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(థీ నీలకంఠ శాత శె వాచార్య పరిచయాదికము 

ద్వాదశారాధ్యులలో నాచార్యతయమున చేరిన శ్రీ సీలకంఠాచార్యులు. గౌత 

మస గ్మోతికుడని, భారద్వాజస గ్యోతికు(డని, చప్పువాదము నిష్కర్షితము ఇప్ప 

టికిని కానులేదు. గౌతమస గో[తికు(డనుటకు. కొన్ని ఆధారములను నా ప్రథమ 

ముదిత భాష్యమున ముందుమాటలో గాననగును. 

శ్రీ నీలకంఠాచార్య శివయోగీం దులు _ గౌరీ విశ్వేశ్వరులనంబడు మాహే 

శ్వర (ఆరాధ్య) దంపతులకు శ్రీ కా శశ్వరస్వామివారి అనుగహమున _ నీల 

లోహిత రుదాంశతో _ జన్మించిరి. “నీలకంఠుండు (పస్టాన (ఉపనిషత్తులు, 

[బహ్మసూ తములు, భగవద్గిత అనువాని భాష్య) త్రయక రయె శె వారాధ్యమత 

(ప్రచారము. గావించియు జగద్గురుపదవి నధిష్టించు”నని కా శశ్వరుండు వరము 

నొస(గ౧ను. 

స్వభాను సంవత్సర చై_తశుద్ర దశమి సోమవారమున శుభ్యగహస్టితి గల 

కర్కాటక లగ్నమున గౌరీదేవియందు జిన్మించి'దిన ' దిన (ప్రవర్శమాను(డగు 

చుండెను. . 

కలి యుగాది 2044 సంవత్సరమున శ్రీవారి పాదుర్భావమైనది. 

ఇందుకు (శ్రీ ముదిగొండ నాగలింగళా స్ర్రికృత నీలకంఠ విజయమున దిగువ 

విధము (ప్రమాణమును గాననగును. 

శో చతుశ్చత్వారింశదాత్త - సహసద్వితయాత్మసు, (2044) 

కలౌ వర్షేషు వృత్తేష _ స్వభాను శుభవత్సరే || 1 

మాసిచైతే వళక్నే హి- పషేఒథ దశమీతిధథౌ, 

పుష్వమా; మిందువారే చ. లగే, కర; పెకాహందోే ॥ 9 
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గురౌ కర్కటరాశి సై _ కుజే మీనంగళతేఒపి చ। 

మేషే రవౌ బుధయుతే - వృషే మందయుతే కవౌ ॥ గ్ర 

అభినంద్య సుతం జాతం - సన్నిభం జాత వేదసా ! 
గౌరీ విశ్వేశ్వరా ధన్యా - భూత్వా ముద మవాపతుః॥ _ 

జన్మలగ్నచ[క ము 
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కు, ర.బు. శతు. 

గ్ర. | 
కర్కాటకము చం.గు. 

? జన్మలగ్నము ॥ 
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| కు... 

“కె లాసమున హిరణ్యమంటపములో హరి బహ్మాది దేవగణసహితంబుగ 

పార్వతీ పర మేశ్యరులు _ రత్నఖచిత ఇందనీల మణిమయ పీఠమునందు సుఖా 

సీనులై నుండుతటి. నారాయణుడు “మహేశ్వరా ! భూలోకమున నానాటికి తగ్గు 

చున్నట్టి శివభ క్రి నుద్దరంచుటకు వ్యాసస్తూత యథార్థమును |ప్రవచించు మహో 
పురుష నాకనిని నియోగింవు(డు"అని (పార్టించెను. “కేశవా! సర్వంబు విదితము; 

విఘను(డు బాదరి యనువారు నావలనంబొందిన తమ తమ (పచారసామర్థ్యము 

నకు అవసానము అసన్నమైనది. కావున మాయావాద మోహితుల యవివేక మును 

పో గొట్టి (శాత ౩ వారాధ్యమతము నుపపాదించుటకు నీలలోహితరు దు నాజ్ఞాపించు. 

చున్నా నని” శ్రీ వర మేశ్వరుండు అనుగహించెననియు, నీలలోహితర్నుదుడే 

సీ కుమారు(డుగ నవతరించెననియు, ఇది యంతయు దివ్యదృష్టితో కనుగొంటి 
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ననియు శ్రీ బోధాయన మహర్షి వక్కాణించి _ వెనువెంటనే శ్రీ గారీిశ్వేక్వరు 
అతో సహ _ శ్రీ నీలకంఠాచార్యుని _ వారాణసీ క్షే తమున నివసించు శ్రీ శ్వేతా 
చార్యుని సన్ని ధింజేర్చెను. 

శ్వేతాచార్యులు నీలకంఠునకు ఉపనయన సంసారమును గావించి ళాంభవ 
దీక్ష నొసంగియు సర్వదర్శనములయందు అసాధారణ పండితునొనర్చిరి. మరియు 
అ ఘోరవిద్య నుపదేశించి “గృహస్సు(డవై శివాద్వైత సంవదాయ |పచారమును 

భువి. గావింపు”మని యాదేశించిరి. 

ఆ తరువాత గౌరి విశ్వేశ్వరులు నీలకంకుని తోడ్కొని కాశేశ్ళరము( జేరి. 
హరితస గ్మోతోదృవుడైన వీరభ్యదారాధ్యుల పృుతికయగు సర్యమంగళతో వివా 
హమును నెరవెర్చిరి. ఆ సమయముననే శ్రీ కా శశ్వరస్వామివారి వరమున కుబే 
రాంశతో జన్మించిన విక్రమాంక మహీపాలు(డు = ఢీ సీలకంఠా చార్యులవారి 
యమోఘపాండిత్య వైభవము నాకర్టించి. శ్రీవారికి కాంచనభూషణ వస్తా9దివస్తు 
సమర్పణ పురస్సరముగ విదేయండయ్యెను. 

శ్రీ నీలకంఠా చార్యుని చెంత భాష్యాంతము పఠించిన శిష్యులలో దాక్షిణాత్యు( 
డైన హరదత్తు(డు; (వతీచ్యుండగు సోమ శేఖరు(డు; ఉదీచ్యు(డైన భవదేవుండు; 
(ప్రాచ్యుండగు. నీ మేశ్వురుండును (పఖ్యాతులై స్వగురువిరచిత (వస్టాన్నతయ మును 

నలుదిసలయందు _పచార మొనర్చిరి. 

శ్రీవారికి సర్ణమంగళాదేవియందు _ సో మేశ్యరు(డు, అ ఘోరనాథుండు, 
కా *శ్వరు(డు, (భీగిరీశ్వరు(డు నను నలుగురు కుమారులు జన్మించి "పెంపొందిన 

వారై తమ వంశములను వి స్తరింప జేసిరి. “కా శశ్వురం” అను ఇంటిపేరు గల 
వారు _ శ్రీవారి వంశీకులని తోచెడిని. అంత శ్రీవారు _ జైన బౌద్ద చార్వాకాది 
అవై దికమత ములను ఖండించి వైదిక మూర్హన్యమగు శై ఇ వమత సిద్ధాంతమును [పతి 

పాదించుచు కాశీక్షే తము, జేరి గొప్ప విద్వాంసుల సభలలో పూర్వపకములను 
నిరాకరించి “ళివు(ండొకం దే _ ఆరాధ్యదైవము, శివాద్వైత సిద్ధాంతమే (పామా 
ణికంబు"నని [పవచించుచుండగా. ఇదియే యథార్థ మని _ విశ్వనాథ మందిరమున 
కొడుపు లేని గంట. | పణవనాదము( జేయుచుండెను. 

అట్టితణి కాశీపండితులు శ్రీవారి నోడంవలేక_ “దేవీ పాదవద్మసన్ని ధిని. 
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వేదాంత! గంధముల .నన్నిటి నుంచెదము. దేనిని దేవి శిరమునందాల్చునో అది. 

సర్వజనాంగీకృతంబగును” అని వచించి భాష్యముల నన్నిటిని దేవ్మిమోల నునిచి 

ముహూర్తకాలము కాగానే ద్వారము. దెజిచి చూడగా. శ్రీ నీలకంఠభాష్యమే దేఫీ 

శిరమున నున్నట్లు గాంచి. మీ భాష్యమే సర్వబుధజన సమ్మతం బైనదని- యంగీక 
రించి [శీవారికి_ విజయ పష్యతమును సమర్పించిరి. 

న్వవిషయము 

ఇట్టి యనుపమ భాష్యము దురవగాహ మగుట చే. మహోపాధ్యాయ, శ్రీ శివ 

యోగి, ముదిగొండ నాగలింగారాధ్యళాస్తు9లు _ “శివచింతామణి పభ” అను. 

సంస్కతవ్యాఖ్యానమును |వాసి-కోవిదులకు భాష్యారమును విశదీకరించిరి. ఇట్టి 
ల ఫ్ర ఫ్రీ U ss అ 

వ్యాఖ్యయు శై వులకు తెలియదేమోనని ఈ యనువాదమును వాయ వల సివ చ్చినది. 

దీని ననువదించుమని- నిరతాన్నదాతలు, శర భేశ్వరాలయ జీర్ణోద్దారకులు, 

శివభాగవత (వులు నగు లోకారాధ్యు లైన శిప నీ॥ (కీ 3.) ఘ్టేపల్లి నాగమల్ల 

యారాధ్యులవారు (సిద్ధిపేట) (పేరేపించినందున ఈ యనువాదము నొనర్చితిని. 

షట్ దర్శనపారీణులగు శ్రీమదాత్రేయ లక్ష్మ ణశాస్తు9లC గారి చెంత 

నోరుగల్చుపురసీమ శ్రీ పణికెల రామలింగేశ్వరస్వామి సన్నిధిని. మాజీ పీఠాధిపతి 
యగు శివశ్రీ (కీ.శే) ముదిగొండ వీరేశలింగకాస్త్రిగారి _పోత్సాహమున (శ్రీయుత 
(కీ.శే) రామిణి రాజమౌళి శేష్టిగారి ఆ శ్రయమున_ భాష్యముల నధ్యయనము(జేసి 

(శీ ముదిగొండ నాగలింగశాస్తుంలం గారిచే పరీక్షితుండనై _ [పథమ (శేణియందు 

ఊ శ్రీర్దుండ నైతిని. 

ఈ యాంధికరణము యథామతి _ దాదాపు పన్నెండేండ్డు (వాసి మహా 

మహుల ఆండదండలకె పయత్నించితిని, తథాపి తదా సాఫల్యము లభింవ లేదు. 

సంపతి_ మూడు సంవత్సరములనుండి _ శై వమహా పీఠాధ్యక్షు(డనై పీఠ 
(వముఖులయొక్క పునః పునః (పోత్సాహముతో ివాను[గ హమువలన వదాన్యుల 

ఆర్థిక సహకారమును పొందుటయే గాక [శీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానమువారి 

(వబల సాహా య్యమున మరియు U వేములవాడ - రాజరాజేశ్వర దేవస్థానము వారి 

సహకారమున తదితర అభ్యర్థిత సంస్థల త డ్పాటువలనను నా యనూదిత భాష్య 

మును సమ్మగముగ ము|దింప(జేసి చరితార్దండ నైతిని. స్ 
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ఆర్థిక శారీరక సహకారము నొనర్చి నా.నిరుతా్యాహమును పోగొట్టిన సహృ 

దయులకు ఆత్మీయులకును అభినందనలు; తమ సదోభి పాయముల నడుగుట 

తోడనే వాసి ఇచ్చిన పండిత్మపకాండులకు కృతజ్ణతలు; తదితరులకు శుభా 
లో 

శీస్సులు; 

ఎట్టి అవశ్యక స్థాలిత్యములను పడనీయక _ సర్వాంగ సుందరముగ నేత 

ద్గ9ంధ మును సరసమైన తగ్గింపు రేటునకు ముదించి సకాలములో అందజేసిన 

శివాజీ పెస్  పెడిడెంటుగారు, పర్యవేక్షకులు, కర్మచారులును [(పశంసనీయులగు 

చున్న వారు. 

ఈ నా యనువాదమునకు “శివచింతామణి |[పభామయూఖము” అను పేర 

డుట- సముచిత మేనా ? 

ఇప్పుడు నా వయస్సు 768 సంవత్సరములు; శాలివాహన శకము 1009, 

(శీ పింగళనామ సం॥ |కావణ బ॥ ద్వాదశి _ మంగళవారము (148.1917) 

సాయంత్రం 4&4 గం॥ రికి ని॥ ధనుర్హగ్న మునందు =... తిలింగ దేశమున 

ఆదిలాబాద్ జిల్హా, తాలూకా నిర్మలయందు సోమవారం పేటలో స్వగృహమున 

జన్మించితిని. 

జనకులు :-_ ఆంతర్ముఖులు శివయోగ ని ష్టాగరిష్టులు వెదాంతవిజ్ఞాన పరి 

పూర్ణులు, శౌత ౫ వారాధ్య పవరులు, అనన్యసామాన్య మహాయాగక ర్రలు, గౌత 

మసగో|తికులు, శ్రీ మల్లికార్జున పండితారాధ్య వంశీయులు,.. తమ యమోఘ 

(ప్రబోధ (పతిభచే అసంఖ్యాత శిష్యుల నాకట్టుకొని గురుపదవిని సార్థకము నాన 

ర్చినవారు నగు శివ శ్రీ! నిర్మల రామనాథారాధ్యులవారు; 

జనని :_ దైవాంశ సంభూతురాలు, నిష్క_పట హృదయురాలునగు అన్న 

పూర్ణాంబగారు; ఆ్యగజులు _ కాశీషేేతమున లింగెక్యము( జెందిన పుణ్యాత్ములు; 

అగజ ప్వుతప్యాతులు నన్ను అవ్యాజముగ నాదరించువారు; అనుజుండు - సరళ 

హృదయుడు, అనుజ నందనులు తత్పుతులును ఆప్యాయత (గలవారు: భగిని 

అతివృద్దురాలగు భోళాశంకరురాలు; సౌ॥ ' (పథమవత్ని శివసా యుజ్యము( జెంది 

సౌమంగ ళ్యమును సంతరించుకొనినది. చి॥సౌ॥ ద్వితీయవత్ని; చి॥॥ పు త్రీకృత 

దౌహ్నితు(డు, చి॥సౌ॥ దౌహ్మ్తపత్ని, చి॥ శ్రీ! జామాత, చి॥స్టా॥పాలితప్పు తికయు 
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నా వార్థకమును గమనించుచు కష్టసుఖములలో పాలుపంచుకొని నన్ను కాపాడు 

సత్కుటుంబమగుటచే. నేనెంతో మురియుచు తృ ప్రిపడుచున్నాను. చి॥ దౌహ్నితు 

నకు(జెందిన నా వంశాంకురము త్వరలో జన్మింపనున్నదని తెలుపుటకు సంత 

సించుచు, అట్టి వంశాంకురము _ దిర్జాయురారోగ్య భాగ్యాదులతో "పెంపొందవలె 

నని పరమేశ్వరు (బార్జించుచున్నాను. నా ఏకైక బౌరస ప్కుత్రిక_ కుమారు గని 
మాకు దతప్పుతునిగ సమర్పించి కైలాస్మపాప్తురాల మరుపురానిదై నది. 

శ్రీ శివమహాపురాణ వచనానువాదము మొదలగు నా రచనలు _ దాదాపు 

ఏబది (50) గలవు. వానిలో చాలవరకు ముదితములైనవి. శ్రీ నందికేశ్వరపురా 

ణము సార్దముగ నాచే [వాయంబడి _ మ్ముదణకు ముందున్నది. (శ్రీ నీలకంఠీయ 

భగవద్దీతాభాష్యము ననువదించుచు నవమాధ్యాయములో ఉన్నాను. ముఖ్య ఉపని 

షత్తులకు పదార్గమును భావమును [వ్రాయుమని పురికొలుపు మహామహుల సూచన 

నంగికరించి [వాయటకు - శివాను గహము దక్షిణహ స్తదార్థ్యము అ సపేక్షింప(బడు 
చున్నవి. 

శివాద్ర్వైత వేదాంత గంధములలో [బహ్మస్నూత భాష్యము ముఖ్యమగునది. 

ఇందు. జీవేశ్వరుల యధార్థ స్వరూపము, పర మేశ్వరుని లీలావిలాసమగు జగత్తు 

సత్యమనుటయు, (శీ విషు విధి దేవేంద వాయు అగ్ని జీవాత్మాదులు జగత్కారణ 

ములు కారనుటయు, ఆణుకారణవాదమును క్షణిక వాదమును నిమిత కారణవాది 

పాశుపతమును జీవోత్స త్రివాది పాంచరాతమును [పధానకారణవాదమును ఖండిం 

చుటయు, ఉపనిషద్వాక్యములలో గల పరస్పర విరోధమును పరిహరించి వేద 

వేదాంతాది వాజ్ముయమంతయు తాత్పర్య లింగ సమన్వ యముతో పరళివునే (పతి 

పాదించునని నిరూపించుటయు , శూన్యవాదమును నిర్గుణవాదమును నిరాకరించు 

టయు, నిమిత్త ఉపాదానోభయకారణవాది శై వమతమే _ కాంభవదీక్షను స్వీక 
రించి ఇష్ట పాణ భావలింగముల నుపాసించుచు బహిర్రింగధారణతో నిత్యము ఇష్ట 

శివలింగమును వూజించుచు శమదమాది సంప త్రి మొదలగు సాధనచ తుష్టయ 

సాహిత్యమున నిష్కామ్య నిత్యనైమి త్రిక కర్మల నాచరించుచు చిత్తశుద్ది గల 
వారై భావలింగ సాఇజుత్కారమును పొందు నవకాశముండుటచే _ (శుతిసూూత 

విహితమై భోగమోక్షముల నొదవ(జేయుటవలనను _ పామాణిక మూర్గన్య మై 
శీష్టాచరితంబునని నిర్ధారించు టయ; కామ్యముగనైన శివు నారాధించి కైలాసమున 

దివ్యసుఖముల ననుభవి ౦చి. విరాగులై. మహాకె లాసము(జేరి శివానందము ననుభ 
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వించుచు పునరావృ త్తిరహితముగ కలకాలము శివసములై నివసింతురని విశదీక 
రించుటయు, తదితర ఆవశ్యక ఉపాసనా విధుల నుల్తేభఖించుటయు గలవు. 

సావధానముగ నీ తెలుగుభాష్యము నొకసారి విని పఠించినచో బాగుగ నర్థ 

మగును. ఇట్టు చేసినచో ఐహికభోగములయందు. విర క్తి గలిగి శివారాధన దార్థ్య 
ముతో (పారబ్ధాంతమునందు శివసాక్షాత్య్కారము వలన ముక్తులగుదురని నా దృఢ 

విశ్వాసము. 

భాష్యము తదర్గంబు నెందుకని _పశ్నించువారు-దీనిని విని చదివినయెడల- 
సరియైన సమాధానము(బడ యుదురు. పండిత పామరులందరు దీని నవగాహన. 

'జేసికొని తరింపగలరనియు, ఈనా కృషి సఫలము, మరియు నిది ఆచందా 

ర్కుము స్టిర పడిన దై జిజ్ఞాసువుల కుపయు కము కావలెనని కాంక్షించుచున్నాను. 

ఇది అందుటతోడనే. క్రమ యనుకొనక_.అందినదని వాయుచు తమ సంతృపిని 
'తెలుపగలరని కోరుచున్నాను. 

అల మతివి స్త రేణ 

నిర్మలశంకర కా స్ర్రి-ఆరాథు విలు 

ఈ ముృుుదణకు- మొదటినుండి పోత్సాహమును కలుగంజేయుచు అమిత 

మైన ధనసహకారమును సకాలములో అందజేసిన ఆనంద హృదయులు- 

క. శ్రీ నడిపినేని చలమయ్యగారు, బిఇ.డి.ఐ.ఎమ్. ఎమ్.ఐ.ఇ సూపరెంటింగ్ 

ఇంజనీయర్, ఎ.పీ.ఎస్.ఐ.డి.సి.ఎల్. మెతీవనం, హుడా కాం ప్లెక్స్, 

హైదరాబాద్ శీరీ. 

౨. శ్రీ నడిపినేని కొండయ్య, సొ మహాలక్షుమ్మగారల _ జాపకారము- Vy ఫీ గ్ర ఖా థి 
శ్రీ నడిపినేని సూర్యనారాయణగారు, ఎమ్.ఎ. లెక్చరర్, 21.5-88/1, 

సిరినగరు, కందుకూరు, లీ28 105. 

లీ. లో. శివశ్రీ॥ ముదిగొండ మార్కండేయగారు, కీశి వెస్ట్మా రేడుపలి, 

(వధానకార్యదర్శి. శ వమహాపీఠము. (అతులిత మేధాసంపన్నులు) 
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శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః 

ఏతన్ముదణ ధనదాతలు దిగువ వాయబ(డిన పుటలలో. తమ శుభనామము. 

లను చదివి _ సంతోషింపగలరు! 

46 పేజీలో 1 నుండి 9 వరకు 

64 ,, 10నులడి 17 వరకు, 

78 ,, 1గీనుండి 96 వరకు, 

28 నెం. సవరణ. “బొబ్దం” అనుచో “గుణ్ణం” “అప్పాల” అనుచో 

“అప్పల” అని ప్రాట్ 110, స్నే హపురి కాలనీ అనియు (గహింపవలెను. 

180 పేజీలో 29 నుండి శీ2వరకు, 

172 ,, లిలినుండి కిర్వరకు, 

888.886 ,, 1నుండి 24 వరకు, 

స్యవిష యము 6వ పేజీ 

(పకటనలు 

1. రెండవ అధ్యాయం [+ నీలకంఠ భగవద్గీతా భాష్యాం్యధానువాదము 

..... (వాతలో) ముదణ సహకారాభ్యర్థన పేజీ శీ2: 
2. (శీ దేవీ నవరాత పూజావిధానము, మరియు గురువార ఏకాదశీ 

(వతము-వాయబడినందున_ ము[దణకై ఆర్థిక సహకారము 

నభ్యర్థించుట. పేజీ 66. 

రి. (శీ నందికేశ్వర పురాణము _ శ్రైవోపయుక్తము సముల్లిఖితము, 
సారము, ఆర్థికస హకా రాభ్యర్థన పేజీ 97 

ఓ. భాష్య ద్వితీయాధ్యాయ సారాంశము పేజీ 118 

5. శీ శివసహ్మసనామ రహస్యార్హము, ముద్రితము. పేజీ 180: 

6. [శ శివమహాస్తోతము, ముదితము పేజీ 167 

1. శివత తరహస్యము, ముదితము.. పేజీ 21. 



Rasnmurar BrAavAay, 

New Deri. 

am తా, 
xt fhf-4 

August 29, 1963. 

Dear Sri Sastri, 

Thank you for your letter 

and the book. It is a valuable: 

౨16066 of work, explaining the. 

significance of the first 

four sutras. 
ఉనా ఎన చామ దూ ము న 

Wlih the Dest wishes, 

Yours sincerely, 

(5. Redhekrishnen } 

Sri Sankar Sestri ‘'Nirmal' 
Marred 

Sener irre Pradesh). 
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12. 

18. 

14. 

19. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22, 

28, 

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః 

విషయము 

(గంధ పారంభోపోద్దాతము 

జిజ్ఞా సాధికరణము 

జన్మా ద్వధిక రణము 

శాస్త్రయోనిత్వాధిక రణము 

సనున్వయాధికర ణము 

ఈక్ష్యత్యధిక రణము 

. అనందమయారికరణము 

ఇతరానుప పత్త ్యధికరణము 
. అంతరధికరణము 

11. ఆకాశ|పాణాధికరణములు 

జోతిర ధికరణము (1) 

ఇం|ద| పాణాధిక రణము 

సర్వ_త్మపసిద్ధాధిక రణము 

అను పప త్యధికర ణము 

అత్తరిధిక రణము 

గుహా౭ ధిక రణము 

అంతరధిక రణము 

ఆనవస్థిత్యధిక రణము 

అంతర్యామ్యధిక రణము 

అద్భశ్యత్వాధిక రణము 

వై శ్వానరాధిక రణము 

ద్యుభ్వాద్యధిక రణము రా అయి అ= లౌ ౧౨ ౦౧౨ లా [5౨ wr ది [లగా 

పుట 

1-10 

11.46 

47.64 

గర్. 7 

74.90 

91.98 

98_108 

109-114 

114.120 

121.122 

122.125 

126.130 

181-186 

186.144 

144.191 

151155 

155-159 

1959-160 

160.164 

164.166 

167.172 

178.177 



24. 

249. 

26, 

27. 

28. 

29 

80. 

81. 

82. 

88. 

84. 

లిక్. 

86. 

త్రి, 

శీ. 

తిరి, 

40. 

4&1. 

4&2. 

48. 

44. 

ర్, 

46. 

&7. 

48. 

£9. 
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విషయము 

భూ మాధిక రణము 

అక్షరాధికరణము 

ఈక్షతికర్మాధికరణము 

దహరాధికరణము 

(పమితాధింర ణము 

దేవాధికరణము 

అపశూ దాధికర ఇము 

కంపనాధికరణము 

జ్యోతిరధికరణము (2) 
అర్థాంత రత్వాదివ్యప ధేశాధికరణము 

ఆనుమానికాధికర ణము 

చమసవదధికరణము 

సంభ్యోపసం|గ హాధికరణము 

జగ ద్యా చిత్యాధిక రణము 

వ్యాక్యాన్యయాధిక రణము 

(పకృత్యధిక రణము 

సర్వవ్యాఖ్యానాధిక రణము (107) 

రెండవ అధ్యాయము 

స్మత్యధిక రణము 

యోగ పత్యుక ధిక రణము 

నవిలక్షణత్వాధిక ర ణము 

అపీతాతద్వ త్పసంగా ధిక రణము 

శిష్టాపర్మి గ హాధికర ణము 

బోకాంప త్యధికర ణము 

ఆరంభ ణాధికరణము 

ఉపసంహారాధికర ణము 

కృత్స్నపస క్యధిక రణము 

178.181 

181-185: 

185-188: 

188.198 

198.201 

201.207 

907.212 

212.218. 

2183-215 

215.216 

217-221 

221-228 

224.226 

226_281 

231.289 

240.247 

247.280 

1-8 

4.6 

6.8 

8.10 

10-11 

11-12 

12.20 

ల. ౨21 

22.25 



శ్0. 

ర్. 

7. 

ర్లి. 

చ్రి4. 

రిల. 

96. 

ర్. 

రర. 

ల9. 

60. 

6i. 

62. 

68. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

78. 

74. 

78. 

76. 
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విషయము 

లీలా కైవల్యాధికరణము 
వై షమ్య నైర్ఫృణ్యాధిక రణము వై షమ్యనైర్హ 
సర్వధర్మోపప తధికరణము (కిల్) 
ద చనానుపపత్త్యధిక రణము 

వై శేషికాధికరణము 

సముదాయాధికరణము 

దృష్టత్వాధికరణము 

ఉపలబ్ద్య ధికరణము 

సర్యథా౬నుపపత్యధికరణము 

ఏకస్మిన్న సంభవాధికరణము ' 

పాశుపతాధిక రణము, 

శివాగమ పామాణ్యము 

పాంచరాతాధిక రణము (4&2) 

వియద ధికరణము 

మాతరిశ్వాధిక రణము 

అసంభవాధికర ణము 

తేజోఒధికరణము 

అబధికరణము 

పృథివ్యధికరణము, 

తద భిధ్యానాధిక రణము 

పారంపర్యాధిక రణము 

చరాచరవ్యపాశాయాధికరణము 

అత్మా౬ఒధి కరణము 

జ్ఞాధిక రణము 

ఊ[త్కాంత్యధికర ణము 

కర్త 9ధికరణము 

సరాయతాధికర ణము 

అంకాధికరణము (2) 

సాయే 

అనే సా జమా 

— 

సాయే. ప 

95:27 

97.89 

88.86 

86-40 

40-48 

45.46 

46.49 

49_60 
60.66 

67-69 
69-70 
70.71 
7i- 
72. 
ర్స 

79274 
7476 
76-70 
78-79 
7000 
81-87 
87.89 
90.91 

91_97 
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విషయము 

. _ప్రాజోత్సత్యధిక రణము 

. సప్తగత్యధికరణము 

: పాణాణుత్యాధిక రణము 

. శ్రైిష్యాధికరణము 

. ముఖ్య! పాణాణుత్యాధికరణము 

. జ్యోతిరాద్యధిష్టానా ధికర ణము 

. త ఇందియాధికరణము 

. సంజ్ఞామూరి క్షు ప్యధిక రణము (19) 

తృతీయాధ్యాయము 

. తదంతర,పతిపత్త్యధిక రణము 
కృతాత్యయాధి కరణము 

. అనిష్టాదికార్య ధిక రణము 

. తత్స్వాభావ్యాధికరణము 

. నాతిచిరాధికరణము 

. అన్యాధిష్టితా ధిక రణము (25) 

= సంధ్యాధిక రణము 

= తదభావాధికరణము 

. కర్మానుస్మృత్యధికరణము 

. ముగ్గాధిక రణము 

. ఉభయలింగాధికరణము 

. _పేకృతెతావత్యాధిక రణము 

. పరాధికరణము 

. ఆన్యపతిషేధాధికరణము 

. ఫలాధికరణము (89) 

. సర్యవేదాంత[ పత్యయాధికరణము 

= ఉపసంహారాధికరణము 

. అన్యథాత్వాధిక రణము 

. వ్యాప్యధికరణము చ pF 

ఖమ ౨,౨ & Ee ee OOo గో బరా 6౧౨ ఎ గో ఆం 

= టె 

ఇ పుట 

98.99 

99-100 

100. 101 

101.104 

104.105 

105.106 

106.107 

107-118 

114-119 
190_129 
122_126 

127- 
127128 
128-180 
181-185 
185-187 
187-1838 

138-1839 
189-147 
140.15 4 
154-157 

157-168 
168167 
168. 178 
178-174 

174-175 
175: 



104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

118. 

114. 

115 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

128 

124. 

129 

126. 

127 

128. 

129. 

180. 

181. 
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సర్వా భేదాధికరణము 

ఆనందాద్యధికర ణము 

(ప్రియశిరస్వాధికరణము 

ఆధ్యానాధిక రణము 

కార్యాఖ్యానాధిక రణము 

సమానాధికరణము 

సంబంధాధికరణము 

మండ లవిద్యా౬ధిక రణము 

సంభృత్యధికరణము 

పురుషవిద్భాఒధికరణము 

వేధాద్యధిక రణము 

హానోపాయనాధికరణము 

సాంపరాయాధికరణము 

ఆధికారికాధికరణము 

అనియమాధిక రణము 

ఆంతరా భూత గామాధికరణము 

సత్యాధికర ణము 

కామాధికరణము 

ఆలో పాధిక రణము 

తద్యచనాధికరణము 

తన్ని రారణాని య మాధికర ణము 

|వదానాధికరణము 

లింగభూ యస్త్వాధికరణము 

పూర్యవిక ల్పాధికరణము 

శరీరే భావాధిక రణము 

లింగావబద్ధాధిక రణము 

(క తువజ్ఞ్యాయ స్వా ధికరణము 

నానాశ జ్ఞాద్యధిక రణము 

సూతములు 

Fe ee బి ee ee DD a గా దా హిం జా గో 

సామే 

సా బి బిల విల లన సా సో గా స టి బి పా CH విది 

పుట: 

176. 

176.177 

177.178: 

178.180: 

180. 

1080. 

180-181 

181.182. 

102-108. 

1883 

108. 184 

184 

184.188. 

188. 

189.190. 

190_192 

192. 

192_195 

1085. 190. 

198.200 

200. 

201. 

202. 204 

201205 

206. 207 

207.209: 

209. 211 

211.212. 



182. 

188. 

184. 

189. 

186. 

187. 

189. 

1839. 

140. 

1&1. 

: 142 

148. 

i144 

145. 

146. 

147. 

148 

149 

150 

151. 

152. 

158. 

154. 

1. 

196. 

197. 

1958. 
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17 

విషయము 

విక ల్పాధిక రణము 

యథాకామాధిక రణము 

యశా|శయాధిక రణము (68) 

పురుషార్థాధిక రణము 

పరామర్శాధికరణము 

స్తుతిమాతాధిక రణము 

పారిప్పవాధిక రణము 

అగ్నీంధనాధికరణము 

సర్వా పేకా౬ఒధిక రణము 

శమదమాద్యధికరణము, అష్టవిధభ క్తి 
సర్వాన్నానుమత్యధిక రణము 

ఆశమకర్మా ధికరణము 

ఆంతరాధికరణము 

తద్భూతాధికరణము 

స్వామ్యధిక రణము 

సహకార్యంతర విధ, ధిక రణము 

కృత్స్న భావాధికరణము 

మౌనవదధిక రణము, 

లింగధారణ పా శస్యము 

ఐహికాధికర ణము 

ము క్రిఫలాధికరణము (81) 

ఆవృత ౪ధిక రణము 

ఆత్మతో పాసనాధిక రణము 

(పతీకాధిక రణము 

(బబ్రహ్మదృష్ట్యధిక రణము 

ఆదిత్యాదిమత్యధిక రణము 

ఆసీనాధికరణము 

యతై9 కాగ తాధికర ణము 

PD 

~~ fe me me eee పల mn 

212.218 

218 

218.215 

216.221 

221.224 

224 

225 226 

226- 

226.228 

228.280 

930.282 

282.288 

234.285 

వవ్. 287 

లైన్స్ ప్ర 

288.240 

240.241 

241251 

251.252 

292.294 

255.25 

297.299 

259-260 

260. 202 

262.268 

268. 206 

206. 
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160. 

161. 

162. 

168. 

164. 

165. 

166. 

167 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

18. 

174. 

179. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

188. 
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విషయము 

ఆపాయణాధిక రణము 

తదధిగమాధికరణము 

ఇతరాశ్లేషాధికరణము 

అనారబ్దకార్యాధికరణము 

ఆగ్నిహోతాద్యధికరణము 

శివనామమహిమయు 

ఇతరక్షపణాధికరణము (19) 

వాక్ సంపత్య ధికరణము 

మనఃసంప త్యధికరణము 

ప్రాణసంపత్యధి కరణము 

స్మృత్యుప క మాధికరణము 

తదాపీత్య ధిక రణము 

పరసంప తధి కరణము 

తదోకో౬ గా ధికరణము 

రశ్మ్యనుసార్యధికరణము 

దక్షిణాయనాధికరణము (20) 

అర్చిరాదకధిక రణము 

వాయ్యధికరణము 

తటిదధికరణము 

ఆతివాహికాధికరణము 

కార్యాధికరణము 

శివాధిక్య పమాణములు (19) 

సంపద్యావిర్భావాధికరణము 

అవిభాగాధికరణము 

_(బహ్మాధికరణము 

సంకల్పాధికరణము 

అభావాధికరణము 

BD — (ఆ గా రంల DD =~ వీల రా - ౨ — DD i 0౨ 

సామే యి 

cn 1 co = Co 

267-268 . 

268.269 

269-270 

270.271 

271.275 

275.276 

277.278 

278.279 

279.280 

280.281 

281.289 

285.286 

286.289 

289.291 

291.298 

294.295 

299_296 

296.297 

297_298 

298.304 

805.807 

807-309 

809.310 

810.8 12 

812.816 



19. 

విషయము సూత్రములు పుట 

184. ,పదీపవదావేశాధికరణము 9 816.320 

185. జగద్వ్యాపారాధికరణము రి 990.8329 

186. ఆనావృత్స్యధికర ణము (22) 1 995.8832 

సమాప్తము (మొత్తం ఐదువందల ముప్పదితొమ్మిది (589) బ్రహ్మసూత్రములు) 

జజ 

పష్మత్రికాభిఒ,[పాయములు 

ఆంధపభ 4 అక్ష్రోబర్, 1970 ఆదివారం సంచిక పిబీ 254 

ఆకాశవాణీ |పసారము, హెదరాబాద్ 9-12-1970 3 276 

నా విరచిత ములు 

గంధము వెల స్టాక్ ఉన్నవి 

1. విదురమహాసీతి 2.00 9 

2. సహ్మస్రకమలార్చన 2.00 ॥ 

8. వైదికమతసామర స్యము 8.00 3 

4. శ్రీ రాజరాజేశ్యరభజన (శ్లోకములు) 1-00 3 

ర. పార్థివలింగ స్తోత్రము (హిందీలిపే) 1.00 , 

6. గురుశిష్యసంవాదము = 200 13 

7. శివపూజామంతార్జము ల 00 శ 

8. సంతోషిణిమాత-(వతము 6.00 3 

9. గీతాసారసం్యగహము 2.00 శ 

10. వై దికశివపూజావిధానము 2.90 99 

11. కఠోపనిషత్తు. పథమభాగము వ్. 00 
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కీ2. కఠోవనిషత్తు- ద్వితీయ భాగము 

88, దేషీనవరాాత సంక్షిప్తపూజావిదానము అమాసోమవార _వతముతో, 

84. కిష్యసంచార పరమార్థము 

లీరీ. నంది కేశ్వర పురాణము 

86. భగవద్గీతా భాష్యాం దానువాదము 

ముద్రిత ములై స్టాకులో లేనివి 

రి7. శ్రీ శివారాధనము 

తీరి. దేవీ కుంకుమార్చన 

వ్ర రి, దక్షిణయా తాదర్చుణము 

40. ఉతరయాతా వరిచయము 

41. బదరీ కేదారయా[తాసూచిక 

ఇంకా జ్ఞాపకము లేని చిన్ని 'చిన్ని రచనలు గలవు. 

ఒకేసారి అన్నిటిని తెప్పించుకొనువారికి 90శాతం కమీషను ఇవ్వబడును. 

వర్తకులకు కమీషను 2రికాతం ఇవ్వబడును. పరిమితమైన స్టాక్ కలదు. 

వలయు వారు 

శవ[శీ ఎన్ హరదత్త శర్మ 

S/o శీ నిర్మల శంకర శాసన్ర్రి, 

సర్వమంగశళా._శివవిజ్ఞాన.సదనము, 

1054/ఎ, వెస్ట్ మారేడు పల్లి, 

సికిందరాబాద్ _50 0026, ఆం. ప... 



శ శ్రీః 

కీ ధ్రిక్ర 

శ) విశిష్ట శివాద్వెతము మరియు భాష్య సారాంశము 

షడ్డర్శనములలో _ేధానమైనది ఉతర మీమాంసాదర్శనము. ఉపనిషదర్హ 

నిర్ణయమునకై బాదరాయణ విరచితములగు |బహ్మసూత్రము లీదర్శనమునకు 

మూలభూతములు. శీ కంఠాచార్యులు ఈ సూతముల పె భాష్యమును రచించి 

శీవాదై ఇతమును సాపించిరి. 

శ్రీకంఠాచార్యుల కాలమును నిర్ణయించుటకు తగు ఆధారములు లేవు. 

ఈయన రామానుజాచార్యులకు పూర్వికుడు కావచ్చుననియు, ఈయన శిపపరముగ 
ప్రతిపాదించిన విశిష్టాద్వెత మునే రామానుజాచార్యులు విష్ణు పరముగ సమన్వ 

యించి వైష్ణవ విశిష్టాద్వెత మును స్టాపించెననియు కొందరి అభ్మిపాయము, 

ఈయన తన స్నూతభాష్యోప్యక మమున వూర్వాచార్యులచే క లుషితమగు 

వ్యాస సూతనయనమును పునః పసన్నము చేయుట కె తానీ భాష్యమును (వాయు 

చున్నట్లు చెప్పికొనెను:- 
య 

“వ్యాససూతమిదం నేతం - విదుషాం బ్రహ్మ దర్శనే, 

పూర్వాచారై ౪ః కలుషితం - శ్రీకంఠేన పసాద్యతే.” 

శ్రీకంఠాచార్యులు వేదములకును ఆగమములకును తుల్యమగు (పామాణిక 

త్వమును అంగీకరించి, వేదములు త్రై9వర్ణిక మాత్ర పఠనీయములై యుండ 
ఆగమములు సర్వజనసాధారణము లనియు, ఆ రెండును (పతి పాదించు శైవ 

మతమున భేదమేమియు లేదనియు నిరూపించి, వేదాగమ్మపో క్షములగు శైవముల 
నడుమ సమన్వయము సంపాదిం చెను: 

“వయంతు వేదశివాగమయో ర్ఫేదం న పశ్యామః వేదేఒపి శివాగమ ఇతి 

వ్యవహారో యుక్తః, తస్య తత్కర్హ్భృకత్వాత్, అతః శివాగమో ద్వివిధ: త్రైఫవర్టిక 
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విషయః సర్వవిషయ శ్చేతి: వేదః శ్రెివర్ణిక విషయః, సర్వవిషయ శ్ళాన్యః, 

ఉభయోరేక ఏవ శివః కరా. “ఈళాన( సర్వవిద్యానామ్” “అస్యమహతో భూతస్య 

నిఃశ్వసితమ్” ఇత్యాతి |శుత్యా. 

అష్టాదశానా మేతాసాం విద్యానాం భిన్నవ ర్మనామ్ 

ఆదికరా కవిః సాక్షు చ్చూలపాణి రితి (శుతిః” 

ఇతి స్మృత్యా చ వేదే తస్య క్రర్రృత్వ మవగతమ్, అన్య తాపి తస్యైవ పరమెశ్వ 

రస్య; అతః క ర్భృసామాన్యాదుభయమ ప్యేకార్డ పరం [ప్రమాణ మేవ“ (శ్రీథాం) 

కాశ్ట్మీ రదేశమున _పచారములో నున్న తిక సిద్ధాంతము |పకారము గూడ. 

ఆగమములకు వెదతుల్యమగు [పామాణము గలదు. 

వేదాన్న |పతివాద్యమగు పరబహ్మము శివుడే; ఆతడే పరమాత్ముడు. 

ముముక్షువులు ఆతనినే సేవింపవలెను. చేతనాచేతన సంమేశన సమరసీ భూత 

పపంచ విలాసమునకు సంబంధించిన జన్మ స్టితి పళయ తిరోభావాను [గుహ 

రూపమగు కృత్య పంచకమును సాధించునది ఈ పరమశివత త్త్వమె. ఈ శివుడు 

అనంతగుణగణములు కలవాడు. అపరిమిత శ క్రిశాలి, దోషరహితుడు, భకాను. 

(గాహకుడు. అహంపదార్శభూతుడు, సచ్చిదానందమూరి.. ఈతడు సర్వదేశ 

కాలావస్టితుడగుటచే “భవుడు”. సర్వ సంహారకుడగుటచే “శర్వుడు'. సకలజీవు, 
లకు నధిపతి అగుటచే “పశుపతి”. లోక దుఃఖ వినాశకు డగుటచే “రుదుడు”.. 

నిరస్త సమస్త సంసారకళంకుడై నిఖల మంగలాధారు డగుటచే “శివుడు'. అత్యం 

తోత్తమమగు పరమానందానుభవమున రమించుటచే “మహాదేవుడు'. “అథ కస్మా 

దుచ్యతే మహాదేవః, యసృర్యాన్ భావానరిత్వజ్యాత్మ జాన యోగెశ;ర్వే మహతి 

మహీయతే రస్యాదచ్యతే మహాదేవ ఇతి” “ అధర్వ ర్లోవనిషత్) స ఈతడు 

ఆపాంచ భౌతికమగు దివ్యశరీరము కలవాడు. దృశ్య పపంచకమునకు సంబంధిం 

చిన జన్మ స్టిత్యాదులకు ఈతడు కారణభూతుడైనను తదతీతుడు. అనగా జగ 

జ్ఞన్మాది కర్తృత్యము శివుని తటస్థ లక్షణమే గాని స్వరూపలక్షణము కాదు. 

“చం[దుడు చెట్టుకొమ్మ పె ఉన్నాడు,' అని చెప్పినపుడు కాఖాగస్టితి వాస వమున 

చం్యదునకు సంబంధించిన నిత్య లక్షణము కాదు. అది కేవలము చందుడు అకా 

శముపై ఏ పదేశమునం దున్నాడో నూచించుట కై చెప్పబడినది. అరే శివుని 

విషయమున చెప్పిన జగజ్జన్మాది క ర్రృత్వము కూడనని |గహింపవలెను. 



23 

ఈశ్వరేచ్భావశముచే మాయ జగ్మదూపమున పరిణత మగుచున్నది. ఇట్టి 
మాయతో నిత్యసం బద్దుడ గుటచే శివుడు ఈ విశ్వమునకు ఉపాదాన కారణ మైనాడు. 

అయినను ఆతడు మాయాతీతుడు. జగత్తునకును జీవులకును గూడ అతీతుడు. 

జగత్తునకు ఉపాదాన కారణమును నిమిత్త కారణమును గూడ ఈ శివుడే. ఆయి 

నను వాని సణడోషములచే ఆతడు లిప్తుడు కాడు. (ఘటమునకు ఉపాదానకార 

ణము మట్టి; కులాలదండ చకాదులు నిమిత కారణములు. కాని |పపంచము 

విషయమున శివుడు అభిన్న నిమితోపాదాన కారణము) బ్రహ్మము (శివుని 

విషయమున ఉపయుక్షములగు “సనత్, “చిత్”, “అనంద మొదలగునవి ఆ శివ 

తత్తమునకు గల గుణములను తెలుపునవి. _బహ్మము చిదూపమైనను జడరూప 

ముగ గూడ మారవచ్చును. బహ్మము అనపేక్షిత బాహ్యకరణచమై తన శ కిని 

_పసరింప చేయుచుండును. |బహ్మ కూటస్ట నిత్యము. కాని అతని శకి మ్మాతము 

జగత్సృష్టి [పలయాది వికారములకు లోనగుచుండును. అనగా బ్రహ్మ యందున్న 

శక్తి చిదచితృపంచ రూపమైనది. ఏతాదృశ శ క్రివిశిష్ట త్వము (బహ్మకు 

స్వాభావికము. 

మహాపశయ సమయమున సూర్యచందులు గాని, దివార్యాతులు గాని, 

నామరూపములుగాని, చేతనా చేతన పదార్గములుగాని ఉండవు. అంధకారము 

తక్క మరేమియు ఉండదు. ఈ |పపంచము నంతను తనలో ఉప సంహరించు 

కొనిన ఒక్క శివుడు (బ్రహ్మ) మాత్రము ఉండును. ఆతని యందు జ్ఞానశక్తి 
ఆవిర్భవింపగ నే ఆంధకారమంతయు తొలగిపోవును. అపుడు తనను తాను బహు 

రూపముల సృజించుకొనవలెనని ఆతనిలో నొక ఇచ్చ ఉదయించును. దీనితో 

అంతవరకు అవ్యక్తముగనున్న జడ చేతనరూవ జగము ఆవిర్భవించును చిద 

చిదూపమగు ఈ (ప్రపంచమును కార్యమనియు ఆకార్యమనియు కూడ చెప్ప 

వచ్చును. ఇది సూక్ష్మరూవమున ( అవ్యక్తరూపమున) శివునియందు సృష్టికి 

పూర్వము కూడ ఉండుటచే అకార్యము. వ్యక్తరూపమున ఆవిర్భూతమగుటచే 

కార్యము, జగత్తునకును శివునకును గల సంబంధము శరీరమునకును ఆత్మకును 

గల సంబంధము వంటిది. లేదా గుణమునకును గుణికిని లేదా కార్యమునకును 

కారణమునకును గల సంబంధము వంటిది. ఆత్మశరీర ములును, గుణగుణులును, 

కార్యకారణములును ఒక దానిని విడచి ఒకటి ఉండజాలవు. ఆస్తే [బ్రహ్మము 

కూడ, శకి రూపమున తనతో నిత్య సంబద్దమగు జగత్తును విడచి ఉండజాలదు. 
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ఉష్ణత్వమును విడచి అగ్నియు, సీలత్వమును విడచి నీలో త్సలమును వేరుగ 

ఉండగ ల్లునా? మృణ్మయ ఘటము మృత్తును విడచి ఉండ జాలనట్టు [ప్రపంచము 

గూడ [బహ్మమును విడచి వేరుగా ఉండజాలదు. ఈవిభము పపంచ _బహ్మలకు 

అనన్యత్వము సిద్ధించును. ఇచట అనన్యత్య మనగా వినాభావరహితత్యమే గాని 

అత్యంత తాదాత్మ్యము కాదు. వినాభావ రహితత్వమనగా ఒకదానిని విడచి ఒకటి 

ఉండజాలక పోవుట. ఇట్టి వినాభావ రాహిత్యముచే జగ|ద్భహ్నల నడుమ ఒర 

విధముగా ఏకత్వ మేర్పడుచున్నది. 

బ్రహ్మయే చేతనాచేతన జగన్ని యామకము. జ్ఞాతృ జ్ఞానోభయ రూపము. 

చిజ్ఞడములు రెండును _బహ్మయొక్క శకులే, చిచ్చ క్తి జ్ఞాన _ ఇచ్చా - కియా 

రూపమైనది. జడశ క్రి పంచ భూతాత్మక మైనది, అష్ట విధములగు ఈ చిజ్జడళ 

కులు [బహ్మకు శరీరము కావున బ్రహ్మము [పపంచ రూపము. వెనుక చూచిన 

విధముగ శివుడే ((బహ్మమే) ఈ (పపంచమునకు ఉపాదానకారణము, నిమిత్త 

కారణముగూడ. ఇచ్చాశ క్రిద్వారా జగదుపాదాన మగు స్టితియందు నివుడే నారా 

యణ విష్ట్వాది నామములను ధరించును. ఈ నారాయణుడు శివాభిన్ను డెనను 

శివుని |కిందివాడు. “యతో విష్ణు శివయో రుపాదాన నిమితయో రవస్థాబేదమన 

రేణ స్వరూపభేదోనా స్తి 1) (ని.భా.) సకలకార్య |వవంచ సమష్టిరూపుడగు హిరణ్య 

గర్భునికంటె నారాయణుడు పరుడు, నారాయణునికంటె శివుడు పరుడు. సకల 

కార్యసమిష్టి రూపాద్ధిర ణ్యగర్భాత్, పరో నారాయణః, తదుపాదానత్వాత్ ; 

తతో౬ఒపి పరం శివాఖ్యం నిమిత్తం విరూపాక్షం పరం |బహ్మ........ శివసంక ల్పో 

పనిషచి __ “పరాత్ పరతరో[బహ్మా తత్పరాత్ పరతో హరిః, తత్పరాత్ 

వరతోధీశః” ఇతి, అన్య తచ__“నారాయణపరం |బహ్మ” ఇతి నారాయణాత్ పర 

తేన (బహ్నాభిదాయ తత్ కీద్భశ మిత్యాకాంశాయాం “బుతం సత్యమ్, ఇతి 

మం|తేణ సర్వజ్ఞతయా మనోవాగ్విపర్యాసరహితం , స్వశ కి మరీచిభిః సకల 

జగత్పూరకం. స్వావిభకయా పర; ప్రకృతీరూవయా పరమానంద చిదీకరస వర 

మాకాశ లక్షణయా, స్వావస్థాభేద పరమచేతన నారాయణారబ్ద హిరణ్యగర్భాది 
సకల కార్య [పవంచయా పరమశక్యా ఉమయా శబళితరూపం “నిర్వికారం (తిలో 

చనం పర్మబహ్మ సర్వోత్త రమితి నిరూపితం!” (శ్రీ. భా, | 

శివుడు ((బహ్మ) జగత్తునకు అభిన్న నిమిత్తోపాదానమని చెప్పుటచే |బహ్మ 

జగ దూపమున పరిణమించినదని తేలినది, కాని తావన్మాతముచే శిపునియందు 

వికారముగాని దోషాంతరముగాని సంక మించునను సందేహమునకు అవకాశము 
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లేదు. జగదాకారమున పరిణత మగుట అనునది కేవలము శివుని చిచ్చకికి 

మ్మాతము సంబంధించినది. ఈ చిచ్చ క్తికే “మాయి “పకృతి” మొదలగు నామాం 
తరములు. ఈ విధముగ మాయాసహితుడగు శివుడు. అనగా సూక్ష్మ చిద చిద్విశిష్ట 

(బహ్మము-_ జగత్తునకు_అనగా స్టూల చిద చిద్విశిష [బహ్మ మునకు... కారణము. 

“సూక్ష్మ చిద చిడ్యిశిష్టం బ్రహ్మ కారణమ్; స్తూల చిద చిద్విశిష్టం తత్ కార్యం 

భవతి” శ్రీ. భా. 

బ్రహ్మ జగ దూపమున పరిణమించుచున్నదనగా కొ తమార్పును చెందు 

చున్న దని యర్థము కాదు. అంతకుపూర్వమే సూక్ష్మరూపమున నున్న చేతనాచెతన 

రూపజగత్తు స్టూల నామరూపాదులతో నావిర్భవించుచున్నది. అంతవరకును లేని 

వస్తువేదియు [కొత్తగ జనించుట లేదు. ఈ విధముగ శివుడు-జీవుడు దేహముతో 
కూడియున్నట్టు చిదచిిదూపజగత్తుతో సర్వదా (అది స్లూలరూపమున నుండనిండు 

లేదా సూక్ష్మరూ పమున నుండనిండు) కూడియున్నాడు. జగత్తు చిచ్చ క్రిద్వారా 

[బ్రహ్మతో సంబంధించి యుండుటచే |బహ్మయందున్న సత్త్వ చిదానందాంశ ములు 

దానియందుగూడ భాసించుచున్న వి. 

శ్రీకంఠాచార్యులు శరీరముతో కూడిన శరీరికి (శరీరశరీరులకు) ఏకత్వము 
నంగీకరించిన విధముగను, సీలత్వముతో కూడిన ఉత్పలమునకు (సీలవర్జోత్పల 

ములకు) ఏకత్వమును అంగీకరించిన విధమునను [పపంచ |బహ్మ లకు ఆఖిదము 

నంగీకరింపవలెను గాని, అత్యంత భేదమునుగాని, ఆత్యంతాభేదమును గాని ఏక 
తరమిథ్యాత్వమునుగాని, భేదాభేదములనుగాని అంగీకరింపరాదని సృష్టికరించి 
యున్నారు. ఇదియే విశిష్ట శివాదై షి తము. “బహ్మ (పపంచయోర్న వయం 

అత్యన్త భేద వాదినః; ఘటవటయోరివ తదనన్యత్య పర శుతి విరోధాత్. న చాత్య 
నాభేదవాదినః న వా శు క్రిరజతయో రివైకతరమిథ్యాత్వవాదినః తత్స్వాభావిక 
గుణ భేద పర్మశుతి విరోధాత్ న చ భేదాఖేద వాదినః; వస్తువిరోధాత్. కిన్తు శరీర శదీ 

రిణోరివ, గుణగుణినోరివ చ విశిష్టాద్వైత వాదినః (శ్రీ. భా) 

(బహ్మయందలి ద్విముఖమగు శక్తి చిచ్చక్తి రూపమున చేతన [పపంచ 
.మునకును, జడశ క్రి రూపమున జడ పపంచమునకును మూలకారణ మగుచున్నది. 
కార్య భేదము ననుసరించి ఈ భేదకల్పనము గాని వాస్త వమున ఈ చిజ్ఞడ శక్తులు 

రెండును ఒక్కటి. _బహ్మ ధర్మభూతములగు ఈ శక్తులకు |బహ్మనువిడచి 
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స్వతర్యతముగ ఉనికి లేదు. చేతనము (అనగా జీవుడు) నిత్యమగు సత్యపదార్హ ము. 
కర్తృత్వ భో కృృత్వ, జ్ఞాతృత్వాది ధర్మవిశిష్టము. జీవుడు అణుపరిమాణుడు. 
ఈ క రృృత్వాది ధర్మములు బంధమోక్ష సమయములు రెండిటియందును జీవునితో 

సంబంధించియే యుండును. జీవునకు జ్ఞాతృత్వ మున్నను సర్వజ్ఞత్వము లేదు. 

ఆతడు కించిద్ జ్ఞత్వాది దోష వశిష్టుడు. ఈ విధముగ జీవాత్మ వరమాత్మలకు 

భేదమున్నను వారు అత్యంతభిన్నులు కారు. జీవునకు జ్ఞానమనునది నిత్యధర్మ మే 
యైనను ఆతడు జ్ఞానస్వరూపుడు కాడు. జీవుడు వసుభూతమగు _బహ్మాంశమె కాని 

అవిద్యాదేహా ద్యుపాధి పరికల్పిత మి థ్యాస్వరూపుడు కాడు. ఆతడు క ర్భృత్వమున 

స్వాతం్యత్యము కలవాడు. పరమేశ్వరుడు _ జీవుల కోరికలు సఫలమగుటకు 

కేవలము సహాయకుడుగ నుండును. 

శివుడు కృపాళువే యెనను తనంత తానుగ జీవులను బంధ ముక్తులను 

చేయజాలడు. జీవుడు స్వ్వపయత్నమచే అన(గా- శాంభవదిక్షచె పరిపూతుడై ఆజ్ఞా 

నావరణమును తొలగించు కొనినప్పుడు శివుడాతనిని భవబంధమునుండి విముక్తుని 

చేయును. నిష్కామ కర్మాచరణముచే మనఃశుద్ది కలిగిన పిదప జ్ఞానోదయ 

మగును. జ్లానపరిపూర్ణతను ధ్యాననిషను (పసాదించును. తద్వారా మోక్షము 
ఖో రి ట్ర ది 

లభించును. 

ధ్యానములో కూడ ఆనేకరకములు కలవు. సాక్షాత్ సదాశివుని ధ్యానించు 

టచే వెంటనే ముక్తి లభించును. నేను వేరు, శివుడు వేరు అను భేదబుద్ధితో కాక 
“నేనే శివుడను అను అ భేదబుద్దితో శివధ్యానము చేయవలెను. భేదబుద్ధితో 

ధ్యానము చేయునంతవరకు బంధమోచనము కలుగదు. నారాయణుని ధ్యానము. 

చేయువారు మొదట నారాయణుని చేరి పిదవ శివుని చేరగల్లుదురు. 

ఈశ్వరాను గ హమువలన గాని మోక్షము లభింపదు. బంధావస్టలో అజ్ఞాన 

పాశ బద్దుడె పశువువలె శివుని ఆధీనములోనున్న జీవుడు ఆ పాశథమువిచ్చిన్నము. 

కాగా పశుత్యము కూడ తొలగి స్వతంతుడ గును, అపుడాతనికి సర్వజ్ఞత్వము 

లభించును. దోషములన్నియు తొలగిపోవుటతో మంగళగుణములకు నిలయ 

మగును. అపుడు ఆ జీవుడు శివ సాయుజ్యమును పొందును. జీవుడు శివ సాయు 

జ్యమునుపొంది శివునితో కలసి దివ్యసుఖముల ననుభవించును. దివ్యములగు బుద్ధిం 

దియాదులతో స్వాతం్యత్యము ననుభవించుచుండును. కాని జగ త్స్ఫృష్టిస్టిత్యాది . 
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నిర్మాణశ క్రి మాత్రము ఆతనికి లభింపదు. ముక్తుడు సర్వదా శివసాకాత్కార 

సౌఖ్యము ననుభ వించును. శరీరము లేకుండగనే బుద్దిమాతముతో వివిధ సుఖాను 

భూతులను పొందగల్లును. ఇచ్చానుసారముగ (పకృతి నియమాతీతములగు శరీర 

ములను సృజించుకొనగల్లును. ఆతడు కర్మ బంధాతీతుడు. సర్యదా అత్యున్న 

తానంద శరిరముల పె విహరించుచుండును. ఇట్టి ముకి శరీర పాతానంతరమే 

లభించును గాని ఈ భౌతిక శరీరముండగనే ముక్తిని పొందుట_ఆనగా జీవన్ము కి. 

అనునది లేదు. 

ఈ విధముగ శివుడే ఉపనిష[త్సతిపాదిత మగు పరతత్వము. శక్తి విశిష్టు 

డగు శివుడు చిదచిదాత్మకమగు ఈ జగమునంతను సృజించి దానికి ఆభిన్న 

నిమితోపాదానకారణముగ నున్నాడు. ఆతడు సగుణుడు. సన్మంగళమూరి. 

శివతత్వ మెట్టు సత్యమో చిద చిదూప జగము కూడ అట్టె సత్యము. సువర్ణ 

పరిణామ విశేషములగు కటక కుండలాదులకు కటకత్వకుండలత్వాది ధర్మము 

లను పురస్కరించుకొని భేదమున్నను, సువర్ణత్వరూవమున అవి అభిన్నములే. 

అట్టే జగత్తును, జీవులను, శివుని వేరువేరుగ గహించినపుడు వాటియందు భేదము 

గోచరించినను జగజ్జీవ విశిష్టరూపమున శివుడు అద్వైత మూర్తియే కాని భేదములు 

లేవు. ఇదియే శ్రీక ంఠాచార్య స్థాపితమగు విశిష్ట శివాద్వెతము. భాష్యసారాంశ 

మును. 

డా. పుల్లెల శ్రీరామచందుడు 

వేదా నశిరోమణి, వేదాన విశారద, విద్వాన్, 

M, A. Ph. D. (Skt.) M. A. (Eng.) M. A. (Hindi} 
Reader భారత సంస్కృతి శాఖ, 

ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయము, 

హైదరాబాదు. 

ES 
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శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః 

ఏతద్భాష్యానువాదమును పరిశీలించి తమ అమూల్యమైన అవగాహనను 

అందజేసిన పండిత పకాండుల సదభిపాయములు. 

శివ శ్రీ॥ నిర్మల శంక రశాశ్రిగాదు విశిష్టశివాదె ఇతసిద్దాంత (పతిపాదకమగు 

శీ సీలకంఠీయ బహ్మనూ తభాష్యమును ఆం|ధభాషయందు అనువదించి 

ఆంధ్రులకు అందజేయుట _ ఎంతయు ముదావహము. వీరు [గంధమునంతను 

కమకమముగ అనువదించి _పకటింపగలరని ఆశిస్తున్నాను. 

ఎన్నియో శ్రా న్రీయవరిభాషలతో గంబీరార్ణముగల శ్రీ కంఠ భాష్యమువంటి 

'ఉద్ల 9ంధ మును జానకింపచా (స్యల్పజ్ఞానులకు గూడ సువేద్యమగునట్లు అనువ 
లి జో wy (se) 

దించుట యనిన ఆందరికిని సాధ్యముకాదు. ముందు అను వాద్య గంధార్గ మును 

బాగుగ (గహించి పూరిగ స్వాయత్రము చేసికొనంగలిగిన శ్రీ శాన్ర్రిగారివంటి 

వారికి మాతము సాధ్యమగునది. ఈ విషయమున శ్రీ కాస్రిగారికి వూరి సాఫ 
ల్యము లభించినదని చెవుటలో సందేహము లేదు 

ఇందు అవశ్యకస్థల ములలో పారిభాషిక పదముల యర్థమును వివరించుచు 

భాష్యసూచితములును, తదర్హ్మగహణావశళ్యములు నగు ఎన్నియో అంశములను 

శివార్క_ మణిదీపిక శివచింతామజి పభ అను సంస్కృత వ్యాఖ్యలనుండి |గహించుచు 

తమ రచనను నడిపినారు. ఈ దృష్టితో చూచినచో ఈ గంధము కేవలము శ్రీ 

కంఠ భాష్యానువాదమని కాక శీ కంఠ బాష్యాం ద వ్యాఖ్యానమని యనవలెను. 

స్థాలీపులాక న్యాయమున శ్రీ శాశ్రిగారు అనువదించిన కొన్ని పద్ధతులను [కింద 

చూపుచున్నాను. 

జన్మాద్యధికరణ ప్ర్తారంభమున రీలీవ పేజీలో “బహ్మ విదాప్నో తిపరం” మొద 

లగు వివరణమును మరియు జన్మస్థితిలయ తిరోభావ ఆను[గ హపదముల యర్ధ 

మును గూడ [వాసియున్నారు. ఇటే భాష్యవయుక్తములగు “వికల్ప, వ్యవసిత 
రొ ఆశ్ © 

వికల్ప, సముచ్చయ” ఇత్యాది పారిభాషిక పదములకు గూడ వ్యాఖ్యానము చేసి 

నారు. ఈ వివృతి లేనిచో అనువాదము అగాహ్యముగ నుండిపోవును. 
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62వ పేజీలోని “ఇమార్కుదాయ” మొదలగు భాగమున శివునకు సకలు 

శబ్దవాచ్యత్వము కలదనియు, ఆశ్వలాయనుండు గూడ “సర్వాణి హవా ఏతన్య 

నామధేయాని” అని నిర్వచించె ననియు, భవాదినామాష్టక ము- ఆపస్తంధీయ 

మం తముల యందు శూలగ వహోమమునందు మహాదేవుని (పతిష్టావిధియందు. 

నిత్య పూజావిధియందును వ్యవహరింప(బడుచున్నదని శ్రీ ఆప్పయ దీక్షితేం దుల. 

శివార్మమణిదీపికా [పతిరూపమగు “మహోపాధ్యాయ శివశ్రీ ముదిగొండ నాగ 

లింగ కాన్త్రిగారి,” శివచింతామణ్మి పభనుండి సంగహించినారు. “థామ్యంత్యస్మిన్ 

దోషా ఇతి శివః” ఇత్యాది నిర్వచనముతో శివశబ్బనిష్పత్తి ని ఇందు పొందుపరచి 

నారు. “యదా తమః” ఇత్యాది మంత్రమున శివపరత్వసమర్థనమును కూర్మ 
పురాణవచన సమర్ధితములగు ఈశ్వరశబ్లాది నిర్వచనములను పై వ్యాఖ్యలనుండియే 

(గహించినారు. ఇంతియే గాక ఇందుగల అతివిస్తృత వ్యాఖ్యాభాగ ముల సారమును. 

గూడ శాన్ర్రిగారు వివరించినారు. 

వీరి గంధమంతయు ఈ విధముగనే నడ చినదని చెప్పుటకు కొన్నిటి నిట. 

నుదాహరింపవలసివచ్చినది. ఇటు శ్రీశంకరశాన్రిగారు భాష్యార మును ఏమాతము 
౧ & 

విడువక సుబోధమగు నాం|ధభాషలో రచించిన ఈ మహాగంధము- తత్త్వ బిజ్ఞాసు. 

వుల కెంతయు నుపకరింప(గలదని నా ద్మఢవిశ్వాసము. 

డాక్టర్ పుల్లెల (శీరామచం దుడు. 

10.7. 198 వేదాంతశిరోమణి, వేదాంతవిశారద, విద్వాన్, 

నివాసము - న ౦దనం, ఎం.ఏ. పి. హెచ్.డి (సంస్కృతం), 

782/4 Pa, ఎం.ఏ. (ఇంగ్లీషు), ఎం వ (హిందీ) 

లీలానగర్, బేగంపేట, రీడర్, భారత సంస్కృత శాఖ, 

హైదరాబాద్. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, హైదరాబాద్. 
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శీ లోకారాధ్య నిర్మల శంకరశాన్రిగారు రచించిన శీ సీలకంఠ భాష్యాం 

(భీకరణమునందలి పథమ, ద్వితీయ సంపుటములను జదివి యానందించితిని. 

[శీ నీలకంఠాచార్యులవారు సుపసిద్దులెన పం్యడెండుగురారాధ్యులలో నొకరగు 

టయే కాక అతిపాచీనులును శివాద్రైత్మపతిపాదన దక్షులలో నగ గణ్యులునై 

యున్నారు. వారు (బహ్మసూతముల పె రచించిన భాష్యము మూలరహస్య నివే 

దకమును, పామాణికమును, ఫౌఢమునై యలరారుచున్నది. క్రి; శ ముదిగొండ 

నాగలింగకాన్త్ర్రిగారు సీఅకంరీ య భాష్యమునకు శివచింతామణి|పభ యను 

వ్యాఖ్యానమును సంస్కృత భాషలో రచించిరి, సంస్కృత భాషానభిజ్ఞుల కది 

యందుపాటులో లేనికారణమున [శీ శంకరళాన్త్రిగారు దాని ననుసరించుచు నీల 

కంఠీయ భాష్యమును సర్వసుబోధమగు భాషలో నాంధ్రీకరించి యుండిరి. 

మొదట చతస్పూ[తీభాష్యాంధీకరణము కలదు. శీ కాన్రిగారి ఆం|ధీకరణము 

మూలమునుసన్ని హితముగా ననుసరించుచు క్రిష్ట భాగములను వివరించుచు |బహ్మా 

సూతత తము నెజుంగంగోరు జిజ్ఞాసువులపాలిటి కల్పవల్లియై యొప్పారుచున్న ది. 

వీరి భాష _ లలితమును, సులభమును, సరళమును, నిర్జోషమునై పఠిత్ప 
జన (పశంసాప్మాతమై పరిఢవిల్దుచు త త్ర్వజిజ్ఞాసువులకు సాధారణముగను 

శేవులకు పత్యేకముగను పరమావందమును కలుగ(జేయునదియని ఆశంసించు 
చున్నాను. 

డా| దివాకర్ల వేంకటావధాని (కీ. శ) 

ఎం.ఏ. (ఆనర్స్), పి, హెచ్. డి. 

మాజీ ఆం[ధశాఖాధ్యక్షుడు _ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము, 
_పాదరాబాదు. 

శ్రీ నీలకంఠ భాష్యమ్ 

(శ్రీ మద్భిః నిర్మలాభిజన శంకరశళాన్రీధి ర్విరచితం నీలకంఠ భాష్యాం| ధ 

వివరణం య్యతత్యత సూ ష్మేతీకయా సపరిశీలనం సందృష్టం మయా. శీ శాన 

థి; మహతా శకేశేన భాష్యహృదయ మాం ధజిజాసుభ్యః (వకటిక తం శివ 
౧ న్న జా ప ల ఏ కూ, 
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సిద్దాంతం కరబదర సమానంచ కృతమ్. గీర్వాణభాషా౭.నభిజ్ఞాః అనభ్యస్త 

శాస్తారిశ్చ ఆంధ మహాజనాః పరిచితపదజాలై ః లలితలలితై & సుస్పష్టరిత్యా విర 

చితమిద మాం్యధవ్యాఖ్యానం [పపఠ్య (శీ సీలకంఠాచార్యాణా౦ హృదయం సుగ 

మతయా సంబుధ్యేయురితి అహం విశ్వసిమి. ఏవమేవ సమ్మగంభాష్యగంధ 

మాంధ్యామనూద్య (డీ శాస్త్రీ మహోదయాః ఆంధ్రాణాం కృతజ్ఞతాపాాతం భూయా 

సురితి భగవంతం భూతభావన ముమానాథం కృతాంజలిః (పార్ధయామి. 

1. శో పరిచిత వదజాల్తై ప్రౌఢభాష్యార్గ జాలం 

లలి తలలితభావం నీలకంఠోకి, దీప్తం | 

నయతి గహన హృద్యం నిర్మలోపాహ్య ఆం|ధాన్ 

సురగిరిచతురః (లీ శంకర శ్చాం|ధ వాణ్యామ్. 

2, కో దీవ్యతాం జగతి |గంథ ఆచం[ద రవితారకం । 

అహిమ్మా దే రాచకన్యాకుమార్యాః వ్యాప్నుతా దయం ॥ 

హైదరాబాద్ నగరం, ఇతి 

8_.4_1978 రి రోమణి: అంధ బిల్హ ణః బాహ్మీ భూషణం 

సుధీం|ద మౌళి; 

కప్పగంతుల లక్మణకా స్ట్రీ (కీ. శే) 

సామాన్యులకు సైతము బోధకమగునట్లు ఇంత సులభ శైలిలో వేదాంత 

భాష్యమును తెనిగించిన కీర్తి ఒక్క నిర్మల శంకరళాన్త్రిగారిక దక్కినది. నీ 

ముదిగొండ నాగ లింగశాన్రిగారి తరువాత ఆంతటి వై దుష్యము, బోధనాశ క్రియు 

గలవాడు [శీ శంకరశాన్రిగారు ఒక్కడే అనునది ఈ సీలకంఠ భాష్యానువాదమున 

దృఢపడినది. కాస్తాాధ్యయనము చేయుట ఒక యెత్తు. అధీతమును విడమజచి 
కరతలామలకముగా |ప్రజలకందించుట ఒక యెత్తు ఈ రెండవ శ క్రిలేని శాస్ర 

రాణింపడు. వీరికి వీరి పేరిటి దేవుడు రెండు సామర్థ్యములను పసాదించినాడు, 

మాకు ధన్యత్యమును [పసాదించినాడు. 

1121972 ముదిగొండ వీరభద్ర మూర్తి (క్రీ.శే.) 
హైదరాబాద్ . 
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శీ శివాయ గురవే నమః 

(బ॥ శీ! లోకారాధ్యు లైన (శీ కంఠ విద్యాభూషణ విరుదాంకితులై న, 

నిర్మల శంకర కాస్తు9ల వారిచే నాం ధ్రీకరింవబడిన (ప్రథమ ద్వితీయ సంపుటముల 

జదివితిని. గురువర్యులును మన్మాతులులు నగు (శీ శివయోగి. నాగలింగారాధ్యుల. 

వారిచే (పోదీతమగు [శీ కంఠ భాష్య వ్యాఖ్యయగు“శివ చిన్తామణి పభ”నుశుద్ద వతి గా 

లిఖించి మున్ముందుగ ముదణ కందించియుంటిని. వ్యాఖ్యానసరణి సులభ 

గాహ్యముగనే యున్నను, సంస్కృత భాషాభినివేశము గలవారికి మాత మే ఉపా: 

దేయము కాగలదేమో యను సందియము. జూప “కాలోహ్యయం నిరవధిర్వి 

పులాచ పృథ్వీ"యను భవభూతి యాశయమునుచదివి. ఈ మ్మాతపుటవకాశ మును. 
పుణ్యవంతుల కొసగదల చినట్టు చెప్పిరి. అదే విధమున నేటికి వారి యాశీర్వాద 

ఫలమే శీ (శీ నిర్మల శంకరళాస్తు9ల వారికి చెంది శివచినామణ్మిపభా వ్యాఖ్యాన 

ముందగు ఆంధ్రీకరణమున సర్వులకు కరతలామలకముగ నొనర్ప(బడినది. వీరి 

ద్విభాషా పాండిత్యము ఎట్టి దోషములకు6 (దావివ్వక సర్వజనుల నానందపరచిన 

దనుట కెట్టి నందియమూ లేదు. పర మెశ్వరాను గహమువలన ఇది అచం[దార్కము 

విలసిల్లు గార, 

ఇటు 

మల్రం పల్లి జ్వాలా వీరభ[దకా శ్రి 

పమిడిముక్కల, కృష్ణాజిల్లా. 

(శీ శివాయ గురవే నమః 

నిర్మల శంకరశా స్రీ జయతు చిరం స్టిరతరా యురారోగ్యః | 

(శీ సీలకంఠ భాష్యా౬ఒనువాద చతురం మనస్తు యస్యాఒసీత్ i 1 

గాయత్రీ పీఠాద్యక్షా అధ్యక్షా ఇ హేతి సంపన్నమ్ । 

భాష్యాఒవిష్క్రరణమిదం పరమా మోదస్సువర్ణస్య ॥ 2. 
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తద్భహ్మసూత మానస జాతం పూతం విభిన్నపథయాతం | 

ద్ర్వైతాఒద్వైతవిశిష్టాదెృ్యతమతాఖ్యం సరిత్తింత యమ్ || 8 

విశ్వజనీవం యతత్ వైయాసిక సౌ లక్ష్యసర్వస్వమ్ । 

బోధాయనబుషిగదితం (పతిబించిత నీలకంఠ గురుహృద యమ్ (1 UN 

అప్పయదీక్షితసువచో దర్పణగత మమలభావ సందీపృం | 

(శీ నాగలింగ గురుణా వ్యాఖ్యాతం వ్యాససూ త నిజహృద యమ్ 1] వ్ 

నిర్మ లశంకరవిదుషా (తిలింగభాషానువాద పరికలితమ్ |! 

ఇదమసు సకలవిదుషాం ముదే సదాఒపి చ సదాశివకృపాయా।ః ॥/ 6 

నిర్మలశ్శంకరః శాస్త్రీ నీలకంఠ పథ|వతః | 

మల్లికార్జునవంశ్యోఒయం జయతాత్ శరదాంశతమ్॥ 7 

(శీభోగ సోమలింగా రాధ్యకపా జాహ్నవీ సదా జయతాత్ | 

నిర్మల శంకర విదుషే సర్వాభీష్టార్వ విజయఫలదాతీ ॥ 8. 

సీలకంఠాచార్యనిర్థీత సిద్దాంత పరిమళసంభార పరిఢవమ్ము 

లింగధారణచందదికాంగీకృత |త్యక్ష నందిశ వాగర స్పందనమ్ము 

అపర శంక రమల్లికార్డున పండితారాధ్యాం[ఘి నల సమారాధనమ్ము 

నాగభూషోష్టిష నాగలింగారాధ్య లేలిహానఫణాభిచాలనమ్ము 

రక్షకమ్ములు విమతాభితక్షకములు శికకమ్ములు గాంగ సీ చేయునాంధ 

స్మూతభాష్యమ్ము సంస్తుతి పాతమ గుత సహజ నిర్మల శంకర శాస్ర్రిహేశి. 

ివమ్. 

మల్లంపల్లి వీరేశ్వర శర్మ (కి. శ) 

(పిన్సిపల్ 

యస్.వి.యస్.ఎ కాలేజి, వరంగల్. 1-12. 1960 

అభినవ శ్రీనాధ, హరితకవి, అభినవసూరి, అభినవ పెద్దన, 

ఆంధ కాం చీఖండ చతురానన. 
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(బ్రహ్మశ్రీ నిర్మల శంకర శాన్ర్రీగారు రచించిన శీ) నీలకంఠ భాష్యాను 

వాదమును, నే నచ్చట చ్చట ఘట్ట స్టలములందు జూచితిని, శాస్త్రిగారు మృదు 

మధురమయిన ఆంధభాషతో నాధ్యాత్మిక విషయమును _ప్రమాణబద్దముగ సుబోధ 
ముగ నిరూపించిరి, 

శీ శా న్ర్రీగారు నీలకంఠ బాష్యము నామూల్మాగము చదివి, చక్కని యను 

భవమును సంపాదించినారను విషయము యీ [(గంధపరిశీలనమును బట్టి యెల్లర 

కును విశదము కాగలదు. 

శీ శాస్త్రిగారు నాకు చిరపరిచితులు. సహజ పాండితీ పతిభాశాలురు. 

శమాదిగుణసంపన్నులు. నిగ ర్వ్యశిఖామణులు- సంత తదై వచింతనపరులు- అనేక 

ఆధ్యాత్మిక (గంథానువాదకులు. 

వీరు రచించిన ఈ యనువాద| గంధము విశిష్ట శివాదై త సిద్ధాంతము నరసి 

తరింపగోరు వారికి ఆత్యంతోపకారకమని నా యభ్మిపాయము. 

(శీ శాన్రేగారిని కై లాసాధిపతియగు నుమాపతి ఆయురారో గ్ల్యాశ్వర్యముల 
నొసగి రక్షించుగాకయని య భిలషించుచున్నాను. 

ఇటు 
0 

మలావజుల వేంకట సుబ్బ రామశాస్త్రి 
అయి 

(తిపురా భవనం, దీనాబాద్ కాలనీ, 

వరంగల్లు. 
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విజాపన 
= 

పామర జనులలో కొందరకు ఈ [గంధమును ఎవరు చదవాలి? ఎవరు 

ఆర్థం చేసుకోవాలి? ఎవరెట్టాచరించాలి? అనే నిర్ణక్ష్య భావము కలుగవచ్చును. కాని 

ఎన్నటికైనా ఆ కుటుంబములో ఒక సత్పురుషుడు పుట్టి [గంధములోని (పతిపద 

ఆర్థములను అవలోకన మొనర్చుకొని తాను తరించి ఇతరులను తరింపజేయడా? 

ఉదాహరణకు ఇంటిలో ఒక అమృతకలశం ఉండగా పరంపరగా ఇంటివారెల్లరు 

దానిని తాకనైనా తాకక (ప్రతినిత్యము పూజిస్తూఉంటే ఆ ఇంటిలోనే ఒక సత్పురు 

షుడు జన్మించి దానిని ఆమూలాగముగా తెరచి చూచి అందులోని అమృత 

బిందువులను తాను సేవించి ఇంటి వారెల్డరిని సేవింవజేసి ఆయురారోగ్య అష్ష 

సంపదలతో ఆందరి జీవితములను సుఖమయ మొనర్పుగలడు. 

గురుమూర్తి శివ శ్రీ నిర్మల శంకరశాస్త్రి ఆరాధ్యులవారు [పజానీకము 

యొక్క సంక్షేమము ఎరిగియే ఈ (గంధము నిట్లు ఆవిర్భవింవజేసినారు గావున 

సురక్షితసంక్షేమముల నాకాంక్షించు అర, పజానీక మెల్టరు (గంధమును కలిగియుం 

డుట అత్యావశ్య క్తము. 

ఆర, జన విధేయుడు 

అరుణార్తుల శంకరయ్య గుప్త 
42.260, మహాకాళి వీధి, సికిందరాబాద్ ఆం. (ప. 

19వ పేజీ తరువాయి | గంధములు 

(గంధము వెల స్టాక్ ఉన్నవి 

12. మహామంతయంతశాస్ర్రము 

హిందీ ఆనువాదము 10.00 3 

18. శివతత్వరహస్యము 10.00 1 
14. శివసహ్మసనామరహస్యార్ధము 21.00 1; 
15. వీరభదవతము (రామాబుక్ డిపో) 10-00 1 

16. శివమంతదిీక్షావిధానము (శివజ్యోతిలో) టు 

17. (బహ్మపథానువాదము- శై వమత వకాశికలో..... 

16. |శాతశైవుత్రికాలసంధ్యావందనము 2.00 13 
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నీ నీలకంఠ భగవత్చాదులవారు రచించిన శారీరక |బహ్మమీమాంసా 

నూత భాష్యాన్ని ఆం|ధీకరించి శీ నిర్మల శంకర శాశ్రి ప్రచురిస్తున్న మహా 

(గంధం ఇది, “అథాతో దిహ్మ జిజ్ఞాసా” అను మొదటి సూ తంనుండి “తత్తు, 

సమన్వయాత్” అను నాలుగవ సూ తమువరకు భాష్యానువాదము ఇంతకు. 

పూర్వం వెలువడి పండిత |పశంసలను అందుకొన్నది. 

(పథమాధ్యాయములో “ఈక్షతే ర్నాశబ్దమ్” అను ఐదవ స్మూతమునుండి 

తదధ్యాయ పరిసమాప్తి రూపమైన “ఏతేన సర్వే వ్యాఖ్యాతా వ్యాఖ్యాతాః” అను 

సూూతమువరకు భాష్యానువాదము వెలుపడినది. రెండవ అధ్యాయమునుండి. 

భాష్యాంతమువరకు వచురించాలని అనువాదకుల సంకల్పము ఫలించుగాక! 

(శీ సీలకంఠ శివాచార్య [శీ శంకరాచార్యుల సూతభాష్యములలో ముందు. 

వెనుకలు ఏదై నప్పటికి ఉభయ భాష్యములు అపారవేద విజ్ఞాన సమన్వితములు ,, 

తార్కిక [పజ్జావిస్పారితములు, తాతిికచింతనాపరులకు శిరోధార్యములు. 
= 9 pa 

గీర్వాణ భాషా [పవేశములేని ఆం|ధజిజ్ఞాసువులకు ముఖ్యంగా కివాద్రె పత 

సిద్ధాంతాభిమానులకు ఈ అనువాద (గంధము ఆవశ్యపఠనీయము. జటిలమైన 

భావములను కఠినమైన మాటలనుండి వేరుచేసి తేటతెనుగులో పాఠకులకు 
ఆందించడం. మాటలతో పనికాదు. ఉభయభాషలలోనూ పండితులైన శ్రీ నిర్మల: 

శంకరకాన్రిగారు [శీ కంకుల ఒరవడి తప్పక భాష్యజోత్స్న లను కీసీడలు లేకుండా 
అందించి ఆం|ధపాఠక లోకానికి అపార మైన సేవచేశారు. 

ఆం|ధభూమి, 20.50.1972 ఆదివారము 

శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

(అనువాదకులు, _పకాశకులు ; [శీ నిర్మల శంకరశాన్తి,. |పతులకుః 

(శీ నిర్మల శంకరశాన్రి 04.ఎ, సర్వమంగకాసదనము, నెహూనగర్ 
(మారేడుపల్లి), సికిందరాబాదు. 

వేదవ్యాసులు (ప్రవచించిన [బహ్మస్నూతాలకు మత్మ్యతయ వ్యవస్థాపకులైన. 
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శంకర, రామానుజ, మధ్యాచార్యులు భాష్యాలను రచించి ఉన్నారు. అవి (పసిద్ధ 

ములై శతాబ్దాల తరబడి బహుళ |పచారాన్ని పొంది ఉన్నాయి. మత్మతయం 

వారివలెనే శై వమత్సపచారకులూ మహా విద్వాంసులూ అయిన (శీ నీలకంఠ 

శివాచార్యులు (సీలకంఠీయ) భాష్యాన్ని రచించి ఉన్నారు. ఆది శె వాగమవేత్త 

లకు 1పమాణ [గంధం, ఇవ సాం్యపదాయికులకు శిరోధార్యం, దురవగాహ 

మైన ఈ భాష్యం వ్యాఖ్యానా పేక్షితం కావడంవల్ల ఇదివరలో నీ ముదిగొండ 

నాగలింగశాన్త్రీగారు వ్యాఖ్య రచించినారు. అది సంస్కృతంలో ఉండడంవల్ల 

[పయోజనం పరిమితమయి ఉన్నది. దీన్ని (గహించి నీ శంకరకాన్త్రి గారు 

అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్లు నీలకంఠ భాష్యాన్ని అనువదించారు. 

మొదట “ఆధాతో (బహ్మజిజ్ఞాసా, జన్మాద్యస్యయత ః, శాస్త్రయోనిత్వాత్, 

తత్తు సమస్వయాత్ ” అనే నాలుగు సూతాల భాష్యానువాదం ఉన్నది. ఆ పిదప 

ఈక్షత్యధికరణం మొదలు సర్యవ్యాఖ్యానాధికరణంవరకు మిగిలిన (పథ మాధ్యాయ 

సూత భాష్యానువాదం విపులంగా ఉన్నది. (పశ్నోతరాలు సులభ శె లిలో కూర్చు 

బడినందువల్ల దురవగాహ మెన విషయాలుకూడా సుబోధాలుగా ఉంటున్నవి. 

మతాలు వేర్వేరుగా ఉన్నా వాటి లక్ష్యం ఒక్క_ టే. అది పరతత్వ నిరూ 

పణమూ, ము క్తిమార్గ బోధనమున్నూ. అందువల్ల ఏ సంప్రదాయానికి చెందిన 

వారైనా ఇతర సం్యపదాయాలను తెలుసుకోవడం అవసరం. దానికి ఈ గంధం 

కాగా ఉపయోగపడుతుంది. 

శె వాగమంలో నిష్టాతులైనవారూ, ఆ ఆగమ తత్వాన్ని తెలుసుకున్న వారూ 

అయిన విద్వాంసులు ఎంతో మంది దీనిని మెచ్చుకున్నారు. వారిచ్చిన |పశంసా 

ప[తాలు, అభిప్రాయాలు ఇందు చేర్చబడ్డాయి. కొందరు ఉదారులు దీని ముద 

శాకు (దవ్యసహాయం చేశారు. 

(బహ్మసూ[ తాలకు శై వసం్యవదాయం (ప్రకారం (గహించదగిన విష 

యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ ఆం|ధానువాదం ఉపయోగకరం. 

72 ఆం|ధ| వభ, సచి తవారవతిక 

ఆయాన్య 



శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

(ఆంధ్రీకరణము) 

అనువాదకులు, |పకాశకులు : (శ్రీ నిర్మల శంకర శాగ్త్రిగారు 
శివాద్రైత. విజ్ఞానసదనము 161/ఎ, వెస్ట్ మారేడుపల్లి, సికిందరాబాద్ రీ 00026. 

కృష్ణాపత్రిక, 11.11.1967, సంపుటము 66, సంచిక 40. 

ప్లవంగ నామ సం॥ కార్తీక శుద్ద దశమి, శనివారము. 

శీ శివాద్వైత సిద్దాంతవరముగ దహ్మసూ[తములకు భాష్యము (వాసిన 
(శ్రీ నీలకంఠ శత వాచార్యులవారు భాష్యకర లందరిలో పూర్వులనియు, శీవారి 
ఖాష్యమే శీ శంకర రామానుజ మధ్యాచార్యులకు పూర్వమగుటచే స్నూతానుగత 

మైనదనియు విశ్వాసము కలదు. 

(బహ్మస్నూతములు ఉపనిషదర్ణ (పతిపాదకములు. ఉపనిషత్తుల సమన్వ 
యముతో బహ్మసూ!తములను వ్యాఖ్యానించుట. భాష్యమన(బడును.. సంస్కృత 

భాషాపరిజ్ఞానపరివూర్ణత లేనివారికి ఉపయోగించుటకై మహోన్నతభావములు 
కలిగి, అతిగంభీరములై పారిభాషిక శబ్బజాలభూయిష్టములై న (బహ్మస్నూత 

భాష్యములు. నేడు దేశభాషలోని కనువదింప(బడుచున్నవి. ఈ అనువాదములు 
కూడా [పజోపయుకములుగ నున్నవనుటకు పాఠకులే సాక్షులు. 

శివ శ్రీ॥ నిర్మల శంకరశాస్త్రి గారు. అపర నీలకంఠ (శ్రౌత శైవాచార్యులను 

టలో సందేహము లేదు. (శ్రీవారు స్వకీయమగు స్కూ తభాష్యమును ఇతరమతసింద 

లేకుండ. స్వమతసిద్దాంతము విశదమగునట్టు (వాసీనారు. 

(బహ్మనిరూపణలో గల శివ విష్ణు పరమేశ్వర నారాయణశళబ్దము లు- 
పరశివపరములన్నను దోషము లేదు. కామక శావిలాస గంధమున U పుణ్యానంద 

మునీశ్వరులు “శివళ క్రిమిథునపిండః_ క బశీకృతభువనమం డలో జయతి” అన్నారు. 

ఏతదనువాదము సరళశైలిని హృదయాహ్ల్హాదకరముగ విరాజల్పుచున్నది. 

యునవనాల సం. 



అస్మ _చృుబహ్మ విద్యాసం ప్రదాయక రృభ్యో పరమగురు భ్యో నమః 

మారంభాం.. శ్రీ కంఠాచార్య మధ్యమాం, 

ర్య పర్యంతాం-వందె గురువరంపరామ్ ॥ ల 
CE 
వై 9 a 

సర్యతం తి స్వతంతులు, శొతాధిక (గంధకరలు, శివాద్వైత విజ్ఞాన 

పరిపూర్ణులు, శివయోగనిష్టాగరిష్టలు, శాంభవ దీక్షితులు, భరద్వాజసగ్యోతికులు, 

మత్ పరమ గురువులు ఎత ద్భాష్యవ్యాఖ్యానక ర్రలునగు మహోపాధ్యాయ 

ముదిగొండ నాగలింగకానులవారు ( తెనాలి! 



శ్రీ ౩ వమహాపిళఠము-పరిచయము 

భాష్యాం (ద్రీకరణా వశ్యకత 

వెయాసీక ద్రహ్మసూూతములకు (శీ సీలకంఠ శివారాధ్యులవారిచే విరచింప 

బడిన( నీలకంఠ (భాష్యము జగద్విదితము, శైవమతానుయాయులకు శిరోధార్యము. 

శీ శవమహాపీఠాధిపతులు, పండిత శిరోమణులు, శివపూజాదురంధరులు 
[తిలోకగురు మల్లికార్జున పండితారాధ్యవంశీయులునగు |శ్రీనిర్మల శంకరళాన్త్రుగారిచే 

సీఅకంఠీయ (బహ్మస్మూత భాష్య మాంధ భాషలోని కనువదింపబడుట శవ 

మతన్గుల యదృష్టము. [శీ పీఠాధిపతుల యాదేశానుసారము (శీ శవమహాపీఠస్థాపన 
మొదలగు విషయములను నాకు తెలిసినమేరకీ నాలుగు పంక్తులను [వాయుటకు 

సాహసీంచినందుకు సహృదయు లైన పాఠకులు మన్నించెదరుగాక. 

౫వమతోద్దరణము, సంస; గ్రాత్ భాష నభ్యసించు శైవ విద్యార్థుల కుపకార 

వేతనములందజేయుట ఇత్యాది ముఖ్యోద్దేశములతో 1909 సంవత్సరములో, 
అపర శంకరులు షట్టాల శివపూజా నియమతత్పరులు, నిరతాన్నదాతలు, త్యాగ 

మూర్తులు నైన (శీ ముదిగొండ శంకరారాధ్యులవారి యధ్యక్షతన శ్రైవమహాసభ 

స్థాపించబడినది. విశ్వదాత కళావవూర్ణ, దేశోద్ధారక (శీ కాశీనాథుని నాగేశ్వర 

రావుగారు; పముఖన్యాయవేత్తలు డీ కొంపల్లి కోటిలింగముగారు; తత్వశాస్త్ర 

వేత్తలు శీ శివలెంక అమృతలింగం అయ్యవార్డుగారు; శెవమతాభిమానులు 

సంపన్న గృహస్టులు శీ సింగరాజు వంకట సుబ్బారావుగారును ఈ శవమహా 

సభాస్తాపనకు ముఖ్య కారకులు; [పోత్సాహకులును శైవమహాసభా [ప్రథమ సమా 

వేశము 25. 12. 1909 తేదీన వరంగలు పట్టణమున జగత్పూజ్యులగు [శీ ముదిగొండ 

శంకరారాధ్యులవారి య గాసనాధివత్యమున జరిగినది. తదాదిగ సీమహాసభ్ష లించు 

మించు |పతిసంవత్సరము ఆం| ధ దేశమందలి పలు పాంతములలో మహా వైభవముగ 

జరుగుచువచ్చినవి. మతవిషయక చర్చలు, మత గంధచర్చలు, మతాభి వృద్దికి 

దోహదము(జేయు తీర్మానముల నామోదించుట. ఈ మహాసభా కార్య కమ వి శేష 



40 

ములు. _శైవమతాభిమానుల యభిమతానుసారము (శీ ముదిగొండ శంకరారాధ్యుల 

వారే వారి జీవిత పర్యంతము శెవమహా సభాధ్యక్షపదవి నలంకరించినారు. శివభ కి 
నుద్దీపింపజేయు నివభజన కీరనలతోను, వందలాది పద్యములతోను, హృదయ 

ములను రంజింపజేయు మృదు మరురభాషణములతోను, సహ్మసాధిక శిష్యులకు 

శివలింగ ధారణ(జేయుటతో మరియు మహాశివపూజా [వతకార్య కమములతోను, శైవ 

మత ప్రా స్యమును దేశము నలుమూలలకు చాటి శైవమతమున కెనలేని సెవజేసిన 

శీ ముదిగొండ శంకరారాధ్యులవారు కారణజన్ములు చిరస్మరణీయులు. 

శవమత పాశ సము నన్ని పాంతములవారికి తెలియజేయుట కై “శివమత 

[పకాశిక” యను మాసపతిక స్థాపించబడినది. పలువురు మహనీయుల సంపాద 

కత్వమున మతపరములైన అనేకానేక విశేషములతోను, ఆధ్యాత్మిక సాహిత్య 

వ్యాసములతోను, పాఠకులకు విజ్ఞాన్నపబోధ కమై ఈ పష్మతిక చాలకాలము |వక టింప 

బడుచుండెను. 

1986 సంవత్సరము కృష్టాజిల్హా యెలకుజ్జుుగామములో జరిగిన మహా 

సభలో, శివయోగి మహోపాధ్యాయ బిరుదాంకితులు విద్వచ్చిరోమణులునైన 

శీ ముదిగొండ నాగలింగశాన్త్రిగారిచే సంస్కృతభాషలో రచింప(బడిన (బ్రహ్మ 

పథము, వ్యాస పథము మున్నగు కొన్ని యమూల్య గంధములను ము దించుటకై 

తీర్మానింపబడినది. ఆ పకారము (గంధములను ముదింపజేసి, మనదేశమునందును 

జర్మని మొదలగు పాశ్చాత్యదేశముల లోనున్న సంస్కృత పండితులకు పంపుట 

యును, వారందజి పశంసల నందుకొనుటయు జరిగినది. శెవమతాపలంబులకు 

శీక రభాష్యము (ప్రమాణమా లేక నీల కంఠ భాష్యము [పమాణమాయను నంశము పె 

జరిగిన చర్చల ఫలితముగా (శీ ముదిగొండ నాగలింగశాన్రిగారి శివాద్వైత 

సిద్దాంతానుసారము నీలకంఠ భాష్య మే |పమాణ (గంధమని తీర్మానింపంబడినది. 

ఇతర మతములలో పీఠములుండుటయు, శైవమతములో నట్టి పీఠము 

లేకుండుటయు కొంత లోపమను తలంపుతో 1948 సంవత్సరములో విజయ 

వాడలో జరిగిన మహాసభలో శ్రెవమహానభను శైవమహాపీఠముగ మార్చుటకు 
తీర్మానము చేయబడినది. ఇందుకు తగిన నిబంధనావళిని రూపొందించి శెవమహా 

పీఠమును చట్టరీత్యా రిజిష్టరుచేయుట జరిగినది. ఈ నిబంధనావళిని తత్కాలాను 
గుణముగ రూపొందించిన ఆనాటి | పధానకార్యదర్శి _పముఖన్యాయవేత్త |శ్రీకందు 
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'కూరి భైరపమూ ర్తిగారు గణసీయులు. కొంతకాలమునకీ నిబంధనావళిని సుగమము 

చేయుటకై కొన్నిమార్పులు చేయబడినవి. (పస్తుత కాలమాన పరిస్థితుల కనుగుణ 

ముగ నిబంధనావళిలో నింకను కొన్ని మార్పులు చేయవలసియున్నవని కొందు 

(ప్రముఖులు చేసిన సూచన పరిశీలనలో నున్నది. 

శీ శవమహాపీఠమునకు [శీ ముదిగొండ నాగలింగళాన్త్రిగారు (పథమ 

పేఠాధిపతులుగ నెన్నుకొనబడి జీవితాంతము పీఠాధిపతులుగనుండిరి. శైవమత 

(పకాశికకుకూడ (శ శాన్రిగారే బహుకాలము సంపాదకులుగనుండి ష తి కాభి వృద్ధికి 

నెంతేని తోడ్పడినారు. అద్వితీయరచనా కౌశలముతో గీర్యాణాంధ భాషలలో ననేక 

మత గంధములనే కాక సాహిత్య గంధములనుగూడ రచించి, అట్టి యమూల్య 

రచనలతో శెవమతమునకు మహోపకారమును చేసిన మహామహులు_ శ్రీ నాగలింగ 
శాన్ర్రీగారు. సపమాణములైన వారి విశిష్టర చనలవలననే శ్రావమతస్టులకు (ప్రమాణ 

గంథముల కొజత తీరినదని చెప్పుట యతిశయో క్తి కాదు. మజియు నీ రచనలన్ని 

యొకయెత్తు కాగా, సీలఅకంరీయ దహ్మసూ[తభాష్యమునకు (శీ శాస్త్రిగారు రచించిన 

శివచింతామణి [పభయను వ్యాఖ్యానము మతొకయెత్తు. అనంత రాచార్యుల భాష్య 

ములకు ఆదర్శమగు నసామాన్యరచనాపౌఢిమతో వారు [వాసిన శివచింతామణి 

పభావ్యాఖ్యానము శ వమతస్సుల కెంతయు గర్వకారణము. ఈ యుగధ్గింధము 

1940 సంవత్సరములో ముడదణ భాగ్యము నొందినది. |గంధముదణమునకు 
(పధాన హేతుభూతులు భాష్య కీరికారచయితలు, అప్పటి ఇవమహాపీఠాధి 

పతులు విద్యాప్రవీణ, విద్వాన్, శివయోగి, శ్రీ ముదిగొండ వీరేశలింగ కాన్రిగారు. 

ఈ మహనీయుని | పోత్సాహమువలననే, వరంగలు వాస్తవ్యులు వదాన్యులు 

శ్రీ ఆకారపు నరసింగము గుపగారు _గంధమ్ముదణమునకు వలసిన ధనసహాయము 

చేసి కృతార్జులెనారు. దేవనాగరిలిపిలో ముదింపబడిన యీ భాష్య్రగంధము 

(1ప్రపంచఖ్యాతినాంది వేదాంత విజ్ఞానసర్వస్వమున చిరన్థాయిగ నిలచినది. 

[శీ ముదిగొండ నాగలింగశాన్రిగారి తరువాత [శ్రీ ముదిగొండ వీరేశలింగ 
'శాన్ర్రీగారు, శతావధానులు నీ ముదిగొండ జ్వాలాపతిలింగ శాస్త్రిగారు బహుభాషా 

కోవిదులు శ్రీఇవటూరి సానందారాధ్యులవారు (శీ మూలంపల్రి రాజశేఖరశా న్రీగారు 

శైవమహా పీఠాధిపతులుగనుండి శ్రైవమతోద్దరణ కెనలేని సేవచేసిన పుణ్య 

“మూరులు. వీరియనంతరము శ శ్రీపతి పండితారాధ్యుల శ రభారాధ్యులవారు పీఠాధి 
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పతి స్థానము నలంకరించి |త్యంబక భాష్యాద్యనేక గంధముల రచించి శైవమతము, 
నకు చేసిన మహోపకారము మరువజాలనిది. 

శెవమహాపిళ స్వర్ణోత్సవ (ఏబదియవ) మహాసభలు శీకిందాబాదులోని. 

శీ శంకరారాధ్య మఠావరణమునందు జరిగినవి. ఆ సందర్భమున వ్యాస్మపోక్త శివ. 

మహాపురాణమును తెలుగు పద్యకావ్యముగ ననువదించి యాంధభాషా సరస్వతికి 
అభినవమణిహారముగ నలంకరించి చరితార్దలైన మా తండిగారు [శీ ముదిగొండ. 

నాగవీర య్యశాన్ర్రిగారు రచించినళ్లోకము, నిందు పొందుపరచుచున్నాను. 

కో గంగానిర్హ రిణీం బిభర్తి శిరసా మయో లీలయాఒబ్బిందువత్ 

యెనోరస్యుపవీతితో బహుఫణ శ్మేషోఒహి చూడామణిః 

య స్మైశ్రీదయితశ్చకార కమలై ర్నెత్రేణ చార్చాం స్వయం 

సస్ఫ్సోమార్దపరిష్కృృతో౬ఒవతు శివ కీ) ౫ వపీఠం సదా॥ 

శైవమత |వ్రకాశిక తరువాత శైవమత |ప్రబోధినియను మాసవ్మతిక సమర్ధ 
వంత మెన నీ తాడికొండ నాగమల్లయ్యగారి సంపాదకత్వమున చాలకాలము జయ. 

[పదముగ (పకటింపబడినది, 

1990 సంవత్సరములో శికిం్యదాబాదునందు జరిగిన శై వమహాపీఠ మహా" 
సభలో పూజ్యులు [శీ నిర్మల శంకరశాన్రిగారు పీఠాధివతులుగ నెన్నుకొనబడి. 
యిప్పటివజకు పీఠాధిపతులుగ నుండి శెవపీఠమునకు వన్నెను సమకూర్చినారు. 
అనర్లళములు రసవత్తరములైన యుపన్యాసముల తోను, సర్యజనోపయుక ములగు., 

ననేక గంధ రచనలతోను, అ సంఖ్యాక శిష్య పశిష్యులకు నిరంతర శివలింగ దీక్షా 

(పదానముతోను, దర్శనమా[తముననే భకి భావమును రేకెత్తించు పసన్నరూపము 

తోను శైవజనులందజి హృదయములలో చిరస్తాయిగ నివాస మేర్ప్చురచుకున్న 

విద్వద్వ రేణ్యులు (శీ నిర్మల శంకరశాన్ర్రిగారు. [శీ ముదిగొండ నాగలింగళాన్త్ర, 

గారిచే గీర్వాణభాషలో రచింపబడిన నీలకంఠ భాష్యగత శివచింతామణి పభా వ్యాఖ్యా 

నము పాఠకులకు సులభగాహ్యము కావలెనను ఆశయముతో నా [గంధమును. 

యథోచితముగ నాంధభాషలోని కనువదించిన [శీకంఠ విద్యాభూషణులగు 

(శీ నిర్మల శంకరశాన్రిగారి అవిశాంతమైన మహత్తర కృషిఫలితమె ఈ నీల 
కంఠథీయ (బహ్మమీమాంసా స్నూతభాష్య ఆం|ధీక రణము. కివత త్యమును శెవమత, 
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సిద్ధాంతమును సులభశైలిలో |పబోధించు నీ భాష్యానువాదమును (పతి శైవుడును. 

చదువవలసిన యవసర మెంతేని యున్నది. ముఖ్యముగ [శ శాన్రీగారాం, ధీకరించిన 
శివమహాపురాణము, విదురనీతి, కఠోపనిషత్తు మున్నగునవి బహుజనాదరణ నొంది 

నవి. ఈ నీలక ౦ఠభాష్యము నాం|ధ్రీకరించిన ఇవమహాపీఠాధిపతులు శీ నిర్మల 

శంకరకాన్రిగారు ధన్యజీవులు. 

8. 11.1994 భవ దీపావళి, ముదిగొండ మార్కండేయ, 

48, వెస్ట్ మా రేడుపల్లి, సికిందరాబాదు. [ప్రధాన కార్యదర్శి, శై వమహాపీఠము 

Den a 

(౩లివ పేజీ తరువాయి (గ్రంథములు) 

(గంధము వెల సాక్ ఉన్నవి 

19. శ్రీ శివమహాపురాణము_సమ్మగము 
(శ్రీరామా బుక్ డిపోవారి (ప్రచురణ) 800.00 3 
(i 

20. i) శ్రీ నిలకంఠీయ |బహ్మసూ[త 

భాష్యాంధానువాదము సమ్మగము 116.00 5 

20. 11) నీలకం్యయ।బహ్మసూ త భాష్యాం ధీ 

కరణము (రెండవభాగము 16.00 9 

21. భదకాశీపూజావిధానము 11-00 : 

22. మహాలక్ష్మీ పూజా విధానము 11.00 0. 

28. ఈశ్వర గీత. సాంధతాత్పర్యము 21.00 a 

94. (పదోషతాండవము |తిలింగలో 

లర్, శైవసిద్దాంతము 13 

26. శివ కేశవభేదాబేద 

విమర్శాదులు-10 శైవమత పకాశికలో 

27. స్వార్థము పరార్థము ఇత్యాదులు ర శ్రీశెల పభలో 

28. అష్టలక్ష్మీ సో తార్థాదులు ర శ్రైవవాణిలో 

29. శివాద్రెగిత మేవశ్రాతమ్ అయోధ్య-సంస్కృతప్యతికలో 

ముద్రణ కానున్నవి 

80౮0, 1పబోధచ౦ం,దోదయనాటకము 

81," విదురమహానీతి. ద్వితీయ భాగము 



CHAGANTY SANKARASASTRY, M.A.. B.L. Phone: 34897 

Senior Advocate, Secretary 3-4-866, Barkatpura, 

Sri Saiva Mabapeetham Hyderabad-27 (A.P.) 
Date : 12-2-1967. 

Appreciation of Neelakantha Bhasyam Translation 

Author : Sri Lokaradhya Nirmala Sankarasastry 

The author, Sri Lokaradhya Nirmala Sankarasastry, 

who belongs to an orthodox Aradhya Family of true piety and 

devotion to Parama Siva, a family which traces its descent 

from Sri Mallikharjuna Panditha, one of the Twelve disting- 
uished Aradhyas of the Andhra Desa held in sublime reve- 

rence, is an erudite Sanskrit Scholar with profound profici- 

ency in Saivaite Cult and religious lore. Sri Nilakantha- 

Acharya, himself one of the Historic Twelve Aradhyas is a 

superb exponent of Siva-Advitha Philosophy and Saivism, 
seated on a throne of unsurpassed fame, and adoration. His 

commentary on tee Holy Sage Vyasa’s Brahma Suthras, the 

renowned Nilakantha Bhasyam which unfolds and upholds 
the Supremacy of the said Philosophy or Sidhanta and reli- 

gion, is a treatise of highest authority, commanding high 

respect and reputation to the realm of religion, and is sover- 
eign where it reigns His interpretations and Siddhanthas are 
indeed recognised by the Saivaites as the only correct ones. 

Sri Lokaradhya Nirmala Sankarasastry has rendered unique 
servic by his able and impressive translation of Sri Nilakan- 

tha’s Brahma Sutra Bhasyam into Telugu, making the Divine 

Knowledge embodied therein accessible to all the Telugu- 
knowing people and also enriching the religious literature in 
general thereby. The first part of his work was published pre- 

wiously, and won wideapproval and appreciation. This second 
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second partis now ready, and Ihope that the public will 
receive it with equal acclamation deriving therefrom the- 
valuable enlightenment which it is certain to impart to who- 
ever will endeavour to obtain it and avail himself of its spiri- 
tual treasures. 

The public at large, inclusive of those who belong 10. 
different schools of thought, philosophy and religious practi- 
ces, will without any detriment to or disparagement of their: 
own cherished firm faith inthem, have an insight into the 
intrinsic excellence of the great Saivaite doctrine, by a dispa- 
ssionate study of these works. Since the testimony of disinte- 
rested thinkers of western culture invariably commands more: 
respect and inspires belief in modern Times, and it will not 

be treated or under estimated as partisan, partial or blind, it 
may be advantageous to extract inthis context a few such 
opinions as samples. ‘‘The philosophy (Saiva Sidhanta) offers 
an excellent example of a total philosophy. Both by definition 
and development the Saiva Siddhantha philosophy claims to. 

be the acme ofreligious thought”. (John H. Piet P H D.). 

“The Saiva Siddhantha System is the most elaborate, influen- 

tial and undoubtedly the most intrinsically valuable of all the 

religions of India”. (Dr. G. U. Pope 19 th Century). 

Members of the Saiva Community in particular will do. 

well to bear in mind that in the words of Rev. Goodle ‘‘This 
system of Saiva Siddhanta possesses the merit of great antiq- 
uity——. Asa system of religious thought, as an expression 

of faith and life, Saiva Siddhanta is by far the best judged 
by its intrinsic mcrits the Siddhantha represents the high. 

water-mark of Indian Thought and Indian Feeling’. Such 

of them among us, who have the capacity to do s0, thcrefore 

owe it to themselves and to the hoary community to which. 
they belong, to examine this so highly admired Siddanta ind- 
ependently, be convinced of its infalibility and ardently pra-- 
ctice as well as propagate the religion and the philosophy by . 

making such contributions, as is done by our distinguished 

author Sri Lokaradhya Nirmala Sankarasastry and by his. 

example, or as best as possible otherwise, Such of them among: 
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us. who have not such capacity, owe it to their progeny, and 
are hereby exhorted, to implicitly respect their wise ancestors 

whose unswerving spiritualty and spiritual fervour are their 
safest guide and anchor at all tmes, and to transmit to that 

progeny the noble heldity and tradiion which those ancestors 

transmitted to themselves, by following and fostering that 

ancestral religion and philosophy, giving onroom for its 
slightest disregard discard or desertion, It is essential for us 
to remember that what is one’s own is always more conducive 
to happiness and harmogy, than any other one, borrowed 
from outside and external. In an illustrious article on resea- 
rch in Ayurveda written recently, a great scholar practitioner 
of Ayurveda of high ability and ardour for that ancient 
Science, Pandit Sri Srirangam Subbarao Doctor of Ayurveda 
brought to light an interesting eternal truth enunciated by 
our Divinely inspired Rishis. He wrote that it is embodied 
in Charka’s Crisp dictum that. 

యస్మిన్ దేశేహి యో జాతః 

తస్య త జౌషధమ్ హితమ్ 

Whoever is born inaparticular country, to him the 

‘brug grown in his Native Soil is suitable”. 7 drugs of one’s 

‘Mother Earth are so efficacious in mending and weeding out 

dodily ills, religious faith, precept and practice, inhered from 

and nourished on the sacred soil of one’s own mother pedig- 

ree, heredity and tradition, must undoubtedly be more effica- 

cious and exclusively potential to eradicate all the accumala- 

ted spiritual ailments orsins, and confer the blessing of 

spiritual bliss of far greater moment on every such indivi- 

dual, and sect. 

Turning once again to our learned Author Sri Lokara- 

dhya Sankarasastry, on encomiumbestowed on, or encourage- 

ment extended to him will be an adequate acknowledgement 

of the deep debt of gratitude due tohim for his valuable 

spiritual contributions. Finding none else batter, Iblend 

both my palms to offer my Pranamams to him in bumble rec- 
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ognition of his scholarship and service (to the Saiva Commu- 
nity as well as the wider humanity). That scholarship and 
service are both of high order for which these two parts of 
translation of Nilakantha Bhasyam and his other similar 
works of eternal worth and everlasting vitality will be self 
evident elequent proofs. 

శుభాశంసనము. 

నా శైవ వాజ్మయకృషి నభినందించి నా [గంధములలో ముఖ్యాతి ముఖ్య 

మగు శ్రీ సీఅకంరీయ దిహ్మసూ త భాష్యము యొక స, శీ నాగలింగీయ శివ 

చింతామణి ప్రభా వ్యాఖ్యానముయొక్కయు తెలుగుసేత. ఒకే సంపుటముగ 
మ్నుదింప(బడి _ శైవారాధ్యులందరికి త్వరలో అందవలె నను సదభి|పాయముతో 

నా నిరుత్సాహమును పోగొట్టి సముచిత సలహాల నొసంగుచు నన్ను [పోత్సహిం 

చిన మహానుభావులను ఇందు [పకటించుట నా కర్త వ్యము గదా! 

1. శివశ్రీ॥ లో॥ కాశీనాథుని పూర్ణ మల్రికార్డునుండు గారు, మచిలీవట్నం. 

లై, ఎం.ఎస్ రాజలింగం గారు హైదరాబాద్. 

లి, తాడికొండ వఏరభదయ్య గారు 19 

ఢీ, తాడికొండ లింగ మూరి గారు | 

5. ,, ములుగు హనుమంతరావు గారు 9 

6. ,, ముదిగొండ మార్కండేయులు గారు ,, 

7. ,, తాడికొండ నాగమల్హయ్యగారు 1 

8 

9 

ః. శివలెంక శేఖర్ గారు, విజయవాడ. 

1 భండారు చం|దమౌశీశ్యరరావుగారు వరంగల్. 

10. ,, కొడిమేల నాగమల్లికార్డునశర్మగారు. ,, 
{i. ,, అత్తలూరు మృత్యుంజయశర్మగారు ,, 

12. ,, ఆన్న దేవర సుబ్బారావుగారు విజయవాడ 

18. ,, డా॥ ముదిగొండ శివ వసాద్ గారు హైదరాబాద్ 

త్రయోదశశివగణాధ్యకుల( బోలిన నీ పురుషోత్రములు దీర్హాయురారోగ్య 
ములు గలవారై నా భవిష్యత్ (గంధముదణకు తోడుపడుదురు గాక! 

నిర్మల శంకర కాగి 
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ఏతన్ము ద ణ్య పకాశనముల కై స్వసంతోషముతో తమ ఆర్థిక సహకారము. 

నంద జేసిన పుణ్యాత్ములు- 

25, 

26. 

27. 

28. 

29. 

80. 

81. 

విల, 

శ్రీయుత నూమిడి గంగారాంగారు, 

(రిటైర్డ్ మండల విద్యాధికారి) గాందీరోడ్ కోరట్ల 

(బ॥ శ్రీ! వుండవల్లి హరగోపాలరాపు, సౌ॥ శ్యామల గారలు. 

కరస్పాండెంట్ విద్యాసాగర్ స్కూల్, ఈస్ట్ మారేడుపల్లి 

సికిందరాబాద్. 500026 

శివ శ్రీ॥ ముత్యం పేట లింగ య్యగారి జ్ఞాపకార్డము 

వారి కుమారుడు (క్రీ ఎం. గణేశం గారు, వాణీనగర్ సికిందరాబాద్ 

శివ శ్రీ॥ తాటికొండ దిగంబరం, సౌ॥ లలితగారలు 

బెల్లంపల్లిశోడ్, 123.66 మంచిర్యాల్ 904208 

శ్రీయుత సూర్యనారాయణ రెడ్డి, సౌ॥ కుసుమకుమారి గారలు. 

లాలాగుడ , 10.5. 6825/14డి. సికిందరాబాద్ 500017 

శ్రీయుత తురగా దుర్మాపసాద్గారు 

కాంటాక్ట్, దిలసుక్నగర్ 12.90, హైదరాబాద్-500660 

శివ శీ॥ లో॥ అన్న దేవరసుబ్బారావుగారు, 40-15 

బృందావన గార్డెన్స్, లబ్బీ పేట, విజయవాడ 520010 

తమ కుమారుండు (శ్రీ ఎ. చందశేఖర్ ద్వారా గొప్ప విరాళం సమర్పిం 
చిన నవనీతహృదయులు. 

శివ శీ! సాహిత్యాలంకార రామగిరి సిద్ద రా మేశ్వరశర్మగారు వారాసిగుడ. 

ఇంక నెవరైన మహోదారులు విరాళాలు సమర్పించునెడల త్వరలో వెలు 

వడనున్న మహాగంధమునందు వారి శుభనామములు [పకటింప(బడును 

నిర్మల శంకర శాస్త్రి 
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గిజ, వీ శంగరణా 3 9 రం శప నిర్మల సంకరశా నై), ఆర ధ్యులు 

(శై వమహాపఠాధిపతి 



శ్రీ పార్వతీ రాజరాజేశ్వరాభ్యాం నమః 

(శ్రీ నీలకంఠ భగవత్సాదకృత 

శారీరక (బహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము 

[ఆం ధ్రీకరణము | 

చతుస్ఫూ తి 

మంగకొచరోణ లోకయులు ; 

తీ న్నమోఒహంపదార్థాయ-లోకానాం సిద్ది హేత వే 

సచ్చిదానందరూపాయ._శివాయ పరమాత్మనే. 1 

నిజశ క్రి భిత్తి నిర్మిత-నిఖిల జగ జాల చిత నికురుంబః 

స జయతి శివః పరాత్మా-సకలాగమసారసర్యస్యమ్. 2 

భవతు స భవతాం సిద్ద్యె-సర మాత్మా సర్యమంగ ళో పేతః 

చిదచిన్మయః | పపంచ ః- శేషోజ శేషోఒపి య స్యిషః. త్రి 

శీ పరమేశ్యరేఛ్చావశమున లోక కల్యాణార్గ మావిర్భ వించినట్టి దాగాదశా 

చార్యులలో పధానులగు శ్రీ నీలకంఠ శివాచార్యులవారు వేదములను వేదాంగ ముల 

నభ్యసించి, శ్వేతా చార్యులవారి వలన (బ్రహ్మోపదేశము( బడసియు, తా నుద్దేశించిన 

[బహ్మసూతభాష్యము నిర్విఘ్న పరిసమాప్తి జెందుటకుగాను శిష్టాచారము 

ననుసరించి మంగళము నాచరించియున్న వారు. 

“అహంపదముతో చెప్ప(బడువాడు, మాహేశ్వరుల యుపాసనను సిద్దింప( 

జేయువాడు, సత్యము. జ్ఞానము. ఆనందమున్ను స్యరూపములుగా కలవాడు, పర్ - 

మాత్మయు |వణపవాచ్యు(డు నగు శివునకు నమస్కార ము.” 

ఆ స్తికులందరికిని _వమాణమగు వేదరాశిదగు పూర్యభాగము ఇహలోక - 



ల్లి శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

ఫలములను పరలోక ఫలములను నిరూపించునట్టిది. ఉతర భాగము పర మపురుషార్థ 

మైన మోక్షము నుపదెశించునట్టిది, ఉత్తరభాగ మన(దగునుపనిషత్తుల సమన్వయ 

రూపమైన యర్శ మును తెలుప(ద లచినట్టి శ్రీ వేరవ్యాస భగవానుడు రచించిన 

(బహ్మసూ(_తములకు బోధాయనమహర్షి వృత్తిని (సంస్కృతములో సంగ హార్డ 
మును) _వాసియుండెను., 

బోధాయనుని తరువాత ననేకులు తమతమ యిష్టార్గముల ను కల్పించుటచే 

స్నూతములు కలుషితములై నందున కలిగిన వేదవ్యాసుని యావేదన( గుర్తెణి(గి 

పరమేశ్వరుడు శ్రీ సీలక ౦ఠ శివా చార్యపరూప మైన అంశావతారమును పొందవలసీ 

వచ్చెను. 

అవతిధాతువునకు మన్ (ప్రత్యయము వచ్చి పకారములోపించియు ఉకారము 

అదేశము రాగా అవతి, ఆవమన్, ఆ. ఉ. మ్=ఓమ్ అని రూపనిష్ప త్తి యగు 

చున్నధి. 

అహంపదార్థముతో.| పియతమమగు ఇష్టలింగమును; “ఓన్నమః” “శివాయ” 

ఆను పదముల యర్ధముతో .శివషడక్షరీమర్యత స్యరూపమగు (పాణలింగమును; 

పరమాత్మ పధార్థముతో - సర్యాంతరమగు భావలింగమును భావింపవలెనని 

నిరూపించినట్టి శ్రీ సీలకంఠాచార్యులు పాశుపత (వతనిష్టులని తెలియుచున్నది, 

బీవునియందుపయోగింప(బడు ఆహం పదము జీవాంతరాత్మ యగు పరమాత్మ 

యందు పర్యవసానము( జెందుచున్నది. మజియు అహం పదము శక్తి శివుల 

కూడిక యగు పర|బహ్మను బోధించును. ఇట్టి అహం పదార్భమగునట్టిదే అన్నమయ 

మగు స్తూలశరీరమును జెందియుండు ఇష్టలింగమన(బజగుచున్న యది. ఇష్ట 

[పాణభావలింగాను సంధాసము( జేయువారికి నభిషుతలోకములందలి సుఖముల. 

గలుగంజేయువాడు శివుండని “లోకానాం సిద్ద హేతవే" అసు పదము తేట 

పజచదును. 

లోకులనగా లింగాంగ సామరస్యము గలవారు. సిద్ది యనగా ము క్షి; 

అద్దాని( వసాదించువాడు థిపు(డనియు చెప్పవచ్చును. 

సర్వోత్మృష్టమగు అనందము ననుభవించుట ముక్తి స్వరూప మనియు 

వర మెశ్యరు(డు నట్టి యానందము కలవాడె స|దూపమునందును చి।దూపము 



ఉపోదాతము త్రీ 
ఖు 

నందును వ్యాపించియుండు ననియు “సచ్చిదానందరూపాయ” అను పదము 

విశదపజచుచున్నది. 

“ఓమ్” అను (బహ్మవాచి శబ్బమువలన జగత్కారణము |బహ్మమని 

తెలియుచుండుటచే అణ్వాదికారణవాదంబును; “అహంపదార్థాయ” ఆనుట చే 

శివుడు శ క్రి విశిష్ణు(డని విదిత మగుట(టేసి నిర్విశేషవాదంబును; “లోకానాం 

సిద్ధి హేత వె" అనుటవలన కర్మజ్ఞాన సముచ్చయఫలము నిరూపితమగుచుండుటచే 

కేవలకర్మవాదంబును; “సచ్చిదానందరూపాయ” అను పదము వలన శూన్య 

వాదంబును; “శివాయ” అను పదముతో పాంచర్మాతాదివాదంబులును |తోసివేయ( 

బడుచున్న వి. 

సకల విద్యలందు నుత్కృష్టమగు (శుతిలో నుత్తమమగు రుదాధ్యాయమున 

మధ్య విరాజమానంబగు పంచాక్షరియందమతియుండు “శివో శబ్దమునకు పాప 

పరిహారమునందు ఎంత శ క్రి కలదో అన్ని పాపములను చేయుటకు కలియుగమున 

శక్యముకాడు గావున నిట్టి మహో త్రమమైన శివళబ్దము నీ శ్లోకమున. జేర్చుటచెే 

భాష్వార్థ కోతలకు వివిధ పతిబంధములను తొలగించు శివనామ శ్రవణము (ఇట) 

విహితమగుచున్న యది. 

“రివ ఏకో ధ్యేయః శివంక రః సర్వమస్య త్పరిత్యజ్య" అను శుతి నను 

సరించి “శివేతర దేవతలను విడనాడి యిహపర శేయోదాయకుడగు శివునొకనినే 

పూజింపవలెను, (పార్థింపవలెను. ధ్యానింపవలె” నను నంశము బోధవడును. 

ఏతద్భాష్యగత [పథ మాధ్యాయమందలి సర్యవేదాంత సమన్వయము “ఓమ్” 

ఆనుటచే శివునందే కలదనియు; ద్వితీయాధ్యాయములోని |శుతి విరోధ పరి 

హారము “అహం పదార్థాయ” అనుటచే ఆహం పదముతో తెలుపంబడు చిదచిత్తు 

లను వ్యాపించు పరమాత్మ.సమ స్త (పపంచరూపముగల శ _క్రితో కూడియుండు 

వాడని తెలుపంబడుచున్నదనియు; తృతీయాధ్యాయగ త సాధననిరూపణము 

“లోకానాం సిద్ధి హేత వే” అనుట(జేసి _ ము క్రిసాధనము శివానుసంధానమని _ 

గావింపంబడినదనియు; చతుర్దాధ్యాయ (పతిపాదితమగు ము క్రిఫలము “సచ్చిదానంద 

రూపాయ” అను పదముతో సచ్చిదానంద పాపి యనియు సూచింప(బడినవి. 

పర మేశ్వరునకు నద్వితీయత్యము నంగికరించునెడ ద్వైత (శుతివిరో 

ధంబును సద్వితీయత్వము( |గహించునెడ నద్వైత శుతివిరోధంబు నేర్పడును 
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కావున శివాద్వైతసిద్దాంతము సర్వ శుతిసమన్వయముతో సమంజసమగునని విబు 

ధులు [గహింతురు గాత! 

అణ్వాదికారణవాదము 

శీ ఇర సృష్టి [పారంభమున రెండు అణువులుకూడి పెద్దవై క్రమముగా కూడుచు 

ననేకములై యీ (ప్రపంచమును ని ర్మించినవి” యని చెప్పునది. 

నిర్విశేషవాదము : 

ఇద్దానినే యదై ఇతమందురు. “గుణములు స్వరూపము మొదలగు విశేష 

ములు బొత్తుగా లేనట్టి బ్రహ్మము _ గుణములు రూపము గల జగమునకు కారణ 

మైనది. నిర్విశేషమగు బ్రహ్మమునందు జగము నారోపించి జగ్యదూపము. 

జూచుట [భాంతి యగును. ఇట్లి | భమను వీడి 'అహం బ్రహ్మాస్మి" యని 
లు 

భావించుట ముక్తి” యని నిరూపించునది. 

కర్మవాదము : 

“జీవులాచరించు కర్మ యపూర్వముగా పరిణమించి స్వర్గ నరకములందు 

సుఖ దుఃఖముల ననుభవింప(జేయును, ఇట్టి కర్మపలమునకు భగవదనుసంధాన 
మనవసర”మని ని ర్థైశించునది. 

శూన్యవాదము : 

నిర్విశేషవాదముతో సరిదూగును. “బహ్మము సచ్చిదానంద శివ 
స్వరూపము గానిదై భూతాకాశము వలె హన్యమైనట్టిదని కందార్గములతో 
నార్భాటము( జేయునది. 

పాంచరాత్రవాదము : 

పాంచరాా తములన(బడు ఆగమములకు (పాముఖ్యము నంగీకరిం చి, 

“ఆంత సమో బహిఃసత్వః” అని చెప్పంబడు నారాయణు(డు - సర్వోత్తముడు: 

మోక్ష[పదు(డనియు చెప్పు వాదము. 
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9, నమస్కా_రరూపమైన మంగళము నుచ్చరించి వస్తునిర్దేశాత్మక మంగ 

శళము నాచరించియున్న వారు, 

ఎల్పకాలము తన న్నాశయించియుంశు శ క్రియన(బడు గోడయందు సర్వ 

విధలోకముల సమూహము అనెడు చితరువుల చేరికను నిర్మించువాడును, వేద 

ములు, వేదాంగములు మొదలగు శివాగమముల సారములన(దగు ఉపనిషత్తుల 

సర్వస్వమగువాడును (అనగా నవ్వానియందు బాగుగా నిరూపింపంబడిన ముఖ్యాం 

శము( దగు సంపూర్ణ లక్షణము కలవాడును) జీవాత్మను నియమించువాడగుట( 

జేసి పరమాత్మ యన(దగు శివు(డు _ తా సృష్టించిన చేతనాచేతన |పపంచమున 

కంటె నతిశయముగా విరాజిల్లుచున్నవాడు. 

రివు(ండు సర్వోత్కర్షతో నుండువాడని చెప్పుటకు వేదాంతములు |పమా 

ణములగుచున్నవి. శ క్రియందు జగమును చితించువాడగుటచి జగమునకు శక్తి 

గాక తానే కారణమగుచున్న వాడు. పరమాత్మ _ ఆజ్ఞానములేనివాడ గట ననంత 

కల్యాణగుణములు గల పరిశుద్రస్వరూపము గలవాడగుటను త త్యవేతలు శివు( 

డని చెప్పుచున్నవారు. వేదాంత్మపతిపాదితసంపత్తి గలవాడగుటచే వేదాంత 

సర్వస్వము శివునియందే తాత్పర్యము గలది యగుచున్నది. పర మేశ్యరు( 

డెల్పపుడు జీవభిన్ను డని “పరాత్మా"'యను పదము తేటపజచునది; జగమునకు 

చిత సామ్యము వలన జగము మిథ్యయని భావింపరాదు , చితమువ లె నానావిధ 

మైన జగము సత్య మెనట్టిది, గోడ చితరువు' గూడుట నిత్యము కానట్టు _ అపరా 

(పకృతి వికారములైన పృథివీజలాగ్నివా య్యాకాశాద్యచేతనములందు పర్మావకృతి 

సంబంధముగల చేతనులు (జీవులు) (వవేశించియుండుట మాత మనిత్య మగు 

చున్న యది. శశవిషాణమువంటి మిథ్యావస్తువులు ఆభాసించుటకును వీలులేదు. 

భి తికి సుధాలేపనముతో చితము ఆంతరించునట్టు జగము జ్ఞానద శయందు శూన్య 

మగునని కొందరు తలచెదరు. చితరువు రంగులతో నేర్పడును గావున వర్ణ 

రూ పేణ సూక్మస్థితి ( బొందునట్టు జగము జ్ఞానికి సూక్ష్మ చిదచిద్విశిష్ట _బహ్మ 

ముగ గోచరించునని భావము. 

లి, ఆశీర్వాదరూపమగు మంగళము నాచరించుచున్నవారు. 

సర్వమంగళ యన(బడు గౌరీదేవితో కల్యాణగుణములన్నిటి తోడను 

కూడియుండువాడు; పగలు _ ర్మాతి, నత్తు-ఆసత్తు ఆనువాని వివేకము లేనట్టి 
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మహా ప్రళయ సమయములో తనకంటె రెండవ వస్తువు (ప్రపంచము నధిష్టించు 

నది) లేనివాడు; ఉతమ పురుషుండు నగు సదాశివు(డు. భాష్యార్థ శవణము( 

జేయు మీ యందరి మనో౭ఖీష్టములను సిద్ధింప (జేసి విజ్ఞానమును కలిగించుగాత! 

చేతనులు, అచేతనములును నిండియుండు (పపంచమంతయు శేషమగు 

వాడు శివుడని [గహించునది. శేష మనగా పరార్థమెనది. అశేషము శేష 

మగుచున్న దని చెప్పటయందాభాసించు విరోధము _ [పాకృతదృష్టి గలవారికి 

ప్రపంచము అశషముగ కనుపడినను అ పాకృతదృష్టి గలవారికి పర మేశ్వర 

విభూతి లేశముగ స్పురించునని నిరూపించుటవలన -_ వరిహరింప(బడును 

' చేతనవర్గము-తమతమ యధికారము ననుసరించి కర్మజ్ఞానములతో శివు 

నారాధించుటకు ఉపయోగించును, భూజలాద్య చెతనవర్గము శివారాధన క్మాశయ 

మగుటకు నుపకరించును. కావున చరాచర మంతయు శివునకు శేషమగు నను 

టలో సందేహము "లేదు. 

సంసారులగు జీవులు పశవులనంబడుమరు. జగము పాశ మనంబడును. 

శివుడు పతి యనంబడును. ఇతర [(పభువులవలె గజాశ్వ సువర్ణాభర ణాది. 

పరిమితసంపద కలవాడు గాక, పశుపాశసమ్మి శ మగు [ప్రపంచము నంతయు 

శోసించు గొప్ప ఐశ్వర్యము కలవాడని భావము. 

పాపవత్యవత దీజా వదానపూర్వక సమస్త వేదాంతార బోధకుడైన తమ 
ఆచార్యుని దిగువ శ్లోకముతో నమస్క రించుచున్న వారు. 

నమః శ్వేతాభిధానాయి నానాగమ విధాయినే; 

కైవల్య కల్పతరవె కల్యాణ గుర వే నమః. & 

అనేక వేదాంతములకు తోచెడు విరోధమును పోనాడి సరసమైన ఏకార్గ 

మును నిర్ధారించి యుపదేశించువారును, కైవల్యము (శివ సాయుజ్యము) నకు 

కల్పవృక్షమువంటివారును, భ క్తి_జ్ఞాన. వైరాగ్యాది కల్యాణ గుణములు కల 

వారును, పాశుపతదీక్ష నను|గహించినట్టి కల్యాణగురువులు నగు శ్వేతాచార్యుల 

వారికి నమస్కారము. 

వేదవాక్యములందువలె సీ శ్లోకమున, శైవసమయము ననుసరించి శివస్తుతి 
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కన్న గురుస్తుతి యధికఫల్యపద మగుచున్నందున ఆదరాతిశయముతో రండు 

మారులు నమఃపదము (పయోగింపంబడెను. 

శ్వేతాచార్యులవారు - వేదాంతములన్ని యెట్టి విరోధముంగానక శివుని 

యందే తాత్పర్యము కలవని శిష్యులకు నువదేశింప నవతరించినవారు, మరియు 

కల్పవృక్షము కాముకుల కోర్కెలను ఫలింప(జేయునట్లు కైవల్య మహాఫలము 

నపేక్షించు ముముక్త్షువులకు జన్మరాహిత్యమును కలుగ (జేయువారు. 

శ్రీ నీలకంఠాచార్యులకు విద్యాగురువులే గాక దీకాగురువులనియు “కల్యాణ 

గురవే” అను పదము తెలుపును. తమ కల్యాణగురువగు శ్వేతా చార్యుల వలన 

శాంభవదిక్షితు లై ఇష్ట పాణభావలింగానుసంధానముతో సం|పదాయ బద్ద మెన 

ముముక్షుత్వము నవలంబించినవారని తెలియనగును. 

వ్యాససూ త మిదం నేతం విదుషాం [బహ్మదర్శనే 

పూరై్వైః కలుషితం సీలకంఠేనాద్య పసాద్యతే. ర్ 

అంగములతో కూడిన వేదములను వేదాంతములను చదివి యవ్వాని యర్థ 

మును [గహించుటవలన (బహ్మస్వరూపము మనస్సునందు తోచుచుండును. ఇట్టి 

జిజ్ఞాసువులకు “బహ్మ యిట్లి"దని నిక్చితబుద్ది కలుగుటకై వ్యాసుల వారిచే 
దో ట 0 న 

రచియింప(బడిన ఈ సూ తముల సముదాయము నేతమువంటిదనియు, ఇట్టి 

వ్యాససూతములను వ్యాఖ్యానించిన పూర్వాచార్యులందరును సూ తార్థ మును 

కలుషితము( గావెంచినవార గుట6జేసి నీలకంఠ శివాచార్యుడ నగు నేను సూత 

కారుని యుద్దేశము ననుసరించి సమన్వయముతో వివరించుచున్న వాడను. 

లోకములో వస్తువులను కనుగొనుటకు కన్నువలె [(బహ్మ దర్శనమునకు 

శ్రీ వేదవ్యాస పణీత మైన సూతజాతము నిర పేక్షసాధనంబని నెతమను పదము 

పిశదపణచును. మరియు కుత్సిత వైద్యుల చికిత్సచే వికృతములైన న్యేతములు 

స ద్వైద్యులచే బాగుజేయ(బడునట్టు పూర్వాచార్య కలుషితములైన వ్యాససూ[ తము 

లను పసన్నార్గ నిరూవణతో నుపాదేయములుగ నొనర్చినవారని [గ్రహింప 

నగును, 

కొందణు అధ్యాసకల్పనతో కూడిన మాయావాదబలముతో జీవేశ్వరా భేద 

మును నిరూపించుటతోడను, మరికొందరు తర్మవితర్భు బలముతో అసీశ్వరు 
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లందు ఈశ్వరత్వమును సాధించు దుష్టవ్యాఖ్యానములతోడను వ్యాసస్తూతములను 

కలుషితముల( గావించిరని “పూర రః కలుషితం” అను పదము తెలుపును. 

భాష్యక రలందరు శ్రీ నీలకంఠ భగవత్సాదులవారి తరువాతివారైనను 

వారి యభిమతములను పూర్వపూర్వముగా తెలిపినవారందజు నిచటి పూర్వ 
పదముతో చెప్పబడుచున్న వారు. 

(పమితత్వాధికర ణమునందు చెప్పబడు ఈశానశబ్దము యోగమువలనను 

రూఢివలనను శంకరునే బోధించుననియు నారాయిణాదులను బోధింపదనియు 

“శబ్రాదేవ (పమితః” అను సూతమునకు ఈళానళట్ట్యాశయ పతియే విషయవాక్య 

మగుననియు ఇది మున్నగు నుపనిషత్తులన్నిటితో నారాయణ పర త్యమును గాని 

జీవపరత్వమును గాని (పకృతిపర త్యమును గాని సాధించుటకు వలనువడ దనియు 
“పసాద్యతే” అను పదము తేటపఅచును. 

(బహ్మస్నూతం పయో గాంగం మల్మతయవిశో ధకం 

పరైః పంకిలితం నీలకంఠారాధ్యేన శోధ్యతే. 6 

మలము అనగా అజ్ఞానము; 

ఆణవమనియు, మాయికమనియు, కార్మిక మనియు, (తివిధమగునది. 

ఆణవము ; 

సృష్టి పార ంభమున అణువుల కూడిక వలన ఏర్పడునది. 

మాయికము: 

ఈశ్వరు నెడబాయనట్టి మాయాళ క్తివలన సంభ వించునది. 

కార్మికము : 

సంచిత (పారబ్బరూపములగు కర్మల జెందునది, 

ఇట్టి మల్యతయమును పోనాడునట్టి గంగోదకమువలె పవిత్ర మైనట్టియు 
(బహ్మసూ తసముదాయము నితరాచార్యులు నపార్ణ కల్పనతో మలినము. గావించిన 
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వారగుటచే నిలకంఠారాధ్యుడ ను పూర్వో క్రసదర్థముతో నిర్మలము. జేయుచున్న 

వాడను. కర్మజ్ఞానసముచ్చితమగు సమరసభావముగల శివభ క్రియోగము జీవే 

శ్వర జగ్మ్యత్పతిపాదనద్వారా [బహ్మస్నూతములందు నిరూపింపంబడినదగుట 

వలన శివయోగుల కీ సూ తార్గము పరమాదరణీయమగుచున్న యది. 

సీలకంఠో వివృణుతే శ్రీకంఠోపసనమాహ్యుయః 

బోధాయనో క్రి మాలంబ్య (బహ్మస్తూతం యథాశుతి 7 

శ్రీకంఠుడన(బడు నీలకంఠ శివాచార్యులు దహ్మసూతములను |శుత్యను 

కూలార్గముతో బోధాయనవృత్తి ననుసరించి వివరించుచున్నవారు. “8 భాష్య 

కారులు నీ బ్రహ్మ సూ తములను విష్టవరములుగ బోధాయనవృత్తి నవలం 

బించియే వ్యాఖ్యానించినవార ని” చెప్ప(గూడదు. బోధాయను(డు శైవులలో నగ 

గణ్యుడగువాడు. మరియు భగవత త్వము శివరూపమని నిర్ధారించి మహాన్యాస 

రుద్రయాగాది కల్పముల నేర్పజచియు విష్ణుపరత్యము నుపేక్షించుటవలన బోధా 
యనవిరచితమగు సూతవృత్తి శ్రీ భాష్యకారుల కువయోగింపదనియు శ్రీ సీల 
కంఠ శివాచార్యులు శ్రీ రామానుజాచార్యులక న్న మొదటివారగుట చె బోధాయన 

వృత్తి శ్రీవారి కే లభ్యమైయుండుననియు ఇందువలన శ్రీ భాష్యకారులు క్రీకంఠ 

భాష్యగత మెన వృ త్తిపద్ధతి నవశ్యముగా [గహించియుందురనియు శైవాచార్యుల 

కగివాభి పాయము 

ఇట్లు తా రచించిన భాష్యమునందు పరభాష్యములకంటె నుత్కర్షమును 

నిరూపించినవారె ఇతర గుణముల దెలుపుటకై దిగువళ్లోకము నుదాహరించిన 

పారు. 

శ్రీమతాం వ్యాససూతాణాం శ్రికంఠీయః (పకాశతే 

మధురో భాష్యసందర్భో మహార్భో నాతివిస్తరః. 8 

నిఖిల వెదార్గగర్భితము లైన వ్యాససూతములకు ,శ్రీకంఠ శివాచార్య [పోక 

మగు భాష్యసందర్భము మధుర (సరస)మై |బ్రహ్మగుణములను [బహ్మతత్త్వ 
మును నిర్ణయించుటకు వలయు న్యాయసహ సముతో నిండి యుండునదగుట.( జేసి 

గొప్ప యర్థము కలదై యనవసరపసంగములు లేనిదగుటచే మిక్కిలి విస్తృ 

తము కానిద గుచున్న ది. 
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సకల వేదార్థమును బాగుగా (గహించిన వేదవ్యాసులు రచించిన _బహ్మ 

సూ తములకు |బహ్మ (వేద) శ్రీః సహజమని “శ్రీమతాం”అను పదము తెలుపు 

చున్నయది. రస మనగా పరమాత్మ; _శుతినిర్ధారిత మై నిర తిశయానందరూ వ. 

మగు పర్య బహ్మను (పతిపాదించునది భాష్యమని *“మధురః”అను పదము విశద 

పజచును. “నాతివి సరః” అనుటచే పర భాష్యములందున్న శబ్దాడంబర మిందు 

లేదని తెలియుచున్నది, 

ఇట్టి (శేష్ట గుణములు గల భాష్యము సర్వ్మగాహ్యముకాదా యని శంకించి. 

[గాహకుల యాగ్యత సీ [కింది శ్లోకముతో నిరూపించి యున్న వారు. 

సర్వ వేదాంత సారస్య సౌరభాస్వాద మోదినాం 

ఆర్యాణాం శివనిస్టానాం భాష్య మెత న్మహానిధిః. 

వేదాంతములన్ని యును పరమాత్మయందు తాత్పర్యము కలిగియుండుట. 

యను పరిమళము న్నాఘాణించుటచే సంతృ ప్తి(బడునట్టి శివనిష్టులైన వూజ్యూలంద. 

రికి నీ భాష్యము మహానిధివంటిది. 

శివనిష్టులనగా సర్వాంగలింగ సాహిత్యముతో సదాశివు నుపాసించు నిష్ట. 

గల ఆర్యులు; “యదా తమ స్తన్నదివా న రాతి _ ర్నసన్నచాసచ్చిన ఏవ కేవలః” 

ఇత్యాది శుతివాక్యములకు రామానుజీయులు పాంచరాతాగమముల ననుసరించి 

విష్ణపర్వతము నన్వయింప(జాలరై రి. “ద్వాసుపర్గా” మొదలగు వేదవచస్సులకు 

జీవ బహ్మై క్యము (పతిపాదింప శక్యముగానట్టిది; కాని సర్వ శుతి (పమాణ వాదు 

లగు శైవులకు సర్వ శుతిసమన్వయముగల ఈ భాష్యము పరమాదరణీయ మగు 

చున్నది. 

పూర్వుసుకృతపరిపాకము గలవారికి (దవ్యని ధి (పకాశించునట్టు నిరంతర 

శివధ్యానము(జేయు మహానుభావులకీ స్తూతభాష్యము సకల _ వేదాంతార్గనిర్ణయ 

మును కలుగ (జేసి దర్శనమా[తమున పరమానంద జనక మై సక లక ల్యాణగుణ . 

సంపన్నమగు శివరూపము నవగతము( జేయునదై యున్నది. మరియు పాపాత్ము. 

లకు ఘోరసర్పాకారముతో గోచరించునదై దధీచి గౌతమాదిశాపదగ్గులగు వారికి 
రుచింపని దె యుండునది. 
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వేదము కర్మపరమనియు |బహ్మపరమనియు రెండు భాగములు కలిగి 

యుండునది; ఇట్టి వేదములోని యుపనిషత్తుల యేకార్థమును నిర్ణయించుటకు 

వలయ న్యాయములను సూ తములు వెలిబజచునవి, ఇట్టి సూతముల సముదా 

యము మీమాంసా (విచార) శాస్ర్రమన(బడుచున్న యది. వెదాంతములన్ని టిని 

వివరింప శక్యముకాదు గావున సూ తములకు విషయములగు నువనిషద్వాక్య 

ముల( జెందియుండు సంశయములు తొలగుటకై యీ మీమాంసాశాస్త్రము ఉప 

యోగించునట్టిది : అన్యోన్యవిరుద్దములగు నర్భములను పోనాడి సద్వివర ణమును 

తెలుపు [(బహ్మసూ[తములన్నియు ముముక్షువులకు నత్యంతావశ్యకము లగు, 

చున్నవి. అన్యమతములంద భినివేశము గలవారికీ సూతవివరణ రుచింపకుండును. 

తటస్తులగు బుద్దిమంతులకు మాతము తప్పక నవగతము కాగలదు. 

“శబ్దాదేవ (పమితః” అను సూతమునకు గల “ఈకానో భూత భవ్యస్య 

అను విషయవాక్య మందలి యీశా నశబ్దము(బట్టి సూూతగత మైన “శబ్లాదేవ” అను 

దానికి “ఈశానశబ్దము వలననే” యని యర్థము సంగత మగునది; అభిధాన శ్రుతి 
ననుసరించి ఈశానశబ్దము. ఆంగుష్ట పరిమాజము గల పురుషుడు శివపరమాత్మ 

యని. శివపరముగ నిర్దారణ. జేయంబడుచున్నది. 

“భూతభవ్య మైన జగమునకు |పభువు" అను నర్గము(బట్టి నారాయణ. 

పర్వతమును సాధింపరాదు. సూతములో ఏవకార ముండుటవలన ఈశా నళబ్బము. 

వలననే యని యేర్పుడుటచే శివపరత్వము సుసాధ్యమగుచున్నయది. 

“పరిణామాత్” అను సూ తాధికరణమునందు వివర వాదమును నిరూపింప 

వీలులేదు. ఇట పరిణామ కబ్ద్బము కంఠరవేణ చెప్పంబడినందున పరిణామవాదము. 

సులభ మగునది; మరియు “కరా కాస్తార్ధవత్వ్వాత్ ” అను సూ తవివరణయందు 

జీవాత్మకు కర్తృత్వము లేదని చెప్పగూడదు. శాస్తాగిరమంతయు. జీవునియందే 
ఉపయోగము కలదగుటచే జీవుడు కరయు, బోక్తయు నగుచున్న వాడు. 

ఇట్టు భాష్యములు నూ త్రకర్తాగశయ విరుద్రములగుటచేత నుపనిషద్దత 
సందేహములను పోనాడుటకు సూూతకర్త యాశథయము ననుసరించి మీమాంస 

(విచారము) యావశ్యక మగుట (జేసీ శ్రీ సీలకం౦ంఠ శివాచార్యులవారి క్రీ భాష్య మని 

వార్యముగ కర వ్యమైనది. 
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క ఇ ఇట్టితణి కొన్ని (ప్రశ్న లుదయించును. ఎట్టనగా 

1. మీమాంసా శాస్త్రమునకు ఫలితము ఎద్ధి ? 
ఎట్టి ఆశ్ర యము లేని పేమ(దగు సుఖము [పాప్తించుట, అథవా ద్వేష 

మూలమైన దుఃఖము బొత్తుగా తొలగుట ఫలితము. దగు స్వరూపము. 

2. ఈ శాస్త్రమును చదువుటకు తృత్పకారము వర్తించుటకు నధికారి యెట్టి 

వాడు? 

జ హా సప రి గును, అర్థిత్వాది గుణములు గలవాడు (బహ్మవిచార శాస్త్ర పఠ నాధికా య 

శీ. మీమాంసకు విషయ మెట్టిది? 

కొద్దిగా తెలిసి, పూరి,గా తెలియనట్టిది సంశయముల చేరిక. జెందియుండు 

నదియు విషయ మన(బడును. 

4. ఎద్దాని తరువాత సీ మీ మాంసాశాస్త్రము నార ంధింపవలెను? 

ప్రారంభమునకు సమీపవర్తి యగు నిశ్చిత సాధనము సిద్ధించిన తరువాత 
నని చెప్పవలెను. 

ఇట్టి సందిగ పశ్నలకు సమాధానముగ సర్వజ్ఞులలో శేషుడెన వేదవ్యాస 
టు ది ల్లా థి 

ఛగవాను(డు మొదటిదగు _బహ్మజిజ్ఞాసాన్నూతము నవతరింప( జేసినవారు. (పయో 
జనము, (ఫలితము) అదికారి, విషయము, సంబంధము అనబడు నాలుగు అను 

బంధములును |పతిశాస్త్రమున కపసరము. 

సంసారసుఖము లభించుటయు సంసారము తొలగుటయు సీ శాస్త్రమునకు 

1పయోజనము కాజాలవు. 

స్వధ ర్మానుష్టానముతో నేర్పడు చిత్తశుద్ది, వేదశాస్త్రవిజ్ఞానము, వేదశాస్ర్రము 

లచే నిషేధంప(బడకుండుట, మోకా పేక్షయు ననునవి యధికారి గుణములు: 

ఆగ సూ. అథాతో (బహ్మజిజ్ఞాసా 1-1-1 

అథ = ధర్మవిచారణ తరువాత, అతః ధర్మవిచారము( జేసినందు 

వలన, |బహ్మణః = పరమాత్మయగు నదాశివుని, జిజ్ఞాసా = తెలిసికొన(గోరుట 

యనగా నుపవిషత్తులందు విషయమగు |బవ్మాము నపగాహనజేసికొనుట యని 

యూ; తారము. 
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విషయము, సంశయము, పూర్యపక్షము (ప్రశ్న); సిద్ధాంతము, (ఉత్త 

రము) నిర్ణయము, సంగతి యనువాని కాధారమగునది యధికరణ మన(బడును. 

ఈ సూ[తములోని అథశబ్దమునకు (పారంభము మంగళము అను నర్థ 

ములు పొసగజాలవు. |బహ్మవిచారము పారంభింప(బడునది కాకుండుటను జిజ్ఞా 

సకు మంగశళార్గ మునకు నన్యయము కుదురకుండుటను “అనంతరము” అను నర్జ మె 

పొసగునది. 

ఇట సిద్దాంతము నిర్ణయము అని నిర్ణయాంతము సిద్దాంత మగు నను 

నుద్దేశముతో వేరు చెప్పబడినవి. “మిక్కిలి పొంద బడునది” యను వ్యుతృత్తి 

వలన నిర్ణ యశబ్దమునకు పయోజన మను నర్జంబు గాహ్యమగును. సూత [పారం 

భము నథయను నుచ్చారణవలన మంగళము ధ్వనించుచున్నది, 

[బహ్మవిచారము6 జేయువాని( జెందియుండునది. [బహ్మవిచార సాధన 

మైనదియు |బహ్మవిచారమునకు ముందు నియతము కావలెను. కూర్చుండుటకు 

ముందు భోజనము నడత అనువానిలో నెద్దియు నియతము కానట్టు [బహ్మ విచార 

మునకు ముందు ఏదే నొకటి యనియతమని చెప్పగూడరు. కావున అథ శబ్దము 

నకు నియతముగానుండుదాని పిమ్మటనని యర్థము నిర్వచింపవలెను. 

పూర్వపక్షము 

(బహ్మవిచారమునకు ముందు వేదాధ్యయనము నియతము: ఎట్టనగా? 

ఎనిమిది వత్సర ములు మొదలగు పాయమున (దాహ్మ ణాదివర్ణస్థులకు 

విహితమైన ఉవనయనము( గావించిన తరువాత నాచార్యుని సేవించుచు వారి 

ముఖమునుండి వెలువడు నక్షరముల( |గహించి యవ్వాని యర్హమును తెలిసికొన 

వలసియుండును. ధర్మమువలె |బహ్మము వేదమునందు |పతిపాదింప(బడుట చే. 

వెదముల( జదువనివానికి (బహ్మవిచారము( జేయవలనువడదు గావున వేదాధ్య 

యనాంతరము |బహ్మ విచారము సమంజసమగుచున్నది. 

అధ్యయనము నిత్యమగుటచే నధ్యయనాంగమగు నుపకయనంబు 

నిత్యమగునది. వెదము( జదువక నితర వాజ్మయము నధిగ మింవ 

వరి శ్రమించు (బ్రాహ్మణు డీ జన్మ యందే తన వంశముతో సహ శూూదత్వమును. 
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ఫౌందునని [ప్రమాణములు నిరూపించుటచే వేదాధ్యయనము తదంగ మైన యుసన 

నయనంబు నిత్యములగుచున్న వి. 

“స్వాధ్యాయో ౬ధ్యేతవ్యః” అను వాక్యములోని స్వశబ్ద ము(బట్టి స్వకాఖకు( 

జెందిన వేదమును తప్పక చదువవలెను. శశూషాది నియమములతోడ నాచా 

ర్యునిచెంత గావించు వేదాధ్యయనము, ఆచార్యుని అధ్యాపనంబు వెదార్థపరిజ్ఞాన 

మను నభ్యుదయమునక్రై యుపయోగించునట్టివి. 

ఇట్టు వేదాధ్యయనము తప్పనిసరియై [బహ్మవిచారమునకు ముందు నియత 
మగుచున్నది. 

సిదాంతము ; 
డు 

ఓయీ! నీవు చెప్పినట్టు వేదాధ్యయనము [బహ్మవిచారమునకు పూర్వము 

నియతమగుగాక! వేదముల! జదివి ధర్మము ననుష్టింపవలెగదా; వేదాధ్యయనము 

లేనిది ధర్మ విచారము (అనుష్టానము) సాధ్యము కానిదని మాకును ఇష్టమేను; 

ఉపాధ్యాయుల చెంత వేదము( జదివినపిమ్మట ధర్మ విచారము( జేయవలే 

నని *అథాతో ధర్మ జిజ్ఞాసా” సూతమును శ్రీ జై మిని మహర్షి (పదిపాదించినం 

దున వేదాధ్యయనానంతరము ధర్మవిచారంబనియు ధర్మ విచారానంతరము 

|_దహ్మవిచారంబనియు [గహించుము! 

ఊపనయనాంగ మైన వేదాధ్యయనమునకు వేదార్థమును గుర్తెరుగుట 
“ఫల మెనను వేదార్గ జ్ఞానానంతర ము ధర్మవిచారమే పాపి చును. కావున నుపనీ 

తు(డు వేద వేదాంగ ముల నభ్యసించినపిమ్మట ధర్మాధర్మములు మహాఫలముగల 

వని పెద్దలవలన కనుగొని వేదవాక్యముల సమన్వితార్థమును తెలిసికొన( (బవ 

ర్రించువాడగును, 

విరక్తలకు నవిరక్తులకును కర్మా నుష్టాన మత్యంతావశ్యకమగుటచే వేద 

ముల జదివి ధర్మము నాచరింపవలెనని విశదమగును. ఐతే నెద్దాని తరువాత 

సీ శాస్త్రము నారంభింపవలె ననునెడ- ధర్మవిచారానంతరమని (_గహించునది. 

ఎట్లనగా? ధర్మ విచార కాస్త్రమునకు [బహ్మ విచారళాస్త్రమునకును మిక్కిలి భేదమును 
పాటించువారము కాము. రెండు నొకే శాస్త్రమని నిరూపించువారము. 



జిజ్ఞాసాధిక రణము 15 

“అథాతో ధర్మ జిజ్ఞాసా” సూ తమునుండి “అనావృత్తిః కద్దాత్ సూతము 

వరకు గల శాస్తాంరమంతయు నొకటియె ఆరాధ నగానుండు ధర్మమును ఆరా 

ధ్యంబగు [బ్రహ్మమును పూర్వోతర భాగములతో (పతిపాదించుచున్నయది. ఇట్టి 

శాస్త్రమనందగు మీమాంసలో మొదటిభాగము ముగిసినపిమ్మట రెండవభాగము 

నను నర్గ మును పురస్కరించుకొని “అథాతో [బహ్మ జిజ్ఞాసా” యని యుతర 

మీమాంసలో మొదటి సూ తము చెప్పబడినది. వేదము(దగు పూర్యకాండ. ధర్మ 

విచారమనియ ఉతరకాండ |బహ్మ విచారమనియు, పూర్వోత్తర కాండలకు రెంటి 

కిని సియతసంబంధము కలదనియు పూర్వోతర భాగములలో నవాంతరభేదముం 

డుటచే “అత్యంత” అను పదము కించిచ్చేదమును సూచించునదనియు (గహింప 

వలెను. ధర్మ|పతిపాదకమగు వేదమంతయు |బహ్మమునందే పర్యవసా నము 
జెందునదగుటచే వేదమునందును వేదాంతములయందును [బహ్మమే పతి పాద్యం 

బగుచున్న యది. 

ద్వాదశలక్షణియొక_ పూర్వోత్తర షట్క ములకు పయో జన భేదమున్న 

నేకళాస్త్రమగుట యంగీకరింపంబడినట్లు నభ్యుదయ నిఃశేయసము లన(బడు భిన్న 

ప్రయోజనములు గల పూర్వోత్తర మీమాంసలకు నేకళాస్త్రత్వ మనివార్యంబగుచున్న 

యది. 

వామన జయాదిత్యులచే రచింవ(బడిన పాణినీయస్తూతముల పూర్వోతర 
వృత్తులకు మూలగంథ మొకటి యగుటచే వ్యాఖ్యానము. గూడ నొకటియే 
[వాయబడినట్టు పూర్వోత్రరమీమాంసలకు జైమిని వ్యానక ర్త ఎక త్వభేదముఏకశా స్త్ర 

భంగకరము కాజాలదు. 

ఇంతియేగాక వేదార్థపరిజ్ఞానసంవన్ను డై యాచరింప(బడు ధర్మము 

[బ్రహ్మ బోధము నాపాదింపంజేయున దగుటచే ధర్మవిచారమున కుపయోగించునట్టి 

_వతిలింగాదులును, | పేరణ, అర్ధవాదము, స్మృతి, వేద పామాణ్య నిరూపణ మొద 

లగునవియు |బహ్మ విచారోపయుకము లగుట (జేసి ధర్మవిచారానంతర మవశ్యము 
(దహ్మ విచారము కర్త వ్యముగా నేర్పడుచుక్నయది, సాధనంబగు ధర్మవిచారము 
లేనిది సాధ్యంబగు |దహ్మ విచారము సంభవింపదు గదా! 

“తమేతం వేదానువచనేన _(వాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన దానేన తపసా 

నాక కేన" (బహ్మనిష్టగల మహానుభావులు. యజ్ఞము. దానము ఉగవాపాది తప 
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శ్చర్య అనువానితో కూడియుండు ధర్మము నాచరింపవలెనని బోధించు వేదము 

నావర్తి ంచుచు పరమాత్మ గుర్తెరుగుటకు (బహ్మము నుపాసింతురు” అను నర్గము. 

గల వూజ్యమైన శుతిపమాణము- ధర్మము బ్రహ్మ బోధసాధనంబని. నిరూపించు 

చున్నది. “కర్మాచరణానంత రము (బ్రహ్మ జిజ్ఞాస” యని వృత్తికారులును చెప్పి 

యున్నవారు. 

(వళ్న : బహ్మ బోధకు కర్మాచరణ సాధనమగుచో నట్టి ధర్మమునే 

యాచరించవలెను, కాని వేదాంత వాక్యముల. బరామర్శించి [బిహ్మ జ్ఞానము నభ్య 

సించుట యనవసరము కాదా? 

ఉతరము : ఫలా పేక్ష లేనట్టి ధర్మాచరణము పాపముల(బోకార్చి చిత్త 

శుద్దిని కలుగ(జేసియు (బహ్మజ్ఞానమునకు కారణమగుచున్నది గాన వేదాంత 

విచార మవసరమగుచున్నయది. మరియు “యస్యెతే చత్వారింశత్సంస్కారాః 

స బహ్మణః సాయుజ్యం సాలోక్యం చ గచ్చతి” గర్భాధానము మొదలగు సంస్తా 

రములన్నియు పాపమాలిన్యమును పోగొట్టి సాలోక్యమును శివసాయుజ్యమును. 

చిత్త కుద్దిపూర్యక శివోపాసనద్వారా కలుగజేయునని గౌతమ స్కృతియు విశద 

పజచునది. 

(పశ్న : బహికములు అముష్మికములు నగు వరముల నొసగు వరమేళ్య 

రుని సమీపదర్శనమునకు తపశ్చర్య కారణమగునట్టు మోక్షమును [వసాదించు 

శివుని సన్ని ధానదర్శనమునకు యజ్ఞాది (శుతులు హేతువు లగుచున్నవి గాన నిట్టి 

తటి వేదాంత విచారముతో [పయోజనము కన(బడుటలేదు గదా? 

ఉత్తరము : యజ్ఞాదిశుతియే చిత్తశుద్దిగలవా డై వేదాంతములను విచా 

రింపవలె ననుటకు పమాణమగుట (జేసి వేదాంతవిచారము తప్పనిసరియగుచున్న 

యది. మోక్షమునకు ముఖ్యసాధనమగు శివసాకాత్కారమున కా శయమగు 

చిత్రము దవ్యమనియు, మలాపకర్షణ మతిశయమనియు, మోక్షము కార్యమ 

నియు, విశదమగుచుండుటచే యజ్ఞాదికర్మలు చిత్తశుద్దిజనకములై (జహ్మ 

బోధకు కారణము లగుచున్నవి, 

[పశ్న:; కర్మ లన్నియు చి త్తశుద్దిజనక ములగుచో (వీహ్మిపోక్షణవలె 

సంస్కారకము లగును. 
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అట్టితణి “కర్మలు పుణ్యలోకముల నొసగునవి'' యని వేదమందు చెప్ప( 

బడు కర్మఫల్మపదాన మను స్వాతంత్యము కొట్టుబడును గదా? 

ఉత్తరవా : పుణ్యలో కముల నుద్దేశించి గావింప(బడు కర్మలు స్వతం్యత 

ములైనను ఫలాభిసంధిలేని కర్మలు చిత్తశుద్ది యనెడు సంస్కారమును కలిగిం 

చును? మరియు నట్టి పురుషునకెద్ది జ్ఞానఫలమో ఆద్దియే కర్మఫల మగుచున్నయది 
దర్శపూర్ణ మాసి యన(బడు [కతువునకుందగు స్వర్గ పాపి కి [ఏహి పోక్షణ ముప 

యోగించునట్టు కర్మలన్నియు జ్ఞాన పయోజక ములై మోక్షపాపికి సాధనము 

లగుచున్న పి. కావున ఫలాభిసంధిర హితములన్నియు గుణకర్మలై జ్ఞానాంగము 

లగు నట్టివి, 

(పశ్న : జ్యోతిష్టోమాది కర్మలు నిత్యవిధిపాపములై ఇతి కర్తవ్యత 

(తప్పనిసరిగా చేయుట)కుందగినవి గదా; ఇట్టి వన్నియు సంస్కారకములె గుణ 

కర్మలగునెడ ఇతికర్త వ్యత కొట్టుబడును గదా? 

ఉత్తరము : “స్మౌతామణి” “బృహస్పతి” యను |కతువులు (పత్యేక 
ఫలము నుద్దేశించి చెయ 6బడునెడ స్వతర్యతములై “ఆగ్ని చయనము”” “వాజ సే 

యము”” అను [కతువులకు పూర్వోతర ములుగ నాచరింవంబడునెడ తదంగము 

లగునట్టు జ్యోతి స్టోమాదికర్మలు ఇతి కర్త వ్యతాాపాప్తములై నను జ్ఞానాంగములగు 

టలో విరోధమేమియు లేదు. కావున జ్ఞానసమ్మగత కలుగువరకు కర్మలాచరణీ 
యంబులని (గ్రహింప లను. 

సౌ|తామణియాగ మునకు_ మాతాపిత్తాణ విముకి యు బృహస్పతిసవము 

నక్తు. (బహ్మవర్చస్సును (పత్యేకఫలములు, 

అగ్ని చయనము.జేసి సౌతామణి నాచరింపవలెను. వాజపేయమును 

యజించి బృహస్పతిసవము నొనర్పవలెను. 

ఇట్టు రెండు విధముల నిర్దేశమున్నందున నొకేకర్మకు గుణత్వము [పాధా 

న్యంబు నొప్పారునని విశ దమగుచున్నది. 

(పశ్న : కర్మలు చిత్తము న్మాశయించు మలమును పోగొట్టుట ద్వారా 

జ్ఞానసాధనములగుగదా ! |పీహ్యవహననము తుషవిమోకము వరకే గాఎంపంబడు 
నట్టు చిత్తశుద్దిపర్యంతమే కర్మలు చేయ(దగినవి యని తోచుచున్నది. 

0 ణా a 

(1-2) 
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ఉ తరము : పొట్టు నూడిన ధాన్యమునకు మరల పొట్టుగూడునట్టు చిత 

శుద్ధి కలిగిన తరువాత జ్ఞాన పతి బంధములు సంభ వింపకుండు నెడ చిత్తశుద్ధి 

పర్యంత మే కర్మల జేయవచ్చును. శుద్ద చిత్తు డై జ్ఞానార్థము (శవణాదుల( బవ 

రి 0చువానికి జ్ఞాన్నపతిబందక దురితము లేర్పడును గావున జ్ఞానోదయ మై సమగ్రత 

కలుగువరకు చిత్తశుద్దిని కాపాడుకొనుటకై కర్మాచరణ మనివార్యంబగున్న 

యది. 

(పశ్న : “వేదశాస్త్ర విచారము మొదలగువానితో పరమాత్మ. గు ర్రెరుగుదు” 

రను |శుతివాక్యమువలన కర్మలు జిజ్ఞాస కలుగువరకే యాచరణీయములని 

తెలియుచున్నది గదా! 

ఉత్త రము : జిజ్ఞాస _ పురుషునకు సహజమై పురుషార్థము కానిదగుటచే 

కర్మలు (బహ్మజ్ఞానమును గలుగ (జేయు వేదాంతశాస్త్ర విచారమును [పారంభిం 

చుటకు సముచితములై యున్నవి. మరియు స్వర్గ సుఖ ఫల పా పికె చేయబడు 

కర్మలకు స్వర్గపా ప్రి పియే ఫలముగాని స్వర్గ కామన ఫలము కాజాలదు. “అ శ్వేన 

జిగమిష తి” “అసినా జిఘాంసతి” ఇత్యాది వాక్యములందును గమనాదులే ఫలము 

లగుచున్న ఏ. 

కర్మలు జ్ఞానమునకు సాశాదంగములు కానట్టివి. ఎట్టనగా ? పాపములు 

నకించునెడ జ్ఞానము గలుగునని ధర్మకాస్త్రము చెప్పుచున్నందున కర్మలు చిత 

శుద్దిద్వారా జ్ఞానాంగములగునని (గహింపనగును. 

(పశ్న : పూర్వజన్మ యందలి సుకృత మున విశుద్ధ చిత్తు" డై వైరాగ్యము 

కలిగియుండు పురుషునకు మరల నీ జన్మ యందు కర్మాచరణ మనవసరము 

గదా? 

ఉతరము : పూర్వజన్మ సుకృతము పూర్వజన్మ యందే చిత్రశుద్ధిం గలుగ 

జేసినను జీవిత శేషము లేనందున మరుసటి జన్మయందు విరాగము కలవాడు 

కావచ్చును కాని చి త్రకుద్ద్యనంతరము జ్ఞానోదయ పర్యంతము కర్మలాచరణీయ 

ములగుటచే కర్మలు జ్ఞానసమకాలమందును (పతిబంధ నివృత్తికై గావింప(దగిన 

వియేను. 

ఒకానొక(డు తన పూర్వసుకృత బలమున లభించిన భాగ్యమును కాపాడు 
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కొనుటకు (పకృత జన్మయందు వ్యవహారము( జేయునట్టు చిత్తశుద్ధికి భంగము 

రాకుండుటకు స్వవర్ణాశ మో చిత నిత్య నైమి త్తికాది కర్మల నవశ్యము గావింపవలసి 

యుండును. 

అట్లు గానిచో. “కీటకముగాని, పక్షిగాని పర మేశ్వరానుగహమున ముక్తు 

లగుదురు” “వామదేవు(డు గర్భస్టుడె జ్ఞానము కలవాడాయెను” ఇత్యాది _పమాణ 

ముల నాశయించి సీ చెప్పురీతిగా _ కర్మాచరణమే గాక (బహ్మవిచారంబు జ్ఞాన 
ణా 

సాధనము కానిదగును. 

“ధర్మేణ పాప మపనుదతి” అన్నుశుతియు _ ఫలాభిసంధి రహిత కర్మల 

నాచరించుటచే పాపముల బోనాడి జ్ఞానము కలవాడు కావలె. నని విశదపజచునది 

గావున దిహ్మ|పా పికి సాధనమగు జ్ఞానమంతయు ఆశమకర్మ నపేక్షించు 

ననియు అట్టి (బబహ్మవిచార (జ్ఞాన) శాస్త్రమునకు ధర్మవిచార (కర్మ) శాస్త్రము 

వూర్యనియతమగుననియు సారాంశము. 

[ప్రశ్న : ధర్మవిచారమునకు, [బ్రహ్మ విచారమునకును క్రమనియమమెట్ల్టు 

పొసగును ? కర్త యొకడగుటచే పొసగునందురేని. యిట క ర్ర్రాక్యము ఎట్టిది 7 

ఆఘార దర్శపూర్ణ మాసములవలె నంగాంగి భావము గలదా? పంచ్మపయా 

:జములవలె ఏకాంగ్మిపయు కములగు ననేకాంగములు గలిగి యుండునదా ? గోదో 

హనాదులవలె మరియొక |పయోజనము నుద్దేశించి చేయ(బడు విధానము గలదా ? 

షడ్యాగములవలె ఫలెక్యము గలదా? 

ఇవ్యానిలో నేదే నొక విధముగా క ర్రె)క్యమునకు (శుత్యాది (ప్రమాణము 

గానరానందున ధర్మ (బహ్మవిచార శా స్రములకు కమనియమము కూడనిదగు 

చున్నది. 

ఉత్తరము : (శుత్యాది [ప్రమాణములు లేకుండునెడ నీవు చెప్పిన విధాన 

ముగ [కమనియమము పొసగకుండును. “విద్యాం చావిద్యాం చ య స్తద్వేదో 

భయం సహ, తేనైతి (బహ్మవి త్పుణ్యకృచ్చ, సత్యేన లభ్య సవసా హ్యేష ఆత్మా 

సమ్యగ్ జ్ఞానేన (బహ్మచ ర్యేణ నిత్యమ్.” 

“కర్మ జ్ఞానముల రెంటి నేక కాలమందభ్యసించు పుణ్యాత్యు(డు కర్మజ్ఞాన 
సముచ్చయముతోడ |బహ్మ వేత యగుచున్నవాడు. సత్యము తపస్సు [బహ్మ 
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చర్యము సమ్యగుపాసన యనువానితో . నిత్యుడైన పరమాత్మ ( బొందగలుగును" 

ఇత్యాది _ జ్ఞానకర్మ సముచ్చయవాద్శిశుతులవలనను. కర్మజ్ఞానములకు మోక్షమే 
ఫలము గావునను ధర్మ బహ్మ విచారములకు [కమనియమము విహితమగుచున్న 

యది... 

(పశ్న ; ధర్మ (బహ్మవిచారముల [క మనియమమునకు వలయు క ర9క్య 

మునకు అంగాంగి భావము మొదలగు విధాన ముండవలను, మరియు యాగము 

ఆపూర్యముద్యారా స్వర్గ సాధన మెనట్లు ధర్మము చితశుదిద్వారా జానజనకమగుటచె 
౧ ద డొ ~— 0 ణః 

జన్మాంతర సుకృతశుద్దచిత్తుడగు ముముక్షువునకు [బ్రహ్మ విచారమునందే [పవృ త్తి 

కలుగును కావున |కమనియమ మెట్టు పొాసగును? . 

ఉతరము : చి త్తశుద్దికొరక్రై ధర్మ విచారము నెవడు జేయునో నవ్వాని కే 

(బహ్మవిచార మనివార్యమగుట(జేసి కర్రక్యము సంభవించునది. కర్మ సాధనము 

గాను జ్ఞానము సాధ్యముగా నంగాంగి భావము విహితమగుచున్నది. కర్మ జ్ఞానముల 

వలె కర్మజ్ఞానవిచారంబులు నంగాంగిభావము( బొందునవి. 

మరియు “విద్యాంచావిద్యాంచ” అను మం్యతమునందు చూవ(బడిన సహ 
పదము |బహ్మోపాసన(జేయు జ్లీవితమునందే, కర్మ ననుష్టింప వలెనని తెలుపు 

నట్టిది: . 

“ఆవిద్యయా' మృత్యుం తీర్హ్వా విద్యయా౬మృత 'మశ్నుతే” “శివోపాసన 
పతిబంధములు మరియు _పమాదమున నేర్పడు దురితములును దూరమగుటకు 

కర్మల నాచరించుచు నుపాసనాత్మక - జ్ఞానముతో మోక్షము నొందవలె” నని 

(శుతియు నుత్తరార్థముతో కర్మజ్ఞాన సముచ్చయము( దగు _పయోజనము నుపదే 

శించి యున్నది. 

వేదాభ్యాసము వేదాక్షరముల( గహించుటవర కే పర్యవసానము( జెందునని 

చెవ్వు పక్షమునను ధర్మ (బహ్మవిచారముల కవకొశము కలుగుచునే యున్నది. 

ఎట్లనగా ?. వేదముల' సంగములతో కూడ. జీదువుటచే కలుగు ' పదార్థ స్ఫురణ 

వలన (బహ్మయొక్క- స్ట సూలోపాననములగు జ్యోతిష్టో మాది యాగములను ఏధించు 

వాక్యములకు, సూక్ష్మోపాసనమగు ల్లింగాంగ సాహిత్యరూవమైన దహరవిద్య నుప 

దేశించు వాక(ములకు నాభాసించు విరోధమును సోనాడుటకె _ . మోక్షపురుషారము+ 
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గోరు: పుణ్యపురుషు(డు' ధర్మ(బహ్మా 'విచారములందు స్వయముగా (పవ ర్రించును. 
కావున ధర్మ బహ్మవిచారము నిష్పయోజనము కాజాలదు. 

జ్యోతిష్టోమాది స్ట సూలోపాసనలు జ్ఞాన “ముడ్వారా ము కిపదములగుటచే బహి 

రంగము లసియు, దహరాది సూక్షోపాసనలు సమీప సాధనములగుట నంతరంగ 

ములనియు గహించునది. 

కర్మకాండ వాక్యములు ; 

“చాతుర్మాస్యయాజికి నక్షయఫలము లభించును.” “పుత్తుని సంపాదించి 

పుణ్యలోక మును ఫొంద వలెను.” 

జానకాండ వాక్యములు . 
దః 

“కర్మసంపాదిత లోకము క్షీణించున దగుటచే సంతానముతో శాశ్వత 

(పయోజనము సిద్దింపదు” “ఆత్మకును సంతతికిని ఎట్టి సంబంధము లేదు.” 

ఇవ్వానికి నాభాసించు విరోధ మును పరిహరించుట కై ధర్మజ్ఞాన శాస్త్రము 

లను విచారించుట యనివార్యమ గుచున్న ది. 

(పశ్న : వాసిష్టాది కల్పములందు విరోధములు తొలగింప(బడి యుండు 

టచే నవ్యానితోడనే కర్మయందు నుపాసనయందును (పవృత్తి జనించు గావున 

విచార మనవసరము గదా! 

__ ఉత్తరము; వేదార్థమును సంగహించు పొరుషేయ |గంథముల( జడుపు 

నపుడు నభ్బుద యమందు ని శయన (మోక్ష) మందు నే పక్ష కలుగుటచేతను 

విచారములేనిది ధర్మ|బహ్మనిర్ణయము గానందునను విచార మత్యవసరమగు 

చున్నది. మరియు వేదార్థమును. గ ర్రెరుగుటకు వేదాంగ ములైన వా వ్యాక కరణాదులుప 

యోగించునవి కావున స్వాధ్యాయాధ్యయనము వేదార్థజ్ఞాన మందు వినియోగము 

కలదగుచున్నది. ఇట్లు సాంగ వేదాధ్యయనము వలనో "కలుగు సామాన్యజ్ఞానము 

గలపాడు నిర్ణిత మైన యర్ధమునకై విచారము గలవాడగుటచేత వేదాధ్యయన విధి 

నీవు చెప్పిన నట్టు నక్షర(గోహాజోవయ క క్రమైనను. ధర్మ బహ్మ విచారములందు 

[పవృ తి( గలుగజేయచున్న ది 
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(పశ్న : “శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః”అను వాక్యము. వేదాంత 

(శవణమును సాక్షాత్తు విధించుచున్నది గదా? 

ఉతరము : విధి లక్షణముగల యుపపత్తి కన(బడుట లేదు. ఎట్టనగా 7. 

అవూర్వము, నియమము, పరిసంఖ్య యని విధి మూడు విధములు గలది: 

1. కాల్బతయమందును మరియొక పా ప్రిలేనట్టిది యపూర్య విధి; 

0. ఒక పక్షమున భిన్న మైన నుపాయముతో పా ప్రిగలుగునది నియమ 

విధి ; 

లీ, ఒకే పర్యాయము ఆనేక పాప్ప్తు లేర్పడుచుండ నవ్వానిని తొలగించి. 

(పసుతమును నిరూపించునది పరిసంఖ్యా విధి; 

వేదాంత శ్రవణము. స్వవిషయమువలన పరిజ్ఞానమును వై ద్యశాస్త్ర శ్రవణ 
మువలె కలిగించునది గాన నిట్టి పాప్తియ లేకుండినచో నపూర్వవిధి గోచర 
మయ్యెడిది. 

వరిధాన్యపు పొట్టునూడదీయుటవలె (పత్యక్షఫల [పదర్శక మైన నుపాయాం 

తరము గలది వేదాంత శవణమైనచో సనియమవిధి. దగియుండెడిది. 

వేదాంతములను వినుట చదువుట మొదలగునవి సమానములుగ నేర్పడు. 
చుండ “వేదాంతములు వినదగినవే గాని చదువ(దగినవి కావని యంగీకరించి 

పరిసంఖ్యావిధి( జెప్పవలసియుండును. 

వేదాంతముల( జదువనిది వేదాంతములను విచారింపరాదు. “కర్మకాండను 

నిషేధించి వేదాంత శవణమును పరిసంఖ్యావిధి విధించున”దని భావింపకూడదు. 

కర్మకాండ నిషేధథింపంబడినచో ధర్మవిచార ము కూడనిదగును. కర్మాచరణలేనిది 

చిత్తశుద్ధి కలుగకుండుటచే జ్ఞానోదయము కాకుండును. గావున పరిసంఖ్యావిధియు 

సరిపడకున్నది, 

ఆందువలన _ “పురుషార్థము. గోరువాడు స్వయముగ వేదాంత |శవణ. 

మందు _పవర్ర్తించుూనని చెప్పుటయే సమంజసమని (గహింపవలెను. 

సకల చేతనాచేతన (పపంచముగ పరిణమించు చిచ్చ క్తితో కూడి యుండు. 
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అద్వితీయ వైభవము గలవాడును; నిఖిలవేదసారమగు సామరస్యమునకు నిధాన 

మగువాడును; భవ శివ శర్వ పశుపతి పర మేశ్వర మహాదేవ రుద శంభు (పళృతి 

కములన శేషశబములతో తెలు పంబడు నుత షమగు మహిమయొక్క విలా 
కొంటా © a) | 

సము గలవాడును; స్వాధినులైన జీవాత్మల యుపాసనల ననుసరించి (పసరించు 

నను గహముతో పురుషార్థములను సిద్దింప(జేయు వాడు నగు పర|బహ్మను (పతి 

పాదించు నువనిషచ్చాస్త్రము విచారింప6 దగినదియేను. 

పర మేశ్వరాజ్ఞారూ పమైన _పిరణము లక్షణముగ గలదియు, పరమాత్మ 

నారాధించుటకు భిన్న భిన్న సాధనముల స్వరూపమగునదియు, మంతములచేత 

నర్గవాదములచేతను చూప(బడిన యోగ్యతావిలాసము గలదియు, (శ్రుతి మున్నగు 

నంగములతో నిండియుండునదియు తన ;పమాణతను సమర్థించు మన్వాదిస్మృ 

తులు. మహాభారతాదీతిహాసములు, శై వాది పురాణములు, హైరణ్యగర్భాద్యాగ 

మములు, అభియు కసూక్షులు ననువాని సందర్భముల తో చేయబడిన నువబృంహ 

ణము గలదియు విధి (తప్పనిసరిగా చేయవలెననునది) నిషేధ (చేయకూడదని 

చెప్పునది) వికల్ప (రెంటిలో నేదేనొకదాని నంగీకరించునది) సముచ్చయ (ఇదియు 

నదియు గావింపవలననునది) ఉత్సర్గ అఆపవాద బాధ అభ్యుచ్చయాది విశేషములు 

గలదియు, అర్థకామాది సకలపురుషార్థములకు సముదము( బోలినదియు, 

_(బహ్మజ్ఞానమునకు సాధనమైనదియు, పరమపూజ్యంబునగు ధర్మమును విచారిం 

చిన తరువాత యని “అథ” శద్దారము (పతిపాదింప, బడినది. 

సూతగత _బహ్మ శబ్దముతో చెప్పంబడు శివుడు సకలచిదచి త్పపంచా 

కార శ క్రివిశిష్టుండ గువాడు. బృంహతిధాతు నిష్పన్న మైన (బహ్మము (తివిధపరి 

చ్చేదములు లేనట్టిది. శివుండును దేశకాలాది పరిచ్చేదరహితుడై చేతనా చేతన 

సమ్మి_శమగు (పపంచమునకం టె ఏలక్షణుడు గావున [బహ్మంబని నిర్వచింపం 

బడు వాడు. 

అద్వితీయంబైన వైభవము (బృహ త్వము) గలది (బహ్మశబ్ద వాచ్యం 

బగుచున్న ది. సమానజాతీయమగు రెండవ వస్తువు లేకుండుట వస్తుపరిచ్చేద 

రాహిత్యమన(బడును. ఆకులు పుష్పములు మొదలగు లోని భేదమున్నను “ఇట 

నొక చే చెట్టు” అనునెడ సమానజాతీయమైన అన్యవృక్షము లేదని తెలియనట్టు 
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శివునకు శివుని విశేషణములగు చేతనా చేతనములకు నంతర్గత భేదమే గాని బాహ్య 

భేదము లేదు గావున శివుం డద్వితీయుండ గుచున్న వాడు. 

పశ్న: ఓయీ? శ క్రివిశిష్ణుడెన థికాన కద్వితీయత్వము ఎట్టు పొస 

గును? వేదాంతములందు నిర్వి శేషమగు (బహ్మమే పర మార్దముగ నిరూపింప( 

బడినదిగదా ! “చిన్మాత మైన బ్రహ్మము సత్యమనియు, జ్ఞాత జయము జ్ఞానము 

మొదలగు భేదములన్నియు రజ్జువు (తాడు) నందు సర్పమువలె మిథ్యాభూతము 

లనియు _ుతిసూతములు స్పురింపంజెయునవి. “అన్ఫతేన హి (పత్యూఢాః” 

మాయామా తంతు కార్హ్నే$ నానభివ్య క్తరూపత్వాత్” ““జీవాత్మలు అవిద్యతో 

కప్ప(బడునవి” “బహ్మము మాయాపరిచ్చిన్న మగుటచే సంపూర్ణముగా విశదము 

కానట్టిది” “అస్టూల మనణ్వ హస్యమ్'' “కేవలో నిర్గుణశ్చ” ఇత్యాది [ప్రమాణములు 

|బహ్మము నిర్విశేష మని (వతిపాదించుచున్న వి, “సదేవ సౌమ్యేదమ్మగ ఆసీత్, 

ఏక మేవాద్వితీయం (బహ్మ” ఇత్యాది వాక్యములు. సజాతీయ విజాతీయ స్వగత 

భేదము లేనిదై సన్మాత మగునది (బహ్మంబని చెప్పుటచే నిర్వి శేషమైన (బహ్మము 

నకే నద్వితీయత్వము సరిపడునది. 

"ఉత్తరము : “ఏకవిజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞానం” ఒకటి. తెలిసినచో నంతయు 
తెలియునను (వతిజ్ఞతో సద్వాచ్య చంంబగు పరబహ్మము జగమున కుపాదానము 

నిమితంబు నగునని తెలియుచున్నది. మరియు ““సరషంబు కనుగొనుట, సర్వ 

విధశక్తులు కలిగియుండుట, సత్యసంకల్పము, అన్ని టి( జేరియుండుట , సర్వాధార 

మగుట, సర్వమును నియమించుట. నిఖిల [పపంచ స్వరూపమ గుటయు ఇత్యాది 

అనంత మాంగశ్యగుణములను [బహ్మమునకు చూ పెట్టి “ఇట్టి |బహ్మ స్వరూ పము 

గలవాడవు నీవగుదుపు"” “త త్యమనసి'' అని శ్వేతకేతువున కుపదేశింప( (బవ ర్తిం 

చిన సద్విద్య- సిర్వి ? నేషత్వమును సమర్థించుట లెదు, 

ఎట్టనగా ? [పారంభములో నుండు ఆదేశ శబ్దము_నిరుపాధిక మైన (పశా 

సనగుణమును; “ీబహ్మ. దెలియుటచే విన నలవిగానిది విననగుి'నని జగదు 

పాదానత్య నిమి తత్వములను; అవ్యానికి సరిపడు సర్వజ్ఞత్వ సర్వశక్తి మత్వాదు 

లను, 'ఉపసంహారమున “త త్వమసి"యని సమానాధికరణ భావముతో జీవాంత 

ర్యామిత్వమును సద్విద్య |పదర్శించుచున్నది.. ఇట్టి యంశమునే పునః పునః 

అవ ర్రించుటచే నభ్యాసంబు సిద్దమగుచున్నది. ఇట్లు జగత్కారణత్వాది గుణములు 
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'అన్యపమాణముల యవసరము లేకయే (పతిపాద్యములగుచున్నందున నవూర్యత 

యేర్చ్పడుచున్నది. “ఉపాసకునకు _ స్వశరీర విమోచనమే తడవుగా మోక్షము 
సంభవించు"నని ఫలంబు చెప్ప(బడియెను. పితాప్తత సంవాద మగుటచేత నర 

వాదంబు సముచిత మగుచున్నది. మృత్చిండాది దృష్టాంతములవలన నుపవత్రియు 

చేకూరునది; ఇట్టు ఉప్మకమ ఉపసంహార అభ్యాస అపూర్వతా ఫల ఆర్థవాదము 

లన(బడు షడ్విధ తాత్పర్య లిండములతో సద్విద్య- పర మేశ్వరునకు సవిశేషత్వ 

మునే సమర్థించుచున్న యది. 

“అట్టి బహ్మము తేజస్సును సృజిం చెను”అని చెప్పబడినది కాని “బ్రహ్మము 

_్రమించె'నని లేదు గాపున, “ఆ _బహ్మము స్వయముగ తనను వి సరింపంజేనె” 

నని [(శుత్యంతరములందు కలదు గాని “వికారము(జెందె'” నని లేదు గావునను, 

[బహ్మస్తూతములలో “పరిణామాత్ ” అని నిర్వచింప(బడినది కాని ““వివరాత్ ” 

అసి చెప్పంబడ లేదు గావునను (బహ్మము సవిశేష మె జగ[దూపముగ పరిణమించు 

నద గుచున్న ది. మరియు మన బోంట్లకు గల పాకృతములెన నింద్యగుణములను 

నిషేధించి “నిత్యం విభుం సర్వగతం సుసూక్షం" ఇత్యాది వాక్యములతో 

నిత్యత్వ వ్యాపకత్వ సర్వగతత్య సూక్కత్వ భూతయోనిత్య సర్వజ్ఞత్వాది 

మాంగళః గుణములను సత్యజ్ఞానాది గణవి శేష ములను (పతిపాదించినండున 
ట్ర 

(బ్రహ్మము సవిశేషమే నగుచున్నది. 

అద్వితీయపదము _ జగదుపాదానమగు (బహ్మమునకం టె నితరుడైన 

యధిష్టాత లేడని _బహ్మమునకు విచి త సామర్థ్యము (బతిపాదించునది; “తదెక్షత 

బహు స్యాం [పజాయేయ” “త తేజో 2-సృృజత” ఇత్యాది |శుతివాక్యములు సవి శే 

షత్వమును సమర్థించుచున్న వి 

సృష్టిం జేయ(దలచిన (బహ్మము - సృష్టికి పూర్వము సదాత్మక ము గానె 

యుండెనని ఉపాదాన కారణముగ (ప్రతిపాదింపంబడినందున (బహ్మ భిన్న కారణ 

ములను “అద్వితీయ” పదము ని షేధించుచున్నది. మరియు నుపనిషత్తులలో సర్వ 
శాఖా్యాపత్యయ న్యాయము ననుసరించి |బహ్మమునందు సమన్వయింపందగిన 

సర్వజ్ఞత్వాది గుణముల నుపసంహారము నిర్వి శేష పక్షమున విరుద్దంబగుచున్న ది. 

జ్రాతయే జ్ఞానరూపుడగును. |పకాశ్మాశ్రయములెన మణి సూర్యదీపాదులు 
జ జ = 



26 శ్రీనీలకంఠ భాష్యము 

పకాశ రూపము లగునట్లు జలనిధియైన సము దము జలరూపమైనట్టును జ్ఞానాశ 

యుడగు పరమాత్మ. జ్ఞానస్వరూపు(డ గుట సముచిత మే యగుచున్నది. 

వశ్న : సగుణ వాక్యములకు. నిర్గుణ వాక్యములకును విరోధ మేర్పడును 

కావున సగుణ వాక్యములు మిథ్యావిషయక ములని యంగీకరింతురా ? 

ఉతరము : “అపహతపాప్మా” మొదలుకొని “ఆపిపాసః” వరకు (పాకృత 

గుణములను నిషేధించి “సత్యకామః సత్యసంకల్పః” అని కల్యాణ గుణములను 

[పతిపాదించు శుతియ నిర్గుణ సగుణవాక్యముల రెంటికిని సమంజసభావమును. 

చూ పెట్టుచున్నది. మరియు “ధీషా౬స్మాద్వాతః పవతే” ఇత్యాది వాక్యములతో 

జగచ్చాసకత్వాది |[బహ్మ గుణముల నారంభించి కేతజ్ఞా(డైన బీవాత్మకం టె 

నెన్నియోరెట్లు నతిశయమగు ఆనందమును నిరూపించియు “యతో వాచో నివ 

రంతే ఆ|పావ్య మనసా సహ, ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్” అనుచో (బహ్మ 

గుణము లనంతములని (శ్రుతి) అత్యాదరముతో వక్కాణించినది. 

(బహ్మము _ నివరధికానందము కలద గుట చే (పాకృత సంస్కారములతో 

నిండియుండు మనస్సు గాని, వికారముగల వాక్కుగాని (బహ్మానందమును కను 

గొనజాలవనియు ధీరుడు చేయు నుపాసనవలన ముక్త్రదశయందు |బహ్మానందము 

లభించునని యు [గహించునది. మరియు నిట గుణములను [కమముగ తగ్గించి 

సర్వశూన్యమైన పర్యవసాన స్టితిని చూపక గుణములను వరుసగా హెచ్చించి 

వాజ్మనోనివృ త్తి. జూపుటవలన [బహ్మయొక్క- మాంగల్యగుణములు ననంతంబు 

లని విశదమగుచున్నయది. 

అన (ప్రశ్న : ఓయీ! “యసా మతం తస్య మతం, అవిజ్ఞాతం విజానతాం" 

“ఎవనికి |బహ్మము ఇషమగునో నవ్యాని కొక ప్పుడు (బహ్మము రుచింపకుండును. 

మరియు తెలిసికొనువారికి తెలియునది కాదు" అను వాక్యము మొదలుకొని 

(బహ్మము జ్ఞానవిషయము కాదని చెప్ప(బడుట చే నిర్వి శేషము కానగును గదా! 

ఉతరము : “బహ్మవిదాహప్నోతి పరం” “బహ్మవిదృ్భృ హ్మైవ భవతి” 

“బహ్మ( గురుతెరుగువాడు |బహ్మమును హాౌంద గలుగును” “బహ్మవేత్త [బ్రహ్మతో 

సమాను డగును” ఇట్టు (బహ్మజ్ఞానమువలన మోక్షము లభించునని యుపదేశము . 

వినంబడుటచే । బహుము _ ఉపాసనాతుక జాన విషయ మగుట పొసగుచుండు. 
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ట( జేసి సవిశేషము సగుణంబు నగుచున్నయది. మరియు ని [శుతియందు 

“న దృ షేర్ణ9ష్టారం న మతే ర్మంతారం” అని కేయమును తెలిసికొనునట్టి జీవా 

త్మను ని షేధించి (పాణులన్నిటి నంతరాత్మ యగు పర మేశ్వరునే యుపాసింప 

వలసినదని చెప్పినందున |బహ్మము( దగు జ్ఞాత్భత్వము సిద్దమగుచున్నయది. 

అట్టు కానియెడల - విజ్ఞాతార మరే కేన విజానీయాత్ - విజ్ఞాతయగు [బ్రహ్మము 

నెట్టు తెలిసికొనవలెను _ ఇత్యాది |శుతివాక్యములు విరోధించును. 

(పశ్న : “యత హి ద్వైతమివ భవతి” “నేహ నానాసి కించన” 

“మృత్యోః స మృత్యుమాప్నోతి య ఇహ నానేవ పశ్యతి” “యత త్వస్య సర్వ 

మాతైైవాభూ త్తత్కేన కం పశ్యేత్” ఇత్యాదివాక్యములందు భేదము బహువిధ 
ములుగ నిషేధింప(బడుచున్నందున (బహ్మము నిర్వి శేష మగుచున్నది గదా! 

ఉత్తరము : జగమంతయు (బహ్మకార్యమె |బహ్మ మంతర్యామిగ 

గలదగుటచే |బహ్మస్యరూవ మగుట(జేసి యద్దానికి విరుద్దంబగు నానాత్వము 

మాాతము (శుతులందు ని షేధింపం బడుచున్నది. “ఏక థై వాను దష్టవ్యం” 

అను వాక్యమందలి ఏకథా యను దానికి _ పపంచము పర మెశ్వర శరీరంబను 

నొకే రీతితో నని యర్గము( జెప్పవలెను. 

“అహ మేక।; (పథమ మాసం వర్తామి చ భవిష్యామి చ, నాన్యః కశ్చిన్మతో 

వ్యతిరి కః” “నే నాకండను మొదట నుంటిని. పసుతము ఉన్నాను. ఇక 

ముందుండగలను. నాకంషె సితరండు విలక్షణు(డు నగు ఎవండును లేడు.” 

“ఆత్మావా ఇద మేక ఏవా[గ ఆసీత్ నాన్యత్కించన మిషత్” “సృష్టికి 
పూర్వ మీ సమ స్రంబును ఆత్మగానే యుండెను. మరియొక చేదియు స్పురింప 

కుండెను.ఇత్యాది వాక్యములయందు నిషేధింపంబడు భేదము _ ఏకత్వమును 
విధించుటకు శేషమగునది. కావున పర మేళశ్వరునందెట్టి య్రైకృము విహితమగు 
చున్నదో నట్టి ఏక త్వమును స్టిరపఅచునదిగ భేద నివారణ ముపయోగించునది. 

మన్నే కుండ యనుచో _ రెండు కుండలు లేవు అను నిషేధము 

మన్ను కుండ యొకటి యనుటకు నువకరింపదుగదా! మరియు ఒక కుండ 

యనుచో కుండ జెందియుండు రూప పరిణామాది భేదమును తొలగించుట. 

ఘట మన(బడు ధర్మి యొకటి యనుటకు నుపయోగింపదు. రూప పరిణామాది 

భేదము ఘటవస్తువు( దగు ఐక్యమునకు విరుద్ధము కానట్టిది. 
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మరియు “న చాస్య కశ్చి జ్ఞనితా న చాధివః, న తత్సమ: శ్చాప్యధికశ్చ 

దృశ్యతే” “ఈ పరమాత్మను పుట్టించు ఒకానొక(డు గాని అధిపతి గాని సమా 

నుండు గాని యధికుండు గాని కానరాడు” “ఏకః సన్ బహుధా విచార$ి” “పర 

మాత్మ యొకడై యుండియు ననేక విధములుగ సంచరించువాడు” “ఏకో దేవో 

బహుధా నివిష్టః'" “దేవం డొక(డు నానారీతులుగ నుండువాడు’ “త్వ మేకోఒపి 

బహూ నను పవిష్టః “వర మేశ్వరా 7సి వొక(డ వైన ననేకాత్మల - ననుసరించి 

[పవేశించు వాడవు” ఏతాదృశ వాక్యములు _ పర మేళ్వరుని వివిధ లక్షణములను, 

నానా లక్షణములు గల పరమాత్మ యొకండే యగుటను, స్పష్టముగ (పతిపా 

దించుచున్నందున పరబహ్మము సవిశేషమే యగుచున్నయది. 

(బహ్మకు నానాస్వరూపములుండునని (ప్రమాణములు నిరూపించుచుండగా 

అట్టి నానాత్వమే బాధింపంబడుచున్నదని చెప్పుట హాస్యాస్పదమగును. కావుననే 

(బహ్మము శ కివిశిషంబె అద్వితీయ వైభవము కలద గుట సమంజసమగుచున్న 
ఆటీ టబ అజా కన 

యది. 

ప్రశ్న: ఓయీ! “|బహ్మను పతిపాదించు నుపనిషచ్చాస్రము విచారింప( 

దగినది" ఆను (పతిజ్ఞ ననుసరించి యుపనిషత్తు లెవని సీరూపించునో నట్టివాడే 

|దహ్మ శ బ్రార్థ్ణంబగు గదా; ఇట్టి తరి నుపనిషచ్చాస్రుము నివుని( బతిపాదించునది 

కాడు. ఎట్టనగా! “వేదము లన్నియు నెవని స్థానమును వర్షించుచున్న వో, 

తపంబులన్నియు నెద్దానిని సమర్థించుచున్నవో, ఎద్దాని కై |బహ్మచ ర్యము నవలం 

వించువారో అట్టి పదమును నీకు సంగహముగ చెప్పుచున్నా” నని యార ౦భించి 

మోక్షమార్గమున కంతమగు (శేష్టమైన విష్ణుపదము నుపాసకు(డు పొందు” నని 

చెప్పు కఠవల్లీ శుతియు “ఏ విద్యతో నక్షరు(డైన పురుషుని గుర్తెరుగునో అట్టి 

బహ్మ విద్యను యథార్థముగ చి ప్పెద”ొనని ముండక [శుతియు, విషు పురుషాది 

శబ్బములతో చెప్ప(బడు నారాయణునే ఉపనిషత్తులన్నియు (పత్తిపాదించునని 

తలియుచుండుటచే నుపనిషత్స్రితి పాద్య బహ్మశబ్దమున కర్ణము శివుడు కాదని 

తెలియుచున్నది. 

ఉత్తరము : ఈ శంకను నివారించుట కై “సకల నిగమసార” ఇత్యాది 

విశేషణమును భాష్యమందాచార్యులవారు (పతిపాదించినవారు. 
+ 

“ఇగో పరమంపదం” ఆనుచో పదశబము సానము( జెప్పునది కాదు. 
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కఠ వల్టియందు మొదట “అవ్యకాత్సురుషః పరః” ఆవ; ్రక్షమునకన్న పరుడగు 
వాడు పురమ(డని నిరూపింప(బడు పరపురుమండే పదశబ్దముతో చెప్ప(బడు- 
వాడు. మరియు పద్యతే - [పావ్యతే అను వ్యుత్పత్తి తివలన వదశబ్దము _పాప్యు 
డైన పురుషునే చెప్పునుగాని విష్ట్వాదిదేవతల జెప్పునది కాదు, “విష్ణువునకు 
ముఖ్యముగ [పావ్యమగు పదమును" అని నప పావ్యత్వము సర మేశ్వరునకు 
నిరూపింప(బడియెను. - 

మరియు _ పరమేశ్వరుని యొకే శ కి - వినియోగకాలమున నాలుగు 
విధము లగునది. భోగసమయమందు భవానిగాను, పురుషస్టితిని విష్ణువుగాను, 
కోధకాలమందు కాళిగాను, యుద్ధావసర మున దుర్గాదేవిగాను వరిణమించునని 
స్మృతి: చెప్పుచుండుటచే శ క్తి యచస్థావిశేషంబగు . విష్ణువునకు గల పురుషావస్థ. 
లయించుతరి స్వరూపమగు శైవీళ క్తి పావ్యంబగుటయు, శ వీశ కిద్వారా. 
(పాపష్యత్వమునకు చివరి యవధి శివం డగుటయు. జూడగా శివుడే విష్ణువునకు. 
పరమపదము అనగా ముఖ్య పాప్యు(డగుచున్న వాడని విశ దమగుచున్నది. 

“ఉభయ నిర్దేశే పంచమీ నిర్దేశో బలీయాన్”. “పంచమీ షష్ట విభక్తుల 
రెంటి కవకాశ ముండు తజి వంచమియే బలవ తరమగు” నను న్యాయము ననుస 
రించి “విష్టోళొ ఆను పదమునకు పంచమి గహింవ( దగినది. “సర్వే వేదా 
యత్పద "మా మనంతి"” ఆను నుషకమంబు శివవిషయక మగుట సముచితమగు 
చున్నది. 

ఎట్టనగా ? “శివో రుదో మహాదేవః.శంకరో (బహ్మ సత్పదం, ఏవమా 
దీని నామాని _ విశిష్టాని పరన్యతు”” “శివుడు, రుదు(డు, మహాదేవుడు, శంక 
రుడు, (బహ్మ, సత్, పదము ఇత్యాది నామధేయములు పర మేశ్వరునకు ముఖ్య 
వాచకములుగ నొప్పారునవి” యని స్కాందముకందు చెప్ప(బడుటదే “తత్తే 
పదం సంగహేణ |బవీమి”” అను నుషకమము పదశబ్ద [పయోగమువలననే 
శివుని సమర్థించుచున్నదని తెలియుచున్నది. “విష్ణోః” అను వదమున కుతర 
ముగ పరమ వద ముండుటచే పంచమ్యంత మే యు క్రమగునది' “యేనాక్షిరం 
పురుషం వేద సత్యం” అనుచో నక్షర పురుష పదములును శివునే చెప్పునట్టివి, 
“న క్ల్షరతీ త్యక్షరః అను వ్యుత్చ త్రివలన చేతనమ్మాతునియందు (పవ శ్రి రించు 
నక్ష రపదమునక్తు శివవిష్టువులు సాధారణులు కాగా “యః సర్వం యః సర్వజ్ఞః 
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'సర్వవిత్ ”అను మం|తమున సర్వజ్ఞపదముతో రూడిగా బోధింప(బడు శివునందే 

నక్షరపదము సమన్వయింపబడునది, “సర్వజ్ఞ” పదము యౌగిక మగునెడ 

సర్యవిత్సదము నిరర్జక మగును, సర్వజ్ఞపదము రూఢమగుచో [పాకరణికము 

అగు నక్ష రాదిపదములకు పత్యేక దేవతాపర మెన ఆకాంక్ష. కలుగగా రూఢితో 

నాకర్షిం పంబడు తాత్పర్యము గల పదమునందె ఇతర పదములన్నియు పర్యవ 

సానము( జెందును గావున రూఢిపద ముయొక్క_ వ్యుత్పన్నార్హ ము. దెలుపు 

పదము సార్థక మగునది. ఆనగా సర్వజ్ఞపదము రూఢ మె అక్ష్షరాదిపదముల 

నాకర్షించుచుండుట. జేసి సర్వజ్ఞపదార్థ మును విశదీకరించుటకు సర్యవిత్సద ము 

ఉపయోగించునదని భావము. “కుర్యాం హరస్యాపి పినాకపాణే రైర్యచ్యుతిం కే 

మమ ధన్వినోఒన్వే”అను కుమార సంభవ కోకమంద లి పినాకపాణి పదము_సారత 

తరమగు ఆయుధము కలిగి యుండుటను తెలుపుట కె [పయోగింపంబడి యందలి 

యౌగికార్గముతో పినాకపాణి యగు శంకరునందే పర్యవసించుచున్నదై రూఢ్య 
రమునకై హరపదము ననువర్తించునది. అనగా హరపద [పయోగముచె పినాక 

పాణి పదము దగు రూఢ్యర్థ మైన శంకరత్వంబు, యౌగికార్థ మెన సారత 

రాయుధము కలిగియుండుటయు నిరూపింప(బడినవని తెలియునది.” కావున 
నుదాహరింపంబడిన వేదాంతవాక్యము లన్నియు శివపరములే యగుచున్నవి. 

(ప్రశ్న : ఓయీ! ఉపనిషత్తులన్నియు శివుని. బోధించునవికావు. “హిరణ్య 

గర్భః సమవ ర్రత్శాగే” సృష్టి పారంభములో చతుర్ముఖుడుండెను. “ఏకో వహ వె 

నారాయణ ఆసీత్ '’ పూర్ణము నారాయణు(డొకడే యుండెను. ఇత్యాది (శుతి 

వాక్యములందు అన్య దేవతాపరత్వము పొడగట్టుచున్నది గదా! 

ఉతర ము :* ఈ శంకను నివారించుట కయే “శుత్యంతసారము(దగు 

సమరసభావమునకు 'పెన్నిధివంటివా” డను విశేషణము జెప్పియున్న వారు. 

ఆపాతతః అన్యపరములుగా భాసించు వాక్యముల కొన్నిటిని బాగుగా 

విమర్శించినచో శివునందే తాత్సర్యము గలవని తేటపడును. మరియు వేదము 
లందు, వేదాంతములందు, పురాణములందు నితర దేవతాపరములుగ చెప్ప(బడు 

వాక్యములన్నియు సృష్టి స్టీతి లయ తిగోధానానుగహ పంచక్ఫత్యముల( జెందిన 

చరితను తెలుపుచు ఆ యా స్వరూపముల నంతర్యామి యగు శివునందు పర్యవ 

'సానము( జెందుచున్నవని కేనోపనిషత్తు విశదీకరించుచున్న యది. 
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ఎట్టన(గా? “బహ్మ హి దేవేభ్యో విజిగ్యే” దేవతలందరి విజయమునకు 

(బహ్మ (శివుడు) కారణమగునది. దేవతలును, రాక్షసులును పోరాడగా అంత 

ర్యామి యగు పరమాత్మ యన్నుగహముచే దేవతలు గెలుపొంది. స్వసామర్గ్యము 

వలన, విజయమును భావించుచుండిరి, అట్టి తటి శివుడు దేవతల గర్వమును 

పోగొట్టు నుద్దశముతో యక్షరూ పముతో నావిర్భవించి, అగ్ని -వాయువుల గర్వము 

నణచి యంతర్జానము( జెందెను. అప్పుడు భగవతి పార్వతీదేవి యుపదేశించుట 

వలన “సకల్యపాణులలో నంతర్యామి యగు శంకరుని కరుణవలననే మనము గెలు 

పొందగలిగితి”మని మహేం|(దాదులు తెలిసికొన(గలిగిరి. యక్షరూపమురో నావిర్భ 

వించినవాడు మరియొక దేవత యగుచో, పార్వతీదేవి సాజు_త)_రించుటకు వీలు 

లేదు. ఇట్టి యభిపాయమును పురస్క రించుకొనియే వేదాంతాది శబ్దరాశి యంతయు 

శివునే బోధించుచున్న దని “ఇమా రుదాయ స్టిరధన్వనే గిరః” “''ఉపస్థితము 

లగు నీ వాక్యము లన్నియు ఆనగా వెదస్మృతీతిహాస పురాణాది వాజ్మయ 

మంతయు స్టిరమగు ధనస్సు ధరించు రుదునికొర నుపయోగించున ట్టిది” అసి 

మంతభాగము నిర్దారించినది. 

స్మృతయశ్చ పురాణాని భారతాదీని సత్తమ 

శివమేవ సదా సాంబం హృది కృత్యా |బువంతి హి. 

స్మృతులు, పురాణములు, మహాభారతము మొదలగునవియు శ క్రివిశిష్టు 

డైన శివునే ఎల్లకాలము హృదయమందిడుకొని పతిపాదించుచున్న” వని పూజ్యు( 

డగు పరాశర మహర్షి వక్కాణించెను. 

“వేదవిదులగు (బాహ్మణులారా? కొన్ని వేద వాక్యములు రుదమూర్తి 

నాశోయించియు, మరికొన్ని విష్ణుమూర్తి నాగశ్రయించియు, తదితరములు కొన్ని 

(బహ్మదేవు నాశయించియు, అన్యవాక్యములు కొన్ని అగ్ని న్నాశయించియు, 

ఇంకకొన్ని సూర్యు నాశయించియు, పరమకారణుడైన శివునందు పర్యవసానము( 

జెందుచున్నవి” ఆని స్కాందమహాపురాణమునందును కలదు, 

ఇట్లు ఆ యా దేవతామూర్తులద్వారా పతిపాదింప(బడు మహాదేవుడు 

మూర్తుల నన్నిటి నంతర్యామి నుండువాడు గావున “సకల నిగమసార నిధానస్య” 

అని చెప్పుట సమంజస మెనది. 
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సామరస్య మనగా ? వేదాంతము లన్నియు తాత్సర్యముతో నేక ముఖము, 

కలిగియుండుట యగును. 

(ప్రశ్న: ఓయీ? సర్వవేదాంత తాత్పర్య పర్యవసానము శివునందు పొసగ 

కుండును గదా; "యః సర్వజ్ఞః సర్వ విత్” ఇత్యాది వాక్యము లనంత మాంగళ్య 

గుణరత్నాకరత్వంబు “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” ఇత్యాది వాక్య 

ములు జగజ్ఞన్మా దికారణత్యంబును, “అంతః ద్రవిష్టః శాస్తా జనానాం” ఇత్యాది 

వాక్యంబులు సర్వనియం తృత్వంబును, “ఆనందాద్ధ్యవ ఖల్విమాని భూతాని 

జాయంతే” ఇత్యాది వాక్యము లానందాత్మకత్వంబును, “స ఏకో |బహ్మణ 

ఆనందః” ఏవమాది వచస్సులు నిరతిశయానందము కలిగియుండుటను ప్రతిపాదిం 

చుచుండుట(జేసి యిది యంతయు శివునం దెట్టు పొసగును? 

ఉత్తరము : లోక వేదములందు (పసిద్ధ్దములైన పరమేశ్వరుని నామములు 
(పవర్తించుటకుగల కొరణములను గమనించినచో పూర్వోక్త మంత యు శివునందు 

సరిపడునని విశదమగును. “ఈ పర మాత్మ వలన జగము ఆవిర్భ వించుచున్న ది” 

గావున భవుండనియు; “జగత్ క్షేమమును కలుగ (జేయువాడగుటను కల్యాణ 

గుణము లన్నియు కలవాడగుటను” శివు(డనియు, “జగమును హింసించువా”' 

డగుటచే శర్వుండనియు: “పశువులనంబడు జీవాత్మలను గోవృషభాదులనువలె 

పాశములతో బంధించి స్వకార్యమును చెయించువాడు” గావున పశుపతియని యు; 

(పపంచమునంతయు శాసించుచు పూజ్య" డగుటచె పర మేశ్వరుండనియు; 

“సర్వేందియానందము నతిశయించు గొప్పదైన స్మాత్మానందమునందు. వెలు 

గొందువాడు గావున మహాదేవుండనియు; “భక్తులకు సంసారదుఃఖమును 

పోగొట్టువా” డగుట(జేసి ర్ముదుండనియు; “సుఖము. గలుగజేయువాడు” కావున 

శంభువసియు,. సదాళివు (డు పేర్కొన(బడుచున్న వాడు. 

శివళశబ్బముతో నిఖిలమాంగ శ్యగుణాకరత్వంబును, భవ శివ శర్వ పళువతి 

రుద పదములతో 'పంచకృత్యపరాయణత్వంబును , పరమేశ్వర వదముతో నంత 
ర్యామిత్వంబును, శంభుశబ్బముతో నిరతిశయానందము కలిగియుండుటయు, 

నిర్వచింప(బడుచున్న వి గావునను వేదాంతములన్నిటియందు [బహ్మలక్ష ణముల( 

జెప్పునవిగ |పతిపాదింప(బడు ముఖ్య నామదేయులకు నిధానమగుటచేతను శివుండే 

సర్వ_శుతి తాత్పర్యము, జెందువాడని తెలియుచున్నది. 
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(పశ్న : శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసన సాశ్షాత్మారములతో [పసన్ను(డై 

మోక్షమును కలుగ(జేయువాడే “ఆథాతో [బహ్మజిజ్ఞాసా” స్నూతగత (బహ్మ 

శబ్దమున కభిధేయమగువాడు. కావున “మోక్షమిచ్చే జ్ఞనార్గనాత్” అను స్మృతి 
వాక్యము ననుసరించి నారాయణునకు మోక్షపదత్వము విహితమగుచున్నది. 

ఉత్తరము : ఇట్టి శంకను నివారించుట కై “స్యశషభూత...” అను విశేష 

ణము నుపపాదించి యున్నవారు. “ఫలమత ఉపపత్తే ః” అను సూ్యతాధికరణ 

మున సకలపురుషార్గ పదత్వంబును , “తన్నిష్టన్య మోక్షోవదేశాత్ '' ఇత్యాది 

సూతముల యధికరణములలో మోక్ష[పదత్యంబును శివునకు సమర్థింపంబడును 

గాన నిట నుదాహరింపలేదు. 

(పశ్న : ఓయీ! అనుగ హముతో పురుషార్థము సిద్దించునెడ యత్నము 

లేకయే పురుషార్థము లన్నియు సిద్దింపవలసివచ్చును. కపటరహితమైన దయకు 

నిధియై జీవులందరి నన్ముగహించు శివున కెల్టకాలము (పసాదముండును గదా? 

ఉత్తరము: ఈ సంశయమును తొలగింప “సముపాసనానుగుణ సము 

దిత...** అను విశేషణము. జెప్పియున్నవారు. శివుండందరి సమ్మగ్రహించువా డ్రై 

యెల్డపుడు గలిగియుండు దయ-జీవులనాదికాలమునుండి చేయుచున్న నపచారము 

వలన వ్యక్తము గాకుండుటయు, కర్మజ్ఞానరూప మైన శివారాధన ననుసరించి జీవు 

లలో వారివారియందు వ్యకృమగుచు పురుషార్థములను సిద్దింపంజేయుటయు గమ 

నింప(6దగినవి. 

(పశ్న వ ఓయీ! చేతనశబ్దమునకు “నిఖిలి” పద ముపయుక ము కాజా 

లదు. పశుపక్ష్యాదులకు కర్మజ్ఞానాధికారము లేదు గదా! 

ఉత్తరము : చేతనులందరును తమతమ (ప్రారబ్బముల ననుసరించి వరు 

సగ గహించు జన్మలలో _మనుష్యాదిశరీరముల( |బవేశించుతణి కర్మజ్ఞానముల 
నాచరించుటకు నధికారము సిద్దించుచున్నది. మరియు 

మహాదేవె మహానందే మహాకారుణికోత మే 

(పసన్నే సతి కీటో వా పతంగో వా విముచ్యతే. 

గొప్ప యానందము, పెద్దదయ గలవారిలో (శెష్టతయు గల మహాదేవుడు 

త్రి 
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(పసన్నుడగునెడ కీటముగాని పక్షిగాని ము క్రింజెందు నను స్మృత్మిపమాణము-_ 

తిర్యక్ జంతువులందును పర మేశర|పసాదము సంభవించునని నిరూపించుచున్న 

యది. మరియు పాము ఏనుగ మున్నగు జంతువులలో నుపాసనాత్మక మైన 

జ్ఞానము చెప్ప(బడినందున నవ్యానియందును పూర్వజన్మ సంచితమగు జ్ఞానము 

నుపయోగించు యోగ్యత యుండునని తెలియునది. 

(పేశ్న : ఓయీ? పుష్పములు బిల్వము మున్న గువానిని సమర్పించుట 

కులక మైనది గదా; ఇంతమ్మాతమున శివు(డెట్టు ప్రసన్నుడై గొప్ప పురుషార్గ 

ముల నిచ్చువాడు? 

ఉతరము : ఈ శంకను నిరసించుట కే “స్యశషభూత... "అను విశేషణ 

మును చేతనపదమున కనుసంధించి యున్నవారు. 

ఒకానొక గృహస్టునకు భార్యాదులతోవలె చేతనులందరికి శివునితో ననాది 

కాలమునుండి శేష శేషి భావము సిద్దించుచున్న ది గావున నట్టి సంబంధముతో 

భ క్రిపూర్వక మైన శివారాధన స్వల్ప మైనను సంతసించువాడు పరమాత్మయని 

[గహించునది. 

[పశ్న : (త్రివిధ పరిచ్చేదము లేకుండుటను గుణములతో నిండియుండు 

టను జగజ్జన్మాది కారణత్యము వలనను శివు(డే [బహ్మమగు నపుడు శివేతర 

దేవతలందు (బహ్మశబ్ద మెట్టుపయోగించును? 

ఉతరము: ఇందుకే “పర బహ్మణః” అని |బహ్మపదమునకు సర విశేష 

ణము( జెప్పియున్నవారు, (శుత్యాది (పమాణములంబట్టి హిరణ్యగర్భునకు 

[బహ్మత్వ వ్యవహారమున్నను అపర బహ్మ కాదగును. _బహ్మ శబ్దము (పవర్తిం 

చుటకు గల కారణముల పూర్ణత్వము శివేతర దేవతలందు గానరాదు. 

“బుతగ్ ౦ సత్యం పరం బహ్మ”" యని శంకరు(డే పర|బహ్మగా వర్ణింప 

బడుచున్నవాడు, “ఎందువలన పర బహ్మమని చెప్ప(బడునని” (పశ్నించుకొని 

“పర బహ్మ” యని యుచ్చరించుచుండ గానే గొప్పయగుచు విస్తరింప(జేయునది 

గావున పర్యబహ్మమని చెప్ప(బడునని పతిపాదించిన నధ ర్వశిరోపనిషత్తు శంక 

రునకు పర్మబహ్మత్వమును నిర్ధారించు దున్నది. 



జిజ్ఞాసాధికరణము రఫ్ 

(పళ్న : అధర్వశిరమునందు చెప్పంబడిన నామధేయములు ఓంకారము? 

జెందినవి గదా! 

ఉతరము : ఎయ్యది ఓంకారమో నయ్యది _పణవము, |పణవమే సర్వ 

వ్యాపి; సర్వవ్యాపి యనంతము: అనంతము తారము; తారమే సూక్ష్మము; 

సూక్ష్మము శుక్చంబు; శుక్రము వై ద్యుతంబు; వై ద్యుతము పర బహ్మంబు; అట్టి 

వాడే యొకండగు రుదుడుగా, నీకాను(డుగాను, భగవాను(డుగాను, మ హేశ్వ 

రు(డుగాను, మహాదేవు(డుగాను, 'పేర్కానంబడుచున్న వాడు” ఇట్టు ఓంకారము 

మొదలుకొని మహాదేవపదమువరకు గల నామములు ఒకే వ్యక్తి. జెప్పునవిగ 
నిర్వచింపంబడినవి, మరియు 

శివో వా [పణవో "హ్యేష (2) [పణవో వా శివ స్తథా 

వాచ్యవాచకయో ర్ఫేదో నాత్యంతం విద్యతే క్వచిత్. 

“రివృండే (ఈ) [పణవముగాను, (పణవమే శివుండుగాను, వాచ్య వాచకము 

లగు శివపణవములకు మిక్కిలి భేదమెందును గానరాదు” అను శివపురాణవచ 
నము ననుసరించి [పణవనామములన్నియు నిట శివునందే పర్యవసాసము 

జెందుట సముచితమగుచున్న యది. 

ఇందువలననే నధర్వశిఖయందు. “ఓంకార, (వలయ. [వణవ, సర్వదేవ 

వెదయోని, సర్వవాచ్య సముర్దర్శృ, తార, విమ, (బహ్మ, (ప్రకాశ, విద్యుత్, వ్యాపి 

ఇత్యాధి నామములకు వాచ్యు(డు మహాదేవు(డని (పతిపాదింపబడినది. ఇట్లు 

బ్రహ్మ దేవునకు విష్ణుమూర్తి కిని చూపంబడు పరబహ్మ త్వము గౌణమని విశదమ 

గుట (జేసి పరబ్రహ్మ మగు సదాశివుని నిరూపించు వేదాంతభాగము విచారణీయం 

బని “బహ్మజిజ్ఞాసా” పధముతో |పదర్శించి అట్టి వేదాంతవిచారము ధర్మవిచా 

రానంతరకర వ్యమని అథశబ్దము(దగు అనంతర్యార్థ ము( జూ పెట్టియు “తన్ని 

యోగ...” ఆను పదముతో ధర్మము నుళల్లేఖించియున్నవారు. 

“తన్భియోగరూవ...” అని చెప్పుటచే ధర్మమునకుగల చోదనకు [పమా 

ణఇత్యంబు “తత్త దర్ధవాద.. .” అనుటవలన మం _తమునకు నర్థవాద మునకు 

[పామాణ్యంబు, “స్వ వమాణానుగణ... "” అనుటచే స్మృత్యాదులు “ వమాణము 

లగుబయు, చూపంబడినవి. మరియు “తదారాధన" ఇత్యాది విశేషణముచే ఇందలి 
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ద్వితీయాధ్యాయములో నుపాసనా భెదంబు (పదర్శింపబడెను,. “శుతిస్కృతీ మమై. 

వాష్టే” ““శుతిస్కృతులు శివాజ్ఞలే" యనుటవలన వేదము ,చోదనాత్మక మైన ధర్మంబు 

పరమేశ్వరుని శాసనము లగుటయు;; “భోకారం సర్వయజ్ఞానాం” కర్మలన్నియు 

శివారాధనము లగుటయు; నిర్దారంప(బడుటచే కర్మానుష్టానరూపమగు ధర్మ షిచా 

రము చిత్తశుద్ధిద్వారా జ్ఞాన జనక మగుట (జేసి (బహ్మవిచారమునకు ముందు ధర్మ 

విచారము. సరిపడుచున్న యది ఇట్టితరి ఏతాపద్యిశేషణములతో కూడిన ధర్మ 

మును విచారంచుటయే పుష్కలముగ (బహ్మవిచారమునకు సహాయపడును కాని 

నిరీశ్వురవాద్యభిమత మైన ధర్మమును విచారించుట |బహ్మవిచార సహాయకము 

కాజాలదని గుర్తెరుగవలెను, 

ఈ “అతః శబ్దము. గడచినధానికి కారణత్యమును చూ పెట్టునది. ఎందు. 

వలన వేదముల జదువుకొని ధర్మమును విచారించినవాడో ఆందువలన ధర్మాను 

ష్టానముతో చిత్తశుద్ధి గలవాడై తత్కాలమందు కలుగు వివేకము మొదలగు గుణ 

ముల తోడ్పాటుతో నేర్పడు పరమ |ఏకాగ) భక్తితో కూడియుండు పురుషుండు 
నిరతిశయ మైన ఆనందము నాపాదించు పర బహ్మ నవశ్యము విచారింపవలసిన 

దేను. 

పేశ్న ; ధర్మముల నన్నిటి నాచరించుట చిత్త శుద్ధ్యర్హము గాకుండుటను 

ధర్మానుష్టానము తప్పనిసరిగా చిత్తశుద్ధిని కలిగింపకుండుటను _బహ్మవిచారకార 

ణము ధర్మ విచారము కాకుండును గదా! 

ఉతరము : ధర్మవిచారము( జేయునపుడు పూర్వమీమాం సయందు చెప్పం 

బడిన వేదచోదన మొదలగు వాని [పామాణ్యంబు, | శుత్యాదుల స్వరూపము. 
దగు బలాబలంబులును ఉత్రరమీమాంసకువలయు పరిజ్ఞానము దృఢపడుటకు నుప 

యోగించును కావున ధర్మవిచారమంతయు |బహ్మ ఏచార మునకు ముందు నియ 

తమై యుండుట సమంజస మగుచున్నయది. మోక్షఫలము నితృమనియు, సతి 

యలకుందగు నభ్యుదయ ఫల మనిత్యమనియు, భావించుట-  వివేకమన(బడు 
చున్నది. 

ధర్మ విచారానంతర ము పర మేశ్వర పీతిభావనతో గావిం(బడు కర్మల 

వలన చిత్తశుద్ది గలుగునని యుద్దేశించి “తత్కాల సంపన్న... అను విశేషణము. 

జెప్పియున్నవారు. 



హిం|సాహిం| సే మృదు కూరే ధర్మాధర్మా వృతానృతే 

తద్భావితాః (పపద్యంతే తస్మా తృత్తస్య రోచతే. 

హింసించుటను, హింసింపకుండుటళు; మృదుత్వమును, (కూరత్యమును 
ధర్మమును, అధర్మ మును; సత్యమును అసత్యమును పూర్వజన్మ వాసన ననుసరించి 
కలిగియుందురు కావున నాయా చేష్టితములు నాయావ్యక్తులకు రుచించుచుండు నను 
స్మృతి (పమాణముంబట్టి సహజశివభ కి గలవారై పాశుపత వతము నవలంబించు 
వారే నిజముగా నీ వేదాంతశాస్త్రమును విచారించుట కధికారము కలిగియుందురని 
విశదమగుచున్నది. 

“తేషా మేవై తాం బహ్మ విద్యాం పదేత _ శిరో వతం విధివ ద్రైస్తు బీర్లమ్” 
(శు. “వతం పాశుపతం చీర్హం - యె ర్హ్విజై రాదరేణ తు, తేషా మేవోపదేష్టవ్య 
మితి వేదానుశాసనమ్ో" 

“శిర్మోవత మన(బడు పాశువత (శివలింగ ధారణ) వతమును విధి 
యుక్తముగ నాచరించు ద్విజులకు మ్మాతము _(బహ్మవిద్యోపదేశముంబడయు 
నర్హత కల” దను (ప్రమాణములంబట్టి డీ మాధ వాచార్యులవారు. ఏక ర్లిహోమము 
శిరో వతము మొదలగునవి అధర్వణికులకు మ్మాతము అధ్యయన ధర్మంబులగు 
ననియు, ఇతరులకు శిర్గోవత మనంబడు పాశువతదీక్ష మోక్షాంగమనియు సూత 
నం హితలో వ్యాఖ్యానించి యున్నందువలనను పూర్వోక్త మెన (బహ్మవిద్యాధి 
కారము శై వులకే సునంగత మగుచున్నయది. 

మరియు ముందు నధికరణములలో భాష్యకారులును పాశుపత వత ధర్మము 
లైన భస్మోద్దూశనాదులు ఉపాసనలన్ని టియందు సాధారణ కర వ్యము అనియు 
పాళుపత[వ తమునకు ముకి యే ఫలం బనియు నిరారించియున్న వారు, 

(వపశ్న వ పాశుపత్మవతము - భస్మోర్దూళనాదిరూప మే యని భాష్యకారులు 
నిరూపించుటవలన శివలింగధారులకు [బహ్మవి ద్యాధికారము లేదని తెలియు 
చున్నది గదా! 

ఉతరము : (పకృతభాష్యమునకు కొరికను రచించిన శ్రీ సీలంఠాచార్యుల 
వారు. భాష్యోక్తమగు పాశుపతము లింగధారణ దీకారూపంబని [కియాసార మనం 
బడు నిగమాగమసార సంగహమునందు అనేకాధికరణములలో నిశ్చయించియున్న 
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వారు. మరియు పాశుపతము లింగధారణాత్మకంబని శ్రీ ముదిగొండ నాగలింగా 

ధాధ్య శివయోగులవారు స్వవిరచిత లింగధారణ సర్వస్వమునందు (బహ్మపథము 

నందు వివరించియున్నవారు. సూతసంహితలోని పాపపతమును వివరించుతణి 

(పమాణాంతరముల (బట్టి భస్మ పదము... రుదాష శివలింగములకు నుపలక్షకం 

బగునని [గహించునది, 

|బహ్మ జిజ్లాసా అను పదములోని [బహ్మశబమునకు- |బహ్మను తెలిసి 
ణో (a) టు 

కొనుట యని షష్టికి కర్మార్ధము( జెప్పవలెను. 

“వేదముల. జదివి ధర్మానుష్టానముతో శుద్దచి త్రము గలవాడై యుండు 

దాహ్మణు(డు కర్మఫలములగు పుణ్యలోకంబు లనిత్యసుఖముల నిచ్చునట్టివని 

విమర్శించి నిత్యలోకము కృ తిమకర్మతో |ప్రాహ్యము కాజాలదని నిర్వేదమును 

పొందవలెను. మరియు సమితృలాదుల. గైకొని నిత్యలోక విరాజమానుండగు 

పరమాత్మను తెలిసికొనుటకు (శో తియుడైన (బహ్మనిష్టుండగు ఆచార్యు నాశ 

యింవవలెను” ఆను (శుతివాక్యము విషయ మగుచున్న యది. 

(బహ్మ విచారింపందగినది అవునా? కాదా? అని సందేహము కలుగు 

చున్నది. 

(పశ్న : సందేహమున కవకాశము లేనందున (బ్రహ్మ విచారణీయము. 

కాదని తెలియుచున్నది. “అయమాత్మా బ్రహ్మ” యను |(శుతి. “అయం” అను. 

పదముతో (ప్రత్యక సిద్దమగు జీవాత్మ నే (బహ్మగా నిర్దశించుచున్నది. కావున (బహ్మ 

కొరకై సందేహకళంకము(దగు |పసంగమున కవకాశము లేదు. మరియు విచార 

మునకు ఫలము - విచార్యవిష య జ్ఞానము గదా; జ్ఞానమనగా జ్లేయపరిచ్చేదము; 

వేదాంతవిచారమువలన కలుగు జ్ఞానము - _బహ్మను పరిచ్చిన్నము( గావించునా 

లేదా? పరిచ్చిన్నము. జేయు నెడ (బహ్మ పరిచ్చిన్నము కానిది యను ప్రసంగము. 

భంగపడునది. పరిచ్చిన్నము. గావింపని యెడల (బహ్మ-సంపూర్ణ ముగా తెలియ 

కుండును. “అయం"అని పరిచ్చిన్నమగు ఘటము విశదమగుచున్నది గదా! కావున 

_బహ్మజ్ఞానము సంభవించునది కాదు. ఐనను _(బహ్మజ్ఞానమువలన నెట్టి (ప్రయోజ 

నంబు గానరాదు. సంసార నివృ త్రిరూప మైన మోక్షము పయోజన మనునెడ సంసా 

రము అనాదికాలమునుండి సిద్దమగుటచే ఎప్పటికిని తొలగునది కాదు. 
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ఈ ఆత్మ |బహ్మమని (వతి చెప్పుటచే జీవుడే |బహ్మమని “అహం” 

ఆనుభవముతో (వక్ష సిద్దం బగుచున్నది. [బహ్మ జీవభిన్నమనునెడ అట్టి బహ్మను 

తెలిసికొనుటవలన ఫలము గానరాదు.సంసారము తొలగినచో నిరతిశయానందము 

(పా ప్తించునట్టిది; _బహ్మ పదార్థ జ్ఞానమువలన ఆనాదియగు సంసారము తొల గునడి 

కాదు. బీవులందరికి నాకపర్యాయమే మోక్షము సంభవించునని చెప్పునెడ జీవులు 

గావించిన ఆనర్జ ౦బులన్నియు నిష్పలములు కావల సివచ్చును. 

కావున విషయ్మపయోజనాదులు లేని యీ వేదాంతశా స్రము విచారింప( 

బారంభింప(దగినది కాదని యంగికరింతురా ? 

ఉతరము : ఉత్తరమీమాంన యన(బడు |బహ్మ విచార శాస్త్రము అన్ని విధ 

ములను పారంభింపదగినదై యున్నది. |బహ్మ(గూర్చి సందేహము కలుగుచుం 

డుట(జేసి యీ శాస్త్రమునకు [బ్రహ్మ విషయంబగుచున్నది. అట్టి [బ్రహ్మను నిర్ణ 

యించుకొనుటయు సఫలంబగునది. “అయ మాత్మా _బహ్మ” యని యెందువలన 

[శుతి._ యహంకార బద్ధుండగు సంసారిబ్రీవునే (బ్రహ్మగా జెప్పుచున్నదో ఆందువల 

ననే సందేహము పొడముచున్నది. 

“సమస స్త బాధల కళంకములు లేనట్టి, నిరతిశయములైన జ్ఞానానందములు 

మొదలగువాని శ_క్రియొక్క_ మహిమాతిశయము గలిగియుండుట |బహ్మలక్షణం” 

బగు గదా! 

“ఆనాదియగు అజ్ఞానము. దగు వాసనల యభివృద్దిచేత వ్యాపింప (బడు 

విచితకర్మఫలముల యనుభవమునకు అనుకూలించు నానాశరీరములందు (పవే 

శించుటయు అవ్వానినుండి వెడలుట యను వ్యవహారమువలన పరవశుడై యనంత 

సంతాపమును సహించుట బీవలక్షణం” బగునది, 

ఇట్లు పరస్పరము విలక్షణులైన జీవేశ్యరులకు (శుతులెట్టు ఐక్యమును (పతి 

పాదించునని సందేహ మెందుకు పొడమకుండును ? 

అన్నము (బహ్మమనియు, (పాణము [బహ్మ మనియు, మనస్సు [బ్రహ్మ 

మనియు, విజ్ఞానము (బహ్మమనియు, ఆదిత్యుండు (బహ్మమనియు, నారాయ 

ణు(డు బ్రహ్మ మనియు, ఇత్యాది వాక్యములు భిన్న భిన్న వస్తువును [బహ్మగా 

చెప్పుచున్నవి. ఇవ్వానిలో నెద్ది (బహ్మంబని యనేకవిధములు సందేహిం(బడు 

[బహ్మము- విచారింప(దగినదే యగుచున్నది. 
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ఆట్టిత టి _ శ్రవణ మననాదులతో నిర్ణయింప(బడునట్టి, భ క్తిజ్ఞానముల 

యతిశయమున క భిముఖు డ గునట్టి, వికార రహితమైన అన్నుగ హము గలిగినట్టి, 

గొప్ప యాచార్యుడై ముముక్షువుల నందరి నన్ముగహించునట్టి శివాభిధేయమగు 

పర్మ్యబహ్మయొక్కం కరుణాతిశ యమువలన శమదమాది సంపన్నుడగు జీవాత్మకు 

కైవల్య (మోక్ష) మనెడు సంపద లభించుట | పయోజనం బగుచున్నది. 

పాశముల సముదాయమును ఛెదించి, నిరతిశయిములైన జ్ఞానానందము 

లను గోచరింప(జేయు స్వరూపము గలిగినదియు, పర మెళ్వరుని యైశ్వర్యముతో 

సరిపడు గుణముల సారము గలదియు కైవల్య మన(బడును 

ఇందువలన వేదాంతవిచారము విషయముతోడను, [ప్రయోజనముతోడ ను 

కూడిన దగుచున్నయది. 

వేదముల జదివిన పిమ్మట భార్య( బర్మిగహించి ధర్మానుష్టానమునకు 

'వలయు వేదార్గవిచారమునకై “అథాతో ధర్మజిజ్ఞాసా" సూతార్థ ము దెలిసికొను 

టకు స్యయముగ (ప్రవ ర్రింతురు గావున ధర్మవిణార సమయమందు చిత్తశుద్ది 

యపేక్షణీయము కాదు. పూర్ణ పుణ్యబలమున చిత్తశుద్ధి గలవారు జ్ఞానసాధనమగు 

కర్మ నాచరించుటకు ధర్మ విచార మత్యవసర మగుట జేసి ధర్మము నాచరించుచు 

సర్వతోముఖ మైన చిత్తశుద్ధి గలవారై |బహ్మసూతముల( జదువుటవలన వివేక, 

వై రాగ్య, శాంతి, ముముక్ష లన(బడు సాధనచతుష్టయము నవలంబించి సహజ 

శివభ క్రి నభివృద్ది పఅచుకొనియు (బహ్మవిచారమందు [ప్రవ ర్రించువార గుదురు. 

బహువిధ [శుతివాక్య [శవణమువలన ముముక్షుజ్జేయ మగు |బహ్మ యెట్టి 

దని నందేహము కలుగుటచే _(బహ్మబిజ్ఞాస గలవాడై (బ్రహ్మను ని ర్రైశించు ఉతర 

మీమాంసా శాస్త్రశవణమునందు |పవృత్తు(డై వినుట కనుకూలించు ఉపపత్తుల 

ననుసంధించుకొనుచు స్వరూప, ప్రమాణ, సాధన, ఫలములవలన (బహ్మను నిర్ణ 

యించుకొని భ క్రతిశయముతో నిరంతర సేవనాత్మక మైన ఉపాసన గావించు 

విశిష్టా ధికారికి నిజసాకాత్కారము నన్నుగహించి నిత్యసిద్దమెన అపారకరుణతో 

నుద్దరించుటయంద భిరుచి గలవాడగుటచే బ్రహ్మవిద్య నుపదేశించుటకు పరమగురు 

స్వరూపముతో (శవణమననాదుల' (బవ ర్రింప(జేయు పర బహ్మ - నిండు దయ 

గలవాడై తనతో నత్యంత సామ్యము నాపాదించు జ్ఞానానంద స్వరూపమగు 

మోక్షలక్ష్మి( |బసాదించుచున్న వాడు. 
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అనాది సంసారము నివర్తించునని “సంసార మోక్ష స్థితి బంధ హేతు? 

ఇత్యాది పమాణములు నిరూపించుచున్న వి. ఇప్పుడు పుట్టినవాని యజ్ఞాన మనాది 

యని విశద మగుచున్నను అట్టి యజ్ఞానము దూరమగునని యంగీకరింపబడినట్లు 

సంసారము అనాదియైనను తొలగునని గౌతమ స్యూతమునందు స్పష్టీకరింపంబడి 

యెను. “సర్వాన్ముగాహక స్య” అని చెప్పుటచే [పసాదాతిశయము పర మేశ్వరుని 

నిత్యక ర్రవ్యమని విదిత మగుచున్నది. “మహా దేశికస్య”! ఆనుటవలన [బహ్మ విద్య 

నుపదేశించు గురుమూర్తి నధిష్టించి [శపణ మననాదులను సంపాదించుచు శివు(డే 

మోచకు( డగువాడని తెలియుచున్నది. 

ప్రశ్న : ఇట్లు వరమకారుణికుండు సర్వజ్ఞుడు సర్వళ క్రిమంతుండు నగు 
పరమాత్మ అందరి నొకేమారు ముక్తుల నెందుకు చేయకుండును ? 

ఉతరము : ఈ శంకను నిరసించుటతై “వధ్వ సపాశపటలా”అని చెప్పి 

యున్నవారు. పాశపటల మనగా? వటలమువంటి పాశమగును. 

వె వె ద్యుండు మిక్కిలి దయగలవాడైనను పక్యభావమును కనుగొని నేతా 

వరణమును తీసివేయునట్లు పర మేశ్యరుండును జీవుల కర్మ పరిపాకము ననుసరించి 

మలావరణముల( బోగొట్టువాడు. 

మలపాశ మనియు. మాయాపాళ మనియు, కర్మపాశ మనియు ఇవ్వాని 
సమూహము పాశపటల మనంబడును. నై యాయికుల ము క్రివలె పాశపటలవినా 

శము స్వతఖ్యపయోజనము కలది కాదు గావున “పత్యక్షీభూత-” అను పదముచే 

[ప్రయోజనము (పదర్శింపంబడియెను. ““తత్సమాన గుణసారా” అనుట వలన ముకి 
యందు [బహ్మానందానుభవము అను పరమపురుషార్ధ సద్భావము సత్యసంకల్పాది 

[(బహ్మగుణము లావిర్భ వించుటయు విశదమగుచున్న వి. 

ఇట్లు “అథాతో (బహ్మజిజ్ఞాసా” సూతమువలన వేదాంతశళాస్త్ర పయోజన 

మును నిరూపించి సాధారణముగా తెలియునట్టి విశేషముగా తెలియనట్టి [బహ్మము 

జిజ్ఞాస్యమని వివరింప౭బడినది. 

మరియు “అయమాత్మా |బహ్మ'' అను వాక్యమే గాక “బుతగ్౦ సత్యం 

పరం బహ్మ"” ఇత్యాది వాక్యంబు లును బ్రహ్మ నిర్రేశము( జేయు చున్న ందున (బహ్మ 

యెద్ది యను సందేహము సహజమగుట (జేసి బహ్మము బిజ్ఞాసా విషయంబగు 

చున్నది. / 
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బ్రహ్మ శబ్దమునకు గల అవయవళ కిని విచారించుటచే [బహ్మము జీవ. 

భిన్నంబనియు జీవుని పాళనివృ త్రి _బహ్మాను[గ హమున( గాదగుననియు విశది 

కరింప(బడియెను. 

ఎల్పకాలము తాపషతయముతో బాధపడు జీవునకు [బహ్మత్వము గాని, 

నిర్గోషమంగ శగుణాకరంబగు |బహ్మ మునకు ఒక ప్పుడు జీవత్యము గాని సంభ 

వింప(జాలవు. 

ఇట్లు (బ్రహ్మము జీవభిన్న మని తెలియుచుండగా అట్టి [బ్రహ్మము నారాయ 

ణు(డా ? శివుడా? ఆని సందేహము కలుగుట అనివార్యము గావున “జన్మాద్యస్య 

యతః” ఇత్యాది సూతముల( జెప్పవలసివచ్చెను. 

''జ్ఞానము_జ్లేయమును పరిచ్చిన్నము( జయునదగుట (జేసి అపరిచ్చిన్న 

మగు |బహ్మ మును నిర్దేశింప(జాలునది కాదను శంక యవి వేక పూర్ణ మైనది. 

“ఇది యిట్టి"దని (బహ్మపరిచ్చెదము పొసగకున్నను [బహ్మభిన్నములగు. 

వసువులను నిరాకరించి చెప్పబడు లక్షణమువలన (పరిచ్చిదము) సంభవింవ 

నగును. లక్షణముతో పరిచ్చేద మనగా ల క్ష్యేతరములను నివ ర్రించుటవలన(కలుగు) 

లష్యిమును తెలిసికొనుట యగు గదా! 

ఉద్దేశింపంబడిన (బహ్మయొక్క లక్షణమును వేదాంత వాక్యములతో నిరూ 

పించి విమర్శింపగా అట్టి (బహ్మలక్షణము లేనట్టి |బహ్మసమానములు |బహ్మ 

భిన్నములు నగు సమ స్త వసుువులకంచె వేరైన స్వరూపము గలదియు (బహ్మంబని 

విశదమగును కావున |బహ్మ (గూర్చిన శాస్త్రమును [పారంభించుట సమంజసమగు 

చున్నది. 

సందేహాస్పదము కానట్టి పయోజనరహిత మైన దాని(గూర్చి బుద్ధిమంతులు 
విచారించువారు కారు. ఈ వేదాంతళాస్త్రమునకు బ్రహ్మము _ (పమాణాభాసయు క్యా 

భాసములతో భాసించునదై సందేహింప(బడునదగుట చే విషయంబగుచున్నది. 

““బహ్మవి దాప్నోతి వరమ్” “బహ్మ నుపాసించువాడు పరమాత్మను 

పొందువాడు” “జ్ఞాత్వా శివం శాంతి మత్యంత మేతి” శివుని గురుతెరిగి యత్యంత 
కాంతి యన(బడు మోక్షమును పొందును” “ఈశం తం జ్ఞాత్వా హ్యమృతా భవంతి” 

“వరమేశ్యరుని తెలిసికొనినవారు ముక్తులగుచున్నవారు” “త మృకతుం పశ్యతి. 
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పీతక్షోకో ధాతుః (పసాదా న్మహిమాన మీశమ్” “శివాను గ హమువలన దుఃఖము. 

లేనివాడై బంధరహితుండు గొప్ప మహిమగలవాడు నగు మహేశ్వరుని కనుగొ 

నును” “ఆత్మాన మరణిం కృత్వా [ప్రణవం చో తరారణిమ్ - ధ్యాననిర్మథ నాదేవ 

పాశం దహతి పండితః” “జీవాత్మను (కిందియరణిగా [ప్రణవము నుతరారణిగా 

గావించి ధ్యాన మన(బడు మథనము(జేయు విద్వాంసుండు పాశమువంటి సంసార 

మును దహించును” “జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాశె౯”” ““మహాదేవుని తెలిసి 

కొనువాడు సర్వవిధపాశములనుండి విడిబడుచున్న వాడు” ఇత్యాది _శుతుల ననుస 

రించి జీవాత్మకు శివోపాసన వలన పాశములు విడిబడుట యన(బడు మోక్షము 

పయోజనంబగునని యీ మొదటి యధికరణమునందు |పతిపాదింప(బడినది. 

జీవభిన్నంబగు |బహ్మమును తెలిసికొనుటవలన ము క్తి యన(బడు [ప్రయో 

జనము నుపపాదించుటకు వలయు (బహ్మాపరిచ్చిన్నత్వంబు, జీవుడే (బహ్మమను 

నెడ |బహ్మ పరిచ్చిన్న త్యంబు నేర్పడుచున్నవి. జీవ [బహ్మైక్యవాదమున - పరి 

చ్చిన్న (బహ్మ జ్ఞానము వలన నెట్టి పయోజనము సంభవింపకుండును, పరిచ్చేదము 

రెండు విధములగునది. 

కరతలామలకమువలె “ఇది యిట్టిద ని” తెలియునది _పథమంబు, “ఇద 

మిత్త” మని నిర్ణయము లేమిని ఇతర పదార్థములను నివ ర్తించి నిర్దేశించుట ద్వితీ 
యంబు నగుచున్నవి ఇందు రెండవ పరిచ్చెదము = [బ్రహయందెర్పడునది. 

నైన్యమధ్యమున రాజు6 గనుగొనుటకు శ్వేతచ్చ్మతమువలె వేదరాశియందు మంత 

ములలో ఆర్గవాద ములలో ను (పసిద్ధ్ద మెన మహిమాతిశయము గల దేవతలలో 

జగత్కాారణత్వము (బహ్మలక్షణముగా ఊఉ పదేశింప( బడుచున్నది. 

(ప్రశ్న క పరిచ్చిన్న జూానముచేత (బహ్మ్మపాప్రి యను |పయోజనము 

త్ ల్సి 
సిదించునా వ 

ఉత్తరము : |బహ్మమునకంచె వేరైన వస్తువులనుండి విలక్షణంబగుట 

యను పరిచ్చేదమునుమా(త మంగీకరించి యొకక విద్యయందు నుపసంహ 

రింప(దగిన గుణములయొక్క_ పరిజ్ఞానముతో శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనములు 

[పవ ర్రించుచుండుట జేసి (బహ్మసాక్షాత్కారమందు (ఇతర వ్యావృ త్రత్వ మన 

బడు) పరిచ్చేదము సర్వథా అనివార్యం బగుచున్నది. 
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అపరిచ్చేదమును తెలుపు శ్రుతులు - 

[బ్రహ్మము మనోవాగతీతంబని విశదపజిచునవి; (బహ్మసాకాత్కార మగు 

నపుడు ఆవరణ రహితంబె సర్వతో ముఖమగు జ్ఞానముతో (బహ్మము పరిచ్చిన్న 

మగునంత మా|తమున వస్తుతః _బహ్మ మునకు గల యపరిచ్చేదము భంగపడునది 

కాదు. 

(పాణిమ్మాతము చూచుటకు న్మేతము సూర్యుండు నవసర మైనట్టు ముము 

కువు తనకై |పసరించు శివాన్ముగహమన(బడు సూర్యకాంతి చె సుసిద్ధ ముగ ( 

జేయ6బడిన జ్ఞైనన్మేతముతో శ క్రివిశిష్టుండగు పరమేశ్వరు నవలోకించువా(డు. 

_బహ్మము జీవభిన్నమా ? అను సందేహము పొడముచున్నందువలననె ఈ 

శాస్త్రమునకు విషయము | పయోజనంబు నిరూపింప శక్యంబగుచున్న వి. 

(పమాణాభాసములు ; 

నై యాయికులు చూపెట్టు అనుమానము మొదలగునవి, “మాయ భాసించు 

టతో జీవుడు ఈశ్వరుండును భాసించువారు. మాయావిద్యలు స్వయముగానే (పవ 

ర్రించునట్టివి” అనునవియు ; 

యుక్యాభాసములు ; 
అలామో 

“య యద్హ్యృశ్యం తన్నశ్యం” ““ బద్ది కనంబడు నది నశించునది” మొదలగునవి. 

(పసయోజనము : 

ఆర్థ|పా ప్రి పి, అనర్హ నివృ త్రియని రెండు విధములగునది; ధ్యానము, శివాను 

(గ్రహము, సాఇాత్కా రము అనునవి ము క్ర యన(బడు పయోజనమున కుపక 

రించునవి. 

“బహ్మవిదాప్నోతి పరం” అనుచో పర శబ్దమునకు నిరతిశయ |బహ్మా 

నందము [పయోజనంబని చెప్పగూడదు. పరమము క్తి _ పరమేశ్వర సాయుజ్య 

రూపమగుట చే సాయుజ్యమన(బడు ఆర పా ప్రేయు, “ఈకం తం జ్ఞాత్వా అమృతా 
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భవంతి'' ఇత్యాది _శుతి వాక్యములు నిరూపించు జననమరణ రాహిత్యమన(బడు 

అనర నివృ త్రియు  పతిపాదింప(బడుచున్న వి. 
“గ నో (టు 

ఈ సూ[తము కేవలాద్వైతులకు సంగతమగునది కాదు. ఎట్టనగా ? 

|బహ్మము - (పత్యక్ష [(గాహ్యమగు సన్మాతమగుటచె వేద్యము కానందున విష 

యము కాజాలదు. వాక్యజన్యజ్ఞానము సంసారబంధమును తొలగించునది కానిదగు 

టచే పయోజనంబు సిద్ధింపకుండును. బంధనివృత్తి ద్వారా జ్ఞానసిద్ధితో మోక్షము 

సంభవించుట పరమపయోజన మగుగదా; వాక్యజన్య జ్ఞానము గల జీవాత్మలంద 

రికి వసిష్ట పరాశర వ్యాసాదులకుంబోలె నజ్ఞానము మున్ముందు నివర్తించునని 

చెప్పునెడ శాస్త్రము నారంభించుట కవకాళ మేర్పడకుండును. జ్ఞాతృజ్టేయ భేదము 

అనివార్యమగుటచే సత్యమైన భేదజ్ఞానము ఏనాటికిని తొలగనిది కావున నవాంతర 

[ప్రయోజనము గాని పరమ (పయోజనము గాని య ద్వైతమునందు సిద్దించునవి 

కావు, 

మరియు నీ మతమున అధికారియు పొసగకుండును. జ్ఞాత - స్వవినాశము. 

అపురుషార్గమగుటచే శ వణాదులందు (పవ ర్రించువాడు కాడు. సుఖపా ప్తెయు. 

దుఃఖనివృ త్రియు నగు పురుషార్థము “అహం'*' పదమున కర్ణము గదా! అట్టి పురు 

షరి యొక్క-_ వినాశము పురుషార్ద మెట్లు కాజాలును ? ఇట్లు విషయ [పయోజన 

ములు అధికారియు సంగతములు కానందున _పకృతనూ తము నిర్విశషవాదు 

లకు సంబద్దము గాకున్నది 

మరియు మధ్యరామానుజాదుల సిద్దాంతమునందు సీ సూతముపయు కము 

కానిది; నిరుపపద (ఎద్దియు పెనలేనట్టి) (బహ్మశబ్బము శివునకు అసాధారణాభి 

ధానమగుటచేత నితర దేవతల? జెప్పునది కాదు. 

ఏక మెవాద్వితీయం బహ్మి” ఏక ఏవ రుుదో న ద్వితీయాయ తస్టుః 

ఇత్యాది వాక్యములందు నిరుపపద (దిహ్మశబ్దము, శివళబ్దంబును సమానార్థక ౦బు 

లని విశదమగుచున్నది. 

మరియు నీ మీమాంసాశాస్త్రక ర వేదవ్యాస భగవాను(డు _ “యుధిష్టిరుండు 

ధర్మమయంబగు మహావృక్షము; అర్జునుడు (మాను; భీమ సేనుడు శాఖలు; నకుల 

అట అధ ల ఆడ శా 3 tt సి a అట్లీ 17 సహదేవులు పుష్పఫలంబు”లని చెప్పి “మూలం కృష్ణా (బహ్మచ బ్రాహ్మ ణాళ్చ 

అని నిరువపదమెన బహు శబమును కివాని విషయమె వయోగింశచెను. 
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“బహ్మపదము - విష్ణువును (వాహ్మణజాతిని వేదమును తపస్సును 

చెప్పును” గాన నిట శివవాచకంబగునని చెప్పుట యెట్టనగా ? కృష్ణశబ్దముతో 

విష్ణువు [గహింప(బడి (బాహ్మణజాతియు వేరుగా చెప్పంబడియెను. ఇట [బహ్మ 

శబ్దమునకు వేదంబనిగాని తపస్సనిగాని యర్శ్నము జెప్పుట కూడదు. వేదతవస్సు 

లడేతనముల గుటశేత చేతనులగు కృష్ణ బాహ్మణుల మధ్య నుపపాదింపరాదు. ధర్మ 

రాజు మొదలుకొని కృష్ణునివరకు నుండు వారికంటె భిన్ను(డగు శివుని యిట 

|[బహ్మపదమున కర్ణముగా చెప్పుట సమంజసమగుచున్నది. 

ఇట్లు వేదాంతములు నిరూపించుటచేతను శ్రీ వేదవ్యాసుని మీమాంస 

మొదలగువానియందలి వ్యవహారమువలనను * (బహ్మజిజ్ఞాసా” గత (బహ్మశబ్రము 

శివునొకనినే తెలుపుచున్నందున . ివేతర దేవతాపర త్యము( జెప్పువారికీ సూత్ర 

మసంగతంబగుననియే తెలియనగును. 

ఇయ్యది 

శ్రీ సీలకంఠ భగవత్ పాదీయమగు (బహ్మసూూత భాష్యము(దగు 

“రివ చింతామణి పభామయూఖము” అను |పథ మాధ్యాయ (పథమపాదగత 

(పథమ సూతాం| ధీక రణము. 

ఎతద్ద9ంధమునకు యథాళ క్రి సహకరించిన విజ్ఞానులు, 

— శివ శ్రీ॥ రామగిరి సిద్ద పసాద్ గారు, వారాసిగుడ, సికిందరాబాద్. 

శివ శ్రీ॥ చప్పి నాగలింగశర్మగారు, నాణీనగర్, మల్కాజిగిరి, 

“హెదరాబాద్. 

లి. (బహ్మ శ్రీ॥ బలిజెపల్రి వంకట శ్రీరామచందమూ ర్తిగారు, 

సిద్దార్థ నగర్, హైదరాబాద్. 

4. శివ శి ముదిగొండ విద్యాధర్ గారు, సరూర్ నగద్, హైదరాబాద్. 

ర్, కివీ: శివపురం స్వయంభువుగారు, హిందివీధి, గాంధీనగరం (మెడ 

+, విజయ వాడ. 

6. న; ముదిగొండ మల్రికార్జునళర్మగారు, లచ్చు పేట, మెదకజిల్లా. 
7. శివశ్రీ॥ చాగంటి రామలింగ స్వామిగారు, నెహూనగర్ కాలనీ, 

విశాఖపట్టణం. 

8. ఆరాధ్య ఫ్ర “9 మతి కొంపల్లి సుశీలమ్మగారు, సికిందరాబాద్. 

రి, శైవశ్రీ: కౌత్త లంక శ్రీరామచం దమూ ర్రిగారు, ఫీ శ్రీ శంకర పియగారి 

ద్యారా (వగా గాంతోపారా, ములు) శ్రీల (గామము) వయా. గొల్పపాలెం, 

విం 



శ్ర) నీలకంఠ భగవత్సాదారాధ్య కృత 

శారీరక [బహ్మ మీమాంసా సూ తభాష్యము 

పథమాధ్యాయము 

పథ మపాదము 

ఆం| ధీకరణము 

ణి. జన్మాద్యన్య యతః 

అస్య. ఈ |పపంచమునకు, యతః. ఎద్దాని వలన, జన్మాది. ఉత్పత్తి స్టితి 

సంహార తిరోధాన అన్నుగహంబులు నెర వేరుచున్నవో అద్ది _బహ్మంబని సూతా 

రము. (బహ్మను నిరిశించు లక్షణము. జెప్పుటకు రెండవ సూతం అధికరణ 

మారంభింప(బడియెను. 

(ప్రశ్న : లక్ష్యము తెలియుచుండగా లక్షణమును చెప్పుట నిరుపయోగ మగు 

చున్నది. ఒకవేళ లక్ష్యము తెలియునది కానియెడల లక్షణము. గూర్చి యాకాంక్ష 

కలుగకుండు కావున నిట |బహ్మలక్షణము( జెప్పు _పసంగ మెట్టు పొసగును ? 

ఉతరముః : వేదశాస్త్రముల నభ్యసించుటవలన |బహ్మము ఆపాతతః 

తెలియునదగుటచేతను పూ ర్రిగా తెలియనిదగుటవలనను [బహ్మ లక్షణము. జెప్పుట 

యు కంబగుచున్నది. జన్మాది- అస్య- యతః అసి సూూతపద చ్చెదము. 

చేతనాచేతనములతో నిండియుండుట (జేసి సమరసంబనగు (పపంచ విలా 

సముయొక్క ఉద్భవము, స్థితియు, సంహారము, తిరోభావము, అను [గహము 

అను పంచకృత్యముల. గావించునది (బహ్మ౦ంబగుచున్నయది. 

“యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే _ యేన జాతాని జీవంతి, యత 

యంత్యభిసంవిశంతి, తద్విజిజ్ఞాసస్వ ! త దృ హ్మేతి” 

“ పధానక్షే। తజపతి రుభేశః సంసెన మోక నీకి బంద హేతుః 
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“సత్యం జ్ఞాన మనంతం [బహ్మ“ 

“బుతం సత్యం వరం|బహ్మ _ పురుషం కృష్ణపింగళం - ఊర్హ్వరేతం. 

విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నషుః” 

ఇత్యాది (శుతివాక్యములు “పెసూ[తమునకు నిషయములు. 

“ప్రాణులందరిని _ పుట్టించునదియు, (బతికించునదియు, తనయందు 
విశాంతిని కలుగజేయునదియు [బహ్మంబని గు రెరుగుము!” 

“సంసారమును విడిపించుటకు (మోక్షమునకు) సంసారమున బద్దు( 

గావించుటకును కారణమగు వరమాత్మ - గుణములకు (పకృతికిని జీవాత్మకు 

నధిపతిగ నుండువాడు.” 

“అపరిచ్చిన్నంబు, జ్ఞానగుణకము, సత్యరూపంబు నగునది (బహ్మంబగు 

చున్నది.” 

“పరమాత్మ _ మనోవికారము వాగ్వికారంబు లేనివాడై పరిపూర్ణ స్వరూ 

పము కలిగియుండు. మరియు కృష్ట పింగళవర్ణములు గలవాడును విరూపాక్షుం 

డును విశ్వరూపుండునగు. ఇట్టి పర మేశ్వరునకు నమస్కారము.” 

“బహ్మవిదాప్నోతి పరం” ఇత్యాది వాక్యములను పఠించుటవలన 

_బహ్మము - స్వరూపగుణ మహిమలతో నిరతిశయ్మపాభవముతోడ నొప్పునది 

కలదని ఆపాతతః తెలియుచుండుట.జేసి యెద్ది యెట్టిదని _శుతులందు వెదకు 

చుండగా _ మంత ములు అర్థవాదములు మున్నగువాని యందు (పసిద్ధం బగు 

మహిమాతిశయము గలిగినట్టి (బహ్మ విష్ణు రుదాదులలో ఇద్ది (బహ్మంబని నిర్హా 

రణ గామి(జేసి (బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ([దిహ్మ (గురు తెరుగు బుద్ది) దృఢ పడుచున్న యది. 

“స్వయంవరమున రాజకుమారులనేకులాసీనులై యుండగా _ ఆప్తులు 
వర్షించిచెప్పిన స్వాభిమతగుణములుగల వరుని వరించు కన్యకవలె” యతో వా 

మొదలగు వాక్యములందలి లక్షణములు గల సాంబశివునందు ముముక్షువునకు 

[(బ్రహ్మబుద్ధ్ది పసరించుచున్న యది. 

ఇట్లి [బహ్మ బుద్ది “సదేవ సౌమ్యేద మ్మగ ఆసీత్” మొదలగు వాక్యముల 
యల అ 



జన్మాద్యధికరణము 4&9 

వలన సందిగ్గ మగుచుండును కావున “శివు(ే జగ త్కారణమగు బ్రహ్మ మని 

దృఢపజచు నుద్దేశముతో జన్మాద్యధిక రణము నుల్లేఖించి యున్నారు. 

1. జన్మ - ఉత్ప త్రి ; 

1. స్థితి. ఉదయమునుండి ప్రశయమువరకు [ప్రపంచస్థితి : 
రీ. సంహారము _ పళశయము ; 

[| తిరోభావము . సమస్త సాంసారిక అనర్థములకు మూలమైన బంధ 

మును నెలకొలిపి నిత్యసిద్ధమైన జ్ఞాన క్రియాశక్తులు మొదలగు ఐశ్వర్యమును 

మయుగుపజచుట ; 

రి, అన్నుగహము _ మోక్ష[పదానము. 

వళ్న : అన్నుగహమనునది పరమేశ్వరుని నిజధర్మము గావున నద్దానికి 

జగత్సంబంధ మెట్టు చెప్పనగును ? 

ఉత్తరము : అన్ముగహముతో లభించు బంధనివృత్తి సంసారుల. జెంది 

యుండున దగుటచే సృష్టిస్టితిలయతిరోధానములవ లె ననుగహంబు జగత్చ్సం 

బంధము కలదని చెప్పంబడియెను. మరియు సర్వజ్ఞుండగు పరమాత్మ జీవుల 

దుఃఖములను కనుగొని యొకేపర్యాయము విముక్తులంగావింపగలిగినను సహజం 

బగు స్వకరుణ పకాళించి భక్తులకు నిజసాకాత్కారోద యమగువరకు - ఆవరణ 

ముల ననువృత్రిసంకల్పము కలవాడ గుటచే తిరోభావంబు పరమేశ్యరధర్మ మే 

యగుచున్నది. ఘటాది స్టితికి మృ త్రికాదుల స్టితి యావశ్యక ంబగునట్టు జగ 

దుపాదానకారణం బగు [బ్రహ్మయొక్కబస్థితి _ ప్రపంచ స్థితికి కారణమగుటవలన 

స్టితియు (బహ్మధ ర్మంబగుచున్న యది. 

జీవాత్మలు చేతనులనంబడుదురు. పాషాణ వృక్షపర్ణాదు లచేతనములనం 
బడును. శరీరములో శరీరి పవేశించుటతో చేతనాచేతనముల మేళశనము సంభ 
వించునది ; ఇట్టి మేశనముతోడ నేకీభావమును పొందియుండు (పపంచము సమర 

సంబన(బడుచున్న యది. ఏతాదృశ|పపంచము పరమేశ్వరునకు విలాసము 

వంటిది ; విచితములైన అనంతంబులగు కార్యము లతో నిండియుండు [పపంచ 

మును పరమేశ్యరు( డొకడే నిర్మించువాడగుటచే [ప్రపంచమునకు “అస్య” అని 

(1.8) 



స్ట్ శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

ఏకవచనము (జెప్ప (బడియెను. (ప్రథమసూ తగత (బహ్మపదముంబట్టి ద్వితీయ 

సూ తములోని “యతః” అను పదము ననుసరించిన “తత్” అను ఆధ్యాహారంబు 

నెరవేరుచున్నయది. 

ఆత్మలకు ఆ విర్భావస్థానము, తనకుతానే జనకు(డు నగు పరమాత్మ.క్షణాది 

కాలమును మృత్యుయమాదులను నియమించువాడై సత్యసంకల్పాది గుణములు 

కలిగి సర్వవిద్యాధిష్టాతయె (పకృతి పురుషులను నియోగించువాడై సత్త్యరజ 

స్తమోగుణములను కాసించువాడుగ వర్ణింప(బడుటచే పరమేశ్వరుని స్వరూప 

లక్షణమును (పదర్శించుట కై “సత్యం జ్ఞానం” “బుతం సత్యం” అను (శుతి 

వాక్యములుదాహరింప(బడియెను. 

(పశ్న : |పపంచము యొక్క ఉత్పత్తిస్టితిలయములకు కారణమగుట 

[బహ్మలక్షణం బగునా కాదా యని సంశయము కలుగుచున్నది. ఎందుకనగా ? 

జగమునకు ఈశ్వరునకును సంబంధము లేనందున జగత్కారణత్వము |బహ్మ 

లక్షణము కాజాలదు. మరియు “ఆనందో (బహ్మేతి వ్యజానాత్” అనుచో ఆనంద 

మునకు జగజ్ఞన్మా దికారణత్య లక్షణము సంగతమగునది. మరియొకచో “సదేవ 

సౌ మ్యేదమ్మగ ఆసీత్” అని సత్పదార్థము జగ త్క్యారణముగ చెప్పంబడియెను. 

ఓక చో “సత్యం జ్ఞాన మనంతం _బహ్మ అని ఆపరిచ్చిన్నమగు జ్ఞానము (బహ్మం 

బని తెలియుచున్నది. అన్యత “యదా తమ స్త న్నదివా నర్మాతి ర్నసన్న చాస 

చ్చివ ఏవ కేవలః” శివళబ్ర వాచ్యంబగునది జగతాా_రణముగ చేతనాచేతన 

1పపంచమునకు ముందునుండు (బహ్మంబని విశదమగుచున్నది. 

ఇట ఆనందము మొదలగువాని గూర్చి చెప్పంబడిన (బహ్మ భావమునకు 

వికల్పమా ? సముచ్చయమా ? వికల్పమనునెడ నొకదాని నాకర్ణించి మరియొక 
దానిని వినవలెను గావున [శుతహాన్యాదిదోషములు సంభ వించుటయు [బహ్మత్వ 

మునకు వ్యవస్థ లేకుండుటయు గమనార్హములు. వ్యవస్థిత వికల్పమును (ఒక 
బాని యనంతరము మరియొకటి యనునది) చెప్పునెడ _బహ్మలు అనేకంబులగు 

చున్నవి. 

సముచ్చ యము (అన్నియు కూడి) అని చెప్పునెడ.ఆనందము మొదలగు 

నవి _బహ్మధర్మములు గావున జగన్నిర్మాణమునకు వలయు నుపాయములను 

గురుతెరుగు మహిమాతిశయము గల |బహ్మము ఏర్పడకుండును. 



జన్మాద్యధికరణము di 

ఇందువలన “మాయాం తు |పకృతిం విద్యాత్”అను (శ్రుతి _ అచేతనం 

బగు మాయ జగత్యా_రణంబని చెప్పుచుండుటచే నదియే సమంజసముగ తోచు 

చున్నది. జ్ఞానరూపంబగు [బహ్మము జగత్కారణంబని చెప్పునెడ “నిష్కళం 

నిష్కాి9యం కాంతం” ఇత్యాది (శుతిభంగ (ప్రసంగ మేర్పడుచుండుట(జేసి సర్వ 

విధంబులను |బహ్మము జగత్కారణత్వాది లక్షణములుగలది యని చెప్పుటకు 

నశక్యముగనున్నది గదా? 

వికల్పము == ఇదిగాని అదిగాని యనునది ; 

వ్యవస్టిత వికల్పము= ఒకటి కొంతకాలము, మరియొకటి కొంతకాలంబను 

వ్యవస్త గలది; 
ఖ; 

సముచ్చయము = ఇదియు ఆదియు అన్నియు కూడి యనునది ; 

ఉతరము : సృష్టి స్టీతి లయాదులు వస్తుతః జగము(జెందిన వై [బహ్మ 

సంబంధము గలవి కాకున్నను జగజ్ఞన్మాది కారణత్వము,- తటస్థభావముతో 

1బహ్మ లక్ష్షణముగ సంగతమగుచున్నయది. 

ఎద్ది సర్వజ్ఞతాదివిశిష్టమై నామధేయాష్టక సన్నిహితంబగు శివత త్ర్వమో 

ఆదియే జగత్కారణమగు |బహ్మంబని చెప్ప(బడు చున్నది. 

ఆనందాది ధర్మములు [బహ్మమునందే పర్యవసానము( జెందునవి. 

సర్వజ్ఞత, నిత్యతృ ప్తి, అనాదిబోధ, స్వతంతత, ఆలు ప్రశ కిమత్వము, 

అనంతశ క్రిమత ము _ అనునవి |బహ్మ మునకు సహజలక్షణములుగ పేర్కొన 

బడుచున్నవి, 

కేం సర్వజ్ఞత 5 
కో 

బాహ్యసాధ నముల న పేక్షింపనట్టి నిష్కశంకానుభవమున సర్వవస్తువులు 

నిత్య పత్యక్ష ములగుచుండుట. 

“యః సర్వజ్ఞః సర్యవిత్, యస్య జ్ఞానమయం తపః'' ఇత్యాది (శుతులు 

(బ్రహ్మము సర్వజ్ఞా(డని ధృవపజ చుచున్నవి. 



గ్ర్2 శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము. 

ఇట్లు [బహ్మము సర్యజ్ఞా(డని చెప్పుటచే చేతనుల నానావిధకర్మఫలభోగ 

మున కనుకూలములగు శరీరములను నిర్మించుటకు వలయు నుపాయంబగు 

సామ్మగీవి శేషమును గురుతెరుగు (బహ్మము జగన్నిమిత కారణంబగునని తేట. 
పడుచున్నది. 

2. నిత్యతృప్తత : 

సర్యవిధబాధల(జిందు కళంకము లేనట్టి నిరతిశయానందముతో పరి 

పూర్తుడె యుండుట. ఇందువలననే “ఆనందో (బహ్మ” యని (వతి (పతిపాదించి 

నది. ““అన్యోఒంతర ఆత్మాఒ౬ఒనందమయ:”' అని |పశంసించి ““వెషా౬౬ 

నందస్య మీమాంసా భవతి'' ఆని యారంభించి యభ్యసించుటవలన నిరతిశయా 

నందము ఉన్న తస్థానముగ కలవాడని “సన ఏకో |బహ్మణ ఆనందః” అని వర 

మాత్మ నిరూపింప(బడియెను. |బహ్మము ఆనంద పరిపూర్ణు(డ గుట (జేసి యట్టి 

యానందమే |బహ్మంబని వర్ణింప(బడుచున్న ది. అట్టి యానందము ననుభవించు 

నెపుణ్యము గల |బహ్మము నిత్యతృ ప్రమనంబడుచున్నది. 

[బ్రహ్మము మహానందము ననుభవించుట మనస్సుతోడనే యగును. అస్మ 
దాదులవ లె బాహ్యసాధ నముల యవసరము [బహ్మానందానుభ వమునకు లేకుం 

డును. 

.. - “ఆకాశశరీరం (బహ్మ, సత్యాత్య్మ, పాణారామం మనఆనందం శాంతి. 

సమృద్ద మమృతమ్"' 

“ఆ సమంతాత్ కాశత ఇత్యాకాశః” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి అంతట. 

వెలు గొందునది యగుటవలన ఆకాశ మనంబడును. ఇట ఆకాశ శబ్బవాచ్యము 

చిదంబరమగుటచే భూతాకాశము కానేరదు. ఎందుకనగా ? భూతాకాశమునందు 

_పకాశధర్మము లేకున్నయది. చిదంబర మనగా - సమ స్తజగదండ సముదాయ 

మన(బడు' బుద్చుదసముదాయమునకు సమ్ముదమువంటిదియు, (శేష్టమెన (పకృతి . 
స్వరూపము గలదియు వరమశ క్తి యగును. ఇట్టి చిదంబరము శరీరముగా 

గల 'పరమాత్మ ' ఆకాశ శరీరంబగుచున్న ది. " 



జన్మాద్యధికరణము గ్రఫీ 

“సర్యాణి హవా ఇమాని భూతాని ఆకాశాదేవ సముత్సద్యంతే 

ఆకాశం పత్య స్తం యంతి ! ఆకాశో హ వె నామ నామరూపయో 

ర్నిర్వహితా” 

“ఈ |పాణులన్నియు ఆకాశమునుండియే పుట్టుచున్నవి. ఆకాశమును 

సపౌూంది య సమించుచున్నవి. ఆకాశము (ప్రపంచము యొక్క నామరూపముల 

నేర్పజచునది” ఇత్యాది శృతి వాక్యములందు చిదంబరమునకు పర పకృతి త్యము 

(జగ త్కార ణత్వము) (పసిద్ధమెనది. 

సత్యాత్మ యనగా = ఉనికి స్వరూపముగ గలది యగును, 

(పాణారామం - సర్వాధార మగు చిదంబరశ క్రియే పాణమన(బడును. 

'స్యరూపంబగు సీ చిదంబరశ క్రియందు సంతృపి( బడయు |బహ్మము పాణా 

రామంబగునది. ' 

బాహ్యసాధనములగు (సక్ చందన వనితాదులందు గాక మనస్సునందే 
“ఆనందము కలుగునది మన ఆనందమన(బడును. ఇట ఆనందము చిదంబర 

1పకృతిగ చెప్పంబడుచున్నయది. “కో హ్యేవాన్యాత్ కః ప్రాణ్యాత్ యదేష 

ఆకాశ ఆనందో న స్యాత్” “ఈ చిదంబరరూపమగు ఆనందము లేనిచో ఎవ(డు 

జీవించును ? ఎవడు పెంపొందును ?” అను (పతియు ఆనందము చిదంబర 

మగునని (పతిపాదించుచున్న ది. 

శాంతిస మృద్దం - శివత్వముతోడ నిండియుండునది ; 

అమృతం - అనాదికాలమునుండి ముకమై యుండునది ; 

ఇ(ట పరమాకాశమన(బడు చిదంబరము స్యరూ పముగ గల [బ్రహ్మము - 

మనస్సుతోడనే స్వరూపమగు ఆనందము ననుభవించునట్టిదనియు, బావ్యసాధ 

నములంద పేక్ష లేనిదనియు విశదమగుచున్నది. 

“మన ఆనందం” అని చెప్పుటవలన [బ్రహ్మ భావమును నొందిన ముక్తులకు 

స్వరూపంబగు నిరతిశథయానందము ననుభవించుటకు సాధనము అంతఃకరణము 

మ్మాత మగుననియు బాహ్యసాధ నముల యవసరము ' లేదనియు తలియుచున్నది. 

.. కావున వాహ్యూసాధననిర పేకంబగు.) శుదజానోచితసామర్శము: గలిగి కనా సెట్ల అ 
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యుండు మనస్సుతో స్వరూపమైన అనంతానందము ననుభవించు _బహ్మము - 

నిత్యతృ వ మన(బడుచున్నది. 

లీ అనాదిబోధత్య ము ; 

హజమైన నిరతిశయంబగు జ్ఞానము కలిగియుండుట _ అనాదిబోధత్య 

మగుచున్న యది. 

ఆనందానుభవసాధనంబగు ఆంత;కరణముగ నుండు జ్ఞానము అనాదిసిద్ద 

మగుటంయజేసి సంసారదోషము ఎల్ల కాలము లేనట్టి [బ్రహ్మము . శాంతిసమృద్ధ ముగా 

నమృతంబుగాను వినంబడుచున్నది. 

4. స్వాతంత్ర్యము : 

ఇతరుల యధికారమునకు లొంగుట బొత్తుగా లేక స్వేతరవస్తువు లన్నియు 

స్వాధీనములై యుండుట ఎం స్వాతం[త్యమన(బడును. 

“అజ్ఞ్జుడ గు జీవుండు పరతంతు(డనియు, సర్వజ్ఞుడ గు శివుడు 

స్వతం్యతుల” డనియు, “భోక్తయగు జీవుని, మరియు భోగ్యంబగు (పకృతిని. 

_పేరేపించువాడు పరమాత్మ” యనియు “చేతనాచెతనములను శాసించు పర 

మాత్మ - చేతనా చేతనధిన్ను ౦'డనియు (శుతివాక్యములు _ జడాజడ (పపంచ 

మును (పవ ర్రింపంజేయు [బహ్మమునకు స్వాతం త్యమును సమర్థించుచున్నవి. 

“జ్ఞాజౌ ద్వావజా వీశానీశా” 

“భోకా భోగ్యం _పేరితారం చ మత్వా” 

“విద్యావిద్యే ఈశతే యస్తు సోఒన్యః” 

ఇట్టి స్వాతం త్యము సర్యవిషయములందు గల [(బహ్మమునకు సర్వ 

కర్తృత్వసిద్దియు నేర్పడుచున్నది. 

అ ఇ 

స్వాభావికంబగు శక్తి కలిగియుండుట - అలు ప్ర శ క్రిమ తమన(బడును. 



జన్మా ద్యధిక రణము ర్ల్ 

“పరా౬ఒస్య శక్తి ర్వివిధైవ తూయతే య స్వాభావికీ జ్ఞానబల్మకి యాచ” (శు. 

ఇట్లు చెప్పుటచేత చిదచిత్ప్సపంచరూవమెన శక్తితో కూడియుండుట _ 
య yn ట్ 

స్వా భావికంబగుననియు నిర్విశేషత్వము (బహ్మమునకు ఒక ప్పుడు నుండజాల 

దనియు తెలియుచున్నది. 

6. అనంత శక్తిమత్త్యము : 

అపరిచ్చిన్న శక్తులతో కూడియుండుట _ ఆనంతశ క్రిమ త్య మన(బడును. 

(బహ్మము _ అనంతశక్రులతోడ నే జగమును శాసించున దై జగ జ్ఞనకంబ గుచున్న 

యది, 

“ఏక ఏవ ర్నుదో న ద్యితీయాయ తస్టు స్తురీయ మిమం లోకమీశత 

ఈశినీయు రననీయు ర్యః సర్వాన్ లోకా నీశత ఈశినీఖి ర్హననిభిః పర మళ క్రిభిః” 

(శుతి. 

“సృష్టికి ముందు రుదశబ్ద వాచ్యుఃడగు పరమాత్మ యొకడే యుండెను. 

రెండవ వ్యక్తి లేకుండెను. నాలుగవదగు ఈ లోకమును కాసించువాడును 

పుట్టించువాడు నగు ర్ముదుండు జననీశక్తులతోడను ఈశినీ శక్తులతోడను లోకముల 

నన్నిటిని శాసించువాడగును.” 

అనంతశ క్రిమంతము గావున |బహ్మము - అపరిచ్చిన్న పపంచ మునకు 

సనువాయి కారణంబగును. 

శుతులందు చెప్ప(బడు జగత్కారణత్వమును గురించి విశేషాకాంక్ష 

యుదయింపగా _ పంచకృత్యకారిత్వమును సమర్థించు సర్వజ్ఞతా దిషడంగ ములు 

శివునకు _ేసిద్ధంబులనియు, భవాదినామధేయాష్టక ము - జగజ్జన్మాదికారణత్వము 

నుప పాదించుననియు, శివళబ్దంబు జగత్కా-ర ణత్వార్థమును స్రిరపణఅచుననియు 

' గహించునది 

“యదా తమః” ఆను మం, తమునందు శివుని జగత్కారణత్వ (పాబల్య 

ముంబట్టి సచ్చిదానందరూప త్యంబు శివున శే పొసగుచున్నదని “ఆనందాదీనాం” 

అను వాక్య ముపయుక్తంబయ్యను. 
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పాణులందరి కర్మోపాసనల ననుసరించి పక్షపాతము కరినతయు 

లేకుండ ననాదికాలమునుండి _పవర్తించు సృష్ట్యాది పంచకృత్యముల కర్ల్ఫృత్వము 

నందు సర్వజ్ఞత మొదలగు షడ్గుణములు ఉపయోగించుచున్నవి. 

సృష్టి స్ధితి లయ తిరోధానానుగహపాతులగు వాది సమస్త విశేషములను 

అనాది సిద్ధజ్ఞానముతో నెల్పకాలము (ప్రత్యక్షముగ గురుతెజగుచు తదనుకూల 

శక్రలతో [పపంచమునంతయు నధిష్టించుచు నిరతిశయానందముతో నిత్యతృప్పు 

డెయుండుక తన స్వత :ఃసిద్ధమెన యథార్థంబగు జ్ఞానము గలవాడగుట(జేసియు 

భక్తులందనురాగము భక్తులు కానివారియందు ద్వేషము అను వ్యత్యాసము లేని 
వాడగు శివుండే పూర్వోకముగ సృష్షి స్టితి లయాది పంచకృత్యముల( గావించు 

టకు సమర్జుండ గుచున్నవాడు. 

అలు ప్తళ క్రిమత ము, అనంత శ క్రిమత్వంబు - ఘటమునకు మృత్తిక 

వలె |బహ్మము (పపంచమునకు ఉపాదానకొారణం బగుటను సమర్దించునవి. 

ఇట్లు భవాదినామధేయాష్టకమునందు శివశబ్బమునను పరమేశ్వరునకు 
జగ జన్మాది కారణత్వమును చూపుట భాష్యకరల యొక్క పరమోద్దెళం బైనది. 

ఉప్పురాయి యందు మరియొక రసము బొత్తుగా లేనట్లు బహ్మానందము- 
లేశ మెనను దుఃఖసంబంధము లేనిదగుట చే నిరతిశయంబగుచున్న యది. 

పపంచమంతయు శరీరముగా గల పరమాత్మకు భూతాకాశము శరీర 

మని నిర్యచించుటలో విశేషము లేదు కావున చిదాకాశము స్వరూపముగ కలదని 
చెప్పుట సంగతమగునది. 

చిచ్చ క్రి. వర మేశ్వరునకు శరీరముగాను ఆనందముగాను | పాణముగాను 
చెప్పంబడుచున్నందున (పపంచమునకు మూలకారణముగ నొప్పారుచున్న యది. 

ము క్రపురుషులకు మనస్సు లేదనునెడ - సంకల్పసిద్ది యనునది సంభవింపవ 

కుండును గావున లింగశరీరము భంగపడుటయే మోక్షమని చెప్పు వాద మసంగత 

మని గు ర్తెరుగునది. 

పర్మబహ్మము _ భవ శర్వ' ఈశాన పశుపతి రుద ఉగ భీమ మహాదేవ 

అను నామధేయాష్టకమునకు వాచ్యంబు అధిక రణంటబు 'నగునది; యద్యపి, సకల 
శబ్దవాచ్యంబైనను పరత్వమును తెలుపునవగుటచే ముఖ్యములగు భవాది శబ్దము 



జన్మాద్యధిక రణము ్ట్/ 

లచే పరమాత్మ నిర్వచింప(బడువాడు. ఇంత మాతమున నితర శబ్రములతో 

చెప్ప(బడడని (గ హింపరాదు. 

“ఇమా రుదాయ స్టిరధన్వనే గిరః'అను శుతి వాక్యము ననుసరించి 

శంభు శంకరాది నామధేయములన్ని యు శివుని ( (బతిపాదించునవియేను. “సర్వాణి 

హవా ఏతస్య నామదేయాని” ఆని ఆశ్యలా యను(డును చెప్పియున్న వాడు. 

కాని భవాది నామదేయములు - జగజ్జన్మాది కారణ త్వలక్షణమును తెలుపు 

నవి యగుటచేతను ఆప స్తంబీయ మంతస్తూతములందు ఈళానబలియందును 

బోధాయనాశ్వలాయనసూ తములందును శకూలగ వపోమమునందును, మహాదేవ 

(ప్రతిష్టా విధి యందును, నిత్యపూజావిధి యందును, హోమతర్పణాదులందును 

చెప్పబడి వినియోగము కలవి యగుట(జేసీయు ముఖ్యములగుచున్న వి. 

భవశబారము 
nro 

“సర్వత సదా భవతీతి భవశబ బు వాచ్యం బహ్మ” 

సర్వకాలములందంతట నుండునదగుటచే |బహ్మము భవశబ్దవాచ్యంబగు 

నది; భూధాతువు సత్తారరమగుటవలన వస్తువుల నన్నిటి ననువ ర్తించు సదూపము 
(బబహ్మంబని విశదమగుచున్నది. 

“సదేవ సౌమ్యేదమ్మగ ఆసీ దేక మేవాద్వితీయమ్” 

“సత్యం జ్ఞాన మనంతం |బహ్మ” 

“స్ప సత్యాత్మ (పాణారామం మనఆనంద మ్” 

“ఓ సౌమ్యుడా ? వరిదృశ్యమానంబగు (ప్రపంచము సృష్టికి పూర్వము 

.సదాత్మకమై రెండవది (అస్వదూపము) లేనిదిగా ఏకరూపముగా నుండెను. 

“బహ్మము జ్ఞానవరిపూర్ణమై నదియు, అవధిలేనిదియు, స|దూవంబు 

నగునది. 

“సత్యస్వరూపము, పాణమునందు కీడించునదియు, మనస్సు నానందము 

గలదియు (బహ్మంబగుచున్న యది.” 



ర్ి శ్రీ పీల కంఠ భాష్యము. 

“పురుషుడైన రుదుండు సదూపు(డు తెజోమయుండును”' 

“పన్ భఘటః”, “సన్ పటః” అని వస్తువుల నన్నిటి ననువ ర్రించు స్వభావము. 

గల [బ్రహ్మము జగమునకంతటికి నుపాదానకారణంబగుచున్న యది. మట్టితో 

నిండియుండు కుండ మున్నగువానికి మృత్తిక యుపాదానంబగు గదా! 

ఇందువలన స్మదూపంబగు |బహ్మము భవశబ్దముతో నిర్వచింప(బడు. 

చున్నది. 

భూధాతువునుండి అసధాతువునుండియు నిష్పన్నమైన భవశబ్దము సత్తార్థ 

కంబగుటచే సచ్చబ్దమునకు పర్యాయంబగునది; “సదేవ” అను వాక్యమందలి 

సచ్చబ్దము -_ “పురుషో వైర్ముదః సన్మహః” అను వాక్యము ననుసరించి శివునందే 

పర్యవసానము( జెందునదగుటచే భవపదము సత్పదంబు నేకార్థకముల గుచున్నవి. 

శర్వశ బ్లార్లము : 
దిథి 

“శ్ర హింసాయాం” అను ధాత్యర్గము వలన శర్వశబ్దముతో [బవ్మాము _ 

సకలమును సంహరించునదిగ (పతిపాదింపంబడుచున్నది 

“తస్మా దువసంహరై మహాగాసాయ వై నమః” 

“ యస్య (బ్రహ్మ చ క్షతం చ ఉబే భవత ఓదన$ి'” 

“మహ్మాగాసము గల నిఖిల పపంచసంహారి యగు పరమాత్మకు. 

నమస్కార ము.” 

“ బాహ్మణక్ష|తియాదిజగము నాహారముగ గొనునది (బహ్మంబగుచున్నది. 

ఆర్య జగ జ ఆ Vd ఆలీ ఇట్టు (శుతులందు [బహ్మము సర్వసంహరగ నిరూపింపంబడుచున్నది. 

పశ్న : నిభఖిలసంహారము తమోగుణకార్శమగుటచే | బహ లక్షణమగునా ?" Ua § (బ్రహ్మ 
ఉత్తరము : “సమ స్తసాక్షిం తమసః పరస్తాత్” తమో౬తీతుండు స్వయం 

[పకాశమానుండగు శంకరుడు - జీవుల వ్మిశాంతి ౩ స్టూలరూపములను విడ 

దీయు సంహారకృత్యమును గావించుచు జీవుల నన్నుగహించువాడు. 
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ఈశాన శబారము : 
CC® 

ఒకానొక ఆశ్రయము (ఉపాధి) లేనట్టి గొప్ప ఐశ్వర్యముతో కూడియుండు 

వాడగుట చే బ్రహ్మము ఈళానశబ్దవాచ్యంబ గుచున్న ది. 

“య ఇమాన్ లోకా నీశత ఈశినీభి:ి” [శ్రుతి 

శాసించు శక్తులకు [బహ్మ మునకు నవినాభావ (ఎడ తెగని) సంబంధ 

ముండుట (జేసి పరమాత్మయే లోకములను శాసించువాడని తెలియునది. 

పశుపతి శబారము : 
arn) 

కాసించుటకు శాసింప(బడువారు కావలయు గావున పర మేశ్వరుండు 

వశువులన(బడు జీవాత్మలను నియమించువాడె పశుపతి యన(బజగును. 

“ఏషా మీశే పపపతిః పకానాం చతుష్పదా ముత చ ద్విపదామ్” శతి. 
నాలుగు పాదములు రెండు పదములు గల పాణులను శాసించువాడు పశుపతి 

యగును. 

పాశసంబంధ మువలన పశుత్యము వ్యవహరింప(బడుటచే పశువు పాశంబు 

(గహింప(బడుచున్న వి. ఇట్టు చెప్పుట వలన చిదచిత్తులనంబడు పశుపాశములను 

నియమించువాడు పరమాత్మయని విశద మైనది. 

చేతనుల పెన నచేతనముల పెనను ఈశ్వర భావము (నియమించుట అథవా 

(పెరేపించుట) సమానమగుటచే చేతనాచేతనములు పశువులనంబడు చు పర మేశ్వరు 

నకు పశుపతిలక్షణమును [దువపజచుచున్నవి. 

“బహ్మాదులును సంసారవశవర్తులగుటచె దేవదేవు(డగు శంకరునకు 

పశువులుగ చెప్పంబడుదురు. అవ్వాని నియమించుటవలన శివుడు పశుపతి 

యన(బడును" అని పురాణ ముద్దోషించుచున్నది. మరియు మలమాయాది పాశము 

లతో జీవులను బంధించు పర మేశ్యరుని భక్తులు బాగుగా నుపాసించినయెడల 

నవ్వారి పాళబంధమును విడదీయువాడగును. వృథివ్యాది చతుర్వింశతి (ఇరువది 
నాలుగు) తత్వములు మాయాకర్మగుణంబులై జీవులను బంధించు పాళశములగు 
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చున్నవి. మహేశ్వరుడు _బహ్మో దులను పాశములతో బందించి స్వకార్యమును 

చేయించువాడు. 

ఇ(ట పశుశబ్దము గవాళ్వాదిపశువులను గాసి [పమథగణములను గాని 

చెప్పునది కాదు. చేతనులందరిని. జెప్పునట్టిది. లోకమున గోవృషభాది పశువు 

లను తనుగులతో బంధించి బండిలాగుట, భూమి దున్నుట మున్నగు పనులను 

గృహస్థులు చేయించునట్టు చేతనులందరును పాశ బద్దులె తమతమ యోగ్యత 

ననుసరించి శివారాధనకుపయోగించువారుగా నొనర్ప(బడుచున్నవారు. ఏవమాది 

సందర్భమువలన పశుశబ్బము జీవునియందు గౌణవృత్తిగ వ్యవహరింప(బడియెనసి 

విశదమగుచున్నది. 

రుదశళబారము : 
దిథి 

సంసార దుఃఖమును పోగొట్టువాడు రుదు(డన(బజగుచున్న వాడు. “తరతి 

శోక మాత్మవిత్” “పర మేశ్వరుని గురుతెజగువాడు దుుఖమయమగు సంసార 

సము[దమును దాటును”, 

ఉగళబారము : 
దిథి 

ఇతరుల సామర్ధ్యములతో పరాభవిం(వబడునది కానిదగుటచే | బహ్మము 

ఊ్యగశబ్దవాచ్యంబగుచున్నయది. “న తృత సూర్యో భాతి న చందతారకమ్” 
“సూర్యచం దనక్షతాది పకాశములు |బహ్మపదమునందుపయోగము లేనివగు 

చున్న” వని [శుతియు వక్కాణించినది. 

భీమశబారము : 
దథి 

చేతనాచేతనములను |పేరేపించువాడ గుటను చేతనులందరిని భయ పెట్టు 

వాడగుటను పరమాత్మ ఖీమశబ్దముతో చెప్ప(బడువాడు. “ఫీషా౬స్మా ద్వాతః 

పవతే” ఇత్యాది (కుతియ_పరమేశ్యరునివలన భయపడి వాయువు వీచును ఆని 

నిరూపించుచున్నది. 



జన్మాద్యధిక రణము గ్రే 

మహా దేవశబారము : 
సథ 

శివుడు_ గొప్పదనము గలిగి స్వయం పకాశమాను(డ గుట(జేసి మహి. 

దేవుడని చెప్ప(బడుచున్న వాడు. 

“అథ కస్మా దుచ్యతే మహాదేవః? యః సర్వాన్ భావాన్ పరిత్యజ్యాత్మ 

జ్ఞానయో గై శ్వర్యే మహతి మహీయతే, తస్మా దుచ్యతే మహాదేవః” 
(అథర్వశీక్షోపనిషత్). 

“ఎందువలన మహాదేవుండని చెప్పంబడును? (పకృతి సంబంధములై న రాగ 

ద్వేషాది భావములను విడనాడి (శేష్టమగు ఆత్మజ్ఞానము (నిజానందా స్వాదము) 

అన(బడు యోగము(జెందిన ఐశ్వర్యమునందు విరాజమానుండగుటవలన మహి 

దేవు(డని చెప్ప(బడును.”” 

సర్వవిధములగు సంసారకళంకములు బొత్తుగా లేనట్టి సమస్తమంగళ 
గుణములకు ఆశయ మైనట్టి శివత త్ర్వము-భ వాదిశ బ్రములతో చెప్పంబడిన లక్ష 

ణములు కలదగుటచే సర్వజగమునకు సృష్టిస్థిత్యాదికారణంబగుచున్న ది. ఇట్టి 

మహిమ గల శివస్వరూపము జగమునకు ఉపాదానకారణంబు నిమిత్త కారణంబు 

నగుట(జేసి [బహ్మంబని చెప్పబడుచున్నది. శివశబ్ద వాచ్యంబగు [బహ్మమే 

ఆనందాదిధర్మములకు ఆశయంబగునని యేర్పడుచున్నది. కావున ఆనందము 

మొదలగువాని( గూర్చిన వికల్పాదిచింత నిరర్దకంబగునది. “మాయాం తు 

[ప్రకృతిం విద్యాత్ ” మహేశ్వరుండు మాయ నధిష్టించియుండువాడ గుటచే 

పర మేశ్వరు న్మ్నాశయిం చి నట్టి మాయ కే (పకృతిత్వము (జగతాా-రణత్వము) 

కలదని విశద మగుచున్న ది. 

సూక్ష్మ చిదచితులతో కూడియుండు [బ్రహ్మము కారణంబనియు, స్థూలచిద 

చిత్తులతో కూడియుండు బహ్మము కార్యం బనియు ఏర్పడుటచే [బహ్మము 
జగ జ్ఞన్మాదిస్వరూపము గలద గుచున్నదని సిద్ధాంతము. 

శివశబ్దినిష్ప త్తి : శమిధాతువునకు వన్ (ప్రత్యయము రాగా శమివన్ అగు. 
వ్యాకరణళాస్త్ర నియమము ననుసరించి అమ్, న్, ఈ రెండు లోపించినందున 

శమి. అనుదానిలో శ్ ఇ, వన్ అనుదానితో వకారంబు నిలచినవి. ఇట్లు శివళబ్దము. 

నిష్పన్న మైనది, 
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దోషములు లేనివాడు గుణములు గలవాడు నని అర్ [పత్యయాంతమగు 

శివశబము చెప్పుచున్నది. 
ద యీ 

జగమును హెచ్చుతగ్గులు కలదానిగా సృష్టించు టయు అద్దాని తారతమ్య 

మునకు వలయు పక్షపాతము లేకుండుటయు జగమునకు ఉపాదానంబు నిమిత్తంబు 

నగుటయు పరస్పర విరుద్దంబు లైనను సర్వసమర్థుండగు శివునకు చెల్లుచున్నవి. 

(పశ్న : “యదా తమః అను మం్యతమందలి యంశము సుబాలోపని 

షద్దత వాక్యమునందును వర్షింపబడుటజేసి యిందలి శివశబ్బము నారాయణ పరం 
బగును గాదా ? 

ఉత్తరము: “సర్వాణి హ వా ఏతస్య నామధేయాని” నామధేయ ములన్ని యు 
శంకరునివే యని ఆశ్వలాయనుండు చెప్పియున్న వాడు. మరియు హరివంశము 

నందు “గోవిందా! |పపంచమున నిన్ను( జెందియుండు గొప్ప యభిధానము 

లన్నియు నన్ను బోధించు"నని శివుడు కృష్ణమూ రికి చెప్పినట్టు కలదు. కావున 

సుబాలోపనిష ధతమైన నారాయణ శబ్ధము శివపరంబగును కాని “యదాతమః” 

అను మంతమందలి శివశబ్దమునకు నారాయ ణార్గమును చెప్పుట సమంజసము 

కాదు. 

కూర్మ పురాణమునందు _ చేతనాచేతన _పవంచమును స్వాధీనపఅచుకొను 
వాడగుట వలన ఈశ్వరు(డనియు; సర్వగతుండగుట వలన బుషియనియు; 

దేవతా గణముల నన్నిటితో కూడియుండువాడగుట చే హరియనియు; అన్నిటికిని 

మొదటివాడగుట వలన స్యయంభువనియు; ఉదకముల న్యాశయించి యుండువా 

డగుట( జేసి నారాయణు(డనియు; సంసార బంధమును తొలగించును కావున 

హరు(డనియు; జగమునంతటను వ్యాపించువాడగుటచే విష్ణవనియు; నిథఖలమును 

గురు తెరగువాడ గుట వలన భగవంతుండనియు సర్వజ్ఞుండ నియు; సర్యవిధరూవ 

ములు గలవాడగుటచే సర్వుండనియు; రక్షించువాడ గుటచే “ఓమ్” అనియు మల 

[(త్రయరహితుండ గుట(జేసి శివుడ నియు; పరమాత్మ నిర్యచింప(బడునని (పతిపా 

దింప(బడియున్నది. 

ఇందువలన నారాయణ శబ్దము శివుని సాజుద్చో ధించునదని విశద మైనది. 
మరియు “స్థావర జంగమములన్నియు నశించి యొకే సమ్ముదముగ నున్నపుడు 
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వేయితలలు, వేయి కన్నులు, వేయి కాళ్ళును కలిగిన బంగరువన్నె దేహముతో 

కూడిన పురుమ(డు అతీం్యదియ స్వరూపముతో జలమందు శయనించియుండగా” 

నారాయణు(డని పేరుగాంచెను. జగమును సృజించుటకు లయ మొందించుటకును 

సమర్హుండగు పరమాత్మ చతుర్ముఖ (బహ్మయి నీటిని నిదించుకతన నారాయణు( 

డయ్యెను. 

ఇట్టు కూర్మ పురాణము చెప్పుట వలన నారాయణపదము [బహ్మనామ 

ధేయంబగుచున్న ది. కారణవాక్యములన్నియు శివునియందు పర్యవసానము(జెందు 
టను తెలుపు “యదా తమః”అను మంతము అను[గాహ్య |వమాణముగ నొప్పారు 

చున్నది. 

“సదేవ సౌ మ్యేదమ గ ఆసీత్” ఏతాదృశములు కారణవాకములన(బజగు 

చున్నవి. 

(బహ్మంబెట్టిదని వూర్వము బుషులకు సందేహము కలుగగా వారు ధ్యాన 

యోగముచె శివానుగవాము( బడసి “శివుడే |[బహ్మం"బని నిర్దారించుకొనిరి గావున 

ములక బుద్ధితో కల్పింపబడు న్యాయములతో శివేతర దేవతలకు [బహ్మత్వము 

నిరూపింప శక్యము కానట్టిది. 

సత్తు ఆనందము జ్ఞానము అనునవి వికల్పముగానో, సముచ్చయముగానో 

జగత్కారణములగుట పొసగనందునను పర మేశ్వరునితో వేరుగ నుండజాలని 

మాయయే జగదుపాదానమగుటను మాయావినాభావి పరమాత్మయే జగత్క్యారణ 

మగుచున్న వాడు. 

[బ్రహ్మము నాశ్రయించు మాయ. ఆకాశాద్య చేతన రూపముగ పరిణమించు 

నది; |బహ్మమును జీవుల నాశ్రయించు చిచ్చ క్రి _ జ్ఞానరూవముగ పరిణమించు 

నది. 

ఇట్టితరి (బహ్మము(దగు పరిణామంబెట్టిదనునెడ. మాయకుగాని చిచ్చకికి 

గాని [బహ్మము-ఆ|శయపర్యవసాన భూమి యగుటచే |బహ్మ వరకు జగదుపాదా 
కారణత్యము చేకూరుచున్నది. 

ఘటాాశయమగు మృత్తిక - పిండావస్థయందు కారణముగాను ఘటావస్థ 

యందు కార్యముగా నగునట్టు - వరమేశ్యరు(డు సూక్ష్మచేతనా చేతన విశిష్టదళ 
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యందు కారణమగుచున్న వాడు. స్టూలచె చేతనాచేతన నిశిష్ట దశయందు కార్యంబు. 

నగుచున్న వాడు. 

ఇట్టి జగతా్కారణత్వము _ [బహ్మమునకు తటస్థ లక్షణముగాను, సర్వజ్ఞ 

తాది గుణములు కలిగి విరూపాక్షత్వాది విశేషములతో కూడి యుండుట. స్వరూప 

లక్షణముగాను విశదికరింప। బడుచున్నవి. 

ఇయ్యది శ్రీ నీలకంఠ భగవత్సాదకృ్ళత శారీరక (బహ్మమీమాంసా 
సూత భాష్యమున [పథమాధ్యాయ పథ మపాద గత 

ద్వితీయసూ|త్రాం| ధీకరణము. 

ఎత ద్దంధ ముదణార్థము ఆర్థికసహకారమును యథా మతి 

అందజేసిన సహృదయులు. 

10. శివశ్రీ॥ అన్నదేవర సుబ్బారావుగారి సృత్వేరణతో 

1. శ్రీ డి. నారాయణరావుగారు, విజయవాడ. 

2. శ్రీ డి. రామకోటయ్య గారు, విజయవాడ. 

1. శివ శ్రీ॥ కీ.శే, ముదిగొండ గోపాలరావుగారు, 

శ్రీమతి. భార్య అనసూయమ్మద్వారా, పెదపాడు (మండలం), 

దామరాజువారి ఏధి, వయా=ఏలూరు, ప గో. జిల్లా, 584 487. 

12. శివ శ్రీ॥ బండారు చందమౌశీశ్వరరావుగారు, అడ్వొకేట్ ,వరంగల్ : 

18. శివశ్రీ॥ కొడిమేల నాగమల్లికార్తునశర్మగారు, గురుపీఠం, ,, 
వక జై 

14. శివశ్రీ॥ డా. ఆ తలూరు మృత్యుంజయశర్మ గారు, (ఆత్మీయులు) 19 

15. శివ శ్రీ! క్రీ.శే. ముదిగొండ శంకరళాన్త్రిగారి స్మృత్యర్థము 1 

శ్రీ డా.ఎమ్. ఏ దేశలింగం పూర్ణానందంగారలు సోదరులువరంగల్ ' 

16. శివశ్రీ॥ ముదిగొండ వీరభ్మద సేనానిగారు, వరంగల్. 
17. శివ శ్రీ॥ డాకర్ వీరభ్యదం గారు, 

లట 
శి 



శ్రీ) నీలకంఠా రాధ్యకృత 

శారీరక (బహ్మమీమాంసా నూ్మూతఖాష్యమున 

(ప్రథమాధ్యాయగత 
పథమ పాదమందలి 
మూడవ సూత్రము. 

తి. “శాస్త్రయోనిత్వాత్ ” 

లక్షణము(బట్టి (ప్రమాణము ననుసరించియు వస్తువు సిద్ధించునదగుటం జేసి 

జగత్కారణంబగు |బహ్మము ఎట్టి ప్రమాణము గలది ? అను ఆశంకకు సమా 
రి 

ధానముగ తృతీయ స్మూతము నవతరింవ(జేసినవారు. 

స్నూతార్లము- శాస్త్రము _ యోని = (పమాణముగ గలదగుటచే |బహ్మము 
థి 

జగ జ్ఞన్మస్థితిల యములకు కారణ మగునది; 

సందేహము _ జగత్కా. రణమగు [బ్రహ్మము శాస్త్ర మొకదానితోడనే తెలి 

యునదా ? మరియొక [ప్రమాణముతో విశద మగునదా ? 

(పళ్న : “ఈ జగత్తు అవయవములతో కూడిన కార్యమేను, విచిత్రభావము 
గల జగము- తగు క ర్తంజెందియుండును” అను అనుమానముతో సర్వజ్ఞత్వాది 

గుణములు గల యొకానొక పురుషుడు జగత. రగ కల్పింప( దగినవాడు. ఇట్టి 

జగత్క_ ర- శాస్టె)క గమ్యుడు కానందున శాస్త్రమునకు [బ్రహ్మ విషయమై (పామా 

ణ్యము గానరాదు. శాస్త్రమే | పమాణ మగునెడ ననుమానాది _ప్రమాణాంతరము 

లకు నవకాశ ముండకూడదు గదా? 

ఉత్తరము : జగత్కారణంబగు (బ్రహ్మము - వేదాంతకాస్త్రము వలననే 

తెలియునట్టిది; 

1.9) 
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“నావేదవిన్మనుతే తం బృహంతం” “వేదములను వేదాంతములను గురుతెర 

గనివాడు గొప్పవాడగు పరమాత్మను భావిం పంజాలడు” ఇత్యాది వాక్యములందు 

వేదాంతవిజానము లేనిది [బహ్మజ్ఞానము సంభవింపదని చెప్పంబడియున్నది. 
నః మ 

“జన్మాద్యస్య యతః” అను స్యూతముతో (బహ్మలక్షణమును నిరూపించి 

తాద్భశ|బహ్మలక్షణమునకు [ప్రమాణము వేదాంతకాస్త్రంబని “శాస్రయోనిత్వాత్ ” 

అను సూ తముతో తెలు పంబడియెను, 

ముముక్షువులు భావింప(దగిన విశేషణములన్నిటితో కూడియుండు |బహ్మ 

మును గురుతెజగుట _ శాస్త్ర భిన్న పమాణముల తో కాజా లనట్టిది; మరియు నీవు 

చెప్పిన అనుమానము సమంజసము కానట్టిది;అనుమానముతోడనే జగత్క. ర్త సాధిం 

పంబడునెడ _ నానావిధ. నిర్మాణములు గల గోపుర [పాసాదాదులకు పెక్కురు 

క ర్రలుందురనునది |ప్రత్యక్షవిషయము గావున కరయొకడే యని సిద్ధింపకుం 

డును. మరియు “క ర్తయగువాడు కర్మపరవళుండగు” నను వ్యా పిందగు బలము 

వలన పర మేశ్వరుండును కర్మపరవపడు కావలసివచ్చును. పక్షమైన జగము 

యొక్క ధర్మంబగు సక రృకత్వము వలన నొకానొక విలక్షణు(డైన జగత్క ర 

యుండునని యేర్పడుచున్నను నిమితంబు నుపాదానంబు నగు సామర్థ్యముతో 

కూడిన క రయుండునని సిద్ధింపదు గావున |బహ్మము అనుమాన [పమాణముళతో 

సాధ్యము గానిదై వేదాంతళాస్త్ర మొకదానితోడనే తెలియ(బడునదియు వేదాంత 

శాస్త్రమే పమాణముగా కలదియు నగుచున్నది. 

భూ వృక్ష సముదాది నానావిధ పవంచము నిర్మింపంబడుటకు వలయు 

క రృృత్వమునతై అనుమానాది [పమాణములు ఉపయోగించునవి కావు. దేవాలయా 
దులు ననేకులచే కమముగ కట్టబడుచున్నందున నేక క ర్హ్భకత్యము సిద్ధింపదు 

గదా! 

వేదాంత (పతిపాదిత లక్షణములన్ని టిని [బహ్మమునకు సమర్థించుట కై 

కేవల తర్కంరీతిని విడనాడి వేదాంతములనే తప్పక నంగీకరింపవలసి వచ్చును. 

పూర్వాధికర ణమునందు చెప్పంబడిన జగత్కారణత్వమునకు వలయు 

సర్వజ్ఞత్వము “కాస్తయోనిత్వాత్” అను స్మూతముతో సిద్ధింప(జేయ(బడుచున్న 

దని కొందరి యభ్మిపాయము. 



శాస్త్రయోనిత్వాధికరణము గ్ర 

సూత్రము సూచనాత్మకమగుటచే ననేకార్థములు కలిగియుండు ననుటలో. 
శ్రేషకా వ్యమందు వలె వాక్య భేదాది దోషములు సంభవింపవు గావున మరియొక 

యధికరణము (పస్తావింవబ(డుచున్న ది. 

“అస్య మహతో భూతస్య నిశ్వసిత మేత ద్యద్భగ్వేదో యజుర్వేదః సామ 

వేదః" ఇత్యాది |శుతివాక్యములు విషయములగుచున్న వి. 

సందేహము... _బహ్మము వెదములకు క ర్రయగునా కాదా ? 

(పళ్న : “వాచా విరూప నిత్యయా” ఆను |[పమాణము ననుసరించి నానా 

రూవములు కలిగియుండు నిత్య మెన వాక్కునకు |బహ్మము కరయగుచో వేదము 
లనిత్యములు కావలసివచ్చును. మరియు వేదములు |బహ్మకార్యములగునెడ_పొరు 

-షీయములగుట. జేసి య పమాణములగును. పురుషు(డు వేదములను నిర్మించు 

వాడని చెప్పుట వలన భమ |పమాదముల వశమున లోపముగలవి యగును. బుద్ద 

మూ ర్హియు సర్వజ్ఞా(డని బౌద్దులు చెప్పినట్లు భగవంతు(డు సర్వజ్ఞుండని చెప్పుట 

(ప్రళశంసామ్మాతమగును. వేదములు నిత్యములగునెడ ఈశ్వర క రృకములు 
కాగూడదు. వెదక రృృత్వమూలముగా పరమేశ్వరునకు సర్వజ్ఞతయు పొసగ 

జాలదు. 

ఉతరము 2 (బ్రహ్మకు వేదక రృృత్వము విహిత మేను; “వేదరాశి పరమాత్మ 

నుండి నిటూర్పువలె నపయత్న ముగా నావిర్భవించినది” అని |శుతి [పమాణము 
ట్ wl 

చాటు చున్నది. 

అష్టాదశానా మెతాసాం విద్యానాం భిన్నవర్మ్మనామ్, 

ఆదికర్తా కవిః సాక్షాత్ శూలపాణి రితి |శుతిః. 

నాలుగు వేదములు; శిక్ష, వ్యాకరణము, ఛందస్సు, నిరు కము, జ్యోతి 

షము, కల్పము అను ఆరు వేదాంగములు; పురాణము, న్యాయశాస్త్రము, మీమాంన, 

ధర్మశాస్త్రము అను నాలుగు; ఆయుర్వేదము, ధనుర్వేదము, గాంధర్వము, అర్థ 
శాస్త్రము అన(బడు నుపవేదములును కూడి పదునెనిమిది విద్యలగుచున్నవి. వేరు 

వేరు నంశములను పురస్కరించుకొని [పవ ర్తించిన సీ విద్యలకు శూలపాణి యగు 

'పర మేశ్వరుండు ఆదిక ర్త యగుటచే కవి యని చెప్పంబడువాడు. 
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సృష్టికి పూర్వము తనలో దాగియున్న వేదములకు - పూర్వ పూర్వాక్షర 

[క్రమము ననుసరించు రచనతో ననంతరమును సర్వజ్ఞ (డైన పర మేశ్యరు(డు 

క ర్త యగుచున్నవాడు. ఇందువలననే వేదములు సాధారణ పురుష విరచితములు 
గానందున నపౌరుషేయములగుటయు ఈశ్యరకార్యములగుటయు విశదమగు 

చున్నవి. 

రాగద్వేషములు గలవారి వాక్యము ఒకవ్పడు (ప్రమాణము. గాకుండును 

కాని సమస్తదోష కళంకము లేనివాడు సర్వాధికంబగు నిర్వికార జ్ఞానమున భూత 

భవిష్యద్య రమాన వస్తువులను (పత్యక్షముగ ననుభవించు విలాసము గలవాడును. 

స్వతః పమాణమగువాడును ఆప్పులలో ముఖ్యుండును, సకలకామములను పొందిన 

వాడును, పర మేశ్వరుండును అగు శివునియొక్క వచనము 1పమాణమగునట్టిదియేను. 

“క్యథాన; సర్వవిద్యానా మీశ్వరః సర్వభూతానామ్” 

“న నో దేవః శుభయా స్మృత్యా సంయునక్తు”” 

ఆను (శుతివాక్యములు శ సకలవిద్యా పవ రక త్యమును శుభ స్మృతి కారణత్య 

మును పరమేశ్వరునకు నిరూపించుచున్నవి. ఇందువలన సమస్త వస్తువులను [పకా 
శింప(జేయు వేదములకు క రయగుటడేసి పర మేశ్వరుడు సర్వజ్ఞుండ గుచున్న 
వాడు, 

తెలియనిది చెప్ప నళక్యము గదా! పరమేశ్వరుడు సర్వవ్యాపకు(డ గుటచే 
వస్తువుల నన్నిటి( జందియుండు గావున సర్వజ్ఞుడగుట సిద్ధించుచున్నను సర్వవసు. 

వులను (పకాశింపంజేయు వేదముల నావిర్భవింప( జేయుటవలన( గూడ సర్వజ్ఞత 

విశెషముగ సమర్దింపంబడు చున్నది. 

“వస్తువుల రూపమును మ్మాతమె తెలుపు దీపమువలె” కానివాడై తన శక్తు 
లతో కూడిన _ప్రపంచమునంతయు నొకే పర్యాయము పరమేశ్వరుండు విశదపజ 
చువాడు. జ్ఞానము( గలుగ(జేయు పదునెనిమిది విద్యలలో ముఖ్యములగు వేద 
ములు. కర్మోపాసనల ద్వారా సాక్షాత్తుగాను పర మేశ్వరుని నిరూ పించునట్టివి. 

శిక్ష, వ్యాకరణము, నిరు కంబు వేదస్వరముల నిర్ణయించుటకు వర్ణముల 

యొక్కయు. పదములయొక్కయు అర్భములను నిర్జారించుటకు నుపయోగించునవి. 

శల్పము- వేదో క్ర కర్మానుష్టానమును విధించునది; ఛందస్సు _ కర్మాంగములైన. 
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మం తములయొక్క. ఛందస్సులను తెలుపునది; జ్యోతిషము - కర్మాంగ సమయ 

విశేషమును నిర్ణయించునది; పురాణములు - సృష్ట్యాదివిష యములను పర మేళ్వ 

రుని మహావిభూతిని విశదీకరించునవి. న్యాయశాస్త్రము. వేదాంత తాత్పర్యమును 

నిర్ణయించుటకు షడ్విధ లింగములలో నుపప త్రి యనంబడు అనుమానమును, 

అనుమాన పరికరములను శో ధించునట్టిది; మీమాంస వేదార్థనిర్ణయమున కనుకూ 

లించు న్యాయములను తెలుపునది; ధర్మశాస్త్రము - వర్షాశమ సాధారణ ధర్మము 

లను |పతిపాదించునది; ఆయుర్వేదము. కర్మాచరణ సాధనంబగు దేహపాటవము 

నకు ఉపయోగించునది; ధను ర్యేదము ల రాజ్యమున కవసరములగు అ స్ర్రశ స్రముల 

సముదాయమును కనుగొనునది; గాంధర్యము - దేవతలను సంతసింపంజేయు 

సంగీతముల పరిజ్ఞానము, గలిగించునది, అర్హ శాస్త్రము. [ప్రత్యక్షములు న్మపత్యక్ష 

ములు నగు ధనసంపాదనోపాయముల( దెలుపునది; ఇతిహాసములు పురాణములలో 

చేరును, వై దిక దేవతారాధన విశేషములను బోధించు శివాగమములు . ధర్మశాస్త్ర 

మన(బజగుచున్నవి. 

పర మేశ్వరుండు - సృష్ట్యాదియందు నష్టాదశ విద్యాస్థానములకు మొదటి 

కరయై సాకాత్మవి యగుచున్నవాడు. ఒకానొక అర విశేషమును పురస్కరించు 

కొని శ్లోకాదిక మును రచించు ఆధ్యాపకునివలె(గాక “తదేవ |బహ్మ పరమం కవీ 

నాం,” “కవిం కవీనా ముపవ్యశవ స్తమం”,"ఉదీరఠయం కవితమం క ఏనాం”ఇత్యాది 

_వతివాక్యములచే ఆదికవిగాను, మహాక విగాను పేర్కొన(బడుచున్న వాడు. 

కవిశ బ్రము-_ సర్వజ్ఞుడెన పర మేశ్వరుండు సర్యజీవుల నను గహించు నుద్దే 

శముతో తనలో దాగియుండు వేదములను వేదో క్రములైన కర్మోపాసనల నాచ 

రించి జీవులు కృతార్జులు కావలెనని సృష్ట్యాదియందు రచించువాడని.విశ దపఅచు 

నది. అక్షరజ్ఞానము మ్మాతము గలవాడు రచయిత యగునా? సమ స్తవేదార్థమును 

మనస్సునందిడుకొని తన నిట్టూర్పుగ వేదములను బయలుపజచు పర మెశ్వరుండు 

దక్క నన్యుడు వేదరచయిత కాజాలడు. 

(పశ్న : అర్హమును పురస్కరించుకొని వేదముల నావిష్క_రించుట ఫౌరు 

షేయమగుట(జేసి వేదనిత్యత్యము భంగ పడును గదా? 

ఉత్తరము : వేదాక్షరములు పదములు వాక్యములు |పకరణంబులు నవ్వాని 

జయర్హంబులును పూర్వపూర్వములగుట చేత ననాదిసిద్రంబులగుచున్నవి. ఇందు 
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పురుష బుద్ధి కల్పితం బగు వ్యత్యాసము ఉండజాలదు, “ఈ వాక్యమునుండి యా 

యర్హము స్పురించుగాత"యని యుద్దేశించి మ్మాతము వేదములను రచించుటయు, 

తన్మూలముగా సర్వజ్ఞతయు సంగ తములగుచున్న వి. 

“ఛందాంసీ యజ్ఞాః _ర్రతవో వతాని.భూతం భవ్యం యచ్చ వేదా వదంతి, 

అస్మాన్మాయీ సృజతే విశ్వమేతత్” ఛందస్సులు యజ్ఞములు [కతువులు (వతం 

బులును ఐనది కానున్నదియు ఇత్యాదిని వేదములు తెలుపు (పపంచమునంతయు. 

మాయావిశిష్టుండగు మహేశ్వరుడు సృజించుచున్న వాడు. 

ఇత్యాది [(ప్రమాణములవలన వేదము పురుషబుద్దికృతంబనుటయు , వేదార్గము. 

ననుసంధానము( జేయునట్టి ఒకానొక మహాపురుషుడు లేడనుటయు నమంజస. 

ములు కాజాలవు. 

పర మేశ్యరు(డు [భమలేనివాడని నిరుపప్టవ పదము తెలుపునది : 

“స్వతః [ప్రమాణస్య” అను పదము (ప్రమాదము లేనివాడని విశదపజచు. 

నది : 

“పరమా ప్రస్య” అను పదము విషమత్వము లేనివాడని స్పష్టపజచునది; 

(ప్రశ్న : వర మెశ్వరుని సర్వజ్ఞత యనగా వేదో క్షములైన వస్తువులనన్నిి 

టిని తెలిసికొనుట యగుగదా ! మహర్షులును వేదార్థమును గురుతెజిగినవార గుట' 

జేసి సర్వజ్ఞులు కాదగినవారు. కావున పరమేశ్వరునకు, మహర్షులకును భేద మెట్టిది? 

ఉత్తరము : వేదములను రచించు పరమేశ్వరునకు వేదాతీతజ్ఞానముండ 
వలయును. వ్యాకరణాది శాస్త్రములను రచించు పాణిని మొదలగువారు, వ్యాకర 

ఠకాది శ్రాస్త్రములకం చె నధిక పరిజ్ఞానము కలవారు. 

వేదము. సర్వార్థములను తెలుపునది. ఐనను కొంత లక్షణతోడను, కొంత 

సామాన్యముగాను, కొంత విశేషముగాను సమ స్తమును నిరూపించును. 

పర మేశ్వరు( డట్టుగాక సమస్త సాక్షియె సర్యమును గోచరింప( జేయువాః 

డగుటచే వేదమునకు ఈశ్యరునకును వ్యత్యాసమును గాననగును. 

వేదము పరమేశ్వరుని వాణియైనను పరమేశ్వరునివలె సర్వవస్తువులః 
జెందియుండు లక్షణముల నొకే పర్యాయము తెలుపునది కాదు. మహర్షులు వేడ 
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సంపూర్ణ పరిజ్ఞానము కలవారు కానందున మహర్షుల సర్వజ్ఞతకు పర మేశ్వరుని 

సర్వజ్ఞ తకును గొప్ప యంతరము కనబడుచున్నది. 

(పశ్న ; ఓయీ? హిరణ్యగర్భు(డు టుగ్ యజుూఃసామవేద ములను 

మరియు సమ సంబును సృజించెనని [శుతి చెప్పుచున్నందున చతుర్ముఖునకు వేద 

క రృృత్వము అవగతమగును గదా? 

ఉత్తరము : హిర ణ్యగర్భు6డు ఆవిర్భవించుటకు ముందును వేదము 

లున్నట్లు శుతి వక్కా.ణించినది. “యో దేవానాం (పథమం పురస్తాత్ విళ్వాధికో 

రుదో మహార్షిః, హిరణ్యగర్భం పశ్యత జాయమానం సనో దేవః శుభయా 

స్మృత్యా సంయునక్తు” “యో [బహ్మాణం విదధాతి పూర్వం _ యో వె వేదాంశ్చ 

(పహిణోతి త స్మె”. 

దేవతలందరిలో మొదటివాడగు హిరణ్యగర్చుని సృజించి వేదముల నుప 

దేశించువాడగుటచే సర్వాధికు(డై న వేదక ర్రయు పరమదేశికు(డు నగుచున్నవాడు. 

(శుత్యర్థము : రుదోశ బ్రవాచ్యు(డైన పర బహ్మ - సర్వజ్ఞత్వాది సామర్థ్యముతో 

_పపంచాధికు డై హిరణ్యగర్భుని తన (పకృతివలన జస్మించువానిగ నొనర్చి 

సృష్ట్యారంభమునందు సమ స్తజ్ఞాన సాధనములగు వేదముల నుపదేశించు అన్నుగహ 

దృష్టితో వీక్షించువాడు. పరమదేశికు డైనట్టి వరమాత్మ-సర్వవిధ సంసారపాశము 
లన(బడు మహానర్థములను తొలగించునట్టి పరానంద ము( జెందించునట్టి పరమ 

మంగ శళరూపమైనట్టి వేదాంతసార సామరస్యమువ లన నేర్పడునట్టియు స్యవిషయం 

బగు బోధరూపము గల స్మృతితో మమ్ము ననుసంధింపంజేయుగాత ! 

ఇందువలన సిశ్వరునకు సకలవెదక 'రృత్వము సుసంగతంబని విశద 

మెనది. 

వాజ్నిత్యత్వ | శుతి_ పర మేశ్వరుండు పూర్వసత్త ననుసరించి వేదముల 

నావిర్భవింవ( జేయువాడగుటచే నీశ్వురకార్యములయ్యును నిత్యంబులు నగు వేద 

ములకు _విరుద్దము కానట్టిది. కావున వేదములు పర మేశ్యర | వణీ తముల గుటయందు 

నిత్యత్వభంగము చేకూర(జాలదు. మరియు... 

బ్రహ్మ దేవునకు._వేద[పా ప్రి పరమేశ్వరునివలన యని |శుతి చెప్పుచుండుటచే 

వేదక రృృత్వము సిద్దింప(జాలదు. 
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శుభస్కృతి యన(గా.ఇష్టలింగ మును హృద యమున. ధరించి [పాణలింగ 

ధ్యానము( గావించు [కమంబగును. [పాణలింగానుసంధాన రూపంబగు |పణవ 

పంచాక్షరీ మం్యతజపముతో భావలింగసాక్షాత్కారంబగునది; మోక్షజనకంబగు 

శివసాఇుత్కా రజ్ఞానంబు శుభస్మృతి యనంబడును. 

స్వయముగా సూ క్రవి శేషంబుల' గనుగొను వసిష్టుడు మొదలగువారు 

బుషులని చెప్పంబడుదురు, పరమేశ్వరు డైతేనో వేదముల నన్నిటి నావిర్భవింప( 

జేయువాడగుటదే మహర్షి యని పేర్కొ_న(బడు చున్న వాడు. 

ఇట్లు చెప్పుటవలన-రు దుండు బుషులందరిలో గొప్పవాడై మహర్షి యన. 

బడునని_య వైదికులు వచించునది [గాహ్యము కాజూలదని తెలియన గును. 

ఇట రుదశబ్దము.సంసారరోగ మును పోగొట్టు పర్మబహ్మయందు వర్తించు 

ననియు సంహారరు[ దునియందు కాదనియు వివరింప(బడినది. 

పరమామృతంబనగా _ అమృతంబులలో నత్యంతోత్కృష్టము, అనాది 

ము కంబునగు |బహ్మంబగును. అట్టి (బహ్మభావముతో సాదృశ్యము. బొందుట._ 

తల్రక్ష్మీసమావెళ మనంబడును. ఇదియే పరానంద |పాప్తి యగును. స్మృతి 

విశేషణార్హము - శుభపదముతో నిరూపింప(బడుచున్న ది. ఉపనిషత్తులన్ని యు 

నై కకంళ్యముగా శివునందు తాత్పర్యము గలిగియుండుట వెదాంతసామరస్య 

మన(బజగుచున్న యది. 

ఇట్లు ష డ్రోతాదివాక్యములకన్న నిశ్వసితాద్నిశుతులు విలక్షణంబులగుట కతన 

పర మేశ్వరునకు సకలవేదక రృృత్వమును సమర్థించుచున్నవి. 

వేదములు - (పతికల్పమునందు నావిర్భవించునవ గుటవలన (ప్రవాహ 

నిత్యంబులగునని మొదట సమర్థించి. కమవి శేష ముతో కూడిన వేదాక్ష్షరములు 

(పళయమందు పరమేశ్వరుని బుద్దిస్టములై సృష్ట్యాదియందు పరులకు విన(బడు 

నట్టు బయలుపడున వగుటచే పరమేశ్వర |పణీతంబులగునని నిర్ధారింపం 

బడియెను. 

“స్వయంభు వైన సదాశివుడు మొదట ననాద్యంతమగు వాణి నావిర్భవింప( 

జేసినవాడు. అట్టిదియే వేదమన(బడుచున్నది. ఆ పిమ్మట సృష్టి పవృత్తులన్నియు 
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నేర్పడినవి” ఆని శాస్త్ర పమాణము కలదు గావున వేదములు నిత్యములై నను 
పర మేశ్యర క రృకంబులగుట బాగుగా పొసగుచున్నది. 

ఇయ్యది 

శ్రీ నీలకంఠ భగవత్పాదకృత శారీరక [బహ్మమీమాంసా 

సూత భాష్యమున (పథ మాధాకాయ [వథమపాద గత 

తృతీయ సూతాం| ధీకరణము., 

18. శ్రీ దారం పురుషోత్తం _శేష్టిగారు, జగిత్యాల. 17.11.1968 

19. శ్రీ ఉత్తూరి శంకరయ్య గువ్తగారు. ,, 1182-1970 

శ్రీ దొంతుల కిష్టయ్యగారి నారాయణగారు ,, ౨. 

శ్రీ) బా పెట్టి హనుమాండ్డుగారి లక్ష్మీ కాంతం గారు ,, అ. 

22. శ్రీ ఉత్తూరి జగన్ గారు, జగిత్యాల. 

శ్రీ బండారు మీనయ్య కోటయ్యగారలు, ,, 29-11-1978 

24. శివ శ్రీ! కందుకూరి విజయచం[దగారు, ఉద్యోగ ము-జోగీ పేట. 

49.1902 

25. ,, ముదిగొండ సుబహ్మణ్యంగారు, ఉద్యోగము- మెటుపల్లి........ 
౧ 

26. మహారాజశ్రీ॥ కీ. శే. వంక మామిడి రాములుగారు. సికిందరాబాద్, 

27. శివ శ్రీ॥ చాగంటి శివరావు గారు, అడ్యొ కేటు, భీమవరం 

28. మహారాజశ్రీ ॥ బొబ్బంపల్రి వరహాల అప్పాల నరసింహారావు గారు, 

సౌ॥ అనూరాధ (దంపతులు) సనత్నగర్. హైదరాబాద్. 
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శారీరక (బహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము 

(పథమాధ్యాయగత 

పథమపాదమందలి 

నాలుగవ సూ|తము 

4., “తత్తు సమన్వయాత్ ” 

_వథ మాధికరణమందు జ్ఞాతవ్యముగ _పతిపాదింప(బడిన పర్మబహ్మమును 

గురుతెజగుటకు ద్వితీయాధికరణమున జగజ్జన్మాదికారణత్వము |బహ్మలక్షణంబని 

నిరూపించి యట్టి బహ్మమునకై వేదాంతకాస్త్రము (పమాణంబనియు [బహ్మము. 

నిఖిలవేదములకు మూలమనియు తృతీయాధికరణమునందు నిర్ధారింపబడియెను. 

వేదాంతవాక్యములు (బహ్మము నెట్టు సాధించునను నాశంకకు సమాధానము గల 

నాలుగవ సూత మవతరింప(జేయబడినది. 

“తత్-తు-సమన్వయాత్” అని సూత్రపదచ్చేదము. 

తచ్చబ్దముతో (పకృతమైన (బహ్మము పరామర్శింప(బడు చున్నది. తు” 

శబ్దముతో అవథారణార్థ పూర్వకముగా వేదాంతవాక్యములన్నియు (గహింప( 

బడుచున్న వి. సమన్వయ శబముతో తాత్పర్య సంబంధము చెప్పంబడు 
(గ) 

చున్నది. 

తత్ (బ్రహ్మమును, తు==వేదాంతవాక్యములు, సమన్వయాత్ =తాత్సర్య 

లింగ సంబంధము వలన. దెలుపునట్టివి యని స్మూతార్హము. 

“కుముదం శ్వ్యతమేవ” అనుచో విశేషణ గత ఏవకార బలముతో కలువ. 

లని టికిని తెలుపదనము వలె సరం 'వేదాంతములకును ।|బహం సాదకతంము. 
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గుర్తింప(బడుచున్న ది. సమన్యయ మనగా. ఉప|క్రమాది లింగములతో తెలువంబడు 

తాత్పర్యము. దగు సంబంధమగును. 

ఈ స్తూతమునకు వేదాంత వాక్యములన్నియు విషయములు. 

సందేహము _. వేదాంత వాక్యములకు [బ్రహ్మబోధకత్వ్యము యు కమా ? 

కాదా ? 

(ప్రశ్న : శబ్బము అర్థమును తెలుపుటకు నంతటను సంబంద (గహణము 

నపేషించునది; శ బార్థ సంబంధ జ్ఞానము లేనిది పురుషునకు శబ్దార్థ జ్ఞానము 

కలుగ(జాలదు. సంబంధజ్ఞాన మైతేనో వృద్ద వ్యవహారము న పేక్షించునది: వృద్ద 

వ్యవహారము |క్రియాస్యరూపంబు; “ఆవు. దెమ్ము! కట్టి వేయుము [” అని 

వృద్దులు పలికెడు వాక్యములను వినుటతోడనే (ప్రవర్తించు మరియొక వ్య క్రిం 

గనుగ్గొని జిజ్ఞాసు విట్టు నిర్ణయించును. “అన్ని విధముల నీవ్యక్తి |కియ( 

దెలిసికొనియే (పవర్తించుచున్నవాడు. ఇట్టి కార్యజ్ఞానము “గామానయే” త్యాది 
వాక్యము వలననే కలుగుచున్నది. అన్యథా వవృత్తి కలుగుటెట్టు ?” ఆవు. 

దెచ్చుటను కట్టుటను చూచి కార్యవి శషమును నిర్ధారించుకొనువాడు, ఇట్టు శబ్దార 

జ్ఞానము కార్యము నుద్దేశించి కలుగునద గుట (జేసి సిద్దమగు (బహ్మము విషయమై 
శబ్దమునకు (పామాణ్యము కూడదు, మరియు జగము కార్యవిశేషమగుటచే కర్భ 

విశేషంబగు (బహ్మము-అనుమానము వలనను సిద్దించునట్టిది. ఇంతియే గాక 

వెదాంత వాక్యములు విధిపరములగునవియై (బహ్మపరములు కానట్టివి. విధి _బహ్మ 

ఉభయవరములని చెప్పునెడ వాక్యభేదము సిద్ధించును గావున వేదాంతవాక్యములు 

(బహ్మబోధకములగుట యుక్తము కాదు. 

“అపాప్తే శాస్త్ర మర్గవత్"” “ఇతర [పమాణములతోడ నగమ్యంబగుదాని 

విషయమై శాస్త్ర మపయోగము కల”దను పూర్వమీమాంసా మర్యాద ననుసరించి 
యనుమాన పమాణముతో సిద్దంబగు (బహ్మమునకై వేదాంతశాస్త్రము నిరుప. 

యోగమగును గదా ? ' 

ఉత్తరము : వేదాంత వాక్యములు తాత్పర్య లింగసంబంధముతో (బహమును 

బోధించుట యు క్రమగుచున్న యది, “పరిజ్ఞానము కార్యము ననుసరించునదగుట 
చేత, (బహ్మము కార్యము గాకుండుటను [బహ్మమునకె శబమునకు పామాణ్యము 

ఆ ౦ 
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లేదని” చెప్పంబడిన యంశము సమంజసము కాదు. “కుమారుడు కలిగ” ననునది 

మున్నగు వాక్యములు సిద్దార్ణము( గలిగియుండియు శబ్దార్భ సంబంధ మువలన వృద్ద 

వ్మవహారమందు కార్యావగతిని జిజ్ఞాసువునకు కలుగజేయును. “పయోజ్య 

'వృద్దునకు పయోజనవాక ము పదా ర్థజ్ఞానము నాపాదించు” నని జిజ్ఞాసువు 

నిర్జారించుకొనును. కావున సిద్దార్దవిష యముల నుద్దెశించియు శబ్ద మభిధానం 

బగుచున్న యది. 

సిద్దమనగా- స్వతంతముగ నేర్పడునది. శబ్దాది వమాణములు భూతార్థము( 
గురింది వాక్యార్ధసంబంధము గలవి యగుటచే సిద్దబోధకంబు లగుచున్నవి. 

ఇంతియే గాక వృద్ధవ్యవహారముతో నవసరము లేకయే మరియొక విధముగాను 

పదార్థజ్ఞానము కలుగునది. ఎట్టనగా ? బాలురు తల్రి మున్నగువారితో శిశుపళ్వా 

దుల(గురించి యంగుళ్యాదులతో బోధింపంబడుచుందురు. మరియు తతద్వస్తువుల 

విషయమై త త్రచ్చబ్దముల నువయోగించుచు బాలురకు పదార్ధజ్ఞానము కలుగ ( 

జేయ (బడును. 

కావ్యనాటక ముల యర్థమును గురుతెజగ(దలచిన పురుషులు తద భిజ్ఞులైన 

పురుషుల న్మాశయించి- పద విభాగముతో సీ శబ్బమున క్రీ యర్గంబని_శబ్దములన్నిటి 

యర్లము( (గహించుచున్న వారు. ఇందువలన సిద్దారక మందును శభ్రార జాన మేర్పడు 
థి అథి 6 అలో 

చుండుట చే సిద్దవిషయ మై శబ్దమునకు (పామాణ్యము కలదు. గావున వేదాంత 

వాక్యములు (బహ్మవిషయమై [పమాణములగుచున్నవి. 

పెద్దవారు మాటలాడుచుండగా నవ్యారి నడ త (బట్టి యర్థమును (గహింప 

నగును. మరియు చిన్న వారికి వస్తువుల జూపుచు-ఇద్దానికి ఇది పేరు. అని 

చెప్పుటవలనను ఉపాధ్యాయులు బోధించు శ బ్రార్థసంబంధము వలనను వరి 

జ్ఞానమును బాలురు కలిగియుందురు. 

“జగము కార్య విశేషమగుట చే [బ్రహ్మమును క ర్భృవిశేషముగ ననుమానింప 

వచ్చు” ననుట సంభవింపదు. అనేకవిధ రచనలు గల రథ సౌధాదులకు కర్ర 

లనేకులు కన(బడుటచేత ననుమానముతో జగత్క_ర్తను సాధింపరాదు. 

“వ్యా ప్రబలము వలన క ర్మవశ్యత్వాదులు క రయందావహించు” నని 

పూర్వము చెప్పంబడినది. గావున (బహ్మము అనుమానగ మ్యము కానట్టిది. మరియు 
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(శుత్యనుకూల మైన అనుమానము [(బహ్మమునకై |ప్రమాణంబగుగాత |! వాక్య 

ములకైలేనో వి శాంతి,జెందుచోట [పామాణ్య మేర్ప్చడుచున్నది. (పత్యక్షాది. 

[పమాణములట్టుగాక నంతటను [పామాణ్యము గలిగి యుండునవి. 

వేదాంతవాక్యములకు [బహ్మమునందు తాత్పర్యమును నిర్ణయించు. 

లింగములు ఉపషకమాదుల గుచున్న వి, 

ఉప|క మోపసంహారా వభ్యాసో౭పూర్యతా ఫలం 

అర్గవాదోపప త్తీ చ లింగం తాత్పర్య నిర్ణయ. 

ఉప కమము ([పారంభము), ఉపసంహారము (సమా ప్రే), అభ్యాసము 

(పునఃపునరావృ త్రి). అపూర్వుత, ఫలము, ఆర్థవాదము, ఉపప త్రి యన(బడునవి, 

తాత్పర్యనిర్ణయ విషయమై లింగము లగుచున్నవి. కావున వేదాంత వాక్యములు 

(బబ్రహ్మయందు తాత్పర్యము కలిగియుండుట యుష్మకమాది లింగములతో నిర్ణ 

యింవ(బడునట్టిది. ఇట్టి నిర్ణయమే వేదాంతవాక్య (శవణ మన(బడుచున్నది. 

అజ్ఞాన పభ వం దుఃఖం జ్ఞానం తస్య నివ ర్రకం 

సర్యవేదాంత వాక్యానాం శ్రవణం త త్పవ ర్రకమ్. 

(శవణం నామ వాక్యానాం వై దికానాం పరాత్పరే 

ఉప కమాదిఖి ర్రింగైః నివే తాత్పర్య నిర్ణయః. 

అజ్ఞానము వలన కలుగు దుఃఖమును పోగొట్టు జ్ఞానము. సర్వవెదాంతవాక్య 

శ్రైవణమువలన నేర్ప్చడునది. శ్రవణ మనగా ? వై దిక వాక్యములు ఉప్మకమాది. 

లింగములతో పరాత్సరుండైన శివుని విషయమై తాత్పర్యము గరలిగియుండుటను 

నిర్ణయించుట యగును. 

ఉప్మకమము,  ఉపసంహారంబును గూడి - వేదాంతములు శివునందు 

తాత్పర్యము గలిగి యుండుటను నిర్ణయించుటకు-నొక లింగ మగునవి, 

శివునందు తాత్పర్య మనగా ? శివస్వరూపము, శివోపాననయు విషయ 

ములుగ (వేదాంతములు) గలిగియుండుట యగును. 

ఉపక మోపసంహారములకు నుదాహరణములు “నదేప సౌమ్యేదమగ. 
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ఆసీత్” “ఓ సౌమ్యుడా ? సృష్టికి పూర్వము జగము సన్మ యము గానే యుండెను” 

అని యుషకమము. “త త్వమసి” “బీవుడా ! నీవా పర మేశ్వరు. డంతర్యామిగ 

గలవాడవు” అని యువసంహారము. “ధాతు; (పసాదా న్మహిమాన మీశం” 

"వాను గహమువలన వరమెశ్వరుని కనుగొన జాలుదు” వని యుషకమము. 

“యః పరః; స మహేశ్వరః” “పణవాతీతు( డగువాడే మహే వాశ్వరు(డు” అని 

యువసంహార ము. 

“త్త శ్రమని 01 “సర్వో వై రు దః” “అందికాపతయ ఉమాపతయే” “యో 

వైరుదః స స భగవాన్ భూర్చువః సువః” అనునది యభ్యాసము. 

వెదేతర [ప్రమాణముతో సంబంధము లేకయుండుట ఆపూర్యత యన, 

బడును. ఫలము. [బహ్మజ్ఞానంబు; సృష్టిస్టితిలయాదుల( జేర్కొనుట మున్నగునది 

యర్ధవాదంబగును. ఎట్టి విరోధంబు లేకుండుట సర్వజ్ఞతాది సంప త్రియు నుపప త్రి 

యగును. 

ఇట్లు నుష్మకమాది షడ్విధ లింగములతో వేదాంత వాక్యములకు [బహ్మ 

యందు తాత్పర్యము కలదని (గహింపవలేెను. 

వేదాంతములు [బ్రహ్మపరంబులే గాక “ఆత్మావాఒరే (దష్ష్యవ్యః” ఇత్యాది 

.వాక్యములవలన  (బహ్మోసాసనవిధిపరంబు లగుననియు తెలియుచున్నది. 
“.బహ్మమును (బహ్మోపాసనమును సమర్థించు నెడ వాక్యభేద |: పసంగమగు” 

నని చెప్పగూడదు. 

రూప జ్ఞాపకంబగు నేతముతో రూప గతంబగు వస్తువు సిద్ధించునట్టు 

వేదాంతములు 'బహ్మోపాసనవరములైనను (బహ్మసిద్ధిం గలుగంజేయన వగుటచే 

ఉభయపరత్యమగుటయందు విరోధ మేమియు లేదు. 

దేశ్న : (బహ్మ జ్ఞానము (బహ్మవాచకశబ్దముతోడనే కలుగును గావున 

(బహ్మజ్ఞానవిధితో నేమి [ప్రయోజనము ? 

ఉత్తరము : (బహ్మవాచక శబ్దముతో బ్రహ్మ పదార్థము తెలియ(బడు 

చున్నను మంతములు మొదలగువానియందువలె (బ్రహ్మజ్ఞాన విధికి విరోధము 

గానరాదు. ఎట్టు (దవ్యదేవతాదులను విశద పజచు మంతములు చదువంబడు 

చుండగా [దవ్యాది పరిజ్ఞానము కలగినను మరల ననుష్టాన సమయమందు మంత 
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ములను స్మరింపవలెనని (రండవదగు) అనుష్టాన జ్ఞానమును కలుగంజేయునో 

జ కు న . న 
అట్టు వేదాంత వాక్యములు (బ్రహ్మజ్ఞాన విది పయోజకముల గుచున్న వని [గ్రహింప 

వలెను. 

ఉప్మకమము ఉపసంహారంబు గూడి యొక లింగము గావున లింగములు 

అరగుచున్నవి. 

తాత్పర్యమనగా- అర్జస్వరూపంబగు వస్తువు ఇష్టముగ గలదాని భావందబ 

గును, వ క్రభీష్టము వాక్యమునందుపచరింప(బడుటచే పె విధము తాత్పర్య 

శశ్రారము( గహించునది, 
టి 

కల్పాదియందు వేదమునంతయు [పవ రిలంజేయు పరమేశ్వరుని యిచ్చ- 

పేవాహానాది న్యాయముతో సిదర్ధమె వేదార్థవిషయంబగునట్టిది. 

వేదము - శబ బహ్మంబనంబడును. వేరువేరుగ చెప్పంబడిన బుగాది వేద 

వాక్యములు జీవాత్మభో గ్యంబు లగుచున్నవి. వెదాధిష్టాత.పరమాత్మ యొక (డేను. 

“వివక్ష యవివక్షయు వాక్యార్థ (పతిపాదనయందు శబ్దశ క్రివలన తెలియ. 

బడునది. విధిశ కితో _గహింపంబడునదంతయు వివక్ష యగుచున్నది. విధిశ క్రి 

రహితంబగునది యవివక్షిత మన(బడును.'” ఈ రీతి యంతయు లోకవాక్య 

ములకు నతిశయముగ సంబంధించునది; వేదమునందై తేనో న్యాయము(బట్టి 

తాత్పర్య మేర్పడునది. 

“త త్వమసి” “జీవు(డు శరీరముగ కలవాడు పరమాత్మ” యని తొమ్మిది 

పర్యాయంబులును, “యో వై రుద్రః స భగవాన్” ,బహ్మవిష్ణు మహేశ్వరాది 
[కమముతో భగవచ్చద్దారమగు కల్యాణగుణవ త్వ్వము పతి వర్యాయంబు నభ్య 
సింపంబడుచున్నవి. 

అణువునకంటె నణువును ఆకాళాదులకన్న గొప్పవాడు నగు పరమాత్మ. 

[పాణి హృదయగుహయందు [పాణలింగస్వరూపముతో వ ర్రిలువాడు, సకలకరాతీత 

మహత్యము కలిగియుండు మహేశ్వరుని లింగాంగ సాహిత్యముతో నుపాసించి 

తదను గహమువలన సంసార'క్తేశము లేనివాడై నిరతిశయానంద స్వరూపము గల 

రివునితో నత్యంత సామ్యము గల సాయుజ్యము( బొందువాడు జీవాత్మ యని 

మం తార్థము. 
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(పశ్న : ఉత్ప త్రివిధి; వినియోగవిధి, ఆధికారవిధి యని విధితయము 

గలదు గదా; ఇందెద్దియు నుపయు క్రము కానందున [పయోగవిధియు సంభ 

వించుట లేదు. 

ఉత్స త్రివిధియనగా : 

ఒకానొక విధియిక స్యరూపంబగును, (పతి విధికిని కర్త యవసర 

మగుటచే విధివాక్యము ననుసరించి యధికారిని పేర్కొనవలసీ వచ్చును. 

వినియోగవిధియనగా ; 

అధికారికి వలయు సాధనముల ననుసంధించుట యగును. 

ఆఅధికారవిధియనగా : 

అర్గవాదమువలన న్పురించు నత్యవసరాంశ మును విశదపఅచుట యగును. 

ఇవ్వాని సమష్టిపయోగ విధి యన(బడును, 

అనగా మొదట విధివాక్యము, సాధనములు, అధికారియు కూడి [ప్రయోగ 

విధి యగునని తెరియనగును. 

ఉత్తరము : అధ్యాహార ముతోడ నుత్ప త్రివిధి సిద్దింపగా _పకరణవళమున 
శమదమాది సంపన్నుడై పరమేశ్వరు నుపాసింపవలెనని వినియోగనిధి యప 
పన్నంబగునది; కావున ర్మాతిస్త్తతన్యాయముతో “జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే 

సర్వపా శెః” ఇత్యాద్యర్థ వాద వాక్యములవలన నేర్పడు మోక్షకాము(డు (బ్రహ్మము 

నుపాసింపవలెనని యధికారవిధియు; “మోకు పేక్షగలవాడు శమదమాదిసంపత్తి 

గలిగి బహ్మోపాసకు(డు గావలె” నని పయోపవిధియ సంభవించుచున్నవి, 

“నంసారబంధ నిర్ముక్తుడు కాగోరినవాడు పరమేశ్వరుని జూడవలె” నని 

యుత్ప త్రివిధి కవకాశము కలుగునది. (ఇట నధ్యాహారము. సంసార విమోచనేచ్చుః 

అను పదమునకు). 
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“ర్మాతులందన్న దానము. గావించువారు (పతిష్టితులగుదు” రనుటలో-ర్మాతి 

స్మతమునకు (పతిష్టాకాము, డధికారి యగునట్లు మోక్షకాముడు (బహ్మజ్ఞానమున 

కధికాది యగుచున్న వాడు. 

ఇట్లు వేదాంతముల. జెందిన పయోగవిధితో న,పత్యక్ష మైన (బహ్మజ్ఞానం 

బేర్పడును గావున పునః పత్యక్ష జ్ఞానార్థము బహ్మోపాసనము( గావింపవలెనని 

వేదాంతములు విశదీకరించుచున్న వని గు ర్రెరుగునది. 

(పశ్న వ ఓయీ! (బహ్మజ్ఞానవిధి యు క్రముకాడు, “ఆత్మా వారే (దష్టవ్యః” 

నిత్యము నిర్వికారము విశుద్ధంబు నగు పరమాత్మవిషయ మై కర్మక రృృబావము 

కూడదు. కర్మక రృభాపముతోడనే విధి యేర్పడునది గదా! ఉత్పత్తి [పాపి 
వికార సంస్కారము లనంబడునవి పరమాత్మ యందు సంభ వింపనట్టివి, 

స్వతం తఫల|పా పికె సక్తున్యాయముతో కర్మకారక భావమును విసర్జించి 

కరణత్వముకొరకై “ఆత్మనా పశ్యత్” అని చెప్పవలెను గాదా? మరియు సక్తువు 

లకును (బహ్మమునకును వ్యత్యాసము గలదు. హవన [కియవలన భస్మీభావమన( 
బడు విశేషము సక్తువులకు కలుగుట (బేసి శబ్దముతో కరణత్వము, అర్థమువలన 

కర్మత్వంబు నెర్పుడుచున్నవి. ఇట్టి వికారము _బహ్మమునందు సంభవింపదు 

గావున వేదాంత ములకు (బహ్మజ్ఞానవిధిపర త్యము కూడదు గదా! 

ఉత్స త్తియనగా- కియాజన్యఫలము; (పా ప్రియనగా-వూర్వము అలభ్యమై 

(పస్తుతము లభ్యమగుట; వికారమనగా_మార్చు; సంస్కారమనగా శుద్ది నాపాదిం 

చుట యని గు ర్రెరుగవలెను. 

ఊ త్రరము : కర్మత్వాద్శిపయుకములగు  నుత్పత్యాదు లాత్మయందు 

లేకున్నను క రకు వలయు మోక్షఫలము కొరకు విధి యుపపన్నంబగుచున్నది. 

(ప్రాప్తియుండగా విధి యెట్టనినచో పాప్తీ పాక్షికమా ? నిత్యమా ? ద్వివిధ పా ప్రీ 

యున్నను నియమాది విధి సంభవించునది, 

(పశ్న : ఓయీ! అట్టయినచో వేదాంతములు విధిపరములు (బహ్మ 

పరములు నగుట యు క్రము కాదు. “రూవనివేదకమగు నేత్రము వస్తువునుగూడ 
తెలుపునట్టు వేదాంతములు విధిపరములై నమ | బహ్మ పరములగు” నని చెప్పుటయు 

సమంజసము కాదు. 

1.6) 
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ఎంరుకనంగా? కన్ను వస్తువు జెందుసపుడు అనపేక్షితముగానే (పతి 

వస్తువును తెలుపునట్టిది. శబ్దము అట్టుగాక తాత్పర్యము గల చోట పమాణంబగునది. 

కావున వేదాంతములు |బహ్యం( దెలువుననియు, |బహ్మోపాసనను విధించుననియు 

ననుట పొసగదు గదా? 

ఉతరము : “సమిధో యజతి” ఇత్యాధి వాక్యములు-పంచ |పయాజము 

లన౯బడు కర్మలను విధించుటయు పంచ పయాజానుష్టాన [క్రమ విధాయకంబు 

లగుటయు ఇట్లు ఉభయపరత్వ ముండుట(జేసి వేదాంతవాక్యంబులును |బహ్మ 

(పమావకముల గుటయు మోవష్షోపకారక (బహ్మజ్ఞాన విధాయకంబులగుటయు 

యు క్రములగుచున్నవి. సమిదాది వాక్యములు. చదువువారికి నర్ధమును అనుష్టాన 

క్రమమును తెలుపుగాత యని యుద్దేశించి పర మేశ్వరునిచే సక్రమముగా నుచ్చరింప( 

బడిన కతన నవ్వానికి పంచ్వపయాజ విధాసమందును త దనుష్టాన క మమందును 

తాత్పర్యము సమంజసమగుచున్న ది. 

శివారాధ నమందు గంధాక్షత పుష్పబిల్వ ధూపదీపనై వేద్యాదుల( జెప్పునెడ 

త|త్కమము తధ నుష్టానబోధయు నేర్పడుచున్నవి గావున వేదాంతములు ఉభయ 

సరములగుటలో ఎట్టి యభ్యంతర ము లేదని సిద్దాంతము. 

(పశ్న : [బహ్మము వేదవాక్యమువ లననే తెలియుచుండగా వేదములు 

[బహ్మ జ్ఞానమును విధించుట ని|ష్ప యోజన మగునది. [పయోజనంబు పూర్వజ్ఞానము 

వలననే కలుగును గదా! 

ఉతరము : |బహ్మము వేదవాక్యమువలన పరోక్షముగా తెరియ(బడు 

అల్ల అట అట్లీ చున్నందున తత్సాఇుత్కారమునతై (బహ్మజ్ఞాన విధి యుపపన్న౦బగుచున్నది. 

వరోక్ష జ్ఞానమునకు, అపరోక్ష జ్ఞానమునకు, భేద మెట్టనంగా? శబ్ద జన్యజ్ఞానము 

[బహ్మదర్శనమునకు కారణము గానట్టిది; ఉపాసనాత్మక జ్ఞానము [బహ్మ సాక 

త్కారమును కలుగ (జేయునది. 

“ధ్యాత్వా ముని ర్ల్షచ్చతి భూతయోనిం 

సమ స్తసాక్షిం తమసఃపరసాత్ " 

“పాణుల నుదయింపంజేయువాడు, సకల జీవపేరకుండు, [పకృత్య 
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'శీతుండు నగు పరమాత్మను ధ్యానించి, బహ్మ సాఇుత్కారము. బొందువాడగును. 

ఇట్టి యుపాసకుని ముని యందురు.” 

“జ్ఞాన నిర్మథనా దేవ పాశం దహతి పండితః” 

“ఆత్మను ఆరణిగాను, [పణనము నుత్తరారణిగా నమర్చి జ్ఞానమన(బడు 

మధనమువలన విజ్ఞానము గలవాడై సంసార పాశమును దహించును.” 

జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపా శై: 

“పరమేశ్వరుని కనుగొని సర్వవిధ సంసార పాశములనుండి విడిబడును.” 

“ఈశం తం జాతా అమృతా భవంతి” 
షా 

“సర్వజగ మును కాసించు మహాదేవుని కనుగొనినవారు ముక్తులగుదురు.” 

ఇట్లు (శుతులు వక్కాణించుచుండుటచే (బహ్మ(గూర్చిన (ప్రత్యక్షజ్ఞానము మా్యతము 

మోక్ష[పదమైనదని |గహింపవలెను, 

“కోతవ్యః (శుతివా క్యభ్యో మంతవ్య శ్చోపప త్తి భిః 

జ్ఞాత్వా చ సతతం ధ్యేయః ఏతే దర్శన హతవళో 

“వేదవాక్యములవలన వేద వాక్యార్గంటిగు [బ్రహ్మమును గురించి వినవలెను. 

మరియు అనేక విధములైన సమర్గనములతో ఇద మిత్సమని నిష్కర్థిత బుద్ధి( గలిగి 

యుండ వలెను. ఇట్టు శ్రవణ మననములతో |బహ్మమును నిర్ధారించుకొని నిత్యము 

ధ్యానింపవలెను. ఇట్టి శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసనములు |[బహ్మ దర్శనమునకు 

కారణములగుచున్న వి. 

ఇట్టి తటి [శవణమువలనను, మననమువలనను కలుగు పరిజ్ఞానముతో 

కూడిన ధ్యానము [బహ్మసాఇుత్కార ము( గలుగజేయునదని విశదీకరింప6బడినది. 

మరియు దిగువ (శుతులందు ఉపాసనాత్మక జ్ఞానము మోక్షఫలకమని విధింహ( 

బడుచున్నది. 

“ఆత్మన్యేవాత్మానం పశ్యేత్” “మనోబుర్భ్యాది విశిష్టమగు హృద యమందు 

హృదయ స్థాసీయ మైన శివలింగమందును ఆథవా జీవాత్మ యందు పరమాత్మ( 

జూడ వలెను.” 
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“శంభు రాకాశమధ్యె ధ్యేయః'' “హా హృదయాకాశమునందు శంకరుని. 

ధ్యానింపవలెను.” 

“తజ్జ్ఞలానీతీ శాంత ఉపాసీత” “శ మదమాది సంపన్ను డై సృష్టి స్టీతి లయ 

ములు మూడును పర మేశ్వరుసివలననే జరుగుచున్నవని జగ త్కారణముగ 

(బ్రహ్మను భావింపవలెను. 

“పాచిన యోగ్యోపాస్వ” “పూర్వికుల ననుసరించు నుపాసకుడా! బహ్మము 

నుపాసించుము.” 

““బహ్మవిదాప్నోతి పరం” “బహ్మోపాసకు(డు [బహ్మమును పొందును” 

ఇత్యాది వాక్యములయందు [బహ్మస్వరూపము నుపాసించుటయు తత్సలాదికంబు 

నుపదేశింప(బడినవి. 

అట్టు (బహ్మ సాశాత్యా రమునకు |బహ్మోపాసనము అనవసరమగుచో 

సత్యత్వాది విశిష్టమగు [బహ్మముతో నేక కాలమందు కోరిక లన్ని యు సిద్దించుట, 

మరియు బ్రహ్మ సాకాత్కారంబు ఎట్టు సమకూరును ? 

కావున “సత్యం జ్ఞ జ్రాన మనంతం |బహ్మ” “ఆనందో |[బహ్మ'’' “ఆకాశ 

శరీరం |బహ్మ” “సత్యాత్మ పాణారామం మనఆనందం శాంతిసమృద్ద 

మమృతం"” “బుతం సత్యం పరం|బహ్మ.పురుషం కృష్ణపింగళం, ఊర్జ్వరేతం 

విరూపాక్షం” అని సత్యజ్ఞానానంద స్వరూపంబు తనయందు తాను వి శ్రాంతి( 

జెందునదియు; సమ స ఉప దవకళంకములు బొత్తుగా లేనిదియు, సకల శుభాత్మక 

మైనదియు, ఎప్పుడును ఎడ బాయనట్టి పరమశ క్రితో విచితరూపము గలదగుటచే 

నలుపు ఎరుపు తెలుపు కూడిన వన్నెగలదియు మూడు కన్నులు గలదియు నగు 

[బహ్మము- ఉప్మకమాది తాత్సర్యలింగ ములతో నిరూపింపబడుచున్న యది. 

“యో వేద నిహితం గుహాయాం” “ప్రావీన యోగ్యోపాస్వ” అనుచో 

“వేద” గు ర్రెరుగుము? “ఉపాస్వ” ఉపాసించుము! ఇట్టు జ్ఞానము ఉపాసనము 

ఏకార్థకములుగా నుపదేశింప(బడుచున్న వి. 

“సర్వాన్ కామాన్" ఇత్యాది వాక్యములందు ఉపాసకులకు [బహ్మముతో 

గూడ సకల కామావాప్తి యేర్చడునని విశ దమగుచున్నది. 
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కావున నిష్కామము నిజవర్ణాశ మోచితంబు నగు ధర్మము నాచరించుచు 

పానపత వతము ననుష్టించువాడును నిషిద్దకామ్యక ర్మరహితుండును _శుతిస్కృతి 

చోదితంబగు కర్మా నుష్టానమువలన చిత్తశుద్ది గలవాడును శమదమాదిసంపన్నంబగు 

పరమ శివభ క్తి గలవాడు నగు ముముక్షువె (శేష్టశుతులవలన పరబహ్మము శివాభి 
'దేయంబని తెలిసికొని పర మేశ్యరు నుపాసింపవలెనని జ్ఞానాత్మ కంబగు (బహ్మో 

పాసన విధింపంబడుట యుపపన్నంబగుచున్న యది. 

శబ్బజ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట నత్యంతచిత్తెక్కాగతతో సాధింపందగు 

ఉపాసనాత్మకంబైన జ్ఞానంబే మోశార్థము ఉపయోగిం చునట్టిది; శబ్బజ్ఞానము 

వలననే బంధవిము క్రి కలుగునది కాదు. ధ్యానము, ఉపాసన మున్నగు పదములతో 

చెప్పబడు నిరంతర స్మరణాధిక్యము జ్ఞాన మన(బడుచున్న ది. ఇట్టు చెప్పుటచే 

అహం |బహ్మాస్మి" అను మహావాక్యమును వినుటతోడనే కృతార్థతను భావించు 

వారు తమ సిద్దాంత మసంగ తమని బోధింప(డుచున్న వారు. 

ఉపాసనాత్మకజ్ఞానంబును సాజాత్ మోక్షసాధనము గాక (బ్రహ్మ సాక్షా 

తార ముద్యారా జన్మ రాహిత్యము ( గలుగజేయునది. 

హృదయాకాశమన(గా ఎ 

పర మేశ్వరుండు హృద యమందుండు ప్రాణలింగ స్వరూపమగును. “లింగ 

సుష పికి అని హంసోపనిషత్తు_హృదయాకాశ మధ్యవ ర్రియగు శివునకు లింగ 

రూపముండునని చెప్పుచున్నది, మరియు “తదోకో[గజ్వలనం” “హార్దానుగృహీతః 

శతాధికయా” ఇత్యాది సూతములందు హృదయగుహావ ర్రియగు (పాణలింగము 

నుపాసించువారికే శివానుగహమువలన  (బహ్మనాడీద్వారా శరీరమునుండి 

వెడలుటను సూ; తకారుడు నిర్ధారించియున్నవాడు. 

(బహ్మస్వరూపమును [(బహ్మోపాసనను తత్సలవిశేషంబును నిరూసపిం 

చుటకై “బహ్మవిదాప్నోతి పరం”అని |పారంభించి ఆ (బహ్మయెట్టిది ? [బ్రహ్మ 

జ్ఞాన మెట్టు కలుగును ? ఫల మెద్ది ?) అను మూడు [పశ్నలకు సమాధానముగ 

“సత్యం జ్ఞ జాన మనంతం |బహ్మ” “మో వేద నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమన్” 

' “సోజవ్నతే సర్వాన్ కామాం తృహ వ్రివ్మణా విపశ్చితా” ఆని యుదాహరించి 

యున్నవారు. ' 
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ఈ భాష్యమునందు - పథ మాధ్యాయ మున బ్రహ్మ స్యరూపము; ద్వితీం 

ధ్యాయములో _పాణలింగస్యరూపంబగు పరమాత్మ నుపాసించు విధానము; త 

యాధ్యాయమందు నిరతిశయానంద రూపంబగు ఫలము; చతుర్ధాధ్యాయమున 

సమరూష పా ప్రిద్వారా శివసాయుజ్యము చేకూరుటయు చెప్ప(బడినవి. 

(శుతి వాక్యమునందు “బహ్మణాస సహ” అని యుండుటచే _(బహ్మము 

కూడి వేరుగా నుండుటయే ము క్రి స్యరూపమని తెలియుచున్నది. 

న్యాయరక్షామణి మొదలగు (గంధములందు చెప్పబడిన ము క్రి యసం! 

ని పె (శుతివాక్యమువలన [(గహింపనగును,. 

“వేదాంతవాక్యములు ఉపాసనను  విధింపకుండునెడ వేదాంతమ 
[బహ్మను వతిపాదించుట నిరుపయోగమగును. కావున [బహ్మపర వాక్యమ 

[బహ్మ[పాప్వుపాయంబగు నుపాసనను విధింపనిది మోక్షమన(బడు. మహాపుర 

ర్దమును కలుగంజేయ6ంజాలకున్న వి” ఇట్టు తాత్పర్యలింగమగు ఉపప త్రియు & 

నీనావిధికిని కలదని విశద మెనది. 

“బీర్ణశిర్మోవతః” అనుచో శిరో వతమన(గా-_ పాశుపత [వతంబగును. 

[వతము నాచరించినవారి కే (బహ్మవిద్య నుపదేకింపవలెనని శుతులును సూత 

హితాది పురాణవచనంబులును బాగుగా చెప్పుచున్నవి. 

మొదట (|బహ్మము నుపాసించుటకు సాధారణజ్ఞానము కలిగిన తరు; 

[శ్రవణ మననములు సహజముగ నేర్పడునవగుటచేత నవ్వానికి విధి యనవ 

మగుచున్నది. 

ఇట కివోపపదము __ తినెతంబగు పరమాత్మ - ఆతి శేష్టమగు విశ 

శుభగుణములకు నాధారంబగుట(జేసి ముముక్షువల యుపాససకు ముఖ్యవిష( 

బగునని న్ఫురింపజేయునది, 

శివ ఏకో ధ్యేయః శివంకరః సర్వమన్య త్పరిత్యజ్య” 
“రివ డొకడే ధ్యానింప(దగినవాడు. ఐహికాముష్మిక శుభఫలము 

పర మపురుషార్హ మైన మోక్షమును కలుగజేయువాడు గావున శివేతర దేవత 

అచేతనములనున్ను ధ్యానింపంగూడదు” అని యధర్వ శిఖోపనిషత్తు _ శివ 

ధర్మార్గ కామమోశార్భము ఉపాస్యత్వంబని వివరించినది. 
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అట్టు కానిచో సంసారపాశమునుండి విడిబడుట యెట్లు సంభవించును ? 

శివత్వమనగా. సమ స్తదోషకళంక ములు పూర్తిగా లేనట్టి సర్వోత్క్బృష్టమగు మంగ 

శమున కాస్పద మగునట్టి స్వరూపంబగును. ఇట్టి శివజ్ఞానమువలన మోక్షఫలము 

చేకూరునది. 

“యుదా చర్మవదాకాశం వెష్టయిష్యంతి మానవాః 

తదా శివ మవిజ్ఞాయ దుఃఖస్యాంతో భవిష్యతి.” 

“మానవులు మానవపదోపలక్షితులగు దేవతలును ఆకాశమును చర్మను 

వలె చుట్టగలిగినచో నివు నుపాసింపకయే దుఃఖవినాశము (మోక్షమును పొంద 

గలుగుదురు.” 

ఆకాశమును చర్మనువలె పరివేష్టించుట కూడ నట్టు శివుని విడిచి యన్యులను 

ధ్యానించుటవలన జన్మరాహిత్య మసంభవమని తెలియునది. మరియు “శివ వక్షో 

ధ్యేయః*”” అను [శుతియు మోక్షము గోరువారు శివేతరదేవతల నుపాసించుటను 

నిషేధించునది. గావున శివాఖ్యమగు పర|బహ్మమును మోక్షకాములు ధ్యానించి 

కనుగొనవ లెను. 

ఇట్టు తాత్సర్యలింగ సమన్వయముతో వేదాంతములు (బహ్మ్మపతిపాదక 

ములె (బహ్మోపాసన విధాయకములగుటయు సమంజస మగుచున్నయది. 

“భాష్యవిదులైన మహానుభావులు భాష్యార్థ మును సరసముగా కనుగొన(జాలు 

దురు. మరియు తమ యభీష్ట పదములను వర్ణించుచు భాష్యమునకు సారస్యము. 
జకూర్చుదురు” అను న్యాయము ననుసరించి శ్రీవారు స్వాభీష్టశివపదమును వివ 
రించినవారు. 

పర మవిశుద్ధి యనగా : 

సంసారమాలిన్యమును తొలగించుట యగును. 

మంగళభాజనత్వ మనా ; 

సత్యసంకల్పత్వాది మంగళగుణములు కలిగియుండుట యగును. ఈ 
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రెండును ముముక్షువునకు కావలసినవగుట చే శివశబ్బమందు సీ రెండర్థములుండుట 

చేతను ముముక్షుధ్యేయత్వము శివృనకే చెల్లుచున్నది. 

ఇట్టు చెప్పుటవలన పరబహ్మము నామరూపరహిత మైనదని నిరూపించునవి 

శివేతర దెవతాపరములు నగు భాష్యములు సర్వ పమాణ సంబద్ధ ములు కానందున 

““జిజ్ఞాసువులగు ముముక్షువులందరును శాంభవదీక్షితు లె శివునినే పూజింపవలెను 

ధ్యానింపవ లెను సాకుత్కరించుకొనవ లెను” అని విశదమగుచున్నది. 

|బహ్మమీమాంసా శాస్త్రము నారంభించుటను సాధించు ఈ చతుఃసూ తి ఆ 

శుద్దాద్వెతు లకు ఉపపన్నంబగునది కాదు. ఎందుకనగా? వారి వక్షమున విషయము 

[ప్రయోజనంబు పొసగనట్టివి. 

విషయ మనగా _ సామాన్యముగా తెలియునది విశేషముగా తెలియనిది 

గదా; పూర్తిగా తెలియకున్నను, తెలిసినను జిజ్ఞాస (తెలిసికొనం గోరిక్స యుండ 

జాలదు. |బహ్మము నిర్వి శేష (నిర్ణణ్యమగుటచేె సామాన్యముగ తెలియునది కాదు 

మరియు విశేషముగ తెలియునదియు కాదు గావున పర్మబహ్మమును గూర్చి తెలిసి 

కొనవలెనను తలంపు పొసగనిదగుచున్న ది. 

మరియు వారి పక్షమున - ఉత్తర మీమాంసయందు విషయమెద్ది ? 

[బహ్మమా? భేదమిథ్యయా ? జీవ బహ్మైక్యమా ? (బహ్మము వేదకము గాకుం 

డుటచే విషయము కాజాలదు. వేద్య మనునెడ ఘటాదులవలె ఆనుభవ దూరము 

కావలసివచ్చును. బహ్మము వెద్య మగుట వ్యావహారికంబను చో ఘటవేద్యత్వము 

నట్టిదే యగు గాన _బహ్మము విషయంబనుట కూడదు. ఇంక భేదమిథ్యాత్వము - 
దృశ్యత్వాదులతో భేదమును పాటించి, యట్టి భేదమునకు మిథ్యాత్వమును భావిం 

చుటచె శాస్త్రము సార్థక మగుట లేదు. 

త తద్వసువుల ధర్మములను నిజముగా తెలుపు _పత్యక్షాది [ప్రమాణము 

లకు (ప్రపంచ మిథ్యాత్వము విరుద్ద మగుటచే భేద మిథ్యాత్వము శాస్తారవతిపాద్య 
మగుటను విషయము కాకుండును. 

జఉవబ హ్మైక్యము విషయ మనునెడ (బహ్మము వేద్యము కావలసివచ్చును. 

(బహ్మశబ్దముతో (బహ్మమును తెలిసికొనునెడ | బహ్మమునకును జీవునకును ఏకత్వ 

మును చెప్పుటకు శక్యముకాదు. జీవాత్మ యొకడే యని చెప్పినంతమా[తమున జీవ 
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'బహ్మైక్యము సిద్ధింపదు గదా; ఘట మొకటి యనినంతన ఘటప టెక త్వము 

ఏర్పడునా ? “అయమాత్మా (బహ్మ” ఇత్యాది వాక్యములందు శబ్దమువలన జీవ 
(a) 

దిహ్మా క్యజ్ఞానము అంగీకరింప(బడినను బ్రహ్మ మే [ప్రధానముగా శాస్త్రపతిపా 

ద్యంబని నిర్భారింపవలసీ వచ్చును. 

ఇ(క [పయోజనంబు నదె ప్రతమున పొసగదు. అవాంతర పయోజన 

మనియు, పరమ్మపయోజన మనియు |పయోజనము ద్వివిధము; ఈ రెంటిలో 

(పస్తుతంబగు వాక జన్యజ్ఞానము, ఆజాన నివ రకము కాదను నంశము సర్వసమ్మ 
—_ (= రో po] 

తమె గదా! 

అదె కతమతములో వసిష్ట పరాశర వేదవ్యాసాడులకు కలుగని జ్ఞానము 

తదితరులకు కలుగునని భావించుట మిక్కిలి యసంగత మగునది; ఒకవేళ వారికి 

జ్ఞానము కలిగినదనునెడ భేదము భాసింపకుండెడిది. అట్టి (పతిభాస తొలగునని 

చెప్పునెడ వారితో నేకిభవించు (ఇతర) జీవులందరికిని తొలగవలసివచ్చును గాన 

'నెవ్యిధముగను శాస్తారంభమునకు వీలు చిక్కుటలేదు. పరమ పయోజనంబగు 

జీవ్యబహ్మైక్యంబు సిద్దింపదు. ఎందుకనగా ? జీవేశ్వర భేదము శాస్రసమ్మత మై 

మిథ్య గాకుండుటచేత నెప్పటికి నభేదమును సాధింపరాచు. 

ఇందు మొదటి సూతము అ ద్ర్వైతులకు సంగతము కాకుండును. వారు 

ఆధ త్యా అ జ “ 
జీవ బహ్మెక్యము శ్రాస్ర్రవిషయమని యంగీక రించుటదే (టహ్మ జిజ్ఞాసా పదము 

సారక మగుటలేదు. [బహ్మశబమువలన (బహ్మము బిజ్లా స్యంబగును గాని జీవ 
థి ౦ sy 

(బహ్మైక్యము జిజ్ఞాస్యము కాజాలదు. 

ధర్మ జిజ్ఞాసా పదము _ ధర్మము విచారణీయమనియు ధర్మాధర్మముల 

యేకీభావము కాదనియు తెలుపునట్టు _(బహ్మజిజ్ఞాసా పదము |బహ్మము మా(తము 

విచారణీయంబని విశద పజచుచున్నది. 

రెండవ సూ[తంబు నసంగతము. “జగత్కా_రణత్య'' మను లక్షణవి శే 

షము |బహ్మము నిర్విశేష మనుటను సహింపదు. మరియు సర్వజ్ఞతాది గుణములు 

(పకి పము లగుచున్న వి. (బహ్మము వస్తుమాతమని చెప్పు నెడ నొకానాక పాషాణ 

.ము(గూర్చి అ జ్ఞత్వాదులును లక్షణములగుచున్నవి గావున (బహ్మమునకు జగత్తార 

ణత్వ లక్షణమును (పతిపాదించు ద్వితీయ స్మూతంబు ఉపపన్నమగుటలేదు. 
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మూడవ సూూతంబు నఘటితము. నిర్వి శేష (బహ్మము తాత్పర్య విషయ 

మగుచుండగా కాస్త్రకారణత్వముతో నేర్పడు సర్వజత్వాది గుణములను సమర్గిం 
ఖా త 

చుట యెట్టు పొసగును ? సర్వజ్ఞత్వాదులను సమరించునెడ |బహ్మము సగుణం 
థి 

బగును. ఈ సూతము (బహ్మమునకు సర్వజ్ఞత్వమును సమర్థించుట కే బ్రహ్మము 

వేదాదిశాస్త్రయోని యని విశదపజచునడి. సర్యజత్య సమరనము నిర్విశేషత్వ 
© ఏఏ గాం 

విరుద్దమగుటచే నాయ్యంబును కాదు, 

ఇటు నాలుగవ సూ తంబు పతికూల మగుచున్నది. 
య 

ఎందుకనగా ? వేదాంతవాక్యములు ద్రాంతి(బో గొట్టు వాక్యార్గ జ్ఞానమును 

కలిగించునవిగ సపయోజనములగుచున్న వని యదైె తులు చెప్పుచున్న ందున 

వాక్యార్థ జ్ఞానమువలననే సంసారబంధము తొలగుట శా స్త్ర విరుద్రంబు [పత్యక్షవిరు 

ద్దంబు నగుటచే నంగీకార్యము కాజాలదు, 

ఇకను శివేతరదేవతల( [బతిపాదించు భాష్యము లన్నియు సతి సూత 

విరుద్దములగునవి. మరియు (శ్రీకర భాష్యంబు సమంజసము గానట్టిది. అందలి భేవా 

భేద సిద్దాంతము పరస్పరవిరోధము గలయట్టిది. బహ్మము సగుణంబు నిర్లు 
ణంబు, జీవుండు ఖద్యోతమువలె |పకాశరూపు(డు అ_పకాశరూవు(డును, ఇట్లు 

పరస్పరవిరోధముగ ల (పతిపాదనల వలనను అనేకక రల నిరూపణ వలనను 

[పాచీనము గాకుండుటను (గాహ్యంబగుట లేదు. 

ఇందువలన శ్రీకర ఢీ భాష్యాదులు ఉపాదేయములు కావనియు నిరుణ 

[బ్రహ్మవాదము గాని విష్ణపారమ్యము గాని జగ్మదృహ్మాద్వైతవాదము గాని శూన్య 

వాదముగాని సంగతములు కావని విశద మైనది. 

ఇయ్యది శ్రీ సీలకంఠ భగవత్పాదకృత ఇారీర క _బహ్మమీమాంసా 

సూత భాష్యమున (పథమాధ్యాయ [పథమపాదగత 

చతురసూ తాం రీకరణము,. 
థి 

ఓం తత్సత్ 



శ్రీ పార్వతీరాజరా జేశ్వరాభ్యాం నమః 

(శ్రీ నీలకంఠ భగవత్సాదకృత 

శారీరక (బహ్మామీమాంసా సూ తభాష్యము 

[ఆం|ధ్రీకరణము | 

“అథాతో _బహ్మ జిజ్ఞాసా” మొదలుకొని “తత్తు సమన్వయాత్” వరకు గల. 

నాలుగు నూతములందు బాగుగా చెప్పంబడిన |చిహ్మలక్షణము (పధానము 

(పకృతి) నందు వర్రించునని యాశంకించి దిగువ సూ|తమును శ్రీ వేదవ్యాస 

భగవానులు ఉదాహరించియున్న వారు. 

సూ. ఈక్షతే ర్నాశబ్దమ్. 1-1-9 

శబ్ద పమాణముబచే సాధింపరానిది అశబ్రమనంబడును. అనగా (ప్రధానము. 

జగత్కారణము కాదు. (శుతియందు ఈక తిక ముండుటవలనని సూతార్థ ము. 

“సదేవ సౌమ్యేద మగ ఆసీ దేకమేవాద్వితీయమ్” ఛాందోగ్యము. 

“త దైక్షత బహు స్యాం పజాయేయ” 

ఇ (ట సృష్టికి పూర్వమగు సత్పదార్థము (బహ్మమా ?' (పధానమా ?' అని. 

సందేహము. 

(ప్రశ్న : ప్రధానము జగత్కారణమగుట పొసగునది. ఎట్టనగా ? 

“అజా మేకాం లోహిత శుక్ర కృష్ణాం 

బహ్వీం |పజాం జనయంతీం సరూపామ్” 

“ర క్త శుక్ల కృష్ణ వర్గము లతో రజః సత్య తమో గుణములు కలదియు,,. 

నిత్యయు వకయు నగు (పకృతి - తనతో సమానములగు రూపగుణములు గల 

౧గునేక |, షాబుంను పటించునదిో 



Ey) శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

ఇట్లు (శుత్యంతరమున గానంబడుచున్నందున రజః సత్య తమోరూపిణి 

యగు సాంఖ్యపకృతియె జగత్కారణమని చెప్పవలెను. బీివాత్మ్హయు (పకృతి 

ననుసరించువాడ గుట చే సచ్చాబ్బవాచ్యుండ గువాడు. ఇట్టి ప్రకృతికి రజఃస త్యగుణముల 

యొక్క సంబధమువలన [కియాజ్ఞానశక్తుల సంయోగ _మెర్పడుచున్నందున 

జగత్కారణత్వము సిద్దించుచున్నది. [ప్రధానము అచేతన మగుటచే జగ్మదూపముగ 

పరిణమించుట పొసగునది, పర మేశ్వరు(డు- చెతను(డు కూటస్టుడు నగుటం జేసి 

జగదాకారముగ పరిణమించువాడు కాడు. పరిణామమనగా _ కారణమునకు కలుగు 

వికారము గదా ! ఇట్టి న్యాయమువలన శ్రుతి పమాణము వలనను |పధాన మే సచ్చటబ్ది 

వాచ్యంబై జగ త్కారణమగును కాదా? 

ఉత్తరము : “తదైక్షత బహు స్యాం |[పజాయేయ” అను వాక్యమున 

“బహ్మము అనేకము నగుదును గాక యని తలచెను.” గల చేతనధర్మ మగు బహు 

భవన సంకల్పము. అచేతనమగు (ప్రకృతికి సంభవింపదు గదా 1 “బహ్వీం |పజాం” 

అను [ప్రమాణము ననుసరించి సాంఖ్య (ప్రకృతికి జగత్కారణత్వమును సాధింప 

రాదు. మున్ముందీ భాష్యమున “చమసవద విశేషాత్” అను సూత వివరణము 

నందు _ మాయ (పకృతి) పర మేళ్వరు నా|శయించియే బహు పజాజనయి| తి 

యగునని నిరూపింపగలము గాన నిట వివరింపలేదు. 

మరియు రజఃస త్వరూపిణి యగుటచే (కియాజ్ఞానళ కి సంబంధము |పధాన 

మునకు కలదని చెప్పటయు సంగతము కాదు. సాంఖ్యమతమున (పకృతి - తిగు 

ణాత్మిక యగుటచే తమోగుణమును విడదీసి రజఃస త్య సంబంధమును చెప్ప 

కూడదు. “తమస్సు .క్షీణించినపుడు రజఃస త్రములతిశయించుటచే _పధానమునకు 

కియా జ్ఞానసంబంధము పొసగు”నని చెప్పటయు సరికాదు. స త్యరజ స్తమో గుణ 

ముల మూడిటి సమానమైన స్ధితి - (వకృతి యగునని సాంఖ్యులంగీక రించిన 

వారు. 

“కూటస్టుడ గు పర మేశ్వరునకు జగదాకారముగ పరిణమించుట వికార 

హేతువగు''నని వక్కాణించుట- అజ్ఞానవిలసితము. 

శివాదై ఏత సిద్దాంతమునందు పర మేశ్వరునకు సూక్ష్మము స్లూలము నను 

చెండు రూపములంగీకరింవంబడినవి, సూక్ష్మమనగా-నామరూప విభాగము(జెందనిది 

యగును. స్థూల మనగా_నామరూపవిభాగ ము( జెందునది. ఇట్టి రూపద్యయము 



ఈక్షత్యధికరణము 9g, 

చిదూపిణి యచిదూపిణియు నగు శక్తికి యేర్చడునట్టిది. శక్తితో ననినాభావ 
సంబంధము కలిగియుండువాడ గుటచే పర మేశ్యరు(డు సూక్ష్మ దళ యందు కారణము 

స్టూలదశయందు కార్యము నగునని చెప్పునట్టి మా సిద్దాంతమునందు “కారణము 

దగు వికారము కార్యము” అను న్యాయము ననుసరించిన లోపము సంభవింపదు 

గదా! 

[పశ్న : ఓయీ ? “సదెవ సొమ్యేెద మృగ ఆసీ దేకమేవాద్వితీయమ్* 

ఇత్యాది వాక్యముతో సదూపమగు వసువు ఎట్టి విశేషము లేనిదని “ఏవ” అను 

నవధారణవలన తెలియుచున్నది. ఇట్టిత టి [బ్రహ్మము కారణమగునపుడు సూక్ష్మ 

(పపంచముతో కూడియుండుట యెట్లు పొనగును ? 

ఉత్తరము : “సదేవ” అను నవధారణవలన విశేషము తొలగింప(బడుట 

లేదు. మరియెద్ధియనగా._ "“ఆసద్వా ఇదమ్మగ ఆసీత్, తతోవై సదజాయత” 

"సృష్టికి పూర్వము ఆసత్తుండెను. ఇట్టి యసత్తువలన నత్తు జనించెను”. ఇట్లు 

(శుత్యేక దేశమునందు వినంబడు అసత్కార ణత్వము (బాంతి మూలకమని. 

తెలుపుటకు “సదేవి' అను నవధారణ ఉపయోగింప(బడినది. మరియు “*సదేవి” 

ఆను వాక్యమునందు [బహ్మము నిర్విశేషమగుట యెట్లు పొసగును ? “ఆసీత్” 
“ఉండెను” అనుటవలన ఉండుట యను డ్రియావిశేషము కలదని తెలియుచున్నది, 

“అ గే” “ముందు” ఆను కాలవిశేషంబు పొడకట్టుచున్న ది, “ఏకమేవ'* అను 

నవధారణ వలన జగము నధిష్టించు వస్తువు రెండవది లేదని విశదమగునది. 

అద్వితీయమనగా రెండవ వస్తువు. తనకం టె వేరై నది.అవసరము లేకయే జగమున 

కుపాదానకారణమగునది యని యర్గము.- ఇందువలననే |బహ్మము సర్వజ్ఞము 

ఆనంతశ క్తి విశిష్టంబు నగుచున్నయది. ఇట్టి సర్వజ్ఞత్వ సర్వశ క్రి మత్త్వ విశేష 
ములు లేనిది _బహ్మము జగమునకు నిమితకారణమగుట యుపాదానకారణ 

మగుట యెట్లు పొసగును ? అన(గా-పర మేశ్వరుడు సర్యజగమును తద్గత విశేష 

ముల నాక పర్యాయము తెలిసికొనువాడగుటచే నిమి త్రకారణమగువాడు. సర్వవిధ 

శక్రులతో నెడబాసియుండువాడు కాడు గావున నుపాదానకారణము నగువాడని. 

(గహించునది. 

సత్పదము.. పకృతి (పత్యయాత్మక మగుటచే నాకే వస్తువును తెల్పునదని' 

చెప్పరాదు. (పకృతితో నొకదానిని (పత్యయముతో మరియొక దానిని [పతిపాదించు 

నట్టిది. ఎట్టనగా ? 



My: శ్రీ సీలకంఠ భాష్యము 

అభియు కసూ కి. 

ర్ణో శక్తి; శివశ్చ సచ్చబ్ద (పకృతి (పత్యయోదితౌ 

తౌ (బ్రహ్మ సామర స్యేన సమ స్తజగదాత్మకౌ. 

సచ్చబ్ధము. దగు (పకృతిచే శ క్రియు (పత్యయముతో శివుండును అథవా (పకృతితో 

శివు(డు (పత్యయముతో శ క్రియు చెప్పంబడువారు. అట్టి శ క్రి శివులు కూడి అనగా 

సమరసత గలవారై |బహ్మమగుచున్నవారు. వారే సమస్త జగ్మదూవము గల 

వారున్ను. 

ఇట్లు చెప్పుటవలన తేలినదేమనగా-స్టూలసూక్ష్మ చిదచి.దృపంచ రూపిణి 

'యగు శక్తితో నిరంతరము కూడియుండువాడగుటచే పరమేశ్వరుడు కార్యము 

కారణంబునగుచు సత్సదమునకు విషయమగుచున్న వాడు. మరియు సజాతీయు (డగు 

జీవాత్మ, విజాతీయ మైన జగము, స్వగతములగు జ్ఞానానందాది గుణములు అను 

విశేషములు కలవాడగుటచే నిర్విశేషము [బ్రహ్మము కాదని విశదమెనది. 

మరియొక యాశంకను నివారించుట కీ సూ[తము, 

ఇ సూ, గౌణ శ్చేన్నాత్మ శబ్దాత్. ౧-౧-౬. 

(ప్రశ్న , చేతనుని ధర్మమగు ఈక్షణము అచేతన మగు (పధానమునందు 

గౌణము (అ_పధానము) గ సమన్వయింప దగినది. ఎట్టనగా ? “తతేజ ఐక్షత” 

“తా ఆప ఐక్ష౦ంత” “తేజస్సువిచారిం చెను” “ఉదకములు యోచించినవి” ఇత్యాది 

వాక్యములందు వినంబడు వీక్షణము జలతేజస్సులకు గౌణమగునని యంగీకరింప( 

బడినట్లు _(వధానమునకు గౌణమగునని చెప్పరాదా ? 

ఉత్తరము : చేతనుని జెప్పు ఆత్మశబ్దముండుటవలన [(వధానమునకు 
వీక్షణము గౌణమనికూడ చెప్పరాదు. మరియు “సదేవ సౌమ్యేద మగ ఆసీత్” 
ఇత్యాదివాక్యమును [పారంభించి “స ఆత్మా త త్వమసి” అని యుపసంహరించుట 

వలన తేజస్సు మొదలగువానికి నీక్షత్మిశవణము గౌణము కాజాలదు. ముఖ్య మెతే 

కానట్టిదియే గదా! పరమేశ్వరుడే తేజస్సు మొదలగువానిలో |పవేశించి ఆ యా 

రూపములతో తద్భిన్న రూపముల నావిర్భవింప(జేయువాడు. 

(పశ్న ౩; ఓయీ ? చేతన వాచకమగు ఆత్మశబ్దమువలన నచేతనమగు 
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(పధానము సదూపము జగత్యారణంబు కాజాలదని నిరూపించితిరి గదా! అచేత 

నమైన (ప్రధానము ఆత్మ శబ్ద వాచ్యము కాదను నంశము సర్వసమ్మత మేను. చేతను 

డైన జీవు(డైతే అత్మశ బ్రవాచ్యుండ గువాడు కావున జీవాత్మ_స|దూపము గలవాడై 

జగత్కారణమగునని చెప్పవచ్చునా 2 

ఉతరము : 

సూ. తన్నిష్టస్య మోక్షోపదేశాత్. ౧-౧-౬. 

సత్పదవాచ్యమునందు నిష్ట గలవానికి సంసారబంధమునుండి మోక్షము 

“తస్య తావదేప చిరం యావ న్నవిమోక్ష్యేఒథ సంపత్య్యే*” అను ,శుతివాక్యము 

నందుపదేశింపంబడినది. కావున (పధానముగాని జీవుడుగాని యీ సందర్భమున 

సత్పదవాచ్యములు కానట్టివి, [పధానమును జగత్కారణముగ చెప్పునట్టి సాంఖ్యులు 

గూడ “*పధానమందు నిష్టగ లవాడు ముక్తుడగు”నని యంగీకరించువారు కారు. 

వారి మతములో జీవాత్మ యేనాటికై నను (ప్రకృతిని విసర్జింపవలసియుండును. 

జీవాత్మయందు నిష్టగలవానికిని మోక్షము సంభవింపదు. ఎందుకనగా ? 
“కవ ఏకో ధ్యేయఃః శివంకరః సర్వ మన్యత్పరితృజ్య”' అమ [శుతి వాక్యము 

నందు_శివం అనగా నికశేయసమును కలుగజేయు శివునొకనిని ధ్యానింపవ లెను. 

శివేతరమగు చేతనాచేతనమునంతయు ధ్యానమున పరిత్యజింపవ లెను. ఇట్లు శివేతర 

ధ్యానము నిషేధింప(ంబడు చున్న యది. 

తన్నిష్టయనగా వస్తువును కనుగొనుట మా|త్రము కాదు; తన యంతర్యామి 
యని యుపాసించుట యగును. శ్వేత కేతువును గూర్చి “త త్వమసి” సత్ పదార్థ ము 

'ఆత్మగ గలవాడపని యుపదేశించి “ఆచార్యవాన్ పురుషో వేద” అట్టి సత్పదార్గ 

మును కనుగొనుటకు ఆచార్యు న్మాశయింపవలెనని యుపాయమును నిర్దేశించి 

“తస్య తాపదేవ చిరం యావన్న ఏమో క్షే. థ సంపత్వ్యే” (ప్రారబ్ద కర్మాధీనమగు 

శరీరమునుండి విడిబడుటయే తడవుగా శివోపాసకు(డు శివుని పొందును" 

“ఆ స్మాచ్చరీరా త్సముత్తా య పరంజ్యోతి రుపసంపద్య” అను వాక్యాంతర మున గల 

శరీర విమోచన పూర్వకముగ |బహ్మ|పాప్తి యనంబడు ఫలము ఇట విశదీక 

రింప(బడినది. 

ఇట్టి నిష్ష_“ఆత్మావారే (దష్షవ్యః (శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసి తవ్యః'' 
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ఇత్యాది (శుతివాక్యముల ననుసరించి శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసన రూపమగు శివా 

రాధన మని తెలియుచున్నది. 

మరియొక స్పష్టకార ణమును నిరాకరించుటకు వాాకుచ్చుచున్న వారు. 

సూ, హేయత్యావచనాచ్చ. ౧-౧-౮ 

ఇట (వధానమే సత్పదవాచ్య మై జగ త్కారణముగ చెప్ప(బడినచో సాంఖ్య 

మతము ననుసరించి పధానము త్యాజ్యమని చెప్పవలసి యుండెను ఆట్టి హేయ 

త్వము చెప్ప(బడ నందునను “త త్యమసి'' ఇత్యాది వాకముతో సత్పదవాచ్యము. 

మోక్షహేతువగుటచే ధ్యానింపందగినదని తెలువంబడినందునను “ప్రధానము జగ 

త్కారణము కాదనుట సమంజసంబగుచున్న యది. 

మరియు |పధాన పక్షమున విరోధము కలదని చెప్పుచున్న వారు. 

నూ. (పతిజ్ఞా విరోధాత్. 1-1-9 

“ఏక విజ్ఞానేన సర్వ విజ్ఞానం భవతీ” అను (_పతిజ్ఞకు విరోధమేర్పడుచుం. 

డుటచే [ప్రధానము సత్పదవాచ్యము కానట్టిది. “మేనాశ్రుతం [(శుతం భవతి" 

ఇత్యాది వాక్యముతో _ సత్పద వాచ్యమగు తత్త్వమును తెలిసికొనుటవలన తత్కా 

ర్యములగు చెతనాచేతన వస్తువులన్ని యు తెలియునట్టివి, అని (పతిజ్ఞ గావింవ(బడి 

నది. [ప్రధానము కారణమగునెడ సీ (ప్రతిజ్ఞ సార్థకము కాకుండును. చేతనునకు 

పధానము కారణమగుట [పమాణయు క్రిదూరమగును గదా! 

(పశ్న : కారణమగు (పధానము తెలియునెడ జాడ్య వికారాస్పదము 

తత్కార్యమునగు ఈ | పపంచమంతయు తెలియునది. ఎట్టనగా ? మన్ను తెలిసీ 

నచో మృత్కార్యమగు ఘటాదికము తెలియును. కావున (శుతిపోక _పతిజ్ఞకు 

విరోధ మెద్దియు గానరాదు. 

ఉతరము : 

సూ, స్వాప్యయాత్. 1-1-10 

“స్వప్నాంతం మె సౌమ్య విజాసీపి యత్రె9తత్పురుషః స్యపితి నామ 

సతా సౌమ్య తదా నంపన్నోభవతి స్వమపీతో భవతి తస్మా దేనం స్యపితీత్యాచక్షతే 
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““సొమ్యుడా ?) నావలన స్వప్నాంతమును అనగా సుషు పిని తెలిసికొనుము! 

ఎప్పుడీ పురుమ(డు సత్పదార్హ మగు పరమేశ్వరునితో కూడియుండునో అప్పుడు 

తనను మజచును. ఆట్టితటి త త్యవేతలీ యాత్మను స్వపితి యని చెప్పుచున్న 

పాదు 44 

ఇట్లు చెతను6డైన జీవు(డు (బ్రహ్మముతో కూడియుండుట అనగా స్వవృత్తి 

లయము. జెందియుండుట స్వాష్యయ మనంబడుచున్నది. అవ్యయమనగా _ (పళ 

యము. ఇట్టి పశయము చేతనునకు నచేతనమగు ,పధానమునందు సంభవింప 

నట్టిది. కావున |పధానము సత్తు కాజాలదని సిద్దాంతము. 

(బ్రహ్మమునకు జీవుడు శరీరమగుటచే జీవాత్మను విడిచి యొకప్పుడును 

(బహ్మము వేరుగ నుండనిదగుట వలన జీవాత్మ - స్వోపాదానమగు శివునియందు 

వృ త్రిలయము(జెందుట పొసగుచున్నది. జీవేశ్ణరుల కనన్యత్వము-| వేలాడు చెవులు 

గల దేవదత్తుడు అనుచో లంబకర్ణములు దేవదత్తుడు వేరువేరుగ నుండనట్టు నప్ప 

థక్ సిద్దమెనదిగ చెవ్పంబడుచున్నది.. “నీలో ఘటఃి “నీలత్వవిశిష్టఘటము” 
అనుచో నలుపు, కుండయు కూడి యేర్పడుచున్నవి గదా! ఇప్విధముగనే బ్రీవే 

శ్వరులకు కార్యకారణభావము అనన్యత్వము వ స్వ్వనేకత్వంబును కలిగియుండు 

నది. లయమనగా _ స్వరూపవినాశము కాదు. స్యకీయవ్యాపారమును విరమించి 

స్వాంతర్యామియందు వ్నిశాంతింజెందుట యగును. 

జీవేశ్వరులకు బొత్తుగా భెదములేదని చెప్పునెడ “సుషుప్వు_త్కా౦త్యో రే 

దేన” అను సూ తముయొక_ భాష్యమున సిద్దాంతీకరింప( బడిన జీవేశ్వర భేదము 

విరోధించును కావున నవినాభావముతో కూడిన భేదము గలవారు జీవేశ్వరులని 

[గహింపవలెను. 

సచ్చబ్దముతో వర మేశ్యరు(డే (పతిపాదింపంబడుచున్నవాడు, (పధానము 

కాదని చెప్పుచున్నవారు. 

సూ. గతి సామాన్యాత్ 1-1-1i 

ఈ ఛాందోగ్యమునండు సత్పదము పరమేశ్వరుని చెప్పునది యని యెట్టు 
గతి కలదో అచ 'శుత్యంతరములందును గానంబడుచున్నది. 

(1-7) 
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“పురుషో వై రుదః సన్మహో నమోనమః” 

“పురుషుండగు పర మేశ్వరుండు సత్పదవాచ్యుండు, తేజోమయుండును. 

ఇట్టి పర మేశ్వరునకు నమస్కారము.” 

నూ. (శుతత్వాచ్చ 1-1-12 

“ఆత్మతః (పాణ ఆత్మత అకాశః” ఇది మొదలుకొని “ఆత్మన ఏ వేదం 

సర్వమ్”అను వాక్యమువరకు పర మేశ్వరునివలన (పాణ ఆకాకాది సర్వంబు నావి 

ర్భవించుచున్నది. ఇట్టి భాందోగ్యోపనిషత్తునందే వినంబడుచున్నది కావున జగ 

త్కారణము సత్పదవాచ్యంబు !బహ్మమే గాని (పధానము కాదని విశదమెనది. 

బహుభవన సంకల్పము చేతన ధర్మమగుటచే (పధానము జగత్కారణము 

కాదని నిరూపింపంబడినది గదా! పరమతమున జగము (భాంతి మూలమగుటచే 

స్థాణ్వాదులు (భమాధిష్టానములగుటవలనను మిథ్యయగు _పధానమును నిషేధింప 

రాదు కావున శివాద్వైతమునందీ సమర్థనము సమంజసంబగుచున్న యది. ఇయ్యది 

ఈక్షత్యధికరణము. 

ఆనందమయాధికరణము 

శాస్త్రము వలననే గు ర్రరుగ(దగు జగత్కారణత్వ లక్షణము |పధానము 

నందు వ ర్తింపదని నిరూపించి చేతనుడైన జీవునియందును జగత్కారణత్వము 

చెల్పనేరదని _పతిపాదించునదీ యధికరణము. ' 

సూ, ఆనందమయో౬భ్యాసాత్. మనకి 

“తస్మా ద్వా ఏతస్మా దాత్మన ఆకాశః సంభూతః మొదలుకొని “తస్మా 
ద్వా ఏత స్మాద్విజ్ఞానమయాత్ అన్యోంఒతర ఆత్మాఒ౬ఒనందమయః” వరకు ఆకా 

కాది సర్వభూత కారణముగాను అన్నమయాది కోశములనంబడు కవచముల లోన 

దాగియుండువాడుగాను ఆనంద వల్లి యందు వినంబడు ఆనందమయు డైన ఆత్మ. 

జీవుడా ? పరమేశ్వరుడా ? అని సందేహము. 

ప్రశ్న: జీవధర్మములు నిట (పతిపాదింప(బడినందున ఆనందమయు(డు 

జీవాత్న కాద గును, ఎటనగా ? “హుధివాం ఓపదయః. కవదీవోంం నగి. ఇన్నా 
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త్పురుషః” ఇత్యాది వాక్యములతో ఐదు నంగములు గల శరీరము మొదలగునవి 

నిరూపింప(బడుచున్నవి, 

ఈ సందర్భమున అన్నమయమనగా శరిరమగును. [పాణమయమనగా 

శరీరాంతర్య రియగు [పాణము; మనోమయమనగా (పాణములో నుండు మనస్స 

గును. విజ్ఞానమయమనగా మనస్సులోని బుద్ది; ఆనందమయు డైతేనో అన్నమయాది 

సర్వకోశముల కాశ్రయుండగు జీవుండేను; అన్నమయాది కోశములకు తలకాయ, 

రెక్కలు, వెన్ను, నడుము అను నవయవములను కల్పించుట యుపాసనకొరకని 

[గహింపవలెను. అన్నమయాది కోశములను |బహ్మముగ భావించుటవలన అన్నాది 

సమృద్ధి కలుగునని ఫలముగూడ చెప్పంబడినది. 

“సంసార సమ్ముదములో నిమగ్నుడై బాధపడుచున్న జీవునకానంద 
మయత్వ మెట్టు సంభవించు” నని శంకింప6 గూడదు. “ఆనందో (బహ్మ” అని 

1శుతి పపతిపాదించుచున్నందున ఆనందము పరబహ్మమగును. మయట్ (పత్య 

యము వికారార్థక మగుటంజేసి |బహ్మకార్యమగు జీవుడే ఆనందమయుడు కాదగు 

నని చెప్పవలసియున్నది. నిత్యము శివత్యముతో కూడియుండు (బహ్మము ఆనంద 

మయమని అంగీకరించునెడ “అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయా=. 
నందమయా మే శుద్య్యంతామ్” అను శుద్ధిపార్టన- వ్యర్థ మగునది, కావున ఆనంద 

మయు(డగు ఆత్మ జీవుండేను. పరమేశ్వరుడు కాజాలడు. 

ఊత్తరము : ఆనందమయుండైన ఆత్మ _ పర మెశ్వరుండేను ఎటన(గా ? 
న్ శా (ఆం) 

(బ్రహ్మానందము మిక్కిలి (శేష్ట మైనదని శుతియందు వక్కా_ణింపంబడినది. 

“సెషాఒ౬నందస్య మీమాంసా భవతి"అని [పారంభించి మనుష్య శేష్టుడు 

మొదలుకొని చతుర్ముఖ _బహ్మవరకు “మనుష్యానందముకన్న గంధర్వానందము 
శతగుణ మధికము” ఆను రీతిగా చెప్పిన పమ్మట “స ఏకో (బ్రహ్మణ ఆనంద ౪” 

[బ్రహ్మానందము నిరతిశయ మైనదని యభ్యసింపంబడియున్నది. ఇట్టి అత్యంత 

(శేష్టమగు _బహ్మానందము కలిగియుండుట సంసారియగు జీవునకు సంభవింవ 
నటిది. 

శ 

“ఆనందమయుడు పరమాత్మ యగుచో నిత్యశుద్దుడెన ఆనందమయుని. 

గురించి చేయ(బడు విశుద్దిపార్థన యెట్లు పొసగునను ఆశంకకు సమాధానమే 
మన(గా ? 
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సంపూర్ణ పకాళము గల చందునకు నాచ్చాదకమైన మేఘము తొలగిన 

యెడల |పకాశము |పసరించుటవల్ నిత్యశుద్దుడెన పరశివుని సాఇుత్కారము 

నకు పతిబంధకమగు తన యజ్ఞానమును పోగొట్టుకొనుటకు శుద్ది ప్రార్థన సంగ 
తంబగునది కావున నానందమయు (డు పర మేశ్వరుండేను, 

“యతో వాచో నివ రంతే"అను వాక్యము మనోవాక్కు.ల కందరాని నిరతి 

శయత్వమును [బహ్మానంచమునకు సమర్థించుచున్నది. “రసో వైసః, రసగ్గ్ 

"హ్యేవాయం లబ్ద్వా౭.౬నందీ భవతి” “పరమాత్మ రసస్వరూపుడు, ఇట్టి పరమా 

త్మను పొందియే జీవుం;డానందము ననుభవించువాడు'' ఇదియే పరమపురుషార్గము 

కావున తత్పూర్వము జీవుడు సంసారియగుట( జేసి యానందమయు(డు కాజాల 
కుండును. 

(ప్రశ్న ; ఆనందమే (బహ్మమని (చతులందు చెప్పబడుచున్నది గదా! 

అట్టిత అి ఆనందవికారము గలవాడు ఆనందమయుడు కావలసి వచ్చును. మయట్, 

_పత్యయము వికారార్థము గలదగుటవలన ఆనందవికారము గలవాడు పర మేశ్వ 

రు(డగునని చెవ్పునెడ [బ్రహ్మము తద్భిన్న మగును. అటంగికరించినచో పరమేశ 
(ag) 

రుడు వికారరూపము కలవాడ గును కావున ననిత్యుండగును. 

సూ. వికారశబ్దాన్నేతి చే న్న (పాచ్యురాత్ 1-1-14 

మరియు అన్నమయ [పాణయమ మనోమయాదులు అన్న పాణమనో 

వికారరూపము లగునట్టు ఆనందమయుండు నానంద వికారము కలవాడగును. ఘటా 

దులు మృద్వికారములై మృణ్మయము లనంబజగుచున్న వి గదా! ఇట్టిత టీ పరో 

మేశ్వరుండానందమయు(డని వికారము నాపాదించుట సమంజసము కాదు గావున 

జీవుండనియే చెప్పవలెను. 

ఉత్తరము : ఇ(ట మయట్ శబ్దము పాచుర్యమను నర్గము గలది యగును. 
అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయముల వరకే మయట్_ ఏకారార్భమును బోధిం 

చును. విజ్ఞానమయుండనగా _ విజ్ఞానము మిక్కుటముగ గల జీవాత్మయగును. 
ఆనందమయు(డ న(గా- ఆనందపరిపూర్చుండగు పర మేశ్వరుండ గును. 

. మయట్ శబ్దము వికార పక ఠణమునందు పఠింవ(బడినదగుటబే నన్ని విధ 

ములుగ వికారార్థము సముచితంబగు _ నను నాశంకకు సమాధాన మీ సూ తము. 
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సూ. తద్దేతువ్యపదెశాచ్చ 1-1-15 

“ఏష హ్ వానందయాతి'' అను వాక్యము జీవాత్మల నానంద పజుచువా 

డగుటచె పర మేశ్వరు( డానందమయు(డని చెప్పుచున్న యది, స్వయముగ పూర్ణా 

నందము గలవాడు ఇతరుల నానందింప(జేయు(గదా! ఇందువలన పరమేశ్వరుడే 

“ఆనందమయు(డగువాడు. 

మయట్ _వపత్యయమునకు వికార (పాచుర్యార్గములు సొధారణములు కాగా 

“ఏష 'హ్యేవానంద యాతి" అను వాక్య శేషమువలన (పాచుర్యార్థ మె చెప్ప(దగి 

యున్నది. దేవమానవాది జీవు లనుభవించు విషయానందము |బహ్మానంద లేశ 

మగునని “ఏత-స్యైవానంద స్యాన్యాని మాతాముపజీవంతి” అను వాక్యము తెలుపు 

చున్నయది. లోకమున సంపూర్ణ శ్రీమంతుడ గువాడు పరులను ధనికులను చేయ( 

జాలును గదా! 

ఆనంద _పచురుఃడగు పర మేశ్యరు(డానందమయుండని చెప్పినను బ్రహ్మ 

ఖిన్ను (డని తెలియుచున్నది. ఎట్టనగా ? “_బహ్మ పుచ్చం (పతిష్టా”అను వాక్యము 

వలన ఆవందమయునకు (బహ్మమాధార మగునని బోధపడునుగదా |! పరమేశ 

రు(డు (బహ్మము వేరువేరని యంగీకరించునెడ (బహ్మము పరతంతమగును 

కావున జగత్కారణత్వాది లక్షణములుపపన్నములు కాకుండును. 

ఇందువలన ఆనందమయుడు జీవాత్మయను పక్షము సమీబీనమైనదను 

శంకకు సమాధాన మీ సూతము. 

సూ, మాంతవర్ణిక మేవ చ గీయతే 1-1-16 

మంతవర్ణమునందు “సత్యం జాన మనంతం బ్రహ్మ” అను వాక్యముచే 

చెప్పంబడిన (బహ్మమే “అన్యోఒ౦తర ఆత్మాఒఒనంద మయః” అను వాక్యము 

'వలన నానందమయముగ వక్కాణింప(బడుచున్నది. “|బహ్మ పుచ్చం (పతిష్టా 

ఆను వాక్యములోని (బహ్మశబ్దము పణవమును బోధించునది. ఇట్టి పణవము 

పరమేశ్యరవాచకంబగుటచే పరమేశ్యరున కాధారంబగుచున్న యది. 

“బహ్మ విదాష్నోతి పరమ్” ఇత్యాది వాక్యములతో ఆనందవల్లి యందు 

నిరూపింపంబడిన విషయము నంతయు సూచించున దీ సూతము. ఎట్లనగా ? 
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[బ్రహ్మము ఎద్ది ? (బహ్మమును తెలిసికొనుట యొట్టు 7 (బహ్మజ్ఞానమువలన లభించు 

రం అధ అల్ల 9 అల్లి Tea జా జర “ అధర్మ ఏ? పరమె త్కృష్ట ఫల మెద్ది! అను _పశ్న్తతయమునకు సత్యం 3 న మనంత (బహ్మ 

“యో వేద నిహితం గుహాయాం వరమే వ్యోమన్ ” “సోఒవ్నతే సర్వాన్ కామాన్” 

ఆను మూడు వాక్యములు సమాధానములుగ [(పతిపాదింప(బడియున్న వి. 

ఇవ్విషయమె కొండరిటు అభి పాయపడుచున్న వారు. 
ఆ యణ 

సకల పపంచ (పకృతియగు చిదంబరశ క్రి. ఆనందమయము గాని జగన్ని 

మిత్రమగు విశ్వాతీత మైన పర్మబహ్మము కాదు. ఎందుకనగా ? “సత్యం జ్ఞాన మనం. 

తం” అని _బహ్మము |వతిపాదింపబడినది. “తస్మాద్వా ఏతస్మా దాత్మన ఆకాశ: 

సంభూతః” ఆకాశాది | పవంచమునకు _పకృతిగా చెప్పబడిన పరమాకాశము 

(చిదంబరము) ఆనందమయము కాదగును “బహ్మ పుచ్చం _పతిష్టా” అను 

వాక్యము - ఆనందమయ చిదాకాశ మునకు [(బహ్మ మాధారంబని తెలుపునది. 

“యదేష ఆకాశ ఆనందో న స్యాత్”అను వాక్యము _ ఆకాశాది (పపంచ (పకృతి. 

యగు పరమాకాశము ఆనందమయంబని విశదీకరించినది. ఇందువలన “స ఏకో 

(బ్రహ్మణ ఆనంద $” ఆనందము [బహ్మాశితమని |శుతి (పతిపాదించుచున్న యది. 

మజల నిట్టి యానంద మే “ఆనందో (బహ్మేతి వ్యజానాత్, ఆనందాద్ద్యేవ 

ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే” ఇత్యాది _ుతివాక్యములతో సమ స్తజగతాారణ' 

ముగ పేర్కొనంబడుచున్నది. 

ఇట “ఆనందో |బహ్మ”’ అను వాక్యముతో ఆనందమునకు చేయ(బడిన 

బ్రహ్మ త్యవ్యవహారము |బహ్మధర్మంబగుటచే నానందము |బహ్మ భిన్నమను. 

నుద్దేశ ముతో గావింప(బడినది. మరియు “సెషా భార్గవ వారుణీ విద్యా పరమే వ్యో 

మన్ (పతిష్టితా” (బహ్మధర్మ స్వరూపము గలదియు, వరమానందరూవము, 
(పపంచ పకృతియు పర మశ క్రియు నగు చిదూపమైన పరమాకాశమునందు వారుణీ 

(|బహ్మ) విద్య సమా పి( జెందినదని చెప్ప(బడినది కావున నిట్టి పరమళ క్రి ఎ 

ఆనందమయంబనియు పర్మబహ్మము _ ఆనందము ధర్మముగ కలదగుటంజేసి. 

యానందమయమున కాధారమగుననియు తెలియుచున్నది, విజ్ఞానమయు(డు. 

[బహ్మోపాసకు(డగు జీవుండగును. 

(పతిష్టయు ధర్మియ నగు [బహ్మమునకు ధర్మము శక్యాత్మకంబునగు 
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ఆనందమయమునకు భేదము గానరానందున నానందమయు (డు |బహ్మంబను నభి 

పాయముతో సూూతకారుడు “ఆనందమయో౬భ్యాసాత్” అను స్ సూ తమును 

వచించినవాడా యెను. 

“సత్యం జ్ఞాన మనంతమ్'* అను వాక్యములో ని యానంత్యమును కారణ 

(పతిపాదక | శుతివాక్యములనేకములు నిరూపించినవి. ఏవం అన్నమయాది కోళ 

చతుష్టయాంతర్య ర్రియగు గుహ _ (బహ్మమునకు నివాసమగునని ఆన్నమయాడి 

వాక్యములు చెప్పుచున్నవి. 

మరియు ఆనందమీమాంసవలన సర్వకామావా పిరూపమైన ఫలము విశది 

కరింపంబడినది. హృదయ గుహాంతరాశమున (బహ్మనివాస (పదేశముగ నిర్చేశిం 

ప(బడిన పరమాకాశము. ఆనందమయంబనియు అందుండు (బ్రహ్మము తదాధార 

మనియు |వణవము కాదనియు తెలియునది. 

భూమి పె నుండు పర్వతము భూధర మగునట్టు స్వశ కియగు పరమాసన 

మందుండు పర|బహ్మము ఆనందమయ చిచ్చకికి తిష్ట యగుటలో విరోధ 

మెద్దియు గానరాదు. 

శివునివలె శివసంబంధము గల చిచ్చ క్రియు సృష్ట్యాదిపంచకృత్య కారణు 

రాలు కానగును. పర మేశ్వరుండు శ క్రివిశిష్టుడెతేన శుద్దము అశుద్దము నగు సమస్త 

పపంచము(జెందిన పంచకృత్సములను గావింప(జాలువాడు. 

ఇందు కీ దిగువ పురాణ శ్లోకములను గాననగును. 

శక్తి; సాక్షా న్మహాదెవీ మహాదేవస్తు శకి మాన్ 

తయో ర్విభూతి లేశో వై సర్వ మేత చ్చరాచరమ్. 

వస్తు కించి దచిదూపం కించిద్వస్తు చిదాత్మకమ్ 

ఇదం శుద్ద మశుద్దం చ పరం చాపర మవ చ. 

యత్సంసరతి చిచ్చక మచిచ్చకసమన్వితమ్ 

తదేవాశుద్ద మపర మితరత్తు పరం శుభమ్. 

అపరంచ పరంచై వ దయం చిదచిదాత్మకమ్ 

శివస్య చ శివాయాశ్చ స్వామ్యం చెత త్ఫ్యభావతః. 
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యథా శివ స్తథా దేవీ యథా దేవీ తథా శివః 

నానయో రంతరం విద్యా చ్చందచం దికయో రివ. 

చం|దో న ఖలు భాత్యేవ యథా చం| దికయా వినా 

న భాతి విద్యమానో=పి తథా శ్రా వినా శివః, 

ఏవం పరస్పరా పేక్షా శ కిశ కిమతోః స్టితిః 

న శివేన వినాశ క్తి ర్నశక్యాచ వినా శివః. 

శక్రో యయా శివో నిత్యం భుకౌ ముకౌచ దేహినామ్ 

యా మాహు రఖిలేశస్య తై సైరనుగుణై ర్లుణెః, 

సమానధర్శిణీ మేవ శివస్య పరమాత్మన; 

యథా న జాయతే పు[తః పితరం మాతరం వినా. 

తథా భవం భవానీం చ వినా నైత చ్చరాచరమ్ 

త్రీపుంన పభవం విశ్వం స్రీపుంసా త్మక మేవ చ. 

స్రీపుంసయో ర్విభూతిశ్చ స్రీపుంసాభ్యా మధిష్టితమ్ 

తస్మా తృహ తయా శక్యా హృది పశ్యంతి యే శివమ్. 

తేషాం శాశ్వతికీ ముక్తి ర్నెత రేషా మితి శ్రుతిః, 

శక్తి యనగా_సాఇుత్తు పార్వతీదేవి యగును ఇట్టి శక్తితో నిరంతరము 

కూడియుండు పరమపురుషుడు. మహాదేవుండనంబజగును. ఈ చరాచరమంతయు 

పార్వతీ పరమేశ్వరుల విభూతిలేశమగునది. ఇట్టి విభూతిలేశము చి చూపమని 
యచి[దూపమనియు శుద్దమని యశుద్ద మనియు పరమని యపరమనియు రెండు 

రెండు విధములగునది. ఈ రెండును పార్వతీశంక రుల యధికారము స్వభావ సిద్ద 

ముగ కలిగియుండునవి. అచిత్సమూహముతో కూడిన చిత్సమూహము సంసార 

బద్ధమగుచు అపరమనంబడును. సంసారబద్ధముగాని జీవసముదాయము పరమనం 
బడును. శివుం డెట్టివాడో శ క్రియు నట్టిదే యగును. శకక్తివలె శివుండును భావింప, 
దగినవాడు. చం[దునకు వెన్నెలకు వలె పార్వతీ పరమేశ్వరులకు నంతరమును 
చూడరాదు. చం|దిక లేనిది చందు(డు _పకాశింపనట్టు శివుడు భావస్వరూపుడై 
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నను శ కిలేనిది విరాజమాను(డు కాజాలడు. ఇట్లు శ క్రి శివుల యునికి పరస్పరము 

అపేక్ష కలిగియుండునది. శివుడు శ క్రిద్వారా (పాణులకు భు ర్తి ముక్తి ఫలముల 

నొసగువాడు. ఆ యా అనుకూల ధర్మములతో పరమాత్మ యగు శివుని సహచారిణి 

యగునది శక్తి యనంబడును. తలిదండులు ఉభయలుండిననే పః తోదయ మగు 

నట్టు గౌరీశంకరులలో నెవరిని నిరాకరించినను (పపంచోదృవము కాజాలదు. 

(పపంచ వె మెతేనో స్రీ పురుషాత్మక మై స్రీపురుషస్యరూపులగు శ క్రి శివులవలన నావి 

ర్భవించునది. స్రీపురుషులగు శ కిశివుల విభూతీలో స్రీపురుమలగు జీవులిమిడి 

యున్న వారు. కావున శ క్రి విశిష్షుడైన శివుని _ హృదయమున భావించి కనుగొను 

వారికే పునరావృత్తి రహితనుగు మోక్షము (పరమపదము) చేకూరును. కాని తది 

తరులకు సంభవింపంజాలదను నియంశమంతయు [శుతిసమ్మత మై యున్నది. 

మరియు 

సా శ క్రిః సర్వదా సూక్ము (పబోధానందరూపిణీ 

శ క్రిమానుచ్యతే దేవః శివః నీతాంశుభూషణ:. 

మహదాది విశేషాంతా స్వ్వృజాద్యాశ్చెవ మూ ర్తయః 

యచ్చాన్యద స్తి తత్సర్వం తస్యాః కార్యం న సంశయః, 

సా దేవీ మాయయా సర్వం (బహ్మాద్యం సచరాచరమ్ 

మోహయత్య పయత్నేన మోచయత్యపి లీలయా. 

యాసా మాహేశ్వరీ శకి ర్హానరూపాఒతిలాలసా 

వ్యోమసంజ్ఞా పరాకాష్టా "సేయం హైమవతీ తథా. 

"సేయం కరోతి సకలం తస్యాః కార్య మిదం జగత్ 

న కార్యం నాపి కరణ మీశ్యర సే స్యేతి నూరయః- 

'సెషా మాహేశ్వరీ గౌరీ మమ శక్తి ర్నిరంజనా 
శాంతా సత్యా పరానంద;ః పరంపద మితి (శుతిః, 

అస్యాః సర్వ మిదం జాత మత్తె 9వ లయ మేష్యతి 

గాక సగంహటూాణానాం గతీనా ముత మా గది, 
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జ్ఞానానంద స్వరూపిణియు, ఎల్లకాలము సూక్ష్మురూపము గలదియు శక్తి 

యనంబడును. చంద శేఖరుడైన శివుండు శ క్రిమంతుడని చెప్పబడును. మహత్తు 

మొదలుకొని ఆదిశేషడువరకు గల తత్త్వములు (|బహ్మా దిమూర్పులును తదితర 

సమస ంబును శక్తి కార్యములగుచున్న వి. (బహ్మాది పపంచమునంతయు తన 

విచిత సామర్థ్యముతో నపయత్నముగా మోహింవ(జేయునది, విలానముగ విడు 
దల(జేయించునదియు శ కియే యగును. జ్ఞానము స్వరూపముగా గలదియు 

మిక్కిలి యనురాగము గలదియు చిదాకాశమను నంజ్ఞక లదియు ధ్యానము(దగు 

పరమావదియునగు మహే వాశ్వరుని శ కియే హైమవతి యనంబడును, ఇట్టి 

పార్వతీదేవియే సమస మును గావించుచున్న యది. 

వస్తుతః మహే వాశ్వరుడు స్వయముగ (శ కిద్వారా గాక) | (నేమియు చేయు 

వాడు కాడు. ఆట్టి మ హేశ్వరశ క్తి ఎట్టి పుణ్యపాపలేపము లేనిదై మ హేశ్వరుని 

యథీనురాలుగ నుండునది. మరియ 'శాంతయనియు, సత్యస్వరూ ణియనియు, 
గెరియనియు పరానందమనియు, పరమపదమనియు [శ్రతులయందు పేర్కొనం 

బడుచున్నయది. ఈ పంచమంతయు మహే హెశ్వర। పెరిత యగుశ క్రివలన నావిర్భ 

వించునదై శకి యందే సూక్మదశ ((పళయము)ను సొౌందునది.. ఇట్టి శక్రియె 

[పాణులందరు తాము గావించు శివోపాననలో మొదట చూడదగిన చిదంబర మగు 

టంజేసి గతులలో నుత్తమగతిగ భావింప(దగినది. 

ఇట్లు శివ లింగ కూర్మపురాణాదులయందు శ క్రిశివులకు |పత్యేకముగ 
చెప్పబడిన నృష్ట్యాది పంచకృత్యములు _ సరస్పదాపేక్షతో నెరవేరునవి యని 
(గహింపవలెను. శివునికైనమ శ క్రికై నను నిషేధింప(బడిన పంచకృత్యములు 

పరస్పరా పేక్షలేని స్థితియందు వర్గింప(బడినవని తెలియునది. 

తథా౬ఒపి శివుడు సర్వాత్మనా స్వతం్యతుడనియు శకి శివుని విషయమై 

మాము పరతంతురాలుగ నుండుననియు దిగువ |పమాణము విశదీకరించు 
చున్న యది. 

సెకా పరాచ చిదూపా శక్తి; (పసవధర్శిణి 

విభజ్య బహుదా విశ్వం విదధాతి శివచ్చయా. 

ఏవ మేషా పరా శి క్రి రీశ్వ రచ్చానువర్తి ని 

సీరం చరం చ యద్విశ్వం సృజతీతి వినిశృయః, 
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(పసవము ధర్మముగా గల చిచ్చక్తి యొకతే శివెచ్చ ననుసరించి [పపం 

చము ననేక రీతులుగ విభజించి నిర్మించుచున్నయది. మరియు పర మేశ్వ రాజ్ఞా 
బద్దురాలై దరాచరమునంతయు విపులీకరించుచున్న ది. కావున శ కి శివులకు గల 

[బహ్మభావమునందు విశేషణ విశేష్యత - అనగా శక్తికి విశష ణభావము శివునకు 

విశేష్యభావంబును _గహింపదగినవి. ఇందువలననే శ క్రిశివుల నారాధించుటలో 

పూర్వాపర!క మమును శివపురాణము విధించుచున్నయది. 

యథా దేవస్య దెవ్యాశ్చ కుర్యా త్సా్నానాదికాం కియామ్ 

నతు కళ్ళి ద్విశేషోఒసి త|త తౌ సదృశా యతః. 

[పథమం దేవ ముద్దిశ్య కుర్యా త్య్నానాదికాం [కియామ్ 

పశ్చా దేవై; _పకుర్వీత దెవదేవస్య శాసనాత్, 

శ కికి శివునకును స్నానము మొదలగు నుపచారములను సమర్పించుటలో 

విశేషమేమియు గానరాదు. ఎందుకన(గా? పూజ్యభావమున శ క్రిశివు లుభయులును 

సమాన పతిప త్తి గలవారు. కాని శివునకు మొదట; శ క్రికి తరువాత స్నానాదులను 

సమర్పించ వల సియుండును. ఇద్ది మహాదేవుని శాసనంబని [గహించునది. 

ఇందుకు శ్వేతాశ్వతర మం్యతము (పమాణముగా చూపంబడుచున్న 

యది. 

“యు జేవాం [బహ్మపూర్వ్యం నమోభి ర్విశ్లోకా యంతి పథ్యేవ సూరేః, 

_శుణ్వంతి విశ్వే అమృతస్య పుత్తాం ఆ యే ధామాని దివ్యాని తస్టుః! 

“శ కిశివులారా? వాం - మీ యిరువురిలో పూర్వ్యుం - విశేష్యమగుటచే 

మొదటిదియు ముఖ్యంబు నగు (బహ్మ - శివస్వరూపమును నమోభిః. (శివుడు 

సర్వనమసా్క_ర పర్యవసానభూమి యగుటచే నమస్కాారాంకిత ములగు శోకము 

లతో యుజే _ ఆనుసంధింప(జేయుచున్నానని భావము. 

సూరేః. శివస్వరూపమును తెలిసికొనుటవలన ముక్తుడనగు నా; విశ్లోకాః- 

వివిధ వర్ణనములు గల శ్లోకములు వాచిక శివనమస్కార సంద ర్భరూపముగలవి 

“అహం శోకక+త్” ముక కృత్యములుగా | శుతి పసిదములెనవి పధ్యేవ. మార్గ © లి క భు. a) స a) 

మున హితకరములగు మంది గుణముల వలె యంతి _ నిరర్గళ|పవాహము వలె 
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బయలువెడలు చున్నవి. అమృతస్య _ “ఏతాని హ వా అమృతస్య నామదేయాని” 

(శుతిపసిద్ధ అమృతనామదేయము గలిగినట్టి పర మేశ్వరుని యొక్క విశ్వేపుత్తాంః 

“దివ్యా గణా బహురూపాః పురాణాః'' ఇత్యాది (వతివసిద్దులగు స్కంద నంది 

కేశ్వరాది ప్యుతులందరును (శుజ్వంతి _ (నా శ్లోకములను) ఆదరముతో విను 

చుందురు. యే - స్కందనందికేశ్వరాదు లెవరో వారు దివ్యాని _ చిదాకాశరూప 

మెన నిత్యకైలాసముననుండు ధామాని _ భవనములను ఆతస్ఫుః - ఆశ్రయించి 

యున్నవారు. 

ఇట్లు శ క్రిశవులకు [బహ్మభావము స్పురించుచున్నను శివునకు పూర్వభావ 

ముండుట చే విశేష్యత యేర్పడుచున్నది. కావున శక్తివిశేషణ విశిష్టమగు |బహ్మ 

మును భావించుటలో తదేక దేశమగు శ క్రికి (బహ్మత్వము వ్యవహరింప(దగినది 

కాని _పత్యేకించి శ క్రికి |బహ్మత్యమును భావింపరాదనియు, ఆనందమయము 

చిచ్చక్తి యనియు తదాధారము పర్య బహ్మమనియు కేచిత్సక్షసారాంశము., 

మరికొందరు దిగువవిధముగ తమ నిర్వచనము; దెలిపినవారు. 

“అస్మాల్లోకా (త్పేత్య ఏత మన్నమయ మాత్మాన ముపసం కమ్మి” 

ఇత్యాది శుతివాక్యములందలి ఆన్నమయాదికోశములకు |పత్యేకము చేతనవాచక 

మగు ఆత్మ శబ్దము సంబంధించుటచే సంసారబంధమునుండి విడిబడిన ముక్ర 

పురుషునకు నన్న మయాదికోళానుమిత వృథివ్యాది పంచభూతముల నధిష్టించు 

[బ్రహ్మ నిష్టు రుద మహేశ్వర సదాశివులనంబడు కారణపురుమలు వరుసగా 

ఫొంద(దగినవారు. (ఇట్టి ఐదుగురును శివస్వరూపులే యగువారు) అన్నమయాది 

ఆత్మల కాధారమగు సదాశివుండానందమయుండ గువాడు. ఇట్టె సదాశివునకు 

పరమశివాఖ్యమైన (బహ్మము కారణమై _పతిష్ట య గుచున్నది. సదాశివుడు శివు 

నితో నఖిన్ను (డగుటంజైేసి పర బహ్మముగా వ్యవహరింప(బడుచున్న వాడు. 

ఎతాదృశ మత తయమందు నానందమయు(డు శ క్రితోడ నవినాభావము 

గలిగియుండునట్టి సదాశివుండుగ వ్యవహరింప(బడునట్టియు పర మేశ్వరుండే 
యగుచున్నవాడనియు జీవాత్మ ఆనందమయుడు కాడనియు ఈ మూడు విధము 

లలో నెద్దానిని స్వీకరింపవలెనను విశేషవిచారము ని ష్పయోజనమనియు విశద 
మైనది. 
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పరమ శివాఖ్యమగు [బహ్మమునకు జగత్కా రణత్వాది లక్షణము సవ 

న్యయముతో నేర్పడినదిగదా! అట్టి లక్షణము |పధానమునందును జ్రీవునియందున 

సంభవింపదని బాగుగా నిరూపించి జీవసమపష్టి స్వరూపుడగు హిరణ్యగర్భునియ, 

దును పొసగజాలదను నుద్దేశ ముతో దిగువసూ తము ఉదాహరింపబడినది. 

సూ. “నేతరోఒనువ పత్తేః. 1-1-1" 

“యతః |పసూతా జగతః |పనూతీ 

తోయేన జీవాన్ వ్యససర్ణ భూమ్యామ్, 

యదోషధీభిః పురుషాన్ పహంశ్చ 

వివేశ భూతాని చరాచరాణి” 

జగ మును విస్తరింప జేయు (పకృతి _ పరమాత్మవలన నావిర్భవిం? 

నట్టిది. మరియు పర మేశ్వరుండు భూలోకాదులందు జల పధానములగు పృథివా? 

[దవ్యములతో దేవమానవాది పాణులను సృజించుదున్న వాడు. ఓషదులు మున్నః 

స్థావర ములను సురనరాది పురుషులను పశు పక్ష్యాది తిర్యగ్గంతువులను చరాచ 

భూతముల నన్నిటి నంతర్యామిగ( దివేశించుచున్న వాడు”. 

ఇ(ట జగ త్పనూత్యాది కర్తగా వినంబడు పురుషుండు పరమేశ్యరుడ 

ఇతరుడా? అని సందేహము. 

వేశ్న: హిరణ్యగర్భుడే (పతిపాదింప. దగినవాడు. ఎట్టనంగా? 

ఏకార్డ వె తు తైలోక్యే - (బహ్మా నారాయణాత్మకః 

భోగిశయ్యాయుతః శేతే _ తై లోక్య గాసబృంహిత:. 
-విష్ణుపురాణః 

లోక|త యము సము దమయమగునపుడు బహ్మదేవు(డు మూడు లొ 

ముల నొక కబళముగ పర్మిగహించుట(జేసి గొప్పదగు నారాయణ స్వరూపః 

గలవా డె సర్పశయనమున పవళించువాడు. 

ఇట్టు చెప్పుట వలన చతుర్ముఖునకు సము దశాయిత్యమను లక్షణము విది 

మగుచున్నది. 
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“య మంతః సముదే కవయో వయంతి” “_పజాపతి శ్చరతి గర్భే 
అంతః” అను (శుతివాక్యముల వలనను సము[దశాయిత్యము సర్వాను పవెశంబు 

సీ యుపనిష | త్చారంభమునందు విన(బడుచున్నవి. 

“సూర్యాచందమసౌ ధాతా యథాపూర్వ మకల్పయత్ దివంచ పృథివీంచ"” 
ఇత్యాది సందర్భముతో నుపసంహారమందు సూర్యచం దాది సర్వజగత్రారణత్వము 

(బ్రహ్మదేవునకు గలదని పొడగట్టుచున్నది కావున నుష్మక మోపసంహారములందు 
బోధపడు హిరణ్యగర్భుడు నవాంతరములగు సము దశాయిత్వాది ధర్మములు 

కలిగియే యుండువాడు, మరియు “అద్భ్యః సంభూతో హిరణ్యగర్భ ఇత్యష్టా” 
అనుచో హిరణ్యగర్భుని _పతిపాదించు మరియొక సందర్భముయొక్క. యుపసంవి 

రము గావింప(బడినది. “అద్భ్యః సంభూతః'' అనుచో “పజాపతి శ్చరతి గర్భె 

అంతః” అను వాక్యము ననుసరించి హిరణ్యగర్భుడే [పతిపాదింప(దగినవాడు. 

“హిరణ్యగర్భః సమర తాగే” అనుచో “పజాపతి ర్వ పిారణ్యగర్భః” అను 

వాక్యము(బట్టి చతుర్ముఖుండనియే (గహింపవలేను, కావున జగ్య్తత్చసూతి మొద 

లగు కారణముగ హిరణ్యగర్భుడే [పతిపాదింప(బడుచున్న వాడు. 

మహోపనిషత్తునందలి పూర్వానువాకమునకు పురుషసూ క్ర మునకు నేక 

వాక్యత యుండుట చే పురుషసూక్తము నారాయణపరమగును కావున నీ యువని 

షత్తు హిరణ్యగర్భుని భోదించుట యెట్టందురేని పురుషనూకృము విష్ణుపరము 

కాకుండుట యెట్లో విచారింతము. 

“సహ సశీర్షా పురుషః'' ఇత్యాది మంతములు _ స్వేతాశ్వతరో పనిషత్తు 

నందు శివపరములుగా చెప్పంబడినందున నవ్వానితో పరమేశ్వరుని (పళంసించి 

“తస్మాద్విరాడజాయత” పర మెశ్వరుని వలన విరాజమానమగు (బహ్మాండము 

యొక్కయు “విరాజోఒధిపూరుషః” | బహ్మండమునుండి హిరణ్యగర్భుండను 

పురుషునియొక్కయు నావిర్భావము చెప్ప(బడినది. 

ఇట్లు [బహ్మండోత్పన్ను డైన హిరణ్యగర్భునియొక్క ముఖము మొదలగు 

నవయవములనుండి [బాహ్మణాద్మిపజలు ఇం|దచందాది దేవతలును జన్మించి 

రని విశదీకరింపబడినది కావున పురుషసూక్తము పరమేశ్వర |పతిపాదకమై 
(బహ్మాండ హిరణ్యగర్చాద్యుత్పతిని విశదీకరించునదని (గహింపవలెను. 
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ట్ లోకానాం తు వివృద్ద్యర్థం ముఖబాహూరుపొదతః 

బాహ్మణం క్షతియం వెశ్యం శూదం చ సిరవర యత్. 

పరమేశ్వరుని [బ్రహ్మాండమనంబడు నుదరమునుండి యావిర్భనించిన 

[బహ్మదేవుడు తన ముఖాద్యంగములనుండి _బాహ్మణాది పాణులను పుట్టించెను. 

ఇట్లు మనుస్మృతియు చెప్పుచున్నది కావున (వాహ్మణాది సృష్ట - కేశవుని యవ 

యవములనుండి కానట్టిది. మరియు “హేశ్చ తే లమష్మీళ్చి' అనువాక్యము - ఉప 

|కమగత (పజాపతిశబ్దము ననుసరించి [హీ పదము లజ్ఞావాచక మనియు లక్ష్మీ 

వదము (శేష్టగుణవాచక మనియు తెలియునది కావున నుత్తరనారాయణంబు 

_బహ్మపరమేయ గునది, ఇవ్విధము పురుషసూక్తము మహోపనిషదనువాక ములు 

నేకవాక్యత కలిగియుండుట(జేసి యిట హిరణ్యగర్భు(డే జగ త్క్యారణముగ పతి 

పాదింప(దగినవాడు గదా! 

ఉతరము : పర మేశ్వరభిన్ను (డగు హిరణ్యగర్చుండీ సందర్భమున 

జగత్కారణముగ (పతిపాదింపందగినవాడు కాడు ఎట్టనగా? 

“యతః (పసూతా జగతః [పసూతీ'' మొదలుకొని “ఆతఃపరం నాన్య 

దణీయసం హి పరాత్పరం యన్మహతో మహాంతమ్, యదేక మవ్యక్త మనంత 

రూపం విశ్వం పురాణం తమసఃపర స్తాత్ ” ఇత్యాది వాక్యములవరకు చెప్పంబడిన 

సర్వోత్తృష్టత్వము మరియు తమోమయమగు |పకృతిమండలము నత్మికమించి 

యుండుటయు |బహ్మాండాంతర్య ర్తి యగు హిరణ్యగర్భునకు పౌసగనట్టివి. మరియు 

“య ఏనం విదు రమృతా స్తే భవంతి” ఇట్టి తమో౬తీతుని తెలిసికొనువారు ముక్తు 

లగుదురు” అను వాక్యముతో తెలుప(బడిన ము క్రిజనకత్వంబును హిరణ్యగర్భుని 

యందు ఉపపన్నమగుటలేదు. “యదాచర్మవదాకాశం _ వేష ముష్యంతి మానవాః, 

తదా శివ మవిజ్ఞాయ -_ దుఃఖస్యాంతో భవిష్యతి” అను ,పమాణమువలన శివ 

జ్ఞానము మోక్షకారణమని విదితమగుట (జేసి ము క్తి వదత్యము పర మేశ్వరున కసా 

ధారణలింగ మగుచున్న యది. 

“ఉపక మోపసంహారముల బట్టి హిరణ్యగ ర్భుండీ యుపనిషత్తునందు 

పతిపాద్యు.”' డను నంశము న్నిష్పయోజన మెనది. 

[ప్రజాపతి ధాతృశబ్దములు - అనుపపత్తి కారణముగా హిరణ్యగర్భుని విడ 
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నాడి పర మేళ్వరునే ప్రతిపాదించునవి, (ప్రజానాం - ద్విపాచ్చతుష్పాత్ పశువులకు 

పతిః - నియామకు(డనియు ధాతా - జగమును ,వహించువాడనియు [గహించు 
నది. “అద్భ్యః సంభూతో హిరణ్యగ ర్భః” అనుచో పరమేశ్వరుడే నిర్వచింపంద 

గినవాడు. “య ఈశే అస్య ద్విపద శ్చృతుష్పదః” “ఆదిత్యవర్ణం తమసః పర 

సాత్”? వి శ్వేశ్వరత్వము విశ్వాతీత తంబు పర మెళశ్వర లక్షణములగుటం జేసి జగ 

త్కారణత్వాది లక్షణముల యుపపతి వలనను |పజాపతి ధాతృశబ్దవాచ్యు(డు పర 

మేశ్వరుడే యగుచున్న వాడు, జగజ్జననియగు పరాశ క్రి _ పరమేశ్వరు నెప్పుడు 
నెడబాయనిదై [ప్రపంచమహావృక్ష మునకు నంకురంబగునది, ఇట్టిది “ుజ్ఞాచ 

తస్మా త్పసృతా పురాణీ” అను వాక్యమువలన పర మెశ్వరుని వలననే యావిర్భ 

వించునది యని విదితమగుచున్నది. “తదేవ (బహ్మ పరమం కవీనామ్” పర 

మేశ్వరుండసాధారణ (బహ్మశబ్బవాచ్యుండగుటజెసి (తివిధ పరిచ్చదరహితు/డగు 

వాడు. “తదేవ భూతం తదు భవ్య మాహు$ః భూతభ విష్యద్యర మానమగు 

సమ స్తపవంచము స్వరూపముగా కలిగియుండువాడు పర మేశ్వరుండేను. ధాతృ 

శబ్దము - “అంభస్య పారే” అను సూక్తముందగు నువసంహారము. జెందునది 

కాదు. 

“పురుషస్య విద్మ సహ్మసాక్షస్య మహాదేవస్య ధీమహి, తన్నో రుదః 
[(వచోదయాత్” 

“తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి, తన్నోరుదః పచోద 

దయాత్” ఇంతవరకు పరమేశ్వరుని సూక్తములు ముగిసినవి తరువాత రుద 

గాయ్యతి తత్ససంగవశమున గణేశగాయ,తి మొదలగునవియు స్నానార్భము 

దూర్వాధార ణార్టంబును (ప్రవృత్తములగుటచే పర మేశ్వర సూక్తములలో చేరవని 

భట్టభాస్కరుండు సూ క్రమర్యాదను నెలకొలిపియున్న వాడు. 

ఇట్టు నుషక మోపసంహార పరామర్శవలన (ప్రజాపతి శబ్ద ముష్మకమగత 

మైనను ఉపసంహారగత రుదమహాదేవ శబ్దములు [పబలములగుటచే నేతత్సూక్త ము 

పర మేశ్వరపరంబగుట నిర్వివాదాంశము ధాతృపద ముపసంహారగత మని 

యంగీకరించినను మధ్యగత బహ్ముశుతిలింగముల ననుసరించి యోగమువలన 

పరమేశ్వర పరంబగునని యంగీకరింపవ లెను. 

“వేదాహ మేతంపురుషం మహాంతమ్” అనుచో వినంబడు తమఃపరత ము 
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ఇతరముచే సాధ్యము కానట్టి శివజ్ఞాన సాధ్య మైనట్టియు మోక్షమును కలుగ( 

జేయుటయు, హిరణ్యగర్భునియందు పొసగకుండును. కావున నుత రనారాయ 

ణ౦బు శివపర మే నని విశద మెనది. 

పర మేశ్వరునకు హిరణ్యగర్భునకును భేదము లేనందున హిరణ్యగర్భుండు 
జగత్కారణము కావచ్చునను శంకకు సమాధాన మీ సూ తము, 

సూ. బేదవ్యపదేశాచ్చ. 1-1-18 
పర మేశ్వరుండు కారణమనియు [బహ్మ దేవు(డు కార్యమనియు మహోపని 

షత్తునందు “యో దేవానాం [పథమం పురస్తాత్ -_ విశ్వాధికో రుదో మహ ర్షిః, 

హిర ణ్యగర్భం పశ్యత జాయమానమ్ి' ఆనుచో పర మెశ్వర హిరణ్యగర్భులకు 

కారణకార్య భేదము నిర్దేశింపంబడినది. కావున హిరణ్యగర్భాది సర్వ పపంచము 

నకు కారణము పరమేశ్వరుడే యగుచున్నవాడు. 

మరియొక యాశంకకు సమాధాన సూ్యూతము. 

సూ. కామాచ్చ నానుమానాపేక్షా.. 1-1-19 

“వజాపతి రకామయత (ప్రజాః నృజేయ” ఇత్యాది |శుతివాక్యములందు 

హిరణ్యగర్భుడు జగ త్సృష్టిని కల్పించినట్టు గానంబడుచున్నను జగత్కారణ 

మని యూహింపరాదు. ఎందుకనగా? ఇట్టి సృష్టికామన అవాంతరసృష్టి( గూర్చి 

(హిరణ్యగర్భుండు) చేయునది కాని (వస్తుతః మున్ముందు భాష్యమున “సంజ్ఞా 

మూర్తి క్షుపిః'' ఆను స్నూతముందగు నధికరణమునందు పర మేశ్వరుండే 

హిరణ్యగర్చ్భుని ద్వారా అవాంతరసృష్టిజేయు వాడని వివరింప(బడును. 

"అనేన జీవేనాత్మనా౭నుపవిశ్ళ నామరూషే వ్యాకర వాణి” హిరణ్యగర్భ 

స్వరూపముతో ప్రపంచమును |పవేశించు పరమేశ్వరునకు హిరణ్యగర్భునకు 
నభేదమే యంగీకరింపందగిన దను నాశంకకు సమాధాన మీ సూత్రము, 

సూ. అస్మి న్నస్య చ తద్యోగం శాస్తి. 1-1-20 

ఈ యువనిషతం|తమునందే హిరణ్యగ రృుండు పర మేశ్వరు నకు "శేష 

మగువాడని గబహ్మాధిపతి (రృహణో౬ధిపతిః” అను మం్మతభాగము శాసించు' 

1.0) 
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చున్నది, కావున పరమేశ్వరుడే జగత్కా.రణమనియు హిరణ్యగర్భుడు తత్కార్య 

మనియు (గహింపవలెను. 

“ఈళాన। సర్వవిద్యానామ్” అను వాక్యముతో వేదాధిపత్యము * ఈశ్వర 

సర్యభూతానామ్” అను వాక్యముతో [బాహ్మణాధిపత్యంబు నేర్పడుటవలన 

“బహ్మా ధిపతి [(రృహ్మణో౬ధిపతిః” అను నభ్యాసముతో హిరణ్యగ ర్భాధిపత్య మే 

విధింప(బడుచున్న యది. 

ఇట్టు చెప్పుటవలన శుత్యంతములందు హిరణ్యగర్భుని విషయమై అభా 

సిందు పరత్వము మరియు పర మేశ్వరునితో నభిన్నత్వంబు నిరసింప(బడినవని 

విశద మైనధి. 

ఏతదధికరణ స్నూతముల నానందమయాధికరణ శేషములుగ గావింపబడిన 

పరుల వ్యాఖ్యాన మనర్థాహ మైనది, 

సీ భాష్యకారులెతేనో ముక జీవు. డానందమయశబవాచ్వుడు కాడని 9 ఫ్రం యుల వ బ్దవాయ్యు 
వాసియున్న వారు. 

“ఆనం దమయో౬భ్యాసాత్” అను సూ తమువలననే ముకాముక్త జీవని షేధ 

మెర్పడుటచే శ్రీ భాష్యకారుల వ్యాఖ్యానంబు నసంగతం బగునది. 

ఆనందతీర్జుల వారు - చతుర్ముఖాదులానందమయ శబ్ద (పతిపాద్యులు 

కారని చెప్పియున్నను హిరణ్యగర్భుడు జగత్కారణమని సూచించు సూక్తములు 

స్వాభిమత మగు విష్ణుపరత్వ మునందన్వయింప శక్యములు కానందున నుపే 

క్షింపవలసివచ్చెను గాన నీ వివరణంబు (గాహ్యము కాకుండును. 

అంతరధికరణము 

శివతత్త్వము _ సమస్తము నొకేమారు తెలిసికొనునచియు, నిత్యతృష్తి 
గలిగియుండునదియు , ఆది చెప్పరాని పరిజ్ఞానము కలిగినదియు, తనకు తాను 

[(పవర్తించునదియు, లోపింపని శక్తులు గలదియు, అవధిలేని శక్తులతో కూడి 
యుండునదియు, _పపంచమున కంతటికి నభిన్న నిమితోపాదాన కారణమగున 

దియు, ఉపనిషత్తంతములన్నిటి సమన్వయమువలననే తెలియునదియు, తనకు 
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చాం్యబకాశించునదియు , నిఖిల్వపపంచముతో కూడినదైనను తనను విడిచి 

రెండపదిలేని స్వభావము గలదియు, సదూపము చిదూపము ఆనలదమయంబగు 

నదియు, చితు అచిత్తు అనువానికన్న వేరై నదియు పర్మబహ్మంబగునని యీ 
వరకు చెప్పంబడిన అధికరణ న్యాయములతో నేర్పడియున్నదిగదా! అట్టి గ్వ 

తత్వముయొక్క_ సాధకుల సంసారవ్యాధి( బో గొట్టు నౌషధమువంటి, మనస్సు 

సమాధానపడుటకు వలయు ఒకానొక దివ్యస్వరూపమును (పదర్శించునదీ యధి 

క రణము, 

సూ. అంత స్తద్రర్మోపదెశాత్. 1-1-21 

“య ఏషోఒ౬౦తరాదిత్యే హిరణ్మయః పురుషో దృశ్యతే హిరణ్యశ్మశు 

హిరణ్య కేళ ఆ పణఖాత్సర్వ ఏవ సువర్షస్త స్య యథా కప్యాసం పుండరీక మేవ 

మశిణీ"' ఛాందోగ్యము. 

సూర్యునిలోనుండు హిరణ్మయుడెన పురుమ(డు పరమేశ్వరుడా? ఒకా 

నొక దేవతయా? అని సందేహము. 

(పశ్న : సర్వమున కాధారమగువాడు - సూర్యాంతర్వుర్తి యగుటయు 

సర్వవ్యాపకుడు పరిచ్చిన్నమగు హారణ్మయరూపము క లిగియుండుటయు నెట్టు 

పౌసగును? పర మేశ్వరుండు తన యిష్టముతో స్వరూపము గలవాడ గునని యంగ్ 

కరించునెడ. “పుండరీక మేవ మక్షిణీ” “కమల సదృశ ములగు రెండున్మేతములు 

అను వాక్యమువలన మూడుకన్నులు కలిగియుండుట నియతము కాకుండును. 

ఓకవేశ సర్వస్వరూపములను "స్వేచ్చతో పర్మిగహించువాడందు రేని జీవులకు 

దేహ్మపవేశము దుఃఖమును కలిగించునట్టు పరమేశ్వరునకును శరీరస్వీకారము 
కేశావహమగును. ఒకానొకడు తన యిష్టముతో నిప్పుందాకిన యెడల నద్ది కాల్ప 

కుండునా? అందువలన పర మేశ్యరునకు శరీరసంబంధమును చెప్పుట పాడికాదు. 

ఒకానొక దేవతయని చెప్పుట యుక మని తోచెడిని. 

ఉతరము: ఆదిత్యాంతర్వరి యగు హారణ్మ యపురుషు(డు పరమేశ్వరుం 

చేను. 

“స ఏష (*) సర్వేషాం లో కానా మీష్టే, సర్వేషాం కామానామ్, తస్యోదితి 
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నామ, స ఏషః సర్వేభ్యః పాష్మభ్య ఉదితః” ఇది మొదలగు వాక్యములతో సర్వ 

లో కేశ్వ రత్వము సర్వకా మెళశ్వురత్వము సర్వ్యపాపరాహిత్యము మొదలగు పరమే 

శ్వర లక్షణములు |పతిపాదింప(బడినవి. మరియు “ఏకో రుదోన ద్వితీయాయ 

తస్తుః, య ఇమాన్ లోకా నీశత ఈశనీభిః'” “ఏకో బహూనాం యో విదధాతి 

కామాన్” ఇత్యాది వచస్సులు పర మేశ్వరుండద్వితీయుండనియు లోకశాసకు(డ 

నియు ఉపాసకుల మనో౭భీష్టముల నన్నిటి నొసగువాడనియు  విశదీకరించినవి. 

సర్యాధారు(డు సర్యగతు(డు నగు పర మేశ్యరు(డు సూర్యాంతర్వర్తి యెట్లగు 

ననగా? సాధకుల నన్నుగహించుటకై ఒకానొక హిరణ్మయరూపము గలవాడ 

గుట పర మేశ్వరుని సర్వవ్యాపకత్యమునకు సర్యాధార త్వమునకు భంగము నాపా 
దించునది కాదు. ఇందువలననే సూర్యమండలము నధివసించువాడు., 

పరమేశ్వరునకు శరీరసంబంధము మనకువలె సంసారదోష ములను కలుగ. 

జేయునది కాదు. పూజ్యయగు [శుతియే పరమాత్మకు శరీరసంబంధమును నకల 

పాపములు లేకుండుటను నిర్దేశించుచున్నది. మేము _శుతియనెడు ప్రమాణమును 
శరణముగ భావించువారమగుటచే _(పమాణవిరుద్ధ యు కిని గొప్పగా దలంపము. 

శ క్రివి శషముగలవారి నగ్నిహో తము దహించుటలేదు గదా! 

“కప్యాసం పుండరీక మేవ మక్షిణీ” అనుచో మూడుకన్నులు గల దేవునకు 

రెండు నేత్రములను చెప్పుట _ కమలములతో సమానములని తెలుపుటకు మాత 

మగునది. కాని మూడవ కన్ను లేదని స్పురింపంజేయుటకు కాదు. ఎట్టనగా ? 

ముగ్గురు కుమారులు గల (బాహ్మణు నుద్దేశించి యీతని యిరువురు కుమారులు 

అగ్నిసమానులని చెప్పునెడ ద్విసంఖ్యను [గ్రహించుట-.మిగత కుమారులను 

షేధించుటకు గాదు. పుతద్యయము అగ్ని సదృశ |[పతిభ కలదని తెలుపుటకు 

మా|తము కావున నిటంగూడ కం-ఉదకమును కిరణములతో తాగువాడగుటచే 

కపియనగా సూర్యుండ గును. సూర్యునిచే అసితం _ వికసింప(జేయ(బడిన కమల. 
ముల జతవలె పర మేశ్వరుని రెండు న్మేతములు |పకాశించునవి. మూడవ నేతము 

ముకుళించుకొనియుండునదగుటచే వికసితపుండరీక సదృ్భృశము కానిదై ముకుళిత 

పుండరిక సమానమని (గహింపపలెను. 

_పశ్న * “స ఏషః సర్వేభ్యః పాష్మభ్యః ఉదితః” అనుచో పాపము. 
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అన్ని టినుండి బయటపడినవాడను నర్భమువలన తత్పూర్యుము ఒకానొక ప్పుడు 

పర మేశ్వరునకు పాపసంబంధ మేర్పడియుండెనని పొడ గట్టును గదా? 

ఉత్తరము : “పాష్మభ్య ఉదితః అనుచో పాపసంబంధము ఎప్పుడును 

బొత్తుగా లేనివాడని లక్షణతో సమర్థింపవలెను. అన(గా భూత భవిష్యద్య'ర్రమాన 

కాల్బత యమందును కృుత్పిపాసాది దోషములు ఏమ్మాతము లేనివాడు పరమాత్మ 

యని భావము. 

“అసా యోఒవసర్పతి నీలగీవో విలోహితః, ఉతైనం గోపా అద్భశ 

న్నదృశ న్నుదహార్యః | ఉతైనం విళ్వా భూతాని_స దృష్టో మృడయాతి నః” 

అనుచో నీలకంఠు(డగు పర మేశ్వరుండు [పాణులందరికి ప్రత్యక్ష మగువాడవియు 

“స్వరుచాఒహితమండల న్రిణ్మీతో రవిః” అనుచో మూడుకన్నులు గలవాడనియు 

చోధపడుచున్నందున స్వ కాంతి మండలములో నుండు సూర్యుడే (ప్రత్యక్ష 

పర మేశ్వరుండని చెప్పవలెను. అట్టుకానిచో సూర్యునకు నీలకంఠ త్వము [తిలోచన 

త్వము పొసగునెట్లు ? “ఆసా వాదిత్యో [బహ్మ” అను వాక్యమున సూర్యునకు 

(బహ్మత్వము చూపంబడినది కావున “అంతరాదిత్య” యను వాక్యముచె బోధింప( 

బడు పురుషుండు మండలవ ర్రియగు సూర్యుడే అను నాశంకకు దిగువస్తూతము 

సమాధానము. 

సూ. “భేదవ్యపదేశా చ్చాన్యః” ౧-౧-౨౨ 

మండ లమునందభిమానము గల చేతనుడగు సూర్యునికంటె నితరుడే 

హారణ్యయస్యరూపము గల పర మేశ్వరుండగును. 

“య అదిత్యే తిష్ట న్నాదిత్యా దంతరో యమాదిత్యో నవేద యస్యాదిత్యః 

శరీరం య ఆదిత్య మంతరో యమయతి ఏష త ఆక్మా౬౦తర్యామ్యమృతః”. 

“సూర్యునిలో నంతర్యామిగ నుండు పరమశివుని సూర్యుడు గు ర్తెరుగ( 

జాలడు. ఐనను సూర్యుడు పరమాత్మకు శరీరమగుచున్న వాడు. 

కావున సూర్యుని _పేరేపించునట్టి అమృతు(డు సీకు నంతర్యామి యగు 

వాడు 

ఇట నమత శబముతో శివుడు చెప?(బడును. ఎందుకనగా ? “ఏతాని 
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హ వా అమృతస్య నామధేయాని” శతరుదీయము (రుదాధ్యాయము)ను (పళం. 

నీంచు జాదాలోపనిషత్తునందు నీల్మగీవాది నామధేయములన్ని యమృతునివి యని 

విశదీకరింప (బడినది. 

సూర్యునకు తెలి యరానివాడగుట మొదలగు ధర్మములతో పర మేశ్యరు(డు 
సూర్యుండును వేరువేరని బోధ పడుచున్న యది. “సిల[గీవో విలోహితః” నలుపు 

కంఠముగల పరమేశ్వరుడే సూర్యాంతర్య రిగ నిరూపింప(బడుచున్నవాడు. 

సూర్యునకు నంతర్యామి యగుటచే సూర్యశబ్బముతో చెప్పబడుట సంగ తమగునది. 

[వశ్న : ఓయీ? నీలకంఠుడ గు పరమాత్మ.సూర్యునిలో నుండు వాడు 

కాడు. ఎందుకనగా ? “ధ్యేయః సదా సవితృమండల మధ్యవ ర్రీ.నారాయణః 

సరసిజాసన సన్నివిష్టః" “నారాయణుడు సూర్యమండల మధ్యమున కమలాసన 

మందు కూర్చున్న వాడుగ ధ్యానింప(దగినవాడు” అని తజచుగ లౌకికులు 

పఠించుచుందురు. మరియు పృండరికాకు(డను పసిద్ధివలన కమలములతో సమాన 

ములగు రెండు నేతముల సంబంధము నారాయణునకే పొసగును కావున మరి 

యొకరీతిగ పతిపాదించు పర్మిశమ యెందులకు ? 

ఉతరము : హిరణ్మయపురుషనియందు గానంబడు పరమేశ్వరుని య 

సాధారణ లక్షణములు నారాయణునియందు ఉపపపన్నములు కావు. ఎట్టనగా గ్య 

నూత విషయమగు వాక్యము సందేహింప(బడినపుడు సందిగ్గములుకాని మరియొక 

[శుతివాక్యములతో విషయనిర్ణయమును చేయుట సమంజసమగును. మహోవ 

నిషత్తునందలి “ఆదిత్యో వా ఏష ఏతన్మండలం తపతి ఇత్యాది సందర్భమును. 

విచారించెదము గాక! 

అందు “య ఏతస్మిన్ మండలేఒర్చి ర్రీవ్యలతే” అను వాక్యముతో సూర్య 

మండల కాంతిని పక్కాణించి “య ఏష ఏతస్మిన్ మండలేఒర్చిషి పురుషః” 

మండ లాభిమాని దేపత యగు సూర్యుని నిర్దేశించి “ఎషోఒంతరాదిత్యే 
హిరణ్మ యః పురుషః” హితణ్మ్యయస్వరూపము గల పురుషుని సూర్యాంతర్వ ర్రిగ 

నుపదేశించి తరువాత “ఆదిత్యో వై తేజ ఓజో బలం యశః” “సూర్యుడే తేజస్సు 

పరాక్రమము బలము కీర్తియు నగుచున్నవాడు” అని సూర్యస్వరూపముగల 

పరమాత్మయొక్క_ విభూతిని విశదీకరించి “ఏష పురుష ఏష భూతానా మధిపతిః” 

అనుచో సూర్యాంతర్య ర్రియగు వాని భూతాధిపతిగ వర్ణించి మరియు హిరణ్మయ 
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పురుషు! డెట్టివాడనునెడ “సర్వో వై రుద్రః" అని యారంభించి “నమో హిరణ్య 

బాహవే హిరణ్యపతయే౬౦బికాపతయ ఉమాపతయే'' అని యుపసంహారము 

గావింపంబడినది. ఇ6ట బాహుపద[గహణము మొతము స్వరూపమున కుపలక్షణ 

మగుటచే శివుడు హిరణ్యస్వరూపుండని భావింప(దగినది కావున బంగారముతో 

సరిపడు రూపము గల ఉమాపతి_ఆదిత్యమండ లవ ర్తి యగువాడని విశద మెనది. 

ఈ సందర్భమున నీల్మ గీవత్యము ఉమాపతిత్వంబు మొదలగునవి పరమే 

శ్వరుని విశేషలింగములనంబఅగుచున్నవి. ఇట్టి విశేషములు ట్రర మెళ్వరునికం టె 

నితరులకు సంబంధింపనట్టివి. “పుండరీకాకు'డను లక్షణము సాధారణమైనది. 

నారాయజబేతరులందు నీ లక్షణమును గాననగును. కమలాక్షియగు వనిత, కమల 

లోచనుడగు పురుషుండు, ఆను (ప్రయోగములు "పెక్కు గలవు. కావున విశేష 

లింగముతో సామాన్య లింగము కొట్టుబడును గదా! 

“ధ్యేయః సదా” అను శ్లోకము భక్తులచే కల్పింపంబడినదగుటచె లౌకిక 

మన(బజగుచున్నయది. ఇట్లు చెప్పుటవలన-సువర్డ సమానరూపము గలవాడును, 

(తిలో చనుండును, సీలకంఠుం(డును, ఉమాపతియు, లోకములన్నిటియందలి 

కోర్కెల నొసగు అధికారము గలవాడును, సర్యపాపములబే నొక ప్పుడును 

స్పృశింప(బడనివాడును, షడుణై శ్వర్యసంపన్ను (డు నగు పర మేశ్యరు(డే సూర్యు 

నిలో నుండువా డై గాయ తీమం(తవతిపాద్యుడు గ ముముక్షువులు ధ్యానింపందగిన 

వాడని విశద మైనది. 

ఈ సూతమందలి చకారమువలన సూర్యుడేగాక నారాయణు(డును పరమే 

శ్యరభిన్నుడని తేటపడును. “ధ్యేయః సదా” అను శ్లోకము పౌరాణికము, పౌరు 

శేయము నగును. మరియు విష్ణుపూజావసానమున నారాయణు నాదిత్యమండ లమున 

ధ్యానింపవలెనని మాతము తెలుపునది కాని సూర్యాంతర్యామియని (పతిపాదించు 

నది కాడు. 

ల్లో. ఆదిత్యమండలాసీనం రుక్మాభం పురుషం పరమ్ 

ధ్యాయన్ జ పే త్తదిత్యేత న్నిష్కామో ముచ్యతే ద్విజః. 
“ద్విజుండు (ద్రాహ్మణ క్షత్రియ వైప్యలు) పరశివుని బంగారువన్నె( 

గలిగి సూర్యమండలములో నుండువానిగ ధ్యానించుచు శివ పతిపాదక మగు 
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గా య్మతీమంతమును నిష్కాముడై జపించునెడల సంసారబంధమునుండి ముకు( 

'డగును, 

“ఆదిత్య మండలాంతస్థం - పరం బహ్మా ధిదై వతమ్.” 

“పర|బహ్మ ము_సూర్యమండలములో నుండునది, గాయత్రీ మంతమున 

కధిదేవత యగునది'' ఇత్యాది స్మృతివచనములు - గాయ త్రీ (పతిపాద్యమగు 

పర్మబహ్మము శివుండే నని విశదవజచుచున్న వి, 

గాయ్యతి యనియు దేవత సూర్వ్యు(డనియు సంధ్యావందనమునందు కలదు గావున 

పరశివు(డు గాయత్రీ (పతిపాద్యుండెట్టగును? 

ఉత్తరము : సూర్యవాచకమగు సవితృవదము - సూర్యాంతర్వరి యగు 
పరశివునందు పర్యవసానము( జెందునది. “సవితుర్వ రేణ్యమ్” అను పదముతో 

గాయత్రీ మం|తమునందు “శివుడు సూర్యునిచే నుపాసింపంబడువా” డని 

తెలియుచున్నది. “యేన సూర్యస్త వతి తేజ సేద్దః” అనుమంతము - సూర్యునకు 

తేజః (పదుడగుటచే సూర్యునిచేత నాశ్రయింప(దగినవాడు సూర్యాంతర్యామియు 

నగు పరమశివునే సమర్థించుచున్న యది. 

ఈ యధికరణము _ కుద్దాద్వెతులకు సంగతము కానిది. ఇందు పర 

[(బహ్మము _ హిరణ్యరూపము గలదని నిర్ణయింప(బడుటవలన నిరుణ తత్ర్యము 

నకు సరిపడకుండును. హిరణ్యరూపము కల్పితమనియు స్తుతిరూపమనియు 
[బహ్మము సాకారమను నంశమును సమర్థించునెడ వేద ప్రామాణ్యమున. విశ్వా 

సము లేనివార గుట(జేసి యాపి కతయే భంగపడునది. 

ఇక భగవాను(డు హిరణ్య వర్ణము గలవాడని చెప్పుటచ మిక్కిలి నలుపు 

వన్నె యొడలు గల లక్ష్మీ పతి యట్టివాడు కానందున నీ యధికరణము శ్రీభాష్య 

కారులకును |పతికూలమగును. మరియు నంతరాదిత్య విద్యయందుపాసింప(దగిన 

తత్వమును నిర్ణయింపం (బవర్తించిన మహా పనిషత్తునందు చెప్పంబడిన భూతపతి 

త్వము అంబికా పతితృ్వము మొదలగు లక్షణములు శివుని కసాధారణములగుటచే 

నారాయణునియందు సమర్థింప నలవి గానట్టివి, ఇందువలననే |శుత| పకాశికా 

వేదాంతసార వేదాంత దీపికాది (గంధకర లును మౌనము నవలంబించినవారై రి, 
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ఆకాశాధికరణ |పాణాధిక రణములు 

సర్వజ్ఞత్వము మొదలగు గుణములు గల పర |బహ్మమగు శివుని పరమ 

'మంగళాస్పద మైనట్టి యుపాస్యరూపమును_ విర్వచించి నామరూఢి నిమిత్తముగ 
ఇతర వస్తువునందు పరశివుని లక్షణము పొడగట్టునను మందబుద్ధి గలవారి 

'యాశంకకు సమాధానమును దిగువసూతములతో చెప్పుచున్న వారు, 

సర్యజ్ఞత్వాది గుణ విశిష్ణుడగు పరమేశ్వరుడు - లోకోత్తర సౌందర్యళాలి 

యగుటచే “య తాకృతి సత గుణాః” అను న్యాయము ననుసరించి పరమ 

మంగళగుణములు గలవాడవి తెలియవలెను. 

సూ. “ఆకాశ స్తల్రింగాత్” 1-1-28 
“అత ఏవ ప్రాణః,” 1-1-24 

“సర్వాణి హ వా ఇమాని భూతాని ఆకాశా దేవ సముత్సద్యంతే ఆకాశం 

పత్య సం యంతి.” 

“సర్వాణి హ వా ఇమాని భూతాని (పాణ మేవాభిసం విశంతి పాణ మభ్యు 

బ్లిహతే.” 

[పాణులందరి యుత్పత్తి స్టితి లయకారణములుగ పాణాకాశ శబ్దములు 

పర మెశ్వుర పరములా? భూతాకాశ (పాణవాయువులను భోధించునవియా? అని 

సందేహము. 

(వశ్న : “పాణాద్ధెవ ఖలిగ్రమాని భూతాని జాయంతే, |పాణేన జాతాని 

. జీవంతి. (పాణం (పయంత్యభినంవిశంతి” “ఆకాశా ద్యాయుః” ఇత్యాది వాక్యముల 

వలన సకల జగత్కారణములుగ బోధపడుచున్న ౦దున [పాణాకాశములే యిట 

(పతిపాదింప6 దగినవి గదా? 

ఉత్తరము: (పాణశబ్దముతోడ నా కొశశబ్దము తోడను పర మేశ్వరుండే 

చెప్ప(బడువాడు. సర్వకారణత్వాది లక్షణములు [పాణవాయువునందు ఆకాశము 

- నందును సంభ వింపనట్టివి, ఈ సందర్భమున ఆనందస్వరూపమగు |బహ్మము 

_మవనందాగణవమను నాదమునందు తాత౩ఇరఇము గనంబడుచున్న యది. “| పాణాద్దేవ 
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ఖలు" ఇత్యాది (శుతివాక్యములు _“ పాణవాయు వు జగత్కారణ” మను వాదము 

నందు తాత్పర్యము గలవి కావు, “బహ్మము జగత్కారణ” మను వాదము ననువ 

దించునట్టివి. ఆకాశము పంచభూతములలో చేరుట చే సర్వళ బ్రముతోడనే గహింవ 

బడునది కావున నాకాశము (వత్యేకము జగత్రారణమని చెప్పనలవిగానిది. “ఆత్మన 

ఆకాశః సంభూతః” అనువాక్యము-పర మేశ్వరుని వలననే ఆకాళాది సర్వభూతము 

లావిర్భవించునవియని తెలుపుచున్నది కావున భూతాకాశ (పాణవాయువులకు. 

సర్వభూత కారణత్వము ఉపపన్నము కాజాలదు. 

ఆకాశమునకు “భూత” అను నుపపదము-పరవకృతియగు చిదాకాశము 
సర్వభూత కారణమగునను నంశము _పామాణికమగుటంజేసి చిదాకాశమునకన్న 

వేరైనది భూతాకాశంబని తెలుపుటకు సార్హకమగుచున్నయది. ఐతే పర మేశ్వరుం. 
డెట్టు జగత్కారణమగు ననగా ? చిదాకాశమునకు పరమేశ్వరునకును భేదము 
లేనందున వర మేశ్వరుండని చెప్ప(బడుచున్న యది 

కుద్దమనియు మి శ్రమనియు మలినమనియు _శ్రివిధముగ( జెప్ప(బడు. 

భూతాకాశమునకు జగ త్కారణమగు యోగ్యత గానరాదు. 

వర|బహ్మము ఆకాశ శబ్ద వాచ్యమగుట. శరీర శరిరిభావమునందే పొసగును 

కావున నిర్షణవాదమునందు శరీరాత్మ భావము నంగీకరింపకుండుటచే నీ యధికరణ. 

ద్యయము సంగతము కాకుండును. 

ఆకాశవాయువులు పరమేశ్వరుని అష్టమూర్తులలో చేరుటవలన “పాణానాం. 

(గంధిరసి” ఆను వాక్యము పర మేశ్వరుండు పాణగంధియగువాడ ని తెలుపుట 

వలన నితర వ్యాఖ్యలును సమంజసములు కానట్టివి. 

జ్యోతి రధికరణము 

లోకములన్నిటి నేలికయు, దోషములన్నిటి వాసనలన(బడు కళంకము 
లన్నియు బొత్తుగా లేనివాడుమ, మిక్కిలి గొప్పవగు మంచి గుణములకు. 

సము దమువంటిణడు, ఉమాపతియునగు పర్మబహ్మమునకు సూర్యమండ లము. 

ఒకానొక నివాస స్థానమని యీవరకు నిరూపింపంబడినది. 

ఈ యధికరణమునందు మరియొక నివాసము చెప్ప(బడుచున్న యది. 
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నూ. జ్యోతి శృరణాభిధానాత్ 1మేఎమేఎల్తి5్!1 

ఛాందోగ్యమునందు విషయవాక్యము. 

“అధ యదతః పరో దివోజ్యోతి ర్రీష్యతే విశ్వతః పృషైష సర్వతః 

పృషేష్వనుత్త మేష లో కేష్విదం వావ తద్యదిద మస్మిన్నంతః పురుషే జ్యోతిక” 

లోక ములనన్ని టిని వ్యాపించునట్టి, యంతరిక్షము నతికమించియుండు 

పరంజ్యోతి.పర మేశ్వరుడా? ఇతరుడా? అని సందేహము. 

(పళ్న : ద్యుశబ్దము ఆకాశ వాచకముగదా ! ఆకాశము పెనుండు సూర్యుడే 

పరంజ్యోతియని చెప్పవలెను. అథ వా “అంత?పురు షే జో్యోతిః”అను వాక్యమువలన 

పురుషనిలోనుండు జఠరాగ్ని యెనను జ్యోతి యగును గదా! 

ఉత్తరము : సర్వోత్క్బృష్టమగు వరంజ్యోతి.పర మేశ్వరుండేను; “పాదో౬స్య 

విశ్వా భూతాని” ఇట్టి పరంజ్యోతియొక్క నాల్బవభాగముగా (పాణులందరు చెప్ప, 

బడుచున్నవారు. 

సూర్యుండు గాని జఠరాగ్ని గాని పరిచ్చిన్నములగుటచే దివఃపర మగు 

జ్యోతిస్సు కాజూాలరు. 

సూర్యునిలో నుండు సదాశివుండు తన్మండ లమునం దెట్టండుననగా? పర్యం 

కముననుండు రాజు-మేడ పె నుండువాడని వ్యవహరింపంబడినట్టు పరమశివుండును 
సూర్యాంతర్యామియై సూర్యమండలమునందు వసించువాడని [(గహించునది. 

“దివఃపరః” అను పదమునకు “సర్వోతరమ్”అని చెప్పుటవలన సంసార 
మండలము నతి|కమించి యుండువాడను నర్థము తెలువ(బడినది. “తిపాదూర్ద్య 

ఊదైత్పురుష:” అను వాక్యమున చరణశబ్దము చెప్ప(బడుటచే చరణచతుష్ట 

యాత్మకుండగు పరమపూరుషు(డు జ్యోతిఃశబ్దముతో | పతిపాదింప(బడువాడని 

విశడమగునది. 

“పరంజ్యోతి రుపసంపద్య స్వేన రూ పేణాభినిష్పద్యతే” అను [శుతి వాక్య 

ముసందు గల పరంజ్యోతిఃపదము పర మేశ్వరునే తెలుపుచున్న యది. మనో 

వాక్కులు సూర్యచంద నక్షత్రాదులు నవరజ్యోతిస్సులగును. “తమేవ భాంత 

మనుభాతి సర్వం.తస్య భాసా సర్వమిదం విభాతి” అను వాక్యము సూర్యచందాది 
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సమ న్లమును (వకాశింపంజేయువాడగుటబచే సమ నసాక్షియగుటను పరమేశ్యరు(డు 

పరంజ్యోతి యగునని విశదపజచుచున్నది. 

“గాయత్రీ వా ఇదం సర్వం భూతమ్” “గాయతీమంతమే ఈ సమస్త 

చరాచరము” అను వాక్యముచే గాయ్యత్రీమంతము సర్వాత్మకముగా _వతిపాదింపం 

బడుచున్నది కావున నిద్ది గాయ త్రీపకరణ మగుచున్నది. “పాదోఒస్య విశ్వా 

భూతాని” అను వాక్యము-_పపంచము గాయ్యతిలో ఏకాంశమని చెప్పుచున్న దను 

నాశంకకు దిగువ సూత్రము సమాధానము, 

ఛందో౬ భిధానా న్నేతి చేన్న, 

తథా చేతోఒరృణనిగదా త్తథాహి దర్శనమ్ 1-1-26 

“గాయత్రీ వా ఇదం సర్వం భూతమ్” అనువాక్యముచే గాయ తియన(బడు 

ఛందస్సు చెప్పంబడుటచే పర మేశ్వరుండిట పతిపాదింప(బడుచులేడను నంశము 

గ్మాహ్యము కాదు. గాయంతి ఛందస్సుమాతము కావున సర్వభూతాత్మకము 

కాజాలదు. గా య్మత్రీమం[తానుస్టానమును వలె పర మెశ్వర ధ్యానమును చేయవలెనని 

యీ సందర్భమున తెలుపబడినది. గాయ్యతీమం[తము-ఆరు నక్షరములు గల 

పాదముతో నాల్లు చరణములు గలది యగునట్లు వర మేశ్వరుండు చతుష్పాద్యిభూతి 

గలవాడగును. సర్వాత్మక త్వ లక్షణముతో గాయ|తీపక రణము దాధింపంబడును 

గాన పరమేశ్వరుడే జ్యోతియగువాడు. 

చేతో ఒర్పణ మనగా ? ఆనుసంధానము, భావన, ధ్యానము అనుపర్యాయ 

పదములతో పరమేశ్వరుని భావించుట యగును. గాయ త్రీపదమును గౌణవృత్తితో 

పర మేశ్వరపరముగ వ్యాఖ్యానింపవ లెను. గాయత్రీ మం్యతమును | పస్తావించు 

సందర్భముతోడ నేక వాక్యత(జెందియుంరుట చే తత్పూర్వుసందర్భమునం దుండు 

డ్రుతిలింగములు పర మేశ్వరుండే గాయ తీశబ్ద వివక్షితుండగునని విశదపజచునవి. 

సూ. భూతాది పాద వ్యపదేశోపప త్తే శ్రైవమ్. 1-1-27 
పాణులు పృథివి శరీరము హృదయము అను నాల్లు పాదములు కలిగి 

యుండుట గాయతీ ఛందస్సునకు పొసగ (జాలదు కావున పరమేశ్వరుడే చతుష్పా 

ద్విభూతి గలవాడని |గహింపనగును, సూతగతమగు చకారము వలన “ఏతా 



జ్యోతిరధికర ణము 125 

వానస్య” అను పురుషసూ క్రమంతంబు పర్యబహ్మపరమని సూచింప(బడినచి. 

మరియు హృద యక మలధ్యేయమగు పరమాకాశ మనంబడు స్వర్గము భావలింగా 

త్మక మై పరమేశ్వర రాజధాని యన(బణగుచున్న ది. ఇట్టి స్వర్గలో కమునకు 

ద్యారపాలురు [పాణవాయువు మొదలగునవి. ఇవ్వానిని (బహ్మ పురుషులుగ కీ ర్రిం 

చుట యనునది పర మెశ్వర లింగము గావున గాయ|తీపదము పరమేశ్వర వాచక 

మే నగునది. 

సూ. ఉపదేశభేదాన్నే తి చేన్నోభయస్మి న్నప్యవిరోధాత్ 1-1-28 

(పశ్న; “పాదో౬స్య విశ్వాభూతాని _ తిపాదస్యామృతం దివి ఆనుచో 

ద్యుశబ్దముయొక (పత్యభిజ్ఞానము (గుర్తు వలన జ్యోతిర్వాక్యమునందును పర 

మేశ్వరుండు (పతిపాదింపంబఢుట లేదని చెప్పపలెను. “ తిపాద స్యామృతం దివి” 

“పరో దివో జ్యోతిః” అను సప్తమీ షష్టి విభక్తులవలన నగు నువదేశ ఖేదముచే 

పరమేశ్వరుని (పత్యభిజ్ఞానము సిద్దించుట లేదు కావున గాయ్మతీ _పకరణము: 

పర మేశ్వరపరమగుట విరుద్దము గదా ! 

ఉత్తరము : పె రెండువాక్యములందును పరమేశ్వర |పతిపాదన విష 

యమై విరోధమేమియు గానరాదు. ఎట్టనగా? “చెట్టుకొనయందు డేగపక్షి, చెట్టు 
కొన పైన డేగవక్షి” అని వ్యవహరించుటయందు నుభయ్మత వృక్షపరత్వమే 
బోధపడునట్లు _పస్తుత [(పకరణమునందును రెండు చోటులలో దివః పరత్వమే. 

గాహ్యమగునది. 

ఇత్యాది సందర్భ ముతో పురుషసూక మున వర్ణింపంబడినవాడు పర మేశ్వ 

రుడే నని యేర్పడుచున్నది. “పాదోఒస్య విశ్వా భూతాని” “సమస్త ప్రాణులు 
పురుషునకు నొక భాగము” ఇట్టు పురుషసూ కము నందును కలదు కావున నిఖిల 

[ప్రపంచము తన యేకాంశమువరకే ముగియు నట్టి, సకలభువనాతీత (దేశము. 

నందు |పకాశించు పరంజ్యోతి _ పరమేశ్వరుడే యగును. 

పురుషసూ క్రము విష్పుపరమని చెప్పుటకు చూపబడిన నెనిమిది కారణము 
లను ఖండించి పదునెనిమిది యోగ్యహేతువులతో శివపరమగునని నిర్ణయించిన. 

యంశమును మహోపాధ్యాయ శీ శివయోగి ముదిగొండ నాగలింగళాన్త్రగారి. 

వైష్టవపథ (పతిషేధమునందు సహృదయులు గాననగును, 
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ఇంద్ర (వాజాధికరణము 

వూజసీయమగు సూర్యమండ లమునందు (పత్యక్షముగా నుపాసింప(దగిన 

వాడని నిర్దేశింపబడిన పర మేశ్వరునకు నంతరధికరణమునందు విశ్వాత్మక త్వము 

నిరూపింప(బడినది. కావున తదితరులు పర మేశ్యరుండ ంతర్యామిగ కలవారగు 

టచే ధ్యానింప(దగినవారగు దురు. ఆన్యథా ఉపాస్యులు కాజాలరని విశదపజచు 

నదీ యధికరణము. 

సూ. (పాణస్త థా౭౬.నుగ మాత్ 1.1.99 

కాషీతకో వని త్తునందు విషయవాక్యము. 

“పాణోఒస్మి _పజ్ఞాత్మాతం మా మాయు రమృత మిత్యుపాస్య'' ఇంద 

వచనము. 

ఉపాసనావిషయముగా పాణశబ్దముతో నిర్దేశింప(బడువాడు ఇం|దు(డా? 

పర మేశ్వరుడా? అని సందేహము. 

(పశ్న : “*పాణోస్మి (వజ్ఞాత్మా తం మామ్” అనుచో [పాణ శబ్దమునకు 

నిందునితో సమానాధికరణ భావము పొడగట్టుచున్నయది. “మాముపాస్వ” అను 

వచనము ఇందు నుద్దేశించి యుపాసనావిధి. జెప్పుచున్నది. ఇంద్రునకు [పాణ 

త్వము - వర్ష ముద్వారా నకల పాణులను కాపాడుట కారణముగా సమర్థింపంబడు 

నది. “ఇందో రాజా జగతో య ఈశే” అను (శుతివాక్యమువలన గొప్ప ఐశ్వ 

శ్యము కలవాడని తెలియుచున్నందున సకలో పాస్యుండగువాడు గదా! 

ఉతరము : పర మేశ్యరు (డు (పాణశబ్దముతో నిట చెప్పబడును, ఎందు 

కనగా? ఆనందము, జరారాహిత్యము, అమృతభావము, (పాజ్జత్వము మున్నగు 

పర మేశ్వరుని యసాధారణ ధర్మములు (పాణశబ్దవాచ్యుని యందు అనుగమించు 

నవి. “ఏష[పాణ ఏవ పజ్ఞాత్మాఒనందో ఒజరో ఒమృతః” ఆను శుతివాక్య మిందుకు 

(ప్రమాణము. 

“ఇందో రాజా” అను ,శుతివాక్యమునందు గల ఇం, దశబ్దము ల [ప్రకరణ 

వశమున పరమే శంరవాచకమని బోధ పడుచున్న యది. “ఇంద న్యాత్మానం దశదా 
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చరంతమ్” ఇత్యాది పూర్వాపరమంతములు _ వర మేశ్వరు(డు ఇందాంతర్యామి 

యని తెలుపుచున్నందున నిద్ది పరమేశ్వర |పకరణమే యగును. 

సూ. న వక్తు రాత్మోపదేశా దితి చే 
దధ్యాత్మసంబంధభూమా హ్యస్మిన్. 1-1-80 

(వశ్న : ఇట నుపాస్యుడు పరమేశ్వరు(డు కాడు. ఎట్టనగా? ఊప|క్రమ 
మున “మామేవ విజాసీహి (తిశీర్షాణం త్వాష్ట్ర మహనమ్ో “మూడు శిరస్సులుగల 

వృతాసురుని సంహరించిన నన్నే కనుగొనుము” ఇత్యాది వాక్యముతో తాను 

జీవుడ నను పరిజ్ఞానముగ ల ఇం్యదుడు తన నుపాసింపవలసినదిగా నుపదేశించినం 

దున నుపసంహారంబు నిదపరముగ నన్యయింపవలెను. 

ఉత రము: ఉప కమము మొదలుకొని యీ (పకరణమునందు పర మేశ్వర 

లక్షణము లధికముగ చెప్ప(బడినవి. ఎట్టనగా? “యం త్వం మనుష్యాయ హిత 

తమం మన్యసే” “మ మనుష్యోవలక్షితుండగు పతిజీవునకు మిక్కి లి హితకరమగు 

నుపాసన యెట్టిది”” అని హితత మోపాసనమును గురించి పార ంఖించుట పరమే 

శ్వరు నుద్దేశించి యగును. మోక్షసాధనమగు పర మేశ్వరోపాసనమే పిత తమనుగు 

నది గదా! ఏత త్పకరణ మధ్యమున. “ఏష ఏవ సాధుకర్మ కారయతి తం 

యమేభ్యో లోకేభ్య ఉన్నినీషతే, ఏషవీవాసాధుకర్మ కారయతి తం యమరధ్రో 

నిసిషతే” “ఏ జీవాత్మ సీ తోకములనుండి యూర్ద్వలోక ములకు గొంపోవ(దల 

చునో అట్టి జీవునితో మంచిపని చేయించువాడు మరియు నధోలోకములను పొందింప 

దగిన జీవునితో చెడుపని చేయించువాడును పరమాత్మయే”' ఇట్లు శుభాశుభకర్మ 

కారయితృత్వము వినంబడుచున్నయది. మరియ “తద్యథా రధస్యారెష నేమి 

రర్పితా నాభా వరా అర్పితా ఏవమేవైతా భూతమా(తాః (పజ్ఞామాతాస్వర్చితాః 

(వజ్ఞామా(తాః [పాణేఒర్చితాః” “రథచ్శకము6దగు ఆకుల పె పె కమ్ములుంచబడును 

ఆకులు నాభివలెనుండు వలయాకారామునందు నెలకొలుప(బడును. ఇ ట్రై పంచ 

భూతములు ఇందియములును జీవాత్మలయందాధారపడియుండును.. జ్రీవాత్మలు 

(పాణశబ్ద నిర్దిష్తుండ గు పరమాత్మ యందు వి_శాంతి(జెందువారు! ఇవ్విధము 

చేతనాచేతన సమ్మి|శ్రమగు సకల పపంచమున కాధారమగుటయు గానంబడుచు 

న్నది. ఇదియు పర మేశ్యరధ ర్మంబేను కావున నిట పర మేళ్వరధ ర్మబాహుళ్య 

ముండుట (జేసీ యుపాస్యు(డు ఇందుడగుట లేదు. 
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దేవేందుడు ఒకానొక జీవాత్మ యగుటచే నుపాసింపందగినవాడు కా 

గదా! ఐనను తన నుపాసింపవలసినదిగ నెట్టుపదేశించు నను అశంకకు సమా 

నము దిగువ సూూతము. 

సూ. శాస్ర్రదృష్ట్యా తూపదేశో వామదెవవత్. షం! 
“అనేన జీవెనాఒత్మనాఒన్నుపవిశ్య నామరూ పే వ్యాకరవాణి” “జీవా 

ద్వారా (పపంచమును |వవేశించి నామరూపముల _ నేర్పజచువాడను & 

వాక్యమువలన జీవగత నామరూపకరణము తనవరకు నవధిగలదని భావింప 

నదగుటచే పరమేశ్వరుండు శబ్దములన్నిటితో చెప్పబడు వాడని తెలియుచున్న 

ఇ(ట నిందుడు తా శరీరముగా గలవాడగు పరమేశ్వరుని స్వశబ్దవాచ్యు' 

నుపాన్యునిగ నువదేశించెను. కావున నిందశబ్దముతో పర మేశ్య్వరుని శాస్త్రద్భకి 

భోధించుట యని గ హింపవలెను. 

శా స్త్రదృష్టి యనగా _ కొస్ర్రము మూలముగా గల దృష్టి; పర మేశ్వర 

సర్యాత్మకు(డు అని వక్కాణించు శాస్త్రము నవలంబించి తన యంతర్యామియ 

పర మేశ్వరు ననుసంధించు భావన యనంబజగుచున్నయది. ఇవ్విషయ మై వ 

దేవుని దృష్టాంతమును గాననగును. 

పూర్వము వామదేవు౦డను బుషి _ స్వాంతర్యామి పర మేశ్వరుండను 
నతో “ఆహం మను రభవం సూర్యశ్చ” నేను మనువును సూర్యుడనై తిని. 

ఇట్లు మను సూర్యాది (పపంచ మంతయు తానుగా నిర్దేశించినట్టు ఇ౦। 

డును (పతర్జనుండనువానికి నుపదేశించినవాడు. 

ఇంతియే గాక మరియొక విధముగ నివ్విషయమును [గ్రహింపనగును 

వేదాంతములను తెలిసికొనుటవలన నేర్చ్పడునట్టి శివజీవ సామరస్య 

నతో, మరియు భక్త మాహేశ్వర ప్రసాద [పాణలింగ శరణ ఐక్యము. 

బడు ఆరు భూమికలలో గావింపంబడు శినోపాసనతోడను త్వక్ చక్షుః | 

జిహ్వా [మాణములు మొదలగు నిందియములందు నవ్వాని. బేరేపించువా 

నుండునని భావింపంబడు సర్వాంగలింగసాహిత్యము తోడను శివభావవ 

పొందినవాడును మనుష్యాదిదేహ సంబంధముగ నేర్పడిన యహంకార సం 

మును పో గొట్టుకొనినవాడును విశ్వాకారమును పొందియుండు పరాహంభా 
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కలవాడు నగు వామదేవుడు తాను సర్వగతుండనని తెలిసికొనినవాడగుటచే 

మను సూర్యాది [పపంచ భానమును వెల్లడించి నవాడు. ఇట్టు ఇందు(డును సర్వాత్మ 

భావనతో _పతర్షనున కుపదేశము నొనర్చినవాడని తెలియునది. 

“పాజో౬స్మి (పజ్హాత్మా” అనుచో [పాణశబముతో పర మేశ్వరుండు చెప్ప! 
(wy యట 

బడుచున్న వాడు. పర|బహ్మము - ఆనందస్పరూపమగుటం జేసి చరాచరము 

నంతయు నుజ్జీివింపంజెయునది. “పాణ ఏవ (పజ్ఞాత్మాఒ౬న౦దొ ఒజరో ౬మృత :” 

“పాణమే (పజ్ఞాత్మ యనియు ఆనందమనియు జరామరణములు లేనిదనియు 

పేర్కొ_నంబడును” అను (శుతివాక్య మిందుకు ,పమాణము. మరియు “అహం 

(బహ్మా౬ఒస్మి” “మాముపాస్య” ఇట్టు [బహ్మభావనతోడ నుపదేశించుట సరిపడు 

చున్నయది. ఇవ్విధ మే (శ్రీకృష్ణుడు మొదలగువారు అర్జునుండు మున్నగువారికి 

“మన్మనా భవ మద్భకో మద్యాజీ మాం నమస్సు.రు” "”సర్యధర్మాన్ పరిత్యజ్య 

మామేకం శరణం (వజ! “అహం సర్వస్య (ప్రభవః మతః సర్వం (పవర తే” 

(బహ్మాత్మభావనాదార్ద్యృ వశమున స్వశబ్ద నిర్దేశముతో గీతల నుపదేశించినవారని 
|గహింపవలెను. 

సూ. జీవముఖ్య (పాణలింగా న్నేతి చేన్న ఉపాసా తై 9విధ్యా 

దాశితత్యా దిహ తద్యోగాత్. 1-1-82 

(పశ్న : జ్ఞానాత్మకమగు (బహ్మోపాసనతో |బహ్మభావమును పొందిన 

వాడును జీవభావము తొలగినవాడును |బహ్మ స్యరూపమునందు గల నిష్టతో తాను 

ఉపాస్యుడగుటను సర్వాత్మ భావము కలిగియుండుట నుపదేశించుట యుక్తంబేను. 

కాని యిట “తిశీర్షాణం త్వాష్ట్ర మహనమ్* “యావదధ్యస్మిన్ శరీరే పాణో 

వసతి తావదాయు?ః” “తిశిరస్కుడైన వృతాసురుని జం పితిని” “ఈ శరీరమున 

[పాణవాయువుండునంత వరకు జీవిత మన(బడును. ఇత్యాది సందర్భమున జీవ 

లింగము ముఖ్య [పాణలక్షణంబు కన(బడుచున్నవి గావున పెరీతిగా ఇందు(డు 

(వతర్దనున కుపదేశించట యుక్తము కాదు గదా! 

ఉత్తరము : (బహ్క్మోపాసనము మూడు విధములగుట కారణముగా జీవ 

ప్రాణశబ్దములతో పర మేశ్వరుండు చెప్ప(బడుట సముచిత మైనది. ఇ(ట పర మేశ్య 

రుని నిజరూపము నుపాసించుట మొదటి విధమగును. కర్మఫలభోక యగు జీవుని 

(1-9) 
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ద్వారా పరమాత్మ నారాధించుట రెండవవిధ మగును. |పకృతిద్యాదా పరాత్పరుని 

పూజించుట మూడవ విధమగును. ఇట్టి _తివిధోపాసనములలో (పథమమున తానే 
యుపాసింప(బడుటయు ధ్వితీయమున తృతీయమందును జీవపకృతులచే నా 

యింప(బడి పూజింపంబడుటయు గమనింప(దగినవి. 

ఐతే పరమేశ్వరుని ఉమాసహాయత్వాది లక్షణ విశిష్ట మగు నిజరూపమును 

భావించుట శ్నీఘముగ మోఇావహమగునది. తదితరము లైన యుపాసనలు రెండు 

నాలస్యముగ ము క్తిహేతువులగునట్టివి. కావున నిందు డిచట పరమేశ్వరు 

డంతర్యామిగా కలవాడ నను భావనవలన నుపాస్యుండగుచున్న వాడు. 

ఇయ్యది శీ నీలకంఠ భగవత్పాదకృత శారీర క [బహ్మమీమాంసా 

సూత భాష్యమున పథమాధ్యాయగత (పథ మపాదము. 

ఈ శౌ వసిద్దాంత (గంధము దణకై స్వ సంతోషముతో ధనసహకారమును 

అందజేసిన మహాశయులు (లవ "పీబీ తరువాయి) 

29. మహారాజశ్రీ తేలుకుంట నారాయణరావుగారు, మరియు సోదరులు 

వెంకటరమణ బనారస్ సిల్క్ హౌస్, జనరల్ బజార్, సికిందరాబాద్. 

80. మ॥రా॥ శ్రీ పద్మ నరసింహారావు తేలుకుంట (్రీనివాస్గారలు బనారస్ 

సిల్క్ హౌస్, జనరల్ బజార్, సికిందరాబాద్. 

81. కివ క్రీ॥ ములుగు హనుమంతరావు గారు, 18.726 /89, అచ్చయ్యనగర్ 

హైదరాబాద్ 500044 (పస్తుతం పుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 

అహమదాబాద్ _ 880009 

(వీరు యథార్థ బుద్ధితో గొప్ప విరాళమును సమర్పించిన మహోదారులు) 

శీ2. మ॥రా॥శ్రీ ఉప్పలంచి బాలరాజయ్యగారి శ్రీనివాసులు, రమణకుమార్, 

ఆనందకుమార్, (పేమ్కుమార్గారలు జనరల్ బజార్ సికిందరాబాద్. 

ఏతత్ గంధముదణ సహకారులందరిని _ పర మేశ్వరుండు - దీర్హాయు 

రారోగ్య భాగ్యముల నొస(గి _ రక్షించుగాక! 
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శ) సీలకంఠ భగవత్పాదకృత 

శారీరక |బహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము 

[ఆం|ధ్రీకరణము | 

[పథమాధ్యాయగత ద్వితీయపాదము 

సర్వత్సి (పసిద్ధాధికరణము 

పర|బహ్మ మును బోధించు వేదాంతవాక్యము లనంతములగుటచే (పతివాక్య 

మును విచారింప వలనుగాదు. కావున సందిగ్గములగు కొన్ని వాక్యములను విచా 

రించినయెడల తదీతిగా తాదృశవాక్యము లన్నిటి యర్గము నిర్ణయింపంబడునని 

భావించి కొన్ని వాక్యములు తాత్సర్యలింగ సమన్వయముతో [బబ్రహ్మబోధకము 

అగునని సూతములందు సూచింప(బడినది. అట్టి వాక్యములలో [బహ్మ లక్షణము 

లను స్పష్టపజచునట్టి కొన్నిటిని పథమపాదమునంగు విచారింపనై నది. 

అతి స్పష్టములు కాని కొన్ని వాక్యములను ద్వితీయపాదమున విచారించు 

వారము. 

సూ. సర్వత దసిద్దోపదేశాత్, 12-1 

“మనోమయః పాణశరీరో భారూవః సత్యసంకల్ప ఆకాశాత్మా సర్యకర్మా 

సర్వకామఃి ఛాందోగ్యము. 

మనోమయత్వము మొదలగు ధర్మములు గల పురుషుడు పర మేశ్వ 

రుడా? బీవుడా? అని సంశయము, 

[ప్రశ్న : జీవాత్మ _మనోమయాది వాక్యమునకు సమీపవ రి యగువాడు. 

ఎట్టనగా? “అధ ఖలు [కతుమయః పురుషో, యథ్యాకతు రస్మిన్ లోకే పురుషో 

భవతి తథేతః (పేత్య భవతి, స|కతుం కుర్వీత” “క లోకమునందు పురుషుడు. 
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గావించు నుక్కతము ననుసరించి మరణానంతరము వరలోకములందు ఫల! 

ననుభవించును. కావున నిత్యనై మితి కాది సుకృత ముల నవశ్య మాచరింపవలెః 

ఇట కర్మవశమున నిహపరలోకములందు సంచరించు జీవాత్మ (ప 

సింపంబడినవాడు. ఇందువలననే జీవుడు మవోమయత్యాది ధర్మములు గల 

గును. మనోమయత్వము [పాణశరీరత్వము మొదలగు లక్ష్షణములు-సంసారియ 

జీవునివే కాని పరమేశ్వరునివి కావు. 

సతి _ యథార్గ మునందు ఆసంకల్పః _ సంకల్పము లేనివాడను నర్థము 

సత్యసంక ల్పత్వమును జీవునకు సమర్థింపవచ్చును. కావున సర్వథా మనోమ 

త్వాది ధర్మములు కలవాడు జబీవాత్మయే కాని వరమాత్మ కాజాలడు. 

ఉతరము : పర మెశ్యరు(డే మనోమయత్వాది ధర్మములు గలిగియు. 

వాడు. ఎందుకనగా? ఛాందోగ్య |సారంభమునందు “సర్వం ఖల్విదం ,_బ; 

తజ్జలానితి శాంత ఉపాసీత” అను వాక్యము పర్య బహ్మమగు పర మేశ్వ, 
సర్యకారణముగా నుపాసింప6 దగినవాడని యుపదేశించున్న యది. 

శ్రుత్యర్గము య సృష్టి స్టీతి లయములు (బహ్మాధీనము లగునవి. చిద? 

యమగు జగమంతయు |బహ్మాత్మకమని శమదమాది సంపత్తి గలవాడై భాకి 

పలెను. సముదమున జన్మించి లయించు నురుగు బుద్భుదములున్ను సమ 

మయములుగా కనంబడునట్టు శ క్రివిశిష్టుడెన శివునివలన నేర్పడు సృష్టి స్థితి ల 

దులు శివమయములగునని భావింపదగినవి. కావున శివేతరమగు వస్తు వెద్ది 

| గాహ్యము కాకున్న యది. 

మరియు నధర్యశిరమునందు “ఆహ మేకః (పథమ మాసం వర్తామి 

భవిష్యామి చ నాన్యః కళ్చి న్మత్తో వ్యతిరిక ౩” “సృష్టికి ముందున్న వాడను (ప 

ముండువాడను ఇక ముందుండ గలిగినవాడనగు నన్ను ఆశయింపక నెవ 

నుండ(జాలడు'' ఇట్టు పరమేశ్వరుడు వక్కాణించిసవాడు. తరువాత “(2 

హం'” ఇత్యాది వాక్యముతో తన విశ్వరూపతను చాటినవాడు. “సో౬౦ 

దంతరం |పావిశత్” “పర మేశ్యరు(డు సర్వాంతర మగు శీవునికంచె న 

మును అనగా లోన బవెశించిన వాడు”. ఇట్టి అను పవేశము పర మేశ్యరుని 

రూపత్యమునకు తార్కాణముగ పేర్కొన(బడుచున్న యది. 
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కావున శివకృతములగు సృష్టి స్థితి లయాదులు గల జగము. శివేత 

రము కానిదని విశద మైనది. 

గాలి వీచుటవలన “పెపెన సంచలనము కలుగుటచే తరంగములు, నురుగు 

బుద్భుదములు అనునవి సముదమున కేర్పడునట్టు శివేచ్చవలన సంచలనము, 

బొందు శ క్రియొక్క పరిణామము సర్వ పపంచము కావున “బ[హ్మము (పవంచా 

త్మకము” అనుటవలన [బ్రహ్మమున కెట్టి హానియు గానరాదు. 

వ ళో శ క్రయో౬స్య జగత్కృత్స్నం - శక్రిమాంస్తు మహేశ్వర: 

శ క్తిస్తు శ క్రిమదూపాత్ - వ్యతిరకం న గచ్చతి. 

తాదాత్మ్య మనయో ర్నిత్యం - వహ్నిదాహిక యో రివ 

శకి శ క్రిమతో ర్యస్మా _ దభేదః సర్వదా స్థితః. 

అత సృద్దర్మ ధర్మిత్వాత్ - పరాశ క్తిః వరాత్మనః 

న వహ్నే ర్హాహికా శక్తి _ ర్వ్యుతిరికా విభావ్యతే. 
అభియుక్త సూక్తి. 

శకి విశిష్టుడగు మహేశ్వరుని శక్తుల పరిణామము సమస్త (పపంచము. 

కావుననే శ క్రి _ శివుని స్వరూపమును నిడిచియుండునది కాదు. అగ్నికి జ్వాల 

కును వలె శ క్రిశివులకు తాదాత్మ్య ముండుట(జేసి యభేద మొప్పారుచున్నయది. 

పరాశ క్రి ధర్మముగా కలవాడగుట చే పర మెశ్వరుండు శ కిని విడిచియుండువాడు 

కాడు. అగ్ని - దహనశ కిని విడనాడి యుండునది కాదు గదా! 

శివమహాపురాణములోని వాయుసంహిత యందు 

శ క్యాది చ ప్వథివ్యంతం _ శివతత్త్వ సముద్భవం 

తేనై కేన తు తద్వ్యాప్కం - మృదా కుంభాదికం యథా 

పరాఒస్య వివిధా శక్తిః - [పబోధానందరూపిణీ 

ఏకానేక స్వరూ పేణ _ భాతి భానో రివ (పభా!! 

శ కిమొదలుకొని భూమివరకుగల |పపంచమంతయు శివతత్వమునుండీ 

యావిర్భావము( జెందునది కావున మన్ను - కుండలు మున్నగు వాని వ్యాపించు 
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నట్టు శివుడు | పపంచమంతట నిండియుండువాడు, జ్ఞానానంద స్వరూ పిణియగు 

పరమేశ్వరుని శ క్రి _ సూర్య పకాశమువలె ఏకముగా ననేకముగాను _పకాశించు 

నది యగును, 

వాస్తవముగా శ క్రియొకటియే; ఐనను తెలిసికొనుట, కోరుట, చేయుట, 
పుట్రించుట, కాపాడుట, గిట్టించుట, మజుగు(బజచుట, అన్నుగహించుట యను 

ధర్మములతో ననేకరూపములను పొందునదని సారాంశము. 

“పరాఒస్య శక్తి ర్వివిధైవ శూయతే, స్వాభావికీ జ్ఞానబల్మకియాచ” 

“ఏకో రుదో న ద్వితీయాయ తస్టు ర్య ఇమాన్ లోకా నీశత ఈశనీభి;ః 

పరమళ క్రిభిః;” ఇత్యాది వాక్యములు _ పర మేశ్వరుని శ క్రి సహజమైనదనియు 

ఆనంద మనియు సృష్టి స్పితి లయాది భేదముల( జెందునదనియు వక్కాణించు. 
చున్నవి. 

ఇంతియేగాక 

(శుతిస్మృతీతిహాసపురాణముల యొక్కయు అభియు క్తనూక్తులయొక్త యు. 

[పామాణ్యమువలన తెలియునదేమనగా? చిదచ్మితృ్పపంచమంతయు మహావిభూతి 

యనం(దగును. ఇట్టి విభూతి సచ్చిదానందముల( జెందిన గొప్ప సత్త (ఉనికి 

యగును. ఇయ్యది దేశకాలాదిపరిచ్చేదము లేనిదై స్వభావసిద్దయగు వర మళ క్రి 

యన(బడును. ఇదియే పర మేశ్వరునకు స్వరూపము గుణము సగునది. ఇట్టి పరమ. 

శక్తి లేనిది సర్వజ్ఞత్వము సరళ క్రిమత్త్వ్వము సర్వకారణత్వము సర్యనియామక 

త్యము సర్వోపాస్యత్వము సర్వాన్ముగాహక త్వము సర్వపురుషార్థ పద త్వము సర్వః 

గతత్యము మొదలగు ధర్మములు పర్య బహ్మమునకు సంభవించునవి కావు. 

మరియు భగవానుడు - మహేశ్వధ శివ మహాదేవ రు దాది శేష్టనామధేయ. 
ములతో నిర్వచింపంబడుటయు పొ సగనట్టిది, చిదచిత్సపంచము పర మెశ్వరుని. 

శరీర మగుట జేసి శరీర విశిష్ట బహ్మము శబ్దములన్ని టితో నిర్వ చింపంబడునట్టిది, 

“నీలో త్పలమ్”' అనుచో నీలశబ్దము నలుపురంగునే గాక కలువనుగూడ తెలువు 

నట్టు (పపంచకశబ్దము పపంచమునే గాక (బ్రహ్మమును గూడ బోధించునది. కావు 

ననే “సర్వోవై రుదః” ఇత్యాది వాక్యములు (బహ్మము సర్వశబ్ద వాచ్యంబని యు 

“సర్వం ఖల్విదం (బహ్మ” అను వాక్యము సర్వచిదచి[త్పపంచము శరీరముగా 
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గల యట్టిది |బహ్మంబనియు విశదీక రించినవి. ఇట్లు ప్రపంచము |బహ్మస్యరూప 

మగుటచే ద్వేషాస్పదము కానందున శాంతుడై |[ఐహ్మము నుపాసింపవలెనని 
విదిత మెనది. 

ఇవిషయమునే సమర్థించు వురాణక్లోకములను గాననగును. 

వ్మిగహం దేవదేవన్య - జగదేత చ్చరాచరమ్ : 
ఎతమర్గం న జానంతి _ పశవః పాశగౌరవాత్ ॥ 

విద్యేతి చేతనాం పాహు ఎ స్తథా ఒవిద్యా మచేతనామ్ | 

విద్యావిద్యాత్మకం సర్వం - విశ్వం విశ్వగురో ర్విభోః |] 

రూపమేవ న సందేహో _ విశ్వం తస్య వశీ యతః । 

వృక్షస్య మూలసేకేన _ శాఖాః పుష్యంతి వై యథా ॥ 

శివస్య వూజయా తద్వత్ - పుష్యత్యస్య వపు రగత్ 11 

చరాచర |వవంచము శివశరీరంబని పశుతుల్యులై న జీవాత్మలు - సంసా 

రపాశ భారముచే |క్రుంగినవారగుటచే _తెలియకున్నవారు. చేతనాచేతనాత్మక 
జగము విద్యావిద్యాత్మకమె  విశ్వనియామకుని స్వరూప మనుటలో సందియము 

లేదు, చెట్టు మొదట పోయ(బడు నీరు కొమ్మలు మొదలగు వృక్షమునంతయు 

పోషించునట్టు శివారాధనముతో జగమంతయు సంతసించునది. 

కావున నిట నువ్మకమమున నుపాస్యముగ సిరూపింప (బడిన బ్రహ్మమే 

మనోమ యత్యాదిధర్మ ములు కలిగియుండునది. సంసారిజీవునకు ఇట్టిది ఫౌసగకుం 

డుట (జేసి (బహ్మలక్షణ మే భాగుగా [పతిపాదింపంబడినదని సారాంశము. 

మనోమయత్వమన(గా? నిరతిశయమైన ఆనందము ననుభవించుటకు 
వలయు పరిపూర్ణ మనన్సు కలిగియుండుట యగును. [పాణమయత్య మనగా? 

జీవుల నందరిని నియమించు సామర్థ్యము కలిగియుండుట యగును. 

(పశ్న ; [పారంభమున చెవ్ప(బడిన (బహ్మమే మనోమయత్వాది 'ధర్మ 

ములు గలది యని చెప్పునెడ నవాంతరమందు చూపబడిన జీవ పసంగము వ్యర్థ 

మగును గదా? 
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ఉత రము : 

సూ. “వివక్షిత గుణోపపతే శ్చ” 1-2-2 

ఇటు సత్యసంకల్పత్యము మొదలగు గుణములు చెప్ప(బడినందున 

[బహ్మమునకే పొస గునట్టివి. జీవాత్మయెతేచో (బహ్కోపాసకుండుగ నిర్ధారింపం 

బడువాడు. ఎందుకనగా? ఉపాస్యమునకు నుపాసకుని యవసరము అనివార్యం 

బెనది, 

సత్యసంకల్పత్యము :- వ్యర ములు కానటి సంకల్పములు క లిగియుండుట. 
(థి అ 

సర్వకర్మత్వము వు [ప్రపంచము కర్త వ్యముగా కలిగియుండుటయ గును. 

సత్యకామత్వము ఫం చేతనుల కోరికలను నిర్వహించు బాధ్యత యగును. 

అథవా సర్యకల్పములయందు జీవులకు వలయు 

భోగ్యముల నన్నిటి నేర్పరచుటయని చెప్పవచ్చును. 

(పపంచమును వ్యాపించియు (పపంచగతములైన శరీరేందియ విషయముల 

సంబంధము లేకుండుట మున్నగు లక్షణములు బహ్మమునందే యుపసన్నము 
లగునవి. 

సర్వసాధారణముగ జీవునకు నుపాస్యత్వము లేదనియు నుపాసక భావము 
కలదనియు పూర్వాధికరణమునందు నిరూపింప(బడినది. మరియు సకల జీవో 

పాదానమగు నారాయణు(డును విళ్యాతీత పర[బహ్మము నుపాసించువాడు కాని 

ముముతూపాస్యు(డు కాజాల(డని చెప్పున దీ యధికరణము, 

సూ. “అనుపప తే స్తున శారీర?” 1-2-8 

ఇంట విషయవాక్యము మహో పనిషత్తు నందలిది. 

“పతిం విశ్వన్యాత్మేశ్వరం శాశ్వతం శివ మచ్యుతమ్, నారాయణం మహా 
జయమ్” 
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ఏిశ్ణపతిత్యము మొదలగు లక్షణములు కలిగిన నారాయణశ బ్బ వాచ్యు( డైన 

.మూర్యాత్మ- పరమాత్మయా ? మరియొక(ండా ? అని సందేహము. 

పశ్న: “సహ్మసశీర్షత్వాది లక్షణములు గలవాడు మూర్యాత్మ యగు 

నారాయణు(డే నని యభ్యసింపంబడినది. ఎట్టనంగా ? “సమ్ముదేఒ౦తం విశ్వుశం 

భువమ్” అనుచో సమ్ముదళాయిత్వము మొదలగు నారాయణలక్షణములు, అచ్యుత 

హర్యాది పర్యాయవాచక శబ్దంబులు నుండుట(జేసి మూర్యాత్మయగు నారాయ 

ణు(డే విశ్వపతిత్వాదిలింగములు కలవాడని చెప్పనగును కాదా ? 

ఉత్తరము : నారాయణుని యంతరాత్మయగు పర మేశ్వరు6డే విశ్వపతి 

త్వాది లక్షణములు గలవాడు. కావున శివతరుండగు నారాయణుని యందయ్యవి 

యుపపన్నములు కాకుండును. “పశూనాం పతయే” “వృశాణాం పతయే” “జగ 

తాం పతయే” ఇత్యాది వాక్యములు పర మేశ్యరునియందే నిఖిలలోకాధిపత్యము 

గలదని యభ్యసించుచున్నవి “ఏకో హి రుదో న ద్వితీయాయ తస్టు ర్య ఇమాన్ 

లోకా నీశత ఈశనీఖిః” అను వాక్యంబును శివేతరులకు జగన్నాథత్యమును నిషే 

ధించినది. “విశ్వాధికో ర్యుదఃో అను (శుతియు శంకరునకే విశ్వాతీతత్వమును 

సమర్థించుట(జిసి విశ్వపతిత్వాది లక్షణములు గలవాడును నారాయణాంతర్యా 

మియు పర మేశ్యరు(డే నగుననుట సమంజసమగుచున్నది. 

(పళ్న : “అగ్నిర్వై దేవానా మవమో విష్ణుః పరమః*” అను [శుతివలన 

నారాయణుడు సర్యదేవతా (శేష్టండని తెలియుచున్నది కాదా? 

ఉత్తరము : “యజ్ఞోపవీతం పరమం పవితమ్” అనునట్లు “తస్మాద్దానం 

పరమం వదంతి” ఆనునట్టును చె (శుతివాక్యము అర్షవాదమగునట్టిది. ఆధ వా చె 

వాక్యమును [ప్రమాణముగా భావిలచి (గహింప(బడు పరత్వము _ [బహ్మాదిదేవతల 

కంచె పరుండను నర్ధమున నుపయు క్రంబగునది. కాని శివునికన్న నధికుండను 

నర్జమున కాజాలదు. “తత్పరాత్పరతో (బహ్మా-. తత్పరా త్పరతో హరిః, తత్పరా 

త్పరతో హీశః” అను శుతి( బట్టియు హరికి గల పరత్వము ఆపేక్షిక మైనదని 

తెలియునది. విష్ణుశబ్దము _ “వినా== పక్షిణా, స్టాతి== గచ్చతీతి విష్ణుః” అను 

వ్యుత్చ త్తి ననుసరించి నారాయణుని బోధించును. “విష్ణు వ్యాపౌ” అను ధాతువు 

ననుసరించి వ్యాపించువాడు నను నర్గమున “సర్వేదేవాః సంవిశంతీతి విమ్లుః" 

ోతస్మాత్నర్వ్యగతః శివః” ఇత్యాది (శుతుల(బట్టియు శివాభిధానమగుచున్న యది. 
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(ప్రశ్న : పరమేశ్వరుండు నారాయణాంతర్యామియనుట యు క్రము కాదు. 

ఎందుకనగా ? “నారాయణ పరంబహ్మ"” అనుచో నారాయణుడు పరబహ్మం 

బని చెప్పి ““వద్మకోళశ్యపతీకాశం” ఇత్యాది వాక్యమున జీవుని హృద యపుండరిక 

మును 'పేర్కానియు “తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖా” ఇత్యాదిని జీవుని స్వరూపమును 

నిరూపించి “త స్యాః శిఖాయా మధ్యె- పరమాత్మా వ్యవస్థితః” పరమాత్మయనియు 

జీవాంతర్యామియనియు చెప్పినందున నారాయణుడు ఉపాస్యుండని తెలియు 

చున్నది. మరియు “న |బహ్మా స శివః” అనుచో (బహ్మశివాదులు నారాయణుని 

విభూతిలో చేరినవారనియు విశదమగుటంజేసి విశ్యపతియు జీవాంతర్యామియు 

ఉపాస్యుండును నారాయణుండే నని చెప్పవలెను కాని శివుడు నారాయణాంత 

ర్యామి యగుటచే హరిపరుండనియు హరిచే నుపాసింపంబడువాడనియు చెప్పుట 

సమంజసంబగునా ? 

ఉత్తరము న 

సూ. “కర్మక రృృవ్యపదేశాచ్చ” 1-24 

మహోపనిషత్తు నందు పరమేశ్వరుడు ధ్యానింప(దగి నవాడగుటచే కర్మ 

యనియు నారాయణుడు ధ్యానించువాడ గుటచే క ర్రయనియు నిరూపింవంబడినది. 

“*పద్మకోళ [పతీకాశం” అనుచో (పస్తుత నారాయణుని దే హృద యము పద్మ కోళ 

మువలె |పకాశించునదనియు “పరమాత్మా వ్యవస్థితః” అనుచో పరమేశ్వరుడే 

పరమాత్మయనియు నారాయణ హృదయాంతర్వ ర్రిగా ధ్యానింవ(ద గినవాడ నియు 

(గహింపనగును, కావుననే శివకేశవులు ధ్యేయధ్యాతృ సంబంధము గలవారై కర్మ 

క రృృభావములను పొందుచున్నవారు అందువలన నారాయణునికం టె వేరగు పర 

మాత్మ (శివుడు) ఉపాసింవ(దగినవాడని విశద మెనది. 

“స్ప (బ్రహ్మా స శివః” ఇత్యాది వాక్యములయందు (బహ్మ విష్ణు ర్కుదేం|దాది 

[ప్రపంచము విభూతిగా గలవాడు శివుడని యుపదేశింపంబడినది. 

మహోపనిషత్తునందు విభూతిలో విష్ణువును (గహింవకున్నను కై వలో 

పనిషత్తునందు ఫిష్టుగహణమును గాననగును. ఎట్టన6గా ? “హృత్పుండరీకం 

విరజం” ఇత్యాదిని హృద యకమలమును (వశంసించి “ఉమాసహాయం పరమే 

శ్వరం (ప్రభుం- (తిలోచనం నీలకంఠం |పశాంతమ్, ధ్యాత్వా ముని ర్లచ్చతి భూత 
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యోనిం. సమ స్తసాక్షిం తమసః పరస్తాత్” స్మృబహ్మా స శివః సెం; [దః సోఒక్షర: 

పరమః స్వరాట్ , స ఏవ విష్ణుః స (పాణ; స కాలో౬గ్నిఖ “వర మేళ్వరుండు. 

ఉమాసహాయు(డ నియు జగన్ని యామకు(డ నియు (తిలోచను(డనియు సీలకంఠు( 

డనియు (పళాంతుండనియు [పాణులందరికిని జనకుడనియు చేతనుల సమస్త 

కర్మలకు సాక్షి యనియు తమస్సు (పకృతి) నతి[కమించినవాండనియు ధ్యానించు 

శివభక్తుండు _ శివపదము నొందువాడగును. ఇట్లు ధ్యేయండై పాప్యు(డైన పర 

మేశ్వరుండే (బహ్మరు[ దేరదరూపములు గలిగియుండును. మరియు నాతడే అక్ష 

రుడనంబజగును. పరము(డును స్వరాట్టున్ను విష్ణుమూ ర్రియు (పాణంబును కాలంబు 

నగ్నియు నగువాడు”” ఇట్టి క్రైవల్యోపనిషన్న్యాయము నీ మహోపనిషత్తునందు 

స్వీకరింపనగును. 

““యోవైరుదః సభగవాన్ భూర్భువః సువ ర్యశ్చ [బహ్మా, తస్మెవై 

నమోనమః” ““యశ్చవిషుః” “యశ్చృమ హేశ్వరఃి' ఇత్యాది అథర్వణ శుతియు 
(1) 

పై యంశమును సమర్థించుచున్నది. 

పనిషత్తునందు (బహ్మర్ముదులమధ్య ఏష్టువు శివోపాసకు(ండ గుట చే 

గహంవ బద లేదనియు ఉపాసకు(డుగా [పశంసింప(బడినవాడనియు వివేకము. 

ప్రశ్న: పురుషసూ క్రమున “సహ్మసశీర్షా పురుషః'' మొదలుకొని |పశం 

సింప(బడిన పురుషుడు “పాదో౬స్య విశ్యా భూతాని” ఉన్నచో . తనలో జగము 

ఏకాంశముగా గలవాడని చెప్పబడినది. అట్టివాడే “సహస శీర్షం దేవం” ఇత్యాదిని 

నారాయణుడుగా బో ధింప(బడుచున్న వాడు. మరియు “నారాయణ పరంబహ్మ” 

అనుచో పరబహ్మముగాను చెప్ప(బడుచున్న వాడు. |బహ్మమగువాడే సర్వోపాస్యు 

డగును గదా ! సర్వోపాస్యు( డైన నారాయణుడు శివోపాసకుండు కాదగునా ? 

ఉత్తరము : 

సూ. “శబ్దవి శషాత్ ” 1-2-5 

“నారాయణ పరం|బహ్మ”అను ' శబ్దవిశేషమే “నారాయణాత్ పరం|బహ్మ” 

అను నంశమును |పతిపాదించుచున్నది. కావున నారాయణునికన్న నితరమగు 

నదియే పర(బహ్మముగా నుపాసింపందగినదని తెలియన గును. పరమేశ్వరుడు 
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సహ్మసశీర్షత్వము మొదలగు ధర్మములతో కూడియుండు నారాయణుడన(బజగు 

పురుషుని స్వరూపము గలవాడై జగదుపాదాన మగువాడు. 

పర మేశ్యరు( డంతర్యామిగా గల నారాయణు(డు. జగ దూపు(డని దేకృ 

త్యధికరణమునందు బాగుగా నిరూ పింవంబడును. 

శ్రీ సుదర్శనాచార్యచరణులు _ తాత్సర్య సం|గహమునందు “నారాయణః 
పరం!బహ్మ ''అని వ్య సపదముగా [గహించి “నారాయణునకు వర్మబహ్మ త్వము._ 

పర మేశ్వరునితో నభిన్నమైన (శివోఒహం) భావన గలవాడగుట (జేసి విశ్వపతి 
త్వాది లక్షణములున్ను పొసనగు"నని దిగువ శోకము నుదాహరించినవారు. 

(బహోచ్యతే పరమసౌ పరమంచ తత్త్వం 

జ్యోతిః:పరంచ పర మశ్వర ! పద్మనాభః । 

తద్బావనై కనిరత స్వదనన్యభావాత్ 

మంతీ యథా గరుడభావనయా గరుత్మాన్ || 

నారాయణు(డు కివోపాసకుడను నంశమున మరియొక [ప్రమాణమును 

దిగువ సూ[తము నుదాహరించినవారు. 

సూ. “స్మృతేశ్చ 1-2-6 

శో ఏవ ముక్తా తతో రాజన్-మహాయోగీశ్యరో హరిః | 

దర్శ్మయమాస పార్ణ్థాయ-పరమం రూప మైశ్వరమ్ J భ. గీ. 

ఇ(ట నారాయణు(డు మహాయోగస్వామి యని చెప్ప(బడుటచే పర మేశ్వర 

ధ్యానమన(బడు సమాధియోగము గలవాడని వ్య క్రమగుచున్నది. మరియు 

శ్రీకృష్ణుని యోగనిష్టను వక్కా_ణించి అట్టి యోగనిష్ట(దగు మహిమవలన 

పార్టునకు చూ పెట్టిన రూపము “ఐశ్షరం'” అనంబడుటచే శివధ్యానయోగము గల 

వాడు శ్రీకృష్ణుండని సువ్యక్షము చేయ(బడినది. లోకములో గరుత్మన్మం|తోపాస 
కుడు భావించు గరుడభావన లేనిది గారుడరూపము ఏర్చడనట్లు వర మేశ్యర 

భావన దృఢముగా లేనిది శ్రీకృష్ణుడు శివరూవమును చూపజాలడుగదా ! దభఛీచి 
మహర్షియు పర మేశ్వఠ భావనా దార్థ్యము వలననే విశ్వరూపమును (_పదర్శించిన 

వాడని లింగపురాణాదులయందు దక్షదదీచి సంవాదమున ను ల్లేభఖింప(బడినది. 
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A అహం యథావదారాధ్యః-కృ ష్టనా క్లిష్ట కర్మణా! 

తస్మా దిష్టతమః కృష్ణా-దన్యో మమ న విద్యతే॥ మహాభారతము 

“లోకకల్యాణ కార్యముల. జేయు శ్రీకృష్ణుడు నన్ను విధివిపాతముగ 

నారాధించువాడు కావున కృష్ణునికన్న మిక్కిల్మిపియు(డు మరియొక(డు గాన 

రాడు” అని పర మేశ్వరుండు అశ్వత్థామ. గూర్చి వక్కాణించెను. 

ఏవమాది సందర్భమువలన నారాయణభిన్న మైన శివాఖ్యమగు త తము 

ఉపాస్యంబని విశద మైనది. 

మరియొక అనుపప త్రిని నివారింప( దిగువసూ తము. 

సూ, "అర్బకౌకస్తా త్ర ద్య్యపదెశాచ్చ నేతి చేన్న, 

నిచాయ్యత్వా దేవం వ్యోమవచ్చ” 12.7 

“నీవారశూక వతన్వీ పీత్రా భాస్వత్యణూవపమా, తస్యాః శిఖాయా మధ్య 

పరమాత్మా వ్యవస్థితః” అనుచో హృద యకమలమందు మిక్కిలి చిన్నదగు ఆగ్ని 
జ్వాలలో ఆశయిము స్వల్పమగుటచేత నందు గలవాడు నల్పుడన(బజగును 

కావున సర్వవ్యాపియగు పర మేశ్వరుండు (పతిపాదింపంబడుచులేడ ని, యాశంకింష 

గూడదు. 

పర మేశ్వరుండు ఉపాస్యుండ గుటచే హృదయగుహాంతర్వ ర్రియని చెప్ప 

బడియెను. కాని యల్పస్వరూపముగ లవాడని కాదు. వర్ష బహ్మము ఆకాశమువలె 

స్వల్వ మైనదియు మహత్తు నగును. ఘటాదులలో గల యాకాశము స్వల్పమగుటయు, 

స్వరూపతః మహత్తు నగుటయు స్నుపసిద్ధము గావున విరోధమెద్దియు లేదని 
భావము. 

మరియు నొక యాశంకకు సమాధానము దిగువ సూత్రము. 

సూ. “సంభోగ పా ప్తిరితిచేన్న, వై శేష్యాత్” 1 2-8 

“నారాయణ పరం బహ్మ” అనుచో నారాయణునికంచె నతీతంబనియు 

ఉపాస్యంబనియు చెప్ప(బడిన వర బహ్మమే “బుతం సత్యం పరం|బహ్మ - 

పృరుషం కృష్ణపింగళమ్, ఊర్జ్వ రేతం విరూపాక్షమ్” అనుచో పరమశ క్రియనందగు. 
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ఉమాదేవితో కూడి నానావర్ణములు కలదగుటచే కృష్ణ పింగ శమనియు అగ్ని 

రేతస్సుగా గలవాడగుట చే నూర్జ్వరేతస్కంబనియు మూడు కన్నులు గల 

వాడగుటచే విరూపాక్షంబనియు పూర్వోక దహరపుండరీకమన(దగు పురమున 

శయనించువాడగుటచే పురుషుండనియు మనోవిపర్యాసము లేనందున బుతంబనియు 

వాగ్వివపర్యాసము లేనందున సత్యంబనియు పేల్కొానంబడినది. 

కావున “పర్మబహ్మమునకు [తిలోచనత్వము మున్నగు లక్షణములుగల 

శరీరము(దగు సంబంధముపలన శరీరగతములైన సుఖదుఃఖాదుల యనుభవము 

'సమకూరు”నని చెప్పంగూడదు. ఎందుకనగా? జీవేశ్వర శరీరములకు వైలక్షణ్యము 
గానంబడుచున్నయది. పర మేశ్వరుని శరీర మెతేనో స్వేచ్చా గృహీతము; జీవ 

శరీరములు కర్మమూలకములగునవి. ఇందువలననే “అవహతపాప్మా విజరో 

విమృత్యు ర్విశోకో విజిఘత్సో౬పిపాసః, సత్యకామః సత్యసంకల్పః” అనుచో 

'సంసారి శరీరధర్మములగు పాపము ముసలితనము మరణము దుఃఖము ఆకలి దప్పి 

లేనివాడనియు యశథార్గములగు సృష్ట్యాదివాంఛలు గలవాడనియు సఫలములగు 

రచనలు గలవాడనియు పర మేశ్వరుండు పేర్కానంబడుచున్నవాడు. సంసారి 

బీవు(డు ఏతాదృపండు కాజాలడు. వరమేళ్వరుని శరీరములు (పాకృతములు 

కానివనియు పాప జరా మరణ శోకాదిరహితములనియు 'స్వేచ్చాసంపాదితము 

లనియు లీలామంగళరూపములనియు “స్టిరెభి రంగ్రెః పురురూప ఉగః” 

ఇత్యాది వాక్యములయందు స్థిరములనియు నిత్యములనియు [పతిపాదింప. 

బడినది. అందువలన పర బహ్మమగు శివునికి జీవునికిని భేదము6ండుట.జేసీ 

జీవునికివలె శరీరాదిగత దోషములు పర మేశ్వరునకు సంభవింప(జాలవని 
సారాంశము. 

ఇట నుషక్రమాది లింగములతో విరూపాక్ష మైన పర్మబహ్మము సర్వో 

త్క్బృష్టముగ నుపాస్యంబనుట సమంజసంబగుచున్న యది పారంభమున “అణో 

రణీయాన్” మొదలుకొని “మహిమాన మీశమ్” వరకు పర మేశ్యరు(డు.|పాణు 

లందరి హృదయ గుహలయందు నివసించుచు తన యనుగ హాతిశ యమున 
సంసారదుఃఖమును తొలగించుకొనిన మహాపురుషునకు దర్శనీయు(డగు గొప్ప 
మహిమగలవాడని |పశంసింప(బడినవాడు. మజియు “సప పాణాః (పభవంతి 

తస్మాత్” ఆనుచో పరమళ క్రి సంపన్ను డైన శివు(డే |పాణశ బ్రితము లైన మనోబుర్ధి 
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జ్ఞానేం దియ పంచకములు మున్నగు జగమునకు నుపాదాన మగువాడని నిరూ 

పింపంబడెను. అనంతరము“ యో దేవానాం పథమం పురస్తాత్ -విశ్వాధికో రుదో 

'మహర్థిః, హిర ణ్యగర్భం పశ్యత జాయమానమ్” అనుచో విశ్వాధికు(డనియు 

సర్వజ్ఞా(డనియు సకలకార్య [పథముండగు హిరణ్యగర్భుని పుట్టించి యన్నుగ 

హించు వాడగుటచే జగత్కారణమగుననియు శివుడు పరామర్శింపంబడెను. అట్టి 

పరమాత్మయే “పరేణనాకమ్” ఆనుచో పరాకాశమన(దగు గుహలో నుండు వాడ 

నియు ఫలా పేకారహితముగ కర్మల నాచరించి వేదాంతముల తాత్పర్యమును 

గురుతెజిగిన జితేర్యదియులకు “పరామృతాత్ పరిముచ్యంతి” అనుచో పరామృత 

రూపముగ (పాప్యుండనియు వర్ణ ౦పంబడెను. అట్టి శివుని పొందుటకు నుపాయ 

మెద్దియన(గా“ధహరంవిపాష్మమ్” అనుచో దహరోపాసనమని (పారంభించి“తస్మిన్ 

యదంత స్రదుపాసితవ్యమ్” అనుచో దహరపుండరీకమునంగల వస్తువు ఉపా 
సింప(దగినదని సామాన్యముగ చెప్పి “యః పరః సమహేశ్వరః” అనుచో 
మహేశ్వరుండను పేరు గల పరబహ్మము విశేషింది నిర్దారింవ(బడినడి. 

ఉపాస్యము ఎట్టి రూపము గలదనునెడ” బుతం సత్యమ్” ఇత్యాది వాక్యమున 

విరూపాక్షత్యాది న్వరూపము గలది యని యుపసంహరింప(బడెను. 

“యో దేవానాం” అను మంతము తరువాతిదగు “యస్మాత్పరం నాపరమస్తి 

కించిత్” అను మంంతము శివపరమగునని ఆశ్యలాయను(డు దిగువ శ్లోకములతో 

సమర్థించెను. 

యస్మా త్పరతరం నా స్తి-నాపరంచ పరాత్మసః | 

న జ్యాయో౬స్తి న చాణీ మోంనమ నస్తస్మె స్వయంభు వే || 

యేనేద మఖిలం వ్యా ప్తం-యన్మయా మూర్తయః స్మృతాః | 

తస్మై శివాయ మహతే-నమః సూక్ష్మాక్షరాత్మనే ॥ 

మహోపనిషత్తునందు నవాంతర వాక్యసిద్దుండ గు నారాయణుడు పూర్వాధి 

కరణ న్యాయము ననుసరించి యు పాసకు(డుగ నిర్ణయింపంబడుచున్న వాడ నియు 

జీవులందరికి శివోపాసనాధికారము ఉన్నను విశిష్ట పురుషాధిష్టితమగుటచే శివో 

పాసనము నరో తమమైనదని భావించి నారాయణుడు శివోపాసకుండుగ |గహింహ 

బడెననియు ఉపాస్యంబగు విరూపాక్ష బహ్మముతో తదుపాసకు(డైన నారాయణు(డు 
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నభిన్నమగు భావన గలవాడగుటచే శివధర్మములగు విశ్యవతిత్యాదులతో 

(పతిపాదింప(బడెననియు శివాంతర్యామికు(డు శివకార్యంబు నగు నారాయణునకు. 

జగ (దూపత్వాదులు పాసగుననియు సిద్దాంతము. 

అ త్త్రధికరణము 

సూ. “అతా చరాచర గహణాత్” 1.2.0 

విషయవాక్యము “యస్య [బహ్మచ క్షతం చోబే భవత ఓదనః, మృత్యు 
ర్యస్యోప సేచనం క ఇల్ధా వేద య్యత సః" 

ఇ(ట మృత్యువును వ్యంజసముగా [గహించి [బహ్మక్షతో పలక్షిత మెన 

జగమును కబళముగా స్వీకరించు సర్వసంహర- పర మేశ్యరు(డా ? తదితరుండగు: 
సంహారరు దాది రూపముగల దేవతావిశేషమా? అని సందేహము. 

[ప్రశ్న : వరమకారుణికుండు సర్యానుగాహకు(డు నగు భగవానుడు సకల 

భక్షకు(డనుట యనుచితము. ఇతరుల [పాణముల(దీయుట-హింసారూపముగ దా $ 

హింసా పవృత్తికి డోధమే మూలాంకురమగునది అమంగళ గుణమగు కోధమునకు 

మోహమే కారణమని తెలియునది. సర్వసంహార నిదానమైన మోహమునకు తమో 
గుణమే జన్మస్థానమగును కావున సర్యసంహర్రయు తామసు(డు కావలసివచ్చును. 

తామసత్యమన(గా? జ్ఞానాది సద్గుణములను మజుగుపజచు _పకాశరాహిత్యముగ దా! 

(బహ్మము సర్వసంహరయని చెప్పునెడ -నిత్యశుద్దము నిరుపాధిక మంగళాత్మకము 
సంసారకళంకరహితము నగు (బహ్మమునకు అజ్ఞాన తమో మోహ |క్రోధాదికము 
లైన అమంగళ గుణములు సంభవించునని చెప్పవలసివచ్చును మరియు _బహ్మ 

స్వరూప లక్షణముగా నిర్ణయింపబడిన సర్వజ్ఞత్వ నిత్యతృ పత్వాదికము వ్యర్థమే 
యగునది. అందువలన పూర్వో క్షగుణములు గల మరియొక దేవతావిశేషము _ 

సంహర యగువాడని యంగీకరింపవలెను గాదా? 

ఉత్తరము : |[బహ్మమే సర్వసంహ ర్రయని చరాచర (గహణమువలన 

తెలియుచున్నది. “చరాచరమునంతయు భక్షించుట యుచితముగా” దని చెప్పుట 

సరి కాదు. అద్ధియే (బహ్మమగుటకు లక్షణము గదా! పరిమితళ క్రి గల జీవాత్మకు 

చరాచరమునంతయు సంహరించు సామర్థ్యము లేకుండును . “తస్మాదువసంహ ర్రే 
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మహా గాసాయ వై నమోనమః” అను అథర్వశిరోవాక్యమున పర మేశ్వరుండు సర్వ 

సంహ ర్రయని | వతిపాదింప(బడినది, కాని జీవాత్మ సర్వ సంహ ర్రయని యెందును 
చెప్ప(బడ లేదు. మరియు "య ఇనూ విశ్వా భువనాని జుహ్వదృ్భషి ర్తోతా నిషసాద 

పితా నః. స ఆశిషా |దవిణ మిచ్చమానః పరమచ్చదో వర అవివేశి”* **సకలవేద 

ద౦9ష్టయు మమ్ము పుట్టించువాడు నగు శివుడు _ లోకముల నన్నిటిని స్వగర్భ 

వహ్నియందు హోమము. జేయుచు తానుమాత ముండువాడు. ఇట్టి పరమాత్మ_ 

స్వెచ్చాశ కిచె స్యవిభూతి యన(చగు [ప్రపంచమును బంగారముతో కుండలమును 

వలె సృజింప6దల చెను. నిజసంకల్పమా[త సృష్ట మగు _పపంచము ఆవరణముగా 

గలవాడై |పపంచమున( (బవేశించిను” అనుచో పరమేళ్వరుండు నిజవకాశ వహ్ని 

యందు నిఖిలభువన హవ్యములను హో మము(జేయువాడని విదితమగును. హవ్య 

కోటిలో చేరిన జీవునకు ఇట్టి సామర్థ్యము లేదు గదా ! స్వభిన్న మగు చరాచరము. 

లతో నిండియుండు చిదచి త్సపంచము నంతయు తనలో నుపసంహారించి। శివు(డు) 

యుండు తజి _ జగమంతయు సూర్య చం|దాది (పకాశము లేనిదగుటచే దివా 

రాత్యాది కాలవిభాగము లేనిదియు నామరూప విశేషరహితమగుటచే దేవమానవాది 

న్లూలవిభాగము లేనిదియ తమోమ్మాతముగ నుండెడిది. ఆ సమయమున పర 
మేశ్వరుండు ఒక (డే నిరంకుశ (పకాశము గలవాడై సర్వసా శగ నుండువాడు. 

ఇందుకు [శుత్మిపమాణము “యదా తమస్త న్నదివాన ర్మాతి.ర్నసన్నచాస 

చ్చివ ఏవ కేవలః” 

(పళ్న: నిత్య పకాశము గలవాడై శివు(డు ఉన్నపుడు జగము తమోమ 

యంబగుట పొసగదుగదా! అ ధైనచో శివుని నిత్య పకాశమునకు భంగము చేకూ 

రును గాదా ? 

ఉతరము : జగము తమోమయముగా నున్నను స్వయం పకాశమానుండు 

సర్వసాక్షియు నగు శివునకు హాని యేమియు లేదు. |పళశయకాలము నామరూప, 
శూన్యమగుట నిందియశక్తులను గోల్పోయిన జీవాత్మలు - శరీరాది పరికరములు 

లేనివారై సృష్టియందువలె [ప్రపంచము ననుభవింప(జాలనివారగుదురు. మజియు 

ననాదిమల్మ తయముచే నిజజ్ఞానము మబజుగుపడియుండు కతన శివుడు స్వ్మపకాశు( 

డైనను జీవులకు దర్శనీయు(డు డు కాకుండును. అందువలన సమన స్త కార్య వి శేష 

జ్ఞానము లేనట్టి (జివుల)వరమ సుష ప్రియనందగు మహావస్థ _ తమస్సు అన(బడు 

చున్న యది. 

1-10) 
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ఆసీదిదం తమోభూత మ|పజ్ల్జాత మలక్షణమ్, స్మృతి. 
ళా 

“ఈ జగము- [పళయమున నామరూపవిభాగము లేనిదై తమోమాాతముగ 

నుండినది” అ(పజ్ఞాతమనగా _ నామవిభాగము తెలియరానిది. అలక్షణమనగా . 

రూపవిభాగము( జేయరానిది యగును. 

“శివ ఏవ కేవలః*”” అనుచో కేవలపదమునకు సూక్ష్మ (నామరూప విభాగ 

రహిత) చిదచ్మితృపంచ విశిష్టుండను నర్ధము(జెప్పి ఏవకారమునకు స్వసమాన 

మైన ద్వితీయవస్తువు లేనివాడని నిర్యచనము( జేయవలెను. మజల సృష్టికాల 

మున స్వసంకల్పమువలననే యత్కించి దుపకరణము లేకయే తననుండి |ప పథ 

మముగ ఇచ్చాళ కిని స్పురింప(జేయువాడును వెనువెంటనే పూర్వపూర్వు నామ 

రూపములతో ఇందాది చేతనులను పృథివ్యాద్యచేతనములను సృజించువాడును 

శివుండనియే [గహింపవలెను. 

ల్లో చిదాత్మైవహి దేవోఒంతః-స్టిత మిచ్చావశా ద్భహిః। 

యోగీవ నిరు పాదాన-మర్ధజాతం [పకాశయేత్ ॥ అభియు క్తసూ కి. 

చిదానంద స్వరూపుడగు పరమెశ్వరుండే తనలో సూక్ష్మరూవముతో నుండు 

చరాచరమునంతయు యోగిపురుషునివలె నెట్టి సాధనములేకయే స్టూలరూపముతో 

బయలుపజచువాడు. 

పేశ్న : “మాయాం తు (_పకృతిం విద్యా- న్మాయినంతు మహేశ్వరమ్”” 

అనుచో (మాయ జగమున కుపాదానమనియు) మహేశ్వరుడు మాయావిశిష్ణుండ ని 

విశదమగుచున్నందున మ హేశ్వరుడు గావించు సృష్టికార్యమునకు మాయ యుపా 

చానమగునని బోధపడుచున్నయది మరియు “తస్మా ద్విరాడజూాయత” అనుచో 

పురుషుడును జగదుపాదానముగ పేర్కొ-నంబడుచున్న వాడు కావున పరమేశ 
రుడు నిరుపాదానముగ జగమును సృజించు ననుట యెట్టు పొసగును ? 

ఉత్తరము : కుమ్మరివాడు చేయు ఘటమునకు వేరుగ మృత్చిండముపా 

దానముగ కన(బడునట్లు మాయాద్యుపాదానములు పరమేశ్వరుని విడిచియుండు 
నవి కావు. పరమేశ్వరుడే మాయాది రూపముల(దాల్చి జగమును పుట్టించువాడు 

కావున “నిరుపాదానమ్” అనుటలో విరోధమేమియులేడు స్వరూపములగు సూక్ష్మ 
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మాయాపురుషులతో నవినాభావము గల పర మేశరు(డే స్యయముగ నుపాదాన 

మనియు చెప్ప(బడువాడు. 

“ధ్యాయీ తేశానం పధ్యాయితవ్యమ్, నర్వమిదం 

[బహ్మవిష్తురు దేంద్రా సే సం్యపసూయంతే, సర్వాణి చెందియాణి, 
ణు ల తి 

సహభూతై, ర్నకారణం కారణానామ్, ధాతా ధ్యాతా 

కారణం తు ధ్యేయః 

సరై్వైశ్వర్యసంపన్న: స ర్వెశ్వరః శంభు రాకాశ మధ్య” 

అధర్వశిఖో పనిషత్తు, 

“ధ్యేయు(డగు పర మేశ్వరుని ముముక్షువు ధ్యానింపవలెను. [బ్రహ్మ విష్ణు 

'రు[ద మహేశ్వరులు, సర్వపపంచంబు సర్వేందియములు, పంచభూత ములును 

పర మేశ్వరునివలన నావిర్భవించునట్టివి. జగత్యారణములుగ నిర్దేశింప(బడు 

పంచభూత దశేం|దియాదులకు కారణు(డెన పరమాత్మ మాతము ఎద్దాని వలన 

నావిర్భవించువాడు కాడు. ఇట్లు జగమునంతయు నిర్మించువాడు తదుపయు క్ర 

మైన వస్తుసామ(గిని కని పెట్టు వాడు నగు వరివుడు _ నర్వజ్ఞత్వము మొదలగు 

క ల్యాణగుణముల సమృద్ది.గలవాడనియు సమ స్త [పపంచమును శాసించువాడ 

నియ హృదయపుండరికగతమగు చిదాకాశమునందు ధ్యానింప(ద గినవాడు” 

[పాణులందరు సంహరింప(బడుటకు నిలయ మెద్దియో నద్దానినుండియే జీవుల 

'యావిర్భావ మగుటంజేసి యవధిలేనట్టి జీవాత్మలు - అనంతశళ క్రి విశిష్ణుడగు పర 

మేశ్వరునందే విశాంతి( జెందుదురని విశదమగుచుండుటచే (బహ్మశ బ్ఞాభిధెయుం 

డగు శివుండే సర్వసంహ ర యగువాడు. 

“సర్భజగత్సంహారము హింసారూపమగుటచే హింసామూలములగు 

కోధాద్యనర్గగుణములు ద్రహ్మమునకు సంబంధించు“నని చెప్పుట య ఏవేకమ 

గును. ఎందుకన(గా? (కోధాదిగుణములకు మూలమగు త మోగుణము పాక్ళతము 

గదా! “ఉమాసహాయం పరమేశ్వరం [ప్రభుం” మొదలుకొని” సమస్త సాక్షిం 
'తమసః పరస్తాత్” వరకుగల పూజ్యమగు శుతియే - పర మేశ్వరుండు తమో౬తీ 

తుండని చెప్పుటకు. పరమ(ప్రమాణ మగుచున్నది. 
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మతియు. పరమాత్మ మోహాదులను తొలగించు జ్ఞానాదిగుణములతో నిత్య 

సంబంధము గలవాడని. పౌరాణిక వాక్యము విశదికరించినది. 

థో, జానం వె రాగ్య మైశ్వర్యం-తపః సత్యం క్షమా ధృతిః 
రా ణో yp Can 

(సమ్ట్రత్వ మాత్మసంబోధో-హ్యధిష్టాతృత్వ మేవచ! 

అవ్యయాని దశై తాని.నిత్యం తిష్టంతి శంకరే॥ 

జ్ఞానము, విరాగము, ఈశ్వరబావము, తవస్సు (సృష్టి సామ్మగి నాలోచిం 
చుట) సత్యము, సహనము, ధైర్యము, నిఖిల [ప్రపంచమును సృజించుట, తనను 

తాను గు ర్రెరగియుండుట, సృష్టజగము నంతర్యామిగ నధిష్టించుటయు సీ పది 

నిత్యగుణములు పర మెశ్వరుని యందెల్ల కాలము వ ర్రించునవి. 

లో అ శేషవిషయా మో ఘ-శుద్ధబుద్దివిజ్బంభణ: | 

ఆత్మశ కృ్యమృతాస్వాద- పమోదరసికో యువా ॥ 

పర మేశ్వరుండు - నిరుపయోగము కానట్టి శుద్ధ మైనట్టి నిత్యాభివృద్ది గలిగి 

నట్టియు స్వకీయవిజ్ఞానమున చరాచరమంతయు విషయముగా గలవాడును, నిజ 

శ క్రిరూపమైన నమృతము నాస్వాదించుటవలన కలుగు | పమోదముచే రసికుడగు 

వాడును, నిత్యయు వకు(డు నగుచున్న వాడు, 

నిగహము _ అను గహోద్దేశముతో ప్కుతాదుల( గురించి చేయ(బడు 

నదియు, గొప్పవారి నన్నుగహించుటతై తదితరములను వేట మొదలగువానియందు. 

“హింసించునదియు, [పజలను తద్భాధకులగు చోరాదుల ననుగహించు నుద్దేశ 

ముతో గావింప(బడునదియు నగుచు | తివిధంబగును. ఏతాదృశ |తివిధ న్మిగహము 

హింసారూప మైనను దోషాపహము కానట్టిది. 

ఇందుకు (ప్రమాణము. 

శో ఏకిస్మిన్ యత నిధనం-పాపితే దుష్టచారిణి 

బహూనాం భవతి కేమం_త|త పుణ్యపదో వధః ॥ 

దుర్మార్గ నొకనిని సంహరించునెడ బహుజనమునకు క్షేమము కలుగునేని 

యట్టి నిగహము పుణ్య పదమగునది. 
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| రాజభి ర్భృతదండా స్తు. కృత్యా పాపాని మానవాః 

విమానై ః స్వర్గ మాయాంతి_ సంతః సుకృతినో యశథా॥ 

పావముల( జేసిన మానవులు రాఎవండనం బొందినచో పుణ్యాత్ములవలె 

'నములలో స్వర్గమునకు వెళ్ళుదురు. 

ఐతే ఇమ్మూడు విధములగు ని గహములు గాక నాల్గవద్దై న ద్వేషమూలక 

హము దోషావహ మగుటచే పరిహరింపందగినదని భావము. 

మహ్మాపశయకాలమున పరమేశ్వరుండు గావించు సర్వసంహారము _ అను 

*రూపమగునది. ఎట్టన(గా ? చాలకాలమునుండి సంసారమార్గమున రాకపోక 

నలసట( జెందియుండు జీపులకు మహాసుమ ప్తి యనందగు గొవ్ప విశ్రాంతిని 
గంజేసి యను గహించుట యగును. 

స్థితికాలమున చేయబడు రాక్షస సంహారము _ దేవతలను రాక్షసుల నుభ 
౨ ననుగపాించుట యగును. మజియు హింసించు తిర్యగ్గంతువులను వధిం 

- భక్తులను కాపాడునది, పాపాత్ములను నరకములందు బాధింపంబేయుట _ 

పాపములను బోకార్చి యను|గహించునది; 

ఇట్టు పరమేశ్వర కృతములైన నిగ హములన్ని యు దోషావహములు 

ండుటను గుణములగుటను శివమహాపురాణాంతర్గత వాయుసంహిత యందు 

కగును. 

( యె పుతన్నిగహాః కేచిత్-|బహ్మాదిమ నిదర్శితాః 

'తేఒపి లోకహి తాయైన-కృతా;ః శ్రీకంఠమూ ర్రినా 1 

అండస్యాస్యాధిపత్యం హి శ్రీకంఠస్య న సంశయః 

శ్రీకంఠాఖ్యాం శివో మూంర్తిం-| కీడంతీ మధితిష్టతి I 

సదోషా ఏవ దెవాద్యా-నిగ్భహీతా యథోచితమ్ 

తత సే౭_పి విపాప్మానః-|[పజాళ్చ విగతజ్వరాః il 

న్మిగహో౭ఒపి స్వరూ పేణ-విదుషాం న జుగుప్పితః 

అతఏవ హి దం డ్యేమ-ధండో రాజ్ఞాం (పశస్యతే। 
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యత్సిద్ది రీశ్వర త్వేన-కార్య వర్గ స్య కృత్స్నుళశః 

నస బేదీశతాం కుర్యా-జ్ఞగతః కథ మీశ్వరః 1 

హితే సదా నిషణ్ఞానా-మీశ్యర స్యా న్నిదర్శనమ్. 

న కథం దూష్యుతే సద్భి-ర సతా మేవ న్మిగహాత్ ॥ 

సర్వోఒపి నిగహో లోకే_న చ విద్వెషపూర్వకః 

న హి ద్వేష్టి పితా పతం _యో నిగృుహ్యాపి శికయెత్ ॥ 

పరమ్వేరుండు శ్రీ కంఠమూ రికి బహ్మాండాధిపత్యము నొసగి విహరించు 

నమ్మూ రి నావహించియు తద్వారా లోకహితమున కె (బహ్మాదులను పు[భావ, 

నతో శిక్షించినవాడు. ఇ'ప్లే దేవతలు మున్నగువారు నపరాధులైనపుడు నవ్వారిని: 
నిగహించుట (జేసి దేవతలు |పజలును నిర్లోషలై సుఖముగ మనుచుండువారు.. 

ఇట్టి న్మిగహము _ వస్తుతః జ్ఞానులచే నిందింపంబడునది కాదు. కావుననే రాజులు. 

చోరాదులను శిక్షించుట - న్యాయమగుచున్నది. ఈశ్వరుడన(గా - బ్రహ్మో దికార్య, 

వర్గము నంతయు శాసించువాడ గును. ఒకవేళ కాసింపకుండునెడ జగత్పభు 

వెట్టగును? లోకమున దుర్మార్గులను మ్మాతము శిక్షించుచు నవ్యారి హితము (గోరు. 

మహానుభావులకు పరమేశ్వరు(డే నిదర్శనమగువాడు. కావున నట్టివారు పరమేళ్వ. 
రుని వలె నదూషితులగుదురు. 

జనకు(డు _ పుత్తుంని నిగహించినను ద్వేషింపనట్టు పరమేశ్యరుని సర్వ, 

విధ న్మిగహంబు ద్వేషపూర్వుకము కానట్టిది. 

_పశ్న : దైత్యులు మొదలగువారిని చంపటయందు (కోధ మనివార్య; 

మగుటచే కోధమూలమగు తమోగుణము కలవాడు పరమేశ్వరుడని చెప్పవలె.; 

గాదా? 

ఉత్తరము : “తమసః పరస్తాత్” అను (శుతివాక్యము ననుసరించి వర మే. 

శ్వరునికి వలయు |కోధము తమోగుణమువలన నేర్పడదని తెలియుచున్నది. 

““తమస్సు లేనిది [కోధము కలుగదని శంకింపంగూడదు. “|కోధమాహార 
యన్ త్మీవమ్” అని శ్రీ రామాయణమునందు చెప్పినరీతిగా దుష్టన్నిగహమునకై 
[కోధము తెచ్చుకొనంబడునదగుటచే పరమేశ్వరుని యధీన మగునట్టిది. 



అత్త) ధికరణము 151 

అసంకుచితమగు వైభవము గల వర మేశ్వరుండు _ సృష్టిజేయ(దలచి 

“సోఒకామయత బహు స్యామ్” విశాల [వపంచము సిద్దమగుటకు మాయాస్వరూ 

పిణియగు ఇచ్చాశ క్రి న్మాశయించువాడు. పిమ్మట “స తపో౬తప్యత” తపఃస్వరూ 

పిణియగు జ్ఞానశ క్రితో జీవాత్మ లందర కర్మలకు వలయు నానావిధ శరీర ములనం 

బడు సామ గి నాలోచించువాడు. తరువాత సంకల్పించినవాటి నన్నిటిని నిర్మించు 

నేర్పుగల [కియాశ క్రితో “ఇదం సర్వ మసృజత” ఇచ్చాశకి -భి త్రియందు నమస్త 

జగచ్చితమును బయలు(బఅచువాడు. “తత్సృష్ట్వా తదేవాను ప్రావిశత్” [బ్రహ్మాది 

కార్యవర్గము నంతయు. |బవేశించి ఇచ్చా జ్ఞాన (క్రియా శ క్రితయ సంబంధముతో 
రజ సమఃస త్వ గుణతయముతో నేర్పడు దహ్మ విష్ణురుదులు మొదలగు 

పపంచముగ పరిణమించువాడు. కావున సర్వవిధ సామర్థ్యములు గలిగినయట్టి 

సర్వజ్ఞుడ గునట్టియు శివుని మహిమ. ఏతన్మాాతమని యెవ(డు గురుతెబఐగఃజాలును? 

ఎవనికిని తెలియనలవి గాసిదని భావము. 

ఇందువలన సర్వమును సంహరించువాడు పరమేశ్వరుడే నని విదిత 

మెనది. | 

నూ. “_పకరణాచ్చ” 1-2-10 

“మహాంతం విభు మాత్మానం మత్యా ధీరో న కోచతి” 
“నాయ మాత్మా (పవచనేన లభ్య” 

“గొప్పవాడు సర్వవ్యావకుండు నగు పరమాత్మను ధీరు(డు భావించునెడల 

సంసారదుఃఖమును పొంద (జాలడు” 

“పసంగముతో పరమాత్మ- తెలియు వాడు కాడు” 

ఇటి పర మేశ్వుర (పక రణ మిందున్న ందునను పరం|బహ్మ మగు పర మెళ్వ 
A) 

రుండే సర్వసంహర యగును కాని యితరుండు కాజాలడని సిద్దాంతము, 

గుహోఒధికరణము 

పూర్వాధికరణమున సర్యసంహర గా నేర్పడిన పరమేశ్యరు(డు “ద్యాసు 

పర్దా” ఇత్యాది (శుతివాక్యమునందు (పసిద్దమగు జీవ సాహచర్యము గలవాడని 

తెలుపునదీ యధికరణము. 
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సూ. “గుహాం (ప్రవిష్టా వాత్మానౌ హా తద్ధర్శనాత్” 1.2.11 

“అత్త 9 ధిక రణమున (తిమూ ర్యతీతు(డు పరమేశ్యరు(డని (పతిపాదించి 

అట్టి పరశివుని ముముక్షువులు - సకలేతర దేవతా. పరిత్యాగ వూర్వకముగ 
నుపాసించి సాకాత్క్మరించుకొనవలెనని సూచింపంబడినది గదా! ఇది యుక్తము 

కాదు. ఎందుకనగా? 

హరి శ్చాహం చ రుదశ్చ - తథా౬న్యె చ సురాసురాః 

తపోభి రుగ్రై 9 రద్యాపి - యస్య దర్శనకాంక్షిణః || 

“విష్ణుమూర్తి నేను రుదుడును తదితరులగు దేవతలు రాక్షసులును తీవ 

ములగు అనుష్టానములతో నిప్పటికిని పరమేశ్వరుని దర్శింప: గోరుచుందుము”. 

ఇట్లు చతుర్ముఖ బహ్మ వక్కాణించిన సందర్భము ననుసరించి (బహ్మా 

దులకును చూడనలవి గానట్టి పరమాత్మను మన బోంట్లు గావించు నుపాసనతో 

దర్శింపవలనుపడ” దను నాశంకకు పె సూత్రము సమాధానమగుచున్న యది. 

విషయవాక్యము ఏ; “బుతం పిబంతేౌ సుకృతస్య లో కే_గుహాం వవిష్టా 

వరమే పరారే, భాయాతహౌ [బహ్మవిదో పదంతి _పంచాగ్నయో యే చ [తిణాచి 

కైత్రాః” 

“నుకృతమునకు నిలయము, ఉత్కృష్ట బ్రహ్మ విద్య నాపాదింపజేయున 

దగుటచె వరమము, శివోపాసనాత్మక _్రోష్టపయోజనము గలదియు నగు (బాహ్మ 

శాది శరీరమునందు కర్మఫలము ననుభ వించు | అనుభవింపజేయు) వారు, నీడ 

వెలు(గులవంటివారు నగు జీవేశ్వరులు హృదయగుహ( (బవేశించినవార ని పంచా 

గ్న్యుపాసకులగు |బహ్మవిదులై న నచికేతులు వక్కాణీింతురు.” 

జీవాత్మ యందు నిండు వాత్సల్యము గలవాడై పరమాత్మ _ టీవసొాహ 

చర్యము నంగీకరించినవాడు. జీవుడు స్వభూతిలో చేరినవాడగుటచె తం డికి 

కుమారునియందు వలె జీవాత్మ యందు వాత్సల్యము గలవాడగును. 

ఇ(ట = సుకృతలోక, పరమ, పరార్ధ విశేషణములతో శివోవాసనయంది 

దికాగము గరిగినతి | బాహు ణాదుల నను గహించుటకు హృదయ గుహయందు 
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భావలింగస్యరూ పము తో సాశాత్క_రించుటకును పర మేశ్వరు(డు బీవసహచరుం 

డాయెనని విశ దార్థము. 

సుకృతస్థానము పరార్థము నగు |ాహ్మణాది శరీరమునందు హృదయ 

గుహ; (బవేశించినవారు ఫలభో కలు, భాయాతపములవటె భిన్న స్వరూ పము గల 

వారును బుద్ధిజీవులా? జీవపర మేశ్వరులా? ఆని సంశయము, 

[ప్రశ్న : హృదయగుహః (బవేశించినవారు బుద్దిజీవులగుదురు. “బుతం 

పిబంతా” “కర్మఫలము ననుభవించువా” రని చెప్పుటవలన కర్మఫలభోగము పర 

మేశ్వరునకు సంభవింపదుగదా? “అనశ్నన్నన్నో అభిచాకశీతి” “జీవభిన్ను డైన 

పరమాత్మ - కర్మఫలము ననుభవింపనివాడై (పకాశించువాడు” బుద్ధిజీవుల కై తే 

భో కృత్యము (పసిద్రమగుటను జీవేశ్యరు లిరువురును చేతనులగుటచే ఛాయా 

తపములవలె వైలక్షణ్యము లేని వారగుటను బుద్ధి యచేతనము కావున జీవవిలక్షణ 

మగుట నిట బుద్దిజీవులే _పతిపాదింపందగినవారు. 

ఉత్తరము : హృదయ గుహం జెందియండువారు జీవ పరమేశ్వరులేను; 
“త్రం దుర్దర్శం గూఢమనుపవిష్టం గుహాహితం గుహ్వరేష్టం పురాణమ్” 

అనుచో జీవునితోసహ గుహ్మాపవేశము పరమేశ్వరునకు వినంబడుచున్నయది. 

పర మేశ్వరునకు భో కృత్యము సంభవింపదని చెప్పుట యుక్తము కాదు. “పాణా 
రామం మన ఆనందమ్'' అనుచో (బహ్మము ఆత్మారామమైనను మనోమా[త 

విషయమగు స్వరూపానందము ననుభవించుదని విదితమగుచున్న యది. 

కావుననే 

AO ఆత్మ శ కృ్యమృతాస్వాద (పమోదరసికో యువా 

ఆనంత పరమానంద మకరంద మధు వతః il 

“నిజశ క్రి యనంబడు అమృతము నాస్వాదించుటవలన కలుగు |పమోద 

.ముచే రసికుండగువాడు నిత్యయువకుండు నిరవధికమగు (శేష్టమెన ఆనందమను 
పూదేనె( [(గోలుటయందు తుమ్మెదవంటివాడును" అని పురాణవాక్య ముద్దోషించు 

చున్నయది. 

జీవు( డై తే తా జేసిన కర్మయొక్క. ఫలితము ననుభవించుట (పసిద్ధము 
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గదా! ఇట్టు జీవేశ్వరులకు భోగము సాధారణ మైన నందు విశేషము పాటింప(బడు. 

నది. “రాజు భృత్యు(డును భోజనమును చేయుచున్నా” రనునెడ వారివారికి తగు 

అన్నమును భుజించువారే కాని సమానమైన ఆహారము ననుభవించువారు కారని 

భావింపప లెను. “జీవేశ్వరులకు వ్యత్యాసము లేద'ని చెప్పుట యు క్రము కాదు. 

“నితో నిత్యానాం చేతన శ్చేతనానామ్” అను (శుతివాక్యముతో జీవేశ్వరులకు 

నిత్యత్వ చెతనత్వాది సామ్యము వినంబడుచున్నను అనాదికాలమునుండి సంబంధించి 

యున్న ఆజ్ఞా నము జీవాత్మ కుండుట పరమాత్మకు లేకుండుట యను వై షమ్యము 

సిద్దమగుచున్న యది. మజియు “జ్ఞాజ్లా ద్యావజా వీశానీశౌ'' ఇత్యాది శతిపలన 

పరమేశ్వరుడు _ సర్వజ్ఞా(డు నిత్యుడు స్వతంతు(డు ననియు, జీవుడు _ కించి 

జ్జుడు నిత్యుడు పరతంతు(డు ననియు వై లక్షణ్యము బోధపడుచున్నయది. 

పశ్న: బేవేశ్వరులకు శరీరసంబంధము సమానమైనను ఒకనికి అజ్ఞ 

తాంది అనర్హముల సంబంధము మరియొకనికి నజ్జత్వాది అనర్థముల సంబంధము 

లేకుండుట యెట్లు ఫొస గును? 

ఉత్తరము : సుఖదుఃఖానుభ వమునకు ఏకా శ్రయత్యము సాధకము కాదు. 
స్వతంత పరతంత భావములే సాధకములగును. “సమానే వే వురుషో 

నిమగ్నో౬నీశయా శోచతి ముహ్యమానః, జుష్టం యదా పశ్యత్యన్యమీళ మస్య 

మహిమాన మితి నీతశోక ౩” ఇద్దానికి సాం పదాయికార్థము |వాయ(బడుచున్నది. 

“ఈ జీవాత్మ. ఆనాదియగు కర్మబంధ ముతో కట్టుబడి ఆ యా కర్మఫల 

ముల ననుభవించుటకు వలయు మాయామయ అనేక శరీరములలో పవేశించి 

భరింపరాని బాధల ననుభవించుచు పరథంతు(డగుటచే నివారింవశక్యము గానం 

దుననే మోహము(జెంది మహామోహమువలన నేర్పడు దుఃఖసముదమునందు 

మునుగుచున్నవాడు. జీవేశ్ణరు లిరువురు నొకే సంసారపృక్షము నధిరోహించు 

వారై నను జీవుడు పూర్వుసుకృత బలమున (పసరించు శివాన్ము గహమువలన 

తనను _పేరేపిం చువాడుగ హృదయ గుహయందుండువాడనియు సమస జీవుల 

నను గహించువాడనియ ఉమాసహితుండనియు పరమేశ్వరుని భావించుతటి పర 

మేశ్వర సంపూర్ణ కటాక్షము(జెంది పత్యక్షముగా నవలోకించువాడు. మరియు 

సీ పరమాత్మయొక్క యత్యంత|శ్రేష్టమగు మహిమను పొందువాడు.” 

ఇందువలన స్యతం[తు(డు అనాదిముక్తుండు నగు శివునకు శరీర సంబంధ. 
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మున్నను జీవునకు వలె శరీరగతదోషములు సంభవించునవి కావు. కావున జీవపర 

మేశ్యరులే హృద యగుహ( జెందియుండువారు. 

సూ. “విశేషణాచ్చ” 1-212 

ఈ |పకరణమునందు జీవవర మేశ్యరులు విశేషించి చెప్ప(బడినవారు. 

ఎట్టన(గా? “న జాయతే |మియతే వా విపశ్చిత్” ఇత్యాదివాక్యముచే జీవాత్మయు: 

“అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్” ఇత్యాది వాక్యముతో పరమేశ్వరుండును 

పీశంసింవ (బడినవారు. ఇట్టి విశేషణములు (విపశ్చిత్, అణుః, మహాన్ అనునవి) 

జీవబుద్దులు గుహాగతము లను పక్షమున నెట్లు పొసగునవి? ఇందువలన జీవపర 

మేశ్యరులే హృదయగుహ( (బవేశించి (పేర్య_పేరక భావముతో శరీర శరీరిభావ 

ముతోడను కూడియుండువారని విశదమగునది, 

ఇ (ట జీవేశ్వరుల భేదము. కంఠరవేణ చెప్ప(బడుటచే నవ్వారి య భేదము: 

నిరూపింప నలవి(గానిది. జీవత్వము అవిద్యాకృతమనియు ఈశ్వరభావము పార 
మార్థిక మనియు చెప్ప(బడిన శాస్తా9ర్ధము నిరూలమగునదని (గహింపవలెను. 

అంతరధికరణము 

హృదయగుహయందు ఉపాస్యుండుగ నిరూపింప(బడిన పరమాత్మ నుపా 

సించుటకు మరియొక స్థానము గలదని యిందు (పతిపాదింప(బడు చున్న యది. 

సూ. “అంతర ఉపపతే;” 1-2-138 

ఛాందోగ్యమునం దీ సూ|తమునకు విషయవాక్యము. 

“య ఏషోఒక్షిణి పురుషో దృశ్యత ఏష ఆత్మేతి హోవాచ, ఏత దమృత 

మభయ మేతదృహ్మ” “కంటియందు కన(జడు ఈ పురుషుండు పరమాత్మ 

యనియు ఆమృతుండనియు ఆభయు(డనియు (బహ్మమనియు పేర్కొనంబడు 
వాడు” 

ఇట అమృత్వాది లక్షణములు కలవాడు న్మేతములో నుండువాడు నగు 

పరుషుండు _ పర మేశ్వరుడా? ఇతరుడా? అని సంశయము. 
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ఉపకోసలు(డను కామలాయను(డు సత్యకాము(డను ఆచార్యు నాశ్రయించి 

సత్యకాముని యగ్నులకు పండెండు వత్సరములు పరిచర్య(జేయుచుండెను., ఇట్టి 

తతి కామలాయనునకు [బహ్మోపదేశము( జేయకయే స్వస్థానమునుండి సత్య 

కాము(డు వెళ్ళగా తన యాచార్యుని ఆగ్నులను సేవించుచు అధివ్యాగులకు లోనై 
ఉపవాసముల( జేయుచున్న కామలాయనునియందనుగ హము కలిగి గార్హ వత్య 

దక్షిణ అహవనియాగ్నులు మూడును కూడి “పాణో _(బహ్మ కం |బహ్మ ఖం 

బ్రహ్మ” ఇత్యాది వాక్యములతో |బహ్మ విద్య నుపదేశించి |పత్యేకముగా నొకొొ)_క్క. 

విద్యను “య ఏష ఆదిత్యే పురుషో దృశ్యతే సోఒహమస్మి స ఏవాహమస్మి” 

“య ఏష చందమపి పురుషో దృశ్యతే” “య ఏష విద్యుత్ పురుషో దృశ్యతే 

ఆని యువదేశించినవి. తరువాత మేము చెప్పిన [బహ్మ విద్యను స్వు ఆచార్యుని 

వలన దృడపజచుకొందువుగాత యని వక్కాణించినవి, పిమ్మట స్వస్థానమున 

కేతెంచిన ఆచార్యుడు _ _పసన్న ముఖు(డగు నుపకోసలుని గాంచి సౌమ్యుడా! 

సీ ముఖము (బహ్మవిదుని ముఖమువలె (ప్రకాశించుచున్నది. ఎవరు నీకు (బహ్మ 

విద్య నుపదేశించిరని (ప్రశ్నింవగా కామలాయనుడు ఆగ్ను లును సమాధానము? 

జెప్పుటకు భయపడినవారైరి. అప్పుడగ్నులే యుపదేశించినవని నిశ్చయించుకొని 

యక్షిపురుషు( గురించి యుపదేశమును గావించి “ఏష దేవపథో (బ్రహ్మ పథః, 

ఏతేన |ప్రతిపద్యమానా ఇమం మానవ మావర్తం నావర్తంతే” అను వాక్యమువరకు 

అశ్షీపురుపోపా పకునకు ఆర్చిరాదిమార్గ [ఇ పిపర్యంతము పునరావృ తిరహిత 

ఫలమును సత్యకాము(డు వాకుచ్చినవాడా యెను. 

ప్రశ్న: “దహరం విపావ్మమ్" “పద్మ కోశ (పతీకాశమ్”' ఇత్యాది 

వాక్యములందు _ పరమాత్మ హృదయ పుండరీక మందుండువాడని చెప్ప(బడుట 

చేతను జీవుడు రూపాచులను (గహించుటకు మనఃసంబంధము వలన చక్షురింధి 

యాది |పవేశము( జేయువాడగుటచే నిట నక్షిపురుషుఃడు బీవుండేను, 

అధవా చాయాపురుమ(డు కాదగును. 

ఉత, రము : అక్యుంతఃపురుమ(డు పర మేశ్వరుడేను, ఎట్టి యుపాధి 

లేనట్టి అమృతత్వము ఆభయత్యము మొదలగు ధర్మములు పరమేశ్వరుని యందే 
నుపపన్నములగునవి. 

పర మేశ్వరునకు న్నేతాంతర్వ ర్రియగుట |శ్రతియందు గానరాదను నాశం 
కకు సమాధానము దిగువ సూత్రము. 



ఆంత ర ధీకరణము 157 

సూ. “స్టానాది వ్యపదేశా చ్చ” 12.14 
(థి 

“య శ్చక్షుషి తిష్టన చక్షుషోఒంతరః, యం చక్షు ర్నవేద, యస్య చక్షుః 

శరీరం, య శ్చక్షు రంతరో యమయతి, ఏష త ఆత్మా౭.ం౦తర్యామ్యమృతః” 

“నే తములోనుండి నేతమును _పేరేపించువాడు, ఐతే న్మేతము పరమా 

త్మను కనుగొననిదై పరమేశ్యరునకు శరీంబగునది, ఇట్టి పర మేళ్వరుండు 

నీకు నంతర్యామి యగువాడు” 

ఇట చక్షుః స్టీతి నియమనాదులు పరమేశ్యరునివి యని 'వినబడుచున్నవి 

కావుననే “దృగంగే శివలింగం స్యాత్” సర్వాంగలింగ సాహిత్య పకరణమున 

వాతూలోత రమను శివాగమము “కంటియందు శివలింగమను సంజ్ఞతో నుండు. 

వాడు పరమాత్మ” యని వక్కా_ణించియున్న ది. 

ఛాయాపురుమ(డును (పతిపాదింపంబడుచు లేడని తెలుపున ది సూ తము. 

నూ. “సుఖవిశిష్టాభిధానాదేవ చ” 12-15. 

“కం (బహ్మ ఖం (బహ్మ” అను వాక్యముతో నేతాంతర్యరి యగువాడు. 

సుఖవిశిష్ణ(డని చెప్పినందువలనను ఛాయాపురుషని యందు సుఖసంపత్తి సంభ. 

వింపదు గావున నిట పర మెశ్వరుండే (పతిపాదింప(బడుచున్న వాడు. 

““ఆఅక్షిపురుషు(డు - జీవుడు” అను పక్షమును నిరాకరించున దీ సూతము. 

నూ. “అతవీవ స బ్రహ్మ” 1-2.16, 

సంసారభయమువలన బాధపడి (బ్రహ్మమును తెలియగోరిన నుపకోసలు. 

నకు “కం _బహ్మ ఖం |బహ్మ” “బహ్మతత్వ్వము సుఖరూపమెనది. [ప్రకాశ 

మానంబగునది" యని యుపదేశమును పారంభించి “యదేవ కం తదేవఖమ్” 

ఎద్ది సుఖరూప మో నద్దియే ఆకాశ రూపంబును ఎెద్ది ఆకాశరూపమో నద్దియే నుఖ 
రూపంబు నగును” అని యాచార్యు(డు వక్కాణించినవాడు. కావుననే ఖ శబ్ద 

ముతో చెప్ప(బడు ఆకాశము పర | బహ్మ మగుచున్న యది. ఇట్టి యుపపత్తి జీవా 

త్మకు నుండ జాలదు గదా! మరిము జీవాత్మ నిరతిశయసుఖము గలవాడును కాదు, 

ఇందువలన నపరిచ్చిన్నసుఖము రూపముగా గలవాడని పూర ము, 
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1పశంనసింపంబడిన (బ హ్మమే న్మేతమున కాధారముగ |వతిపాంవ(బడుచుండుట ( 

జేసి నేతాంతర్యరి యగు పురుషుడు వర మేశ్వరుండేను. 

అక్షిపురుషోపాసనకంటె నితరములగు నుపాసనల( జేసినవారిని గూర్చి 

శవకర్మను చేయకుండునెడ నర్చిరాది మార్గ ప్రాప్తికి విలంబమగును కాని యక్షి 
'పురుషోపాసకునకు మ్మాతము శవకర్మ గావింవంబడకున్న నర్చిరాది మార్గపాపికి 
.నాలస్యము కాకుండును. 

ఇందుకు [శుత్మిపమాణము. 

“ఆధ ఖలు చె వాస్మీన్ శవ్యం కుర్వంతి యదు చ నార్పిష మేవాభిసం 

'యంతి” 

“న్మేతములోనుండు శివలింగము నుపాసించువాడు మరణింపగా పుతుడు 
మున్నగువారు శవకర్మయగు పితృమేధ మను సంస్కారమును చేయునెడ 

చేయకున్నను అర్చిరాదిమార్గమును పొంద(జాలును”. 

జీవుడు 'ఛాయాపురు(డు” అను రెండు పూర్వపక్షములకు సమాధాన మీ 

'సూతము. 

సూ. “శుతోపనిషత్క గత్యభిధానాచ్చ” 1-2-17 

(బహ్మస్వరూపమును కను గొనినవారికి నర్చిరాదిగతి  యనివార్యమని 

అక్షిపురుషోపాపకులకు నర్చిరాదిగతి” ఆర్చిష మేవాధిసంభవ త్యర్చి 

షో2హ రహ్నఃొ ఇత్యాది వాక్యముతో చెప్ప(బడుచున్న యది. మతియు “తత్పు 

రుషొఒమానవః స ఏతాన్ (బహ్మ గమయతి స ఏవ దేవపథో |బహ్మపథ 

ఏతేన (పతిపద్యమానా ఇమం మానవ మావర్తం నావర్త్నంతే” “తేజో౬భిమాని 

దేవతను పొంది యటనుండి దినము నభిమానించు దేనతను పొందుదురు. ఇటు 

విద్యుల్లోక మువరకు వెళ్ళిన పిమ్మట నటనుండు దివ్యపురుషుడు ముక, పురుషులను 

శివపదమువరకు గొంపోవువాడు. ఇద్దియే దేవపథము (బహ్మపథంబు సీ మార్గము 

ద్వారా శివలోకము6 (బవేశించువారు మజల నీ మానవలోకమును పొందువారు 
కారు 

మింగ మయ వెంత వలన చీణకు గాగ కాల గరం కక నుక కాల లో. ఇన మేల 
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నిరూపింప(దగినవారు కారనియ పర మేశ్వరు( డక్షివిద్య యందు ఉపాస్యుండుగు 
ననియ విశదమైనది. 

అనవసిత్యధికరణము 
థి 

సూ. “అనవసితే రసంభవాచ్చ నేతరః” 1-2-18 

సకల జగదీశ్యరత్యము విశ్యభుకము మొదలగు ధర్మములు [పాణ 

వాయువునందు. అవవస్థితేః - నిలచియుండునవి కాకుండుటవలన, అసంభవాచ్చ 

ఉండునని చెప్పుట పొసగనందువలనను, ఇతరః _ [పాణవాయువు ఉపాస్యము, 

న కాదు అని సూతార్గము. 

విషయవాక్యము : “అంగుష్టమ్మాతః పురుషోఒంగుష్టం చ సమాశ్రితః, 

ఈశ; సర్వస్య జగతః (పభ: పీణాతి విశ్వభుక్ *” 

ఇట అంగుష్టమా తత్వము మొదలగు ధర్మములతో కూడినవాడు పర మెశ్వ 

రుడా? ఇతరుడా? ఆని సంశయము. 

వేశ్న: పాణాగ్నిహో[త [పక రణమగుటచే అంగుష్టమా[తు (డని స్వల్ప 

స్వరూపమును చెప్పుట వలన నాహుతిపంచకము ననుభ పించు (పాణవా యువే (పతి 

పాదింపందగినది. “అవశ్చ పృథివీ చాన్న మతారౌ వహ్ని మారుతౌ” ఉదకము 

భూమియను ఆహారమును వాయువు అగ్నియు ననుభవించువారు” ఇత్యాది (శుతు 

లందు వాయువు భోకగా నేర్పడుచున్న వాడు. కావున సర్వథా [పాణవాయు విట 

నంగుష్టమా|తు(డ గునని చెప్పవలెను గాదా? 

ఉఊతరము : వర మేశ్యరు(డే అంగుష్టమాతుండుగ సీ [పకరణమునందు 

(పతిపాదింపందగినవాడు. ఎట్టనగా? సమస్త [ప్రపంచమునకు _పభువగుటయు 

విశ్వము ననుభవించుటయు మొదలగు ధర్మములు పరమేశ్వరుని కంటె నితరము 

లైన [పాణవాయువు మున్నగు వానియందువపన్నములు కానట్టివి. “పాణానాం 

(గంధి రసి రుదో మా విశాంతకః” “రుదుడా! పంచ్మపాణముల నొకచో నిలిపి 

యుంచువాడవు గాన కాలాగ్ని ర్ముదస్వరూ పముతో నాలో (బవేశించి యాహార 

మును జీర్షింప(చేసి తత్సారముతో నుజ్జీంంప। చేయుము!” అను వాక్యము నందు 
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పరమేశ్వరుండు (పాణాధారుండనియు [పాణవాయువుగ నుపాసింవం దగినవాడ. 

నియు వినంబడుచున్న యది. 

శివరూవమనియు ఘోరరూవమనియు పరమాత్మ - ద్వివిధ స్వరూపములు 
గలవాడు. జఠరాగ్నిజ్వాల శమించుటకు లోన నన్నభో క్రగా నుండునది - శివ 

స్వరూపము; భోజనానంతరము భుకాన్నమును పరిణమింప.జేసి దేహమును పోషించు 

టదే పాణవాయువులు స్థిరముగా శరీర మందుండుటకు రుద రూపముతో లోన 

నాహారమును వచనము(జేయునది ఘోరరూపము. 

అంగుష్టమాతు(డని పరిమాణము. జెప్పుట _ ఉపాసింప(బడుటకు గావున 

విరోధ మేమియు లేదు. ప్రాణవాయువు బో కగా నేర్పడినను విశ్యబోక, కాజాల 

కుండును. కావున పరమేశ్వరు. డే |పాణమను అగ్ని హోతమునందు నారాధింప 

దగినవాడుగ పాణస్యరూపు(డగునని (పతిపా దింప(బడుచున్నవాడు. 

“న పాణెన వాపానేన మర్శ్యో బీవతి కశ్చన, ఇతరేణతు జీవంతి యస్మి 

న్నేతా వుపా[శితా” అను (శుతిననుసరించి పర మెశ్వరు నాశయించియుండు 

1పాణాపానములతో జీవులు [బతుకుచున్నవారనియు కేపల పాణముతోగాని 

కేవల అపానముతోగాని జీవించువారు కారనియు తెలియనగును. 

దక్షిణ పాదాంగుష్టమునందు హస్తముతో నుదకమును సమర్చించుతతి 

(బ్రహ్మాండ మునకు మూలాధారమగు లోకమునందు గల కాలాగ్ని రుదస్వరూవ 

మును శరీరమున కాధారమగు పాదాంగుష్టమునందు ధ్యానించి తత్పీత్యర్థము 
చరణాభిషేకమును చేయుచు “అంగుష్టమ్మాత :” అను మంత్రము నుచ్చరింపవలె 

నని విదితమగుచున్నయది. 

అంతర్యామ్యధికరణము 

సర్వజ్ఞా(డు సర్వశ క్రిసంపన్ను(డు సర్వాన్నుగాహకు(డు పర్మబహ్మము 

నగు శివుని సూర్యమండలమునందు పురుషహృదయపుండరీకాదులందు నుపా 

సన జేయుటకు నివాసము నిర్దారింపంబడినది. అట్టి నివాసము నంతట( జూపుట కీ 

యధికరణము చెప్పబడినది. 

సూ. అంతర్యామ్యధిదై వాదిషు తద్దర్మవ్యపదేశాత్ 1-92-18 
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స్తూ తార్థము : పృథివ్యాద్యచేతనములు ఆధిదై వములనంబడును. లోకము. 

లన్నిటియందు అను నర్జమున “అధిలోక ౦” అను శబ్బ్దముపయోగించును. ఇట్టి 

అధిదై వములు మున్నగువానియందు. విశ్వాధిక తము అనాదిముక తము మొదలగు: 

తద్ధర్మములు అనగా పర మెశ్వుర ధర్మములు [ శుతియందు వ్యపదేశాత్ - (పతి 

పాదింప(బడుటపలన అంతర్యామి యగువాడు పరమాత్మయే. 

విషయ వాక్యము - అంతర్యామి (బాహ్మణమునందు 

“యః పృథివ్యాం తిష్టన్ పృథివ్యా అంతరో యం పృథివీ నవేద యస్య 

పృథివీ శరీరం, యః పృథివీ మంతరో యమయతి ఏష త ఆత్మాఒ౦తర్యామ్య 

మృతః” 

“భూమిలో నున్నను భూమికి తెలియనివాడు భూమిని _పేరేపించువాడు. 

భూమి శరీరముగా కలవాడు భూమిని కాసించువాడు నగు పరమాత్మ _ సర్వాంత 

ర్యామియె అమృశతుడన(బజగును. 
తీ 

ఇట్లు పృథివి మొదలుకొని అవ్యక్త అత్మతత్వముల వరకు పతి వస్తువు 

నందంతర్యామియని [పతి పర్యాయము వినంబడువాడు . పరమాత్మయా? జీవా 

త్మయా? విరాట్ వురుమ(డా? ప్రధానమా? అని సంశయము. 

[పళ్న: తా నొనర్చిన విచితకర్మల ఫలము ననుభ వించుటకు పంచ 

భూతములలో ఇం[దియములందును జీవుండు (పవెశించువాడు. ఆథవా చేతనులంద 

రికి నుపాదానమగు విరాట్ పురుమ(డు |పాణులలో చేరియుండువాడని చెప్పుట 

సమంజసము. లేక ప్రకృతి _ మహత్తు మున్నగు రూపములతో పరిణమించునదగు 
టచే సర్వువ్యాపియగు ననుట సముచితంబగును. ఎందుకన(గా? పరమేశ్వరుడు 

“విళ్వాధికో ర్ముదఃి* అను [ప్రమాణము ననుసరించి పృథి వ్యాది (పకృతి వికారము' 

లను మించియుండు వాడగుట( జేసి విశ్వాధికుండు గావున వికారాత్మక (పపంచ 

మును వ్యాపించియుండుట పొనగంజాలదు పర మేశ్వరుండు దక్క జీవాదులలో 

నొక(డు సర్వాంతర్యామి కాదగును. 

ఉత్తరము : పృథివ్యాద్యంతర్యామిగ వినంబడువాడు; పర మేశ్వరుండేను;. 

సర్వాంతర్యామిత్వము మొదలగు ధర్మములు _ పర మేశ్వరుని యందే ఉపపన్న' 

లగుచున్న వి. ఎట్టన(గా? అథర్వశిరమునందు “సోఐంతరా దంతరం (పావిశత్” 

(1-11) 
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అను వాక్యమువలన పర మేశ్యరు(డే నంతర్యామిగ సమస్త మందుండు వాడని 

తెలియుచున్నది. మశియుో*స త ఆ త్మాంత ర్యామ్యమృత ః” థివు(డే అనాది 

ముక్తుండగుటచే అమృతు(డని చెప్ప(బడువాడు. “ఏతాని హ వా అమృతస్య నామ 

ధేయాని” పూర్వోక్స నామధేయములన్ని యు అమృతునివే” యని శుతి పేర్కొని 
యున్నది. “విశ్వాధికో రుదః ఆను వాక్యముచే పరమేశ్యరునకు విశ్యాధిక త్యము 

చెప్ప(బడినట్టు “సర్వో వె ర్ముదః” ఇత్యాది వాక్యములతో విశ్వరూపత్వము నిరూ 

పింప(బడుచున్నది. కావున పృథివ్యాది (పకృతివికారములందు (ప్రవేశము కల 

వాడైనను తద్వికార స్పర్శలేశము గూడ లేనివాడని (పతిపర్యాయము అమృత శబ్ద 

[ప్రయోగము గావింప(బడినది. 

ఆధథర్యశిరమునందు “యో నైరుదఃస భగవాన్ యశ్చ (బహ్మాభూర్భ్చువః 

సువస్తన్మె వై నమోనమః” ఇత్యాది వాక్యములతో (బహ్మ విష్ణు రుద మహాలక్ష్మీ 
సరస్వతీ గణపతి కుమారులు, దేవేందాది లోకపాలురు మజియు భూరాది స ప్ర 

లోకములు, పృథివ్యాది పంచభూతములు, సూర్య చందాది నవగహములు, 

నక్షతములు కాలము మున్నగు స్యరూపములు గలవాడని పతిపర్యాయము 

పర మేశ్వరుని గురించి యభ్యాసము గావింప(బడినది. అందు “పర మేశ్వరుడు. 

చిదచిన్మయములగు సకల త త్వములయందు పవేశించువాడగుట (జేసి శరీరాది 

తత్వములకు సంబంధించియుండు దోషముల నంటియుండువాడు” అను 

నాశంకను నివారించుటకు ఐశ్వర్యము మొదలగు మంగళగుణముల సంబంధమును 

చెప్పు భగవచ్చబ్దము [(పయోగింపబడినది. కావున సర్వాంతర్యామియగు శివుడు. 

పరమేశ్యరు(డని చెప్పుట సమంజసం జేను; 

(పధానము మొదలగువాని కంతర్యామిత్యము సముచితము కాదని 

నిరూపించున దీ సూతము. 

సూ. “నచ స్మార మతదర్మా భిలాపాత్ కారీరశ్చ "౧-౨-౧౯ 
నాలాల a) 

_(పధానము-సాంఖ్య స్మృతి సిద్దమగుట చే స్మార్త మన(బడును , (పకృతి 

ధర్మములగు వికార జడ త్వాదులు [శుతియందు చెప్పకుండుటవలన (పథానము, 

సకల నియామకత్వాది ధర్మములు లేనివాడ గుటచే విరాట్పురుషు(డును సర్వాంత 

ర్యామి కాజాలరని సూ (లౌర్హము. 
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సకల కల్పములలో చేతనాచేతనములను నియమించు నసంకుచిత సామ 

ము-మూర్యాత్మయగు హిరణ్యగ ర్భు వకు నారోయ ణునకును సంభ వింపనట్టిది. 

(తగత కారీరపదము “అనుపప త్తేషు న శారీరః” అనుచో చెప్పినట్టు జీవుండను 

ము కలదియే గాక హిరణ్యగర్శ నారాయణాద్యర్థము గలదిగ చెప్ప(బడు 

యది. 

సుబాలోవనిషత్తునందు “కిం తదాసీక్” “జగత్కారణము ఎట్టిది” అని 

సంచి “పరమాత్మ స్వరూపం [పథమ మాసీత్” “పరమాత్మ-.మొదటి 

రూపముగ నుండెను” అని సమాధానము చెప్ప(బడియెను. తరువాత “తతస్రమ 
ఏసో భూతాది$” “పరమాత్మవలన తమస్సు, తమస్సువలన నాకాశము” ఇట్టు 

తపంచకమును నిరూపించి యవ్వాని వలన |బహ్మాండ మావిర్భవించుటను 

శ్మిండమున సహస శీర్ణములు సహస న్నేతములు సహస పాదములు 

*|స భుజములు గల పురుషుండా విర్భవించినట్లు చెప్పి *బాహ్మణో౬స్య ముఖ 

సీత్” అను పురుష నూక ప్మ్యకియ ననుసరించి పురుషుని ృదయాద్యవయ 
ఎలనుండి [బాహ్మణాదిచేతనులయొక్క యు ఆఅచెతనములయొక్క_ నావిర్భావము 

౦ప(బడినది. మజియు పురుషువి నిశ్వాసమునుండి వేదములు బయలుదేరిన 

యు పురుషుడే సగము శరీరముతో స్తీ భావము సగము శరీరముతో 

భావమును పొంది దెపర్షి యక్ష రాక్షసాదులను తిర్యగ్యంతువులను పుట్టించు స్రీ 

ఏష రూపములు గలవాడగుననియు వక్కాణింపఃబడినది 

మజల నుపసంహరించు సమయమున తై9లోక్య భస్మీభావము నుషక్ర 
)చి “పృథ్వివ్యప్సులీయతే” "భూమి_జలమందు లీనమగును” ఇత్యాది వాక్యము 
దలుకొని “తమః పరస్మి న్నేకీభవతి”” “తమస్సు పరమాత్మయందు ఏకీ 
ంచును” అను వాక్యమువరకు జగ్మ్త్పళయము నిరూపింప(బడినది. 

కట్లు సుబాలోపనిషత్తున (వథమానుశాసనమందు పరమాత్మ -జగదాది 

'ణు(డనియు పరమాత్మే [బహ్మాండ మధ్యమున సృజింపంబడిన పురుషుడు. 

౧ంతర సృష్టి స్ధితి లయముల!౧ జేయువాడనియు వర్ణించి “తత తదండం 

కణ్మయం సమభవత్” అని |బహ్మాండమును నిర్తేశించి “దివ్యః సహసశీర్గా 
( - ద షె 

*సాక్షః సహస బాహుః పురుషోఒజాయత"” సహస శీర్ష త్వాది లక్షణములు 

| దిహ్యపురుషని తృతీయానుకాసనమున “దివ్యో దేవ ఏకో నారాయణః” అను 
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వాక్యముతో నారాయణునిగ (పశంసించి పరమేశ్వరా భేదదృష్టితో సకల జగదు. 

పొదానము నారాయణు (డని పతిపాడింప(బడినది. కావున నాదాయణు(డు దేవః 

మానవాది (పజాజనకు(డైన నవాంతర సృష్టిలయముల ( గానించు వాడనియు 

నారాయణాది సకల జగదాది కారణము సకల నియామకు(డును పరమేశ్వరు6డే 

ననియు సారాంశము. 

జీవాత్మయు సర్వాంతర్యామి కాడను నంశమును సమర్దించున దీ న్నూతము. 

సూ. “ఉభయే౬పి హి భేదే నైన మధీయతే” 1-221 

కాణులు మాధ్యందిన శాఖవారున్ను జీవపర మాత్మ లను భేదము గలవారిగ 

ఇట్ ఓ చెప్పుచున్న వారని స్తూ తార్భము. 

“యో విజ్ఞానే తిష్టన్” “య ఆత్మని తిష్టన్'' ఇత్యాదివాక్యములతో “పరః 

మేశ్యరు(ఃడు జీవాత్మలో నుండవా”డని జీవపరమేశ్వరులను వేబువారిగ (శుతులు 

(పతిపాదించుటచే వరమేశ్వరుండే సర్వాంతర్యామి యనియు ,పధాన విరాట్. 

పురుష జీవాత్మలు- సర్వాంత ర్యాములు కారనియు సిద్దాంతము. 

అద్భశ్యత్వాధిక రణము 

“వత్యక్షముగ కన(బడు పృథివ్యాదికము పరమేశ్యరునిచే నియమింవ 

బడునదగుటచే శివునకు శరీరమగునని పూర్వము చెప్పంబడినది కావున పృథి. 

వ్యాదులందు( |బవేశించియుండు పర మేశ్యరు(డు_ఒకానొక గృహమందున్న 

పురుషునివలె కన(బడువాడగు'' నను ఆ శంకను నివారించుటకు సర్వత వ్యాపించు 

వాడెనను పరమాత్మ పరిదృశ్యమానుండు కాజాలడని “న చక్షుషా పశ్యతి 
కశ్చ నైనమ్” ఇత్యాది [ప్రమాణముల ననుసరించి యీ యధికరణమునందు 

(పస్తావింప(బడుచున్నయది. 

నూ. అదృశ్యత్వాదిగుణకో ధర్మో -కేళ” 12.99 

సర్వ జ్ఞత్వాది ధర్మముల నీ యుపనిషత్తునందు చెప్పినందువలన నదృళ్య 

త్వాది గుణములు కలవాడు పర మేశ్వరుండేనని స్మూతార్హము. 

' విషయవాక్యము : “అథ వరా యయా తదక్షర మధిగమ్యతే; యత్తద. 
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[దేశ్య మగ్రగాహ్య మగ్యోత మవర్ణ మచక్షుక్షశోతం తదపాణిపాదం నిత్యం 

విభుం సర్వగతం సుసూక్ష్మం తదవ్యయం యద్భూతయోనిం పరిపశ్యంతి ధీరాః” 

“అక్షర శబ్ద వాచ్యమగు పర్మబహ్మమును కనుగొనునది. పరవిద్య యనం 

ఖుడును. అట్టి అక్షరము ని ర్రశింపరానిది, (గ్రహింప నలవిగానిదియు, గోత 

వర్ణములు లేని దియు నే తములు చెవులు హస్తములు పాదములు లేనిదియు, 

నిత్య మెనదియు, సర్వవ్యాపక ౦బు, మిక్కిలి సూక్ష్కుంబు, వినాశములేనిదియు 

సకల పాణులకు కారణమైనది యు; ఇట్టి త త్ర్రమును దీరపురుమలు కను 

గాొందురు”. 

ఇ(ట నక్షరము పధానమా ? జీవుడా? పరమేశ్వరు(డా ? ఆని సంశయము. 

(పళ్న : ఈ సందర్భమున నక్షర శబ్దము (పధానమునే చెప్పును. 

ఎట్టనణగా ? మహత్తు మొదలగు తత్త్యముల రూవముగ పరిణమెంచు (పకృతి- 
(పాణులందరికి కారణము కాదగును. అథవా జీవాత్మ “కరం |పదాన మమృతా 

క్షరమ్” అను [పమాణముతో నక్షరవాచ్యుండగువాడు. మరియు తా జేయు కర్మ 

ననుసరించి పృథివ్యాది పందభూతములకు తద్వికారమగు జగమునకును కర 

యగువాడు. కావున పధానముగాని జీవాత్మ గాని యక్షరులు కాదగినవారు. 

ఉతరము : పర మెళ్వరుండే అక్ష రపదవాచ్యుండు; “యః సర్వజ్ఞః సర్వ 

విత్ యస్య జ్ఞానమయం తపః” ఇత్యాది వాక్యములు_పర మేశ్వరుని సర్వజత మున్నగు 
గ య 

లక్షణములను చెప్పుచున్నవి. వర మేశ్వర భిన్నుడై న జీవునియందు సర్వజ్ఞత్వాది 

ధర్మములు సంభవించునవి కావు. ““వకృతిగాని జీవుండుగాని సమస్త కారణము 

కాదగినవారి'ని చెప్పట యుక్తము కాదు. జీవుడు సర్వజ్ఞుడు కాకుండుటను 

(పకృతి చేతనము కాకుండుట నవ్వానికి సర్వకారణత్వ సామర్థ్యము అలవడ 

కుండును, 

సాలెపుజణుగు తన శరీరములోని చొల్పుతో దారము. గావించునట్టు పరమే 

శరుఃడు స్వశ క్రి లేశముతో _పపంచమును పుట్టించుటను చంపుటను గాననగును. 

మజియు భూమినుండి భూమిని విడువకయే యావిర్భవించు ఓషధులవల 

(పపంచము పరమేశ్వరు నెడబాసియుండనిదగుటచే పరమేశ్వర శ క్రియందొక 

భాగ మగుచున్నయది. శరీరమునుండి జన్మించు కేశ నఖాదులున్నను పోయినను 
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పురుషుండు వికారము జెందనట్టు స్వరూపైకదేశమగు |పపంచము భదముగా: 
నున్నను వినాశము. జెందినను వరమేశ్వరుండు-సంతోషమును దుఃఖమును పొందు. 

వాడు కాడు. ఐతే వరుషుండు తన శరీరములో నొక భాగమగు హ సములు 

పాదములు మొదలగు నవయవములను పట్టుదలతో కాపాడుకొనునట్టు పరమే. 

శ్వరుండు స్యశరీరమగు శ కిలో నొక భాగమగు [వపంచము నవశ్యము రక్షింప. 

వలసియుండును, 

మజియొక ఉవవ త్తి జెప్పుచున్న వారు. 

సూ. “విశేషణ భేద వ్యపదేశాభ్యాం చ నేతరా.” 12.98 
ఇ(ట *ఏక విజ్ఞానముతో సర్వ విజ్ఞానము కలుగు"నను (పతిజ్ఞ చేయబడు. 

చున్నది. “కస్మిన్ను భగవో విజూతే సర్వమిదం విజాతం భవతి” “ఎదానిని 
థో వే న్ 

కనుగొనినచో నీ సమస్తము తెలియు”నను |పశ్న ననుసరించి చెప్పబడిన (పతిజ్ఞ 
యన(బడు విశేషణము నుపయోగించుటవలన నక్షరము [ప్రధానము కాజాలదు. 

"అక్షరా త్పరతః పరః” “పకృతికంచె పరుండగు జివు( డక్షరు(డై న నవ్వాని. 

నతి క్రమించినవాడు పరమాత్మ" యను (ప్రమాణముంబట్టి జీవునకు పర మేశ్వరు 
నకును భేదము కనంబడుటవలన నిట నక్షర పదము జీవవాచకంబు కానట్టిది. 

నూ. “రూపోవన్యాసాచ్చ” 1-2-24 

“అగ్ని ర్మూర్జా చక్షుషీ చందసూర్యా, దిశకశోతే వాగ్వివృతాశ్చ వేదాః, 

వాయుః (పాణో హృదయం విశ్వమస్య, పధ్భ్యాం పృథివీహేష సర్యభూతాంత 
రాత్మా”, 

“పరమాత్మకు (ఇంట నగ్ని శబ్దముతో స్పురించు తేజస్సు నిండియుండు 

[పదేశమని యర్థము ననుసరించి) దులో కము శిరస్పవియు. సూర్యచం్యదులు 

న్మేతములనియు, దిశలు చెవులనియు, వి సృృతములై న వేదములు వాక్ స్థానీయము 
లనియు వాయువు [పాణమనియు విశ్వమంతయు హృదయమనియు భూమి 

పాదములనియు తై 9లోక్యస్వరూపము పతి పాదింప(బడినది కావున సకలాంత 

ర్యామియగు పరమేశ్వరుండే అక్షరపదముతో చెప్ప(బడుచు భక్తులు కానివారికి. 

కన(బడువాడు కాడని విశద మైనది, 



వై శ్వానరాధిరరణము 167 

'వెశ్వానరాధికరణము 

పాజణవాయవున కాధారముగ నుపాసింప(దగినవాడని చెప్పబడిన పర 

మాత్మ నిట జఠరాగ్ని స్వరూ పముగ నుపాసింవవలెనని యు ల్లేఖింప(బడుచుస్న 
శ 

యది. 

నూ. “వె శ్యానరః సాధారణ శబ్ద విశేషాత్” 1-2-26 

వై క్యానరశబ్దము సాధారణముగ వహ్ని పర మైనను (బహ్మశబ్ద్బముమున్నగు 

శబ్దవిశేషమువలన పరమేశ్వర పరమే నగునని సూక్రార్థము. 

విషయవాక్యము : *య స్వేత మేవం [ప్రాదేశమ్మాత మభివిమాన మాత్మా 

నం వైశ్వానర ముపాసేస స ర్వేషులో కేషు సర్వేషభూతేష సర్వేష్వాత్మ స్యన్న 

మ త్రి" ఛాందో గ్యము. 

“ పాదేశ మాత స్వరూపుడు అంతట వ్యాపించు అపరిచ్చిన్న స్వరూపము 

గలవాడు నగు పరమేశ్వరుని వైశ్వానరునిగ నుపాసించు పురుమ(డు లోకము 
లన్నిటియందలి పంచభూతములందావిర్చవిం చునట్టి జీవాత్మ లందరనుభవించు 

నట్టియు ఆహారము ననుభవించిన తృప్తి పింబడయం గలుగును.” 

ఇ(ట నుపాస్యుడుగ చెప్పబడిన వెశ్యానరు(డు పర మేశ్వురుడా ? 

ఇతరుడా ? అని సంశయము. 

(పశ్న : వైశ్వానర శబ్దముతో జఠరాగ్ని చెప్పంబడునది గదా! ఎట్టనగా 7 

“అయ మగ్ని _రెళ్వానరో యేనేదం పచ్యతే యదిద మద్యతే, తస్యైష ఘోషో 
భవతి య మెతత్కర్జా వపిధాయ |పణోతి, స యదోత్మ్క_ మిష్యన్ భవతి నైనం 

ఘోషం (శుణోతి” “భుజ్యమానమగు అన్నమును బర్టింపంజేయునది వైళ్వానరాగ్ని 

యన.బడును. ఇట్టి వై ళ్వానరుని ధ్యని లోన నున్నట్లు ' చెవులుమూసికొని విననగును. 

మరణించు సమయమునందు మ్మ్యాతము జాఠరాగ్ని ధ్వని వినంబడునది కాదు”. 

ఇట్లు జఠరాగ్నియందు వైశ్వానర శబ్దము (పయోగింపంబడియున్నది. అథ వా 

మహాభూతములలో మూడవదగు ఆగ్నియెనను వెళ్యానరు(డు కావలెను. “ఏష 

ఏవాగ్ని ర్వైశ్వానరః” ఇత్యాది ' వాక్యములందు వెళ్యానరశబ్దము అగ్ని యందు 

వాడ (బడినది గదా! అగ్ని దేవతనైనను వెక్వానరశబ్దబాచ్యునిగ నిరూపింపవలసి 

యున్నది. 
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“వైశ్వానరం ద్వాదశకపాలం , నిర్వపే ,త్పుతే జాతే” “కుమారుండు 

జన్మించినచో ద్వాదశకపాల మన(బడు ఆగ్ని దేవతాక మైన [కతువును గావింప 

వలెను” అను (పమాణము-ఇష్టికి దేవతగ ఫలము నిచ్చువాడు అగ్నిదేవుండని 

విశదపజచుచున్నది కావున [పాదేశమ్మాతుండను పరిచ్చేదమువలనను వైశ్వానర 

శబ్దముతో పరమేశ్వరుడు చెప్ప(బడువాడు కాడు. 

ఇవ్విషయ మై యొక ఆఖ్యాయిక వేదమునందు కలదు. జొపమన్యవుండు 

మొదలగు ఐదుగురు మహర్షులు కూడి “కో ను ఆత్మా కిం |బహ్మ” అను ఆకాంక్ష 

గంవారై - వెళ్యానరో షాసకు(డగు నుద్దాలకు నాశ్రయించి (పశ్నింపగా “అశ్వపతి 

యనంబజగు కెకయు(డు [పస్తుతము వైశ్వానరుని పూర్తిగా గురెరిగినవాడ "ని 

భావించి యవ్వారి నశ్వవతిచెంతకు గొంపోయి వె శ్వానరు(నిగూర్చిపశ్నించినవాడు. 

ఉత్తరము : పర మేశ్వరుండే వెశ్వానరుండ గును. ఎట్టనగా? వైశ్వానరళ బ్దము- 

జఠరాగ్ని మున్నగువానికి సాధానణమైన నీ పకరణమునందు “ఆత్మాన మేవేమం 

వైశానరం సంపత్యధ్యేషి తమేప నో |బూహి” “ఈ వైళ్వానరుని పర మెశ్వరునిగ 

|పస్తుతము భావించుచున్నావు. అట్టి వైశ్వానరుని గురించియే మాకు బోధింపుము” 

ఇత్యాదివాక్యములందు పర మేశ్వరున కసాధారణములగు (బహ్మశళ+బ్దము మొదలగు 

వానితో వై శ్వానరు(డు విశేషింపబడుచున్న వాడు. కాని జఠరాగ్ని మున్నగువాని 

యందు వై శ్యానర విశేషణము సంభవించునదికాదు. కావున పరమేశ్వరుండే వెశ్యా 

నరు(డగువాడు. 

వెశ్వానరు(డు పర మేశ్వరుండను పక్షమున (పమాణాంతరమును చెప్పు 

చున్నవారు. 

సూ. “స్మర్యమాణ మనుమానం స్యాదితి” 12-26 

“అగ్నిర్మూర్దా చత్షుషీ చందసూర్యా” ఇత్యాదివాక్యములందు వర మెళ్వరు 

నకు స్వర్షలోకము మొదలుకొని వృథివి వరకు గల స్వరూపము దిగువ విధము 

వర్ణింఫ(బడినది. “తస్య హవా ఏతస్యాత్మనో వైశ్వానర స్య మూర్దావ నుతేజా శ్చక్షు 

ర్విశ్వరూపః ప్రాణః పృథగ్వర్త్మాఒత్మా సందేహోబహుళో వ స్తిరేవ రః వృథివ్యేవ 

పాదా” “వె ళ్వానరుండుగ చెప్పంబడు పరమాత్మకు తేజోమయమగు స్యర్గము శిర 
సృనియు నూర్యచం[దులు నేతములనియు వాయువు [పాణమనియు జీవాత్మ _ 
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నాధి మొదలుకొని కంఠము వరకు గల శరీరమనియు వర్షము మూూతమనియు 

పృథివి పాదములనియు భావింపవ లెను“ అనురో స్మరింపంబడు లక్షణము వైళ్వా 

నరుడు పర మేశ్వరు(డ గుటకు నిదర్శన మగుచున్న యది. 

సూ. “శద్దాదిభ్యో ౬ఒంతః (పతిష్టానాచ్చ నేతి చెన్న, తథా 

దృష్ట్యుపదెశా దసంభవాత్పురుషమపి చెన మదీయతే” 1-227 

(పపశ్న:స ఏషో౬గ్ని రై శ్వానరో హృదయం గార్హ పత్యో మనో౬ఒన్వా 

'హార్యవచన ఆస్య మావహనీయం తద్భుక్తం [పథమమాగచ్చే తద్దోమీయం 

సాయం పథమ మాహుతిం జుాహుయాత్” 

“ఈ జఠరాగ్ని వై శ్వానరుండగును. పురుషుని హృదయము గార్హ పత్యాగ్ని 

యనియు మనస్సు అన్వాహార్యాగ్ని యనియు ముఖము ఆహవనీయాగ్ని యనియు 

మొదట భుబింపంబడునది హవన్మద్రవ్యమనియు భావించి |పతిదినము పగలు 

సాయంకాలంబు భోజనారంభమున సమం తకముగ [పాణాహుతులను సమర్ప్చింప 

,వలను.*” 

ఇత్యాది వాక్యములందు లభించు అగ్ని శబ్దము అగ్ని [తయకల్పనము 

.ఉపాణాహుత్యాధారత్వము అను వానివలన “స యో హైన మేవ మగ్ని౦ వై శ్వానరం 

పురుషవిధం పురుషేఒంతః పతిష్టితం వేద'' అనుచో తెలియంబడు పురుషునిలో 
.పతిష్టించియుండుట యను లక్షణమువలనను వైశ్వానరుండు జాఠరాగ్నియే కాని 

పర మేశ్వరుడు కాజాలడు గదా! 

ఉత్తరము : పరమేశ్వరుని జొఠరాగ్ని స్వరూపునిగ నుపాసింప వలెనని 

(తి యుపదేశించినది. కేవలము జఠరాగ్ని - త్రైలోక్య శరీరుండగుట మొదలగు 
నది సంభ వింపనట్టిది. మజియు వాజసనేయశాఖవారు “సఏషో౬గ్ని ర్వైళశ్వానరో 
యత్పురుషః అను వాక్యముతో వై శ్వానరుని పురుషునిగా వా[కుచ్చుచున్నవారు. 

'“తేనేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వమ్” అను [ప్రమాణముతో ఎట్టి యుపపదములేని 

పురుష శబ్దము పర మేశ్వరునే చెప్పునదని తెలుప(బడుచున్నయది. 

భో ఆహం వై శ్వానరో భూత్వా- పాణినాం దేహ మా శిత; 

_పాణాపానసమాయు క్తః-పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ i 
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“నేను |పాణుల శరీరములో జఠరాగ్ని స్వరూపముగ నివసించి (పాణా' 

పానవాయువులతో కూడుకొని ఆహారమును నాలుగు విధములుగ జీర్దింపజేయు. 

దును.” ఇట్టు స్మృతులందును జఠరాగ్ని = పరమేశ్వర స్వరూపంబని యువషా 

దింప(బడుటచేతను పర మేళ్వరుడే వెశ్యానరు(డని చెప్పుట సమంజసంబగుచున్న 

యది. 

సూ. “ఆత ఏవ న దేవతా భూతం చ” 1-2-28 

వై శ్వానరుండు తై 9లోక్యశరీరుండు పురుష శబ్బ్దవాచ్యు(డు నగుట వలననే. 

ఆగ్ని దేవతగాని భూతాగ్నిగాని వైశ్వానర శబ్దవాచ్యములు కాజాలవు. 

ఇట్టు పర మేళ్వరుని జర్థరాగ్ని స్వరూ పముగ నుపాసింపవలెనని యేర్చ 

డిన పిమ్మట నౌ పరమాత్మ. ఆగ్నిశబవాచ్యు(డగుటకు మహరులు చూపెటిన విధా 
అ శ యట్ 

నములను దిగువ సూతముల నుల్రేభించినవారు. 

నూ. “సాక్షా దప్యవిరోధం జై మినిః” 1-2-29 

అగ్నిస్వరూపముగ నుపాసింపవలెనని చెప్పుటవలననే వరమేశ్వరునకు 

అగ్ని శబ్లవాచ్యత్వము కాదు. “ఆగం నయతీత్యగ్ని ౪” “పుణ్యాత్ము లగు శాంభ వ 

దీక్షితుల నౌన్నత్యము( జెందించువాడను వ్యుత్పత్తి ననుసరించియు పరమేశ్వరు 
నందే అగ్నిశబ్దము సాక్షాత్తు వ ర్రించునదగుటచే వాచ్యవాచక సామానాధిక రణ్య, 

మును చెప్పుటలో విరోధమేమియు గానరాదు. “అగ్నిః కస్మా ద్యగం నయతి” 
అను నిరుక నిర్వచనము నివ్విషయమై గాననగును. పతియు మహాభారతమున 

లో యస్మా చ్చాయం నయత్యగాం-గతిం విపాన్ సుపూజితః 

తస్మాచ్చ నయనా దాజన్ - వెదేష్యగ్ని రితీర్యతే |] 

శుద్ద (శోతియులు _ కాంభవదీఇు పురసృరముగ నారాధించుటవలన 

[పసన్ను డై అ్యగగతిని అన(గా స్వసమానస్గితిని ( (బసాదించువాడగుటచే పర 

మాత: వేదములం దగి యని చెవృ(ంబడువాడు. ఈ A} ల 

విశ్వానర మహరిగారి కుమారుడు వెశ్వానరుండను నరమువలె విశ్వేషు 
a అలాల. వు 

నరేషు = సమస్త జీవులం దంతర్యామిగ నుండువాడను నర్గంబు ఫొసగునదని. 

జై మిని మహర్షిగారి నిర్వచనము. 
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“ఆధివిమానం" అను (శుతిగతవదముతో నవరిచ్చిన్ను (డుగ చెప్పబడిన. 

పరమాత్మ స్వర్గము మొదలుకొని పృథివివరకు గల [పదేశము స్వరూపముగ 

కలవాడని యొకానొక వరిచ్చేదము( జెప్పుట యెట్లు పొసగునను ఆశంకను నివా 

రించున దీ దిగువ సూతము. 

సూ. “అభివ్య క్త రిత్యాశ్మరథ్య: 22-50: 

పరమేశ్వరునకు ప్రాదేశమ్మాతత్వమును పృథివ్యాది స్వర్గలోకాంత స్వరూ 
పమును చెప్పుట యుపాసకులకు వ్య క్రమగుటకొరకని ఆశ్మరథ్యముని నిర్వచిం: 
చెను, 

సూ. “ఆనున్మృతయ ఇతి భాదరిః” 1-281 

ఆకాశము మొదలుకొని పృథివివరకు శిరస్సు మున్నగు పాదముల వరకు: 

గల నవయవములను కల్పించుట (బహ్మ్మపా పికొరకని జాదరి వచించెను. ఉపాసన, 

కుల బుద్దియం దధిరోహించుటకు _పె విధము పరిచ్చేదము చెప్ప(బడినది. పతి 

దినము గావింప(దగిన ధ్యానమన(దగు స్మృతి = |బహ్మ |పాపికొరకని గహిం 

చునది, 

సూ. “సంపత్తే రితి జైమిని స్తథాహి దర్శ్భయతి” 1.2.82 

“ఉర ఏవ వేది ర్హోమాని బర్హి ర్హృదయం గార్హపత్యో మనో ఒన్వాహార్య పచ 

న మాస్య మాహవనీయః” “పరమేశ్వరోపానకుని వక్షఃస్తలమే  వేదికయనియు 
వెంటుకలు బర్హి స్పృనియు హృదయము గార్హ పత్యాగ్ని యనియు మనస్సు అన్వా 

హార్యాగ్ని యనియు ముఖము ఆహవనీయాగ్ని యనియు పేర్కొ నంబడుచున్న వి” 

ఇట్టు శివోపాసకుని వక్షస్సు మొదలగువానికి వేదిక మొదలగు యజ్ఞాంగములను. 

కల్పించుట |[బహ్మవిద్యాంగమగు [పాజాహుతి _ అగ్నిహో తమని భావించుటకొర 

కని జైమిని యభి|పాయము. 

ఇందుకు “అథ య ఏవం విద్యా నగ్నిహో|తం జుహోతి” అను (వతి. 

వాక్యము (పమాణముగ చెప్పంబడుచున్నది. 

“స య ఇద మవిద్వా నగ్నిహోతం జుహోతి, యథా౬ఒ౦గారా నపోహ్య 

భస్మని జహుయా తాదృక్ తత్స్యాత్, ఆథ య ఏత దేవం విద్యా నగ్నిహోతం. 
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జ్రావశోతి తస్య సర్వేషు లోకేషు సర్వేషు భూతేషు సర్వేష్వాత్మసు హుతం భవతి, 

తద్యదై షీకతూల మగ్నా |పోతం పదూయే తై తైవం హాస్య సర్వే పాప్మానః [వదూ 

యంతే” 

“విద్వ్యాంసు(డు కానివాడు ఆగ్నియందు చేయు బోమము- నిప్పు శమిం 

చిన పిమ్మట భస్మయందు చెయ(బడిన హోమమువంటిది; విద్వాంసు(డు జఠర 

రాగ్నియందు చేయు హవనమువలన లోకములన్నిటి యందలి పాణులందరి 

యందు ఆత్మలయందును హవనమును గావించినట్టగును. దూది అండెము అగ్నిలో 
పూ ర్రిగ నశించునట్టు వె శ్వానరోపాసకుని పాపములన్నియు నశించునవి.** 

సూ. “ఆమనంతి చైన మస్మిన్” 12.88 
పర మేశ్వరుండు ఉపాసకుని శరీరములో (పాణాహుతి సమయమున భోక్త 

'యగునని “శివో మా విశ్నాపదాహాయ” “వభుః (పీణాతి విశ్యభుక్'' అను (వమా 
అములతో తై తిరీయులు నిరూపించుచున్నవారు. ఇట్లు సకలా చార్యమత ముల నను 

'సరించియు న్యాయముగాను పర మేశ్వరుండు - జఠరాగ్ని స్వరూపు(డనియు 

1పాణాగ్నిహోతస్వరూపుండ నియు విశద మైనది. 

ఇ య్యది (పథ మాధ్యాయ గత ద్వితియపాదము. 

ఈ మహ్మాగంధమును తెలుగు ననువదించిన నా సర్మిశమను బాగుగ 

గుర్తించి మనఃశుద్దితో విరాళాలు అంద(జేసిన మేధావులు. 

(180 వ "పేవ్రీ తరువాయి) 

శ్రీకి, లోకారాధ్యు లైన శివశ్రీ॥ కాశీనాథుని పూర్ణ మల్లికార్జునుండు గారు, 

EX.M.P. బుట్టయ్య పేట, మచిలీపట్నం, కృషోజిల్లా, (ఆం. ద్ర 
ణు య 

వీరు వయోజ్ఞాన వృద్దులు, నిరాడంబర పవ ర్రనులు, గౌరవనీయ్మాగ 

గణ్యులును) 

లేడీ. లో. శివశ్రీ॥ తాడికొండ లింగమూ ర్తిగారు, శ కక్రివిశిష్ట శివోపాసకులు. 

శ్రీనిలయము, 1.1 తిలీ6/26, వివేకనగర్, చిక్కడపల్లి, 'హై॥ 20, 

చీలి. శివ శ్రీః మల్లికార్జున పండితారాధ్య, ముత్యంపేట గంగాధరశర్మ గారు, 

14.1509. సంతో వ రెడికాలనీ. నూ మిరాంలగుడ, మలా)... బిగిరి, సి.బాద్. 



శ్రీ పార్వతీరాజరాజేళ్వరాభ్యాం నమః 

(శ్రీ నీలకంఠ భగవత్పాదకృత 

శారీరక (బహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము: 

[ఆం|ధ్రీకరణము | 

పథమాధ్యాయగత తృతీయపాదము 

ఈ మూడవ పాదమునందు కొద్ది స్పష్టముగా కొద్ది యస్పష్టముగాను భోధ. 

పడు |బహ్మలక్ష్షణములు గల వేదాంత వాక్యములు విచారింప( బడుచున్నవి. 

మరియు శివోపాసనయం దధికారము గలవారి లక్షణమున్ను చెప్పబడును. 

ఇ శక అ శి 

సూ. ద్యుభ్యాద్యాయతనం స్వ శబ్లాత్ 1-8-1 

స్వర్గము మొదలగువాని యాధారము _ పరమేశ్వర వాచక మగు ఆత్మళద్ది, 

మిందుండుటవలన. పరమేశ్వరుడే నగునని సూ త్రార్భము. 

విషయవాక్యము : ముండకోపనిషత్తు. 

“యస్మిన్ ద్యాః పృథివీ చాంతరిక్ష మోతం మనః సహ [పాణైశ్చ సర్వైః. 

తమేవైకం విజానథ ఆత్మాన మన్యావాచో విముంచథ, అమృత_స్యెష "సేతుః” 

“స్వర్గము భూమి ఆకాశము ఇం|దియములన్ని టితో కూడిన మనస్సు 

ఇత్యాది [పపంచమున కాధార మగు పరమాత్మ నాకనినే కనుగొనుండు 1 తదితర. 

ములను చెప్పు వాక్యములను విడనాడుడు ! ఎందుకనగా ? అమృత (మోక్షము 
నకు పరమావధియగువాడు పరమాత్మయే.” 

ఇ(ట స్వర్ణాద్యాధార ముగ వినంబడువాడు పర మేశ్వరు(డా ? ఇతరుడా 7? 

అని సంశయము. 

ప్రశ్న: పరమేశ్వర భిన్నుడగు వాయువే స్వర్గాద్యాధార మని తెరియు 

చున్నది. “వాయునా వె గౌతమ సూూతేణాయం చ లోకః పరశ్చ లోకః, సర్వాణి" 

భూతాని సంద్భృబ్లాని భవంతి” “గౌతముడా ? ఇహపర లోకములు సమస్త (పాణు. 
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లున్ను సూత పాయుడగు వాయువుచే భరింపంబడుచున్న వి” ఆను _శుతివాక్యము 

నందు వాయువు సర్వాధారమని విశదీకరింపంబడినది గదా! 

ఉత్తరము : పరమేశ్వరుడే స్వర్గాదు లకు నాధారమగువాడు. “తమెవైకం 

విజానథ అత్మానమ్”” అనుచో గల ఆత్మ శబ్దము పర మేశ్వరున కసాధారణమగు 

టచే వాయువు సర్వాధారమని చెప్పరాదు. 

సూూతాత్మయగు వాయువునందు ఆత్మశబ్దము వ ర్రించునెడ దోష మెద్ది 

యను శంకను నివారించున దీ సూ్యతము. 

సూ. “ముక్తుపసృష్య వ్యపదేశాచ్చ” 1-8-2 

“యదా పశ్యః పశ్యతే రుక్కవర్ణం అ కర్రార మీశం పురుషం (బహ్మయో 

'నిమ్, తదా విద్వాన్ పుణ్యపా పే విధూయ _ నిరంజనః పరమం సామ్యము _పెతి” 

“శివారాధన( జేయువాడు _ బంగారువన్నె కలిగిన శరీరము గలవాడు, 

సమస్త జగత్కర్తయు జగమును శాసించువాడు, పరివూర్ణు(డు, వేదరచయితయు 

జగదువదానంబు నగు పరమేశ్వరుని సాఇుత్కరింపంజేసికొని పుణ్యము పాపము 

ఆవ్యాని లేపమున్ను బొత్తుగా లేనివాడె పరమేశ్వరునితో పూర్తిగ సామ్యమును 
పొందువాడు” 

“యథా నద్యః స్యందమానాః సమ్ముదె- అస్తం గచ్చంతి నామ 

[రూపే విహాయ 

తథా విద్వాన్ నామరూపా ద్యిముక్తః - పరాత్పరం పురుష 

| మువైతి దివ్యమ్” 

“నదులు [పవహించుచు తమ నామరూపముల (స్టూలదశ)ను విడనాడి 

'సమ్ముదమున కలియునట్టు శివోపాసకుడగువాడు [పాక్సత నామరూపముల సంబం 

ధము లేనివాడై సర్వాతీతమగ ఏ (ప్రకాశమానమైన అంతరిక్షమునందు విరాజమాను€ 

డగు పరమప్పరుషు (పర మేశ్వరు)ని బొందువాడగును.” 

ఇట్లు వుణ్యపాపములు (పాకృత నామరూపములున్ను లేనట్టి ము క్తపురుషు 

లకు (పాప్యుండగునని చెప్పుటవలన నిట సూ తాత్మయగువాడు పర మేశ్వరుండే 

-నని తెలియవలెను. ఇట్టి స్వర్గాద్యాధారత్వ లక్షణము వాయువునందెట్లు పొసగును? 
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పర మెశ్వరుని యష్ట మూర్తులలో చేరినవాడ గుటచే వాయువు సూ తాత్మ యని 

చెప్ప(బడినవాడు. కావున వాయువు స్వర్గాద్యాథధార ము కాజాలడ ని నిర్ణయము. 

“తమేవ దీరో విజ్ఞాయ. (ప్రజ్ఞాం కుర్విత (దాహ్మణ౪ “శివ ఏకో ధ్యేయః 

శివంకరః సర్యమన్య త్పరిత్యజ్య” అను (శుతివాక్యమువలన శివేతరముల నన్ని 

టిని విడనాడి శివుడే ముఖ్యముగ తెలిసికొనదగిన వాడని బోధపడుచున్నది. 

మజియు “నానుధ్యాయా దృహూన్ శద్దాన్ వాచో విగ్గాపనం హి తత్”"అను వాక్యము 

“ఇతర వాక్యములను పరిశీలింపగూడదు. ఎందుకనగా ? శివేతర సమర్థకములగు 

వాక్యములను విచారించుట శబ్దములయొక ,_ నిరుపయోగ కృత్యమగునని తెలుపు 

చున్నది. 

కేనోవనిషత్తునందు “దేవతలు పరమేశ్వరాన్నుగహమున రాక్షసులను 
జయించి గర్వపడియుండుతజి దేవతల గర్వమును పరిహరింప నుద్దేశించి పర 

మేశ్వరుండు యక్షరూపముతో నావిర్భవింవగా దేవేందుడు యక్షుని పరామర్శించు 

టకు పంపిన వాయువును “నీ వెవరు? నీ సామర్థ్య మెట్టిది? అని పర మేశ్వరుండు 

[వశ్నించెను. “గొప్ప బలము కలిగి మూడు లోకముల. గూడ కదిలించువాడ” 

నని వాయువు చెవుగా “ఇద్దానిని కదలించు” మని వాయువుముందు పరమేశ్వ 

రుడు ఒకానొక గడ్డిపుడక ( బడ వేసినవాడు. అప్పుడు వాయువు తన సంపూర్ణ 

సామర్శముతో తృణశలాకను కదలింప(జాలకుండెను” అను నాఖ్యాయిక విన 

బడుచున్న యది. మజియు నదే యుపనిషతున “బహ్మహి దేవేభ్యో విజిగ్యే" 

అను వాక్యము _ పరమేశ్వరుడు దేవతలకు విజయమును (పసాదించెనని విశద 

పఅచుచున్నయది. 

(పకృతి గాని జీవాత్మగాని స్వర్షాద్యాధారము కాజాలరని దిగువ సూతము 
a) 

లతో వివరించుచున్నవారు. 

సూ. “నామమాన మతచ్చబ్లాత్ పాణభృచ్చ” 1-83-8 

అనుమానగమ్యమగు (ప్రధానము సర్వోపాదాన మగుట చే స్వర్షాద్యాధార 

మగునని చెప్ప(గూడదు. ఎందుకన(గా? ఈ [శుతియందు గల ఆత్మశబ్దము (ప్రధా 

నమును చెవ్వునది కాదు. 

జీవుండయణుమా।తు6 డగుటచే. కివేతరమును వినరదంచి యుపాసించుటవలన 
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లభించు అమృతత్వమునకు కారకు(డు కానందువలనను, స్వ్యర్గాద్యాధార మున కువ. 

యోగించు వ్యాప యను నర్గము గల ఆత్మశబ్దముండుట వలనను జీవాత్మ యు 

స్వర్గాద్యాధారము కాజాలడు. 

బీవపక్షమును నిరాకరించుటకు మరియొక కారణమును చెప్పుచున్న వారు. 

నూ. “ఖదవ్యపదేశాత్” 1_3_4 

ఇ(ట జీవపర మేశ్వరులు భిన్నులని |శుతి [పప్రమాణముచే నిరేశింప(బడినది. 
(టు 

“సమానే వ్పషే పురుషో నిమగ్నోఒనీశయా శోచతి ముహ్యమానః,. 

జుష్టం యదా వశ్యత్యన్య మీథ మస్య మహిమాన మితి పితకోకః” 

శుత్యర్థము - సమానే _ ఒక, వృశే య వృషమువ లె వేదింప6ందగిన 

శరీరమునందు: నిమగ్నః - ధూళిపరాగముల సముదాయమునందు పడియున్న 

నీటిచుక్కవలె శరీరతత్వమును కనుగొన(జాలనివాడై, ముహ్యమానః _ శరీర 

గత దోషములు తనవి యని మోహపడునట్టి పురుషః==బివాత్మ - ఆ సీశయా=శరీర 

దోషములను పోగొట్టు క్రి లేకుండుటచే, శోచతి _ దుఃఖపడుచుండును. యదా. 

ఎప్పుడు, జుష్టం - భ క్రిచే ప్రసన్నుడైన, అన్యం - తనకంచెవేరై న, ఈశం.పర 

మేశ్వరుని, పళ్యతి.చూచునో, తదా-అప్పుడు, ఏీతశోకః _ సంసారదుఃఖమును. 

పోగొట్టుకొని, ఆస్య _ ఈ పరమెశ్వరునియొక్క మహిమానం _ సత్యసంకల్ప, 

త్వము మొదలగు ఐశ్వర్యమును ఇతి (ఏతి) - పొందుచున్న వాడు. 

ఏతన్మం తమునందు ల స్వతఃసిద్ధము అత్యంత (శెష్టమునగు మహిమగల. 

పర మేశ్వరుండే ఈశ శబ్దముతో నిర్దేశింప(బడువాడు . ఇక జీవాత్మ _ పర మేశ్వ 

రాన్ముగహమున ముకదశయందు సత్యసంకల్పత్వాది మహిమ కలిగియుండు 

వాడు గదా! ఏతాదృశ జీవేశ్వరతారతమ్యము వలన అనాది కాలమునుండి ఐశ్య 

ర్యము కలవాడే స్వర్ణాద్యాధారమగుట పొసగుచున్నందునను 'పరమేశ్వరుండే 

స్యయముగ స్వర్గాద్యాధార మగువాడని తెలియవలెను. 

సూ. ““పకరణాత్ ” 1-35 

ముండకోపనిషత్తునందలి యౌ (ప్రకరణము “కస్మి న్ను భగవో విజ్ఞాతే” 

మొదలుకొని ([పాణులందరి యుత్పతి కారణమగు అక్షరశబ్దవాచ్యుడై న 
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పరమేశ్వరునిదే నని “అధ పరా, యయా తదక్షర మధిగ మ్యతే” ఇత్యాది వాక్యము 

వలన( దెలియుచున్నది, 

జీవాత్మకు నాడీ సంబంధము _ హృద యము ద్యారా నేర్పడునదగుటచే 

హృదయమందు భావలింగ ముగ నుపాసింపందగిన పరమేశ్వరుండు “అజాయ 

మానో బహుధా విజాయతే” అనునట్లు ఐచ్చికముగా ననేక వ్మిగహముల6 బరి 

| గహించువాడని తెలియునది. 

సూ. “న్టిత్యదనా భ్యాం చో. 1-3-6 

“ద్వా సువర్ణా సయుజా సఖాయా సమానం వృక్షం పరిషస్వజాతే తయో 

రన్యః పిప్పలం స్వాద్వ త్యనశ్న న్నన్యో అభిబాక నీతి" 

“మంచివన్నె గలిగిన రెండు' పక్షులు (జీవపర మేశ్వరులు) శరీరరూప మగు 

ఒకే వృక్షమునందు నిరంతరము కూడి 'స్నేహితులవ లె. (బవర్తి ౦చునవి. ఈ 

రెంటిలో నొక పక్షి _ రుచికరమైన కర్మఫలము ననుభవించునట్టిది. మరియొక 

పక్షి _ యెట్టి యనుభవము లేకయే _పకాశించునట్టిది, ౫) 

ఇట్లు జీవునకు కర్మఫల భోగమును పర మేశ్వరునకు కర్మభ వోగములేకయే' 

శరీరస్థితిని (శుతి నిగ్గ గ్రే శించుచున్నందున జీవునికంటె వేరైన పర మేశ్వరుండే స్యర్లా 

ద్యాధారమగునని విశద మైనది. 

సర్వజ్ఞాన ేతిజ్ఞానము _ విశిష్ట శివాదె కత సిద్దాంత మునందే హైసగునది.' 

ఎట్టనంగా? “బహ్మవేద (బహ్మైవ భవతి” అనుచో వవ కారమునకు ఇవార్గము 

జెప్పవలెను. జీవాత్మ _ ముకుడగునెడ _బహ్మసదృశుండ గుననియు వన్య 

మహిమాన మితి” అనుచో |బహ్మసదృృశ మహిమ లభించుట ద్రహ్మ భిన్నత్వము. 

నందే పొసగుననియు “యదా పళ్యః పశ్యతే” అను అనంతర మం|తమునందు 

పరమేశ్యరునితో పరమసామ్యము( జెందుట ము క్తి స్వరూవమనియు. “వహోఒణు 
రాత్మా” అనుచో అణువుగ చెప్పంబడిన జీవాత్మ “తస్మిన్ విశుద్దే విభవ త్యేష 

ఆత్మా” ముక్కదశ యందు విభువగునని ముకదశయందును జీవస్టితి నంగీకరించు 

టచే జీవేశ్వరభేదము పారమార్థికమైనదనియు ఏవంసత్యేవ “బహ్మమును కను 

గొనినవాడు జగమంతయు తెలిసికొనువాడగు” నను (పతిజ్ఞ సరిపడునని యు 

[గహింపవలెను. 

1-12) 
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ము క్రపాప్యు(డుగ చెప్పంబడిన పరమేశ్వరుని పొందుటకు పయోజనమగు 
నిరతిశయ సుఖమును | పదర్శించుచున్న వారు. 

సూ. “భూమా సంపసాదా దధ్యుపదేశాత్” 18-7 
సూ త్రార్థము - సంపసాదుడన(గా జీవాత్మ యగును. ఇట్టి సంపసాదుని 

కంటె నధికముగ  (శుతియందుపదేశిం పంబడుటవలన పర మేళ్వరుడే భూమశబ్బ 

నిర్దిష్ణుడ గువాడు. 

ఛాందోగ్యమునం దీ సూ తమునకు విష యవాక ము. 

“యత నాన్యత్పశ్యతి నాస్య చ్భృణోతి నాన్యద్విజానాతి స భూమా” 

“ఎద్ది అభించినచో ఇతరమును చూడకుండుటయు అన్యమును వినకుంకుటయు 

వేరుదానిని తెలియకుండుటయు నగునో అట్టిది భూమ యన(బడును.” 

మనోవాక్కు ల కందరాని యతిశయము గల ఆనందము భూమ శబ్దార్థ 

మగును. ఇట్టిది ఒకానొక ధర్మి న్మ్యాశయించునదగుటంజేసి నిర తిశయానందము 

కలిగియుండు పర మేశ్వరు (డు భూ మళబ్ద నిర్జిష్టుడగువాదు. 

ఇట్టితలి భూమశబ్దముతో నిర్దేశింప(బడువాడు పర మేశ్వరుండా? తదితరుడా? 

అని సందేహము. 

(పశ్న : పర మేశ్వరునికం టె నితరుండగు [పాణవాయువే భూమశళబ్దముతో 

చెప్ప(బడ వలెను. ఎందుకనగా? ఛాందోగ్యమునందు భూమవాక్యమునకు ముందు 

“ఆస్తీ భగవో నామ్నో భూయః" ఇత్యాది వాక్యములతో నారదుడు [పళ్నింపగా 

సనత్కు-మారు(డు “వాగ్వావ నామ్నో భూయసీ” పేరుకన్న వాక్కు (శేష్టమెనది” 
ఇట్టు నామాది తత్త్యములను గురించి చెప్పిన తరువాత _పక్నో తరములు లేకయే 

నిర్దేశింపబడిన భూమశబ్దము సంబంధించుటచే పాణవాయువే ఇట (పతిపాద్యము 
కాని పర మేశ్వరు.డు కాజాలడు గదా! 

ఉతరము ; సుషుప్తియందు అధవా ముకదశయందు బాగుగా _పసన్ను 

డగువాడగుటచే సం పసాదుడ నంబడు జీవాత్మ నతి కమించియుండు వాడని 
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చెప్పంబడుటవలన పర మేశ్యరు(డే భూమశబ్దవాచ్యుండ గువాడు, “అథ యవఏష 

సం్యపసాదః” సంపసాదుండగు జీవుడు [పాణశబ్రములో నిర్రేశింవ(బడును. ఇట్టి 

జీవునికన్న మరియొక ఆత్మగా భూమయగువాడు “ఏష తువా ఆతివదతి యః 

సత్యేనాతివదతి” "ఎవడు స దూపముతో (పకృతి నతి క్రమించువాడో వాడే మిక్కిలి 

సంభాషించువాడు అనయా గొప్పవాడు పరమాత్మ” అనుచో నుపదేశింవ(బడు 

చున్న వాడు. 

ఈ సందర్భమున వూర్యము “స్టీవా ఏష ఏవం పశ్య న్నేవం మన్వాన 

ఏవం విజానన్నతివాదీ భవతి” “జీవుడు (శుత్మిపోకరీతిగ పరమాత్మను భావించుచు 

చూచువాడై మిక్కిలి తెలివి గలవాడు మరియు మహిమగల వాడగును” ఇట్లు అతి 

వాదియగు జీవునింజెప్పి యటుపిమ్మట “ఏషతువా” అను వాక్యములోని “తు” 
శబ్దముతో (పాణశబ్ద వాచ్యుండగు జీవునికన్న సత్యస్వరూపుండగు పర మేశ్వరు( డతీ 

తుండుగ తెలుపబడు చున్న వాడనియు “ఆథాత ఆత్మాఒదేశః” అనుచో ఆత్మగా 

చెప్పంబడుచున్న వాడ నియు (గహింపనగును కావున జీవాత్మా ధికుండగు ఆత్మ (వర 

మేశ్వురుండు) భూమయగువాడే నని సిద్దాంతము. 

సూ. “ధర్మోపపత్తేశ్చ” 187 
“స భగవః కసిన్ (పతిష్టితః” “భగవాను( డెద్దానియందు (పతిష్టింబడిన 

వాడు” “ఆత్రైవేదం సర్వమాత్మనః [పాణ ఆత్మన ఆకాశః” “జగమంతయు 

ఆత్మ స్వరూపమే, ఆత్మనుండి ఆకాశము పాణము అన్ని యావిర్భవించినవి” 

ఇత్యాది [వశ్నోతర వాక్యములందు గల స్వమహిమ (పతిష్టితత్వము, సర్వాంత 

ర్యామిత్యము సర్వకారణత్వము మొదలగు ధర్మములు _ (పాణశబ్ద నిర్గిషడగు 

బీవునియందు ఉపపన్నములు కాకుండుటచే పర మేశ్యరునియందు పపన్న ములగు 

టను భూమాఖ్యుండు పర మేశ్వ్యరు(డేను. 

(పేశ్న: వూర్యాధికరణమునందు “నిరంజనః పరమం సామ్య ము పెతి” 

'అను వాక్యము ననుసరించి ముక పురుషులకు శివసాదృశ్యము చెప్పబడినది 

కావున సాయుజ్యము క్రి గలవారు [బహ్మములో లీనులుగాక [(బహ్మమునకం టె 

వేరు నుందురని బోధపడుచున్న దిగదాః ఏవంసతి “యత నాన్య త్పశ్యతి 
నాన్యచ్చృణోతి నాన్యద్విజానాతి సభూమా” అను వాక్యము పరమాత్మ నవలోకిం 
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చిన పిమ్మట (బహ్మములోనుండు [ప్రపంచమును చూచుట మొదలగువాని నిషే 

ధించుట యెట్టు ఫొస గును? 

ఉత్తరము : నిరతిశయ సుఖస్వభాపము గల పరఘాత్మ - సాఇుత్కరిం. 

పగా _ ఇందియానందము ననుభవించు నుద్దేశముతో రూపాడి విషయములను. 

గాంచుట యందు [పవృతి, గలవాఢు కాకుండును. ఇట్టి యానండమును కలుగ. 

జేయు [బహ్మము భూమ యనంబడుచున్నది. ఇం|దియసుఖ విశేషములన్నియు 

(బహ్మానంద లేశమున పరమాణువులవంటివి. 

ఇవ్విషయమునే “ఏత స్యైవానందస్య ఆన్యాని భూతాని మాతా ముపజీవంతి 

“ఈ |బహ్మానందముయొక,_ యల్పాంశము నా|శయించియే ప్రాణుల న్నియు 

జీవించుచున్న వి" యని [కుతి (పతిపాదించుటచే “నాన్య త్పశ్యతీ” త్యాది నిషేదము. 

[బబహ్మగతమగు (ప్రపంచమునకు కాజాలదు. 

(పశ్న : (ప్రపంచము ఉండునపుడు ము క్తపురుషులకు పపంచ దర్శనము 

లేదని [శుతి చెప్పుట యెట్లు పొసగును? 

ఉత్తరము : [ప్రపంచము సత్యమైనను ముక్త పురుషులకు కన(బడునది 

కాదు. నిరతిశయానంద స్వరూపమగు |బహ్మమే పపంచాకారముగ కనబడు 

నది యగును “వృక్ష మనెడు పదము హృత పుష్పాదులతో కూడిన స్థావరమును 

చెప్పునట్టు “భూమ” శబ్దము స్టూలసూక్మ చేతనాచేతనములతో నిండియుండు 

[పపంచముతో కూడియుండు పరమేశ్వరుని తెలుపునట్టిది. పృక్షమును చూచువాడు 

మూలము మొదలుకొని శాఖాగములవరకు నెట( జూచినను వృక్షమునే చూచు 

నట్లు 'ము క్తపురుషుండు [పపంచమును పపంచాకారముతో గాక 'బహ్మాకారముగ 

నవలోకించువాడ గును. ఇందువలననే “యత నాన్యత్పశ్యతీ” త్యాది నిషేదమును 

(శుతి చెప్పుట సమంజసంబగుచున్న యది. 

ఇవ్విషయ మై తై త్రరీయశుతి “ఏతత్ర్తతో భవతి, ఆకాశశరీరం (బహ్మ, 
సత్యాత్మ, పాణారామమ్” “పరిదృశ్యమాన జగము . ముక్షావస్థ నొందిన మహా 

పురుషునకు 'చిదాకాళ స్వరూపత్వము మొదలగు లక్షణములతో కూడిన (బహ్మ 

ముగ గోచరించును” “ఆప్నోతి స్వారాజ్యం ఆప్నోతి మనసస్పతిమ్” “స్వః. 

సంరమన(దగు వరమపదమునందు | పకాశించువాడు కావున సా(రాట్ అనబడును. 
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స్వారాట్టుభావము స్వారాజ్యమగును. ఇట్టి సుఖై క రసస్వరూపము గల పదమును 

మజియు జ్ఞానశ క్యధిష్టాతయగు పర మేశ్వరుని పొంద(జాలును” ఆని ముక 

పురుషుని గురించి వ్యాకుచ్చియన్నది. 

అట్టితఅి ముక్త పురుషు( డెట్టివాడను నాకాంక్ష యుదయింపగా “ వాకృ్పతిః” 

ఇత్యాది వాక్యములతో _ న్నప్రాకృతములు విశుద్దములు స్వాధీనములు నగు 
వాగిందియాదుల సంబంధము కలవాడని _ తెలుపబడుచున్న యది. 

భూమవిద్యయందు (పపంచమును దుఃఖరూపకముగ చూడనివాడై ఎట్టి 

దుఃఖ సంసర్గము లేని [బహ్మముగ నవలోకించువాడగునని విశద మైనది. 

“న పశ్యో మృత్యుం పశ్యతి, న రోగం నోత చుఃఖతాం సర్వం హి పశ్యః 

'పశ్యతి, సర్వమాప్పోతి సర్వశః 

[ప్రపంచమును [బహ్మముగ నవలోకిందువాడు మృత్యుమయమగు సంసా 

మును గాని రోగాది వికారములనుగాని దుఃఖమునుగాని పొందువాడు కాడు. కావున 

శివని సర్యాంతర్యామిగ గాంచువాడు సర్యవిధ ములుగ పర మేశ్వరునే పొంద 

వాడ గును”. 

అందువలన  శుతిపోక్త  |పపంచ నిషేధమునకు విరోధము లేనందున 

ముక్తపురుషులు శివసములై శివునికి వేరుగాని |పపంచమును శివమయముగ 

గాంచు ట యుపపన్నంబగుచున్న యది. 

అక్షరాదికరణము 

సూ. “అక్షర మంబరాంత ధృతిః” 1-8-9 

" బృహదారణ్యకమునం దీ మ్మాతమునకు విష యవాక్యము. 

“ఏతదె తదక్షరం గార్గి (బ్రాహ్మణా అభివదంతి, అస్టూల మనణ్వ (హస్య 

మదీర్ష మలోహిత మ స్నేహ మచ్చాయమ్” 

ఇట నక్షర శబ్దారము (పణవమా? జీవాత్మ యా? పర మేశ్యరు(డా? అని 

మూడు విధములుగ సందేహింవంబడుచున్నది. 
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_పశ్న : |పణవము కాని జీవు(డు కాని యక్షరశబ్దవాచ్యు(డు కాదగును. 

ఎందుక న(గా? అక్షర మనునది వర్ణమునకును పర్యాయమగుటచే పణవవాచకం 

బగుటయ “పురుషోఒక్షర ఉచ్యతే” అను | పమాణము ననుసరించి జీవుడక్షర 

శబ్దముతో చెప్పంబడుటయు గమనింప (దగినవి. 

ఉత్తరము: ఇ(ట నక్షరపదము పరబహ్మమునే చెప్పునది. ఎందువలన 

నన(గా? ఆకాశావధిక పపంచమును భరించుట యను లక్షణము |పణవ జీవులకు. 

పొసగనట్టిది. 

ఈ సందర్భమున నక్షరమును గురించి యొక యాఖ్యాయిక గలదు. 

జనకమహారాజు - న్వకియమాణ యజ్ఞమునకు కురుపాంచాలాది 

దేశముల నుండి యనేక (వాహ్మణులు రాగా పీరిలో నెవరు (బహ్మిష్టులని తెలిసీ. 

కొన(గోరి “మీలో (బహ్మిష్టులగువారు సువర్ణాలంకార భూషితములగు చేయి ఆవు 

లను తీసుకొనుండ'*”ని |పకటించెను. అప్పుడు నేను (బహ్మజ్ఞుడనను దృఢ విశ్వాస 

ముతో యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి తన శిష్యునికి జనక పదత గోవులను మన యా[శ 

మమునకు గొంపొమ్మని చెప్పగా నచటి [(బాహ్మణులు (కుద్దులెనందున ఆశలు 

డనువాడు “నీవేనా (బహ్మిష్టడవు” అని _పశ్నించెను. అట్టిత జి యాజ్ఞవల్కు్యండు 

“మేము |బహ్మవిదుని నమస్క_రించువారము కాని ఆవులను మాతము కోరుదుము” 
అని చెప్పగా ఇద్ది గర్వో కియని శంకించి యాశ్వులాదులు గావించిన |పశ్నలకు. 

యాజ్ఞవ ల్కు్యుండు సదుత రములను చెప్పినందున సభ్యులందరు మిన్నకుండిరి. 

పిమ్మట ఈ జగము ఎద్దానియందు ఆధార పడియుండునని _పశ్నింవగా 

నీటియం దాధారపడి యుండునని సమాధానము జెప్పెను. మరికొన్ని (పళ్నలకు. 

తగిన సమాధానములను యాజ్ఞవల్క్యుడు చెప్పి (బహ్మలోకములు సర్వాధారము 

లగునని నిరూపించిన తరువాత [బహ్మలోకములు కిమాధారకములని _పశ్నింప 

“గార్ల? ఆధికముగా వశ్నింపకుము! మిక్కిలి (పశ్న లను గావింపనివారియందే 

దేవతలు (పసన్నులుగ నుందురని యాజ్ఞవ ల్కు్యూండు న కోధముగ వచించినందున 
ల 

గారి యూర కుండెను. 

అట్టితథి (బహ్మవిదు(డని _పసిద్దుడెన నుద్దాలకు(డు సర్వాంతర్యామియ గు 

సూతాత్మను గురించి _పళ్నింపగా యాజవల్కు్య(డు సరియెన సమాధానమును. 
ణా (on 
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చెప్పట(జేసి ““పృచ్చకులంరరు వరాజితులగు చున్న వారని గమనించి సభాసదుల 

యనుమతిని యాజ్ఞవల్కు్యని (క్రోధము నిరూపయోగమని (గహించియు” గార్గి 

మరల సర్వాధారమగునది యెద్దియని [పశ్నింపగా _ “యదూర్ద్యం గార్గి దివో 

యదర్వాక్ వృథివ్యా యదంతరా ద్యావాపృథివీ ఇమే యద్భ్భూతంచ భవచ్చ భవి 

ష్యచ్చేత్యాచక్షత , ఆకాశ ఏవ తదోతంచ (పోతంచొ”. 

“గార్గి! స్వర్గమునకు చె [(కిందు భాగములు పృథిఏభాగము భూమ్యంత 

రిక్షముల నవకాశంబును భూత భవిష్యద్యర మానకాలీన జగమంతయు ఆకాశము 

నందాధారపడియున్నవి. అని యాజ్ఞవలు్యు(డు వచింపగా ఆకాశమునకు ఆధా 

రము ఎెద్దియని (పళ్నించినది. 

“ఏత దై తదక్షరం గార్గి [బాహ్మణా ఆభిపదంతి” అను వాక్యము మొదలు 

కాని “ఏతస్మిన్ ఖల్యక్షరే గారి బ్రాహ్మణా అభిపదంతి” అను వాక్యమువరకు 
a (a 

వచింప(బడిన ఆకాకాపధిక మైన (ప్రపంచమును భరించుట _ అక ర పద వాచ్య 

మగుదాని కే వాసగుచున్న యది. 

ఇట్టి పపంచధారణము పరమేశ్వరునికి దక్క నితరముల కెట్టు ఉప 

పన్నంబగును? అందువలన నక్షరపదాభిదేయు(డు పర మేశ్వరుండే యగుచున్న 

వాడు. 

అక్షర వదవాచ్యము |వపణవము కానట్టు జీవాత్మ యు నక్షరపద వాచ్యుండు 

కాజాలడని దిగువ సూ[తము నుదాహరించినవారు. 

సూ. “సా చ (పకాసనాత్” 1-8-10 

“ఏత'స్మెవాక్షరస్యు వశాననే గార్గి సూర్యాచం[దమసా విధృతౌ తిష్టతః'' 

ఇత్యాది వాక్య సందర్భముతో సూర్య చం[దాది సకల |పపంచధారణము _శెప్ట 

మగు నక్షరము( దగు కార్యమని విశదమగుచున్నయది. ఇట్టి జగచ్చాసనము 

జీవాత్మవలన నేర్పడునది కాదుగదా! 

“ఏక ఏవ ర్ముదో న ద్వితీయాయ తస్టుః” అను త్రై త్తిరీయ (శుతివాక్యము 
పర మేశ్వరునికి దక్క జీవాత్మకు జగము శాసించుటయను లక్షణము సంభవించు 

నది కాదని తెలుపుచున్నయది. 
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ఇట జగచ్చాసనమందు మృాతము తనకంటె రెండవ వస్తువు లేదనియు 

వస్తుతః రెండవ వస్తువు కలదనియు దిగువ వాక్యములు తెలుపుచున్నయవి. 

“య ఇమాన్ లోకా నీశత ఈశసీభిః” శ్వేతాశ్వతర (తతి, 
“య ఇమాన్ లోకా నీశత ఈళనీయుః” అథర్యశిరో పనిషత్తు. 

ఇందువలనను పరమేశ్వరు(డే ఆక్షరనామధేయు( డగువాడు. 

సూ. “అన్యభావ వ్యావృత్తేశ్చి: . 1-8-11 

తద్వా ఏతక్షరం గార్గి అద్భుష్టం ద్రష్ట, ఆశుతం (శోతృ, అమతం 

మంతృ, అవిజ్ఞాతం విజ్ఞాత్చ” 
“జీవసముదాయము ఒకానొక వస్తువు. జూచునపుడు అపాతతః గోచర 

మగునెడ నట్టిదగు రూపమును సాఇుత్క్మరింపంజేయునదియు ఒకానొక శబ్దము 

ఆస్పష్టముగా వినంబడునెడ (శావ్యశబ్దమును విశదముగ 'వినగలుగ (జేయునదియు 

“స్థాణువా? పురుషుడా? అని సందేపాంచునపుడు విచారణీయవస్తువును భాసింప( 

జేయునదియు, స్థాణువనియో పురుమ(డనియో నిర్ణయించునపుడు నిర్దీతమగు 

వస్తువును గోచరింపంజేయునదియు నగు నక్షరము ఈవరకు చెప్పంబడిన పర 

బ్రహ్మమే నగు” నని గార్లిని గురించి చెప్పుటవలన “పరమేశ్వరుడే నక్షరమ 

గును కాని వేరు కాద”ని నిరూపిత మెనది. 

అనేక విద్వాంసులు నివసించు గామమున “చెతుడే పండితు”డసి 

చెప్పునెడ ననేక కాస్త్రవిదుండగు పండితుండు చ్యైతునితో సమానుడు మరి 
యొక(డు లేడను నర్భము స్పురించునట్లు “రుదు డద్వితీయడొ”ను నెడ 
జగచ్చాసకుడు ద్వితీయుడు లేడని విశద మగునది. 

“అదృషం. (దష్టంి! అనుచో సర్వుదష్ష, సర్యాధారుండు సర్వశాసకు(డు 
ట్ వ _ అ 

నగు వర మేశ్వరునితో సమానుడు మరియొక(డు లేడని “నాన్యదతో౬ఒసి దమ” 

ఇత్యాది వాక్యము నిరూపించుచున్నది కాని: అనేకులు చూచువారు లేరను నిషేధ 
మును మాాతము చెప్పుటలేదు. ఐతే అనేక (పమాణములు _ దష్టలు శోతలు 

భావించువారు ఏజ్ఞాతలు నగు జీవాత్మ అనేకులు గలరని చాటుచున్న వి గదా! 
no ,. | 

బహు మే | దషయని వెపుట _ |బహుమునకు । దకుతాంది విశేష ములు 
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లేవని చెప్పు స్వమతమున కే విరుద్దమగుటచే యథోక్తమైన సమర్థనమే విహితంబగు 

చున్నయది. ఇ(క పణవమునకుగాని బీవాత్మకుగాని ఏతాదృశ మహిమ లేనందున 

.పరమేశ్వరుండే నక్షరపదాభిధేయు(డగు వాడని సారాంశము- 

ఈ త్షతికర్మాధిక రణము 

_పత్యశాది [పమాణముల నత్మికమించి యుండువాడైనను పర మకారుణికు( 

డగుటచే పర మేశ్వరుండు సో్వోపాసకులకు (పత్యక్షమగువాడ ని పతిపాదించున టీ 

యధికరణము. 

సూ. “ఈక్షతి కర్మ వ్యపదేశా తః” 1-8-12 
“యః పునరేతం తీమా(తేజోమిత్యేతే నై వాక్ష రేణ పరం పురుష మధి 

ధ్యాయోత స తేజసి సూర్యే సంపన్నో యథా పాదోదర స్వచా వినిర్ముచ్యత 

ఏవం హైవ స పాపష్మనా వినిర్ముక ః స సామభి రున్నీయతే _బహ్మలోకం స 
ఏతస్మా బ్రీవఘనాత్ పరాత్పరం పురశయం పురుష మీక్షతే”. 

“ఆకార ఉకార మకారము లనంబడు మాతలు మూడిటితో నేర్పడు 

ఓంకారముతోడను తదనుస్యూతమగు శివపంచాక్షరి మంతముతోడను పర మేశ్వ 

రుని ధ్యానించువాడు _ తేజోమయు(డగు సూర్యుని దర్శించి. పాము కుబుసమును 

విడుచునట్లు - కర్మబంధమునుండి విడిబడి సామవేదాధిమానము గల దేవతల 

తోడ్పాటుతో శివపదమును పొందువాడగును. తరువాత ఉవసమపష్టి స్వరూపుండగు 

హిరణ్యగర్భు నత్మికమించియుండు నారాయణునికన్న వరుండగు పరమేశ్వరుని 
దర్శించువాడగును”. 

'పళ్నోపనిషత్తునందు - సత్యకాము(డనువాడు _పశ్నించినపుడు పిప్ప 

'లాదమహారి నిర్వచించు చె సందర్భ మును గాననగును. 

ఇ(ట దర్శింప(బడువాడు పర మేశ్వరుడా? ఇతరుడా? అని సందేహము. 

(ప్రశ్న : “స సామభి రున్నీయతే [బహ్మలోకమ్” అనుచో హిరణ్య 

. గర్భుని లోకమును చెప్పవలసియుండును. ఎట్లనగా? [పణవోపాసకుండు 

ఇం్యదియాతీతుండ గు జీవునికంటె నతీతుండగు హిరణ్యగర్భుని చూచువాడగును. 
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లేక జీవఘను(డగు హిరణ్యగర్భునికన్న వరు(డగు నారాయణుని దర్శించువాడ గు. 

నని చెప్పవలెను. ఇట్టి నారాయణుడే పణవవాచ్యుండను _సిద్దియు కలదు. 

“తద్విష్టోః పరమం పదం. సదా పశ్యంతి సూరయళ” అను వాక్యము విషు. 

పదమే విజ్ఞానముగలవారి దర్శనమను యనుభవములో విషయమగు”నని 
తెలుపుచున్న యది. మరియు “బుగ్మ్భి రేతం యజార్భి రంతరిక్షం సామధి ర్యత 

త్కవయో వెదయంతే” అనుచో “యత త** అను పదముతో విష్ణపదము(దగు 

_(వత్యభిజ్ఞానము కలదు గదా! 

ఉత్తరము: |పణవోపాసకు(డు చూచుటకు విష యమగువాడు పర మెళశ్వురు( 

డేను. ఎందుకన(గా? ఇదే (వశ్నో పనిషత్తునందు ““తమోంకా రేణై పాయతనేనా 

న్వేతి విద్వాన్ యత చ్చాంత మజర మమృత మభయం పరంద” అను వాక్గ 

మున అజరత్వ అమృతత్వ భయరాహిత్యాది వరమెశ్వర లక్షణములు చెప్ప(బడు. 

టచే తత్కార్యమగు హిరణ్యగర్భుడు శాంత్యాది ధర్మసంపన్ను6డు కాజాలకుం 

డును. “బహ్మలోకమ్” అను వదమునకు “పర(బహ్మమగు శివుని లోకము 
ము క్ర(పాప్యమగునది” యను నర్గమును చెప్పవలెను, జీవఘను(డన(గా? జీవాత్మ 

సముదాయ స్యరూపు(డగు (బహ్మభేవు(డగును. ఇం[దీయాతీతుండగు చతుర్ము 

ఖుని కంటె పరు(ండగు శివుడు ధ్యానింప(దగినవాడ ని విశద మైనది కావున 

“పణవానుసంధానపరునకు హిరణ్యగర్భుడు దర్శనీయు.డు” అను పక్షము 

యుకమైనది కాజాలదు, 

“నారాయణు(డు దర్శనీయుండు” ఆను వాదమును విచారింతము. 

ఢాంతి జరారాహిత్యము మొదలగు లక్షణములు నారాయణునకు ఉప. 

పన్నములైనను “అమృత మభయం వరంచ” ఇత్యాది వాక్యమున చెప్ప(బడిన 

నిత్యము క్రత్వము, అభయ పదాతృత్యము, విశ్వాధిక త్యము అను లక్షణములు 

నారాయణుని యందెట్టు పొసగునట్టివి? నారాయణుడు విశ్యమయు(డ గుటచే విశ్వా 

తీతత్వము మున్నగు లక్షణములు ( కేశవునకు) సంభవింవనట్టివి. 

జీవఘనుండగు హిరణ్యగర్భునిక న్న నుత్కృష్టు. డైన నారాయణుని కంటె. 

నతీతు(డును సర్వాంతర్యామి యు దేహమను పట్టణమున నెలకొనినందున పురుష 

శబ్దముతో చెప్ప(బడువాడు నగు పర మేశ్యరుని (పణవవంచాక్ష రితో నుపాసించు 

వాడు సాకాత)_రించుకొనువాడగునని విశదారము. 
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“నారాయణ పరం|బహ్మ'' “బుతగ్౦ సత్యం పరంబహ్మ _ పురుషం 

కృష్ణ పింగళమ్, ఊర్థ్యరెతం విరూపాక్షమ్” అను వాక్యముల ననుసరించి వర 

బ్రహ్మము నారాయణాతీతంబనియు మనోవాగ్వికారములు లేనట్టిద నియు దేహము 

లోని హృద యపుండరీక మున సివసించుటచే పురుష శబ్ద వాచ్యంబగునది యనియు 

మూడు కన్నులు కలదియగుటచే నిరూపాక్షంబనియు |పణవగత ఆకార ఉకార 

మకారములను వ్యత్యాసముగ (ఊమ్ అ) పలుకుటచె నేర్పడు ఉమాశబ్దముతో 

చెప్పబడు పరశ క్రితోకూడినదై , “తస్య _(పకృతిలీన స్యయః పరః సృమహేశ్యరః” 

అను వాక్యము ననుసరించి (పణవాభిధేయం బగునది యనియు అనేక వర్ణ ములు 

కలది యగుటచే కృష్ణ పింగశంబనియు , సర్వాతీతమగుటచే పరంబనియు “పరా 

త్పరం పురిశయం పురుష మీక్షతే” అను వాక్యము ననుసరించి స్వోపాసకులకు 
సాఇాత్కరించునదనియు చెవుట సమంజసంబగునది. 

“తద్విష్టోః పరమం పదమ్" అనుచో విష్ణువునకు గల (పపంచ స్వరూపము 

దక్క నిరతిశయానంద స్వభావము గల పరమ స్వరూపమే శివాభిధేయమగు 
[బహ్మమగునని చెప్పునెడల విరోధ మెద్దియు గానరాదు. ఎందుకనగా? ఉపాదాన 

కారణమగు విష్ణుమూర్తి కిని నిమిత కారణమగు పరమేశ్వరునకును ఆవస్థాభేద మే 
కాని స్యరూవభేదము పాటింపందగినది కాదు. 

ఇట్లు హరి |బహ్మాది _పపంచాతీతుండైనను ఉపాసకుల నన్నుగహించుటకు 

పర మేశ్వరుండు దేహమున నివసించుచు పురుషుండనంబఆగి పరమశ క్రియగు 

ఉమాదేవితో కూడినవాడై సాఇుత్కరించుట _ సకల సంసారము తొలగుటద్వారా 

స్వపాపిని కలిగించునది యగును. ఇట్టి మోక్షము శివవాచకమగు (పణవపంచా 

క్షరీ మంత్రముతో శివానుసంధానమును చేయువారికే సంభవించునసి విశద మైనది. 

నిత్యముక్త త్యమన(గా? సంసారకళశంకములు ఎల్లకాలము లేకుండుటయే 

కాదు. మరియు నెప్పుడును సర్వ శేష్టమగు స్వకీయానందము ననుభవించుట 

యగును. ఇట్టి యానందానుభవము పరమేశ్వరుని యవస్థా విశేషమగు నారా 
యణునకు సంభవించునది కాజాలదు. 

(పశ్న : 'యో దేవానామ్” అను మంతము ననుసరించి పర మేశ్వరుండు 

హిరణ్యగర్భుని మించినవాడగుట6జేసి “నారాయణ పరం _ద్రహ్మ” అను మంత 
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మున( గల నారాయణ శబ్దమునకు _బహ్మార్ధమును చెప్పవలసియుండును- కావున 
శివుడు దహ్మాతీతు'డే గాని నారాయశణాసీతు(డు కాజాలడు గదా! 

ఉత్తరము : “బుతగ్ం సత్యం పరం _దిహ్మ” అను తదనంతరాను 

వాకమునందు శివు(డే నారాయణునికన్న నతీతంబగు |బహ్మముగునని ' పదర్శింవ( 

బడినది కావున చతుర్ముఖునిక ౦ టె( బరు(డు నారాయణు(డనియు నారాయణుని 

కన్న నతీతుండు శివుండనియు దిగువ |వాయయబడిన శివసంకల్పోపనిషత్తు 

ననుసరించి విశదమగునది. 

“పరా త్పరతరో |బహ్మా తత్సరా త్పరతో హరిః” 

తత్సరా త్పరతో న. శివసంకల్పోపనిషత్తు. 

|పణవమునకు గల నక్షరములను వ్యత్యాసముగ పలికినచో నేర్పడు 

“ఉమ” అను నామధేయము గౌరీ (వణవమగునను నంశమును లింగపురాణ 
వాక్యములు తేటపజచినవి. 

ల్లో త్యదీయః (పణవః కశ్చిత్ _ మదియః (పణవస్త 

త్వదియో దేవి మం! (తాణాం - శ క్రిభూతో న సంశయః ॥ 

అకోరోకార మకారా - మదియే (పణవే స్థితాః 

ఉకారం చ మకారం చ - అకారం చ క్రమెణ తు॥ 

త్యదీయ (పణవం విద్ధి - (తిమ్మాతం ప్రుత ముత్తమమ్ (1 

దహ్మలోకమన(గా? (బహ్మము సంపూర్ణముగ పకాశించునదియ గును, 

విషపద మనగా? విష్ణువునకు గల యపాకృత నిరతిశయానంద స్వభావమగును 

గావున నిట్టి పదద్యయము ఏకార్గమునే బోధించుచున్నవని _గహింపవలెను 

దహారాధికరణము 

దేహమను పట్టణమున నివసించువానిగ స్వహృద యమున పరమేశ్వరు 

నుపాసింపవలెనని వ్యక కవజచున దీ దహరాధికరణము. 

నూ. “ననారగ ఉత రేణంక” 19 1వ 
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“అథ యదిద మస్మిన్ |బహ్మపురే దహరం పుండరీకం వేశ్మ, దహ 
తి ఆంత శ ళో + వ, రోఒస్మి న్నంతర ఆకాశ స్తస్మిన్ యదంత స్త దన్వేష్టవ్యమ్, తద్వావ విజిజ్ఞాసి 

తన్యమ్” భాందోగ్యము. 

“బహ్మపురమన6దగు ఈ శడిరమునంచు కమలాకారముగల హృదయము 

లోని దహర (సూక్ష్యాతిసూక్ష్మ) ఆకాశ (ప్రదేశ) మున6గల వస్తువును కను 

గొనుటకు యత్నింపవలెను”. ఇంట దహరాకాశము భూతాకాశమా? జీవుడా? 

పరమాత్మయా? అని సందేహము. 

(పశ్న : ఆకాశపదము భూతాకాశమునందు రూఢి. కలదగుటచే దహరా: 

కాశము పంచభూతములలోని ఆకాశము కాదగును. అథవా స్వల్పరూపము గల 

వాడగుట(జేసి జీవాత్మ యగును, ఎట్టన(గా అణువగు జీవాత్మ యందు దహరాకాశ 

త్యము సంభవించునట్టిది. కాని సర్యవ్యాపకు(డగు పరమేశ్యరు (డు దహరము. 

కాజాలడు గదా! ఒకవేళ దహరాకాశము పరమేశ్వరుండగునెడ దేహము నశించిన 

పిమ్మట “ఒకానొక ఘటము భిన్న మెనచో నందలి దధిక్షీరాదులు అంతరించు. 

నట్టు'* (బ్రహ్మము వికారము( జెందును. 

ఉత్తరము : ఛాందోగ్యమునందు నుత్తరబాగమున చెప్పంబడిన అపహత, 
పాపష్మత్వాది లక్షణముల( బట్టి దహరాకాశము పరమేశ్వరుండగును. మరియు. 

ముదుసలితనము వధింపంబడుట మొదలగువానివలన వినాశము(జెందునది కానట్టి 

దహరాకాశము సత్యమైనది కావున నిట్టి దహరాకాశమునకు నిలయమగు సూక్ష్మ 

శరీరము (బహ్మపుర మన6దగును, 

“ఏష ఆత్మా అపహతపాప్మా విజరో విమృత్యు ర్విశో కో విజిఘత్య్సో౬ 

పిపాస; సత్యకామః సత్యసంక ల్పః” 

“పర మేశ్వరుండు- బొత్తుగా పాపములు లేనివాడు, ముసలితనము, చావు, 

ఇడుములు, ఆకలిదప్పులును లేనివాడు; యథార్థ మనోరథములు గలవాడు; సంక 

ల్పముల సదుపయోగము గలవాడు నగును ”' 

ఇట్టి గుణములు ఆకాశ మునందుగాని జీవాత్మ యందుగాని వ ర్రింపవు గావున. 

సపహతపాప్మత్వాది గుణములు గల పర మేశ్వరు(డే దహరాకాశమ గువాడు. 

సూ. “గతిశబాభ్యాం తథాహి దృష్టం లింగం చ్ 1-3. 14 
a) లు 
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“త ద్యథా హిరణ్యనిధిం నిహిత మమే్యతజ్ఞా ఉపర్యుపరి సంచరంతో న 

విందేయు రేవ మేవేమాః సర్వాః (ప్రజా అహరహ గచ్చుంత్యేతం [బహ్మలోకం న 
a 

విందంతి అన్ఫతేన (పత్యూఢాః” 

“భూమిలోని (దవ్యని ధిని పెపైన నడ చుచున్నవారు కనుగొన( జాలనట్టు 

పజలందరు నజ్జ్ఞానావృతమనస్సు_లై _(బహ్మలోకశబ్ద వాచ్యుడగు పరమాత్మను 

దినదినము సుషుపియందు కలిసికొనుచున్నను కనుగొన(జాలకున్న వారు” 

అనుచో వినంబడు |పాణుల దహరాకాశగమనము వలన (బహ్మలోక శబ్దము. 

వలనను దహరాకాశము పరమేశ్వరుండే నగును. 

ఇ స్తై మరియొక [శుతియందు జీవాత్మ సుషుప్రియందు దహరాకాశము( 

జెందుటను గాననగును. “ఏవమేవ ఖలు సౌమ్యేమాః _పజాః సతి సంపద్య న విదుః 

సతి సంపత్స్యామహే'' “సౌమ్యుడా ? ఈ (పాణులన్నియు పరమాత్మయందు 

వ్మిశాంతి. జెందుచున్నను పరమేశ్వరుని పొందుచున్నామని తెలిసికొనంజాల 

కున్నవి.” 

“ఏష [బహ్మలోకః సంరాడితి హోవాచ” 

“ఇది |1బహ్మలోకము బాగుగా (పకాశించునదియు”' 
(a) 

ఇదిగాకను [శుత్యంతరములందు గల గతి శబ్దముతో నవసరము లేకయే 

న్ పకరణమునందును వినంబడు [(పతిదిన దహరాకాశగ మనము (బహ్మలోక 

శబ్ద్బంబును పర మేశ్వరుండు దహరాకాశ మగుటను పూరిగా సమర్థించు నిదర్శన 

ములగుచున్న వి. 
అలి ఇక్ వ అట ఇ? సూ. ధృతేశ్చ మహిమో ౬స్యాస్మి న్నుపలబ్బెః 1-8-15 

“అథ య ఆత్మా స సేతు ర్విధృతి రేషాం లోకానా మసం ఖభేదాయ” 

“ఎవ(డు పరమాత్మయన(బజగి దహారాకాొళ్ల మగుచున్న వాడో వాడే లోక 

ములన్నిటి యవధిగ నుండువా డై (బహ్మాండమును భరించుచు సుస్థిర మొనర్చు 

వాడు.” 

[శుత్యంతర ములందు పరమేశ్వర మహిమగ చెప్పంబడిన జగ ద్విధృతి 
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యా ఛాందోగ్యమునందు దహరాకొశమునకే (పతిపాదింప(బడుచున్నందున దహ 

రాకాశము పరమేశ్వరుడే నగునని నిర్ణయింపంబడనది. 

మజీయు దిగువ (శుతివాక్య మిందుకు (పోద్చల కమగునట్టిది. 

“ఏష సర్వేశ్వర ఏష భూతాధిపతి రేష భూతపాల ఏష సేతు ర్విధారణ 
ఏషాం లోకానా మసనంబభేదాయ” 

“సర్వేశ్వరుండు (పాణులను శిక్షించుచు రక్షించుచు లోకములన్నియు కళ 

వళ వడకుండునట్టు నవ్వాని మోయుచున్న వాడు.” 

నూ. “దసిద్దెశ్చ” 1-38.16 

“ద|హం విపాష్మం వర వేశ్మభూతం _ యత్పుండరీకం 

తతాపి ద్మహం గగనం వికోక _ సస్మిన్ యదంత 

సదుపాసితవ్యమ్.” 

“పర మేశ్వరుని నివాసము, దేహమను పట్టణము నడుమ నుండునది, ఎట్టి 

కళభంకములు లేనిదియు, పరిశుభంబు సూక్ష్మంబు నగు హృద యపుండరీకము 

నందు నిర్వికారము మికిి_లి సూక్ష్మము నగు చిదాకాశము గలదు. ఆండు గల 

జ్యోతిర్తింగాత్మక శివు నుపాసింపవలెను.” 

“హృత్పుండరీకం విరజం” ఆను వాక్యము మొదలుకొని “ఉమాసహాయం 

పరమేశ్వరం (పభుమ్” ఇత్యాది వాక్యమువరకు కైవల్యోపనిషత్తునందు పరమేశ్వ 

రుని దహరపుండరీక మధ్యవ ర్రిగ నుపాసింపవలెనని (వసిద్ధముగ నిరూపింవ( 

బడినది. కావున నిట్టి [పసిద్దిబట్టియు పరమేశ్వరుడు దహరాకాశమన( దగిన 
వాడు, 

దహరాకాశము తదంతర్వ ర్రియు పరమేశ్వరుండనునెడ “తనలో తానుం 

డుటి' యను ఆత్మాశయ దోషము సంభవించు నని శంకించి _ హృత్స్పుండ రీక 

మందలి దహరాకాశము చిచ్చ క్రియగును కావున శ క్రిశ క్రిమంతులకు నభేదమ 
గుటచే శ క్రిమయమగు డహరాకాశము శ క్తివిశిష్టుడగు శివుడనుటలో విరోధ 

మెద్దియు గానరాదు. 



192 శీ నీలకంఠ భాష్యము: 

ఇందువలననే హంసోపని షత్తునందు 

“ఏషో2ఒ సౌ పరమహంసో భానుకోటి పకాశో యేనేదం వ్యా పం తస్యాష్షధా 

వృత్తి ర్భవతి” 

“కోటి సూర్యులతో సమానముగ (పకాశించువాడు, జగమునంతయు వ్యాపిం' 

చువాడు, పరమహంసయు నగు పరమాత్మ - ఎనిమిది విధములగు స్వరూపవృత్తి 

గలవాడు.” 

మణ్రియు జీవాత్మకు వై రాగ్యము హృదయపుండరీక మధ్యమున నేర్పడును. 
-హృదయకమలము యొక్క కేసరమునందు జ్యాగదవస్ట్థయు, కర్ణికయందు 
స్వప్నావసయు హృదయకమల మధ్యగత చిదాకాశములోని జో్యోతిరింగమున ధి లి J [ర్తి 
సుమ ప్రియు సంభవించును.” 

ఇట్లు చేతనుల గాఢని|దా సమయమునకు ఆధారమగు దహరాకాశము శివ 

లింగ స్వరూపమగుట (పసిద్ధ మై యున్నది. 

ఒకవేళ నిట పర మేశ్వరుండు లింగస్వరూపుడు కాడనినచో - హృదయ. 

కమలమున కేసరము కర్ణిక మధ్య పదేశముదక్క_ నాలుగవది లేనందున “లింగే 

సుమ ప్తిః” అను వాక్యము సార్థకము కాకుండును. కావున సమ స్తజీవ సుమ పి కాల 

నివాసముగా చెప్పబడిన శివలింగము పర[బహ్మంబని విశదార్గము. 

“ఉమా సహాయం పరమేశ్వరం |పభుమ్” అని కై వల్యమునందు “బుతగ్౦ 

సత్యం పరంబహ్మ పురుషం కృష్ణపింగళమ్” అని యుపనిషదంతరమునను 

సాకారరూపము (పతిపాదింప(బడినట్టు “తమాదిమధ్యాంతవిహీన మేకం. విభుం 

చిదానంద మరూప మద్భుతమ్” అని శుత్యంతరములందు నిరాకారత్వము నిరూ 

పింప(బడియున్నది. కావున చిదంబరశ' క్రివిశిష్షండగు పరమేశ్వరునకు లింగ 

స్వరూపము విహితమగుచున్నది గదా! 

ళో “ఆధారే కనక పఖ్యం- హృదయే వి దుమ పభమ్, 

(భూమధ్య సృటికచ్చాయం--లింగం యోగీ విభావయేత్” 

““శివోపాసకుండు తన దేహములోని ఆధారచ్మకమునందు బంగారు వన్నె 
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గలదిగాను హృదయమున పగడపుకాంతి గలదిగాను [భూమధ్యమున స్పటికమయ 

ముగాను శివలింగ మును భావింపవలెను.'' 

ఇవ్విధము సాకారు(డు నిరాకారుడు నగు మహేశ్వరుని లింగస్యరూప మే 

సాధకులకు ధ్యానమునందు పూజనాదులందును విహిత మెనదనియు చేతునులందరి 

నసుగహించు పర మేశ్యరు(డు జీవహృదయమున సహజలింగ స్వరూపముతో 

సన్నిహితు(డగుననియు తేటపడుచున్నది. 

పరమేశ్వరుని సాకారునిగానైనను నిరాకారునిగానై నను ధ్యానించుటకు 

పూజించుటకు నీ మహాలింగ స్వరూపమే ముఖ్యమైనదని మహాభారతములోని 

[దోణపర్వమునందలి అశ్యత్తామ( గురించి వేదవ్యాసుని వచనము విశదపజచు 

చున్నది. 

జో జన్మకర్మ త పోయోగా- స్తయో స్తవ చ నిర్మలాః | 

తాభ్యాం లింగేఒర్చితో దేవ- స్వ్వయాఒర్భ్బాయాం యుగేయుగే ॥ 

“అశ్వత్తామా ? కృష్టార్దునులయొక_ యు నీయొక్కయు జననము పవిత్ర 

మైనది. మరియు కర్మాచరణ, ఉపాసన, ధ్యానము ఇత్యాది యోగములన్నియు 

నిర్దోషములేను; కాని కృష్ణార్జునులు పతియుగమున మహాదేవుని లింగ స్వరూప 

మునందారాధించుచున్న వారు, నీ వైతేనో మూ ర్రియందారాధించుచున్నావు. కావున 

మూర్రిపూజకంటె లింగారాధనము (శేష్టమగుటం జేసి కృష్ణార్దునులకు (పతి సమ 

యమునందు విజయము చేకూరుచున్నది” ఇందువలననే “ధిగ్గామ మశివాలయమ్” 

అను [ప్రమాణము ననుసరించి (పతి [గామమునందు పుణ్య క్షే తములందును దేవ 

తలు గాని మహర్షులు గాని శ్రిరామచందు(డు మున్నగు మహాపురుషులు గాని ఆల 

యములలో లింగములను (పతిష్టించిరను నంశము సుపసిద్ధ మై యున్నది. 

లింగస్వరూపము _ పరమేశ్వరుని పంచవింశతి లీలా విగహములలో 

మొదటిది కావున బహ్మవిష్షువులు కలహించినపుడు శివుండు లింగస్వరూపముతో ' 

సాకుత్కరింవవలసినవాడ య్యెను. 

“లీయతే గమ్యతే యస్మిన్ -యతః సర్వం చరాచరమ్” 

“పపంచమంతయు పళశయకాలమున దాగియుండుటకు నెలవగునదియు 

(1-18) 



192 శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము: 

ఇందువలననే హంసోపని షత్తునందు 

“ఏషో2ఒసౌ పరమహంసో భానుకోటి పకాశో యేనేదం వ్యాప్తం తస్యాష్టధా 

వృత్తి ర్భవతి” 

“కోటి సూర్యులతో సమానముగ (పకాశించువాడు, జగమునంతయు వ్యాపిం' 

చువాడు, పరమహంసయు నగు పరమాత్మ _ ఎనిమిది విధములగు స్వరూపవృత్తి 

గలవాడు.” 

మణియు జీవాత్మకు వై రాగ్యము హృదయపుండరిక మధ్యమున నేర్పడును. 

హృదయకమలము యొక్క.  కేసరమునందు జా గదవస్థయు, క ర్రిక యందు 

స్వప్నావస్థయు హృదయకమల మధ్యగత చిదాకాశములోని జ్యోతిర్రింగమున 

సుష ప్రియు సంభవించును .” 

ఇట్లు చేతనుల గాఢనిదా సమయమునకు ఆధారమగు దహరాకాశము శివ 

లింగ స్వరూపమగుట (పసిద్ధ మై యున్నది. 

ఒకవేళ నిట పరమేశ్వరుడు లింగస్వరూపుడు కాడనినచో - హృదయ 
కమలమున కేసరము కర్ణిక మధ్య పదేశముదక్క-_ నాలుగవది లేనందున “లింగే 

సుష ప్రిఃొ అను వాక్యము సార్థకము కాకుండును. కావున సమ స్తజీవ సుషుప్తి కాల 

నివాసముగా చెప్ప(బడిన శివలింగము పర(బహ్మంబని విశ దార్హము. 

“ఉమా సహాయం పరమేశ్వరం [పభుమ్” అని కై వల్యమునందు “బుతగ్ం 

సత్యం పరంబహ్మ పురుషం కృష్ణపింగ ళమ్” అని యువనిషదంతరమునను 

సాకారరూపము  ప్రతిపాదింప(బడినట్టు “తమాదిమధ్యాంతవిహీన మేకం. విభుం 

చిదానంద మరూప మద్భుతమ్” అని శుత్యంతరములందు నిరాకారత్యము నిరూ 

పింప(బడియున్నది. కావున చిదంబరశ క్రివిశిష్టండగు పరమేశ్వరునకు లింగ 

స్వరూపము విహితమగుచున్నది గదా! 

శో “ఆధారే కనక పఖ్యం-- హృదయే విదుమ పభమ్, 

[భూమధ్యే స్పటికచ్చాయం--లింగం యోగీ విభావయేత్” 

“*స్పివోషాసకు,;డు తన దేహములోని ఆధారచ్మ కమునందు బంగారు వన్నె 
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గలదిగాను హృదయమున పగడపుకాంతి గలదిగాను [భూమధ్యమున స్పటికమయ 

ముగాను శివలింగమును భొవింపవలెను.”” 

ఇవ్విధము సాకారు(డు నిరాకారుడు నగు మహేశ్వరుని లింగ స్వరూప మే 
సాధకులకు ధ్యానమునందు పూజనాదులందును విహిత మెనద నియు చేతునులందరి 

ననుగహించు పరమేశ్వరుండు జీవహృదయమున సహజలింగ స్వరూపముతో 

సన్నిహితుండగుననియు తేటపడుచున్నది. 

పరమేశ్వరుని సాకారునిగానైనను నిరాకారునిగానై నను ధ్యానించుటకు 

పూజించుటకు నీ మహాలింగ స్వరూపమే ముఖ్యమైనదని మహాభారతములోని 

[దోణపర్వమునందలి అశ్వత్థామ? గురించి వేదవ్యాసుని వచనము విశదపజచు 

చున్నది. 

కో జన్మకర్మ త పోయోగా- స్తయో సవ చ నిర్మలాః | 

తాభ్యాం లింగేఒర్చితో దేవ- స్వ్వయా౬ఒర్భ్బాయాం యుగేయుగే ॥ 

“అశ్వత్తామా గ కృష్ణార్హునులయొక్కుయు సీయొక్క యు జననము పప్మిత 

మైనది. మరియు కర్మాచరణ, ఉపాసన, ధ్యానము ఇత్యాది యోగములన్నియు 

నిర్ణోషములేను; కాని కృష్ణార్జునులు (పతియుగమున మహాదేవుని లింగస్వరూప 

మునందారాధించుచున్న వారు, సీవెతేనో మూ ర్రియందారాధించుచున్నావు. కావున 

మూర్రిపూజకంటె లింగారాధనము (శ్రష్టమగుటం జెసి కృష్టార్దునులకు (పతి సమ 

యమునందు విజయము చేకూరుచున్న ది” ఇందువలననే “ధిగ్గామ మశివాలయమ్” 

అను [ప్రమాణము ననుసరించి (పతి గామమునందు పుణ్యక్నే తము లందును దేవ 

తలు గాని మహర్షులు గాని శ్రీరామచందు (డు మున్నగు మహాపురుషులు గాని ఆల 

యములలో లింగములను (పతిష్టించిరను నంశము సు పసిద్ద మె యున్నది. 

లింగస్వరూపము _ పరమేశ్వరుని వంచవింశతి లీలా వ్మిగహములలో 

మొదటిది కావున (బహ్మవిష్ణువులు కలహించినపుడు శివుండు లింగస్వరూపముతో 

సాక్షాత,_రింవవ లసినవాడ య్యెను. 

“తీయతే గమ్యతే యస్మిన్ -యతః సర్వం చరాచరమ్” 

“పపంచమంతయు (పళశయకాలమున దాగియుండుటకు నెలవగునదియు 

(1-18) 
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సృష్టికాలమున నామరూప విభాగార్హ మగుటకు కారణమగునదియు లింగ మన; 

బడును. ఐతే తన నారాధించువారికి మహాలింగ స్వరూపమును కన(బజచి భక్తులకు 

వరముల నొసగునపుడే గంగాధరత్వాది రూపము కలవాడగుచున్నవాడు. ఇంతియే 

గాక పరమాత్మ వాత్సల్యజలనిధి యగుటచే జీవుల నుద్ధరించుట కే హృదయమున 

సూమ్ముతిసూక్ష్కమెన జ్యోతిర్మయమగు లింగస్వరూపముతో నివసించు వాడని 

చెప్పుట ముమ్మాటికి నొపారుచున్న ది. 

మహాలింగము హృదయ పుండరీక మధ్యవ ర్రియగుటచే సూజ్మా తిసూక్ష్మ 

మగునది. అవిరక్తుని హృదయమున భోగస్టానములు సుఖదుఃఖ భోగ సాధనము 

లును దాగియుండునవి. విరక్తుని హృద యమునందై తేనో పీయములగు పుత 

విత్తాదులకన్న నతి పియము చిదంబరాత్మకమునగు పరశివ స్వరూపమె |వకా 

శించునది. 

ఇట్టి మహాలింగ మే స్టూలతనువునందు ఇష్ట లింగ మన( బజగి సూక్మశరీర 

మునందు ప్రాణవాయువుతో నవినాభావమును పొందు శివపంచాక్షరీ పంతము 

ననుసంధించుటగా [పాణలింగమనంబడుచు కారణశరీర సన్నిహితమగు దహరా 

కాశమున పరమానందమె నివసించు భావలింగముగా పేర్కొ_న(బడుచున్నది. 

అందువలననే క్రియాసారమను |గంథమున “శ్రీ నీలకంఠ భగవత్పాదుల వారు 

దహరాధికరణమును భావలింగోపాసన పరముగా నిర్ణయించి” రని వాయ(బడి 

యున్నది. 

సూ. “ఇతర పరామర్శా త్స ఇతి చేన్న అసంభవాత్” 1-8-17 

“అథ య ఏష సంపసాడో౭స్మా చ్చరీరా త్సముత్తాయ పరం జ్యోతి 

రుపసంపద్య స్వేన రూపేణాభినిష్పద్యతే ఏష ఆత్మేతి హో వాచ" 

ఇ(ట సం పసాదశబ్దముతో జీవాత్మ పరామర్శింప(బడుచున్న వాడు. కావున 

దహరాకాశము జీవుడే యగునని శంకించునెడ. వూర్వో క అపహత పాష్మత్వాది 

లక్షణములు జీవునియందు సంభవింపనివగుట(జేసి దహరాకాశము తదంత 

ర్య ర్రియు పర మేళ్యరు(డేను. 

నూ. “ఉత్తరా చ్చే దావిర్భూత స్యరూపస్తు” 1-318 
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ఛాంధో గ్యమునందు తరువాత గల పజాపతి వాక్యము. 

“య ఆత్మా౭పహత పాప్మా, విజరో విమృత్యు ర్విశోకో విజిఘత్సో౬ఒపి 

పాసః సత్యకామః సత్యసంకల్పః సో౬న్వేష్టవ్యః స విజిజ్ఞాసిత వ్యః, స సర్వాన్ 

లోకా నాప్నోతి సర్వాంశ్చ కామాన్, యస్త మాత్మాన మనువిద్య విజానాతి” 

ఇందు చెప్ప(బడిన లక్షణములు జీవాత్మను బోధించునవి. మరియు జాగ 

త్స్యష్న సుషపులన(బడు నవస్టలయందు వ ర్తించుట బీవలక్షణమే గదా! 

ఎటన6గా ? 
ర్త 

“య ఏషోఒక్షిణి పురుషో దృశ్యతే ఏష ఆత్మేతి హో వాచ” 

జాగదవస్థ. 

“య ఏష స్వప్నే మహీయమాన శ్చరతి ఏష ఆత్మెతి హోవాచ” 

స్వప్నావస్థ. 

“తద్యతై తత్ స సుప్తః సమస్తః సం పసన్నః స్వప్నం న విజానా 

త్యేష ఆత్మేతి హోవాచ సుమ ప్హ్యవస్థ. 

ఇందువలన దహరాకాశము జీవుండే యనునెడ _ జీవునకు అనాదికాలము 

నుండి చెయంబడు కర్మలవలన నగు కశంకముల సంబంధముచేత నేర్పడు శరీర 

ములందు అపహత పాష్మత్వాది లక్షణములు మలుగుపడి యుండును. ఎప్పుడు 

శివోపాసనవలన శివానుగహపాతుడై పరంజ్యోతి (శివు) న్మాశయించిన పిమ్మట 

సహజము నవహతపాప్మత్వాది లక్షణ విశిష్టము నగు రూపమును కనుగొనునో 

అప్పుడు ము క్రజీవుండగును. ఇట్టివాడే (పజావతి వాక్యమునందు | పతిపాదింపబడు 

చున్నవాడు కాని సంసారియగు బద్దజివు (డు కాజాలడు. 

దహరాకాశమైతేనో - సత్యకామత్వాది కల్యాణ గుణములు మజుగుపడ 

నిదియు సహజములగు అపహతపాప్మత్వాది లక్షణములు గలదియు నగును కావున 

నిట బద్ద జీవు(డుగాని ము క్రజీవుడుగాని దహరాకాశముగ నిరూపింపంబడుచు 

లేడని సారాంశము. 

సూ. “అన్యార్థశ్చ పరామర్శః” 1-8-19 
అట్టు ఐనచో జీవుని పరామర్శ యెందుకన(గా ? 
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“అస్మా చ్చరిరా త్నముతాయ పరంజ్యోతి రుపసంపద్య స్వేన రూ పేణాధి 

నిష్పద్యతే అనుచో దహరాకాళ్ట శబ్దముతో పరంజ్యోతిగ నిర్దేశింపంబడు పర 

మాత్మ నా్రయించియే తన రూపమును పొందుట యను జీవ మహిమను చాటుట 

కయే జీవపరామర్శ చేయబడినది కాని దహరాకాశము జీవుండనుటకు కాదని 

సూూతార్థము. 

సూ. “అల్ప [శతే రితి చే త్తదుకమ్” 1820 
““దహరాకాశము మిక్కిలి సూక్ష్మమగుట (జేసి ఆందు పరమాత్మ నివసిC 

చుట పొసగదని శంకించునెడ “*“వ్యోమవచ్చు” అను స్య్నూతముయొక్క_ వివరణ 

యందు ఆకాశమువలె సర్వమును వ్యాపించువాడు పరమాత్మయని నిర్వ చింప( 

బడినదని సూ తార్భము. 

సూ. “అనుకృతే స్తస్య చ” 1-7-21 

జీవాత్మ దహరాకాశ మన(దగు పరంజ్యోతియగు పరమేశ్వరు ననుసరిం 

చుట (వతియందు కనంబడుచున్న యది. 

“నైనం "సేతు మహోర్యాతే తరతో న జరా న మృత్యు ర్నశోకో న సుక్ళ 

తం, న దుష్కృతం, సర్వే పాప్మానోఒతో నివర్తంతే, అపహత పాప్మా హ్యేష 

(బహ్మలోకః, తస్మాద్వా ఏతం సేతుం తీర్వా అంధః సన్న నంధో భవతి, విద్ధః 

స న్న విద్లో భవతి, ఉపతాపీన న్ననుపతాపీ భవతి, తస్మాద్వా ఏతం సేతుం 

తీరా అపి నక్ష మహరేవాభి నిష్పద్యతే, సకృద్విభాతో హ్యేష (బహ్మ లోకః” 

“సర్వావధియగు దహరాకాశము నహోరా[తములుగాని జరామృత్యు దుఃఖ 

ములుగాని సుకృత దుష్క్కృతములుగాని ఆ్మ్యశయింపవు. పాపములన్నియు తొల 

గును కావున నీ దహరాకాశము అవహతపాపష్మ యనంబడును. ఇట్టి దహరాకాశ 

మును కనుగొనినవాడు [గుడ్డివాడైనను చూపుగలవాడగును. బాధితుండైన నవాధి 
తు(డగును. పరితాపము గలవాడైనను లేనివాడగును. మరియు (ప్రకాశము లేనివా 

డైనను కలవాడగును. [బహ్మలోకమన(దగు నిట్టి దహరాకాశము సకృత్ సాక్షా 
త్కరించునెడల ఎవ్పుడును మణుగుపడునది కాదు.” 

అనుచో దహరాకాశము బొతుగా పావములు బేనిదె ఎలకాలము | పకాశము 
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కలిగియుండుట (జేసి యద్దానిని పొందినవారికి పాపకార్యములగు నంధత్వాదులు 

.శీేకుండుటయు నిరంతర (పకాశము ఏర్పడుటయు గమనింప(దగినవి. 

కావున దహరాకాశ్నదష్టలకు నపహత పాష్మత్మాది ఫలములు చేకూరుటచె 

దహరాకాశముతో సమానమగు |పతివ త్తి యను యనుకృతి సంభవించు చున్నది. 

ఇందువలన నట్టి యనుకృతి _ జీవేశ్వర భేదమునందే పొసగునది కావున 

..చహరాకాశము జీవుడు కాదని సారాంశము. 

సూ. “అసి చ స్మర్యతే” 1.6-22 

మతియు స్మృతులయందు నివ్విషయము బాగుగా నిరూపింవ(బడినది. 

“ఈశ్వరః సర్వభూతానాం _ హృద శేఒరున తిషతి” గీతావాక్యము. 
(a చు థి 

“అర్జునా ? [పాణులందరి హృదయమున దహరాకాశమునందు పర మేశ్వ 

“రుడు మహాలింగ స్వరూవముతో సనివసించువా”డని గు ర్రెరుగుము ! 

“తమేవ చాద్యం పురుషం (పపద్యే” గీతావాక్యము, 

““సర్వ|పథము(డగు నా మహాపురుమనే నేను శరణు(బొందుచున్నాను.” 

“తతో౭వ్యయాత్మా స హరిః - స్యహృత్పంకజశాయినమ్, 

దర్శయామాస దేవానాం - మురారి ర్హింగ మైశ్యరమ్" 

వామన పురాణము. 

“నిత్య స్వరూపము గల నారాయణు(డు కమలమువంటి తన హృదయ 

మున నివసించు శివలింగమును దేవతలకు చూపెట్టినవాడయ్యెను.” 

“అథవా పరమాత్మానం--పర మానంద విగహం ] 

.గురూపదేశా ద్విజేయం-పురుషం కృష్ణపింగళమ్ || 

1బహ్మ |బహ్మపురే గార్డి 1 - దహరాబ్ద ఖ మధ్యమే | 

అభ్యాసాత్ సం|పపశ్యంతి- సంత స్వ్వంచ తథా కురు ॥ 

“సర్వాతీతమగు ఆనందము స్వరూపముగా గలిగి కృష్ణపింగళ వర్ణము గల 
ల ణి 
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పరిపూర్చుండగు పరమాత్మను (బహ్మపుర మనంద గు హృదయ కమలములోని. 

దహరాకాశ మధ్యయందు నిత్యశివారాధనము( దగు కమాభ్యాసమువలన సత్పురు 

షులు కనుగొనువారు కావున నో గార్ల! సీవుగూడ నట్టు చేయుము 1" అని. యాజ్ఞ. 
ఇల్ల అక్ష a అల్ల వల్కు్యుండు స్వధర్మ పత్నియగు గార్లికి నుపదేశించినవాడు. 

ఇట్టి హృదయకమల స్టితమగు స్వరూపమును గురూపదేశమున గాననగు. 

ననియు గురూపదిష్టు(డు కమాభ్యాసమునశేసి (బహ్మదర్శనము6 జేయ(జాలు 

ననియు సారాంశము. 

(పమితాధికరణము 

ఉపాస్యమైన దహరాకాశము మహాలింగ స్వరూపంబని ఛాందోగ్యమున 

నిర్ణయింపంబడినది. ఇట్టి యంశమునే ధృవపజచు కఠవల్రీ విద్యయందలి యను 

వాదమును తెలుపున దీ (పమితాధికరణము. 

సూ, “శబా దేవ (పమితః” 12.22 

కఠవలీ వాక్యము 
ర £ 

“అంగుష్టమ్మాతః పురుషో మధ్య ఆత్మని తిష్టతి, 

ఈళానో భూతభ వ్యన్య_న తతో విజుగుష్పతె” 

“భూత భవిష్య ద్వ ర్రమాన [ప్రపంచమును శాసించువాడును ఈశాన శబ్ద 

రూఢివాచ్యుండును ఆంగుష్ట మాతు (డు నగు పరమాత్మ - జీవాత్మలో నుండు 

వాడు. కావున స్వహృదయమున నంగుష్టమ్మాతమగు శివలింగమును కనుగొని 
నందువలన నిజరూపజ్ఞానము కలవాడగును” అనగా పరమాత్మ దర్శనము ఐన 

పిమ్మటనే జీవునకు నిజ రూపము మటుగుపడజాలదనియు నిరాయాసముగ గోచ 

రించుననియు వివేకము. 

ఇ(టె నం గుష్టమ్మాతు(డు పరమాత్మయా ? జీవాత్మయా అను సందేహ 

మును పురస్కరించుకొని (పశ్నింపంబడుచున్నది. 

(పశ్న ; జీవాత్మయని చెప్పనగును. ఎందుకనగా ? 
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“స విశ్వరూప స్ర్రిగుణ స్రివర్మా - పాణాధిపః సంచరతి 

స్వకర్మ భిః, 

అంగుషమా(తో రవితుల్యరూపః- సంకల్పాహంకార 

సమన్వితో యః.” 

“విశ్య్వమునందలి దేవ మనుష్యాది రూపములను వరుసగా పొందువాడగు 

చె విశ్వరూపుండ నియు స త్త్వరజ స్తమోగుణముల నధిష్టించి యుండువాడగుట( 

జేసీ |తిగుణు(డనియు స్వర్గ మర్త్య పాతాశములందు సంచరించువాడగుటవలన 

శ్రివర్మ యనియు [ప్రాణవాయువు నిందియములను నియమించు కతన | పాణా 
ధివు+డనియు పేర్కొనంబడు జీవాత్మ - స్వకృతకర్మవశమున ననేక జన్మల. 

బొందుచుండువాడు. మరియు బొటన (వెలంతవాడై సూర్యు డాకసమున వలె 

స్యదేహమునందు( |బకాశించుచు సంకల్పముతోడ నహంకారముతోడను పవ రించు 

వాడు.’' 

ఈ వాక్యమునందు జీవాత్మ యంగుష్టమ్మాతుండని _పసిద్ధము గదా! “మధ్య 

ఆత్మని” అనుచో దేహమునడుమ నుండువాడని యర్థము గావున పర మేశ్వరుండు 

సర్వవ్యాపకుండ గుట(జేసి పరిచ్చిన్న మగు అంగుష్ట మ్మాతత్వము (పరమాత్మకు) 

పాసగకుండును గదా? 

ఉతరము: ఇంట నంగుష్టమ్మాతుండు పర మేశ్వరుండే నని చెప్పుట 

సమంజసము. “ఈశానో భూతభవ్యస్య” అనుచో సర్వేశ్వర త్వ లక్షణము గల 

ఈళాన శబ్దము [పతిపాదింపంబడినందున ““అంగుష్టమాత” పదమును పరమాత్మ 

పరముగ నిరూపింపవలసియున్నది. 

తగ 

స ర్వైశ్వర్య సంపన్న కః సర్వేశ్ళరః శంభు రాకాశమధ్యే” ఇత్యాది | శుతి 

వాక్యములు శివునకు గల స ర్వేశ్వరత్వ లింగమును సమర్థించుచున్నవి మజశియు 

భూత భవ్యశబ్దములతో నిర్వచింప(బడు |పపంచము సంకుచితము కానిదగుట( 

జేసి అసంకుచిత మైన జగమును శాసించు నధికారము పరమేశ్వరునకే ఉపపన్నం 
బగునది. 

ఈశాన శబ్దము “ఈశ్వర ః శర్వ ఈశానః” అను నిఘంటువాక్యము. బట్టి 

పరమేశ్వరునకు నధిధాన వతిరూపమగునది. 
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“కాసించువాడు” అను యౌగికార్గము ననుసంధించు భూత భవ్యపద ముం 

డుట(జేసి ఈకానపదము శివపరము కాదనునెడ _ శబ్దమును వినుటతోడనే 

స్పురించు శివపర మైన రూఢ్యర్థ మును [గ్రహించుట అనివార్యంబగునది. 

భూతభవ్య జగమును కాసించుట యను లక్షణము “ఈశానో భూత 

భవ్యస్య” అను వాక్యము( దగు నర్గ్భమును కనుగొనిన పిమ్మట బోధపడును 
గావున శబ్బ శ్రవణమాతమున త్వరలో [పబోధమును కలిగించు ఈశాన శబ్దము 
వలననే ఇష్టార సిద్ధి యేర్చడునని సూతగత మైన ఏవకారము విశదపజచుచున్నది. 

ఇట శ్రీ భాష్యకారులు : 

“ఈళానో భూతభవ్యస్య” అను వాక్యమువలననే యని “శబ్దాదేవ” అను 

దానికి నర్థము! జెప్పినవారు, *“'దేహేందియాదులను నియమించు జీవుడు” అను 

నర్థమును నిరాకరించుటకు “భూత భవ్యస్య” అను వదము పయోగింప(బడిన 

దని వార యాశయము. 

ఇదియు నదికాదు, ఎట్టనంగా 7 

భూతభవ్యశాసన లింగము ఈశాన శబముకన్న దుర్చల మను నుద్దేశ 

ముతో “శబ్దాదేవ" అను ఏవకారమును స్మూతకారుండు నుపయోగించినవాడు . 

ఈకాన శబ్దము వలననే యని చెప్పునెడ విష్ణపరత్వము సమర్దని యము 

కాజాలదని భావించి ఈశ త్వము, జెప్పు శబ్రమువలన యని యాౌగికార్డ మును పది 

[(గహించిరి. 

ఇట్లు శ్రీవారు శమపడి చెప్పిన సందర్భము ఘట్లకుటీ |వభాత న్యాయ నాల భి వ ఫ్ర 
ముగ సీశానశబ్దవాచ్యుండగు పరమేశ్వరునే సమర్గించుచున్న యది. 

ఏతత్పూ తము దక్క నితర సూ తములలో [బ్రహ్మమునకు వి శేష 

నామధేయము లేమింజేసి [వకృత సూ తములోని “ఈశాన” యను విశేషాభి 

ధానముతో మొతము మీమాంసయందలి “సత్” “ఆత్మ” “బహ్మ” ఇత్యాది కబ్ద 

ములు ఛాగపశున్యాయమున శివపరములగునవి విశదమగుచున్నందున |బహ్మ 

మీమాంసా శాస్త్రము శివేతర దేవతల. (బతిపాదించునది కాదని తెలియునది. 
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అంగుష్టమ్మాతత్వము పర మేశ్వరున కెట్టు పాసగు నను యాశంకకు సమా 

ధానముముగ దిగువ సూ|తము నుదాహరించినవారు. 

సూ. “హృద్య పేక్షయా తు మనుష్యా ధికారత్యాత్” 1-38.24 

పస్తుతః పర మెశ్వరుండు పరిచ్చేదము (కొలత) లేనివాడేయెనను మానవ 

హృదయము అంగుష్టమ్మాత మగుట(జేసి పర మేశ్వరుండు నంగుష్టమాతు(డని 

చెప్పంబడినది. ఉపాసనాశాస్త్రము ముఖ్యముగా మానవుల. గూర్చి విధింపంబడినం 

దున మానవ హృద యమంతటి స్వరూపమును వరమకరుణా సంపన్నుడగు పర 
మెళ్వరుండు మానవులు గావించు నుపాసనలు సిద్దించుట కై - దాల్చువాడు. 

గజ తురగాదుల హృదయము ఏకవిధ పరిమాణము లేనిదగుటచే మానవ 

హృదయము ఆంగుషమా(త మగుట చేతను పరమాత్మ యంగుష్టమా(తు(డని 

చెప్పబడెను. 

బొటన [వేలుతో సరిదూగునది శివలింగ మగుట (జేసి హృదయములోని 

దహరాకాశము లింగస్యరూ పమగుట నుపాసకుల హృదయమున పర మెళ్వరుండు 

జ్యోతి ర్లింగ స్వరూపముతో విరాజిల్దువాడని [గహించునది. 

ఇ య్యధది నిర్గుణ బహ్మ వాదులకును విరుద్ధ ము. ఎట్టన6గా? “ఈశాన” 

ఆను నభిధానము ఇందు విశదికరింపంబడుటచే లింగ స్వరూపంబగునని నిరూపింప( 

బడినందునను ఎట్టి నామరూపములు లేనట్టి నిర్గుణ (బ్రహ్మమును పూర్వోక నామ 

రూపములు సమర్థించునవి కొజూలవు గదా! 

'దేవాధికరణము 

“ పమితాధికరణమున పర మెశ్వరోపాసనయందు మనుష్యులకు అధికారము 

కలదని “మనుష్యాధికారత్వాత్” అను సూత్రము వలన నూచింపంబడినది గదా! 

ఐతే “తతో దేవా ర్కుదం నాపశ్యన్, తే దేవా ర్ముదం ధ్యాయంతి” అను నథర్య 

శిరోవాక్యమున తెలియంబడు దేవతలు చేయు పర మేశ్వరోపాసన మెట్టు పొసగు” 

నను అశంకకు సమాధాన మీ సూతము. 

సూ, “తదుపర్యపి బాదరాయణ; సంభవాత్” 1-8-25 
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_పశళ్న: కర్మాచరణము ననుసరించి ఆ యా రూపములను తాత్కాలిక 

ముగ పొందుచు సహజమైన ఒకానొక ఆకారము లేనివారగుటచే విగహము గల 

వారే పూజాస్తోత ధ్యానాదుల నొనర్చ నర్హులగుట(జెిసియు దేవతలకు శివోపాన 

నము(జేయు సామర్థ్యము లేదని విశదమగునది. మజియు దేవతల నివాసము శివ 

పదంబు నొకటే యగుటచే వారు పరమేశ్వర స్థలమును కోరువారు కారు. ఇంతియే 

గాక నువనయన సంస్కార పూర్వక వేదాధ్యయనము వారికి విధింప౧బడ 

కుండుటవలన వేదము( జదువనిది వేదార్గమును విచారించుట పలనుపడదు గావున 

వేదార్థ పరామర్శ లేనిది వేదాంత [శపణము కూడదు గావునను (దెవతలకు) [(బహ్మ 

జ్ఞానము సంభవింపదు గదా! ఇత్యాది సందర్భము వలన వారికి బప నో పాసనము 

నందధి కారము లేదని యంగీకరింపవలయును కాదా? 

ఉత్తరము : దెవతలును |బహ్మోపాసనమునందధికారము గలవారు, 

ఎట్టన(గా? పర మేశ్వర పదప్రాప్తి నంబడు మోక్షము నవ్వారికిని కావలసిన 

దేను ఉభయుల నివాసమొక్క-_టి కాజాలదు. స్వర్షశబ్బము సుఖవాచకంబైనను 

[పకరణవశమున వి శేషార్టమును తెలుపునది. 

పర|బహ్మం౦బగు శివుని స్థానమైతేనో పునరావృత్తి రహితము నిరతిశయము 

నగు సుఖము స్వరూపముగ కలది యగును. తారతమ్యము ఆవధి మున్నగు వికా 

రములతో కూడిన సుఖము గల స్థలమున నుండు దేవతలు _ అనవధికము అను 

త మము నగు వర మేశ్వర స్థానమును కోరుట సహజము గదా! దేవతలకు వేదా 

ర్భము వేదాధ్యయన మవసరము లేకయే స్పురించునది అథవా పూర్వజన్మమున. 

చదువంబడిన వేదముందగు నర్భమును విస్మరింపని వారగుటచే శివోపాసనమునకు 

వలయు పాండిత్యము కలిగినవారు దేవతలని చెప్పవలెను. మజియు శాస్త్రము దేవతా 
మానవ సాధారణముగ (బప నో పాసనమును విధించునట్టిది కావున దేవల తకును. 

పరమేశ్వరోపాస నయందధికారము గలదని తేటవడుచున్న యది. 

సూ. “విరోధః కర్మణీతి చేన్న, అనేక 

(పతిపత్తె ర్హర్శనాత్ 1-8-26 

పళ్న: అనేక (పదేశములందు నాకే సమయమున గావింపంబడు యజ్ఞ 

యాగాది సత్కర్మ లలో నాహ్వానింపంబడు దేవతలకు ఒకానొక విగహము కల 
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దని యంగీకరించునెడ నవ్యారికి సర్వత నాకే తడవ యజ్ఞాది సన్నిధి సరిపడని 

దగుటచే కర్మాచరణమున విరోధము ఏర్పడును గదా? 

ఉతరము : సౌభరి మున్నగువారు విగహము కలవారై న నేక కాలమున 

ననేక [పదేశములందు (పవేశించుట సుపసిద్దము. మజియు |బహ్మోది దేవతలు 

శరీరేయ్యదియాదులు కలవారై ఆయా స్థానములందు భోగ భేదములతో నివసింతు. 

రని వేదమూలకములగు పురాణేతిహాసములందు విశదీకరింప(బడినది. 

ఇందుకు మహాభారత వచనము తార్కాణముగ తెలియ(దగినది. 

లో ఆత్మనో వె శరీరాణి - బహూని మమజేశ్వర | 

యోగే కుర్యా దృలం (పాప్వ - తైశ్చ సర్వాం మహీం చరేత్॥ 

“యోగిపురుషుండు యోగబలమున బహుశరీరములలో (పవేశించి సమస్త 

భూమండలమును సంచరించువాడు. " 

అల్ల సూ, “శబ ఇతి చే న్నాతః |పభవాత్ 

పత్యకానుమానాభ్యామ్” j-8-27 

[ప్రశ్న : మీరు చెప్పినట్లు కర్మ విరోధము లేకున్నను ఇం దాది వైదిక 

శబ్దమునకు విరోధము సంభవించును. ఎట్టన(గా? దేవతలు విగహము గలవారని 

యంగీకరించునెడ నవయవములు కలిగియుందురని చెప్పవలసివచ్చును. అట్టి 

తతి “ఎద్ది సావయవమో అద్ది యనిత్యము” అను నియమము ననుసరించి దేవ 

తల శరీరములు నిత్యములు కాజాలవని బోధపడును. కావున జనన మరణాదులు 

నవ్వారికి ననివార్యములగుచున్నయవి. ఐతే దేవతలు జన్మించుటకు ముందు 

మరణించిన తరువాతను ఇంద్రాది వై దిక శబ్దములు సార్థకములు కాకుండును. 

ఆథవా అనిత్యములని చెప్పవలసివచ్చును. పౌరు షేయములు గూడ నగును. 

ఫౌరుషేయములని యంగీకరించునెడ విధి నిషేధ వాక్యములు (పమాణములు 

కాజాలవు. ఇట్టి వాక్యములందు చెప్పబడిన సత్కర్మలున్ను ఫల పదములు, 

కాకుండును. 

ఇత్యాది సందర్భము ననుసరించి వై దికళబ్ద విరోధములను పోనాడుట కై 

. దేవతలు విగహము లేనివారనియే నిరూపింపివలసియుండును కాదా? 
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ఉత్తరము : ఇందాది వై దికశబ్దములు వ్య క్రివాచకము లగునెడ మీరు 

చెప్పినట్టు అర్జ రాహిత్యము అనిత్యత్వాదులును చేకూరునని మేము నంగికరింతుము. 

గవాదిశబ్దములవలె నిందాదిశబ్దములును త తదాకారములను మ్మాతము చెప్ప 

సట్టివి. మజియు వెద్మపోక్తములగు ఇం దాది శబ్దముల యుచ్చారణమాతమున 

నిందాది వ్యక్తులు సృజింప(బడువారు. 

కుమ్మరి తనలో స్పురించు ఘటాది శబ్దముల వలన ఘటాద్యాకారములను 

స్మరించి ఘటాదులను నిర్మించునట్టు [బహ్మదేవుండును పూర్వ కల్పములందు 

ఇందాది దేవతలు నశింపగా పిమ్మట కల్పాదులలో వై దిక ఇందాది శబ్దముల 

వలన తత్తదాకార విశేషములను భావించి మరియొక ఇం్యదాది దేవతలను పుట్టించు 

వాడు. కావున ఇం దాది వ్యక్తులు నశించినను ఇం_దాద్యాకార ములు నశింపనందున 

తత్రద్వాచక శ బ్దములన్నియు నిత్యములగున వి. ఇందువలన వె దీకశబ్బమునకు 

ఎట్టి వికోధంబు గానరాదని తెలియునది. ఏతన్నిర్వచనమునకు దిగువ |శుతి 

స్మృతులు [ప్రమాణ ములగుచున్న యవి. 

“వేదేన చూపే వ్యాకరోత్ , సత్రా. సతీ (పజాపతి సృ భూరితి వ్యాహరత్స 

భూమి మసృజత” "| శుతివాక్యము. 

“చతుర్ముఖు(డు వెదగత శబ్రములతో వ్యక్తుల! దెలుపు నామరూపముల 

నేర్పజచెను. ఎట్టన(గా? |పజాపతి “భూః” అని యుచ్చరించుట తోడనే భూమిని 

పుట్టింప (గలి గెను.” 

Al సర్వేషాం చ స నామాని - కర్మాణి చ పృథక్ .పృథక్, 

వేదశ బ్లేభ్య ఏవాదౌ _ పృథక్ సంస్థాశ్చ నిర్మ మే॥ 

“పజాపతి - వేదగతములైన శబ్దములనుండియే దేవ మానవాది వ్యక్తు 
లకు దగు నామరూపములను వేరు వేరు కరవ్యములను నివాసములను నిర్మింప. 

గలిగి నవాడయ్యెను.” 

సూ. “అత ఏవచ నిత్యత్వమ్” 1.8.28 

(వళ్న * వేదము నిత్యము అపొరు షేయంబగునేని విశ్వామి తుడు 

మున్నగువారు మంతదష్షలని చెప్పుట పౌసగదు గదా! 
(A 
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ఉత్తరము : బ్రహ్మ దేవుడు - పూర్వకల్పములందు నశించిన విశ్వామి తా. 

ధుల యాకృతి విశేషములను వై దికళబ్దాధారముగా స్మరించి తాదృశ స్వరూప 

ములు గల విశ్వామి[తాదులను శ క్రివిశేషములతో కూడినవారిగ |పకృత కల్పము. 

లందు పుట్టించువాడు. కావుననే విశ్వామితాది మహర్షులు గురుసన్ని ధిని వేదాధ్య 

యనము లేకయే సర్యమం|తముల( జదువువార గుదురు. ఇట్టిత టి విశ్వామ్మితాదులు 

మం(త|దష్టలని చెప్పుట సమంజసంబగును. మరియు వేదనిత్యత్వాదులకు ఎట్టి 

భంగమున్ను చేకూర(జాలదు. 

సూ. “సమాన నామరూపత్యా చ్చావృతా వప్యవిరోధో 

దర్శనా తృ్మంతేశ్చ"” 1_8_29 

వళ్న: మహా పళశయమున వేదము [(బహ్మాదిదేవతలున్ను నశింతురు. 

గావున ఇ౦( దాది వైదిక శబ్దములు నిత్యములెట్టగును? 

ఉత్తరము : (ప్రకృత సృష్టియందు దేవమానవాది విశషవ్యక్తులు పూర్వ 

సృష్టిలో గల నామరూపములతో సమానములగు నామరూపములు కలిగియుందురు. 

అందువలన వేదనిత్యత్వవిరోధ మేమియు లేదు. ఎట్టన6గా? సర్వజ్ఞుండు, సర్వశక్తి 

మంతుడు, విద్యాధిపతి, ఆదికర్తయు నగు పరమేశ్వరుడు _ పూర్వ పూర్వ 

(పపంచమును స్మరించియే మరియొక (ప్రపంచమును నిర్మించువాడు, మరియు 

వేదముల(గూడ పూర్యరచనానుకూల |వగతి యుండునట్లు పుతకల్పు(డగు చతు. 

ర్ముఖున కుపదేశించువాడు. 

ఇందుకు (పమాణములు. 

“సూర్యాచం దమసా ధాతా యథావూర్వు మకల్పయత్ , 

దివంచ పృథివీం చాంతరిక మధో సువః (శు. 

“యో |బహ్మాణం విదధాతి పూర్వం - యోవై వేదాంశ్చ 
(పహిణోతి త స్మె” (శు, 

లో అపఏవ ససర్షాదౌ - తాసు వీర్య మవాసృజత్, 

తదండ మభవ ద్దైమం - సహ సాంశు సమపభమ్ [1 



206 శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

తస్మిన్ జజైే స్వయం (బహ్మా - సర్వలోక పితామహః, 
ణః 

1(బహ్మాణం విదదే పూర్వం - వేదా నస్మె |[పయచ్చతి॥ స్మృతి. 

ఇత్యాద్యుపపత్తి వలన [పాకృత [ప్రశయానంతర సృష్టియందును వేద 

నిత్యత్వము భంగపడుట లేదని విశద మైనది. 

సూ. “మధ్యాదిష్యసంభ వా దనధికారం జై మిని” 1-83.80 

సూ. “జ్యోతిషి భావాచ్చ” 1-8-81 

మధు'విద్య మున్నగువానియందు వస్వాదిదేవతలు ఉపాస్యులై ,పాప్యు 
లగుట(జేసి దేవతలకిట్టి యుపాసనలయందు అధికారము లేదనియు “జ్యోతిషి” 
ఆన(గా (బహ్మోపాసనయందు మాాతము అధికారము గలదనియు జైమిని 

.మహర్షిగారి యభిపాయము. 

ఇక స్వ మతము నీ (కింది స్మూతముతో చెప్పుచున్న వారు. 

సూ. “భావం తు బాదరాయణో=సి హి” 1-89.82 

మధువిద్యాదులందును వస్వాదిదేవతలకు నధికారము గలదని వేద 

వ్యాసుండు నిర్వచించెను. ఎట్లన( గా? వస్వాది దేవతలు వస్వాది దేవతాంతర్యామి 

యగు (బ్రహ్మము నుపాసించుట యుక్తమగునది. మరియొక కల్పమునందు 

వస్వాది దేవతారూపము లభించుట తదుపాసనమునకు ఫలంబగునని గురెరుగ 

వలెను. 

“అసౌ వా ఆదిత్యో దేవమధు” అను వాక్యము మొదలుకొని ఆదిత్య 

వస్వాది నామరూప కృత్యములు గల [బహ్మము ఉపాస్యంబని యుపదేశింప(బడి 

నది. తరువాత “తత్తదూర్ధ్వ ఉదేతి నైవోదితో వాస్త మేతి” ఇత్యాది వాక్యముతో 

నామరూప [క్రియలు లేనట్టి సూక్షంబు నగు _బహ్మము ధ్యెయంబని నిరూపింప. 

బడినది. ఏతద్ద్వివిధోపాసనఫలము - కల్పాంతరమున వస్వాది దెవత్వపాప్పియు 

పిమ్మట |బహ్మ|పాపియు నగుచున్నది. 

సహ్మసచతుర్యుగ కాలము [బహ్మదేవుని దినమగును. మరియు నంతియే 

కాలము ర్మాతియగును. అట్టితజి స్వర్గమర్శ పాతాశములు మ్మాతము నశించును. 
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మహర్షోకాదులు నశింపవు. ఇట్లు చతుర్ముఖుని శత వర్షములు గడచిన పిమ్మట 

నగు నూరు వత్సరముల కాలము (పాకృత _పశయమనంబడును. |పాక్ళత [పళ 

యమున (పకృతిమ్మాతము శేషించును. |బహ్మ దేవుని దె నిక [ప్రశయమున వేద 

ములు లోపింపవు. కాని పాకృత పళశయమున __ వేదములు, (బహ్మాండము, 

[బహ్మ దేవుడును లోపించినను వెదపూర్వస్థితి ననుసరించి స్మృతి ల పరమేశ్వ 

రున కుండుట(జేసి వేదనిత్యత్యమున కెప్పుడును భంగమును చెప్పరాదని 

సారాంశము. 

అపశూ[దాధికరణము 

“హహ హృద్య పేక్షయా తు మనుష్యాధికారత్వాత్ ” అను సూూతమున మనుష్యు 

లకు [బహ్మో పాసనమందు . సాధారణముగ అధికారము కలదని యేర్పడగా 

వారిలో విశేషము నీ సూ తముతో చెప్పుచున్నవారు. 

సూ. “శుగస్య తదనాదర శ్రవణా త దాదవణాత్ 

సూచ్యతే హి” 1-93.88 

ఈ సూతమును నిర్యచించుతజి ఛాందోగ్యమునందొక యాఖ్యాయికను 

గాననగును, ఎట్టన6గా? జానశుతి యన(బడు క్ష్షతియ మహారాజు __ స్వరాష్ట్ర 

మున 'గామములలో నగరములందును మార్గములలో నడవుల యందును పుణ్య 

కీర్ణములయందు నన్య పదేశములందంతటను. బాటసారులకు ననాథులకును శీతో 

ష్టాదిబాధలు తగుటకు వస్త్రముల నన్నోదకములను లభింపంజేయుటకై యనేక 

భవనములను కట్టించెను. ఇవ్విధము కర్మయోగముతో దురితక్షయము( గాంచిన 

జాన్నశుతికి (బహ్మజిజ్ఞాస కలుగవలెనని మహర్షులు కొందరు హంసరూపముల( 

దాల్చి మహారాజు న్నిదించు రాతివేళ మేడలోనికేతెంచి [కిందివిధము సంభా 
షించిరి. 

అందు మొదటి హంసను రెండవ హంస “భల్హాక్షమా?” అని సంబోధించి 

“ఈ జాన్నశుతి గావించిన అన్న దానాదిపుణ్యముల [ప్రభావము స్వర్గ పర్యంతము 

వ్యాపించినది. అట్టి పుణ్యఫలమునందు నీకు నపేక్ష కలిగెనేని దహించిపో వుదుపు” 

అన(గా_ మొదటిహంస “ఈ మహారాజు ౩ కృమహా రి వలె గొప్ప |పభావము 
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గలవాడని భావింతువా? నిజముగా ర్రైక్వు(డే _బహ్మజ్జ్ఞుండగువాడు. మానవ 

సామాన్య స్థితి నతిక్రమించి బండిపై సంచరించుచుండును. జాన్నశుతి యైతేనో 

సుకృతి కాని దహ్మజ్ఞా(డు కాడు గదా! అందువలన నీతని మహిమ _రక్వుని 

(పతిభ వలె దహించునది కాదు” అని సంభాషించెను. 

రెండవ హంస _. ఎవండా రై క్వుండు? ఎట్టివాడు? 

మొదటి హంస _ [పాణులందరి సుకృతములు సవ్యారి విజ్ఞానంబు నెవని 

కర్మ సముచ్చితమగు జ్ఞానములో చేరునో నట్టి మహానుభావు(డే రై క్వుండనబడును. 

ఈతని జ్ఞాన పభావము సహింపరానిది కాని యీ అకించను(డగు జాన శుతియొక్ర 

మహిమ _శేష్టము కాజాలదు. 

ఇట్లు వక్కాణించి మహర్షులు సౌధమునుండి వెడలగా నద్దానిశంతయు 

నాకర్ణించిన జాన కుతి యా ర్యాతి నతికష్టముగా గడిపి యొకానొక రాజభటునకు 

రైక్వ లక్షణముల. డెలిపి యాతని తోడ్కొని రమ్మనెను. 

ఒకానొకచో తన మేను గోకుచు బండి క్రింద నుండు రైక్వునింగాంచి 

యాతని పలుకరింపంజాలని రాజదూత రాజసన్ని ధినేతెంచి రైక్వుని సమాచారము 
నెతిగింపగా రాజు స్యయముగ బ యలుదేరి రె క్యుని(జేరి యిట్టు [పారించెను. 

ర త 

“ఆరువందల ఆవులను కంఠహారమును వడిగల గుజ్జములతో కూడిన 

రథమును తమకు సమర్పించెదను. నాయందన్నుగహము గలవార తమ యుపాస్య 

దేవతను గురించియే ఉపాసానాపద్దతి నుపదేశింపుడు !” 

రైక్వుడు - ఈ హారము రథము గోవులును నీకే యుండుగాత! ఇట్టె 
యల్పధనముతో సంతృప్తి (బడ యజాలను. మజీయు గృహస్థుడ ను కాకుండుట! 

జేసి యవ్వానిని కాపాడుటకు వలయు సౌకర్యము లేకున్నయది. స్వార్ధ మున త్రై 
నరిపడని ధనము నర్పింప(జూచు నీకు దిహ్మ విద్యా నిష్ట యేర్పుడునది కాదు. 

జానశుతి _ గోసహ్మసంబును కంఠహారాదులను వివాహమున కె కన్యను 

నివసించుటకై (గామమును సమర్పించెదను కావున నన్నను[గహింపుడు! 

ర క్వుండు _జాన శుతే! నీ చెప్పినవన్నియు శీసికొని రమ్ము! ఏతత్సమర్ప 
ణముద్వారా నన్ను |బహ్మ విద్యోపదేశాభిముఖుని గావించితివి! ధన్యుడవై తివి; 
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బుషులు- వాంసరూవముతో గావించిన స్యనింద నాకర్ణించిన జాన శుతికి 

శుక్ _ అనగా దుఃఖము కలిగినందున రైక్వుని గురించి యాదవణము (వడి 

వడిగా బయలుదేరుట సంభవించుట చే జానశుతి మహారాజును రైక్యు(డు 

 “శూద” యని సంబోధింపవలసివచ్చెను. కాని జాతి. బురస్కరించుకొని కాదు. 

ఐతే శూ[దులు ఉపనయన సంస్కారము లేని వారగుటచే వారికి వేదాధ్యయనాధి 

కారము గానరానందున |బహ్మో పాననమునకు వలయు [బహ్మగుణ పరిజ్ఞానము 

లేకుండును. పురాణేతిహాసములై తేనో వెదోపబృంహణములగుట చే వేదముద్యారా 

బ్రహ్మజ్ఞాన సాధనములగునట్టివి. శూదులకు పురాణ [శవణమువలన కలుగు 

జ్ఞానము పాపక్షయమును మాాతము గావించును. విదురు(డు ధర్మ వ్యాదు(డు 

మొదలగువారు _బహ్మానిష్టులెజ్రైరనంగా? ఆవ్వారికి వూ ర్యజన్మలందేర్చ్పడిన విజ్ఞా 

నము నిండుగ నుండుటచే (బహో్కోపాననార్హ త కలిగియుండిరని తెలియవలెను. 

నూ. “క్షతియత్వావగతేశ్చ” 1-8-94 
ఇ(ట జాన్మశుతి మహారాజు _ క్ష(తియు(డని విదితమగును. ఎట్టనంగా? 

ర కృజానపతుల సంవాదము పారంభమైనపుడు - జానశుతి పొౌతాయణు(డని 

పేర్కొ నంబడినది. “జన్నశుతి మహారాజు కుమారు(డు జాన్యశుతి యనంబడు 

ననియు ప్య్కుతుండన(బఅగువాని గో తమునందు జన్మించినవాడు పౌతాయణు( 

డసుననియు” నిర్వచనము. 

యాచకులకు విరివిగా ఆన్న వస్తా9ిదుల నొసగుటయు వసకిగృహములను 

నిర్మింప(జేయుటయు రై క్వమహరికి కన్యా [గామ రథాశ్వ గజములను సమర్పించు 

టయు అంతఃపుర రక్షకు(డగు క్ష త్తయనువాని(బిలచుటయు క్షతియుని లక్షణము 

లని గమనింపవలెను, 

సూ, “ఉత్తర్మ్యత చెతరథన లింగాత్” 1-8-85 

సంవర్ష విద్యయందు రై క్యజానశుతి సంవాదానంతర సందర్భమున 

ద్రాహ్మణ కతియులకు సంబంధము కన(బడుచున్న యది. ఎట్టన(గా? అధి 

_పతారి యన(బడు చై [తరథుండు కా పేయు(డను (బాహ్మబణుని యాజకునిగ 

నెన్నుకొనెను. చితరథ వంశీయులైన రాజులకు కా పేయులను (బాహ్మణులు 

పరంపరగా యాజకులై రని శుతియందు గమనింపనగును. 

1 
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ఇందువలన రై క్వుండు (బాహ్మణు(డనియు జొన్మశుతి క్షృతియుండనియు 

వీరికి గురుశిష్య సంబంధము సమంజంబగుననియు “కూద” యని సంబో 

దింప6బడిన మ్మాతమున జానశుతి శూ దుండు కాజాలడనియు సారాంశము. 

సూ. “సంస్కార పరామర్శా త దభావాభిలాపాచ్చ” 1.3.86 

ఇద్దానికి ఛాందోగ్యమున గల కథానిక నుదాహరణముగ గహింపన గును. 
సత్యకాముడు అనువానికి తండి పిన్నతనముననే గతించినందున తన గ్మోత 
మేమిటో తెలిసికొనవ లెవని కోర్కె యుదయింపగా నొకప్పుడు గురుకులవాస 

మును గావింపందలచి “ఆమ్మా! మన గ్మోతమెద్ది” అని |పశ్నించెను. 

అట్టిత ణి వాని తల్లి “నాయనా! చిన్నదాన నె యున్న పుడు పతిపరిచర్య( 

జేయుచు యువతినై యున్నపుడు పతి యన్నుగహమున నిన్ను బడసితిని. 

కావున మన గోతము నడుగుటకు వలయు నవకాశము నీ మధ్య లభింపలేదు. 
నాపేరు జాబాల యందురు. ఐతే గురుసన్నిధి కేగినపుడు నెను సత్యకాముడను 

జాబాలుడ నని వచింవుము!” అన(గా సత్యకాము(డు బయలుదేరి గొతము(డను 

మహానుభావు నాశ్రయించి యిట్లు (పార్టించెను. 

“పూజ్యులైన తమ సన్నిధిని (బ్రహ్మ చర్యా శమమును గడుపువాడను” 

సీ గో_త మెద్ది” యని గౌతముడు _పళ్నింవగా “నా తల్లిగూడ చెప్పనందున 

గోతము నాకు తెలియలేదు. ఆమె జాబాలయని సపేర్కొనంబడుచున్న యది” 
అని సత్యకాముడు వచింపగా గౌతముడు “వీడు యశార్గమును చెప్పుచున్న ౦దున 

(బాహ్మణు6డే కావచ్చు”నని నిశ్చయించి సత్యకామునకు నుపనయన సంస్తార ము( 

గావించి తన గోసమూహములో కృళించియున్న నాల్గునూర ఆవులను 

కాపాడుచుండు” మని యాజ్ఞాపించెను. ఆప్పుడు సత్యకాము(డు గురునాజ్ఞ శిరసా 

వహించి నాల్గునూర్హ ఆవులు వేయియగువరకు తమ సన్నిధికి రానని _పతిజ్ఞంజేసి 

సమృద్దమగు ఒకానొక యరణ్యమునకు నవ్యాని( గొంపోయి పోషించుచు కొన్ని 

వత్సరముల( గడుపగా సత్యకాముని గురుశు శూషవలన సంతసించిన నలుగురు 

దేవతలు _ బుషుభ, అగ్ని, హంస మద్దు _ అనువారు సత్యకామునకు సాక్షాత్య 

రించి పదునారు కళలతో నిండియుండు |బహ్మవిద్య నుపదేశించిరి. తరువాత సత్య 

కాము(డు వేయి ఆవుల. గకొని గౌతముని సమీపింపగా గౌతముడు సత్య 
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కాముని ముఖవై ఖరిం గమనించి “ఎవరు నీకు (బ్రహ్మవిద్య నుపదేశించి” రని 

(పళ్నించెను. “దేవతలు [పసన్నులై నాకు _బహ్మవిద్య నుపదేశించిరి. కాని 

యంతమ్మాతమున సంతృప్తి (జెందువాడను కాను. తాము మరల ననుుగహింపు 09 

డని ప్రార్థింవగా గౌతముడు దేవతలు చెప్పినట్టుగానే షోడశకళా సమన్వితముగ 
[బహ్మవిష్య నువదేశించిన వాడు”, 

ఈ సందర్భమున నుపనయన సంస్కారము పరామర్శింప(బడుటవలన 

“న శ్నూదె పాతకం కించి న్నచ సంస్కార మర్హ తి” “'శూదునకు మాంస భక్ష 

శాది దోషముబేదు గావున నాతడు ఉపనయనాది. సంస్కా-రముల( బొందవలసిన 

యవసరము గానరాదు” అను పమాణమువలనను శూదునకు నుపనయన 

సంస్కారము లేనందున వేదాధ్యయనము తత్పూర్వక |బహ్మ విచారంబు ననర్ల ము 
ల త్ే 

లగుచున్నవి. 

సూ. “తదభావ నిర్దారణ చ (పవృ తేఃో 1-8-87 

సత్యకాము(డు యథార్థమును వచించినవాడు కావుననే శ్నూదు6డు కాడని 

నిశ్చయించి యువనయనమును గౌతము(డనుళాసించి [బహ్మవిద్యోప దేశమున. 

(బవృత్తుడ య్యెను. 

(పశ్న : శిశువునకు నుపనయనము లేకున్నను వేదాధ్యయన నిషేధము 

వికల్పితమా? నిర్ధారితమా? “న _బవ్మాభివ్యాహరే దన్యత స్వధానినయనాత్” 
“పిత్సమేధమునందు దక్క నితరకర్మలందు ననుపనీతుండు వేదము నుచ్చరింప 
రాదు” అను పమాణము ననుసరించి వికల్పితంబని తెలియును గదా! అందు 

వలన శ్యూదునకు ననుపనీతునకు పాక యజ్ఞాదులందు వేదోచ్చారణము నిషేధింప( 

బడుచున్నది. కాని దహ్మవిద్యోపయుక్ర మహావాక్యాది (శ వణమున.(గాదని యంగీ 

కరింప వలెను గాదా? 

ఉత రము: 

సూ. ““గడ్రవణాధ్యయనార్థ (పతి షేధాత్” 1-8-88 

“తస్మా చ్చూ(ద సమీపే నాధ్యేతవ్యమ్”' అను [ప్రమాణము శూ దుని చెంత 

వేదము జదువ(గూడదని తెలుపుచున్నందున వేదశ్రవణమునకు(గూడ నధి 
కారములేని శూ|దునకు వేదపఠనమునకు నధికార మెక_ డినుండి వచ్చును? 
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సూ. “స్మ్యతేశ్చ” 1-83.89: 

“అథహాస్య వేదముపశ్ళణ్వత స్ర్రపుజతుభ్యాం (శో త్యపతిపూరణ ముదాహ 

రణే జిహ్వాచ్చేదో ధారణే శరీర భేదః” 

“శూ.దుండు వేదమును వినినచో నవ్వాని చెవిని సీసము లక్క కజిగించి 

పోయవలెను. వేదము నుచ్చరించిన యెడల నాలుక. గోయవలెను. హృదయ 

మున కొంత నిలిపినచో శరీరవియోగమును గావింపవలెను” అను స్మృతి _పమా 

ణము శూదునకు వేదాధ్యయనాదులను తొలగించినది. వేదపఠనాదులకు వలయు 

నర్హత లేమింజేసి వేదార్గమును విచారించుట యుక్త ౦బగుట లేదు. వేదార్గమును 

విచారింపనిది ధర్మాధర్మ నిర్ణయము కాదు గావున ధర్మానుష్టానము. సంభ వింప 

జాలదు. ధర్మానుష్టానము లేనిది చి త్రశుద్ది కలుగ(జాలనిద గుటచే వేదాంత 

విచారంబు ననుపయుక ౦బగునది. 

కంపనాధికరణము 

సూ. “కంపనాత్” 18.40. 

ఇ వ్విధము (పసంగ వశమున (బహ్మవిద్యాధికారమును నిరూపించి (పకృత 

మగు శివతత్వము( గూర్చి వ్యాకుచ్చుచున్నవారు. 

కఠ వల్లియందు అంగుష్ట (పమితపురుష |పకరణమున “యదిదం కించ 

జగ త్సర్వం [పాణ ఏజతి ని;సృతమ్, తం మహద్భయం వ్యజముద్యతం, య 

ఏతద్విదు రమృతా సే భవుంతి" “ఈ చరాచరమంతయు (పాణము నుండి బయట 

పడి జీనించుచున్నది. (పాణమువలన నగు భయము. ఎత్త(బడిన వృజాయుధము. 

వలె పాణులనందరిని స్వకార్య తత్పరుల( జేయుచుండును. ఇట్టి [పాణము 

నెవరు కనుగొందురో వారు ముక్తులగుదురు” 

ఇ(ట భయ పెట్టునది వర మేశ్యరు(డా? ఇతరమా? అని సంశయము. 

(పశ్న ; సకలజగమున కభయము నొసగు మధుర స్వభావము గలవాడు. 

పరమకారుణికుడు నగు పరమేశ్వరుండు జగత్కంపన హేతువు కాజాలడు. 

ఇట వజశబ్దము విన(బడుటచే వ|జాయుధము కంపనహేతువని చెప్పనగును. 
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అథవా |పాణవాయువు జగ త్కంపన హేతువు కాదగును. [ప్రాణవాయువు దేహ 

చలనమునకు కారణమగుటచే త(త్పయుక్తముగ సీ జగచ్చరీ మంతయు కదలు 

చుండును. మరియు వాయువు ముందుగా నేర్పడు మెజపు తరువాత నుపయో 

గింపంబడు వ్యజాయుధము మహిభయకారణము కానగును. “వాయు రేవ వ్యష్టి 

ర్వాయు రేవ సమష్టి రవ పునర్మృత్యుంజయతి య ఏవం వేద” అను శుతి 

వాక్యంబు - వాయువిజ్ఞానము వలన నమృతత్యము చేకూరునని తెలుపుచున్నందున 

వాయువై నను జగ చ్చాసకము కాదగును గదా? 

ఉత్తరము : సక లజగత్కంపన హేతువు పర మేశ్వరు( డేను; ఎందుకన(గా? 

పర మేశ్యరు(డు ళానకు(డగుటచే నాతని కాసనభయమువలన నే నిషిద్దములను 

విడనాడి విపహితముల నాచరించువార మగుదుము. వాయ్యాదులును వరమేశ్యరుని 

శాసనమువలన భయపడుచు తమతమ కర వ్యములను నెరవేర్చుచుందురు గదా! 

“ఫీషా౬ స్మా ద్వాతః పవతే"” ఇత్యాది [శుతివాక్యములిందుకు (పమాణము లగు 

'చున్నయవి. 

పర మేశ్వరుండు పరమకారుణికు(డై కల్యాణమూరి యైనను శాసకుడగుట( 

జేసి భయకారణు(డు నగువాడు. సకల జగదధికారియు పర మేశ్వురు(డేను. 

జో్యతిరధికరణము 

సూ. “జ్యోతి ర్లర్శనాత్” 1.8.41 
విషయవాక ము య (ఛాందోగ్యము - పజాపతి విద్య) 

“ఏష సం పసాదో౭.స్మా చ్చరీరా త్సముత్తాయ పరంజ్యోతి రుప సంవద్య 

స్వేన రూ పేణాభినిష్పద్యతే, స ఉత్తమః పురుషః” 

ఈ జీవాత్మ _ శివోపాసనాపూర్ణతను గాంచి కడపటి శరీరమునుండి 
“బయలువెడలి పర మేశ్యరు నాశ్రయించి నిజరూపము నావిష్క_రిం వ (జేసి కొనును. 

అట్టి పరంజ్యోతియే ఉత్తమ పురుషు( డన(బజగును.” 

ఇ6ట ముకృ|పాహ్యమగు పరంజ్యోతి _ పర మేశ్ళరు(డా మూర్యాత్మయగు 
నారాయణు(డా! అని సందేహము. 
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(పశ్న: ఛాందోగ్యమున [ప్రజాపతి విద్యయందు గల ఈ వాక్యమున పరం: 

జ్యోతి పురుషోత్తమ శబ్దముచే నిర్దేశింప(బడినది కావున ముక పాప్యుఃడు నారాయ 

ణు6డే నని బోధపడును. మరీయు భగవద్గీతలయందు “ద్వావిమౌ పురుషా" 

లోకే _ క్షర శ్చాక్షర ఏవ చ, కరః సర్వాణి భూతాని. కూటస్లోఒక్షర ఉచ్యతే” 

“జీవాత్మ. క్షరుడనియు, అక్షరుండనియు రెండు విధములు గలిగి యుండువాడు. 

సంసారియగు సామాన్య పాణి _ కరుండనంబడును. సంసార బద్ధుండు కానివాడై. 

ముకు(డగువాడు- అక్షరుడ నంబడును” “ఉత్తమః పురుష స్వన్యః పరమాత్మేత్యుదా 

హృతః, యో లోక తయ మావిశ్య _ బిభర్స వ్యయ ఈశ్వర £” “కరాక్షర పురు 

షులకన్న వేరగు నుత్తమ పురుమ(డు పరమాత్మ యన(బడును. ఇట్టి పరమేశ్వ 
రుడు లోక తయమున( బవేశించి జగమును వహించువాడు”' “యస్మాత్ క్షర 

మతీతో౬హ మక్షరాదపి చోతమః, అతో౬స్మి లోకే వేదే చ. పథితః పురుషో తమః" 

“ఎందువలన క్షరాక్షర పురుషుల నత్మికమించినవాడనో ఆందువలన లోకమునం. 

దును వెదమునను పురుషోతము(డ నని _పసిద్దుండ నైతిని” ఇట్టు భగవాను(డు. 

ఉపదేశించెను. మజియు “దేవకీనందనః శౌరిః - శ్రీపతిః పురుషోత్తమః” “హ 

ర్య థెకః పురుషోత మః స్మృతః - మహేశ్వర స్త్యంబక ఏవ నాపరః” ఇత్యాదిని. 

పురుషోత్రమ పదము విష్ణుపరముగ వ్యవహరింప(బడుటను ము క్ర పావ్యమగు 

పరంజ్యోతి నారయణు(డే యగును కాదా? 

ఉతరము : ఇట ముక్త పాప్యమగు పరంజ్యోతి _ పరళివు6డే యగుచున్న 

వాడు. ఎందుకన6(గా? వరశివపాప్రి యగువాని కే పునరావృత్తి యుండజాలదని 

బహు పమాణములు చాటుచున్నయవి. తదితరుల నాశయించువారికి పునర్శన్మాదు 

లెట్టు లేకుండును? పురుషోత్తమ శబ్దము నారాయణునియందు పురుషలన(బడు. 

జీవాత్మలకన్న నధికు(డను నర్గముతో రూఢి గలిగియున్న దని (గహింపవలెను. 

బ్రహ్మ మేధమునందు “వేష్టితుం పురుషో తమమ్" అనుచో పురుషో త్రమశబ్దము పర 

మేశ్వర పరముగ నిరూపింపంబడినది. 

పురుషో తమ పద రూఢ్యర్గము _ శివెతర (పా ప్రివలన జన్మ రాహిత్యము, 

కలుగ(జాలదను నర్హమునకు విరుద్ధమగుటను జన్మరాహిత్యమును కలుగ(జేయు 

సామర్థ్యము నారాయణాది మూర్యాత్మలయందు లేకుండుటను పురుషోత్రమ పదము. 

నకు యౌగికార్థమును పర్మబహ్మ పరముగ నిర్ణయింపవలెను. 
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“ఆతో౬స్మి లోకే వేదే చ _ |పథితః పురుషోత్తమః” అను గీతా వాక్యము 
దగు సమన్వయము -_ “ఊర్హ్వ్రమూల మధ శాఖ. మశ్వత్తం పాహు రవ్యయమ్” 

అను వచనముతో సంసారవృక్షమును పేర్కొ ని “తతః పదం తత్ పరిమార్లి 

తవ్యం - యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః ప్ర పునరావృత్తి లేకుండుట కై 

సర్వాతీతమగు పర|బహ్మము నుపాసింసవలెనని చెప్పియు “తమేవ చాద్యం 

పురుషం (వపద్యే”' సర్య్వోత్త ము డైన పురుషునే నేను ధ్యానించుచున్నా ననియు 

భగవాను(డగు శ్రీకృష్ణుడు వ్యాకుచ్చినవాడు. 

ఇట్లు ముముక్షువులకు శ్రీకృష్ణునకు నుపాస్యుడుగ చెప్పబడిన పరమ 

పురుషుడే క్షరాక్షరోభయాతీతుండగునని "ఉత్తమః పురుష స్వన్యఃక అను 

శ్లోకముతో వర్షింప(బడినవాడు, ఇట్టి సందర్భము ననుసరించు “యస్మాత్ క్షర 
మతీతోఒహమ్"" ఆను శ్లోకంబును పరశివు నెట్టు [పతిపాదింవకుండును? 

భగవద్దితలందు. భగవాను6డు శా ప్రదృష్ట్యా తూపదేశో వామదేవవత్” 

అను న్యాయము ననుసరించి యభెదభావనా దార్జ్యముతో పురుషోతముడుగ 
(వఖ్యాతి6 బొందితినని చెప్పిన వాక్యము లోకమునందును వేదమునందున నువ 

పాదింప(బడినది కావున ము క్మపాప్యమగు పరంజ్యోతి - పరమేశ్వరు6డేను 

అర్జాంత రత్వాదివ్యప దేశాధికరణము 
థి 

సూ. ““అకాళో ఒర్జాంతరత్వాది వ్యపదేశాత్ ” 1-38.42 

“ఆకాశో హ వె నామ నామరూపయో ర్నిర్వహితా, తే యదంతరా 

తద్భ్బరిహ్మ, తదమృతం, స ఆత్మా” ఛాందోగ్యము. 

ఇ(ట చెప్పబడిన ఆకాశము _ వర మేశ్వరు (డా? ఆకాశమా? జీవాత్మయా 

అని సందేహము! 

వశ్న : [పాణులందరికి నవకాశమును కలుగంజేయునదై నామరూపముల 
నేర్పజచునట్టి యాకాశము ఇ(ట _తిపాదింవ(బడుచున్న దని చెప్పవలెను. అథవా 
“అనేన వీవేనాజత్మనా౬ ను[వవిళ్య నామరూ పే వ్యాకరణవాణి”' అను [పమాణము 
ననుసరించి జగద్గతము లైన నామరూపములను జీవాత్మ ద్యారా వ్యక్త పజచువాడు 
పరమాత్మయని తేలియుటెచే జీవాత్మయని యంగీకరింపనగును కాదా? 

ఉత్తరము : ఇ(ట ఆకాశ శబ్దముతో పర మేశ్యరు(డే నామరూపముల 

నేర్పరచువాడుగ _దేతిపాదింప(బడుచున్న వాడు, ఎందుక న(గా? అమృ తత్వ్యాదు 
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లగు పరమేశ్వర ధర్మములు భూతాకాశమునకు సంభవింపంజాలవు, జీవాత్మకు 
నమృతత్వాది ధర్మములు పొసగకుండును. కావున పర మేశ్యరు(డే ఆకాశమగునని 

(గహింపవలెను. 

“ఓయీ? త త్త్వమస్యాది వాక్యములయందు జీవేశ్వరులకు నై క్యము చెప్ప 

బడుచున్నందున జీవునికన్న వేరు పరమాత్మ యని యంగీకరింపరాదు గదా” 

అను నాశంకకు సమాధానము దిగువసూ తము. 

సూ. *సుషుపు ప్త్రృత్కా౨౦త్యో రృదేన* 1-89-48 

నాంతరమ్” 

““పాజ్జినాఒ౬త్మనాఒన్వారూఢ ఉత్సృజన్ యాతి” 

“గాఢన్మిదయందు పరమాత్మతో నేకీభవిం చువాడ గుటచే నిందియ చేష్టి 
తములను మనోవ్యాపారమును జీవాత్మ యెంతమ్మాతము గురుతెజగ(జాలకుం 

డును. మజియు తీవుండు శరీరమును విడుచుతథి పరమాత్మ చే నధిష్టింపంబడిన 

వాడై లోకాంతరములకు వెళ్ళును.” 

ఇవ్విధము నుషుపష్తియందు ఉత్కా౨9౦తియందును జీవు(డు - బాహ్యాంతర 

విష యజ్ఞానము లేనివాడగుటయు అట్టిత టిని పర మెశ్వరు.డు జీవ భిన్నుడుగా 

[పాజబ్బశబ్లముచే చెప్ప(బడుటయు బీవేశ్వరాద్ర్వైతమును సమరించుట లేదు. కావున 
జ ధ ర థ్ 

పరమాత్మయే ఇ(ట నాకాశమగును. 

సూ. “పత్యాది శ బేభ్యః'' 1-9-44 

“సర్వస్య వశీ సర్వ స్యేశానః సర్వస్యాధిపతిః ” ఇత్యాది వచస్సులను విన 

బడు పత్యాది శబ్బములవలన పరమాత్మ జీవభిన్నుడని బోధ వడుచున్న యది. ఇట్టే 

“స న సాధునా కర్మణా భూయాన్ నో ఏవాసాధునా కనీయాన్ ఏష సర్వేశ్వర 
ఏష భూతాధిపతి రేష భూతపాలః ఇత్యాది వాక్యములు . తరువాత నుపయుక 

ములెయున్న వి. “పశూనాం పతయే వృజాణాం పతయే” ఇత్యాది వాక్యములవలనను 

పరమేశ్వరునకు జగ దాధిపత్వము (పసి సిద్ధంబగుచున్నది. కాని జీవాత్మ కెచటను 

గానరాదు కావున శీపభిన్నుండగు పరమేశ్యరు(డే ఆకాశమన( బఅగుచున్న వాడు. 

ఇయ్యది [పథ మాధ్యాయగత తృతీయపాదము ఆ 
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(శ) సీలకంరఠ భగవత్సాదారాధ్యకృత 

శారీరక |బహ్మమీమాంసా సూ్మూతభాష్యము 

ఆం ధ్రకరణము | 

పథమాధ్యాయగత చతుర్ధపాదము 

తృతీయ పాదమున స్పష్టాస్పష్ట బహ్మ లక్షణములను [పతిపాదించు వాక్య 

ములు పరామర్శింవ(బడినవి. ఇందు నస్పస్ట (బహ్మ లక్షణములు గల వేదాంత 

వాక్యములు కొన్ని విచారింవ(బడుచున్న యవి. 

సూ. “అనుమానిక మప్వేశేషా మితి చే న్న, శారీర రూపక 
విన్యస్త గృహీతేః, దర్శయతి చో 1-41 

కఠశాఖీయులు పఠించు సందర్భములో గల యవ్యక్త ము సాంఖ్యుల 

పధానము కాజాలదు. ఎందుకనగా? రథికుండు రథము మొదలగు రూపకము 

లలో చేరు శరీరము అవ్య క మన(బజగును. [శుతియందు నిట చెప్ప(బడినది 

యని సూ తార్ధము. 

కఠశాథీయుల పాఠము... 

“ఇం దియెభ్యః పరా హ్యర్గా “| అర్థభ్యశ్చ పరం మనః, 

మనససు పరాబుర్ధి - రుద్దే రాత్మా మహాన్ పరః । 

మహతః పర మవ్యక్త - మవ్యకాత్ పురుషః వరః, 

పురుషా న్నపరం కించిత్ - సా కాష్టా సా పరా గతిః॥ 

ఇ(ట మహత్తునకన్న నతీతముగ చెప్పంబడిన నవ్య కము కపిల తం్యతోక 
మగు |పధానమా? శరీరమా? ఆని సంశయము. 

(వశ్న = ప్రధానమన(దగును. ఎట్టన(గా? * “మహత్తు అప్యక్తము 
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పురుషు(డు” అను పదములు సాంఖ్య కశాస్ర్రమునందే _ఏసిద్దములై నవి. అవ్వానినే. 

ఈ శుతియందు 'పేర్కొనుటవలన పరమపురుషుని పన కియే లేదని చెవు 

వచ్చును కావున సాంఖ్య పోక్షమగు (పధానమేగాని శరీరము కాజాలదు. 

ఉత్తరము: ఈ సందర్భుమునకం టె( బూర్యమునందు “ఆత్మానం రథి. 

నం విద్ది శరీరం రథ మేవతు, బుద్దింతు సార థిం విద్ధి - మనః _(ష్మగహ మేవచ | 

ఇం దియాణి హయా నాహు _ ర్విషయాం సేషు గోచరాన్” ఆత్మను రథికుని 

గాను శరీరమును రథముగాను బుద్దిని సారథిగాను మనస్సును పగ్గముగాను 

ఇం[దియములను గుజ్బములుగాను విషయములను మార్గములు గాను | గహింవుము! 

వశీకరణమునకై రథికరథాది రూపకములను నిరూపించుత జి పరిశిష్టమగు సూక్ష్మ 

శరీరము _ అవ్యక్షశబ్దముతో [గహింపంబడినది. ఇందియములు మొదలుకొని 

పరపురుషునివరకు చెప్పబడిన తత ములలో ఒక దానిని మరియొకదానియందు 

సియమింవవ లెనను యభి|పాయముతో “ఇందియములకన్న (శేష్టములు విషయ 

ములు” ఆను [క్రమము చెప్పబడినది. 

ఏత దనంతరమున్ను [శుతియందు [పతిపాదింప(బడిన యంశమును గాన. 

నగును, 

“యచ్చే ద్వాజ్మనసి _పాజ్ఞ - సృద్యచ్చేత్ జ్ఞాన ఆత్మని, 

జ్ఞాన మాత్మని మహాతి - నియచ్చే త్త ద్యచ్చే చ్చాంత అత్మని” 

మనస్సునందు వాగాది ఇం|దియములను విషయములనుండి మజల్ని, 

నియమింపవలెను. బుద్ధియందు మనస్సును ఆత్మయందు బుద్దిని పరమాత్మలో 

ఆత్మను నిగ హింపవలెను. గుఅముల(బోలు ఇం్యదియములకన్న మార్తసన్ని 
(అబ ౧ 

భములగు విషయములు [పబలములగునవి. జితేందియు(డును విషయములు 

దరి నుండునేని ఇందియములను వశపజచుకొన(జాలడనియు మనస్సు చంచల 
మగునెడల విషయములు ఇందియదూరములైన నువయోగము లేదనియు బుద్ది. 

నిశ్చయాత్మకము కాదేని [ప్రబలమైన మనస్సుగూడ పయోజనకారి కాజాలదనియు 

సర్వంబు జీవేచ్చాధీన మగుట (జేసి బుద్దికం టె నతీతు(డు జీవాత్మ యనియు జీవుడు 

చేయు పురుషార్గపవృత్తులన్ని యు శరీరము న్నాశయించియుండు ననియు పర మేశ్వ 

రుడు సర్వాంత ర్యామియగుట (జేసి ఇం| దియ మనో బుద్యాత్మ శరీరముల కన్న 
(a) 

నతీతుండగుననియు భావము. 
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ఓయీ? పధాన మన(గా ఆవ్యక మని సిద్ధము; ఇట శరీరమని యెట్టు 

చెప్పవలెనను యాశంకకు సమాధానము దిగువ సూతము, 

నూ. “సూక్ష్మం తు తదర్శత్వాత్ 1_.4-9 

సూక్ష్మమన(గా (ప్రధానము. అద్దాని స్టూలరూపము శరీర మన(దగును. 

ఆవ్యక్రమే కార్యరూపముగ లది యగునపుడు శరీరమగునది. కావున నిట శరీరము 

అవ్య క శబ్దముతో చప్ప(బడుచున్నదని భావము. 

మరియొకరీతిని వతిపాదించుచున్న వారు 

సూ, “తదధీనత్వా దర్భ వత్ 14ంలీ 

ఆత్మ శరీరాదులు పరమేశ్వరాదీనములగుటచే యుపాసన నెరవేరుటకు 
సార్ధక ములగుచున్నయవి. అంతర్యామియ గు పరమాత్మ. ఆత్మాది సర్వంబును 

_పేరేపించువాడగుట (జేసీ యుపాసనోపాయములగు ఇం దియాదుల వశీకర ణము 

నందు పరాకాష్ట యగువాడు, మరియు పాప్యుడ గుటవలన పరాగతి యగువాడున్ను: 

ఇందువలన నవ్య కము శరీరంబే యగుచున్నయది. 

వశీకరింప(దగినవాని కన్నిటికిని పర మేశ్యరు(డు చివరి యవధి యగుట 

చేతను తదర్ధము వశీకార్యముల నన్నిటిని పేర్కొనవలసివచ్చుటవలనను వ! 

కార్యములలో ఒకానొక పదముతో శరీరమును నిరూపింవవలసియుండుట నవ్యక్త 

పదముతో శరీరము |గహింపబడియున్న ది. 

సూ, “జ్లేయత్వావచనాచ్చ” 1-4-4 

ఇట |పధానము సాంఖ్యమగుచో జేయత్వము చెప్పంబడియు౦డెడిది. 

అవ్విధము లేనందున కపిల|పో క్రమగు అవ్యక్త ము కాజాలదని తెలియవలెను. 

నూ. “వదతీతి చే న్న, ద్రాజ్ఞో హూ (పకరణాత్”” 1-4-5 

“ఆశబ్ద మస్సర్శ మరూప మవ్యయం - తథాఒరసం నిత్య 

మగంధపచ్చ యత్, 

అనాద్యనంతం మహతః పరం ధృవం - నిచాయ్య తం 

మృత్యుముఖా త్పంముచ్యతే. 
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“శబ్రస్పర్శరూపములు లేనిదియు వినాశరహితమగునదియు రసశూన్యము 

నిత్యము గంధరహితము నగునదియు అద్యంతరహితము మహతః పరము శాశ్వ 

తము నగు తత్వమును గుర్తెరుగునెడ సంసారబంధ విముక్తు(డగును”. అను 

మంతమున పధానము ష్టైయముగ చెప్పంబడినదనుట సమంజసము కాజాలదు. 

ఎందుకన(గా? “యచ్చే ద్వాజ్మనసీ (పాజ్ఞఃి అను వాక్యము మొదలుకొని పరమే 

శ్వరుని (పకరణము గానంబడుచున్నందున నేతత్పూర్వము (పాజ్ఞుడే యుదాహ 

రింపబడుటను గమనింపనగును. కావున నవ్యక ము శరీరమే యగునది. 

నూ. “తయాణా మేవ చైవ ముపన్యాసః |పళ్నశ్చ” 1-46 

ఈ పకరణమునందు.ఉపాస్య ఉపాసక ఉపాసనలన(బడు మూడు జయము 

అని మ్మాతము చెప్తుటయు అవ్యాని(గూర్చి (పశ్నించుటయు గమనింప(ద గినవి, 

ఇందుకు నొక యుపాఖ్యానము గలదు. 

వాజ[సవు(డను మహర్షి _ &ఓకానొక యజ్ఞమును గావించి _బాహ్మణులకు 

ముదుసలి ఆవులను దక్షిణ నిచ్చుచుండగా తత్పుతుడగు నచికేతుడు అయో 

గ్యములగు యజ్ఞదక్షిణల నిచ్చుచున్నందున తన తండి చేయు యజ్ఞము అనర్ధ 

హేతువగునని శంకించి “నాయనా? నన్నెవరికి నొసగుదు” వని పలుమారులు 
(పశ్నించినందున వాజసవుడు కోపగించి “నిన్ను మృత్యువునకు సమర్పింతు”నని 

చెప్పిన వచనము ననుసరించి “మృత్యులో కమునకు వెళ్ళి తద్ద్వారమున నుపవాస 

ముతో మూడుర్మాతులు పడియుండెను. అట్టితజి మృత్యుదేవత _పవాసమునుండి 

యేతెంచి “బాహ్మణు(డు నిరాహారుడై ద్వారమునందు వే చియున్న వాడని నచి 

కెతునింగూర్చి' భయపడినవాడై తచ్చాంతికొరకు మూడు వరముల నడుగుమవి 

వక్కాణీంచెను. 

ఆట్రితజి నచికేతు(డు దిగువ విధముగ మూడు పరముల నడిగినవాడు. 

1. తన జనకునకు మంచి మనస్సు కలుగుటయు, 

9. తనకు అగ్ని విద్య లభించుటయు, 

లీ, “శరీరమునుండి యుుత్కాంతి (జెందిన జీవాత్మ యెట్టివాడు” అను 

_పశ్నుకు సమాధానము బడయుటయు, 
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పై వరములలో రెంటిని మృత్యుదేవత [ప్రసాదించి మూడ'వవరము నిచ్చున 

పుడు “పరమా త్మత త్వము-ఐహికాముష్మిక ధర్మమునక౦టెను అధర్మముకంచెను, 

భూత భవిష్యద్వర్త మాన కాలమునకం టెను విలక్షణ మైన స్వరూపము గలుగునది 

యనియు దెవతలకును తెలియరానట్టిదనియు ఇట్టి పర్మబహ్మమును పొందుటకై 
(పణవాది మహామంతములతో పరమేశ్వరు నుపాసించి తదనుగహమును తన పై 

(ప్రసరింప, జేసికొనవలెననియు జీవాత్మ ఎ ము క్రస్టితియందును, పర|బహ్మముతో 

నైక్యము నొందక వేరు నుండువాడనియు” వక్కాణించెను. 

సూ. “మహద్యచ్చ” 1-4-7 
“బుద్దే రాత్మా మహాన్ పరః” అనుచో గల ఆత్మ శబ్దము( దగు సాహ 

చర్యమువలన మహచ్చబ్దముతో జీవాత్మ చెప్పంబడువాడు. బీవు(డు వస్తుతః అణు 

వెనను ఇట “మహాన్” కాదగును కాని కపిలతం_తసిద్ధమగు (పధానము కాజాల' 

నట్టు నవ్యక్త శబ్దమునకు “శరీర” మను నర్గము( జెప్పుటయే సమంజసంబగునని. 
సిద్దాంతము. 

చమసవదధికరణము 

“ఒకచో పధానమే కారణముగ వినంబడుచున్న"దను ఆశంకకు సమా 

ధాన మీ యధిక రణము. 

నూ. *చమస వ దవిశేషాత్” “1.438 

“అజా మేకాం లోహిత శుక్ర కృష్ణాం- బహ్వీః పజాః సృజమానాం 

సరూపాః,. 

అజో హ్యేకో జుషమాణో ౬ఒను శే త్రే- జహాత్యేనాం భు క్రభోగా 

మజో౬న్యః” శే తాశ్వత రము- 

జన్మలేనిదగుటచే “అజో యని చెప్పబడు (పకృతి యిట సాంఖ్యుల అభి. 
మత మైనదియా ? మరి యొెకటియా? అని సందేహము. 

పళ్న: సాంఖ్యసిద్ధమగు (వకృతినే ఇట జగత్కారణముగ చెప్పవలసి. 
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యున్నది. ఎందుకనగా ? “అజాం” అను పదము- జన్మరాహిత్యమును, “బహ్వీః 

|_వజాః సఇజమానాం” అను వాక్యము. సర(జగతా)_రణత(ఃమును “లోహిత శుక 
లి Ss వ థ్ ప్ నో 

కృష్ణాం'' అనునది _ రక్త స్వేత కృష్ణ వర్ణముల తో గు ర్రింప(బడు రజ స్పత్వ 

తమోగుణముల సంబంధమును, చెప్పుచున్నవి గావున మరియొక (పకృతి జగ 

తా_రణమగునని నిరూపింప నశక్యము గదా? 

ఊత్తరము : సాంఖ్యతం తో క్తమగు (పకృతి యిట జగత్కారణ మగునని 

చెప్పరాదు. జన్మరాహిత్య మాాతమున సాంఖ్య పకృతియే అని భావింప(జెలునా ? 
చా 

'““అర్వాక్ బిల శ్చమసః” '“కిందు రంధ్రము గలది చమసము"*' అనుచో విశేషము 

నిర్రేశింపం బడనందున “ఇదం తచ్చిరః” ఆను వాక్యమువలన “చమసము శిరస్సు” 

అగునని గు ర్రింప(బడినట్టు శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్ప౦తిపాదిత మైన (పకృతి. సర్వ 

సాధారణమగునది యనియే విశద మైనది. అందువలన తం[త్య్పపకృతిమాతము 

జగతాా రణము కాజాలదని భావము. 

ఐతే ఇట చెప్పంబడిన పకృతి యెట్టిది ? ఆను ఆశంకకు నుత్తరము దిగువ 

సూ తము. 

సూ. “జ్యోతిరుషకమాత్తు తథా హ్యధీయత ఏకే” 1-4-9 

జ్యోతియనంగా పరమేశ్వరుండు, ఊవ్మక్రమమన(గా కారణము, పర మేశ్వ 

రుడు కారణముగా గల [పకృతి _ యిట నిరూపింవ(దగినది. ఎందుకనగా ? 

తై త్రిరీయశాఖవారు._ వర మేళ్యరా శయ యగు (పకృతి గల మం్యతములను దిగువ 

విధము చదువుచున్న వారు. ఎట్టన(గా ? 
“అజో రణీయాన్, మహతో మహీయాన్” అను వాక్యముతో పర మేశ్వరుని 

(ప్రశంసించి “సప్త ప్రాణాః |పభవంతి తస్మాత్” ఇత్యాదిని పాణవాయువు ఇంది 

'యములు అంతఃకరణము మొదలగు [ప్రపంచము _ పరమేశ్వరునివలన నావిర్భ 

వించునదగుటచే |పకృత్యాది సర్వంబును పర మేశ్యరాత్మక మగునని నిరూపించు 

తటి “అజామ్” అను మం[తము పఠింప(బడినది, కావున “తంతసిద్ధ (పకృతి 

కాజాల” దను వాదము సమంజసంబై నది, 

ఓయీ ? మీ (పకృతి. పర మేళశ్వరకారణిక యగునెడ పరమేశ్వరుని కార్య 

మగు గదా ! అట్టిత జి “అజ” యను పదము ఎట్టు ఉపయు క్రంబగునను (పశ్నకు 

సమాధాన మీ సూతము. 



చమసవదధికరణము 298 

సూ, “కల్పనోపదేశాచ్చ మధ్యాది వదవిరోధ ౪” 14-10 

కల్పన యనంగా సృష్టియగును. 

“గనగందాంసి యజ్ఞాః కతవో (వతాని - భూతం భవ్యం యచ్చ 

వేదా వదంతి, 

అస్మా న్మాయీ సృజతే విశ్వ మెతత్ - తస్మిం శ్చాన్యో 

మాయయా సన్ని రుద్దః” 

“ఛందస్సులు, యజ్ఞములు, యాగములు, (వతములు, భూత భవిష్య 
ద్య ర్రమాన కాలకృత్యములు, మరియు వేదములు చెప్పుచున్న [వపంచమంతయు 
పరమేశ్వరు నాాశయించియుండు మాయనుండి యావిర్భవించునది. జీవాత్మ 
యైతేనో మాయచే కట్టుబడినవాడై సంసారి యగువాడు ” 

“మాయాం తు (పకృతిం విద్యా.న్మాయినం తు మహేశ్వరమ్” 

“పకృతి. మాయయనియు, మ హేశ్వరు(డు మాయ నధిష్టించి యుండు 

వాడనియు గురు తెబుగవ లెను.” 

ఈ రెండు మంతములయందు మాయ _ అజయైనను మహేశ్వర కార్య 
మగునని (పతిపాదింప(బడినందున విరోధ మేమియు గానరాదు. ఎట్టన(గా ? 

మాయ _ [(పాకృత (మహా) (పపళయమున తన నామరూవముల (స్టూల 
త్వము)ను విడనాడి యచిద్వస్తురూపిణియైనను సూక్ష్మరూపముతో మ హేశ్వరుని 
శరీరముగ నుండునదగుటంజేసి “అజ” యని చెప్ప(బడును. సృష్టికాలమున 
నామరూపములుగలది యగుట కతన పర మేశ్యరుని కార్యమనంబజగుచున్న ది. 
ఇందువలన మాయానిత్యత్వమునకు ఎట్టి భంగము కలుగ(జాలదని భావము. 

ఇందుకు దృష్టాంతము - “సూర్యు (డు సృష్టి సమయమున వసువు మొద 
లగు దేవతలకు భోగ్యుడ గుకతన మధువన(బజగును. [పళయమున సూక్ష్మురూ 
పము గలిగియుండు వాడగుటంజేసి వస్వాది దేవతా భోగ్యుండు కానందున తద్దత 
ఉదయా స్తమానంబులు నుండజాలవు” ఇట్లు మధు విద్యయందు నిరూపింపంబడిన 
విధముగ మాయ _ పరమేశ్వర కార్యమైనను [పళయమున సూక్ష్మ రూపిణియె 
నిత్య యనంబడునని సారాంశము, 
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కాపీల తంత (_ప్రసిద్దములగు పంచవింశతి తత్త్వములు (కుతులయందు 

గానంబడుచున్నవి గదా ? అను నాశంకకు సమాధాన మీ యధికరణము. 

ఆన నూ, “న సంఖ్యోపసం[గహాదపి, నానాభావా దతిరెకాచ్చ'” 

1-4-114 

“యస్మిన్ పంచ పంచ జనా- ఆకాశశ్చ (పతిష్టితః, 

తమేవ మన్య ఆత్మానం-విద్యాన్ [బహ్మమృతోఒమృతమ్” Er 

ఇ(ట “పంచ వంచజనాళ అను వదముతో తెలుపంబడు త త్వములు- 

సాంఖ్యసిద్ధ్ద ములగు పంచవింశతి త త్వములా ? (శుతిసిద్ధములా ? అని సంశ 

యము. 

(ప్రశ్న : పంచ వింశతిసంఖ్య - సాంఖ్యళాస్త్రమునందు (ేసిద్దమ గుటచేతను 

అట్టిది “వంచ వంచజనాఃో అనుచో విశద మగుటవలన నిట సాంఖ్యత త్త్వములే 

కాదగినవి. 

ఉతరము ; “పంచ పంచ” అని పంచవింశతి సంఖ్య( |గహించుటవలన' 

గూడా తాంతిక త త్యములు కాజాలవు ఎందుకనగా ? “యస్మిన్” అను యచ్చ 

బ్దము. త త్త్వములు పరమెశ్వరాదీనములని తెలుపుచున్నందున నియ్యని సాంఖ్యా 

భిమత తత్త్వములు కావని విశదమగుచున్నది. మణశియు ఆకాశమును వేరుగ 

[(గహించుటచే త త్త్యములు నిరువదియారు కావలసివచ్చును. కావున నిట పంచ 

వింశతి త త్త్వపస క్రియే లేదని గహించునది. “దిక్ సంఖ్యే సంజ్ఞాయామ్” అను 
[ప్రమాణము ననుసరించి పంచజనులన, బడునవి కొన్ని తత్త్వములు “సపసప్ర 

రయ అను దానివలె పేర్కొన, బడుచున్న వి, 

ఐతే ఆయ్యవి ఎట్టివి ? అనునెడ 

సూ, “పాణాదయో వాక్య శేషాత్ ” 1-4-12 

“పాణస్య పాణ ముత చకుష శ్చక్షుః (శ్మోతన్య (శోత మన్నస్యాన్నం 
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మనసో యే మనో విదుః” అను వాక్య శేషము ననుసరించి త్వక్ చక్షుః డోత 

జిహ్వా [మాణము లన(బడు పంచజ్ఞానేం దియములనియే చెప్పవలెను, 

ఇట [పాణవాయుసంబంధమున స్పర్శపయు కమైన త్వగిం దియమును, 

అన్నమయపృధథివీగత గంధమును రసమును గహించు జిహ్వాఘాణములను 

గహించునది. 

పంచ జ్ఞానేందియములనుటకు మరియొక ఉపవ త్రి( జెప్పుచున్న వారు. 

సూ. “జ్యోతిషెశేషా మసత్యన్నే” 1-4-18 

“అన్న స్యాన్నం” అను పదము కాణ్యశాఖీయుల పాఠమునందు లేకున్నను 

“తం దేవా జో తిషాం జ్యోతి రాయు గ్రోపాసతే అమృతమ్”అను నుషక్రమ వాక్య 

మున పరమేశ్వర బోధకమైన జ్యోతిః శబ్దముండుట(జేసి “పంచ పంచజనాళి” 

అను పదమునకు పంచేం దియములని యే చెప్పవలసి యుండును. 

విషయ [పకాశకములగుటచే ఇం|దియములు జ్యోతిస్సులన(బడును, ఇట్టి 

జ్యోతిస్సుల( గూడ. (బకాశింప౦జేయు పరమాత్మ “జ్యోతిషాం జ్యోతిః”అని నిర్దే 

శింప(బడిన సందర్భము ననుసరించి యుపయు క్రమెన “పంచ పంచజవాః” ఆను 

దానికి జ్ఞానే దియములని యర్థము. జెప్పుట సమంజసంబగుచున్నడి. 

సూ. “కారణత్వెన చాకాశాదిషు యథావ్యపదిష్టో కః” 1-4-14 

“అసద్వా ఇద మగ ఆసీత్” “న సృషికిము న్ను జగము అసత్తు (నామరూప 

విభాగము! జేయరానిది)గ నుండెను” తద్దేదం తర్హ్య వ్యాకృత మాసీక్” క సృష్టి 

పరంపరతో వెలయుచున్న సీ (ప్రపంచము . వ్యాకృతము (విభాగార్హ ము)గా 

పూర్వము లేకుండెడిది” మరియు “ఆకాశో హ వె నామరూపయో ర్నిర్వహితా” 

“ఆకాశము. జగద్ద తము లైన నామరూపములను (పకాశింపంజేయునది. )) 

ఇ(ట జగత్కారణమును విశేషించి చెప్పకుండుట(జేసి విశేష మెద్ది యను 

అకాంక్షకు సమాధానమును “ఆత్మా వా ఇద మేక ఏవ్మాగ ఆసీత్” అను వాక్య 

మున(గల ఆత్మ శబ్దము ననుసరించి పరమేశ్వరుడే జగత్కారణమగునని నిరూ 

పింపవలసి యుండును. 

ఆకాళాదులు _ కారణవర్గములో చేరునవి యైనను ఆత్మశబ్రని ర్ధేశము వలన 

పర మేళ్వరుండే జగత్కారణమగునని నిర్హారింప(బడినట్టు నీ సందర్భమునను వి శేష 

వాక్య నిర్లిషములగు పంచ జ్ఞానేందియములే (పతిపాదింపందగియున్నవి. 

(1-18) 
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ఇట్లు పంచజ్ఞానేందియములను సమర్థింప నలవి యెనను తాంత్రిక త త్య 

ముల నేల [గహింపరాదను నాశంకకు సమాధానము దిగువ సూతము, 

నూ, “సమాకర్షాత్ ” 1-4-15 

“అసద్యా ఇద మగ ఆసీత్” అనుచో “*సోఒకామయత బహు స్యామ్” 

అనుచో చెప్పబడిన పరమేశ్వరు నాకర్షించుటవలనను పూర్వనిర్దిష్టమగు అవ్యా 

కృతమును “స ఏష ఇహ ప్రవిష్ట ఆనఖా గేభ్యః అనుచో ననువదించుట వలనను 

పర మేశ్వరుండే నని యవగ త మైనట్టు ఇట(గూడ “పంచ పంచజని” శబ్దముతో 

జ్ఞానేంద్రియ పంచకము నాకర్షించుట( జేసి పంచజన పదమునకు నిం[దియార్ధము( 

జెప్పుట. సమంజసంబగుచున్న ది. 

జగద్వాచిత్వాధికరణము 

సూ, *“జగద్వాచిత్వాత్ ” 1-4-16 

సాంఖ్యత త్వమును (పతిపాదించు (పసంగము నిరాకరింప(బడినది. ఇ(క 

నీ యధికరణంబున “పర మేశ్వరునికన్న వేరువాడు జీవాత్మ” యను నంశము 

నిర్ధారింప(బడుచున్న ది, 

విషయ వాక్యమును కాషీతకీ _ద్రాహ్మతోవనిషత్తునందు “బహ్మతే 

[బువాణి” అని యారంభించి “యో వై బాలాక ! ఏతేషాం పురుషాణాం కరా, 

యస్య వెతత్ కర్మ, స వె వేదితవ్యః “బాలాకు(డా? ఈ సూర్యచందాది 

పురుషులకు కర్రయు సృజ్యమాన జగమునకు కారణంబు నగు మహాపురుషుడు 

తెలియ(దగినవాడు” అని బాలాకునకు నజాతశ|తువన(బడు కాశీరాజు యుపదే 

కించెను, 

ఇ(ట తెలియ(దగిన వాడు పరమేశ్వరుండా ? జీవాత్మయా ? అని సంశ 

యము 

(పశ్న : “యవఏవైష ఆదిత్యే పురుష స్తమేవాహ ముపాసే, య ఏవైష 

చం|దమసి పురుషో య ఏవైష విద్యుతి' సూర్యమండలము నందు చందమండ 
లమునందు మెజపునందును గల పురుషు నుపాసించువాడను” అని కాకీరాజునకు 
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బాలాకి చెప్పియున్నవాడు. ఐతే విషయ వాక్యమున గల కర్మ శబ్దమునకు 

““అపూర్వము”” అను నర్ధ ము( జెప్పి సూర్యచం దాది పురుషులు _ జీవునకు నపూ 

ర్యము (అదృష్టము) ద్యారా భోగోపకరణములగుట( జేసి యీ యర్థము సకల 

కర్మ సంబంధము లేనట్టి పరమాత్మయందు పొసగకుండుటను సూర్యచ9దదాది 

క ర్హృత్యము జీవునందు నుపయు క్ర మగుటవలనను జీవాత్మయే తెలియ(దగి 

యున్నవాడని చెప్పవలెను కాదా ? 

ఉత్తరము : విషయ నాక్య గతమగు కర్మశబ్దము- ఏత చృబ్దము నకు సమా 

నాధికరణ మగుటచేతను “కియత ఇతి కర్మ” ఆను వ్యుత్పత్తి ననుసరించియు 

కర్మశబ్రమునకు ““జగముఆను నర్థము. జెప్పవలెను. అపూర్వమని చెప్పరాదు. 

ఐతే జగము కార్యముగా గలవాడు పరమాత్మ యగు గాని జీవాత్మ కాజాలడు 

గదా! సకలజగ త్క రృృత్వము పర మేశ్వరునిదే యగును. 

ఇ౦దుకు [ప్రమాణములు. 

“చక్షోః సూర్యో అజాయత, చందమా మనసో జాతః” “సూర్యాచం[ ద 

మసౌ ధాతా యథాపూర్వు మకల్పయత్” “పర మేశ్వరుని న్మేతము నుండి సూర్యు 

డుదయించెను. మనస్సునుండి చందు( డావిర్భవించెను' “పర మెశ్వరు(డు 

పూర్వమువలె సూర్య చం[దాది [పపంచము నంతయు నిర్మించినవాడు. ” 

“ఛందాంసి యజ్ఞాః [క్రతవో |వతాని.భూతం భవ్యం యచ్చ వేదా వదంతి, 

అస్మా న్మాయీ సృజ్యతే విశ్యమేతత్_ తస్మిం శ్చాన్యో మాయయా సన్నిరుద్ధః” 

“మాయాంతు |పకృ్ళతిం విద్యా-న్మాయినంతు మహేశ్వరమ్” “ఛందస్సులు 

యజ్ఞములు యాగములు [వతములు భూత భవిష్యద్య ర్రమానములు మున్నగు 

జగమును మహేశ్వరుడు మాయ నధిష్టించియే సృజించువాడు కాని మాయా 
బద్దుండు కాజాలడు. బీవు(డైతేనో మాయామోహపరవశు(డె జగమున (బవ 

రించువాడు.” 

త్మ ర యనియు గురుతెటుగవలెను.” 

ఇ(ట భూతభవిష్యద్వ ర్తమాన జగము కార్యమనియు ఇట్టి కార్యమునంతయు 



998 శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

అనితరసాధారణమగు మ హేశ్వరశబ్దముచే చెప్పంబడు శంకరు(డే నిర్మించు. 

వాడనియు (పతిపాదించు శ్వేతాశ్వతర వాక్యద్వయము పురోవాదమగుటచే నను, 

వాద రూపమగు “యో వై బాలాక ” అను వాక్యమునందలి కర్మ శబ్దమునకు 

యౌగికముగా “జగము” అను నర్భము( జెప్పవలసి వచ్చును. కావున నసంకుచితః 

జగత్క_ ర్భత్వము జీవాత్మకు సంభవింవనిదగుటచేత నిట పరమాత్మయే |పతిపా 
దింప(దగినవాడు. 

బాలాకుండు స్వయముగా నేతెంచి కాశీరాజును గురించి “బహ్మతే 

(బువాణీ”*అని పారంభించి సూర్యచం|దాది పురుషులను |పతిపాదింపగా నవ్యారు 

(బహ్మము కాజాలరని కాశీరాజు నిరాకరించి ఈ ఆదిత్యాది పురుషులకు కర్రయు 

సకల జగ్మతృష్టయు నగువాడే బ్రహ్మంబగుననియు ఇట్టి పరమాత్మను కనుగొనిన 

వాడు పూర్వికులగు అజ్ఞానుల నందరి నతికమించి పాణులందరిపై యధికార 

మును నిజరూపసంపదను పొౌందువాడనియు బాలాకునకు నుపదేశించినవాడు. 

సూ, “బీవముఖ్యపాణలింగాన్నే తిచె త్తద్వ్యాఖ్యాతమ్” 1-4-17 

“ఈ యుపనిషత్తున జీవుని ముఖ్యలక్షణమగు భో కృత్యము మరియు 

నముఖ్యమగు (పాణవాయుస్థి తియు కన(బడుటవలన నిట పరమాత్మ - (పతిపా 

దింప(బడుచులేడు” అని చెప్పకూడదు. ఇట్టి యాశంకకు ఇదే భాష్యమున మొదట 

(ప్రతర్దన విద్యయందు “శివోపాసనము మూడు విధములైనదను నువపత్తి ననుస 
రించి జీవలింగములన్నియు పరమేశ్వరుని యందు సమర్థింప(దగినవి” యని 

సమాధానము నిరూపింపంబడినదని సూ తార్గము. 

జీవ పతిపాదక వాక్యములు, 

“గ్రషీ నె ర్ఫుం కే, యథా వా స్వాః శేష్టినం భుంజంత్యేవమేవైషపాజ్ఞ 

ఆత్మా ఏతై రాత్మభి ర్భుం కే. ఏవమైవెత ఆత్మాన ఏత మాత్మానం భుంజంతి .” 

“ఒకానొక ధనికుడు _ తన పరివారజనము నుపయోగించుకొనువాడు. 

పరివారజనంబును (శేష్టిగారి నాశ్రయించి జీవించును. ఇ ట్రే సుకృతియగు ఒకో 

నొక జీవుండు సూర్యచం దాదుల సాహాయ్యమున భోగ్యముల ననుభవించువాడు. 

సూర్యచం[దాది జీవాత్మలున్ను పుణ్యాత్మ న్మాశయించి సంతృ ప్రిపడువారు” 

“యదా సుప్తః స్వప్నం న కంచన పశ్యతి, అథాస్మిన్ [పాణ ఏవైకథా 
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వాయువు మ్మాతము ఏకరూపముతో జీవదేహమున సంచరించుచుండును. 

ఐతే ఇట(గూడ పూర్వాపరములను పరామర్శించునెడల పర మేశ్వరుండే 

ననీ విశదమగును, 

““బహ్మతే |బువాణి” అని యుషక్రమము. “యస్య వైతత్కర్మ” అను 

వాక్యముతో మధ్యన పర మేశ్వరునకు సకల జగత్క. రృత్యము (పతిపాదింప( 

బడినది. ఉపసంహారమునందును “సర్వాన్ పాహ్మనోఒపహత్య సర్వేషాంచ 

భూతానాం శ్రైష్యం స్వారాజ్య మాధివత్యం పర్యేతి, య ఏవం వేద” “ివోపానన( 

జేయువాడు _ పాపముల నన్నిటిని పోగొట్టుకొని (పాణులందరిలో (శేమ్లం డై 

స్వారాజ్యము (శివసాయుజ్యము)ను పొందువాడగును” శివోపాసన ఫలము స్వారాజ్య 

పా ప్రియని నిరూపింపంబడినది. 

ఇట్లు ఈ |పకరణము |బహ్మపరమగుచుండుట (జేసి జీవముఖ్య పాణ 

లింగములు శివపరములగుననియే సమక్థింపవలసియుండును 

దిగువ సూ తమున రెండ వపక్షము నుదాహరించినవారు 

ఆపు సూ, “అన్యార్థం తు జైమెనిః పశ్నవ్యాఖ్యానాభ్యా మసి చైవ 

మేకే” 1-418 

శరీరేందియాది భిన్నజీవుని పతిపాదించుట జీవభిన్న సరమాత్మను కను 
గొనుటకే యని జైమిని భావించెను. ఇజ్రే మరియొక శాఖవారు _పశ్నోత్తరము 
లతో నివ్విషయమునే నిరూసించినవారని సూ తార్థము. 

“తా హ సుప్తం పురుష మాజగ్మతు స్తం హాజాతశ్మ తు రామంతయాం 

చ్మకే బృహన్ ! పాండరవాస ! సోమరాజన్ ౯ 

“బహ్మమీమాంస( గావించు-అఆజాతశ తువు బాలాకు(డును న్నిదించు ఒకా 

నొక పురుషుని సమీపించి “గొప్పవాడా ? ఉదకములధికముగా గల శరీరమే నివా 
సముగ కలవాడా ? చం|దునివలె (పకాశించువాడా ? స మాట్టువలె సర్యాధి కారము 

గలవాడా ?” అని యజాత శ|తువు సంబో దించెను. 

“స తూష్టీ మేవ శిశ్యే తదుహ ఏనం యష్ట్యా వ్యాచిక్నేప, స తత ఏవ 
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సముతస్తా" “ఐన నా పురుమ(డు నట్రె నిదెంచుచుండెను. కావున నజాతశ తువు 

బెతముతో కొట్టినందున నా పురుషుడు దిగ్గున లేచినవాడు.'’ 

ఇ(ట _పాణనామధేయములతో నాహ్వానించినను లేవకుండుటను యష్షి 

ఘాతముతో నుత్దితుండగుటను గమనించినచో [పాణాదులకన్న వేరుగ జీవాత్మ 

కలడని విశదమగును కావున నిట్టి జీవుడు స్వాతిరిక్ర పరమాత్మ న్నాశయించు 
వాడనియు బోధపడును, 

ఇవ్విషయమున, (బశ్నోతర వాక్యములు ॥ 

“క్వైష ఏతత్ బాలాకే? పురుషోఒశయిష్ట? క్వ వా ఏతదభూత్ ? 
కుత ఏతదాగాత్ ?” 

“గాఢని|ద( జెందునవు(డు పురుషం డెందు వికాంతి( జెందువాడు ? ఎట 

నుండెను? ఎచ్చోటికి వెళ్ళినవాడు ?” 

“యదా సు పః స్వప్నం న కంచన పశ్య త్యథాస్మిన్ (పాణ ఏ వెకథా' 

భవతి” 

“సతా సౌమ్య ! తదా సంపన్నోభవతి” 

“ని దించువాడు ఎట్టి స్వప్నమును గాంచకుండుకటి నీ శరీరమునందు. 

[పాణ మొక్కటియే ఏకరూపముగా సంచరించుచుండును .” 

“సౌమ్యుడా ! పురుషుండు గాఢనిదితుడైనపుడు పరమేశ్వరునితో నెకీ 

భవించి శివానందము ననుభ వించును.”' 

ఈ సందర్భమున వాజసనేయులు నిస్తే (పశ్నో తరముల నుదాహరించిరి. 

“యత్రైష ఏతత్సుపోఒభూ ద్య ఏష విజ్ఞానమయః పురుషః క్రైషైెషతదా౭. 

భూత్ ? కుత ఏతదాగాత్” (ప్రశ్న వాక్యము. 

“యత్రైష వతత్సుష్తోఒభూద్య ఏష విజ్ఞానమయః పురుషస్త దేషాం. 

[ప్రాణానాం విజానేన విజాన మాదాయ య ఏషోంత ర్ఫదయ ఆకాశ స్వ్సస్మిన్ 
జ sa తొ అలీ 

శేతే” ఉతరము. 
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“విజ్ఞాన (పచురు(డ్రైన జీవాత్మ - ఎట సుష ప్రి( జెందెను? ఎచటనుండెను? 

ఎచ్చోటికి వెళ్ళినవాడు ? 

“విజ్ఞానమయు(డ గు బీవు(డు సుషుప్రియందు కర్మజ్ఞానేం దియముల 

సామర్థ్యమునంతయు తనలో నిమిడ్చుకొని హృదయములోని చిదాకాశమునందు 

వి శాంతి జందువాడు.” 

కందువలన జగత్క ర్రయగు పర మేశ్వరు. డే ఇ(ట వతిపాదింప( దగిన 

వాడని సారాంశము. 

వాక్యాన్వయాధికరణము 

సూ. “వాక్యాన్యయాత్ " 1.4_19 

“న వా అరే పత్యుఃుకామాయ పతిః |పియో భవతి, ఆత్మనస్తు కామాయ 

పతిః పియో భవతి” మొదలుకొని“ఆత్మావారే (దష్టవ్యః (శోతవ్యో మంతవ్యో 

నిదిధ్యాసిత వ్యః” వరకు బృహ దారణ్యక మున మ్మెతేయీ _బాహ్మ ణమునందు 

వినబడుచున్న సందర్భము... 

“యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి - స్వయముగ సన్న్యసింప(దలచి తన భార్యలైన 

మెతేయికి కాత్యాయనికిని స్థిర చరా స్తినంతయు పంచియిచ్చెద నన(గా.మైతేయి 

“ధనముతో మోక్షము చేకూరునా” అని (ప్రళ్నింప సంసారుల జీవితమువతె నీ 

జీవితము సాగుననియు మోక్షమునకు ధనముతో నవసరము లేదనియు _ యాజ్ఞ 

వలుడు చెప్పెను. “మోక్షము నొసగ (జాలని ధనము నాకెందులకు ? పూజ్యు 

లైన తాము గు ర్రెజిగిన తత్త్వమును గురించియే ఉపదేశింపు"డని మె[తేయి మరల 

[ప్రశ్నింపగా “భార్యకు భర్త (పియుండగుట . భార్యకు గల కామమువలననే 

యనియు భర్త యొక్క కామమువలన కాదనియు ఒక భరయే కాదు, భార్య, 

కుమారులు, మ్మితులు, పశువులు మున్నగునదంతయు పురుషుని భోగముకొరక్తే 

యనియు" యాజ్ఞవల్ఫు (డు బోధించి పత్యాది సర్వభో క్ర ఆత్మయని యుష క 

మించి “పరమాత్మ -_ చూడదగినవాడు, వినదగినవాడు, ధ్యాని ంపందగినవాడు” ఆని 
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యుపదేశించెను. మరియు ఆత్మవిజ్ఞానముతో సర్వవిజ్ఞానము కలుగుననియు 
“రగులుకొనిన నిప్పునుండి వేరుగా పొగ బయలు దేరునట్టు గొప్పదైన పర్మబహ్మ 

మునుండి బుగ్యజుః సామాధర్వణ వేదములు, పురాణములు, విద్యలు, ఉపని 

షరత్తులు, శ్లోకములు, సూతములు, వ్యాఖ్యానములు, యజ్ఞయాగములు, ఆహార 

పానీయములు, ఇహపరలోక ములు, [పాణులందరును నిట్టూర్పుగా నావిర్భవించు 

నవి” యనియు నామరూపాత్మక సకల |పపంచమునకు కారణము (బహ్మంబనియు 

ఆంత ర్మహిస్సులందు నిజరసముతో ఘనీభవించిన ఉప్పురాయివలె విజ్ఞానపరి 

పూర్ణుండగు బీవాత్మ - పంచ భూతాదినిర్మిత శరీరమునుండి నిర్గ మించి యవ్వాని 

ననుసరించియే యుండును. కాని ఇట్టి దశయందు జీవునకు ఎట్టి తెలివి యుండ ( 

జాలదనియు ఆత్మ విజ్ఞానము వలననే మోక్షము చేకూరుననియు వక్కాణించెను. 

ఇ(ట “ఆత్మా వారే (దష్షవ్యః" అనుచో గల ఆత్మశబ్దము _ పరమేశ్వర 

వాచకం బగునది. అమృతత్వమును కోరు మ్మెతేయికి ఆత్మదర్శనమును ఆత్మ 

దర్శనమువలన నమృతత్యము చేకూరునని యుపదేశించుట వలనను దర్శనీయ 

ఆత్మయే నామరూపాత్మక సకల [పపంచ కారణమని (పతిపాదించుట( జేసియు 

సెంధవ ఘనేత్యాది నిరూపిత జీవుండైతేనో దేహాకార పరిణత పంచభూతోపాధి 

కములగు ఉత్స త్రి వినాశములు కలిగి యుండువాడని చెప్పుటవలనను “ఆత్మా 

వారే _దష్టవ్యః" అను వాక్యముతో (పశంసింప(బడు ఆత్మయే “మహద్భ్భూత 

మనంత మపారమ్” అనుచో గల మహదాది శబ్దములు [బహ్మపరములగుటవల 

నను పర మేశ్వరుండ గునని నిర్దారింపనగును. 

(పశ్న : “ఆత్మనస్తు కామాయ" ఇత్యాది సందర్భమున భోగ పీతియుక్తు( 

డగు సంసారి చెప్పంబడుటచె నిట జీవాత్మ (పశంసింప(దగినవాడని విశదమగు 

చున్నది కాదా? 

ఉతరము: పర మేశ్యరు(డే ఇట |పతిపాదింప(దగినవాడు. ఎందుకనగా? 

“అమృతత్యస్య తు నాఒశా స్టి విత్తేన” “మోక్షమునకు దవ్యముతో నవసరము 

లేదు” “'ఆత్మని ఖల్వరే దృషే (శుతే మతే విజ్ఞాలే ఇదం సర్వం విదితమ్” “పర 

మేళ్వరుని గురించి (శవణము(జేయుచు మననము గావించి ధ్యానము నాచరించి 

సాఇజుత్కారము నొనర్చుకొనునెడ సీ జగమంతయు విదితమగును “ఇదం సర్వం 

యదయ మాత్మా” “ఈ [పపంచమంతయు పర మేశ్వరాత్మక ము” “యేనేదం 
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సర్వం విజానాతి _ తం కేన విజానీయాత్” “జీవాత్మ ం స్వాంతర్యామియగు పర 

'మేశ్వరునివలన జ్రానళ డి గలవాడై ఈ చరాచరమునంతయు కనుగొన(జాలును. 

అట్టి పర మేశ్వరుని సాఇుత్కరించుకొనుటకు పూర్వో కములైన |శ్రవణమననాదులు 

దక్క నితరమగు నుపాయ మెద్దియు గానరాదు” అను వాక్యములన్నియు పర 

మేశంరుని యందన్వయించుట(జెసియు బీవు(డు. పతిజాయాది శబ్రములతో ఆనువ 

దింప(బడుటవలనను పర మేశ్యరు(డు (దష్టవ్యుండుగా పతిపాదింప(బడుటచేతను 

విరోధ మమియు గానరాదు. 

పతిజాయాద్యనురాగము మోక్షమునకు భంగకరమగుట చే ముముక్షువు పతి 

జాయాదులందు విరాగము కలవాడై [శ వణమననాదులతో పర మేశ్వరుని దర్శింప 

వలనని సారాంశము. 

ఐతే జీవశబ్దముతో పర మేశ్వరు నభిధానించుట యెట్టు పొసగునను ఆళంకకు 
దిగువసూతములందు మతాంతర సమాధానములను వా|కుచ్చినవారు. 

సూ. “పతిజ్ఞాసిద్దె రింగ మాశ్మరథ్యః" 1-4-20 

“ఆత్మని ఖల్వరే దృ పే” ఇత్యాది వాక్యమున( జెప్పంబడిన “ఏక విజాన 
A) జో 

ముతో సర్వవిజ్ఞానము కలుగు"నను (పతిజ్ఞ. సిద్ధించుటకు జీవుడు పరమేశ్వరుని 

కార్యమగుటచే పర మేశ్వరునికన్న వేరువాడు కాదను నంశమును తెలుప నుద్దేశించి 

జీవశ బ్రముతో పర మేశ్యరు(డు సమర్శీంప(బడెనని అశ్మరథ్యు(డు భావించెను. 

సూ. “ఉత్కమిష్యత ఏవంభావా దిత్యాడులోమిః” 1.4.21 

జీవాత్మ _ సంసారిదశథశ యందు పర మెశ్వర భిన్ను(డైన నంతిమశరీర ము 

నుండి న్మిష్కమించి ముక్తుడగుతణి పర మేశ్వరరూప స్వభావములు గలవాడగు 
ట(జేసి జీవాత్మ శబ్దముతో పరమేశ్వరుండు [వతిపాదింప(బడెనని జొడులోమి 

యభిపాయము. 

సూ, “అవస్థితె రితి కాశకృత్న్నాః 14.22 

“య ఆత్మని తిష్టన ” ఇత్యాది (శతివాక్యముల యందు జీవునితో పర 

మేశ్వరు డంతర్యామిగా నుండువాడని చెప్పబడు ట (జేసి పర మేశ్వరుండు _ దివ 

'శబవాచ్యుండ య్యెనని కాశకృత్స్నామహార్తి సంభావించెను, 
ది బి ఎ 
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ఇదియే సూత్రకారుని యఖీష్టంబని తెలియనగును. మొదట నిరువురి అభి. 

పాయముల నుపన్యసించి వారిరువురికి భిన్నముగా కాశకృత్సుుని యభిమత 

మును నిరూపించినందున మరియొక యవిమతమును చెప్పకుండుటను సపెవిధము 

నిర్ణయింప(బడుచున్నది. 

[శుతులనేకము లివ్విషయమున సమర్గించుచున్నవి. 
థి 

అధర్వశిరోపనిషత్తున చేతనాచేతనములన్నిటియందు |పవేశించుట(జేసి. 
పర మేశ్వరుండు సర్వశ బ్ర వాచ్యు(డగునని చెప్ప(బడినది. 

పథ మఖండ మునందు “దెవా హ వై స్వర్షం లోక మగమన్, తే దేవా రుద 

మపృచ్చన్ కో భవానితి” (బహ్మవిష్ట్వాది దేవతలు పరశివనివాసమన(దగు మహి. 

కైలాసము( జని నీవు ఎట్టివాడవని పరమేశ్వరుని పళశ్నించిరి. అట్టితజి మహా 

దేవుండు “సోజ|బవీ దహ మేకః (పథమ మాసమ్, వర్తామిచ భవిష్యామిచ, నాన్యః 

కళ్చిన్మతో వ్యతిర కక “స సృష్టికి మున్ను నేనొక(డ నుంటిని. సృష్టిసమయ మందు 

నుండువాడను, పళ యకాలమునను నేనే యుండువాడను. నేనుదప్ప మరి 

యొక (డు కాల తయాబాధ్యుడుగ నుండ జాలడు” అని యుపదేశించినవాడు. 

మతియు నదే యధర్వశిరమునందు 

“సో2ంతరా దంతరం (పా విశ ద్రిశశ్చాంతరం సం పావిశత్, సోఒహం 

నిత్యానిత్యోఒ హమ్, (బహ్మాహమ్, (పాంచః | పత్యంచో ఒహమ్, దక్షిణాంచ ఉదం. 

చోఒహమ్, అధశ్ళోర్హ్వంచ దిశశ్చ విదిశశ్ళాహమ్, పుమా నపుమాన్ స్రియక్సా 

హమ్, సావిత్యహమ్, గాయత్యహమ్, _ిష్లవ్ జగ త్యనుష్టువ్ చాహమ్, ఛందో౭. 

హం గార గ్ర పత్యోఒహం, దక్షిణాగ్ని రాహవనీయో=హమ్, సత్యోఒహం గౌరోఒ 

హం గౌర్యహమ్, జ్యేష్టోఒహం గ్రేష్టోఒహం, వరిష్టోఒ హమాపో౭హం, లేజో=_ 

హ మృగ్యజుస్సామాధర్వాంగీర సోఒహం, ఆక్షరమహం క్షరమహం గుహో్యోఒ 

హం గోప్యోఒహం, అరణ్యో౬హం పుష్కరమహం, పవ్మితమహం, అ|గంచ 

మధ్యంచ బహిశ్చ పురస్తాజ్రోతిరిత్యహ మేకః, సర్వే మామేవ, మాం యో వేద, 

స సర్వాన్ దేవాన్ వేద.” 

“పరమేశ్వరుడు _ స్టూలశరీరాంతర మగు సూక్ష్మ శరీరములో పవేశించి. 

యుండువాడు. అన్ని దిశలలోను (పవేంచెను. నిత్యుండను; అనిత్యుడను;. 

[బహ్మంబునగుదును; (పాంచుడను; పాశ్చాత్యుడను; దాక్షిణాత్యుడను; ఉదిచ్యు 
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డను; దిగువను పైన నుండువాడను; దిశలు; విదిశలు, పురుషుడు, నపుంసకు(డు, 

త్రీ, ఇవ్వాని స్వరూపము గలవాడను; సావితి గాయ తి తిషవ్ జగతి అనుష్టువ్ 

అన(బడు ఛందస్సులు నగువాడను; గా ర్హపత్య దక్షిణా ఆహవనీయములనంబడు 

అగ్ని తయము( దగు స్వరూపము గలవాడను; సత్యరూపుడను; గౌరీస్యరూపుడను; 

శంకరు(డను; మరియు దేవమానవ పశుపక్యూది చరాచరమునకన్న నతీతు(డ గుట( 

జేసి మిక్కిలి గొప్పవాడ నగుదును; జల తేజస్సులు, బుగ్యజుః సామాధర్యణంబు 

లును క్షరాక్షరంబులును నా రూపంబులేను; రహస్యంబును ఆతిరహస్యంబును 

ఆరణ్యము పు పుష్కరము పవి! తము అగ మధ్యములు ఆంతర్భహిస్సులు సర్యాగ 

మునందు వెలుగొందు జ్యోతిస్సును నేనే యగుదును. జీవాత్మలందరు నన్నే అశ 

యించువారు. ఇవ్విధము భావించువాడు దేవతలనందరిని కనుగొన, జువాడ 

గును” అనియు చెప్పినవాడు. 

ద్వితీయఖండమునందును 

“యోవై రుదః స భగవాన్ యశ్చ _బహ్మా తస్మై వై నమో నమః”అను 

వాక్యము మొదలుకొని |పతిపాదింప(బడిన విషయము. [బహ్మ విష్ణు మహేశ్వర 
ఉమా వినాయకాది సర్వశబ్దవాచ్యత్వము పర మేశ్యరునకు పొసగునని విశదీకరించు 

చున్నది కావుననే సర్వాంతర్యామి యగును. 

మజియు (సదులన్నిటిం దగు సామరస్యమును విచారించునెడ చిదచిత్తు 

లన్ని టిలో నంతర్యామిగా _పవేశించుట( జేసి పర మేశ్వరుండు సర్వస్వరూపు( 

డనియు సర్వశ బవాచ్యు(డ నియు చెప్ప(బడును. ఇందువలన కాశకృత్స్నమహార్తి 
ధ ఎ 

గారి మతమే శుతులకు అభియు క్రసూక్తులకు ననువైనదనుట సమంజసంబగు 

చున్నది. 

పూర్వో కమత్యతయంబున ఆళ్మర థ్యుని పర మేశ్వరకార్యము జీవు(డను 

వాదము “నా&త్మాశుతేర్ని త్మ్యత్యాచ్చ తాభ్యః.'’ (సూ. 18.8.2) అను నధికర 

ణమునందు నిరాకరింపంబడుటను “ము క్రిదశయందు ఆగంతుక రూపంబేర్పుడు” 

నను జొడులోమి వాదము '““సంపద్యావిర్భావః స్వేన శబ్లాత్" సూ, 1.4.4 అను, 

నధికరణమునందు ఖండింప(బడుట వలనను కాళకృత్స్నుుని మతమే సూతకా 

రుని యభీష్టంబని తెలియుచున్నది. 
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ఇవ్విషయమునే మనుస్మృత్యాది [ప్రమాణములు చాటుచున్నవి. 

అధ ర్వశిరోగత ద్వితీయఖండమున 

“ఘృతాత్పరం మండ మివాతిసూక్ష్మం జ్ఞాత్వా శివం సర్యభూతేమ 

గూఢమ్'* “శివుడు నెయ్యిలోని చిన్నవూస వల నతిసూక్షస్యరూపుడు కావుననే 

|పాణులందరిలో దాగియున్న వాడని భావింపవలెను.” 

“ఏష దేవో విశ్వకర్మా మహాత్మా - సదా జనానాం హృదయే సన్నివిష్టః 
““వపంచ మే కార్యముగా గల గొప్ప దేవుండు ప్రాణుల హృదయములలో నెల్చ 

పుడు నెలకొనియుండువాడు.” 

“యో రుదో అగ్నా వపు య ఓషదీమ యో రుదో విశ్వాభువనా వివేశ ” 

“అగ్నియందు నుదకమందును ఓషగులలోను సమ స్తలోకములలోను పవేశించి 

యుండు రుదునకు నమస్కారము.” 

ఇత్యాది (శుతివాక్యములు నంతర్యామి [బాహ్య ణాదులయందు పంచభూత 

సూర్యచందచేతనాంతర్యామిగా నష్టమూర్తిత్వము పరమేశ్వరుకకు కలదని 
ధృవవజచుటచే సర్వశరీరములు గలవాడని విశదమగుచున్నది. 

మహాభియు క్ర సూక్సుణన(గా స్మృతులు పురాణములు నగును. అవ్వాని 

లోని మానవ ధర్మ శాస్త్రము ((మనుస్మృతి)దగు నుపసంహారమున “పశాసితారం 

నర్వేషా మణియాంస మణోరపి, రుక్మాభం స్వప్నది గమ్యం. విద్యాత్తు పురుషం 

పరమ్” అనుచో సర్వనియామకు(డగు పురుషుని (ప్రశంసించి “ఏనమేకే వదం 

త్యగ్నిం - మరుతో౬న్యే [పజాపతిం | ఇంద మేళకే పరే (పాణ మపరే (బ్రహ్మ 

కాశ్వతమ్” అనుచో పలువేద భాగములయందు చెప్పబడిన అగ్ని మున్నగు శబ 

ములతో వ్యవహరించుటను పేర్కొనియు _పైవాని విరోధమును పోనాడుటకై “ఏష 
సర్వాణి భూతాని. పంచ భి ర్వ్యాప్య మూ ర్రిభిః । జన్మ వృద్దిక్ష యె ర్నిత్యం-సంసార 

యతి చకవత్*” అను శ్లోకమున పర మేశ్యరు(డు పంచమూర్తులు గలవాడై 

పాణులందరిని జన్మ స్టితిలయములతో సంసారచ|క మున [భమింప(జేయు నని 

చెప్ప(బడుటచే పజలను నియమించు రాజువలె గాక నియామ్యము లన్ని టిలో 

1పవేశించియుండువాడని తెలియన గును. 

“కొందరు ఆగ్ని యందురు. మరికొందరు పజాపతి యందురు," ఇత్యాది 
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(తిపాదనమున శివశరీరములగు అగ్న్యాదుల శబ్బ్దములతో శివుడే నిరూపింప6 

జడినవాడని సారాంశము. పంచమూర్పులన(గా ఆకాళాది పంచభూతములు, అథవా 

తదభిమానముగల సద్యోజాతాది పంచ [బహ్మములని [గహించునది. 

(పశ్న : “ఓయీ ? మానవధర్మ శాస్త్ర పారంభమున _ ఈ జగమంతయు 

నామరూవ నిర్యచనములేక నుండుతతి నూహింపరానిదిగాను నిర్రేశింప(జాలనిది 

గాను నిదించినదానివలె తమోమాతమై యుండెడిది, అట్రిత జి నవ్యక్తుడైన భగ 

వాను(డు ఆకాశాది పంచమహాభూతములను రచించు (ప్రభావము గలవాడై స్వయ 

ముగా వెలువడి కొంత తడవాలోచించియు (పజల నందరిని పుట్టింప(దలచి మొదట 

జలమును సృజించి యందు తన సిసృజశారూప మైన వీర్యమును విసర్షించినవాడు. 

అట్టిది సూర్య పకాశమగు హిరణ్మయాండముగ పరిణమించెను. ఆ యండములో 

నుండి సర్వలోక పితామహుండగు చతుర్ముఖు( డుదృవించినవాడు” అనియు 

““ఉద కములు నర( జివ) సంబంధముగలవి యగుటచే నారము లన6బడుోననియు, 

“నారములు స్థానముగా గలవాడగుటచే నారాయణు(డ నబజగు” ననియు చెప్పం 

బడుట చే పితామహుని బహ్మాండములోనుండి మొదట పుట్టించిన నారాయణుడే 

జగత్కారణమైన పురుషుండని యంగీకరింపవలెను గాదా ? 

ఉతరము ; “తతః స్యయంభూ రృగవాన్” అనుచో పితామహుని పుట్టిం 

చిన నారాయణుడు “పాదురాసీ త్రమోనుదః” అనుచో తమః _పేరకు(డు 

మాయాధిష్టాతయు నగు పరమేశ్వరునివలన |ప్రశయానంతర కాలమున నావిర్శ 
వించినవాడని చెప్ప(బడుటచే పరమశివుడే సర్వకారణమగువాడని తెలియు చున్న 

యది. 

“తమోనుదః” అను పదము క్విన్ [పత్యయముతో పంచమ్యంతమగునది, 

కాని ఇగుపధ లక్షణముగల క _పత్యయమునంజేసి_పథమాంతమై యావిర్భవిం 
చినవానికి విశేషణము కాజాలదు. ఈ సందర్భమున మొదట ఉండెనని చెప్ప! 

బడిన తమస్సును తరువాత జన్మించినవాడు నధిష్టించుట పొసగనట్టిది, కావున 

మానవ ధర్మశాస్తోోపష క మోపసంహారములను పరిశీలించినచో పరమేశ్వరుడే. 

జగత్కారణంబని తేటపడును. 

మజియు కాత్యాయన గృహ్యసూ తమున నదీవృక్ష పర్వతాదుల నత్మిక 

మించుతతి “నమో రుదాయాప్పుషదే స్వస్తి మా సంపాదయో “జలాదుల నది 
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ష్టించియుండు ర్ముదునకు నమస్కారము. రుదుడా! నాకు శుభమును కలుగ 
జేయుము.” “నమో రుదాయ వనస్పతిషదే స్వస్తి మా సంపాదయ” వృక్షాదు 

అను వ్యాపించియుండు శివునకు నమస్కారము. పరమేశ్వరా! నాకు కేమము 

నాపాదించుము” ఇత్యాది శివ నమస్కార మం_తములు (పతిషాదింపంబడినవి 

మతియు “నమో రుుదాయేత్యేవ [బూయాత్” అని పర మేశ్వరుని నమస్కరించు 

మంత్రమును సామాన్యముగ విధించి “రు దో హ్యేవై తత్సర్వమ్” అను వాక్యముతో 

“రు దుండు సర్వాధిష్టాతి యని “సర్వో వె రుద్రః అను _శుతి_స్మరింపజేయ( 

బడినది. 

ఇట్టు చెప్పుటవలన “సర్వోవై రుదః” "సర్వం ఖలిదం |బహ్మ” ఇత్యా 

దిని గల సర్వశబ్దము( దగు సామానాధికరణ్యము సర్వాధిష్టాతయు సర్యశరీరకు(డు 

నగు వానియందే పర్యవసానము( జెందునని తెలియవలసి యున్నది. 

ఆశ్వలాయన సూతమునను శివుని (పశంసించి “సర్వాణి హవా ఏతస్య 

నామధేయాని భవంతి” అను వాక్యముతో నామములన్నియు పర మేశ్వరుని యందు 

పర్యవసానము( జెందునని సాక్షాత్తు నిరూపింప(బడినది. 

ఇ(ట శ్రీ భాష్యకారులు నారాయణునకు సర్యాంతర్యామి త్యమును (పతి 

పాదించుటద్వారా సర్వశబ్రవాచ్యత్వమును సాధింప(జూచిరి కాని | పబల్మశుతులు 

'ఆనుకూలింవనందున “సర్వభూతాంతరాత్మా” ఇత్యాది సుబాలోపనిష ధ్యాక్యమును 

మాత మాధారముగా గొని క్వతార్థులమైతిమని భావింపవలసివచ్చెను. ఐతే 

సుబాలోపనిషత్తు పాంచర్మాతతర్యతముల నను గ్రహించునదగుటచెతను పూర్వో 

దాహృత (తుల విరోధమువలనను పరస్పర విరోధముగలవాని సముదాయమున 

“భూయసాం స్యా త్చ్వుధర్మత్వమ్”” ఆను న్యాయము ననుసరించి పెక్కు (శుతు 

లకు |పామాణ్య మొదవును గావునను సౌబాలము బాధింపంబడుటచే పరుల యభి 

మతము ఈడేరజాలదని [గహించునది. 

శుదాద్వెతులె తేనో 
0— a] 

“న వారే పత్యుః కామాయ” ఇత్యాది వాక్యములతో జీవాత్మ ననువదించి 

“ఆత్మావా అరే (దష్షవ్యఃో అనుచో జీవాత్మయే చూడ(దగినవాడని |శుతి చెప్పు 

చున్నందున జీవ బహ్మల కభేదము సిదించినదనియు “అవసితే రితి కాశ కృత్సః” 
థి అ 
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ఆను సూ|తమునకు “పరమాత్మయే విజ్ఞానాత్మ భావముతో నుండువాడోను నర్థము, 

జెప్పి స్వాభిమతమును సమర్థింప(జూ చుట య యెంతమా[తము సంగతము కాజా 

అదు, 

“భేదవ్యపదేశాత్” “అర్థాంతరవ్యపదేశాత్” ““సుషుప్వు_త్కా.ంత్యో ర్భెదేన” 

ఇత్యాది సూత ములు జీవ బహ్మ భేదమును నిర్ణయించుచున్నందున (ప్రకృత 

స్యూతమున నభేదార్థమును నిరూపించుట సమంజసము కాజాలదు. 

పకృత సూ! తమున “అఆవస్థితేః'' అను పదమునకు చెప్పబడిన అభేదా 

రము “స్థితే” అనుటతోడనే సిద్ధించును గదా! “అవస్థితేః' అనుచో గల “అవ” 

అను ఉవసర్శమునకు విశేషార్ధముండితీర వలయును. స్నూతకారునకు నభేదము 
ఇష్టమగుచో “అభేదాత్” అని |వాసియుండెడివాడు. పరవక్షమునకు అవోపసర్గము 

నిరర్థక మె స్వాభిలషితమును సాధించుట లేదు. తత్వమస్యాది మహావాక్యములు 

జీవబహ్మైక్యమును అపాతతః బోధించుచున్నను “యస్యాత్మా శరీరమ్” ఇత్యాది 

వాక్యములు గల యంతర్యామి [బాహ్మణము ననుసరించి శరీర శరీరిభావము 

నంగీకరించునెడ తాదాత్మ్య సంబంధముతో సుసంగతములగునవి.” 

“తమాత్మస్థం యే౬ఒనుపశ్యంతి ధీరాః” “ద్వా సుపర్ణా” ఇత్యాద నంత 

శుతివచస్సులున్ను జీవ బహ్మైక్యమును విరోధించుచున్న వి. స్నూతకారు( డైతే 

నంతర్యామ్యధిక రణమునందు “ఉభయే౬పి భేదేనై వ మదీయతే”" అనుచో బీవవర 

మాత్మలకు భేదమును స్ఫుటముగా నంగీకరించినవాడు. ఇట్టు సర్వ భత్యనుగత 
మగుటచే జీవబహ్మములకు శరీర శరీరిభావము యశథార్థముగ నిర్ణయింప(బడు 

చున్నది. కావున వేదార్ధ మంతయు పర మేశ్వరుసి సర్వాంతర్యామిత్య మనంబడు 

మహా విభూతిని వర్ణించునదియే నని (గహింపవలెను. 

ఇ(క నుపాసనాంగముల యఖేదము పారమార్థిక మైనదని యంగీకరించి 

యనేకములైన భేద శుతులు - _వతిసూ తములలో గా నరానట్టి స్వకల్పితంబునగు 

నవిద్యను పురన్మరించుకొనిన భేదమును సమర్థించుననియు , (పత్యగాత్మ యొక (డే 

కాని యిరువురు కారనియు వక్కాణించి యంతర్యామి బ్రాహ్మణమును తదధి 

కరణమునున్ను స్వవచనములతోడనే నిరాకరించి సాధించు ఐక్యార్గము ఎట్టిదో 

సుధీమంతులు [గహింతురు గదా! 
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“జన్మాద్యస్య యతఃి' అను ద్వితీయా ధికరణమునందు ““యతోవా ఇమాని. 

భూతాని” అను పంచమి విభ కిఘటితమగు [(శుతి నుదాహరించి పర మేశ్వరుండు 

జగదుపాదానమగునని సామాన్యముగ నిరూపింప(బడియుండెను. అట్టి జగదు 

పాదానత్వము సీ యధికరణమునందు విశేషముగ సమర్థించుచున్న వారు. 

“పకృతిశ్చ _పతిజ్ఞాదృష్టాంతానుపరోధాత్ ”' 1-4-28 

“ఏక విజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞానమ్” అను _పతిజ్ఞను మరియు మృద్ ఘట దృష్టాం 

తము ననుసరించి “పకృతిః” జగ దుపాదానకారణము “చ” నిమిత్రకారణంబును 

పర మేశ్యరు(డే అని సూ తార్గము. 

“తస్మాద్వా ఏతస్మా దాత్మన ఆకాశ; సంభూత” 

“ద్యావాభూమీ జనయన్ దేవ ఏకః” ఇత్యాది శ్రుతులయందు వినంబడు 

ఉభయకారణత్యము పరమేశ్వరునకు పొసగునా లేదా యని సందేహము. లోక 

ములో నిమితకారణములగు కుమ్మరి మున్నగునవి మృత్చిండాదుల యుపాదాన 

భావమును పొందనందునను మృత్ పిండాదులు కులాలాదుల నిమితభావమును చెంద 

నందునను జగత్కార్యమును గురించి యుపాదానము నిమిత్తంబు నొకే పరమాత్మ 

యెట్లు కాద గునని సందేహ ఖవీజము. 

(పశ్న : పరమేశ్వరుడు జగ త్సృష్టివిషయ మై నిమిత్త కారణంబేను, ఉపా 

దానమగుట సరిపడుట లేదు. ఘటనిర్మాతయగు కులాలుండు తానే మృత్ పిండ మె 

ఘటమును చేయడు గదా! సాలెవాడును వస్త్ర మై పటము నేర్పరచువాడు కాడు. 
లేక మృత్ పిండము కుమ్మజియై కుండ(జేయుటయు సంభవింపదు. నిమిత్రమగు 

(బహ్మమునకు నుపాదానత్యము సమర్గనీయము కానట్టిది. నిమిత్రమునకు నుషా 

దానత్వమును క ల్పించుటయు నిష్పయో జనమగునది అట్టు కల్పింప నవసరము 

లేకయే కార్యనిష్పతి కలుగును. కులాలుండు మృత్ పిండ భిన్ను (డెనను ఘటము 

నిష్పన్న మగుటను గాననగును. ఇందువలన (బహ్మము నిమితమే గాని యుపా 
దానము కాజాలదని యంగికరఠింపవలెను గాదా! 

ఉత్తరము: ఈ సందర్భమున జగన్నిమితము ఉపాదానంబు |బహ్మం౦బే 
నని వతిపాదింవ(బడుచున్నయది. _“సబ్లోజస్యుత తమాదేశ మృపాక్షో 
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యేన్మాశుతం [శుతం భవత్యమతం మత మవిజ్ఞాతం విజ్ఞాతమ్” ఎద్దానిని వినినచో 

సర్వము (శుతంబగునో ఎద్దానిని భావించినచో సమస్తము భావింపంబడునో ఎద్దా 

నిని తెలిసికొనినచో నంతయు తెలియునో అట్టి యాదేశము ((బహ్మము)ను 

గూర్చి యాచార్యుని |పశ్నించితివా?” ఉద్దాలక మహర్షి. తన కుమారు(డగు శ్యేత 

కేతువును గురుకులమందు వేదాధ్యయనము(గావించి రమ్మని నియోగింపగా శ్వేత 

కేతువు నప్పే గావించి స్వాశమమునకు పాండిత్య గర్వముతో సృబ్దుడె యేతెంచు 
టను గమనించి “_బహ్మవిద్యాశపణమును చేయనందున ఏడు నవినీతుండయ్యె” 

నని కనుగొని |బహ్మవిదునిగ నొనర్ప(దలచియు “సభోన్యుత” అను వాక్య 

ముతో పైవిధము (పశ్నించె నని ఛాందోగ్యమున చెప్పంబడినది. “జగన్నిమిత్రము 
ఆదేశించునదియు నగు [బ్రహ్మమును కనుగొనినచో చిదచిదాత్మ కమగు జగ 

మంతయు తెలియు" నను సర్యవిజ్ఞాన (పతిజ్ఞ ననుసరించియు “ఏకమృత్ పిండ 

జ్ఞానముతో మృణ్మయమంతయ విజ్ఞాతంబగు” నను దృష్టాంతము ననుసరించియు 

[బ్రహ్మమునకు నుభయకారణత్యమును సమర్థింపనగును. (బహ్మము నిమితమే 

నగునెడ (బహ్మజ్ఞానముతో సకల (పపంచ విజ్ఞానము చేకూరకుండును. కులా 

లుని తెలిసికొనినచో ఘటాదికార్యము తెలియదుగదా! కాని తదుపాదానమగు 

మృత్ పిండమును కనుగొనునెడ ఘటాదికార్యము తెలియును గావున నిమిత్తమగు 
(బహ్మము ఉపాదానమగునెడ సర్వ విజ్ఞానము సంభవించుట (జేసి (బహ్మమే 

యుపాదానంబు నగునది. “ఆదిశ్యతే అనేనే త్యాదేశ:” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి 

ఆదేశమన( గా |బహ్మంబని తెలియనగును. 

జగన్నిమిత మగునదియే  జగదుపాదాన కారణ మగునని దిగువ సూత 

మున హేత్యంతర మును చెప్పుచున్న వారు. 

నూ. “అధిధ్యోపదేశాచ్చ” 1-4-24 

“తదైక్షత బహు స్యాం పజాయేయ” అనుచో. నిమిత్తము సర్వజ్ఞంబునగు 

[బ్రహ్మమే విచితజగదాకారముగా బహుభవమును సంకల్పించినట్ల్టు నుపదేశింప( 
బడుచున్నది కావున నిమిత మునకన్న నుపాదానము వేరు కాజాలదు. 

(ప్రశ్న: ఓయీ? “విశ్వాధికో రుదో మహర్షిః, హిరణ్యగర్భం పశ్యత 

జాయమానమ్” అనుచో “విశ్వాతీతు(డ గుటచే జగన్ని మిత ముగ చెప్ప(బడు 

పరమెళ్వరుం చ సర్వజ్ఞాడగుట (జేసి స్య (అవృథక్ సిద్ద) భిన్నయగు పకృతి 

10) 
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యందు తన సంకల్ప మువలన( బుట్టువాడును సకల దేవత్మాపథముండు నగు 

హిరణ్యగర్భుని సృషిసామర్యమునొసగు నుదేశముతో నన్ముగ హదృష్షి నవలో 
య థు చి న! 

కించువాడని తెలియుచున్నది. ఇట్టిత అ శివు(ండు (పకృతిరూపు6 డై విశ్వాకారు( 

డగుట యెట్లు పాసగును? “మాయాం తు (పకృతిం విద్యాత్ '' అనుచో శుతి. 

మాయ జగదుపాదాన (పకృతి) మగునని వివరించినది. “తస్మా ద్విరాడజాయత 
విరాజో ఆధివూరుష$ః'' అనుచో పురుషు(డు జగ తృకృృతిగా వర్షింప(బడెను. 

ఆందువలన మాయాపురుషులే _పేకృతిగా జగ దూపులగుట సముచితము గాదా? 

ఉతరము : 

సూ. “సాక్షా చ్చోభయామ్నానాత్” 1.4.25 

పర మేశ్వరు(డు |పకృతిగా జగదూపుడనియు నిమిత్తముగా జగదుత్సా 
దకుండనియు వేదాంత భాగములయందు |పత్యక్షముగా నిరూపింపంబడినది. 

ఎట్టన(గా? “విశ్వాధికో ర్ముదఃో ఇత్యాది వాక్యములతో విశ్వాధికత్వము వినంబడు 

నట్టు “సర్వో వై రుదః” ఇత్యాది వాక్యములతో (పకృతి య గుట(జేసి విశ్వరూప 

త్యంబును తెలుప(బడుచున్న యది. 

శతరుదీయమునందు “నమో హిరణ్యబాహవే” అను వాక్యము మొదలు 

కొని “కులుంచానాం పతయే” ఇత్యాది వాక్యమువరకు విశాాధిపతి యగుటయు 

అటుపిమ్మట “నమః పర్హ్యాయచ పర్గశద్యాయచ” అను వాక్యమువరకు జగదా 

కారము గలవాడ గుటయు |పతిపాదింప(బడినవి. 

ఇందుకు మరియొక _్రుతిపమాణము ల “బహ్మ వనం (బహ్మ స వృక్ష 

ఆసీత్ (బహ్మాధ్యతిష్షత్ భువనాని ధారయన్" “పరమాత్మ ల ఆరణ్య వృక్షాది 

రూపములు గలవాడై చేతనాచేతనాత్మక సమస లోకములను ధరించుచు |పపంచము 

నంతయు నధిష్టించియుండువాడు” అథర్వశిరమునందును పథమ ద్వితీయ 

ఖండములలో “_బహ్మాహమ్” మొదలుకొని విశ్వాకారత్వము, పంచమ ఖండ 

మున “ఏవకోర్నుదో న ద్వితీయాయ త సే" ఇత్యాది వాక్యములతో జగదిశ్వరత్వం 

బును (పతిపాదింప (బడినవి. ఇట్టు [(శుతులయందు ఉభయకారణత్వము స్పష్ట 

ముగా చెప్ప(బడిసందున (పవంచ స్వరూపుండును [పపంచాతీతుండును _వకృతి. 
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నిమిత ౦బు పర|బహ్మము పర మేశ్వరుండును శివు(డే నగునని నిరూపించుట. 

సమంజసంబేను; ఇవ్విషయ మె (పమాణాంతరంబు కలదని దిగువ సూతముతో 

చెప్పుచున్న వారు. 

నూ. “ఆత్మకృతేః” 1-4-26 

“తదాత్మానం స్వయ మకురుత అనుచో తానే జగదాకారముగ నగుట 

విశదపజుపంబడుటచే శివుడే జగదుపాదానము నిమితంబు నగువాడు. 

(పళ్న : సమస్త దోష లవ కళంకములు బొత్తుగా లేనివాడు, అనంత 

మంగళగుణరత్నాకరు(డు, నిరంకుశ ము నిత్యసిద్ధంబునగు వైభవము గలవాడు, 

[పవంచాతీతు(డు నగు పరమశివుడు _ అజ్జానవికారాస్పదము తుచ్చంబు నగు 

_పపంచముగా నుండుట యెట్లు పొసగును? 

ఉత్తరము : 

సూ, “పరిణామాత్” 1-4-27 

నిత్యశుద్ద ఆనందస్యరూ(పుడు నిరతిశయ మంగళ స్వభావము గలవాడు 

జగన్ని మితంబు నగు పర మేశ్వరుండు _పకృతిద్వారా జగ దూపు(డగుట సము 

తంబగుచున్న యది. ఎందుకనగా? శివు(డు చేతనాచేతన రూపముగ పరిణమించు 

సామర్థ్యము గలవాడు. 

(పశ్న ; పరిణామమన(గా కారణరూపమునకు వికారము కలుగుట గదా! 

పూర్వ రూపమును విడనాడి రెండవ రూపము నొందుటయు పరిణామమగును, ఐతే 

పర మేశ్యరు(డు అనర్ధధర్మమగు వరిణామము(జెంది తన యపకర్షను చాటు 

కొనునా! 

ఉత్తరము : సీవనునది నిజమే; నిమిత్తము ఉపాదానమైనను వికారాది 
స్పర్శ గాకుండునట్టు ఇ(ట పరిణామమును గాననగును. “ఓహో! మీరు చెప్పెడు 

పరిణామము అపూర్వముగా నున్నదే; అద్దానిని వినుటకు మేము తత్తజసడు 

చున్నాము” అనిసచో వినుడు! చెప్పెదము. 

ఇందుకు [ప్రమాణము 

“యదా తమ స్త న్నదివా నర్యాతి ర్నసన్న చాసచ్చివ ఏవ కేవలః, 
త అడ ఖర అ శ్ దక్షరం తత్సవితు ర్వరేణ్యం, ప్రజ్ఞా చ తస్మాత్ | వసృతా పురాణీ”. 



244 శీ సిలకంఠ భాష్యము 

“ఎప్పుడు ఈ (ప్రపంచము చంద సూర్యాది తేజస్సులు లోపించుట (జేసి: 

దివార్మాతి విభాగము లేనిదియు నామరూప విశేషరహితమగుటవలన సూలసూక్ష్మ 

చేతనాచేతన సదసత్తుల యేర్పాటు లేనిదియు తమోమా[తమగునో అట్టితతి' 

శివుడొక్క_(డే తనతో విభజింవరాని చిదచిచ్చక్తులు గలవాడగు కతన కేవలు( 

డనంబజగుచు స్వ పకాళు(డై మిగిరియుండు వాడు. ఆట్టి శివతత్వమే ఆక్షర 

మనంబఆగును. పూర్వము సృష్టి కాలమున సూర్యునకు తేజస్సు నొసగు 

వాడగుటచే సూర్యాతీతుండ గును. సూర్యునిలో నుండు |పకాశమున్ను శివ (డేను; 

తనకు వేరైన చేతనాచేతన |పపంచమును తనలో దాచినవాడు నద్వితీయుడు నగు 

శివునినుండి నిత్యసిద్ధ్దయు [పళ యతమస్సును తొలగించునదియు మహాస్సుర 

ణంబు నగు జ్ఞానశక్తి యావిర్భవించినది. అటుపిమ్మట “సో 2_ కామ 

యత బహు స్యామ్” నామరూవవిభాగము లేని సూక్ష్మ చిద చిద్వస్తువులు శరీరముగా 
కారణావస్థంజెందిన పరమాత్మ _ నామరూప విభాగము కలిగిన స్తూల చిదచిద్య 

స్తువులు శరీరముగా కార్యావస్థ( జెందుదునని సంకల్పించినవాడు తరువాత “ఇదం. 

సర్వ మసృజత యదిదం కించ” స్వశరీర మగు సూక్ష్మ చిదచిద్వస్తువును తన 

నుండి విడదీసి “తత్ సృష్ట్వా తదేవానుపావిశత్” స్వవిభక మైన చిద చిద్వస్తువు 

నందు తా నంతర్యామిగా |పవేశించియు “సచ్చ త్యచ్చాభవత్ ” నానావిధ సదసత్ 

_పవంచ రూపముతో ననేక రీతులుగ పరిణమించినవాడు. జగ|దూపు(డగు పర 
మాత్మ _ జగత్క్యారణమగుటను దిగువ శుతియందు గాననగును, 

“మాయాం తు (ప్రకృతిం విద్యా _ న్మాయినం తు మ హేశరమ్;” 

తస్యావయవభూతేన _ వ్యాపం సర్వమిదం జగత్” అనుచో మాయ. 

సకల జగ|త్పకృ్ళతి (ఉపాదాన) యనియు మహేశ్యరు(డు (పకృతి నధిష్టించి 

యుండువాడనియు మాయావిశిష్టు(డైన మహేశ్వరుని యంశంబు చిచ్చకి (దగు 

కిరణంబు, భో కృదశయందు పురుషుండు ననువానితో జగము వ్యాపింపంబడుటయు 

విశదమగుచున్నవి. ఎట్టన(గా ? లోకములో కేవలము శరీరమునుండి గాని శేవ 

లము ఆత్మ వలన(గాని వెంటుకలు గోళ్ళు పుట్టనట్లు కేవలము శివునినుండిగాని 

కేవలము మాయవలన(గాని జగము యావిర్భ వింపనట్టిది కాని శరీరముతో కూడిన 

జీవాత్మవలన కేశనఖాదులు ఉదయించునట్టు మాయావిశిష్టుండగు మహేశ్వరుని 
వలన సకల చేతనాచేతన (పకృతియగు పురుషు(డు ఆవిర్బవించువాడు. పురుష 

స్వరూపు(డైన శివునివలన నవ్య కము చతుర్ముఖుడు మున్నగువారు జన్మించు 



వకృత్యధికర ణము 249 

వారు. కావుననే “పురుషో వై రు్ముదః” అను (శుతివాక్యము. పర మెశ్వరుండు పురుష 

రూపుండని వక్కాణించినది. అందువలన చిదచిద్విశిష్టు.డైన పర మేశ్వరుండు- 

సూక్షస్థూల దశల నాందువాడగుటచే కారణము కార్యంబు నగుట సముచితంబే 

యగునది. శరీరికి పరిణామిత్వమును భావించునెడ శరీరము పరిణమించునదగుట( 

జేసి శరీర విశిష్ణు( డైన జీవుడు.కృశించినవాడను బలసినవాడను అని సంకల్పించి 

నట్టు పరమేశ్వరుండును శక్తిద్యారా పరిణమించువాడైనను శ క్రివిశిస్టుండగుటచే 

సంత; పరిణామము గలవాడగునని చెప్పంబడినది. 
a) 

(పశ్న : “ఛందాంసి యజ్ఞాః కతవో వతాని_.భూతం భహ్యం యచ్చ వేదా 

వదంతి, తస్మా న్మాయీ సృజ్యతే విశ్వమేత-తస్మిం శ్చాన్యో మాయయా సన్ని 

రుద్దః" అనుచో మాయాశ క్రి _ జీవాత్మ(దగు బంధ మునకు హేతు వగునని చెప్ప( 

బడినది గదా! అదియే “మాయాంతు (ప్రకృతిం విద్యాత్” అనుచో వరామర్శింప( 

బడుచున్న యది ఇట్టిది సర్వానుగాహకురా లుగా శెవీ చిచ్చక్తి యగునని యెట్లు 

చెప్పనగును ? 

ఉత్తరము : ఆత్మలకు జీవత్యమును కలుగజేసి సకల సంసారనిదానము 

రోధశ క్రియు నగు మాయయందు మలావరణమన(6ద*3 పాశమను వ్యవహారమును 

శివాగమములయందు గానవనసుము, 

శో తాసాం మాహేశ్వరీ శక్తిః - సర్వాన్నుగాహికా పరమ్, 

పరానువ ర్తనాదేవ _ పాఠ ఇత్యుపచర్యతే॥ 

ఇంతియేగాక నజా మం|తమునందు మాయ (సర్వ సేవ్యురాలైనను) స్వరూ 

పముతో విడువందగినదని “జహాత్యేనాం భుకభోగా మజో౬న్యః” అనుచో (పతి 

పాదింపంబడినది. 

కూర్మపురాణము నందు 

ల్లో; రైషా భగవతీ దేవీ - కంకరార్ష శరీరిణీ, 
నివా సతీ హైమవతీ - యథావ ద్బ్జూహి పృచ్చతామ్!! 

“శంకరుని సగము శరీరమన(దగు పార్వతీదేవి యెట్టిదో మాకు యథార్థ 

ముగ వచింపుడోను (పళ్నకు సమాధానముగ దిగువ శ్లోకములను గాననగును. 
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రా, తస్య సర్వజగ త్చూతి: - శ్రి ర్మాయతి విశుతా, 

తయెదం భామయే దీశో _ మాయావీ పురుషోత్రమః॥ 

సెషా మహేశ్వరీ శక్తిః - సర్వాకారా సనాతనీ, 

సెవ రూపం మహే వాశస్య - సర్వదా సం|పకాశయేత్ ॥ 

సర్వశ క్యాత్మికా మాయా - దుర్నివారా దురత్యయా॥ 

పరమేశ్వరుని శకి. సర్వజగత్పఏసూతియై మాయ యనంబడును. 

ఇదానిని సాధనముగా గొనియే పురుషోతముండైన పరమాత్మ . _పపంచమును 

[భమింపంజేయువాడు. సర్వరూపిణి సనాతనియు నగు మాయయే మహేశ్వరుని 

శ క్రి యన(బడుచున్నయది. మరియు మ హేశ్వరునకు రూపంబు నై ఏల్లకాలము 

వకాశింప(జేయునది. సర్వశ క్తి క్రి స్యరూపురా ల లైన మాయ నతికమింవను తొలగింప 

నేరికిని శక్యము కాదు" ఇంకను _శుత్యంతరములయందు మహేశ్వరుని శ క్రియే 

పరమాకాశముగ వ్యవహరింప(బడుచున్న యది. ఇ(క షు ష హేశ్వరుని శ క్యంశ 

ముగ నావిర్భవించిన నారాయణుడు - హరివంశమునందు దిగువ విధముగ 

పేర్కానంబడినవాడు, 

విశ్వము నధిష్టించియుండు శివు(డు - _పకృత్యతీతుండనియు పరమ పురు 

షు(డైన శివుని మొదటి రూవమగు ఉమాదేవి. దగు వ్యక్తమైన భాగము మహావిమ్ల 

వనియు శివాత్మక శ క్ష్యంశబలమున నారాయణు(డు (బహ్మాది సకల (పవంచ 

మును సృజింవ(గలి గెననియు ఏవమాది సందర్భమును పారిజాతాపహరణము 

నందు నారదు(డు దేవేందు(గూర్చి పక్కాణిం చినట్లు గాననగును. 

కూర్ము పురాణమున “కెషా భగవతీ" అను బుషుల (పశ్నకు సమాధాన 

మును మహాయోగియగు నారాయణుడు స్వమూలరూపమగు శ క్రిత త్యమును 

ధ్యానించి చెప్పినవాడని కలదు. మజియు నదే పరాణమునంటు [శీక కృష్ణుని తవశ్చ 

ర్య చే సంతుష్టుడె సాశాత్క_రించిన శివునితో నేతెంచిన పార్వతీదేవి “కుమారా? 

నీభకి ఫివునియందు నాయందు ననన్యమైనదని (గపిొంచితిని. దేవతా | పార్గన 

ననుసరించి దేవకీ సుతుడ వై జన్మించినా డవు గదా! ఐతే మన యిరుపురికి సోదర 

సోదరీ బాపముండుట( జేసి. భేదమును పాటింపరాదు. జ్ఞానులు ఆభేదమునే భావిం 

తురు” ఇట్లు నారాయణుడు శ క్ర్యంళ సంభూతు(డైన నెల్ల్పకాలము పురుషు( డన 
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బఖిగుననియు తదితరమంతయు (శ క్యంశము) స్రీ పాయంబనియు నారసింహ 

పురాణమున వక్కాణింపంబడినది. 

సూ. “యోనిళ్చ హి గీయతే” 1-428 

“ఉమాసహాయం పర మశ్వరం పభుం - (తిలోచనం నీలకంఠం 

(పళాంతమ్, 

ధ్యాత్వా ముని రచ్చతి భూతయోనిం . సమస్త సాక్షిం తమసః 

పరస్తాత్” 

అను శుతియందు సమస్త పాణుల యుత్పత్రికి కారణమగువాడనియు 

సమస్త సాక్షి యనియు విశ్వో త్రీర్దండవియు ఉమాసహాయు(డు, నియామకు(డు, 

[తిలోచనుడు, సీలకంఠు(డు ననియు [పశాంతు(డనియు పర మేశ్యరు(డు [ప్రతి 

పాదింప(బడుచున్న వాడు. ఇందు భూతయోనిత్వము ముఖ్యముగా గమనార్హ 

మగుటచే పర మేశ్యరు(డే జగదుపాదాసము జగన్నిమిత్రంబు _నగువాడని 

సిదాంతము. 
(త 
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అల్ల సూ. “ఏతెన సర్వే వ్యాఖ్యాతా వ్యాఖ్యాతాః” 1-4-99 

“జన్మాద్యస్యయతఃి” అను సూతము మొదలుకొని “పెనూూతము వరకు 

(187 సూూతములుగల యధికరణములయందు) వేదాంత వాక్యములను వ్యాఖ్యా 

నించుటవలన |బహ్మ లక్షణ పతిపాదక వేదాంత వాక్యములు , కర్మకాండలో 

నంతర్భూతములైన పురుషసూ క్ర శతర్నుదీయాది మంత (బ్రాహ్మణ భాగములు, 

స్మృతులు, ఇతిహాసములు, పురాణములు, ఆగమములు, అభియు క్రనూకి విశే 

షంబులును వ్యాఖ్యాత పాయములై నవని తెలియవలెను. నూూతములో “వ్యాఖ్యాతా 

వ్యాఖ్యాతాః” అను ద్విరు క్తి _ అధ్యాయ పరిసమాప్రిని సూచించునది. (ఆథాతో 

(బహ్మ జిజ్ఞాసా” స్కూతమును కలుపుకొని (పథమాధ్యాయాంతిమ సూ తమువరకు 

138 సూ తములగును.) 

ఇట కర్న| వకరణపధితము లెన పరుషనూ క శతరు।దియాదులకు సంగీ 
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తిహాస పురాణాదులకున్ను తాత్సర్యము అనబడు లింగము. దగు సమన్వయ 

ముతో (బహ్మబోధకత్వము కలదా లేదా అని సందేహము. [వకరణ భేద ము- 

సంశయమునకు కారణము. 

(ప్రశ్న ; కర్మ_పకరణము( జందిన పురుషసూకాదులు - అనుష్టాత యగు 

జీవాత్మను నిరూపించుట సముచితమని తోచెడిని. నిత్యముక్తుండగు వరశివుని 

బోధించుటలో [ప్రయోజనము గానరాదు. స్మృతి పురాణాదులును ఒకే విషయమును 

చెప్పుట లేదు. ఎట్టనంగా? అవ్వానిలో కొన్ని చతుర్ముఖ బహ్మను మరికొన్ని విష్ణు 

మూర్తిని తదితరములు ర్నుదుని దేవేందుని శక్తిని అగ్నిని సూర్యుని అన్యాన్య 

దేవతలను పరమాత్మగా (పతిపాదించినవి. కావున నియ్యవి |బహ్మ బోధ కములగు 

నని చెప్పుట యెట్లు పొసగును ? 

ఉత్తరము : పురుషసూకాదులయందు [బహ్మలక్షణములు కన(బడుటచే 

నయ్యవి బహ్మ బోధకంబులగుచున్న వి. “తస్మా ద్విరాడజాయత” “ఆదిత్య 

వర్ణం తమసస్తు పారే” “త మేవం విద్యా నమృత ఇహభవతి” అనుచో సకలకార 

ణత్వము తమసః పరత్వము అమృత హెతుత్వము మున్నగు వర మేశ్వరుని లక్షణ 

ములు విదితముల గుచున్నందున నిట పురుష శబ్దముతో పర మెళ్వరుండే (పతిపా 

దింపంబడుచున్నబాడని తెలియవలెను. శతర్ముదియమునందును పర మెశ్వరు. డు 

సాకుత్ జగదధిపతి యనియు జగ దాత్మకు(డ నియు నీల్మగీవాది లక్షణములు గల 

వాడనియు వక్కాణింపంబడినది కావున పరమాత్మ _ వురుషసూకాది బోధ్యుండ 

నుట సమంజసంబేను. 

(ప్రశ్న: వర మేశ్యరు(డు నిఖిల మాంగళ్యగుణ రత్నాకరు(డగుటచే శత 

ర్ముదియమునందు చెప్పంబడుట _ యు క్తము కాజాలదు. ఎందుకన(గా? [పారంభ 

ముననే “నమస్తే రుద మన్యవే” అను వాక్యమున హేయగుణమనందగు కోధము 

రుదునకు సంబంధించునని విదితమగుచున్న ది గదా! 

ఉత్తరము : ఇట్లు ఠావింప(గూడదు.- ఇట మన్ఫుశబ్దము యజ్ఞ వాచకం 

బగునది. అథవా |కోధవాచకమగునని చెప్పినను దోషమేమియు లేదు. [పకృతి 
గుణమగు కోధమును దుషని| హారము స్వేచ్చగా పర్మిగహించుటచె పర మెశ్వ 

థు ఖి 

రునియందు ఇద్దాని సంబంధమును భావింపరాదు. పురాణాదులున్ను తాత్పర్య 
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లింగ వశమున [బహ్మ విష్ట్వాది కబ్దవాచ్యు(డు సర్వజ్ఞా(డు సర్వశ క్రిమంతు(డు 

విశ్రాంతిస్థాన మగువాడు వేదాంత వాక్యము లన్నిటి(దగు సామరస్యముతో కూడిన 

సమన్వయము. జెందిన తాత్పర్యమునకు వర్యవసానమగువాడు  ఉమాసహా 
యు(డు పర మేశ్ళరు (డు నగు శివుని(గూర్చి బోధకంబులగుట _. సమంజసంబుఏ 

చున్నయది. “కర్మ పకరణమగుటచే శివపబోధకత్వము కూడ” దనగూడదు, 

లింగము (పకరణమును బాధించును గదా ! ఇట్టి న్యాయముతో చేతనుని యందు 
గాని అచెతనమునందు గాని జగతా్మ_రణత్యాదికము వినంబడు (పతి స్రలమునను 

వేదాది [పమాణ వచనముల యందును ఆ యా రూపములతో శివుండే [పతిపాదింప( 

బడుచున్న వాడని తెలియునది. పురుషార్థములు వికారములు ఆజ్ఞానము మున్నగు 

ధర్నములు |పతిపాదింప (బడిన చోట్రయందును పర్మబహ్మమగు శివుని శరీర మగు 

చిదచిద్వస్తువే బోధింవంబడుచున్నదని నిపుణముగా సమర్థించుకొనవ లెననియు 

సర్వంబు సముచితం బగుచున్న యది. 

(పశ్న : “నమస రుదమన్యవ” ఇత్యాది మంత |శుతమగు రుద శబ్దము 

“రుదో వా ఏష యదగ్నిః” అను _్రుతి పమాణము (బట్టి యగ్నిపరమగుచు 

న్నందున (ప్రకరణ బలమున.జేసి రుుదాధ్యాయము = అగ్ని వతిపాదకంబగునని 

చెప్పవలెను గాదా? 

ఉతరము : “దిశాంచ పతయే” ఇత్యాది వాక్యములు పర మేశ్వరుని 

'సర్వాధిపతితృ్వము మున్నగు లక్షణములను చెప్పుచున్నందునను భవ రుద శర్వ 

పశువతి శివ శంకరాది కబ్దములతోడను శతరుదీయమును వినునప్పుడే “పర 
మేశ్యర పరము రుదాధ్యాయము” అను నంశము తేటవడుచున్నది గదా! “రుదో 
వా ఏష యదగ్నిః” అనునది అర్ధవాద వాక్య మగుటచే అగ్నిపరమనుటకు [వమా 

ణము కాజాలదు. 

(పశ్న : పురాణములు తాత్పర్యలింగ వశమున శివుని (పతిపాదించు 

చున్నవని చెప్పితిరి గదా! అవ్వానిలో కొన్నిటిని |బహ్మదేవు(డు సా త్రిక న్వభా 
.వముతో చెప్పెననియు మరికొన్నిటిని రాజస స్వభావముతోడను తదితరములను 

తామస స్వభావముతోడను వక్కాణించె ననియు కలదు గావున వైష్టవములు 

సా త్వికములనియు _(బాహ్మపురాణములు రాజసములనియు శైవములు తామసము 
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లనియు గహించునది. అందుకు పులసుని వర పభావమున దేవతా పరమార్ధ 

మును కనుగొనిన పరాశరమహర్షి వచించిన విష్ణుపురాణము (పజల [ప్రమాణ మన౦ 

జెలును. “విషోః సకాశా దుద్యూతం _ జగ తతెవ చ సితమ్” “విషువునుండియే 
యు ణ రి — ee థి ణ 

సమన జగము ఉద్భవించినది. [వళశయమున విష్ణువనందే యుండునది” ఇత్యాది 

ముఖ్యాంశములు _ విష్ణవురాణమునందు [వాయ(బడియుండుట (జేసి వైష్టవపురాణ 

ములుమ్మాతము ప్రమాణములు కావలయును గదా ? 

ఉతరము : ఇంట తాత్సర్యలింగ మన(గా ? సర్వకారణత్వాదులు పర్యవ 

సానము(బొందు సమన్వయ మగును, (బహ్మవిష్టు రు|దులకు పురాణములలో విన. 

బడు సర్వకారణత్వము సర్వసంహ రృత్వము సర్వాంతర్యామిత్వము మున్నగు. 

(బహ్మలక్షణములన్నియు సర్వాంతర్యామియగు 'పర శివుని యందే పర్యవసాన 

ము( జెందునవి. 

లో న్మృతయశ్చ పురాణాని- భారతాదీని నత్తమ, 

నివ మేవ సదా సాంబం- హృది కృత్వా (బువంతి హి ॥ 

పరాశర పురాణము. 

“స్మృతులు పురాణములు మహాభారతము మున్నగు ఇతిహాసంబులును. 

సాంబశివు నెల్లకాలము మనస్సునందిడుకొనియే (పవ ర్రించునట్టిపి.” ఇట్లు పురాణ. 

ములలో పరస్పర విరోధమును పరిహరింప నంగికరింవనియెడల భాష్యముల 

యందలి యధికరణములలోని విషయవాక్యములయందు విన(బడు సర్వకారణ 

త్యాది (బహ్మలక్షణములయొక్క యు [పాణ ఆకాశ ఇం దాది [పకరణముల. 

యొక్కయు విరోధ ము దుష్పరిహరంబగునది, [శుతులలో గల విరోధమును నిరా 

కరించి (శుత్మిపామాణ్యము నంగీకరించిసట్లు పురాణములకుగూడ నవిరోధ (పమా. 

ణత్వమును నిరూపింపవలసి యుండును. 

జో పురాణం మానవో ధర్మ ః-సాంగో వేద శ్చికిత్సితమ్, 

ఆజ్షాసిద్దాని చత్వారి-న హంతవ్యాని హేతుభిః ॥ 
ఇ ద 

పురాణములు, మానవస్మృతి, సాంగవేదము, ఆయుర్వేదము అను నాలుగు. 

పర మెశ్వరాజ్ఞాసిద్ధ ము లగుటచే హేతువాదములతో నవ్వానిని ఖండింపరాదు.”' 
(sy 
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ఇ(క శివపురాణముల య _పామాణ్యమునకై పరులు చూపిన మాత్స్య 

పురాణవచ నములు “వృతాసురుని స్వవాగ్య_జమువ ల” (పరపక్షమునే బాధించు 

చున్న వి. ఎట్లన6గా ? పురాణములు |బహ్మ విష్ట్వాదులలో నొకరికన్న నొకరు 

గొప్పవారని పతిపాదించునవి గదా! అట్టి (పతిపాదనము కల్పభేదమును పురస్య. 

రించుకొనిన యుత్క-ర్షము, జెందినదగుటచే ఎట్టి విరోధము లేని పామాణ్యము 

పురాణముల కన్ని టికిని గలదని మాత్స్య పురాణవాక ములు తెలు పుచున్న యవి, 

లోకములో వెడి యెక్కు.వనుండు కాలము [గీష్మమనియు చలువ నిండియుండు 

సమయము హేమంతమనియు వ్యవహరింపంబడినట్టు సత్త్వాది గుకాతిశ యము 

గలవారిని సా త్రికాది పదములతో నిర్దేశించునట్లును కల్పములయందు సా త్రికాది 

విభాగంబును పరమేశ్వరుని శాసనముతో నేర్పడు సత్వాది గుణముల యతిశయము 

వలననే యని |గహించునది. కాని ఆయా కల్పములయందు చతుర్ముఖునకు 

కలుగు గుణోత్కర్షముంబట్టి సా త్రికాది విభాగము కాజాలదు. మరియు పరులు 

చెప్పునది మాత్స్యపురాణ వచస్సులందు కంఠరవేణ లేకుండుటయు గమనింప( 

దగినది, మాళ్స్యమునందే “పురాణం మానదో ధర్మః! అనుచో చెప్పంబడిన 

పురాణమా|త _పామాణ్యమును మరియు శిష్ణులందరు పురాణముల నన్నిటిని పరి 

(గహించుటను ఉల్లంఘించి “కొన్ని పురాణములు _ భాంతి మూలకము''లని 

కల్పించుట - వైదికమార్గ (పద్వేషమాత విజృంభణమని చెప్పక తప్పదు. పర 

రీతిని శివపురాణముల యపకర్షము ఏర్పడుట లేదు, (పత్యుత. సిత్కర్గమునే గాన 

నగును. 

శో సంకిర్దాః సా త్త్వికా క్ర ైవ-రాజసా శ్చైవ తామసాః ॥ 

కల్పములు _ సాత్తికములనియు రాజసములనియు తామసములనియు 

సంకీర్ణములనియు నాలుగు విధములుగా విభజింప(బడినవి. 

a యస్మిన్ కల్పేతు యత్ (పోక్తం - పురాణం (బహ్మణా పురా, 

తస్య తస్య తు మహాత్మ్యం-తత్స్యరూ పెణ వర్ణ లే 11 

ఇ(ట బ్రహ్మ దేవుండు. పురాణముల నా యా కల్పములయందు రచించిన 

వాడని చెప్ప(బడలేదు కాని ఆయా కల్పములలో నభివృద్దింజెంది యుండు 

దేవతా విశేషము దగు మహిమను వర్ణించినవాడని తెలియునది. ఐతే ఎట్టి గుణ 

ముతో నే పురాణమును రచించినవాడని యాకాంక్షింప నెంతమాతంబు నిట ఏలు 
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లేదు. కాని యిద్ది యే దేవతను సమర్జించునను జిజ్ఞాసకు సమాధానముగా దేవతా 

విశేషము చెప్పబడినది. ఇంతియేగాక “సా త్రికష్యథ కల్పేష" అనుచో సా త్రి 

కాది విభాగము కల్పములకే గాని పురాణములకు కాదని విశదమగును గదా! 

మజశీయు కల్ప భేద మును పురస్కరించుకొని త్రిమూర్తులలో యుత్క-గ్షాపకర్ష 

ములు ఏర్పడుచుండునని శవపురాణములోని వాయవీయ సంహితయందు గాన 

నగును. 

న ం దం KK శో క్యచిద్బ9హ్మా క్వచిదుదః-క్వచి ద్విమ్లః పశస్యతే, 

నానేన తేషా మాధిక్యం-న్యూనత్వం వా కథంచన! 

త త్తతృల్పాంతవృత్తాంత-మధికృత్య మహర్షిభిః, 

తాని తాని (పణీ తాని_ విద్యాం సత న ముహ్యతి ॥ 

(బహ్మదేవుండు కొన్ని కల్వములయందు, రు!దు(డు కొన్నిటియందు, 

విష్ణువు మరికొన్నిటియందు (వశంసింపంబడుచున్నవారు. ఇంతమాతమున నవ్వా 

రిలో నొకరికి గొప్పదనమును మరియొకరికి చిన్నతనమును భావింపరాదు. కాని 

మహర్షులు- ఆయా కల్పముల చివరి సమాచారమును పురస్కరించుకొని కల్ప 

ముల విభాగము నేర్పరుప(జేసి యున్నవారు. అంతమా|తమున నివ్విషయ మై 

విద్వాంసుడు మాహము(జెందరాదు.” 

ఇట్లు సరులుదాహరించిన మాత్స్య పురాణవచనములతోడనే సర్వపురాణ 

(పామాణ్యమును నెలకొల్పుటవలన నవ్వారి వాదము నిహతమైనదని తెలియునది. 

ఒకవేళ [బహ్మదేవుండు _ తమోగుణము నుపాధిగా గొని శివపురాణముల 

నావిష్క_రింప(జేసెనని యంగీకరించినను అవ్వాని [పామాణ్యము సిద్దించు 

చున్నది. 

న. 

ఐశ్వర్యం చైవ ధర్మ శ్చ-సహ సిద్దం చతుష్టయమ్ || 

aU జ్ఞాన మ/పతిమం యస్య-వై రాగ్యంచ జగత్పతేః, 

“అసమానమైన జ్ఞానము, వెరాగ్యము, ఐశ్వర్యము, ధర్మంబు అను 

నాలుగు - (బహ్మదేవునకు సహజములైనవి'' అనుచో జ్ఞానవిశేష ము గలవాడుగ 

చెప్పబడిన చతుర్ముఖుడు. తమోగుణమును ఉపాధిగ గొనియు వక్కాణించిన 

పురాణవి శేషము [ప్రమాణము ఎట్టు కాకుండును ? తథాపి మనవలె తమాగుణమున 
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త త్త్వజ్ఞానము లేనివాడై రచించిన పురాణములు ప్రమాణములు కావనునెడ పూర్వో 

దాహృత మాతృ్యపురాణ శ్లోక ములకున్ను ఇదియే గతి పట్టును గదా! 

శ్డో॥ పురాణం సర్వ్యశాస్త్రాణాం-| పథమం బహ్మణా స్మృతం. 

అనంతరం తు వకే బో్యో- వేదా స్తస్య ఏనిరతాః॥ 
Sd “జాని ౧ 

మత్స్య పురాణము. 

బాహ్మ మవ కృతే చాద్యె-పురాణం ధర్మసంహితం, 

అష్టాదశ విధం తచ్చ-కృతం కోటి[పభేదతః॥ ధర్మసంహిత, 

“శాస్త్రము లన్ని టిలో పురాణమును మొదట [బహ్మ దేవుడు స్మరించిన 

వాడు. అటుపిమ్మట నాతని ముఖములనుండి వేదములు బయలువడినవి.” 

“ఆద్య సమయమున కృతయుగమునందు శతకోటి శ్లోకములతో పురాణము. 

ఒక్కటిగా నుండెను. తరువాత బుమలు వదునెనిమిది విభాగములతో కోటి (గంథ 

ముగా సం గహించిరి.” 

ఇంకను దిగువ (పమాణములను చూడన గును. 

“యో వై వేదాంశ్చ (పహిణోతి తస్మై" శతి. 

ఇంటగలచ శబ్దము పురాణములను శివాగమసంహితలను తెలుపునది. 

“త'స్మె వేదాన్ పురాణాని.దత్తవా న|గజన్మనే” 

కూర్మ పురాణము, 

ఇ(క పరమేశ్వరుడే. వేదాది సకలవాజ్మయక ర యనుటకు దిగువ శతి. 
పురాణ వాక్యములను గమసింపనగును, 

“అస్య నుహతో భూతస్య నిశ్వసిత మేతత్, యదృగ్వేదో యజు 

ర్యెదః సామవేదో౬ఒథర్వవెద ఇతిహాస వురాణమ్” 

కో ఆదికరా కవిః సాకాత్-శూలపాణి రితి (శుతిః, 

భూయః స భగవాన్ ధ్యాత్వా-చిరం శూలవరాయుధ:?॥ 
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అసృజ త్సర్వళాస్తాాణి. మహాదేవో మహేశ్వరః, 

ఇత్యేతాః శంకర పోకా-విద్యాః శబ్దార్థ సంయుతాః | 

రాజధర్మ వచనము. 

విద్యాసానముల కని + టికిని పరమేశ్వరుడే కర్తయని పై] పమాణముల 

వలన విశదమగుచున్నందున (బహ్మదేవుండు తమోగుణముగలవాడై కొన్ని పురా 

ణములను రచించెననియు అందువలన నయ్యవి _పమాణములు కావనియు శంకిం 

చుటకు ఎంతమాతము ఆవకాశము లేదు. 

ఇ(క చతుర్ముఖుడు సత్వాది గుణము |వథానముగా గల దేవతను [పతి 

పాదించుటలో న్యూనత యేమియు గానరాదు. సా త్తికములుగా పరులచే నామో 

-దింపంబడిన పాద్మాది వురాణములయందు గల శివరాఘవ సంవాదమున తదితర 

[పకరణములయందు లింగపురాణాదులకన్న నధికముగా శివోత్క_ర్గము (పతి 

పాదింప(బడినందున సా త్రికాది పురాణ విభాగము మృగ తృష్టవలె నిరర్థక 

మగుచు పరులకు వృధాఒఒయాస ఫలకమగుచున్నది. 

పరాశర సంహితారూపమెన విష్ణుపురాణము ప్రబల పమాణమని చెప్పు 

నంశము. వాయుసంహితా రూపమగు శివపురాణమునకు గల _పా బల్యమును సమ 

ర్రించుచునది. ఎట్టన(గా 7 

శివ మహాపురాణము _ సర్వజ్ఞత్వ వై రాగ్యాది గుణసంపన్ను (డైన పితా 

మహునిచె వక్కాణింప(బడినది. అందు పరత త్త్వమును తెలియ గోరి పరస్పరము 

వాదించుకొనిన షట్కులీన మహర్షులు [బహ్మసభలో (పవేశించి “పూజ్యుండా ! 

గొవదైన అజ్ఞానాంధకారము మమ్మావరించి యున్నందున పరత త్యమును కను 

గొన(జాలకుంటిమి. చితకృత్యుండైన ఏ మహానుభావు(డు జగమును పుట్టించెను ? 

మరియు నియ్యది పళయమున నెవనియందు విశాంతి(జెందును ” అని జగత్తార 

ణమగు పరదైవమునుగూర్చి సామాన్యముగా ప్రశ్నించిరి, ఆట్టితటీ పితామహు(డు-_ 

స్వపీళమునుండి లేచినవాడై శివధ్యానము(గావించి “రుదు(డు” అను పదము 
నుచ్చరించుచు ఆనందాంబుధిని ([గుంకులిడి కృతాంజలి యై ఇట్లు సంభాషించెను. 

శో యస్మా తృర్వమిదం (బహ్మ-విష్ణు రు;దేంద పూర్యకం, 

సవా నూడేం!|దియిః సరె ౦. వణమం నం వనమూాయుణా ॥ 
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కారణానాం చ యో ధాతా.ధ్యాతా పరమకారణం, 
న సం్యపనూయతే౬ న్యస్మాత్_కుతశ్చన కదాచన ॥ 

“బహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఇందాది దేవతలు సకల [పాణులు ఇంది 
యములు అన్నియు ఎవనివలన మొదట నావిర్భవించినవో అట్టి శివుడే కారణ 
ములకు కారణమగువాడు మరియు ఎప్పుడును తానెద్దాని వలనను జన్మి ంచువాడు 
కాడు గావుననే పరమకారణ మన(బజగును,” 

వేదాంతములయందు ననేక శాఖలలో నధికముగా నభి వర్ణింపబడిన ివుని 
నానావిధ వై భవమును ఇట్టు [పశంసించి చితకృత్యముగల పరశివు( డీ జగమును 
పుట్టించె ననియు మరల తనలోనే లీనము. జేసికొనుననియు శివుడే సకలకారణ 
మగు పరదైపంబనియు వక్కాణించినందున శివ మహాపురాణమే ప్రబల |[పమాణ 
మని విశదమగుచున్న ది. 

ఇ(క విషుపురాణమున. శిష్యుండైన మెతేయుని _పశ్నకు మున్నే నవ్వాని 
హృదయమును కనుగొనిన పరాశరుండు పూర్వసిద్దమగు శిష్య భ కిని పెంపొం 
దింప(దలచి విష్ణపారమ్యము నభివర్హించిన వాడని కలదు. శివపురాణమునం 
దైతెనో _పశ్నించినవారు పెక్కు_రగుటచే నొకానొకని యుద్దేశము ననుసరిం 
పకయె (బహ్మ దేవుడు సమాధానము నొసగుట గమనింప(దగియున్న ది. 

వేద పురాణ వాక్యములన్నియు శివునియందు తాత్పర్యము గలిగి యున్న 
వని సూతసంహిత- చాటుచున్నది. 

శో కానిచిత్ వేదవాక్యాని.|బాహ్మణా వేదవితమాః | 
రు[ద మూర్తిం సమా శిత్య.శివే పరమకారణే ॥ 
పర్యవస్యంతి వి పేం|దా- స్తథా వాక్యాని కానిచిత్ | 
విష్ణుమూ ర్తిం సమా|శిత్య_|బహ్మమూ ర్రిం చ కానిచిత్ ॥ 
ఆగ్నేయమూ రి మా |శిత్య-|వతివాక్యాని కానిచిత్ । 

సూర్యమూ ర్రిం ముని శేషా. స్తథైవాన్యాని కానిచిత్ ॥ 
ఏవం మూర్త్య భిధానేన-ద్యారేణై వ మునీశ్వరా; 
(పతిపాద్యో మహాదేవః-స్టితః సర్వాసు మూ ర్రిష ॥ 
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మజియు “సూర్య ఆత్మా జగత స్తస్గుషక్చ” అనుచో గల జగదాత్మక 

తము సూర్యునియందుగాక “స యశ్చాయం పురుషే. యళ్చాసా వాదిత్యే” అను 

_(పమాణముంబట్టి మహేశ్వరునియందే నుపపన్నంబగునని తెలియవలెను. అట్రి 

“ఇందో రాజా జగతో య ఈశేే అనుచో గల జగదీశ్వరత్వము దేదేందుని 

యందు గాక “ఇంద స్యాత్మానం శతథా చరంతమ్” అను |శుతి ననుసరించి పర 

మేశ్వరునియందే సమర్థింపంబడునని గహించునది. 

“ఆపో వా ఇదగ్౦ సర్వం” ఇత్యాది సందర్భముల యందు గల పరత్వము 

గూడ శివునియందే పర్యవసానము( జెందునది. ఐతే శరీరాది నిర్వచనములు గల 

చోటయందు శరీరాది నిరూపణమునందే తాత్సర్యము కాసి తదంతర్యామియగు 
శివుని నిరూపించుట కాజాలదు. బీవ విషయమున్ను ఇట్టిదెను; జీవాత్మకు. 

సంసారమున విర క్రి యేర్చడి శరీరాదుల పె హేయభావమును కలుగ(జేయుటకు 

మ్మాతము చేతనాచేతన వరామర్శగల [పకరణములు ఉపయోగించునని తెలియునది. 

“యం పృథివీ న వేద, యస్య పృథివీ శరీరమ్” ఇత్యాదిని గల పృథి 

వ్యాది పదములు_పర మేశ్వరునిచే నియమింప(బడు పృథివ్యాది దేపతలనే 

బోధించును కాని తద ంతర్యామిని బోధింపవు. ఎందుకన(గా ? శివుండు పృథి 

వ్యాద్యంత ర్యామియైనను అవ్వానిచే తెలియ(బడకుండువాడని తదనంతరమే 

చెప్పంబడినది. 

ఈ యధికరణమునందును నారాయణ పరత్వము సమర్థింప నలవిగానిది. 

ఎట్టన(గా? నారాయణునకు నవాంతర సృష్టియందు కల్పాంత రమున కారణత్వము 

చెప్పబడినను ఆదిసృష్టి(జేందిన సర్వకారణత్వము ఉపపన్నము కాజాలదని 

[గహించునది (తిమూ రి జనకుండ గువాడే సర్వకారణు(డగునని వివేకము. మూర్తి 

ద్వయ జనకు(డగువాడు సంకుచితకారణు(డు కాదగును బ్రహ్మో పనిష తున 

“ఆకారం [బ్రహ్మాణం నాభొౌ, ఉకారం విష్ణుం హృదయే, మకారం ర్ముదం (భూమధ్యే, 

ఓంకారం సర్వేశ్వరం ద్వాదశాంతే" _బహ్మ ఏష్ణు రుదాతీతము తురీయంబునగు 

శివ తత్త్వమే సర్వకారణముగా సహ్మసారమునందు ధ్యానింపందగినదని |పతిపా 

దింపంబడినది. మజియు మెతేయోపనిష త్తునందు “తమో వా ఇదమేక మాస, 

తత్స రేణేరితం విషమత్యం |పయాత్రి" ఇత్యాది వాక్యమున “ఆదిసర్గ మునకన్న 

మున్ను తమస్సి నుండెడిది. అట్టి తమస్సు ((వకృతి) పరమాత్మచే (పే రేపింపంబడి 
సంచలనము కలది యగును. 



సర్వవ్యాఖ్యానాధికర ణము 257 

అట్టితజి (పకృతివిశిష్షు(డెన మహేశ్వరుని రజోగుణాంశము [బహ్మగాను 

స తగుణాంశము విష్ణువుగాను తమోగుణాంశము రుదుండుగా నావిర్భవించిన వి. 

అని వాయంబడినది. ఇట్టి నాలుగవ తత్త్వము శివు(డనుటకు మాండుక్యోప 

నిషత్తు మరియొక నిదర్శనము. 

“శివ మద్వైతం చతుర్లం మన్యంతే, స ఆత్మా, స విజేయః” 
జ థి ణః 

(బహో్మోపనిషద్దత మైన సర్వేశ్వరపదము-శివునకు అసాధారణ వాచక 
ఇక, గచ అధ ఇ ం జర మగునది. “_బహ్మ విష్ణు రు|దేం దాః సం్రపసూయంతే” అను నథర్యశిఖావాక్యంటు 

శివునకు మూ రితయ కారణత్వమును స్పషముగా వక్కా_ణించినది. 
par ‘ (= 

మజియు మహాభారతమున అనుకాసనికమునందు 

లో స ఏష భగవా నీశః _ సర్వ తత్తాంది రవ్యయః, 

సర్వత త్త్వవిధానజ్ఞః - పధాన పురుషేశ్యరః॥ 

సోఒసృజ ద్దక్షిణా దంగాత్ - (బహ్మాణం లోకసంభవం, 

వామపార్శ్యాత్తతో విష్ణుం - లోకర మార్గ మీశ్యరః 

యుగాంతే చైవ, సం|పాప్తే - రుదం |పభు రథాసృజత్॥ 

“సర్వత త్వాదియు ఆవ్యయు(డును సర్వత త్య విధానజ్ఞు(డును (పకృతి 

పురుష నియామకుండు నగు పరమేశ్వరుండు-తన కుడి భాగము నుండి లోక 

సష్ట్రయగు బ్రహ్మ దేవుని పుట్టించెను ఎడమవైపు నుండి లోక రక్షకుండగు 

విష్ణువు నావిర్భవింప(జేసినవాడు. హృదయము నుండి లోక పళయంకరుడై న 

రుదు నావిష్కరింపంజే సెను.” 

కాంతిపర్వమున 

లో యం విష్ణు రిం దః శంభు, శ్చ - (బహ్మా లోకషితామహః, 

స్తువంతి వివిధై: సోత్రెః _. దేపదేవం మహేశ్వరమ్! 

త మర్చయంతి య "శళ్వత్ - దుర్దాణ్యతిత రంతి తే! 

“బహ్మ విష్ణు రుదాదులు అనేక స్టో తములతో దేవదేవుడైన మహేశ్వరుని. 

(పార్టించుచుందురు.. అట్టి శివు. నారాధించువారు తమ సర్వవిధ 'సంకటములను - 

(1-17) 
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దూర మొనర్న జా లువారు” ఇ(ట (త్రిమూర్తులు శివుని పార్థించుట. తమను కాపాడు 

టకే నని |గహించునది. మతియు నదే శాంతిపర్యమున |త్రిమూరులను సూర్య 

చం|దాది జగమునంతయు సంహరించి తమోమయముగాను నామరూప విభాగ 

రహితముగా నొనర్చువాడు శివుడే నని నిర్దారింపం బడినది. 

ఇందువలన “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” ఇత్యాదిని (పబోధిత 

మైన బ్రహ్మము శివు(డే నని నిశద మెనది. 

'శివపురాణమునందును 

కో తస్మా త్రయ స్తే కథ్యంతే _ జగతః కారణతయం॥। 

కారణ తయ మేతత్తు - శివః పరమకారణమ్॥ 

స్కాంద మహాపురాణమున 

లో (బహ్మా విష్ణుశ్చ రుదశ్చ - పరత త్త విభూతయః | 

ఏషాం (తయాణా మధికః - సర్యకారణ మీశ్వర:॥ 

“బహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు మువ్వురును పర మేశ్వరుని విభూతి యన 

బజగుచు జగమునకు నవాంతరకారణ మగువారు. శివు(డై తేతో |తిమూర్తులకు 

నధిష్టాతయై పరమకారణ మగువాడు.”” 

(పశ్న : మహోపనిషత్తున “ఏకో హవై నారాయణ అసీత్'” ఆని చెప్ప( 

బడినందున “బహ్మ విష్ణు రుదేం|దాః సంపసూయంతే” అనుచో గల విష్ణు 

జన్మము 'స్వేచ్బాఒఒవిర్భావమని యంగీకరింపవలెను గచా? 

ఉత్తరము : ఆటులగునెడ “హిరణ్యగర్భః సమవ ర్రతా[గే” అనుచో చతు 

ర్ముఖుండును సృష్టికి పూర్వము కలవాడని యున్నందున తదుత్సత్రిని గూడ 

"స్వేచ్చాఒ౬విర్భావముగ చెప్పవలెను గదా! వస్తుతః ''బహ్మ విష్ణు రు[దేందాః 

సంవసూయంతే” అను పమాణమును పురస్కరించుకొని “ఏకో హ వె నారాయణ 

ఆసీత్” అనుచో “ఆసీత్” అను పదమునకు “రోహితో లోహితా దాసీత్* “శ కే 
రాసీత్ పరాశరః” ఇత్యాదినివలె నుత్ప త్యర్ణ మును చెప్పవలసియుండును. (బహ్మ 

ర్ముదాదులు జన్మించుటకు పూర్వము ' నారాయణు(డొకండు సర్గాద్యసమయమున 

షరమశివునిపలన నావిర్భవించినవాడ ని చెప్పుట సమంజసంబగునది. 
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ఇ(ట ఆసీత్సదమునకు పుట్టుకయను నర్గము పొసగుచున్నందున ఏకపద 
మునకు “తనతో సమానముగ పుట్టువాడు మరియొక (డు లే"ిడను నర్భమును 
చెప్పవలసియుండును . 

ఒకవేళ ఏదే నొకరీతిగ ఆసీత్సదమునకు సత్తామ్మాత మను నర్శము( 
జెప్పినను “ఏష వావ |పథమో యజ్ఞ” ఆనుచో జ్యోతిష్టోమయా గమునకు 

ప్రాశమ్యము నిరూపితమైనను “దశ్శపూర్ణ మాసాభ్యా మిష్ట్వా" సోమేన యజేత” 
అను (శుత్యంతరము జ్యోతిష్టోమయాగ _ప్రాథమ్యమును సంకోచపర చినట్లు 

పరమశివమూ ర్తి-|తిమూ ర్యతీతుండ నియు సర్వమూలంబనియు తెలుపు పెక్కు 

వాక్కుల విరోధమును పోనాడుటకు “ఏకో హ వై నారాయణః” ఇత్యాది విష్ణుపర 

వాక్యములకు “నారాయణు( డొక్కడే వరశివునివలన నావిర్భవించినవాడ్డె. సర 

మునకు ముందుండె” నను నర్దమును చెప్పవలెను. 

ఇందుకు మను ధర్మ శాస్త్రమున నుప క్రమమును చూడనగును. 

ల్లో ఆసీదిదం త మాభూత-మ పజ్ఞాత మలక్షణమ్, 

ఆపతర్క్య్యూ మనిర్దేశ్యం-పసుప్త మ్వ సర్వతః (1 

తతః స్వయంభూ రృగవా-నవ్యకో వ్యంజయన్నివ, 

మహాభూతాది వృత్తౌజాః-|పాదురాసీ తమోనుదః 

ఆభిధ్యాయ శరీరా త్స్యాత్-సిసృకు ర్వివిధాః |వజాః, 

ఆప ఏన ససర్జాదౌ-తాను వీర్య మవాసృజత్ ' 

తదండ మభవ ద్దె మం-సహ్మసాంశు సమ పభమ్, 

తస్మా జ్జ స్వయం (బహ్మా-సర్వలోకపితామహః | 

ఆపో నారా ఇతి (పోకా-ఆపో వై నరనూనవ।, 

తా యదస్యాయనం వూర్యం-తేన నారాయణః స్మృతః! 

''సృష్టికి మున్నీ జగము'_ నామరూపవిభాగము లేనిదిగా నూపింపనలవి 
గానిదిగా నిదమిత్తమని నిర్దేశింవరానిదిగా నంతట నిదించినట్టుగా తమోమయ మై, 

యుండెడిది, అట్టితజి నారాయణుడు తనను తాను [(పకటించునో యనునట్లు 
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పంచమహాభూతములు మున్న గువానిబలము గలవాడై. [ప్రళయతమస్సు. దొలగించు 

పరశివునివలన నావిర్భఏంచువాడు. పిమ్మట కొంత తడవు విచారించి తన శరీరము 

నుండి నానావిధ (పాణులను పుట్టింపందలచినవాడై మొదట జలమును సృజించి 

యందు సిసృక్షయను స్వప్రభావమును నెలకొల్పగా సూర్యసన్నిభము సువర్ణ 

మయము నగు అండము ఉదయించెను. సర్వలోక పితానుహు(డగు |బహ్మధేవుండు 

ఆ యండమునుండి శి వచ్చావశమున జన్మించినవాడు. ఇట్లు |బహ్మదేవునికన్న 

మున్ను జన్మించిన మహాపురుషు(డు-| ప పథ మము పుట్టించిన జలములు నారము 

లన(బజగుటచే నవ్యానియందు పడుకొనియుండుట(జేసి నారాయణు(డుగ 

పేరొ_న(బడుచున్న వాడు.“ 

ఇ(ట “తమోసుద$'” అను పదమును వపథమాంతముగ భావించి 

నారాయణపదమునకు విశేషణముగ చెప్పరాదు. ఎందుకనంగా ? “ఆసీదిదం తమో 

భూతం” అనుచో సర్గాధిని సమస జగమును తమోమయముగ |పతిపాదించి 

“తతః స్వయంభూ ర్భగ వాన్ * అనుచో “అనంతరము భగ వాను(డు జన్మించెనని 

చెప్పుటవలన పూర్వసిద్ధమగు తమస్సును తరువాత నుదయించిన నారాయణుడు 

నధిష్టించియుండ (జాలడని తెలియనగును. కావున “తమోనుద$” అనుదానిసి 

పంచమ్యంతముగ నిర్ణయుంచి శివపరముగ నిరూపించుట సమంజసంబగునది. 

మజియు మనుస్మృతి. _ ఉపసంహారమునను 

లో [పళశాసితారం సర్వేషా - మణీయాంస మణో రపి, 

రుక్మాభం స్వప్న ధిగమ్యం - విద్యాత్తు పురుషం పరమ్॥ 

ఏష సర్వాణి భూతాని - పంచి ర్వ్యాప్య మూ ర్రిభిః, 

జన్మ వృద్దికయె ర్నిత్యం - సంసారయతి చ|కవత్॥ 

“చరాచర [పాణులను కాసించువాడును అణువుకం టె నణువగువాడును 

బంగారువన్నెగలవాడును సుషపియందు సాఇుత్కరించువాడు నగు పరమ 

పురుషుని ధ్యానిం పవలసియుండును. ఇట్టి దేవుండు పృథివ్యాది పంచభూతముల 

నధిష్టించియుండు సద్యోజాతాది పంచమూ..రులతో సమస |పాణులను వ్యాపించి 

సృష్టి స్టితి లయముల నిమిత ముగ సంసార చ|కమునందు నేల్లకా లము భ్రమింప 

బెయుచుండువాడు.” 
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ఇట సర్వభూతవ్యా ప్రి యన(బడు అసాధారుణ లక్షణము శివునిదే యగు 

ట(జేసి తమోఒధిష్టాత శివుడే కాదగినవాడని తెలియునది. నారాయణుడు 

హిరణ్యగ ర్భజనకు( డై నను ఆదిసృష్టిని శివునివలన జన్మించువాడనియు ఆదిసర్గ 

కర్ర నర్యకార ణంబు నగువాడు శివుడే ననియు చె సందర్భమువలన విశద 

మైనది. 

ఇటులనే యోగయాజ్ఞవల్కీ య ధర్మశాస్త్రమునందు _బహ్మ విష్ణు మహే 

శ్వరుల ధారణమును గురించి చెప్పిన తరువాత దిగువ విధము శివుని ధారణము 

ధ్యానంబు నిరూపింప(బడినవి. 

శో ఆకాశే వాయు మారోప్య _ హకారేణ సమన్వితమ్, 

బిందురూవం మహాదేవం - వ్యోమాకారం సదాశివమ్ ॥ 

శుద్ద స్పటిక సంకాశం - బాలేందుకృత శేఖరమ్, 

పంచవ క్షఫధరం సౌమ్యం - దశబాహుం [తిలోచనమ్॥ 

సర్వాయుధోద్యతకరం - సర్యభూషణ భూషితమ్, 

ఉమా౬ర్ల దెహం వరదం - సర్వకారణ కారణమ్॥ 

చింతయే చ్చి త్తవిన్య స్తం - ముహూర్త మపి ధారయేత్, 
స ఏవ ముక్త ఇత్యుక్త - సాం|తికేష్వపి థిక్షితై ౪11 

“వాయుత త్ర్యమును హకారముతోగూడ నాకాశమందారోపించి హృదయము 
లోని చిదాకాశమునందు శివుని బిందుస్వరూపునిగాను శుద్ద సృటికమువలె( _బకా 
శించువాని గాను చంద శేఖరునిగాను ఐదు ముఖములు పదిచేతులు మూడు కన్నులు 

గల సౌమ్యునిగాను పాశుపత సుదర్శన వ్యజాది మహాయుధములను కరముల 

దాల్చువానిగాను దివ్యాలంకార భూషితునిగాను అందికాదేవియే సగము శరీరము 

గలవానిగాను భ క్రాభీష్టముల నొసగువానిగాను సర్యకారణ కారుణునిగాను 

ముహూ ర్తకాలమైనను నిలుపుకొని ధ్యానింపవలెను. ఇట్టివాడే ముక్ష(డగునని 

మంత తంత _్రష్టలగు మహానుభావులు వక్క్యా_ణించియున్న వారు.” 

ఇట నుమాపతిని (తిమూ ర్యతీతునిగా నంతర్జార ణము. జేయుట ముక్తి 

(1-17A) 
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“హేతువగుటయు తన్మూలముగా మహాదేవు(6డు సర్వకారణు. డనంబజగుటయు 

ముఖ్యాంశము లగుచున్నవి. 

మరియు నదే యోగయా జ్ఞవల్కీ యమున 

లో ఏతదు కం భవత్య(త ఎ గార్షి | [బహ్మవిదాం వరే, 

(బహ్మాది కార్యరూపాణి - సే సె సంహృత్య కారణ | 

యు క్రచిత _సథాఒ౬త్మానం - ధారయే త్పర మేశ్వరే॥ 

““ బహ్మ విదులలో [శేష్టురాలవై న గార్గి [ సావధానముగ నాలకింపుము! 

ఇవ్విషయమున సారాంశమును చెప్పుచున్నాను. (బహ్మాది కార్యరూపములను స్వ 

స్వకారణములగు విష్ణ్వాది రూసములయందు నుపసంహరించి సీర చిత్తముగలవాడై 

తన (జీవాత్మ)ను పరమేశ్వరునియందు నిలుపవలెను.” 

ఇత్యాది పమాణసంప త్రిచే “ఏకో హ వై” అనుచో గల ఆసీత్సదము - 

నారాయణుని _పథమోత్పత్త్రిని చెప్పుననియు సుబాల నారాయణోపనిషదాదుల 

యందు గల నారాయణుని జగత్కా రణత్వము నవాంతర సృష్టి విషయకముగ 

సమర్థింపనగు ననియు తేటపడుచున్న యది. 

(పశ్న వ; ఓయీ 1 భవత్సమర్శనము సర్వ [(శుతులకు విరుద్ధ ము కానప్పుడు 

గదా అంగీకార్యమగును? ఎట్టు అంగీకార్యము కాదందువేని వినుము! 

“యో (బహాణం” “యో దేవానాం” ఆను మంతములలో దేవతలకు మున్ను 

(బహ్మదేవుండు పరశివునివలన నుదయించి “యజుర్భ్యో విష్ణుం” ఇత్యాది వాక్యము 

లంబట్టి విష్ణు రు|దులను పుట్టించెనని తెలియుచున్నది. అట్టే “అండం హిరణ్మయం 

. మధ్యే సముదం ర్ముదస్య వీర్యాత్ పథమం సంబభూవ, తత |బహ్మో విష్ణు 

ర్రాతో జాతవేదాః” ఇత్యాది శ్రుతుల యందు “ర్ముదసంజ్ఞస్య దేవస్య- రూపె మూర్తిః 

[వజాయతే, తేన క్షిప్రం రే వీర్యం _ పరమూ ర్యభిమానినా । తదండ మభవ 

ద్వీర్యం - సహస కిరణ[పభమ్, విష్ణు సత్ [పావిశ తాముత్ _ మమ శ క్రెస్తు 

వై భవాత్ | పున ర్నారాయణాఖ్యాం మే - నియోగాత్ [పా ప్రవానసౌ” అను వాసిష్ట 

లైంగాది పురాణ వాక్యములయందును ర్ముదుండు (బహ్మ విష్ణువులను పుట్టించెనని 

విదితమగును. మజియు మహోవనిషదాది (ప్రమాణములు _ నారాయణుని చే బ్రహ్మ 
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ర్ముదులు తదితరమంతయు సృజింప( బడెనని చెప్పుచున్నవి. కావున సర్వకారణ 

వస్తువును నిర్ణయించుట యసాధ్యమని తోచెడిని. 

ఉతరము : ఇవ్విషయమున పూజ్యుడై న వాయువు దిగువ విధము వక్కా_ 

శకించెను. 

A తపసా తోషయిత్వా తం - పితరం పరమేశ్యరమ్, 

బహ్మనారాయణాౌ పూర్వం - రుదః కల్పాంతరే ౬ సృజత్॥ 

కల్పాంతరే పున ర్భంహ్మా - రుద విష్ణూ జగన్మయః, 

విషమ్ణశ్చ భగవాం _సద్యత్ - (బహ్మాండ మస్ఫుజత్ పునః॥ 

నారాయణం పున (రృహ్మా - (బహ్మాణం చ పున ర్భవః, 

ఏవం కల్పెషు కల్చేష - |బహ్మా విష్ణు మ హేశ్వరాః॥ 

పరస్పరస్మా జ్ఞాయంతే- పరస్పర జయెషిణః, 

తత్తత్ కల్పాంత వృత్తాంత - మధికృత్య మహర్షిభిః ] 

'పభావః కథ్యతే తేషాం - పరస్పర సముద్భవః॥ 

పూర్వము ఒకానొక మహాకల్పమున ర్నుదుండు తన తండ్రియగు వరశివుని 
తపస్సుతో సంతోషింప(జేసి తదను[గహమున |బహ్మ విష్ణువులను వుట్టింవ 

సమర్గు(డయ్యెను. మరియొక మహాకల్పమున చతుర్ముఖు(డు నట్టే శివానుగ వా 

పాు(డై ర్ముదవిమష్షువులను జన్మింప(జేసినవాడు. ఇంక నొక మహాకల్పమున 

నారాయణుడు పరమేశ్వరు నారాధించి |బహ్మ రుదాది [ప్రపంచము నావిర్భవింప. 

జేసెను. మరల (బహ్మ దేవుండు నారాయణుని రుదుండు _బహ్మదేవుని పుట్టించిరి. 

ఇట్లు త్రిమూర్తులు ఒండొరులను జయింపందలచి ఆ యా కల్పములయందు 

పరస్పరము (ఒకరివలన మజియొకరు) జన్మించుచుందురు. కావున మహర్షులు 

ఆ యా కల్పముల ననుసరించి _తిమూర్తుల |పభావమును (పశంసించియున్న 

వారు.” 

ఇట్లు (తిమారులలో గల కార్యభావము కారణభావంబు తత్తత్కల్పములను 

పురస్క రించుకొనినదగుటచే సర్వ _పమాణములకు విరుద్దము కాదనియు “నారా 

యణాత్ |బహ్మా జాయతే” ఇత్యాది సందర్భమున నారాయణుడు [బహ్మరుదాది 
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జనకు(డని చెప్పుట యవాంతర సృష్టి. జెందినదనియు ఇర్తే సర్వకార ణవాక 

ముల నవిరోధముగ సమర్థించుకొన వలెననియు తెలియునది. ఒకవేళ నిట్లు కాదని 

నచో “శివ ఏవ కేవలః' “ఏకో హ వై నారాయణ ఆసీత్” “హిరణ్యగర్భః సమ. 

తాగే” ఇత్యాది వాక్యములు పరస్పర విరుద్దములుగ భాసించుట (జేసీ య్మపమా': 

ణములు కావలసివచ్చును. 

“ఏవ మపి చతుర్ముఖునివలన ర్నుదు(డు జన్మించిన వాడను నంశము: 

[శుత్యంతరములయందు స్ముపసిద్ధమగుటచె శివునకు సర్వకారణత్వము భంగ. 

పడు” నని శంకింప(గూడదు. 

లో తతాప పరమం ఘోరం - తతో వి|పా శ్చతుర్ము ఖః | 

సృష్ట్యర్థం |బహ్మణ సృగ్య - (భువో ర్లాఫణస్య మధ్యతః ॥ 

అవిముకాభిధా దేశాత్ = స్వకీయాత్తు విశషతః । 

(తిమూర్తినాం మ హేశస్య - ద్విజా వేదాంతవిత్త మాః | 

అంశభూతో మహాదేవః - సర్వదేవ నమస్కృత:ః | 

అర్ధ నారీశ్వరో భూత్వా - (పాదురాసీత్ కృపానిధిః I 

సూతసంహిత, 

“వేదాంతవిదు లైన విపులారా! చతుర్ముఖుండు తా జేయందలచిన సృష్టి 

కొనసాగుటకై "ఘోరతపము నాచరింపగా మహేశ్యరుడు తన యంశముతో 

పితామహుని కనుబొమలు ముక్కునడుమ స్వకీయమగు అవిము క్ర |పదేశము 
నుండి యర్డనారీశ్వ్యరుడుగ నావిర్భవించినవాడు. అట్టితజి కరుణానిధియగు 

మహాదేవుని దేవతలందరు నమస్కరించిరి. 

మశియు సీ యంశమునే వరాశరుండు రాజధర్మమునందు సంగహముగా- 

వచించెను. 

లో సృష్ట్యర్థం బ్రహ్మణః పు[తో - లలాటా దుల్దితః (వభుః ॥ 

శిలాదు(గూర్చి దేవేందు(డు లింగపురాణమునందు 

లో తస్య హృత్కమలస్థస్య - నియోగా దంశజో విభోః, 

లలాటం తస్య నిర్భిద్య - (పాదురాసీత్ (పభో ర్ముఖాత్ ॥. 
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రు్ముదుండు _ స్వహృదయకమలమున నివసించు శివువి యాదేశమున(జేసి 
1బహ్మదేవుని లలాటమును భేదించి (బహ్మముఖమునుండి యావిర్భవించినవాడు.” 

"ఆని వక్కాణించెను. 

ఇే వాయుసంహిత యందు 

ల్లో! 'నిర్దిష్టః పరమేశేన _ మహేళో నిలలోహితః । 

'పుతో భూత్యా౬నుగృహ్లోతి - _బహ్మాణం [బహ్మణోఒనుజః ॥ 

“వర మెశ్వరుని నియోగమువలన నీలలోహితు(డైన మహేశ్వరుఃడు 

'పుతుడుగ జన్మించి [(బహ్మదేవు నన్నుగహించినవాడు” మతియు ““త్ర్వామేవ 

ప్యుత మిచ్చామి” అని (పార్థించిన చతుర్ముఖు నను _గహించుటకు నాతని లలా 

టమునుండి రుదు(డావిర్భ వించెనని యాదిత్య పురాణాదులయందు కలదు. 

మ హేశ్వరుండు మహాపళయమువరకు నుండు వాడగుటను అవాంతర కల్పముల 

యందు పునః పునః జన్మి ంపని వాడ గుట వలనను పతి అవాంతరకల్పమున( 

జెప్ప (బడిన మహేశ్వరుని యావిర్భావము తదంశ విశేషమును గురించినదని 

_.యవశ్య మంగీకరింపవలెను. 

“తస్య లలాటా త్తర్యిక్షః శూలపాణిః పురుషోఒజాయ త” 

“వి భత్సర్యం |బహ్మచర్యం తసః”' వతి. 

శ్లో తతః పార్శ్య వృషాంకస్య - (బహ్మచారీ వ్యవర్త త, 

పింగాక్ష స్త పసా (షో - బలవా న్నీ లలోహితః ॥ 

దోణపర్యము. 

కూర్మ పురాణమునందు 

ల్లో అహం చ భవతో వక్సాత్ - కల్పాంతే ఘోరరూవధక్, 

శూలపాణి ర్భవిష్యామి - కోధజ స్తవ పుతక! 1 

పళశయకాలమున భయంకర రూపముతో తికాలపాణినై సీ ముఖము 

నుండి యావిర్భవింతును కావున నన్ను సీ [కోధమునుండి పుట్టినవాడందురు. 

"అని పరమేశ్యరు(డు వక్కాణించుటచే పురాణాదుల యందు చెప్ప(బడిన ర్నుదుని 
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యావిర్భావమును ఐచ్చిక అంశావతారముగ భావించుట సమంజసంబగుచున్న 

యది. ఐతే నాకానొకచో (బ్రహ్మ విష్ణవులకన్న రుదు(డు తక్కు_వవాడని. 

చెప్ప(బడిన యంశము _ రామకృష్టాద్యవతారములు దశరథ వసుదేవాదులకన్న 

నికర్ణములగునని లోకద్భష్టి నంగీరింప( బడినట్టు స్థాణ్వాది శబ్ద్బములతో తెలుప 

బడు. రుదుని యంశవిశే శషముల(గూర్చి యని. (గహింపనగును. 

బ్రహ్మ విష్ణువులు మ్మాతము స్వమూల రూపములతోడనే రుదుని కన్న 

తక్కుువవారనుటకు శతి పమాణమును గాననగును. 

“పరా త్పరతరో [_బహ్మా - తత్పరా త్పరతో హరిః, 

తత్సరా త్సరతో హ్ళ$ శివసంక ల్పోపనిషత్తు. 

మజీయు “యో దేవానాం పథమం పురస్తాత్ = విశ్వాధికొ 

రుదో మహర్షిః, 

హిరణ్యగర్భుం పశ్యత జాయమానం -సనో దేవః శభయా 

స్మృత్యా సంయునక్తు”” 

అను నారాయణోపని షత్ వచనము (బట్టియు [బ్రహ్మ విష్ణు రు దేందాః 

సం పసూయంతే” అను అథ ర్యశిఖావచనమువలనను “_బహ్మ విష్ణువులు ఒకరి 

నొకరు పుట్టించుకొనువార "ని చెప్పుటయు ముఖ్యాంశము కాజాలదు, 

ఇందుకు మరియొక పమాణము - ఆదిత్య పురాణమున గానంబడుచున్న 

యది, 

ల్లో వవిష్టో |బహ్మణో దేహం - తత దర్శనలాలసః, 

విస్మితః కమలాకాంతో - నిర్జగామ విధే ర్ముభాత్ Il 

సహ] సశీర్షా పురుషః - పున ర్పషహ్మాణ మ బవీత్, 

విధే త్వమధ్య మద్దేహం లా (పవిశ్యాఒశు విలోకయ ॥ 

చరాచరాత్మకాన్ 'లోకాన్ - నదేవానుర మానుషాన్,. 

తతో విరించి ర్భగవాన్ - నుందరం కమలాపతేః ॥ 

_పవిశ్య సకలాన్ లోకాన్ - దృష్ట్యాఒభూత్ విస్మితో విధ 

నాపశ్య న్నిర్ణ్షమద్వారం - పిహితాం చ|క్రపాణినా ॥ 
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తతోఒసా నాభిచ్వకస్య - నాభిమార్గ మభిందత, 

నిరత సేన మార్లేణ - |బహ్మా |బహ్మవతాం వరః ॥ 
a అటి గి 

“నారాయణుడు నొక ప్పుడు (బహ్మ దెహమున( (బవెశించినవాడై యందలి 

విశేషముల(గాంచి విస్మితుడై విధిముఖమునుండి సహ।స శీర్షత్వాది లక్షణములు 

గల పురుషుడుగా బయటపడెను, అట్టితటి చతుర్ముఖుని గురించి “నీవిప్పుడు 

నా శరీరమున త్వరగా చొజ(బడి యందలి దృశ్యములను గాంచు”మని నారా 

యణు(డు నుడువగా [బహ్మదేవుండు సుందరమగు హరి శరీరమున. (బవేశించి 

చరాచరలోకముల నన్నిటి నవలోకించి యచ్చెరువునొందెను. తరువాత వేద 

విద్వరుండైన చతుర్ముఖుండు హరి దేహమునుండి వెళ్ళుటకు మార్గమును (నారా 

యబణుండు తన శరీరమునంత నాచ్బాదించియుండుటచే గాంచనందున గనాభిచ్మక 

మును భేదించి నాభిమార్శముగుండా బయటికి నెతెంచెను,” 

ఇత్యాది సందర్భమువలన “అనేక స్థలములయందు చెప్ప(బడిన నారాయ 

ణుని జననము వాస్తవము కాదనియు స్వేచ్చాఒవతార కృతమగుట చే విలక్షణ మైన 

దనియు రుదుండు పితామహుని పుతుడనియు ఒక ప్పుడు నారాయణునిచేతను 

సృజింపంబడె ననియు” పరులు ఆర్బాటించునది వై దికజన పర్మిగాహ్యము కాజాల 

దని విశద మైనది. 

“అజాత ఇత్యేవ కశ్చి ద్భీరుః పపద్యతే” “రుద యత్తే జనిమ చారు 

చితమ్'” అను మం|తములయందు జన్మరహికు(డుగా నిరూ పింప(బడిన మ హేశ్వ 

రుడు - |బహ్మ విష్ణు ప్రార్థన ననుసరించి పరశివ ధ్యానమున క్ర (శేష్టమగు నవి 

ముక, |పదేశమునుండి యావిర్భవించుట కర్మమూలకము కాదని తెలియవలెను. 

ఇ(క “నమో విష్ణవే బృహతే కరోమి” అనుచో బృహత్తుగా చెప్పంబడిన 

విష్ణువు “జాతో బృహ న్నభిపాతి తృతీయమ్” అనుచో జన్మవంతు(డుగాను పురా 

ఇకాదుల యందు గర్భవాసమునుండి మనుష్యమా తుండుగా నుదయించినవాడుగాను 

చెప్పంబడినందున నారాయణుని జననము "స్వేచ్బావతారకృతముగాక కర్మమూలక 

మగునని బోధవడును. అకర్మపశ్యత్వాది లక్షణములు నారాయణునిగూర్చి' యెచ 

టను [వతిపాదింపంబడలేదు. (పత్యుత కర్మ వశ్యత్వాదులు విష్ణువునకు గలవని 

యుత రరామాయణమున ఏబదియొకటవ సర్లమున దూర్వాసు(డు దశరథమహా 
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రాజా నుద్దేశించి దిగువ విధము వక్కాణించిన సందర్భమును పరిశీలింవగా తేట 

పడుచున్న యది. 

కో (శుణు రాజన్ పురావృత్తం - తథా దేవాసురే యుధి, 

దైత్యాః సుర ర్భర్శ్యమానాః య భృగుపత్నీం సమా శితాః |] 

తయా దతాభయా సృ|త - న్యవస న్నభయా స్తదా, 

తయా పరిగ్భహీతాం సాన్ - దృష్ట్వా (కుద్దః సురేశ్వర: |] 

చ కేణ శితధారేణ - భృగుపత్న్యాః శిరోఒహరత్, 

తత సాం నిహతాం దృష్టా _ పత్నీం భృగుకులో ద్యహః I 

శశాప సహసా |క్రుద్దో - విష్ణుం రిపుకులార్గనమ్, 

యస్మా దవధ్యాం మే పత్నీ - మవథిః కోధమూర్శితః I 

తస్మా త్స్వ్యం మానుషే లోకే - జనిష్యసి జనార్థన, 

తత పత్నీ వియోగం త్వం - పాప్ఫ్య'సే బహువార్దికమ్ il 

ఇతి శపో మహాతేజాః _ భృగుణా పూర్యజన్మని, 

ఇహాగతో హి పు[తత్యం _ తవ పార్థివసత్స మ || 

రామ ఇత్యభివిఖ్యాత-స్తి షు లోకేషు మానద, 

తత్సలం పాహ్స్యళతే వాఒపి - భృగుళాపభవం మహత్ ॥ 

పూర్వము దేవతలకు రాక్షసులకును ఘోర యుద్దము జరిగను. అట్టితజి 

రాక్షసులు దేవతల యుద్దాటోపమును సహింపనలవి గాక భృగుమహర్షిగారి భార్య 

నాశ్రయించి ఆమె యొసగిన అభయమువలన భృగ్యా శ మమునందు నిర్భయులై 

నివసించిరి. అందువలన విష్ణువు కోప్మోదికు డె భృగుపత్నీ శిరమును తీక్ష మైన తన 

చ[కముతో ఇ ౦డించెను. అట్టు నిహతురాలైన తన భార్యను భృగుమహర్షి గాంచి 

హఠాతు _కుద్దుండై శతృసంహారకు( డైన నారాయణుని దిగువ విధము శపించెను. 

*[కోధమూర్చితుడవై అవధ్యురాలగు నా భార్యను సంహరించితివి గావున మనుష్య 

లోకమున జన్మించి యనేక వత్సరములు భార్యావియోగమును పొందుదువుగాత” 
ఇట్లు వూర్వజన్మమునందు గొప్ప |వభావము గలవాడైనను భృగుమహర్తిచె 
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శపింప(బడినవాడగుట(జేసి యిందు నీకు పుతు(డై మూడు లోకములలో 

“రాముడని (పసిద్ధింబొందియు భృగు శాపజన్యమైన ఫలము ననుభవింపగల 

వాడు.” 

శ్రీ సుదర్శనాచార్యచరణు లివిషయమునే దిగువ విధము విశదీకరించిన 

వారు. 

ఖో ఇచ్భావతార మురశాసన గర్భవాసః - స్యా చ్చే దుదాహరణ 

మెష విమర్శనీయః, 

గర్భే వసామి పరి వేష్ట్య జరాయుణాఒహం - మాసాన్ బహూ 

నితి మహేశ్వర కస్య కామ ;?॥ 

శో ఇచ్చా౭.పి నూన మనుయాతి పురాకృతాని - కర్మాణి శంకర! 

శుభాశుభ లక్షణాని, 

ఇచ్చాఒవతార వచనాని తు భారతాదౌ- నారాయణస్య గుణవాద 

ముదాహరంతి ॥ 

“నారాయణుని గర్భవాసము _ ఇచ్చాపతారమునకు నిదర్శనమగు నెడల 

నియ్యంశము విచారణీయమగునుగదా! మహేశ్వరా! స్రీ గర్భమునందు జరాయు 

వుతో కప్పంబడి సెక్కు నెలలు నివసింతునను వాంఛ యెవనికి జనించును? 

ఐన నిట్టి వాంఛ పూర్వుకృతములైన శుభాశుభకర్మల ననుసరించి క లుగునట్టిది. 

కావున “విష్ణు జన్మము స్వేచ్చావతారకృత” మని మహాభారతాదులయందు చెప్ప 

బడిన వాక్యములు ఆర్థ వాదములగునని గుర్తెరుగవలెను.” 

ఇవ్విధము |శుతి స్మృతి పురాణాది (వపమాణములవలనను న్యాయముల( 

బట్టియు పరమశివుడు తిమూర్తి కారణుడగుట (జేసి సర కార ణు(డనియు (బహ్మ 

విష్ణు ర్ముదులు ద్విమూర్తి జనకులగుటచే నవాంతర కారణులనియు నారాయణ 

“మున “విశ్వాధికో రుదో మహర్షి 8” అనుచో మరియు శ్వేతాశ్వాతరమున “యదా 

తమస్త న్న దివాన ర్మాతిః న సన్నా చాస చ్చివ ఏవ కేవలః" అనుచోటను 

విశ్వాధికుండగుటచే పర మేశ్వరుండే సర్వకారణు(డుగ చెప్ప(బడినవాడనియు 

.విశదమగుచున్న యది, 
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వళ్న : నారాయణమునందలి మూడవ యధ్యాయమున “వేదాహ మేతం. 
పురుషం మహాంతమ్” అను పురుషసూ కగతమంతము నుదాహరించుట నారాయ 
ణుసి పురుషసూ క్ర _పతిపాద్యత్వము దగు (పత్యభిజ్ఞానమ గుటచె నారాయణం 

బును విష్ణుపరమగునని యంగీకరింపవలెను గదా? 

ఉతరము : (పత్యభిజ్ఞానమన(గా రెండుచోట్ల బరామర్శవలన తడవుగా 

నేర్పడునది; అద్దానికన్న నధిధాన పతులు | వబలములగునవి గదా! “క్షరం 

పధాన మమృతాక్ష రం హరః “శివ ఏవ కేవలక” “మాయినంతు మహేశ్యరమ్” 

అనుచో హర శివ మహేశ్వరాది | పబలాభిదానములుండుట వలన నారాయణము. 
శివపర మగునని తలియుచుండగా (పత్యభిజ్ఞానము ఎట్టు ఉ పయోగించును? ఒక 

వేళ (పత్యభిజ్ఞానమే [ప్రబల మనునెడ “యా తే రుద ర్థివా తనూః” “యా మిషుం 

గిరిశంత హస్తే” ఇత్యాది రుదాధ్యాయగత మంతములు నారాయణమునందు 

వినంబడుటచే. మం్యతోపనిషత్తునందలి “వేదాహ మేతమ్” ఇత్యాది మం తముల 
(పత్యభిజ్ఞానము పుంసూక మునందు నుండుట(జేసి పుంసూ క్రంబును శివపరమగు 
నని తేటపడుటచేతను “అభివృద్ధికాములకు మూలమే నష్ట మెన”దను న్యాయము 
సిద్ధించుట పరులకు హాస్యాస్పద మైనది గదా! _పత్యుత పురుషసూ కము నారా 

యణ పరమగునని చెప్పనలవిగాదు. మహాపురుష నారాయణాది శబ్రములు వి విష్ణువున 

కసాధారణము అగునని చెపుటయు స్వాభిమాన విలసిత మగునట్టిది. 

కో (బహ్మా నారాయణాఖ్యోఒసౌా - కల్పాదౌ భగభాన్ యథా, 
నారాయణాఖ్యో భగవాన్ - |బహ్మా లోకపితామహః ॥ 

విష్ణుపురాణము. 

అశ్వలాయనస్మృతియందును 

థో తస్మా దండా దభూ త్స్రంష్టా - శివాత్మా చతురాననః, 
న్ (అ) 

సర్యలోకస్య నిర్మాతా - (బహ్మా విశ్యసృజాం పతిః ॥ 

స చాప్పు శయనాదేవ _ శివాత్మా 'స్వెచ్చయా చిరమ్, 

నారాయణాఖ్యా మభజత్ శ్కిరూపః పజాపతిః ॥ 

[బ్రహ్మా ండమునుండి _ద్రహ్మ దేవుడు జన్మించినవాడు; మజియు చతుర్ము. 
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డు శివు. డంతర్యామిగ గలవాడై విశ్వనిర్మాతల కధిపతియ గుట(జేసి లోకము 
తయు నిర్మించెను. ఒకప్పుడు శివ పెరితు(డై స్వేచ్చావిలా సమున నుదకముల 
౦దు చాలకాలము పరుండినందున శకి రూపములలో చేరిన [బహ్మదేవుండు 

'యణు(డను పేరు గలవాడయ్యెను.” 

కూర్మ పురాణమునందును 

శో (బహ్మస్వరూపిణం దేవం _ జగతః [పభవాహ్యయమ్'” అనుచో 

మహుని పేర్కొని “అపో నారా ఇతి (పోకాః” అనుచో నారాయణపదము. 

ఇృదేవుని. జెప్పునని సమర్థింవ(బడినది, మజియు నందే “నారా అవ్యయనం 

్మా - త్తేన నారాయణః స్మృతః” అనుచో నారాయణవదము శివపరమగునని 
రింప(బడినందున నారాయణాది శబ్దములు విష్ట్యసాధారణములగునని చెప్పు 

నవకాశము గానరాదు. 

మహచ్చబ్దము - భవాది శివాష్టకమున పఠింపంబడి “అథాష్టభి ర్నామభిః” 

ని బోధాయన స్తూతమునందు శివనామముగ పేర్కొనంబడినది. మజియు 
పపురాణమునందు 

11 పూజ్యతే యత్సురై ర్నిత్యం - మహాంశ్రైవ (పమాణతః, 

ధాతు ర్మహేతి పూజాయాం _ మహాదేవ స్తతః స్మృతః ॥ 

“దేవతలచే పూజింప(బడువాడును గొప్ప స్వరూపము గలవాడును “మహ” 
ధాతువు వూజార్గకమగుటచే శివుడు మహాదేవు( డనబజ గు చున్న వాడు", 

చోటను శివనరముగ నిర్చేశింప(బడుటచే “పరుషం మహాంతమ్” ఆనుచో 

ష శబ్దమునకు విశేషణముగ వ్యవహరింప(బడుటచెతను మహచ్చబ్దము శివ 

ఏగునని యంగీకరింపవలెను. కావున పురుష మహాప్పరుషాది శబ్దములు శివు 

నసాధారణములగుచుండ గా నట్టంగీకరింపక పురుషాది శబ్దములు విష్ట్యసా 

సములగునని యెచటను చెప్పబడని యంశము నంగీకరించుట -య|పామాణిక 

వలంబనమూల మగు బుద్ది వైప రీత్యము కాని వేరొండు గాదు. 

శివాది శబ్దములు నొకే యుపనిష త్తునందు కలవని చెప్పనెడ దిగువ 

ులయందు తదితర సర్వోపనిషత్తులందును శివాభిధానములను గాననగును, 
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షత్తు. “ఈకావాస్య మిదగ్ం సర్వమ్” ఈళావాస్యోపవిష 

“ కృథ్రానో భూతభవ్యస్య' కఠోపనిష దత్తు. 

“దివ మదై తం చతుర్గం మన్యంతే” మాండూక్యము 

ఇ(క మంత్రో పనిషత్తు విష్ణపరమని సమర్థింప (బారంభించి “అజాత 

ఇత్యేవం” అను మంతమున శివుని యసాధారణ లక్షణములలో చేరిన దక్షిణ 
ముఖత్వము నారాయణునకు చెప్పనలవి కానిదని భావించి ఛి దవ్వశ్చిక దంశిత 

చోరునివలె మౌనముతో పలాయనమును చేయవలసివచ్చెను. విష్ణు సహ్మసనామము 
లలో గల హర శివ శంభు మహేశ్వరాది పదములు _ అధిధానకోళ స్మతులంబట్టి 

శివపరములే యగునవి, ఆక్లే లైంగాదిత్య భారతాదులయందు గల శివ సహస 

నామములలో కొన్ని విష్ణనామములు పేర్కొన(బడినంత మా్మాతమున హాని 

యేమియు లేదు. 

హరివంశమునందు . శ్రీకృష్ణుని 3లాసయా[తా సందర్భమున శివు (డు 

కృష్ణు నుద్దేశించి చెస్సిన ప్రమాణమును దిగువ గాననగును. 

శో నామాని తవ గోవింద - యాని లోకే మహాంతి చ, 

తాన్యేవ మమ నామాని - న్మాత కార్యా విచారణా ॥ 

ఇట్టు చెప్పుట వలన వివ్ణుపర మైన నామధేయ మొక్క_టియు లభింవ 

'కుండుటచేతను గణపత్యాంజనేయాది సహ్య సనామములలో సకల దేవతల నామ 

ధేయములున్నందునను “సర్వాణి వ వా ఏతస్య నామధేయాని” అను ఆశ్వలాయన 
వాక్యము “శేష నామధే యములన్ని యు శివవాచకంబు లగు”నని తెలుపుచున్నందు 

నను పరులు మౌనము నవలంవింవవలసి వచ్చును గదా! 

మజియు 

లో లింగమూర్తిం మహాజ్వాలా - మాలాసంవృత మవ్యయమ్, 

లింగస్య మధ్యె రుచిరం - చంద శేఖరవి గహమ్ || 

వ్యోమమార్గే తథా లింగే - (బహ్మాణం హంసరూపిణమ్, 

విష్ణుం వరాహరూ పేణ _ లింగస్యాధ స్త కదోముఖమ్ || 
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బ్రహ్మాణం దక్షిణే తస్య - కృతాంజలిపుటం స్థి సితమ్, 

వామే విష్ణుం మహాబాహుం - కృతాంజలిపుటం' తథా ॥ 

మధ్యె లింగం మహామఘోరం - మహాజ్జె రంభసి స్థితమ్, 

ధ్యాత్వా |పదోషసమయే - సర్వసిద్ది 'మవాప్పయాత్ i 

_పళయకాల సము[దమున నుదక మధ్యమున జ్వాలామాలాసమావృతము; 

అవ్యయము భక్తులుగానివారికి భయము. గొలుపునదియు నగు మహాలింగ స్వరూ 

పమును | బహ్మ విష్ణువులు గాంచిరి. అందు |బహ్మ దేవుడు హంసరూపముతో 

లింగాగమును కనుగొన(గోరి యాకాశమార్గమున నూర్ధ్యభాగమునకు పోవుచుం 

డెను. నారాయణుడు లింగాంతమును గుర్తె రుగ(దలచి వరాహరూ పముతో 

భూమి( [దవ్వి నప్ర పాతాళముల(దెస( జనుచుండెను. ఐతే నట్టితజి లింగమధ్య 
మున మనోహరమైన చంద శేఖరమూ ర్తి - లింగాగాంతములను కనుగొనంజాలని 
విధి విష్ణువులకు గానవచ్చెను. అట్టి మహాలింగమును [పదోషకాలమున స్మరించు 

వారు ఐహిక అముష్మిక అభీష్షసిదుల( బడ య జాలుదురు.” 
థి ౪ 

ఇత్యాది _పమాణ సంపత్తి ననుసరించి “యమంతః సమ్ముదే కపయో 

వయంతి” “అంభ స్యపారే” ఇత్యాద్యనువాకములున్ను శివపరములగుననియే. 
విదితమగుచున్న యది. 

వేశ్నః: ఓయీ? నీ సమర్థనమును చూడ( జూడ మిగుల నచ్చెరువగు 

చున్నది పురుషసూ క్రము విష్ణుపరము కాదందువేని ఉత రనారాయణమున 

“హీళశ్చ తే లమ్మీశ్చ పత్న్యా" అనుచో గల లక్షీ పద మునకు గతి యేమి? 

ఉత్తరము : అదియా నీ బాధ; పైవాక్యమున (పథమమగు హీః పదము 

ఆంబీకావాచక మగుట (జేసి లక్షీ పదమును తదనుసార ముగా సమర్థింపవలసి 
యుండును. ఇందుకు వాయు సంహితయందు ప్రమాణమును గాననగును. 

లో తత్ర మాహేశ్వరీ లక్ష్మ్యా - మూర్తి ర్మూర్తిమతః |పభోః, 
తస్యాంకమండలారూఢా - శ క్తి ర్మా హేశ్వరీ పరా ॥ 
మహాలక్ష్మీ రితి ఖ్యాతా _ శ్యామా సర్వమనోహరా |) 

“క్ల క్రి రూపములలో . మా "హేశ్వరి యన(బడు లక్ష్మీ మూరి, = సహజ. 

స్వరూప లావణ్యము గల సదాశివుని యంకమునందాసీనురాలై శ్యామవర్ణము( గలిగి. 
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సర్వ మనోహరరూసముతో విరాజిల్చుచుండును. ఈ మెయే మహాలక్ష్మి యన(బఆఅ 

గును.” 

ఇట లశ పదము విషపత్నీ వాచకము కాదనియు |పత్యుత శివాంకము 

నధిష్టించు మహాలక్ష్మిని బోధించుననియు విశదమగుటచే నుత్తర నారాయణము 

నకు సరివడు పురుషసూక్తంబును శివపరమగు ననుటలో ఎట్టి సందేహలేశము 
లేదు సరిగదా! 

మతీయు “అంభస్యపారే” అను మంత్రము ననుసరించి “పురుషస్య విద్మ.- 

సహ్మసాక్షస్య మహాదేవస్య ధీమహి” “ఏష హి దేవః [పదిశోఒను సర్వాకోవిశ్వత 

శృతు రుత విశ్వతో ముఖః” ఇత్యాది మంతముల _(పత్యభిజ్ఞానము పురుష 

సూక్రమునందు కలదు గావున ““పజాపతి శ్చరతి గర్భే అంతః” అనుచో గల 

[ప్రజాపతి శబ్దము “యస్మాత్ పాతి _పజాః సర్వాః. (పజాపతి రితి స్మృతః” అను 

లింగపురాణ వాక్యము ననుసరంచి శివపరంబగుటయు, హిరణ్యగర్భపదము 

““హిరణ్యరేతా హుతభుక్ _ రేతోఒ భూ దస్య గర్భగః, తస్మాద్ధిరణ్య గర్భో౭సొ- 

పురాణేఒస్మి న్నిరుచ్యతే”” అను పమాణము(బట్టి శివవరంబగుటయు గమనింప( 
దగినవి, 

“హిరణ్యగర్భః శ|తుఘ్నః” అను వ్ల సహస నామములలోని హిరణ్య 

గర్భపదంబును విష్ణుపరము కాదని పె యంశమువలన తేటపడును. మజియు 

శ|తుమ్నపదము _ నారాయణునకు కొందరు శతువులు మరి కొందరు మి(తులు 

కలరని తెలుపుటచే విష్ణువు సర్వేశ్వరుండు కాజాలడని తెలియుచున్నది. 

పళ్న: సూర్యాచందమసౌ ధాతా యశావూర్య మకల్పయత్” అనుచో 

ఛాతృ్భృపదము ఉపష్యకమగత మగుటచే నుపసంహారగత మహేశ్వరాది పదములను 

తరపరముగా నన్వయింపవలెను గాదా? 

ఊత్రరము : ధాతృపదము నారాయణునియందు రూఢము కాదు సరిగదా! 

చతుర్ముఖుని చెప్పునందువేని ఉపసంహారగతములగు ననేక పదములు - ఉపక 
మమును బాధిందునని “ఆ కాళోం ఒర్జాంతరత్వాత్” అను నధికరణములోని 

న్యాయము ననుసరించి బోధపడుచున్నది. ఎట్టనంగా ? ఆకాశపదము _ ఊఉవకమ 
గతమైనను నామరూప నిర్వహణము ఆమృతత్యము మున్నగు పెక్కు ధర్మములు ' 

తరువాత నుండుట చే భూతాకాశపరము గాక (బహ్మపరమగునని నిర్ణయింప(బడి 
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నట్టు నుపసంహారగతములైన రుద మహేశ్వరా ద్యనేక పదముల ననుసరించి 

యువ్యకమగత మైన ధాతృ పదంబును శివపరమగుననియే సిద్ధాంతము. 

(ప్రశ్న : ఓయీ! “సహ్మసశీర్షం దేవమ్” ఇత్యాద్యనువాకమున “నారా 

యణ పరం|బహ్మ” ఆనుచో నారాయణు(డు పరమాత్మయని తెలియుచున్నది 

గదా? 

ఉత్తరము : “దీపో జ్యోతిః పరంబహ్మ” అనుచో చెప్ప(బడినట్టు నిట 

నుపాసకుని |వళంసించు సందర్భముండుట(జేసి “నాయణ వరంబహ్మ” అని 

నంత మ్మాతమున పర్మబహ్మత్వము నారాయణునకు సిద్దింప(జాలదని (గహింప 

వలెను. ఇదే యుపనిషత్తున “ద(హం విపాష్మం - పరవేశ్మభూతమ్” అనుచో 

దహోపాసనము నుల్లేభించి “యో వేదాదౌ స్యరః |పోకళి అనుచో మహేశ్వర 

శబ్దవాచ్యుండైన పరశివు నుపాసింపవలెనని నిరూపింప(బడినది. ఐతే “ఈ యుప 

నిషత్తు విష్ణు పరము గాక శివపరమగునని చెప్పునెడ “నారాయణము'' అను సంజ్ఞ 

చెల్లకుండు” ననినచో వినుము! “వామదేవ్యమగు సామవేదము” అను నానుడివలె 

నారాయణు(డను బుషి కనుగొనినదగుటచె నిద్దానికి నారాయణమను సంజ్ఞ 

యేర్పడినదని తెలియుము! 

వపశ్న: పద్మకోళ (పతీకాశమ్” ఇత్యాది వాక్యమున (పతిపాదింప(బడిన 

హృదయము నారాయణునిది కాదు గదా! ఉపాసకులగు నితరులదై యుండవ అను. 

అట్టి హృదయమున నివసీంచు నారాయణుడు ఉపాస్యుండ గునని తేటపడును 

గదా ? 

ఉతరము : ఈ సందర్భమున “అనంత మవ్యయం కవిగ్ం సము దేఒం 

తం విశ్వశంభువమ్” ఇత్యాదిని నారాయణుని |పశంసించి, తరువాత “పద్మకోళ 

(పతీకాశమ్” అని చెప్పంబడిన హృదయము నారాయణునిదే ఐ యుండవలెను. 

(ప్రశ్న: ఐతే మీ పసంగమువలన నారాయణుడు శివోపాసకు(డని 

తెలియుచున్నది. ఆట్టగునెడ “నారాయణ పరంబహ్మ” ఇత్యాదిని చెప్పంబడిన 

పర[బహ్మత్వము నారాయణునకు పొసగకుండును గదా? 

ఉతరము ఏ “నారాయణ పరంబహ్మ” ఇత్యాది వాక్యము. ఉపాసకు(డగు 

నారాయణుని |పశంసించినదగుటచే నర్ధవాద మగునది, ఐతే నారాయణు(డు ధ్యాత 
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ధ్యేయము అను వివేకము లేనట్టి సమాధ్యవస్థ యందు పర్మబహ్మమగు శివునితోడ 
నేకీభావమును పొందుట.జేసి “లోకమున గరుడోపాసకు(డు తా గరుత్మంతుడ నని, 

భావించునట్టు” పర [బహ్మత్వాది లక్షణములు కలవాడుగా శుతిచే (పశంసింప( 

బబడుచున్నవాడు. కావుననే “నారాయణం మహాజ్జ్ఞయమ్” అనుచో “మహత్ 

ష్టేయం యస్య తమ్” అను వ్యుత్చత్తి ననుసరించి మహచ్చబ్దముతో చెప్పబడు 

పర|బహ్మము జేయ (ఉపాస్య)ముగా గలవాడు నారాయణు(డని తెలియు 

చున్నందున నారాయణు(డు మహాజ్ఞానియు శివోపాసకు(డు నగు ననుట యని 

వార్యము గదా! 

వేశ్న: ఆ ప్టినచో “స|బహ్మా స శివః స హరిః సేందః సోజష రః 

ఇత్యాదివాక్యమున (బహ్మశివాదులు _ ఉపాస్యుని విభూతికోటిలో చేరిన 

వారని చెప్పంబడినందున నిట నుపాస్యు(డు శివునికన్న నితరుడు కావలసివచ్చును. 

ఒకవేళ నాతడే శివుడని చెప్పునెడ “స శివః” అను విభూతివాక్యము సంగ తము 

కాకుండును గదా? 

ఉతరము : ఇ(ట హరి బహ్మాదిపాయ పాఠము ననునరించి చెప్ప(బడిన 

శివశబ్రమునకు కాలరు[దు(డ ను నర్శమును (పతిపాదింపవలెను. మజణియు “స హరిః” 

అనుటవలనను హరి యుపాన్యుని విభూతి యనియు |పత్యుత ఉపాసకుండే 

యనియు తెలియుచున్నందున ద/హవిద్యయందు నుపాన్యు(డు శివుండే నని 

నిర్భారింపవలెను. ఇంతియేగాక నీ యుపనిషత్తున శివుడే యుపాసింపందగిన 

వాడని విశదపజచుటకు శివరూపమును “బుతగ్ం సత్యం పరంబహ్మ-పురుషం 

కృష్ణ పింగళమ్” అను మంత మభివర్హించినది. ఒక వేళ నారాయణుడే యుపా 

స్యుండగునెడ త్మ దూపమును (శుతి చెప్పవలసియుం డెను. అట్టు చెప్పనందున 

శివు (డే హరిబహ్మాది సర్వోపాస్యుండనుట వ్యజలేప మగునది. 

మజియు నిట [పారంభమున దహరవిద్యను తరువాత నంతరాదిత్య 

విద్యను తదనుసారము గాయ తీవిద్యను [పతిపాదించి సీ విద్యా త్రయంబు నొకే 

చోట నుపసంహరింవ(బడినది. ఇంక నంతరాదిత్య విద్యయందు “నమో హిరణ్య 

బాహవే పహిరణ్యవరాయ హిరణ్యరూపాయ హిరణ్యపతయే౬ం దికాపతయ ఉమా 

పతయే పశుపతయే నమః” ఇత్యాది మం|తములు _ ఉమాపతియు హిరణ్యస్వరూ 

పము గలవాడు నగు శంకరు నుపాస్యునిగా చెప్పినందున ద|హవిద్యయందు 
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నారాయణు నుపాస్యునిగా నెట్టు నిరూపింపనగును ? ఇందువలననే పె మూడు 

విద్యలలో నుపాస్య రూపమును సమర్చించుటకు “బుతగ్ ౦ సత్యం పరం బహ్మ” 

అను మంంతము బయలుపడినద నియు శివేతర దేవతల నుపాస్యులుగా భావింప 

రాదని తెలుపుటకు “శివ ఏకో ధ్యేయః శివంకరః సర్వమన్యత్ పరిత్యజ్య” అను 
నథర్వ శిఖావచనము విరాజిల్లుచున్న దనియు తప్పక నంగీకరింపవలసి వచ్చినది. 

మతీయు నిట “నద్యోజాతం (పపద్యామి” ఇత్యాది పంచ బహ్మ మం[తము 

లతో గూడిన “ఊర్వాయ నమః, ఊర్ద్యలింగాయ నమః” అను లింగసూ కము 

పరులు వచింపరానిదియు వినగూడనిదియు నగుటచే నీ యువనిషత్తు శివవరమగు 
ననుటలో ఎట్టి సందియము గానరాదు. 

ఇక పురుషసూ క్రము విష్ణుపరమగునను వాదమును విచారింతము. 

పురుషసూ క్రము విష్ణుపూజనమున  వినియోగింవ(దగినదను నంశమును 
దృఢీకరించుటకు ముద్దలోపనిషత్తు విష్ణుపరముగా పుంసూ క్రమును సమర్ధిం చినంత 

మ్మాతమున |శుతిలింగాదులచే తెలుపంబడు యథార్థము బాధింపంబడదు గదా! 

అట్లు కానిచో “అవశవోవా అన్యే గో అశ్వేభ్యః వశవో వై గో అళ్వాః” అనుచో 

గో వృషభాశ్వములు పశువులగునని [శుతి వివరించినందున నట్టి యర్ధమే సర్వత 

(గాహ్యమనునెడ “అగ్నీషోమీయం పశు మాలభేత” అనుచో గల పశుళబ్దంబు 

గో వృషభాశ్యములను బోధింపవలసివచ్చుటచే గొప్ప యనర్జ్హము సంభవించును 

కావున (శుతి నిర్ధతమగు గో వృష భాద్యర్థము నుపేశించి “అగ్నీ షోమీయమ్” 

ఇత్యాదిని పశుశబ్దమునకు ఛాగ (మేక) మమ వర్గమును |గహించినట్టు పురుష 
సూకాంతమున “నాన్యః పంథా ఆయనాయ విద్యతే” “మోక్షమునకు మరియొక 

మార్గము లేదు” అను వచనమును చెప్పుటచేతను “ఉతామృతత్వ స్యేశానః'” అను 
సూ క్రి ఈశానవదఘటిత మగుటవలనను పుంసూ క్రము శివవర మనకతప్పదు. 

ఇందువలననే ఈ భాష్యమునందు “శద్దాదేవ (పమితః” అను సూ తముతో 

_నొప్పుచున్న యధికరణమున '“అంగుష్టమ్మాతః పురుషః” అనుచో తెలువ(బడు 

. పురుషు(డు ఈశానపద  శుతి మాతమున పర (బహ్మ మగునని భగవాను(డగు 

బాదరాయణుడు నిర్వచించినవాడు. 

(ప్రశ్న : ఓయీ ! పురుషసూక్ర [పారంభమున “సహ్మసశీర్జా పురుష 

అను వాక్యమందు నారాయణాసాధారణమగు పురుష శబ్దము సటేడుచన్నున 
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గదా! అద్ది “పురుసంజ్ఞై శరీరే పా-శయనాత్ పురుషో హరిఃొఇత్యాది పురాణ వచ 

నములయందు హరి నామధేయముగా చెప్ప(బడినది. కావున నుష్రకమగతమైన. 

పురుషశబము(బటి యయఃది విషుపర మనంజెలును కాదా? 
ది ట ల ణి రా 

ఉత్తరము : నీవు చెప్పినట్టు పురుషశబ్దము “పురుషో హవై నారాయణో౬ 

కామయత” ఇత్యాదిని విప్లువర ముగా (పతిపాదింప(బడినను “పురుషా వాత్మ 

మానవా” అను నిఘంటువు (బట్టి పురుష శబ్దమునకు గల శక్తి. ఆత్మసామాన్య 

మునందేర్పడుటచే పత్యేక ముగా విష్ణువునందు కల్పింప వలను పడదు గదా! 

(పశ్న : ఆరుణ కేతుకమునందు “పూర్వ మేవాహ మిహాసమ్”అను కూర్మా 

కృతిలో గల నారాయణుని వచనము(బట్టి “తత్పురుషస్య పురుషత్వమ్” అను 

వాక్యము ననుసరించియు “సహ్మసశీర్షా పురుషః సహ |సాక్షః సహ సపాత్ భూత్యో 

దతిష్టత్” అను (పమాణమువలనను నారాయణు(డే పురుష శబ్దవాచ్యు(డని చెప్ప 

వలెను గాదా? 

ఉతరము : ఓయీ ! నీవు చూపిన అరుణశకేతుకమున “కూర్మః పురుషో 
భూత్వోదతిష్టత్” అనుచో పురుషుడు కానివానికి పరుషభావము [పదర్శింపంబడి 

నందున “సహ్మసశీర్షా పురుషః” ఇత్యాదిని గల పురుషశబ్దము విష్ణుపర మన 

జెల్లదు. అట్టు కాదేని పూర్ణమునను విష్ణువు పురుషశబ్దముతో వ్యవహరింప(బడ 

వలసీయుండెను. అట్టితణి “పురుషో భూత్యా'' అను వచనము సార్గకము కాకుం 

డును. ఇంతియేగాక “స వై శరీరే (పథమః. స వై పురుష ఉద్యతే, ఆదికరా స 
భూతానాం _ |బహ్మాగే సమవ ర్రత” అనుచో పురుషశబ్దము చతుర్ముఖునియందు 

నుపయోగిం ప(బడినందున పురుషశబ్ద [శుతితోడనే దేవతావిశేష మును నిర్ణయింవ. 

నలవికాదు సరిగదా! 

“పురుశబ్దే శరీ రే?” ఇత్యాది పౌరాణిక వ్యవహారమునక న్న “పురుపో వై 

రుద కి” ఇత్యాది (శౌతవ్యవహారము (పబలమగుటచే పురుషశబ్బమునకు గల విశేష 

శ క్రి. పరశివునియందే యేర్పుడుచున్న దది. 

మశియు 

లో పురుషో నామ సంపూర్ణ ః-శివః సత్యాదిలక్షణః, 

సాంబమూ రిధరో నాన్యో-రు దోఒజో విష్ణురేవ హీ ॥ 
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ఈకో వృక్ష ఇవ స్తబ్దో-య ఏకో దివి తిష్టతి, 

తేనేద మభిలం పూర్ణం -పురుషెణ మహాత్మనా ॥ 

“పృరుషు(డన(ంగా సంపూర్ణ స్వరూపుడు సచ్చిదానందమూ ర్రియు అందికా 

సహితుండు నగు శివుళ డగును. తదితరులైన |బహ్మ విష్ట్వాదులు పురుషశబ్ద 
వాచ్యులు కాజాలరు. మరియు నా పురుషుడు చెట్టువలె దివ్యాంతరిక్షమున నిశ్చ 

లుడె నిలుచువాడు. మహా వపభావసంపన్ను (డు సమ స్త జగమును కాసించువాడు 

నగు పురుషనిచే | పపంచమంతయు నిండియుండినది.” ఇత్యాది పురాణవాక్యముల 

వలనను “వృక్ష ఇవ స్తట్టో దివి తిష్టత్యేక స్తేనేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వమ్" 

ఇత్యాది తుతివాక్యములవల నను పురుషపదము శివసరమగు ననుటలో సంది 

యము గానరాదు. 

“పృఠరుష ఏవేదగ్ ౦ సర్వమ్” అను వాక్యమునకు “సర్యో హ్యేష ర్ముద:ః” 

అను వాక్యము వివరణమగుట(జేసి పూర్ణత్వోపాధికమగు పురుషత్వము శివుని 
యందే నిర్ధారితమగునది. ఇందువలననే “పురుషస్య విద్మ సహసాక్షస్య మహా 

దేవస్య ధీమహి” “పురుషం కృష్ణపింగళమ్'' “త మీశానం పురుషం దేవ మీడ్యమ్” 

ఇత్యాది వాక్యములు పురుషశబ్దమును శివునియందే వ్యవహరించుట(జైేసి నారా 
యణవరముగ నుదాహరింపకుండుటను “వేదాంతేష యమాహు రేక పురుషమ్” 

“వేదాంతము లన్నిటియందు గల పురుషశబ్దము శివె కాంతిక మగు” నని యభి 

యుక్తులు వక్కాణించినందువలనను “పరాత్పరం వురిశయం పురుష మీక్షతే”” 

ఉపాస్యమును గురించిన ఏకాద్భశ వాక్యములలో గల పురుషపదము శివున కసా 

ధారణ మగుచున్నది. 

ఇట్లు చెప్పుటవలన పుంసూ క్రమునందలి పురుషపదమును వినుట తోడనే 

శివపరత్వము బోధ పడునని విశద మైనది. ఇ(క పురుష సూ క్రము వివ్షపూజనోప 
యు క్తమగుటచే విష్ణుపరమగునను నంశము |గాహ్యము కాజాలదు. ఎందుకన(గా? 

“యజేత్ పురుష సూ క్షే. ధనదం విశ్వరూపిణమ్” ఇత్యాది పమాణములు కుబేర 
పూజనమునందు శివారాధనమునందున్ను పురుషసూ క్రమునకు వినియోగమును 

తెలుపుచున్నందున పుంసూ క్రము శివపరంబగుననుట వజలేపంబగునది. 

ఇందువలన “పుంసూ క్రము వివుపర మగునని మంతోపనిషదాదులను 
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నారాయణపరములుగ సమర్థించుటను పూ ర్రిగా నిరసింపనైనది. ఇంతియేగాక 

దేసిర్ధ్దవతులయందు విష్ణుస్వరూప వర్ణనము గానరాకుండుటను ''ఉమాసహాయం. 

పరమేశ్వరం (ప్రభుం [(తిలోచనం నీలకంఠం [పశాంతమ్” “బుతగ్౦ సత్యం 

పర౦బహ్మ పురుషం కృష్ణపింగ ళమ్, ఊర్ధ్వ రేతం విరూపాక్షమ్” ఇత్యాద్యనేక 

శుతులయందు పరమేశ్వరుని యసాధారణ రూపము నభ్య స్తముగా [పదర్శించుట 

చేతను జౌపనిషదు(డగు పురుషుడు - ఉమాసహాయత్వాది స్వరూపలక్షణములు 

గలవాడుగా గుర్తింప బడుటవలనను కారణ|[పకరణగత మైన నారాయణ పదము. 

విష్ట్యసాధారణ మైనను “ఆకాశ స్తలింగాత్ ” అను నధికరణన్యాయము ననుసరించి 

పర మేశ్వర పరముగా వ్యాఖ్యానింప(బడుట సమంజసంబగుటను పరులకు పాంచ 

రా!తములు దక్క తదితర _శుత్యాది పమాణములు పబలములు కాజాలవని 

విశద మైనది. 

మణియు శివనామమును స్మరించుటను శివచరణమును సేవించుటను విడ 

నాడువారికి భర్గపద ఘటిత గాయ్మకతీమంతమును జపించుటయు “రుదో వా ఏష 

యదగ్నిః” అనుచో రుదమూ ర్రిగా వినబడు ఆగ్ని నుపాసించుటయు జ్యాగద్దశ 

యందు శివలింగదర్శనాదికమును పయత్న ముతో పరిహరించిన వారికి సుషు, 

ప్రిలో శివలింగానుసంధానము నని వార్యము లగుటచే వరుల కివ్విషయమున కింక 

గ్రవ్యతావిమూఢత్వ మేర్పడుచున్నది. 

జీవాత్మ జ [పత్యహము సుష పిలో హార్ల|బహ్మము( జెందుననియు, అట్టి 

(బహ్మము అంగుష్ట మాత మనియు, అంగుష్ట పరిమాణము శివలింగమునకు సరి 

పడుట( జేసి యది శివలింగ మగుననియు శుతులు నిరూపించుటయే గాక “లింగే 

సుష ప్రి” అనుచో హంసోపనిష త్తు హృధయాంతర్య ర్తి యగు శివలింగమునందు. 

చేతను(డు విశ్రాంతి జెందునపుడే సుష ప్రి చేకూరునని కంథర వమున నిర్ణయించి, 

నది ఇందువలన శివద్వేషులకు సుషు ప్రియు వరిహరింపందగినదగుటయు “పాణా 

నాం |గంధిరసి రుద” అనుచో పాణసముదాయము ర్కుదు(డని చెప్పినందున 

(పాణధారణాత్మక జీవనంబు నవ్యారికి పరిగాహ్యము కాకుండుటయు మొదలగు 

"పెక్కు విరోధములు గానంబడుటచే వేదాది వాజ్మయమంతయు శివపర మగునను 

నంశము నిర్వివాదంబగుచున్నది. 

ఓ౦ తత్సత్ 



శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః 

శ్రీ నీలకంఠ భగ వత్పాదకృత 

శారీరక (బహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము 

ద్వితీయా ధ్యాయము 

పథ మపాదము 

ఆం[ధీకరణము 

స్యృంత్యధికరణము 

సూ “స్మృత్యనవకాశద్రోష [పసంగ ఇతిచే 

న్నాన్యస్మృత్యనవకాశదోష (పసంగాత్ ” J_1-t 

“(పధానమును పరత త్ర్యముగా జెప్పు క పిలస్కృతికి నగ్నిహో తాది 

ధర్మమునందవకాశము. లేమింజేసి పరత త్త [ప్రశంసయందు కపిలస్కృతియే 
(పబల |పమాణమగునని చెప్పుట సరికాదు. మను యాజ్ఞవల్హ్యాది స్మృతులు ధర్మ 

పతిపాదకము లైనను ధర్మము [బహ్కోపాసనరూపమగుటచే మన్వాది స్మృతులకు 
[ప్రత్యేకముగా నెచ్చోట నవకాశము లేకుండుట యనునది సమాన మగునని 

స్నూతార్థము. 

గడచిన పథ మాధ్యాయమునందు య సచ్చిదానంద స్వరూపుడు, సర్వజ్ఞత 
సర్వశ క్రితంము మున్నగు స్వరూపలక్షణములు గలవాడు, | పపంచమున కంత టికి 
కారణమగుటయను నుపలక్షణము గలవాడు, సర్వవిలక్షణు(డు, సర్వాంత 
ర్యామియు, విరూపాక్ష త్వము కృష్ణపింగళత్వము నీలకంఠ తము మొదలగు 
వానితోకూడిన లీలా-.మంగళస్వరూప స్వభావములు గలవాడును, భవ శివ శర్వ 
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మహాడేప పర మేశ్వరాది ముఖ్యశబ్దములతో చెప్ప(బడువాడును, పరమకారుణి 

కుడు పరబహ్మంబు నగు శివునియందు వేదాంతవాక్యములన్నియు వేదాంతాను 

కూలములగు స్మృతులున్ను తాత్పర్యముతో సమన్వయము. జెందుచున్న వని 

చెవ్ప(బడినది., 

(పస్తుతము రెండవ ఆధ్యాయముతో పూర్వో క్రసమన్య యమునకు వేదాంత 
విరుద్ధ స్మృతి తర్కాదులతో గల విరోధము తొలగింప(ంబడుచున్న యది. 

మొదట సాంఖ్యస్మృతి విరోధమును పరిహరింపవలసియున్నది. ఈ యధ్యా 

యమునందంతటను పథమాధ్యాయగత సమన్వయము విషయము. |బహ్మ మును 

గురించి నిర్ణయింప(బడి న వేదవేదాంత సమన్వయము (పకృతి పతిపాదకమగు 

కపిలస్మతితో బాధింప(బడునా లేదా అనునది. సంశయము; 

వేదము. జగత్కారణము |బహ్మంబని చెప్పునది. కపిలస్కృతి యెతేనో 

[ప్రకృతిని జగత్కా రణముగా నిరూపించునది. 

“బుషిం (పసూత౦ కపిలఅం య స్తమ్మగే జ్ఞానె ర్చిభర్తి జాయమానం చ 

ప శ్యత్” అను (కుతి పమాణము ననుసరించి కపిలమహర్షి - మహాతపస్వి, గొప్ప 

జ్ఞానము కలవాడున్ను కావున నాతని వచనము (పమాణము కాదగును. వూజ్య 

మైన వేదంబును నిఖిల [పమాణములలో మూర్దన్యమైనది. కావున నపామాణ్య 

గంధమునుగూడ సహింపనట్టిది. ఇట్టితజి నీ రెంటి నెద్దానితో నెద్ది బాధింపబడు 

ననునది. సంశయవీజము,; 

(పశ్న ; సాంఖ్య (కపిల)స్మృతి. యగ్నిహ్మోతాది ధర్మముల యందవ 
కాళము లేనిదగుటచే |పబలమగుచున్నందున వేదము ధర్మము నందవకాశముకల 

దగుటచే దుర్భ్చులము కావునను [పబలస్మృతితో దుర్భల మైన వేదము బాధింప( 

బడుట య క్రము కాదా ? 

ఉత్తరము : వేదవిరుద్దములు కానట్టి మన్వాది స్మృతులు |[పతేకముగా 

ధర్మ మునుమాతము (పతిపాదించునవి కావు గావున నవ్వానికి నెచ్చోట నవకా 
శము లేకుండును. 

“అప ఏవ ససర్హాదౌ - తాసు వీర్య మవాసృజత్" 
జ 
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ఇత్యాది వాక్యములతో “హిరణ్యగర్భం పశ్యత జాయమానమ్" ఇత్యాది |శుతు 

“లందు (పత్యక్షముగా నేర్పడు (బహ్మకారణత్వమును సమర్దించు మన్వాది 

స్మృతులు ఎ తద్విరుద్ధ ము అనుమేయ [(శుతిమూలంబునగు సాంఖ్యశా న్రమును 

బాధించుట _ | పామాణికజన సమ్మతం బగుచున్నయది. 

ధర్మము శివారాధనరూవంబనుటకు |పమాణము__ 

కూర్మ పురాణమున వ్యాసగీతలలో' స్మృత్యు క సదాచారములను నిరూపిం 

చిన తరువాత. 

“ఇత్యేష మానవో ధర్మో-యుష్మాకం కథితో మయా, 

మహేశ్వరారాధనాయ - యజ్ఞయోగశ్చ శాశ్వతః.” 

“మన్యాది స్మృతులయందు చెప్పంబడిన యజ్ఞాది ధర్మమును మహేశ్వరు 

నారాధించుట కై మీకు నే జెప్పితి”నని వ్యాసభగవానుండు (పతిపాదించిను. 

“యోగ్మపభావమున సకల వేదార్థత త్త్వమును కనుగొనిన కపిలమహర్షియే 
1ప్రామాణికులలో న్మగగణ్యు(డు కాదగును. మన్వాదులు కర్మయోగవ్యగులగుటచే 

వేదార్ధమును పూర్తిగా తెలియ(జాలనివారు _ కావున కపిలస్మృతి ననుసరించియే 
వేదవేదాంతార్థములను నిర్ణయింపనగు” నను ఆశంకకు సమాధానము దిగువ 

సూ తము, 

సూ. “ఇతరేషాం చానుపలబ్దేః.” 2.12 

సర్వజ్ఞులెన మన్వాదులు ప్రవచించిన స్మృతులయందు కపిలుడు వక్కా 

ఖించిన [పధాన కారణత్వము మున్నగునది చెప్ప(బడనందున కపిలస్మృతి వేద 

మూలము కాదని తెలియుచున్నది. ఇందువలన సాంఖ్యస్కృతి - వేద వేదాంత 
సమన్వయమును బాధింపఃజాలదని సిద్దాంతము. 

వర మేశ్వరారాధనరూపమగు కర్మయోగమునందు కపిలుడు నిష్టలేనివా 
డగుటచే నాతనికి గల యోగనిష్ట _ పరిపూర్ణము కాజాలదు _ కావున మన్వాదులే 

కర్మజ్ఞాన భ కియోగ నిష్టాగరిష్టులగుట (జేసి సర్వజ్ఞాలగుచున్న వారనియు కపి 

లుండు ఏకదేశజ్ఞానము గలవాడనియు సారాంశము. 
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యోగ (ప్రత్యు క్యధికరణము 

“ఏతేన యోగః (పత్యు క్తః 21-8 

యోగాంగములను నిరూపించు హిరణ్యగర్భ స్మృతియు (పధానమునే 

జగత్కారణముగా చెప్పునది. 

సాంఖ్యస్కృతి వేద విరుద్ద వుగుటచే వైదిక సమన్వయమును పరిహరింప, 
జేయ(జాలనట్టు పొరణ్యగర్భస్మతితో డను వైదిక సమన్యయమునకు నంకోచము. 

ఏర్పడునా లేదా యని సంశయము. 

వేశ్న: యోగవిద్య (బహ్మ సాకాత్కార హేతువని శేేతాశ్వతరోప నిషత్తు 

నందు విశదీకరింప(బడినది. కపిలస్మృతి యనుమేయ [శుతి మూలమగుటచే' 

నద్ది వైదిక సమన్వయమును దుర్చల మొనర్ప(జాలకున్నను హిరణ్యగర్భ స్కృతి 

(పత్యక్షశుతిమూలమగుటచే (పధానకారణత్వమును సమర్థించుచు [బహ్మకారణ 

వాదినియగు (శుతిందగు సమన్వ యమును సంకోచపజఅచుట న్యాయ్యము గదా? 

ఉతరము : యోగస్మతి (శుతి సమన్యయమును నిరాకరింప(జాలదు. 

యోగళాస్త్రము “యోగళ్చితవృ త్రినిరోధ;” ఇత్యాది వాక్యములతో వైదికములైన 

అష్టాంగయోగ ములను (పతిపాదించునది కాని యవై దికమగు |పధానకారణవాద ము 

నందద్దానికి తాత్పర్యము లేదు ఒకవేళ నందు తాత్సర్యముకలదందు రేని యిద్దియు 
సాంఖ్యస్మతివలె నిరాకరింపంబడుట సమంజసంబగును. 

అందువలన |పధానమును జగత్కారణముగా చెప్పునని యంగీకరింప( 

బడు హిర ణ్యగ రృస్కృతి [బహ్మమును జగత్కారణముగా సిద్దాంతీకరించు వైదిక 

సమన్యయమును సంకోచపజచునని చెప్పుట యోగ్యము కాదని విశద మైనది. 

శ్వేతాశ్వుతరోవనిషత్తు పరులు భావించినట్టుగాక నుప కమమునుండి పరి 

సమా ప్రివరకు శివునకే జగత్కారణత్వమును జగదంతర్యామిత్వమును బంధ 

మోక్ష హేతుత్యాది ధర్మములను నిరూపించుచు వేదాంత సూ క్రములన్నియు పరమ 

తాత్సర్యము(దగు పర్యవసాన భూమియగుటను శివునందే విసారముగా (పతి 
పాదించుచున్న యది. 

ద్వితీయాధ్యాయమున “తిరున్నతం స్తాప్య సమం శరీరమ్" ఇత్యాది. 



యోగ్యపత్యు క్యధికరణము ర్ట 

వాక్యములయందు శివసాఇాత్కారమును కలుగజేయు శివయోగవిద్య కలదు. 
ఇద్దియే యోగశాస్త్రమునందు విశదీకరింపంబడినది. “ఈశ్వర పణిధానా ద్వా” 
“ కళకర్మవిపాకాశయె రపరామృష్టః పురుష విశేష ఈశ్వరః” “సపూర్వేషామపి 

గురుః” “తస్య వాచకః (పణవః” “వర మేశ్వరు నుపాసించుటవలన జీవాత్మ 
ముక్తుండగును” “ఈశ్వరుండనంగా ? దుఃఖము కర్మవిపాకము సంస్కారసము 

దాయము అనువాని సంబంధము బొత్తుగా లేనివాడ గును” “అట్టి పరమాత్మయే 
పూర్వాచార్యులందరికి నాచార్యు(డు” “ప్రణవము పరమేశ్వరుని వాచకము” 
ఇత్యాది సూతములు శివపురాణగతములైన పరమేశ్వర |ప్రతిపాదక వచనముల 
ననుసరించియే నిరూపింప6(బడినవి. 

ఇందుకు శివపురాణమునందు వాయవీయ సంహితలో [పమాణములను 
గాన నగును. 

లో న శివస్యాణవో బంధః-కార్మో మాయేయ ఏవవా | 

(పాకృతో వాఒథవా బంధః-అహంకారాత్మక స్తథా॥ 

నరాగోనచ విద్వేషః-శంభో రమితతేజసః । 

(పతినర్గం _(పసూతానాం- బహ్మణాం శాస్త్రవిస్తరమ్ ॥ 

ఉపదెష్టా స ఎవాదౌ-కాలావచ్చేదవ ర్తినామ్ శ 

కాలావచ్చేదయుక్తానాం_గురూణా మప్యసౌ గురుః ॥ 

సర్వేషామేప సర్వేశ ః-కాలావచ్చేదవర్ణితః | 

(పణవో వాచక స్రస్య-శివస్య పరమాత్మనః I 

“బంధము. ఆణవమనియు కార్మిక మనియు మాయాకృతమనియు (పకృతి 

జన్యమనియు అహంకారమూలమనియు 'నొప్పారుచుండును. ఇట్టి బంధ మెద్దియు 

పరమేశ్వరునకు లేనందున రాగద్వేషాది వికారములును (ఆనంతమహిమగల శివు 

నకు సంభవింపనట్టివి. (పతి సృష్టియందు జన్మించి కాలపరిచ్చేదము కలిగి 

యుండు చతుర్ముఖ |బహ్మలకు వేదాదిశాస్త్రసముదాయము నుపదేశించువాడు 

శివు(డేను; పరశివు(డు కాలావచ్చేదరహితుడు కావుననే కాలపరిచ్చిన్నులైన 

గురువులందరికిని గురువగుచున్న వాడు, అట్టి శివునకు పణవ (ఓంకారము 
వాచకంబగుచున్న యది. 
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వస్తుతః యోగళాస్ర్రము వై దికములైన యమనియమాద్యష్టాంగములను 
పతిపాదించుటయందే తాత్పర్యము కలది గాని వేద విరుద్దమగు [వధానకారణ, 

వాదమును సమర్థించుట లేదని సారాంశము. 

ఒకవేళ యోగశాస్త్రమున (పధానకారణవాదము కలదందురేని తావన్మా 

[తము ఈయధికరణమునందు నిరాకరింప(6బడినదని తెలియ నగును. 

న విలక్షణత్వాధిక రణము 

సూ. “న విలక్షణత్యా దస్య తథాత్యం చ శద్దాత్ ” 2.1-& 

(ఇది పూర్వవక సూత్రము.) 

వేదాంతములు జగత్కారణము (బహ్మంబని చెప్పు సమన్వయమును 

సాంఖ్యస్మృతి బాధింవనట్టు సాంఖ్యతర_ముతోడను వేదాంతస మన్వయము బాధిం. 

పఃబడునా ? లేదా యని 'సంళయము. 

(ప్రశ్న : [(బహ్మకారణ వాదము సర్వవిధంబులను తర్కబాధ్యంబగునది. 

“బహ్మము (పవంచమున్ను విలక్షణములె నను కార్య కారణము లెట్లు గాకుం. 

డును? వై లక్షణ్యమెట్టిది ?" అను (ప్రశ్నలకు సమాధానమును “విజ్ఞానం బా విజ్ఞా 

నంద" ఇత్యాది శోబము (వతి) నిరూపించుచున్న యది. డ్ క్ష 

(పపంచ మైతేనో వికారాాశయత్వము, ఆజ్జత్యము మొదలగు నపురుషార్ద 

ము(దగు రూపముగలది; (బహ్మంబు సత్యజ్ఞానానంద రూపంబగునది; ఇట్టిత ణి 

పరస్పర వై లక్షణ్యము (భేదము) గల [పపంచ బహ్మములకు గోమహిషములకు 

వలె కార్యకారణ భావము పాసగు నెట్టు 7 

సూ, “అభిమాని వ్యపదేశస్తు వి శేషానుగతిభ్యామ్” 2_1_5 

(ఇదియు పూర్వపక్ష స్మూతము.) 

జగత్తు చేతనము కాదనియు (బహ్మము చేతనంబనియు. వైలక్షణ్యము నంగీక 

రించునెడ “తం వృథివ్యబ వత్" “ఆఫోవా ఆకామయంత'" “శుతోత | 

(గావాణో విదుష” ఇత్యాది వాక్యములయందు పృథివీ జల పాషాణాదులు వచన 



నవిలక్ష ణత్వాధిక రణము 7 

వాంఛా |శవణాదులు కలిగియున్నట్టు వాయ(బడుటచే పృథివ్యాది ప్రపంచము 

చేతనంబే యగును కావున |బహ్మ |వపవంచములు విలక్షణములు కావనునెడ- 

పపంచమునందంతటను జ్ఞానకార్యములను ని రైశించుట పృథివ్యాదులయందభి 

మానము గలిగియుండు దేవతావి శేషము నుద్దేశించియే కాని మరియొక రీతిని కాదు. 

ఇందుకు “హంతాహ మిమా స్తిసో దేవతా” ఇత్యాదులు |పమాణములు. 

“అగ్ని ర్యాక్ భూత్వా ముఖం (పావిశత్” “తేజస్సు వ్మాగూవముతో ముఖమున; 

దివేశించెను'” అనుచో అచేతన వస్తువునందభిమానముగల దేవత ననుసరించుటను' 

గాననగును. ఏవమాది సందర్భమువలన నచేతనత్యము మొదలగు లక్షణముల. 

జేసి [ప్రపంచము [బహ్మమునకన్న విలకణంబగునది. కావున జగము కార్య 

మనుటయు (బహ్నము కారణంబనుటయు యు క్రియుక్తములు కాకుండును. 

ఇట్లు ఏర్పడిన వూర్వవక్షము ((వశ్న్రలకు సమాధానము దిగువసూ తము 

నుండి నిరూ పింప(బడుచున్న యది. 

సూ. “దృశ్యతే తు” 21.6 

సిద్దాంతమును చెప్పుచున్నారము. 

[పపంచ బహ్మలు విలక్షణములెన నవ్వానికి కార్యకారణ భావము సంభ 

వించును. చేతనముకానట్టి గోమయము (ఆవుపేడ) నుండి చేతనమగునట్టి వృళశ్చి 

కము (తేలు పుట్టుటయు చేతను(డైన పురుమనివలన నచేతనంబులగు వెంటు 

కలు మున్నగునవి జన్మించుటయు లోకమున గానంబడుచున్నవి. కావున భష. 

(_వతివిరుద్ద్ర తర్కము (శుతిసమన్యయమును బాధింప(జాలదని సిద్దాంతము. 

మతియు నొకవిధముగా శంకించి పరిహరింవ(బడుచున్నయది. 

సూ. ““ఆనదితిచేన్న, పతిషేధమాతత్యాత్” 2.1. 

- “కార్యకార ణములు విలక్షణములను నెడ కారణమునందు కార్యము లేకయే 

జనించుచునను నంశమును “ఆసద్వా ఇదమ్మగ ఆసీత్, అను కుతి వాక్యము 
నిరూపించుచున్నది గావున నసతాార్యవాదము, నంగీకరిం చినట్టగు ననుట సమం 

జసముకాదు. 

“దృళ్యతేతు” అను స్మూతమునందు ఉపాదాన (కారణ)ఉపాదేయ (కార్య) 
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ములకు సాలక్షణ్య (ఒకేరూపము కలిగియుండుటయను) నియమము మాత్రము 
-షీధింప(బడినది కాని కారణకార్యములు ఏక్కదవ్యనిష్టములు కావని చెప్ప(బడ 

నందున జగ(దృహ్మములకు నేకవస్తుభావమును నిరూపించుట సమంజసంబగు 

చున్నయది. 

అపీతౌ తద్వతసంగాధికరణము 

సూ. “అపీతౌ తద్య| త్పసంగా దసమంబసమ్” 9_1_8 

(ఇది పూర్యపక్షసూ తము.) 

సత్కా_ర్యవాదమున (జేసి ' కార్యకారణములగు జగ|దృహ్మములు నొకే 

వస్తువగునని చెప్పు సమన్వయము తర్క బాధ్యమగునా కాదా యని సందేహము. 

(పశ్న : అట్టిత జి (జగ్మదృహ్మములొకెవస్తువుయని చెప్పునెడ) జగము 

నకు వలె (బహ్మమునకును వికార అజ్ఞానాది అనిష్ట సంబంధము ఆవహించును. 

అందువలన వేదాంతవాక్యముల సామర స్యము (నిర్దోష క ల్యాణగుణ విశిష్టమగు 

[బహ్మమునందు తాత్పర్యము) సమంజసము కానట్టిది. కావున తర్కముతో 

వేదాంత సమన్వయము భాధింపంబడుచున్న యది. 

"(పపంచ స్టితికాలమునందు (బహ్మము (ప్రపంచగత దోషములతో కూడి 

యున్నను వళయకాలమున నిర్లోషముగా కల్యాణగుణాక రంబుగా నుండునను 

ఆశేపమునకు సమాధానముగా సూతమునందు “అపీతా” అను శబ్దము చేర్చుబడి 

నది. అపీతియన(గా. పళ యము. 

సూ. “న తు దృష్టాంతభావాత్” 21.0 

సూతగత నకారముతో పూర్వపక్షము నిరాకరింప(బడుచున్న యది. 

“యస్యాత్మాశరిరమ్” “పర మేశ్వరునకు జీవాత్మ-శరీరము” “యస్యావ్యక్షం 

శరీరమ్” “అవ్య క్తశబ్దితమగు (పధానాది పపంచము శరీరము" ఇత్యాది |శుతి 

[పమాణమువలనను. 

కో వ్మిగహం దెవదేవస్య _ జగదెతచ్చరాచరమ్ । 

ఏత మర్గం న జానంతి _ పశవః పాశగౌరవాత్ ॥ 
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“పాణులతోడ జఢములతోడను నిండియుండు జగము మహాదేవునకు 

.మూర్రియగును. ఇట్టి రహస్యమును పశువులు (జీవులు) సంసారపాశము(దగు 

భారమున కుంగువారగుటచే గురుతెబుగకున్నారు” ఇత్యాది పురాణసూ క్రివలనను 

చిదచిచ్చరీరకము గా నేర్పడిన పర|బహ్మంబగు శివుడు కారణము కార్యంబు 

నగుటలో గుణదోషములను పరిశీలించుటకు దృష్టాంతము నుండుట (జేసి వేదాంత 

వాక్య సమన్వయ సామరస్యము అసమంజసము కాజాలదు. 

ఎట్టన(గా ? శరీరముగల మనుష్యాది చెతనునకు బాల్య యౌవన వృద్ద 

త్యాది దశలు సంభవించినను బాల్యాదులు శరీరమునందే ఏర్పడునవి. సుఖ 

దుఃఖాదులు ఆత్మయందు సంభవించునవి. అటులే నీ సందర్భమున( గూడ శివ 

శరీరములగు చిదచిద్వస్తువులయందే చిదచిద్దతములగు అజ్ఞాన వికారాది అనిష్ష 

ములు సమకూరునట్టివి. నిరవద్యత్వము, వికార రాహిత్యము, సర్వజ్ఞత్వము, 

సత్యసంకల్పత్యము మొదలగునవి చిదచిదాత్మయగు పరమేశ్వరునందే సంభ 
వించునవి. 

అందువలన నివ్విధము దృష్టాంతము కన6బడుటచే (శుతులందగు ఆసా 

మంజస్యము (బహ్మమునందు కలుగునది కాదని సారాంశము. 

సూ. “స్వపక్షదోషాచ్చ” 2110 

కేవలము తర్కము నవలంబించునెడ సాంఖ్యులకు స్వపక్షమునందే 

దోషము సంభవించును. 

ఎట్టనంగా ? పురుషు(డు ఎట్టి వికారములేనివాడ నియు [పకృతి జడమనియు 

[వకృతిపురుషులలో నొకరిధర్మమును మరియొకరియందు భావించుటయను 

'నధ్యాస సంసారమనియు సాంఖ్యుల సిద్దాంతము. స్య్నూతములోని చకారము ఏవ 

కారార్గమును బోధించును. ఐతే సాంఖ్యుల యభిమతమున నిర్వికారు.డగు పురు 

మని సన్నిదానమునంజేసి (పకృతి మహదహంకారాది త తములను పుట్టించుట 

యెట్లు పాసగును ? అధ్యాసయన (గా? ఒక వస్తువునందుండు ధర్మమును మరి 
యొకదానియందు భావించుట యగును ఇట్టి యధ్యాస పురుషున కెట్లు సంభ 

వించును ? [పకృతి జడ మగుటచే నద్దానికి నధ్యాస కూడదు గదా 1 ఇందువలన 

సాంఖ్యుల |పధానకారణవాద మే తర్క_బాధ్యంబగునని తెలియునది. 
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నూ. “తరా పతిష్టానాత్”' 9111 

కేవలతర్కము నూతగా గొని సాంఖ్యులు |పధానకారణత్యము విషయమై 

ఊహించు నుపపత్తులను పరమాణుకారవాదులు దూషించిరి. ఆమ్టే పరమాణు 

కారణవాదమును మరియొకరు ఖండించిరి. కావున శుష్కతర్కములకెందును 

(పతిష్ట ( సైర్యము) లేమి(జేసి శ్రుతిమూలక మగు [బహ్మకారణవాదమే పర్మిగాహ్యం 

బగుచున్నయది. 

సూ, “అన్యతాఒనుమేయ మితిచే దేవ మప్యనిర్క్మోక 

(పసంగః'*” 2.1.12 

తర. మునకు (వతితర్మము ఏర్పడిన నది ((పతితర్కమ్యు ఎవ్విధము. 
చి 

కొట్టుబడకుండునో 'నవ్విధము (మరియొకరీతిగా) ,ప్రధానమును జగత్కారణ 
ముగా ననుమానముతో సాధింపవతె నను వాదంబును యుక్తము కాదు. 

అట్టితజి నిదేవిధము ((వతితర్క మునకు) |పతితర్కము ఏర్పడును కావున 
తర్క_క లహము ఎవ్పటికిని ముగియునది కాజాలదు. ఇందువలన తర్మ్క_మునకు. 

(వతిష్టితముకాకుండుట యను దోషమునుండి విడుదల కొనేరదు. కావున శుష్క. 

తర్క మూలమగు వధానకారణవాద మే నిడువ(దగినది. కాని [పబలతకి|పమాణ 

సిద్దంబగు బహ్మకారణవాదము త్యాజ్యంబు కాదని చెప్పుట యు క్రంబేను; 

శిషాపరిగహోధికరణము 

సూ. “ఏతేన శిషావర్మి గహా అపి వ్యాఖ్యాతాః 9.1.18. 
చు 

సాంఖ్యమతము తర్క_మూలమగుటచే న్మప్రతిష్టితత్వము మొదలగు దోష 

ములవలన నిరాకరింప(బడినట్టు కణాద ఆక్షపాద తపణకాది మతములన్నియు 

వై దికజనులచే వర్మిగహింవందగినవి కావని నిరూపించిన క్రైను: 

కణాదాదులందరిచే పరమాణుకారణవాదము పర్మిగహింపంబడినను పర 

మాణు స్వరూపమును శూన్యముగా మాధ్యమికులు; జ్ఞానా త్మకముగా యోగా 

చారులు; క్షణికముగా బౌద్దులు; సత్యముగా వై శేషికులు చెప్పుచు వివాద గస్తులె 

తమతమ యనుకూలతర్క_ములతో విపక్షముల నాభాసములుగా నొనర్చుకొనిరి 
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గావున తర్కావలంబిపక్షములన్ని య) వతిప్టితములగుట (జేసి చేదాంత వాక్య 

సమన్యయముతో నేర్పడు బహ్మ కారణవాద మే వైదిక జనపర్శిగాహ్యం బగునది 

యని విదిత మైనది. 

ఖోకాంపత్యధికరణము 

నూ. భోక్రాగిప తే రవిభాగ శ్చే తాః ల్లోకవత్” 21-14 

పూర్వాధిక రణములయందు చిదచిత్పరిపంచ విశిష్టుడైన శివుడే అదితీ. 

యు(డై కారణము కార్యంబునగువాడని విశిష్టశివాదై త సిద్దాంతము వేదాంత 

వాక్య సమన్వయ సిద్ధమెైనదని చెప్పంబడినది. కాని యద్దానికి యు కిబాధ 

యుండునా ? లేదా ? అని సందేహము. 

(ప్రశ్న : పరమేశ్వరుండు చిద చిచ్చరీరకుండగునెడల శరీరముతో కూడిన 
వాడగును. మతియు బీవునివతె శరిరియగునని యంగికరించుచో శివునకును. 

శరీర సంబంధముతో సుఖదుఃఖభోగము తప్పనిసరిగా సంభవించును కావున 

సంసారియగు ఈ జీవునికన్న పరమేశ్వరునకు విభాగము లేకుండుట చేకూరును. 
ఇందువలన నీతడు జీవాత్మ, యీోతడు పరమాత్మ, యను విశేషము సరిపడ 

కుండు(టబేసి జగద్విశిష్టత్వవాద మున వర మెశ్వరుండు సుఖదుఃఖభోగాది దోష 

ములు లేని స్వరూపము గలవాడవి నిరూపంవ వలను వడదు గదా! 

ఉత్రరము : ఇందు విరోధ మేమియు లేదు. జీవునికంటె వర మేళ్వరునకు 

కళంకములు లేనట్టి నమ స్రమంగ శముల(దగు స్వరూపము కలిగియుండుట కారణ 

ముగా విభాగముండియే తీరును. ఆనిష్టభోగము శరీరిత్వపయు క్రము గాక పరాధీ 
నత్యపయు క్ర్షమగునట్టిది. 

లోకమున రాజ-భృత్యులు శరీరముతో కూడియుండుటలో సమానులై నను 
రాజు పరాదీనుండు గాకుండుటచే స్వేచ్చాకృత భోగము ననుభవించుచు పరాదిను 

లగు భృత్యులవలె కటకటపడకుండును. స్వాతంత్య పారతంత్యములే ఈ రాజ 

భృత్య విభాగమునకు కారణములగుచున్నవి. ఇందుకు _శుత్మిపమాణము-“జాజ్జా 

ద్యావజావీశాసీశౌ, అనుచో జీవేశరులలో వర మాత్మ జ్ఞానాత్మకుడనియు జీవాత్య 
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కిం చిజ్ఞాడ నియు ఈశ్వరుండు స్వతంతుండనియు జీవుడు పరతంతుండనియు 

ఇద్దరును జననమరణాదిరహితులగుటచే నిత్యులనియు నిరూపించుచున్నయది. 

ఇందువలన స్వత౦ం్మతు(డగు పరమేశ్వరునకు పరతంతు(డైన జీవుని 

కంటె విభాగము (శరీరసంబంధము ఉభయులకు సమానమైనను) అవశ్యము 
అంగీకరింప(దగినది. ఏవం విశిష్టాద్వెత సిద్దాంతమునకు ఎట్టి హానియు లేదని 

సారాంశము, 

ఆరంభణాధికరణము 

స్వతం తత, పరతంతత, మొదలగు పరస్పర విరుద్దధ ర్మముల సంబంధ 

ముపలన జీవేశ్వరులకు విభాగము చెవ్ప(బడినను కారణకార్యములగు |బవహ్మ 

(పవంచములన్యములు (వ్యతిరి క్రములు-వేరువేరుగా నుండునవి) కావని చెవ్పు 

నదీ యధికరణము. 

సూ “తదనన్యత్య మారంభణ శభాదిభ్యః' రీ 115 
(గ) 

తస్మాత్ కారణాత్ (బహ్మణ: కార్యస్య జగతః అనన్యత్యం_అపృథక్ సిద్ద 

త్వం “*వాచాఒ౬రంభణం” ఇత్యాది శుతిగత ఆరంభణ శ బ్దాదిభ్యః సాధ్యతే ఇతి 

సూతార్గః. 

“కారణమగు (బహ్మామునకం టె కార్యమగు జగము వేరుకాదని (శుతి 

(పో కములగు ఆరంభ ణాది శబ్దముల వలన సాధింవ(బడునని" న్యూ తార్థము. 

కార్యకారణములగు [పపంచ పరమాత్మలకు పూర్వో క్షవెదాంత సమన్యయ 

ముతో నేర్పడిన అనన్యత్యము యు క్రమగునా కాదా ? అని సందేహము. 

ఒకటి చెతనము, మరియొకటి యచేతనము, ఒకండు స్యతంతుడు మరి 

యొకడు పరతం తుండు మొదలగు పరస్పర విరుద్దధర్మ ముల సంబంధమున( 

గలుగు వై లక్షణ్యము (భేధము) సందేహమునకు కారణము. 

(వశ్న : పపంచ [బహ్మములకు ననన్యత్వము ఏర్పడునెట్టు ? వూర్యాధి 

కరణమునందు పర మేశ్యరుడు సర్వజ్ఞత్వాది లక్షణములు గలవాడనియు జీవుడు 

భో క్రయనియు కించిజ్ఞాడనియు విభాగము చూవ(బడినది. ఇక |బహ్మపవంచ 
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ములు చేతనాచేతనములగుటచేత నత్యంత .విలక్షణములగుట (జేసి యవ్వానిక 

భేదము చెప్ప నలవిగానిది గదా ! కార్యకారణ త్వము ఆనన్యత్వమును సాధించు 

నందురెేని మృత్పిండ ఘటములు కారణకార్యములై నను కుండతో జలాహరణము 
చేయ(బడును కాని మృత్చిండముతో చేయంబడదుగదా 1 ఇందు ఘటము శరా 

వము అను వస్తుభేదము గమనింపందగినది. (మృత్పిండమునకును సీటితో 
తడుపుటయు మర్దించుటయు కారణములు.) ఇట్టి భేదములు 'పెక్కులుండుటచే 

కారణకార్యత్యము ఆభేదమును సాధింప(జాలదు. గోమయము కారణముగా 

వృశ్చికము కార్యముగా చెప్ప! బడినపుడు గోమయ వృశ్చికము లొక్క_టియేయని 
చెప్పశక్యము కాదుగదా! ఇంతియేగాక కార్యకారణముల కత్యంతాభేదమనునెడ 

(పపంచ బహ్మము అఖండ ములు కావలసివచ్చును. అట్టితతి నంతటను కర్ర 

యనియు (కియయనియు ఇత్యాది వ్యవహారము లోపించును కాదా? 

ఉత్తరము : కారణమగు (బహ్మమునక౦ టె కార్యమగు జగము ఆన్యంబు 

(పృథక్ సిద్దము) కాజాలదు. ఇది యెట్టు తెలియునన(గా ? “వాచారంభణం 

వికారో నామధేయం మృశత్తి కేత్యేవ సత్యమ్” “కార్యములగు ఘటాదుల నామరూప. 

ములు అర్హ కియారూపవ్యవవహారో పయు కములగుచు కారణమగు మృ తిక 

ననుసరించియే సత్యములగుచున్న వి.” 

“సదెవ సౌమ్యేద మగ ఆసీదేక మేవాద్వితీయమ్” “సౌమ్యుడా ? ఈ 
జగము సృషికిమున్ను సదాత్మ కముగానే యుండెను, అట్టి సత్పదార్థము తనతో 

సమాన మైన రెండవది లేనిదై ఏకరూపమగునట్టిది.” “తదై క్షత బహుస్యాం: 

[పజాయేయేతి” (బహ్మము అనేకముగా నగుదునని సంకల్పించెను. ” “ఐతదాత్మ్య 
మీదగ్ం సర్వమ్” తత్సత్యం స ఆత్మాత త్ర మసి శ్వేత కేతో" ఈ జగమంతయు 
శివస్వరూపమగునది. అట్టి శివరూపము సత్యమైనది. అద్ది యాత్మ యన(బడును. 

శ్వేత కేతువా? నీవు పర మేశ్వరుండంతర్యామిగా కలవాడ వగుచున్నావు” 

“విశ్వం భూత భువనం చితం బహుధా జాతం జాయమానం చ యత్ సర్వో 

హ్యెష ర్నుదః” చితవిచి తముగా సంభవించినట్టి అనేక విధములుగా ఆవిర్భ 
వించుచున్న యట్టి పపంచమంతయు ర, దు6డేను” ఇత్యాది వాక్ణములయందు 

గల ఆరంభణాది శబ్రములవలన కారణకార్యములగు బ్రహ్మ జగంబు లనన్యము. 

లగుచున్న యవి. 
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కార్యకారణ త్యము అనన్యత్వమును సాధింపజాలదను శంకకు సమారాన 

మీ సూూతము. 

సూ. “భావేచోవలబ్రః” 2.116 

ఘటాదికార్యము లేర్పడినపుడే తత్కారణమగు మృ త్తికయే ఘటముగా 

పరిణమించెనని తెలియ(బడును. కావున కారణముతో భిన్నము కానిదియే కార్య 
మగుచున్న యది. ఇక్రే “వాచారంభణం వికారో నామధేయం మృత్తికేత్యేవ 

సత్యమ్” అను శుతియందు చెప్పబడినది. 

ఇద్దానియర్గము “వికారః == రూపము, నామధెయమున్ను; వాచయనంగాజు 
ఉచ్చారణము, ఉపయోగము, అనువాని(దగు వ్యవహార మగును ఇట్టి వ్యవహార 

మును కలిగించుసవి. (మన్నునకే కుండయునికి, కుండ యను పేరున్ను జలమును 

పరి|గ పంచుట మున్నగు లోక వ్యవహారమునకై నుపయు క్ర ములగుచున్న వని 

సారాంశము.) 

వస్తుతః ఘటాదికార్యములు మృ త్రికా రూపములగుట (జేసియే సత్యము 

లగుచున్నవి. మన్నులేకుండా ఘటాదికము కనంబడదుగదా ! ఇంతియేగాక 

ఘటమను రూపము “ఇది ఘటము” అనుటకు మా[తమువయోగించునది. మరియు 
మృ త్రికయందే వ్యవహారము సిద్దించుటకు నేర్పడు రెండ వయవస్థయే ఘటాది 

కంబగునని పరమార్థము. కాని ఘటాదికము మృ త్రికకంటె భిన్నమైన వస్తువు 
కాజాలదు. మృ త్రికావ్యావ్య మగుట(బట్టియే ఘటాది నామధేయములు సత్యము 

లగుచున్నవి. ఘటాదిక ము మృ త్రికయనియే యంతటను మృత్ ఘటాది నామ 

రూపములు [పామాణికములగుచున్నవి. కాని మృత్ భిన్నములని సత్యములగుట 

'కాదు. ఎందువలన ఘటము మృత్తికయో నందువలననే కారణముతో ననన్యము 

కార్య మగుచున్నది. అర్జ్మకియాది వ్యవహార భేదమైతేనో మృత్ మఘటములొ కే 

వస్తువెన నవస్థాభేదమునం జేసి యెర్పడుచున్నయది. అందువలన మృత్భఘట 

ములకువ లె |బహ్మ|పపంచములకు వ్యాహ్యవ్యాపక భావముండుటచే ననన్యత్యంబని 
[గపాంచునది, 

ఇందుకు పురాణ |పమాణము. 

లో శకాది చ పృథివ్యంతం-శివ త్త్వసముదృవమ్ | 

. సత్రె కేన తు తద్వ్యా ప్తం-మృదా కుంభాదికం యథా ॥ 
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“ఆదిశ క్రి మెదలుకొని పృథివివరకు గల తత్ర ములన్ని యు శివత త్త 

మునుండి యావిర్భవించినవి. మన్ను -కుండలుమున్నగువాని వ్యాపించునట్లు సత్స 

దార్థమగు ఫర మేశ్యరునిచే త త్యములన్నియు వ్యాపింపంబడియు న్నవి.” ఇందు 

వలన మృ త్తికతో ఘటాదులవలె కారణంబగు శివునితో కార్యమగు ఈ జగము 

వ్యాపింప(బడినదగుటచె _బహ్మా భిన్న మైనదని సిద్ధాంతము. 

సూ. “సత్తాచ్చాపరస్య” 21-17 

ఆపరమనం౭గా కార్యము కారణమునందుండుట వలన కారణమున కంచెన 

భిన్న మైనది కార్యంబగును. ఘటళశరావాదికము పూర్వము మృత్తుగా నుండెను 

కావుననే ఘటాదికము మృదూపముగా కనబడుచున్నది. 

సూ. “ఆసద్య్యపదేశాన్నేతిచేన్న, ధర్మాంత రేణ 

వాక్య శేషా ద్యు కః శబ్లాంతరాచ్చ” 

[పళశ్న : “ఇదంవా అ గేనై వ కించనాసీత్” “ఈ జగము సృష్టికిమున్ను 
ఏమియు లేకుండెను” అనుచో కార్యము పూర్వము అభావంబని నిర్దేకించుటవలన 

కారణమునందు కార్యము లేకుం డెడిదని బోధపడుచున్నది కాదా ? 

ఉత్తరము : కారణమునందు కార్యముండియే తీరినది. స్టూలత్యమునకు 

(పతికూలమగు సూక్ష్మత్యమినెడు రెండవ ధర్మము కార్యమునకు సంగతం బగు 

చున్నయది అందువలననే కార్యమునకు “అనత్” అనెడు నిర్చేశము కాని ఆ 
భావమువలన కాదు, ఎందుకన(గా "తదసదేవ నన్ మనోఒకురుత"” “ఆ యస త్తే 
సత్తుగా నగుదు "నని సంకల్పించెను'” అను వాక్య శేషంబు నిదే యర్హమును బల 
పజచుచున్న యది. మజియు ఉన్న వస్తువునకే సంకల్పము (మనస్కారము) 

పౌసగునది. అసద్య్యపదేశంబును ధర్మాంతరము సంబంధించుటకు నిమి తమగు 
టను స్ఫురింవప(జేయునదియని యుక్తితో సాధింపవచ్చును యు క్రియెట్టన(గా ? 
పర స్పరవిరుద్దములు, భావరూపములునగు పిండత్వ ఘటత్వ కపాలత్వ రూప 

ధర్మములవలన “ఘటము పూర్వము లేకుండెను”! ““ఇప్పుడుక లదు” “ఇక 
ముందునుండదు” ఇట్టు ఎల్హకాలము అనువర్తించు మృ త్రికకే అసత్ మొదలగు 
నిర్దేశమగుచుండ గా తద్భిన్న మైన అభావము(దగు వ్యపదేశమున కాధారముగా మరి 
యొక ధర్మము (ఆత్యంత వినాశము)ను క ల్పింప(గూడదు. 
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మజియు “తద్దేదం తర్ష్యవ్యాకృతమాసీత్, తన్నామరూపాభ్యా మేవ వ్యా|కి 
త్ యో 

యత” “అనాదికాలానువ ర్తమానంబగు ఈ జగము ఎట్టి విభాగము లేనిదై 

[పప్రళశయకాలమున నుండెడిది, అది సృష్టికాలమున నామరూపములతో స్తూల 

రూపమై వ్యకమయ్యెను” ఇత్యాది (శ్రుతి పమాణములు పె యంశమునే. 

సమర్థించుచున్న యవి 

సారాంశ మేమనఃగా ? 

తనతో వేజుకాని నామరూపవిభాగము లేనట్టి సూక్ష్మచిదచిధూపయగు 
పరాశ క్రి గర్భమందు గల శివుఃడు కేవలుడని |పళయకాలమున వర్ణింప(బడు 

చున్న వాడు. మరల శివుడు తన రూపమగు సూక్ష్మశ కిని సూక్ష్మ దశావిరోధి 

యైన స్లూలదశతో కూడిన నామరూప విభాగము(దగు చిదచ్చిదూపము గలదానిగా 
వి సరింపజేయువాడు. 

ఈ సందర్భమున శ క్రివిశిష్టశివునకు నంకోచావస్థ పళయమనియు వికా 

సావస్థ సృష్టియనియు [గహింపవలెను. ఇద్ధానికి ఆ పవచనమును (ప్రమాణముగా 

గాననగును. 

కో॥ “చిదాతె శ్రవహి దేవోంఒత:-సిత మిచ్చావశా దృహిః, 
ర లా థి 

._ యోగీవ నిరుపాదాన - మర్భ జాతం పకాశయెత్ ॥ 

“జ్వానస్వరూపు(డు అథవా జీవాంతర్యామియగు పరమాత్మతనలోనుండు. 
(పపంచమును “యోగిపురుషు(డు ఎట్టియుపాదానము (సాధనాంతరము) లేకయే 

ననేక వస్తువుల నావిర్శ వింపజేయునట్లు” వ్య క్రము(జేయువాడు” 

ఇట “నిరుపాదానమ్” అను పదము మరియొక నుపాదానము లేకుండా 

స్వయముగా నుపాదానమై పరమేశ్వరుండు జగమును నిర్మించునని తెలుపునది. 

కావున పరమకారణము. పరబహ్మమునై న శివునికంటె నభిన్న మైనదే జగత్కా 

ర్యంబని విదితమైనది. 

మతియొక నిదర్శనము, జెప్పుచున్నవారు. 

సూ. “పటవచ్చ” 2.1.19 

సూ. “యథాచ [పాణాదిః” 9.1.20 
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సంకుచితమైన సూక్ష్మరూపమగు వస్త్రము తెలువ(బడిన దై పెద్ద వస్త్ర 

ముతో కాదగు కుటీరముగా కార్యమగునట్టు పరమాత్మయు సంకుచిత (సూక్ష్మ) 

రూపము! జెందినపుడు కారణమగుననియు విసృత (స్ధూల) రూపము నొంది 

నపుడు కార్యమగుననియు తెలియవలెను. 

మజియు ఒకే వాయువు ఆయా స్టలములందుండు విశేషమున. జేసి పాణ 

వాయువు మున్నగు భేదమును పొందినట్టు పర్మబహ్మంబును శక్తి వ్యాపార భేద 
మున సదాళశివాదిరూ వభేదము గలదగుచున్నయది. 

ఇందువలన జగత్కారణమగు [బహ్మమునకంటె కార్యమైన జగము 

అన్యము కాదని చెప్పుట సమంజసంబైన . 

ఒకే [దవ్యము సూక్మన్టూలద శలతో కార్యకారణభావమును పొందుననుటకు 

మృత్ ఘటాది దృష్టాంతము చూపంబడినది. ఇక వస్తువు నొకటియెనను కార్య 

కారణ భేదము(జెందినపుడు భిన్న మగునని చెప్పువారికి సమాధానముగా పటకుటీర 

పాణవాయు దృష్టాంతములు [పదర్శింపంబడినవి. 

నూ. “ఇతరవ్యపదేళా ద్దితాకరణాధిదోష (వసకి_౪” 9.1.21 

_పశ్న : “తత మసి” “అయమాత్మా [బహ్మ” ఇత్యాది వాక్యములతో 

కార్యమగు జీవుడు కారణమగు |బహ్మముగా నిర్దేశింప(బడుటవలన నుభయుల 

(జీవేశ్వరుల)కు ననన్యత్వమని _పతిపాదించితిరి గదా ! అజ్టైనచో పర మేశ్వ 

రుడు జగమును నిర్మింపకుండుట స్వహితముగాను జగమును. సృజించుట స్య 

అహితముగాను సంభవించును. ఎందుకనగా ? సర్వజ్ఞు(డు సత్యృసంక ల్పు(డు 

నగు వరమాత్మ. తనతో వేరుకానట్టి జీవుని సంసారతాపము తనదే యని గురు 

తెజిగినవాడై హితముగానట్టి సంసారనిమిత్తమైన జగమునెట్టు నిర్మించును ? హత 

మగు జగమును సృజింపకుండుట నెట్టు పెక్షించును ? అందువలన పర మేశ్యరు(డు 

జీవాభిన్ను డనునెడ స్వపితము నొనర్పకుండుటయు నహితమును గావించుటయు 
ఏతాదృశ వివేక ళూన్యత్వాదిదోష ము సంభవించుచున్నయది ఇత్యాదిసందర్భము 

వలన కార్యకారణములగు జీవేశ్వరుల కనన్యత్వము యుక్తము కాదని తోచెడిని. 

2) 
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ఉతరము : యుక్త్కంబగునని చెప్పువారము, 

నూ. “అధికంతు భేదనిర్దేశాత్ ” | 2_1.22 

(ఇది సిద్దాంతసూతము) 

కార్యకార ణము లనన్యములై.నను కార్యంబగు చిదచిత్త)పంచమునకం టె 

కారణమగు |బహ్మము ఆధికంబనియు, జీవేశ్యరులకు భేదంబనియు దిగువ 

పేర్కొనబడిన ననంత్మశుతులవలన తెలియుచున్నది. 

“విశ్వాధికో రుద్రో మహర్షిః'” “సర్వజ్ఞుడైన శివుడు చేతనాచేతన సమ్మి[శ 
మగు [పపంచమునకంటె నెక్కువగా నున్నవాడు” “విద్యావిద్యే ఈశతే యస్తు 

సో౬న్యః” “విద్యయనంగా చేతను(డు, అవిద్యయనగా ఆదెతనము, ఈ రెంటిని 

శాసించువాడు మూడవవాడగును. ఆన(గా.చేతనాచేతనముల నియమించువానికి తద 

ధిక సామర్ధ్య ముండి తీరవలెనని భావము.” “క్షరాత్మానా వీశతే దేవ ఏకః” 
“దెవు (డొకండే (ప్రకృతిని పురుషుని శిక్షించు గొప్పదనము గలవాడు” “పృథ 

గాత్మానం |పేరితారంచ మత్యా'' “జీవుండు-పర మాత్మ తనలోనుండి తనను 

_పేరేపించువాడని భావించినచో ముక్తుండగును.” “ద్యా సువర్జా సయుజా 

సఖాయా”” “మంచిరెక్క.లుగల రెండుపక్షులు (జివేశ్వరులు) కూడియుండువారై 

చెలిమిగలవారు.” “ద్వేబహ్మణీ వేదితవ్యే పరంచాపరంచ” “పరమనియు అపర 

మనియు _బహ్మము (జీవేశ్వరు)లు తెలియ(దగినవి."' “జ్ఞాజ్ఞౌ ద్వా వజావీశా 
సరా” “బీవు(డు ఈశ ఇరు(డును జన్మాదులులేనివారై నిత్యులైన నందు పర మెళ్వ 

రుండు సర్వజ్ఞా(డ నియ స్వతం్యతుండనియు, జీవు(డు కించిజ్ఞుడ నియు, పర 

తంతు(డనియ చెప్ప(బడుచున్నారు.” “నితో నిత్యానాం చేతన శ్చేతనానామ్” 

“నిత్యులై న జీవులలో నిత్యుండనియు చతనులలో చేతనుండనియు పరమాత్మ 

'పేర్కొన(బడుచున్న వాడు” “అంతః పవిష్టః శాస్తా జనానామ్” ““[పాణుల హృద 
యములో (వవేశించి వారిని శిక్షించువాడు పరమాత్మయగును ” “అస్మాన్మాయీ 

సృజతే విశ్వమేతత్” “మాయాధిషాతయగు ఢివృుండు_తనతో నెడబాయని ప్రధానము 

నుండి యీ (ప్రపంచమును పుట్టించును.” ““తస్మింఛ్చాన్యో మాయయా నన్ని 

రుద్ద ౩" 



ఆరంభ ణాదికరణము 19 

“శరీరమునందు ఆథవా సంసారమునందు శివభిన్నుడైన జీవుడు మాయా 
వశమున' కట్టుబడియున్న వాడు.” 

“జుష్టం యదా పశ్యత్యన్య మీశమ్” “జీవాత్మ_తనను వ్యాపించియుండు 
వానిగా పరమాత్మను గురు తెజగినపుడు ముక్తు(డ గును.” 

“పధాన ష్య తజ్ఞపతి ర్లుభేశః “పరమాత్మ -_పకృతికిని జీవునకును గుణము 
లకున ధీశుండగువాడు”' “ఏషా మీశే వశుపతిః వళూనామ్” “పశువులన(బడు జీవ 

అందరిని శాసించువాడగుటచే పశుపతి యనంబడును ” 

కావున ప్రపంచమునకంచటె నతీతమై శివాపరనామధేయమగు [బహ్మము 
అధికంబే యగుచున్నయది. 

(పళ్న : ఓయీ? “తదనన్యత్వమ్” ఇత్యాది సూ తములవలన జగ ్దీవేశ్య 
రుల కభఖేదంబును “అధికంతు” ఇత్యాదిసూ తములచే బేదంబు నవగ తమగుచున్న ౦ 
దున పవంచ[బహ్మములకు భేదాబేదము సాధింపందగియున్న ది కాదా? 

ఉతరము : (పపంచ_బహ్మములకు భేదా భేదమును సాధింప వలనుపడదు. 
విశిష్టాద్వెతమును సాధించువారము. [బహ్మ|పవంచములకు ఘటపటములకువలె 
మిక్కిలి భేదమును చెప్పువారము కాము. భేదమును చెప్పునెడ జగ (దృహ్మముల 
యభెిదమును నిరూపించు శుతులు విరోధించును. అత్యంతా భేద మును గూడ చెప్పు 
వారము కాము. మరియు శుకి రజతములకు వలె ఏక తర మిథ్యాత్వమును (పతి 
పాదించువారము కాము అత్యంతా భేదముగాని ఏకతర మిథ్యాత్వముగాని స్వాభావిక 
గుణములతో జగ్మదృహ్మభేదమును తెలుపు |శుతులకు విరుద్దంబగునది భేదా 
భేదంబును చెప్పువారము కాము. మొదట భేదము తరువాత నభేదంబనునెడ జగ 
జ్జీవులును (బహ్మంబును అసు వస్తుతయము లోపించును. కాని శరీరిశరీరములకు 
వల గుణిగుణములకు వ లెను విశిష్టాద్వె తమును నిరూపించువారము. (పపంచ్మబహ్మ 
ములకు అనన్యత్వమనంగా ? మృత్తి కాఘటములకు వలె గుణగుణులకు వలెను 
కార్యకారణములగుటగాను వి శషణవి శేష్యములగుటగాను ఎడబాటు లేకుండుట 
యగును. మన్ను లేనిది కుండ యుండంజాలదు గదా? నలుపులేనిది కలువ 
యుండజాలదు. అట్టే _బహ్మము లేనిది పవంచరూవమెన శక్తి యేర్పడదు. 
శక్షిని నిరాకరించి యొకప్పుడైనను [బహ్మము తెలియ(బడదు. వేడి లేకుండా 
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అగ్ని(గుర్తెరుగంజాలముగదా! ఎద్ది లేకుండా నెయ్యది తెలియ(బడదో అద్ది నద్దా 
నితో కూడియుండున దేను; విశేషణముతో కూడియుండుట విశేష్యముందగు. స్వభా 
వంటే యగుచున్నయది. ఇందువలన నన్నివిధములుగా |బహ్మము |పపంచముతో 

_ కూడియుండునదేను, కావున (బహ్మముతో ననన్యమైనది జగంబని చెప్పంబడు 

చున్నది. జగ దృహ్మభేదం బైతేనో స్వాభావిక మగునది. అందువలన పర బహ్మము 
విశ్వమునకం టె నధికంబగుచున్న యది. కారణత్వకార్యత్వముల నిర్దేశము “నతు 

దృష్టాంత భావాత్ ” అనుచో చక్కగా గావింపంబడినది. 

౯ 

కావున నీ విశిష్టాద్వెత సమన్వయ మార్గము భేదము నబేదంబును సమ 

ర్ధించు [శుతులకు విరుద్ధము కానట్టిది యే; 

నూ. “అళ్మాదివచ్చ తదనుపవతి ౪” 21-28 

- అభేద|శుతుల(బట్టి జీవేశ్యరులకు సర్వథా ఆభేదంబనుట పాడికాదు. 
పాషాణములు కాష్టములు మట్టిబెడ్డ లు తృణము మున్నగునవి ఒకేభూమినుండి 

పుట్టున వైనను పరస్పరము ఏలక్ష ణము లైనట్టు జీవాత్మ. కీంచిజ్ఞా(డగుట మొదలగు 

లక్షణములు గలవాడుగాను పరమాత్మ. సర్వజ్ఞత్వము మొదలగు లక్షణములు 

గలవాడుగాను మిక్కిలి వైలక్షణ్యము గల వారగుటచే వారికి నేక త్యముపపన్నము 

కాజాలదు. అందువలన పరమేశ్వరుడు జీవునికన్న రెండవ వస్తువగువాడేను; 

మరియు చెతనుడే గుణములతో భేదము ఎక్కువ కలవాడై ఈశ్వరాభిన్నత్వ 
మును పొందనపుడు స్వరూపముతో విలక్షణంబగు నచేతనము ఈశ్వరా భిన్నమని 

చెప్పుటకు బొత్తుగా వీలులేదు. 

స్వకార్యమగు చేతనాచేతన ప్రపంచము తనకు వేరుగానుండు వసువు కాని 
దెనను ఆటి (పపంచమునకన్న సర్వజ్ఞుడు సర్వశకి మంతుడు నగు పర మెళశ్వరు( 
ఒాా కు ఖు అవాణానీ 

డధికుండే యని సిద్దాంతము. 

ఉపసంహారదర్శనాధికరణము 

సూ. “ఉపసంహారదర్శనా న్నేతి చేన్న, క్షీ రవద్ది, 

దేవాది వదపి లోకే” 941.95 
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“ఒకానొక కార్యము ఏర్పడుటకు ననేకకారణములు  వీకీభవించుట 
గానంబడుచున్నందున నానావిధమగు జగమునకు నేకరూపమైన బ్రహ్మము కార 

ణము కాజాలదని చెప్పగూడదు. లోకములో ఒకేనాక పాలు. పెరుగురూపముగా 

పరిణమించుటవ లెను దేవతలు ననేక కామరూపముల(దాల్చునట్టును విచ్చితజగ ము 

నకు (బహ్మ మొక్క_టియె కారణము కాదగు”నని సూ తార్థము. 

“ఏక మేవాద్యితీ యమ్” “ద్యావాపృధివీ జనయన్ దేవ ఏకః”ఇత్యాది శుతులు 

వర మెశ్వరు.డొక్క_ండే జగత్కారణమని చెప్పుచున్నవి కావున (బ్రహ్మ మొక్క. 
బియే విచిత జగమునకు కారణ మగుట పొసగునా? లేదా? అని సందేహము. 

(పళ్న : ఆకాశ వాయు అగ్ని జల భూమ్యాదిరూపమైన జగము విచ్మిత 

(నానావిధ)మైనది, అద్ది కారణము(దగు విచ్చితత్వములేనిది సంభవింప(జాలదు. 

లోకమున ర థాదికార్యముల విషయమై అనేక కర్తలను చూచుచునేయున్నా రము. 

ఆందువలన జగమునకు |బహ్మము ఏకైక కారణమని చెప్పరాదు గదా? 

ఉత్తరము : కారణ మొక్కటియైనను కార్యరూపముగా పరిణమించుటు 

సంభావ్యంబేను, పాలు ఒక్కుటియే పెరుగుగా పరిణమించుటను లోకమున గాన 

నగును. అందువలన జగ త్కార్యము |బిహ్మాకకారణంబగుచున్న యది. 

కార్యము నానావిధముగా నుండుట కారణవై చిత్యమును సూచించు ననుట 

పొడికాదు. చేతను(డైన నొక్క పరుమనివలన వెం్యటుకలు గోళ్ళు మొదలగు 

విచ్మితములైన కార్యములు జనించుచునే యున్నవి. కావున సమస్త విదిత జగ 

జ్కార్యమును నిర్వహించుట కై (బహ్మము మరియొక కారణము(దగు నవసరము 

లేనిదనియే సారాంశము. 

ఇద్ది శకి గలవారికి సంభవించునదియేను, 

శాస్త్రమువలన తెలియ(బడు సామర్థ్యముగల దేవతలు మున్నగువారు తమ 
యభీష్టము లైన నానారూపములను పొందునట్లు (శుతిస్మృత్యాదులవలన విదితంబ గు 

మహిమ గల పర మేశ్ళరునకు సమస్తంబు నుపపన్న౦బగునది. 

ఇందుకు ప్రమాణము. 

“య ఇమాన్ లోకా నీశత ఈళనీభిః జననీఖిః పరమశకి భి” అనంతము 

లైన శక్తులుగల పరమేశ్వరునకు నసాధ్యంబెద్దియగును ? 
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కృత్స్న(ప్రసక్యధికరణము 

సూ, “కృత్స్నపసక్సి ర్నిరవయత్వ శబ్దక్ పో వా” 2_1_26 

పూర్యపక్షసూ తము. 

బ్రహ్మము జగ|దూపముగా పరిణమించునని పూర్వము చెప్ప(బడిన 

యంశము పౌొసగునా లేదా యని సందేహము. 

(ప్రశ్న : ఎట్టు పౌసగును ? ఒకే (బహ్మము జగదాకారముగా వరిణమించు 

నెడ పాలు పెరుగుగా పరిణమించునట్టు బహ్మము సర్వాత్మనా జగ|దూపముగా 

పరిణమింపవలసివచ్చును. అట్టిత తి (బహ్మము జగ దూపమునకం టి నధికముగాక 

శేషింపకుండును. ఒకానొక నంశముతో |బహ్మము జగ దూపమగు ననునెడ 

[బ్రహ్మము అవయవములు లేనిది యను నంశము భంగపడును. మరియు నిరవ 

యవము (బహ్మంబని చెప్పు (పతియు విరోధించును. కావున |బహ్మమునకు పకి 

ణామము కూడదనియే చెప్పవలెను కాదా? 

సిద్దాంతసూ తము, 

సూ. “ శుతేస్తు శబ్దమూ లత్యాత్ ” 2-121 

_శత్మిపమాణముంబట్టి (బహ్మము జగదాకారముగా పరిణమించుట యుక్తం 

బని తెలియునది. ఇవ్విషయ మై (శుతిదక్క సితర|పమాణము సరిపడదు. 

(బ్రహ్మము శబ్బమూల మగుట జేసియే ఇతర్మ్యపమాణములన్నిటితో తెలియంబడు 

వస్తువులకం టె విలక్షణంబగుటచే (బహ్మమునందు ఒకానొక అదృష్టశకి యేర్పడు 

నది. కావున నెట్టి విరోధంబును లేదు. ఇందువలన పరిపూర్ణంబగు (బ్రహ్మమే 

కారణమగుటయు కార్యమగుటయు పొసగుచున్న వి. 

“నెషా తర్కేణ మతి రావసీయా” అను _్రుతివాక్యము (బహ్మవి చార బుద్దిని 

తర్కముతో కీణింప (జేసికొనగూడదని చెప్పుచున్న ందున (బహ్మము తర్కము 

నకు గోచరముకాదు గావునను రూపమును కనుగొనుటకు (శోతము సాధకము 

బాధకంబును గానటు తర్కము [బహ్మజ్లానమునకు సాధకంబు బాధకంబును 
రా Cy 

కాజాలదు, 



కృత్చ్న్మపసక్య్యధిక రణము 9కి 

(శుతి పమాణముతోడనే సంతృప్తి (జెందని తార్కికంమన్వ్యుని యుద్దేశించి 

సూ తోక మెన సిద్దాంతమును దిగువవిధము చెప్పుచున్నవారు. 

జాతివాదులు- అత్యంత ఏలక్షణములైన అనంతములగు ఖండముండాదుల 

యందుగల నాొక్కాక్క వస్తువున ౦దు పూర్ణముగా వర్తి ంచునది జాతియని చెప్పుచు 

జాతివిషయమున ఇతరవస్తు దృష్టాంతముసు చూపజాలనట్టు (బహ్మ స్వరూపమును 

నిరూపింప శబ్దమే మూలంబనుట సమంజసంబేను. 

నూ. ““ఆత్మని చెవం విచితాశ్చ హి” 21.206 

జీవాత్మయందును చిత్తుగాని పపంచము(దగు ధర్మమునకంటె విలక్షణం 

బగు కర్శృత్వ భోక్తృత్వాది ధర్మముఃదగు సంబంధముండునట్టు నచిద్విశేషము 

లగు నగ్నిజలాదులు పరస్పరము విలక్షణ మైన శక్తి కలిగి విచ్చితములుగా కన. 

బడునట్టును (బహ్మంబును శబైక_పమాణక మై విచిత అనంతశక్రులు గలదియగు 

ననుటలో విరోధ మెద్దియు గానరాదు. సర్యంబు సమంజసంబెను, 

సూ. “స్వపకదోషాచ్చ”' 21.20 
ఆచిత్తుతో సమానమగు [ప్రధానము మొదలగునవి సాంఖ్యుల మతమున నిర 

వయవములగుట చే [పధానకారణవాదమునకు తర్క మే ముఖ్య(పమాణ మగుటను 

సాంఖ్యమతమునందే (పధానము జగదాకారముగా పరిణమించునను వాదమునందు. 

కృత్స్న(ప పసకి (మొత్తము పరిణమించుటయు ఏమ్మాతము శేషింపకుండుటయు ) 

మొదలగు దోషములు చేకూరుచున్నవి. కాని శాస్త్ర ప్రమాణకమగు |బహ్మము 

విషయమై ఎట్టి దోషంబును గానంబడుట లేదు. 

(బ్రహ్మము సర్వశక్తి సంపన్న మగుట (జేసి సర్యంబు నువపన్నంబగునని 

దిగువసూ తముతో వక్కా_ణించుచున్న వారు. 

సూ. “సర్వోపేకా చ త ధ్రర్శనాత్ ” 21.80 

“పరాఒస్య శక్తి ర్వివిధై వ [(శూయతే, స్వాభావికీ జ్ఞానబల్మకియా చ” 

“బహ్మము(దగు శక్తి -సహజమై నానావిధ మై ఇచ్చాజ్ఞాన కియారూపము 

లతో నొప్పారుచుండును, 11 
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“మాయాంతు |పకృతిం విద్యా-న్మాయినంతు మహేశ్వరమ్” 

(“మాయ (ఆదిశక్తి [ప్రపంచమునకు (ప్రకృతి (మూలకారణము) అనియు 

హేశ్వరుండు స్వాశితురాలైన మాయతో నవినాభావము (నిరంతర సంయోగము) 

కలిగియుండుననియు గురుతెబుగవ లను.” 

ఇత్యాది శుతులయందు గానంబడుటచే ప్రతి శక్తియు బ్రహ్మము నాగ 
యించియుండునని తేటపడుచున న్నయది. కావున సర్వవిధ సామర్థ్యము గల పర 

మేశ్వరునకు నపాధ్య మెద్దిగలదు ? 

నూ. “'వికరణత్వాన్నేతిచే త దుక్తమ్”” 2_1_81 

“న తస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే” ఆనుచో బ్రహ్మము ఎట్టి కరణము 

(|కియ) లేనిదని చెప్పంబడినందున బ్రహ్మము జగమును నిర్మించి యద్దానికి 

కారణంబగునని చెప్పరాదను (పశ్నకు - (బహ్మము శబ్బమూలంబు గావున సర్వ 

శకి సంపన్న మై జగత్కా రణంబగునని యూ వరకే సమాధానము వక్కాణింప( 

బడినది. 

విచితములైన అనంతములగు శక్తులతో నానారూపములు గల మాయ 

యన(బడు పరమశకితో గూడియుండు పర మేశ్వరుండు తన శక్తిందగు ఒకా 

నొక భాగము (పురుషని)తో (ప్రపంచాకారుడై స్వయముగా (ప్రవంచము నత్మిక 
మించియుండు ననుటకు '“మాయాంతు (ప్రకృతిం విద్యాత్” అను భగవతియగు 

పతయే పేబల|పమాణమగునది, 

ఇవ్విషయ మె పురాణఫణితిని కిందివిధము గాననగును. 

నో వికోతరోత్తర విచ్శిత మనోరథస్య హ్ లం ల 

యస్యైకశకి శకలే సకల; సమాప్తః | 

అధ్వాన మధ్వపతి మధ్వవిదో వదంతి 

తస్మై నమః సకలలోక విలకణాయః ॥ 

పపంచమునకంచె |శైషమగు _పకృతికన్న మిన్నయగు విచ్మితమైన 

సంకల్పముగల పరమేశ్వరుని శకి (దగు ఒకానొక విభాగము నందు పదునాలుగు 
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లోకములు మున్నగువానితో నిండియుండు [బహ్మాండమంతయు వి|శాంతి(జెంది 
యుండును. 

వేద మార్గ మును కనుగొనిన మహానుభావులు _ పరమేశ్వరుని షడ్విధ మైన 

వెదమార్లముగాను మార్గములన్నిటి యధిపతిగాను చెప్పుచున్నారు. చరాచరము 
నంతటికం టె విలక్షణుండగు అట్టి పర మేశ్వరునికొరకు నమస్కారము, 

ఇందుకు శుత్మిపమాణము_ “అధ్వనా మధ్వపతేః (శిష్ట స్యాధ్వనః పార 
మశీయ” “మంతాధ్య మొదలగు మార్గములక ధిపతియగు పరమేశ్వరుని యను 
[గహమున _శేష్టమైన ముకి మార్గముఃదగు పారమును అనగా శివపదమును 
పొందువాడను.” 

ఇట్లు సకలదోషకళశంకములు బొత్తుగా లెనట్టి, శబ్లపమాణము తోడనే 
సిద్దించునట్టి, సర్వవిధకక్తుల సంపద. దగు విలాసముగల యట్టియు పర్మబహ్మము 
నందు (పర మేశ్వరునియందు) ఇద్ది సంభవించును ఇద్ది సంభవింపదు అను విచార 

మున కంతటికిని ఎట్టి యవకాశము లేదనియే సిద్దాంతము. 

లీలా కై వల్యాధికరణము 

మరియొకరితిగా నాక్షేపించుకొని పరిహరించుచున్నవారు. 

సూ. “న ప్రయోజనవత్త్యాక్” 2.189 

శాస్త్రమువలన తెలియంబడు సర్వవిధ సామర్జ్యముగల [బహ్మము-కార్యము 
అన్నిటియందు కారణస్వరూపముతో నుండునని ఈ వరకు నిర్ణయింప(బడినది. 

ఐనను (పతివాడు (ప్రతీ కార్యమును చేయుటకు నొకానొక [పయోజనము తప్పక 

నుండితీరును. ఐతే ఆవావ పృ సకలకాముడైన స పర మేశ్యరు(డు జగత్సృష్ట్యాది వ్యాపార 
మును గావించుట పొసగునా లేదా? యని సందేహము. 

_పళ్న : ఎట్టు పాసగును ? “ఆనందో (బహ్మ” “విభుం చిదానంద మరూప 

మద్భుతమ్” ఇత్యాది (శుతివాక్యములు య పర మేశ్వరుండు ఆత్యంత _ోష్షమెన 

“ఆనందము స్వరూపముగా కలవాడనియు నిత్యతృప్తుడనియు చెప్పుచున్నవి కావున 
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సి పరమాత్మ. పయోజనము న పేక్షింపకుండా సృష్ట్యాది వ్యాపార ముల యందెట్టు 

(పవర్తించును ? ఒక వేళ భగవానుని పవృతి [ప్రయోజనము నపేక్షించునెడ పర 

మేశ్యరునకు గల నిత్యతృప త్వము భంగపడును. 

[ప్రయోజనము లేదనునెడ జడోబుద్ది గలవానివలె నుచితముగాని కార్యము. 

జేయువాడగును కాదా? 

ఉతరము 

సిద్దాంత (తము 

సూ. “లోకవత్తు లీలా కైవల్యమ్”” 2.1.88 

నిత్యతృప్తుడైన వర మేశ్వరు:డు జగ త్ఫృష్ట్యాదులయందు (పవరించుట 

ప్రయోజనము లేనిదగుటచే వ్యర్థమైనదని చెప్పంబడిన యంశము యుక్తము 

కాజాలదు, పర మేశ్వరుని [ప్రవృత్తి నిష్పయోజనమైనను కేవలము లీలామ్మాత 

మైనది. లోకములో ధనికుడగువానికి పయోజనము లేకున్నను బంతి నాడుకొనుట 
మున్నగువానియందు లీలగా _పవృత్తి యగునట్టు పర మేశ్వరుండవాప సకల 

కాము6డై నను విలాసముగా సృష్టి మొదలగువానియందు (పవృత్తుండగుటలో 

విరోధ మెద్దియు లెదు. 

లీలయన.(గా-స్వభావమని చెప్పవచ్చును. లోకమున దుఃఖమతిశయించి 

నపుడు కలుగు రోదనము, సుఖము ఎక్కువైనపుడు ఏర్పడు పరిహాసము సంగిత 
మున్ను _పయోజనము లేనట్టివి. ఇ ట్రే పరమేశ్వరుండు జగమును సృజించుట 

నిత్య నిరతిశయానందానుభవ (వయుక మె కేవలము లీలామా[తంబగునది. ఇంట 

లీలా శబ్ద ము- శయను మా|తము చెప్పును, కాని విలాసమును చె చెప్పుసది కాదు. 

లోకమున సంగీత వ్యాఖ్యానము నందు కొందరు గావించు శిరఃకుంపన 

ఆంగుశిచాలనాదులు పయోజనములేనివని |గహింపనగును. కావున “స్వాభావికీ 

జ్ఞానబల్మకియాచ ” అను _సతివాక్యము ననుసరించి పర మెళ్వరుని సృష్ట్యాది 

(పవృతి _ సహజమైనదని విదితమగుచున్న యది. 

“డ్రీడార్డం సృష రిత్యన్యె-భో గార మితి చాపరే, 

దేవ-న్యైష స్వభావోఒయ - మాప ప్రకామస్య కా స్పృహా || 

మాండూక్యము. 
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“పరశివుండు చేయు సృష్టి - విలాసరూపమైనదని కొందరు చెవ్పుదురు. 
జీవులు పూర్వ పూర్వక ల్పములయందు గావించిన కర్మలందగు ఫలితముల ననుభ 

వించుట కొరకని మరికొందరు నిరూపింతురు. సృష్ట్యాదివ్యాపార మంతయు పర 
మాత్మకు స్వభావమగుననియు ఆపకాము6డైన శివున కెట్టి య పేక్ష యుండజుల. 

దనియు నింక కొందరు నిర్ణయిం చినారు 00) 

ఇంతియేగాక నిట లీలాశబ్దము ఎట్టి శ్రమలేని క్రియ(జెప్పునది, లీలాశబ్ద 
ముతో నైవల్యశ బ్దమునిట (పయోగించుటడే ఎట్టి ఆయాసము నైనను గణింపని విలా 

సంబగునసి తెలియుచున్న యది, 

ఇట్టు పరమే మళ్వ్యరుండనాయాసనముగా సాధించు సృష్టాద్మికియలు స్వాభావిక 

ములై నిట్టూర్చువలె నెట్టి [ప్రయోజన (ఫలితము నపేక్షింవనివని సారాంశము. 

వె షమ్య నై రృృణ్యాధికరణము 

సూ. “వై షమ్య నైర్చృత్యే న సా పేక్షత్యా త్తథాహి దర్శయతి” 

2.1.84 

పర మేశ్వరుండు జగమును సృజించుటమున్నగు కార్యములయందు వయో 
జనములేకున్నను లీలగా (పవర్తించునని చెప్పంబడినది గదా! అట్టి _వవృత్తి 

సంగత మెనడా కాదా యని సందేహము. 

(పశ్న . పరమేశ్వరుండు లీలగానై నను (పపంచ సృష్టించేయుట పౌసగం 
జాలదు. ఎందుకనగా ? పరమాత్మ _ పరిపూర్చుడగుట వలనను రాగద్వేషాదులు 
లేనివాడగుటను సకల సమాను( డై మధ్యస్టుడ గువాడు. అట్టుగాక సృష్టిలో కొంద 
రికి సుఖమయములై న దేవాదిశరీరములను మరికొందరికి దుఃఖ పూర్ణ ములగు 
మనుష్యా దిశరీరముల నాన; కగూర్చుటయను వైషమ్య (పక్షపాతము సంభ 

వించును. మరియు సృష్టి. సంహార పూర్వకమగుటం జేసి సమ స్తము నొ కేకాలమున 

సంహరించుటయను నై ర్హృణ్య (కాఠిన్య(ము సమకూరుచున్న యది. కావున నివ్వి 

ధము అపురుషార్గసంబధమును కలుగ (జేయు జగత్సృష్టితో పర మేశ్వరున కెట్టి 

[పయోజనంబు గానంబడదు గదా! 
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ఉతరము : జగమును సృజించు పర మేశ్ళరునకు వెషమ్య నైర్హృణ్య 

ములనంబడు దోషములు ఎప్పుడును సంభవింప(జాలవు, ఎందుకనగా ? సృష్టి- 

జీవులనాదికాలమునుండి గావించు కర్మల ననుసరించి యగునది. ఇ(క సృష్టిలో 

గల వ్యత్యాసము “జ్ఞాజ్లౌ ద్వా వజా వీశానీశౌ* ఇత్యాది శతులవలన జీవులనాది 

కారమును౦డి యున్నట్లు వారు చేయుకర్మలనాదులనియు తెలియనగును. సంసా 

రము కర్మ,పవాహమును పురస్కరించుకొని యేర్పడునది గదా! పర మేశ్వ 

రుడు జీవులు గావించిన నానావిధ మైన కర్మను సర్వజ్ఞుడగుట చే వరిశీలించి తన 

సామర్థ్యముతో భోగసాధనంబగు దేవాదికరీరము నేర్పరచువాడు. సృష్ట్షివెష 

మ్యంబును కర్మమూల మెనదేను; సంహార మైతేనో జీవులు సంసారమునందనేక కోటి 

జన్మగత సుఖదుఃఖానుభవ వ్యాపారమువలన నలసియుందురు గావున వతి 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సాయంకాలమువరకు పరి శ మ(జేసిననవారికి 

సుమ ప్రి (గాఢనిద)వలె విశాంతి హేతు వగుటచే పర మేశ్వరునకు నై ర్రణ్యము 

(నిర్ణయ)ను కలుగంచేయునది కాదు. 

పళ్న : ఓయీ? జీవులనుభవించు సుఖదుఃఖములు మున్నగువాని విష 

యమై కర్మయే [ప్రయోజకంబగుటచె నవయోజకుండగు పరమేశ్వరునితో పని 

యేమి ? 

ఉ త్తరము : జీవులాచరించు కర్మలు ఈశ్వరాధీనములగుటచే పరమేశ్య 

రుడు సర్వస్వతం[తుండనుట కెట్టి భంగము లేదు. అట్టితజి కర్మలు స్వతంత 

ములు కాకుండునెడ ఘట్టకుటి [పభాతన్యాయముగా పర మేశ్వరుండు వెషమ్యము 

గలవాడు కావలసివచ్చునని చెప్పగూడదు. 

ఘట్టకుటి [ప్రభాత న్యాయమన(గా ? ఒకానొకండు రాతిసమయమున శక 

టము నధిష్టించి [ప్రయాణమును చేయుచు నొకానొక పట్టణము చెంతనుండు కాపజి 

యగువాని గుడిసెముందు నుండి వెళ్ళినచో కప్పమునుచెల్టించవలసివచ్చునని 

భావించి మరియొక దారిగుండా రాతియంతయు బండి పె సంతరించి తెల్లవారుసరికి 

మరల నదే కాపటి గుడిసెముందుకు వచ్చియుండెను. ఘట్టమనంగా కప్పమును 
చెల్లించు చోటు. అట గల గుడిసె కుటి యనంబడును. | పభాతమన.గా తెల్లవారు 

వేళ; వస్తుతః 

PA te ర్రో 2A లొ అనంతములై న కర్మశకుులు మాయాగతములై సృష్టివె 
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కారణములై నను అట్టి కర్మశక్తులు తన యధీనములు గాన పరమేశ్వరుండు నవ్వా 

నిని సృష్టియందు (పవ ర్తింవ(జేయునని సారాంశము. 

వశ్న : జీవులకు శరీర సంబంధము నేర్పరచుటకు నచేతనము, చేత 

నునిచే నధిష్టిపంబడనిదియు నగు కర్మ సమర్థముగాకుండుటచే పర మేళ్యరు(డే జీవ 

శరీరాది నిర్మాణమునకు కారకు(డని చెప్పవలను కాదా? మరియు సృష్టికిమున్ను 

జీవుల భోగసాధనములనన్నిటి నుపసంహరించి సంసార క్షేశముల లేకుండ 

జేసియు జీవులను సుఖ పెట్టిన వర మెళ్వరుండు వర మకారుణికు(డ కన(బజగును. 

ఇట్టి దయామయుడు మరల సృష్టిసమయమున సంసార నిదానములగు శరీరము 

లతో నెట్టు జీవుల ననుసంధింపజేయును ? 

ఊఉ తరము : వరమేశ్యరు(డు సర్యానుగాహకుండేను; జీవుల కర్మలు పరి 

పక్షములు గానిది జ్ఞానోదయము కాజాలదు. జ్ఞానములేనిది నిరతి య మైన 

ఆనందము గల మోక్షము సంభవింవదు. కర్మపరిపాకము అనుభవములేనిది 

కాజాలదు. అట్టి కర్మఫలముల భోగమునకై పునఃపునః జీవులకు శరీరాదులను 

కల్పించువాడు పర మేశ్వరుండేను ; ఇట్లు జీవుల కర్మలు |క్రమముగా భోగ ముతో 

నశింపగా శుద్దమెన అంతఃకరణము (హృదయము) గల జీవులకు తనను కను 

గొను జ్ఞానమును కలుగజేసి, యత్యంత, శేష్టమగు ఆనందము స్వరూపముగా గల 

మోక్షలక్ష్మిని |పకాశింపజేయును. 

(పశ్న : కట్లు పర మేశ్వరుండు ఉత మో త్రమశ క్రి గలవాడై పరమకరుణా 

స్వభావము గలవాడు కావున జీవులందరికి నొకేమారు కర్మలను పరిపక్యముల( 

గావించి యొశే కాలమున మోక్షమును (పసాదింప డెందులకు ? 

ఉఊ తరము : సీవనినది నిజమేగాని పర మేశ్వరుండు జీవులనందరి నొకే 

తడవ నను. గహించువాడై నను ప పక్యమలురగువారు వెంటనే ముక్తులగుదురు. అప 

క్యమలురగువాడు కాల్యకమముగా తరించువారు. వర మేశ్యరుడు వశయకాల 

లో |పసు ప్ర ప్రములై యుండు జీవకర్మలను సృష్టిసమయమున నుద్భోధించి నా 

కం పిందియుంు శరీరాదులతో [ప్రళయ వి శాంతులగు జీవుల ననుసం ధింప 

జేయుననియు పూర్వమువలె తరతమ భావముతో జీవులను దుఃఖింవ(జేయు 
ననియు వివేకము. 
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ఆకాశమున సూర్యుని కిరణముల సముదాయము సమముగా (ప్రసరించు 

చున్నను పక ములై న కమలములే వికసించునవి. పక్యములు కానివి వికసింపవు. 

అందువలన పరమేశ్వరుడు పరిపూర్ణు(డై నను సర్వవిధ మెన సృష్ట్యాది 

(ఏవ తిని పరార్థ మె చేయువాడు. ఇందుకు పురాణ పమాణము పర మేశ్వరుండు 

సర్వాసు [గాహకుండని చెప్పుచు పై విషయమునంతయు విశదికరించుతున్న 
యది. 

కో అదిత్యేన యథా హీనం-తమోభూత మిదం జగత్, 

నివేనాపి వినా తద్వత్-తమోభూత మిదం జగత్ ॥ 

వైద్యం వినా నిరానందాః-క్తి శ్యంతే రోగిణో యథా, 

శివం వినా నిరానందం-క్టి శ్యలే హి జగ త్రథా ॥ 

వ్యాధినాం భేషజం యద్వత్ - పతివక్ష స్యభావతః, 

శివః సంసారదోషాణాం-|పతిపక్ష స్యభావతః || 

యథాజఒనాది; (పవృత్తోజయం- ఘోర; సంసారమండల;ః, 

తథాజనాది; [పవృతోఒయం-శివః సంసారమోచకః ॥ 

సూర్యుడు లేనిది జగమంతయు చీకటి యగునట్టు శివుడులేనిది ప్రపంచము 
సర్వంబును తమోమయంబగును. లోకమున వైద్యుడు లేనిది రోగులు దుఃఖించు 

నట్టు శివుండు లేనిది చచాచరమంతయు ఎట్టి యానందము లేనిదై బాధపడును. 

రోగములకు నౌషధము వలె సంసారగత దోషములకు శివుడు |పతిపక్షమగు 

వాడు అన(గా-నవ్వానిని తొలగించువాడు. ఘోరమైన నీ సంసారము ఎట్టు 

అనాదికాలమునుండి పవ ర్తించుచున్నదో నటై శివుడు ననాదికాలవర్తనుడైై పక్వ 

మలు రగువారిని సంసార బంధమునుండి తొలగించువాడు. 

ఇత్యాది సందర్భమువలన పర మేశ్వరుండు జీవాత్మల నండరి నన్న్ముగ 

హించు నుద్దేశ ముతో జగత్సృష్ట్యాది వ్యాపారము(జేయుట సమంజసంబని విశద 

మనది. 

అన్ముగహమనంగా ? సంసారబంధమును బొత్తుగా తొలగించి తనతో 

సమానత నాసగుటయగును. 
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బంధమన(గా ? సర్వజ్ఞత్వ్యమును సర్వక రృృత్వమును తత్సబంధి సర్వవిధ 

విజ్ఞానమును తృత్మియనున్ను మజుగుపఅచునదియై ఏకవిధముగా నుండున 
దైనను విచ్మితములు ఆనంతములు నగు శక్రులతో రాగి ఇతడి మున్నగు లోహ 

ములను వ్యాపించు కళాయివలె సహజముగా నేర్పడు ఆవరణముగా నుండును. 

మలమన6గా ? పరిణామము(జెందు ఒకానొక దవ్యమగును. ఆట్టిమలము 

([వణము గడ్డ పుండు మున్న గునది, వలె వరిపాకానంతరమే తొలగునది. పాక 

మైతేనో వణమునకు జారాదులతో వలె జీవులాచరించు నిత్యశై మి త్రిక కర్మా 
నుష్టానముతోడను సంసార క్లేశముల ననుభవించుట తోడను సంపాదింపందగినది. 

కర్మలు పరిపాకము(  జెందునపుడు వై రాగ్యము శివభ క్రి శివత త్త్వ్వజజ్ఞాస 

మున్నగు |వణాళికతో సంసార మోచకమైన జాన నుదయించును. 

కర్మభోగమెతేనో తదుచితములై న లోకములయందు సుఖదుఃఖముల 

ననుభవించుటకు సాధనములగు (దవ్యములు దేపతలు తదితరములున్ను లేనిది 

సంభవింపనటిది. ఆటి కర్మభోగ మునకు పాణులాచరించు విచితములై నే కర్మలు 
వి యు లు 

కారణములగును. 

అందువలన పర మేశ్వరుండు జీవులతో పూర్వపూర్వ సంస్తార ముల ననుస 

రించి కర్మలు చేయించి యవ్యారు చేయు విచితములైన కర్మల ననుసరించి 

యవ్వాని కువకరించు దేహాదులను పుట్టించి నుఖదుఃఖముల ననుభ వింప. 

జేయువాడగును కావున నిదియంతయు కరుణతో నేర్పడునదని |గహింపవలెను. 
ఇందువలన పర మేశ్వరునకు ఎట్టి వెషమ్యముగాని కాఠిన్యముగాని కలుగ. 

జాలవని తెలియనైనది. 

లోకములో (వణాదులతో బాధపడు రోగులకు వారి వారి తారతమ్యము. 

గురు తెజిగి కారము నొదవ(జేసి బాధ పెట్టు వైద్యుండు కారుణికుడే యనియు కఠి 

నుడు కాదనియు భావింప(బడుచున్న యది. పరమేశ్వరునకు జీవులందరిపె దయ 

సమానమెన నవ్యారి నావరించియుండు మాయామలశక్తులు విచి తస్య భావము 

గలవె |వణముల పాకమువలె పరిపాక ము(జెందుటకు నొకానొకకాలము నియత 

ముగా లేమింజేసి యందరికి నాకేమారు ము క్రి కలుగకుండుట పొసగుచున్నయది. 

నూతములోని “స్తా పేక్షత్వాత్” అను పదమునకు మలపాకమును అధవా 
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పాకమునకువకరించుటకు పర మేశ్వరునితో చేయించ(బడు కర్మలను సృష్ట్యాది 

వ్యాపార మేకించుటవలన యని యర్థము. 

పరార్థమన౦గా ? పరులన(గా స్యఅపృధక్ సిద్ద స్యభిన్నజీవులు. అవ్వారి 

నను[గహించుటకు అని తెలియవలెను. 

సర్వ ధర్మొపప త్యధికరణము 

సూ. “సర్వధర్మోవ వ తేళ్చ” 2.1.85 

అనేకముగా వక్కాణించుట యెందులకు ? |వధానమునకు పరమాణువు 

లకు కర్మకు కాలాదులకున్ను సంభవింపనట్టి ధర్మములు (స్వతంతముగా జగ 

త్కారణమగుట మున్నగునవి) యన్నియు |బహ్మమునందు నుపపన్నములగు 

చున్నవి. కావున బ్రహ్మమే సర్వాతీతము జగ త్చృష్టైదికారణంబు నగు ననుట 

సమంబసం బగుచున్న యది. 

ఇయ్యది 

శ్రీ సీలకంఠ శివాచార్య విరచిత మైన 

(బహ్మ మీమాంసా భాష్యమునందు 

రెండవ యధ్యాయము(దగు మొదటి పాదము 

శ్రీ కంఠమణి [ప్రభామయూఖమను ఆంధానువాదముతో ముగిసినది 

(ప్రకటన 

శ్రీ సీలకంధీయ భగ వర్గీతా భాష్యము తెలుగు ననువదింప(బడుచున్నది. 

(గాహకులు- ముుదణ కై సహకరించుటకు త్యరపడగ లరని కోరుచున్నాను. 

నిర్మల శంకరకాస్రి 



శ్రీమహాగణా ధిపతయే నమః 

ఢీ నీలకంఠ భగ వత్సాదక్ళత 

శారీరక (బహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము 

ద్వితీయా ధ్యాయము 

ద్వితియమపాదము 

ఆం|ధీకరణము 

నూ. “రచనానుపవ త్రేశ్చ నానుమానం (పవృ త్రేశ్చ” 2-2-1 
ద్వితీయాధ్యాయమునందు |వథమపాదములో సాంఖ్యాది మతములవారు 

కేవల తర్కము నూతగా గొని చూ పెట్టిన దోషములను నిరాకరించి జగదభిన్నో 
పాదాననిమిత్తమగు వరశివునియందు. వేదాంతముల సమన్వయము నిరూపింప( 
బడినది, 

మరల నీ పాదమున సాంఖ్యాదిపర పక్షములు తర్కా ధారముగా నిరాక 
రింప(బడుచున్న వి. 

మొదట సాంఖ్యులు వక్కాణించు [పధానకారణవాదము యు క్రమా కాదా 
యని సందేహము. 

పూర్వపక్ష సిద్ధాంతములయందు చూప(బడు యు క్రిజాతము(దగు బలా 
బలములను నిర్ణయించుత తి కలుగు నభిపాయము సందేహవీజ మన(బజగును- 

(ప్రశ్న : [పధాన కారణవాదమే యు క్తమని తోచెడిని, |పధానమన(గా 
మా మతమున రజఃస తత మోరూప మైనది. అట్టి (పకృతియే జగత్రార 
ణము కాదగును, సత్త్వరజ సమోగుణముల కార్యములగు సుఖదుఃఖమోహములఈ 
దగు సంబంధము జీవులందరియందు గానంబడుట సుపసిద్దమే గదా! వస్త్ర 

ల) 
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ములు మున్నగునవి లోకమున లభించినచో ఆచ్చాదనాద్యుపయోగముతో సుఖ 

మయము లగుచున్నవి. ఆయ్యవియే ఇతరులచే నపహరింపంబడినచో దుఃఖ జనకము 

లగుచున్నవి. ఒకప్పుడు నవ్వాని యవసరము లేనందున ను పేక్షింపంబడుచు 

మోహాత్మకములగుచున్నవి. కావున నివ్విధము సుఖాదుల సంబంధముచే తిగు 

ణాత్మక మైన (పధానమే జగ త్కారణమని చెప్పుట సంగతంబగును గదా? 

ఉత్తరము : మీ యఖిమత మైన (పధానము జగత్కారణము కాజాలదు. 

సుఖాదుల సంబంధముచే (తిగుణాత్మక మెన _పధానము జగత్కా రణ మగునని 

చెప్పుట సరి కాదు. సుఖము మున్నగునవి మానసిక ములగుటను వస్తాదులు బాహ్య 

ములగుట(జేసియు నవ్వానికి పరస్పరము వై లక్షణ్యము కలదు. కావున |పధాన 

కారణవాదము సమంజసంబైనది కాదు. 

మరియొక ఆశంకకు సమాధానమీ దిగువ సూ|తము. 

నూ. “పయోంబువచ్చే త్ర| తాపి” 2.9.9 

ఉదకము వానరాయిగాను క్షీరము పెరుగుగాను ఆదిష్టాతలేనిదియే పరిణ 

మించునట్టు [ప్రధానంబు (పపంచముగా పరిణమించుననుట కూడదు. ఇంట జలము 

గాని పాలు గాని చేతనుని యోజకత్వముతో కరక దధి భావమును పొందునవగుటచే 

నచేతనమగు (ప్రధానము స్వతంత్రముగా (పపంచరూపమును పొందజాలదని 

సారాంశము. 

మరియు 

సూ. “వ్యతిరేకానవస్థితే శ్చాన పెక్షత్వాత్” ల2లీ 

(పాజ్ఞునిచే నధిష్టిం పంబడకున్నను ఆచెతనమగు |పధానము జగముగా పరిఐ 

మీంచు నందురేని యెల్ల కాలము సృష్టియే ఉండవలసి వచ్చును గావున సృష్టికి 

వ్యతి రేకమగు [ప్రళయము ఎప్పుడును సంభవింపంజూాలదు అందువలన సచేతన 

మగు |పధానము జగత్కారణము కాకుండును. 

అస 
సూ. “అన్య తాభావాచ్చ న, తృణాదివత్ ”' 2_2_4 

పాలుగా వరిణమించుటకు నువయోగంచు గడ్డి మున్న గువానివలె నచేతన 

మగు (పధానంబు జగత్కారణ మగునని వక్కాణింప(ంగూడదు. తృణాదులను 
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వృషభాదులు అనుభ వింవకుండునెడ తదితరులెవరు నుప మోగింవకుండునెడను 
తృణాదులు క్షీరముగా పరిణమింపంజాలవు గదా ! అందువలన నచేతనము 

లన్నియు (పాజ్తాధిషితంబు లేను, 
జః థి 

సూ. “పురుషాశ్మవదితిచే త్తథాపి” లై.2_5 

అచేతనమగు (పధానము కుంటివాడు (గుడ్డి వానిని వలెను, నూదంటురాయి 

ఇనుమును వలను పురుషుని చెంత నుండియే (పవ ర్రింపంజెయును. కావున (పాజ్ఞాని 

యవసరము లేదనుట సరికాదు. అభైనను [ప్రధానము స్యతంతముగా [పవ ర్రింప( 

జాలదు. సాంఖ్యమతమున పురుషుడు నిర్వికారుడని యంగీకరింపంబడినందున 

నిర్వికారుడైన పురుషునికి [వధానము చేరువయిన నాతండెట్టి (వవ ర్రనను( జెందు 

వాడు కాడు. కుంటివాడు (గుడ్డివానికి మార్గము నుపదేశించుటకై సమీప! వదేళ 
ములో నుండుట మొదలగు వికారము ఏర్పడుచునే యున్నది. కావున నిర్వికారు( 

డైన పురుషుని సన్నిధానము- (పధానము జగ్యదూపముగా వరిణమించుటకు నిదా 

నము కొజాలదని విశద మెనది. 

సూ. “అంగిత్వానుపప త్రేశ్చ” 22.6 
సత్యరజ స్రమోగుణములలో నొకటి ముఖ్యముగాను మరి రెండు నంగ 

ములుగా నంగాంగీ భావము (జెందునపుడు సృష్టియగునని సాంఖ్యులు చెప్పుదురు. 

ఇట్టి తి గుణముల వెషమ్యము |పళశయకాలమున నుండజాలదనియ వారే వక్కా 

ణించిరి. అట్టిత జి మూడుగుణములలో గల పరస్పర అంగాంగీభావము ఫొనగ( 

జాలదు. పళ యకాలమున లేని వై షమ్యము సృష్టికాలమున నెట్టు సంభవించును? 

ఇందువలనను జగదారంభము (వపధానకారణవాదమునందు సమకూరుట లేదు. 

నూ. “అన్యథా౬నుమితౌ చ జక డి వియోగాత్” 2.9.7 

పూర్వో కమునకంచె మరియొక దీతిగా _ ఆనాదికాలమునుండి పవ ర్తించు 

సృష్టి, వళ యముల ప్రవాహము మూలముగా గల సంస్కారము ద్వివిధమై యను 

వర్తించు సద్భావమున ఆయా సంస్కారములు ఉద్బుద్ధములగునపుడు వరుసగా 

సామ్యము వెషమ్యమున్ను సంభవించుట (జేసి సామ్య వైషమో్యోభయస్వ భావ మైన 

[ప్రధానము ఊహింప(బడును _ అని భావించునెడ నట్టి (పధానమునకు జ్ఞానళ క్తి 

లేనందున జగమును సృజించుట పొసగ(జాలదు. 
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సూ, “అభ్యుపగ మెప్యర్థాభావాత్ 2.2.8 

|వధానమే జగత్కారణమగుటలో (పయోజనముండునెడ ఎట్లో నంగీకరింవ 

నగును. పయో జనంబు నిసుమంతయు గానరాదు. ఎందుకనగా ? సాంఖ్యమత 

మున పురుషుడు వికారములేనివాడగుటచే |పధానము(జూచుట మొదలగు వికార 

ములు సంభవింపనందున _పకృతిధర్మములను తనయందారోపించుకొనుటయను 

అధ్యాస వలన నైన భోగము, (పకృతితో విడిబడి నిజరూపానుసంధానమున సంభ 

వించు కై వల్యంబు నసంగతములగునవి. ఇట్లు [ప్రయోజనంబు  లేమింజేసీ జగ 

త్కారణముగా (పధానము స్వీ కార్యంబు కాజాలదు. 

సూ, ““వ్మిపతి"షెధా చ్చాసమంజసమ్'' 9_9_9 

పురుషుడు నిర్వికారుండనియు (దషుత్వ భో కృత్యాది వికారములు గల 

వాడనియు పరస్పర విరుద్ధధ ర్మములు వేలకొలది చెప్ప(బడుచున్నందునను కపిల 

[పోక మైన సాంఖ్యమతము సమంజసము కాజాలదని సిద్దాంతము. 

వై శేషికాధికరణము 

ఇట్లు [పధానకారణవాదము _పమాణము కాదని నిరూపించితిమి. ఇక మీద 

పరమాణు కారణవాదమును నిరాకరింప నీ యధికరణము పారంభింప (బడు. 

చున్నయది. 

నూ. “మహారద్దీర్ణ వవద్వా (హస్వ పరిమండలాభ్యామ్” 2.9.10 

ఇ (ట వై శేషికులు నిరూపించు వరమాణుకారణవాదము సమంజస మెనదా 

కాదా యని సందేహము. 

(పశ్న : సాంఖ్యుల (పధానకార ణవాదమునందు నధిష్టాతయగు పర మేళ్వ 

రుని యంగీకరింపనందున నయ్యది వేద విరుద్దమగుటచే నిరసింప(బడినను వెరే 

షికులు వక్కాణించు పరమాణు కారణవాదము విహితంబైనదేను, ఎట్టన6గా ? 

జగము _పళయము,జెందినపుడు పరమేశ్వరుడు సృష్టి, జేయ(దలచినవాడై 

(పాణులీవరకు చేసిన కర్మల ననుసరించి నిశ్చలములైన పరమాణువుల యందు 
ఒకానొక కదలికను పుట్టించును. అట్టి సంచలనమువలన నొక పరమాణువు మరి 
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యొక పరమాణువుతో కూడును. అట్టి సంయోగమువలన ద్య్యణుకము ఏర్ప 

డును. అట్టి ద్భ్య్యణుక ములు మూడిటి కలయికే త్యణుకము మున్నగు కమ 

ముతో జగమంతయు నావిర్భవించును. 

ఇందువలన వరమాణుకారణవాదమునందు విరోధ మెద్దియు గానరాదు 

కదా ! 

ఉతరము : కణాదమతమునందు మహత్యము దీర్షత్వము అనువానితో 

కూడిన _త్యణుకము, (హస్వమునుండియు అణుత్వము; [హస్వత్వము అనునానితో 

కూడిన ద్య్యణుకంబును పరిమండలమునుండియు జనించునని చెప్ప(బడును. 

((హస్వమనంగా ద్య్యణుకము, పరిమండలమన(గా పరమాణువు అణువున్ను 3) ఇది 

యెట్లు పొసగును ? ఎందుకన(గా ? పరమాణువులు పారిమాండల్యము(దగు కొలత 

గలవనియు అణువరిమాణయు క్రములు కాశాలవనియు, అణుపరిమాణము లేనట్టి 

రెండు పరమాణువులవలన అణువరిమాణముతో కూడిన ద్యాణుకము జనించు 

ననియ (హస్వపరిమాణమునుండి దీర్షపరిమాణము లేని ద్య్యణుక మావిర్భవించు 

ననియు అట్టి ద్య్యణుకములు మూడిటివలన దీర్గ వరిమాణముతో కూడిన అణుపరి 

మాణము లేనట్టి త్యణుకము నుద్భవించుననియు వె శేషికులు చెప్పుదురు. ఇది 

యంతయు నసమంజంబేను; కారణగుణములు కార్యములయందు సంకమించునని 

వారు చెప్పు |హృక్రియ యిట విరోధించుచున్నయది. అవయవములైతేనో తమకు 

గల ఆరు పార్శషములతో కూడినవై మిక్కిలి గొప్పదైన నవయవి నేర్పరచునవి 

గదా! 

పరమాణువులు పార్మ్యములు లేనివని వె శేషికులు చెప్పుచున్న ందున 

నయ్యవి ఒకానొక గొప్పదైన దవ్యము నారంధింప(జాలవు. కావున పరమాణు 

కారణవాదము విహిత మైనది కాజాలదు. 

మరియు నొక యనువవ త్రి(జెవ్పుచున్న వారు. 

నూ. ఉభయథా౭ఒపి న కర్మాత స్తదభావః' 9.9.11 

పళయకాలమునందు పరమాణువులు నిశ్చలములె యుండును, సర్గాది 

యందు ,ప్రాణికర్మ ననుసరించి వరమాణువులయందు సంచలన మనదగు 

మొదటికర్మ యుదయించును. కావున వరమాణువుల సంయోగ మగుసరికి ద్వ్యణు 



ల్రి స్రీ శ్రీ ఏసీల కంఠ భాష్యము 

కము మున్నగు వరుసతో జగదుత్ప త్రి యగునని వై శేషికులు చెప్పుదురు. పర 
మాణువులయందు సంచలనము ప్రాణుల యదృష్టముల ననుసరించి కలుగునని 
గూడ వారంగీకరించిం. అట్టి యదృష్టము ఆణుగత మెనదా ? జీవగతమైసదా (a 
రెండు విధములని చెప్పినను జీవులకుగాని పరమాణువులకు గాని యెప్పుడో 
నొకప్పుడు సంభవించునది కానందున నెల్లకాలము (ఆదృష్టము) నుత్చాదకంబు 
కావలసివచ్చును. (పాణికర్మలు నొకేతడవ నొకేరూపమును పొందు వికానంబును 
పొసగ (జాలదు. అణుగత మైన ఆద్యకర్మ లేనిచో తత్సంయోగము కాకుండును. 
జీవగతములగు నదృష్టములు కర్మ విపాకము నపేక్షింపకుండునెడ తత్పూ, 
ర్వంబు నణుగ తమైన కర్మోత్పత్రి కావలసివచ్చును, 

విపాకము న పేక్షించునెడ ఉవాదృష్టములవలన నేర్పడు ఒకానొక సమయ 
మందలి యణుగ తమైన కర్మ సంభవింపదు. అనంగా విపాకము జీవులందరికి 
నొకేకాలమునందు ఏకరూపముగా సంభవింపనిద గుట(జేసి _పళశయానంతరము 
సృష్టి (జీవల కర్మల(దగు విపాకము ననుసరించి యేర్పడునది) నియమిత 
కాలమునందు కాకుండునని భావము, 

విపాకమన(గా - అద్భృష్టగతమైన ఒకానొక నిర్గీతధర్మము కొజాలదు. 
కాని కర్మవిధితో కాలవి శేషమునందు నియత మైన ఫలము నిచ్చునదియగును. 
కాలవిశేషము నియతముగా లేనట్టి కర్మలకు (వబలములై న కర్మాంతరముల 
(పతిబంధముండుటయు విపాకమనంబడును. అదృష్టము లెతేనో ఆయా కర్మల 
కనుగుణములై న ఫలములనిచ్చు స్వభావము గలవి. కావున ననంతులై న జీవులు. 
అనేక విధ సమయములయందు ఫలముల నిచ్చునవిగా నాచరించు కర్మలకు నాకే 
మారు నొకెవిధమైస విపాకము సంభ వింపనట్టిది. ఇందువలనను పరమాణు కారణ. 
వాదము యు క మెనది కాజాలదు. 

ఇదియు మరియొక ఆనుపవ త్రి యని చెప్పుచున్నవారు. 

నూ. “సమవాయాభ్యుపగమాచ్చ సామ్యా దనవస్థితేః” 

2212 

ద్వ్యణుక ము మున్నగు కార్యములకు పరమాణువు మూలకారణమనియు, 
కార్యకారణములకు గల సంబంధము సమవాయమనియు సమవాయః 
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సంబంధమన(గా ? విడిగా లేనివానికి ఆధారాధేయ భావమును కల్పించు నిత్య 

సంబంధమనియు వై శేషికులు చెప్పుచున్న వారు. ఇట్టి సమవాయము నంగీకరించు 

తతి సమవాయము సమవాయితో నపృథక్ సిద్దమై యుండుటకు గల యువ 

పత్తిని నిర్వహించుటకు మరియొక సంబంధమును చెప్పవలసియుండును కావున 

ననవస్థాదోషము ఘటించుచున్నయది ఇందువలన పరమాణుకారణవాదము 

సమంజసము కాసిదని విశద మైనది. 

సూ. “నిత్యమేవ చ భావాత్” 22.18 
సమవాయము నిత్యమని కాణాదులంగీకరించుటవలన సంబంధము గల 

వస్తువు నిత్యము కానిది సమవాయ సంబంధము నిత్యము కాజాలదు కావున అవయ 

వము అవయవియు నిత్యములు కావలసివచ్చుట చెతను కార్యములగు త్యణుకాదులు 

నశించినచో తద్గ్దతమైన సమవాయము నశింపవలసివచ్చుటవలనను సమవాయము 

నిత్యమని యంగీకరించువారు |తణుకాదులును నిత్యములని యంగీకరింపవలసి 

వచ్చును కావున సీ మతము సమంజసము కాజాలదని తెలియనగును. 

సూ. “రూపాదిమత్యాచ్చ వివర్యయా దర్శనాత్” 2-2-14 
పరమాణువులు రూపాదుబు గలవని వై శేషికులు చెప్పుచున్న ందున 

నయ్యవి నిత్యములు కాజాలవు. లోకమున ఘటాదులు రూపాది సంబంధముగలిగి 

యుండునవి యగుటచే నవ్వానికి నిత్యత్వము భంగవడుటను చూచుచున్నాము. 

ఇందువలనను కాణాదము సమంజసము కాజాలదు. 

నూ. “ఉభయథా చ దోషాత్” 2.9.15 

సరమాణువులకు ఆనిత్యత్యమును తొలగించుటకై రూపాదులు లేవని 

చెప్పునెడ “కారణగుణములు కార్యమునందు సం కమించు”నను న్యాయము ననుస 

రించి ద్య్యణుకాదులు రూపాదిరహితములని తేటపడును. అట్టితజి జగము నిరా 

కారము కావలసివచ్చును” కారణగుణములు కార్యమునందు సం్యకమించుటకై 

మరల పరమాణువులకు రూపాదుల నంగీకరించునెడ నవ్వానికి ననిత్యత్వాది 

అనర్థములు సంభవించును. ఇట్లు రెండు విధములయందును డోషముండుట'. 

జేసి కణాద సిద్దాంతము సమంజసమెనది కాజాలదు. 

సూ. “ఆపరి[గహో చ్చాత్యంత మన పేజా” 2.9.16 
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సాంఖ్యమతము శ్రుతిన్యాయవిరుద్భ మైనను సత్కార్యవాదము మొదలగు 
నొకానొక యంశమున వై దికజనపరి[గహము కనంబడుచున్నయది. కణాద 
పక మైతేనో ఏదేనొక అంశమునకు వైదిక పర్షిగహము లేనిదగుటచే నికశేయ 
సము గోరువారందరు నివ్విషయమును ఎంతమ్మాతము ఆ పేక్షింవరాదనియు 

. సాంఖ్యమతమునందు [పధానమునకు గల స్వాతర్యత్యము వై దికులచే నంగీక 
రింపంబడ లేదనియు పధానకారణముగా సదూవమై యుండు ఆకాశాది 
కార్యము సర్గాదియంద భివ్య క్రమగుననుట వె దిక పర్మిగాహ్యంబగుననియు 
న్యాయశాస్త్రము చతుర్దశ విద్యాస్థానాంతర్గత మైనను పరమాణు కారణ 
వాదమునందు మాతము (ప్రమాణము _ కాజాలదనియు సర్వసమ్మతమైన 
సిద్దాంతము. 

సముదాయాధకరణము 

సూ. “సముదాయ ఉభయ హేతుకే౭౬పి తద పాపి 2.2.17 
వెదికులలో ఏకదేశీయులగు సాంఖ్యులు వై శేషికులు మున్నగు వారి మత 

ములను నిరాకరించితిమి. (పస్తుతము వెదబాహ్యులై న బౌద్దుల మతము నిరాక 
రింపంబడుచున్న యది. 

మొదట బౌద్దమత సిద్దాంతమగు సముదాయ కారణవాదము విపాతమా ? 
కాదా ? ఆని సందేహము. 

[ప్రశ్న : సముదాయకారణవాదము విహితంబని తోచెడిని, సముదాయము 
బాహ్యమనియు ఆభ్యంతరమనియు రెండు విధములు గలది. బాహ్యము వృథి 
వ్యాదకము, ఆంతరము దితచైతక్యాదికము, ఈ రెండు సముదాయములే జగ 
మంతయు నగును. ఎట్టన (గా ? బాహ్యసముదాయమునకు పరమాణువులు కారణ 
మగునవి. అట్టి పరమాణువులు. పార్టివములనియు, ఆప్యములనియు, తె జసము 
లనియు, వాయవ్యములనియు నాలుగు విధములుగా నుండునవి. 

నాలుగు విధములైన పరమాణులొకచో కూడినప్పుడు బాహ్యసముదాయము 
ఏర్పడును, ఆంతర మైన సముదాయమునకు స,_౦ంధవంచకము కారణమగు 
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చున్న యది. రూపస్కంధము, వేదనా స్కంధము, విజ్ఞాన స్కంధము. సంజ్ఞా 
స్కంధము, సంస్కార స్కంధంబు నని వంచస్కంధములన(బజగుచున్న వి. చిత్త 
ముతో నిరూపింపంబడు శబ్రస్పర్శరూపాదులు రూపస్కంధములగును. అట్టి 
శబ్ద స్పర్శరూపాదులు (ప్రకటింప (బడుట విజ్ఞాన స్కంధము. శబ్బస్పర్శాదుల 
వలన కలుగు దుఃఖము వేదనా న్య. ౦ధము. 'దేవదతాది నామధేయము సంజ్ఞా 
స్మంధమన(బడును. పె నాలుగిటిందగు వాసనయే "సంస్కారస్క_ంధ మన, 
బజగును. ఇట్టి స్కంధములై దు నొకచో చేరినపుడు నభ్యంతర సముదాయము 
సంభవించును. కావున సముదాయకారణవాదము నం దెట్టి విరోధంబును గాన 
వచ్చుట లేదు కదా? 

ఉతరము సముదాయకారణవాదము యు కృమెనది కాదు. ఎందుకన(గా ? 
బౌద్దులు (పతివస్తువువకు క్షణిక త్వము(జెప్పువారు. అట్టి బాహ్యములకు గాని ఆంత 
రములకు గాని సముదాయ మెట్టు సంభవించును? వరి మతమున కారణములు 
కణీకములు కావుననే ఆప్పుడే నశించునవగుట. జేసి కార్యోపాదానములగుటకు 
సమర్థములు కాకుండును గదా! 

నూ. “ఇతరేతర (పత్యయత్వా దుపపన్న మితి చే న్న, 

సంఘాతభావానిమి త్త త్య్వాత్ ” 2.9.18 

అస్టిరములయందు సిరములనెడు బుద్ధి యవిద్య యగును ఇట్టి అవిద్య 

రాగాదులున్ను పరస్పరము కారణములగుటచే సముదాయ భావము సరివడునని 
చెప్పగూడదు. అపిద్య సంఘాతభావమును కలిగించునది కాజాలదు శ కికాదుల 
యందు రజతాది బుద్దిరూవమైన ఆవిద్యవలన రజతాది కార్యము ఏర్పడకుండు 
టను లోకమున గాననగును. శు కికాదులయందు రజతాడి జ్ఞానముగల వ్య క్రి. 
ఉత్తర క్షణమునందు నుండువాడు కాడు గదా! అట్టిత టీ అవిద్యవలన క లుగు రాగా 
దులునా వ్య క్రియందు సంభవింపకుండును. ఇత్యాది సందర్భమువలన సము 
చాయకారణవాదము సమంజసము కాజాలదని (గహింపనగును. 

మరియొక నుపాయము(జెప్పుచున్న వారు. 

సూ, “ఉతరోత్సాదే చ పూర్వనిరోధాత్ ” 2.2.19 

ఉత్తర ఘటక్షణోత్ప త్రి యగుసరికి వూర్వు ఘటక్షణము నళించుట బౌద్ధ 
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మతమున ననివార్యంబగుట చేత నభావమే యుత్సాదకము కావలసివచ్చును. అట్టి 

తి యెల్పకాలము అంతటను సమ స్తంబు నుదయించునని యంగీకరింపక తప్పదు. 

కావున సముదాయవాదము నిర సింప(బడుచున్న యది. 

సూ, “అసతి |పతిజ్ఞోపరోదో యొగపద్య మన్యశా” 2.2.20 

కారణదశ యందు లేనిదియే కార్యదశయందు జనీంచునందు రేని అధిపతి. 

సహకారి మున్నగునవి జాన కారణములగునని బౌదులు చెవ (పతిజ్ఞ భంగ 
జో అ షా 

పడును. 

బౌద్ధమతములో ఆధిపతియన(గా-చక్షురాదిందియము, సహకారియనంగా 

చూచుట మున్నగునది. ఆలంబనమున6గా ఘటాదికము. సమనంతర (ప్రత్యయ 

మనంగా - పూర్వజ్ఞానము, ఈ నాలుగు- జ్ఞానమును చితసంబంధములై న సుఖా 

దులను కలుగ (జేయునని [వాయ బడినది. 

కారణము కార్యదశ యందుండునని యంగీకకించునెడ నేకకాలమునందే. 

పూర్వోతర ఘటద్యయము ఉపలబ్ధము కావలసివచ్చును ఆట్టితటి బౌద్దులు 

చెప్పు క్షణికత్వంబును కొట్టుబడును. 

ఒక వేళ కారణము కారోత్స త్రి తణమునందుండుటను నిరాకరించి కారణ. 

క్షణమునందే విషయమగునని చెప్పునెడ కారణ కార్యములగు సర్మవయోగ 
జ్ఞానాదులొ కేకాలమునందుండ వలసి వచ్చును. 

అల్ల సూ, 'పతినంఖ్యాఒపతిసంఖ్యా నిరోధా[పా ప్తి రవిచ్చేదాత్” 

ల్లైల్ల ల 1 

బౌద్ధ మతములో నిరోధమన(గా వినాశము, అట్టిది స్టూలము సూక్ష్మ 

మనియు రెండు విధముల గునది. కల్డతో కొట్టుట మొదలగువాని తరువాత నందరిచే 

గు రింపంబడు ఘటాదివినాశము (పతినంఖ్యాపెరాధమన(బజగును. ఇద్దియే. 

స్టూలము. వతిసంఖ్యయన(గా విషయము(దగు ఉనికిని నిరోధించునది, విషయ 

ము(దగు లేమిని (గహించునదియు నగు లౌకికుల బుద్ది యగును. ఇట్టి బుద్ది 

జెందిన నిరోధము |పతిసంఖ్యా నిరోధం బగునది. ఇద్దానికి విరుద్దంబగు నిరోధము 

అ పతిసంఖ్యా నిరోధమన(బజగును. సూక్ష్మంబు నిద్దియే యగుచున్నయది. ఈ 
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రెండు నిరోధంబులు (వినాశములు)ను సంగతములు కాకుండును. ఎందుకనంగా ? 

మృ త్రిక కపాలద్వయము మున్నగు నవస్థాం తరమును పొందుటయు వినాశమగు 

నని బౌద్దులు వక్కాణించుచున్నందున నీ రెండు నిరోధములు నిత్యములగునని 

వారంగీకరించుట(జేసియు సర్వదా నర్య|త సర్వకార్యోత్పత్రి కావలసివచ్చును. 

సూ. “ఉభయథా చ దోషాత్”” 22.22 

ఉదయించినది తుచ్చ (కణిక) మగునెడ తుచ్చము నుండి యుత్పత్తి 

యగునెడను రెండు విధంబులయందు నభావమునుండి యుత్స త్రి యనునది 

పొసగదు కావున నభావరూపమైన కారృముదయించుట యను దోషము ఏర్పడు 

చునే యున్నది. ఇందువలన నీ బౌద్దదర్శనము సమంజసము కాదని విశద మైనది. 

నూ. “ఆకాగే చావిశేషాత్” 9.9.28 

ఆకాళమునందును తుచ్చత్వమును బౌద్దులంగీకరించినందున నట్టిది పొసగ. 

జాలదు. శ్యెన పక్షి మున్నగునవి పడుటకు నవకాశమును కలిగించు ఆకాశము 

బాధితముకాని (పతీతి (జ్ఞానము)కి విషయంబగుచున్నది కావున నాకాశము 
తుచ్చము కాజాలదు. 

సూ. “అనుస్మృతే శృ” 2.2.24 

అను స్మృతి యనగా _పత్యభిజ్ఞానము. “అద్దియె నిద్ది'యను సమానాధి 

కరణబావముతో నతీత వ ర్రమాస కాల విశిష్టమగు వస్తువు నొక్కటియే యని 
విదితమగుచున్న యది. ఇట సాధనమేమనం(గా ? వూర్యానుభవజనిత మైన సంస్థా 

రము గల పురుషునకు నేర్పడు ఇందియ సంయోగము (వత్యభిజ్ఞానమునకు 

సామ్మగి యగుచున్నయది, 

ఇత్యాది సందర్భమున క్షణిక త్వము మున్నగునవి యుపపన్నములు కాకుం 

డుటవలన సముదాయ కారణవాదము సుసంగతము కాదనియు అసంబద్ద్యపలాపం 

బనియు సారాంశము. 
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దృష్టత్వాధిక రణము 

బాహ్యవస్తువులు నిజమని వాదించువారిలో గోఘటాదులు పత్యక్షములని 

సెరూపించువారు పూర్వాథికరణమునందు నిరాకరింప(బడిరి, వస్తుతమీ యధి 

కరణమున జ్ఞానానుమేయత్వ వాదులు నిరసింప(బడుచున్న వారు, 

సూ. “నానతో దృష్టత్వాత్” 2.225 
ఇంట బౌద్దులలో నొకరగువారి జ్ఞానాను మేయత్వ వాదము యు క్ర మగునా 

కాదా? అని సందేహము. 

జ్ఞానానుమేయాత్వవాద మనంగా ? “ఇదం నీలమ్” అను జ్ఞానము హృద 

యమునందు కలిగిన తరువాత నీలత్వాద్యాకారము గల వస్తువు ఊహింవ(బడును. 

అన(గా ? ఒకానొక వస్తువును త దాకృతి విశేషముల పరిజ్ఞానము తో ఊహించి 

నిర్ణయించుట యగునని భావము. 

(పళ్న ;: యుక్రమని తోచెడిని. జ్ఞాత యగువాడు - జ్ఞానమునందు తన 

యాకృతిని సమర్పించి నశించు వస్తువును జ్ఞానాకారము(దగు వెచితంముతో నను 

మానించును. కావున జ్ఞానమునండలి విచ్చితభావ (నానావిధత్వ)ముతో బాహ్య 
వస్తువుల విచితత్యము ఊ హింప(బడుట యుక్తము కాదా ? 

ఉత్తరము : ఇద్ది యుక్తము కాదు. ఎట్టనంగా ? బౌద్దమతమున సర్వం 

బును కణికమగుటందేసి నశించు నట్టి ధర్మికి మరియొక ధర్మము సం[కమించుట 

మెచ్చటను గానంబడుట లేదు 

అర సూ. “ఉదాసీనానా మపి చైవం సిద్ధిః" 9_9.96 

బౌద్దులు సర్వము క్షణికంబని యంగీకరించుటచే క ర్మననుష్టించువాడొ 

క(డు, ఫలము ననుభవించువాడు మరియొక(డు కావలసివచ్చును. అందువలన 

నెట్టి పరి శమ(జేయని వారికి సర్వఫలితములు సిద్ధించునవగును. కావున నీ వాదము 

సమర్థింప నలవి కానిదని తెలియనగును. 
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డ్ పలబ్యధిక రణము 
ధి 

నూ. “నాభావ ఉపలబ్దేః” 9.2.97 

ఇ6(ట బౌద్దులలో కేవలము విజ్ఞానమును నిరూపించు వారి వాదము సమం 

జస మైనదా ? కాదా? అని సందేహము 

వశ్న : సమంజసమైనది కేవల విజ్ఞానవాదము; ఎట్టన(గా ? ఆకారముతో 

కూడిన విజ్ఞానమే ఆంతర మైన తత్వము, బాహ్యవదార్థ ము లేవియు యథార్థ 

ములు కాజాలవు. స్వపష్నమునందు బాహ్యవస్తువులు లేకయే కేవలము బుద్దితోడనే 

వ్యపహారము ఏర్పడుచున్న యది. అమే జాగద్దశ యందు జరుగు వ్యవహార 

మంతయు ఆంతరమైన విజ్ఞానము నాశ్రయించి యుండునదియే; కావున విజ్ఞానమే, 

త త్త్యమగు ననుట సరీపడును కాదా ? 

ఉత్తరము : కుండం గురుతెజగుదునను క ర్రకు ఘటమను వస్తువు ఊపలబ్ద 
((పత్యక్ష పా ప్ర్రమగు చుండుటచే బాహ్యార్హము లేనిదని చెప్ప నలవి కాదు. జ్జానా 

కారమన(గా? ఒకానొక వస్తువును వ్యవహరించుటకు వలయు సొకర్యమును కలుగం 
జేయునది యగుమ. 

స్వవ్న దృష్టాంతముతో జాగద్య్యవహారంబును శూన్యమగు నను ఆశంకకు 

దిగువ సూూతము సమాధానము. 

సూ “వై ధర్మ్యాచ్చ న, స్వప్నా దివత్”” 2.2.28 

స్వప్నములో ఇం|దియములు ని దాది దోష కలుషితము లగునవి. 

జాగ త్తయందట్టు గాక నిందియములు కారణగత దోషములతో బాధింప(బడ 

కుండుట యను వై ధర్మ్యమువలన స్వష్నాది జ్ఞానమువ లె జాగరిత జ్ఞానము. 

మిథ్య కాజాలదు. కావున విజ్ఞానమే త త్య్వమనియు బాహ్యములు తత్త్వములు 

కావనియు చెప్పుట సమంజసము కాజాలదు. 

నూ. “న భావోఒనుపలబ్దేః'' )_9_29 

స్వప్న్వమునందు గల జ్ఞానము ఆర్థశూన్య మైనను ఒక విధముగా నద్దియు 

యధార్థ మైనదియేను; ఇకముందుసీ భాష్యముననే సంధ్యధిక రణమునందు స్వప్నము. 
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నిజమెనదని నిర్ణయించువారము. అందువలన విజ్ఞానమా తము త త్యమగు నను 

వాదము సరియైనది కాదని సిద్ధాంతము. 

నర్వథాఒనుపవ త్త్యధికరణము 

సూ. “సర్వథాఒనుపప తేళ్చ” 22.80 

మాధ్యమికులైన బౌద్ధులు సిరూపించు సర్వహన్యత్వవాదము విహిత 

మెనదా? కాదా? అని సందేహము 

(పశ్న : యుక్రమగునని తోచెడివి. ఎట్టనంగా ? జగమంతయు మార్పు 
గలది యగుటచే సత్తు కాదు. ప్రత్యక్షముగా కన(బడునదగుట(జేసి యసత్తున్ను 

కాదు. పరస్పరము విరోధము గల సదసత్తులున్ను కాదు. సదసత్తులు కానిదియు 

నసంభవమున(జేసీ కాజాలదు. కాని యిట్టి నాలుగువిధము లైన రీతుల నతిక 

మించునదై సమ స్తంబు శూన్యం బగునదియే; ఇట్టితణి [ప్రపంచము [పత్యక్షముగా 

భాసించుచున్న దెందుకందు రేని సంవృతి (శాంతి వాసనారూ పము) వలన (పపం 

చము భాసించుచున్న యది. కావున శూన్యవాదము విహిత మైనది గదా! 

ఉతరము : సర్వహన్యవాదము సంభవింప(జాలదు. ఎందుకనగా ? 

“(ప్రపంచము సత్తు కాదు”అను |పతిజ్ఞయందు వలెనే “అసత్తు కాదు” అను _పతిజ్ఞ 

యందును జగము తుచ్చము కాజాలదు. వస్తుతః సద సద్బుద్ధి గతములైన శబ్ద 

ములన్నియు వస్తువులజెందియుండు అన్యోన్యవిరుద్ధము లైన భావాభావములుగా 

అవస్థావిశషము ల(జెప్పునవి, “జగము (పత్యక్షముగా భాసించుట సంవృతిమూల 

మైన”దనుట హా స్యాస్పదంబేను; సర్వంబు శూన్యమగునెడ సంవృతి ఎవని నాశ 

యించి యుండును ? ఇత్యాది అసందర్భమున (జేసి సర్వశూన్యత్వవాద ము సమం 

జసము కానిదని విశద మైనది. 

ఎకస్మి న్న సంభవాధికరణము 

నూ. “నెకస్మి న్న సంభవాత్ ” ల౨లీ1 

బౌద్దులను నిరాకరించి జైనమతమును పరిహరింపంజేయుచున్నవారము. 
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ఉట 

జైనులై తేశో న ప్రభంగిన్యాయముతో నొకే వస్తువునందు ననేకవిధ భావముల 

నువపాదిం ంచుచున్న వారు. అట్టిది యు క్రమగునా న్్ కాదా ? అని సందేహము.. 

పళ్ళ : దిగువ విధము జై నమతము(దగు స్వరూపమును తెలియనగును. 
జీవుండనియు ఆజీవమవియు పదార్థము రెండు విధములు గలది. చెతనుండైన 

జీవుడు సావయపు(డై శరీర పరిమాణము గలవాడు; అజీవము ఆరు విధము 

లగునది. వనపర్యతాదు లొకవిధము, ఆశవము రెండవది; సంవరము మూడ 
వది; నిర్ణరము నాలుగవది; బంధము ఐదవది; మోక్షము ఆరవదియు ; 

ఆశవమనంగా ? జీవుని విషయములయందు (పవ ర్రింపంజేయు ఇందియ 

సంఘాతమగును. వివేకమును కప్పివేయు అవివేకాదులు నంవర మన(బడును. 

జీవుని కామకోధాదులను పూరిగా తొలగించు కేళోల్చుంఛన త ప శిలారోహణాది 

కము నిర్భర మగునది. బంధమన(గా? కర్మాష్టకముతో సంభవించు జన్మవరంపర 

యగును. “పైపెన లోకముల నతిక్రమించుయుండు నిరవధికమగు అలోకా 

కాశమునందు నివసించుట మోక్షమనంబబిగును. పాపరూపములై న ఘాతికర్మలు 

నాలుగున్ను, పుణ్యరూపములగు అఘాతికర్మలు నాలుగున్ను ; ఇట్టి నెనిమిది 

విధములైన కర్మలనుండి విడిబడిన జీవుడు ఎల్లకాలము పె యలోకాకాశము 

నందు పయనించుట మోక్ష మన6(బజగును 

జీవుడు మొదలగు సప్ర పదార్థములు స ప్రభంగీ న్యాయముతో నేర్చరు 

ప(దగినవి. స ప్రభంగము లెట్టనంగా 2 

కొద్దిగా కలదు ; కొద్దిగా లేదు ; కొద్దిగా ఉన్నదియు లేనిదియు ; కొద్దిగా 

చెప్పరానిది ; కొద్దిగా చెప్పరానిది కలదు ; కొద్దిగా చెప్పరానిది లేదు. కొద్దిగా 

నవక్తవ్యము కలదు, లేదున్ను ; 

ఇందువలన స పభంగిన్యాయమున (జేసి సప్పవ దార్థములు సిద్ధించును 

గదా? 

ఉత్తరము : జెనమతము సమంజస మైనరి కాజాలదు. ఎందుకనగా ? 

ఓకే వస్తువునందు సత్త్వము (ఉనికి) ఆస తుము (లేమి) నిత్యత్వము అనిత్య 

త్యము భేదము అభేదము మున్నగునవి సంభవించుట పొసగ(జాలదు. ఎందు 
కనంగా ? అస్తిత్వ నాస్తిత్యాదిశబ్బ గోచరముబు పరస్పర వికుద్దములు నగు 
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విషయములు. పిండత్య క పాలత్య ఘటత్వాదులగు అవస్థలవలె [కమభావము. 

గలవి యగుటచే నేకకాలమునందు సంభవించునవి కావు. కావున జె నవాదము 

విరుద్ధం బైనదియేను; 

అల సూ “ఏవం చాత్మాకార్హ్న్యమ్" 2.282 

గజదేహమునందు జీవుడు (పవేశించి గజదేహమంత వాడుగా నుండునని 

జైనులు చెప్పుదురు. అట్టితజీ గజదేహమునుండి మశకశరీరములో |పవేశించు 

జీవాత్మ - పూర్ణరూపమునకు వికలత్వము చేకూరును. దోమయొడ లినుండి యేనుగు. 

శరీరమునందు |పవేశించుతజి మశకశరీర పరిమాణము గల జీవుడు మతంగ 

దేహములో పూ ర్రిగా వ్యాపింప(జాలకుండును. ఇందువలన జీవుడు శరీరపరి 

మాణము మున్నగు లక్షణములు కలవాడనుట యుక్తము కాదని తెలియుచున్న 

యది. 

ఘటము గృహము మున్నగువానియందు గల దీపమువలె జీవు(డు 
సంకోచ వికాసముల(జెందునను యాశంకకు సమాధానమీ దిగువసూ[తము. 

నూ. “నచ పర్యాయా దప్యవిరోధో వికారాదిభ్యః'' 9_9_88 

అట్లు ఆల్బత్వము బృహ తము ఆను అవస్థలుండునని యంగీకరించినను 

విరోధము సంభవించునదియేను ; ఘటాదులకువలె జననమరణాది వికారములు 

జీవునకు ననివార్యములగుచున్నందున ననిత్యత్వము చేకూరుచున్నయది. 

సూ, “'అంత్యావస్థితే శ్రోభయ నిత్యత్వా దవి శేషః” 

2.984 

చివరిదగు మోక్షదశ యందలి జీవుని వరిమాణము ఏకరూసమె నిత్యమగు 

నని జైనులు చెప్పుదురు. అట్టి పరిమాణము స్వాభావిక మగుట(జేసి ఆత్మ, తత్పరి 

మాణము రెండున్ను నిత్యములు కావలసివచ్చుచున్నందున బద్దదశయందు జీవు 

నకు గల పరిమాణమున విశేష (భేదమును చెప్పరాదు. అనేక శరీరములయందు 
జీవుడు |పవేశించునపుడు పరిమాణము మారుచుండునని చెప్పునెడ ఆత్మవైకల్యము 

సంభవించును. ఇందువలనను ఒకే వసువునందు సత్వాసత్వాదులు కలవను 

నసంగతమైన వాదము వలనను, 
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శరీర వరిమాణవాదము వలనను జై నమతంబు విరుద్ద మైనదని విశదమగు 

చున్నది, 

పాశుపతాధికరణము 

ఈ యధికరణమునందు “పరమాత్మ అనుమానమువలన సిద్ధించును. 

అనుమానమువలన నేర్పడు నిమితకారణత్యమే గాని యుపాదానమగుట వర 

మేశ్వరునకు చెల్పనేరోదను మతము నిరాకరింప(బడుచున్న యది. 

శాస్త్రయోనిత్వా ధికరణమునందు పరమేశ్వరునియందు శాస్త్రమే [ప్రమాణ 

మగును కాని యనుమానము కాదని నిరూపించితిమి 

(పకృత్యధికరణమునం౦దును పర మేశ్యరు(డు జగదుపాదానమగుట శాస్త్రము 
వలన సిద్దించునని బాగుగా | పతిపాదింపంబడినది. పరమాత్మ. అనుమాన [ప్రమాణ 

సాధ్యుండని చెప్పు కాణాదులు గౌతమీయులున్ను తర్కాాపతిషాన వె దిక అపరి 
థి aa 

[గహములను కారణముల(జేసి నిరాకరింపంబడిరి. 

వేదసమానములై న శివాగమములయందు చెప్ప(బడినట్లు సూచింప(బడు 

చున్న కేవల నిమితకారణవాదమును నిరాకరింప సి యధికరణము అత్యావళ్యక 

మెనదని తెలియనగును. 

సూ. “పత్యు రసామంజస్యాత్ ” 2. 2.859 

జగత్సతియగు పర మేశ్వరునకు జగన్ని మితోపాదానోభయ కారణత్వము 

(శుతిసిద్ధమై యన్నను కేవల నిమి త్వమును ఆభాసమ్మాతము నిరూపించు ఆగ 
మములయందు నిష్టగలిగియు అట్టి ఆగమముల యభ్మిపాయమును పూర్తిగా గురు 

తెబుగంజాలనివారు ఆగమములయ ౦దలి కొన్ని భాగములను మాతము [ప్రమాణ 

ములుగ నంగీకరించువారు నగు తాంతికులు పరమాత్మకు కవల నిమితత్య 

మును వక్కా_ణించుచున్న వారు. 

ఆటిది సమంజసమా ? కాదా? అని సందేహము. 
(wn) 

(ప్రశ్న ; లోకమున కుమ్మరి మున్నగువాడు నుపొదానము గాకయే 

దండము మొదలగువానిని నియమించుచు కర్ర యగుచున్న వాడు. అర్ర పర మెళ్వ 

4 
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రుడును తటస్టుడె జగన్నిమిత్తమగువాడు. శ క్రివిశేషములు జగదుపాదాన కార 

ణములగునని చెప్పనగును. అట్టుగాక ఘటాదులకు మన్నుమున్నగునని వలె వర 

మాత్మయే జగమునకుపాదానమగునని చెప్పునెడ పరబహ్మమునకు జగద్ద్గ తము 
లైన వికారాది దోషములు సంఘటిల్లుచున్న యవి. కావున పరమేశ్వరుడు 

జగన్ని తకారణంబేయగును కాదా ? 

ఉతరము : జగత్పతియగు మహాదేవుడు కేవలము నిమిత్తంబగునని 

చెప్పుట. శ్రుతిన్యాయ విరోధము వలనను అసామంజస్యమువలనను విహితము 

కాజాలదు, 

(పకృత్యధిక రణమునందు చూవ(బడిన “యదా తమన న్నదివా నర్మాత్రిః” 

ఇత్యాది శుతులకు కేవలనిమిత్త వాదము విరుద్ధ మైనదని గహింపనగును, సలు 

ఇక న్యాయ విరోధము(జెప్పుచున్న వారు. 

సూ. “అధిష్టానానుపప శ్రేళ్చ” 22.86 
శుద్దమాయ యను నుపాదానము నధిష్టించుట యశరిరు డైన పర మేళశ్వ 

రునకు పొసగ(జాలదు. లోకమున కులాలుడు మున్నగువారు సశరీరులయ్యే 

మృత్చిండము మొదలగు నుపాదానముల నధిష్టించుటను గాంచుచున్నా రము. 

కావున కులాలాదిదృష్టాంతము అనుకూలించునది కాదు. పరమేశ్వరుడు మాయా 

ధిష్టాత కాడని చెప్పునెడ నీళశ్వరుని యంగీకరింపకుండుటచె ఆగమైక దెశీయులగు 

వారి కేవల నిమిత వాదముకన్న పూర్వో క సాంఖ్యమత మే యు క్రమని తో చెడిని 

క్రేవల నిమిత్తవాదమున పరమేశ్వరుండధిష్టాత కాడనుటలో నీశ్వరునితో (పయో 
జన మిసుమంతయు గానరాదు. 

అందువలన పర మేశ్వరుండు నిమిత్తము గూడ కాజాలడు. 

నూ. “కరణవవచ్చె న్న భోగాదిభ్యః” 9_9_87 

“మాయ నధిషించుట కై పరమేశ్వరునకు శరీరముతో నవసరము లేదు. 

ఎట్లనగా ? కరణములగు ఇం|దియమును శరీరమును శరీరములేని జీవుడు 

నధిష్టించునట్టు పరమేశ్వరుడు (ప్రధానము నధిష్టించు”నని చెప్పుట సరికాదు. 

ఆ బ్రైనచో [పధానగతములై న ఆనర్థముల ననుభవించుట మొదలగు దోషములు 
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పరమేశ్వరునకు చేకూరుచున్నయవి. శరిరములేని జీవాత్మ_శరీరము నధిష్టించు 

నెడ శరీరగతములైన సుఖదుఃఖముల ననుభవించునట్టు పర మేశ్వరు(డును 

మాయ నధిష్టించునెడల మాయాగతములైన భోగములంజెందువాడగును కావున 

నీశ్యరుడు జగన్నిమిత,మగునని చెప్పరాదు. 

సూ. “అంతవత్త్వ మసర్వజ్ఞతా వా” 2౨86 

వా శబ్దము సముచ్చయార్థము(జెప్పును. “పర మేశ్యరు(డు' సశరీరుడయ్యే 

కుమ్మ రివాడు మృత్చిండమును వలె మాయోపాదానమును వేరుగా నుండి యధి 

ష్షించు”నని యంగీకరించునెడ జగత్పతియగు శివునకు సంసారియైన జీవునకు 

వలె ఆంతవత్త్యము అసర్వజ్జుత్వమున్ను సంభవించును కావున భోగాది పస క్తి 
కారణముగా [పధానము సీళ్వరు(డ ధిష్టించుట ఫొసగ(జాలదు. “పరమశివుడు 

(వధానము నధిష్టించినను “అనశ్నన్నన్యో అభిచాకశీతి” అను శ్రుతి ననుసరించి 

మాయాగత భోగాది పస క్తికి.ఎంతమాత మవకాశము లేనివాడగు"నని చెప్ప 

గూడదు, 

అట్లగునెడ తర్క_బలమును విడనాడి పతియే ఆశయింప(దగినదియగును. 

అట్టితటి “తదాత్మానం సంయమకురుత, బహు స్యాం పజాయేయ” “సరో వె 

రుదః” ఇత్యాది |శుతి పామాణ్యమున పరమేశ్వరుండే జగదుపాదాన మగునని 

యంగీకరింపవలసివచ్చును. 

ఇట్లు పరమాత్మ _ జగదుపాబాన నిమిత్తకారణ మైనను “నిష్క_ళం న్నిష్కి 

యం” ఇత్యాద్మి శుతులవలన ఎట్టి వికారములు లేనివాడని విదితమగుచున్న యది. 

ఐతే ని యధికరణమునందు నిరాకరింప, బడిన కేవల నిమితత్వవాదము 

శివాగమమూలమెనది కాదనియు శివాగమాభ్మిపాయమును బాగుగా తెలియని 

వ్యాఖ్యాతల పరంపరయె మూలముగా కలదనియు విశదీకరించుటకు శివుడు 

జగదుపాదాన మగునని (గహించుటకున్ను సర్వజ్ఞానోత్తర మన(బడు శివాగమము 

మూలముగా గలిగినట్టి వాయుసంహితా వచనజాతము నుదాహరించుచున్న వారు. 

న్డ్ శక్రః [పథమ సంభూతా-శాంత్యతీత పదోత్తరా। 

తతో మాయా తతోఒవ్య కం-శివా చ్చ క్రిమతః ప్రభోః॥ 

శాంత్యతీత పదం జజ్జే-తతః శాంతిపదం [కమాత్॥ 
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ఇత్యాది _పమాణములవలన మాయాది (ప్రపంచమునకు శ క్రివిశిష్ణడైన 

శివుడే యుపాదాన మగునని భోధపడుచున్నయది. 

(“ఆంతవంత ఇమే దేహాః” అను స్మృతి (బట్టి యిట కరచరణాది విశిష్ట 

శరీరము నిత్యము కాదనియు జననమర ణావృ త్రిగలవారు సర్వజ్ఞులు కాజాల 

కుండుటయు గమనార్హ ములగుచున్న వి.) సూక్ష్మ చిదూపమును పొందిన చిచ్చ క్రితో 

కూడియుండువాడు సకల త త్య ముల నతి కమించువాడు నగు శివు(డొ క్రడే సృష్ట్యాది 

కాలమునందు వ ర్రించువాడు. శాంత్యతీత పదమున కతీతయగు పరాశ క్రి సృష్టిం 

జేయ సంకల్పించిన శివునినుండి మొదట యావిర్భవించినది. ఇదియే శివ 

త త్త్యమనియు పరబిందువనియు పరమాయ యనియు తద్దమాయ యనియు 
మహామాయ యనియు కుటిల యనియు కుండలినియనియు 'ప్రసిద్దమె శుద్దాధ్వ( 

జెందిన సకలతను భువనముల యందలి భోగోపకరణములకు నుపాదానంబు 

నగునట్టిది. _ వరాళ క్రివలన శక్తియు సదాళివుండును మహేశ్వరుండును 
శుద్ద విద్యయు అను నాలుగు తత్త్వములు నుదయించినవి. అటుపిమ్మట 

మికాధ్య(జెందిన సకల తను భువనాదులకు నుపాదానమగు నపరమాయ జన్మించి 

నది. ఆ తరువాత కాలము, నియతి, కళ, విద్య, రాగము, పురుషుండు నను ఆరు 

త త్ర్వములావిర్భఏించినవి. అశుద్ధాధ్వ(జెందిన తనుభువనాదులకునుపాదానమగు 

నవ్య క్రము తదనంతరము ఏర్పడినది. ఆ యవ్య క్రమునుండి బుద్ధి యహం 

కారము, మనస్సు పంచ జ్ఞానేందియములు, పంచక ర్మేందియములు, శబ్లాది 

విషయపంచకము, ఆకాశాది పంచతన్మాతలు నను ఇరువదిమూడు తత్వము 

లావిర్భవించినవి. ఇట్లు పరాశ కి మొదలుకొని పృథివి వరకు గల ముప్పది 

యారు తత్వములు శివశాస్త్రముల యందు పసిద్దములగుచున్న వి. 

ఐతే వరాశ క్రి గాక నితరములగు తత్త్యములకు ఆయా త త్యముల 

_పతిష్ట (జెందిన భువనములకు.నివృత్తి, (ప్రతిష్ట, విద్య, శాంతి కాంత్యతీతము 

అను సంజ్ఞలతో (పసిద్ధములగు పంచక ళ (పదము)లు 'పెపెన నుండునవియై. 

పరాళ క్రివలన నావిర్భవించినవియు నై _ఆధారములగుచున్న వి. 

అందు శతకోటి యోజన విస్రీర్ణమగు పృథివీతత్తము నివృతి కళ 

యందును, జలము మొదలుకొని యవ్య క్రమువరకు గల యిరువదిమూడు తత్వ 
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ములు [పఠిష్టాకళయందును, పురుషుండు మొదలుకొని యపరమాయ వరకు గల 

సప్తత త్త్వములు విద్యాకళయందును, శుద్ధ విద్య మ హేశ్వరుండును కాంతికళ 

యందును శ క్రి.సదాశివులు శాంత్యతీత కళయందును నెలకొనియుండువారు. 

పరాశకి యైతేనో ఇట్టి యైదుకళలను తత్కారణముగా వ్యాపించి యైదుకళలకు 

"పె పెన నుండునదగుట.జేసి శాంత్యతీతపదోతర యన(బడుచున్న యది. 

ఈ శ్లోకమున గల శ క్రిపదము.శివతత్ర ఇమన(దగు పరాళ క్తింజెప్పునది. 

ఇట్టి పరాశ కియే త త్కార్యమగు శ క్యాది త త్ర్వ్రచతుష్టయమునకు నుపలక్షక 

మగుచున్నయది. మరియు మాయావదము కాల నియతి కళా విద్యా రాగ పురుషు 

లకు నుపలక్షక మగునది. అవ్య క్త్రపదము బుద్ధ్యహంకారమనః (పభృతిక [తయో 

వింశతి త త్యములకు నుపలక్షక మగునది. మరియు నదే వాయు సంహితయందు. 

శో శక్యాది చ పృథివ్యంత ౦-శివత త్త సముదృవమ్। 

తేనై కేన తు తద్వా్య్యా ప్రం-మృదా కుంభాదికం యథా॥ 

“శక్తి మొదలుకొని పృథివివరకు గల (వపంచము శివత తము నుండి 

యావిర్భవించునది కావున శివుడొకనిచేతనే సమ స్త విశ్వము-మృ త్తికతో ఘటా 

దుల వలె. వ్యాపింప(బడినది.” 

ఇ(ట శ క్రియనగా శివత త్యరూపయగు పరాశక్తి యగును. శివతత్వం 

మనంగా శివుండగును. పురో క్రమువలె ;శివత త్త శబ్దమునకు పరాశ క్రియను 

నర్గము సి శ్లోకమున సంగతము కాజాలదు. 

మరియొక పహణము నీ నందర్భమున గాననగును. 

ఖో శివత త్తాది భూమ్యంతం-శరీరాది ఘటాది చ। 

వ్యాప్యాధిష్టతి నివ. సస్మా ద్విష్ణు రుదాహృతః॥ 

““శివతత్వము మొదలుకొని భూమివరకును గల శరీరాదులను ఘటాదుల 

నున్ను వ్యాపించి యవ్వాని నధిష్టించి యుండువాడగుట. జేసి శివుండు విష్ణువని 

యు దాహరింప(బడును.” 

ఇ(ట శివత తము వ్యాప్యకో టిలో చేరిసందునను వ్యాపకుడు శివుంయగుట 



ద్! శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము షి 

వలనను పె శ్లోకముతో నేకార్డము కలిగియుండుట కై శివతత్వ శబ్దమునకు పరా 

శ క్రియను నర్థము సమంజస మైనది. 

వాయు సంహితయందు శివత త్త శబ్దము కివనియందుగూడ పయోగింప( 

బడినట్టు దిగువ శ్లోకము వలన తెలియనగును 

లో ఆదిమధ్యాంత ర హితం- భేషజం భవరోగిణామ్ 

శివతత్ర్వమితి ఖాంతం_శివారం జగతః సితమ్॥ లి ల థె థి 

పంచోవచారవదృక్త్యా-పూజయే ల్రింగమూర్ద ని॥ 

“సంపారమసు మహారోగముతో బాధపడువారికి మహౌషధము వంటిదియు 

ఆదిమధ్యాంత రహితంబు జగత్క- ల్యాణార్గ మెనదియునని వేదతోకముల యందు 

(పసిద్ధి,జెందినదియు నగు శివతత్ర్వమును శివలింగ శిరస్సునందు సంచోవచార 

ములతో భరక్తిగలవారై పూజింపవలెను.” 

ఇట్లు శక్యాది ప్రపంచమునకు శివుడు ఉపాదానమగుననియు మృద్దటాది 

న్యాయముతో సర్వ వ్యావకు(డ గునియు వాయు సంహితాది పమాణములు చాటు 

చున్న వి, 

మజియు 

ల్లో! చిదాతై్మైవ హి దేవో2.౦తః స్థిత మిచ్చావశా ద్భహిఃః 

యోగీవ నిరుపాదాన-మర్జ జాతం (పకాశయేత్॥ 

“చి ధూపుడైన శివుడే తనలో సూక్ష్మ ముగా నుండు |పపంచమును_యోగి 

పురుషుడు ఎట్టి యుపకరణము లేకయే నానా వస్తువులను వలె. వకాశింప. 

జేయును,” 

ఇత్యాది శివాగమ పామాణ్యమున పరమెశ్వరుండు జగన్నిమితో పాదానో 

భయకారణమగుట విహిత మైనను “శివాగ మైకదేశమునందు పర్మబహ్మంబగు 
శివునకు కేవల నిమితత్యము |వతిపాదింప(బడినందున నద్దానిని పరిహరించు 

టకు నీ యధికరణముపయు క్రం”బగునని పూర్వాచార్యులు వ్యాఖ్యానించిరి. 

మేమైతేనో వేదములకు శివాగమములకును భేదముసు పాటించువారము 



పాశుపతాధిక రణము న్్ 

కాము. వేదమునందును శివాగమమను వ్యవహార మువయు క్రమగునది వేదము 
శివాగమంబును పక రృృక ములగునవి. ఇందువలన శివాగమము._తె తై వర్షిక విషయ 

మనియు సర్వవిషయక మ మనియు రెండు విధములగుచున్న యది. వేదము [వాహ్మణ 

కతియ వై శ్యులనంబడు తై తై 9వర్ణి రికుల నుద్దశించినదనియు శివాగమము [బాహ్మణ 

క్షతియ వై వెళ్ళ శూూదులనంబడు ఇ చాతుర ౧ -ర్ర్యమును గురించినదనియు తెలియునుది, 

రెంటికిని కివుడొకండే క రయగువాడు. 

నీవాగమ్మవపామాణ్యము 

పశ్న : “అంగాని వేదా శృత్వారో-మీమాంసా న్యాయవి సరః, 
ed “mM జి 0 పురాణం ధర్మశాస్త్రంచ -విద్యా ప్యాతా శ్చృతుర్శశ 

“ఆరు వేదాంగములు, వేధములు నాలుగు, మీమాంన, న్యాయ శాస్త్రము, 

పురాణము, ఢర్మశాస్త్రంబు"నను పదునాలుగు విద్యలయందు చేరనందున శివా 

గమములు (పమాణములన' జెల్లునా గ 

ఉ తరము : “అంగాని” ఇత్యాదివచనమునందు ధర్మమును (పతిపాదించు 

ధర్మశాస్త్రము ఎట్టిదియను ఆకాంక్ష కలుగగా వేదములు ఆగమములు కల్పములు 

పురాణములున్ను ధర్మ! పతిపాదకములగుటబే ధర్మశాస్రపదము ధర్మ|పతి 

పాదక ములన్ని టికిని వాచకమగునది. ఒకవేళ వేదములు కల్పములు పదునాలుగు 

ద్యలలో పరిగణింవ(బడినందున ధర్మ కాస్త్రపదముతో చెప్పంబడకున్నను ఆగ 

మములు స్మృతులున్ను వాచ్యంబులగుచున్నను ముఖ్యముగా ధర్మశాస్ర్రపదము 

నివాగమములనే బో ధించునట్టిది. చ శబ్దముతో స స్మృతులు వరి గహింపంబడుచున్న 

యవి. ఇవ్విషయము శివధర్మమను గంధమున నందు దిగువవిధము పక్కా_ణింప'( 

బడినది. 

శా! స స యోనిః సర్వవిద్యానాం -పురుషః కారణం పరః, 

నిశ్వాసతుల్య ముద్భూతా-నఖిలా న్నిగమా నపీ॥ 

సావశేషాన్ [క్రియాభాగై -ర వేద్యాన్ వశుచేతసః, 
విచింత్య ధర్మశాస్త్రం త_చైవ మాఖ్యాత వాం _స్తదా॥ 



ర sy) శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

అనంత వెద సందిష్ట-సర్వార్గ సో పబ్బంహణమ్, 

కామికాది (పభేదేన-భిన్న మేకార్లకోభితమ్॥ 
@ 

తత్తత్కాలావతీర్లె స్తు-మునిభిః శంసితవతై 8, 

శాస్త్రం తదనుసృృత్ర్యైవ-క థ్యతే ధర్మసంగహః॥ 

ఆదితః శ్రైవమేవాహు_రార్హం తదనుసారతః, 

ధర్మశాస్త మితి _పాజ్ఞాఃశా స్ర్రనిర్ణయతత్సరాః॥ 

“పురుషుడు, కారణము, పరుడునగు శివు(డు విద్యలన్ని టికి నుత్స త్రి 

స్థాన మగువాడు. నిట్టూర్పుతో సమానముగా నుదయించినవి, కర్మకాండతో పరి 

పూర్ణ తంజెందునవి యగు వేదములు మందబుద్దిగలవారికి విశదములు కావని 

చింతించి అనంతములై న వేదములయందు ని ర్పశింవంబడిన సర్వవిధాంశములను 

తెలు పునట్టి శ వమగు ధర్మశాస్త్రమును శివుడు రచించినవాడు. 

అద్ది-కామికము మొదలగు నామధేయములతో భిన్న మెన నొకే యర్గముతో 

విరాజిల్లుచుండునది. శంసిత్యవతులగు బుషులు ఆయా శుభసమయములయందు 

నుదృవించి శ్రైవళాస్త్రము (శివాగమముల) ననుసరించియే ధర్మవతిపాదక 
శాస్త్రము (స్మృతులను కల్పించినవారైరి. మొదట శైవశాస్త్రము, తరువాత 

బుషిపో క్రము నని శాస్త్ర నిర్ణయతత్పరులగు విద్వాంసులు ధర్మశాస్త్రమును నిర్ల 
యించినవారు.ో 

ఇట్టు చెప్పుటవలన శివాగ మములు ధర్మళాస్త్రమన(దగుననియు “చతుర్దశ 

విద్యాన్థానములయందు చేరనందున శివాగమములు |[పమాణములుకావని” పరులు 

[పతిపాదించుట _ సముదతీరమునందు వడవేయ(బడినదనియు పాఠకులు 

[గహింపనగును. 

ఇందువలననే శీ విద్యార ణ్యులవారు జైమినీయ వ్యాయమాలయందు 

“సర్య్వోపనిషత్తులలో స్పురించు వపర్యబహ్మ మె శివాగమములయందు | పతి 

పాదింప(బడు"నని శివాగ మముల [పామాణ్యమును ధృవపజచినవారు. 

(ప్రశ్న : బుషికృతములగు స్మృతులు శివాగమములు ధర్మశాస్త్రములగు 

నెడ రెంటికిని సమానత్వము చేకూరును కాదా? 



పాశుపతాధికరణము ల్స్ 

ఉత్తరము : [(ప్రమాణగత వైషమ్యము క ర్భృగత సర్వజ్ఞత్వ కిం చిజ్ఞత్వ 

ముల బట్టి విశదమగునది. కావున పతివచనము పథ పచనముకన్న నదిక తర 

మగుట న్యాయసిద్ధ్దము గదా! శివాగమములు కల్పములకం చెను స్మృతులకం టె 

నధిక తమములై |పశ స్తములగుచున్న యవి. మజియు శివాగమములు బహుళ 

ములగుటవలనను నిశ్యషముగా ధర్మమును (పతిపాదించు ఆయా కల్పము 

(శాస్త్రము) లను బోధించునవియగుటచేతను సంకోచమున కవకాశములేనివి 

యగుట(జేసియు ఆద్యము లగుటను పరమాప్పుడై న సర్వజ్ఞునిచె వక్కాణింపంబడి 

నందునను “శాస్త్రయోనిత్వాత్” అను సూతముందగు వివరణయందు సూత 

కృత్సమ్మ తమైన పామాణ్యము కలిగియుండుటవలనను స్మృతులకన్నను కల్ప 

ములకంటె నధికమెన వరత్యము గలవియనుట నిర్వివాద మైనది. 

“ ఈళానః సర్వవిద్యానామ్" “అస్య మహతో భూతస్య నిశ్వసితమ్” ఇత్యాది 

[శుతులవలనను “అష్టాదళానాం విద్యానా. మేతాసాం భిన్నవ ర్మనామ్, ఆదికరా 

శివః సాక్షాత్. కూలపాణిరితి శుతిః” అను స్మృతిచేతను వేదమునకు శివాగమము 

లకును కర శివుడొక్కడే యని విదితమగుచున్నయది. కావున కర్పృసామా 
న్యమువలన వేదశివాగమములు రెండు నేకార్థపరములగుచు (పమాణమూర్ణన్యము 

లగుచున్న వియేను. వెద ములయందు “వత మేతచ్చాంభవం” “వత మేతత్పాశు 

పతం'” ఇత్యాదిని శాంభవ పాశుపతాది శబ్బములతో భస్మ రుదాక్ష శివలింగధార 

ణాత్మక శివవత మువదేశింవ(బడుచున్న యది. వతులయందు చెప్పినట్టుగానే 

భస్మ రుదాక్ష శివలింగధారణాద్యాత్మక నిత్య వతము. సమయ, వేధా, క్రియలను 

విధములతో శివాగమములయందు విశ దీకరింవ(బడినది. 

[పళ్న : వేదములు అపౌరుషేయములగుటను ఆగమములు పౌరుషేయ 

ములగుటవలన నారెంటికి నేక క ర్భృకత్య మెట్టు పొసగును ? 

ఉతరము : మహాభారతము “పదునెనిమిది విద్యలకు కవియగు మహా 

దేవుడే ఆదిక ర యగునని జతి వక్కాణించినద "ని జెవుచున్నందునను “కళానః 

సర్వవిద్యానాం” అను (శుతివలనను “శాస్ర మోనిత్వాత్” అను వ్యాససూ తము 

చేతను వేదాగమక ర్రృృత్వము శివునకు చెల్లు చున్న ందున వేదములవలె శివాగమ 

ములు నహెరుషేయము లనంబఅగుచున్నవి. ఐతే నొక విశేషమునిట గాన నగును. 

వేదములలో శబ్దములు ఆగమములలో అర్థములు నపౌరు షేయములగును. వేద శివా 
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గమముల రెంటిని సర్వజ్ఞాడైన శివుడు రచించినందున నవ్వానికి హీనాధిక భావ 

మిసుమంతయు వాటింప(బడ నవసరము లేదు. వేద శివాగమములు రెండును 

స్వతం్యతములేను; స్వాతంత్మృము _ |పామాణ్యానపేక్షమనియు [కియానపేక్ష 
మనియు రెండు విధములగునది. వేదములు ఆగమోక్త [కియాసాపేక్షము లగుట 
చేతను శివాగమములు వేదో క్రమంత సాపేషములగుట( జేసియు రెంతికిని 

[పామాణ్యాన పెక మైన స్వాతం్యత్యము సహజమగుచున్నయది. 

పేశ్న . వితావతా కామికము మొదలగు ఇరువది యెనిమిది భేదములు 
గల సిద్దాంత తం తమంతయు వైదికంబగునని చెప్పరాదు. ఎట్టన(గా ? “శెవాగ 

మము -- శౌతమనియు ఆ శౌతమనియు రెండు విధములు గలది. [శుతిసార 
మయము [శౌతవమనియు స్యతం తము అశౌతమనియు స్యతం|తము అష్టావింశతి 

భేదములు కలదనియు _శుతిసారమయంబగు [శౌతమైతేనో శతకోటి (పవి స్తరమై 

పాశుపత్మవతమును బాగుగా నిరూపించునది యనియు వాయు సంహితయందు 

చెప్ప(బడినట్లు కామికాద్యాగమములు ఆఅ వెదికములనియు సర్వజ్ఞానో త రాద్యా 

గమములు వైదికములనియు ఏభబింపంబడుట యనివార్యం బెనది గదా? 

ఉత్తరము : కామికాదులు అవైదికములని చెప్పుటలోని తాత్పర్యము మీరు 

భావించినట్లు కాదు. కాని వేదములో చెప్ప(బడనట్టి వేదో క్రపూజాదుల కవసరమగు. 

నట్టియు కర్షణాది (పతిష్టాంత విషయము కామికాదులయందు |పతిపాదింప(బడి 

నందున నయ్యపి వైదికములే యగుచున్న యవి. 

ఇందుకు సిద్దాంత శిఖామణి యందు 

రో శె వతం తమితి పో కం య సిద్దాంతాఖ్యం కివోదితమ్, 

సర్వనేదార్ద రూపత్వాత్ - పామాణ్యం వేదవ త్సదా ॥ 

“శివునిచే చెప్పంబడిన సిద్దాంతమను "పేరు గల శివాగమశాస్త్రమంతయు వేద 

ములన్నిటి యర్ణ ముందగు న్వరూపము గలది యగుట.జేసి వేదమువలె సర్వథా: 

[ప్రమాణమగుచున్నయది.”” 
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Ta 
ఈశాన; సర విద్యానామ్'' ఇత్యాది పంచ|బహ్మ మంత ములు యజుర్వే 

దారణకక మునందు వక్కాణింపంబడినఏ. |పణవము ““ఓమితి" “బహ్మేతి" అను 

చోట నుపదేశింపంబడినది. పంచాక్షరీ మతము యజుః సంహితయందు నికే 
య 

9ంపంబడినది. పశుపాశపతి వ్యవహారము “వీతావంతోవై పళవో ద్విపద శృతు 
ష్పదః'” “ఏషా మీశే పశుపతిః పశూనామ్” ఆను శ్వతాశ్వతర మంతోపసిషత్తు 

లయందు (పసిద్దంబైనది. భస్మోద్దూళన |త్రిపుండ రుదాక్ష మహాలింగధారణ 

ములు ఆధర్వశిరమునందు కాలాగ్ని రుదోపనిషత్తునందు బృహజ్ఞాబాల మహా 

లింగ జాబాలాద్యుపనిషత్తుల యందును (పతిపాదింప(బడియున్నవి. 

“నిత్యం |తిసంధ్యం శివలింగ మభ్యర్చ్యమ్" “తవ (శియే మరుతో మర 
జ 

యంత” ఇత్యాది మంతములయందు నిరూపింపంబడిన శివలింగధారణమును 

“రౌ[దం లింగం మహావిష్ణు. ర్భక్యా శుద్దం శిలామయమ్స్, చారుచ్శితం సమభ్యర్చ్య ర 

లబవాన్ పరమం పదమ్” అనుచో పౌరాణికులు నుపబ్బంహణ( జేసియున్న వారు. 
(a 

శివాగమములలో కొన్ని శివాధిక్యమును మరికొన్ని పశుపాశపతిరూప 

పదార్భతయమును తదితరములు భస్మరు దాక్ష రివరింగధారణములను శివారాధ 

నమును పణవ పంచాక్షర్యనుసంధానమును తద్భిన్న ములు = షడధ్యలను మరి 

కొన్ని షట్మ్తింళ త్తతములను |పతిపాదించినవి. ఈ పదార్గములన్నియు వేద 

ములయ దు వినంయడు చున్నయవియేను, మతియు “శివ ఏవ కేవలః” “విళ్వా 

ధికో రుదోమహర్షిః” ఆను మంతో పనిష ద్యాక్యముల యందు శివుడును నారా 

యణోపనిషత్తనందు షట్ తింశ తత్వములున్ను “నమో (బహ్మణే ధారణం 

మే అస్తు” ““'సర్వలింగగ్న్ స్థాపయతి” ఇత్యాది మంత్రములయందు లింగధారణ 

మున్ను నిరూ పింప(బడినవి. 

ఇట్లు శివాగమములు వేదములు నేకార్ణవరములగునేవి శివాగమములొక చో 

పర మెళంరుని యుపాదాన కారణత్వము నెందుకు నిరాకరించినవి యనునెడ- వేద 

మునందు పరమాత్మకు నిర్వికారత్వము చెప్పంబడిసది కావున నట్టి నిర్వికారత్వమునే 

శివాగ మములు వివరించినవని తెలియుటలో విరోధ మిసుమంతయు గానరాదు. 

ఈ యధికరణము ఈశ్వరుడు కేవలము నిమిత్త కారణమగుటను చెప్పు 
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హిరణ్యగర్భో క్ర మైన యోగస్మృతిని నిరాకరింప నుపయు క్రమగునని మేము 
(శ్రీ సీలకంఠాచార్యులవారు) చెప్పుదుము. కావున నియ్యది హిరణ్యగర్భాగమ 

వాద నిరాకరణ పర మైనదనుట సమంజసంబై నది. ఇంతియే గాక నీ భాష్యము 

నందు ఆకా శాద్యుత్చ తీ(జెందిన ఆశంకలను వరిహరించుటవలె నవాంతర మగు 

వల నిమిత వాదమును పరిహరించి శివాగమతాత్పర్య పర్యవసానమగు నిమిత్తో 

పాదానోభయ వాదమును నెలుకొలువ. (బవ ర్రించినదని చెప్పుటలో నెట్టి దోషం 

బును లేదు గావున సర్వథా ఈశ్వరుండు జగమునకు కేవలము నిమిత కారణము 

కాజాలడని (మా) సిద్ధాంతము 

పొంచరా (కాధికరణము 

నూ. “ఉత్ప తసంభవాత్” 9_2.89 

పాంచరాతమతమును శ్రీవాసుదేవ భగవానుడు |పవచించెను. అందు 

జీవోత్సత్యాది విషయము గలదు. ఆది సంభవించునా లేదా యని సంశయము. 

(పళశ్న : పాంచర్మాత మతమునందుగల జీవోత్సత్యాది విషయము 

సమంజసంబగునది. ఎందుకనగా ? భగ వానుడైన వాసుదేవుడు పరాళ క్ర్యంశ 

సంభూతుడగుట(జేసి తత్ పో క్రమగు పాంచర్మాతము [పమాణంబగునదియే; 

పాంచరా[త మతము నివ్విధము తెలియనగును. 

భగవానుడై న వాసుదేవుండొక (డే పరమాత్మ యగువాడు. వాసుదేవుని 

నుండి సంకర్షణుడను జీవుండుదయించును. జీవునివలన (పధ్యుమ్నుడను పేరు 

గల మనస్సు జనించును. మనస్సునుండి ఆనిరుద్దుడను అహంకారము కలుగును. 

ఈ నాటుగు వ్యూహముగా కూడి సర్య|వవంచ మగునవి. కావున వానుదేవు (డు 

హిరణ్యగర్భాదుల నత్మికమించువాడగుటచె నాతడు వక్కాణించిన పాంచ 

రాతము [పమాణమగుటకతన అందు చెప్పబడిన అంశమంతయు ఉపపన్నమగుట 

చేదా ? 

ఉతరము : పాంచరాతశళాస్త్రము జీవుని యుత త్రి జెప్పునదగుటచె 

(ప్రమాణము కాజాలదు. ఎందుకనగా? కృతనాశము అకృతాభ్యాగమము అను 

దోషములు సంఘటిల్దుట వలన జీవోత్పత్రి యుపపన్నము కాజాలదు. ఒకానొకండు 



పాంచరా[తాధికరణము bt 

పుణ్యపాపరూప మైన కర్మనాచరించి పళయమునందు నింపగా సృష్టికాలమున 

మరియొక దబీవ్వు(డు అట్టి కర్మంజెందుట ఆకృతాగమమను దోషమగును. ఒకా 

నొక జీవునిచే పూర్వము గావింప(బడిన కర్మ-క రృగతము కాకుండుట కృతనాళ 

మను దోషమగును. ఆందువలన జీవోత్స త్యభిధాయకమగు పాంచర్మాత శాస్త్రము 

(ప్రమాణము కాజాలకుండును. 

మరియొక యనుప జెప్పుచున్న వారు. 

నూ. “నచ కరః కరణమ్" 22. &0 

సంకర్షణుడన నంబడు జీవునివలన (పద్యుమ్నుడను "పేరుగల మనస్సు ఉద 

యించునని పాంచరాాతులు చెప్పుదురు. అట్టితజి క ర్రయగు జీవునివలన కరణము 

పటుట పొసగంజాలదు గదా! కరణములగు మనస్సు మొదలగునవి (పకృతి 
ట్ 

కార్యములగుట చే చేతునుండగు జబీవునినుండి యుదయించుట యుపపన్నము. 

కాజాలదు. 

నూ. “విజ్ఞానాదిభావే వా తద|పతిషేధః'' 9.2.41 

విజ్ఞాన శబ్దము బీవుని(జెప్పును, ఈ సందర్భమున జీవు/డు మొదలగు వారి 

యుదయము నంగీకరింపక సంకర్షణాదులకు జీవాదిభావమేర్పడునని చెప్పుదుము. 
జీవాదిభావమనగా జీవుడు మున్నగువానియందు సంకర్గణాదులు అధిష్టించి 

యుండుట యగును. కావున పాంచర్మాతళాస్త్రముందగు (ప్రామాణ్యమును నిేే ష్నేధింప 

వలనుపడదు గదా ? 

సిదాంత సూ[తము. 
థి 

సూ. “వి పతి షేఠాచ్చ” 2.౨49 
ఇట్టు జీవోత్స త్యభిధానము పరిహరింప(బడినను పాంచరాతమతము నంగీ 

కరింపరాదు. ఎందుకనగా? 

యుతి విరుద్దమగు విష్ణు కారణవాదము ము క్రి వాతువులు గాని త ప్రము|[దా 

ధారణాదులు మున్నగు నిషిద్దాంశములున్న ందువలన పాంచరాతమతము సమం 

జసము కాజాలదు. 



రా గల శ్రీ సీఅకంధ భాష్యము 

ఐతే పాంచర్మాతమునందు వైదికులు గానివారికి నధికారము గలదని 

చిగువ సందర్భము విశదీకరించుచున్న యది. 

కూర్మ పూరాణమునందు 

న స తేషాం మాయయా జాతం-గోవధం గౌతమో మునిః । 

కేనాపి హేతునా జ్ఞాత్వా- శశాపాతివ కోపనః ॥ 

భ విష్యథ (తయీబాహ్యాః-మహాపొత కి భిః సమాః ॥ 

“గౌతమ మహాముని బుషల కవటమువలన గోహత్య సంభవించినదని 

దివ్యదృష్టితో కనుగొని మిక్కి లి |కోధము గలవాడై ““వేదబాహ్యులు మహాపాపు 

లతో సమానులున్ను కాగలరని బుషులను శపించెను. 

అట్లు శపింప(బడిన బుషులందరును దేవదేవు డెన శంకరుని అవ్యయుం 

డగు విష్ణువును వేదాధికారములేని శూ దులవలె లౌకిక భాషాస్తోతములతో (పార్థిం 

వగా శివకేశవులాలో చిం చిన పిమ్మట శివునిచే (_పేరేపింపంబడిన కేశవుండు 

పాంచర్మ్శాతము మొదలగు మోహశాస్త్రములను రచించెను. ఇట్టి కాస్త్రములు. వేద 

బాహ్ములై నను అంత క రణకుద్ది గలవారిని కాపాడుచు వైదికులైనను మలిన 

చిత్తము గలవారిని మోహింపంజయు చున్నవి, 

“సా త్త్యతుడను విష్ణుభ క్షుడు ధనుర్విదులలో (శెమ్లడె దాననిరతుడగుచు 

నారదుని యుపదేశమువలన వాసుదేవుని పూజించుచు కుండగోళకాదుల కువయో 

గించు నొకానొక శాస్త్రమును కల్పించినందున నా శాస్త్రము సా త్యతమను పేరుతో 

విఖ్యాతమె మహాశాస్త్రమన(బజిగుచున్న యది” ఇట్టు కూర్మ పురాణమునందు కుండ 

గోశకాదులకున్ను పాంచరాతమునందధికారము గలదని నిరూపింప(బడినది. 

(తివకాప్పుతుడైన ఉపళ్లోకును ధైశించి భాగవతమునందు దిగువ విధము 

చెప్పంబడినందున పాంచరా తమునందు స్త్రీ శూ దాదులకధికారము గలదని తెలియు 

చున్నయది. 

''ఉపక్టోకుడు నాత్ర్వత తంతము న్మాశయించి ముముక్షువయ్యెను, 
సాత్త్యతతంతము త ప్రమ్ముదాధారణాది వైష్ణవ సంస్కారము నుపదేశించినది.” 

వాసిష్ట్టల్రెంగ మునందు శాండిల్యుని గురించి భగవానుడు ఇట్టు చెప్పెను. 



పాంచరాతాధికరము ర్ి 

“మత్తంతా శయణేనై వ _ మత్పూజా చ కృతా త్వయా; 
లో 

తయా న పీతవానస్మి _ తవ శాండిల్య దుర్మతే॥ 

గల శాండిలుండా ?నా (పాంచరాాత | త) తంత్రము నవలంబించి 

వలన సీ విషయమె సంతృప్తుడను కాలేదు. కాని కుత్సిత 

సేవించినవాడవగుటచే చాలాకాలమునకు వైదికమార్గము 

నా|శయింకుపు.” 

ఎవరై తే పాంచర్నాతమార్షముగా విష్ణువు న్నాశయించియు |ప్రాబీస దధీ 
చ్యాదిశాపదోష వమున శివ నిందాదులయందు ' (పవ ర్రింతురో నవ్యారికి కల్పాంతము 

వరకు నరక|పాపి యనియు ణన్మాంతరములయందును వై దికమార్గము గోచ 

రింపదనియు కూర్మపురాణమునందు దిగువవిధము గాననగును. 

కో; ఏవముకాతు వ్మిపర్షిః _ శళా పెశ్వరవిది షః, ణ వావ వ వ్ర 
సమాగతాన్ (బాహ్మణాం స్తాన్ _ దక్షసాహాయ్యకారిణః ॥ 

యస్మాత్ బహిష్కృతా వేదా - భవద్శిః వర మేశ్వరః | 

విసిందితో మహాదేవః - శంకరో లోకవందితః | 

భ విష్యథ (తయీబాహ్యాః _ సర్వేఒపీశ్వర విద్విషః ! 

నిందంతో హ్యైశ్వరం మార్గం - కుశాస్త్రాస క్రమానసాః॥ 

మిథ్యా౭ ధీతసమాచారా _ మిథ్యాజ్ఞాన (పలోభినః! 

పాహ్య ఘోరం కలియుగం - కలహైః కలిపీడితాః | 

[క్యా తపోవనం కృత్స్న్నాన్ - గచ్చుధ్వం నరకాన్ పునః, 

ఈ 6౬ f విష్యతి హృషీకే చేశ. స్వా శితో2పి పరాజ్ముఖః ॥ 

ఆట్టివారి(గూర్చి సౌరపురాణము “పురుషోత్తము నాశ9యించి శివుని 

నించించు ద్విజులు కలియుగములో పెక్కు. రుందురు. వారిని లక్ష్మీపతి రక్షించు 

వాడు కాడ "ని చెప్పుచున న్నయది. 



గ్ర శ్రీ సీలకంఠ భాష్యము 

సా్కాందమున శంకరసంహితయందు శివపూజా విధానములో 

“నేషేత పూజా వేళాయాం-నరం వత్స బహిష్క్టృృతమ్”' 

“కి వవ్లూడా సమయమున బహిష్కృతుడై న మానవుని చూడగూడొదని 

చెప్పగా -బహిష్కతు(డెవ(డని యాశ్లంక కలిగినందున దిగువవిధము బహి 

ష్కతులు పేర్కానంబడిరి. 

“దధీచినా గౌతమేన-యే శప్తా |బాహ్మ ణాధమాః, 
కలా వవతరిష్యంతి-నిందకా స్తే బహిష్కృతాః” 

వరాహపురాణమునందు పాంచరాత [ప్రశంస యనేక విధములుగా చేయ; 

బడినను పాంచర్మాతమునందు అవై దికులకు మాతము అధికారము కలదని 

యందే చెప్పబడినది. 

“అభావే వెదమంతాణా౦-పాంచరా|తోది తేన చ, 

మార్గేణ మాం ప్రపద్యంతే.తే మాం |పాప్స్యంతి మానవాః 

ఇ(ట వేదమంతాణాం అభావేయనగా ? వేదములు నిత్యములగుటచే వేద 

మం;।తములు స్యరూపత; శూన్యములని చెప్పరాదు కాని యవ్వానియందు అధి 

కారము లేకుండుట యను నర్థము సమంజసంబగును, 

3 

పాశుపతమునకువ లె పాంచర్మాతమునకు వై దికావై దికవిభాగము 
లేనందున ఎట్టి సువ్యవస్థ యేర్ప్చడ(జాలదని తెలియునది. 

“నివ ఏవ కేవల” ఇత్యాది కుతి విరుద్దముగా శివేతర జగత్కారణ 

వాదము “యదా చర్మవదాకాశం” ఇత్యాది (శుతివిరుద్యముగా శివేతర జ్ఞానము 

వలన ముక్తి కలుగునను నంశంబును పాంచర్శాతమునందు (పతిపాదింవంబడు 

టచె నయ్యది పర్మిగాహ్యము కాకున్న యది. 

(వళశ్న : ఓయీ? “పురుషో వై రుదః” ఇత్యాది |శుతిని పర మేళ్వరు, డే 

పురుషుడన(బజగుచు వాసుదేవుడగుననియు వాసుదేవుని గురుతెణగి యారా 

ధించుట మున్నగునది క్రమముగా పర మేశ్వర్శపా ప్రిసాధనమగు ననియు విన( 
బడుచున్న యది. అట్టితజి వాసుదేవారాధన పతిపాదక మగు పాంచరాతశాస్త్రము 

_పమాణము కాకున్నచో వాసుదేవుడు ఆరాధనీయు(డు ఎట్టగును ? 
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ఉతరము : _ుతివిరోధమున (జేసి పాంచరాతము [ప్రమాణము కాకున్నను 

వాసుదేవునకెట్టి హానియులేదు. వై దికములగు బోధాయన వైఖానసాది స్మూత్ర 
ములయందు |పతిపాదిత మైన (పతిహ్ఞైోత్సవాది మార్గమున కేశవు నారాధించి 

కృతార్జులు కావచ్చును. 

మతియు మహాభారతమున 

“సమాభవం(తి మే సర్వ-దాననా శ్చామరాశ్చ యే, 

శివో ఒసి సర్వజంతూనాం-శివత్వం తేన మే నురాఃి” 

“రాక్షసులు దేవతలున్ను నాకు సమానులగుచున్నారు. _ప్రాణులందరికిని 

శుభమును కలుగంజేయువాడ నగుటచే శిన్సండను 'పేరంబజగుచున్నా "నని శంక 

రుడు దేవతలకు నుపదేశిం చెను, 

ఇందువలన శివుడు సర్వేశ్వరుండనియు సర్వహిత్ర షియనియు విష్ణువు 

దైత్యారియని సర్య|పమాణములచే నేర్పడుచున్నదనియు [గహించునది. హయ 

[గీవకథా సంద్యమును పరికించినచో విష్ణువుందగు సామర్థ్యము తేట పడును. 

ఒకప్పుడు వాసుదేవుడు దానవులతో దీర్హకాలము పోరాడినందున యలసినవా డై 

కార్టధనుస్సు పె గడ్డము నునిచి కొంతకాలము నిలువంబడియెను. అప్పుడు ఒకా 

నొక రాక్షసుడు వజకీట రూపము( దాల్చి శార్హమునకు నుండు అల్లె తాడు( 

గజచినందున ధనుష్కోటి పహారము తో విష్ణుశిరము ఎగిరిపోయొను. ఆట్టితణి 

యమరులు ఒకానొక గుజ్జపు తలకాయ (దెచ్చి విష్ణకాయమున కనుసంధింపగా 

విష్ణువు హయగీవుండయ్యెను. 

ఇటు చెప్పుటనే విషృవునందు సర్వాంతర్యామి త్యము, సర్వజ్ఞత్వము, సర్వ 
౧ (|! ఖా 

శ క్షిమ తము మొదలగు పరమాత్మగుణములు లేవని తెలియుచున్నది. ఒక వేళ 

సర్వజ్ఞత్వము, సర్వాంతర్యామిత్వము కలదు అనినచో తన తలకాయ నెగుర 

వేయంగబయత్నించు శ్య్తువుందగు సంకల్పము నెట్లు గురు తెజ గకుండును ? 

మరియు సర్వశక్తి మత్త్యము కలదనిన యెడల స్వశిరః పరిరక్షణము నెందులకు 

గావించుకొనకుండును ? 

ఒకవేళ నిదియంతయు పిష్టుపారమ్య విరుద్దంబని మదినెంచి హయ।గీవ 

ల) 
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కథ హయ[గీవ మూర్తియు య థార్హములు కావని పరులు చెప్పునెడ నద్ది విమర్శా 

సహ మగును, 

కావుననే 

“హయ్యగీవోత్ప త్తి గాథా-బడబాగ్న్యస్ర సంజ్ఞితా, 

ఏకైవ హీ సుపర్యాహ్తా-వై ప్పవాంబోధికోషణే” 
అను నానుడి యథార్థ మగుచున్నయది. 

“హయగ్రీవుని జన్మ వృత్తాంత మొక్కటియే వైైష్ణవమత మను సముద్ర 
మును శోషింపజేయుటకు బడబాగ్నివంటిదై సుపర్యాప మగుచున్న యది” 

ఇయ్యది 

శ్రీ నీలకంఠ శివాచార్య విరచిత మైన 

[బ్రహ్మ మీమాంసా భాష్యమునందు 

రెండవ యధ్యాయము(దగు రెండవ పాదము 

శ్రీ కంఠ మణి [పభామయూఖమను ఆం ధానువాదముతో ముగిసినది 

(పకటన 

శ్రీదేవీ నవర్శాత పూజావిధానమును లఘరీతిని _వాయనైనది మరియు 

గురువార ఏకాదశ్మీవతము (వాయంబడినది. ఈ రెండు (గంధములు-దై వభక్తులకు 

అత్యంతావశ్యకములగుటచే ముదణకై సహకరింపగలరని కోరుచున్నాను, 

116|- 98 /- వీనిలో ఏదేనొక విరాళం స్యసంతోషముతో దిగువ 

ఆ డసునకు పంపి తమ పేరు నమోదు చేయించుకొనవలను. 

నిర్మల శంకర శాస్త్రి 

సర్వమంగ ళా-శివవిజ్ఞాన. సద నము, 
184&/A. వెస్ట్ మారేడుప నల్లి, రోడ్ నెం. 6 

సికిందరాబాద్, 500 016, ఆం. ప. 



శ్రీమహాగణా ధివతయే నమ; 

శ్రీ నీలకంఠ భగవత్పాదకృత 

శారీరక (బహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము 

ద్వితీయా ధ్యాయము 

మూడవపాదము 

ఆం| ధీకర ణము 

వియదధిక రణము 

శివాద్వైత విరుద్దములగు ఇతర దర్శనముల న్యాయమంతయు నిరసింప( 

బడినది. ఇ(క నీ యధ్యాయ సేషమున నవాంతర విరోధములు పరిహరింప(బడు 

చున్నవి. 

వూర్య్ణనక్ష సూ తము. 

నూ. “న వియ ద(శుతేః” 9-8-1 

ఆకాశము అవయవములు లేనిదసటకే కార్యము కాదను |భాంతివలన 

ఆకాశము(దగు నుదయము సరిపడునా లేదా యని సందేహము. 

(పశ్న : ఆకాశము [కుతియందు నుదయించునని లేదు గావున కార్య 

కోటిలో చేరకుండును. ఛాందో గ్యమున “సదేవ సౌమ్వేద మృగ ఆసీత్” మొదలు 
కొని “త త్రేజోఒసృజత” వరకు గల సందర్భమును పరికించినచో తేజస్సు 

మొదలగు భూతములు సృృజింప౭ంబడుననియు ఆకాశము సృజింప(బడ దనియు 

తేటపడును. ““తస్మాద్యా ఏతస్మాదాత్మన అకాశః సంభూతః” అని తె త్రిరీయ 

మునందు చెప్పబడిన ఆకాశ సృష్టి గౌణమని చెప్పవచ్చును. ఆకాశథమునుదయింప( 
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జేయు సమవాయికారణము మొదలగు వానిని నిరూపింవ నశక్యము గావున జీవాత్మ 

వలె నాకాశంబు నుత్పన్నము కానిదని చెప్పుట సమంజసము కాదా ? 

సిద్దాంతస్తూతము. 

సూ. “అస్తితు” 28.2 

“తస్మాద్వా ఏతస్మా దాత్మన ఆకాశ; సంభూత$ఃి' 

ఇత్యాది (శతి ప్రమాణము (బట్టి యాకాశము నుదయము కలదియేను; 

ఆత్మయెతేనో “న జాయతే [మియతే వా విపళ్చిత్” అనుచో జనన మరణాదులు 

లేనివాడని చెప్ప(బడినందున. అనాదికాలమునుండి యుత్పత్రి లేనివాడని తెలియు 

చున్నది. ఇ ట్రై ఆకాశము(దగు నుదయమును ని షేధించు (శతి గానంబడుట 

లేదు, కావున నాకాశము నుదయించునదియేను; 

ఆకాశోదయము గౌణమను విషయమును సమర్థించునది పూర్యపక్ష 

సూూతము, 

సూ “గౌణ్యసంభ వా చృజ్బాచ్చ'' ల్ర్తల్రి_9 

“త త్రేజోఒసృృజత “బహ్మము తేజస్సును సృజించెమ” అనుచో మొదట 

తేజఃసృష్టి విన(బడుచున్నందున నిరవయవమగు ఆకాశము పుట్టుట పొసగనందు 
నను “వాయుశ్చాంత రిక్షం చెత దమృతమ్” “వాయువు ఆకాశము అనునవి 

ఉత్ప త్రి వినాశములు లేనివి” అనుచో నిత్యత్వ శబ్దము వలనను “ఆకాశ; సంభూ 

తః” అనుచో గల ఆకాశోదయము గౌణమని చెప్పపలెను కాదా? 

మతీయు (వూర్యవక్ష సూూతము) 

స్యా చ్చైకస్య (బహ్మళబ్దవత్ ” ౭2 _లి-4 

ఒకే సంభూత శబ్దము ఆకాశము విషయమై గౌణమగుననియు తేజః పభృ 

తులయందు ముఖ్యమగువనియు తెలియునది. ఎట్లన(గా ? (బహ్మశబ్ద మొక్క. 

టియే “త స్మాదేతదృ్రహ్మ నామరూప మన్నం చ జాయతే” అనుచో సామరూప 

ములు ఆన్నాదులు నగు (పకృతియందు గౌణముగా వ్యవహరింపంబడినది “తపసా 

చీయతే |బబ్బ్యా” అనుచో _బహ్మమునందు ముఖ్యముగా నుపయోగింప(బడినది. 

అసె ఆకాశమునందు సంభూతశబ్దము గౌణమని చెప్పనగును. కావున ఆకాశము 

ఉదయించునని చెప్పుట సమంజసము కాజాలదు. 
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ఇక వరిహారముణె ప్పుచున్న వారు. 

నూ. “(వతిజ్ఞాఒహాని రవ్యతిరేకాత్”' | 2_8._ల 
“యెనాశుతం శ్రుతం భవతి” అనుచో ఎక విజ్ఞానముతో సర్వ విజ్ఞానము 

కలుగునని చెప్పంబడిన _పతిజ్ఞకు. ఆకాళశాదులు (బహ్మకార్యములగుటచే [బ్రహ్మము 
నుండి విడిబడ నివగుట(జేసియు భంగము చేకూరకున్న యది, మజియు సంభూత 
శబ్దము గౌణ మనినచో (పతిజ్ఞాహాని మొదలగునవి సంభవించును. ఎట్టు సర్వ 
విజ్ఞాన (ప్రతిజ్ఞ నెర వేరునో అట్టు ఏర్పాటు కావలెను గదా? 

సూ. “శబైభ్యః” 
2-9-6 

“ఆత్మన ఆకాశ్; సంభూత ః'' ఇత్యాది _ుతిగతములై న .సంభూతాది శబ్ల 
ములవలన నవగతమగు ఆకాశోత్స త్రిని “త తేజోఒసృజత” ఆనుచో ఆకాశమును 
చెప్పనందువలన బోధవడు తేజః పథ మభావము నిరసింప౧జాలదు. 

ఉల సూ. “యావద్వికారం తు విభాగో లోకవక్” 2.8.7 
“ఐతదాత్మ్యమిదగ్ం సర్వమ్” “ఇదియంతయు పర మెళ్వరుండంతర్యా 

మిగా కలిగియుండును.” అనుచో ఆకాశము మొదలగునవి వికారములని బోధ 
పడుచున్నం దున తేజస్సు మున్నగు వికారముల (జెప్పుట ఆకాశాది సమ స్త్రమును 
సృజ్యమానములుగా చూ పెట్టుట కొరకని తెలియునది. లోకమున నొకానాకండు 
“నాకు కుమారులు వదుగురు” అని వక్కాణించి కుమారులలో కొందరి జన్మ 
వృతాంతము( జెప్పునట్లు తేజః వథ మముగా చెప్పబడిన సృషి యాకాశాదులకును జ ద 

జు 
వ రించునని సారాంశము, 

మాత రిశ్వాధికరణము 

సూ. “ఏతేన మాతరిశ్యా వ్యాఖ్యాత” 28-7 

“తేజోఒతః” అని ముందు చెప్పంబడును కావున వాయువు నిట _పత్యే 
కించి నిరూపింప వలసి వచ్చినది, 
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ఆకాశమునుండి వాయువు ఉత్సన్నమగునా కాదా? యని సందేహము. 

(ప్రశ్న : ఛాందోగ్యమునందు సృష్టిలో తేజస్సు మొదటిదని చెప్పంబడి 

నందున వాయూదయము వినంబడుట లేనందునను బృహదారణ్యకమునందు 

“సెషాఒన స్తమితా దెవతా యద్యాయుః'' అనుచో వపాయువు(దగు జన్మము నిషే 

ధింప(బడుటచే నన్ని విధములను వాయువు ఉదయింపదనియే నంగీకరింపనగును 

కాదా ? 

ఉతరము : ఛాందోగ్యమున వాయువు ఉదయించునని చెప్పంబడకున్నను 

“ఆకాళాద్వాయుః” అను తై తిరీయ వాక్యము నుపసంహరించు సందర్భమున ఆకా 

శమునుండి వాయువు పుట్టునని నిర్దేశింప(బడినందున గుణోపసంహారన్యాయము 

ననుసరించి ఛాందోగ్యమునందును వాయుజన్మము కలదనియే భావింపవలెను. 

“సెషా నా స్తమితా” అను (శుతివాక్యము ఉపాసనా (ప్రకరణ మగుటచే స్తుతిపర మగు 

నట్టిది. అందువలన వాయువున్ను జన్మించునదియేను, 

ఆఅసంభవాధికరణము 

సూ. “అసంభ వన్తు సతో౬నుపవ త్తేః” 9.9.9 

“సదేవ సౌమ్యేద మగ ఆసీత్” అనుచో సదూపమగు |బహ్మ మునుండి. 

ఆకాశము మొదలగునవి యుదయించునని యూ వరకు నిరూ పింప(బడినది కావున 

నిట్టితఆి సర్వకారణము స్మదూపంబు నగు [బహ్మంబును ఏదే నొక కారణము 

నుండి యుదయించునా లేదా యని సందేహము. 

(పశ్న * ఆకాశము పృథివ్యాదికారణ మైనను (బహ్మకార్యమైనట్టు (బహ్మ 

మునకు నుదయము కలదని చెప్పుదుము కాని పూర్వోక [శుతివాక్యము నందు 

“అగ” ఆను పదమున్నందున భూమ్యాది వికారములన్ని టికన్న పూర్ణము 

[బ్రహ్మము ఉదయించునని తెలియునది. ఐతే [బహ్మమునకు కారణ మెద్ది యని 

నచో అస త్తే యగును. “*అసద్వా ఇద మగ ఆసిత్తతో వై సదజాయత” “నృష్టికి 

మున్ను జగము అసత్తుగానే యుండెను. అసత్తునుండి సత్తు ఉదయించినది” అను 

వాక్యమువలన |బహ్మము స్మదూవమైనను అసత్తునుండి యుదయించునని యంగీ 

కరీంపవలెను కాదా? 
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ఉతరము : బ్రహ్మము జన్మించునది కాదు. ఎందుకనగా? “నదేవ 

సౌమ్యేద మృగ ఆసీ దేకమేవాద్వితీయమ్” “యదా తమన్తన్న దివా న ర్మాతిః న 
సన్న చాసచ్చివ ఏవ కేవలఃో అను వాక్యములు |బహ్మంబగు శివుడొకండేయని నిర్ణ 

యించుటవలన [(_బహ్మము పుట్టుట పొసగంజాలదు. (బహ్మతరములన్నియు 

జన్మింపవని చెప్పుటయు సరిపడ “కథ మసతః సజ్ఞాయేత” అనుచో అసత్తు 

నుండి సదూపము ఉదయించదను నిషేధముండుటంజేసి స్మృదూపమగు |బహ్మ 
మునకు మా;తము సంభవము (జననము) పొసగకుండును. ఇక తదితరము 

లన్నియు సర్వవిజ్ఞాన (ప్రతిజ్ఞ యుపపన్న మగుటకు సంభవించు (జన్మించు) నవియే 
యని సిద్ధాంతము. 

సర్యవిజ్ఞానపతిజ్ఞ యన(గా? “'మృత్చిండమును కనుగొనునెడ ఘటాది 

కార్యములు తెలియునట్టు |బహ్మమును గురుతెజగుచో (బహ్మకార్యమగు (పపంచ 

మంతయు ఏదితమగును”' అని శుతియందు చెప్పబడినది. 

తేజోజఒధికరణము 

పూర్వుపక్ష సూత్రము. 

సూ. “తేజోఒత స్తథా హాహ” 28.10 
ఇట వాయువు మొదలగు కార్యములు (బహ్మమునుండి సాక్షాత్తుగా ఉద 

యించునా? లేక తమ తమ వూర్యకారణమునుండి యావిర్భవించునా ? అని 

సందేహము. 

(ప్రశ్న : స్వస్వ పూర్వ్యుకారణముల నుండియే వాయ్వాది కార్యములు ఉద 

యించును. “ఆకాశా ద్యాయుః” అను |శుతివలన వాయువు ఆకాశమువలననే యుద 

యించుననియు (బహ్మమునుండి సాక్షాతు ఉదయింపదనియు విదితమగుచున్న 

యది. అట్టే తేజస్సు వాయువునుఇడి యుదయించునని “వాయో రగ్నిః'” అను 

శ్రుతి వక్కాణించుచున్నది కాదా? 
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అబధికరణము 

పూర్యపక్ష సూతము. 

నూ. “ఆపి” 2.8.11 

“అగ్నేరాపః” అను [(శుతివలన ఉదకములున్ను అగ్ని వలన నుదయించు 

బోధపడును కాదా? 

పృథివ్యధిక రణము 

సూ. “పృథివీ” లల 1లి 

“అద్భ్యః పృథివీ” ఆను |శుతి వాక్యము ననుసరించి జలమునుండి భూమి 

దయించునని తేటపడును కావున |బహ్మమునుండి పంచభూతములు సాక్షాత్తు 

వృవింప(జాలపు. 

సూ. “అధికార రూవ శద్దాంత రభ్యః” 2_ల్రి.1లి 

ఛాందోగ్యమునందును “తా అన్న మసృజంత అనుచో అన్న శబ్దము 

)వి(జిప్పునది. ఇ ర్త సర్వభూతములకు సృష్టి, చేయు అధికారము కలదనియు 

త్ కృషం తదన్నమ్” అనుచో అన్న శదితమగు పృథివికి గల రూపము నల 
గ అక ie) జ వ శ న్ a wu న 

ఎయు అద్భ్యః పృథిఐ ఇత్యాదిని పృథివ్యాది శబ్దములుండుట (జేసి పృథివి 

కకమునుండి యుదయించుననియు ఇందువలన (బహ్మము కార్యములన్నిటి 

సాకాత్కారణము కాదనియు కాని పరంపరాకారణమనియు విశదమగు 

ది గాదా? 

త దిఖిధ్యానాధిక రణము 

నూ. “తదభధిధా౭నా దేవ తు తలింగా ఈక” లచ 1 4 
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వృథివ్యాది పంచభూతములు (బహ్మమునుండియే సాకాదుదయమును 

పొందుచున్నవి. ఎట్టన6గా ? 

“తస్మాద్వా ఏతస్మా దాత్మన ఆకాళః సంభూతః'*” అను వాక్యము మొద 

లుకొని వాయ్యాది పృథివ్యంతములు స్వస్య వూర్యకారణములనుండి యుదయిం 

చునని చెప్పబడలేదు. కాని పూర్ణ పూర్వకారణములైన ఆకాశాదులతో కూడి 

యుండు |బహ్మము నుండియే ఉత్తరోతరములగు వాయ్యాది కార్యములు సంభ 

వించునని వివరింప(బడినది కావున పరమాత్మయగు శివు(డె సర్వభూతములను 

సాక్షాత్తుగా నుదయింపంజేయునని తెలియనగును. ఎందుకనగా ? 

“తదైకత బహు స్యామ్ _వజాయేయి” “బహ్మము అనేకముగా నావిర్భవిం 

తునని యుద్దేశిం చెను” అనుచో (బహ్మము(దగు అభిధ్యానము (బహుభవన సంక 

ల్పము)ను “త తేజ ఐక్షత బహు స్యాం పజాయేయ'' “తా ఆప ఐక్షంత బహ్యః 

స్యామ (వజాయేమపి” ఆనుచోట నావ ర్రించినందునను అట్టి యభిధ్యానమే ఇట 

గు రింప(బడుట( జేసియు పర[బహ్మాభిదేయు6డై న శివుడే సర్వంబునకు సాక్షా 

తారణ మగువాడని విశద మైనది. 

మజియు 

లో సదాశివః శబ్దమూ ర్తిః - స్పర్శమూర్తి రథెశ్వరః, 

రుద సేజోమయః సాక్షాత్ _ రసమూర్తి ర్హనార్దనః । 

గంధమూ ర్తి శ్చతుర్య కః - ఇత్యేతాః పంచమూ ర్తయః ॥ 

అను పురాణవచనము( బట్టి సదాశివు(ండు మున్నగు రూపము, శబ్దాదుల పె 

నధిష్టించుటయు గల శివునినుండి వాయువు మొదలగునవి యుదయించునని 

తెలియుచున్నయది, 

సదాశివుడు మహేశ్వరుండు రుదు(డు విష్ణువు చతుర్ముఖుడు అనువారు 

పంచ బహ్మములనబడుచు పంచభూతముల నధిష్టించువారై శివునకు శరీరమగు 

వారు. పంచబహ్మశరీరు.డైన పరమాత్మ నుండియే పపంచము(దగు సృష్ట్యా 

దులు పవ ర్రించునవి. సదాశివుడు మున్నగువారు పంచభూతన్వరూపులై పర 

మాత్మయగు శివుని నుండి యావిర్భవించు చున్నారు. 
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(పశ్న ; పంచభూతముల: దగు నుత్స త్రియే “ఆకాశ? సంభూత శ ఇత్యాది 

సందర్భమున చెప్పబడినది కాని సదాశివుడు మున్నగువారి యుద యము 

సాక్షాత్తు వక్కాణింపంబడలేదు కదా ? 

ఉతరము : _శుత్యంతరము నిట పరి గహించుటవలన నివ్విష యము 

విశదమగును, ఆధర్వశిఖ యందు “ధ్యాయీతేశానం (పధ్యాయితవ్యం సర్వ 

మిదం _బహ్మవిష్టు రుదేం|దా స్తే సంపసూయంతే, సర్వాణి చేందియాణి సహ 

భూతై ర్నకారణం కారణానాం ధ్యాతా కారణంతు ధ్యెయః సర్వైశ్వర్య సంపన్నః 

సర్వేశరశ్చ శంభు రాకాశమధ్యగః అనుచో _బహ్మా దిదేవతలు ఇం|దియము 

లన్నియు పంచభూతములతో కూడ జన్మించుచున్నవనియు కారణకారణుడైన 

పర మేశ్వరుండు చిదాకాశ [హృదయాకాశ)ము నందు ధ్యానింప(దగిన వాడనియు 
వినబడుచున్న యది 

కావున ఆయా పదార్థ ములకు కారణములగువాని రూపము గల (బ్రహ్మము 

నుండి సాజాత్పుగానే ఆయా కార్యములు ఉదయించుచున్నవనియు శివుడు 

మా్యతము ఎద్దానినుండియు జన్మించువాడు కాడనియు సారాంశము. 

వారంపర్యాధిక రణము 

నూ. “పారంప ర్యేణ (కమో౬ఒత ఉపపద్యతే చి” ౨.815 

ఇట పూర్యాధికరణమునందు చూపంబడిన సృష్టి క్రమము పొసగునా ?- 

లేదా? అని సందేహము, 

(ప్రశ్న : పూర్వోక సృష్టి కమము సరిపడదు ఎందుకనగా? “ఏతస్మా 

జ్ఞాయతే [పాణో-మనః సర్వేం దియాణి చ, ఖం వాయు ర్హోతి రాపః పృథివి 

విశ్వస్య ధారిణీ” “ప్రాణవాయువు. మనస్సు, ఇందియములన్ని యు పరమాత్మ 

వలన పుట్టినపిమ్మట ఆకాశ వాయు తేజస్సులు జలము భూమియు జన్మించినపి 

అను ముండకోపనిషద్యాక్యమున _ ఆకాళాదులకన్న ముందు [పాణాదుల 

యుత్ప త్రి వినణబడుచున్నయది. మరియు నధ ర్వశిఖ యందు “బుహ్మ విష్ణు. 

రు దేందాః సంపనూయంతే, సర్వాణి చేం్యదియాణి సహభూతై ౪ అనుచో 

(బహ్మాదులు ఇం|దియాదులు నొకే పర్యాయము పుట్టుటను గమనింవందగును 
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కావున పూర్వో క్ర మైన ఆకాకాదుల సృష్టి క్రమము ఉపపన్నము కాదు గదా? 

ఉత్తరము : పరమాత్మవలన ఆకాశము. ఆకాశమునుండి _ వాయువు, 

ఇత్యాది పూర్వో క్ర సృష్టి క మము సరిపడునది. ఎట్టన(గా? “ఆన్నమయంహి 

సౌమ్య! మనః, ఆపోమయః ప్రాణః, తేజోమయీ వాక్ “సౌమ్యుడా ? మనన్సు 

అన్నమయమైనది, (పాణము జలమయమెనది. వాక్కు. తేజోమయ మైనది” 

అనుచో [పాణము మున్నగునవి పృథివ్యాది పంచభూత మయములై నవని వ్న( 

బడుచుండుట( జేసి పాణాదులు భూతములలో చెరినవి యగుటకతన నాకాళాదుల 

యుత్ప త్రిదగు |కమము వేరుగా కా నవసరము లేదు. 

బ్రహ్మాదులు భూతములతో కూడ నుదయించుట యెతేనో (బహ్మ ఏమ్లు 

రుద మహే వాళ్వర సదొాశివులు పృథివ్యాది పంచభూతముల స్వరూపములు గల 

వారని చెప్ప(బడినందున పంచభూత సృష్టి క మము(జెప్పినపుడు (బహ్మాదులు 

నుదయించుటయు నందే చెప్పినట్టగును కావున పూర్వో క్త సృష్టి క్రమము సమంజసం 
బైనదియేను ; 

సూ. “అంతరా విజ్ఞానమన సీ [క్రమేణ తలింగాదితి చే 

న్నావిశషాత్” 08.16 

ప్రశ్న: “ఏతన్మా జ జాయతే [పాణ ఇత్యాది వాక్యము-.[పాణము పంచ 

భూతములు ఆనువాని మధ్య. మనస్సు ఇం దియములన్ని యు జన్మించినవని చెప్పు 

చున్న ందున “ఖం వాయు ర్ర్యోతిం' ' ఇత్యాది వాక్యమున [శుత్యంతరమున నేర్పడిన 

కమము(దగు (పత్యభిజ్ఞానము (గులుతు) అను లింగమువలన నిద్దియు నొకానొక 

సృష్టిపర ంపరను తెలియ(జేయును కాదా ? 

ఉత్తరము : “ఏతస్మా జాయ తె” ఇత్యాది వాక్యమున [పాణము మొదలు 

కొని పృథివి వరకు గల వస్తువులన్నిటిలో నొక్కొాక్కటి పర మేశ్వరుని వలన 

నుదయించునని యన్వయించుటయందు వికోధ మెద్దియు గానరాదు. కావున 

(పాణాదులన్నిటికిని పర మేశ్వురుండే కారణమగువాడు 

ఇందుకు పురాణ వాక్యమును పమాణముగా గాననగును, 

కా శ క్యాది చ పృథివ్యంతం-శివత త్తం సముద్భవమ్, 

తేనై కేన తు తద్వ్యాప్తం-మృదా కుంభాదికం యథా॥ 
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“శకి మొదలుకొని పృథివి వరకు గల పపంచ మంతయు శివత తము 

నుండి నుదయించినది కావున శివుడొక(డే |పవంచమును.. మన్ను కడవలు 

మున్న గువానివలె.వ్యాపంచువాడు” 

ఇట్టు ఆయా స్థలముల యందు చెప్ప(బడిన సృష్టికమమంతయు శివతత్వ 

మునే జనకముగా నిరూపించుచున్నందువలన [బ్రహ్మము సర్వకారణ మైనద నుట 

సమీచీనంబేను ; 

చరాచరవ్యపా (శయాధిక రణము 

సూ. “*చరాచరవ్యప్యాశయస్తు స్యాత్ తద్వ్యపదేశోఒ భాక్త 
సద్భావ భావిత్వాత్ ” 2.6.17 

ఇంతకుమున్ను (బహ్మము ఆకాకాది శబ్ద వాచ, మగునని నిరూపింప' 

బడినది. అద్ది యిట విచారింవంబడుచున్నయది. 

చేతనాచేతనములగు చరాచరముల నాశయించి చెప్పు శబ్దములు 

[బ్రహ్మమునందు ముఖ్యములగునా కాదా? అని సందేహము. 

(పశ్న : ముఖ్యములు కావని చెప్పుదుము. ఒకానొక శబ్దము ఒకానొక 

వస్తువుజెవ్పునపుడు నద్దానియందే ముఖ్యమగును. మరియొక దానియందు 

ముఖ్యము కాజాలదు. ఎట్టన(గా? “ఆదిత్యో యూవః'' “యజమానః (వస్తరః” 

ఇత్యాదిని యూపము మొదలగునవి సూర్యాది-శ బ్రములతో నమాన రూపాది గుణ 

ముల సంబంధము వలననే చెప్పంబడుచున్నవి కాని ముఖ్యములుగా చెప్ప 

బడుట లేదు, అగ్ర ఈ సందర్భమునను “త. తేజ. ఐక్షత” ఇత్యాది వాక్యముల 

యందు నచేతనములగు తేజస్సు మున్నగువానికి చేతనధర్మమగు ఈ క్షణము 
సంబంధింపదు కావున తేజః _పభృతి శబ్దములతో తేజస్సు మున్నగువానికి 

న్యాశయమెన _బహ్మము గు రింప(బడును. “మంచాః [కోశంతి" అనుచో 

మంచముల పె నధిష్టించువారిని మంచ శబ్దము తెలుపుట యిట గమనింప( 

దగినది, 

అందువలన ఆకాశాదిశబ్రములు తదాశ్రయ మైన (బహ్మమును గౌణముగా' 

చెప్పునని యంగీకరింప(దగును కాదా ? 
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ఉత్తరము : చరాచరములై న వస్తువుల నుద్దేశించి చెప్పబడు _పతిశబ్బం 

బును |బహ్మమునందు గౌణమైనది కాదు. ముఖ్యంబేను ; 

ఇందుకు (ప్రమాణము- 

“తేషాం ఖల్వేతేషాం భూతానాం (తీణ్యేవ వీజాని భవంతి, అండజం జీవజ 

ముద్భిజ్జమితి, సేయం దేవతై క్షత, హంతాహ మిమా స్తేసో దేవతా, అనేన జీవే 

నాత్మనాఒను పవిశ్య నామరూ పే వ్యాక రవాణి” 

“ఆ యీ [ప్రాణులకు వీజములు మూడే యగుచున్న వి, ఆండ జమనియు 
బీవజమనియు ఉద్భి జమనియు అవ్వాని నామదేయములు. ఆ పర|బహ్మము ఈ 

మువ్వురు దేవతల నగుదునని సంకల్పించెను. మరియు ఈ జీవుని ద్వారా చరా 

చరమునందు ప్రవేశించి యన్నిటికిని నామరూపముల నేర్పరతును గాక” 

ఇట్లు వస్తువులన్నిటికిని నామరూపముల విభాగమునకై ఆయా వస్తువులలో 

నంతర్యామిగా _పవెశించు _బహ్మముతో నేకీభావముండుట(జేసి చరాచర గత 

కబ్బములన్నిటియందును [బహ్మము ముఖ్యంబే యగుచున్నయది. 

యూ పాది శబ్బములై తేనో ఆదిత్యాదిశబ్బములతో చెప్ప(బడుటకు వలయు 

నుపపత్తి (సమర్గనము) గానంబడుట లేదు. ఇ(క మంచాదులయందు పురుషులు 

ఉన్నంత మాత్రమున పురుషులు మంచాది శ బ్రవాచ్యులగుట కు పీలులేదు. 

మణియు 

(బాహ్మణాది శరీరమునందు [పవేశించిన జీవాత్మ (బాహ్మ ణాదిశబ్దముతో 

చెప్ప(బడుట ముఖ్యమగునట్టు సర్వాంతర్యామియగు పరమేశ్వరుని చరాచర 

శ బ్రములన్ని యు ముఖ్యముగా చెప్పుననుట సమంజసంచే యగుచున్నది. 

అట్టు కానియెడ ల “అష్టవర్షం బ్రాహ్మణ ముపనయీత” ఇత్యాద్మిశుతి 

వాక్యములు నిరూపించు ఉపనయన సంస్కారము మున్నగునవి.శరీరమా తము 

నందు పర్యవసానము జెందునని మై జీవాత్మను సంస్కరించునవి కాకుండును. 

అట్టిత టి ““య స్యెతే చత్వారింశ త్సంస్కారాః, అష్టా చాత్మగుణాః, స (బహ్మ 

ణః సాయిజ్యం” ఇత్యాద్మిశుతులు-జాతకర్మ మొదలగు నలుబది సంస్కారములు 

ఎనిమిది ఆత్మగుణంబులు నెవవికి గలవో వాడు (బహ్మ (శివ) సాయుజ్యమును. 
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సొందువాడగును అని బోధించు ఫలస్యరూపంబు వ్యర్థ మగుచున్నయది. 

మతియు “బాహ్మణో యజేత” ఇత్యాది విధి వాక్యంబులును నిరర్థక ములగు 

చున్నయవి. 

అందువలన చరములు అచరములు నగు వస్తువులన్నిటిందగు శరీరముల 

యందు | పవేశించు |బహ్మము_ ఆ యా చరాచర శబ్దములతో వక్కా ణింప (బడుట 

ముఖ్యం బే యని సిద్ధాంతము. 

ఆత్మా ఒధికరణము 

శ సూ. “నాత్మా (శుతే ర్నిత్యత్వాచ్చ తాభ్యః” 9_8_18 

ఆకాశము మొదలగునవి [బహ్మమునుండి జన్మించుచున్నవని పూర్వాధికర 

ణములయందు నిరూపింప(బడినది. అదే రీతిగా జీవాత్మయు [బహ్మమునుండి 

యుదయించునా లేదా అని సందేహము. 

(పళ్న : జీవుడు ఆకాళాదులవలె (బహ్మమునుండి పుట్టువాడేను; 

ఎట్టన(గా ? “యదా తమస్త న్నదివాన రాతి ర్నసన్న చాస చ్చివ ఏవ కేవలః” 

“ఏక మేవాద్వితీయమ్” ఇత్యాది శ్రుతులు _ సృష్టికి మున్ను [బ్రహ్మ మొక పే 

యుండెననియు సత్తుగాని ఆసత్తుగాని లేకుండె ననియు నిర్ధారించినందున సృష్టి 

కాలమునందు |బహ్మమునుండి జీవుడు జన్మించుచున్నవాడు ఇందుకు అనువైన 

అగ్ని విస్కులింగ దృష్టాంతమును (శతి దిగువవిధము నిరూపంచినది. 

““యథాఒగ్నేః కుదా విస్సులింగా వ్యుచ్చరంతి, ఏవ మేవైతస్మా 

దాత్మనః సర్వే |పాణాః సర్వే లోకాః సర్వే దేవాః సర్వాణి భూతాని సర్వ ఏవా 

త్మానో వ్యుచ్చరంతి' 

“ఆగ్నినుండి చిన్న మిణుగురులు (విస్ఫులింగములు) ఉదయించునట్టు 

పరమాత్మనుండి (పాణులు లోకములు దేవతలు భూతములు జీవాత్మ లు అన్నియు 

పుట్టుచుండును.” 

అందువలన అగ్నినుండి విస్బులింగములు ఉదయించునట్లు ద్రహ్మము 

నుండి జీవాత్మలు జన్మి ంచుచున్న వారని చెప్పుటయే సమంజసంబగును కాదా? 
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ఉత్తరము : ఆత్మ పుట్టునది కాదు. “న జాయతే [మియతే వా విపళ్ళ్చిత్ ” 

ఆను (శుతియు “నితో నిత్యానాం చేతన శ్వేతనానామ్" “జ్ఞాజ్లా ద్యావజా ఏళా 

నీశా'' ఇత్యాది (శుతులున్ను “జీవు(ండు జనన మరణములు లేనివాడనియు నిత్యుః 

డనియు చేతనుండనియు” చాటునున్నయవి. సృష్టికి మున్ను _బహ్మ మొక్కటియే 
యని నిర్ణయించుట యెందుకన(గా ? పర మెశ్వరునకు స్వరూపమగు జీవునకు 

గాని అచేతనమునకు గాని నామరూపముల వ్యవహారము |పళయకాలమున నుండ 

నందున నవ్య క్రములుగా పడియుండు చేతనాచేతనములు (బహ్మకోటిలోనే చేరి 

యుండునని ““(బహ్మ మొక_టియే యుండెను” అని ,శుతి బోధించినది కాని 

జీవాజీవములు స్యరూపతః ఉండవని బోధింపలేదు. విస్పులింగ దృష్టాంతంబును 

జీవాత్మలకు నామరూపముల అభివ్య క్రి నుద్దేశించి సార్గకంబగునది కొని జీవులు 

ఉదయించువారని చెప్పునది కాదు. ఒకవేళ అట్టు కాదందురేని వెనుక చెప్పినట్టు 

కృతనాశాది దోషములు సంభవించును. కావున (బహ్మమునుండి జీవుండు పుట్టు 

చాడు కాకుండునని సిద్ధాంతము. 

జ్ఞాధిక రణము 

“జ్ఞోఒత ఏవ” ౨ త్రి. 10 

పూర్వాధికరణమునందు. జీవాత్మ నిత్యుండని యేర్చడినది. మరల నిచట 

జీవునకు స్వాభావిక మైన జ్ఞానము కలదా లేదా అని సందేహము. 

_పశ్న : జీవునకు సహజమైన జ్ఞానము. లేదనియే చెప్పవలెను. “జ్ఞాట్లా 
ద్వౌ” అను శుతి-బీపుడు జ్ఞ జ్ఞానము “లేనివాడను విషయమును సమర్థించినది. కావున 

నీ బీవాత్మ- చై తన్యమా, త రూపుడై అజ్ఞుడగువాడేను; కాని మాయాళ క్రి సంబం 

ధమున(జేసి శరీరేం (దియాదులం జెందినవాడై “ఘటదో౭.యం, పటోఒజయం, మను 

ష్యోఒహం, దేవో హం, అను నహంకారమును కల్పించుకొని సంసారమున. 

[బవ ర్రించువాడగుటచే సంసారిదశయందు మ్మాతము జీవునకు జ్ఞానము కలద 

నియు స స్వయముగా జ్ఞ జాత కాజాలడనియు భావింపవలసి యున్నది. అట్లు కానిచో 

జీవునకు ము క్తి కలుగు టయు దుర్హటమగును కాదా ? 

ఉత్తరము : ఈ జీవాత్మ జ్ఞాత యువాడేను; “అథ యోవేదేదం జిఘా 

ణీతిస ఆత్మా” “ఇద్దాని వాసన, జూచుచున్నా నని తెలిసికొనువాడు ఆత్మ యన; 
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బడును.” “మన సైతాన్ కామాన్ పశ్యన్ రమతే య ఏతే (బహ్మలో కే" “ముక్తు 

డైన ఆత్మ శివలోకమునందు కోరికల నన్నిటిని మనస్సుతోడనే అనుభవించుచు 

ఆనందించును”” “మనో౬స్య దైవం చక్షుః” “జీవునకు గల మనస్సు - దివ్యమైన 

జ్ఞానన్నెత మగును” ఇత్యాది (శుతుల ననుసరించి జీవుని సహజధర్మమగు జ్ఞానమే 

ఆపాక్ళతమగు మనస్సుగా గు ర్రింప(బడుచున్నది కావున సితడు స్వయముగా 

జ్ఞాత యగు వాడేను; 

““మాయాశ క్రి సంబంధమున జీవునకు సంసారిదశయందు జ్ఞాతృత్వ 

మేర్పడు”'నని చెప్పిన యంశము యథార్దంబగున దియేను; ఎట్టన(గా ? జీవుండు 

సహజమైన జ్ఞానము(దగు వికాసమును మాయాశ క్రి సంబంధమువలన మలుగు 

పజిచుకొని (పాక్ళత మైన మనస్సు కలవాడై సుఖదుఃఖములను గురు తెణగుటయు 

అనుభవించుటయు శరీరగతమగు ఆహంకారమున మ్మాతము విశాంతి(జెందుచు 

సంసారమున. |బవృత్తుడ గుటయు గమనింప(దగినవి. 

ఇ(క ఎప్పుడైతే ఈతడు [బహ్మజ్ఞానాత్మక మైన ఉపాసన నభ్యసించుచు 

చరమద శ జెందినవాడై మల[తయమును పోగొట్టుకొనునో అప్పుడు _బహ్మ 

సాఇాత్కారము గలవాడై _బహ్మముతో సమానముగ నిజనిరతిశయ జ్ఞానధర్మ 

ములను బయలుపజచుకొని ముక్తుడన(బజగుచున్నవాడు, 

మజియు '“*పాణారామం మన ఆనందమ్” అను వాక్యము(బట్టి (బహ్మ 

మునకు నిరతిశయ మైన ఆత్మానందము విషయముగా గల మనస్సు సహజమైన 

సాధనముగా కలదని బోధపడుచున్నయది. ము క్రజీవుండును శివునితో సమానము 
లైన గుణములు కలవాడగుట(జేసి స్వరూపమగు ఆనందము ననుభవించుటకు 

బాహ్యక రణముల యవసరము లేనట్టి మనోరూపమైన అంతఃకరణము సాధన 

ముగ కలవాడగుననియు తేటపడుచున్నయది. 

“జ్ఞాజ్ఞా” అనుచో చెప్పబడిన జీవుని ఆజ్ఞత్యమును కించిజ్ఞత్వముగా తెలి 

యునది. సంసారికానట్టి పరమేశ్వరు. డైతేనో సర్యజ్ఞుడ గుచున్న వాడు. కావున 

బీవుడు సంసారిదశ యందు కించిజ్ఞు(డు, ము క్రియందు సర్యజ్ఞా(డు నగుటచే 

జ్ఞాతయే కాదగునని సిద్దాంతము. 
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ఉ(త్రాంత్యధికరణము 

సూ. “ఉ్యత్కాంతి గత్యాగతీనామ్” 2.820 
పూర్వము జ్ఞాతగా నేర్పడిన జీవాత్మకు ఉ్యత్కాంతి గమన ఆగమనములు 

కన(బడుచున్నందున అణుత్వము ఏర్పడుచున్న యది. 

అద్ది యు క్తమగునా కాదా? అని సందేహము 

(పశ్న : జీవాత్మ అణువు కాజాలడని “న వా వష మహా నజ ఆత్మా”ఆను 
శ్రుతి వాక్యము విశదికరించినది. మరియు “ఆహం విశ్వం భువన మభ్యభవమ్” 
అనుచో జీవుడు “నేను మొతం (పపంచమును వ్యాపించితినని” తనను విభువుగా 
పక టించుకొనినందున జీవాత్మ విభువనియే చెప్పవ లెను కాదా ? 

_ఉత్తరము : ఆత్మ. ఆణువ గువాడెను; ఎందుకనగా ? జీవాత్మ. శరీరము 

నుండి బయలుదేరుటయు పరలోకమునకు వెడలుటయు భూలోక మునకు వచ్చు 

టయు (శుతులయందు [వతిపాదింపంబడుచున్నవి. 

“తేన (పద్యోతే నెష ఆత్మా నిషా_మతి” ఊత్మా_ం౦తి| వతి. 

“మరణ సమయములో బయలువెడలు ఒకానొక ఆవిరితో కూడ ఈ 

జీవుడు శరీరమునుండి నిష్క మించును” 

4s | ఇగ నరా 19 యే వైకే చాస్మా ల్లోకా త్పయంతి చం|దమసమేవ తే గచ్చంతి” గతి 

(శుతి. 

“ఈ లోకమునుండి వెళ్ళినవారందరు మొదట చందలోకమునే పొందు 
దురు” 

“తస్మాల్లోకా త్పునరేత్యన్మై లోకాయ కర్మణి” అగతీి శ్రుతి, 

“చం దాదిలోకముల నుండి మరల భూలోకమునకు స్వకృత కర్మననుభ 

వించుట కె జీవాత్మలు వచ్చువారు” 

జీవుడు విభువు (సర్వవ్యాపకుండు) ఐనచో ఉ(త్కా_ంతి గత్యాగళులు 

సంభ వింపకుండును. 

6 
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ఒకవేళ జీవుడు విభువైనను శరీర వి యోగ రూపమైన ఉ|త్కా-ంతి యేర్చ 

డునని యంగీకరించినను గత్యాగతులు (గమనాగమనములు) మ్మాతము సంభ 

వింప(జాలవని దిగువ స్మూతముతో నిరూపించుచున్న వారు. 

సూ, “స్వాత్మనా చోత్తరయాఃో" 98.21 

ఉత్కాంతి తరువాత నేర్పడు పరలోకగమనము ఇహలోకాగ మనము 

అను వానిని తానే చేయువాడు కావున జీవాత్మ - అణువు కాదగినవాడేను; “మహా 

నజ ఆత్మా” అని చెప్ప(బడిన సందర్భము వర మేళ్యరుని |పకరణమగుటచే జీవా 

త్మను గురించినది కాదని ముందు సూ తమున నిరూపింప(బడును. వ్యాపించుట( 

జేసి సమస్త (పపంచము. జెందియుండుట _ జీవాత్మకు మలము అనబడు ఆవర 

ణము తొలగుటవలన నిజశ క్తిందగు కిరణములతో నిండియుండు ము క్రజీవుని 

విషయమగును కావున జీవాత్మ_ ఆణువగువాడేను; 

మరియొక ఆశంకకు సమాధాన మీ దిగువ సూతము. 

సూ. “నాణు రత|చ్చుతి చ్రే న్నేతరాధికారాత్” 9.8.29 

“స వా ఏష మహా నజ ఆత్మా” “ఆయీ జీవాత్మ. జన్మ లేనివాడు, గొప్ప 

వాడున్ను”* అను (కుతి వాక్యము(బట్టి “బీవుడు అణువు కాజాలడు” అని చెప్ప 

కూడదు. ఎందుకనగా ? *యస్యాను వితః (పతిబుద్ధ ఆత్మా” సర్వజ్ఞుడెన పర 

మేశ్వరుని జీవాత్మ (శ్రవణ మననాదులతో పొంద(జాలును” అనుచో పరమేశ్వరుని 

పక రణము (పారంభింపంబడినది. 

అ శీలి జల్ల సూ. స్వశబ్లోన్మా నాభ్యాం చ” 2.9.28 

“ఏషోఒణు రాత్మా చేతసా వేదితవ్యో, యస్మిన్ పాణ? పంచధా సంవి 

వేశ” “అణువెన జీవుని బుద్దిబలమున గురుతెజగ వలెను. మరియు, ఈ జీవుని 

ఆశయించి పంచవిధ మైన [పాణవాయువు నెలకొనియున్నది” అను (శుతియందు 

జీవుని గురించి అణుశబ్దము పయోగింప(బడినది. మణి యు “ఆర్మాగమాతో 

హ్యవరోఒపి దృష్టః” “అతి స్వల్పమైన (సూచ్యగసన్నిభ) స్వరూపముగల 

మరియొకడు చూడ(బడినాడు” అనుచో జీవుని పరిమాణంబును వక్కా_ణింప( 

బడినది. ఒకానొక వస్తువును అణువుతో సమానమని యుదాహరించి ఆ వస్తు 
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వుందగు కొలతను చూపుట_ఉన్మాన మనంబడును. 

ఐతే జీవుడు అణువై నచో దేహమునంతయు వ్యాపించియుండు బాధ 

ననుభవించుట యెట్టు ఫొసగు నను ఆశంకకు సమాధానముగ నీ సూ[తము నుల్లే 

ఖించినవారు. 

సూ. “అవిరోధ శ్చందనవత్” 9_8.24 

శ్రేగంధపు బిందువు ఒకే [పదేశమునందున్నను శదిరమునంతయు 

వ్యాపించి సుఖమును క లుగంజేయునట్టు జీవాత్మ (హృదయములో నొకచోనుండు 

వాడై నను) శరీరగత మైన సుఖమును దుఃఖము ననుభవించువాడగును. 

మరియొక ఆశంకకు సమాధానము. 

సూ. “అవసితివె శేష్యాదితి చేన్నాభ్యుపగమా దృది హిోర్తి. 8-25 
థి = ద 

(పశ్న : చందనము శరీరమున నొకానొకచోట నుండునది కావున శరీర 

మునంతయు సుఖ పెట్టజాలును. జీవుండట్ల్టు గాక దేహమునందంతట సంచరించు 

వాడగుటచే శరీరగత మైన అనుభవమును పూ ర్రిగా పొందజాలడు గదా? 
ఉత్తరము : జీవాత్మయు శరీరములో “హృది హ్యేష ఆత్మా” “*యో౭౬పి 

విజ్ఞానమయ; (పాణేమ హృద్యం తర్జ్వ్యోతిః పురుషః” అను (శుతి వాక్యముల నను 

సరించి హృదయమున నివసించునని విశదమగుచున్నందున జీవుండు అణువై నను 
శరీరగత సుఖదుఃఖముల ననుభ వింస(జాలునని చెప్పుటలో విరోధ మేమియులేదు.. 

ఇద్ది మతాంతరము. 

స్య్వమతము( జెప్పుచున్న వారు. 

సూ. ''గుణాద్యా ఒ౬ లోకవత్ 9_83_26 

లోకములో ఒకానొక మణి_తన _పకాశముతో చేరువనుండు వస్తువును 

పించి |పకాశింప(జేయునటు బీవుండు-సగుణమగు జానముతో దేహము 
య్యా U యు ఏ ణః 

నంతయు వ్యాపించి సుఖదుఃఖముల ననుభవింప(జాలును. 

జ్ఞానమునకును ఆత్మకును భేదము లేదను ఆశంకకు సమాధాన మీ దిగువ. 

సూ|తము. 
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Va నూ. ““వ్యతిరేకో గంధవ త్తథాహి దర్శయతి” 28-27 
“గంధవతీ పృథివి” అనుచో పృథివికి గంధము గుణముగా నిర్దేశింప(బడి 

నట్టు గుణ మగు జ్ఞానము గుణియగు ఆత్మకన్న వేరయుండును. 

““జూానాత్యేవాయం పుకరుషః”ోతఈ పురుషుడు గు ర్రెరుగుచున్న వాడేను" అను 

శుతియు జ్ఞానమునకును ఆత్మకును వ్యతి రేక కము (భేదమును చూపుచున్నయది. 

సూ. “పృథగుపదేశాత్” 2.8.28 
“న విజ్ఞాతృవిజ్ఞాతే ర్విపరిలోపో విద? తే” అను (కుతి. ఆత్మకన్న జ్ఞానము 

వేరగుటను నిరూపించినది కావున ఆత్మ.నిత్యమైన జ్ఞానము గుణముగా కలవాడని 

తెలియనగును 

ఇట్టు ఆత్మ జ్ఞానగుణము గలవాడగుచో ఆత్మ జ్ఞానమాతమగువాడని 

నిరూపించుట యెట్లు పొసగునను ఆశంకకు దిగువ సూూతమును సమాధానముగా 

చెప్పుచున్న వారు. 

నూ. “తద్గుణసారత్వాత్తు త ద్వ్యపదెశ? (పాజ్జవత్ ” 2౩.20 

ఆత్మ-జ్ఞానగుణ మె సారముగా గలవాడగుట.జేసీ జ్ఞానముగా నిర్దేశింపం 

బడును కాని జ్ఞానమ్మాతమని కాదు. “సత్యం జ్ఞానం”! ఇత్యాది శుతియందు. 

పరమేశ్వరు(డును జ్ఞానము సారముగా గలవాడగుటచే జ్ఞానముగా వక్కాణింప. 

బడినవాడు. అ ట్రై జీవాత్మ విషయమని |గహింపనగును. 

వస్తుతః“సత్యం జ్ఞైనం'' ఆనుచో ఉదా త్తమగు చిత్స్యరముతో నిర్దేశింప(బడు. 

జ్ఞానశబ్దము మత్యర్ధీయమగు ఆచ్ (పత్యయము అంతముగా కలదగుటచే జ్ఞానము 

కలదియను నర్గము గలది యగును. ఐనను జ్ఞానమ్మాతముగా పర్మిగహించుటలో 

ఎట్టి అనుప పతి లేదని పై రీతిని సమర్థింపంబడినది. 

మరియొక ఉపప త్తి( జెప్పుచున్నవారు,. 

సూ. “యావదాత్మ భావిత్యాచ్చ న దోష స్తద్దర్శనాత్" 

2.8.80 
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జ్ఞానము  ఆత్మయుండునంతవరకు నుండునదగుటచే జ్ఞానముతో ఆత్మను 

'వ్యవహరించుటలో దోషమేమియు లేదు. లోకమునందును ఇట్టి వ్యవహారమును 
గాననగును. 

గోత్యము మొదలగునవి స్యరూపానుబంధి ధర్మములగుటడే ఖండితము 

లైన వ్యక్తులయందును నిరూపింప(బడుచున్నవి, కావున జ్ఞానమనెడు ధర్మము 
ఆత్మ స్యరూపము ననువ దించునదగుట జేసి జ్ఞానముగా ఆత్మ ని రేశింపంబడిన 

— 
(టు 

దని భావము. 

జ్ఞానమువలె ఆత్మ స్య|పకాశమగుటబచే జ్ఞానశబ్దముతో వ్యవహరింప(బడు 

చున్నదని సూ తములోని చకారము తెలుపుచున్న యది. 

సుమ పి (గాఢనిద్ర) మొదలగువానియందు జ్ఞానము లోపించును కావున 

జ్ఞానము ఆత్మ యుండువరకు నుండుననుట యెట్లు పాసగు నను ఆశంకకు సమా 

ధాన మీ దిగువ సూ[తము, 

అల సూ. “పుంస్వాదివ త్తస్య సతో౬భివ్యక్తియోగాత్” 2.881 

జ్ఞానము సుమష్తాదులయందు లేదని కాదు, కాని యఖివ్యక మగుట 

లేదు. జ్యాగదాదిదశలలో నభివ్య క్రమగును. ఎట్టన(గా? లోకములో పుం స్వమునకు 
అసాధారణమగు స ప్రమధాతువు బాల్యమునందు కలిగియున్నను యౌవనమున 

నభివ్య క్తమగుటను మనము చూచుచునేయున్నాము. అందువలన జ్ఞానము ఆత్మ 

స్యరూపానుబంధి యనుట సమంజసంబేను. 

ఆత్మ _జ్ఞాతయనియు అణువనియు (పతిపాదించుటకు [పయోజమును చెప్పు 

'చున్నవారు. 

జ నూ. “నిత్యోప లబ్యనుపలబ్లి పసంగో౬ఒన్యతర నియమో 
మ్ టు 

వాన్యథా” 9.8.82 

జీవాత్మ జ్రానమా_తమగునను పక్షమున జీవాత్మయు జ్ఞానంబును నిత్య 

ములగుటచే జ్ఞాన “సంకోచము లేమింజేసి జ్ఞానము జీవాత్మకు ఎల్లకాలము ఉప 

లభ్యము కావలసివచ్చును. ఒక వేళ శరీరములో జ్ఞానముకలిగి బాహ్యమున మనః 
సయోగాదులు లేనిది జ్ఞానము కలు గనివాడు ఆత్మయని యందు రేవి' 'అట్టుగూడ 
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సర్వకాలము జీవునకు శరీర బాహ్యమునందు జ్ఞానము ఆనుపలభ్యము కావలసి 

వచ్చును. ఆగంతుక జ్ఞానమే జీవాత్మయను పక్షమునను పూర్వోక దోషమే. 

సంభవించును. మీవాదమున ఆ త్మలన్నియు సర్యగతములు కావలసివచ్చును. 

గావున జ్ఞాననిమి త్రములగు మనఃసంయోగాదులు సర్వసాధారణములగును. 

ఆదృష్టము(బట్టి మనఃసంయోగము ఏర్పడి స్వజ్ఞానమును కలిగించు నందు రేని. 

అదియు పొసగదు. అదృష్ట హేతువులున్ను సర్వసాధారణము లగుట (జేసి యవ్వి 

ధము చెప్పుటవలన గూడ ఒకానొక నియమము ఏర్పడకుండును. ఇక ఉపలబ్దికి 

ఆనుపలద్దికిని విరోధ ముండుట (జేసి యుపలబ్ది కేగాని అనుపలద్దికే గాని కారణములు: 

సంభవించునని యంగీకరింపక తప్పదు. అట్రైనచో ఏదేనాకదానిని గురించి నియ. 

మము కావలెను. కావున పూర్వో కమగు “సంకోచ వికాసములు గల జ్ఞానము 
గుణముగా గలవాడు అణువగువాడున్ను ఆత్మ యను నంశమే సమీచీనంబై నది. 

ఇ(ట నొక సారాంశము. 

“ఉత్కాంతిగత్యాగతీనాం” “స్వాత్మనా చో తరయోః” అను సూత 

ములయందు వ్యాసభ గవాను(డు జీవునకు అణుత్వమును సాధించి జీవుడు అణు. 

వగునెడ సకల శరీర వ్యాపి యెట్టగునను ఆశంకకు **అవిరోధ శృందనవత్” అను. 

స్మూతమున శరీరై కదేశమునందున్నను చందనబిందువు శరీరమునంతయు. 

వ్యాపించి ఆఫ్హాదింప( జేయునట్టు జీవు(డు హృదయమునందుండువాడై చైతన్య 

గుణము ద్వారా సకలశరీరవ్యాపి కాజాలునని సమాధానము సమర్దింపంుడినది. 

తన్య (జ్ఞానము అగు గుణమునకు గుణియగు జీవాత్మకును భేదము “వృథగు 
పదేశాత్” ఆను సూూతమున వక్కాణింవ(బడినది. విజ్ఞానము గుణమగునెడ “విజ్ఞా 
నం యజ్ఞం తనుతే'' “జ్ఞానము యజ్ఞాది సత్మర్మలను చేయును” అనుచో ఆత్మ 

జ్ఞానా భిన్న ము అను వ్యవహారము ఎట్టు వాసగునను ఆశంకకు సమాధానముగా: 

“తదుణ సారత్వా తద్య్యపదేశః (పాజ్ఞవత్ '' ఆను సూూతము చెప్పబడినది. 

సచాసౌ గుణశ్చ తద్దుణః, తద్దుణః సారో యస్య సః తద్దుణసారః, తస్య 

భావః తదుణసార త్వం, తస్మాత్ తద్య్యపదేశః.జ్ఞానాత్మనా జీవస్య వ్యపదేశః; 
౧ ళో 

జ్ఞానగుణము _ళష్టముగా కలవాడగుట(జేసి జీవుని జ్ఞానముగా “విజ్ఞానం 

యజ్ఞం తనుతే"” ఇత్యాదిని వ్యవహరించినారని స్మూకార్యము, 
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సర్వజ్ఞుడెన పరమాత్మ జ్ఞానగుణము సారముగా కలవాడగుటచే జ్ఞాన 

ముగా ““పజ్ఞానం [(బహ్మ” ఇత్యాది వాక్యములయందు వ్యవహరింపంబడుట 

యు క్రంబేను, కాని జీవండు జ్ఞానము గుణము కలవాడ గుచో జ్ఞానముతో భేదములేని 

వాడను వ్యపదెశమును సమర్దించుట యెట్లను ఆకాంక్షకు సమాధానముగా “నితో 

పలబ్ది” ఇత్యాది సూత్రము (నవ ర్తించినదని తెలియనగును. 

క ర్రరిధికరణము 

జీవాత్మ. జ్ఞాతయనియు అబువనియును వూర్యాధికరణమునందు చెప్పం 

బడినది ఆట్టితజి జీవునకు క రృృత్వము పైౌసగునా లేదా అని సందేహము పొడ 

ముచున్నయది. 

(పశ్న : జీవుడు కూటస్థుడగుట చే కర యెట్టగును? బుద్ధియైనను పకృతి 

యైనను కర్ర కొదగును. బుద్ది లేక (పక్ఫతిందగు క రృృత్వ ధర్మమును జీవుండు 

తనయందారోపించుకొని కరవలె క నంబడుచుండువాడు. అందువలన జీవాత్మకు 

క రృత్వము పొసగుట లేదు గదా? 

ఉత్తరము : : జీవాత్మ కర్ర యగువాడేను. “ఇదం కురు! ఇదం మాకురు!” 

అను కాస్త్రార్థమంతయ జీవునియందే సార్థక మగునది. ఒకవేళ జీవాత్మ కర్త 

కాడందు చేని విధినిషేధ శాస్త్రము విఫలము కావలసి వచ్చును. క ర్రయగువాడే 

కాస్త్రముచే నియోగింవ(బడును. భో క్రయగువాడే కర్త యగును. “శాస్త్రఫలం 

వయో కరి” “ళాస్త్రముచె చెప్పబడు ఐహిక ఆముష్కిక ఫలమంతయు చేయువాని 

యందు ఉపయోగించును” అను న్యాయము ననుసరించి కర్తయగు జీవాత్మయే 
సుఖదుఃఖముల సనుభవించువాడగును. బుద్ది గాని (పకృతి గాని యచేతనములగు 

టచే నవ్వానికి భో కృత్యము సరివడకుండును. మరియు జీవునకు [పబోధము కలి 

గించుట ద్వారా కాస్త్రము | పేరకంబగునది. ఆచేతనములైన బుద్ది పకృతులకు 

[ప్రబోధము కలుగ(జాలదు గదా! భో కయగుటను బోధనీయు(డగుట( జేసియు 

బేవాత్మనే శాస్త్రము నియోగించుచున్న ది. కావున జీవుడే క ర్రయగుట సముచితం 
బగును. ' 

“అసంగో హ్యయం పురుషః” ఆను కుతి వాక్యము _ జ్ఞాన కార్యరూప 

ముగా తానే పరిణమించువాడు జీవాత్మ కాడు. అను అర్థము గలదిగా సమంజసం 
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బగుచున్నయది. “య ఏనం వేత్తి హంతారం” ఇత్యాది స్మృతియు “శరీరము 

నతిికమించియుండు ఆత్మ _ చంపందగినవాడు కాకుండుటచే ఆత్మను చంపుదు 

నను అభిమానము [భమరూవ మైనదను వివరణముతో సార్థకంబగునది, 

సూ. “ఉపాదానా ద్విహారోపదేశాచ్చ” 9.8.84 

“సయథా మహారాజో జానపదాన్ గృహీత్వా స్వే జనపదే యథాకామం 

పరివర్తతే, ఏవ మేవైష ఏతాన్ ప్రాణాన్ గృహీత్వా స్వే శరీరే యథాకామం 

వరివ రతే” “ఒకానొక మహారాజు (పజలను చేరదీసి తన దేశమున స్వేచ్చాను 

సారము విహరించునట్టు జీవాత్మయు ఇందియములను పర్మిగహించి తన శరీర 

ములో స్వప్నము (నిద) నందు యథేష్టము విహరించును” అను పతియందు 
ఇం్యదియ[గహణమను ఉపాదానము, మరియు స్వప్నసంచారమను విహార మున్ను 

ఉపదేశింప(బడినందున ఇట్టి ఉపాదాన విహారములు బుద్దికి గాని (పకృతికి గాని 

సరిపడనందునను జీవాత్మయే క ర్రయగుబాడు. 

బుద్ది పకృతులకు కర్రృృత్వము కలదను పక్షమున బుద్దికి చెప్పంబడు 

క రృృత్వమును దిగువ సూ తమున నిరాకరించుచున్న వారు. 

సూ. “వ్యపదేశాచ్చ కియాయాం, నే, న్ని ర్దేశ విపర్యయః" 

9._కె_రీ ల 

“విజ్ఞానం యజ్ఞం తనుతే” ఇత్యాది శుతియందు యజ్ఞాది|కియల విషయ 

మున విజ్ఞానరూపు డైన జీవాత్మకు క రృృత్వము చెప్ప(బడినందున జీవ (డే కర్ర 

యగువాడు. “ఇట విజ్ఞాన శబ్దము బుద్దింజెప్పును కొని ఆత్మంజెప్పదు” అనుచో 

అట్లు కాదు. విజ్తానళబ్దము బుద్దివాచక మగునెడ "పె [శుతియందు “విజ్ఞానేన” అని 

నిర్రేశము మరియొకవిధముగా నుండవలెను. 

ఇంకనొక [శుతియందు బుద్ది పసంగమున విజ్ఞాన శబ్దమునకు కరణ 

(తృతీయా విభ క్రి నిర్దేశము కనంబడుచున్న యది. “తదేషాం (ప్రాణానాం విజ్ఞా 

నేన ఏక్టాన మాదాయ” “స్వప్నదళ యందు చక్షురాది ఇం[ధియముల(దగు 

(గహణశ కిని బుద్దితో పర్మిగహించును జీవాత్మ” యని (శుత్యర్థము. 

ఇందువలన బుద్ది - కరణ (సాధన) మగుటచే కర్ర కాజాలదని సారాం 

శము, 
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(పకృతి కర్రయను వాదమును దిగువ సూ తముతో నిరాకరించుచున్న 

వారు. 

నూ. “ఉపలబ్దివదనియమః" 2.3.36 

(పకృతి కర్ర యగునెడ నయ్యది సర్వసాధారణ మగుటచే పూర్వో క్ర మైన 

(ఆత్మ సర్య్వ్యగతమగునెడ నదృష్టము మనః సయోగము మొదలగునవియు అంద 

రికిని ఏకరూవములగుటచే నియమము లేనట్టు) ఉపలబ్దికి వలె (పకృతి విషయము 
నను ఫలము(దగు నియమము లేకుండును. 

సూ. “శ క్రి విపర్యయాళత్” 2_8_87 
(పకృతి కర్తయగునెడ “క ర యగునదియే భోక్రయగును” అను నియ 

మము ననుసరించి [పకృతియే కర్మఫలము ననుభవించునది కావలసి వచ్చును. 

కావున జీవాత్మకు గల భో కృత్వళ కి శీ ణించునదగును. 

సూ “సమాధ్యభావాచ్చ”" 2.8.88 

(పకృతి కర్త యగునెడ సమాధియందును (పకృతియె కర్ర కావలసి 

వచ్చును. ఇట్టితజి సమాధియందు |ప్రకృతిపురుషవివేకము గలిగి పురుషుండు 
తనను [పకృతికన్న వేరువానిగా భావింవ(జాలడు గావున సమాధి యనునదియే 

“సిద్ధింవకుండును. 

సూ. యథా చ తక్షోభయథా” 2.89.89 

అత్మ కర్త యగునెడ తన యిష్ట ముండినచో చెయును. లేకున్న చేయ 

'కుండును. వ్మ్యడంగి బాడిస మున్నగు వనిముట్టు చెంత నున్నను స్వకార్యము 

నందు స్వేచ్చ ననుసరించియే [పవ ర్రించును. లేనిచో [పవ ర్రింపడు గదా! బుద్దియే 

ఇచ్చ కలిగినచో [పవ ర్తించుననుట _ సరికాదు. ఇచ్చయనునది చేతనుని ధర్మ 
మగును. అందువలన ఆత్మయే క రయగుననియు బుద్ది గాని (పకృతి గాని కర్తలు 

కాజాలఅవనియు సిద్ధాంతము. 
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పరాయ త్రాఒధికరణము 

సూ. “పరాత్తు త్యచ్చుతెః” 2.8.40 

ఆత్మ. క ర్రయనియు జ్ఞాతయనియు పూర్వాధికరణమునందు |వతిపా 

దింవంబడినది, అట్టి క ర్రృత్వము స్వాధీన మెనదా ? లేక ఈశ్వరాటినమైనదా ఇ 

అని సందేహము, 

(ప్రశ్న : జీవుని కర్తృత్వము స్వాధీనమైనది. అట్టు కానిచో ఇష్టములె 
నట్టియు అనిష్టములైనట్టియు కార్యముల యందు జీవుని (పవ ర్తింపంజేయు పర 

మెశ్వరుండు వైషమ్యము మొదలగు దోషముల గూడినవాడగును. మజియు 

జీవుని పవ ర్రనము ఈశ్వరాదినమగునెడ జీవునికి క రృత్వము లేకుండును. విధి 
నిషేధములు వ్యర్ధములగును. కావున జీవుని _పవృత్రి యంతయు స్వ్యాధీనమైన 
దనియే చెప్పవలెను కాధా? 

ఉత్తరము : జీవుని క రృత్వము పర మేశ్వరుని యధీనమైనది కాని స్వాథీ 
నము కాజాలదు. “య ఆత్మాన మంతరో యమయతి”” “పరమాత్మ జీవాత్మలో 

నుండువాడై జీవాత్మను _(పేరేపించును” అను [ శుతివాక్యంబు _“పె యంశమునే 

సమర్థించుచున్నయది. 

జీవుని శుభాశుభముల యందు (పవ ర్రింప(జేయు పర మేళ్వరునకు వైష 

మ్యాదికము సంభవించుననియు జీవుని గురించి చెవ్ప(బడిన విధినిషేధములు. 

నిరుపయోగములగుననియు చేయబడిన  ఆశంకకు సమాధానమీ దిగువ 

నూ. “కృత [పయత్నా పేక్షస్తు విహిత (పతిషిద్దా వెయ 

ర్ధ్యాదిభ్యః 9.8.41 

బీవుండు తాను పూర్ణ్యజన్మల యందు చేసిన కర్మ (దగు విపాకము ననుస 

రించు స్వేచ్చతో (పవృత్రికిని నివృత్తికిని నిదానములగు పనులయందు [వవ 

ర్రించువాడ గును. (ప్రవృత్తి నివృత్రి హేతువు జీవకృతంబునగు [పయత్నమును 
కనుగొని యట్టి కార్యముల యందు తాననుమతి నిచ్చుట ద్యారా జీవుని (వవ ర్రిం 
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ప(జేయువాడు పరమేళ్వరు(డు కావున “ఇదం కుర్యాత్” “ఇద్దానిని చేయవలెను” 
ఆను విధియు “ఇదం మా కుర్యాత్” “ఇద్దానిని చేయకూడదు” అను నిషేధం 
బును వ్యర్ధములు కాజూలవని పర మేశ్యరు(డు గావించు అనుగహ న్మిగహములు 

మున్నగువాని వలన లేటపడుచున్న యది, 

లోకమున గొప్ప బరువు గల పాషాణము కట్టి మున్నగు వానిని లేపుట 

యందు (పవృత్తుడెన బాలుడు బలవంతుల తోడ్చాటు కలిగియున్నను తన 

[ప్రయత్నము విషయమై చేయటకు చేయకుండుటకును తగియున్న ట్లు జీవుడు 

పర మేశ్వర సహాయు(డైనను తానే విధి నిషేధములకు పాతుడగుచున్న వాడు. 

ఇందువలన పర మేశ్వరుండు జీవుడు గావించు [ప్రయత్నము ననుసరించి పుణ్య 

పాపముల యందు పవ రింపంజేయువాడగుటచే పర మేశ్వరుండు వైషమ్య (పక్ష 

పాత) ము(జెందువాడు కాడని తెలియునది. జీవుండును శుభాశుభ కర్మలయందు 
వూర్యకృతము ననుసరించి స్వతం|తముగా వవ ర్రించువాడగుటచే విధిని షేధ 

ములు మున్న గువాని వై యర్థ్యము సంభవింపదని విశద మెనది. 

జీవుని పూర్వకర్మయు పరమేశ్వరునితో చేయించ(బడిన తత్ వూర్యకర్మ 
ననుసరించిన స్వేచ్చకు లోబడియుండునది కావున నీ కర్మవవాహము అనాది 
యని తెలియునది. 

శాస్త్రీయ విధి(బట్టి ఇష్ట సాధనమని గుర్తించి యట్టి కార్యమునందు (పవ 
ర్రించు జీవునకు సహకరించువాడు మాతము పరమేశ్వరుండగును. కాని రాజు 
భృత్ఫ్యునివలె నియమించువాడు కాడు. ఆందువలననే పర మేశ్యరు(డు అనుమంతయే. 

కాని కారయిత కాడని |శుతి స్మత్యాది [ప్రమాణములు నిర్ణయించినవి,. 

ఆఅంళశాధికరణము 

సూ. “అంశో నానావ్యవదేళా దన్యథా చాపి 

దాశ కిత వాదిత్య మధీయత ఏకే” 2.9.42 

జీవు(డు_నిత్యుడనియు జ్ఞాత యనియు అణు వనియ క ర్రయనియు 

పర మేశ్యరుని సహాయమును కోరు (పవృత్తి గలవాడనియు పూర్వాధికరణముల. 

యందు నిరూపింప(బడినది. 
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అట్టి జీవాత్మ - పర మేశ్యరుడేనా ? లేక పరమేశ్వరుని అంశమా ? అని 

సందేహము. 

(పశ్న : పర మెళ్వరుండే జీవాత్మ యగు నందుము. ఎట్టన(గా ? పరమా 

త్మయే అనేక విధములగు ఉపాధుల సంబంధమున(జేసి జీవభావమును పొందిన 

వాడుగా కనబడును. ఆకాశ మొక్క-టి యెనను ఘటము మొదలగు ఉపాధుల 

వశమున నానావిధము గాను పరిచ్చిన్నము గాను గోచర మగుచుండును కదా ! 

ఇందువలననే | శుతియు “అయమాత్మా బ్రహ్మ” “ఈ జీవాత్మ (బహ్మంబేను” 

అని వక్కాణించుచున్నయది. కావున వరమేశ్వరుండే ఆజ్ఞానవళమున జీవు(డగు 

చున్నవాడు కాదా? 

ఉత్తరము : జీవాత్మ. పరమేశ్వరుని యంశము గలిగిన ఒకానొక మూర్తి 
యని సిద్దాంతము. “అనేన జీవేనా౬ త్మనాఒన్ముపవిశ్య నామరూ పే వ్యాకరవాణి” 
“ఈ జీవాత్మ ద్వారా స్థూల పపంచమున( (ఐవేశించి నామరూపములను [వతివసు 
వునకు ఏర్పరతును.” 

“య ఆత్మని తిష్టన్” “బీవాత్మలో పర మేశ్వరుండు ఉండువాడు” “పృథ 

గాత్తానం ప్రేరితారం చ మత్వా” “తనను, తన్ను ప్రేరేపించు వరమాత్మను వేరుగా 

భావించువాడు ముక్తుండగును.” “మాయాం తు _పకృతిం విద్యా - న్మాయినం తు 

మహేశ్వరమ్, తస్యావయభూతేన._వ్యా వం సర్వమిదం జగత్” “పర మేళ్వరుని 

ఎప్పుడు నెడ బాయనందున మాయయనంబడు ఆదిశ కిని జగత్కారణము (జనని) 

గాను మహేశ్వరుని మాయాధిష్టాతగాను తెలిసికొనవలెను మాయావిశిమ్ణుడైన 
మహేశ్వరుని యంశమగు ప్పరుషునితో సీ జగమంతయు వ్యాపింప(బడినది.” 

ఇత్యాది _శుతులయందు జీవేశరులకు భేదము (నానాత్వము) చెప్పంబడినది. 

“అయమాత్మా బహ్మ” అను వాక్యము ( బట్టి బహ్మ మున కే జీవత్యమని వక్రాణించిన 

యంశము సరి కాదు. మజియు “తత్త మసి” "అయమాత్మా బహ్మ” ఇత్యాది 

శుతులు జీవ బహ్మములకు వ్యావ్యవ్యాపక భావముద్వారా అనన్యత్య (అభిన్నత్వ) 

మును సమర్థించుచున్న యవి. ఇవ్విధమైన అనన్యత్వమును ఆధర్వణికులు “హ్హా 

దాళా._బహ్మ దాసా |బహ్మే మే కితవా ఉత” “బహ్మము జాలరులనియు (బహ్హము 

బం[టోతులనియు (బహ్మము జూదరులనియు” ఇత్యాది [శుతి వాక్యముల(జదువు 

చున్నవారు. ఐతే జీవుడు (బహ్మాంశం బైనను _బహ్మముతో 'వ్యాపింవ(బడి 
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యున్నందున (బహ్మముగా ని రైశింపంబడుట సమంజసంబే నగుచున్నది. లోక 

మున నగ్నితో వ్యాపింపంబడు కాష్టాదిక ము వహ్నిగా వ్యవహరింప( బడినను. 

వహ్ని కాష్టములు భిన్నములుగానే గు ర్రింపంబడుచున్నవి. ఆందువలన జీవుండు 

(బహ్మము(దగు అంశమునయే [బ్రహ్మస్వరూపమును పొందువాడగును. (బహ్మము. 

నశే అజ్ఞానము అవహించి జీవభావ మేర్చడు ననుటయందు బహ్ముశుతులు వికో 

ధించుట మున్నగు దోషములు యనివార్యంబులగును, 

థరీర శరీరిభావము(బట్టి యొకానొక జీవాత్మ “అయం. బాహ్మణః” ఇత్యాది 

వ్యపదేశ ముఃబొందునట్లు “ఆయమాత్మాబహ్మ” అను వ్యవహారంబు నుపపన్నంబే 
ఛా 

యగునని సారాంశము. 

సూ. '“మం|త్రవర్తాత్" 2 లి. 4కి 

“పాదో౬ఒస్య విశ్యాభూతాని'' అను పురుషసూ క్ర వాక్యము జీవుండు 

(బహ్మాంశంబని తేటపజచినది. “మాయాంతు _(పకృతిం విద్యాత్” ఇత్యాద్శిశుతియు 

మాయ. జగ|త్పకృతియనియు, మహే వాశ్వరు(డు మాయావిశిష్టుడ నియు సర్వజగంబు 

మాయా విశిష్ట మహేశ్వరుని యంశంబనియు విశదీకరించినది. 

(ఇట పురుషసూ క్రవచనము మంతాంతరంబు నేకార్గములని తెలిపినందున 

పురుషసూ కంబు శివపరమగునని కోవిదులు గమనింతురుగాత ! [) 

ఏవమాది సందర్భమువలన మాయియగు మహేశ్వరుని యంశలేశంజే 

జీవు(డని [గహింపనగును. 

అల 
సూ. “అపిచ స్మర్యతే” 2 _లి44 

నో ఆత్మా తస్యాషమీ మూ ర్రిః.శిపస్య పరమాత్మనః, 
య లు అబీ 

వ్యాపి కేతరమూర్రీనాం-విశ్వం తస్మా చ్చివాత్మకమ్. 

“పరమాత్మయగు శివుని ఎనిమిదవ మూ ర్రియే జీవాత్మ యగును. అట్టి, 

జీవాత్మ. పృథివ్యాది మూర్తుల నేడిటిని వ్యాపించియుండువాడు కావున విశ్వ 

మంతయు శివమయముగానే భావింపందగినది.” 

అను స్మృతిపమాణమునడేసి శివుని మూర్తిలో నొకభాగము ఆత్మయని. 

గు ర్రెరుగవలెను. 
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సూ. “|పకాశాది వత్తు నైవం పరః” 2.8.45 

జీవుడు బహ్మంశంబై నను ఎట్టి స్వరూపముగ లవాడో ఎట్టి స్వభావము 

గలవాడో అట్టి స్వరూపస్వభావములు పర మెశ్వరునకు ఉండవని తెలియునది. 

ఇతే పర మేశ్యరు(డు సర్వజ్ఞత్వాదులతో కూడినవాడై జీవవిలక్షణు(డగుచున్న వాడు. 

ఎట్టనగా ? పకాశముతో కూడిన మజీ మొదలగువానిలో |పకాశము విశి ష్నైక దేశ మై 

అంశ మగునట్టు (బ్రహ్మము బీవ శరీరుుడగుట(జేసి జీవు(ండు (బహ్మము(దగు 

నంశమగుచున్న వాడు. స్మూతములోని ఆది బ్రమువలన వి శేషణమగుటయే స్వభావ 

ముగా గల జాతిగుణాదులు గహింప(బడుచున్నవి, విశషణములు విశిషైక 

దేశములై విశేష్యము(దగు సంశములగుచున్నందున వి శేష ణవిశేష్యములకు 

స్వరూపము భిన్నంబగుట విరుద్దము కాజాలదు. 

“య ఆత్మని తిష్టన్” ఇత్యాది|శుతులు జీవేశ్వర భిన్నత్వమునే నిరూపించు 

దున్న యవి. 

సూ. “న్మరంతి చ” 2.846 
శో వ్మిగహం దేవదేవస్య-జగదెత చ్చరాచరమ్, 

ఎతమర్థం న జానంతి.వశవః పాశగారవాత్. 

చరులు (తిరుగాడు [పాణులు) అచరములు (స్టిరములగు వృక్షలతాదులు) 

వీనితో నిండియుండు |పపంచము పరమేశ్వరునకు వ్మిగహ (స్వరూప) మగును. 

పశువులు (అజ్ఞానులై న జీవులు) సంసారపాశము(ద గు భారమువలన “పె విషయ 

మును (ప్రపంచము శివాత్మకంబని) గుర్తెరుగకున్నవారు. ఇట్టు చరాచరగత జీవు 
లందరును పరమేశ్వరుని శరీరము అగుటచే జీవు(డు శివాంశమగుననియే విదిత 

మగును. ఇట్టి జీవునితో కూడియుండువాడ గుట(జేసి పరమేశ్వరునకు జీవాత్మకును 
'స్వరూపభేదము అనివార్యంబగుచున్న యది. 

సూ. “అనుజ్ఞాపరిహారౌ దేహసంబంథా జ్ల్యోతిరాదివత్” 2_8.47 

జీవులందరు _[బహ్మాంశములై నను ఒకానొక నికి వేదాధ్యయనాదులయ ౦దు 

అనుజ నాసగుటయు మరియొకని నిషేధించుటయు ఎట్టు ఫొసగు నందురేని 

ద్రాహ్మణాది దేహముల సంబంధమువలన వేదాధ్యయనంబునంద నుజ్జయు తత్పరి 
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హారంబునని తెలియునది. లోకములో ఆగ్ని యొకటే యైనను [శోోతియుని 

యింట నుండు ఆగ్నిహో తము కర్మార్హమగుటయు శ్మళానాగ్ని అనుపయు క్తం 

ఖగుటయు గమనింపదగినవి. 

సూ. “అసంతకతే శ్చావ్యతి రేక ౪” 2_83_48 

సమంతాత్ తతి; సంతతి; అను వ్యుత్ప త్తి(బట్టి సంతతియనగా విభుత్వము 

(వ్యాపించుట) అసంతతి యన(గా అవ్యాపి (అణుత్వము) జీవులు (పతి శరీరము 

నందు భిన్నులై ఆయా శరీరముల యందు అణుస్వరూపముతో కూడినవారై 

వ్యాపించువారు కాకుండుట(బేసి. స్టూలముగా నున్నవాడను కృళించినవాడను సుఖ 

పడువాడను దుఃఖించువాడను (వాహ్మణుడను క్ష్యతియుడను _ అను దేహాభిమా 

నము గలవారై జ్ఞానము సుఖము మున్నగువానిని సమానముగా కలిగియుందురు. 

సారాంశమేమన ? దేహాభిమానము గల జీవులందరికి సణుత్వము సమానమగుట( 
జేసి పరిచ్చిన్నములు సాంసారికములు నగు కాన సుఖాదులు ఏకవిధములె సంకీ 

ర్ధములు (వ్యాపకములు లేక ఒకటితో నొకటి కలిగినవి) కాకుండును. 

ఇట్లు చెప్పుటవలన తేలినదేమన6గా ? పర([బహ్మము నుపాసించుట 

ద్వారా గురుతెజగు జ్ఞానవిశషము వలన దేహాభిమానమును తొలగించుకొని గొప్ప 

వ్యా ప్రి గలవారై “సర్వాత్మకః శివో౬హమ్*” అను పరాహంభావము జెందియుండు 

ము.క పురుషులకు స్వాభావికములైన ఖ్రానాదులు నిరతిశయములు గాను నిత్య 

ములుగాను వ్య కములగుటచే సాంసారికములగు జ్రానాదులకం టె భిన్నములగు 

చున్నవి. 

అజ్ఞా నమువలన ఉపాధి సంబంధము వలనను దైహ్మము జీవభావమును 

పొందునని చెప్ప(బడిన యంశము నరియైనది కాదని దిగువ సూతములతో నిరూ 

పించుచున్నవారు. 

సూ. “ఆభాసా ఏవ చి 2_8_49 

సత్యమైన ఉపాధితో కూడినది (బహ్మంబను పక్షమునను మిథ్యాభూత 

ఉపాధితో కూడినది |బహ్మంబను పక్షమునను [బహ్మమునకు జీవభావమేర్పడు 
ననుటకు చూప(బడిన యుక్తులు ఆభాస మాతములగుచున్న వి, 
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అసత్యోపాధి - అజ్ఞానము, సత్యోపాధి . శరీరాంతః కరణాదికము, ఇట్టి 

యుపాధులు భిన్నములైనను ఒకే [బహ్మము( జెందియుండునవి ఉపాధులు 

భిన్నములైనంత మాతమున (బహ్మము తద్యిశిష్టం బైనను భిన్నము కాజాలదు. 

భోగా[శయములై న ఉపాధులు భిన్నములగుటచే విచ్చితభోగముల ననుభవించు 
[బహ్మ మొక్కటియే యగుటకతన అనేకోపాధిగత జీవచైతన్య భోగములు 
సంకరము(జెందు ననుట తప్పనిసరి యగుచున్నయది. ఇట్లు నానాశరీరగత భోగ 

ములు సంకరములు కావని నిరూపించు యుక్తులన్నియు ఆభాసంబు లగునని 

సారాంశము. 

సూ. “అదృష్టానియమాత్ 25.50 

సత్యములు మిథ్యాభూతములు నగు ఉపాధులతో కూడియుండు |బహ్మ 

మునకే ఆజ్ఞానము ఉపాధియు కావున అజ్ఞాన ఉపాధులతో చేయబడు కర్మలు 

అదృష్టములుగా వరిణమించున వైనను అజ్ఞా నోపాధి విశిష్టము బ్రహ్మ మొక్కటియే 

గావున జీవాత్మలకు అదృష్టములు వేరు వేరుగా ఏర్పడి భోగములు భిన్న భిన్న 
ములుగా నుండునని చెప్పరాదు. అదృష్ట మొక్క-టి కావలసివచ్చును. అట్టితజి 

జీవులకు చిత విచ్చిత అనుభవములు సరిపడకుండును. కావున _బహ్మ జీవాభేద 

పక్షమున భోగ సాంకర్యము అనివార్యంబగునని తెలియునది, 

మజియు 

సూ, ““అభిసంధ్యాదిష్వపి చె వమ్” ౨_ల.51 
అ 

అదృష్ట హేతువులైన సంకల్పానుష్టాన శరీరాదుల వలన భోగసాంకర్యము. 

సంభవింపదందురేని పూర్వోక న్యాయ మే (శరీరాద్యుపాధుల యందు ఉండునది. 

[బహంబొక్క_ టే కావున సంకల్పానుష్టానాదులును ఏకరూపములు కావలసి వచ్చు 

చున్నందున భోగసాంకర్యము తప్పదనుటయే) సరిపడునని భావము. 

సూ. “పదేశా దితి చే ద్నాంతర్భావాత్”” ల2_లి.52 

ఉపాధుల(జెందిన [బహ్మ|పదేశములు భీన్న ములగుటచే భోగవ్యవస్థ 

యేర్పడు నందురేని ఉపాధులు నశించినచో _పదేశములన్నియు ఉపాథులతోనే 
లో పించునవి యగును. అందువలన సత్య మిథ్యోపాధిపరిచ్చిన్న మై [బ్రహ్మము 
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వభావమును పొందుననుట పొసగకుండుటంజేసీ _ జీవుడు |బహ్మాంశంబై 

బహ్మలో వి శేషణమగుటయే స్వభాపముగా కలవాడనుట. సర్వ్మపమాణ యు కి 

సహంబైనదని వివేకము. 

ఇయ్యది 

శ్రీ నీలకంఠ శివాచార్య విరచిత మైన 

బ్రహ్మ మీమాంసా భాష్యము నందు 

రెండవ యధ్యాయము(దగు మూడవ పాదము 

శ్రీ కంఠమణి [ప్రభా మయూఖ మను ఆంధానువాదముతో ముగిసినది 

(శీ నంది కేశ్వర పురాణము 

(మోక్షసా (మాజ్యపథము) 

విష్ణుమతస్థులకు స్మార్తులకును ముఖ్యమగు గరుడపురాణం మాదిరి _ నంది 

కెశ్యరునకు మహేశ్యరు(డు చెప్పినట్టి నంది కేశ్యర పురాణము _ సంస్కృత కోక 

సంకలనముతో, రచనతోడను, తెలుగర్భము తోడను 12 అధ్యాయాలలో నాచే 

వాయ(బడి ముదింప(బడనున్న ది. 

ఇందు జీవాత్మ. మరణ వేదన; అంత్యకాలమున చేయవలసిన దాన ధర్మ 

ములు, యమలోక' భై రవలోకముల వర్గనములు, మృతులై న పాపాత్ములు మార్గ 

మున అనుభవించు బాధలు; నరకయాతనలు; శివమంతమును మ్మాతము స్వీక 
రించినవారికి లభించు మోక్షము; శివలింగధారు లైన మాహేశ్వరులకు లభించు శివ 

సాయుజ్యము; లింగదారుల శివాపచారములు, వాని పరిహారము, భస్మరు.దాక్ష 

మహిమ; సమాధి సంస్కాారావశ్యకత; శివమేధ [పాముఖ్యము; క ర్భృనిరూపణము; ' 

శివనామస్మరణము, శివ పంచాక్షరీమహిమ; శివస్వరూప వర్ణనము; పరమపద 

మన(బడు మోక్ష సా[మాజ్యము(దగు వర్ణనము; సానందోపాఖ్యానము ఇత్యాదులు 

(వాయంబడినవి, వలయువారు_ (గంధసన్మానముగ విరాళం పంపగలరని కోరు 

చున్నాను. 

నిర్మల శంకర శాస్త్ర 

7) 



శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః 

శ్రీ నీలకంఠ భగవత్పాదకృత 

శారీరక |బహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము 

దితీయా ధ్యాయము 

నాలుగవపాదము 

ఆం|ధీకరణము 

(పాణోత్స త్త్యధికరణము 

సూ. “తథా (పాణాః 24-1 

తృతీయ పాదమునందు ఆకాళాది పంచభూతములు పరమాత్మనుండి ఉద 

యించునవి యనియు జీవాత్మ నిత్యుండైనను స్వరూపాన్యథాభావలక్షణము లేని 
కార్యమగుననియు |పసంగవశమున జ్ఞాతృత్య క ర్భృత్యాదులు జీవునకు కలవ 

నియు నిరూపించితిమి. ఇక నిట పంచభూతములకు వలె నిందియములకును 

(బబహ్మమునుండి యుత్పత్రి కలదా? లేక జీవునకు వలె నిత్యత్యమా ? అని సందే 

హము. 

(పశ్న : ఎవ్విధము జీవుండు నిత్యుండగుట(జేసి యత్ప త్తి లేనివాడో అవ్వి 

ధము (తథా) ఇం దియములును (నుతి ప్రమాణము ననుసరించి యుద యము 

లేనివై నిత్యములగుచున్నవి. “అసద్వా ఇద మృగ ఆసీత్" “సృష్టికి(బూ ర్యము 

జగము ఆస దూపము గా నుండెను" “బుషయో వావ తే అగే సదాసన్, తదాహుః, 

కే తే బుషయ ఇతి, ప్రాణా వా బుషయళః” “సృష్టికి మున్ను బుషులుండిరి, 

ఎవరా బుషులన(గా ? బుషులన6(గా ప్రాణములు (ఇం దియములు) అగును” అను 

(శుతులంబట్టి (ప్రాణశబ్దితములైన ఇందియములు (పళయకాలమున కలవని విదిత 
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మగుచున్నందున |పాణములు |బహ్మమునుండి యుదయింపవని. యంగీకరింప 

వలెను కాదా? 

ఉత్తరము : 

అగ నూ. “గౌణ్య సంభ వా త్ర|త్చాక్ _చ్చుతే శ్చ 2.4.2 

సృషికి మున్ను [పాణములు (ఇం దియములు) ఉండజాలవు. పర మేళ్య 

రు(డ్రైతేనో “సదేవ సౌమ్యేద మగ ఆసీక్” అను శుతి ననుసరించి సృష్టి స్థితి 
లయ సర్వకాలములయందుండువాడేను; బుషి శబ్దము (పాణశబ్దంబును పరమే 

శ్వరునే చెప్పునట్టివి. “శివ ఏవ కేవల” అను శుతియు _పశయమున పర మేశ్వ 

రుడొక_ డే నుండువాడని నిర్దారిం చినందున సృష్టిపూర్వ స్థితి గలవిగా చెప్పంబడు 

కబ్దములన్నియు పర మేశ్వరవాచకంబులగునని తెలియునది. పరమేశ్వరు 

డొక్కడే యగుటచే బహువచనము ఎట్టు పొసగునందురేని “బుషయః” “|పాణాః” 

అను బహువచనము పరమేశ్వరు నుద్దేశించియే గౌణముగా పయోగింప( బడినదని 

సమన్యయించుట సముచితంబగును. కావున పర|బహ్మ మే సృష్టికి పూర్వుముండు 

ననియు ఇం దియములుండ(జాలవనియు సిద్ధాంతము. 

మరియొక రీతిగా సమర్థించుచున్నవారు. 

నూ. “తత్పూర్వుకత్వా ద్యాచః" 2.4.8 

సకలచరాచరములకు నామరూపయోగము _ పరమేళ్యరు(డు గావించు 

సృష్టియే పూర్యముగా గలదగును. అట్టిత టి (పాణశబ్దము ఇం దియముల నెట్టు 

చెప్పును ? అనగా. ఏ వస్తువునశై నను నామరూపములు పంచభూతముల వలనను 

ఇం దియముల వలన నేర్పడును కావున సృష్టిక ర్రయే ఆయా జీవుల కర్మలనను 

సరించి నామరూవముల నేర్పరచుటకు వలయు ఆకాశాది పంచభూతములను చక్షు 

రాదీం దియములను పుట్టించునని భావము. కావున (బహ్మమే సకలపూర్వభావి 

యగు ననుట నిర్వివాదమగుచున్న యది. 

స ప్రగత్యధికరణము 

నూ. *సప్రగతే ర్విశేషితత్యా చ్చ” 944 



100 శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము: 

పూర్వాధికరణము నందు బహ్మకార్యములుగా ఏర్పడిన ఇ౦ందియములు 

ఎన్ని యగునని సందేహము. 

మాం గతిమ్” 

“మనోబుద్ది పాహచర్యమున(జేసి ఇందియములు జ్ఞాన శబ్దముతో వ్యవహ 

రింప(బడును. త్వక్ చక్షుః గోత్ర జిహ్వా [ఘాణములను జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు, 

మరియు మనన్సు బుద్ధియ చలింపనివై స్థిరపడు పరిస్థితిని మోక్షసాధనమగు 
యోగముగా చెప్పదురు'” అను శుతియందు ఇం|దియములు ఏడే కలవని బోధ 

పడుచున్నయది. మజియు “సప [పాణాః [పభవంతి" “ఏడు ఇం|దియములు 

సంభవించుచున్న వి.” ఆను (శుతియు ఇం|దియముల(దగు సప్త సంఖ్యనే నిర, 

కింఛినది. 

ఉతరము : 

సూ. హస్తాదయస్తు స్టితేఒతో నై.వమ్” 2.45 
మయి 

ఇం|దియములు ఏడే కాజాలవు. హస్తము మున్నగునవియు ఇం దియము, 

లేను; జీవాత్మ దేహములో నుండగా చక్షుః గో తాదులవలె హసాదులు నువకర 

ణము లగుచున్నవి. ఐతే ఇందియములు పదునొకండని “'దశేమే పురుషే |పాణా 

ఆత్రైకాదశః” అను శుతియు “ఇం దియాణి దశకం చ” అను స్మృతియు విశ 

దీకరించినవి. ఇట (శుతిగతమై న ఆత్మశబ్దము మనోవాచకంబగునది. బుద్ది మొద 
లగునవి మనోవృ త్రి భేదములగుటచే ఇందియములు కాజాలవు. ఐతే పూర్వోక 
(శుతియందు సప్త సంఖ్య. ఇందియములలో ఏడు ముఖ్యములగుటచే ని ర్ధేశింప( 

బడినదని తెలియనగును. కావున నిందియములు వదునొకండు కాని యేడు కాజా 
లవని సారాంశము. 

(సాణాణుత్వాధికరణము 

ఇస 
సూ, “అణవ శ్చ” 9.4.6 
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వదునాక(డుగా నిరూపింపంబడిన ఇం|దియములు విభువులా ? లేక అణు 

'వులా? ఆని సందేహము, 

దేశ్న : చకుస్సు మొదలగు ఇం_దియములు - దూరముగా నుండు వస్తు 

వులను కని పెట్టు సామర్ధ్యము కలిగియుండుట(జేసి విభువులనియే చెప్పవలెను 

కాదా? 

ఉత్తరము: ఇం దియములు ఆణువులగునవియేను; ఎందుకన6గా? “పాణ 

'మనూ త్కామంతం సర్వే పాణా ఆమా త్కామంతి” “శరీరము నుండి న్మష్క 

మించు |పాణవాయువు ననుసరించి ఇం దియములన్నియు బయలుదేరును.” అను 

[శుతి యందు ఇం|దియములకు గమనము వినంబడుటచే విభుత్వము సరిపడకుం 

డును. చక్షురాదీం దియములకు దూరగత వస్తుగ హణ సామర్థ్యము విభుత్వము 

వలన సంభవించుట లేదు. కాని తేజోరూపములగుట చేతను అణువులగుటవలనను 

శీఘగతి గలవగుట(జేసియు ఇందియములు దూరగత వస్తుగహణ సమర్గము 

అగుచున్న వి కావున విభువులు కొజాలవని సిద్దాంతము. 

శి_9ఇ్యాధికరణము 

నూ. “శోష శ 9.4.7 

“పాణ మనూ త్కాామంతం సర్వే [పాణా అనూ త్ర్యామంతి” అను | శతి 

యందు సర్వ|పాణ|శేష్టముగా విన(బడునట్టియు ఐదు తెజ(గుల నుండు స్వరూ 

పము గల యట్టి [పాణవాయువు బ్రహ్మము నుండి ఉదయించునా ? లేదా ? అని 

సందేహము. 

పేళ్న : [పాణవాయువు ఉదయించునది కాదందుము “ఆనీ దవాతమ్” 

"అను నాసదాసీయ సూక్తము _ సృష్టికిమున్ను గూడా పాణవాయువు (దగు వ్యాపా 

రము కలదని చెప్పుచున్న యది. 

ఉత్తరము : [పాణవాయువు గూడ పుట్టుచున్న దనియే చెప్పువారము, “పె 

వాక్యమున గల “ఆసీత్” ఆను శబ్దము (పాణవ్యాపారమును చెప్పుట లేదు. “అవా 

తమ్” ఆను శబ్దము వాయువును విషేధించినందున వస్తువి శేషా పేక్ష లేనట్టి నిరు 
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పాధిక మైన _బహ్మసత్తనే నిరూపించుచున్నయది. కావున (పాణవాయువు అనాది. 

కాదని తెలియనగును, 

(పశ్న : ఐతే పాణవాయువు ఉత్స త్రి గలది యగు గాక ! కాని 

“సామాన్యకరణవృ త్రి తిః, [పాణాద్యవయవాః పంచి” “ఇం[దియముల వ ర్తనము! 

దగు స్వరూపము గలదై |పాణాది పంచవిధములుగ నుండు”నని తంతాంతర 

మున చెప్పంబడినట్టు ఇం దియవృత్తుల కంటెను పంచభూతాంతర్శత వాయువు 

కంటెను భిన్నమైనది కాజాలదు గదా? 

ఉతృరము ; 

నూ. “న వాయుకియె, పృథ గుపదేళాత్” 24ంరీ 

పంచవృత్తులు గల పాణము వాయువు కాజాలదు. మరియు వాయుకార్య 

మగు స్పందనమున్ను కాదు, ఇం దియవృ త్రి రూపంబును కాజాలదు. 

“ఏతస్మా జ్ఞాయతే పాణో.మనః సర్వేం|దియాణి చ, 

ఖం వాయు ర్జ్యోతి రాపః - పృథివీ విశ్వస్య ధారిణీ” 

“పాణము, మనస్సు, ఇం దియములన్నియు, ఆకాశము, వాయువు, 

తేజస్సు, ఉదకము, (పపంచాధారమగు భూమియు పరమాత్మ నుండి ఉదయించు 
నవి.” అను శుతియందు |పాణము వాయువుకం టెను ఇం దియవృత్తి కంటెను 

వేరైనదిగా నిర్దేశింప(బడినది. 

(పాణము వాయుభిన్న మైనను భూతాంతరము కాజాలదని దిగువ సూత 

ముతో నిరూపించుచున్న వారు. 

సూ. “చక్షురాదివత్తు తత్సహశిష్ట్యాదిభ్యః'' 2-49 

పాణవాయువు _ భూతవాయువుకన్న వేరైనను ఆగ్ని మొదలగువానివలె 

భూతాంతరము కొజాలదు, కాని భూతవాయువెే స్వయముగా పర మేశ్వరు నాశ 

యించి దేహధారణ యోగ్యతను పొందునట్టిది. ఇందుకు పమాణము “భర్తా సన్ 

ఉభియమాణో దిభ ర్తి” “ఏకో దేవో బహుధా నివిష్ట “పర మేశ్వరునిచే భరింపం 

బడుచున్నందుననే | ప్రాణవాయువు కార్యకరణ నీమాతమును భరించునదై భర 

యన(బజగుచున్నయది.” 



శౌ9ష్యాధికరణము 1030 

“ముఖ్యపాణ మొక్క. పే యెనను [పాణాపానాది బహువిధముగా నుండు 
నది.” 

“త్వ మేకోఒసి బహూ నను[పవిష్షః” పరమేశ్వరా ? సీవు ఒక్కడ వైన 

ననేకుల( | బవేశించిన వాడ వు.” 

పాణానాం గంధి రసి రుదో మా విశాంతకః” (శు. 

“పరమేశ్వరా ? |పాణము అపానము మొదలగువాని వృత్తులను నెలకొలుపు 

వాడవై నాలో [వవెశించుము ! [పాణాంతకుడవు మాతము కావలదని పార్థించు 

చున్నాను.” 

న [పాణెన నాపానెన _ మరో బీవతి కశ్చన, ఇత రేణ తు జీవంతి _ 

యస్మి న్నేతా వుప్నాశితా” శు. 

“మానవు(డు (1పాణిమ్మాతము) [పాణవాయివుతోడ అపానవాయువుతో 

డను జీవించువాడు కాడు, కాని |పాణాపానములు ఎవని నాశ్రయించి యుండునో 

అట్టి పర మేశ్వరుని వలననే దితుకువాడు.'' 

ఐతే ఈ ప్రాణవాయువు “ఆథ యోఒయం ముఖ్యపాణః” ఇత్యాది (పాణ 

సంవాదము మున్నగుచో చక్షురాదులతో కూడ నుపకరణముగా నుపదేశింపం 

బడుటచేతను ఇందియములతో సమానముగా నుపకరించుటలో ముఖ్యమగుట 

మొదలగు కారణముల వలనను చక్షురాదులవలె జీవాత్మకు నుపకరణ మగువాడు, 

సూ. “అకరణత్వాచ్చ న దోష స్తథా హి దర్శయతి” 2-4-10 

జీవునకు ఉపకారము కాదను దోషము (పాణవాయువునందు (పవ ర్రింపదు. 

ఎందుకన(గా ? |పాణసంవాదమునందు “యస్మి న్నుుత్కాంతే ఇదం శరీరం 

పాపిష్టతర మివ దృశ్యతే స వః (శ్రేష్షః” “ప్రాణవాయువు న్నిష్కమించినవుడు 
ఈ శరీరము మిక్కిలి మలినముగా కనబడును కావున (పాణము (శేష్టమైనది.” 

అను |శుతియే దేహేందియాదులు శిధిలములు కాకుండుటకు కారణము (పాణ 

వాయువని నిరూపించుచున్నయది. బతే ఈ సందర్భమున శరీరములో వాక్కు 
మొదలగునవి లోపించినను [ప్రాణవాయువు ఉన్నచో దేహము ఇం|దియములు 
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నుండుననియు [పాణము గతించినయెడల దే హేందియాదులు శీణించుననియు 

ముఖ్యముగా గమనింపవలెను. 

సూ. “పంచవృత్తి ర్మనోవ ద్వ్యపదిశ్యతె”' 2.4.11 

ప్రాణ మొక్కటియే తన వృత్తు లైదిటితో పాణ అపా వాది సంజ్ఞా భేద 

మును పొందునట్టిది. మనస్సు కామ సంకల్పాది రూపములు కలిగియున్నను ఏక 

మైనట్టు నొకే [పాణము భూతవాయుసు కంటెను ఇంద్రియముల యొక. 

వృ త్తికన్నను వేరై నదై జీవోవకారకమగునది యని సారాంశము. 

ముఖ్య పాణాణుత్యాధికరణము 

అట సూ. “అణు శృ” 2.419 
ఐదు విధముల నుండు ఈ [ప్రాణవాయువు - ఇందియములవలె నణు 

వగునా ? లేక విభువగునా ? అని సందేహము. 

(ప్రశ్న : [పాణవాయువు అణుపు కాదు. “సమః ప్లుషిణా సమో మళ కేన 

సమో నాగేన సమ వఏభిన్త్రభి ర్లోకెః సమో౭నేన సర్వేణ” ““ పాణవాయువు దోమ 

తోడను ఏనుగ తోడను సమానమైనది. మరియు నీ మూడులోకములు (పాణ 

వాయువు నొకే పరిమాణము (కొలత) గలవి యగును. ఇంక సీ [బహ్మాండమంత 

టితో సరిదూగునది [పాణవాయువేను”” 

“పాణ సర్వం (సతిష్టితమ్”' “చరాచర మంతయు |పాణవాయువు నందు 

నెలకొనియున్నది” “సర్వం హీదం (పాణేనావృతమ్” “జగంబంతయు [పాణ 

వాయువుతో కప్ప(బడియున్నది”అను (శుతులంబట్టి (పాణవాయువు సర్వంబు నది 

ష్టించియుండునదని తెలియుచున్నందున |పాణము విభువగుచున్నది కాదా ? 

ఉత్తరము : [పాణము అణువేను; “వాణమనూ(త్కామంతమ్” అను (శుతి 

యందు జీవాత్మ ననుసరించి పాణవాయువు నిష్క-_మించునని చెప్ప(బడుటచే 

ప్రాణవాయువు గమనము (గతి) కలదని విశదమగుట.జేసి అణువగునదియేను; 

ఐతే హిరణ్యగర్భుని [పాణము సృష్టిప్రారంభమున దైవచోదితమగుటచే విభువు 

కాజాలును కాని (పతి జీవాత్మ(దగు [పాణము మ్మాతము వ్యష్టిరూపమగుట కతన 
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విభువు (వ్యాపీ)కాజాల దనియు ఐదు తెజ(గుల నుండునదై నను అణువే యనియు 

సిద్దాంతము. 

జ్యోతిరాద్యధిషానాధికరణము 
© 

నూ. జ్యోతిరాద్యధిష్థానం తు తదామననాత్ [పాణవతా 

కబ్దాత్ " వశీ. 1 లి 

ఈ సంర్భమున “ఆదిత్య శ్వక్షు ర్ఫూత్యా౭.కిణీ (పావిశత్” సూర్యుండు 

.న్మేతరూపమె కన్నులలో (పవేశించెను” ఇత్యాది శుతిని న్నెతములు మున్నగు 
వానిపై సూర్యాదుల యధిష్టానము వినంబడుచున్నయది. మరియు “ఏవ మేవైష 

ఏతాన్ |పాణాన్ గృహీత్వా స్వే శరీరే యథాకామం పరివ రతే” “జీవాత్మ ఇంది 

యముల నన్నిటిని కైవసము జేసికొని తన శరీరమునందు యథేచ్చగా విహ 
రించును” అను |కుతియందు జీవు(డు రూపాదులను (గహించుటకు చక్షురాదుల 

నధిష్టించియుండునని నిరూపింపంబడినది కావున సూర్యాదులు గాని జీవాత్మగాని 

ఇం్యదియముల నధిష్టించి యుండుట స్వతంతమైనదా ? లేక పర మెళ్వరాధీన 

మెనదా ? అని సందేహము. 

వశ్న: “ఆదిత్య శతు ర్ఫూత్యా౭ కిణీ | పావిశ్లత్” ఇత్యాది (శుతుల 

యందు సూర్యాదులకు స్వతం్యతభావము వినంబడుటచేతను పర మెశ్వరునివలె 
.సూర్యాదిదేవతలు ఆరాధింపంబడుచు కామ్య ఫల్మవదులగుట వలనను *“పరాత్తు 

తచ్చుతే:” ఆను సూ[తమున చూపబడిన వరాధీనత్యము మనుష్యుల విషయ 

మగుట(జేసియు చక్షురాదీం[దియములను సూర్యాదులు అధిష్టించియుండుట స్యతం 

త మెనదనియు పరమేశ్వరాధీనమైనది కాదనియు చెప్పవలెను కాదా? 

ఉతరము : సూర్యుడు మొదలగువారు నేతము మున్నగు ఇందియముల( 

బవేశించి యుండుట పరమేశ్వరుని యధీనమైనది. ఎందుకనగా? “య ఆదిత్య 
మంతరో యమయతి” “య ఆత్మాన మంతరో యమయతి” “సూర్యునిలో నుండు 

వాడై సూర్యుని _పేరేపించువాడు పరమాత్మ” ““పరమేశ్యరు(డు జీవాంతర్యామి 

యై జీవాత్మను నియమించును.” ఇత్యాది శ్రుతులు  సూర్యాది దేవతల పవ 

ర్రనము జీవుని విషయభోగాది స్థితియు పరమేశ్వరుని సంకల్పము ననుసరించి 
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ండునని విశదవఅచుచున్నందున జీవాత్మ ఆదిత్యాదులును ఇం|దియముల 

రించియుండుట పర మేశ్వరుని యధీనమగునదియే నని తెలియవలెను. 

సూ. “తస్య చ నిత్యత్వాత్ ” 2 శీ మేడ 

“స్ప ఈకోజస్య జగతో నిత్య మేవ" “ఈ జగమును పర మేశ్వరుండు 

ంచుట నిత్యంబైనదే” ఇత్యాది (శతి (పమాణము(బట్టియు సూర్యబీవాదుల. 

దియాధిష్టానము పరమేశ్వరాయ త్తంబైనదియే యని ధృవపడుచున్నయది. 

త ఇం|దియాధికరణము 

నూ. “త ఇం దియాణి తద్య్యపదేశా దన్యత్ర (ైష్టాత్” 2_4_15 

ముఖ్య (పాణమున కంటె వేరైన ఇం ద్రియములయందు ఇం|దియములు అను. 

$ ముండుట.బేసీ ఇ౦[దియములు (పాణభిన్నము లైనవియే యని సూతా 

ఏం 

పూర్వోక్త్రములగు వాగాది ఇందియములు _ (పాణవాయువు(దగు పంచ 

ఏలకన్న వేరై నవా కావా అని సందేహము. 

[పశ్న * ఇందియములు ముఖ్య (పాణవృత్తులనియ చెప్పనగును. “ఏత 

క సర్వే రూప మభవన్” “ఇం[దియములన్నియు, ముఖ్య [పాణము(దగు 

ప మగునవి” ఇత్యాది (శుతి(బట్టి ఇం|దియములు [పాణరూపముగలవి యగు 

తెలియనగును. ఎందుకన(గా ? వాక్కుమున్నగు ఇందియములు లోపించు. 

ఇము సంభవించినపుడు పాణము పోయినదను వ్యవహారమును లోకమున 

ఏచున్నాము. కావున ఇందియములు [పాణభిన్నములు కాజాలవు గదా! 

ఉతరము : ముఖ్యస్రాణమునం బె నిరదియములు వేరై నవి. “ఇం దియాణి 

కంచ” “పదునొకండు ఇందియములు” అను వ్యవహారము [పాణభిన్నము 

ఇం| ది యముల నుద్దేశించియె గావింప(బడినదని సిద్దాంతము. 

సూ. “భేద్మశుతే ర్వైలక్షణ్యాచ్చ” 2.4.16 

“ఏతస్మా జ్ఞాయతే (పాణో మనః సర్వేందియాణి చ” “పరమాత్మ వలన 

)1వాయున మనసూ. ఇం|దియములనియు పటుచున* వో అను |।కుతి, 



త ఇందియ సంజామూరికు హ్యధికరణములు 10:7 
సే ఖా రా జాని 

యందు [ప్రాణము ఇం|దియములు వేరువేరుగా నుదయించుటను గాననగును. 
మరణసమయమున ఇం[దియములు లోపించినను |పాణవాయువు కొంత తడవు 

దనుక నుపరమింప కుండుట గానంబడుచున్నందున (పాణవృత్తులకన్న నింది 

యములు భిన్నము (విలక్షణము)లైనవియే యని | గహింపనగును. 

సంజ్ఞామూ రికు ప్యధిక రణము 
అలల ల అలవి 

నూ. “సంజ్ఞామూర్తి కపి స్తు (తివృతు్కు-ర్వుత ఉపదేశాత్"” 

2_4_.17 

ఆకాశాది పంచభూతముల నధిష్టించియుండు సదాశివ మహేశ్వర రుద 

విష్ణు_[బహ్మలతో గూడ పృథివ్యప్ తేజోవాయ్వాకాశములు పర మేశ్వరుని వలన. 

జనించునవి యని పూర్వము చప్పంబడినది, కావున పంచభూతములు (_బహ్మాది. 

పంచమూరులును సంభవించిన పిదప ఇందాది దేవతలకు నామరూపాదులు 

ఏర్పడుట - మూలకారణమగు పరమేశ్వరుని వలననా లేక నితరులవలననా అని. 

సందేహము. 

వళ్న: ఇట్లుండగా “త తేజ ఐఎక్షత, బహు స్యాం [పజాయేయేతి , తద 

పో౬ఒసృృజత” “తేజస్సు అనేకముగా నగుదు నని విచారించి యుదకమును పుట్టిం 

చెను” అను (శుతివలన తేజస్సునందభిమానము గల రుదు(డు నీటి నుదయింపC 

జేసి యవ్వానియందు తన సంకల్పమను వీర్యమును నెలకొలుపుననియు ఆయుద 

కములలో సత్యగుణసంపన్నుడైన మహావిష్ణువు ఆవిర్భవించుననియు తెలియు. 

చున్నది. మజియు 

“ఆపో నారా నరో రుద్రః"  “ఉదకములు నారము లనంబడును.. 

ర్ముదుండు నరుండనంబఅగును”అను |శుతి(బట్టి రుదునివలన(బుట్టిన జలత త్యమే. 

స్థానముగా గలిగియుండుట.జేసి విష్ణువు నారాయణు(డను సంజ్ఞ కలవాడయ్యెనని 

గమనింప నగును. “తా ఆప ఐక్షంత” “తా అన్న మస్ఫజంత” “ఉదకములు 

విచారించి భూమిం జనింప(జేసినవి” అను కుతి ననుసరించి జలాభిమానియగు 

నారాయణు(డు అన్న శబ్దముతో చెప్పబడు పృథి విని సృజించెనని తెలియనగును. 

ఆగే నంగగామున వడికి తతంగూవమగు పొరణు గరు మెన ఆంగమునందు 
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సము ద మధ్యమున హిరణ్యగర్భుండనంబడు (బహ్మ దేవుండు, విష్ణళబ్దవాచ్యుడైన 

దేవేందుడు తదితరులు అగ్నాాదులు నుదయించిరని దిగువ _శుతియందు గాన 

నగును. 

“అండం హిరణ్మ్యయం మిధ్యేసము[దం రుదస్య వీర్యాత్ [ప్రథమం సంబ 

భూవ, తస్మిన్ (బహ్మా విష్ణు ర్దాతో జాత వేదాః (శుతి. 

ఇప్భిషయమునే మనుస్మృతి దిగువవిధముగా సమర్థించినది. 

లో అప ఏవ ససర్షాదొౌ- తాసు వీర్య మవాసృజత్ | 

తదండ మభవ దైెమం-సహ్మసాంశు సమ పభమ్ / 

క స హా? _-సరగలళోక పితామహః | తస్మిన్ జజై స్వయం |బహ్మా-స 6లో పీ 

ఆపో నారా ఇతి (పోకా-ఆపోవై నరనూనవః ॥ 

అయనం తస్య తా యస్మాత్-తతో నారాయణః స్మృతః ! 

నారాయణః పరో౬వ్యకా-దవ్యకా దండసంభవః 

“ర్ముదుండు మొదట ఉదకములనే పుట్టించి యవ్వానియందు తన వీర్య 

(సంకల్ప) మును విడనాడినందున అట్టిది సూర్యునివ లె (పకాశించు హిరణ్మయ 

మెన అండముగా పరిణమించినది. సర్వలోక పితామహు(డైన |బహ్మ దేవు(డు 
స్వయముగా (ఇతర వస్తువుల తోడ్చాటు లేకుండ) ఆండమునందు జనించెను.'' 

“ఉదకములు నరుండనంబడు ర్నుదునిచే పుట్టింప(బడినందున నారములన. 

బడుననియు, ఇట్టి నారము (ఉదకము)లు ఆశయముగా క లవాడగుట(జేసీ హరి 

నారాయణు(డ య్యెననియు ఇట్టి నారాయణుడు తన యుద్దేశమన(బడు అవ్య క్రము 

కన్న నతీతుండనియు అట్టి యవ్య కము నుండి |బహ్మాండము సంభ ఏం చెననియ 

పాణులందరును స ప్రద్వీపములు గల భూమియు |దహ్మాండములోనివారేె 

యనియు తెలియవలెను.” 

ఇందుకు పురాణ పమాణము. 

లో రుద సంజ్ఞస్య దెవస్య- రూ పే మూర్తిః (పజాయతే | 

తేన క్షప్తం రే వీర్యం-పరం మూ ర్త్యభిమానినా [1 



తదండ మభవ ద్వీర్యం-సహ్మస కిరణ పభమ్ | 

విష్ణు స్త (తావిశళ తాకశా.న్మమ శక్తీ సు వెభవాత్ ॥ 

పున ర్నారాయణాఖ్యాం మే-నియోగా (త్చాప్తవా నసొ । 

ఇమం చోదాహరం త్య|త-క్ కోకం నారాయణం | (పతి ॥ 

ఆవః సూక్షో రసో జైయో_రసో నార; (పకి ర్రితః | 

నరజాత స్తతో | బహ్మా-నరః సాక్షా చ్చివః స్మృతః ॥ 

నార మస్యాయనం (పో క్రం_తేన నారాయణః స్మృతః | 

[బహ్మాపి నరశార్దూల-గంధమూ ర్తిం సమావిశత్ ॥ 

“రుదు(డను "పేరు గల దేవునికి ఒకానొక స్వరూపమేర్చ డెను, అట్టి 

మూ ర్రియందభిమానముగల రదు(డు రసము (ఉదకము) నందు విడనాడిస 

వీర్యము సూర్య్మ్యపకాశము గల యండముగా పరిణమించివది. పర మెళ్వరుని 

శాసనశ క్రిందగు మహిమవలన విష్ణువు ఆ యండమునం (బవేశించెను. పిదప పర 

మేశ్యరుని ఆజ్ఞ(జేసి నారాయణు(డను పేరు గలిగియుండు విష్ణువు నుద్దేశించి 

రావిదులు దిగువవిధము చెప్పుచున్నారు. 

“ఉదకము సూక్ష్మరసమనియు రసము నరుని (రుదున్విచే పుట్టింప(బడి 

నందున నార మన(బడుననియు నరుడు (రుదు(డు) నారాయణుని ద్యారా 

(బహ్మను పుట్టించెననియు నరుండు సాక్షాత్తు శివుడే కాని మరియొకడు కాడనియు 

ఇట్టి నారము ఆయనముగా కలవాడగుటచ్చే విష్ణువు నారాయణుండయ్యె ననియు 

(బహ్మదేవు౦డును శివశాసనవశమున పృథివ్యభిమానము గల స్వరూపము గలవా 

డయ్యు ననియు (గహింపనగును. ఇట్టిత టి 

“వేదేన రూపే వ్యాకరోత్, సతాసతీ |పజావతి$'' “ బహ్మ దేవుండు వేదము 

నాధారముగా గొని సదసదూపములను సృజించెను” ఇత్యాది (శుతి ననుసరించి 

అండాంతర్వ ర్రియగు హిరణ్యగర్భు. డైనను “అద్భ్యః సంభూత; పృధివై కరసాచ్చ” 

“రసాత్మక ములగు ఉదకముల వలన భూమ్యాది సృష్టికొరకు నారాయణు(డు 

[పాదుర్చవించెను” ఇత్యాది (శుతింబట్టి నారాయణుం డైనను అండములోని దేవ 

మానవాదులకు నామరూపముల నేర్పర చువాడు కావలసియుండును. కాని |బహ్మాం 
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డము మున్న గువాని నత్మికమించియుండు పర మేశ్వరుండు నామరూప క ర్ర-కాజా 
అడు గదా! 

ఉత్తరము : ఇంతవరకు నిరూపింప(బడిన సృష్టిక్రమము సరియైనది 

కాదు. ఎందుకన(గా? “సదేవ సౌమ్యేద మగ ఆసీ దేకమేవాద్వితీయమ్” “తదై 
క్షత బహు స్యాం |వజాయెయేతి”' “త త్రేజోఓసృజత” “సౌమ్యుడా సృష్టికిమున్ను 
ఈ జగమంతయు సదాత్మకమై రెండవది లేనిదై ఏకరూపముగానే యుండెను.” 
“అట్టి [బహ్మము _పళయానంతరము ఆనేకము నగుదునని విచారించిను"” 

“బ్రహ్మము తేజస్సును పుట్టించెను” ఇత్యాది శ్రుతి _పమాణమున సచ్చబ్దముతో 

చెప్పబడు |బహ్మమె పంచభూతములకు కారణమగునని విదితమగుచున్న యది. 

ఇట్టు చెప్పుటవలన సృష్టిలో తేజస్సు మొదటిదను నంశము సరియైనది 

కాదని తేటపడినది. 

ఆకాశము మొదలుకొని పృథివివర కు సదాశివుడు మున్నగు సంజ్ఞా 

రూపములతో పూర్యపూర్యకారణమగు (బ్రహ్మము (శివుండు ఉతరో తరకార్య 

మును సృజించునని “తదై క్షత” “త త్రేజ ఐక్ష్షతి” “తా అవ ఐక్షంత” అను 

(శుతివాక్యములవలన తెలియుచున్నయది. 

“హంతాహ మిమా స్తిసో దేవతా, అనేన జీవేనాఒ౬ఒత్మనాను |పవిశ్య 

నామరూ పే వ్యాక రవాణీతి, తాసాం (తివృతం (తివృత మేకై కాం కరవాణి” 

[చుతి. 

“ఓయీ ? ఈ (బహ్మావిష్ణుర్నుదులను మువ్వురు దేవతలు నేనేను ; మరియు 
సీ (బహ్మవిష్షురుదరూప జీవుని ద్వారా (బహ్మాండమునందు (పవేశించి సమస్త 

ప్రాణిపర్లమునకు నామరూ పముల నేర్పణచువాడను, ఐతే (బహ్మవిమ్ణుకు దుల చే 

నధిష్టింప( బడు పృథివీ జల తేజస్సులలో నొకొ_క త త్ర్యమును తదితర త త 

ద్యయముతో కలిపి మూడిటిని మూడుకలవిగా నొనరింతును. ఒకొక తత్వ 
మున మరిరెండు ముఖ్యములు కాకుండుటచేతను ఒకటి మ్మాతము ముఖ్యమగుట( 

జేసియు ఆయా తత్వములు ఆయా సంజ్ఞలతో నేర్పడినవనియు తెలియనగును. 

ఇట్లు (తివృత్క రణము (ఒక్క-దానిలో రెంటిని కలుపుట)ను గావించు 
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(బ్రహ్మమే చతుర్ముఖాది దేవతల ద్యారా నామరూపముల నేర్పరచునని చెప్పుట 

'సమంజసంబగుచున్న యది 

వాయువు మొదలగు రూవములును పరమ్శ్యరునివే యగుచున్నవి. 
[(తివృత్క్మరణ మైతేనో కేవలము చతుర్ముఖునకు నశక్యంబగునది. తేజస్సు, ఉద 

కము, పృథివి అనునవి పరమేశ్వరునిచే కలుప(బడిన తరువాతనే |బ హ్మాండము 
ఏర్పడునట్టిది. త్రివృత్కరణము పిదపనే ఆట్టి బహ్మాండమున చతుర్ముఖాదులు 
సంభవించువారు. 

ఇందుకు పూర్వో క మెన “ఆండం హిరణ్మయం మధ్యేసము[దం రుదస్య 

వీర్యా [త్పథమం సంబభూవ, తత హ్మో విష్ణు ర్ధాతో జాతవేదడాః" అను [శుతియు 

1పబల్మ్యపమాణమగునది. 

పశ్న : ఓయీ? (తీవృత్ కరణమునకు కేవలము చతుర్ముఖ [బ్రహ్మయే 

కర యగును. ఎట్టన(గా ? అండము పుట్టిన పిదప చతుర్ముఖునిచే జనింప 

జేయ(బడిన |పాణులలో _తివృత్కరణము(దగు విధానమును దిగువ |శుతియందు 

గాననగును. 

“యథా ఖలు సౌ మ్యేమా స్తిసో దేవతాః పురుషం _ప్రావ్య (తివృత్, 

[తివృదేకై కా భవతి, తన్మే విజానీహీతి; అన్న మసితం ,తేధా విధీయతే, తస్య 

యః స్థవిష్ణోధాతు స్తత్చురీషం భవతి, యో మధ్యమ సన్మాంసం, యోఒణిష్ట 

సన్మనః” 

సౌమ్యుడా ? ద్రహ్మవిష్ణరుదులన(బడు మువ్వురు దేవతలు పృథివీజల 

తేజస్సుల ద్వారా [పాణిశరీరమున, [బవేశించి యొక్కొక దానిని మూడుమూడు 
విధములుగదేయు నంశమును నా వలన. దెలిసికొనుము |! 

భుజింప(బడిన ఆన్నము మువ్యిధముగా పరిణమింపంజేయ (బడును. ఎట్ట 

నగా ? ఆహారము(దగు స్టూలబాగము మలంబగును, మధ్యమ భా గము మాంసం 

బగును, సూక్మభాగము మనస్బగును.” 

ఉతరము : 



112 శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము. 

సూ. “మాంసాది భౌమం యథా శబ్ద మితరయో శ్చ 9.418 

“అన్న మసితం [తేధా విధీయతే” ఇత్యాది సందర్భమున చూపబడిన 
(తివృత్ కరణము అన(గా ? |బహ్మాండములో |పాణులు భుజించు అన్నము 

మున్నగునవి పరిణమించు విధానము పూర్వోకమెన పృథివ్యప్ తేజస్సుల (తివృత్ 

కరణమునక న్న భిన్న ంజైనదేను : అఆట్టుకానియెడ ల భు క్రమైన అన్నము పరిణ 

మించుటలో పురీషమునకన్న మాంసమనస్సులు సూక్కంబులగుట( జేసి పృథివీ 

సంబంధములేనివై జలతేజః సంబంధము కలవి కావలసివచ్చును. అ బైనచో 

“అన్నమసితం [తేధా” అనుచో చెప్పంబడిన పృథివీ |తివిధభావము(దగు నుప 

_కమము; “అన్నమయం హి సౌమ్య మనః” అనుచో తెలుపబడిన మనస్సుందగు 

భౌమత్యంబును విరోధించును. మజియు పృథివీ భిన్నములగు జలతేజస్సులు తి 

విధములగుటయు విరుద్దంబగునది. 

కావున పురీషమువలె మాంసము మనస్సున్ను భ'మంబులనియు మూతను 

వలె రక్తము [పాణవాయువున్ను జలసంబంధములనియు అస్టి (ఎముక) పఠతె 

మజ్జావాకులు తేజః సంబంధము గలవనియు |గహింపనగును. 

[ప్రశ్న : ఓయీ ? (బహ్మాండోద యమునకం'టె ముందు తేజోజలభూములు 

[లివృత్కృతములగుచో (పతిభూతము (పృథివ్యాదికము) మువ్విధమగు నెడల 

[బహ్మాండము ఏర్పడిన తరువాత గూడా భూమియనియు జలమనియు తేజస్సృ 

నియు వ్యవహరించుట యెట్లు పొసగును ? 

ఉత్తరము : 

సూ “వై శేష్యాత్తు తద్వాద స్తద్వాదః” 2_4_19 

పృథివిలో భూభాగము సగము జల తేజస్సులు మిగతా సగమగుట(ెేసి 

పృథివియనియు అటులే జలమనియు తేజస్సనియు వ్యవహారము గావింపబడు 

చున్నయది. 

అందువలన పరమేశ్వరుడే (తివృత్ కరణము(గావించువాడనియు 

(తివృత్ కృతములై న తేజోజల భూములే నేర్పడు (బహ్మాండమున రుదనారా 

యణ చతుర్ముఖుల ద్వారా సకలచరాచరమునకు నామరూపములను కల్పించు 



ఆంశాధిక రణము 118 

వాడు శివుడే నసియు (పతిపాదించుట సకల (పమాణయు క్రి సమ్మతమై సమంజసం 

బగుచున్నయది. 

ఇయ్యది 

శ్రీ నీలకంఠ శివాచార్య విరచితంబై న 

(బహ్మమీమాంసాసూ,త భాష్యమునందు 

రెండవ యధ్యాయము(దగు నాలుగవ పాదము 

శ్రీకంఠమణి |పభామయూఖంబను ఆంధానువాదముతో 

ద్వితీయాధ్యాయము సర్యంబు సమాపము 

సారాంశము 

ఈ రెండవ ఆధ్యాయమున నాలుగు పాదములయందు. పకృతి జగత్కా 
రణమను క పిలసాంఖ్యవాదము(దగు నిరాకరణము, హిరణ్యగర్భ పోక్తమగు 

పధానకారణవాదము(దగు నిరాకరణము, _పపంచమునకు (బహ్మమే నిమిత 

కారణము ఉపాదానకారణంబగునని నిరూపించుటయు, పర మేశ్వరుండు సర్వ 

స్వతంతుండగుటచే జగమును లీలార్థము సృజించుననుటయు, అణుకారణవాద మును 

నిరాకరించుటయు, బౌద్దుల విజ్ఞాన కణికళూన్య వాదములను నిరాకరించుటయు, 

జైనుల కరీరపరిమాణజీవస్థితి వాదమును ఖండించుటయు, పాశుపతుల కేవల 

నిమిత్తకారణ వాదమును (తోసి పుచ్చుటద్వారా శివాగమ పామాణ్యమును నిరూ 

పించుటయు, పాంచర్మాతుల జీవోత్స త్తివాదమును నిరాకరించుటయు, ఆకాశాది 

పంచభూతములు, ద శేం దియములు, పంచ|పాణములు, మనోబుద్ద్యాది అంత: 

కరణము, (బహ్మ విష్ణు రుద మహేశ్వర సదాశివులును పర మేశ్వరునివలననే 

ఆవిర్భవించున వి (వారు) అని సిద్దాంతపణజచుటయు తదితర ముఖ్యాంశములను 

విశదపజచుటయు (పశ్నోతర రూపముగ (వాయ (బడినవి. 

గాన జిజ్ఞాసువులు. ఓపికతో చదివి. అర్థ ము కాని సందర్భమును గురు 

ముఖతః తెలిసికొనగలరని (పోత్సహించుచున్నాను. 

నిర్మల శంకర శాన్త్రి 

10.06. 1994 
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శ్రీ మేధా దక్షిణామూ ర్రయే నమః 

శారీరక |బహ్మ మీమాంసా నూ|తభాష్యము 

తృతీయాధ్యాయము 

(పథమపాదము 

ఆర్మధీకరణము 

తదంతర _పతిప త్త్యధికరణము 

సూ. “తదంతర (పతిపతా రంహతి సంపరిష్య కః 

ప్రశ్న నిరూపణా భ్యామ్” 8-1-1 

పథమాధ్యాయమున నిరూ పింప(బడిన (బహ్మకారణవాదము(దగు సమ 
న్వయమునకు గల విరోధమును ద్వితీయాధ్యాయమునందు పరిహరించితిమి. ఎట్ట 
నగా? మొదటి పాదమున సాంఖ్యులు మున్నగువారి తర్క_విరోధము తొలగింప( 
బడినది. రెండవ పాదమునందు (పధానము జగత్కారణము మొదలగు 
వాదములలో తర్క_విరోదము చూవ(బడినది. మూడవ పాదమున పంచభూతముల 
యుత్ప త్రి(దగు నవాంతరవిరోధమును పరిహరించుట ద్వారా జీవుండు నిత్యత్వము 
మున్నగు ధర్మములు గలవాడని (పతిపాదింపంబడినది. నాలుగవ పాదములో 
[వాణవాయువ్లు యొక్కయు ఇం్యదియముల యొక్కయు స్వరూపమును మతియు 
[పాణము ఇం దియములును (బహ్మమునుండి ఉదయించుటను అన్నిటి(దగు నామ 
రూపక రణము (బహ్మమువలననే సంభవించు నను నంశమును వక్కాణింప 
నెనది. 

ఈ మూడవ యధ్యాయమున [పథమ పాదమునందు నిత్యత్వాదులతో 
కూడిన జీవాత్మకు గమనాగమన (పరలోకమునకు వెళ్ళుట, ఇహలోకమునకు 
వచ్చుటయు) నిరూపణము గావింప బడుచున్న యది. ద్వితీయపాదమున జీవుని 
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స్వప్పాది అవస్థలను నిరూపించుట ద్వారా పరమేశ్వరుని స్వరూపలక్షణము (పతి 

పాదింవ(బడును. మూడవ పాదమునందు వరమేశ రుని ఉపాసన విధానముల 

యందలి ధర్మ (గుణ) ముల యుపసంహారమును గాననగును. నాలుగవ పాద 

మున ఆశమాది ధర్మములు తెలు ప(బడును. 

ఇట మొదటి యధికరణమునందు జీవాత్మ పరలోకమును గురించి వెళ్ళుట 

యందును భూలోకమునకు వచ్చుటయందును రెండవ దేహమును పొందుటకై 

సూక్ష్మభూతములతో కూడి వెళ్టునా? లేక సూక్షభూతములను విడనాడియే వెళ్ళనా? 
అని సందేహము. 

(పశ్న : దెహమునుండి వెళ్ళునపుడు బీవుండు-రాబోవు జననమునకు 

వలయు వీజములగు సూక్ష్మభూతములను విడనాడియే వయాణమును చేయునని 

చెప్పవలెను. ఎందుకనంగా ? పంచభూతములు అంతటను సులభ ములగుట (జేసి 

బీవుడు శరీరమునుండి నిష్య మించుతటి ఆకాశాది సూక్షభూతములను గౌంపో 

వుట వృథ్మాశమ యగును కాదా? 

ఊత్తరము : జీవాత్మ.మరియొక దేహమును పొందుటకై సూక్షుభూతము 

అతో కూడియే పయనించునని పంచాగ్ని విద్యయందలి (పశ్నోతరముల సంద 

ర్భము విశదికరించినధి. ఎట్టనంగా? ఆరుణేయుడైన శ్వేతకేతువును గురించి 

పాంచాలరాజై న పవాహణు(డు “వేత్త యథా పంచమ్యా మాహుతా వాపః పురుష 

వచసో భవంతి” “ఆపః అనగా ఉదకములు ఉపలక్షణముగా గల పంచభూతములు 

మున్నగువానితోకూడిన సూక్ష్మశరీరముగల జీవాత్మ.ఐదవ అహుతియగు రేతస్సు 

నందు ఎట్లు ఒకానొక శరీరము గలవాడగును ?” అను (పశ్నకు సమాధానముగా 
ద్యులోకమును మెఘమును పృథివిని పురుషుని వనితను పంచాగ్నులుగా నిరూపించి 

యవ్వానియందు (శద్దను చందుని వర్షమును అన్నమును రేతస్సును ఆహుతు 

లుగా (పతిపాదించి తరువాత “ఐఇరి తు పంచమ్యా మాహుతా వాపః పురుషవచసో 

భవంతి” “ఇవ్విధముగానే పంచమఆహుతి యగు పురుషేం దియమునందు ఉద కాది 

నూక్ష్క భూత పరి వేష్టిత బీవు(డు స్వకృతకర్మ కనుకూలమైన కశేబరము గల 

వాడగును.” ఆని వివరించినవాడు. 

ఈ సందర్భమున నీ సారాంశమును దిగువవిధము (గహింపనగును. 

క్రాహ్మ ణాదిదేవామునందు గల జీవుడు. స్యాహాదావాది పుణ్యకర్మల నాచరించి 
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శ్రీ) నీలకంఠ భాష్యము. 

యవ్వాని ఫలము ననుభవించుటకు ఈ శరీరము నుండి బయలుదేం తన దేహము 
నందున్న ్లి ఇతర సూక్షభూతములతో కూడియున్న సూక్ష్మ ఉదకములను 
వెంటనిడుకొని పథమ అగ్నిగా నిరూపింపంబడు స్వర్గలోకము(జెంది యట. 
అమృతమయ దేహాకారముగా వరిణమించు పూర్వ ఉదకములవలన దేవతలకు 
శేషభావమును పొంది దేవతలతో గూడ స్వర్శమునందు భోగవిశేషముల నన్స 
భవించి భుక్తావశిష్టము _బాహ్మణాదిదేహము నొసగునది యగు కర్మతోగూడి 
మజల నీ లోకమున కేతెంచి క ర్మనాచరించుటకు పూర్వోక్త ఉదకముల(గలసిన 
వాడై ద్వితీయ అగ్నియగు మేఘము నాశ్రయించి వర్షధారల ద్వారా తృకీ. 
యాగ్నిగా భావింపంబడు భూమి((బవేశించి ఆహారముగా వరిణమించు ఏహ్మోది 
ధాన్యము ద్వారా చ తుర్భాగ్ని యగు పురుషుని(జేరి పురుషనియందు శుక్రాకారముగా 
పరిణమించు సూక్షఉదకాది భూతముల న్మ్యాశయించియే. పంచమ అగ్నిగా నిర్ణ 
యింవ(బడు వనితయందు చొరబడి యట దేహాకారముగా పరిణమించునవి 
పురుషశబముతో చెప్ప(బడునవి యగు ఉదకాది సూక్షుభూ తములవలన స్వకృ తము ననుసరించు (బాహ్మణాదిదేహముతో జన్మించువాడగును. 

కావున జీవాత్మ - సూక్షభూతముల(జెందియే రెండవ దేవమానవాది. 
జన్మలు గలవాడగునని ముఖ్యముగా తెలియనగును. 

సూ. “త్యాత్మకత్వా త్తు భూయస్త్వాత్” 8-1-2 
తేజోజలభూమ్యాత్మకమగు సమ స్తంబును (తివృత్క్మరణముతో మువ్విధం. 

బగుట (జేసి మరియొకభూతములతో కూడిన యుదకములే శరీరములో రసరకాది 
కారము నెక్కు_వగా గావించునవి కావున నిట అప్ ఛబ్బమును ముఖ్యముగా 
(గహింపవలసివచ్చెను ఇందువలన “పంచమ్యా మాహుతా వాపః” ఇత్యాదిని కేవ 
లము అపిఛబ్రము నువయోగించుటలో వికోధ మెద్దియు లేదని తెలియవలెను. 

సూ [పాణగతే శ్చ” 8.1.8 
“పాణమన్నూత్కామంతం సర్వే పాణా అనూత్కా మంతి” అను [(శుతి. 

యందు జీవుని వెంట ఇం[దియములు వెళ్ళునని యుండుటచే ఇం్యదియముల కాశ్రయమగు నూక్షదేహము గూడ ని ష్కమించుటవలనను భూతసూవ్మ ముల తోడను తద్నాశయమగు _ సూక్ష్మదేహముతోడను జీవుడు బయలుదేరునని తెలియన గును, 
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మరియొక ఆశంకకు సమాధానముగా దిగువ సూ తమును నిరూపించిన 

బారు, 

ఇళ సూ, ఆగ్నా్యాదిగతిశుతే ఏత్రి చేన్న, భా క్తత్వాత్ 8-1-4 

(ప్రశ్న : “యశాస్య పురుషస్య మృతస్యాగ్నిం వాగ ప్యేతి. వాతం 

(పాణ శ్చ్పక్తు రాదిత్యమ్” “పురుమ(డు మరణించుచుండగా వాక్కు అగ్ని (జెందును. 

(పాణము వాయువుగలియును. నేతము సూర్యునాశయించును” ఇత్యాది శుతిని 

వాక్కు. మొదలగు ఇందియములు అగ్నిమున్న గువానిలో కలియునని వినంబడు 

టచే జీవాత్మ. దేహమునుండి వెళ్ళునపుడు ఇం్యదియములు సహగ మనము చేయవని 

చెప్పవలెను గాదా? 

ఉతరము : వాక్కు. మొదలగు ఇం|దియములు తమయందభిమానము 

గల అగ్ని మున్నగు దేవతల(ణజెందునని చెప్పుట ముఖ్యము కాజాలధు. ఎందు 

కన(గా ? “ఓషధీ ర్లోమాని, వనస్పతీన్ కేశాః'” "రోమములు ఓషధులను తల 

వెంటుకలు వనస్పతుల(జెందును” అను పాఠము ననుసరించి “యతాస్య పురు 

'షస్య” ఇత్యాధి వాక్యము పఠింపంబడినది. ఇ(ట వాస్తవముగా వెం[టుక లు 

మున్నగునవి మృత శరీరము నాశ్రయించి యుండునవి యైనను వనస్పత్యాదుల 
జెందుననుట గ గౌణ మైనట్లు వాగాదీం దియములు అగ్నా్యాది దేవతలను పొందు 

శ యు ముఖ్యము కాకుండుట గమనింవ(దగినది. 

సూ. “పథ మేఒ్య్మశవణా దితి చే తా ఏవ హ్యుపప త్రేః లీ. 1-5 

(పళ్న : పంచాగ్నులలో మొదటిదైన ద్యులోకాగ్నియుందు చెప్ప(బడ 

నందున నుదకములు జీవాత్మ వెంట బయలుదేర వని తెలియుచున్నది. మణియు 

“ఏతస్మి న్నగ్నౌ దేవాః శోద్ధాం జుహ్యతి” స్వర్గలోక మన(బడు అగ్నియందు 

దేవతలు గ్రోద్ధను హ వనము(జేయువారు” అను _శుతివాక్యము ననునరించి పంచ 

మాగ్నియందు (శ్రద్ద యనియే చెప్పవలెను కాని యుదకములని చెప్పుట సరి 

పడదు గదా! 

ఉత్తరము : ఉదరములే గ్రోద్ధ్దాశబ్దముతో చెప్ప(బడును. ఎట్టన(గా ? 

'ఉదకముల(గూర్చి పేశ్నించినపుడు శ్రొద్దయని సమాధానము లధించినందున 

శోద్దా శబ్దము పిటియందు సరిపడుచున్న యది. ఇందుకు “శ్రద్దా వా ఆపః" అను 

నతియే | (ప్రబల (పమాణ మగును, 
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మరియొక ఆశంకకు దిగువ సూ తము సమాధానము 

సూ. “అశుతత్యా దితి చే న్నేష్టాదికారిణాం వతీతేః” ల 1.6 

ప్రశ్న : ఈ సందర్భమున |పక్నో తరములయందు ఉదకములే స్ఫురించు. 

చున్నవి కాని యవ్వానితో కౌగలింపంబడిన జీవాత్మ బోధవడుట లేదు గదా? 

ఉత్తరము : ఇదే సందర్భమున తరువాత “అథ య ఇమే (గామె ఇష్టా. 

పూ ర్రే దత్తమిత్యుపాసతే, తే ధూమ మభిసంభవంతి, దూమాద్యాతిం, ర్మాతే. 

రపరవక్ష మపరపక్షా ద్యాన్ షడ్డక్షిభైతి మాసాం స్తా నైతే సంవత్సర మభి 
(పాప్పువంతి, మా సేభ్యః పితృలోకం, పితృలోకా దాదిత్య, మాదిత్యా చ్చర్మద 

మస మేష సోమో రాజా తద్దేవానా మన్నం, తం దేవా భక్షయంతి, తస్మిన్. 

యావత్సంపాత ముషిత్వా౬థై త మేవాధ్యానం పున ర్నివ రంతే, యధేతమాకాళశ' 

మాకాొశథా ద్వ్యాయుం, వాయు ర్ఫూత్యాధూ మో భవతి, ధూమో భూత్యా౭| భంభవతి, 

అృభంభూత్వా మేఘో భవతి, మేఘో భూత్వా (పవర్షతి, త ఇహ వీహియవా 
ఓషధి వనస్సతయ సిలమాషా ఇతి జాయంతే, అతోవై ఖలు దుర్ని.ప్పపతరం: 

యో యో హ్యన్న మత్రి, యో రేతః సించతి తద్భాయ ఏవ భవతి" 

“జీవాత్మలు భూలోకముస యజ్ఞములను నాపీకూపతటాకాదులను తిక 
రణశుద్దిగా గావించి బీవితాంతమున పొగలో పయనింతురు. ఆ పిమ్మట రాతి: 

యందభిమానముగల దేవతల నాశ్రయించి కృష్ణ పకాభిమానులగు అమరుల(జేంది. 

దక్షిణాయనమునందభినివేశథము గల దివ్యవ్యక్తుల(దెసకు వెళ్ళుదురు. ఆ తరువాత 

దక్షిణాయనగత మాసషట్కమునుండి పితృలోకమును, _ పితృలోకమునుండి 
సూర్యుని, సూర్యునుండి చందునాశయింతురు. చంద సన్ని ధినుండు జీవులు 

చంద్రసమాన స్వరూపము గలవారై దేవతలకు శేషభావము నొంది యట కర్మ 
భోగము వరకు నివసింతురు. పిమ్మట యక్కించిత్ కర్మ శేషమును వెంట నిడు 

కొని పూర్వో క్త మార్గము ననుసరించియే స్వర్గమునుండి భూలోకమునకు మజలి' 

వత్తురు. ఎట్టన(గా? మొదట ఆకాశమున (బ్రవేశించి వాయువు నాశయించి వాయువు 

ద్వారా ధూమము(జెందుదురు. ధూమముద్వారా మేఘములో చొజబడి మేఘమునుండి. 

వర్షముద్వారా వరిధాన్యములయందు ఓష ధివనస్పతులలోను అధవా నువ్వులు మిను 



తద ౦తర్మపతిపత ౪ధికరణము 119 

ములు గోధుమలు మున్నగు ధాన్యములయందును (పవేశింతురు. ఈధాన్య (ప్రవేశము 

తప్పించుకొన నలవి గానిదగును, ఇ(క నెవరెవరు ఏయే ఆహారము ననుభవింతురో 

రేతస్సుగా పరిణమించు ఆ యా భుకాన్నముద్వారా వారువారు గర్భమున బవేశించి 

_(కమాఖీవృద్ధిని వ్యక్తులుగా జన్మింతురు. ” అను [శుతియందు స్వర్గమున చందుల 

లగుదురని చెప్పంబడిన జీవులు అమృతమయ దేహములతో పుణ్యఫలము ననుభ 

ఏింతురనియు పుణ్యకర్మ ముగిసిన పిమ్మట భూలోకమునకే తెంచి గర్భవాసము 

నొందుదురనియు నిరూపించుట (జేసి యజ్ఞాది పుణ్యకర్మల నాచరించు జీవులే 

“తస్మిన్నేతస్మిన్నగ్నౌ దేవాః శద్దాం జుహ్వతి, తస్యా ఆహుతేః సోమో రాజా 

సంభ వలి” “అగ్ని వంటి స్వర్గముసందు దేవతలు గ్రద్దయన(బడు ఉదకాదివిశిష్ట 

సూక్ష్మ దేహముతోకూడిన జీవాత్మను పవేశింపజేయు దురు గావున నాతడు 

చందునివలె( |బకాశించు రూపము గలవాడగును.” అను [శుతియందు సోమ 

రాజశబ్ద ముతో జ్ఞాపకము గావింప(బడినందున సి సందర్భమున (పశ్నోత్రరముల 

యందు ఉదకములతో కూడియున్న జీవులే “ఆపః, అను శబ్దముతో చెప్పబడు 

చున్నవారు కావున నెట్టి విరోధంబును లేదు. 

సూ. “భాక్షం వాఒనాత్మవిత్వాత్ తథా హి దర్శయతి” విష 

_పళ్న. “ఏష సోమో రాజా తద్దేవానా మన్నం, తం దేవా భక్షయంతి” 

అనుచో సోమరాజభావముగల వాడే దేవతలతో ననుభవింపంబడునని విన(బడు 

చున్నందున నిట్టివాడు జీవుడు కాజాలడు గదా? 

ఉత్రరము ; ఇ(ట దేవతలతో ననుభవింపంబడునని చెప్పుటలో సారాంశ 

మేమన(గా ? భూలోక మందున్న పుడు పర మేశ్యరోపాసనరహితులై కేవలము 

కామ్యకర్మల నాచరించి స్వర్గ ము(జెందినవారు దెవతలకు పరిచారకులు అగ(గా 

నవ్యారి యానతిని స్వర్గ సుఖము సనుభవించువారని తెలియునది. మరియు “యథా 

పజరేవం న దేవానామ్” అను శుతియు వరమేశ్యరు నుపాసింపనివారు (మానవు 
లకు పశువులవలె) దేవతలకు నుపకరణములగుదురని వకా,_ణించినది. అందు 

వలన శివోపాసకులు వరమేశ్వరునికి నుపకరణములగునట్టు- అనుపాసకులు 

దేవోపకరణముల గుదురనియు జీవుండు సర్వథా దేహాంతరము నొందుటలో భూత 
సూకముల(గూడుకొనియే |పకృత శరీరమునుండి బయలువెడుననియు సిద్దాం 

తము, 
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కృతాత్యయాధికరణము 

సూ, “కృతాత్యయె ఒనుశయవాన్ దృష్టస్మృతిభ్యాం యధేత 

మనేవం చ” 9.1.8 

పూర్వాధికరణమునందు జీవాత్మ - భూతసూక్ష్మములతో కూడిన లింగ 

శరీరము గలవాడయ్యే స్వర్షాదిలోకములంబవేశించి దేవాదిశరీరమున నిజకర్మ 
ననుసరించి సుఖము ననుభవించునని నిరూపింపంబడినది. 

ఐతే నీ యధికరణమునందు స్వర్గాదిలోకములయందు సుఖభోగము ముగి 

సిన పిమ్మట జీవుడు భూలోకమునకు కర్మ శేషముతో గూడి నవతరించునా ? 
లేక పూర్తిగా కర్మల ననుభవించియే వచ్చునా? అని సందేహము. 

(ప్రశ్న : ఈ సందర్భమున పురుమ(డు ఎట్టి కర్మ శేషము లేకయే స్వర్గము 
నుండి యీ లోకమును గురించి వచ్చునని చెప్పుట సమంజసమని తోచెడిని. అను 
శయమనంగా ? జీవు ననుసరించు కర్మ శేషమగును. స్యర్గమునుండి యవతరించు 

పురుషునకు కర్మశేషము సంగతము కాజాలదు. ఎందుకన(గా ? “యావత్సంపాత 

ముషిత్వా అ ధైతమెవాధ్వానం పునర్నివ ర్రంతే” “సంపాతము (కర్మసమూవహము) 
అనుభుక్ష మగువరకు స్వర్గాదిలోకములయందు నివసించి తరువాత ఆకాళాది 

మార్గమున భూలోకమునకు ప్రాణులు మజలివత్తురు” అను (శతి అనుశయ(కర్మ 

శష్రమును గూడ స్వర్గమున జీవు(డనుభ వించునని తెలుపుచున్నందున స్వర్గాది 
లోకములయందే నిశ్శేష ముగా కర్మఫలము ననుభవించి కర్మరహితుడయ్యే 

జీవుడు (స్వర్గమునుండి) దిగి వచ్చునని భావింపవలెను గడా ? 

ఉత్తరము : సుకృత భోగము తరువాత స్వర్గము నుండి యవతరించు 
నపుడు కర్మ శేషముగూడియే వచ్చునని దిగువ నుద హరింవ(బడిన _వుతీస్మృతు 

oY బట్టి విదిత మగుచున్నది. 

“రమణీయచరణా అభ్యాళో హ యత్తే రమణీయాం యోని మావద్యేరన్ 

(బాహ్మణయోనింవా క్షతియయోనింవా వెళ్ళ్ణయోనింవా: ఆధ య ఇహ కపూయ 

చరణా ఆభ్యాకో హ యత్తే కపూమయాం యోని మాపద్యెరన్ శ్యయోనిం సూకర 

యోనింవా చండాలయోనింవా” (శుతి, 
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“దరణమన(గా కర్మ శేషము; పుణ్యకర్మ శషముగలవారు స్వర్గమునుండి 

'యవతరించిన వెంటనే (శేష్టమెైన (దాహ్మణ కలియ వెళ్యాది జన్మముల నొందు 

దురు. ఇ(క పాప కర్మ శేషము గలవారు నరకాదులనుండి బయలుదేరిన తోడనే 

కుక్క_జన్మనుగాని పందిశరిరమునుగాని చండాలాది దేహముల.గాని పొందుదురు”. 

“జాయంతే పుణ్యకర్మణా'" స్మృతి. 

“పుణ్యకర్మ శేషముతోడను లేక పాపకర్మ శషముతోడను భూలోకమున 

జీవులు జన్మింతురు.” 

అట్టు కానియడల తత్కాలమున జన్మించిన బాలుడు ధర్మమును గాని 

ఆధర్మ మునుగాని చేయువాడు కాకుండుటిచే సుఖమునుగాని దుఃఖమునుగాని 

యనుభవించుట పొసగకుండును, కావున కర్మ శేషముగూడియే పూర్వము 

మరణానంతరము ఏమార్గమునవెళ్ళినాడో ఆమార్గము ననుసరించియైనను మరి యొక 

మార్గమునైనను భూలోకమున కేతెంచునని తెలియునది. 

ధూమము రాతి కృష్ణపక్షము దక్షిణాయనము షణ్మాసములు పితృ 

“లోకము ఆకాశము అనువాని _కమముగాను మరియొక విధముగాను జీవు(డు 

వచ్చునని సారాంశము. 

మరియొక ఆశంకకు మతాంతరమున సమాధానము దిగువ సూతము. 

సూ. “చరణా దితి చేన్న, తదుపలక్షణారేతి కార్ ష్టైజినిః” 

8-1-9 

(పశళ్న : “రమణీయ చరణాః' “కవూయ చరణాః” అనుచో చరణ 

“శబ్దము ఉన్నంతమా తమున ఆనుశథయమను నర మును చెప్పరాదు. వస్తుతః 

చరణశబ్దము సంధ్యావందనాది స్మారాచారమును తెలుపునది గడా! 

ఉత్తరము : అట్టు కాదు. చరణళబ్దఘటిత మైన (తతి _ అనుశయమే 
ఉపలక్షణముగా గల క ర్మసమూహమును నిరూసించినది కావున నట్టి కర్మ 

"సమూహమే స్వర్గసుఖాదుల నొనగూర్చునని కార్షాజిని యభ్మిపాయము. 
క 

నూ. “ఆనర్థక్యమితి చేన్న తద పేక్షత్యాత్” 3.1.10 
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దళ్న : చరణశబ్దమునకు సశేషమగు కర్మసమూహమను నర్థము 

జిప్పిన యెడల స్మారాచారమునకు ఉపయోగము లేమింబజేసి సంధ్యావందనాదికము 

నిరర్థక మగును కాదా? 

ఉత్తరము ; సుకృత (పుణ్యకర్మ) మంతయు సంధ్యావందనము మొద 

లగు నిత్యకర్మను పురస్కరించుకొనియే యుండునది. 

రో సంధ్యాహీనో ౬శుచిర్నిత్య- మన ర్; సర్వకర్మను | 
(3 లే 

యదన్య త్కురుతే కర్మ న తస్యఫల థాక్ భ వెత్॥ 

(పతిదినము సంధ్యావందనాది నిత్యకర్మలను ఆచరింపనివాడు ఇతర 

పుణ్యకర్మల నన్నిటి నాచరించుటకు వలయు నధికారమును గోల్పోవును. ఒక్ 

వేళ నిత్యకర్మల. గావింపక కామ్యకర్మల నాచరించునెడల నట్టి పుణ్యములు 

ఫలింపకుండును. 

అనగా సంధ్యావందనాది స్మారాచారము _ కర్మాధికార మును నిరోధించు. 

నపవ్మితత్యమును కలుగజేయు పాపములను బోకార్చును గావున స్మారాచారము 

నిరర్థక ము కొజాలదని భావము. 

నూ. “నుకృతదుష్క్భతే ఏవేతి తు బాదరిః 8.1.11 

“బమణీయచరణాః” “కపూయచరణాః” అనుచో గల చరణశబ్ధముతో 

సుకృతము దుష్కృతంబును చెప్పంబడుచున్నవి. “పుణ్యకర్మము ఆచరించు. 

చున్నవాడని” లోకమున సిద్ధిని గాననగునని బాదరి మహర్షి భావించెను. ఇదియే 

సూ తకారుని మతము. 

ఆచరణశబ్దము పుణ్యపాపముల( జెందునదియేను; పతి పుణకర్మ యు: 

స్మారాచార మును పురస్కరించుకొని యుండునదని మేమును అంగీకరించితిమి. 

ఇందువలన సుకృతము దుష్కతము ఆనువాని శేషము (ఆనుశయము). 

గలవాడయ్యే జీవుడు స్యర్షాదులనుండి యవతరించునని విశద మెనది. 

అనిష్టాదికార్యధికరణము 

పూర్యవక్షనూ తము. 
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సూ. “అనిష్టాదికారిణా మపి చ |శుతమ్”” 81-12 

జ్యోతిష్టోమాది యాగములను ఆరామకూపాది ఆపూర ములను చేయువారికి 

చం.దలోక (స్వర్గ) గమనము ఉన్నట్లు పుణ్యముల నాచరింపక పాపముల? గావిం. 
a (త) 

చినవారికిని చం దగమనము కలదా? లేదా? ఆని సందేహము. 

పశ్న. ఇట్టి సందర్భమున ఇష్టాపూర ములను చేయనివారు గూడ చండ 

లోకమునకు వెష్టదురని “య ఏవై కే చాస్మా ల్లోకాత్ _పయంతి చందమస 

మేవ తే సర్వే గచ్చంతి” “ఈ లోకమునుండి వెళ్లు వారందరు చందుడు మొదలగు. 

దేవతలు నివసించు సర్గము (బవేశింతురు” అని. శుతితెలుపుచున్నందున పుణ్యా 

తులకు పాపాళ్మ్ళులకును సర్వసాధారణముగా చందలోక గమనము కలదని. 

తెలియుచున్న యది. 

ఒక వేళ పాపాత్ము లకు చందలోకమున సుఖానుభవము లేదందురేని.నర 

కాదులయందు పాపఫలము ననుభవించినపిమ్మట భూలోకమున శరీరము! |గహి 

చుటకు ఐదవ ఆహుతియగు రేతస్సు. [బవేశించుటతై మొదటి ఆహుకియగు 

_శద్దను పొందుటకు స్వర్గ (చంద) గమనము అనివార్యంబగుచున్న యది. 

కావున ఇష్టాపూర్తాదుల నాచరింపనివారికిని చం[దగమనము సమంజసంజే 

యగును కాదా? 

ఉత రము: 

సూ. “సంయమనే త్యనుభూయేతరేషా మారోహావరోహౌ 
తదతిదర్శనాత్” 8_4_18 

ఇష్టాపూరాది పుణ్యములను చేయనివారు చం|దలోకమునకు వెళ్ళజాలర నియు. 

యమలోకమునందు కర్మఫలము ననుభవించి దిగి వత్తురనియు ఇట్టిదే అవ్వారి 

ఆరోహణము అవరోహణంబుననియు తెలియునది. ఇందుకు శ్రుతి పమాణము “వై 

వస్వతం సంగమనం  జనానామ్” “జనానాం = అనగా పాపాత్ములకు యమలో 

కము గమ్మస్థానమగును” చందలోకమనంబడు స్వర్గమునకు వెళ్ళుట పుణ్యబోగము 

కొరకనియు ఐదవ ఆహుతి(బొందు స్ర్రీరూప ఆగ్ని(జెందుటకు గాదనియు [గహిం 

పనగును. పూర్ణము (దోణాచార్యుడుమున్నగువారు స్రేరూపాగ్నియందు వలయు 
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ఆహుతి లేకయే జన్మించుట గమనింప(దగినది. కావున పాపాత్ములకు యమలోక 

పాపియే సమంజసంబై నదని సారాంశము. 

సూ. “స్మరంతి చి” లీ 114 

థో, సర్వే చెతే వశం యాంతి_యమస్య భగవన్ కిల; 

“పాపాత్ములందరు యమధర్మరాజు ఆదధీనులగుదు" రని పరాశర స్మృతి 

మొదలగు [ప్రమాణములు చాటుచున్న ఏ. 

నూ. “అపిచ సప” 8_1.15 

సాధారణముగా పాపఫలము ననుభవించుటకు యమలోకము సరిపడును 

గాని యవరిమితపాపముల( గావించినవారు తమ పావఫలముల ననుభవించుటకు 

పాతాళ మునందు రౌరవాదిమహానరకములు ఏడు కలవని స్మృతికారులు నిరూపిం 

చిరి, 

సూ. “తత్రాపి చ తద్వ్యాపారా దవిరోధఃి” వీ. 1-16 

చితగుప్పుడు మొదలగువారి ఏలుబడిలో నున్న రౌరవాది నరకములయం 

దును చితగుపాదులను | పేరేపించు యముని శాసనముండుట(జేసి యమలోకము 
నరకములున్ను యమాధీనములనుటలో విరోధ మేమియు లేదు. 

సూ. “విద్యాకర్మణో రిత్మితు (పకృతత్వాత్ ” 8117 

విద్యయన( గా.శివోపాసనము, కర్మయనగా.పుణ్యములనాచ రించుట, ఇవ్వా 

నికి బహ్మ|పాపియు స్యర్గప్రాప్తియు ఎట్టన;గా? 

“తద్య ఇత్రం విదు రే చేమేఒరణ్యే గ్రోద్దా తప ఇత్యుపాసతే తేఒర్చిష మభి 

సంభవంతి, అథయఇమె ,గామే ఇష్టాపూర్తే దత్తమిత్యుపాసతే తే ధూమ మభిసంభ 
వంతి” శతి. 

“అరణ్యము మొదలగు పవ్మితస్థలముల యందు (శద్దాభక్తులు గలవారై నక్త 

(వతాది కఠిననియమముల నవలంబించి వర మేశ్వరుని ఆరాధించువారు అర్చిరాది 

మార్గ మున పునరావృత్తి రహితమగు శివపదమున( దివేశింతురు. ఇ(క [గామము 
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మున్నగు చోటులయందు యజ్ఞములను ఆరామకూపాదులను దానములను గావించిన 

వారు ధూమాదిమార్గమున స్వర్గాది పుణ్యలో కములకు వెష్టదురు” అనుచో (బ్రహ్మ 

గమనమును గురించియు చందగమనమును గురించియు ఉపాసనా పుణ్యకర్మలే 

[పశంసింపబడినందున పాపాత్కులకు (బహ్మగమనము గాని చందగమనముగాని. 

విహితములు కాజూలవని సిద్ధాంతము. 

సూ. “న తృతీయే తథోపల్దేః”' కి. 1-18 

కొందరికి-శరీరారంభము పంచమాగ్నియగు స్రీయందు ఆహుతి లేకయే: 

సంభవించుట(జేసీ తృతీయస్టానీయులగు పాపాత్ములు (పధ మాహుతి బొందుటకు 

స్వర్గమునకు వెళ్ళవలసిన యవసరము లేదని దిగువ శుతియందు గాననగును. 

“అథ తయోః పథో ర్న కతరేణ చ, తానీమాని కుదాణ్యసకృదావర్తీని 

భూతాని భవంతి, జాయస్వ్మమియ స్వేత్యేతత్ తృతీయస్థానం, తెనాసొ లోకో న 

సంపూర్యతే” 

(పవాహణుడు “వేత్తయథా2ఒసొ లోకో న సంపూర్యతే” “అనేకులు పుణ్యా 
తులు వెళ్ళినను స్వర్గ లో కము పరిపూర్ణము కాదెందులకు? అని శ్వేత కేతుని' 

[(పశ్నించి యాతడు [పతివచనమును చెప్ప(జాలనందున తానే సమాధానమును 

దిగువవిధము వక్కాణించిను. 

“దేవయాన పితృయానములన(బడు రెండు మార్గములలో 

నేదే నొక మార్గమున పాపాత్ములు వెళ్ళ(జాలరు. మరియు _“పుట్టుము” ! 

“చావుము”! అను మాటలను సార్గక మొనర్చుటకు ననేకపర్యాయములు “పేను 
ఈగ దోమ మున్నగు కుదజన్మలనుపొందుచు మరణించుచుందురు. ఇట్టి అసంఖ్యా 

కమైన ఆవృత్తి గల జన్మ పరంపరతో కూడినది యమలోక నరక భుక్త పాప 

శేషము గలవారు ఆశయించునదియు తృతీయస్థానమగును. (అనగా నరకములు 

నరకవాసమునుండి బయలుదేరి పొంద(బడు సీచజన్మలున్ను తృతీయస్థానమన( 

బజగుననియి దేవయాన పితృయానమార్గములు రెండున్ను పాపాత్ము లకు లభిం 

పవనియు భావము) కుదజంతువులకు మార్గాంతరములు ఆనంతములుండుట 

చేతను దేవయానపితృయానమార్త (పాహ్యమగు చందలోకము పాపులకు లభింపదు, 
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గావునను ఎన్నియో కుద జంతువులదే భూలోకము నిండ నట్టు స్వర్గలో కంబు నసం 

ఖ్యూక పుణ్యాత్ముల వలనను నంపూర్ణము కాజాలదు. 

ముఖ్యముగా పాపాత్య్ములే తృతీయస్థాన మన(బడుదురు. కావున పాపాత్ము 
లకు స్వర్గగమనము లేదని తెలియనగును. 

సూ “దర్శనా చ్చే 8_1.20 

మరీయు“తేషాం ఖల్వేషాం భూతానాం తిజ్యేవ వీజాని భవంతి, అండజం 

బీవజ మద్భిజ మితి" జన్మించు [పాణులందరికి ఆండ జత్య మనియు జీవజత్వ 

మనియు ఉద్భిజ్జత్వ మనియు మూడే వీజములు ఒప్పారును” 

ఆండజమన6గా? (గుడ్డువలన( బుట్టునది, జీవజమన(గా గర్భమువలన 

జనించునది, ఉద్భిజ్జ్ఞమనగా _భూమి(ెకిలించుకొని జన్మించునది, ఇవ్వానిలో 

"స్వెదజములకు ఉద్బిజ్జ్ఞములకును పంచ మాళ్టాతి యవసరము లేదని [శుతియం 

దును లోకమునందును గాననగును, 

“బీవజం ఉద్భిజ్ఞం"” అనుచో "స్వెద జశబ్దము లేదు గదా యను (పళ్నకు 

సమాధానము దిగువ సూత్రము. 

సూ. “తృతీయళబ్దావరోధః సంకోకజన్య"” 8.121 
సంకోకజ మనగా స్వేదజమగును. (అనంగా చెమటవలనంబుట్టు పాణి 

జాతము) పె (శతి యందు మూడవదగు ఉద్భి జ్ఞశబ్దముతో స్వేద జము (గహింప( 

బడుచున్న యది. 

ఇత్యాది సందర్భ మున(జేసి పాపాత్ము లకు స్యర్లగమనముతేదని తేట తెల 
(a య 

మెనది. 
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తత్స్వాభావ్యాపత్స్యధికరణము 

సూ. ““తత్స్యాభావ్యాపతి రుపపతే ౩° 8_1_99 

సుకృత ఫలము ననుభవించిన తరువాత స్వర్గమునుండి కర్మ శేషముతో 

గూడియే జీవుండవతరించునని పూర్వము నిరూపింపంబడినది. ఐతే స్వర్గ్లమునుండి 

దిగివచ్చు జీవాత్మ. ఆకాశాదిభావమును పొందునని “ఆధై త మేవాధ్యానం పున 

ర్నివర్శంతే, యథేత మాకాశ మాకాశా ద్వాయుం, వాయుర్భూత్వా ధూమో భవతి, 
ధూమో భూత్వాఒ భం భవతి, అభం భూత్వా మేఘో భవతి, మేఘో భూత్వా 

(వవర్షతి” అను (కుతి విశదికరించుచున్నందున జీవునకు ఆకాశాదిరూపము ఏర్ప 

డునా ? లేక ఆకాశ వాయుధూమ అభ మేఘములతో సమానత్యమా? అని సంశ 

యము కలుగుచున్న యది. 

వేశ్న: పై షశుతియందు “భూత్వా” అను శబ్బ్దముండుట (జేసి జీవుడు 

స్వర్శమునుండి దిగివచ్చునపుడు ఆకాశము మున్నగు రూపములు కలవాడగునని 

చెప్పవలెను కాదా? 

ఉత్తరము : స్వర్గావరోహణము(జేయు బీవుడు ఆకాశాదిరూపముల నొందు 

వాడు కాడనియు అవ్వానితో సమానభావము(జెందుననియు చెప్పుట సమంజసం 

బగును. ఎందుకన(గా ? ఆకాశాదిభావము నొందునపుడు సుఖము గాని దుఃఖము 

గాని యనుభవింప(బడదు. లోకమున సుఖదుఃఖానుభవముకొర కే జీవునకు ఆ యా 

శరిరముల సంబంధ మేర్పడును గదా ! మజియు ఒకనికి మరియొకని రూపము 
సంభవింపకుండును. కావున స్వర్గమునుండి యవతరించు జివుండు ఆకాళాదిభావ 

మును పొందునపుడు సుఖదుఃఖముల ననుభవింపడను యుపపత్తివలన తత్స్యా 

భావ్యమును ఆన(గా ఆకాళాది సాదృశ్యమును పొందునని [గహింపవలెను. 

నాతిచిరాధికరణము 

నూ. “నాతిచిరేణ విశేషాత్'' లీ 1.28 

స్యర్గమునుండి దిగివచ్చునవుడు ఆకాశాదులయందు తడవు6జేయునా ? 

లేదా? అని సందేహము. 
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వళ్న: అవతరణ సందర్భమున మేఘముద్వారా వర్షము కురిసిన 

పిమ్మట “త ఇహ బీహియవా ఓషధివనస్పతయ స్తిల మాషాజాయంతే” “జీవులు 

వరిధాన్యములు గాను ఓషధులుగాను వనస్పతులుగాను నువ్వులు మినుములు. 

మున్న గునవిగాను జన్మింతురు, అన్ముశుతి వాక్యము. జీవాత్మలకు (వీహ్యాదిభావ 

మును చెప్పుచున్నందున వీపి యవాదిభా వమునకు ముందు ఆకాళాదులయందు 

జీవులు జాగు సేయవచ్చును, లేక త్వరపడవచ్చుననియు ఆలస్యమును గూర్చి గాని 

కీఘత్యమును గురించి గాని నియమము లేదనియు చెప్పవలెను కాదా? 

ఉతరము : వరిధాన్యము మున్న గువాని( (బవెశించుటకు ముందు ఆకా 

శాదులయందు బీవు(డు మిక్కిలి జాగు సేయడనియే చెప్పవలెను, ఎందుకనగా 7 

“అతో వై ఖలు చుర్నిష్ప పతరమ్” అను _శుతివాక్యము |వీహ్యాది భావమునుండి. 

బయలుపడుట సులభము కాజాలదని తెలుపుచున్నయది. ఐతే జీవుడు ఆకా 

శాదులయందు త్యరపడుననియు [వీహిధాన్యాదులయందు విలంబము( జేయు 

ననియు సారాంశముగ తెలియ వలెను. 

అన్యాధిష్టితాధిక రణము 

సూ. “అన్యాధిష్టితే పూర్వవ దభిలాపాత్ ” వ్ర 1.24 

ఈ సందర్భమున జీవాత్మ వరిధాన్యములు మున్నగువానిని కలిసికొనువా? 

త దూపమున జన్మి ంచునా ? అని సందేహము. 

వశ్న: “జాయంతే” అను పదము వలన జీవులు (పహ్యాదిరూపమున 

జన్మింతురని చెప్పవలను కాదా ? 

ఉత్తరము : (వీహ్యాదులు మరియొక జీవులతో సదిష్టింప(బడుట( జేసి 

(దాహ్మణాది జన్మ లను పొందు జీవు(డు ధానృ్మములయందు సంక మించి మాత 

ముండును. ఆకాశాదులయందువలె ధాన్యములయందును జన్మ హేతువగు కర్మ 

విశేషము చెప్ప(బడనందున జీవునకు సంశ్లేషము మాత మగును. “జాయంతే” 

అను (శతి గౌణార్గక మైనది. అన(గా జన్మార్థమును ముఖ్యముగా బోధించుటలేదు 
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ద్రాహ్మణాది జన్మ గల చోట  “రమణీయచరణాః” “కవూయచరణాః” 
“శుభ కర్మాచరణ గలవారు” “దుష్టకర్మ నాచరించువారు” అను నంశము వక్కా. 

ణింప(బడుచున్నది. కావున (బాహ్మణాదిజన్మ లకం టె నితరములై న ధాన్యాదుల 

యందు జీవునకు సంబంధము మతమని సిద్దాంతము. 

సూ. అశుద మితిచే న్న శబాత్” వీ.1.25 
(గ) (త 

పశ్న: స్వర్గమునుండి యవతరించు పురుష(డు పూర్వానుష్టితములైన 

యాగాదులయందు పశుహింసంజేశినవాడగుట చే నశుద్దమగు సుకృతము. దగు 

ఫలము ననుభవించుటకు ధాన్యాది జన్మల నాందవలసీ వచ్చును గదా! 

ఉత్తరము : “హిరణ్యశరీర ఊర్యం స్వర్గం లోక మేతి” 
ఆత న్ a) 

“యాగపకువు హింసింపంబడినను (పస్తుత శరీరవిమోచన సమనంతర మే 
పెన స్వర్గలోక మునకు వెళ్ళును” 

* నవాడ్తి వేతన్మియ సే, నరిష్యసి” 

ఓ యాగపశువా ? ఇప్పుడు నీవైతే మరణించుచులేవు. హింసింపంబడుచు 

లేవు గూడా” 

అను శుతుల(బట్టి యజ్ఞయాగము లలో చేయ(బడు వశుహింసను అహింనగా 

భావింపవలెను కావున యాగాదులయందు వస్తుతః హింస లేమింజేసియట్టి సుకృత 

ములు పరిపూర్ణ వద్దిగల వగుట(జేసియు స్వర్ణావరో హణము జేయు పుణ్యాత్ములు 

ధాన్యాదిజన్మ లను పొందువారు కాజాలరని సారాంశము. 

మరియుక నుపపత్త్రి ( జెప్పుచున్న వారు. 

నూ. “రేతఃసిగ్యోఒథ 9-1-26 
“యోయో హ్యన్న మత్తియో రేతః సించతి తద్భూయ ఏవ భవతి” 

“ఎవ డెవడు ఎట్టి ఆహారమును భుజించునో తన్మూలక మగు రేతస్సును విడు 

చునో అట్టి రేతస్సువలన గొస్పవాడగును, అనగా శరీరియగును” అను కుతి 
వాక్యము -పురుషేందియము( దగు సంబంధమును మాతము చెప్పుచున్నందున 

పూర్యము గూడ ధాన్యాదులయందు జీవునకు సంయోగంబే యని తెలియవలెను. 

రి 
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సూ. “యానేః శరీరమ్” రర? 

జన్మించు పురుషునకు రేతస్నుద్వారా యోనిలో పవేశించిన పిమ్మటనే 

శరీరము ఏర్చడును. కావున యోన్నిప్రాప్తి కిముందు అకాళాది సర్వస్థలములయందు 

సంశ్లెషము చూ[తమగునని తెలియునది, 

ఇయ్యది 

శ్రీ నీలకంఠ శివాచార్యవిరచితంబై న 

బహ్మమీమాంసాసూూత భాష్యమునందు 

మూడవ యధ్యాయముందగు మొదటిపాదము 
శ్రీకంఠ మణి పభామయూఖంబను ఆంధానువాదముతో ముగిసినది, 

శ) శివసహ(సనామ రహనస్యార్టము 

ముదితము 

రచన :- శివశీ నిర్మల శంకరకా(స్త్రి ఆరాధ్యులు 

పాపి స్థానము. 164/ఎ, వెస్ట్ మా రేడుపల్సి. సికిందరాబాద్. 000 026 
వెల రూ. 21=00 

(కౌన్ 1/8 846 పేజీలలో [పతినామమునకు విశద మెన అర్థము వాయ 
ఖుడినది, శ్రీ ఆద్యశంకరాచార్యులు. విష్ణసహ|సనామములకు అర్థమును (వాసి. 

శివసహ్మననామార్హ మును శ్రీ కొత్రిగారికి అవకాశము నీయవలెనని కాబోలు. 

ఊ పేక్షించిరి శివమహాపురాణాంతర్గతములగు ఈ శివసహసనామముల పారాయణ 

విధానము, పూర్వాపరసందర్భము, ఫల శుతి, బుషి, ఛందస్సు, దేవత, బీజము 
శక్తి, కీలకము సంకల్పము పొందుపరుపంబడినందున పారాయణము(జేయువారికి 

మరియు శివు నర్చించువారికి నుపయుక ముగ నున్నయది. ఇందు సహ్మసనామ 

శ్లోకములు, నామావళి కలవు. మొత్తం 1101 శివనామార్గము [వాయబడినది. 

కొలది పతులు మాతము గలను గాన వలయువారు త్వరపడి నేడే కార్లు 

(వాస్తూ అడ్వాన్సు పె అడసునకు పంపవలెను 



శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః 

శ) నిలకంఠ భగవత్సాదారాధ్యకృత 

శారీరక (బహ్మ మీమాంసా సూ తభాష్యము 

తృతీయాధ్యాయము 

ద్వితియపాదము 

ఆం|ధీకర ణము 

సంధ్యాధికరణము 

పూర్వుపక్ష సూ తములు. 

సూ. “సంధ్య సృష్టి రాహ హి” | 8.2.1 

[పథమపాదమునందు అధికారుల వైరాగ్యమును దృఢపఅచుటకు జీవాత్మ 

దగు పరలోకగమనము ఇహలోకాగమనము తదితరములున్ను నిరూ పింప(బడి 

నవి. ఇ6క నీ రెండవ పాదమునందు జీవుని స్యప్నాదిదశ విచారింపంబడును. 

తా |గత్ఫుషప్తుల రెంటి సంధియందుండు స్యహప్న మునందు. 

“న తత రథా రథయోగా న పంథానో భవంతి, అథ రథాన్ రథయోగాన్ 

పథ 8 సృజతే” “రథములు గాని, రథములను వహించు అశ్వములు గాని రథ 

మార్గములు గాని (పత్యక్షగోచరములుగా నుండవు. కాని రథములను రథవాహనము 

లను మార్గములను రచించును” ఇత్యాశుతి_సృషి(జెప్పుచున్నందున నిద్ది జీవ 
౧ అ 0 

కృతమా పరమేశ్వరుని రచనయా అని సందేహము. 

[ప్రశ్న క స్వప్నసృష్టి జీవకృతమనియే తో చెడిని. 

“ఆథ వేభాంతాః పుష్క_ రిణ్యః _సవంత్యః సృజతే, సహి కర్రా” “మడుగులు 
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కొలనులు, నదులు ఇట్టివానిని న్వస్నమున( బుట్టించు జీవాత్మ కర యన(దగును” 
VY అట్లీ ఆర ఆటీ ఇల్ల అను [శుతివాక్యము- స్వప్నము(గాంచు జీవుడే స్యహ్నగత పదార్గములను నిర్మించు. 

నవి చెప్పుచున్నది గదా! 

మణియు 

సూ. “నిర్మాతారం వై కే పు తాదయశళ్ళ్చ"” 822 
“య ఏష సుప్తేషు జాగర్తి కామంకామం పురుషో నిర్మిమాణః” “ఇంది. 

యములన్నియు నిదించినపుడు పురుషుండు జాగరూకుడై తన యభీష్టములను. 

నిర్మించుకొనును” అను (శుతిననుసరించి జీవు (డు స్వప్నమున కామితముల 

నేర్పరచుకొనువాడని కొందరు వక్కాణించుచున్నవారు. ,శుతివాక్యగతకామ 
శబ్దము పుత్రాదుల (చెప్పునది. ఇద్దానికి పూర్వుమగు సందర్భమున “సర్వాన్ 

కామాన్ ఛందతః _పార్థయస్వ” “కోర్కాలన్నిటిని యభేషము (పార్థించుము” 

అని నుడివి “శతాయుషః పుుతపౌ తాన్ వృణీష్వ” “శతవతృ్సరములు జీవించు 

కుమారులను మనుమలను వరించుము” అని విశీదకరించినందున స్వప్నములో 
నెరవేరుచున్న రథాదిరచనను జీవాత్మయే గావించునని బోధపడుచున్మది కాదా? 

' అనయా కోర్కాలంబడయుట పుతపౌ|తాదులను వరించుటయు జీవాత్మకు 

సంబంధించినవి యగుటచే నియ్యది జీవ పకరణమగును కావున స్యహ్నగత వస్తు 

రచనయు జీవకృతము కాదగునని సారాంశము. 

ఉత రము : 

నూ. మాయామా[తం తు కార్న్మ్యేనానభివ్య క్తరూపత్వాత్” లల్లీ 

స్వప్నములో కన(బడు రథములు మున్నగు వస్తువులను కల్పించు వాడు 

పరమేశ్యరు(డే గాని జీవుడు కాజాలడు ఒక్కడే జీవాత్మ యనుభ వింప(దగిన 

“స్వప్న పదార్థ మంతయు తత్కాలమున మ్మాతము నుండునదగుట.జేసి ఆశ్చర్యరూప 

మగును కావున మాయామాత మన(బడుచున్న యది. జీవునికి గల సత్యసంకల్ప 

త్యాదికము ఆచ్చాదింపంబడుటచే స్వప్నమున ర థాదివస్తుజాతమును జీవు(డు 

కల్పించుకొన(జాలడు. కావున “పురుషో నిర్మిమాణః” అను వాక్యము జీవునిగురించి 

చెప్పంబడినది కాదని తెలియనగును. 
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మణియు 

“తదేవ శుకం తదృహ్మ, తదేవామృత ముచ్యతే, 

తసి లోకాః [శ్రితాః సరే, తదు నాత్యేతి కశ్చన” 

“అద్దియే నిర్మలమైనదనియు |బహ్మంబనియు అమృతమనియు చెప్ప. 

బడును. అట్టి [బహ్మమునందు లోకములన్నియు ఆధారపడియున్నవి, ఒకానొక 

డెవడును [బ్రహ్మము నతి కమింప(జాలడు.” 

అను వాక్య శేషమువలన సీ సందర్భ మంతయు (బహ్మమును గురించియే యని 

విదిత మగుచున్నయది, 

“తదేవ శుకమ్” ఇత్యాది వాక్యముతో నేకార్థము కలదగుటచే “సహికరా” 

అను వాక్యంబు పరమేశ్వరుని. జెప్పునదియేను: లోకమున ఐం[దజాలికుడు 

చూ పెట్టు వస్తువులను చూచువాడు మరియొకడు కావలెను. కాని తానే కల్పించు 

కొని తానే చూచుట సరిపడదు కావున స్వప్నగతసృష్టియు పర మేశ్వరకృతంబే 

నని విశద మైనది. 

జీవుని సత్యసంకల్పత్వాదులతో కూడిన పూర్యరూవము అభివ్యక్త ము. 

కాకుండుటకు గల కారణమును దిగువసూతమున వక్కాణించుచున్నవారు. 

ఇ సూ. పరా భిధ్యానాత్తు తిరోహితం తతో హ్యస్య 

బంధవిపర్యయా” లి.ల్తె.4ీ 

జీవుడు అనాదికాలమునుండి చేయు ఆపచారముల పరంపరవలన పర 

మేశ్వరుండు జీవుని సత్యసంక ల్పత్వాదికమును మటుగుపజచును. కావున జీవుని 

యపచారమును పురస్కరించుకొని సంభవించు పరమేశ్వర సంకల్పమునంజేసి 

(జీవునికి) బంధము, జీవుడు తన్న నుసరించి చేయు నుపాసనను పురస్కరించుకొని 
యేర్పడు ఈశ్వరసంకల్పమువలన మోక్షంబును చేకూరునవి, 

ఇందుకు (కుతి పమాణమును గాననగును. 

“యదా హ్యేవైష ష ఏతస్మి న్నుదర మంతరం కురుతే, ఆథ తస్య భయం 

భవతి. యదా హ్యేవైష ఏతస్మి న్నదృశ్యేఒనాత్మ్యేఒనిరుక్తే ఒనిలయనేఒభయం 

[వతిష్టాం విందతే, అథ సో౭=భయం గతో భవతి” 3 
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_గుత్యర్థము. యదా = ఎప్పుడు, ఏషజీవః = ఈ జీవాత్మ, ఏతస్మిన్ = 

పకృతము, ఆనందమయరూపము గలదియు నగ్యుబహ్మము విషయమై ఆరం= 

ఛిదమును అన(గా కివోపాసనను మజచియుండుటను, అంతరం అవకాశము 

గాను, ఉత్కురుతే == లెన్సగా చేయునో, అథ = అప్పుడు, తస్య = ఆ జీవాత్మకు 

భయం = సంసారమున జననమరణ సుఖదుఃఖభోగాది భయము, భవతి =. సంభ 

వించును. అనగా వీవుండు ప పథ మమున పరమేశ్వరు నుపాసింపక నాతని 

మజచియుండుటయను అపచారమువలన సంసార పవృత్తు (డ య్యెనని భావము. 

ఇక నెప్పుడై తే పూర్వపుణ్యబలమున జీవాత్మ అద్భృశ్యేజ(పత్యక్షముగా గోచ 

రింపనదియు, అనాత్మ్యే = అనుమానగమ్యము కానట్టిదియు అనిరుక్తే = శబ్ధము 
తోడను ఇట్టేద ని నిర్దేశించి చెప్పనలవి కానిదియు, అనిలయనే = ఎట్టి ఆశయము 

లేనిదియు నగు ఏతస్మిన్ =ఆపకృత్యబహ్మమునందు, అభయం=సర్వవిధములైన 

లౌకిక భయములను విడనాడుట ద్వారా (పతిష్టాం = శరణాగతిని, విందతే = 
పొందుచున్నాడో, అథ = ఆ సమయమున, సః == కాంభవదీక్షితు డైన జీవాత్మ, 

అభయం=సంసారభయనివృతి ని, అనగా మోక్షమును గతోభవతి=పొందుచున్న 

వాడు. “సంసార మోక స్టితిజంధ హేతుః" ఇత్యాది _శుతివాక్యంబును బంధమోక్షము. 

లకు కారణము పర మేశ్యరు(డే నని చెప్పట వల న_ ఆత్మానాత్మవివేకము మోకా 

వహమనియు తదవివేకము బంధహేతువనియు వక్కాణించువారి యుద్దేశము. 

(శతిస్తూతవిరుద్దం బైనదని పాఠకులు [గహింపవలసి యుండును. 

నూ. “దేహయోగా ద్వా సోపి” 8.2.5 

జీవుని స్వరూవమగు సత్యసంకల్పత్యాదికము మరుగుపడుట. దేవమను 
ష్యాడిదేహాకారమగు _పకృతి(ందగు సంబంధమున(జేసి సృష్టిసమయమున. సంభ 

నించును. పళ యకాలమునందై తేనో నామరూప విభాగము లేని నూఇ్మాకార మగు 

(పకృతి (దగు సంయోగమున జీవుని సత్యసంక ల్పత్వాదికము మరుగువడును కావున 

స్వప్నమునందు తాత్కాలిక ములై న ఏచితములను కల్పించు సామర్థ్యము జీవ్న 

నకు ఉండ( జాలదని సారాంశము. 

మణీయొక నుపపత్తి జెప్పుచున్న వారు. 

సూ. “సూచ కశ్చ (శుతే రాచక్షతే చ తద్విదః” 8.2.6 
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“యదా కర్మసు కా మ్యెషు-న్రియం స్వ సప్నేష పశ్యతి, 

సమృద్ధిం తత జానీయాత్ -తస్మిన్ స్వప్ననిదర్శనే” 

“కామ్యకర్మలగు పుణ్యములను ఆచరించువేళ స్వప్నములయందు సౌభాగ్య 

వతియగు సువాసినీవనితను గాంచువానికి తా జేయు సుకృతముల (దగు ఫలముల 

సమృద్ది చేకూరునని తెలియవలెను” 

“అథ స్వప్నాః_ పురుషం కృష్ణం కృష్ణదంతం పశ్యతి, స ఏనం హంతి” 

“ఇక స్వప్నవిషయము నిరూపింప(బడును. నల్చనిదంతములు గల నీలపురుషుని 

చూచునెడ నట్టివానిని నీలవురుషుండు సంహరించును” ఇత్యాదిశుతి ననుసరించియే 

స్వవ్నము కభమును అశభమును సూచించునదని విదితమగుచున్న యది. మజియు 
స్యప్నాధ్యాయమును గుర్తెరుగువారు న్యవ్న విశేషములను శుభాశుభ సూచకములుగా 

నిర్ణయించి చప్పుచున్నవారు. ఇందువలన స్వప్నములోని వస్తువులు జీవసృష్టములు 

కావని విశద మెనది. స్వప్నార్గములు జీవసృషములగునెడ తనకు ఆశుభమును 

తెలుపువానిని జీవుడు స్వప్నములో నిర్మించుకొనుట సరిపడదు గదా! ఐతే 

స్వప్నసృష్టి- పర మేశ్వరకృతంబై నదియే యని చెప్పుట సమంజసంబగును. 

తదభావాధికరణము 

సూ. “తదభావో నాడీషు తృచ్చుతే రాత్మని చ” 82.7 

స్వప్నము తరువాత కలుగు సుషుప్తి స్వప్నా భావమన(బడును, అట్టిత జి 

“తద్యతై ఇత త్ఫుపః సమస్తః సం పసన్నః స్వప్నం నవిజావాతి, ఆసు తదా 

నాడీషు సుపో భపతి” “పురుషుండు గాఢనిదణజెండి ఇం్యదియములన్నిటి(దగు 

వ్యాపారమును విరమించి నిదించుచున్నా ననియు తెలియకుండును. ఆ సమయ 

మున హితములన6౭బడు నాడులయందు శయనించును” “ఆథ యదా సుషుఫోభవతి 

యదా న కస్యచన వేద, పితా నామ నాడో ద్యాసప తిసహ|స్రాణి, హృదయా 
్గ్ జ జీ గాం al WwW af అలో 1 త్పురీతత మెథిపతిష్టంతే, తాధిః |పత్యవసృహ్య పురీతతి శేతే” జీవాత్మ గాఢ 

నిద(జెందునపుడు బాహ్యమును గాని యభ్యంతరమును గాని తెలియకుండును. 

అట్టిత టి డెబ్బదిరెండు వేల నాడులు హృదయమునుండి పురీతత్ అనుచోటున 

వ్యాపించియుండును. అట్టి నాడులద్వారా పురితతి( బవేశించి యచట శయనిం 

చును". 
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“యతై9తత్ పురుషః స్వపితి నామ సతా సౌమ్య! తదా సంపన్నో భవతి” 

సౌమ్యుడా | 

“దేహి యగువాడు గాఢముగా న్మిదించువేళ [బహ్మముతో నేకీభవించి 

యుండును” 

అను [శుతులు జీవుడు సుషుప్రియందు నాడులలో పురీతతిని |బహ్మము 

నను శయనించునని తెలుపుచున్నందున నాడీపురీతత్| బహ్మములకు వికల్పమా? 

సముచ్చయమా? అని సందేహము. 

పళ్న : నాడ్యాది శయనస్థానములు విక ల్సితములన(జెల్టును. ఎట్లనగా 

*వీహిభి ర్యజేత” “యవై ర్యజేత” అను సందర్భమున పురోడాశము నేర్పరచుట 

యను [ప్రయోజన మొక టియెనందున వీహియవ యజనము విషయ మై వికల్పము 

నంగీకరించినట్టు జీవుని శయనమునను సుషుప్తి యనంబడు |పయోజనము ఏక 

మగుట(జేసి ఒకప్పుడు పురీతతిని శయనించుననియు మరియొకప్పుడు నాడుల 

యందు పడుకొనుననియు ఇంకనొకవేశ (బహ్మమునందు ని|దించుననియు విక 

ల్పమును చెప్పుటయే సమంజసమగును కాదా? 

ఉతరము : సముచ్చయంబనియే సిద్దాంతము. ఎందుకన6గా? నాడీపురీ 

తత్ బహ్మముల వలన ఏక ఫయోజనంబు లేనందున వికల్పము నంగీకరింపరాదు. 

మజియు హృదయములోనుండు _బహ్మ ము(జేర్చు మార్గముగా నాడులు సాధనము 

లనియు పురీతత్తు మేడవంటిదనియు _బహ్మము పర్యంక మువంటిదనియు చెప్పు 
టలో విరోధ మెద్దియు గానరాదు. కావున నాడులగుండా పురీతత్తునందు (బహ్వము 

నందును, జీవుడు ని|దించునని నిరూపించుటలో ప్రయోజనములు వేరువేరుగా 

కన(బడుచున్నందున సముచ్చయమనియే అంగీకరింపవలెను. 

విశేషము. జీవుడు నాడుల యందున్న పుడు పాణవాయుపుతో కూడి 

యున్నచో స్వప్నమున నదీనగరములను సౌధము [పాకారము మున్నగువాని నవ 

లోకించును. వ్యానవాయువు(జెందినపుడు దెవర్షులను గాంచును. అపానము(గూడిన 

తణి యక్ష, రాక్షస, గంధర్వులను, ఉదానవాయువు( గలిసినపుడు దేవలోకము 

లను దేవతలను కుమారస్వామిని జయంతునిన్ని, సమానవాయువుతో కూడియున్న 

పుడు దేవలోకములను దేవతలనేగాక ధననిధులనుగూడ చూచునని సుబాలోపని 

షత్తునందు వ్రాయబడినది, 



కర్మానుస్మృత్యధికర ణము 187 

సూ. “అతః [పబోధోఒస్మాత్ ” లీ_2-6' 

“సత ఆగమ్య నవిదుః సత ఆగచ్చామ హే” “సుషుపి (జెందినపుడు [బహ్మము 

నుండి జాగద్దశకు వచ్చియు |బహ్నమునుండి వచ్చుచున్నామని జీవులు తెలియ 

కున్నారు” అను (శుతివాక్యము- జీవుని [ప్రబోధము (బహ్మమునుండియే యని 

చెప్పుచున్నందున నాడీపురీతత్ బహ్మములు మూడును జీవుని శయనము(దగు 

స్థానములని సముచ్చయమునే నిర్ణయింపవలెను, వికల్పము నంగీకరించునెడ నెని 

మిది దోషములు చేకూరు నవకాశము కలదు. ఎట్ట(నగా? “జీవాత్మ నాడులయందు 

నిదించు” ననునెడ పురీతత్ బహ్మ వాక్యములకు గల పామాణ్యము విసర్జింప( 

బడుటయు, మజియు నవ్యానికే అపాప్తమగు అ|పామాణ్యము అంగీకరింప(బడు 

టయు, ఇ(క “పురీతత్ (బహ్మములందు శయనించునని చెప్పునడ పూర్వము 

విడువ(బడిన [పామాణ్యము పురీతత్ [బహ్మవాక్యముల విషయమై స్వీకరింప. 

బడుటయు, పూర్వము అంగీకరింపబడిన అృపామాణ్యము విడువ(బడుటయు నివ్వి 

ధముగా పాప పరిత్యాగము అృప్రాప స్వీకారము పరిత్యక్త స్వీకారము స్వికృతపరి 

త్యాగంబు నను నాలుగు దోషంబులును అనే పురీతత్ [బహ్న వాక్యకోటియందు 

నాలుగుదోషంబులును సమకూరుచున్నయవి. ఏతాదృశ మైన ఉపపతి (జేసి సము 

చ్చయము సరిపడుచున్నందున వికల్పము కానే కాజాలదని విశదీకరింపనై నది. 

కర్మానుస్మృత్యధికరణము 

సూ. “స ఏవతు కర్మానుస్మృతిశబ్దవిధిభ్యః" 8.2.9 

ఇ(ట “సతా సౌమ్య! తదా సంవన్నోభవతి” అనునది విషయ వాక్యము. 

పూర్వాధికరణమునందు సిరూపింప(బడిన సుషుప్తి యందు (బహ్మమున 

నిదించినవాడె మేలుకొనునా? లేక మరియొక(డా? అని సందేహము. 

[పళ్న : సుష ప్రింజెందినవాడు గాక మరియొక జీవుండు మేలుకొనునని 

చెప్పుట సమంజసమని తోచెడిని. ఎందుకనగా? సుషుపిని [బహ్మ(జెందినవాడు 

మజలివచ్చుట సముచితము కాజాలదు, నిరతిశయ మైన ఆనందము గల (బహ్మము 

తోడ నేకీభవించిన పురుషుండు దుఖమయ సంసారము లోనికి నేతెంచుట పొసగదు 
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గదా! పర మేశ్వరుని పొందినవాడు ఎట్టు సంసారి యగును. ఇవ్విషయమున పరా 
మర్శ నెట్టు గావింతురు? 

ఉత్తరము : సుషుపిని (బహ్మము. బొందినవాడై నను న్నిదించినవాడే. 
మేలుకొని లేచి వచ్చును. జ్ఞానరహితముగా తానుచేసిన కర్మను తానే అనుభవింప 
వలసియుండును. సుషుప్తికిమున్ను తాననుభవించిన యంశము మజల గుర్తునకు 
వచ్చుట నిట గమనింప నగును 

“త ఇహ వ్యా_ఘోవా సింహోవా వృకోవా వరాహో వా కీటో వా పతంగో 

వా దంకోవా మశకోవా యద్యద్భవంతి తదా భవంతి” “పెద్దపులిగాను సింహము. 
గాను, తోడేలుగాను, పందిగాను, పురుగుంగాను, పక్షిగాను, ఈగగాను, దోమ 
గాను సుషుప్తి (జెందునపుడు ఉన్నట్లు జ్మాగద్దశయందు నుందురు” 

ఇట్టు కుతి.జ్యాగత్స్వప్న సుషువ్రలయందు జీవునిందగు ఏకభానమునే. 
చెప్పుచున్నందున మోక్షమును గురించి ఉపాయమును విధించు వాక్యములు సార్గ 
కములు కాకుండుట(జేసీయు “సత ఆగమ్య నవిదుః' అనుచో పరమేశ్వరుని. 
జెందియు (బహ్మానందమును గురై రుగంజాలడని చెప్ప(బడినందునను ము క్రియందు. 
వలె సుషుప్తియందు వర మేశ్వరునితో నత్యంత సామ్యము జీవునకు సంభవింవ+ 
జాలదనియు ని|దించిన జీవు(డే లేచి వచ్చుననియు నిరూపించుట యుక్తంబగునని, 
తెలియవలెను, 

ముగ్గాధికరణము 

సూ. “ముగ్గేఒర్గసంపత్తి ః పరి శేషాత్” 8.2.10 థి 

“మూర్చితః। పురుషః” పురుషుడు మూర్చు(జందినవాడు” అను వ్యవహార. 

మును బట్టి మూర్చుయనునది ఒకానొక యవస్టగా అనుభ వింప(బడుచున్న యది. 

అట్టి మూర్చ- సుషుప్తి మొదలగు దశలకన్న వేరై నదా కాదా? అని 

సందేహము, 

వళ్న : జ్యాగత్ స్వప్న సుషుప్త్పల కంటే వేరగు నవస్థ-_పసిద్దము కాకుం. 
డుట (జేసి మూర్చ. జాగరము మొదలగు నవస్థ లలో చేరినది కావలెను. 
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ఉత్తరము : మూర్చితుడైన పురుషుని యనుభవము. మరణము(దగు 

సగము లక్షణముగా "శేపించి యుండును గావున నుషుపి పి మున్నగువానికన్న వేరై 

నది కావలెను. మూర్చుయందు [పపంచము పొడ గట్టదు కావుస జాగరమునందు 

స్వప్నమునను మూర్చ యింతర్భ్ఫూతము కాదు. సుషపి ని (పసన్నముఖము మొద 

అగు లక్షణములుండుటయు మూర్చుయందు వికార ముఖాదిలక్షణములుండుటయు. 

అను భేదము వలన సుషుప్తి కంటెను మూర్చ భిన్నమైనదనియు, చిన్నగా ఊపిరి 
యుండుట(జేసి మరణములో చేరదసియు సిద్దాంతము. 

ఉభయలింగాదికరణము 

నూ. “న స్థానతో౭_పి పరస్యోభయలింగం సర్వత హి” లింర్షి11 

పూర్వాధికరణములయందు త్వంపదార్థ మగు జీవుని స్వరూపము స్వ్మపకాశ 

జ్ఞానాత్మక మనియు (జీవుని) ధర్మము_ గుణాష్టక మును మరుగుపరుచుకొనునది 
యనియు (జీవునికి) గమనాగమనములు కలవనియు జాగరాది ఐదు దశలు 

(జీవునిచే) వేరువేరుగా అనుభవింపంబడునని యు విశదీకరింప(బడినది. ఇకమీద 

తత్పదార్గమగు పరమేశ్వరుని స్వరూపధర్మాదిక ము నిరూపింప(బడును. 

“సో 2ంతరా దంతరం _పావిశత్” ' దిశశ్చాంతరం స [పావిశత్” “యః 

పృథివ్యాం తిష్టన్” ఇత్యాది శుతివాక్యముల యందు పర మేశ్యరు(డు సర్వాంతర్యా 

మిగా చరాచరమున( [బవేశించునని వినంబడుచున్న యది. ఐతే (బహ్మము సర్వా 

త్మకుడు(గా ఆవస్టలన్నిటియందు నంతట నుండునెడ నాయా వస్తువుల( జెంది 

యుండు దోషములోదగు కళంకము కలది యగునా? కాదా? అని సందేహము. 

(పశ్న : తత్రద్దోషక ళంకము _బహ్మము(జెందునని చెప్పనగును, ఎట్ట 

నంగా? అస్టూలమనణ్వ హస్వమ్ " “నిష్కళం నిిష్కియం శాంతమ్, నిరవద్యం 

నిరంజనమ్” “3 పెద్దది కానిది, చిన్నది కానిది, పొట్టిది కానిది |[బహ్మ ము” 

“ఎట్టి విభాగము లేనిదియు, ఎట్టి [కియాకలాపము లేనిదియు, నిర్వికార 

మైనదియు ఎట్టి నిందలు ఆరోపణలు లేనిదియు పుణ్యపా పలేశ రహిత మైనదియు 

(బహ్మము” ఇత్యాది _పమాణములు- పరమేశ్వరుని రూపాదికమును నిషేధించు 

చున్నయవి. మజియు రూపాదిగతములగు దోషములు [బహ్మమును స్పృళించు 
సను భయము వలననే “సత్యం జ్ఞాన మనంతం |బహ్మ”" అను (శుతి_ (బహ్మము 
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అపరిచ్చిన్నసత్యజ్ఞానరూపమెన”దని వక్కాణించుచున్నయది. ఒకవేళ (బహ్మము 
ఖో లా 

ప్రకృతివికారసంబంధము గలదనునెడ- జీవునివలె వర మేశ్యరు(డును సమస్త వికార 

ముల(దగు దోషములకు నిలయము కావలసివచ్చును గాదా? 

ఉత్రరము : పృథివ్యాదిస్టానములయందు ఆంతర్యామిగా ఉన్నను పరమే 

శ్వరునకు ఆ యా శరీరములయందు నివసించు జీవునికి వలె స్థానగతములైన దోష 

ములు సంభవింపవు. ఎందుకనగా? _తిస్మృతులన్నిటియందు నిరస్తసమస్త 

దోష ంబును సకలక ల్యాణగుణవిశిష్టంబు ఉభ యలింగము బ్రహ్మ ంబునని బోధ 

పడుచున్న దని సూ(త్రార్ధము. ఇక నన్నిదశలయందు సర్వాంతర్యామిగా నున్నను 

వర మేశ్వరునకు ఎట్టి దోషముల(దగు కళంకము చేకూరునను పసంగమున కెంత 

మాత మవకాశము లేదు. 

“ఏష ఆత్మా౬పహతపాష్మా విజరో విమృళత్యు రికో కో విజిఘత్పో౬పిపాసః 

సత్యకామః సత్యసంక ల్చళో 

శో అస్తి కశ్చిదపర్యంత రమణీయ గుణాాశయః | 

సర్వలోక వినిర్మాతా- పశుపాశవిలక్షణః ॥ 

ఇత్యాది శ్రుతి స్మృతి [ప్రమాణములు య పర మేశ్యరు(డు.- ఎట్టి దోషములు 

లేనివాడనియు, ముసలితనము మృత్యువు దుఃఖము ఆకలి దప్పియు లేని వాడ 

సియు, యథార్థములైన కోరీకలు గలవాడనియు సఫలములగు సంకల్పములు కల 

వాడనియు, అనంతములు మనోహరములు నగు కల్యాణ గుణములకు ఆధారమగు 

వాడనియు లోకములనన్ని టిని నిర్మించువాడనియు పశువగు జీవునికంచెను పాశ 

మగు సంసారమునకంషెను విలక్షణు(డనియు చాటుచున్న వి. కావున పృథివి 

మొదలగువానిలో పర మేశ్వరుండు అంతర్యామిగా నున్నను ఎట్టి దోషంబు చేకూ 

రనివాడని (గహింపనగును. 

సూ. “భేదాదితి చే న్న, (పత్యక మతద్యచనాత్” 9.2.12 

వశ్న : జీవుడు సహజముగా అవహతపాప్మత్వాది గుణములు కలవాడై 

నను దేవమానవాది శరీరముల(దగు సంబంధ మున నేర్పడు నవస్థల (జెందిన భేదము 
వలన క్షుత్చిపాసాది దోషములు గలవాడైనట్టు “యస్య పృథివీ శరీరమ్” ఇత్యాది 
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_వమాణములంబట్టి శరీర సంబంధవశమున నేర్పడు నవస్థా భేదమున(జేసి శరీర: 

గత దోషములు పరమేశ్వరునకు చేకూరును గాదా ? 

ఉత రము : “యస్య పృథివీ శరీరమ్" ఇత్యాది వాక్యముల యందు పతి 

వాక్యమున “ఏష త అత్మాఒ౦తర్యామ్యమృత?" అనుటతో సర్వాంతర్యామియగు 

పరమాత్మ _ శరీరగత దోషములు లేనివాడనియు, జీవు(డైతేనో పర మేశ్వరుని 

సంకల్పము వలన తన సహజరూపమును గోలుపోవువాడనియు విదితమగుచున్న 

యది. 

సూ. “అపి చైవ మేక 8.2.18 

మతియు నొకే శరీరమున శరీరులుగా జీవేశ్వరులిరువురు నివసించు. 

చున్నను! జీవునకు దోషములుండుటయు పరమేశ్వరునకు దోషములు లేకుండు 

టయు అను విశేషము సిద్దించునట్టు ఒకానొక వైదిక శాఖీయులు దిగువవిధము. 

చదువుచున్న వారు. 

“ద్వా సుపర్థ్జా సయుజా సఖాయా సమానం వృక్షం పరిషస్యజాతే, 

తయో రన్యః పిప్పలం స్వాద్వత్యనశ్నన్నన్యో అభి చాక శీతి” (శుతి. 

“మంచి రెక్కలు గల రెండు పక్షులు (జీవేశ్వరులు) ఒకరినొకరు కూడి 

యుండు చెలికాండైె) ఒకే వృక్షము (శరీరము) నధిష్టించి యుండునవి. అవ్వా 

నిలో నొక పక్షి (జీవాత్మ) రుచికరమైన ఫలము (సంసారభోగము) ననుభవిం: 

చును. మరియొక పక్షి (పరమాత్మ)యైతే నెట్టి ఫలము ననుభవింపనిదై మిక్కిలి 

(పకాశించును.” 

కావున జీవువికి వలె పరమేశ్వరునకు శరీరగత దోషములు సమకూరవని. 

సారాంశము. 

సూ. “అరూపవదేవ హి త|త్పధానత్యాత్” 8-2-14 

వరమాత్మ _ దేవాదిశరీరములయందు శరీరిగా రూపములేని వస్తువువలె 
నుండువాడు. ఎందుకన(గా ? నామరూపముల నేర్పరచుటయె పరమేశ్వరుని ముఖ్య 

క ర్రవ్యమగునది. ఇందుకు (శుతిపమాణము “ఆకాశో వై నామ నామరూపయో 

ర్నిర్వహితా, తే యదంతరా తద్భహ్మ ఆకాశ శబ్ద వాచ్యంబగు [బ్రహ్మము = 
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సకల జగము(దగు నామరూపముల నేర్పరచి యవ్వాని నడుమ నామరూపములు 

గల కార్యములన్ని టి(దగు సంబంధము లేకయే నుండునది.” 

నామరూపముల మధ్య నుండునని చెప్పుటచే అవ్యానికి వశము గానివాడ 

గును కావున పరమేశ్వరుండు సర్యన్యతం|తుడ ని తెలియునది. జీవు( డెతేనో కర్మ 
ఫలము ననుభవించుటకు శరీరములో నుండు వాడగుట (జేసి జీవేశ్యరులకు ఇట్టి 

వ్యత్యాసము కలదని భావము. 

మనుష్యాది శరీరములయందు పర|బహ్మము శ్లరీరిగా నున్నను రూపము 

లేని వస్తువువలె దుఃఖబాజనము కాదనియు నామరూపముల(జెందు జీవుని కర్మ 
ఫలము ననుభవింప(జేయు టకు పర మేశ్వరుండు ఆయా శరీరములయందు నివసిం 

చుననియు “యస్య పృథిఏ శరీరమ్” “యస్యాత్మా శరీరమ్” ఇత్యాది [శుత్మిపమా 

-అములు ఇందుకు నిదర్శనములనియు సారాంశము. 

సూ, “*పకాశ వచ్చావై యర్ధ్యాత్ లీ.2.5 

“సత్యం జ్ఞ జాన మనంతం |బహ్మ” ఆను వాక్యమును సార్ధక మొనర్చుటకు 

1బహ్మము స్వ[పకాశరూప మగుటచే జ్ఞానస్వరూపంబని యంగీకరించినట్టు 

“నిష్కుళం స్మిష్కియం కాంతమ్” “సత్యాత్మ [పాణారామం మన ఆనందమ్! 

"యః సర్వజ్ఞః సర్వవిత్” “| ప్రధాన మేత్రజ్ఞపతి ర్లుభేళః” “పరాఒస్య శకి ర్వివిధైవ 

శ్రూయతే” “అథ క స్మాదుచ్యతే మహాదేవో, యః సర్వాన్ భావాన్ పరిత్యజ్యాత్మ 

జ్ఞానయోగై శ్వర్యే మహతి మహీయతే, తస్మాదుచ్యతే మహాదేవః” శతాధికములగు 

ఇత్యాది వాక్యములు సార్థకములగుట కై బ్రహ్మము నిరుణము కల్యాణగుణాస్పదంబు 

నగును కావున నుభయలింగంబనియే చెప్పుట సమంజసంబ గుచున్న యది. 

సత్యజ్ఞానాదిశుతి _ బ్రహ్మము జ్ఞానమ్మాతమని చెప్పుట లేదు గాని జ్ఞానము 

[బహ్మంబని నిర్వచించుచున్నందున జ్ఞ జానము గుణవి శేష మగుట.జేసి సర్వజ్ఞత్వాది 

గుణములకు నాశ్రయమగునది యని వీదితమగుచున్న యది. 

సూ “ఆహ చ తన్మా తమ్” 8.2.16 

“సత్యం జ్ఞ జాన మనంతం (బహ్మ” అను (శుతి ఎ అపరిచ్చిన్నమగు జ్ఞ జానము 

రూపముగా గలదో (బహ్మంబని చెప్పుచు (బహ్మమునందు ఇతరమును న్ షధిం 

చుట లేదు, జ్ఞాన ము (బహ్మంబని చెప్పటలో విశేషమేమియు లేనందునను జ్ఞాన 
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స్యరూపమని చెప్పినంతమా త మున సర్వజ్ఞత్వాది గుణములు (బహ్మమునందు కల 

వని చెప్పుటకు ఎట్టి విరోధము గానరానందునను |బహ్మము ఉభయలింగంబని 

తెరియనగును. 

కిరీటము స్వర్ణరూప మైన దనుట. కిరీటము(దగు స్వర్లరూపమును మాతము 

చెప్పును కాని కిరీటఖచిత రత్నాదులను తొలగింపదు గదా! 

మతీయు. 

“సత్యం జ్ఞాన మనంతమ్“ఆను _శుతివాక్యము- బహ్మము స్యయముగానే 

మహా పకాశరూవమ గుట(జేసి _శేష్టమైన జ్ఞానము(దగు స్వరూపము కలదని 

మాతము చెప్పుచు _ తరువాత వక్కాణింపంబడు విపశ్చి త్త్వమును సర్వజ్ఞత్య 

మును నివారించుటకు ఎట్టు నుద్యు క్రమగును ? 

వివిధమైన వస్తుజాతమును విమర్శించు జ్ఞానము గలవాడు విపళ్చిత్ అన( 

బడును కావున నీ సందర్భమున ఎట్టి విరోధము లేదని భావము, 

సూ “దర్శయతి చాథో అపీ స్మర్యతే” 8.2.17 

పూజ్యురాలైన వేదమాత _ |బహ్మము నింద్యగుణములు లేనిదై కల్యాణ 

గుణవిశిష్టమె యుభయలింగంబ గునని (శుతి వాక్యములన్నిటియందును విశదీక 

రించుచున్న యది. 

“ఆకాశశరీరం (బహ్మ, సత్యాత్మ పాణారామం మనఆనందం శాంతి 

సమృద మమృతమ్, ఇతి పాచీనయోగ్యోపాన్య'' 
a 

“ఆ కాశత ఇత్యాకాశః == అంతట వెలుగొందునది కావున ఆకాశమన(గా 

[పకాశ మగును. |వకాశమే రూపముగా గలది యగుటచే (బహ్మము చిదంబర 

స్వరూపంబగుచున్నయది. సత్యాత్మ యనగా సతారూపంబగునది; [పాణారామం= 

[(పాణమనగా ఆత్మ, ఆత్మయందే అనంగా తనయందే ఆరామము (విహారము) 

గలిగి బాహ్యమునందు లేనిదియు, మనస్సునందే ఆనందము ననుభవించుచు 

బాహ్య సాధనముల యవసరము లేసిదియు, (ఇచట మనస్సన(గా జ్ఞానరూప మైన 

అంత;కరణమని చెప్పంబడును). 

వెలుపలి సాధనముల యవసరము లేకయే బాహ్యవస్తువుల నన్నిటిందగు 
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విలాసమును కనుగొనునదియు నిత్య మెనదియు ఎట్టి కళంకములు లేనిదియు నగు 

విజ్ఞానముతో సర్వజ్ఞమగుచు అపరిమిత స్వరూపానందము ననుభవించునది గావున 

[బ్రహ్మము మన ఆనందమనంబడును, కనిష్టగుణము లైన రాగద్వేషాదులు బొత్తుగా 

లేకుండుట శాంతి యనంబడును. అట్టి కాంతితో నిండియుండునది గావుననే దోవ 

ములన్నిటి(దగు కళంకము పూర్తిగా లేనిదియు అనాదికాలమునుండి సంసార 

బంధము లేనిదియు సత్యజ్ఞానరూపంబు సర జ్ఞము నిరతిశయాత్మానంద శ క్రివిలా 

సంబు సమస్తదోషములు లేనిదియు నగు పరబహ్మము ఉభయలింగంబగునని 

(గ్రహింప నగును, 

మణియు “నిష్కళం సన్మిష్కియం కాంతం” "ధర్మావహం పాపనుదం 

భ గేశం” “తమీశ్వరాణాం పరమం మహే వాశ్వరమ్” 

“ఎట్టి విభాగములు లేనిడియు ఎట్టి [కియా కలాపములు లేనిదియు శాంతం 

బగునదియు (బహ్మము." 

“పరమేశ్వరుడు. పుణ్యములను పెంపొందించువాడు, పాపములను బోకా 

ర్చువాడు, ఐశ్వర్యముల క ధిపతియు” 

“జగమును శాసించు పభువులందరిని నియమించువాడగుట.జేసీ సహజ 

మైన అధికారము గల మహేశ్య్వరు(డు పరమాత్మ యగును” 

ఇత్యాది (శుతి వాక్యములు [బ్రహ్మము ఉభయలింగంబని నిరూపించు 

చున్నయవి. 

కో అనాదిమల సం శ్రెష [పాగభావా ద్విశేషతః | 

అత్యంత పరిశుద్దాత్మా నివ ఇత్యుచ్యతె విభుః ॥ 

అనంతానంద కల్యాణగుణై క ఘన ఈశ్వరః | 

నివ ఇత్యుచ్యతే సద్బిః శివతత్త్వార్ధ వేదిభిః i 

అనాదికాలమును౦డి (ప్రవ ర్రించుచున్న అజ్ఞానము(దగు సంబంధము పూర్వ 

పూర్వము లేనివాడగుటచే మిక్కిలి పవిత్రమైన స్వరూపము గలవాడు సర్వవ్యాన 

కు(డును శివుడని చె చెప్ప(బడును., 

అవధిలేని ఆనందమునకు కల్యాణగుణములకు ఒకే ఒక నిఅయమగు వర 

మాత్మ. శివు(డని శివతత్స్వార్లనిదులగు మహానుభావులు వక్కాణింతురు. 
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ఏతాద్భళ పమాణములు __ శివశబ్ద వాచ్యమైన బ్రహ్మము _ నిర్వుణ ము 

నిరాకారము, సగుణము సాకారంబు గావున నుభయలింగంబగునని నిర్దేశించు' 

చున్న యవి. 

అత్యంత పవి తములైన మంగళ గుణములను తెలుపు శివశబ్దముతో దోష 

ములన్నిటి(దగు కళంకము బొత్తుగా లేనిదియు నిరతిశయపురుషార్థ గుణముల 
నిండియుండునదియు నగు |బహ్మము చెప్ప(బడుట చే (బహ్మము శివశబ్ర వాచం 

బగుచున్నయది. అందువలన నుభయలింగ సిద్ది యని తెలియునది. 

నూ. “అత ఏవ చోపమా సూర్యకాదివత్” 8.9.18 

పృథివి మొదలగు [పపంచమునందంతట నుండువాడైనను పరమేశ్వరుడు 

దోషములు లేనివాడనియు కల్యాణగుణములకు ఆస్పదమగువాడనియు శాస్త్రముల 

యందు జలసూర్యాది ఉపమానము (పరమాత్మకు) విధింపంబడుచున్నయది. 

శో ఆకాశ మకంహి యథా-ఘటాదిష పృథక్ భవేత్, 

తథా2౭ తై కో హ్యనేక స్టో-జలాధా రేష్వివాంశుమాన్ Il 

ఆకాశ మొక్క-టియైనను ఘటము మున్నగువానియందు వేరువేరుగా కన 

బడునట్టు సూర్యుండొక్క డే యైనను జలాశయములలో భిన్న భిన్నముగా నగువడు 

నట్టును ఒకే పరమాత్మ. ఆనేక |ప్రాణులయందు అంతర్యామిగా నివసించుచు తన 

యఖండత్వమునకు భంగము నాపాదించుకొనువాడు కాడు. 

ఈ సందర్భమున ఆకాశము ఘటాదులయందు వాస్తవముగా నుండుటను 

జలాశయములలో సూర్యుడు వస్తుతః లేకుండుటను గమనించినచో దిగువవిధము 

బోధవడును. 

ఆకాశ మొక్క పేయైనను ఘటాదులయందు వేరు వేరుగానే వాస్తవము గా 

నుండునట్లు పర మేశ్యరుఃడు ఒక్క. డేయైనను పృథివి మొదలగు వానియందు 

వేరువేరుగా నంతర్యామిగా వస్తుతః నివసించునని ఆకాశోపమానమువలన విదిత 

మగుదున్న యది, 

జలా శ యములయందు సూర్వు(డు వాస్తవముగా లేనివాడై జలాశయగత 

వికారాది దోషముల నంటకుండు నట్టు పృథివ్యాదులయందు వస్తుతః నివసించు 

10) 
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వాడైనను పరమాత్మ పృథివ్యాదిగతములైన వికారాదిదోష ములను స్పృశింపకుండును 

గావున సర్వాంతర్యామియగు పర మేశ్వరు(డు ఎట్టిదోషములు లేనివాడ 

నియు స్వరూపమునకు గుణములకున్ను ఎట్టి భంగము లేనివాడనియు సూర్యోప 

మానమువలన తేటపడుచున్న యది. 

ఇందువలన ఆకాశాది ఉపమానమున(జేసియు సర్వాంతర్యామియగు పర 

మేశ్వరునకు ఉభయలింగత్వము ఏర్పడుచున్న యది. 

పూర్వపక్ష సూూతము. 

సూ. “అంబువద| గహణాత్తు న త థాత్వమ్” §_29.19 

ఉదకమునందు సూర్యుండు పరమార్ధముగా ఎవ్విధము లేడో అవ్విధము 

పరమాత్మ పృథివ్యాదులయందు పర మార్గముగా నుండువాడు కావున పరమేశ్వరు 

నకు నిర్జ్ణాషత్వ మెట్లు సంభవించును ? 

సూ. వృద్ది హాసభాక్ష్య మంతర్భావా దుభయసామంజస్యా 

దేవం దర్శనాచ్చ” 8.2.20 
ఈ స్తూతమున “నీ ఆన్సుదానిని (గహింపవలెను, 

పరమాత్మ పృథివ్యాదులయందు వస్తుతః ఉండువా డైనను పృథివ్యాదుల, 

జెందియుండు వృద్దిక్షయ ముల ననుభ వించువాడు కాడు. పూర్వో క్రములగు ఆకాళ 

సూర్య దృష్టాంతముల రెంటిందగు సమంజసభావముబట్టి దిగువవిధము బోధ 

పడును. 

వస్తుతః సర్వత నివసింపని సూర్యుని యొక్కయు వాస్తవముగా అంతట 

నుండు ఆకాశముయొక్క్యయ ఉపమానభావము - సర్వత నుండు పరమాత్మకు 

అంతట నుండనిదానికి వలె ఆ యా వస్తువుల(జెందియుండు దోషములు అంట 

కుండునని తెలుపుట కొరకని ,గహించునది. 

లోకములో వివక్షితధర్మము(. దగు సమానత దెలుపుట కొరకే 

“*చం| దునివంటి ముఖము, ఇ తొా?ది ద*ఇషాంతముణు సానణగుణతాండుకు 
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కావున పృథివ్యాదులయందు వరమార్థముగా నుండువాడై నను పరమేశ్వరు 

నకు ఉభ యలింగత్యము సిద్ధించు నది. 

ఇంతియే గాక వివక్షత ధర్మ సామ్యమున(జేసి (శుతియందు దృష్టాంతము 

గానంబడుచున్న యది. 

“అశ్వ ఇవ రోమాణి విదూయ పావమ్” (శతి, 

“గుజ్జము వెంటుక లను దులుపునట్లు రివోపాసకు(డు పాపముల నన్నిటిని 

జోకార్చుకొనును.” 

ఇందువలన నీ సందర్భమునను చెప్పందలచిన ధర్మము దగు హోలిక 

యుండుట వలన ఆకాశసూర్యదృష్టాంత ములు రెండును సరివడుటచే బహ్మము 

ఉభయలింగంబనుట కడుంగడు శ్రామనీయ మగుచున్న యది. 

బ్రహ్మము నిర్విశేషమను వాదమున శరీరస్థితి పస క్రియే రాజాలదు 
కావున శరీరగతదోషములు (బహ్మమును స్పృశింపవని చెప్పుట కవకాశము 
లేకుండును. కాని (బహ్మము సవిశేషమని చెప్పునెడ పృథివ్యాదులయందు 

[బ్రహ్మము ఆంతర్యామిగా నుండుట బట్టి యేర్పడు ఆ యా శరీరముల(జెంది 

యుండు దోషములను పరిహరించుటకు ఈ యరికరణము పస కంబెనది. 

ఇక శివేతరదేవతలను జగత్కారణముగా నిరూపించువారు స్వాభిమతము 

లైన సుబాలోపనిషదాదులయందు _పకృతార్ణము(దెలుపు మంత మొక్క-టి 

యైనను లేనందున శివైకపతిపాదకమగు శ్యేతాశ్యతరోపనిషత్తునే అవళ 

ముగా ఆశయింపవలసి వచ్చెను. 

మరియు జగత్కారణముగా నిరూపింపంబడు దేవునకు ఉభయలింగత్వము 

(పవ ర్రించుటకు వలయు వాచకశబ్దము లేమింజేసియు ఇయ్యధిక రణము వారికి 

1[పతికూలం బేను; 

ఐతే “శివాని=అస్య సంతీతి శివః” అభఖిలమాంగళ్ళగుణరత్నములు కల 

వాడు శివుడను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి శివశబ్దవాచ్యు డైన పరమాత్మ కల్యాణగుణ 

విశిష్ణుండనియు “కామ్యంత్యస్మిన్ దోషా ఇతి శివః” అను విగ హము(బట్టి ఎట్టి 

దోషములు లేనివాడనియు ఇట్లు ఉభయలింగత్వము శివునకే చెల్లుననియు 
సారాంశము. 
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ప్రకృతై తావశ్వాధికరణము 
(బహ్మము ఉభయలింగంబగుటను శంకించి దిగువ సూతము( జెప్పు 

చున్న వారు. 

“పకృతై తావత్తం హి పతిషేధతి తతో (బవీతి చ 

భూయః" 82.21 

పూర్వు ఆధికరణమునందు (బహ్మము ఉభయలింగంబని సాధించితిమి. 

అట్టి లక్షణము బాధింపంబడునా ? లేదా? అని సందేహము. 

(ప్రశ్న : “ద్వే వావ [బహ్మణో రూపే, మూరం చామూ రం చ” అను. 

_శుతి ననుసరించి పృథివ్యప్తేజోవాయ్వాకాశమయ మూరా మూర పపంచ 

రూపమును (బహ్మమునకు(జెప్పి “అథాత ఆదేశో నేతి నేతి” అను (శుతియందు 

గల ఇతి శబ్దము (బట్టి పూర్వోక్త క్తమైన మూరామూ ర [పపంచరూపము“న,న” అని. 

నే షీ ధింప(బడుచున్న ది. కావున (బ్రహ్మము సవి శేష మెట్టగును ? 

ఉత్తరము : [బహ్మమునకు పూర్వసిదృమైన [పపంచరూపము “నేతి నేత్రి” 

అను వాక్యముతో నిషేధింప(బడుట లేదు. ఎందుకన(గా ? పత్యక్ష గోచరముగాని:. 

పపంచరూపమును తొలగించుటకు _శుతికిని శక్యము కాదు. కాని _పకృత మైన 

[ప్రపంచము మా్యతము [బ్రహ్మము కాదని ““నెర్రినేతి” అను వాక్యము - ఇది. 

ఇంతియే ననుటను నిషేధించుచున్నయది. ఎట్టనంగా ? నేతినేతి అను వాక్యము 
తరువాత పూర్వము చెప్ప(బడనట్టి గుణసముదాయమును శ్రుతి వక్కాణించినది. 

శన హ్యేతస్మా దితి నేత్యన్యత్ పరమ సి. అథ నామదేయం సత్యస్య 

సత్యమితి, (పాణా వై సత్యం, తేషా మేష సత్యమ్”. 

“న హి ఏతస్మాత్ న ఇతి అన్యత్ పరం అస్తి" ఇత్యాది పదచ్చేదము. 

అర్థము - “నఇతి” నేతి అను వాక్యముతో నిర్దేశింపబడిన ఏతస్మాత్ = 

Yaa అదీ ఇ a ఇల్లే ఇల మూరామూర |పపంచమున కన్న పరం = [బహ్మభిన్నమగు (శేష్టపదార్ధము. 

నాసి== లేదు. అథ= ఇక, నామధేయం = (బహ్మముందగు నిర్వచనము. 
“సత్యస్య సత్యమ్”అని చెప్పంబడును. (పాణాః = (పాణాధిష్టాతలగు బీవాత్మలు- 

సత్యం = వికొరరహిత స్యరూపము గలవారు. ఆకాళాదులపల ఉత్పత్తి లేనివారని. 
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భావము. ఇట ఉత్ప త్రియన(గా? స్వరూపము మారుట యగును, అట్టి జీవుల 

కంటెను సత్యరూపమైనది _బహ్మంబని తెలియునది. జీవులకై తేనో జ్ఞానసంకోచ 

వికాసాత్మకమగు ధర్మ పరివ రనముండును అట్టి పరివర్రనము లేనిదై సర్వదా 

మూర్ర (ఆకారము గల) అమూర్త (ఆకారము లెనట్టి) _(పపంచస్వరూపము గల 

దగుట (జేసి బ్రహ్మము జీవులకంచె నుత్కషమెనదని భావము. 

ఇందువలన విశదమగునది యేమన(గా ? నేతె నేతి అను వాక్యము (_పకృత 

మైన [ప్రపంచము మా[తము [బహ్మస్వరూపము కాదనియు తదధిక గుణసంవ 

న్నంబనియు తెలుపునది కావున పూర్ణసిద్ధమెన ఉభయలింగత్వమునకు ఎట్టి 

హానియు లేదని విశ దార్థ ము, 

ఓయీ ? సన్ ఘటః, సన్ పటః, ఇత్యాదిని అనువ ర్రించు సదూపమెన 

బహ్మము సత్య మెనది; వ్యావ ర్రమానమై (కొంతకాలమునకు తొలగ్యునట్టి ఘటాది 

కమును “నేతి నేతి” అనుచు (శుతి పతిషేధించుదున్న ది గదా? అను ఆశంకకు 

సమాధానము దిగువసూ| తము. 

సూ, “తదవ్యక్ర మాహ దా” 8.2.99 

ప్రత్యక్షము మున్నగు (పమాణాంతరములతో (బహ్మము గోచర మగునది 

కాదు. “న సందృశే తిష్టతి రూప మస్య _ న చక్షుషా పళ్యతి కశ్చ - నైనమ్, 
హృదా” “భగవానుని రూపము _పత్యక్షముగా కన(బడునది కాదు. ఎట్టి మేధావి 

యైనను పరమాత్మను నేతముతో చూడజాలడు. కాని ఉపాసకుండు తన హృదయ 

మున గాంచగలుగును.” ఇత్యాది సందర్భమున (శుతి.ఘటాదులయందు అనువ ర్రించు 

సత్త (ఉనికి) మాాతము (బహ్మము కాదని వక్కాణించిన యంశమును గమనింప 

వలెను. 

అత్వ ఇట్టు భాష్యమునందు శ్రీ నీలకంఠ శివాచార్యులవారు కంఠర వమున నిరా 

కరించిన “ఘటపటాద్యనువ రమాన సన్మాతము |బహ్మంబ”'ను వాదమును భాష్య 
మునంద నేక పర్యాయములు జొప్పించి శ్రీ వారికి శుద్దాద్వెతమునందే పరమతాత్స 

ర్యంబని సాధింప(జూ చిన శ్రీ దీక్షితవర్యులు శివాదైె ఇతనిర్ణయాది (గంధర చన. 

జేసి ల్చాఘనీయులై నను స్వమతముశందభినివేశమును పెంచుకొనిరని మహో 

పాధ్యాయ, శివయోగి శ్రీ॥ ముదిగొండ నాగలింగశాన్త్రిగారు స్యవిరచిత |బహ్మ 

పథ మునందు బాగుగా నిరూపించియున్న వారు. 
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(బహ్మస్వరూపమును కనుగొనుటకు వలయు కారణమును వాకుచ్చు 

చున్న వారు. 

సూ. “అపి సంరాధనే పత్యకానుమానాభ్యామ్"” 8.928 

ఐతే ధ్యానరూప మైన ఉపాసనతో లెస్సగా నారాధించినయెడల |బహ్మ 

స్యరూపము గోచరమగును. ఎవరు పర మేశ్వరునిచేతనే తనయందు దృఢభ క్తి( 

గలిగింపంబడినారో వారికే [బహ్మస్వరూపము అన(గా సచ్చిదానందమయ శివ 

రూపము [కమకమముగా గానంబడునని దిగువ [శుతిస్మృతులు విశదికరించినవి. 

“నాయ మాత్మా | పవచనేన లభ్యో, న మెధయా న బహునా (శుతేన; 

యమేవైష వృణుతే తేన లభ్యః, తస్యైష ఆత్మా వివృణుతే తనూం సామ్” (శు. 

“తత స్తు తం పశ్యతే నిష్క_శళం ధ్యాయమానః” (శు. 

(శుత్యర్థము - పరమాత్మను బహువేద పరిశ్రమతో కనుగొనరాదు. అనేక 

విద్యల నవధరించు బుద్ధివైశ ద్యముగలవారును పరమేశ్వరుని తెలిసికొన(జాలరు. 

తర్క-_మీమాంసాది పర్మిశమ వలనను శివదర్శనము దుష్క_రంబే యగునది. కాని 
కర్మయోగ మున దృఢమైన ఉపాసనతోడను శుద్దమైన అంతఃకరణము గలవానిని 

పరమాత్మ తనవానిగా “నాయందలి భ క్రివలన వీడు కృతార్జుండగుగాక ” యని 

కటాక్షించినపుడు అట్టి భక్తుడు పరమేశ్వరుని గాంచగలుగును. అట్టి పురుషశిఖా 

మణి కే శివుడు సచ్చిదానంద లక్షణంబగు నిజరూపమును పకాశింప(జేయును. 

మజియు ఉపాసనాదార్థ్యానంతరము ఉపాసకుండు పరిపూర్ణుడెన శివుని 

ధ్యానించుచు చూడ (గలుగును. 

“నాసౌ ప్రత్యక్ష విషయః” స్మృతి. 

“వరమాత్మ. ప్రత్యక్ష గోచరమగువాడు కాడు” 

సూ. “|పకాశాది వచ్చావై శేష్యం, (పకాశశ్చ 

కర్మణ్యభ్యాసాత్ ”” వీ 2. 2 ఢీ 

ఎడ తెగని ధ్యానము(దగు ఉపాసన వలన బహ్మమును కనుగొను వారికి 

_ైహ్మ ము(జెందియుండు జ్ఞాన ఆనందాదులు సమకూరునట్టు పపంచము(దగు 
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ఐశ్యర్యంబును చేకూరుటలో ఎట్టి వ్యత్యాసము లేదు. “అహం మను రభవం 

సూర్యశ్చ” “నేను మనువును సూర్యుడ నైతిని” అనుచో వామదేవుని సర్వాత్మ 

భావనయు “తం మా మాయు రమృత మిత్యుపాస్వ” “అట్టి నన్ను ఆయుఃస్వరూ 

పునిగా అమృతునిగాను గురుతెజగుము” అనుచో దేవేం్యదుని స్వాంతర్యామ్మభిన్న 

స్టితియు పరిశీలింపంబడు నెడల “1బహ్మోపాసకులు [బహ్మముతోడ నేకీభవించి 

యుండుట (జేసీ పరమేశ రుని యసాధారణ గుణములు కలిగియుందు"రని విశద 

మగును, 

మజియు “దివ్యం దదామి తే చక్షుః-పశ్య మే యోగ మెశ్యరమ్” ఇత్యాదిని 

శ్రీకృష్ణమూ ర్తి మున్నగువారు. శివెక్యభావనతో శివుని యైశ్యర్యమును (పకటించి 

నటు గాననగును. భగవానుడెన శ్రీకృషుండు శివోపాసన మన(దగు స్మ్యత్కయ 
౧ అ వ! 

యందు నిరంత రాభ్యాసమున శివసాఇుత్కా రము(జెంది శివునివల జగ దైశ్వర్యము 

గలవాడై పార్టునకు (పబోధము' గావించెనని భ గవద్గీతలయందు బాగుగా చెప్ప 

బడినది. విశ్వామ్మిత అగస్యాదులును (బహ్మభావనాభ్యాసవశమున స్వర్గ్ణాంతర 

కరణ సము[దపానాది సామర్థ్యము గలవారై రి. లోకమున గరుడమంతో పాస 

కుడు గరుత్మంతుని నిరంతరము భావించుటచే గరుత్మంతుని యసాధారణ 

ధర్మము గలవాడ గును. 

అందువలన _బహ్మము నేను అనుభావన దృఢమగుచో |బహ్మము(దగు 

నసాధారణ ధర్మాంశములతో కూడియుండుట _ ఉపానకులకు నసాధారణ మగు 

నది. కావున ఘటాదులయందు అనువ ర్రించు సన్మాాతము.[_ ప్రత్యక్ష మైన (బహ్మము 

అను వాదము (శుతి స్మృతి న్యాయ విరుద్దం బైనదని గురు తెజగునది. 

సన్మాాతము (బహ్మంబని చెప్పునెడ _ (బహ్మ సాక్షాత్కారమునకు సాధ 

నములుగా నిరూ పింప(బడిన (శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసనాదులు వ్యర్గములు కావలసి 

వచ్చును. (బహ్మము |వత్యక్షమగుటకు వలయు నచ్చిదానందమయత్యాది లక్షణ 

పరిజ్ఞానంబు నిరుపయోగమగును, ఇందువలన “సన్మాతము (ప్రత్యక్ష మైన _బహ్మ 

మనియు | బహ్మే తరమును “నేతి నేతి” అను (శుతివాక్యము నిషేధించుచున్న 

దనియు” చెప్పుట యసమంజసంబై నదియే యని సిద్దాంతము. 

సూ. ““అతో=౬నంతేన తథా హి లింగమ్” వ ౨2.25 
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ఎందువలన _బహ్మము నుపాసించువారికిని (బహ్మముయొక్క అసాధారణ 

మగు జ్ఞానానంద పర మైశ్వర్యము ప్రకాశించునో అందువలన “ద్వే వా వ|బహ్మణో 

రూ పే” ఇత్యాది సందర్భమున చెప్పంబడిన అనంత కల్యాణ గుణగణముతో 

సంబంధ ము _బహ్మమునకు అనివార్యముగా నుండునదియేను; కావున [బహ్మము 

ఉభయలింగంబగునది, 

(పళ్ళ: “ద్యే వావ _బహ్మణో రూపే” ఇత్యా దిని చెప్పంబడిన పపం 

చము (బహ్మరూపమను విషయము _ (బహ్మ్మపపంచములకు ఆద్యాసిక సంబం 

ధము నంగీకరించుటతోడనే సరిపడునది. మరియొక విధముగా ప్రపంచము 

బహ్మరూప మను నంశమును సమర్థింపరాదు. అందువలన “అథాత ఆదేశో నేతి 

నేతి” అను నిషెధము.అధ్యస మైన [ప్రపంచమును నిషేధించుట యగునని చెప్పుట 

సమంజసంబగును కాదా ? 

ఉత్తరము : అధ్యాస సంబంధము లేకున్నను స్వాభిమత మైన విధానముతో 

[ప్రపంచము (బహ్మరూప మను విషయమును సమర్థింపందలచి మొదట వతాంత 

రమును చెప్పుచున్న వారు, ' 

సూ. “ఉభయవ్యపదేశా త్వహికుందలవత్” 8.2.26 

“సర్వో వై రుద “ద్యావాపృథివీ జనయన్ దేవ ఏకః” “శివు(డు సర్వాత్మ 

కుడు” “ఒకే దేవుడు పృథివ్యాకాళాది |పపంచమును పుట్టించువాడు” అనుచో 

నాగసర్పమునకు కుండల భావము బుజుభావంబు వలె పరమేశ్వరునకు ఏకత్యము 

బహుత్యంబు నొప్పారునవి. “ద్వే వా వ |బహ్మణో రూపే” ఇత్యాది సందర్భమున 

పృథివ్యాది రూపముతో నుండుట పర మేశ్యరుని కే చెల్చునని చెప్పంబడినదియు గమ 

నింప(దగినది. 

నూ. “| వకాశా|శ్రయవద్యా తేజస్తాత్ ” లి_2.27 

(పకాశమునకు, _పకాశము ఆశయించి యుండుదానికి స్వరూపము వేరై 

నను తేజఃసంబంధముగా నొకే భావముండునట్టు అచిత్తునకు (బహ్మమునకు నొకే 

జాతి యగుటక తన _బెహ్మ్యము పృథివ్యాదిభావము కలది యగు నని (గహించునది. 

సూ. “*పూర్వవ ద్వా" 8_2_28 
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వా శబ్దము పక్షద్వయమును నివారించును. ఎట్టన6గా ? [ప్రకాశము జొతి 

గుణము అనునవి విశేషణమగుటయే ముఖ్యమగు స్వభావము కలవగుటచే విశిష్ట 

మగుదానిలో ఏకదేశములై అంశత్యము కలిగియుండును. చిద్వస్తువు అచిద్వసు 
వును అట్టివియెను; “సర్యోవై రుదః” “పరమాత్మ సర్వాత్మకు(డు” చిద దిద్యస్తు 
వుల నొ కేశబ్రము తో నుచ్చరించుట . [పపంచ బహ్మములు ఏకరూపము న్మాథ 
యించి యుండునవగుటచె నవ్వానికి శరీర శరీరిభావము సరిపడునని. గావింవ? 
బడినది. పూర్వో కమగు వక్షద్వయమున [బ్రహ్మము సదోషంబగుచున్న యది. 

సర్పకుండ లో వమాన పక్షమున (బహ్మమువకు పరిణామిత్వము జడత్యంబు నను 

దోషములు, _పకాశ తద్మాశయోపమాన పక్షమున (బహ్మత్వము అను జాతి న్నాశ 

యించి యుండుటచే (ప్రపంచము గూడ [బహ్మంబగు నను ఆక్షేపణము ననివార్య 
ములగుచున్న వి. 

“యస్య పృథివీ శరీరం” ““యస్యాత్మా శరీరం” ఇత్యాది (శతివాక్యములు 

[పపంచ [బహ్మములకు శరీర శరీరి భావమునే సమర్థించుచున్నవి. 

Al విద్యెతి చేతనాం _పాహు- స్తథా౬విద్యా మచేతనాం, 

పిద్యా౬ఒవిద్యాత్మకం సర్వం-విశ్వం విశ్వగురో ర్విభోః | 

రూపమేవ న సందేహో. విశ్వం తస్య వశే యతః ॥ 

చైతన్యమును విద్య యందురు. అచేతనము నవిద్యగా చెప్పుదురు. [పపంచ 
మంతయు చెతనాచేతనాత్మకమై విశ్యనియామకు(డస పరమేశ్వరునికి శరీర 
మన(దగి యున్నది. ఎందుకన(గా ? జగమంతయు పరమాత్మ య దీనమగునది. 

ఇవ్విష యమున ఎట్టి సందేహంబును లేదు. 

ఇత్యాది పురాణ వచనములు [పమాణములుగా నున్నందున అష్టమూర్తి 

యగు సడాశివునకు చిద చిద్వస్తువులు శరీరములగుట సుసంభవ మగునని బోధ 
పడుచున్న యది. 

సూ. “ప్రతిషేరా చ్చ” 32.20 
“నాన్య జరయెత బ్టేర్భతి” “అస్థూల మనణ్య హస్యమ్” (పపంచములో 

నంతర్యామిగా నున్నను బ్రహ్మము _ప్రపంచగతములై న జరామరణాది వికారము 
అదే జీర్ణించునది కాదు” 
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“బహ్మము జగ చ్చరీరక మైనను స్రూలము కాదు సూక్ష్మము కాదు 

చిన్నది కాదు” 

ఇత్యాది [శుతి వాక్యములయందు (బహ్మము చిదచిదాత్మక మెనప్పటికిని 

చిదచిత్తుల(జెందియుండు వికారములు కలది గాదని చెప్పంబడుటచె (బహ్మము 

చిదచిద్విశిష్ట మైనను నిర్దాషంబుని ఖిలమంగళ గుణాస్పదంబు నగునని తెలియ 

నగును, 

ఇద్ది సారాంశము. 

పరమాత్మయగు శివు (డు చిదచిత్తులకు కారణ మై చిద చిద్విశిషు( డైనను 

వికారములు అజ్ఞత్వము మున్నగు అపురుషార్హ ధర్మములు లేనివాడనియి నర్వ 

జ్ఞత్యము నిత్యతృ ప్రత్యము ఆనాదిబోధ తము స్యతంతత్యము అలు ప్రశ క్రిత్వము. 

అనంత శ క్రిత్వను మొదలగు పర మపురుషార్గ ధర్మములు కలవాడనియు తప్పని 

సరిగా (గాహ్యంబగుచున్న యది, 

పరాధికరణము 

సమ స్తచిదచిదాకార యగు పరశ క్రిదగు విలాసముతో సమరనంబగు 

స్వరూపము గల యట్టియు దోషములన్ని టి(జెందిన వాసనల(దగు కళంకము. 

లేనట్టియు సర్యజ్ఞత్యము మున్నగు మంగ ళగుణములన్నిటికి రత్నాక రమన(దగు 

నట్టియు పర్మబహ్మంబు విరూపాక్షంబు నగు శివునికన్న నతీతంబగు ఒకానొక 

వస్తు వెద్దియు లేదని చెప్పుటకు మొదట దిగువవిధము ఆశంకించుచున్న వారు 

పూర్యవక్ష సూతము. 

నూ. * వరమతః సెతూన్మాన సంబంధ భేద 

వ్యపద శేభ్యః' 8.2.80 

“జన్మాద్యస్య యతః” అను నూతము మొదలుకొని “పతిషేధాచ్చ” అను 

సూతము వరకు పరమకారణముగా పరమేళ్ళరు(డు పతిపాదింప(బడినవాడు. 

ఐతే ఇట్టి పరమేశ్వరునికన్న మించిన వస్తువు కలదా లేదా అని సందేహము. 

(పశ్న ; “అథ య ఆత్మా, స సేతు ర్విధృతిః” 
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“ఆత్మశబ్దవాచ్యుం డైన పర మేశ్యరు(డు సంసార మహానము దమునకు 

తీరమువంటివాడు, లోకముల నన్నిటిని ధరించువాడున్ను” 

“ఏతం సేతుం తీర్వా అంధః స న్ననంధో భవతి” 

“సంసార సముదతీర మన(దగు వర మేళ్యరు నా|శ్రయించిన యెడల (గుడ్డి 

వాడైనను కనుచూపు గలవాడగును” 

“చతుష్పాత్ (బహ్మ”! “బహ్మము విభాగచతుష్ట యముగ లది” “అమృత 

న్యైష "సేతుః” “మోక్ష సామాజ్యమునకు పర మేళ్యరు(డు అవధి యగువాడు” 

ఇత్యాది శుతివాక్యములు- వర మేశ్యరు(డు సేతువు అనగా అవతలిగట్టు 

వంటి వాడనియు, భాగ చతుష్టయము గలవాడగుట(జేసి పరిమిత స్వరూపము గల. 

వాడనియు ము క్ర ప్రాహ్యంబగు అవరిమిత (బహ్మమునకు పరమేశ్వరునకును [ప్రాప్య 
[పావక సంబంధము కలదనియు వేదాంతములయందు పరముగా (పసిద్దంబగు 

వస్తువు పర మేశ్వరునికన్న భిన్నంబనియు _ చెప్పుచుండుటవలన పరమేశ్వరుని 

కంటె నతీతంబొండు కలదని చెప్పట సరిపడును కాదా? 

సిదాంత స్ఫూతము, 
థె 

ఉతరము : 

సూ. “సామాన్యా త్తు" 8.281 
సూ, తములోని తు శబము పూర్యపషమును నివారించును. కావున సో [| ద్ద ఏ 

తరుండైన శివునికన్న మించిన వస్తువు కలదని వక్కాణించుట సమంజసము 

కాదని భావము. 

“విశ్వాధికో రుదో మహరిః"' ఇత్యాది |శుతి వాక్యములు శివుడు చరాచర 

|పపంచమంతటికన్న నధికుండని నిరూపించుచున్నయవి, 

ఇ(ట సేతుత్వాదివ్యప దేశ మునకు అర్థ మేమన(గా? లోకములన్నియు ఒక 

దానియందొకటి కలియకుండునట్లు ఆయా స్థలముల యందు నవ్యానిని కాశ్వుత 

ముగా నెలకొలుపువాడని పరమేశ్వరునకు సేతుత్యాదికము సామాన్యలక్షణముగా 

చెప్పబడినది. ఈ యర్ధమునే దిగువ [శుతియందు గాననగును. 
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“అథ య ఆత్మా ససేతు ర్విధృతి, రేషాం లోకానా మసంఖభేదాయ” 

ఇట సంభేద మనగా సంకరము; ఇట్టి సంకరము లోకములకు కలుగ 

కుండుట కె పర మేశ్వరుండు చతుర్దశభువనముల బాధ్యతను వహించువాడు కావున 

జలమును భూమిని వేరువేరుగా చూపెట్టు గట్టువలె సకల _బహ్మాండ సేతు వన 

బజగుచున్న వాడు. 

“సర్వం ఖల్విదం |బహ్మ” ఆనుచో సకల జగన్ని మితోపాదానోభయ 

కారణముగా |పతిపాదింప(బడిన పరమశివుడే “ఏత మితః _పిత్యాభిసంభవి 

తా౬స్మి” “ఈ లోక మునుండి వెడలగానే పర మెశ్వరు నాశ్రయించి నిజరూప 

సంపన్నుని కాగలను”” అనుచో ము కపాప్యుడుగా చెప్ప(బడుచున్న వాడని విశద 

మగుచున్న ది. 

మరియొకచో “తిలోచనం సిలకంఠం (ప్రశాంతం ధ్యాత్వా ముని ర చ్చతి 

భూతయోనిమ్, సమ స్రసాక్షిం తమసః వరస్తాత్” 

“మూడు కన్నులు గలవాడు సీలక ంఠుడు (పశాంతుడు నగు మహాదేవుని 

ధ్యానించి పూజించు నెడల జగత్కారణుండు జీవలోక సాశ్షియు [వకృత్యతీతు.డు 

నగు శివుని పొందగలుగును”' 

అనుచో శివుడే సర్వో త్తరుండ గుటకతన ముక (పాప్యుడుగా చెప్ప(బడు 

చున్న వాడు. కావున నీ సందర్భమున “తీ ర్వా” అను తజతిశబ్రము _పాప్రిని తెలు 

పునదని |గహింపవలెను. 

ఒకవేళ పరమ పాప్యు(డు విశ్వాధికుడు పరమకారణు(డు నగు శివుని 

కంచె నింకొక వస్తువు కలదనునెడల నద్దాని పైన గూడ మరియొకటి కలదని 

చెప్పవలసి వచ్చును కావున వేదాంత వాక్యములు ఆనవస్థా దోష జుష్టములు కావలసి 

వచ్చును. 

ఇందువలన సర్వాతీతుండు పరమశివుడే యనియు శివుని మించిన వస్తు 

వెదియు లేదనియు ముఖ్యముగా తెలియ నైనది. 
ది 

[బ్రహ్మము పరిమిత స్వరూపము గలదనుటకు దిగువ సూ తము సమా 

జల తో 
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సూ. “బుద్యరః పాదవత్” వల .89 
ధరిథ' 

““చతుష్పాత్ (బహ్మ” అనుచో చెప్పబడిన నాలుగు పాదముల విభాగము 

“వాక్సాద శృతుష్పాదఃి' ఇత్యాదిని చెప్ప(బడినట్టు బ్రహ్మో పాసనకె నిరూ పింప. 

బడినదని తెలియవలెను. 

సూ. “స్టానవిశేషాత్ _పకాళాదివత్” 8-288 

పర మేశ్యరు(డు వస్తుతః అపరిమిత స్వరూపము గలవాడైనను సర్వవ్యాపి 

యగు (పకాశమును- గవాక్షములు మున్నగు స్థానముల(దగు సంబంధమువలన 

(గ హించునట్టు. హృదయాది స్థలములయందు పరిచ్చిన్న స్యరూపము గలవాడని 

ధ్యానింప(బడుటలో అనుపవ త్రి యెద్దియు గానరాదు. 

పర మేశ్వరుండు |పాప్యు(డై నను |పావకు(డు నగునని దిగువసూతముతో 
వివరించుచున్నవారు. 

సూ. “ఉపపతే శ్చ” 9-92.84 
“యమెవేష వృణుతే తేన లభ్యః” 

“పరమాత్మ యెవని కటాక్షించునో అట్టివాడే పరమాత్మను పొంద(గలు 
గును” 

అను శ్రుతి వాక్యము (పాప్యుడైన పర మేశ్వరుండే (పాపకుండు అన(గా 

మోక్ష్షము(జెందించువాడని విశదీకరించినందున పర మేశ్యరునికన్న నతీతుండు. 

మరియొక(డు లేడని తెలియవలెను. 

అన్య(పతిషేధాధికరణము 

సూ. “తథాఒన్య వతిషేధాత్” లి_2.85 

పూర్వాధిక రణమునందు విరూపాక్షంబగు పర|బహ్మమున కంటె నతీతం 

బైనది మరియొకటి లేదని నిరూపింపంబడినది. ఇక నీ యధికరణమున పర మేశ్వ 

రునితో సమానుడు కలడా లేడా ఆని సందేహము కలుగుచున్నందున విచారింప. 

బడుచున్న యది. 
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_పశ్న : వర మెశ్వరునికంటె నుత్కృష్టుండ గువాడు లేకుండు గాక? 

జగత్యారణము గాను జగమున కధిపతి గాను పర మేశ్వరునితో సమానుండు మరి 

యొక (డు కలడని దిగువ నుదహరింప(బడిన (శుతుల వలన తెలియుచున్నది. 

“సహ్మృసశీర్తా పురుషః, సహస్రాక్షః సహ్మసపాత్” అనుచో ఒకానొక 
పురుషుడు బహుముఖములు అనేకపాదములు మున్నగు లక్షణములు కలవాడని 

విన(బడుచున్నయది. మజియు “పాదోఒస్య విశ్వా భూతాని” అనుచో తన 

విభూతియందు చతుర్భాంశ మగు సమస్త చరాచరముతో కూడియుండుటయు 

“'తిపాదస్యామృతం దివి” అనుచో మిగత మూడంశముల విభూతి పరమాకాళ 

మన(బడు దివ్యాంతరిక్షమున కలిగియుండుటయు “తస్మా ద్విరాడజాయత, 

విరాజో అధిపూరుషః” అనుచో అవ్యకమునకు హిరణ్యగర్భునకును కారణ 
మగుటయు, “ఆది త్యవర్గం తమసస్తు పారే” అనుచో తమస్సన(బడు (పకృతికన్న 

నతీతుడగుటయు “తమేవ విద్యా నమృత ఇహ భవతి" అనుచో మోక హేతు 
వగుటయు నిరూపింప(బడినవి. 

ఇట్టి పురుషునే “సహ్మసశీర్షం దేవమ్' మొదలుకొని “వతిం విశ్వస్య” 
ఇత్యాదిని విశ్యపతి గాను “నారాయణపరం బహ్మ” అనుచో నారాయణశబ్దవాచ్యు 

నిగాను వర బహ్మముగాను “పరమాశ్మా వ్యవస్థితః” అనుచో దహరాకాశము 

నందు నుపాస్యునిగాను [శుతి వక్కాణించినందున పురువుడనందగు నారాయ 

కుడు పర మేశ్వరునితో సమానములెన లక్షణములు గలవాడని (గహింపనగును. 

ఇట్టివే గదా పరమేశ్వరుని ధర్మములు; 

“సర్వానన శిర్యోగీవః - సర్వభూత గుహాశయః, 
సర్వవ్యాపీ చ భగవాం - స్తస్మా తృర్వగతః రివ; ” 

అను మంతోపనిషత్తు, “విశ్వతశ్చాకు రుత విశ్వతోముఖః” అను 

మహోపనిషద్వాక్యము “సర్వతోముఖ ణి” ఇత్యాది [(శుతివాక్యంబులును పర మేశ్వ 

రుడు బహుముఖ పాదాదులు కలవాడని విశదీకరించినవి. మశియు “మాయాంతు 

[ప్రకృతిం విద్యా - న్మాయినంతు మహేశ్వరం, తస్యావయవభూతేన _ వ్యాప్తం 

సర్వమిదం జగత్” అను శ్యెతాళ్యతర మం తము జగద ం౦శవిశిష్టుండ 

నియు తెలుపుచున్న యది, “హిర ణ్యగర్భం పశ్యత” ఇత్యాదిని హిరణ్యగర్భ జన 



అన్య( పతి షేధాధికరణము 189 

కుుడనియు “సమ స్తసాశిం తమసః పరస్తాత్” అనుచో తమఃపరుండనియు 

“దహరం విపావ్మం” ఇత్యాదిని దహరోపాస్యుండనియు “జ్ఞాత్వా శివం కాంతి 

మత్యంత మేతి” అనుచో మోక్షకారకుండనియు “సరై కర్ణ సంపన్నః” ఇత్యా 
దిని జగదిశ్వరుండనియు పర మేశ్వర నిర్రేశము విన(బడుచున్న యది. 

ఇవ్విధము శివకేశవులకు విశ్యరూపత్వాది ధర్మముల వలన సమానత్వం 
బని తెలియునది. మరియు స్మృత్యాదులయందు పూజా విధానమున “శివం వా 

విష్ణుమవ వాీ"అను వికల్పమును గాననగును. లోక మునందున పూజాస్థానములు 

మున్నగునవియు శివకేశవులను |పతిపాదించు పురాణములు ఆగమములును 

సమానములుగా నున్నందున నారాయణు(డన(బజగు పురుషుడు పర మేశ్య 

రునితో సమాను(డని యంగీకరింపవలెను గదా ? 

ఉత్తరము : పరమేశ్వరునికన్న (శేష్టమగు వస్తువు లేనట్టు పర మేశ్వ 

శునితో సమానమైనదియు లేదని చెప్పవలెను. జగత్కారణత్వము ఈశ్వరత్వము 

మున్నగు లక్షణములు పర మెళశ్వరునికి దక్క- నితరులకు నుండజాలవని దిగువ 

(ప్రమాణములు చాటుచున్నవి. 

ఎట్టన6గా ? “ఏకవఏవ రుదో న ద్వితియాయ తస్థుః, య ఇమాన్లోకా 

సీశత ఈశనీయు ర్హననియుః” 

“ద్యావాపృథివీ జనయన్ దేవ ఏకః” 

“య ఏకో రుద ఉచ్యతే” 

“హరః క్షరాత్మానా వీశతే దేవ ఏకః 

సృష్టికి మున్ను ర్యుదుడొకడే యుండెను. రెండవనాడు లేకుండెను, 

అట్టి రుదు6డే కాసించునట్టి పుట్టించునట్టియు శక్తులతో కూడి యుండువాడగుటచే 

చరాచర్మపాణులను శాసించువాడు.” 

“భూమి ఆకాశము అనువానితో కూడియుండు |బహ్మాండమును పుట్టించు 

దేవు డొక6డేను” 

“పరమాత్మ యొక్కడే రుదుడని చెప్పంబడును.” 

““పకృతి వురుషుల నిద్ధరిని శాసించు దేవుడు హరుడన(బజిగి యద్వి 

తీయుడుగా నుండువాడు” 
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మతియు 

“యదా చర్మవదాకాశం _ వేష్టయిష్యంతి మానవాః, 

తదా శివ మవిజ్ఞాయ - దుఃఖస్యాంతో భవిష్యతి” 
శివ ఏకో ధ్యేయః శివంకరఃః సర్వ మన్యత్సరిత్యజ్య'' 

“యదా తమ స్తన్న దివా న రాతిః, నసన్నచాస చ్చివ 

ఏవ'కేవలః” 

“మానవోపలక్షితులైన సకల పాణులు ఆకసమును తోలునువలె చుట్ట 
గలుగుదురేని శివుని తెలిసికొనకయే ముక్తులు కాగలుగుదురు. అనగా అకాళ 
వేష్టనము సరిపడ నట్టు శివోపాసనలేనిది మోక్షము నొంద(జాలరని భావము” 

“ఇతర దేవతా పూజనాదికమునంతయు విడనాడి మోక్షపదాతయగు శివు 

నొకనినే ధ్యానింపవ లెను.” 

“జీవుల గాఢసుషుప్తి యన(బడు (పళయమున పగలుగాని రా|త్రిగాని 
సత్తుగాని ఆసత్తుగాని లేకుండెను. అట్టి సమయమున నామరూపవిభాగాన ర్ల 

సూక్ష్మ చిదచిచ్చక్రి క్రి విశిష్టుడెన కివుడొక (శే విరాజిల్లుచుండెను. 11 

ఇత్యాది [_శుతివాక్యములు పర మేళశ్వరుండు గాక నితరుండు జగత్కార 

ణము కాజాలడని నిషేధించినవి. కావున పర మేశ్వరునితో సమానుడైన మరి 

యొక(డు లేడనియే సుదృఢమైన సిద్దాంతము. 

పరమశక్రులు కలవాడగుటచే జగన్నిమిత మగువాడు శివుండేను, “పురు 

ష(డు జగదుపాదానకారణ”మని చెప్పిన యంశము _ హిరణ్యగర్భ జనకుండను 

టను సమర్దించును. నారాయణు(డు (పకృత్యంశ సంభూతు( డగుట(జేసి జగదు 

పాదానము. కావచ్చును. కాని జగన్నిమితకారణము శివుడే యగును. విష్ణువు 

పరమేశ్వరుని నిరంతరము భావించుటంజేసి [శుత్యాది (వమాణములయందు. 
క్వచిత్తు జగత్కారణముగా చెప్పంబడెను విష్ణువు దహరవిద్యయందు నుపా 

స్ఫ్యు(డ గుటయు మధ్యమాధికారులను గురించి యని తెలియవలెను. నారాయ 

ణుని యుపాసించువారికి విష్ణపదము లభించుట ద్వారా శివసాయుజ్యము సమ 

కూరును కాని సాక్షాత్తు కైవల్యము లభింపదు. 
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ఇందువలననే మహాభారతమునందు ఆనుశాసనిక్ర పర్యమున 

శో రుదభక్యా తు కృ-షైన-జగద్వ్యా ప్తం మహాత్మనా, 

తం పసాద్య తథా దేవం-బదర్యాం కిల భారత. 

అర్హా తియతరత్యం చ-సర్వలో కషు వె తథా, 

పొ ప్తవానేవ రాజేంద-సుపర్షాకా న్మ హేశ్వరాత్ 

మహానుభావు( డైన నారాయణు(డు శంకరు నారాధించి జగమును వ్యాపించు 

శ క్రి గలవాడగుటయే గాక శివానుగహమును బదరికాశమమునందు సంపా 

దించి లోకములన్నిటియందు నభీష్ట వస్తువు (లేక) ధనమునకన్న మిక్కిలి |పీయు( 

డయ్యెను. ఇది యంతయు సుపర్గాక్షుడన(బడు మహేశ్వరుని కరుణా కటాక్ష 

విశేషము గదా! 

“తస్మాద్విరాట్” అను వాక్యము పురుషుడు జగదుపాదానమని తెలుపును. 

“హిరణ్యగర్భం పశ్యత జాయమానమ్” "ద్యావాభూమీ జనయన్ దేవ 

ఏకః” ఇత్యాది _శుతులు పరమేశ్వరుండు జగన్నిమిత్రమని విశదీకరించును. 

సర్వజ్ఞుడు సర్వ శ క్రిమంతుడు పర్మబహ్మము విశ్వాధికుండు నగు శివుని 

వలన మొదట పర్పకృతి యనంబజగు పరాళ క్రి పాదుర్భవించును. అట్టి పరా 

శ క్రికి చప్పంబడిన మొదటి భో కృుత్వదళశయందు “సహ్మసశీర్దా పురుషః” అను 

నట్టు పురుషు(డేర్పడును. పురుష స్వరూపుడైన శివునినుండి సకలచేతనాచేతన 

(పపంచ పరిణామము సంభవించును. ఇందువలననే “సర్వో వైరుద్రః” అనుచో పర 

మేశ్వరుని సర్వాంతర్యామిత్వమును (ప్రారంభించి ఉపాదానమగు నారాయణుండు 

సర్వాత్మకుండెట్టగునని _పశ్నించుకొని “పురుషస్య విద్మ సహ।సాక్షస్య మహా 

దేవస్య ధీమహి” అనుచో పురుషు(డన(బజగు నారాయణు(డు పర మెళ్వరుని 

మహావిభూతిలో చేరినవాడై జగదాకారు(డు కాజాలునని నిరూపింపనై నది. 

సర్వజ్ఞము సర్వశ క్రికము నిత్యతృ ప్రము స్యతం తము విశ్వాధికము 

నిమిత్తంబగు పర్యబహ్మమే సృష్టికాలమున “బహు స్యామ్” అని సంకల్పించి తన 

నుండి పురుషుని (నారాయణుని) విడదీయును. తనచే విభజింపంబడి తన యంశం 

బగు నారాయణుని ద్వారా జగము సిద్దంబగునని భావము, 

11) 
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“తత్సృష్ట్యా తదేవాను పావిళత్, తదను (పవిశ్య సచ్చ త్యచ్చాభవత్ ” 

పర మేశ్వరు(డు జగ మును సృజించి యద్దాని ననుసరించి (పవెశించినవా డై చేత 

నునిగా అచేతనముగా నేర్పడెను”' 
“మాయాం తు _పకృతిం విద్యా.న్మాయినం తు మహేశ్వరమ్, 

త స్యావయవభూతేన_వా వం సర్వమిదం జగత్ +” 

ఇత్యాది _శుతి వాక్యములు _ నారాయణుండు మాయావిశిష్షుడైన మహిశ్వ 
రుని యంశభూతుడై జగమునంతయు వ్యాపించెనని విశదీకరించినవి. నిమిత్త 
మగువాడు సంకల్పింపనిది ఉపాదానము ఏర్పడదు గావున నిమిత్తము ఉపాదాన 
ముకన్న నధికంబగును. ఉపాధానము నిమిత్తము ననుసరించి యుండునదగుటచే 
నిమిత్త ధర్మముల నుపాదానమునందు (పతిపాదించుట విన(బడును. 

ఇందువలన పర మేశ్వరునితో సమాన మైనది కాని _*ష్టమైన వస్తువు కాని 
లేదనియే విదిత మైనది. 

దిగువ చూపంబడు కారణమువలన నైనను పర మేశ్వరునితో సమాన 
మైనదియు తదుత్క్బృష్ట మైనదియ నగు వస్తువెద్దియు లేదని చెప్పుచున్న వారు. 

సూ. “అనేన సర్వగతత్వ మాయామ శద్దాదిభ్యః 8.2.26 

ఆయామ మనగా మహావ్యా ప్రి యగును. 

“సర్వానన శిరో గీవః” “విత్యత శ్చక్షు రుత విశ్వతోముఖ:” ఇత్యాది 
[(ళుతి వాక్యములు “అణో రణీయాన్” మొదలుకొని “సరో హ్యేష రు్ముదః” వరకు 
గల మహోపని షద్వాక్యములున్ను “యో వైరుదః స భగవాన్” మొదలుకొని 
“యచ్చ సత్యమ్” వరకు గల అధర్వవాక్యములును పరమాత్మ జగమునంతయు 
వ్యాపించువాడని _పతిపాదించుచున్న వి కావున జగదుపాదానము స్వధర్మాంశము 
పురుషుడు నగు నారాయణుని ద్వారా పర మేశ్యరు(డు సర్వగతుండగునని బోధ 
పడుచున్నయది. ఆకాశమువలె సర్వమును వ్యాపించువాడని “సర్వానన శిరో 
[గీవః” ఇత్యాది వాక్యము సూచించును. [పాణులందరిని నియమించుటకై అవ్వారి 
హృదయగుహల యందు నివసించునని “సర్వభూత గుహిశయః” ఇత్యాది 
వాక్యము విళదీక్షరించును. 

“్రీచ్చి దద్వ్వైత మ్మాశిత్య.బిడాల వతినో నరాః, ర్ముదేణ సామ్య మన్యేషాం 
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.వవదంతి విమోహితాః” అను సూతసంహితావచనము శంకరునితో విష్ట్యా దిదేవ 

తలు సమానులు కాజాలరని స్పష్టీకరించినది. ఏవ మాది సందర్భమున (జేసి 

పపంచమంతయు పర మేశ్యరుని విభూతియని తెలియుచున్నందున శివునితో 

సమానుడుగాని శివునికంటె గొప్పవాడు గాని లేడని [గహింపవలసి యుండును. 

ఇవ్విధము సర్వాధిపతియగుట చేతను సర్వాంతర్యామి యగుట వలనను 

పర మేశ్వరుండే ఆ యా దేవతల రూపమున స్వరూపమునను కర్మలన్నిటికి ఫలము 
చొసగువాడని దిగువ యధికరణమున గాననగును. 

ఫలాధికరణము 

నూ. ''ఫల మత ఉపప తెళ్ లీ.2 8 

పూర్వాధికరణమున స ర్వేశ్వరు.డుగా నిరూపింప(బడిన పరమేశ్వరుండే 

కర్మోపాసనాపరులందరికిని అనుష్టానఫలము నొసగునా? లేక కర్మయా ? అని 

యిట సందేహము పొడముచున్నది. 

(పశ్న : వస్తుతః కర్మ యనునది అనుక్షణవినాశ ధర్మము కలదైనను 

కర్మ ననుసరించు ఒకానొక అపూర్వము నేర్పర చినచో కాలాంతరమున సంభ 

వించు ఫలము నొసగుటయందు కర్మ సమర్థం బగును గదా! 

అందువలన కర్మకు ఫల పదత్యము సరిపడుచుండ గా కర్మ భిన్ను (డు 

ఆపసిద్దు(డు నగు పర మేశ్యరుని కల్పించుటయందు గౌరవము కలదు గాన పర 

మేశ్యరు(డు గాక కర్మయే అపూర్ణము ద్యారా ఫల పద మగునని చెప్పుట సమం 

జసము కాదా? 

ఉతరము : కర్మలన్నియు ఫలింపవలెనన్నచో పరమేశ్వరుని ఆరాధింప 

వలసి యుండును. లోకమున రాజును సేవించుటచే భృత్యులందరు అనుకూలురై 

రాజానుగహ పాపకి దోహదము చేయునట్టు భకులచే నుపాసింప(బడు పర 

మేశ్వరుండే ఉపాసకులందరి మనోభీష్టముల ననుగహించునని చెప్పుట సరిపడును, 

కాని అచేతనమగు కర్మకు గాని జడమగు అపూర్వమునకు గాని కర్మలలో నుండు 

తారత మ్యమును (అన(గా ఏయే కర్మకు ఎట్టి ఫలమును ఎంతెంత నొసగవలెనో) 
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కని పెట్టి ఫల[పదము అగు సామర్థ్యము ఉండ జాలదు. ఇట్రే అచేతనమగు రాజ 

సేవనమని తెలియునది. 

ఇందుకు (ప్రమాణము 

“ఏష హవ సాధు కర్మ కారయతి తమ్, యమేభ్యో లో కేభ్య ఉన్ని 

నీషతి, ఏష ఏవాసాధు కర్మ కారయతి, యమధో నినీషతి” “ఎవనిని ఈ 

భూరాది లోక ములనుండి యుద్దరింప( బూనునో ఆవ్యానితో సుకృతము నాచరింప( 

జేయువాడు పర మెశ్వరు( డేను; ఇ(క నెవని నధోలోకములకు పంప(దలచునో 

నవ్యానితో దుషగాతములను చేయించువాడు పరమేశ్వరుండేను;'” అను [శతి 

వాక్యము- ధర్మాధర్మ ఫలముల నొసగువాడు నవ్వానిని ఆ యా జీవుల పూర్వ 

కృతము ననుసరించి చేయించువాడును శివుడే యని నొక్కి. వక్కాణించినది. 
విచారింపగా కర్మఫల సిద్ధికి ఆపూర్యమును కల్పించుటయే గౌరవమని తేటపడును. 

సుకృతములన్ని యు ఈశ్వరారాధన రూపముల గుటచే నవ్వానిచే ఆరాధింపంబడు 

పర మేశ్వరుడే ఫల్యసదాత యగును కాని కర్మ కాజాలదని సిద్దాంతము. 

అద సూ, “శుతత్వా చ్చ” 8.9.38 

“గాధవతిం మేధవతిం ర్నుదం జలాషభేషజమ్” “ఆ వో రాజాన మధ్వరస్య 

రుుదమ్” 

“గా ధలస (గా సోతములు, మేధములన(గా యజ్ఞములు, జలాషమన(గా 

సుఖము, (పుట్టువారు గాన జాః అనగా (పాణులు, వారిచే లాష మనా కోర. 

బడునది) సోోతములకు యజ్ఞములకు నధిపతియై సుఖరూపమైన కొషధము వంటి 

వాడు శివుడు” ఇత్యాది (శుతి వాక్యములయందు శంకరు(డే కర్మలన్నిటికి (ప్రభు. 

వనియు కర్మలచే ఆరాధింప(బడువాడగుట(జేసి కర్మఫలపదాత యనియు 

వినంబడుచున్న యది. 

“సోమునారాధయే ద్దేవం-సోమం సోమవిభూషణమ్” 

“నాశ్వ మెధా త్సరో యజ్ఞో.రు[దస్యారాధనం పతి” 

రామాయణము, 
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ఇత్యాది స్మృతి వాక్యంబులును పరమేశ్వరుడే సర్వ యజ్ఞాధిపతి యని 

చాటుచున్న వి. 

చమకముల యందును “వాజశ్ళ మే (పసవశ్చ మే ధాతాచ మే విష్ణుశ్చ 

మే” “వాజ మనగా అన్నము. |పసవమన(గా ఫీజము, ఇవియు |బహ్మ విష్ణువు 

లును నాకు కావలెను” అనుచో అన్నాదులవలె విష్ట్వైదులు దేయకోటిలో చెప్ప. 

బడినందున పరిశేషన్యాయమున శివుడే నసర్వకర్మఫలదాత యగునని విశద 

మగును. 

ఇందుకు [పోదృలకముగా శివ మహావురాణమున దక్షయజ్ఞ (పసావమున 

“కిమభి రమరై రన్వై-రధ్వరే పూజితైః ఫలమ్? 

రాజా చే ధధ్వరస్యాస్య-న రుుదః పూజ్యతే త్వయా” 

“దక్షా! నీ చేయు యజ్ఞమున ఇతరదేవతలను పూజించిన నేమి లాభము ? 

సర్వ యజ్ఞాధిపతియగు శివుని వూజింపకుర్నావు” అని దదీచి మహాముని దక్ష 
[ప్రజాపతికి హితమునుపదేశించిన సందర్భమును గాననగును, 

ఈ యరమునే త్రీ సుదర్శవాచార్య చరణులు దిగువ విధముగా పేదొ) స (శ్ర § ౮ 
నినవాదు. 

కో విష్ణు పజాపతి పురందర పూర్వ కషు 

వాజాదితుల్య మఖిలేష్వపి దై వతేషు | 

ఆశంసి తేషు చమకా; పరిశిష్యమాణం 

దాతార మీశ్వర ! భవంత మశాబ్ద మాహుః ॥ 

“పరమేశ్వరా ! చమకములయందు ఇంద |బహ్మ విష్ణు పభృతిక దేవ 

తలందరును అన్నము మొదలగు దేయవస్తువులలో పరిగణింప(బడి నందున ళా 

తీతుడవగు నీవే మిగిలియున్నందునను నిన్ను నర్వకర్మఫల్యపదాతగా చెప్పు 
చురు,” 

"కావున సర్వవిధ యజ్ఞములయందు ఆరాధింప(బడువాడును నిత్య 

నైమిత్తిక కర్మల నాచరించుటచే సంత్భ పిపడువాడును కామ్యకర్మలన్నిటిందగు 

ఫలముల నొసగువాడును పరమేశ్వరుడే యని సారాంశము, 
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పూర్వుపకు స్మూతము (పఇంతరము) 

సూ. ధర్మం జైమిని రత ఏవ” లల్లి. లీ9 

ఉపవ త్తి యుండుట(జేసి ధర్మమునే ఫల్మ_పదముగా జైమిని మహర్షి భావిం 

చెను, వ్యవసాయము మర్దనము మొదలగు |కియలకు సాక్షాత్తు గాని పరంపరగా 

గాని ఫలము ఏర్పడుటను లోకమున చూచుచున్నాము. (ఇద్దియే ఉపప త్తి) 

ఫలాభిసంధి గల పురుషుండు యుజ్ఞాది సుకృతము నవశ్య మాచరింపవలసి 

యుండు నని *యజేత స్వర్గ కామః” ఇత్యాది (శుతి వాక్యములయందు విన6బ. 

డుటచే కర్మయే అపూర్వముద్వారా ఫల[పద మగునట్టిది. 

సిద్దాంత స్తూతము. 

సూ. “పూర్వం తు బాదరాయణో హేతువ్యపదేశాత్” శి-2-40 
పూర్యోక మైన “పరమేశ్వరుడే సర్వకర్మ ఫలదాత” యను నంశమును: 

భగవానుడైన వేదవ్యాసుండు భావించును. వాయ్యాదిరూప మున శివు(డే భక్తులకు 

ఫలము నొసగుననియు వాయ్యాదులు పర మేశ్వరాత్మకులగుట చే ఫల హేతువు. 

లగుచుందురనియు “వాయవ్యం స్వేత మాలబేత భూతికామః” “స ఏవైనం భూతిం. 

గమయతి” ఇత్యాది వాక్యముల యందు సముచితార్జ మును గాననగును. 

ఒకవేళ పర మేశ్వరుండు ఫల పదాతగా లేకుండినచో కర్మ-క్షణికమగుట. 

జేసి ఫలసాధనముగా నేర్పడుటకు నపూర్వమును కల్పింపవలసి యుండును 

“యో వైర్ముదఃస భగవాన్" ఇత్యాది వాక్యములతో పర మేశ్వరుండు వాయువు. 

మొదలగు దేవతలందరి స్వరూపము గలవాడని తెలుపంబడుచున్నయది. మజియు. 

ఆ అధర్వశిరమునందే “యో మాం వేద, స సర్వాన్ దేవాన్ వేద” అనుచో తనను. 

తెలిసికొనుట వలన తానంతర్యామిగా కలిగిన దేవతల నందదిని గు ర్రెరిగినవా' 

డగునని పరమేశ్వరుడు నిర్వచించెను. 

కావున సకలదేవతా స్వరూపుడును సర్వకర్మారాధ్యుండును సర్వఫలదాతయు. 

పర మేశ్వరుండును పర|బహ్మంబును సాక్షా దుమాపతియగు శివుడే నని విశద. 

చన 



వలాధికరణము 167 

ఇయ్యది 

శ్రీ నిలకంఠ శివాచార్యవిరచితంబై న 

[బహ్మమీమాంసా సూతభాష్యమునందు 

మూడవ యధ్యాయము(దగు రెండవ పాదము 
శ్రీకంఠ మణి పభామయూఖంబను శాంకరీయ ఆం ధానువాద ముతో ముగిసినది. 

శ్రీ శివమహాస్తో(తము 

ఇది. (శ్రీ శివమహా పురాణములోనిది, ఇందు _బహ్మ విష్ణు రుదకుమార 

గణపత్యాది దేవతలు, పార్వతీదేవి మొదలగు దేవీమూరులు, ఆ యా ఆవరణము 

లయందు పరిచారకులుగ నిరూపింప(బడినవారై శివాజ్ఞ ననుసరిం చియే భక్తులకు 

అభీష్టముల నాస(గుదురని (వాయంబడినది. 

దీనిని _ నెలరోజులు _ ఆకసము వంక చూచుచు నిలువథయడి భ కితో పరి 

శుభతతోడను పఠించువారికి - కోరికలు సిద్ధించును. శివుడు |పసన్ను (డగును. 

తెలుగర్భముతో సంస్కృత శ్లోకములు అనువదింపంబడినవి. ఇది - సులభముగ 

బోధపడు (గంధము; శివథధ కి గలిగి బ్రహ్మ విష్ట్వాదులను గూడ పారింపపలెనని 
నీ (32) mm 

దీనిని చదివినవారికి విదిత మగును. 

అనువాదము, సంకలనము, |పకాశనము 

ఆచార్య శివ(శీ నిర్మల శంకరకాస్త్రి ఆరాధ్యులు 

వెల రూ. ఏ=00 

(పాప్తిస్టానము- శివాదై ఇత విజ్ఞాన సదనము, 

184/2, వెస్ట్ మారేడుపల్లి, 

సికిందరాబాద్. 500 026, (ఆం.వ.) 

షరా. ఎక్కువ (పతులు వలయుచో రేటు తగ్గింప(బడును. నేడే కార్డువాయుడు! 



శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః 

(శ్రీ నీలకంఠ భగవత్సాదారాధ్య కృత 

శారీరక (బహ్మమీమాంసా నూ తభాష్యము 

తృతీయాధ్యాయము 

తృతీయపాదము 

ఆం|ధీకర ణము 

సర్వ వెదాంత |పత్యయాధికరణము 

పూర్వభాష్యము నందు త్వం పదార్థమగు జీవుడు _ ఉపాసకుండనియు 
నిత్యత్వ జ్ఞాతృత్యాది గుణములు కలవాడనియు; తత్పదార్గమగు ధివు(డు. సర్వ 
జ్ఞత్య సర్వశ క్రిమ త్త నిరతిశయద యాశాలిత్వ మహావధాన్యత్వాది కల్యాణ 
గుణములు గలవాడనియు ఉపాస్యు(డనియు పది పాదములలో బాగుగా నిరూ 
పింపంబడినది. ఇక నట్ట శివుని ఆరాధించుట ఎట్టు అను ఆకాంక్ష కలుగుట సహ 
జము కావున నీ పాదమునందు శివోపాననము (పతిపాదింపంబడుచున్నయది. 

సూ, “సర్వ వేదాంత (ప్రత్యయం చోదనాద్యవి శేషాత్ 

ల్ర్తల్రి.1 

వేదాంతము లన్నిటియందు దహకోపాసనము మొదలగునది వినంబడు 
చున్నయది. అట్టి యుపాసనము ఒక్కటియా ? లేక శాఖాభేదము మున్నగువాని 
వలన వేరగునా ? అని సందేహము. 

_పళ్న : శాఖాభేదమున [ప్రకరణము గూడ భిన్నమగును కావున (పతి 
శాఖయందు |బహ్మోపాససము వేరగుననియే చెప్పవలసి యుండును, ఎట్టన(గా? 
ఛాందోగ్యమునందు “య ఆత్సా౭పహతపాపాా విజరో విముతుంలో. అకు 



సర్వవేదాంత (పత్యయాధికరణము 169 

వాక్యము మొదలుకొని అపహతపాపష్మత్వాది గుణములు. పేర్కొనబడినవి. 

తై త్రిరియకమునందై తేనో “బుతం సత్యం” ఇత్యాదిని కృష్ణపింగళత్వాది గుణ 

ములు ని ర్ధేశింప( బడినవి. ఇట గుణభేదముండుట(జేసి యుపాసనంబు భిన్నంబగు 

నని తేటపడుచున్నయది. మజియు ఛాందోగ్యమునందు పంచాగ్ని విద్యందగు 

సందర్భము కౌథుమమనియు , బృహదారణ్యకమున వాజసనేయ మనియు నామభేద 
ముండుటవలన నుపాసనంబును భిన్నంబగునది. ముండకశాఖయందు “తేషా మే 

వెతాం |బహ్మవిద్యాం వదేత, శిరో వతం విధివద్వ్వైస్తు చీర్లమ్” అనుచో శిర్మోవత 

మన(బడు ధర్మము వినంబడుచున్నయది. 

కిరో వతమన(గా ? ఆధ ర్యణికుల నుద్దేశించి మా|తము చెప్పబడిన ఒకా 

నొక వేద్యవత మనంబజగునది. 

ఇక ధర్మ భేదముండుట. జేసి ఉపాసనము భిన్నంబగుచున్నయది. ఇందు 

వలన కాఖాదిభేదము కారణముగా ఉపాసనాఖేదము ననివార్యముగ నంగీకరీం 

వలెను కాదా? 

ఉత్తరము : సర్యవేదాంత |పత్యయం ఆన(గా వేదాంతములన్ని టియందు 

పతీయమానంబగు శివోపాననము _ చోదన మొదలగువానియందు విశేషము 

లేమింజేసి యొక్కటియే యగునది. “విద్యాత్” “ఉపాసీత” అను చోదన 
(_పేరణము) శాఖా భేదమునందును సమానమైనదియేనుః బహ్మ|పా ప్రి రూపమైన 

ఫలసంయోగంబు నేక విధంబేను; వైశ్వానరాదిరూపమగు (బహ్మము వేద్యము 

(తెలియ(దగినది) అను నంశంబొక్క. పేను; వై శ్వానరవిద్య ఇత్యాది సమాఖ్యయు 

నేకవిధంబగునదియేను; కావున శివోపాసనము భిన్నమగునది కాజాలదు. మజియు 

విధ్యాదిభేదమున్నను ఉపాననము వేరు కాదు. ఎట్టన(గా ? “తస్మిన్ యదంత 
స్తదన్వేష్టవ్యం” ఇట్టు చాంధోగ్యమునందు దహర విద్య విధింపంబడినది. “తస్మిన్ 

యదంత స దుపాసితవ్యమ్” ఇట్టు తై త్రిరీయకమున గలదు. ఈ రెండు శుతుల 

యందు స్థానాది భేదమును చెప్పనందువలన నుపాస్యంబగు[ బహ్మము వేరు కానందు 

నను రెంటియందలి ధర్మములు విరుద్ధములు గాకుండుటను |బహ్మ విద్య యేక 

విధంబే నగుచున్న యది. 

ఆకాశ పర్జన్య పృథివీ పురుష స్రీ సమాఖ్యతో చెప్పబడు అగ్నిపంచ 
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ము వేద్యముగా నిరూపింప(బడిన స్వరూపము _ ఛాందోగ్య బృహదారణ్యక ముల, 

'0టియందును సమానం బైనది కావున విద్యాభేదము నంగీకరింప వలనుపడదు. 

సూ. “భేదా న్నేతి చే న్నైకస్యా మపి" తీ_8_2 

చోదన మున్నగువానిం జెప్పుటయందు విశేషము (భేదము) లేకున్న 
వ్యానిని తెలుపు [పకరణములు భిన్నములగుటచే నుపాసనంబు వేరగునని. 

ంంచుట పాడికాదు. |బహ్మ విద్య (శివోపాసనము) ఒక్క టేయైనను వేదళాఖలు 

నేకములగుట(జేసి యొక్కొక్కశాఖయందు ఆ యా శాఖవారు స్వశాఖామాత 

న నధ్యయనము చేయవలెనను |పతిపత్తృభేనమును పాటించి |పకరణాది. 
దమును సమర్దించుకొనవలెను కాని (పకరణాదిభేదము వలన విద్యాభేదమని 
వాట సమంజసము కాజాలదు. 

సూ. “స్వాధ్యాయస్య తథాత్వేన హి సమాచారే=. 

ధికారాచ్చ సవవచ్చ తన్నియమః” లీ.లిఎతీ 

“తేషా మేవైతాం | బహ్మ విద్యాం వదేత”అని యధర్వవేదమునందు చెప్ప 

న శిరోవతము నాచరించు నియమము వేదాధ్యయనమునకు నంగమగును. 

) (బహ్మోపాసనమునకు సంగము కాజాలదని “నైత దవదీర్ణ వ్రతో౭_దీతే”” 
3 వాక్యమునందు స్పష్టమగుచున్నయది. మజియు “ఇదమపి వేద్యవతేన 
ఖ్యాతమ్ "ఆని సమాచారగంధమునందు శిరోవతము వేదాధ్యయన సంబం. 

బు గలదిగా పేర్కొనంబడినది. అధర్వవాక్యమునందలి “|బహ్మ విద్యాం” 

చో (బ్రహ్మ శబ్దమునకు వేద మను నర్భము(జేయవలెను. 

ఆధర్వణికులకు సప్రనూర్యాఖ్యహవనము మొదలుకొని శతోదనాఖ్య 

్నమువరకు గల సవహోమగణము తదీయ ఏకాగ్ని సంబంధమువలన 

'తంబగునట్టు శిగోవతంబును సాధ్యాయాంగమగునది కావున నియ్యది విదా 

ము నాపాదించునది కాజాలదు. ఇంతవరకు సూతకారుని నిర్వచనము ననుస 

) శిరో వత స్యరూవమును నిరూపించితిమి కాని వస్తుతః సూ తకారాశయా 

న్పముగా శిరో వతమన నెట్టిదో విచారింప(బడుచున్నయది. 

స్ఫ్మూతగతమగు “తన్నియమః” అను పదమునకు “తస్య్యవతస్య నియమః: 

నిర్వచనము. 



సర్వవేదాంత (పత్యయాధికరణము 171 

శిరో వతమన(గా శాంభవ పాశుపతాది సంజ్ఞలు కలదై (బహ్మవిద్యాధి 
కారము నొసగునది యని వేదాంతవాక్యము లెన్నియో నిరూపించుచున్నవి. కావున 
శివోపాసనాంగముగా శిరోవతము నన(గా పాశుపత వతమును తప్పనిసరిగా 
ఆచరింపవలెనని (గహింపనగును. 

ఎట్టన(గా ? సౌరసంహితయందు 

లో (బహ్మవిద్యోపదేశస్య - యోగ్యం వక్ష్యామి సు వతే” 

“బహ్మవిద్యోవదేశమునకు నరతగలవానిని గురించి చెప్పుదునని పారం 
భించి బా 

జ్జ విడివ _చృద్దయా సార్ధం న చిర్గం యెః శిరో వతం। 

(బహ్మవిద్యా మిమాం తేషాం - న వదేత కదాచన ॥ 

ఇదం శిరో వతం చీర్జం ల విధివచ్చద్దయా యది।ః। 

తేషామేవ పరాం విద్యాం - వదే దజ్ఞానబాధికామ్! 

శిరో వత మిదం నామ . శిరస్యాధర్వణ శుతేః | 

యదుక్తం తద్ది నై వాన్యత్ - తత్సాళుపత సంజ్ఞక మ్! 

శాఖాభేదేషు నామాని - వతస్యాస్య విభేదతః। 
పళ్యంతే మునిశార్టూల - శాఖా స్వేకం వతం హి తత్! 

అగ్ని రిత్యాదిభి ర్మంతై 9: - షడ్చిః శుద్దెన భస్మనా 

సర్వాంగోద్దూ శనం కుర్యా ల చ్చిరో[వత సమాహ్యయమ్॥ 

“శిరో వతమును ఆసక్తితో నాచరింపనివారికి బ్రహ్మవిద్య నుపదేశింప( 
గూడదు, విధియుకముగా నీీవతము నాచరించువారికి మాతము సంసార 
సంబంధ మైన ఆజ్ఞానమును తొలగించు పరావిద్య (శ వజ్ఞానము) నుపదేశింప. 
వలెను, శిరో వతమన(గా ? అధర్యశిరమునందు వెదాధ్యయనాంగముగ చెప్ప. 
బడినది గాక పాశుపతమను సంజ్ఞ గలది యగును. ఇద్దాని నామధేయములు: 

భిన్నములుగా ఆనేక వేదశాఖలయందు చెప్పంబడినను సమస్త శాఖలయందు. 
నొకే[వతంబని తెలియవలెను, “అగ్నిరితి భస్మ” ఇత్యాది షణ్మం[తముల గో 
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ఘృత ంబుతో హవనము చేయబడిన విభూతిని తీసికొని శరీరమంతట నుద్రూళన 

మును గావించుకొనుటయు శిరోవతమన(బడును. 

(బహ్మాతర ఖండము నందు 

రా! అయ మత్యాశమో ధర్మో - యై సమాచరితో ముదా, 

పాపం తెః పరమం జ్ఞానం ల సంసారచ్చేదకారణమ్। 

ఉద్దూళ నం (తిపుం్యడం చ _ ముముక్షు; సమ్యగాచరెత్॥ 

“అత్యాశమ మన(బడు పాశుపత వతము నుత్సాహముతో ననుష్టించు 

వారు సంసార చ్చేదకారణమగు శివజ్ఞానమును పొందిరి కావున మోక్షమును కోరు 

వాడు శుద్దమైన భస్మను మేనునిండ పూసుకొని అట్టి విభూతిని తడిపి యద్దానిని 
నొసలు మున్న గుచోట్ల మూడురేఖలుగా ధరింపవలెను.” 

శ్యెతాశ పితరో పని షత్తునందు 

“తపః |పభావా దేవ పసాదాచ్చ |బహ్మ వి చ్చ్వేతాళ్యతరో౭.థ విద్వాన్, 

అత్యాశ మిభ్యః పరమం [ప్రోవాచ సమ్మ గృషిసం ఘజుష్టమ్” 

“బహ్మో పాసకు డైన శ్వేతాశ్వతర మహర్షి - స్యకీయతపః (ప్రభావము 

వల్లను పర మేశ్వరుని యనుగహము(బట్టియు ఆత్యాశములన(బడు శైవులకు 

బుషులందరిచే స్వీకరింపంబడిన (శేష్ట మైన శివజ్ఞానము నువదేశించోనని కలదు. 

మణియు నత్యాశములకు శివజ్ఞానమును (పసాదించిన స్వేతాశ్వతరుండును 

పాశుపత్మవతనిష్టుండని దిగువ,పమాణము చాటుచున్నయది. 

కూర్మపురాణమునందు 

ల్జో॥ అథాస్మి న్నంతరేఒపశ్య - తృమాయాంతం మహామునిమ్, 

శ్వేతాశ్వతర నామానం - మహాపాశుపతోత్త మమ్! 

“అటు తరువాత నింతలోనే వచ్చుచున్న శ్వేతాశ్వాతరుండను మహామునిని 

పాపపత్మవతశేష్టలలో నుత్తమునిగా నవలోకిం చిరి” ఇవ్విధముననె ““అత్యాగ 

మస్థః సకలేందియాణి _ నిరుధ్య భక్యా స్వగురుం |పణమ్య"” “దహరోపాసన( 

జేయువాడు మొదట అత్యాాశమ (పాశుపత) [వతనిష్టుడె ఇంద్రియముల నన్నిటిని 
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వశపఅచుకొని తన ఆ చార్యుని భకితో నమస్క_రింపవలెను.” ౩వల్యమునందు 

దహర విద్యా౭.నుష్టానమునకు పాశుపత వతము (పధానాంగమని నిరూపింప( 

బడినది. 

సూ. “దర్శయతి చ” కిరి 

మహోపనిషత్తునందు కైవల్యోపనిషత్తునందును దహరవిద్య ఒక్కటే 

యని (పతియే చూపెట్టుచున్న యది. 

“బుతం సత్యం పరంబహ్మ - పురుషం కృష్ణపింగళమ్, 

ఊర్జ్వరేతం విరూపాక్షమ్” మహోపనిషత్తు. 

“ఉమాసహాయం పర మేశ్యరం పభుం - (తిలోచనం సీలకంఠం: 

(పశాంతమ్'”' కై వల్యోపనిషత్తు. 

ఇత్యాది వాక్యముల నుద్దాటింపంబడిన పరమేశ్వరుని రూపవత్త్వమును 

పురస్కరించుకొని కలుగు పాప జరా మరణాదులు సంభవించు నను ఆశంకను 

తొలగించుట కై '““అథ యదిద మస్మిన్* మొదలుకొని ఛాందోగ్యము సర్వజ్ఞ 

త్వాది గుణములు కలవాడు పర మేశ్వరుండు కావున పావజరామర ణాదులు లేని 

వాడని బాగుగా | పతిపాదించినది. 

ఇది యిట్టుండగా “శుతులయందు కొన్ని చోట్ల ధర్మ విశేషములను (పతి 

పాదించుట(జేసి విద్యాభేదంబగు"నను ఆశంకకు నవకాశము సుతరాము లేదని 

యీ సందర్భమున గమనింపనగును, ఆందువలన చోదనాదులయందు విశేషము 

లేమింజేసియు పూర్ణతం|త మునందు శబ్దాంతరాభ్యాస సంఖ్యా గుణ (ప్మకియా 

నామదేయములు కర్మ భేదమునకు (పమాణంబులగునని చెప్పబడినట్లు నిట 

నట్టివి కన(బడుట లేనందునను సక లవేదాంతములయందు |పతీయమానంబగు 

శివోపాసనం బొక్కటియే యని సిద్దాంతము. 

ఉపసంహారాధికరణము 

వేదాంతములన్ని టియందు చెప్పబడిన విద్య (ఉపాసనలు ఒక్క_టియే. 

యని (పతిపాదించుటకు వలయు |పయోజనమును చెప్పచున్నవారు, 
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అల్లో 
సూ. “ఉపసంహారోఒర్జాభేదా ద్విధి శేష 

వ తృమానే చ” |. 
ఈ సందర్భమున విద్యైక్యమును చెప్పుట పొసగినను ఒకానొక శాఖయందు 

చెప్ప(బడిన గుణములను మరియొకశాఖ యందు నువసంహరించుట (స్వీకరించుట) 
యు క్ర్షమగునా ? కాదా? అని సందేహము. 

(పశ్న : ఒక శాఖలోని గుణములను మరియొక కాఖయందు నుపసంహ 

రింప(గూడదు. ఎట్టన(గా ? ఛాందోగ్యమునందు దహరవిద్యలో అవహతపాష్మ 
త్వాది గుణములు చెప్పంబడినవి. కాని తై తిరీయమునందు వక్కాణింపంబడ 

నందున నవ్వానిని త్రై త్రరియమున తీసికొనగూడదు. ఎందుకన(గా ? శివోపాస 
నకు వలయు నుపకారము త్రై త్రిరీయమునందుగల కృష్ణపింగ శత్వాది గుణములతో 

నేర్పడుచుండ గా నపహత పాప్మత్యాది గుణములను (గహించుట యనవసరము 

కాదా? 

ఉతరము : వేదాంతములన్నిటియందు గల శివోపాసన మొక్కటియే 

యని యంగీకరించినపుడు _ ఛాందోగ్యము మున్నగువానియందు చెప్పంబడిన 

దహరోపాసన మొదలగువాని ధర్మములగు అపహత పాష్మత్వాదులను తై త్రిరీయ 

కమున గల దహరోపాసన మొదలగువానియందు పర్షిగహించుట యు కంబే 

యగుచున్నయది. ఎందుకనంగా ? విద్యోపకారమనెడు ప్రయోజన మొక్కటియే 

గదా ! ఏకవిధీ శీషములుగా బప్పంబడిన అంగములను అగ్నిహో[తాదులయందు 

పర్మిగహించినట్లు చోదన మున్నగువానింబట్టి దహరాద్యుపాసనము సమానమగు 
చుండగా ఉపాసనానువూల గుణములన్నియు పా ప్రించును కావున గుణోప 

సంహారము సనమంజసంటే యని సిద్దాంతము. 

పూర్వపవస్తూూతము. 

॥ )) 9.6 
నూ. “అన్యథాత్వం శద్దాదితి చ్చే న్నావిశేషాత్ ల్సి 

(శుతిపమాణముంబట్టి ఉద్గీథోపాసనము. భిన్నంబగునని చెప్ప(గూడదు. 
స్స ళు నీ 
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(శుతులయందు ఉవకమభేదము లేమింజేసి యుద్గిభము(దగు నుపాసన మొక్క. 
టియే కాదగునని పూర్వపక సూ తభాష్యసారాంశము. 

సీద్ధాంతసూ్మూతములు. 

సూ. “న వా, [పకరణభేదా త్పరొ వరీయస్త్వాదివత్ ” 8-8-7 

పె విధము చెప్పుట యుక్తము కాదు. ఎందుకనంగా ? [ప్రకరణము భిన్నం 
బగుచున్న యది. 

“ఓ మిత్యేత దక్షర ముద్దీథ ముపాసీత” అనుచో సామవేదీయులు ఉద్దీథము 
నకు నవయవముగా నుండు ప్రణవము నుసాసీంపవ లెనని నిర్వచించిరి. బృహ 
దారణ్యకమునం దై తేనో ఉగ్గిథమును సమ్మగముగా నుపాసింపవలెనని చెప్ప(బడి 
నది. పరోవరీయస్త్వాది గుణవిశేషములను భావించుటవలన నేర్పడు రూవభేదము 
వలె నిట పకరణ భేదముండుట(జేసి యపాననము భిన్నంబగునని సిద్ధాంతము. 

దిగువ సూతమున మరియొక నాశంకకు సమాధానము( జెప్పుచున్నవారు. 

సూ. “నంజ్ఞాతశ్చేత్ తదుక్త మస్తి తు తదపి” 8_8-8 
ఉద్దీథవిద్యయవి రెండుచోట్టను సంజ్ఞ యొక చే యగుట వలన విద్యా 

భేదంబు కాదని చెప్ప(గూడదు. ఇద్దానికి సమాధానము పూర్ణసూ తమునందే 
చెప్ప(బడినది. అదియునుగాక నిత్యాగ్నిహో తమునందు అగ్నిసోత విశేషము 
నందును నామదేయ మొక్కటియైనను క ర్మ భేదము వలె సీ సందర్భమున(గూడ 
విద్యాభేదము తప్పనిసరి యగుచున్న యది, 

వ్యా ప్యధికరణము 

సూ, “వ్యా ప్తేశ్చ సమంజసమ్” 3_3_9 

(శుతులయందు [పణవము(దగు వ్యాపి యుండుట(జేసీ ఉద్దీథో పాసన 
మన(గా (పణవోపాసనమని చెప్పుటయే సమంజసంబగునని సారాంశము. 
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సర్వాభేదాధికరణము 

“సర్వాభేదా దన్య తేమే” లి.శీ.10 

(పాణవాయువునకు చెప్ప(బడిన వసిష్టత్వాదిగుణములు కౌషీతకి శాఖ 

మున్నగు వానియందును లీసికొనందగినవి ఎందుకనగా ? శాఖలన్నిటి యందును 

_పాణవిద్య భిన్నంబు కాజాలదని స్యూతభాష్యసారాంశము. 

ఆనందాద్యధిక రణము 

ఇల సూ. “ఆనందాదయః (వధానస్య” 8.8.11 

“అబభేదాత్"అను పదము సూ తమునందు స్వీకరింపందగినది. 

“సత్యం జ్ఞాన మనంతం |బహ్మ” “ఆనందో బ్రహ్మ” “బుతం సత్యం 

పరం|బహ్మ పురుషం కృష్ణ పిం గళమ్” “ఆకాశశరీరం (బహ్మ సత్యాత్మ |పాణా 

రామం మన ఆనందం కాంతి సమృద్భ మమృతమ్” ఇత్యాది వాక్యములయందలి 

ఆనందాది గుణములు (బహ్మమునకు సంబంధించినవని పర విద్యలయందు 

వినంబడుచున్నయది. ఇట్టి గుణములు పరవిద్యలన్నిటియందు నుపసంహ 

రింప(దగినవి యగునా కాదా? అని సందేహము. 

పేశ్న : వరవిద్యలయందు చెప్పంబడిన ఆనందాది గుణములు ఉపాసన 

లన్నిటియందు' నుపసంహరింప(దగినవి కావు. ఎందుకనగా ? ఒకే [బహ్మము 

ఆనందాద్యనేక గుణములతో కూడియుండుట పొసగదు కావున ఓక్కొక్క 

గుణముతో కూడియుండునని చెప్పునెడ ననేక (బహ్మములు ఉండవలసివచ్చును, 

అందువలన ఆ యా విదలయందు గల గుణములను మా|తము పరిగహించి 

(బహ్మము నుపాసింపవచ్చును కాదా? 

ఉత్తరము : గుణియగు (బహ్మమొక్కట కావున పరవిద్య లన్నిటి 

యందును ఆనందాదిగుణముల నన్నిటిని పర్మిగహించుట సమంజసంబే యగునది. 

“సీలో ధవళో రక్షః ఖండః పూర్ణశ్ళంగ:ః” అనుచో ఒకదానికి మరియొకటి 

విరుద్ధమగుట (జేసి “నలు పెనది తెలు పైనది కాదు” అను రీతిగా నై ల్యాదిధర్మములు 
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ఒకే వస్తువునందు సంస్టితములు కానివగుటచే ధర్మిభేదము పాటింప( 

దగినది కాని “నీలం సుగంధి మహదుత్పలమ్” అనుచో నలుపు, పరిమళము, 

గొప్పదనము అనుధర్మములు ఒకే కలువయందు నెలకొనియుండునవగుటచే 

ధర్శిని అన(గా నై ల్యాదిధర్మములుగల కలువనే నిరూపించునవగుచున్న వి. 

ఇందువలన తేటపడుచున్న దేమన(గా ? [బ్రహ్మమునకు గల ఆనందాది 

గుణములు పరస్పరవిరుద్ధ ములు కానివగుటచే |బహ్మానేకత్యము నాపాదించునవి 

కావు మరియు గుణియగు (బహ్మము విద్యలన్నిటియందు నొక్కటియె 

యగుట(జేసి ఆనందాది గుణములన్నియు సమసోపాసననలయందు స్వికరింప( 

దగినవియే యని సారాంశము 

(ప్రియశిరస్వాధిక రణము 

సూ, “పియశిర స్త్వ్వాద్యపాప్తి రుపచయాపచయాౌ హి 

ఖేదే" 8-8-12 

“తస్య ప్రియ మేవ శిరః” ఇత్యాది శు తి వాక్యములయందు (ప్రియశిర స్వాదులు 

(బహ్మధర్మముబుగా విన(బడుచున్నవి. ఇవియు ఆనందాదులవలేె పర విద్యల 

యందు [గహింపందగినవి యగునా ? కాదా ? అని సందేహము, 

ప్రశ్న : సత్యసంక ల్పత్యాది గుణముల వలె |పీయ శిరస్వాదిధర్మములను 

[బహో్మోపాసనములయందు పర్మిగహించుటలో ఎట్టి విరోధంబును లేదు కదా? 

ఉత్తరము : సత్యసంకల్పత్వాదుల వలె [పప్రియశిరస్వాదులు [బహ్మధర్మ 

ములు కాకుండుటచే పరవిద్యలయందు స్వీకరింప(దగినవి కావు. ఒక వేళ నవ్యా 

నిని తీసికొనునెడ (బహ్మము సావయవము కావలసివచ్చును. కావున _బహ్మ 

స్వరూపమునకు స్టూలత్వకృశ త్యములు (హెచ్చు తగ్గులు) సంభవించును. 

మరియు |బహ్మమునకు (పియశిరస్వాదులు సహజములగునెడ ఆనందమయుని 

కంటె _బహ్మము భిన్నంబు కావలసివచ్చును. అందువలన [పియశిరస్వాదులు 

ఉపసంహరింప(దగినవి కాజాలవని తెలియునది. 

ఆనందాదుల వలె సర్వజ్ఞత్వాది ధర్మములు బ్రహ్మ స్యరూపములో చేరిన 

12) 
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గుణములగు టచే ఎట్టి విరోధంబును లేదని దిగువ స్మూతముతో వక్కాణించుచున్న 

వారు, 

సూ. “ఇతరే త్యర్గసామాన్యాత్” 8__3_18 

సర్వజ్ఞ త్వము నిత్యతృపత్వము మున్నగునవి (బహ్మస్వరూపములో 

నంతర్గతములగుటచే పరవిద్యలన్ని టి యందు నుపసంహరింప(దగినవియేనుః ఎందు 

కన(గా? సర్వజ్ఞత్వాదులు ఎప్పుడు నెడ బాయ నట్టి బహ్మస్వరూపధ ర్మములగుట 

యన(బడు సాదృశ్యము కలిగియున్నది. 

(పియశిరస్త్వాదులైతేనో (బహ్మధర్మములలో చేరనివగుటంజేసి యవ్వా 

నిని _బహో్క్మోపాసనములయందు పరి గహింప(గూడదు. 

ఆధ్యానాధికరణము 

సూ, “ఆధ్యానాయ పయోజనాభావాత్” 8_8.14 

ఈ సందర్భమున పూర్వోక మైన ఆనందమయాత్మానుసంధా నము వల 

అన్నమ మాదులను గూడ నుపాసించుట నియతమగునా? కాదా ? అని సందేహము 

కలుగుచున్న యది. 

(పళ్న : ఆనందమయు (డైన పరమాత్మ. అన్నమయము మొదలగు క్రో 

ములలోని వాడగుటచే అన్నమయాదులను భానింపనిది ఆనందమయు ననుసంధింప 

వలను పడదు కావున శివోపాసనయందు అన్న మయాదికోశములను భావించుట 

నియతము (తప్పనిసరి) కావలసివచ్చును కాదా? 

ఉత్తరము : అన్నమయాదుల నుపాసించుట నియతము కాజాలదు. 

ఆనందమయు నుపాసించుటకు [ప్రయోజనము [బహ్మపాప్తి కావున అన్నమయాదు 

లను భావించుటకు అట్టి పయోజన మిసుమంతయు గానరాదు. ఇందువలన 

ఆనందమయానుసంభానము సిద్ధించువర కే అన్నమయ మనోమయ[పాణమయ 

విజ్ఞానమయములు భావింపందగినవి కాని తదనంతరము సంభావ్యములు కాజాలవు 

కావున నన్న మయాద్యనుసంధానము అనియతంబే యని సారాంశము. 

నూ. “ఆతు శబాచళో 8_8_15 
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“ఏత మన్నమయ మాత్మాన ముపసం కమ్య” ఇత్యాది వాక్యముల 

యందు |పత్వేకముగా నుపయోగింప(బడిన ఆత్మశబ్దము- అన్నమయాది కోశము 

లలో అన్నాదుల నధిష్టించు చేతనుని తెలుపును, ధ్యానమునకు ముందు శివుడు 

(బహ్మవిషస్ట్వాదులకం టె నతీతుండను భావము దృఢపడుటకై అన్నమయాదులను 

తదధిష్టాత లైన చేతనులను భావించుట యవసరము. “శివ ఏకో ధ్యేయః శివంకరః 

సర్వ మన్యత్ పరిత్యజ్య” అను అధర్వశిఖావచ నము. ముముక్షువులు శివేతర 

దేవతలను ధ్యానించుటను ని షేధించుచున్నందున ధ్యానకాలమునందు ఆనంద 

మయుడైన శివునొకనినే భావింపవలెనని విశదమగుచున్నది. కావున అన్నమయా 

ద్యనుసంధానము నియతము కాజాలదని సిద్దాంతము. 

నూ. “ఆత్మగృహితి రితరవ దుత్త రాత్” 8_8_16 

“అన్యోఒంతర అఆత్మాఒ౬నందమయః” అనుచో |గహింపంబడిన అత్మ 

శబ్రము. “ఆత్మన ఆకాశ సంభూకః” అనుచో గల ఆత్మశబ్దమువలె పరమాత్మను 

చెప్పును కాని (పత్యగాత్మను (జీవుని) చెప్పుట లేదు. 

ఈ యంశము “ఆనందమయ మాత్మాన ముపసంకమ్య” “ఆనందమయు 

డన పరమాత్మనా్రయించి ముకు(డగును” అను తర్వాతి సందర్భమును బట్టి 

ధృవపడుచున్న యది. 

కావున ఆనందమయాత్మానుసంధానమే |బహ్మానుసంధానంబగుటచే 

ముఖ్యంబై నదని సారాంశము. 

సూ. “అన్యయా దితి చేత్ స్యా దవధారణాత్” 8_8_17 

పళ్న : అన్ననుయాదులకును ఆత్మ శబ్దముతో సంబంధము కలదు గావున 

నవ్వానిని గూడ నుపాసించుట యుక్తంబని తోచెడిని! 

ఉత్తరము : అన్యోఒ౦తర ఆత్మాఒఒనందమయః” అనుచో ఆనంద 

మయు డైన వరమాత్మయగు శివుడు. అన్నమయాదులకన్న భిన్నుండగుననియు 
రివ ఏకోధ్యేయః శివంకరః సర్వమన్యత్ పరిత్యజ్య” అనుచో శివేతరులైన సమస్త 

దేవతలను విడనాడి శివునొకనినే ధ్యానింపవలెననియు విశదమగుచున్న యది. 

పరబహ్మ_ సమస్తకళంకములు బొత్తుగా లేనిదియు సకలమంగళ గుణములు 
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కలదియు నగుటచే శి వశబ్బముతో చెప్ప(బడునది. మజియు విరూపాక్షము కృష్ణ 
బంగశంబు నగు శివుని నిరంతరము ధ్యానిం చుట(జేసి శివసారూప్యము యన 

బడు ముక్తి లభించునది. కావున నుపాసన ననుసరించి ఫలము చేకూరుననియు 
శివత్వము లేనట్టి శివేతర దేవతల నుపాసించుట శివత్వమును అనగా ముకి ని (వసా 
దించునది కాదనియు ఆనందమయుం డైన శివుండొక6డే భావింపందగినవాడనియు 

(గహింపవలెను. 

కార్యాఖ్యానాధికరణము 

సూ. “కార్యాఖ్యానా దపూర్వమ్”' 8.8.18 

కాణ్య మాధ్యందిన శాఖలయందు అపూర్యంబగు _(పాణవాసస్వమే విధింప? 

బడుచున న్నది, ఆచమనము స్మృృత్మిపాప మగుటచే విధింపంబడుట లేదు కావున 

ఉదకములు _పాణజీవనములని భావించుట సమంజసంబగునని సూతభాష్య 

సారాంశము. 

సమానాధికరణము 

సూ. “సమాన ఏవం చాభేదాత్” 9-8-19 

శాండిల్యవిద్య _ ఆగ్ని రహస్యమునందు బృహదారణ్యక మునందును 

వినంబడుచున్న యది, రెంటియందును మనోమయత్వాదిధర్మములు సమానము 

లగుచుండ గా ఆకాశమువలె స్వచ్చత కలిగియుండునని పశంసించుట పొసగును 

కావున వశిత్వము మున్నగు లక్షణములు సత్యసంకల్పత్యమునకు విశేషరూవము 
అగుట చేత నుభయ త చెప్పబడిన కాండిల్యవిద్య యొక్క. టియే యని 

సారాంశము. 

సంబంధాధదికరణము 

నూ. “సంబంధా దేవ మన్య తాపి" 8.8-20 
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కాండిల్యవిద్యయందు ఏక విద్యాసంబంధము వలన పరస్పరము గుణముల 
నుపసంహరించుట న్యాయ మైనట్టు నత్యవిద్యయందు “అహః” “అహమ్” అను 

రహస్యనామధేయములు రెండును ఆదిత్యమండలమున దక్షిణన్నేతమునను 
భావింప(దగినవి కాదా? 

సిదాంతసూ తము 
థి 

సూ. “న వా విశేషాత్” 8_8_21 

ఈ సందర్భ మున విద్య యొక్కటి కాజాలదు. సూర్యు(డు, కన్ను, అను 

స్థానభేదమున(జేసి ఉపాస్యము భిన్నంబగునది. కాపున రహస్యనామదేయములు 

ఆ యా స్థానమునందు నియతముగా భావింపదగినవియే యని తెలియునది. 

మండ లవిద్యాఒధికరణము 

సూ. “దర్శయతి చ" 8.822 

ఛాందోగ్యమునందు తెత్రిరీయమునందును చెప్పబ(డిన మండలవిద్య 

ఒక్కటియా? భిన్నమా? అని సంశయము, 

(పశ్మ : ఒకచో “య ఏపషపోఒంతరాదిత్యే హిరణ్మయః పురుషో దృశ్యతే, 

హిరణ్యశ్మ శు ర్హిరణ్య కేశ ఆపణభా త్సర్వఏవ సువర్గః” “సూ “సూర్యునిలో నుపా 

సింప(బడు పురుషుండు (పరమాత్మ) బంగారువన్నె బంగారువెం|టుక లు గోరు 

మొదలుకొని శరీరమంతయు సువర్లమయము గా కలిగియుండువాడు”" అనియు 

మరియొకచో “య ఏషో౬౦తరాదిత్యే హిరణ్మయః పురుష?” “మండలాంతర్వర్తి 

యగు సూర్యునిలో వురుషుండు సువర్ణమయు(డు” అనియు చెప్పి ఉపసంహారము 

నందు “సర్వో వై రుద9:”అని [ప్రారంభించి “నమో హిరణ్యబాహవే హిరణ్యవర్ణాయ 

హిరణ్యరూపాయ హిరణ్యపతయే౭ంబికాపతయ ఉమాపతయే పశుపతయే నమో 

నమః” అను వాక్యము వరకు పర మేశ్వరుండు సర్వాంతర్యామి యనియు హిరణ్య 

బాహువనియు ఉమాపతియనియు చెప్పబడినది. ఐతే ఒకచో సర్వాంగ సువర్ణ 

త్వము మరియొకచో బాహుమ్మాత సువర్ణత్వంబు నున్నందున రూపభేదము; 
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“సర్వోవై రుదః అనుచో సర్వాత్మకత్వంబు “సర్వేషాం లోకానామీ ష్టై” అనుచో' 

నర్వాధిప త్యంబు నున్నందున ధర్మ భేదము కన(బడుటచే మండలవిద్య యొక్కటి. 

కాజాలదు గదా? 

ఉతరము : మండలవిద్య యొక్క పేను; ఉభయ్మత “'“అంతరాదిత్యే” 

అను స్థానైక్యమే విద్యైక్యమును చూపెట్టునది. “హిరణ్మయః పురుషః” అని 

తెతీ రీయమునందు గల యుప కమమున బాహు గహణము శరీరము మొత, మునకు 

నుపలక్షణమగుటచే ఉపసంహారమునందును సర్వాంగసువర్ణ త్వము వివక్షితంబైన 

దనియే (గహింపవలెను. భగవానుండు నూక్ష్మమైన శరీరమునందు |పవేశించి' 

నప్పుడు శరీరమయుడుగా నుండుట సమంజసంబగును. కావున రెండుచోట్లను. 

(పతిపాద్యయొక్కటియే యగుట(జేసి ఉభయ స్ట్థలములయందును ఉమాపతిత్వాది. 

ధర్మములు స్వీకరింప(ద గినవియే యని సిద్దాంతము. 

సం భృత్యధికరణము 

సూ. “సంభృతి ద్యువ్యాప్య్యపి చాతి” లీ.లీ.28: 

_బహ్మ జ్యేష్టా వీర్యా సంభృతాని, (బహ్మాగే జ్యేష్టం దివ మాతతాన,. 

బుతస్య (బహ్మ [ప్రథమోత జజ్టే, తేనార్హ తి [(బహ్మణా స్పర్ధితుం క?” 

(కుత్యర్థ ము. లోకమున సంభవించిన తిపురదహనకాలకూటక బళనాది. 

వృతాంతములు అనన్య సాధ్యములగుటచే (ష్షము లై పర మెశ్వరుని లీలారూపము. 

లగు శ్రీకంఠమూర్యాదులచే గావింపంబడినవి. అట్టి లోకోతరకార్యములను పర 

మేళ్యరు(డే చేయ(గలుగును. కావుననే శివత త్యము హరిహరహీరణ్యగర్భాదుల. 

కన్న మిన్నయైెనదని (గహింపవలెను. మరియు హరిహరాదులకం౦ంటె( బూర్యమే. 

సృష్టికిమున్ను పరమాకాశమును వ్యాపించియుండువాడు పర మెళశ్వరుండే యగును.. 

అందువలన పరమేశ్వురునితో సరి(దూగుటకు నెట్టివాడును సమర్దుడు కాడని. 

భావము, 

ఐతే ఈ సందర్భమున తిపురదహనాది మహాకార్యముల సంపాదనము. 

పర మాకాశళవ్యా పియు పర విద్యలన్నిటియ౦దు నుపసంహరింప(దగినవా? కావా? 

అని సంశయము. 
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(పళ్న : తిపురదహన పరమాకాళవ్యాష్యాదులు |బహ్మ గుణములగుటచే 
పరవిద్యలన్నిటియందు నుపసంహరింపందగినవి గదా? 

ఉత్తరము : పరమాకాశవ్యాష్తాదులు విద్యలన్నిటియందు స్వీకరింపందగి 
నవి కావు. స్వల్పస్థానమునక న్న వర్తైనచోటులందు పర్మిగహింపందగినవి. “దేవా 

హ వై స్వర్గం లోక మగమం స్తే దేవా రుద మపృచ్చన్, కో భవానితి” అనుచో 

నిరతిశయ మైన సుఖమునకు ఆస్పద మైనదియు స్వర్గ శబ్బవాచ్యంబు, చతుర్ముఖా 

దుల స్థానములకన్న నుత్కృష్టంబు నగు మహా స్థానము పర మేశ్వరునకు 

కలదని వినంబడుటచే స్వల్పస్థానవ్యతిరిక్త ములగు వై శ్వానరాద్యుపాసనల యందు 

మాతము ద్యువ్యాప్యాదిధర్మ ములు పరి గహింస(దగినవియని తేటపడుచున్న 

యది, అవ్వానితో కూడియుండుటట.టబేసి (తిపురదహనాది మహాకార్యక ర్భత్యం 

బును వైళ్వానరాదివిద్యలయందే భావింపందగినదవి సారాంశము. 

పస్పరుషవిద్యాఒధిక రణము 

సూ. “పురుషవిద్యాయామపి చేతరేషా మనామ్నానాత్ $-8-94 

ఛాందోగ్యమునందు తై త్రరీయకమునందును పురుష విద్య విన(బడుచున్నది 

ఐతే తై త్రిరీయమునందు చెప్పంబడిన య జమాన పత్న్యాదులు సవన్యతయాదులును 

ఛాందోద్యమునందు చెప్ప(బడనందున ఛాందోగ్యమునందు మరియొకరీతిగా 

చెప్ప(బడినందునను ఫలభేదము అవయవభేదంబు నుండుటచేతను రెంటియందు 

పురుషవిద్య భిన్నంబై నదియే యని సూ తభాష్య సారాంశము. 

వేధాద్యధికరణము 

సూ. “వేదాద్యర్థబేదాత్”' 9_8-28 
తె త్రిరీయుల ఉపనిషత్ పారంభమునందు గల 'శం నో మితః శం 

వరుణః” “సహ నొ వవతు'' అను మం తములు విద్యాంగములగునా కొదా? ఆని 

సంశయము. 

పేశ్న: విద్యాసన్ని ధి నుండు ట (జేసి విద్యాంగ ములగునని చెప్పవలెను 

కొదా? 
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ఉతరము : అధ ర్యణికుల ఉపనిషత్ [పారంభమున గల వేధాదిమంత 

ముల వలె వాజసనేయిల ఉపసిషదారంభమున గల మహావతాదులవలె నీ 

మం తములు రెండును “బుతం వదిష్యామి” "తేజస్వినా వధీత మస్తు” ఇత్యాది 

లింగముల వలన వేదాధ్యయనాంగములనియే భావింపవలెను కాని విద్యాంగములు 

కాజాలపు. (శుతిలింగ వాక్యములకన్న సన్నిధి దుర్భలంబగును గదా! [పయో 
ఇగ ఉ' జసంబు భిన్నంబు నని గమనింపవ అతెను. 

హోనో పాయనాధికరణము 

సూ. హానా తూపాయన శబ్ద ₹షత్వాత్ కుశా ఛంద 

స్తుత్యుపగానవ తదుకమ్" "883.26 

విద్వాంసుడై |బహ్మమును పొందువాని సుకృతదుష్కృత ములు విడిబడు 

నను విషయము వలె అట్టి పుణ్యపాపములను మతులు శతువులు పర్మిగహింతు 

రను నంశంబు పరిగాహ్యంబగును. హాని వాక్యము ఉపాయనవా క్యమునకు శేష 

మగును. కుశలను [పతిపాదించు వాక్యములు, ఛందస్సులు, సోోతము, ఉపగానము 

అనునవి మరియొకచో చెప్ప(బడినవానికి శేషములగునని యంగీకరిం చినట్లు పె 

విషయమును గహింపనగును. ఇవ్విషయము “అపి తు వాక్య శేషః స్యా దన్యా 

త్యాత్ ఏకల్పస్య” అనుచో పూర్యకాండమునందు [పతిపాదింవంబడినదని 

సాంపరాయాధికరణము 

పూర్వవకసూ_తము 

సూ. “సాంసరాయే తర వ్యాభావాత్ తథా హ్యన్యె” d_3.27 

పూర్వోక మైన పుణ్యపాపవిమోచనము దేహవియోగ కాలమునందగునా +? 

లేక డేవయానమారమునందా? అని సంశయము. 
fy 

(ప్రశ్న : “అశ్వ ఇవ రోమాణి విదూయ పాపం, ధూత్వా శరీరమ్” “శరీర 

మును విడుచునపుడే గుజ్జము వెంటుకలను వలె పాపపుణ్యములను శివోపాసకు(డు 
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పోగొట్టుకొనును” అనుచో సుకృత దుష్కృతపరిత్యాగము శరీరవియోగసమయము 

నందే వినంబడుచున్న యది. “స ఆగచ్చతి విరజాం నదీం తాం మనసాత్యేతి తత్పు 

కృతదుష్కుతే విధునుతే” “ముక్తపురుషుండు విరజానదిని సూక్షుశరీరముతో 
నత్మికమించుతజి పుణ్యపాపములను విడనాడును” అనుచో మోక్షమార్గమున 
పుణ్యపాపవిమోచనము చెప్ప(బడినది, ఇట్టు ఉభయశుతులు ఉన్నను దేహ 

వియోగ కాలమునందే సుకృతదుష్కృతములు బొత్తుగా నశించునని భావింపవలసి 

యుండును. దేహవియోగానంతరము |బహ్మ|పాపి గాక కర్మసాద్యమైన సుఖ 

దుఃఖభోగ మెద్దియు ప్రాహ్హవ్యముగా నుండదుగదా ! ఇవ్విషయమునే కొందరు 
దిగువ శుతి నధ్యయనము( జేనియున్న వారు. “తస్య తావదేవ చిరం యావన్న 

విమో కే, అథ సంపత్స్యే” “శరీరము విడిబడుటయే తడవుగా ముకవురుషుడు 
బహ్మమును పొందువాడగును. కావున దేహవియోగము కాగానే [(బ్రహ్మపాపి 

సంభవించునని నిరూపించుట సమంజసము కాదా ? 

రెండవ పూర్వపక్షసూ తము. 

సూ. “ఛందత ఉభయావిరోధాత్ ” 8_8-28 

దేహవియోగ కాలమున పుణ్యపాప విమోచనమును చెప్పు [శుతికి దేహ 

వియోగానంతర మే |బహ్మ|పా పిని నిరూపించు (శుతికిని విరోధము లేకుండునట్టు 

“తత్సుకృత దుష్కృతే విధునుతే” అను (శతి వాక్యమును యభేష్టముగా “ఏతం 

దేవయానం పంథాన మాపద్య”అను వాక్యఖండమున కన్న మున్ను సమన్వయింప 

వచ్చును గదా? 

మూడవ పూర్వవక్షసూూ తము, 

నూ ““ఉపపన్న స్తల్ణక్షణార్గోపలబై ర్రోకవత్”' 8_8_29 

బ్రహ్మో పాసకులకు దేహవియోగ కాలమునందు సర్వకర్మక్షయ మెనను 

ఆర్చిరాదిగతి పొసగునని యంగీకరింపవలెను. ఎట్టన(గా ? “స స్వరాట్ భవతి, 

తస్య సర్వేషు లోకేషు కామచారో భవతి” ఇత్యాది పమాణముల(బట్టి పుణ్యలోక 

ములయందు ముక్త పురుషుండు విహరించునని తెలియుచుండుట చే కర్మానుబంధము 

లేకున్న నర్చిరాదిగతి సంభవించునని |గహింపనగును, 
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లోకమున రాజాశ్రయము గల మహాపురుషులు _ ఇతరులకు లభ్యము కాని 

భోగజాతము ననుభవింపంజాలుదురు కావున మార్గ _ుతికి ఎట్టి భాధయు లేదని 
భావము, దేహత్యాగ సమయమున కర్మలన్నియు నశించినను విద్యాసామర్థ్యము. 
న(జేసి లింగశరిరసంబంధము వలన ఆర్చిరాది మార్గము ననుసరించుట పొసగు 
నది. మరియు ఆయా (ప్రదేశముల యందు విహరించు టయు చందసంవాదాది. 
సర్వార్గంబులును సిద్దించును కావున దేహవియోగ కాలమునందే [(బబహ్మాపాన 
కునకు సుకృత దుష్కృత హాని యగునని (పతిపాదించుట యు కృంబగును 

కాదా ? 

సిదాంత స్మూతము, 
(a 

నూ. “గలే రర్ధవత్త్వ ముభయథా౬న్యథా హి విరోధః” 

8.8.80 

దేహవియోగ కాలమునందు విరజానదిని ఆతి కమించు సమయమునను. 
రెండు విధములుగా కర్మక్షయ మగునని యంగికరించు నెడల దేవయాన గతి 

సార్థకంబగును. అట్టుగాక దేహవియోగ కాలమునందే సర్వ కర్మక్షయ మగునని. 

చెప్పునెడ దేహవియోగానంతర మే ముక్తు(డు కావలసివచ్చును కావున ముక్తునకు 

గతి యవసరము లేదనుటచే శ్రుతుల యందు చెప్ప(బడిన దెవయాన గతి 

నిరర్హకంబగును. 

మజియు 

“పరం జ్యోతి రుప సంపద్య స్వేన రూ పెణా భినిష్పద్యతే”” 

అనుచో దేవయాన మార్గమున [బహ్మమును పొందిన తరువాతనే బుద్ది 

వికాసరూ ప మెన స్వరూ పావిర్భావము ఏర్పడు నని చెప్పబడిన సందర్భమునకును 

విరోధము సంభవించును. 

ఒక వేళ విద్యా సామర్థ్యమున (జేసి దేవయాన మార్గముగా వెళుటయు ఆ 

యా లోకములయందు విహరించుటయు చం|దునితో సంవాదంబును తదితరము. 

లన్నియు శివపద [వవెశానంతరము ఏర్పడు విహారాదుల వలె సంభవింప(జాలు 

నని చెప్పుట పొసగినను [బహ్మపా పివరకు అనుస్యూతముగా నుండెడు ధీసంకోచ' 
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రూపమైన సంసారము(దగు ననువృత్తి - విద్యాసామర్హ్యము వలన కలుగునని. 

చెప్పుట పొసగదు కావునను ధీసంకోచరూవ సంసారాను వృత్తికి మూలమగు కర్మ 
లేశము జీవాత్మకు [బహ్మపాప్తి వరకు సంబంధించి యుండునని అవశ్య మంగీ 
కరింపవలను. 

“పరమేశ శ్వరుని సంకల్పవిశేషము వలననే ముక్తునకు గూడ ధీసంకోచా. 

త్మక సంసారము |బహ్మ|పాపి వరకు అనువ ర్రించు"నని చెపుటయు సరిపడదు. 

అట్టి పర మెశ్వుర సంకల్పమునే కర్మమూలముగా మేము చెప్పువారము. మజియు. 

జీవుడు గావించు విహిత నిషిద్ధ కర్మలను పురస్కరించుకొని యుండు పర మేశ్వర 

సంకల్పము గాక పుణ్య పాపములు వేరుగా నుండజాలవనియే మా యధిమతము. 

(ప్రశ్న : [బ్రహ్మమును పొందిన తరువాతనే బుద్దివికాసము మున్నగు. 

వానితో జీవునకు నిజరూపము ఆవిర్భ వించు నెడ (బహ్మ్మపాప్రి వరకు ధీసంకోచ 

మునకు వలయు కర్మానువృత్తి యుండవలెను గదా! అట్టిత టీ విరజానదిని: 

దాటిన పిమ్మటనే కర్మక్ష్షయ మగునని చెప్పుట యెట్లు పొసగును ? 

ఉత్తరము : (పాకృతమగు ప్రపంచమునకు పొలిమేజయగు అవధి నతిక్ర 
మించుటయే పరమాకాశ మన(దగు వరమకివ పదములో నడుగిడుటగా భావింప. 

దగినది. అట్టి శివపద పాప్రినే “పరంజ్యోతి రుపసంపద్య" ఇత్యాది వాక్యము 

(బహ్మ పా పిగా చెప్పుచున్నదని గమనింపవలెను. విష్ణపద మునకు చెందిన విరజా 

నదియే [పాక్సత పపంచ సీమావధిగా గు ర్రింపందగినది. విరజానది నతి క్షమించి 
పరమాకాశములో శివయోగులు [వవెశించుతథ్రి సర్వవిధ కర్మ లేపములను పోగొట్టు 

కొని విష్ణు పదమునకు పె భాగమున గల ఆపాక కృత మైన పరమానందమయంబగు. 

శివపదమున, [బవేశించువారు, 

“సోఒధ్వనః పార మాప్నోతి, తద్విషోః పరమం పదమ్'' 
రి 

ఆను [శుతి వాక్యంబు ఈ యర్థమునే ధృవీకరించుచున్నది కావున ఇందు. 

ఎట్టి విరోధంబును లేదని సారాంశము. 

విష్ణుపదము ఉమాదేవి(దగు అంశముగా (పాదుర్శవించిన పరనారాయణుని' 
నివాసస్థానమనియు అయ్యది పరశివ లోకమునకన్న దిగువ నుండుననియు. 

"తా వాం వాస్తూ న్యుళ్కసి గమద్ర్యై గానో యత భూరిక్ళంగా అయాసః, 
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అతాహ తదురుగాయస్య వృష్టః పరమం పద మవభాతి భూరేః'' అను మంత్రము 

విశదీకరించుచున్న యది. 

మం తార్థము. “హే విష్ణో ! నీయొక్క వాస్తూని = స్థానములను, గమృధ్యె 

== పొందుట కొరకు, ఉళ్మ్శసి = కోరుచున్నాము. యత = ఏ సీ స్థానముల 

యందు, ఆయాసః= ఎప్పుడు నెడ బాయనట్టి, భూరిశ్ళంగా గావః== పెద్దకొమ్ములు 

గల నందిని మొదలగు గోమాతలు కలరో, అతాహ = ఈ స్థానముల యందే, 

త్ = (పసిద్ధమెన, ఉరుగాయస్య = గొప్పవారిచె క్రి గంవంబడున ట్టియు, భూ రేః 

= WT వృష్షః = విష్ణవెన న నీయొక్క, పరమం = 'అధస్త న ఏష 

లోకమునకన్న నుత్క్భృష్టమగు స్టానము, అవభాతి = పరమశివ లోకమునకు 

(కిందుగా [పకాశించుచున్నది.” 

ఈ సందర్భ ముంబట్టి పరమశివ పదము విష్ణపదోపరిభాగమున కలదనియు 

అద్దియె ముముక్షుపులందరికిని (పావ్యము, పునరావృ త్తిరహితంబు నగు శాశ్వత 

స్థానంబనియు కర్మయోగముతో శివు నుపాసించువారికి శివక్షేతములయందు 

మరణించిన వారికిని ప్రాహ్యంబగు భోగరూపమైన శివలోకము మరియొటి యనియు 

శాంభవ దీక్షతో శివయోగము ననుష్టించువారికి మాతము పావ్యము పరమశివ 

ఈోకంబనియు చదువరులు [గహింతురు గాత! 

ఆధికాదికాదికరణము 

సూ. “యావదధికార మవస్థితి రాధికారికాణామ్” ల్రి.లీ_8ికే 

శివోపాసకులకు పుణ్యపాప విమోచనము |బహ్మ (పై ప్రియు పూర్వాధికర 

అములయందు చెప్పంబడినవి. ఇ(క సీ యధికరణము నందు ఆధికారిక (ఒకా 

నొక వదవియందు గల) పురుషులకు ఆధికార భోగము (అనుభవము) పూరి 

కానిది మోక్షము చేకూరునా ? లేదా? అని సంశయము. 

(పళ్న : ఆధికారికులైన వసిష్టాది మహాపురుషులకు జన్మాంత రము కల 

దని పురాణాదులయందు వినబడుట చే నవ్యారికి మోక్షము లేదనియే చెప్పవలసి 

యుండును. కావున త త్వ్వవిదులకు మోక్షము చేకూరుట నియతము కాదని యంగీ 

కరింపవలెను కాదా? 
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ఉత్తరము : ఒకానొక పదవియందు గల మహాపురుషుడు (పకృతశరీర 

మును విడిచినను _పారబ్బము పూర్తిగా నళింపదు గావున జన్మాంతరమున భోగ 

విశేషముల ననుభవించువాడై తన యధికారమునకు నిదానమగు కర్మను పోగొట్టు 

కొని ముకు(డు కాజాలును. ఎంతవరకు పదవియుండునో అంతవరకు తత్కార 

ణమగు కర్మ ననుభవించుటకు నా పదవియందే ఆధికారిక పురుషులు అధిష్టించి 

యుందురు కాని యద్దానిలోపుగా ఆర్చిరాదిగతి లభింపదు. జ్ఞానులకు గూడ 

(పారబ్బకర్మ _ అనుభవముతోడనే నళించునది. ఇందువలన అధికారులకు అధి 

కారము తొలగిన పిమ్మటనే మోక్షము చేకూరుననియు తత్తవిదులకు మోక్ష 
పాప్ర్తీ నియతంబే యనియు విశద మైనది. 

అనియమాధిక రణము 

సూ ““అనియమః సర్వేషా మవిరోధః శబ్లానుమా నాభ్యామ్'' 

ల్రి_ల్రీ_ లీల 

“అస్తూల మనణ్యహస్యమ్" “సూ “న స్టూలము కానిది, అణువు కానిది (హస్వము 

కానిది (బహ్మము" స్తూల త్వాభావాది నిశ షేధములు కొన్ని [బ్రహ్మబోధ కొరకు 

గార్గి | బాహ్మణమునందు కొన్నిచోట్ల వినంబడుచున్నవి. మజియు “యత దదేశ్య 
౧ (ap) a 

మ్మగాహ్య మగోత మవర్లమ” దహ్మము ని ర్ధశింప నలవిగానిదియు కనుగొన 

శక్యము కానిదియు గోత్రము లేనిదియు వర్గర హితంబును” ఇత్యాది ఆధర్యణిక 

వాక్యములయందు నిర్దేశాభావాది నే క ధములు విన(బడుచున్న యవి. 

ఇట్టి నిషేధములను ఆనందాది గుణముల వలె పర విద్యలన్నిటియందు 

నుపస హరింప వలెనా? లేదా? ఆని సంశయము. 

(పశ్న : పూర్వోక నిషేధములు ఆనందాదులవలె గుణములు కానందున 

పర విద్యలన్నిటియందు స్వీకరింప(దగినవి కావని చెప్పవలెను గదా? 

ఉతరము : ఆక్షరమన?బడు |టహ్మ మును గూర్చి చెప్పబడిన నిషేధ 

ములు సమస్త పరవిద్యల యందు స్వీక రింప(ద గినవి. ఎందుకనగా? గుణియగు 

[బ్రహ్మము పరవిద్యలందంతట నొక్కటియే గదా! |బహ్మమునకంటె నితరము. 

లైన వస్తువులను నిషేధించిన తరువాతనే [బహ్మము ననుసంధించుటకు ఆనందాది 
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ఇముల యుపసంహారము ఉపపన్నం బగునది. మణియు హేయగుణ 

బంధ ము లేనట్టి ఆనందాది సద్గుణములు పత్యగాత్మయగు జీవునినుండి [బహ్మ 

ను వేలుపజచును. ఎట్టి సదుణమైనను ముఖ్యవస్తువు నాశ్రయించి యుండును 

7 1 పూర్య కాండమునందు జామదగ్న్య చతూర్మాత పురోడాశములు మున్నగు 
) సంబంధము గల “అగ్నిహో తం వే త్యధ్వరమ్” అను మంతము సామ 

య మగుట(జేసి హెచ్చు స్వరముతో నుచ్చరింప(దగినదై నను యజుర్వేద 

బంధమైన కర్మ ననుసరించుట వలన ఉపాంపవుగ నుచ్చరింప(దగినదని 

ఇ ముఖ్య వ్యతి కమే తదర్ధత్వా న్ముఖ్యేన వేదసంయోగః” అనుచో చెప్ప(బడి 

ఏ పరవిద్యలన్నిటియందు ముఖ్యంబగు (బహ్మమును సంబంధించి చెప్ప(బడు 

ధములు భావింపందగినవి యని సారాంశముగా (గహింపనగును. 

ఇట్లు చెప్పినందున నిషేధములన్నిటి నువసంహరింపవచ్చునని భావింపం 

డదని దిగువ సూూతముతో నిర్వచించుచున్నవారు. 

సూ. “ఇయ దామనవాత్ ” లి.లీ-తీ4 

ఆమనన మన(గా? ఆదరముతో భావించుట; ఇంతమా తము గుణసము 

పము పరవిద్యలన్నిటి యందు స్వీకరింపందగినది. [బహ్మేతరములైన వస్తువు 

టిని తొలగించి [బ్రహ్మమునందే నిష(గలిగించు లక్షణములు మననమునం 

శకము లగును. కావున ఆక్షర బహ్మ సంబంధము గల అస్థూలత్వాది నిషేధ 

నలే నక లేతర వ్యావ రకములైన ధర్మములగుట (జేసి వర విద్యలన్ని టి నుప 

గారింప(దగినవి కాని “సర్వకర్మా సర్వకామః సర్యగంధః సర్వరసః” ఇత్యాది 

ములు మాతము (గ హింప(దగినవి కావని సిద్ధాంతము. 

ఆంత రా భూతగామాధికరణము 

సూ. “అంతరా భూత్మగామవతీ స్వాత్మనో౬న్యథా 

భేదానుపప తి రితి చే న్నోపదెశవత్ ” రీ_లి_89 

బృహదారణ్యక మునందు ఉష స్తి యనువాడు “సర్వాంతరుడైన ఆత్మ. 

ముగాను (పత్యక్షము గాను [బహ్మమన(బడుచుండును గదా! అట్టి యాత్మను 

చి చెప+'"'డని యాజవలు)-_9ని [పిశంచెను. మరియు నదే యువవివత న 
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కహోలుడనువాడు నే యాజ్ఞవల్క్య నడిగెను. ఐతే “పాణాపానములతో 

జీవించువాడు ఆత్మ యనియు తదితర మంతయు తుచ్చంబనియు” ఉష స్తికి; 

“ఆకలి దప్పులు లేనివాడైశోక మో హజరామృత్కువుల నతి కమించి యుండువాడు 

ఆత్మయనియు ఇట్టి యాత్మను కనుగొనవలెననియు తద్భిన్నంబంతయు పరి 

[గాహ్యము కాదనియు” కహోలునకు యాజ్ఞవల్కు్యండు సమాధానములను నిర్వ 

చించెను.” 

ఇట్టి తతి విద్య యొకటియా కాదా అని సంశయము పొడముచున్నయది. 

(పశ్న : ఉష స్తి గావించిన _పశ్నయందు పృథివ్యాది పంచభూతములను 

గురించి వలె |పత్యగాత్మయగు జీవుని విషయము పొడగట్టును. అట్టు కానియెడల 

“పాణముతో జీవించువాడు ఆత్మ” యను సమాధానమునకు “కృత్సిపాసాద్య 

తీతుడు'' యను సమాధానమునకును భేదము పాటింప వలనుపడదు గదా? 

ఉతరము : ఉభయత భేదమును పాటింపరాదు. “య ఆత్మా సర్వాం 

తరః” అను వాక్యము (పశ్నద్వయమునందు కలదు గావున పరమేశ్వరుడే రెండు 

చోట్ల (పతిపాదింపంబడు చున్న వాడు, ఎట్టన(గా ? ఎట్టి యుపాధి లేకుండా పాణ 

నాది హేతువగుటయు క్షుత్చిపాసాదుల నత్మికమించి యుండుటయు పరమేశ్వరుని 
యందే ఉపపన్నంబులగునవి. 

సద్విద్యోపదేశమునందు వలె |వశ్న|పతివచనములయందలి విషయము 

పర మెళ్యరుంజెందిన దేను; _పష్ట్రృ భేదము రూపబభేదంబు - విద్యాభేదమునాపాదించు 

నది కాజాలదు. 

మజియు 

సూ. “వ్యతిహారో విశింషంతి హీతరవత్” వీల. 86 

[పతిపాద్యము ఒక్కపేయని నిర్ణయ మగుతథి _పశ్నించువారికి భావించు 

టలో పరివర్తనము కాజాలును. క్షుత్చిపాసాద్యతీతత్వ భావనను ఉషస్తి చేయ 

వచ్చును. (పాణనాది హేతుత్వభావనను కహోలుండు గావింపవచ్చును. |వకర 

ణముల రెంటియందు గల వాక్యములు పరమేశ్వరునే నిర్ధేశించినవి. “తత్సత్యం 

స ఆత్మా తత్ర్యమసి స్వేత కేతో” అను వాక్యము సద్విద్యయందు పునఃపునః 

చెప్ప(బడినను త త్త్వజ్ఞానముకొర కు నుపయాగించినట్టు ఒకే ఒక పరమాత్మ ._ 
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ఇట్ (పశ్నపతివచ నములయందుండుట (జేసి విద్యా భేద మిసుమంతయు కాజాల 

దని సిద్ధాంతము. 

సత్యాధికరణము 

“సెవ హి సత్యాదయః” 8ీ_8_87 

సద్విద్యాదృష్టాంతముతో పూర్వాధిక రణమునందు చేయ(బడిన నిర్ణయ 

మును గమనించినను సద్విద్య ఒక్క_టియా ? ద్వివిధమా ? అని సంశయము 

కలుగుచున్న యది. 

(ప్రశ్న : సద్విద్యయందు చేయబడిన (పశ్నను మజల  మజల 

గావించుట( జేసి పత్యుత్తరమునందు భేదము గానవచ్చుటను పతి ఆవర్తనమున 
సద్విద్య భిన్నంబగునని చెప్పవలెను కాదా? 

ఉ తరము : సద్విద్య భిన్నము కాజాలదు. ఎందుకన(గా? సద్విద్య నుపదే 

శించు సందర్భమున “సేయం దేవతా” ఆని మహాదేవత _ పేశ్న(తివచనము 

లన్నిటియందును పర్మిగహింపంబడినది. మరియు “తత్సత్యం, స ఆత్మా, తత్త 

మసి” ఈ విధముగా సత్యత్వాదిగుణములను మాటిమాటికి ఆవర్తనము చేయ (బడుట 

ఇందు గమనింపందగియున్నది. ఇంతియే గాక పతిపాదింప(బడు వస్తువు 

ఒక్క- టే యగుటకతన సద్విద్య ఏకవిధం బైనదియే నని సిద్దాంతము. 

కామాధికరణము 

సూ, “కామాదయ స్తత తత చాయత నాదిభ్యః” లి.లి.80 

దహరవిద్య - ఛాందోగ్యమునందు తై త్తిియకమునను వాజిశాఖయందును 
కై వల్యోపనిషత్తునందును వినంబడుచున్నయది. ఇట్టి దహర విద్య ఒక్క టియా? 

వేరు వేరా ? ఆని సంశయము. 

(ప్రశ్న : “యదిద మస్మిన్ పురే దహరం పుండరీకం, వేశ్మ, దహరో౬ 

స్మిన్నంతర ఆకాళః” అనుచో ఛాందోగ్యమునందు “దహరపుండరీకమునందు గల 
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దహరాకాశమునకు అపహత పాప్మత్వాది అష్ట గుణములు ముఖ్యముగా నుండు” 

నని చెప్ప(బడినది. త్రై త్రిరీయకమునందై తేనో “దహరం విపాష్మం” మొదలుకొని 

దహరపుండరీకవ ర్రియగు వానికి [పణవవాచ్యత్యము (పకృత్యాత్మక త్వము నాద 

రూపత్వము మ హేశ్వర శబ్దవాచ్యత్వము కృష్ణ పింగళత్వము విరూపాక్షత్వము 

మున్నగు ధర్మములు (పతిపాదింప(బడినవి. వాజిశాఖయందు “య ఏషోంఒతర్హ్భృ 

దయ ఆకాశ సస్మిన్ శేతే సర్వస్య వశీ సర్వస్యేశానః సర్వస్యాధివతి:ొఅనుచో 
వశిత్వాది లక్షణంబులు వక్కాణింప(బడినవి, కెవల్యోపనిషత్తున “హృత్పుండ 

రీకం విరజం” మొదలుకొని “విభుం చిదానంద మరూప మద్భుతం ఉమా 

సహాయం పరమేశ్వరం (పభుం త్రిలోచనం నీలకంఠం |పశాంతమ్” అను 

వాక్యము వరకు హృదయ పుండరీకమున నివసించు వరమాత్మ -_ | తిలోచనుం 
డనియు నీలకంఠుడనియు చిదానందరూపుడనియు ఉమాసహాయుండనియు 

తదితర లక్షణ లక్షితుండనియు నిరూపింపంబడినది. ఐతే ఇందు నీలకంఠ 

త్వాదులు శరీరధర్మములగుట(జేసియు సత్యత్వాదులు ఆత్మధర్మ ములగుట( 

జేసియు ఏరుద్ధములు కావున వీని నన్నిటిని ఒకే దహరవిద్యయందు నుపసంహ 

రింప వలను పడదు. ఇందువలన దహరవిద్య భిన్న ంబనియే యంగికరింప 

వలెను కాదా? 

ఉతరము : ఆ యా ఉపనిషత్తులయందు దహరపుండరీకమన(బడు 

ఆయతనమొకటియే యగుట మున్నగు కారణములవలన సత్య కామత్వాది ధర్మ 

ములు దహరవిద్యయందంతట నువసంహరింప(దగినవి, 

ఛాందోగ్యమునందలి ఆపహత పాష్మత్వాది ధర్మములను వాజిశాఖ 

యందలి వశిత్వాది లక్షణములను తై తిరీయకములోని _పణవవాచ్యత్వాదులను 
కై వల్యమునందలి చిదానందరూపత్వాదులను ఒకే ఒక దహర విద్యయందు 

[బ్రహ్మమును గురించి యనుసంధించుట సమంజసంబగును. 

కైవల్యమునందలి ఉమాసహాయత్య త్రిలోచనత్వములు తై త్రీరీయము 

నందలి కృష్ణపింగళత్వ విరూపాక్ష త్వములు ఏకార్గకములేను ; “నీలకంఠం” 

అనుచో కంఠమాతనైల్యము, “కృష్ణపింగళం” అనుచో శరీరార్హనై ల్యంబు , 

“తిలోచనం” అనుచో నేత తయవిశిష్టత్వము, “విరూపాక్షం” అనుచో అట్టి నేత 

త్రయము హెచ్చుతగ్గలుగా నుండుటయు పొడగట్టుచున్నందున |ప్రతిపాద్య 
18) 
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మొక్క_టియే యని యెట్లు చెప్పవచ్చునని శంకింప(గూడదు. కృష్ణపింగళ 

శబ్దముతో ఉమాసహాయ త్యము చెప్ప(బడె ననియు విరూపాక్ష శబ్దముతో తిలోచ 

నత్వము సమర్థింప(బడె ననియు విరూపశబ్దము సంఖ్యా తయమును మాృాతము 

చెప్పును కాసి వై రూప్యమును చెప్పదనియు [గహింపవలెను. “సత్యకామత్వ” 

మనుచో సృష్టి సితి లయాది సత్య సంకల్పములు కలవాడనియు “| పశాంతం” 

ఆనుచో నిత్యతృప్తుడ గుటచే స్వయముగా భోగతృష్టారహితుండనియు వివేకము. 

ఒక యుపనిషత్తునందు చెప్ప(బడిన లక్షణములను మరియొక నుప 

నిషత్తునంను ఆవ ర్రించుట పర మేశ్వరుని యందు శ్రుతికి గల ఆదరమువలననే 

యని తెలియునది. 

ఈ సందర్భమున ముఖ్యముగా గమనింపందగినది వద్ది యనుచో ? 

గుణియగు |బహ్మ మొక్క టియే 'ఉపాస్యంబగుటచె అపహత పాపష్మత్యాది ధర్మ 

ముల (జెంది యుండునదియు సర్వేశ్వరంబును ఓంకార వాచ్యంబు ఉమాసహాయం 

బును (తిలోచనంబు నీలకంఠమున్ను చిదానంద రూపంబును అనంతంబు 

అమృతంబు అద్భుతంబు నగు పర|బహ్మమును హృదయ పుండ రీక మధ్యంబున 

భావింపవలెనని తేటపడుచున్నది గావున దహరవిద్య పరవిద్యలన్నిటి యందు 
(పధానంబైనదని గమసించుట [శేయస్కరంబగును. ఇట్టి దహరవిద్యయు శివ 

విషయక మెనందుననే పరవిద్యాశేష్టము కాదగును, నారాయణుని ఉపొసింప 
వలసినదిగా ఆత్మ బోధోపనిషత్తునందు వినంబడు దహరవిద్య _ కైవల్యాదుల 

యందు చెప్పంబడిన దహరవిద్యకంటె భిన్నం బైనది. ఇట్లు రెండు దహర విద్య 

లుండగా బృహదారణ్యకము శై వీదహర విద్యను _తిపాదించుట(జేసియు ఈశాన, 

భూతాధిపతి, భూతపాలాది శబ్దములు శివరూఢ్రములుగా లోక వేద (పసిద్రము 

ఆగుట(జేసియ కై వల్యమునందు “తమసః పరస్తాత్” అని యుండుటచేత ఛాందో 

గ్యగతములగు అపహత పాపష్మ తాషది ధర్మములను కివృనియందే సమన్వయింప 

వలనుపడును కావునను శెవీదహరవిద్యయే _ముఖ్యంబై నదని చదువరులు 
(గహింతురు గాత 1 వై షవీదహరవిద్యా పద్దతిని విష్ణువు నుపాసించిన వారు 
వైకుంఠ పా ప్రిద్వారా శివోపాసన(జేసి శివపదమున( (బవేశింతురని భాష్యకారుల 

యభిమతము. 

ఇటి శెపీదహర విదాంనిషనకు “పరంజోంతి రువ గంకగడం మేం సూ 
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ఇాభినిష్పద్యతే” “ధ్యాత్వా ముని ర్లచ్చతి భూతయోనిం సమ స్తసాక్షిం తమసః 
పరసాత్” అను వాక్యములయందు ఛాందోగ్యము కైవల్యంబును_సాక్షాదుపాసింవ( 

బడునట్టి (పకృతి మండ లము నతి కమించియున్నట్టి పర|బహ్మంబునగు శివుని 

పొందుటయే ఫలంబని నొక్కి. వక్కాణించినవి. 

ఇందువలననే నీలకంఠత్వాది ధర్మములు అపహత పాష్మత్వాది లక్షణం 

బులును పరస్పరము సా పేక్షములగుచు నిత్యమైన [బహ్మమునందు భావింప. 

బడుటకు ఎట్టి విరోధంబును లేదు. [తిలోచనత్వము మున్నగు లక్షణములు గల 

శరీరముతో కూడియున్న పరమేశ్వరునియందు శరీరధర్మములుగా (పన క్తము 

లగు పాపజరామరణములను క్షత్ప్చిపాసలను అసత్యకామత్వ అసత్య సంకల్పము 

లను తొలగించుటకే అపహతపాపష్మత్వాది ధర్మములు ,(పతిపాదింపంబడినవి. 

పర బహ్మము- [తిలోచనత్వాదియుక్త శరీరకంబైనను పాపములులేనిదనియు 

జరారహితలబనియు దుఃఖవర్డితంబనియు ఆకలిదప్పులు లేనిదనియు సత్యకామం 

బనియు సత్యసంకల్పంబని యు చిదానంద స్వరూ పంబనియు |శుతిసమ్మతముగా 

విశదమగుచున్నది కావున ఇందు ఎంతమ్మాతము విరోధము ఉండజాలదని 

సారాంశము. 

అలోపాదికరణము 

[పియశిరస్త్వాదులవలె సీలకంఠత్వము మున్నగు అవయవములు (బహ్మ 

స్వరూపములో చేరునెడ అట్టి _బహ్మస్వరూపమునకు వృద్ధికయములు సంభవిం 

చును కావున నీలకంఠశ్వా దిలక్షణము లు లోపించునను ఆశంకకు సమాధానమీ 

బిగువసూ తము. 

సూ. “ఆదరా దలోపఃో 8-3_86 

పూర్వాధికరణమునందు పరమేశ్వరుని రూపము నీలకంఠ త్యాది విశిష్టమ 

నియ ఉమ యనుపేరుగల పరమశ క్రితో కూడియుండునదనియు సత్యసంకల్ప 

త్వాది గుణములు కలదనియు నిరూపంప(బడినది. ఐతే ఇట నయ్యవి పర 

[బ్రహ్మమునందు ఒకప్పుడు లోపించునా ? లేక ఎప్పుడును లోపింపవా ? అని 

సంశయము కలుగుచున్న యది. 
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(వశ్న : నీలకంఠత్వాది గుణములున్ను ఉపాసనకై పర బహ్మమునందు. 

కల్పింప(బడుటచే నయ్యవి ఒకప్పుడు లోపించునని చెప్పుట భావ్యము గదా? 

ఉతరము : వర్మబహ్మమునకు ఉమాసాహిత్యాదులు (శుతులన్ని టియందు 

నభ్యసించుట [శుతులకు పర మేశ్వరునియందుగల అదరమువలన యని గహించు 

నది. అందువలన నయ్యవి ఎప్పుడును లోపించునవికావు. కావుననే వర|బహ్మము 

అలుపశ కిక మన(బజగుచున్న యది. మజియు అదరమువలన (శుతులన్నిటి 

యందు నభ్యాసమును గాననగును. “కృష్ణ పింగళం విరూపాక్షం” అనుచో శ క్రి 

సహితత్యము |త్రిలోచనత్యంబు సిద్దించినను మరల నాదరముతోడనే “ఉమా 

సహాయం పరమేశ్వరం | పభుం తిలోచనం'' అనుచో నభ్యాసము చేయబ(బడి 

నది సవితృమండ లవిద్యయ దై లేనో “నమో హిరణ్యబాహనే హిరణ్యపతయే౬ం 

బికాపతయ ఉమాపతయే” అనుచో ఉమాపతిత్యము ఆదరమువలన నభ్యసింప( 

బడినది. మజియొకచో “సీల|గివో విలోహితః.... నీల్మగీవాయ చ శితికంఠతాయ 

చ” ఇత్యాదివాక్యములయందు పర మేశ్వరునియందలి ఆదరముతో నీల్టగీవ 
త్యము ఆవర్తింప(బడినది. మజియు సత్యసంకల్పత్వాదులు ఒకచో చెప్పబడి 

నను మరియొకచో నవ్వానిని మరల వక్కాణించుట ఆదరమువలననే యని 

గహించునది. 

ఆందువలన ఉమాపతిత్వాదిలక్షణములు ఆదరమువలన నభ్యసింప(బడు 

టచే పర మేళ్వరున కెప్పుడును లోపింపవని విశదమైనది. మజీయొక |పమాణము 

వలన తెలియునట్టి ధర్మ|బహ్మ ములను గూర్చి యెట్టి స్వరూపమును భగవతియగు 

శ్రుతి నిర్వచించునో అట్టి స్వరూపమునే |శుతి పామాణ్యవాదులు అంగికరింపవలసి. 

వచ్చును. అట్టుగాక (శుతివిరుద్ద మగు తర్కము నవలంబించునెడ జగదుపాదా 

నత్వాది లక్షణములు సిద్ధింపకుండును. ఇందువలన (శుతియే “సత్యం జ్ఞాన 

మనంతం |బహ్మ” అనుచో [బ్రహ్మము సత్యజ్ఞానాకార మైనను అపరిచ్చిన్నంబని 

చెప్పియు, “బుతం సత్యం పరం|బహ్మ పురుషం కృష్ణ పింగ ళమ్, ఊర్ద్వ రేతం 

విరూపాక్షం” ఇత్యాది వాక్యములతో (తిలోచనంబు పరమశ క్రియన(బడు ఉమా 

దేవితో విశిషంబు నగు రూపము కలవాడు పర మేశ్వరుండని నొక్కి వక్కాణించినది. 

మరల నా పరమాత్మ “స ఏకో బహ్మణ ఆనందః" అనుచో నిరతిశయ మైన 

ఆనందము కలవాడని వాకుచ్చినది. అట్టి పర మేశ్వరున కే “ఆ కాశశరీరం (బహ్మ 
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సత్వాత్మ, [పాణారామం, మనఆనందం, కాంతి సమృద్ద మమృతమ్" ఇత్యాది 

సందర్భమున చిదాకాశరూపము సత్యస్వరూపము కలిగియుండుటను 

(పాణమనంబడు చిదంబరశ క్రియందు |క్రీడించుటను (అనగా ఆత్మారామత్వ 

మును) _ బాహ్యసాధనముల యవసరము లేనట్టి యంతఃకరణ మొకదానితోడనే 
యనుభవింప(బడునట్టి పరమానందము(దగు విలాసము కలిగియుండుటను సర్య 

విధ కళంకములు ఉపదవములును బొత్తుగా లేకుండుటను ఆనాదిముక 

త్యంబును భగవతియగు (పతి _పకటించుచున్నయది. మజీయు పర మేశ్వరునకు 

విరూపాక్షత్యాది లక్షణములు గల శరీరము(దగు సంబంధము వలన జీవునికి వలె 

కలవని తోచెడు జరామరణాదులను “అపహతపాప్మా” ఇత్యాదిని నిరాకరించి 

నది, 

“యః సర్వజ్ఞ ః సర్వువిత్” “పరా౬స్య శకి 9” “పశూనాం వతయే” ఇత్యాది 

వాక్యనులయందు పరమాత్మ -సర్వజ్ఞుండనియు సర్వ విధశక్తులు కలవాడనియు 

స్వతంత్ర త్యాదిసంపన్ను (డనియు సిరూపించినది, 

ఇవ్విధము సకల పమాణమూర్ణ న్యమగు (పతియే శివు (డు సత్యజ్ఞానానంద 

స్వరూపుండ నియు అపరిచ్చిన్నుడ నియు సర్యజ్ఞు (డనియు నిత్యతృప్తు(డ నియు 

స్వతంతు(డనియు అనాది పకాశుండనియు అనంత అలుప శక్తులు కలవాడనియు 

ఆత్మారాముండనియు అంతఃకరణములోని అనుభవమునళు వఏకమా తవిషయ 

మగు ఆనందము కలవాడనియు ఎట్టిఏికారములు లేనివాడనియు నీలకంఠు(డ 

ననియు విరూపాకు.డనియు ఉమాసహాయు(డనియు పర బహ్మంబనియు సర్వా 

త్మకు(౦ండనియు ము క్రిసాధకు(డనియు అంతట నుద్దోషించుచుండ గా నట్టి (శుతిని 

నివారింప నెవని తజమసును? ఆందువలన పరమేశ్వరునకు చెప్పబడిన స్వరూప 

ధర్మములు లోపించునవి కావనియే సిద్దాంతము. 

ఈ యధికరణద్యయము నిర్గణ[బహ్మవాదులకు సంగతము కాకుండును. 

ఎట్టన(గా? పూర్వాధికరణమునందు వశిత్వాదిగుణములు స్తుతికొర కే వాజసవేయ 

మున చెప్పంబడినవని వారి యభ్మిపాయము. మజియు భిన్నవిద్యలయందు గల 

గుణములు ఆయతనాదిసామ్యమున బుద్దిస్టములగుటకు స్తుత్యర్థము ఉపసంహ 

రింప(ంబడినవని రత్న పభావ్యాఖ్యానమున వివరింపబడినది. నిర్గుణమును సగుణ 

ముగా (పళ ంసించుట బీదనానిని శ్రీమంతుడ (ని పేర్కానుటవలె నిరర్ణకంబగునని 
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యవ్వ్యారే తెలిపినట్టు విశదమగును. ఇందువలననే సర్వావేదాంత వత్యయాధిక 

ణమునందు |బహ్మోపాసన(దగు భేదాభేదముల విచారము సగుణవిష యక మైన 

దని చెవ్పటవలన సాధనాధ్యాయము తమ పక్షమున సంగతము కాదని స్వయము 
గానే కంఠతః ఆంగీకరింప(బడినచ్తేను, ఇంకను వారు అలోపాధికరణమును. 

[పాణాగ్నిహో తపరముగా వ్యాఖ్యానించిరి. ఇ య్యది _ప్రాణాగ్నిహోతపరమగు 

నెడల ఈ సందర్భమున విచారము ఉపాసనను గురించికాని తదుపయుక విషయ 

ముల నుద్దేశించికాని చేయ(బడలేదనియు పాదసంగతి యనావశ్యక మని యు తేట. 

పడును కావున నవ్యారి యభి మతము పర్మిగాహ్యము కాకుండును. ఇట్టు తమ 

వివరణము ఎందుకు బయలుదేరినదన(గా? పరమేశ్వరుని రూపమునందు గాని 

గుణములయందు గాని వారికి గల యనాదరణమేయని భావింపవలసియున్నది. 

మజియు నియ్యది (శ్రీభాష్యకారుల పక్షమున నసంగతంబే యగును. ఎట్ల 

నంగా? ఛాందోగ్యాదులు నిర్ణయించిన దహరవిద్య-తై త్రిరీయ క్రైవల్యాదులయందు 

విన(బడు నీలకంఠత్వాది స్వరూపగుణ విశేషముల కారణముగా ఛాగపశకువ్యాయ 

మున శివపరమగునని తప్పనిసరిగా అంగీకరింపవలసివచ్చును కావునను స్వాఖి 

మతంబగు నారాయణవిషయక రూపవిశేషగుణజూతోదాహరణంబును గానింప 

లేదు కావునను పరమేశ్వరుని రూపగుణములు సమ్మతములు కాకుండుటను. 

స్వాభిమత నారాయణ రూపవిశేష గుణములు శుతివిషయములు కాకుండుట (జే 

సియు సీ సందర్భమంతయు శ్రీభాష్యకారులకు విరుద్దంబనియే తేటవడుచున్న 
యది. 

తద్వచనాధికరణము 

సూ. “ఉపస్థిలేఒ.త స్తద్వచ నాత్ ” లి_లి.40౮ 

ఇ(ట పూర్వాధికరణ|ప్రోక మగు (బహ్మస్వరూపమే ముక పురుషులచే 

పొంద'బడునా ? లేక- మరియొకటియా ? అని సందేహిం వ(బడుచున్న యది. 

(ప్రశ్న : “నిష్కుళం నిష్కి.యం శాంతం నిరవద్యం నిరంజనం” ఇత్యాది 

(తుతివాక్యములయందు పర|బహ్మము _నిర్విశేషముగానే వినంబడుచున్నయది. 
మతజటియు “బహ్మ వేద _బహ్మైవ భవతి” అనుచో ముక్తు(డు[బహ్మమే యగుసని 
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చెవ్ప(బడినది కావున నిర్వి శేష(నిర్గణ) _బహ్మమే ముక పాహ్యమగును కాని మరి 
యొకటి కాదు గదా? 

ఉత్తరము : పూర్వోకమైన సవి శేష (సగుణ) (బహ్మమే ముక్తపాప్యం 
బగునది. ఎట్టనగా ? దహరపుండరీకమునందు భావింపందగినదిగా (పతిపాదింప( 
బడిన విరూపాక్షపర్య బహ్మమును “పరంజ్యోతి రుపసంపద్య” అనుచో ముక్న(డు 
సొందుననియు “స్వేన రూ పేణాభినిష్పద్యతే” అనుచో పాపి, అనంతరము నిజ 
రూపము నావిష్క రించుకొనుననియు “జక్షన్ కీడన్ రమమాణ; స్రీభిర్వా జ్ఞాతి 
భిర్వా*” అనుచో ముక పురుషుండు స్వెచ్చగా శివానందము ననుభవించుచు ఒక 
ప్పుడు దివ్యస్త్రీలతోగాని దివ్యరూవములుగల ఆప్రులతోగాని విహరించుననియు 
నిరంజనః “పరమం సామ్యము పెతి” అను (శుతివాక్యమునందు “ముక్తః శివసమో 
భవేత్” అను స్మృతివాక్యమునందును ముక పురుమ(డు పరమాత్మతో సామ్యము 
(శివసాయుజ్యము)ను పొందుననియు విశదముగా చెప్పబడినది కావున ముక్తులు 
సాఇాత్ పొందదగినదియే పూర్వోక్తమగు సీలకంఠత్వాది లక్షణములు గల శివ 
స్వరూపంబని తెలియవలెను. సాంసారిక మైన రూవము మ్మాతము ముక పాహ్యం 
బగునది కాదు. ““అపహతపాషప్మా” ఇత్యాదిని పాపజరామర ణాదివిశిష్ట మగు 
సాంసారికరూవము వరమాత్మకు నిషేదింప(బడినది కావున పరవిద్యయంతయు 
సగుణంబై నదియేను. 

“నిష్కళం నిష్కియం” ఇత్యాది వాక్యములయందు హేయగుణములు 
నిషేధింప(బడినవి కాని క ల్యాణగుణములు నిషేదింప(బడ లేదని (గహింపవలెను. 
ఎట్టన(గా? నిష్క_శం ని్నిిష్కియం ఇత్యాదిని నిర్ణణత్వము (ప్రదాన కేతజ్ఞ 
పతి ర్లుణేశః” ఇత్యాదిని సగుణత్వంబు సమానములుగా ఏర్పడుచుండ “ఆప 
హతపాప్మా” ఇత్యాది వి శేష _ుతివాక్యముల ననుసరించి నిర్గుణ శుతికి "హేయ 
గుణరాహిత్యమను నర్దము(జేసి “యః సర్వజ్ఞః సర్వవిత్” ఇత్యాది విశేష్మశతి 
వాక్యముల (బట్టి క ల్యాణగుణ సాహి త్యమను నర్థము, జెప్పవలసియుండును. 

మరియు దిగువ (శతివచనమే మోక్షఫలమును సగుణముగా నిర్వచించి 
నది. 

“సోఒవ్నతే సర్వాన్ కామాన్, సహ _(బహ్మణా విపళ్చితా” ఇంట “విప 
శ్చితాజ=అన(గా సర్వజ్ఞుడైన సరమాత్మతో ముక పురుషుడు వాంఛితముల 
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నన్నిటిని. సహజివునితో ఏకకాలమున ఆనందభోగము గలవాడగును 

అను నరము సమంజసంబగును. ఇందువలన సగుణమైన [బహ్మస్వరూపమే 
థి 

ముక ప్రాహ్యముగ ఫలరూప మైనదని విశదమెైనది. 

తన్ని రారణానియమాధిక రణము 
డా 

సూ. “తన్ని రారణానియమ సృద్ద్భృ షేః పృథగ్యపతిబంధః 

ఫలమ్” 8.8.41 

కర్మాంగములుగా చెప్పబడిన ఉద్దీథము మున్నగు ఉపాసనములు కర్మల 

నాచరించునపుడు తప్పనిసరిగా చేయ(దగినవా? కావా? అని యిట నందేహింవ. 

బడుచున్నయది. 

_పశ్న: కర్మానుఫానసమయమున క ర్మాంగములెన ఉద్దిథాద్యుపొసనలు 

నియతముగా ఆచరింపందగినవేను, ఒకవేళ కర్మపకరణము నారంభింపక 

చదుపంబడినను ఉదీథాద్యుపాసనలు వాక్యమువలననే |క్రతుసంబంధము కలిగి 

యుండునని చెప్పవలసియుండును. కావున కర్మలయందు ఊదీథాద్యుపాసనములు 

నియతములైనవి గదా? 

ఉతరము : గోదోహనాదులవలె ఊఉద్దీధాది ఉపాసనలు అనియతంబుల 

గును. ఉద్దీథాద్యుపాసనలను గావింపనివాడును క్రత్వనుష్టానమునకు( ద గినవాడని 
“తేనోభౌ కురుతో యశ్ళెత దెవం వేద, యశ్చ న వేద” అను పమాణము 

చాటుచున్నయది. ఉపాసనతో కర్మనాచరించుట ఎందుక (నగా? “యదేవ విద్యయా 

కరోతి _శద్ధయోపనిషదా, తదేవ వర్యవతరం భవతి అను _శుతివాక్యము ననున 

రించి |పణవము నుద్దీథముగా నుపాసించుటవలన |పబల కర్మాంతరముల |వతి 

బంధములేకుండ సమాచరితమెన కర్మము శీఘఫల|[పదమగును. 

స్ఫూతార్థము__ తన్ని ర్జారణానియమః = ఉద్దీథ ఆది ఉపాసనముల(దగు 

నియమము లేదు, ఎందువలననన (గా? తద్దృష్షేః = అట్టి నియమాభావము (కుతి 

యందు గానంబడుచున్నయది. ఐతే ఉ దిథాద్యుపాసన లెందుకన(గా? పృథక్ 

అ పతిబంధః ఫలమ్ = ఉద్దీథాద్యుపాసనములకు విఘ్నరూపములైన కర్మాంతర 

ముల (పభావము లేకుండుట యను ఫలము వేరుగా చెప్పబడినది. 
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(ప్రదానాధికరణము 

సూ. “పదానవదేవ తదుక్త మ్” రి. రిల 

పరవిద్యలన్నిటియందు నొకే శివాభిధేయ పర్మబహ్మమును ఆ యా 

గుణములతో కూడినదిగా వేరుగా చింతింపవచ్చునని చెప్పబంబడినది. ఐతే 

నవ్విధము చింతించుట సరిపడునా? లేదా? అని సందెహింపంబడుచున్నయది. 

(పశ్న : గుణియగు ,బహ్మమొక్క_ టే యగుట(జేసి గుణభేదమున్నను 

(బహ్మోపాసనము భిన్నము కాజాలదు. ఎట్టనంగా? లోకమున రాజు ఆ యా 

భూషణాదివిశేషములతో కూడియున్నవాడై కర్తవ్యములను పరిశీలించుట, 

వ్యాయామము, బోజన ఆసనములు, వేట, యుద్దము, ఇత్యాది వ్యాపారములయందు 

సింహాసనము మున్నగు స్థానభేదము గానవచ్చినను వ్య క్రియొక౦ డేయైనట్టు దహరాది 
స్థానభేదమున్నను ఆయా గుణభేదములతో కూడిన (బహ్మ మొక్క_ చే యగుట. 

జేసి బహ్మోోపాసన మొక్కటియే యగును కాని వేరువేరు కాజాలదు గదా! 

ఉతరము:  శివాభిధేయమగు (_బహ్మమునకు స్వరూపముందగు భేదము 
లేకున్నను ఆయా గుణములతో కూడిన స్వరూపము కలదగుటంజేసి గుణవి శేష 

భేదకారణముగా నుపాసనము భిన్నమగును కావున గుణ విశిష్ట మైన గుణీ నావర్తి ంచు 

టకై వేరువేరుగా శివోపాసనము విహితంబగుచున్న యది. 

ఎట్టనంగా? ““ఇర్యదాయ రాజే పురోడాశ మేకాదశకపాల మిం|దాయాధి 

రాజాయేం| దాయ స్వ రాజ్ఞే” అనుచో గుణబభేదముండుట(జేసి పురోడాశమును 

వేరువేరుగా సమర్చింపవలెనని “నానా దేవతా పృథక్ త్వాత్” అనుచో సంకర్షణ 

కాండమునందు చెప్పంబడినది. 

ఇవ్విధముగానే పర్ణ్వబహ్మమొక్క_ టేయెనను గుణభేదమున(జేసి ఉపాసన 

విధానమును వేరువేరుగా గావింపవలెనని తెలియునది. రాజదృష్టాంతమున రాజ 

స్వరూపమొక్క_ టెయైనను, స్థానగుణాదిభేదమును పాటించి బృత్యులు సేవించు 

విధానము ఏకరూపము కాదని “గమనింపవలెను. 
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లింగభూయస్వాధికరణము 

సూ. “లింగభూయస్త్వా తద్ది బలీయ స్తదపి” కరికి 
పరవిద్యలన్నిటియందును _బహ్మము ఉపాస్యంబని పూర్వాధికరములవలన. 

కనుగాంటిమి. ఐతే అట్టి [బహ్మమును విశేషించి నిర్ణయించుటకీ యధికరణము. 

|పస్తావింప(బడినది. 

తై ప్రిరీ యమునందు_ 

“సర్వో వై రుద స్తస్మె రృుథాయ నమో అస్తు నమో అస్తు” “పురుషో 
వెరుదః సన్మహో వైర్ముదః సన్మహో నమోనమః “విశ్వం భూతం భువనం 

చితం బహుధా జాతం జాయమానంచయత్, సర్వో హ్యేష రుద స న్మె 

రుదాయ నమో అసు” 

“కదుధాయ |వచేత సే మీఢడుష్టమాయ తవ్యసే, వోచేమ శంతమం హృదే; 

సర్వో హ్యేష రుద స్స్మై రుదాయ నమో అస్తు “నమో హిరణ్యబాహవె 

హిరణ్యవర్జాయ హిరణ్యపతయే౬౦బికా పతయ ఉమాపతయే పశుపతయే నమో 

నమః 

ఇట సర్వాత్మ త్యము మున్నగు లక్షణములు గలిగి ఉమాపతిగా విన 

బడు పరబహ్మము (పకృత మైన సవితృమండల విద్యయందు మా తము ఉపా 

స్యమా? లేక పరవిద్యలన్ని టియందా? అని సంశయము. 

(పశ్న: సవితృమండలవిద్యా |పకరణమునకు ఎద్దానితోడను బాధ లేమిం బేసి. 

(పకృతమండ లవిద్యయందే సర్వాత్మ త్య ఉమా పతిత్వాది లక్షణములు గలదిగా పర 

[బహ్మముపాసిం పందగినదని సిరూపింపవలెను కాదా? 

ఉత్తరము : ఉమాసహిత మైన పర్మబహ్మము పరవిద్యలన్ని టియందు 

నుసాసింప(దగినదియేను, ఉపాస్యము(దగు రింగ ముల (లక్షణముల )ను సమ 

ర్పించు పదములతో నుండు వాక్యములు పెకుు. శుతులయందు గాన(బడు 

చున్నవి. ఎట్టన(గా? 

“సర్వం ఖల్విదం |జహ్మ, తజ్జలానితి శాంత ఉపాసీత'” అను శాండిల్య 
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విద్యయందలి ఉపాస్యలింగమగు సర్వాత్మత్వమును “సర్వో వై ర్మదః ఇత్యాది 

వాక్యమునందు గాననగును. 

పురుష సూ క్రమునందు ఉపకోసల విద్య మున్నగు వానియందును గల 

ఉపాస్య లింగమును “పురుహో వైర్ముదః ఇత్యాది వాక్యమునందు [(గహింపనగును. 

“సదేవ సౌమ్యేద మృగ ఆసీత్” అనుచో గల సద్విద్యోపాస్య లింగమగు సదాత్మ 
కత్వమును “సత్” అనుచో గమనింపనగును. “మహ ఇతి తదృహ్మ, స ఆత్మా, 

అంగాన్యన్యా దేవతా” అను వ్యాహృతి విద్యయందు ఉపాస్యలింగ ముగా చెప్ప! 

బడిన మహ స్త్వమును “మహః” అనుచో తెలియనగును. “శంతమం హృదే” 
అనుచో హృదయము చెప్పంబడి నందున దహర విద్యోపాస్యలింగమును గమనింప 

నగును, “హిరణ్య బాహవే” ఇత్యాది వాక్యమునందు గల హిరణ్య రూపత్వము 

సవితృ మండలోపాస్య లింగమగునని గుర్తింపనగును. “ఉమాపతయే” అనునది 
పరవిద్యలన్నిటియందు నుపాస్యలింగంబగునది; సంసారమను రోగమును 

పోగొట్టువాడగుటచే పరమాత్మయగు శివుండు రుద్దు (డని పేర్షాన(బడుచున్న వాడు. 

ఇవ్విధము ఉమా పతియు పర|బహ్మంబు నగు శివు(డు. సమస్త పరవిద్యలయందు 

నుపాస్యుండగునని నానా (కుతి వాక్యముల వలన విదితమగుచున్న యది. |పకరణ 

మునకన్న వాక్యము బలీయంబని “(వతి లింగ వాక్య |పకరణ స్టాన- సమాఖ్యా 

నాం సమవాయే పారదౌర్భల్య మర్ధవిపకర్షాత్ " ఆనుచో చెప్పబడినది. ఆందు 

వలన ఉమాసహితంబు సంసార రుక్ [దావకంబు నగు పరత త్యమును ముము 

శువులందరును సకల పరవిద్యలయందు నుపాసింపవలెనని విశద మైనది. 

“సర్వో వై రుదః" ఇత్యాది వాక్యములయందు గల నమః శబ్బయోగ ము- 

ట్ర రుదాః పావనాఃి” “శ్రీతలో ము క్రిదః” ఇత్యాది (పయోగముల 

యందు ్రీశబము ముఖ్యత్యమును చెప్పునట్లు వరమేశ్వరుని నమః శేషిత్యరూ పము. (నల బి పగటి మె § 
నందు గల గౌరవమును చాటునదని.దిగువ లింగపురాణ (ప్రమాణము తెలిపినది. 

AU సర్వం రు దెతి వై (పాహు-ర్మునయ స్త త్త్వదర్శిన;, 

నమస్కారేణ సహితం--గౌరవాత్ వర మేశితుః !| 

“కదుదాయ. మంతార్హము- 

[పచేత సే = గొప్ప. మనస్సు గలవాడు, “మీఢుష్టమాయ = సృజించు 
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వారిలో (శేమ్టండు, అన(గా. జీవాత్మ లందరికిని తండి యగునని భావము. తవ్యసే 

= పెంపొందువారిలో నగేసరుడును, హృదే-హృదయములో నివసించువాడు 
నగు రుదునికొరకు శంతమం = సర్వ దుఃఖములను పోగొట్టువానిలో మేటియు 

సుఖమును కలుగ(జేయుటలో గొప్పదియు నగు కత్ = శ్లామావచనరూప మైన 

స్తోతమును, వోచేమ = పలుకుదుము. 

పూర్వ వికల్పాధికరణము 

నూ. “పూర్వవికల్పః (పకరణా త్స్యాత్ (కియా, 

మానసవత్ ” 8_8_44 

పురుషునికి గల శతసంవత్సర పరిమితమైన జీవితమునందు వచ్చెడు 

.ముప్పదియారు వేల దినములలో కలుగు మనోవృ త్రి. ఒక్కొక్క అగ్నిగా భావిం 

పందగినది. అట్టె వాక్ పాణ చక్షుః శో|త కర్మ జఠరాగ్ని కృత్యము లన్నియు 

అగ్నులుగా భావింప(దగినవి, ఐతే ఇట్టి మనోవాక్చితాదులు విద్యాంగములా ? 

కర్మాంగములా ? అని సంశయము. 

(పశ్న : కియామయ కతువు(జెందిన పక రణమునందు చెప్ప(బడుటచే 

ద్వాదశాహ మన(బడు కతువునకు మానసగహము అంగ మెనట్టు మనళ్ళ్చిదాదులు 

కర్మాంగములుగా భావింపదగినని గదా? 

మరియొక పూర్వపక్షసూ తము. 

నూ. “అతిదేశా చ్చ” 8_3-_45 

ఆగ్ని కార్యముతో మనశ్చిదాదులకు ఆతిదేశంబు వినంబడుచున్న యది, 

సిద్దాంత నూ తములు. 

సూ. “విద్రైవ తు నిర్జారణా ద్దర్శనాచ్చ” 8.8.46 

మనళ్ళ్చిదాదులు విద్యామయములని చెప్పుటయే గాక విద్యాంగములగునని 
శుతియ౦దు నిర్ణయించినట్టు [శత్యంతరమునందు గాననగును, 
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సూ, “శుత్యాది బలీయస్తాచ్చ న భాధః లి_లీ. 4/ 

(శుతి చేతను వాక్యము వలనను లింగమునను మనశ్చిదాదులు విద్యామయ. 

(కతువు(జెంది యుండునవని యేర్పడుచుండుట(జేసి [శుతి వాక్య లింగములకన్న 

దుర్చులమగు పక రణము_ మనశ్చిదాదులు విద్యాంగములను నంశమును బాధింప( 

వాలదు. 

అల్ల సూ, “అనుబంధాదిభ్యః _పజ్ఞాంతర పృథ క్త్వవ ద్దృష్టశ్న్చ 

తదు కమ్” 88.48 
(క త్యనుబంధము తోడను (శుత్యాదుల వలనను మనశ్చిదాదుల నుద్దెశించి 

విద్యామయ [కతువిధిని కల్పింపపలెను. దహర విద్యాదులకు |కియామయమున 

కంటె పృధక్ భావము ఏర్పడినట్లు నీ విద్యామయ (కతువునకు పృథక్ భావము 

సిద్దంబగుచున్న యది. ఇట్టి విధి “యదేవ విద్యయా కరోతి” అనుచో గానంబడు. 

చున్నయది. ““వచనాని త్వపూర్వత్వాత్ '*' అనునది ఇద్దానిని సమర్థించునట్టిది. 

సూ. న సామాన్యా దప్యుపలబై ర్మృతువ న్నహి 

లోకాప తిః” రీవీ. 49 

ఇష్టకచితాగ్ని. స్వకతువు ద్వారా ఎట్టి ఫలమును సమకూర్చునో అట్టి 
ఫలమే మనశ్చిదాదులు విద్యామయ [కత్వంగములని భావించుటవలన నెర్పడునని. 
చెప్పబడిన ఫల సామాన్యము తుల్యదేశత్వమును బోధింపదు. 

మండల పురుషఘ(డు మత్యువని చెప్పినంత మాాతమున మృత్యువు నివ. 

సించు లోకమున మండల వురుషుండు నివసించునని భావింపరాదు, 

నూ. “పరేణ చ శబ్దస్య తాద్విధ్యం భూయస్త్వా 

త్వనుబంధః లీ.లీ.50 

మనశ్చిదాదుల(జిప్పు శబ్దమునకు విద్యామయత్వమును (పతిపాదించుట సరి 

పడునని ;బాహ్మణమువలన తెలియుచున్నయది. [కియా పకరణమునందు మనశ్చి 

దాదుల యనుబంధ మెందుకన(గా? సంపాదింపందగిన అగ్న్యంగములనేక ము. 

లుండుటచే మనశ్చిదాదులు నగ్న్యంగములుగా భావింప(దగినవి మాతము కావున. 

మనశ్చిదాదులు విద్యాంగంబులేను; 
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శరీరేభావాధికరణము 

పూర్వపక్ష సూతము. 

సూ. “ఏక ఆత్మనః శరీరే భావాత్” 8-8-91 

పూర్వోక్రమైన [బహ్మస్వరూపానుసంధానము పరవిద్యలన్నిటి యందు 
పొసగునా? లేదా? అని యిట సందేహింప(బడుచున్న యది. ఇవ్విషయ మె 

కొందరు దిగువవిధము శంకించుచున్న వారు. 

ఉపాసకు(డైన జీవుడు శరీరములో నుండువాడగుటచే క ర్భత్వము 

ఖో కృత్వము గల స్వరూపము గలిగి యుండుట (జేసియు అట్టి తనకు నంత 

రాత్మగా నుండు పర మేశ్వరుని పరవిద్యలయందు |తిలో చనత్వాది లక్షణములు 

గల స్వరూపము గలవానిగా ధ్యానించుట పాసగదు గదా ? 

సిద్రాంతసూ తము. 

నూ “వ్యతి రేక సద్భావభావిత్వా న్నతూపలబ్టివత్ ” 

వీ. లి.5ల 

క రృృత్వ భో క్యత్వాది రూవము గల ఉపాసకుడు తన యాత్మగా పర 

మాత్మ నుపాసింపవలెనని కాదు. కాని సాంసారిక స్వభావము నుండి విడిబడిన 

బీవాత్మ యందుగల ఆపహత పాప్మత్వాది గుణరూప మైన వ్యతి రేకము భావింప( 

దగినది. అట్టు భావించిననే గాని నిజరూవము ఉపలభ్యమానము కాజాలదు. 

యథార్థ మైన స్వరూపము గల [బ్రహ్మము నుపాసించినయెడల నవ్వారికి 

(బహ్మ్మపాప్రి యెట్ట గునో ఆప్టే జీవాత్మ. అపహత పాపష్మత్వాది విశిష్టతను భావించు 

వెడల నిజమైన పూర రూపమును పొందువాడగునని తెలియునది. 

“యథా కతు రస్మింల్లో కే పురుషః” అను (కుతి పమాణము ఇందుకు 

(పోద్బలక మగును. 

ఇందువలన విశద మైన దేమమన(గా ? సంసార ధర్మములగు జరామర 

కాదులు లేనట్టి నిజరూపమును జివాత్మ-భావింపవలసిన వాడనియు, పరమాత్మను. 
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స్వాంతర్యామిగాను తిలోచనత్వ్యాది లక్షణములతో కూడిన స్వరూపము గలవాని 

గాను ముముక్షువు భావనించుటలో ఎట్టి విరోధము లేదనియు “సారాంశము. 

అంగావబద్దాధికరణము 

సూ. “అంగావబద్దాస్తు న శాఖాసు, హి (ప్రతివేదమ్” శీ-కి-ర్ి 

|బహ్మోపాసనాంగములు గా కొన్ని వేదశాఖలయందు వినంబడు విధాన 

ములు.ఉపాసనలన్నిటియందు పరిగాహ్యములగునా ? కావా? అని సంశయము. 

పళ్న * “ఆత్మాన మరణిం క్యత్వా-పణవం చోతరారణిమ్, ధ్యాన నిర్మ 

ఛనాదేవ_పాశం దహతి పండితః" “'జిజ్ఞాసువగు ఉపాసకు(డు. తనను (స్వహృద 

యమును) (కింది ఆరణి గాను పణవము (ఓంకారమును పెియరణిగా నమర్శ్చి 

ధ్యానమన( బడు మథనము నొనర్చునెడల సంసారపాశమును కాల్ప(జాలును" 

అని _ కై వల్యోపనిషత్తున దహరోపాసనయందు |పణవాభ్యాసము వినంబడుచున్న 

యది 

“అగ్ని” రిత్యాదినా భస్మ గృహిత్యా విమృజ్యాంగాని సంన్పృశేత్'! 

“తస్మా (ద్వతమేతత్ పాశుపతం పశుపాశవిమోఇాయ”” “ఇష మూర్జం తపసా 

నియచ్చేత” 

“అగ్నిరితి భస్మ” మున్నగు మంతములతో శుద్ధ మెన విభూతిని పరిగ 

హించి పరిశుభజలమున(దడిపియు విహితములగు శరీరావయపములయందు 

దాల్పవలిను” 

''ఇద్ది పాశుపత వ తమనంబడును. ఇద్దాని నాచరించుపి(జేసి పశువు(సంసారి 

జీవుండు) పాశము (సంసారబంధ ము) నుండి విడిబడును"” 

“ముముక్షువు శాంభవదీజా విభానమున సూక్మశివలింగము నిష్టముగ 

భావించి హృదయాది (ప్రశంసనీయ) స్థలముశంను ధరింపవలెను'' అను నంశ 
ములు అధర్వ శిరమునందు పాశుపత విద్యయందును గానంబడుచున్నవి. 

మజీియు 
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“రుదాశాన్ శ్వేతానేవ బిభృయాత్ '' '“స్వచ్చములై న రుదాక్షములను 

కంఠాది స్టానములయందు భక్తు(డు ధరింవవలను'*' అని . రుదాక్షధారణము 

ర్యుదాక్షజాబాలో పనిషతు నందు సము ల్లేఖి ౦ప(బడినది. 

కాలాగ్నిరు!దో పసిషత్తున “తిర్యక్ తిసో రేఖా; (పకుర్వీత”' అనుచో 

భస్మతి పుండధార ణమును గాననగును. 

ఇంతియే గాక మహాలింగజా బాలమునందు. 

“వేధా మను (క్రియా దిక్షాఖిః కారణాదితనుతయే భావ పాణేష్టాఖ్య మహా 

లింగ్యతయం బిభృయాత్ ” 

“శాంభవదీక్ష _వేధాదీకయనియు మనుదీక్షయనియు |కియాదీక్షయనియు 
మువ్విధము; తనువు.కారణ సూక్ష్మ స్తూల సంజ్ఞల తో (తివిధము ; మహాలింగ ము_ 

భావలింగమనియు |పాణలింగమనియు ఇష్టలింగ మనియు మూడు తెజ (గులు 

గలిగి యుండును. సాధకుడు ఇట్టి దీశాతయముతో కారణాది శరీర తయము 

నందు మహాలింగ్యతయమును ధరింపవలె నని కలదు. ఏవంసతి భస్మరుదాక్ష 

మంత లింగధారణములకు మహాఫలము-_ శివసాయుజ్యం బని విశదీక రింప(బడుట 

చేత నీ కాంభవదీక్ష-పర విద్యాంగమని బోధవడుచున్న యది. 

ఐతే ఇట్టు విద్యాంగములుగా వినంబడునవి ఏయే శాఖలయందు కలవో 

ఆయా శాఖలయందు మాతము ఆచరింపదగినవి కాని శాఖలయందన్నిటిని ఉపా 

సకులు అవలంబింప(దగినవి కాజాలవు. ఎందుకనగా? సన్నిధి _పకరణము 

అనువాని కతన సమస్త వేదశాఖలయందు భస్మధారణాదులు ఉపయోగింప(దగినని 

కావని చెప్పవలెను గాదా ? 

ఉత్తరము : సావధానముగా వినుము! ““ఉపాసనాంగములైన భస్మరు దాక 
ఇష్టలింగ ధారణాదులు ఏ శాఖలయందు వినంబడుచున్నవో ఆ శాఖలయందే ఆచ 

రింపదగినవి” అను నియమము లేదు. ఐతే | పతివేదమునందుగల అన్నిశాఖలయం 

దును బహ్మోపాసకులందరును భస్మరు[దాక్ష మహాలింగ ధారణాదులను' తప్పక 

నాచరింపవలసియుండును. ఇవ్విషయమును (వతి నొక్కి చెప్పుచున్నందున సన్ని 

ధికి గాని పకరణమునకు గాని |పాబల్యము లేదని తెలియవలెను. 
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ఇందుకు మరికొన్ని ముఖ్య ప్రమాణములు ఫ్ 

“వత మేత చ్చాంభవం, తత్సమాచరే న్ముముక్షు రపునర్భవాయ” 

ఏతత్రి9పుండం భస్మనా కరోతి, యో విద్వాన్ _బహ్మచారీ గ్భహీ వాన పస్థో 

యతిర్వా, స సమస్త పాతకోపపాతకేభ్యః పూతో భవతి” “దేహం త్యక్యా శివ 

సాయుజ్య మాప్నోతి, న స పునరావర తే” “ఈ శాంభవ |వతమును ముముక్షువు 
జన్మ రాహిత్యము కొరకు నవలందింపవ లెను” 

“బహ్మచారి గాని, గృహస్థుడు గాసి, వాన్మపస్థుడు గాని, సన్నాసి గాని 

భస్మతో (త్రిపుండ ముల (మూడురేఖల) ను ధరించునెడల మహాపాతక ములనుండి 

ఉపపాతకములనుండియు  విడిబజడుటయేగాక _పారబ్దము ముగియువరకు 

సుఖముగా జీవించి దేహాంతమునందు శివసాయుజ్యమును పొందువాడగును. 

వెండియుసీ మర్యలోకమునకు వచ్చువాడు కాడు అనగా. పరమదివ్యపదమున 

(పకాశించువాడై శివానంధరసాస్వాద పరుడై యుండునని భావము”. 

నూ. “మంతాదివద్యా౭.విరోధః” లీ-లి. 54 

_(కత్వంగములైన మంతములు ఒక్కొక శాఖయందు చెప్పంబడినను 

సర్వశాఖాగతములగు (క తువులందెట్టు పరి గహింప(బడుచున్నవో అట్లు భస్మ 

రుదాక్షలింగధారణాది విద్యాంగములు సమస్త వేదశాఖలయందు నుపాసకులందరు 

నవలంబింప(దగినవి యనుటలో విరోధ మెద్దియు లేదని సారాంశము, 

(క తువ జ్వాయన్య్వాధిక రణము 

సూ. “భూమ్నః _కతువజ్ఞ్య్యాయస్త్వం తథా హీ 

డర్శయతి" లీ.లి.55 

వై క్వానర విద్యయందలి యుపాననము ఒకానొక భాగముగనా? సమస ము 

గనా? అని యిట సందేహింప(బడుచున్న యది 

(పశ్న : వై శ్వానరవిద్యయందు దులో క నము సూర్యుడు వాయువు 

ఆకాశము ఉదకము పృథివి యనునవి. వై శ్వానరునకు శిరస్సు, నేతము, 
[పాణము, మధ్యశరీరము, మూతస్టానము, పాదములు అనువానిగా భావించి 

14) 
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ధ్యానింపవలెనని చెప్పంబడినది. మరియు పె యంగములలో నొక్కాకదానిని 

భావింపవలెననియు “అత్యన్నం పశ్యతి | పియం భవత్యస్య _బహ్మపర్చసం కులే, 

య ఏత మేవ మాత్మానం వై శ్యానర ముపా స్తే” “వెళ్యానరుని ఆత్మగా నుపా 

సించువాడు (పియమైన ఆహారము నధికముగా పొందును. మజియు సీతని వంళ్ల 

మున _బిహ్మ వర్చస్సు కలిగినవారు జన్మింతురు” ఇట్లు వేరువేరుగా దివాదిపర్యాయ 

గతంబులగు వాక్యములయ దు ఫలని స్థైళ పురసృ్సరముగా వక్కాణింప. 

బడినది, 

ఇవ్విధము నిట నుపాసన(జెప్పు వాక్యము, ఫలమును నిరూపించు 

వాక్యంబు (ప్రత్యేకముగా గానంబడుచున్నందున అంకోపాసనమే విహితంబని 

తోచెడిని. 

ఉత్తరము: వై శ్వానరుని సమస్త ముగా నుపాసించుటయే సమంజసమగును* 

ఎట్టనంగా? వై శ్వానరుని తై 9లోక్యశరీరు డైన పరమాత్ముగా భావింపవలెననియు 

ఇట్టి వైశ్వానరునకు స్వర్గలోకము మొదలుకొని పృథివివరకు గలవానిని శిరస్సు 

మొదలుకొని పాదములవరకు గల అవయవములుగా నిరూపించి “య స్వేత 

మేవం [పాదేశమ్మాత మభివిమాన మాత్మానం వైశ్వానర ముపాస్తేస నర్వేష 

లోకేషు సర్వేషు భూతేషు సర్వేష్వాత్మస్వన్న మత్తి” “పాదేశమాతుడైన వెళ్యా 

నరుని ఎట్టి పరిమాణము లేని పరమాత్మగా ధ్యానించు నుపాసకు(డు లోకములన్నిటి 

యందు _పాణులందరియందును సమస జీవాత్మలయందు ననుభవింప(బడు 

ఆహారము నాస్వాదించును” అనుచో వైశ్వానరుని సమస్త స్వరూపునిగా భావించు 

వానికి |బహానుభవము ఫలముగా నిర్రేశింపంబడినది. ఐతే నిట శిరస్సుమొదలగు 

నవయవములను [పత్యేక ముగా నుపాసించుటకన్న సమస్త స్వరూపము నుపాసించు 

టయే _శేషంబని యీ సందర్భమున చెప్ప(బడిన (బహ్మానుభవఫలము(బట్టి 

తెలియ నగును. 

“పృ తుండు కలుగగా ద్వాదశక పొలమన(బడు వెశ్వానరయాగమును 

చేయవలెను” “అష్టాకపాలమన (బడు యజ్ఞము. కర్తను _బహ్మవర్చస్సుతో 

ధన్యుని గావించును” అనుచో చెప్పంబడిన ఆష్టాక పాలాదికము తత్సలమున్ను 

వివక్షితము కానట్టు నిట నవయవోపాసనము ఫలకీర నంబు నవక్షితంబులని తెలియ 

వలెను, 
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ఇవ్విషయమున (శుతి యందు దిగువ విధము గాననగును. 

“జొపమన్యవః కం త్వ మాత్మాన ముపాస్సే” 

“పాచీనయోగ్యః? కంత్య మాత్మాన ముపా స్సె” 

“జబాపమన్యుడా? సీవు ఎట్టి పరమాత్మ నుపాసించుచున్నావు”? “పాచీన 

యోగ్యుడా? నీవు పరమాత్మ నెట్టివానిగా భావించుచున్నావు? ఇత్యాది పశ్నల 

పిదప “దివమేవ భగదో రాజన్” ““స్వర్గమునె పరమాత్మగా నుపాసించు 

చున్నాను” “ఆదిత్యమేవ భగవో రాజన్” సూర్యునే పరమాత్మగా భావించు 

చున్నాను” ఇత్యాది సమాధానములతో అవయవోపాసనము చెప్పంబడినమ “అత్య 

న్నం పశ్యతి పియం” ఇత్యాదిని ఫలనిర్టేశంబు చేయ(బడినను “'“మూర్దా తే 

వ్యపతిష్య ద్యన్మాం నాగమిష్యః”' “నన్ను గురించి రాకుండినచో సీ శిరస్సు 

పడిపోయెడిది” ఇత్యాది రాజవచనముల వలన అవయవోపాసనము అనర్థకరం బని 

[కుతి నిరూపించినది కావున వై శ్వానరుని సమస్త స్వరూపుడైన పరమాత్మగా 

నుపాసించుటయే (శేయస్కరంబనియు వై శ్వానర శబ్దవాచ్యుండు పరమాత్మ 

యగు సదాశివుండేయగుననియు ఫలి తార్థమును [గహింపవలెను. 

నానాళ బ్లాద్యధికరణము 
© 

సూ. “నానా శబ్లాది భేదాత్” తి. 8-56 

సద్విద్యయనియు , దహరవిద్యయనియు, కాండిల్యవిద్యయనియు ఇత్యాది 

విద్యాభేదములు కలవు. ఇట్టి విద్యలన్ని టి నొకచోట చేర్చి పర మేశ్వరు నుపాసిం 

చుటయా? లేక వేరువేరుగనా? ఆని సందేహము. 

(పశ్న : విద్యలనేకములు నానావిధశాఖలయందున్నను ఉఊపాసింప(దగిన 

బహ్మము ఒక్క పే యగుట(జేసి విద్యలన్నిటి నొకచో చేర్చి (బ్రహ్మము నుపానిం 

చుట సముచితము కాదా? 

ఉత్తరము : (బహ్మ విద్యలు అనంత శుకులయందు దెలుపంబడుచు 

నసంఖ్యాతములుగా నుండుటచే వీని నన్నిటి నోకచో చేర్చి యుపాసించుట సము 

చితము కాజాలదు. |బహ్మము(దగు స్వరూపము ఒక్క. సే యైనను [బహ్మ మునకు 
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గల గుణములు ఒకొక విద్యయందు భిన్నములుగా చెప్పంబడుటచే విద్యాభేద 

మును పాటింపవలసి యుండును. గుణ భేదములేని విద్యయందు స్పానాది భేద మైనను. 

గమనిం(పదగినది. 

ఇం, దునకు రాజాదిగుణభేదమును పురస్కరించుకొని పురోడాశము నిచ్చు 

టలో ఏర్పడు భేదము వలెను గార్హవత్యము మున్నగు స్థానము(దగు భేదమున 

నగ్నికి చేయబడు నుపచారముల(దగు భేదమువలెను విద్యాభేదము ఉపపన్నంబగు 

నది. కావున శబ్లాద్యనుబంధముల భేదము వలన విద్యలు నానావిధంబు లగుననియు 

ఏకీకృత్య యుపాసనము కూడదనియు సారాంశము. 

వికలాధిక రణము 

నూ. “వికల్పో౬విశిష్టఫలత్వాత్ ” లి లి. 5 

ఇట్లు విద్యలు నానావిధందబులని పూర్వాధికర ణమునందు నిరూపింప(బడి 

నది. ఐతే ఉపానకు(డు వికల్పముగా విద్యలను పర్మిగహింపవ లెనా? లేక సము 

చృయముగనా? అని సందేహము. 

వశ్న : దహర విద్య సద్విద్య 'మున్నగువానిని సముచ్చయముగా 

ననుష్టించుటలో ఆచరణబాహుళ్యముండుటచే విశేషఫలము సమకూరును. వికల్ప 

మును అనగా వఏదేనొక విద్య ననుష్టింపవలెనని నియామక మేమియు లేదు 

గదా? 

ఉత రము : ఓక ఉపాసకుని విషయ మై పర విద్యలన్నిటియందు 

వికల్పమునే చెప్పవలెను. ఎందువలన ననగా? _బహ్మసాఇాత్కా రమునకు ఫలం 

బగు నిరతిశయబహ్మానందానుభ వము ఏకరూపమైనదియేను ఇంతియే గాక 

ఒకే యుపాసనతో |పయోజనము సిద్ధించుచుండ గా ఇతర |పయోజనములతో నవస 

రము లేదుగదా! మరియు నాకే యుపాసనమున ధ్యేయముతో తాదాత్మ్యమును 

పొందువాడ గుటచే నిరతిశయంబగు |బహ్మ భావనతో | బహ్మస్వరూవ సాక్షాత్కార 

మును సిద్ధిం.పజేసికొనువాడగును. ఇట్టి సౌకర్యముండ గా ఒక విద్యను విడనాడి 

at 
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మరియొక విద్యనవలంబించిన యెడల చిత వికేపము కలుగును, కావున వికల్పమే 
ఆభ్యర్థి తంబని సారాంశము. 

యధాకామాధికరణము 

అస సూ. “కామ్యాస్తు యథాకామం సముచ్చీయేర 

న్నవా పూర్వ హేత్వభావాత్” 8.8.58 

(బహ్మ సాఇత్కారమునకన్న వేరైన ఫలము గల విద్యలకు పూర్వా 

ధికరణన్యాయము ననుసరించి వికల్పమా? సముచ్చయమా? అను సందేహమును 

పురస్కరించుకొని వికల్పమే విహితంబని కలుగు అశంకకు నమాధాన మేమ 

నంగా? 

(బహ్మవిద్యలకు కామ్య విద్యలకును వైషమ్యము కలదు. “దేవో భూత్వా 

దేవా నప్యేతి” ఇత్యాదివి ఉపాసకుడు జీవించియుండగానే భావనాతిశ యమున 

జేసి శివభావపాక్షాత్మారము కలవాడగునని అహంగహము గల పరవిద్యలన్ని టి 

యందు బోధపడుచున్న యది. ఇట్టుగాక కామ్యోపాసనల యందు అవీష్టధైవము 

సాఇకుత్కరించుననుటకు ఎట్టి [ప్రమాణము గానరాదు, అట్టి సాకాత్మారఫలము 

లేదు కావునను ఆ యా స్రలములయందు భోగవి శేషములు అపేక్షి తములు కావు 

నను కామ్యోపాసనలకు సముచ్చయమునే ఆంగీకరింపవలెను. పదవిద్యలలో 

(బహ్మసాకాత్కారఫలము ఏకమగునట్టు కామ్యవిద్యలయం౦దు ఫలెక్యము లేదు 

కావున సాధకుడు కామ్యవిద్యలలో నొకదానిని గాని అనేకములను గాని యవలం 

వించి యనుష్టింపవలసియుండునని సిద్దాంతము. 

యథా (శయాధికరణము 

పూర్వపక్షస్తూతములు 

సూ. “అంగేషు యథాఒ౬| శయభావః 8.8.59 

ఉద్ధీథము మొదలగు నుపాసనలు (కత్వంగములా? స్వతంతములా? అని 

సందేహము ఇట పొడముచున్నయది. 
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(పళ్న : ఉదీథాది ఆంగములయందు వినంబడు ఉపాసనములు ఊద్గీథా! 

దులవలె కత్యంగములే యగును. గోదోహనము మొదలగువానికి వలె స్వ 

వాక్యమునందు ఫలము చెప్ప(బడనందున పె యుపాసనలన్నియు |కత్యంగములు 

కాదగునని తోచెడిని. 

అల కక రాావ క్ర , 
సూ, శ శ్చ 8_8.60 

“ఉద్దీథ ముపాసీత” ఆనుచో విధి యుండుటయు “యదేవ విద్యయా 

కరోతి" అనుచో ఊద్గీథాద్యంగోసాసనల విషయమై విధి లేకుండుటయు ఈ. 

సందర్భమున (కత్వంగభావమున కై పేబలహేతువులని తెలియవలెను. 

నూ. “సమాహారాత్” 8.8.61 

ఊద్దీథాద్యుపాననలయందు ఆంగములగువాని సమాహారమును చేయ 

వలెనని చెప్ప(బడినందున |కత్యంగభాపమే విహితంబగును. 

సూ. “గుణసాధారణ్యుతేశ్చ"” 8_8._69 

[సణవమునకు గుణముగా నుపాసనము విహితంబగుటచే ఉద్గథాద్యంగో 

పాసనములు [కత్వంగములే యగును. 

సిద్ధాంతసూ_తములు 

సూ. “న వా తత్సహభావాాశుతేః'” లీ.లి.638 

ఉద్గీథాద్యుపాసనములకు సహభావము అన(గా అంగత్యము వినంబడుట 

లేదు. మరియ “యదేవ విద్యయా కరోతి తదేవ వీర్యవతరమ్“ అనుచో రెండవ. 
ఫలమునకు సాధనములుగా వినంబడు ఉపాసనములు అంగములు కాజాలవు. 

నికి క్రత్వంగభావము లేదని భావము. 

నూ. “దర్శనాచ్చ” 8.8.64 

(బ్రహ్మమును తెలియుటవలస సర్వరక్షణంబగునని చెప్పు (శుతియే. 

ఉద్గాత మొదలగువారిని తెలియుట నియమబద్గము కానందున ఆంగము కాదని 
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చూ పెట్టుచున్నది కావున పూర్వోక్త ఉపాసనములన్నియు (క త్యంగములగు నను 

టకు ఎట్టి నియమము లేదని సిద్దాంతము. 

ఇయ్యది 

శీ పీలకంఠ శివాచార్య విరచితం బై న 

(బహ్మమీమాంసాస్తూత భాష్యమునందు 

మూడవ యధ్యాయము(దగు మూడవ పాదము 
శ్రీకంఠమణి |పభామయూఖంబను శాంకరీయ ఆం ధానువాదముతో 

ముగిసినది. 

అష్టోతరశ త (108) శివనామార్గము ఆను 

శివతత్త్వ రహస్యము 
నూటనెవిమిది శివనామములకు విశదార్గము, ముఖ్య నామదేయములకు 

కథలు, (ప్రమాణములు [వాయబడినవి. బుషి, ఛందస్సు, దేవత ఇత్యాదులు 

చేర్ప(బడినవి. ఇందు శ్రీ కాన్రిగారి ఏకె కపుతికయగు సర్వమంగశయొక్క 

జీవిత సంగహము, స్వప్నవృతాంతంబు కలవు. కొద్ది (పతులు మాతము 

మిగిలినవి. వెల పది (10) రూ॥బు మా[తము వలయువారు త్వరపడుడు! ఆలసిం 

చిన ఆకాభంగము. 

మూలము... |బ॥ నీ; వీలకంఠ దీక్షితులు 

అనువాదము, సంకలనము, |పకాశనము 

ఆచార్య శివ శీ నిర్మల శంకరకాస్త్రి ఆరాధ్యులు 

పాపీ స్థానము. శివాద్వైత విజ్ఞాన సదనము, 
184/ఎ, రోడ్ నెం॥6, వెస్ట్మారేడుపల్లి, 

సికిందరాబాద్. 500 026, (ఆంప.) 



శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః 

శ్రీ నీలకంఠ భగవత్పాదారాధ్య కృత 

శారీరక (బహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము 

తృతీయాధ్యాయము 

చతుర్ధపాదము 

ఆం| ధీకరణము 

పురుషార్థాధికరణము 

సిద్దాంతసూ[తము 
థి 

నూ. “పురుషార్థోఒతః కద్దా దితి బాదరాయణఃి” 8_4 

ఇద్దానికి పూర్యమగు తృతీయపాదమునందు [బహ్మవిద్యలందగు 

రము నిరూపింప(బడినది. ఈ నాలుగవ పాదమునందై తేనో పరవిద్యలకు 3 

కరించు ఆ శమధర్మాదులను (పతిపాదించుటతో విద్య (ఉపాసన) వలననే మె 

మన(బడు పురుషార్థము లభించునని చూ పెట్టుచున్నవారు. 

అతః = విద్యవలననే పురుషార్థము సంభవించునని “బహ్మవిదాపో 

పరమ్” “జ్ఞాత్వా శివం శాంతి మత్యంత మేతి” ఇత్యాది శబ్బ పమాణము వల 

నిర్ధారింపవచ్చునని పూజ్యు డైన బాదరాయణుడు (వ్యాసుండు) భావించుచు 

వాడు, 

ర్త ఇ BN లై Gn "ఈ ట్ర్ EY 
eA 
e ల గ్ర న గ ఆమో ల్ G 

న్ 
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[పశ్న : విద్యవలన పురుషార్థ ము సంభవింపదు. ఎందుకన(గా? “తత్త 

మసి” ఇత్యాదిని గల సామానాధికరణ్యమున కర్మలయందు కరయే _బహ్మముగ 

భావింప(బడుచున్న వాడు. మజియు బహ్మోపాసనము కర్మసంస్కారముగా 

కర్మ శేషమగునది. [బహ్మోపాసనమునకు చెప్పబడిన ఫల శుతియెతేనో “ద్రవ్య 

సంస్కారకర్మసు పరార్గత్వాత్పల్నశుతి రర్గవాదః స్యాత్” అను జైమిని 

సూతము ననుసరించి యర్గవాదంబే యగునది. కావున ఎద్యవలన పురుషార్థము 

అభింపదని జైమినిమహర్తిగారి యభిమతమని తెలియునది, 

సూ. “ఆచారదర్శనాత్” కి 

ఇవ్విషయమున (వతియందు ఆచారమును గాననగును. _బహ్మవిదుడగు 

కేకయుండను అశ్వ పతి మహారాజు యజ్ఞమును చేయుచు నేను భగవంతుడనని 

భావించెనని “యక్ష్యమాణో హ వై భగవంతో౬హ మస్మి” అను వాక్యమునందు 

కలదు గావున |బహ్మోపాసకులగు కేకయు(డు మున్నగువారికిని కర్మయే ముఖ్యం 

బని బోధపడుచుండుట(జేసియు విద్య కర్మాంగంబేను. 

నూ. “తచ్చృుతేః” 8_4_4 

“యదేవ విద్యయా కరోతి" అను (శుతివాక్య మే కర్మలయందు విద్య 

నుపయోగింపవలెనని చెవ్పచుండుటవలనను విద్య కర్మాంగంబగునది. ఏ కర్మను 

చేయుచున్న వాడో ఆ కర్మను విద్యతో గూడ గావింపవలెనని , శుతికి ఆర్ధ ము( 

జెప్పవలెను. 

సూ. “సమాన్యారంభణాత్” 8_4_9 
“తం విద్యాకర్మణీ సమన్వార ఖేతే'' అనుచో నాక్కపురుషుని యందు 

విద్యాకర్మల సాహిత్యము కనంబడుచున్నది కావునను కర్మాంగము విద్యయని 

గమనింపవలెను. 

సూ. “తద్యతో విధానాత్” 8.46 
'“ఆచార్యకులా ద్వేద మధీత్య యథావిధానం గురోః కర్మాతిశే షేణాభి 

సమావృత్య కుటుంబే శుచా దేశే స్వాధ్యాయ మధీయానో ధార్మికాన్ విధధత్” 
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“ఆచార్యుని చెంత వేదము నభ్యసించి గురువుగారిని శుశూషచే సంతృ్ఫపి, 
పజచియు గృహస్టుడై పవి త పదేశ మున నివసించుచు వేదాధ్యయనము? జేయుచు 

వేదార్డమగు ధర్మము నాచరించుచుండవ లెను” 

అనుచో ఆర్థజ్ఞానము కలుగువరకు వేదము నభ్యసించిన వానికి కర్మ 

విధింప(బడు చున్నందునను జ్ఞానము (విద్య) కర్మాంగంబగునదియేను; 

నూ. “నియమాత్” 9_4_7 

“కుర్మ న్నే వేహ కర్మాణి టిజీవిషే చృతగ్ం సమాః'' అను (శుతి. 

వాక్యమునందు. శివ నుపాసించువాడు జీవితకాలమంతయు కర్మలనే చేయుచుండ 

వలెనను నియమంబును గాననగును. 

ఇందువలన తేటపడుచున్న దేమన(గా? విద్య (శివోపాసన సర్వవిధ 

కర్మకు అంగమగుననియు కేవల విద్యవలన మోక్షమను మహా పురుషార్థము. 

సంభ వింపదని యంగీకరింపవలెను గదా? 

ఇక సిద్దాంత సూతములయందు సమాధానము చెప్పబడు చున్న యది. 

నూ. అధికోపదేశాత్త బాదరాయణ స్యైవం 

తద్దర్శనాత్ " లి. 4-0. 

విద్య- కర్మాంగము కాజాలదు. కాని విద్యవలననే మాక్షపురుషార్గంబను 

బాదరాయణుని మతమే సమంజసంబై నది. ఎందుకనగా? కరయగు |పత్య, 

గాత్మకంచె వేరైన (బబ్రహ్మమె వేద్య (ఉపాసనీయ ,ముగా నుపదేశింప(బడు చున్న 

యది. ఎట్టన6గా? “బహు స్యాం వజాయేయ” “స కారణం కరణాధిపాధివః” 

“విశ్వాధికో రుదో మహర్షిః” ఇత్యాది (శుతివాక్యములయందు జీవునికంచె భిన్నం. 
బగు [బ్రహ్మము వేద్యముగా నధికముగాను వినంబడుచున్న యది. కావున విద్య 

కర్మ శేషము కాజాలదు. కర్మ |పధానమను నంశమును గురించి శుతులయందు 

ఆచారము కలదను నాశంకకు సమాధానమీ దిగువ సూతము. 

సూ. “తుల్యం తు దర్శనమ్” 8.49 

విద్యయే పధానమను వంశమును గురించియు (శుతులయందు ఆచార, 

మును గాననగును. కాషన కేవలము కరగ యే ముకం మనమును నగి కారు. 
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ఎట్టన (గా ? “ఏతద్దస్మ వై తదిద్వాంస ఆహు బుషయః కావ షేయాః, 

కిమర్డా వయ మధ్యేష్యామహే, కి మర్గా వయం యజ్యామహే, కిం |పజయా కరి 

ష్యామః” 

“బహ్మోపాసకు లైన కావషేయ బుషులు - ఎందుకు మేము వేదాధ్యయ. 

నము( జేయవలెను ? ఎందుకు మేము య జ్ఞములను గావింపవలెను ? సంతానాది. 

కముతో నెద్ది సాధింతుము ?” 

ఇత్యాది (శుతులయందు |బహ్మ విదులు కర్మను విడనాడినట్లు గాననగును. 

ఐతే ఈ సందర్భమున గమనింపవలసినదేమనంగా ? ఫలాభిసంధి లేనట్టి కర్మయే. 

ఆచరింప(దగినదనియు ఫలాభిసంధి కలిగినట్టి కర్మ విడువ(దగినదనియు. 

చెప్పుటలో విరోధ మేమియు లేదు కావున కర్మయే విద్యాంగ మగుటంజేసియు 

విద్య- (పదానంబై నదియేను; 

“య దేవ విద్యయా” అను (శుతి వాక్యమునందు చెప్పంబడిన కర్మ (పాధా 

న్యమును గురించి దిగువ సూత్రమునందు సమాధానమును గాననగును. 

నూ. “అసార్వ తికి 8.4.10 

“యదేవ విద్యయా కరోతి" అనుచో చెప్పబడిన విద్య - (పత్యేక మైనది. 

అనగా నొకానొక సందర్భమున (పసిద్దమగు ఉద్గీథ విద్యయని తెలియవలెను. 

“యదేవ విద్యయా కరోతి తదేవ వీర్ణ వతరమ్” అనుచో (కృత మైన ఉద్లీథ 

విద్యతో కూడిన కర్మము మిక్కిలి సమర్గం బగునని విధింప(బడినది కావున విద్య 

కర్మాంగంబగునని చెప్పుట విపితము కాజాలదు. 

“తం విద్యాక ర్మణీ” అనుచో గల విద్యా కర్మ సాపాత్యమును గురించి, 

సమాధానమీ దిగువ సూ తము. 

సూ. “విభాగః శతవత్” 8_4.11 

“తం విద్యా కర్మణీ సమన్వార వేతే"” అనుచో చెప్పబడిన విద్యా కర్మలు. 

వేరు వేరు ఫలములు గలవని బోధ పడుచున్నందున విద్య- స్వఫలమును, కర్మ- 

స్వఫలమును కలుగ(జేయునని విభాగము నంగికరింపవలెను. ఎట్టన(గా? లోకమున. 

క్షేతరత్న వికయముతో రెండు వందలు లనించినవనుట యందు మేత వికయ. 



990 శ్రీ సీలకంళఠ భాష్యము 

మున వంద యనియు రత్న వికయమున శతంబనియు విభాగము విహితంబై 

నట్టు గాననగును. 

సూ, “ఆధ్యయన మాతవతః” 8.4.19 

“వేద మధీత్య” అనుచో వేదాధ్యయనమును మ్మాతము చేసిన వానికే కర్మ 
విధింప(బడుటచే విద్య కర్మాంగము కాజాలదు. అధ్యయన విధి యెతేనో అక్ష 

రములను |గహించుటయందే పర్యవసానము( జెందునది. వేదాధ్యయనము అర్థ 

జ్ఞానము కొరకు విహితంబను పక్షమునను విద్య- వేదార్భ జ్ఞానమునకన్న భిన్నంబే 
యగును. “ఉపాసీత” ఇత్యాదిని విధింపంబడిన విద్య - మనోవృత్తిందగు ఆవర్రన 
మే స్వరూపముగా గలది యగును. ఇందువలన విద్య (ఉపాసన)కు ఏ సందర్భ 

మునను విశేషణ భావము (అంగత్వము) లేదని విశద మెనది. 

సూ, “నావిశేషాత్'' 8_4_18 

“కుర్య న్నేవేహ కర్మాణి” అనుచో నుపాసకుని జీవితమున్నంత వరకు 

స్వతం తములైన కర్మలు ఆచరణీయంబులని చెప్పుటకు విశేషకారణ మెద్దియు 

గానరాదు. “ఈశావాస్య మిదం సర్వమ్” అనునది విద్యా[పక రణంబగు కతన 

కర్మ యంతయు విద్యాంగంబగును కావున కర్మాంగము విద్య కాజాలదని సిద్ధాం 

తము. 

సూ. “స్తుతయేఒనుమతి ర్వా” 9-4-14 
ఎల్పకాలము కర్మల(జేయుచున్నను విద్యామహిమ వలన కర్మలతో బద్దు(డు 

కాజాలడని “న కర్మణా లిప్యతే నరః” అను వాక్యశేషమువలన తెలియుచున్నది 
కావున విద్యయే పధానంబైనదని సారాంశము. 

సూ. “కామకారేణ చై కే” 9-4-19 
“కిం [పజయా కరిష్యామ +’ ఇత్యాదిని గృహస్థ ధర్మము విద్వాంసునకు 

స్వేచ్చగా పరిత్యాజ్యంబని కొందరు వాకుచ్చిరి. ఇందువలనను విద్య (పధానంబే 

యని గు ర్రింపవలెను. 

సూ. “ఉపమర్గం చ 8-4-16 



పతామర్శాధికరణము 29 [1 

“కీయంతే చాస్య కర్మాణి, తస్నీన్ దృష్టే పరావరే” అనుచో విద్యవలన. 

కర్మలన్నియు క్షీణించునని కొందరు భావించుచున్నవారు కావున కర్మపాధా 

న్యము అంగీకార్యము కాజాలదు. 

సూ. “ఊర్చ్వరేతస్సు చ శబ్లే హి” 9_4_17 
దె ద 

ఆశమముల యందు గల జితేం దియులలో విద్య కనంబడుట చేతను. 

వారికి అగ్నిహో తము మొదలగు కర్మలు సంభవింపకుండుట. జేసియు విద్య- 

కర్మాంగము కాజాలదు. 

మతియు “తయో ధర్మస్క౦ధాః” అను వాక $ము- (బహ్మచర్య గా ర్య 
యథ 

వానప్రస్థ అశ మములు మా|తము ధర్మ సాధనములగునని తెలుపుచున్నది కావున 

విద్యయే [పధానంబై మోక్ష పురుషార హేతు వగుననియు, ఇట్టి విద్య (శివో 

పాసన)కు ఫలా పేక లేనట్టి విహిత కర్మము అంగముగా ఆవశ్యకం బై న 

దనియు ఫలితార్థ ము. 

పరామర్శాధికరణము 

పూర్వపక్షసూ|తము. 

సూ. “పరామర్శం జై మిని రచోదనా చ్చాపవదతి హి” 

" 8.4.18: 

పూర్వాధికరణము నందు “తయో ధర్మ స్కంధాజకొఅను [ప్రమాణము నను 

సరించి |బహ్మచర్య గార్హస్య వాన పస్థాశమములు ధర్మాధారములని చెప్పం 

బడినది కావుననే ఈ సందర్భమున చతుర్భాశ్రమ ధర్మము కలదా ? లేదా? అను 

సంశయము కలుగుచున్న యది. 

పళ్న : “తయో ధర్మస్క-౦ధాః” ఇత్యాదిని చ తుర్దాశమము చెప్పంబడ 

నందున “ఏ తమేవ ప_ాజినో లోక మిచ్చంత; |పవజంతి” “శివ లోకమును 

కోరువారు సన్యసింతురు” ఇత్యాదిని చతుర్ధాశమమును నిరూపించుట. ఉపాసనస్తుతి 

రూపమైన అర్హవాద౦బని జైమిని మహర్షి భావించెను. మజశియు “వీరహా వా ఏష 

దేవానాం, యోఒగ్ని ముద్యాసయతే"' “అగ్ని నుద్యాసన(జేయువాడు దేవతల. 
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యభిమతమున వీర హత్యాపాతకము నొనర్చినవాడగును” అను [జతి వాక్యము. 

అగ్న్యుద్వాసన గల సన్న్యాసమును నిందించుచున్నది. 

ఇందువలన అగ్నిహోత పరిత్యాగము మహాదోషావహంబనియు అగ్ని 

హోతమును పరిత్యజించి చతుర్ధాశమమును స్వీకరింపరాదనియు నిర్ణయించుట 
సమంజసము కాదా ? 

a) 

నూ. “అను షయం బాదరాయణ; సామ్య శుతెః” లి-శీ.209 

ఊతరము : గృహస్థాశ్రమము మొదలగువాని వలె సన్న్యాసంబు ఆచర 

ణ్రీయంబని వేదవ్యాస భగవానుని యభ్మిపాయము. ఎట్టనంగా ? “తయో ధర్మ 

స్క-౦ధాఃి “ఏత మేవ (పవాజినో లోక మిచ్చంతః |పవజంతి” అను [జతి వాక్య 

ములు- సర్వాశమములను సమానములుగా నిరూపించునట్టివి. “అగ్నినుద్వాసన 

జేయగూడ”దను నిషేధము గృహస్టునకు సంబంధించినదని తెలియవలెను. 

ఆందువలన చ తుర్భా శమము (సన్న్యానము) అద్దానికి చెందిన ధర్మంబు 

లును పరిగాహ్యంబులగునని వివేకము. 

ఈ సందర్భమున నొక విశేషమును గాననగును. 

ఒక వేళ నిర్ణయ సింధువునందు సన్న్యాస అగ్నిహోతములు కలియుగం 

బునను పరి్మిగాహ్యంబులని చెప్పంబడినను “ఆగ్నిహో తం గవాలంబం - సన్న్ర్యా 

సం పలపెతృకమ్, దేవరాచ్చ సుతోత్పత్తిః కలౌ పంచ విసర్గ యేత్" అను 
(వమాణముంబట్టి కలియుగమున నిషిద్ధ ములగునని బోధపడుచున్నయది. ఐతే 

“చత్వార్యబ్ద సహ|సాణి - చత్వార్యబ్ద శతాని చ, 

కలౌ యదా గమిష్యంతి -_ తదా (తేతా౬పరిి గహః'' 

“నాలుగువేల నాలుగువందల వత్సరములు గడచిన పిమ్మట కలియుగ 

మున ఆగ్నిహో(త సన్న్యాసములను పర్మిగహింవ(గూడదు'' అను వచనము నను 

సరించి కలియుగమున కొంతకాలము వరకే అగ్నిహ్నోత సన్న్యాసాదులు ఆచర 

ణీయఎబులవి పా ఠకులు (గహింతురు గాత ! 
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సూ. “విధి ర్యా ధారణవత్” 8.4.20 

“ఉపరి హి దేవేభ్యో ధారయతి”అనుచో లింగ్ ధాతువుతో (పాపము కాకు 

న్నను “ఆధసాత్సమిధం ధారయ న్నన్నుదవేత్” అను పూర్వవాక్యములోని లింగ్ 

ధాతువు(బట్టి విధి నంగీకరించినట్టు ఇట(గూడ సన్నాసమును గురించి విధి కల 

దనియే చెప్పవలెను. ఇంతియేగాక జాబాల [శుతియందు “బహ్మచర్యం సమాప్య 

గృహీ భవేత్, గృహీ వా వనీ భూత్వా |పవజేత్” అను వాక్యమున సన్న్యాసము 

(పత్యక్షముగా విధింప(బడినది. ఐతే ఇవ్విషయమున |క్రమనియమమును పాటింప 

రాదు. “ఉత్సన్నాగ్ని రనగ్నికో వా యదహరేవ విరజేత్ తదహరేవ (ప్మవజేత్"” 

“ఆఅగ్న్యుద్యాసన( జేసినవాడు అగ్నిహోత నియమము లేని (బహ్మచారి 

యైనను ఏనాడు విర క్తింజెందునో ఆనాడే సన్న్యసింపవలెను'' అను [శుతివాక్యము 

(బహ్మచర్యాద్యాశమ [కమ నియమమును చెప్పనందున జన్మాంతర సుకృత పరి 

పాక మున విశుద్దమెన అంతఃకరణము గలవాడు (బ్రహ్మచర్యము నుండియే 

సన్న్యాసమును | గపాంపవచ్చునని బోధపడుచున్నయది. 

లో బుకాని (తీణ్యపాకృత్య-_ మనో మోషే నివేశయేత్, 

అనపాకృత్య మోక్షంతు-భజమానో (వజత్యధః” 

“దై ఏకము 'పెతృకము మానుషికము ఆని మువ్విధము బుణము; ఇట్టి బుణ 

ములను సంతాన్నపాప్తి మున్నగువానితో తొలగించుకొని మనస్సును మోక్షము 
కొరకై వినియోగింపవలిను. ఒక్ వేళ పె బుణ। తయమును తీసివేయక 

మోక్షమునకై పాటుపడినచో అట్టి వాడు (భమృండగును” ఇత్యాది నిషేధము అవి 

రక్తుల విషయ మైనదని తెలియవలెను. “వీరహా వా ఏష దేవానాం, యో౬ఒగ్ని 
ముద్వాసయతే” అను అ గ్న్యుద్వాసనని షేధమున్నందున |బహ్మచర్యము 

నుండియే సన్న్యాసము కాని గృహస్థా శమము నుండి (సన్న్వ్యాసము) కూడదని 

కొందరి యభ్మిపాయము,. 

అ పైనచో *వసీ భూత్వా (వ వజేత్” “ఉత్సన్నాగ్ని రనగ్నికో వాయదహ 

కేవ విరజేత్ తదహ రేవ [ప్మవజేత్” ఇత్యాది విధివాక్గములు నిష్ప యోజనంబు 

లగును, 

కావున (బ్రహ్మచర్యము నుండియే సన్న్యసింప వలెను అని కాని 
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వాన పస్టుడయ్యే చతుర్భాశమమును స్వీకరింపవలెను అని కాని నిర్భంధక 

చేయరాదు. 

(బహ్మచర్యము నుండియే సన్న్యాసమును స్వీక రింపవ లెనని చెప్పు 

యుద్దేశ మేమన(గా ? 

ఆశ్రమము సాగ్ని 'యనియు అనగ్ని యనియు రెండే విధములు. ఆ 

(బహ్మచారి సన్న్యాసియు అనగ్ను లన(బడుదురు. “గృహస్తు(డు వాన పస్టుడు 

సాగ్నులన(బడుదురు. అగ్ని( బర్మిగహించిన తరువాత ఉద్వాసన జేసి సన్నా 

మును పర్మిగహించుటకన్న (బహ్మచర్యము నుండియే సన్న్యాసమును స్వీ! 

చుట మిక్కిలి ముఖ్యంబగును. అట్లు కాదన్నచో |శుతి విరోధము సమకూరు 

ఇందువలన సర్వాాశమ ధర్మములు సిద్దించుననియు సన్నాాసులకును విద్య (' 

పాసన) తప్పనిసరి యనియు విద్యవలననే మోక్షపురుషార్థము చేకూరు నని 

విశద మైనది 

స్తుతిమా(త్రాధికరణము 

సూ. “స్తుతిమా|త ముపాదానా దితి చే న్నాపూర్వత్వాత్” 

వ్రుత్తీ! 

“కర్మాంగ ములగు ఉద్దీథము మున్నగు వానిని పర్మిగ హించి నయ్యనవి ( 

తమంబులని నిరూపించుట - స్తోత రూపమైనదని చెప్పుట సరి కాదు. ఆపూ 

మగుట చే రసతమత్యాదిపవచ నము ఉపాసనాత్మకం . బగునని సూ తఖాః 

సారాంశము, 

అల సూ. “భావళద్షా చ్చ" రడీ! 
ది 

“ఉద్దీథ ముపాసీత” అనుచో భావశబము అనంగా విధివత్యయము వి 
బడుచున్నందున ఊధ్ధీథము అన౭గా [పణవమునందు రసతమత్వమును భావించ 

సమంజసంబగుచున్న యది. 
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సూ. “పారిప్తవార్థా ఇతి చే న్న, విశేషితత్వాత్ ” లి.4.23ి 

వేదాంతముల యందు ఉపాసన నారంవించునపుడు “పతర్ణనో హ వై 

దై వోదాసిః” ఇత్యాది ఆఖ్యాయిక లు వినంబడు చున్న వి. ఇట్టి విక ర్మరూపము లా ? 

విద్యాస్తుతి రూపములా ? అని సంశయము. 

ప్రశ్న: ఉపనిషదారంభగతములైన కథానికలు కర్మరూపములగును. 

ఎట్టన(గా ? అశ్వ మేధ యాగమునందు రాజును సకుటుంబముగా కూర్చుండ (జేసి 

రాజుముందు వైదికములగు ఆఖ్యాయిక లను అధ్వర్యుండు చెప్పవలెను. ఇట్టి విధా 

నమునకు “పారిప్పవం” అను పేరు కలదని “పారిప్టవ మాచక్షీత” అను వాక్యము 

నందు తెలియుచున్నది. మజియు “సర్వాణ్యాఖ్యానాని పారిస్టవే శంసంతి” 

“పారిప్టవ మన(బడు విధానమునందు వై దికములైన కథల నన్నిటిని చెప్పుదురు” 

అనుచో వినియోగమును గాననగును కావున ఆఖ్యాయికలు పారిప్టవార్థములని 

చెప్పవలెను కాదా ? 

ఉత్తరము : ఆఖ్యాయికలన్నియు పారిప్రవార్థకములు కాజాలవు. ఎందు 

కన(గా ? “పథ మేఒహని మను ర్వైవస్వతో రాజా” “ద్వితీయేఒహని యమో 
వై వస్యతో రాజా” ఇత్యాది వాక్యములతో కొన్ని ఆఖ్యాయిక లు యాగారంభదిన 

ముల యందు |పత్యేకములుగా వినిపింప(దగినవని చెప్ప(బడుటచే కథలన్నియు 

పారిప్త వార్గములని భావించుట యు కము కాజాలదు. 

ఉపనిషద్దతములైన చరితలు. సన్నిధిలో నుండు  విద్యావిధులతో ఏక 

వాక్యము కలిగియుండుట (జేసి విద్యా సంబంధము కలవి యగునని దిగువసూూ త 

మున నిరూపించుచున్న వారు. 

సూ. “తథా చె కవాక్యతోపబంధాత్ ” 8.4.24 

“సోం_రోదీత్” ఇత్యాది కథానికలు కర్మవిధులతో ఏక వాక్యము కలిగి 

యున్నవని పూర్యతం తమునందంగీకరిం చి నట్టు విద్యానిధులతో ఏకవాక్యము 

కలిగియున్న వైదిక చరితములు విద్యాస్తుతిరూ పములైనవనియే _గహింపవలెను. 

15) 
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ఉపాసనాదార్థ్యమున కై వలయు చిత్త స్టైర్యమునకు ఉపనిషతులు “వత 

రనో హ వెదేెవోదాసిక” “ దివోదాసపుతు(డ గు (పేతర్ణన మహారాజు వక్ష్యమాణ 
థు ల. సాలు 

రీతిని పవ రిం చెను” ఇత్యాది ఆఖ్యాయికలను హెందుపజిచినవని సారాంశము, 

అగ్నీంధనాధికరణము 

సూ. “అత ఏవ చాగ్నీంధనాద్యన పేఇా” లి-ఢ్తీఎల్తిర్ 

పరామర్శాధికరణమునందు సన్న్యాసము ఏహితంబని సిరూపింవప6ంబడినది. 

ఇతే సన్న్యాసమునందు విద్యాసిద్దికి వలయు అగ్ని హో|తము మున్నగు ధర్మ 

ముల నాచరించు ఆవశ్యకత ఉన్నదా? లేదా? ఆని సంశయము, 

(పశ్న : విద్యాంగము కర్మయని నిరూపించుట(దెసీ ఉపాసకులగు యతు 

లును ఉపాసన (విద్యకు నంగములుగా అగ్నిహో|తాదులను అవశ్యము అను 
ష్టింపవలెను కాదా? 

ఉత రము : ఊర్ద్వ రేతస్కుల (సన్న్వ్యాసుల)కు విద్య - అగ్నిహో తము 

మున్నగువాని యవసరము లేనట్టిది. “ఏతమెవ [పవాజినో లోక మిచ్చంత; 

(ప్మవజంతిోో “నర్వోతరమగు శివపదమును పొందగోరువారు సన్న్యసింతురు” 
ఇత్యాది (శతి వాక్యముల(బట్టి కర్మత్యాగము చేతనే విద్యావ త్యము అన(గా 

ఉపాసనాదార్థ్యము సిద్ధించునని తేటపడుచున్నయది. ఐతే విద్యాకర్మసము 

చ్చయమునకు భంగము కలుగనట్టు సన్న్యాసులకు విద్య అన(గా శివోపాననము 

సన్నా్యసా శ్రమ విశేష ధర్మములగు (తిషవణస్నానము సమధిక శౌచము అష్ట 

గాస ఆహారము మున్నగు వానితో కూడి యుండునది అని చెప్పుట సమంజనము 

కావున యతులకు అగ్ని హోతాదుల యవసరము లేదని భావము, 

సర్వా పెకొఒధికరణము 

క సూ, “సర్వా పేక్షా చ యజ్ఞాది శుతే రశ్వవత్ " 8_4_96 

ఆంత్యాశమము గల వారికి విద్య . అగ్నిహో తాదుల సంబంధము లేని 
దని బాగుగా నిరూసింప(బడినది. ఐతే ఈ సందర్భమున గృహసులకు గూడ 

Cy 
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విద్య- అగ్నిహో[తాదుల యపేక్ష గలదగునా? కాదా ? అని సంశయింప(బడు 

చున్నది. 

(పశ్న : ఇట్టి తజి గృహస్తులకు గూడ అగ్నిహో తము మొదలగు కర్మ 

లతో నవసరము లేనట్టి విద్యయే సమాచరణీయంబని తోచెడిని. ఒకవేళ గృహ 

సులకు అగ్నిహోతాది కర్మలు అఆనినార్శములందురేని “కర్మ - విద్యాంగ ము” 
థి ఫ్రీ స్ట 

అను నియమమునకు భంగము వాటిల్టును . అన(గా కర్మ|పాధాన్యము ఏర్పడును 

గదా? 

ఉఊత్రరము : గృహస్టులు కర్మిష్టులు కావున నవ్వారు అగ్నిహోతాది సర్వ 

కర్మల నవశ్య మాచరింపవలసి యుండును. “యజ్ఞైన దానేన** అను | శతి 

వాక్యము ఇవ్విషయమునే సమర్దించుచున్న యది. ఎట్టన(గా ? “తమేతం వేదాను 

వచనేన |బాహ్మణా వివిదిషంతి, యజ్ఞేన దానేన, తపసా౬ఒనాశ కేన” “బాహ్మ 

ణులు వేదాభ్యాసముతో యజ్ఞదాసముల తోడను తపస్సుచేతను ఉపవాసమునను 

పరమాత్మను తలియ. గోరువారు” అనుచో _బహ్మచారులు వేదాభ్యాసముతోడను 

గృహస్టులు యజ్ఞదాన [ప్రధానమైన కర్మాచరణతోడను వాన్నపస్టులు కృచ్చ 

చాం[దాయణ పంచాగ్ని మధ్యనివాసాది తపశ్చర్యతోడను సన్నాసులు ఉపవాన 

తుల్యమగ అష్ట కబళ ఆహారముతోడను శివు నుపాసింతురని బోధ పడుచుండుట, 
జేసి యజ్ఞాది కర్మలు పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞారూ పములగుట వలనను గృహస్తులు 

అగ్నిహోరాది కర్మల నన్నిటిని తప్పనిసరిగా ఆచరింపవలెనని యంగీకరింప 

వలసి యుండును. ఐతే “యస్య యావత్స్వగ్భృపహోో క్రం బహు వా స్వల్పమేవ 

వా, తస్య తావతి ఇస్తాం ర్ధె _ కృతే సర్వం కృతం భవేత్” “స్వ కాఖయందు 

చెప్పబడిన కర్మము కొద్ది యైనను ఎక్కువ యైనను అంతమ్మాతమును గృహ 

స్టుండు ఆచరించినయెడల శాస్తా9ర్ధమగు కర్మ నంతయు చెసినవాడ గును” అను 

స్మృతి ప్రమాణము( బట్టి, స్వవర్గ ఆశ్రమ కులములకు వలయునది పరమేశ్వర 
నియోగాత్మకంబు నగు కర్మ అవశ్యాచరణీయంబగుచున్న యది. 

అశ్వము (గుజ్జము) (ప్రయాణ సాధనం బెనను గమనమునకు వలయు పరి 

కరములు (క'్లెం మొదలగునవి) లేనిది నడువ(జాలనట్టు విద్య - మోక్షమునకు 

సాకాత్హాధనంబై నను ఫలాభిసంధి లేనట్టి కర్మను విడచియుండునది కాదని 

జఇలియనగును. 
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ఇట్టి తజీ మోక్షమను మహాఫలము కర్మజన్యం బై అనిత్యంబగునని భావిం 

చుటకు ఎంతమా|తము అవకాశము లేదు. కావున సాక్షాత్ జ్ఞానఫలక మైన దియే 

మోక్ష౦బని చెప్పవలెను. 

ఇందువలన గృహస్సులకు విద్య - యజ్ఞాది సా పేక్షంబగుననియు అష 

ఆన్ని ఆశ్రమములవారికి తమతమ ఆ| శమములకు తగిన కర్మలతో కూడియుండు 

ననియు నిర్షారిత మగుట జేసి విద్య - కర్మసాపేక్షం బెనదని చెప్పుట సమంజసం 

బెనదియేను; 

శమదమాద్యాధిక రణము 

సూ, *శమదమా ద్యుపేతః స్యాత్త తథాజఒపీతు తద్విధే 

సదంగతయా తేషా మప్యవశ్యాను షే యత్వాత్” 

9_4_27 

“థాంతో దాంత ఉపారత సితిక్షుః సమాహితో భూత్వాఒ౬త్మ న్యేవాత్మా 

నం వ శ్యేత్” శద్దా భి జ్ఞానయోగా దవే హి” ఇత్యాది వాక్యములయందు విద్మ 

(శివోపాసన)కు శమదమాది “సంవ త్రి యవసరమని తేటపడుచున్నయది. అట్టి 

సంప త్రి. గృహస్తులకు సంభవించునా ? లేదా? అని సందేహము. 

వేశ్న: గృహస్తులు యజ్ఞాది సత్కార్యములకొరకు నానావిధ పయత్న 

ములచేవ్యాకులపడుచుందురు కావున నవ్వారు బహువిధ బాధ్యతలను తగ్గించు 

కొని శమదమాది సద్గుణ సంపన్నులు కాజాలరు గదా? 

ఉత్తరము : గృహస్సు(డు విహితములైన శాస్ర్రీయ లౌకిక కర్మలయం 
దాసక్తు(డైనను నిషిద్ధములు కామ్యములు నగు కర్మలను విసర్జించి శమదమాదులు 
కలిగి యుండవలెను. “శాంతో దాంతః “శ్రద్దా భ కి జ్ఞానయోగా దవేపా”” 
ఇత్యాది వాక్యములు గృహస్టునకు గూడ శాంతి మున్న గు గుణములు ఆవశ్యకము 

లని విధించుచున్నవి. కావున విద్యానిష త్తి (ఉపాసనా దార్జ్యము) కొరకు విద్యాం 

గములుగా శమదమాదులను శివోపానకులు తప్పనిసరిగా అవలంబింవ వలసి 

యుండును. 
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శమ మనగా? శివోపాసనకు విరుద్రములైన అంతరిం్యదియ వ్యాపారము 

లగు రాగద్వేషాదులను అణచుట యగును. 

దమ మనగా? జ్ఞానేం దియములను ఎహితములు కాని కృత్యములనుండి 

మజల్పుట యగును, 

ఉపరతి యనంగా ? క ర్మేం దియములను నిషిద్ధములు కామ్యములు నగు 

కల్మల నుండి మజల్పుటయగును. 

తితిక్షయనంగా ? శివోపాసనాకాలమునందు శీతోష్టాది ద్యంద్యములను 

ఓర్చుకొనుట యగును. 

సమాధాన మనగా ? శివపూజా సమయమున కునికిపాటు మున్నగు వికార 

ములను పోనాడి చితమును శివత త్త్యమున కభిముఖముగా చేయుట యగును. 

శ్రద్ధయనంగా ? మోక్ష పురుషార్థ మునకు ఘాతుకములై న శాస్త్రములయం 

దభిరుచి లేకుండ పర విద్యయన(దగు శివాగమ శాస్త్రమునందలి విషయములను 

పరామర్శించుకొను స తకళ యగును, 

భక్తి యన(గా? శివేతరులైన (బహ్మవిష్ట్వాది సమస్త దేవతల నారాదింపక 

మనోవాక్కాయ శుద్దిగా అష్టాంగములతో కూడిన వె దికీ 'కియ యగును. 

భ కిదగు ఎనిమిది యంగములను దిగువ విధము గాననగును. 

1. శివభక జనులయం౦దు వాత్సల్యము, (దయ) 

2. శివభక్తులు గావించు పూజనము నామోదించుటయు 

శి. తానును శివుని వూజించుటయు 

4 . శివునికొరకు నవయవముల నుపయోగించుట 

అన(గా పుష్పములు బిల్వము మున్నగు శివపూజా పరికరములను 

సమకూర్చుకొనుటయని భావము. 

రే. శివచర్మి తములను వినుట యందనురాగము 

శ్ర, శివవిషయముల నవధరించుటయందు కంఠస్వరము కన్నులు 

CIN TS. లొ ఆరం గం బెంగ కి ర! 
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7. _ేతిదినము శివనామమును కీర్తి, ంచుటయు 

8. శివునియ౦దు ఎట్టి కపటమును చూపకుండుటయు 

ఐతే ఇహలోకసంబంధములు పరలోకసంబంధములు నగు _ సర్వవిధ 

సుఖభోగముల ' నపేక్షింపని వె రాగ్యముతోడను నిత్యములు అనిత్యములు నగ 

వస్తువులను నిర్ణయించు స్వరూపము గల వివేకముతోడను మనోవాక్యా యశుద్దిని 

శివునినే సర్వాత్మకునిగా భావించి యారాధించు భక్తి తోడను కూడిన మహాపురుషు 
నకు శమదమాదిసంపత్తిద్వారా ముముక్ష (మోక్షేచ్చ) యర్పడును. వివేకము 

వైరాగ్యము భక్షి ముముక్షి అను నాలుగు, శమదమాదులును పర మధర్మములన 

బజగుచు అన్ని ఆశమములవారికి నుపాసనాసిద్దికె [పత్యేకముగా నవలంబింప( 

దగినవనియు శమదమాదిసంపత్తి గృహస్థులకు నుపపన్న ంబగుననియు సారాంశము 

గృహస్థుడు యజ్ఞాదికర్మల నాచరించుచున్నను మద మాది సంసన్నుడు 
కావలెను. ఎందువలన ననగా? “శాంతో దాంతః” ఇత్యాదివాక్యమున [శుతి_ 

శమాదులను విధించుచున్నది. ఉపాసనాంగములుగా శమదామాదులుగూడ తప్పని 

సరి నవలంబింప(దగినవై ఏక్కాగతను సిద్దింపజేయునవని సూ తార్భము. 

సర్వాన్నానుమత్యధికరణము 

సూ. “సర్వాన్నానుమతి శ్చ (పాణాత్యయ 

తద్దర్శనాత్ ” 8.4.28 

“న హవా ఏవంవిది కించనానన్నం భవతి” '' పాణవిద్యానిష్టునకు భుజింప 

రాని ఆహారమెద్దియు నుండదు. అన(గా పాణబహ్మోపాస(కుడు సర్వత 

సర్యదా ఆహారమును తీసికోవచ్చునని భావము" అనుచో (పాణవిద్యా పక రణ 

మున (పాణ విద్యానిమ్టునకు సర్వాన్నానుమతి వినంబడుచున్న యది. 

ఇద్ది యుక మగునా? కాదా? అని సందేహము. 

(పశ్న : : _పత్యక్ష పమాణములతో నేర్పడు భోజనము విధింప(బడునది 

కాదు గావున అన్యపమాణముతో (ప్రాహ్తము కానట్టి సర్వాన్నానుమతియే ఇట విధిం 

ప(బడుచున్న దని చెప్పవలెను కాదా? 
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ఉతరము : పాణవిద్యయందు నిష్ట గలవాడు నెల్లకాలము సర్వులనుండి 

ఆహరమును గై కొనవలెనని |వత్యాదివాజ్మయము అనుమతింపలేదు. కాని ప్రాణ 

సంకటసమయమున మ్మాతము సర్వాన్నగహణమును ఆ మోదించినట్లు దిగువ 

సందర్భమునందు గానవగును. 

అధికసామర్ధ్యముగల ఉషస్మియనువాడు (బహ్మవేత్తయై నను | పాణనంకటి 
సమయముననే మరియొకరు తినుచుండగా మిగిలిన ఆహారమును స్వీకరించెనని 
శుతియందు కలదు, ఎట్టన (గా? మిణతలు మున్నగువానితో వ్యాపింప(బడిన 

సస్యములుగల కురుదేశములయందు ఉషస్ని యను మహానుబావు(డు వ్యకురాలు 

కానట్టి తన భార్యతో గూడ మావడివానిఊారునందు మార్గ వశమున ఒకనాడు నివసిం 

చెను. అప్పడీతడు భోజనము లేక తహతహలాడుచుండెను. చృ్యకుండను వాని 

కుమారుడగు ఉషస్సి-మినుపగుడాలు తినుచున్న మావటివానినియాచింవగా మావటి 

వాడు “నే తినుచున్నవాసికం టె వేరె లేవ”ని చెప్పెను. ఇవ్వానినే ఈయుమని 

ఉషసి పలుక(గా స్వామీ? ఇయ్యవి ఉచ్చిషములుగ దా యని మావటివాడు వచిం 

చెను. ఉచ్చిష్టము లైసను ఉపయుక్త ములేయని మావటివాసినుండి ఉషస్తి గుడాలు 

తీసికొని భక్షించెను. తరువాత మావటివాడు (తాగుటకు నీరు కావలెనా? అని 

యడుగగా పానీయ మెచ్చటనై నను లభించును గాన యవసరము లేదనియు నీ 

కుళశుత్త ములను భత్షించుటతోడనే నా |పాణము స్థిరపడెననియు ఇతో ౬ధికము(బరి 

(గహింతునేని ఉచ్చిష్ట గహణదోషము సంబవించుననియు ఉషనసి మావటికి చెప్పి 

యటనుండి పయనించెను” 

ఇందువలన పర విద్యానిష్టునకు గూడ పాణసంకటముననే సర్వాన్నానుమతి 

కాని సర్వత సర్వదా యుండజాలదనియు విద్యానిష్టులు కానివారికిని సర్వత 

సర్వధా సర్వాన్నానుమతి లేదని చెప్పవలసిన యవసరము లేదనియు 

(గహింపవలెను. 

ఇళ సూ “'అబాధాచ్చ” 9_4_29 

“ఆహారశుద్దా సత్త్వ శుద్ధిః, సత్త్వశుద్దా (ధువా స్మృతిః, స్మృతిలంబే సర్వ 

(గంధీనాం విప మోక్షః 

“స్వవర్షాశ మాద్యుచిత మగు ఆహారము పరిశుద్ధ మగునెడల అంతక రణము 
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నిర్మల మగును. అంతక రణశుద్ది యేర్పడునేని నిరంతరము శివస్మరణ పరంప 

రతో గూడిన ధ్యానము సిద్ధించును. ధ్యానసిద్దితో సంశయములన్నియు పటాపంచ 

లగును” అను నిర్యచనమున(జేసి.... ఆహారశుద్ధికి ఎట్టి బాధయు కన(బడుట 
లేనందున [పాణసంశయమునందె సర్వాన్నానుమతి యని నిర్ణయింపనైనది. 

అట సూ. “అపి చ స్మర్యతె లి_ఢీ.ల0 

కో (పాణసంశయ మాపన్నో - యోజఒన్న మత్తి యత స్తృతః। 

లిప్యతే న స పాపేస _ పద్మప్యత మివాంభ సా॥ 

పాణసంకటమును పొందినవాడు ఎవరివద్ధనైనను ఎప్పుడైనను ఆహార 

మును పర్మిగహించునెడల- తామరాకు నీటితో తడుప(బడనట్లు ఎట్టి దోషమున 

కును పాతుండు కాజాలడు” 

అను స్మృతివాక్యము పై పె విషయమునే సమర్థించుచున్న యది. 

నూ “శబ శ్చాతో౬కామకారే”” ల్రీ_శ్తీ లీ 

ఇందువలననే “_బాహ్మణః సురాం న పిబేత్” “వాహ్మణుండు సురాపాన 

మును చేయరాదు” అను శబ్దము |బాహ్మణాదులు స్వేచ్చాపవృతి. కలవారు 

కాగూడదని శాసించుచున్నది. కావున విద్వాంసు( డైనను [పాణసంశయమునందే 

సర్వాన్న పర్మిగహణము(జేయవచ్చుననియు అట్లు కానిచో నిషిద్దాచ రణమువలన 

శివాజ్ఞ నుల్రంఘించి దోహి యగుననియు సారాంశము, 

ఆ(్రమకర్మాధికరణము 

పూర్యపక్షసూూత ములు 

సూ. “విహితత్యా చ్చాశమకర్మాపి” 8 4.82 

ఉపాసనారహితు(డగు గృహస్టు(డు “యావజ్జీవ మగ్నిహ్మోతం జుహ్యోతి” 
ఇత్యాది _పమాణముల ననుసరించి విహితమైన యజ్ఞాది ఆ|శమకర్మను “యజ్ఞేన 
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దానేన” ఇత్యాది (శుతింబట్టి విద్యాంగముగ యజ్ఞాదిక ర్మనాచరింపవలెనని 

తెలియుచున్నది. 

సూ. “సహకారిత్వేన చ” . 
ఉపాసకుండును “విద్యాంచావిద్యాంచ” ఇత్యాది శుతి ననుసరించి యజ్ఞాది 

కర్మను విద్యాసహకారిగ ననుష్షింపవలెనని తెలియుచున్నది. ఐతే విద్యాసంపన్ను 
(డును యజ్ఞాదికర్మను విద్యాసాధనముగాను విద్యాంగముగాను రెండు పర్యాయ 

ములు ఆచరింపవలెనా? లేక ఒకే పర్యాయము ఆచరింపపలెనా? ఆని సంశయము. 

(పశ్న ; రెండువిధములుగా విధి యున్నందున యజ్ఞాదికర్మలను రెండు 

పర్యాయములు ఆచరింపవలెనసి చెప్పనగును కాదా? 

సిద్దాంతసూత ములు 

సూ. “సర్యథాఒపి త ఏదోభయలింగాత్” 8.4.84 

విద్యాసాధనముగా విద్యాంగముగాను వినియోగింపందగు యజ్ఞాదికర్మము 

రెండువిధములై నను ఏక స్వరూపమే యగుచున్నది. యజ్ఞాదికర్మలు అంతట నొకే 

రూపములుగా గుర్తింప(బడుచున్నవి. యజ్ఞాదికర్మ నాకే పర్యాయ మాచరించి 

నను వచనద్యయ బలమున (ఒ కకర్మకు) ఆకారద్వ్య్వయము నిష్పన్నంబగునది 

కావున విద్యాసంపన్ను డైనను విద్యావిహీను(డై నను విద్యాజనకముగను విద్యాంగము 

గాను యజ్ఞాదికర్మ నొకే పర్యాయము గావింవవలెనని తెలియవలెను. 

సూ. “అనభిభవం చ దర్శయతి” 8-4-89 

“ధర్మేణ పాప మపనుదతి” ఆను (శుతివాక్యము శివోపాసన నడ్డగించు 

పాపములను యజ్ఞాదిక ర్మల నాచరించుటతో పోగొట్టుకొనవచ్చునని తెలుపు 

చున్నది కావున కర్మానుష్టానసమయముననే శివోపాసనయందు అభిరుచిని యజ్ఞాది 

కర్మ కలుగ(జేయునని [గహింపవలెను. 

ఇట్లు చెప్పుటచే పూర్వపక్షి చూపిన విరోధము పరిహరింప(బడినదని 

భావము. 
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అంతరాధికరణము 

ఈ సూ, “అంతరా చాపి తు తద్భ షః 8.4.86 
(గ (A) 

(బహ్మ చర్యము మున్నగు నాలుగు ఆశ మములవారికిని విద్య (శివోపాసను) 

యుపపన్న౦బగునని బాగుగా చెప్ప(బడినది కాని ఆశ్రమరహితులకు విద్య. 

ఉపపన్నంబగునా? లేదా అని సందేహము. 

[పశ్న : గురుకులములో విద్యాభ్యాసమును ముగించుకొని వివాహమును కోరి 
యుండు స్నాతకులు; వివాహానంతరము భార్య చనిపోయినవారున్ను ఆశమరహితు 

లన(బడుదురు. వీరికి బహ్మోపాసనము సంభవింపదు. ఎందుకనంగా? విద్యాసాధ 

నములగు ఆశ మధర్మములు స్నాతకవిధురులయందు |వవరింపవు గదా? 

ఉత్తరము : రె కుడు మున్నగు అనా శములయందు | బహ్మ విద్య కన 

బడుచున్నది కావున స్నాతకులు (వివాహము కానివారు) విధురులు (భార్యను 

పోగొట్టుకొనినవారు)ను (బహ్మము నుపాసింపవచ్చును. 

విద్యాసాధనముల గు ఆ_శమధర్మములు స్నాతకవిధురులయందు ఉండ 

జాలవను నంశమునకు సమాధానమీ దిగువసూ్మూతము. 

ఇ సూ. “అపిచ స్మర్యతి' 8.4.87 

ఆశ్రమరహితులును జపము మున్న గువాని వలనను (బహ్మవిద్య నవలందింవ. 

వచ్చునని స్మృత్మిపమాణము చాటుచున్నది. 

శో జ ప్యేనై వతు సంసిద్యెత్ _ (బాహ్మణో న్యాత సంశయః | 
౧ = అ 

కుర్యా దన్య న్నవా కుర్యాత్ - మ్మెతో (బాహ్మణ ఉచ్యతే |] 

ఎట్టి ఆశ్రమము(జెందని (వాహ్మణుండు గాయత్రీ శివవంచాక్షర్యర్యనర 
మంతముయొక్కయు అథవా రెంటియొక ,_యు నియమిత సంఖ్యగల జపమువల 

ననే అనంగా జపపూర్యక శివోపాసనముననే ముక్తుండు కాజాలును, యజ్ఞాదికము. 

లగు ఇతరకర్మలను చేసినను చేయకున్నను, జపాదులతో కృతార్దుండ గును. ఇట్టి, 

వాడు యజ్ఞ పయుక ములగు పశుహింసాదులు లేనివాడై సర్వజివమ్మెతి కలిగి 

యుండుట(జేసియు మ్మెత |బ్రాహ్మణు(డన(బజగును, 
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కేవలము స్నాతక విధురులను గురించియే గాక ఆశమముల(జెందియుండు 
వారికిని చై యంశము వర్తించునని (స్మృతి) సందర్భమువలన స్పురించుటను. 

విద్యాంనులు గమనింప నగును. 

నూ. “విశేషాను గహశ్చ” 8.480 
ఆశ మనియ తములగు ధర్మవిశేషములు కొన్ని ఆశమరహితులకును 

విహితములగుటకతన నవ్వాని నవలంబించియైనను స్నా తకవిధురులు (బహ్మము 

నుపాసింపవచ్చును. 

కలీ జల ఇంట్లో af ra 

తపసా (బహ్మచర్యేణ _శద్దయా విద్యయా చాత్మాన మన్విష్య'” 

“రివపంచాచరి జపాత్మకమగు తపస్సు; ర్ముదాధ్యాయాది వేదపఠనము. 

ఇందియని గ హము ఇత్యాది (బహ్మచర్యము; దృఢవిశ్వాసముగల గ్రద్ద (పట్టు 

దల) ఉపాసన (ఆరాధన) యనువానితో పరమేశ్వరుని ధ్యానింపవలెను” 

సూ. అత స్రీ షతర జ్యాయో లింగాచ్చ” _4_89 

ఆ|శమరహితు(డుగా నుండుటకన్న ఆగశ్రమిగా నుండుట (ోషమగును. 

ఎందుక న(గా? యజ్ఞాదిధర్మములనేక ములను గృహనస్థాద్యా శ మముగలవాడు. 

ఆచరించుచు | శేయోభాజను(డు కావచ్చును. 

ఇందుకు “అనాాశమీ న తిషేత్తు = దిన మేక మప ద్విజః” “బాహ్మణ 

క్షతియవై శ్యులు- ఎట్టి అృశమము లేకుండ ఒక్క. దినమైన నుండకూడ దు” 

అను స్మృతిపమాణము |పబలనిదర్శనము. ఐనను ఏదేనొక ఆశ్రమము(జెందిన 

పిమ్మట రెండవ ఆశ్రమము (జెందుటకు వలయు సౌకర్యము లేనివారు అపద్ధర్మ 

ముగా జపాదిసాధనములతో |బహ్మవిద్యావలంబనమును గావింవ నర్హులనియే నని. 

నిదాంతము. 
డి 

తద్ఫూతాధికరణము 

సూ. “తద్భూతస్య తు నాతద్భావో జైమినే రపి 

నియమా త్త |దూపాభావేభ్యః" 8_4_40 
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సన్న్యాస్నాశమము( బర్మిగహించినవారికి పూర్వామమును పొందు నవ 

కాశము కలదా? లేదా? అని యిట సందేహింప(బడుచున్నయది. 

(పశ్న : (బహ్మచర్యం సమాప్య గ్భహీ భవేత్, గృహాద్వా వసీ భూత్వా 

1షవజేత్” అనుపమాణము ననుసరించి (బహ్మచర్యమునుండియైనను గృహస్థాళ 

మమునుండియైనను వాన్నపస్థమునుండియైనను సన్న్యసింపవచ్చునని తెలియు 

చున్నందున ఒకానొక అ శమమునుండి మరియొక ఆ|శమము(జెందుట సాధకుని 

ఇష్టానుసారమని తోచెడిని. ఆర్ష చతుర్ధాశమమునుండిగాని తృతీయా శ్రమము 
నుండిగాని గృహస్థాశమమును పొందుటయు స్వేచ్చాధీనమగునవి యంగికరింప 

వలెను గాదా? 

ఉత్తరము : ఊర్జ్వ రెతస్కు-డై నైష్టికుండుగ నుండువానికి పూర్వా శమ 

మును పర్మిగహించుటవలన పతితత్యము సంభవించును. ఎందుకనగా “అత్యంత 

మాత్మాన మాచార్యకులేఒవసాదయన్” “ఆచార్యసన్ని ధిని తాను మిక్కిలి 

వేదాధ్యయనాదులతో పరిశుద్దుడు కావలెను” 

“ఆరణ్య మియాత్, తతో న పున రేయాత్” 

“వనమును గురించి వెళ్ళవలెను., వనమునుండి మరల గృహమునకు 

రాకూడదు” 

"సన్న్యస్యాగ్నీన్ న పున రావ ర్తయేత్” 

“సన్న్యసించిన తరువాత అగ్నిహో[తమును మరల రగుల్కాలుపరాదు” 

అను శాస్త్రములు అ్యశమావరోహము కూడదని నియమించుచున్నవి. ఆశమారో 

హమును గురించి శాస్త్రములున్నట్లు అవరోహమును గురించి లేనందున నైష్టికులు 
పతితులు కాగూడదని నియమించు (శుతులు ఉన్నందునను అనంతరా శమము 

నుండి పూర్వాశమము(బరిగహించువారు [బహ్మవిద్యయంద ధికారమును గోలు 

పోవుదురని తెలియవలెను. జైమిని మహర్షిగారి యభిమత మిద్ధియేను; 

ఆరూఢ పతితుడ గువానికి (బహ్మవిద్యాధి కారము లేదని దిగువ నూత 

ముతో స్పష్టముగా చెప్పుచున్నవారు. 
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సూ. న చాధికారిక మపి, పతనానుమానా త్తదయోగాత్” 

8.441} 

పూర్వతం్యతమున గల అధికారాధ్యాయము నందలి పాయశ్చిత్తంబు 

ఆరూఢపతితునకు సంభవింపదు. ఇందుకు స్మృత్మిపమాణమును గాననగును. 

కో ఆరూఢో నైష్టికం ధర్మం- యస్తు (పచ్యవతే నరః, 

పాయక్స్చి త్రం న పళ్యామి-యేన శుద్ది త్స ఆత్మహా ॥ 

నైష్షిక ధర్మమును అనగా వాన పస్థ సన్న్యాసముల నవలంబించిన వారు. 

ఆరూఢులన(బడుదురు. ఇట్టివారు మరల గృహస్థ ధర్మమును అన(గా భార్యా పరి 

(గ్రహమును గావింతురేని ఆరూఢపతితులగుదురు. ఇట్టి ఆత్మ హంతకులకు ఎట్టి 

పాయశ్చితమును శాస్త్రములు నిర్వచింవలేదు” కావున అరూఢ పతితులకు (బహ్మ 

విద్యాధికారము లేదని సారాంశము. 

నూ. “ఉపపూర్వ మపీత్యేకే, భావ మళనవతదు కమ్” శి-4_42 
మధ్యశ నమునకు పాయశ్చితము చెప్ప(బడినట్టు ఆశ మావరోహము ఉప. 

పాతకమగుటచే నిద్దానికి పాయశ్చి తము కలదని కొందరు భావించుచున్నారు. 

ఆన(గా [బహ్మ చారి స్రీ పరిగ హము( జేయునెడ _ప్రాయశ్చిత్ర మును చేసి 

కొని పరిశుదుడు కావచ్చునని చెప్పంబడుటవలన (బహ్మచారితుల్యులగు వాన పన. 
0 థి 

యతులకు గూడ నిద్ధి వర్తించునని కొందరి యభిపాయము. 

అపు సూ. “బహిసూభయథా౭పి స్మృతే రాచారాచ్చ' 8.4.48 

కాని ఆ[శమావరోహము మహాపాతక మెనను ఉపపాతక మైనను పాయశ్చి 

త్రార్శము కాజాలదు. ఎందుకనగా ? వీరు (ఆరూఢ పతితులు) కర్మాధికార బహి 

ష్కతులు; “ప్రాయళ్ళ్చితం న పళ్యామి, యేన శుద్ద్యేత్ స ఆత్మహా” అను స్మృతి 

వలనను శిష్టులు బహిష్కరించుట వలనను ఆరూఢపతితులు _బహ్మవిద్య (శివో 

పాసన! యందు అధికారములేనివారగుదురనియు అవ్వారికి నరకపా పియే గాని. 

స్వర్గాది వుణ్యలోకములును లభింపవనియు సిద్దాంతము విశద మైనది, 
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స్వామ్యధిక రణము 

పూర్వుపక్ష సూూతము, 

నూ. “స్వామినః ఫల శుతే రిత్యా తేయః'' d_4_44 

ఉదీథము మున్నగు ఉపాసనము యజమానునిచే గావింప(దగినదా? 
౧ 

ముత్విజులచేతనా ? ఆని సంశయము 

[ప్రశ్న : ఉఊదీథధాది ఉపాసనమును యజమాను(డే చేయవలెను. ఎందు 
గి 

కనగా? లోగా చెప్పబడిన ఏీర్ణవత్తరత ఫలము యజమానునే చెందును గాని 

బుత్విజులను చెందదు గదా! 

ఉతరము ; 

సిదాంత సూత్రము. 
a] 

సూ. “ఆ ర్త్విజ్య మిత్యాడులోమి స్తస్మెహి పరి కియతె” 

8-4-45 

““వ్రవంవిదుద్గాతా [బూయాత్” అను వాక్యశేషమునందు ఉద్దాతయే ఉదీ 

ఛాదుల నుపాసింపవలెనని స్ఫుటముగా తెలియుచున్నది కావున ఉగ్గిఠాద్యుపాస 
నము బుత్విజులదే యని జొడులోమి భావించెను. అన్యక రృక మైన ఉపాసనము 

ఇతరు నెట్టు చెందు ననగా? యజమానుడు కర్మ స్వరూపమును వలే బుత్వి 

జులను గూడ సాంగ కర్మానుష్టానమున కై కొనుచున్నవాడు. అందువలన బుత్వి 

జులు ఆచరించినది యజమానుని తప్పక చెందుననియు కర్మోపాసనఫల మంతయు 

-యయజమానునకే యనియు చెప్పుటలో విరోధ మెద్దియు గానరాదు. 

సహకార్యంతర వధ్యధికరణము 

సూ. “సహకార్యంతర విధిః పష్నేణ తృతీయం తద్వతో 

విధ్యాదివత్ ” లీ_శీ.4ఉ0 

తసా;దాాహుణః పాండితం నిరిందం బాలేంన తిషాసేత్. జాలంం చ 
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పాండిత్యం చ నిర్విద్యాక మునిః) “బాహ్మణు(డు పాండిత్యమును. సంపాదించి 

బాల్యముతో నుండవలెను. బాల్య పాండిత్యముల వల నాతనికి మునిధర్మంబు, నవ 

సరము” కహోలబాహ్మ ణము, 

ఇ(ట పాండిత్యమన(గా ? బహూపనిషత్తుల తాత్పర్యము నేకార్థముగా 

నిర్ణయించుట యగును. బాల్యమన(గా ? రాగద్వేషాది వికారములు లేక బాలుని 

వలె [పవ ర్తించదుట; ఇ(క మునిధర్మ (మౌన)మెట్టిదో విచారింపంబడును. ఐతే 

పాండిత్య బాల్యముల వలె మౌనము విధింపంబడుచున్నదా? లేదా? అని 

సంశయము, 

[ప్రశ్న ; “'ముసిః'' అనుచో “భవేత్” అని లేనందున మౌనము విదింప( 

బడుట లేదని చెప్పుట సమంజసము కాదా? 

జో 

ఉత్తరము; (బహ్మవిద్యు గలవానికి యజ్ఞాడులు పిధింప(బడినట్టు వ వాండిత్య 

బాల్యము లకు మూడవ సహకారి యగు మౌనము విధింపంబడుచున్నదియేను; 

యజ్ఞాదులన(గా - నిత్య నైమిత్తికర్మలు మరియు శమదమాదులు |(శ్రవణమననం 

బులు నని తెలియవలెను. మౌనమన(గా ? (పకృష మైన మననము; చిరకాలము 

ఎడబాటు(జెందిన నాయిక _ నాయకుని నిరంతరము స్మరించునట్లు ఉపాసకుడు 

ఉపాస్య వస్తువును గురించి పలువిధములుగా చర్చిందుచు భావించుట _ (పకృష్ణ 

మననంబగును. _పకృష్ట మననశీలు నియందే ముని శబ్దము _పసిద్ధంబగునది. 

జ్ఞానదార్జ్యమున క్రై ఉ పాస్యమునకు చెందిన యంశముల నభ్యసిందుట 

యగు పకృష్ణ మననము నుపానకు(డు అవలంవింపవలెనని భా వము. 

నిరంతర శివాహంభావనకు వలయు షట్ స్థలోపాస నమున కనువైన 

లింగాంగ సంయోగ మన(దగు సర్వాంగలింగసాహిత్య మే _పకృష్ణ మననంబగు 

నని సిద్ధాంత సారాంశము. 

ఉపాసనాకాలమునందు ఏదేనొకరీతిని శివునుపాసించినను ఇతర సమయ 

ములయందు సాంసారిక చింతలనేకములు ఆవహించుచుండును. అట్టివాడు శివో 

పాసనా కాలమునందును సమయాంతర చింతితములైన విషయముల నాలో చిం దును 

గావున నట్టివానికి ఉపాస నాదార్డ ఫము అనంగా ఏకాగచితము కలుగదు. అందు 

వలన ఇతర సమ యములయందును పరమాత్మను గురించి భావించుట అభ్యసింప 
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బడునేని ఉపాసనాకాలమున ఉపాస్యమునందు చితము ఏకాగముగా స్టిరపడుట 

కవకాళ మేర్చుడునని (గహించునది. 

షట్ స్థలములయందు శివు నుపాసించుటకు వలయు లింగాంగనంయో 

గము, అద్దానివలన సంభవించు (పకృష్ణమననంబును కాంభవదీకా పయు క శివ 
లింగధారులకే సిద్ధించును గాని తదితరులకు సిద్దింపదనియు |బహ్మో పాసకునకు 
మౌనము తప్పనిసరి యనియు వివేకము. 

కృత్స్న భావాధికరణము 

నూ. “కృత్స్న భావాత్తు గృహిణోపసంహారః'’ 8.4.47 

సమ స్త ఆ్మశమములవారికిని శివోపాసనము సాధారణమా ? లేక విశేషము 
కలదా ? అని సందేహము. 

(పశ్న: |బహ్మ చారి వేదాభ్యాస నిమి త్రముగా ఆచార్యునకు అధీను(డగుట 

వలనను గృహస్టుండు కుటుంబమును పోషించు [శమ కలవాడగుటను వాన్నపస్టుండు 

వైఖానస ధర్మముల నాచరించుట యందు ఆసకుడగుట( జేసియు వీరికి శివో 

పాసనమన (బడు జ్ఞానము కాని శివధ్యానము గాని సంభవింపవు గదా! “వేదాంత 
విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాః _ సన్న్యాసయోగా ద్యతయః శుద్దసత్త్వాః” అను | శుతియు 

వేదాంత జ్ఞానము గలవారికే సన్న్యాసయోగము కుదుటపడుననియు “అంత్యా 
(శమస్థ:ః” ఇత్యాది _శుతి వాక్యంబును చివరి ఆశ్రమము గలవారే ధ్యానయోగము 
నవలంబింప నర్షులనియు తెలుపుటచే ఆంత్యాశమము వారి కే జ్ఞాన ధ్యానములు 

సరిపడును కాని తదితరులకు చెల్పనేరవని చెప్పవలెను కాదా? 

ఉత్తరము : ఆ[శమములన్నిటియందును విద్య (శివోపాసనము) సంభవిం 
చియే తీరును, ఎట్టన(గా? ఛాందోగ్యమునందు “కుటుంబే శుచౌ దేశే స్వాధ్యాయ 
మదీయానః” “కుటుంబము గలవాడు ఒకానొక పవ్శితస్థలమున స్వశాఖోక వేదము 
నావర్తించుచు శివు నుపాసింపవలెను” అను వాక్యము మొదలుకొని “సఖల్వేవం 
వర్తయన్ యావదాయుషం (బహ్మలోక మభిసంపద్య తే నచ పునరావరతే” 
“ఉపాసకుడు పూర్వోక్త విధముగా జీవితమున్నంతవరకు శివునుపాసించునెడ ల 
పరమపదమును పొంద(జాలును, మరల సంసారములోనికి రాజాలడు” అను 



మౌనవదధికరణము 944° 

వాక్యముపరకు అన్ని యా|శ మములవారికి ని విద్యాసద్భావము బాగుగా నిరూపింపం 

బడినది, 

ఇ్ష(ట గృహన్దుని (పత్యేకించి చెప్పుట. ఇతర ఆ శమములవారి నందరి 

నుపసంహరించుట యగును. ణే అంత్యాశమవచనంబును ఆ|శమములన్ని టికి (6 

జెందినదేయని [గహింపనగును. ఇందువలన తేటవడునదేమన(గా? బహ్మచారి 

గృహస్థ వాన పస సన్న్యాసు అందరికిని విద్య (శివోపాసనము) సంభ వించు పది 

యేను; సవ్న్యాసమనంగా? కర్మఫలత్యాగముగాని కర్మత్యాగము కాజాలదు. యతి" 
త్వమశంగా? జితేరదియత్వము; ఇదియంతయు అన్ని యా శమములవారికిని 

సంభవించునదియే ను; 

మతియు “ఆత్యాశ మసః సకలేం దియాణి నిరుధ్య భక్యా స్వగురుం, 

(పణమ్య” అను కె వల్యమందలి పాఠము సు[పసిద మెనది. కాని “అంధ్యాశమసః”' 
క ద థె 

అను పాఠము సుపసిద్దము కాదు. ఆతా శ్రమమన(గా? 

కా॥ అగ్ని రిత్యాదిభి ర్మంతై 9 _ భస్మనోద్దూశనం తథా । 
(తిపుం్యడధారణం చైవ - వదంత్యత్యా శమం బుధాః॥! 

“ఆగ్నిరితిభస్మ”' మున్నగు వైదికమం[తములతో మం|తింప(బడిన శుద్ద 

విభూతి నలందుకొనుట, భస్మను మూడురేఖలుగా ఫాల పదేశాదులయందు ' 

ధరించుటయు పండితులు ఆత్యా(గశ్రమంబని చెప్పుదురు” అను పురాణ పమాణంబును 

ఇందుకు |పోద్బ్చలకమగును. జాబాలశాఖయందును “భస్మర్నుదాక లింగానా- 

మేకైకస్య త్రయస్య వా, సాధారణం స్యా త్పాశుపతం. _వతమత్యాశమాహ్య 

యమ్” “భస్మ రుదాక్ష శివలింగములలో ఒక్కొాకదానిని లేక మూడింటినైన 

నవలందించుట. అత్యాశమమనంబడు పాశుపతంబ గును” ఇట్టి ఆత్యాశమ లక్ష 

ములు సర్వా శమములవారికి ని సాధారణములే యగునని సారాంశము. 

మౌనవదధికరణము 

సూ. “మౌనవదితరేషా మప్యుపదేశాత్” 8_4_48 

“తృష్టాం ఛిత్వా హేతుజాలస్య మూలం- బుద్ధ్యా సంచింత్య స్థాపయిత్వా చ 
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రుదే, రుద ఏకత్వ మాహుః, ర్కుదం శాళ్యతం వై పురాణ మిష మూర్జం 

తపసా నియచ్చుత! _వతమేతత్పాశుపతిమ్” “పాణేష్వుంతర్మనసో లింగ మాహు 
ర్యస్మిన్ |[కోధోయా చతృషా క్షమా చ”” 

“రాగద్వేషమదమాత్సర్యాదులగు సంసారకారణములకు మూలమగునది 

తృష్ట (ఆశ) అని బుద్ధిబలమున నిర్ణయించుకొని అట్టి బుద్ధిని పరమేశ్వరుని 
యందు నిలుపవలెను. శాంభవదీక్షితు(డు లింగాంగ సంయోగము కలవాడగుట( 

జేసి శివునితో తాదాత్మ్యమును పొందునని చెప్పుదురు. అన(గా “శివో2=హం"ఆను 

భావనను అభ్యసింపవలెనని అభిజ్ఞాలు వక్కాణింతురని భావము. (ఇద్ద 

(పాణలింగానుసంధానవిథాయకమం తము) ఇక ఇష్టలింగధారణము విధింప( 

బడుచున్నది. శాశ్యతు(డు అనాదియు ఇష్టలింగస్వరూపుండు స్పటిక శిలాది 

మయుండు నగు వరశివుని దీక్షతో కంఠాది ప్రదేశముల యందు ధరింపవలెను. (ఇద్ది 
పాశుపత వతన్దూల స్వరూపమన(బడును, పంచ పాణములమధ్య మనస్సును పేరే 
పించునదిగా సూక్ష్మశరీరమునందు పాణలింగము నెలకొనియున్నది. ఇట్టి 
మనస్సునందు కోధము, తృష్టయు, కమయు తదితరకామాది వికారంబులును 
కలుగుచుండును, 

ఇట్టు అధర్వశిరమునందు విన(బడుచున్నదియు మహాలింగజాబాలాదుల 
యందు విపులీకరింప(బడినదియు పురాణములయందు ను పసిద్దంబు నగు పాళు 
పత వతము నవలంవించినవారికి జ్ఞాన్నపాప్తి యు మోక్ష్షంబును సమకూరునా? 
లేదా? అని సంశయింప(బడుచున్న ది, 

[పళ్నః పాశుపతము ఆశమములలో చేరనిదగుటచేతను అవధి కలదగుట. 
జేసియు పుతాదిఫల పాపి కై శ్రీకృష్ణుడు మున్నగువారిచే ఆచరింపంబడుటను 
పాశుపత్మవతస్టులకు అవాంతరఫలందే సమకూరును కాని మోక్షము సిద్ధింపదని 
చెప్పుట సమంజసము కాదా? 

ఉత్తరము : పాశుపత్యవతమును ఆజన్మాంతము ఆచరించువారికి ము క్రియే 
ఫలంబగుచున్న యది, 

(పళ్న. అధర్వశిరంబునందు “అగ్నిరితి భస్మ వాయురితి భస్మ 
జలమితి భస్మ, స్టలమితి భస్మ, వ్యోమేతి భస్మ, సర్వగ్ం హ వా 
ఇదగ్ ౦ భస్మ, వాజ్మ న ఇత్వేతాని చకూగ్౦షి కరణాని భస్మాని, “వతమిదం 
పాపపతం పశుపాశవి మోకాయ"” “భస్మ -ఆగ్నివలె పావనమైనది; విభూతి.వాయువు 
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వల నిర్దుష్ట మగునది; భస్మ-జలము(బోలిన దై మాలిన్యము(బో గొట్టునది; విభూతి. 

స్టలమువలె _శేయోనిలయమగునట్టిది; భస్మ _ఆకాశమువలె స్వచ్చ మెనది; వేయేల? 

చరాచరమంతయు భస్మగా (అన(గా శివునకు సమర్చణీ యముగా) పేర్కానంబడు 

చున్నయది. మణియు వాక్కు మనస్సుమొదలగు ఇందియములన్నియు పర 

మేశ్వరుని విభూతి లేశములని భావింపవలెను. ఇట్టి భస్మను ధరించువారి | వతము 

పాశుపతమనంబడుచున్నయది. పశువగు జీవుండు పాశుపతదీక్షితు(డై పాశము. 

బోలిన సంసారమునుండి విడిబడి శివసముండగును” ఇట్లు చెప్ప(బడుట వలన 

పాశుపత వ్రతము కేవలము భస్మధారణాత్మకంబైనదని తెలియుచున్నది కాదా? 

ఉత్తరము : ఇ(ట భస్మపదము__ మహాలింగమును రు[దాక్షములను 

సూచించుచున్న యది. ఇందుకు మహాలింగజాబాలో పనిష ద్వాక్యమును (పోద్భృలక 

ముగ గాననగును. 

“తత భస్మ రుదాక్ష మహాలింగధార ణాత్మకం వేధా మను కియా౬౬ఖ్య 

తివిధ మహాదీక్షా విశిష్ట ముత్తమ మితి” ““భస్మరు దాక శివలింగధారణాత్మక 

దీజుతయమున భస్మర్శుదాక్ష మహాలింగములను ధరించునట్టిది, వేధా మను 

[కియలను మువ్విధములు గలదియు నగు [వతము ఉత్తమంబై నది” ఆధర్వ 

శిరంబునందును “ ఇషమూర్షం తపసా నియచ్చత” “ ఊర్జం- ఊర్ గ్వె అన్నం” 

అనుటచే పృథివీసంబంధ మగు శిలాదిరూపము గల, ఇషం. ఇష్టలింగమును 

తపసా_దీక్షతో, సియచ్చత-ధరింపుడు!” ఇట్టు ఇష్టలింగధాణము విధింప(బడి 

యున్నది, 

మజశీయు “మృత్యుతారకం గురుణా లబ్దం కంఠే బాహౌ శిఖాయాం వా 

బద్నీత” ఆను బృహజ్ఞాబాలవాక ్యము- మృత్యుమయ మగు సంసార సాగరము 

నుండి తరింపంజేయునది మహాలింగమే యగును కాని మరియొకటి కాజాలదని 

నొక్కి వక్కాణించుచున్నది కావుననే వేదములన్నిటియందు వై దికులతో నిర్వ 

చింపంబడిన పాశపత్యవతమును ముముక్షువు తప్పక ఆచరింపవలెనని (ప్రామాణిక 

వాజ్బయమంతయు చాటుచున్నది. వేదములన్నిటియందును మహాలింగధార 

ణము స్పష్టముగా నిర్ణయింపంబడినది. 

ఇట్టు సూలసూక్ష్మకారణ శరీరముల నంటియుండు అణవ కార్మిక మాయి 

కములన(బడు మల త యమును పోనాడు దీవాతయమును స్వీకరించి ఇష్ట ప్రాణ 
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భావము లన(బడు మహాలింగముల మూడిటి నుపాసింపనియెడల అనాదియగు 

నంసార పణాళిక యెట్లు అంతరించును? పూర్వోక పాశుపతమును (గహింపని 

యెడల ఎప్పుడైనను మోక్షము చేకూరదు. మజియు “చిదానందరూపః శివో2. 
హం'' అను భావన- నిరంతరసర్వాంగ లింగసాహిత్యము ననుసంధించుట యని 

తెలియనగును. ఇట్టి శివాహంభావము లేనిది జ్ఞానసిద్దిగాని శివరూపమగు ము క్రి 

చేకూరుట గాని సంభ వింపవు గదా! 

ఇంకను కొంత పరిశీలింతము 

ఆర్చిరాదిగ తి లేనిది వరంజ్యోతి(బొందుటకు సీలు లేదు. మూర్చ న్యనాడి 

ద్వారా నిష్కమణము లేనిది అర్నిరాదిగతి సిద్దింపదు. లోపల బయట నుపాసించు 

టకు ధరింప(బడు మహేశ్వరుని [పసారము లేనిది మూర్చ న్యనాడీ ద్వారము పకా 

శింపదు. 

శాంభవదీక్ష నన్ముగహించు కళ్యాణదేశికుని కరుణతో పొంద(బడువాడును 
ఇష్ట పాణభావాఖ్య (తివిధ స్వరూపుడు నగు పర మేశ్వరుని పరమానుగహమున! 

జేసి మూర్దన్యనాడిద్వారా బయలుదేరి దేవయాన మార్గమున వరం 

జ్యోతి న్నాశయించినవాని కే స్వస్వరూపము నావిష్కరించు పరమముక్షి సంభ 

వించును. ఇట్లు చెప్పటవలన పరమేశ్వరుని పరమ్మవసాదమును కలి 

గించునది, భస్మరు| దాక్షశివలింగధారణాత్మకంబునగు పాశుపతవతమే ముక్తికి 

మూలంబగునని విశద మైనది. 

మహాభార తమునందు 

కో గతాంత్రై రధ్యవసిత - మత్యాశమ మిదం వతం । 

మయా పాశుపతం దక్ష - పభ ముత్సాదితం పురా 1 

భగవతత్వమును గురించి అత్యంత దృఢనిశ్న్చయము గల మహానుభావులు 
ఆవలంబించుటకై అతా, శమమన(బడు శుభకరమైన పాశుపత్మవతమును ఆనాది 

కాలమునుండి [పవర్తింపంజేసితిని” అని పర మేశ్వరుండు దక్ష్మపజాపతికి వాకు 
చ్చెను, 

కావున భస్మ రుదాక్ష మహాలింగ ధారణాత్మకంబగు పాథపతవతంబే. 
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ముక్తి నిదానములన్ని టిలో నుత్రమంబనుట యుక ంబని (గహింపవలెను. 

పాశుపతము. భస్మోధూళన శిపుండ ధారణాత్మ కంబనియు, భస్మరు దాక్షధార 

ణాత్మకంబనియు భస్మర్నుదాక్ష మహాలింగధారణాత్మకంబనియు మువ్యిధ ములు 
కలిగియున్నది, 

సూూత్రములోని మౌనపదమునకు మునిధర్మమని యర్థము. మునిధర్మ 
మన(గా? (కృష్ణ మననముగల వాని యాచరణము. (పకృష్ణమనన మనంగా? 
షట్ స్టలములయందు లింగాంగ సంయోగమున సర్వాంగ లింగ సాహిత్యము గల 

వాడై శివు నుపాసించుట య ను. 

వాయుసంహితయందును 

శో యః కృత్వా౬౬త్యంతికీం దీక్షా - మాదేహాంత మనాకులః | 

సువతం తత్ (పకుర్విత _ సతు వై నైెష్టికః స్మృతః (1 

సోఒత్యాశమీ చ విజ్ఞయో - మహాపాశుపత సథా। 

స ఏవ తపతాం (ీష్ష a స్స ఏవతు మహా|వతీ il 

న తేన సదృశ: కశ్చిత్ - కృతకృత్యో ముముక్షుషు | 

శివార్చితాత్మా సతతం -మననం సాధయే న్మునిః |] 

“దేహాంతమగువరకు ఆచరింతునని అత్యంతనిష్టతో శాంభవదీక్షం బరి 

[గ్రహించి పాశుపత్మవతస్టు౦డు కావలెను. అట్టివాడే నైష్టికుండన(బఅగును. అతడే 

అత్యాశమియనియు మహాపాశపతుడనియు తపించువారిలో మేటియనియు మహా 

[వతముగలవాడనియు పేర్కొ_న(బడును. నిజముగా విచారించి చూచినచో పాక 

పత వతస్థునితో సమానుడైన మరియొక కృతార్జుండు ముముక్షువులలో లేడని 

చెప్పవచ్చును. ఇందువలననే శాంభవదీక్షితుండు నిరంతరము శివునియందు తన 
యంతక రణ మును సమర్పించి (పకృష్ణమననమును సాధించును కావున ముని 

యనంబడును. 

ఇట్టి మౌనమువలె నితర ధర్మములు గూడ నువదేశింప (బడినవి. 

శో పయో।|వతీ వా భిజాశీ _ భవే దేకాశన స థా! 

నక యుకాశనో నిత్యం - భూశయ్యాభిర తః శుచిః ॥ 
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భస్మళాయీ తృణేశాయీ _ చీరాజినశయో ౬ఒథవా | 

_(బహ్మచర్యరతో నిత్యం - వతమెత తృమాచరేత్ Dn 

క్షమా దాన దయా సత్యా - హింసాశీలః సదా భవేత్ । 

సంతుష్ట శ్చ (పశాంత శ్చ జపధ్యానరత స్తథా ॥ 

“ఆజన్మా ౦తము పాశుపత వతము నవలంబించిన మహానుభావుడు పాలు 

మ్మాతము శివునకు నివేదించి పరి గహింపవలెను. అథవా యాచించియెనను జీవింప 

వలెను. ఏకభుక్షము లేక నక్తభోజనము పాఠుపతునకు విహితములు ఎప్పుడును 
వరిళుభ్రతగలవాడై భూళయనము, భస్మశయనము. తృణశయనము, వస్త్రఖండ 
శయనము, అజిన(మృగచద్మ )శయనము అనువానిలో ఏదేశాకరీతిగా ర్యాతులందు 
యుక్త సమయమున ని|దింపవలెను. శె వుండు గృహస్టు(డైనను సాధ్యమైనంత. 
వరకు (బహ్మచర్యమును పాటించుచు నిత్యము వతాంగముల నాచరించుచుండ 

వలెను. 

ఐతే పాశుపతునకు భస్మర్నుదాక్ష శివలింగధారణములు శివపంచాక్షరీ 
జపము తికాల షట్కాాల శివపూజనము ఎటు విపితములో అటే క్షమ (ఓర్పు) 

౧ cc 

దానము, దయ, సత్యము, అహింస, సంతోషము, (పళాంతి అను గుణంబులును 

ముఖ్యములని భావింపవ లెను. 

శివారాధనాంగముగాను తదితరయుక్త సమయములయందును శివమం త 

జపమును శివధ్యానమును శె వుండు గావించుచుండుట (శయస్కరంబగును” 

ఇ(ట “పయ్యోవతీ” ఆనుటవలన “శివపూజాసమయమున వరి అన్నమునే 
నివేదింపవలె” నను అవైదిక సంపదాయమునకు అవకాశము చిక్కుట లేదు. 
(పాజ్జులు పెద్దలు ఇట్టి మూఢాచారములను పామరులనుండి విడదీసి నత్సంపదా 
యమును (ప్రచార మొనర్పురు గాత ! 

“వాలాగమాతం హృదయస్య మధ్య - విశ్వేదేవం 

జాత వేదసం వరేణ్యం, 
తమాత్మస్థం యఒనుపళ్యంతి ధీరా - సేషాం 

శాంతి; శాశ్వతీ నేతరేషామ్”” 
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సర్వత; (పకాశమాను(డును వేదముల నావిర్భవింవ(జేయు వాడును (పకృతి 

పురుషులకన్న మిన్నయు నగు పరమాత్మ వెంటుకకొనవంటి సూక్ష్మరూపమున 

హృదయమునందు నివసించువాడు. 

అట్టి శివుని తమ హృదయములో నున్నవానిగా నుపాసించి దర్శించువారి కే 

అన(గా- భావలింగసాఇుత్కారముగలవారి కే కాశ్వత మెన శాంతి అన(గా శివా 

నంద|పాపి, సమకూరును గాని ఇతరులకు అన(గా శివేతరోపాసకులకు సాయు 

జ్యము సంభపింప(జాలదు” 

ఇట్టి భావలింగసాఇజుత్కారమునకు సాధనము [పాణలింగానుసంధానము 

అన(గా శివషడ కరి మంతానుష్టానమనియు పాణలింగాను సంధానము నాపాదించు 

నది ఇష్టలింగారాధనమనియు ఇష్టలింగారాధ నమునకు వలయు యోగ్యత నావ 

హించునది శాంభవదీజాస్వీకారంబనియు వివేకము. 

“సర్వలింగగ్ నై సాపయతి” అని యజుర్వేదంబును “పవితం తే వితతం 

[(బహ్మణస్పతే, అతవ తనూ ర్నతదామో అశ్నుతే, శుతాస ఇద్వహంత స్తత్మ 

మాసతే” అని బుగ్వేదంబును “అంతర్భారణశ కోవా హ్యశకో వా ద్విజో తమః, 

సంస్కృత్య గురుణాదత- మిషలింగ మురః;స్టలే. ధార్యం వి_పేణ ముక్త్యర్శమ్” 

అని సామవేదమునందలి జైగీషవ్యశాఖలోని సదానందోపనిషత్తును “యో 

వామహస్తార్పిత లింగ మెక౦- పరాత్పరం ధారయతే వ్మిపః క్షతియో ,వా, తస్యైవ 
లభ్యః పర మేశ్వరో౬సా - సిరంజనః పరమం సామ్య ము_పైతి” ఆని అధర్వ 

వేదము నందలి ఐశ్వరశాఖయు లింగధారణమును సమర్థించుచున్న వి. 

పర|బహ్మంబగు శివుని ఆనుసంధించుటయే విద్యాసంపత్తి యగును. ముని 

ధర్మము పాశువతునకు ఆవసర మైనట్టు భికాచర్య శసమదమాదులగు పరధర్మంబు 

లును పాశుపత వతమునందు ఉపదేశింవ(బడినవి* 

“రుద ఏకత్వ మాహుః” రుుదం శాశ్వతం వై పురాణ మిష మూర్జం తపసా 

నియచ్చత! [వత మేతత్ పాళువతం; అగ్నిరిత్యాదినా భన్మగృహీత్వా విమృ 

జ్యాంగాని సంస్పృశేత్, తస్మా [్వతమేతత్ పాశుపతం పశుపాశవిమోకాయ” 

ఇట్టు (శతి. శివధ్యానము పాశవిచ్చేదమను మోక్షవలము నాసగునని నిర్వచించు 

చున్నది. కావున యావజ్జీవము పాశువత[వతము నవలంబించు వారికి ముకి యే 

ఫలంబని సారాంశముగా వీదితమైనది. 
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వపళ్న: తాము అంతర్జింగధార ణమువలె బహి క్టింగ ధారణము విహితం 

బని స్మపమాణముగా నిరూపించితిరి సరియే కాని శరీరము సహజముగా అశుచి 

యగుట (జేసీ అట్టి అపవిత శరీరమునందు లింగధారణము కూడదు గదా? 

ఉత రము: శరీరము నీవని నట్టు సహజమాలిన్యముగలదను నంశమును 

మేమును అంగీక రింతుము కాని శాంభవదీక్ష( బర్మిగహించునపుడు షడ ధ్వశోధన 

మున శరీరము పవితమగునని భావింప(బడును. కావున నట్టి అసవి|తశంకకు 

ఎంతమాతము అవకాశము లేదు. 

ప్రశ్న: ఆష్టినను శరీరము - మలత్యాగాదులతో దూషితమగుట అని 

వార్యంబగుకతన అట్టి దేహమునందు శివలింగమును ధరించుట సరిపడదు గదా! 

ఉతదము, మలత్యాగాది సమయములందు శాస్త్రములో చెప్ప(బడిన శౌచ 

విధి అట్టి ఆశుచిత్వమును పో గొట్టునద గుటచే అస్సి కులు తాద్భృృళ అ పవి! (తత్వమును 

గురించి శంకింప(గూడదు గదా! మజియు “సర్వా వై దేవతా వేవవిది (బాహ్మణే 

వసంతి” అను (శుతిిపమాణము వేదవిదుడైన |బాహ్మణునియందు దేవతలందరు 

నివసీంతురని చెప్పుచున్నందున (దాహ్మణుండు నిత్యశుచిగా నుండువాడని భావింస 

వలెను కావునను అట్టి భావనకలవాడే లింగధారణమునందు అధికారము కలవా 

డగుననియు ఎట్టి విధులున్నను శరీరము అపవితంబేయని భావించువాడు లింగ 

ధారణమునకు అనధికృతుండనియు తెలియవలెను. 

వేళ్న: మీరు చెప్పినంతవరకు అంగీక కరింపవచ్చును కాని స్రీలు రజో 
దూషితమైన శరీరము కలవారగుటచే నవ్వారికి లింగధారణము విహితము కాదు 
గదా! 

ఉతరము : స్రీలుగూడ మోక్షము బొందుటకు అధికారము క లిగియుం 
డుట యనివార్యంబగటచే నవ్వారికిని లింగధారణము తప్పనిన సరియగుచున్నది. 
ఇందువలననే ,కారణోత్తరాగమమునందు “దిశా పవ్మితాంగ త్వాల్సింగ స్పర్మో న 
దుష్యతె” “స్రీలు.శాంభవ దీక్ష(బర్మిగహింతురు కావున వారిశరీరమునకు శివలింగ 
ధారణము విహితంబే యగు” నని చెప్పంబడినందున స్రీలకు లింగధారణము 
సమంజస మగుచున్న యది, 
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ఒకవేళ వారు ఆపవి|త శరీరము కలవారని భావించి లింగధారణమును 

నిషేధించునెడ స్త్రీలు ఎల్పకాలము సంసారాంధకూపమునందే నివసింతురనునంశము 

ధృవ పడును. ఇద్ది విమర్శసహము కాదు, గారి మొదలగు ప్రీలనేకులు _బహ్మ విద్యా 

పరినిష్టగలవారని వేదము సిద్దపజచినది. 

(పశ్న : స్రీలకు ([బహ్మవిద్య యంద ధికారము చెల్లుగా త! కాని ఏరికి బహి 

శ్రింగధారణ విద్యయందు అధికారము లేదని చెప్పుట సమంజసము కాదా? 

ఉత్తరము: ఓయీ! సీవనునది మోహవిజ్బంభిత మగును. లింగావ 

.బద్ధాధికరణమునందు పాశుపత్మవతము ననుష్టించువారికే (బహ్మ విద్యయందధి 

కారము కలుగునని చెప్పంబడుటచే స్రీలకు పాకవత వత స్యరూపమగు లింగ 

ధారణము నంగిరింపవలసియుండును. ఒక వేళ పాపపత్యవతముమ నిషేధించి 

(బహ్మనిద్యాధికారమును సాధించునెడ._ ఉపనయనమునందు ఆధికారమును తీసి 

వేసి యజ్ఞమునందధికారము నపేశ్నించుటవలె పరివిసాస్పదంబగును. 

(ప్రశ్న ; తాము చెప్పినట్టు స్రీలింగధారణము నంగీకరిం చినను రజస్వలా 

సమయమున అన్నము రజోధూషితమగును కావున నివేదనీయము కాజాలదు. 

అందువలన బహిర్చింగ ధారణ మే స్రీలకు కూడదని చెప్పవలసియుండును. కాని 

స్రీలు పాసపత వతమునందు _బహ్మవిద్య యందును అధికారము కలిగియుందు 

రని మ్మృాతము నిరూపింపవలెను కాదా? 

ఉత్తరము : ఇదియు సమంజసము కాదు. స్యర్గ పాపి మూలమగు పౌండ 

రక యాగమును నలుబది దినములవరకు గావెంపవలసియుండును. ఇట్టి యాగ 

మున రజోదూషితమైన అన్నమును యజమాను(డే గాక బుత్విజులును భుజింప 

వతనను నియమము నంగీకించువారు _ మోతఫలంబగు లింగధారణమునందు రజ 

స్వల స్పృశించిన అన్నము ఆమె ధరించిన నివలింగమునకే నివేదింపంగూడదని 

చెప్పటంజూడ నట్టివారికి మోక్షమును గురించిన సందర్భమునందే గొప్పద్వెషము 

కలదని విశదపడుచుండుటచి ఇదియంతయు అసంబద్ద (పలాపముగా తోచెడిని. 

అందువలన ముముక్షువులందరిచి భస్మరు దాక్ష మహాలింగధాఠణాత్మ కం 

బగు పాథుపత్మవతము తప్పనిసరి ననుష్టింవ(దగినదని తెలియవలెను. 

సూ. ““అనావిష్కుర్వ న్నన్వయాత్” 8_4_49 



250 శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

పాశుపతము తనను మరియొక ఆ|శమముగా తెలుపకున్నను ఇందు విద్యా 

సాధనముల గు [బహ్మచర్యాదిధర్మ ములు చేరియుండుట (చేసీ అత్యాశమ మన(బజ 

గుచు స్వతంతమైన ఆ్మశమంబై పరమశివపాపికి నిదానమగుదున్న యది. 

పాశుపతము - ఉపాసన మున్నగు పరమహంసధర్మములు కొన్నియుండు 

టచే (బహ్మచర్యాశమంబును కాదు. సన్న్యాసాశ్రమమగునందుమా? అగ్ని 

హో(తాదిధర్మములు పాశపతమునందు విహితములై గానంబడుచున్నవి. పరమ. 

హంసధర్మములు కలిగియుండుట కతన గృహస్థాశ్రమంబును కాజాలదు. | గామ 

నివాసమువలన వాన్మవస్థ ఆ్యశమమునగుటకు వీలులేదు. కావుననే పాశుపతము 

స్వతం్యతమైన ఆ|శమవి శషంబని నిర్దారింప(బడినది. ఐతే ఇట్టి పాశువతము 

పూర్వోక్త రీతిని “యావచ్చరీరపాతం వా ద్వాద శాబ్ద మథాపి వా” అను [పమాణము 

ననుసరించి ఆత్యంతికమనియు సావధికమనియు రెండు తెజి(గులు. ఇందు 

ఆత్యంతిక మే అనగా _ జీవిశాంతమువరకు ఆచరింపంబడు పాళపతమే అత్యా 

(శ్రమ మనంబజగుచు అపవర్ష్గ (మోక్ష)మునకు హేతువగుననియు తదితరమైన 
సావధికము అన6గా పండె్యడువత్సరముల యవధిగల పాభవతము భోగ్యవద 
మగు ననియు వివేకము. ఇట్టు భుక్తిము కిజనకముగా ద్వివిధంబైన పాశుపతము 

శివానుగ హకరంబని శుతియే సిరూపించినది. మరియు ఇద్దానికి [పమాణకోటి 

మూర్గన్యత బాగుగా శివాగమాదులయందు | పతిపాదింపంబడినది. 

ఆ|శమవిశేషంబగు పాశుపతమును సంవరాది మహాయోగులు ఆవలంబించి 

నట్టు మహాభారతములోని ఆశ్యమేధిక పర్యమునందు గాననగును. తన అ్మగజు 

డైన బృహస్పతి బాధించుచున్నందున సంవర్తు(డు అట్టి బాధను సహింప(జాలక 

దాయభాగమునంతయు విడనాడి వనమున నివసించుచు దేహాభిమానవర్ణితుడై శివ 

ధ్యానమును చేయుచుండెను. మరియు కొంతకాలమైన పిమ్మట వారాణసియందు 

నివాసము నేర్పరచుకొని దిగువవిధము పరమేశ్వరుని గురించి శరణాగతుండ 

య్యెను, 

కో యస్య నిత్యం విదుః స్థానం - మోక్ష మధ్యాత్మచింత కాః, 

యోగిన స్త త్త్వమార్షస్థాః ఒ కైవల్యం పరమం పదమ్ ॥ 

యం విదుః సంగనిర్ముక్తాః - సామాన్యం సమదర్శినః, 

తం (పపద్వే జగద్యోని - మయోనిం నిర్గుణాత్మ కమ్ || 
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అసృజ ద్యస్తు భూతాదీన్ - సప్తలోకాన్ సనాతనాన్, 

సితః సత్యోపరి స్థాణు - స్తం (పపద్యే సనాతనమ్ ॥ 
® (థి 3 

భకానాం సులభం తం హి - దుర్లభం దూరపాతినాం, 

అదూరస్థ మజం దేవం - (పకృతేః పరత స్థితమ్ ॥ 

మనస్సులో శివుని ధ్యానించువారు బాహ్యమున శివుని పూజించు యోగు 

లును తత్వములను పరామర్శించి ఇవ్వానికంటె నతీత మైన నిత్యమగు స్థానము 

కలదనియు అట్టి పరమపదము (బవేశించుటయే మోక్ష స్యరూపంబనియు కై వల్య 

(ప్రాప్తి యనియు గురుతెజగుచున్నారు. సర్వసంగపరిత్యాగులై న మహానుభావులు 

శివుని సర్వత సమానవ్యాపకునిగా భావించుచున్నారు, 

జగత్క్మా రణు(డు అకారుణు(డు నిర్గుణస్వరూపు(డు నగు శివువి శరణు 

బొందుచున్నాను. అట్టి శివు(డే సనాతనము లైన సప లోక ములను పంచభూతములను 

సృజించి సత్యలోకము పె నుండువాడు. భక్తులకు సులభు(డు సమీపమందుండు. 

వాడు తదితరులకు దుర్హభుండును పకృతిని మించియుండువాడు నగు శివుని 

ధ్యానించుచున్నాను” ఇవ్విధము సంవరుండు శివు నాశ్రయించి మరుత్తునకు నివ 

సో తమునంధు శీవునికిగల ఆద్యస్థానమే పరమపద మన(బజిగి మోక్షస్థానమగునని 

యువదేశించెను. 

ఇత్యాది సందర్భమును పరినీలించినచో సంవర్తుడు మున్నగువారు పాశు. 

పత్మాశములనియు శ్వేతాచార్యుండు మొదలుకొని లకులీశుని వరకు గల నూట 

వం|డెండుగురు మహానుభావులు శివయోగము ననుష్టించినవారనియు విశద 
మగును కావుననే పాశుపతము ఉతమోత్తమంబైన మోక్షసాధన మగుననుటలో 
సందియ మిసుమంతయు గానరాదు. 

ఐహికాధికరణము 

సూ. “ఐహిక మ్మపస్తుత వతిబంధే తద్దర్శనాత్ ఏ_4_50' 

సూ|తార్థము - 

“ఉపాసనాఫలమగు ముకి - కాస్త్రమునందు పశంసింప(బడిన ప్రబల 
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కర్మాంతరరూప _పారబ్దము(దగు (పతిబంధము లేనియెడల _ ఈ జన్మ చివరిదశ 

యందే సంభవించును. ఇట్లు (శుతులయందు గాననగును ” 

ఈ వరకు చెప్ప(బడిన [కమముగా శివోపాసననయ౦0దు నిష్ట గలవారికి 

ము కిఫలము ఈ జన్మ యందే సంభవించునా ? లేక జన్మాంతరమునందా ? అని 

సంశయుము. 

(పళ్న : పురుషుండు శాంభవదిక్షితు(డై ఈ జన్మయందే ముక్తుడనగుదు 

నని మనసునందిడుకొని శివోపాసనమునందు (పవర్తించును కాని జన్మాంతరము 

నందు ముక్తుడ నగుదునని (పవ ర్రింపడు గదా! లోకములో _పయోజనము సిద్ధిం 

చుటకు ఆలస్యము నెట్టివాడును కోరడు కావున ము క్రిఫలము అనునది యున్న చో 

ఈ జన్మయందే సిద్ధింపవలెను. కానిచో ఎప్పుడును ము క్రిఫలము చేకూరదని 

చెప్పవలెను గదా? 

ఉతరము : (ప్రబల మెన కర్మాంతర |పతిబంధము లేనియెడల శివోపాసన 

ఫలమగు మోషము (శివసాయుజ్యము) ఇహ జన్మ మునందే సంభవించును. ఒకవేళ 

[ప్రబల కర్మాంతర |పతిబంధ రూపమైన (పారబ్దము శేషించునెడ అద్దాని ఫల 

మును జన్మాంతరమునందు అనుభవించి శివోపాసకు(డు ముక్తుండగును. 

సుకృత ఫలమగు అభుుద యము ఇహ జన్మ కృత పుణ్యకర్మ యనంతరమే 

సంభవించునను నియమము లేదనియు |పతిబంధకముండుతణి జన్మాంతరమున 

ఐహిక సుకృతఫలము చేకూరుననియు కర్మకాండ యందు |వతిపాదింప(బడి 

నట్టు పె విషయమును |గహింపనగును, 

వామదేపుడు మున్నగువారు పూర్వజన్మకృత |శవణాది బలమున గర్భస్టు 

లయ్యే జ్ఞానవంతులై నట్టు వైదిక వాజ్మయము చాటుచున్నయది. ఇందువలన తేట 

పడినదేమన(గా ? ము కిఫలము ఈ జన్మ యందే (పతిబంధము లేనిచో కలుగు 

ననియు పతిబంధమున్న చో జన్మాంతర మునందు సంభ వించుననియు సిద్ధాం 

తము. 

ము క్ ఫలాధికరణము 

సూ. “వీవం ము క్రిఫలానియమ స్తదవసావధృతే 
ఆ ఆ థి 

స్తదవస్తావధృతేః'' 8_4_51 



ము కిఫలాధికరణము 2లికి 

కేవలకర్మము(దగు ఫల మైన అభ్యుద యము వలె ము క్రిఫలము గూడ బల 

వంతమైన కర్మాంతర మన(దగు ప్రతిబంధము లేనియెడల సిద్దించునని నిరూపింపఈ 

బడినది. ఐతే కర్మఫలము ఎట్టు అవధి కలదో జ్ఞానఫల ౦బు నే ఒకానొక కాల. 

వ్యవధి కలిగియుండునను నియమము పొసగునా ? లేదా? అని సంశయము 

(ప్రశ్న ; కర్మఫలమువలె ము క్రిఫలంబును సమయాతిశయము కలిగినదని. 

చెప్పవలెను. ఎట్లనగా? “జ్యోతిష్లో మేన స్వర్గకామో యజేత” “స్వర్హసుఖమును 
య (శ) a) (3) 

కోరువాడు జ్యోతిష్టోమయా గ మును చేయవలెను** “వాజపేయేన స్వారాజ్యకా మో 

యవేత” “స్వర్గమున ఉన్నత స్థానము న 'పేక్షించువాడు వాజపేయమను యజ్ఞ 

మును ఆచరింపవలెను” ఇత్యాది (శుతివాక్యములు కర్మఫలము ఒకానొక సమయ. 

విశేషము అవధిగా కలదని బోధించుచున్నవి. అటులే ఉపాసనరూపమైన జ్ఞాన. 

ము(దగు ఫలంబును సావధిక మైనదని చెవుట సమంజసము కాదా? 

ఉత్తరము : కర్మఫలమునకు వలె జ్ఞానరూప మైన ఉపాసన(దగు ఫలము. 

ఒకానొక కాలవ్యవధి కలిగియుండునను నియమము లేదు. ఉపాసనకు | బహ్మ 

స్వరూపమును పొందు దశయే ఫలముగా నిర్ణయింపంబడినది. ఉపాసకులందరికి ని 

(బహ్మస్వరూపము ఒక్కటియే యగుట(జేసి యపాసనఫలమున హెచ్చుతగ్గులను. 

భావింప వలనుపడదు, 

“ఉపాసనలో నుండు తారతమ్యము(బట్టి తత్సలంబగు ముక్రిలో హెచ్చు; 
తగ్గులుండు' నని చెప్పంగూడదు. ఉపాసనలకన్నిటికిని ము క్రిఫలము దక్క 

మరియొక ఫలము సంభవింపదు. (బహ్మము ఒక్క-టియే యగుటకతన (బహ్మ 

పాపి రూపమైన ము క్రిఫలంబు నొక్క_టియే యగును గావున మోక్షఫలములో 

వైషమ్యము లేదని సిద్దాంతము 

దప్పిగొని దూరమునుండి కాని సమీపమునుండి కాని తటాకము(జెంది 
మంచినీరు [తాగువారికి సమానముగానె సంతృప్తి కలుగుచున్నట్టు లోకమున 

గాంచుచున్నవారము. మతియు మేధాబలమున.గాని బుద్ధిమాంద్యమున(గాని. 

వేదము నభ్యసించువారికి వేదాక్షరావా ప్రియను ఫలమొక్క_టియే యుచున్నది. 

గదా! 

అ్రై ఉపాసనలకు | బహ్మ (శివ) (ప్రాప్తి యొక్కటియే ఫలంబై నిరతి. 

శయంబగునని సారాంశము. 
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ఇయ్యది 

శ్రీ నిలకంఠ శివాచార్య విరచిత మైన 
(బహ్మ మీమాంసా సూత భాష్యము నందు 

మూడవ యధ్యాయము(దగు నాలుగవ పాదము 

శ్రీ కంఠమణి (పభా మయూఖ మను శాంకరీయ ఆం ధానువాదముతో 

ముగిసీనడి. 

పుస్తక పరిచయ శీరిక_ ఆంధ వభ, 4 అక్టోబర్, 1970, ఆదివారము. 

శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

అనువాదము, |పకాశనము 

ఆచార్య శివ శ్రీ నిర్మల శంకరశాస్త్రి ఆరాధ్యులు 

184/ఎ, సర్వమంగళా సదనము, నెహూనగర్, 

సీకిందాబాద్, 500 026, (ఆం. (ప 

అనువాదకులు బహు గంధ రచనలో సిద్ధహస్తులు. శ్రీ నీలకంఠాచార్యులు 

వేదవ్యాసకృత బ్రహ్మ సూ(తముల పై రచించిన సంస్కృత భాష్యమునకు ఇది 

ఆం ధీకరణము. లోగడ ఈ [గంధం [పథమభాగమును ఆంధ పభలో ౨60.2.67 

సమీక్షించిలిమి . శైవ సిద్దాంతానుగుణంగా వ్యాసస్నూతాలను అవగాహన చేసికోవలె 

ననువారికి ఈ తెలుగు అనువాదము చాల సుగమముగ నున్నది. 

దీనిని చదివితే ఇందు పతిపాద్యమగు వస్తువు శివుడని తేటపడును. 

శాంకరమతం మాతం భక్తి భూమికలో ఈ శివాదై (తమును సమర్థించినట్టు 

ఫ్రీ మదప్పయ దీశ్ని తేందుల శివార్శ మణి దీపికయందు విదిత మగును, 



శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః; 

శ్రీ మేధా దత్న్షీణామూ ర్రయే నమః 

శారీరక ద్రహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము 

చతుర్ణాధ్యాయము 
థి 

(పథ మపాదము 

ఆం|ధీకరణము 

ఆవృ త్యధికరణము 

నూ. “ఆవృత్తి రసకృ దుపదేశాత్” 4-1-1 

తృతీయాధ్యాయమునందు ఉపాసకుని లవణము, ఉసాస్య స్యరూపంబు, 

ఉపాసనభేదములు, ఆ(శమ ధర్మాదులున్ను విచారింప(బడినవి. ఈ చతుర్గాధ్యా 

యమునందైతేనో మొదటిపాదమున ఉపాసనావిధానము, రండవ పాదమున 

ఉపాసకుడగు జీవుని ఉఊత్కాంతిదశయు, మూడవపాదమున ఆర్చిరాదిమార్గము, 
నాలుగవపాదమున [బహ్మమును పొందినవాని అవస్థయు నిరూపింప(బడు 

చున్నవి. 

ఇందు (ప్రథమా ధికరణమున “(బహ్మవిదాప్నోతి పరమ్” “జ్ఞాత్వా శివం 
శాంతి మత్యంత మేతి” ఇత్యాది (కుతి వాక్యములయందు మోక్షసాధనముగా చెప్ప 

బడిన జ్ఞానము (ఊపానన ) ఒకేసారి అనుష్టింప(దగినదా ? లేక పునః పునః 

అవ ర్రింప(దగినదా ? అని సందెహింప(బడుచున్నది. 

_పళ్న ౩; ఉపాసనము ఒకేసారి అనుష్టింప(దగినది, ఎందుకన(గా? “సక్స 

తాతే కృతః కాస్తా9ర్థః' సదనుష్టానము ఒక్క మారు చేయ(బడునెడ శాస్త్ర 

ముచే నుపదేశింపంబడిస యంశము _ పూర్తిగా ఆచ రింపబడినదగును”' అను 
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న్యాయము ననుసరించి పయాజాదులవలె [బప హో్మ్కోపాస నము నొక్కసారి గావిం 

చినను జ్ఞానఫలము సిద్ధించునని చెప్పుట సమంజసము కాదా? 

ఉతరము . “బహ్మవిదాప్నోతి పరమ్” ఇత్యాది వాక్యముల యందు. 

మోక సాధనముగా చెప్పబడిన వేదన (ఉపాసనుము అనేక పర్యాయములు 

అనుష్టింప(దగినదియేను; 

వేదనము ఉపాసనము ఈ రెండు శబ్దములు ఏకార్లకములే యని దిగువ 

సందర్భము తెలుపుచున్నయది “మనో (బహ్మేత్కుపాసీత _ భాతి చ తపతి చ 
కీర్యా యశసా |బహ్మ వర్చసేన, య ఏవం వేద, యత్సవేద, స మయైత దు కః” 

“అను మ ఏతాం భగనో దేవతాం కాది ! యాం దేవతా ముపా సే” “శుద్దమెన 

మనస్సును [బహ్మముగా భాపింపవలెను. ఇట్లు ఉపాసించువాడు కీ ర్రిచేతను 

యశస్సుతోడను (బహ్మవర్చస్సు తోడను బాగుగా (పకాళశించును. ఇటి ఉపాస 
రు 

కుడే నాచేత నిర్వచింప: బడినవాడు. ” 

“పూజ్యుడా ! ఏ దేవత నుపాసించుచున్నావో ఆ దేవతను గురించియే నాకు. 

బోధించుము 1” 

ఇత్యాది శ్రతులయందు ఉప్మకమ ఉపసంహారములలో వేదన ఉషా 

సనములను నిరూపించుట(జేసి మాక సాధనమగు వేదనము _ ఉపాననరూపం: 

బగునని బోధపడుచున్నయది. 

ఉపాసనమన(గా ? ఏకాగ మైన మనస్సున (బహ్మమును స్మరించుట(దగు 

పరంపర యగును. 

(పయాజాదులు -_ ఆదృష్టఫలము కలవగుటచే ఒక్క పర్యాయము 
మ్మాతము అనుష్టింప(ద గినవి, అట్టుగాక వేదన (ఉపాసన) ఫలము [బహ్మసాక్షా 
త్కారముగా |పత్యక్ష అనుభూత మగునని తెలియుచున్నందున ఫలోదయమగు 
వరకు _బహ్మోపాసనము చేయ(దగినదియే యని సిద్దాంతము. 

(బహ్మ్మపాప్రి సాధనమగు ఉపాసనము (వేదనము. ధ్యానము) ఆసకృత్ 
అనేక పర్యాయములు, అవృత్తిః = ఆవ ర్రింపంబడుటయే కాస్తా9ర్టమగును, ఇ 

ధ్యాన పూజనాది వేదనము-. ఆ జన్మాంతము అనుష్టింప(దగినదని శాస్త్రము న 

ఉవదేశింపంబడినదని నూతార్భము. 

ఇటు 
౧ 

ందు 
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నూ. “లింగాచ్చ” &_1_2 

ఇవ్విష యమున శుత్యనుకూల మగు లింగము అన(గా స్మృతి పమాణం 

బును కలదు. 

డో కేత జ స్యెశ్వరజ్లానా య ద్విశుదిః పరమా మతా । 
ర లా జః ది 

మహాపాతక యుకో వా - యుకో వా ప్యుపపాతకైః [1 

(పవిశ్య రజనీపాదం - (బహ్మధ్యానం సమభ్య'సేత్ | 

ఆధ్యాత్మి కాన్ యోగా ననుతి'షక్ ॥ 

రుక్మాభం స్వప్నథీ గమ్యం - విద్యాత్తు పురుషం పరమ్ ॥ 

టీవాత్మ- పర మేశ్వరుని తెలిసికొనుట వలన అత్యంత నిర్మలు(డగును, 

ఎట్టన(గా ? గొప్ప పాతక ములను చేసినవా డైనను ఉపపాతకముల నాచరించిన 

వాడైనను ఒక యామము వరకు శివధ్యానమును గావింపవ లెను. 

అన(గా ధ్యానమును తదంగములైన మానసిక ఉపచార సమర్పణాదులను 

చేయవలెను. ఇట్లు ధ్యానించుతటి బంగారుకాంతి గల పరమపురుషుడు సాక్షాత్క 

రించును. ఇదియే సకల పాపములకు ప్రాయశ్చిత్త మన(బజగుచున్న యది. 

ఇందువలన ద్రహ్మోపాసనము మరల మరల ఆవ ర్లింవ(దగినదియే అని 

విశద మైనది. 

ఆత్మత్వోపాసనాధికరణము 

సూ, “ఆత్మేతి తూపగచ్చంతి (గాహయంతి చ” 4-1-8 

బ్రహ్మో పాసనము పునః పునః గావింప(దగినదని వూర్యాధికరణము నందు 

బాగుగా నిరూపింప(బడినది. ఐతే పరమేశ్వరుని స్వాత్మగా భావింపవలెనా ? లేక 

తనకంటె వేరుగా నుపాసింపవలెనా ? అని సందేహము. 

(పళ్న : “విళ్వాధికో రుదో మహర్షిః” “సర్వజ్ఞుడెన శివుడు విశ్వము 

(చరాచరము)నకన్న మించినవాడు” “అధికం తు భేదనిర్జేశాత్” శివ జీవులకు 

భేదము శాస్త్రములయందు ని రైేశింపంబడుటచె జీవునికన్న శివుడధికుడ గువాడు” 

17) 
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ఇత్యాది (శుతి స్తూతములు - పత్యగాత్మయగు బీవాత్మకం టె పతియగు పర 

మాత్మ భిన్నుండగునని విశదపజచుచున్నందునను జీవునికి సర్వజ్ఞత్వాది సంపన్న 

మగు |బహ్మభావము పొసగనందునను జీవుడు శివుని తనకంటె వేరువానిగా 

నుపాసించుట యు కము కాదా? 

ఉత్తరము : శివాఖ్యమైన పర|బహ్మము. జీవునికన్న నధిక మెనను ఉపా 

సకుడు “అహం [| బహ్మాస్మి” “నేను బ్రహ్మమును! అను భావనతో (బహ్మము 

నుపాసింపవలెను. ఎందువలన సన(గా ? పూర్వికులైన ఉపాసకులందరును “నీవే 
నేనగుదును. ఓ భగవానుడా ? నేను నీలోనివాడను" ఇట్టు తాను బ్రహ్మమే యని 

భావించిరి. పరమాత్మ _ ఉపాసించువానికన్న వేరైనను “శివో౭.హం” భావనతో 

తన్ను పాసించువారిని స్వస్వరూపము నొసగుట ద్వారా అను[గహించును. అట్టి 

అను[గహ పాతులైన ఆచార మహాపురుషులు శిష్యులకు “త త్వమని” ఇత్యాది 

వాక్యములతో “నీలో పరమాత్మ అంత్యరామిగా నుండువాడని” బోధించుచున్న 

వారు. ముక్తి యనగా ? అవధి లెనట్టి పరమానందము(దగు నిష్కళంక మైన 

శివత్వమును పొందుట యగును, జీవాత్మకు పపత్యము తొలగనిది శివత్వము 
(పా ప్రింపదు గదా! వశుత్వము తొలగవలెనంటే శివోపాసన. జేయవలసి 

యుండును. కావున ఎల్పకాలము (ఉపాసన కాలముల యందు) శివోహమను భావ 

న(దగు (ప్రవాహముతో పాశము ఛేదింపంబడుట.జేసి పశుభావమును పోగొట్టు 

కొనిన ఉపాసకుడు శివుడే యగుచున్న వాడు. శివత్వమనంగా ? ఎట్టి దోషముల 
దగు కళంకముల శంకయు బొత్తుగా లేనిదై అత్యంతో త్మృష్షకుగు మంగ శగుణ 

జాతము గలిగియుండుట యగును, పర|బహ్మంబు నట్టిదే యగును. ఇట్టి శివత్య 

ముగల పరమాత్మను భావించుటచే నుపాసకు(డు శివత్వము గలవాడగునని 

చెప్పుటలో వింత యేమియు లేదు. కావుననే శివేతర త త్యములు ముముక్షుధ్యెయ 

ములు కావని “శివ ఏకో ధ్యేయః శివంకరః స ర్యమన్య త్పురిత్యజ్య” ఇత్యాది 

[శుతులు నొక్కి వక్యాణించుచున్నవి. 

ద్రాహ్మణాది దేహాభిమానము గల పపభావమును విడనాడిన వానికి. నిరతి 

శయమైన స్యరూపానందమునకు సాక్షియు స్వ్యపకాశుండు నగు శివునిజెంది 

యుండు పరాహంభావమును ఫొందియుండుట- ము కియని (శుతులన్నియు అభి 

[ప్రాయపడినవి ఉపాసకుండు తా _బహ్మము నను (బహ్మభావనతో శివు నుపాసించు 
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నెడ మోక్షము కరతలామలకంబగునది. అట్టు కానిచో సంసారము ఎన్నటికిని 

తొలగనిదగును,. 

కీటము- తన కీటత్యమును తొలగించుకొని [(భమరత్వమును పొందుటకు 

నిరంతర  [భమరాహంభాపన ఉ పయోగించునట్టు పశువగు జీవుడు నిరంతర 

శివాహంభావనచే పశుత్వమును విడనాడి సమస్త దోషములు బొత్తుగా లేనట్టి 

సకలకల్యాణ గుణముల యావిర్భావ మన(దగు శివత్యమును పొందునని “దేవో 

భూత్వా దేవ మ ప్వ్యేతి” అను (శుతివాక్యము ఉద్దోషించుచున్నయది. 

శుద్దాద్వెతులైతేనో ఇట జీవేశ్వర్రైక్యమును (పతిపాదింతురు. ఆది సరి కాదు. 

బీవేశ్వరులకు విరుద్రధర్శ సంయోగమున(జేసి యవ్వారి ఐక్యము పొనగ(జాలదు. 

మజియు పరమాత్మయే జీవుడనునెడ పరమేశ్వరుని అ స్తిత్వము కొట్టుపడును. 
జీవుడే ఈశ్వరుండ నునెడ ళాస్త్రము చేయు నుపదేశమునకు ప్యాతుండు లేకుండును. 

కావుననే వస్తుతః జీవేశ్వరులకు భేదంబనియు “అధికం తు భేదనిర్ధెకాత్” ఇత్యాది 

సూత్ర భాష్యమున జీవేశ్యరాభేదము నిరాకరింప(బడినదనియు సారాంశము- 

(పతీకాధికరణము 

విశేషమును చెప్పుచున్న వారు. 

నూ. “న (పతీకే నహి న” 4.1.4 

“మనో (బహ్మేత్యుపాసీత” ఇత్యాది (శుతులవలన మనస్సు మొదలగువాని 

యందు (బహ్మమును భావింపవలెనని విదిత మగుచున్నది. 

అవ్యాని(గూడ తానుగా నుపాసింపవలెనా ?* లేక వేరుగానా? ఆని సంశ 

యము పొడముచున్నది. 

(పశ్న : “మనో (బహ్మేత్యుపాసీత” “అదిత్యో [బహ్మేత్యుపాసీత” 

“మనస్సు |బహ్మంబని యుపాసింప వలెను” “సూర్యుండు _బహ్మంబని యుపా 

సింపవలెను” ఇత్యాది వాక్యములతో ఏర్పడుచున్న  _పతీకోపాసనములయందు 

(బ్రహ్మభావనతో సంస్కరింప(బడిన మనస్సు మున్నగునవి ఉపాస్యములుగా కను 
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పడుచున్నవి. మజియు నుపాసకు(డు (పతీకమును (బహ్మముగా భావింపవలసి, 

యండును కావున మనః పభృతికము నహంభావనతో నుపాసించుటలో విరోధ 

మెట్టిది 7 

ఉత్తరము : పతీకములయందు ఆత్మ|గహణము అన(గా మన ఆది (పతీ 

కము తానని భావించుట కూడదు. మరియు |పతీకములయందు |బహ్మమును 

సాశుత్తుగా నుపాసింపగూడదు. కాని |బహ్మ దృష్టితో శుద్ధ మనస్సు మున్నగునవి 

భావింప(దగినవి. ఎందుకన(గా? మనస్సు మున్నగువానితో కూడి యుండు 

(బ్రహ్మమే వస్తుతః ఉపాస్యంబగును. ఐనను మనః (ప్రభృతులు |బహ్మము(దగు 

గుణములు కాకుండుటను వికారములగుట(జేసియు మన ఆది విశిష్టమగు (బహ్మము. 

నందు ఆత్మ్రగహణము సరిపడకుండును. ఐతే సత్య సంకల్నత్యాది విశిష్టమగు 

(బ్రహ్మమునందు మాతము ఆత్మ్రగహణము అన(గా “శివోఒహం” భావన. 

విపితమగుచున్నది. ఒకవేళ అట్టు కాదనినచో మన; (పభృతికములు |బహ్మ 

వికారములు కావున నవ్వానియందు చేయంబడు ఆత్మభాపనయందు ఆత్మ అనగా 

తనలో నుండు పరమాత్మ. వికారాస్పదు(డు కావలసివచ్చును. 

ఇందువలన తేటపడినదేమన(గా ? (బహ్మో పాసకులు మనః | పభృతికము 

లను (బహ్మదృష్టితో భావింపవలెను కాని అయ్యవియే తానని భావింప కూడదనియు 

అవ్వానియందు పర మేళ్వరుని సాక్షాత్ ఉపాసింపకూడదనియు వివేకము. 

(ద్రహ్మదృష్ట్యధికరణము 

సూ, “బహ్మ దృష్టి రుత్క_ర్లాత్” 4-1-5 

(పతీకోపాసనమున మనస్సు ఆదిత్యుడు మున్నగు |పతీకములయందు 

(బహ్మదృ్భృష్టి నుపాసకు(డు చేయవలినా ? లేక [బ్రహ్మమునందు (పతీక భావనయా? 

అని సందేహము. 

(ప్రశ్న : [(బహ్మమునందు మనః పేభృతికములను భావించుచు (బహ్మము 

నుపాసించుట విహితమని తోచెడిని. ఇట్టు చేయబడు ఉపాసనమే ఫలము నొస 
గును గదా! 

ఉతరము ; “విశ్వాధికో రుుదో మహర్థిః” ఇత్యాది (ప్రమాణములు 
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[బ్రహ్మము సర్వోత్కృష్టమని తెలుపుచున్నందున నికృష్ణములైన మనః (పభృతిక 
ములయందు ఉత్కృష్ట మైన దహ్మ మును భావించుట యు క్రంబగును. తక్కువ 
వారైన భృత్యాదులయందు ఎగ్కువవారైన |పభువుల భావనతో పభువులను వలె 
భృత్యాదులను సేవించుట లోకమున గానంబడుచున్నది కాని రాజుగారి యందు 
భృత్యదృష్టి గలవారై రాజుగారి నుపాసించుట లోకవిరుద్దంబగును, ఎద్ది గ్రోష్ష 
మైనదో అద్దానినే అందరు నమస్క-రింతురు గదా |! ఇట్టి విధానమే మిక్కిలి సమం 
జసం బైనది. కావున పర్మబహ్మము సర్వోత్కృషమెనద గుట(జేసి సర్వనమస్తార 
విషయంబగుచున్నది. 

“బుతం సత్యం” అను మంతమునందు చెప్పంబడిన విశేషణములతోకూడిన 

పరమాత్మ “విశ్వరూపాయ తస్మా ఏవ నమః” అనుచో చెప్పంబడినట్టు సర్వనమ 
సార విషయంబగుచున్న వాడు. ఇతరు లెవ్యరికిని సర్యనమస్కా-రము చెంద. 
జాలదు. 

మజియు వరబహ్మము సర్వోత్కృష్షము కావుననే నమస్కారవిషయ 

మగుట లక్షణముగా కలదని తె తిరీయము చాటుచున్న యది. 

“యస్మై నమ స్తచ్చిరో మూర్భానం [బహ్క్మోతరాహను ర్యజ్ఞోఒధరా, విష్ణు 
ర్హృ్రదయం, నంవత్సరః _పజననమ్ి' ఇత్యాది సందర్భమున సర్వోత్కమ్లడైన 

శివుని హృదయాది స్యరూపులగు విష్ట్వాదులనుండి వేరుగాను (పధానమగు శిరస్సు 

రూపముగాను “య స్మె నమ సచ్చిరః” నమస్కార విషయము లక్షణముగా గల 

వానిగాను విశదీకరి ంవ(బడినది., 

చివరన “త్యం భూతానా మధివతి రసి, త్యం భూతానాం (హ్హైఒసి" అను 

వాక్యముతో పరమేశ్వరు. డే సర్వభూతాధిపతి యనియు సర్వ శేవ్దుండనియు “నమస్తే 
నమః సర్వం తే నమః” అనుచో [పాణులందరికంటె నుత్కృష్టుండగుకతన సకల 
నమస్కార పర్యవసాన భూమి యగుననియు వక్కా ణింప( బడినది. 

“నమస్తే రద మన్యవే” ఇత్యాది సర్వత- శివు(డు సర్వోత్కృష్టుండు 

కావుననే మాటిమాటికి శివునకు నమస్కారము |పతిపా దింప(బడుచున్న ది, 

లోకమునందును శ్రీమంతము పాండిత్యము మున్నగు విశేషములు గల 

వారిని ఎక్కువగా నమస్కరింతురు గదా! 
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ఇట్టు సర్వనమసా్క్కా_ర విషయ మగుటేసి సర్య్వశేష్టంబును ఉమాసహి 

తంబును విరూపాకంబును ఈశ్వర శబ్దెక విషయభూతంబు నగు పరబహ్మము. 

సర్వత వ్యాపించువాడ గుట (జేసి మన ఆదిత్యాది పతీకములన్ని యు నుపా 

స్యంబులగుచున్న వి. 

ఇందువలననే “శ్వభ్యః శ్యపతిభ్యశ్చవో నమః” ఇత్యాది వాక్యములయందు 

మిక్కి లినికృషములెన శునక చండాలాదులంగూర్నియు సరోోత్సషమగు, బహ్మ ము 
లి కు సెం వళల్వి టు 

దగు వ్యాపించు దృష్టితోడనే శుతి_ నమస్కారము నుపయోగించుచున్నది. కావున 

(శేష్టవస్తు సం బంధ మున(జేసి కనిష్టవస్తువులయందు ఉపచారము గానంబడుటచే 

విశ్వాధిక బహ్మదృష్షితో మనః[పభృతికముల నుపాసించుట యక, తమంబగునని 

గహోంపవలెమ, 

ఆదిత్యాదిమత్యక రణము 

సూ, “ఆదిత్యాదిమతయ శ్చాంగ ఉపపతే,” 4_1-6 

(బహ్మము సర్వోత్కృష్టమగుట చే ఆదిత్యాదులయందు _బహ్మదృష్టి నుపా 

సించుట తగునని పూర్వాధికరణమునందు చెప్పంబడినది, 

ఐతే “య వఏవాసౌ తపతి తదుద్గీభముపాసీత” “ప్రకాశించుచున్న సూర్యు 
నుద్దీథముగా నుపాసింపవలెను. ఇత్యాదులైన కర్మాంగోపాసనల సందర్భమున 

ఆదిత్యాదులయందు ఉద్గీథాదిదృష్టి విపితమా? లేక ఉద్దీభాదులయందు ఆదిత్యాది 

దృష్టియా? అని సంశయము కలుగుచున్నది. 

_వశ్న: ఉద్గీఠము మున్నగునవి సూర్యుడు మొదలగునవియు కర్మాంగము. 
లగుటలో (బహ్మరూపములగుటయందు సమానములగుటచే ఒకానొక నియమము. 

లేదు కావున రెండువిధముల నుద్దీథాద్యుపాసనమును చేయవచ్చును గదా? 

ఉత్తరము : ఆదిత్యుడు మున్నగువారు కర్మలయందు ఆరాధింప(బడు. 

వారగుట( జేసి (శష్టులగుదురు కావున కర్మాంగములైన ఉద్గీథాదులయందు ఆది 

త్యాదులను భావించుట సమంజసంబగును.. ఎందుకన(గా? ఆదిత్యాది దృష్టిచే 
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సంస్క రింప(బడిన ఉద్దీథాది సుకృతము (కర్మ వలన ఫలాతిశయము సంభ 
వించును. 

స్వయముగా వీర్యవ౦త మగు కర్మను గావించునపుడు ఉపాసనరూపమెన 

విద్య ననుసంధించునెడల అట్టికర్మము ఏీర్యవత్తరంబగునని దిగువ శుతివాక్యము 

వివరించినది. 

“యదేవ విద్యయా కరోతి తదేవ ఎర్యవత రం భవతి” | శుతి. 

ఇట్లు సూర్యాదులు ఉద్గథాదులును (బహ్మాత్మకములైనను ఉద్గిథాద్శికి యలు 

(పేరేపింప(బడుచు చేయ(బడుచున్నందున ఫలసాధనములగుచున్నవి. తద్భిన్న 
స్వభావము గల ఆదిత్యాదులు ఉద్దిథాదులవలె ఫలసాధ నములు కానట్టివి. 

ఇందువలన ఉద్దీథాదులగు కర్మాంగములయందు సూర్యాది భావనయే 

విహితంబగునని విదిత మైనది. 

ఆపీనాధికరణము 

సూ. “ఆసీనః సంభవాత్” &-1_7 

ఉపానన(దగు [ప్రబంధము బాగుగా చెప్పంబడినది, ఐతే ఇట ఉపాసనలో 

ఆసననియమము కలదా? లేదా? అని సందెహింపంబడుచున్న ది. 

(పళ్మ : “ఆసీన ఉపాసీత” “కూర్చుండియే [బహ్మము నుపాసింపవలె” 
నను నియమము వినంబడకుండుటచేతను ఉపాసనము మానసవ్యాపార రూప 

మగు(టజేసీ సమససమయములయందు సంభవించునదగుటవలనను ఉపాసకునకు 

ఆసననియమము లేదనియే చెప్పవలెను కాదా? 

“వివక దేశే తు సుఖాసనస్థః _ శుచిః సమ।గీవశిర ఃశరీరః, 

అత్యాశ మస్థః సకలేందియాణి-నిరుధ్య భక్త్యా స్వగురుం (పణమ్య॥ 

హృత్ పుండరీకం విరజం విశుద్దం-విచింత్య మధ్యే విశదం విళోకం, 

అనంత మవ్యక్త మంచిత్యరూపం - శివం |పశాంత 

మమృతం |బహ్మయోనిమ్! 
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తథా౬౬దిమధ్యాంత విహీన మేకం - విభుం చిదానంద 

మరూప మద్భుతం, 

ఉమాసహాయం పర మేశ్యరం పభుం _ తిలోచనం నీలకంఠం 

వశాంతమ్ I) 

ధ్యాత్యా ముని గ్లచ్చతి భూతయోనిం _ సమస్త సాక్షిం 

తమసః పరస్తాత్ ॥ 

“ఏకాంతస్టలమున సుఖముగా కూర్చుండవలెను. స్నానాదులచే పరి 

శ్ముభుడై కంఠము శిరస్సు అనునవి సమానముగా నుండునట్లు శరీరమును కుదుట 

పఅచుకొనవ లెను. ఆత్యాశమ మన(బజగు పాళు పతదీక్షంబడసి కర్మజ్ఞానేర్యదియ 

ముల నన్నిటిని నిరోధించి తన దీక్షాగురువునకు భకితో (మొక్కు-లిడ వ లెను. 

ఇట్టి విశేషములు గలవాడే కమలమువంటి తన హృదయమును రాగద్వేషాది 

మాలిన్యములేనిదానిగాను ఎట్టి వికారములు లేనిదానిగాను శోధించి అందు శివుని 

దిగువవిధము ధ్యానింపవలెను .” 

“అనంతుడనియు అవ్యక్తుండనియు చింతింపరాని స్వరూపము గలవాడ 

నియ |పశాంతు(డనియు అనాదిముక్ష్తుండ నియు వేదమునకు | పకృతికిని కారణు( 

డనియు, ఆదిమధ్యాంతర హితు(డనియు, ఏకైక స్యరూపుడనియు, సర్వవ్యాపకు(డ 

నియు, చిదానందమయు (డనియు, రూపములేనివాడ నియు, ఆశ్చర్యకరు(డనియు, 

పార్వతీపతియనియు, గొప్ప పభువనియు, తినే తుంచనియు, నీలకంఠుండనియు 

శుద్రసత్వగుణ సంవన్ను(డనియు, సమస్త ప్రాణులకు తం్యడియనియు, జీవులంద 

రిని పేరేపించువాడనియు, మూల పకృతి యన(బడు తమస్సు నతి కమి౦చినవాడ 

నియ ధ్యానించునెడల దేహాంతమునందు శిపసాయుజ్యమును సొౌందువాడ గును” 

శ సూ. “ధ్యానాచ్చ” 4_1-§8 

“ధ్యాత్వా ముని ర్లచ్చతి భూత యోనిమ్” “కారణం తు ధ్యేయః సరై శ్వర 

సంపన్నః స రేశ్వరః శంభు రాకాశమద్యే” “ధ్యాన నిర్మథనా దేవ” ఇత్యాది _శుతి 

వాక్యములు సంసారపాశవిచ్చేదమునకు కారణమగు ఉపాసనము ధ్యానరూవ మైన 

దని వక్కాణించుచున్నఏి. ధ్యానమనంగా “ధ్యాయతి ఒకో ధ్యాయతి (పోషితం 

బంధుః” ఇత్యాతి |శుతివాక్యములయందు శరీరావయవములద (గు చెష్టితములను 
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విరమించి ఒకానొక దానియందు మాత్రము తమ చూపు నెలకొలిపి ఒకే విషయము 

నందు చిత్తమును స్థిరపరచుట యని తెలియనగును, 

మతియు భిన్న జ్ఞానములకు తాఏీయనట్టిదియు తెలధారవలె ఎడతెగని 

తలచుటందగు పరంపరయే ధ్యాన మన(బడును. ఇట్టి ధ్యానమునందు ఏకాగ 

చితము తప్పనిసరిగా ఏర్పడును. కావున ధ్యానము సిద్ధించుట కై ఆసననియమము 

అనివార్యంబగుచున్న యది. 

ఇట్టి ఆసనని యమమునందు అనారోగ్యము ముసలితనము మున్నగువాని 

వలన సామర్థ్యము లేనివారు - ఉపవిష్టస్థలమున గోడ మొదలువాని నానుకొని 
థి 

ఆసననియమమును సాగింపవచ్చునని వివేకము. 

సూ. “అచలత్యం చా పేక్య” 4_1-9 

పృథివిమున్న గువాని అచలత్వమును పురస్కరించుకొని “ధ్యాయతీవ 

పృథివీ, ధ్యాయతీవాంతరిక్షమ్” ఇత్యాది (పయోగములను శతి నిరూపించినది. 
కావున ఆసీనుడయ్యే శివు నుపాసింపవలెననియు పృథివ్యాధులవలె స్థిరముగా 
కూర్చున్న వాని కే ధ్యానపరంపర సిద్ధించుననియు తెలియుచున్నది. 

సూ. “న్మరంతి చ” 4-1-10 

ఖో శుచౌ దేశే (పతిష్టాహ్య _ స్థిర మాసన మాత్మనః, 
నాత్యుచ్చితం నాతినిచం - చేలాజిసకుశోత్తరమ్ 

తత్ర 9కాగం మనః కృత్యా - యతచిత్తెం దియకియః, 

ఉపవిశ్యాసనే యుంజ్యా - ద్యోగ మాత్మ విశుద్రయ॥ 

“థివధ్యానమును చేయువాడు పవి! పదేశమునందు దర్భలు పజచియవ్యా 

నిపె మృగచర్మ నునిచి యద్దానిపె పట్టుబట్ట సమర్శి స్థిరమైన ఆసనము నేర్ప 
రచుకొనవలెను. ఆసనము మిక్కిలి ఎత్తుగానిదై ఎక్కువ (కిందికి. గాకుండ 

నుండవలెను. ఇట్టి ఆసనమునంద ధిష్టించి చిత్తమును ఇందియవ్యాపారములను 

నియమించి మనస్సు నేకాగముగా నొనర్చియు తన యౌన్నత్యమునతై శివధ్యాన 

యోగము నాచరింపవలెను. 
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ఇట్టు ఉపాసకులకు ఆసననియమమును స్మృతులు విధించుట (జేసి ఆసీను( 
డయ్యే [బహ్మము నుపాసింపవలెనని భాష్యాం ధానువాద సమ్మగ పాఠ కులు [గహిం 

తురు గాత! 

యత్రై 9 _(గతా౭ఒధికరణము 

నూ. “యతై క్మాగతా తతావిశేషాత్” 4A.1-11 

శివు నుపాసించువానికి ఆసననియమము వలె దేశకాలనియమము కలదా 

లేదా? అని సంశయము. 

పశ్న : శివోపాసకు(డు దేశకాలనియమమునుకూడా పాటింపవలసియుం. 

డును. ఎట్టు వేదచోదిత మైన కర్మను గురించి దేశకాలదిజ్ని యమము విధింప. 

బడినదో అప్పై (బహోోపాసనమునందును దిగాది నియమము తప్పనిసరి యగును 

కాదా? 

ఉత్తరము : శివోపాసనయందు దిశానియమముగాని దేశకాలనియమము. 

గాని లేవు. శివధ్యానమునకు కావలసినది ఏకాగచిత్తముకావున నద్దానికి దేశకాలా 
దుల యవసరము లేదు. రాగద్వేషాది కల్మషములు లేనిచోట మనస్సు ఏకా(గం' 

బగును. ఇదియే ద్యానార్థ మేశింప(దగినది. ఉపాసనాస్థలము ఏకాంత మైయుండ 

వలను. “అనంతం శివసన్నిధా” ఇత్యాదివచ నములు శివవంచాక్షర్యాది మహా: 

మంతములను జపించువిషయ మై (పవర్తించునట్టివి. ధ్యానమునుగురించి మా[తము 

శివాలయాద్శిపదేశముల యొక్కయు (పాతరాదికాలముల యొక్కయు (పాచ్యాది 

దిశల యొక్కయు నిర్భంధము లేదు. చిత్రెకాగ్రతకు విరుద్దము కాకుండునెడల శివ: 

ధ్యానమునకు గూడ (సామాన్యశాస్త్ర సిద్ధమగు) దేశకాలాదినియమమును పొటింప. 

వచ్చును. 

అనగా జపము పూజనము ఇత్యాదులను _పత్యేకముగా ఆచరించునప్పుడు దేశ 

కాలాదినియమము అనివార్యం బైనట్టు పూజాజపాదిసహిత శివధ్యానమును గావించు. 

వారికి నేకా[గచితానుకూలముగా దేశకాలాదికమును పాటించుట సువిహితంటే. 

యగునని సారాంశము. 
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అల్ల సూ. “ఆప్రాయణా త్తతాపి హి దృష్టమ్” 4.1.12 
(బహ్మోపాసనముగురించి దేశకాలాదినియమము అవసరములేదని పూర్వాధి 

కరణమునందు నిరూపింపంబడినది. కాని యిట అట్టి శివోపాసనమును జీవితములో 

కొంతవరకు గావించి చాలింపవలెనా? లేదా? అని సంశయింన(బడుచున్నది. 

(పశ్న : ఉపాసకునకు ఎంతవరకు అభిరుచి యుండునో ఆంతవరకే 

[బ్రహ్మము ఉపాసింపందగినద ని చెప్పుట యుక్తము కాదా? 

ఉత్తరము : జీవితాంతమువరకు |బహ్మమును _పతిదినము ఉపాసింపవల 

సినదేను; ఇందుకు (పమాణములు. “అహ రహ ర్వా ఏవంవిత్ స్వర్గం లోక 

మేతి” వతిదినము ఉపనిషద్విధానముగా [బహ్మము నుపాసించువాడు స్వర్గమును 

అనగా సరోత రమైన శివపదమును పొందువాడగును” “స ఖల్వేవం వర్తయన్ 

యావదాయుషం |బహ్మలోక మధిసంపద్యలతే'” “ఉపాసకుడు తన ఆయుష్య 

మున్నంతవరకు (పతిదినము స్వసం|పదాయానుగుణముగా శివు నుపాసించునెడల 

పునరావృత్తి రహిత శాళ్వతశివ సాయుజ్యమును అన(గా షడూర్మ్యాదిరహిత షట్ 

స్ట పర బహ్మ నిర్యాణ సుఖసంపదను ఫొందువాడ గును" 

(బహో్క్మోపాసనము. (బహ్మస్వరూపము నాపాదించునదగుటచే జీవితమధ్య 

మునందద్దానిని విరమింవ(గూడదు. ఉపాసకులు బహ్మమును స్వాభిన్నముగా 

నిరంతరము నియమిత సమయములయందు భావించునడల అట్టివారి హృదయ 

ములయందు శివస్వరూపము [పకాశించుచుండును 

ఇందువలన సర్వజ్ఞంబును నిత్యతృప్తంబును స్వయంపకాశ మానంబును 

స్యతం తంబును అనంతశ క్రికంబు నగు పర బహ్మము(దగు స్వరూపము తమ 

యందు |పకాశించుటకై ఉపాసకులు జీవితములో (పతిదినము విహిత సమయముల 

యందు తప్పనిసరి శివు నారాధింపవలెననియు ఆలస్యము జాడ్యము మున్నగు 

దోషముల వకుడుగాక జ్వరాదిసంకటములయందును శివారాధనమును విడనాడ 

రాదనియు విశదమగుచున్న యది. 

(బహ్మస్వరూపము శివోపాసకులయందు (పకాశించునని దిగువ వతి 

యందు గాననగును. 
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“యాతే రుద్ర శివా తనూ రఘోరాపాపకాశినీ, తయా నసన్వా శంత 
మయా గిరిశంతాభిచాకశీహి” (శుత్యర్థము- సంసొరరోగము. అనాదికాలమునుండి 

(ప్రవర్తించు మలము అనగా అజ్ఞానము మరియు కర్మము అనువాని వాసనవలన 

పబలముగా నాటుకొనియున్న దేవాదిశరీరాభిమానము(దగు |కమముచే ఏర్పడున 

దియు, అధ్యాత్మిక ఆదిభౌతిక ఆదిదై వికములను భేదములతో కూడినిదియు,సహింప 

రానిదియునై యుండును. ఇట్టి సంసారరోగము నుపాసకులకు పోగొట్టును కావున 

పరమాత్మ రుుదుండన(బడును. ఆందువలన పర మేశ్వరునకు రుదు(డను నామ 

కరణము వేదలోకములయందు _పసిద్దంబై నది. ఓ ర్ముదుడా! ఏ సియొక్క_ 

మూర్తి సిత్యసిద్ధములైన అపహతపావ్మత్వాదులతో పరమవిశుద్దమె వరమమంగశ 
మయ మై నిఖశయః్నపదమై శివత్వ యోగమున భకులందరి హృదయములయందు 

నివసించునదై అపాపులు అన(గా. జ్ఞానాగ్ని చే నిఖిలపుణ్యపాపములను దహింవ( 

చేసికొనిన ముక్తపురుషులు, అవ్వారియందు _పకాశించునట్టి నిరతిశయానంద 

లక్షణంబగు (నీ) స్యరూపముతో మహాకై లాసమునందు ఉపాసకులకు నిరతిశయ 

'శివానందము నొసగు పరమేశ్వరా? మాకుగూడ సంసారనిమితంబగు పుణ్యపాప 

'సంచయమును పోగొట్టి సాఇాత్తు మిగుల మాయందు |పకాశించుము !” 

ఇట్లు కివో పాసకులు శివుని బార్థించుచుందురు. ఇందువలన తేటపడినదేమ 

నగా? ఉపాసకుల హృదయక మలమున (బహ్మస్వరూపము |పకాశించును గావున 

త్యత్పకాశమును కలిగించు (బహో్క్మోపాసనము (పూజాజపధ్యానయుక్త మగు నివా 

రాధ నము)ను యావజ్జీవము పతిదినంబును ఆవశ్యము చేయవలసినదనియు ఒక 

ప్పుడును శివారాధనమును శరీరజాడ్యాదికారణమున విడువరాదనియు వివేకము. 

తదధిగమాధికరణము 

ఇళ సూ. “తదధిగమ ఉత్తరపూర్వాఘయో రశ్లేషవినాశౌ 
తద్వ్యప దేశాత్ ” 4.1.18 

బొత్తుగా పాపములు లేనట్టి శివోపాసకులకు (బహ్మస్వరూ వము గోచరించు 

'నని పూర్వాధికరణమునందు సమర్థింపంబడినది. కావున నీయధీకరణమున నుషపా 

'సకునకు పాపక్షయము కలుగునా లేదా అని సందేహింవ(బడుచున్న ది, 
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(పశ్న ఏ “నాభుక్తం శీయతే కర్మ — కల్పకోటిశతై రపి” “తా చేసిన: 

కర్మము - అనుభవింపనిది వందలకోట్టు కల్పముల కాలమునకై నను నశిం: 

పదు” అను (పమాణము ననుసరించి బ్రహ్మో పాసకులకు గూడ అనుభవములేనిది. 

పాపక్షయము సంభవింపదనియే చెప్పవలెమ. మరియు కర్మభోగమునకై శరీ 

రము రాగా మజల నా శరీరమునందు కర్మ నాచరించుట అనివార్యం బగుటచే 

ఎప్పటికిని కర్మ నిర్మూలము కాదు గాపున మోక్షమనునది దుర్గభమని తోచెడిని. 

ఉత్తరము : శివోపాసకులకు పాపకర్మ తప్పక శ్షీణించును. ఎట్లనగా? 

ఉపాసనము |ప్రారంభింప(బడుతటి- అద్దాని దృఢత్య మువలననే పూర్వపాపములు 

నశించుటయు అనంతరపాపములు అంటకుండుటయు నెరవేరును. ఇందుకు శుతి. 

[పమాణము- “తద్యథై షీకాతూల మగ్నా[పోతం (పదూయేతై వం హాస్య సర్వే 

పాప్మానః [పదూయంతే” “దూది ఆగ్ని యందు _వేల్ప(బడిసచో దహించునట్టు 

ఉ పాసకుని పాపములన్నియు నశించును. “త ద్యథా వుష్క్టర పలాశ ఆపో నశ్ది 

ష్యంతే ఏవ మేవంవిది పాపకర్య నశ్లిష్యత ఇతి” “ఎట్టు తామరాకుయందు జలము. 

అంటకుండునో అపై ఉపాసకుని పాపము సృశింపకుండును” పూర్వుపాపవినాశ 

మును మొదటి శుతియు ఉత్త రాఘఅశ్లేషమును రెండవ [శుతియు విశదవఅచు 

చున్నందున ఉపాసకులు [ప్రారంభించిన శివోపాసనము దృఢమగుత జి పూర్వుపాప 

ములు నశించు టయు ఉపాసనజీవితమునందు (పమాదమున చేయబండు పాప 

ములు అంటకుండుటయు సంభవించును. “నాభుక్తం శ్షీయతే” అను ప్రమాణము. 

ఆనుపాసకుల కు చెందినదని [గహింపవలెను. ఇందు ఎట్టి విశోధంబును లేదు. 

ఉపాసనా దార్థ్యము అనంగా. దశావధానసహిత మహాశివారాధనము సిద్ధించు 

తతి తన హృదయమునందు _బహ్మధర్శనము అనగా భావలింగసాఇాత్కా_ర ము 

సంభవించును. అప్పుడే పూర్వపాపములు బొత్తుగా నశించును. మరియు ఈ జన్మ 

యందు చేయబడిన పాపములు వీజరూపములుగాక సాధకు నంటకుండునని. 

వివేకము. 

ఇతరా శ్రేషాధికరణము 

సూ. “ఇతరస్యాప్యేవ మసంశ్లెషః పాతే తు" ర్వీ. 1.14 
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జ్ఞానికి అనగా దృఢ మైన శివోపాసన గలవానికి పూర్వోత్తర పాపములు 

లేకుండునని నిరూపింపంబడినందున నీయధికరణమునందు పాపవిరుద్ధములగు 
పుణ్యములు సంబంధించునా? లేదా? అని విచారింప( బడుచున్నది. 

(పశ్న : పాపము ఉపాసనకు అనుకూలము కాకుండుటచే అద్ది శీణించు 
నని చెప్పుట సమంజసమే కాని వుణ్యము నశింపదనుటయే సరిపడునని తోచెడిని. 
ఎందుకన (గా? పుణ్యము విద్యాంగము గావున ఉపాసన దృఢ పడుటకు ఉపయోగిం 

చును గదా! 

ఉత్తరము : ఉపాసకునకు పుణ్యము గూడ అనిష్టఫలము నొనగూర్చున 

దగుటచే మోక్షవిరుద్ద ంబగునది. కావున పూర్వపుణ్యము నశించుటయు ఉతర 
వుణ్యము అంటకుండుట యు గమనింప(దగినవి, శివోపాసనకు శరీరారోగ్యాదులు 
అవసరము కావున ఆరోగ్యాదులను కలిగించు పుణ్యమైతేనో శరీరత్యాగ మగునపుడు 

నశించును, 

శివారాధనమునకు అంగముగా చేయ6బడు నిత్యనైమిత కాది కర్మలు 

కామ్యములు కాకుండుటచే అయ్యవియు ఉపాసకునకు సంబంధింపకుండును. 

కావున జ్ఞానికి పుణ్యలేపంబును లేదని సిద్దాంతము. 

అనారబ్ద కార్యాధికరణము 

సూ. “అనారబ్దకార్య ఏవ తు పూర్వే తదవఢేః” 4.1.19 
పూర్వాధికరణ మునందు పూర్వపాపపుణ్యములు నశించుననియు ఉతర 

పాపపుణ్యములు ఆంటకుండుననియు చెప్ప(బడినది. ఇంట (పారబ్దములైన పాప 
పుణ్యములు ఉపాసనాకాలమునందు ఉండునా ? లేదా? అని సందేహము కలుగు 

చున్నది. 

దేళశ్న: “సర్వే పాప్మానః [(పదూయంతే” అనుచో పాపములన్నియు 
నశించునని వినంబడుటచే శివారాధనము [పారంభించుటకు పూర్వము గల పుణ్య 
పాపములు రెండును పూర్తిగా నశించునని చెప్పవలెను కాదా ? 

ఉత్తరము ; శివోపాసనమునకు ముందు చేయబడిన పుణ్యపాపములలో 
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(పారబ్ధములుగా మారనట్టి పుణ్యపాపములే నశించును. (ప్రారబ్ధము లైన పుణ్య 

పాపములు మ్మాతము |ప్రస్తుతళరీరము లేక అనంతర శరీరములు ఒకటిరెండు 
మా|తము నశింపగానే ఆంతరించును. 

ఇందుకు “తస్య తావదేవ చిరం యావ న్నవిమో కే, అథ సంపత్స్యే” 

“పారబ్దము నకించుటయే తడవుగా శివోపాసకుండు శివసా యుజ్యము నొందును” 

అను శుతివాక్యము తార్కాణమగునది ! కావున [పారబ్ధ్దములైన పుణ్య పాపములు 

అనుభవముతోడనే అంతరించునని సారాంశము, 

అగ్నిహో (త్రాద్యధికరణము 

సూ. “అగ్నిహోోతాది తు తత్కార్యాయైవ తద్దర్శనాత్” 4-1-16 

ఉపాసకుని పూర్వోతర పుణ్యపాపములు నశించుననియు అంటకుండు 

ననియు నిరూపింప(బడినది. జీవితమున్నంతవరకు ప్రతిదినము [బహ్మ్మోపాసన 
మును తప్పక చేయవలెనని చెప్పితిమి. 

ఇ(క నిట అగ్నిహో తాదినిత్యకర్మలు శరీరపాత మగువరకు ఉపాన 

కుడు చేయవలసినవా ? కావా? అని విచారింప(బడుచున్నది. 

(ప్రశ్న : ఆగ్ని వో తము మొదలగు నితృకర్మలను జీవితాంతమువరకు 

ఉపాసకుడు ఆచరింపవలసిన యవసరము లేదు. ఒకవేళ చేసినను ఆయ్యవి 

నశించునని చెప్పితిరి గదా !_ప్రయోజనములేనివాని( గూర్చి ఎట్టి మందమతియైనను 
(పవ ర్రింపంజాలడు, 

ఉత్తరము : అగ్నిహో తము మున్నగు సుకృతములను ఉపాసనాంగము 

లుగా ఆవసానమువరకు గావింపవలసినదేను; ఇందుకు _చ్రుతిపమాణము 

“తమేతం వేదానువచనేన (వాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞే క దానేన తవసా 

౬ నాథ కేన” 

“బహ్మోపాసకులు వేదాభ్యాసముతోడను యజ్ఞ దానములతోడను తపస్సు 

తోడను పర మేశ్వరుని తెలిసికొనగోరుదురు. ఐతే ఈ వేదాభ్యాస యజ్ఞ దాన 
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తపంబులు ఫలా పేక్షారహితములతె అనయా కామ్యములు కానియెడల అనాశ 

కంబులై నిత్యమైన మోక్షము నాసగునని భావము.” 

వేదాభ్యాసమన(గా ? పరమేశ్వర్మపా ప్రికి సాధనములగునవియు _శేష్టమైన 

దహరోపాసనాదికమునందభిరుచిని కలిగించునవియు పరమేశ్వరుని నచ్చి 

దానందమయత్వాది లక్షణములను |పతిపాదించునవియు నగు వేద మంత ములను. 

నిత్యము పఠించుట యగుసు. ఇప్యిషయమును జాబాలోపనిషత్తునందు గాన. 

నగును. “అథహైనం |బహ్మచారిణ ఊచుః భగవన్ కింజ ప్యేనామృత త్వం. 

(బూహీతి” “ఒకప్పుడు వేదనిష్టాతులు - పూజ్యుడా ? ఎద్దానిని జపించినచో అమృ 

తత్వము అన(గా జరామరణరహిత మైన శివ సాయుజ్యము లభించునో చెప్పుడని. 

యాజ్ఞవల్కుుని (పళ్నించిరొ. 

“స హోవాచ యాజ్ఞవల కః, శతరుదీయేణేతి, ఏతాని హ వా అమృతస్య 

నామధేయాని, ఏతై ర్ల వా అమృతో భవతి”. 

“శతరుదీయము అన(గా రుదాధ్యాయమును జపీించుటతో అమృతత్వము. 

చెకూరును. శతర్నుదీయమునందు చెప్పబడిన భవాదినామధేయములు అనాది 

ముక్తుండగు శివునివెయున్నవి. ఇవ్వానిని జపించుటవలన ముక్తుండగును అని 

యాజ్ఞవల్క మహర్షి నిర్వచిం చెను”. 

౩ వల్యోపని షత్తునందును “యః శతరుదీయం (వాహ్మణో నిత్యమదీతే. 

సో౬ఒగ్నిపూతో భవతి, స వాయుపూతో భవతి, సురాపానాత్ పూతో భవతి, 

(బహ్మహత్యాయాః పూతో భవతి, ఆ (0) త్యాశమీ సర్వదా సక్ఫద్వా జపేత్, 

పరమం జ్ఞాన మాప్నోతి, సంసారార్టవనాళశనమ్”. 

“బాహ్మణుండు - సన్న్యాసి గాని గృహస్సుడగు ఇవుండు గాని పతి దినము. 

శుచియెయుండు ఎల్లవేళలందుగాని ఒక్క. పర్యాయముగాని శతరుదీయమును. 

పఠించునెడల అగ్నివలె తేజస్వియగును. వాయువువలె నిర్భయుండగును, 

మతియు సురాపాన [బ్రహ్మహత్యాది మహాపాపములనుండి విడిబడినవా డై సము. 

[దమువంటి సంసారము నతి కమించు శివజ్ఞానము కలవాడ గును.” 

ఇ(ట [బబ్రహ్మబోధ కములు శతరుదీయ సంజ్ఞ కలవియు నగు మంత 

ముల నభ్యసించుటవలన సంసారమును బోకార్చు సర మజ్జానము చేకూరుననియు. 
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జ్ఞానవిరుద్ర పాపములు క్షీణించుననియు విశదమగుచున్నది. “ఏతాని హవా 

అమృతస్య నామధేయాని”  అనుచో. అనాదిముక్తు(డు (అమృతు(డు) 

నగు శివుని నామధేయములగుట (జేసీ శతర్ముదీయమును జపించుటచే (బ్రహ్మ 

హత్యాది పాపములన్నియు నశించునని ,పతిపాదించుటవలన పరమేశ్వరుని 

శివాదినామధేయముల నభ్యసించుట. ఉపాసనకు |పతికూలములగు పాపము 

లన్నిటిని క్షీణింపంజేయునని విదితమగుచున్న యది. 

ముండ కోపనిషత్తునందు శివనామస్మ రణము. గూర్చి దిగువ విధము 

"పేర్కొాన(బడినది. 

“అపి వా య శ్చాండాలః శివ ఇతి వాచం వదేత్, తేన సహ సంవదేత్, 

తేన సహ సంవసేత్, తేన సహ భుంజీత” 

ఇట [బహ్మబోధకమగు శివశబ్దము నుచ్చరించినంత మ్మాతమున 

మిక్కిలి అపవి!తు డైన పాపాత్మునకు గొప్ప పావిత్యము సంభ వించునని బోధ 

పడుచున్న యది. 

మజియొకచో “యో౭ధర్వ్య శిరసం [బాహ్మణో నిత్య మధీతే” అనునది 

మొదలుకొని అధర్వశిరమును పఠించువానికి పాపములన్నియు క్షీణించుననియు 

“సకృజ్ఞప్తా శుచిః పూతః కర్మణ్యో భవతి, ద్వితీయం జపా గాణపత్య మాప్నోతి, 

తృతీయం జప్ప్యా దేవ మేవాను(పవిశతి”, 

“ఒక పర్యాయము జపించినచో నిర్మలుడు పరిశుభుడు కర్మయందు 

నిష్ట గలవాడు నగుననియు, రెండవతూరి పరించినయెడల గణపతిభావమును 

పొందుననియు, మూడ వపర్యాయము జపించునెడల పర మేశ్యరునే పొందుననియు” 

అధర్వశిరఃపఠ నము మోక్షము నొసగునదిగా నిరూపింప(బడినది. 

“ఆత్మాన మరణిం కృత్వా పణవం చోతరారణిమ్” ఇ త్యాదివాక్యముల 

యందు [పణవాది శివపంచాక్షరీ మంతానుసంధానము _ సంసారపాళవిచ్చేదము 

నకు హేతువగునని విశదీకరింప(బడినది. ఇట్టే ఇతర శుతులయందు గాననగును, 

ఇందువలన పర మేశ్వరుని బోధించు వేదమంతములు పాపక్షయము 

ద్వారా పరమజ్ఞానహేతువుల గుట. జేసి మోక్ష్షసాధనములగునని బోధవడుచుండుట చే 
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274 శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

విద్యాసంపన్ను (డును యావజ్జీవము శివ పతిపాదక మహామంతముల నభ్యసించుట 

తప్పనిసరియగుచున్నది. ఇే అగ్నిహో[తాదియజములు గివాజారూ పముల గుటచే 
రా ఖో మో 5 

అవ్వాని ఫలమును పర మేశ్వరునకు సమర్పించి శివారాధ నబుద్ధితోడ నాచరింప 

వలసి యుండును, ఇవ్విధముగానే దానము మొదలగు పుణ్యములను గావింప 

వలెను అగ్నిహో_తాదికర్మలు విద్యయన(బడు శివోపాసనము సిద్ధించుట కై 

అనుష్టింపందగినవియెను. 

ఈశ్వరోపాసనము _ కర్మరూపముగాను తపోరూవముగాను జవరూపము 

గాను ధ్యానరూ పముగాను జ్ఞానరూవముగా నుండునది. 

అగ్ని హో తాదికము నాచరించుట కర్మోపాసనమగును. సోమవార వత 

నక్రభోజనాది నియమము లేక ఉపవాస తీర్ణయాతాదికంబై నను తపోరూపమైన 

ఉపాసనమగును. (పణవపంచాక్షరీ మంత్రాదుల నభ్యసించుట జపరూపమగు 

ఉపాసన మగును. ఇయ్యవి పాపళోషణముద్వారా మోక్ష హేతువులగుననియు 

జ్ఞానము ధ్యానంబును (బహ్మస్వరూపమును త్వరలో నొసగునవగుటచే సాక్షాత్ 

మోక్షహేతువులగుననియు తెలియవలెను. కావున వీని నన్నిటిని ముముక్షువు 
తప్పక ఆచరింపవలసియుండును, 

అగ్నిపోతాది సుకృతము జ్ఞానమును కలిగించునెడల ఉపాసనకుముందు 

చెయ(బడిన సుకృతము విద్యాపారంభ సమయమున నశించునెడలను “సుహృదః 

సాధుకృత్యామ్” “ఉపాసకుని పుణ్యమును స్నేహితులు స్వీకరింతురు”అను 
వాక్యమునకు విషయ మెద్దియను ఆశంకకు సమాధాన మీ దిగువసూ తము. 

సూ. “అతోఒన్యా౬పి పహ్యేకషా ముభయూఃో A_1.17 

“తస్య పుతా దాయ ముపయంతి, సుహృదః సాధుకృత్యాం ద్విషంతః 

పాపకృత్యామ్” “ఉపాసకుని ఆస్తిని కుమారులు [గహింతురు. పుణ్యమును 
మ్మితులు స్వీకరింతురు. పాపమును శతువులు తీసికొందురు'' అను శాట్యాయన 
ఛాఖవారి వచనమునకు _ శివోపాసనదార్థ్య మున కై చేయ(బడు అగ్నిహో(తాది 

సుకృతమునకంటె వేరైనదియు పబలక ర్మాంతరముచే ఆరిక ట్ట(బడిన ఫలము 

కలదియు ఉపాసనకు అనుకూలించు ఆహార ఆరోగ్య చిత్ర శుద్ద్యాదులు కలుగుటకై 

కావలసినదియు నగు సుకృతము విద్యాసుగుణఖఫలము కలదగుటచే ఉపాసనా 
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సమయమునను నళింపదు - అను నంశము విషయమగును. ఇటి సుకృత దుష 
ట్ తములే ఉపాసకుని మతులను శృతువులను చెందునని “పై వాక్యమునకు అర్ధము. 

పుణ్యము _ విద్యా_పారంభ మునకన్న పాచీన మెనదియు విద్యా పారంభా 

నంతర |కియమాణంబగునదియు రెండు తెజంగులు; (పాచీనపుణ్యంబును భుక్క 
ఫలంబనియు అభుక ఫలంబనియు ద్వివిధము; అభు కఫలంబును నివనామ 

సంకీ రనాదులతో వినష్టంబగునదియు అవినష్టంబగునదియు అని రండు విధంబులు; 

అవినష్టసుకృతంబు - (పారబ్బఫలంబనియు అృపారబ్బఫలంబనియు ద్వివిధంబు; 

సూ. “యదేవ విద్యయేతి హి” శీ110 

“యదేవ విద్యయా కరోతి” అనుచో క ర్మఫలమునకు (పతిబంధము 

లేకుండుట - ఉద్గిథ విద్యాఫలంబగునని చెప్పంబడినట్టు పబలమైన కర్మాంతర 

ముచే ఇతర సుకృత ములు ఫలించుటకు |పతిబంధము ఏర్పడుగని బోధపడు 

చున్నయది. 

ఇందువలన విద్యాను గుణకర్మల(దగు ఫలమునకు (పతిబంధము లేకుండు 

శు కైనను అగ్నిహోతాది కర్మలు అవశ్యము అనుష్టింప( దగినవి అని విశద మైనది. 

ఇతరక్షవణాధిక రణము 

సూ. “భోగేన త్వితరే క్షవయిత్వాఒథ సంవద్యతే” &.1_19 

అధికారవదవి నధిష్టించియుండు (బహ్మోపాసకులకు అధికార వైభవము 

గాక ము క్రిఫలమనునది కలదా లేదా? అని సంశయము. 

(పళ్న : అధికారిక పురుషులు తమ అధికార సమయమునకు(దగు [పార 

బ్దము ననుభవించుట కై అనేక జన్మల నొందునపుడు పూర్వజన్మమున గావింప( 

బడిన శివోపాసనవలనైన ఏజ్ఞానము లోపించును. మజియు (పకృతజన్మ యందు 

నూతనముగా చేయ(బడుకర్మ - సుఖదుఃఖ ఫలభోగము నొసగును కావున 

నవ్వారికిని జన్మపరంపర తప్పనిసరి యగుటచే మోక్షము సంభవింపదనియే 
చెప్పవలెను కాదా ? 

ye 

ఉత్తరము : ఆధికారిక పురుమల |పారబ్ద్బకర్మము “వము స్వఫలము 
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ననుభవింప(జేయును, కాని పూర్వుజన్మార్టిత విద్యావిజ్ఞానమును లోపింపంజేయదు. 

కావున వారికి పారబ్దాంతమునందు మోక్షమే కాని జన్మపరంపర యుండునని 

చెప్పుటకు వీలులేదు. మజియు ఒకే జన్మలో మోక్షము నొందువానికిని సుష ప్రిలో 

(బహ్మ్మపా ప్రీయెనను _పారబ్బవళమున జూగద్దశ కలుగునట్టు ఆధికారిక పురుషు 
లకు సంభవించు జన్మ మరణవ్యవ దానము విద్యాలో పమును కలి గింపదని 

సారాంశము. 

ఇ య్యది 

శ్రీ నీలకంఠ శివాచార్య విరచితంబై న 

[బహ్మమీమాంసాసూ(త భాష్యమునందు 

నాలుగవ ఆధ్యాయము(దగు మొదటిపాదము 

శ్రీకంఠమణి |పభామయూఖంబను శాంకరీయ ఆం ధానువాదముతో 

శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

(పా ప్రిస్థానము - 184/ఎ, సర్వమంగళా సదనము, న్మెహూనగర్, 

సికింద్రాబాద్, 800 026, (ఆం. (పం) 

శ్రీ వ్యాసమహర్థికృత బద్రహ్మసూతములకు, శ్రీ నీలకంఠాచార్యక్ళత 

భాష్యమునకును శివ్య్రీ, నిర్మల శంకరశాన్రి గారు చేసిన అనువాదమునందు 

చిక్కని శివజ్ఞానము కలదు. శివపారమ్యమును ఇతరమత నిరాసము లేకుండా 

అనువాదమున మిగుల న్యాయము చేకూర్చినారు. 

ఉదాహరణమునకు_ “జన్మాది ఆస్య యతః” ఎద్దానినుండి ఈ [ప్రపంచము 

యొక్క_ సృషిసితి లయాదులు సంభవించునో, అటిది [బ్రహ్మమని _ అనువాద 
టట రు 

కుల సరళ మైన నిర్వచనము సంస్కృతమున సమన్వయజ్ఞానము లేని జిజ్ఞా 

సువులకు ఈ అనువాద్య్గంధము ఎంతే నుపయోగించును. అనువాదకులు _ 

సంస్క్యృూతాంధములయిుందు చక్కని పర్మిశమ చేసినవారని ఈ అనువాదము 

తెలుపుదున్న ది. 

ఆకాశ వాణీ |పసారము, "హైదరాబాద్, 9_12.1970. 
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శ) సీలకంఠ భగవత్సాదారాధ్య కృత 

శారీరక (బబహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము 

చతుర్థాధ్యాయము 

ద్వితీయపాదము 

ఆం|ధీకరణము 

వార్సం ప_త్త్యధికరణము 

అ సూ. “వాజ్మనసి దర్శనా చృబ్దాచ్చ” 4.91 

సూ. “అతఏవ చ సర్వాణ్యను” &_9_2 

పూర్వపాదమునందు ఉపాసకుని శివోపాసనము పునఃపునః ఆవృత్తి కల 
దనియు ఆసననియమాదులు కలదనియు నిరూపింవంబడినది. ఈ రెండవ 

పాదమునందైతేనో ఉపాసకుడు తన శరీరమునుండి బయలుదేరు వధానము 

తెలుప(బడుచున్న యది. 

“అస్య సౌమ్య! పురుషస్య |పయతో వాజ్మనసి సంపద్యతే, మనః పాణే, 

(పాణ స్తేజసి, తేజః పరస్యాం దేవతాయామ్”. 

“సౌమ్యుడా ? శరీరమునుండి బయలుదేరువాని వాక్కు. మనస్సునందు 

అయించును, మనస్సు (పాణమునందు, (పాణము జీవాత్మయందు, జీవాత్మ 

పరమాత్మయందు అలయించును”. 

ఇట్టు వాగిం్యదియాదులు మనస్సునందు లయించునని శుతియందు బోధ 
పడుచున్నందున ఇట్టి లయము పొసగునా ? లేదా? అని విచారింప(బడుచున్న ది. 
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పశళ్న : ఘటము మృత్తికయందు వలె కార్యము స్వోపాదాన కారణము. 

నందు లీనమగును గదా ! వాగాది ఇం|దియములకు | బహ్మము ఉఊపాదాన మగును. 

కాని మనస్సుకాదు కావున |బహ్మమునందే వాక్కు_మున్నగు ఇంద్రియములు. 

లయించునని చెప్పవలెను కాదా? 

ఉతరము : “అస్య సౌమ్య పురుషస్య [వయతో వాబ్మనసి సంపద్యతే” 

“ఇం దియె ర్మనసి సంపద్యమా నైః అను వాక్యములయందు ఉఊ త్యాంతిసమయ 

మున మనస్సుకంటె ముందు వాగాది ఇం|దియములు విర మించునని విదిత మగు 

చున్నందున మొదట మనస్సునందు వాక్కు. లయించుననియు పిమ్మట ఇంది 

యములన్నియు మనస్సున లీనమగుననియు [గహింపవలను. “ఉపాదానము 

నందే కార్యము లయించునని చెప్పంగూడదు. కార్యము స్వరూపముతో లీన 

మగుటకే ఉపాదాన మవసరము. వాక్కు మొదలగు ఇం|దియములు మనస్సు 

నందు స్వరూపలయము(జెందవనియు వృత్తిలయము(జెందుననియు |పతిపాదింప 

బడుచున్నది. 

ఎట్టనంగా ? అగ్నికణమును జలములో వెసినయెడల అద్ది తన (పకాశము 

మున్నగు వృత్తిని గోల్పోవునట్టు ఉపాదానముకానట్టి మనస్సునందు వాగాది 

ఇందియములు వృత్తిలయమును మాతము పొందును. వృత్తిగల వాగాదులు. 

లయించునని చెప్పు శుతికి - వృత్తిలయము కలవగుననియే ఆరము(జెప్ప వలెను. 

వృత్తికిని వృత్రిగలదానికిని భేదము గానరానందున వృ త్రిలయము చెప్పంబడిన 

చోట వృత్తి మలయము పొడగట్టుచుండును కావున వృత్రిలయమే సమంజసం బైన. 

దని సారాంశము. 

మనఃసంప త్త్యధికరణము 

సూ, “తన్మనః (పాణ ఉత రాత్” 4.2.8 

“మన పాణ” ఇత్యాది వాక్యమునందు “వాక్కు మొదలగు ఇందియము. 

లన్నిటితో కూడిన మనస్సు పాణమునందు లయిందునని'' _ చెప్పబడిన 

యంశము ఎట్టిది అని సందేహము. 

ర _పశ్న ; వాక్కు మొదలగు ఇందియములు తమకు ఉపాదానము కానట్టి 
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మనస్సునందు వృత్తిలయ ము(జెందినను మనస్సుమ్శాతము పాణమునందు 

'స్వరూపలయము(జెందుననియే చెప్పవలెను. ఎందుకనగా ? మనస్సునకు 

పాణము ఉపాదానమగునని దిగువ [(శుతివాక్యమునందు గాననగును. 

“అన్నమయం హి సౌమ్య మన ఆపోమయః [పాణః” శు. అన్నమయ 

మగుటచే పృథివిసంబంధమగు మనస్సునకు [పాణము జలమయమగుటచే ఊపా 

దానమగుచున్నది. ఇట్టి పాణమునందు మనస్సు స్యరూపలయము( జెందు 

ననుటలో విరోధ మెద్దియు లేదు గదా? 

ఉత్తరము : వాగాదిందియములవలె మనస్సుగూడ (పాణమునందు 

వృత్తిలయమును మ్మాతము చెందును, మనస్సునకు (పాణము ముఖ్యమైన 

ఉపాదానము కాకుండుటను [పాణమునుండి మనస్సు ఉదయింపకుండుటను పె 

యంశము ధృవపడినదనియే గహింపవ లెను. 

(వాణసంప త్య ధికరణము 

సూ. “సోఎధ్యకేణ తదుపగమాదిభ్యః” 4.24 

సర్వేందియయుక మగు మనస్సు పాణమునందు లయించునని పూర్వాధి 

కరణమునందు |పతిపాదింప(బడినది ఇ(ట అట్టి | పాణము ఎద్దానియందు 

లయించునని సందేహము. 

పేశ్న: “పాణ సేజసి”ఆను (_శుతి వాక్యముంబట్టి (పాణము తేజస్సునందు 

లీనమగునని చెప్పవలెను కాదా? 

ఉత్తరము : ప్రాణము తనలో సర్వేందియయుకమగు మనస్సును 
చేర్చుకొనిన తరువాత నధ్యక్షు(డైన జీవునితో కలిసికొనును. కాని తేజసు నందు 

[ప్రాణము లీనము కాదు. “ఏవ మేవాత్మాన మంతకాలే సర్వే |పాణా అభిసమా 

యంతి” “మరణసమయమున [పాణము పంచభూతములున్ను జీవాత్మ నాశ 

యించును'” ఇత్యాది సతులయందు [ప్రాణము జీవుని(జెందియుండునని వినం 

బడుచున్న యది. 

“పాణ స్తేజసి'” అను |శుతికమము(దగు విరోధమును దిగువ సూ తమున 

పరిహరించుచున్న వారు. 
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సూ. “భూతేషు తచ్చృుతేః” డీలర్ 

“పాణ స్తేజసి”అనుచో తేజస్సు _ భూతాంతరములతో కూడినదిగా చెప్ప. 

బడుచున్నది. కావున యమునానది గంగానదితో కూడి సముదము(జెందు 

చున్నను “యమున సముద్రమును పొందుచున్నది” అను వచనము పొసగునట్లు 

(పాణము జీవునితోగూడ తేజస్సు మొదలగు భూతములయందు కలియు ననుటలో 

విరోధ మెద్దియు గానరాదని తెలియవలెను, 

రాబోవు దేహము నారంభించు పంచభూతములు లేజఃశబ్దముచే ని రైశింపం 

బడుచున్న వని వివేకము, 

సూ. “నై కస్మిన్, దర్శయతో హి” 4.2.6 

తేజస్సునందే పాణలయ మగునని చెప్పకూడదు. ఒకొక భూతము 

మూడిటితో కలువంబడునని |త్రివృత్ కరణ (శుతియు “సమేత్మాన్యోన్య సంయో 
గం. పరస్పర సమా|క్రయాః, మహదాద్యా వి శేషాంతా _ అండ ముత్సాదయంతి 

తే” “మహత్తు మొదలుకొని భూతవిశేషముల వరకు గల త తుములు పరస్ప 

రము కలిసికొని ఒండొరుల నాగ్రయించియు (బహ్మాండమును నిర్మించుచున్న వి” 

ఆను స్మృతియు విశదవరచుచున్నవి కావున ప్రాణము జీవునితో గూడ భూతముల 

యందు కలియునని చెప్పుట సర్యపమాణ సమ్మ తంబగుచున్నది. 

మజియు జీవునకు గమనము సిద్ధించుటకై సర్వభూత వరిష్యంగము అని 
వార్యంబగునది. 

స్మృతుప (కమాధికరణము 

నూ. “సమానా చాసృత్ఫ్యుప|క్రమా దమృతత్యం చానుపోష్య” 

4_2_7 

ఈ సందర్భమున చెప్పంబడిన జీవుని ఉతా్కా౦కి. అర్చిరాదిగతి పారంభ 

మునకు ముందు  విద్వ్యాంసునకు అవిద్యాంసునకను సమానమా? 
కాగా? టి గంగే 
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పళ్న : అవిద్వాంసుండు సంసారలంపటుడై యుండును కావున అట్టి 

సంసార ఫలమునకు విద్వాంసుని మోక్షఫలమునకును మిక్కిలి వ్యత్యాసముండు 

ట(జేసి జ్ఞానికి అజ్హానికిని ఏర్పడు ఉత్కాంతి _ సమానము కాదనియే చెప్ప 
లో ఖా 

వలను కాదా? 

ఉతరము : అర్చిరాదిమార్గము (పారంభము కాకమునుపు జ్ఞానికి అజ్ఞాని 

కిని ఉృత్కాంతి సమానంబేను; ఐతే ఈ ఇరువురి న్నిష్కమణ విషయమై 

నాడీభేదము పాటింప(దగినది. జ్ఞానియైతేనో మూర్గన్యనాడి ద్వారా నిష మించి 

అమృత త్యము( జెందును. అజ్ఞాని తదితర నాడుల ద్వారా బయలుదేరి ముక్తుడు 

కాజాలడు. ఇదియే ఇరువురికి గల వ్యత్యాసంబని తెలియవలెను, 

ఇందుకు _శుత్మిపమాణము_ 

“శతం చైకా చ హృదయస్య నాడ్య - సాసాం మూర్భాన మభినిఃసృతై కా, 

తయోర్థ్య మాయన్నమృతత్య మేతి, విష్వజ్జన్యా ఉ| త్కమణే భవంతి”. 

“హృదయములో నూట ఒక్క నాడులుండును. అవ్వానిలో ఒక్కటి 

'మాతము శిరస్సువరకు నెలకొని యుండును. అట్టి మూర్జన్యనాడిద్వారా బయలు 

దేరు విద్యాంసు(డు ఎ అమృతుండగును. ఇతర నాడులు బద్దజీవుల నిష్క మణ 

మార్గములగుచున్న వి." 

ఇందువలన గతికంటె ముందు సంభవించు ఉత్కాంతి ఉభయులకు 

'సమానంబే యని విశద మైనది. 

తదా పత్యధికరణము 

సూ. “తదాపీతేః సంసారవ్యపదేశాత్ ” 4.2.8 

విద్యాంసునకు మూర్చన్య నాడిద్వారా ఉృత్కాంతి సంభవించునని బాగుగా 

'నిరూపింప(బడినది. ఐతే శరీరమునుండి వెడలిన జ్ఞానికి అర్చిరాదిగతి సరిపడునా? 

“లేదా ? అని ఈ యధికరణమున విచారింప(బడుచున్నది. 

“యదా సర్వే _పముచ్యంతే. కామా యేఒస్య హృది (శ్రితాః, ఆథ మర్షో 
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2.మృతో భవత్యత (బహ్మ సమవ్న తే” “జీవుని హృదయములో నెలకొనియుండు. 

కోరికలన్నియు అంతరించునెడ అట్టివాడు ముక్తు(డై _బహ్మమును పొందును” 

అనుచో దేహవియోగము కాగానే నిష్కామ కర్మోపాసకుండగువానికి అమృతత్వము 

చేకూరుననియు “తేఒర్చిష మభిసంభవంతి” అనుచో అర్చిరాదిగతియు వినంబడు 

చున్నందున సందేహము కలుగుచున్నది. 

(పశ్న : వాగాది ఇందియములు |బహ్మమునందు లీనము లై మరల నుద్య 

వింపకుండుట కారణముగా ము క్రజీవులకు ఆర్చిరాదిగతి సంభవింపదు గదా? 

ఉత్తరము : ముక్తునకు ఆర్చిరాది మార్గము ద్వారా (బహ్మమును పొందు 

టకు ముందు శరీర సంబంధముండుట(జేసి సంసారము తొలగదు. (శుతిలో 

అమృతుండ గునని చెప్పుట _ అమృతత్వము సమీపించి యున్నదను అభ్మిపాయ 

ముతో నని తెలియవలెను. అందువలన శరీరమునుండి బయలుదేరిన పురుషునకు 

ఆర్చిరాది గ మనము ఉపపన్నంబగునని విశద మైనది. 

వాక్కు. మొదలగు ఇందియములు |[బహ్మమునందు లీనములగును. కావున 

అర్చిరాది గతి నంభవింపదను ఆశంకకు సమాధానమీ దిగువ సూతము. 

సూ, “సూక్ష్మం ప్రమాణతళ్చ తథోపలబ్దేః'' 4.2.9: 

శరీరమునుండి వెడలిన ము క్ర పురుషునకును సూక్ష్మశరీరము అనువ ర్తిం 
చును. అట్టు కాదనినచో చం దసంవాదము మొదలగున ఏ ఉపపన్నములు 

కారుండును. 

దేవయాన మార్గమున విద్వాంసు(డు చం దునితో సంవాదమును గావించు 

నని పర్యంక విద్యయందు (పతిపాదింపంబడినది. 

“యే వెకే చాస్మాల్లో కాత్ పయంతి, చం,దమస మేవ తే సర్వే గచ్చంతి” 

“ఈ లోకమునుండి వెళ్ళువారందరు చందుని చెంతకే వెళ్ళుదురు” అను వాక్యము. 

మొదలుకొని “ఏతదై స్వర్శన్య ద్వారం యశ్చందమాః, తం యః [వత్యాహ, 

తమ తిసృజతే, అథ య ఏనంన [ప్రత్యాహ. తమిహ వృష్టి ర్భూత్యా వర్షతి, న. 

ఇహ కీటో వా పతంగో వా శకునిర్యా శార్దూలో వా సింసో వా మతో వా పర 

స్వాన్ వా పురుషో వాన్యో వై తేషు స్టానెషు _పేత్యాజాయతే, యథాకర్మ యథా: 

విదంం. తమాగతం పునూతి. కోం షీగి తం | కని, ఆంయా క్” 
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“చందు(డు స్వర్గమునకు ద్వారమగువాడు, ఇట్టి టి చందునకు సమాధానము. 

జెప్పినవాడు “పె పె లోకముల నతి కమించి శివపదమునకు వెళ్ళ(జాలును. సమాధా 

నము నొసగని వానిని చం|దు(డు వర్షముద్వారా భూలోకమునకు పంపను. అట్టి 

జీవుడు కీటకముగానో వక్షిగానో పక్షీవిశేషముగానో వా [మముగానా సింహము 

గానో మత్స్యముగానో మృగ విశేషముగానో పురుమ(డు గానో స్రీగానో పూర్వ 

కృత కర్మననుసరించియు విజ్ఞానము ననుసరించియు ఆ యా స్థానముల యందు 

జన్మించును. ఐతే నీవు ఎవడవని వెళ్ళినవానిని చందు(డు |పశళ్నించును. ఆట్టి 

తటి నేను శివోపాసకుడనని ధైర్యముతో నమాధానము నొసగవలెను” అను వాక్య 

మువరకు చం|దసంవాదము నిరూపింప(బడినది, 

కావున శరీరమునుండి బయలుదేరిన విద్యాంసునకు ఆర్చిరాది గతి అని 

వార్యంబగునని తెలియవలెను. 

“నోపమర్షనాతళ 4.2.10 

చంద సంవాదాది న్యాయము వలన “అథ మర్ష్యోఒమృతో భవతి” అనుచో 

అమృతత్వ (మోక్షము దేహ నంబంధము విడిపోగానే సంభవిచునని చెప్ప(బడలే 
దని [గహింపవలెను. - 

సూ. * అమ్యైవ చోపవత్తే రూష్మా" 4.211 
స్థూల దేహవియోగానంతరము సూక్ష్మశరీరము ఉ పలభ్యమా నంబగు 

చున్నది. ఎట్టనంగా ? ఉత్కాంతి(జెందు విద్వాంసునకు సూక్ష్ముదేహము( జెందిన 

ఆవిరి పొడగట్టుచున్నది. ఇట్టి ఆవిరి స్థూలదేహగుణము కాదు. సూక్ష్మ దేహము 

దక్క తదితరమునందు ఆవిరి కనబడుటలేదు. 

“పతి షేధాదితి 8 చెన్న, శారీరా త్స్పష్టో హ్యూకేషామ్'' 

4.2.12 

_వశ్న : 

బృహదారణక్యమునందు “తస్య హైతన్య హృదయస్యా[గం [వద్యోతతే, తేన 
(వద్యోతే నైష ఆత్మా నిష్కామతి, చక్షుషో వా, మూర్షో వా, అన్యేభ్యోవా శరీర 
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దేశేభ్యః, తము త్యా మంతం (పాణోఒనూ త్కామతి. ప్రాణ మనూ[త్కామంతం 

సర్వే (పాణా అన్నూత్కామంతి” 

“మరణించువాని హృదయా గము |పకాశించును. అట్టి పకాళముతోడ నే 

జీవాత్మ. న్నేతమునుండి గాని శిరస్సునుండి గాని ఇతర శరీర | పదేశములనుండి 

గాని బయలుదేరును. ఇట్టు బయలుదేరు జీవాత్మ ననుసరించి పాణవాయువు, 

[పాణము ననుసరించి సక లేర్యదియములును నిష్క్క్లమించును” ఇత్యాది వాక్య 

ములతో అవిద్వాంసుని ఉతా్క_ంతి మున్నగు విధానమును వక్కాణించి “ఆధా 

కామయమానః, యో౭.కామో నిష్కామ ఆ పకామ ఆత్మకామో, న తస్య (పాణా 

ఊ్యత్కామంతి, (బహ్మైవ సన్ (బహ్మా స్యేతి” “ఇ(క కోరికలు లేనివాని. గూర్చి 

విచారింతము. బొత్తుగా కామ సంస్కారములు లేనివాడై నిష్కామ కర్మాచరణము( 

జేయుచు కోరికలన్ని యు పొందినట్టు సంతృ ప్తి( జెందుచు ఆత్మారాము డై యుండు 

వాని [పాణములు ఊత్టితములు కావు, అట్టివాడు (బహ్మంబైె [బహ్మములో కలి 

యును.” అనుచో విద్వాంనుని ఉత్కాంతిని శతి నిషేధించినది గదా! 

ఉతరము వ “న తస్య (పాణా ఉత్కామంతి” అను వాక్యమునకు - 

ఉత్కాంతి(జెంది అర్చిరాది మార్గముగా పయనించు విద్యాంసుని _పాణములు 

అతని నుండి విడిబడ వు-అను నర్థము జెప్పపలెను. ఇందుకు (పోదృలకముగా 

“యోఒకామో నిష్కామ ఆప్తకామ ఆత్మకామో న తస్మాత్ ప్రాణా ఉత్కాా 

మంతి” అను వాక్యము మాధ్యందినుల శాఖయందు స్పష్టముగా చెప్పబడినది. 

సూ. “స్మర్యతే చి” 4.2.18 

విద్వాంసుని నిష్కమణము మూర్దన్య నాడిద్వొరా సంభవించునని దిగువ 

స్మృతియందు గాననగును, 

Al ఊర్ధ్వ మెకః స్థిత స్తెషాం- యో భిత్వా సూర్యమండలం | 

(బహ్మలోక మతి కమ్య- కేన యాతి పరాం గతిమ్! 

“హృదయనాడులలో ఒక్క-నాడి సూర్యమండ లమును భేదించి పెకి పస 
శించునది కలదు, అట్టి నాడిద్వారా నిష్కమించు మహాపురుషుడు |బహ్మలోకము 

చత్మికమించి పరమపదమును పొందును." 



పరసంపత్యధికరణము 285 

ఇందువలన ఉ|త్యా_ ౦తి(జెందు విద్వాంసునకును ఆర్చిరాదిగమనము అని. 

వార్యంబగుననియే విదిత మైనది. “చక్షుషో వా మూర్ణ్నో వా” అనుచో చెప్పంబడిన 
మూర్చ శబ్దము _ అవిద్వాంసుని విషయమున పుణ్యలోక పర్యంతవ్యా పి గల 

మూర్దన్యనాడి యను నర్గము(జెప్పును. 

పరసంప త్వధికరణము 

సూ. “తాని పరే తథా హాహ 4.2.14 
తేజస్సు మొదలగు భూతములయందు జీవుడు (పాణసహితు డై వృత్తి 

లయము! జెందునని పాణ సంపత్యధిక రణము నందు బాగుగా నిరూపింప౦ 

బడినది. ఐతే “తేజః పరస్యాం దేవతాయాం” అనుచో “భూతాంతరములతో జీవుని 
తోడను కూడియుండు తేజస్సు _ పరదేవతయందు లయించును” అని బోధ 
పడుచున్న ది. ఇట్టిది పర బహ్మ మునందు స్వరూపలయమా ? అవిభాగావ త్తి 

మ్మాతమగు లయమా ? అని సంశయము. 

(ప్రశ్న * స్వరూపలయ మనియే చెప్పవలెను. ఎట్టన(గా 7 “దేవాత్రల్ 

అను స్ఫూతము(బట్టి దేవుడే దేవత యనంబడును. పరశబ్దము - మహత ము 
జెప్పును. కావున పరదేవత యనగా? మహాదేవుడన౧బజగును. “సేయం దేవ 
తైక్షత” “ధ్యావాభూమీ జనయన్ దేవ ఏకః” ఇత్యాది వాక్యముల ననుసరించి ఆ 

మహాదేవు(డే సకలభూత కారణమగు పర|బహ్మంబని విదితమగును. ఇందువలన 

అట్టి యుపాదానము (పర్మబహ్మము) నందు జీవునితో కూడిన పంచభూతములు 

స్యరూ పల యము( జెందుటయే యు క్రమగును కాదా? 

ఉఊత్రరము : ఉపాదానమగు (బహ్మమునందును భూతాంతర జీవయు క 
మగు తేజస్సు - స్యరూపలయము( జిందకుండ వృ తిలయమును మాతము 

చెందును. “వాజ్మనసి సంపద్యతే” ఇత్యాదిని గల సంపత్రి వచనమునకు ఇ(ట 
స్వరూపలయము అని అర్జము( జెప్పుటలో [పమాణమేమియు గానరాడు. కావున 
మనస్సు మొదలగువానివలె తేజస్సు (బ్రహ్మమునందు వృ త్రిలయము( జెందునని 
చెప్పుటయే సమంజసంబని తెలియవలెను 

సూ. “అవిధాగో వచనాత్” 42.185. 
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సంప త్రివచనము - సుష పియందు వలె మరణకాలంబునను భూతములు 

జీవయు క్రములై _బహ్మమునందు విడదీయరాని వస్తుస్టితిగా కలియునని _ విశద 
పరచుచున్న యది. 

తదోకో2'గాధికరణము 

సూ “తదోకోఒ|గజ్యలనం, త|త్పకాశితద్యారో విద్యాసామర్థ్యా 

తృచ్చేషగత్యనుస్ఫ్మతి యోగాచ్చ హార్దానుగృహీతః 

శతాధకయా 4.2.16 

“వర మేశ్వరుని స్థాన మెన హృద యము(దగు అ|గభాగమునంను [పకాశం 

బగును. అట్టి (పకాశముతో |బహ్మనాడీద్యారము వెలుగొందింపంబడును. [బహ్మ 

నాడీద్వారము నాభిచకమునందు నెలకొనియుండును. (హృదయమునందు గాని 

హృదయమునక న్న 'పైభాగమునందుగాని యుండుసది కాదు) నాభిమొదలుకొని 

శిరస్సువరకు |బహ్మనాడి వ్యాపించియుండును. ఇందువలన శివోపాసకు(డు 

[ప్రకాశించు హృదయా గముతో చూప(బడు బ్రహ్మ నాడీద్యారమును |పవేశించి 

తత్పూర్మమే ఉపాసనాంగముగా ఆర్బ్చిరాదిగ మనమును భావించియుండుట జేసీ 

పర మేశ్వరునిచే అనుగహింప(బడి నవా డై నూటఒక టవ నాడి ద్వారా బయలుదేరు” 

నని స్మూతార్థము. 

ఇక భాష్యము. విద్యాంసునకు అవిద్వాంసునకు అర్చిరాదిగతి (పారంభ 

మగువరకు ఉత్కాంతి సమానమెనదని పూర్వము నిరూపింప(బడినది. ఐతే 
ఇ(ట శరీరమునుండి బయలుదేరునపుడు ఇరువురిలో విశేష మెద్దియెన కలదా లేదా 

అని విచారింప( బడుచున్నది. 

(పశ్న : “తేజః పరస్యాం దేవతాయాం” అను వాక్యము ననుసరించి 

ఉపాసకుడు ఆనుపాసకు(డును పరమాకాశరూపము పరమకారణము పరదై వంబు 

నగు పర్మబహ్మమునందు విభాగరహితముగా షణకాలము విశమించియుండు 

ననియు చెప (బడినది కావునను వారిరువురికిని హృదయ।|పకాశము మొదలగు 
నవి సమానములగుటచేతను ఉతాాం౦తి ఏకరూపమైనదనియే చెప్పవలెను, 

ఇందుకు (ప్రమాణము “తస్య హైతస్య హృదయస్యాగం _పద్యోతతెే, తేన 
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(వద్యోతేనై ష ఆత్మా నిషా మతి చక్షుషో వా మూర్హ్నోవా అన్యేభ్యో వా శరీర 

దే శేభ్యః'” శు. “మరణించువాని హృదయాగము |పకాశిం చును ఆట్టి _పకాశమును 
పురస్కరించుకొని జీవాత్మ నే తములనుండిగాని శిరన్సునుండిగాని ఇతర శరీర 
1పదేశములనుండిగాని బయలుదేరును'' ఇందువలన ఉపాసక ఆనుపాసకు లిరువురి 

కిని ఉృత్కాంతి.సమానమగుట జేంసి విశేష మెద్దియు. లేదని విశదమగుచున్నది 
కదా? 

ఉత్తరము . హృదయాంతర్వరి యగు పరమేశ్వరుని ఆరాధించుటయను 

విద్య(దగు సామర్థ్యముతో ఉపాసనాంగముగా అర్చిరాదిగతిని భావిందుటవలన 

(సన్నుండును సర్వాన్నుగాహకుండు నగు శివుని (స్వస్వరూపావరణమలమును 

పోగొట్టుటయందు సమర్థంబగు) అన్ముగహదృష్టితో చూడబడినవాడై శివాను 

[గహమువలన బహ్మనాడీ పకాశము గలవాడై శతాధిరంబగు మూర్చ స్యనాడి 

ద్వారా శివోపాసకు(డు బయలుదేరును. అనుపానంకుడు ఉపాసకునివలె గాక 

ఇతర నాడులద్వారా బయలుదేరును. ఇందుకు [శుతిపమాణము_ 

“శతం చెకాచ హృద యస్య నాడ్య 

సాసాం మూర్దాన మభినిఃసృత్రె కా, 

తయోర్ద్వ మాయ న్నమృతత్వ మెతి 

విష్వజ్ఞన్యా ఉ[త్క_మణే భవంతి” 

“నూటయొక ,_నాడులు హృదయము నానుకొనియు౦డును. అవ్యానిలో 

ఒక్కటిమాతము శిరస్సువరకు వ్యాపించునది. అట్టి నాడిద్వారా పెకి వెళ్టువాడు 

ముక్తుండగును. ఇతరనాడులు శరీరమంతట నుండునవై అనుపాసకుల ఉత 
మణమునకు ఉప యోగించునవి” ఇదియే విద్వాంసుని ఉత్కాంతిలోగల విశేషమని 
తెలియవలెను. 

మజియు “రుదో జనానాం హృదయే సన్ని విష్ట ః'' "హృత్స్పుండరీకం విర 

జం ఏశుద్ధ మ్” ఇత్యాది |శుతివాక్యములయందు “'“ఈశ్వరః సర్వభూతానాం 

హృద్దే శేఒర్దున తిష్టతి” ఇత్యాది స్మతివాక్యముల యందును పర మేశ్వరుండు సర్వ 
జనహృద యగతుండని విదితమగుచున్నది. జీవుండు (పతిదినము సుషుపి 
(గాఢన్నిద() జెందునపుడు తన ఇం దియ వ్రాపారములను వికమించి శివు" గ 



988 శ్రీ పీలకంఠ భాష్యము. 

తాదాత్మ్యము(బొ౦దియు శివానందరసాస్వాద లేశముగ్దుండ గును - “విశ్వాధికో 

రుదో మహర్షిః” అను వాక్యమునందు వరమేశ్వరుండు జగన్నిమిత్తమగుటచే విశ్వా 

ధికుడనియు ''సర్యో వై రుదః అను వాక్యమునందు జగదుపాదానమగుటవలన 

విశ్వాత్మకుండనియు బోధపడుచున్నది. “ఏకో పిర్నుదో న ద్వితీయాయ 
తస్టుః'' అనువాక్యము శివునకు _ విశ్యాధిపత్యమును సూచించును. “శివ ఏకో 

ధ్యేయః” “యదా చర్మవదావాశం” ఇత్యాదివాక్యములు శివు(డుదక_ తదితరులు 

ముముక్షువులచే ధ్యానింప(దగినవారు కారని తెలుపుచున్న యవి. 

“ఆత హి జంతోః పాణేమా[త్క మమాణేషు రుద సారకం (బ్రహ్మ 

వ్యాచ క్షే) యేనాసా వమృతీభూత్వా” అనుచో ఉృత్రాాంతి సమయమున శివా 

రాధకులకు శివుడు స్వరూపమును [పకాశింపంజేయు | పణవపంచాక్షరీ మహా 

మం[తము నుపదేశించుననియు “ఆ వో రాజానం” ఇత్యాదిని శివుడు సర్వ్యారాధ్యుడై 

యజ్ఞాధివతి యగుననియు “ఉన్నో వీరా అరయ! భేషజేభి ర్భిషక్తమం త్వా 
భిషజాం [శుణోమి” అనుచో సంసారరోగమును నివారించుటకు శివుండొక్కడే 

మహావై ద్యుండనియు “మాయాంతు (పకృతిం విద్యా. న్మాయినంతు మహేశ్వరం” 
అనుచో సకల పపంచము(దగు విచ్శితములైన మొగ్గల గుంపు న్యాశయించునదియు 

మాయాస్వరూపిణియు నగు పరాశ క్రి. మహేశ్వరున స్వరూపములో ఏకదేశ 

ముగ నుండునదనియు విదితమగుచున్నది. 

ఇట్టి శివు(డు హృదయగతుడై హార్హబహ్మమన(బడును, మజియు 

పరమమంగళ స్వరూ(పుడును ఉమాపతియు పరమాత్మయు నగు శివుడు తన 

యానతిరూపములైన వేదములచే | పేరేపింపంబడుననియు శివారాధన రూపములు 

నగు అగ్నిహోోతాదికర్మలయందు నిరతుండును నిషిద్దకర్మల పూర్తిగా విడ 

నాడినవాడును సకలకర్మఫలమును శివార్చ్పితము( జేయు వాడును తన చితమును 

శివాధీనము నొనర్చినవాడును శివజ్ఞానమనెడు అమృతముచే నిండినవాడును 

కామ్యఫలముల నన్నిటిని బొత్తుగా నిరసించినవాడును వివేకము మొదలగు 

సాధనచతుష్టయము గలవాడును శివభక్తియందు మాతము ఆసకి కలవాడును 

శివాన్ముగ హమును (తికరణశుద్దిగా కోరువాడును శివాగమోక్తవిధిని శివుని దృఢ 

ముగ నుపాసించువాడు నగు భక్తు నవలోకించి భక్తుండు భౌతిక కాయమును విడనాడు 

తతి భక్తుని శివారాధనమువలన అన్నుగహము కలవాడై సంసారమలకళంకమును 
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పోనాడు అన్ముగహదృష్టిని భక్షునియందు నెలకొలుపును. అట్టి శివానుగహ 

విశేషముతో భక్షుండు సాంసారిక మలమును పోగొట్టుకొని పరమాత్మచే ప్రకాశింప 

బడిన శుద్దాత్మ వలన పకాశించు మూర్ణశ్యనాడి ద్వారా బయలుదేరి ఆర్చిరాదిమార్గము 

ననుసరించి అపాకృతంబును నిరతిశయానంద స్వభావము గలదియు నగు శివుని 

పరమవదము(జెంది శివస్వరూపుడై నిత్యనిరతిశ యానందము ననుభవించువాడ 
గును. 

కాపున ఉపాసకుడు బయలుదేరు గమునము వేరనియు అనుపాసకుని 

గమనము వేరనియు చెప్పుటయే సమంజసం బై నది. 

పరమేశ్యరునిచెంత నంతరంగసేవను గావించు గణనాథులు వీరులన( 

బడుదురు. ఇట్టి వీరులే పరమేశ్వరుని దివ్యస్థానములందంతటను నివసించుచుం 

దురు. ఇవ్యారితో కూడియుండు నట్టు సర్య|పపంచో పరి స్టితమగు ివపదమునందు 

మమ్ము ఉండ (జేయుమని “ఉన్నో వీరా” అను మం తమున కర్ణము. 

(పకృతము చెప్ప(బడినదంతయు విద్వాంసుని యుత్కా-ంతి(జెందినదియు 

వర్ణాశ్రమధర్మముచే శివుని ఆరాధించు వారి యుత్యా ౦తి యైెలేనో పరమేశ్వరుని 

యన్ముగహము పొంద(దగిన పుణ్యలోకముల కనుకూలించు నాడుల ద్వారా సంభ 

వించుననియు తెలియవలెను. 

రశ్మ్యనునార్యధికరణము 

సూ, “రశ్మ్యనుసారి” ఢీ. 2 

హృదయగతుడైన పర మేళ్వరునిచే అనుగహింప(బడిన సాధకు(డు 

(శివోపాసకుండు) మూర్చన్యనాడిద్వారా బయలుదేరునని పూర్వాధిక రణమునందు 
నిరూపింప(బడినది. 

అట్లు బయలుదేరిన మహాపురుషుని ఊర్ధ్వ గమనము- రాతి పగలున్ను 

సంభవించునా? లేదా? అని సంశయము. 

(దేశ: “యతై౦త దస్మా చృరీరా దుక్కామ త్యథైతై రేవ రక్మిథి 
రూర్ద్వ మా్యక్రమతి” అనువాక్యము. శరీరమునుండి బయలు దేరినవాడు సూర్యకిరణ 

19\ 
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ముల ద్వారా పెకి వెష్టనని తెలుపుచున్నందున మరణించినవానికి సూర్యకిరణ 

సంబంధము వగలేనరిపడుననియు ర్యాతివేళ సరిపడదనియు భావింపవలెను కాదా? 

ఉతరము : ఉత్కాంతింజెందిన శివోపాసకుండు సూర్యకిరణసం బంధము 

తోడనే పె (ప్రదేశమునకు వెళ్లుననుట నిజమే; కాని అట్టి సంబంధము పగటి 
యందు ర్మాతియందును సంభవించును. ఎట్టన, గా? వేసవికాలమున రా తులయం 

దును వేడియుండుటను మనము చూ చుచున్నాము. కావున అహోర్మాతముల రెంటి 

యందును సూర్యకిరణముల ద్వారానే విద్వాంసుండు పెకి వెళ్ళునని సిద్దాంతము. 

మరియొక అశంకకు పరిహారము దిగువ సూూతము,. 

సూ. “నికి నేతి చేన్న, సంబంధస్య యావద్దెహ భావిత్వా 

ద్దర్శయతి చ” 4-218 

ప్రశ్న: ర్మాతియందు మరణించినవాడును సూర్యకిరణసం బంధ ముతో 

ఊర్హ్వ్ర గామియై (బహ్మపాప్తుండగునని చెప్పిన యంశము సరియైనది కాదు. 

ఎందుకన(గా? 

శ్లో॥ దివా చ శుక్తపకు శృ - ఉత్తరాయణ మేవ చ, 
ముమూర్షతాం _పశస్తాని - విపరీతం తు గర్హితమ్. 

“వగలు, శుక్రవక్షము, ఉత్తరాయణము అనునవి మరణించువారికి (శేయ 

స్కరములు. ర్యాతి, కృష్ణపక్షము, దక్షిణాయనము అనునవి నికృష్ణములు” అనుచో 

రాతిమరణము నిందింప(బడినది గదా! 

ఉత్తరము : శివారాధనమును [పారంభించిన దేహమున్నంతవరకే సంసార 

బంధముండునది. ఆ తరువాత సంసారబంధము విడిపోవును. ఐతే అనారబ్దకార్య 

ములు బంధహేతువులు నగు కర్మలన్నియు శివోపాననముచే నశింపంబడు 

టయు అనువర్త్నమానంబగు (పారబ్ద్బము గూడ అంతిమశరీరావసానమువర కే నుండు 

టయు (పారబ్దంబును చరమదేహాంతమున నశించుటయు సంభవించుట(జేసి 

[బహ్మ|పాపి విఘ్నరూపములైన రాతి మొదలగు హేతువులు మరల కలుగ. 

జాలవు. 

ఇవ్విషయమును దిగువశుతిగూడ నిరూపించినది, 
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“తస్య తావదేవ చిరం, యావన్నవిమో మ్యెఒథ సంపల్స్యే” 

“థివోపాసకుడు చరమదేహము నుండి విడి బడుటయే తడవుగా శివసాయు 

జగము నొందును” 

రాతిమరణమును గురించిన నిందావాక్యము- అనుపాసకుల విషయము 

గలదని తెలియవలెను. మజియు ఇష్టాపూర్తాదిపుణ్యకర్మల నాచరించిన శిష్ట 

(శ్రేష్టులు ర్మాతివేశలయందు మరణించునెడ _ పబలజన్మాంతర (పతిబంధము 

ఉన్నపుడే నవ్వారికి ర్మాతిమరణము ఊర్జ్వగ మనము సీయజాలదనియు |పబల 

(పతిబంధము లేనిచో అనుపాసకులైన శిష్షలు రాతి మరణించినను సూర్యకిరణ 

ములద్వారా “పె పుణ్యలోకములకు వెళ్ళుదురనియు పిమ్మట భూలోకమున జన్మిం 

తురనియు వివేకము. 

అందువలన రా|తిమరణము(జెందినను విద్వాంసునకు _(బహ్మ్మ్పపాప్తియే 

సమకూరు ననుటలో ఎట్టి విరోధంబును లేదని భావము. 

దక్షిణాయనాధికరణము 

సూ. “అతశ్చాయనేఒపి దక్షిణే” 4.2. 10 

విద్వాంసుని మరణానంతరము సంసారబంధమునకు వలయు నిమితములు 

లేవు కావుననే విద్వాంసుడు (శివోపాసకుండు) దక్షిణాయనమునందు మరణించి 

నను |బహ్మమును పొంద(జాలును. 

సూ. “యోగినః (పతి స్మర్యతే స్మార్త చె తే” 4.2.90 

[పశ్న: మరణించు ఉపాసకులను గురించియే. పునరావృత్తి జనకము గాను 

ఆవునరావృత్తి క రముగాను కాలవిశేషము ఎగువ స్మృతియందు పేర్కొనంబడి 

నది. 

లో యత కాలే త్వనావృత్సి - మావృత్తిం చైవ యోగినః, 

(పయాతా యాంతి తం కాలం - వక్ష్యామి భరతర్షభ ॥1 

“యోగులు ఏ సమయమునందు మరణించినచో జన్మరాహిత్యమునాందు 
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దురో ఏవేశ చనిపోయినయెడల పునర్ణన్మము నొందుదురో అట్టి సమయ భేదమును. 

చెప్పగలను. భరతర్షభా! వినుము. 

ర్గో॥ అగ్ని ర్లోతి రహః శుక్షః - షణ్మాసా ఉత్తరాయణమ్, 
ని బు య కాంత్ 

త|త |పయాతా గచ్చంతి - _బహ్మ |బహ్మవిదో జనాః ॥ 

అగ్ని యజదు జ్యోతిస్సునందు నభిమానము గల దేవతలచేతను పగలు 

శుక్ల పక్షము ఆరునెలలు పరిమితిగా గల ఉత్తరాయణము అఆనువాని యంద భిమా 

నము గల దేవతలచేతను చూపబడు మార్గమునందు పయనించు శివోపాసకులు. 

పర మేళ్వరుని పొందుదురు. ఆన(గా. పునరావృత్తి రహిత కాశంత శివసాయు జ్యము. 

గలవారగుదురని భావము. 

కో ధూమో ర్యాతి స్తథా కృష్ణః - షణ్మాసా దక్షిణాయనమ్, 

తత చాందమసం జ్యోతి - రోకగీ (పాపష్య నివర్తతే 11 

ధూమము, రాతి, కృష్ణపక్షము, షణ్మాసావధిగల దక్షిణాయనము: 

అనువానియంద విమానము గల దేవతలచే (వదర్శింపంబడు మార్గమునందు వెళ్ళు 

వారు స్వర్శలోకము (జెంది యచట సుకృత ఫలముల ననుభవించి భూలోకమునకు 

వచ్చువారు; అన(గా. కర్మ శేషము ననుసరించి [బాహ్మణాది జన్మముల నొందుదు 

రని భావము. 

ల్లో శుక్షకృష్లై గతీ పే హ్యేతే - జగతః శాశ్యతే మతే, 

ఏకయా యాత్యనావృత్తి - మన్యయా౭వర తే పునః ॥ 

“శుక కృష్టగతులు రెండు జగమునకు కాశ్యతములుగ నభిమతములై నవి. 

ఇవ్వానిలో 'శక్షగతిని వెళ్ళువాడు పునరావృత్తిరాహిత్యమును పొందును. కృష్ణ 

గతిని సోవువాడు మరల నీ లోకమునకు వచ్చును” 

ఇందువలన తేటపడినదేమన(గా? రాతిని దక్షిణాయనమును నిందించుట 

అనుపాసకులను గురించియని చెప్పుట సరిపడదను శంకకు సమాధానము "పె. 

సూతమగుచున్నయది., 

ఆర్చిరాది గతి. విద్వాంసులకనియు, ధూమాదిగతి. అవిద్వాంసులకనియు 
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యోగులను గురించి యోగాంగములుగ దేవయానపితృయానగతులు (ప్రతిదినము 

స్మరింవ(దగినవని “యతకాలే త్వనావృతి 0” ఇత్యాది సందర్భమున చెప్ప. 

బడినది. కాని ఉపాసకుని గురించిన మరణకాల విశేషము చెప్పంబడ లేదు, 

క్త నైతే సృతీ పార్ధ జానన్ - యోగీ ముహ్యతి కశ్చన, 

తన్మా త్స ర్వేష కాలేషు - యోగయుకో భ వార్డున || 

“పార్థా! యోగి యగువాడు ఈ రెండుమార్గములను గురి ంచిగచో మోహము( 

జెందడు కావున ఆర్జువా! అన్ని సమయములయందు యోగము నభ్యసించుచుం 

డుము! ఇట్లు ఉపసంహారము చేయబడినది. మజియు “అగ్ని రోతిఃి' “ధూమా 

ర్యాతి; అను రెండు శ్రోకములయందు దేవయానపితృయాన మార్గములు జ్ఞాప 

కము చేయ(బడినవని తెలియవలెను, 

“యత కాలే తు” అనుచో కాలళబ్ధము- అతివాహికగణమగు కాలాదిమాని 

దేవతల జెప్పును. 

ఇందువలన విద్వాంసులు (శివోపాసకులు) బహ్మమును (శివుని పొందు 

టక్రై నిశా దక్షిణాయన కృష్ణపక్ష నిషేవము- ఏ విధంబుగ నుండ(జాల 

దనియు ఎప్పుడు శరీరము విడిబడునో అప్పుడే ౩౫ వులకు శివసాయుజ్యము]చేకూరు 

ననియు (గ హింపవ లెను, 

ఇయ్యది 

శ్రీ నీలకంఠ శివాచార్యవిరచితంబై న 

[బహ్మమీమాంసా సూత భాష్యమునందు 

నాలుగవ యధ్యాయము(దగు రెండవ పాదము 

ఖ్రీకంఠ మణి పభామయూఖంబను థాంకదీయ ఆం ధానువాదము తో ముగిసినది. 



శ్రీ వహాగణాధిపతయే నమః 

శ్రీ మేధా దక్షిణామూ ర్రయే నమ్మ 

శారీర క్ర (బహ్మమీమాంసా నూ(తభాష్యము: 

చతుర్ణాధ్యాయము 
థి 

తృతీయపాదము 

ఆం[ధీకరణము 

అర్చిరాద్యధికరణము 

సూ, “అర్బిరాదినా త త్పథితేః” 4.8.1 

ఉపాసకుడు హృదయగతు డైన పర మేళ్వరుని అనుగ్ర హమువలన బయలు 
వెడలు |(తోవ(గనుగొని మూర్దన్యనాడిద్వారా  వెళ్ళునని పూర్వుభాష్యమునందు: 

బాగుగా చెప్పంబడినది. 

ఐతే ఇ(ట ఇట్టివానికి ఆర్చిరాదిమార్గము తోడనే బహ్మ|పాపియా? లేక 

ఇతర విధముననా? అని విచారింప(బడుచున్నది. 

(పశ్న : “యతాసొ కేశాంతో వర్తతే, వ్యపోహ్య శీర్షకపాలే, భూరి. 

త్యగ్నా (వతితిష్టతి, భువ ఇతి వాయా, సువ రిత్యాదిత్యే, మహఖఇతి |బహ్మణి,. 

ఆప్నోతి స్వారాజ్యమ్” “ఉపాసకుడు శిరస్పునందలి కపాలద్యయము మధ్య 

కేశాంతము అన(గా తలకాయ పైభాగమునుండి బయలుదేరి “భూః” అధిదేవత 

యగు అగ్నిని “భువః” ఆధిదేవతయగు వాయువును “సువః” ఆధిదేవతయగు. 

సూర్యుని, “మహః” ఆధి దేవతయగు (బహ్మమును ఆశ్రయించి స్వారాజ్యమును. 

అన(గా శివ సాయుజ్యమును పొందువాడగును” అనుచో అర్చిరాది మార్గము 
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లేకయే ([బహ్మ పాపి కలదని తెలియుచున్నది. కావున |బహ్మమును పొందుటకు 
ఆర్చిరాది మార్గము(దగు పతి ఐంధము లేదనియే చెప్పవలెను కాదా? 

ఉత్తరము : _బహ్మము నుపాసించువాడు అర్చిరాదిమార్గముద్యారానే 
(బహ్మమును పొందునని “తేఒర్చిష మభిసంభ వంతి” ఇత్యాదివాక్యములు చెప్పు 
చున్నవి కావున “అర్చిరాదిమార్గము దిహ్మ' పావకము” అను నంశము పంచాగ్ని 
విద్యాదులయందు (పసిద్దమైయున్నదని తెలియవలెను. 

“భూరిత్యగ్నౌ” ఇత్యాదివాక్యముల యందు చెప్పబడినది _ (బహ్మ్మపాపి 
మార్గము కాజాలదు. కాని న్మిష్క మించు జీవాత్మ ఆయా స్థానములయందు 
ఆ యా దేవతల విభూతిని పొందునని [గహింపవలెను. అందువలన అర్చిరాడి 
మార్గముగానే బహ్మ|పా ప్రియని సారాంశమును నిర్ణయింపనైనది. 

వాయ్వధిక రణము 

సూ, “వాయుమభ్దా దవి శేష వి శషాభ్యాం” డ్హీ_ల్రి_ల్లి 

మరియొక ,శుతియందు చెప్ప(బడిన మార్గ|కమమును వూరోకమగు 

అర్చిరాది మార్గమునందు చేర్పవలెనా ? లేదా? అని సంశయము. 

వేళశ్న: “తేఒర్చిష మభిసంభవ త్యర్చిషోఒహ, రవ్నా ఆపూర్యమాణ 

పక్ష మాపూర్యమాణపక్షా ద్యాన్ షడుదజితి మాసాం సాన్, మా సేభ్యః 

సంవత్సరం, సంవత్సరా దాదిత్య మాదిత్యా చ్చం|దమసం, చందమసో విద్యుతం, 

తత్పురుషోఒమానవః స ఏనాన్ బహ్మ గమయతి” ““బహ్మోపాసకులు మూర్షన్య 

నాడిద్యారా బయలుదేరి వెలుగునందభిమానము గల దేవతలను తరువాత పగలు 

నందభిమానముగల దేవతలను ఆటనుండి శుక్త పక్షాభిమాని దేవతలను శుక్ర పక్షము 

నుండి ఆరునెలలుగల ఉతరాయణమునందభిమానముగల దేవతలను ఉతరాయ 

ణమునుండి సంవత్సరాభిమాని దేవతలను సంవత్సరము నుండి సూర్యుని సూర్యు 

నుండి చందుని చం దునుండి విద్యుత్పురుషు న్యాశయింతురు. అటుపమ్మట 

ఆ దివ్యపురుషుడు ఈ మహాపురుమలను దిహ్మ ము(దగు సన్ని ధిజేర్చును" ఆని 

ఛాందోగ్యమునందు అర్చిరాద్మిక మము వినం బడుచున్నది. 



లైర్టి్రి శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము 

బృహదారణ్యకమునం దైతే నో “యదా వై పురుషోఒస్మాల్లోకాత్ పెంతి స 

వాయు మాగచ్చతి, తస్మె సతత విజిహీలే, యథా రథచకస్య ఖం, తేన 

స ఊర మాక మతే స ఆదిత్య మాగచ్చతి'' “పురుషుడు అనగా జీవాత్మ ఎం 

ఈ లోకమునుండి బయలుదేరినపడు మొదట వాయువు నాశ్రయించును. అట్టి 

తతి వాయువు జీవాత్మను రథచకమునందలి బెజ్జమునువలె తలకిందులు చేసినను 

తట్టుకొని ఉపాసనాబలమున వాయువు నతిికమించి పెకి వెళ్ళి సూర్యున్నాశ 

యించును” అనుచో సంవత్సర ఆదిత్యులమధ్య వాయువు వినంబడుచున్నది. 

అటి వాయువు సంవత్సరాదిత్యులమధ్య పూర్వోకశుతియందు లేనందున 
ళు అణానీ 

చేర్చుందగినది కాదు గదా? 

ఉత్తరము : గుణోపసంహార న్యాయము ననుసరించి సంవత్సరము తరు 

వాత ఆదిత్యునకం టె ముందు వాయువు _ఆర్స్చిరాది మార్గమునందు చేర్ప్చుందగినది. 

బృహదారణ్యక మునందే మరియొక చో “మా సేభ్యో దేవలోకం, దేవళలోకా దాదిత్యం” 

అని చెప్ప(బడిన ఆర్చిరాది|క మమునందు ఛాందోగ్య శుతినుండి ఉపసంహరింప( 

దగినదియు మాసాధిక కాలరూపమగుటచే మాసముల తరువాత చెర్చుందగినదియు 

నగు సంవత్సరము తరువాత వినంబడు దేవలోక శబ్దము - దేవతలకు ఆధార మైన 

లోకము అను వ్యుత్స త్రి ననుసరించి వాయువును నామాన్యముగా చెప్పుచుండుట( 

జేసియు వాయుశబ్దము విశేషముగా వాయువాచకమగుటవలనను అవిశేష విశే 

షంబులగు దేవలోక వాయుశబ్దములను పురస్కరించుకొని అబ్బము అనగా 

సంవత్సరము తరువాత ఆదిత్యునికన్న ముందు వాయువే చేర్ప(దగినదని 

(గ హింపవలెను. 

“వాయు ర్దేవానా మాసనభూతః, “వాయువు దేవతలకు ఆధారమగు పదే 

శమువంటిది” “యోఒయం పవత ఏష దేవానాం గహక” “వీచుచున్న వాయువు 

దేవతలకు ఆలంబనము”' అను (శుతివాక్యములు ఇందుకు _పోద్భలకములు. 

తటి దధికరణము 

నూ. “తటితో౬ధివరుణః సంబందాత్ ” 4_3_8 

“స ఏతం పంథాన మాపద్యాగ్నిలోక మాగచ్చతి, స వాయులోకం 
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స వరుణలోకం స ఇందలోకం స |పజాపతిలోకం స బహ్మలోకమ్” “ము క్రపురు 

'మ(డు అర్చిరాదిమార్గ మునందు అడుగిడుటతోడనే అగ్నిలోకమును తరువాత 

వాయు వరుణ ఇంద |పజాపతి లోకములను వరుసగా ఆశ్రయించి (బహ్మ 

'లోకమును అన(గా పరమపదమును పొందును" ఇంట అగ్నిలో కశబ్బముతో 

చెప్పంబడిన అర్చిస్సు మొదటిది అను నంశము విరుద్దము కాజాలదు. (శుత్యంత 

రమునందు గల |కౌతకమముతో ఇచటి పాఠ్యకమము బాధింపంబడుట,జేసి 

సంవత్సరము తరువాత |కమముగా వాయువును సూర్యుని చెర్పవలెను. అటులే 

విన(బడు వరుణుడు మున్నగువారు అర్చిరాది మార్గమునందు చేర్పవలసినవారు 

అగునా కాదా అని సంశయము. 

[ప్రశ్న : చేర్చుటకు చెర్చకుండుటకును ఎట్టి నియామకము లేనందున 

.వరుణాదులు ఆర్చిరాది మార్గమునందు చేర్ప్చుందగినవారు కారనియే చెప్పవలెను 

కాదా ? 

ఉత్తరము : విద్యుల్లోకము పె వరుణలోకము(దగు సంబంధము ననుసరించి 

'వరుణాడుల ఏర్పాటు చేయవచ్చును. మెరుపును పురస్కరించుకొని సంభవించు 

వర్షమువలననై న జలమునకు వరుణు(డు అధిపతిగా _పసిద్దుండు కావున విద్యుత్తు 

నకు వరుణునకును సంబంధము సరిపడును. వరుణుని తరువాత మిగత ఇంద 

లోకము, ప్రజాపతిలోకంబును చేర్ప(దగినవని చెప్పుటలో ఎట్టి విరోధంబును 

“లేదని సారాంశము. 

ఆత్రివాహికాధికరణ ము 

అల సూ. “ఆతివాహికా స్తల్రింగాత్ ” డీ. లి-4 

అర్చిరాదిక ములు - మార్గము(దగు చిహ్నములగు స్థానభేదములా ? లేక 

ఊఉ పాసకులను బ్రహ్మలోక మునకు గొంపోవు దేవతావిశేషములా ? అని సంశ 

(పళ్న ; మార్గమునందలి లాంఛనములుండుట (జేసి ఆర్చిరాదులు స్థాన 

కరముల షన నచును. “ీగామమునుండి వెళి నది నతికమించి పతెటూరు. 
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జేరవలెను''ఆని లోకమున వ్యవహరింతురు. అటులే ఆర్చిరాదులు నని |గహింవ 

వలెను కాదా ? 

ఉత్తరము : ఆర్చిరాదులు _ విద్వాంసుల (ఉపాసకులును (బహ్మలోకము. 

నకు తీసికొనిపోవువారు మార్గమునందభిమానము గలవారు నగు దేవతావిశేషం, 

బులే యగును. “తత్పురుషోఒమానవః స ఏనాన్ (బహ్మ గమయతి" అనుచొో 

విద్యుత్పురుషునకు గమయితృత్వ లింగముండుట(బేసి ఎట్టి విశేషము లేకుండ 

ని ర్ధేశింప(బడినను ఆర్చిరాదులకు గమయితృత్వమే (ఉపాసకులతో సంబంధము), 

అను నిర్ణయము ఫొసగునది. 

విద్యుత్పురుమ(ఃడు గమయిత యగునెడ వరుణాదులతో నవసర మేమి. 
యను ఆశంకకు సమాధానము దిగువ నూతము. 

సూ. “వై ద్యుతే నైవతత స్తచ్చుతేః” &_8.5.: 

విద్యుత్పురుషుని తరువాత విద్యుత్పురుషు(డే |బ్రహ్మలోకమునకు ముము. 
కృవులను గొంపోవునని దిగువ (శుతివాక్యముద్దొషించుచున్నయది. 

“తత్పురుషో౭.మానవః స ఏనాన్ |బహ్మ గమయతి” 

అట్టిత జి వరుణుడు మొదలగువారు విద్యుత్చురుషుని సహచరులుగా-* 

గమయితలు ఆగుదురని చెప్పుటలో విరోధ మెద్దియు గానరాదు. 

కార్యాధికరణము 

నూ. “కార్యం బాదరి రస్య గత్యుపప త్తేః” 4లి.6: 

దివ్యపురుషుండు ఉపాసకులను సాఇిత్తుగానే [బ్రహ్మమును పొంద (జేయునా?' 

లేక ఇత రదేవత నాశ్రయింప(జేయునా ? అసి సందేహము. 

. (వళ్న : కార్య పథము(డగు హిరణ్యగర్భుని చెంతకే దివ్యపురుషు(డు ఉపాసన. 

కులను గొంపోవునని చెప్పుట సమంజసము. ఎందుకనగా ? పరిచ్చిన్న (పమాణు6 
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డగు చతుర్ముఖుడు గంతవ్యుడగుట పొసగును, సర్యవ్యాపియగు శివు (డు 

(బ్రహ్మము) గంతవ్యుడు కాజాలడు గదా! 

మరియొక ఉపపత్తి( జెప్పుచున్న వారు 

నూ. “విశేషితత్వాచ్చ” 4.8.7 

“పజాపతేః సభాం వేశ్మ (పపద్వే” “చతుర్ముఖ బహ్మ యొక్క. సభలో 

(పవేశించి ఆతని సన్నిధి(జేరుదునుగాక "అని ముక్తపురుషు(డు భావింప(దగినట్టు 

విశేషించి [శ్రుతి చెప్పుటవలన ముక్త్మపాప్యము ల హిరణ్యగర్భ స్థానమే యని బోధ 

పడును. 

సూ, “సామీప్యాత్తు తద్వ్య్యపదేశ 8" 4.8.8 

“బహ్మ గమయతి” “/బహ్మమును పొందించును” అను వ్యపదేశ మైతేనో 

పర|బహ్మము చేరువ నుండువాడగుట (జేసి చతుర్ముఖుడే (పాప్యుండ గునని తెలుపు 

టకే యని తెలియవలెను. 

“హిరణ్యగర్భం పశ్యత జాయమానమ్” “పర మేళ్వరుండు (ష్మ్వపథ 

మముగా జన్మించిన హిరణ్యగర్భుని సృష్టికార్యోన్ముఖునిగ నొనర్చు అన్నుగహ 

దృష్టితో నవలోకించెను"అను |శుతివాక్యము _ హిరణ్యగర్భుండు _ పరమేశ్వరుని 

[పథమకార్యమగుటచే సమీపమునందుండువాడని విశదీకరించుచున్నది. 

నూ. “కార్యాత్యయే తదధ్య క్నేణ సహాత; పరమభిధానాత్” 

4A_8_9 

మొదట హిరణ్యగర్భుని పదము. జెందినను అనావృత్తి శుతికి ఎట్టి విరో 

ధము లేదు. హిరణ్యగర్భుని లోకము నళించునపుడు లో కాధ్యకు( డెన చతుర్ముఖు. 

నితో గూడ కార్య బహ్మలోకము నతికమించి పరమపదము (శివలోకము) నకు 

ముక్తపురుషులు వెళదురు ఇందుకు తే |బహ్మలో కే తు పరాంతకాలే. పరామృ 

తాత్ పరిముచ్యంతి సర్వే’ అను (శ్రుతి వాక్యము పోద్బలకమని భావింవ 

వచ్చును. 

సూ, ““స్మృతే శ్చ” 4_3-10 
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నో బ్రహ్మణా సహతే సర్వే - సం పాపే (పతిసంచరే 
య అయన 

పరస్యాంతే కృతాత్మానః - (పవిశంతి పరం పధమ్ ॥ 

“అవాంతర [పళ యము వేళ బహ్మలోకము ఆంతరించును, అట్టి తటి 

|దిహ్మ దేవునితో గూడ ముక్తపురుషులు పరమవదము( 1బవేశింతురు” అను 

స్మృతి(బట్టియు "పె యంశము ధృవవడుచున్నది కావున |పళయమువరకు చతు 

ర్ముఖలోక పా ప్రి యనియు ఆ తరువాత |బహ్మ|పా పి యనియు బాదరిమహర్షి 

యభిపాయము. 

నూ. “వరం జైమిని ర్ముఖ్యత్వాత్ 0.ల.11 

హిరణ్యగర్భుని మించినట్టి నారాయణుని సన్నిధానమునకు ఆర్చిరాది 

మార్షము ముక్తపురుషుని గొంపోవుననియు పర్మబహ్మము(దగు ఉపాదాన స్థితిలో 

రండవదశయగు నారాయణుని యందు (బహ్మవ్యపదెశము ముఖ్యమగుటజేసి 

“పె యంశము సరిపడుననియు జైమిని మహర్షిగారు అభ్మిపాయపడిరి. 

ఇందుకు దిగువసూతము గూడ |ప్రోద్బలకమగును. 

సూ. “దర్శనా చ్చ” 4-8-12 
“సోఒధ్యనః పార మాస్నోతి, త సషోః పరమం పదమ్” “అర్చిరాది 

మార్గము(దగు అవధియైన విష్ణవుయొక్క- పరమపదమును ము క్రపురుషుండు 

పౌందును” అను _శుత్మిపమాణ ముండుటంజేసి నారాయణునే ఆర్చిరాదిమార్గము 
పౌందించునని |గహింపవలెను. 

మరియొక ఉపపత్తి సూతము 
సూ. “నచ కార్యే (పత్యభిసంధిః" &.8_18 

“పజావతేః సభాం వేళ్ళ (పవద్యే” అను వాక్యములో ని (పజాపతి శబ్దము 

నకు హిర ణ్యగర్భుడను అర్థము(జెప్పక (పజలను పారించువాడను అర్థమును 

పురస్కరించుకొని |పజాపతి యన(గా నారాయణుడని చెప్పవలెను. మజియు “తే 

బ్రహ్మలోకే తు” ఇత్యాదిని గల [బహ్మశబమునకు నారాయణుడను అర ము(జెప్పి 
(గ థి 

ము కపురుషులు నారాయణుని వైకుంఠమునందు నివసించి పశ్చిమ దేహావసాన 
మున విళ్వాధికుడగు పరశివుని పొందుదురని చెప్పుటలో విరోధమేమియు లేదు. 
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“ఏతాని హ వా అమృతస్య నామధేయాని”” ఇత్యాదిని పరమాత్మ యగు 

శివు(డు అమృత శబ్దాభిధెయుండనియు అనాది ముక్తుండ నియు విశ దీకరింప( 

బడినది కావున విష్ణుపదమునందు పారబ్దకార్యమగు దేహము అంతరించు తజి. 

ఉపాసకులు-పరామృ తంబు విశాషధికంబు నగు (బహ్మమును (శివునిిపొంది ముక్తు 

లగుదురని భావము. 

ఇంతవరకు జై మినిగారి అభి పాయముగ పూర్వుపక్షసూ(తములు ముగిసి. 

నవి. ఇక సిద్ధాంతసూ_తములు. 

ఆస సూ. “'అ్మపతీకాలంబనా న్నయతీతి బాదరాయణ 

ఉభయథా చ దోషాత్తత్క_తు శ్చ” 4.8.14 

ఒకానొక చేతనుని గాని ఒకానొక అచేతనమును గాని _(బహ్మదృష్టితో 

నిషా మబుద్ది నుపాసించువారు (పతీకోపాసకులనంబడుదురు. సకల చిదచి 

[త్పపంచ విశిష్ట స్వరూపము గల శివుని ఏకదేశమగు చేతనరూపముగాని అచేతన 

రూపముగాని |పతీక మనంబడును. విశ్వాధిక మైన _బహ్మమును సాఇుదుపాసించు 
వారు అపతీకోపాసకులగుదురు. సాక్షాత్ అనయా (పరంపరా సంబంధము 

లేకుండ శివ నుపాసించువారిని దివ్యపురుషుడు సాక్షాత్తు శివునే పొందించును,. 

విశ్వాధికంబు విరూపాక్షంబు కృష్ణపింగళంబు నగునదియే పర్మబహ్మంబని. 

తెలియునది. ' 

“పరంజ్యోతి రుపసంపద్య "స్వేన రూ పెణాభినిష్పద్య తే” 

“శివోపాసకు(డు పర బహ్మమును సమీపించి నిజరూపము గలవాడగును” 
“ఉమాసహాయం పరమేశ్యరం (ప్రభుం _ (తిలోచనం సీలకంఠం 

పశాంతమ్' 

ధ్యాత్వా ముని గ్లచ్చతి భూతయోనిం _ సమ స్తసాక్షిం తమసః 

పరస్తాత్” 

“మునిః అనగా నిరంతర శివారాధనాత్మక మననకీలు(డు _ వర మేళ్వరుని' 

ఉమాసహాయుని గాను సర్వనియామకునిగాను |తిలోచనునిగాను నీలక ౦తుని గాను. 
ప్రశాంతునిగాను సమస్త చేతనాచేతనుల ఉత్స త్రి స్థానముగాను సకల పాణి (పేర 
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కుని గాను సత రజ స్తమోగుణాత్మక [పకృతి నధిగమించిన వానిగాను ధ్యానించు 

నెడ శివసాయుజ్యము నొందును” ఇత్యాదిని (బహోోపాసకుండు- సాక్షాత్తు [(బహ్మ 

మునే పొందునని విశదమగుచున్నది. 

పూర్వో క్తములగు రెండు పక్షములయందు శతి విరోధమునంజేసి దోషము 

సంభవించును. 

కావున శివోపాసకు(డు నేరుగా శివపదమునే పొందును కాని హిరణ్యగర్భాది 

లోకములయందు జాగు సేయ(జాలడు. మధ్యన శివేతర లోకములలో ఆతనికి ఎట్టి 

1పయోజనంబును గానరాదు. 

ఈ సందర్భమున ఇ వ్విధముగా పరిష్కరింపన గును. 

సక లకార్య సమష్టి స్వరూపుడగు హిరణ్యగర్భుని యుపాదానంబగు నారా 

యణు(డు _ చతుర్ముఖుని మించినవాడు. అట్టి నారాయణుని యధిష్టాతయగు 
శివుడు పరూపాక్షంబు పర్మబహ్మంబన(బజీిగినవాడై జగన్నిమిత్తుడై సర్వజ్ఞా(డు, 

సర్వ శ క్రిసంపన్ను (డు, నిత్యతృవ్లుండు, స్యతంతు(డు, స్వపకాశుండునై నారా 

యణుని మించినవాడు. ఇట్లు చెప్పుటకు దిగువ [శుతివాక్యము [పోద్బలక మగు 

చున్నది. 

“పరా త్పరతరో బహ్మా_తత్పరా త్పరతో హరిః, 

తత్పరా తృరతో౬ధీశఃో శివసంకల్పోపనిషత్తు. 

మరియొకచో “నారాయణ వరంబహ్మ” “బహ్మము _ నారాయణునకన్న 

'పరమైనది' ఆని చెప్పి బ్రహ్మము ఎట్టిది అని ఆకాంక్ష కలుగగా “బుతం 

సత్యం” అను మంతముతో _ _బహ్మము సర్వజ్ఞమగుటచే మనోవాగ్వికారము 

లేనిదియు; స్వశక్తి కిరణములను జగమునంతట నింపునదియు; [బహ్మముతో 

ఎవ్వడు నెడంబాయనిది, పర్మపకృతిరూపిణి, పరమానంద చిదేకరస పరమాకాశ 

స్వరూపిణి, తన యవస్థాభేదము పరమచేతనుండు నగు నారాయణునిచే [పారం 

భింప(బడిన హిరణ్యగర్భాది సకలకార్య (ప్రపంచము గలదియు నగు పరాశ క్రి 

ఉమాదేవితో గూడి విచితస్వరూపము గలదియు; నిర్వికారంబును; [తిలోచనంబు 

మనగ వగ దాయం గయ నవగోంనగంంని. కవిగా ిిండగంంగి నగి 
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“విశ్యాధికో రుద" అను పమాణము. రుదు(డు (పర బహ్మము) విశ్యా 

ధికుండని చాటుచున్నయది. 

అందువలన వైదికులు - ఇట్టి పరిశీలనమును గమనించి శివుండే సర్వాధి 

కుండని (గహింపవలెను. శివుని మించిన దైవము మరియొకటి కలదని చెప్ప! 

బూనుట అన్యాయంబె యగుచున్నది. 

సూ. “విశేషం చ దర్శయతి”" 49-19 

విశ్వాధిక మగు [బహ్మ మునకు - (బహ్మము(దగు అవస్థాభేదము జగదుపా 

దానము నగు విష్ణువునకు. విష్ణుకార్యం బగు హిరణ్యగర్భునికిని _ ““వరాత్సరతరో 

బ్రహ్మా” “హిరణ్యగర్భం పశ్యత జాయమానం" “పురుషో వైర్ముదః” ఇత్యాది 

[శుతి వాక్యములు _ విశేషము కలదని చూ పెట్టుచున్నవి. ఆందువలన దివ్యపురు 

పుడు. (బహ్మవిష్ట్వాతీతుండు పర్మబహ్మంబు పరమాకాశరూపు(డు పరమానంద 

మయుడు నగు శివుని స్థానమును పొందించునని చెప్పుటయే సమంజసం బగును. 

“సోఒధ్వనః పార మాప్నోతి _ తద్విష్టోః పరమం పదమ్” 

ఆను వాక్యమున పరమపదము విష్ణువుది అని అర్థము(జేయగూడదు. ఇచటి 

విష్ణుశబ్దము పర|బహ్మ వాచకం బని తెలియునది. ఎందుకనగా ? షడ్విధంబగు 

మార్గమునకు అంతంబును తదతీతంబు నగు పదము _ విశ్వాధికుండైన శివుని దే 

కాదగును. ఇంతియేగాక _ [పపంచాకారముగ నుండు -విమ్షువు(దగు (శేష్టమెన 

రూపము _- పరమాకాశాత్మకంబనియు పరమానంద లక్షణంబనియు అదియే పర 
[బహ్మంబగు శివునిదనియు వివేకము. 

అట్టి శివపదమునందు తన యంత॥కరణమును నెలకొలిపియుండు తతి 

విష్షువు - (పపంచాకారు(డైనను స్పందింప(జాలడు కావున ఎటి విరోధము లేదు. 
ణి చు లు 

ఇ(ట కొందరి యభఖ్శిపా యము, 

'““పరాంతకాలే పరామృతాత్ పరిముచ్యంతి సర్వే” అను |కుతిని పురస్క 

రించుకొని విష్ణువు _ పర|బహ్మమగు శివుని పరమవిభూతియని భావించి విష్ణువు 

నుపాసించువారు (బహ్మావస్టాభేదంబగు విష్టువుందగు లోకమును పొంది విష్ణువు 
దగు విభూతి గలవారై చరమదేహాంత మున పరామృతుండగు శివుని(జెంది ముక్తు 
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లగుదురని చెప్పుట వలన పాంచరాత్ర పద్దతిని గాక వెదిక రీతిని విష్ణువు నుపాసిందు. 

వారు ఆర్చిరాదిమార్గ ముగా వైకుంఠము న్నాశయించి ఆలస్యముగా శివ పదము; 

(బవేశింతురని చెప్పుటలో ఎట్టి లోపము సంభవింపదని విశద మైనది. 

ఇ య్యది 

శ్రీ నీలకంఠ శివాచార్య విరచిత మైన 

(బహ్మ మీమాంసా సూత భాష్యము నందు 

నాలుగవ అధ్యాయము(దగు మూడవ పాదము 

శ్రీ కంఠమణి [ప్రభా మయూఖ మను శాంకరీయ ఆం|ధానువాదముతో 

ముగిసినది. 

శివాధిక్య (ప్రమాణములు 

సూతసంహిత . యజ్ఞవైభవ ఖండము_ స ప్రవింశాధ్యాయము. పుట-4 11 

ట్ విశ్వాధికస్య ర్ముదస్య-కారణస్య శివస్య చ, 

పరత్వం యేన జానంతి-రాక్షసా స్తే న సంశయః, 16 

మహాపాపవతాం న్యణాం-రు దాధిక్యం న భాసతే, 

అనేకజన్మసి ద్దానాం- శ్రౌత స్మార్తానువ ర్తినాం, 

రు|దాధిక్యం స్వతో భాతి. పమాణైె రపి తర్క-తః. 21 

రుదః సంసారమగ్నానాం- సాక్షా తృంసారమోచకః. 

అతః సర్వం పరిత్యజ్య-శివా దన్యత్తు దైవతం, 

శివ ఏకః సదా ధ్యేయః-లింగరూపీ ముముక్షుఖిః. 28 

సూతసంహిత- సూతగత, ఉపరిభాగము, షష్టాధ్యాయము. 

A విహీనం వా సమం వాపి-హరిణా |బహ్మణా హరం, 

యే పశ్యంతి సదా తే తు-పచ్యంతే నరకానలే. 21 

హరి|బహ్మది దేవేభ్యః- శ్రేష్టం పశ్యంతి యే హరం, 

నే కళ మెణంగనంపాగా.నుతంంచే నాాత సంశయః. 22. 



శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమ్మ 

శ) సీఅకంఠ భగవత్సాదారాధ్య కృత 

శారీరక (బహ్మమీమాంసా సూ తభాష్యము 

చతుర్లాధ్యాయము 
ఇ 

నాలుగవ పాదము 

ఆంధీకరణము 

సంపద్యావిర్చావాధికరణము 

సూ. ““సంపద్యావిర్భావః స్వేన శబ్దాత్'' గ్వీడీఎ 1 

ఉపాసకులైన విద్వాంసులు - హిరణ్యగర్భుని యొక్కయు నారాయణుని 

యొక్కయు స్థానములకు పె నుండునదియు పరమసుఖ రూపం బగుట చే స్వర్గ 

మనందగినదియు నగు పరమశివుని పదమును పొందెదరని పూర్వ పాదమునందు 

బాగుగా నిరూపించితిమి. 

“అస్మా చ్చరీరా త్సముత్తాయ పరంజ్యోతి రుపసంపద్య "స్వేన రూ పేణాబి 

నిష్పద్యతే” అనుచో పరంజ్యోతిఃస్వరూపుడు గొప్ప [(పకాశము గలవాడు నగు 

పర మేశ్వరుని పొందినవానికి స్వరూపము ఆవిర్భవించునని చెప్పంబడినది. 

ఐతే ఇట్టి స్వరూపము ముక్తునకు తాత్తాలికమా? లేక పూర్వసిద్దం బెనదా 7 

అని సంశయము. 

పశళ్న: ముక్తునకు ము క్రిదశలో ఏర్పడు స్వరూపము పూర్వసిద్ధము కాజా 

లదు. ఎందుకన(గా ? |శుతివాక్యమున “అభినిష్పద్యతే” అభినిష్ప త్తి యనంగా 

కలుగుట యను నర్గము కావున స్వర్గమువలె ఆగంతుకమైనదనియే చెప్పవలెను. 

20) 
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ఒకవేళ జీవుని నిజరూపము పూర్వసిద్ధంబే యని చెప్పున సంసారమెందుకు 

సంబంధించును ? 

ఉత్తరము : (బహ్మమును పొందిన జీవునకు _ పూర్వము మల|త యముచే 

కప్ప(బడినదియు _బహ్మగుణములతో సమానములైన సర్వజ్ఞత్వాది గుణములు 

కలదియు పూర్వము ఉన్నదియు నగు స్వరూపము మలావరణములు తొలగును 
గావున ఆపిర్భవించునని “సేన రూపేణ'' అను శబ్దమును పురస్కరించుకొని 

చెప్పవలసియుండును. ఒకవేళ అట్టు కాదందురేని ఆగంతుకమగు రూపము స్వకీ 

యము కానందున “స్వేన అను విశేషణము నిరర్థక ంబగును., 

వస్తుతః. జీవాత్మ నిరతిశయానంద ఘను(డై యుండువాడు. ఇట్టి నిరతి 
శయిమగు స్వరూపానందమున గల విశేషములు మల మాయా కర్మ దేహేర్నది 

యావరణములతో కప్పంబడియుండును. ఐనను సామాన్యముగ ఆనువ ర్తించు 

ఆనందము. సంసారదశ యందును ఎల్ల కాలము ఆత్మయందు పేమరూ సముగ 

కన(బడుచుండును. 

(శవణమననాదికము నాచరించి నిదిధ్యాసనము( జేయువానికి యోగభూమి 

కలయందు ఒక్కాక్కు ఆవరణశ క్రి శ్షీణించుచుండును. ఆ యా ఆవరణములలో 

మరుగుపడిన ఆనందవి శేషములు [క్రమముగ (పకాశించును. 

లోకమున అజీర్ణ వ్యాధి నిండు గలవానికి చికిత్సా విశేషములతో కొద్ది 

కొద్ది వ్యాధి తగ్గుచుండ భోజ్యములయందు రోచకత్వము కలుగునట్లు శనివయోగ 

మును ప్రారంభించినది మొదలుకొని ము కిదశ సంభవించువరకు సర్వజ్ఞత్వాది 

గుణములు ఉపాసకునకు |క్రమముగ ఏర్పడుచుండును. 

సర్వానుగాహకు(డగు శివుని కరుణా విశేషంబున నిజరూపమును మజుగు 

పజచిన ఆవరణములన్నియు తొలగగా శివసదృశ గుణంబగు ఆత్మస్వరూపము 

ఆవిర్భవించును అన(గా పూర్వమువలె (ప్రకాశించును. కర్మఫలము వలె [కొతగా 

ఉదయించునది కాదు. ఆవరణములు అనాదులగుట(జేసి సంసారము పునః పునః 

ఏర్పడుచున్న యది. 

ఇందువలన విశద మైన దేమన(గా ? ముక్సుని స్వరూపము స్వాభావిక 

మగుటయే గాక చిదానందఘనంబు సర్వజ్ఞత్వాది విశిష్టంబునై ఆవిర్భంచునని 

సిద్దాంతము. 
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సూ. “ముక్తః (పతిజ్ఞానాత్” 4.4.2 

జీవునకు సంసారదశ యందును గోచరించు ఆత్మస్యరూపము పూర్వసిద్ద 

మెనను. కర్మబంధము లేనట్టి అపరిచ్చిన్న జ్ఞానానందములు కలిగినట్టియు స్వరూ 

పము. ముకదశయందు ఆవిర్భవించునని యుద్దేశించి దేవేందునకు |పజాపతి_ 

పునః పునః [పబోధించుటచే - ము కపురుమడే ఇట నిర్యచింప(దగిన వాడని 

విదిత మగుచున్నది. 

సూ. “ఆత్మా పకరణాత్”' A_4._8 

“భూయో౭ను వ్యాఖ్యాస్యామి” ఆనుటచె అపహత పాపష్మత్వాది గుణములు 

గల ముక్తాత్మయే ఇ(ట (పతిపాదింవ(బడుచున్నదని - |పకరణము వలన గాన 

నగును. ముకాత్మయొక స్వరూపమెట్టుండునని శంకించి - పాపములు బొత్తుగా 

లేకుండుట మొదలగు దివ్యగుణములు గలవాడు ముకాత్మయని (ప్రశంసించి 

“భూయః....మరల, అను వ్యాఖ్యాస్యామి == ముక్తాత్మను గురించి చెప్పగలోనని 

|పజాపతి పలుకుటచే ఈ పకరణము ముకాత్మదేయని గుర్తింపవలెను. 

అవిభాగాధికరణము 

సూ. “అవిభాగేన దృష్టత్వాత్ ” 4_4_4 

పూర్వాధిక రణమునందు _ ము క్తపురుషునియొక్క గుణములు స్వరూపంబు 

పరమేశ్వరుని గుణములతో స్వరూపముతోడ ను సమానముల గునని నిరూపింప( 

బడినది. ఈ యధికరణమునందు _ ము క్రపురుషునకు (బహ్మముతో సమాన 

భావము సరిపడునా లేదా? అని సంశయించి |పశ్నోతరములతో ముక్తునకు శివ 

సాదృశ్యము- సంభవించునని |పతిపాదింప(బడుచున్న యది. 

(బహ్మసామ్యమును విధించునవి కొన్ని, నిషేధించునవి మరికొన్ని _పమా 

ణములు గానంబడుట_ సంశయవీజము. 

_పశ్న ఏ “ఏకో రుుదో న ద్వితీయాయ తస్థౌ” 

“రు దుండొకండే యుండువాడు _ రెండవవాడు ఉన్నాడని చెప్ప(బడుట 
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కొరకు మరియొక వ్యక్తి లేకుండెను” ఇత్యాది వాక్యములయందు |బహ్మసద్భజ( 
డగు రెండవవాడు లేడని విదితమగుచుండుటచే జీవాత్మ _ ముక్తు( డైనను బద్దు(డై 
నను (బహ్మముతో సమానుడు కాజాలడు గదా ? 

ఉత్తరము : ముక్తుండు |బహ్మముతో సమాను,డేను; ఎట్టన(గా ? “నిరం. 

జనః పరమం సామ్య ముపెతి” “ముక్తః శివసమా భవేత్” “ము కపురుషుండు. 

(బహ్మగుణ స్వరూపములతో విభాగ (పృథక్ భావ)ము( జెందక బహ్మముతో 

సమాను(డగు ననుట". _చ్రుతిస్మృత్యాదులయందు కనుగొన(బడినది, అందువల. 

ననే “బహ్మవేద (బహ్మైవ భవతి" అను వాక్యము _ ము క్తపురుషుండు- ివసమా 

ను(డగునని ఘంటాఘోషముగ నుడువుచున్నదని గు ర్రెరుగవలెను. “బహ్మైవ” 

అనుచో గల “ఏవ” అను దానికి -ఇ తర పమాణములవలన ఇవార్థము(జెప్ప వలసి 

యుండును. 

ము క్రపురుషు(డు _ పరమేశ్యరునితో సమాను(డై శివతత్యాంతర్భూ 

తుండునై శివునితో వేరుగ నుండక నిజరూపము నావిష్క-రించుకొని శివానంద ము. 

సనుభవించువాడ గును. “ఏకో రుదో” ఇత్యాది వాక్యమున జగన్మిర్మాణదక్షుండగు 

మరియొక వ్యకి యుండడని తెలుప(బడినది కాని ముకుునకు శివ సాదృశ్యము. 

లేదని చెప్పంబడలేదు. బోగమ్మాత సామ్యమును మున్ముందు శ్రీ వెదవ్యాసుండు 

“భోగమ్మాత సామ్యలింగాచ్చ” అను సూతమునందు వివరించును. గాన [బ్రహ్మ 

మునకు వలె ము కపురుషునకు సక లకామావా ప్రిరూపమగు (బహ్మ సాదృశ్యము. 

సంఘటించునని తెలియవలెను. 

“సో౭శ్నుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ (బహ్మణా విపశ్చితా ” అను శ్రుతి 

వాక్యము ఇందుకు పోద్బలక మగును, - 

(శుత్యర్థము_ సః = శాంభవదిక్షితు( డె శివునారాధించి శమదమాది సంప 

న్ను(డె శివధ్యానయోగ సిద్దిచె ముక్ష్తు(డ గు మా హేశ్వరుండు; “విశేషేణ పశ్యంతీ 

చిత్ యస్య తేన” అను వ్యుత్స త్తిని విపళ్చితా = సర్వజ్ఞుడెన; (బహ్మణా సహజ 

పర మేశ్వరునితో కూడ; సర్వాన్ కామాన్ =కోరికలన్నిటి కూడిక యగు |బహ్మా 

నందమును; అవ్నతే = అనుభవించును. 

ఇట “సహో అను దానికి “కూడ” అను నర్థమును నిరూపీించుటయే 
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'సమంజసమగునది. “యుగపత్” “వీకకాలమునందు” అను నర్జము(జెప్పునెడ 
ముక్రపురుషునకు [బహ్మసా దృశ్యము భంగపడును గాన [బహ్మముతో కూడ ముక్త 

పురుషుడు. సర్వకామావాప్తి రూపమగు | బహ్మానందము ననుభ వించునని యంగీక 
రింపవలెను, 

(దిహ్మాధికరణము 

పూర్వపక్ష (అథవా) మతాంతర సూూతములు, 

నూ. “బాహ్మేణ జెమిని రుపన్యాసాదిభ్యః” &A_.4.5 

తనంతట తాను (పకాశించునదియు అపహతపాప్మత్వము మొదలగు దివ్య 

గుణములతో కూడినదియు (బహ్మగుణరూప సద్భశంబు నగు స్వరూపము 

ముక్తపురుషునకు ఆవిర్భవించునని పూర్వాధికరణమునందు చెప్ప(బడినది గదా! 

అట్టి స్వరూపము సంఘటించునా లేదా అని శంకించి మతాంతరము ననుసరించి 

పూర్వపక్షము నిర్ధశింప(బడుచున్నది. 

_పశ్న : [శుతియందు “స్వెన రూపేణ” అని చెప్ప(బడుట చే... (బహ్మ 

గుణములగు అపహతపాపష్మత్వాదులు గల రూపము ముక్తునకు ఆవిర్భవించునని 

నిరూపింపవలసియుండుసు. ఎందుకన(గా? “య అత్మా ౬పహతపాప్మా” “జక్షన్ 

[కీడన్ రమమాణః'' ఇత్యాది (నుతి వాక్ళములయందు _(బహ్మగుణములు-_ ముకాత్మ 

యందు గలవని ఉపన్యసించుట (జేసి ముక్తపురుషునకు |[బహ్మగుణసామ్యమే కాని 

[బ్రహ్మ గుణరూప సామ్యము రాదని జై మిని మహార్షిగారి యభిమతము,. 

అల సూ, “చితిమా| డేణ తదాత్మ కత్యా దిత్యాడులోమిః” 4.4.6 

అల “సయథా సైంధవఘనో౬నంతరో౬బావ ్య కృతో రసఘన ఏవం వా 
౧ చ డె ర ర . ఆట అట ఆన ” అ రేజయ మాత్మాఒనంతరో దాహ్యః ర్స్ షః _పజ్ఞానఘన వవ 

ఉప్పుకణిక లోపల వెలుపలను ఉప్పురసముతో నంతట నిండియుండు 

నట్టు ఈ ముకాత్మగూడా బయట లోన అంతటను తెలివితో నిండియుండు 

“విజ్ఞానఘన ఏవ” అనుచో గల “ఏవ” కారమువలన విజ్ఞానమున 
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మాతము ముక్తునకు (బహ్మముతో నమానత్వము ఏర్పడునని జొడులోమి గారి 
యధిమతము. 

జై మినిమతమున. ముక పురుషుడు సగుణు(డనియు, జొడులోమిమత మున 

నిర్గుణు(డు ముకాత్మయనియు, తేటపడుచున్నందున ఒకప్పుడు గుణసామ్యము. 

మరియొకతూ ణి విజ్ఞా నసమత్యము నని మతాంతర పతిపాదనముగ చేయబడిన. 

పూర్వపక్షమునకు దిగువసూత్రము సిద్దాంత పబోధకమని తెలియవలెను. 

సూ. ఏవ మప్యుపన్యాసాత్ పూర్యభావా దవిరోధం 

బాదరాయణ!” డీడీ. 

[బ్రహ్మమునకు అపహతపాప్మత్వాది గుణములు, స్వయం |పకాశమాన. 

మగు స్వరూపంబు వరస్పరవిరోధము  లేనివగుటచే “విజ్ఞానఘన ఏవ” “య 
ఆత్మా అసహతపాప్మా” అనువాక్యములు |[బహ్మమునందు సగుణత్యము జ్ఞాన 

మయత్యంబు నను రెండు నొకే కాలమున నుండు ననుటను సమర్థించుచున్నవని 

గుర్తింపవలెను. సగుణత్వమునకు నిర్ణణత్వమునకు విరోధముగలదని భావింప. 

వీలులేదు గాన లక్షణద్యయము |బహ్మమునందు ఉపపన్న మగుట(జేసి కాల 

భేదమును పాటింపవలెనని బాదరాయణు( (వేదవ్యాను)డు సిద్దాంతీకరిం చెను, 

సంకల్పాధికరణము 

సూ. “సంకల్పాదేవ తు తచ్చుతేః” 4.49. 

స్వయం పకాశ మాను(డగు ముకాత్మకు సత్య సంకల్ప తము అపహత 

పాష్మత్వము మొదలగు గుణములుండునని (బహ్మాధికరణమునందు చెప్ప(బడి. 

నది, 

ఈ యధికరణమున ముక్త పురుషునకు సత్యసలకల్పత్యాదికము ఉపవన్న 

మగునా లేదా ఆని సంశయము, 

(పశ్న : ముక్తపురుషుండు అనుభవింప(దగిన పసువుల విషయమె సంక 

ల్పమే కారణము కాదని తోచెడిని. బాహ్యవస్తువుల న్మాశయింపనిది సంకల్ప 
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మ్మాతమున భో గ్యములు అనుభవింపంబడుట లోకమున గానంబడుట లేదు 

గదా! 

ఉత్తరము : ముక్తపురుషుండు_ సంకల్పించినంత మ్మాతమున భోగ్యము 
లగు వస్తువులు లోకములు వ్యక్తులు నుపస్థితములై అనుభవింపబడునని “స 

యది పితృలోకకామో భవతి, సంకల్పాదేవాస్య పితరః సముత్తిషంతి” ఇత్యాది 

[శుతివాక్యములు |పతిపాదించుచున్న వి. 

అందువలన ముక పురుషుని సంకల్పమే. సక లభోగ్యవస్తు సంపాదనహేతు 

వగుననియు. సర్వజ్ఞత మున్నగు ఆరు గుణములు, అపహతపాప్మత్వాది గుణాష 
టు 

కంబు ముక పురుషుడు కలిగినవాడై సిద్దసంకల్పు(డుగ నుండుననియు సారాం 

శమము. 

వశ సూ. “అత ఏవ చానన్యాధివతిః” 4_4_9 

ము కపురుషు(డు- అపహతపావ్మత్వాది గుణములు కలిగి బహ్మసమాను( 

డెనందు వలననే స్యతంతు(డగుననియు ఎప్పుడును కర్మకు లొంగువాడు కాడనియు 

గుర్తింపవలెను. ముకుడు బద్దదశ యందు గావించిన కర్మయంతయు నశించు 

టచే పర మేశ్యరు(డు ముక్తుని నియమించువాడు కాడు. “ఇదం కురు” “ఇదం 

మాకురు” అను విధిని షేధశాస్త్రము_ పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞారూపమగుటచే అద్ది 

పవాహరూపము కావునను అట్టి విధిని షేధళాస్త్రమునకు ముక పురుషు(డు కట్టుబడి. 

యుండడు గదా! ఎందుక నగా? అజ్ఞానరూపమగు పాశముచే సంభవించు పశు 

తము తొలగుట (జేసి శివత్యము కలవాడగును. 

శివత్యమన(గా? ఆణవ మాయిక కార్మిక మలములయొక్క సంబంధము 

లేనట్టి మిగుల గొప్పవైన మంగశగుణములు శివునితో సమానమగు స్వభావంబు 

కలిగియుండుట యగును. సర్వజ్ఞత్వము మొదలగు గుణములు కలిగియుండుటయే 

శివుని స్వభావ మగును. 

ఇందువలన శివసమాను(డగు ముక్త పురుషునకు- సర్వజ్ఞత ,ఆనాది [వబోదము 

నిత్యతృప్తి , స్యతం తత, సర్వశకి సంపన్నత, అలుప శకి మ త్వ్యము, ఆనంతకళ కి 

త్వంబు ననునవి సమకూరును, శివజ్ఞానముయొక్క. సంకోచమే సంసారము గదా! 



814 శ్రీ నీలకంఠ భాష్యము. 

సదెహాశ్చ విదేహాశ్చ _ భవంత్యాత్మెచ్చయా వునః ॥ 

ముక్తపురుములు_ సర్వజ్ఞులు, సమస్త మును వ్యాపించువారు, వరిశద్ద స్వరూ 
పులు, పరిపూర్ణులు, ఛివునితో సమానమగు సామర్థ్యము సహజముగ గలవారు, 

గ్రేష్టాతిశేషమగు ఐశ్వర్యము గలవారు, శరీరధారులు ఆశరీరులుగను "స్వేచ్చా 

పరవశు లెయుందురు. 

సూ, “తన్వభావె సంధ్యవ దుపపత్తే ౪” 4.4.18 

ముకపురుమ(డు తన యిష్టముతో అనేక శరీరములను కల్పించుకొని 
యవ్వానిలో చొజంబడి విహరించును. ఒకప్పుడు శరీరము లేనివాడై. స్వప్నము 

నందు బద్ధ పురుషు (డు పర మేశ్వరునిచే క ల్పింపపడు దృశ్యముల( గాంచుచు సుఖ 

దుఃఖముల ననుభవించునట్టు- శివ్యపదత్తమగు ఆనందరసమునె అనుభవించును. 

సంసారియగు జీవాత్మ. స్వప్నమునందు- శరీరము ఇ౦దియములు మొదలగు 

వాని సంబంధము లేకయే మనస్సుతోడ పర మేశ్వర సృష్టములగు విషయముల 

ననుభవించునట్టు_ ముకాత్మ ' అశరీర స్థితియందు _పాకృతముగానట్టి మనస్సు, 

తోడనే |బహ్మానందము ననుభవించునని సారాంశము. 

సూ. “భావే జ్యాగద్వత్” 4.414 

స్వేచ్చచే కల్పింప(బడు శరీరాది ఉపకరణములు కలిగియున్న తతి “బద్ద 

పురుషు (డు. జాగద్దశ యందు కామ్యములను వలె” ముక్రపురుషుండు- సమస్త 

కామముల ననుభవించును, 

(ప్రశ్న : ముకృపురుషు(డు (పాకృతములగు వస్తువుల ననుభవించు నెడ- 

_పాకృత(పవంచమునే గురి ంచువాడ గుట (జేసి సంసారము(జెందియుండు దుఃఖ. 

ముల సంబంధము గలవాడగును గదా! 

ఉత్తరము: ముక్తపురుషు(డు- [ప్రపంచమును (పకృతిమయముగ గాంచని. 

వాడై శివమయముగ చూచువాడగును. 

“ఏతత్తతో భవతి ఆకాశశరీరం బ్రహ్మ, సత్యాత్మ, పాణారామం, మన. 

ఆనందం, శాంతిసమృద్ధ మమృతమ్” 
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“ఆప్నోతి స్వారాజ్యం ఆప్నోతి మనసస్ప్సతిమ్” 

“వాక్సతి శ్పకుష్పతిః (శోతపతి ర్విజ్ఞానపతిః” 

ముక పురుషుడు. వాక్కు నేతములు [శో తాదీందియములు బుద్ధి యను 

వానిని స్వేచ్చాధీనములుగ పొందువాడగుటచే వాగాదులకు (పభువుగ వ్యవ హరింప 

బడును. ఇట్టి ముకాత్మ- స్వర్గమన(బడు పరమపదమునందు విరాజిల్లు పర మేశ్య 

రుని స్వరూపము. పరమాత్మ యొక్క జ్ఞానశ క్షి యన(దగు మనస్సున కథిపతియగు 

పరమాత్మను పొందియే.. నిజరూపముగ గలవాడగును. పర వకృతియన(దగు 

[పకాశానందసమరసీభూత మగు పరాశ క్రి. శివునకు న్వరూ పమగుటచే పరమాకాళ 
ముగ చెప్పబడును. ఈ పరమాకాశమే పర మేశ్వరునకు ము కపురుమలకును 

సాక్షాత్తు అర్ధక్రియా హెతువు (అనయా? వస్తువుల నుపయోగించుటకు నవకాశము 

కల్పించునది) ఆగునది. ఇతరులగు సంసారి జీవులకు పళమాకాశము- పరంప 

రయా అర్హ| క్రియా హేతు వగునది. “ఈ పరమాకాశము ఆనందము కానిచోఎవడు 

జీవించును? ఎవ(డు చక్షురాదీం| దియములను (వవరి ంవ(జేయును?" ఈపర మా 

కాశమె జీవులను సుఖ పెట్టుచున్న యది. “ఆనందము అభిరుచికి ఆశ యమగునది. 

అభిరుచి నాశ్రయించి ఆనందము గలవాడగును"' ఇత్యాది (ుతివాక్యార్గ ములు- 

పరమాకాశమన (బడు వర (పకృతియె జీవాత్మ లందరి యనుభవములో విషయ 

మగుచున్నయది. ఎట్టనంగా “స ఏకో మానుష ఆనందః' అను వాక్యము మొదలు 

కొని *స ఏకో (బహ్మణ ఆనంద:ః'' అను వాక్యమువరకు మానవుడు మొదలు 

కొని [బహ్మమువరకు గల ఆనందానుభవములో తారతమ్యము నిరూపింపంబడినను 

[బ్రహ్మము ముక పురుషు(డును ఉఊపాధిలేనివారగుట చే ఆనందము ఇరువురియం 

దును పరిపూర్ణ ముగ నుండును. స్వవర్ణాశ్ర మధర్మముల సిశ్వరార్పణబుద్ది నాచ 

రించుచు వు నుపాసించు (శ తియు(డు- అకామహతు(డ న(బడును. అట్టి 

[శోతియునకు గల చరమదేహము విడిపోగానే సంసారబంధ విముక్తి లభించును. 

అట్టి ముక్తుసెకు పరమేశ్వరునకు గల ఆనందము సమానమైనది. శివధ్యానయోగా 

తిశయమున ఆ యా భూమికల నధిష్టించువానికి పూర్వుపూర్వ భూమికలయందలి 

అభ్యాసము స్వల్పమగును. అటులే (బ్రహ్మానంద ము- మానుషానందాదిరూప మై. 

ఆకామహతు(డగు మాహేశ్వరునకు మనుష్యగంధర్యాదిభూమికలయందు గూడ 

పరివూర్ణముగనే లభించును. ఒక్కొక భూమిక నతి కమించుచు అకామహ తు(డు_ 
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(పతిభూమికయొక్క పరిధి ననుసరించి [బహ్మానందమును నిండుగ ననుభ వించు 
వాడగును. ఆనా? నిరుపాధికమగు [(బహ్మపదమునందు ((బబహ్మ పదము పరిచ్చి 

న్నము (పరిధిగలది) గాకుండుటచె నిరతిశయమగు [బహ్మానందమును పరిపూర్ణ 
ముగ ననుభవించు స్థితిని ముక పురుషుడు పొందునని భావము, 

ఇట్టి పరమానందమే పర పకృతి యనియు పరమాకాశమనియు పేర్కొన. 
బడును. పరమానందముతో పరమాత్మకు భేదము లేకుండుటచే “ఆనందో 

బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ ” “ఆనందము (బహ్మంబని గుర్తింపవలఠె” నని శ్రుతి ఉదా 

హరించినది. ఇంతియేగాక ఆనందమే జగత్కారణంబనియు |శుతులయందు 

గాననగును. జ్ఞానమంతయు ఆనందమునందే అభివ్య క్రమగునని తెలియవలెను, 

ఆందువలన (ప్రాకృత వపంచము ముక్తులకు పరమపద పవేశానంతరము 

పరమానందరూపమగు పరమాకాశము శరీరముగా గల |బహ్మముగ గోచరిం 

చును. (బహ్మమునకు వలె పరమపద పవిష్టులగు ముక పురుషులకు ఎట్టి దుఃఖాను 

షంగము ఉండ శాలదనియు, పరమసత్త (ఉనికి) యెస్వరూ వముగాగ ల [(బహ్మము_ 

స్వ పాణమగు చిదంబరశకి యందు విహరించునదై మనస్సులోనే ఆనందము 

ననుభవించునదై శాంతిసమృద్దంబునై అమృతంబుననియు, అట్టివాడే ముక 

పురుషుండనియు సారాంశము. 

(పదీపవదా వేశాధికరణము 

సూ. “పదీపవ దావేశ స్తథా హి దర్శయతి” 4-4-15 
ముకాత్మ- స్వేచ్చవలన అనంతశరీరములను పర్మిగహించు సామర్ధ్యము 

గలవాడె నిభువగునని పూర్వాధిక రణమునందు సూచింపబడినది. ఆట్టి విభుత్వము 

సరదివడునా? లేదా? అని సంశయము. 

(పశ్న : “సర్వేష లోకేషు కామచారో భవతి” “లోకములన్నిటియందు 

స్వేచ్చగ సంచరించువాడు ముక పురుమ(డు” “ఇమాన్ లోకాన్ కామాన్నీ కామ 

రూప్యను సంచరన్” “ఈ లోకములయందు ఇష్టములగు భోగ్యముల ననుభ 

వించుటకు వలయు రూపముల దాల్చి ముక్తుండు సంచరించును” ఇత్యాది (శుతి 

వాక్యముల (బట్టి ముక పురుషుడు పరిచ్చిన్నములగు శరిరములతో సంచరించు 
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నని తెలియచుండుటచే ముక్తునకు విభుత్వము (సర్వవ్యాపకత్వము) లేదని 
యంగీకరింపవలెను గాన నానావిధ శరీరములను ముక పురుషు(డు |క్రమముగానే 

స్వీకరించుననియు ఒకేసారి బహుశకిర |వవేశమును చేయ(జాలడనియు తేట 
పడును గదా! 

ఉత్తరము : ఒకానొకచోట నుండు దీపము _ ఘటాదులయందు పెట్టబడి 

పరిచ్చిన్నముగ నగుపడినను ఘటాదులను తొలగించిన యెడల (|పదీపము = 

పెద్ద దీపము) గృహము మొదలగు (వదేశములను తన కాంతిచే వ్యాపించునట్టు 

ముక్కపురుషునకు - తనశ క్రిని మబుగుపజచు మలము దూరమగును గాన నాతడు 

స్వళ కిచే విశ మును వ్యాపించు విభుత్వము గలవాడగును, 

ఇప్విషయమును దిగువ నుదాహరింప(బడు (శుతివాక్యము సమర్థించు. 

చున్నయది. 

న ఉలి సన బంధుర్ననితా స విధాతా ధామాని వేద భువనాని విశ్వా యత దేవా 

అమృత మానశానా స్పృతీయే ధామాన్య భర యంత”. 

“పరిద్యావా పృథివీ యంతి సద్యః పరిలోకాన్ పరిదిశః పరిసువః, బుతస్య 

తంతుం వితతం విచ్చత్య తదపశ్య తదభవత్ పజాసు”, 

గ్రుత్యర్గము - “వష హి దేవః” అనువాక్యముతో విశ్వాత్మకుండగు మహా 

దేవుని |పశంసించు పక రణమునందు “పె వాక్యములు పొందుపరుపంబడినవి 

గాన నిట “సః”అనుదానికి పరమేశ్వరుండు అని చెప్పవలెను. 

సః మహాదేవుడు; నః మాకు, బంధుః = చుట్టము, మరియు జనితా= 

జనకుడు, సః శివు(డు, విధాతా = (శేయస్సులన్నిటి నొానంగూర్చువాడు, 

ధామాని = లేజోమయములగు, విశాాభువనాని = ఆపాకృత స్థానములన్ని టిని, 
వేద = గుర్తెరిగియుండువాడు: బంధువు జనకు(డు _కేయఃపదాత యగువాడు 

పర మేశ్వ్యరు(డని గు ర్రించుటకు దివ్యపదపరిజ్ఞానమునకును _పయోజనము నిరూ 

పింపంబడుచున్నది. 

య్మత== ఏ స్థానమునందు మహాదేవు న్మాశయించి, అమృతం = కైవల్య 

అమ్మిని, ఆనశానాః== అనుభవించు, దేవాః= మహాదేవసదృనలగు ముక పురుషులు, 

తృతీయే = మాయా మిశపదముల రెంటికన్న మూడవదగు పరమపదము 
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నందు, ధామాని = తేజోమయములు స్వాభిమతములునగు స్థానములను, అ ఖ్యెర 

యంత = స్వీకరించుచున్న వారు. 

బంధువువలె జనకునివ లెను సమస్తహితముల నొన(గూర్చు పరమాత్మ 

యగు మహాదేవు(డు ప్రసన్నుడై పాశథబంధమును తొలగించి అమృత భావమును 

ముకపురుషులకు (పసాదించును. అట్టివారు వర మాకాశంబగు శివపదమున 

(పకాశమానములు శివక ల్పితములు నగు స్తానములయందు రాణించుచుందురని 

సారాంశము. ఐనను (తథాపి) ముక్తపురుషులు _ ద్యావాపృథివీ=- భూ మ్యాకాశ ము 
లను, పరియంతి = వ్యాపించువారు, (మరియు) లోకాన్ ఊఆహిరణ్యగర్భాదిలోకము 

లను, దిశః = దశదిశలను, సువః = స్వర్శమును, సద్యః = సంకల్పించిన వెను 

వెంటనే, పరియంతి _వ్యాపించువారు, మరియు నా ము క్రపురుమలు - బుతస్యజ 

కర్మయొక్క_, వితతం = విశాలమగు, తంతుం = అనుభవాత్మక మగు తంతువు 

(దారము)ను, విచ్చత్య= ఛేదించి, పుణ్యపాపవినిర్ముక్తులె (పజాసు = (పాణులంద 

రిలో, తత్ _ మహాదేవాఖ్యమగు పర బహ్మమునే, అపశ్యత్ == అవలోకింతురు, 

తత్ = సర్యాత్మకులగుటచే పర్మబహ్మముగానే, అభవత్ = అగుచున్నవారు. 

ఇందువలన తేటపడునదేమన(గా ? 

ముకపురుషులు _ శివానందము ననుభ వించుటయందే లోలు రై యుండు 

కతన సర్వవ్యాపకులుగ నుండ(జాలుదురనియు, మహాదేవునితో సమానులగుటచే 

ముక్తులగు జీవాత్మలు - దేవశబ్దవాచ్యు లగుదురనియు, విశద మెనది 

“యే దేవా దిపిషదః” ఇత్యాది సామవేదవాక్యము _ ముక్తులు స్వర్గాది 

[పదేశములయందు ఏకకాలమునందే సంచరింప(గలుగుదురని తెలుపుచున్నది. 

“తె హి సాక్షా ద్దివిషద - స్వ్వంతరిక్షసద స్తథా, 

పృథివీషద ఇత్యేలే - దేవా దేవ్యవతే స్థితాః” 

అను పురాణనాక్యంబు పై విషయమునే సమర్జించుచున్న ది. ఇ(ట (ఈ 

కోక మున) పృథి ఏపదమునకు - పదునాలుగు లోకముల [బహ్మాండ మనియు ,అంత 
ఠా 

రిక్ష పదమునకు . [బహ్మాండమును మించిన మాయాపదమనియు, ద్యాఃపదము 
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నకు _ మూడవది పరమాకాళ మనందగునది శుద్దళ క్రిరూపంబు నగు శివవద 
మనియు నర్ధముల(జెప్పవలెను. 

ఈ సందర్భమున ముఖ్యాంశము ఎ ముకపురుషులు - పర మేశ్వరునివలె 

విభువులగుదురనునది _ యని గమనింపవలెను. 

అల 
సూ. “సాహ్యయ సంపత్యో రన్యతరా పేక్ష మా విష్కృతం హి” 

4.4.16 

ప్రశ్న : “ప్రాక్టీరాత్మనా సంపరిష్యకో న బాహ్యం కించన వేద నాంతరం"” 

అను (శుతివాక్యము ల (బహ్మ[పొప్తుండగు ము కపురుషు(డు అంతరానమును బహి 
అలీ ల జ్జ 

ర్విజ్ఞానమును గోలుపోవు _ నని తెలుపుచున్నది కావున నాతనికి శ క్రిరూపమగు 

జానముతో సరగవాాపకత॥ము సరిపడదని యంగీకరింపవలెను కాదా ? A వచ్టాణన లై 

ఉత్తరము : సుషుప్తి (గాఢన్నిద) యందుగాని మరణమునందు గాని 

జీవాత్మ _ తెలివిలేనివాడ గునని _పె శుతివాక్యము విశదీకరించుచున్నదని దిగువ 
[శుతివాక్యములవలన తేటపడును. 

“నాహం ఖల్వయ మేవం సంపత్యాత్మానం జానాతీత్యయ మహ మస్మీతి, 

నో ఏవేమాని భూతాని” 

“సుషుప్తియందు జీవాత్మ - దేహేందియాదులతో కూడియున్నానను 

జ్ఞానము లేనివాడై తానుమా తమున్నానని మాతము గుర్తించును. తిదితర 

జగమును గు ర్రింపడు.” 

““ఏతేభ్యో భూతేభ్యః సముక్రాయ తా న్యేవానువినళ్యతి , న్మపేత్య సంజ్ఞా 

2 శ 
శ సి 

“మరణించుతణి జీవాత్మ - ఇందియములతో అంత।కరణములతోడను 

పంచభూతములనుండి శరీరమునుండియు విడిబడి యవ్వానితో గూడ నిష్క9 

మించును. (చూపరులకు అచ్చోట లేని వాడగునని “వినశ్యతి"అని చెప్పబడి 

నది ) మరణించినవేళ తెలివి యెంతమ్మాతముండదు.” 

ఇవ్విధము (శుతులు జ జీవాత్మకు జ్ఞానము లేమి _ సుషుప్తి మరణములలో 
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ఏదే నొకదానియందు కలుగునని ఆవిష్క రించినవి, అందువలన . ముకిదశ 

యందు సుష స్తి మరణములకు భిన్నముగా అజ్జత్వాదులు ఉండవనియు ఆణవిక 

మాయిక కార్మిక మలములు అను ఆవరణములు తొలగుటచే ముకపురుషునకు 

సర్వజ్ఞత్వము, సర్వశ క్రిమత్వము సంభవించుననియు జ్ఞానాదినిషేధము కుదుర 

దనియు విశద మెనది. 

జగ దా్వ్ట్యాపా దికరణము 

నూ. “జగద్వ్య్యాపారవర్శం పకరణా దసన్ని హితత్వాచ్చ” 4-4-17 

ముక పురుషులు _ స్వ|పకాశళ త్యము, వ్యాపక త్వము, సర్వజ్ఞత్వము మొద 

లగు వానితో (బహ్మసమానులగుదురని పూర్వాధిక రణమునందు నిరూపింప( 

బడినది, 

“పరమం సామ్య ము పైతి”అను (శుతివాక్యమునందు గల “ీవరమం”అను. 

పదము అత్యంత సామ్యమును చెప్పుచున్నందున జగ మును పుట్టించుట మున్నగు. 

వానియందు గూడ (బహ్మసమానత్వము ము కపురుషునకు కలదని పొడగట్టును. 

జగత్సృష్యాదులను ముక్తులు చేయగలరనునెడ పర మేశ్వరులు అనేకులు కలరని. 

స్పురించుట. జేసి “శివుడు - అద్వితీయు(డు”ఆను వాక్యార్థము భంగపడును. 

ఆందువలన పర మేశ్వరునితో ముకపురుషులకు ఎట్టి సామ్యము నంగీక 

రింపవలెనని సంశయము. 

(పళ్న : “స యది పితృలోక కామో భవతి” ఇత్యాది |శుతి వాక్యముల 

యందు - ముక్తపురుషుండు సంకల్పించినంత మాతమున పితృలోకాదులను 

నిర్మించు సామర్థ్యము గలవాడగునని తేటపడుచున్న ది. మరియు “ఇమాం ల్లో కాన్ 

కామాన్నీ కామరూప్యనుసంచరన్” ఇత్యాదులయందు [ప్రపంచము నందంతట. 

ముక్తుండు సంచరించుచు ఆ యా భోగముల ననుభవించునని తెలియుచున్నది. 

అందువలన ముక్తుండు _ కొన్ని అంశములలోనే పర మేశ్వరునితో సమా 

నుండగుననుట యు క్రము కానిదగుటచే జగత్సృష్ట్యాదులం గూడ నొనర్చు సామ 

రకము క లిగియుండునని యంగీక రింపవలెను గదా? 



ఇంకక ష్రట్టైా ఆ ఆల ౪ లలి దం లెవీ శ 

ఉత్తరము : ము క్రపురుషునకు చెప్పంబడిన పరమేశ్వర సమానత్వము _ 
జగ త్ఫృష్ట్యాది వ్యాపారము లేనిదై సమస్త భోగ్యముల సనుభ వించు సామర్థ్యము 

గలిగియుండును. ఎందుకనగా ? 

“యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే" ““ద్యావాపృథిఏ జనయన్ దేవ 

ఏక; ఇత్యాది [శుతులయందు. దేవుడొక(డే జగమును నిర్మించువాడని - నిరూ 

పింపయడుటచే (పకరణము, బట్టి పర మేశ్వరు(డే జగత్క్మర యగునని విశద 

మగుచున్న ది. 

జీవాత్మ ఎ ముకు(డైనను సృష్ట్యాది వ్యాపారమునకు దూరముండువాడు. 

గాన ము కపురుషు(డు జగత్క ర కాజాలడని సారాంశము, 

సూ. “పత్యక్షోపదేశా దితి చే న్నాధికారిక మండలస్థ్రో కః” 

4.4.18 

(పశ్న : “ఇమాంల్లోకాన్ కామాన్నీ కామరూప్యనుసంచరన్ ” ఇత్యాది 

వాక్యములయందు _ ముక్తుండు స్వేచ్చారూపములను కల్పించుకొని లోకములం 

దంతట నభీష్టములగు భోగముల ననుభవించు _ నని చెవ్ప(బడుట చే ము కపురు 

షు(డు జగత్సృష్ట్యాదుల సంబంధము గలవాడని తెలియుచున్నది గదా ? 

ఉత్తరము : ““కామాన్నీ ”” ఇత్యాది _శ్రుతివచస్సులు. ముక్తులు కామ్యముల 

ననుభవింతురని చెప్పుచుండుటచే కామభోగ సంబంధము గల _దైహ్మా దులయొక ,_ 

మండల (లోకముల యందలి భోగముల సంబంధము గలవారనియే నిరూపింప 

వలెను. అందువలన ము కపురుషు(డు స్వతం్యతు(డై నను జగ ద్వ్యాపారము నొన 

ర్ప(జాలడని తేటపడుచున్న యది, 

సూ. “వికారావర్తి చ తథాహి స్థితి మాహి” 4.4.19. 

పేశ్న : ముక్తపురుషుండు వివిధ లోక భోగముల ననుభవించునెడ 
ఇందియ వికారములకు లోనగును గదా ? 

ఉతరము: ము క్రపురుషనిచే అనుభ విం ప(బడు సుఖము._ఇం|దియ మనో 

వికారము లేనిదై విశుద్ధంబు పరివూర్ణము _బహ్మస్వరూపంబు నగు. ముకానుభావ్య. 

21) 
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సుఖము అట్టిదే నని “రసో వై సః, రనసగ్ హ్యేవాయం లబ్బా౬౬ నందీ భవతి” అను 

(నతి వాక్యమునందు గాన నగును. (బహ్మస్వరూపము ఎటిదనంగా ? 
రి 

"సత్యం జ్ఞ వాన మనంతం బ్రహ్మ” "_దిహ్మము సత్యస్వరూపమె కాన 

మయంబు అపరిచ్చిన్నంబు నగు” “ఆనందో (బహ్మ” “పరమాత్మ- ఆనందపరి 

పూర్ణుడు" ఇత్యాది (కుతులయందు ఆవిష్కరింపంబడిన స్వరూపము |బహ్మంబుదే 
నగును. 

అందువలన మోషసుఖము _ వకు సుఖమువఠె నిందియవికారము గలది 

కాదని విశద మైనది. 

ఈ చెప్పంబడిన సందర్భముయొక్క సారాంశ మేమన(గా ? ము క్రపురు 

షుండు. |బహ్మలోకము మొదలుకొని సదాశివుని లోకమువరకు గల స్థానముల 

యందు స్వేచ్చగా సంచరించుచు అభీష్టభోగముల ననుభవించుచు మనుష్యాది 

దేహాభిమానము లేనివాడై సంకుచితము కానట్టి ఇచ్చాజ్జాన్మకియా శ క్రితయ వ్యాపా 
రము గలవాడై _ పరమానంద (ప్రకాశ విభూతిమయము శ క్రి శివసమరసంబు 

నగు _బహ్మస్వరూపము(ద గు ఒకేవిధమైన ఆనందరసము యొక్క నంశంబగు 

(ప్రవంచ మునంగు పరిపూర్ణ అహంభావము గలవాడై “రివు(డే నోనను తాదాత్మ్య 

ముతో విహరించును. 

ఇట్లు చెప్పుటవలన _ “అహమన్న మహ మన్న మహమన్నం _ అహ 

మన్నాదోఒహ మన్నాదోఒహ మన్నాదః” ఇత్యాది కుతి వాక్యముల(బట్టి. భోజ్యము 

భోక మొదలగు సమన స్త [ప్రపంచము తానే నను పరిపూర్ణాహం భావము ము క్రపురు 

షన కుండునని తేటపడినది. ఇ(ట చెప్ప(బడిన అహంకారము - సంసారికి చెంద 

దై పపంచమునంతట( జెందియుండునదగుట చే. పరివూర్ణం బని తెలియవలెను, 

అ ఆహంభావమే ముకస్యభావంబు నగునది. అందువలననే “నేను దేవతను 

మనుష్యు(డను” ఆని దేవాది శరీరముల( జెందినట్టి పరిచ్చిన్న మగు సాంసారిక 

అహంభావమునకం'ె నిద్ధి విలక్షణ మైనదనియు పాకృతమగు ఆహంకారము 

యొక్క. సంబంధము ముక్రపురుషునకుండదనియు నీ సందర్భమున బాగుగా 

నిరూపింప(బడుచున్న ది. 

ఇంతియే గాక _ “అహం” అనునది _ శక్తి విశిష్ట శివాత్మకమగు |బహ్మం 

బని చెప్ప(బడుదున్నది. 
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జో అనుత్రర విసర్దాంతః-శవశ క్యద్యయాత్మనః । 

పరామర్శో నిర్దణత్వా-దహ మిత్యుచ్యతె విభో? ॥ 

హృద్యకారో ద్వాతశాంతె-హంకార న్షదిదం విదుః । 

అహ మాత్మక మ ద్ర్వైతం-య (త్చ్పకాళాత్మ విశమః 

ఎద్దానికం టె నుత్తరము ((శేష్టము) లేదో నద్ది అను తర మనంబడును, 

అనుత్తర మనగా ? అకారము; విసర్హమన(గా ? చివర; అక్ష రములన్నిటి చివర 

నుండు హకారము_ విసర్గాంత మన(బడును. విసరాంతమన6గా ? హకారము; “అ” 

“హి అనువాని మేశనము _ అహంకార మె శివశక్తులు వేరుకానట్టి రూపము గల 

పర మేశ్యరుని పరామర్శించునది. అద్ది. స త్త్యరజ స్తమో గుణముల నతి కమించున 

దగుట(జేసి నిర్గుణమన(బజ (గును. కావున “అహం” అనునది _ శ క్రివిశిష్ట శివ 

డని తెలుపుచు శివశక్తుల నపృథక్ స్థితిని సూచించుచున్నది. హృదయమునందు 

అకారమును, ద్వాదశాంతము నందు (అనగా 7 (బహ్మర౦ధము పైను హంకార 

మును భావించునెడ _ _పకాళాత్మకమగు శివళ క్రిమేళనమును చెప్పునట్టి అహం 

పదమునందు విశాంతి కలుగును, 

ఈ సందర్భమున సగ్వోతరము, శివానందరూపమునగు పరమవదము? 

(బవేశించినట్టి ము క్రపురుమ(డు - సమ స్తపపంచ స్వరూపుండగు శివుని. జెప్పున 
దగు [పాసాదాక్షర (అహ)మును గానము( జేయవలెనని విధింపంబడుట లేదు. 

కాని శివానందాస్వాదమువలన కలుగు పరమోల్హ్లాసమును స్పురింపంజేయుటకు. 

“ఏతత్సామ గాయన్నాస్తే* ఇత్యాది వాక్యములతో ముక్రపురుషుని ఆనందాతి 

శయము |పశంసింప(బడినదని గు ర్రింపవలెను. 

కాని ము కపురుషులు - (బహ్మానందానుభవ వ్యాపారము దక్క సృష్ట్యాది 

వ్యాపారమును స్వేచ్చగా చేయువారు కారని సారాంశము. 

సూ. “దర్శయత శైవం పత్యశాను మానే” 4.4.20 

_పత్యక్ష మన(గా ? వతి; అనుమానమన(గా ? స్మృతి; 

“తస్మా ద్వా ఏతస్మా దాత్మన అకాశః సంభూతః” ఇత్యాది (శుతియు, “అప 
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ఏవ ససర్హాదౌ” ఇత్యాది స్మృతియు ఈవరకు చెప్పంబడిన “పరమాత్మ యొకండే, 

జగత్క_ ర్త” యను విషయమును చూ పెట్టుచున్నవి. 

అందువలన (బహ్మమునకే జగర్కారణత్వ్యము ఉపపన్నంబగునని విశద 

'“భోగమ్మాత సామ్యలింగాచ్చ” 4.4.21 

పళ్న: పరమేశ్వరుడే జగత్క ర యగును కాని ము క్తపురుషుండు జగ 

తృ, ర కాడనునెడ “యదా పళ్యః పశ్యతే రుక్మ వర్గం -_ కరార మీశం పురుషం. 

_దహ్మయోనిమ్, తదా విద్వాన్ పుణ్యపాపే విదూయ- నిరంజనః పరమం సామ్య 

ము పెతి”” “ఉపాసకు(డు _ బంగారువన్నె గలవాడు జగత. ర్తయు జగచ్చాస 

కుడు పకృతికారణు(డు నగు పరమప్పరుషుని శివపదము నందు దర్శింపగానే 

పుణ్యపావముల( బోగొట్టుకొని విజ్ఞానము గలవాడై పుణ్యపాప లేపరహితు(డునై 

(బహ్మముతో నత్యంతమగు సమానత్యము నొందును.” “ము కః శివసమా భవేత్” 

ఇత్యాది [ప్రమాణములయందు ముక్తపురుషునకు పర మేశ్వరునితో పరమసా 

దృశ్యము నిరూపింప(బడుటచే ముక్తు(డు.. జగ తృృష్ట్యాదికము( గూడ నెరవేర్చు 

నని విదితమగుచున్నది. అట్టు కానిచో పరమసాదృశ్యము భంగపడును గదా? 

ఉతరము : ముక్తుండు శివునితో సమాను(డగు నను నంశము - సమస్త 

కామ్యముల ననుభవించుటయందు వర్తించును కాని జగ త్సృష్ట్యాదికము నందు 

వ ర్రింపదు. ముక్తుండు గూడ జగత్కర్తయగు ననునెడ పర మేశ్వరులనేకు 

లుండగలరని యంగీకరింపవలసి వచ్చును. 

ఇందుకు దిగువ [శుతివాక్యమును [_పోద్బలకముగ గాననగును. 

“సోజశ్నుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ్మబహ్మణా విపశ్చితా” “వివిధముగ విమర్శించు 

జ్జానళ కితో కూడి యుండు |బహ్మము “విపశ్చిత్ *” అనబడును. అట్టి (బహ్మ 

ముతో కూడ ముకపురుషుండు _ కామ్యముల నన్నిటి ననుభవించును. పర మేళశ్వ 

రుని జ్ఞానళ క్రి _ స్వాభావికమై హృదయమునై శ్రోష్టమగు సత్త (ఉనికి) యొక్క 

స్పురించుటయు నగునది. 

ఇట్టి జ్ఞానళ కితోడనే దేశకాలవి శేషము లేనట్టి (బహ్మము (శివుడు) 

సర ంజముగాను సరంకారణముగాను సరాంత) కముగాను సర౦శ కిమంతముగా ను. 
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అలు ప్రశ క్రికముగాను స్యతం తముగాను నిత్యతృప్రముగాను నిర తిశయెశ్వర్య 

సంవన్నముగాను సర్వాన్ముగాహకముగాను సర్వముక్త భోగ్యరస స్వరూపము 

గాను సంసిద్ధమగుచున్న యది. ముక పురుషుడు గూడ జ్ఞానాత్మ క మగు 

మనస్సుతో కామిత ముల నన్నిటి నవలోకంచుచు రమించువాడని తెలియవలెను, 

ఇందుకు “మన సెవైతాన్ కామాన్ పశ్యన్ రమతే" “మనో౬స్య దైవం చక్షుః" 

అను శుతివాక్యములు పమాణములగుచున్న వి. 

శరీ ఆస సత్యాత్మ పాణారామం మనఆనందం” అనుచో (బహ్మము మనస్సు 

లోనే ఆనందము ననుభ వించుననియు, బాహేం[దియముల యవసరము (బహ్మము 

నకు ము క్రపురుషునకును లేదనియు, విశదమగుచున్నది. 

(బ్రహ్మము ముకపుదుషు(డును శరీరేరదియాదులను లోకములయందు 

విహరింప నైచ్చికముగా పర్మిగహింతురు గాన శరీరేర్యదియాదిగత దోషముల 

వారి నంట(జాలవు. 

ఇందువలన తేటపడినదేమన(గా ? 

పర మేశ్యరు(డెట్టు కామ్యములనన్నిటి ననుభవించునో ముక్తపురుషు(డ ప్లే 

ననుభ వించుట (జేసీ పర మేశ్వరునకు ముక్తునకు భోగమాసామ్యముండు ననుట. 

సమంజసమగును. మరియు లోకమున _ కొన్ని ధర్మముల సంబంధ ము(బట్టి. 

దేవదత్తుడు సింహ _ మను వాడుక చెల్లునట్టు “ముక్తుడు శివసము(డు” అను 

టయు పొసగునని వివేకము. 

అనావృత్యధికరణము 
సూ. “అనావృత్తిః కబ్జా దనావృత్తిః శబ్దాత్” 4.4.29, 

సర్వకామావా ప్తిరూపమగు ఆనంద భోగము, స్వాతం[త్యము, స్వేచ్చా 

రూపములతో సదాశివాది లోక సంచారము, సర్వజ్ఞత్వము మొదలగు ధర్మము 

లతో ముక్తపురుషులు [బహ్మముతో సమానులై శివసాయుజ్యము నొందుదురని 

వపూర్వాధికరణములయందు బాగుగా సమర్థింప(బడినది. 

అట్టి విశేషములు గల ముక్తులకు ఒకప్పుడైనను సంసారమునందు జన్మ 

పరంపర తాఠసిల్దునా లేదా అని సంశయము. 
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పశ్న : “కామాన్నీ కామరూప్యనుసంచర న్* ఇత్యాది వాక్యములయందు 

ముక్తులు బహుశరీర సంబంధము గలిగి యుందురని నిరూపింప(బడినది గదా! 

శరీరసంబంధ మువలన పుణ్యపాపక ర్భత్యము అనివార్యమ గును. పూర్వుకృత 

మగు (బహ్కోపాసనము అనేకవిధ సుఖభోగముతో కీణించుతటి అనంతశరీరము 

లతో చేయ(బడిన కర్మయొక్క_ భోగముగ హీనసుఖము గల సంసారమునందు 

జన్మింపవల సివచ్చును. 

లోకమున _ ఇం దాదిపదవుల నధిష్టించినవారు - సుకృత పుణ్యాతిశ యము 

శీణించుటడోడనే పునరావృ త్రింజెంది (వాహ్మణాదిశరీరముల నొందుట గమ 

నింపందగియున్నది. 

గాన [(బహ్మపదము(జేరిన ముక్తులుగూడ భోగ్యముల నవలోకించుట 

అనుభవించుట మున్నగు ధర్మములు గలవారగుట(జేసి భోగము _ పుణ్యాతి 

శయమును క్షీణింపజేయునదగుట(జేసియు పునరావృత్తులై సంసారులగుదురని. 

చెప్పవలెను గదా ? 

ఉతరము : శివుని సాఇాత్కరించుకొని శివపదము( (బ వెశించినట్టి ముక్త 

పురుషులకు సంసారమునందు పునరావృ త్రియుండ (జాలదు. ఎందుకనగా ? “స 

ఖల్వేవం వర్తయన్ యావదాయుషం బహ్మలోక మభిసంపద్యతే, నచ పునరావర తే, 

నచ పునరావర్త తే” ఇత్యాది శబ్ద పమాణముల (బట్టి _(బహ్మ విష్ట్వాదులయొక్క. 

దివ్యలోక ములను మించినట్టి శవివపదము__ (బహ్మవిష్ణ్వ్వాదిపదములక న్న విలక్షణ 

మైనదనియు, అద్దాని(బవేశించినవారికి పునరావృత్తి లేదనియు విదితమగుచున్న 

యది. 

ఇందుకు దిగువ నుదాహరింప(బడు శివధర్మో తరాది పురాణవాక రము లను 

గమనింపవలెను. 

శో దినకృత్కోటి సంకాశం- స్థాన మాద్య ముమాపతేః। 

సర్యకామసమాయుక్తం - విశుద్ధం నిత్య మక్షయమ్ ' 

సం పాప్య తత్పదం దివ్యం - సమస్త క్షశవర్ణితాః 

సర్వజ్ఞాః సర్వగాః శుద్దాః - పరిపూర్జా భవంతి చ ॥ 
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విశుద్దకార్యక ర ణాః ల పర మైశ్వర్యసంయుతాః | 

సదెహాశ్చ విదెహాశ్చ - భవంత్యాత్మెచ్చయా పున; ॥ 

యే సం|పాపాః పరం స్థానం - జ్ఞానయో గరతా నరాః | 

న తేషాం పున రావృత్తి _ రోరె సంసారమండలే + 

అర్హ ము- “పరంజ్యోతి రుపసంపద్య సేన రూ పేణాభి నిష్పద్యతే” 

అను [శుతి వాక్యమందు _ పరంజ్యోతి యనంగా? ముక పాప్యుండు ఉమా 

సహితుండు నగు పరమేశ్వరుండని నిర్ణయింపవలసియుండును. సూర్యాదుల 

తేజస్సులను మించునదియు మహా పకాశము గలదియునగు మహాతేజస్పుయొక్క_ 

కాంతితో సమస్తంబు వెలు గొందునదని దిగువ శుతివాక్య ముదాహరించినది. 

“న తత సూర్యో భాతి, న చందతారకం, నేమా విద్యుతో భాంతి, కుతో 

2౬య మగ్నిః; తమేవ భాంత మనుభాతి సర్వం తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి" 

“పరమెశ్వరోఒహం, పుష్క.రమహం, పవ్మిత మహ మగంచ మధ్గంచ, 

బహిశ్చ పురస్తాత్ జ్యోతి రిత్యహమేకః, సర్వేచ మామెవచ, మాం యోవేద, స 

సర్వాన్ దేవాన్ వేద” అధర్వశిరస్సు 

_శుత్యర్థ ము- “నేను పర మేశ్వరు(డను , ఆకాశము నేనే, ఉదకము నేనే; 

మొదట నడుమ వెలుపల ముందత నుండువాడను నేనే; వెలు6గు నేనే; ఇట్టు 

నేనాక(డనే అన్ని రూపముల నుండువాడననియు, జీవాత్మలందరు నన్నే ఆశ 

యించువారనియు, నన్నెవ(డు గు రెరుగునో వాడే హర్నిబహ్మాది దేవతలందరిని 

తెలిసికొనినవాడ గును" 

క్రో సర్వతః పాణిపాదాబ్దం - సర్వతో౬క్షి శిరోముఖం | 

సర్వ మావృత్య తిష్టంతం _ లేజోరాశిం శివం స్మరెత్ ॥ 

“అంతట కమలములవంటి హ స్తములు పాదములును గలవాడు, (ప్రపం 

చమునందంతట కన్నులు తలలు మొగములు గలవాడు, సర్వమును వ్యాపీంచి 

యుండువాడు తేజస్సుల పోగు నగు శివుని స్మరింవవలెను” అను స్మృతి వాక్యంబు 

"పె విషయమును సమర్థించుచున్న యది. 
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పరంజ్యోతిః స్వరూపుడు, ఉమాసహితు(డు, పర|బహ్మంబునగు శివునిచే 

నధిష్టింప(బడిన పదము. నిరతిశయ తేజస్సుమాతము స్ఫురించుట గలదగుట( 
జేసి దినకృత్ (సూర్య కోటి సంకాశ మై అత్యంత నిర్వికార సుఖాస్పదమగుట చే. 

“స్వర్షో లోకో జ్యోతిషా22వృతః'' “దేవా హ వై స్వర్గం లోక మగమంసే దేవా 

రుద మపృచ్చన్”” “తేజోమయ స్వరూపుండగు పరమాత్మచె స్వర్గ లోక ము 

నిండియున్నది” “దేవతలు స్వర్గలో కమునకు వెళ్ళిరి ఆ దేవతలు పర మేశ్వరుని 

“నీవ వెట్టి వాడ”వని _పశ్నించిరి.'” ఇత్యాది (శుతి వాక్యముల (బట్టి. స్వర్గ మన( 

బడును. 

ఇట్టి పరమపదము. తురీయాతీత మగుటంటబేసీ ఆద్య మన(బజ(గుచున్న 

యది. ఇందుకు “తుర్యంచ తురీయాతీతం చ శివస్టాన మనామయ౦ో అను ఉతర 

గీతావాక్యము _పోద్చలక మగును, లోకముల నన్నిటి నతిక మించునది, జగత్కా- 

రణము నగుటచే శివపదము “అద్యము” అని వ్యవహరింప(బడుచున్న యది. 

“ది వతోకా ద్భహి ర్ఞైయా.న్యండస్యావరణాని చో ఇత్యాది వాక్యములు. 
(= 

(బహ్మాండముయొక్క_ సపావరణములు-శివలో కమునకు వెలుపలను |కిందిభాగము 

నను కలవని తెలుపుచున్నవి. 

“పరా త్ప్సరతరో |బహ్మా- తత్పరాత్ పరతో హరిః, 

తత్పరా త్పరతో౬ఒపీశఃి అను (శుతివాక్యము- 

(పకృతికంటె పరుడు [బహ్మ దేవుండు, ఆతని మించినవాడు (శ్రీహరి, 

శ్రీహరికన్న నధికు(డు మహేశ్వరుడు నని పతిపాదించుటచే మహేశ్వరుని 

సానము విశ్వోతీ రము గాన అఆదణమని చెప్పవచ్చును. 
థి ఆద న్ 

పర బహ్మంబగు శివుడు. ఉమాసహాయు(డు, వర మేశ్ళరు (డు, పభువు 

నసియు; పర మేశ్వరుండు- నీలకంఠు(డుగాను, తిలోచనుండుగాను, ధ్యానింప( 

దగినవాడనియు; తమస్సన(బడు _పకృతిని మించినవాడ గుటచే ముముక్షుపాప్యు( 

డనియు; “ఉమాసహాయం పరమేశ్వరం |[పభుమ్” ఇత్యాది | శుతివాక్యము తేట 

పణఅచుచున్నయది. 

మరియు “సర్వో వై ర్నుదః” అనువాక్యము మొదలుకొని శివుండు సర్వాత్మ 

కుండని నిరూపించి “హిరణ్యబాహవె హిరణ్యరూపాయ హిరణ్యపతయే౬౦బికా 
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పతయ ఉమాపతయే” అను ఉపసంహారవాక్యమునందు - పరమేశ్వరు డు_సువర్ణ 
కాంతిగల దివ్యశరీరముతో ఉఊమాపతిగ నుండునని (పతిపాదింపంబడినది. 

ఓంకారములోని.ఆ. ఉ. మ్. అను అక్షరములలో *““ఉ” మొదలుకొని ఏర్పడు 
“ఉమా”శబ్దము- పర పకృతియగు పరాశక్తి (జెప్పునది. కృష్ణపింగళం |బహ్మ” 

అనుచో కృష్ణవర్ణము పరాశక్తి సూచక మగుటచే పరాశ క్రిసమరసీభూతము పర 
[బ్రహ్మంబని తెలియుచున్నందున పరమపదము. ఉమాపతియగు పరమేశ్వరునిదే 
నని నిర్ణయింపవలెను. 

అట్టి శివలోకము. “సోజశ్నుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ (బహ్మణా విప 

శ్చితా”' అనువాక్యము ననుసరించి. ము కృపురుషులకు సకలకామావాప్రిరూపమగు 

(బ్రహ్మానందము నాదవ(జేయునదగుటయే గాక ““సమస్తసాక్షిం త మస;వరసాత్ ” 

“ఆదిత్యవరం తమసః పరసాత్” ఇత్యాది (శుతులంబట్టి _వకృతి (తమో) వికా 
ణ్ యా ట 

రములగు రాగద్వేషలో భాదులను కలుగంజేయనిదగుటచే విశుద్దంబునని చెప్పం 
బడుచున్నది. 

ఇట్టు చెప్పుటచే శివలోకము. శివతత్వమును |వకాశింవ(జేయు మహానంద 

ముతో నిండియుండు వరమాకాశము(దగు స్వరూపము గలదని తేటపడుచున్న 

యది. |(పకృతిజెందిన సత్త ్యరజస, మోగుణవికారములే జగత్సృష్టాదుల 

నొనర్చునవి గాన నట్టి వికారములకు లోను గానిదగుటచే శివవదము. నిత్య మనం 
బఅ(గుచున్నయది. భూతాకాశము మున్నగునవియే సృష్టిలో చేరునవిగాని పరమా 
కాశరూపమగు శివపదము_ సృష్ట్యాదులకు గుజి కానిదని తెలియవలెను, 

“యదా తమ స్త న్నదివా నరాతి - ర్నస న్నచాస చ్చివ ఏవ కేవలః” 

ఎప్పుడు (పళశయమో, అప్పుడు పగలు రాతి సత్తు అసత్తు నుండవు. శివు( 

డొక్క (డే నుండు” నని వినంబడుటవలన. శివుడు దక్క నితరులగు సదాశివాదు 

లకు |1పళయము సంభవించునని విదితమగును. 

పేశ్న: మహా పళయమునందు శివు(డొక్కడే యుండునెడ _ ముక్త 

పురుషలుండ రనియే చెప్పవలెను గదా! 

ఉత్తరము : ము కపురుషులు _ శివలోకంబు శివ త త్వములో చేరియుం 
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డును గాన నిత్యనిర్మల వికద్ధతయందు శివు(డు _ ము క్రపురుమలును సమాను 
యగుదురు. శివత్యమన.గా ? సృష్టిస్టిత్యాది చ కమునందు (పవెశించినట్టి ప 

పాశములకన్న విలక్షణ మగునది. ఇంకను శివవదము _ క్షయవృద్దులు లేన 
గాన “అక్షయ” మన(బడును. కర్మఫలాతిశ యము కర్మఫలక్షయమున్ను గ్ 

స్వర్గాది లోకముల కంటె వేరై యవ్వాని పె నుండు శివలోకము నిత్యము కాద 

టకు వీలులేదు. ఎందుకనగా? “సో౬ధ్వనః పార మాప్నోతి. తద్విష్టోః పరవ 

పదమ్'' “కళా తత్త భువన వర్ణ పద మంతములయొక్క_ షడ్విధములగు మ 

ము(దగు ఆవసాన్నపదెశ మైనట్టి నారాయణుని మించినట్టి పరమాకాశ రూపమున 

శివపదమును మాహి హశ్యరుడు పొందు”నను (శుతివాక్యము(బట్టి శివస్థానము 

వై కుంఠము నతికమించి చేరందగినదనియు , _బహ్మలోక మన(బజంగు నని. 

గు ర్రింపవలెను. “(బహ్మలోక మధిసం ౦పద్యతే, నచ పునరావ ర్రతే, నచ పున 

వ ర్రతే” ఆనుచో. పునరావృత్తి (సంసారమున జన్మ పరంవర లోనికి వచ్చుట్సలే। 
[బహ్మలోకము- శివలోక మేనని నిర్ణయించుట. సమంజస మగుచున్నయది. 

“సంపాప్య తత్పదం దివ్యం. సమ స్త్ర వర్జితాః” అను వాక్యము - 

సమానులగు ము క్తపురుషుల లక్ష ణముంజెవ్వునది. మహాదేవుని స్వరూపము దివ్య 

అవాజ్మానస గోచరమునగు పరమపద మును-శివ సంబంధమగు దీక్ష్ష(బర్మిగహి 

నీవాగ మో కరితిని శివు నారాధించుట యను జ్ఞాన నయోగమున . పొందినవారు. 

బంధ వినిర్ము కులై అవిద్యా రాగాది కేశములు “శేనివారై యుందురు. ఇట్టు చె 

టలో- ము క్తపురుషులు రాగద్వేషాది తుచ్చగుణములు లేకుందురను సారాంశ మ 

గాననగును. ఇ(క కల్యాణగుణములు ముక్తులకుండునని నిరూపింపం బడుచున్న 

శివత్వము(జెందిన ముక్తులు - జ్ఞానావరణమగు మలమును పోగొట్టుకొనినవా 

టచే సర్వజ్ఞాలగుదురు. అవ్వారి జ్ఞానశ క్రి. సమస్తము జెందియుండును. 

సర్యగులగుదురు. అజ్ఞాన మలము తొలగుటచే శివభావము [పాదుర్చువించుట( 

శుద్దాకాశస్వరూపు లై (పజ్ఞానమనులగుదురు. అందువలననే వారు శుద్దులని చె 

బడుదురు. 

“పదీపవదావెశః” “వూర్యభావా దవిరోధం బాదరాయణకః"అను సూ! 

కరణములయందు. ముక్తులు స్వయంపకాశమానులనియు, సత్యసంక ల్పత్వా? 

గలవారనియు విశదీకరింప(బడినది. 
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మరియు ము క్రపురుషులు - నిరతిశయానంద స్వరూపులై ఆవాప్ర సకల 

కాములె ఎట్టివికార ము లెనట్టి శివానందము ననుభవించుచు నిత్యతృప్తులై యుందురు 

గాన “పరిపూర్ణు”లని వ్యవహరింప(బడుదురు. “వికారావర్తి” అను సూూతము. 

దగు ఆధికరణమున నివ్విషయము నిరూపింప(బడినది. 

వికారములు లేనట్టి శరీ రేంది యములు ముకులకు సమకూరుచుండునని “స 

ఏకధా భవతి” ఇత్యాది (కుతియందు నిరూపింప(బడుటచే ము క్రపురుషులు- పరా 

శ కినిష్పన్నంబులగు శరీ రే్య్యదియాదుల నై చ్చిక ముగా పర్మిగహించువారని. 

గు రింప(బడుచున్నది. ఆశ్ర యముయొక. వికారములకు లోను గాకుండుట- విశుద్ధ 

భావమగును. 

“ఇందో మాయాభఖిః పురురూప ఈయ తే"”అను (శుతివాక్యము _ పరమేశ 

రుడు. మహామాయాశక్తులచే నీలకంఠ తము మొదలగు లక్షణములు గల బహు. 

శరీరములను పర్మిగహించునని వక్కాణించుటయే గాక “స్టి రెభి రంగ్రైః పురురూప 

ఉఊ్యగః” పర మేళ్వరుని శరీరేర్యదియములు పాకృతములు కావనియు, విశుద్ద 

విద్యామయములై స్థిరములగుననియు మం్యతభాగము విశదీకరించినది. 

పరమేశ్వరుని వలె ముక్తపురుషులును విశుద్దములగు పెక్కు శరీరముల 

నిందియములను పర్మిగహింతురని సారాంశము, 

ముక్తులు_ తమ (వవర్తనమును స్వాధీనముగ నుంచుకొని పరులచే నియ 

మింపంబడుట యను దీనత్వము లేనివారై గొప్ప ఐశ్వర్యము గలిగి యుందురు. 

“ఆత ఏవ చానన్యాధిపతిః” అను నధికరణము నందు ముక్తులు కర్మవశ్యులు గాకుం 

డుటచే పరమస్వతం|తులని చెప్ప(బడినది. తమ యిష్టముతోడనే శరీరధారులుగ 

నుండు ము క్రపురుషులు - ఒక ప్పుడు విదేహులై సహజసిద్ధమగు మనస్సుతోడనే 

సకలకామముల ననుభవింతురు. 

ఇందుకు “మన సైతాన్ కామాన్ పశ్యన్ రమతే” అను [శుతియు “ద్వాద 

శాహవ దుభయవిధమ్” అను స్యూతంబు “విరూ పేభ్యో విశ్వరూ పేభ్యశ్చ నమో 

నమః” ఇత్యాది [ప్రమాణము లాధారముల గుచున్నవి. 

పర మేశ్వరుని స్య్వరూపముల(బోలిన శరీరములను ము క్రపురుషులు వరి. 
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(గహింతురని “నీల గీవాః శితికంఠా; ఇత్యాది (శుతి వాక్యముల ననుసరించి 

థావింపవచ్చును, 

వేద వేదాంత శివాగమజన్యమగు జ్ఞానాత్మక మైన ఉపాసన యందు యమ 

నియమాద్యంగ సహితమగు శివధ్యాన యోగమునందు ఆస క్రితో ఆరితేరినవారై , 
శివపదము( |బవేశించిన వారికి _నిర తిశయ తాపరూపమగుటచె “ఘోరమగు సంసార 

మండలము నందు పునరావృత్తి యుండ( జాలదు. “న చ పున రావర్తతే” ఇత్యాది 
[శుతి వాక్యమిందుకు పోద్బలక మని పూర్వము చెప్పబడినది గదా! 

సర్వజ్ఞుడు సర్వ శ _క్రిమంతు(డు సర్వైశ్వర్య సంపన్నుడు సర్వాను 

(గా హకు(డు సర్వకర్మ సమారాధ్యు(డు సమ స్తదోష కళంకములు లేనివాడు 

నిరతిశయ మంగళగుణ రత్నాకరుండు విరూపాక్షుడు పర|బహ్మంబు నగు ఉమా 

పతియొక్క_ _ ఆపధిలేని ఆనందమును వెదజల్టునది నిత్యము అకయము నగు. 

లోకము(జెందిన ము కపురుషులు _ సర్వజ్ఞత్వాది దివ్యగుణ సంపన్నులై పునరా 

వృత్తిరహితులునై శివ లోకమునందు విలసిల్లుచుందురు. 
“యత దేవా అమృత మానళానా స్పృతీయె ధామాన్యభై ర యంత” 

నిరతిశయానంద (పకాశ ఘను(డగు శివునితో సమరసభావమును పొందిన 

ము క్రపురుషులు- [పకాశించు మేను గలవారై సర్వజ్ఞులుగ, సర్వగతులుగ, శాంత 

స్వభావులుగ , నిత్యపర మెళశ్వర్య సంపన్నులుగను, సర్వవిధ మలావరణములు 

బొత్తుగా లేనివారుగను, అంతట శివు నవలోకించు వారుగను, శివాత్మకులుగను, 

పరమాకాశ లక్షణమగు శివలోకమునందు - స్వాభిమతములగు స్థానముల( (బవే 

శించి తమకు అభిరుచి గల కోరికల నన్నిటి ననుభవించుచు పర మేశ్వరునితో కూడ 
ఎలకాలము అంతట రాణించుచుందురు. 

ఇవ్విధము సమ సము సమంజసంబేను ; 

ర్ట! శ్వతాచార్య వద ద్వంద్వ- శుుశూషా ద్యోతితాధ్వనా । 

కృత మేత న్మయా భాష్యం- కేవలం భ క్రిమాాతత।ః || 

“శేతాచార్యుల పాదపద్మముల నారాధించుటచే మోక్ష మార్గమును వరిశీ 

లించు శకి గలిగిన నేనీ సూతభాష్యమును కేవలము భ క్రిచేతనే రచించితి” నని 

శ్రీ నీలకంఠ భగవత్సాదాచార్యులు వాకుచ్చిరి, 



ఇయ్యది 

శివయోగి శ్రీ నాగలింగ శివారాధ్యకృతి యగు 

శివ చింతామణ్మిపభ ననుసరించి యథామతి యథావకాశము 

శ్రీ సీలకంఠ భగవత్ పాదీయమగు |బహ్మసూూత భాష్యము(దగు 

“శివ చింతామణి |పభామయూఖము” అను శాంకరీయ ఆం ధానువాద 

(పవచనము సర్వంబు సమా ప్తము, 

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమశ 

ఈ (గంధ ముదణశై సహకరించిన సంస్థలు. మరియు మహోదారులు 

1. శ్రీ తిరుమలతిరుపతి దేవస్థానము, తిరుపతి. 

2. శ్రీ రాజరాజెశ్వుర దేవస్థారము, వెములవాడ. 

లీ. లోకారాధ్యులు, శివ! కందుకూరి శివానందమూర్తి గారు 

శై వమహాపీఠ ఉపాధ్యక్షులు. 

భీమునిపట్నం, ఆనందవనం, బ్యాంక్ కాలనివద్ధ , విశాఖ జిలా, రీలీ1 16 

(వీరు ఆయాచితముగ గొప్ప విరాళం సమర్పించిన మహోదయులు) 

A. మహారాజశ్రీ ॥ మడూరి కోటిలింగం గారు, సౌ. విజయాదే 

రిటైర్డ్ డిప్యుటీ ఎక్టిక్యూటివ్ ఇంజసీయర్ , 

8/192, చౌరస్తా, “ఆర్.ఎన్ .టి. రోడ్, వరంగల్ 806 002. 

(వీరు గూడ ఆయాచితముగ విరాళం సమర్పించిన మహాశయులు) 

5. లో. శివ శ్రీ. నాగారపు కోటిలింగం ఆరాధ్యులు 

కొండూరువారి వీధి, వరంగల్. 

(అయాచితముగ తమ వాగ్దానమును అమలుచేసిన మాహే హిశ్యర[పవరుల 

6. మహారాజశ్రీ. కొండూరు బసవరాజం గారు, 

8-03-46, గిర్మాజిపేట, వరంగల్. 
(పరమ శివభక్తులు, సరసహృదయులు, విశ్వాసప్మాతులును) 
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1. లో. శివశ్రీ. తాడికొండ వీరభ|దయ్య గారు, 

అడ్వకేట్ , త.6.6668, హిమాయత్నగర్, హైదరాబాద్. 

(ఏరు ఆగర్భ శ్రీ మంతులు, స్పష్టవాదులు, నిష్కపట హృదయులును) 

5. లో. శివ శ్రీ. కొంపల్లి శంకరరావు గారు, 

6_49 సిండికేట్ బ్యాంక్ కాలనీ, సరూర్నగర్, హెదరాబాద్-! 

(పీరు ఈ [గంధ సహకారమునకై ముందంజ వేసిన మహానుభావులు) 

ర లో. శివ శ్రీ. కాశీనాథుని ఆనందభై రవ (పసాద్ గారు, 

అలితానగర్, జామే ఉస్మానియా సే సేషన్ ఎదురు, 

ఫాట్ నెం. 178, 12-11. 1898/18. 'హెదరాబాద్ 500 04t 

(వీరు విద్వన్నా హేశ్వుర హోషకులు, 3౫ శె వసారస్వతపియులును) 

10 లో. శివ శ్రీ. ముదిగొండ ఉమాశంకర్ గారు. 

402/4 నెంటల్ రెవిన్యూక్వార్టర్స్, అన్నానగర్, 

వెస్ట్ మదదాస్, 600 040. 

(వీరు వయసున చిన్నవారై నను గంఫీరహృదయులు, ఉత్తములును) 

11. |బహ్మశ్రీ. భ త్తేపూడి రామారావు గారు. 

86/58 డిఫెన్స్కాలనీ, 'సెనిక్ పురి, సికిం దాబాద్ , 500 594 

(వీరు స్మా ర్తశైవులైనను లింగధారులై అఖండ శివభక్తితో తమ 
కకత నాపాదించుకొను చున్న (శోతియులు). 
D 

12. సర్వ శ్రి. నడిపినేని సూర్యనారాయణ గారు, 

తెలుగు లెక్చరర్, కందుకూరు, $28 105. 

(వీరు నా లేఖినితో [పసన్నులై సహకరించిన సారస్వత్మపియులు) 

18. మహారాజ $॥ వెలుగూరి శరభయ్యగారి కుమారు(డు 

శీ) విజయ వెంకట లక్ష్మీ నారాయణ గు ప్రగారు. 

స త్రెనపల్లి (మండలం) 522408, గుంటూరు జిల్లా, 

వీరు పథ మపరిచయములోనే తమ శివభక్తి వరిపూర్ణతతో సహకరి 

౬ సంపను1 లు. 

లొ 



ర 
న 

14. లో. శివశ్రీ! మహాబలేశ్వరళర్మగారు (శ్రీ పంచాక్షరీభ వన 

కశ మల్లంపల్లి లింగమూర్తి ఆరాధ్యులమధ్యమప్పు తులు 

మైలార్గడ్డ, 11-1.848/1/9. సికిందరాబాద్. 

(ఏరు పరోపకార పారీణులు, సర్వజన పియులు, ఆరాధ్యయాజ్జికులున 

16. మహారాజ శ్రీ నేతికార్ మదన్లాల్గారు 

క్రీ. శే. నేతికార్ కిషన్లాల్ గారి జ్ఞాపకార్ణము గొప్పవిరాళం | 

ర్పించిన మహావ్య క్తి; 12.14.8860, లాలా పేట్, సికిందరాబాడ్ 

15. లో. శివీ! ముత్యం పెట రాజేశ్యరశర్మగారు. 

కవాడిగుడ. శంకరారాధ్య మఠం, సికిందరాబాద్, 

(ఏరు చిన్నవారై నను గొప్ప మనస్సు గలవారు) 

17. (బహ్మ శ్రీ! పతి వెంకటసత్య నరసింహమూ ర్రిగారు. 

క్వార్టర్ 186, సేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కాలనీ, 

గాంధీనగర్, హైదరాబాద్ 500 860, 

(ఏరు 'స్నేహపాతులు, మితభాషణులు, సమయోచిత _పజ్జులును) 

10. మహారాజ శ్రీ॥ అరుణార్తుల శంకరయ్య (శేష్టిరత్నం గారు 

వెండి బంగారు వర్తకం, జనరల్ బజారు, సికిందరాబాద్. 

ఏరు కళ[త పుత పుతికాది సత్కుటుంబము, ఆగర్భ శ్రీమంత 

మహాలక్ష్మీ కటాక్షము, న్యాయసంపాదన, మంచి పేరు. శాంతస్యభావము ఇత 

సద్గుణములు గల పుణ్యాత్ములు. 

నా యాచనను అవధరించి సర్వాధికముగ గొప్ప విరాశం సమర్పిం 

వణిక్ వరిష్టులు. 

19. లో. శివ క్రీ! విద్వాన్, కామర్ఫు చందమౌళి శాన్ర్రీగారు 

దుబ్బాక లచ్చు పేట, మెదక్ జిల్చా; 

(ఏరు సంస్కృతాంధ భాషాకోవిదులు, వురాణార్థ (పవచన దక్షులు, ఈ 

టంధు _పవరులు, తలవనితలంపుగా గొప్ప విరాళం అంద!జేసిన ఆరా 

శేఖరులును). 



96 శ్రీ పీలకంఠ భాష్యము. 

20. లో. శివ శ్రీ"! శివదేవుని ఏర్మద అయ్యవార్హంగారు, వరంగల్ 

(ఏరు వయోజ్ఞానవృద్దులు, సహజపాండి త్య పూర్ణ కవిశేఖరులు, శైవ 

సంపదాయాభిజ్ఞాలు, అయాచితముగ విరాశమును ఆందజేసిన అమృత హృద 

91. లో. శివ శ్రీ! ముదిగొండ నాగభూషణకశాన్ర్రిగారు వరంగల్ 

(కీ.శే. ముదిగొండ మల్లికార్టునకాన్ర్రిగారి జ్ఞావకార్థము గొప్ప విరాళం: 
ర జ sy థి 

సమర్పించిన సరసహృదయులు. ) 

22, లో. శివశ్రీ! ముదిగొండ విద్యాసాగర్ గారు, 

సౌ॥ పర్యత వర్థనమ్మ గారు, 

22.97, సరస్వతీనగర్కాలనీ, రోడ్ నెం! 2 హైదరాబాద్. 500 660. 

(వీరు నా అభ్యర్గనను మనసార అంగీకరించి ఏతెంచి గొప్ప విరాళం 

సమర్పించిన శెవాభిమాన పరిపూర్ణులు, మరియు ఇష్ట పాణ భావలింగాత్మకు(డైన 

వరశివు(డే సర్వవ్యాపియను విశాల భాపనతో పంచమహాభూతాత్మక శివలింగము 

లను పంచారామశివక్షేతములను సప్త ముక్తి క్షేతములను ద్వాదశ జ్యోతిర్హింగ ము 

లను అష్టాదశ దేవీపీఠములను సకుటుంబముగ దర్శించి తరించిన ఆరాధ్య 

ప్రవరులు.) 

లల, లో. శివ శ్రీ॥ శివలెంక అమరవిరేశ్యరశాన్రిగారు, 

2 B. శివరామకృష్ణకాలనీ, వెస్ట్ మా రేడు పల్లి, సికిందరాబాద్. 

సర్వేశ్యరాలయకమిటీ అధ్యక్షులు, సమున్నత ఉద్యోగ పదపీ మండితులు 

నగు వీరు. సహజమైన జొదార్యముతో స్యహస, పరహస,ములతో సహకరించి 
ముదణవ్యయభార మును తగ్గించిన శైవారాధ్యవతంసులు,) 

24, లో. శివశ్రీ॥ మపేపల్లి శరభయ్య ఆరాధ్యులు, సిద్ది పెట. 

(వీరు గతానంతర వెళాఖమున శర భేశ్య్వరాలయ[ పాంగణమున శైవసభలు 

జరిపించి గొప్ప వాగ్గానమును చేయు టేగాక స్వయంగా గొప్ప విరాళమును సమ 

ర్పించిన (శ్రౌత శైవాగగణ్యులు .) 



[శీ మహాగణాధిపతయే నమః 

ఉపోదాతము 
ల 

_పథమాధ్యాయము 

జిజ్ఞాసా ధిక రణము 

31 

7 

సమన్వయాధికర ణము 

ఈక్షత్యధిక రణము 

కా 

ఇతరానుపపత్యధికరణము 

ఇం|ద|పాణాధిక రణము 

సరత పసిద్దాధిక రణము 

గుహాఒధికరణము 

గ! 

శ్ర 

అంత ర్యామ్యధి కరణము 

99 

తప పుల పట్టిక 

97 

118 

127 

i181 

184 

192 

158 

199 

168 

19 

24 

ర్వీ 

తప్పు ఒప్పు 

ముక్తిపాధనము ము క్రిసాధనము 

వలయ వలయు 

మిచ్చే మిచ్చే 

సమిత్స సమిత్స 

(బహ్వ (బ్రహ్మ 
నిరాకరించుటకు (పధానమును 

నిరాకరించుట కు 

అవ్యయ ఆహ్యయ 

పస్తుతః వస్తుతః 

నిద నింద 

(పీత _పేత్య 
మహేశ్వద మహేశ్వర 

స్వభూతిలో స్వవిభూతిలో 

సంభవించుదని సంభవించునదసని 

అమృత్వాది ఆమృతత్వాది 

అనుపపత్తేషు అనుపపత్తే శ్చ 



వై శ్వానరాధికరణము 

భూమాధికరణము 

అక్షరాధికరణము 

దహరాధికరణము 

ఫ్ర 

దేవాధిక రణము 

అరాంత రత్వాదివ్యపదేశాధికర ణము 
థి 

సంభ్యోపసంగహాధిక రణము 

జగద్వాచిత్వాధిక రణము 

వాక్యాన్వయా ధిక రణము 

సర్వవ్యాఖ్యానాధికర ణము 

ఫ్ర 

ద్వితీయాధ్యాయము 

కృత్స్న_పసక్త్యధికర ణము 

పాంచరా[తా ధికరణము 

1 

338 

పుట పంక్తి తప్పు 

167 85 12-26 

168 9 గరవారై 

" 11 వైక్యానరుని 

110 10 జర్థరాగ్ని 

119 16 189 
181 21 మాతము 

196 12 1-7-21 

i971 8 1.6.22 

908 12 మును 

916 24 ముల్లె 

995 8 1.4.18 

ఒప్పు 

1.2.29 

గలవారై 

వై శ్వానరు( 

జఠ రాగ్ని 

1.8.8 

సూతము 

1-8-21 

1.8.22 

మున 

ములై 
1.4.18 

990) 15 గాంచకుండుక తి గాంచకుండుతణి 

౫82 8 ఆంతర్మహి 

254 5 విద్యాసాన 

260 18 సర్గాధి 

»" 17 

271 14 ఇత్యాని 

9/4 28 తర 

నిరయుంచి 
ణు 

అంతర్భహి 

విద్యాస్థాన 

సరాది 
a 

నిరయించి 
ణు 

ఇత్యాది 

శివేతర 

25 1 బోక్రాపత్తి, లీలా కై వల్యాధికరణము 

65 14 సంద్యమును 

౫ 91 చెప్పుటనే 

సందర్భమును 

చెప్పుటచే 



వియదధికరణము 

కర్త 9ధికరణము 

అంశాధికరణము 

త ఇం|దియాధిక రణము 

సంజామూరి కుష్యధిక రణము 
ఖీ ఆలీ గ్ర ఆటీ 

9 

తృతీయాధ్యాయము 

కృతాత్యయాధిక రణము 

అనిష్టాదికార్య ధిక రణము 

_ తత్స్యాభావ్యాధిక రణము 

నాతిచిరాధికరణము 

అన్యా ధిష్టితాధికరణము 
(0 

ఫలాధికరణము 

J) 

13 

పుట పంక్తి తప్పు ఒప్పు 

67 17 పఠించినచొ పఠించినచో 

0814 - 2.8.8 

87 8 సూ, కర్తాశాస్ర్రార్లవత్వాత్ 2.888 

96 10 2.5.50 2.8.50 

106 21 |పాణమునంచె ప్రాణమునకంచె 

109 27 నేర్పరచువాడు నేర్పరచువారు 

118 1 అంళాధికరణము సంజ్ఞామూర్తి 

క్టుప్య్యధిక రణము 

121 8 (దాహ్మణ (బాహ్మణ 

126 6 8-1-20 8.1.19 

» 16 8.121 31.20 

127 8 8-1-22 81921 

» 94 8.128 8.1.29 

128 16 8-1-24 8. 1.28 

129 6 8-1-25 8.1.24 

» 91 8.1.26 8195 

168 10 8-2-87 9.2.97 

164 15 82.88 9.9.28 

166 8 8-2-89 5.2.29 

" 11 8.240 శి_.2.80 



అనియమాధికరణము 

అంతరాభూత గామాధికర ణము 

సత్యాధికరణము 

కామాధికరణము 

అలోపాధికరణము 

తద్వచనాధికరణము 

తన్నిర్ధార ణానియమాధికరణము 

[పదానాధిక రణము 

లింగభూయస్వాధిక రణము 

పూర్వవిక ల్పాధికర ణము 

పుట పంకి తప్ప ఒప్ప 

190 14 8-8-84 8.8.88 
» 24 8.885 9.8.84 

191 22 8-8-86 0. 8_85 
192 5 8.887 386 

» 19 8-8-88 8.8.87 
195 22 8-3-86 8-8-88 
197 2 కాంతి శాంతి 

" 15 మూర్భన్య మూర్జన్య 

198 22 88.40 88.80 
199 11 నిరంజనః “నిరంజనః'' 

200 7 8-8-41 8.840 
201 8 88.42 8.41 
902 8 8-8-48 8.842 

౫ 14 వూర్యాధికరము పూర్వాధికరణము 

20410 8-8-44 840 
» 20 8.345 8.844 
» 28 8.8.46 99-49 

208 2 8.847 8.8.6 
7. శశికి 18.47 
టి 8849 88.48 

» 21 8.8.50 8.849 



శరీరేభావాధిక రణము 

క్ర 

అంగావ బద్దా ధిక రణము 

(క తువజ్ఞ్యాయస్త్వాధిక ర ణము 

నానాశబ్రాద్యధిక రణము 
యట 

విక ల్పాధికర ణము 

యథాకామాధికరణము 

యథ్మాశయాథిక రణము 

చతురాధ్యాయము 
® 

u 

తదోకో౭ గా ధికరణము 

సంపద్యావిర్భావాధికర ణము 

WD 

341 

పుట పంక్తి తప్పు 

206 ఉ 88.51 

" 14 8.892 

207 9 3.లి.లెరీ 

209 14 8.8.94 

" a1 8.8.99 

211 17 8.8.96 

212 1 8.8.97 

218 6 8.8.88 

" 28 8.8.99 

214 6 8-8-60 

" 10 8.8.61 

" 18 8.8.62 

" 17 88.68 

" 28 8.864 

ఒవ్వు 

. 8.8.50 

రీ_8.51 

లీ_నీ.లీ2 

రీ_కి_ నీకి 

8.8.54 

తి. కిరి 

8.8.56 

రి-లీఎ5్! 

తి.ల5రి 

రి_8_59 

8.8.60 

రీతి. 61 

లీఎరీఎ62 

8_8.68 

966 లి యత్రై గ తాధికరము యత్రైక్కాగ 

తాధిక రణము 

289 16 యనుగహము యన్నుగహమును 

"” “98 తొలగగా 

ఒక్కొక 

తొలుగగా 

807 14 ముకాత్మదేయవి ముకాత్మదే నని 



పుట పంకి, తప్పు 

సంకల్పాధికరణము 810 18 4.4.7 Aa" 

11 811 9 వగుననియుః వగుననియు 

జగద్వ్యాపారాధిక రణము లిజీ 4 ద్వాతశాంతే ద్వాదళాంతే 

అనావృత్యధికరణము 825 27 తాతసిల్దువా _ తారసిల్డునా 

లా 882 12 నగు. నగు 

టా 388 11 దేవస్థారము దేవస్థానము 

లా 885 ల ఆరాథ్యుల మధ్యమ ఆరాధ్యుల మధ్యమ 

గంధారంభ ౦ముందు 48 10 దిగంబరం చిదంబరం 

(స్య విషయము నందలి 9వ పేజీ తరువాయి) 

శివాన్ముగహపరంపరగా తలవని తలంపుగాను విరాళాలు పంపిన 

మరికొందరు ఉదార స్వభావులు 

4. శివ శీ॥ కొడి మేల దుర్గాపసాద్ గారు వరంగల్. 

ర్. శివ థ్రీ ॥ రామగిరి నాగయ్యగారు తెలుగు వండితులు జనగామ వరంగల్ జిల్లా 

6, వ వెలగడప చండి కేశ్వర శర్మగారు తెలుగుపండితుడు వరంగల్. 

వదాన్యులు, మాన్యులు-సంస్క_తాం|ధ్ర విద్యద్వ రేణ్యులు నగు _ 

7. శ్రీ. వే. శ్రీమాన్, యస్, యల్. నరసింహాచార్యులు గారు 

(పిన్సిపాల్ - శ్రీ విశ్వేశ్వర సంస్కృతాంధ్ర కళాశాల, వరంగల్. 

విశిష్టాద్వైత సిద్దాంతై తైక్యం పురస్కృత్య ఏతై రుదారాశయె రేతద్భాష్య 

(గంధము దణార్గం మహాన్ ఆర్థిక సహకారః కృతః. ;_.ఇత్యతః మే మహతీ తుష్టః 

పుస్టిశ |] ని, శం, 

8. సిద్దిపేట ఆరాధ్యులు, వైశ్యవతంసులును ఇందుకు సహకరించినారు. 

రి శ్రీ శేలుకుంట నారాయణరావు, అశోక్కుమార్, నరసింహారావుగారలు, 

ఢీ విజయలక్ష్మీ సిల్క్ జనరల్ బజార్, సికిందరాబాద్. 



Sa 

శ్రీరస్తు 
శ్రీ నీలకంకీయ (బ్రహ్మసూత్ర భాష్యాంధ్రానువాద సమగ 

ముద్రణ పరిసమాప్తి శభసందర్భమున 

(శ్రీ మల్లికార్జున పండితారాధ్య వంశీయులు, శ్రీ కంఠ విద్యాభూషణ, 
సంస్కృత సాహిత్యరత్న, ఆం|ధానువాద కుశలాద్యనేక బిరుదాంకితులు ! అర్ధ 
శతాధిక (గంధక ర్రలు [ (శౌత శ్రవసంఘ అధ్యక్షులునైన శివ శ్రీ॥ నిర్మల శంకర 
శాస్త్రీ ఆరాధ్యులవారికి వి. చండి కేళ్వరశర్మ అనేక శరణులు సమర్పించి, 
అంద(జేయు “అభినందనము”, 

శ్రీ మాతా _(శితభ క్రపాలనకరీ శ్రీచకసంచారిణీ 
శ్యామాభా కులయోగినీ భగవతీ సంపత్కరీ శాంకరీ 
కామాక్షీ భువనేశ్వరీ (తిణయనీ కా మేశ్యరీ భామరి 

శ్రీ మాహేశ్వరి కెల్లవేళ్ళగ్భహమౌ శ్రీ శంభుదివ్యాకృతిన్॥ 1 
లింగదయాంతరంగమును లీల సమస్తము( దెల్య(జేయగా 
జంగమవేదవిజ్ఞులును జాలరటంచన నంతు లేని యా 
జంగమమూర్త్యుదంతమును జాటగ(బూనిన నిర్మలాంగ ! స 
త్పంగతి( గూడియున్న తవ సాహసమత్యభినందనీయమౌ | 2 

శశ వదశనున్న శై వమతంబును 

నుద్దరింవ(దలచి వృద్దశివుండు 
శివభట ముఖ్యుల(జేరగా( బిలిచి యా 

భూతలమున నంత బుట్టుడనగ 
ద్వాదశారాధ్యులై భరత ఖండము వైన, 

[గమముగనుదయించి క్యమముగను 
సిద్ద తయాచార్య చెన్నయారా ధ్యులున్ 



“పండిత తయము”లై. పాటుపడిరి ! 
శౌతశైెవబాల శాంభవదీక్షతో 

దినదిన పవర మానయయ్యి | 
అ 

కాలమహిమ విషపుగాటును వేయగా 

నామె చిక్కి నేలనంటియుండ | 

ఆ పరమేశు సేవలకు 

నంకితదేహులు ! శౌత శె వదీ 

ఇుపరతం త మానసులు ! 

శె వవిశిష్టవి శేషసాహితీ 

వ్యాపక ధర్మకంకణులు ! 

పావనశె వమతాలివేణి దు 
ర్వ్యాపిత దీర్షరోగమును. 

బా పెడి శ్రీశివయోగ వైద్యులున్ ! 

గౌతమ గో తసంభవులు! 

గౌరవశై వుల సంఘకోటికిన్ 

నేతలు! సద్గురూత్త ములు | 

నిక్క_పుము క్తిద (గంధవిత్త సం 

ధాతలు! పండితోతము లు 

దాత్తతనిండిన భ క్రిభావనా 

దాతలు ! శంకరాఖ్యులు! వి 

ధాతయొసనంగుత మీకుసౌఖ్యముల్ ! 

భాగ్యనగరాన శై వసౌభాగ్యగరిమ 

నియమనిస్వార్థ సేవాపరాయణతను | 

సనీలకంఠుని భాష్యాల నియతిందెలుపు 

శంకరా ! శివభ క్రివశంకర 1! ధర! 

జయతు జయతు జయజయోస్తు జాగ్భతికర ! 

భవతుభవతు శుభం భవ భవ్యచరిత ! 

వెల గడప--చండి కేశ్వర శర్మ _వరంగల్. 


