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తిెలిపలుకు 
a వేలూరి శివరామశా స్త్రీ గారి సాహిత్య వ్య _కిత్వం నాన్యత్ దర్శ నం. ఆయన 

బహు భాషావే త. విద్వత్క-వి. దార్శనికుడు. బహుముఖీన (పజ్జా పాటవాలు 

సంపాదించుకున్న మనీషి. సమకాలిక సామాజిక సమస్యావగాహనలోనూ, 
(సౌ చీనార్వాబీన సాహిత్య, తత్త్యావలోడనలో నూ కథారచనాచాతురిలోనూ, 

నిశిత వచనరచనావిధానంలొనూ, శాన్త్రీగారు _పదర్శించిన సాధించిన సిద్ధులు 
ఆ; [శుత పూర్యములు, _పాచీన ఖగోళ, భూగోళ విజ్ఞానంలోని రహస్యాలను 

ఎర్గిన విజ్ఞాన సింధువు ఆయన హృదయం. ఈ. 1వ్యాపవాణి' సంపుటిలో 

ఓడిగిన వ్యాసాలన్నీ సాహిత్యపర మైనవిగా స్టూలదృష్టికి కనిపించకపోవచ్చు. 

మానవ జీవిత సాఫల్యానికి దోహదం సమకూర్చే పరిజ్ఞానమంతా సాహిత్యమే. 
సహితమైన భావమేకదా సాహిత్యం. కనుక సూవ్మదృష్టితో పరిశీలిస్తే శ్రీ శాస్త్రి 
గారి ఈ వ్యాసాలన్నీ సాహిత్యపరమైనవే. సాహిత్యాధ్యయనానికి "అత్యంతోప 

యు కమెనవే. 

® శివరామ శాస్త్రీగారి మ్ముదితాము[ దిత వ్యాసాలన్నింటినీ సాధ్యమైనంత 

వరకు సేకరించి, ఒక సంపుటిగా వాటిని మలచి, తెలుగు పఠితృలోకానికి ఆంద 

జేయాలని డా, జంధ్యాల మహతీశంకర్ ఆకాంక్షించినారు. ఈ ఉదాత్తాశయాన్ని 

ఆంధ్యపదశ్ సాహిత్య ఆకాడమీ హర్షి ంచింది. ఇలాంటి వ్యాసాలు రచయితలకూ, 

పరిశోధకులకూ, విక్ఞానోపార్దశాభిలాషులకూ కరదీపికలుగా వెలుగులందిసాయనే 

నమ్మకంతో అకాడెమీ ఏీట్రిని “వ్యాసవాణి'గా ప్రచురించాలని నిర్ణయించింది. 
డా! మహతీ శంకర్ గారు శీవరామశా స్త్రి గారి సాహిత్యవ్య క్రి క్రిత్వాన్ని" పరిశీలించి 

డాక్టరెటును సంపాదించిన విద్వాంసులు. ఈ వ్యాసాలను అకాడెమీ కోరికపై 

ఆయన ఏర్చికూర్చి, బహువ్యయ _పయాసలకొర్చి, చక్కని పీధికను సమకూర్చి 

అకాడమీకి ఆందజేసినారు. “వ్యాసవాణి' పచురణ సందర్భంగా అకాడమీతో 
సహకరించిన డా! జంధ్యాల మహతీ శంకర్ గారికి ధన్యవాదాలను సమర్చించు 

కుంటున్నాను. ఈ వ్యాస సంపుటి _పచురణకు తమ అంగీకృతిని తెలిపి తమవద్ద 

ఉన్న ఆమ్ముదిత రచనలను | శమకోర్చి వెలికిదీసి అకాడమీకి హోర్షికంగా 
తోడ్పడిన సహృదయులు శ్రీ శివరామశాస్త్రి అన్నగారి పుతులు శ్రీ వేలూరి 
సదానందంగారికి మా కృ తజ్ఞ తా పూర్వకమైన అభివందనలు. *నవభారతి మాన 

ష్మతికలో ముదిత మైన కాస్తేగాకి వ్యాసాలను కొన్నింటిని మాకు అందజేసిన 
మ్మతులు ఢీ) పేర్యారం జగన్నా ధంగారికి, ఆంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ నిర్యా 

హపులకు, మా కృతజ్ఞతలు, ఈ (గంథ (పచురణకోసం (పత్యేక నిధులను సమ 

కూర్చిన ఆంధ పదెళ  పభుత్యానికి ధన్యవాదాలు. 

హైదరాబాదు. ఇరివెంటి కృష్ణమూూరి 

తేది. 4-1-1984 కార్యదర్శి 



“పార మైశ్వర్యంజు పారజూచిన మహో 

తర వాన్విహ్నర్త మా తండిగారు 

కవితచే నాంధ్ర లోకమునందు రసమును 

గురిపించువారు మా గురువుగారు 

సరవిగా నిద్ది యుభయ వంశ (ప్రసిద్ది 

నేను పండిత పుత్తుండ నిక్క మిద్ది 

నొక్కి చూచిన నాకీల్లె డొక్క శుద్ది 

నామమా సెదదే శివరామశాస్ర్రి” 
(0 

తిరుపతి వేంకటేశ్వర సుధీవర శిష్యుడ నాదు పేరు వే 

లురి శివరామశాస్త్రి యని లోకము వాకొను నాఢ్యమెన వ్యా 

కరణము జీవనమ్ము నధికారము కౌవ్యపురాణ నాటకా 

కరముల జేయ(జాలుదు నఖండమునాగ శతావధానమున్ 



శ్రీ వేలూరి శివరామళా[ శతావధాని 
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“శివరామకా న్రి గారు ప్యూర్ ఇంటలెక్చువల్. అందువల్ప వారి మనస్సు 

వీ ఒక్క విషయం మీదా లగ్నమై వుండేది కాదు. వ్యాకరణం, చెను, 

కవిత్యం, ఆవధానాలు, యోగం-ఇలా దేనిమిదపడితే దానిమీదకు ఆయన మనస్సు 

వెళ్టుతుండెది. ఆయనకు ఏ ఒక్క దానిలోనూ సంతృ ప్తి వుండేది కాదు. శాస్త్రి 

గారు మహావ్య క్రి- చాలా గొప్పవాడు. He is an intellectual giant. 

ఆయన్ని మీరలా చూస్తున్నారు. కవిగానా? తారత్తికుడుగానా ? విద్వాంసుడు 

గానా* మరెట్టా౯ో 

ఈ మాటలు అన్న వారు నవ్య కవితా (ప్రవక్తలు ఆచార్య రాయ్మపోలు 

సుబ్బారావుగారు. రాయ పోలువారు చేసిన వ్యాఖ్య శివరామశాన్ర్రీగారి వ్యాసాల 

పట్ట (పత్యక్షర సార్ధకం. 

(శ్రీ శివరామశాన్రిగారు శతావధాని, మహాపండితులు, కవిశేఖరులు, 

తత్త్వవేత్త, జ్ఞానతపస్వి. ఆయనకు తెలియని శాస్త్రం లేదు; ఆయన ఎరుగని 
భాషలేదు. ఆయన విజ్ఞానం అపారమైనది-ఆయన |పజ్ఞ బహుముఖీనమైనది. 
వివిధ భాషలలోని విభిన్నశాస్త్ర విషయాలను తెలుగు సోదరుల కందించాలని 

ఆయన తపస్సు. అమూల్యమైన [పాచీన విజ్ఞానాన్ని ఆధునిక శాస్త్రీయ పరి 

జ్ఞానంతో సమన్వయపరచి-| పాచీన నవీన విజ్ఞాన సాగరాలమధ్య వారధిగట్టిన 
మహామేథావి శివరామశా స్ర్రిగారు. 

శా న్రీ గారి జననం 1892లో _ ఆ సమయం 1967లో. ఈ డెబ్బది 

యెదేండ్డ జీవితకాలంలో శివరామశాన్రిగారు గురువులైన జయంతి భగిరథశాస్ర్రి 
గారు, వేమూరి రామ/బహ్మకాస్రీగారల సన్నిధిలో నేర్చుకొన్నవి సంస్కృత 
ఆంధ సాహిత్యాలు - వ్యాకరణం, అలంకార శాస్త్రం ఎ తర్కమీమాంసాలు. 

తిరుపతి వెంకటకవులు చెప్పింది (పధానంగా అవధాన రహస్యాలు మా(తమే. 

మిగిలిన విజ్ఞానమంతా (పాక్రన జన్మ సంస్కారంవల్స నూ, స్వయంకృషివల్బనూ 

సంక మించినదే. 1020 వరకూ శా స్రేగారి జీవితం అవధాన కవ్లితాపథంటో 



2 క్ ధ్రిక 

నడిచింది. పిముట రెండు దశాద్దాలు వారి దృష కధానికలు - వ్యాసరచన 

వైపు మరలింది, 1945-49 మధ్య కాలంలో ఆయన వేదవేదాంగ విజ్ఞాన 

సాగరాన్ని మధించారు. అనంతరం ఆయన కేవలం వేదాంత మార్గంలోనే పయ 

నించారు. చిరకాలం అరవింద దర్శనం మననం చేశారు. అందులో సంతృ ప్రి 

పొందలేక, శంకరాదై ఇతేం వెపుకు మరలి శంకానివృ త్తి చెంది చిత్తశాంతి 

పొందారు. యోగశాస్తాంన్ని మథించడమే కాక నిత్యమూ కొన్ని గంటల సేపు 

యోగసాధన చేసిన అనుష్టాన వేదాంతి శాస్త్రిగారు. 

తెలిసినంతలో శాన్ర్ర గారి మొదటి వ్యాసం “నా సిక దర్శనములు” - ఇది 

1921లో ఆం|ధప। తిక ఊగారి సంచికలో [ పచురింపబడింది. చిట్టచివరి రచనలు 

శ్రీ ఆరవిందుల పురుషో త్తమ త త్ర్యవ్యాసాలు. ధారావాహికంగా “భారతి” లో 

వెలువకిన ఈ వ్యాసాలలో తుట్టతుది వ్యాసం 1967 ఏఎ|పిల్ సంచికలో ముదిత 

మెంది. ఈ వ్యాసాలనే తెనాలి - సాధన [గంథ మండలి వారు గంథ రూపంలో 

[పచురించారు. 19021 నుండి 1967 వరకూ సుమారు ఐదు దశాబ్దాలకు పెబడి 

శాన్ర్రగారి అమృత లేఖిని నుండీ అసంఖ్యాక వ్యాసాలు వెలువడ్డాయి. ఇవి చిన్న ఏ- 

సెర్దవీ, ముుదికాలూ ఆము దితాలూ దాచాపు 60-70 వరకూ వున్నవి. ఈ 

వాఃసాలనని టినీ సూకద్నుషితో పరిశీలిసే నిత జీవితంలోనూ సాహిత 
క్రీ Al ఈ అట — నీ రీ 

జీవితంలోనూ వచ్చిన కమవికాసం స్పష్టమవుతుంది. 

విషయ వె విధ్యాన్ని బట్టి శా న్రగారి వ్యాసాలను అయిదు రకాలుగా విభ 
ఓలా ౪! 

బీంచవచ్చు. + 

(1) అర్జ్ బిజ్జానోయు : అఖండ తపళ్ళ క్రి సంపన్ను లయిన మహర్షులు వేదా 
లలో ఉపనిష తులలో స్మృతులలో పురాణాలలో నికి పం చేసిన విజ్ఞా 

నాన్ని వెల్చడించే వ్యాసాలు. 

(ii) సారవ్షంతము ఏ (పావీన ఆర్వాబీన కవితా సం పదాయాలనూ-వివిధ 

సాహతీ (ష్మకియల స్వరూప స్వభావారులనూ వివరించేవి. (ప్రబంధ 

పురాణాది కావ్యసమీక్షలూ - థాషా సంబంధమైన వ్యాసాలు. 

(స) వీతకలు _ వరిచయాణ : కాస్త్రిగారు పీఠికలు (వాసిన | గంథాలలో 
కొన్ని [పాచీన కవికృతములూ, మరికొన్ని ఆధునికములూ. ఇంకనూ 



కొన్ని సంగహ [గంథ పరిచయాలు. కొందరు రచయితలు శాన్ర్రీగారు 

కేపలం లేఖగా [వాసిన వానినే అభి పాయాలుగా అచ్చా త్రించకున్నారు. 

(7/7) నొదాంతము ; జగన్నిర్మాణమూ - ఆత్మ విచారమూ _ పర|బహ్మ ' 

త త్త్యమూ - అరవింద దర్శనములను గురించిన వ్యాసావ?. 

(౪) (వతీర్ణలములు ; స్వీయానుభవాలనూ అనుభూతులనూ చ్చితించే 

రచనలు - ఏ పరిష త్తులలోనో, [గంథాలయ వార్షి కోత్సవాలలోనో 

“చేసిన [పసంగాదులు - మార్క్ వ్యాసాలు, యోగదర్శనము, శ్రిలల్ల, 
ణు 
జా 

ఈ విభాగం కేవలం వస్తుస్య భావాన్ని మనసులో పెట్టుకొని, పఠన 

నౌలభ్యానికై చేసిన విభాగమే కాని స్వయం సంపూర్ణ త్వాన్ని సూచించే సరిహద్దు 

రేఖలవంటివి కావని మనవి. ఆంతేకాదు- వ్యాసలక్షణాలను చెప్పడం కానీ, 

. ఆయా లక్షణాలు ఈ వ్యాసాలలో ఎక్కడెక్కడున్నాయో ఎ తిచూపడం కానీ, 

తెలుగులో వ్యాసం ఆందచందాలను వివరించడం కానీ నా లక్ష్యం కాదు. 

శీవరామశాన్రీగారి భావ సవంతి ఎటువంటిదో-వచన రచనలో - ఆందులో 

ముఖ్యంగా వ్యాసనిర్మాణంలో వారి విశిష్టత ఎట్టిటో వివరించడం - ఈ వ్యాసాలు 

వారి నిజజీవితంలో వచ్చిన కమ వికాస పరిణామాలను ఎలా అభివ్యక్తం 

చేసునా*, యో సూచించడమే ఈ నా (పయత్నం. 

ఆర విజానం౦ 
ర్న రః 

శివరామళాన్రిగారు చేదవాజ్మయ పరిశోధకులలో ఆ(గగణ్యులు. 

నాసిక దర్శనములు” _పాచీన భరత వర్షమునందు శూ దులకు గల అరి 

కారము అనే వ్యాసాలు శా న్రిగారి నిష్పక్షపాతమైన నిశితపరిశీలనకు 

నిదర్శనాలు, 

ఓక విషయాన్ని గురిలచి సామాన్యుల చూపు వెరు; శాస్త్రిగారి దృష్టి 

వేరు. నాస్రికులవల్డ లోకానికి హాని కలిగిందని ఆ సీకుల ఆరోపణ; కాగా. 

ఆ సికులనేవారు అనుష్టించే ఆచారాలకు నా సికులె మార్గదర్శకు లంటారు ళాన్త్రి 

గారు. ఆంతేకాదు- ఆ సికులే వేదవిహిత మైన, స్మృతులలో బెప్పబడిన నియమా 
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వళికి విరుద్ధంగా నడుస్తున్నారని కూడా అంటారు. వె దిక కర్మలలో భూ దులకు 

అధికారం లేదని సం పదాయజ్ఞుల అభిిపాయం - కాగా శూూదులకు వేద 

శాస్తాాధ్యయనాధికారం, ఉపనయనాధికారం కలదని బాదరి (పభృతులు ఎలా 

నిరూపించారో ఈ వ్యాసాలలో చూపించారు శివరామశా న్రిగారు. 

“పావీన ఖగోళం”లో వేదకాలం నాటి ఖగోళ విశేషాలను సమీక్షిస్తే 

“పాచీన భూగోళం”లో మన పురాణ వాజ్మయంలో వున్న బంగారం వెలికి 

దీయడానికి (పయత్నం చేశారు. ముఖ్యంగా వాయు-మత్స్య-[బహ్మాండ పురా 
ణాలు ఆయన పరికోధనకు మార్గదర్శకా లయినాయి. పురాణాలెన్ని? అవి ఏవి? 

వాని కాలమేది? ఆ పురాణాలలోని భూగోళ విజ్ఞానం నేటిజాగఫీతో సంవదించునా? 

ఇత్యాది [పశ్నలకు ఈ వ్యాసంలో సమాధానాలు దొరుకుతాయి. “గణిత 

విజ్ఞానం”లో, మూడు నాలుగువేల యేండ్లనుంచీ దైనందిన జీవితంలో గణితమెట్లా 
ఉపకరిస్తున్న దీ శుల్బ్చసూ[ తం, జ్యోతిష సలిహితలు, లిలావతీి భాస్కరా చార్యుల 

గణితాల ననుసరించి వివరించారు. కోటలూ పేటలూ కట్టటానికీ, నూతులు చెరు 

వులూ (తవ్వడానికి, శిలాలోహాదులతో వ్మిగహాలు చేయడానికీ, గణిత విజ్ఞానం 

ఎంత ఆవశ్యకమో ఆయన తెలిపారు. 

“మధ్యాకర్షణ”లో పదార్థాల మధ్య ఆకర్షణ శక్తి గురించి _పాచ్య 

పాళ్చాత్య దేశాలలో జరిగిన కృషిని వివరిస్తూ న్యూటన్, మాక్ స్వెల్, యూక్తి డ్; 

సీటార్ మతాలను తెలిపారు. అంతేకాక బిహ్మాండం గురించి జరిగిన పరిశోధనలో 

పరమ (పామాణికమైన “రీచీ” అపేక్ష వాదాన్ని సమీక్షించారు. 

వాయుమండలంలో అయిదు పొరలున్నాయని నవీన వైజ్ఞానికులు కను 

గన్నారు. అవి : క్షుబ్బమండలం, స్థరతాప మండలం, పామమండలం, ఓ జోన్ 

మండలం విద్యున్మండలం, (ప్రావీనులు జీవుని ఉ త్కాంంతి మొదలుకొని 

భూలోకం నుండీ (బహ్మలోకానికి వెళ్లేదారిలో ఒక విద్యుల్లోకం వున్నదని 
చెప్పా ను శ నఏన _పొవీన సిద్దాంతాల "సమ్యక్ పరిశీలనమె " శవిద్యుల్లోకం. » 

సి 

“కటడాలు”, WE సేద్యము”, “కులపర్యతాలు"- 'ఈ మూడు ఓక రక మైన 

వ్యాసాలు. మొదటి వ్యాసంలో.“ వూరు ఎట్టావుండాలి ? కోట ఎట్టావుండాలి ఓ 

ఇల్లు ఎలావండాలి *ొ ఆనే విషయాలను శిల్ప వా స్తుశాస్తాాలూ, మత్స్య, అగ్ని 
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పురాణాలు ఆధారంగా వివరించారు. పాడుబడిన కోటలు చెప్పే ఆం్యధ జాతి 

- చరిత వినమంటారు వేలూరి. రెండవ వ్యాసంలో సరాశర సంహిత-వాజసనేయ 

"సంహితల (పమాణంతో కా దాశ్యలకు మూలమైన సేద్యాన్ని గురించి చెప్పారు. 

. మూడవ వ్యాసంలో ఈభూమీ, కొండలూ ఎలా ఏర్పడ్డాయో వాయు పురాణాదులు 

చెప్పిన ఆంశాలను ముచ్చటించారు. ఆర్షవాజ్మయ మాధారంగా చేసిన తన పరి 

శోధనల పరమార్థాన్ని ఇలా వివరించారు: “భారతీయులకు దేశాంతర వాసుల 

కంటె మున్ముంధ విజ్ఞాన సంపద సమ సమూ వున్నదనీ, అదె సంపూర్ణ మనీ 

చెప్పటం నా ఊద్దెళ్యం కాదు, “ఉన్నది”-అని తెలపడమే నావంతు”. 

సాహిత్య వ్యాసాలు 

శా న్ర్రీ గారికి శాస్త్ర విజ్ఞానమూ, సాహిత్యమూ రెండూ రెండు కళ్లు. వారి 

సాహిత్య వ్యాసాలలో కొన్ని భిన్న _ప్మకియల బక్ష్యలక్షణాలు నిరూపింబేవి, 

కొన్ని రాజకీయ సాంఘిక ఉద్య మాల ఫలితంగా కవితలో వచ్చిన పరిణామం 

చితించేవి; కొన్ని మహాకావ్య నిర్మాతలను గురించినవ; కొన్ని |గంథరచనా 

కాలానికి సంబంధించినవీ ! 

శాన్రేగారి సారస్వత వ్యాసాలలో అయిదారు అమ్ముదితాలు దొరకడం 

విశేషం. “నాటక మీమాంస” అసమ్మ గమైనదై నా ఇది శాన్ర్రీగారి అలంకార శాస్త్ర 

పాండితీ విభూతిని _పకటి స్తుంది. (పాలినాలంకారికులు చెప్పిన నాటకలక్షణాలను 

మీక్షించడ మేకాక, ఆయాలక్షణాలను " “రత్నావళి "త్రో సమన్వయించ డం వ్ర 

ఈ వ్యాస వ మంతా గురువు శిష్యుడికి పాఠం చెప్పతున్నట్టుగా నడుస్తుంది. 

“షార్ ట్ స్లోర”ని నేటి విమర్శకులు “కథానిక” అని అంటున్నారు-కాని 

శాస్త్రగారికి ఈ శబ్దం సంతృప్తి నీయక “ఉపకథ' అని వ్యవహరించారు. అయితే 

ఇక్కడ ఒక చిక్కువున్నది. ఆంగ్ల నాటకాలలో ఇతివృత్తాన్ని Main-plot, 

Sub-plot అని విభాగంచేసి, 5690-0101 ను “'ఉపకథి' అని వాడటం ఆంగ్ల 

సాహితీ విమర్శకుల సం్యపదాయం, మన (పాచీనులు | పధాన కథ మధ్యలో 

వచ్చిన చిన్న కథను “ఉపాఖ్యానం” అని వ్యవహరించారు. (శకుంతలో పాథ్యానం, 

ఉదంకోపాళఖా భ్యానం.మొ). ఇప్పుడ ఆంగ విమర్శకుల “ఉపకధథకూ,"' మన _పాచీ 
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నులు చెప్పిన “ఉపాఖ్యానానికీ”, శాస్త్రిగారి వాడిన “ఉపకథ” కూ భేదం స్పష్టం. 

చేయవలసి వస్తుంది. అందువల్త ఎట్టి [భాంతికి తావులేకుండా బహుళ పచారం. 

పొందిన “కథానిక” శబ్దమె స్వీకరిస్తే సమంజసంగా వుండేదేమో ? 

| “రూపమూ-రసమూ” అనే వ్యాసంలో రూపాన్నీ రసాన్నీ గురించి: 

చెపుతూ-ఒకటి మనస్సుకూ మరొకటి బుద్ధికీ విషయాలని వింగడించారు. ఆది 

నుంచీ ఇప్పటివరకూ రూపం మీదే దృష్ట నిలిపిన కవులూ, రసంమీదే చూపుకల 

కవులూ, రూప రసాలు రెండింటికీ సమాన [పాధాన్యం ఇచ్చిన కవులూ, అన్ని 

భాషలలో అన్ని దేశాలలో కనిపిస్తారు. ఈ విషయాన్ని సోదాహరణంగా ఈ. 
వ్యాసంలో సమీక్షించారు శాన్రి గారు, 

ఏ విషయాన్నయినా డక విలక్షణమైన దృష్టితో దర్శించడం శాస్త్రిగారికి 

పరిపాటి. “కవులూ-స్వాతంత్యమూ” అనే శీర్షిక చూడగానే సమకాలిక కవి 

త్యంలో స్వాతం త్యసమరం ఎలా [పతిబింబించిందో [వాస్తారనీ, ఇదేదో దేశ 

భ కికి సంబంధించిన వ్యాసం అయివుంటుందనీ (ఈవ్యాసం మనకు స్వాతం[త్యం 

వచ్చిన కొత్తలో [వాసింది) అనిపిస్తుంది. తీరా చూస్తే “భారతదేశంలో అందరికీ 
స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందికాని మరి కవులు ఎంతవరకు సర్యతం త స్యతం తు 

లయినారు ?* అని | పక్షి సారు శాస్త్రిగారు. “దేశాలకూ దేశాలకూ ద్వేషం వస్తే 
రావచ్చుకాని కవితా రాజ్య సమవ్షిలో ఒక దేశానికీ మరొక దేశానికీ ద్వేషబంధమే 
వుండదు. ఇట్టి కపతా స్వాతం త్యం-మరి కవులు కోరే స్వాతం త్యం” అని 

ఆంటారు ఆయన. కవిత్వం దేశ-కాల-ఆవధులకు ఆతీతమైనదని వారి అబి 
పాయం. మరొకరకంగా విశాల విశ్వ సా్యమాజ్యంలో కవి సింహాసనం ఎంత, 

మహో న్నతమైనదో సూచిస్తున్నాగ న్న మాటి. 

శతావధానిగా దెశం నలుమూలలా విజయఖేరి (మోగించిన శివరామశాస్త్రి 
గారు శతావధాన విద్యా విశేషాలను గురించి (వాసిన వ్యాసం పరము పామాణిక 

మని వేరుగా చెప్పనవసరంలేదు. ఆధునికాంధ కవితా పరిణామ చరిత్రలో" 
కక (ధాన ఉద్యమంగా వర్డిల్చి నది భావక విత్వం- విమర్శకులు (పత్యేకంగా' 
“తరిక్ పొయ్యి! జి అని వ్యవహరించినా, నేటి భావకవిత్వం (వాచీనాలంకారికులు 
చెప్పిన ధ్వసి=భావధ్వని-రపధ్వనుల |ప్రతిధ్యనే అంటారు శాస్త్రిగారు “భావ 
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కవిత్వం” అనే వ్యాసంలో. విజయవాడ రామమోహన [గంథాలయంలో తిరుపతి 

శాన్ర్రీగారి తైలవర్ణ చి తపటం ఆవిష్కరణసభలో గురుదేవులకు సమర్పించిన 

అక్షర నిరాజనం “తిరుపతి మహాకవి”. సౌందర్య అన్వేషణలో పాశ్చాత్య 

[ప్రభావం వల్ప ఆధునిక భారతీయ సమాజంలో వచ్చిన మార్పుకు కారణాలను 

చెప్పి, పాశ్చాత్యుల కామానికి భారతీయుల శృంగారానికీ ఎంత అంతరమో 

సూక్ష్మంగా చూపించారు “శృంగారం” ఆనే వ్యాసంలో. దేనిని చదువుతూ వుంటే 

మన మనసు వ్యధపడదో- దేనివలన మనకు నిషాకలగదో-మరి దేనివలన మనకు 
ఆనందం కలుగుతుందో - దేనివలన మన సంఘానికి సభ్యతకూ సంస్కృతి ఏర్పడు 

తుందో అటువంటి శృంగారం కావాలంటారు శాన్ర్రగారు. 

“నటుడు కవిని సంపూర్ణంగా [మింగి వైచుటలో రాహువు; లేక వివ 

రించుటలో భాష్యము.” 

“నటుడు కేవలము కవి పోసిన పోత వ్మిగహము కాదు; ఆతడు తన 

నికిత పరిశీలనచే లోకము నలౌకికము కావించును.” 

“కవి నిరుపేద; నటుడు మహాధనికుడు.” 

ఈ వాక్యముల వ్యాఖ్యానమే “నాట్యము అనే వ్యాసము. 

శా న్రిగారు ఆధునిక పరిశోధకులకు ఒక సమస్యను వదిలారు- “తిక్కన 
భారత రచనకు ముందే ఎజ్జయ అరణ్యరచన” - అనే భావం వ్యక్తం చేశారు. 

. ఈ కాల నిర్ణయం చార్మి తకంగా సమర్థనీయమా ? పరిశీలించాలి. 

పీరికలు ;పరిచయాలు 

పీరిక కావ్యకన్యకు శ్రీ తిలకమువంటిది. కీ థ్రిక లేని (గంథం బొట్టులెని 

“ఆడబడుచువఠతె కళావిహీనంగా కనిపిస్తుంధని చాలమంది అభ్మిపాయం. ఆంగ్లంలో 

పీఠికలు (పత్యేక వాజ్మయశాఖకున్న _పాధాన్యం గడించాయి. తెలుగు కావ్య 

పీఠికలు ఇప్పటికీ ఆ స్థాయి నందుకోలేదనే చెప్పాలి. [పాచీన _పబంధాలలో 

సూరనగారి కళాపూర్ణోదయ _(పభావతీ పద్యుమ్నాలకూ, నవ్యకృతులలో 

ఆంధ పురాణానికీ మహా(పస్టానానికీ అటువంటి. సారవంతమైన పీఠికలు 

"అమరాయి. ఇటీవల వెలువడిన వెంపరాలవారి మనుచరి త పీఠిక సమ్మగమైనది. 
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8 క్స్ డ్రిక్ర 

గత దశాబ్దంనుండీ అకాడమీ 1 పచురించిన గద్య పద్యకృతులు సుదీర్హ కీ థ్రికా 

లంకృతములై కొంతలో కొంత సంతృ_ పి కల్లిస్తునా యి. 

శాక్రిగారు శ్రీ జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ గారి నాట్య వేదమునకు 

వాసిన “సృచెత్రో హృదయ సంవాదము”, శ్రీ పంతుల లక్షీ నారాయణశా స్ర్రిగారి 

ఆంధ ధ్వన్యాలోకమునకు (వాసిన “సమాలోకము”_ ఈ రెండూ కలిపితే (పత్యే 

కంగా ఒక ఆలంకారశాస్త్ర [గంథం అవుతుంది. నాట్యవేదం పీరిక [వాయడానికి 

_సత్యేకంగా ఎన్నో [గంథాలను తెప్పించారు శాస్త్రిగారు. నాట్య వేద రచనా 

కాలం - నాట్యశాస్త్ర వ్యాఖ్యాతలు - ఆభినవగు _ప్రపాదులు - అధినవుని అభి 

నవత్యం - ఇత్యాది బహువిధ విషయాలతో సుసంపన్న మైన పీధిక యిది. 

కావ్య నిర్వచనంలో ఆలంకారికులు వెల్చ డించిన విభిన్న మతాలను తెలిపి -- 

ఆనందవర్ధనుని ధ్వని సిద్ధాంత స్వరూపాన్నీ, ధ్వని భేదాలనూ - ఆంధ్రీకరణ 
విశేషాలనూ ఆంధ ధ్యన్యాలోక పీధికలో వివరించారు. అంతగా శ మించి 

_్రద్దాస క్తులతో _వాసినవి కనుకనే ఈ రెండూ అలంకారళాస్త్ర సార సర్వస్వా, 

లవుతాయి. 

(పాచీన కావ్యాలలో ఎరన హరివంశ -నృసింహ పురాణాలకు శాన్ర్రీగారు' 

(వాసిన పీఠికలు ఆమూల్యాలు. ఎర్రన కాలనిర్ణయం _ వంశవర్హన - ఎరయ 

కృతుల పౌర్వాపర్యము _ ఆంధ సంస్కృత హరివంశ ముల పరిశీలన - నృసింహ 

పురాణాన్ని పబంధంగా ఎజ్జన దిద్దితీర్చిన పద్దతి _ పోతన ఎజనల తార 
వ a 9 ర్ 

తమ్యము _ మొదలె న విశేషాలతో సాధికారమూ సాంగోపాంగమైన పీరికలను. 

వెలయించారు. అంతకంటె (పశంసనీయమైన అంశం, (గంథాంతంలో ఆర నిర్ణయ 

పట్టిక చేర్చడం. 

ఆధునిక కావ్యాలలో గోవిందరామాయణ ఉపోద్దాతం పేర్కొన దగింది.. 

“ఈ గోవిందరామాయణం చదివిన తరువాత వేకు వేటు రామాయణాలు చదువ. 

నక్క_రలేదు- ఆలాగే శ్రీమదామాయణానికి ఉన్న వేటు వేటు వ్యాఖ్యలలోని 

విశేషాలు కూడా పరికించే పనిలేదు'' అని ఆరంభమైన ఈ ఉపోద్దాతం- “పూల. 

వల గుబాఫించే ' మాటలతో నో, 'హృదయాన్ని పులకరింపజెే సే " భావాలతోనూ 

మోడును విగరింపజిసే భ. తోనూ, ఇనుప గురడ్డమ కరిగించే కరుణంతోనూ* 
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పరుగె తె గోవింద రామాయణం చదివాక పానకం అక్కరలేదు.” '- అని అంత 

మవుతుంది, ' 

మహారణ్యం వంటి హిందూ దేశ చర్మితలో దివ్వెబూని సత్యనిరూపణ 

చేసిన దిగవల్లి శివరావు గారిని ““బిటిష్ ఇండి యా చరి తకు _వాసిన పరిచ 

యంలో ఆయన అభినందించారు. 

శాస్ర గారు (ప్రత్యేకంగా క్ దిక (వాయకపోయినా - _గంథపరిచయం 

చేయకపోయినా - కార్డు సమ్సీన _వాసిన నాలుగు పంక్షులనే “ముఖపతం' మీద 

ము దించుకొన్న [పముఖులు ఎందరో వున్నారు. విద్యల్లోకంలో శివరామశాస్త్రి 
గారి పలుకుకు ఆంత _పామాణికత వుందని తాత్సర్యం. 

వేదాంతము 

క విత్యమును వేదాంతముగా, వేదాంతమును కవిత్యముగా మలచిన మహా 

మనిషి శ్రీ శివరామశళాన్రీ. ఆయన రచనలలో ఆధ్యాత్మిక గంధ బంధురాలు 

కానివి సాధారణంగా గోచరించవు. దానికి కారణం వారి జీవితంలో ఊఉ తరార్థ 

మంతా త త్త్వచింతనలో గడవటమే : ' 

“ఈ జగంబు సర్వ మేమిటి యేమిటి 

యేమి ఈ జగం బిదెల్బ నెల్చ ” 

అని సద్ది రహస్యాన్ని కనుగొనడానికై నిరంతరం అన్వెషణ సాగించి సత్య 

స్వరూపాన్ని సాజాత్కరింపజిసికొన్న _బహ్మజ్ఞాన సంపన్నులు శాస్త్రి గారు. 

ఈ సత్యశొధలో మొదటిమెట్టు' వేదశాస్త్ర పురాణ ఆధ్యయనం - రెండవమెట్లు 

అరవిందుల పురుషో తమ తత్త్వ వివేచన - మూడవమెట్టు శంకరుల అద్వైత 

మార్గంలో ఆత్మజ్ఞాన సంసిద్ధి. 

పురుషో త్తమ త త్వాన్వేషణలో వలసిన వ్యాసాలు మూడు _ “ఆరంభ 

వాదము, పరిణామవాదము, మాయావాదము”. కణాదుడు గౌతముడు ఆరంభ 

వాద (పవ ర్తకులు, ఆరంభవాదులు కార్యము వేరు, కారణము వేరని భావించారు. 

పరిణామవాదులు కారణముయొక్క రూపాంతరమే కార్యమని పతిపాదించారు. 
మాయావాదులు ఈ పపంచంలో అన్ని వస్తువులూ మార్పు చెందుతాయి 
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నశిసాయి - కాని ఒక్క వస్తువు మ్మాతమే మాయామయం కాదు - అది ఆత్మ 

ఒక్క దె” - అంటారు. ఉపనిష తులు మాయావాదానికి మూలం. 

తా_త్వికమైన ఎంత గంభీరార్థాన్నయినా ఆరటిపండు ఒలిచి చేతికిచ్చి 

నట్టుగా చిన్న చిన్న మాటలలో లేటతెల్బ ౦ చేయడం శా స్రీ గారి నేర్పు. 

(అ) “ఉనికి అనగా కలిమి, ఆ సీత్యము లక సత్త.” 

(ఆ) “ఎజుక అనగా తెలివి, లేక జ్ఞానము.” 

(ఇ) “ఉనికి యెబుకలు రెండును అన్న దమ్ములు.” 

(ఈ) “ఉనికి వ్యాపకము - ఎలుక వ్యాప్యము.” 

(4) “ఒక వస్తువునందు మరియొక వస్తువును ఆరోపించుట అధ్యాస ” 

(ఊ) “ఆధ్యాసకే మారుపేరు అవిద్య.” 

(బు) “స్మృతి ఆనగా పూర్వ మనుభవించిన విషయమువలన పుట్టు జ్ఞానము.” 

(బూ) “ఏద లేకపోతే కార్యం కలుగదో అది శ కి; దెనికి శ కి ఉన్నదో 

అది శ క్రం.” 

శాస్త్ర సంబంధమైన పారిభాషిక పదాలను చిన్న సూ తాలలాగా 

నిర్వచించడం శాస్త్ర గారివంటి అనుష్టాన చేదాంతులకే సాధ్యం. 

అరవింద దర్శనము 
అర విందులు కారణజన్ములు. (పజ్యా పభుత్వ ఆదర్శాలనూ, స్యాతం|త్య 

సంపాదననూ _ వేదాంతపు అచ్చులో పోసి చూచిన బుషికల్పుడు. ఆయనకు 

కొరాగారువాసం దివా కివాసం. 

* గీత ఆరవిందులకు సర్యస్యం. నిరంతరం గీతా మననంవల్హ ఆయన 
పొందిన సిద్ది అనితర సాధ్యం. ఆయన ఆనుభూతి (ప్రపంచాన్నే మనం “గీతా 

వ్యాఖ్య"లో _ “భాగవత జీవనము”లో - పూర్ణయోగము” లో చూసాం. అర 
వింద ధర్శనానికి ఈ మూడు (గంథాలు ముంజేతి అద్దాలు. 
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సచ్చిదానందమయ మైన ఒకానొక త తము విజ్ఞానముగా - మనస్సుగా య 

| పాణముగా _ జడముగా అవతరించింది. మరల ఆది జడమునుండి _పాణము 

నకూ - పాణమునుండి మనస్సునకూ ఆరోహించి అచట దాగివున్నది. ఆదే 

ఇపుడు మనకు కనిపించే జగత్తు. ఈ మనోమయలోకంనుంచి విజ్ఞానముగా 

వికసించుటకే దాని నిరంతర (పయత్నము. ఈ విజ్ఞానమునే అరవిందులు 

“సూపర్ మైండ్” అని పేర్కొన్నారు. 

[పతి మానవుడూ తన స్వరూపమును వికసింపజేసికొని తన భగవద్దర్మ 

మును భాగవత పకృతిని పొందాలి _- తమలోని దివ్య పకృతి వికసింప జేసికొని, 

ఈ |పపంచమునందే దివ్యజన్మ మును పొంది, _దివ్యకర్మలు చేసి, తమ 

అసంపూర్ణ త దాటి, ఈశ్వరలిలలో ఆనంత మైన ఆనందం అనుభ వించాలి. 

ఆరవిందులు ఆంగ్రములో (వాసిన “Super Mind” అనే (గ్రంథాన్ని, 

-శీవరామళాన్రిగారు “పురుషో తమ తత్త్వము" అనే పేరుతో అనువదించారు. 

_మూల్మ గంథం ఎట్టఎదుట వున్నా కేవల పాండిత్యంతో ఈ పురుషోత్తమ తత్త్వం 

చేజిక్కదు. యోగమార్లంలో సాగే సాధకడు మాతమే పొలకువ తెలిసి పవ 

చింపగలుగుతాడు, (క్రీశా గ్రిగారు ఆన్ని శాస్తాంలతోపాటు యోగళాస్తాంన్ని - 

దానిలోని సర్వమర్మాలనూ ఆకళింపు చేసుకొన్న వారు. అందుచేతనే కేవల 

[గంథావలోకనంతో అందని అరవించుల వేదాంతాన్ని అమృతంలాగా 

- అందించారు. 

“శ్రీ ఆరవించులు” అనే శీర్షికతో “భారతిలో ఆరు భాగాలుగా 

-ముదితమైన వ్యాసాలు పుగుషో తమ తత్తాన్వేషకులకు కరదీపీకలుగా 

.ఉపకరిసాయి. 

అలంకార శాస్త్ర (గంథాలయినా - కాదంబరి ఆనువాదమైనా - టి.యస్, 

ఇలియట్ (గంథాలయినా - అమ్జద్ రుబాయూల నయినా - రవీం[దుని గ్తాం 

జలి నయినా - శరత్ నవలల నయినా సమానంగా చూడగల విశాల హృద 

యులూ, విద్వన్మణులూ శివరామశా స్రీగారు. ఆంతేకాదు- సాహిత్యమైనా, 

-చర్మిత అయినా, తం|తశా స్త్ర మైనా, మం[తశాస్త్రమైనా, భూగోళ మైనా, ఖగోళ 

మైనా ఆయన కొకటే !! 
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ప్రకిర్లకములు 

“మన [పాచీన విద్యాలయములు” “మన సాహిత్య పతికలు” “గంథా' 

లయములు ఆనే మూడు వ్యాసాలు వా సవానికి ఉపన్యాసాలు, విలక్షణ భావ 

విన్యాసాలు; ఆయా విషయాల విజ్ఞానకోళాలు. 

ఇట్టాగ్ “గారు శబ్ద విచారమ” ఒక చమత్కార రచన. సాంఘిక 
స సాయిని బట్టి, సంస్కారాన్ని బట్టి, విద్యార్హ తలను బట్టి, సంగతి సందర్భాలను 

బట్ట గారు” శబ్దం ఎలా (పయోగింపబడుతుండో ఈ వ్యాసం తెలుపుతుంది. 

“కథలు. గాథలు” | ద్వితీయ సంపుటంలో చెళ్ళపిళ్ళ వారు ఇదే పేరుతో (వాసిన 

వ్యాసానికి ఇది పూరకమని చెప్పవచ్చు. 

శిష్టా చార సంపన్న మైన వంశంలో పుట్టి సెరిగినవారూ, జాతీయవాదీ, 

పోతు ఆత్మకథ" "న్స ఆంధులకు అందించిన శివరామశాన్రిగారి దృష్టి 
పంచ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమానికి ఆద్యుడ న మార్క్స్ మహాశయుని సిద్ధాంతాల 

వైపు ఆకర్షి ౦పబడటం ఆశ్చర్యకర మైన విషయం. శాన్ర్రీగారు “మార్క్ 

తము”, “మార్క్స్ చెప్పిన చరితొ, “అర్ధశాస్త్రము- మార్క్" అనె 

వ్యాసాలు రచించి, 1945లో “సమత ప తికలో (పతురించారు. 

కళల 

Fy 

య్! 

“లడ్విగ్ ప్ల హూ ర్ బా అండ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ క్రాసీకల్ జర్మన్ ఫిలాసఫీ. 

“(ఏంజిల్స్)” కమ్యూనిస్టు మాని ఫెస్టో “(మార్క్ ఏంజిల్స్)” వాల్యూ 

పైన్ అండ్ [పాఫిట్” (మార్క్) “వేజ్ లేబర్ ఆండ్ కాపిటల్” 

(మార్ )అనే (గంథాలను కుణంగా చదివి కాన్రిగారు ఈ వ్యాసా లు (వాశారు. 
ఆంతేకాని వాటికి ఇవి యథానువాదాలు కావు. ఒకానొక త్మీవమైన జ్ఞానతృష్ణతో 
అధ్యయనం చేస్తేగాని ఆయా సిద్ధాంతాల సారం సరఠగహాంచ లేరు, పార్టీ 

సాహిత్యం విరివిగా దొరకని ఆ రోజుల్లో మార్క్స్ _గంథాలను సంపాదించి, . 

చిత్తపద్ధితో ఆ సిద్ధాంతాలు (పజాశ్నేమానికీ విశ్వకల్యాణానికీ ఉపకరిస్తాయని.. 
విశ్వసించకపోతే శాస్ర గారు ఈ వ్యాసాలు [వాసి వుండరేమో ! 

“స్థానం నరసింహారావు” . ఆనే వ్యాసం _పత్యేకంగా పేర్కొనతగింది. 
ఇది ఓక కమనీయ కవిత _ ఒక ఖండకావ్యంలాగా దీని రచన సాగింది. స్థానం. 
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వేషాలు చూసి, స్రీ పాతల అభినయంలో నాట్యవేదానుసారం శాస్త్రిగారు 
ఎన్నో సూచనలు ఇచ్చేవారట. నటుడుగా తనను తీర్చిదిద్దినవారిలో శివరామ 

శాత్రిగా రొకరని స్థానం వారే చెప్పుకొ నేవారట ! 

“నా జ్ఞాపకములు” అనే శీర్షికతో [వాసిన రెండు రచనలు నిజ జీవి 

తంలో చవిచూచిన రెండు అద్భుతమైన అనుభూతులు, 

“పతిభావంతుడై న రచయిత తన లోకజ్జత, పాండితీ _పాభవాలను 

రంగరించి రసజగ తుకు విందుచే'సె ఆలోచనామృతమే వ్యాసం” - అని మనం 

అంగీకరి స్తే ఈ సంపుటిలోని _పతివ్యాసం ఖావామృతాన్ని పంచిపెై 

జగన్మోహిని ! | 

నా పరిశోధన సందర్భంగా కంటబడిన శివరామ శానస్రీగారి వ్యాసాల 

వివరాలను తెలుపుతూ, వాటి నన్నింటిని ఒక సంపుటిగా _పచురిస్తే కాగుంటుం 

దని సాహిత్య అకాడమీ కార్యదర్శి డాక్టర్ ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి గారిని 

కోరాను, వ్యాసాల _వాత పతులు పంపితే, అకాడమీ కార్యవర్గం ముందుంచుతా 

మన్నారు వారు. అప్పుడు దాదాపు 50 వ్యాసాలు పంపాను. అకాడమీ కార్య 

వర్షం శివరామశాన్ర్రీ గారి వ్యాస సంపుటి (పచురణకు నిశ్సయించిందని ' 

తెలుపుతూ, సంపాదకత్వ భారాన్ని కూడా నామీదనే పెట్టారు. శా స్రీ గారి వ్యాస. 

వాణికి అక్షరరూపం కల్పించడానికి పూనుకున్న సాహిత్య అకాడ మీకి- ముఖ్యంగా 

కార్యదర్శి డాక్టర్ ఇరివెంటి కృష్ణమూ ర్రిగారికి ధన్యవాదాలు, శా స్ర్రీగారి జీవిత 

కాలంలో శిష్యులూ మి |తులూ _గంథ పచురణకై ఒక (పణాళిక సిద్ధం చెశారు. 

కీ ర్రికాంక్ష, ధనాపేక్ష లేకపోవడంవల్ల శాన్రిగారే దానిని పడనీయలేదు. 

ఇప్పటికైనా వారందించిన జ్ఞానకోశాన్ని తెలుగుజాతికి అంకితంచేసే అవకాశం. 

కల్పించారు అకాడమీవారు. 

ఈ వ్యాస సంపుటి _(పచురణకు ఆఅనుమతించడమే కాక _ తమ దగ్గర 

వున్న అమ్ముదిత రచనలను వెలికితీసి పంపారు శివరామశాస్త్రి అన్న గారి. 

(యజ్ఞ నారాయణశా స్రీ) కుమారులు వేలూరి సదానందం గారు. 
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తాము కాపీచేసి భ దంగా వుంచుకున్న వాత[పతులను కొన్నింటిని నా 

పరంచేసి (శమ తగ్గించారు డాక్టర్ గూడూరి నమశ్శివాయగారు. 

మార్క్స్ సిద్ధాంత వ్యాసాలలో సందేహాలు తీర్చారు శ్రీ ఏటుకూరి 

ఎలరామమూ రిగారు, శ్రీ సి. రాఘవాచారిగారు. 

అందరికీ వందనాలు - 

___మ హతిశంకర్ 



విషయసూచిక 

పుట. 

1. ఆర విజౌొనము; 
9 డా 

1. నాస్తిక దర్శనములు 46 ప్రీ 

వి, (పాచీన భరత వర్షము నందు 

శూ(దులకు గల అధికారము 29 27 

లి, మధ్యాక ర్షణ లం 40 

4. కట్టడాలు 26 45 

ర్. సేద్యము 46 ర్క్ 

6. గణిత విజ్ఞానము ఉం 60 

7. కులపర్యతములు . 72 

8. విద్యుల్లోకము oe 80 

9. [(పాచీన భూగోళము 0 110 

10. మంజూష -భీష్ముడు 2 192 

11. తం; తవా ర్రికము-భీష్ముడు జం 199 

Il. సారస్వతము : 

1. భావక విత్యము ఉం 209 

బ్ర నాట్యము : 2299 

వె, సంఘము-సాహిత్యము లం 289 

4. శృంగారము 66 బి58 

5. తిరుపతి మహాకవి ఆలం 258 

రి. శతావధానం అం 272 
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రూపమూ-రసమూ 

ఉపకథ 

. నాటక మీమాంస 

నేటి సాహిత్యము - కొ తపోకడలు 

శిల్పము కొజకే శిల్పమా 

. ఆనంద [తయము 

. రాష్ట్రభాష 
కి 

. న బహూనాం _పేయః 

కింతు సర్వేషాం _కేయః 

. తెలుగు భాష _ కొన్ని వి శేషాంశ ములు 

. ఎటిన ఆరణ్య రచన చెప్పుడు ? 
చి 

"I. పీఠికలు - పరిచయములు 

నాట్యవేదము 

ఆంధ ధ్యన్యాలోకము 

నృసింహ పురాణము 
ఎక్టా_పెగడ : హరివంశము 
ఉపోద్దాతం. (గోవింద రామాయణము) 

పరిచయము (బిటిష్ ఇండియా చరిత) 

ఆశంస (గద్యకాదంబరి) 

. సాధన సామ(గి (తం తశాస్త్ర విశేషములు) 

(శ్రీ రామకృష్ణుని జీవిత చరిత 

. పరిచయము (సదాశివ ఆమ్జద్ రుబాయీలు) ఇ 

. మంగళా శాసనం (ఆరు[దః సమ్మగ ఆంధ సాహిత్యం) 



111 

షట 

కేస వేదాంతము: 

1. ఉపనిషత్తులలో ఆత్మ ౪ ర్ఫ్రిక 

2. గీతలలో ఆత్మ భం 579 

8. పురాణాలలో పురుషో తముడు లం 681 
4. అధ్యాన . 686 
5. ఉనికి-ఎలుక . 646 
6. ఆరంభవాదము. 2 659 
7. పరిణామవాదము . 665 
8. మాయావాదము ఆలం 680 
రీ. శ కి-శ కము |. 711 

10. ధర్మము-ధర్మి : గుణము-గుణి లం 717 

11. శీ అరవిందులు ఏం "726 

12. యోగసుధాకరము 0 777 
18. ఆనందము లం 766 

| 

V, (పకీర్లకములు 

1. మన (పావీన విద్యాలయములు ఎం 799 
ది, [గంథాలయములు = 808 

9. మన సాహిత్య పతికలు-భారతి . 814 

4. గారు శబ విచారము జం 824 

5. మార్క్ మత ము ంం 828 

6, మార్క్ చెప్పిన చరిత ఆ 8883 



1v 

ఆర్థకశా స్ర్రము లా మార్క్ 

స్థానం నరసింహారావు 

నా జ్ఞాపక ములు 

. పు_సకము 

. యోగదర్శనము 

శ్రీ లబ్ద 
. ట్రీ సత్యసాయిబాబా 

ఆ 
ద్రుట్ 

8438 

550 

854 

865 

B70: 

939 

944- 





1. నాస్తిక దర్శనములు 

నా_సిక మతాచార్యులు తమ మతమును గురించి రచించిన స్యతం త 

గంథములు మనకు. గానవచ్చుట లేదు. బె దాద్దుః లయు, జైనులయు మతములు 

కొంచెముగానై నను గానవచ్చుచున్నవి. కాని, చార్వాక మత మూల (గంథములు 

స్యల్పముగానై నం గానవచ్చుటలేదు. ఈ మతమును ఖండించువారు తమ ఖండ 

నమునకు ఉపయోగించునంత వట్టు _పతిపాదించిన విషయమే తన్మత స్వరూప 

మున కాధారమగుమున్నది. “సర్వ దర్శన సార సం గహము' నందు చార్వాక 

మతమును మాధవాచార్యులవారు ఉపపాదించియున్నారు. ఆ విషయమును గొంత 

యి(ట నాంధీకరించుచు న్నా (డను. 

చార్వాక దర్శనము 
క్యూలు 

చార్వాకుని చేష్టితము దురచ్చేదమయినది. పాణు లందబును తజచుగా : 

“బదుకు వట్టును సుఖముగా బదుక వలయు 

మృత్యుముఖమున బడని వాడెవడు లెడు _ 

బూది నలుసులుగా మారిపోయినట్టి 

కాయ మీయది మజల నే గతిని వచ్చు ?” 

“అను లోకగాథను అనుసరించుచు నీతి కామళా స్తాానుసారముగా అర్థ కామములనే 

'పురుషార్థములనుగా( దలంచుచు _బారలొకికమగు నర్థము నపహ్న వించుచు 

చార్వాక మతము ననుసరించు వారుగాన కానంబట్టుచున్నారు. కావుననే ఆ 

చార్యాక మత మా నకు 'లోకాయతము” అను అన్వర్థమగు నామాంతరము. 

నేల, నీరు, నిప్పు, గాలి-యేను నాలుగు త త్త్వములనుండి పరిణమించిన 

దేహాకారములవలన సురావీజములనుండి మదశ కివలె( జైతన్యము పుట్టుచున్న ది. 

ఆ దెహాకారములు నశింపగా ఆ చైతన్యము కూడ' నశించును. 

విజ్ఞాన ఘనమైన ఆ చైతన్యము భూతములనుండి పుట్టి, వానితోపాటు 

నశించును. దేహముల( బాసినచో దానికి సంజ్ఞ (జ్ఞానము) ఉండదు. చెత 



ముతో? గూడిన దేహమే ఆత్మ, ఆత్మ వేజుగా లేదు. ఉన్న దనుటకు( (బమా 

ణము లెదు. _పత్యక పమాణమె | పమాణము. ఆఅనుమానాదులకు( 

(బామాణ్యము లేదు. 

[పోయాకుల కొగిభలవలనం గలుగు సుఖమే పరమార్ధము. ఇందును 

దుఃఖముండుటంజేసి పురుషార్థము కాదనరాదు. ఏలన, అనివార్యమైన దుఃఖ 

మును _హరింబి సుఖము మా(తమె ఆనుభవింపదగినకి కదా! చేపలు. 

కావలయు వాడు ముల్లు చేపలను, పొలనుల చెపలను బట్టుకొని, తనకు( గావ 

లయు. పదార్థమునె స్వేకరించును! ం ధాన్యము వలయువాడు పొల్తుతోం గూడిన 

వాసి గే కొని యుపయు క్రమునే (గహించును. దుఃఖభీతిచే ననుకూలసుభఖము 

విడనాడడు. ' జంతువులు తినిపోవునని వరిపెరు నాటకుందురా ? 

బిచ్చగాం[డు కలరని కుండల వండకుందురా ? దుష్టమగు సుఖము భీరుం డెవ 
డేని వీడుచో వాడు పశువు. ' 

ol bh tA ef 

“సరసుల కెప్పుడున్ విషయ సంగమ జాత సుఖంబు దుఃఖ సం ' 
కరమని లోననెంచి' విడగాదగునంట ! విమూఢభావ మా 

నరులను దెల్బి బియ్యము నపారముగా నిడుచుండు వానినిం 

బరుసని, సెల్లు పొల్పులకు( బట్టని, ఎవ్వడు పార(చో సెడున్.” 

డియో! పారలొెకికసుఖము లేని యెడల జాలధనముచేతను, శరిరా' 

యాసముచెతను సాధ్యమైన ఆగ్నిహో|త్రము మొదలగు కర్మలయందు. విద్యా 
వృద్ధు లెటుల (పవ _రించుచున్నా రన్నచో నదియు _పమాణము కాదు. వైదికుల' 

మని తలచు ధూ ర్రబకములచే నొండొండ అనత వ్యాఘాత పునరు క దోషము. 

లచే కర్మకాండ [పామాణ్యవాదులు జ్ఞానకాండమును, జ్ఞానకాండ [పామాణ్య' 

వాదులు కర్మకాండమును [పకి _ష ప మొనర్చుట చేతను, (తయి ధూర్ర [పలాప: 

మా[తమగుటచేతను ఆగ్నిహా శో తము మొదలగునవి (బదుకుదెజువునకు బరమ 

పయోజనములు, 

1) ఈ యర్గముకొల వాక్యములు *స్వరికా త్పంహితాయా. మమరాత్తానామ్' 1.208 

ఇత్యాది సూత్రభావ్యములయందు( గానిపించుచున్నవి. వీని పౌర్యావర్వము విచారింపవలసి. 
యున్న డి. 



అర విజాన ము ర్ ష్" 

ఇందుల కాభాణకము కలదు: 

“అగ్నిహోతంబు వేద్యతయంబు మజియు 

బూదె తాల్చుట దండంబు పుచ్చికొనుట 

పౌరుషము బుద్దియును లేని వారలకును 

[బదుకుతెరువని యా బృహస్పతి వచించె.” 

"కావున ముల్లు మొదలగు వాని వలనం గలుగు బాధయే నరకము. లోకసిద్ధుడగు 
రాజు పరమెళ్వరుడు. దేహనాళము మోక్షము. 

“ దహమే యాత్మ” యను సిద్ధాంతమునందె “నేను కృళు(డను, నెను నల్ల 

వాడను అను నెడల సామానాధికరణ్యము కుదురుచున్నది. “నా శరిరముి 

అను వ్యవహారము 'రాహువుయొక్క_ తలి అనునటులు జొపచారికము. ఆన(గా, 

దేహమే ఆత్మ. కావున (తాను నేను కృశు నను నెడ అన్వయము సరిగా 

నుండును. అయితే *నా శరీరము అనునది యెటులు ? అనగా, శరీరమే తాను. 

తాను శరీరముకంటె వెజుకాడు. శరీరముకంచెం దాను వేజగుచో. గాని, 

'నా శరీరము అనునది కుదజదన్న చో “రాహువు యొక్క తలి అను పయో 

.గమువలె జొపచారికము. రాహువునకు తలవినాగా శరీరము వేటే లేదు. అటులు 

లేకున్నను, తలకంటె వేలు(/గా6 గొంత యున్నటులు, “రాహువు యొక్క. అని 

వాడబడుచున్న ది, అటులే నా శరిరము' అనునది జొపచారికమని యారయః 

దగు. ఈ విషయమంతయు నీ (కింది కోకములబే సం(గహింప(బడినది :. 

“అత చత్వారి భూతాని భూమి వార్యనలా నిలా 8 

చతుర్భ్యః ఖలు భూతేభ్య క్చెతన్య ముపజాయతే 

కిణ్వా దిభ్య స్పమేతేభ్యో [దవ్యేభ్యో మదళ క్రివత్ 

“అహం న్థూలః కృళోస్మ"తి సామానాది కరణ్యతః 

దేహ స్థ్రాల్యాది యోగాచ్చ స ఏవాత్మాన చావరః 

“మమదేహోయ' మిత్యు క్రి స్సంభవే దౌపచారికీ” 

"పృధివ్యాప స్తేజో వాయువులను నాలుగు భూతములనుండి, సురావీజములనుండి 

ఎమదశళ _క్రివలె( జైతన్యము పొడమును. “నేను సూలు(డను. కృశుడను' అను 
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వి 

[ప్రయోగ సామానాధికరణ్యము వలనను, ఫౌల్యాదియోగము వలనను దేవామె. 

ఆత్మ. మరొండు కాదు. “నాచేహము అనునది జొపచారికము,. 

స్యభావము.వలననే జగతి కలుగుచున్నది : 

“నిప్పు వేడిగాను నీరు చల్ద నిదిగా 

గాలి నమపు( దాకు గలదిగాను 

ఎవడు వీనినిట్టు సృష్టించియన్నా డు ? 
వాని యునికి (పకృతివలన( గలుగు.’ 

ఈ విషయము నంతయు బృహస్పతి యిటులు వక్కా-ణించియున్నా డు అ 

“స్వర్గములు లేవు, లేవప వర్గములును 
పారలౌకికమగు నాత్మ వేజలేదు 
వర్ణములు నా్యశమాదులౌ వాని క్రియలు 
సుంత యేనియ ఫలమును జూపలేవు, 

ఆగ్ని హో| తంబు వేద తయంబు మజియీ 

బూడెహాతో్యు, దండంబు పుచ్చికోలు, 

పౌరుషము బుద్ధియును లేని వారలకును 

(బదుకు దజెజువుగ. జేసిరి (బహ్మగారు. 

[కతువున జంపంబడు పశు. 

తతి స్వర్గం బరుగుజాడ తప్పనిచొ, నా 

(5 తువల యజమానులు తమ 

పితరుల నెలా వధింప విడిచెధ ఠౌరా ! 

చచ్చిపోయిన వారికి |శాద్ధకర్మ 

తృ పికిని దాను హేతువా నెదల నింక! 

దిరుగు జంతువులకును బాధేయ కల్ప 

నంబు లోకంబునందు వ్యర్థంబు కాదె! 



ఆరవిజానము "గ 
a బో 

దానం బిచ్చినచో స్వ తి 

ర్గానం బడీయున్నవారు కడు(దృ ప్తి పడం 

గొ నిట మేడల నుండెడు 

మానిసి మూకలకు నేల మజి యూయ రహో! 

బదుకు వట్టును సుఖముగా దుక వలయు 

బదులు చేసియ నేయి దావంగవలయు 

బూదె నలుసులుగా మారిపోయినట్టి 

కాయ మీయది మజల నేగతిని వచ్చు? 

ఈ కాయ మీగి పరమగు 

. లోకము వేంచేయుచో 'నలోపొలో' యని శో 

కాకులు రగు సఖి బంధుల 

యాకలనము మజల( జేయనయి రాడేలా? 

కావున. (బెతకార్యములు కావు ఫల పదముల్ , ద్విజాధముల్ 

బీవన మ్లర్గముం గడవజేసి రుపాయము, వేదక ర్రలున్. 

మూవురు, భండ ధూ ర్తులును మొండి నిశాచరు( డన్నవాడు వా 

'చావిధీ వాగుచుండుదురు 'జర్చరి తుర్చరి” యంచు ( బండితుల్.” 

సారాంశము 

ఈ మతమున నీతి య క్రమగు సుఖోపభోగమే పరమ పురుషార్థము 

[ప్రత్యక _పమాణమే [ప్రమాణము. తదితరములు అ| పమాణములు. పీఠ అను 

మాన, అనుమితి, శబ్ద [పమాణములను | పౌఢముగా ఖండించియున్నా గు. a 

ఖండనమును బౌర్జులు ఖండించిరి. వారిని ఖండించి, యొకరీతిగా ఆర్షతులు తో 
మొకమతమును సిద్దాంతము చేసికొన్నా రు. 

నా సిక శబ విచారము 
అతాయ 0 | 

పాణిని “నా స్తికః అను శబ్దము నిటులు నిర్వచించినాడు. 'ఆసి 

నాసి దిష మ్మతిః (4-4-60) కాశికాకారుడు ఈ సూ తమునకు ఇటులు 

అర్థమును _వాసెను. 
స 
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త (పథమా సమర్థము లయిన అ స్తి-నా స్థి-దిష్ట అను వానికి షష్ట్యర్థమున 

ఠక్ (పత్యయము. “ఇతనికి మతి కలదు గాన ఆ సికుడు. ఇతనికి మతి లేదు 
కాన నాస్తికుడు. మతియున్న మాత (పత్యయము రాదు. ఇకనేమి? పర 

లోకము కలదను మతి యితనికి గలదు. కాన ఆ స్తికుడు. తద్విపరీతుడు 
నా స్తికుడు. ఈ యర్థము అభిధానళ క్రి స్వభావము వలన _ (లోకమునందలి 

వాడుక వలన) లభించును, అని కై యబటు డు ; 

“పరలోక క రకా చ సత్తా విజ్ఞయా” అని వ్యాఖ్యానము [వాయుటచే 

పరలోకము కలదను మతి కలవాడు ఆ “సికుడని తేలుచున్నది. ఆయితే మనువు; 

“వేదము [పమాణము కాదని వాదించు వాడు నా సీకుడు.' అను నభి పాయమును 

(2- 11లో) ఇచ్చియున్నాడు. మరికొండరు ఈశ్వరుడు లేడనువాడు నాసి 

కుడు అని యభిి| పేతు లగుచున్నారు. వారి మతమున సాంఖ్య మీమాంసా 

దర్శనములను నా_సికములని చెప్పవలసివచ్చును. కొని నా స్తికుడు కూడ ఆ 

మతములు నా స్తిక మతములని చెప్పనొల్బడు. 

కొందరు వెనుక. జెప్పినదంతయు సంగ్రహించి మజికొంత చేర్చి ఇటులు 
చెప్పుచున్నారు : “పరలోకము లేదు. తత్సాధనమగు అదృష్టము, తత్సాక్ని 
యగు ఈశ్వరుడును లేడను బుద్ది యెవరికి గలదో, వాడు నా సిికుడు.' 

ఈ మతమునందలి ఏక దేశి మతస్తులు కొందజిటులు చెప్పుచున్నారు : 

“పరలోకము, ఈశ్వరుడు లేరు అనువాడు నా సికుడు.” ఈ ఉదాహరించిన 

మతముల 'నాలోచింపగా ఇటులు తేలుచున్నది. వేదకాలమునుండి సూ తకాలము 

దాక కర్మవిధులు మిగుల  బచారమునందుండుట వలన, ఆ కర్మ విధులు చాల 

నట్టు, ముఖ్యముగా పరలోకమునందు పొందందగు ఫలములు కలవగుట( జేసి, 

యపుడు పరలోకమునందు విశ్వాస మత్యావళ్యక మాయెను, కాని నాడు కర్మా 

నుష్టానమె సంభవింపకపోయి యుండును. అనేకములగు నీ కగ్మములు నను 

షించియు, (బత్యక్షముగ ఫల మిసుమంతయు బొందమిచేగాని, కొండొక కార 

ణముచేగాని యెవరికి కర్మవిధియందు _ఆద్ధ నశించెనో వారికి [కమముగా పర 

లోకమునందు విశ్వాసము (హస్యమై పోయి యుండును. బహుళాయాన 

సాధ్యము ఆయిన కర్మఫలము ఈ లోకమునందే చవిచూడ నెంచిన వీరికి ఆస 
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అడుగంటుట వలనను, వీరి | పతిపకుల కర్మలు ఫల మిచ్చి తీరుని సమర్థి౨చు 

కొటకు మిక్కుటముగా పరలోకము గూర్చి (వాయటవలనను, వారు పరలోకమే 

లేదనువాదము గై కొనియుందురు. దానంజేసి కాశికాకారుని వ్యాఖ్యానము సమంజ 

సముగా నన్యితమగును. మజియు వేధాపామాణ్యవాదియు నా స్తికుడను నిర్వ 

-చనముకూడ సరియయినదియే, ఎట్టను బరమును తిరస్కరించువారు తత్ప్రతి 

పాదకములగు వేదములను దిరస్కరింప వెనుదీయరు. తల్లి చెవులు (దెంపువారికి 

'బినతల్సి చెవులు వీర పువ్వులును కావు కదా! 

“ఈశ్వరుడు లేడనువాడు నాసికులొ డను వాద మర్వాచీనము. అధ్యర 

మీమాంస కానుష్టీతములగు కర్మలలో సిశ్వరుని. (బవేశ పెట్టుట కవకాశములెదు. 

కావున అచటనచట యాగములలో ఈశ్వరార్చనము కూడ నర్వాచీనులచే 
(పవెశ పెట్టబడియుండు ను, 

కాల విపరిణామమువలన ఏకైక ధర్మానుయాయులు స్య పతిపక్షులకు 

నాస్తిక పదమును [పయోగించుచు వచ్చిరి. “లింగార్చన పరాశక్షైెవా నా స్తికా 

స్సం (పకీరితాః” అని మాధ్యులును- 

“తప ము దాంకిత తనుర్నా స్తే సి కం ధర్మ మాస్థితః 

పశుతుల్య స్స విజ్ఞేయ సృర్వకర్మ సు గర్హితః” 

అని శెవాదులును _ ఇటులు తదితరులను _ ఒకరి నౌకరు. నా సీకులని 

చూషించుకొనుట సాజమైనది. ఇది యంతయు విద్వేష (పసూతమని విశేషించి 
చెప్పనక్కరలెదు. 

లెకాయతికులు 

'తొకాయతిక'మను నామము నా సికాపర నామధేయమే. “తోకాయతమ్ 
అధీతే వేద వో అను నర్గమున, ఠక్ పత్యయము చేయగా లౌకాయతికశబ్దము 

నిష్పన్న - మగును. పాణిని సూత పూర్వకముగా ఈ శబ్దమును బట్టించియుండుట 

జేసి ఠః వ్యుత్వ శి తి యాయన కభ్మి పేతము. * 

లోకా యతికుడు 

ఒకానొకట లౌకాయతిక శబ్ద స్థానమున “లోకాయత శబ్దము కూడ 

కలడు. శాశిరక భాష్యమున ; 'లోకాయతి కానా మపి చేతన ఏవదే 



(2-2-2) ఇటులే (శ-8-58) సూూతభాష్యమునకూడ కలదు. [పతిపరాయ 
స్కృృతమగు మహాభారతము (1-70-49) నందును గలదు. 

లోకాయతుడు 

కొండొకట నాస్తిక పదమునకు బర్యాయముగా లోకాయత పదము వాడ 
బడుచున్నది. రామతీ రకృతమగు వేదాంతసార' టీకలో (జాకోబ్ పరిష్కృతము): 

“లోకాయతానామ్ : చార్వాక విశేషాణానామ్' అని 141వ పుటలో గలదు. 

హరిభ్య దసూర్తి షడ్డర్శన సముచ్చయమున : 

“లోకాయతా వదం లేవ్యం నా_సిదేవో న నిర్వృతిః 

ధర్మా ధర్మా న విద్యెతే న ఫలం పుణ్యపాపయోః” 

అని కలదు. తట్టీకాకారుడు మణిభ్యదుడు 'లోకాయతి పదమునకు నా సికులని 
యర్థము (వాసెను. శ్రీహర్షుడు నైషధీయమున 17వ సర్గ 94వ క్లోకమున 
లోకాయత పదమును నా స్తికార్థ మున (బయోగించెను. ఈ యర్ధ్థమున( (గమ 

ముగా లౌకాయతికులు, లోకాయతికులు, లోకాయతులు-అను పదములు (ప్రచార 
మునకు తేబడినవి. లోకాయత మనగా చార్యాకశా స్ర్రమని యమరటీకాకారుడు 
_వాసెను. అయినను ఈ పదము ఈ అర్థమునందె శ క్రము కాదు. సామాన్య 

ముగా దర్కశాస్త్రము గూడ దీని కరము. ఈ పదము తార్యిక పర్యాయమని 
[వాయుచు శబ్ద కల్ప | దుమకారుడు దానికి | పమాణముగా : 

(త్ 0 

“ఐక్య నామాత్మ సంయోగ సమవాయ విశారదై 8 

లోకాయతిక ముఖెశ్చ శు శువు స్స్యన మీదితమ్ ” 

(248-980. హరివంళ). 

ఈ శోకము నుదాహరించినాడు. (ముదిత _పతులలో నీ శోకము కానరాదు) రా 
య 

రామాయణమునకు తీక _ాసిన తిలకు(డు : 

“క్కిచిన్ను లోకాయతికాస్ [బాహ్మణాన్ తాత సేవసే 
అనర్థకుశలా హ్యూతే బాలాః పండిత మానినః” (2-88) 

అను శ్చొకమునందలి “లోకాయతికి శబ్దమునకు శమ్క_తర్క_వావ దూకులని 
యర్థము చెప్పి, గీసి ముందున్న : 
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ధర్మా స్త్రేషు ముఖ్యేమ విద్యమానేషు దుర్చుధాః 

బుద్ది మాన్మీక్ని క్రీం [పాష్యం నిరర్ధం _పవదంతి త్రి (2-89) 

ఈ నాకము నందులకు [పమాణముగా నుద్ధరించినాడు. ఇది బొడ్దుల( గూడ. 

సంగహించుచున్న ది. అచట 'లోకాయతి పదముచే వితండాళా స్ర్రము దోధింప 

బడుచున్నది. అభిదాన _పదీపికలో “వితండ సత్తం విజయం, యం తం లోకా* 

యతంి అని కలదు. ఈ విచారణవలన లోకాయతిక 'శబ్దము తొలుత శుష్క. 

తర్కవావదూకులు జెప్పునదిగా నుండి, పిదప తత్సామ్యమునం జేసి నా స్తికులం 
గూడ. జెప్పున దాయెను. లోకాయతా పరనామముకల ఈ వితండా శాస్త్రమే. 

హేతుశా స్ర్రమని చెప్పబడుచు, నచట నచట నిందింపబడుచున్న ది. 

కేవల హేతువాదుల గర్డి ంచుట (పసి ద్ధమె' కదా! “హైతుకాన్ బక 

వా తీంశ*, వాజా। తేణాపి నార యత్ విషపురాణ,. 8-18.99) కొని వృ త్రంశ్చ él ల న్ యి 
తావుల నతు కి చెప్పువాడును హైతుకుడు నాంబడుచున్నాడు. 

“8 9విద్యో హైతుక స్పరీ, నెరుకో ధర్మ పాళకః 

[తయళ్చా [శమిణః పూర్వే పరిషత్ స్యా ద్దశావర” 

(మను, 12-211) 

ఇట హెతుకు డనగా (శతి స్మృత్య విరుద్ధ కా ప్రజ్ఞుడని కల్టూకభట్టు వ్యాఖ్యానము. 

' బార్హస్పత్యుడు 

నాసికునకు బార్ల రస్పత్యుండనియుం బెరు కలదు. 'హేమచం్య దుడు. 

“జార రస్పత్యస్తు నా సికఃి అని తన నిఘంటువున (వాసీయున్నా కు. బృహస్పతి: 

నా సిక' వాదమున కాచార్యుడని యెొల్చి డ( _బసిద్ధము, కావుననే కాదోలు మాధవా” 

చార్యుడు చార్వాకునకు “బృహస్పతి మతానుసారి' యని విశేషణమును దవిల్సి 

నాడు. మిగులు తీర్గ కారులును నా స్తికుని( దెల్పవలయు పట్ట నచట నచట. 

బార్హ స్పత్యపదమును వాడుచుందురు. ఈ వాదమునకు మ్మైత్యుపనిషత్తు (7,8); 

2) చూ. మను 2.11 చూ. మహాభారతము. 



"మొదలగునవి మాలములుగా( గానవచ్చుచున్న వి. ఆయాయిచోటుల బృహస్పతి 

యసురులకు నా స్తికవాద ముపదేశించినట్టు చూపపెడిని. 
“బృహస్పతి శుకాచార్యుని వేషము వేసికొని ఇం్యదుని ఆభ్యుదయము 

నకును, అనురుల నాశనమునకును, ఈ ఆవిద్యను సృజించెను. ఈ అవిద్యచే 

మంగళము నమంగళముగను, అమంగళమును మంగళముగను తల(తురు. 

పెదళాస్త్రములకు దూరముగా నుండవలయు నందురు.” 

ఈ ఉపనిషత్తునందె కొండొకట : “ఒకానొకప్పుడు దవతలును అనురు 

లును ఆత్మ త త్యమెజుగ (బహ్మ కడకేగి నమస్కరించి ఇట్లు పలికిరి. 

“భగవానుడా! మే మాత్మ త త్య మెరుగగోరి మీకడకు వచ్చితిమి. మాకు( 

దెలుపుము.' అనగా | బహ్మ ఆలోచించి 'ఈ రాక్షసులు అన్యతాత్ములు-అనగా 

దేహాత్మ వాదులు. గాన దేవతల కుపదెేశించిన దానికంటె భిన్నముగా నుపదేశింప( 

దగు”నని యటు లొనర్చెను. ఆ మూఢులు ఆ యపదేశమును నిక్క మను 
కొని, ఆసూయాపరులు ము కివిరోధులు అనృతవాదులునై ఇం దజాలమువలె 

అనృతమును సత్యముగా గాంచిరి. కాన వేదమార్గము సత్యము. వేదములను 

విద్వాంసులు పోషంచుచున్నారు. కాన _బాహ్మణు డవై దికము చదువకూడదు.” 

బృ హస్పతియే కాక [బహ్మకూడ చోదకుడని తేలుచున్న ది. భాందో 

గ్యోపనిషత్తునందుకూడ అసురులు దహాత్మవాదులని కలదు. (8-8) అట 

విద్యాదాత (బహ్మాపర నామధెయుడగు | పజాపతి- బృహస్పతి కాడు-ఆ కథా 

సార మిట నుదాహరించుచున్నాడ : 

“దేవతల పక్షమున సనిం[దుడును, అసురుల పక్షమున విరోచనుడును 

'తత్త్యాన్వేషణమునకు దర్భపవితపాణులై | పజాపతి కడకేగి (బహ్మచర్యము 

గైకొని మున్నూజేండ్డు నివసించిరి. |పజాపతి వారికొక సిరికుండయందు( [బతి 

.బింబమును జూపి “యిదియే యాత్మ" యని దెలిపెను. వారలు నెరింగితిమని 

చనిరి. పిదప నిం దుడు సందెహానుడై తృ ప్రి నొందలేక, మరల _పజాపతి కడ 

"కగి అత్మ తత్త మెరిగెను. విరోచనుడు శరీరమే ఆత్మ యనుకొని, యసురు 

లకు శరీఠమీ ఆత్మయని బోధించెను. ఎట్టనగాః ఈ లోకమున ఆత్మ హూజనియ 

మును, పరిచర్యమును. ఆత్మను బరిచరించుచు ఇహాము[తల సుఖ మందును.” 
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ఈ నం _పదాయము నేటికిని గలదు. దానహీనుని, శద్దాహీనుని, యజ్ఞము 

చెయని వానిని *“అనులు'డని శిష్టులు తలతురు. ఈ ఉపనిషత్తు (శద్ధాదుల నోధిం. 

క యసురుల నుపష్మానించుళున్నది. (తత్పతార్థమున) [ పేతశరీరము సీ ఉప 

నిషత్తుచె సంఫ-రించి, బట్టలతో నలంకారములతోను అలంక రించుచున్నా రు. 

(శవ) సంస్కారముచే ఈ లోకమును జయింపగలమని వారి కలపు. J 

| పజాపతి యంతవాడు ఎంతటి అసురులనై నను వంచించి యుండడని 
తలచి, ఇచేవలి చై_త్యుపనిషత్తున బృహస్పతి నా స్తికోపదేష్టగా( జెప్పంబడేనని 

“ltis not unlikely that Brihaspathi was introduced in 

the latter Upanishad in order to take the place of Prajapathi, 

because it was felt to be wrong that this highest deity 

should ever mislead anybody, even the demons. అని. 

(వాసినాడు. 

బృహన్నతి పేరులు పలు తెజంగులం గానవచ్చుచున్న వి. ధర్మశాస్త్ర 
క్షర్రయగు బృహస్పతి యొకడు కలడు.* భారతముననే కొండొక బృహస్పతి 
ఉశనునితో(గూడ (ఉళనుడు వేణు-బృహస్పతి వేజు) వంచనాశాస్త్రకారుడని 

కలదు. బుగ్యేదమున (నా యజిగినంత వట్టు) బృహస్పతి "పేర నిరువ్యరు 

బుషులు కలరు. అందొకడు అంగిరసుడు.” కొండొకడు లెక్కుడు.6 ఈ" 

లౌక్యునకును లతాకాయతికమునకు గల సంబంధము . విచారింపదగియున్నది. 

తత్ఫూ క్రములలో నా _సీకవాద గంధమైనను లేదు. బుగ్వేదముననే? బృహస్పతి. 

యను పేర నొక దేవత కలదు. ఈ భాషాటవియందు ఏజి పట్టుకొన్నచో బృహ 

స్పతు లింకను దొరకకపోరు. కాని దొంగ యెవ(డో తేల(డు. మహాభారతము 

ఏ బృహస్పతికి వంచనాశాస్త్ర క_ర్భత్య మారోపించుచున్న దో ఆ బృహస్పతి. 

ఈ గౌరవమున కర్తుడు. 

Aer Gl 

8) 18-12, శీ 13.09, ర్) 10-71 *కపిబోధా దాంగిరసే అను సూత్రము చూ... 

గ్ర 10-72, 7) 3906-15. 
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“ఉళనావేద యచా*,30ం యచ్చువెద బృహస్పతిః are 

అ 

క్షి 
[a] a] | ॥ ల r 

త్ర బుద్ధ్యా న విశిష్యత తాను రమ్యాః కథం వరైః? 

చార్యాకుండు 

చార్వాక దర్శన మను పేర బరగు [గంథమె నాసిక కాస్త్రమున( (బసిద్ధ [ గంథము. ఇంకను [గంథములు దొరకనంతవరకు దీనినే వారి 

చార్వాకునిచే'-అని _వానినారు.  ఇటులు చాలమంది చార్యాకుని నా_సికకాస్త్ర మునకు క_రగా వ్యవహరించుచున్నా రు. 
“చొర్వాకి శబమునకు ఇటులు వు 

—__—_ 

కాన నీ చార్వాకుని విచారింతము. 

త్స తిని చెప్పుదురు. చారు __ వాకః_ చార్వాక: (పృషోదరాది) చారు ; లోకచితా కర్షక్ మైన, వాక్ = వాక్యములు కలవాడు, 
చో 

Kasika అని (వాసెను. ఇది పొరపాటు, (్రీబాలకా శ్రీ గారు- చార్వీబుదః _అన్సి కొంత [గంథము (వాసినారు. ఆది వారి సౌంతము కాదు. “సం మాన నోత్స జాని అను సూూతముపై, గల వృతి ననువదించిరి. ఆంటి, చార్వే-బుద్ధిః అని 
ము[ దాఠోషము. ఆ తపు నొప్పుగా తలచి ముప్పుగొన్నారు మోడ మూలరుగారు. 
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మహాభారతమున( జార్యాకు( డొకడు కలడు. వానికిని నా సిక మతము 

నకును సంబందమేమియు గానరాదు. అతడు (జాహ్మణద్యేషి. దానపెసి 

ఈతడు రక్కెసగా( డెలుపబడియుండెను. వేణీ నంహారమునందలి చార్వాకు 

డీతడే కాని నాటక చార్వాకుడు గాన వేజుగాం గానబట్తును. “న్యాయ కును 

మాంజలి” యను [(గంథము కణభంగ వాది యగు బౌద్దుని చార్యాకుడని వాడి 

నది. పకాళకారుడు నటులే చెప్పెను. . 

“స్యాదె తత్ మాభూ దధక్ష మనుమానం వా క్షణికత్వే తదాహి, 

సందేహోస్తు ఎతావతాపి సిద్ధం సమీహితం చార్వాక స్యెతి” 

(1- స్పబక, 192 సో_సా) 

విచారింపగా చార్యాకుడు వేణు; బౌద్దుడు వేబు, చార్వాకుడు నాసిక శిరోమణి. 

కాని స్వయముగా నా సికవాద రచయిత కాదు. ఈతడు బృ హస్పత్యనుయాయి 

యని కానిపించెడిని. | 

పాషండుడు, పాషండి, పొషండకుడు, పాషండికుడు. 

'పాషండి శోబ్బముకూడ నా్నాస్రికపరముగా(. గవులచే వాడబడినది. 
(శ్రీహర్దుడు నై షధీయమున : 

“బభాణ వరుణః |కోధా దరుణః కరుణోబ్బితమ్ 

కిం న (పచండాత్ పాషండపాళ ! పాళా ద్చిభేషి నః” 
(17-102) 

అని (పయోగించినాడు. సాం్యపదాయకులు దినికి( గ్గిష్టముగా వ్యుత్స_ో నిచ్చి 
యున్నారు. “పాపం సనోతి'-చూవుచేతను, కలయికచెతను 'పాపము కలిగించు 

వాడు," పృషోదరాదులలో బెట్టి సాధింపవలయును. లేక, పాతీతి _ పా (క్విప్) 

వేదధర్మము, షండయతి ? పాడొనరించువాడు-కాగా  పాషండుడు. కొందరు 

పాషండళబ్దము సంస్కృతము కాదనియు, వై దేశికముకాని (పాదేశికముకాని 

8) 3.18 వ, విప్టు పృ, చూ. 9) పాలనా చ్చ (క్రయీధర్మః పాశబ్రెవ నీగద్యతే 

తం షండయంతి తే యస్మాత్ పాషండా స్తేన హేతునా ' 
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యగునని అభి పేతులగుచున్నారు.!? ఈ శబ్దము న్యాయ కుసుమాంజలి మొ. 

'గంథములయందు కూడ (పయుక్త మైయున్నది. బెద్దులయెడ సీ శబ్దము 

అసకృదావృ త్తమైయున్నది. అర్హతులు గూడ నీ శబ్దముచేం దిరస్కృతులు 

కపోవుట లెదు. ఇంతియకాదు. విరుద్ధాచారముకల ( పతివాడును ఈ శబ్దముచే 

వ్యపదెశింపబడుచున్నా డు. అటనట పాషండీ,ే* పాొషండక,*13 పాషండికేీ 

పదము లీ స్థానమున [బయోగింపబడినవి. 

పాషండుడు; బౌద్ద జైనుల యుర్దేశము 

బౌద్ధ గంథములలో “పాషండి ళబ్దమున కెక్కుడు (పచార మున్నది.. 
ఆ పదముచే బౌద్దులు తమ్ము సంచోధించు కొనక, తమకు విరుద్ధములగు నన్నిటి 

యెడం (బయోగింతురు. వారు తొంబదియాజు తెజగులను పాషండులు. 

కలరని [వాసినారు : | ! 

“కుటేసకాది చతు త్రింసత్ ద్వాసట్టి దిట్టియో 
ఇతి చృన్నవతీ ఏతే పాషండా సంపకాసితా.” 

(అభిదానప్ప దీపికా-440) 

కుటీచనాది నామములు తిక. మిగిలినవి 62. ఈ మతములు [బహ్మ. 
జాల సూ[తమున వర్ణింపబడినవి అర్హ్హతులు 988 మండి పొషండులను జెప్పిరి. 

“అసియ సయం (18-వం) కిరియాణం అకిరియవా ఈణహతి 

చులసీ ఈ (84) అన్నణియ సత్తట్టి వేణ ఇయాణం చ బ తీసం 

(82) మణిభ్యదః. 

పాణిని నాస్తిక శబ్దమును సాధించుటంజేసి యాతనికంటె నీ వాదము (ప్రాచీన. 

తరము. మహాభారతము రామాయణము, మై(త్యుపనిషత్తు, ఛాందోగ్యము, 

బృహదారణ్యకము, కఠము లందును నీ వాదము కలదు. ధేెవతల గూర్చి 

11) The Great Epic of india (Hopkins) Page 49 -- Foot- 

౧౦189 చూ. 11) పద్మ పురాణము -ఉత్తరఖండ -12 ఆ. 12) చూ. విష్ణు పురాణమ్. 

161 చూ, శబ్దరత్నావళి, 14) చో. మజిభద్రకృత షడ్డర్శన సముచ్చయ టీక. 
శ 



ఆరవిజానము 17 
షక 

బుషులు, ఆయాయి వస్తువులు (ార్థించుపట్ట జెప్పిన కొన్ని బుక్కులలో నీ 

విషయము కానిపించెడిని. ఏ విధముగానైనను వారి కోర్కె ఫలించునెడ నా 

మం్యతము మహిమ కలదని, వారికి దానియెడ (పమాణబుద్ధి ఫొడమియుండును. 

ఇటులు ఖ్యపామాణ్యముగూడ కల్పింపకపోలేదు. అట హేతువు వారి స్తుతులు 

ఫలింపకుండుటయే. వ్యర్ధమనోరధులకు దాన! బామాణ్య మెటులు ? ఏదవునందు 

విశ్వాసము మితిమీజీయుండునో ఆ దేవునందే అవిశ్వాసముకూడ నొక యెడ . 

“పెరుగుచునె యుండెనని కానబడుచు న్నది. ఈ (కింది విషయములు పె విషయ 

మును స్థిరీకరించును : 

5“ యుద్ధమును గోరు ఓ జనులారా! ఇందుడుండు నెడల మీరిందుని 
కొరకు నిజమగు సోమమును భరింపుడు. నేమర్షియగు భార్గవుడు ఇం[దుడని 

యొకడు లేడనుచున్నాడు. ఆ ఇందు నెవరు చూచిరి? మె మెవరి. 

గొండాడుదుము ?” 

ఇట్టనుట(జేసి ఇందుడు వాదమా _తమని తేలుచున్నది. 16కోర్ట సోతా (| 

నేనుగో ! నీ పక్కనున్న నన్ను. గనుము. సర్యభువనముంను మహ త్త్యముచేం 
దిరస్కరించుచున్నాను. సత్యోపదేష్టలగు విద్వాంసులు నన్ను సో తములచే 

సంతస పెట్టుచున్నారు. మరియు దారుణశీలుడ నగు నేను భువనముల దద్దరిల్హ 

జెయుచున్నాను. 99 

17" జను లెవనిని మోరు డందురో ఆ ఇందు డెట నున్నాడు? జనులూ 

ఇందుడని యొకడు లేడందురు. ఆ ఇందుడు భయిపెట్టి శ తువుల డబ్బు 

హరించును. కాన నిందుని విశ్వసింపుడు. ఇందుడు కలడని విశ్వసింపుడు.” 

15). వ్రసుస్రోమం భరత వాజయ న్త ఇన్టాయ సత్యం యది సత్యమని, నేనే) స్తత 
నేమతిత్వ అహకఈం దదర్శక మధిష్టవాయః (8-100) 

16) ఆయమస్మి జరితో వళ్యమేహ విశ్వాజాతా న్యభ్యన్మిమహ్నా, బుకస్యమా ప్రదిళో 

వర్థయన్హ్యా దర్గిళా భువనా దర్దరీమి, 

17) యం స్మావృచ్ళ్చగన్ధి కుహనేతీ ఘోరే ముతే మాహుర్నైషోస్తీత్వేనం సో 
ఆర్యః పు పుష్టీర్విజః ఇవా మినాతి డద్దన్మెధ శ్ర త సజనాస ఇందః (2-12-5) 

శ 



ఈ సూ క్రమువలన నా కాలమున నిం, దుని యెడ విశయము కలదని 

తేలును. వెదిక చెవములలో నిం దున కత్యున్నత పదవి కలడు. అటులు 

విచికిత్సయు( గలదు. . 

15ోయోభుడగు నా ఇం దుడు గొప్ప బలముచే జనుల "సౌఖ్యము కొజరు 

యుద్ధము లొనర్చును. ఎప్పు డిందుడు చంపసాధనమగు వ్య జముచే మేఘముల 

గొట్టునో అప్పుడే (పకాశవంతమగు నాతని యెడ విశ్వాసము కలుగును. 

19%ీమిగుల గొప్పయగు నిం్యదుని బలము. జూడుడు. ఏలన సీత డావు 

లను గుజ్జములను నోషధులను నీరిని వనములను సంపాదించెను. ఆతని బలము 

నెడ విశ్వాసము చెందుడు.” 

20జట్చైలు సెక్కు. లుదాహరింపనగును : ' ఈ పర్యాలోచనముచే మంత 

కాలము నాటికే దేవతల యెడ సంళశయబుద్ధి కలిగె ననవచ్చును, (బాహ్మణ 

సమయమునను, సూ తకాలమునను ఇట్టి. విచికిత్స కలదని సువిప్పష్టము. 

వేయేల ? జ్ఞాన చెపు డారంభమాయెనో అప్పుడె ఈ విచికిత్స కారంభము, 

మంత్రములు కొన్ని యనర్గకములని పలువు రుద్దోషించినారు. వారి వాదము 

ఖండింప మహో సంరంభము తోం గ గొందబు _గంథములు రచించినారు. అంత్రియ 

గాక, వారు స్వమతము నుపపాదింపనుగూడ. బలు గంథములు (వాసియన్నారు. 

మం|తము లనర్థకములని _పతిపాదించు కౌత్పుని స్యనిరు క్రమునందు యాస్టుడు 

ఖండించినాడు. 21 

సంఘర్ష ణము 

నా సిక శబ్ద పర్షిణామమును రెండవ (పక్షరణమువలన నెజీగియున్నాము 

కాలము గతించీన కొలది చార్వాకోలును, ' బౌడ్డులును, అర్హతులును నాస్తిక 

 =శ్ర) స ఇన్మహాని సమిధాని మజ్బన్హా కృజోతి యుధ్య ఓజసా జనేభ్యః అధాచన 
శ్రద్దధకి ఇం|డ్రోయ వజ్రం నిధ నిఘ్నకే వధం (1=కర్.ర్) =. 

1) తద'వ్యేదం వశ్వతా భూతిపుష్షం శ్రదింధాస్యధ త్త త్ర రాయ, స్తగా అవింవక్ 
సోవిం దదళ్వాన్' జ కర్?! es హవ" గప £3 వనాని, శం వా శ 

20) చూ. బుక్ 1-104; 8.8; 6-101; 102-2. Max:Muller's Lectures 
on the Rreliaion. P.P. 140, 147-307-110. ' 

21) అభథాసీడమంతరేణ మంశ్తేవ్వర్థ ధ్రక్యయో శ విద్యకే........ యది మాశ్రార్హ 
(పర్యయాయ అనర్జకర ఫవతీత కౌత్పః ఆన రకాహిమ ౦ శ్రా! (నిరు క్ర కమ్ పూ. ప. 1-5-_ -1) 



22 
ఉనాన 

nae 
విజ్ఞానము ' 1§ 

షా ఇ 

మతము [కింద | బత్యేకముగా విభ క్తులయిరి. ఆ మూడును ఒండొండ భిన్నము 
లయినను ఆ మూడు కలిసి నాస్తిక మతము అను శీర్షిక కందికి రానవకాళ ము 

కలిగియున్న ది. (బాహ్మణ: మం|త, ' ఉపనిషత్, సూత, కాలములందు నాసిక 

మతము నుపపాదించు _గంథములు కానరావు.* పురాణ కాలమునందు ఆట్టి 

మతము అందలి కథలయం దుపపాదింపబడి యున్న ది. పదపడి మాధవామలు 

ఖండనమున కుపయు క్రములగు నంశముల నటనట నుండి యుద్ధరించుకొనినారు. 

వురాణకాలము నందలి నా స్తికమత కథనొండు ఉద్ధరించుచున్నాను. 

“*ధర్మజ్ఞుడును మహారాజునగు వేన మహారాజ సభలో |బహ్మ విహ్న 
ఛారియు, నగ్నుడును, మహాకాయుడును, నరసిన వెం! డుకలు కలవా 

చంకయందు నెమలి ఈకలతో గట్టిన చీపురుకట్ల దాల్బువాడును, టెంకాయ 

కమండలువు చే(బట్టినవాడును, వేద శాస్త్రముల దూషించు మరుచ్చాస్త్రములను 

బఠించువాడును ఆగు నొక పురుషుడు (పవేశించెను. వేను డాపాపిని జూచి-ఇట్టి 
చిత రూపమును దాల్చు నీవెవడవు? ఏల వచ్చితివి? ఈ వేనమేమి? 

పీ పేరేమి? నీ ధర్మమెమి ? నీ పని యేమి? నీ వేదమేమి ? నీ ఆచారమేమి ? 

నీతియేమి ? భావనయేమి ? జ్ఞానమేమి ? [పభావమేమి * ధర్మలక్షణమగు సత్య 
మేమి? అని |పళ్నలు వేయగా ప్రాపు డిటులు నుడివెను: “ఇట్టి శంకలు దైచు 

చున్నావు. నీవు మహా మూఢుడవు. నేను ధర్మమునకు గుండెకాయను. నేనే 

జ్ఞానమను. నేను సత్యమను, _బహ్మమను, పెక్కేల ? బీవరూపము ధరించిన 

నేను సర్వమును. 29 

వేనుడు : నీ ధర్మమేమి ? దర్శనమేమి ? ఆచారమేమి ? 

పురును: జైనులు దేవతలు. గంథాభావము గురువు. దయ పరమ ధర్యము- | 

అదియే మోక్షము. ఆచారమమనగా, యజనము, యాజనము, వేదా 

" ధ్యయనము. సంధ్య, తపస్సు, దానము, హవ్యము, కవ్యము, పితృ 

తర్పణము, అతిథి పూజ, వైశ్వదేవము, కృష్ట పూజ-ఈ మొడలగున 

వేమియులేవు. జినధ్యాన ముత్తమము. ఇది జైన ధర్మము. 

22) పద్మ పురాణము _ భూమిఖండ _ 88 అధ్యాయ. 
ప 



వ్యాస వాజ్ 

ఇది యెట్డ వెద విరుద్ధము. నిక్కము చెప్పుము. 

3 పంచత త్త్యములబే వృద్ధినొందిన శరీరమె ఆత్మ. ఇది వాయు స్వరూ 

పము, వేద పో క్రములగు కర్మలకు దీనికో నేమి సంబంధము? 

నీరిలో భుడగ అటుల పుట్టునో, ఆటులే భూతములు పుట్టును. భూమి 

రజః కణముల సముదాయము. *చేభూమియం దుదకము పుట్టును.. 

వెలుగుకూడ నచటనే కలదు. ఈ మూడిటిని వాయువు కదలించును. 

పిదప నాకాళ మావరించెను. పిదపడి బుడగలు పొట మరించు. 

చున్నవి. అనగా జీవులు ఉదక మధ్యమున ఒకానొక గుం్యడని 

తేజస్సు రెప్పపాటు కాలము కనువట్టి వెంటనే యెట్టు నశించునో, 

అటులు భూతసమాయోగమయి నశించుచుండును. అంత్యకాలమును 

నాత్మ యిదింటిలో+ గలిసిపోవుచుండును. మానవులు మోహ” 

యుక్షులై తిరుగుదురు. అజ్ఞానముచే (శాద్ధమును పితృతర్పణమును 
జేయుచున్నారు. చచ్చిన వాడెచటనున్నాడు? ఎటులు తినును! 

(శాద్ధము పెట్టు టెవనికి * ఇది నిక్కమనుటకు ఎవడు చూచెను? 

అతిథి ఇంటికి వచ్చునో విందు చేయవలసినదియే. వేదముల! (బతి 

పాదితమగు కర్మము దారుణమయినది. అశ్వమేధమున గుజ్జమును,. 
వాజపేయమున మేకను, రాజసూయమున అనెక [పాణులను,, పుండ- 

రీకమున ఏనుగును చంపవలసినదని . వేదములు చెప్పెడిని. ఇది. 
యేమి కర్మము? అట నేమి ధర్మము? ఏమి ఫలము ? వేద పండితు. 
లకు పశుమారణము ధర శ్రమా ధర శ్రము నశించినది. దయలేని ధర శ్రి 

మేమి ధర్మము? జీవపాలనము ధర్మము కాని మారణము ధర్మమా (a 

స్వాహాకారము, స్వధాకారము, తపస్సు-వీనికేమి ? వీని నన్నిటి. 

నెప్పుడు బట్టిన నప్పుడు చేయనగును. దయాహీనమగు కర శ్ర 

నిష్టలము. డయ వీడుచో వేదము లవేదములు. దయాదానపరుడై 

జీవుల రక్షింపవలయును. ఆటులు రక్షించు చండాలుడై నను, శూ(దు 
డైనను వాడే |బాహ్మణుడు. నిర్ణయుడేని | బాహ్మణుడు చండాలుడు. 

పాొల్టు మాటలను చెప్పునది వేదము కాదు. జొనమునేవి నిర చించునో 
థి హః 

28) చార్వాక దర్శనమున శరీరమునకు భూతచతుష్టయమే కారణమని కలదు. 
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వేనుడు : 

EN 

యవియే వేదములు. దయాహీనులగు వి; (పులయందును, అట్టి వేదము 

లందును సత్యములేదు. జిన ధర్మము భక్రి ముకి [పదాయకము. 

బహు పుణ్యదాయకమగు విషయమును నీకు జెప్పుచున్నాను. 

తొలుత శాంత చి తముతో దయ నేర్చుకోవలయును. చరాచరాత్మకు 

డగు జినుని ధ్యానింపవలయును. అతనికి నమస్కాారాదికము చేయ 

వలయును. తలిదం[డుల పాదములకెపుడు నెజగరాదు. ఇక 

సితరులకు _మొక్క_గూడదని వేటి చెప్పనేల ? 

ఈ విిపులు గంగాది నదులను బుణ్యతీర్ణములనుచున్నారు. నిక్కు 
వము నా కెజిగింపుము. 

ఓ మహారాజా |! మిన్నులనుండి మబ్బులు వర్షించుచున్న వి. గుట్టల 

మీదను, నేలమీదను, నీరు పడును. 'అది యంతయు నదులగు గదా! 

నదులు, జల _పవాహములు, చెరువులు, సము[| దములు నంతియ 

కదా! పర్వతములు జాతి గుంపులు కావా? ఇవి పుణ్య తీర్థము 

లనియు పుణ్య కే తములనియ నెటులు ఒప్పుదల ! ఆ పుణ్య 

తీర్చములలో స్నానము చేయుచో సిద్ది కలుగునెడల వానియందు 

ఎల్తె పుడుండు . చేపలేల సిర్ధిజెందవు * కాన నిడి యంతయు 

నసత్యము. జీవుడే తీర్ధము. “శీవునియందే ధర్మముకలదు. తపో 

' దానాదికమగు సమ _స స్ట'పుణ్యము జీవునియందే కలదు. జిను డొకడే 

సర్యమయుడు. తీర్ణాదులన్ని యః గల్పితములు. జినుడే ధ్యేయుడు. 

ఇటులు బోధింపబడి వేకుడు పాపి యాయెను. 

% వ % 

ఈ కథవలన నాస్తిక మతమున దయ ముఖ్యమని తేలుచున్నది. 

. ఈ యహింసనే మూల సూ|తముగా( జేకొనిన నాస్తిక మతమును ఒక మతము 

కింద నిలువబెట్టి యద్వ్వైతులు ఖండించుచున్నారు. 

ఏ భూతమును చంపరాదు. జన్న మున బకువును జంపవలయును,. 

.24ట్రని వేదము లిజంతముతో శాసించుచున్నది. అయినను వేద మతమునకు 

24) మా హింస్యాత్ . సర్వభూతాని యజ్ఞాయ వళు మాలభేత, 
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అహింసయే మూలము కాదు. ఆదియే మూలమగుచో ోగితాదికము విరోధించును. 

అట్లని హింసచేయుమని గీతాభి పాయముకొదు. తన్మతమున 25ద్యయ్వక్రూడ నంతః 

పాక్రియెయు యున్నది. బౌద్ధమతమున ఆహింసయే పరమ ధర్మమని మూల 

స్నూతము. బుద్ధునకు జన్న మునందేని. పశు హపింసయెడ నంగీకారము లేదు. 

రామానుజులు కూడ సీ యెడ బుద్దుని హృదయమును సమీపించెను. ఆ స్తికు 

అందు బుద్ధుని అందువలననే బహిష్కరించియందురు. ఆ మతమున. గాన 

బడు విశ్ళథత్యము కూడ బహిష్కాార హేతు వై యుండెను. 

. 

నాస్తి సికుల వలన లాభములు 

పరిశిలించి ' చూచుచో, వేదములు స్మృతులు (పురాతనములు) నేటి సంఘ 

సంసా గారే పరాయణు లెంత సంస్కారములు కావలయునని తలచుచున్నారో? 

యంతకు మిక్కుటముగా( గూడ ననుజ్ఞ యిచ్చుచున్న వి. కలియుగమునందు 

నిషేధించిన ధర్మముల నన్నిటి బరిశీలించుచో నీ విషయము తేటతెల్బము 

కాగలడు. ఈ విషయముల కడ దవిలిన వారు బౌద్ధులు, వాది (పచార మెక్కు 

డైన కొలది పురాతనాచారములు మ మార్చవలసి వచ్చెను. బౌద్దులకును బురాత 

నాజారపరాయణులకును మితిలేని వైరము పొసగెను . బొద్దు లహింసాధర్మ 

నిబడ్డులు, పురాతనులో అంతగా గారు. అనగా “ఒక దవడమీద. గొట్టుచో 

రెండవ దవడను జూపించువారు' కారు. “అపకారికి నుపకారము నెపమెన్నక - 

చేయువారు కూడి నగుదురు. కాని |కోధమును దీర్చికొనక మానువారు కూడ 

గారు. వారికిని పీరికిని ప్రబల వైర మున్నటులు 'హగస్తినా తాడ్యమానోపి న. 
గచ్చెజ్జినమందిరమ్' (ఏనుగుచే దొక్కింపబడినను బినాలయమునకు (జన 

దగదు. లో నగు వాక్యములు నెటికిని విద్వాంసుల నాలుకలపై దాండవించు 

చున్నవి. 

యాజ్జ్ఞవల్క్య్యస్కృతి, అర్థశాస్త్రము, గౌతమ స్మృతి, మనుస్మృతి మొ 

వానియందు వర్ణాంతర కన్యా వివాహము విపొత మైనది. ఆదిత్య పురాణము? 

25) గితాభిప్రాయము యుద్దమొనర్చుటతో తుదకు వర్యవసన్న మైనది. 

26) ఆహింసా సత్య మృక్రోధ స్యాగళ్ళాంతి రవైశునమ్, దయాభూతేష్వలో లు _ప్వ్వం' 

మార్దవం 'హీరచావలమ్. (18-2) 
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బృహన్నా రదీయము '. మొదలగునవి ఆ ధర్మమును కలి వర్ణ్యములని (పతి 

పాదించెడిని. కావున నీ స్మృతులు ఆ స్మృతుల కంటె నిబీవలివనుట నిశ్చయము, , 

15. శ. రివ శతాబ్దిదాక [బాహ్మణులు వర్ణేతర కన్యా వివాహము; మద్యపానము, 

మాంసాహారము, విధవా వివాహము, L పౌఢా వివాహము మొదలగు నాచారములు 

పొటించువారని నిశ్చాయింప గొన్ని యదగింథమలు సాక్ష్యమిచ్చుచున్న వి, 

ఆ కాలమున" వర్ణతర స్రీలయందు కలిగిన సంతానమునకు వారు ([బాహ్మణ్య 

మును? _పసాదించు చుండిరి, ఇంతేకాక (బాహ్మ ణల కాయ[దాహ్మణ పుతులు 

దశ పేయాడి యజ్ఞ కర్మములయందు ఆ _ర్విజ్యమును గూడ జేయువారు. 

ఈ విషయమును దొహ్యాయణుడును, 2కి ట్రప్ర _సంబుడునుప గూడ వక్కాణించి 

యున్నారు. అది యటుండె. ఇక కలి వర్ణ్యముల విచారింతము. 

బృసహన్నారదీయమున 

సమ్ముదయాన మొనర్చిన వాని జేర్చికొనుట, కమండలు ధారణము, 
వర్షతర స్రీ వివాహము, మజడివలన ప్కుతోత్స త్తి తి, మధుపర్కము నెడ( బశు 

వధ, (శాద్ధమున మాంసభోజనము, వాన్మపస్థము, దత్తాక్షతకన్యను కొండొకని 
కిచ్చుట, దీర్చ బహ్మచర్యము, నరమేధాళ్యమేధములు, మహ్మాపస్థానగమనము, 
గోమెధము, మఖము, (బాహ్మణుల యిండ్ల శూ దపాకము-ఈ మొదలగునవి 

నిషిద్ధములు. 

బ్రహ్మపురాణము 
పునర్వివాహాము, జ్యేష్టాళము, గోవధ, ( భాతృజాయ, కమండలువు, 

విధవకు ప్యుతుడు పుట్టుటకై మజదిని నియోగించుట, బాలిక్షనుగాని అక్షత 
al 

27) గౌతమస్మృతి 4.22, 24. చూ. 
28) “తే దళశమాత్చూర్దళ పిత్ఫూ నిత్యన్వాఖ్యాయ ప్రసర్చేయు రాదశమాత్పుర్తుషాదితి 

హ్యాహ : యద్య(బ్రాహ్మణీ మధిగజ్బియు_ర్రాహ్మణై క వాభ్యాసం దశసంపూరమేయుః । 
 అస్మ రంతశ్చ యతః స్మరేయుః ___ శొతసూత్రమ్, 

29) ధర్మచర్యయా జఘన్యోవర్డః పూర్వాపూర్వం వర్ణమాపద్యతే జాతి, పరివృత్తై 

a Ml 10) అధర్మచర్యయా పూరో వవర్ష్ జఘన్యం జఘన్యం వర్ణమాపద్యతే జాతి పరివృలౌ. 

1 -11). 
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యోనినిగాని మరొకని కిచ్చుట, వర్ణేతర స్త్రీ వివాహ గాము, , ఆతిథి పితృ దేవతల 

కొకు గోవధ మొనర్చుట-వీనిని నిషేధించుచున్నది. 

ఈ వర్జ్య ధర్మములన్నియు (బాచీనానుష్టితములని సువ్య క్రము" 

ధృష్టుడు, రథీతరుడు, అగ్ని వైశ్యుడు; యౌవనాశ్వుడు, కపి ముద్గలుడు, 

హర్యళ్యడు -ఈ మొదలగువారి కొమారులు కృ తీయులై నటులును పిదప 

(్రాహ్మణులయి గో తకారులుగా కూడ నయినటులును విష్ణు పురాణము రెండవ 

యంశమున( జూపవైడిని, దీని నంతయు వెరసిచేసి చూచుచో, వర్ణ వ్యవస్థ 

నేటివలె (పత్యభివృద్ధికిని ఆతంకముకాక మనుజునకుండవలయు సర్వ 

స్వాతం త్యమునకు ఊతకోలగా' నున్నదని [గహింపవీలగుచున్నది. కొంతకాల 

మీరీతి బోవగా గట్టుదిట్టము దేహేతువు చేతనో యెక్కుడయినవి. ఆ [పానీ 

నాచారముల నెవ్యరో యడ్డియుందురు. ఆ ఆతంకమువలన భరత్తఖండమంతయు 

నచలాయతన మయిపోయినది. ఇపుడు మన పాలీనాచారముల నడ్డినవానిశి 

గూర్చి విచారింపవలసియున్నా ము. 

కల్సి పురాణము. 

మహాభారత యుద్ధాంత కాలమందు సహభోజనములందును, వివాహ 

సంబంధములందును ఓండొం డచిర మె[తికల _దాహ్మణ కతియ వై శ్యలలోం 

జాలమందడి [పాణి హింసనముకల యజ్ఞాది [కియలనుండి విముఖులె , బహు 

భార్యా వివాహమునే కాక ఏకపత్నీ వివాహమును కూడ ఎడచి, మాంస మద్య 

నిషేవణమును_ బరిత్యజించి, నూతనముగా జై నమతమను నొక మతమును 
గల్పించి జై జెనులెరి అని కలదు. ' దీనిని బట్టి చూడగా ఈ జైనుల పూర్వా 

చారములు పరిత్యజించి నవీనాహారముల నెకొ గ్ర ల్పినటుల సువిస్పష్టము. బుద్దుని 
ధర్మముల గూర్చి చెప్పు వదాన కల్పలత “వివాహః కామాయతనమ్' (పెండ్రి 

కామమున కిల్గు) “మద్య మాంస నిషేవణమ్ రాగ మోహ హేతుః' (మద్యమాంస 
సేవ రాగ మోహములకు కారణము) “ధనం లో భకారణమ్ (ధనము లోభమునకు 
మూలము) అని వీనిని నిషేధించిరి. పరోప కొరము, మాతా పితృశళుకూష, 

_ గవాది పశుసేవ, అనాధజన సహాయము, ఫేదజిమి, సన్నా్యసము - ముఖ్య 

ధర్మములని ధమ్మ పదము చెప్పుచున్నది. ఈ ధర్మములన్ని యు జైన బౌద్ద 



ఆరవిజానము = 25 
ఇష ఇ . 

నాస్తిక సాధారణ ధర్మములు. గతాను గతికములుగా వచ్చు [పాచీనాచార ముల 

దొలగించుకొని, ఈ ధర్మముల నెలకొలుపుకొని, జైనాది నాస్తికులు (పాచీ 

నాచార పరాయణ సంఘము నుండి వేజుపడి బాహ్యులయి కమముగా వారి 

మతము. బెంచికొనిరి. (పతి మతమునకు అభివృద్ది నొంద కొంతకాల మావళ్య 

కముగాన బెరిగి బెరిగి బుద్ధునిచేతను జైనునిచేతను తుదకు | పతిష్టాపితము 

అయినవి. వైదిక మతాధిక్యము వారల కాలమున బోవునటులు కానిపించెను. 

హింస, విధవా వివాహము, మద్యపానము, మాంస నిషేవణముల(గూర్చి బౌద్ధులు 

చేసిన దూషణములవలన వారు మేలుకొనిరి. “ధర్మపరీక్ష"యను [గంథమున 
అమితగతి యనునొక బౌద్దుడు: 

శో 

“మాతా వివాహ్యమానా స్వావరేణాన్యేన ఏక్షితా 

వినివేద్య స్వసంబంధం మయా పృష్టాస్తపోధనాః 

అచక్షత నదోషో సీ పరేణాస్యా వివాహనే 

[దౌపద్యాః పంచభరారః 'కధ్య నే యత పాండవాః 

జనన్యా స్తవ కోదోష స్తత భ ర్భృద్యయే సతి 

ఏకదా పరిజేతాపి విపన్నే రైవయోగతః . 

భర్త, ర్యక్షతయోని స్రీ పునస్పంస్కార మర్హతి 
(పతికె తాష్ట్రవర్షాణి [పసూతా వనితా సతీ 

ఆ(పనూత్నాత చత్వారి [పోషితే సతి భ ర్రరి 
పంచ స్వేషు గృహేతేషు కారణెసతి భర్తషు 

నదోషో విద్యతే స్రీణాం వ్యాసవీనా మిదం వచః? 

ఓ తపోధనులారా ! నా తల్లి ఇంకొకని ' బెండ్సీ యాడుచున్నది. దోషము 

కలదెేని తెలుపుడు, (దౌపడికి పాండవు లైదుగురు భర్రలు. ఇరువురైన యెడల 

నీ తల్చి కేమి దొసగు ? ఒకతూరి పెండ్డియైనను దై వికముగా భర్త చనిపోయినచో 

అక్షతయోనియను చ్రేకి పునర్వివాహము విహితము. భర్త పరదేశమేగుచో 

సంతుకల యాడుది యెనిమి దెండ్డును, లేనిది నాలుగేండ్డును ఎదురు చూడవల 

యును. కారణ పురస్సరముగా నీ యెదుగురు భర్రల యెడ స్రీలకు దోషము 

$0) ఈ అర్ధముకల పద్యములు వేమన్నవి ఆంధధ్రలోకమున వాడుకలో నున్నవి. 



వ్యాస వాణి: 

న 
క ఆ 

హా లలు వే = కులుగనో మాజీపోయిరి. వారు వేదముల గూడ 

ఆం. దులు పైపొవెటిదు. మద్య మాంసనిషేవణము మానిరి. బహుపత్నీ 

లమ వకషత్నీ వివాహము, విధవా వివాహమును గూడ ద నాడిరి. జనుల 

వులు వార యుగ వికాస ముదయింబెను. (పాబీను లేమి చేయుదురు ? 

స మడమను. దకమ్హారెం ంచుకొ నవల వచ్చినది. పురాతన దురాచారముల సి 

మా అ కాలమునకు దగినటు వేదశాస్త్రములకు వ్యాఖ్యానములు (వాసి, 

అం త్రముల*ం కంతులను, పురాణములను రచించుకొని [పచ్చన్నబౌద్దులయి 

క్షించుకొనిరి. కలి వర్ణ్యధర్మము లన్నియు కీ. శ. 

ఓవ కవ కితాంనుండి ఆచరణములోనికి వచ్చినవి. ఈ విషయము స్ఫుట 

షా దూ రమలందును, సృతులందును, భాష్యములందును జూపట్టుచున్నవి. 

tA 

ఈ పక్యాలోతనము మనల? దాజుమాటొనరించుచున్న ది. వలన, నేటి 

మై కుల మనుకొనువాష ఏ ఆచారముల ననుష్టించుచు న్నారో వాసికి 

విలు మార్గ దర్శకులని యొ యొప్పుకొందు రా? నెతిస సంఘసంస్క ర రలు నా సికు 

ఒ యాకాకములకు ,విరోభులని చెప్పిన విశ్వసింతురా? కాని [గ్రంథముల పరి. 

ఫలింముచుడా. నాస్తికుల మార్గదర్శకులని దృఢ [పమాణములు కానిపించు 

మన్నవ. వికారెంపగా నేటి యా స్తికులే పు రాతన చేదస్కృతి విరుద్ధ వర్తనముల 
నాచ వవ మంతీరనియు,. నైటి సంఘ సంస్క ర్తలే పురాతన స్మృత్యనుయాయు. 

బయం వలకమానడు. లెస్సగా! ( బరిశీలనము చెయనిచో నిది తల్మకిందులుగా 

కా”షించి తకును... నాస్తికు లీ విధముగా సంఘమునకు. బవ్మి తత్వము దెచ్చి. 
హ్ ప ఈశంర సదావము మ మ్మాతము వారికి గిట్టదు. 



ని, (పాచిన భరతవరమునందం 

శూద్రులకు / గల యుధికారవనుు 

విశ్వభారతి తె తై ౦మాసిక సంపుటిలో పండిత విధుశేఖర 

భట్టాచార్యులవారి వ్యాసమునకు అనువాదము. | 

తి 
[ఈ వ్యాసమునందు ముఖ్యముగా సూ దులకును దక్కిన వర్ణముల 

వారికిని వైదిక కర్మలందుగల యధికారమును. గురించి విచారింతము. . 
_పాబీన భరతవర్షమునందు వ్యాప్త పమైయున్న వర్ష పద్ధతికి సంబంధించిన 

విషయము లానుషంగికము గా నెంతవజకు. దైలియునో యంతవజకే 

మన మిందు దృ _పిపడవలసియున్నాము. | 

(పథమ (పళ్న యిది: వైదిక కర్మలందు శూదు లధికృతులా ? “జాను” 

అని (పత్యు త్ర తరించువాడు బాదరి యను! ఆచార్యు డొక్కడే ! ఆతడు 'యజేత” 

అను విధి (యజ్ఞ ముచేసి తీరవలయును) యజ్ఞము చేయగోరు నెవనికేనియు చెల్టు 

నని చెప్పుచున్నాడు. ఏలనగా, నిష్మష్టమగు నిషేధ విధి లేమి జేసి పై విధి. 

కూ) డులను వెలివేయదు. మరియు అతడు భిన్నముగా అభి పాయపడిన ఆ తే 

యుని *ఖండించి వర్ణ వివక్ష లేకయే _పతివానికిని యజ్ఞాధి కారము కలదని 

తేల్చినాడు. (మీమాంసా సూత, 8-1-27) 

ఇటులు సిద్ధాంతించి బాదరి హదులకు గూడ వేదళాస్తాధ్యయనమున 
నధికారము కలదని అవళ్య మంగీకరించెను. శబరస్వామి బాదరి యభి పాయ 
ములను సంకలించి చెప్పిన వాక కమువలన ఈ విషయము విస్పష్టమయ్యిడిని. 

(మీమాంసా సూత, 6-1-27, 29) కావున [ పతివానికి వేదాధికారము కలదని 

1) బ్రహ్మసూత్రకర్తయగు బాదరాయణునికం"టె నితడు సాక్షొద్భిన్నుడు (14-10-19) 
| ఆం 

2) జైమిని ఆధారమున (మీమాంసా సూత్ర, &-1-25-88) కాత్యాయనుడు (శ్రౌత 

సూత్ర, 1-9-6) ఆప స్తంభుడు (యజ్ఞపరిభాషా సూత్ర, 1-2) 
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జాదరి అభిప్రాయము పడెననుట విస్పష్టము. పై విషయము వలన బాదరి మతము 
'కూ_దులకు ఉపనయనాధికారముకూడ కలదని తేలుచున్నది. ఏలన, వేదాధ్య 
యనము వినా యజ్ఞాది కియలు విధి యుక్తముగా నెజవెర్పుబడజాలవు, చిట్టి 

చివర ఈ విషయమునకు వ త్రము. 

ఇదియంతయు కేవలము భావనయా ? లేక, నిక్కముగా ఆచరింపబడెనా? 
“అని మునిముందు తెలిసికొనుట ఇంతకంటె ఎక్కువ కుతూహలము కలుగును. 

"ఆదరణమునకు గూడ సాక్ష్యము కలదని మనము కనుగొందుము. శూ దులు 
కూడ వైదిక కర్మలలో భాగస్వాము లైరను సిద్ధాంణీమీ దెస విచ్చలవిడిగా 
(బవహించు వేదవాక్యములు కలవని శబరుడును (మీ. సూ, 6. 1.25 -28) 

'కర్కుడును (కాత్యాయన శౌత సూత 1.1.6) చెప్పిరి. ఒక ఉదాహరణము : 

దర్శపూర్ణమాసయంధు హవిష్మృత్తు (ఆహుతి సిద్ధము చేయువాడు) 

[బాహ్మణు(. డాయెనేని “ఏహి” అనియు, క్షతియు డాయెనేని “ఆగహి' 

అనియు, వైజ్య డాయెనేని “ఆ[దవి అనియు, కూడదు డాయెనేని 'ఆధామోే 
"అనియు [ పేషయూయవలయునని ఆదేశము కలదు. (శతపథ (బాహ్మఃణ 
1_1-_4_2) 

ఇంకొకటి. ఒకానొక వైదిక |వతమునందు కూ!దుడు పులి పెరుగును 
ఆహారముగా గొనవలయును. (కాబర భాష్య. మీ. సూ. 6, 1.81] మరియు 

కర్కభాష్య మీ. సూ, 1.1.5.1) పవి తమగు సోమము శూ దులకు గూడ 

కలదని తరువాత గనుగొందము. సోమపానమున వారికి తప్పక అధికారము కల 

దని ఈ వాక్యమువలన (గహింపనగును. (వాహ్మణులనియు క్ష్మతియులనియు 

వైశచ్యులనియు శూ దులనియు నాలుగు వర్ణ ములవారు కలరు. వీరిలో నెవరును 

సోమమును ఉమియరు. (శతపథ | జాహ్మణ 5్.5.ఉ.9) కూ|దు లొకానొక 
సోమయాగమున కధికారులని ఇది తెలుపకుండునా ? 

? 

8) ఈ వదమ్మలన్నియు ఏకార్గబోధకములై నను గౌరవభేదమునకు సూచకములుగా 
శాునిపించును.. ఏహి == రమ్ము, ఆగహి  ఈవలికి రమ్ము; అఆద్రవ = వడిగా రమ్ము; అధావ = 

వరుగెత్తి రమ్ము - ఇటులు అర్థమిచ్చుచుండుటజేసి ఆయా యీ వర్ణములవారు అటులే వెళ్లి 
యుందురో, లేక గౌరవ,మాత్రిభేదక మో ఆరయవలయును _ ఈ ఉద్దేశ్యము కేవలము నాది, 



ఆర్ష విజ్ఞా కా న ము ' ద్ర! 

ఇట్టి వాక్యములు శూ(దులకు గొంతయేనియ పవితమగు వేదకర్మల 
యందు అధికారము కలదని తేట పజచును. అయితే. వేదకర్మలయందు అగ. 

త్రై 9వర్డి కులకే భాగము కలదని వాదించు జైమినియు (మే. నూ. 6-1) ఇతరు. 

లును ఈ బాదరి మతమును, సంపూర్ణ ముగ (తుంచివై చిరి. అయినప్పటికిని వీడ, 

[పత్యేకముగ ఇరువురి విషయములో కొంత వెదిక కర్మాధికారమును నిష్కా. 

పట్యముగ అంగీకరించిరి. ఈ ఆచార్యుల మతము ననుసరించి వీరిరువురును. 

అ(గతై వర్ణమునకు జెందినవారు కారు. వీ రనార్యు అనియు ముందు మన' 

మెలుగగలము,. 

అందు మొదటివారు సంహితలయందును, [జాహ్మణములందున్లో పలు. 

మార్పు చెప్పబడిన రథకారులు (రథము చెయువారు) ఆగ్నా్యధాన [పసంగమున 

రథకారుడు వానకాజున అగ్ని నాధానము చెయవలయునని కలదు.” 

రథకాెరులు 

ఇక రథకారులన నెవరు? అగ తై9వర్ణికులయందు రథములు చేయు. 
వృ త్రిగలవారు. రథకారులని తవకో కనుకూలముగ ఛాందసులగు ఆచార్యులు. 
(Orthodox Teachers) సులభముగ వాదింతురు. ఇట్టనుచో వారికి అగ్నా్య్య 

ధానమునెడ శంకయే లేకపోవును. కాని అట్టి యర్ధ “ముపాదేయము కాదని. . 

; గహించుటకు వారికి జ్ఞానమునెడ భ్ క్రిగలదు. అందువలన రథకారుల నిజస్టితి.. 

యెట్టిదో నిరూపి ంపవలసిన _ ఆవశ్యకత ఉదయించెను. 

కూ|దవర్ణ మునకు సంబంధించిన కరణమాతయందు జసించి హద స్రీ. 

సంబంధము పడయుటవలన రథకారుడు శూదుడని కర్కుుఢుక ఫరిగణించు 

చున్నాడు. (కాత్యా. (శౌ. సూ కేల -16)ఆ[గ, తై 9వర్డి కులకు సవర్ణ భార్యలందు - 

———— 

4) అధర్వ 9.5.8; కాఠక 1718 వాజ 10.11; 30.61; ° 38, 1-1. 48. 
9.821; శతపథ (బ్రాహ్మణ 18.4.2.17. 

ర) అగ్ర తై 9వర్టికుల అగ్న్యాధోన విధినిగూర్చి తెతిరీయ (బ్రాహ్మణమున (11.27 

కలదు. (ప్రాచీన వ్యాఖ్యాతలగు శబరునిచేతను (మీ."సూ, 8.1.44) కర్కుని చేతను (క్రాత్యా, 
శె సూ, 1.1.9) పలుమాటు లుదాహారింపబడినది. కాని రథకారుని అగ్న్యాధాన విధి 

తెలుపు వాక్య మందు గానరాడు. 
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జనించిన కుమారులుగాని లేక తరువాతి తక్కువ వర్ణమునందు (అనంతర) 

జనించిన కుమారులుగాని తం|డి వర్ణమునకు చెందుదురని దోధాయనుడు చెప్పు 

చున్నాడు (ధర్మ. సూ. 1-8-6). 

4 ఇటులు [బాహ్మణునకు [బాహ్మణి యందుగ్గాని ' కతియ యందుగాని 

జనించిన కుమారుడు బాహ్మణుడనియు, క్ష తియునకు క్ష తియయందుగాని 

వై శ్యయందుగాని జనించినవాడు క్మతియుడగుననియు జెప్పి వైశ్యునకు కూది 

యందు జనించినవాడు రథకారుడని చెప్పినాడు. (1-9-5) 

ఇక ఈ విషయమునగూడ _బోధాయనునిచే " వక్కాణింపబడినట్టియు, 
.గొాతమిపు వురస్కత మయినట్టియు (4&- -16) పద్ధతినే మన మంగీకరించితిమెని 

రథకారుని వై శ్యునిగా అంగీకరించి కీరవలయును. ఇటులుకాగా, అగ్నాశ్రధాన 

ముతో కలిపి వైచికకర్మలందు అతడు భాగస్వామియగుట నిర్వివాదము. కాని 

అటు లంగీకరించునో చాల చిక్కులు కలుగును. ఏమన, 'రథకారు ల్మగతై ఏవర్జము 

-లోనివారే యగుదురేని అ(గతై వర్ణమునకు చెందు సూ తముచేతనే సంపోవు 

చుండగా వారి యగ్నా్యాధానము కొణక్కు [ప్రత్యేకముగా నొక సూతమును 

.విధింప తైత్తిరీయ |బాహ్మణమున కక్క_బరేకీమి ? 

అయితే మనువు నవీనాచార్యుల ననుసరించి పై నుదాహరించిన పమా 
. "ఐముల నుండి తొలగినాడు. అగ తై వర్డ్ కులకు అనంతర వర్ణ భార్యలందటు 

'కల్లిగిన పుత్రులు తమ తం డులతో "సవర్గులుకాక తద్యర్ణమువంటి వర్ణమునకు 

(సదృశ )చెందుదురని మను విటులు చెప్పెను, (10. 6) అవ్యవహిత వర్ణజాతీయ 

"లగు భార్యలయందు జనించినవారు మాతృదోష విగర్హి తులు కాన తమ తం[డుల 

వర్ణమునకు సదృశమగు వర్ణమునకు జెందుదురు. మజియు “ పాచీనాచార్యులు 

వారిని తమ తల్పుల వర్గమునకు జెందుదు రన్నారు.' అనియు పైని వాసెను- 

వారు తమ తల్లులకు చెప్పబడిన సంస్కారమృలకు మ్మాతమే అర్హులని వ్యాఖా క 

తోలు | వాసిరి. 

ిన్నిబట్టి రథకారుడ్లు హూ ద్రవర్ణమునకు చెందినవాడు. (ఇతడు. యాక్లో 
వల్కు్యని మతమున మాప్తావ్యజనక్షునకును క్షరణమాతకున్ను జనింఛినను లేక 

6) వీరు తమ తల్లుల వర్ణమకంట నెక్కువయు, తండ్రుల వరముకంటె తక్కు 
వయు అగు వర్ణమునకు 'జెందుదురని మేధాతిధి వ్యాఖ్యానము, ౯ 
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బోధాయనుని మతమున వై ్యజనకునకును సూ|దమాతకును జనించినను) ఇటు 
“లాతడు ద్విజాతులకు జెందడు. కావుననె యతని క పూర్ణముగా అగ్నాకధానము 

విధింపవలసి వచ్చినది. 

మీమాంసా సూ తములకు వ్యాఖ్యాతృ శిరో మణియగు శబరస్వామి రథ 

కారు లగతై ఎవర్ణ్యమునకు పూర్తిగా వేఅయినట్టియు; అగతై 9వ ర్ధికులకు 

కొంచెము తక్కువ అయినట్టియు, క్షతియ వైళ్య జూద వర్ణ ములకును వేజయి 

.నట్టియు, "ఒకానొక వర్ణమునకు జెందుదురనియు, కావుననే వారి కగ్నాాధానము 

(పత్యేకముగా విధింపవలసి వచ్చినదని (6- 1- -50) ఇంకొక నడిమి తోవ 

(తొక్కినాడు. తై తిరీయ [బాహ గణము (1- 1- -48) రథకారుల నగతై ౧వర్ధి 

'కులతో గలిపి చెప్పుటచే రథకారులకు జా! దులకంచె నగస్టా నము కలదని 

స్పష్టము. 

వారి అనలు వర్ణము ఏదెనియగుగాక, రథకారులు ద్విజాతులలో చెరరనుట . 

.వశదము. ఐనను వారు ఆగ్న్యాధానమునకును దానికి సంబంధించిన _కియలకును 

అర్హులు. 

నిషాదులు 

ఇక నిషాదులను గురించి: తెలిసికొందము. ఆత్మ వర్ణజాతుడగు నిషాద ' 
పతి (నిషాదులలో పెద్ద ర్ముదునకు సంబంధించిన ఒక వై దిక (కతువునకు 

ల్లన్ ఒక బాహ్మణమునందు (కై మినీ 6.1. 15) మజియు. కాత్యా 1-1-12 

శబర కర్కులును కలరు. 

సంస్కృత మునందును. పాళియందును ప్రాకృత వాజ్మ్యయమునందును 

ఆడవి చోయలుగా చెప్పబడిన చందమున ఈ నిషాదులు నిస్సంశ శయముగా 

'ఆనార్యులు. మజియు పె [బాహ్మణమునండే నిషాదస్థపతి ఆధ్వర్యుల కిచ్చు 
దక్షిణ పిట్టలబట్టు చోను (కూట) అని చెప్పబడినది. ఆ బోను. ఆర్యులకు గాక 

7) వ్రకృత ముద్రణములలో కానరాకున్నను (బ్రాహ్మణులు కూడ కారని అందులోనే 
మన్నది. . ' 



వబ వ్యా సవా ణి: 

నిషాదులకు మాతమే యుపయు క్రమగునని శబరస్వామి చెప్పుటచే నిషాదు 
లార్యులకం టె సాశాద్భిన్నులనుట సిద్ధము. (మీ. సూ, 6-1-52) 

ఐదుగురు పురుషులు లేక యైదుగురను నర్గ్భమున వేదములందు (మంత 
భాగమున) “పంచజనాః' అని సమ స్త పదముకాక “సహచరములగు రెండు నిత్య 

బహువచనాంతములగు పదములు తజచుగా దగులుచుండును. కొన్ని చోటుల. 

“జనాః అను పదమునకు బదులు 'మానుషాశణి, మానవాళో, కృష్ణ", చర్వణి 11 

అను పదములును వచ్చును. ఇవన్నియు బహువచనాంతనులు. వీనికి జాత"? 

అను పదమునుగూడ జెర్పనగును, ఇదియు. బహువచనాంతము, వ్యాఖ్యాతల. 

ననుసరించి ఈ కబ్దముకూడ తదర్ధచోధక మే. 

ఈ యెదుగు రెవరనునది ఇంకను సరిగా నిర్ధారింపబడని విషయము. 

యాస్కుని నిరుక్తమున (8- 8) రెండు విధములుగా వ్యాఖ్యాతమైనది.. 
కొందేజ మతమున వశే! వారు గంధర్వులు పితృ దేవతలు దేవతలు అసురులు. 

రాక్షసులనియు, ఇక జొపమన్యవుని మతమున నాలుగు వర్ణములవారును మిగిలిన. 

నిషా దులును కలిసి ఐదుగురగుచున్నార్లు. 

పాళ్చాత్య పండితులు “వేదిక్ ఇండెక్సు” [గంథక రలు కూడ పె =] 

మా 

రెండర్ధములును సందర్భముగా లేవని తలచుచున్నారు. వారిలో వారి యభి పాయ 

ములు కూడ చాల భీన్న ములు. తూర్పు దక్షిణము పడమర డి తరముల నున్న 

జనులును, .మధ్యనున్న ఆర్యులును కలిసి ఐదుగురు (పంభజనాః) అని రాత్- 
గెల్ డ్నర్ (Roth Geldner) అను వారి.మతము. . ఆర్యులకు దాసులకు తర 
చుగా చేసిన విభాగమును బట్టి అనార్యులకు * జనాసః, మానుషాః' అను పదములు, 
చెల్బవు కావునను, ఐదు వర్ణములకు సోమము సంబంధించు గావునను ఆ యెదు 
వర్ణములు 'సరస్వతీ నదీ తీరమున నివసించుచున్న టులు చెప్పబడే గావునను, 

ర్చి బుక్ 8.9.2, 8) ఆధ 8-21-15, 10) బుక్ 1.7.0 11) దిక్ 5-56-2: 
12) బుక్ 6_61_12. 

18) ఇది కొందు మతమని _యాస్కుని ఆభిప్రాయమైయుండగా ఇది యాస్కులని. 
మతమేయని యాతని కంటగట్టుట వేదిక ఇండెక్సు గ్రంథకర్రల' పొరపాటు, - విచారించగా” 
నిట జొావమన్యవుని మతమే య యాస్కాళి.పేతము. 



ఆరవిజానము | పీ 
షా శ్వ 

మజీయు ఇం|దుడు పాంచజన్యుడని (ఐదు వర్గ ములకు సంబంధించినవాడు) 

యుండె గావునను ఈ “పంచజనాఃి అను పదమునకు ఆర్యులనియే యర్ధమని 

జిమ్మరు (Zimmer) పై వారిని ఖండించుచున్నారు (Vide Index A). 

ఎంత ఆలోచించినను యాస్కు_ డుదాహరించిన “ఏకే మతము యోగ్య 
మైనది కాదనుట నిర్వివాదము. మనకు దెలిసిన ఏ వేద వాక్యములలోను దాని 

. కాధారము దొరకదు. * నిఘంటు కాండలలో (2-8) మనుష్యునకు పర్యాయ 

పదముగా (వాచకముగా) ఈయబడిన 'పంచజనాఃి అను పదమువలననే మానవ 

మా[తులేయని అర్థము విశదమయ్యెడినిగాని గంధర్వానుర రాక్షసులని కాదుం 

ఇటులుండగా సమాన పదములగు “పంచమానవాః, పంచకృష్ణయః*-అనునవి 

మనుష్యుల ఐదు వరములను నర్ధమున స్థిరముగా వాడబడిన వి. డాక్టర్ లక్షణ 

సరూప్ అనువారు! ఖండారంభమునందు (8-8) యాస్కు_నిచే ఉదాహరింష 

బడిన సూ క్రమున (బుక్ ర్లి.4) ఐదు జాతులవారు (పంచజనాః) యజ్ఞము 

నందు భాగము పుచ్చుకొన ఆహూతులై రనియు, ఆ ఆహ్వానము రక్షః పిశాచక 

ముల కని ఊహింపరానిదనియుః ఇంతియకాక మెదటి అర్ధవాదము నిస్సందిగ్హ 

ముగా “రాక్షసుల నభిభవింతముగాకి అని చెప్పుటచేతను, పంచజనాః.అనగా 

ఐదు వర్ణములవారెయని కొండొక హేతువును సముచ్చయించుచున్నారు. 

జాపమన్యవుని మతముగా ఎ'త్తబడిన రెండవ యర్థమును మొదటిదానివలె 
ఆనర్షమని యేల (తోసి వేయబడినదో మాకు దురూహము. (పత్యుత మాకు: 

అదియే సహేతుకముగను సహజముగను కానిపించుచున్నది. ఎటులేని నిషాదు 

లనార్యులగుటచే దేనియం దార్యత్యము గుంఫితమైయున్న వో అట్టి చాతుర్యర్ణ్య 

మున వారికంటె భిన్నులని పెనీ చెప్పబడిన శబరుని యుద్దెశమును ఇది _ధువ 

పరచుచున్నది. 

శూ దులును నిషాదులును పె మూడు వర్ణములవారితోపాటు చాల 

వైదిక కర్మలందు రాగసామనియ బాపమన్యవుని మతమన విశదమగు 

చున్నది. ఉదాహరణము : వేద మంత భాగమున (Text) ఐదుగురు జనులు 

14) వారి ఆంగ్నీకృత నిఘంటు నిరు క్రములయందు చూ. పుట 288, 
3 



వ్యా స వాణీ 

లు కొ 14] అగి ఐదుగురు జనులకు సంబంధిఐవిన 
| న జ ర్మ 

లయ మ Dd అః 422.1, మజియు వారు అగ్నికి హవిస్సు 
చు ఇల ఆలం చలి తా 6 జ సు జనని 

దంల 

అన్నన చిమ మల్ క్రిం పవితమగు సో కము ఐదుగురిలో నివసించు 
ళ్ పం నటితో నలల. తో న ర. 

ననియు, వాక యజాయతనములోనికి వచ్చునవియు (బుక్, 9- 65-28) మరియు 
ఓ ఘా రు వ్ ఓ జో 

షో 

హూతమ నరపతి నడి వారిని (ఐదుగురి కిని) వర్ణి వరిల ర జే? సెననియు విస్పష్టముగా 

త A“ a 

చేయ పంపితలొని పాంచ జనపద వ్యాఖ్యానమున ఉవ్వట 

న్న ణో అడ 

సలు కూడ ఆయో ఐదుగురు వెడిక కర్మల కంగీకృతులని స్పష్టముగా 

తవిటుడు : “పాంచజనలి అనగా ఐదుగురికి మెలు కూర్చువాడని 

ఖీ 

గా. ౬ 

చు దష మనగా _జాహ్మ్యణ క్ష క్ష తియ వైశ్య శూ దులు నలుగుదును, 
ఖై పు 

అహి కవవార. సివాచు లెటులగుదురంటేని వారికిని యజ్ఞార్లత కలదు. 

మహీ. పంచజనులనగా దాహ్మణులు మొదలుకొని నాలుగు వర్ణ ముల 

వాలు, సిహములును కలసి. విలయన, నిషాకులకును యజ్ఞార్హత కలదు. 

శబిపడి యుద్దేశ ,వ లతో. కలిసి _పె విషయములు ఆర్యులగు నాలుగు 

ల వారికిసి నిపడులకును ఒండొండ ఆత్యంత మతి కలదని తేట 

తెర నిరూపించును. ఈ డిగువది కూడ డ నీ అభి పాయమునే దృఢృపరచును. 

వళ. విద్యజ్ఞము చేసినవాడు డు (దగి జేత) అవబ్బథమగు పదపడి మూడురే లొక 
pe 

యవవిలో నివసించి పిదప మూడు రేలు నిహదులలో నివసించుచు (పంచ వింశ 

వాహ్మణ, 17, 8.8.9) అపుడు విషాడుల నుండి నెవ్యరి | [వాలుగొని, శెవ్వరి 

యన్న ముగాని, చామలుగాని చామ యన్న ముగాని, అడవి జంతువుల మాంసము 

కాని 'ఏస్సందే హముగా పుచ్చుకొన ననుజ్ఞాతుడై నాడు. (కాత్యా. (శా. 6.2.2.8) 
ఈ రెండు జాశుల వారికిని పర పరస్పర మై మై తి లేనిదే ఇటులు చెప్పు టఉసంభ వము. 

న్ 

ఈ విషయమున నింక నిషాద శబ్దము స్యయముగా ఏమి చెప్పునో 

శల 

వదాకు యాసు_డు దాని వ్యుత్వ క్తి రిని గురించి (నిరు క్ర క, 8) ఇటులు 
నా? గహన కా కెటుల వచ్చెను? ఆతడు నిషాదున కావ; నె చక 



ఆర్ష విజ్ఞానము లిక్ 

లేమి చెప్పుదురనగా పాప మతనిలో నిషజ్జమై యున్నది కాన. (తావుకొని 
యున్నది కాన). ఈ రెండవ వ్యుత్స తి ఆపాతరమణీయమని విశదమే. అయితే 

ఇక మొదటి “నిషా'దన నేమి? జంతువును చంపి వాడు జీవించును గాన నిషాడు 

డని డాక్టర్ లక్షణ సరూప్ అనువారు చెప్పుచున్నారు. అయితే ఇది నహీలములో 
నిసుమంతయు లెని ఆంగ్బానువాదము. (అటు లనదగునెని) విచారింపగా నిది 

కూర్చుండి చంపు గావున నీిషాదుడు'-అనగా జంతువుల జంపి జీవించువాడని 

అర్ధము “అని [వాసిన దుర్గాచార్యుని వ్యాఖ్యానము నుండి పుట్టిన దురభి|పాయము. 

నిషాదన-అనునది ని_సద్ అనుదాని నుండి వ్యుత్చాదితము. ని = | కింద, 

"సద్ = కూర్చుండుట. కాగా నపుంసక లింగమున “కింద కూర్చుండుటో ఆని 

అకరార్థ ము; నివసించుట అని ఆలంకారికార్థము. (బుక్. 1.162 14;9.7.5) 

పుంలింగమగుచో “కింద కూర్చుండువాడు' లేక నిమ్న పదేళ మున కూర్చుండు 

వాడు “లేక నిమ్నాసనము కై కొనువాడు'-అని అర్థమగును. ఈ చివరి యర 

మిచట (ఆకరికముగ ఆలంకారిక ముగ కూడ) సరిపోవును. 

దీనివలన ఐదుగురిలో అంతర్గతులగు అనార్య నిషాదులు చాతుర్యర్ద్యము 

. వారికంటె దప్పక తక్కువగా పరిగణింపబడిరనియు దాన సీ య్నైదు వర్ణములు 

కూడిన సంఘమునందు నిమ్మా సనమునకు వారు నిర్భ్ణయింపబడిరనియు వేజే చెప్ప 

నక్క_రలేదు. వారికిట్టి కొంచెదన ముండుటిచే | శేష్టులగు తై 9వర్ణికులు వారి , 

కీఢెరు (నిషాద) పెట్టి యుందురు. ఇట్టివె కొన్ని పదములు కలవు. చూడుడు; 

' “అంత్యావసాయి” అనగా “పొలిమేరల నుండువాడు ' - (మిక్కిలి నీచమగు వివిన 

జాతులకు పెట్టబడిన నింద్యమగు పేరు) నిరవసితుడు (బహిష్మృతుడు); 

ఈ పదము వెలివేయబడిన కొన్ని జాతులను చెప్పును. అధునాతన కాలనున 

ఆసన విశేషము కూడ; (62ll౭[Y) దానియందు కూర్చుండు తక్కువవారి కి్చ 

పెట్టబడిన సరై యున్నది. 

ఇక ధర్మ సూతములు నిషాడు గురించి యేమి తెల్పునో చూతము. 

' నిషాదు లసలు అనార్యులని యెణిగితిమి. కాని ఇచట వారి కార్యులతో రక్త 

నంబం“ము కలిగి నటులు కనుగొందుము. ఇండియ కాక ాహ్మణులతో డనే 

సంబందముకల కులము వారనియు నెరుగుడము. ఏలనగా చోధాయను 
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ననుసరించి [బాహ్మణునకు శూ[దకు పుట్టిన నతడు నిషాదుడు. (ధర్మ 1:9:2). 

ఇటులుండగా [వాహ్మణునకు వైశ్యకు కలిగినవాడు నిషాదుడని నిర్ణయించుచు 

గౌతము డితనిని మజియొక మెట్టెక్కించినాడు. (4.16) ఎవరి మతమున నేని 

ఈ కాలమే నాటికి అనార్య నిషాదుడు ఆర్య సమూహములో చేర్చుకొనబడి 
నటులు రుజువగుచున్నది. నాటి కాలమున ఏ లక్షణములు వర్ణమును నిర్ణయించి 

ననో కేక నిశ్చయించినవో అవి నటి కాలమునగల లక్షణములకంటె చాల 

భిన్నములు . నిక్వాయక ములగు ఆధారము లీమూడు: ఒకటి-ధర్మాచరణముచే 

సయం సంపాదితమగు శై ంష్య్యు ము కాని, ధర్మ మునాచరింపమి గలుగు నైచ్యము 

గాని; రెండు- -వ్య త్యంతర (గహణము; మూడు-సమనంతర జన్మములందు 

అనుసూ హ్యాత ఫలముకల జన్య జనక భావము. 

ముదటిదాని గురించి ఆప స్తంబుడు-(ధర్మ. 2.5.10.11) _పకృత 

జన్మమునందు తన ధర్మముల సరిగా నెజు వేర్చుచో ఏ వర్ణము వాడేని తరువాతి 

పుట్టువున సమనంతర (శష్టవర్దము కలవాడగును. ధర్మముల నుపేక్షించునెడల 

పిదప వర్ణమున బుట్టును. వ్యాఖా కత హరదత్తుడు డినిని విపులముగా చర్చించి 

నాడు, “స్వయం సంపాదితములగు గుణములయొక ,_ (పాబల్యమె సమనంతర . 

సంతతియొక్క- పె జెప్పిన వర్ణవిషయమైన గొపు ఎదనమునకును, కొంచెదనము 

నకును కారణమగుచున్నదనుట విస్పష్టము. 

రెండవది వృత్యంతర (గ్రహణము. దాని ఫలమును యాజ్ఞవల్కు 
డిటులు లు చెప్పచున్నాడు. (1.96) ఒక వర్ణమునకు నియతమగు కర్మను మరి. 

వర్ణమువా డవ a) వాడా వర్ణమునకు జెందును. (వ్యత్యయే కర్మ 

నాని Ro మను విట్టనుచున్నాడు : ; (10. 81. 177) ఆపత్సమయములం 

దెవరై నను కింది వర్ణములవారి వృత్తి నవలంబింపదగును. తన కర్మలో గిట్టక 

పోయిన యెడల బాహా ్యణుడు క్ష త్రియకర్మచే జీవింపనగును. " అందును గిట్టని 

యెడల వైళ్యకర్మచేసిగాని, హద్రకర్ణ పర్శంతమునకుగాని వెళి జీవింప 
వచ్చును. ఆ “జాతుల కన్ని శొకి ని చెల్చును. ఆయితే అగవర్హ మున వాడు 
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- అట్టు శతియ కర శ్రయందు నియతమైయున్న (వాహ్మణ కుటుంబము ఐదవ 

“-తరమున క్ష తియ కుటుంబముగా మారిపోవును. ఇదే వైళ్యు లగుట కారుతరము 

లును, శూ దులగుట 'కేడు తరములును పట్టును. ( యాజ్ఞ. మీతాక్షర 1-96}. 

మూడవది ర కసంబంధము: దీనివలన కొందజ మతమున . అయిదు 

.తరములకును, మరిగౌందణ మతమున ఏడు తరములకును వర్ణము సంపూర్ణముగా 

మారును. (గౌ, ధ. సూ, 4.లిలి_ -28ి). హరదత్తు డిటులు వర్ణించుచున్నాడు : : 

“బాహ్మణునకు క్ష్యతియునకు పుట్టిన సవర్షక న్య (మూర్జావస క్ర) (దాహ క్రై 

ఇుని పెండ్డాడుచో, ఆమె స్రీ సంతతియ ఏడు తరములదాకా అటులే చేయునో). 

- ఆ ఏడవ తరపు ఆడుపడుచు (బాహ్మణి యగును. ఇక _బాహ్మణునకు కతి 

-యకు కలిగినవాడు క్ష తియను పెండ్లాడుచో, ఆతని ఏడవ తరము దాక నున్న 

పురుషులుకూడ క! తియులనే పెండ్రాడుచో, ఆ ఏడవ తరమునుండి పుల్టీన 

వారందరు క్షతియ అగుదురు”; ఇందు గర్భితముగా నున్న అభ్మిపాయ మ్ది , 

శేజము అపవ్మితమగు సంబంధముచే (కమముగా తజిగిపోయినను |శేష్ట ధర్మ 
సంబంధము కలిగి తన పవిత్రత్యమును మరల సంపాదించుకొనును. అధమ 

శదవ్యముతో (కమ్మ కాంతమగు సంసర్గము అధమత్వమును నియతముగా నిలుప 
శారణ మగుచు న్నది. 

ఇక నిషాదుల విషయమునకు మజలుదము. బోధాయను డిటు లను 

చున్నాడు : వివాహము నిషాద సంఘమునందు లేక కులమునందుగాని పర్యా ప 

శ 

మయి (భార్యాభర్త లిరువురును నిషాదులే యగుచురేని) అయిదు తరములదాక 
నటులే నియతమయి యుండుచో వారినుండి శూూదత్వము తొలగును. అనగా 

అట్టి నిషాదుల యైదవ తరము వానిలో శూ దాంశ యేమియు మిగిలియుండదు. 

“కాని అతడు నిషాద్యశేస్టు డగునో, లేక, వేలు వర్ణము వాడగునో ఆ సంగతీని 

.మాతము బ్ బోధాయనుడు తిన్నగా విశదీకరింపలేదు. 

ఐనను అట్టి ఐదవ తరమువాడు ఉపనీతుడు కావలయునని (ధ సూ. 

1.8.14-16) బోధాయనుడు చెప్పుచున్నాడు. ఆజవ తరమువాడు పురోహితాను 

మతిచే యజ్ఞమున కర్తుడనియు ననుచున్నా డు. ఇక ఏడవవాడు మఠినుడు కాక 

“మూలపురుషుని సంపూర్ణ స్వస్థితిని పొందుననియు చెప్పుచున్నాడు. సీచకులము 
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లలో కొన్ని తరములదాక వీజము ఊరక వ్యాపించు మా తమున దాని పూర్వ 

సౌభాగ్యము నెటులు ' చూరగొనునో నాకు నిక్కముగా తెలియలేదని ఒప్పుకొన 
వలసియున ్ నది* జన్య జనక భావ శా స్ర్రజ్ఞులు ఈ విషయమును విశదీకరింపగలరా? ' 

.బోధాయనుడు పైన జెప్పిన వర్ణాధిక్య [పక్రియ ఉపనయనమున కర్షత 

యిచ్చినను తావన్మా! త (పయోజకమేయయి అగ తై 9వర్షికుల సమస్త విధుల. 

కును అధికారములకును అనర్హతను తేల్చుచున్నది. ఇది యటుండె. ఉపనయన. 

మును గురించి కొంత పరిశీలింతము. 

సూతుడు" కాక, మిగిలిన (పతిలోములుో కర్మకలాపములందు!” అంగీ. 
కరింపబడరని ఆస సంబుడు చెప్పుచున్నాడు. (ధర్మసూూ త. 4.25), కుల్టూక 

భట్టు అంగీకరింపకున్న ను (10.41) ఒకానొక శాస్త్రముోనందలి (పత్యేక 

విధిచే సూతు డుపనయనమున కర్షుడని హరదత్తుడు |వాసినాడు. 

. ఇంకను అనులోములు హదకు పుట్టినవారు తక్క మిగిలిన అను. 

తోములు ఉపనయనార్లులు. (బోధాయన ధర్మస్నూత 4.26) ఈ _పకియయే. 

సంకీర్ణ జాతుల సమనంతర వ్యతికరమున గూడ (బవ ర్తించును. ( యాజ్ఞవల్క్య 

మితాక్షర 1.65) మస్క-రి అనులోములకు ఉపనయనాధికారము నంగీకరించు 

చున్నాడు. కాని వేదాధ్యయన నిషేధ మొకటి కలుపుచున్నాడు. (గౌంధ.సూ.- 

వ్యాఖ్య, 4-8క) అతడొక స్మృతిని”) పమాజముగా చూపెను : 

“అనులోముల కుపనయనాధికొారము మా్యతమే కలదు. వేదాధ్యయన. 

మున కాని, పంచ యజముల కాని, గార పతాంగి? నికాని, అగి హో, తమున. 
షా వ క్ర aU 
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కా ని, ఇంధసాధానమునకాని, పాత సాయం సంధ్యల కాని అధికారము లేదు= 

15) (బ్రాహ్మణికి కత్రీయువకు కలిగినవాడు. 

16) పెజాతి తల్లికి (క్రింది జాతి తండ్రికి పుట్టినవాడు. 

17) వ్యాఖ్యాతల నమసరించి ఉవనయనమునకు, డానిబోలిన కర్మలకు, 
18) ఆ శాస్ర్రమేదియో వక్కాణింపబడలేదు. 

19) వైజాతి తండ్రికి (క్రింది జాతి త లికి పుట్టినవాడు. 

20) దీవి పేరు చెప్పబడలేదు, 

# 
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ఇంతియకాక వీరి ఉపనయనము వేద మం|తములు లేకుండ ఉపాంకువుగా జరుగ 

వలయును” అని. 

ఇది ఉన్న దున్న పాళముగా ఉపాదేయము కాదు. ఏలన, సాంకర్యము 

లేని-భూ|దుడు కూడ పంచ యజ్ఞము లందధికృతుడని తొల్చి మనము చూచి 

యున్నాము. భూత యజ్ఞము”! పంచ యజ్ఞాంతర్గతమనియు, గృహ్యాగ్నిలో 

చేయబడుననియు నందణకు తెల్పమైనదియే. 

గృహ్యాగ్ని కికూడ సంబంధించిన వెలు చేయు పాక యజ్ఞములకు కూదు 

లును అర్హులు. ఇందు వారికిగల భేదమేమనగా మం|తోచ్చారణాభావము. భక్తి 

చిహ్నముగా “నమః నమః అని ఉచ్చరింపవలయును, (ఆటులు చేయట కరత 

గల వారిచే ఆ మంగతములు చెప్పబడు సమయమున) మస్ఫ-రి వ్యాఖ్యానము 

నుండి మరికొన్ని పం క్తులుదాహరింతును. (గౌ.ధ,సూ. 4.26) 

“ఉపనయనము సవర్గాంబష్ష నిషాదులకు మ్మాతమే. ఒక స్మృతియం 

దిటులు కలదు. (పురోహితుల నుద్దేశించి) సవష్ట నుపనయించి ధనుర్వేదము 

బోరింపవలెను; అంబస్టు నుపనయించి వైద్య శాస్ర్రమును బోధింపవలెను. 

నిషాదు నుపనయించి హి శిక్ష బోధింపవలెను.” 

మటియ జూ|దులకు లౌకిక జ్ఞానము బోధించుటకు గూడ నుపనయన 

మావళ్యక మని సులభముగా సాధింపబడిన దగుచున్నది. వైద్య విద్యార్థుల ఉప 

నయనమును గుజించి వృశుతము : (నిర్ణయ సాగర ము[దితము, 1-2-5) ఒక 

యోగ్యుడగు శూ దుని వేద మం|తములు వినా ఉపనయించి యతనిక్రి 

వైద్యము బొధింపవలయునని చెప్పుచున్నది. తజచుగా ఉదాహరింపబడు 

సి శ్లాకమును మునిముందు చూపినవాడు ఆర్య సమాజ మూల పురుషుడగు 

స్వామి దయానంద సరస్వతియని నే ననుకొనుచున్నాను. | 

రా 

21) దీనికి వైశ్యచేవమనియు బలికరయనియు బెక్కు_ పేరులు గలవు, 



ల. వుధ్యాక రణ 

భారతీయ ఖగోళజ్ఞులు సుమారు వేయేండ్డ కితం “'మధ్యాకర్షణళ క్రి" 

ఆంటూ ఒక శ డి ఉన్న దనిన్నీ, ఇదే _గహాలకు నియామకం అనిన్నీ [వాసి 

పోయినారు. అటుపిమ్మట దాని విశిష్ట ఫలాలు తెలిసికోవడానికి గవేషణ యేమీ 

జరగకపోవడంవల్స అది అలా పుస్త సకాలలోనే శబ్దరూపంగా స్తంభించిపోయింది. 

తరువా తరువాత స్త్రీల పాతి వత్యమూ, పురుస్తుల పుణ్యమూ దీన్ని పారదోలి 

దీని స్థానాన్ని ఆృకమించుకున్నై. 

పాశ్చాత్య దేశంలో ఈ మధ్యాకర్షణ మళ్లా మొలశె తింది. 17వ శతాబ్ది 

శేషార్థ ౦లో ఐజాక్ న్యూటన్ అనే ఆయన మధ్యాకర్ష రణ అనే శక్తి ఒకటి ఉందని 

[గహించాడు. 

+ 

మధ్యాకర్షణ అంపే ఏమిటి ? 

రెండు [ద్రవ్యాలు పరస్పరమూ అభిముఖంగా ఆకర్షింపబడతై. 

ఆ ఆకర్షణ యొక్క పరిమాణం, ఆ |దవ్యాల పరిమాణాన్ని బట్టిన్నీ, దూరాన్ని 

బట్టిస్నీ నియం[తితం అవుతూ వుంటుంది. ఆ దవ్యాలలో ఒకటి మరో దాని 

కంఠ పెద్దది కాకపోతే ఆ. ఆకర్షణకు ఫలం ఉండదు. ఆందువల్ణ నే భూమిమీద 

ఏ రెండు పదార్థాలూ డీడిక్క_లు కొట్టుకోవడంకేదు. ఈ భూమి ఇతర పదార్గాల 

కంచె చాలా సద్ది, కాబట్టి అడ్డమాక లేమీ లెకపోతే [ద్రవ్యాలు ఈ శ "98 

లోబడి నేలమీద పడిపోతె. 

పండ్లు చెట్టనుండి నేలమీద పడడమూ, నీరు పారడమూ, సమ్ము దంలో 

ఆటు పోటులు కలగడమూ, భూమ్యాదులు సూర్యుని చుట్టూ తిరగడమూ, 

చందుడు హాని వృద్ధులు పొందడమూ, [(గహణములు సంభ వించడమూ 

ఈ మొదలయినవన్నీ ఈ మధ్యాకర్షణవల్లనే అని తరవాత అవగతమయింది. 
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సూదంటు రాయీ, మెరుపూ మొదలయిన |దవ్యాలవల్ణ కలిగే గమనం 
కాక మిగిలిన గమనమంతా మధ్యాకర్షణవల్లనే కలిగిందని క్రమ కమంగా అను ' 

కోవడం పరిపాటి అయింది. కాగా ఈశ శే (పకృతిలో [ప్రముఖంగా పరిగణింప 

బడింది. గడచిన మునూ న్నా రేండ్డలో ఈ శ క్రిని నమ్మకుండా ఉండడానికి తగిన 

కారణాలు కనబడలేదు. కాబట్టి వైజ్ఞానికులు సూర్యచం|[దు లున్నారని నమ్మి 

నచ్లే ఈ శక్తిని కూడా నమ్మారు, 

సందేసాం 

భూచందులూ, తతిమ్మా [గహోప [గహాలూ, వీని తాలూకు గమనం 

మధ్యాకర్షణ శ కైచేతనే నియం, తితం ఐతే, బుధగమనం కూడా ఈ మధ్యాకర్షణ. 

శ క్రిచేతనే నియం తితం' కావాలి. అలా కావడం లేదు. 'అన్నిటిదీ ఒకదారి 

ఉలిపిక టై దొకదారి' అన్నట్టు ఈ బుధుని గమనం వేరుగా కానవస్తూంది, 

పెళ క్రితో మిగిలిన [గహాల గమనానికిగల సంబంధమూ, ఈ బుధుని గమనానికి 

ల సంబంధమూ సరిపుచ్చడానికి తల బద్దలుకొట్టుకున్నా సరిపడలెదు. ఇది 

'ఇల్టా సరిపడక పోవడంవల్ద ఈ మధ్యాక రణ శ క్రిని గురించి గణకులకు ఆప 

నమ్మకం కలిగింది. కొందరు గణితజ్జులు ఈ శక నియమాన్ని బుధ గమనానికి 

రిపెట్టి చూచారు. దానివల్బ మిగిలిన (గవ శోప్మగహాల గమనంలో తేడా 

వచ్చి. “ఎగదీస్తే [బహ్మహత్య-దిగవీ స్తే గో హత్య. 

కిరణగమనం 

లోగడ మాక్ స్వెల్ మొదలైన వైజ్ఞానికులు “కిరణాలు సూటిగా (పస 

రిసాయని' అనుకొన్నారు. గవేషింపదొడగిన కొద్ది అవి వంకరగా షపసరిస్తు 

న్నటులు సందెహం కలిగింది. అప్పుడు ఇంగ్లాండు మినహా మిగతా యూర పు 

ఖండంలోని వెజ్జానికు లందరూ జ్యామె, టీ (జ్యామితి)ని పునాదిగా చేసుకొని 
డె 

గుణించడం మొదలు పెట్టారు. 

జ్యా మితి 

“ప స్థానమందై నా ఏదైనా ఒక జడ పదార్థము వుంటి దాని [పక్క 

కున. సాన సమూహం యూకిడ్ చెపిన జ్యామితి పొసగదు. ఇట్టి సానాన్ని 
థి ర యం ఫ్రీ ట థి ర 
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మామూలు భాషలో వకస్థానం అని వాడవచ్చు. ఈలా చూస్తే సూర్యుని చుట్టూ" 

ఉన్న సానం వ[కం, ఆందువల సూర్యుని సమీపం నుంచి వచ్చే నక్షతాల. 
(ఏ రా 

కాంతి యాక్సిడ్ చెప్పినట్టు సరళ మార్గానరాదు."” అని ఐన్ స్టీన్ (గహించాడు, 

సీటార్ 

జడ పదార్థానికి దాపున ఉన్నన్ని స్థానమే కాక, జడ పదార్థం లేని స్థానం. 

కూడా వ|కమే. “యూకి డ్ చెప్పిన జ్యామితికి తావలమైన కూన్యస్థానం ఆంటూ- 

ఒకటి లేదని ఈయన జక మతం | పచారం చేశాడు. 

కొన్ని నక్ష తాలు మనకు చాలా చాలా దూరంలో మిక్కి_లి వడిగా పరు. 

గెత్తుతునై. గణకులు చాలామంది ఈయన మతాన్ని బట్టి నక్ష తాల గమనాన్ని. 
సరిచూచుకొని ఈ మతాన్ని స్వీకరించారు. 

ఈ రీతిగా యూక్తి డ్ తాలూకు జ్యామితియున్నూ, దాన్ని _పమాణంగా' 

పెట్టుకొని చేసిన సీద్ధాంతాలున్నూ సరికావని తేలిపోయింది. న్యూటన్, అయి; 

లారీ మొదలయినవారు వేసిన లెక్కలు తూచినట్టు సరిగ్గా లేవని కూడా నిశ్సాతం 

ఆయింది, (బహ్మాండాన్ని గురించి అనుమాన [| పమాణంచే సాధింపదగిన కొ త్త 

విషయాలకు కొత్త గణితం ఒకటి కావలసి ఉన్నదని వెజ్ఞానికు లందరికి 

తోచింది. కాగా ఆ గణితానికి కూడా .విఘ్నుళ్ళర పూజ జరిగింది. దీనికి. 

[పథమాచార్యుడు రీబీ. ఇతడు ఇటలీవాడు, 

= ఆఅెకిక తత్త్వం ' 

గణితమూ, పదార్ధ విజ్ఞానమూ, ఖగోళశా స్త్ర మూ- వీనిలో ఆలోచన జరు. 
గుతూ వున్న సమయంలో జర్మనీ వా సవ్యుడు ఐన్స్టీన్ అనె వె జ్ఞానికుడు 

ట్ర పెకికతి తాన్ని ఉద్దాటించాడు. ఇది ఎంత నూతనమో ఆంత కఠినం 

ఈతని ఊహ వెనుకటి ఊహల కన్నింటికీ నీష్ట తోడిందని చెప్పవచ్చు... 

ఈ అపేక్షిక వాదం మొదట మొదట వైజ్ఞానికులకే స్ముగహం కాలేదు. కా 
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పిదప పిదప ఈ వాదం పునాదిగా కొంత కొంత విజ్ఞానభి త్రి యేర్చడింది.. 

దాంతో పదార్థ విజ్ఞానంలో కలిగిన కొన్ని సందేహాలకు సమాధానం వచ్చింది. 

అటు పిమ్మట కొందరు కొందరు ఈ మతం మీద విశ్వాసం కలవారయ్యారు = 

ఈ విశ్వాసం [కమ[కమంగా విశ్వవ్యాప్తం అయింది. 

ఈ అపేక్షిక తత్త్వాన్ని తెలపాలంటే అతి సూక్ష్మమూ, ఆతి కఠినమూ 

అయిన గణితంచే కాక మరో రీతిగా తెలపడానికి వీలులేదు. ఐనా దీని ఆభాస. 

ఈ | కింది దీత్రిగా ఉంటుంది : 

[బహ్మాండం తాలూకు వెడలుపూ పొడుగూ (పస్థమూ వేధా-మొదలయిన' 

స్వరూపమంతా కాలంతో కూడా సంబంధపడి ఉంది. కాబట్టి |బహ్మాండంలోని' 

[పతి ఘటనా దేశ కొల సాపేక్షం అవుతూ వుంటుంది. దీన్ని అనుసరించి చూసే. 

మనం ఇప్పుడున్న జగత్తుకూడా దేశ కాల సమన్వితమయిన ఒక సత్తా. ఇట్టి 

సతా నడుమ ఏ _దవ్యం ఉన్నా, ఆ (దవ్యం చుట్టు పక్కల వున్న (ద్రవ్యాలకు. 

కిక గమనం వుంటుంది. అది న్యూటన్ వేసిన లెక్కకు అనురూపం. ఆ గమ 

నం దేశ కాలాన్వితమయిన ఈ జగత్తులో ఉన్నంత మాతం వల్పనె కలిగేది. 

కాని, న్యూటన్ చెప్పినట్టు మధ్యాకర్షణవల్స మాతం కలిగేది కాదు. 

ఈ రీతిగా ఊహించి గణితం వేస్తే లభ్బమయిన గమన పరిమాణాన్ని బట్టీ. 

బుధుని గమనంలో లోటుపాట్లు చాలభాగం సర్జుకుంటై. ఇది ఇలా ఉండగా 

నక్షత కిరణాలు సూర్య సన్నిధిలో సూటిగా పోక వంకరగా పోతె అని కూడా 

దీనివల్ల తేలుతుంది. సూర్య! గహణ సమయంలో ఎడింగ్టన్ మొదలైన 

వైజ్ఞానికులు చూచి, ఇది సత్యమని నిర్దారణ చేశారు. 

ఐతే న్యూటన్ కనుగొన్న మధ్యాకర్షణ శక్తి పొరపాటా అనే శంక 

కలుగుతుంది. కాదుగాని అతడు కనుగొన్న దాన్ని ఐన్స్టిన్ కనుగొన్న దానితో 

తావేజావేసి చూస్తే అది చాలా స్ఫూలం అని చెప్పాతిసి వస్తుంది. సూల విషయా" 

లటో న్యూటన్ మాట పాటి జొతుంది. సూక్ష్మ విషయాలకు మాతం న్యూటన్ 



అబ్తీత్వీ 

మతం సమాధానం ఇవ్వలెదు. అట్టి విషయాలలో ఐన్ స్టీన్ సిద్ధాంతమే 

“అవలంబనీయం. 

రీలీ వేసిన గణితానికి సరిపడేటట్టు ఐన్ స్టీ న్ మధ్యాక ర్షణ ఫలితాలను 

నియం తితం చేశాడు. ఖగోళ సందేహమూ, కిరణ సందేహమూ, నూతన 

" గణితమూ-ఈ మూటి ఆందోళనమున్నూ క కలిసి ఐన్ స్టీన్ పతిభచే అపేక్షిక 

తత్యంగా మారింది. 

ఈ అపేక్షిక తత్వానికి ఫలితంగా [(బహ్మాండం తాలూకు ఆకార- 

ఆయతనాలను గురించి కొత కొత ఊహకు అంకురార్పణ అయింది. గడచిన 

నాలుగయిదేండ్లలో గణకులు నిరూపిస్తూన్న సంగతు లింకా సిద్ధాంతాలు కాకున్నా 

ఉ పేక్షియవడానికి మాతం వీలుకాదు. 



4. కట్టడాలు 

భరతఖండంలో తూరుపునుండి పడమటివరకూ, ఉ తరమునుండి దక్షిణము" 

వరకూ ఉన్న కట్టడాలలో అక్కడా అక్కడా సౌందర్యం కొద్దిగానూ, గొప్ప 

గానూ, వెదజల్లి నట్టు కనబడుతూ ఉంది. ఇది సంఖ్యలో తక్కువే అయినా 

గుణంలో మాతం ఎక్కువే. 

ఆరిపోని ఏరులూ, ఎత్తయిన కొండలూ దివ్యశిల్పానికి నిలయాలు, వానిలో 
అందం ఎక్కడ ఉందో అది కనిషట్టి ఆతావున శిల్పాన్ని పొందుపరచడమనేది 

మూలా వికెషం., 

వైదెక వాజ్మయంలో (గామాలూ, నగరాలూ, ఉద్యానాలూ, అరణ్యా లూ 

ఇం, వాకిళ్టూ కనబడతై . ఆసియా ఖండంలో గానీ, భరత వర్షంలోగానీ మసిష్ 

ఎపుడు ఇల్లు కట్టాడో ఎవరూ చెప్పలేరు. మనిషి ఎప్పుడు పుట్టాడో చెప్పడం 
ఎలాటిదో ఎప్పుడు కట్టాడో కూడా చెప్పడం ఆలాటిదే, దానికి చేసే పయత్నం 

కాక దంతపరీక్ష “ఆగ్న్యాధానం కోనరం [ప్రాగ్యంశం. అనే శాలకృ త్రికలలో 
కట్టవలెను; ఇప్పు డివిగో కృత్తికలు! కృ తికలే తూర్పునుండి జారిపోవు. 
మిగిలినవన్నీ జారిపోవును అని శతపథ | బాహ్మణంలో (2-1-2) ఉన్నది. 

॥ లెక్కవేసి చూసే ఆ కాలం నేటికి 4846 ఏండ్ల కీవలకాదు. కాబట్టి సంసారం 

అనాది అనే మాట ఈ విషయంలో కూడా ఇంచుమించు నిజం. 

ఎవడయినా ఒక అడవిలో కాపురం చేయదలచుకొంటే ముందు అడవి, 

జంతువుల బాధ, అటు తరువాత దొంగలబాధ కలగకుండా చూచుకొని ఇల్లు ' 

కట్టుకుంటాడు. అటువంటి ఇండ్లు మన్యాలలో కానవ సవి. ఆటు తరువాతగాని 

గాలికే నీటికి, ఆనుకూల్యం ఆలోచించడు. తురుష్క దండయ్యా తలకూ మరాటీ 
దండులకూ భయపడుతూ వున్న (గామాలు బళ్లారి మొదలయిన జిల్లాలలో ' 

బు 

పాకు 
re Te చల్ ను 

—_ 
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డబ్బులేనివాళ్ల ఇళ్లు ఎంతసేపూ వాళ్ల వాళ్ల ఉపయోగానికి మా/తమే 

“కట్టబడతై ఆ ఇండ్లలో బి బొమ్మలూ ముగ్గులూ మొదలయిన శిల్పా లుండవసి 

కాదు. శిల్ప పధానంగా ఆ ఇండ్లు ఉండవు. మరి ఉపయోగ  [పథానంగా 

ఉంటవి. కొంచెం స్థితిపరుల ఇండ్దు కూడా అంతేకాని వారివారి ధనధాన్యాలకూ 

బంటు బై దకూ ఉపయోగింపగల వై శాల్యమూ, గాలివీలూ, నీటివసతీ ఈ మొద 

అగు వానిని చూ పెట్టుకొని అవి వుంటవి. ఇక జమీందారులూ మొుఖాసాదారులూ 

.ధనికులూ కట్టిన ఇండ్లలో కొంతకొంత శిల్పం నేటికి కనబడుతుంది. 

(కీస్తు వెనుక రెండో మూడో శతాబ్బులు మొదలుకొని నేటివరకూ ఈ గడ్డ 

మీద అడుగు పెట్టిన యవనులూ, పల్హవులూ వలందులూ, బుడత చుం / 

పరాసులూ, ఇస్తామీయులూ, (బిటీషువారూ ఈ మొదలయినవారి ధర్మాన పొ 

'నది పోగా మిగిలిన భారతశిల్పమూ, వాండ్డ శిల్పమూ తిలతండుల యంగా 

కనబడుతుంది, ఇప్పుడు ఆక్క డక) డ పడిపోయిన సామంతరాజుల కోటలూ, 

మహారాజుల దుర్గాలూ, మహంజొదరో హరప్పా. హూడికలూ, ఈ మొదలయిన 

వానివల్హ కొంతకొంత _పాచీనశిల్బం తెలియ వస్తూంది. 

తొమ్మిది రకాల కోటలు: 

సౌర్వభాము గ మహారాజూ, నరం; దుడూ, పాంచికుడూ, పట్టధరుడూ, 

'మండలేశుడూ, పట్టభాజుడూ, (ప్రాహారకుడూ, ఆస్ర్రగాహుడూ అని రాజులు 

తొమ్మిది విధాలు. ఈ తొమ్మండుగురు రాజుల ఉనికికి అనువగునట్టు కరి 

కోటలకు ఒకటి మొదలుచేసి ఏడువరకూ (పాకారాలు, ఉండవలెను. ఆయాయో 

రాజుల ఆధికారోపయోగాల ననుసరించి ఈ |పాకార కల్పన. ఈ పాకారంతర్భా 

.గాలలో కొన్ని టిని అంతర్మండలమనీ, మహా మర్యాద అనీ అంత నిహోరమనీ, 

మధ్య మహోరమనీ, పాకారమనీ ఈ రీతిగా ఇంకా కొన్ని పేళ్లు, ఈ మండలాల 

కన్ని టికీ కళ్టై గోపురాలకూ లేక సింహద్వారాలకూ ద్వారళోభ . "అనీ, ద్వారశాల 

ఆసీ, ద్వార |ప్రాసాదమనీ, మహా గోపురమనీ “పేళ్లు, ద్వారళోభ నేటికీ 
కనబడుతూ వుంది. 

కోటల సిర్మాణం 

పె కోటలూ, మండలాలూ, కాలలూ, నిలువులు యూ ఇవన్నీ ఆయా త 

గతికి చెందిన రాచవారికి సంబందించినవి. స్థల స్టల నిర్వచనమూ క స్థలజడ్జి fil GA mA 



అర విజానము 4&7 
షె మః 

కొన్నాక నడుమ (బహ్మపిఠమున్నూ , దానిమీద _పధాన రాజగ్భుప నామున్న్నూ 

"కట్టాలి. దానికి నాలుగువై పులా రాజీవాసవు కట్టడాలునూ ఆపె మండలంలో 

రాజకుమారులూ, రాజపురోహితులూ, మం|తుల్లూ ఉండదగిన మెడలునూ న్నా 

కట్టాలి, దాని తరువాత మండలంలో 'రాజపరిషత్తూ, తత్సభ్యులూ, పని బాగుల 

.వాండ్థూ ఉండటానికి ఇండ్లు కట్టాలి. నాలుగవ మండలంలో యుద్ధ కార్యాదులను 

నిర్వహించడానికి తగిన మెడ లుండాలి. ఇవికాక వంట ఇండ్డూ, భోజనశాలలూ, 

దుస్తులు మార్చుకునే ఇండ్లు, కేళాకూళులు, తోటలు, పొదరిండ్లు, ఆవుతుఖానాలు, 

దవాథానాలు, రంగ మండపాలు, ఆస్థి సాన మండపాలు, పడకటిండ్తు, ఇత్యాదులు 

వీలునుబట్టి కట్టుకోవాలి. 

జంతువుల 'కర్పాటు 

సింహద్వారం దొపల పులులు మొదలగు జంతువులకున్నూ, అంగజాలెలు 

ఊండేచోట, నెమళ, ఇకున్నూ, దాని ; (పక్కన మేకలకున్నూ, సత్యకపకోప్టంలో 

కోతులకునూ +, సోమ పకోష్టంలో అనగా & తరంనుంచి ఈశాన కోణం వరకూ 

ఉన్న స్థలంలో గుజ్బాలకున్నూ, దక్షిణమునుంచి ఆగ్నే యకోణంవరకూ ఉన్న 

స్థలంలో ఎనుగులకున్నూ (నేటికిన్నీ మిగిలి ఉన్న శ్రీకృష్ణదేవరాయల గజకాల 

-ఈ రీతిగా ఉందో లేవో నాకు తెలియదు), అక్కడి నైర్భతికోణం వరకూ క్ 

కున్నూ, వాయుకొణం మొదలుకొని ముఖ్య _పతిష్ణాంతంవర కూ ఉన్న పదేశంలో 

శేళ్టకున్నూ, మిగిలిన పశువులకున్నూ ఏర్పాటు చేయడం మంచిది. 

కృత్రిమ యుద్దశాల 

కృతిమ యుద్ధం “జరపడానికిగాను ద్వారం పక్క 'పెద్దమంచె కట్టాలి. 

భాగవతంలో 'దశమస్క్లంధం 42, 48 ఆధ్యాయాలు చూచేది), ద్యారానికి 

దాపుగా అందరకూ కనబడేటట్టు వధ్యస్థానం ఉండాలి. _పాకారానికి దవ్వుగా 

భృశ లేక అంతరిక్ష పకోవ్ఫంలో చెజసాలలు కట్టాలి. బహిర్మండలాసికి 

దూరంగా ర్ముదభ్తూమి ఉండాలి... అక్కడ శీతలాదేవి శృశానకాళి. మొదలయిన 

దేవతలకు ఆలయాలు కట్టాలి. |కీస్తు వనుక రెండో శతాబ్దిలో ఉన్నేవి 

[టూవియన్ అనే ఇతలీ శిల్పాచార్యుడు _గామనగర బహర్భాగంలో సిరిస్కు 



H= (Wf) వ్యాస వాణి 

చర్చి కట్టమన్నాడు. దానికీ దీనికీ పోలిక గమనించేది. ఈ విషయ మంతా 

మానసారం 40 వ అధ్యాయం ౦లో ఉంది. 

తెలుగుదేశంలోని కోటలు 

తెలుగుదేశంలో పాడుకోటలు చాలా కనబడతాయి. ఉదా: నూజవీటి 

సంస్థానం పద్ధెనిమిది పరగణాలలోనూ, గురజ జమీలోనూ, వెంకటగిరి యిలాకొ 

[పదేశాలలోనూ వాసి రెడ్డివారి రాజ్యంలోనూ పాడుపడిన కోటలు ఎన రో! పాడు 

పడిన యీ కోటల చరి| తే ఆం; ధడేళ చరి|త అని చెప్పవచ్చు. 
ఆ 

ఈ కోటలకు చుట్టూ ఒక |; పహరీ డఊంటుంది. కొన్నింటికి నాలుగు 

మూలలా బురుజులు కనబడలై. నచ చూచిన వానిలో పాలవంచ మొదలయిన 

విట్టివి. సూరారము, కోటపాడూ మొదలయిన వానికి ఉన్నవో లేవో నిర్ధారణ 

కైయకం. కోట[పక్క. పేట ఉంటుండి. పేట అనగా శాఖానగరమని అను 

కుంటాను. కోటలో మంచి సీళ్ట కు బావి ఉంటుంది. కోటకు దాపుగానో దవ్వు 

గానో పెద్ద చెరువు. ఆందులోంచి కోటలోని బావికి గు ప్రమెన. తూము, 

కోటలో కత్తుల బావిగాని, బావులుగాని ఉంటవి... గరారుడి మసీదూ, బోగందాని 

దిబ్బా, ఏరో ఒక దేవళమూ జె కాద్ధ విహారమో సమాథో కొన్ని చోట్ల ఉండడం 

మామూలు, 

గొల్ల భామ రహస్యభ ంగం. 

ఇంతంత కోటలు ఎలా లొంగిపోయాయా అని ఆశ ర్యపోతాము. - 

తురకలు ఎన్నాళ్ల ముట్టడివేసినా యూ కోటలు లొంగిపోలేదు. ఒకనాడు వాళ్ళకు 

చల్ద అమ్ముకుని ఆ దారిని ఇంటికిపోయే గొల్పది కనబడ్డది. ఆపళంగా ాళ్డ 

దాన్ని పట్టుకునేసరికి అది వాళ్ళకు దాసుళ్తూ దణ్దాలో పెట్టి, నన్ను విడిస్తే 
కోట పట్టుకునే ఉపాయం చెబుతానన్నది. వాండ్డు సరేననగా ఆ గొల్లది తూము. 

దగ్గరకు వాళ్ళను తీసుకపోయి ఆకో అలమో వేసింది. అది గిరున తిరుగుతూ 

కోట దారిన బడిపోయి మునిగింది. ఆపుడు వాళ్లు విషం తెచ్చి అక్కడ కలపగా" 

సరు తాగి కోటలోని వాళ్లు ందరూ ా చచ్చారటి.. ఈ కథ, _పతికోట దగ్గరా' 

వియాము. 
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తెలింగానాలో చిన్న చిన్న కోట లన్ని టికీ లిక (పాకారమే కనబడు 

తుంది. ఏకశిలా నగరమూ ఆంతే. (చూ. క్రీడాభిరామము.) అద్దంకి, చందవోలు, 

కొండవీడు మొదలయిన వాని నన్ని టినీ సమ్మగంగా పరిశీలి స్తేనేకాని యూ కోట 
లన్నీ అర్థశాస్త్ర విభాగానికే చెందుతవో లేక మానసారం (ప్రకారమే ఉన్న వో, 
లేక మత్స్యాది పురాణాల _(పకారమే ఉన్నాయో మరి మయశిల్పమూ కామీ 

కాగమమూ వీనిలో చేరుతనో లేక స్వయంసృష్టో నిర్ణయించలేము. వీని సంగతే 

ఇంత అయోమయంగా వుంటే సాతవాహనుని కోటల మాట! 

విహారాలు : 

నగరాని కివి ఆర్జ దూరంగా గాని, దాపుగాగాని ఉండకూడదు. ఇందు 

వల్ల ఉపయోగ మేమిటయ్యా అంటే కావలసివచ్చినపుడు నగరంలో వారికిన్నీ 

రాకపోకలకు వీలు. నగరంలోని ధ్యని 'అందాకా రాదు. నిర్మానుష్యంగా ఉన్న 

ప్పటికీ జంతు బాధకుగాని, చోరబాధకుగాని నగరం నుండి వెంటనే సాయం 

వసుంది. 

ఆశ మాలు : 

బౌద్ధుల ఆశమాలలో పడక టిల్లు, గురాలసాల, గోపురశాల, నేలమాళిగ, 

(హఠయోగులు కూడ ఇటువంటి భూగృ హాన్ని కట్టించుకుంటారు వేసవిలో 

. ధ్యానానికి) ఉపాసనా మందిరము, .భోజనాగారము, [దవ్యాగారము, |భమణా 

గారము, విపణి, ఉచ్చకతము, మహానసము, ఉష్ణగృహము, పురీషగృహము, 

కూపగ్భహము, శీతోష్ణ స్నానాలకు యం తగ్భహము. పుష్కరిణి, మండపం 

మొదలయినవి ఉన్నవి. దీని వివరాలు మహావగ్గం (8, 5-9) లో చూబేది. 

ఇండ్లు : 

నడిమిరకం డబ్బు కలవారి ఇండ్లను గురించి శిల్పశాస్తాంనికి సంబంధిం 

చిన వాస్తుశాస్త్రము, వాస్తు పబంధము, శిల్పశా స్ర్రసార సంగహము మొదలయిన 

చిన్నచిన్న పు సకాలేకాక పురాణాలూ, ఆగమాలూ, వివరించినవి. ఏని నన్ని 

టిని పర్యాలోచన చేసి చూ స్తే ,సంపన్న గృహస్థుల ఇండ్లకు కుదు మొదలుకొని 

పదహారు కక్యులు ఉన్నట్టు చెప్పవచ్చును. అ 

4 



1 ఈకాన౪ంగా =కగ హాం, oR తూరుపు సరదరంవను గృహం, 

ఓ వ్! 
టే 

శీ. సాానన్సహం. ఈ చల్తగది. . ఆగ్నేయంగా, ర్. వంట ఇల్లు, దక్షిణాన. 

హం (శ) 1 శైలగృప హం, రి. ప్రరమ గృహం నైర్భతీ దిక్కున, 
జ 

ణ్ శాన నంహెం, (2) పడమట. 10. చదువులగది, 11. భోజనాల గడి 
# 

చి వాయవ్యాన, 18. ధాన్య పుకొట్టు, 14. పడక బటిల్లు, 

. దనాగారం. పళ. మందులగది. 

కొని. కొని” గంశాలలో దిగ్ఫేదంచెత కశ్యాభదం కనిపిస్తుంది. 

మతుంపురాణం తొమ్మిది కక్షలు చెబుతుంది. వాయవ్యంగా కర్మశాల 
మ! 

ఆం. వక కొ తగ్గదికి అమరిక ఉండి. (256 అధ్యాయం చూచేది), 

వహ లలో సలసం కోడం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏకసాల, ద్యిసాల, [తిసాల, 
మా ఎస 

వ్ jan లె 
హాం - క టడాలను అగ్ని పురాణం చెబుతుంది (108 అధ్యాయము 
ల్యూ ఓ a 

wm టం nw! 
అతా 2 అలలా కనా సన ర hy ల్ని గీ 

గ 

న క్ 4 

re 

ఉన పండు చదువుకున్న సుమతీ శతకంలో- 
9 టీ యు 

ఆపి చ్చుచాడు వె డుం . 

ఇ 

చు యు * ఎడు నెడతెగక వ జాయ నెజును  ద్విజాడున్ 

జౌప్త డిన యూరీ నుండుము 

వప "ద కున ఎక్ యూర నుండకు సుమకీ, 

నికి చాణక్యుని అర్థశాస్త్రం మూలం. ఆ మూలంలో 
ద ఉన్నది. బహుశా రక్షణకోసం ఈ యేర్చాటని 

శల ఖల 
మక ఇ పక్క ఊరుండాలి అని నియమం పెట్టుకుంటే భరతఖండపు ' 

న! వ్. ట్లో చ్ క ఎ మిడి అక్షలల్ల్ ఎన్ని ఊరగుతరో వెట్టు ఒజ్జూ లేకపోతే ఎన్ని ss 3 నాల అ Ma . i ere స ఇ RAR: WI 32 నళ 
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ఆం_ధదేశంలో కృష్ణాతీరం మొదలుకొని చెన్న పట్నందాకా ఉండే (గామా 

అలా వైష్టవ గ్రామాలు చాలా అందంగా ఉంటవి. ఇడి ఆంధ విష్ణువుకు కాపుర 

మయిన శ్రీకాకుళపు ఒరవడో, శ్రీరంగపు ' ఒరవడో, మరే ఒరవడో నేను చెప్ప 
లేను. సువర్ణముఖి ఒడ్డున, పెన్న బిడ్డునానూ కొన్ని గామటికలు మనోహ 
రంగా ఉంటవి, కోనసీమలో గంగలకు] రు, వ్యా ఘెళ్వరం, ముంగండ ముద 

అయిన _గామాలకు పోకచెట్లూ, కొబ్బరిచెట్టూ, అరటిచెట్టూ శీత్రొష్టస్థితి త్రి ఇవి 

అందం తెచ్చి పెట్టినై . మెట్టదేశంలో కొండల [పక _గామాలు సహజ సుందరాలు. 

మొ తమ్మీద అవీ ఇవీ మునిపల్లెలవలె ఉంటవి. 

“నూజవీటి సంస్థానంలో చెప్పదగిన ఊరు ఆకిరిపల్లి . సూ తవట్టినట్లున్న 

నాలుగు చచ్చాక పు వీధూలూ, నాలుగు వీధుల కూడలిలో నాలుగు మండపాలూ 

పెద్దకోనేరూ, దాని నడుమ మండపమూ, శోభనాచలమూ, దానిమీద సా-మి? 

నలుమూలలా చిన్నచిన్న గుట్టలూ మావితోటలూ కల ఖూవూరు ఆకిరిపల్రి కాదు 

మరి ఆందాలపల్లి. కోభనాచలసామి వారి భక్తులు అప్పారాయల సృష్టి యూ 

' అందాలపల్టి , ఈ సృష్టి సగంతో ఆగిపోయింది. ఇంత అందాలపల్సి కి ఎంతో 

పెద్దకోనే రున్నా నీటివనతి చిల్లి. 

మన దేశంలో బ సీలలో బాగుండేవి కాకినాడ అంటారు. 

చరకుడు : 

వై ద్యాచార్యుడు చరకుని మతంలో రాతియిండ్హూ, 'పెంకుటిండ్రూ పనికి 

రావు. ఇది బహుశా సాధారణవిధి ఐఊంటుంది. కోటలూ పూరిండ్లూ కావ్రకదా ర 

అలాగే బ సీలలో కొన్ని కన్ని ఇండ్లు పర్ణశాలలు కావడానికి వీలులేదు. 

ఊరికి మనిషితోపా టే ఆయుర్దాయం. నూరేండ్లు నిండగానే ఆ యూరు 

తగులబేట్టివేయడమున్నూ, దాపుగా: మరో వూరు కట్టుకో వడమున్నూ, ఐ్జా' 

నూరేండ్లు నిండాక వెనుకటిచోట మళ్లా కట్టుకోవడమున్నూ ఈయన అభిమతమ 

"ఊహించవచ్చు. ఇందువల్ల విషూచి, మకూచి మొదలయిన అంటుతెవుళ్లకు 

.ఊ| దెకం వుండదు. భూమియొక్క గుణం ముక్కి-పో దు. జనపదోధ్యంస ననీ 

ధ్యాయాదులు చూచేది 
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హైబన సంప్రదాయం : 

ఆర్యులు పామీరు కొండలలోంచి దిగి వచ్చి తమ విజ్ఞానాన్ని భరత 

ఇఉండషోంలో నింపారనే మాట నమ్మినా నమ్మకపోయినా కాల విజ్ఞానం మ్మాతం 

బహాపహే పురాతనం, మన తెలుగునాటి యిండ్లు | ధువాన్ని చూడటం [పాచీన . 

సం వడాయంలో |పధాడోంశ్లం. తరువాత బొడ్డురాయి. ఆగ్నే యకోణంలో 

వంటిల్టూ దక్షిణాన పడకటిల్లు నేటికి అనుస్యూత మవుతున్న వి. ఇంకా సోమ 
చములూ, సూరంవిధులూ తిరి కట్టిన నల్లిండ్డూ , మెలిండ్లూ ఆర్య శిల్ప శేషాలు 

క. చృకటికంలొ చెప్పబడిన చారుదతుని నాలుగిండ్ల భవంకీ, పది (పకొస్టాలు | కి షు 

రల వకంత సేన భవనమూ ఆ శిల్ప శెషాలలో ఆలోచింపదగిన విశేషాలు 
చ్ 



జ 

ర. సె ద్వవుం 

ఆదిమనుష్యుడు ముందుకనుగొన్నది నిక. అందజు నందురు. ఆతనికి * 
చెట్టు గురువులై. యుండవచ్చును. చెట్టు లొండొంట రాచికొని అడవులు కార్చి 

చ్చుచే దగులబడుచుండగా నతడు దైనందినమును చూచియుండును. నెటెకిని 

. అడవిదాపులవారు కందిపుల్పమీద కందిపుల్లనుగాని, గుమ్ముడుపుల్పనుగాని రాచి 

నిప్ప భుడవె తురు. ఇందుల కొన్ని రాలనుగూడ నుపయోగింతురు. [శాతకర్మ 

అకు రావిక రమీద జమ్మిక|ర పెట్టి మధించి నిప్పు పడునటులు చేయుట పడ 

పటి నేం రై ఎయుండును. 

అడవులందును కొండలమీదను తమంతట తాము పెరుగు తృణధా న్యము 

లను చూచి ఆదిమానవులు సస స్యోత్ప రికి (బయత్నించియుందురు. అటులే మెము 

దయవలనను, తమ శక్తి వలనను పెరిగిన చెట్టకాయలను, పండ్లను తిని తోట 
'పెంచియందురు. అదియే సేద్య మునకు! సూ తపాఠము. “జగత్తున కాదియను 
నది లేద్భు; కావున ఆది మానవులను కల్పన హుళ కి అనువారు వాయు 

పురాణమును చూచికొందురు. గాక 1 1 

ఇపుడు మనకు గల వాజ్య'యము బుగ్వేదము (పాచీనమగు నెడల 

అందలి నాగలి అను పనిముట్టు కనబడుచున్నది. * నాడు నాగలితో దున్ను 

చున్న టులందు .కనుగొందుము. కావున నాటికి వేలకొలది యేండ్ల కిండటినె 

సేద్యము కలదని ఊహించుటి లగ్గు, 

1) నేద్య మను పదము 'ఛేధ్య” భవమని నా యనుమానము. భూమి మొదట చద్య 

“మును భేద్యమును అయి పిదప హల్యమయియు యుండును. నేను పిడివాదము చేయను. నిర్ణ 

_.యించుటకు పరిశోధకులున్నారు, 

2) మొదటి కొన్ని ఆధ్యాయములు. 

8) భాగవతము చూ, 



వ్యాసవాణిీ- 

అథర్వణమున నాగలి, ఎరువు ష్మేతము మొదలగు కృషి విషయములు. 

క్ బరర్భ, _లు కలవు. అటులయినను వ వ్యవన సాయళ్లా స్రమున వేదమున మధించుటకాని. 

వేదముల తరువాత వెదసంపితలు. తరువాత సంహితలు. తరువాత 

పురాణములు. ఈ చివరవగు సంహితలందును, పురాణములందును కృషివర్ణ 

ము పరిపూర్ణ రముగా గలదు. పరిపూర్ణముగా ఆనాటికి పరిపూర్ణము. 

శే 

సంహితలు : 

వేదసంహితలకు పిదప పలువురు బుషులు పురాణ సంహితల నొన 

రెంచిరి. విష్ణు పురాణము సంహిత. వాయుపురాణము సంహిత, స్కాందము 

సంహిత. పాద్మము సంహిత_ ఇటులు పలుసంహితలు కలవు. అచటనచట 

వ్యా ప్రమయియున్న కోకముల నొకటిగా గూర్చినచో నది సంహిత, కొన్ని 

పురాణమేలు ముఖ్యముగా మూడుకాలములందు సంహితము లయినటు లా 

పరాణములవలననే తెలిసికొనవచ్చును. ఖగోళమునకు సంబంధించిన విషయము 

లను ఓపిక పట్టి చూచినచో నీసంగతి తేటపడును. భారతమున భీష్మ నిర్యాణ 

కాలమును, విష్ణ స్తుపురాణమున “మ ఘాదౌచ తులాదౌచి చూచునడి. 

పరాశర సంహిత :; 

పరాశచునకు కృషెపరాశరుడని ఒక బిరుదు కలదు. దానికి'పరాశర' 

సంహిత యని పేరు. 

పండితులమీదనే ఎక్కువ [| వారిక్తి ట్ర బిల్ పోర్టును _పమాజ్ 

కదించును. ఆతడు “పరాశరుడు (కేస్తువెనుక 1991వ సంవత్సరము వాడని 
= [వాసెను. డ్రి వుకానన్ అతని మతమును ఖండించి పరాశరుడు కీస్తువెనుక 

1810 సంవత్సరమున నున్నా డని చెప్పెను. సరియ. సదరు పరాశరసంహిత 
డు వేల యేళ్ళ కింది దన్న మాట. 

"సేద్యము చేయుట చాలా మంచిపని యని దాసి యుపదేశము. ఖగోళ 
| శాస్త్రము చెప్పిన చొప్పున వానలను తేమనుబట్టి యెప్పుడే పెరు పెట్టిన ఫలవంత 



అరవిజానము . రర 
ఇష" 

మగునో ఆయా సంగతు లందుగలవు. మజియు ఎడ్డును, వాని లక్షణములును, 

గోపష్టమును గోచరములును, గోమయము నెగువుగా మార్చుటయు, నాగలి సామా 

[గియ ఏయుకట్ట సామానును, దుక్కి దున్నుతెజగును, విత్తులుక ట్లుటయు, 

వానిని కాపాడుట యు, విత్తులు చల్దుటయు, ఎరువు కేయటయు, పెరు కోయు 

టియు, ధాన్యము నుజీచి తూరుపార బట్టి కై 9లు చేయుటయు, పాతరవేయటయు?. 

గాదెల నింపుటయు, వానికి పురుగు పట్టకుండ జేయుటయు, పెరులకు నీరు కట్టు 

టయుి భా దపదమాసమున తెవులు తగలకుండ నిరుపో, దోలుటయు, తెవుళ్ళ 

కుపాయములును, మళ్లలో నిక్టు నిలుచుట కుపాయములును, కోతలు కోయుట 

మొదలగు విషయము లిందు గలవు. 

హలయం[త్రము : 

నాగలి కెనిమిది ముఖ్యాంగము లిందు చెప్పబడెను. ఏడి, కాడి, గొడగ,. 

అనగా ఏడిలేని నాగలి, నిర్ యోలము (2), పాశిక (2), (గొడుగకును ఏడికిని 

కలిపికొట్టు) ఇడ్డచీల, శౌలము (9); ములుకోల, 

ఏడి-5 మూరలు. కొడి- ఎడ్డచెవులవరకు, నాగలి-5 జేనలు, నిర్.. 

యోలము 1శ్తే మూర. పాశిక- 12 అరిగుళ ములు. అడ్డచీల 12 అంగుళములు. 

శౌలము-మూరెడు. ములుకోల-9 గాని 123 గాని పిడికిలికొలదులు; దీనిచివర 

ఇనుపముల్టు. ఈ రీతిగా కొలతలు చెప్పబడినవి. 

ఏబుక ట్ర సామాను : 

మోకు నాలుగు చెతులు. పగ్గము ఒకొకటి 5 చేతులు. ఆ బంధము “* 

15 ఆంగుళములు, పాశిక జిళ్రడాకును బోలియుండును- 9 ఆంగుళములు. 

4) ఈషాయుగోహల స్థాణుర్నిర్యోల సస్యపాశికా 
అడ చలశ్చ శౌలశ్చ పచ్చనీచహలాషకమ్ 

a oe) - ల 

పంచహసా భ వేదీషాస్టాణుః పంచవిత స్పికః 

సార్దహ_స్పన్తు నిర్యోలోయుగః కర్ణ సమాసకః 

నిర్యోలపాశికాచై వ అడ్డచల్ల స్త వై వచ 
ద్వాదశాంగులమానోహి శౌొలో౬రత్ని (వపమాణకః 

సారద్వ్యాదశ ముషిర్యా కార్యావానవముష్షికౌ 
(ఇ లు ల 

దృఢా పచ్చనికాజ్టేయాలోహాగ్రా వంశసంభవాం 



రర 

మతియు పల గొబ్బునకు ౨1 మేకులు ఉండవలయుననియు, పాపటము 9 చేతు 

లుండవలయుననియును గలదు.” 

ఇది నాటి వ్యవసాయపు సామాను. దీని నంతయు పరిశీలించినచో నాటికిని 

నేటికిని ఈ హలయంతములో నిసుమంతయు నభివృద్ధి యున్నట్లు కానుపింపదే. 

నాడు నేటివలి నిముషమునకు నూరుమణుగుల బియ్యమును 65 మణుగుల 

గోధుమలును 50 మణుగుల పప్పు దినుసులును పడమటి కెగుమతి యగుటలేదు.6 

అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రములలో పేదలలో నిరుపేదరై తున కొక్కనికే 

యొకచోటనే యేక ఖండముగా 160 ఎకరములకు తక్కువకాని పొల మున్నటు 

లీ భరతవర్షమున నే రైతున కేని వున్నదా? ఆథేర్యణమున చెప్పబడిన చందముగా 

నేటికిని భరతఖండమున సాగు కాని భూములు చాల కలవు. ,పాచీనకాలమున 

పాకశాస్త్ర మెవరేని రచించియుండిరేని” దాని జదివిన వారు నాటికిని నేటికిని 

పాకమున నభివృద్ధి యున్నటులు చెప్పజాల రనుకొందును. 

పొలము ,సెరు మార్చు 

వేదిక కాలమున పైరుమార్చు కనబడుచున్నది. ఇటులు మార్చునపుడు 

రెండుగాని, మూడుగాని శెతములు ఉపయోగింపబడుచుండెను. ఏవెటను ఆ 

మూడు పొలములలో నొకదానిని వీడుగా నుంచుట కనబడును. దానికి ఖిీలమని 

పేరు. జౌ త్తరేయ భాషలలో 'పెరుకట్టక నిలిపిన భూములకు ఖిల్ అని నేటికిని 

ర్) ఆ బంధోమండలాకారః స్మృతః పంచదశాంగులః ? 

యో _క్ర)ంహ స్త చతుష్కంచర జ్ఞాః పంచకరాత్మికా 

పంచాంగుళొరికో హస్రోహసో వాఫాలకః స్మృతః ? 

అఆర్కస్యవత్ర సదృశీపాశికా చనవాంగుళా ? 

ఏకవింశతి శల్యసు విదకః వరికీ రితః 
ఇన 0 అవద 

నవహస్తాతు మదికా (ప్రశ్షస్తా కృషికర్మసు. 

6) ఇది యుద్దమునకు చాల వెనుకటియేండ్ల "లెక్క. 

1) నలుడును ఖీముడును |క్రియాజారులే కాని వాక్ళూరులు కారు. ఐనను సంస్కృత 
వాజ్మ్యయమున నలిపాక శాస్త్రమని ఒక (గ్రంథ మున్నది. రుచికలవారు దానికి వ్యాఖ్య (వ్రాయ 

వలని యున్నది. | 
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న! 

వాడుక యున్నది. మణుసటియేడు ఈ ఖిలమును దున్ని పైరు పెట్టుదురు. పైరు 

పెట్టిన పొలమును ఒకయేడు భిలమునుగా ఉంతురు. యుక్తి కల్పతరు వను 

ఇటీవలి యొక [గంథమునందు పె పెరు తప్పక మార్చవలయుననియు; , మార్చ 

నిచో పొలము వీదపడుననియు నున్నది. 

గోచరములు : 

మజీయు వైదిక కాలమునందు పశువులకు గాను వీళ్ళ యేర్పాటు కలదు. 

పశులు మేయు వీటికి సవజో మనియు గోష్టమనియు సోయవస స!2 మనియు, 

ఖిలమనియు పళ్ళు. సస్య పరివ ర్రనమునకుగాక పశుల మెతకు _పత్యేకముగా 

వీళ్ళు ఉండియుండును. ఆయకట్టులో జేర్పక మునుపు చాలా _గామములందు 

ఈ గోచరములు కలవు. 

థాన్యములు : 

ప్రరాణసంహితలకంచి _పావీనతరములని తలపబడు వేదసంహితలలో 

.నొకటియెన్గ వాజసనేయ సంహితలోని చమకమానందు వడ్డు మినుములు యవలు 

నువ్వులు, సెనగలు, స్యాల్యము; పజుగాసము, పియంగువులు (_పేంఖణము 

నవము, చామలు, నెవ్వగులు గోధుమలు, మసూరములుే ఉన్నటులు కానబడు 

చున్నవి. సంహితల వెనుకనున్న అథర్యణమున మినుముల'* మాట యున్నది 

చానికి వెనుకటి దగు బుగ్వెదమున యవలును వరులునుే కనబట్టుచున్న వి. 

8) బుక్. 8-91, 5, 6. 

0) తథా వర్షైషు వర్దేష కర్షణాద్భూ గుణకీయః 

ఏకస్యాం గుణహీనాయాం కృషి మన్య(డ్ర కారయేత్, 

10) బుక్. 1-10; 7-1-92; 49-94-1. 

11) 8-48-6-28_7 ఇత్యాది. 

12) 6-28-2. 10-142-8 ఇత్యాది, 

18) "4-140-2; 12-2-58. 

14) 1-28-15. 

15) 1-18.25; 3-85-8. 



రెండు పంటలు 

ఇప్పుడు మెరకనేలలలో పునాస పైరులు కోసిన తరువాత దున్ని ఆ 

భూమిలోనే ఉలవవేయుట అంద ఉజుగుదురు. ఇపుడు వేరుశనగ పంట 

యెక్కుడైన పిదప పునాసలు పూర్తిగా పోయెను. వేరుశనగ పూరిగా పక్య 

ముకాక మునుపే తీయుటయు, వెను వెంటనే ఉలవవేయుటయు జరిగిపోవు 

చున్నది. వెరుశనగ యెంత పాడయినను దానికి వెలయున్నది. ఉలవలకు వలసి 

నంతకన్న వల(తి వెల కదా! ఇట్టి పంటలు రెండు తై తీరీయమున తగులు 

చున్నవి. 16 

ర్ 

| 

సంటలు - ముతువులు 

క ంహిత కాలమునండు యవలపంట (ష్మమున వచ్చునని కలదు!” 

a 

మనదేశములో ము లౌ స్థలభేదముచే జొన్నలు మఖపుబ్బ 'కారైెలలో వితుదురు. ఓషధుల 

టి సస్యములు వానకారున కోతకు వచ్చును. వరులు శరతున కావున _గీమ్మ 

ముననా, వర 4 బుతువుననో వరులు న నాటుచుండియుందురు. లేక చల్చుచుండియుం 

దురు. మినుములును, నువ్వులును హేమంత శిశరములలో ప్రీయుదురు. కావున 

(వె ప్మాంతముననో , వర్షాకాల (ారంభముననొ' పెరు పెట్టుచుండియుందురు. 

సదరు. పంటలు కోసిన తర్వాత కొన్నీ. చ చేలలో రెండవపై పెరు పెట్టుచుండి యందురు. 

సస్యపరివ మునకు కొన్నీ చేలు వీడు పెట్టుచుండియ నుందురు. మౌర్యుల 

కిల సస్యపరివ రనము అమలులో. నున్న టులు సాక్ష్య. మున్నది. “* 

స 

వామన్ 

ఆ కాలమున వరులు కేం ౦ డములు, నువ్వులు, | పెంఖణములు _గిష్మాంతమునను, 

మంతమున దు యవలను గొ ర్రబట్టుదురని ఊహింప వచ్చును.. 

క భ్ 

శనగలు, మినుములు, పెనలు మొదలగునవి వానకారు నడుమను, యవ కుసుంభ' 

కుడవ మ 

ళ్ చుండినటులు కానవచ్చును. 

16) దీర్షస్పంవత్సరస్య సస్యం వచ్యతే (5-127-8). 

17) యవమ్ (గ్రీష్మా ఓషధీర్ వర్షాభ్యో వ్రీహీం 
శే గదేమాషాతింహోమంతక శిశిరాభ్యాం [7-2-10-2) 

18) అర్థశాస్త్ర = రెండవ భాగము (మైసూరు (ప్రతి). 

నూర గోధూమ కలాయ సర్షవాడులు శరదృతువునను పైరు పెట్టు: 
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| కీస్తువెనుక సుమారు రెండువేల అయిదువందల యేండ్ల వెనుక సంవత్స 

రమును ఆరు బుతువులుగా విభజించినటులు' కానిపించును. అదియు , చాం[ద 

సంవత్సరము ఐనను ఆం|ధదేళ మున నేటి బుతుపవనముల పట్టి ఆర్యావర్తము 

మొదలగు ఉత్తర దేశ ములందలి బుతువులను పరిగణింపరాచు. దెేళ భేదమునుబట్టి 

మార్పులుండును. మానభేదమును గూడ జ్మాగ తతొ గమనింపవలెను, 

అన్నిటికంటె (పాచీనమగు బుగ్యేదమునందు నాగలి యను కొటిముట్టు. 

కనబడుచున్న దని లోగడ తెలిపియుంటిని. 

శునం వాహోా శునం నరః శకునం కృషతు లాంగలం | 

శకునం వర తా బధ్యంతాం శున మష్ట్ర ముదిజ్ఞయ (4-57-4) 

ఎడ్డు సుఖముగా లాగుగాక. మనుష్యులు సుఖముగా పనిచేయుదురుగాక... 
నాగలి సుఖముగా దున్ను గాక, ములుకోల సుఖముగా తోలుగాక. 

అర్యాచీ సుభగే భవ 

సీత 1 వందామ హోత్యా 

యధా న స్ఫుభగా మసి 

యథా న స్సుఫలా మసి. 

ఓ సీతా! (నాగేటి చాలు) 'మా కభిముఖివి కమ్ము. నీకు నమస్కరిం' 

తుము. మాకు నిండుగా పండుము. 



6. గణిత విజ్ఞానము 

మూడు నాలుగు వేల యేండ్ల వెనుకటి సంస్కృత వాజ్మయమున గణిత 

'వెజ్ఞాన మున్నది. యజ్ఞ ములలో పలు దెరగులగు చితులు రచింప వలసి 

యుండును. దానిని బట్టియే చితి యనగా కూడిక యను నర్థము గణిత పరి 

భాషలో కలదు. తై త్రిరీయ సంహిత కొన్ని వేదికల యాకారము గుం డముగను, 
కొన్నిటి యాకారము ఆర్థచం[దుని వలెను మరికొన్నిటి యాకారము (త్రికోణము 
గను, మరి చతుష్కోణముగను, చెప్పుచున్నది. ఈ యజ్ఞవేదుల కెన్ని యాకార 

ములున్నను మైతఫల మొకటియే కావలయును. కావున నానాకారములు గల 

కేతముల కే తభలము గనుగొనుట అత్యావశ ్యకము. శుల్చసూ తము దినిని 

నిరూపించుచున్న ది. చచ్చవుకమగు మ్యేతపు' భుజముతో (Side) దాని కర్ణము 

నకు (61290౧21) గల సంబంధ మేమి? ఆయతమగు క్నేతముతో సమపడు 

వర్గకే తమును రచించు లెటులు ? వృత్తాకార మగు EN తమునకు సమానముగా 

వర ర్గక్నే తమును నిర్మించుట యెటులు? అను ని మొదలగు _పళ్న ముల కీశుల్బ 

సూ తమున సమాధి లభించును. 

భారతీయులకు కర్మకాండ ' పెరిగిన కొలదియు యజ్ఞ వేదులయ, యజ్జి 

కుండములయు నిర్మాణమున కుపయోగించు వెత త త్వ “గణితము షెరుగుచు 

_ వచ్చెను. [ప్రాచీన కాలమున భారతవర్షమున వైదిక కర్మకాండలకే క్షే తగణి 

తము సంబందించి వచ్చెకాని, (గీన్ కాల్షియా దేశములందువల పొలముల. కొలతలు 

"మొదలయిన వ్యవహారకాండలకు సంబంధించుచు రాలేదు. ఆ కాలమున కాన 

వచ్చిన కాసంత గణితముకూడ శైశవములోనే సందు తగిలి పోయెను. |గీకులు 

క్నేతగణితమున చాల ముందరి కేగిరి. భారతీయులకు తెలిసిన తావన్మాా తపు 

క్నేతగణితముగూడ |గీస్ దేశము నుండి ఎత్తుకొని వచ్చినదని కొందరు 
పాక్చాత్యులు సంతసించిరి. శుల్చ సూూతము నుద్ధరించిన. ధీభో “భారతదేశము 
నందలి కే త్రగణితము భారతదేశము వారి సొమ్ము. ఇది [కీస్తువెనుక ఎనిమిదవ 
శతాబ్దపు నాటిది అని పె విమర్శకులు మోపిన కళంకమును శూళన 

-మొనరించెను, 
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క్షేత్ర తము, కుండసిద్ధి మొదలగు సుమారు పదియేను శే తగణిత 
మునకు సంబంధించిన [గంథము లిపుడు దొరుకుచున్నవి. యజ్ఞములు మూల 

బడిన తరువాత దేవాలయము లందును, శరద్ వసంత నవరా తములం దనుషైయ 

మగు దుర్గాపూజ యందును, తం; _తములందును, మరికొన్ని టి యందును సంక్షి ప 

యజ్ఞమే చూపట్టును. దీనిని గురించ విడిగా వాయవలయును. | పాజ్జాలంద రీ విష 

యమును పరిశీలించునది. ఈ కే[త తత్త్వ వ్యవహారము (Mensuration) ను, 

కుండరచనయును కడుగొలదిగా అగ్ని పురాణము నందు కనబడుచున్నది. ఆగ 

మము లందు కొంచెము విరివిగా కలదు. 

జ్యోతిష సంహితలలో గణిత విజ్ఞానము 

[కీస్తుకు వేయికి వెనుక పుట్టిన జ్యోతిష సంహితలలో పరికర్మాష్టక మునకు . 

సంబంధించిన లెక్కలు కలవు, పరికర్మాష్టక మనగా కూడిక (చితి), తీసివేత, 

హెచ్చవేత, భాగహారము, వర్గము మొదలగు లెక్కలు; మనకు వేళ్లు పుట్టినపుడే 

కూడికలును, తీసివేతలును పుటై ననుకొందును. సంఖ్యావాచకములగు శబ్దము ' 

అందే కూడికయు, తీసివేతయు, హెచ్చవేతయు, కానిపించును. ఏకాదశ = 

c_౧= ౦౧౧ (పదునొకండు) (తయోదశ = లీ-- ౧౦౬౧౩ (పదమూడు) 

ఈ మొదలగున వెక్కుడుగా కూడికలో నున్నవి. సంస్కృత సంఖథ్యావాచక 

పదములం దేకాంకోము మొదటను, తెలుగునందు చివరను గలవు. దీనికి హేతు 
వన్య[త విచార్యము. 

“ ఏకొనవింశ = ౧-౨౦-= ౧౯ (పందొమ్మిది). "దీనికి నవదళ అనియు. 

వేదకాలమున వాడుక కలదు. “స పదశచమే, నవదశచమే"” అని యజాస్సంహిత. 

పంచమ [పపాఠకము, “ద్వా తిగ్ంశ త్” => (810) = 82, చూ. పె. 

ఇందు కూడికయు, హెచ్చవేతయు కలిసియున్న వి. వెదకాలముననే ఇట్టి గణన. 

వ్యవహార మున్న దని తెలుపుటకు వేదములనుండియే పె పె యదాహరణముల నిచ్చి 

తిని, వేదము లందలి సంఖ్యయములు, సంఖ్యలును. విచ్మితముగ నుండును... 

పాణిని కాలమున కొంత మార్పు చూపడును. ° 

ఇక సంహితలకు' మరలుదము, 
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నాటి వారిక్తి తిథిని కనుగొనుటకు గణితము కావలసి వచ్చెను. తిధి 
జ్ఞానమునకు నక్ష[తమును,' చం దుడును _ (తాటితో దబ్బనమ్లువలె వత్తురు, 

మరియ [గహములకక్ష, పరస్పర దూరము, వీనికొలత, లంబనము, వలనము, 

ఇష్ట సంఖ్య (౧౪) కొండగుర్తు ఇవన్నియు కనుగొనుట సామాన్యమైన పనిగా 
కనపడదు. ఆనాడు కూడికకు - (ప్లస్) అనియు, తీసివేతకు --- (మైనస్) 
“అనియు, హెచ్చవేతకు ౫ (ఇంటు) ఆనియు, భాగహారమునకు -ఒ 

అనియు గురుతులు కలవు (భారతిలో. నా (వాసిన [ప్రాచీన ఖగోళ మును 
గూర్చిన రెండవ వ్యాసము చూచునది) ఆర్యభటుని కాలమున యీ గురుతులు 

వ్యవహారములోనికి వచ్చినచో అంతగా ఆశ్చర్యము పడము కాని, |కీస్తుకు 

వేయేండ్ల వెనుకనే యివి కల వనుచో ఈవిషయ మాలోచింపవలసియే యుండును. 
ఈ గురుతులు నీసు కాల్షియా దేశములో కీస్తు కించుమిం చొక టి రెండు శతా 

బుల వెనుక కనబడును. 

| భారతీయులకు దేశాంతర పాసులకంకె మునిముందుగానే విజ్ఞాన ॥ సంపద 

యంతయ కలదనియు అది సంపూర్ణమనియు తెలుపుట నా యుద్దేశము- కా 

- 'ఉన్నదిది' అని తెలుపటయే నా వంతు. దీనివలన లాభ మెమేని కలదో, లే 
నే నెరుగను. 

దానిని పాఠకులకే వదలుదును. 

అంక గణితము 

పిషావర్ దాపులలోగల “బాలి అను ఊరిలో 1881 సాలున భూమి 
తవ్వుచుండగా “అంక గణితమను ఒక గజిత [గంథము దొర కెను. ఇది 
కొంత శిథిలమైపోయెను. కొందరు దీనిని | కీస్తుశకము మూడవ కోతాబ్దము చాటి 
దనియు, మరి కొందరు పం డెండవ శతాబ్దినాటి దనియు అనిరి. క్ట 

దీనిలో కూడికకు “యు అను గురుతును, సమీకరణమునకు ఫీ అను 

.గురుతును కలదు. యు= యుతి. ఫ= ఫలము. ఇటీవలి వారు కూడికకు 

యోగ మనియు, సమీకరణమునకు లబ్బమనియు, వాడిరి. దీనివలన నివి ౧౨వ 

శతాచ్చెది కాదు, మరియు దకాలమునందలి చెతి సంజ్ఞ & ఇందు గలదు ఈ 

1 
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[గంధము నందలి గుణో తర _శెఢి, సంకలిత శేఢి, తై )రాసికము, వృద్ది, 

చ్మకవృద్ధి, మొదలగు వానివలన”ఆనా డంకగణితము ఏ స్థితిలో నుండెనో: 

భాస్కరాదుల కది యెటు లుపకరించెనో యింకను తగినవారు పరిశోధంపవలెకు" 

ఈ గణితము నందలి “కేన కాలేన సమతాంగణయిత్వావదాశుమే” ఇత్యాది రచ 

నల యనుకరణము తరువాతి [గంథములం దన్నిటను చూపట్టును. 

దై నందిన గణితము : 

పాటీ జ్యామితి పరిమితి (త్రికోణమితి మొదలగు గణితములు సభ్య 

జాత్రికి నిత్యవ్యవహార్య ములు, నిత్యవ్య వహారములలో ‘అతిభుజ' (Hypote- 

nuse), చతుర్భుజ (quadrilgteral),, | తిభుజ (Triangle), పంచభుజ 

(Pentagon),. షడ్భుజ (Hexogan), స _పభుజ (Heptagon), దశభుజ 

{Decogon), బహుభుజా (Polygon), డులతోనే కాక బహువిధములగు 

కర్ణములతో పనియుండును. పడి శతాజ్దుల| క్రింద పాకశాస్త్ర్రమును రచించిన 

ఓక వంట బాహ్మణుడు ఇన్ని విధములగు | పొయులలో తన పొండిత్యమును 

_పక టించెను. ఆది యటుండె. 

. మొదట మొదట సంభ్యయ శబ్రము సంఖ్యా బోధకము. నేటికి నది కలదు. 

మరియు నది పోదు. ఇది ఛందళ్శాస్ర్రము నందును, కవులందును సు-క్ముముగా 

(పవెశించెను. పాణినీ సూ తములలొ ఇందులకు చాల నుదాహరణములు కలవు. 

“షడ్గవచ్ మొదలగు వానిని చూచునది. ఇక జ్యోతిషము నందంతటను ఈ వ్యవ 

హారమె కనబట్టును. 

“నందా దీందుగ్నుణా స్వధా శకనృప 
స్యాంతే కలేర్యత్సరాః” 

అనగా నందులు తొమ్మండు కావున ౯ ఆనురాశి. కులా;దు లేడు 
కావున 7 అనురాశి.;చందు డొకడు-1. గుణములు సత్త్వ రజ _స్రమస్సులు శి. 
“అంకొనాం వామతో గతిః. అంకెల కరబ్బుల అక్షరములకు వలె పురచేయి 

కావున ఎడమనుండి [వాయుచో 8179 అను అగును. కలిలో ఈ వత్సర 
మాన శకనృపానసాన మని అర్థము. సంఖ్యేయమగు శబ్దము స్ఫక్యార్థమునందు 
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వాడు. మొన వారతదేశళమునందే గాని యన్యదెశము లందు లేదని పాశ్చాత్యులు 

పూరాము మనడేళమున కన్యాపక్షమువారు వరుని యు_క్రిలక్క అడుగుట 

“లహ ఆ దడీక్షలో నెగనచో జలముతో గూడ పిల్హ నిచ్చెడివారు. నా కాల 

మవ వర్షమే యన్నచో నాకు స (ంహ్యారర్యము అవలంబింపగల సౌొభా 

“యు కలివిడి నాకు ధథషహారములో నూటికి తొమ్మిది మార్కులు వచ్చెను. 

_ వచ్చిన నాతమ్ము డొక గక డున్నాదు, ఆయన సంగతి ఇపుడెటు 

లన్న బో కాకు తెలియదుగాని నాచతువు థర్వఫారముతోనే పూ ర్రియగు టాత 
కిక పలైయునుగాన నా సంగతి మాత మాతనికి లెస్స తెలియును. మా కపుడు 

శ కామవరప్త వీరరాజుగారిని (దువ్వ) స్మరింపకు కుండ. 

“జితవికాన మటుతరువాత వాస్తుశా స్త్రమునకును అనగా .ఇండు,. నా * య 

“బక కొటలు, పేటలు, గ ష్టాటకును, నూతులు చెరువులు తీయుటకు ను, 

నా కా స్వర నకును ఛందః పంక నకును కావలసివచ్చెను. ధనుళ్ళాస్ర్ర ము 

మితి, సతిగజితము (Dynamics) నుపయోగించుకొనెను. తెలుగులో దను: 
Ww ఇక 
వ జక అబంధ మొకటి కలదు. అందీ గణిత పరిచితి లేదు గాని 

సరత ఎళ్ళాస్త్రమున కడుకొలదిగా నున్నది.. గతివిజ్ఞానముచే విల్బనం 
దోశ తుసంహారము సుకరము, దీనికి భాస్కరుని లీలావతి నుండి... 

_ నిల గని యొక్క_పా మిరువదేడగు చేతుల 'దౌల! జెట్టు సీ 
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డలగల పుట్టలో బడగ6 డా జనెం దుల్యగతిన్ క శిక్షావళం 

బిల డిగిపనై(, జెట్టునకు నెంతటి దవ్వునం బై జెప్పుమా 1” 

తొమ్మిదిచెతుల యెత్తుకల ఒకచెట్టుమీద నొక నెమలి యున్నది. చెట్టుకు 

ఇరువజేడుచేతుల దూరముగ నొక _తాచున్నది. ఇవి రెండును ఒండొండ 

చూచుకొనినవి. పాము చెట్టుమొదటనున్న పుట్టలో పోయి పడుటకు  పాకిపో 
జె 

దొడగెను. నెమలి దానిని పట్టుకొనుటకు దానిమీగ్గికి వాలెను. రెంటి .గతియు 

సమము. ఈ స్థితిలో చెట్టు కెన్ని చేతుల దూరమున నెమలి పామును పట్టుకొన 
గలదు ? 

దీనికి సూూతము : - కోటి వర్గమును భుజక ర్ణముల మొ తముచే కాగిం re గ్గ 

లబ్ధమును భుజత రముల మొ _త్రమునుండి తిసి వైచునది. దానిలో సగము భు 

పరిమాణము, భుజక ర్హముల మొ తము నుండి భుజమును తీసివేయుచో శేష 

కర్ణమని వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు. 
త ళం 

కోటి యనగా నిలువురేఖ. భుజమనగా సరళరేఖ. అది యిటు లుండును. 

కర్ణ మనగా నెదురుగా నుండు రెండుమూలలను కలుపు 

రేఖ! . కఖ= (స్కంధము) కోటి. భుజాగగ బిందువు కడ 
పామున్నది, కోటి ౯ చేతులు. క వృక్షమూలము. ఆటనుండి గ కు 27చెతులు. 

'క బిందువున కెంత దవ్వున నెమలి పామును పట్టగలదో తెలిసికొనవలెను. ఘ 

బిందువు కడ నెమలి పామును పట్టుకొనె నని ఆనుకొందము అటు లగుచో ఇ 

బిందువునుండి ఘ బిందువు వరకును ఒక గీటు గీచుచో ఖఘ రేఖ ఘగ రేఖకు 

తుల్యమగును. రెంటి గతియు సమము కావున గ బిందువునుండి పామెంత దవ్వు 

రాగలదో ఖ నిందువునుండి నెమలియు సరిగా నంతదవ్వుననే వాలగలదు. 
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“చ|కకొంచాకులిత సలిలే క్యాపి దృష్టం తటాకే 

తోయాదూర్యం కమల కలికా[గం విత స్తీ స్తీ పమాణం, 

మందం మందం చలిత మనలేనా హతం హ ప హ స్తయుగ్మ 

తస్మిన్మగ్నం కథయగణ కేక్షి పమంభః [పమాణం.” (లీలావతి) 

ఇచట ఖ పైభాగము జలోపరి భాగము. ఖ కడనుండి క వరకును. 
.తామరతూడును, దానిపై విచ్చిన తమ్మియు. తామరతూడు శ్రే చేతియెత్తు. 
పద్మము గాలికి గ విందువుకడ బడెను. భుజము 2 చేతుల పొడవు. ఇపుడు 

నీటి లోతు కనుగొనవలయును. 

కలగ 

EF భుజవర్గమును భాగించిన 8 రాశి వచ్చును. -_శ్టే=- దాన 

"సగము. శ ఇది కర్ణ పరిమాణము. 123౫-5 ఇదియే కోటి పరి 

ఈ లెక్కలు గాక భరతఖండమునం దొకొ-క్క_ దేశమున నొక్కాక్క 

"మాదిరీ వింత అక్కలను అనేకములను వినుచుందుము, జానపద గితములతో పాటు 

ఇవియు జనముఖ భాండారముల నుండి జారిపోయినవి; పోవుచున్న వి. దొరికి 

“నంతవరకు వీనిని (గంధస్థము చేయు టెన్నడెని కలుగునా * . 

ఇంకొక్క లెక్కా 

నలుగురు వైశ్యవర్యు లొకనా 
డొకదీవిని జేరి యొండు లొం 

డులు పది యింద నీలములు 

నూరు సుపాణులు నైదు వజముల్ 

కులమణు లెన్మిదిం బడసి 

కూర్మెదలంచి సమాన మూల్యమె 

యలయగ గొన్ని మార్చుకొని 

రిందుల నక్కటి విల్వ కట్టు మీ”. (లీలావతి( 
న! 
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= ౬కన్సికి 10 నీలములును, ఇంకొకనికి 100 ము తెములును, మరొకనికి 
రి వ్యజములును, వేరొకనికి 8 మణులును దొరకెను. వీరు నలువురును స్నేహ 

వళమున కొన్ని విడిగో లొనరించుకొని సమమూల్యము నొందిరి. అటులగుచో 

నొక్కొాక్క మణి వెల యెంత. 

సూ తము వా. వినిమయ స్వరూపమును జనసంఖ్యచె హెచ్చించి లబ్ద 

మును ఒక్కొక్కని మొ త్రమునుండ విడివిడిగా తీసివేయునది. భాగశేషము 
రాని ఇష్టరాశిని వెనుక తీసివేసిన మొ త్రముచే' భాగించునది. భాగలబ్ద 
మొక్కొ_క్క_ దానివల. | 

ఇచట జనసంఖ్య క. వినిమయస్యరూపము 1. 4x i1=4. 10. 100, 
ల; 8-4-6, 96: 1, 4 వచ్చును. శేషము రాని అభీష్టసంఖ్య 96 అని 
అనుకొందము. దానిని వెనుక తీసివేయగా వచ్చిన 6, 96, 1, 4చే భాగింపగా' 

16. 1, 96, 24 వచ్చును, కావున ఒక్కొక్క నీలము వెల 16, ము తెము- 
వెల 1, వ) జము. వెల 96, మణి వెల వడ, 

10 సీలములు ౫ 16 160 
100 ము తెములు /౧ = 100 
5 వ్యజములు™96= 480 i 
8 మణులు) 24 = 192 

ఏకోను ర్పీఫఐి 

చె భాగింపగా 989, 

కావున ఒక్కొ_క్కని సంప తి వెరసి 289. 

విడిగోలు. 

శ్ 1 వ్యజముల వాని కడనుండి శి వజములు తీసికొని మణులవానికి 1 
టీ, ముత్యాలవానికి 1 జే ఇచ్చి, 41 ముత్యములు వీని కిచ్చునది. ఇప్పు డితని 
కడలి వ 1 41 ము, లుండును. 
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వి వజములు = 192 

ఏకోను 299 

9 మణులవానికడ నుండి 8 మణులు నీలాలవాని కొసగునది. మరియు. 

ఏనిక్రి 17 ము త్రెములు ఇచ్చునది. ఇపుడు వీనికడ 5 మ. -- 1వ. - 17 

ముత్యము లుండును, 

ధమ. =. 120 

1వ. = 96 

1/7ము, = 17 

ఏకోను = చిలిలి 

శి సీలమువాని" కడనుండి 6 నీలములు తీసి ముత్యాల వానికిచ్చి వాని 

ముత్యమొకటి వీని కిచ్చునది. ఇపుడు వీనికడ శి మ_-1 వ-4 సీ_-1ము 

ఉండును. ' 

కిమ జ (2 

1వ = 96 

ఓని = 64 

1ము = 1 

ఏకోను బితెలె 

4 ముత్యాలు వాని కడనిపుడు 1 వ__ 6నీ__ 41 ము త్రెములు కలవు. 

1వ= 96, 
6నీ= 96 
41ము= 41 

రాలవీకోను = 19శి ఏకోను = 288. 



౧ కులపర్వతములు 

భారతవర్ష ములో మహేం। ద మలయ సహ్య శు క్రిమత్ బుక్ష వింధ్య 

పారియా[తములు అనే వడు కుల పర్వతాలు ఉన్నవని వాయువురాణం. 
(వాయు, ద్ అ.) 

గంగపుట్టిన చోటినుండి _ అనగా హిమవంతం నుండి కన్యాకుమారి వరకు 

దక్షిణో త్రరంగా వేయి యోజనములున్నూ తిర్యగు త్రరంగా తొమ్మిదివేలు యోజ 

నములున్నూ తిర్యగు తరంగా తొమ్మిదివేలు యోజనములున్నూ (?) వ్యాపించి 

ఉన్న భూమి భారతవర్షం లేక భరతఖండం (5 అధ్యా.) 

భరతవర్షంలో ఇంద్రద్వీపం మొదలుగా మరి ఎనిమిది దీవులున్నయ్ ! 

అవి సము దాంతరితాలు కాబట్టి ఒకదాని కింకొకటి కనబడదు అని వాయుపురాణం 

చెప్పిన (45 అధ్యాయం). ఆ దీవులు బహుశా అటు అకేవీయా ఇటు బర్మా 

మొదలయినవి కావచ్చునేమో ! ఆ సంగతి పరిశోధకులకు వదలివేదాం ! 

ఈ సందర్భములో ఈ సంగతిని గమనించాలి: కై లాసపర్వతాన్ని భారత 

వర్ణాన్ని లేక ఖండాన్నీ లేక దిపాన్ని స్ట చెప్పేటప్పుడు వాయుపురాణం భారత 

చీంపానికి తూర్నునా పడమటా సము; దాలున+ వని చెపడం వల అటు గాండ్యా 
ఏ 9 ఎ క్ ot ఎ లు 

నాలాండ్ గాసి ఇటు లెమూరియా గాని వాయుపురాణం 45 అధ్యాయం ఎరుగదు 

అని చెప్పవచ్చు | 

అమరసింహుడు, _- 
“హిమవా న్నిషథో వింధ్యా మాల్యవాన్ పారియ్యాతకః 

గంధమాదన మన్యెచ హేమకూటాదయో నగాః'*॥ 

అని జంబూద్వీపంలోని కొన్ని పరంతాలను గురించి చెప్పాడు | “దామ 

వాన్ = మంచు కలిగినది. 

ఇది కింపురుష వర్షమునకు దక్షిణమందు మెరయె యుండునది. నిషధః = 

సురలు దీని యం దుందురు! ఇది హరివరమనెడు వర్షమునకు ఉ త్తరమందు 
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బాలసూర్య _పకాశ మె యుండును. వింధ్యః = ఆగస్త్యునిచే 'వ్యధబొందినది. 

ఎక్రుడ్రి భారతవర్ష మందుండు కులపర్యతము. 

మాల్యవాన్ = మాలాకారము గలది. మాల అనగా పూలదండ. ఇదియే 

_కౌంచ పర్యతము. ఇది మేరు పర్వతమునకు పడమట గంధమాదన సమ్మ ప 

.మాణమై యుండును. 

పారియా తకః = చుట్టువాజ నడచుట గలిగినది. అది భారత వర్షమందు 

కులపర్వతము. గంధమాదనః = పుష్పగంధము చేత సంతోషింప జేయునది. 

ఇది మేరు పర్యతమునకు తూర్పున నుండునది, హేమకూటః = బంగారు శిఖర. 

ములు గలది. అది కింపురుషవర్షమునకు ఉ త్తరమున నుండునది” అనిలింగాభట్టు. 

దీన్ని బట్టి వర విభాగానికి ఈ కులపర్వతాలు సరిహదులుగా ఎన్నుకోబడిన 
లట ల టి 

వని తోసుంది. 

జంబూచ్వీపంలో ఒకొక్క వర్గంలోనే కాక నిరకరేఖ కింది ఆరుదీవులలో. 

దీనికి ఏడేసి కులపర్వతాలు ఉన్నవని పురాణాలు చెప్పినవి. అమరసింహుసి 

“అన్యేచి'కు అవి కూడా అని అర్థం, 

ఈ కొండలు ఎలా పుట్టినవి ? భూమి ఎలా పుట్టిందో చెప్పనిదె ఈ 

_పశ్నకు సమాధానంఠాదు కాబట్టి భూజననం ఎలా అయిందో తెలిసికుందాం. 

ణే ఇగ నవ్య ప్రజ్ఞ లిలా చెబుతున్నారు. 

భూమి సూర్యుని కూతురు 

ఒకానొక పేద్ద నక్షతం ఎప్పుడో సూర్యునికి దాపుగా వచ్చింది. సూర్యు 

డింకా వేడివేల్పు ఐనాడు. అతనిలోంచి, ఒక పిండం పెట్టి ఫెడేలుమని పడ్డది. 

ఆకర్షణ మహిమవల్ల అది సూర్యుని _పదక్షిణం చేస్తూ కూచుంది, ఇప్పటికిని 

గిరగిరా తిరిగే ఆ అగ్ని పిండంలోంచి మళ్ళా మరికొన్ని ముక్కలు |పిదిలిపడ్డ వి. 

ఇవన్నీ [కమ్మకమంగా చల్లబడి భూ మిగానూ చం దుడుగానూ [గహాలుగానూ 

నవి |] 
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ఈ సంగతి వినంగానే ఎన్నో శ శంకలు తో సవి. భూమి బొగువలె కన 

బడ దేమి ? చం దునికి అంత కాంతి ఎట్టా? సూర్యునిలోంచి పెటిలిపడిన యింత. 

వలం కల భూ మి, ఆకర్షణ మ్యెతం దాటకుండా తం డిచుట్టూ | పదక్ని ణం చేస్తూం. 

డానికి అంతభ కి ఎటువలె వచ్చింది? అసలు సూర్యుడెల్హా సృష్టి ఐనాడు ?' 

మాధానాలను ఆయాళాస్తాంలకు అప్పగించి (పకృతం అనుసరిద్దాం ! 

(దవ్యాలు అణువుల (పొవులు (Molecules), వానిని పరమాణువులు 

గానూ,- AtOmMs- వానిని మళ్లా ఎలెక్ | టానులుగానూ (పోటానులుగానూ మరి 

యెన్నో టానులుగానూ విద్వాంసులు విభజించారు. వానిముందు వాలఖిల్యులు 

కులపర్వతాలు. ఈ అణువులో [పోటాను బరువు కాబట్టి అది నడుమ ఠస్సా 

వేసింది. దాని చుట్టూగిట్టూ సూర్యుని చుటూ | గహాలలాగా ఎలకా?నులు గిర 
రు రు ం/ 

గిరా పొరా ఇసంటివి. 

మంచును వేడిచేస్తే సీరవుతుంది. నీటిని వేడిచేస్తే ఆవిరి అవుతుంది. 
ఆవిరిని చల్చ బరిస్తే సీరవుతుంది. నీటిని చల్చబరిస్తే మంచవుతుంది. ఇనుము. 

బంగారము మొదలగు ధాతువులు: సూర్యునిలో ఆవిరి రూపంగా ఉన్నవి. ఆ 

జవిరెని చర్చి బరుద్దాం: తరళ దవ్యంగా మారుతుంది. అదెయీ భూమి. 

పఠిపుంజీల వాయుపదార్థాలను చల్చ బరిస్తే వానిలో క్ కొన్నికొన్ని అంశలు. 

బిగిసి తరళపదార్థాలుగా మారుతవి. కొన్ని ఆలాగే ఉంటవి. ఏలంచే వాయువులో' 

చాలా భేదాలునె వెం వానివాని అణువుల అమరిక వేరువేరు. కాన వని (ప్రవర్తన 

వేరు. భూమి వాయ్యవస్థలో ఉండగా చాలా వోయ్యు దవ్యాలు తరళాలై బిగుసుక 

పోయినై. భూమి రూపొంది కోటానకోట్ర యేండ్రయినా ఆక్ సిజను వై(టోజన్, 

కార్బానిక్ ఆసిడ్ హీలియం మొదలైన విప్పటికీ "ఆలానే ఉనై. ఇ | 
రద 

సూర్యునిలోంచి సెగ్దిపడిన యౌ ఆగ్ని పిండం, తేజం విరజిమ్మి చిమ్ము 

తాపం తగ్గితగ్గి చల్చబడుతూ వచ్చింది. కాని దానిలోని (దవ్యాల ఆలోడనం. 

పూ ర్తీగా ఆగక తగ్గుతూ రావడంవల్హ తేలిక పదార్థాలు పెకుబికినై, బరువు 

' వికెం[దం దెస లోపలికి పోయినై. ఇంకా చల్ల బడిన కొలది కొన్ని దినుసుల 

అణువుల అమరిక తరల[దవ్యాల కనుగుణంగా ఏర్పడ్డది. తేలిక వస్తువులూ" 
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బరువు వస్తువులూ, పూర్తిగా వేరై పోకముందే తరళావరణం ఒక్కొ_క్క_చో చేరి 
ఘనిభవించింది. ఇట్టి తరలపదార్థాల మడతలు కొన్నికొన్ని బరువైన వస్తువులను 

గూడ శిరసావహించినై . అందువల్ల వెండి బంగారమూ పాదరసమూ సీసమూ' 

మొదలయినవి భూమి పె పొరలలగూడా తగులుతై ." 

నీరు, భూమికంచే క్లే రెట్లు ఎక్కువ బరువు. ఐతే 'భూమిమీది అంశం 

మాతం లి రెచే బరువు. దీనివల్హ బరువువస్తువు భూమి బయటకం చె లోపలనే. 

"ఉందని తేలింది. 

డోలకపరీక్షవల్స ఇది యదార్థిత అని చెప్పవచ్చు, కృశించిన ఉభయ. 

మేరు (పడేశాలవద్ద దోలకం ఎక్కువగానూ పీవరమైన నిరక్షరేఖవద్ద నూ పర్యత 

శిఖరాలమీదనూ తక్కువగానూ ఊగుతుంది. అ దిమీద కంటె సమ్ముదం అడు 

గున ఎక్కువ "ఊగుతుంది, బరువైన [దవ్యం కేం్యదంలో ఉండీ ఆకర్షి ంచకపోతే. 

ఇలా జరగదు. భూమికి ఆచ్చాదన : లెకపోవడాన పె భాగం బిగిసింది. లోపల. 

పొరలలో తరళ వాయవ్య _దవ్యాలు మీగడకింది పాలలాగా ఉంటూవచ్చై, 

ఇప్పటికీ ఉన్నై, పాలు చల్చారుతూ వచ్చిన కొద్ది సంకోచం కలిగినట్లు లోపలి 

తరళ దవ్యం చల్చారుతూ రాగా సంకోచం కలిగి భూమి పెన విషమతలం ఏర్ప 

డ్లది. పెనున్న బరువు ఆదుముడువల్డ పెద్ద పెద్ద పొాతాళాలు ఏర్పడినవి. పిదప 

వెరు నిండి అవి సముదాలై నై, 'పదికోట్ట యండ్ఞాయె సముుదాలంటూ ఏర్పడి” 

అసి భూత త్రం ఎరిగిన జియాలజీ విద్వాంసులు చెబుతున్నారు. రెండుగోతుల 

నడుచు ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న భూమి మెరకలుగానూ, తిప్పలుగానూ, పర్వతాలు. 

గానూ, కులపర్వతాలుగానూ, రూపొందినై. నేటికిన్నీ లోపలి తరళ పదార్థాలు: 

తుకతుకా ఉడుకుతుండడంచేత లోపలి ఆవిరి బయటికి వస్తూ వుంటుంది. ఈ" 

(ష్మకియల్ సిప్పురాళ్టూ (19౧6005 Rocks) పొరలరాళ్ళూ (Sedimentary 

Rocks) రూపాంతరిత కలలూ (Metamorphic Rocks) మొదలైన రాళ్ళ 

పొరల లోలోపల ఏర్పడినవి (లోపలిశ క్తి ఎక్కువై బయటికి తన్ని నపుడు; 

భూకంపాలు కలుగుతున్నవి. అగ్ని పర్వతాలు జ్వాలలను ఉద్గారిస్తున్న వి. 

సుమారు 40 కోట్ట ఏండ్ల కితం (బిటీష్ దీవులలో ఒక నిప్పుకొండ పగిలిందసి. 

అనుమించిన ఘటన నెటికిన్ని కనబడుతూంది. 



"6 వ్యా సన వాతి 

ఈ నిష్పతాళ్ళు Plutonic అనీ Vulcanic అనీ రెండురకాలు. భూమ్య 

భ్యంతర దేవత 1610 అనిన్నీ, అగ్ని దేవత '1/4160౧ అనిన్నీ | గీక్ పురాణాలు. 
ఆ రెంటినిబట్టి యూ పేళ్లు పాతాళాధిపతి బలి అనిన్నీ అతలాదుల సంవ ర్తకాగ్ని 

స్వరూపంతో విష్ణువు రోజుత్తూ బుస్సలు విడుస్తూ నిప్పులుక క్కుతూ ఉంటాడ 

నిఫ్నీ మన పురాణాలు చెప్పినై. లక్ష ద్వీపాలలోని అగ్ని పర్యతాలే యీ విష్ణువని 
నవ్వులు అంటున్నారు. 

ఈ రీతిగా భూమి జననం రెండువందల కోట్ట పె చిల్లర ఏండ్లని భూగర్భ 

కాస్త్రవే తలు చెబుతున్నారు. ఈ వైనం ఎల సాధిసారు? 'ఏదయిసా కొండలో 

రేడియం గనుక దొరికితే ఆ కొండవయసు చెప్పవచ్చు. రేడియం కాంతిని 

"కక్కుతూ ప్పేంటుంది. కక్కి న కాంతి పరమాణువులు సీసంజాతై. ఇవి భగ్నం 

అయేటప్పుడు మెరుపు నలుసులు వెడలుతని. అవి ఆల్ఫాబిబా కణాలు (౫ _ 8 
Particles), ఇవి వాయ్యణువులకు | [పలయం కలిగించి కాంతి' చిమ్ముత్ర కాన, 

వీనిని ఆమావాస్య చీకట్టలో గూడా చూడవచ్చు. ఇలా కాంతి చిమ్ముతూ తదను 
5 పాతంగా 'సీసం ఐహోవడంలో ఎక్కు వ తక్కువ లుండవు. * ఎప్పుడూ ఒకటి 

మోస్తరు చ్చి చిన్న రేడియం చిదరతూచి ఒక ప్మాతలో పెట్టి కొన్నేళ్ళ పిదప మళ్ళా 

తూ స్తై రేడియం ఎంత వ్యయం అయిందో సీసం ఎంతవచ్చిందో తెలుస్తుంది. 

దాన్నిబట్టి యీ రడియం జాతకం సరిగ్గా కట్టవచ్చు. కెనడాలో ఒక కొండలో 
దౌరికిన రేడియం సీసం తూచగా సుమారు 12కికోట్ట యేండ్రకు ముందు ఆకొండ 

'పుట్టి ,ఉంటుందని విద్యాంసుల నిర్ణయం. - మళ్ళా మొదటికి వెడదాం. భారత 

వర్షంలో మహెంద'మలయ సహ్య శు కిమత్ బుక్ష "వింధ్య పారియ్యాతములనే 

ఏడు కుల పర్వతాలు ఉన్నవని వాయుపురాణం (57 అధ్యా.). 

కులపర్వతా లనగా [ప్రధాన పర్వతాలు. హిమవంతం కులపర్యతమూ 

"వర్ష పర్యతమూ అని వాయుపురాణం. (1 ఆధ్యా-57 అధ్యా). 

నచ ర్వా తా ఉండేవనిన్నీ పర్యములు, అనగా సంధులు గలవనిన్నీ పర్వ 

తపదానికి వ్యుత్పత్తులు వన్న. పర్వములు లేకపోతే గిరి. అది పర్వతం కాదు. 

రెండు పర్యతాల నడుమనున్న నెల- లోయ లేక కనుము సంస్కృతము 

]రోణి. గిరి పగిలితే దరి. 
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భారత వర్షంలో ఉన్న మహేం ద మలయాది కులపర్వ తాలకు రెక్క. 

పెట్టికనన్ని కాఖలున్న వి. వానిలో కొన్ని శాఖాపర్యతము లివి. మందరం 

వై హారం దర్గురం. కోలాహలం సనురసం మెనాకం వైద్యుతం పాతం ధమం 

పాండురం కృష్ణం గంతు పస్థం గోధనం పుష్పగిరి (క్రీజయంతం రై వతకం కారు, . 

కూటశిలం. ఈ కొండలలో ఆర్య న్దుచ్చ జనపదాలు ఊన్న వి. 

స్ 

(వాయపురాణము చూచునది.) 

పర్వతాలు ఉన్న ౦దువల్ట వర్షాలు కురిసిన [ప్రయోజనం ఉరిటూ ఉన్నది. ం- 

వానిమీద పడినవాన ఏరులుగా పారుతవికదా ! ఈ ఒడ్డు మనుష్యులకు ఉనికిపట్టు, 
ఇర్ము పక్కలా ఉన్న పల్టి పునేలలు పంటలకు అనువు. కాబట్టి ఈ పెద్దకొండ 

లను వర్షపర్వతాలని అనడం' ఎందుకో ఇపుడు మనకు కొంచెం తెలిసివస్తుంది. 

“తిసామ బుకుల్య ఇకుల త్రిదివ లాంగూలిని వంశధార అనే నదులు, 

మహేర్తీద అనే కులపర్వం 'కూతుష్టు.” 

"ఈ వంశధార మనమెరిగిండే. మిగులు నదులుగూఢశ్తా పోలిస్తే- అయితే 
వీనిలో కొన్ని నదులు ఇప్పుడు లేవేమో ! 

ఉతర సముుదంలోనూ కొన్ని కొండలు మునిగిపోయిన వని వాయు 

. పురాణం చెబుతూంది. ఈలాటి ఘటన ఈ నడుమ ఒకటి జరిగింది. జావా 

దాపున Krakatoa అని ఒక చిన్నదీవి ఉన్నట్టు 1888 “సెపైంబరుకు పూర్వం 

ఎవరికీ తెలియదు. కొద్దికొద్ది సెగలూ పొగలూ మొదలుపెట్టి ఒక ఘనమైలు 

పొడవు కొండఫట్టున పగిలి ఫెడేలుమని సమ్నుదంలో పడ్డది. దానికి లేచిన 

అలలవల్ద వావాతీరంలో 160 | గామాలు సర్వనాశనం ఐనవి. ఆ దీవి చుట్టూ 

(పక్కలా నూరుమైళ్ళదూరం నెలరోజులు రేయుంబవళ్ళ తేడా లేకుండా 

హోయింది. పపంచావిర్భావం మొదలు ఇట్టి ఉత్సాతా లెన్ని జరిగిషోయెనో ! 

ఈ రీతిగా సరస్వతీనది పూడీపోయిందని చెబుతారు. ఒక నది ఇంకో 

నదిలో కలసి తన పే వదులుకోవచ్చు. కొన్నిటి పేరు మారవచ్చు. ఈ 

మహేంద కులపర్యతపు ముచ్చ ట్ ఎన్నో చొట్ట వస్తుంది. దీనిని ఈ నదులను 
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మపి పుష్పజాతి ఉత్పీ లావతి అనేవి మలయ కులపర్య 

"న అమ+తవాపానులు, వినితో తా (మపలర్సి సుపరిచితం. మలయ 
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వాత. దానిది తంయనివాడంటూ ఉన్నాడా కాని ఆ కొండను పట్టు 

ఆంటే ఆంవకకా నచనచె కొందరు ఉదకమండలాన్ని ' మలయపర్యతం అని 

దా మ ద్వ " 
అ టల వ నా 

న్. 

న్ా ణి అ లో నొ 

గోదావరి భీమరధి కృష్ణవేణి నంజుల తుంగభ్యద సు[పయోగ కాఎరి 

ఆనె జలకన+ ల సహ్యకులపర్యతం ఎంచి బయలుదరారు 

మతు:.లపర్యత నంతానం: బుసీక సుకుమారి మందగకూప 

కోణ నర్మద మందాకిని దశార్గ చిత్రకూట తమస పిప్పల కొణికర 
షష ఇ 

కోయ పెళాచిక కీలోత+ల విప జంబుల సితెరజ శు కిమతి మ్మకుణ [తీదెవ 
లా ని 

జై నదులకు తం డిగారు బుక్షకుల పర్యతం. 

ఇకులపక్య నిరి|ంధ్య మద నిషిధవేణ్య వైతరణి 

కతిడాహా కుముదంతి తోయ మహోగౌరి దుర అ అంతళ్ళిల తనే బిడ్డల కన్నది, 

వారయా తకులపడంతం నుంచి వెదస్కృతి వేవదతి వృతమఘ్ని మింధు 
_ ప్ 

వరా నచందన నతీర మహతి ప పరచర్మణ్యతి విదిశ వే! తవతి కప అవంతి ఆనే 

ఇప్పు వొకసాది వెనుదిరిగి చూచే సె దక్షిణంనుంచి కమంగా ఉ తరానికి 

వకతూ ఈ కొండలను పేర్కొన్న టుల కనబడుతుంది. 

మన పురాణా లు వైవస్వత మనువు ఇప్పటికి సుమారు 800 8 కోట్ల 
గ్. వెనుకటి వాడని చెప్పినవి. ఎవరివల్హ యీభూమి భారతవర్షం అని 

వచ్చిందో ఆ భరతుడు వై నస్వతమనువుకు మునిమనుమడు. ఇంతేకాక 
వద కూడా భరతు డని పేరు వుంది. మనుష్యులను భరిస్తాడు కదూ 2 
కాగా నాటినుంబీ నేటివరకూ భరతుని "పేరు ఈ బూమి గురు పెటుకుంటు 
అగా యా భూమికి యే ఇటంటయ్యా ? అని సాధారణంగా 

దా? 

ఎ మే ఒడ 
సం ము అ 



sar Wu రొ జి ఖు యా తోస్తుంది. దీనికి ఉపప త్తి మనశా బ్రాలు. ఆయన చలనము మైదా కక నో 

స ౦బంధదమైన కారణాలలో స్యాయంభశవ సృష్షియుక,_ ఆరంభం నూకు 2 | 
Pe క” 

అజా 

కో ట్రవెనుక అసి నిర్ణయించారు, జియాలజీ విదాంసులు వెండలు హహా వె 
నా 

వో EF చ గ అ ఇ Ir లు ఇ జ = వా 5 ట్ర మెచిలుకు యొండ్హ | క్రింద పుట్టిన వని చెపినట్టు షంతకుముంచ వె 

యున్నాము. భూమి తయారి కూడా సుమూడు 2౦ వెటటే=3* కిక ఆపె 

“వాలా కారణాలు ఉదాహరిసూ వీరే నిహపించారు. వారు చెపిన ఇకిచెన 
—3 

(7 జూ 

రు 

హరణ విందాం. శుద్దమయిన అ! భక 

చేస్తే దానికేం దంలో ఒకకాంతిమండలం కనబడుతు 

యం అణువుల పరమాణువులు పెపై ముగులు. ఈ కాంతి ముంవలమ 
గ 

గానే ఆ అభకాసికి ఎన్నేండ్లున్నన భూత తంళలాకజులు ఇే వచైమవహైక్త ౧శావజాలు గుం దబు . 
అవనే ర్చ వా ర్యా చ 

స్సు ఖో వక కాజా వ ల్ 
చ కొన్ని ఆఅ భకపురకులు ది వండలకో రే ఎండ్ల! కించట పుక్టినవని వకూాపిందాడు. 

a] 

ద 
చ న్ని న! జ్ జలజల వే 

ఈలాటి అసాధారణమైన కారణాలబత నిర్ణ తడున మూచూమ తయా 

సితి య ఎసి aE యెందుపడుతుంవి అందరూ. కులవరూ 
థి 

చః 

ర్త » రైగీ న్ లో లు ge 
t 

రని లౌ MB 3 ట్ర్ బ్రా 0 fA ర ష్ a) ర EA 2A ff ల 



8. విద్యు ల్లో క వుం 

నఏన విజ్ఞానము 
ద 

౧ 

భూమిని ' దవచు తలోలో(తులకు( బోయినకొల(ది మన కంటికి కొన్ని. 
ఆ చు 

పాళి లనపడుచుండును. ఆ రితిగనే వాయుమండలము లందును కొన్ని పొరలు 

యంత నాహాయ్యమునం గన(బడునని ' నవీన వైజ్ఞానికులు బుజువు చెయు 

ధవిమిద మమారు పం, డెండు కిలోమీటర్ల! పర్యంతము ఒక పొర 

వ ననుసరించి యూ పొర క్ చెళ్లు మొదలుకొని 10 

వజకును వ్యాపించియండునని కొందరు కను(గొనిరి, వాయ సరములలో 
చీని వి సతి" కొలది ఆయినను ఇచట వాయవ్యములగు పదార్థములలో నూటికి. 

దొంబడి పాప్టన్న వి. చాన జేసి అన్య గ్ర సరములకంటె నీ స్తరము సాం దతమము. 

వచు ఆ ఆక్సిజని ॥ న్మతజన్, ఆవిరి మొదలగు | |దవ్యములు శ్నీరనీరన్యాయమునను, 

జలతై ల న్యాయము మునను కలగూరగంపగా? గలసియున్నవి. ఈ _సరముూ 

భూవవిని జలుగు 'సెల్టావలె సంపూర్ణము గా( గప్పియుండుటచె భూమిమీద నే. 

'హెంతమున నెంత వేడిమి కలదో అంత వే(డిమిని అది [గహించును. సూర్య 

' కికణములచే చె వెడియెక్కిన భూమితో సామీహ్యసంబంధమువలన నిచటి ఆక్సిజని 

మొదలగు వాయువు లెల్ల పుడును సీసాలో నీరువోసి గలివరించినటు లగు 
చున్నవి. ఏ గ్యాసు నందేని వెండి యెక్కుడగుచో నచటి అణువుల చలన 

చెక్కుడగును. కావున ఈ పొరలోని పవనాణువు లప్పసము త_పములై పద 

పడి క్షుబ్బములై నలుదెసలకును, కిందుమీ(దులకును పరుగు లిడుచుండును, 

సుమారు ఈ పది మైళ్ళ | పదేశములో ఎత్తునకు( బోయినకొల(ది గాలి పలుచ. 

1y ఒక కిలోమీటరు క్ మె. కాగా fxXl=7 
ro 

మెఖు, 
రగ 



ఆ ర వి జ్ఞా నము a 

బడుటయేకాక చల్చ (బడియు నుండును, ఇది వాత్యలకును వానలకును సీరదముల 

కును నిర్హాతములకును [కేడారంగము. తాపము కలిమిని తాపమండల మనియు, 

క్షోభము కలిమిని కృుబ్ధమండల మనియును దీనికి పేరు (170౦9౧౧676). 

స్టరమ౦డలము: 

తాపమండలమున కెగువ ఇంచుమిం చొక మైలు మొదలుకొని ఒకటిన్నర 

మైలు వజకు(గల (పదెశము ని తాపము హఠాత్తుగా ఆ(గినటులు కనుగొందుము. 

ఇచటి యాకాశము చిరనిర్మలము. ఇచట' మబ్బులు లేవు. వేడిమి సుమారు 
ఉర్ డి|గీ సెంటి) గేడ్. కావున దీనికి స్థిరతాప మండలమని పేరుగ్ర[0౧0౧6౮56). 

హోమమండలము: 

తాపమండలమున పయి(బయికి( బోయిన కొల(డి గాలి చల్చ చల్చగ నగును. 

హిమమండలమున నటులుకాక పయికి. బయికి. చోయిన కొలది గాలి వేడివేంయిన 

నగును. ఇచ్చుట వేడిమి సుమారు 55 డిగే సెంట్యిగేడ్. సముద్రము మీడి ఒత్తి 

డిలో పదునొకండవ వంతు ఒత్తిడి యిట నుండును. 

భూప్పష్టము 9 మైళ్ళు మొదలుకొని, 60 మైళ్ళ వరకును హిమమండల 

వాపి. ఇచటనుండి వాయువులన్నియు విభ క్రములగుట కారంధించును. ఉదజని, 

న తజని మొదలగు బలువకల వాయువులు ఇట నుండి ఉదకవిందువుల వళళ 

(గిందికి. బడందొడంగును. హిలియమ్, హై శొజన్ మొదలగు తేలిక గాలులు 

క్సి(దిమీ(దికిం దేలాడుచు. బోవ దొండగును. 

ఇది మేఘరా జ్యమున కావలిది గాన నిటనున్నచో సూర్యనకష్ష_తాడుల 

దర్శన మెల్ల యపుడు చెసికొనవచ్చును. ఇచట మబ్బులుండ వు గాన వాన 

లుండవు. ఇటనుండి చూచినచో ఆకాశము కారునలుపుగా కనిపించును, భూమి 

చెటు చేమలతోడను, పుట్టగుట్టలతోడను ఎకాకారమై వమియుం గానిపింపదు, 
డి 

వ ువలె అయుచు( గనంబడును. ఈ హైమ 
సమ్ము దము మా్యతము ఆద్దమువలె తళతళ మె క | ‘ ( 

మండలమునకు “Stratosphere” అని*ఆంగ్రినామ భయప, 

6 



సవాతణే 

రీ జోన్ మండలము : 

సూర్యకిరణములకు పలు రంగులు కలవు. బయటి కమ్మరవాని కొలిమి 

కడ నిలువబడి చూతము. కమ్మరవాండు మొదట నిప్పువెసిన తర్వాత ఇనుప 

ముక్క పెట్టి దానిపై నింత ఊ(క పోయును. అంత దూది పింజలవలె పొగ 

లెగయ( దొడగును. పిదప ఆకుపచ్చగను, పాటలముగను, తెల్లగను, అరుణము 

గను మంటరంగు కనిపించును, కావున కాలుచున్న వస్తువునుబట్టి మంటవంగు 

మాజుచున్న దని మనము [గహింతుము. 
సూర్యుడు గూడ నొక కొలిమి. భూమిల్లోగల 92 మూల పదార్థములలో 

బాలవ ట్రీనూర్యునిలో. గూడ నున్నవని వైజ్ఞానికు లందురు. మరియు నీకొలి 

మీలో నాలుగు మండు గాడ్సుల పొరలున్న వట. ఒకటి. ఆలోకమండలము, లెక 

Photosphere; రెండు! పతిఫలక సరము, SsReversing layer; మూ(డు- 

వర్ణమండలము లేక Chromosphere; నాలుగు-ఛటా కిరీటము, లేక Corona, 

(కాగిన ధాతువులయు, ఆవిరులయు ఒ త్రిడి ఎక్కుడయినపు డగ్ని 

పర్యతములు పగులును, ఆ పగుళ్ళనుండి లోలోపల నున్న ధాతువులును, దవా 

దులును, బాష్పమును |పచండ వేగముతో వూత్కరించినటులు వెలువడును, 

ఆ చందముగనే సూర్యమండలమున తుకతుకలాడు ఆవిరులు మితికేని వేగముతో 

పెకి లేచుచుండును. అపుడా సందులనుండి వెలుపటి వాయువులు లోపలి కేగు 

చుండును. ఈ రీతిగా ఆవర మాలికలు ఘూరమానము లగునపుడు పెద్ద పెద్ద 

కీట లెర్పడును, ఆ పీటలగుండ _పచండవేగమున లెక్కలేనన్ని ఆణువులును, 

పరమాబువులును, ఆతి పరమాణువులును, మా తలును; ఎలక్ టానులును 

అంబులపొదినుండి శరజాలమువలె నంతట( బడుచుండును. ఇట్టి మంటలతో శబల 

మగు నీ కొలిమినుండి భూమండలము మీదికి వచ్చు పీ కిరణములు మనకు! 

బెల్పగా. గనంబడును గాని ఆస లవి తెల్పవి మామే కావు. ముక్కోణమగు 

గాజుముక్క తెచ్చి; సూర్యుని కెదురుగా పట్టుకొని చూచితిమెని యిం దధనున్సు 

నందలి రంగుల బోలు రంగులు మన కంటికి. గనబడును, 

గారకివాండు కొన్ని రంగులుకల తాటాకుల పొత్త మొకటి తెచ్చి విడ 

బజది * ఎ మనకు( జూపును. అపు డి మనకు దెల్హగా( గానిపించును. 
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ఆ(పినచో భిన్న భిన్న ములగు వర్ణము లాయాకులపై6 గానిపించును. ఆ దీత్రిగనెే 

సూర్యకిర ణములు గూడ కిరణ పింఛములు. పింఛమును విప్పినచో పలురంగులు 

కలిపినచో ఒక రంగే. అది తెలుపు. 

ఈ రీతి పరీక్షలతో కనంబడు రంగులివి : 

1.  ధూమలము, (హిందీ : ఊదా ) Violet 

౨. అతినిలము (నీలిమందు రంగు) Indigo 

క. నీలము Blue 

$. ఆకుపచ్చ Green 

5. పసుపు పచ్చ | Yellow 

6. నారంగ Orange 

7. లోహిత (ఎజుపు) Red 

ఈ వర్ణమాల మీనకంటి కగపడును. వీనిలో మొదటి ధూమల న్! మున 

"కును, చివర లోహిత వర్ణమునకును వెలుపట రెండు రంగులున్న వి. వజయ 

మన కింకను తెలియని రంగు లెన్నో యున్న వని యూపాంచుట కెంతయో యవ 

“కాశము కలదు. ధూమల లోహిత వర్ణములకు వెలుపట( గల రెండు వర్ణములలో 

మొదటిది బహిర్దూమల రశ్మి, లేక Ultra Violet Light. _పకృతము మనకు 

దీనితో పని, 

పలువన్నెలు కల యూ సూర్యకిరణములలో సి బహిర్థూామల కిళణములు 

హమమండలము నందున్న ఆక్సిజని మీందయగా. (బసరించును. దానివలన ఓవోన్ 

స్పష్టమగును, 

ఇదికాక మేరు (పదేశములందు చాల ఓజోన్ ఉన్నది. వసంత కరువులో 
వా మేరు రాతి శేషషున వాయుమండల మందు చాల ఎత్తనా ఈ 

వోన్ కానిపించును. ఆ యెత్తున విద్యుత్ స్పురణమువలన ఓజోన్ స స్పష్టమ మగు 

నని వై జ్ఞానికులు చెప్పుదురు. 

భూమి పయినుండి 15 మైష్ట మొదలుకొని 80, ౫1 మైళ్ళవరకును $ _హోన్ 

-మండలవ్యా ప్రి. ఓజోన్ సరమ “లేనిచో మనము _గుళ్టీవార మయ్యెడి వా వము, 
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లేక మలమలమాడి చచ్చెడివారము. ఏమనగా సూర్యుని యూ బహిర్జూమల ' 

కిరణములను ఈ ఓజోన్ సర మద్దుడు కాగితమువలె పేల్చి జీవుల కుపకరించు 

కాగమును మాతమే వదులుచున్నది. ఈ ఓజోన్ మండల గుణ మిట్టది కావుననే ' 

సూర్యుని వర్ణపింఛపు( దేజము బహిర్భూమల వర్ణము దెస (Ultra Violet light) 

నొకానొకట మిక్కిలి తగ్గిపోవుచున్న దని వైజ్ఞానికుల | పవాదము, 

విద్యున్మండలము : 
ఓజోన్ మండలము పెని విద్యున్మండల మున్నది. భూమిపై ర్ 

చుక యెత్తును ండి దీని యారంభము. ఈ [పదశమునందు తటిదా| శితములగు 

బడకణములును, ఎలక్ [టానులును గలవు. వీని కలిమినే యీ విద్యుత్ సరము 

విద్యుత్సరిచాలక ము, 

ఈ సరము జం, జ? చం, చ చ౨ అని నలు జెజంగులు, జ ౧'యు యో 

జ౨ను [కిందివి చ ౧ యు, చ౨ను మీ(దివి. కిందివాని కాంగ్లమున E1 

ఆనియ, £2 అనియ లక కెశేలీ హెబిసొయిడ్ _స్తరమనియు, మీందివానికి 

F1 అనియు, F2 అనియు లెక ఆపుళల్టన్ సరమనియు వ్యవహారము. | కింది 

జ - సరము భూమిమీది నుండి 62: మైళ్ల నుండియు, మీది చ - సరము 

సుమారు 158 మైళ్ల ఎత్తు నుండియు నారబ్దిము లయినవి, 

తటిళ్లోకమునకు సూర్యుని బహిర్దూమ ఏల కిరణములు (Ultra Violet - 

| rays) ఒక [పధాన కారణమని నేటికి నిస్సండిగ్గముగనే వైజ్ఞానికులు నిర్ణయిం 

చిర. ఈ యతిధూమల కిరణములు | పసరించినంతనే వాయపీయములగు అణు 
వుల నుండియు, పరమాణువుల నుండియు, ఆతి పరమాణువుల నుండియు, . 

మాతల నుండియు ఎలక్ [టానులు బయలుదర్తి సూర క్ట్క్ర అణములవలనే * (పసరించి . 

అన్ని దడసలకును తు రుమని పరుగుల త్త నారంభించును. దీనిని _పసరణ ' 

మనియు, వికిరణమనియు, విచురణమనియు వాడనగును: దీని నాంగ్గమున . 

tongaticn అవి అందురు అమునకు ఫలితముగా వాయువునందు fs oe శ 
a గం 1 
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ల్లైోకమునందలి వాయువు విద్యుత్సరిచాలక మగును. కావున సూర్యుని బహి 

ర్లూమల కాంతులు (Ultra Violet rays) మిద సరములలోనున్న విద్యున్మండ 

లమునకు కారణము. 

భరతఖండమునందలి (పాచీన విజ్ఞానము ఈ విద్యు దాదికమును గూర్చి 

యేమి చెప్పచున్న వో ఆ విషయమునుగూడ సం[గహముగా రాబోవు సంచికలో? 

బూతము. 
| 

ఈ మండలములకు (పక్కా 



అలో 

వాయువు, మేఘములు, మెజుపులు, సూర్యు(డు, సూర్యకిర ణములు,. 

విద్యుల్లోకము ఈ మొదలగు వానిని గూర్చి మన | పాచీనుల విజ్ఞాన మొకతూరి 

గుర్తు తెచ్చికొందము. నవీన విజ్ఞానమునకు |ప్రాలీన విజ్ఞానమే పునాది. ఆ. 

పునాదిలో నెచటనేని చవుడురిలినచో దానిని బడ(గొట్టియే నూతన నిర్మాణ. 
మారంభమగును, ఆది యథార్థ స్థితి. 

కొందజకు [పాచీన విజ్ఞాన మనినంతనే రోత. నవీన విజ్ఞాన మనినంతనే. 

జోత. భ క్రిపరవశులగు మది కొందజకు (పాచీన విజానమునందలి అక్షరములు 

నూటికి సెలగ, ఇ 

దినదినాభివృడ్ది చెందుచున్న నవీన విజ్ఞానమును జూచి _పాలీన విజ్ఞాన 
“nm 

మును ఫైలిపులాకముగా రోయువారిని ఇటు లడుగవలయును, నక్ష తములు 
స్పాటికము లనియు, భూమి ఆచలమనియ పిథోగరస్ అనెనా లేదా? కోపర్ని 

గెలెలియో, న్యూటన్ల సిద్ధాంతముల వనుక, అనగా పదునాజవ పదు 
నేడవ శతాబ్దముల వెనుక భూమి ఆచలమనియు, సూర్యచం ద నక్ష(తాదు లీ 

పు 

రించిరా, లేడా? చేయేల ? ఈ వాతికయేండ్ర లోపల శబ్దతరంగము, వాయు 
తరంగము, హిషమండలము మున్నగున వెన్నియో విషయముల యెడల 
నెని, యో పొరపాటు తెందేజకో వచ్చెన్నా లేదా? మార్కొాన్ దద్భష్టము కాదా? ఖ్ ఎలా 

రు 

3 ఇ రు 

కెప్టడ వనుకటి వారు !గహాదులకు సమదూరత్యమును, సమగమనత్వమును 
వె గ 

క 

ఆరాగాపి 

శైన్తలి హెచిసాయిడ్డకు సుమా చిరువది నాలుగేండ్లకు వెనుక విద్యుత్సరిచాలక 
మగు నొక సరము కలదని ఊహించిన జాల్ఫర్ ను వారుకు పేరున్నదా? అనె 

కై రు 

ఇక, భక్తి శ్రద్ధలతో 1 పాలీన -విజ్ఞానమున అక్షరపూజ చేయవారల కొక 
విన్న పముఃచం[ దక క్ష సూర కక కుకు అదను పురాణమతమును వరాహమిహిరాదు 
లేల ఖండించిరి ? ఆర్యభటుడు భూమికి చలనము లేదని అనెనా, లేదా? ఆతని | 
వ్యాఖ్యాత పృథూదకాచార్యుడు “భూమి తిరుగునను సిద్ధాంతమే [ శేష్టోమని 
అనెనా, అదా! రాహువును గుజించిన పురాణమతమును బృహజ్ఞాతకము తుత్తుని. 
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యలు చేయలేదా ? ఈ శాస్త్రజ్ఞులకు పురాణముల యెడల మనకన్న భ క్తి శ్రద్ధలు 

తక్కువా 1 

(ప్రాచీను లసత్యవాదులు కారు. “నేనీ మహాపురుషు నెజుగుదును.1 తొంటి 
పెద్దలు మాకిటులు చెప్పిరి అనీ బూ రీతిగా నందురు. ఏరు వైదిక బుషులు. 

కన్ను, శాస్త్రము, నీరు, లేఖ్యము, గణితము - ఈ యైదును జ్యో తిర్గణన 

మున కాధారములని కొందజందురు. వీరు పురాణములు చెప్పిన బుషులు.3 వీరి 

కన్న యథార్థ వకలుందురా? ఇక మనము మన జ్ఞానమును బట్టియు, ఓర్పును 

బట్టియు పర్రిన్సి అర్థము చేసికొందుము. అది యటుండె. 

_పాబీన విజ్ఞానమున మునుల నాటికే కొంత సం|పదాయ తంతువు విచ్చి, 

న్నమయినదని అందజకును దెలియును. “వ్యాఖ్యానతో విశేష పతిప తి ర్న హి 

సండేవా దలక్షణమ్” అను పరిభాషలోని సందేహ మీ సం పదాయ విచ్చేద 

[పసూతమే, “అకృత వ్యూహ” పరిభాష దీనికి దోహదము. కానిచో “చత్వారి 

శృజే” త్యాదుల కొకనోటనే యిన్ని భిన్నభిన్న వ్యాఖ్యానము రెటులు! కావున 

అల్పవిద్యకలవాడు తనను గొట్టవచ్చుచున్నా డని వేదము జంకునని పురాణములు 

హెచ్చరించును. అర్ధము తెలియక వేదపారాయణము చేయువానిని బరువుమోయు 

ఎడ్డు అని వేదమే శాసించును. ఏమిగతి? ఆ(చోతుల నడుమ గి త్తలకాళ్టు నలు 

గుటయే గతియా? ఇక నీ అస్యోన్యా_శయమును పాఠకుల యెదుట నిడి (పకృ 

మునకు వత్తును. 

వాయువు : 

1) వేదాహ మేకం పురుషం మహో న్తమ్, 

2) “ఇతి శుశ్రుమ పూర్వేషామ్' 

3) చూ. కూర్మపురాణము, వాయుపురాణము 568 వ అధ్యాయము. 

4) వాయు విష్ణు మత్స్య పురాణములు చౌల (పొంత పురాణములు. 
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భూమి మొదలుకొని మేఘమండలము వజకును ఆవహ వాయువు. మేఘ 
మండలము మొదలుకొని సూర్యమండలము వజకును [పవహవాయువు. అట 

నుండి చం దమండలము వజకును అనువహ వాయువు, లేక ఉద్యహ వాయువు. 

అటుపెని నక్ష తమండలము వజకును సంవహవాయువు. అటు తరువాత (గహ 

మండలము వజకును పరావహ వాయువు. తరువాత | ధువమండలము వజకును 

పరివహ వాయువు. 

పె( జెప్పిన ఏడు వాయువులలో ఆవహ పవహములను రెంటిని మా[తమె 

సిద్ధాంత _గంథములు [గహించెను. అందును [వవహవాయువు నంగీకరించె 

నన్న మాటయే కాని ఆది అంగీకరింపని చందమే. కావున జ్యోతిశ్శాస్త్రము స్తే 
వాయు విషయమున మూకమనియే చెప్పవచ్చును. 5 

మణియొకటి ఆవహవాయు _పసారమున్నంతవణకును అంతరిక్షము. 

ఈ ఆంతరికముమీద స్వర్గము లేక ద్యోః వేదమున మూడు లోకముల ముచ్చట 

కలదు. ఒకటి-ప పృథివి, రెండు- అంతరిక్షము, మూడు - స్వర్గము, గుజ్జమెక్కి- 

వేయి దినములలో స్వర్గమున కేగవచ్చునని ఐతరేయ |బాహ్మణము. 6 మేరు 

5) ఆరుమైళ్ల యెత్తున వాయుసార్యద్రత భూతల వాయుసాంద్రతలో మూడవ వంకు. 
30 మైళ్ల యెత్తున న రెండు వేల వంతులలో నొకవంతు, ఇటులు మీది మీది శేగిన కొలదిని 

వాయువు తన అణుపరమాణువులకు సంఘట్టనము కలుగనంతగా పలుచబడును. ఈ యణు 
వులు కొన్ని 10 వేల మైళ్లవజకు పైకెగసి వాయువునుండి తప్పించుకొని పోగలిగిన యెడల 
మహాకూన్యమున గలిసిపోవచ్చును, కౌని భూమ్యాకర్షణము వలన మరల (క్రిందికే రావలసి 

యుండును, అని నవీన 'వైజ్ఞానికుల మతము, 

ముప్పది మైళ్ళ యెత్తునగూడ నాలుగువందల మైళ వడితో వీచు గాడ్పు కనబిడెనని 
ఆతి నవీనుల మతము, 

౮ “సహస్ర మనూచ్య స్వర్లకామస స్య సహా శ్వీనే వా ఇతః 

స్వర్గోలో కః స్వర్గలోకస స్య సమ ష్ట్యై సంవత్రై [1 సంగత 5 {7 అధ్యా 7 ఖండం) 

భాష్యము : (ప్రబలో౬శ్వ ఏకే నాహ్నాయావంతి యోజినాని గచ్చతి తావద్యోజన పరి 

మితో దేశ ఆశ్వీన, సచ పహవ్రనంఖ్యయా గుణితః సహా స్రాక్టీనః “అశ్వ నై శౌహ 

గమ్య ఇతి పాణిపేయస్యూూత్రా దాశ్వీనళద్రి విప్ప త్తి తిః. ఇతో భూలోకా దారభ్య సహ స్రాశ్టీన 

ఊర్ద్వదేశే స్వర్గోలోకో వర్తతే, ఆకః సహన? సంఖ్య స్వర్గలోకస్య సమ'షె షై ప్రొ పైఫళవతి. 

పప్రావస్య సంపత్కై స్వా ్వపేకీత సర్వభోగ్యవస్తు సంపాదనాయ భవతి, సంపన్నస్య చ 

సంగతై్యై మహతా మింద్రాది దేవానాం (పీతిపూర్యక సంబంధాయ భవతి. 
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శృంగమున స్వర్గము. అది మనకు ఎనుబది నాలుగువేల యోజనముల దవ్వు అసి 

బహు పురాణ సాధారణము. సూర్యునికి బెని చం్యదుండును, చం|ధునికి( 

బైని నక్షతములును నక్ష తములకు( బైని బుధుండును, బుధునకు( బై ని శుకు( 

డును, శు కునకు( బెని కుజుంజును, కుజునకు బై ని గురుడును, గురునకు(బె సి 

శనియును( గలరని సర్య పురాణ సామాన్యము. 

సూర్యుని మీదనే చం[దుండు కలడని తె తిరీయ సంహితలో. గలదు. 

జో్యోతిస్సిద్ధాంత ష్స్ చందుని సూర్యుని (కిందికి డింపెను. 

సూర్యుడు వ 

వేదము నందలి సూర్యుండు అగ్ని మండలము గను, జ్యోతిర్మండలము 

గను గనిపించును, 

వేదము జ్యోతిశ్ళాస్ర్రము కాదు. ఆ కాలమునందు _పచలితములగు జ్యోతి 

స్పిద్దాంతముల నవలంవించిన విషయములందుండ వచ్చును. వాటి సిద్దాంత ములు 

మనకు. దెలియవు. ఇటీవలి జ్యోతినము, అనా వేదాంగ జ్యోతిషము మొదలగు 

నది వేదమునకు అంగము. 

వేదమున సూర్యునకు సంబంధించిన సూ క్రములు 'పెక్కులు కలవు 

వానిలో. గొన్ని స్యభానో క్రులు కొన్ని రూప కాతిశయో క్తులు.'* కొన్ని 

రూపక ములు." కొన్ని ఉపమలు. 

కొందు కొందు ' విదాంంసులు - కొందతేమి * అందజన దు అఆతిళ్ల 
ఏ ol 

యో క్రికాదు. ఇందలి పదములను మెడ విజిచి వానిచేతం దమ కనుకూలమగు 

1 “కృతీయస్యా మీతో దివి సోమ ఆసీత్” (తైత్తరీయ ద్రాహ్మణ, ౩-౨-౧) 

8) “యజ్ఞమునకుగాను పదము. యజ్ఞము కాలాకేపము, జోోతిళ్ళాస్త్రము కాలాది 

బోధకము. కావున నిది వేదమున కంగము' అని భాస్కరు(డు, 

9) చూ. ౧-౨౪ మొ, 

10) చూ. ౧-౪౮ మొ, 

11) చూ. ఆభ్రా తేత్యాది. 
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కాబోలు నను పాత మిటులు చెప్పుచున్నది. మాఘ-క్, ఫాల్గున, చె, త-/, 

వై శాఖ-5, జ్యెష్ట-9, ఆషాఢ -10, (శావణ-10, భాాద-11, ఆశ్వీన-9, 

కారిక-56, మార్గ-7, ప్పష్య-రి. 

ఇక నీ పాతపురాణములను విడచి శాస్త్ర మేమి చెప్పునో చూతము. 

“సూర్యుని శరీరము నిర్మలము. బింబము అవ్యకము. కిరణములు 

స్పష్టములు, నిర్మలములు, దీర్భములు, సూర్యబింబమున మచ్చలు పుట్టును. 15 

ఓకానొక పుడు సూర్యకాంతి వికృతమగును,'* అని వరాహమిహిరు. డనెను.. 

వరాహమిహిరున కిది సొంత కవిత్వము కాదు. [పాచీన సిద్దాంతముల నత6 

డొకచో గూర్చెను. . 

కిరణములు ; 

వెదమునం దచటనచట సూర్యకిరణము లేడనియు, సహసమనియు 

గలదు. ఈ స ప్తరళ్శియే సప్తావ్వయ. వర్ణభేదముచే స ప్రరక్మియను పేర 

కొందరూహించిరి. 

య 

పురాణ మీ యేడు కిరణములకును సుషుమ్న -(ష్లు) హరి కేశ -విశ్వకర్మ - 

విశ్వ శవ-సంయద్వసు-అర్వావసు-స్వర్ [7 అని పేరుపెట్టి ఏనివలన | కమముగా 

చంద నక్షత బుధ శుక మంగళ బృహస్పతి శనులు పుష్టులగుదురని 

15) తామస కీలక సంజ్ఞా రాహుసుతాః కేతవస్ర్రయస్రింశత్. 

16) ఆదిత్య చారాధ్యాయము చూచునది. * 

17) కూర్మ ౪౨. అధ్యా చూ, 

18) బుగ్వేద కాలమున గురుశుక్రుల యెడల సందియములేడు కాని శని బుధ 

మంగళగహముల యెలుక యెడల నందజకును సందియము కలదు. ౧-౧౦౫-౧౦ వ 

బుక్కులో 'పజ్బ ఉకణక' అని ఉన్నది. దీనికి” ఇంద్రవరుణాగ్న్యర్యమ సవితలని కాని, 

అగ్ని వాయు సూర్య చంద విద్యుత్తులని కాని అర్థము” ఆని సాయణుడు. “వంచగ్రహ 

ములే' యని బాలకృష్ణ దీక్షితులు. “ఈ ఐదు తారాగ్రహములును నాటికీ6 'దెలిసియుండవచ్చు 

నని బాలగంగాధర తిలకుగా రనుమానించుచున్నారు. చూ. ఓరియన్ - ౧౬౨ పుట. 



పవికవంచిను.. ఈ యెడును గాక “అమీయను మజియొక రశ్మి కలదని మి * తుజ 
f= అ ము Vlei 
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తను ము దల le 

మాయకు దహ సాంశుడుగా సర్వవేదపురాణ విదితుడు. అతని కిరణము 
స్స 

న మున కేశ్తిమి కలవని పురాణము లందున్నది.** 

కలుషనియు, కారు. నలుపనియు ఛాండోగ్యము.*కీ కన్ను 

పనై నూచికాని కీకా కారునల్చ (దనము కానిపించునని శంకరులు.2* ఛాందోగ్యము 

“ద యింకొకచోే సూర్యుడు £ పింగపండనియు, నీలుండనియు, వపీతుండనియు, 

లోహిత సయ గమన 

జసంతమునందు కపిలముగను, (గేవ్మమునందు కొంచ ల ళా 

కీల ఇఇ ఇ అబ్ కరి క చడ వనమున, వక్ష రువునందు క్యతముగను, శరదృతువునందు పాండురము 

న ఒంతమునందు తామముగను, శిశిరమునందు లతోహితముగను ఉండు 
స నో uw" ల్ ఉప ళా. F నా. స చను సన 
జ క (un హారములు వం అల క క న! 0 

జ య Pra 

వవములందును, పురాణము లందును విద్యుత్తును, తటిత్తులును అసలు 
చాట పలక మే నెక్కు _డుగా మెజయును గాని వీని కారణ మెరుగుటకు మనము 

15) రెండు కళలుండగా చం; (దుండు సూర్యువిజొచ్చి “అమియను రశ్శియం దుండును. 
కాన ఆ తిధి “కమావాస్య' యని “పేరు, 

21) వాయు - 54, లింగ - 57, 61 మబియు *తస్యరళ్మ్ళి సహ్మస్తంతు శ్రీతవర్ణోష 
ww a & € శ్యానివబు కానాం చతుళ్ళతా నాడ్యో వర్గ న్తే చిత్రమూర్తయః” అని కూర్మమున. 48-12 

21) ఆదిత్యస్య వక్షం థానె వర్గధ యన్నీలం పరఃకృష్ణం తత్య్యామ. ౧-౬-౫ 
, win అల్ల 22) శ ధ్ర్ఞాకొంక సమాహి WE ర్జు శ త్తే - (చూ, భాష్య). ౧-౬-౫ 

శుక ఏష నీల ఏష పీత ఏష లోహితః _ రా-౬-౧. 



ఆర్షవిజ్ఞానము gg: 

సము[దమున బడబాగ్ని యన్నది. దానినుండి పొగలెగయును 
వాయువు వాని పయికింగొంపోయి, అటునిటు చెదర(గొట్లును. అంతనవి సూర్య 
కిరణములచె( ద _పమగును. అపు డవి స్కులింగములం [గక్కును. అవియే 
మెజుపులు, ఈ వైద్యుత లేజ మకస్మాత్తుగా మృ తికాదులతో( గలియును.. 
అపు డసుకూల _పతీకూల వాయువుల యాఘాత _పతిమాతముల (జేసి యాకాళ 
మున సుర గాడ్పువలె గి రున దిరుగుచుండును. అకాలవర్షములలో నవి | (కింద 
బడును. ధూళి వానకారున( బయికెగయదు "కావున ఆశనిపాతము కాదు. 24 
విద్యుత్తు ము తెగ. ఒకటి పార్ధివము. రెండు జలీయము. మూడు తై జసము..” 

'మెజుపుల రంగులు : 

సూర్యకిరణములకు వలెనే మెజుపులకును చాల రంగులు కలవు. కవిల- 

వన్నె, లెక గోరోజనపు వన్నె, కారు టెజుపు, పసుపు తెలుపు రంగులును,*! 
24) & విద్యుదశనులు చేటు వేలు. విద్యుత్తు మెలుపు. అశసి పిడుగు. ద్యుత - దీ ప్త - 

విద్యుత్. అశ - సంహతౌ _ అళనిః, వేదములం దశనా యను పదము కలదు. విసరివేయ 
దగు రాయి యని దాని యర్థము. ఇంద్రుని వజ్రము రాయిగాని, యినుముగాని అయి యుండు 

నని వేదవ్యాఖ్యాతలు, “అశ్మేమయం వా ఆయసం వా” చూ. వాయువు 8౯-౫౧. 

-ఇటులే విద్యుదంధర్వ నగరములు చేలు. గంధర్వ నగరము మేరుజ్యోతి కావచ్చునని 
కొందరి యూహ. (Polar lights) నిరత వృత్తమునకు ఉతర దక్షిణముల 24-25 
అంశల నడిమి (ప్రదేశమున మాత్రమే అరోరా కనబడదు. మిగిలినచోటు లందెల్ల గనం 
బడును. కౌవున గంధర్వ నగరము “అరోరా” కావచ్చునని పె యూహాకు కారణము ఇది 
శోధనకు విషయము, 

నీ) శ్రీపతి చూచునది. 

26) “బహుపుత్రస్య విదుష శ్చతస్రో విద్యుతః కపి లాతిరక్త పీత సిత వర్ణాః ' 
(౧-౧౫- -౧౩౪) అని 1882 వ సాలున అచ్చుపడిన తెలుగు లిపి విష్ణు పురాణము. “వాతాయ 

కసిలా విద్యు దాతపా యాతి లోహితా, పీతా వర్షాయ విజ్లేయా దుర్భికియ సితా భవే దితి 
జ్యోతిశా స్తు ప్రసిద్దాని" ఆని శ్రీధర వ్యాఖ్య గోరఖ్పూర్ నూతన ముద్రణమున “బహు. 

పుత్రస్య విదుష శ్నేతస్రో విద్యుతః స్మృతాః” అని మాత్రమే యున్నది. వెనుకటి తెలుగు 
లిపి పాఠము తప్పని దాని మొగము మీదనే వ్రాసి యున్నది. గోరఖ్పూర్ ముద్రణమున.. 

శోధకులు కాబోలు *వాతాయి అను శ్లోకమును విశేష (ప్రతిన త్రికి (క్రింద నుదహరించిరి. 
విష్ణు పురాణమును తెనింగించిన వెన్నెలకంటి సూరన *“బహుప్ప్మత్రునకు6 బదు నలు. 

వరు మనువులు పుట్టిరి” అనియే వ్రాసెను, (చూ. ౨ ఆ. ౨౭౬) అం దీవిద్యుత్తులుగాని... 

కపిలా ద్యన్యతరముగాని లేదు. 

“చశుర్దీ సంప్రదానే' అను సూత్రము క్రింద “ఉత్పాతేన జ్ఞావ్యమానే” అను వా ర్థికమున 
“వాతాయకపిలా విద్యుదాతపా యాతిలోహినీ, పీతా భవతి సస్యోయ దుర్భికయ సితాభ వేక్” 
అని మహాభాష్యము. {(Keilhorn Edition) ‘కృ ఎమ సర్వవినాశయి' అని నిర్ణయసాగర 

ముద్రణము. దీని నిబట్టి చూడగా కాత్యాయన సరాశరులకు ముందే పైజెప్పిన రంగులు జ్యోతి. 
శ్శార్ర (ప్రసిద్ధము లయియున్నవని మన "మూహించుకొనవచ్చును. 



ల్రి4 ° వాం సవాలే 

మణియు( గొన్ని రంగులును అచటనచట జూపట్టును. భాస్కరుడు ఈ విద్యు 

లోకమును గూర్చి యిటులు చెప్పెను : 
రా 

“భూమే ర్బహి ర్హ్యాదళ యోజనాని 

భూ వాయు ర్మ తాంబుద విద్యు దాద్యమ్” 

భూమికి(బై ని పం డెండు యోజనముల వజకును భూవాయువు కలదు. 

అనగా [పవహము. ఈ| పవహ రాజ్యమున మేఘములు, విద్యుత్తులు, ఉల్కలు, 

మొదలగునవి కలవు. 

యోజన మామడ యగుచోం బం| డెండామడలు తొంబదియాటు మైళ్ళు. 

పదునొకండవ శతాబ్దీని అరేబియా దేశపు జ్యోతిష్కులు గోధూళినియట్టి 
లెక్కకట్టి ఏబది యడున్నర మైళ్ళ పెని ఈ విద్యుత్ సరమున్న దని చెపి+ర. ౮ ఏ యా హా శ ఆ ఫ్ ౨ యి యు 

నవీన వైజ్ఞానికులు విద్యున్మండలము 56 షై మైళ్ళు ఎత్తున నారంభమై 
15 మైళ్ళ ఎత్తునకు( బైగా దాటిపోవు చున్నదని చెప్పుచున్నారు. యంత 

సాహాయ్య ములేని వెనుకటి దినములలో భరతఖండము వారును, అరబ్బులును ఇటు 

లూహించిన ఊహ సుమారుగా సరిపోవుట మన కాశ్చర్యము కలిగింపక 

మానదు, 

రా 
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భూలోకమునుండి బహ్మలోకమునకు( బోవు వారి దారిలో నొక విద్యు 

ల్లోకము' కన(బడుచున్నది. ఇది భాస్కరుండు చెప్పిన పేండెండు యోజనముల. 
'పెదిగాని, నవీన వైజ్ఞానికులు చెప్పిన పదునాలుగు యోజనముల ఫైదిగాని కాదు.- 

ఈ విద్యుల్లోకము సూర్యచం[ద లోకముల కావల నున్నది. 

'రెండు దారులు ; 

గామమునం దగ్నిహో(తాదికమగు వైదికకర్మనుగాని, స_ప సంతా 
నములు మొదలగు పుణ్యకర్మలనుగాని చేసినవారు "దం; దలోక మును బొందు 

దురు. దహరాడి విద్యోపాసకులు  బహ్మలోకమును బొందుదురు. చంద 

లోకమునకు. దోవు దారి పేరు విత, యాజము, (బహ్మలోకమునకు( బోవు 

దారి పేరు డేవయానము. 

న్ 

వ నే యాః Io) అం త 
లాటా లి Soon ర 

ధూమముే ఉత్కాాాంతి చెందిన జీవుని రాత కడకు. దీసికొనిపోవును .- 

ఆర్మాతి కృష్ణపక్షము కడకును, అడది దక్షిణాయనము కడకును, అది పితృ 
లోకము కడకును దీసికొనిషోవును. ఈ 'జీవుండిటనుండి భౌతికాకాశమును, దాని 
నుండి చంద్రతోకమునూ జెందును. ఎవడు దేవతల కన్నమో, ఎవని దెవతలు 

1) తస్య హైతస్య హృదయ్యాగ్రం (ప్రద్యోతతే.... ౬-౪-౨, 
విద్యు (ద్రహ్మే త్యాహంః, ౫౬౭-౧ దృిహ,. 

2) ఆదిత్యా చ్చంద్రమసం, చంద్రమసో విద్యుతమ్ _ ఛాందో, ఈ చంద్రలోకము- 
చేలు, 

రీ) ధూమము == ధూమాభిమాని దేవత, 
4) ర్యాత్రి == రాక్ర్యభిమాన దేపత. ఇటులే మందును (గహించునది, 
ర) ధూమా టద్రాత్రిం ర్యాకే రవరవక్ష మవరవకొద్యాన్ షడకీకైతి మాసాం సాన్నెతే 

సంవక్సర మఖిప్రాస్నవ ని, మానే దాకాళ ద 
సంవక్ప భాష్నవ ఫ్, మాసభ్యః వికృలోకం పితృలోకా దాకాశ మాకాళాచ్చంద్రమసు 
మేష సోమో రాజా తడేవానా మన్నం ₹ం దేవా భక్షయ న, ఛాందోగ్య. 5-10-8. 
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శ 

భుజింతురో, ఎవనికి ద్విజరాజని (పసి సిద్ది కలదో, మణి యెవడు మన 

కంతరిక్షమున( గన (బడ చున్నా(డో అతడే" "ఈ; చం్యదుండు. అచట నీ జీవుండు 

ఉదకమయమగు శరిరము తాల్చి, కర్మక్షయ యమగునంతవరకు సుఖముండి పిదప 

నాకాశమును, వాయువును బొంది మబ్రై్సై వానగా నేలమీదికి _వాలును, 

రిక ముః . (బహ్మసూకక్ర. పే. ఏం 



కర్ 
Wee) 

05 య ల 

నాడీ రక్కి సంబంధము 

పాసకుల హృదయము జ్వలిం 

'చును. పుండరీకాకారమును, [(బహ్మోపాసన స్థానమును అగు హృదయము 

నుండి చాల నాడులు” సూర్యునినుండి కిరణముల చందముగా కరీరమంతటను 

వ్యాపించియున్న వి. వీనిలో కొన్ని పింగళకమును, సూవ్మమునగు రసముజే 
నిండి పింగళకములుగా నుండును. మరికొన్ని తెలుపు నలుపు పసుపు ఎబజుపు 

సె రంగుల రసమువె నిండి తెల్ప గను నల గను పచ్చగను ఎజిగను ఉండును. 

సూర్యుడుగూడ పింగసండు, శుక్టుండుు నలుడు, వీతుండు, మెణియు 

దూరముగా బోవు నొక ఘంటాపథము అన్ని | గామములను, అని పత్తన 
6 

ష్ 
లై 

ములను ముట్టుచు(బోవునటులు ఈ సూరాకిరణములు ఈ లోకమును ఆ లోక 

మును గూడ ముట్టుచు( చోవును. ఈ కిరణములకు కేయింబవలను భేదములేదు. 

వాని కందజయు నాడులతో సంబంధముకలడు. బహ్మలోక' మె(గువారు రేయిం 

బవళ ను భెదముకేక యూ కులగుండ ఊర మా|కమింతురు.' 

© 

7 ఉపనిషత్తులలో కొన్నియెడల నాడులు నూజులును వేలును గలవు. అవి వెంట్రు 

శలకంటె సన్ననివి, తం్మతము నాధిక్రింద పదునాలు నాడులు కల ఒక నాడీ చక్రమును 

చెప్పెను. యోగులు మేరుదండము ప్రక్కల కాకాప్రకోధా సమేకమగు ఇడా పింగళా సుషుమ్న 
లను నాడిచ్యక్ర మనిరి. (౧16౫5౮5) Radial Artery వట్టుకొని చూచుట నాడీ పరీక్ష 

యని ఆయుర్వేద వైద్యుల వాడుక. శిరా.ధమనీ స్నాయు నాడుల కేకార్థమున లోకుల వాడుక 
కలదు. శిరా: Vein. ధమని : Artery అని ఆంగ్లకోశము, నాకికిని ప్నాయువునకును 

Nerve అని కొందరు వాడుచున్నారు. డాక్టర్లు దీనికొప్పరు. నాడులు రక్త శక్తి వాహక 

ములు, చూ. 2-1-19 బృహ. శాం. భాష. Nerve లు అట్టివి కావు. ఆవి మ స్తిష్కజ్జాన- 

చేష్టా. ((పేరణములను మాత్రమే వహించును. ఈ చిక్కునుండి “నాడి"ని విడదీయుటకు 

చిక్కుపడి కలకత్తా విద్యాలయ పారిభాషిక సంఘమువారు [18౧/6 ను “నెర్వ్' అనియే 
భాహాండరీకరించిరి, 
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దేవయానము : 

ఈ మార్గమునకు ఆర్చిరాచి మార్గమనియు పెను. దహరాది విడో; పాసకు 

లైన జీవులను 'అర్చిరభిమాన్ దెవత, అహరభిమాని దేవత కడకు మోచికొని 

పోవును. అది వీరిని జుక్టపో తరాయణ దేవతి. కడకు మోచికొనిహో వను. 

రు వీరిని స ంవత్ళరాభిమాని దేవతకడకు. జేరవయితురు. అది వీరిని చేవలోక 

6౯ దిసికొనిపోవును. అటనుండి వీరు వాయులోక మీగుదురు.'” అది 

రికి బండిచ కప్ప కన్న ంత బిలము విడచును. వీ రాబలము గుండ ఆదిళత్యలోక 

మరుగుదురు. అది ఏకి లంబర వాద్యపు క న్నంత దింము! విడుచును. చెవట , 

నుండి చం[దలోకము మెట్టుదురు. అది రికి 'దుందుధికన్న ంత విలము'* విడు 

చును. చె రాబలమున బడ్ విద్యుర్ణి నోకము13 చేరుదురు. అమానవుడగ 3 

శొక(డు ఆటనుండి విరిని వ వరుజేం[ద [ప్రజా పతుల లోకముల మీదుగా [బహ్మ 

లోకమునకు గొంపోవును. అనగా [పాణ ముకు. వశపలబికొనినవారు మృత్యువు 

వాకిటనుండగా నిచ్చెన మెట్టమీదినుండి మే మేడమీదికి ఎక్కిన నటులు సుషుమ్చ గుండ 

శిరస్సునెక్కి _బహ్మరం_ధమును భేదించి సుషుమ్నా గమున నంటు సూర 
కిరణముల ననుసరించి అగ్ని€ రోకాదుల మీదుగా [బహ్మలోక కము చరుదురు. 

(ట్ ర 

8) తేర్చిష మభిసంభవ న్లి. భాం. “అగ్నిం ప్రావ్య తతళ్చార్చి స్తతళ్చా వ్యవహారాదికమ్ 
నారదీయ. *దివాది దేవతాభిస్తు పూజితో (బ్రహ్మ యాతి హి' బ్రాహ్మ, 

3) హూజిత స్వ యనే నాసా మా'సెః పరివృతేన హొ - గారుడ, సాహ్నా మధ్యందిన్మే 

నాధి శుక్తేన చ స పూర్ణిమా. సవిష్వా చాయనే నాసౌ పూజిఈ “కేశనం (వ్రజేత్. (బహ 

వైవర్త. 
10) చూ. కౌషీ. బృహదారణ్యకములు. 

11) లంబరస్య ఖమ్, 

12) దుందుభే ఖమ్. ఈ చం|ద్రలోకము సంగతి ఛాందోగ్యమాన( గలదు. బృహ 

దారణ్యకముస నెనిమిదవ యధ్యాయమున లేదు. ఐదవ అధ్యాయమున( గలదు.' దీని వివరణ 
మచటనే చూచునది. 

19) ఛాందోగ్యము విద్యుల్లోకమునుండి (బహ్మలోకమున కొక గంతు చేసెను. బృహ 

దారణ్యకమును 6-2-15 కూడ, అంతియే, న 

14) “స ఏతం దేవయానం పంథాన మాప ద్యాగ్నిలోక మాగచ్చతి. స వాయులోకం, 

స వరుణలోకం, స ప పజాపతిలోకం, స (బహ్మలో కమ్” _ కౌషీ 18. 
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పితృ యాణమునం దాదిత్యలోకము తగులదు. దేవయానమున ఆదిత్య 

లోకము మీ(దుగా చందలోకము తగులును. కాని ఇది జ్యోతిశ్శాస్త్ర విరుద్ధ 

మగుటవలన మజొక చం్యదలోకమని కొందజు (వాసిరి, మజియు కైలాస 

వై కుంళాదులును; మహర్షన తహపోలోకములును ఏత దంతః పాతులని కొందజు 
4 

సిరి. ఇడి యంతయు కలిసి బహ్మాండ కటాహము, 

దేవ పితృయానములకు మమూలము ; 

రేం సృతీ అశాణవం పిత-ణా . 
63 ~ రు లు 

మహం దెవానా ముత మర్హ్యానామ్ 

తాభ్యా మిదం విశ్యమెజత్ సమెతి 

యదంతరా పితరం మాతరం చ (బుక్ 10-88-15). 

అమ్మె 

మనుష్యులకు చెవమార్గము, వితంమానము అని రెండు మారములున+ 
శి! rn ౧ oA 

Wh MEN Mr. MK సరవా rk. ర్ వసి పింటిని. త౦దం దలవండి భూమాూకాక ముల నడుమ. గతికలమగు a 
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అను సీ మం తము నుదాహరించి బృహదారణ్యక ము దేవయానమనియు, 

.పితృయాణమనియ భేదము నేర్పరచెను. ఛాందోగ్యముగూడ సీ రెండు 

మార్గ ముల( జెప్పెను. ఈ మం|తమును తై తిరీయ [దాహ్మణము [గహించెను. 

ఆయెడ వినియోగ సం|గహము “సురా శేషం తు వల్మీకే నయతి ద్వే సృతీ 
ఇతి” అని చెప్పెను. వీనిని పురస్కరించుకొని పదపటి స్మృతి [గంథము 
లన్నియు ఈ రెండు మార్గ ములను _పహత మొనర్చెను. 

జ్యోతీ రూపము : 

ముమ్మొదట విష్ణు వాయు మత్స్య పురాణము లీ దవయానమునకు రూప 

'కల్పన మొనరించెను. పిదప భాగవతాదులు వీని ననునరించెను, 

“వె శ్వానరపథమునకు వెలుపల అగస్త్యునకు 

ఊ తరముగా అజవీధికి దక్షిణముగా పితృ 

యాణము. నాగవీధికి ఉ తరముగా స ప్ర 

ర్షలకు డక్షిణముగా ఉన్న సూర్యుని 

ఊఉ త్తరమార్గము దేవ యానము.” 

15) కొందరు ఈ మంత్రము దేనమర్ద్య మార్గవరమేకాని పితృయీణపరము కాదు. 

'మ_ర్హ్యమార్గమే పిదవ( బిదవ పితృయాణముగా మారెను. బుక్కులందు పితృయాణము దేవ 

యాగాంతర్గతము అని చెప్పుదురు. మంత్రమునందు “దేవీనాం ముత మర్హ్యానాం ద్వే సృతీ , 

అహం పిత్తూణామ్ అన్ఫణవమ్; పితృసంబంధి |శ్రవణమ్” - అను వేరు రీతిగా అన్వయిం 

శ తరు, 

16) “పి తరం యదగ స్త్యస్య అజవీధ్యా శ్చ దక్షీణమ్ 

పితృయాణం స వై వంధా వెశ్వానర పథా దృహిః” 

విష్ణు, 2-8-87. వోయు. 50-208 * 

“నాగవీధ్యు త్తరం యశ్చ ్రప్పర్షిభ్య శ్చ దక్షీణమ్ 

ఉత్తరః సవితుః పంధా 'దేనయా నశ్చ సస్మృతః'” 

విష్ణు, 2-8-92. వాయు. 50-2186 

భాగవతమునందును ఈ వీథ్యాదికము సమమే, ఈ భాగవతము తెలుగు భాగవతమున 
వేదు. 
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గ్య కె పథ మననేమి ? వశ యననేమి ? ఒక్కొక్క |గహమునకు మూండేసి 

స్థానము లున్నవి.” ఉత్తరమున ఐరావతము, దక్షిణమున వై శ్వానరము. నడుమ 

మూడును పళములు, లేక మార్గములు. ఈ మూడిటికిని మరల | 

నాచెస ఎధులు కలవు. ఒకొక, వీధిలో మూఈడేసి నక్ష తములున్న వి. 

fn A లే 

వాయు విష్ణు పురాణము లిడెడ సమానము. మత్స్య పురాణము 124 వ 

అధ్యాయము శీలి మొదలుకొని. 60 వరేకు చూచునది. అందు కొంచెము మార్పు 

నక్షత్ర పది మార్గములు : 

నక్షత విద్ధి మార్గ 

అక చి లి 

భరణి నాగ 

"క్వ తిక | 

వ | 

మృగశిర గజ lg లేక 
ఆర్ష | ఐరావత పథ 

పునర్వసు 

పుష్య ఐరావత 
ఆశ్రేష - J 

1) ఈ జ్యోతీ రూవకల్పప కంశకును ఆధ్యాత్మికార్థము కొందరు చెప్పిరి. 
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ఆజ 
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మధ కామమా గ్గ 

లేక 

జారదవ 
౧ 

వైశ్వానర పథ 
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గళ్గుని మతమున వీధీ మార్గముల | పకారము భిన్నము. 
| (గ శ ౧ 

ఈడి ఈ డిగువ వజూ 

కృ ఆక | sz] 
భకణి | నాగ 

ల చ ft లా 



పూ. ఆషాఢ 
0 ఉ. ఆషాఢ . వైశ్వానర _ 

తరువాత. దరువాత ఈ పీధీమార్గము లీంకళకను మాజుచు వచును. 

భరణి మొదలు తొమ్మిది చుక్క లు_తరమార్గమనియు, పూ-ఫల్గుని మొదలు 

తొమ్మిది చుక్కలు మధ్యమ మార్గమనియు, పూర్వాషాఢ మొదలు తొష్బుది 

“చుక్కలు దక్షిణ “'మార్గమనియు మరియొక మతమని వరాహుడు చెప్పెను. 

తొల్పి ఈ ఏథి గణనమునండు కొండొక రీతి యుండెడి దనుటకు వాయు పురాణ 

మవకాశ మొసగుచున్నద్ది. కాలభేదముచే సూర్చుని ఉతగ మధ్యమ దక్షిణ 

మార్గముల ననుసరించి వీధీ మార్గ గణనము మార్పు వైందెననుట సువిసూషము. 

విష్ణు వాయు మత్స్య పురాణములలోని దేవయాన పితృ యాణ వక్టనము 

అచ్చుతప్పులు కాక తక్కి_నదంతయు సమానమే. కోక శరీరము కూడ సమా 

నవే. ఈ మూటిలో నే రెండో ఒక పురాణము ననుసరించి యండవకను. 

లేదా యీ మూటికిని ఆకర మేజ్యోతిస్సిద్ధాంతమో బ్రయుండవతెను. ఇది పరి 

శోధనకు విషయము. 

ఈ యానములు రెండును సూర్య మార్గమగు కాంతి వృ తమునదు 

రెండు భాగములు. పై పురాణములతో నాగఏథీ సప్రర్షుల స్థాన నిరేకయు కడు. 

విని యెల్స లకు వేటుపాయము నెమకవలయును. దానికిది తావుకాదు. | 

ఈ యానద్యయ కల్పనా సమయమున ఆశ్లేష మూడవ పాదములోనొ, 

మఘ మొదటి హెదములో నో ఉ తరాయణము ముగియుమండెడిది. ఏలనగా, 



వర్వము కావున విజ్ఞులు మమలోనే పితృకార్యములు తెర్తు' చా 

మాళవ సంవత్సరము దేవతల. కహో ర్యాతమని పురాణము లందును, 

ఏకా స మునందును సు! పసిద్ధము. మానవుల ఆటునెలలు దేవతల కొక 

పోవ, మజియొక ఆఅునెలలు రేయి. సూర్యుడు దేవయానం దాజునల 

న. “డు చైవ పగ కణ యః = చు అకు యి లు, 
చె 

ఈ యు తర దక్షిణాయనముల ఆరంభమెచట? విమవత్తు అని శ్రీజా 

ఎప వలెక నక్ష తమునందె యుండద. ఒకపు డే నక్ష తమునందు 

విషవముండునో మజొళపు డచట అయన నివృత్తి తియగునే. 

హాప్యని ఉత్తర దక్షిణ మార్గము లెపుడు భేదించెనో అపుడు సూర్వు(డు 
దక్షిణ చికుంనుండి ఊ తర దిక్కునకు దోవుట డి తరాయణమని _పసిద్ధ 

మ సో CTU మామ, వషవత్తు స్ట గిరము కాదు, _ కావున గర్గాదులు ఏీథ్యాది గణనమునందు 

ద్ మవలంవీంచిది ఈ పయి సంగతుల (ఇట్టి చూడగా ఈ యాన 
వే [య కల్పనా సమయమున రోహిజిలో విషవత్తుండియండునని యోగిశచం[ది 

వగా బయలుదెజిన యీ రెండు దారులును, మెలమెలగా సరిహద్దుల 
తవ, అంచెలతోడను ఏర్పాటయి కర్మఠులకును, ' ఉపాసకులకును సిమెంటు 

RAT Wu ఇంతటితో వె గ సంగతి వదలి వెనుకకు మరలుదము. 

ఫా 
ఉనన తి 

జీవుని ఉత్కాంంతి మొదలుకొని (బహ్మలోక పర్యంతము కోల: లోకముల 
వనిషత్విలును, పురాణములును కనులకు గట్టినటులు వరించెను. విద్యు ౪ + 
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దంతములగు నీ యక్సిరాదులు (బహ్మలోకమునకు( దోవ నుపానకులను! 

మోచికొనిపోవు దెవతలు, వెష్టవారో లింగదెహులు; అచేతనులు. మోచికొని 
పోవువారు సచెతనులు. అఎత్యాది లోకములు తమతమ లోకములం ద దున్న వారికి 

భువ లగుచో కావచ్చు (గాని సంపిండి తేం దియ సమదాయముకం యూ 
బాటసారులకు భోగస్తానములు కావు. 

(బ్రహ్మలోకము క 

“భూలోకమునుండి లెక్కింపగా మూడవది” (బహ్మలోకము. అచట 
సమ్ము దములంతటి అమృత _హదములు కలవు. మతియు నచట అన్నమయ 

మగు నొక కొలను కలదు. అమృతము వర్షి ంచు ఆళ్యత్స మొక డచట నన్నది, 

అచట కర్మజ్ఞాన కూన్యులకు( (బవేశింపరాని ప తన మొకటి యున్నది. అంచు 

హిరణ్యగర్భుడు నిర్మించిన బంగారు మంటప మొండున్నది-” అని ఇ ఛాందోగ్య 

మధ్య వసించి [బహ్మలోకమును వర్ణించెను. 

ము కులు: శ 

ఈ (బహ్మలో కమునకు [పణవ దహరాద్యుపాస నములచే 'నెగిన వారి 

కచట శరీరము ఉండదని జాదరియు, ఉండునని జై మినియు నధి పాయపడిరి. 

ఈ రెండు విరుద్ధ వాక్యములును అవిరుద్ధముగనే యున్నవని బాదరాయణుని 

ఆధి పాయము. పెక్కు. వతులలో దీపమునకు _పవెశమున్నటులు ముక్త జీవు 

18) ఉపాసనములు పెక్కులు. ఉపాసకులును పెక్కురు. వీరిలో దహరాది విద్యో 

పాసకులకు మాత్రమే అపునరావృ తి. (ప్రతీకోపాసకుఠికు రెండవ దారిగాని, మూడవ దారి 

గాని' లేదు. వారర్చిరాది మార్గమున విద్యుళ్లోకమునకుంటోయి. ఫలక్షయానంతరమె భూమికి 

వంగుదురని సంప్రదాయము. మజి సామో క్ర బృహాద్రధంతర వైరూప వైరాజ శార్మర 

రై వత కాంధస కాలేయాద్యష్టాత్మకాసందిని, ససోమముగ మహాతిని ఉపాసించి సామ్రాజ్య 
భౌజ్య స్వారాజ్య వెరాజ్యాదిక్రమమున (బ్రహ్మాలోకము నొందువారును ఆవృత్తి చెందుదురు. 

19) కొన్ని పురాణములు ఉపాసకుల కిచట పూజలు కల్పించెను. శంకరానందీయ. 

మీ లోకములను వీరికి భోగస్టానములుగా6 జేనెను. 

20) స్వర్గము కూడ ఇటనుండి మూడవ లోకమే. అయినను ఇట దాసి లెక్క-లేదు. 



క సక వీదిరములలో | పవెశముండును జగద్వ్యాపారము వినా వాది 
జ మళ్లు భూ జ 1 

కోరక ఎకి య సంకల్ప మాతముననే సిద్ధించును. 

శ ైవయాన మంతయు ముఖ్య ముగా సగుణ [బహో్కోపాసకులకు; ఇక 

“బహెువే తం కొక దారి లదు “న న తస [ప్రాణా ఉక్యామ ని, | బహ్మైవ 
_ హా 4 

ఇన్స్ బహ్మ పేర, ఉ దస్మా ఆ త్వారిణాః కామన్హ్యాహో నేతినేతి హోవాచ 

యాజవర లం తవ సమవలియ నై” బృహ, 8-1-11. (బహ్మ వె తలకు. 

డొంవవగని కెదు... పొందం దగిన దానిని వారిచటనే పొందిరి: వారిచటనే 
బహ మాడు లయిుకిం 

ము నెజబు(గుట యనగా (బ్రహ్మ సొషాత్కారము పొందుట 

వెండినవారలు [బహ్మవేత్త తలు, 

“ బహ్బము ఇటిడి అని ఆపు డు-అనగా ఏ రామకృష్ణ పరమవాంసనయో, 

యో చెప్ప(గా తెలియుట [బహ్మ స్వరూప మాతమును 
a శ 

జ అరం. రన 
అ మల టా లు... సల బూ. 

అవాలని! 

హృవే తలకు ఓ తరాయణాచికములతో పనిలేదు. ఇక _బహ్మ 
జో . ల 

ప-హాపమా వరమును తెలిసినవారు పుణ్యకలమున . చనిపోయినంత మా తమున 

రవకనుట యు క్రిసహాము కాదు. కాబట్టి కాలమీమి చేయ 
చ్ ధిష్ము(డు [బహ వే త్త త్రయయ్యు డ్ తరాయణమునకు. రా 

మేపి చరా? అని యడుగుదురు. అఆతండు (బహ్మ్మ పా పెకి కాలము నపేక్ష్నింపలే 
కాను 'బహ్మపాపకమేని [బహ ్యవే త తలందజును చావునకు జ pone 
క నార్వుకొని యుండవలయును, వే త లెవరు నటులు చేయలేదు. అదియుం 
గాక ఇదకాలమున జావవల యునని ఎచటను విధిలేదు; ఊండజాలదూ ఈ వరి 

మె వివియని ఎకరేని వాదించినను ఎవరును చావరు. ఇక భీష్మని మాట. 
tb 

గో యవి చే నావి "జి లా యాని చలరొ నున్నది. ఊ _తరాయణాదికము క శేబర సన్న్యాసమునకు 
గం వప నారాయక కని చెప్ప ఆగమములను [పమాణీకరిచుట కత డటులు జడలు 2 . కొబిట్టి యా కాలద- -యమునందేదో విశేషమున్నది. 

21, ఈ కాలము మార్గపరమవి కొందజు, దేవతా పరమని కొందటు, ఈ రెండు 
మ్యవి యింకొందజు. 

శ 
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షక 

రహస్య శా స్ర్రములు కాలము”? బాహ్యమనియు, నాభ్యంతరమనియు 

రెండు విధములసి చెప్పును. అందు సూర్యచం|[దుల చార ముచే కూడుకొన్నది 

బాహ్యము. (ప్రాణాపాన లక్షణమైన సూర్య్రచం దుల చారముచే నుపలక్షితమయి 

నది ఆభ్యంతరము. ఈ రెంటిలో ముఖ్యార్థ మగు సూర్యెందు చారోపలక్షితమగు 

కాలము పె హేతువులచే బాధితమగుచున్న ది కాన నిచట గౌణమగు ఆభ్యంతర 

కాలమును [గ్రహింప వలయును. కాంగా "కాలవాచకళబ్దములు (పాణగతి [పతి 

పాదక ములు, రహస్య శాస్త్రములలో నచట నచట (ప్రాజగతియే దివ వసాద్యు త 

రాయణ కాలావయవముగా _పసిద్ధము. కావున అంతకాలమునండు జహ్మద్యార 

మునకు స్యరసమేుచే (ప్రవహించు పాణచారమునందు నియం తితమగు (బహ్మ 

వేత్తల సంవిత్స్రవాహము మహాసంవితృ్సము[ దమునందు సమర సీభావము 

నొందును. ఇది _బహ్మవే త్ర తల డవయానము, 

le 

పాణవృ తినే ఆః శయించి దేహమును' విడుచు కేవలయోగులు 'బ 

వే తలు రు, కావున లత త్య స్మృతి లేమి, దేహాడులం దాత్మ భావము వడలమి 

అపానవృ_తియగు సంసారము నౌ శ్లయుంచి విశిషమగు దేహాంతరము నాక 

యింతురు. ఇది పితృయాణము, 

ఈ మతమున బాదరి, బాదరాయణులు కొండలవలె అడ్డు పడినను కార 
(బహ్మలోకము నె తివేయవ లయును. అటులగుచో దహరాది వివో 3 వాస్నకులు 

కూడ భూపరిమళ ము నాస్వాదింప కలసియుండురు. ఇంతియకాక, ఆ సుధా 

_హదములలో స్నా నపానములుండవు. ఈ యశ్వత్తశాఖల కెవరును మడి బట్ట 

లాఅ(గట్టరు. ఆ యన్నన్మతమున అతిథు లుండరు. ఆ బంగారు మంటపమును 

ప తనమును కాళీ, 

_పకృతమునకు వ తము. పకృత విద్యుళ్స కమునకును వనుకఠటి విద్యు 

ల్రోకమునకునుగల సంబంధ మేమి? తెలియుట కేదా-అది బాదరాయణ సంబంధము. 

22) చూ . సర్వతోభద్ర. 

28) స్కాందాదులయందు సూర్యచం|ద్రనాదులును ధ్రువేందు మండల సుధాస్వాదాదు 

ను (ప్రసిద్ధము. “య ఏష స్తన ఇవావలంబతే, అంతరేణ తాలుకే, సేంద్రయోనిః” అను 

శె త్త రియోపనిషత్తునందు కొండనాలుక ఇందలో కము. “తస్యాసత బుషయః స ప్తతీరే” అను 

సప్తర్షులు స ప్పప్రాణములు కవా- “ప్రాణా వా బుషయః' కావున ఇంద్ర చంద్ర ఏ విద్యుల్లో కౌ 

దులు శారీరక ములు. బాహ్యములు వానికి స్పోరకములు. “ 



9, (పాచిన భూగోళము 

రమువంశమున నాల్లవ సర్గము చదువుచో దేశ! భమణము చేయదల యు 
pry 

నను కోరిక కలుగును. ఆడి తీలు నుపాయము అందజకును గలుగదు. తెలుంగు 

కవులలో దేశాటనము చెయించెనవాండడు పింగళి సూరన. పురాణములలోని 

(బహ్మ్మాండ విన్యాసమును చదివినచో ఆ దేశ (భమణపు కోరిక డిగభమణ 

ముగా మారును. ఏలన, ఈ పురాణములలో గల ద్యిపములు మనుషు2౭లు 

కొండలు? నదులు మొదలగువానిని. *జడివికొనుదు( దోవుచో నివి యన్ని య 

డా య న్న ; 3 చచ న్రోే 
కల యనియో,; లెక [ప్రళయము వనుకటివనియో తో(చును. ఏ కారణముననిె, 

ఏక 

మర్శకులు కొందరు ఈ పురాణములన్ని యు 
2-- 

PR (0 రి EA Var CD Ex fh PA గి 61+. 
క్స్ [త మొక కంట నాదరించి పరిశిషమును నమ్మకముగా 

జ) 

బూటకమని బూరరించిరి. ౧8౧6110! మొదలగు కొందబు పెవారికి _పకికమలు. 

ఇరువదవ శతాబి ఆరకంధము మొదలుకొని మన దెళమునందు వాచ 

పాశ్చాత్య సం పదాయము లెజంగిన విద్వాంసులు పురా రాణములను పరికోధించు 

చున్నారు. ఇపుడు శ్రీ పెండ్యాల సుహ్మబ్యకా త్రై. గారును, శ్రీ వారణాసి 

సు బహ్మజణ్యశా స్రిగారు సు పురాణములను కోధింప(బూనుట తెలుగువారి భాగ్యము. 

తలనొప్పి రావించుకొన(దలచుచో పురాణము లందలి భూగోళ వర్ణనమును, 

పిదప రాజవంశ వర్ణనమును చదువవలయును. Pargitor, దీక్షితార్ = 

5. ౧. ౬0౪, చె. సి. 3 మొదలగు వారిలో కొందు ఈ తల శొప్పికి ఆమృ 

తాంజనమును, కొందజు మిరియపు గంధమును |వాయుచు( బోయిరి. దీనికి సరి 

యగు మండు కనుగానవలసియే యున్నది. 



ఆరవిజాన ము ' 111 
యె క్ష 

"పురాణములలో వాయు విష్ణు మత్స్య మార్కండేయములు |పౌచీ 
నము లనియు, వానిలో వాయుపరాణము [పొచీకము అనియు, వానిలో వాయ 

పురాణము (పాచీన తమ మనియు ఫరిశోధకులలో పలువురి విశ్వాసము. చిని 

ఉత్స తికాలము డీ. శో రీవ శతాబ్దుల వెనుకకుపోదు, డీ. శ. రవ గతాషుల 

కీవలకు రాదు ఆని వారి యూహ. మణియ మన కుపలబ్దమగునది వాయు 

సంహిత. తొలుతటి వాయు పురాణ 'మనునది దీనికంచె చాల( జిన్న చయి 

యుండును. ఇడి మూడు కాలములలో పరివర్థితము, పరికోధితమును ఆయినడి * 

ఈ మాట మత్స్య పురాణమునకును, విష్ణు “స్రరాణమునకును చెల్లును... దీనికి 

సాక్ష్య మీపురాణములందే కలదని కొందరు "విమర్శకులు నే సోదాహరణముగా. నిరూ 

పించిరి. ఈ పురాణములలో వాయు పురాణము ' 'పాచీనతమ మనుటకు దగు 

హౌతువలివి. పురాణలక్షణమగు సర్గము, [పతి సర్గము వంశము, మన్యం తరము, 

వంశా (శ్యా) ను'చరితమును దీనికి? గలవు. మిగిలిన వానిలో భిన్న లక్షణము 

లెక్కు_డు. అనగా ఇతర పురాణములందు [పక్షి పము లెక్కువ. దన 

తక్కువే ఈ పురాణమునం దవ తారవా వము లేదు.* భారతమును దాని కను 

బంధమగు హరివంశ మును దీనిని పేర్కానెను. 

1 స్కాంద భాగవతాదుల పురాణ పరిగణనములో వాయు పురాణము లేదు. దేవీ 

ధాగవతాదులలో ఇది మహాపురాణమని ఉన్నది. 
2) భాగవతము తనకు పది లక్షణములు కలవని చెప్పుకొ నెను. భాగవతము రెండవ 

స్క౦ధమున పదవ యధ్యాయము చూచునది, పురాణ సామాన్య లక్షణముకం"టె నిది విలక 

ణము, కావున గొన్ని పురాణములు భాగవతమును పురాణములలో జమకట్రలేదు. ఐనను 

ఇది నిగమ కల్బతరో ర్లళితం ఫము, . 

8) ఇందలి ఖగోళ సంగీతాద్యధ్యాయములు (ప్రీ ప్త్రములని నవీనుల యూహా. అటు 
లగుచో భూగోళాధ్యాయములు మాత్ర మేల 'ప్రకిప్తములు కొవు? ఇది సర్గమునకు సంబం * 

ధించిన దందురా, ఖగోళము మా(త్ర మేల సర్గమునకు సంబంధింపదు ? 

4) ర్ముదావతార మవతారవాదములో6 జేర దనినను విష్వవతారముల ముచ్చట ఇందు 
అందందు కలదు. చూ. 82-87 మొ. 

న 

ర్ భారతము వనపర్వము.చూచునది. 
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పండిత సంప్రదాయము : 

పురాణముల కాల నిర్ణయము చేయుటకు వీలులేదు. కల్పాదియందడు 

[బహ్మ పురాణములను మనస్సులో సంకల్పించెను* 

'పృురాణములందు రాజవంశ వర్ష నము కలదు కదా! కావున దానినింబట్టి 
క 3 

'ఆగుచో | పతికలాము నందును ఈ రాజవంశమే యుండునా * 

చం; దమసే ధాతా 'యథాపూర్య మకల్పయత్' వ 
ల a 

“అగును. ఇది సంసారమువలె అనాది. అటులు కానిచో | పతులందును 

మ న పురాణము లనాదులు. కావుననే ఛాందోగ్య 

మున ఇతిహాస ప్పరాణం పంచమం వేదానాం వేదమ్' అని కలదు. 

కావున పురాణకాల పరిక వీలుకానిది.  మజియు _బహ్మాండ మెల్చ్హ యు 

భగవంతుని స్థూలరూపమని తె తెలుపుటకే కాని పురాణములలోని భూగోళ ఖగోళ 

వరనము నేటి ఆఅరములో భూగోళ విజ్ఞానముకాదు. మజియు మాటిమాటికి 

Eo < ద 
మాజబబుచుండు నె నపదములయు, దేశవ ములయు వర్ణనమువలన నేమి యుపయో 

భునికులు స స్థు కా లద్భష్టితో సర్వేచేసి | సూలజగత్తును వర్డి ంతురు. 

షిత్రో సూత లోకములను చూచి పురాణములలో వర్తి ంచిరి. 

A Ef ax (9 fx శబ] గ ట్ట 

PA ER En Wi 
న. 

న గ్ర 
చ ణు 

కా(బట్టి పురాణములందలి (బ్రహ్మాండ విన్యాసవర్ణనము నేంటి కాగటూరు. 

క) ప్రథమం సర్వశాస్తాాణాం 
పురాణం దిహ్మణా స్కృతమ్, 

ఆనంతరం చ వక్రేభ్యో 

వూ 

పెదా స్టస్య వినిః సృతాః " (వాయు. 1-60, 61) 

“ఉరీ హోహ్నరాజ, సా క పురూరవన మెడం చకమేి. - 3 
క్ 
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పురాణ విధ్య : 

'వేదముల( జదివినను “పురాణములను జదువకున్న యెడల విచక్షణు(డు 

కాశాల(డు. పురాజేతిహాసములదే వేదజ్ఞానమును "పెంపొందించుకొనవలను, 

ఆటులు కానిచో. దనను కొట్టవచ్చుచున్నా (డే మో యని ఆ యల్పుని( జూచి 

వేదము భయపడును' అని పురాణములు చెప్పును, 

పురాణము లొక విద్యగా పూర్వకాలమున పరిగణింప(బడెను. నన్న 

యాదులు పురాణ విద్యా పారీణులని వారి గంథములే చెప్పును. పురాణములు 

తెలియవలయుచో నన్ని టినిగాని, కొన్నిటినిగాని చాల (శ్రద్దగా చదువవలయును. 

హిందూదేశమున నెల్బ డ మొన్న మొన్న టివజకును అందజును సామాన్యముగా 

పురాణములను వినుచుండెడివారే. ఇపుడు పురాణపఠనమును |శవణమును 

గూడ బర్భరమై పోయెను. ఇం గొలది నాళ్ళలో ఈ యుచిత విద్య 

కజవయి పోవును. 

చిక్కు: 

ఇప్పు దతికాయలును, మహాకాయులును ఆగు ఈ పురాణసంహితల 

నుండి అసలు పురాణములను విడడీయ(జాలము. ఇపు డచ్చయిన వానిలో పాక 

ప్రములు, అ) వాకరణికములు, తప్పులు మొడలగున వెన్నియో 

మన కడ్డు వఛ్చుచురిడ ను, ఇండియకాక ముఖ్యమలయిన గొట్టు నర, జె రూ 

ద్వీపములయు, పల్పియలయు, ప త్రనములయు పేరు ఏయే భాషలలోనివో 

యెవరు చెప్పగలరు ¥ నాటి దేశకాలము లెంత తాలుమాజాయెనో అది ఊహకు 

అందునా ? వాయపురాణము నందొకచో ఇది వాయు | పో క్త్రమనియున్నది. 

రెండుపుటలు తిరుగవేసినంతనే ఇది (బహ్మపో_క్షమను విషయము కంట. 

బడును. ఈ రెండు పాఠములను అంగీకరించినచో వాయురూపముగల (బ్రహ్మ 

చెప్పెనని కాని, _బ్రహ్మరూపుడగు వాయువు చెప్పనని కాని చెప్పవలసివచ్చును. 

ఇది డొంక తిరుగుడు కదా. ఈ" వాయు పురాణముననే యొకచో వాయుపుర 

మను నొక పురము కలదని కనబడును. ఆటులే వాయువను మహర్షి యుక (డు 

క ఇచటనే హనుమంతుని పుట్టుక. చూ. 60-67 వాయు, 

8 
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తప్పులు: 

వీనిలో అచ్చుతపులూీ మిక్కుటము. వాత పతులు పీనికన్న చెడుగా 

నుండును. ఏ పండితున కెటు తో(దెనో ఆ పండితు. డటులు దిద్దైను ఇపు డ్రి 

తకం, పాక భేదములను కనుగొనుటయే కష్టము. వానిని దిద్దుటకు కృష్ణ 

ద్ర్యపాయనుడే మరల నవతరింపవకెను గాని వానిలో వేలు పెట్టుట '3వఏకిని 

అధికారము లెడు, 

వా? 

అను గూడ శాసించు అపూర్వ ధాతువులు, నికుక్తులు మొదలగున వెన్ని యో 

తగులుచుండును. “శివో యని ఏ పురాణము తీసినను “నారాయణం నమ 

స్కృత్య...... తతో జయ ముదీరడేక్' అని యుండును. ఈ *“జయి పదము 

నకు ‘భారతము అని కొందు అర్ధము [వాసిరి. అటులగుచో అన్ని పురాణము 

లందును ఈ జక మెల యుండవలయును ? భారతమే | పళంసించిన, ఆనగా 

భారతముకంటె వెనుకటిదగు వాయు పురాణమున నివ యొటులుండగలదు కి 

కావుననే పండిత స్వామి యగు శ్రీధరస్వామి భాగవతమున సీ యర్థము వౌనం 

దని కాబోలు జయమనగా (గంథమని'' అర్హము (వా సెను, ఇక మన రై 

|] సపెగడ ఏమి _వాసెనో చూతము 

ఈ గండములన్నియు నటుండగా ఆర్థము కాని పదమలునుు'ి శాస్త్రము 

గ్. హృద్యమగు పు పుసక ము గొని యెలమి యొబయ'. 

బాజ్యు కో దజ్మాఖ త్వ తత్పరతనుండి. 

J) “ఆచింత్యాః ఖలు కావా సాన్న తర్చే.ణ సాడ్రయేతి ' అశు శోకము విడ్వాం 

సుల కందజకును కంఠపాఠము, “తాంసు తర్కేణ సాధయేత్' అని కొన్ని (ప్రతులలో! 

“గలదు. ఇది పాఠ భేదమా, లేక తప్పా? ' 

10) “నె వహుషితః _ నహుషః” చూ. పొద్మ-భూ 105 అధ్యాయ. “హృూష్ ఢాతు 

వేపపంచములో చేదు. ఇక “న ! 

న! 

జా త్ 
వో డాసిడ' వంటి పిండ కావలసినంత | 

డో 

11) చూ. ౧స్వం-_౨ ఆధా 
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జేరిచి వేదవ్యాసుల 

నారాధించి మణి వలయు నారంభింపన్. (హరి. ఊఉ. థా. ఆ-10) 

ఇ(క తిక్కన యేమి (వాసెనో పరికింతము---- 

ష్. (భాజీత వృత్తి తీమె బరగు భారత సంహిత సంయముం[దులా 

రా జయనామకంబునను రాజితభంగి జగ త్రి]తయంబునున్ 

బూబీత కీ ర్తియె నెగడు... (స్వర్గా-89) 

ఎడా పేగడ వ్యాసుడని కాని, [గంథమని కాని అర్ధము ₹ చెప్పెనని యను 

కొనవచ్చును. తిక్కన భారతమని చెప్పెను. కావున “గంథ భాడతోభయ 
వాచకము “జయి మనవలెను. ఇట్టి కష్టము లెన్నియో యున్నను ఈ పరా 

ణము లందలి బంగారమును పెకీడీయట శె వరికి వారు (పయత్ని ంపవలయును. 

భరతవ రమునందలి విద్యాసంపద యెంతయో యూ పురాణము లందున్న వి. 

నియమ "పూర్వకమైన ప పరిశోధన మికముం దెంతయో యావళంక ము. 

వముతె్క్థాలు పంట : ఎ 

వాయు మత్స్య (బహ్మాండము లందలి భూగొళ్ల వర్ణ 5 మించుమిలా 

సమానము. వాయు విమ పురాణములు మూడు కాలములలో “ముమ్బా యి "పెర్ 
ణు 

నటులు ఊహింపవచ్చును. - విష్ణు పురాణమున మూడవ తూరి పెంగిన సంగతు 
వకిలి 
వడిలి అక్కుడుగా గానబడును గాన నిచట దీనిని పె మూడు పురాణములలోని 

అంశ ములనే చూతము, 

నాలుగు దీవులు : 

దీవులెన్సి * సము! * కొండలెని+ లెన్ని క H వర్షములెన్ని @ ఎజులన్ని గ 

వీని పేరు తమి? ఈభూమి పరమాణమెంత $ ? ఆని బుషులు సూతు నడిగిరి.'* 

అ 

12) ఈ వాయుప్పరాణ శొకయే మార్కుందేయమున కలదు. దానికి మారన యిటులు 
తెలుగు చేసెను _ 

వ ఛై లెన్ని ౩ [మార్కం - 4181) 
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_ “దీవు. లేడు. వీనిలో వేనవేలు దీవు లున్నవి. వీని నన్నిటిని నేం జెప్ప 
జాలను.' అని యనుచు సూతుండు చెప్పుకొనుచుచోయిన దీవుల వెతికిన యెడల 

విస్మయము కలుగును. [పాచీన పాంథులు చైను కంపాసు పుచ్చుకొని భూ 

1భమణమునకు బయలుదేరలేదు. భూమి యాకారము పైని నక్మతములు ఈ 

మొదలగునవియ పరంపరా (శతియు పారికి సంబళము, కొంద అనుకొని 
నటులు యోగదృష్టితోడను వారు కనుగొనలేదు. మిగిలినవాని మాట యేమో 
కాని జంబూద్వేపము మాతము వారి యోగదృష్టికి గుజియైనటులు లేదు. 

ఇవి సూక్ష్మలోకములును గావు. వారి స్టూలదృష్టికంచె స్థూలలోకములు. 

'పురాణక ర్తలు తర్క. సాహాయ్యమునశే యీ దేశములను వర్షి ంచిరి..” సూక్ష్మ 

దృష్టితో జెప్పిన విషయములును గొన్ని కలవు. ఈ రెండు మాటలును 

పురాణములందే కలవు. పిడుగునకును బియ్య మునకును ఒక టే మం|తము 

కాదు. 

18) “నప్తద్వీపం ప్రవక్యిమీ 
చందా దిత్యగ పె హౌ స్పహ 

యేషాం మనుష్యా సర్కేణ | 

(పమాణాని (ప్రచక్షతే. (వాయు, 34-7) 

యక య్మక్ర హి దృశ్య నే 

ధావంకి పంచ భౌతికౌళ, 

తేషాం మనుష్యా స్తర్కేణ 

(ప్రమాణాని (వచక్షతే (పద్య - ఆది - 4.11) 

ళ్ 

14) “అచింత్యాః ఖలు మే భావా 
స్తాన్న తర్కేణ భావయేత్, 
(పకృతిభ్యః పరం యచ్చ 

త న్నిత్యం చ ప్రచక్షతే” _ (వాయు 84 - 8) 

దినికి భాగవత - ఈ స్కంధ _ 21 అధ్యాయమున “అనుములు సెనగలు మొదలగు 

వానిలో నొకదళ 'మెంతయుండునో, రెండవదళమును అంతయే, యుండును. అటులే (బ్రిహ్మాం 

చమునందు భూగోళ (ప్రమాణ మెంతో ఖగోళ పరిమాణ మంతి అని కలద్గు. పురాణము 

లన్నిటిలోసి మేరు పర్షనము కలిపిచూచినచో నిది యేదోయొక సూత్మలోక వర్ణనమని 
తోచును, దీనికి ఇలావ్ఫుతవర్ష వర్షన మొకతోడు. “ఇందు పరప్పరుషగాస పురుషుడు ప్రవే 

శింపలేడు' అనీ యున్నది. 'మేరుస్ఫ్నకు మేరు దండము ప్రతినిధి. దీనికి రహస్యశాస్ర్రములు 
యౌొచునది _ 
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వారు తూరుపు, పడమర, దక్షిణము, ఉత్తరము అని స్టూలముగా' ' 

నాలుగు దిక్కుల నాలుగు దీవులను నిర్దేశించిరి. 

మెరువు: 

(పాచీన దెశ వర్ణనమునకు మేరువు నాభి. మనము ఇప్పటికిని “జంబూ' 

దింపే భర తవర్ష భరతఖండే మేరో ర్దక్నిణ దిగ్భాగ' అని సంకల్పము చేయు 

చున్నాము. అది (పాచీనార్యుల స్వదేశమయి యుండవచ్చును. కావున అది 

నాభి, లెక వారి భూగోళ పరిగణనమునకు అది మధ్యము కావచ్చును. కావున 

అడి నాభి. దీనినే వారు స్వర్గమనియు, దేవలోకమనియు కొనియాడుటలో చతు 

ర్ముఖలైనది. “స హి స్వర్గ ఇతి ఖ్యాతి దానికి స్వర్గమని ఖ్యాతి. దీనికే మరి. 

యొక పేరు సుమేరువు. ఇది పర్మ్యతమయమును విశాలము నగు సమభూమి.- 

దేనిని బట్టియే ఎ _త్రగు నేలకు మేరువని పేరు వచ్చెను. ఈ పద మచ్చతెను(గు 

పదముగా కూడ భుక్తమాయెను యయాతి చర్మితము చూచునది. ఇది [కమ 

క్రమముగా జపమాలలో పెద్దపూసకును, హారమణులలో నాయక మణికిని, 

[వెలి గీఐలలో పెద్ద గీజలకును, పెద్ద పెద్ద కట్టలకును, వెన్నెముకకును. 

బరాయెను. 

పర్వ! ములు : 

పర్వతములు లెని యెడల మేరువు కాదు. పర్వము లేనిచో పర్వతము. 

కాదు. పర్వము లేనిది గ8. రెండు పర్వతముల నడుమనున్న లోయ, లేక సమ 

హామి దోణి. పర్యతము (బద్దలగుచో దరి. 

పర్వతము లిరుదెజుగులు, వర్ష పర్వతములు, కుల పర్వతములు, మను 

ష్ములు ఉనికి చెసికొనినవి వర్ష ప కములు, ఇవి మిగుల పొడవె నవి. ఇట్టి 

కొండల వరునల నడిమి నేలలలో మనుష్యులు నివసించుటకు వీలగును. దేశము. 

నకు దెహిరూపముగను, వంజరరూపముగను ఉన్నవి కులే పర్వతములు. 

Pal 

ఇ ఆన్న 

ద్? నుం యః 

రెండు వెపుల న్రు | [కమ్మిన భూధా గము ద్వీపము, “ద్య న నరుహ. 

సభొో౬ప ఈత్”. ఒక వై పునగాని, మూడు నాలుగు 'వైపులగాని నీరు 
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కమ్మిన భూధాగమునకును ద్యీపమని వ్యవహార మున్నది. జలసంలగ్న మగు 

ఎత్తు నెలను ద్వీపమనవచ్చును. _పాచీనులును ఇటులు వ్యవహరించిరి. సమద 

జలముననే కాక నదీ హదముల జలముచే సంలగ్నములగు భూభాగములును 

'ద్వీపములె. ఇట్టి ద్వీపములు ఆంధ దేశమున 'పెక్కులు. కావున భారతము 

ద్వీపము. మజణీయు వర్ష పర్యత ముల సంబంధమువలన వర్ష ము, వర్ష పర్యత 

ముల దాపుననుండి సము దముచే అంతరితముల గు ద్వీపము లంతర్జీ ఇపములు. 

ద్వీపముల దాపున నున్న చిన్న చిన్న ద్వీపములు అనుగ్ర పములు. 

సాగరములు: 

సము దములక కాక పెద్ద పెద్ద నదులకును సాగరమను వ్యవహార 

మున్నది. పెద్ద పెద్ద _హదములకును సాగరమను వాడుక యున్నది. 

ఇపు డొకసారి సింహావలోకన మొనరింతము. తొలి పురాణ బుషులకు, 

మేరువు నాభి. పృథివి గోళాకారము కాడు. మతి చ కాకారము. 

మేరువు చిన్న బిందువు కొదు. దానికి నలుదెసలను నాలుగు ద్వీపములు. 
మజీయు ఆ ద్యీషమల చుట్టును సాగరము, వాయు మత్స్య (బహ్మాండాది పురాణ 

ముల యందును భూమి చతుర్ద్వ్యిప, చతుస్సాగర. 

సాగరములు నాలుగనుట చాల |పచురము. నాలుగను ఆంకెకును, 

నాలుగు వస్తువుఅకును పర్యాయముగా సమ్ముదమును చెప్పు పదముల "నన్నిటిని 

వాడుదురు. ఛందోజ్యోతిషములం దిది _పసిద్ధము, | 

ఈ మేరువునకు ఉ తరమున కురుద్వీపము. తూర్పున భ దాళ్వము. 

దక్షిణమున జంబూద్వీపము. పడమట కేతుమాలము. 

మెరువునకు నలుదెసలను దవ్వుగా నాలుగు కొండలు, వాని నాశయించు 

కొని సమ్ముదము వజకును నాలుగు ద్వీపములు. మేరువు మత భెదముచే అష్ట 

కోణము, శతకోణము, సహ సకోణము, చతుర్మసము, శరవాకారము, సముదా 

కారము. ఏ బుషి ఏ వైపును జూచెనో, ఆ వైపును బట్టి దాని యాకారము 

'నిటులు చెప్పెనని పురాణమున( గలదు. 
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“యద్య ద్యస్యహి మత్స్చార్శ్భ్యం 

పర్యతాధి పతే బుషి 

తత్త రేవాస్య వేదా౭.సౌ (వాయు. 84-64) 

ర భాగము ఎతు, దక్షిణ వాగముకూడ ఎత్తు. ఉత్తర భాగ 
యనియు, దక్షిణ భాగమునకు దక్షిణవేది యనియు పేరు. 

చెరువు నుండి నాలుగు మహానదులు బయలుదేరి నాలుగు సముదములలో 

[పక్క పుటలోని పటము చూడుడు] 

ఇప్పు డాసియాపటము చూచీ చూడగానే మేరువనగా చీనాయనిగాని, 

తుకి_యనిగాని తోచును, ఈ చీనా తుర్కీలకు నలుదెసలను కౌండలు, నిలు 

వెసలనగా తూర్పు పడమర ఉత్తర దక్షిణము లని అనుకొనరాదు. ఏ కొండ 

లు సు తీర్చినటులు సరిగా దిక్కుల కనురూపముగా నుండవు. నలుదెనల గల 

నాలుగు నదులకును తూరుపున నేజి తరిమ్" దక్షిణమున ఆక్సన్, పడమట 
శీశెదరియా, ఉ తరమున ఇ ర్రిష్, 

కు డక్షీజణమున జంబూవ్వీపము. భరత వర్ణమునకు వెనుకటి 
ఒదులు - అజనావము, జంబూడ్యీపము. ఈ “జంబూ కే తత్సమము “జమ్మూ *. 
_వకృతము ఈ జమ్మూ కాళ్ళీరమున నొక మండలము. 

వా 

జంబూ ప తము నేటి పామీర్.16 జేమ పండును నిలువుగా కోసి నేల 
మద్ పెటినటు లి వామీకు చజియ లుండును.:ఉ త్రర దక్షిణములు వాలు, నడుమ 

15) తరిమ్ దేశము నే డిమకలో పూడిపోయెను. నదియు లవనర్ హ)దమున 
నర్భళ్యమాయెమ. హోచూంగ్ హో అని ఈ నదికి పేరు. చాలకాలము వెనుక అలక 
వంద గంగయాయెము.. కొండలలో నేరుల నిరూపించుట దుర్శటముకదా. తరిమ్ దేశము వడమటవన్న ఇమక [క్రవ్వగా తొరటివ తవములు బయటవడెచ. ఇంకను లోతుగా త్రవ్వి 
నళో పూర్వకా లాపశేషములు శెలియవచ్చును. 

శ) పామీర్ మము 'హైక్మేరు వదమున శవభ్రంశ మేమో విచారింవవలెను, 
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.ఎత్తు, ఇచట నిపుడు హిందుకుష్, కారకోరం, కువేచ్లుంగ్, తియాన్శాన్ 

“ఆను నాలుగు కొండలు కలిసెను. పామీరు కొండలు (బద్దలగు చుండును. ఈ 

కొండలలో [దోణులకును సరోవరములకును లక్క_లదు. పాపీర్ పదమునకు 

[ దోణి అని యర్థము.” 

“సంస్కృతమున ఆగ నగ శిఖరి పదములకు చెట్టనియు, కొండలనియు 

అర్ధము. జంబూ నగములనుండి హస్తి ప్ప బాకా రములగు జంబూ ఫలములు 

.పడుచుండునని పురాణముల కవిత్వము. ఈ పామీర్ కొండలు పగిలి హస్తి 

"పృష్టాకారములగు సానువులు జాజి పడుటయే ఈ క విత్యమున కర్థమయియుండు 

ననియు, పురాణములం దిందుల కాధారమున్నదనియు శ్రీ జె.సి. రే గారు 

1వాసిరి. కాని మిగిలిన కొండల మీంది చెట్టకును, వాని పండ్రకును, వాని నదుల 

కును వేరు సమాధానము చెప్పవలసి యుందురు. 

భ[ద్రాశ్వ ము 

నీనా మంగోలియాలు కలిసి భ| దాశ్యము. ఒక జాతి యెడ్డకు భ్యద 
"వృషభములనియు, ఒక జాత్ యేనుగులకు భ్మ దగజము లనియు 'పేరున్నటులే 

.కిక జాతి గుజ్జములకు .భ దాశశ్ఞములని "పేరుండియుండును. 

మంగోలియా గుజ్బ్జిములకు (పసిద్ధి. సుమంగలమీ మంగోలియా ఆయిన 

యెడల భ్యదాశ్వమను మాట అన్వితార్థ మగును. ఆసియా యనునది ఆశ్యవీపాప 

[భంశము. పడమటి తుర్కా గుజ్జిములకు జన్మస్థానము. సమర ఖండపు గుజ్జి 

మలు | పసిద్ధములు. బుగ్వేదమున అశ్వవాహనములు కలవు. ఈ ద్వీపమున 

“పహయవదను( డుండునని భాగచతము. 

" కేతుమాలము ; 

మెరువునకు పడమట కేతుమాలము. సమ్ముద మథనము నాడు దెవదాన 

వులకు కలిగిన కయ్య ములో చెట్టన్నియు కూలిపోగా ఇం దుడు ఈ దీపము 

నందలి రాతి మీద శకేతువుగా మాల వైచినందు వలన దీనికీ పేరు వచ్చెనట. 



కురు దిషసము : ' 
రం 

మేరువున కు త్తరమున కురు ద్వీపము. _ ఇతర మానస పుత్తు)లగు సప 

ర్షల నివాసము. ఎవరి మానస ప్య్ముతులు ? |బహ్మమానస పుత్తు9లు. ఎవరి 
పుట్టుక బహ్మ కడకు బోవునో వారి పుట్టుక అనాది యన్నమాట. వీరు సన 
త్కుమారావరజులు. వీరికి కురువులని పేరు. వీరి ేరుబట్టి యౌ ద్వీపమునకు 

కురు ద్వీపషమనియు, ఉత్తర కురు దేశము లనియ పేరు. 

ఇటులు మేరువు నలు [పక్కల గల నాలుగు ద్వీపములను పురస్క_. 

రించుకొని లోకము చతుర్దళములు గల పద్మమువలె నున్నదను కల్పన ఉద 
యించెను. ఈ విషయము గుజింది ముందు. - 
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నవవర విభాగము : 
అ 

ఈ పెన జెప్పిన చతుర్తిప విభాగము స్వాయంభువ మనువునకు వెను 

కటిది. కాన చాల పురాతనము. స్వాయంభువుని కొడుకు [ప్రియ (వతుడు. తన 

కొడుకులకు భూమిని పంచి పెట్టవలసి వచ్చెను. అపుడు అది తొమ్మిది చీలికలై 

తొమ్మిది వర్షము లాయను, “వృష్యతే సిచ్యతే, మేమై రితి వర్షః”-వానలచే( 

దడుప బడునడి గాన వర్షము. ఈ తొమ్మిది వర్షములును పంట పొలములై_ 

యుండును. 

ఆసియా పటము చూచినచో తూర్పు పడమరల పొడవగు కొండలు కనం 

బడును. ఇవి హిమాలయమును, కుయేన్లున్, ఆల్తిన్తాగ్. ఈ మూడును 

వర్ష పర్వతములు. మరియు ఉ_త్తరమున్న దక్షిణ-ఆల్ తాయి, పిమ్మట చాంగాయే. 
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పర్యతములును, అటుపిమ్మట ఉ త్రర-ఆల్ తాయ్ పర్యతములును కనబడును; 

ఈ మూడు వర్ష పర్వతముల బట్టి ఉత్తర సము1దము వజకును మణి మూడు 
వర్షములు, మిగిలిన రెండు ద్యీపములుకు మజి మూడు వర్షములుగా విభ క్తము 

~~ 

ంయా పటము చూడగా ద&ీణ సము దమునకు డ్ తరముగా (౧) 

భారత కము పిమ్మట హిమాలయము. పిమ్మట, (౨) కింపురుష వర్షము 

(టిబెట్) పిమ్మట హేమకూటము (కుయేన్లున్) పైని, (౩) హరి వర్షము. 

"అటు పైని నిషిధ పర్యుతము (ఆల్ కీన్), ఆ పైని, (౪) క్షలావృత వర్షము 

(చీనా తుర్కీ గోచీ ఎడారి). దానిపైని నీల పర్వతము (దక్షిణ-ఆల్హామ్). పైని? 

(౫ రమ్యక వర్షము. (మంగోలియా), దాసి పైని శ్వేత పర్యతము. (చాంగాయ్) 

నైన్, (౬) హిరణ్మయ. వర్షము. దాని కెగువ శృంగవత్చ్పర్వ్యతము, (ఉత్తర 

ఆళల్తాయ్య. పెని, (౭) కురువర్ష (నై బెరియా). దాని కావల సము దము. ఇలా 

ER తూర్పు పడమరల గంధమాదన మాల్య వంతములు. వాని నాను 

కొని, (౮) భ్యదాళ్యవర్షము. (౯) శేతుమాల వర్షము. 

ఈ భ|దాశ్యవర్గమున నారాయణుడు నాలుగు చెతుల తోడను, గుజ్జపు( 
చల తోడను ఉండుననియు, ఆ నారాయణుని చేతులు కాళ్ళు తల మొదలగు 

అవయవము లన్నింటను కృ త్రిక మొదలగు చుక్కలన్నియు నుండుననియ్ల 

కేతు మాలమున హరి వరాహ రూపమున నుండుననియు, కాళ్ళు మొగము 

హృదయము తోక పా ర్మగములు-వీని యందు [క్రమముగా కృ త్తికాది నక్షత 

ములు ఉండుననియు, కురు వర్షమున హారి మత్చ్యావతారమున నుండుననియు, 

ఆయన తొమ్మిది అవయవ ముల యందు చుక్క లును జనపదములును ఉండు 

ననియు, మార్కండేయ పురాణమున( గలదు. ఇటులే భారత వర్షమున హరి 

కూర్మరూపముతో నుండుననియు. ఆతని మొగము తూర్పునను, పుఛ్చము 

పడమటన్ను, పార్య్యములు దక్షిణో త్తరములుగను, ఆగ్నే యాది దిక్కులయందు 

కాళ్ళును ఉండుననియు, ఆ తాబేలు నడుమనుండి మొగము మొదలు దక్షిణముగా 

తొమ్మిదీ ఆవయకవముల నడుమ మూడు మూడు తారలు ఉండుననియు 
మార్కండేయమునం గలదు. హిరణ్యయ వర్ష మున హరి కూర్మ రూపమున 
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ఉండునని భాగవతము. (చూ. 5 స్కంధ-18 అధ్యా) ఈ రీతిగనే భాగవతమున. 
ఇంకను మార్పులు గలవు. 

దీనినింబట్టి ఆ కాలమునందు భూస్వరూప స్వభావాదులను చూచి దానిని 

భగ వదవతారాదులతో బోల్చుటయు, అచటనుండి చూచినచో నక్ష్మ్యతము లెటులు 

కనబడునో చూచి వానిని భూమ్యాకారములో గుణిచూచి గుజతులు 'పెట్టరనుట 

తెల్ట మగుచున్నది. మార్క_ండేయమే కాక భాగవతముగూడ ఈ ద్వీపము లన్నిం 

టికిని ఒక అధిదవతను వర్ణి ంచినది. ఇందు నక్ష తముల మాట లేదు. భగ 

వంతుని సూక్ష్మ రూపము నెబుంగుటయే స్థూలరూప వర్గనమున కేకై క పయో 

జనమని భాగవతము కంఠో క్రముగా( జెప్పి యటులే చేసె 

సప్త ద్విపములు : 

వాయ (బహ్మాండ పురాణాదులలో ఈ సప్రద్వీపషములకు మూలము. 
దొరకదు. భాగవతాదులలో నాలుగు దీపముల మాట లేకు. వాగికి సప 

ద్వెపముల యారంభము. వెనుకటి నవవ గ్ర విభాగము ఎంతకాలము | పచార 

ములో నుండెనే అది మారి స ప్రద్వీప విభాగ మెపు డాయెనో మిగులలోతుగా 

నాలోచింపవలయును. వేటు వేణు కాలములలో చేయబకిన దేశ విభాగములును,. 

కొతగా కనుగొనంబడిన దెశములును, వాని విభాగములును అతిస్టూలములగు 

సరిహడ్డులత్రో నయినను నిచూపించుటకు పకృత [గ్రంథ సొమ్మగి చాలదు. 

_వకృత పురాణములలో వేజుపజచి చూపుటకు వీలు లేనంతగా ద్వీపములును, 

వర్ష ములును, అనుద్వేప పములును కలగాపులగ మై పోయెను, 

మేరు గిరిమిద నివాస మసంభవము, దానికి చుట్టునుగల ఊపత్యకలు నివాస. 

యోగ్యనములు, మెరువునకు దాపునంగల దేశము మెరు దేశము. ఇది నలు పక్కల 

సండవచ్చును. మేరువునకు తూర్పున ఇలావృతము, కాలక్రమమున మేరువు పడ 

మటి భాగము కొంత ఇలావృతములో( జేరెను. చాలకాలము తరువాత ఇలావృత 

మెంతయో పెరిగెను. ఏలనగా, మేరు విలావృత వర్షమునకు నడుమ నున్నదని 

పురాణములలో కనిపించును. ఇది 40-45 ఆశాంశ్షుముల నడుమనున్న ది. 

న! 



126 వా 

ఈ నవవర్న విభాగములో ఆసియా పూర్వ పశ్చిమములందు మూడు 

"వర్ష ములు - కేతుమాలము, ఇలావృతము, భ్మ దాళ్యము. మనువుల కొడుకులు 

వీనిని పంచుకొనుటచే ఇవి రూపాంతర నామాంతరముల కాస్పదమాయెను. జ 

వభాగములకు మరల ద్వీపసంఖ్య వచ్చెను. కేతుమాలము కూడ విభక్త 

మాయెను. ఆ విభాగములకును మరల ద్వీప సంజ్ఞ చ్చెను. ఇపుడు. ప్రచుచి 

షట్కము తక్క పృథివియంతయు జంబూద్వీపముం అదియు తక్కు_ంగల 

-ఆలుదివులును గలిసి స ప్రద్యపము లాయెను. థాగవతములో ఈ యేదు పు 

లును ఏడేడు చొప్పున 49 దీవులయినటు లున్నది. పడ్మ పురాణము చతుర్ది-ప 

విభాగము చెప్పెను. మజియు సుదర్శనాది దీంపములను చెప్పెను. 

జంబూద్యీపమున౭దలి పురాణ నామ ధెయములతో ' నిప్పటి నామములు 

కొన్ని కలియును ఆ కలియుట మ్మాతమే |పమాణముగ స్వీకరించుచో స్థల 

శ లాదికమును నిర్ధారింపవచ్చును. మిగిలిన ఆలు దీవులలో ఈ నులువళూడ 

దొరకదు. 
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. పౌరాణికులు స్వాయం భువ మనువున కేడుగురు కొడుకులనియు, 
వారిలో ఒక్కొ_క్క-డి కేడుగురు కొడుకులనియు, వారి ఆందజకును ఒక్కొక్క 

దపమనియు( జెప్పిరి. ఒక్కొక్క ధ్యిపమున నేడేసి కొండలను, ఏడేసి టేటు 

లను సరిపుచ్చిరి. ' ఒక్కొక్క. ద్యీపమును తొమ్మిదేసి వర్షములుగా విభజించి 

నటు లెచటను లేదు గాని భాగవత మీ యేడు దీవులను ఏడేసి వర్షములుగా విభ 

జించెను. ఆ ద్వీపము లివి :-జంబ్లూ ప్టక్ష (గోమేద) శాల్మల కుశ [కొంచ శాక 

'పుష్క_రములు, మత్స్య పురాణమున నామ్మకమ మ్మాతము భిన్నము. 

వాయు విష్ణు (బహ్మాండముల మతమున ఈ ఏడు ద్వెపములలో + ఆజీట 

ఏడేసి పర్వతములును ఏడేసి నదులును గలవు. వీనిలో ఐదు దిపులండు 

ఆర్యక, కురర, విదిశ్య, భావి నామములతో [(జాహ్మణ, కృతియ, వైశ్య 

"భూ దులు కలరు. ఆగ్యక-ఆర్య, క్షతియ-కురర, విదిశ్య-వైశ్య న్థామములందు 

గల పోలిక గమనించునది. ఈ ఎవులం దన్నిటను ధర్మమున్నది. ఏదోఒక పేరితో 

ఈశ్వరారాధన మున్నది. కొందు సూర్యుని, కొంచలు చర్మదుని, కొందణు 

చాయువును, కొందటజు దుదుని, కొంచయుి బ్రహ్మను ఆరాధింతురు. ఈ దివు 

అన్నిటి యందును కాలము స్వాయం భువతేతా సమము. ఈ (త్రేతలో నెవరికిని 

.వాద వివాదము లుండవు. ఇవన్నియు భోగభూములు. అనగా భరత వర్షము 

వంటి కర్మదూములు కావు. 

"పక్ష ద్వీపము : 
tap) _ 

ఇడి లవణోదకమును పరివేష్టించి యున్నది. -విష్ణు మతమున లవణే 

-కూూదములను. పరివేష్టించి యున్నది. ఇది జంబూప్విపమునకు రెట్ట. పక్షము 

అనగా జువ్వి చెట్టు, లేక కలజువ్వి చెట్టు. కలజువి్వికి గర్దభాండము సంస్కృ 

తము. దీని మొదలు గాడిదవలె నుండును గాన దీనికి గర్భభాండమని "పేరని 
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అమర వ్యాఖ్యాతలు. ఈ ద్వీపాకారము కలజువ్వి కాయలవలె నుండునని 

అధునాతనులు [వాసిరి.] 

మత్స్య పురాణము దీనికి *గోమేది మని మజియొక పేరు పెట్టను. 
"వాయువు శాకమునకు( జె ఎన ఖగోళ సంబంధము మత్స్యమున ప్రక్షమునకు 

సంబంధించు ను. 

శాల్మల ద్వీపము : 

ఇది సురోదయమను సము[దమును పరివేష్షించియున్న ధి. మత్స్య 

మతమున దధిసము దమును పరివేషి షంచియున్నది. ఈ ద్వీపముననే గరుత్మ 

జ్ఞననము. ఇందు వానలు లేవ. అప్రేని దుర్భిక్షమును లేదు. ఇచటి. 

చాతుర్యర్ణ కము కపి లారుణపీత కృష్టము.? 

కుశ ద్వీపము : 

ఇది సురాఘృత సమ్ముదముల నంటియున్నది. ఘృత క్షీరోదముల 
నంటియున్న దని మత్స్యమృతము. ఇది శాల్మలము కంటె ద్విగుణమని పూర్య 

మతము. భాకముకం'టి ద్విగుణమని పరమతము, 

ళ్ళి 

ఇచట్ట దై కేయులు, దానవులు, యక్షులు, కిన్నరులు, గంధర్వులు: దేవత 

లును, వారితోపాటు మానవులు గలరు 

ఇందు హరె పర్యతమను మారు పేరు మహాపర్వతము అగ్ని పర్వతము. 

ఇందలి [చోణ పర్వతము మ్వుల (6 బొడవు. దానిమీద విశల్యకరణియు, మృత 

1 తెలుగువారు కేవమున నువయోగించు గాడిద గుర్డునకును, దీనికిని _ ప్లకు ద్వీవ 
మునకు గాదులెండు, మణి కలజువ్వికి ఏమి సందింధమో' విచారించునది. ఇద్ టర్కీ, 
ఇరాక్ ల నడుమ, లేక ఇరాకే అని (శ్రీ జె, సి, రే మతము, క 

2) శాల్మల ద్వీవము 91 Minor. దధి పముద్రము 81201. 564. సురా సము 
ద్రమ గింం్ర88౧ 562. ఒకానొక కాలమున ఆసీరియా ఆసురదేశము, పుష్కర ద్వీవము 
నందలి ధాతకీ మహావీర ఖండములు అసీరియా బావిలోనియాలు, అసురజాతిలో దాటిన తేండొ 
కరు శాల్మలేశ్వరుండు. అఆకండు క్రీ. వెమక పదమూడవ శతాన్చివాడు. ఆ శాల్మలేశ్వరునిచే ఈ 
(ప్రదేశమునకు శాల్మల న్వీషమని "పేరు వచ్చినచో, ఈ స వ్లద్విప విభాగము భారత సంగ్రామము 
నకు వెనుకనవి చెప్పవలయును. ఎంత వెనుక ? ఆ కాలము స్వాయంభువశ్రేక. స్వాయం 
భువుని మునిమసమడు భరతుడు. కావున భరత పర్షోత్స త్తివెనుక. పురాణములలో మన్వంత 
రముల లెక్క_గలదు, పలయువారు అచ్చట జూచునదె.ఆల్ జె. ని. రే మహాశయులు. . 
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సంజీవనియు( గలవు. నడుమ కుశ సంబ ముండుట(జేసి దీనికి కుశదీీపమని 

సేరు.? 

Le 
[క అ చ దీ య అం 0 

ఇది ఘృతోదక సము దమును పరివేష్టించి చియున్నది. దధిఘృత సాగర 

పరివేష్టితమని మత్స్య మతము. 4 

ఈ దీపపు జనాభాలో తెల్చని వారెక్కువ. ఈ ద్వ్యిపమునందు ఉష్ణ 

మనియు, పీవరమనియు రెండు దెశములు కలవు.” 

శార్ర ద్వి పము: 

ఇది లవణొోదధిని చుట్టియున్నది. మతియు దధి మండ సము దము 

చేతను పరివెష్టితము. 

మత్స్యమత మున వీనికి తూరుపున ఇండలి ఏడు కుల పర్వతములలో 

నొకటి యగు మేరువు. దక్షిణమున క్షీరోదము - పడమట (కౌంచము. 

మేరువు తూర్పుకొన "పేరు ఉదయాచలము. పడమటి కొన సేరు అసా 

చలము. దీనికి మరియొక పెరు సోమకము. వాయు పురాణమున మేరువునకు 

పడమటనున్న ఒక _పత్యంతి ప పరంతము పెరు ఉడయాచలమని కలదు. 
oJ 

8) Caspian Seaక దకిణమునగల Ellweg Mts. మహిష పర్వతము 

కావచ్చును. ఏలన, నిందొక నిప్పుకొండ యున్నది. 0౭58018౧ 568 కీ ఘృతోదక సము 

దమః, |ఉ| 562 కీరోదము. కీరోదమునుండి ఘృతోదము వజికును, అనగా 0౭8014౧ 

Sea నుండి |||! 562 వరకు కుశర్విపము, కౌస్పిసియన్ సీ-కి దక్షిణ పూర్వదిక్కున 

కుళలును, వానింటోలు గడ్డియు నేడును ఎక్కువగా. 'పెరుంగును. భారత పశ్చిమోత్తరమున 

కుశాన్ లేక కుషాన్ రాజ్యము కలదు. ఆది ఇదియే కావచ్చునని శ్రీ జె. సి, రే, 

శ) ఇది కాస్పియన్ సీ-కీని, బ్లాక్ సీ కిని నడుమ నున్నది, కావున అర్మీనియా. 

ఇందలి |క్రొంచపర్యతము Cancasus Mts. దీనికి ఉత్తరమున రషియా. దీని యింగితము 

పురాణము నందెచటిను గనబడదు, దీని యాకృతి కొంగను బోలునేమో యని శ్రీ జె, సి రే, 
ఈ మాటయేమో కొని కౌన్సియన్ సీలో కొంగ ముక్కున్నది. 

ర “ఉప్పస్యోప్తః స్మృతో దేశః పీవరస్యాపి పీవరః” (వాయు $8-22) 

9 
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ఉదయావలమన మేఘము. లుదయించును గాని కుదియవు. అవి అసా 

చలము మీది కెగసి యట వర్షి ంచును. 

ఈ దీవిలో సోమకగిరి మీద హిరణ్యాక్ష వధ జరిగెను, గరుత్కంతు( 

డమృతము నాహరించిన దిచట. ఇటులే ఈ ఏయేడు దివులలొ ను ఏదో యొక 

కురాణగాథ జరిగినటులు కనబడును. 

ఇచట జను లీ ఉదయాసాచలముల మీడుగా సూర్యుని ఉద యా సమయ 

ముల జూచుచుందురు.ీ 

ఈ శాక దేశమలకు రాజు లెడు, రెడ్డి లేడు, ఇచట నాలుగు వర్ణము 

లున+ వి, నల్హ నివారు నడుమ నునా న్నారు. 
దరు 

(పియ్య వతున్సి కొడోకు మేధాతిథి రాజు కాడా? ఆతడు తన యేడుగురు 

కొడుకులకును ఈ శాకము నేడు ముక్కలుగా కోసి యిచ్చెనని పురాణములలో 

గలగే-యని యడుగుచో నిక్క మే. కాని “ఈ అయిదు డదెవులంయను రాజు 

లేడు” అని ఉమ్మడిగా ఒక కమాట ఆ పురాణములందే కలదు. కావున “అచట 

[పజకు రాజ బాధ లేదు' అని గహించుచో స-వాక్య విరోధ ముండదు. 
టె! 

6) ఈ ఉదయాస్తాచలముల మీదుగా సూర్యోరయా సమయములను జూచుటకు 

ఈ కొండలలో ఉదయాచలము తూర్పు దక్షిణములుగను, ఆస్తాచలము వళ్చిమ దకీణముగను 

ఆయకమయి యుండవలయునని “శ్రీ జె. ని. రే. వీరిది మత్యమతము. (వెనుకటి వ్యాసమున 
మూడవ పటము చూచువడి) “ఉభయ శ్రావగాఢౌచ లవణక్షీరసాగరౌ” అను మక్చ్యపురాణ 

ముకమునకుమ, మతీయు స్తక్షము మొదలగు అయిడు దీవులందును వర్ష పర్వతము లడ్డనీం 

నెచవమాలు వముద్రమువజకు వ్యాపించియుండవలె' నను శ్రాధరులకును ఈ మతము విరుద్దము. 

శస్తమది పంచర్వీ పేమ వర్గాచ్రయ స్తిర్మగేభాకారా ఆధయకో బి స్సృశ (* ) ఇతి గమ్యతే 

ఆన్యధా సప్తలి స్పప్తవర్ష విభాగాఒసంఛవాత్. వైష్టవే వర్షాణాం పూర్వాద్మిక మేణో శ్తేశ్చ 

భాగ _ 5-20] ఇల్లి విరోధమున్నను ఆది సామాన్యాకారమనియు, ఇది విశేషాకారమనియు 

ఆ*కౌనవచ్చును, వర్వకముల మీవ.గా చూతురను బలము దీవి కున్నది. 
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సూర్యుడు ' శవణమునందు ఊత్తరమున కభిముఖుండై నపుడు ఆజవదగు 

కాకద్యపము ఉ తరాంతమున ఉదయించుచు( బయి కేగును.? (చూ. మూడవ 

చితము) ఇది శాకవృక్ష బహుళశములీ 

పుష్కర ద్వీపము : 

ఇది శ్నీరసాగరమును వలగొన్నది. స్వాదూదధిని చుట్టు వాజీ యున్న 

చని మత్స్యము. 

దీన ధాతక్రి యనియు, మహాఏర(త) మనియు, రెండు ఖండములు కలవు. 

శానక- ఎక-థాతకి_.కుముద ఖండములని మత్స్యము. 

ఇచట వర్ణ పస క్రియే లదు. సన్యాన్భతములు చవ. 

కాల దంల అష వ్ న్ శ je t 
7) శాక ద్విపస్య షష్టస్య ఉత్తరాంత్ దిత శరన్ ' (వ యమ్ 50.114) 

$) శక శాక పదము లొకటి. కాక ద్వీపమునుండి భరతవర్షముసకు వచ్చిన (బ్రాహ్మణులు 

"నేడు కనబడుచున్నారు. వారు శాకద్వీసి (బాహ్మణులమని చెప్పుకొందురు. వీరు సూర్యోపా 

సకులు, శాకద్వీపమున సూర్యారాధనము కలదుగదా | ఇటనుండి వలసవచ్చిన క్షత్రియులు 

- భరతవర్షమున శక్రభూపతులు. ఇందు ఉదయాచల పార్శ్వము శుష్క_ము. ఇచట చలియు, 

ఎండయు, మిక్కుటము. పడమటి భాగమున సంవక్పరమునకు పదిపం్యడైం డంగుకముఎ 

వానలు, కొలదిగా కృషి జరుగును. ఇది తొల్లి శాకవృకు బహుళమయినను నేడు దేవదారు 

వన బహుళము. ఇందలి లవణసాగరము నేటి [. 8416౧86౧ కీరసాగరము Aral 588 

పారసీకమున సీర్దరియా. సీర్ = కీర దరియా == సాగరము. సీ5్ అనగా నదియనియు నొక 

అర్థము. 43! 568 లేక కీరోదము (క్రమక్రమముగా పూడుకొనుచు వచ్చుచున్నది. లేక 

L Balkhash పొడవు 800 మైళ్ళు వెడల్పు 50 మైళ్లు అని శ్రీయుతులు డె.సి.రే. వాయు 

మకమున ఇది యంశయు దూరును. మక్చ్యమకము వీరిది. 

0) ఈ రెండును సిరియా, మెసపిటోమియాలు (వీరు అసీరియా దావిలోనియాలని 

వేజొకచో వ్రాసిరి. ఇవి, సిరియా, ఇరాకులకు చెందినవే కాన విరోధములేదు) మత్స్యము 

చెప్పిన స్వాదూదధి శెగ్రిస్ యూ్రిటిస్ నదులు. పుష్కరద్వీపమును అనగా మెసపటోమి 

యాను ఒకానౌకప్పు డార్యు చేఎరి. అవటి బూగర్వమున దొరికిన మిత్ర వరుణ నాసత్యాది 

విషయాలే నిదర్శనమని శ్రీ శె. సి. రే. 



"కతువూలము : 

ఇది జంబూద్య్వపమునకు పశ్చిమో _త్రరముగను, ఘృత సాగరమునకు 

చ క&్షణముగను!? ఉన్నది. స్పప్రద్విప విభాగమయిన పిదప ఇది శేతుమాల. 

శేషము అని నవ్వులు. 

విరోధము: 

పురాణములలో పరస్పర విరోధము బహుళము. వాయు మత్స్య 

పురాణములు భిన్న L పదేశములందు ఏ (పవచింపబడినను ఇంచు మీంచు సమకాలిక 

ములు. వీనిలోనే ఇట్లే విరోధము లెల పొసగవలయును ? దప _పసంగ మున 

వాయ్యాదులు స్త్రక్షము నారంభించి పుష్క_రాంతముగా( జెప్పెను. మత్స్యము 

కాకము నారంభించి కుశ [కౌంచ శాల్మల ప్లక్ష పుష్కరములను జెప్పెను. 

కందు 'అన్యమతము నా[శయించి చె చెప్పుచున్నా'నని కలదు. పరిశోధకు లెవరో 

భారతము నవలంబించి చెప్పి చీన దూర్చెనట్లు అనుమానించుటకు వీలు కలడు. 

మహాభారతమునందును ఇటురే కలదు" "భూగోళమునందును వ్యాకరణము 

నందువలె గ ఉత్తరా తరమే [ప్రమాణము, కావున కొందు అవ్యవహిత పూర్వ 

మగు ఈ విభాగమునే గహించిక కాని డీనిక్రిగల జ్యోరికరోధముసు. గమ 

నింపలేదు. ఈ విషయము ముందు ముందు చూతము. 

స్వరూపము : 

ఈ ద్వీపము లన్ని య మండలాకారములు, వీని చుట్టును మ మండలాకారము 

గనే సము దములు. స్తక్షము మొదలుగా పుష్కరము వ వజ ఆకును ఒకదానికంటె 

మజియొకటి పరము. పుష్కరము పై చునున్న బంగార మువంటి ద్విగుణమైన నేల 

నంటియున్న క్షీరస ముదము నకు (గాని; “స్వాదూడక సము దమునకుం గాని 

ఆవల లోకాలోకము.'* అచట సూర్య చండ నక్షతాది గతి నిరుద్ధము, 

10) ఇది పారసీకాంకర్గతమని (శ్రీ జె. సీ. రే. ప్లకము పారసీకమని కొందజ అభి 
(ప్రాయము. 

11) “స్వాదూదకస్య పరతో లోకాలోకాజలో మహన్” అని పద్మము. విష్ట్వాదులును- 
ఇచట స్వాదూదక సముద్రమును చెప్పెను i 
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ఈ రీతిగా ఈ దీంపము లుండవలయుచో | పక 

వలె నుండవలయును. 

॥ పటములోని చి తము 
Sa _ 

_పకృత భూగోళమునకును ఈ ద్విప విన్యాసమునకును చెప్పినంత 

హోలిక లెదు. కావున నీ యేడు ద్భిపములును శరీరమునకు సంబంధించిన 

షట్సకములనియు పుష్కరము సవ్మసారమనియహి కొందజు చెప్పి ఆ 
చ| కములకు( గల మనువులను వీజములను, వర్ణములను అగింతురు. మజియొక 

[| వ- విష్ణు పురాణము రెండవ అంశము మొదటి అధ్యాయము చివర - “శత 

వరాహ కల్పనమునందు మన్యంతరాధిపతియగు స్యాయంభువుని సృష్ట యిది”! 

అని చెప్పి, రెండవ ఆధ్యాయమున మరల ఆ వ్లక్షాడులనే అందుకొని వేలురీతిగా 

12) “ఏష స్వాయం భువ స్పర్షో యే నేదం పూరితం జగత్ 

వారాహేతు మునే కల్చే పూర్వం మన్వంతరాధిపః” (విహ్హా. 2-1 



వర్తి ంచెను. మొదటి ఆధ్యాయమున ద్యిపము "పేరు మా తమే కలదు. రెండవ 

ఆధ్యాయమున కొండలయు, సము దములయు వర్ణనము కలదు. ఈ ద్వీపము 

లను ఈ రీతిగా రెండు తూరులు వేరు వేరుగా వర్ణించిన ఉద్దెళ మేమి? ఈ 

డీవృలేమి? ఈ సము దము కమి? ఈ సురాసము; [ద మేమి J ఈ కీర మేమి? 

పురాణము లీ రహస్యము నెచటను వెల్టి డించరెదు. 
oi 

ద్వప పము లన్ని డో నడుమ జంబూచ్విపము, దాని నడుమ మేరువు-అనగా 

నాభి, మను మ్యునిలో నిది మెరుదండము. జంబువు లక్షయోజనములు. దాని. 

చుట్టును సమ్ము దము లక్షయోజనములు,. ఇటు లెక దానికంపె మజియొకటి 

ద్విగుణముగా ద్విపములును, ఘృతాది సము దములు నున్న వి, 

ఇపుడు మనమున్న భూమి జంబూద్వెపము. ఈచ్వెపములు ఈ జంబువు 

నకు పైన ఒకదానిపై నింకొకటి మన కంటికి గానరాక సూ క్ష్మముగను, ,సూక్మ 

తరముగను, సూక్ష్యతమముగను ఉన్న వి, వీని చుట్టును గల శీర ఘృత 

ఇవ్యాది సమ్ముదము లన్నియు నీహారముల గుంపులు. (Nebulae) 

మూల వీజ భెదముచే మనువు లిరుదెజంగులు. మూలమను వగు స్వయం. 

భువు స ప విధమగు పరిణామమును తన హయాములో నెరపెను. పలయము. 

వచ్చెను. స్వారోచిష డీ యేడు దివులయు వితనమును దాచెను. పిదప 

నతడు బీజ మనువగు ఉ త్రమున కిచ్చెను. ఆతడు తన పని తీలుడు ఈ 

గుజుములను వీజమనువగు తామసున కిచ్చెను, అతండు రై వతున కిచ్చెను. 

చాతృషమనువుతో అడి సమా ప్ర మాయెను. ఇప్పుడు వై వసంతుడు. 

విష్ణుపురాణము మొదటి అధ్యాయము చెప్పు ప్పశాది ద్విప విషయము 
శ 
లో యంభువమను సంబద్ధము. రండవ అధ్యాయము నందలిది వై వస్యతమను 

సంబద్ధము, ఈ వైవస్వత మన్వంతరమున స్టూలరూపమ కాని సూక్ష్మరూపము 

లేదు. ఈ స్థూల పృథివి మీదనే ఈ యేడు దీవులును. 

అగుదో అవి యేవి? 

న్నీ 

ప్పక్ష, శాల్మల, కుక, | కౌంచములు వనుక? జెప్పినటులు పలయము. 

వాతబడను. ఆటులగుచో కాక పుష్కరము లేవి? అవి ఇకముందు తల. 

యెత్తును. ఆవి ఈ (కింది పటమువలె నుండును 



185 

మానవజాతి మూలమును వృద్ధి చేయుటయే యో దీపముల పని. దాని 

సమ్మగ పరిణామముతో ఈ పుడమి పని సరి అని మణికొందలు చెప్పుచున్నారు. 

“ఉన్నదానిని ఉజాడు చేయక దానికి గతి చూడవలయు'నని దాని ఆర్థము- 

పురాణములు, ఒక భూమండలమును, దొనిపెని జలమండలమును, దానిపెని 

దానికి రెట్టి భూమండలమును, మరల రెట్ట జలమండలమును, ఇటు లీ యేడు 

మండలము లున్నవి; ఆ భూమండలములందు ఏడేసి కొండలును, నదులను 

జెప్పెను. ఇది సామాన్య విది వంటిది. ఇటులు చెప్పిన సమనంతరముననే 
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“ద్వీప మనగా రెండువై పుల(గాని, లేక అన్ని వై పులంగాని నీటిచే( జుట్టబడి 

నది పే అని చెప్పెను. 

దినిని బట్టి డపమనగా నలుతటులను నీటిచే: జుట్టబడవలసిన గుం డప్పు 

సున్న అను నియమము డురలమయిపోయినది. మండలమనగా (పదెశము కాని 

గుండమగు భూమియే అని నిష్క్లర్ష కాదు. ఆఫ్య్వకి చెప్పిన ద్వాదళ రాజ 

మండలములు భూ) పదెశములే కాని కంపానుతో చుటిన గుం డని సున్న లుకావు. 

“ఉదకముల కాధానములు కావున. ఉదధు"లని పురాణము నిర్వచించు 

చున్నది. “కాచినచో పొంగినటులు పొంగును కావున సమ్ముదము"లని నిర్వ 

చనము.*ే ఇటుల పురాణములు సము; దమునకు వ్యుత్పత్తి చెప్పుటయ కాక 

పర్యములందు సమ్ముదములు 510 అంగుళముల యెత్తు హెడుచును అని 

చెప్పెను. అనగా సమ్ముదపు మట్టమునుండి (నదులలో) పొడుచు పోటు 510 

అంగుళముల యెతువజకు వ్యాపించునని దప్పి కర్ణము. ఎంత సూక్ష్మముగా 

కురాణములు పరిశీలించి చెప్పెనో పరికించునడి.!్ ఇది సత్యమగునో కావో 

విజ్ఞులు విమర్శించునది. 

18) “ద్విగరాపత్వాత్ స్మృతా ద్వీపా స్పర్వత శ్చోదకావృతాః” (వాయు. 49.185 
) 

14) “ఉదక స్యాధానం యస్మా తస్మా దుదధి రుచ్యతే” (వాయు. 48-181) 

“ఉద్భిదా స్యూదకాని స్యుర్లిరి హృస్రవకణాని చి (మ. 12325) 

15) “ఆపాం చైవ సము(దేకాళ్ సముదదా ఇతి సంజ్ఞితాః'” (వా. 49-124) 

శదళో త్తరాణి పంచై వ అంగుశీనాం శతాని తు, 

ఆపాం వృద్దిః కయో దృషః సముద్రాజాం చ పర్వసు”” : (వా, 49-181) 

16) ఈ శ్రోకమునకు వెన్నెలకంటి సూరన భిన్నముగా వ్రాసెను. 

“అబ్బు లేడును చంద్రోదయా స్తకలిత _ వేళలందున కాగిన పాల(బోలె 
మీట్ 'వేయింటిమీద నేనూరు వేళ్ళ - పొడవు పోటును నాటునై పొలుపు మిగులు” 

(విష్ణు పురా. 8-86) 

చై శ్లోకము వాయు విష్ణు బ్రహ్మాండ మత్స్య పురాణములందు సమము. 
“దశో త్తరాణి పంచాశత్” ఆని మత్స్యము. 
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మణియు “పర్యములు లేనివి గిరులు, పర్వములు కలవి పర్వతములు. 

కాబటి ప్రక్షమందలి గోమేదము పర్వతము అని పురాణము ఉదాహరణ బార 

'కముగా పర్యతమునకు నిరు_ి చెప్పినది. కావున ఇది యంతయు భూవినా స్ 

వర్ణనమే ఆని యనుకొని వీనికి నేటికినిగల సార్భృశ్యమును కని పెట్టుటకు (ప పయ 

త్నము చేయట నేలవిడిచి సాము చేయట కాదు. కావున మనము మనకు చేత 

నయినంత సాము సీ నేలమీదనే చేసి చూతము. 

ఇది కొన్ని వేల యేండ్ల కిందటి భూగోళము. అది యెన్ని మార్పు 

బొందెనో ఎవరెరుగుదురు ? సరస్యతీ నది పూడిపోయెను. తరిమ్ భూగర్భము 

నకు పోయెను. తొలి సము[దమున్న చోటున! గదా నేటి హిమాలయము. 
సహారా ఒకపుడు సముదము ! మొన్న భూకంపమున వీహారులో ఒక నది 

యేమాయెనో తెలియనిది కాదు. నేడు మన కనుల యెదుట హిందూ స్థాన ముమీద 

పాకిస్థాన్ ఆదిష్టమయినది. “పురా యత (వ్ర హోత. అట్టి తతి నాటి “ద్వీపములు 

'బద్దించినటులు కనబడకపోయినంత మా తమున నిది యంతయు కల్పయని అంగ్ 

'కరించుటకు _పతికూల సాక్ష్యమును కొంత కలదు. 

పురాణము లందలి సముద వాచకములు నది [హద సమ్ముద వాచక 

ములు. ఆసియా నడుమ పడమటి సగమున నేడు నాలుగు పెద్ద హదములు 

కలవు. చిన్నవియు రెండు కాబోలును ఉన్నవి. సీర్ దరియా వంటి నదులు 

ఐదారు కలవు. ఇరాన్ ఇరాకుల కంటి “పర్షియన్ గల్స్' కలవు. టర్కీ 

చుట్టు “మిడిట రేనియన్ సీ' కలదు. వీనిని బట్టి ఆ దీపములను, ఆ సమ్ముద 

ములను ఏల పోల్చరాదు * 

సరియ. ఈ క్షీరోదమునందును, ఘృతోదమునందును పాలు శేతు 
లున్న వా? లేవు; తిన్నంత ఉప్పే కలదు. అగుచో- ఇవి వాస్రవము లెటు 

లగును? ఈ కవిత్యమున కర్ణము చెప్పవలసినంత దార్నిద్యము మన కబ్చినది. 
ఐనను [పయత్నింతము. కొల్లేటిలో సమయ భెదములచే మంచినీరును ఉప్ప 

నీరును ఉండును... దీనికి వీఆనియు, హరిదమనియు, సమ్ముదమనియును వ్యవ 
హారము చూచుచున్నాము. ఇక చిలక సము[దములో చిలక లేదు. హుసేన్ 
సాగర్లో అంతయు మంచినీరే. ఇది అసలు సాగరమనుశో కదా! సలాది 



గంయాగామలకే గలిగిన రంగు, రుచి, నురుగు మొదలగు నెన్నిటినో బట్టి 

ంచిన ఫలముగా వీని కీ పేరులు కలిగెను. వృష, బాహుళ్యమున., 

- ఎవ్షల కా వృక్ష చిహు ముగా సంకేతమని పురాణమె చెప్పెను. 

కకడ భూభాగముకన్న జలభాగము లక్క కద్దినచో విపరితమ- గా 

నుండవలయును గదా. అటి దిపుడు ఇసుముంతయు గనబడ దేమి? 

ఇడి జలభాగము చాలవట్టు నశించియుండును.  అందులకు(గల మా గ్ 

సావుము కొంత వెనుక నుదాహరించితిని. అదియు(గాక సరిగా రెట్టి అని 

ఇష_రకేడు. “అచటి భూమి కనుగుణముగా సము దము కలొదని పురాణ 

= నడుమ నడుమ మనలను హెచ్చరించుట కనబడును, 

ఇచట కొండలును, నదులును ఏడేడేనా ? [పియ్యవతుని కొడుకు లెడు. 

గుశనా ? వారిలో మరల నొక్కాక్కనికి ఏడుగు ఏడుగురేనా ౪? తెలుగువారికి 

ఈ వడు సంఖ్య అమంగళమనె భమ. కానీ _పాచీనుల క్రీ “స_పి మంగళము. 

ఉతర కషవలలో ఆడి మనుష్యులు, లేక బుషు లేడుగురు. ఆకాశమున 

ప తడునురు. లోకము కడు. ఇటులీ సప సంఖ్యాక ములయిన వానిని 

వరిగి చంచుచు( చోయిన ఊడల కొన్ని టావులు పట్టును. వాయు పురాణ 

“పె దుమ అని శంకించి “ఏడే ఉండవలెనని చెప్పి కారణము చెప్పబోయి. 
“దావరణములను చెప్పెను. కావున దానిని [పావీన వాజ్మయ మెజిగిన పాఠ 

తెండలును, నదులుకు పకృతి సిద్ధమగు ఎల లు, దాన(జేసి ఆ కాలము. 
వారు వాన సెల్ఫి లుగా నుపయోగించుకొనిరనుకొనుట సుగమము. ఈ విషయము 
మె న్న సీ నడుమ ఫ్రీ డా॥ అంజడ్కర్, బౌండరీ కమీషన్ గురించి చెప్పిన 
మాటలు పాఠకులకు గుజుతుకు రాగలవని తలతును. కొన్ని వేల యేండ 
[క్రింద య్యూఫిటిస్ తీరమునందలి బాబిలిన్ కే దముగాగల బాబిలోనియా. 
యను మ ఎరమనందలి నినెవే 'కేందముగా( గల అసీరియా సామాజ 
సును పచ్చని పై భమ స్వర్గములని విఖ్యాతములు. అచటనే కదా" 
మిత వరుణ వాసత్యాది విషయ సం్మగహము భూగర్భములో కానిపించినది !. 
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ఇది పుష్కర ద్యపమని తోచుట కే పురాణ పాఠకకునకు నిసుమంతయు య ప క. 

[పయత్న మక్కరలదు. కావున లోభనీయమయిన యూ పుషఒర ల్ 

ఊక చ్ 

నందును, శాకద్విపమునందును సూర్య నక్షత సంచారమను సుసూక్ష్మముగా' 

పరిశీలించి ఆ పురాణము లేమి చెప్పెనో చూతము, 

“రవి దక్షిణము నుండి మరలి విషవమునందుండు నప్పుడు హైలపుంత 

ఊఉ తరాంతమున నుదయించును.!” పుష_రము నడుమనుండి రవి యేసు ఈ 

9౦0 దవ భాగ. అది రవి కొక ముహూ ర్ర గతి." 

“వైశ్యానర పథమునకు వెలుపల నున్నపుడు రవి మొదద వెలుంగు 

పుష్కరముగుండ _పవర్తించును.'" 

“లవి ఉ తరాయణమున ఆఅవ దివియగు శాకచ్వెపపు ఊఉ త్తరాంతమున 

: శఇవణమునం దుదయించును.' * 

మత్స్యము నందును పుష్కర మేడవ డివి. మిగిలిన వాన్ యెడలనే 

భెదము. కావున మత్స్యముగూడ ముప్పది భాగలు చెప్పెను. 

భాగవత మీ పుష్కురమును క్షీరోదమునకు పరముగను, సౌ-దూదకముచె 

బహిరామృతముగను జెప్పి మేరువును వలగొను రవి యిచటి మానసో తరమను 

కులగిరి మెటి ఉ త్తర దక్షిణాయనముల నేర్పజచును అసి (5-20) చెప్పెను. 
లు 

విని నన్నిటిని బటి ఈ దిగువ సంగతులు తేలుచున్నవి. 
౬ 

17) “దక్షిణా ద్వినివృత్తా సౌ విషు వస్టో యదా రవిః, 

కీరోదస్య సముద్రస్య ఉత్తరాంతోదిత శ్చరన్ (వాయు, 50-125) 

18) “ఏవం పృష్కురమధ్యేన యదా సర్పతి భాస్కరః 

త్రశాంకకంతు మేదిన్యా ముహూ 'రేనైవ గచ్చతి” (వాయు. 50-110) 

వా, వి. మ. లలో ఈ శ్లోకమే అక్షరభేదముతో ఏకార్థముగా నున్నది. చూ. విష్ణుం 

8_8_28, 29. మత్స్యం 1214-40-48. 

19) “లోక సంతానతో హ్యేష వైశ్వానర వఠా దృహిః 

వ్యష్టి ర్యావత్రభా ఫౌరీ పుష్కరాత్ సంప్రవర్హతే” (మ. 124-81) 

20) “| శవణే చో _త్తరాం కాష్
టాం చిత్రభాను ర్యదా భవేత్ 

శాకద్వీవస్య షష్టస్య ఉత్తరాంతోదిత శృరన్ ” (వాయు, 47-127) 
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1 ల్ మై . రవి పాలపుంత ఉ తరాంతమున నుదయించును. అపుడు విషవము. 

(oD - ఆజవదగు శాకష్యపమనండు. (శ్రవణమున రవి యుండగా ఉ త్రరాయ 
కారంభ ము, 

లె. రవి పుష్కర వంపమున మంటె నడుమ నుండగో ముష్పదవ నక్ష తాం 
ఆ 

ము. ఆడి రవికి సాహూ రిక గతి, దీని కీ దిగువ చేదూకము--- 
తాలాలు 

వి 

ముప్పది ఐదవ న. అషాంళకలో నున్నదని దానం గలదు. గర్గ వ్యాఖ్యలో ఒక 

విశేషమున్నది. దెనికి ఉత్తరపు దెస 618 వ్యకగతి ఈ ధనిష్ట. 
1872 సంవత్సరము 22 డిసెంబరు ? పాంతమున సూర్యునకు గంటయునత 

ముందుగా ఉదయించి ఒక అరగంట సేపయినను కానిపించుచుండియుండవల 

వేదాంగ జ్యోతిషకాలమున ధనిష్ట ఉ కరాయణారంభకము. ధనిష 

(కె. వె. 
క్యా 

లో 

ర్ 

యును. [కీ వె. 401లో శ్రవణము గుణించి ఒక విశేషము. విశాామి తుడు 
(ca) 

లోగడనున్న నక్ష[తారంభమును విధ్యంసముచేసి మహా! గహమున . శవణముతో యం 

నక] తారంభమును జేసెనని భారత రామాయణములలో నొక కథ కలదు. 

“ఒకానొక మహారాజనభలో (మహో పద్మనందుడు కావచ్చును.) విశ్వా 
మీ తుడను మహా జ్యాతిషికు( డొకండు కన్నారంజూచియు, చూపించియు 

(కాంతివృ త [పథమ బిందువు శవణము కాని, ధనిష్ట కాదని నిరూపించుట ఈ 
పయి గాథలోని చరి తాళము. (చూ. The first of Aswini). 



ఆర్షవిజ్ఞానము AR 

విర్వ అజాంశ మున నున్న రవి పొడపునకు కొంచెము ముందుగా 

ఆపుడు (శ్రవణము కనబడి యుండవలెను. 

పాతాళను: 

వక్షిణ మహో దధిలో నున్న దీవులకు పాతాళ మని పేరు. థియాల 

౩కి 

మనియు, ఇంక మనుష్యులకు అక్కడి వారే నాయకు లనియు. ఆటంబాంబు 

క ముండే, ముప్పదెండ్ర (కింద [వాసిరి, అతి యటుండె. ఈ పాతాళమునం 

వరాహ, బర్హినములు, వీనిలో వర్ష ములును గలవు. ఇవి స్థుచ్చుల కునికి. 

ఇచట గొందణు పొడవు మీసలతో( బుట్టుదురు. వరి. కెనుబది యేండ్ల 

ఇందలి మలయ దీపము నెటి మలయా. బర్హిణ డిపము దోర్ని యో 

ఈ పుట్టు మీనల మోకాల బంటివారు. ఫలమూలములు తినువారును, వావి 

వరుసలు లనివారును, కోతుల వంటివారు నగుటచే నేటి సుమ్మతా దీపము 

నందలి ఉరాంగ్ ఉటాన్ వంశధరులని శ్రి గిదీళ శేఖర్ వసు ఊహించెను. 

గిరులు నదులు, | హదములు, _గామములు, ప తననులు, దోశ ములు - 

ఈ మొదలగు వాని ఐక మును నేటి పేరులను బట్టియు, అర్భములను బట్టియు, 

ఎల్బలను బట్టియు, మతికొన్ని కొరణములను బట్టియు నిర్హ యింపవలసి 

యున్నది. (పకృతము పనికి మించిన _పమాణములు దుర్చ భము. వీనిలో 

కొన్ని నిక్కము కావచ్చును. కాకయు పోవచ్చును. 

ఉదా! కువ్ - కాబూల్, శ్వేత - హిరాట్ వాహ్, బాలష్ - బాహ్లిక , 

మహిష-_మేషేద్, వీని యాథార్థ్యమా వ్యాసులే చెప్పవలెను. 

21) “దీర్పశ్యకు ధరాత్మానో నీలమేఘ సమ్మప్రభాః ఘ “9 ఠి 
జాతమాత్రాః (ప్రజా స్తత్ర ఆశీతి పరమాయుషః” 

(జానుమా(త్రాః అని పాఠాంతరము) 

శాభామృగ సధర్మాణః ఫల మూలాళిన _స్తధాః 

గోధర్మాణో హ్యానిర్లిషాః కౌచాచార వివర్తితాః'' (వాయు, 48 _ 8, 9) 
అ దణ జ 
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[ప్రావీన భూగోళ రచన చేయువారికి ఈ నామైక్యము మిగుల నాకర్ష 

"కము, మొన్నమొన్నటి పతంజలి చెప్పిన ఎల్ల లే యిపుడు మనము కనుగొన 

నినంతగా మాణెకుు. ఇక సూత పురాణ వేదములలోని ఎల్ల ల మాట వెజ 

చెప్పవలెనా? చాల ఏండ్ల వెనుక శ్రీ కన్నింగ్ హామ్ (Cunningham) తన 

“Ancient Geography of India “లో ఈ వ సైక్యమునకు చాల యత్నిం 

వను. నేడు మరల భండార్కర్ ఇనిస్టిట్యూట్ వారు [పయత్నించుచున్నారని 

శ్రీ దేవేంద కుమార రాజరామ పటేల్ M.A. LLB., తమ ‘Cultural 

‘Histry from the Vayu Purana'&* (వాయుచున్నారు. పీరు వాయు 

"పురాణమునందలి కొన్ని కొన్ని నామముల చిట్టా _పక టించిరి దానివలనను 

చాల పయోజనము కలదు. తిలింగ (వాయ పురాణ _పకారము) పండితు 

-లెవరును ఈ పనికి పూనుకొనరా ? 

దక్షిణ మహోదధిలోని మలయ బర్హణాది దీపములు పాతాలాంతర్గ తము 

“లని నవ్యుల యూహ. కాని అది సవ్యముకాదు. ఆ దఇపము లను ఎంపము 

అనియు, భధతవర్ష మునకు దక్షిణముగా నున్నవనియు, పాతాళము భూగర్భ 

మున నున్న దనియు వాయ పురాణము విస్పష్టముగా జెప్పెను. (చూ. శద 

ఆధ్యాయాంతము). సూర్య సిద్ధాంతముకూడ పురాణమునే అనుకరించెను. యోగ 

:వాసిష్ట ముకూడ ఆటులే చెప్పెను, పాతాళము భూగోళ గర్భము నందున్న 

సంగతి ఆసంగత మగుచో అది ఆసంగతమేయని అందముగాక. పురాణమతమును 
అపలంపింపకుందుము గాక, పురాణము లీ దీపములను పాతాళముగా చెప్పలెదు. 

భీ 

వాయు పురాణము కురు భ్యదాశ్వములను వర్ష ములుగా విభజింకటయే 
"కాక అచటి నదులను, గిరులను, మనుష్యులను, దేశ కాలములను వివరించెను. 
కొని జంబూ కేతు మూలములను వివఏించిన టులు వివింపలేడు. అనగా ప్రకా3౨ 

కర ఈ రెడు ౨-పములలోని కొన్ని కొన్ని విషయములను చూచినటులు కన 



ఈ మూడు ద్వెపముల వర్ణనలలోను నమ్ముటకు పీలు2ని ఆతు కలు కలవు. కవులొక రాజనగర మును వర్ణించుచో తమ మకోరాజ-మున్వ కుడవ బెట్టి ఇందుని అమరావతిని తెచ్చి మన కనుల గట్పుదురు. ఆ వ్ నే పుకాణ 
కవులును ఈ భూగోళ ఖగోళముల నీశ-రరూపముగా తలచి పామరుల కా సంగతి తెలుపుట కెన్నియో ప్ర కియ లవలంచెంచిరి. "అవి ఆత్యు క్షలు కావు, 
నిక్క_మె” అని వాదించువాచును, నిష్కులుషముగా నమ్మువారును కపోతము. 

'గోల కొండ వైలగ కాయ' 

నా బాల్యమున నొక కథ వింటిని. కథకు డిటులు పపె-ను. 

మేము కొందజము దేశమును చూడవోతిమి. పోయి పోయి గోలవైంక 
న రా 

=రెతీమి. ఆ కొండమీద దయ్యములు గోల చేయతుండును గాన దానికి “ోల 
కొండి యని పేరు. 

ఆ నగరమున తిరెపెమునకు బయలుదేరగా “చందమాబాలు!' కివాెవాకో 

పూర్ణమల్డు తోటలో రేపు సంతర్పణ చేయకు'రని వింటిమి. మేమం 

వచ్చునని చందూలాల్ దేవిడీకి సోయి కొరణా దెబ్బలుతిని డానికి పతిఫలము 

కొని అషరఫీబును, వంటపనిని నంపాదించుకొని మజు 
లూ ఇబ 

రా రెం నిం సదదు పూర్ణమళల్లు తోటలోనికి చోతిమి. ఆ తోట ఎటు చూదిననూ ౫ 

=] 
1) చందూలాల్ మీద కొన్ని గేయములు తెలుగునాడున వాడు 

"లాలు మంచివాడు చచ్చిపోయెనూ, ఈకబరికెల చురకలు పోయె ఇచ్చేవాడు కకలిచేమె- 

-ఇత్యాది, ఈకడు మహాదాత యని వ్రనిద్ది. మూగిన యాచకులను జవానులు [క్రమము 

-నుంచుటకు కొరడా లుపయోగించుటయు, ఎన్ని చెబ్బలు కనబడిన ఆన్నిమాడలు చందులా 

+లిచ్చుటయు ఇందు వరిణము. 
(a 

కలో నునా వి. ోడందు 

వారు 

శ 
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పచ్చడి చేయవలసిన పని నాది. దాపునగల వెలగ చెప్పిక్కి మొదలు. 

పెట్టి, తొమ్మిది గంటలకు చెట్టు నడిమి కిచేరి ఒక కాయ గొడ్డట కూలగొ గొట్టి 
శా 

రెండు జాములకు దిగి వచ్చి పచ్చడి చేసితిని. చందూలాల్ స్వయముగా వచ్చి 

చూచుచుండగా, ఆ పచ్చడి ఏబదివేల మందికి వడ్డించితిని, రాచిప్పె డు పచ్చడి 

తిన? వానికి చందూలాలు కాసు చొ ఎన నిచ్చెను, వడింపగా మిగిలిన పచ్చడి 
లై G 

నలుబది గూనల కె తితిమి.” 

అపుడీ వెలగకాయయు, ఆ పచ్చడియు ఒక టఉేమి' అంతయు నిక్క 

మనియే ఆనుకొంటిమి, [కమ/కమముగా కథకుని అత్యు క్రి అంతయు అడుగును 

బడి చందూలాలు మాత మిప్పటికిని మిగిలెను, 

కురు ద్వీపము : 

పురాణము కురుద్యెపము నిటులు వర్ణించెను. “ఇది ఉతర సము దము 

నంటియున్న ది. ఇచట చం దకాంత సూర్యకాంత పర్యతములు కలవు. వాని 

నడుమ భ|దసీమ యనునది |పవహించును. ఇంకను ఇచట తేనెవాగులు, నేతి 
వాగులు, పెరుగు వాగులు, కల్తు వాగులు పాజుచుండును. ఇది సిద్ధ ష్మెతము. 

(పసవధర్మము లేదు. ఇచట వింత చెట్టు కలవు. అవి దంపతుల 
జంటలను కనును.” ఇచట క్షీరులను కొన్ని చెట్టు కలవు. వారు వాని పాలు 

[తావుదురు, a చెట్టు రంగురంగుల బట్టల నిచ్చును. వారు వాని దాలురు. 

ఆట వ్యభిచారము లేదు. వ్యాధి లేదు. జర లేదు. దుర్చుద్ది లేదు. వారు స్వర్గ 
_భష్టులు. వారు కాలము తిజగా బుడగలవలె మరణింతురు. వారి సిక్వరరాను 

గహమువలన కాలము తినివేయును. వారు 18,500 ఏండ్లు |బతుకుదురు. 
(బ్రహ్మ మానవప్పు తుల కిది కాణాచి.” 

ఓక భరతవర్షము నందుకాక మిగిలిన వర్షములం దింత వింతగా వర్ణన 
కనబడును. ఈ వింతలు నమ్ముటగాని, నమ్మకుండుటగాని, ఆ వింతలోనుండి 
ఆసలు సంగతి చూచుట గాని పాఠకుల యిచ్భాధినము. 

2) “ఏ వేషము ధరియించిన, నావేషము తనకు నందమై యద్దాత్రీ 
దేవుడు చెట్టున బుడికిను భావంజున నుండు రూపుపాయము కలిమిన్” (కాశీ) 
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పొడవు - ఆయువు : 

మనుష్యుడు తన అంగు? బెట్టి కొలుచుకొను నెడల ఎనుబది నాలుగు 

అంగుళముల పొడవుండును. అనగా ఏడడుగులు. యుగాంతమునం దీపొడవు 

తగ్గును. మజియు గడిచిన యుగము లందును, రాబోవు యుగము లందును 

మనుష్యుడు తన అంగు? కొలతచే ఎనిమిది తాశముల యెత్తుండును, (తాళ 

మనగా 12 అంగుళములు. అనగా ఎనిమిదడుగులు). తొమ్మిదడుగుల ఆజాను 

బాహుని దేవతబేని పూజింతురు, 

కలిలో మనుజుల పరమాయువు నూజేండ్డు. కొని ఇది అస్థిరము అని 

వాయు మత్స; పురాణములు, 

పురాణము జంబూద్యిపము కడకు వచ్చి అత్యు క్రి విడిచి పెట్టును. “ఇది 

జంబూ వృ త్తాంతమ కాదు, మతి _పపంద వృత్తాంత 'మని ఎవరేని అనవచ్చును. 

కలి మొదలగు యుగములు ఒక భరతవర్షమందె కాసి ఇతర్మత లవని పురాణ 

మనును. కావున ఇది జంబూ లెక భరత వర్ష వృత్తాంతమే, 

“కావున మిగిలిన దీపముల యెడ నత్యు కు లేల దొరలెను?' అను శంక 

ఉదయించుచున్నది. పురాణక _ర్రగాని సంస్క ర్రగాని తాను చూడక కర్ణాక రైక గా 

వచ్చుచున్న అత్యు క్తులను విని వాని నటులే (గంథస్థము చేసియుందురు. ఈ 

యూహ పొరపాటయినచో అభిజ్జులు సరిగా ఊహింతురు గాక, 

భరతవర్షము న 

భరతవర్షమునందు తిలింగఎ అం(ధీ అంధక అం్యధవాకో ఆంధ? 

దెశము లున్నవని వాయు పురాణమున గలదు. 

ఇందు తిలింగ ము మధ్య దేశమున గోదా వింధ్యలతో సంబంధ పడ్డది. 

ఇది తెలంగానా కానగును. అం| ధక ము గంగా (పాంతము. ఆంధ వాకములు 

కానన. షా 

8) వాయు, 47-111, 4) 00835, ర్స్ 88.69-70, 6) 98.108, 

7 47.1160 వణకు, 

10 
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తూర్పు దేశములు. మిగిలిన అంధ మొకటి దక్షిణా పథమున గలదనియు, 

మరియొక ఘట్టములో అంధ, లెక ఆంధ దేశము దాక్షిణాత్య మనియు, ఇంకొక 

ఘట్టమున అం ధదెశము పాప దేశమసియు, బాహ్మణు డెవడు నచటికి పోగూడ 

దనియు గలదు. దక్షిణమున నున్నదని చెప్పిన అంధ లేక ఆం: ధదెశము 

| పకృతాం ధము కానగును. 

రెండు మేరువులు : 

మేరు విలావృతమునకు నడుమ గలదనియు, అది స్వర్గమనియు కొన్ని 

పట్టను, సర్వో తరముగ నున్నదని కొని పటని చూపటును, ఇందు 
—_ oe రొ ఠి 

మొదటిది పర్యతము. రెండవది భూమి ఉ తర బిందువు. 

ఈ రెండవ మెరువు ఉత్తర(ధువ వాంతమని కాని, ధువోవలక్షితమగు 

ఆకాశ మనికాని పురాణ మెచటను చెప్పలేదు. మేరువు భూమికి నాభియనుటయు, 

సర్వో త్తరముగా నున్నదనుటయు నెటులు పొనగును ? కావున నాభిస్థానీయ 
మగు మేరువు పర్వత మనియు, సూర్యుడు [పదక్షిణించు మేరువు ఉత్తర 

కిందువు, లేక ధువము లెక నారాయణో పనిషర్తు చెప్పిన | ధువక్షికియని అను 

కొని తీజవలయును. 

కురువుల నమెరికా కితురా ? 
హో 

ఈ సంగతి ఆలోచింపక కొందరు తియాన్ షాన్ | Tien shan | త్గ్ఖు 

రమును మేరువుగా జెప్పి అన్నిటికి నుత్తరమగు మేరువేది కలదో అదియే యిది 

యని వాసి కురువులు ఉత్తర అమెరికా, లేక మెక్సికో అని చెప్పిరి. కొందరు 
టెబెట్టు కురుదీంపమనిరి. మజి కొంద లు తర ఛువ[ పాంతమే మెరుపర్వతము 

ఈ “కింది భూగొళ చి|తమును 
ou 
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ఈ తియాన్ షాన్ శిఖభరముగాని, మెరుపరంత శిఖరముగాని, సకోం తర 
జ 

చ! చు 

మగు నెడల దానికి ఊ తరముగా కురుద్వెప మున్న చని చెప్పుటయే అనసంగతము. 

అప్పుడు కురుద్వేపము సర్యోత్తరమని చెప్పవలయునుగాని మేరు సర్వో తగమని 
i చెప్పుట వృథా. సరా © త్రరమగు మెరువునకు ఉత్తర రమున నున్నది ఉత్తర దిగా 

కాశమును, (ధువమును. పటము మీడ ఉతర విందువునకు ఉ త్రరముగా అమెరికా 

కనబడును గాని ఆ ఊఉ తరబిందువు అమెరికాకును ఉ తరవిందువే - ఆన 
arte 

రెండు కురువులు 

లోక వేదములయందు కురు వ్యవహారము కలదు. ఇవి రెండు. ఒకటి 

పాంచాలము అందచలిదె. మజీయేక టి మెరు పరత మునకు ఉ చరముగా ఉతర 
చతు 



పాంచాలము లందలి కురుదెశముల కంచె ఉత్తర కురుదేశములు భిన్నము 

లని ఐతరేయ [బాహ్మణము. వాయు పురాణాదు లీ యుభయ కురువులను అచట: 

నచట కలిపివేయను. ఆ కలిపి వేసిన భాగములు | పక్షిప్తములు కావలెను... 

ఏలన, వాయు పురాణకర్త యూ రెంటిని వేరుగనే వ్యవహరించెను. 

ఆసియా నడుమ ఉతర కురువు లున్నటులు (గీక్ చర్మిత కొరులు 

కీ. వె. ఐదవ శతాబ్దిలో [వాసిరి. ఉతర కురు వను పత్తన మొకటియు 

[Uttara Korrah | పర్వత మొకటియు, నది యొకటియు చీరా టర్కీకి చెందిన 

"సెరీక్ [5671066] దేశము నందున్నదని మొట్టమొదట మనకు టాలెమి శెలి 

పెను. ఇతడు |కీ, వె. 140 కి చెందినవాడు. కావున కురుదేశములు మేరు పర్య 
తమునకు ఉ త్రరముగను, ఉ. సమ్ముదము నభివ్యాపించియన్న దనుట నిర్వె 
వాదము, 

ఆటులగుచో పురాణకర్త మిథ్యా వాదియా? కాదు. మనమే అతనిని 

సరిగా అర్థము చేసికొనవలసి యున్నాము. ఇది జటిలమగు విషయము. ఇందు 

మనము గూడ పొరపాటు చిత్తగించుచున్నా మేమో యను మాట వినయము 

[కింద జమకాదు. | 

పురాణము వేదవ్యాఖ్యానము : 
పురాణకర్ర తాను కన్న మియు, విన్న వియు, వేదమున గలయవియు,. 

తానూహించినవియు గూడ జెప్పెను. ఇందులకు పురాణమే సాతి, 

పురాణము మేరు విషయమున [వాహ్మణముల ననుసరించెను. ఇంకను 
పలు విషయముల యడల |బాహ 

గురు సంప్రదాయము ననుసకించి అయా 

ములుగా వివరించెను, 
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చెనని యూ దిగువ (దబాహ్మణము వలన తెలియ గలము,9 ఆరొగ్య భాజ పటర 

పతజ్ఞ స్యర్ణర జ్యోతిషీమ ద్విభా సులని సూర్యు లేడుగురు. వీరందజును లోక 

'ముల కూర్ణ మొసగుచు ఆకసమున వెలుగు చున్నారు. కచ్చపు డెనిమిదవ 

సూర్యు(డు. అత(డు మహా మెరువును విడువడు, 

10) ఆరోగో |భ్రాజః పటరః పతంగః | స్వర్షరో జ్యోతిషీమాన్ విభాసః। తే అన్నె 

సర్వే దివ మాతవన్తి। ఊోర్టం దుహానా అనపస్స్ఫురన్లః । స్పప్తకర్షశ్చ ప్లాకిః | ఆనుశ్రవిక 
"ఏవ నౌ కశ్యప ఇతి । ఉభౌ వేదయితే । నహి శేకు మివ మహామేరుం గన్తుమ్ ! ఆపళ్య 
మహ మేత త్పూర్యమండలం పరివర్హమానం | గార్జ్యః పాణ తాతః, గచ్చ న్ల నుహామేరుమ్ 

ఏకం చాఒజహతమ్. (త్రై త్తి అర. ౧ ప్రపా. 8 అను) లోతులకు దిగినచో ఈ [బ్రాహ్మణము 

నందలి సూర్యులు సూర్యులు కారనియు, మేరువు మేరువు కాదనియు కళ్యపుడును, సూర్యు 

డాత్మయనియు, మేరువు శారీరక మేరువనియు తోచును. ఈ బ్రాహ్మణముననే ఈ “స ప్ప 
సూర్యులు స ప్పప్రాణములు, లేక స్ప జ్ఞానేంద్రియములు, లేక సపావరణములు" అని 

"కొందరు వేదకర్త లభిప్రాయపడిరి. మరికొందజు “భౌతిక సూర్యులే కాని మన కంటికి కన 
బిడరు' అనిరి. “ఏడుగురు సూర్యుల నెటనుండి తెత్త'మని ఒక డడుగగా “ఏడుగురే యేమి ? 

సీకు కనబడకపోయినంత మాత్రమున నయినడా ? వేగురు సూర్యులు కలరు; మట మాటాడిన 

లక్ష కలరు" అని వైశంపాయను డనెను. ఇటులని అతడు తన వాదమున కుసష్షంభకముగా 
““చ్చితం దేవానా ముదగా దనీకమ్”” అని బుక్కు నుడాహరించెను. 

కాని ఈ ఉదాహరణము కూడ ఆత్మపరమే. (ప్రాణత్రాతుడు “(భ్రాకొదులగు మూగురు 

సూర్యులు మేరువు [క్రింద నుందురు. వారు కిరణములను (క్రిందకు బింపుదురు. స్వర్హరాదులు 
సైనుందురు. వారు పైకి పంపుదురు. వారి నడిమి దారిని దిడి మీరు చల్లగా మేరువు మెట్ట 

.గలరు ౯” అని చెప్పెను. ఇది ఆత్మసరమని వేజ చెప్ప బనిలేదు. 

అటు లగుచో ఈ సూర్యులకును, కశ్యప సూర్యునకును వేదకర్తలే కొందరు వైశం 
పాయనాదులు భౌతికత్వ మేల యాపాదించిరి ? 

ప్రకృత విషయము _ ఆరుణ శకేతుకమగు మగ్ని తదా రాధనమున ఇష్షకా నిరూపణ 

మున్నది. దానిని ప్రత్యక్ష మటులు చూపవలయును. యజ్ఞమున చాలవట్టు ఆధ్యాత్మిక విషయ 

మును |పాక్ళృత (పక్రియచే యజించుటయే చూపట్టును. 

సరియ. అటులగుచో నచటి మహామేరువు శారీరకము గాదా ? కాశకేమి ? ఈ మేరువు 

నగును, ఆ మేరువు నగును, సూర్యుడు కూడ ఈ సూర్యుడు నగును. ఆ సూర్యుడును 

అగును. ఈ రెంటికిని కలిసివచ్చుటకే సూర్యుడు మేరువును వదలడు, అని శ్రుతి చెప్పెను _ 

“గచ్చ న మహామేరుమ్ _ ఏకం చా౬జహతమ్,” 
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“మేమి ఏడుగురు సూర్యులను జూచితిమి. కళ్యపుని మా్యతము వేదము 

ండే వింటిమి. మేమా మేరువు కడకు పోజాలకే పోతిమి” అని పంచకర్తుడును 

స ప్తకర్షుడును ఆవెడించు చున్నారు. 

2A 

“పరివ ర్రమానమగు సి సూర్య మండలమును నే జూదితిని. ఈ సూర్యు 

కే అతడు మేరువు వదలడు. మీరును మహా మెరువునకు జనుడు, మరు 

ను వదలని ఆ సూర్యుని గనుడు” అని | పాణతాతు డనెను. 

ఈ మహా దరువు సూర్యుని జూపుటకు ఉపలక్షకము, కావుననే సాయ 

ణుడు మరుమాక్ష హూపమగు ఆకాశము ఆని! ఈ మహామెరు పదమున కర్థము. 

_వాసెను. ఇక ఈ మేరువు ఇమెరువు. జ్యొతి స్సిద్ధాంతమునం దిది సంజ్ఞా 

మా: తము. ౪ వంటిది. అదియే ఊఉ ఉత్తర బిందువు. 

సూర్యుడు చూమికి నాభి స్థానీయమును, ఇలావృత మధ్యస్థమును, 

ఆపర స్వర్గమును అగు మెరు పర్వతమును వలగొనుచున్నా డని పురాణములు 

కదా? చెప్పెను, ఏల చెప్పెను! ఇదియు మేరువు - అదియు మేరువు. 

రత తమనియు, స్వర్గమనియు వ్యవహార మున్నది. కావున నటులు 

ను. సూర్యుడు మెరు పర్వతమును ఏ వల గొనునను విషయమును భాస్కరు 

రణ మగునేని, ఆది సూర్యునకును భూమికిని నడుమ 

నుండునేని ఆడి మనవల కనబడడు ?' మెరు వు తరమున నున్నదనియు, రవి 

ఎహుడును దాని వలగానుననియు ప్ప 

చో 

నియ పురాణములు చెప్పను గదా. ఇది నిక్క 
గ్ 

రవి దషజమున శేగుచున-టులు మన కేల కనబడును? కావున 

మార రూవ మాకాశమ్ (కె. ఆర, 1-3) 
: mn 

చాల దవ్వగుట చేతను, కితిజము ఆడ్డగుట చేతనా కనబడడని పురాణక ర్త, 

*విదూరభావా దర్మస్య భూమే ర్లేభావృతప్య చ 

ప్రాయ స్టే రళ్మయో యస్మా శ్తేన రాత్రా న దృశ్యతే” (వా, 50-108). 
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భాస్కరుడు జ్యోతిర్మేరువు నిటు వేజుచేసెను. గాని మెరు పర్వతము 

కడకు వచ్చి దానినే మరల సర్యోత్తరమగా భావించి దానికి పడమట నున్న 

ప్రశాది దీపస ప్రకమును జంబూ డక్షిణార్థమున కుక్కెను. ప్పశాదు లీ మతమున 

కల్పనా మాగతము. జల స్ధల పర్యటనము చేయక కంట గనక పుసక కీటములె 

ఊహించిన దానిని ఒక శాస్త్రము చేయబోవుచో నిట్టి పొరపాటులు వచ్చునని 

నవ్యులు విమర్శించిరి. నిక్కమ. వారికి స్థీమరా - రైలా - తుదకు పడవా? 

వేళ ఏ కజ్టయోడయో యున్నను సమ్ముదయానము నిషిద్ధము కదా; 

మణియు కొన్ని సీమలే నిషిద్ధములు కదా ! 

భాస్కరుడు భూవిన్యాస విషయమున పురాణమునె అనుకరించి కొన్ని 

చోటుల స్వతంతించెను. 

భాస్కర భూగోళము : 

“లవణ సము దమునకు ఉ తరమున నున్న సాజాలు నేల జంబూద్వీప 

మని పలువురు ఆచార్యులు చెప్పిరి. మిగిలిన దక్షిణపు సాబాలున ఆజు ద్వీప 

ములును, ఏడు సము దములును గలవు...... 

పాతాశము భూమికి పుట స్వరూపముగా నున్నది. అచట నాగులు, నసు 

రులు నుందురు. సిద్దు అచట దివ్య రమణులతో _కీడించుచుందురు. 

శాక శాల్మల (క్రౌంచ గోమేదక పుష్కర ద్వీపములు రెండు రెండు 

సము దముల నడుమల నున్నవి. 

జంబూ ద్వీపమున తొమ్మిది ఖండములు. లంకకు ఉ తరమున (నిరక్ష 

దెశ) హిమగిరి. దానికి ఊ. హమకూటము. దానికి ఊఉ. నిషధము. ఈ పర్వత 

ములు సము|దము వజకును వ్యాపించి యున్నవి. ఇటులు సిద్ధపురమునకు &- 

(ఉజ్జిని నుండి నూజునెనుబది అంశలలో) నున్న తూరుపు మెర శృంగవంతము. 

వానికి ఉ. శ్వేతము. దానికి ఊఉ. నీలము. 
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మన ముండునది భారత వర్షము. దీనికి ఊ తరమున కిం పురుష, లెక 

కిం నరవర్షము. దానికి ఊఉ, హరివర్షము. ఇటులు సిద్ధపురి నుండి చూచినచో 

మొదట కురు వర్షము. దానికి ఊ. పారణ్మయవర్షము. దానికి ఊఉ త్తరమున రమ్యక 

వర్షము. 

యమకోటికి ఉత్తరమున (ఉజ్జసి నుండి తొంబదంశల తూరుపు మేర) 

మాల్యవంతము. రోమకమునకు ఊఉ. (ఉఊజ్జని నుండి తొంబదంశల పడమటి మేర) 

గంధమాదనము, ఈ రెండు కొండలు నీల నిషధముల వణకు వ్యాపించి 

యున్న వి. ఈ నాలుగు కొండల నడుమ ఇలావృత వర్షము. మాల్యవంతము 

నుండి సమ్ముదము వజకు భ దాశ్వము. గంధమాదనము నుండి సము దము 

వఅకు శేతుమాలము. నిషధ - నీల - గంధమాదన - మాల్యవంతముల నడుమ 

ఇలావృతము. దాని నడుమ మేరువు. అదియ స్వర్గభూమి.” 

ఈ పై భాస్కర భూగోళము పురాణ భూగోళము కంటె కొన్ని కొన్ని 

చోటుల భిన్నము. (మూడవ పటము చూ) 

సూర్య సిదాంతము : 
థి 

“భూగోళము నడుమ గుహారూపముగా పాతాళము కలదు. ఓషధులు 

దానికి వెలుగిడును. అట నాగులును, ఆసురులును ఉందురు. భూగోళ మధ్య 

మును భేదించుకొని పైకి వచ్చి ఉభయ పార్మ్యము లావరింది? మేరువు దండాకార 

ముగా నిలిచెను. దానికి తూర్పున భ(దాశ్వవర్షమున భూమిలో ఒక పాదము 

దవ్వున (90 అంశలు) యమకోటి కలదు. దక్షిణమున భారత వర్షమున లంకా 

పురి కలదు. పడమట కేతుమాల వర్షమున రోమకపత్తనము కలదు. ఉత్తర 

మున కురు వర్షమున సిద్ధపురి కలదు. ఈ పత్తనము లన్నియు భూ పరిధికి 

90 ఆంశలు దూర దూరముగా నున్నవి. మేరువు గూడ వానికి అంత దూరము 

లోనే యున్నది. 
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ఈ దిగువ ఛేద్యకము చూడుడు; 

గ్ 
గగ 
f 

4 
గ్గ 
(ల్లీ 

స్వాయంభువాదులు దెశముల నాక్రమించుకొనుటకు కత్తి పట్టి తిరిగి 

“రేమో కాని, బుషులు మాతము తాము పోగలిగిన దేశమునకు బోయి, చూచిన 

దానినెల్బ |బహ్మ - అండముగా జూచిరి. పరమశ్వరుడు విశ్వమెల్ద నిండి 

యున్నాడు. ఆ పర మెళశ్వరునకు మహ డహంకార పంచ భూతములను ఏడావరణ 

"ములు కలవు. ఇది తెలియుపే భూగోళ మెజిగిన ఫలము. ఈ ఆత్మ నెల్చ యపు 
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డును గుబుతుంచుకొనుటకు భూగోళ ఖగొోళముల నేడేసి విభాగము లొనరిం 

చితిమి, ఆని వారు విస్పష్టముగా _వాసిరి, ఆరి యటుండెే 

వారొక రీతిగా దేస (దమ్మరులు. వారు తాము చూచిన దానిని |బహ్మ 

బుద్దితో కవితలో పాకము పట్టిరి, ఇటులు భావాదై ఇతము [కియాద్వైత మగుట 

వలన (పాక్కత మంతయు ఆతి రంజిత మాయెను. అగును. పిదప వారు తమ 

యయజుకను శిష్యులకును, సూతులకును జెప్పిరి. అది వారి అందరి కంఠనముల 

చేతను, గంటముల చేతను అత్యంత రంజిత మాయెను. ఈ ఆత్యంత రాగమును 

శాళించి వయిచినచో మూలమును మనము కనుగొన గలము. 

భారతము : 
భారతమున పాండవులు స్వర్గ కామనచే హస్తిననుండి ద్వారకకు బోయి 

అచటి నుండి ఉత్రరముగా నడచి హిమాలయమున కేగి యటనుండి వాలుకా 
సము! దమును జూచినటులు ఉన్నది. ఈ వాలుకా సమ్ముదము గోబీ, కక షామో 

ఎడారి. వారు సుమేరువు చూచిరి. ఆప్పుటి కింకను అది స్థాన భష్ట్రము కాలేదు. 

మహాభారత కవికి సుమేరువు స్వర్గము. 

హిమాలయములకు ఉత్తరమున విశాలమగు శూన్యము కలదు. దానికి 

ఊ_త్తరమున ఉత్తర కురురేశములు కలవు. దానికి ఉత్తరమున ఉత్తర సము 
దము కలదు ఆని ఉన్నది. అచటి విశాల హన్యము టిబెట్ పీఠభూమికాని, 

మంగోలియా పీకభూమి కాని, గోబీ ఎడారికాని కావచ్చును. 

19) సవ్మప్రకృతయ _స్ట్వైతా ధారయ న్ని పరస్పరమ్, (49-185). 

అజ్ఞానా మీదృశానాం తు కోట్యో జేయా స్పహ్మస్తశః (48-149 

తిర్యగూర్వ్వ్య మధస్తాచ్చ కారణ స్యావ్యయాత్మవః. / 
కారణైః (పాక్ఫతై స్తత్ర హ్యావృతం (ప్రతిన ప్రభిః (49-150 

దశాధిక్యేన చాన్వోన్యం ధారయ వ్ర పరస్పరమ్, 
వరస్పరావృతా స్పర్వే ఉత్పన్నా శృ పరస్పరాత్. (19-151), 
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నవ ఖండములు ; 

ఈ పృథివిలో తొమ్మిది ఖండము లున్నవి. భరత దేశమునందును 

తొమ్మిది ఖండము లుండవలయును. ఈ పేళ్లన్ని టిని బట్టి చూడగా మొదట 

భూవిభాగమును, పిమ్మట భరత వర్ష విభాగమును అయినటులు తోచును. పెని 
ఉ తరకురువు లున్న వి, భరత ఖండమునందును ఉండవలయును. ఈ దెసనె 

పలు దెశములయు, ప త్తనములయు పేరులు జౌ తరాహములు భరత వర్షమున 

గలవు. 

నరేడు బండు : 

_వాయ్యాది రాణులు (పచారములె నికి ను. భాస్క_రాది 
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ఆర్యజాతి నవ వర్ష విభాగము గల ఈ భరతఖండమునం దునికి గొనె 

నన్వటలో మనము సందియం పడనక్క_అలేదు. అశ్వద్వీపమునం దిది చాల చిన్న 

దయినను అసామాన్య మైనది. ఎన్నియో ఏరజాతు లీదేశమునుండి పడమటికిని, 
దక్షిణమునకును వలసపోయిరి. తొలుదొలుత ఆర్య జాతులలో నెవ రెవ రాసియా 

ఖండమున నానా వర్షములలో నెలకొనిరో ఎవరు చెప్పగలరు ? ఊఉ తరమున తెల్ల 

వారును, మతాంతరమన ఎజ్జివారును, దక్షిణమున పచ్చవారును, పడమట 

నల్బనివారును, తూర్పున తెల్ల వారును - మతాంతర మున ఎజ్జవారును నివసించు 

చుండిరి. మన మందరమును ఆర్య నామముచే ఏక వర్జులము, 

ఏ వర్ణము దారి జూపునో మిగిలిన వర్ణము లాదారిని నడచును. ఆయా 

యూకాలములలో తెలుపు ఎబుపు పసుపు రంగు కల జనులు ఈ భరత ఖండ 

మున |బివేశించిరి. ఎంతకాలము వెనుక ఈ | పవాహము ఇటులు _సవహించెనో 

దాని నెటుగదగు నుపాయము లెదు. వేనుని పిదప మొదటి క్ష|తియుడు పృథు 

చక్రవర్తి. అత డెబ్బనివాడు, ఆ సమయమునందు పసపు రంగుగల వైశ్య 

జాతి తొలుత సేద్యము సేయ నారంభించెను, అటుపిమ్మట కొంతకాలము 

నకు సెంటల్ ఏషియా నుండి (అశ్యద్యేప మధ్యము నుండి) శకులు, హనులు 

భారతమునకు వచ్చిపడిరి. మరి కొంతకాలమున కక్క_డనుండియే టర్కీజాతి 
పుష్కర శాల్మల ద్వీపములకు వచ్చెను. కెతు మాలాంతర్గతమగు జంగదేశము 

నుండి వచ్చినవారు హైదరుజంగ్ మొదలగు వారి వంశధరులు. మటికొంత 

కాలము పిదప చీనా---టర్కీ జాతియు, మంగల జాతియు (మొగల్) వచ్చి 

ఢిల్తీ సింహాసన మ్మాకమించెను. ఈ రెండు జాతులును ముసలిమానులు కాక 

బౌద్ధులయి యుందురేని క్ష[తియులయిపోయెడివారు. 

దీని నంతయు ఒకసారి సింహావలోకనము చేసి చూడగా పూర్యార్థగోళ 
మున ఉత్తర ధువము మొదలుకొని లంక వరకు గల జనులు పరస్పర దేశము 
లలో ఎటులు కలసిపోయిరో, భరతవరమున చాతుర్వర్హ్య మెటులు బిగీసిపోయెనో 

య ఎక్ 

తేటపడును. 

14) కేతు మాలమునకు వలసపోయి కురువులు కురరు లయినట్లును, పాంచాలములకు 

వచ్చి కురుదేశ మేర్చరచికొని కత్రజాతిమై భరతఖండ మందంతటను క్షత్రియులుగా వ్యవ 
హృాతు లయినట్లును ఒక ఊహకు ఆస్పద మున్నది. 

15) వీరు కేతు మాలమున విదిశ్యులు. వీరు బుగ్వేదమునుండి జనించినటులు అశ్వ 
మేధ పన్నము. (చూ. తై, (బా) 
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ఎవడును ఒక మేరు పర్యతమునే సంపూర్ణముగా చూచియుండ లేదని, 

మనము మొదటి వ్యాసమున చూచి యున్నాము. ఆ కాలమున భూ భమణ మొన 

రించిన కొందణు బుషులు తాము చూచినంత వజకును కొందజకు చెప్పిరి. ఆ. 

విన్నవారు తాము విన్నంత మాాతము వినువారికి చెప్పిరి. అంతటితొ సరి. 

తావన్మా(తమే పురాణములో పవెశించెను. 

వాయు విష్ణు మత్స్య పురాణముల తరువాత జై నులు వానినే అనుస. 

రించి వర్షములను, వర్ష పర్వతములను, నదులను చెప్పిరి. భూమి, సూర్యుడు, 

చం్యదుడు, [గహములు-వీని ఫపైడవు, వెడల్పు మొదలగు లెక్కలలో మాతము 

భేదించిరి. వారు వీని లెక్కలను కనుగొనుటకు ఒక సూత (గ్రంథము రచించిరి. 

ఈ జైన సూత రచన క్రీ. త. 500-800 నడుమనని విమర్శకుల అభి పా' 

యము. 898వ శకమునకు చెందిన ఆర్యభటుడు ఈ జైన గణితమును 

చూచెనో లేవో యిపుడు మనము తెలిసికొనుట కాధారము దొరకదు. 

ఈ [పాచీన భూగోళము వలన మన కిపు డిసుమంతయు నుపయోగము: 

లేనర్ది ఆ జైన సూ తమువలనను మన కిపుడు ఉపయోగము లేదు. ఆర్య, 

భటుని కడనుండి నేటి వజకును పెరుగుచు వచ్చిన గణితము మాతము [పశం. 

సనియము. 

పురాణ మతమును, సిద్ధాంత మతమును ఒకటి. సిద్ధాంతములు పురాణ, 

ములకు విశదమయిన వ్యాఖ్యలు. నవ్యులు దక్షిణ [ధువముకడ నున్న పుష్క 

ers 

1) యష్ట్యబ్బానాం యష్టిర్యదా వ్యతీతా స్త్రయశ్చయుగపాదాః త్ర్యధికా వింశతి రద్దా' 

_సదేహ మమ జన్మనో ఒతీతాః.” 

“కలి 8600 ఏండ్లు చనగా నా కిరువది మూడేండ్లు నిండెను. అనగా ఆర్యభటుడు 8671 
కల్యబ్దిమున పున్చైను. కల్యబ్దముల నుండి 8170 తీసి వేయుచో శకాబ్దములు వచ్చును. కావున. 

98 వ శకాబ్దమున ఆర్యభటుని పుట్టువు. ఆతడు తన 2వ ఏట సూర్యసిద్దాంతము రచించెను 

భూమి గోళమని సిద్దాంతీకరించిన దితడే, ఇతడు జ్యోతిరురువు. ఆర్యభటుడు గ్రీకులకు. 

అందూ బేరియన్ లేక అర్జ్దూబేరియస్. అరబ్బాలకు ఆర్ జభర్. ఇతని సిద్దాంతము ఆర్క-ండ్ = 
అ 

ఇకని కుట్టక విధికి పాశ్చాత్యులంద డాశ్చర్యపడిరి. 
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రాది ద్విపములను పడమటికి దెచ్చి కేతు మాలమున బడవయిచిరి. రెండవ వ్యాస 

మున ఫ్టక్షాది ద్విపటీకలను చూచునది. దానికి వారు చెప్పగల హెతువులివి. 

నో 

౧. (అ) పురాణము లీద్విపము అచట నుండెనో చెప్పలెదు. వాస్క 

“రాదు లీద్వి పములను దక్షిణమున కుక్కిరి. 

(ఆ) అచట నిపుడీ యాజు ద్వీపములు లేవు సరికదా ఆజఅంగుళశముల 

నెలయినను లేదు. 

౨. ఈ ద్వీపములో నొకటయిన శాకద్వీపమునకు తూర్పుగా మేరు వున్న 
దని మత్స్యపురాణము చెప్పెను. కావున మేరువునకు ఇది పడమట నున్నది. 

మజియు నీ దివులొకదాని కంచె మజీయొకటి పరముగా నున్నదని పురాణము 

లలో కలదు. కావున నివి పడమటి సము[దము వజకును కేతుమాలమునం 

.దంతర్గతములు. 

3 (అ) రవి దక్షిణము నుండి మరలి విషవమునం దుండునపుడు పాల 

పుంత ఉ తరాంతమున నుదయించును. (వా. 50 - 125) 

(ఆ) పుష్కరము నడుమ నుండి రవి యేగుతజి 80 భాగ 

(వా - 50 - 119). 

(ఇ) వైశ్వానర పథమునకు వెలుపల నున్నపుడు రవి మొదటి వెలుగు 

పుష్క_రముగుండ [పవ ర్తించును. (మ 125--81) రవి ఊత్తరాయణమున 
[శవణమునం దుదయించును. రెండవ వ్యాసము నందలి మూడవ చితము 
చూచునది. 

ఈ దేవేంద కుమార రాజారామ పవెల్గారు తమ CUltUral History 

from the Vayupurana _ 816 వ పుటలో వాయ పురాణము నందలి 

50 _ 119 స్టాకమునకు «When the sun passes over the centre of 
Pushkara one third of the earth is traversed by the sun in 
one Muhurtha” _ అని ఆర్థము (వాసిరి. అనగా పుష్కర మధ్య ముమీదుగా 
పోవునప్పటికి రవి ఒక ముహూర్రమున భూమి మూడు వంతులు కడచును. 
కావున పుష్కరాది ద్వీపములు 800 వ Latitude లో (అషాంశ ములో ) 

నున్నవి, 
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ఈ పై సేతువు లన్నియు హేత్వాభాసములు. ఇంతియకాక ఈ హేతు 

వులు పుష్క్టరాదులు నిరక్ష రేఖకు కింది వనుటకే సాధకములు. చూడుడు ;- 

౧ (అ) వాయువు పురాణ ము తర మేరువు మొదలుకొని కేశముల నుగ్గ 

డించుచు జంబూ దీరపము కడకును, తదను ద్విపముల కడకును వచ్చి పుష్క 

రాంత షడ్ ద్విపములను జెప్పి లోకాలోక మును జెప్పెను. (చూ వాయు - 50 

108) అంతటితో దక్షిణ రిగంతము. 

యోగ వాసిష్టమున దిగంతముల గనుగొన నేగిన విపశ్చిత్తులలో పశ్చిమ 

విపశ్చిత్తు కేతు మాలమున కేగెననియు. దక్షిణ విపళ్ళ్చిత్తు ప్రమాది ద్వీపముల కేగె 
ననియు కలడు. కావున భాస్కరాదులును, జ్యాతిస్సంహితాకారులును మనకంచె 

సరిగా అర్థము చేసికొనియే యూ దీవు లాజును నికక్షరేఖ (క్రింద యామ్యార్థ 
మున నున్నవని చెప్పిరి. 

(ఆ) జపాను చుట్టు పక్కల నున్న దవ లెన్ని మునుగుచున్న వో, 

న్ని తేలుచున్నచో ఎవ రెజుగరు ? కావున నివి యెపుడో మునిగియుండును. 

౨. శాక ద్వీపములో నున్న ఒక వర్ష పర్వతము పేరు మెరువు. ఈ 

మేరువు వేణు, మహా మెరువు వేణు. (చూ. మత్స్య 122 _ 8). ఈ మేరువులో 

నొక ఉదయ పర్యతమును, ఒక అస పర్యతమును గలదు. ఈ నవ్వులు ఈ 

మేరువును ఆ మెరువును ఒకటే అనుకొని ఈ ఉదయా _స్రములను మహామెరువున 

కంటగట్టి ఒక చిత్తరువు సృజించిరి. (ఒకటవ వ్యాసమున మూడవ చి|తము 

చూచునది) ఈ మేరువు మహా మెరువు కంచె వేజగుట వలన (శ్రధరస్వామితో 

విరోధము ౩దు. (చూ, ౨ వ్యాసము. శాక ద్వెపపు ౬ వ టీక. 

3. (అ) వాయ పురాణము నందలి 10125 శోకములోని “కీరో 

దస్య సము_దస్య' కు “పాలవెల్టి” 'అని అర్థము కాని “పాలపుంత” అని 

అర్థము కాదు. శాకద్విపము క్షీర సమ్ముదములో నున్నది. *“క్షేరోదము' నకు 

చః రెండర్థములును గలవు. దానజేసి వీరిటులు పొరబడిరి. 

(ఆ) పుష్కర మధ్యముగా రవి యేగు తజి 80° భాగ(వాయు 50- 
119) ఇది దక్షిణ దిగ్ భమణపు ముచ్చట గాని ఊత్తర దిగ్ భమణపు ముచ్చట 
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కాదు. కావుననే “ఈ నడకతో రవి మాఘమున దక్షిణ దిగంతమున కరుగును” 

ఆను నర్థము కల “ఏతేన గతి యోగేన యదా కాష్టాంతు దక్షిణామ్, సర్యాగచ్చే 

తదా ౭ దిత్యో మామే కాష్టాంత మేవహి” అను తదు తర శోకము సంగత 

మగును. నవ్యులు క్షి తిజమునకు ఉత్తరమున 80" భాగ అని అనుకొని దాసి. 

కనుగుణముగా పటము లిఖించిరి. (చూ. రెండవ వ్యాసమున మూడవ చి తము). 

కాని వారు శత్నీతిజమునకు దక్షిణమున గూడ కి0° వ భాగ కలదను మాటయే 

మజచిరి. రవి ఒక ముహూర్తములో క్షితిజమునకు ఉత్తరమున శి0* భాగలో 

నుండు చెంత విపరీతమో వారాలోచింపరై రి. 

దీనికర్ద మిది: 

రవి దక్షిణపు కొననన్న పుష్కరము మీదుగా ఉత్తరమున నున్న 

ధువచక్రము వఅకు నడచును. రవి పుష్కరము మీద నున్న పుడు, అనగా, 
దక్షిణాయనమున మౌహూ రిక గతితో నడచుచు 80 అంశలు గడదును. పగలు 

ఆజు రాసులు, రేయి ఆలు రాసులు 124 80=౪60 ఆంశలు. కావున ముహూ 
ర్రమునకు 80 అంశలు నడచునని దీనికర్థము. (విష్ణుపురా. 2_86_45,46 చూచు 

నది). ఉతరాయణ మౌెహూరర్తిక గతి చేజు- దక్షిణాయన మౌహూర్తిక గతి 

వేణు. దాని గణనము వాయ్యాదిపురాణములలో కలదు. (చూ. వాయు 50-120, 

121). 

(ఇ) ఈ శ్లాకమునందు (మ. 124_81) “లోక సంతానతః. . బహిః” 

అని ఉన్నది. దినిని నవ్యులు పరికింపక అర్థము లగింపక వదలి వేసిరి. “లోక 

ములకు వెలుపల” అని దాని అర్థము. అదియే ఇచట వైశ్వానర బహిర్భాగము.. 

కావున రవి సర్వ దక్షిణమున నున్న పుడు ఆతని తొలి వెలుగు పుష్కరము 

గుండ |పసరించునని అర్థము. పుష్కరము పడమటి కొన నుండుటేమి ? 
ఎక్కడో దక్షిణమున నున్న సూర్యుని తొలి వెలుగు పుష్కరము మీదుగా [పస 

రించు టేమి ? ఇది ఎటులేని పొసగునా ? కావున పుష్కర ద్వీపము దక్షిణ్యాగ 

మునకు మేరువుకడ నున్నదని ఆంగీకరింప వలెను. (రెండవ వ్యాసము లోని 
మూడవ చి/తమెంత. విపరీతమో ఇపుడు చూడుడు). 

ఖై 
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(ఈ) థ్రీ పటేల్ గారు “త్యం శాశకమ్” అను పదమునకు “మూడు 
వంతులు' అని అర్థము చేసికొనిరి. కాని ఆది కాదు. ఇది అచ్చు తప్పు “(తి 
అంశ _ అంశ' అనునది తవ సకొదా Pp“ _తీంశా శకం” అను పాఠాంతరను వీరః 

చూడలేదు. [తీంఛాంశ మనగా లి0 వ అం. విష్ణు మత్స్య ములలో ' (తింశ ద్భా 

గంతు మెదినాక' ఆని విన్సష్షముగనే కలదు, (చూ. విష్ణు. 0-0, మత్స్య 

124-41) కావున వీరు తిసిన ఆర్థముల వల్బను, గీచిన పటములవల్ల ను పురాణ 

భూవిన్యాస మంతయు తల కిందాయెను. 

రెండు మేరువులు : 

పురాణముల ఉద్దేశముల | పకారము గీచిన ఈ (కింది చితమును చూచి 

నచో మెరుద్యయ కల్పనము వ్యర్థ ము. మెరువు చుట్టును ఇలావృత మున్నది. 

మెరువు పాతు 16 వేల యోజనములు. ఇలావృతము మేరువునకు ఉత్తరమున 

9, దక్షిణమున 9 వేల యోజనముల విస్పర్ణము. వెరసి 84 వెల యోజనములు. 

మరువునకు ఉత్తరమున నున్నది ఉత్తర దిగాకాళమును, [ధువమును 
అని మూడవ వ్యాసమున చూచితిమి. 

భూమి గోళమైనను ఇది యంతటను గుండము కాడు. ఉతర దక్షిణ 
[ధువ వముల వై పుననున్న | పదశము లదుమ వడి మద్దెల కరిజివల నుండును. 

దాని చుట్టుకొలత కొన్ని వేల యోజనములు. కావున నచటను దిగ్విభాగ మూ 

కలదు. “అట నుండు దానికి [ధువమే ఖల్వు సేకము కావున ఊ తర దిక్క_నగా 
ఊర్థ్వ దిళయే, దక్షిణ దిక్కనగా అధో దిశయే” అని అందురు. కాని అచటను 
కొన్ని వెల యోజనముల సమ విషమ [| పదెశముండుటవలన దిగ్విభాగముండును. 
ఒక వేళ వారికి లేకున్నను ఇతరుల దృష్టిలో నుండును. 

ఉభయ మెరువుల కడ 6 నెలలు ఉదయా సమయములు కదా! ఇలా 

వృతమునందు “చం[దుడును సూర్యుడును నక్ష తములును [పకాశింపవు.” ఆని 

వాయు - 46 - 11. కావున మేరువన నేదియో, ఇలావృత మన నెదియో 

ఇపుడు -లెస్ఫ తెలియును, నవ్యులు చెప్పినటులు మేరువు 40-45 ఆఅకాంశముల 
1l 
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నడుమ లేదు. అటనున్నచో సూర్యచం[ దుల అపకాశ మసంభవము. (నక్షత 

_పకాశ ముండునని కొందఅందురు. ) వారు చెప్పినటులు ఇలావృతము మేరువు 

నకు తూర్పు కాదు. మజీయు నీనా టర్కీయు కాదుం 

ఇక సిద్దాంతములును, సంహితలును ఈ పురాణముల నెటు లర్థము చేసి 

కొనెనో తెలిసికొందము. 

[బహ్మాండ కటాహము నడుమ భూగోళము ఆకాశమున |పేలుచున్నది. 

దాని నడుమ నుండి దక్షిణో త్తరములుగా మేరువు కజ్జవలె వెలి కుబికెను.* 

దాని ఉ త్రరాగము సుమెరువు దక్షిణా గము కుమేరువు లవణ సము 

[దము భూపరిధి (56౪810౧ నంటి యున్నది. ఈ భఖూవృ త్తములో యమ 

కోటి, లంక, రోమకము, సిద్ధపురి అను పత్తనములు సమానదూరమున గలవు. 

ఈనాలుగు ప తనములును కమములుగా భ| దాశ్య భారత కేతుమాల కురువర్షము 

లకు జెందినవి. లంకా సిద్ధిపురులును, యమకోటి రోమకములును ఉభయ మెరు 

వులును సమ దూరమున నున్నవి. ఈ దూరము నూటునెనుబది అంశలు. 

వీనిలో లంకకు తూర్పున యమకోటి. దానికి తూర్పున సిద్దపురి. దానికి 

తూర్పున రోమకము. వీని అన్నింటికి సుమేరు వు తరము. కుమేరువు దక్షిణము. 
(చూ. వృద్ధ వసిష్ట సంహిత). పురాణ భూగోళ ఖగోళ పేటిక కిదియే కుంచిక. 

సురలును, అసురులును, మనుష్యులును విషవ తునందుండు రవిని క్షితి 

జమున గాంతురు. ఎవరేని 180" భాగలు చూడగలరు. అనగా కుడి యెడమ 

వనుక ముందుల నెటు చూచినను 90° భాగలు మా[తము చూడగలరని తాత్స 

ర్యము. మేరువు నుండి విషవతు 90 భాగలు. కావున విషువత్ సూర్యుడు శతి 

జమునందు మన కగపడును. 

&తిజమున పొడిచిన రవి సాయన మేషాది నుండి వృషభ మిచునములు 

చవె మేరువు కేరణాజును. ఆపుడు కర్కటకాది. సురల కపుడు మట్ట మధ్యా 

లై వెనుకటి వ్యాసమునందలి చిత్రములో నవ్యులు మేరువు భూమిలో పాతిన కరో 
చందవగా చూపిరి, ఇపుడు నారింజ పండులో పుడక (గ్రుచ్చినటులు కనబడును. ఒకటవ 
చి_ము చూచునది 



ఆరవిజానము 1683 
లె జా 

హ్నము. రవి మరల మూడు నెలలకు విషవమునకు వచ్చును. నాటితో సుర 

లకు పగలు చెల్లు. ఈ యాజు నెలలను వారికి రవి క్షితిజమున కనబడును. 

సాయన మేషాదిని పొడిచిన రవి సాయన తులాదియం ద స్తమించును. ఈ రీతిగా 
సీ యాజు నెలలును వారి కొక్క పగలు. 

కుమేరు (దక్షిణ (ధువ) వాసులగు అసురులకు రవి పె రీతికి విపరీత 
ముగా కనిపించును. రవి యిచట తులాదీయందు పొడిచి మకరాదికి పగలు 

సాబాలు గడపి మేషాది క సమును పొందును. 

ఇక ఊఉ. ద. [భువముల నడిమి మాట - విపువమున నున్న రవి అంకా 

యమకోటీ సిద్ధపురీ రోమకముల మీదుగా బోవును. ఈ పత్తనములయందు 

విషవచ్భ్చాయయు, అవాంశయు సున్న. లంబాంశములు 90°. మేరువునం దకాంశ 

ములు 90". లంబాంశములు సున్న. యమకోటిలో మట్ట మధ్యాహ్న మప్పుడు 

లంకలో ఉదయము, రోమకమున అద్దమరేయి, సిద్ధ పురిలో అ సమయమూ 

(సూర్య సిద్ధాంతము, 

వృద్ధ వసిష్ట సిద్ధాంతమునందు వర్ష విభాగ మిటులు :- 

శహీమధ్య వలయమునకు దక్షిణమున లవణా రవము. దుగ్గ దధి ఘృత 

ఇకు మద్య స్వాదుసము్ము దము లొకదానికంచె నొకటి దక్షిణముగా లవణ సము 

|దమునకు దక్షిణమున నున్న వి. ఇవి [కమ [కమముగా నొకదానికంటె నెకటె 

చిన్నవి. లవణాబ్రికి ఉతర తటమున నిరక్ష దేశమున లంకాది ప తనములు 

నాలుగు. లవణాబ్ధికి ఉత్తరమున గల భూగోళమున సగము జంబూ ద్వీపము. 
యామ్యగోళమున లవణాది సము దములయందు |కమముగా శాక శార్మిల పళ 

[కౌంచ గోమెద పుష్కర ద్వీపము లున్నవి. 

౧. సౌమ్య భాగమున లంకకు ఉత్తరమున హిమ హేమకూట సిషధ 

పర్వతములు. లంకా హిమాదుల నడుమ భరత వర్షము. హిమ హెమకూట 

'ముల నడుమ కిన్నర వర్షము. హేమకూట నిషధముల నడుమ హరివర్షము. 

క) పురాణములు సూర్యుని ఉదయా స్తమయములు తెలుపుటకు మేరువుచుట్టును కొన్ని 
“పురములను చెప్పెను, సిద్దాంతములు నిరక్షరేఖమీద అవి కలవని తెలియజెప్పెను. వాని 
“పేరులు వేటు. 
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౨, యమకోటి కుత్తరమున మాల్యవంతము, ఈ రెంటి నడుమ. 

ఆ. రోమక గంథమాదనముల నడుమ కేతుమాల వర్షము. 

౪ సిద్ధపురి కు తరమున శృంగవ చ్చుక్ష నీల పర్వతములు. సిద్ధపుర. 

శృంగ వత్పర్వతముల నడుమ కురు వర్షము. శంగ వచ్చుక్షముల నడుమ. 

హిరణ్య వర్గము. శుక్ల సీలముల నడుమ రమ్యక వర్షము. 
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ఇటు లీ నాలుగు పత్తనములనుండి ఉత్తరముగా బోవుదుమేని, నిషధ 

మాల్యవ న్నీల గంధమాదనముల నడుమనున్న ఇలావృత వర్షములో నుందుము. 

దాని నడుమగా మేరువు పోయెను. ఈ మేరువు జంబూ మధ్యమున తమ్మి 

నడుమ దుద్దువలె నున్నది. 

ఒక దబ్బ పండును గాని, గుమ్మడిపండునుగాని తెచ్చి సమానముగా 

నాలుగు డిప్పలుగా కోసి మరల వాని నతికించి నట్టనడుమ నొక | తాడు కట్టి 

దాని తొడిమకు మజొక (తాడు కట్టి, ఆకాశమున నిలువుగా వేలదీసి చూచు 

నది. ఆ నడిమి (తాడు నిరక్షరేఖ. నాలుగు డిప్పలయు కోత కడ తాటిమీద 

నాలుగు సుద్ద గుబుతు లుంచునది. నాలుగు తెల్లటొట్టును నాలుగు పత్తనములు. 

తొడిమ సుమెరువు. అడుగు సొట్ట కుమెరువు. నాలుగు తెలుపు మచ్చలును, తొడి 

మయు, సౌట్టయు నొకదాని కొకటి సమ దూరమున నుండును. ఇపుడు దానిని 

అడ్డముగా పట్టుకొని ఒక చిన్న దీపము పుచ్చుకొని నట్ట నడి తాటి మీదు 

[తిప్పుచు చూచునది. వెనుక ముందుల డిప్పలలో కొలది కాంతియు తానున్న 

.డిప్పమీద నిండు కాంతియు, ఆవలి దెస డిప్పమీద చీకటియు. నుండును. ఈ 

రీతి యూహ భూగోళ వర్ణనమునకు బీజము. 

_పకృత భూగోళ మున లంక కింద దక్షిణ _ధువము వజకును వశమె 

లేదు. (2 వ పటమారయునది). 

ఇక తూరుపు దక్షిణముల నడుమ మాతము ఆ స్టెంలియా మొదలగున 

వున్నవని సరిపెట్టుకొన వలెను. లేదా ఇది పూర్ణ కల్పము మాట యనికాని, 

కలియుగమున దేశ విపర్యయము కలుగును“కలాొ దేశ విపర్యయః” (చూ | 

వాయు) అని కాని నిర్ధారించు కొనవలెను, పురాకల్పము లందలి కొన్ని దెళ 

ములు మునిగిపోవుట వింతకాదు. 
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పురాణ భూగోళమే సంహితా భూగోళమని పాఠకులు ఇపుడు నిశ్చయిం 

చుకొన గలరు, 

“భూమి గోళాకారము. మజేయు అది సూర్యుని చుట్టు తిరుగు చున్నది” 

అని ఆర్యభటుని మతము. 

అందఅకును తేలికగా తెలియుటకు పురాణములు దెశ నిరూపణమందు 

భూమి పద్మా కారమనియు,* మండలాకారమనియు,” ఛతాకారమనియు,ీ వృత్తా 

కాళమనియు,” చెప్పెను. అనగా మొత్తము మీద చ(కాకారము. పుష్కరద్వీపము 

నావల లోకాతోకము. పురాణములు చెప్పుట భూమి చ[కాకారమనుట కనుమాప 

కము. కావుననే లోకాతోకమునకు “చ్మకవాళ” మని పేరు. “వల వల్ల-సంవ 

రణే సంచరజేచ” భూచ్మకమును వలగొన్నది అని నిరు కి. కావున బోధ సౌల. 

భ్యము కొఅకు రేశ విషయమున భూమి నడుమ ఉబ్బెత్తై, అంచుల వాల చక 

మువలను, కూర్మము వలెను, గొడుగు వలను: ఉన్నదని పురాణములు చెప్పెనన. 

వలయును. -. 

4) 41-86 వాయు క) 48-21 వా 8) 50-51, 
7) 46.21 “సర్వేషా ముత్తరే మేరు ర్లోకాలోళన్తు దక్షిణే” (50; 107, 8} 
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పౌరాణికులు భూవిన్యాస (పస్తావమున భూమి ఛ్మ తాకారమనియు, మండ 

లాకారమనియు, వర్తలమనియు చెప్పిరి. జ్యోతిః _పస్తావమున గోళాకారమని 

చెప్పక చెప్పిరి. భిన్న ములయిన ఈ రెండు మతములకును సామరస్య మెటు 

8) “భూమి ఇంతిపలె గోళాకారము. అది సూర్యాదులవలెనే ఆకాశములో నున్నది, 

దాని |క్రిందను మీదను ఎల్లెడలను జీవరాశి కలదు. భూమిమీద ఎక్కడ నున్న వారక్కుడ 

తాము భూమి పైభాగమున నున్నామని అనుకొందురు.” భూమి సంతతము క్రిందికి పడుచున్న 

దనియు, నీటిలో నావవలె తేలాడుచున్నదనియు, ఊరక పై కెగురుచున్నదనియు దషిణో త్తర 

(ధువములు అను ఇరుసుమీద తిరుగుచున్న'దనియు వాదములుకలవు, కాని భూమి అచలము” 

అని యోగవానిష్ట్రము. (చూ. నిర్వాణ. విపశ్చిదుపాఖ్యాన 127-181 మొ. సర్గలు). 

యోగవానిష్టము భూగోళ ఇఖగోళములయెడల పూర్తిగా పురాణానుయాయి. స ప్తసముద్రా 

వృతములై న శాకాది ద్వీపములను శాకమునందలి ఉదయ పర్వతము మొ. వానిని చెప్పెను, 

కౌశ్మీరములందు తనకు ప్రసిద్దిగలట్లు ఈ (గ్రంథము తానే చెప్పుకొ నెను, దీని కర్తృ 

త్యమును గుటీంచియ, కాలమును గుజించియు పలువురకు సందియముక లదు. శంకరు 

లెచ్చటిను దీని నుదహరింపలేదు. కాని వారి శిష్యులు (బ్రహ్మ సూత్ర వ్యాఖ్యానములో నుదహ 

రించిరి. (ప్రామాణ్యము కొజకునేనిది వ్రాసితిని గాని కాల నిర్ణయమున కంతగా కౌదు. ఆర్య 

భటుడు భూమి తిరుగుచున్నదని సూర్య సిద్దాంతమున నిర్ణయించెను. ఈ వాదము ఇందు 

ఖండితము. దానజేసి ఈ (గ్రంథరచన ఐదవ శతాబ్దికి ఏిదపనా అని సంశయము కలుగును, 

మటీయు త్రధ్రాజకత్మసిద్దే 'రేచ్చానాం తద్దేశేష నదుష్యతి” (నిర్వాం 97-10) అని కలదు. 

అనగా మేచ్చులు వారి చింతాధార ననుసరించి జీవాత్మలను చెప్పిరి. ఆ చేశములందు ఆ సంప్ర 

దాయము పొరపాటు కాదని దీని యర్థము. 

“మేచ్చులు యవనాదులు. దేహాకారము కల జీవుని ఈశ్వరుడు సృజించునని వారి 

సంప్రదాయము. చనిపోయిన పిదప జీవుడు పాతిపెట్టిన చోటనే ఉండును. కాలాంతరమున 

భగవంతుడు వారిని పరామృశించి పుణ్యపాపానురోధముగా శాశ్వత స్వర్షనరకములకు 

పంపును,” అని ఆనందబోధేంద సరస్వతి వ్యాఖ్య. ఈ మూలమును వ్యాఖ్యను జూచి ఇది 

అర్వాచీన మన జెల్లదు. ఆంగ్ల విమర్శకులచే మనకు దూరదృష్టి తగ్గెను. ఈ (గ్రంథక ర్తకు 

పారసీకాది దేశముల ధర్మములతో వరిచితి కలదు. పారసీక స్మృతి (గ్రంథమగు “వెందిదాద్ 

హారాకాయితి” ఆంచలమందు ఖననమును, చథ్ర ఆంచలమందు దహనమును మహాపాపమని 

చెవ్పచున్నది. కావున ఈ [గ్రంథకర్త వారి ఆచారమును గాని, భారత (ప్రత్యంత 'దేశమందలి 

ఆచారములను గాని తడివి యుండవచ్చును. మటియు జ్యోతిర్విశే షములలో ఇతడు విశిస్టుండు. 

మూడువేల యేండ్రకు ఇంకను వెనుకటి జో్యోతిర్విషయముల నితడు వ్రాసెను. 
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. లొనగూడేనో తెలిసి కొనుటకు కుతూహలము కలుగును గావున ఆ విషయ 

మిచట కొంచెముగా తెలిసికొందము. 

[ధువము ; కింది భూమికి మేరువని పేరు. అది భూమికి నాభి. తొల్టిభూవి 

భాగ మున పద్మకర్షిలకు నాలుగు దెసలను నాలుగు రేకులవలె ఈ నాభికి నాలుగు 

దెసలను నాలుగు దీవులు. [పావీన బుషులు మేరువు మీద పద్మ మోని నివాస 

మును కల్పన చేసిరి. అనగా మేరువు ఖస్వ స్తికమున సత్యకోకము కలదని 

తాత్పర్యము. దీనికి కారణము వారు మేకు గిరిజాలము చుట్టును నివసించిరి. వారు 

చెప్పిన విషయములు చాలవట్టు వారి స్వదేశము నంచలివే. కాలాంతరమున పద్మ 

చతుర్లళ ములలో .దక్నిణో తర దళ ములయందు వర్గ ములు, మనుష్య నివాసము- 

' ఇవి వారు చూచినవి. 

ఆ సమయమున నుమెరువు స్వస్థానచ్యుతము కాలేదు. నానా దేశములు 

తిరుగుటలో సూర్యచం దాదుల గమనమునందు విశేషము వారికి కనుపటైను. 

వారే దేశము మెట్టినను వారికా దేశమంతయు చ కాకారమె. కాని సూర్య చందు 

అయు, నక్షతములయు మార్గ మొక రీతిగా నుండదు. ఒక దేశమున ఒక రీతి 

గను, వేతొక దేశమున మజియొక రీతిగను కనబడును. ఉదయాచలవని ఒక 

టియు, అస్తాచలనుని మజియొకటియు నుంచదు. పర్వతము లెక్కువగా నున్న 
దెశమునందు భూపృష్టము గోళాకారముగా నుండునని ఊహింప వలను కాదు 

కాని సూర్య చం్యద నక్షత గమనమును లెప్పగా పరిశీలింవినచో నపుడు భూమి 

గోళాకారమని ఒప్పుకొని తీరవలసి వచ్చును. వారపుడు భూమి బల్రపజఅపుగ 

లేదనియు, గోళాకారముగా నుండవలయు ననియు నిర్ణయించిరి. “సూర్యునికి 

ఉదయమును లేదు. అస మంతకంటె లేకు. కంటికి కానబకుటమే ఉదయము, 

కనబడక పోవుటయే ఆస్తము. ఐతరేయ . బాహ్మణమున (శి-44) ఇట్టి మాట 
కలదు. దీని ననుసరించియో, లేక స్వయముగా నెజిగియో వాయు విష్ణు మత్స్య 

ములు ఎప్పుడును ఉన్నవానికి ఉదయా సమయము లేమి ? సూర్యుని దర్శనా 
వర్శనములే ఉడయా సమయము” అని చెప్పెను. 
ఇగ 

$) నైవాస్తమవ మర్కస్య నోదయ స్పర్వదా సతః 
ఉదయా స్త నమనాఖ్యం హి దర్శనా దర్శనం రవేః (వి. ౨-౯-౧౬౧౭) 
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భూమి గోళాకారమగునెడల, సూర్యుడు రేయుంబవలు భూమిని పది 

కింద నెడల గమనవృత్తపు నాభి, లేక కేంద మెచట ? “భూమికి సర్వోత్తర 

ముని అని అపుడు చెప్పవలసి వచ్చెను. అదియే ; ధువక్షితి. ఉత్తర బిందువు. 

మేరువు. ఇది జ్యొతిషికులయు, వేదములయు, పురాణములయు మాట. (పాణ 

_తాతుడు చూచిన చందముగా, చూడక, అనుమాన | పమాణము చేతనే ఈ విష 

యము సాధత మయినదని ఆనుకొన్న ను, చూచిన విషయమును చెప్పుచో 

ఎటులు చెప్పుడురో ఈ యనుమానము కూడ ఆటులే చెప్పించెను. కాగా భూగో 

ళో తర [ పదేశము మేరువు. కాగా భూవిన్యాస [పకరణమున భూమి చ|కాకార 

మనియు, జ్యోతిః _పకరణమున గోళాకారమనియు, వారు పామరుల సౌలభ్యము 

నక రెండు విధములుగా వ్యవహరించిరి. ఈ రెండు సంగతులును వారెచటను 

'వాచ్యము చేయలేదు. ఈ సంగతి బాగుగా మనస్సునకు పట్టించుకొనక కొందరు 

పెద్దల పురాణములు భూమిని దర్పణనిభ ముగా జెప్పెనని"ి ఖండించిరి. వారే 

ఖండింపగా ఇక ఖండింపని వారెవరు? నేడు బడిలో నాలుగవ తరగతి చదువు 

బాలుడు కూడ బాదరాయణుని మీద బార సాచువాడే. 

రేయి నక్ష తము లన్నియు తూర్పున పొడిచి పడమటగా ఆ సంగతము 

అగును గాని ఒక నక్ష తమటులు కాదు. దాని పేరు శింశుమారము. మణియ 

నొకటి. శింశుమార. ముఖమున ఒక నక్ష తము కలదు. అది కొంచె మేని కలదు, 

ఆది నియతముగా ఒక చోటనే ఉండును. కావుననే దానికి (ధువము అను 

సంజ్ఞ. దీనికి ఖాల్టీయా దేశమున ధుబన్ అని పేరు. నక్ష తములును, చందు 

డును దీని చుట్టును తిరుగుచుందురు. | ధువము ఎత్తుగా ఆకాశమున పాతిన కట్టు 

కొయ్యవలె నుండును. అది [గహ నక్ష! తములకు పగ్గము కట్టి తిప్పుచున్నటు 

లుండును. సూర్యుడు దానిని _పదక్షిజించుచుండును. ఇది (కి. వె. సుమారు 

మూడువేల యేండ్ల కిందటి మాట. అపుడు, లేక అప్పటికి ముందు సూర్య 

10) పుష్కర ద్వీపమున కావల దర్పణ నిభమగు భూమి కలదు. కురు ద్వీపమున 

కలదు. అనియే కౌనిపించును గాని భూమి యెల్లయు దర్పణ నిభమని కాని, బల్లపఆుపనిగాని 

నాకు వా. వి. మ, స, (బ్ర. మా, పురాణములలో కానరాలేదు. ఎవరేని చూచుచో నుర్హా 

ఎటిం తురు గాక. 



చందాదుల దైనిక గమనము తెలిసికొన వలయునను కోరిక ఉదయించి యుండ 

వచ్చును. 

మిగుల ఎతగు ఆకసమున [(ధువము, నేలమీద సూటిగా దాని (కింద- 

మేరువు. దీనిని గూడ నొక పెద్ద కొండయని కల్పన చేయనిచో కట్టుకొయ్య 

దొరకదు. నల నడుమ నుండి సూర్యుడు లక్ష యోజనముల ఎత్తు. కట్టు 

కొయ్యయ అన్ని యోజనముల ఎత్తు ఆని కల్పన చేయవలెను. భూగోళ 

వ్యాసము ముప్పది రెండువేల యోజనములు. మేరువు పాతునేలలో పదునాజుచేల- 

యోజనములు. భూమిపై 64 వేల యోజనములు. 
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జైను ల్రీ లెక్క_ను తగ్గించి చెప్పిరి. మేరువు వేయి యోజనములు నేలలో' 

పూడియున్న దని వారి అంచనా. 

కింశుమారమున కెదురుగ నున్న ఈ నక్ష[తము నాలుగయిదువందల 

ఏండ్ల వజకును | ధువముగనే యుండెను. అప్పుడు [ధువదర్శనము కానిచో వివా' 

హము పూర్ణాంగ మాయెడిడి కాదు. (ధువు డెటు లచలుడో నవదంపతుల 

_పేమయు అటులు అచలముగా ఉండవలయు ననుభావము నుప్పతిల్ల జేయుటకె 

అపుడు (ధువదర్శనము చేయించుచుండెడి వారు. ఇటులు కొంతకాలము కడచిన. 

తరువాత ఆ ఖగోళ పరిశీలకులకు ఆ కాలమున తెలియరాని కారణములచే శింకు. 

మారము కడ నున్న నక్ష(తము లన్ని టితోపాటు ఈ | ధువుడును కదలు చున్న 

టులు'! కానబడేను. అపుడు పెం డ్రిండ్రలో ఆరుంధతీ వశిష్టులను చూపు ఆచా' 

రము మొదలాయెను. కాని [ధువమున నున్న గృహ నక్షత రస్ములు వెనుకటి 

వలెనే యుండెను. కావున కట్టుకొయ్యకు బదులుగా ఇపుడు పోలికకు నూనె గాను. 

గును, దానిపై కబ్బయు!? వచ్చెను. 
ul 

11) (ధ్రువుడు కదలడు. మిగిలిన చుక్కలన్నియు కదలును. మాబోటి యోగుల 

కిది (ప్రత్యక్షము అని యోగ వాసిషము వసిష్టుని నోటితో ననెను. (చూ. 127, 128వ 

అధ్యా, 1వ శ్లోకము) | 

వాయు పురాణమునకు (ధ్రువునకు (భ్రమణము చెప్పెను, *-భృమద్ (భ్రామయతే-” 

కావున (ధువ (భ్రమణ 'మెఆుగని కాలమున వాసిష రచన అవి అననగును గాని ఒక తంటా 

ఉన్నది. యోగదృష్టితో పని లేకయే మాంస చకుస్సులకే (ధ్రువము కదలునటులు కనదిడును. 
యోగదృష్టికే కదలునటులు కనబడవలయును, 

12) “తైల పీడాకరం చక్రం భ్రమ ద్భాోనుయకే యథా 

తథా భ్రమంతి జ్యోత్రీం షి వాత బద్దాని సర్వశః” (వా. 62.88) 



మేరువు ఇచట దార్ హ్టాంతికము. నేలలో పాతిన చింతమాను దృష్టాం 

తము. మేరు శిఖరాదికము. దార్ ష్టాంతికము, గానుగులో తిరిగెడి కళ్ఞ దృష్టాం 

తము. ఆకాళమునందలి [ధువము, గానుగులోని పొడగు కజ్బ్జ అ్యగ బిందువు. 
- ప్రవహనామకమగు వాతరశ్మి పగ్గము. కజ్బ చివజ నుండి ఒక పగ్గము 'వేలాడు 

చుండును. ఎద్దు ఆ [తాటితో చకాకారముగా తిరుగును. 

వాయ మత్స్య విస్థు పురాణములు కుమ్మరి సారెను పోలికగా చెప్పెను. 
భాగవతము విష్ణు పురాణమునకు వివరణమే కావున దానినే వెతుక బని లేదు. 
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పురాణ శేషకాలమున శింకుమారము తోక చివర నున్న నక్ష తము 

(దువమాయెను. ఈ నక్షత మిపుడు (ధువమను తలపునకు గుజియగు 

చుక్కకు దాపుగా వచ్చును. 

ఇపుడు పురాణము రచియింపబడె నేని గానుగుతో పోలిక చూప వని: 

యుండదు. వరి కళ్ల్ళము నడుమ పాతిన కట్టుకొయ్యను ఉపమించిన నవిపోవును.. 

జైను లీ గానుగ కజ్ది పోలిక చెప్పిరి. కాని అది (కించ లావు. చివర 

పైభూగోళ వర్ణన మెల్హ యు ముఖ్యముగా వాయు విష్ణు మత్స్య పురాణముల - 
లోనిది, ఈ పురాణముల కాలమును మనము నిర్ణయించుకొన గలిగినచో ఈ 

భువన విన్యాస మెంత [పాచీనమో మనకు పొన సౌన కనబడును. 

ఈ పురాణముల కాలమును కనుగొనుటకు వీనియందే స్పుటమయిన 

సాక్ష్యము కలదు. ఈ సా క్యు రెడు రకములు. ఒకటి-రాజులు మొదలగు 

వారు; రెండు- ఆయనాది కాలము. పెవఐ వ్యాసములో వానిని పరిక్తీలింతము. 



౭ వి ఖై 

ప్రాచిన భూగోళము 

౫ 

పురాణములు పదునెనిమిదని (పసిద్ధి.! పతి పురాణమునందును 

"పురాణముల పట్టిక కలదు. కొన్ని పురాణములలో కొన్నిటి పెరు కలదు, 

కొన్నిటి పేరు లేదు. కొన్నింట వాయు పురాణము పేరు లేదు.? శివ పురా 
ణములో వాయవీయ సంహిత కలదు. మత్స్య నారదీయములలోని పురాణ 

"పట్టికలో వాయవీయసంహిత యున్నది. కలకతా, కాశీ, బొంబాయి శివ పురా 

ణములకు పురాణ లక్షణము సమ్మగము కాదు. కొందరు దీని నుపపురాజ 

మందురు. వాయు పురాణము శైవము కావున శివపురాణమునందలి వాయవీయ 
సంహిత వాయు పురాణమునకు వీజమని కొందును, వాయు సంహితకే వాయు 

'పృురాణ మాకరమని కొందణు |వాసిరి. 

ము| దితమగు వాయు పురాణమున గు ప్రవంళము వజకును రాజుల 

వర్ణనము కలదు. వాత! పతులయందు ఎంచునులేదు. ఈ కారణమున వాయు 

పురాణమంతయు నాఛునిక మనరాదు. కొంద జాంగ్ల విమర్శకులు అబ్టనిరి. 

1) మద్వయం భద్వయం చెవ (బ్రత్రయం వచతుషయం 
చ 

(౨) 

ఆ నా వ, లింగ, కూ, సాని es saan 

2) కాళీ కలకత్తా బొంబాయి పూనాలలో అచ్చయిన నాగర లిపి పురాణములలో పర 
'స్పర భేదములు శలవు. చెన్న వట్టణము మొదలగు చోట్ల అచ్చయిన తెలుగు లిపి 
పురాణములకును వానికిని భేదము కలడు. ఈ భేదములు స్వల్పములు. కొన్ని ముదణము 
లతో కొన్ని ల్లో కములును కొన్ని భాగములును లేవు, ఇటి వానిని (వష _ప్రములని ఊహించ 

వచ్చును. కాని ఈ భేదములకు కారణాంతరములు ఏమేని ఉన్నవో లేవో నిర్దరింపనిదే 
'వక్నివ కోటిలో వీనిని వడవేయరాదు. (శ్రీ ముదిగొండ వీరయ్య శాస్త్రిగారు (సికిందరాబాదు, 
దక్కన్) మొన్న మొన్న ఈ శివ పురాణమును మనోహరముగా శెలిగించిరి. వీరు కాశీ 
బొంబాయి (ప్రతులు ఏజుగుదురు. చూ, వారి పీకీశ్య వారిది బొంబాయి (పతికి అనుసరణము. 
వారు వాయపీయ. 

శి చూ. దేవీ భాగవత. 
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[పాత దేవళమును బాగుచేసి దాని ముందొక మండపమును, పక్కనొక మట్టు 

పలి ని కట్టించినంతమా_తమున దానిని నూతన షే తముగా భావించువారుందురా ? 

(బ్రహ్మవిద్య - కూసువిద్య : 

సూక్ష్మముగా పరిశీలించినచో సంహితా బాహ్మణాను గతములును, భగ 

వద్ బోధకములును జో్యోతిస్సంపితా _పతిపాదితములు నగు రహస్యము లిందు 

కనబడును. “రహస్యము లనినంతనే ఎవరికిని చెప్పదగనివి కాబోలు, అట్టి వున్న 

నేమి లేకున్ననేమి ? అని పలువు రనుకొనుట వినుచున్నాము. అది లెస్సకాదు. 

జ్ఞానులందలణును “ముందు నీ మనమును కనుగొనుము, పిదప నిన్ను కను 

గొనుము” అని చెప్పుదురు. మనకు మనసే దొరకదాయె. ఇక నెను దొరకు 

'చెచట ? ఇట్టివే రహస్యము లన్నియు. మన ఆధికారమునకు మించినది రహ 

స్యము, మనకు తెలియనిది ' బహ్మవిద్య, తెలిసినది కూసు విద్య. 

గాలీ పరాణము : 

చాలకాలము నాటి త త్త్యవే తలయు, పండితులయు పామచులయు ఎలుక 

లోనున్న విషయముల వితనములు ఈ మూడు పురాణములందును గలవు. 

ఇందలి సంగీత శాస్త్ర బీజములు హరివంశమున చిగురు పెట్టెను. ఇందలి (పతి 

మాలక్ష్షణము మత్స్య, విష్ణు పురాణములలో స్పుటమాయెను. ఈ దీరగా 

[వాయుచు దోయినచో నది ఒక (గంధ మగును. ఈ పురాణము నర్మద కుత్త 

రమున మాలవ దెశమున (పసిద్ధమయి యుండవచ్చునని జొ త్తరేయులు _వాసిరి. 

దీనికి జన్మస్థలము గురువాయూర్, ఆనగా గురువాయు పురమని దాక్షిణాత్యులు. 

కాని రత్నావతి యను మారుపేరు గల దృషద్వతీ తీరమున గల వాయుపురము. 

దీనికి అభిజన దేశమని వాయు 59. అధ్యా వాయు పురాణము గాలి మాటల 

4) బాణుడు విద్య ముగించుకొవి తన (గ్రామమునకు వచ్చినపుడు వాయు పృరాణ 

1శవణము జరుగుచున్నది. చూ. హర్షచరిత, 



మత్స్య పురాణము 

ఇదియు శైవము. మన కిపుడు కనబడు వా. వి. మ. పురాణములకు. 

మాతృక ఏవో ఉండవలయునను ఊహ కాధారములు కలవనుమాట పాఠకులకు 

గురుతుండుట మేలు. వాయు పురాణమున [వతాదికములు తక్కువ. దీన- 

నెక్టువ. చై తామవాస్యనాడు పార్వతి కుక్షిని ఛేదించుకొని షడననుడు పుస్టైనని 

యించు కలదు. భారతమున “కా ర్రికామావాస్యనాడు, లేక అ గహాయణ శుద్ధ. 

(పతిపత్తునాడు శరవణమున కుమారోత్స త్రీ” యని కలదు. దప సన్నివేళ 

విషయమున మత్స్య భారతము రొకటి. 

కాశిదాసునకు కుమారసంభవ కావ్య రచనలో శివపురాణముతో పాటు. 

ఇందలి కుమారకథ కూడ అలతి ఆధారము. 

ఇందలి (శాద్ధకల్పము _చాచీనము. [శా ద్ధము మునకు దవిడలును, కోకను 

లును (అనగా కొంకణులు) నిపిద్ధలు. ఇందు తర దెశములయండు లేని దేవా 

లయ గోపురములయు, దేవదాసికలయు [ప్రసంగ వ మున్నది. ఇందు ఐదు విష్ట్రవ 

తారముల [పశంస కలదు. ఇందఘనాతనములగు విషయము లెన్ని ఎపుడు 

చెరెనో వెర్పులుప నరిడి. కాని | కీస్తుశక మాజవ శతాబ్దిలో (పక్షి ప _పవేశ 

మునకు భరతవాక్యము అని ఊహింప నగును. ఎటులనిన (కీ. శ. ఆజవ శతా 

బ్రీని పుట్టినదని పలువురు విమర్శకు లొప్పుకొనిన నారడీయమునందు మత్స్యము 

నందలి భవిష్య దాజ సూచిక కలదు. మత్స్యము నారద పురాణము నుదహ 

ర్) మత్స్య పురాణమను సేరితో హరి థట్టారకుడు దీనిని తెలిగించెను. కవిత అను 

పత్రికలో విష్ణు ధర్మో తరము 1912 సాలున అచ్చయినది. అది మత్స్య పురాణము కాదు... 
వీని గద్యలో మత్స్య పురాణ ఖండమగు విష్ణు ధర్మో తరమని కలదు. హరి భట్టారకునకు 
దొరికిన ప్రతిలో నటు లుండియుండును. దీనివలనను వా, వి. మ. పురాణముల ఐక్యము కన 
నగును. మత్స్య పురాణమున నెర నడుగగా అచ్చముగానే.' డీనిని నాకొసగిన విద్వత్య-వులా 

మధునాపంతుల సత్యనారాయణళాస్త్రిగారికి కృత జ్ఞాడను, 
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రించెన *” అని ఏరే నడుగుదురు. ఆడి బృహత్కల్పము నందలి నారద పురా 

ణము. అనగా అది మూల నారద పురాణము కావలయు, “య్మతాహ నారదో 

ధర్మాన్ బృహత్క_ల్బా(ళ యాతి చొ” (మ. ర్ఏ అధ్యా). చీన భవిష్య దాజు 

వంశము కలదు. ఎవరో ఇటీవలి పురాణములలోనో, _పాచీ క పంచాంగములలో నో 

ఉన్న గు పవంశ మును చర్చి ము[ దించియుందురని చాలమంది అభి పాయము. 

ఒడ్డ దథమునందును, వంగదెళమునందును పంచాంగక రల కి రాజవంశమును 

జేర్చు నాచాచము నూజెండ్ల | (కిందటి వజికును కలదు. 

ఇది వైష్ణవము. ఇందు ఆజంశములు కలవు. మొదటి నాలు గంకములు 

వాయు పురాణమునకు సంగహము. వాయు పురాణ శైలి వదులు వదులుగా 

నుండును, విష్ణు పురాణమునం దా కోకములే రూపాంతరము నొందెను. ఇది 

కావ్యమ వలెను, తత్ర్యముపట్ట ఉపనిషతువలెను ఉండును. ఈ పురాణయునందు 

[వతాదులు లేవు. ఇందలి ఐదవ అంశము (ప్రకృష్టుని బాల్య లీల, ఇక అజవ 

అంశమున ఆటే అధ్యాయములు. 

_ అసలు మొదట నాలు గంశములే కలవని తోచును. ఐదు, ఆజు అంశ 

ములు పడపటి చేర్చు. నారద మతమున విష్ణు పురాణో త్తరభాగము పేరు విష్ణు 

ధర్మో త తరము. దినియందును భవిష్య దాజవంశము కలదు. 

విష్ణు పురాణము భాగవతమునకు మూలమని చెప్పవచ్చును. విశిష్టాద్వెత 

స్థాపనాచార్యులు రామానుజాచార్యుల వారి శ్రీభాష్యమున ఎచట చూచినను 
ఆర మ పురాణమే. 

వ 

© 

సీంథు మారము : 

ఖా, 

తె తిరి యారణ్యకము(2 (ప. 19 ఆ) శింశుమారపు మీదలను భూమగను, 

కీడలను ధర్మునిగను, మీ జెకి హ్నగను, కీ ్వ ( శ్ర జెక్కిలిని బహ్మగను, కెజెక్కిలిని యజ్ఞముగను, 
హృదయమును విష్ణువుగను, [పజననమును సంవత్సరముగను, ముందు కాళ్ల 

కంనలుగను, నడుము అతిగను, వెనుక కాక్ట్ట మి|తావరుణులుగను, తోక 
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మొదటి భాగమున అగ్నిని, రెండవ భాగమున ఇం దుని, మూడవ బాగమున 

| పజాపతిని; నాలుగవ భాగమున ఆభయమగు బహ్మమును భావన చేయు 

చున్నది. 

తె తిరీయ [వాహ్మణము (1 కాం, 5 [పః బి అ) నక్షత _పజాపతికి 

హ సయే హస్తము. చిత తల, స్వాతి హృదయము విశాఖ తొడలు, కాళ్టు 

ఆనూరాధ అని భావించుచున్నది. 

వాయు మత్స్య విషు భాగవతము లి కల్పనలను కొంచె కొంచెముగా 

మార్చి విపులము చేసెను 

వాయు మత్స్యములు మి జెక్కిలి ఉతానపాదుడు, వెను పిక్కలు 

మి(తావరుణులు, అపానము మితుడు, | పజాపతి [పజాపతి' అని చెప్పి, తోక 

మీద 1 అగ్ని, 2 ఇంద, కి మరీచి, 4 కశ్యప, ర్ [భువులను చూపి “ఈ 

నలుగురును ఎపుడును ఆ స్తమింపరు” అని వర్తి రి ంచుచున్నది. (వా. 52_92-5 

మ. 127-21-4), ఇందలి మరీచి స సంస్క రల చేరుపేమో ! మరీచితో ఐదుగు 

రగుదురు కాని నలుగురు కారు కదా! ఇంతియకాక విష్ణు పురాణము మరీచిని 

చెప్పలెదు. మిగిలిన వాని నన్నిటిని జెప్పెను. (2-12-81, 4). 

6) “భూః ప్రపద్యే భువః ప్రపద్యే స్వః ప్రపద్యే భూర్చువః సః (ప్రపద్యే (బ్రహ్మా 
కోశం (ప్రపద్యేఒమృతం [ప్రపద్యేఒమృతకోశం (ప్రపద్యే చతుర్దాలం (బ్రహ్మకోశం యం 

మృత్యు ర్నా వపశ్యతి తం పపద్యి దేవాన్ ప్రపద్యే దేవపురం (ప్రపద్యే పరీవృతో పరీవృతో 
(దిహ్మాణా వర్మణాఒహం తేజసా కశ్యపస్య. యన్య్మె నమస్త ప్త చ్చిరో ధర్మో మూర్జానం 

[బ్రహ్మో త్ర తరా హనుర్యజ్ఞా ధరా విష్ణర ర దయం సంవత్పరః ప్రజనన మళ్వినా పూర్వపాదా 

వత్రిర్మధ్యం మిశత్రావరుణా వనరపాదా "వగ్నిః పుచ్చస్య (పథమం కాండం తత ఇంద్ర స్తతః 

[ప్రజాపతి రభయం చతుర్ణమ్ _ సవా ఏష దివ్యః శాక్వరః శింశుమారం సంహ”. మొదటి 
వాక్యమునందలి “చతురాలం' గమనింవదగినది. తోకమీది నాలుగు నక్షత్రములును, ఆన్న 
మృదుము మొదలగు నాలుగ కోశములు అని రూపకము. ఈ భావనను అన్ని పురాణము 
లును వదలి సమ్మగ భావమునే వివరింప దొరకొ నెను. 
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భాగవతము విష్ణు పో _క్రమును, (బాహ్మణారణ్యక (పారబ్ధము న 

శాక్వరమును దివ్యము నగు నీ శింకుమారమునే తీసికొని ఆకాశమునందలి కలి 

చుక్కల నన్నిటి నందు జొనిపి భగవదాకారభావన చేసెను. 

చుక్కల అ_స్రమయము : 

పై ఆరణ్యకమున శించమారపు తోకమీద గల చుక్కల అస్రమయప్ప 
మాట లేదు. కాని శింతమారమును “(ధువస్వమసి, _ధువస్య &తిమసి” అని 

అనుచున్న ది. 

ఈ చుక్కలు మేరు [పాంతమున అ సమింపవు. మజీయు మధురా 

_పాంతమునను ఆ స్రమింపవు. మేరు పాంతమున నివాస మసంభవమై చాల 

కాలమాయెను. కావున మధురా[ పాంతములం దీ పురాణ్యతయ రచన మయి 

యుండవచ్చును. 

మనుతార : 

కొంద టీ నాలుగు చుక్క_అలో నొక చుక్క “మనుతార” అని అందుకు. 

మనుతార కీ.శ, మొదటి మేరువునకు 16° అంశల దవ్వున నుండెను, ఆంగ్ల 

తారాపటమున మనుతార “Alpha Draconis”. 

పురాణ[తయ శ్రవణము : 

వాయు పురాణమున_ 

నృపతిస త్రముడు వ్మికాంతుడు అనుపమతేజుడు. అధిసీమ కృష్ణుడు 
ధర్మము ననుసరించి పుడమి యేలుచుండగా న్రైమిశారణ్యమున ధర్మ షే తమగు 
కురు క్షేతమునందు దృషద్వతీ నదీతీరమున అరజస్కులును, శాంతులును, 

చాంతులును, సంశితాత్ము లును, సత్య|వతులు నగు బుషులు శాస్తాంనుసారముగా 

దీక్షితులె ఒక దీర్చ స|తమును మొదలిడిరి. అపుడు పౌరాణికో తముడుగు, 

'సూతకులకాతడు నగు లోపహర్షణుడు వారు జూచుట కచటికి వచ్చెను. 

అతని పలుకులవలన వినువారికి పులకలె తడివట. అతడు వేదవ్యాసులవారి 
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శిష్యుడు. చాల మేధావి. (త్రిలోక విశుతుడు. అతనిలో ఐదవ వేదము మా ర్త. 
భవించెను. అపుడా సతమున గృహపతి బుషుల కుతూహల మెజీగి “సూతా! 

నీ వితిహాసములయు, పురాణములయు గుణించి వ్యాసు నుపాసించితివి. ఇచట 

నున్న బుషులందణజును పురాణము వినగోరుచున్నారు. ఏరు నానా గోతముల 

వారు. వీరందజును నీ వలన తమ తమ "పెద్దల వంశవృతాంత మెరుగుదురు 

మేమీ యజ్ఞారంభమునకు మున్నె నిన్ను తల పెట్టితిమి.” అని అడిగినట్టు 

కలదు. ఈ అధిసీమ కృష్ణునకే “ అధిసోమకృష్ణు షు”డని పాఠాంతరము. 

మణీయు తొంబది తొమ్మిదవ ఆధ్యాయమున- 

“ఇపుడు ధర్మాత్ముడును, మహాయళస్కుడు నగు అధిసీమకృష్తుని, 
ఏలుబడి లో దృషద్వతీ తీరమున దుశ్చరమగు దర్భ స తము మొదలిడి రెండేండ్లు 

. వౌరవుడగు అధిసేమకృష్ణు డిపుడు వేడు.” అని కలదు. 

విష్ణు మత్స్యములందును ఈ అధిసీమకృష్టుని మాట కలదు. 

ధిసీమ కృష్ణుడు : 

ఈ [కొత్త కృష్ణుడెవడు / 

పరీక్షిత్తు కొడుకు జనమేజయుడు. వాని కొడుకు శతానీకుడు. వాని 

కొడుకు ఆశ మేధదత్తుడు. వాని కొడుకు ఆధిసీమక్ళ ష్ణుడు. కాగా . ఇతడు. 

పరీక్షిత్తునకు నాలవవాడు. కురు సంగామ సంవ వత్చరమున పరీ క్షిజ్ఞననము. 

కావున పరీక్షిత్తునకు సుమారు నూజెండ్ల పిదప ఈ వాయు పురాణ [శవణము, 

మరియు కొంత రచనము. పురాణము లన్నియు పూర్వకాలమున నెప్పుడో 

ఒక్కసారి ఆవిర్భవించెనని ఆనుకొనువారు పరీక్షిత్కాలమున గూడ పురాణ 

రచనము కలదని వినుచో వింత పోవుదురు. విషు పురాణము పరీకి క్ష్షీతృ్పర్యంతము 

చెప్పికొని వచ్చి “ఇల్చిత డిపుడు భూమండలము నఖండాయతి ధర్మముగా ఏలు 
5,3 నా _ వ్ 

చున్నాడు అన్పి చెప్పెను వాయు మత్స్యములు రెండును అధిసముకృష్ణుని 

పిముట రాఎవంపమను, విషు పురాణము పఎక్షిదనంతర రాజవంశ మును 
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వర్ణించెను. మత్స్య పురాణమున శేనకుడు శతానీకునకు యయాతి చరితము 

.చెప్పెనని కలదు. విష్ణు పురాణమున 

“ఎవడిపుడు వెడో, అతనికి నలుగురు కొడుకులు పుట్టగలరు. పెద్దవాడు 

జనమెజయుడు. వాని కొడుకు శతానీకుడు. వాని కొడుకు ఆశ్యమేధదత్తుడు 

వాని కొడుకు అధిసీమకృష్ణుడు” అని కలదు. కావున పరిక్షిత్మాలమున విష్ణు 

భాగవత పురాణములును, జనమేజయుని కాలమున థభారతెతిహాసనమును, శతా 

సీకుని కాలమున మూలపురాణమునందు కొన్ని అంళములును, అఆధీసీమ కృష్ణుని 

“కాలమున వాయు పురాణమును, తదనంతరమున మత్స్య పురాణమును వివృతము 

అయి యుండును. 

“వేదవ్యాసులు వేదములను విభజింపదల పెట్టి పైల, వై శంపాయన, 

జై మిని, సుమంతులు అను నలువురను వేదపారగులను శావకులనుగా జేసెను. 

పిదప నతడు సూతకులఅమన బొడమిన లోమహర్దణునకు ఇతిహాసములను, 

పురాణములను చెప్పెను” అని విష్ణు పురాణము, 

ఈ ఐదుగురు శిష్యులకును పలువురు శిస్యులు కలరు. లోమహర్షణున కు 

ఆతుగురు శిష్యులు. వారిలో మూగురు గురువు చెప్పిన సంహిత నవల వించి 

మూడు సంహితలను జేసిరి. ఈ రీతిగా గురువుగారి దొకటియు, శిష్యులవి 

మూడును గలిపి నాలుగు సంహితలాయెను. ఈ నాలుగు సంహితల సారమే 

విష్ణు పురాణము. 9 వేదవ్యాసులు భారతసంపాతను, పురాణ సంహితలను జెప్పిరి. 

వారు చెప్పిన సంహిత ల్రిపుడు దొరకు నుపాయములేదు. కాని వారి పురాణ 

సంహితలకు మూల, గంథక ర్ర ఒకడే యగుటవల్లను, లేక పలువురయినను వారి 

[గంథములకు మూలము వేదమును, గురుసం పదాయమును, జన్నశుతియు 

ఒకతె యగుట వల్లను భారతమునందును మిగిలిన పురాణములందును భేదము 

కంచె ఐక మే ఎక్కువ కాననగును. పరివర్థితము అయిన వాని యందును. ఈ 

మైకము చెడలేదు. (బహ్మసృష్టాయు, ,'యుషివంశ మును, రాజవంశ మును, 

క 8._6_17, 9) 3-6.18. 
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భూవిన్యాస వర్ణనమును, జ్యోతిశ్చ[క వర్ణనమును, మన్యంతర వర్ణ నమును,. 

సబ్బండు యుగముల వర్ణనమును ఇంకను చాల విషయములు వాయు విష్ణు 

మళ్స్య పురాణములయందు ఆవికలముగా ఒకటి. ఈ మూటను ఈ ఐక్యము 

లెనిచో ఈ మూటికిని మూల మొకటియేయని అనుమించుటకు వీలులేదు. వెను 

కటిమాట యేమోయేని అనుకొన్నను అధమము ఈ విషయములు వేదవ్యాసుల 

నాటి నుండియెనను సమానముగా వచ్చుచున్న వి. 

పురాణముల మూలము ; 

వేదవ్యాసులవారికి ఇన్ని పురాణములు చెప్పుట కుపకరణ మెచటిది ?' 

పురాణ కథ లల్పములు కావు. అల్పకాలమునకు సంబంధించినవియు కావు. 

ఆనినచో దీనికి _పత్యు త్తరము పురాణములందే కలదు. వ్యాసు డొకడు కాడు. 

వ్యాస నామ మొక ఉపాధి. అనగా పురాణక ర్రలందజకును వేణు వేలు “పేరు 

లున్న వి. నేడు పండితులు రామశాన్ర్రి, సోమశాన్రికీయని వ్యవహరించుకొను 

చున్నటులు నాడు పురాణక ర్రలకు 'జయవ్యాస' “శ క్రివ్యాస' “కృష్ణ ద్వైవా 

యన వ్యాసి - ఈ రీతిగా వ్యవహార ముండెడిది. ఆ యాఖూ యుగములం 

డాయామూనవ్యాసులు పుట్టిరి. వారు వేద సంహితలను, పురాణ సంహితలను 

జేసిరి. గత వ్యాసుడు కృష్ణ ద్వైపాయనుడు. ఇతని తరువాత ఇంతవాడు మజీ 

ప్పటికి పుట్టలేదు. పుట్టబోవు దౌణి వ్యాసుల సంగతి మనము చెప్పజాలము. 
పాయనవ్యాసుడు పూర్వ సంహితలను గురువుల కడ నోట జెప్పుకొను గాక, 

వాసిన వానిని పరఠించుగాక. సంపూరముగా [గహించి వానిని వ్యాస 

వ్యాస మనగా విపులము, లేక విభజనము. సమాస మనగా సంగ 

సరియ. ఇతనికి మూల మెచట? విష్ణు పురాణమున- “దీనికి వక్త 
పరాశరుడు, |శోత మైతేయుడు” అని కలదు. పరాశరుడు ద్వైపాయనుని 
తండి. మై తేయుడు పరాశరుని శిష్యుడు. మజియు నొకచోట ఆ విమ పురా 
ణమునందే వసిష్టుని కడ పరాశరుడు వినినటులు కలదు. కావున పురాణములు. 

పరాశరుని కడకును, అతని ముతాత వసిష్టుని కడకును వేష్ట పెపైను,'' విద్యా 

$3 
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10) ఈ సమాసము దుష్టమని “విశేషణం విశేష్యేణ బహుళమ్' అను సూత్రముమీది. 
మహా భాష్యోద్యోతమున నాగేశుడు, విశేష్య విశేషణభావము తాజుమా అగుట దీనికి బీజము... 

11) వసిష్టసుతుడు పరాశరుడని నిరుక్తము, 
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వంశమున వసిఘునకు కృష్ణ ర్వైపాయను డిరువది యొకటవవాడు. (చూ. 

వాయు. 1038-53, 66). దీనిబట్టి చూడ ఆ వసిష్టుడు పరాశరునకు తాతగాని, 

ముతాతగాని కాడు. ఆది యటుండె. ఆ వంశమున ప్వుత పొ పారంపర్య 

ముగా పురాణవిద్యయు, దానికి మూలమగు | బహ్మవిద్యయు వచ్చుచున్నదనిన 

ఇందసంగత మేమున్నది" ? 

ఇ క్రి న శ . 

లోమహర్షణుడు - అధిసమకృృష్ణుడు ; 

పరీక్షిత్కాలమున ద్వైపాయనుని కుమారుడు శుకుడుండనగును. మణియు 

ద్రైపాయనుడును నుండనగును. కాని రై్రపాయనుని తండి ఎటు లుండ 

గలడు? ఒకవేళ నాటికిని (బతికియున్నాడా ? 

భాగవత [పథమ [శత పరేక్షిత్తు, వక్ష శుకుడు. శుకుని కాలమున 

లోమహరణుడు కలడు. అతడు పరీక్షిత్ ప్మపపౌ తుడు _ అధిసీమక్సషని 
షె L L నజ 

కాలమున నున్నాడా గ్గ 

పరీక్షిత్కాలముననే లోమహర్షణుడు లేడు. ఒక స్మతమునందు పురా 

ణము చెప్పుచుండగా బలదేవు డచటికి వచ్చెను. బుషులందణును లేచి నిలు 

చుండిరి. సూతుడు లేవలేదు. బలరాముడు కినిసి సూతుని తునిమెను గదా, 

అపుడు మరణించిన లోమహర్ష ణుడు పరీక్షిత్ (పపకి తుని కాలమున నున్నాడా? 

ఈ పశ్నలకు ఆంగ్లేయులకు సమాధానము దొరకు టరిది. వారందణు 

నిట్టి విషయములు మూచూచినంత మ్మాతమున నివియన్నియ నసంగతములని 
(తోసివసిరి. 

ఈ పె శంకలకు సమాధానము కడు సులభము. ద్రైపాయనుడే పథమ 

సంహితాకారుడు కాడు, ఆతని తండి పరాశరుడును సంహీతాకారుడు. ఆతని 
తాతయు సంహితాకొరుడు. కాని, దై ్ యపాయను డొనరించిన సంహితలనే ఆతని 
శిష్యులును, (_పశిష్యులును పచార మొనరించిరి. ఒకటి రెండేమి, ఎన్నియో 

సంహితలు ఇంకను మిగిలిపోయి యుండును, వానిలో నొకటి మూల విష్ణ 

పురాణమున కాధారము. తత్క ర్త ద్ర్వైపాయనుని తండి పరాశరుడు. 

శ 
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ఆదిక ర్రయే (గ్రంథభర్త : 

ఆ కాలము వారు సత్యసంధులు. వారు కీ రికొర కితరుల _దవ్యమును 

దొంగిలించువారు కారు. వారు ప్రాచీన విషయములను కొన్నింటి) పరివర్తిం 

చియు, నూతన విషయములకు కొన్నింటిని ఆనువ ర్రింఎయు మూలమును 

| మింగువారు కారు. సంహిత కాదిక ర చ పరాశరు డయినచో దానికి సంస రణ 
ఇ 

ములున, లోపములును, (గంథపాతమలును, [పశ్నెపములును, అంతస్రాపనము 

లును, ఇట్టి వెన్నియో జరిగినను కర్త మారడు. అతడు పరాళరుడే. తమ్ము 

తమ తమ గురువులలో లయము ేసికొనగల భక్రి యీ శిష్యులకు గలదు. 
కేవలము పురాణముల మాటయే కాదు. ఆన్ని దర్శనము లందును అంతే. పరా 
శరు డిపుడు మనకు కనిపించు విష్ణు పురాణ క ర్రకాడు; ఆతని శిష్యాను శిష్య 

డెవడో! పరాశరు డాది సంహితాక ర్త కావున సంస్కరణములచే బలసిన నేటి 
విష్ణు పురాణమునకును ఆతడే కర ర. ఆది పరాశరో పజ్జకము, కావున నతడే 

వ క. అతని శిష్యుడు పరీక్షిత్ కాలమున నుండవచ్చును. అందు అసంగత 

మేమియు లేదు. లోమహర్షణుని సంగతియు గూడ నంతియే. పీటమీద 

కూర్చున్న వాడు వసిష్టు. వ్యాసపీఠము పట్టినవాడు లోమహర్షణుడు.'* 

పరీక్షిత్తు పేరును, అధిసేమకృష్ణు న కేళును చెప్పి అధునాతను డొకడు 

దీనికి పురాణత్వము కల్పించెనని తలపోయవచ్చును. మజీయు ఇంతమంది 

వ్యాసులమాట యసత్యము. దెషపాయను డొకడే నిక్కము; ఆతని కిటీవలనే 

ఎంతోమంది వ్యాసులు అంవికాద త్రవ్యాసులవలె బయలుదేతి కొన్ని పురాణములు 

రచించి దై్యపాయనుని కంటగట్టి యుందురు - అని ఎఐదణో బుద్ధిమంతులు 

12) వవిష్టులు వలువురు. మూరిపురుషుల పేరనే వ్యక్తుల చలామణీ. ఉపనిష తుల 
యంది వ్యవహారము బహుళము, ఈ వ్యవహారము నేటికీవి ఉత్తర దేశములలో కలదు. 
మనలో తాత తండ్రుల పేరే ఆ _నితోపాటు దిహుళముగా సంక్రమించుచున్నది. పె రీతిగా 
వసిష్ట గోత్రము వారందజును వనిష్టులే. ఇంతియ కౌక ఇంకొక గోత్రము వాడయినేను వీట 
నెక్కిన యెడల వాడు వనిష్టు, “నేటి పురోహితునకు వసిష్ట పర్యాయసదము, మొదటే 
వనిషుడు (బ్రహ్మ మానసపుత్రుడు. ఆ స్మృతి యీ విధముగా నేటికిని మనము రక్షించుకొను 
చున్నాము, , 
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బహువ్యాసా విషాద వాదము దొడ్డది కదా? మజియు వ్యాసు డొకడే పము 

నెనిమిది మూల పురాణములను చెప్పవచ్చును. దాన జేపి బృహత తా_యములుగల 

వీని యని ంటికిని వాంనులే అదిక ర. ; పకాతము మనకు కనపటు నీ పెద 
ot $ జో క ల లు దె 

పెద్ద సంస్కర ణము లొకనాటివి కావు. 

ఎన్నో వికల్పములు చేయవచ్చును. ఇట్టి వికల్పములకం టె । వాచీకు 

పరాళరుడు వక్తయని విష్ణు పురాణమున జూచెతిమి. అతడు వసిస్టుని 
కడ వినెను. అత డెవని కడనో వినియుండవలను. అతడు ఇం దుని కడ, 

అతడు మృత్యువుకడ, అతడు సవిత కడ, అతడు బృహస్పతి కడ, అతడు 
శుకుని కడ, అతడు వాయువు కడ, ఆతడు [బహ్మ కడ వినెను ఈ రీతిగా 

ఇది అనాది. వేదము లనాది యనినవో ఈ చింతాధారలో తార్కిాకుని మనస్సు 

కూడ నెదురు తిరుగదు. వారికి పూర్వము ఎన్ని పురాణములు, ఎన్ని వేదములు, 

ఎంత విజ్ఞాన కము ఉండెనో ఆ సంగతి ఊహో గమ్యమా ? (పపంచ మనాది. జ్ఞాన 

మనాది. 

సూతులు: 

మహాత్ములగు బుషులయు, రాజులయు వంశ చరి తమును రాణ 

పట్టుట సూతుల పని” అని వాయు పురాణము. ే 

18) వె వస్వత మన్వంతరమున ప్రత్యేక ద్వాసర యుగముల మహాద్దులు వేదము 

నిప్పటికి 28 మాజులు విభజించిరి. వారికి వ్యాసులని పేరు. ఆ వ్యాసులు ప్రరు- స్వయం 

భువు, (ప్రజాపతి, శుక్రుడు, బృహస్పతి, సవిత, మృత్యువు, ఇంద్రుడు, వసిష్టుడు, నార 

స్వతుడు, త్రిధామ, 'తిశిఖుడు, భరద్వాజుడు, అంతరికుడు, వర్మి, (త్రయ్యారుణుడు, ధనం 

జయుడు, (కతుంజయుడు, జయుడు, భరద్వాజుడు, గౌతముడు? హార్యాత్మ వాజ[శ్రవుడు, 
తృణబిందుడు, బుకుడు (వీరికి వాల్మీకి యనియు పేరు) శక్తి పరాశరుడు, జాతుకర్లుడు కృష్ట 
"ద్వైపాయనుడు. (చూ. విష్ణు పు, 8-0, 9- -18). 

14) స్వధర్మ ఏష సూతస్య సద్భిర్హృష్టిః పురాతనై 8 దేవతానా మృషీణాం చ రాజ్ఞాం 

చామిత కేజసామ్. వంశానాం ధారణం |శ్రుతానాం చ మహాత్మనామ్. నహి వేదే వ్వధీకారః 

కశ్చిత్ పూతస్య విద్యతే. వెన్యస్య హీ హీ పృధో ర్యజై వర్తమానే మహాత్మనః. సుత్యాయా 

-మభవ త్పూతః (ప్రథమం వర్ణ వె కృతః. వాయు 8-01.... ఇటీవలి స్మృతులలో సూత మాగ 
ధులు (ప్రతిలోమ జాతివారు, 
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పూర్వము భరత ఖండమున ఎన్నియో దెళము లుండెడివి. ఒక్కొక్క. 

దెశమున ఒక్కొక్క రాజుండెడివాడు. 

బునులును, రాజులును తలుచు యజ్ఞ ములు చేయుచుండెడివారు. రాజు 

లందజకడను సూతులుండెడివారు. వారు తమ తమ ఏలికల వంశ చర్మితమును, 

యశః కలాపమును గానము చెయుచుండెడివారు. 

తెలుగునాడులో భ్యటాజులు సూతు లనుకొందును. భట్టరాజు, భట్ట 

మూర్తి భటవరి ఈనాము మొదలగు పదముల చర్మితమును తజచి 
చూచునది. 

ఈ దితిగా నూతులు State Historians, యుద్ధములందును, వివాహము 

లందును తమ రాజుల కుత్చాహము కలిగించుట కీ సూతులు తమ చుట్టు 

(పక్కలనున్న ద్వాదశ రాజమండలము చరి|తమును గూడ కంఠస్థము కొవించు 

కొనెడివారు. అట్టియడ సూతులు సత్య వత పరాయణులని పురాణము చెప్పును. 

వీరప్పటి Department of Imperial Records. కాని వీరంతిజనము చేయక 

మానరు, కావుననే “బూతు వొగడినటు వొగడెను” అని భారతము. 
(ap) 

సభా. ౨=ఎ౪హ. 

ఆ కాలమున యజ్ఞములకు అందబజును వెళ్లెడివారు. యజ్ఞ ములు పిలువని: 

బరంటములు. మన ఈ సభ్యత యజ్ఞ సభ్యత ఆని యనినను అనవచ్చును. 

సూతు లందజును ఆయా యజ్ఞములకేగి తాము సం గహించి తెచ్చిన చరి తము 

నంతయు చెప్పుకొనుచుండెడి జారు, కొందు బువు లా చరి తమునంతయు (వాసి 

యుంచెడివారు. బుషి వంశములును, రాజవంశములును పురాణములలో నిటులు. 

లిపెబద్ధమాయిను. 

పురాణము జగచ సరిత : 

పురాణ సం గహ మెన్ని వేల | కిందటినుండియో జరుగుచు వచ్చుచున్నది. 

ఇది ఇంటింటను ఉన్న మ్యూజియము, పురాణర్జులు వేటు వేలు కాలములయందు. 
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వెలు వేలు విషయములతో పురాణములను పూరించుచు వచ్చిరి. వారు వింతలగు: 

సృష్ట విలాసములను మన్యంతరములతో సముచ్చయించి వాని స్మృతిని 

కాపాడిరి, మన్యంతర నిర్దేళమనగా కాలనిర్దేశ ము. “సృష్టి స్థితి లయము లనేక 

భంగుల ఆవృతము లగును.” అని పురాణ బుషుల మతము. ఎంతో కాలమునకు. 

గాని ఇట్టి యావృ తి ఒకటి జరుగదు. వారు సృష్టి మొదలుకొని | పలయము 

వరకును జరిగిన వివిధములగు ఘటనలను కాలముతో జోడించి సం గహించిరి. 

పంచలక్షణములను పరిశీలించి చూడుడు. పురాణము జగచ్చరెత, లేక దేళ 

కాలముల చర్చిత. ఈ చరిత నశింపకుండుట కీ సూతులు! 

ఎప్పుడో జరిగిన భూకంపములు, నదీ వింయములు, అంగారో ద్లారములు, 

పర్వత పాటనములు, కాలపు కునికిపాటులు, దేవాసుర యుద్ధములు, జ్యోతి. 

ర్మండల చర్మితములు మొదలగున వెన్నియో కల ఈ పురాణములకు ఈ 

సూతులు అనశ్యరమగు ఆశయము. సూతు లనిన బుషులకు మితిలేని గౌరవము... 

అధికారము : 

వేదవాహకులు ద్విజులు. పురాణ వాహకులు సూతులు. సూతులకు. 

వేదాధికారము లేదు. అధికార మనగా తెలిసికొను శ కి, 

తలిసికొనగల (బ్రాహ్మణునకు వేదము, తెలిసికొనలెని | బాహ్మణున 

కును, జైకిని, శూ దునకును పురాణము. “స్రీ శూ ద ద్విజ బంధూనారు 

[తయటూన (శతి గోచరా”. 

తెలిసికొనగల శూ|దున కీ యధికార మేల లేదు? తొల్సి సాంఘిక 

వ్యవస్థలో శూదునకు కర్మలలో సేద్యమును, చదువులలో పురాణము నేర్చా. 

టాయెను. అప్పసము సేద్యములో బడి కొట్టుకొనువానికి, వచ్చెడి వజకును 

వల్చించి, చచ్చెడి వజకును గుజుతుంచుకొనదగిన వేదమునందు గాని | పవేళ 

మస్వాభావికము, ఆట్టయ్యు తమ కర్మలలో మెలగుచు జ్ఞానులయిన శభూ|దు 

అందతో కలరు. జనకుడు మొదలగు క్ష్మతియులును, జాజలి మొదలగు వైశ్యు 

లును, ధర్మవ్యాధుడు మొదలగు శూ దులును, నామదేవాదులగు తదితరులును. 
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జ్ఞానులు; భక్తులు. వారు | బహ్మీభూతులు, వారికి (మొక్కు వలయును. దైవ 

ద్విజ గురు (పాజ్ఞ వందనమ్' అను గీత మిది మధుసూదన సరస్వతి చూచునది. 

శూ! దు లనార్యులని పలువురు [వాసిరి. ఇంచు మించుగా యజ్ఞము లొన 

రించుట మానినది మొదలుకొని చాతుర్వర్హ్యములో గలిగిన ఆచార వ్యవహారముల 

మార్పులవలన వారిటు లూహించి యుందురు, (నతి పురాణముల బట్టి ఇట్లు 

చెప్పత: ము కాడు. శ్యూదులు మొన్న మొన్నటి వ వజకు పంచ యజ్ఞ ములు చేయ 

వారు, రు కొన్ని; సందర్భ ములలో బాహ్మీణు ల లాయెడి వారు. (చూ, శౌత 

ఈ మూడు పురాణములకును మూలమగు ఏ పురాణము కలడో దానిని 
'జెప్పిన పరాశరుని కొడుకు కష్ట ద్ర్యపాయనుడను వ్యాసుడు భారత సంగా 

మము నాటి వాడు. అడి సుమారు మున్నూరు ఎండ్ల [కింద. కాన వ్యాసుడు 
నాటి వాడు. మొదటి పకరణమున సం పేదాయవిదులు ఐదువేల ఐండ్ల కింద 

వ్యాసు డున్నా డని కలదు. కాని ఈ దిగువ హేతువులచే సుమారు మూడువేల 

వండ్ల వెనుక , నున్నా డని చెప్పవచ్చును. భారత స గిం గామము కాలము నాటికి 

పరాశరు డుండిన “నుండవమ చును. లేకున్న లేకపోవను వచ్చును. కురు 
సం గామ కాలమను గురించి విడిగా ఒక ఇ వ్యాసము [వా మవలను, [పాచీన 

విషయముల కాలము సిర్ధరించుటకు కురు సం _గామ కాల నిర్ణయము దిగర్శక 
.యం' తము, 

ఈ మూడు పురాణము లందును ఆశే షార్థమున దక్షిణాయన |(పవేశ 
ను, ధనిషలో ఊ తరాయణ [పవెశమును కలదు. “ప్పురాణక ర ర శాక పుష్కర 

ద్వీపములలో ఈ నంగతి తాను చూచిన చందముగా చె ప్పెను. వెదాంగ జ్ జ్యోతి 
షము కూడ ధనిష్టలో ఉ తరాయణ [పవేశము చె ప్పెను.ే 

15) “మాఘ శుక్ర ప్రవన్నస్య పాషకృష్ణ నమావిన, యుగస్య పంచవర్ష స్య కొల 
జ్ణానం (పచక్యుకే, వే. జ్యో క్ ఆ నాళ్లలో మాఘ ఈ పాడ్యమి ఉగాది. మాఘ 15 మఘ. 

దానికి 14 నక్షత్రముల వెనుక శతభిష దానికి ఏిదవ ధవిష్ష. మాఘ పూర్ణిమకు వెనుక 
14న రవి ధవిషలో నుండును, ధనిష్టాదిని దక్షిణాయనము ముగియుచో నటకు 90 ఆంశల 
“వెనుక విషవము, 99 ఆంకమా అనిన ఎంకో 840 నక్షత్రము లనినను ఆంతే, కావున 
"వేదాంగ జ్యోతిషకాలమున ధనిష్టనుండి అనాలోమముగా ఏడవదగు భరణి శేషపాదమునందు 
విషువమాయెడిది. “శ్రవణాంతం శ్రవిషాదియుగం స్యాత్ పాంచ వార్షికమ్.” వాయు-58, 



ఉతరాయణమును ఆయెడిది” అని కలదని బృహత్సంహితలో వరాహ + 

మిహిరుడు. 1% 

“ఈ పూర్వశాస్త్రములు పరాశరాదులు చెప్పినవి” అని భట్టోత్పలుడు.. 
“సౌమ్యాద్యా త్సా ర్చార్ధం (గీష్మః” అని పరాశరసంహితనుండి అతని 

ఉదరణము. '” 
(త 

ఇపుడు ఆర్జా9ిదిలో ఉత్తరాయణ మంత మగుచున్నది. నాటికిని నేటికిని 

ఆయనము లికి నక్ష[తములు వెనుక బటెను. ఇంత వెనుక బట్టుటకు §960, 

ఏండు పటును, 
లా డు 

అగ స్యుడు: 

ఆగ సిని గుజించి ఈ మూడు పురాణము లందును గలడు. బృహత్చం 

హెతకు వ్యాఖ్య |వాసిన భట్టోత్సలు(డు పరాశరుని [గంథమునుండి ఆగ సి 

ఉదయో స్రవమయముల గణనము నుదాహరించెను- “రవి హ సలో చెరబడుడు 

అగ సి ఉదయము. రోహిజిలో జొరబడుడు అ సమయము.” 

కోల్ [బూక్ 1 లెక్కవేపి “|కీ.వె. 18వ శతాబిలో అగ్నసి ఉడయా స్త 
ములు ఇటులు జరుగును” అని చెప్పెను. 

16) “ఆశేషార్యా ద్దక్షీణ, మత్తర మయనం రవే ర్లనిష్టావ్యమ్. న్యూనం కదాచి. 
దాసీ ద్యేనోక్రం పూర్వం శా నెంమ, —దబ్భృ హాత్సం. 

17) మృగశిర మొదటినుండి ఆశ్లేషార్ధము వణకు (గ్రీష్మము, ఉత్తరాయణాంతముతో 
(గ్రీష్మాంతిము. రవి దకిణాశనుండి ఉత్తరాశ నారోహించుట ఉ తరాయణ మనియు, ఉత్తరాశ 

నుండి దకీజాశ కవరోహించుట దకీణాయన మనియు ప్రాలీనులు, కాని ఈ నియమ మెంతో 
కాలముండలేదు. కొలది కాలము తరువాత విషవద్వృ తమునకు ఉతర దకిణముల రవి 

(భ్రమణము క్రమముగా ఉత్తర దకీణాయనము లని వ్యవహారములోనికి వచ్చెను, 

1%, శ్ర కోల్లూక్ క్రీవె. ఇన్ని శతాబ్దాలు చూడలేక_ - “ఆ వట్టిమాట పరాశరు 
డేమిటి ?ఇం౪ ప్రాదీను డేమిటి?” అని గుండెలు బాదుకొని, “అక డే పూర్వుల మాటనో 

ఉంధి సము చెసియుండుగు.ో అని (వ్రాసెను. కిరనానీవారు క్రీసు వెనుక కాలమె లెదండురు. 
టో అనాలని ] 
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శీ. వ. 1872 అబ్బమున ధనిష్టలో ఉ తరాయణ (పవేశము. దానికి 

ముంగలి మఘా కేవతులమాట యీ మూటను ఉన్నది కాని ధనిష్టకు పిమ్మట 

అయన (పవెశము మాట కదు. కావున పరాశరుడును, ఈ మూటి మూలమును 

(కీ.వె. 14వ శతాబ్దికి చెందినవి. 

ధనిష్ట [కీ.వె. 1279లో [ధువక ౨౬౯ోి-౪౯ న విభాగ ౨౭౨-౦మున 

ఉన్నది ధనిష్ట, Alpha Delphini కాదు, మతి Beta Delphini. ఇది 

-శాకల్య సంహితాసూర్య సిద్ధాంతములకు కొంచెము భిన్నము. దానికి గల ఉప 

ప తిని గూర్చి విడిగా (వాయవలసియున్నది. 

భూగోళ చిత్రము : 

భారతమునందలి పండితులు భూగోళ మెరుగరనియు కావుననే భూగోళ 

చిత మెవరును గీచి యుండలెదనియు _గీను దేశమునందలి హికేటూన్ అను 

పండితుడు జగత్తులో నెల్హ మొదటి భూగోళక ర్హ యనియు, అతని సమయము 
(కీవె. 550-475 అనియు కొందు తలతురు. పరాశరుడు భూగోళ చిత 
మునే కాక, ఖగోళ చి తమునే కాక, కొలతలతో కూడ [బహ్మాండ చి తమునే 

మన మనఃఫలకములమీద చిితించెననియు, అదియు |కీస్తు వెనుక పదునాలుగు 
-శతాబ్దములనాటిదనియు పాఠకులు గట్టిగా తెలిసికొనియుందురు. మణియు 

భూగోళానుసార మా లయములు కట్టుట సం్యపదాయము. ఇది చెజగని 

చితరువు కదా” 

ముక్కారు పంట ; 

ఈ దెస పురాణములు చాల [పాలీనములు. మూల పురాణము మూడు 

వేల ఆర్నూ రండ వెనుక రచితమై పదపడి వేయేండ్డలో నొకమాజును, ఇరువది 

రెండువేల ఏండ్ల కింద రెండవ మారును, పదెను వందల ఎండ్ల | కింద మతజొక 

19) _..ోసదరహీ గణపతిగారి కుమారుడై న ఈ గణపతిగారి హయాములో పిన్న 

-చోడ దేవరాజు వేనాధిపత్యం వహించి ఈ దేశానికి పభుత్వం చేసే కాలమందు అతను 

చేత్రోలులో భూగోళ ప్రకారంగా శివాలయం కట్టించి చోడేశ్వరు డనే లింగమూ రిని (ప్రతిష 
“చేసి ఆ దేవువికి ఈ (గ్రామం. శా. శ, 1157 నందు యీనాం యిప్పించి (శ్రీ వీరభదేశ్వర 
స్వామివారి ఆలయం బాగుగా క్షట్టించినారు.” మెకంజీవాల్యుం. 14-22. 
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మాబును పరివర్థితమును, సంస్క తమును, _పక్షి ప్ర పూర్ణము నాయెను. కాన 

భూగోళ రచన సుమారు 8800 ఏండ్ల కింద ఎంతో వెనుక మొదలై. |కీ. శ, 

400 ఏండ్ర వజకు పరిపుష్టమగుచు వచ్చెననిన ఆసంగతము కాదు. ఇందలి 

పాఠభేదముల కిపుడు కారణము కనుగొనుట మిగుల నులభము. 

మొదట భూమి చతుర్ ఇప. చతుస్సాగర. నడుమ స_పద్యప. స 

సాగర. చరమ కాలమున నవవర్ష, బహువర్ష, అజ్జాదళవర్ష, ఆనంతర్వీ 

బహుసాగర, అనంతసాగర, 

ఇ 
0 

—__ 

పః 



10. మంజూష - ఫీష్కుడు 

భీమ్మనకు తర్పణము వదలి అర్హ కము ఇచ్చువారందజును : 

“వ వైయ్యాఘ పద్యగో[తాయ ని నాంక - ప్రత్య _పవరాయ చ 

గంగాపు్క తాయ భీష్మాయ ఆజన్మ బహ్మ చారిజే 

ఆపు తాయ దదామ్యె తదుదకం భీన్మ వర్మజె”-] 

అనియు; 

“వసూనా మవతారాయ శంతనో రాత్మజాయ చ 

ఆర్థ కం దదామి భీ ఇష్యాయ ఆబాల్యబహ్మ చారిణి 

ఆనియు మంతములు చెప్పి తర్పణము విడుచుచున్నారు, అర్హ | పదానమును 

చేయచున్నారు. ఈ మం[తములు పూర్వాచారముగా | నేటి దనుక వచ్చుళున్న వి. 

ఈ రెండు మం|తములలొ థీసు మ్ముడు మనకు ఆజన్మ _బహ్మ చారిగా కానిపించు 

చున్నాడు. మజియు ; “అయం పితర మాజ్ఞ్జాయ కామా ర్రం శంతనుం పురా 

ఊర్థ్యరత స స మాత్మానం చకార. అను వచనము వలనగూడ ఇతడు నిత్య 

(బహ శ్రచారి యని విస్పష్టము. కాని యూ విషయమున కొన్ని సందేహములు. 

కానిపించుచున్న వి. 

1) మంజూషయను వ్యాకరణ (గ్రంథమును రచించినవాడు (శ్రీ నాగోజీభట్టు. ఇతడు 
సర్వతర్శత స్వతంత్రుడు, విశేషించి పతంజలి తరువాత పతంజలి యంతవాడు. ఇతని కాలము 
ఇంచుమించు క్రీ, శ. 1715-1800 నడుమ, 

2) ఇది పద్మపురాణము నందలిది, వైయాయ పద్యగో[త్రుడును, సాంకృత్య [పవరు 

డును, గంగకొడుకును, అపుత్రుడును, ఆజన్మ (దిహ్మచారియునగు భీష్మనకు ఈ యుదకము 

నిచ్చుచున్నాను. 

కి) ఇదియు పద్మపురాణము నందలిదే, వసువుల యవతారము, శంతనుని కొడుకు, 
ఆబాల్య (బహ్మచారియునగు ఫీమ్మనకు అర్హ క్రమిచ్చుచున్నాను, 

శ) ఉం డ్రిమ్రైన శంకనుడు కామారుడని తెలిసికొని ఫీష్ముడు తన్నూర్య రేతన్కుని. 
గావించుకొ నెను, 
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శాంతి పర్యమున వ 

“త్యాం హి రాజ్యే స్థితం స్ఫేతే సమ్మ గాంగ మరోగిణం 

శ్రీ సహమైంః పరివృతం పశ్యా మీహోర్థ్యరేతసమ్” 

ఇచట “పశ్యామి వోర్ట్యరెతసమ్' అనియు, “బుతే శాంత నవా ద్భిష్మా న్నపశ్యా 

మ్యూర్థ్యరేతసమ్' అనియు పాఠాంతర ములు. “అంగ వై కల్యముగాని, రోగము 

గాని లెక వెలాది స్రీలతో పరివేష్టితుడ వై సమృద్ధమైన రాజ్యమునందున్న నిన్ను 

ఊర్థ్వ రేతన్కునివలె చూచుచున్నాను-” అని యున్నది. ఇచట వేలాది న్ర్రీలచే 

పరివేషితు డనుట “వివాహితుడేమో'యని సందియము కలిగించుచున్నది. కాని 

ఇచట “స్రీలు-ఆనగా 'దాసికలుు మొదలగువారని యర్హము. స్రీ శబ్దము పత్ని 

పర్యాయముకాదు. పెక్కువేల మందిని పెండ్లి చేసికొనకపోవుట జేసియు, ఇచటి 

త్రీ శబ్దము పత్ని పర్యాయముకాదు. “పళ్యామీ వోర్ధ్వ రేతనమ్' అను పాఠము 

నకు “శివునివలె చూచుచున్నా”నని అర్ధము. “బుతే శాంతనవాత్...” అను 

పాఠమునకు “భీష్మునికంటె వేలు ఊర్ధ్యరేతస్కుని మజి చూడను” అని అర్థము. 

ఊర్థ్వ శేత_స్త్య మనగా ఎనిమిది తరులైన కామము లేకపోవుట. 

ఆది పర్యమున- 

“ఆద్య పభృతి చె దాశ బహ్మచర్యం భవిష 

ఇపుడు మొడలుకొని నాకు బహ్మచర్యము కాగలదు. | అని ఉన్నది. ఇందలి 

“ఆద్య (_పభృతి = ఇపుడు మొదలుకొని; అనునది సందహాస్పదమని అనరాదు. 

దాపు నెదుట జేసిన [పతిజ్ఞవలన ఇదివజకున్న [బహ్మచర్యమ మరల నిపుడు 

మొదలుకొనియు కాగలదనియు నర్థము, _ తొల్చి (బహ్మచర్యమే ' లేనినాడు 

అమోఘ వీర్యు డగుటచే ఆతనికి పుుత భావ మెటులు? మజియు వేలాది 

an 

ర్) ధృతిబూని బ్రహ్మచర్య 

(వత మున్నతి దాల్చితిని ధృపంబుగ ననప 

త్యత మైనను లోకము లా 
యతి బెక్కులు గలవు నాకు నమభావ్యములె . (ఆది. 4-187) 

ఈ నన్నయ తెలిగింపులో *ఆద్య(ప్రభృతి” అనునది మెలకువతో విడువబడెను, 
13 



పత్ను లున్నచో “బుతుస్నా తాంతు యో భార్యామ్” - ఇత్యాదులచే థోషము 

చెప్పబడుటచె (బహ్మచర్యపతిజ్ఞ అత్యనుచిత మయి పోవును. అట్టి యెడ 

దాశుడు మాత మెటులు పర్యనుయోగము చేయును? కావున ఈ బలము 

చూచుకొని భీమ్మనకు పత్ని కలదని కల్పించుట సమసినది. 

“బుతుకాలమందు భార్యోపగమము నిత్యము. తర్మడీ కొజకు దొరకొన్న 

[బహ్మచ్యళ్యము నైమి తికము. ఈ నై మి తికముచే నిత్యమునకు బాధ చెప్ప 

రాదా? అనగా అతనికి పత్ని కలదు. కాని విధించుకొన్న _బహ్మచర్యముచే 

భార్యోపగమ మొనరించుటలేదు.' ఆని చెప్పరాదా ? 

-- నిత్యము చేతనే ఆయా యూ నైైమిత్తికము లన్నిటికిని బాధ కను 
పట్టుచున్నది. కావుననే బుతుకాలమందు (శార్ధ దినమునందేని భార్యోపగమము 

వలన (బహ్మచర్యమునకు హానిలేదని మితవార. 

ఇంకొక పెద్ది సందియము ; భీష్మ స్వర్గారోహణ పద్యమునందు : 

“మహతా రాజయోగేనీ 

పరివారేణ” సంయుతః 

సూయమానో మహాతేజా 

భీష్మస్యాగ్నీ? నను వజన్ 

ర) “రాజభోగేన' అని పాఠాంతరము. 

7) “పారిబర్హే ణ' ఆని పాఠాంతరము, 

8) గీ. “అనఘ: వచ్చితి ధర్మనందనుడ (బ్రణతి 
యాచరించెద నావలు కవధరింన 
నవసరంబేని విను సమయంబు వార్చి 
యగ్ని మొదలుగ దేదగునట్రివాని” | 

సీ. తెచ్చితి........ (అను. 5.452_8) 
ఈ తిక్కన తెలిగింపులో ఇచ్చట “అగ్నీన్' ఆను బహువచన శేకవచన మున్నది. 

478 వచనమున “దేవృవ్రతుని దేహంబు (శ్రౌతాగ్ని కాహంతి వేని” అని యున్నది. 

§) ఫీష్మ స్వాన్నీనితి _ కేన తస్యాపి పత్నీ ఆసీత్ యద్వా నంస్కారకొ నగ్నీన్ _ 

ఆని ఏలకంరుడు. ధిష్మ స్వర్గారోహణ వర్వ. 11వ శోక 
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పాప్టోఒస్మి సమయె రాజ 

న్నగ్నీ నాదాయతే విభో 1!” 

+ నియగ్నులను దీసికొని సమయమునకు వచ్చితిని” అని ధర్మజుని వాక్యము. 

మణియు : 

“య ఏష రోషాక్ | పతపన్ బలస్టో 

యోన స్పేనాం సింహ ఇవార రక్ష 

స ఏష భీష్మః కురువంశ కేతు 

ర్యేనా హృతా గ్రిదళా ((తిశతం) వాబిమేభా వ” 

| ఎవడు కోపముతో మండిపడుచు మనజారి నుండి తన సేనను 

రక్నించెనో, ఎవడు ముప్పది (మున్నూరు) అశ్వ్యమెధము లొనరించెనో కురువంశ 

“కేతువగు భీష్మ డిడుగే |) అనియు కలదు. ఈ రెండు చోటు లందును 

ఖీష్మునకు అగ్నులు కలయట్టులు స్పష్టము. 

” 

భీమ్మ డపత్నీకు డగుచో అపత్నీకునకు “పత్నీ వదస్యాగ్ని హో. తం 
జు 

భవతి'-ఈ మొదలగు వచనములచె అగ్ని సాధ్యమైన కర్మయం దదికార మెటులు? 

ఇట్టిదే యింకొకటి : కాళిదాస మహాకవి శాకుంతలము [పథమాంకమున న 

“రాజా-భగవాన్ కాశ్యపః శాశ్యనె బహ్మణి స్థిత ఇతి పకాళః, 

ఇయం చ వ స్పఖీ తదాత్మ జేతి కథమేతత్ ?' 

దుషంంత : కణం భగవానుడు శాశంత |బహ్నచరఃమున నును వాడని లోక 
ఫ్రీ ఏ గార (దిఖ్యాణర్య Al 

(పసిద్ధము. మీ యో నెచ్చెలి కణ్వ భగవానుని కూతురగు బెట్టు * 

ఆని భారతో క్రమగు కణ్వుని ఊర్హ్యరేత_స్వమును కాళిదాస మహాకవి సయ 

ముగా చెప్పి, నాలవ యంకమున : 

“అమ్ వేదిం పరితః క పదిషా;3 
లం ణల 

సమిద్య నః పా న సం సీర దరాఃః 



Lv | వ్యాసవాణో 

అపమ్నన్లో దురితం హవ్యగంధ్రై. = 

రతా నాస్తాం వహ్నయః పావయ ను” 

[“వేద చుట్టు తమ తమ తావులలో సమిధల నొప్పి, (పాంతములందు పజచిన. 
దర్భలు కలిగి, హవ్య గంధములచే పాపములు పో దోలుచున్న యౌ యజ్ఞాగ్నులు- 

నిన్ను పవిత్ర పజచుగాక"” | 

అని కణ్బునకు యజ్ఞ సంబంధమైన (తేతాగ్ను లున్న టులు వర్ణన 

మొనరించెను. ఈ రీతిగా ఆనధికారులగు ఆధునికులకు కూడ ఆగ్ని సాధ్యమగు 

బహ్యృచ దాహ్మణమున = “అపక్నీ కోడగ్ని హోత మాహరేత్ = 

అపత్నికు డగ్ని నాహరింపనగునా ? కూడదా?” అని విచారింప దొరకొసి, 

“అహా రేడి త్యాహుః, యది నాహరే దనర్భా పురుషః స్యాత్ | కోఒనద్ధా 

పురుషః | నదేవాన్న పిత్తూన్ న మనుష్యా నితి. తస్మా దపత్నీ కోఒప్యగ్ని 

హోత మాహరే దితి. తస్మాఠ్ సౌమ్యం యాజయేత్” - (“ఆహరింపనగునని 

వక్కా_ణింతురు. ఆహరింపని యెడల అసత్పురుషుడగును. అనగా దేవతలను 

గాని అతిథులనుగాని పూజింపని వాడగును. కావున అపత్నికుడు గూడ అగ్ని 

హో(తము నాహరింపవలెను.” | అని చెప్పబడుట జేసి అపత్నీకున కగ్ని సాధ్య 

మగు కర్మయిడల నధికారము కలదు. ఇచట “ఆపత్నీకొ౬పి: అపత్ని కుడు 

గూడ' అనునెడ, అపి: కూడ అను శబ్దము ఒక యెడ పత్ని యుండెనెని, పత్ని 

లేకుండ యాగము చేయరాదని సూచించును, 

ఈ బాహ్మణము “రామాండారుడు” చెప్పినటులు మృత పత్ని కుని 

గూర్చి చెప్పినదని ఏల చెప్పరాదు? 

రే ండ్డి చేసికొనకపోవుట వలనను, చచ్చిపోవుట వలననుగూడ పత్ని లేక 

సాస్ ఆ లా wE డి అల్లో | పోవచ్చును. ఇట్టే ఇరువ్రరును అపత్నికులె, అట్టి అపత్నీ కుని గూర్చి సామాన్య 

ముగా ఈ (వతి [పస క్రించినది. ఇట్టి పతిని సంకోచించి మృతపళ్నిక పరమ 

యని వాకరింపడగడ. కావుననే: “యా యజమానస్య పత్నీ సాఒభ్మిదు 

త్యావహ ని యోవా కళ్ళి దవిద్య మానాయామ్”-.ఆను ఆప సంబ సూత 
ఎలాటి ప 
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వ్యాఖ్యానమున రుదద త్త విద్యారణ్యులు “అవిద్యమానాయామ్'- అనగా చెజగు 

మాయుట మొదలగు నిమి త్తములచే పత్ని అసన్ని హితమై యుండినను, పత్ని 

లేకుండినను'- అనియు అర్థము [వాసి'అవిశేషమువలన' అని చెప్పిరి. మజియు 

“అస్యాగ్ని హో [తం మే*_ అనునది యజమానునకే స్వామిత్వము _పకటించు 

చున్నది: దాన్మవీహి యవపశ్యాజ్య కపాలపత్నీ సంబంధాని' అని _పసిద్దాంగ 

సమభివ్యాహారముచేగూడ పత్ని అంగమగుటచే పత్ని లేకున్నను యాగము సిద్ధిం 

చును. మజియు విద్యమానపత్ని కి సహాధికార మున్నను ఆమెకు యజమానునితో 

సామ్యములదు. ఇంతియకాక : “వసంతే _జాహ్మణో ఒగ్నీ మాదదీతీ, “దర్శ 
పూ ర్లమాసాభ్యాం స్వర్గకామో యజేతి _ ఈ మొదలగు క కర్మచోదనయు యజ 

మానునే అధికరించుచున్నవి. గాని పత్ని నధికరించుట లెదు. కావున *ఆపత్ని 

కోఒప్యగ్ని మాహరేత్” అపత్నీకుడు కూడ ఆగ్ని నాహరించునది - ఆని 

బహ్యృచ _బాహ్మణము. ఇంతియకాక కణ్వ విభాండక భీష్మాదులును, భగ 

వంతుడగు శ్రీరాముడు మొదలగు తొంటి శిషితముల పూర్వాచారముగూడ కాన 

బడుచున్నది. వీరిలో శ్రీరాముడు అనన్నిహిత పత్నీకుడు. కణ్యాదులు పత్ని 

లేనివారు. ఆని చెప్పియున్నారు. ఇచట నిటులు చెప్పిన విద్యారణ్యులకు (శుతిని 

"సంకోచించి వ్యాకరించుట అభిమతము కాదని విస్పష్టము. తొల్చిటి పెద్దల 

యాచారముచే (శతి కీ అసంకుచిత వ్యాథ్యానమే లభించుచున్నది.  మజియు, 

“పత్ని వదస్యాన్ని హా కో|త్రం భవతి అను సూ తమున రు[దద త్తు తుడు “స్వే ఆయ 

తనే పత్ని ఉపవిశతి' అను ఉత్తర సూ[ తముచే సిద్ధించు చుండగా పత్ని వద్వచ 

నము పత్ని ఉన్నచో ఆదరార్థమనియు, “అస్య! అని చెప్పటచే యజమానునకే 

కర్మస్యామ్యము కాని పత్నికి కాదనియు వెల్పడి యగుచున్నది' అని (వాసి 

యున్నాడు. కావున 'అపత్నీకో౬ప్యగ్ని మాహరేత్' ఆను బహ్ఫృచ 

[బాహ్మణమునకు రామాండరుడు చేసిన మృతపత్నీకత్వసంకో చము రుుదదత్త 

విద్యారణ్య విరుద్ధమే కాక శిమ్టైచార విరుద్ధము. కావుననే శాకుంతల నాటక 

రూప కావ్యము శాస్త్రవిరుద్ధత్వ దోష దుష్టముకాదు. 

ఇంక నొక శంక : వేదాధ్యయనము కావించిన పిదప సమావర్తన మొన 

రించినను ఏదే నాక కారణముచేగాని, అనిచ్చచేగాని, దారపర్మి గహము చేయని 

ఖీష్మాదులకు అన్నాశమిత్వ డోషము లేదా? “అన్మాశమీన తిష్ట తక్షణ మెక 



మపె ద్విజః" - “ద్విజుడు ఏ ఆ శమమును లేక నిమిషమయినను ఉండగూడదు” 

ఆని ఉన్నది గదా 1- అనుచో “అగ్నిహా వో తానుష్టానాతిథీ పూజనా దులచే వారికి. 

గృహస్థాశ్రమము సిద్ధించినది. అగ్ని హా కో త్ర విధురునితోపాటు అగ్నిహి కో తాదిక 

ముచే వారికి దెవర్షి ముక్త్, పితృభ క కిచే భీమ్మనకు పిత్యాణము ద కి ఇతరులకు 

ద తకాదులబేగాని, తపోబలముచే గాని, మానస స ప్యుతులచేగాని సిద్ధించినది. 

“(తిభిః బుణవాన్ జాయతే [బహ్మచర్యణ బుషిభ్యః యజ్ఞన దేవేభ్యః 

పజయా పితృభ్యః ఏషవా౬నృణతోయః ప్వుతీ యజ్వా బహ్మచారీ చ”. 

(బుషులకు, దేవతలకు, పితృ దేవతలకు అప్పుతో పుట్టుచున్నాడు. బ్రహ్మ 

చర్య మొనరించి, యాగము చేసి, పుతునికని, చు మూడు అప్పులు తీర్చు 

చునాః డు-”) అని (శతి కలదు. ఐనను నెషిక [బ్రహ్మచర్యము ననుషించు 
లు ద హాఆ అ 

వారి తే యప్పుల బాధలదు. బ్రహ్మచర్యము, ఆగ్ని కార్యము మొదలగు వానిచ 

వాదికి బుణ విము క్రియని స్మృతులు చెప్పుచున్న వి, 

భారతమువండలి 'వాజిమేధి పదమునకు “వాజిమేధము లొనరించినచో 

ఎంత ఫలము కలిగించునో అంత ఫలము కలిగించు దానాదులు అని అర్థము, . 

ఏలనగా, “నీష్మనకు పత్ని లేకపోవుటచే వాజిమేధమునం దధికారములేదు" అని 

కొందర నిరి. “అగ్నులను తీసికొని వచ్చితిని," అనుశెడ అగ్ని పదము సంస్కార 

కాగ్నిపరమని క కొ”ందటు చెప్పిరి. ఇదియే భీష్మనకు పత్ని ఉన్నటులు తెలుపు 

చున్నదని ఇంక కొందరు చెప్పిరి. ఇది యంతయు పైన [వాసిన (గంథము 

వలన ఎగిరిపోయినది. 

ఇక “ఇప్పటివారు గూడ ఆటులు చెప్పవచ్చునా? అను శంక మిగిలి 

నది. అట్టి యాచారము పోవుటవలనను ఊర్థ్వ రేత_స్యము మొదలగు గుణములు. 
గల తొల్రిటివారికె చేయదగిన దగుటను ఇప్పటివారి కట్టిది మిక్కిలి యగుటను. 

కూడచు. 



11. తం|తవార్తిక ము - భీష్యుడు 

కుమారిలభట్టు “శిష్టకో పెఒవిరుద్ధ మితిచేత్' న శాస్త్ర పరిమాణత్యాక్ ' - 

అను నీ రెండు సూతములు బాహ్య సౌగతాదుల ఆచారముల |పామాణ్యమును 
నిరాకరించుననియు, “అపిజా కారణా గహణ (పయుక్రాని (పతియెరన్” 
(1 మీ.ద. 1-శి-7) అను నీ సూతము “సదాచారములు |పమాణము' అని 

చెప్పుననియు చెప్పి, కొన్ని సదాచారముల నుదాహరించి వానిలో ధర్మ సంళ 

యము చూపి (తివర్గము సిద్ధించు టకు ధర్మా విరోధము నిరూపించెను. ఇతడు 

ఏడవ శ తాబ్దివాడు. 

ధర్మ సంశయము 

శిష్టు లనబడువారిలో ధర్మవ్యతి కమమును,! సాహసమును? కానిపించు 

చున్నవి. (పజాపతి తన కుమార్తె ఉష నభిగమించెను. ఇది ఆగమ్యాగమన 
రూపమగు అధర్మాచరణము. ఇం దుడును, ఇం|ద పదవిలో నున్న నహుషు 

డును పరదారాభియోగము నొనరించిరి. పు[త శోకముచే ఆ రుడగు వశిష్టుడు 

వీట మునిగి ఆత్మహత్య చేసికొన సాహసించెను. విశ్వామి. తుడు చాండాల 

యాజన మొనరించెను. వశిష్టునివలెనే పురూరవుడు ఆత్మహత్యకు తెగించెను. 

న్లైన్టక బహ్మచర్యమును గొన్న రై పాయనుడు విచ్చితవీర్యుని భార్యలందు 

సంతానోత్ప తికి సాయపడెను. 

భీమ్మడు సర్వాశమ ధర్మములకును వ్యతిరెక ముగా ఉండుటయకాక 

శ్రీరామునివలె క్రతువు తొనరించెను.? (తం.వా) 'భీమ్మడు |బహ్మ చర్యా 

1) లోభాదులలో చిక్కికొని సన్నిహితములగు అనర్థములను జూడక అధర్మ మొన 
రించుటి. 

2) అధర్మము కనబడుచున్నను ఇలదర్పముచే లెక్కగొనక అధర్మ మాచరించుట. 
అని భట్ట సోమేశ్వరుని *న్యాయసుధ' అను తంత్రవార్తిక వ్యాఖ్య. 

8) మిగిలిన సదాచార సంశయములను తన్నివృత్తిని చూడగోరువారు తంత్రవా ర్థిక 
మును చూచునది. 



(శమమున నున్నటులు భారతము చెప్పుచున్నదె. అని యనినచో భార్యలెనిదె 

[కతువు లొనరించుటకు వీలులేదు. ఇతడు రామునివలెనే |కతువు లొనరించెనని 

భారతమే చెప్పటచే నితనికి భార్యకలదని తేలుచున్నది. ఆట్టగుచో భార్య 

యుండియు నితడు |బహ్మచర్యము చేయచుండెనని యనవలయును. కావున 
నతడు సర్యా' శమ ధర్మములను పొటింపక _పవ ర్రించెనని చెప్పవలసి వచ్చు 

చున్నది, 

పోనిండు. నాతిగల [బహ్మచర్యము పనికిరాదా? రాదు. సన్నిధిలో 
బుతుస్నాతయగు భార్యయున్నచో ఉపగమింపకుండుట _ విహితాతి! కమము.* 
కాగా భార్యయుండియు _బహ్మచర్య మొనరించుట ధర్మ వ్యత్నికమము. భార్య 

లేదనిన యెడల, భార్య లేకుండ [కతువు లానరించుటయు! ధర్మ వ్యతి కమము. 

కావున భీష్ముడును రాముడును ధర్మ వ్యత్మికమ మొనరించిరా 1 

“పితృ భక్తి కతన భీష్మనకును, స్నేహము కతన రామునకును ధర్మ 
విరోధము లేదు.” (తం. వా) భీష్ముడు దాశరాజు కడ కరిగి తన తండికి 

సత్యవతి నిమ్మని కోరెను. మహాబలుడవగు నీవు రాజ్య మభిలషించి యుండగా, 

“సత్యవతీ సంతానమునకు రాజ్యము లభింపదు. కావున “ఈయను.' ఆని దాళ 

రాజనెను. “నాకు రాజ్యము వలదు. నేను పుడమి నేలను. అని ఫీష్ముడు 

(పతిన యొనరించెను. నీవు రాజ్య మభిలషింపకున్నను నీ సంతతిని చూచి 

సత్యవతీ సంతతి భయపడును గావున సత్యవతీ సంతతికి రాజ్యము దుర్రభము 
అని దాశరా జనెను. “సంతతి కనకుండుటకు కూడ నిశ్చయించితిని. ఓ దాశ 

4) “య ఏష రోషాక్ (ప్రతవన్ బలస్టో 
యోన స్పేనా సింహ ఇవా రరక్ష 

స ఏష భీష్మః కురువంళకేతు 
ర్యేనా హృతా స్ర్రీశతం వాజిమేధా” 

5) బుతు స్నాతాంతు యో భార్యాం సన్నిధౌ నోవగచ్చతి తస్యా రజసితం మాంసం 
తర స్తస్య శేరతే. . 

6) న్యాయసుధ చూడుడు, 
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రాజా! ఇది మొదలు నాకు బహ్మచర ము కాగలదు.” అని భీష్ముడు పితృ 

భ కిచే _బిహ్మచర్య మవలంబించెను.గి 

భీష్మనకును రామునకును ధర్మ స్మూతమునకు దారలు కలరు. 

| (తం.వా) 

వీరిరువురకును భార్యలున్నా రని యే పురాణమును చెప్పలేదే ? ఉన్నారని 

నీ వెటులు చెప్పగలవు? 

భీష్ముడు పెక్కులు అశ్వమేధము లొనరించినటులు భారతమును, 
రాముడు పలు జన్నము లొనరించినటులు రామాయణమును” చెప్పుచున్న వి. 

కావున వీరిరువురకును, కేవల యజ్ఞార్థ పత్నీ సంబంధము కలదని ఏ పురాణమేని 

చెప్పకున్నను, అర్జాప త్తి (పమాజముచే గమ్యమానమగుళున్నది. “ఎప్ప డు ఇది 

“తండి చెయి యని శైలిసినను భాను స్తా9ర్థాత్మికమమునకు జంకి, ఆ చేతిలో 

పిండము నుంపక దర్భలమీదనే యుంచెనో, అట్టి థీష్పు పడు భార్యలెని యేకాకి 

. యజించునా ? (తం.వా). 

1) అపత్య హేతో రపిచ కరోమ్యేతి ద్వినిశ్చయమ్ 
ఆద్య(ప్రభృతి మే దాశ (బ్రహ్మచర్యం భవిష్యతి” 

8) చూ. న్యాయసుధ, 

9) యజ్ఞే యజై (పకుగుతే సీతాం పత్నీం పారణ్మయీమ్. 

10) సీ అనఘ మాతండి శంతనుడు లోకాంతరం 

బున కేగినను నేను విజయమొప్ప 
నౌర్ద్వ దె హికమున యందు (బశస్తిమై 

నెసగు పిండము దగ నీడదొడంగ 

గంకణ కేయూర కమసీయమును నరు 

ణాంగుళీ దళమును నైన హా స్త 

మార్వి భేదించి సముజ్జితం “బగుటయు6 

గని యన్నరేంక్రుని కరముగాగ 

నిశ్చయించి యధిక నిపుణంబుగా విచా 

రించి శాస్త్ర నియమ రీతి యొకటి 

యాదరించి భువి గుళశాస్తరణంబు సే 

సితిని శాస్త్రవిధి 'దిసిద్ద బుద్ది (హరి, పూ. ౨. ఆ) 



నరియ, భార్యయుండి యే భీష్ముడు యజించెనందము. మణి బుతు 

కాలాగమన [పత్యవాయము రాదా? అనినచో, నితడు పూనిన [బహ్మచర్య 

[(వతము నైమి తికము. దీనిచే నిత్యమగు బుతుకాల గమనమునకు బాధ. దాన 

ధర, మా; తారమే నేను పెంశాడగలనని చెపి”, పెండాడిన భారం నుపగమింప ఉట థ్ రే ఎ స్త by 
కున్నను దొసగులేదు, 

(శ్రరాములవారును సీతమిది 'స్నెేహముచే కొండొక భార్య నుపగమింపనని * 

[వతముగొని ధర్మమా[తార్డ మొక భార్య నే పెట్టుకొనిరి. దాన రామునకు 

యాగ సిద్ది, ఇటుల గురో- “యజ్ఞ యజ (పకురుతే సీతాం పత్నీం హిరణ్మ 

యూమ్”- అని చేసిన _పతియజ్ఞ మునందును బంగారు సీత నేల చేయించి పెట్టు. 

కొనెనని యందురా, లోకాపవాదభీతిచే విడిచిన సీత యెడల నిష్టరత్వము లేదని 

తెలుపుటకే, సీత మీది స్నేహము కతన భార్యాంతరాగమన వతము గొనుటచెత 

రామునకును ధర్మవ్యత్మి కమము లేదు.!! = 

భీష్మనకు సంతానము లేదు కదా! ఇతనికి పిత్తూణాపాకరణ మెటులు ?' 

భీష్మనకు వ్యవహిత్మాపత్యకృతమైన ప్మితానృణ్యము కలదు. “సోదరులలో 

ఒకడు పుతవంతు డగునేని ఆప్వుతునిచేతనే మిగిలిన వారందజును పుత్రవంతు 

లని” మనువు చెప్పె;'* గాన విచిత వీర్య క్నే[తజులగు పు[తులచేతనే ప్యుత. 

వంతుడై భీష్ముడు పిత్యాణమునుండి విముక్తి బడయగలడు. (పితృభ క్రిచేత. 

పిత్యాణ వము క్తి యని నాగేశుడు.) రాముడో, కుశలవులచే సాఇాత్ ప్వుత 
వంతుడు. కావున తది షయమున ఏమియు చెప్పనే పనిలేదుః: (తం. వా). 

తంతవార్షికము చెప్పిన “రామునకును ఖీమ్మనకును ధర్మ మాకార్థ 
దారలు కల'రను నభి పాయమును వ్యాఖ్యాత భట్ట సోమశ్వరుడు భీష్మ విషయ 

మున భారతమునందలి “అపత్యహేతోః” (సంతతి బడయకుండుటకుగూడ నిశ... 

11) చూ. న్యాయసుధ. 

12) శభ్రాత్యాణా మేకజాతానా మేకశ్చేక్ ప్పుత్రవాన్ భవేత్ 

సర్వే శేనైవ పృశ్రేణ పుత్రిజో మను రబ్రప్రీత్” 
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యించితిని)-_ ఆద్య పభృతి- (ఇది మొదలు నాకు [(బహ్మచర్యము కాగలదు.) 

అను విశేషణముల సామర్థ్యముచే!3 బలపజచెను. 

పద్మపురాణము భీమ్మ డా జన్మబహ్యచారి యనియు, ఆబాల్య|బహ్మ 
చారి యనియు చెప్పుటయు, అందజును భీమ్మనకు తర్పణము విడుచుటయు, 

అర్హ్యము నెత్తుటయు కుమారిలు డెరుగడా ? 

ఈ (పశ్న ఇంకొక ఎదురు (పశ్న నాకాంక్షించును. అది ఇది: భారత 

వాక్యములకు రెండింటికి (అపత్యహేతోః)- (ఆద్య పభృతి-) “వ్యాఖ్యాత 
చెప్పిన అర్థము కుమాదిలునకు సమ్మతమా + సమ్మత మనుచో దాశుని ముందు. 

(పతిజ్ఞ చేయటకు వెనుక ధర్మమ్మాతార్ధ పత్ని అక్కరలేదు ! కావున (పతిజ్ఞ 

చేసిన నాటికి ముందే భీష్ముడు గృహస్థు అని అనవలెను ! అపుడు పద్మ పురా" 

ణము బాధక మగును! అగుచో అది (పక్షిప్రమని అందురా? ఆసమ్మత 

మగుచో యాగసిద్ధికి _పతిజ్ఞ తర్వాత నెపుడో జరిగిన ధర్మస్నూ తార్థ ఏీవాహ 

ముచే ఆజన్మ |బహ్మచర్యమున కిసుమంతయు హోనిలేదు. కాన పద్మపురాణము. 

బాధకము గాదు. కావున కుమారిలుడు పద్మపురాణ మందలి భీమ్మని ఆజన్మ 

_బహ్మచర్యము నెజుగు ననవచ్చును. కాని “ఆద్య పభృతి'_ (ఇది మొదలు 

బ్రహ్మచర్యము కాగలదు.) ఆనునది వ్యాఖ్యాత భట్ట సోమెళ్యరునిసె పడగ 

యెత్తును. ఏలనగా సోమేళ్యరు డీ 'ఆద్యపభృతిలో నుండి భీష్మని భార్యను 
చూచుచున్నాడు. అట్టి వానికి పద్మపురాణము బాధకము. | పతిజ్ఞకు పూర్వమే 

గార ర స్ట్యములో నున్న భీష్మ డాజన్మ| బహ్మ చారి యెటులు కాగలుగును ? పోని 

పద్మ పురాణమునం దీ శకములు రెండును (పక్షి పములా? 

ఫెష్మాష్టమి, భీష్మపంచక (వతము మొదలగు వానినిచెప్పిన కౌస్తుభము, 

ధర్మసింధువు మొదలగు [గంథ ములను బట్టే వీనిని (పక్షి ప్రములని (తోసి 

13) కేవల యజ్లార్థ పత్నీసంబంధ అసీ దిత్యర్థాపత్స్యానూ క్ర మపి గమ్యతే. (తం, వాం): 

నను తయోద్దర్మమాక్రార్థ దార సద్భావః క్వచిదపి పురాణేతిహాసయో రను క్రః కేనప్రమాణే 
నావగమ్యేతేత్యా శంక్యాహ  కేవలేతి - అపి శబ్చేనావత్య హేతో రద్యప్రభృతీతిచ విశేషణ 
సామర్థ్యా దప్యేవ మవగమ్యత ఇతిసూచితమ్, న్యాయసుధ. 



పుచ్చుట దుష రము. మజియు భిరతఖండమునకే పితామహుడును, ఎకెక 

| పతినిధియు, మహి యోగళ రుడు నగు నీ ఖష్మునకు భరతఖండ చున్ని 

శతాబ్బులుగా తర్పణ మర్చించుచున్న దో యువరెరుగనిడి ? అదియటుండే. 
డు 

ఫీమ్మనకు యాగసిద్దికై పత్ని కలదను నభ్మిపాయము విద్యారణ్యుల 

ని కిష్టము కాద “మంజూష -ఇమ్మ డు అను వ్యాసమున చూచియుంటిమి. వాది 

మతమున ఖష్ము డవివాహితుడు. శ్రీరాము డసని? హిత పత్నీ కుడు. 
రో 

నై మి తీకముచె నిత్యమునకు కాప చెప్పిన తంతవార్రిక వ్యాఖ్యాత భట్టి 

సోమెశ (రుని భట్ట నాగేశుడు శోధంచెనని ఆర్థాప శక్తిచే అను క్రమును గూడ మన 

మూహింపవచ్చును. 

“ఆద్య: పభృతి' అను దానికి ఇతడు చెప్పిన అర్థమునుగూడ నాగేశభట్టు 

'కాదనెననియు ఊహింపవచ్చును. 

ఇక పత్ని లేకుండ యాగసిద్దికి నాగేవడు “అపత్నికోగ్ని హో, తమాహ 

'రెన్నాహరేత్ ? అహరేదిత్యాహుః అను బహ్వ్బుచ [బాహ్మణమును జూపెను. 

ఈ [బాహ్మణము కుమారిలునకు తెలియదా? తెలియ దనుట పాడి గాదు. ఈ 

తికి సంకుచితార్గ మీతనికి అభిమతము కావలయును. కాన దాప నితడు 

ముట్టక యాగసిర్ధికి ఆర్హాప త్రి [పమాణము నూతగా కొని “అపివా కారణా 

గహణే [పయు క్రాని | పతియెరన్”_ అను సూూతమును సదాచారాత్మ తుష్టుని 

యెడ (పామాణ్యపరముగా యోజించి రామభ్రీమ్మలను గూడ ఈ పద్దులో 
జేర్చెను. రామధీమ్మల (పక్క పేర్చు లేని ఆ యిల్హాం[డు 'తగుదుమా యని 
కూర్చుండుట కెన్ని గుండె లుండెనో కదా !'* విద్భారణ్యుల కిది అనిష్టమని 

“మంజూష -భీష్ముడు' అను వ్యాసమున కనియుంటిమి. కుమారిలుని మతమున 

14 “సతాం హి సందేహ పదేషు....” అను కాళిదాసు సృవాహరించ్సిన కుమారిలుడు 

రఘువంశము నందలి “సీతాం హి త్వా దశముఖ రిష్పర్నోపయేమేయ ధన్యాం తస్యా ఏవ 

కవ్రతికృతి నఖో య త్రతూ వా జహార....” (1487 అమ శోకమును మరచి స్వర్ణసీతను 
వక్కను పెట్టుకొని యాగముచేయుట ఆనృశంస్యమువు ప్రకటించుటకే యని చెప్పెను. 
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కణ్య విభాండవాదులకును ఒకొక యిల్టాలి నంట గట్టవలెను, నాగేవుడు కణ్యు 

నకు భార్య నంటగట్టుచో శాకుంతలము శాస్త్ర విరుద్దత్య దోష దుష్ట మగు 

ననెను. గాని యూమె ఉళ క్ల క్కి యిల్లాలు గదా! ఆ ఊళ గ్ల క్కై- యిల్హాలు కూతు. 

గాదు గదా శకుంతల! ఈ ధర్మమా. ఆ తార్థదారచే అతని శాశ్వత (బహ్మ ్రచర్య 

స్థితికి ఢోకా లేదే? 

ఇక నొకటి: “అపత్నికో౬ఒప్యగ్ని మాహరేత్'- అనునది సామాన్య 

'శుతియ యగు నెడల అపత్నికునకును యజ్ఞము విది విహితమె యగుచున్నది. 

కావున ఇదానీంతనులు చేయరాదని వివేచన సుల 2 

అట్టి యాచారము పోయినది. ఊర్థ్వ రతస్కత మొదలగు గుణములు కల. 

వానే దాని కవకారులు అని నాగేశుడు ! 

తల్లి వంక తమ్ముడగు విచ్మితవిర్యుని పు తవంతు నొనరించిన కృష్ట 

దై పాయనునకు ధర్మ విరోధము. 15 తొల్చి చేసిన తపోబలము కలిమిని, ఎల్లి 

చేయబోవు తపము కతమునను సమయగలదని యు మజియు. అట్టి తపోబలము 

కలవా డెవడేని ఇట్టి పనిని చేయనే చేయుననియు కుమారిలు డనెను. కాని పత్ని 

లేక యాగసిద్ధికి ఫీమ్మనిలో తపోబలమేని అతనికి కనబడలేదు. క నబడకున్న 

మానె, వాసుదేవాదులకుగూడ విస్మయము కలిగించునది భీష్మదెవుని యోగో 

బలము - 

“ధారయామాస చాత్మానం 

ధారణాసు యథాకమమ్ 

స్పనిరుద్దా మహాత్మనః” 

“యద్యన్ముంచతిగ్నా। తంహి సశంతను సుత సదా 

తత్త ద్విశల్యం భవతి యోగయు కస్య తస్యవై- 

క్షణేన | పెక్షతాం తేషాం విశల్య స్పోఒభవ త్ర తథా” 15 

15) నియోగము వాగ్గత్తా విషయము, ఆందికాంబాలికలు విచిత్రవీర్యునిచే పరిణీతలు.. 
దాసి భాతృజాయా కాదు. బ్రహ్మచారికి సంప్రయోగము నిషిద్దము. చూ. న్యాయసుధ, 

16) “ధారణానుక్రమంబాన సమాహితాత్ముండయి వాయువుల సన్నిరుద్దంబా చేసిన 

నవి యూర్త్వగతిం గై గె కొనియె- నమ్మహాత్ముం డవయవంబులం (బాణంటాలు వౌపి గొనుచు. 

వచ్చు నయ్యేచోట్లు శ శల్యరహిత౦బు లగుచుండె. నట్లగుటం గాంచి కృష్ణాదులగు నఖిల జనం. 

టులు నాశ్చర్య భరితాంతః కరణు లగుచు గీ ర్రించిరీ. (అను, గ్ -468). 



“౨06 వ్యా సవాణిే 

అని భారతము. (ఖష్మ స్వర్గారోహణ పర్వ). “ఇప్పటి వారి కది అశక్యము' 

అని నాగేశభట్టు. శక్యమగుచో చేయవచ్చునా ? 

జగద్గురువగు శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస, కృష్ణద్వైపాయనుడును భీష్ము 
డును చేసిన పనులవంటి పనులు చేయకున్నను, శ్రీశారదామాతతో వసించెను. 

వారిది భ_క్రియోగమని కొందరు సమర్థింతురు గాని శ్రీతోతాపురియె దీనికి తగిన 

సమాధానము చెప్పెను. “అట్టి తపోబలము కలవాడెవడేని... చేయనే చేయునని 

కుమారిలు డనెను. మరి నాగేళ భట్టు జంకి “ఊర్జ్వరేతస్కత మొదలగు గుణములు 

కల తొలిటి వారికే అటి అధికారము.” (ఆపత్నీ కునకు యజ్ఞమునందు) అని 
రా (౫) ణా 

అనెను. 



సార స తము 



1. భావకవితుము 

“అంబ ! నవాంబు జోజ్జ g కరాంబుజ ! శారద చంద చం! దికా 

డంబర చారుమూ ర్తి [పకటస్సుట భూషణ రత్న దీపికా 

చుంబిత దిగ్విభాగ ! _కుతిసూ క్రి వివిక్త నిజ పభావ! భా 

వాంబర వీధి వి|శుత విహార! ననుం గృపజూడు భారతీ ! 

సహృదయులారా, 

భావక విత్యము భావక విత్యమని సుమారు పది పం డెండెళ్ళ నుండియు 

తెలుగునాట ఒక ధ్వని బయలుదేరినది. దీని _పతిధ్యనులతో డను, (పతిస్పంద 

ములతోడను, దూషణ భూషణములతో డను దిక్కులు బధిరితము లగుచున్నవి. 

భావము లేనిచో కవిత్వమేకాదు. కావున పునరు క్ర! మనియు, దానశేసి 

భావక విత్వమనియు, మాషకవిత్వ మనియు పండితులు 'ఆనుచున్నారు. 

నదీనులు ఆంగ్ల భాషా కోవిదులు కొందబును, తదనుయాయులు కొందటబును 

భావక విత్య మనియు, "భావ గీతములనియు, మాటిమాటికి (వాత కో(తలలో 

ఉప్పువలె వాడి వయుచున్నారు. ఏల వాడ(గూడదని కొందజు మొరాయించు 

చున్నారు. ఆసలులోనే తగాదా. 

భావకవిత్య్వమను నామకరణము ఏనాడు ఏ బారసాలలో చేసిరోకాని ఇది 

వివాద్యగ_్త సమె పోయినది. లేనిదానికి పేరు పెట్టముకదా ? ఆలులేదు చూలు 

లెదు- అల్లుని "పేరు సోమలింగము ! 

అయితే నవీన వస్తువులను నిర్మించి దానికి పేరు పెట్టట చూచుచున్నాము. 

(గామఫోను మొదలగు యంతముల “పేరులు యోగరూఢములు. రూఢములు' 
కావా? నా సతీర్యుడు- మహా ఉపజ్జకలవాడు- పెద్ద INVENTOR ఒకాయన 

1) Lyric poetry అను వ్యవహారమునందును (7౭410100) పునరుక్తి 
తలదుం 

14 
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వేదములను శ్లోకములను అనుకరించి అవ్య క్రముగా గబగబా ఉదాతానుదా త్త 

స్వరిత [పచయములతో ఒక (గ్రంథము సాంతత్య ముగా చెప్పికొనుచు( చోవు 

చుండెడివా(డు. యజుర్వేదము వచ్చిన వారెవరేని ఇదియేమి యని యడుగుచో 

బుగ్వేదమనియు, బుగ్వెదు లడిగిన యజుర్వేదమనియు _పత్యు తరించువాడు. 

చలానా అయ్యెడిది. ఒకానొకప్పుడు ధనుర్వేదముతో (గూడ పని పట్టుచుండెడిది. 

కొన్నాళ్ళకతండు దాసికి అర్యమణ వేదమని సంకేతము సృష్టించి పొజవై చెను. 

దానివలె ఈ భావ క్ర వితము అర్యమణవేదమా ? నిస్సందేహముగా కాదు. సిద్ధ 

మైన వస్తువున్నది. పేరులోనే పోరు. 

చేరు నందిం్యదజాలమున్నది. దంపతులు తమకు. గూర్చు బిడ్డనికి "పేరు 

పెట్టుటలో వివదింతురు. భ_ర్తకు నచ్చినపేరు భార్యకు, భార్యకు నచ్చిన పేరు 
భర్తకు నచ్చదు. కొన్నాళ్ళనుండి మజచిన (పణయకలహము బారసాలనాడు 

మటల మొలకె తీ కలహమగును, పర్యవసానము బిడ్డనికి 'పేరుండదు. లోక 

వ్యవహారమునకు చిన్నవాడు, పెద్దవాడు, అను పేరులు థాయపడును. 

ఈ సందర్భమున ఒకటి గురు వచ్చుచున్న ది. ఇరువురు ధనికు లొక 

కొన్ని చేల యెకరముల భూమి కొనిరి. అందు నూతులు చెజువులు _తవ్వించిరి. 

కొంతవుంధి రైత్సులను పవెశ పెట్టి ఇండ్లు వెయించిరి మంచి ముహూ ర్రమున 

పీటలపై కూర్చుండి గామమునకు నామకరణము భేయనారంభించిది. ఒకరి 

"పేరొకరి కిష్టము కాలేదు. నూతులొకరు పూడ్యగా, చెటువులొకరు పూడ్చిరి. 

ఒకరు కొంపలు కూల్నంగా ఒకరు రైతులను తరిమిరి. 

అయితే పెద్దలు What 13 1౧ 2 name అనియు, “'నామమా కే వివాదః” 

అస్తియ్లు నందురు. ఈశకరు( డనువా(థొక( డున్నాడని తేలుచో ఆయనకు 

మనము శివుండనియో విష్ణువనియో పేరు పెట్టుకొందుము. 

ఇంగ్షమలో “లింక్ * ఆనునది కలదు. దానికి “ భావక విత్వ'మని తెలుగు. 

“లిక్ అను ఈ భావకవిత్యము మన సాహిత్య కాస్త్రమున ధ్వని- శ్లాన 

ధ-ని ర సధ్యని ఈ మొదలుగా పరిభాషింప(బడును, 
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| లైర్ అనునది చితారువంటి జం|తము. ఒంటి తీగ తంబురా, _పుతితో 

బొబ్బిలి కథ మొ. పొడి నటులు లైర్ _వతితో పాడు పాటలకు లిరిక్ ఆని 
తొల్లిటి వ్యవహారము. తరువాత( దరువాత లాక్షణికముగా వ్యవహరింపబడు 

చున్నది. [గీసులో కీస్తు పూర్యము 610 నాట శాఫో ఆను నామె గొప్ప 

లిరుక్కులు చెప్పెనట || 

ఆయితే లిరుక్కు_ యొక్క రాజ్యమున భావక విత్వ మునకు పట్టాభి షకము 

చేసి దానిని కొలుతుము. “సి స్టితస్య గతి శ్రింతనీయా”. 

కవిత్య మన నేమియో తెలియనిది భావకవిత్వము తెలియదు. మృగ మన 
నేమియో తెలియనిది కస్తూరీ మృగము తెలియదు గదా? 

కవిత్యమును తత్జ్ఞులు అనెక మంది అనేక విధములుగా నిర్యచించిరి. 

“కేవలము ఆ నిర్వచనములను ఒక చో? జేర్చుచో ఒక కోశ మగును. ఆందులో 

పరస్పర భేదములు పరస్సహ్మసము. వారి వివాదముతో వాణి వీణాతంతులు 

తెగుటజయేకాక వీణబు;రయు, వినువారి బ్మురయు పగిలిపోవును. ఆయినను 

'విభిన్నములగు ఆ ధ్వనులలో కవిత్యమును గూర్చి తెలిసికొనవచ్చును. 

చం దుడేడి అని యడుగుదో మనము చూప(గలము. చర్మ దుడనగా 

ఏమిటి? అనువో ఆలోచింతుము. ఒకడు మంచు ముద్ద యనియు, ఒకండు 
ఒకానొక దెవుండనియు, ఒకడు [గహ విశెషమనియు కల్పనలచే, మత వికా 

ములచే, శాస్రములచే మెలమెల్లగా పరిష్క్లరింతురు. అన్నిటిల్ సత్యము 

పోదు. కాని వదియు సంపూర్ణ సత్యము కాదు. అనుభూతియే సతుము. 

ఆ తీత్రిగనే క విత్యమును శృంగ గాహికగా చూపగలము. కాని ఆవా? పి 

అతి వ్యాప్తులు లేకుండ నిర్వచించుట సులభము కాదు. ఎంత నిర చించెనను 

చ| కవాళము వలె ఆవలనే యుండును. తెలిసిన వారికే ఆ నిర్వచనము లుపయో 

.గించును, ఆలియని వారికి _పత్యుత (భాంతి జనకము కూడ నగును 

కు[ర(డొకడు బడిలో ఏనుగు పాఠము చదివికొనెను. చదివిన కొఆడి 
నాళ్ళకె బందగు వెళ్లెను, అచ్చట విచ్చలవిడిగా విహరించు పందులను హూ 

నాయనా! ఈ యూర ఇన్ని యేనుగు లున్న వేమి 0” యని అడిగెను, 
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కవిత్వ మన(గా నేమియో తెలియటకు కవిత్యమునకు విషయమేమో, 

దాని పయోజనమేమో ఈ మొదలగునవి విచారించుట లగు, మన మీ బాటను 

నడిచి కవిత్వ మన నేమియో తెలిసికొందము. మనకు దారి బత్రెము మా్యతము 

సాహిత్య శాస్త్రము పెట్టిన బిచ్చమె. 

మం[తములు, ఉపనిషత్తులు, పురాణములు, కావ్యములు, నాటకములు 

లహరులు, భావశతకములు, చాటువులు, అన్యోక్తు లు, శిశు కందీయములు- ఈ 

మొదలుగా లెక్కించు టకు వీలులేనన్ని భేదములతో నిండిన _గంథరాశిలో కవిత్వ 

మున్నది. బుసలు, దేవ మనుష్యులు, మనుష్యులు వీనికి కర్తలు. 

వీని యన్నింటి యందును “ము క్రెపు సరుల్ పోహశిందిన లీల దమలోన. 

దొరయ శబ్దములును, చక్కని ఆర్థములును కలవు. “రమణీయార (పతి 

పాదక శబ్దః కావ్యమ్" అని జగన్నాథ పండితులు, The best words in the 

best order- ఆని కో లిడ్డి. 

దనిలో మనస్సు ఆందుకొనం 'గలిగిన పదార్థము నుండి అంద(జాలని 

పదారము వజకు, కుటీర సృష్టి నుండీ చిన్మయస షి వరకు, ఉనాాదము నుండి 
థి పె లిపి శ్రీ 

ఆనందము వరకు, ఊఉ లేజనము నుండి తన్మయత వరకు మనము చూచు 

చున్నాము. 

ఇటులు క విత్యము ఆ (బహ్మ స్తంబ పర్యంతము వ్యాపించి యున్నది 

కవితకు విషయము కానిది లేదు; శ క్రిమ్మాతము ఉండవలయును గాని, కవి 

కాంచనిచో రవి కాంచి నేర్చునె 1 

కవి, కవియొక్క జీవితము; విశ్వము, విశ్వముయొక్క_ జీవితము, ఈశ 

రుడు _- కవితా దర్పణమునందు [ పతివింబించు చున్నారు. కాగా క విత్వమును 

ఒక విధముగా లోకవ త మన జెల్డును. “నాఓకం లోకవృత్తం స్యాత్”. 

ఇదియే Interpretation of life _ ‘సారం విశ -స్య' ఆని గోవర్థనుడు. 

కవిత్వము యశస్కరము. కాళిదాసు 
తిరుపతి వేంక చేశ్యరులకు తిరుపతి వేంక కేశడ 
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మెరిగిన [బాహ్మణుడు. “కావ్యం యశ సే. అన్ని టికం'టె కవిత అప్పటికప్పుడు 
అతి సంతోష జనకము, “సద్యః పర నిర్భతయే”. 

కవి యొక్క సంకల్పము, భావనచే సత్యముగా సుందరముగా ఉడ్షీపిత 
మగుచున్న ది. మణియ ధ్యనిచే ఆత్మవంతమయి తన్మయత కలిగించి ఆనంద 

మున ముంచి యెత్తుచున్నది. 

భావన 1 సృష్టి : అలంకారము 

కవి కొక దివ్యదృష్టి కలదు. అతడు దానితో విశ్వము నండలి సత్య 

భుందర రూపము కనును, దానిని సహృదయులకు( గూడ గోచరింపడెాయును. 

ఒకొ_కచో యథార్థమునే రమణీయముగా సృజించును : 

“శారదరా[తు లుజ్జ్వ్యల లస త్తర తారక హార పంక్తులం 

జారుతరంబు లయ్యెః వికసన్నవ కెరవ గంధ బంధురో 

దార సమీర సౌరభము దాల్చి, సుధాంశు వికిర్యమాణ క్ర 

ర్వూర పరాగ పాండు రుచి పూరములం బరిపూరితంబులై ” 

[భారత - అరణ్య 4- 142] 

“అరుదగు తత్పయోద సమయంబున నొక్క_ట వి స్తరిల్లె నం 

బరమున నంబుద ధ్యనియుం, బల్వలభూముల భూరి దర్దురో 

త్క_ర రవముల్, మహీరుహ శిఖండము లందు శిఖండి తాండవాం 

తర మద మంజుల స్యన ముదార తరంబగుచున్ వనంబునన్” 

| భారత - ఆరణ్య - 4 - 187] 

కొన్ని చోటుల కొంచెము దవ్వుగ : 

కులిశ ధారాహతి పొలుపునం బై నుండి 

యడుగు మోవ(గ జేగుజైన తటుల? 

గనుపట్టు లోయ గంగా నిర్భరము వాజు( 

జలువయౌ నయ్యేటి కెలకు లందు - 



214 వ్యాసవాణ్ 

నిసుక వెట్టిన నేల నేది యర్మా_ంకువుల( 

జొరసీక దట్టమై యిరులు గవియు 

(కముక పున్నాగ నారంగ రంభా నారి 

కేశాది విటపి కాంతార వీధి. 

గెరలు పిక శారికా కీర కేకి భృ 0గ 

సారస ధ్వని దనలోని చం|ద్రహీంత 

దరులు (పతి శబ్ద మీన గంధర్వ యక్ష 

గాన ఘూర్జిత మగు నొక్క కోన గనియె. 

[మనుచరి, త, ద్వితీయ - 19] 

ఇది (పకృతి కనుకృతి లేక [పతిసృష్టి. 

అఖిల లోకానందు( డగు చందు డెందేని( 

గలిగె నుజ్జ్యల ఫేన కణము మాడ్కి. 
శై రావణాది మహాకరు లెందేని( 

(బభవించె మకర శాబముల పగిది. 

గమనీయ సురతరు సముదయం బెందేని 

జనియించె శై వాలచయము భంగి 

భువనై కమాత మాధవు పత్ని యెందేని( 

బొడమె మాణిక్యంపు బొమ్మ పోల్కి 

నాదీ మత్స్య కూర్ముములు విహారలీల( 

జనరు నెందెని (పకృతి సత్యముల కరణి 

నట్టి యంభోధి యొప్పారు నద్భు తైక 

సార మహనీయ మహిమ కాధార మగుచు. 

[నృసీంహ పురాణ 1-26. | 

ఈ సమ్ముదము వట్టి నల్ద నీరు కాదు: 

కవికి సుందరమైన యిల్లు, సుందరమైన తోట సుందరియగు సుందరి. 

సుందరమగు [పపంచము -_ _పతిధి సుందరమైనదే కావలయును. అతని సృష్టి 

లోని ' పతి పరమాణువు నందును ఎత్తుకెత్తుగా సౌందర్య మిమిడి యున్నది. 
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అందజకు లత లతగానే కానవచ్చును; కవి కది ఉద్యాన లలన. 

“అతి రుచిరాగతుండయిన యాతనికిన్ హృదయ|పమోద మా 

తతముగ నవ్వనంబున లతా లలనల్ మృదులానిలాప వ 

రిత కుసుమాక్ష తావళులు సేసలు వెట్టిన యట్టిరై రి సం 

పత దనీ నినాద మృదుభాషల దీవన లొప్ప నిచ్చుచున్” 

[భారత - ఆడి. 4-17] 

చందు(డు రాగనే కలువ వికసించును. కవి అండలి సౌధర్మ్యము గొని 
[పణయములోనికి వడియ( గట్టెను- 

“కటికి నీకటి తిండి కరముల గిలిగింత 

నెవ్వాడు తొగకన్నె నవ్వంచేయు” [మను. 1-18] 

ఇచటి చం్మదుడు నాయకు డయ్యెను. కిరణములు చేళులు. కలువకన్నె. 

గిలిగింత వెట్టగా కన్నె నవ్వుచు పీకు ఆనంద మిచ్చుచున్నది. 

ఇటులే నదులు, పర్యతములు మొ. నాయికా నాయకులుగా" సృజింపబడు 

చున్నారు. వసుచర్మితము మొ, అట్టివే ! సాంఖ్యుల (పకృతి పురుషు లట్టివారే | 

(పకృతి గుడ్డి; పురుషుడు కుంటియట్ ! స్వర్గము కవి సృష్టియే. అచటివారు 

నిత్యయౌవనులు. [పాయమున సంఖ్యలో వారికి ముప్పదికి పనిలేదు. నిత్య 

సుందరులు ! గంధర్వులు, అచ్చరలు విరంద రెవరు ? 

కవి కడువత్సలు(డు; ఎంత వాత్సల్యము లేనిదే జగతిని సుందరముగో 

చూడగలడు * అతండు విశ్వ చెష్టిత మందు తన చేష్టితమును చూచును. 

“వేడుక చేతులు విచ్చి యాడెడునట్టు 

లోలోర్మి పంక్తుల. [ గాల్మికాలి” [ఆరణ్య 4-228] 

“దళిత నవీన కందళ కదంబ కదంబక కేతకి రజో 

మిళిత సుగంధ బంధుర సమీరణు(డచ్ సఖు(డూచు చుండగా 

నులియచు( బువ్వుగు త్తులను నుయ్యెల లొప్పుగ నెక్క్సియూగె ను 

ల్హల దళినీ కులంబు మృదుల ధ్వని గీతము వి సరిరచుచున్ 

[ఆరణ్య 4- 1981] 
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ఇచట కవి తరంగ కల్లోలమును చేతులెత్తుకొని యాడుటలో చూచెను. 

తుమ్మెదలు పూగు తుల నెక్కి _మోయగా ఉయ్యెల లెక్కి పాడుట అను 

మనుష్య చేష్టితములుగా తీసికొనెను. మనుష్యునకు తనయందు, తన చేష్టయందు 
ఎంత పీతియో ! అవ్య క్రశబ్దములకు( గూడ తన యర్థము ముడివెట్టుట చూచుచో 

కవి విశ్వ విశ్వమును తనలోనికి తెచ్చుకొనుట విశదమగును. 

“ఇవి రాజనుతులు చేయవలసిన పనులు 

కావుకావంచు( గాకంబు లజుచె. ” [బుద్ధ చరిత | 

కాకులు కావు కావని కూసినవి. ఇవి రాజుసుతులు చేయవలసిన పనులు 

కావు-కావని కూసినవట, 

కళ ద ~~ స్ట్ 

యషాం శ్రిమద్యకోదా సుత పదకమలే నాస్తి భకి ర్నరాణాం 

యేషా మాభీరకన్యా | పియగుణకథనే నానుర కా రసజ్ఞా 
యేషాం శ్రీ కృష్ణ లీలా లలిత గుణరసే సాదరా నైవ కర్తౌ 

ధి క్రాన్ ధికాన్ ధిగేతాన్ కథయతి సతతం కీ 

ధిక్ అనగా ఛీ. ధిక్ తాన్ అనగా వారి. గూర్చి నిందలగు గాక. మద్దెల 

కృష్ణ భి లేని వారిని ధి కాన్ ధి కాన్ ఆనుచున్న దట. 

పబంధ మిటులు ఆపూర్యముగ సృజింప(బడును. (పవర వరూధినీ 
సృష్టి ఆపూర్వము. మెల్టీ_ ఎపి పెకిడియను, 

భావన ఇంకొక మెద్దెక్కి నది. మం|త|దష్టలు ఇటులు చెప్పిరి. 

“ద్వా సువర్ణా సయుజా సభాయా 

సమానం వృక్షం పరివస్వజాతే; 

తయో రన్యః పిప్పలం స్వా ద్వ 

త్యనశ్న న్నన్యో అభి చాకశీతి.” 

మంచి రెక్కలుగల రెండు పిట్టలు చెలిమితో ఒక చెట్టుననే ఉన్నవి. 
దాని తీయనిపండు ఒక పిట్ట ఆరగించుచున్నది. రెండవది తినక చూచుచున్నది. 
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[ఆలంకారికులు దీనిని రూపకాతిశయో క్రి అని అందురు. Mystic 

‘Poetry అని కొందరు. Allegory కి రూపకాతిశయో _క్రియే బీజము. | 

కవికి భావన యోగళ కి. దీనిచే దూర. _శవణము, పరకాయ పవేశము 

మొదలగు మహిమలు సౌందియు కవి [దష్టయె. అతని నాగబె తము తాకుచో 

“ూన్యమునందు నగరములు పుట్టును; భరద్వాజ విందులు జరుగును. అతడు 

దెనిని సంకల్పించునో అది సిద్ధమగును. “సత్య కామః సత్యసంకల్పః, న త్ర 

పరేతి జత్షన్ కీడన్ రమమాణః : తస్య సర్వేష లోశేషు కామచారో భవతి” 

“అని సగుణ ముక్తుని విషయమై ఛాందోగ్యము చెప్పినటులు మహాకవియు 

మానస జగ తునందు సత్యకాముడు, సత్య సంకల్పు(డు; ఆతడు తినుచు 

“తిరిగెడి సత్య సంతోషి; అన్ని లోకము లందును అతనికి కామచారము. 

ధ్వని లేక వ్యంగ్యము 

ఒక గృహస్థు సభాగృహమున విద్యాంసులతో మాటలాడుచున్నాడు. 

తెరలో నుండి మోము వెట్టి కాంత మృదు మధురముగా పిలిచెను. మాటల 

సందడిలో ఈ ధ్వని యెమి? అని అటుచూచి ఆలకించెను. 

ధ్వని ఒకానొక లోపలి పిలుపు. దాని యాకర్షణము మెండు. ధ్వని 

యొక్క గాథంతయు, గాంఛీర్యమును అక్షరాలా ఎంత మొత్తుకొనినను రాదు. 

ఆవశ్యకములగు పనులలో మునిగి తేలుచున్న తల్పితో “అమ్మా నాకు 

అన్నము సెట్టు'మని ఆడిగినచో, ఆమె పనులు ముగించుకొని వచ్చి అన్నము 

పెట్టును. “ఆమ్మా! ఆకలి యగుచున్నది, లేక కడుపు మండుకొని పోవు 

చున్నది” అని యనుచో పనుల నన్నిటిని పారవైచి ముని ముందు అన్నమిడును. 

సంభాషణమునందును ఇట్టి ధ్యనులు ఉపయోగించువారు కలరు. వారె 

మాటలు మం[తములు. వారిని వినుటకు సభ్యులు చెవికోనుకొందురు. పెద్దిభట్టు 

గారు బులుసు పాపయ్య కాన్రిగారు, మంగళంపల్లి వి శ్వేశ్వరకాస్ర్రిగారు - పీద్రి 

__(పసంగములు ధ్యని పూరితములయి ఉండెడివట ! "లోకులు వీరి మాటలు నేటికిని 

చెప్పుకొందురు. 



సో, కటిసు, జాన్సన్ అట్టివారు; రామకృష్ట పరమహంన ధ్వని సరస్వతి. 

నేటి తెలుగు వారిలో వేంకట రామశా నస్రైగారుః సాంఖ్యాయనళర్మ గారు, లక్ష్మీ 

నృసింహముగారు; వేంకట శా న్రైగారి సంభాషణ లన్నియు ఎవరును _వాయలేదు 

గాని ఆది ఒక (గంథము = ఇట్టి వా రరిది. 

వ్యంగ్య మనంగా తోపజేయదగినది మొ. అర్థము. అదియు. పదమనుచే!' 

గాని, అర్థముచే( గాని. 

మూగవారు చేతులతో కనులతో సంజ్ఞ చేసి ఒక యర్థముమ తోపంజేయు 

దురు. ఆటులే పదముగాని, అర్హముగాని మూగలై ఒక అర్థమును తో(పజేయును; 

“గంగలో గొల్బగూడెము కలదు.” అను వాక్యము వినగనే, గంగలో గొల్ప గూడె 

ముండుళో 'నదీనాం సాగరో గతిః' అని కొట్టుకొని పోయెడిదే కాన “గంగలో 

గొల్ప్బగూడె ముండజాలదు" అని తోచును. ఆయినను ఇట్టి వాక్యమున్న దె. గంగలో 

గొ బ్రగూడె ముండుటకు వీలు లేదు. కాన గంగా పదము మూగ. ఇది యేమి 

యర్థము తోపం జేయును? ఆ మూగది గొల్బ గూడెము కడుచల్బ నిది, పవ్మిత 

మైనది అని తోప( జేయును. 

లేక గంగా పదము జాగ. అది నాలో గొల్ప్బ గూడెము “ఉండదో 

ఉండదో” అని కెరటములచే ఘోషించును. కాగా గంగ యొడ్డున గొల్ప గూడే. 

మున్నది- ఆని చెప్పుటకు గంగలో గొల్హ గూడె మున్నది అనుకొందము. గంగ 

యొడ్డన గొల్చి గూడె ముండుట రేల? అను ఆలోచనము కలుగును. అపుడు 

గంభీరమైన గంగలో నుండి ఈ ధ్వని బయలుదేరును. “నాలోని చల్చదనము,. 

పవ్మితత గొల్బ గూడెమున ఉన్నవి' అసి, 

ఇటులే సూర్యుడు ఆ స్తమ్ంచెను- అన(గనె ఒకడు సంధ్యా వందనమునకు 

లేచెను! ఒకడు పశువును కట్టంచోయెను; మరి యొకడు సంకేతస్థల దారి. 

బిద్టిను. ఇల్ల వ్యంగ్యములు రమణీయములు. 

ఒకొ్క్కాక్కుప్పుడు వాచ్యార్థమే రమణీయమై వ్యంగ్యార్గమే లొచ్చుగ 

నుండును. 
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“సిరిగల వానికి. జెల్డును 

దరుణుల( బదియాజువేల( దగం బెండ్ఞాడన్ 

దిరి పెమున కిద్దజేలా ? 

పరమేళా ! గంగవిడుము పార్వతి చాలున్.” 

విష్ణు వసలే సిరికలవాడు. కొవున ఆతనికి పదాజువేల భార్య లున్నను: 

చెల్లును. ఆది భిక్షువు ఉన్న భార్యనే అమ్ముకొనవలసియుండగా ఇద్దజేల ? అను. 

వాచ్యార్థము చమత్కారముగా నున్నది. 

శ్రీనాథుడు పల్నాటిసీమలో( దిరుగాడుచు నడిదోరిలో నీరు దొరకక 

తంటాలుపడి దవ్వుల ఒక చెజువు చూచి (శ్రమించి అటకు( బోవగా అందును 
నీరు లేకపోయెను. ఆపు డీ పద్యము చెప్పెనట: ఇందు జలముయొక్క_ 

ఆత్యంతాభావము గూథ వ్యంగ్య ము- [పకరణము తెలియనిచో వ్యంగ్యము తెలి 

యదు. మిగిలిన ధ్యను లన్నిటికంటె వెంటనే స్ఫురించును గాన రసధ్వని మొ. 

వానినే సాహిత్య శాస్త్రము మేలుతరముగా నెన్నెను. 

మహాకవులందరు వ్యంగ్య వెభవము తోడనే పుట్టిరి. ధనికుడు బంగారు 

పిచ్చుక యగుచో కవి వ్యంగ్యకలవాంసము. ధనికుడు Golden Spoon తో 

పుట్టుచో కవీని “జిహ్వాతే మధుమ త్తమో ఆని యందుము. 

“ఎవ్యాని వాకిట నిభమద పంకంబు 

రాజభూషణ రజోరాజి నడగు” [విరాట. ౨.191] 

ఎన్ని యేనుగు లుండు చో వాని మదధారలు బురదకావలయు? లోని 

కేగుటకు ఎంత ఒఅపిడి యుండి వారినగలు రాచుకొని రజము కావలయు ? ఎంత. 

రజము రాలి ఆ బురద గట్టిపడవలయు ? అన్ని యేనుగులు, అందరు సామం 

తులు, ధర్మరాజు హజార మున ఉన్నారు- అని వ్య క్రమగుచున్న ది. 

ఈ రీతిగా కథా కథా, [పబంధమూ _పబంధమూ, నాటకమూ నాటకమూ 

వ్యంగ్యముగా చూచుచున్నాము. వేదము లందలి సావకము లిట్టివే. పురాణము 
లందు, ఇతిహాసములందు కథలిట్టివే. నేటి. ఉపకథ ' (Shart.Story) లట్టివే. 

ఆందును విశేషించి టాగూరువి. 
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కవిత్వమునందు కూర్చుంబడు రతి, |క్రోధము, కర్చు మొదలగు చిత 
వృతి విశేషము లన్నియు వ్యంగ్యము మొగము మీద (వాసికొనియ పుట్టినవి, 

నాయికా నాయకులకు పీతి కలిగినది అనికాని, ఇందు శృంగారరస 

మున్నది అనికాని చెప్పచో రనోత్ప త్రి కలుగదు. రసాదులు వాచ్యములగుచో 

వమనమను వోషమును లాక్షణికులు చెప్పుదురు. 

దప్పి తీలుటకు ‘నీరు నీరని' పలుమాటు లనుకొనినచో దప్పితీణక 

పోవుట యటుండ మజికొంచెము దగ యెతును. 

[ప్రియుల పరస్పర విలోకనములు, సుందరమగు ఏకాంతము, శృంగార 

లజ్జ, వెళ్ళిపోవుచు చేతిలోని తారహారము ఏ పొదరింటినో చిక్కు పడునట్లుచేసి 

వెనుదిరిగి (పియుని చూచుట- ఈ మొదలగునవి చక్కగా చెప్పుచో పాఠకుల 

హృదయమున [పణయము వ్య క్రమగును. కావుననే రసము వ్యంగ్యము “విభా 

వానుభావ వ్యభిచారి సంయోగాత్ రసనిష్ప త్రిః”- అని భరతుడు. 

“నిలయము శూన్యమౌట( గని(నెమ్మ ది( బాన్సున లేచి కల ని 

[దలుగను నాధు మోమును నిదానముగా. గని నమ్మకంబుతో 

జిలిబిలి ముద్దువెటై నును(జెక్కులు చెమ్మగిలంగ గాంచి మో 

మలతిగవంచు బాల నగి యాతడు ముద్దుల ముంచి తేలిచెన్” 

---అమరుక ము 

ఇందు _ పేయసి, పియతము(శు, ఏకాంతము, నిదానపు చూవు, సిగ్గు- 
ఈ మొ! అన్ని యు కలసి [పణయము వ్య క్తమగుచున్నది. 

2 పణయము మొదలగు ఈ చి త్తవృత్తులు కార్యకారణ భావములచే 
చక్కగా వ్య_క్రమగుచో రసధ్యని ఆని సాహిత్య శాస్త్ర సంకేతము. దీనినే ఉత్త 

మో తమ కవిత్యమందురు. కావుననే మనుష్య భిన్న ములగు జడాజడములకు. 

గూడ చేతన ధర్మములను, అందును విశేషించి [పణయమృ, కరుణ మొ॥ చిత 

వృత్తులను ఆరోపించి కవులు రసింప(జేయుచున్నారు. 

బ్ర రతి, హాసము, (క్రోధము, ఉత్సాహము, శోకము, జుగువ్ప, భయము, విన్మ యము, నిర్వేదము. 
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ఆనందజనక మయిన ధ్వని సత్య సుందరమగు భావనను వేయిరెట్టు 

సత్యముగను సుందరముగను జేయును. ఇట్టి ధ్వని కావ్యము సృజింప(గలుగుట 

మహాభాగ్యము. కవితా కుటుంబమున వ్యాస వాల్మీకి కాళిదాసు _పభృతు 

లేయెదారుగురో వ్యంగ్య వైభవ భదులని ఆనందవర్గనాచార్యులుగారు చెప్పిరి. 

ఈ రీతిగా ము_తెముల వంటి పదములు, తేశెలవంటి అర్థములు, నిత్య 

వెభవను పచ్చతోరణమగు సృష్టి, [బహ్మానంద స|బహ్మచారియగు రసా 

నందము మొదలగునవి కావ్యములందు కానిపించుచున్న వి, అటువంటి కావ్యము. 

లందు ఉ తమ క విత్యము కలదనుచున్నా ము. 

ఇప్పటికి కవిత్వ మననేమియో తూ. చాలు తప్పకుండా తార్కికముగా 

నిర్ధారింపకపోయినను ఆందుగల విశేషములను చూచాయగా తెలిసికొన్నా ము-ఇక }. 

భావకవిత్వము 

కూడ ఇప్పుడనుకొన్న ఉత్రమ కవిత్వమే ! 
[గంధము లన్నియు క విత్మాగథితము లయ్యును ఒక దానికి పురాణ. 

మని, ఒకదానికి _పబంధమని, ఒకదానికి నాటకమని, ఒకదానికి శతకమని,- 

యిటులు వ్యవహారము వివిధముగా నున్నది, 

కపురాణము- ఇది కొన్ని యేండ్లు, కొన్ని మాసములు చదువదగిన మహో' 

_గంథము; కొన్ని జగతుల కూడలి; శాస్ర్రములకు ఏకసభ; కథలకు కాణాచి; 

సీతులకు నిధి, అందు కవి తన కవితామణి స్పర్శ సోకించి పతి విషయమును 

కవితగా మార్చి వై చినాడు. 

ఇక [ప్రబంధము _- డికొనాడు గాని, కొన్నాళ్ళుగాని చదువ దగినది.. 

నాటకము కొన్ని కొన్ని గంటలు చూడ(దగినది; _పబంధమునందును, నాటకము 

నందును, పురాణమునందు వలెగాక ఒక కథయే యుండును. ఆంతరాశికముగా 

మరొక కథ యున్నను, అదియు పధానకథకు ఆంగముగనే యుండును. 

వానియందు కొన్ని నియతపా తములను సృజించి మనోవృ తులను 

స్పుటము చేసి రస హదమును _పవేశించి సహృదయుల మనస్సృను నావకు కవి" 

క ర్రధారుడై యుండును, 



"వివిద వ్యా సవాణి 

ఈ (గంథము లన్నిటియందును కవి కథకుడై నను కానంణడక విలికుడై 

యుండును. శతకమునందు విడిగా నాయికా నాయకుల కల్పనలెదు; శృంగార 

“శతక ములందు ఉన్నను కవియె నాయకుడు; కథకుడును. భ కి శతకములందు " 

“తన భ కికి తానే కథకుడు, 

అన్యో క్తి 

“ఈకలు నల్చన్నై నవని యెంచి విశాల రసాలశాఖ యు 

తేకముతోడ నెక్కి. వికసించి ఫలంబులు నీవు మెయుచున్ 

గోకిల రీతి నుందు ననుకొన్నను నంటివి కాక, పాపపుం 
గాకమ ! నీకు నమ్మధురగానము గల్లునె యెన్ని వల్కినన్” 

ఇత్యాదులండు కవియే నిందకు(డుగాని భూషకుడుగాని కవియే కథకుండును. 

అన్నియు ఒంగారముతోడనే చేయబడినను హారమని, కంచెయని, నాగర 

-మని, జిగినియని గొలునని భిన్న వ్యవహారము కలదు. ఆయితే ఇది యెల్బ మ 

_బంగారమె. 

“వాచారంభణం వికారో నామదేయం మృతి కత్యవసత్య మ్” 

భావకవిత్వ (లిరిక్ ) చిహ్నములు 

సామాన్యముగా అయిదారు పద్యములలో ముగియును. అమరుకము, 
గాధా స పశతి, ఆర్యాస ప్రశతి మొదలగు వానియందు ఒక్కొక్క పద్యమే. 
కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఏబదివజకును కలవు. ఇది సంఖ్యా విషయము. 

దీనిని కొన్ని నిమిషములలో చదివికొనవచు ఎను; కొన్ని సంవత్సరములు 
'మఅవకుండ నుండవచ్చును. 

_పబంధమునేందుగాని నాటకమున(గాని ఒక కథయే యెనటులు దీని 
యందు ఒకటియే విషయము. కోకిల-నాయిక-నాయకు:ఢు_ చాపు-| పపంచము- 
-ఈశ్వరుడు-ఏవై న నగుగాక, ఒకటి ! 



సార స్యత ము వదిలి 

కవికి తన్మయ జ్యోతి మెలుపువలె చరాలున ఒకసొరిమెజయును. దానికి 

(పతిఫలమే ఉత్తమ కవిత, లేక భావకవిత. అట్టి తన్మయత మెజపువలె ఎంతో 

“కాలము ఉండజాలదు. 

_పబంధములు, నాటక ములు అన్నియు ఈ మెజపు తునియల చేతనే 

కూర్చు(బడినవి. 

భావక విత్వమున ఇంకొక విశేషము: ఇందు కవి సాక్షాత్తు తన సొంత 

విషయమునుగాని, అనుభవమును గాని చెప్పుకొనును. శతకాదులందువలె రంగ 

మున తానే నిలువబడును. 

పురాణములందు( గూడ కవి తన్మయుడై ఒకానొకట శ్రీకృష్ణునివలె 

ఊర్థ్వ బాహు ర్యిరౌ మ్యుచ్చ్చైర్నచ కళ్ళి [చ్చుణోతి మామ్ - ధర్మా దర్ధశ్చ 
కామశ్ళ' _ 

“భేతు లెత్తుకొని బిగ్గరగా అజచుచున్నాను. ఎవ్వడును నన్ను వినండు. 
భర్మమువలన అర్థము, కామము కలుగును. అధర్మమును మీరనుష్టింపరు.' 

శని వ్యాసులు రంగమున కుదికెను, 

“కవిరాజు కంఠంజుః గౌగిలించెను గడా 

పృురవీఢి నెదుకెండ బొగడదండ 

సార్వభౌముని భుజా సంభ మెక్కె_ను గదా 

నగరి వాకిట నుండు నల్బ గుండు 

వీరభ|దారెడ్డి విద్యాంసు ముంజేత 

వియ్య మందెను గదా వెదురుగొడియ 

ఆంధ నెషధక ర్ర యం్యఘి యుగ్మంబున. 

దగిలి యుండెనుగదా నిగళ యుగము 

కృష్ణవేణమ్మ గొనిపోయె నింత ఫలము 

వీలదిలాక్షులు దినిపోయె. డిలలు( వెనలు 

బొడ్తుఒలైను గొడ్డేరి మోసపోతి 

నెట్లు చెల్లింతు( డంకంబు లేడునూర్హు Ca 



224 x 

“కాశికా విశ్వేశం గలసె వీరా రెడ్డి 

రత్నాంబరంబు లే రాయడిచ్చు 

రంభ గూడెం దెనుంగురాయ రాహుత్తుండు 

కస్తూరి కేరాజు6 |బస్తుతింతు 

స్వర్గస్టుం డయ్యె విస్సన మంతి మజీ హేమ 

పాశాన్న మెవ్వని పంకి (గలదు 

కైలాసగిరి? బండి మైలారు విభు(డేగి 

దినవెచ్చ మేరాజు దీర్పగల(డు 

భాస్క-_రు(డు మున్నె దేవుని పాలిక రిగె. 

గలియుగంబున నికనుండ( గష్టమనుచు 

దివిజ కవివరు గుండియల్ దెగురంనగ 

నరుగు చున్నాండు న్స్నా నాథుండమ రపురికి,” 

ఇడి మెలి భావకవితంము-లేక లిరుక్కు.. సాహిత్య శాస్త్రమున ఇది 

రసధ్వని. ఇందు వీరారెడ్డి మొదలగు మహారాజులు చనిపోవుటయు, ఎనూ 

అుటంకములు చెల్పింపకపోవుటే తనను ఎండలో నిలబెట్టుట, బండ ఎత్తుట 

లోనగు దైన్యమును, “దివిజ కవివరు గుండియల్ దిగ్గరనంగ" ఆనునెడపాండిత్య 

వీరత అంగముగా6 గల కవ్యాలంబన మగు మృతియు-ఇవి యన్నియు. గలసి 

కరుణరసము వ్యంగ్యమగుచున్నది. 

సంబోధ్యుడై న రాజు నెదుటను, ఈశ్వరాదుల యెదుటను కవి తానయి 

నిలువబడుచున్నాడు | 

“నిఖిల భూఢర దరీ నిమ్నాన్నత స్థలీ 

విహరణాగ తమైన వెనుక బెణుకు 

యమి రక్షణార్ధమై యమహృత్కవాటంబు 

పగుల దన్నిన నాటి (పాతనొప్పి 

(బహ్మాది సకల నిర్జర కృతార్చన కాల 

మున నిలబెట్టిన మొనయుగుదులు 



సారసంతము 2ిలిక్ర 

ఏకాం[మిపై నిల్చి నృత్య మత్యంతంబు 

విరచించునాటి తిమ్మిరియు( దిజ 

తోమి (గుద్దెదం బిసికెద ధూళిదుడిచి 

(వేష విరిచెద( జూపవే కాళ్టు తర్మడి ! 

నిగమ నుతకీ ర్తి యెలకు ర్రి నగరవ రి 

యూశ |! మల్చేళ ! రింగ! తకమాశతాంగ : 

ఇవి యన్నియు మంచి లిరిక్కులు. సాహిత్యశాస్త్రము దీనిని “భావధ్వని 
యనును, కవిగత భగవదాలంబమగు భకి ఇచట వ్యంగ్యము. 

కవి సాఇాత్తు తాను (పవేశము కలిగించకొనుట, తన సొంత తన్మయత, 
అనుభవము మొదలగునవి ఉల్లేఖించుట అనునవి భావకవిత్యమునకు భేదకమని 

యందురు. ఆటులు కవి తాను పొడుచుకొని వచ్చినను, తన సొంత అనుభవా 

దుల వర్టించినను ఆవి యన్నియు సాధార జీకృతములై Public Property 

వలెనే అనుభవింపబడును. రసము ననుభవించు దశలో కవి కానబడడు. 

ఒకసారి సింహావలోకనము సేయుదము. కవి సాక్షాతు ఉండుట, తన 

అనుభవము చెప్పికొనుట, ఏదో ఒకానొక విషయమును గతించి కొల.ది 

పద్యములలో ఉతతమో త్తమ కవిత్వము ఉండుట- ఇవి భావ కవిత్వము 

(లిరిక్) న చూపట్టును. 

భావ కవిత్వమను "పేరు బాగుగా నున్నదా 2 

పురాణములందును, (పబంధములందును, నాటకములందును, శతకము 

లందును, చాటువులందును అవిశేషముగా ఈ ఉత్తమ కవిత్వమున్నది. ఈ పె 

జూపిన శ్రీనాథుని పద్య ములకు భావక విత్యమను పేరు తొడుగుదమా? నాలుక 

వెనుకాడుచున్నది. 

భావక విత్వ మనునది ఒక పుస్రకమునకు పేరు కాజాలదు. మంచి 

కవిత్వము అను నర్థముగల ఈ పదము ఒక జాతి [గంథమునకు "పే రటులగును? 

15 
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ఆ జాతి గంథదునకు లాక్షణికముగనో, వ్యంజక ముగ నో ఒక పేరు 

కావలయును. 

అమరుకము, గాధా సన పశతి, ేఆర్యాస ప్రశతి- ఇవి మంచి లిరిక్కుల 

సంపుటము: ఏ పద్యమున కా పద్యమె ఒక్ [గంథము. “అమరుక కవేరేకః 

కోకః (ప్రబంధ శతాయతే. ఆందలకే అమరుకు డను కవి తన భావక విత్వము 
వ్వ 

లకు [లిరిక్కు_లకు | అమరుకమని తన “పేకే పెట్టుకొన్నా డు. శాతవాహనుడు 

తాను సేకరించిన “వడు వందల గాథా సంపుటి అను నర్భమిచ్చు “గాథాస_ప 

శతి అను పరిడెను. గోవర్ధనుడు ఏడు వందల ఆర్యలు అను నర్ధమిచ్చు 

“ఆర్యాస ప్రశతి' అని పేరు పెట్టుకొన్నాడు. 
ఆ యట 

అటులే ఇప్పటి తెలుగు కవులుగూడ “ఊహాగానము, హృదయళ్యరి, 

జడకుచ్చులని, సంధ్యారాగమని, మునిమాపని, కృష్ణపక్షగమని ఈ మొదలుగా 

వ్యంగ్యముగనే తమ పు సకములకు నామకరణము చేయుచున్నారు. 

కావున భావకవిత్యమనగా ఉత్తమ కవిత్వ మనియు అట్టి ఉత్తమ 
క విత్యములు ఎని చెప్పిన కొన్ని చిహ్నములు కల (గంథ జాతికి పేరు లు పమె 

యున్న దనియు (గహింపగలిగితిమి. 

ఆ పేరునకు మనకు అంతగా తొందరలేదు. ఆ (గంథజాతి బహుళ 

ముగా ఎప్పుడు సెరుగునో అప్పుడే తన పేరు తాను సంపాదించుకొనంగలదు. 

సౌందర్యము, పరిమశముకల పూలు పూచు ఒక జాతి తీగలు మన ఉద్యానమున 

మొలిచిన వనుకొండము. దేవతార్చన కై.నందినము ఆ పూల తోడను. అట్టి 

శిగలు గేస్తులచే వెంటనే మధురమైన పేరు పెట్టించుకొశెను, 

_ ఇక సీ చర్చ విరమించి భావకవిత్వము (లివిక్కు)ను గూర్చి తుది 

మాటలు ఒకటి రెండు చెప్పెదను : 

భావక విత్వము (లిరిక్కు) వేదాంతము వలె క విత్యాంతము. (గంథము 

కొలది, ఆనందము హెచ్చు. పిట కొంచెము, కూత ఘనము : కవిత్వమన కిది 
rm ——.. ద నాని 

గ) సంస్కృతమున “ఆర్య” అనునది ఒక జాతి శోకము, తెలుగు కందమునకు 
దీనికి కొంచెము చుటిరికము కలడు, బహుశా అప్పా నెళంతు కొవచ్చును. 

శ్ క్ a) 
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శిరస్సు! తెలుగు భాషలో లోగడనున్న లిరిక్కులను ఉద్ధరించుట ఆవళ్యకము. 

తెలుగు కవులును దీని [పాశ స్యమును గురిించిరి. అమితముగానే [వాయు 

చున్నారు. ఇంకను వాయుటకు పండితులు (పోత్సాహమి త్తురు గాక _-|పకృత 

మున లిరిక్కులు [వాయువారివి ఒకటి కెండు ; 

విరహము 

హేమ పాల జందన మెండిపోయె 

ద్యార ములు మోయుచున్న వి హారములను 

సాన లందించె స్నాన కషాయ గంధ 

మబల ! యెవని కోనము సగమయి కృశింతు ర 

చెక్కు చెదరని పాపట చిక్కువడియె 
వెణి బంధము శిథిలమై పిణుడు లందె 

కరగి చెదరిన తిలకరేఖలను దుడువ 

వతివ! యెవ డాహరించె నీ యార్జ్రహృదిని ? 

పాలు పొంగిన గతిం చెంగు పణయర క్రి 

ఇది భావక వితము. (లిరిక్కు) సాహిత్య 

అంభము వ్యంగ్యము. 

ద్ద (2న ల ఖే లః ర్స Cc: tx 
bo 
లౌ £9 es 

ఎన్ని మార్గములన్ నిరంతర 

హోవ కున్నది వ, కగమనము 

బుద్ధి యందుండి. 
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న. నాట్టవుం 

నాట్య మందిరము 

నాట్య మందిరము పాదములుకల ఒకానొక దివ్యక్షేతము. అది తైర్థికు 

నికు వింత గొలిపి సుఖమును గొలకొట్టి వారి మాననమును ఒకానొక యానంద 

ధామమునకు గొంపోవును. నీచుని కడనుండి జ్ఞానివరకును, దర్శిదుని నుండి 

ధరాపాలుని వజకును. భోగకాంత నుండి కులకాంత వజకును గల వర్తనము 
వేణు వేఐ చూపి హేయోపాదేయములను నిగూఢముగా నిరూపించును. చం్యడో 

దయమున నుప్పొంగు సము[దమువలె  కమ/కమముగా పొంగి పొరలు రన 

వాహినికి [పభవమగు నాట్యమందిరమం దెవ రోలలాడగోరరు ? 

నాట్యము 

యువకుడగుట, మజియు నతడు సాధువగుట, యింకను చదువు 

అలటుగుట, పిదప శాసకుడు దృఢష్టుడు బలిష్టుడు నగుట అట్టి వాని వశమున 

సిరిసంపదలతో తులతూగు నీనేల యెలబ్రయు నుండుచో వాని యానందమొక 

మానుషానందమని యుపనిష తు చెప్పుచున్నది. [3 తి_బహ్మా నందవరల్లి 2-0] 
తి co జ లు 

అట్టి మానుషానందము కూడ రసానందమునకు వాచుకొనును. మానుషానందము 

కంటె అతీతమగు రసానందమునకు కందరమగు నాట్యమందిరము లున్న యెడల 

దై నందినము మొదటి టిక్కెట్టు నాదే. 

క్నేతమున శకేగిన (పతివాడును తన్మయుడయి పోవుచుండును. (పతి 

రాయియు వానిలోని భ_క్టి నుద్దీపింప జేయును. [పతి విగహమును వానికి 
సజీవముగా. గానిపించును. అటులే నాట్యమందిరమున నున్న శ్రీనివాసులు, 

రాఘవాచార్యులు; నరసింహారావు, సూర్యనారాయణ, సుబ్బారావు, సంజీవరావు, 

సుందరరామయ్య లోనగువారు దుష్యంతుడుగా, ఒథెల్లోగా; సత్యభామగా. 

సత్యవంతుడుగాః రాధగా, సావితిగా, నారదుడు లోనగు వారుగా. గానిపింతురు, 
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తాకికానంద మంతయు ఆలౌకికానందముగా మారును. 

ఆత డపుడు ఆన, మయ [పాణమయ కీశముల నతి క మించి మనోమయ కోశము 

నందలి యూయలలో నూగుచు పోయి పోయి గుణములలో గుణమై సాధారణత్వ 

ఏ షమున తనను కొంచెము సమీపించి హృదయ 
—_ న 

కవాటముల తాళమును తజచివై చును. ఇకి నావలంబన సమాధి వంటిదని 

| 
ox 29 ర లి లో 

' పవాహ 
వ్ - 

మునంబడి కొటుకొని పోవుచుందురు. | టిక్కెట్లు కొనలేనివారు వాకిట నలాడు 
న్ రా లొ 

చుందురు.] ఓపొ ఎట్టి మార్పు! ఎట్టి యారోపణము ! సుఖశిఖరమునకు 

నటులును,  పసహుదయులును కలిసి ఒక అలౌకిక (ప్రత్యయ 

చు 

ం౧మండిర మెంత పవి తము! పాపము! నటులింకను నాందిని 

ఈ విధాన మొక రితి నికి కారణము. దీనిచే సహృదయుడు కూడ 

_జకకుడ యయినాడు. _=శకుడు సవృదయుడయి పోయినాడు. | (పతి 

దమ్మి*కి నటునిపై హక్కు గలదు. అది అయిదు నిమిషము లోపిక పట 
చు 

ష్ గ్ా and __ క నియమ. సంతసము కఠిగెనా యడి యెగిరివడును. కలుగక పోద్పొనా పదివేలు 

నటునకు కొంత వి్యశాంతి యావశ్యకము. ఆతని చూపు వకాంతములలో, 
ఖు 

ప త్తనములలో, డవాలయములలో, కసాయి డుకాణములలో, వీరునిలో, పిజికి 
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పందలో విహరింపవలయును. ఒక _పదర్శనమునకును మజియొక [పదర్శనము 

నకును నడుమ సహస నూతన భావములు నటునిలో నుదయించవలయును. 

నటుడు (పతిదినమును నాటక చ|[కమును లాగికొనిపోవు ఇంజను కాడు. తగిన 

వి శాంతిలు లేని యెడ నటుడు కొలదికాలముననే మరుగుజ్జయి పోవును. 

సిద్దులగు నటులై నను ఒక రూపమును వరుసగా రెక్తాళ్ళు [పదర్శింతురేని 

మూడవ [పదర్శనమునకు సహృదయు డెవడును పోంజాలడు. తనపై మొదట 

గలిగిన యభిపాయమును పలచబడకుండ చేసికొనుటకును, మరల నభినవ 

రూప మెత్తుటకును, నటునకు అవకాశ మనునది చింతామణి. 

(పనాధనా మందిరము 

[పసాధనా మందిరము (Green room) 3 నాట్యమందిరము, అంగడిగాని 

వేళ్యాటధి గాని కాదు. _పసాధనా మందిరమందు | పసాధకులును, నటులును 

మ్మాతమే సత్వసంపన్నమగు మానసములతో తల్లివిడ్డలవలి సోదరులవలె 

నుండుట విధి. దీనిలోనికి (పకకుడు చొజడు. ఒకవేళ వెళ్ళైనా (గుడ్డు 

నవియించినటు అగును. |పసాధనా మందిరాంతరమును | పవేశించిన నటుల 

మ్మితులు కొందరు నటుల యెడ నెవము పొందుటయు, మజీికొందరు వికారము 

యు, దాన నటులు గూడ చెడుటయు మనము వినని మాటలా? 

హ మెం పవితమో నటులు కల _పసాధనా మందిర 

£ ఇచట సామా మాన్యముగా నటులకు గల దురఖ్యాసము 

ము, నటునకు సామాన్యముగా చుట్టయే చుట్టము. నటుడు చుట్ట 

కావుచో చుట్ట యతని నేవళమును ముఖశ కిని [తావును. నేనొక నాటక 

మంపరమున లోపలి గోడమీద “ చుట్టలు సిగ రెట్టులు ఏడీలు తాగకూడదు” అను 

శాసనమును చూచి సంతసించితిని. నన్ను [పసాధనా మందిరమునకు 

నా మందిర మంతయు ఆగరు ధూపముచేతను పూలచేతను 

వాసితమగుటకు బదులు చుట్టి పి3ైలతో నిండి, వాని పొగచే వెల్చ వేయబడి 

యుండెను. అనుపదముననే గిరీశము హవానా చుట్ట నోట నిడికొని రంగమున 

కాడియమియుచు మందిర మంతయు దాని పొగచె చిరు మబ్బులు (కమ్మించెను, 

3 ౧ ey య pt 

(౮ 

tx 
] 
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పిదప రామప్పంతులు దానిని ధూమ పానశాలగానే మార్చెను. అసలు స్థలము 

మధురవాణి పడక టిల్టు. రంగము-ఓహో ! ని సత్యసీకులకు నే నావల సున్నా 

నని నాటక తత్త్యమును వెల్చడించును కాబోలు. నేను నీతి దృష్టిలో మాట 

లాడుటలేదు. దానివలన నటునకు గలుగు పత్యెకాపాయమును వివరించు 

చున్నాను. (పతి నటుడును విరామములో సత్వసంపన్నుడై ఆనందములో 

విశాంతి ననుభవించుటకును ఆకృతి మార్చుకొనుటకును తావైన ఆ (పసాధనా 
మందిరము గర్భనరకము కాదు. సుకాపవరకము! నూతనముగా సృష్టికి 
సిద్ధపడిన [పకృతి మెంత తదేక తానమయి యుండునో _పసాధనా మందిర 

మును అంత తదేక తానమయి యుండనగుకు. దాని నొక చిత కళాశాల 

చేయుట లెస్స. 

నటుడు 

కతు క్చామషః”, నటు లధ్యర్యులు. ఇందు సహృదయులు చెవులతోడను, 

కనులతోడను సోమరసము |కోలుదురు. 

నాటకశాల యజ్ఞ శాల. నాటక మొక చాకువ యజ్ఞ ము. “కాంతః 

నాటకమునందు కవి నిర్మించిన ఓకానొక చిన్మయమైన పాాతమునకు 

నటుడు చతుర సము సజీవమునగు చితకళను, అనువాపమగు గానమును దివ్య 

మగు శరీరమును ఒసగుచున్నాడు. కవి పుకుషుడగు నెడల నటుడు పకృతి. 

కవి తండి యగుచో నటుడు కుమావడు. 

నటుడు తన తండి కడనుుడి నం కమించిన రసధనమును సహృదయు 

లందజకు పంచియిమృ మహాత్యాగి. తశకు విహితముగు కర్మమును కామరక్తేళ 
భయమువలన విసర్థింపక సమ గముగా ననుష్టించి ఫలమునుగోరని కర్మయోగి. 

ఆతడు కవి నిర్మితమగు ప్మాతకు తన జీవితమును కృతియిచ్చి కాలిక 
ముగా తన ఆ స్తిత్వమును దానమిమ్చు మహాదాత. అట్టి సమయములలో 

పరిచ్చిన్నమయిన యతని మాననము వికాసము నొంది కొంతసేపు ఒకానొక 

"న్నత భూమిలో నిలువబడును. అతడు వాచకుని (Prompter) వాక్యము 
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వినినంతనే ఇతరుల సుఖ దుఃఖములు మోసి | కమ[క మముగా తనవి చేసికొని 

నవ్వి నవింంచి, యేడిచి యేడిపించి జనహృదయములను తన అదుపాజ లలో 

నుంచుకొనును. ఆహా! ఇదెట్టి సృష్టి ! కవి తరువాత నటుతిదే మకుటము! 

నటుడు కవిని సంపూర్ణముగా |మింగివైచుటలో రాహువు; లెక 

వివరించుటలో భాష్యము; పాకు వన్నె వెట్టు | పతిబింబము; మనుజుల వివిధ 

_పకృతులకు _పతినిధి. అతడు నాటక దేవత. (పదర్శనమునందు నాటక 

క ర్రగాని, పా తముగాని స్వయముగా వచ్చి కూర్చుండు గాక; అట నటునిదె 

సా మాజ్యాధిపత్యము ! సమ స్తము నటునిలో ఉత్పన్న మయి నటునిలో లయ 

మగును. నటుడు కవి నత్యంతము సంతసపతజిచి యతని పేరునందు తన 

"పేరును స్థాపించు కొనగా కవి యెంత యానందించునో కదా! “పతా చిచ్చే 

త్పృరాజయమ్' తా మొనరించిన సృష్టికి“ ఈ సృష్టియంతయు నేమి! వందుల 

కీ దుఃఖము? వల యో కర్మము? ఎటులు సమన్వయము ?' అను నీ మొద 

లగు [పశ్నపరంపర లేకుండ ఆనంద ముప్పతిల్బ జేయునవి యీ రెండాత్మ లే! 

ఈ వీరి సృష్టిలో దుఃఖము కూడ నానందమే ! సీతతో పాటు చుఃఖింప నెంత 

మంది రారు? హరిశ్చం దుని దుఃఖపరంపరలో ఆనందబా ష్ప పరంపర నెంత 

మంది విడువరు ? చారుద తుని దుఃఖము నెంతమంది పంచుకొని 

అదెటి సుఖము! 
రు 

నటుడు కేవలము కవి పోసిన పోత వి గహము కాడు. అతడు తన 

నిశిత పరిశీలనముచే లోకము నలౌకికముగా ననుకరించును. లోకముయొక్క 
వేషభాషలలో నడవడిలో సర్వములో తన కుపయోగించు నంశమును నీఠక్షీరము 

అలో క్ష్షీరమును హంసవలె | గోలి దానిని తన పత్యేకోపాధిచే పత్యేకించి 

అలౌకికము చేయును. అపు డా వేషభాషలకును, అన్ని టికిని అద్భుత 

మావహించును. ఎపుడు నటుని వేషభాషాదులను మజల లోక మనుకకించునో 

అపు డా చ్మితకళ, ఆ గానము, ఆ నటనము, ఆకాలమున ఆ సంఘమున కాష్టకు 

పరుగిడినదని మనము తలంపవచ్చును. స్థానం నరసింహారాపుగారి యాహార్యాభి 

నయమును (వస్రధారణము, ఆలంకారము మొ॥) ఎంతమంది ర్నీలనుకరించుట 
ప్త 

మనము వినలేదు? ఆయన “అబ్బా'యను దీనాలాపమును ఎంతమంది రామ 
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ధిశుకుడగుట వింతకాదని యతడెదుగును గాని ఆ భికుక తము నతడు పాపము |! 

భరింపజాలడు. నటు డెంత చలుడో లక్ష్మి యంతకంటె చంచలురాలు. 

నటునకు పం క్ష్యర్హ్హత లెదను నపవాదము మిగిలిన వానితో పాటు 

సన్న గిలి పోయినది. తన ధర్మమా యని భరతమునియే తీసివయిచినాడు. 

[పతిపద వారము స్రీ వెషధారణము ఈ రెంటని పెద్దలు లోపమా చూతురు, 

ఈ రండును నటనకు బీవగజ్ఞలు; ఛాందసులకు [పాణ గొడ్డములు, పోనిండు ! 

నటుడేలయని కొందజందురు. నటుడేల యనినచో కవియేల? యను పళ్న 

ముదయించు ను. [పళ్న కలాప మంతయు ఇ ఇవ్వూకుల నాటి మాట, నటుని పెద్ద 

పుడు తిలకించిరో యతని కళకు కావలసిన సదుపాయము లప్పుడే స్మరింప 

బడినవి. నటుడు లేనిచో నాటకము లేదు; నాటకము లేనిచో కవి లేడు; కవి 
లేనిచో నంధకారము; ఏ మండలమున నటు డుదయింపలెదో ఆ మండలమున 

నాటకములేదు. ఏ మండలమున నాటకము రేవో దాన రససౌందర్యము లేదు, 

ఆంధ మండలమున మంచి నాటకముల కన్న మంచి నటు లెక్కువగా 

నున్నటులున్నారు. వాచ త్వరపడి యెడవ మానముననే [ పపంచములొనికి 

వచ్చిరి. వారు నాటక కళను అమ్ముచున్నారు గాన మంచి సెబ్బర అను మాట 

లెక చాల నాటకములను |పదర్శించి తీరవలెను. దానిచే వారి కళకొక 
నైచ్యము, సంఘమునకు రుచిలో హానియు కలుగుచున్నవి. భాషలలో నవీన 
శా న్ ఖే కర 5% అతి వో . నృ తక్కు యయినపుడెల్హ ఈ జబ్బు పుట్టును కొస్ని నాటకములలో 

తమ శ కి కవకాశములెక నటులు నాటకముల నంతయు ఒక ఆంగికాభఖినయముగా 
ఆదు 

=) 

మాడ. ఆది జీవ జంతువుల సినిమావలె హొడగట్టినవి, 

నటతముచే నటుని గౌరవము పోవదు సరికదా మజి హెచ్చును. 

నాట్యము కొజకే నటుడయినను, జీవికకే నాట్యమయినను ఆడి నటునిలో 

పత్యేక క లోపము. కవిత్యము వెల తే కవియయినను, జీవికకోసమే క విత్యమయి 

నను ఆడి కవిలో లోపము. గానము కొజకే గాయకుడయినను, జీవికకొజకే 

గానమయినను ఆది గాయకునిలో లోపము, శిల్పములన్ని టియండును ఇట్టి లోప 

నిరూపణ మార్య సం పదాయ మయియున్న ది. “విటులము కాము, నటులము 

కాము, గాయకులముగాము. . , సనభారానమితలమగు స్రీలముగాము, రాజును. 
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జూడ మాకేల % అని భ_ర్హహరి యనును. కవి గూఢ నటుడు; నటుడు 

గూఢకవి. కవి నటునకు దోహదము; నటుడు కవికి గౌరవ మిప్పించును; కవి 

నటునకు గౌరవమిప్పించును. నటునకు గౌరవము పోవుచో అది యితర 
సామాన్య దుర్లుణముచేగాని నాట్యముచె నెంత మ్మాతము కాదనుటకు భరత 

మునియే (పమాణము. నటుడు తన సంఘము యొక్కయు, తన దేశము 

(యొక్కయు, తన భాష యొక్కయు గౌరవమునకు (పతిభువు. 

చనిపోవుచో వాని గంథము వానికి |పతినిధి. నటుడు చనిపోవుచో 

వాసి వనుక కింవద నియ. ఆడియు కొలదికాలముననే జీర్ణవస్త్రమయి పోవును. 

లక్ష్మణరావుగారి కళ కెమి మిగిలినది? శ్రీనివాసులుగారి కళకు వారసుడేడి ః 

సినిమా | పదర్శనమున కెక్కినను | గామహోను ప్రేట్టవలె అది యొక మృతకళ. 

నటి షప పకృతి లోకము నెతిగి కీ ర్తి కొజుకే తన నాట్యము కాదని విశ్వసీంప 

వలయును. నటుని జీవితమంత ఒడుదుడుకు జీవితము మజియొకటి లేదు. 

చాలమంది పిన్న వారు కీర్తి మొదలై న వాని కొజకు వింతగా నాట్యమందిరము 

లకు బలియగుచు న్నారు. చదువులు సమా ప్రించుచున్నారు. చదువు వేణు, 

నటనము వేజని వారి వేదురు. జీవితో ద్దేశము సంపూర్ణముగా నెబుగనివాడు 

నపుడు కాజనదు. జె వితో దైశము నెజుగని నటుని జీవితము ర్వా తుల౨దు 

కొన్ని గంటలు మ్మాతమె. ఉంచు మిం చతనిక్రి సూర్యుదర్శనము లేదు, కావుననే 

శెమేందుడు కాబోలు- 

కస్ట తలపెని దివ్య తపనియ కిరీట మెసంగు, నంగదా 

ఘాతము చెందు నె బుజము, కంచుకి లోనుగ వీదు సేవక 

[వాతము “దేవి యంచినుచు వచ్చును, జేడవా దాన? ఆట త 
ర్వాత మషీరసంబె కదరా మిగులున్ నట! నీదు నెమ్మెయిన్” 

అని చెప్పిన మాట యశథార్లము. 
[మ 

వివిధ జీవితములకు _పతినిధియగు నటుడు ఈ జగతి యంతయు ఒక 

మహా నాటకమని సూచించును. అతడు కూరి కూర్చుండి యొకరి సుఖ దుఃఖ 

ముల తనపై నెత్తుకొని దాకుమ్మరును. ఓహో ఎంత వివి తుడు ! ఆతడు 



సారన్యతము వివి 

గొరవింపదగిన మోసగాడు. ఇపుడు కుచేలుడు, అప్పుడు కుబేరుడు; ఇపుడు 
మధురవాణి, అపుడు రుక్మిణి; ఇపుడు వరమ పాతకి, ఆపుడు మహాజ్ఞాని. 
కొన్ని యేండ్లకు ముదిసి తాగు తానుగా నయిపోవుచున్నా డు. అపర సారంగ 

ధరుడగు హ హరి పసాదరావుగా రిపుడు హరి ససాదరావుగారే ! చివరకు మిగులు. 
నది తానే, 

నటుడు తనలోని కర్మయోగి నెరుగడు. ఆ విషయము నత డనుభవము 

లోనికి తెచ్చిక నవలయును. అనుకార్యము నందలి సుఖదుఃఖములు తనవికావు. 
కామ/కోధములు తనవికావు. భకీ తనదికాదు. అవి తన వనుకొనినంత 

మా_తమున తన వగును. ఆదియొక చితమగు ఉన్మాదము. ఒక ఆరోపితమగు 
మాయ. ఆది ఉభయతో ముఖమగు పజ్జావిశేషము, జా; _గత్ స స్వప్న ముల సంధి; 

డా జ్మాగత్స్వప్నము; ఒక మూర్చ. 

నెలను కొట్టిన బంతివలె నత డొక క్షణమున పాతములోని కెగిరి వెను 
వెంటనె తనలో కూలును.  వాచకుడందింపగనే పరకాయమును తనలో 
 పవేశింప జేసికొనును. అడి యతనికి పుటువుతో సం|క మించిన సాధన టేక 
నెర్చిన శ క్రియెయగుగాక; అతనిలో విశాతీయమగు వింత అడియే. అది 
తెలియని పిచ్చికాదు. తెలిసిన లేక చదివికొనిన లేక యెరిగిన పిచ్చ. 
ఆ పిచ్చయే యతనికి తారకము. ఆతడు [కమ్మ కమముగా తన మానసమును, 
తన గానమును, తన చిత కళను, తన నాట్యమును, సర్యమును రస పిండముగా 
మార్చి ఆ ఆనందాకాశమున నడచును. ఆత డున్న తమయిన తన మనస్ఫోపాన 
దుక్కి సుఖ దుఃఖముల సమీకరించు లౌకికానంద _బహ్మానంద వాహినుల నడిమి 
పాయలో దుముకును. సహృదయులందరను తనతోపా టందీత లాడించును. అప్పు 
డాక్షణమున తాను లేడు; నటుడు లెడు; సహృదయుడు లేడు; ఒక ఆనంద 
కాసారమె, 

నటుడు శాస్ర్రాయ జ్ఞానముచే విభావానుభావ సంచారిభావ వ్యభిచార 
భావముల వెనుకనున్న దొకటియే యని యెరిగి, మన సత్య జ్ఞానముచే తార 
తమ్య్శము కఠ రించి, మంచి గహించి, గూఢడముగా నణగియున్న సీత్యనీతులలో 

శ 

లి 
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సత్తి నభ్యసించి, రసజ్ఞానముచే ఆనందమును, సౌందర్యమును ననుభవించి తన 

కభ్యస్యమయిన కర్మయోగాశ్యాన మనదగు నాట్యమును కర్మయోగ నుగా 

మార్చికొని, తనలోను, మనుజునిలోను గల మహానటు డగు నశ్యరు నారాధింప 

వలయును. తనలో రచింపబడిన నాటకము తనలో | పదర్శింపబడుచున్న దను 

పరమార్ధము నటు డెరుగుగాక ! సర్యనాటక శాల యొక్క సాధు. వాదములకును 

ధిగ్గర్హనములకును ఒక చెవియే యొగ్గి సర్వ మీశ్వరార్పణముగా నబు డెపుడు 

.నటించునో, అపుడే లోకమును ఈశ్వరుని ఆరాధించినవా డగును, 



రాలి సంఫువు = సాహిత్వవుం 

ఈ భూగోళమున పెకు_దేశములును, బెక్కుజాతులును, బెక్కు భాష 
లును, బెక్కు సాహిత్యములును గలవు. ఒక్కొక్క. సాహిత్యమున కొక్కాక్క 

విశేషమున్నది. ఆయా యూ జాతుల లేక సంఘముల బాహ్యజీవనమును భాషా 

దికమును దీనికి కారణము, 

ఈ భాషాసీమను, ఈ బాహ్యజీవన పరిధిని దాటితిమేని జీవు(డే సుఖ 

దుఃఖ సమ్మిశితమగు జీవనము గొని, నటుని అందముగా నానారూపములతో డను, 

నానావేషములతోడను వేజువేజు సాహిత్యములందు వికసించి నటులు తెలిసికొన 

గలము. మజియు హర్షవిషాదములు, చింతాసూయలు, [పమ వై రాగ్యములు, 

ఈ మొదలగున వన్నియు మానవ సాధారణమనియు, జగ బ్దీవనము డెళకాలముల 

దాటి సాహిత్య దర్శణమున ఐక్య పతిష్ట చెసికొన చున్న దనియు కను 

గలము. ఇంతియకాదు, మనకు దవ్వు దాపుగను, లాతిది మనదిగను కనిపించును 

ఇ 

నాహిత్యమునంచు మనము శకుంతలాకోకమునకు  కోకించినపుక, 

డెస్డిమోనా శోకమునకు కోకింతుము. నుఖమునకు సుఖింతుము. ఆ [కొత్త 

వారి పరిచయమువే ముగ్గులమగుడుము. రేశవిదేశములకును, ఆగతానాగతముల 

కును సాహిత్య మొక వంతెన. _ వ్యాసవాల్మీకులును, (క్రీస్తు చహమ్మదు 
మొదలగు [పవ క్తలును, కాళిదాసు షేక్స్సియరు గెదీ మొదలగువారును_పీరు 

పాచ్యులే కారు-అ పాచ్యులే కారు-భూతకాలమువారు కారు-భవిషత్కాలమువారు 

కారు - మణి విశ్వజనినులు. సార్వకాలికుల జీవనము కా ఫలముల నన్నింటిని 

కలుపు సూ తము సాహిత్యము. 

సామాన్య జీవనమునందును మానవులకు సమవేదనయు, (పేతియు 

(పచ్చన్నముగా. గలవు. కొన్ని కారణములచే జాతికిని జాతికిని, వ్య క్తికిని 
వ కికిని విరోధము కలుగవచ్చును. కాని సాహిత్యమునం దడిలేదు. శ తువయి 

లై 



నను బాగుగా నున్న కవిత్యమును ఓగుగా నున్నదని అనండు. ఒకవేళ ముష్క 
రుడెవడేని అట్టనుగాక , రచయిత పేరు రహస్యముగా నుంచినచో ఆట్టనజాల డు: 

దా! సాహిత్యము విశ్వజనినము. దెశకాలమలవే(గాని, వాసనా విశేషముచే? 
గాని సాహిత్యము బద్ధమై యుండదు. సాహత్యము జీవన్మ పకాశము కదా! 

స 

మానవుడు సంఘజీవి. దాని కనుగుణముగ సాహిత్య సంభూతి. మాన 
వుడు తన సుఖముననే సుఖించుచు, తన దుఃఖముననే దుఃఖించుచు కూరుచుండ. 

గలిగిన యెడల వానికి ఆత్మ పకాశముతో పనిలేదు. వాని కితరుల సంగతి 
కావలయును. తన సంగతి యితరులకు దెలుపవలయును. ఒకని కొరుల 
యాత్మను (పకటించుచో పరమతృ ప్రి. భాష ఆత్మ పకాశమున కుపాయము. 
సాహిత్యము దాని ఫలము. 

ఆత్మ _పకాశముతో పనిలేని భక్షులు జీవన్ము కు లెందరో యుండి 
యుందురు, ఆటివారిలో శుకుని వంటివాడు కూడ పరీక్షిత్తునకు భగవద్దానము 

ను, దొనంగూడ నాత్మ: పకాశము కలదు. 'తాలెల్ల తాలెల్లలే యూ జగ మెల్లి 
తాలల్టి తాలల్టల ఆని పాడుకౌనిన మాయావాదియు లేక మాయావేదియు మ 

= 
a జె అల సంఘమునుండియు ' పపంచము నుండియు ! పతియోగిగనో అనుయోగిగనా ఊప 

మానవుడు తనకు సుఖ మిష్ణమమినటులే ఆన్ని [ పాణులకును సుఖమిష్ట. 
మనియు, తనకు దుఃఖము కష్టమయినటులే అన్ని పాణులకును చుఃఖము కష్ట 

[ "ఆత్మాపమ్యేవ సర్వత సమం పశ్యతి 
యో౬ర్జున సుఖం వా యదివా దుఃఖమ్”-గత] గూఢమగు న్నెతమును దెజ 
పించు వృ_తియ కల్పన, కల్పనకు సమవేదన కన్న తల్చి. ఆత్మొపమ్యముచే 
గలిగిన యీ సమవేదనను పురస్కరించుకొని పరుల జీవన సంబంధములగు. 
సుఖదుఃఖములను కల్ఫనచేయటకు మానవుడు సమర్థుడగుచున్నాడు. ఈ సమ 
వేదనవలన( గలిగిన కల్పన సాహిత్యమునకు జీవగట్ద. కంటిచే మా[తమున 
చూచును గావుననే మానవుడు పెక్కింట్నగుడ్డి, కానని కన్ను తెజుపికి వచ్చిన 

మనియు (గహించుచున్నాడు. 
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కవిచే సృజింప(బడి న సాహిత్యమునందు సాంమిక మనుష్యుడు తానే భిన్న 

దశములళో, భిన్నా చారములలో, మాయావేషములలో ఖేలచేయుచున్న టులు 

చూచికొన( గలడు, 

లోకమునం దీసమవేదన యొకటి మ్మాతమ కలదా? నీక్కమున కిది 

యున్నను లేని చందమె భాసించుచున్న ది. వేదాంతములు సామ్యమును సాధించు 

చున్నవి. (పపంచము వైషమ్యమును (పకటించుచున్నది. ఒక పెడ నెవడో 

యొక మానవుని కరుణకును అంతులేదు; ఒక పెడ మానవుని | కౌర్యమునకును 

అంతులేదు. ఒక పాతికయేండ్ర కాలములో మనము రెండు యుద్ద ముల జూచితిమి. 

నల్ప జాతులమీద తెల జాతులవారి కసిని స్వజాతులలో పరస్పర ధ్యంసమును 

జూచుచుంటిమి. [పతి దెళ్లమందును, _పతికాల మందును ఈ విషజ్వాలలు లేచు 

చున్నవి. పరస్పర సంఘర్షణముచే ధనకరుండును, కర్మకరుండును నుగ్గునుగ్గయి 

పోవుచున్నారు . హృదయహీనమ గు న్ వైరము నిత్య పకృతము వలె “కాననగు 

చున్నది. ఇటు లగుటచే నిగూఢమను నీ సి సమవేదన యూ [పేమ అసత్యమని యు, 

విరోధమే సిసలయిన సత్యమనియు సాధారణ మానవుడు నమ్ముతున్నాడు. 

లోకమునందును జాతులయందును దౌష్ట్రము కలదు. కావుననే సాహి 

త్యమునందును నరకాసురవద మొదలగు వధలును, (టాజెఎలును స్థ సానముగొని 

[| పబలమయినవి. సుఖ శాంతి చెతుల యనుభాతి కంటె, చ8ఃఖ - అశాంతి _ 

ద్యెషముల యనుభూతి తీవతరము. సీవ న్ మి) తులకు నూరుమెళ్టు చేసి, 

యొక కీడొనరించి చూడుము. ఆ నూరుమేళ్లును ఖర్చులో పడి పగ మొదలగును, 

కాని సాహిత్యమునం దది సమానీకృత మై ఆస్యాదింప(బడుచున్న ది. వెనుక 

నొక విజేత విజితజాతి చ్మితకళా కౌశలమునకు చిత్తము |దవింపగా మరల 

మై[తి నెలకొలిపి వారి శిల్పసంపదను తన దేశమునకు గొంపోయినటులు చర్మిత 

చెప్పుచున్నది. ఇంతియగాక నే డాంగ్భే యులు విజితమగు మనదేశ మునుండి 

బంగారముతో పాటు శ్రీరాధాకృష్ణుని గూడ ద _త్వబిజ్డా జాసకు. దమ దేశమునకు. 

దీసికొనిపోవుచున్నా రని మనమందరమును శ్రీరామలింగారెడ్డిగారితో నేక కంఠుల 

మగుచున్నాము. ఇది వేరు విషయము. ఆది యటుండె- 

16 
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(పకృత జగ త్తు చై తీ విరోధముల మధ్యమార్గమునుండియె నడచు 

చున్నది. భౌగోఃక_ ఐతిహాసిక_ రాష్ట్రాయ- తదితర అనేక కారణములచే (పతి 

దేశము నందును వేజు వేజు సంఘములు ఉదయించెను. వీనిలోని విరుద్ధశ కులు, 

వీని వైశిష్ట్యమును తీ/వతరముగను స్ఫుటతరముగను చేసిపెప్టైను, హిందూ- 

హీ|బూ- (గీక్- లాటిన్ మొదలగు సంఘము లి రీతిగనే అభివ్య క్తములైై 

నెలకొనెను. 

సభ్యత కలది సంఘము. కలకం గుణవ త స సభ్యత సంఘ పురుషుని 

కల్పనవచేసి యూ సభ్యత యతని కితము. ఆ సంఘము నందలి వారి ఐహికా 

ముష్మికములు సంఘ పురుషుని మనస్సునకును, వాక్కు_నకును కట్టుబడి 

యుండును. సాహిత్యమునం దీ సంఘ పురుషుని మనోముద పడురుండును. 

కావుననే హిందూ, బాబూ మొదలగు ని సాహిత్యములు సంభవించుటకు యోగ్యత 

కలిగెను, ఏకరాష్ట్రము నందలి జనసమూహముగాని, యొక జాతిజనుల గుంపు 

గాని |పకృత సంఘముకాదు. ఆచారము- శిక్ష- ఇతిహాసము. ధర్మ ము-భాష 

మొదలగు సంస్కారము సంఘములకు వై లక్షణ్య మొడ(గూర్చును. కావున 

నెక దేశమున నున్న ప్ప టికి ని, ముప్పాతిక మావీంసము ఒక జాతియే యైనప్పటి 

కిని ముసలిమాను సంఘము హిండూసంఘము నుండి విచ్చిన్నమయి యున్న ది. 

మనదేశమున కొందరు దూదేకుల సాయిబులకును, మరికొందరు సాయిబులకును 

ఉరుడు రాదు. వంగదేశమునను తమికదేశమునను ఈ మాటలే విందుము* 

రాజకియ కారణములచే నిపుడిపుడు తెలుగుదెళమునందు. ఇస్తాము ధర్మము 

నవలంవించినవారు ఉపదును, దానితోపాటు జబాయీ నమాజులను నేర్చుకొన ను 

(3 

సంఘము దాద్యూము-సా సాహిత్యము మానసికము. ఐహీకాముష్మిక ధర్మ 

ములడో సంఘమెర్పుడును ధావన చింతనాదులతో సాహిత్య వెర్పడును, 

సమా పన్నులగు కొందరు లోకుల వంశాను! కమ చేష్టాఫలము సంఘము? 

we న 
Cy ఘపతుష చింతాఫలము సాహిత్యము, సాహత్యమున సాంఘిక మనస్సు 
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రామాయణము, మహాభారతము, అష్టాదశ పురాణములు, ఇలియడ్, ఓప్ప 

చెస్టామెంట్- ఈ మొదలగునవన్నియు న సాంఘిక నె సాహిత్యము. విశాలముగు 

గభీరమునగు నీ సకల సాహిత్యరచనలలో కవి యెపుడో లోపించిపోయెను. 

కవులను మఅపించి సంఘమే సాహిత్యమునం దాత్మపకాశ' మొనరించుకొనెను, 

ఇయ్యొడ సంఘవ్య కుల సంబంధమును నిర్ణయించుటకు ముందు సాహిత్యమను 

దినుసెట్టిడో తెలిసికొనవలెను. 

సుందరమగు వస్తువెల్లయు మానవుని యానందమునకు విషయము. 
“సుందరముగా ననుభవింపంజేయబడున. చెల్చ యు శిల్పము, ఇచట నొక విశేషము. 

దార్శనికు లెన్నడో |దవ్యమునుండి భిన్నముగా గఏణమును కనుగొనిరి. కవులు 

సుందరమగ వస్తువునుండి సౌందర్యమును అనుభవింపజెయుట వారికి ముంచే 

కనుగొనిరె. 

జ్ఞాతలు, వస్తునిర పెక్షముగా సౌందర్యమును చవిచూచిరి. ఇక పకృతము 
నకు వత్తము. శిల్పమెల్ట య మానవుని స్పష్ట. ఈ రీతిగా సాహిత్యముకూడ 

“శిల్పము లేక కళ. కళలన్ని టితో మనుజుల కామనయు ఆలోచనయ ఆను 

భూతియు నణగిపెనగి యున్నవి. కామనాలోచనానుభూతులతో మనుజుల 

యాంతరజీవనము నిండియున్నది. కాంగా సాహిత్యము జీవన లీలేతిహానము, 

వేవనలీలాళోచనము, 

సాహిత్యము మన కుపథోగ్యము. ఆవేగానుభూతులను సాహిత్యము క 

పట్టియిచ్చును. సాహిత్యడవన మతదుభయమయము. కన్రల యావేగాను భూతులు 

భాష గుండ సహృదయ హ హృదయములలో సంచారితమగపఏను, ఇయ్యొడ కవికి 

భాష్య గంథీకాని, భావ్యగంథకాని న తివంటిది. కావుననే క్రిహర్షుడు “గంధ 

'గంఫిరిహ క-చిత్ క్యచి దపిన్యాసి (పయత్నాన్మయా., ఎం శద్ధారాద్ధగరుక్టధి 

కృత దృథ్యగంధిః” - అని కె ఫీతు ఇచ్చుకొనవలసివచ్చెను. Literature 

was written not to be studied but to be enjoyed’ [M. ఆ. 

Moore] ఆ“ నేటి విమర కలను, శినాఖథుడు సనోమరిహోతులు అని తెలుగు 

ను అ Pa వ్ “ 
ను. నాహితం ౫ తమున ఇడి విమకాకుల నిత్య సం గామము. 

4 Mm wa 



కవి యిచ్చా నిచ్చల మీదు గదా సాహిత్యసౌధము; కావుననే ఆలంకారికులు- 

నారికేళపాకమనియు, _దాశాపాకమనియు వివరించిరి. 

యు క్రి _పజ్జ్ఞ ల ఫలము శాస్త్రము, శాస్తాలోచనమునకు పక్షపాతము 

సున్న. సాహిత్యమున క్రి వై రాగ్యములెదు. బాగుగానుండుట, బాగుగా లేకుండుట 

ఆనువాని మీద నీ సాహిత్య సౌధము కట్టబడుచున్న ది. ఇచ్చానిచ్చలు, అనురాగ 

విరాగములు సాహిత్యమును నియం్యతిత మొనరించును. కావున రసమన. 

నేమియో నిర్వచింపకయే సాహిత్యము రససృష్టి యనవచ్చును. బహిరిర్మది 

యములచే మన ముపభోగించు రసము స్థూలము; అంతరిందియముబే ఉప. 

నో గించి ఆస్వాదించు రసము సూక్ష్మ ము, కొందరు సాహిత్యమును భావాభి. 

కియనియు, జీవిత వ్యాఖ్యయనియు, ఆనందమయోపదేశ మనియు, సత్యము 

పె|తమనియు, శై స్ సాందర్య! పకాళశ మనియు, ధ్యనియనియు ననిరి. ఆలంకారి- 

కుల సూక్షతరతర్మ-ము లోనికి. జొరక సాహిత్యమును సాధారణముగా 

రససృష్టయని అందురు. నాకు వాసవ, అవా సవ, _పగత్యాది సాహిత్య వేత్త 

లతో వివాదము లేదు. ‘Damaged g00dః’ మొదలగు వానికిని, జీవానందము 

నకును సాహిత్యమున స్థానమున్నది. అట్టిది రసనృష్టియా, కాదా ఆనుమాట 

వేలు. కావున విచార సొలభ్య మునకు ఆలోచన పధానమగు సాహిత్యమును 

న సా హిత్యమనియు, భావ [పధానమగు నె సాహిత్యమును రస సాహిత్యమనియు. 

సదీయుదును. 

డు 

ఇ 
ర ర్ 
నకు 

మానవ జీవనము సాహిత్యమునకు ఉపకరణము. “జీవనమునకు లక్షణ 

మెమీ * అని (ప పశ్నించుచో దానిని సిర్షుష్టముగా పరిష్క_రింపజాలము. _ జీవన 
మును గుజింవి అందజ ఊద్దెశములకుమ ఐక్యముండదు. Pp త్తే తలు కవులు 

జీవనమును గజించి వేలు వేజు రీతులుగా విచారించిరి. ఈ మానవ జీవనము 

కవి హృదయమున ఏ ధ్వని పుట్టించెనో దాని (పతిధ్వనియె సాహిత్యము. కవి. 
హృదయాంతరాళమునుండి య్యాత చేయుచు మానవజీవనమేని, పకృతియేని, 
యతని యుద్దెశానుసారము రూవాంతర మొందును. రూపాంతర మొందిన టూ 

భావమే రసరూపముగా పాఠకుని నస్సును మార్చును. మానవజీవనము. 

గాహిత్యము కువాదాన మా, _తము. సాహిత్యము. రససృష్టి. 
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ఇటులయ్యును ఈ యుపకరణము లేనిచో సాహిత్యము సృజింప వెలు 

| భ్యతచె సంఘము నిర్మింపబడుచున్న ది. జీవనలీలా బాహ్య పకాశము 

సంఘము. | పసంచము - సంఘము, ఈ రెంటి నడుమనే బీవనమును మనము 

_విశేషాకారముగా చూడగలుగుచున్నాము. మనుష్యునిగురించి మనుమ్యనకు(గల 

.ఉద్దెళము, మనుష్యుని యొడల మనుష్యునకు గల వ్యవహారము సంఘమును 

వ్యవస్థాపించును. శః యుద్దెళ వ్యవహార ములు రెండును సాహిత్య మునందు 

భావమూ ర్తిని ధరించును. అడవిలో గూర్చుండి సాహిత్య సృష్టి చెయవచ్చు. 
గాని దాని కుపకరణము మ్మాతము సంఘమే. ఒకరితిగ ఇతిహాసము గూడ 

సాహిత్యమే, ౫ సాంఘిక జీవన సూల వ్యాపార మితిహాసము, ఆంతర వ్యాపారము 

సాహిత్యము, జీవన రసాలమున కిత్రిహోస సాహిత్యములు రెండును ఏక మాత 

ఫలము. దాని చర్మము ఇతిహాసము, రసము సాకి హిత్యము. 

సాంఘిక జీవనపు వ్యాపారములు వాస్రవములు. ఇతిహాసమునం ది 

వా_సవఘటనల వివరణమును మనము పడయుదుము. భావగతమైన బీవనేతి 

హాోసమును సాహి ాా త్య మున, బడయుదుము. వీది జరుగునో అది ఇతిహాసము, 

ఏది జరుగనగునో అది సాహిత్యము. యోగ్యతను పురస్కరించుకొని సాహిత్య 

సంఘటనము తథ్యము కెవల సత్యముకాదు - బీవన సంభావనాయోగ్యతలో 

నిహితమైన సత్యము వా సవ సత్యముకంటెను శ కిశాలి. 

ని 
హిందూ సంఘమున అవాంతర సంఘములు చాల ఉన్నవి. ఈ సంమ 

ముల కొకరోట భాషయు, మజియొకచోట దేశమును భేదకము. అనగా ఒక 

విశిష్ట లక్షణము. ఉదాహరణకు ఆంధ సంఘము, కర్నాటక సంఘము, 

మహారాష్ట్ర సంఘము _ ఈ మొదలగునవి. హిందూదేశమునందు తెలుంగు 

అరవము మొదలగు భాష లెన్నియున్నను కృష్ణరాయ, శివాజీ మొదలగు రాజు 

శెందరున్నను, శివకెశవాది దేవత లెందరున్నను ఈ ఖండ సంఘముల కన్నిటి 
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కిని ఒకే ధర్మము; అన(గా మతము. ఈ కారణమున శ్రీకృష్ణరాయ( డొక్క. 

తెలుగుదేశమునకు మ్మాతమె రాజుకాడు, బీవద్దశలో నాతండు తెలుగుటేడేకాని 

నేడు హిందూ రాజు. ఇటులే శివాజీ. అటులే | పతాపసింహు(డు.  మజియు. 

శివుండే పంగనామములు పెట్టుకొని విష్ణవాయననియు, విష్ణువే విభూతి దాల్చి. 

కవు డాయెననియు, వీరిరువురిలో నున్న యొకానొక తేజమే భూమి యనియు-. 
ఆనగా దైవమనియ హిందువుల ఏకైక ధర్మము - అనగా మతము. ఆచార 

అన్నిటి హృదయమును ఒక్క బె ! 

వ్యక్తులు సాహిత్య (సష్టలు. వ్య క్రులకును, సంఘమునకును అంగాంగ. 

భావి మున్నది. మనుష్యు. డొక పెడ స్వతం తుడు. మజియొక పెడ పర 

తం తుడు. భావనచే స్యతం తుండు; సంఘముచె పరతం తుడు. సాంమికు డగు 

మనుష్యుని వాసవ జీవన వ్యాపారము సీమాబద్ధము. సంఘ బాహ్య వ్యాపారము 

లచే మనుమ్య (డు నియం తితుడు. కాని సాహిత్యమున నతడు స్వతం్యతు,డు.. 

ఈ స్వతం[తత కర్ణమేమి ? సాహిత్యము లోకాతీతమా ? కాదు. 

విభావనాదులగు నలౌకిక వ్యాపారములచే విభావాదు లలౌకికము లను 

టయు, రస మలౌకిక మనుటయు వేరుమాట. సంఘము నందేని, వ్యక్తి మాన. 

సమునందేని సంఘటించినవియు లేక సంఘటించుటకు యోగ్యత కలవియు నగు 

విషయములను మనము సాహిత్య మున గనుగొనుచున్నాము. ఇట్టి విషయ జాత 
ముతో మనలను పరిచితులను గావించుటకు దేశకాలములు కవులకు సాహాయ్యక 

మొనరించును. 

కాలవశ మున సంఘ మొక ప్పుడు కృత్రిమ మగును, లేదా జడమగును, 

ఈ కృ _త్ర్రిమత్యము ఈ జడత్యము _పకృత సాహిత్య సృష్టికి వ్మి భాంతి కలి 

గించి_ఆంతరాయమగును. భాష యెడలను ఈ వికారము సమము: కవియగువా' 

డ్రి జాధలనన్ని టిని సబలముగా పారదోలి ఆ దేశ కాలములలో నభివృద్ది చెంద. 

దగిన జీవనై శ్వర్యమును గాన మొనరించును. 

జీవనము సహ్మస = అనగా జీవన వ్యాపారము లనెకములు. 'బీవగి 

[పధాన వ్యాపారములలో వివాహము కూడ నొకతి. ఇది సాంమికము. 
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హరవిలాసుని బిల్లు పూర్వాచారమును తాబుమాగువేసెను. ఇది ఒక 

విపవము, 
రా 

[పేమ సాహిత్యమున కొక (ప్యపధానమైన విషయము. పేమ యను 

దినుసు సాంఘికమునుగాదు, అసాంఘికమును గాదు. కావున కవుల కీ హర 

విలాసుని బిల్లుతో నావంతయు బనిలేదు. కవులెన్ని శతాబ్దుల కిందనో క్ర బిల్లును 

సాహిత్యముగ జనమనోరంజకముగ అమలు జరిపిరి. 

సాహిత్యమునకు సారము రసము. దేశకాల పరివర్రనముచే అనుభవ 

మునంగూడ పరివర్రన మేర్పడును. కవి మనోభావముగాని కావ్యమునందలి 

విషయముగాని సహృదయ సాపేక్షము. మానవజీవితమునం దేదిశాశ్వతమో అది 

రసము నంటి పెట్టుకొని యున్నది. ఇది అపరివ రనియము. మానవు లందణకును 

శాళ్యతమగు నొక [ పకృతిగలదు. దాని నంటుకొని మజికొన్ని [పవృత్తులు 

కలవు. అవియు నపరివ రనీయములు. ఆ (పవృతుల వలన. గలిగిన భావముల 

[పకాశమున కాలంబనము వలయును. ఈ యాలంబనము చుట్టును భావసమూ 

హాము వికసించును. 

కోకముగాని |పేమకాని రసముకాదు. ఆవి సాహిత్యమున కథాళరీరము 

లగు ప్మాతములలో బడీ, ఆ ప్మాతముల యాచరణమువల్ల మన హృదయ 

ద్వారమలేం హృదయముతో కలిసి రసముగా పరిణమించును. చః పా! తములు 

ంఘ బ హిర్ఫూతములు కావు. ఆయా పాాత లాయా దేశకాలాదుల కనుగుణ 

1 ంచవలయును. పా!తలకు సంబంధించిన వై శిష్ష్యమును కాపాడనచో 

రసమునకు ముప్పుకలుగును. 

aN 

తలుగు పా|తమును వర్షించుచో తెలుంగు సంఘపు బొమ్మనే గీయవల 

యును. తెలుగుదెశపు నాయికా నాయకులను చ్మితింపవలయునెని లాతిదశముల 

యందలి నాయికా నాయకులను తయారుచేయరాదు. ఒక యెల్బ లో మనుమ్యన 

కేవై శష్ట్యము కలదో, ఆ వైశిష్ట్యమునకు భిన్నముగా (పవర్తించుచో రసమున 

కంగహాని కలుగును. ఇదియే “అనాచిత్యము”, 
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ఆసీయాకును ఐరోపాకును కలిగిన కలయిక వలన పలువురు ఐరోపా 

వధువులు ఆసియాకు కోడం డయిరి. ఇంతియకాక ఈ స్వరాజ్య యత్నమున 

పలువురు ఐరోపా స్రీలు హిందచూదేశ మున పీతిగలవారై | పచారము చేయుచు 

నిచట నివసించిరి. వీరిలో కొందరు కొందరు హిందూదేశా వార వ్యవహారముల 

నాదరించుచున్నారు. అట్టివారిని సాపాత్య (సష్ట్ర లాలంబనముగా గొన్నయెడల 

వారి కీయాచార వ్యవహారాదికమునె నిర్ణయించుచో నది రసమున కంగహాని కలి 

గింపదు. ఇట్టి వింతలు శ్రీ రవీం్యదకవి “గోరా యందును, శరచ్చం[దుని 

“శేషపశ్న' “నవవిధాన్' మొదలగు వానియందును కనుపట్టును. 

రస శిల్పముల సౌందర్యము అంగ| పత్యంగ ముల సౌందర్యము న పేక్షిం 

చును. అందులకు వైకల్యము కలిగినచో ఆది అత పికి కారణమగును. సంఘ 

ముతో సంగత మొనరింపక మానవ జీవితమును చితించినచో సౌందర్యబోధ 

భగ్నమగును. 

తెలుగునాటి వారి సమాజమునం దేవిషయము లింత వట్టు అంకురింప 

లేదో, ఆ విషయములను పూరింప(దల పెట్టినచో (గాని, తెలుగు ఆడువారుగాని 

మగవారుగాని ఏ విషయములను విశేషాకారముగా తలపెట్టరో ఆ విషయములను 

గాని తెలుగు నాయికా నాయకుల ముఖములందు _పవేశ పెట్టినచో రసమాతంకము 

చెందును. ఇటులగుచో నూతన సంస్కారములు సాహిత్యమునకు విషయములు 

కావా? ఎందులకు కావు? నేటి రచయితలలో పలువురు ముందడుగువేసి జీవ 

గానము చేయుచున్నవా రున్నారు. ఈ ముందడుగులో ముండ్దు | గుచ్చుకొనునని 

చూపు సాహిత్యముగూడ స్వల్పముగా గోచరించుచున్నది. సహృదయులు వీని 
కన్నిటికిని స్వాగత మిత్తురు. అది యటుండగాక ! గాలివారి “అపోహ 

మొదలగునవి గాలిమేడలా ? 

సంఘమునందు ఆలుమగలలో మగండు పెద్ద; ఆలు చిన్న. సాహిత్య 

'మున, అనగా పూర్వసాహిత్యమున మన కీ విభాగమే గోచరింపదు. భవభూతి 

ఉ_తరరామ చకరితమున సీత రామునికన్న చిన్నదని తెలియును. భవభూతి 

ఈ సంఘశాస్త్రమును- అనగా ధర్మళాస్త్రమునుగాని వై ద్యశాస్త్రమునుగాని అచట 

జెప్పనుద్దేశింపలేదు. ఆది యటుండె. 
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రామునికంచె సీత పెద్దదని ఒక [పవాదము కలదు. దాని యాశార ర్య 

మును విచారించుట కిది తావుకాదు. పకృత స సంఘ బహిర్ఫూతములగు పెక్కు 

- ఆచారములు తొల్రి కలవు. అవి మారి నవీనాచారములచే మేరపునబడి నపుడు 

అప్పటి సాహిత్య సప్టలు వాని కుపప తులను కల్పించుచు వచ్చిరి తారుమారులు 

గూడ. జేసిరి. ఈ విషయములన్ని యు వెతొకచో మధింప(దగిన విం 

వివాహమున మగవానికన్న నాడుది కొంచెము పెద్దగా నుండుట మేలను 

.నూహ తలచూపి జీవ వైద్యశాస్త్రములందు [కమాభివృద్ధి పొందుచున్నది. ఈ 

విషయము సోదాహరణముగా ఎక్కడేని సిద్ధాంతమాయెనో లేదో నా యెరుక 

“కావల. ఈ సిద్ధాంత మపసిద్ధాంత మగుచో ఈ “ఆపోహి అపు డపోహయే ! 

ఈ విషయమును సామాన్యాకార ముగా ప్రీలందరును నవ్వుల పాలఠలెన 

. రింతురు. కొందరు దూరపుజూపుగల శ్రీలు ఆలుమగలలో నేడాదికంటె వేడా 

ఉండరాదని అభ్మిపాయపడుచున్నారు. వైద్యశాస్త్రమునందు (పావిణ్యముగన్న 

కొందరు స్రీలు వివాహమున పురుషుడు చిన్నగా నుండవలయుననుటకు 

“సుముఖులు. 

విధవా వివాహము మనకు కొద్దన పిండి. శ్రీ శ్రీపాద సుుబహ్మణ్యశా 

గారు వందలకొలది కన్యాదానము లానరించిరి. ఈ రీతిగా ఇంకను ఇట్టి పెకు 

సంస్క_రణములు సాహిత్య క్షే. తమును విశాల మొనరించును. 

సగ్మోత వివాహము కావలయునని మనమి తులు శ్రీ కా శశ్వ్యరరావుగా 

.రొక బిల్లు తెచ్చిరి. రావు కమిటీవారును, మరికొందరును దీనికి తాతలనాటి 

. ధర్మశాస్త్ర మొకటి |పమాణము చూపిరి. 

7 Gs 

ఇది ముసలిమాను మొదలగు సంఘనులయందె కాక గోత పరామర్శము 

లేని హిందూవర్ణములలో గూడ జరుగుచునే యన్నది. “గ్యోతమే లేనివారికి 

“సగ్మోత వివాహ నిషేధ మేమి? అని కొందజవాదము, గోత పరామర్శముకల 

ద్వ్యిజాతులలొ నీయాచార మొకప్పు డుండియుండును. 'దానిలో దోష మేదెని 

. యుండుట జేసియో, మటి యేకారణముననో అది నిషిద్దమయియుండును. సత్ 

సంతానము కిది |పతిబంధకమని కొందరూహించిరి. ఎవరో యొక రటుగాని, 

. మజియింకొక రిటుగాని చెప్పుదురుగాక- నేటి వైద్య విజ్ఞాన మీయెడ మూకము. 
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శ్రీకా కేశ్ష్యరరావు కూతుం[డకు పెండ్రి కాక, వరులు కజవయి పాప మి 

బెల్లు చెల్లుబడి కొజరకు తిప్పలు పడుచున్నారని కొందరు చమత్కరించుట 

ఇచట నిది చెప్పవలసియున్నది. సంఘబుద్ధి యింకను ఈ సంస్కారము. 

లను బ్ర్ణము చేసికొనలేదు. కొందరు కొందరు వ్యక్తులే యూ సంస్కారములకు 

సుముఖులు, కావున ని సాహిత్యమును జదివి యావత్చ్సంఘమును రసించునని 

ఎవరును చెప్ప(జాలరు. ఇంతియకాక యిది (పాచీనాచార పరాయణుల 

కుద్వేజకము. ఇటులని ముందడుగువేయ కవులీ రచనను మానరు. 

చేప చెరువును వదల(జాలనటులు మనుష్యుడు సంఘమును వదలజాల(డు. 

వేరు వేరు దేశములలో వేరు వేరు సంఘము లున్నవి. ఒక దెశమునందలి 

సంఘము కాలగతిచే/గాని, సంఘాంతర సంబంధము వలన(గాని మెల మెలగా 

మాఅవచ్చును. _పకృత హందూ సంఘ మసితి అట్టిది, ఇటులెంత మారుచున్నను, 

వర్తమాన పరివర్రనముకంటె భూతవ రనమే కంటి కెక్కు_వగా కానబడును. 

కాని దేశభేదముచే నొక సంఘముకం'టె సంఘాంతర భేదము విస్పష్టమును, అనతి: 

కమబేయమును అగుచుండును. సాహిత్య [స్రష్ట తానే సంఘమున జనించెనో, 

లేక చిన్ననాటి నుండియు నే సంఘ పరిసరములలో బెరిగెనో విశేషించి ఆ 

సంఘము నతి కమింపనెరడు. సాహిత్యములో రచయిత మనస్సు _పతివీందిం 

చును. ఆ రచయిత మనస్సును నిర్మించునది సంఘము. 

ఒక కల్పనచేసి చూతము. క్రీస్తు శకము ముప్పదవ శతాబ్దినాటి కీనరి 
కొత్త సంస్కారము లన్నియు నాచారములో నుండును. అపు డీ బాల్య 

వివాహము నేడు సహగమనమువలె భయంకరముగ( దోచును. విధవా రజస్యలా 

స్వయంవరాది వివాహములు గుణదోష మిశము అయినను విడాకుల షరతుతో 

ఉపాడేయము లగును. ఇవి యన్నియు సాహిత్యమున (పతిబింబించును. 

అప్పుడు ఆ రచనలు- ఆ పాఠకుల సౌందర్య బోధన భగ్న మొనరించునా ? 

మానవులకు శాశ్వత మైన ఒక [పకృతి కలదు. దాని నంటుకొని మది 

కొన్ని పవృత్తులు కలవు. ఆవి ఆపరివ ర్రసీయములు, రన సమ్ము దమున . 

సీ సంఘాచారము నురుగు. 
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మన వై జ్ఞానికు డిటు లనుచున్నాడు : 

భావచర్యణము రసముగా పరిణమించు ననుటయే చివరమాటకాదు. 

రసమును వెరుపరచి చూపవలయును. మనుష్యుని మానసమునందు బలవత్ 

_పవృత్తులు కొన్ని కలవు. ఆ (పవృత్తులకు చారితార్థకము వలయును. మన 

స్సులో రెండు పొరలున్నవి. ఒకటి వెలుగుపొర _ మరియొకటి చీకటిపొ 

వలుగుపొర సాంమికము, నీకటిపొర ఇంచుమించుగా ఆసాంఘికము. ఈ a 

హీర వెలుగుపొరను నియమించును. వెలుగు పొగలో ఆసామాజికములగు 

కామన లుండవు. ఇవి చీకటి పొరలో పాతుకొనిపోయి యుండును. ఆ కామనలే 

విచితములగు మాయాకారమును దాల్చి స్వప్నము లందును, సాహిత్యము 

నందును కాల్పనిక తృప్తిని పొందును. ఎచట నీ గోపన పరితృ ప్తి కలదో 

అచట రసముండును. 

“ఎరిగి యెరిగి అసామాజికములగు నీ కామనలను వ్య క్రముచేయబూనుచో 

రసహాని ఘటిల్లును. సాహిత్య రచనలో బుద్ది పూర్వక ముగా చేయ నీ అసా 

మాజికత కృమింపరానిది. ఏల అనగా ఆది రస పరిపంథి. 

నెరవేరక దాగియన్న కోరికలు కావ్యమునందు గూఢముగా రస 

సంచారము చేయను. కవికి తెలియకయే కావ్యమునం దీవ్యాపారము జరిగి, 

పోవును. మనోగుహలో దాగియన్న సంఘదూష్యము లగు (ప్రవృత్తులు నిషేధ 
భయదున బయటపడవు, సంఘ విశ్వాసాది భయముచే నివి సామాజిక చృర్మి 

తాల్చును. ఆజ్ఞాతములును, ఆవేగశీలములును, విరుద్ధములునగు కామ 

పవాహముల పకటనమునకు సాహిత్య మొక ఊట, లేక ఒకానొక అభయ. 

మతము. పయత్న పూర్వకముగా అసామాజికతను స్థాపింపబూనినచో రస 

హాని అనివార్య ము. మనస్సున నడగిన వృత్తులు వివర్తము చెంది మంగళ 

ములగు సాంఘిక రూపములను దాల్చి సుషమామండితము లగును. విష మపు 

డమృతమగును.” 

[పపంచ (పవృ శీ అంతయు మదనానంద మూలకమను (ఫాయిడ్ 

సిదాంత మీరస సిద్ధాంతమునకు మూలము, ఈ (ఫాయిడ్ సిద్ధాంత మప. 
రు 



సిద్ధాంతము. కావున నిదియు. ఇదియెంతయు ననుభవవిరుద్ధము. నాసవీయ 

సూ క్రములోని “కామ స్రద(గె సమవ ర్రతి అనునది దీనికి సాక్షాదుపష్టంభక ము 

కాదు. శిల్ప సాహిత్యముల చమత్కార మెక్కు_వగా ఆధ్యాసాపేక్షకము. మన 

'అభ్యాసమున కది వ్యతిరిక్ర మాయెనేని అది శిల్పముకాదు. ఈడిపస్ 

కాం ప్రెక్పుతో కూడిన వ్యాపార మొక రిద్దరకు బాగుండవచ్చునేమోకాని, ఆది 

అఆందరకును బాగుగా నుండదు. అది విధి ముఖముగా శిల్ప మునకు గొబకాదు. 

మజియు నతి పరిచితమగు వసువుకూడ శిల్పమునకు గొజకాదు. వివాహమును 

గైకొని ఒకటిరెండు మేలిపు స్తకములు [వాయనగు నేమోకాని సాధారణముగా 
నది శిల్పముకాదు. | పేమ అను దినుసు పరిచితమైన కొలదిని వింత యైనది. 

అది సామాజికమును, ఆసామాజికమును కాదు. కనుక [పేమ శిల్పమునకు 

విషయము. -మన ఎరుక కావలయు, మన జీవనాభిజ్ఞతకు దవ్యయినదియునగు 

వస్తువులను తీసికొని సాహిత్యమును నిర్మింపబూనినచో (పకృతి రససృష్టి కాదు. 

ఐన్స్టీన్ మత మవలంబించి శ్రీ బుచ్చిబాబుగారు [వాసిన “నాలుగో పరిమాణంి 

'ఆను స్వప్ననాటిక మొదలగునవి దీని కుదాహరణము. విషయమును వివరించు 

పీఠికలు వీని కావశ్యకము. (నవోదయ 12 సంచిక చూచునది). ఇది రన సృష్టి 
కాదన్నంత. ఈ సృష్టిని నేను ధ్వంసము చేయదలచితి ననుకొనకుడు , పత్యుత 

ఇట్టి సాహిత్య సృష్టికి స్వాగతమి త్తును. ఈ విక్ఞాన సాహిత్య మెంతయున్న నంత 
మంచిది. మనకు విజ్ఞాన సాహిత్యము కన్ను. రస సాహిత్యము హృదయము. 

భావ జగతునందు దేనియోగ్యత అనిశ్చిత మో, లేక అల్పమో దానిని 

రచింపబూనిన యెడల రసము వ్యాహతమగును. యథార్థ ఘటనల తోడనే 

సాహిత్యము కానక్కరలేదు. ఘటనా యోగ్యతలతో కావమ్బను. మన సాంఘిక 

వాసనలు లేక అభ్యాసములు ఈ ఘటనా యోగ్యతలను సులువుగా అర్హము 
చేసికొనును. ఇటు లయ్యును సాంపిక వైశిష్ట్యము బాహ్యము. భావము చుట్టును 

ఈ వైశిష్ట్యము గుడికట్టి రసాస్పద మగును. రసామృతనును (గోలుపట్ల 
సంఘ భేదము తెలియదు. ఇదియ 'రసోవై సః. కావుననే మానవుని మానసము 
సాహిత్యమున చారితార్గకము నొందును. సార్యజనికమగు సాహిత్య మునందు 
శవి యొనరించిన గానము [పతి వ్య క్రియందును [పతిస్పంద మొనరించును. 

నను! | 



4. శృంగారము 

స్వరాజ్యం కావాలి; స్యాతం[త్యం కావాలి, అనే కోరిక పుట్టిననాటినుండ్ 

మనదేశపు పిన్నలలోనూ, పెద్దలలోనూ కలిగింది. ఆ కోరికతో పాటు మనజాతిని: 

ఎలా పునరుజ్దవితం చేయాలి అనే తహతహ ఒకటి కూడా తలచూపింది. ఆచార 

వ్యవహారాలలో, చదువు సంధ్యలలో, వేషభాషలలో- ఒకదాంట్లో అనే ఏమిటి * 

అన్ని విషయాలలోనూ నవ్యత ఆరంభమయింది. 

దాంగ్గాదేశంలో (శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస వ్యావహారిక భాషా పయోజనం. 

చూపించాడు. బుద్ధుడులాగా వివేకానందుడు ;పాబంధిక భాషకు స్య సీచెప్పి 

వ్యావహారికభాషకు [పాముఖ్యం తెచ్చాడు, ఆం ధదేశంలొనూ అయా యూ 

పండితులు వాడుకభాష ఉపయోగాన్ని అనేక విధాలుగా _పచారం చేశారు. 

దానికి ఫలితంగా తెలుగుదేశంలో ప్కతికలు పుస్తకాలూ చలద్భాషను ఆవలంబిం 

చడం వలన మూక) పాయమైవున్న తెలివితేటలన్నీ కంఠాలూ గంటాలూ సంపా 

దించుకొన్నవి. తెలుగు సాహిత్యంలో ఒకకొ త్తవికాసం ఆరంభించింది. ఆప్పుడు 

రుషియా, ; ఫాన్చు, స్వీడన్, నార్వే, ఇటలి, ఇంగ్లండ్, జర్మని సారస్వకాలు 

ఒక్కసారిగా కనిపించడం మొదలు పెట్టినవి. హిందూదేశంలోని బంగాకీ, హిందీ, 

గుజరాతి పాంతాల పిన్నవారల కుతూహలానికి మేరలేకుండా పోయి 

“న పీయతే కావ్యరసం పిపాసితై*” అనే మాటకు స్వ స్తి పుట్టింది. ఒక 

ఇందజాలం వారి ఇం దియాలకు గోచరించింది. అంతట వారు అన్ని కళల 

లోనూ మేలుకొలుపులు పాడటం మొదలుపెట్టారు. దానికి పర్యవసానంగా ఈ. 

నవజాగరణంలో, మేలూ కీడూ రెండూ రెండు తలలతో కనబడుతున్న వి. 

మనదేశంలో ఇంతకుముందు సాహిత్యానికి సంబంధించిన భావరాజ్యంలో 

పౌరులు సౌందర్యాన్ని అన్వేషిస్తూ శ _క్తికొలదీ సభ్యతాసం పదాయాలను 

పాటిస్తూ (కమ్మకమంగా ముందడుగు వేసుకుంటూ వస్తున్నారు. పరంపరా 

[పావ్తాలయిన మన సభ్యతాసంస్కారాల చూపుడువేలు నిర్తేశించిన ఘంటాపథం 
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మీద హక్కు_ను పొంది పరస్పర వైరం లెకుండా పిన్నలూ పెద్దలూ చమెల్టిగా 

నడుస్తున్నారు. కవులు, చ్మితకారులు, సహృదయులు, గాయకులు, [శోతలు 

అందరూ ఆ బాటగుండానే సొందర్యయాాత చేస్తున్నారు. మన సభ్యతకుగాని, 

సంస్కా_రానికి గాని తిరుగుబా చెంతమ్మాతమూ కనబడలెదు. నేటి నవ 

జాగ్భతిలో గలిగిన ఒక భాగంవల్ద సభ్య[పపంచంలో కళాలక్షికి వస్తాంప 

హరణం జరిగిపోతూవుంది. 

నవ్యజాగృతిలో తలచూపిన ఖూభాగం కొత్తదా అంటే కొ త్తదీకాదు; 
పాతదా అంటే పాతదిన్నీ కాదు "గాని ఇది ఒక నవీన భంగిమం. ఇది జీవన 

రహస్యం ఎదుట [పపంచ సమస్య యెదుట ఒక [కొత్త తీరు ఈ భంగిమలా 

అత్యాశ నమైన కుధ ఉంది. సంయమం లేదు. బర్భరత ఊంది. వీరత్వం కదు. 

రూఢత ఉండి. పౌరుషం లేదు. ఇట్టి రచనల నన్నిటిని ఏకీకరించి చెప్పగల 

నంజ్ఞ దొరకదు. ఈ రచనలలో నుంచి కొ త్తవాణి వినిపిస్తుందా ఆని ఆలకి స్తే 

ఏమీ తేలదు. “ఈ రచనలలో కొ త్రదనమేమీ లేదు, |పాలీన సాహిత్యంలో 

ఇటువంటి రచనలు కావలసినన్ని ఉన్నవి, లేక ఉంటవి” అనిగాని “లేక యూ 

రచనల చూపు కేవలమూ అట్టి విశేష ఘటనలమీద మా! తమ” అనిగాని అంటే, 

ఇది కేవలం చూపుగాని, విపులీకరణంగాని లేక ఒ తిచెప్పడంగాని కాదు; “ఇదె 

వీని సర్వస్వం" అసి అనవలసివసుంది. మహాకావ్యసము[ దంలో తరంగిత మై 

.ఊద్దమించే మానవ జీవనలిలలో తార, అహల్య మొడలయిన ప్యాతలు సగం 

మునిగిన ద్యీపాలలాగు కనిపించీ కనిపించకుండా ఉంటవి. కాని యూనాటె 

.వా.సవ వాడోపాసకము.లయిన రసరచనలకు ఆ వస్తువే కొ తగా కనుగొన్న 

మహాద్వీపం. వాని కల్పనాశ క్రి అంతా ఆద్వీపం చుట్టూ నురుగులతో వెళ్ళివిరు 

స్తున్నది. పౌరాణి కాఖ్యాయికలతో వాని. యిం దియ తుధ ఆరదు. అవి 

ఆధునికము లను పేరిటి వస్తుతం[తాలు. మరి వాని వస్తుతం; తత త్రీ పురుమల 

యౌవన ఘటితమయిన ఇందియో దేకముతో పౌగిచి ఒకానొక రూపమును 

ఏర్పాటుచేసే తొ[టుపాటు. ఈ (శేణికి -చెంచిన రచనలు “మాది వాస్తవ 

వాడరో ఆని చెప్పికొనుటకు వెశుదీయవు. ఈలాటి. రచనలు ఒక తెలుగు భాష 

లోనే. కాదు. ముమ్మరంగా - వంగభాషలోనూ, ఉద్ధృతంగా గుజరాతీలోనూ 

మందంగా హిందీలోనూ, తెలుగుతో భుజాలు రాచుకుంటూ కన్న డంలోనూ 
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“బయలుదేరి విలాయతీ సరుకుతోపాటు మార్కెట్లో చలామణీ కావవానికి 

పాళ్చాత్య దేశాలలో జీవత త మూలక మైన ఆలోచనా! పవాహానికి 

చలనం కలిగింది. అచటి బుద్ధిమంతులు హార్మోన్ త త్తం (గహించారు. కొత్త 

' పద్ధతిమీద జీవతత్వ గవెషణం బయలుదేరింది. (పాయెడ్ అనే మన స్రత్వ 

శాస్త్రజ్ఞుడు “మానవుల చిత్తవృత్తి ఆంతా మదనానంద మూలకం” అని 

సిద్దాంతం చెయడానికి (ప్రయాస పడ్డాడు. ఈ సిద్ధాంతం అనేకులను 

అటూఇటూ ఊపింది. పాళ్చాత్య దేశాలలో (ఫాయెడ్కు అనె 

మంది శిష్యులు వెలిశారు. సమాలోచకులు బలిశారు. అంతకు పూర్వం 

బహిరంగంగా ఆలోచించడానికి సంకోచ పా తాలయిన విషయాలు బటాక 

బయలు గా సభాస్థానాలలో అర్హత సంపాదించుకొన్న వి, వానిలో కొన్నికొన్ని 

విషయాలు కస్తూరీ మాతల పరిమాణంతో హిందూదేశపు పః తికలలో 

అవతరించినవి. ఈనాటి పాశ్చాత్యుల ఆచార వ్యవహారాలలో ఉన్న తత్వాన్ని 

పలువురు |గహించి సాహిత్యంలో విప్ప వస్వరాన్ని వెలువరించారు. సాధారణ 

జీవితం లగాయతు నరకజీవితం వరకూ గల ఇం్యచియ కుధ వీదివలన 

బయటపడ్డ ది. 

మనదేశంలోని భావుకులు ఇంతగా ఈలాగు చ్మితింపకపోయినా దాసిని 

అతీత భావ ధారలోనే కనుక్కున్నారు. కొందరు కనుక్కో_క దానికే జయగితాలు 

పాడుతున్నారు. కనుగొన్నప్పటికీ కొందరు ఆదే మంచిదని దానిని సాహిత్య 

కులాయంలో ఉంచుతున్నారు. ఈ కులాయంలో ఆదిమ జంతువు మహాకాయంతో 

కనబడగలదు. జీవనానికి కామ్యవస్తువు కామమే ఆని ఆది అరుస్తుంది. 

ఆధునికమైన పాళ్చాత్య సాహిత్యంలో ఏ భావం వికసించిందో ఆది 
"కేవలమూ వారి సంఘసామ్మా గి. దానిలో చిరంతనమైన సత్యం ఎంత వట్టు 

కలదో ఆది అన్ని సంఘాలరోనూ పయోజసనీయమే. ఆ సత్యం ఏదో దానిని 

(గ్రహించి చితించడానికి, ఏ సంఘసామ్మాగి మన సంఘధాతువులో ఆతకడో 
దానిని ఆలోచించి చూడడానికి, మన యువకులకు అవకాశం ఎక్కడుంది ? 

సకితాంనికి, శరీరానికీ ఏమీ సంబంధం లేదని కొందరు _వాశారు, _ పెండ్రిని 
CS] 
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తీసివేయడం ఆపాతరమణీయమే కాని సతీత్వానికి మ్మాతం కొత్త అర్థం చెప్పా. 

లని ఇంకొందరు వాశారు, ధర్మపత్ని కన్న వారవనిత వేయిరెట్టు దొడ్డది; -. 

ఇద్దరూ శరీర వి|క్రయం చేసారు. కాని ఇష్టం గనుక ఐతే వారవనిత శరీర 

విక్రయం చేయకుండా ఉండగలదు అని మరికొందరు ఆచార్యుల మతం.. 

ఇదంతా ఆకశించి ఈ మతాలనే పెక్కురీతులుగా మనవారు రచిస్తున్నారు. 

మన ఆదికావ్యాలలో ను ా ఇతర్మతా ఉన్న పచ్చి శృంగారం భావ నాగరి. 

కలా, సంస్కార కుశలతా కల సంఘంలో ఆరోగ్యవంతులయిన యువకులను 

కేం దచ్యుతులను చేయలేదు. సమ్మ గమయిన మహాకావ్యం ఒక విపులస్పందంతో 

నడుస్తూ యీ శృంగార శకటాన్ని తీసుకపోయి శాంతికి తగిలిస్తుంది. దానివల్హ 

వారి చర్మిత మీదపడే రేఖాపాతం ఎట్టా పర్యవసన్న మవుతుందో, అనగా అడి 

జహికాంత మవుతుందో, ఆముష్మి కాంతమవుతుంధో వివరించవలసిన పని 

ఉండదు. వారు వేరుమార్గం పట్టారంచే ఆది స్వశ క్రి వల్తనే అసి చెప్పవలసి 

ఉంటుందీ. 

ఇపు డొక వైపరీత్యం కనబడుతుంది. పరాపర విద్యలను గురించి ఎవరి 

కిన్ ఇంగితమే లేదు. ఇప్పటి శె ష్యోపాధ్యాయిక వరకం చేసే ఒక దుకాణం. 

గురువు చేతిలో దివె వ్వెకాదు, శిష్యులు లక్ష్య భష్టులు. అంతా కంగారు కామ 

లోకమే కామ్యలోక మయితే ఏ యపాధ్యాయు డమ్యడికి “అది తోవకాదు” అని 

ఉపదేశించ గలడు ? మనచేశంలో మనం మన జీవన పరమార్ధానికీ జీవన అంత 

రార్భానికీ సంబంధించిన విషయాలను విశదంగా తెలిసికోడానికి ఏమయినా ఉఊపొ 

యాలను చేశామా? త్యాగంలో ఊండే మాహాత్మ్యం, పరా[కమంలో గల 

గొరవం, (బహ్మచర్యంలోని _పభావం, శృంగారంలోని గౌరవం, వీనికి సంబం 

ధించిన పరిచయం వీరికి నేటి చదువులలో ఏ మాత మయినా ఉన్నదా? 

కాల [పథావంచే మనజాతి వెన్నెముక విరిగిపోయింది. శ తాబ్దాల తరబడి 

ఆవరించిన కుంభకర్ణ నిద నుండి ఇపుడిపుడే మెలుకొంటూంది. మనం పళ్చిమాభి' 
ముఖులము కావాలో, అంతర్ముఖులము కావాలో తెలిసికొంటూంది. అనేక 

యుగాలనుంచీ వస్తూన్న “నిన్ను నీవు తెలిసికో, నిన్ను నీవు తెలిసికో” అనే 
మాట ఆశియా ఖండపు అంతరాళంనుండి పతిధ్యనిస్తూ ఉంది. కాని బలంలేక 
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ఫోతే “నిన్ను నీవ” తెలిసికో లేవు---“నాఒయమాత్నా బలహీనేన లభ్యః”.మనం 

బలహీనుల మని ఎందుకు అనుకోవాలి ? మనకు మన ఆత్మీయతను వెల్చడించు 

కోగల సాహిత్యసారం లేదా? అపక్వ _పేమాహృదయభేదం నాయకనాయికా 

తిరస్కారం బహిర్ఫూత మైన యిం దియాకాంతా వెరసి సెక్ -అప్పీలేనా మన 

కున్నది? ఈ రచన లింకా కొన్నాఫ్ల ఈ నడకతోనే నడు సై రచయితలూ, 

పఠితలూకూడా దివాలా తీస్తారు. 

మనదేశం మన విశిష్ట సభ్యతా రేఖనుంచి జారిపోతే మన యువకులు 

రేపటి ఇతిహాసమును ఎలా నిలబెడతారు? యూ భంగిమ, ఈ తీరే మన యువ 

కుల కందరకూ యథార్థస్వత్వం కాకుండా ఉండాలి. ఇలాగని మన కసలు 

శృంగారం వద్దని ఎన్నడూ అనం. మనకు కావలసినంత శృంగారం కావాలి. 

ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అని ఆనిపించే శంగారం కావాలి. దెనికి 

చదువుతూ వుంటే మనసు వ్యధపడదో అటు వంటి శృంగారం కావాలి. 

దేనివలన మనకు నిషా కలగదో, మరి దేనివలన ఆనందం కలుగుతుందో ఆటు 

వంటి శృంగారం కావాలి. దేనివలన మన సంఘానికి, సభఃతకూ సంస్కృతి 

ఏర్పడుతుందో, మరి దేని వలన హిందూదెశం అర్థనారిశ్యరుడనే భావసత్యాన్ని 

చి తించిన దనె _పతిష్ట సభ్యతా [పపంచంలో  పళంసింపబడుతుందో అటువంటి 

శృంగారం కావాలి. పపంచ మంతా శృంగారం. దానిని చూసూ వుంటే మన 

'కెట్టి జడానందం కలుగుతుందో, కవులు చితించె శృంగారం దానికి మలుతర 

మైన అజడానందం కలిగించాలని కోరుదాం. 



5. తిరుపతి వుహాకఠవి 

| పరమెశ్వరుని గు రుంచుకోవటానికి నిగమాలు [ పణవమునూ, ఆగమాలు 

_పణవముతోపాటు [పతిమనూ చెప్పినవి. | పాతఃస్మరణీయులై న పూజ్యులకు 

గూడా _పతిమలు నిర్మించి, యిండ్రలో వుంచుకొని ఆయాఖూ అవసరాలలో 

పూజా పురస్కారాలు చేయడం |పాచీనులకు పరిపాటి అని | పతిమానాటకం 

మొదలి న (గంథాల్వవల్ద మనం ఊహించగలం. అయితే ఇ _పతిమలు చెయడం 

ఇక యత్తు; వానిని జాగ త్త పెట్టడం ఇంకో యెత్తు, ఇప్పుడు ఆయిత్ 

పెయింటింగ్ మొదలైన శిల్పాలు వచ్చి ఆ కష్టం లేకుండా చేసినయ్. నాదోటి 

వాడు కూడా ఒక ఆయిల్ పెయింటింగో- ఆంతకంజె స సూక్ష్మం, ఒక ఫోటో 

గాఫో తీయించు కొ ని బంధువుల గోడలమీదా- అధమపక్షం, తనకో యిల్తుంటె 

సదరు ఇంటి గోడలమీదా వేలాడవచ్చు. అయితే (పకృతం, 

ఈ మహా [గంథాలయంకో [గంథక రల (పతికృతులు, విశేషించి మహా 

కవుల (పతికృతులు ఉంచడం చాలా సంగతం. “ఇంత భవనం ఉంది కదా, 

చూచి మరీపోదాంి అని ఏ వ్యకి అయినా లోనికి వచ్చి, కుర్చీలో జేర్ణబడే 

సరికీ ఎ'బైదుటి గోడలమీద ఫోటోలు కనిపి స్త, వాట్ట పుట్టుపూర్వో _త్రరాలద్వారా 
జూల - 

వ్యక్తు కులూ వారి |గంభాలూ పరిచితమవ్పతవి. ఇవి "పరంపరా [పయోజనాలు. 

కొన్ని [గంథాలయాలలో బొమ్మలు మాతమే ఉంటవి. కొన్నింటిలో 

(గంథాలూ ఉంటవి,- బొమ్మలూ ఉంటవి, చదివేవారే ఉండరు. ఇది సార్వతి 
కమేకాని యీ రామమోహన :గంథాలయం ఎప్పుడూ కిటకిటలాడుళూనే 

వుంటుంది. 

(పతికృతులవల్స వచ్చే |పయోజనా లెట్టావున్నా నేడిక్కడ చేరిన మన 
మందర యూ మనకున్న యావదా స్తికతతో శ్రీ తిరుపతి మహాకవుల  పతికృతిని 
1పలిష్టంచి వావచర్యిత చెప్పుకొందాం. ఈ సందర్భంలో _- ఈ |పతికృతిని 
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గీచిన శ్రీ వేముల కామేశ్వరరావుగారికి ధన్యవాదాలు చెప్పిగాని (పకృత 

విషయం ఆందుకోను. | 

వంశాదిక.ం 

తిరుపతిశా స్రేగారి తం్మడిగారినిగాని తల్లి గారినిగాని నేనెరుగను, ఈ 

పద్యం ద్యారాగా గాని: 

హరిదళ § పూజా పరాయణత్య [పనం 

గమువాండు తంగడి వెంకటివధాని 

అన్న మెన్నం డేరికైన లెదనని యు 

_తమురాలు తల్లి శషమ సుసొధ్వి 

ఆజన్మ ధర్మ విధ్యధ్యాపకత్వ మిం 

ప(గువా(డు గురువు బహ్మయ్యకాస్రి 

గోచిపెట్టక మున్న కోమలకవిత, చె 

ప్పినవా(డు సహపాఠి వెంకట కవి 

లలిత గుణనిధి వెంకట లక్ష్మి పత్ని 

కలిత కవితా విలాసిని వలపుసాని 

ఉఊండు[గామంబు జల్లి లో నెండగండి 

"పేరు తిరుపతి పండితులార నాకు. 

చః పద్యంలో శ్రీ వేంకటకా గ్రైగారు తిరుపతి శాస్తులవారికి సహవాకులే 

కాక గురువులని కూడా తేలుతూంది. అవ కవితా గురుత్వం. శ్రి తిరుపతి 

మహాకవికి శ్రీ వేంకట మహాకవి కవితా గురువంపే చాలామందికి వ్స్ణ్టారంగా 

తోస్తుంది. 

కవితా గురుత నం 

ణు 

కవిత్వం మొదలయిన లలితకళలు వేదంలాగా శాస్త్రంలాగా చెపంకుంకు 

వచ్చేవి కావు. ఇవి పిచ్చి కళలు. ఎందుకం పుట్టింది మొదలు చచే 

వరకూ పిచ్చి ఎత్తదగినంత తన్మయత్వం ఉంచెనేకాని వీటిలో పేరురాదు. 

th te 
లో 

కంల 



(బహ్మవిద్య అంటూ ఒకటుంది, ఆదీ వేదంలా చెప్పుకోరు. క విత్వాల 

మాటకేంగాని పిచ్చి విద్య అంటి ఇదీ పిచ్చి విద్య:---”గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యా 

నం శిష్యాస్తు చ్చిన్న సంశయాః” గురువుగారు చెప్పడం, నోరు విడాయించుకొని 

కూచోడం ! శిష్యుల సంశయాలో ఎగిరి చక్కా పోవడం, తరువాత శిష్యుడు- 

బాల-ఉన్మ త్త-పిశాచవత్ కూచోవచ్చు ! భాష్యం తెచ్చుకొని - గురువుగారు 

చదువుకొన్న పుస్తకం పట్టి చదివితే బాగా వస్తుందని లోకంలో వాడుక-నాకు 

మాతం ఒక్క. ముక్కగూడా రాలేదు లేండి-శ్రీ జయంతి భగీరథశా స్తు)లవారి 

వద్ద మడికట్టుకొని మరీ చదివి-ఆ మహాభాష్యం చాలా పురాతనం, “ిలాఛాపా' 

ఆనడంవల్ణ రెణ్జెల్లకే పోక పొ తిలో పెట్టి వారిది వారి కిచ్చివేశాను. అయితే 

ఈ పుస్తకాలు దగ్గర ఉంచుకోడం గూడా డాబే-కోశవా నాచార్యః అని 

6౩౦వ రనవచ్చు. 

శ్రీ) వెంకటరాయశాస్తు)లవారి (పసంగం 

_హ్మశ్రీ వేదం వెంకటరాయశా స్తులవారు ఒకానొక [పనంగంలో 

రెంటాల సుజ్బారావుగారి యింట్లో జరిగిన అష్టావధానంలో “అథ ళద్రాను 

శాసనమ్” అనె దానిమీద తమకూ తిరుపతి వెంకట కవులకూ చర్చ జరిగింది 

అని స్వయంగా నాతో చెప్పారు, (పస క్రాను! పస క్తంగా ఇంకో 

చెపుతాను-ఆ | పసంగంలోనే ఆ వెంకటరాయశా స్రిగారు-'వాల 

చిన్నయసూరిగారి స్తూ తాలకు శమ కృష్ణమూ ర్తిగారి సంస్కృత సూ తాలు. 

ఫోర్టరీ ఆని మా తండిగారు చెప్పారు. శ్రీకృష్ణమూరర్తిగారి ద్వారానే యిది 

తమకు తెలిసినటిలు వారి డైరీలో _వాసుకున్నారు, నేను చూచాను అని 

చెప్పారు. ఇక [పకృతం- 

ఆర్థికాంశ - (పక్రియాంళ 

ఇంకో తమాషా _ (శ్రబహ్మయ్య శాస్తులవారి వ్యాకరణ పాండిత్యమె.. 

అంతంత మాతం అని మరి కొంద రనగా విన్నాను. ఆ అన్న వారెవరయ్యా 
శ ౬ 

ఆంచే : వ్యాకరణంలో ఆర్థికాళ చదువుకొన్న వివ్యార్థులు. 
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ఇక్క_డ ఒక విషయం చెప్పవలసివున్న ది. మొన్న మొన్న టివరకూ తెలుగు 

వారూ ఆరవవారూ మహారాష్ట్రలూ మొదలైన వారందరూ కాశీ వెళ్ళి శాస్త్రాలు 

చదువుకొని వచ్చేవారు. ఆ కాశీలో కొన్ని సంవత్సరాల వెనుక వ్యాకరణంలో 

'రెండుశాఖలు బయలుదెరినవి. ఆర్థికాంళ ఒకటి, [ష్మ కియాంశ అని ఒకటి. 

ఆర్థికాంశ్లలో తర్క_-0 ఎక్కువ కలిసి వుంటుంది. _పకియాంళ తర్కం లేకుండానే 

శబసిదికి (పయత్ని స్తుంది. మొదటిది సభలలో శాసారాలకు. తర్క_ంతోపాటు 
ది అ (లు ఆన్ క ww © ల 

సాగుతుంది. రెండవది గంభీరంగా శబ్ద _బహ్మమునే చూస్తుంది. మనదేశంలో 
ఆర్థికంలో మహామహులు శ్రీ దండిబొట్ట విశ్వనాథళాస్తులుగారు, [పకి యాంశలో 

పతంజలి కపరావతారం అనబడే శ్రీభాగవతుల హరిశాస్తులుగారు. మన | బహ్మయ్య 

శాస్తులవారో | పష్మకియాంశకు చెందినవారు. శ్రీహరి శాస్తులవారి కేమీ రాదని 
యో డో 

ఒప్పుకుంటే శ్రీ _బహ్మయ్యశాస్తులవారు కూడా వై యాకరణఖసూచి అని నేను 

వొప్పుకుంటాను. గురువులమెడ ఇట్టి మాటలు ఆవినయాలు- వానిని 

విస్మరిద్దాం. 

ఇక మన తిరుపతి శాగ్రీగారి వ్యాకరణంలో (పజ వారి కవిత్వంలోనే 

కనపడుతుంది చూడండి- 

“అర్థవ త్తని యనధీనమని సమ స్త 

దశ సంగత మనియు నదెహమనియు 

ఆర్థవత్ సూ తమందు నీయశము కొంత 

గూఢముగ( జెప్పెందాబిని కువలయేశ !” 

“కొందరు పచా ద్యజంతం 

బందురు మరికొంద రర్మ ఆద్యంతంబే 

యందురు మేముభయంబని | 

యందుము నీ నామధేయ మానందనృపా 1 

ఇట్టివింకా వుదాహచించగలను. వీరి 'ధాతురత్నాకరం' అచ్చు కాలేదు. కాబట్టి 

'ఆందరూ ఎరుగరుగాని ఒక్కమాట చెప్తాను. కవికి శాస్త్రం ఎంత వచ్చినా ఆది 

గౌణం అయిపోతుంది. కవిత్వాని కుపయోగించేట ప్రై కవి శాస్త్రాన్ని మలచు 

. కుంటాడు. అలా కాకపోతే.” నమః (పామాణ్యనాదాయ మత్కవిత్వాపహారిణె.” 
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తిరుపతి వెంకట కవుల కిరువురకూ గూడా మహాభాష్యకారుని మీదా 

ఆయన శె లిమీదా గూడా ఎంతో యిష్టం, కాబట్ట : 

“అల పతంజలికృతంబై న భాష్యమునకే 
పరిఢ విల్లును మహాభామ్య పదము” అని చెప్పారు. తిరుపతిశాన్తిగారిని. 

గురించి శ్రీ వెంకటశా న్రి గారు- 

“గురుడు (బహ్మయశాన్రి కొనియాడు నెవని క 

ర్హాట సీతారాము సాటి( జేసి 

తోడి కలాగ్థు లే ధూర్వహు తెల్వి కీ 

ర్షకవహించి కలహమ్ము సలుపుచుం[దు 

ఎవ డెన్నడును పాఠ మెలమి విప్పకయె వ్యా 

కరణ పాండిత్య | పకర్షమూనె 

రిరుడు నచ్చని నాదు గరువంబు సడలింప 

జాలె నెవ్వని మనీషా లవంబు 

ఎవడు నా కెక్కుండయ్యు నా యెడల. గార 

రాంతరంబున గురుభావ మంతరంగ 

ముననె కాక వెలికిగూడ గనగణేసె..” 

ఆని చెప్పారు. ఇంత పండితులు. శ్రీ తిరుపతిశా స్రిగారం టే | ఇక వారి కవిత్వం 

గురెంచి చెప్పుకొ ందాం. 

సర గ్ జనీనత go 

తిరుపతి వెంకట కవులలసే తెలుగుదేశంలో ఎరగనివారంటూలేరు. వారి" 

కవిత్వం ఆస్వాదించని వారంటూలేరు. ఈ సంగతి అందరూ ఒప్పుకుంటారుం 

దీనికి కారణం ఏమిటి? వీరు స్వయంగా తెలుగుదేశం చాలా భాగం సంచార. 

చేశారు. “తిరిగితి మెల్టి దేశము లదేపనిగా*. వీరి క విత్యం పండితులకూ పామరు. 

లకూ అందుబాటులో & ఉంటుంది. “నీవే పద్యం చెప్పి, నీవే దాని క రం చెప్పుకో" 

“వసరం లేదు. ఆంతేకాక ఆశ్చక్యం ఏమీటంచే రసవంతీంగా ఉంటుంది ! 
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వీరు కవిత్వాన్నే జీవికకూ ఆధారం చేసికొన్నారు. అవధానం 
అనె అతి కష్టమైన వినోదాన్ని సునాయాసంగా చేసేవారు. అందువల వీరికి 

(పజాసామాన్యాన్ని పండిత సామాన్యాన్నీ మెప్పించవలసి వచ్చింది. అవధాని 
ఆపకవిత్యం ఆవసరం. ఎంత పండితుడయినా దీనికి పూనుకుంటే అందరకూ 
సులభు డవుతాడు. వీరి _పతిభా వి శేష మేమిటంటే ఆ అవధాన కవిత్యంలో నూ 

ఆపకవిత్వంలోనూ ధ్వనులూ జాతీయాలూ మొదలయిన రవ్వలు రాలుస్తూ 

ఉండటం. ఇది గనుక లేకపోతే ఆ కవి ఇర్టే మరపున పడిపోతాడు. అట్టివారు 

మన ఆం| ధదేశంలో రెండు మూడు శతాబ్దాలనుంచీ ఉన్నారు. వీ రేశలింగంగారిని 

గురించి ఎవరో అడిగిలే-.- 

1. “మాడబ్బు చెడ దొబ్బె మార్చి బుద్ధులటంచు మగవాం[డు తన్నుం 

గుణింప (విధవలకు వివాహాలు చేయించటం మొదలు పెట్టాడని వ్యంగ్యం). 

2. “ఎద్దునెక్కును నీదు నెమ్మికాడని నవ్వ 

(గద్దనెక్కును నీమగం డటనియె” (లక్షీ పార్వతుల పరిహాసాలు) 

వ, “పెరిమె నాకసమను పీర్ణపంజాను ని 

ల్సిన లాలసాయెబు పీరనంగో (చవితినాటి చందు(డు) 

4.  *కాచినాడవు కదా కరిరాజు [పాణమ్ము 

కఠిన న్మకమును చక్రమున |దుంచి” 
(తిరుపతి వెంక టెశ్వరస్వామి) 

ఆ “రాతి యెప్పుడు వచ్చురా దైవమా యంచు. 

బలుమాలజు మదిని జప మొనర్చు.” 

(పరకీయాస కుడు) 

6, “సగ్గారి దండధారీ వివిధ వసనయుక్ చోళ 

ధారీ వికారి (విదూషకః) 

“సీరుంగోరదు గడ్డినడ్ల దొక కొన్నే నుల్యలన్ వెడదు 

[బె సికిల్ గుల్దం కంచె దొడ్డదని వ్యంగ్యం] 

— 1] 

ఇట్టె వెన్నో వున్నయ్. 



విద్రశ్వ వ్యాసవాణి 

చాలామంది నన్నయ, ఏజా_పెగడ, నాచన సోమన, పాల్కురికి 

సోమన, రాయలు, వెంకట నాధుడు ఇటువంటి మహాకవులను ఎవపగరు. 

(శ్రీనాథుని కాశీఖండంగాని నైషధంగాని విందామని కాదు. మరి? “*సిరిగల 

వానికి( జెల్లును “హంసీయానకు కామికిన్’ (శుతి శాస్త్ర స్మృతులభ్యసించుకొని, 

“పూజారి వారికోడలు --- వీనిమాటలు అల్లా వంచండి డినారటంకాల “కవి 

రాజు కంఠంబు కొగిలించెను గదా పురవీధి నెదురెండ పొగడదండ' ఇట్టివి 

వినడానికి. ఇవన్నీ అందరకు తెలిసేవి. జీవితంలోని సుఖదుఃఖాలు తెలిసే 

చాటువులలోనే మహాపండితుడైన యీ శ్రీనాథుడు [పజలలో పాకిపోయినాడు. 

కవితా ఏరత్వం 

ఇలా ఎల్సి చోట్లా ఆవధానాలు చేయడంలో అసూయ్యాగస్తులకు కన్నె్యర 

గలగడం, దానికి పతి కియ అవలంబించడం అవసరం అవుతుంది. ఆందువల్ది 

వీది కవితా వీరత్వం ఉబుకుకొసి వచ్చింది. ఏరి _పతిజ్ఞ చూడండి- 

“దోసమటం చెజింగియును దుందుడు కొప్పగ బెంచినార మీ 

మీసము రెండు బాసలకు మేమె కవీం చులమంచు. దెల్బ్పగా...” 

“ఇచ్చెదవు కాక మానెద వేమికొదువ 
మా కవిత్వ పరీక్ష సమ్య గతిని ర 

చింపు మే కథ నేనియు. జెప్పునపుడు 

చేయి యాపిన నది తెగవేయు మధిప !” 

“నూటికి సెలగయ్య” 

“వెలనాటి వాడ కవితకు వెలనాటితిో 

ఇట్టి సింహగర్జనంతో వీరు దేశమంతా మారుమోగారు. 

ధారణా శ క్రి 

దేశాలన్నీ తిరిగి వాన్మపస్థం పుచ్చుకునే వయసులో వీరికి నేను శిమ్యడ 
నయినాను= 
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అవధానాపర నామధెయమగు గార్డ స్థ్యంబు నందున్న యె 

క్కువ సౌఖ్యం బనుభూతమయ్యె( గడు పాజ్జ్ఞుల్ శిష్యుర్త రింక స 

త్కృవితాసాధ్వియు చివజియ(గ సుహృద్ గె9వేయ కావ్యాటవిన్ 

కవులి తీర్పతి వేంక దేశ్వరులు వాన్నపస్టు లౌబొప్పదె | 

'అని నా తెనాలి అవధాన సమా ప్రిలో శ్రీ తిరుపతి ళాన్రిగారు చెప్పారు. 

శ్రీ వెకటశా స్రీగారికి ధారణ తగ్గింది. వారు మొదటి పాదం చెప్పుక 

పోయి కుర్చీలో కూచుంటే పదపటి మూడు పాదాలూ శ్రీ తిరుపతి శాక్ర్రిగారే 

నిర్వహిస్తూ వుండేవారు. తెనాలి పక్క పినపాడు లగాయతు పిఠాపురం పక్క 

లక్ష్మీ నరసాపురం వరకూ జరిగిన చాలా అవధానాలలో ఢ్రీ తిరుపతి కాన్ర్రేగారి 

ధారణా శ కితో నాకు బాగా పరిచయం ఉంది. కొన్ని అవధానాలు మే మిరువు 

రమే చేశాం. 

“(గ్రహణ శక్తి తిరుపతిశాస్ర్రీ గారికి పెచ్చనీ, ధారణా శ కి తనకు 

సెచ్చనీ' వెంకటశా స్రీగారు [వాసి వున్నా రు-కాని నాకు తెలిసినంత మేరలో 

శ్రీ తిరుపతిశాన్రీగారి ధారణలో యిసుమంతై నా తుటి కనబడలేదు. నేను వారి 

"కంటె సగానికి సగంపైగా చిన్నవాడనయినా వారితో పరిగె త్తలేకపోయివాజ్ణి. 

వారు ఒక పాదం తరువాత యింకో పాదం |పవాహముగా చెప్పుకొని పోతూ 

"వుంటే “మెల్పగా మెల్ద గా” ఆని అనవలసివచ్చేది. “దుర మేకాకినా న్యస్తామృష 

భేణ బలీయసా” అనే రామాయణం చెవిలో గింగురుమనేది. చిట్టచివరికి చదవడం 

గూడా వారు వచ్చిన పాఠం గడగడ అప్పగించినట్టు అప్పగించేవారు. ఆది 

వినడానికి కనడానికి నాకే వింతగా ఉండేదీ. ఐతే శిష్యులను కూడగట్టుకొని 

వెళ్ళడం తిరుపతిళాస్త్రి గారికే తగు. 

వాత్సల్య౦ 

శిష్యకోటిలొ వారు ఏ పద్యంకాని వినిపించనీయండి. శ్రీ తిరుపతిళా ప్రై 
గారు ఆదరంగా విని బాగుందని మెచ్చుకొనేవారు, తమ సంతానం మీద కంచె 

శిష్య సంతానం మీద వీరిలో వాత్సల్య క్షీరం ఎక్కువ. నేను చెన్న పట్నంలో 

.ఓంటరిగా ఆవధానం చేయడానికి వెళ్ళినపుడు వారు నాకు [వాసిన ఉత్తరం 



28: వ్యాసవాణీ- 

ఇన_ద ఇెల్పడిస్తే ఆది ఆత్మస్తుతిగా పరీణమిస్తుందని అంత పిచ్చి పని చేయ 

కుండా”...నేను నీ వెనుకనే యంటి నీ హృదయ వీథిని గాంచుచుంటి. ..” 

అని ఈ మా తం ఉదావారించి ఊరుకుంటాను. అయిళే ఈ నందిర ఏంలో 

నా ఉంటూ కవధాన మప్పటి పద్యాలుదాహరింపవలసి ఉన్నవి. వాటికీ 

వేషం పడుతుంది. ఇవి నేను నా కోసం కొకుండా వారి వాత్సల్యం తలప 

డం కోసమే ఉదాహరిస్తున్నానని మీరు హృదయపూర్వకంగా నమ్మితే నే నొడ్డున . 
/ 

సవతాను. ఇక వినండి: 

జగతినాథులు పెక్కుమంది ముదితస్యోంతంబునం గాన్కలం 

పగ నాంగంబు సలక్షణంబుగ శరద్ద్వావింశతిం బేర్మి హె 

చ్చగ మాయేలిన యూ వధానకవితా సా(మాజ్య భారంబు మో 

యగ బూనంగదవయ్య తండి |! శివరామయ్యా | చిరంజీవివై | 

ఇది నెను మోయగల వాత్సల్యమేనా ? ఇంతేకాదు. శ్రీ వేంకటశా స్తు)లుగారు 

రాజమం. డి ఆఘ కాలేజీలో పండీత పదవి సంపాదించడం కోసం పనిగట్టుకొని 

వైన పట్నం వెళ్లారు. నెనూ అప్పుడు వారి వెనుక ఉన్నాను. ఒకనాడు _సెదా 

"పేట, ఇంకోనాడు యెగ్యూరు, యింకోనాడు మైలాపూరూ ఇలా తిరగడంలో ఒక 

నాడు ఆచారప్పన్ వీధికీ వెళ్లాం. ఆక్కడ గోపొలాచార్దుగారు ! ఆ గడ్డమూ - 
దానికి తోడు గడగడా నంస్కృృతం మాటాడటమూ - నాకిప్పుడు కళ్లకు కట్టీ - 
నట్టున్నాయి! వారింటికీ ఆత్మకూరు నుంచి శ్రీనివాస విలాసచంపు | వాసీన 
కృష్ణగారి బందుగులున్నూ కొందరు కవులున్నూ వచ్చి వున్నారు. ఆప్పుడు 
శ్ర గోపాలాచార్హుగారు 'జీవోనందంి అనే సంస్కృత నాటకం ఒకటి తీసి “దిన్ని 
నాకు కృతిగా తెలుగు చేయండి” అని శ్రీ వేంకటశాస్తుంలుగారే చేతిలో పెట్టారు. 
తరువాత శ్రీ వెంకటకాస్తు9లు గారు సదరు నాటకాన్ని తీసుకొచ్చి కాకినాడలో ' 
తిరుపతి శాస్తు9 

చో ఆహ్యానం వచ్చిందే. దాంతో 
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భాగస్వామిని చేశారు గాని అదీనిన్నీ ఒక అంకంతో చెల్లు. ఎందుకు చెపు 
వచ్చానం టె ఏ గురువు ఏ శిష్యుణ్ణి తనలో కలుపుకొన్నాడు ? వారి దంత 

వాత్సల్యం ! 

అవధానాలకూ ఆశువులకూ జీవికకూ ఆధారమై అందరకూ అందుబాటు 

లోకి వచ్చిన ఏద్రి కవిత్వం _పబంధాలలో కూడా అలాగే అందరకూ 

ఆందుజాటయింది. 

తెలుగు కవిత్వం శ్రీవెంకటకవిగారి నోటిలోపుట్టి శ్రీతిరుపతి కవిగారి 
హృదయంలో పెరిగింది ! తిరుపతి వెంకటకవులది తెలుగుకు తెలుగు నోరు, 

సంస్కృతానికి సంస్కృృతపు నోరు: 

“ వెసవి డగ్గజాయె మిము వీడుటకున్ మనసొగ్గదాయె మా 

వాసము దూరమాయె(' బరవాసము చేయుట భారమాయె మా 

కోసము తలి దండు లదిగో ఇదిగోయని చూచుటాయె...” 

“వికస దిందీవర (పకరమ్మునకును నో 
నామాలు దిద్దు సీ నాతి కనులు" (ఏలామాహాత్మ్యం) 

“దాత్స త్యమందు రాధాతనూజాతున 

కవల నేడాకు లెక్కువ పఠించె (గీరతం) 

“పద్మకమ జటాద్యటత్ (పకట వేద వేదాంగా భూః” 

(కాకీ సహ_సము, 

“అణంతో రణంతో వణంతో భణంతో 

మణంతః కణంతః కషణంతో [వణంతః.” (ధాతురత్నాకరం) 

శ్రి తిరుపతికవులు తమకింపయిన కవనాన్ని ఇలా వర్ణించారు: 

“కేవల సంస్కృత మర్యా 

దావిదులును గేవలాంధ తత్పరులును గా 

కేవార లుభయ భాషా 

కోవిదు లవ్యారు దీని గురువులు జగతిన్,” 
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ఇదే తిక్కన్న 'ఉభయకవిమి త'త్వం, “మాజణుమూల పదములు గుప్పిన 

'ముచ్చిటగునె? [పతిపదమ్మున రన ముట్టిపడినం గాక (శ్రవణా) అని 

మామూలుగా అందరకూ ఉపస్థితిలో వున్న పదాలే పుచ్చుకొని అమృతం 
కురిపించగల మహా కి వీరిది. 

'1శవణానందం' వీరి _పపథమ _పబంధం అని అనుకుంటాను. ఆ 

[పబంధంలో కథాశరీరమూ కథారచనకూడా చాలామందిని ఆకర్షించింది. ద్ని 

తరువాత “వాండవ విజయం.*' ఆది సరస్వతి అనే పోలవరం రాజావారి మాన 
పత్రికలో పడ్డది. ఇటీవల శ్రీ వెంకట శాస్తులవారు పాండవ నాటకాలన్నీ 
[వాయాలని [ఈ సంకల్పమున్నూ రామాయణం గూడా నాటకాలుగా _వాయా 

లన్న సంకల్పమున్నూ (శ్రీ తిరుపతి శా స్ర్రేగారిదే] [వాసి ఆ పాండవ విజయాన్ని 
కొంత క తిరించారు. ఈ రెండు పుస్తకాలూ బుద్ధచరి! తతో పాటు (శ్రీ తిరుపతి 

కవులు ఆంధ సరస్వతికి పెట్టిన అలంకారాలు. 

[శవణానందంతో పాటు పాండవ విజయం కూడా ఆంధులకు సుపరి 

చితం. ఈ నడుమ _తిలింగ; “వారందు రచించిన పద్యములు తిక్కన రచనవలె 

ఉదా త్రమైనవి కాకున్నను సులభశైలిలో నుండి పండిత పామరుల కెల్ప అర్ధ 
మయ్యెడిని” అని |వాసింది. “లోకో భిన్నరుచిః' కదా! ఈ నాటకం గౌప్ప 
నాకికాలలో ఒకటి. '“వేబీసంపహారం'” గొప్పరైతే ఇదీ గొప్పదె [1 ఇప్పటి కొల 

బద్దలతో, ఇప్పటి రంగస్థలాలతో , ఇప్పటి నటులతో ఇప్పటి సహృదయతతో 

కాదు దీనికి విలువ కట్టడం ! రసానందమే డాని విలువ కట్టుకుంటుంది. దీనిలో 

౬క పద్యం వినిపించి యూ విషయం ముగిసాను. 

దుర్యోధను డొక(డు మిగిలి ఉన్నాడు. అందును నాటకం నడుసూంది. 

ఊఉ. _ఆజనిలోతు నీటి కొల నక్కట పూచిన తమ్మికై విధి 
_పేరణ రాలిపోయినవి జేకులు తొంబది తొమ్మి దిప్పు డా 

సీరజమందు దా మిగులునే యొకటే కటులుండెటలో యలం 

కారములౌనె యాకొలనుగాని. పరో జముగాని భోమికిన్, 
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స్యతం|తాలె న ఏర్చి పదిపన్నెండు నాటకాలలోనూ పాలీన నాటకాలలో నూ 

కవిత్వానికే (పాధాన్యం. నాటకత్య్ణం మొదలయిన మిగతా తత్తాలన్నింటికీ 
సమ (వాధాన్యం సంస్కృత నాటకాలలో లాగానే లేదు. ఆ _పాధాన్యంకూడా 

పరిష ష_రించ డం కష్టం. 

ఆ౦[ధికరణం౦ 

శ్రీ తిరుపతి శాస్త్రుగారి ఆం ధీకరణం బాలా హృదయస్సర్శి. జాలరామా' 

యణం, మృచ్చకటికం, ము దారాక్షసం పీట్టల్లో తీరుపతిశా న్రీగారు బాగా కనబడ 

తారు. పనిల్మొ మృచ్చకటికం ఆసలు వస్తువుచేతా తెలిగింపులో ఉండే గొప్పదనం 

చేతా చాలా ఉదా త్తం. భాసుడు లేక కూదకుడు- వీరిలో ఎవరో యొకరి 
మనస్సుతో పుట్టిన వసంతసేన - థ్రీ తిరుపతిశాస్త్రగారివల్హ “కమలము కేల 
లెనిసిరి, కామునిచేతి [పహేత్తి, కోకము మగవాం డ కందజకు కంజశరాగమ 

పుష్ప చు సిగ్గుపోడిమిగల కూర్మితో తెలుగుదేశపు వసంతే ఎనయె మనకు 

కనబడుతుంది. ఈమెను చూచుకొనే పలుచోట్ల (్ర్రీ తిరుపతిశా న్రిగారు “లలిత. 

కవితావిలాసిని వలపుసాని' అని అనుకొని ఉంటారు. 

న 

బాలరామాయణం కూడా చాలా గొప్ప తెలుగుసేత. అది యెక్కడా 

తెలిగింప్తవలె ఉండదు. సహజంగా కవి నోట్లోనుంచి వచ్చినట్లు ఉంటుండి. 

దీన్ని చదువుతుంటే ఏలామాహాత్మ్య మూ- ఏలామాహాత్మ్యము చదువుతుంటే 

జాల రామాయణమూ నాకు గురుకు వ స్తవి. 

గ ద్య (అ 

డ్ర్ తిరుపతి శాస్త్రిగారి వి కమాంకదేవ చరితం చూచినా, హర్షచర్మితం 

చూచినా, చర్మద్మపభ చర్మితం చూచినా పరివర్తనలోని ఆ నేర్పు మనసుకు 
పట్టుకుంటుంది ! వీనిలో వ్మికమాంకదేవ చరి|తంలోని చివరి [పకరణం మకీ 
మనోహరం. శ్రీ తిరుపతిశాస్రిగారు ఎక్కువ వ్యాసరచన చేయలేదు. వెంకట. 
శాగ్త్రగారు పరుగెత్తుకొని పోతూవుంచే వెనుకనుంచి వీరు బలాధానం చేస్తారు. 

వనక అండచూచుకోకుండా వారు పరుగే త్రి అలసటవచ్చి నిలబడి వెనుకకు 

చూ సెసరికే డ్ తిరుపతిశా ౨ ఆగారు ఆవషంభం ఇసారు. వెంకటళా న్ర్రీ గారి వ్యాస 
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రచన చాలా విపులం. చాలా చమత్కారం. ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఊరుకొని 
వస్తుంది. శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంసను ఒక భక్తుడు “అయ్యా! మకిన్ని 

మాటలు ఇన్ని చమత్కారాలు ఎలా వస్తవి?ొ అని అడిగాడట ! అపుడాయన- 

“ధాన్యరాశి కొలుసూవుందే మా అమ్మ వెనుకనుంచి ఆ రాశిని తరగకుండా 
తోసూ వుంటుంది” అని అన్నాడు. అలాగానే వీరు కలం పట్టుకుంటె సరస్వతి 

ఆ కలాన్ని ఊరకే ముందరికి లాక్కోపోతూ వుంటుంది. 

ఏరు సారస్వత రాజ్యం అంతటిలోను విహారం చేశారు. ఆశువు, చాటువు, 

పాటి, _పబంధము, నాటకము, [పహసనము, కథ, వ్యాసము, విమర్శనము, 

వ్యాకర ణము, స్యకియచరి త, అన్నో క్తి 4 ఈ మొదలయినోవెన్నో. వీని 

అన్నిటిలోను స్వగత మైన చమత్కారం మహోజ్ఞ 9ల౦గా (పసరిస్తూ వుంటుంది. 

ఉపసంహారం 

ఏ కవి అయినా ఒకే ఒక గొప్ప ఫు నకం [వాసి షేరు తెచ్చుకోవచ్చు. 

.నోబెళ్ బహుమతిని గూడా సంపాద్రింపవచ్చు. ఆ పళంగా రచన మానుకొని 

కూచుంటే ఆ కవిని లోకం మరిచిపోతుంది. లోకానికి రోజురోజూ ఒక కొత 

ఆనందం కావాలి. ఆ ఆనందాన్ని సరఫరా చేస్తూ వుంటే ఆ కవి అమల్లో 
వుంటాడు. నోబెల్ బహుమానం స్వీకరించి మాటాడ్తక కూచున్న వారు కొంద 

రిప్పుడు మరుగులో పడ్డారు, 

(శ్రీ తిరుపతిళా స్ర్రీగారు కలం పట్టింది లగాయితు మృత్యువొచ్చి లాక్కొనే 

టంతవరకూ పట్టిన కలాన్ని కింద పె ట్రలేదు. "కా సేపటికి పోతారనగా : 

“దయ యే మూలను డాగెనో భవదుదా _త్రంబ్రె న మంతం బనా 

మయదం బేమయి పోయెనో యమఐనామ (ప్రాభవం జెందులో 

వ్యయమై. పోయెనొ దెవభక్తునక్తు సర్మష్తా పించు నే మెహ నా 

సయ మెంత మోస్నమిద్ది యౌరా |, సూర్యనారాయణా 1” 

ఏ. రెండు పద్యాలు నోజేతో" చెప్పలేక కాకితంమిద 

ఉత్తుషత్తికాస్ర్రగారి కుమారుడు చి॥ వంకటశా త్రిగారి 
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వద్ద ఉండి ఉంటుంది. వారి నడిగి తీసికొసి జాగ త్ర పెట్టడం మంచిదని ఆను 

కుంటాను. 

తిరుపతిళా స్త్రీ గారి తం|డిగారు హరిదళ్వ పూజా పరాయణులని తెలిసి 

కొన్నాం- వారి వంశ వర్ణన పద్యంలో శ్రీ తిరుపతిళా స్ర్రిగారు పాదుకాంత దీక్ష 

. పుచ్చుకొన్న వారేకాక సూర్ ర్యోపాసకులు కూడాను, కాబట్టి చరమవేశలో ఆ 

తేజస్సును కవిత్యంతో ఉపాసిసూనే వున్నారు. 

తిరుపతిశా స్ర్రిగారికంచె వెంక్షటశా శ్ర్రగా రెక్కువవారా ! లెక చెంకటకశా స్రీ 

గారి కంటె తిరుపతిళాస్ర్రగా రెక్కువవారా * అని కొందరు పి స్తారు. వారికి ; 

“తిరుపతిచేత వచ్చెనొ యత్ని పతిభా మహిమమ్ము వేంక చే 

శ్వరునకు, వేంక టేశ్వరుని వల్చనె చెందెనొ యా మహ త్త ముల్ 

తిరుపతి, తద్వివేకము నిలింపులు సైత మెరుంగరు” 

అనే ఈ గీరతపద్యం ఉదాహరిసాను. 

తిరుపతిళాస్తుంలుగారు శక్తి అయితే వెంకటశాస్తులుగారు చై తన్యం; 

-.వెంకటశాస్తుంలుగారు శకి అయితే తిరుపతి శాస్తులుగారు చై చైతన్యం. 



6. శతావధానం 

ఆవధానాలకు పుట్టినిల్లయిన ఆం|ధదేశంలో శతావధానమంటే ఏమిటి, 

ఎలా చేసారు ? అని అడిగే రోజులు వచ్చినవి. ఇది ఒక విధంగా మంచిది; ఒక 

విధంగా చెడ్డదీను- అని నె ననుకుంటాను. ఎన్నో (పజ్జలుంటెనేగాని శతావ 

ధానాన్ని గాని, అషహ్టావధానాన్నిగాని ర క్షి కట్టించడం దు స్తరం. ఉపన్యాసాలెంద. 

రెందరో చెపుతుంటారు. కూచున్న బై ఎరుగకుండా చేయగల వక్త లెందణుం 

టారు? విషయ గాంభీర్యం ఎంతో వుంటుంది, ఇంకా ఏమేమో ఉంటుంది, ఏమయి 

తనేం? కొంత సేపటికి సభావ్యక్షుడు మాతమే మిగులుతాడు. అలాగే శతావ 

ధానులు కూడాను. అవధాని కావ్యంగా పద్యం చదవలేకపోతే శతావధానమల్డా 

ఏకావధానమై పోతుంది. పిదప, ఆశువుగా పద్యం అల్ల లేకపోతే సభ్యులకు విసు 

గెత్తుతుంది. అసలు చమత్కారం లేకపోతే శతావధానమే కాదుగదా, కవిత్వం 

చెప్పటమే మానుకోవచ్చు. ఇంకో దినుసు ధారణ; అనగా జ్ఞాపకళ క్తి. మొదట 

అడిగిన విషయాలమీద ఒకొక పాదం చెప్పుకపోయి, రండవపాదం చెప్ప 

డానికి సాహసించాడురా అంటే, అతగాడికి ధారణాశ క్తి ఉన్నై ! ఈ వెనుకటి 

శ కులేకాక, యూ ధారణాబలం కూడా ఉంది, అటువంటి అవధాని ఒక మాదిరిగా 

సహృదయులను ఆకర్షించి “తావధాని' అని పేరు పడతాడు. కాని యూ ధారణా 

బలం ఎంతకాలం ఉంటుంది ? శ్రీ తిరుపతి వేంకటకవులకే, విశేషించి శ్రీతిరుపతి 

శా స్ర్రీగారికే-ఇదిన్నీ అవధానం మటుక్కే పరిమితం; ఢ్రీ వెంకటళా న్రీగారికి 

నిర్యాణ పర్యంతమూ ఉన్న ఆవధానేతర- అసాధారణ ధారణాబలం అందరకూ 

తెలుసు. అవధాన ధారణా బలంకాక, కొందరకు ఎన్నెన్నో పద్యాలు ధారణలో 

ఉం'ది. ఆలాటివారిలో శ్రీ వడ్డాది సుబ్బారాయుడు గారినీ, శ్రీ చిలకమంరి 

లక్ష్మీనృసింహంగారినీ నే నెరుగుదును. వీరిద్దరూ చదివిన పద్యం చదవకుండా 

కొన్నాళ్ల సభ్యులకు ఉల్భాసం కలిగించేవారు. నాటక పరీక్షలు 'హరిఃఓమ్” 

అని మొదలుపెట్టిన గయోపాఖ్యాన |పదర్శనానికి వీరిరువురున్నూ, శ్రీ హరి 

వాగభూవణంగారున్నూ, నేనున్నూ, మరికొందరున్నూ జడ్జీలు, ఆ పోటీ 
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కీ వారం పదిరోజులు నడిచింది. ఆ రోజులలో మేము ముగురము ఫో టీబడి 

చదివినపద్యం చదవకుండా చదివేవాళ్ళం. దానికి జడ్డి శ్రీహరి నాగభూషణంగారు. 

అందులో ఎవరెవరి జ్ఞాపకళ కి యెంతెంతో వారికి తెలుసు. (శ్రి వైద్యుల 

నారాయణరావుగారని ఒకరున్నారు. వారికి ఈ కాలంలోని ఆధునాతన కవుల 

మంచిపద్యాలు చాలా వచ్చు. కొన్నాళ్టు వాట్రతో కాలక్షేపం చేయగలరు. కాటూరు 

పింగకులు అవధానంలో కాలుపెట్టారో లెదో కాని వీరికిన్ని ధారణాబలం కద్దు, 

అవధానాలలో అడుగువేయక పోయినా శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు 

తాము రచిస్తున్న (గంథం ఏదయినా, యాభై, అరవె పద్యాలు అల్లుకొని ధారణ 

పట్టి, ఆ పిదపనే కాగితంమీద ఎక్కిస్తానని ఒకమారు చెప్పారు. ఈ రీత్తిగా 

ధారణాబల వై విధ్యం కద్దు. 

ఈ రకంగా ఈ శతావధానానికి పుట్టిం దగ్గరనుంచీ గండాలే ! ఇందుకనె 

లక్ష్మీనరసాపురం శ్రీ చెల్బయ్యమ్మారావుగారి షష్టిపూలర్తిలో శ్రీ తిరుపతి 

శాశ్రిగారూ, నేనూ కలిసి సుమారు ఏబది మందికి అవధానం చేసినప్పుడు, 
(శ్రీ నారాయణదాసుగారు నిండుసభలో “నీవి అవధానం మానెయ్యి. ఎన్నా స్తే 

ఎన్నేళ్టుచే స్తే దీనివలన నీకు సుఖజీవనం అబ్బుతుంది ? నా దగ్గరకు రా. హరికథ 

చెబుతాను. నాలాగా నా తరువాత హరికథ చెప్పేవాడుండడు. లక్షలార్డిస్తావు." 

ఆని అంషే-శ్రీ వెంకటశాస్తు%లుగారు లేచి “అయ్యా ! చూడండి. ఈ హరిదాసు 

గారు పట్టపగలే పదిమందిలో మావాణ్ని డోపిడీ చెస్తున్నాడు.” అని ఆన్నారు, 

ఏతావాతా ఏండ్లు పైబడ్డ కొలదీ ధారణాశ కి తగ్గడమూ, ధారణను మరికాస్త 

కాపాడుకుం టె ఆరోగ్యానికి అపకారము కలగడమూ, తల|తిప్పుడూ తప్పని సరి! 

ఇది ఇలా ఉండగా అవధానాలతోనే జీవనం చేయవలసివ స్తే కావ్యరచనకు అవకా 

శం ఉండదు. దీనికీ దానికి ఉద్యోగానికి అవకాశం కల్పించుకున్న వారు ఈ 

కాలంలో (శ్రీ తిరుపతి వేంకటకవులే ! ఈ పయి విషయాన్నే కొంచెం వివరిస్తాను. 

బందరులో భైరవ్య పెన్ కెదురుగా కొత్తగా బాగుచేసిన భైరవమూ ర్రిగారి యింటి 

1) పింగళి కాటూరి కవులు ముదునూరు, బందరు, నెల్లూరు మున్నగుచోట్ల శళావ 

ధానములు చేసినారు. సం, 

18 
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వాకిటి అరుగులమీద శ్రీ వెంకటశాస్తు)లవారితో నేనూ పడుకునేవాణ్ణి! ఆవి బాగా 

కవిత్వపు రోజులు ! ఒకనాటి తెల్ప వారక ట్ట నేను ఇలా మొదలు పెట్టి- 

“చి తభారతము రచించి మించిన చరి 

కొండ ధర్ముండను కొండ నెక్కి 

వసుచరి తము (వాసి వాసి కెక్కిన రామ 

రాజభూషణు వాగ్ రురమ్ము [గమ్మి 

మూడర్థముల కావ్యముం జెప్పు నెల్టూరి 

రాఘవకవి వచో హదము నింపి 

అపర పండితరాయిలొ వెంక టాచార్వు 

వాచా[సవంతితో వచ్చి కలిసి.” 

అని ఇంతవరకూ చెప్పిన పద్యాన్ని - 

“వఅలి తిరుపతి వేంక చేశళ్యరుల దరుల 

మూలమున రీర్గరాజులై యోలి6 గడలి 

కరిగెడు శతవధాన దివ్య | సవంతి( 

గటకటా |! నల ఉప్పాడ కాల్యం [దోచె.” 

అని శ్రీ వెం. శా. గారు చటుక్కున ముగించారు. 

(పబంధకవులు తాము చెప్పుకున్న సంగతులనే సీస పాదాలలో 
నే మటంకించాను. చరికొండ ధర్మన్న చిత భారతంలో _ 

శతలేఖిన్యవధాన పద్య రచనా సంధా సుర తాణ చి 

హ్నితనామా! చరికొండ ధర్మనుకవీ! సీ వాగ్విలాసంబు లా 

న్ధిత్రి కంఠోజ్జ్యల జాట కోటర కుజీ శీతాంకు రేఖా సమ 

న్విత గంగా కనకాబ్ద నిర్భర రసావిర్భూత మాధుర్యముల్ ” 

. అని చెప్పుకొన్నాడు. నాకు తెలిసినంత వరకూ ఇతడు తెలుగు _పబంధ 

కవులలో శతావధానులలో మొదటివా హ- కాకున్నా [పాచీనుడని అనుకుంటాను. 

ఇది ఇంకా పరకోధనీయం. ఈ ౨ ”తి* ఇలా ఉంచుచాం. 
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~ “చం దరేఖా సమన్విత పద్మాలలోని తెనెలు నా పద్యాలలో ఉన్నవి- 

ఆని ధర్మకవి అన్నాడు. చం|దునికీ పద్మాలకీ విరోధమకదా! ఇవి ముకు? ంకుకో 

పోతే వీటిలో ఇంకా తేనె లేమిటి? ఆనే శంక. “సర్వకామ పరిణయం”లో 

(శ్రీ శిమ్ల కృష్ణమూ ర్రిగారికి, “లంకా విజయంితో దెగ్యి జయం వేసిన నం 

లక్ష్మణకవిగారికి మధ్య జరిగిన రగడ గుర్తుకు తెస్తుంది. ఆ రగడకు తావలమైన 
పద్యం ఇది: 

“తరణి శశాంకులా భరణ దంభమునన్ వదనాక్షి కెతవాం 

బరు డసితోత్సలా! గమున ముద్దియ కుంతలదేశ మాకమిం 

చి రొకఫలంబు గాననగు( జివ్యను 

బృరముగ నంత సాంతముగ | 

ఈ పద్యం విని_ “సూర్యుడు రాగానే కలువలూ, చం|దుడు కాగానే పదా 

ముకుళించుకొని పోతవి. కాబట్టి మీరు వర్షించినామె కనలేని కబోది కావాలి | 

ఇది ఇట్లావుండ గా పావట తీసిన తర్వాత స సూర ర్యాచం। [దుల నల లంకరిసారో,సూర 

చం[దుల నలంకరించే పాపట తీస్తారో యింతమ్మ తం లోకజానంతెడు తమకు 

అని లక్ష్మణక విగారు విమర్శ చెసినారట ! ఈలాగే కరన గాది పద్యంలొ కాడా 
ey 

చం[దకమళలాల సన్ని వేశం ! ఆని కొంద రన్నారు. కాని యి=కొఐచెఐ 

సహృదయతతో ఈ పద్యాన్ని ఆలకించండి ఆని అంటారు పెదలు 

ఇక రామరాజ భూషణుడు-ఈయనయ ' పబంధాంక భక్టుమూ ర్తి 

అని తన శతావధానిత్యం చెప్పుకొన్నాడు... నెడ్దారు రాఘవ కవి శతావధానం 
[పచారంళ కోకి రాలేదు. ఇలా [వాయడం కంటే వారి విశేషాలు నాకు తెలియవని 

[వాయడమ మంచిది, 
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పిదప “అభినవ పండితరాయలు (శ్రీమాన్ మాడభూషి వేంకటాషార్యుల 
వారు-పిరు గోదావరి జిల్టా పెంటపాడులో అష్టావధానం చేస్తుండగా శ్రీ వెం.శా. 
గారు చూచామనిన్నీ దానిని బట్టి మెమున్నూ అలాగు పాకుకొని పోయాము 

అనిన్నీ చెప్పారు.” వీరి చాటి పద్యాలలో కొన్నిన్నీ, ఏకైక శకుంతలా 

పరిణయ |పబంధమున్నూ మనకు దొరికినవి. వీరి ధారణా శ కిని గురించి 
యూ దిగువ కథ _పచారంలో ఉంది. ఆచార్యుల వారొకసారి ఒక వ్యాజ్యంలో 

ఏదో ఒక కోర్టులో సుమారు ఏబది టావుల సాక్ష్యం చెప్పి మళ్లా [ పత్యక్షరమూ' 

యథా పూర్వంగా చదివేశారట |! ఇట్టా చదివి వినందువల్ల సాక్ష్యం వేసుకొన్న 

వారికి దుష్పలితం కలిగినా ఆచార్యుల వారిని మ్మాతం పండిత రాయలను 

చెసింది. పండిత రాయలు ఉరుదులో విన్న గురపురౌతు _ మావటివారల 

వివాదం యావత్తూ, విన్నది విన్నపాళంగా ఢిల్లీ పాదుషా ముందు గడగడా 
అప్పగించాడట ! ఈ సామ్యం చేతనూ శ్రీ వెంకటాచార్యుల వారు అభినవ 

పండిత రాయలు అనే వీరుచును ఆర్జించారు. వీరి కవితాధార చాలా శుద్ద మైనది, 

అపారమైన దిన్నీ. శకుంతలా పరిణయంలో (శ్రీ వేదాంత దేశికులను ఇలా- 

వర్శించా దారు. 

“శతదూషణీ మహాశస్త్ర ధారాపాత 

వినిపా తాద్వ్వైతాది విమతవాది” 

ఈ పాదం మా; [తం చాలు మచ్చుకు. ఇక్క డ కొంచెం శాఖా చం్యకమణం. 
చేసాను. శ్రీమదేశికులను వీరిట్టా స్తుతించారు. “'శతరూషణి'-అనేకి అదె ద్వైతంలో 
నూరు దోషాలను ఖండించే (గంథం. శతం అంటే నూరు.నూరంటి నూరే 
కావనుకోండి. ఈ _గంథంలో అరవై దాకా ఖండనలు ఉన్నటు లున్నవి. “శత 
యూషణి' అనే క తితో అదై ద్వైతాన్ని నరికివేశారని ఆర్థం, ఈ శాఖా చంక 
మణంలో మరో చం[కమణం చేసాను. ఈ; శతదూవజిన్సి మహామసా సోపాధ్యాయ. 
“శ్ర అనంత కృష్ణళాస్త్రుగారు ఖండించారు. ఈ [గంథం "పేరు 'శతభూషణి”. 
ఈ కాలంలో వ్య క్రిని ఎంత మ్మాతమూ దూషించకుండా విషయ మ్మాతాన్నె 
ఖండన చేసి చూపిన మహా గంథం ఇది. కాని పేదవారు దీనిని చదువనోచుకో 
లేదు. వెల ఇరవై రూపాయలు మరి! 

(| 
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ఇటు తరువాత, (పకృత సీసంలో ఎత్తు గీతిలో ఉన్న శ్రీ తిరుపతి 
“వేంకటకవులు శతావధానాన్ని తమ సా మాజ్యం చేసికొని పరిపాలించారు. 

“ జగతీనాథులు పెక్కుమంది ముదిత స్వారతు గాన్మ_లం 

పగ సాంగంబు సలక్షణంబుగ శగద్ ద్యావింశ బేర్మి హె 

చ్చగ మాయేలిన యీ వధాన కవితా సా[మాజ్య భారంబు మో 

య(గ(బూనం గదవయ్య ! తండి శివరామయ్యా ! చిరంజీవివై.” 

ఆని తీరుపతి శా స్ర్రగారు నా గుంటూరు శతావధానానంతరం చెప్పారు. 

పూజనీయులై న శతావధాను లింకా ఎందరో లేక పోలేదు గాని వాకెవరూ 

దానినే ఒక కళగా చేపట్టి చాలాకాలం |(పదర్శన చేయించిన వారు కారు. దేవుల 

"పల్టి వారు | పసిద్ధులయిన శతావధానులు, రాజ్మాశయం ఊండడం చేతను, (క్ర్వా 

రిచ్చిన ఉపప తి ఉండడం చేతను వీరికి దేశాటనంతో పనిలకపోయింది. 

“మహేం[ద విజయం'లో శ్రీ మొక్కపాటి సుబ్బారాయుడు గారి పీఠిక లేకపోతే 

వీరు శతావధానులనే మాట లోకులకు తెలి సేదేకాదం టే ఆత్యు క్రియై అపచాఠం 

మాతం కాదని అనుకుంటాను. శ్రీమాన్ వేంకటాచార్యులవారు కూడా నూజిఏటి 

జమీందారుతో వ్మిగహించి కవితా వ్యాసంగాన్నే న్మిగహించారు ఆని పెడ్డలు 

చెప్పగా విన్నాను. సంస్కృత కవిత్వంలో ఒక ఉద్దండుడైన వైష్టవ మహాకవి 
కంచి _పాంతం నుంచి ఆకిరిపల్రి మకాంటో, తఅచుగా భగవంతుని సేవలో ఉండే 

ఆలవాటుగల నూజివీటి [పభువుల సన్నిధిలో ఒక శతావధానం చేశారు. అది 

అచ్చుపడ్డది; ఆడది నేను పుట్టక పూర్వం, ఆ పు_సకం నెను చూశాను. శతావ 

ధానంలో అలాంటి కవనం దుర్రభం. అది సంపూర్ణ శతావధానం. శ్రీ తిరుపతి 

వెంకటకవులు నూజివీటిలో (శ్రీ వానమామల జియ్యంగారి సన్ని ధినిచేసిన సతావ 

ధానం లోనూ, బందరులో చేసిన శతావధానంలోనూ ఆలాటి కవనమే ఉన్నది. 

ఏరి తరువాత కొప్పరపు కవులూ, వెంకట రామకృష్ణకవులూ, ఈ పడులో 

“పడ్డారు. రాజశేఖరకవీ, గడియారం శేషశాన్ర్రీ, గాడేపల్తి వీరరాఘవశా క్రి, 

పిశుపాటి చిదంబరశా స్రీ మొదలై నవారు నేనెరిగిన కొందరు. ఎజిగినా మరచిన 

వారు కొందరు వుంటారు. చూచారా, శ్రీ కాశీ కృష్ణాచార్యులవారినే మరిచాను, 

వీరందరూ అవధానాలు చేసినవారే! దోమాకబి, సుబ్బన్న కవీ. ఈ మధ్య 



బెజవాడ కేడియోలో శతావధాన శవణం చేయించారు ఒకరు. వారిపేరు 

మరచాను. ఈలాగా ఇంకెందరో ఉండి ఉంటారు. “ఎందరో మహానుభావులు 

ద 

బీరిలో గాడేపల్లి వీరరాఘవశాన్త్రికి (పాచీన కవీశ్య్వరులకున్న |పతిభ 
ఉన్నది. ఈయన డెబ్బది, ఎనుబది అవధానాలు అనర్గళంగా చేశాడు. ఈతని 

గురించి మేడవరపు సుజ్బారాయడనే పిన్నకవి- 

రాగవశాస్తులో రడుగౌరా ! అదెసూడె, పెబంత మాసి బౌ 
లాగవ మంట కైతలొ, సెలాకు పరిచ్చట! బుద్ధి వేదయే 

మోగడె కొక్క పొచ్చకము వున్న పె వుండి రసిస్తుడంట ! ఆ 
బే గదవాల కాడ పెదపెద్ద పెసంగము చే స్తడంటరా!” 

అని పామరులును చెప్పుకొంటున్న టులు సొగసుగా పద్యం చెప్పాడు. ఆశు 

కవిత్వాదులలో వీరరాఘవ కవి శ్రీ మండపాక పార్వతీశ్వర శా స్త్రగారి కోవలో 

వాడు. అకాల మరణం చెంది ఆన్యాయం చేశాడు. 

శతావధాన మంటే ఏమిటి? 

మేము చేసిన ప్రక్రియ ఇది- నూరుగురు పృచ్చకులు నూరు విష. 

యాల మీద పద్యాలు అడిగితే, మొదట ఒకొక్క. పాదమే చెప్పుకొని పోయి, 
తిరుగావచ్చి, రెండవపాదం మాతం పూర్తిచేసి, మళ్ళావచ్చి మూడో పాద 
మున్నూ తరువాత నాల్గవ పాదమున్నూ, సీసాలు వుందే ఎత్తుగితలతో సహో 

పూర్తిచేసి, ఒక్కొక్క పద్యమే చదవడం. 

ఒక ఉద్దండుడు పద్యాలేకాక కొన్ని వందల విషయాలు కూడా ధారణ 

పట్టి సహ్మసావధానం చేసినట్టు ఆయాయీ విషయాలతో సహా వివరంగా 
ళ్ త్ర్మబోధిని' అనే మాసపత్రికలో పక టించబడింది. ఈ ప్మతికా సంపుటా 

లను నెను శ్రీ నిడుదవోలు వెంకటరావుగారి కడ చూచాను. ఆయన సహ సావ 

ధాని కాని శతావధాని మా! (తుడుకాడు. ఇచి అత్యు కి కిగా కొందరకు తోచవచ్చు 

నేమో కాని నేను నమ్ముతాను. కారణమేమిటంటే రెండువందల పద్యాల ధారణ 
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ఉంటుందేమో అని నేనొకసారి పరిక్షచెసి చూసుకొన్నాను. ఆ | పశ్నించినాతడు, 

_వాసినాతడు, ధారణ పట్టి చదువుతుంటే సరిచూచి నాతడూ సోమనాథశాన్ర్రి. 

ఇతడు మాగురువులు వెం. శా. వారి వియ్యంకుడు. ఈ విషయం [వాయడం 

ఆనవసరమే కాక ఆత్మస్తుతిగా ఐంది. ఎంచేతనంటే శ్రీ జంధ్యాల స్కుబహ్మణ్య 

శాస్ర్రేగారు మన సమకుంలోనే ఉన్నారు. వీర్రు సహ సావధానం చేశారనిన్నీ, 

ఈ డెబ్బదవ పడిలో గూడా చూచేవారుంటే చేస్తారనిన్నీ విన్నాను. ఆంధ 

నలంద సాపనాచార్యులు శ్రీ ఆడుసుమిల్లి నారాయణరావుగారు నిన్న నాకీ 

విషయం చెప్పారు. 

శ్రీ మాడభూషివారూ దేవులపల్టి వారూ చేసిన అవధానాలు మొదట ఒక 

పాదం చెప్పుకోపోయి తిరిగి వచ్చి రెండు మూడు పాదాలు పూరించడమే 

అనుకుంటాను. ఏలంకె మాడభూషివారి పద్ధతినే మే మవలంబించామని 

మా గురువుగారు చెప్పారు. వారి పద్ధతినే నేనూ అవలంబించాను. నా 

మాదిరిగానే పికుపాటి చిదంబరశాన్రీగారు [వీరిపుడు కీర్తిశేషులు] చేసేవారు. 
ఏది కభ్యాసం నావద్దనె. వ్యాకరణంలో మొట్టమొదట వీరు నాకు సహపారులు. 

గణపతి నవర్మ్నాతాలలో వీరు చేసిన ముమ్మొదటి అష్టావధానం ఎరిగినవారు 

కొందరిప్పటికీ ఆగిరిపల్టిలో ఉన్నారు. 

శతావధానం ఒకరకళ 

శతావధానం ఒక కళగా సాధించి లోకులను ఆనందపరచడానికి ఆశు 

విత్యంలో మాంచి నేర్చూ కూర్చూ ఉండాలి. వల్ణ మాలిన బుద్దిబలంతో పాటు 

దేహబలం కూడా ఉండాలి. శాంతీ దాంతీ ఉండాలి. సంగీతంలో (పజ్జ లేక 

పోయినా మంచి పద్యం మట్టిచె సే కంఠ కౌశలం లేకుండా ఉండాలి. ధనలోభమూ 

కీ ర్తిలోధమూ ఉండాలి. ఇంకా ఎన్నో ఉండాలి. కాని వీని అన్నిటికి కిరీటంగా 

దార్మిద్యం ఉండాలి. అప్పుడు గాని “ఇదొక కళ అని అందరూ అనుకోలేరు. 

సభను బజ్జి సభాసారులను బట్టి ఒకప్పుడు వేం. శా. గారు శ తావధానాన్ని 

సర్కస్గా వర్ణించారు. కాని ఇది తెలుగు వారి యక్షం. తిన్నగా చేయగలిగితే 

ఈ 'యక్షంలో కవిత్వమూ ఉంది; _పతిభా ఉండి. జ్ఞాపకశ కై ఉంది. వివెకమూ 

ఉండి; వినోదమూ ఉంది; విడ్డూరమూ ఉంది. ఇది వీని అన్నిటి ఏక్నాగతకూ 



శతావధానాన్ని జాగ త్తగా పరిశీలించి చెప్పిన శ్రీ పరిమి సూర్య 

నారాయణాచార్యుల పద్యాలు రెండు ఉదావారిసే దీని లోతు కొంత తెలుస్తుండి, 

“ఒక మూల _సశ్నల నుల్పాసముగ( బూ ర్తి 

చేసితి వయ్య ని శేషముగను 

ఒక పక్క సంతోష మొదవు నటుల యలం 

కారంబు గుప్పించి మీజితయ్య 

ఓక చెంప జనులకు నుత్సాహ ముప్పొంగు 

బాణీని గీతంబు దాడి తయ్య 

ఒక చాయ జక్కగా హూణ భాషజ్ఞాల 

కనుకూలముగ మాటలాడి తయ్య 

తక్కు_చేమియు లేక యే తప్పులేక 

గొణుగు కొంపలు లేక గగ్గోలు లేక 

కోపమును లేక నీరమ్ము [గోలినట్లు 

శతవధానమ్ము సల్పి తాశ్చర్య లీల! | 

(పథమ పాదము జెప్పి చెని దండము పెట్టు 

నట్టి వాడేటి శతావధాని 

నియమముల్ లేకున్న నేర్పుజూపింతు న 

న్నట్టి వాడేటి శతావధాని 

వేమాజు విషయంబు వినిపింపు మని యడ్ల 

నట్టి వాడేటి శతావధాని 

ధారణా గరిమంబు దారి ద్యముగ నున్న 

యట్టి వాడేటి శతావధాని 

చాంగతనముగ (వాతల. చొంగి చూచు 

నట్టి వాడెట్టు తాను శతావధాని 
వెదకి చూచిన నిసుమంత కొదవలేక 

శతవధానమ్ము సల్పి తాశ్చర్య లీల !! 
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ఈ పద్యాలలో “_పథమ పాదము అనే [పథమ పాదం ధారణా బలాన్ని 

పట్టి చూపుతుంది. పృచ్చకులూ, వర్ష్యముల పూర్వాపరాలూ, సంఖ్యా మొదలై 

నవి ధారణకు మేకులు. ఈ మేకుల మీద ఆయా పద్య శరీరాలను తగిలించి 

భ దంగా ముందు ముందుకు పోతూ ఉంటాం. ఈ మేకులలో ముఖ్యంగా మనిషి 

మేకులు మారితే ధారణ తల క్రిందులై బండీ బోలాకొట్టవచ్చు. వర్ణ్యాల పూర్వా 

వరాలు కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు ఊడిపోతే భట్టుమూర్తి అన్నట్టు అప్పుడు 

గురం అరణ్యం పట్టవచ్చు. సంఖ్య అనే మేకు భ[దమె కాని అచీకూడా 

౨క్కొాక్కప్పుడు తలకంటా లోపలికి దిగిపోతుంది. అట్టి సమయంలో ఏకాగత 

ఒకటే శరణ్యం! దాన్నే శ్రీ కాశీ కృష్ణాచార్యు లుగారు హయ్య గీవుడని 

ఆంటారు! చిదంబరశాన్రీ ఐతే గణపతి అంటాడు ! మరొక రయితే సరస్వతి 

అంటారు! ఈలాగా ఎవరి విద్యాదెవతను వారు (పార్టించి ఏకాగతాబలం వల్ల 

రస్తాలోకి వచ్చేసారు. రస్తా తప్పినప్పుడు కలిగే విషాదం గర్భశతువుకె నా 

వద్ద | రసాలోకి వచ్చినపుడు కలిగె ఆనందం | బహ్మకే కద్దు! 

ఇందలి కవిత్వం ఉతమో తమమా q 

ఆశుకవనం కాబట్టి ఉ తమో తమం కావడానికి వీలు చాలా తక్కువ! 

గాడేపల్లి యీ విషయంలో అఖండుడుగా కానవస్తా డీ కాలంలో ! ఈయనలో 

కూడా కొంత కచ్చా పచ్చా లేకపోలేదు. దానికి కారణం తొందరే. (పశ్నలను 

బట్టి కూడా (పతి పద్యమూ ఉత్తమోత్తమ కవిత్వ లక్షణంలో పడుతుందన 

టానికి వీలులేదు. క్రోకాలను తెలిగించమంటారు. ఉండ- బండ- రండ- ముండ- 

లాంటి పదాలు వచ్చేటట్లు చితక విత్యం చెప్పమంటారు. సిసానికి బంగారం, 

కందానికి మాకందం పద్యాలు లాంటి ఛందస్సులు చెప్పమంటారు ! ఈలాంటి 

ఓపశ్నలకు (పత్యు త్రరంగా వచ్చే పద్యాలు పద్యాలుగా చెప్పుకోవడానికి 

వీలుండదు. కాని అట్టివి సభకు మాతం తృప్తిగా వుంటాయి. ఇక (_పళ్న ఏమీ 

కష్టపెటనిదై తే (పత్యు తరం కూడా ధారాశుద్దిగా వెలువడుతుంది. ఒక అవ 

ఛానంలో హాలికునిమిద పద్యం చెప్పమని కోరారు: 
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“ఆనందం బన వానిదే దనము ధాన్యం బన్న నవ్యానిదే 

జ్ఞానం బన్నను వానిదే బలము బింకం బన్న నవ్యాని దె 

వ్యానిన్ భారంయుం బొలము పాపల్ బందుగుల్ గూడి ని 

త్యానందుం "నరించు వాడె గ్భహి యాహా! పహాలికుండేనియున్.” 

అని (పత్యు తరంగా ఈ పద్యం వచ్చింది. దీని బాగోగులకు సహృదయులే 

| పమాణం. 
we 

ఒక అవధానంలో కుంకుడుకాయను కుటిల హృదయునితో పోల్చి చెప్ప 

మన్నారు. చెప్పిన పద్యం ఇది: 

నీదు కౌటిల్యము న్వీక్షించి పగులగొ 

టంగ నెక్కెద వు తమాంగ మందు 

ఎందు కీమాత పోనీ యంచు శెంచ పే 
నంబన్న మిషచెత నవ్యుచుందు 

నిస్సార తరమన నెణి పిప్పిచే నెల 

నాగల నున్ గురుత్ లాగుచుందు 

వొకసారి నీసార మొలసిన చిననాటి 

దొండాకు పసరునుం డోకంటేతు 

వెంత స్నేహంబు సూపిన నింతలోనె 

వెళ్లగా జేయచుందు దుర్విధము బలిసి 
జగతి నినుబోలువాడు కుజను( డొకండె 

ఓసి కుంకుడు కాయ! నీ బైసిమాయ! 

పృచ్చకుడు కుంకుడుకాయతో కుటిల హృదయ సాదృళ్యం కోరకపో తే,. 

కుంకుడుకాయ కుటిలునితో పాటు నెత్రియెక్కి నురుగుతో నవ్వి, జట్టు పట్టుకు 

లాగి, దొండాకు పసరుతో డబ్బుకూడా ఉజాడు చేయిస్తుందనీ చెప్పడం పడదు! 

మజీ, ఎంత, గే స్నేహం శ్రే 'శవలో పోగొడావు, మాసిన తల శుభపఅవకనే అందాలు. 

చీకదవ్ప 1 ఒకప్పుడు ఏవం పుట్టించేదై నా సరళ (పళ్న కవిని ఒక యెత్తుకు 

తీసుకుపోతుంది... గజ్జిమీద వరం చెప్పమని ఒక (పశ్న ! దీనికి పద్యం. 

వెలువడ్డది : 
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తను దాన వలచి వచ్చిన కామినిందోల 

నాలింగన (పొడి నలరి యుండు 
కట్యదోదేశ సంకటకారియై రహః 

కలనా విశేష సంకలన? బెరయు 

గడచిరాగను నఖక్షత మాచరింప(. 

కించి దుత్క్మంపాభి కీర్ణమగును 

నౌషసకాల సోన్మేష పరిస్పూ ర్తి 

పొంపిరి వోవంగ( బొటమరించు 

సమయమున యందు కనిపెట్టి సలుపు జేసి 

తీపు దీయుచునుందు వీ వెపుమీజి 

రసికురాలగు నామె యారజము తోడ 

బై! వంకాయ బజ్జికి కాళ్టగజి !! 

ఒకరు స్రీ విద్యాభ్యాసం వలి లాభం గుజీంచి అడిగారు సంస్కృతంలో. 

అప్పటి చిత్తవృ త్రి ; 

“కఖా విలాసో హృది బాలికానాం 

భిన త్తి మౌఢ్యంచ పృణోతి సంవిదమ్ 

వినాతి యోదం చలునాతి దుష్కియాం 

జినాత్య సౌఖ్యం చ కృణాతి దుర్భమమ్” 

అని ఇలా |క్యాది పయోగాల [పకటనలొ క్రి లాగింది. 

సరళ (ప్రశ్నలు -ఉ తమ కవిత 
mane) 

_పతిభగల కవిని సరళ |పశ్నలే మబ్బులలోకి తీసుకొనిపోతవి. కవిని. 

ఎలాగయినా పడవెయ్యాలని అనుకొనెవా రడిగే (పశ్నలను లౌక్యముగా 

దాటుకపోయే తెలివి కవికి కూడా ఉంటుందని పృచ్చకులు కొంచెం ఆలోచించు 

కొని సరళమైన (పశ్నలనె అడిగితే మంచి కవిత్వం వింటారు. లేకుంటే ఆప 

మార్గమె ! చూడండి. ఈ దిగువ బైస్కాల్ మీద _పశ్నా, లక్ష్మీ పార్వతుల 

వేళాకోళం గుణించి _పళ్నా -వఏని జవాబులు : 
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“సిరుం గోరదు గడ్డి వాడ దొక కొన్నె నుల్వలన్ వేడ, దే 

వారే నెక్కిన _గింద [దోయ దొకడుం బజ్జన్ భటుండుంటచే 

కూరం గావల దెందు బై స్కిలునకుం గోపం బొకింతేని లే 

దౌరా! వాజికి సాటియైన యిది విశ్వామ్మిత సృష్టం బొకో !” 
(తి.వేం.) 

-ఈ పద్యంలో “వాజోకి ఇత్యాది లేకపోత వస్తు ధ్వని అయేది. 

“గంగాధరుడు నీ మగండని నవ్వంగ 

వేషధరుండు సీ పెన్మిటసియ 

ఎద్దునెక్కుడు నీ నెమ్మెకాడని నవ్వ 

(గద్ద నెక్కు_ దీ మగండటనియె 

వల కా డిలు నీ వల భన కనంగ 
య 9) రా 

నడిసం ద మిల్లు సీ నాధునకనె 

నాట్యంబు సేయు నీ నాయకు డన హంగు 

గావించు వెన్క_ సీ కాంతు డనియె 

ముష్టి కెక్కడి కేగె సీ యిష్టం డనిన 

బలి మఖంబున కేగె నో లలన యనియె 

సిమి లన్యోన్య మర్మంబు లెంచుకొనెడి 
లట గ్! 

పర్య తాంభోధి కన్యల [బస్తుతింతు. తి. వేం. | 

ప ద్మ వ్యూహ 0 

ఇక సమస్యాపూరణాలు చిక్కు లెక్కలను విడదీయటం లాగా తుపానును 

“నివారించడంలాగా ఉంటవి: . “3 

“తున్న లోపల జగములెల్డ ( దూగుచు నుండెన్* 

గా u 
+ 

క్ 

" 

ప వ్యాకరణము లలనా చివరల తట 6 సం ఉదని ఆమం కసి కాల దిశ శిరి శల 49 ఉ చిలి 9 4 ఈ 66 46 రల 

| | 0 శే a ' (ఖు ఇ 

“బభౌ మయూరో లవశేష సింహఒ” 



సారస్యతము బీర్: 

“ఈ సమస్య ఇద్బినవారు మహామహోపాధ్యాయ మానవల్లి శ్రీ గంగాధర 

శా స్తులవారు' అని వేమూరి శతాధానిగారు చెప్పారు. ఇందులో గుట్టు ఏమంటే, 

మిగతా అంతా అలా ఉండగా, 'బభమయరలవశషసహ' అనె 

అక్షర కమం. ఇవి పదకొండు అక్షరాలు. పూర్వ పాదాలలో గూడా ఈ 

[కమం కొంత అవలంవింపవలసి ఉంటుంది. పూరింప బూనుకొన్నవా వాడు అర్థం 

సరిపెట్టడానికి పయత్నిస్తే మాయలో పడిపోతాడు. తిన్నగా విచారిస్తే ఇది 

గంగాధరశా శ్ర గారికి పూర్వమే పుట్టింది. ఇంకా ఇంకో మాదిరి చిక్కు _పశ్నలు 

చాలా తెసారు పృచ్చకులు. అట్టివాళ్ళు కవిత్వ సహజావస్థ ఎజుగరు. వారి 

ఉద్దేశం కవిని లేవిడీ కొట్టిద్దామని కాదు గాని ఇంత కి ష్టవిషయాలను గూడా 

సాధించినాడని మరికాస్త గొప్ప చేయడానికే ఐయుంటుంది; 

రాబోయే తరం 

వెనుకటి తరం వెళ్ళిపోయిన ! ఈ తరంలో వారికి ఇల్లీ ౦త తీరుబడీ 

తిరుగుచూపూ తక్కువ. వడి, ఒకటే వడి! మోటారూ విమానాలూ రాకెట్టూ 

ఏట్టవడిలో సుడి గుండాలు పడి తేరుకోవాలి. మన సభ్యత జాతీయమైన ఆంటి 

కవిత తన పుట్టినింటిని మరిచిపోతుంది. స్వభావ సిద్ధలైన తెలుగు కవులకు ఇక 

కరవు రావచ్చు. నేటి కవితా సామగీ - కవిత్వమూ కూడా పొట్టిగానూ, 

పాఠదర్శకముగానూ ఉండాలి. జీవికకుగాని కళకుగాని |పాచీనపుది బరువు, 

ఇట్టికాలంలో శ తావధానాన్ని [బతికించి ఉంచడం కష్టం! ఐనప్పటికీ ఇది 

తెలుగువారి సీ సొమ్ము. దీన్ని కాపాడుకొనేవారు నూటికో కోటికో ఒకరు ఊండ. 

కుండా ఉంటారా ? కల్యాణమే కోరాలి ! 

“కల్యాణం రసనే! నమస్సుకవితే ! భద్రం పదేభ్యో నమ 

స్కారః కాల్పనికో త్రమాయ మనసే వృత్తాని 1 వో వందనమ్ 

అసు స్య_సి శతావధాన విధయే విద్యజ్ఞనా యాంజలిః 

యుకా యుక్త వివేకినే సుకవిత్వ సారస్య సం|గాహిణే 11” తి. వేంం 

స సె 



౧. కవులూ - న్వాతంత్యవూ 

స్వాతం త్యం అనే పదాన్ని విరిచిచూదాం : స్య-- తంత = (పధాన, 
దళ, అదిన, ఇచ్చ -ఇత్యాది, స్వేచ్చ కలవాడు. ఈ మొదలుగా కొన్ని అర్థాలు 

వస వి. అట్టివాని ధర్మం స్వాతం్యత్యం. 

అన్ని శాస్తాలలో నూ పెద్ద ప చు 
వ 

అని అంటాం. 

ఎవడిష్టం వచ్చినట్టు వాడు (పవర్తించడం స్వాతం త్యం అనుకొని 

బలిష్టుడు దుర్చలుని మీద బల పయోగం చేస్త ఆ స్వాతం త్యానికి ఫలితంగా 

"వెంటనే చేతులకూ కాళ్ళకూ సంకెళ్లు తగులుకుందై. ఇది అందరకూ తెలిసినా 
ఎవరి యిచ్చ పకారం వారు [పవి “రించడమే సె స్వాతం్యత్యం ఆని అందరూ ఆను 

కుంటూనే వుంటారు. దీనికి కారణం స్వార్థం. 

ఈ [పపంచంలో ఎవడికీ స్వాతం త్యం లెదు. ఈ [పపంచంలో (పతి 

మనిషి కొన్ని విషయాలపట్ల తన కిష్టం లేక పోయినా ఐహికంగా సంధుళ కక్తికిన్ని 
రాజశ కక్రికినీ బద్ధుడై వుండాలి. ఆముష్మికంగా యమనియమాది బద్ధుడై ఉండాలి. 
ఈబంధాలతోనుంచి తప్పించుకొని హోవడ్రానికి వీలులేదు. ఈ రీతిగా చూసే కొన్ని 

నియమాలకు నిక్కచ్చిగా బద్దుడె ఉండడమే స్యతం తతా లక్షణంగా కనిపిస్తుంది. 

ఎవడయినా ఒకడు తప్పుచేసినపుడు “వాడు స్వతం తుడయ్యా' అని 

అంటారు. ఎవరూ చేయని గొప్పపనికి సాహసించిన వానిని గూడా “స్వతం తుడు” 

ఆని ఆంటారు. ఈ రెండు వాక్యాలలో ఉన్న స్యతం| త పదం ఈ యిరువురూ 

నియమో వ్రింమనం. చేసినా, మొదటివాని నియమోల్టంఘనం వ్యతిరేక లక్షణంచే 

ఆహ సమైన స్యాతం త్యం ఉపయోగించాడనిన్నీ, రెండవవాని నియమాల్సం 

మనం [పశ ్సస్తమనీ తెలుపుతుంది. 
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నియమోల్ల ం౦ఘనమూ - స్వాతం|త్ర్యమూ 

అయితే నియమోల్బ ంఘనం ఎలా (ప్రశస్త మవుతుంది * అవుతుంది. 

కొందరికయినా అవుతుంది. ఎలాగంటే, మనం పెట్టుకున్న నియమాలే ఒకా 

నొకప్పుడు మనకు ఉరి అవుతయ్. సాధారణులందరూ ఆ నియమాలను 

ఉల్పంఘించ లేరు. ఎవడో ఒకడే ముందు ఊల్పంఘిస్తాడు. “తీర్థకరస్తు విరళః”, 

తరువాత తరువాత అందరూ ఉల్రంఘెించడం మొదలు పెడతారు. ఈ రీత్రిగా 

ఆ మార్గం రామం దాడిగా _పహత మవుతుంది. ఉదాహరణకు-సము_దయానం, 

-వితంతూద్యాహం, రజస్యలా వివాహం. 

ఈ విధంగా ఆరాతీ స్తే బంధంనుండి తప్పుకోవడమే స్యాతం త్యం అని 

ఆర్థమవుతూంది. నిషేధ ముఖంగా ఉన్న ఈ అర్థం దీని పొట్టలో మనకు 

కనబడకుండా ఉన్న దన్నమాట. 

బంధం లేనివాడు ఒక్కడే 

అయితే బంధం లేక పోవడం స్యతం| తం అవుతుందా *? ఆహో, అవుతుంది. 

అట్టి స్యాతం| త్యం ఒక్క పరమకారణానికే ఉన్నదని అంటారు. అందువల్ల 

బంధ మోక్నమె మోశక్షమని (పసిద్ధి. 

“అవిద్యా స్తమయో మోక్షః సా చ బంధ ఉదాహృతః” ఆజా “బంధరూప 

మయిన అవిద్య పోవడమే మోక్షం”. 

ఈ మోకంలో కొత్తగా పొందేదేమీలేదు. 'కొత్రగా పొందిన దేమెనా 

వుంచే విడిపించుకొని తానుతానుగా నిలబడడం. బద్దావస్థలో కూడా తానుతానుగా 

నిలిచే ఉన్నాడుకాని అది అజ్ఞాతంగా ఉండి పోతూందని వేదాంతులు చెబుతారు. 

ఇట్టి స్వాతం త్యం ఆత్మ కే చలామణి కాని మరి యెవరికీ కాదు. 

ఇక లోకంలో లోకులు కోరుకోవలసిన స్వాతం త్యం ఎట్టిది ? 

(ప్రయమూ - (శ్రయమూ 

లోకంలో _పేయంఆంటూ, [శేయంఅంటూ రెండు ఉన్నవి. “_పెయంి 

అంటే మిక్కిలి [షియమైనది. అనగా తమకు అత్యంతమూ ఇష్టమైనది 
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[పేయం. “| శేయం' అంటే మిక్కిలి [| శేష్టమైనది. అనగా తమకు అత్యంత ముగా 

_కేయస్సు కలిగించేది శయం. ఈ రెంటిలో _పెియం (శేయం కాకపోవచ్చు. 

కాబట్టి _కయమే ఆ శ్రయజీయం. (శేయమె | పేయమవడం అందరూ కోరుకొన. 

దగినదని అందే ఎవరూ వివదించరని అనుకుంటాను, 

ఆలాటి లోక (శేయస్సుకు భంగం కలిగింపని యెపని చేయడానికీ 

ఎవడికి బడితే వాడికి ఏ అడ్డూ ఉండగూడదు. అనగా లోకానికి మేలుచేసే. 

అధికారమే స్వాతం త్యంకాని, లోకానికి చెడ్డచే సే అధికారం స్వాతం త్యంకా దు. 

ఈ సంగతి బాగా ఆలోడనం చేసిం తరువాత ఎవడున్నూ - “నేను నా యిష్టం: 

వచ్చినట్లు నడుచుకుంటాను, సీ ఇల్లు పీకి నా ఇంట్లో వేసికొంటాను.” - ఆని 

అనడు. ఇలా అనకపోగా _ “ఈ స్వాతం త్యం రక్షించు కోవడానికి చాలా శిక్షణ: 

ఉండాలి. అని బు రగోక్కు_ంటూ మదీ అంటాడు. ఈ రీతిగా చూ స్తే కమశిక్ష 

లేని మనిషికి స్వాతం త్యం బంధమే అనిపిస్తుంది. 

కవులూ-కటుబాటూ 
అ ae; 

క విత్యంలో గూడా స్వాతం త్యం కావాలని కవులు ఆశిసారు. “అయితే: 

కవులకు ఏమి నిర్బంధాలు ఉన్నవి ౯ అని అడుగుతారు. పద్యం మొదలుపెడితే 

అడుగ డుకూ్క్కూ బంధమె | ఛందస్సు ఒక బంధం- వ్యాకరణం ఓక బంధం-. 

యతి ఒక బంధం. [పాస ఒక బంధం- ఇవి శరీరానికి సంబంధించినవి. ఆత్మ 

భూత మైన అర్థానికి సంబంధించిన వెన్నో ఉన్న వి. 

రః కట్టుబాట్టతో నిన్నటి వరకూ కవులందరూ చక్కని కవిత్వం చెప్ప 

గలిగారు కాదా? చెప్పగలిగారు. సందేహంలేదు. నేటివారు కూడా చెపు. 

తున్నారు. ఆ విషయంలోగూడా సందేహంలేదు. ఆలా చెప్పగలిగిన శ్రీ తిరుపతి 

వెంకట కవులే_ 

“కవుల మిప్పటి రూల్పుకు కట్టుబడము 
"ఘనులు పండిత రాజాది కవుల మార్గ 
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మనుసరింతుము ... 4646 404 206 

...*మాకు వల్చభులు లేరు అని అన్నారు. ఇక్కడ ఒక కట్టుబాటుకు 
లోగక పోవడమూ, ఇంకొక కట్టుబాటును అనుసరించడమూ ఉన్నది. ఈ 

రెంటిలో మొదటిది చెడ్డదీ, రెండవది మంచిదీ అని కవుల అభ్మిపాయం. అయితే 

శ్రీ తిరుపతి వెంకటకవులు పె జెప్పిన ఛందస్సునుగాని, యతినిగాని, [పాసను 

గాని విడనాడమని చెప్పరు. వ్యాకరణాన్ని గూడా రూడించి పారెయ్యమని 

చెప్పరు, గాని లోక) పహతమైన [పయోగాలు అవై యాకరణాలయినా | పయో 

గించమంటారు - |పయోగించారు - (పయోగిసారు. _పాచీన కవులందరూ ఈ 
పని చేశాడు. కాని వీరెవరూ మిగిలిన మూడు కట్టుబాట్టను దాటమనలేదు. 

ఇప్పటి వారిలో కొందరు ఈ యతి పాసలనూ ఛందస్సుసూ తీసి 
వేయాలి. ఈ ఉచ్చులు బిగించుకొని గొగ్లి లేకుండా కపిత్వం చెప్పడానికి 

కొన్నెండ్డు పడుతుంది; కొన్నికొన్ని చోట్ల యతి పాసలకు కొన్ని పదాలను 

బలివేయవలసి వస్తుంది - అని ఏవేవో కారణాలు చెబుతారు. ఆయితే ఈ ఉచ్చుల 

వల్ల కవిత్వానికి ఒక ఆందం రాదా? 

వస్తుంది. ఇంతేకాదు, తెలుగువారి సంభాషణలో కూడా యతి[పాసలు 

_పసరి సయ్, తెలుగు సామెత లన్ని టిలోనూ యతిగాని [వాసగాని కనబడు 

తుంది. ఇంత మాతం చేత (పతి పద్యంలోనూ యతి[పాసలు ఉండాలనడం 

భావ్యంకాదు. కందంలో మొడటిపాదంలోగాని మూడో పాదంలో గాని యతిలేదు. 

పాసమా, తం ఉంది. ఈ ఉచులతో అందం వచ్చినపే, అందం పోయేచోట్లు 
| | లి ల షో se 

కూడా ఉంటి. ఈ ఉచ్చు లూడ్చివేసినా అందం వస్తుంది. 

పదాలకూ ఆర్జ్భాలకూ సంబంధించిన యూ కట్టుబాట్టు కొన్ని నగలవలె 

అలంకారాలు కావా? 

అగును. 

ఆ కట్టుబాట్టు తొలగిస్తే సౌందర్యానికి కొరతేకదా? ఈ విషయంలో 

మీమాంసింపదగినది చాలా ఉంది. “ఆసలు వస్తు సౌందర్యమే మేము కోరుతాం, 

19 



290 వ్యా సవాజ 

నగలవల్ల కలిగే సౌందర్యం కంటే ఆది ఉత్తమం. అట్టి ఉత్తమ సౌందర్యం 

ఆవిష్కరింపలేనివారు ఆయా నగలతో అలంకారం చేసుకోవచ్చు. ఇక [పాచీన 

రీతిగా నిర్భంధాలతో కవిత్వం అల్లలేని వారున్నూ, అల్లగలిగినా యీ నిర్బ్భంధా 

లను తొలగించుకొన దలచిన వారున్నూ, తమతమ భావవేగాలకు అనుగుణంగా 

ఛందస్సును మలచి, యతినీ _పాననూ వ్యాకరణమునూ బంధంగా భావించి 

వానిని అత్మికమిస్తాం” - అని ఆత్మికమిస్తున్నారు. ఇది భాషా రాజ్యానికి 

మాతమే సంబంధించింది. ఇది ఇల్హాఉండ గా ఆర్థికంగా కూడా కవులు 

స్వాతం త్యం వాంఛిస్తున్నారు. “కవికి విషయం కాని దేవీ లిదని భరతుని 

దగ్గరనుంచీ అందరూ అంటూనే వస్తున్నారు. “విశ్వ శేయఃకావ్యం" అని అందరూ 

అంటారు. ఈవిశ్వ[ శేయానికి ఉన్న పరిధి సామాన్యమయినది కాదు. కాలం 

గడచిన కొలదీ ఇది విశాలమవుతూ వుంటుంది. కవిత్వాన్ని ఈ వైశాల్యపు 

అంచుల వరకూ వ్యాపింప వేయడమే స్వాతం్యత్యం అని నవకవులంటారు. 

ఇంలేకాకుండా రాజ్యంతోపాటు కవితారాజ్యానికి కూడా ఆంతర్జాతీయ 

బాంధవ్యం ఏర్పరచి భావ సౌ్యభ్మాతం అభిలషిసారు. రాజ్యాలకూ రాజ్యాలకూ 

ద్వేషం వసే రావచ్చు కాని క వితారాజ్య సమవ్షిలో ఒక రాజ్యానికీ ఇంకొక 

రాజ్యానికీ ద్యెషబంధ మే ఉండదు. ఇదిన్నీ ఇట్టిదిన్నీ కవితా స్యాతం[త్యం. మరి 

కవులు కోరే స్వ్యాతం| తకం. 

మనదేశంలో |బిటిష్ పరిపాలన వచ్చిన తరువాత (పజాసామాన్యానికీ 

కపిత్వానికీ బాగా ఎడమయింది. వాస్తవ జగత్తుకు కవు లేమ్మాతమూ ఉప 

యోగించడం లేదని ఒక మోష ఉన్నది. ఇది నిజం కాదని నే ననలెను. ఇపుడు 

కవితాకషే తం విశాలమయింది. ఇంకా ఇపుడు మన పరిపాలన వచ్చింది కాబట్టి 

కొలది యెండ్లలో ఈ మోష పోవచ్చు. 

విమర్శకులూ - స్వాత౦(త్యమూ 

కొన్ని కట్టుబాట్లను దాటడానికి [పయత్నించిన కవులను లోగడ కవులే 

* విమర్శించేచా” . ఇప్పటోకీ చాలమంది విమర్శిసారు. ఆది మంచి విమర్శన 

మయితే - ౩ అనిపిస్తుంది- కు విమర్శన మయితే మాతం మూతి 
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విరిపిస్తుంది. అస లిట్టా ఒకప్ట విమర్శ చేయడం ఎందుకు? వాళ్ల కేమి హకు క్కు? 

వాడి కిష్టం వచ్చిన కవిత్వం వాడు చెప్పకుంటే వీడికేం ? ఇది హక్కా! 

హక్కును గురించి నెనిక్కడ ఆలోచింపను గాని అనుభవంలో ఉన్న 

విషయం చెబుతాను. కావ్య పురుషులు కవి మానసపుతులే అయినా, వారిని 

'పెంచేవారు లోకులు. “కవిః కరోతి కావ్యాని లాలయత్యు త మో జనః-” 

కాబట్టి వారు లోకు లందరకూ ముద్దుల బిడ్డలు. వారిలో ఏమయినా లోపాలుంటే 

వాష్ట దిద్దుకుంటారు. ఇంతవరకూ ఏమీ ఇబ్బందిలేదు. గాని కొందరు విమర్శ 

కులు వారి తలిదం డుల జుట్టు పికుతారు; అప్పు డొస్తుంది ఇబ్బంది. ఇట్టి 

దుస్సాతం త్యం ఎవరూ నె తిమీద వేసికోదగినది కాదు. 

కొతా- చ లౌ 
అనాలే 

ఇది కొత్త తోవలు తొక్కేవారు ఎంత (పతిభావంతులయినా వారి కొ క్త 

బాట మునిముం దందరకూ సుగమం కాదు. అది చాలామందికి చె తగా కసి 

సుంది. పాదేశిక భాషలలో మరీనీ. ఎంచేతనంచె జన సాధార జ్యానికి 

చదువ తక్కు వ. చదివిన వారిలో గూడా _పకర్ష కలవారు తక్కువ. వారిలో 

కూడా నవ్యతా భిరుచి తక్కువ. ఏ మనిషీ అలవాటులను వెంటనె తప కో బెడ్డు. 

విజ్ఞాన పరిధి ఎక్క_డయితేనే కాని నవ్యత్వమందు అభిరుచి పెరగదు "కక 

ఎక్కు డవడాని కవకాశం వచ్చింది. 

ఇట్టి నవ్యత్వాన్ని ఈసడించే వారిని గురించి వాళ్ట్ విట్ మన్ - 

“Go lull yourself with what can you understand 

And with piano tunes, 

For | lull nobody and you will never Understand me." 

-అనిన్నీ ; చెముకూర : న “సమకాలము వారలు మెచ్చర కదా.” అనిన్నీ; భవ 

భూతి- “కాలో హ్యయం నిరవధి ర్విపులాచ పృథ్వ-” అనిన్నీ; కాశిడాసు- 

“పురాణ మిల్యేవ న సాధు సర్వమ్, అనిన్నీ అన్నారు. 

mana 



8. రూపమూ = రసమూ 

విఘ్నేశ్వర చవితినాడు మన మందరమూ గణపతిని పెట్టుకుంటాం. 

నాడు గణపతిని చేదామని నాకు బుద్ధి పుట్టింది. ఏలాగబ్బా చేయడం అని 

ఆ పుస్తకాలూ ఈ పుస్తకాలూ తిరగేళాను. లక్షీ గణపతి శారదాగణపతి ఇలాగా 

ఎన్నెన్నో గణపతులు! ఇహ ఇదికాదని అనుకుని ఆ పుస్తకాలన్నీ మడిచి 

ఆవతల పెట్టి, ఇంత వట్టి ముందు వేసుకున్నాను. ఆలోచించాను. కాళ్టు ముందు 

చెశాను. తరువాత ఇంత బొజ్జ, పిదప చేతులు, అటుపైని మొహం, ఆవల తొండం,. 

ఇలాచేసి ఒకటొక చే అతుకు పెట్టాను. చూచాను - అయ్య వారిని చేయదోతే. 

కోతంయుంది. ముక్కుమీద వేలెసుకొని విస్తుపోయి చూస్తున్నాను. ఇంతలో 

శివార్చకుడు గబగబా వచ్చి తాను చెసి తెచ్చిన గణపతిని అక్కడ పెట్తి. 

నా గణపతిని చూని- 

“అందగాడ వౌదు లేవయా 

పందిరూపు తాల్చినావయా” 

అని పాడుతున్నాడు. ఆ శివార్చకుడు చేసి తీసుకొచ్చిన గణపతి ఇన్ని 

పూవులూ ఆకులూ మోయడానికి బలంగానేవుంది. అంగ విన్యాసాలన్నీ బాగానే 

వున్నాయే. కాని ఆ మొహం చూద్దునుగదా మహమ్మద్ గజనీ పన్నెండుసార్జూ 

దానిమీదే దండయా(త చేసినట్టుంది. ముఖంలో కళ లేకపోయినా - అంత 

శరీరంలోనూ ఎక్కడా జీవం లేక పోయినా, మనం తెచ్చిన బండెడు ఆకులూ 

పూవులూ మోయడానికి ఇంతశరీరం ఊందిగదా అని అనుకుని సంతోషించి 

ఆతనికిచ్చే మామూలిచ్చి శివార్చకుబ్లి సాగనంపాను. ఇక ఆ వి గహాన్నే పెట్టి. 

పూజకు కూచుందాం అని అనుకుంటూ వుండగా ఎక బ్రఖ్తుంచో ఊడి పడ్డాడు. 

విశ్వ బాహ్మణుడు. సర్వజ్ఞాచార్జు చేతులలో గణపతిని పెట్టుకొని, డీ! ఎలా? 

వుంచని చెప్పను ! జీవం ఉటిపడుతూంది. 
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“శివ శివ మూరివి గణనాధా నివు 

శివుని కుమారుడవు గణనాధా 1" 

“యత్కర్హాంవోల కెర్రీ సమయ సముధయ ద్వాయు వేగానుకూలం 

తోలంతౌ పుష్పంతా నఘటన ఘటనా పాటవం నాటయంతౌ 

సంధ్యాయా మ మంధకారే రధి నటనవిధా స్వర్ణక్షాంసా గ తాళ 

[కీడా మప్యానయేతే స భవతు భవతః స్యసి దోహ హసి వక్త 9: 

స్థిరోభవ-వరదోళ్లవ. 
అని పీళంమీద కూచో పెట్టి పూజ ఆరంభించాను. 

శ్ల్సి -కవి 

నాబోటివాష్ట చేస్తే ఆయా యూ అవయవాలు మాతం చేయకలరు. 

శివార్చకుడు ఆకారం మాతం చేయగలడు. విశ్వ బహ్మ ఉన్నాడే ఆతడు 

జీవం పోయగలడు. ఈ ముగురిలో నాకు మాతం లెక్కా జమా లేదు. ఇక 

శివార్చకుడు ఉన్నాడే అతడు శిల్పి - విశ్వ బహ్మ ఉన్నాడే అతడు మ్మాతమే 

"కవి, 

మనుష్యుజ్జి చేసింది దేముడైతే తు, అతడు శిల్పి కవిని! అనగా సహా 

(దహ్హై. మనిషి దేముడి పతిబింబం కాబట్టి - దేముడి అంశ కాబట్టి-చిన్న దేముడు 

కాబట్టి అతడున్నూ చిన్న (నష్ట, చిన్న దష్ట. అనగా కిల్సీ, కవి ఈ చిన్న 

దేముడు సృష్ట చేయడమే కాకుండా బీవం కూడా పోసాడు. ఆయితే ఈ సృష్షై 

ర _క్ర్షమాంసొదులుగా పరిణమించే “పోటో స్రాజమ్” కాదు- (అట్టిది ఉందిలెండి) 

మణి కావ్యంగా వినర్త పరిణామంగా మారే ఆనంద అణువు. 

ఈ కావ్యంలో ఈ చిన్న దేముడు సృష్టిచేసిన మనుష్యులు, మనలాగా 
ఆన్నంతిని, పడుకొని, లేచి నడచిపో యే వ్యావహారిక వ్య క్తులుకారు. కాని అన్నం 

తిన్న క్రై - పడుకొన్న మే - నడచి పోయినద్రే ఉంటారు. మధురలో ఆ బుద్ధ 
మూరి! సమ్ముదం వంటి గాంభీర్యంతో, హిమవంతంవంటి స్థెర్యంతో, తల్లి 

వాత్సల్యంతో నీ హృదయంలో ఆడుతూ వుంటాడు. మరి అజంతాలో 



ఆప పృరోయగళమో ! ఆందాల మెరుపులతో నడల తీగలతో భంగిమల 
దో కాలో సీ యింటి గవకు ముందు పారా యిస్తుంటారు. 

కవే తల్లీ తండ్రీ ; 

రూపాన్ని మ్మాతం చేసే శకి శిల్పం. ఆనందమయంగానూ అనుభూతి 
మయంగానూ చే సేశ క్తి కవిత్వం. “త్య గసృజ్యాంస మెదోజస్థి ధాతవో మాతృ 

మూలకాః మజ్జా ఘక్ష పాణ జీవదాతవః పితృ మూలకాః” - అని ఆగమాలూ 

వై ద్యశాన్తాాలూ చెపుతై అందే శరీరము రక్త మాంసాలు మెదడు ఎముకలు. 

అనే ధాతువులు అమ్మవల్ప నుంబీ, నెనడు శుక్రము [పాణము జీవము అనే 

ధాతువులు ఆయ్యవల్ప నుంచీ సంభవి స్తవి. కావ్యంలో మనుష్యులకో కవే తల్తీ 
తం! న్్ మనిషి చిన్న ధేముడు కాదూ మరి? అసలు దేముడు ఈ [బహ్మాం 

కి తల్లీ తండ్రీ కదా ! కవి పదాల చేతా, అర్జాలచేతా శరీరం చేసాడు. తన 

న వంనుంచి తన ఆనందంచే తన వేదనచే తన పాతలను మానవంగా చేస్తాడు. 
ఈ రీతిగా ఆకారానికి గుణానికీ అంకె. 

= “య్మతాకృతిః తత గుణాః” 

- “ఆకార సదృశ (ప్రజ్ఞ ః' 

అని ఆకారం ఉన్నచోట ఆత్మ సౌందర్యం కూడా ఉంటుంది. అయితే మెరిసే. 
దంతా బంగారం కాదు : 

“నిక్కమైన మంచినీల మొక్కటి చాలు 

తళుకు బెళుకు రాలు త్రై డేల₹ 

అనికూడా అంటారు. ఈ రెండు వాక్యాలకూ విరోధం లేకుండా మనం అభి. 
[పాయం చెప్పుకోవాలి కాబట్టి. “తళుకు బెళుకులు లేని ఆకారం, నిర శ్రలమైన 

ఆకారం” అని మనం ఆర్థం చెప్పుకుని, సా _త్విక మైన సౌందర్యం ఉన్నచోట 

గుణం కూడా ఉంటుంది అనీ ముందుకు పోదాం. ఈలాగే శిల్పానికి అనుభ వా 

నికి కావ్యం కూడలి. 

రూప రసాలకు అంకె 

నీ వొక న్ర్రీనిగాని, పురుమజ్జిగాని చూస్తావ్. బయటినుంచి రూపం. 
లోపలినుంచి గుణం, జీవితం... ఈ రెండూ సమంగా వుంటే ఆ మనిషిలో నీవు. 
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మునిగిపోతావ్. ఆలాగే కావ్యాన్నిగాని చి త్రరువునుగాని బయటినుంచీ లోపల 

నుంచీ పరీక్ష చేస్తాం. బయటినుంచి రూపం, లోపలినుంబీ రసం. రూపం 

మనస్సుకు విషయం, రసం బుద్దికీ విషయం, రూపం చూడగలుగుతాం. కాబట్టి 

విశ్హషణానికి విషయం. రసం ఆస్వాదిస్తాం కాబట్టి అనుభూతికి. విషయం, 

రసానికి రూపం ఆధారం. రూపాన్ని అవలంబనంగా చేసుకునే మనం రసంలోకి 

పోతాం. అయితే రసంలేని రూపం ఉండవచ్చు. గాని రూపం లేక రసానికి ఉనికి 

లేదు. ఈ రీతిగా సాహిత్యం రూపము మీదా రసము మీదా నిలిచివున్నది. 

మనరూపమూ -సాహిత్యరూపమూ 

ముక్కూ. మొగమూ కాలూ చేయీ మొదలైన అవయవ విన్యాసమూ, 

రంగూ పొంగూ ఒడ్డూ పొడుగూ మొదలయిన దంతా కలిసి మానవుని రూపం. 

ఈలాగే శబ్దమూ ఆర్థమూ, వస్తువూ (అనగా కథ) అలంకారమూ, రీతీ శయ్యా 

ఈ మొదలయిన దంతా కావ్యానికి రూపం. 

| పేమించవలసిన వాళ్లను చక్క_గా [ పేమించడమూ, చుట్టుపక్కల 

వారి కప రకూ సంతోషం కలిగేటటులు నవ్వు తెప్పి ంచడమూ, సమయం వస్తే 

తననూ తనవారినీ కాపాడుకోవడానికి పరా| కమించడమూ, తగిన వారిమీద 

దయ చూపడమూ, తప్పును రోయడమూ, ఈశ్యరుజ్ణే తననూ తెలిసికోవడమూ 

ఈ మొదలయిన చి త్తధర్మాలు అలవరచుకోవడం మన జీవితం. 

ఈ చిత్త ధర్మాలను అనగా ఈ |పేమను, ఈ హాస్యాన్ని, ఈ 

తేజస్సును లక యూ వీరాన్ని, ఈ కరుణను, ఈ జుగుప్పను, ఈ భకి 

ఈ నిర్వేదం మొదలై నవానిని మనంత మనం మీ-మా అనే భేదం లేకుండా, మనవి 

లాగా, అస్వాదించేటట్టు అనుభవించేటట్టు చేయగల మంతళ క్లే కావ్యజీవితం లేక 

రసం. 

మనంతట మనం - మీ మా భేదం లేకుండా - మనవిలాగా ఆస్వాదించే 

టట్టు చేయడమంటే ఏమిటి? ఒక గణితా చార్యుడు మనకు ఒక చిక్కు. లెక్క 

చేయడం నేర్పుతున్నాడు - అని అనుకుందాం. చేయడం ఎల్టాగో ఆ కిటుకు 



మనకు తెలిసీ పోతుంది. అప్పుడు మనకు ఎల్లా ఉంటుంది ? ఇల్లాగే రక తర్కో 

పాధ్యాయుడు మనకు 'వ్యధికరణ ధర్మావచ్చిన్నా భావం' - అంపే వమిటో 

బోధిస్తున్నా డనుకుందాం. 

[పావీన నైయాయికులు అభావం నాలుగు : విధాలని అన్నారు. నవ్య 

నై యాయికుడు గంగేళోపాథ్యాయుడు ఐదవది కనిపెట్టి దానికి “వ్యధికరణ ధర్మా 

వచ్చిన్నా భావం' అని పేరు పెట్టాడు-' బండతనంతో కుండలేదు. కుండ యొక్క 

ధర్మంతో బట్ట ఉండదు.' ఆని దీనికి ఉదాహరణలు చెప్పాడు. ఒక వసువు 

మరొక వస్తువుయొక్క_ ధర్మేంతో ఉండచు- అని చెప్పడమే ఈ అభావం. 

ఒక కవి దీనిని ఇల్లా అవిష్కరించాడు;- 

“ శతం తంతే తారాచరణ మనసాం నైవ విపడో 
మనోమే తతాసీ చథ చ విపదో మే [ పతిదినమ్ 

శివాజ్ఞానో మిథ్యా తదపి చ న మిథ్యా కి ముదితమ్ 

త్వథై తత్ స్వీకృత్య వ్యధికరణ ధర్మేణ విరహమ్" 

=తారోపాసన చేసే వాళ్ళకు ఆపదలు రావని శివాజ్ఞ ఐనప్పటికీ నాకు 

ఆపదలు వస్తూనే ఉన్నవి అయితే శితాజ్జ్ఞ శేనిదే లీమయినా కుట్టదే ! మరి 
ఆపద తెలా వసవి? అంటే ఆ శివుడు వ్యధికరణ ధర్మావచ్చిన్నా భావాన్ని 

మనస్సులో పెట్టుకొని చెప్పివుండవచ్చు, మంచితనంతో ఆపదలు రావు. “అని 

ఆశివుని ఉద్దేశమై ఉండవచ్చు. ఎంచేతనంటే మంచితనం అనేది ఆపద్ధర్మం కాదు. 

అది ఆన్యవస్తుధర్మం, ‘ ధర్మంతో ఆపదలు రావుగాని అసలు ఆపదలు రావని 

అర్ధంకాదు,” ' “ఆని ఇచట చమత్కొ_రం' అని తర్కోపాధ్యాయుడు బోరించాడని 

అనుకుందాం. 

ఈ పదాలలో ఉండే ఇం దజాలం తెలియగానే మనకు కొందెం మనో 

వికాసం కలుగుతుంగి. 

ఇక కావ్యం చదువుకు పోతుంటేనో మనం 'ఈ చే; [తాన్ని దాటతాం. 

మనోరాజ్యోన్నీ దోటి _ కవితారొజ్యంలో (పవేశిస్తాం. ఎప్పుడు ర రాజ్యంలో 

మనం (పవేశస్తాం gq 77 
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వస్తువు అనగా కథ మాగతమే ఉండీ, [ పేమ మొదలయినవి లెక, ఎంత 

గొప్ప భాషతో తీర్చిదిద్దిన రచన ఆయినా అట్టి కావ్యం గొప్ప సాహిత్యంలో 

జమ కాదు. అట్లా అయినా అట్టి తీర్చిదిద్దిన రచన జకానొకపుడు మన 

“మనస్సును ఆకర్షి స్తుంది- 

“పున్నమ వన్నె, శంభు తలపూవు, ముకుందునిచూపు, దట్టపుం 

వెన్నెల దుంప, జక్క-వల వేసరి చీకటి మూక విప్పు, వా 

రాన్నీధి యుబ్బు, తామరల రాయిడి, వేల్పుల పంట, మింటిప 

దిన్నని పూర్ణ చం|దికలు దిక్కులకున్ వెదచల్చుచుండగన్ .” 

—ఇచిట మన మనస్సును ఆకలట్టింది శిల్పమె, మనస్పంపర్క మాతమే 

ఉన్న చోట కావ్య పురుషుడు ఇ శవంలో ఉంటాడు. ఇక్కడ నిజానికి జెప్పదలచు 

కొన్న వెన్నెల రూపురేకలు కాక కాఖాచం[క మణ రూపురేఖలే కానవ సయ్ 

కం అ = కంటిన్ విదర్భంబునన్ 

= రమజణిం బ్బ వపాణిః బద్మనయనన్ రాజీవవింబాననన్ 

సమపీన నని నస్తినాసి విచికిత్సా హేతు కాతోదదిన్.” 

—_అనే శ్రీనాధుణ్జిగాని, 

“ఆతడావాత పరంపరా పరిమళ వ్యాపార లీలన్ జనా 

న్విత మిచ్చోటని చేరబోయి కనియెన్ విద్యుల్చతా వి గహన్ 

శతపత్రేక్షణం జంచరీక చికురం జం దాస్య ( జక సనిన్ 

నతనాభిన్ నవలా నొకానొక మరున్నారీ శిరోరత్నమున్.” 

అనే పెద్దన్ననుగాని చదివినప్పుడు రూప సామ[గిని చూస్తాం. ఇక్కడ మన 
మనస్సును ఆక ట్టింది రూపమె. ' 

కవులు కొందరు బహిర్ముఖులు _ కొందరు అంతర్ముఖులు - మరి 

“కొలది మందె ఉభయతోముఖులు. అయితే ఈ ఉభయతోముఖులుగూడా దెశాన్ని 
బట్టి, కాలాన్ని బట్టి, వ్యాతనుబట్టి, కొచిత్యాన్ని బట్టి, ఒకానొక పుడు బహిర్ముఖులు 

గానే కనిపిస్తారు. అంతమా తంచేత వారిని “కర బహిర్ముఖుల కిందనే జమ 

శట్టగూడదు. చూడండి (శ్రీనాధుడు ఒకానొక ఘట్టంలో -_ 
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“*నాగను కీలడదాన ! సోగ కన్నులదాన ! 

వ జాలవంటి పల్వరుస దాన! 

బంగారు జిగిదాన ! పటివు గుబ్బలదాన ! 

నయమైన యొయ్యారి నడలదాన ! 

తోరంపు. గటిదాన ! తొడల నిగులదాన | 

పిడికిట నడగు నెన్నడుము దాన! 

తళుకు ( జెక్కులదాన ! బెళుకు ముక్కరదాన ! 

సింగాణి కనువొమ చెలువుదాన ! 

మేలిమి పసిండి రవ కడియాల దాన! 

మించి పోనేల రత్నాల మించుదాన ! 

తిరిగి చూడవె ముత్యాల సరుల దాన |! 

చేరి మాటాడు చెంగావి బీరదాన ! 

ఈ రీతిగా బహిర్ముఖుడై రూప రచనతోనే సరిపెడతాడు. అంతమ్మాతం: 

చేత అతనిని అడుగున పడవేయగూడదు. సర్వతోముఖ [ పజ్జగల వ్యాస వాల్మీ 
కులు భారత భాగవతాలలో రామాయణంలో దెశకాలాదుల ననుసరించి ఒకచోట. 
బహిః (పజ్జులుగానూ, ఒకచోట ఆంతః|పజ్ఞులుగానూ ఇంకొకచోట సర్వతః: 

_పజ్జులుగానూ చూపడతారు. 

అన్ని దేశాలలో గూడా, అన్ని భాషలలో గూడా రూపం మీదే మోజుగల- 

కవులూ రసమ్మిదే మోజుగల కవులూ, రూప రసాలమీద మోజుగల కవులూ" 

కనబడతారు. 

ఉదాహరణకు ఇంగ్లీషులో చూదాం : కీట్పూ, మెల్లి. ఈ యిరువుర 

కవిత్వాలు కాసిక్ లో అంతర్గతాలు. ఈ యిరువుర కవిత్వాలలోనూ రసాభివ్య క్రి- 

విషయంలో ఎవరికీ సందేహంలేదు. కాని కొంచెం లోతుకు దిగిచూస్తే ఒకడు. 
రూపం పక్షంలోనూ, ఇంకొకడు రసపక్షంలోనూ ఉన్నటులు కనబడతారు... 

కేట్సు- 

Yet she had 

indeed, tocks bright enough to make me mad; 

And they were simply gardained up and braided 

Leaving in naked Calnilinéss, unshaded. 
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Her pearl-round ears, white neck, and orbed brow 

The which were blended in, I know not how. 

With such a paradise of lips and eyes 

Blush tinted cheeks, half smiles and faintest sighs 

That when lI think thereon my spirit clings 

And plays about its fancy... 

---అనే ఈ పద్యంలో ముడువబడ్డ వేనలీ, తురగలించు ముంగురులూ” 

గోళాకారమూ ము క్రామసృణమూ ఆయిన [శవజయుగళమూ, చక్కని [గీవం,. 

వంకల కనుబొమలూ, నయనములూ, మోవియొక్క_ ఐశ్వర్యమూ, చిరునగవూ,. 

అలతి వలతి యూర్వులూ - వీనిరో తన అసాధారణ (ప్రజ్ఞతో ఒక బొమ్మను. 

చేళాడు- 

ఇట్టి వర్ణనే మెల్టీలో చూదాం ---- 

A lovely lady garmented in fight, 

From her own beauty deep her eyes as are 

Two openings of unfathomable night 

Seen through a temple's cloven roof her hair 

Dark-the dim brain whirls dizzy with delight picturing: 

her form. 

-తన అందప్ప వెలుగే తన దువ్వలువ. అతలాన్ని ముట్టబారుతూ 

రేయిలా వున్న కన్నులు, నల్బని వేనలి ఈ రీతిగా మూర్తిని కల్పింపబోతే. 

దుర్చులమైన మెదడు ఆనందాతిశయంచే ఘూర్జిల్సి పోతుంది -అట్రిది ఆమె ! 

ఇక్కడ షెల్లీ తన హృద యానుభూతికే- అనగా అంతర్ము ఖత్యానికే' 

(పాధాన్యం ఇచ్చాడు. షెల్టీ ప్రధానంగా రసోపాసకుడు. 

ఇచ్చటి రూపకల్పనంలో కొంచెం హృదయ సంపర్కం ఉంది, కాబట్టి. 

వెనకటి వట్టి రూపంలో నుంచి రసంలోకి తొంగి చూడగలిగినాం, 

మానవుని హృదయం సంశయాత్మకమైన మనస్సు మా(తమే కాదు- 
హృదయం అనేది రసానికి ఊట. కావ్యం శిల్పమాగతం కాదు. మరి 

రసాత్మకం, 
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| పేమతో నగవుతో తేజస్సుతో దయతో భయంతో బిడియంతో ఆశ్చ 

ర్యంతో భ_ివిర కులతో ఘటితమై అగాధమైన హృదయాన్ని చూచి దానికి 

“స్పందించి. ఆ స్పందాన్ని గంధర్వగానంతో కవి ఆవిష్కరిస్తాడు. క వియొక్క-_ 

హృదయావేగంచెత, భావం రూపాంతరం చెంది పాఠకుల మనస్సును తన్మయం 

చేస్తుంది. ఆలా చేయగలిగితేనే ఆడి కవనమని అనిపించుకుంటూంది. 

కవి హృదయానికీ పాఠకుని హృదయానికీ పోరాని చుట్టరికం ఉండాలి. 
[పతి కవిలోనూ పాఠకుడు లేని రసం పిండాలని కాదు, ఉన్న చోట దాని 

పుట్టుపూర్వో తరాలతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉండాలి. అలా లేకపోతే 

రసోద్బోధ కాదు- 'అరసికాయ కవిత్వ నివేదనం శిరసి మాలిఖ మా లిఖ 

మా లిఖం 



9. ఉపకథ (Short Story) 

హూణభాషా సంపర్కము వలననే మన ముపకథ యొక్క |పాచుర్య 
మును (బాముఖ్యమును గమనించితిమి. '"షార్ట్ స్టోరీ ఆను పదమునకు 
'చిన్నకథి అనునదియే సరియగు మాటయైనను, దానియందు ఉండవలసినంత 
సౌందర్యము నాకు కానరోమి, దానికి బదులుఉపకథియను పదమును రూఢము 
చేయుచుంటిని. “ఉపి అను ఉపసర్గము సాపేక్షము. ఒక మహాకథలో ఒక పిట్ట 
కథ వచ్చినపుడు ఆ పిట్టకథను ఉపకథ యందుము. పురాణము లందును ,వేదము 

లందును ఇవి ఆర్థవాదలుగా ఉపయు క్తము లగుచున్నవి. కొన్ని _పబంధముల 

యందును ఇవి కలవు. కథ లేనిదే ఉపకథలేదు. కాని _పకృతము మతియొకకథ 

కంగము కాక స్వతం్యతముగా నుండు స్వల్పకథకే ఉపకథ అనుపదము రూఢము. 

“ఉపి అను ఉపసర్గ మల్పసద్భృశాద్యర్థ బోధకము, ఉపకీచకాదు లుదాహరణ 

ములు. సాదృశ్యము బట్టి యైనను చిన్నకథ అనునర్థము చెప్పికొనవచ్చును. 

లత్యుములు 

పురాణముల కాం ధీకరణములగు పాండురంగమాహాత్మ కము మొదలగు 

[పబంధములయందు ఉపకథలు చాలనున్న వి. కళా పూర్ణోదయ మందలి సుగా1తీ 

కశాలినోపాఖ్యాసము తెలుగుభాషలో గొప్ప ఉపకథ. ఇవి యన్నియు. బద్యమయ 

ములు. [పకృతము ఇవి గద్య మయములుగా (వాయంబడుచున్న వి. ము[దితము 

లును ఆము దితములును అగు కావ్యములలో స్వకపోలకల్పితములును, (పశ స్త 
ములును, స్వతంతములును అగు చిన్నకథ లున్నచో లాక్షణికులు వాని నెత్తి 
చూపి యుపకరింతురు గాక! 

ఫలము 

కావ్యముల కన్ని టికి ఏ ఫలమున్న దో ఆ [పధానమగు ఆనందము: 
(సద్యః పర నిర్భృతి) ఉపకధకును గలదు. 



పురాణము - ఉపాఖ్యానము 

పురాణ మొక మహాఖ్యానము. అందు చాల ఉపాఖ్యానము లుండును. 

"అవి _పకృతార్థమునకు ఉపష్టంభకములుగా ఉండును. అనగా _పకృతార్ధ 

దార్గ్య మునకు అవి యారంభింపంబడినవి. అవి (పకృతార్థమును మనస్సునకు 

'లక్క_వలె పట్టునటులు చేయును. వాని శరీరము స్వల్పముగా ఉండును. ఉన్న 

కొందెము శరీరమునందును ఆత్మ స్పుటముగా _పకాళించుచుండును. ఈ యుపొ 

ఖ్యానములే [పకృతము ఒక మహాకథకు అంగములు కాక తామే స్వతంతము,లె 

ఉపకథలను పేర వాజ్మయ మహా రాజ్యమున నొక హేమ సింహాసనమును 

సంపాదించుకొన్న వి. ఇవి యిక గలకాలము ఏల గలవు. 

నవల - ఉపకథ 

నవల సామాన్యముగా జీవితవృక్షము యొక్క సేరు మొదలుకొని పూవు 

పండు వజకును అన్ని విషయములు _పతిపాదించును. ఉపకధథ ఒక పూవునో 

పండునో వివరించి కొలది కాలనుననే యానందము కలిగించును. గంటలకొలంది, 

దినములకొల(ది చదివించి కొంతకాలము మనఃవలకమున( దన చి తరువును 

మాయకుండ నుంప[గల నవల యొక్క. ఆవశ్యకత వేలు. నిమిషములకౌలంది, 

గంటలకొలది చదివించి కొల(దికాలము మనఃఫలకమున( దన చి తరువు యొక్క 

ముఖమును మాయకుండ నుంప(గల ఉపకథ యొక్క ఆవశ్యకత వేణు. 

ప్మతికలు హెచ్చిన కొలది ఉపకథలును హెచ్చినవి. (పతి సంచిక 

యందును సంపూర్ణములగు ఉపకథ లుండిననే కాని జీవితావేగము హెచ్చిన 
యూ కాలములోని పాఠక |పపంచమునకు తుష్టి ఉండదు. ఇపుడు మనకు పిండే 
కృతమగు చమత్కారము (రసము) కావలయును. ఇదియు కాలసిద్ధమే. 

వురాణమైెనది, _(పబంధ మైనది, నాటకమైనది, నవలయెనది, ఉపకథయెనది. 

మొదటి మూడును ఒక విషయమున ఒక తెగ, పదపటి రెండును ఒక తెగ. 

ఈ రెండు తెగలలోను రసము పిండీభూతమగుచు వచ్చినది. పురాణమును 

గొన్ని యేండ్డు పబంధమాను కొన్నాళ్ళు, నాటకమును కొన్ని గంటలు రసింతుము. 
నవలను కొన్నాళ్ళు లేక కొన్ని గంటలు, ఉపకథను కొన్ని నిమిషములు లేక 
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కొన్ని గంటలు రసింతుము. పీని యన్నింటను మనస్సులో నిలువ యుండుటలో 

భేదమున్న ది. కాని యానందాంళము సమానము, కావున ఉపకథ కథా శరీరము 

స్వల్సమై, కొలది కాలమున చదువ(దగినదై, జీవితము యొక్క ఏక దెశమును 

తెలుపునదై. పిండీకృతమగు చమత్కారము కలదై యున్నది. 

సంవిధాన ము 

కావ్యమున(గాని నాటకమునగాని నవలయందు(గాని ఉపకథయందు. 

గొని నెందేని చమత్కారము లేకున్న నది కావ్యము కాదు, నాటకము కాదు, 

నవల కాదు, ఉపకథ కాదు. చమత్కారహీనమగుచో నది కావ్యశ వము. 

ఆనుభూతమగు విషయమునుగాని, కల్పిత విషయమునుగాని కవి ఉపకథగా 

చెప్పు(గాక, అది చమత్కారజనక మెయండి తీజవలెను, 

చమత్కార మననేమి? ఒక మహాకవియొక్క | గంథమును చదువుదువు. 
'సీ మనస్సున కొక ఆనందము కలుగును. అదియే చమత్కారము. 

"అనగనగా వెంకయ్య. ఆతనికి మూగురు కొడుకులు. అతడు అటు 

వదియేండ్లు _బదికెమ. అత(డు తన ఆస్తి కొడుకులకు సరిగా పంచి పెట్టి కాల 

ధర్మము. చెందెను' ఆను నీ విషయములనే పెంచి [వాయుచో దానివలన చమ 

త్కారము కలుగదు. అది ఉపకథ కాజాలదు, 

సాకా దనుభూతమగు విషయమును కవి యుపకథగా రచించెనేని సర 
వ 

సామాన్యముగా అందజకు ఆందుజాటుగా నుండును. అందలి విషయములు 

పతివి అనుభవమునకు దాపుగా నుండును. 

కల్పితమగు విషయము మనోగోచరమై సర్వ సామాన్యముగా రసింప( 

బడదు. తావన్మా తముచే దానికి ను ర్యానత లేదు. మంచి మ నళ్ళకి కలవారల 

కది చుట్టము. అట్టివానిలో కవియొక్క_ దూరదృష్టియు గూఢమగు సత్యమును 

ఇమిడి యుండును. “కావున కవికి ఈ రెండును ఉపాదేయములె ! 

కథయొక్క. చివరభాగము మా_తమే ఏదో యొక పసంగము వలన 

చమత్కార జనకముగా( జేసిన. జాలదు. కథ యొక్క మొదటి ఆక్షరమునుండి 
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తుది అక్షరము వణకు చమత్కారముచె _పాణింప(జేయవలయును. అనగ" 

మొదజినుండి. తుదిదాక చతుర|[సముగా కథా విషయమును పంచి, తక్కువ. 

కాకుండ ఎక్కువ కాకుండ రచింపవలెను, కథయొక్క. కూగోగులకు (సహృద- 

యుండి) యావ దసము [గహింపగల పాఠకుడే నిర్ణాయకుండు. అన(గా మంచి 

మన స్పే నిర్ణాయకము, దానివంటి కొలబద్దగాని [తాసుగాని వేజాకటి లేదు.. 

కథలో ఏమ్మా తమెని తక్కువ ఆయెనా దాని దిప్పి తీఅదు. దీ మాత" 

మెక్కువ ఆయెనా దానికి పులి తేపులు వచ్చును, 

క వియొక్కళ కి కి మొదట కథా శరీరమును రచించుట యందే యున్నది. 

శరిలమునందే వికార మున్న యెడల [పాణమును వికారముగనే యుండును. 

కొందణు_శరీర మెటులున్న నేమి? ఆత కేమి లోపమందురు. ఆ శరీరమం. 

దెచట లోపమున్న (దో- అన(గా కన్ను లేదనుకొను(డు, లేక కాలులెదనుకొనుడుః 
ఆ శరీరమునందలి ఆయాత్మకు కంటితో గాని కాలితోగాని సంబంధములేక 

ఆయాత్మయు (గుడ్డిదిగాని కుంటిదిగాని అగుచున్నది. కావున కథా శరీరము 

సర్వాంగీణముగా నుండుట సమంజసము. 

కథా శరీరమును చక్కగా చూచికొన్న తరువాత కవి చెప్ప పతి, 

వాక్యమును |పతిఆక్షర మును చమత్కార జనకముగా ఉండవలయును. 

ఆ విగహమునకు సరిగా [పాణ (ప్రతిష్ట చేయవలెను. 

అనగన(గా (పతాపుండను రాజు కలడు అని యూ మొదలుగా ఒక కథ 

రచింతుము, ఈ వాక్యమునందమి చమత్కార ముండును ? అని కొందఅందురు, 

నిక్కము. ఆ కథ ఆ వాక్యమకాదు. కథ చమత్కారమగుచో అందేక వాక్యత 

కల యో వాక్యమును చమత్కార జనకమే యగును. 

ఉప కథను సామాన్యముగా రెండు తెగలుగా విభజింప వచ్చును. ఒకటి 
భానితము. రెండు భావ్యము. ఊహితములె న వన్నియు భావితములు. ఇవి, 

జరిగినవి కాక మనోజన్యములు. దీనికి రవీం దనాథుని Skeleton మొదలగునవి 

ఉదాహరణములు-అనుభవమునకు దాపుగా నుండునవి, అనుభూతములై నవి 

(జరిగినవి) భావ్యములు, దీనికి Supreme Night, Kabuliwala మొదలగూ 

నవి ఉదాహరణములు. 

US 



10. నాటక వివూంసన 

నాటకమునకు లక్షణము చెప్పిన వారలలో భరతముని _పాచీనతము (డు. 

ఆ భరతముని నిర్వచించిన లక్షణమునే తరువాతివారగు ధనంజయ మహాకవి! 

దశరూపక మునందును, హేమచం దుడు* కావ్యానుశాసనమునందును, విశ్వనాథ 

తర్క_పంచా ననుడు? నె సాహిత్య డర్చ ఇఅమునందును, కృష్షక వి“ మందార మరంద 

చంపువునంకును, విద్యానాథకపి _పతాపరుడీయము మునంచును వివరించి 

యున్నారు. నాలుగు వేదములనుండి త త్రవ్సీజముల గె కొని [ 

మొనరెంచినటులు భరతముని నాట్యశాస్త్రమున వక్కాణించి దీని కనాదిత్య మేర్ప 

రచినాడు. గంధర్వులు అచ్చరులు దేవతల యోలగముల నాట్యమును న్కత 

మును నృ త్రమును (బదర్శించువారలట ! 

కవిచే వర్ణింపబడిన పా తముల వస్థలను నటు లభినయించి యనుక 

రించుఏ నాట్యము. ఇ ఇది రస్మాశయము, ఈ నాట్యము చూడదగిన దగుటచేత 

రూపమనబడును. ఒక రూపము మనచే జూడబడినదగు గడా! నటునియందు 

ఆయా యూ ప్య్మాతముల నవస్థల నారోపించుటచే గలిగిన యా రూపమునకే 

రూపకమనియు చేరు. 

అ wp ర ల డ్రా 
ర 

1) ఈతడు క్రీ. శ, 196 (ప్రాంతములోనివాడు, 

2) క్రీ శ 1151. 

8) ఈకని కాలము సరిగా దేలలేదు. ఈత6 డుదహరించిన కవులు ఇటీవలివా 

రగుటచేత నీత డాధునికుడు, 

4 ఈకని కాలము నేటివరకును తెలియలేదు. 

క) ఈతడు క్రీ. శ. 1295-1828 మధ్య కాలము నాటివాడు. 

6) జగ్రాహ పాఠ్యమృగ్వేదా త్యామభ్యో గీతమేవచ 
యజుర్వేదా దభినయాన్ రసానాధర్వకాదవి ॥ 

(చదువదగు దాసి బుక్కునుండియు? పాటను సామము నుండియు, ఆధినయముల 

యజుర్వేదము నుండియు, రసముల నధర్వణము నుండియు గ్రైకొనెన్సు 

20 
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దూపకములనియు, 

వాసి నవా ఇద్ 

నాటక భేదములు 

ఉపరూపకములనియు నాటకము లిరుతెరగులు. 

మరియు రూపకములు పది తెరగులు. ఉపరూపకములు పదునెనిమిది తెరగులు. 

1. 

వ 

స కా 

నాటకము 

(పక రణము 

అంకము 

వ్యా యోగము 

భాణము 

ఇవి రూపక భేదములు. 

ఇవి యుపరూప 

1 

2 

త్రి 

4. 

ల్, 

6 

7 

8 

9 

నాట్యరాసక ము 

ఇ _పస్థానకము 

లు 

4 కావ్యము 

. _పేంఖణము 

క భేదములు. 

10. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

ఇరు నా రా 

సమవకారము 

వీధీ 

_పహస నము 

డిమము 

ఈహామృగము 

రాసకము 

సంలాపక ము 

శ్రగ దితము 

శిల్పకము 

విలాసిక 

దుర్మ లిక 

_పకరణిక 

హలీసక 
లా 

భాణిక 

వస్తువు - నాయకుడు - రసము : వీని భేదములజేసి నాటక మిన్ని విధము 
లుగా విభజింపబడినది. వస్తువనగా ఇతివృ త్రము లేక కథ. అది యిరుతెరగులు. 
ఆధికారికమనియును, | బాసంగికమనియు. ఆధికారికమనగా [బధానము. ఉదా : 

రామాయణమున సీతారామ వృత్తాంతము. [పాసంగిక మనగా అంగభూతము. 

ఆదియు నిరుతెరగులు. పతాక అనియు, (బకరి యనియు. (పధాన కథను 

చాలవట్టు ననుసరించి వచ్చు కథ పతాక- రామాయణమున సుగీవ కథ. 



సారస్యతము 

పధాన కథను గొలదిగా ననుసరించి వచ్చునది ; పకరి - రామాయణ." 
జటాయు శృవణాది వృత్తాంతము. | 

మరల సీవస్తువు ము తెరగులు- | పఖ్యాతము, ఉతాందంమ్ము మ వము y 9 స జు ఓ Hoa 

అని. _పఖ్యాతము ఇతీహాసాదుల నుండి వ్రైకొన్న పసిద కక మలో 
~ శా 

లెనవి. మి్యశము (పసిద్ద కథయు, గొంత కల్పితమును- ఊఉ తజ కామా వి: 

మొదలై నవి. 

చరితము మొదలగునవి. ఉత్పాద్యము కల్పితము _- మాలతీ మా] వరా ము 

లాక్షణికులు చెప్పిన లక్షణమంతయు వొాలుత వలబకు -ెనవవమ 

నాటక సామాన్యమును స్టూలముగా నిర్వచించుచున్న దె. నాటక లవవముి 

జదివి నాటకము | వాయనెంచువారికిస్, అట్టీవిమర్శకులకును ఇది అయో” 

నుండును. నాటకముల జదివినవారికి ఇది చాల ఉపయోపడ్తును. చవవ మిల 

కిది శిరళ్ళూల. వార లీ లక్షణాంతమునందలి ఉపన్యాపసము_ వానకి వని 

జనించుచో నీ పరిభాషాటవిని సంచరిం తుగాక ! 
| అజో ళ్ 

మ! 

వీజ _ విందు - పతాకా - | పకకి కార్యములును, ఆరవధ యలు - 
హా 

వ 

(పాప్వాళా _ [పా పి సిశ్చాయ - సలా్శశమనులును ఆనునప్ నాటక వంవా క. 
అలీ య 

~ a bal , + (| 

[బథమ నోపానములు. విజ విందు పతాకా 'పకం కారణములు మె కదూ 
జ ల 

తు -- చంబలడు మూడో జ ఆయ్ ఆబ పొ. ఈ చా 
న at el UO a బాల అల a తు | మా టా సు 

ఖా 

గావున వీజము. ఎట్టన విత్తునుండి చెట్టు, చెప్పున బూవు హూ కుని వెరు. 
తే బ్ 

వూ డా 
ఈక బ్ 

ఓ ఆ 3” శో మె ~ శ జల్ ష్ ఇ” స 

కాయ పండి పండు ఆగుగదా! ఇవి సాజముకంకె చపా వద కె పా 
నా 

జ 

“రాక అందే పెజమి యు Cp Kattan mE 
వ్యుదకాది సంబంధముచే వెజమే ౨ఎన్వి అవస్తలను రూపముల. డౌక్ష ౩ 

య థి 

7 నాట్యశాస్తాాదులు ఉత్నాద్యము కానగు ననుచున్నవి. విశ్వనాధ కవిరాజు హైద 

చరితములనే క కొనవలయు ననుచున్నారు. తొంటి సరాసువారుసు, రొంటి మహాము 

హాటక కళ ననుసరించి కల్పిత వస్తువు కూడదనిరి చూ. ‘Dramas By H =. 

Wilson. Page: 13. 

8) కథా శరీర కారణములని భోజరాజాదులు సిర్వచించుచున్నారు. 

9) రత్నావళిలో యౌగంధరాయణ వ్యాపారము నీజము, ఆది వత్చరాజువకు కత్వా 

వళి లభింప వీజమగుచున్నది. పొఠకు లాయాయి నాటకమురిందు ఈ విధముగా జము 

“"ముదలగువాని నారయునది. ఈ వీజము ము క్తెరగులు, ఫలవర్యవసాయి, సలవీజము; వస్తు 

వీజము కథ; ఆర్థటీజిము నాయకుడని మాతృగుపాచార్యుని వివరణము. 



[పయోజనములకు విచ్చి తి కలుగుచుండగా తుదివరకు మరల ననుసం. 

దించునదె బిందు వనబడును. 1” జలమున నూశెబొ టు | పసరిం చునటులు ఇదియు 

కభయందు |; పసరించుగాన దీని లం ty Q గ్ర రను 3 pe A 

ఎవరి చరితము పర, ; పవణమును పాన నాయకోపకారమును అయి 
Sn 

' పధానమువలేె భాసించునో అది పతాక:** దని కుదాహరణము సు గీవాది 

10) రత్నావళిలో మదనపూజా స మా ప్యవసరమున 'వెతాళికుని నోత్రపాఠము, ఈ 

సోత్రము విన్నవిదవ సాగరిక వత్సరాజును బొందగోరును. “ఇది అవాంకరవీజము. దీనికే 

విందువనియు జేరు _ అని దశరూవకము, చూ. ప్ప-6. 

11) వతాకకు అనుసంధియనియు పేరు. (చూ. నాట్యశాస్త్ర 18 అధ్యాయ) ఇంగ్నీమన 

కి ‘Sub-Plot' అని పేరు. నిర్వహణ సంధి పర్యంతము అనగా తుదివరకు ఉండు 

యు, ప్రధానేకర పాత నిష్పాద్యమును, (ప్రధాన ఫల సాధనమును, ప్రాసంగికమును 

పతాక యనునది నిష్కర్ష. పతాకా నాయకుని స్వకీయ ఫలము పతాకలో జేరదు- 

ఆ ఫలము గర్భ సంధియందుగాని, విమర్శ సంధియందుగాని ని నిగూధమగును. ఉదా : 

నాయికొ స్వకీయ వల: ఫలము పతాక కాదు, అటులగుచో భరతముని ఆగరా, డౌ విమర్శాద్వా 

పతాకా వినివ ర్తతే” (ఆగర్భాదా విమర్శాంళా - అని పారాంకరము) * గర్వుసనంధి నుండి కాని 

హా. సంధి నుండిగాని పతాక మరలును” అని యెటులు చెప్పె? ననుచో పళాక నగా 

తాకాసలమని వారి తాత్పర్యము. 

క్ 

అభినప గుప్తపాదాచార్యులు అటులే అర్థము (వ్రాసినారు. కావున నిట గల వతాకా 

పతాకా ఫలమను అర్థమున బర్యవసన్నమై గొణమని తేలుచున్నది. 
శారదా తనయుడు” మొదలగు. పండితులు నుగీవాదులకు వేరు ఫలము కనణజడు 

చున్నది. కావున పతాకయందు ఖిన్న భలాంగీకారమును జేయుచున్నారు. ఇది న్యాయ్యతరము, 

అంగములకు [ప్రధాన ఫలములవలనే ఫలవత్త్వమని నియమము. అంగములకు (బత్యేక ఫల 

మున్నను (ప్రధాన ఫలము లేకున్నచో నా యంగముల ఫలము ఫలమగునా ? మరియు ఫల 

సంతుష్లుడెన యనుచురుడే [క్రియాకారియగుటచే. ఆతని ఫలము కూడ స్వామి ఫలత్వాఖి 
మానము కలదగుచున్నది. 

డ్ 

పదము 

(పకరీనాయక ఫలముకూడ నిటులే యూహింవదగినది. పూవులు మొదలగునవి 

యితరములగు వేదికాదులకు అలంకార మెటులగుచున్నవో యటులే బుతువరన, జటాయు 
ఎ 7 క్ లై 

శ్లపణాది రూపమగు (ప్రకరి (ప్రధానమునకే ఉపయోగించునుగాని తనకు గాదని యారయునది, 



సారన్యతము 809 

పాసంగికమును కథలో గొంతవరకే సంబంధించి యుండునదియు 'బకరి 

యనంబశకు. 1౫ _పకరీ నాయకుని పత్యేక ఫలము | పకరిలో జెరదు. ఉదా: 

జటాయుర్మోజాది పాటి, 

ఎయ్యది కోరబడినదో, ఎందుల కారంభింపబడినడో అది సిద్ధించుటయు, 

సమాప్రి బొందుటయు గలుగగలయరి కార్యము నాబడు. ఊదా: రామదరితము 

నందు రావణ వధ. 

ఈ అయిదు అర్థ _పకృతులను కథా [పయోజన సిద్ది హతువలని కాని 

లేక భోజరాజాదులు చెప్పిన రీతిగా కథా శరీర కారణములని కాని యనన సః 

ఆఅవసలు 
డై 

ఒక కార్యము నిర్యహింప నైదు అవస్థ లుండును. అవి ఆరంభము, 

పయత్నము, పాద్యాళ, [పా పెనిశ్చయ, ఫలభాగములు : 

1. ఆరంభమనగా ముఖ్య ఫలసద్ధి కొరకైన ఇ బాత్ఫుక ర్యా తము ము_ ఉదా : 

రత్నావ్లలో ఆంతఃపుర నివేశమునకై యొౌగంధరాయణుని యౌెతుకంము. 

ఇటులు నాయికా నాయకాదులయు సెత్సుక్యము నారయునది. 

ద, [పయత్నమనగా ఫలము పొంద నొనద్చు కీ ఘవ్యాపారము. ఉదా ; 

రత్నావిలో సాగరిక యొనప్ప చితలేఖనము మొదలుకొని వత్సరాజు సంగమో 

పాయము. 

గ 

లి. పాపాశ యనగా ఉపాయాపాయముల వలన గలుగు అని? వత వల 

, పాపి, ఉదా: రత్నా వకిలో వత్సరాజును చొౌంద సాగరిక వేషము "మూర్చ 
టా — ళ్ 

నుపాయము. వాసవద త్త కోపాపాయశంకచే. ఫలము సందిగ్గమాయెను. 

బ్ర పాపి ప్రై నిశ్చయమనగా అపాయము లక నిక 

చేకూరుట,. ఉడా: రత్నా వళిలో దేవిని ని దేర్చుపకంచె గొంవెాక యుపాయము 

లెదని యజ్ఞానరు. టే సాగ క జీవించునను నిశ్చయము. 

G fA Eb 3 4 గ్ (Gs ర్ట 

12. స్రస్యాత్కాచిన్మ్సృకాల్యాది ర్విపకి (ప్రచయేయది-యని (ప్రకరీ పవము జీషంకము 

18. వైదిక శోభకు పూవులు అక్షతలును ఎల్లో (ప్రసంగమున బుతువర్లనాదికము 
(పకరి యనబడును అని భావ 1పకాశము-ఉదా; తరుపా త మావి చిప్పరు జూచుచు! జేటి 

(ప్రవేశించును. దాని వెనుక మరొకతె అనునది మొదలుకొని “తెరలో” అనునంత వరకు, 
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5. ఫలాగమమన ఫల, గముగా ఫలము సిద్ధించట. ఉదా : రత్నావళి 

లాభము. తత్కారణమున నుదయనునకు జ్మకవ ర్తిత్వ లాభము. 

అర్హ పకృతులు ఆవసలును యథా[కమముగా కలిసి (పతాకా _పకరులు' 
ధి “థి 

వికల్పము) పంచ సందు లేర్పడును. 

ఆర్ధ పకృతులు అవస్థలు సంధులు 

1. బీజము ఆరంభము ముఖసంధి 
2౫, విందువు యత్నము _పతిముఖసంధి 

3. పతాక _పాప్తాశ గర్భసంధి 

జీ (పకరి (పా పినిశృయము విమర్శసంధి 

వ, కార్యము ఫలాగమము నిర్యహణనంధి 

పంచ సంధులు 

ఈ అయిదు ఆర్థ[పకృతులును అవస్థలును యథాకమముగా కలిసి: 

నాటకమును ఆయిదు భాగములుగా విభజించును. వానికే పంచసంభులని వ్యవ 

హారము. 

ఒక [పయోజనముతో కూడిన కథాంశఠములకు అవాంతర పయోజనము 

తోడి సంబంధము సంధి యనంబడును. (1) ముఖ, (2) (పతిముఖ, (8) గర్భ, 
(4) విమర్శ లేక అవమర్శ, (5) ఉపసంహృతి లేక నిర్వహణ సంధులు, 

పివరణ ము 

౧. అనేక వస్తువులకును రసములకును వ్యంజకమగు వీజము ఎచట 

_పారంభమగునో అది ముఖసంధి. 

ఉదా: రత్నావిలో- “దైవమే ఎటనుండియేని గైకొనివచ్చి యభిమత 
వస్తువును గూర్చును'_ అనీ యౌగంధరాయణుడు రత్నావః లాభమును సూచిం. 

చుట యను వీజమును, కార్యసిద్ధి కాతడే పూనుకొనుటయను ఆరంభమును గలిసి. 
. ముఖసంధిగా నెర్పడియె,"ో 

14. రోమియో ఆండ్ జూలియట్ నాటకమున కాప్యు గృహమునందలి విందు. 
ముఖసంధి. 
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౨. ముఖసంధియందు నెలకొన్న ఫల పధానోపాయము ఎచట కనబడీ 

కనబడనటుల కానిపించునో అది పతిముఖసంధి. 

ఉదా : రత్నా వశిలో- సాగరిక చిత్తరువు [వాయుట యను బిందువు 

త త్సయత్నము గలిసి పతిముఖసంధి యేర్చడియె. _పథమాంకమున విత్త 
బడిన వత్సరాజు సాగరికా సమాగమహేతువగు ననురాగ వీజము సుసంగతా 

విదూషకులచే దెలియబడి చి త్తరువుం గనుగొన్న వాసవదత్తచే కొంచెము బై కి 
దేబడినది.! 

క, (పతిముఖ సంధియందలి ఫల్య పధానోపాయమునకు తరచు వికాసము 

హాసము అన్వేషణము ఎచట గలుగునో యచట గర్భసంధి. కొందరు ఫలమును 

గర్భమున ధరించునది గర్భసంధి యనుచున్నారు."* 

ఉదా : రత్నావళిలో రెండవ యంకమున సుసంగత- “భర్త హ స్తముచే 

నిన్ను (గహించినను కోపము బాయమిచే నీవదక్షిణవు” అను నెడల వికాసమును, 

మరల వాసవదత్తా పవేశముచే హాసమును, మూడవ యంకమున- “తద్వారా 

న్యేషణముకై వసంతకు డింత యాలసించెనేమి ? అనునెడ అన్వేషణమును, 

విదూ : “ఇహిహీ ! నా షపియవచనమును వినగా కలిగిన సంతసము 

కంటె ననుగు జెలికానికి గౌశాంబి రాజ్యలాభముకూడ నెక్కుడుకాదు.” అనునెడ 

నుద్భేదమును, మరల వాసవదత్తా _పత్యభిజ్ఞానము వలన హాసమును,సంకేతమున 

సాగరికాన్వెషణమును, మరల లతాపాశముచే బంధించుకొన్న పుడు ఉద్భెదమును 

గల ఈ | పభఘట్టక మంతయు గలిసి గర్భసంధి.! * 

ఈ గర్భసంధియందు అర్థ పకృతియగు పతాక యుండవలయును-అను 

నియమము లేదు.* ఏలయనగా ' పతివస్తువునందును సహాయకథ యగు పతాక 

15. ఉద్యానమునందు రోమియో_-జూలియట్టుతో గలియుట (ప్రతిముఖ సంధి. 

16. దృష్షనష్షాన్వేషణము గర్భసంధియని కొందరు. 
బట 

17. తన కిష్పము లేకున్నను తండ్రికడ జూలియట్ పారిస్ అనునాతని పెండ్లాడుదునని 

యొప్పుదల జూపుట గర్భసంధి. 

18. పతాకార్యౌన్నతా-దశరూ. (ప్రథమ-86. 



త్రి] వి వ్యాసవాణి 

(5460-0100 యుండవలెనను నియమములెదు కడా! ఉపకథ యున్న నోట 

నీ సంధియం దుండదగును. అవస్థయగు _పాప్యాళ యూ గర్భసంధి 

యందుండును. 

ల ముఖ్య ఫలో పాయము తొల్రికంటె నెక్కుడుగా స్పుటమై, శావాది 

విఘ్నములచే వెలయునది*ి కాని : కోద వ్యసన విలోభనాదులచే అపాయము తేక 

ఫలలాభము చూపట్టునదికాని యవమర్శ (లేక విమర్శ) సంధి.*ి 

ఉదా : రత్నా వళిలో నాలుగవ యంకమున అగ్ని వ్మిదవ పర్యంతము. 

వాసవదతా [పసక్తిచె నిరపాయముగా రత్నావః వాపి లాభము. ఇందు 

_బికరి యుండవలయు నను నియమము లేదు. పతాకకుబలె నిదియ సహాయకథ 

కొవున ఆవస్థయగు (పాపి నిశ్చయ మిందున్న చాలును. 

౫. వీజముతోగూడిన ముఖాడి సంధులు వికిర్ణంబులై [ప్రయోజ వైక్య 

ముంబొంది, ఎచట మహ్మా పయోజ వైక్యముం బొందునో యది నిర్వహణ సంధి 

యనిగాని యుపసంహృత సంధియని గాని యనంబడును. 

అర్థ పకృతియగు కార్యము అవ్యవధియగు ఫలాగమము గలిసి బూ సంధి 
యగును, 

ఉదా : రత్నావళి నాలుగవ యంకమన_ 

బాభవ్యుడు- “ఆమాత్యా ! నాకును ఈమె రత్నా వశివలె దోచుచున్న ది” 
అని మొదలుకొని తుదివరకును. 2] 

ఈ యెదు సంధులకును అరువది నాలుగు అంగములు కలవు. అందు 

ముఖసంధికి అంగములు- 

19. శాపాదులకు శాకుంతలాదులు నారయునది, 

20. జూలియట్టు యొక్క విశ్వాసము రక్షింప నొనర్చిన యుపాయమువలన 
రోమియోకు గలిగిన మహిళ విమర్శ సంధి. 

21. పారిస్, జూలియట్టు, రోమియోల మరణ ఘట్టకమంతయు నిర్వహణ సంధి. 



నీ నియమము లేదు. 
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1. ఉపశ్నేపము ఇది వృ త్తవీజమును విత్తుట. 
బి. పరికరము దాని బెంపొనర్చుట. 

లి. పరిన్యాసము దాని సమగ మొనర్చుట. 

4. విలోభనము ఆస క్రి వొడమునటులు వీజగుణముల వర్ణించుట. 

ర, యుక్తి పఏ్జ [ప్రయోజన సిద్ధికె యాలోచించుట. 

6, పాచి విజ సుఖాగమము. 

7. సమాధానము : వీజభూత విషయమును సమీపించుట, 

6. విధానము వీజ సుఖ దుఃఖ కృతార్ణము. 

9. పరిభావన వీజ విషయమునకు గుతూహలో తరమగు రసావేశము. 

10. ఊద్భెదము వ్జ్రా ర రధ | పరోహము. 22 

11. కరణము వీజమును సఫలముగా జేయు నారంభము. 

12. భేదము సమూహమునుండి విడివడుట.** లేక [పోత్సాహము. 

శ పం|డెండంగ ములలో గురుతు వెట్టిన ఉపతేప పరికర పరిన్యాస 

యుక్తి సమానోద్భేదములారును ముఖ్యములు. వీనిలో ఉపశ్నేప పరికర పరి 

న్యాసములు క్రమముగా నుండవలయును. అది సహజము. మిగిలిన వాసిల 

(పతి తినుఖభి సంధ్యంగముల 

విలాసము - రతి విషయ కెచ్చ. 
. 

పరిసర+ము _ ఇష్ట నహవానుసరణము 
ల] రు 

. విధుత _ తొలుత నొనర్చు ననునయమును జేకొనకుండుట.”* 

22. “పీజార్థస్య (ప్రరోహో యస్స ఉద్చేద ఇతి స్మృతః. నాట్య 18-67 _ “ఉద్చేదో 

గూఢ భేదనమ్” అని దశరూపకము. 

23. ధనంజయుడు దశరూవకమున నాట్యశాస్ర్రముకంటు భిన్నముగా *“భేదః (ప్రోత్సా 

హనమతా” అని యర్థము చెప్పి, సరియగు నుదాహరణము నిచ్చినాడు. ఇదియ యు క్తమని 

తో దెడిని, 

24. విధూతయని పాఠాంతరము. 



ఓ. తాపనము _- ఉపాయ దర్శనము లేక అరతి.** 
ల. నర్మ - క్రీడార్థమగు హాస్యము, 

6. నర్మద్యుతి - పరిహాసము! వలన కలిగిన కాంతి.2 

పగమనము - ఉత్తర (పత్యు త్తరములచే | బేమను బెంపొందించుట.* 

రి. విరోధము - వ్యసన (పాప్తి. 
లి. పర్యుపాసనము _- అనునయము. 

10. పుష్పము _ సవిశేష వచనము. 

11. వ్యజము - [పత్యక్ష నిష్టుర వచనము. 

12. ఉపన్యాసము - సోపాయ వచనము. 

19. వర్ణసంహారము - చాతుర్యర్ణకమును యధా సంభవముగొ వర్ణించుట.*ో 

ఈ సంధి యందు పరిసర్ప తాపన పుష్పవ్యజోపన్యాసములు ముఖ్యము. 

లని దళశరూపకము, పరిసర్బ _పగమన వ జొపన్యాస పుష్పములు ముఖ్య ములని, 

మందార మకరంద చంపు _పుతాపరు! దీయములు. 

గర్భ సంధ్యంగములు" 

1. ఆభూతాహరణము - కపట వాక్యము. 

2. మార్గము - తత్వార్థ కథనము. 

లి, రూపము - వితర్క_ వాక ౪ము లేక చితార్థ సమవాయము. 

25. శమనము అని పాఠాంతర. శమము ఆని దశరూపక. అరతి లేక శాంతియని. 

వారి వివరణము. శర్మ అని మందార మకరంద చంపువు. 

26. సర్మచ్యుతి అని పాఠాంతర. 

27. (వగపణము, |ప్రగణము, (పగయణ యనియు పాఠాంతరములు. 

28. వర్హ-పాత్రములు, సంహార-కలయికయని అభినవ గు ప్తపాదాచార్యులవారు చెప్పి, 

రత్నావళిలోని రెండవ యంకమునందలి “ఆదో-_ఏమె ఆని యుదాహరించిరి. ఇదియే. 

యు క్రమని తోచెడిని. 

29. గర్భ సంధికి ఆంగములు వదమూడని నాట్యశాస్త్ర సాహిత్య దర్పణములు. దళశ- 

రూపక, మందార మరంద చంపువు ప్రతావరు గ్రీయములు పన్నెండంగములనే చెప్పుచున్నవి. 

మరియు కొన్ని యంగములు మారు పేరులతో కూడ నుదహరింపబడినవి. 
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ఓ. ఉదాహరణము _ ఉత్కర్ష వచనము, 

ర్. [క్రమము జా భావదత్తో పలబ్ది, 

6. సం గహము వా సమాదానోరోకి. 

7. అనుమానము - కారణముచే కార్యము నూహించుట. 

8. _పార్గన - రతి హర్షోత్సవార్థాదుల _ార్థించుట. 

9. క్షైపి - రహస్యార్థోద్భేదనము. 
10. తోటకము - సంరంభవాక్యము. 

11. అధిబలము - కపటాభి సంధానము. 

12, ఉద్వేగము = రాజులు శ తువులు దొంగలు మొదలగు వానివలన కలుగు భీతి. 

18. విదవము -- శంకా భయములవలన గలుగు సం భమము. 

వీనిలో అభూతహరణ _ మార్గ - తోట - కాధిబలాశేపములకు బాధా 

న్యమని దళశరూపక మందార మరంద |ప్రతాపరు! దీయములు. ఈ యాషేపమను 

నది నాట్యశాస్త్రమునను సాహిత్య దర్పణమునను లేదు. ఆకేప మనగా గర్భ 

వీజ సముద్భేదమని దశరూపకమునను, ఇష్టారోపాయానుసర ణమని [పతా 

రు[దీయమునను గలదు. 

విమర్శ సంధికి అంగములు 

1. అపవాదము __ దోషమును వెలువరుచుట, 

9 సంచటము - రోసపు( బలుకు. 

వ్, (అభి) [దవము - గురువు నత్మిక మించుట. 

ఓ, శకి - విరోధ (పశమము. 

5. [పసంగము - గురుకీ రనము లేక కోపపు బలుకు 

6. వ్యవసాయము _ (పతిజ్ఞాహేతువు. 

7. నిరోధము _ ఉ తరో తర వాక్యము! 

80. నాట్యశాస్త్రము చూ. 

81. విరోధః-అని పారాంతర. “విరోధనమ్' అని సాహిత్య దర్పణము. అందే దీనికి. 

కార్యాత్యపయోగమనము అర్థమని (వాయబడినది, 
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8, |పరోచన _ కార్యార్థ సూచనే 

9, విచలనము - అనుమానార్థముతో గూడి నది. 

10. ఆదానము -- విజ కార్యోత్సాహ గమనము. 

11. బాధనము _ కార్యసిద్దికై ఆవమానమును సహించుట. 
12, వ్యాహారము _ ప్రత్యక్షముగా జెప్పుట. 
18. ద్యుతి - (పగల్బ్భ వచనము, 

వీనిలో అపవాద - శక్తి _ వ్యవసాయ _ (పరోచనా దానములు 

ముఖ్యములని దశభూపక ము. 

నిర్వహణ సందికి అంగములు 

1. సంది - ముఖసందిలో విత్తిన వీజమును ఫల[పాప్తి కనుగుణముగా 

జెప్పుట. 

బి. విచోధము _ [పథాన కార్యము వెతుకుట. 

39. |గథనము - చేయవలయు కార్యముల నుపన్యసించుట. 

4. నిర్ణయము - అభూత విషయము చెప్పుట, 

5. పరిభాషణము - ఆపవాద వాక్యము. 

6. కృతి _ లబ్ధారసిరీకరణము. 

7. పసారము - కు శూబె వాదిక ము, 

8. ఆనందము __ కోర్కలు నెరవేరుట. 

9. సమయము _ శోక నాశము. 

10. ఉపగూహనము _ అద్భుత[పా ప్తి, 

11. భూషణము _ సామదానాది వాక్యములు (పబలుట. 

19, పూర్యవాక కము _ కార్యదృష్టి. 

82. సంహారార్థముం జూపుట అర్థమని సాద. ఈ తెరగున పాఠాంతరములు, అర్థ 

భేదములు "పెక్కూలు. 

88. ఈ పంధిలోని ము్యాంగ వరిగణనము లాకణికులు చేయలేదు. సంధి (గ్రథన 

శృత్యానంద పూర్వ వాక్య కావ్య సంహరములు ముఖ్యములని పరిగణింపవచ్చును. 
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18. కార్యసంహరము య వర్మ 2 ప్తె, 

14. పశ స్త వాలా నృపాదిశాంతి. 

వెరశి చేయుచో అరువది యెదంగములు ఆగుచున్న వి. కొందణ మతమున 

నిర్వహణ సంధిలో [పశ క్రియను అంగములేమి నరువది నాలుగంగములు. 

కొందు (పశ స్తి యను నంగము కలదు, గర్భసంధిలో (పార్ధనయను నంగము 

లేదు అను వారి మతమునను అరువది నాలుగంగములు. నాట్యశాస్త్ర సాహిత్య 

దర్పణములందు ఈ రెండు రూపముల కనురూపముగా నరువది యైదంగములు : 

లిఖింపబడి యె. 



11. నేటి నాహాత్యము-కొ త ఫోకడలు 

సాహిత్యమునకు సంబంధించిన భావరాజ్యమునందు విధినిషేధములను శ్రి 

కొలది పాటించుచు ఇన్నా ళ్ళబట్టి సులభముగా మనము పద[పచలనము చెయుచు 

వచ్చుచున్నాము. మన సింహద్వారము ముందు పరాసు - ఎకాడమీ వంటి 

విచ్చుక తుల పారాలేదు. విక్ టోరియా కాలపు సురుచి శుచిత్యములు మన కళా 

భవన [పాంగణమును గోమయ లిప్రము చేసి యుండలేదు. మన పెద్దలు మన 

దేశ _- సంఘ పరంపరాగతమగు సంస్కృతి యొక్క చూపుడు వేలి చూపున 

నడచిన బాట హక్కును చిన్నలందజును స్వీకరించి వైరము లేకుండ నడచిరా 

డొడగిరి. ళబ్దశిల్పులు, చి తశిల్పులు పాఠకులు దర్శకులు గాయకులు [కోతలు 

ఆందరును ఆ మార్గమునండె సౌందర్యము దెస యాత యొనరించిరి. శాసనము 

నకు తిరుగుబా టినుమంతయు సూచితము కాలేదు. నేటి కాలమున వస్తుతం్యత 

దుశ్శాసనుడు సభా మధ్యమున కలాలక్ష్మి వసాంపహరణ మొనరించుట చూచి 

కొందరు సిగ్గుచే తల వాల్చుకొనుచున్నారు. 

ఇది శిష్టులపట్ట పోట్లాటకాదు. ఇదొక నవీన భంగిమము. జీవనరవాస్యము 

నెదుట, _పపంచసమస్య నెదుట ఒకకొ త్ర ttiItude ఈ భంగిమమున రూఢత 

కలదు, పౌరుషములేదు. బర్బరత కలదు, వీర్యములెదు. కుధ కలదు, సంయ 

మము లేదు. ఇట్టి రచన చేయువారి నందజను ఏకీకరించు సంజ్ఞను నిర్చేశింప 

వీలులేదు. వీరేమి చెప్పడలచిరో, వీరి కంఠమునుండి కొ తవాణి వెలువడు 

చున్నదా వేదా యని చూచినచో వీమియు తేలడు. 

“ఇందు [కొ త్రదన మేమియులేదు, |పావీన సాహిత్యమునం దిట్టి.రచ 

నలు వేలకొలది కలవు”- అనిగాని, లేక యుండవచ్చుననిగాని, వీరి చూపు కెవ 

అము అట్టి విశేష ఘటన మీద మా తమే ఆనుచోగాని ఇటులు _పత్యు త్తరము 

చెప్పవలసియున్నది- “ఇది కేవలము చూపుగాని, EMphasis మ్మాతముగాని 

జాదు? వీరి సర్యస్యమిదియే; ఒక పెద్ద మహాకావ్యము నడుమ మానవ జీవన 
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'లీల యెటులు తరంగితమై నడచినదో అట్టి జీవన లిలాసము దమున అహల్య 

చిితాంగద తార మొదలగువారి ఘట్టములు సగము మునిగిన చ్యెపములవలె 

ఇంచుమించు కానిపించకయే యుండును. కాని నేటి వస్తుతం తోపాసకులగు 

రస్మసష్టలకు అట్టి వస్తువే [కొత్తగా కనుగొన్న మహాదేశము. వారి కల్పనాళ క్తి 

యంతయు దానిచుట్టును నురుగులతో లేచుచున్నది. కాని పౌరాణిక ఆఖ్యాయికలో 

వారికి తృప్తి సనదు. వారు ఆధునిక సంఘము పేరిటి వస్తుతం|తులు. మరి వారి 

వస్తుతం; తత శ్రీ పురుషుల యౌవన ఘటితమైన మసాలాతో పొగిచి ఒకానొక * 

రూప మేరుపాటుచేయు త్మాటుపాటు. ఈ వ్యాపారము మిగుల ఆధునికము. ఈ 

[ శణికి చెందిన లేఖకులు “మేము రియలిస్టుల 'మని చెప్పుకొనుటకు కొంచెమయి 

నను వెనుదీయరు. మైగా ఆటులు చెప్పికొనుట గౌరవమని అనుకొందురు. 

రాజనీతి న్షేతమున ఇంగ్లీషువారు మనలను మనపారిపార్మ్యిక అవస్థలను 

గుజించి మాటిమాటికి హెచ్చరించుచుందురు “మీరు రియాలిటీనుండి విచ్చిన్ను లె 

దూరముగా పోవుచున్నారు సుడీ యని. ఈ రియాలిజము ఈ వస్తు తంతత 

ఇం గ్రీషు వారికి వెన్నతో బెట్టినదైనను, వారి సాహిత్యమునందు రిరంసావృ శ్తి 

యొక్క_ కేంద స్థానమును పరివేష్టించిన భావావిష్కృతి రూపమగు ఏ చేష్టయు 

యువకుల నెవరిని విదోహులుగా చేసి పెట్టి యుండలేదు. విక్టరి యాకాలపు 

కథ కాదిది. రాబ్వే బాల్ జాక్ ప్లిబియాన్ జోలా మొదలగువారి [గంథములు 

ఆతికష్టము మీద ఇంగ్లండులో |పచారమునకు వచ్చెను. ఎడ్వర్తు జార్జి కాలపు 

సారస్వతులు కొత్తకొత్త భావతరంగములలో మునిగిరి. కవులు నూతన 

ఛందస్సుతోను, శిల్పులు నూతన రేఖా విన్యాసముతో డను సౌందర్యమును 

స్ఫుటికరింప. (బయత్నించిరి. కాని వారెవరును వి దోహస్వర ముతో నూతన 

యుగవాణిని వినిపింపలేదు. ఇది గత మహాయుద్ధమునకు పూర్వకాలపు మాట. 

వారి సాహిత్య మున చుంబనాలింగనముల ఇంగితము కలదు కాని బఐడియలి సైవ 

డును వ్యథపడడు. 

భావనాగరకత, సంస్కార కుళలతలతో కూడిన సంఘమునందు హృష్ట 

పుమ్షలయిన యువకులను హఠాత్తుగా ఏదేనొక కావ్యముగాని నవలగాని కేంద 

చ్యుతుల గావింపలేదు. విచారణ చేయక దుర్నీతి (పవాహమున మునిగి ఆనా 
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బాం గె స్వెరవిహారములకు తావాసగరని మనము న నమ్మవచ్చును. ఇట్టి నమ్మకము 

మనకు వేరు తన్నుకొని యున్నది. దీనికి విశేషకారణము కలదు. 'రామాయణ- 

మహోభారత- భాగవతముల బాల్యమునందే విని, పిదప సొంతముగా చదువుకొనిన 

వారు విద్యావంతులలో ఉండరు. అందుకొంత పచ్చిళ్ళంగారమున్నను గ్లానిలేదు. 

సమ్మగ మహాకావ్యము ఒక విపుల స్పందనముతో వారి సమగ స్థితిని ఉద్యో 
ధించుచున్నది. వారి చరి తమీద పడు రెఖాపాతము చెరగిపోదు. ఉత్కటమగు 

ఈ లాతీ “రియాలిజము' వారిని వ్యధితుల గావించునుగాని సహజముగా మార్గ 

(భ్ ఘ్ల గావింపకెదు. 

పరీత్యము కాననగుచున్నది. ఇపుడిరువదేండ్డు దాటిన 

t తాడి పరిచితికలవారు. కళాశాలలలో వారు 

టాద్దాయిన్ పరిమాణముగా _మింగి యుందురుగాని సంపూర్ణముగా గ్ట్టి పరి 

చయము వారికుండడు. రన పదిచితి వారి కంతగా ఉండదు. థ్ క్రి స్నేహము- 

 పేమ-వీని సౌఖాగణమునుండి వారి నెవరు వంచితుల నొనరించిరి? పురాణ 

ఎ బదులు సినిమా బయ సోపులు ఏరి భావ 

౧మునం [కొత్త వికాసము, ఈ అత్యంతాధునిక 

రియాలిజము కొలడి యేండ్ల కదనే కలిగినది. సుమారు షకి పదియేనేండ్ర 

పువై యుండవచ్చును. మనకు రుషి యా, జర్మనీ, నార్వే, సీండన్, | ఫొన్స్ 

షటలి, ఇంగ్రండు సారస్వతములు ఒక పెట్టం గానబకినవి. పిన్న వారల కుతూ 

హలము పవగెను, జక యిం; దజాలము వారి ముందు కానబడెను ఇవ్ మేన్ 

ఏమ్ అనెను ?.” చాలకాలమునుండి య పురుషుడు స్రీని కొల్ప గొట్టుచు వచ్చు 

కున్నా దనియా ర్ '_ “పఫ్పరిండ్ డే బర్న ఏమని బదులు చెప్పెను! జ్జ 'తల్లి గా కూతు 

రుగా భార్యగా త్రీ చౌరకాలము గా పురుషుని కొల్ప గొట్టుకొనుచు వచ్చుచున్న 

దనియా *. “టియో కర్మ కే తమునందు శ్రీ పురుషుల ద్వంద్వ సంబంధమున 

ఏమి చెప్పగ రును ో - బర్నార్జు షా నేషన్ ష్యతికయందు తాను దుర్నీతి: 
పరాయణుడగు [వాయసకాడనని యేల వాకొనెను ?- యూరోపు ఆధునికతా: 

విజయథక్క_ను  |మోగించుచున్న మాట నిజమనియ, అది తాత్కాలికపు 
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ఊఉ ర్రజనావశము వలన గాదనియు, ఆది చిరంతనమగు నొక సత్యమనియు 

ఒక eternal verity దాని జెండామీద నిగనిగలాడునటులు _వాయబడె 

ననియు అందరు ఆనుకొనిరి. ఆధునిక యూరోపు సత్యమునందు యూరోపు 

సాహిత్యమునందు ఏ భావము వికసించెనో అది కేవలము వారి సంఘ సామ్మగి. 

దానిలో చిరంతనమగు సత్య మెంత వట్టు కలదో, అది సర్య|త అన్ని సంఘము 

అండును _పయోజ్యమె, కాని దాని నాలోచించి చూచుటకు కాల మేడది? 

క్స్ 

ఒక్ మార్చిన్ లఖిక ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఎకె కక్ పత్రికలో 

శ్రీ జౌ తిని మూడు తరగతులుగా విభజించెను. [2 తల్లి (Mother Woman) 

ఈమెకు జననీత్యము పరమానందము, చరమ లక్ష్యము, ౨. కామిని తక 

రమణి, (Lover Woman) ఈమె (పేమ సర్వస్వ: పెండె చేసిక్షా 

తించును గాని తల్లి యగుట కెంతమా్మాాతము సమ్మతింపదు. లీ, ర్రీబ తరుణి 

(Neuter Woman) ఈమె పురుష సంబంధమున సంపూర్తముగా ఆచేతన, 

ఈమెకు రికంసావృ తి (Sex appeal) లేదు. మన సంఘధాతువునండు రెేని 

యిందలి నూతనాంశము మన యాడువారికి కొరుకబడదు. సతిత-మునకును శరీర 
౬. 

మునకును ఏమియు సంబంధములదని మనవారు కొందరు [వాసిరి. పెంద్రిని తీసి 

వేయుట ఆపాతరమజీయమెకాని సతీత్యమునకు ' మా[తము “కొత్త ఆర్గము 
థి 

ఇపుకలయుకు - అని కొందరు _వాసిరి. ఢర్యపత్ని కన్న వారోవనిత వెయి 

ఆ నడుమ చ | పళయమై హోయెను. ఈ మతములవలన 

రాల నందును సమాజము నందును భావవిప ర్య యము అయితిరవలను. 

డవిడలో నీతులు రీతులు మొదలగునవి తారుమారగుట వింత కాదు. పూర్వ 

దసియు, మిగుల ఆవ వశ్యక మనియు తలపబడెనో ఆరెండును లేకుండ 

ల! స్ ఇడ 

గం ర్ల రి 
ల్లో 

రుష్యా జపాను యుద్ధ మారంభ మాయెను. యుద్దమునకు ముందొక 

జపాను వారకాంత ర్యా సేనాని పడకతింకి నుంకి సంకేతములకో ఛాయా 
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చితములు (వాసి వోకియోకు పంపు ఏర్పాటు ఒనరించెను. ఆది యిపుడు పెద్ద 

యితిహాసమునకు సామ। గి ఆయెను. పతితల మాహాత్మ్యము పెరిగి పోయెను. ఆమె 

అపాం -కేయ యనుకొనుట ఆనుచితము. ఈరీతిగా మాటలు వినబడదొడగేిను. 

ఇటులయినను ఏ సాహిత్య మునం దయినను నతీత్వ దేహతత్య సంబంధమున 

ఏ స్ర్రీయ ఆనాటికి కొత వ్యాఖ్యాన మొనరించుబ నాకు తెలియదు. ఏదెశ మున 

సీతా సావిత్రీ దమయంతుల కథలు |పవాహరూవపమున వచ్చుచున్నవో ఆదేళపు 

వారే ఇపు డిట్లి కొత్త వ్యాఖ్యలు కావించుచున్నారు. 

ఇచి ఇటులుండుగా మరియొక వ్యాపారము పాళ్చాత్యుల జీవత త్త 

మూలక మగు ఆలోచనా | పవాహమును కదిలించెను. 1901వ సాలున హార్మోన్ 

తత్త్యము బుద్ధిమంతులచే | గహింపబడెను. జీవత త్త్యగవేషణము కొత్త పద్ధతిమిద 

బయలు దేర దొడగెను, (వాయిడ్ అను మనళ్ళాస్త్రజ్ఞుడు “మానవుల చి తవృత్తి 

యంతయు మదనానంద మూలకము _ అని వ్యాఖ్యాన మొనరింప [ప్రయాస 

పడెను. పాళ్చాత్య భూములలో | ఫాయిడ్కు పలువురు శిమ్యలు వెలసిరి. నమా 

లోచకులును బయలుదేరిరి. విక్టోరియా కాలమునందు బహిరంగముగా ఆలో 

చించుటకు సంకోచము కలిగించు విషయములు సర్వసాధారణముగా అందజకును 

బహిరంగముగా ఆలోచింపదగిన వామెను. ఈ [ఫాయిడ్ సిద్ధాంతము పెవారిని 

కలత పెనైైను. వానికోని కొన్ని విషయములు మందుమా తల పరిమాణముగా 

భారత దెళములోని పతికలలోనికి వచ్చెను. 

నేతి వ శ్చాత్య సంఘము నందలి ఆచార వ్యవహారముల ద్యంద్యములో 

త్త్యమును ఇద్ సెన్, దియోస్టీగిండ్ బర్డ్, బెర్నార్డుషా (గహించి, 

చ హిత్యమ నందు వి; దోహన్యరమును జెలువరించిరి. మనదేశము నందలి 

భావుకులు దానిని మన ఆతీతభావధారయందే కనుగొనిం. కొందరు దానిని కను 

మంచిదని చుట్టును సాహిత్యమును ఆల్హువన్నారు. ఈ సాపాత్యమునందు ఆదిమ 

జంతువు మహాకాయముతో కనబడగ-.దు. ఆది కామమే జీవనము యొక గా కామ్య 

వసువని "ప్పగలదు 
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నెటి సాహిత్యపు రి యాలిజము పశ్చిమ దేశమున ఆధిపత్య మొనరించు 

చున్నమాట నిజమేకాని ఆయికేన్ ఏమైనను చెప్పుగాక, నేటికిని వీరి నీతి 

(morality) నుండి శిల్పము (2/1) సంపూర్ణముగా విచ్చిన్న ము కాగోరరేదు. 

మనదేశమున మనము మన యువకుల కనుల యెదుట జీవన పరమార్థము 

"నకును అంతరార్థమునకును సంబంధించిన విషయములు విళదముగా కానవచ్చు 

నుపాయములను ఏమయినను చేసితిమా? త్యాగమాప కోత్త్యము, పరాక్రమ 

గౌరవము, (బహ్మచర్య (పభావము మొదలగు వాని పరిచితి వీరికి గలదా? 

ప్యారిస్ సభ్య పద్ధతి, పరాసువారి శిక్ష, దీక్ష ఈ మొదలగునవి మనకు ఆనుకర 

శీయమా ? వారి కల్చర్ మన కల్చర్ ఒక్కటియా ? కేం బిడ్డి విశ్వ విద్యాలయా 

ధ్యాపకుడు ఆక్ సన్ అనునాతడు తన శిష్యులను కొందజను హ్యారిస్ తీసికొని 

వెళ్ళి “ఇక్కడ మిమ్ములను విడుచుచున్నాను, ఇచట శిక్షా _పజాాక మేరు 

మీయంతట తెలిసికొనుడు, వీరి సంఘము నందలి వ్యవస్థలు ఇంగా ండు సంహ 

'ఆచారములతో కలియకున్నను తెలిసికొనుటలో అ|శద్ధ వహింపవల మ. 

వెక్కిరింపవలదు”- అని చెప్పెను. ఇంగ్నీషుజాతి సంతానమింతవరకు అక్ష 

[భష్టము కాలేదు. వెనుకటి కాలము చందమున నేడు మన దేశమున శతైచాపా 

ధ్యాయిక లేదు. అది యిన్ని శతాబ్దుల | కింద ఆ ్ 

మనము మనలను మరచి సోముతిమి. గరువు చేతిలో దివ్వెలు. 

(భష్టులు 1] పరాపర _ విద్యలను గురించి యువరికిని పట్టుదల లెదు. అంతయు 

కంగారు. కామలోకమె కామ్యలోకమయిన డొ ల దీ ఉపాధాాయు డే కిము 

“అదికాదు” అని చెప్ప గలడా? 

జర్మనీకి స్వతంతస సభ్యతా ఛార కలదు. ఎన్ని విష్టవములు కచ్చిసను 

ట్యూటన్ జాతి తన “కల్చర్ *ను మ్యూతము పోగొల్లుకొనలేదు. ఆడియు డావికి 

ఏక మా తావలంబనము, అచటనే దాని యథార్థమగు సం: పకాశవము. గత హో 

(పళశయమున అది విపర్య స్త సము కాలెదు, ఒజ్జలరుట్టును (శద్ధాపలై ఒమ్యుల 

మూగిరి. వారి కిశాభి తీయు (బహ్మచర్యముమీద కట్టబడకున్న ను కామలోకము 

వారికి కామ్యలోకము కాలేదు. వారొక జ్యోతిగ్మయలోకమును వెతుకుటకు 

తీరుగుచున్నారు. 
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స్యదేశీ-ఆందోళనము వలన మనదేశములోని పిన్నలలో పెద్దలలో కొలది 

కాలమునుండి నవజాగరణము కలిగినది, కలుగుచున్నది. తెలుగుజాతి శతాబ్దుల 

తరబడి నిదించుచున్న నిదనుండి మలుకొనుచున్న ది. మనము పశ్చిమాభి 

ముఖులము కావలయునో అంతర్ముఖులము కావలయునో తెలిసికొనవలసి 

యున ది. అనక యుగములనుండి వచ్చుచున్న- " “ఆతా శ్రనమ్ విద్ది = నిన్ను 

నివ తెలిసి కొనుము” అనుమాట ఆసియా ఖండపు Whispering galleries 

ఆంతరాళము నుండి పతిధ్యనించుచున్న ది. కాని “నాయమాత్మా బలహీనేన 

లభ్యః” - బలములేని వానికి ఆత్మదొరక దు. 

మనము బలహేనులమని ఏల యనుకొనవలెను ? మనము మన ఆత్మీయ 

తను వెల్పడించుకొనగల సాహిత్యసారము లేదా? అపక క్వ 'పేమయు, విరహ 

మును, హృదయకేదమును, నాయక నాయికా తిరస్కా రములును, పరస్పరము 

న్ఫుత్యుకుండ (ప పవేశమును, విధి బహిర్ఫూతమైన సంయోగాకాంక్ష యొక్క. 

డకగయను వరసి Sex Appeal వినా మనకున్న ది ? చినికి నేటి (Fashion) 

ఆధనిక లేఖకులు మాతమ్ కారకులు కారు. ఇట్టివానినే చదువువారును, 
గ 

దోషం ౨చువారును కలరు. ఈ | [వాత లిటులె ద కొన్నాళ్లు నడచుచొ వారును వీరును 
లా 

డివాలా తియుదుదు. ఇందెచటను రు! పౌరుష చిహ+ము ఉందడు. జీవనముయొక్క. - 

అగి స — వ పదియండ్ల వనుకనుంది నం వాన ంలయున ఆంగ పత్రికలను చూచి 
జో pan 

యని యొక కరమున తేన తమ పరా 'కమమును (పక టించి నటులు రచనలు 

ఉన్నవి. “ఆఫికాలో బర్బుర జాతుల రాజొకడు కలడు. ఆతనికడ కొక ఆంగ్ల 

యువకుడు వెళ్ళి వేలెతగనే అతడు తలవాల్సెను'- మొదలగు విషయములు 
ఉన్నవి. 

ఇంగ్లీషు కథలలో 56% 2౧౧౪౭! లేకపోలేదు. ఉన్నది. ఇపుడు పెరి. 
గియు ' నుండవచ్చును. కాని అందున్న మిగులు ఆంశమల ఆకర్షణ శకి. 

శాం ఆల = నా ఆల ము కాదు. ఒక ప తికా సంపాడకుడా హహ ణు దా వ 
Sn 



సారస్యతము లివర్ 

“కథాసాహిత్య మంతటిలో ఏ చరితను సృజింపగలుగుచో గౌరవ వాత 
క 

మగును a అని | పశ్ని ంచెను, అత డిటులు | పత్యు త్తరించెను- “షర్దాక హోము: 

నేటి సాహిత్యపు మదనోత్సవమునందు ఇతడు రచించిన చరితలు అన్నిటికంటె 

బాగుగా నుండును.” 

జర్మని నియందు తలసూపిన యువకులపై నందణ దృష్టులు పడుచున 

భావికాలము వారిపడ ఆశ 'గొన్నటులు తొ చుచున్న దీ ఈ దేశముయొక్క 

-సభ్యతా రేఖనుండి జారి పోయినచో ఈ యువకులు రేపటి ఇతిహాసము నెటులు 

నిలువబెట్టగలరు ? ఈ భంగిమ, ఈ 2411466  యువకులందజయు యశార్హ 

స్వత్వము కాకుండుగాక 1 సరస్వతీ పాద పేళమున గూరుతుండి భాషాలాపన 

మొనరించుట మిక్కిలి తక్కువ వ్యాపారముకాదను ఇంగితము ఏరెకెగి యున్నచో 

ఎక్కువ చెప్పబనిలేదు. 



12. శిల్పవు కొణక శిల్పవూ? 

శిల్పము కొజుకే శీిల్బ్చమా? ఇంతకును ఈ స్యూతమేమి చెప్పును? దీని, 
అంతరార్థ మేమి? ఈ సూ[తము |పచారమునకు వచ్చిన మొదటి చినములలో 
నే ననుకొను నట్టులు లక్షణానుగుణమగు రచనమే శిల్ప సర స్య మని దీనికి 

ఆర్థమయి యుండెనా * అటులగుచో నీవేమి వాసినను ఏమి గీచినను ఏమి 

చెక్కినను ఏమి పాడినను ఆ [వాత సుందరముగను ఆ చి తరువు యోగ్యము 

గను, ఆ చెక్కడము చక్కగను, ఆపాట ఇంపుగను ఉన్నచో చాలునని నిర్వ 

చించినట్టు అగును. ఈ నిర్వచన మొకానొక విధముగా నిక్క_మే యనిపించును. 

ఆ యర్థమిది- ఏ విషయమైనను త తచ్చిల్ప వ్యవస్థ ననుసరించి సరిగా పక 

టితమును (పతి ఫలితమును అభివ్య క్రమును ఆయెనేని దానజేసియే ఆ విష 
యము శిల్పపరి శ్రమమునకే న్యాయమగు నుపకరణ మని యంగీకృతమగు 

చున్నది. ఆనర్గళమునగు నీ యంగీకారము ఆతి సాధారణములనియు హీనము 
లనియు దలపబడు ఆరటిపండ్లు, అం ట్లకుండలు, గాడిదలు, గోంగూర మొదలగు 

నవి కాక నై తిక పస్తావాలకును దార్శనిక సిద్ధాంతములకును సాంఘీక పరికోధన 

లకును శీల్పరాజ్యమున పౌరత్వాధికారమును _పసాదించగలదు. ఇంతియకాక 

పంచవర్ష | పణాళికకును స్థానిక సంస్థా కార్య చర్చలకును ప తనములందలి 

కలుషజల నిష్కాసనోపాయములకును మరియు సరికొత్తగా నడపదగిన విద్యుత్ 
యం తాలకును ఒక పెద్ద హోటలుకును లేక అత్యాధునికములయిన బోల్ షెవిక్, 

పద్ధతికిని శిల్పరాజ్యమున [పవేశ మిప్పించవచ్చును. ఏలనగా సలక్షణ 

రచనయ, రూప నిర్మాణమే శిల్పసర్వస్వము కావున కవియు చి/తకారుడును 

మొదలగు నా యా శిల్పులు తాము చేసికొనిన విషయములలోని కష్టములను 

దాటి గభ్రైక్కిరా లేదా! తాము కావించిన సృష్టిని సజీవముగా వెలువరించినారా 
లేదా యన్న (పశ్న మా్యతమ యుదయించును, ఇయ్యెడ అరటిపండును 

మ్యాతమే [గపాంచి షా [వాసినను ఎకోసిరాజు చేయుద మనుట యు కిసహము 
కాదు. శిల్ప నైతిక, సాంఘిక, రాజకీయ విషయములను [గహించినను ఆ విష. 



సారస్వతము 
లివి" 

యములను రసాభినివేశముతోపాటు విహరింపచెయుట ముఖ్యోద్దేశముగా పెట్టు 

కొనుడు. గావున అధమపకము శిల్పి లక్ష్యము కేవలము శిల్పమే యని 

నీవన వచు*ను. అత డిటు లొనరించిన శిల్ప నియమములెల్ల నెరవేర్చి పరి 

నిస్టితముగా రూపమును నిర్మించి దాన సౌందర్యమును పరిపూర్ణతను ఏల (పక 

టింపజాలడు ? నైతికులును అర్థశా స్ర్రవే త్తలుమ తరచుగా తరచుగా శిల్పు 

లగుచుందురు. ఉదాహరణములకు ప్రేటో, షెల్టలు కలరు. ఈ మతము నాధార 

పరచికొని శిల్పి కావించిన సృష్టె శిల్పసాఫల్యముననే మంచి శిల్పమని నిర్ణ 

యింపబడును గాని వస్తువును బట్టి నిర్ణయింపబడదు. కావున నైతిక 

[పసారములు యోగ్యతచేతగాని తత్వాన్వేషణములచేతగాని ఆతని ఉత్సాహావే 

శములచేతగాని శిల్పము మహ త్తరము కాదని సీవనవచ్చును. 

కాని యో సిద్ధాంతమంతయు కొంతదూరము వరకే సత్యము. శిల్పము 

లేక రూపకల్పనము _పకాళ మున కుపాయము మా|తమె. రమజీయములగు 

శబ్దముల నుపయోగించుటకే ఎవడును గంథములను రచింపడు. మంచి రేఖలను 

మంచి రంగులను చూపుటకే ఎవడును చి త్రములను (వాయడు. ఇంక నెమనిన 

ఈ టూ యుపాయములవలన ఒక విశేషమును ఆవిష్కరించుటకుగాని వ్యక్తము 

చేయుటకుగాని శిల్పి (పయత్నించును. ఆ విశేషమేది ? దీనికి మొదటి ఉ త్రరము 

సృష్టి, సౌందర్యావిష్క_ర ణము. శిల్పము సౌందర్యావిష్క_రణమునకే,
 సౌందర్య 

మును వ్యక్తము చేయుటతే. సౌందర్యావిష్కర ణమును బట్టియే శిల్పపు విలువ. 

ఆందమాగా నవతరింప జేయుట కాస్పదమైన దెలయు శిల్చి కుపకరణమే. 

ఈ [పపంచమునందు శారీరక సౌందర్యమెకాక నె తిక సౌందర్యమును మానసిక 

సౌందర్యమును ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యమును గలవు. ఇటులున్నను శిల్పము 

కొజకే శిల్పము - అను సూ తమునకు రసీభవమునకు యోగ్య తకల సౌందర్య 

మునకే రూపొసగ వలయుననియు సౌందర్యరసానుభూతి కడ్డుత గులు దాని 

నెల్లి విడనాడ వలయుననియు అర్థమని యింకను నీవు పట్టుపట్టవచ్చును. జీవన 

త త్త్యమునే తెలుపు నుర్దెశ ముతో జీవనముతోగాని వస్తుత త్ర్యమునే తెలుపు నుద్దెశ 

ముతో వస్తువుతో గాని సత్యమును కివమును ఆగు ఆత్మత త్త్యమునే తెలుపు 

నుద్దేశ ముతో ఆత్మతో గాని శిల్పమున శేమియు సంబంధము లేదుకాని ఈ 

వస్తువులు రసముఖముగా సౌందర్యమున కెంతవజ కుపయోగించునో అంతవరకే 
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వీనికిని శిల్పమునకును సంబంధము. ఈ హేతుబలము నిపుడు పంచవర్ష | పణాళిక 

లను నిత్యోపదేశములను దర్శనపరామర్శలును శిల్చరా జ్యమునుండి బహిష్క్లరింప 

వచ్చు ననుటకు మంచి ఆధారము దొరకుచున్నది. అయినను సందర మన 

నేమి? అని విచారెంపవలసియే యున్నది. సౌందర్యము కేవలము వస్తువులో 

ఎంత యున్నది దాని తెలిసికౌను చేతనలో ఎంత యున్నది. శిల్చి సాధారణము 

లును, హీనములను భీభత్సములును ఆగు విషయములనుండి రసమూల్యము 

గల ఒకానొక వస్తువును నంతతమును | గహించి తన ఉపకరణములగు శబ్దముల 

వలనను రేఖా రాగములచే తీర్చిన ఆకారము వలనను దానిని విజయానందముతో 

యోగలబ్ధ మగు నొకానొక చేతన కలదు. వస్తువు లన్నియు కేవల 
మాధ్యాత్మికములే యగుటవలనను మరియు నవి తమ తమ (పత్యేక సతాచేత 

నలరూప రేఖా గుణ సామర్ధ్య ములచె గూఢముగ విశ్వము నధిష్టంచిన అత్మము 

వ్య క్రము చేయటవలనను యోగికి యోగాలబ్ధములగు నాచేతనలో వస్తువులన్నియు 

సుందరమ.లుగనె కన్చించును. బాహ్య ఇంద్రియములకు అందముగా కన్చించు 

వస్తువు సాధారణ రసద్యష్టికి అందముగా క గ్పంచక పోవచ్చును. ఆది అట్రగు 

టయు తజచు సంభవించుచండును. మజీయు యోగి ఆ వస్తువునందు కనుగొన 

జాలని ఒకానొక విశేషమును ఆంతఃపురుషని ఆత్మ నేకాక స్థూలనె తముల 

కందని రేఖలను రంగులను బక ములను అభివ్య క్రిశీలములగు చిహ్న ములను 

చూచును. అతడు తనలోగల విశేషము కొంత వస్తువులో జేర్చి దానికి చూపాం 

తర మొసగునని నీవనవచు ఎను. శిల్చియు నిటులు కొంచెము చేయునుగాని వాని 

దారివేరు. యోగియు శిల్సియు దేనిని చూతుకో అది వస్తువునందే కలదు. వారి 

దృష్టి రూపాంతరమును సౌధించును. ఏలనగా ఆంతరత మేమైన వస్తువును 
వ్య కము చేయగలడు. అది కనబడు రూపము వెనుకనున్న ఒకానొక విశేషమును 

ఆవిష్కరించి చూపగలదు. 

ఈ రీతిగా నిత్యసిద్ధమగు ఐక్యమును ఆవిష్కారము చేయగల దృష్టితో 

చూచిన యెడల శిల్పి కన్ని వస్తువులును విషయము లగును. లేక కానగును* 

ఏలనగా సార్వ తికమగు నీ సౌందర్యమును శిల్పి అన్ని వస్తువులందును చూచి 
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ఆవిషారము చేయగలడు. ఈ విషయము చూచినచో మనము [పళశయము 

చేకూర్చు ఒకానొక మర్ద కాదార్య ములో మరల పడిపోవుచున్నా ము, ఏలనగా 

ఇచ్చటకూడా ఇది హద్దు అని ఒకగీటు గీయలేరు. నూకరమురోగాని దానిని 

వొడుచు నీటిలోగాని మందుమాకుల [పకటనలలో గాని కొళాయిలో గాని ఆవిష 

రించవచ్చుననిగాని ఆనుట కష్ట మనిపించును. కాని నటి శిబ్ప సాహిత్యములు 

ఈ చందపు పనులనే చేయుచున్న టులు కనుపట్టును. ఈ పము సిద్ధాంతమును 

కొంచెము విపులీకరించినచో శిల్పి నీతినుండి కానీ సంఘ సంస్కారమునుండి 

"కానీ రాజకీయ ఆందోశననుండి కానీ సౌందర్యము నుద్బు ద్ధము చేయు సమర్థు 

డయి యుండవలయును ఆని గాని కక యిచ్చవచ్చినచో అధమపక్ష మి విష 

యము లన్నియు శిల్చి కుపాడయములు కావచ్చునని గానీ అంగీకరించవలసి 

ఉండును. ఇటు లంగికరించియు కల్సి సీతినిగానీ సంఘ సంస్కా_రముగాస్ 

రాజకీ యో ద్దేశ్యముగానీ [(ప్యపథమముగా పెట్టుకొనక సౌందక్యము మీదనే 

చూపు నిలిపి తీరవలయును అనె షరతును ఎవరును పెట్టజాలరు. ఎలననగా 

ఈ ఉద్దేశ్యము చొప్పున శిల్పి తన లక్ష్యము దెస నడచుచు సౌందర్యము 

నావిష్కరించి రస విరుద్దము అగు విషయములు ఉన్నను తన పనివాసితనము 

నుపయోగించి ఒకానొక స సృష్టిని చేయగల్లిన అతనిని మనము కోరగల చెల్పయు 

నేమనగా నీ ఉప; [కమ మెది అయినను స్ప న్ నొందర్య | [సష్టవు కావలయననియే, 

శిల్ప మనగా సాందర్యావిష్కాకము, సాడాత్ నే సౌందర్య పకాశము. నిషథమువే 

గావ సంకోచముచే గాని చీని కెక్కుడు చెప్పవలసినది కానబడడు. ఇచట 

చెప్పదగినది మరియొకటి కలదు. ఆడి చెడ్డ భేదమును తెచ్చి పెట్టును. విశ్వ 

సౌందర్యమును తిలకించు యోగి చూపునకు అన్నియు సుందరముగనే క కన్పడును 

కాని అవి అన్నియు ఒక సమతలమునకు రావు. ఈ విశ్వ సౌందర్యమునందు 

సోపాన కదుమున ఎక్కువ తక్కువ లున్నవి. వసువునందు తనకు దా 

.వికసించు చెతవానందముల విభూతినిబట్టి ఈ సౌందర్యము కకదానియం వకు; గావ 

గను మజియొక దానియందు తక్కుువగను నెలకొనుట మనము చూచుచున్నాము. 

వస్తువులన్నియు దివ్యములే కాని కొన్ని మరికొన్నిటి కన్న దివ్యతరములు, 

అటుల శిల్పదృష్టియందును ఎక్కువ తక్కువలున్నవి. షక్స్పియరు డగ్బెరీ, 
.మాల్వోలియోలను రూపకమునం దెట్టి సతికి తీసికొని రావలయునో అట్టె స్థితికి 
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తీసికొని రావచ్చును. మాక్ బెత్నుగానీ, లియర్నుగానీ సృజించుటలో నతడెంత 

శ క్రిగల శిల్చియో తెలియును. కాని చేకొస్పియరు |పతిభకు సాక్ష్యముగా' 

డగ్బెరి, మాల్యోలియోలే యుండి, మాక్సెత్ లియర్హు లేకుందురేని అతడిప్పటంత 

నాట్య శిల్సియు [(సష్టయు కాగలడా? వివిధ వస్తువులందుగల విభిన్న సంభఖా 

వనలచే విపులమగు భేద మేర్పడినది. అప్పెలో చితించిన దాక్షపండ్లు తమ్ము 

దినవచ్చిన పక్షులను భయప బైను, కానీ ఫిడియా చితించిన | కీస్తుబొమ్మ 

(దాక పండ్లలో కంటె నెక్కుడు రసవసువు కలదు. మరియు సౌందర్యాది. 

ధారను నిండుగా వ్యక్తము చేయుటవలన అధికతరమగు చేతనాసంపదయు. 

కలదు. కావుననే అధిక తరమగు ఆనందమును కలదు. ఈ ఇరువురు శిల్పు 

లును ఈ రెండు విషయములును సౌందర్య మూలస్యరూపమును ఇంచుమించు గా" 

సమానమును పరినిష్టతమును ఆగు రసముచేతనే రంజించి ఉందురు. 

దీని కారణ మిది, శిల్పమునకు కేవలము రూప నిర్మాణమే ఎటు లుపా 

దానముకాదో కేవలము సౌందర్యము కూడా నటులే ఉపాదానము కాదు. శిల్ప 

మనగా రూప నిర్మాణమే. సుందరాకారమే కాదు. సౌందర్యావిష్కారమె కాదు" 

ఇక నే మనిన రసాత్మకమగు దృష్టికిని నిర్దోషమగు సృష్టికినిగల విధుల ననుస 

రించిన చిదాత్మ (పకాశమని యనవచ్చు. ఏలయనగా శిల్పమునందున్న దొక 

రసమద్యాదయే కాదు. దీనియందు జీవనమునకును మనస్సునకును ఆత్మకును. 

విలువక లదు. శిల్పి తన చిరైశ్వర్యమునకే కాక యూ బహ్మాండమును పిండాండ 

మును సృజించిన పర చిదైశ్వర్యమునకును ఆకారము నావిష్కరించు చున్నాడు. 

వేదాంతములదృష్టిలో ఈ చిత్స్యరూప మంతటను సమానమయి య న్నను, దాని: 

(పకాశము అన్ని వస్తువులందును సమానముకాదు. [పాకృత జనులలో భగవత్ 

[ప్రకాశము తక్కువ, విభూతులలో ఎక్కువ. కొన్ని ఆధారములం దాత్మాభివ్య కి 

కవకాశము లెక్కువ. కొన్నింట తక్కువ. ఇంతియకాక చేతనలో కూడా" 

ఎక్కుువ తక్కువలు గలవు. దాన చెసి శిల్ప రచనలో ఆకారగతమగు సౌంద- 

ర్యపు విలవయందుగానీ గొప్పదనము నందుగానీ భేదము దొరయుకున్నను- 

శిల్పరచనలోని వస్తువులందు భేదము కలుగుచున్నది. హోమరు మానవుల బాహ్యా, 

జీవనమునుండి సౌందర్యము నుబికించి నచట నాగిపోయెను. షేక్స్చియరు ఇంకొక 

జ 
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మెట్టెగిరి హోమరు కందని _పాణమయమగు ఆత్మను, [పాణమయమగు శకులను 

| పాణమూల్యమును ఆవిష్కరించెను. బీవనమునకును, తద్దతములుగు సకల. 

వృత్తులకును సంబంధించిన గొప్పభావములును గొప్ప ఆదర్శములును వ్యాస 

వాల్మీకులలో ఊరుచుండెను. ఇవి హోమర్ షేక్ స్పియరుల దృష్టి పరిధి 

కావలివి. మరియు ఈ భావములకును ఈ ఆదర్శములకును ఆవలగూడ మరొక 

తెగ సత్యములు గలవు. ఇవి మిగుల లోతైనవి, జడాజడములకు వెనుక సత్స 

దార్థమును దాని శకి సముదాయమును కలదు. ఇవి అన్నియు శిల్పమునకు 

విషయములు కాగలవు. శిల్పి యింత కంటె నెక్కుడు సిరితోడను గాంభీర్యము 

తోడను రాణింపగలడు. వీనిని కనుగొని తొంటి మహాకవుల పతిభతో వీనికి. 

వాణీమూ ర్తి నొసగగల కవి కేవల సౌందర్య సృష్టి విషయమున వారికంటె 

గొప్పవాడు కాక పోయినను అతని శిల్పమునందలి పదార్థముల విలువయు అతని 

ఎరుక విలువయు పూర్వ సృష్టికంచె గంభీరమును ఉచైై స్తరమును పూర్ణతర 
మును కావచ్చును, “శిల్పము కొరకే శిల్పము” లేక సౌందర్యము కొరకే శిల్పము 

అను వీని తలదాగినది మరియొకటి ఇచట గలదు. ఇవి ఆన్నియు సౌందర్య 

సృష్టి కత్యావశళ్యకములగు (పధానోపకరణములను చెప్పును. ఇట్టు చెప్పుట 

కొన్ని పట్ట నుపయోగకరమే. కానీ యూ [పధానోపకరణములకం టె వెతై న 

విశేష వస్తు వొకటి శిల్పమును నిత్యపరివర్రనచె [పరోచిత మొనరించుచున్నది.. 

ఏలనగా వ్యష్టి షిరూపమున కానీ సమిష్టిరూపమున కాని ఏతదకిత రూపముగా గానీ 

వ్ భగవంతుని గు పమగు దివ్యత్యమునుగానీ, వ్యక్త కమగు దివ్యత్యమును గానీ 

నమకము కమముగా అధికముగను, ఆధికతరముగను వ్య క్తమొనరించును. ఇదియే 

నకు ఎడతెగని పని. 

ఇటులు మూటిచే శిల్పము సమ్మ గమగుచున్నది. ఒకటి [పకాశక్షమ 

మును లెక నసౌందర్యావిష్కారము. రెండు వస్తుమూలమునందలి సత్పదార్థపు 

టభివ్య క్రి లెక ఆత్మాభివ్య కి. మూడు పె రెండంగములును వేనికి వాహనములో 

సృష్టి పటువగు నాచిదానందముల అభివ్య కి ఈ మూటిని కలిపి చూచినచో 

ఉభయపక్షములకు సామరస్యము కలిగి దారి దొరకగల దనుకొందము. శిల్పము 

శల్చము కొరకే అనుట నిశ్చయము. ఏలనగా శిల్ప మొక దృష్టిలో అనపద్య 

మగు రూపము సౌందర్యాభివ్య కి కియు. ఇంతియకాక శిల్ప మంతః పురుషనికారకు 



తెలివి వ్యాసవాణి 

ఆత్మ కొరకు, మరియు నీ అంతఃపురుషుడు సౌందర్య ద్వారముననేని నిర్మింప 
దలచినచో వాని యన్నింటియు [పకాశముకొరకు ఈ ఆత్మ (పకాశమున 

శిఖరమునకు గొనిపోవు సోపానములు కలవు. శిల్పమును అతి విశాలమగు 

పరమ వై శాల్యమున అభిముఖముగా నడిపించుటయే కాక దాని నూర్ధ్వ శిఖరము 
నుండి ఊర్ధ్వతర శిఖరమునకును, ఊర్ధ్థతమ శిఖరమునకును దీసికొని బోవలసి 
ఉన్నది. ఇదియే మన శిల్పి _ ఆధ్యాత్మిక - ఉభయ సాధనల _పయాసము. 

[మూలం : అరవిందులు | 



18. ఆనంద(|తయము 

లౌకికానందము 

మన మొక కొండనుగాని కోరిన వస్తువునుగాని చూచి సంతసింతుము.. 

పసిపాపల పలుకులుగాని కోయిలల యెలుగులుగాని విని సాగియుదుము, ఆగలు 

పొగలు గాని పూతావిగాని మూర్కొని మురియుదుము. తేనియలు _కోలిగాని 

భక్ష్యములు నారగించిగాని తనియుదుము. మలయ మారుత స్పర్శవ ఫ్ర 

గాని మ్మితుల యాలింగనము వల్చ గాని మే మరతుము. ఈ సుఖమె థి 

జ్ఞానేం దియములవల్ల. 

కర్మేం_ దియములచే గూడ నిటులే మనకు సుఖము కలిగించు వస్తువులు 

విషయములు కాగా మన మనుభవించునది విషయసుఖము లేక లౌకికసుఖము, 

ల 
భం 

జ 

ం|డియముల గుండ మనస్సునకు విషయములతో గలుగు 

మునకు ని యని పేరు. షయముల కిం దియములతో సంబంధమున్న ను 

మనస్సు వేరాకచో నుండెనేని విషయజ్ఞానమే కలుగదు. ఇక సుఖమెట్టుకలుగునుః 

ద్నివల్బ సుఖ మనుభ వించునది మనస్సుని తేలినది. 

అన్ని వస్తువుల వలనను ఆందరకును సుఖము కలుగదు. జంతుభేదము 

కలన కొన్ని వస్తువుల వలనే కొందరికే సుఖము కలుగును. “తలకొక బుద్ధి; 

నాల్కకొక రుచి” అని సామెత. మరియ విషయము లేనిదే లౌకిక సుఖములేదు 

“గోవిందా యనుకొంచూ గొబ్బరీ తినుకొంచూ 

నారాయణా యంచూ నమలి కొంచూ-” 

అను పాటలో చెప్పినటులు సుఖసాధనమగు ఆహారమును పితితో 

నమలి భుజి తు మనుకొందము. నమలుటతోపాటు ఆహారము స్వాద్యమై 

నమలిన కొలడి నుసాదుమై రసమగుచున్నదె. ఆపుడు రసముగొని స త్యముజే 
వా (య 



శవితీ వ్యాసవాణే 

పదునైన చి త్రమనందు స్వాత్మానందము |పతిబింబించును. విషయోపభోగము 

నం దెల్లెడ నిదే రీతి. 

వేరొకరీతి - విషయలబ్ధి కలిగి కోరిక తీరగా చి త్తవృ తి సాత్యికమై 

ఏకాగత చెందును. అపుడు దానియందు స్వాత్మానందము (పతిఫలించును. ఈ 

పతిబింబానందమె విషయానందము. అనుభవ సమయమునందు చి త్తవృ తికిని 

చైతన్యమునకును సంబంధ ముండును. గాన ఆ సుఖము అంతఃకరణ వృత్తితో 

గూడిన చైతన్య స్వరూపము, తాతగారి మాటలలో నిది ఇటుల చెప్పబడినది : 

“ఎండే డెందము గందళించు రహిచే, నేకాగతన్ నిర్భృతిన్ 

జెందుం గుంచదగత _పదీప కశికా క్రీదోప నెందెందు బో 

కెందె నిం దియముల్ సుఖంబుగను 99 

ఈ పద్య మింతవరకే ఉపయోగించుకొనవలెను. ఈ నుఖము “పంచకోళ వివేక 

ముచే మిథ్యాత్మది యగునా కాదా? ఇది అంతర్బుద్ధి నూహింపుమా"” అని ఆ 

వరూరినికే వదలును. 

సుఖ మందరకును అనుభవమె. కాని దానికి లక్షణము చెప్పమన్న 

చెప్పుటకు తట పటాయించవలెను. “యదర్హమ్ సర్వమ్, యచ్చ నానార్థమ్, తత్ 

సుఖమ్ అని సుఖమునకు లక్షణము. మన _పవృ కతి యంతయు దేనికొరకో 

అది సుఖము. [పతివాడును ఏ వని చేసినను ఆది సుఖముకొరకే కదా? 

మరియు ఏది మరొకదానికి ఉపాయము కాదో అది సుఖము. అనగా సుఖమె 

ఉపేయము - అనగా పాహ్యము. దానికి మరియొక పాప్యము లేదు. 

ఈ విషయ సుఖాతిశయమును ము క్రిగా మోసగించుచు తెనాలి 

“కిరారమున నుండి పాలింటి కేతేర 

బహుధాన్యములు చేలబండి యొజగ 

యడనెడ బెండ్రిండ్డు వడుగులు వొడవు 

గృతార్లులె యరించు నరు అలర 
అ= “ఛి థి 

బరిచారికా కోటి పనిపాటు పాటింప 

జుట్టంపు సందడి నెట్టు కొనగ 



సారస్వతము 32215 

(గామ మెంతయు నిజ పాభవంబున మన 

సత్య నిష్టకు దన్ను సాక్షి గోర 

నిత్య నైమి తికములు నిర్ణి|దబుద్ధి 

నాచరించుచు హరిభు క్ర మాత్మభార్య 

భకినిడ భు క్రి గొనుచున్కి ము క్తిగాని 

నిదుర వంటిది రాతివంటిదియ గాదు.” | పాండురంగ : ల్ - 216] 

“అసి ఒక కరణము సుఖమో - దేశపాండ్యా సుఖమో గొప్ప ఆనందముగా 

చెప్పెను. (ఇది గొణాత్శ). తై తిరీయ మిటుల చెప్పెను-ఆరోగ్యము, బలము, 

దార్థ్యము, చదువు-ఇవికల పిన్నవాని క్రీ పృథివి యెల్డ యున్నచో నొదవు 

ఆనందము ఒక మానుషానందము. ఈ ఆనందము గూడ ఆరోగ్యాదులలో నేవి 

'పోయినను పోవును గాన అల్పము. దాననే- “యావై భూమా తత్ సుఖమ్, 

నాల్పె సుఖ మస్తిి- అని సనత్ కుమారుడు- అనగా ఏది పరిపూర్ణమో అది 

సుఖము; అల్పము సుఖముకాదు. కాన దీని తెలియు ముందు కావ్యానందము 

లేక రసానందము కను గొందము. 

పూర్వుమొక పండితుడు _ *ఇంత మంది పండితులు రసమును గూర్చి 

తలా యొకరీతిగా తదైడు [గంథములు |వాసిరి. నేను సులువుగా చెప్పెదను 

వినుడు- 

“పాలు గోరెడు మార్జాల పరివృఢుండు.” అని చెప్పెనట. “ఇందురస 

మేమి కలదండీ * అని అడుగగా “పాలకు మించిన రస మెక్క_డ నున్న దయ్యా? 

అని అనెనట, “సరే, పద్యమునకు నాలుగు పాదము లుండవలెనే?' అని అడుగగా 

పిల్లికి లవటయ్యా' అనెనట. కాగా రస మీమాంస పిల్లి పాలు కావలసి వచ్చెను, 

అది యటుండె : 

మనకిపుడు తీరికయ ఓపికయ లేదు గాన కావ్యాంగణములో గాక 

నాటకరంగములో _పవేశింతము. పుష్పోద్యానములో అరుగో ఇరువురు. ఒకడు 

యువకుడు. ఓర్తు యువతి. ఆమె తకుక్క_ను కీజూపునే అతనిపై తూపుగా 

విసరెను అతని నెమ్మేను పనసకాయ యాయెను. ఏరు వలపు గొన్నారని 

మన కొక పాఠము చెప్పవలెనా గ 



ఆరుగో _ ఇరువురు ! కన్నులలో నిప్పులు |! కంఠములలో పిడుగులు! 

వారరుగో మల్ల సరచుచున్నారు! వీరు (కుద్ధులని వార్తా ప తికలు చూడవలెనా? 

నిట్టూర్పులతో సిన వెం టుకలతో కన్నీటితో మింటి మోమై ఇతర మెరుగని 

ఒక డిడుగో ! ఇతడు కోకదగ్గుడని రాలకు రప్పలకు కూడ తెలియును. ఇత 

డింకొకడు. విప్పుకనులు. (పసన్న మగుమోము. రప్పార్చని చూపు. ఆనందా 

(వులు. పులకలు. అనిశ్చలత. ఇతడు విస్మయావిష్టుడు కాడా? మేన చెమరుతో 

కదలు కనినికలతో, ఎండిన ఓష్టములతో, గద్గద కంఠముతో వడవడవణకుచు 

ఇదె పోవువానిని చూచి - మనమాట వినిపించు కొనకున్నను “భయము వలదని” 

ఆశ్రయ మీయకుందుమా ? 

వీడుగో ! ఒక మీసము పెకి, మరొకటి కిందికి ! పాగాపై రొట్ట, 

మోకాలి సొట్ల ! ముక్కుమీద బొట్లు, ఎగుడు దిగుడు కటు! ఇట్టి ఇతనితో 
ల టి న లు 

మనము ; శుతి కలుపకున, నవింపోరా |! 
(a య యం 

అదె బూడిద బుస్పను నెల! గద్దలు గోళ్ళకు మెలివై చిన _పేవులను 

ముకుపట్టుకారులతో లాగుచున్న వి! కాలుచున్న తలనుండి మెదడు నురుగువలె 

వెలి కుబుకుచున్నది ! ఈస్థితి చూచి నీవేమగుదువో ! ఓహో! ఎట్టి జుగుప్ప 
నీకు ! 

సముదమువలె గంభీరతా రామణీయకము లితనిలో ! ఎదిరిని చూచి నీకీ 

[భాంతి యేల ?.నేటికేని మంచి దారికి రా! రానిచో ఇదె నాభుజము కోరలులేని 

[తాచు” అని అనుచున్నాడు. క ర్రవ్యార్థములం దితడు పట్టిన పట్టు విడువడని 

ఉడుములకును తెలియును ! 

ఓహో |! మనుష్య రూపమగు నిదెక్క_డి తేజము ! గోచిపాతరాయడు. 

ఏకా|గదృష్షి ] పి ల్లలు వెంటబడుచున్నారు ! ఇతనికి చేతులు తమంత తామే. 

మోడ్నును | 

_ పరుల మనోవికారములకు స్పందించుట అనగా హృదయ సంవాదము 

చెందుట మానవస్వభావము. దీనికి సంస్కారము బీజము, 



సారస్యతము లలి? 

శ బశ క్రియు అర్థశ క్రియు మనకు తెలియు ననుకొనుడు. భావనా 

శక్రియు తలకట్టుగా కలదు. ఇట్టి మనము ఒక కవి చక్కని సన్ని వేళ ములచే 

నాయికాదులను, కటాక్షపాతా శుపాతాదులను, హర్షచింతాదులను వర్ణింపగా 

నటీనటుల వాగంగ సత్త్వాభినయద్వారమున వినుచు కనుచు నున్నాము. ఏనిలో 

నాయికా నాయకాదులు, వారి కటాక్షూదులు, ఉద్యానాదులు, మన హృదయమున 

| పతిబించించుటతోపాటు రస మంకురించెను. అనగా మనలోని రాగాదివాసన 

మేలుకనెను. ఇపుడు సీతారాములో శకుంతలా దుష్యంతులో వారి .వారి 

కటాషూదులో అ శుహెతాదులొ కార్యకారణములతో తమతమ సంబంధ మునకు చెల్టు 

చీటీ ఇచ్చిరి. ఇపుడు వీనిని విద్వాంసులు విభావము లనియు అనుభావములనియు 

నందురు. రాగాది సహకారులగు హర్గామర్గాదులు విభావానుభావములచే వ్యక్తము 

లగుచో వ్య భిచారు లందురు. మనము వీనిని విభావనము అనుభావనము సంచా 

రణమును చేయుదుము. ఇవి అలౌకిక వ్యాపారములు. వీనికే సాధారణ, 

చరణ, స్వదన, భావన, వ్యంజన అసి పేళ్ళు. మన మిపుడు రసానందములో 

ములిగితిమి. ఇపుడు నాయికాదులందును, వారిచేత లందును, చిత్తవృత్తులందును 

పరత్యముగాని మమత్యముగాని పరకీయత్వముగాని మామకీనత్యముగాని లేదు. 

మన యూ రసానుభవవేళ విభావాది తయము రత్యాది విశిష్టమై మిళితమై 

అభిన్నమై యున్నవి. ఇచట నీ ఉద్దాలకుని మాట గమనింతము- “తేనెటీగలు 

నానా పుష్పముల నానారసముల కెకరసత్య మొడగూర్చుచున్నవి. ఆ తేసియలో 

ఇది మావిపూరసము, ఇది మాలతీ పూరసము, ఆని వేరుపరుపలేము'- యథా 

మధుమధుకృతో ని_సిషంతి నానాత్య యానాం వృషాణాగ్౦ రసాన్ 

సమవహాం మెకతాగ్ం రసం గమయ న్తి! తే యథా తత న వివెకం లభ నడ 

ముష్యాహం వృక్షస్య రసో ౬స్మ్య ముష్యాహం వృక్షస్య రసో సీ తి. .(ఛాం- 69). 

ఈ రాగ [కోధ హర్షా మర్షాదులు వాసనలు. ఇవి సాక్షి భాస్యములు. 

లౌకికములగు రాగ|కోధ హర్షా మర్షాదులో చిదాభాస భాస్యములు. కావున వాని 

లోని (కోధామర్షా ద్యను భూతిలో [కోధాదులే గాని ఆనందము లేదు. లౌకిక 

రాగ హర్షాదులందేని కావ్యానందము వంటి ఆనందము లేదు. 
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మంచి నాటకము చూడ మొదలిడుచో_ఇతర వృత్తులు పోయి, హృదయ 

సంవాదము కలిమి నాయికా నాయకులయు గాని, నాయక (పతి నాయకులయు 

గాని అనురాగ [కోధములచే మనలోని అనురాగ [కోధములు మేలుకనును. 

ఇచట మనము _పేమించు టకు ప్రీలును, ద్యెషించుటకు శ తువులును లేరు. 

కవి పుణ్యమా యని శ్రీలు, శ|తువులు మొదలగువారు లేకుండనే కవి [ప్రవేశ 

పెట్టిన బొమ్మలమాటున మనలోని రాగ [కోధ హాస్య ణోక్ర భయోత్సాహ 

జుగుప్సా విస్మయ నిర్వేదాదు లుద్బుద్ధములై మేళకర్త లగుచున్నవి. ఇవి 

మాాతమే ఏల? రసానుభవ వి శాంతి [పధానముగ ఇటనే గనుక. ఎంత 

వింత! ఈ యలొకిక వ్యాపార మావరణమును తొలగించినది. ఇపుడు 

స్వ పకాశమగు ఆత్మ సాక్షియై యూ అలౌకిక రాగాదులను _పకాశింపజేయు 

చున్నాడు. అలౌకికమగు ఈ రత్యాదికము సా త్రికము గాన స్యస్యరూపా 

నందముతో కలిసి మనకు గోచరమైనది. భక్ష్య భోజ్య చోవ్య లేహ్యములను 
నమలి ఆస్వాదించి రసముగొని ఆనందించినట్టు, విభావాదులచే అంకురితమైన 

అలౌకిక మైన యీ రత్యాది స్థాయి భావములను ఆనుభావ సా త్తికభావ సంచారి 

కావములతో నమలి _ భావన చేసి చర్యణ మొనరించి రసముగొని మన 

మానందించుచ ంటిమి. 

ఈ రసము జ్ఞాప్యమును, కార్యమును, నిత్యమును అనిత్యమును, భావము 

కలదియును లేనిదియును, వ ర్రమానమును భూతమును భవిష్యమును సవికల్ప 

నిర్వికల్పక జ్ఞానవిషయమును, పరోక్షమును | పత్యక్షమును కాదు. లోక 

మండిట్లిది లేదు. పోనిండు. అసలిది లేదందమా? కలదనుటకు సహృదయు 

డెల్హ సాక్షి. కాన నిది ఆలౌకెకము. విష యానందము కంటె భిన్నము. విషయ 

మలు లెకుండ నీలోని రాగాదులను సీవు చరణ మొనరించి సాక్షివై ఆనందించు 

చుండుట లెదా? ఇక: జాలు. 

ఈ యానందము గూడ చరణా సమనంతరముననే అంతమగునగు గాన 

నిదియు నల్పము. కాన నిపు డాతా వంవయిను ఆన్వెషింతము. 



సారస్వతము వ్రఫ్రీల 

ఆత్మాన౦దము 

బృహదారణ్యక మీ యాత్మానందము నెంతో సుందరముగ నిరూపించెను. 

యాజ్ఞ వల్కు్యుడు ఆమృతత్యమును గోరు మై తేయి కిటులు చెప్పెను- “పత్నికి 

పతి (పియుడందురు. దానికి కారణము పతికాడు ! మరి యేమి? పతిలో పత్ని 
తన స్వరూపము చూచుకొనును. గావుననే పతి | పియుడు. ఇటులే పతికి పతి 

(పేయసి ఆని అందురు. దానికి కారణము పత్నికాదు. మరియెవరు? పత్ని 

పతి తన స్వరూపమును చూచుకొనును. కావుననే పత్ని _పేయసి, కాగా తేలిన 

దేమి ? 'ఆత్మయే [పియ తమి మని. ఆత్మ సంబంధము లేనిచో నేడియును 

పియము కాదు-అని. ఆత్మ పీతి కొక కారణము లేడు. విషయ, పీతికో సుఖము 

కారణము. అది ఆనందము యొక్కయే  పకాశము. 

విశ్వచొల్ద తన రూపరాశిచే మన ఆత్మలోని ఆనందమును మలుకొల్పును. 

ఈ రూపరాశిలో మనము విశ్యాత్మనే చూడబడయునది. కావున యీ రూపరాశి 

ఆత్మయొక్క_యే విశ రూపము. 

ఏ ఆనంద మీ విశ్వమూలమునండో ఆ యానందమె మన హృడయార 

వింద మందు: “కోహ్యే వాన్యాత్ కః ప్రాణ్యాద్యనేష ఆకాశ ఆనందో 

నస్యాత్'_ హృదయగుహయం దానందము లేనిచో ఎవడు ఊర్చును? నిష్ట 

రును? అనగా | బళుకును? ఆని తి తిరి, ఆ యానందమే ఆత్మ. ఇటు 

లాత్మయ పరమాత్మ. 

ఆత్మ ఆనందము కావుననే దాని నిరతిశయ: పీతి ! మన కాడందము 

వలయును! ఏల? మన స్యరాపము ఆనందము కావున. 

ఆత్ముని విశ్వరూపము విశ్యపేతికి నిదానము. విశ్వ పీతి కాత్య ప్రేతి 

.ప్రునాది. కాన ఆత్మ అందరికంటె అంతర తరము. దాన ఆత్మ పుతుని కంచె, 

వి త్తముకంటె, మరి యన్నింటికం టె | పియతరము. పియతరము కావుననే 

ఆనందము. 

మనకు బాహ్య విషయములతో సంబంధము కలిగినపుడు ఆ యాయీ 

వస్తువుల జ్ఞానము చ్మిదూపమని తెలియవచ్చును. ఆత్మ ఆనందరూప మేని ఈ 

చి త్తవృత్తులలో చిదూపము తెలిసినటులు ఆనందరూపము ఏల తెలియదు? 



మన యిం దియము లెకైక గుణ్యగాహులు. కన్నే రూపము [గహించును. .- 

చెవియే శబ్దము నెరుగును. ఆటులే చిత్తము స త్యవృ త్రిచేతనే ఆనందమును 

పొందును. చి త్రమునందు స త్యరజ స్తమస్సులు చ|కనేమి [కమముగను, 

ఆకమముగను తిరుగుచుండును. స క్యవృ తి కాదాచిత్మము. అది మా_తమె 

ఆనంద |గాహకము. రజోవృ తి మలినము. కాన ఆనందాంశము తిరస్కృతము, 

సత్త్వవృ త్తి తిలో ఇచ్చలేదు. అది శుద్ధము. కొన అందు చిదానందై క్యము.- 

గోచరించును, “రసోవై నః రసం హ్యా వాయం లబ్ఞాా౭. నందీభవతి-అని తి తిరి. 

అనగా-అతడు రసమె జీవుడు, రసమును పొందియ కదా ఆనంది యగుచున్నా డు. 

సారము లేక స్థిరాంశమ రసము. దాని _గోలియే మన మానందింతుము.- 

విషయసుఖమునం దిది విశ్వజనీనము. 

ని|దలో విజ్ఞానఘనోపాధికుడగు ఆనందమయు డు సూక్ష్మములగు అజ్ఞాన 

వృర్తులచే ఆనంది యగును. ఆపుడతడు సాక్షియు భో కయు. కావుననే ఆతడు- 

“సుఖముగ ని|దించితిని, ఏమియు నెరుగను అని మెలకువ గని అనును- 

సుష ప్రస్థాన ఏకిభూతః _పజ్ఞాన ఘన ఏ వానందమయో హ్యానందభుక్ చేతో 

ముఖ” (మాం-1ర) 

ఆవరణము తేమియే ఆనందము. ఆనంద సంవేదన మిందు లేదు. 

అదియ ఆనందస్వరూపము. కాగా ఆవరణము లేని ఆత్మ ఆనందము. కావున 

ఆత్మనే ఉపాసించ వలెను._ ' ఆత్మానమేవ | 'మియ ముపానీతు_' (బృ- 48). 

ఇటులుకాకి నేను వేరు. దేవుడు వేరు'.- అని తలచు వా డజ్జుడు- 

వాడు దేవతలకు పశువు- అన్యో౬సావన్యో౬హ మస్మితి, న స వెద, యధా 

పశురేవం సదేహినామ్ (బృ. 1-4-0) ఇటులు ఆత్మయే _బహ్మము. ఆత్మా 

నందమే (బహ్మానందము. ఆఖండమగు ఆత్మాకార చి తవృ శి కలుగుటయే 

ఆవరణనాశము. ఆ చిత్తవృత్తి [కమ్మకమముగా ఆత్మహత్య చేసికొనుడు 

నిర్మలము ని సరంగమును అగు ఆనందము. విషయలవబ్ది వల్ద చిత్తము సాత్త్వి 

కమై ఏక్మాగత చెందగా, అందు (పతిబింబించిన స్వాత్మానందమే విషయా-= 
నందము లేక లౌకికానందము. 
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విషయములవల్ణ చిత్రము సత్త్వము చెంది ఎక్కాగత పొందగా ఆందు 

[ పతిబింబించిన స్వాత్మానందమ లౌకికానందము; కవి వ్యాపారముచే ఏకా[గ 

మైన చి తమున మేలు కనిన రాగాది వాసనలతో కలిసి భాసించు శుద్ధచై తన్యా 

నందమి రసానందము, లేక కావ్యానందము; చి తవృత్తులు భస్మేభూతములు 

కాగా ఉన్మన్యవస్థలో చేదించిన ఆనందమె ఆత్మానందము. 



14. రాష్ట్ర భాష 

ఉ తరదెశములందలి భాషలు సంస్కృత వికారము లగుటవలనను దకిణ' 

దెశపు భాషలందు సంస్కృత పదములు చాలినంత యుండుటవలనను, హిందీ 

రాష్ట్రభాషయగుట కర్ణమని గాంధిజీ 1917వ సాలున చెప్పెను. 

ముస్టిములను గూడ కలిపికొని వచ్చుటకు హిందూస్తానీ రాష్ట్రభాష 
కావలయుననియు దానిని నాగరలిపిలోగాని ఉళుదు లిపిలోగాని [వాయనగుననియు 

పిదప పిదప వారికి తోచెను. వారిప్పటికిని ఆ మాటయే చెప్పుకొనుచు వచ్చు 

దేశ భాషల కపకారము కాని రాష్ట్ర్రభాష మనకు కావలయును. అది. 

హిందూస్తానీ. ఇది 12 కోట్ట వ్యవహారములో నున్నది. మరియు నిది లక్షలకొలది. 

కోట్ల కొలది ఇతరులకును ఆర్థమగును అని న హాజీ [వాసెను. (Congress 

Political and economic series No. 6" 37). 

దాక్షిణాత్యులలో పట్టాభిజీ [పకాశంజీ, రాజాజీ, మొదలగు వారును 

జాతీయ ముస్టిములును, హిందూసానీ రాష్ట్రభాష కావలయునని అనిరి; నేటికి. 

అనుచున్నారు. ఇన్నాళ్ళనుండి వీరు చేసిన (పయత్నమంతయు రాజకీయ. 

పరిజ్ఞానమునకును హిందూ ముసల్మానుల యమైక్యమునకును అని వేరుగా చెప్ప 

బనిలదు. 

ఆగస్ట్ 15 _ '47 తరువాత : 

ఆంగ్లభాష స్థానమును దేశభాష ల్మాకమింపవలయు ననియు హిందూ 
స్తానీ రాష్ట్రభాష కావలయ ననియు గాంధీజీ యిపుడు చేయె తి చెప్పుచున్నా డు. 

ఇంగ్లీషును మెల్లమెల్లగా ఉపసంహరించు కొనవలయును గాని వెంటనే. 

రదు చేయరాదని మీర్జా ఇస్మయిత్ జీ అజాద్ యును సలహో ఇచ్చుచున్నా రు. 
ఏ 
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“హిందీ రాష్ట్ర్రభాష కావలయు'నని శ్రీ గోవిందవల్రభులు రాహుల 

వక్కాణించుచున్నారు. 

“హైస్కూలు చదువులును కాలేజీ చదువులును హిందీలో జరుగవలయు 

నని రీవాలో ఆల్ ఇండియా ఎడ్యుకేషనల్ కాన్ ఫరెన్సు తీర్మానించెను. 

సి. పి. బీహార్ గవర్న మెంట్టు హిందీని స్వరాజ్య భాషగా అంగీకరించెను. 

భాషా చక్ర మిటులు గి[రున తిరుగుచున్నది. బహుభాషలు గల మన 
దేశములో రాష్ట్రభాష ఒకటి కావలయుననుట నిర్వివాదము. అగన్ట్ 15-47 

తరువాత హిందీయే రాష్ట్ర్రభాష. షుమారు 20 కోట్లు దీనిని మాట్టాడుదురు. 

హిందూ ముసల్మానులకు దీనివలననే ఐక్యము కలుగవలెను. దీనిని నాగరిలోనే 

[వాయవలెను ఆని శ్రీ ముస్తీ మొదలగు వారి ఆభి పాయం. 

హిందూస్థానీ వాదము ; 

“హిందూదేశము నాదో అనుకొని ఉరుదు మాట్లాడు నేషనల్ ముసల్ 

మానులకున్ను, ఉరుదు మాట్లాడలేని బహుభాషులగు హిందువులకున్ను ఐక్య 

మున్నది. హిందూస్థానును పకీస్థానుగా చేయదలచి హిందీగానీ, సంస్కృతము 

కానీ మాటలాడినను అట్టి ముసలిమానులకు హిందువులకు ఐక్యత ఉండదు. 

కావున దేశాత్మ బోధమునకు భామైక్యమ గతి కాదా! 

దేశాత్మబోధము లేనివారు భాషనుకూడా ద్వేషింతురు. కావున హిందూ 

ముస్టిం ఐక్యత కొరకు హిందూస్థానీ కావలయుననుట హెతువుకాదు. (పపం 

చంలో అందరకును ఆందరితోడను ఐక్యత కావలెను. [ప్రపంచంలో అందరు 

సంస్కృతిలో పరిచయము కావలెను. అట్టి హృదయములు వేరు, దాని 

కుపాయములును వెరు. 

ఆరవీ మాటలుకానీ పారసీమాటలుకానీ, సంస్కృత మాటలుకాస్తీ ఎక్కు 

వగా వాడరాదు. అని అసాధ్యమగు ఒక షరతు హిందూస్థానీ వాదములో 

కలదు- 
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మొగల్ కోర్టులు హిందీలో ఉన్న సంస్కృత పదములను కంట వ తిడు 

కొని తొలగించుచూ రాగా ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ, * ఆలిండియా రేడియోల 

కృషితో ముసలిమానుల పకృత ఉరుదూలో హిందూ సంస్కృతిని తెలుపు 
పదములు తక్కు మరియొక్క_ సంస్కృతపదము దొరకదు. ఊత్తరదేశము 
నందలి హిందీ పృకికలలో (సంస్కృతిని తెలుపు అరబీ పారశీ పదములు 

తక్క) అరబీ పారశీ పదములు విరశములు. 

హిందూస్టానీ రాష్ట్రభాష యగుచో' ముసలిమానులు. అరబీ, పారసి 

పదము లెక్కు_వగను హిందువులు సంస్కృతపదము లెక్కువగను ఉపయోగించి 

తీరుదురు. కావున ఉన్నత విద్యలకు ఆరవీ పారసీ సంన్క్భృత భాషలతో వలసి 

నంత పరిచయం ఊండి తీరవళెను. 

హిందీ వాదము 

ఊఉ తరదేశ మునందలి భాషలం దన్నింటియందు ముప్పాతిక మువ్విసము 

నంస్కృత పదములు కలవు. మరియే | దావిడభాషా కుటుంబములో సాబాలు 

పాతికషాలు, పరకపాలుగా సంస్కృత సంపర్కము లెన్సగా' ఉన్నది. కావున 

వారు కూడా హిందీ అభ్యసించు నెడలనే' ఐక్యము సాధ్యము. కావున హిందీ 

రాష్ట్రభాషగా చేసికొనుట అర్హమని శ్రీమున్ష్ పభృతులు. 

“భామైక్యముచే భావైక్యము కాదు” అని తేలినది. ఇక సంఖ్యాధిక్యమును 

బట్టియు సంస్కృత [పాచుర్యమును బట్టియు నూటికి ముప్పదిమంది గానున్న 

దావిడభాషా కటుంబిమువారు హిందీని రాష్ట్రుభాషగా స్వీకరింపవలయు ననుట 
ఎంత' క్రేశజనకమో విచారింతము. 

హిండీయందలి తత్భవములను తెలుగు మొదలగు [దావిడభాషా కుటుం 

బము నందలి తద్భవములును సగ్మోతములేకానీ, వానికి తరములు దాటిపోయెను. 

కౌ తఠాహుంలు నుపయోగించు తద్భవములు కూ తరాహులకఈను ఆర్థముకావు, 

మరియ “హిండీ ఒకటి వచ్చినచో హిమాలయముల నుండి కన్యాకుమారి 

వరకును తిరిగి రావచ్చును” ఆని ఒక (పవాదమున్నది. ముసలిమాను లే 
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ఈ |పవాదమును నిలువ బెట్టగలరు గానీ హిందువులు నిలువబెట్టలేరు. హింది 

యందును ఉరుదునందును సంస్కృత, అరవీ, పాఠరశీ పదములు కొన్ని సామా 

న్యము. కావున ఆ హిందీ, ముసళ్మానులకు తెలియునుగాని [దావిడ భాషలవారికి 

తెలియదు. 

హిందీ, హిందూస్తానీల పారుప్ప 

హిందీ వంటి అందమైన భాష |పతీపములగు రెండు సాహితీ రూపము 
అందుట శోచనీయము. ఈ రెండు రూపములయు అక్షర సమామ్నాయము వెరు, 

భావ ఘనములును [శ్రవణ మధువులునగు వాని శబ్దజాలము వేరు. వీని వ్యాకరణ 

ములు కూడా కొంచెము జటిలములు. పొరుపు పుట్టిన హిందీ గృహములో నడుమ 

అడ్డుగోడ పట్టుకొని ఒకటి ఆవలను ఒకటి ఈ వలను ఉన్న చందముగా హిందీ 

ఊర్జూలు. (పకృతము కాపురము చేయుచున్నవి. వ్యాకరణమును బట్టియు 

ఇండ్లలో మాటలాడుకొను పదములను బట్టియు చూచినచో సాధు హిందీయు 

ఉర్దూను ఒక్క_టియే కాని అక్షర సమామ్నా యము వేరు. కలా శిల్పములు ధర్మ 

దర్శనములు జ్ఞాన విజ్ఞానములు ఈ మొదలగు వానికి సంబంధించిన పదములు 

వేరు. ఈ రీతిగా భేదము వచ్చి పడినందున (పతి విషయమునందును హిందువు 
అకును ముసలమానులకును కలుగుచున్న అశాంతిని ఈ భాష గూడా వృద్ధి 

చేసెను 

లీ. పె.: 

వైజ్ఞానిక రీతిలో ఏర్పాటయిన దేవనాగరి ఊఉ తరభాషలకు మాతృక. 

హిందీకి దేవనాగరియే లిపి, హిందీ మాటాడువారు దాని విడనాడజాలరు. ముసల 

మానులు, అరవీలిపిని విడనాడరు. అరబీ సమామ్నాయము నవలంబించి నంతనే 

హిందూ సాసీ ఉరూ అయిపోవునని ముసల్మాను లనుకొందురు. నాగరిలిపికిని 

అరబీ లిపికిని ఏ కోళమునను పోలికలేదు.. ఈ రెంటికిని సా్యభ్మాతము లేక 

పోవుటయే కాం[గేసు చిక్కునపడి. “రాష్షిభాష హిందూస్తానీ. దానిని నాగరిలో 

గాని అరవీలో గాని _వాసికొనుడు” ఆని ఆదేశము పంపెను. 

ఈ హిందూసానీ సింధు హిందీ కాదు, ముసల్మానుల ఉరుదు కాదు. 
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ఈ గొడవ చూచి కొందరు రోమన్ వర్ణమాల అవలంబనీయమని అనిరి.- 

పిటపోరు పిటపోరూ పిలి తీర్చెను. 
రు రు C2 

వివాద గ స్రమగు ఈ హిందూస్తానీనే రాష్ట్ర భాషగను, ఉన్నత వ్ద్యకు 

వాహకముగను వర్ణించుచో ఇటు సంస్కృత మునందును అటు అరబీ పారశీకము- 

లందును పరిచయము సంపాదించుకొనవలయును. |గంథక ర్రలకు ఈ మూటను 

గట్టి పాండిత్యము కావలయును. 

హిందీ, హిందూ స్థానీలు జన్య భాషలుగానీ జనకభాషలు కావు యూరపు. 

భాషలలోని పదములకు (పతిపదముల నేర్చాటు చేయవలయుచో సంస్కృతమును. 

అరవీకి, పారశీకమును ఆ శయింపవలసి ఉండును, ఇంతటితోనే తీరదు, 

ఉన్నత విద్య అభ్యసించువారికి ఆంగ్లభాషతో పరిచితి ఉండి తీరవలెను. మాతృ. 
భాష సరేసరి. కావున సంస్కృత మొకటి, అరబీ రెండు, పారశీ మూడు,. 

ఆంగ్లము నాలుగు, మాతృభాష ఐదు, హిందూస్థానీ ఆరు- ఈ ఆరు భాషలలో" 

అని? ట సామాన్య పరిచయమును, కొన్నిట పాండిత్యమును కావలయు ననుట. 

మరియు కాన్ స్టిట్యుయెంటు ఆసెంప్లీ హిందీలో వ్యవహరింప నురికి,. 

వెనుకడుగు వైచి, మరల ఇంగ్లీషునే ఆశ్రయించెను. పరిపాలనా స్నూతము, 

లను హిందీలోనూ ఇంగ్నీ షులో నూ [వాయవలయునని నిర్ణయించెను. 

స౦స్కృృతము 

హిందూ రేశమున భాషలన్ని టికిని ఆ్మశయణీయ మైన సంస్కృతమును. 

రాష్ట్ర భాషగా సీకరింతుము. దానితో ఉన్నత విద్యల కిక నొక ఇంగ్లీ షుతో 

సరిపోవును. మాతృభాషతో |పతివానికిని మూడు భాషలతోనే సరిపోవును. 

ఉన్నత విద్యతో |పస కి లేనివానికి రెండు భాషలతోనే సరిపోవును. హిందీ. 

గానీ, హిందూస్టానిగానీ రాష్ట్రభాషయగుచో ఆరు భాషలలోగానీ, అయిదు భాష. 

లలోగానీ పరిచయము ఆవళ్యకము. ఇన్ని భాషలలో సాధారణ జ్ఞానము సంపా 

డెించుటతోడనే మనశ్శ కి వ్యయమగును. పిన్నవారి మనశ్ళ కి నిటులు' 

దురజ్ఞయము చేయించుట తగునా అని పెద్దలందరును తొందరగా నాలోచింవ 
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వలసియున్నది. మొన్న జరిగిన హిందీ సాహిత్య సమ్మేళనమున (శ్రీరామకృష్ణ. 

ఖై తాన్ “సంస్కృతము రాష్ట్ర భావ కాజాలదు” అని అనిరి. వ్యాకరణము 

కష్టము కావున వారటు లనియుందు రని ఆనుకొందము. దానిని సాధ్యమయి. 

నంత సులభము చేయవచ్చును. తార్కికు లందరును వెదాంతు లందరును 

వైయాకరణులు కారు. వారు సంస్కృత భాషలో ఉపన్యసింపగలరు, (గంథ 

ములు _వాయగలరు. 

సంస్కృతమున ధాతురూపము లెక్కు.డు. ఉపయోగములో కొన్ని లకా' 

రములను తగ్గించు కొనవచ్చును. భూతభ విష్యత్లందు ఉపయోగించు లిట్,. 

లజ్, లుజ్, లుట్, ల్భబ్, ఈ ఐదింటిలో భూతమున [కొకటి భవిష్యత్తున 

కొకటి, వెరసి రెంటినే చేసికొనవచ్చును. ఈ రీతిగా నింకెన్ని యో అఘాపాయ. 

ముల నవలంవించి వ్యాకరణమును సులభము చేసికొనవచ్చును. భావ వాడుక 

లోనికి రాగానే దాని వ్యాకరణ వ్యా[ఘము పొడియావగునని భాషావేత్త లెరుగ 

నిది కాదు. మనకు సంస్కృతము రాష్ట్రభాష కావలయునని సంకల్పమే. 

యున్నచో వ్యాకరణము అడ్డురాదు. అట్టి సంకల్పమునే మనము బలపరుచుకొన. 

వలయును, 

కలకతాలో ఆంగ్లేయులు విద్యాలయములు స్థాపింపబోవు ముందు అందు 

సంస్కృతము సూచించిరి. అంతకుముందు రెండు మూడు శతాబ్దుల నుండియు. 

పారకీకిని, హిందూస్టానికిని అలవాటుపడిన అప్పటి పజ ఆ సూచనను నిరాక 

రించెను. ఆంగ్లము మన పాలబడెను. అదియే మన కనులు తెరిచి యిపుడు. 

పక్క కొదిగెను. 
పాచ్య విద్యావేత్తలలో (పసిద్ధుడగు F.W. [000%19 సంస్కృత 

మును రాష్ట్ర భాషగా చేసికొనుడని కొన్ని ఏండ్ల (కింద మనకు సలపహి ఇచ్చెను. 

ఇపు డొరిస్సా గవర్నరు కట్ జూ మహాశయు డొక డటులు చెప్పచున్నాడు. 

ఇప్పుడు తప్పటడుగు వేయుచో మరియనాటికిని కలిసిరాదు. ఇది స్వయం నిర్ణ 

యము చేసికొనగల పుణ్యసమయము. కావున నేషనల్ ముస్టింలతో కలిసి. 

హిందూదెళ మునందలి _పజలందరును రాష్ట్రభాషను నిర్ణయించ బోవు ముందు 

హిందూస్టానీయా, హిందీయా, సంస్కృతమా అని మరొక మారు ఆటోచించుకొను. 

టత్యావళ్యక ము, 



“3&8 వ్యా సవాశి 

సంస్కృత (ప్రశ సి 

ఇండొ-యురపియన్ భాషలన్ని ంటిలోనికి సామాన్యతః మనః శికణకును 

(పత్యేకించి కఠినమైన భాషాశిక్షణకును ప్రారంభాధ్యయనముగా సంస్కృతము 
చక్కగా అనువు పతుచున్నది; సంస్కృతమునకు సాటి లేదు. దాని నిర్మాణ 

వై శద్యము కేవల మద్వితీయము. ఉపసర్గలు, ధాతువులు, విభ క్రి (పత్యయములు, 
తద్ధితములు మున్నగునవి కలిసి శబ్బరూపమును ధరించుచో వాటిని [కొత్తగా 
పాఠములు మొదలు పెట్టినవాడు గూడ వెంటనే, సరిగా సులభముగా విడదీసి 

(గహించనై ఉన్నవి. ఈ విధమైన ఇంగ్లీషు, (గీకు. లాటిను మున్నగు భాషల 
“వ్యవస్థకు ఏ |పధాన సూత్రము లంతర్గతమై యున్నవో వాటిని వ్యక్తము 
చేయుటకు సంస్కృతము విశేషించి తోడ్పుడుచున్నది. ఏలన, ఈ భాషలు 

“చాలా రాపిడి పడినందున వాటి మూల వ్యవస్థా లక్షణము లిపుడు పోల్చ 
రాకుండా ఉన్నవి. 

చురుకైన పరిశీలన, భాషావిషయకమ్రన పఠ్యాలోచనచే- ఉదాహరణకు 
పు సక సహాయము లేకనే Batch-Bake, Drink-Drench, Fil-th-Foul, 
Gris-t-Grind, Hinge-Hang పదముల సంబంధము నరయగల ఆభ్యాసము, 

శ్ర క్రి అన్య భాషాధ్యయనము వలన లభించగలవు. [ప్రమాణ (గంథముల సాయ 

మున ఒక్క సంవత్సరము సంస్కృత మభ్యసించిన యెడల,- ఇంగ్లీషు, (గీకు, 

లాటిన్ భాషలు పరిశోధించదలచువారికి ఆ భాషయం దెక్కువగ సార్థక ముగ, 

చురుకుగ, పరిశోదించు శక్తి అభ్యాసము అలవడగలవు. 

ఆనుషంగిక భాషాశాస్త్ర నిగమనములు ఇపుడు సాధారణతః నవీన వ్యాక 

రణములు, పొఠ్య([గంథములు, నిఘంటువులలో చేర్చబడినందున సంస్కృత 
జ్ఞానము కొద్దిగనైనను వచ్చినంత క్షుజ్ణముగా వచ్చినచో, ఉపాధ్యాయులు 

చేయు బోథ బోధకోమై [పయోజనకరమగునట్లు మిక్కిలి తోడ్పుడగలదు. అది 

' అట్టుండగా' కవే-శిష్యాపణాళికగా నెలచి చూచుచో సంస్కృతమును, భారతదెళ 

.సాహిత్యములు ధర్మములును నానాటికి [పధానమగుచు రాగా జర్మనీలోక్ 20 
విశ్వవిద్యాలయములలోనికి ఒక్కటి వినా అన్నీంటిలోనూ సంస్కృతము 
బోధించుచుండిరి. 

nN! Ne 



15. న బహూనాం [పయః 

కింతు సర్వెషాం (శేయః 

అనేక భాషా సంపన్నస్య భారతన్య సంస్కారవ్యవహారయో స్పిద్ధయే. 

ఏకభాషా అవళ్యకీత్య త నకస్యాపివివాదః | పరంకు “కాసాభాషా ? ఇతిపృచ్చ. 
ఆం ధీత్యార్యధ్ దావిడీతి _దవిడో వంగీతి వంగో వి! ఏతయివరీ త్యా సర్వోపి. 

స్వకీయామేవ భాషాం మనుతే ! కి మత కారణం? మమత్వమేకమ్, పరభాషా: 
పరి[శమాద్ భయం చాపరమ్. 

హీం౦దిీ 

పాళ్చాత్యానామాధిపత్యే పరతం|తతాకులే కాలే స్వయం ఘూర్షరో ఒ౬పి 

మహాత్మా గాంధీ -హింది రాష్ట్రభాషా భవతు. ఇత్యాశశా సే। కారణ మస్య హింది 

భాషిణాం సంఖ్యా బాహుళ్యమె చేత్యాపాతతో౬స్మాకం గోచరీ భవతి। కింతు 

ముసల్మానా నామె క్యాయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాయ చేత్యస్పోపయు క్రతా 

అనుపదమేవ స్ఫురిష్యతి | తాత్కాలికేం సి సితిం పర్యాలోచ్యాపరేచ దేశనాయికా' 

మహాత్మా నో౬బి; _పాయసార మన్యమన్యత దాక్షిణాలేేషమ స్యల్పతయా, జ జాతరా 

పు సీహులతయా చాస్యాః _పచార సృమజని | సోజఒయం (పచారో౬ద్యాపి. 

2 స్వాతంక్యన్య సమనంతరమ్. 

_ిటన్ దేశ్రీయాస్సా్యాధి పత్యముపసమావ హోర్పుః ఖండితోపి భరత ఖండ 

స్స్యాతం త్య మండితోఒభూత్ | తదను రాజ్యశాసనమ్ వ్యరచి | తృణజలూ 

కాన్యాయే నాంగ్ల థాషాం పరిత్యజ్య హిందీభాషా యారదేశ భాషానాం చాసనం 

కల్పనీయ మిత్యస్మిన్ శాసనే ఏకో ఘట్టః I యథాచాంగ్ధ భాషాయాహరాదపమా 

ర్ణనం దుశ్ళకమ్ 1 ఏదాదృశ్యా మవస్థాయాంబహుభాషా పారదృశ్వనాం విచారః. 

[పజ్వలతీతి సాంపతమ్ । తస్యైవ “సవా స్రముఖీజ్యాలా (శ్రీ తిరుపతి తే తే. 

భవి! తీయం విశ్యపరిషత్, 



:850 వ్యా సవాణో్ 

(8) నెహ్రూ పండితః 

అస్మిన్నేవ స సంకోభే పరుద్యాపరా రివాక స్యాం చిత్సభా యామ --- 

'యది | పజా అకామయిష్య త్రదా సంస్కృ తభాషా సింహాసన మల మక 

రిష్య దితి (శ్రీ నె న్కెహూ పండిత ఉపన్యాస్థత్ | యద్య పీద మన్యోన్యాశయ 

(గస్తం తథాపి సమ్య గవధాతవ్యమేవ । పండితస్యాన్య అస్మిన్ వాక్యే “(జా 

శ బ్దస్య ఏకానాద్యెవ తి సోవా (పజాఇతినాఒర్థ:ః | కిం తు బహ్వ్య ఏవేతి ] 

తథాచయే సంస్కృత భాషాయాః [(పాముఖ్య మభిలషంతి తై రవళ్యమ్ బహుళ 

సంఖ్యాభథిః (పజాభిః సంస్కృతభాషా కామయిత్తివ్యేతిపర్యవసన్నమ్ | బహ్వేచ 

(ప్రజా సంస్కృృతభా షాయా రాష్ట్రభాషాత్వం మాసు, తస్యా అవశ్య పఠశనీయ 

తాం చ నకామయేత్ | కుతః ? సంస్కృతభాషా చేయమత్యంత శమేణ సంపాద 

నీయేతి బహూనాం లోకానా మాళయః. 

(ప వాహినీ 

నంస్కృృతభాషాపరస్సవ్మాసాణి వత్సరాణి |పవహగ్టీ కదా వా 

సరనణతీతం  మాపద అలుపదితిన వయంజాతుం శకు*మః! తసాాం చ 
వల ఏ ఫ్రీ శ a వీ 

భాషాయాం [శుతిస్మృతి పురాణానాం, సూ తదర్శన భాష్యాణాం కావ్యనాటకా 

ఖ్యాయికాదీనాం చ శ బసభ్యతయో ర్విస్పులింగా గోచరీభవ ని! బహుమ 

యుగేషు [ పవృర్ధస్య, బపోఃకాలాత్ [| పవహతః శబ్ద పపంచస్య అహ్హాధ్యాయీ 

[కీడాగ్భహః ! |పవాహా త్త్రుటనా దేనాం దేవభాషాం మత్వా |పజా 

న కామయేయుః, 

ఆరునా దిహూనాం లోకానాం కస్యాం చ నా౬ఒపి భాషాయాం నాసి 
వాతి 

1పవేశః ! (పవాహినే చ సర్వేషామపి సులభా కుతః? రసనా(గే న ర్తనాత్. 

పవాహిన్యపి ఆర్జాత్ చలద్భాషాపి యది సంస్కారవతి తథా సులభేతి 

వక్తుం న శక్యా! తస్మాక్ [పజాసు శతస్య తు శతమ్ చలంతీం భాషా 

మనుమన్యేత. 



సౌరస్యతము కిక్! 

రాష్ట భా షా 

అంగుళిగణనియా ఏవ సంస్కృతస్య రాష్ట్రభాషాత్వ మిచ్చ ని ! 

"కస్మాత్! భాషాత్వేన భ్రాషితు మర్హాయా స్పామ్మగ్యా స్పంస్కృతన్య విద్య 

.మానత్వాత్ హింద్యావా, అన్యస్యావా భాషాయా సధాత్వేనాంగీకారేఒపి 

-తస్యాళశ్చ సంస్కృతభాషాయా అనంగీకారే చ సర్వా సాం దేశభాపాణాం 

పూర్వస్యాః స్థితే రనపాయాత్ ! అర్జాత్ సంస్కృతస్యావళ్య పథ నీయతానంగీ 

కారే కస్యా అపి దేశభాషాయా అభివృద్ధే రభావాత్ | య దీమే విషయా సృర్వె 

రభ్యుపేతా సర్తి సంస్కృత భాషాం రాష్ట్రభాషాత్వన స్యీక రుం న కేవలం 

బహూనాం జనానా మపి తు యస్య కస్యాపి వాన వి పతిప శ్రి ర్భవతి. 

వ్యవహారతో భ్రంశః కియాన్ 

బహోః కాలాత్ [పాక్ సంస్కృత భాషా (పవాహాద్ (భ పతి నైతత్ 

'సర్యాంగీణం సత్యం కర్త కర్మ! కియా పరిపూర్ణో వాక్య పయోగ ఏవ 

'వ్యవహారాద్ (భష్టః 1 సర్వాస్వపి దేశభాషా సు తత్సమరూపేణ వా తద్భవ 

రూపేణ వా అవ్యయె ర్థాతుభి సాకం సంస్కృతభాషా స్వీ కియత ఏవ సర్వా 

నామపి భారతీయానాం భాషాణాం సంస్కృత భా మైవోపజీవికా ! ఇయ మజ్జాత 

సారాణా మస్మాకం కంఠమణిః | యఎయం రాష్ట్ర భాషా న స్యా తర్ది సర్వేషా 

మపి బాలానాం ద్విగుణో వా _తిగుణో వా శ్రీ మో౬నుభవనీయ స్యాత్ | 

దేశ భాషాళ్చ న శ్యెయుః యద్యపి న నశ్యంతు తధాపి- “యావాన్ మాంస 

లో౬ ప్యేడకః, తస్య పుచ్చస్తు _పాదెళమా(త ఏవేతి న్యాయస్య పాతతామియుః। 

సంస్కృత భాషా కష్టా 

వ్యవ హియ మాణాయా భాషాయా అవ్యవహృతా భాషాక్టి ప్టతరా! మాత్మ 

భాషాతః పరభాషా శమసౌధ్యా | జన్మతోలబభ్ధాయా భాషాయా వేతతో లజ్జ 

భాషా కిం సులభా? భారతీయానా మాంగృభాషాయాం శుద్ధోవ్యాహారొవా శుద్ధి 

_గంథరచనా వా కిం సులభా ? అపికిం భారతీయా నామాంగృత సంస్కృత భావ 

.కష్టతరా? అస్మద్దేశభాషారచనా సుసంస్కృతపదాని కియంతి దేశ్యాని కియంతీ, 
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కృతే సతి విమర్శే, వాక్య గథనమేవా స్మాభిస్సమ్యక్ శిక్షణీయ మిత్యవ. 

గమ్యతే ! ఏతావన్మా కేణ సందర్భేణ సంస్కతభాషా సులభేతి న వాచం 

వ్యయం కరు మిచ్చామి | శ్రీమాన్ ద్వి జేం దలాల రాయః పాణినిం పర్యహసీ. 

దిత్యహం జానామి | 'ఆంగ్భకాషావా హిందీనా, ఆధవా యావా కావా౬పి పూర్ణా 

భాషా  తిభిస్ఫూతైః కేనా ప్యుపనిబధ్య తె కిమ్ ? 

వ్యాకరణం (దవతి 

కృతశ్చ తద్ధితాశ్చ నిఘంటు కల్పాః 1 అన్యే చ తిజ్ఞంతాదయ సంగ 

హీతుం శక్యాః విద్యాలయేషు యది సంస్కృతళాషా అవశ్య పఠనీయా అభ విష్య 

_తర్లి వ్యాకృతిః స్వయమేవ ఆ దవిష్యత్ | ఇద మె వా|త రవ ాస్యమ్ 1 జనతయా' 

ఇద మవగంతవ్యం, విద్వద్భిశ్చ జనతా సంబోధయితవ్యా | _పజా స్వధికా' 

సంఖ్యా నావమమత ఇతి నైషా అపశేయా। తథా చ _పతిపద్య, సర్వేషామపి 

కంఠష్వియం రజ్జు ర్న బద్ధవ్యా ! ఇద మ్మ తావగంతవ్యమ్ | కమశికయా' 

అభ్యసనీయం యం విషయం హఠా ల్లోకం స్వీకుర్యాత్ ? “సత్యం వద, ధర్మం 

చరి ఇత్యాదీని తై9కాలికాని సత్యాని సర్వేణాఒపి లోకేన అవలంబయితుం 

కోవా శక్నుయాత్ * ఆధవా దండధారిణా 'కేవాఒపీ రాజ్ఞా శక్యతేవా %ి తధా" 

చన శక్యతఇతి యఃకోఒపివా మహాత్మా తూష్షి మతిష్టద్వా ? కిం చ 

యఃకో౬పి నమాత్మావా జోష మాసీద్యా? తస్మా ద|తాస్మాభి రనునంధా" 

వ్యం,- న బహూనాం [పయః కింతు సర్వేషాం [శేయః 1 యదిన సంస్కృత 

కాబా అవశ్యపాఠ్యా కియెత తదా బహుభిరస్యా మాతృమూర్తి ర్న జ్ఞానగమ్యా 

భవతి | అస్యా ఆవశ్యకతా యది నా౬జ్ఞాన్యత తర్హి ఆధికో లోక ఏనాం నాన్వ. 

మోదిష్యత | యద్యున్మాదో నాఒహాస్య ద్వివాహో. నా భవిష్యత్, యది వివాహో 

నాభవిష్య దున్మాదోనా౭_హాస్యాత్. 

అందరకూ (శేయస్కరమయినది 

అందర కూ (ప్రియము కాకపోవచ్చును 

వ్యవహారము నడవను సంస్కృతి వడయను యావక్ కొరతమునకును. 

ఒక కౌష కావలయుననుట నిర్వివాదము, కాని “ఆ భాషయేది' అని (పశ్నించు. 
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నెడల తెలుగువారు తెలుగందురు, అరవవారు అరవమందురు. వంగీయలు వంగ 

మందురు. ఈ రీతిగా ఏ దేశమువా రా దేశభాషయే భారత భాష కావలయునని 
సమాధానము చెప్పుదురు. ఇటుల చెప్పటకు మమత్వ మొక కారణము, అన్య 

భాషా పరిశ్రమ వలన భయ మింకొక కారణము, 

హిందీ 

| బిటిషువారి యేలుబడి(కిలద దెళ్లమంతయు దిక్కులెనిస్థితిలో నున్నప్పుడు 

తాను గుజరాతియైనను గాంధీజీ “హిందీ రాజ్యభాష యగుటమె” లని చెప్పెను. 

దీనికి మనకు వెంటనే తోచు కారణం హిందీ మాటలాడువారి స సంఖ్యా బాహుళ్య ము. 

కాని ముసల్మానుల ఐక్యమునకును ఆంతర్జాతీయ వ్యవహా హార సిద్దికిని గూడ ఇది 

కారణమని తరువాత మనకు తోచకపోదు. నాటిస్టితిగతులను బట్టి తాత్కాలిక 

నాయకులందరును గాంధీజీ మాటలోని సారమును [గహంచిరి. _దాక్షిణాత్యులలో 

కడుకొలదిగను జా తరాహులలో కొంచె మెక్కువగను దీనికి కృషి జరిగెను. 

నేటికిని ఇది సాగుచున్నది. 

స్యాతం|త్యానంతరము 

(బిటీషవారు తొలగిరి. భారతము న్యతం,తమాయెను. పరిపాలనకు చట్ట 
మెర్పడెను. తృణజలూకా న్యాయముగా ఆంగ్ల భాషా సానమును హిందీభాషకును 

దేశభాషలకును, కలిగించుట ఈ రట్టములో ఒక ఘట్టము: వెంటనే ఆంగ్లమును 

తుడిచి పెట్టుట కెట్లు వీలులేదో వెంటనే యూ భాషలను ప్రవేశ పెట్టుటకును అట్టు 

వీలులేదు. ఇట్టిస్టితిలో భాష లెరిగిన వారికి కలవరము కలుగుట సహజము. దా 

వులకరమే తిరుపతిలో జరుగు విశ్వపరిషత్తు. | 

(శ్రీ న్మహూ 

ఈ కలవరము నడుమ శ్రీ నెెవహూ పండితుడు “(ప్రజలు కోరుదురేని 
సంస్కృృతమును అవశ్యము (పముఖభాషగా చేయగలము అని ఒక ఉపన్యాస 

ములో చెప్పెను, ఇది అన్యోన్యాశ్రయ దో షగస్త మయినను సావధానముగా 

23 
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ఆతోచింపదగినది. మరియు _పజలలో ఎక్కువమందిచే కోరుకొనునటులు చేయ 

దగినది, 

_పజలలో ఎక్కువమంది సంస్కృతము రాష్ట్ర భాషగా కాదుగదా, అవశ 

పఠనీయముగా నయినను చేయగోరరు ఏల * ఇది చాలా కష్టపడి నేర్మదగిన భాష 

యని వారి యూహ, 

వ్యావహారిక భాష 

సంస్కృ తభాష ఎన్నో 'వేల యేండ్డు [పవహించుచు వచ్చి సరస్వతిగా 

ఎప్పుడు “అంతర్వాహినియై' పోయెనో మన కెరుగరాదు. ఆ భాపలో (శతి 
స్మృతి పురాణములయు సూ(తరర్శన భావష్యములయు కావ్య నాటకాఖ్యాయి 

కాదులయు శబ్ద సభ్యతల మెరుపులు గోచరించును. బహు యుగములనుండి 

1పసరించుచు వచ్చిన ఫ్ [పపంచమునకు అష్టాధ్యాయి అనగా వ్యాకరణము 

బొమ్మరిల్లు, [పవాహము విచ్చిన్నమై పోవుటవలన దేశభాషగా తలచి [పజలలో 

ఎక్కువమంది దీనిని కోరరు. 

ఇపుడు [పజలలో ఎక్కువమంది ఎ భాషయందును [పవేశము లేనివారే. 

వ్యావహారిక భాష అందరకును ' సులభము. ఏలి వాడుకలో నుండబట్టి. 

వ్యావహారిక భాపయు సంస్కరింపబడెనేని ఆనగా వ్యాక రింపబడునేని సులభమని 

చెప్పుటకు వీలులేదు. కావున వ్యావహారిక భాషకు వోటుపెట్టినచో నూటికి సెలగ. 

రాష్ట్ర భాష 

(వేళ్ళమీద లెక్కపెట్టతగిన కొలదిమందియే సంస్కృృతమును రాష్ట్ర 
భాషగా కోరుదురు. ఏల? భాష అఆనుపించుకొనుటకు వలయు సామ్మాగి 

'సంస్కృతమునం దుండుటచేత. హిందీని గాని" మరి దేనినిగాని రాష్ట్రభావగా చేసి 

కొనుచో అట్టి వానికిని సంస్కృతభాషా "స్తన్యము కావలసియే యుండుటచేత, 

మరియు సంస్కృతము నంగీకఠింపనిచో దేశ భాషలకన్నిటికిని ఎప్పటిస్థితియ 
ఉండును గావునను, అనగా సంస్కృతము అవశ్యపఠ నీయము కానిచో ఏదెశ 

భాషయు రేకట్టక పోవుటచేత, యూ విషయములు సత్యమైనచో, సంస్కృతమును 
లొష్ట్రభాషగా జేసికొనుటలో 1 పజల్టో ఎక్కువమండికే కాక ఏ ఒకరికిని వ్నిపతి 
పతి ఉండదు. 
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సంస్కృతము వాడుక నుండి తొలగి యెన్ని యో శతాబ్దులాయెనని ఆను 

కొనుటయు సంపూర్ణ సత్యము గాదు. కర్త కర్మ [కియ పూర్ణమగు వాక్యములతో 

మాటలాడుట మా[తమే పాడుకలేదు. కాని భారతమునం దే యొక్క భాషలోనో 

తక్క మరి యేభాషలో తత్సమ రూపముగనో తద్భవరూపముగనో ధాత్యవ్యయ 

సమేతముగా సంస్కృతము వాడబడుట లేదో చూడుడు. భారతమునందలి (పతి 

భాషకును ఉపజీవకము సంస్కృతము. ఇది మనకు తెలియకుండా మన కంఠ 

మణీగా నున్నది. దీనిని రాష్ట్ర భాషగా జేసికొనకున్నచో [పతి బాలుడును 

ఇబ్బడి పరి శమకు పాల్పడవలసివచ్చును. దెశ భాషలు (పుచ్చును. (పుచ్చ 

కున్నను 'గొట్జె ఎంత బలిసినను తోక బెత్తెడు'గా ఉండి పోవును. 

సంస్కృత ముక ష్టము 

వాడుకభాషకంటె వాడని భాష కష్టము, మాతృభాషకం టే పరభాషకష్టము, 

వెన్నతో బెట్టిన భాషకంటె బె తముతో బెట్టుభాష సులభమా ? భారతీయులకు 

శుద్ధముగా ఆంగ్లము మాటలాడుటయు అందు [గంథరచన చేయుటయు 

సులభమా ? మది భారతీయులకు ఆంగ్లముకం టె సంస్కృతము కష్టతరమా 1 

మన దేశభాషా రచనలలో సంస్కృతపదము లెన్ని దేళ్యములెన్ని అని లెక్క 

కట్టినచో మనమిక నేర్యవలయునది కారకాడు లెరిగి పదములను వాక్యములనుగా 

కూర్చుటయని తెలియగలము. ఇంతమా[తముతో తెలగొట్టి సంస్కృతము సులభ 

మని వాదింపను, ద్యిజేం| దలాల్ రాయి పాజినిని వేళాకోళము చేయుట 

నేనెరుగుదును. ఆంగృభాషగాని నిండుభాష మరియేదేనిగాని మూడు సూతము 

లతో ముడివడునా? 

వ్యాకరణము కరగును 
కృ తద్ధిత లించుమించు నిఘంటువు. అవియే వ్యాకృతిలో సాబాలు. కాతు 

ధాతు భాగములుకూడ సం్యగహింపనగును. సంస్కృతము నవ్య పాఠ్యము 

చేయుచో వ్యాకరణము కరగిపోవును. ఇదియె రహస్యము. ఈ విషయము (పజ 

లకు తెలియవలెను. తెలుపవలెను. ఎక్కువమంది | పజలు ఇందులకంగికరింపరని 

అనుకొనరాదు. ఆటులని దీనిని వారి మెడకును తగిలింపరాదు. [కమశిక్షచే 

అలవరిచికొనదగిన విషయములను _పజలలో ఎక్కు_వమంది స్వీకరింతురా 1 
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“నిక్కము పలుకుము. నీ పొరుగువాడు నీతోపాటు వాడు" అను సత్యార్థములను 

ఎక్కువమంది _పజలచే అవలంబింపజేయ నెవరితరము? ఏ పభుత్యముతరము ? 
అటులని వీని (పచారమునే మహాత్ముడే కాదు- మరియు ఏ సమాత్ముడుమా తము. 

మానెను ? ఇయ్యెడ మనము చూడవలయున దెక్కువమంది (పేయముకాదు. 

అందరయు _శయము, సంస్కృతము నవశ్యపఠ నియముగా చేయనిదే ఎక్కువ. 

మందికి దీని మాతృమూర్రి గోచరముకాదు. దీనిఆవళశ్యకత తెలియనిదే ఎక్కువ 
మండి దీని నామోదింపరు. పెండ్డి కానిదే పిచ్చికుదురదు పిచ్చికుదురనిదే పెండి, 

కాదు. 

(తిరుపతిలో జరిగిన విశ్వ సంస్కృత పరిషత్తు సందర్భమున 

వెలువడిన ఆంధప తిక (పత్యేక సంచిక) 



శు 
అను 

16. తెలుగు భాష - కొన్నే... 

విశేషాంశవులు 

సంస్కృతభాష కేవల (గంథస్థభాషకాదు. ఏ భాషా అట్టుకాదు. ఇది ఒకా. 

నొకపుడు చలద్భాషే. ఆర్యావ ర్తదేశానికి సరిహద్దులు చెప్పి అక్కడ నివసించే 

కుంభీధాన్యులు. . .శిష్టులు వాడుకొనే భాష పమాణమని పతంజలి మహాభాష్యంలో 

'ఆంటాడు. ఐతే ఇపుడు కేవలమూ (గాంథిక మే కదా సంస్కృతం ? అని అంటే - 

[గీకు లాటిన్గున్నూ డిటో. ఆలాగే సంస్కృతం కూడా. ఆయా యీ దేశాలలో 

'ఆజు, పిదప పిదప పద్దెనిమిది కావోలు పాకృ్ళతాలుగా మాటి అవీనిస్సీ కొల 

క్రమేణ మార్చు చెందినవి. రం పాక్ఫతాలు మాటాడే దేశాలకు వేరుధాష- 

“మాటాడేవారు వచ్చి వ రకమా, యాన సంబంధమూ పెట్టుకొన్న ప్పుడూ, ఈదేశా 

అను కొన్నింటిని జయించి-ఓడి, ఈ దేశాలలో నెలకొనినప్పుడూ వారిమాటలు 

కూడా చాలా మన భాషలలో కలిసినవి, వేదములోనే పిక, వీణాది శబ్దములను 

గురించి మీమాంసా వ్యాఖ్యాత శబరస్వామి ఏమి _వాశాడో గమనించేది. 

(అప్పటికే కొన్ని యూలాటి పదాలు పరదేశ్యాలనే అనుమానం ఉన్నది). దీనివలన 

తేలేదేమిటం చే “_పాకృతులు మాటాడినవి పాకృ్ళత భాషలు అని. నేటి చల 

దాం ధభాష- _గాంధథిక భాషల వలెనా? కాదు. మణి తలకిందులు. సంస్క_తజన్యం 

[పాకృతం; చ లి తెలుగును సంస్కరిస్తే [గాంథిక-తెలుగు ఇంకొక వికల్పం. 

వేదభాషను (పాకృతులు మాటాడితేనూ _పాకృతములు పుట్టవుండవచ్చు - వాసి 

సంస్కార రూపంగా సంస్కృత (గాంథిక) భాష తయారు అయియుండవచ్చు. 

ఇది ఇంకా పరిశీలనకు (Research) ఆరం. ఇది ఇటు లుండగా, (పాకృతాలకు 

సంస్కృృతచ్చాయ చూపినట్టు, సంస్కృతానికి వైదిక భాషాచ్చాయాత్యం 

చూడవచ్చు. Vedic Index దగ్గ పెట్టుకొని చూడవచ్చు. ఉదాహరణం 

యూచేది; “యో దేవానాం జనిమా న్యద్భుతః', వైదిక భాషలోని జనిమయే 

1) “ఆంధ్రదేశ పురస్థాయులైన -- శిష్ష' అప్పకవీయం చూ. 
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సంస్కృతభాషలొని “జన్మ”. వె దికభాష-| గాంథిక సంస్కృతమూ- ఈ రెంటికీ. 

జన్య జనక భావం విస్ఫుటం. ఆ వేదభాషయే దేవభాష అని స్తుతింపబడి 

ఉంటుంది. పదపడి _గాంధథిక సంస్కృృతానికిన్ని ఆ వాసన పట్టి ఉంటుంది. 

“దైవీ ఐం వాచ 'మజనయ న్త దేవాః” అను (శుతిని ఆలోచించి చూచుకొనేది. 

“చత్వారి శృంగాః .. . మర్తాన్(గ్ 0) ఆబివేశ "- అను. [శుతిని కూడా అనుసంధించు 

కొనెది. ఏతావతా సంస్కృతానికి పూర్వరూపం వేదభాష, అదిన్నీ ఒకప్పుడు 
మాటాడబడేదిగా ఉందా" లేక అదిన్ని స గాంథిక మేనా ? (గాంథికం కాకపోతే 

యూ సము దంలో పరస్పరం యింత సారూప్యం అరుదు. ఐతే ఇపుడు మనకు 

కనబడెదంతా (గీక్ లాటిన్స తోపాటు [గాంథికమే. కాగా వీట్రకు మూఅకొష 
Indo-Aryan ఉండాలి అని అనుమేయం. ఉధా: 

సం. ఇంక తె. Greek & Latin English 

పితృ (పితర్ ) తండి Pater Father 

మాతృ (మాతర్ ) త ల్లి Mater Mother 

(థాతృ ((భాతర్ ) తంతి Frater Brother 

(Phylology లో ఇవి అందరకు తెలిసినవే. తి తో తెలుగు మాటలకు 
కలయిక అలవోకయా కాదో తెలిసికొనుటకు (వాసితిని). 

ఫీనిక్సి (పూర్యరూష భూత) మౌలిక రూపం అనుమేయమని పెద్దలు 
చెపుతారు. అనగా తమిశానికి మలయాశానిక్షి, కన్న డానిక్షి తుకుకూ, తెలుగుక్తూ 
వూర్యరూషమూల భావ ఒకటున్నట్టు చెపుతారు. దానిని అనుమించి చెప్పటం 
మటుక్కు... ఇంకా ఎవరూ. ఆలోచించలేర్లు. దాన్ని ఎవరయినా ఊహిస్తే లేక్ష 
భూమిలో' పూడిఫోయిన శాస్తనా లేవో దొరికితే దానిని బట్టి ఆ మూలకొష యిదే. 
అయివుంటుంచని ఎవగ్రయినా అంటే, దానికిన్నీ పూర్వరూపమేమిటి అని మనం 

షా, నాలా. 

2) “యజ్ఞశాలలో సంప్కార్యంలేవి ' గ్రాషన 'మాటాడదగదు. అట్లా మాట్లాడిన ఇద్దఆనూ 
వారు మాటాచిన గూల పేర పెట్తి సిన చేశాడు” అని పశ్చశాహ్నికంలో పతంజలి. 
అన్నాడు. దేసిఫిబుట్టి 'వెదిక్షన్తాషు ఆ కాలాికే “ఘసంస్మ్న్మతం” అన్నమాట. 



సారస్యతము వంక 

అడుగక పోము. ఇట్టా భాష అనాది. శ అనాదిత్యమే3 జాతి, 

డాక్టరు చిలుకూరి నారాయణరావుగారి ఆం|ధభాషా చరి. త, విద్యాన్ 

గంటి జోగి సోమయాజులవారి “ఆం్మధభాషా వికాసము చదివి. యుందురు. 
ఈరెండూ చాలాదొడ్డవి.[ ఆం ధయూనివర్శ్మిటీ పద్దికేషన్సు ఒక్కొక్కటి రు. 15] 

ఆ రెంటినీ బాగా చదివితే మీ అంతట మిరే తెలుగు సంస్కృత జన్యమా-? 

కాదా? పైన ఉదాహరించిన Indం-Aryan Language వంటి, ఒకానొక, మూల. 

చలద్ భాష _దావిడ భాషా కుటుంబములకు, మూల పురుషుడా అనే. మాట. 

నిర్ణయించుకొనగలరు. అప్పటికీ కొన్ని సందేహాలు మిగలవచ్చు. ఆ మాట 

వేజు. వానిని జీర్ణం చేసికొననిదే ఏ నిర్ణయానికి వచ్చినా ఆ.నిర్ణయం. నిలువ 

బడదగినంత నిటారుగా ఉండదు. నే ననుకోడం-. “తెలుగు సంస్కృతానికి 

చెందదు; [దావిడభాషా కుటుంబానికే చెందుతుంది.” అని. ఇక మతాలమాట- 

జైనం _పొచీన మనిన్నీ అది [కమంగా బౌద్ధంచె ఆవృతమై, (కమ్ముక మంగా 

యోగ, వేదాంతాలచే [శంకర. - అద్వైత] (గస్తమైన దనిన్నీ, జైన బౌద్ధాలే 

[దావిడ అయి ఉంటవనిన్నీ ఇంతవటకు. కొందణు పెద్ద లను. కొన్నారు. శ్రీరాధా 

కృష్ణయ్యగారు కూడా తమ Indian Philosophy లో జైనమళం ఆనే 

Chapter మొమ్మొదటనె యూ మాట (వాసినటులు గులుతు. 

జైనం ఉ త్తరాదినుంచే దక్షిణాది వచ్చి ఉంటుందని భాగవతంనల్హ ఆను 

మితం. (శావణ జెలోలా మొదలగువానికి పునాది యోగీశ్వరుడు భరతుడు 

$) ఈ శారి విచారం చాలా విపులం. జాతియందే' సంకేతమని మీమాంసకులు. 

దినిని తజీచి చూస్తే బ్రహ్మగారి దగ్గరికి పోతుంది. (Creator) కాబట్టి సంగ్రహస్తాను. 

తెలాపష్కు వసుపు మొ॥ గుణాలు పెరుగు_కొ ంగలు_ఆకులు-బంగారం:-మొ॥ వానిని ఆశ్రయించు 

కొని ఉన్నా స్వతహాగా చేంబవేవే. ఆయా వస్తువ్నలన్ను బట్టి, తెబుపు షషుపులలో తారతమ్యం 

వుంటుంది. అలా వున్నా(కైల్లన తెల్లన వచ్చన పచ్చన ఆనే 'ప్రతిత్తికి "షీళువెనదిన్నీల షిల్షలా: 

"పెద్దలు మొ॥ వాళ్ళ నోళ్లలో పతీ మాటిమాటికీ భేదం కాఫిసించే. హరి చిళ్లాడి పదాలలో 

హరిశ్వ డిళ్ళత్వాది (వ్రతీతికి హేతువైషదిన్నీ పాలు, బెల్లం మొ॥ వానిలో. షాశత్వాది. (పతీతివి 

కలిగించడానికి కారణ మైనదిస్నీ జాతియే కౌఇడ్డీ శవాలన్నింటికీ.. జాతి ఒక్కడే (ప్రమ్మత్తి 

నివృత్తి భూతము' అని. 
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సంస్కృత భాగవతం చదవండి, తెలుగు భాగవతం చూచినా చాలునని 

అనుకొంటాను. 

[దావిడమత మంటూ ఒక మతం ఎక్కడా ఆచూకీ లేదు. ఆ మతం 

నశించనూలేదు. నాగరికత ఉంది. ఆజవ-మలయాళ _ సింహళాది దేశాలలోని 

(పాచీన మానవ కంకాళ శీరస్సులలోనూ, నేటి వానిలోనూ ఆర్య-[దావిడ భేదం 
ఉన్నదని నృత త్త్వ వజ్ఞాలు చెప్పారు. మహేంజో -దరో-హరప్పాలలోని _దావిడ 

నాగరికత ఇంకను విచారింపదగియే యున్నది. _దవిడ దేశానికీ, తక్షశిలకూ 

(దరో) నడుమ ఎక్కడా కనబడదేం? దానికి [పక్కనె ఉన్న గాంధారంలో 

ఆఫ్గనిసాన్ లో నూ (అద్ ఘనస్థానమునకు ఆఫ్గనిసాన్, అష్మభంశమని నా 

యూహ. ఏలంటే అక్కడ, “వె దిక_ బౌద్ధ" చిహ్నాలు దేవళాలతోనహా కన బడ్డయి) 

లేవేం ? పారసీకంలోనూ డిటో. కాశ్మీరంలోనూ సిందులోనూ డిటో, ఇవన్నీ 

వైదిక నాగరికలే! వీని నడుమ ఏ కొద్ది Ar౭8 లో ఉన్నదిబ్బలలో (దరో -దిబ్బ) 

[దావిడ చీవ్నోలు. దొరికితే కారణాంతరం ఊహి సే తప్పు కాదు, అళాన్త్రీయ 
మున్నూ కాదు.“ ఏదో _పబల కారణంచే నడుమవచ్చి పడవచ్చు. 

మూ 

Astronomical Truth. రామాయణము దానికి మిగుల వెనుక గదా! “ఎత 

వెనుక'' అనునది ఆలోచించుకోవాలి. రామాయణం ఒకే ఒక చేతి | వాత, 

భారత-మ హాభారతాలలో కొన్ని చేతులు ఉన్నట్టు Internal evidence 

ఉన్నదీ. ఇంతేకాక కొన్ని (కొద్దికాదు... గం పెడు) Interpolations ఉన్న వి. 
రామ్యాషణంలో లేవని అంటారు. గాని కొలదిగా ఉన్నవనియే నేను నమ్ము 

మహాభారత యుద్ధము (కీ. వె. 1400 పై చిలుకు. ఈ సంగతి 

చట్టో Semetic “దేశాలలో ఒకప్పడు వేదం ఉన్నదని ఊహలు ఉన్నవి. ఐ'నెర్ బై జో 
(ఇప్పడు అది రషీయాకు చెందింది. పర్షియా (ప్రక్క ఉన్నది.) వెదిక చిహ్నాలు దొరికినవి. 
వీటినేమంటాం?. ఒక్క మహేంజో ప్రాంతంలోనే ఉన్నంత మా(త్రాన (దావిడ మతాన్ని 
నాగరికరనూ ఎలా ఆంటకట్టడం ? ' ఇంకా విచారించాలి. ఉతర చాళుక్యుల నాగరికత దక్షిణ 
చాజత్యలకో దేశానికీ, దక్షీణ చాళుక్యుల భాషా నాగరికతా ఆంధ్ర [ప్రాంకాల కన్నింటికీ 
ఆంటినట్లు కనబడుతుంది. శిల్పాలు పరిశీలించేది. భాషలోని వదాలు, ఆచార వ్యవహారాల 
వినిమయం గమవించేది. 
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తున్నాను. ఉత్తరకాండ వాల్మీకం కాదు. భారత క ర్హలకు పాణిని దరిదాపు 

కాలంలో ఉండి ఉంటాడు, దానివల్శ ఆయామూ దేశాలలో [ప్రమాణంగా తీసికో 

బడిన వ్యాకరణాలను బట్టి అపాణిసీయాలు భారతంలో కనబడతవని నా 

యూహ. అప్పటికే _పాకృ్ఫతాలు గాంధికభాషలుగా ఆరబ్ధమయి ఉంటవి. 

ఎట్టందే భాసనాటకాలలో పాకృకమున్నూ బుద్ధ ఘోమని నాటకంలో ఒక 

ఆకున్నూ [ఇది Middle East తో గాదోలు దొరికింది | ఇంకా చాలా [గంథా 

లున్నూ సాక్ష్యం ఇ స్పవి. 

ఇక రామాయణభాష ఆశ్చర్యజనకం. దానిలో అపాణినియాలు చాలా 

తక్కువ. పాణిని రామాయణం చదివి ఉంటాడు. రామాయణంలోని పయో 

గాలు. అతనికి సమ్మతం అని తోసుంది. [రామాయణంలో కోతులూ కొండ 

ముచ్చులూ *రాకాసులూ నాకు యథాతథంగా కనిపించరు] మనుష్యులలోకి 

Metamorphose చేసుకోకపోతే ఎట్టా రసించగలం? ఇది చేరే విషయం. 

విరుద్ధరస సమ్మేళనం దోషం అనేమాట అలంకారకాస్ర్రమె చెప్పనక్క_జ 

లేదు. అది Psychological. పైగా అందజకూ ఇవే తెలిసేది ఏవగింపు కలిగి 

స్తుంది. కవులు అట్టా చెప్పినంత మాతాన అలంకారశాస్తా?నికి కొటుకరాని 

కొయ్య యేమిటి ? అది కవుల చోషం. క. “పదినీతులు పదిబూతులు” ...ఆంటూ 

చౌడప్ప చెప్పాడని బూతులు కూడా శాస్తారినికి కొటుకుడు పడవని అనడ 

మేమిటి ? 

సరే! రస సిద్ధాంతం, ధ్వని సిద్దాంతం. ఈ రెంటినీ కలిపి చూడాలి. 

రసం ఎల్లప్పుడూ వ్యంగ్యమే అవుతుంది. అయితే రసంలేని ధ్వని యునూ న్నా 

1గాహ్యమె. ఆలాగే పండితరాయలు మొ॥ వారు చెప్పిన కావ్యలక్షణంలో ఉదా 

హరణములున్నూ (గాహ్యాలె. దీనిని గురించి చాలా _వాయాలి. ఇలా తేలదు. 

గౌరవనీయ (గరజీయ) ఆధ్యర్యము (ఆధ్వర్యవము) ఈలాటి పదాలు 



తపృులే* ఈ తపులే | పకాతం అప; భంకాలని వెయాకరణులచే అనిపించు 

కన్నా వోట్ల బలంతో అ|పాజ్ఞాలు _పెసిడెంట్ లు ఐనట్టు _గాహ్యాలె కూచుంటవి. 

_పవా వాహొని కదా వాడుక" భాష. (_పవాహినీ దేశా 2), 

అ (లు తీసేస్తే లోటునేదు. కాని (దావిడభాషాది సంజంధం తెలపడానికి 

ఇవి RelI65 “పూచె పద్మము" -అనుటకం' యో పూచె బద్మము”గి[౦౧6110 Law కి 

దగ్గజ. బాగా ఆలోచించి చూచేది. పూచె పద్మమని పలుకుట కష్టము. పూచె 

బద్మమనుటయ తేలికయని ఎందరో (వాసిరి. అనుభవము కూడ ఆంటే. 

కాల్ డ్ వెల్ చూచేది. 

యతియు [పాసయు కొంత చెడగొటితవి; కొన్ని మెణుగున్నూ తెస్తవి. 

కాని అవి కవి వితా |పవాహానికి. ఆతంకళమనే. మాటు అఠదణోూ ఒప్పుకొంటారు? 

ఎంత భాషాథిజ్ఞాడయివా. యత్మిపాసల దగ్గజ సులువుగా పొదగని ఘట్టాలు 

వస్తాయి. నన్నయతోమా ఇంకొందఖతో నా ఇట్టి క్రేశం కనిషిస్తుంది, సాహిత్య 
మును చెడగొట్టినవి ఆనే నిర్దారణ చేయడానికి ఆలోచించాత్తి. 

భూళి_నళినీ -ఇత్యాదులలో కి కొన్నిట, “లీ అనేది “ళిగా ఉచ్చరింపబడు. 

తుంది. కొన్నిట “డ్ ళ్ _ “యదైనా దేవ హేళనం' ఆనే ఇత్యాది _వతులలో 

“హేడ్యి అనాదరే” అనుధాతు ల్యుడంత రూపం. హేడనం కంటె చౌళనం 

సులువుగా ఉచ్చరింపబడుతుంది. _ వీట్రకు Harmonic sequence (సమ 
అాణ్ధానానినన్లాననా 

క) 'పషనీక పదం ఇలాంటిదే. “శబ్రరత్నాకరం', Apte. వగై రాలు (గ్రహించిన్నై కాని 

అఆపాణినీయం, నిమ్టాక్యాలలో ఇది వేట్. పూతః పవితః పూకా పవిత్వా ఆని అవుతే. 
భాగవతంలో (సంస్కృత) చాలా “పుసీతిలు ఉన్నవి. ఆందణూ వాడేస్తే దీనికీ వెలిపోతుంది. 
ఒక సమర్థనం ఇల్లాంటిది బయలుదేరుతుంది. 

“సంజ్ఞా తు ధాతురూపాణి (ప్రత్యయాళ్చ ఈతః వరే 
కుర్యా ద్విద్యా డనూబంధ మేతచ్చాస్ర్రహ్య లతణమ్” 

అని ఉండడాన పూళ్ ధాతువుకం'టె 'వెదానినంతా ప్రక్యయమని ఆ నేయచ్చు. ఇట్లాగే తప్పులు 
ఒప్పులవడం.. “వాహిరము! తికన్నుగా రెవ్వోచోట్ల వాడాడు దావికిన్నీ గతిలేదు. 

ట్స నల్యతే ఇతి నశినం _ అని ఒకరు, నడ్యతే అని ఇంకొకరు. చూ... అమర. 
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స్వరత)గా చెబుతారు. ప్రథమమీది గసడదవాదేశ విధానం సమస్వరతయే. 
తమిళంలోని ; _పాజ్బన్నయలోని 'లు; పదపటి 'ఆ' - దేశ లేక నాడు 

భేదంచే ఉచ్చారణ భేదం కలిగి తదుచ్చారణలోని భేదం ఈ సమస్వరతకు 

ఫలమే. 

_ యహోవా-జహోవా; యూదు-జూదు; యూసఫ్-జోసఫ్ _ ఇవియ, 

మాధ్యందిన శాఖలోని | శుక యజస్సు] యమున-జమున - మిగిలిన శాఖల: 

వారి 'యిను వారు “జిగా నుచ్చరింతురు. [ఈ శాఖ ఉతర దేశాలలో పెచ్చు] 

తెలుగు వారున్నూ యజ్ఞము-జన్న ము; యోగి-జోగి ఇత్యాదిగా ఉచ్చరింతురు. 

[ చూ. Phonetics |. దూశి-దూళ్టు; కాలు-కాళ్లు; రాయి-రాళ్లు ఇత్యా దులలో 

'శ్ళు'కు బదులు “కు ఆని అగును అని వై యాకరణులు. 

సంస్కృతానికి మూలం వెదిక | సంస్కృత | భాష అనిన్నీ, దానికేదో్ 

వాడుక భాష ఉండి ఉండునసీ అది [గ౧౮౦-గూ/2౧ కావచ్చు, మజొకటియైనా 

కావచ్చుననిన్నీ (_వాశాను_ రామాయణంలో హనుమ సీతమ్మతో మాటాడిన 

భాష యేది? అని నే నెపుడో వాకాను. కాని నిర్దేశించడం ఎట్టా? మాధ్యందిన 

శాఖలో నూటికి 60 శాతం 'యి_“జిీగా కనబడుతుంది. యహోవా-జహోవా 

ఇత్యాదులలోని య - జలు చూచిన్నీ, ఇంకా కొన్ని కారణాలు చూచిన్నీ 

Semitic దేశాలలో ఒకానొకపుడు మాధ్యందినకాఖ ఉన్నదన్న వారున్నారు. 

శ్రీ కంచి కామకోటివారి జగద్గురు బోధలు! మొదటి సంపుటమున్నూ శ్రీ తిలక్ 

గారి Orion, Arctic Homeన్నూ చూచేది. 

A దారం - సంస్కృత జన్యం 

ఆ ఎనో ఆత్త - సంస్కృతం 

“అతా ఏత నిమజ్జతి' ఆని ఉండడాన పాకృతం కూడాను. అక్క- 

సంస్కృతం, “హే అక్క హే అల్ల” అని లోగడే [వాశాను. మనిషి మాటలు 

నేర్చునపుడు - ఇపుడు అన్ని భాషలు మాటాడేవారి మొదటి మాటలు ఇలాగే- 

అనగా ఒకలాగే ఉంటవి-అని ఊహేంచాలి. అందులోనూ Oriental దేశాల 

లోనూ 0061646౧18! లోనూ వేజీమి కనబడుతుంది. దీనికి కారణం వాతాతపాది. 

7) “జగద్గురు బోధలు" - సాధన (గ్రంథమండలి. తెనాలిలో దొరుకుతవి, 



పరిసర స్థితులు కావచ్చు. ఇంక 'వాగుటి వార్ _ (వచ పరిభాషణె) అనుదానికి 

| పాక్ళతం మరాతీ 'వాగు' తోడు - (తోడృధాతువు చూ అక్కడ- ఆ__ కడ, 

ఆని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. కొని దిగర్భక మైన కాష్టాభవం “కడి. అది పదేళ 

వాచి ఐనది. పిదప ఆ._కడ=అక్క_డ ఐనది. మణి “తప్పేలా” వంటి భాషా 

కతిపయాలలో సమానమైన శబ్దాలు ౭006166౧18. తెలుగులో వెసల-Englishలో 

Vessel; ఇట్టివి మున్నూ టికి పె చిలుకు చూచాను. వీనిలో కొన్ని ఇతరులు 

శవాయగా చూచినవి “భాషా అనంతా విపులా శ్చ శబ్దాఃి. 

(ఇది శీర్షిక లేకుండా లభించిన (వాత (ప్రతి, ఒక జిజ్ఞాసువునకు 

తెలుగు దావిడ భాషా కుటుంబమా మొ॥ విషయములపై శాన్త్రిగారు 

(వాసిన- లేఖ అయివుండవచ్చు.) స 

సం/- 



17. ఎలజ్జన ఆరణ్య రచన ఎప్పుడు ? 

ఇటు నన్నయకూ అటు తిక్కనకూ నడుమనున్న అరణ్యంలో పూరి 

దారివేసినవాడు ఎజ్టా పెగడ. ఈయన నివానం గుడ్డూరు. ఇది నీలకంఠేశ్వర 

స్వామికిన్ని నివాసము. ఇది శెల్టారుజిల్దాలోని కందుకూరుకు దగ్గరగా ఉన్నది. 

(ఈ గుడ్డూరు రావూరి రాఘవరెడ్డికి ముఖ్యపట్నంగా ఉన్నట్టు వెన్నెలకంటి 

సూరన్న చెప్పాడు. ఆయితే అది 1480-1500 నడుమ.) 

ఎజ్టా! పెగడది చెదలువాడ అని ఎజ్బ్ఞయ మునిమనుమడు మల్టయ్య విప 

నారాయణ చరితలో [వాస్తాడు. వేమారెడ్డి చదలువాడను రెడ్డిమల్ద పరంగా 

మార్చాడు. ఒకవేళ దానిని ఎజ్బియ కిచ్చాడేమో! ఈ వంశం వా రక్క_డికి మారి 
వుండాలి. మల్ల వరం మళ్లా చదలువాడై నట్టు వినికిడి. ఓరుగంటి చ|కవర్తి 

(పతాపరుదుణ్జి ఢిల్లీ చ్మకవరరి. చెఆపట్టి ఆంధరెశాన్న ౦తా అతలా కుతలం' 

చెశాడు. అప్పుడు ఢిల్తీ సెనికులు చేసిన దారుణం ఎంతదంటే తెలుగుదేశంలో 

ఉండే | పతివాడూ _పాణాలు దక్కి ంచుకోవడాని కెంత పిరికి పందయినా ఎదురు 

తిరుగ వలసివచ్చినంతది. అయితే వీరికి ఒకనాయకుడు కావాలి. అతడు పోలా 

రెడ్డి ఆనే మహావీరుడు. ఒకటి రెండేళ్ళలోనే అత డా విస్టవాన్ని వెనుకకు నెట్టి 

గతించాడు. పిదప అతని కొడుకు వేమారెడ్డి ఆ తం డికి కొడుకై పగపురుగరి 

హూంగిదేశానికి (కమ్మకమంగా వెంగీదేశానికి రాజయినాడు: అద్దంకిలో గద్దె 

యెక్కాడు. వేమారెడ్డిని గద్దె యెక్కించినవాడు ఆతని తమ్ముడు సేనాపతి 

మలాండి. 
౧ యె 

పంట రెడ్డయిన ఈ కుటుంబంవారు కాకతి రాజులకు సామంతులు. (పోలా 

రెడ్డి భదాచల పాంతంలో రేకపలి దుర్గానికిన్నీ, కొడుకు మలారెడి కడపదగర 
G య గి షి, a ౧ 

కురుములూరు దుర్గానికిన్నీ అధ్యక్షులుగా ఉండేవారు. ఈ కురుములూరి మీదికి 

లకుమయ దండె త్తివసే తిక్క-సిద్ధి తరిమి కొట్టాడని తిక్కన చెప్పాడు అంతకు' 

పూర్వం యూ దుర్గం గోనగన్నా రెడ్డి | కింద ఉన్నట్టు ఒక శాసనంలో వుంది. 
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కురుములూరి నాయకుడై న మల్దారెడ్డి, ఇంత సిరిసంపద లిచ్చి మన ఎజ్బ్ఞా పగడ 
గారిని డగ్గర 'ఉంచుకొన్నా:శు. ఎశి28 అగాయతు చెలరేగిన (యుద్దాలలో జయం 

పొంది వేమారెడ్డి అద్దంకికి పభువై నప్పుడు మల్తారెడ్డి కురుములూరు వదిలేసి 
ఆద్దంకికి వచ్చి ఎజ్బ్జయను అన్నగారి చేతులలో పెట్టాడు. వేమారెడ్డి రామా 

యణమూ, భారతానికి శీలం, 'కేషమూవిన :హరివంళమూ, . తెలుగులో చెప్పించి 

రోజూ -వింటూవుంగే వాడు. 

“ఎజ్బయ్యగారు అరణ్యం ఎపుడు [| హశారు క దీనికి సమాధానం రావ 

డానికి -ఎత్హాపగడగారి ఆద్యంతాలతో సంబంధం - ఆలియాలి, వేమారెడ్డి చేసిన 

గొప్ప పనులలో శ్రీశైలానికి అహోబలానికి మెట్టు కట్టించడము ఒకటి. ఈమాట 

హరివంశంలో లేడు. హరివంశంలో ఉదాహరింపదగినంత గొప్పదా యిదని అంటా 

రేమో! ఇంచుమించు ఆ కాలంలోనే (శ్రీశైల కుమారపర్యతానికి రెంటాల మల్లి 

నాథుడు మెట్లు కట్టించాడని సోమనాథుడు బసవపురాణంలో వాశాడు. పిదప 

(శ్రీనాథుడు వేమారెడ్డి కట్టించిన సోపానాలను స్యర్గానికి నిచ్చెనలని ఉత్ పే 

శీంచాడు, ఇంతగొప్ప విషయాన్ని ఎజ్జన చెప్పక షోవడాన ఆ మెట్టకుముందే 

ఎల్జన లేడని ఉఊహించక పోవడం ఎట్టా ? 

కొందు మల్ప వరపు శాసనంలో సోపానాల - ముచ్చట ఉన్నది. అది 

1825 నాటి శాసనం. కాబట్టి 1825కు వెనుకనే ఎజ్జయ్యా లేడు అని ఆంటారు. 

కాని ఆ శాసనం 1కిశేక్ నాటిది. ఈ మెబ్రిమాట 1825 . చీమకు ర్తి శాసనంలో 

ముందర సైగా కనబడుతుంది. కాబట్టి 13పలకి “పూర్వమే యూయన లేడు. ఇతడు 

నృసింహ. హరివంశ వుఠాజణాలలో లెక్కన భారతాన్ని తిక్కన్ననూ (పశం 

సించాడు. తాను ఆరణ్య శషం చెప్పేనట్టా నృముహ పురాణులో [వానుకొన్నాడు. 

కురుములూరు మొదలుగా అద్దంకి వరకూగల ఈ ముచ్చటలన్నీ ముందర వేసి 

కొని చూ సే---80 ఏండ్లు జీవించాడని ఉజ్జాయి స్తే 1255లో పుట్టి gC ఏండ్లు 

వచ్చినాక [గంథరచన సాగించి 1285 [పాంతాలలో కురుములూరిలో మల్దారెడ్డి 

వద్ద (ప్రవేశం సంపాదించుకొన్నా డని అనుకోవాలి. ఐతే యూ +0 ఏండ్లలో ఈ 
కాసిని పు సకాలేనా [వాసేది ? కాబట్టి 60 ఏండ్లై (జదికాడని అందాం, అట్రెతే 

1275 లో పుట్టాడని అనాలి. ఇక మల్చారెడ్డి "కేమీ కృతి యూయక పోవడమూ 

శ్ర ఈయన ఉఊతకం మన దగ్గరలేదు. 1823 తరువాత హరివంశ రచన, 
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ఇతర తా ఈయన ఆలికిడి వినబడక పోవడమూ, చూచి 1800-1810 నడుమ 

ఎజ్జయ కురుములూరు వెళ్ళి వెళ్ళినకొద్ది రోజులకే వేమారెడ్డి ఆద్దంకిఆస్థ్టాన 

కవి ఐనాడని అనుకోవాలి. ఇమైతే 1275, 85 నడుమపుట్టి 1885 

(ప్రాంతాల అంతర్జానమైనాడని ఊహించాలి. “ఇప్పుడు "అరణ్య రచన ఎప్పుడు! 

దీనికి సమాధానం నృసింహ 'పురాణంలో “నన్నయ తిక్కనల మీద సీకు చాలా 

భక్రివుంది. ఆందువల్ల :ఆరణ్యశేషం నిర్వహించావు. |పబంధ పరమేశ్వరుడవని 
అనిపించుకున్నావు ! అని తనతాత ఎజపోతన తన్ను గూర్చి అన్నట్టు ఉంది. 

దీనివల్ల తిక్కన భారతం చేసినాక దాన్ని పఠనం చేసి ఆరణ్య శేషం నిర్వహించి 

1పబంధ పరచేశుజైపోయి నృసింవాపురాణం [వాన్తున్న ఎజ్జన్న మన ఎదుట 

కనబడుతున్నాడు. 

అరణ్య శేషం కాక ఎజ్జయ చేపిన ఇతర _గంథాలు ఇవి: రామాయణం, 

హరివంశం, నృసింహపురాణం. నీలకంఠేశ్వర శతకం కూడా చెప్పాడేమో ! 

ఈయన తండి సూరకవి. సూరకవి చేసిన సంకేపరామాయణం ఒకటే 

సంస్కృతంలో ఉంది. అతడూ ఇతడూ ఒకడో కాడో ! తెలుగు సంకేప రామా 

యణం ఎజ్జయరచనగా లక్షణ [గంథాలలో కనబడుతుంది. ఆ సంస్కృత -ఈ 

తెలుగు సంషేపరామాయణాల సంబంధం చూదామని అనుకుంటే తెలుగు 

సంశేపం లేదు. 

ఎజ్బ్జయ యూ అరణ్య శేషం మల్టా రెడ్డికి గాని వేమా రెడ్డికిగాని కృతి ఇవ్వ 

లేదు. ఆశ్చర్యమేమిటం టి నన్నయమీద తనకుగల భ క్తి వల్ల ఆయన రచనగానే 
రాజరాజుకు కృతి యిచ్చాడు. నన్నయ రచనగానే ఎపుడు సాగాడో అపుడు 

రాజరాజుకే కృతి ఇచ్చి తీరాలి “శొంఠి కాయవు, నీ విది చేయగలవా? అని 

అంటారేమో అని అనుకున్నా డేమో- 'నన్నయభట్ట మహాకవీం ద సరస సార 

.స్యతాంశ పళ సీ దన్ను జెందుటయు'ఆని ఆయనది ఆయనకే ఇస్తే బాగన్న ట్లు- 

'తదచనయ కా నారణ్యపర్య శేషము పూరించె గవీం|ద కర్ణపుట 

“పేయముగన్” ఆని వాసి కొన్నాడు. 

క. TO నన్నయ 

లాగు చెప్పియు రాజరాజు కే 

యూగియిచ్చిన యోగిరన్నా 1’ 
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గారిపంట 

తిక్కన్న గారున్నూ, వారి శిష్యుడు సూరన్న గారున్నూ; అప్పయ్య. 

గారున్నూ నన్నయ్య మూడు పర్వాలు (వాశారని అన్నారు. కాబట్టి నన్నయ్య 

మూడాశ్యాసాల మీద నూటనలభై రెండు పద్యాలేకాక అరణ్యం సమ గంగానే 

[వాసివుండాలి. నూటనలభై మూటినుండీ కడవరకూ "చెదలు తినడం వలనో, 

పురుగులు కొట్టడంవల్దనో, పతులన్ని (పాతగిల్రి చిల్లులు పడడం వల్లనో కొన్ని 

చోట్ట పద్యాలూపోయి ఉండాలి. పోయినచోట్ట ఎజ్హియ్య అతుకులు. పెట్టాడే కాని. 

ఆది పూర్తిగా. ఎజ్బయ రచనకాదు'. అని సుమారు క) ఏండ్ల క్రితము ఒక 

గాలివార్త బయలుదేరి ఇప్పటికి గాలిపంట అయింది. ఒకరు జౌొనంటి ఇంకొకరు. 

కాదంటూ ఆ వాదాన్ని లాగుకుంటూ వస్తున్నారు. అప్పయ్య అప్పకవీయంలో 

“స్పురదరణాంశు”_పద్యానికి అక్షర మై[తి చూపి అక్కడినుండి ఎజ్జయ సొంత. 

అల్రికయే అని తాను భారీగా చెప్పిన మూడు పర్వాలు ఆనే మాటకు ఇంచు 

మించుగా మూడు పర్యాలనే ఆర్థం తానే చెప్పుకొన్నాడు. 

ఇక “ఎజ్జయ సొంత ఆల్టికయే” అని అనే వారలలో కొందరు - తిక్కన. 

భారతానికి ముందే ఆరణ్యం ముగించి ఎజ్బయ నన్నయరచనగా రాజరాజుకే. 
కృతియిచ్చాడు కాబట్టి తిక్క మారయ అప్పయలకు అసత్యడోషంలెదు.' అని. 

అంటారు. అనగా ఎజ్జయ ఆశ్వాసాంతాలలో నన్నయ [వాసినర్ర గద్య వాళాడు.. 

కొందరు.  'అరణ్యమంతా నన్నయసొమ్మే. ఆ సొమ్ము తుప్ప తిని 

కొంత రాలిపోతే ఎజ్జ్ఞయ తన బంగారం కొంత ఆతికాడు ! ఆ అతుకులు. 

అతుకులుగానే కనబడుతున్న వి. చూడండి నన్నయగారి “రయవిచలత్తురంగ 
మానికి తన పాదాలు గెండలతికించి ఎజ్జుయ బయటప డ్షాడు. నన్నయ సీసాల -- 

అక్కఆఅల నియమాలు నిలుపలేకపోయాడు 1 అనీ అంటారు. 

ఎజ్బయ ఆల్సి కయే అని అనేవారు. ఆ రయవిచలత్తురంగమం- 

నన్నయదా? నన్నయ్యకూ మరికొందరకూ ఇంకొకళ్ల కబ్బాలలోని జాతిరత్నా 

లను తీసుకునే ఆలవాటు, ఆలాగే ఎజ్జయా తీసుకుని ఉండవచు చ్చు. అదీగాక" 

నన్నయ రచనగా సాగతీరులో నన్నయ్య పాదములే (గహించి ఉండవచు. 

చూడండి ఎట్టుయ్య; 
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క్, “సనకుడు సనందనుండును 

సనత్కుమారుడు సనత్ సుజాతుండనగా” 

అనే అనుశాసనికంలోని (1-3-18) తిక్కన గారి కందపాదాలు రెండూ 

a 
నృసింహపురాణంలో పెట్టుకొన్నా డు, 

వా 

A 

ఇక విగిలెని ఎనుకదళొలు ముందుదళాలూ కల చంపకాలూ ఉత్పలాలూ 

నన్నయ్యవీ ఉన్నవి. సిసాలలోనూ అక్క_జిలలో నూ తిక్కన్నను చూచి ఎట్బన్న 

నియమాలను వదులుచేశాడు. తిక్కన ఆక్క_జలతో అక్కర పెట్టుకోలేదను కోండి. 
మిగిలిన [గంథాలలో ఎజ్జనా పెట్టుకోలేదు” అని అంటారు. 

కొందరు _ “తిక్కన రచనకు ముందె ఎజ్జయ అరణ్యరచన కాబట్టే 

తిక్కనె ఎజ్జన ననుకరించా' డని ఆంటారు. 

కొందరు - ఈ పేస్టు కందంలో ఎవరు ఇముద్చదలచినా ఈ కమంగానే” 

సరిగా ఇలాగే ఇమిడిపోతవి. కాబటి ఇది ఒకళ్ళ సామింకొకళు పెటుకోడం 
౧ లు ట & (ఇ) బట 

కాదు' అని అంటారు. 

కొందరు ఆరణ్యం నన్నయదే ఆయితే దానిలోని - “వెణగుపడి' (7-159) 

అనే కందమూ ఎజ్బయ నృసింహ పురాణంలో పాతుకుంటాడా ? అని అంటారు. 

కొందరు- “ఆర ణ్యంలో ఈ క 6దమంతా ఎజ్జయ ఆతుకి తన పద్యమంతా 

తాను తీసుకోవడంలో తహపేమిటి * అని ఆంటారు, ఎ 

ఇట్టా ఖండనమూ మండనమూ జరుగుతూ వున్నది. ఈ రీతిగా సాధక బాధక 

_పమాణాలతో నిజం కనిపట్టడం మేలే _ “శేషం కోపేన పూరయెత్తు ' గా ఉండ 

కుండా ఉంటే నృసింహపురాణంలో ని; యు 

“ఉన్నత సంస్కృతాది చతు 

రో క్రి పదంబుల గావ్య క 

యిన్నిక మై [బబంధపర 

మెశు డనంగ నరణ్య పర్వ శే 

రవ 
వాన్. ములు 



ఓ'/0 వా 

షోన్నయ మాం ధథాష సుజ 

నోత్సవ మొప్పగ నిర్వహించి తా 

నన్నయ భట్ట తిక్క కవి 

నాధుల కెక్కిన భ కి పెంపునన్*. 

ఈ పద్యంలో - “ఆరణ్య పర్య శేషోన్నయము నిర్వహించితివి, (ప్రబంధ 

పరమేశు డనంగ నిర్వహించితివి, ఆం ధభాష నిర్వహించితివి” గమనించండి. 

ఈ మాసికలకు తానూ తన తాతా [పబంధ పరమెశ్వరుడని అనుకుంటే మంచి 

రోజు చూచి మహాకవి అని బిరుదు వేసికున్నటు లుండదూ ? జక్కన అనవద్దూ? 

శ్రీనాథు డనవద్దూ ? లోకు లనవద్దూ 2 

ఇంకొకటి - తిక్కన రచనకు ముందే ఎజ్బయ ఆరణ్యరచన అని 
ఈ-పద్యము నాలుగవచరణంవల్ల తేలిపోలేదూ ? 



ర్రీరికలు = పరిచయములు 



41. నాట్వ వెదము 
“సచేకో హృదయ సంవాదము” 

నాట్య వేద రచనా కాలము 

లక్షణము పుట్టుటకుమున్న లక్ష్య ముండవలయున నుట నాట్యవేదమువంటి 

"సమ్మగమగు లక్షణ [గంథము ఉదయించుటకు మున్నె నాటక సమృద్ధి ఉండితీర 
"వలయును. 

నాట్యశాస్త్రమున అచట నచట యాస్కు-ని నిరుక్తము పోలికలున్న వి 

'మజీయు నిది ఐందవ్యాకరణపు పొలి మరలలో సొనసాన పొడచూపును. 

రామాయణము, భారతము - ఈ రెండును నటులను నాటకములనుగూడ 

నెరుగును. పడమటి విమర్శకు లివి యెరుగవని _వాసిరికాని జాల, యుద్ధ 

"కాండలను - శాంతిపర్యమును జూచునది. వాత్స్యాయను(డు _పేక్షణీయక మును 

కుశీలవులను జెప్పటయకాక వారికిని | పేక్షకులకును గల సౌహార్దమును 

తెలిపెను. 

మణి పాణిని నాట్య సంబంధమున వేదముతో తాకుగల శిలాలిని మజియు 

'కృశాళ్వునె చెప్పెగాని భరతుని చెప్పలేదు. భారతుల జెప్పలేదు. భారతీయుల 

భాసుడు పాణిని వరరుచి మొదలగు వారికి ముందు ఒక్క నాటకమేని 

మనకు కనబడదు. మనకు కానవచ్చున వన్నియు భాసున కిటీవలివి. కావున సరి 
యగు సాధన సామ్నగి దొరకనంతవజకును నాట్యవేద రచనా కాలమును 

భాసునకును కాళిదాసునకును నడుమనున్న కాలముగా చెప్పవలసి యున్నది. 

“కాని ఈ హేతువాదముచే హృదయమును నమ్మింపగలుగు ఇెటులు? భాసున 

"కును కొళిదాసునకును నడుమ పట్టుమని పదుగురు కవులేని ఇపుడు మనకు కన 

-బడరు. కనబడిన నాటకము లీ మహి శాస్ర లక్షణములకు వనటధానిక యేసి 



కాగలుగునా ? కాన ఎవరు ఏ హేతువాద మవలంవించి నాట్యవేదరచనా కాలమును 

[కే. వె. ఐదవశతి కంటించిరో, వారు మరల ఆ హేతువాదమునె యవలంబించి 

అంతకు కడువనుకనె ఎన్నో నాటకములు ఉండెననియు, ఏ కారణముననో 

కాల్యగస్రము లాయెననియు, దాన నీ శాస్త్రము _పాచీనతరమనియు నిర్ణ 

యించుట లెస్స. దొరికిన వాత పతులు నలుబదింటిలో ఏ రెండును సోలమియు; 

కౌన్నిట ట వందలాది జ్ఞాకములు పెచ్చుగను కొన్నిట మిగుల లొచ్చుగను నుండు. 

టయు దీనికి శోహదము. ఇదికాక ఈ శాస్త్రము నందే కల “కారిక ఆనువంశ 

సూ_కానుబద్ధ మొదలగు పలుపదములు ప పూర్వా దార్యాది (పస క్ర కములు. వాసుకి 

వరన నిస్షతగా చెప్పబడెను. మజియు భరత శిష్యులలో కోహలుడు కాక 

క్ర (పాచీన కోహలుడు వినబడుచున్నాడు. వీని నన్నిటిని బట్టి దృష్టి. 
సారించితిమేని ఆది హరిజమునకు దాకి వెనుకకు మరలదా ? 

భరతుడు 

(క్రీ. శ. ఎనిమిదవ శతాబ్ది కావల నున్న పలువు రాలంకారికులు- వీరిలో 

ముఖ్యముగా శారదాతనయుడు “మొదలుగా దేతేవలి వారు ఇరువురు భరతులను 

పేర్కానినారు. ఒక డాది లేక వృద్ధ భరతుడు. ఆది భరతుడు 12 వేల 

(గ్రంథము నాట్యవేదమునకు కర్ర. మరి ఉపపదము లేని భరతుడు దానికే 
సంగహము 6 6 వేల [గంధము- 86 ఆధ్యాయములును గల నాట్యశా స్రమున 

కును కర. థ్రిమదఖినవగు పపాదాచార్యులవారు దీనినే “షట్బహ।సి' 

అనియు, “షట్ తింశి' అనియు, 'నాట్యవేద' మనియు వ్యవహరించిరి. ఇతడు 

భరతుని మునిగా జెప్పెను. ఇటీవలి వారును భరతుని మునిగను, సూ[తకారుని 
గను వాడిది. 

ఈ [గంథమువలన గాని యితరులవలన గాని భరతుని గురించి 

యేమియు తెలియరాదు. భ-భరతములో, ర-రాగములో, త_-తాళములో నితడు 

లయము చెందుటతో చెల్చు. నాట్యశాస్త్రమున భరత శిష్యుల చేయి గూడ కలదని 

కిం వదంతి కలదనియు, ఆది నాలుక బుజమున వేసికొని తిరుగు పండితం.- 

మన్యుల మాట యనియు అభినవు డనెను. 'ఇది యెటు లున్నను [పకృత 
ముపలబ్ధిమైన క6 ఆధ్యాయములును [కీస్తు తరువాత ఎనిమిదవ శతాబ్ది మొదలు 
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కొని నెటివరకును చెరగక ఉన్నటుల భామహుడు మొదలుగా శాకుంతల 

వ్యాఖ్యాత రాఘవభట్టు వరకు గల ఉదాహ ర్హలవల్ణ తెల్పి ము. 

(పథమాధ్యాయము భరతుని (బహ్మలోకమున కెత్తుకొనిపోవుట చేతనో, 

మిగిలిన నాలుగధ్యాయములును అంతగా శా స్ర్రీయములు కాకపోవుట చేతనో 

(పక్షి ప్రములని మ. మ, (శ్రీకాణేగారు. ఏ హెతువులచే వీరిటు లనిరో ఆ 

హేతువులచేతనే మరికొన్ని ఆధ్యాయములును (పక్షి ప్రములని యనవలసి 

యుండును. పక్షి పములు లేవని నే ననను గాని హేతు వేక దేశమందే 

వ్యాపించు'నని అనుగమ మొనకించుట. న్యాయమునకు తలపోటు. మరియు 

నాట్యశా స్ర్రమునందె నబార్థ మున భరత శబ్ద ముపయు కము. (చూ. 18-68) 

యాజ్ఞవల్క్య స్మృతి గత మగు: 

“యథా హి భరతో వరె ర్యరయ త్యాత్మన సనుమ్ 
తి ఎణ లా 

నానా రూపాణి కుర్వాణ _సథాత్మా కర్మజా స్తమాః (తృ. 162) 

ఈ శ్లోకమున వాడబడిన “భరత” పదము నటార్థకము. ఈ స్మృతి 

నాట్యశాస్త్రమున కంటె [పాచీనతరము. బహురూప మికుడు - రాఘవభట్టు 

మొదలగు ఇటీవలి వారు వృద్ధ భరత-భరతసూ తకృన్మూల భరతాది పదము 

లను భిన్న భిన్న భరతు లందు వాడిరి. కాన భరతుని వీ5నుండి విడబరచి 

చూప దుళ్ళకమని మ. మ. శ్రీ కాణగారు. ఇది నిక్కమే. మరియు సదాశివ 

భరతము, 'బహ్మభరతము ఏని వాత పతుల తాటియాకులు కొన్ని దొరికిన 

వున్నవి పకృత నాట్యశాస్త్రము ద్వాదశ సహ్నసికి సం గహమని కొందరి 

యూహ, 

ఇది యిటుండగా శ్ర్రీకాణెగారి వలెనే మొదటి ఐదధ్యాయములు “నంది 

భరత'మని కొంద రూహించిరి. ఇట్టి యూహలు ఇంకను (పాచీనులవె కలవు. 

పె ఊహకు విరుద్ధముగ “రూపక -నిరూపణజీయమ్ భరతః, రసాధికారికం 

నందికేళ్యరః'- భరతుడు నాటకములను, రసమును నందికేశ్వరుడును నిరూ 

పించెనని రాజశేఖరుడు. ఇట్టి యూహలన్నియు భరతు డతి [పాచీనమని 

'పూషింపవా శి 
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వ్యాఖ్యాతలు 

వ్యాఖ్యానము లేనిచో నాట్యశాస్త్ర ముండియ _పయోజనము లేదు. ఈ 

నాట్యశాస్త్ర మొక (ప్రపంచము. ఈ [గంథము కాశ్మీర ములండే పుట్టి, అచటనే 

పూడిపోయి మరల నెటు లెటులనో కీ. త. ఏడవ శతిలో కవిత్వమును 

సాహిత్యమును కలకల లాడినపుడు అనేక వ్యాఖ్యలతో వి సరించి ఆసేతు 

కీతాచలము వ్యాపించినటులు కనబడుచున్నది. దీనిమీద వ్యాఖ్యాతల యెడ :--- 

“వ్యాక్యాతరో భారతీయే లోల్ప టో భట్ట శంకుకః 

భట్టాభినవగు ప్రశ్చ ్రీమత్కీర్రి ధరోఒపరః”- 

ఆను శోకము కనబడుచున్నది. వీరెకాక ద త్రిలాచార్యులు, రాహులుడు, 

భట్టయం(తుడు, నాన్యదెవుడు, 12వ శతికి చెందినవాడును వారిక కారుడును 

ఆగు హర్షుడు (కనోజాధిపతి) అనుమానముగా కోహలుడు, భట్టనాయకు డాదిగా 

పలువురు కనబడుచున్నారు. వీరిలో కొందరు నిండుగను, కొందరు పాతిక పజక 

గను, వ్యాఖ్య లొనరించి యుందురని కొందరి యభ్శిపాయము. వీరందరిలో 

(శ్రీమదభినవగు ప్ర పాదాచార్యులవారి వ్యాఖ్య “అభినవ భారతి' నేటికిని అభి 

నవము. ఇదియు సంపూర్ణము కాదు. కాని ఇపుడు ఉపలబ్ధమయినది సుబహు 

శము. ఇది మహాభాష్యమునకు దీటు. 

ఈ వ్యాఖ్యాతలందరు నించుమించు 8-11 శతాబ్దుల నడీమివారు. దశ 

రూపకము, కావ్యానుశాసనము, సాహిత్య దర్పణము, నాట్యశాస్త్రము నందలి 

కొన్ని ఘట్టములకు వ్యాఖ్యాన పాయములు. నాట్యళా స్త్రమునందలి రన 

సూతమె ధ ని పస్తానమునకు మారదరి,. ఆనందవరనుని వెలున భటతోతు 
ఏ థి గళ ధ ౧ ట్ 

డభినవున కిచ్చెను. ఆతడు సహృదయ లోకమునకు 'లోచని మిచ్చెను. 

అభినవ గు_ప్పపాదులు 

వేయినోళ్ళతో చెప్పదగిన నితని నొకనోటనే చెప్పవలసివచ్చెను. ఆతి 

గుప్తుడు మూలపురుషుడు గాగల ఇతని తండి నరసింహగుప్తుడు. తల్రి 
విమలకల. తమ్ముడు మనోరథగు పుడు. బృహద్విమర్శిని మొదలగు నితని 
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_గంథ ములను బట్టి ఇతడు డీ. త. 950_.1015 సంవత్సరముల నడుమ 

'నుండెనని నిర్ణయింపవచ్చును. 

మేడమీద ఒక పాఠశాలలో నితని చదువు. ఇతడు సహపాఠుల నోరు 

"క టైడివాడట ! కాన ఒజ్జ లితనికి 'బాల వలభీ భుజంగః*_ ముంజూరు లేతపాము_ 

చిన్నచూరు తాచు-అని బిరుదు లిచ్చిరట. ఈ విషయమునే మమ్మటుడు 

“అధినవగోపానసీ గుప్త పాద అని చమత్కరించినటులు వామనుడు కావ్య 

_పకాశ టీక లో _ాసెను. ఆభినవుడు మ్మాతము తన తం తాలోకమున 

“ అభినవస్య కృతి సేయం యస్యోదితా గురుభిరాఖ్యా”- ఇది నా కొజ్జలు 

"పెట్టిన పేరని చెప్పుకొనెను. “పితా స శబ్ద గహనే కృత సంపవేశః” అని 
ఇత డందే చెప్పుకొనుటబే వ్యాకరణ పాండిత్య మును జూచి “అభినవ పతంజలి” 

"అను నర్ధమున ఈ నామకరణము జరిగి యుండునని కొందరనిరి. ఈ వీరుద 

మితని అసలు పేరును [మింగివై చెను. 

బాల్యముననే అభినవగుప్తు నకు మాతృవియోగ మొదవెను. “మాతా 

.వ్యయూ యుజదముం కిల బాల్య ఏవి- ఆ దుఃథానలము నితడు అమితమగు 

'విద్యాతృష్టచే (మింగ యత్నించెను. దాన గురువు లితనికి పెక్కు_రు- వ్యాకర 

ణమున తం్మడి నరసింహగు ప _ దెెతాదై దెతళమున వామనాథుడు- ధ్యనియందు 

ఇందురాజు- నాట్యమున భట్టతోతుడు_ _బహ్మ విద్యలో భూతిరాజు- దైత 

"శెవమున భూతిరాజ తనయుడు. కమ్మ తిక మార్గముల లక్ష్మణగు ప్ర, ఇతడు 

మరి పదమువ్వుర బెర్కొనెను గాని వా రే చదువులం దొజ్జలో చెప్పలేదు. 

మరియు ఆశ్చర్య మె మనగా ఇతడు జైన బౌద్ధములను గూడ నొజ్జలవద్ద 

-చదివి 

“అహమహ్యత ఏ వాధళ్శాస్ర దృష్టి కుతూహలాత్ 

నాసి కొరత బౌదావీ నుపాధ్యాయా ససేవిషమ్---” 
ఎని బా ఇ 

అని తన కళాతృష్షను వెల్ల డించెను. 

(గ ంధథ ములు 

అభినవుడు తం్యతమునం దారు [గంథములను, ఆలంకారమున రెండింటిని 

(కావ్య కౌతుక వ్యాఖ్య దొరకలేదు) వేదాంతములం దెనిమిదింటిని, చిన్న చిన్న 



Uy) — 1 లు వ్యాసవాణిీ 

స్మ్నోతాదుల నెనిమీదింటిని, ఉరమరిక యిరువది నాలుగు రచించెను. అందరకు. 

లోచనము అభినవ భారతియె తెలియును గాని మిగిలిన వాని సంగతి తెలియదు. 

అభినవుని ఈ అలంకార గంథములే కాక తం[తాలోకము, బృహద్విమర్శిని లేక 

(పత్యభిజ్ఞా విమర్శిని, మాలినీ విజయవా ర్రికము మొదలగు గొప్ప (గంథములు. 

తప్పక చదువదగినవి. ఇతని పతిపాదన వైచిత్రి చూచినచో మమ్మటు డని 
నటులు కాక “అభినవ పతంజలి అను నర్ధమునందే గురువు లితనికి “అభినవ 

గుప పాది బిరుద మిడియుందురని ఆనుకొనకమానము. 

మ హె శ్వ రుడు 

ఇత డిన్ని కాస్త్రములయం దాచార్యు డగుటయకాదు. మరియొక విశేష 
మున్నది. మాతృ విషాద మితని వెన్నాడుచునే యుండెను. దాన మిగుల. 
విర_క్రి చెందెను. తల్చి బెంగ తన మెడకు పలుపని తెలిసికొనెను. “మాతా. 

పరం బంధురిత | పవాదః స్నే హోతిగాడీ కురుతే హి పాశాన్-” ఇంటిని, 

చుట్టమును పెండ్డిని విడనాడెను. “దారాసుత (పభృతి బంధు కథా మనా పః” 

కమ మార్గమున (తికమున సాధన చేసి తృప్తి సనక తుదకు శంభు (బు) 
నాధుని కడ కులమార్గమున పరమశివు నెరిగికొనెను. పోనుపోను మహామహిమ 
మండితు డాయెను. తుట్టతుదకు పం డెండు వందల మంది భ క్రులతో భైరవ 

గుహ సొచ్చి మరల రాలేదు. ఈ గుహ శ్రీనగరము-గుల్మార్గ్ల నడుమ 
“మాగమ్' అను పల్టెకు గవ్యూతి దూరమున నున్నదని కాశ్మీరములో కోవిదు 
లగు (గామవృద్ధులు చెప్పుదురు. కొళ్మీరముల బోయినవారీ గుహా * 

చూడకమానరు. 

అభినవుని అభినవత పము 

బిడ్డలు లేమి విమలా నరసింహగుప్తులు భైరవు నారాధింపగా నభినవుడు 
కలిగనట! _కొ_త్రయ్య' అని మనము పేరు పెట్టుకొనుచో ఏ యర్థమొదవునో, 
ఆ యర్థమే ఈ యభినవ చామధేయమునకును ముమ్మొదట నొదవి యుండ 
నోపును గాని యిత డన్ని విధముల నభినవుడుగా కానిపించును. కాశ్మీరము. . 
లందు 7వ శతాబ్ది మొదలు 11వ శతాబ్ది వరకు వివిధ శాస్త్రములం దవిచ్చిన్న. 



పీఠికలు - పరిచయములు ఫ్రై” 9" 

ముగా మహాతరంగములు నిట్టపొడిచెను. అభినవుని సమయమున బహుశాస్త్రము 

లం దాచార్యులు కలరు. “తస్యమే సర్యశిష్యస్య నోపదేశ దరి|దతా'ా అందరకు. 

శిష్యుడనయిన నాకు ఉపదేశమున లేవడిరెదు---ఆని. ఆతడు తన సకల. 

శా స్తాభిజ్ఞత చెప్పుకొనును. 

ఖండనలో పలువు రాచార్యులు (పతిపమల తూలనాడుదురు. పరా తీశికా' 

వివరణమునం దితడు- “పద వాక్య సంస్కార ములేని వారితోడి గోష్టి లజ్ఞాకర” 

మని | పతిపక్షి నె తిపొడిచినను, పదపటి అభినవ కొరతీ రచనలో “సత్పురుషుల 

మతముల దూషింపను గాని శోధింతును.' అని యనెను. అభినవునకు గురువు 

దైవము. ఏ గురువు ఏయే విశేషముల జెప్పెనో ఆయా విశేషముల ఆయా 

గురువుల పేరు చెప్పి [వాయసము సాగించును. ఇది మూఢభ కి కాదు, భట్ల. 

తోతుడును, సోమానందనాథుడును ఇతనికి నె తిమీదివారు. ఇటులై నను తనకు 

సమ్మతి లేనిచో చెప్పక విడువడు. “సరియగు పాఠమును ఎత్తి విరోధముల 

నుడిపి లక్ష్యము ననుసరించి ముళ్ళను విడదీసి పునరుక్తుల కేకవాక్యత చూపి తేట. 

తె ల్లముగా వ్యాఖ్య [వాయుదు' నని చెప్పి అభినవు డటులె చేసెను. 

ఇతని అభినవత కొక చిన్న ఉదాహరణము_ విశ్వకర్మ “నాట్య 

మండపము నిర్మించితి' నని మనవి చేయగా (బ్రహ్మ దేవతలతో తటాన అటకుజని 

కని *దెవతలారా, మీలో చందు డీమండపమును, లోకపాలురు దిక్కులును,. 

మారుతులు విదిక్కు.లును, మి[తుడు నెపథ్యగృహమును, వహ్ని వేదికను ఉప 

కరణములతోడి చర్మవాద్యముల సరంజామాను దివౌకసులు కాపాడుదురుగాక” 

అని నాట్యశా స్రమునందున్న కథకు - ౧ నాట్యగృహాధికారికి [General 

Manager] సౌమ్యత వలయునని (నాట్యశాలాపతి యగు దివాకరుడను. 

_బాహ్మణునికడ నాట్య వేదమును చదువుకొంటినని భావ పకాశక ర్త శారదా తన 

యుడు) ౨ నాట్యశాలలో తగినంతగాలి ఉండవలయునని, ౩ నగ నట మెరయు. 

నంత వెలుగుతో నెపథ్యగ్భహ మొప్పవలెనని, ౪ రంగ వేదికాధ్యకుడు[ 518206 

Manager | కరకుగా నుండునదనియు, ౫ శబ్దము మం _దముగను గంభీరము 

గను ఉండుటకు మేఘముల ఉనికి ఉండవలయుననియు అభినవుడర్ధ ము చెప్పెను. 

విక మోర్యశీయమున కాళిదాసు, కుట్టనీ మతమున దామోదరగుప్త మొ॥ కవు. 



“380 వా సవా ణే 

లద్భుతత్వథ్యాపనకు (బ్రహ్మ భరతకథను యథా శుతముగా [గహించినను, తాను 

. సం్యపదాయమును రక్షించుకొనినను అభినవుడు భరతుని నూరుగురు పు[తులకు 

అచ్చరలు మొ॥వారికి నాట్యానుగుణమును హృదయంగ మమునగు నర్థము 

చెప్పును. కొన్ని కొన్ని విషయములు నవ్యులకును ఆతినవ్య ముగ కనబడగల 

_వగుటచే సర్వథా ఇత డభినవుడు. 

మనువు నాట్యమును నిషేధించినను ఆభినవుడు యాజ్ఞవల్కుని స్వీకరించి 

నటులు, స్యోచిత ధర్మమును వీడనక్కరలేదనియు, వారికృత్యాకృ త్యములతో 

"మన కేమి పని యనియు, పెగానిది వారికి మోక్షపద మనియు ఉదారత 

'వెల్చ్లడించును. [నటుల పతనము గురించి భరతుడు 86 అధ్యాయమున చెప్పెను. | 

|పత్య భిజ్ఞా వీజమును తమ కెంతయో కాలముముందె అభిజ్ఞాన శాకుంతల 

మున నాటెనని కాబోలు నభినవునకు కాళిదాసుపె ఇబ్బడి మోజు. కావుననే 

-ఆభినవ భారతిలో “రమ్యాణి బిక్షు-' ఇత్యాదికము వివరించును. 

నాట్య శాస్త్రము 

దీనియందు నృ త్తము నృత్యము నాట్యము - అనగా కావ్యములు నాటక 

ములు గానము మొదలగు వానికి సంబంధించిన అశేష విశేషములు కలవు. 

విషయము లివియకదా యని యనుకొందము. ఇందలి విషయ నూచిక చదివినచో 

కనులు పెద్దవియగును. భగవంతుని ఉదరము _పవెేశించిన మార్క.ండేయుడే 

ఈ [గంథమున _పవేశించిన చదువరి. ఇటీవల పరశ్శతములుగా రచితములగు 

నలంకార |గంథము లన్నియు దిని విభూతియే. వేయేల ? ఇట్టి (గంథ మే భాష 

యందును ఏ ఖండము నందును లెదు. 

దీని యారంభము చూడ పురాణ మనిపించును. ఈ మొదటి కట్టుకత 

.యందంతట రస భావ నాట సామాజికాదుల తత్త్వము గువ్రము చేయబడీనది. 

మరియ వేదము |బహ్మముఖోద్ఫూతము. నాట్యమునకు వేదత్యకల్పనములో 

బహ్మక రృతయ గుప్తమై యన్నది. దీని గూడ భరతుడే రచించి యుండ 
వచ్చుననియు, వృద్ధాచారాదుల ననుసరించి వృద్ధ భరతున కీ భరతుడు 

అహ్మలోకాదుల సంబంధము కల్పించెననియు, నెల యూహింపరాదు ? ఈకథ 
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మ్మాతము పిచ్చికథ కాదే! కాని ఈ యూహ అభినవాది విరుద్ధము. ఇచట 

వరరుచి 'ఉభయాభిసారిక' యందలి నటవేశ్యాసంవాదములో ని కుసుమపుర మున 

గల ఇం|దుని కోవెలను, అందు పురందర విజయమను నాటక పు ఫోట్రీని భావు 

కులకు గురొనరింతును. ఇది ఇటుండుగొక ! మనము ఈ నాట్యశాస్త్రమున 

మును ముందులకు సాగుదుమేని ఒకానొక శాస్త్ర సము! దతీరమున నిలుతుము. 

దాని మథింతుమేని, నిస్సంశయముగా ఒకానొక వేదామృతము దొరకగలదు.. 

వెదము చెప్పునది, తన్ను అన్ని టను, అన్ని టను తన్నును కనుగొను (బహ్మా 

నందము లేక భూమ. నాట్యవేదము చెప్పునది స్వసంవిదానందము లేక ఆత్మా. 

వందము. మణియు శాంతరసపక్షమున తాత్కాలికమేయగు [బహ్మానందము. 

ఈ రెంటికినిగల పోలికల నారయునది. 

రసశాస్త్రము భరతో పజ్జక ము కాదు. భరతునకు మున్ను రసము నిరూ 

పితము కాకపోదు. మజి దానియెడ మత భేదములు నెన్నియో దొరకక పోవు; కాని" 

మనకే తెలిసిన మేరలో భరతుడు రస|పవ_క్త. ఇతడు రససూతము చెప్పి 

చక్కగా ఇటులు దృష్టాంతాదికముల వివరించెను. 

“పలు సంబారువులతో సంస్కరించిన అన్నము, చక్కెర, పొంగలి, పులి. 

యోర మొదలగు వానిని నమలుచు, చవులూరగొనుచు హర్షాదుల ననుభవించు 

నటులు, సుమనస్కు_లగు _పేక్షకులు నానాభావములను ఆధినయములను కనును 

వినుచు రత్యాదుల చవిగొనుచు హర్షాదుల ననుభవింతురు.' 

ఇచట నమలుట దేహవ్యాపారమనియు, చవులు గొనుట మనోవ్యాపార 

మనియు అభినవుడు వివేచించెను. [స్థాయి భావములు అను రసముల చవి" 

గొందురు. | 

మరియు మరియొక దృష్టికోణమునుండి చూచి భరతుడు (| పవచించిన 

రసస్వరూపమును అభినవుడు- “నటుడు నాటక మర్థము చేసికొని నటించును. 

అతని వ్యాపారమునకు సెధ్రారణీభూతమగు కవిసంవేదనము మూలము. కవి 

సంవి త్తే రసమని పరమార్ధము. సామాజికుడు కవి సంవిద్వశుడ్తై రసమును చవి 

నును” అని చెప్పెను. | చూ. 6.88]. 



సాహిత్యశాస్త్రమున కంతకు రససూ[తమె హృదయము. ఈసూ తమను 
లోల్పట, శంకుక, భట్రనాయకులు మూడురీతులుగా వ్యాక రించిరి. అభినవుడు 

మొదలుగా పలువురు వీరిని ఖండించిరి- వీని నన్నిటిని చక్కగా అవగతము చేసి 

కొనుట మనసుకు పదను. 

భరతు డెనిమిది రసములనే చెప్పెను. (చూ. 6.16 = అతనికి ముందున్న 

కవులాధికారికముగా శాంతరనమును గాని వత్సలాదులను గాని నాటకములందు 

నిరూపింపకుండుటయె దీనికికార ణము కావచ్చును. సౌందరనందము నాగానందము 

మొదలగు కావ్యములు భరతున కిటీవలివి. మరియు భరతుడు ఎనిమిదిరసముల 
కును జాతి వృ త్యాదులజెప్పి శాంతమునకు చెప్పలేదు. ఈ కారణములచె భరతు 

డెనిమిది రసములనే చెప్పెనని - ఒప్పెననికాదు. పలువుర నిశ్చయము. భరతు 

డష్టరసములనె చెప్పెనన్నచో భారతము నెరుగడని చెప్పవలెను, ఆనందుడు 

మొగలుగా ఈవలి వారందరును భారతమున శాంతరస మొప్పిరి. కాని వీనికి 

విరుద్ధముగా కాళిదాసు, వరరుచి అష్టరనములనే పేర్కొనిరి. కాగా భరతుడు 

-నాట్యమున మ్మాతమే ఒప్పలేదా ? కాని భరతుడు శాంతము చెప్పక పోవుటయె 

ఎలుగె తీ చెప్పుట అని అభినవు డనును. ఇది యిటుండగా నిర్ణయసాగరమ్ము చిత 

మగు నాట్యశా స్ర్రమున పాఠ్య గుణగణనమున వర్ణరసముల విషయమున “తత 

హాస్య శ్రంగార యోః స్వరితోదాత్తైః వీరరౌ దాద్భుతేషూదా త్త కంపితై £, కరుణ 

. వాత్సల్యభ యాన కెష్యనుదా త్త త్వరిత కంపితై ర్యర్దెః పాఠ్యముపపాదయతి" 

ఈ వాక్యమున వాత్సల్యము చెప్పబడినది. వత్సల రసమును భరతనమ్మతమని 
విశ్వనాథుడు సా. ద. 'మునీరద సమ్మతముతో వత్సలరసః అని (వాసెను. 
ఇచట మునీం దపదము భరతార్థక ము. ఆది యటుండే. 

అభినవుడు శాంతరసమునకు భరతముద ఇచ్చి స్నేహ కాల్య |శద్ధా 

భక్తులను ఖండించి పదవ రసమును వెలివేసెకు. కాని నెటి వరకును రసములు 

పెరుగుచునేయున్న వి. అభినవుడు (కద్ధారసమును భ కిరసమును ఖండిందినను 

రసరత్నహారమున శివరామపండితుడు (శ్రద్ధను, భ క్రిరసాయనమున మధు 
సూదనుడును, ఉజ్ఞ్యలనీలమణి యందు రూప గోస్యామియు లేవనె తిరి. రుదటుడు 
__పీయోరసమును ధనంజయుడు అక్ష మృగయారసములను, భానుదత్తుడు 
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మాయారసమును ఉద్భావనచేసిరి. భోజదేవుడు ఉదా త్రరసము లేక ఊర్జస్విని 

ఊద్ధత రసమును నిరూపించెనుు మధుర రసమును పలువురు స్థాపించిరి. 

అనుయోగ ద్వార సూత్రము వీడనకరసమును చెప్పును. శ్రీచై తన్యదేవుని 

శిష్యుడు కవికర్ణపూరుడు _పేమరసమును _పతిపాదించెను. 

భావములన్నియు రసములు గావచ్చు ననునభ్మి పాయము లోల్లటునితో 

మొదలై. రుదటునితో పెరిగి, భోజదేవుచే _ “రత్యాదులు ఆతి పకర్ష కలుగుచో 
రసములయినపుడు హర్షాదులేమి యపరాధము చేసినవి?” శృంగార |పకాశిక | 
అని అనిపించెను, 

ఇంకొకటి. రసమ్మాత మానందజనక మను పాచీనుల యభి! పాయము 

గూడ నిటీవలి వారి _గంథములలో రసకలికా, శృంగార దర్పణ, నాట్యదర్పణము 

లందు ఆంగీకరింపబడలేదు. మధుసూదనసరస్య తి భ_కిరసాయనమందు 

రెండవ ఉల్పాసముగ సాంఖ్యము ననుసరించి వివిధ,రసానుభూతిలో తేడాగలదని 

ఆనెను. 

నాట్యశాస్త్ర సం|గహము 

సంస్కృతము నందలి నాట్యవేదమును శ్రి మాధవరామశర్శ్మ గారు 

సం గహించి (శ్రీమదభినవగు ప్రపాదుల మహాభావ్యముతో తెలిగించిరి. _ ఏరిది 

వరకు రసగంగాధరమును, (పతాపరు దీయమును, ధ్యనిసారమును, కావ్య 

_పకాశమును, అలంకార స్నూతమును, వో కి జీవితమును తెకుగున రచించుట 

జేసి పకృత నాట్యవేదమును గూడ తెనిగింపదగినవారని వేర చెప్పవలసిన 

పనిలేదు. తెలుగు సేతలో దేనికష్టము దానిదేకాని, దీని తెలుగుసేత మ్మాతము 

తెలిగించు వారికి మ్మాతమె తెలియగలది. (శ్రీ మానవల్లి రామకృష్ణ కవిగారు దీని 

నెంత తొలచి అచ్చొ తించినను అచట నచట నింకను మసకగనే యున్నది. దీని 

నవగాహన మొనరించుకొనుటకు ముందు వెనుకలు కూర్చుకొని సమన్వితి 

చేయగల  డేగచూపు కావలెను. ఇంతియకాదు; (శ్రీమదభినవగుప పాదుల 

(పత్యభిజ్ఞాది వాదములనే స్తము ఉండవలె. ఈ సామ్మగికంచె ఎక్కు డేగల 

ఫ్రీ మా. శర్మగారు దీనిని మనకొసగి ఆంధ సరస్వతీ శరీరమును బలిష్ట 

మొనరించిది. 
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చదువరు లలంకార శాస్త్ర వ్యాఖ్యాతలనుండి కవుల భావనాశ కినే కాక,. 

విషయమును విదముగా విపులీకరించుశ కినిగూడ కోరుకొందురు. వీరిలో 
భావనాశ క్రిని మించిన విపులికరణ శ కియు, విపులీకరణళశ క్రిని మించిన భావనా 
శక్తియు కలవు. “అందరు వత్సరాజులు కారని శ్రీహర్షు డనినట్టును,. 
అందరును. . .కాళిదాసులు కారు అని అభినవ డనినట్టును, అందరు అభినవులు. 

కారని (శ్రీ మాఢవులందురు. తాము ఆభినవులే అయి పోయినంతటిది వీరి భావన.. 
( పాతిశాఖ్యమునందలి వీరి ఈ వాక్యములు గమనింపదగినవి ; 

“ఒకప్పు డొక పం క్రిభావము గోచరముకాక దినము దినములు గడిచినవి. 
ఏకదాభావ లోచనముతో నున్న పుడు...వచ్చి తెలియజెప్పినట్లు భావించితిని. తెలిసి 

నట్టుండ |వాసెడివాడను... ఎమి |వాయుదునో అభినవుడే యెరుంగును... 
అక్కడక్కడ ఆఅభినవుల లౌరతీ పం కులు లేకపోయిన అభినవ పంక్తులు 

(వాయుటి కుత్సుక పడిన నా యధినవ బావబొవిత మైన చితరితియని నాకుగా" 

నేనే వాయటయు నా క ర్రవ్యముగ కొవించితిని,” 

ఈ పంకులలో కల్మషములేని వీరి తపస్య మనకు కనపడును. ఈతపస్య 
ఇంకొకరు గు _ర్తింపగలయది కాడు. (వాతిశాఖ్యమునం దెల్లెడ నీ విషయమె ఒక 
కొవన వెంట మరియొక కొవనగా సము! ద తరంగ ములవలె నిట్టపొడుచుచున్న వి.. 

పీరిాస వేరు. కుంతకాభినవాదుల నిత్యమననము వలన నాకీబాస 

ప్ర్రే | నాసికొనిరి. హేతువు కార్యము సరిగా నున్నవాయని తెలిసి 

ని. మరియ చదువరు లా మబ్బులలో దూరి మిన్ను లను,మెరుపు 
లను చూడవలసి యుండును. “శ్రిహర్షా ! శ్రీ కృష్ణరాయా ! తమరీ కొబ్బరి 

కాయల కేల కృషి చేసితి రయ్యా”! అని గొణినికొనినను వానిలోనిఅమృతమును. 
(గోలని స సహ రయ లుందురా ? వీరిలో (శ్రి హర్షుడు పెట్టవలెననియే కొన్ని 
ముళ్ళు  పెట్టితినని “గంధి (గంధి రిహ క్వచిత్" చెప్పనె చెప్పెను. ఇటులే. 

శ్ర మాధవులు కూడ నొ (పయు క్ర కొషను నే నారాధించుట నెర్చుకొంటిని. 

ఇది నాతపస్య - అని చెప్పుచున్నారు. ఇక మనకేది చిక్కు? వీవది మాతముః 

నారకేళము కాదు - మది 'పబంధమును కాదు - ఇదియో శాస్త్రము. ఇది ఒక. 

రొ 
vy 

ae 
గురు 
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కొత సాహిత్య శె లి. మనము గుణలుబ్బులమేని రచయిత మనస్సులో 

డారుదము. దినిని చదువను భావింపను మనమె అలవాటుపడిన సరి! 

వీరు ఏయే విషయములందు కౌళలము చూపిరో ఆయా విషయములను 
మరియొక పోకగా | పాతిశాఖ్యము 45వ పుటలో ఉదాహరించి యున్నారు. భావు 

కులు వానిని పరికీలింతురుగాక ! 

నాట్యగ్భ హమునకు సంబంధించిన పెక్కు (పారిభాషికముల వలె 

కానిపి పించు | పదముల కర్ణము నిర్ద యించుటలో అధినవుడే బహు విధములుగా 

కావిండెను. నాట్య గృహీ ప్రతిమలను టోగడే ఒకరు గీచి మ్నుదింపించిరిగాని 

అవి సంతుష్టెక రములుగా లేవు. రెండవసారి ము దించిన నెటి నాట్యశాస్త్రమున 

Prof 0. “Subba Rao, B.E.A., M.I.E., Dean, Faculty of 

Technology and Engineering, M. S. University of Baroda 

గారి వ్యాఖ్యయు, [పతిమలును ఆరవ అనుబంధముగా పరిశిష్టమున చేర్చబడినవి. 

ఇందు ,'మ_త్రవారణి' మొదలగు కి ష్టపదముల కర్ధము విమృష్టము. సదరు 

(శ్ర సుబ్బారావుగారు తమ వ్యాఖ్యాంతమున రచించిన : 

“అభినవ గుపో ప్యనుభవలుహో 

హ్యనుబత మర్గం వితరతి యత 

అభినవ దృష్ట్యా సముడిత మర్గం 

_సముదిత బుద్దార్థ విమ్ముశత తత" 

అను శ్లోకము చదువతగించి. ఆ యనుబంధమును వారియనుజ్ఞతో ఇందు 

చేర్చతగియున్నది, మరియు ఈ ము దణమున అష్టోతర శతకరణములయు 

(ప్రతిమలు కలవు. ఇవి చిదంబరమున నేటరాజాలయము నందలివి. వీనిని గూడ 

నిందు జేర్పవలయును. దీనికెతయో ధనము కావలెనని నేనెరుగక ఫోను. గాని, 

ఇది నా యభీష్టము. 

వీరిశ్రమను నేను గుర్తించితిని, నేను లోటు వెడల శతముఖుడను, 
గుణముల యెడ వాచం యముడను. 

నాట్యవేదము రెండవ సంపుటము గూడ కొలది నాళ్ళలో చూడగలమని 
_ఆశింతము, 

Sra bY hm 
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శ. ఆంధ ధ్వన్యాలోకము 

సమాలోకము 

ఎవరును కన్ను తెజవక ముందే భరతముని కావ్యార్థము రసమని చెప్పెను. 

పిదప విదప ఆజవ శతాబ్ది మొదలుకొని తొమ్మిదవ శతాబ్ది వజకును కావ్య 

[ప్రపంచమును కలకలలాడునటు లొనరించిన ఆచార్యులలో కొందు -కావ్య రస 

మాస్వాదించియ, నొకరు కావ్యమున కాత్మ “అలంకార మనియు - నింకొకరు 

“గుణ మనియు - వేజొకరు “రీతి యనియు, వేణువేజు |త్రోవలు (తొక్కిరి 

ఉరమరిక తొమ్మిదవ శతాబ్దిలోనివాడగు ర్ముదటుడు - “_పయత్నించి కావ్య 

'మును రసములతో. గూడుకొనునటు లొనర్చునది' అని చెప్పియు, “భావము. 
అను నలంకారమును వివరించు పట్ట “వ్యంగ్యము కావ్యమునకు ఆత్మ" ఆను 

తలప్ప ముంగిట కాలు వెట్టియు, వెనుదిరిగి పోయి “కావ్య మలంకార (పధానము” 

అని యనెను. పదునొకండు నాటి వాడగు నన్నయ - “మృదు మధుర రసభావ 

భాసుర నవార్థ వచన రచనా విశారదులయిన మహాకవులును” [ఆది-౧.వ] అని 

చెప్పుట గమనింపదగినది. ఇటులు కావ్యాత్మ నొక రేటికిని, ఇంకొకరు కోటికిని 

లాగుచుండగా 860-90 ల నడుమ కవితా పాండితీ (పతిభ చూపిన ఆనంద 

వర్ధనుడు - “కవితాకాంతకు అత్మ ధ్యనియనియు, శబ్దార్థములు - శరీరమనియు, 

అలంకారము లలంకారములేయనియు, గుణములు - గుణములేయనియు,” ఎలు 

గెత్తి చెప్పెను. ఇది వివ సత్సభలలో కల్గోలము కలిగించెను. అవు ననువా రొకరి 

రువురు; కాడనువారు పలువురు. అట్టియెడ మనో రథుడను విమర్శకుడు- ఆర్థా 

అంకారములజో కాకి, శబ్దాల లంకాక ములతో గాని, మంచి సంఘటనతోగాని, 

3 ఎద యాహ్టాదమగును గాని, ఇదీ డోదియును కాని థాని 

యెటులు హృదయాహ్లాన మొనరించును ? కావ్యమునకు ధ్వని _ "ఆత్మ యేమి 
టయ్యా మూఢుడా ! “ధని యననేమి *' అని మేము నిరువ(ణీసి 'యడీగనపో 

“పెప్పెపె మెమ్మెమె అని కాక మణి యేమందువో”అని, అర్థమగునటు 
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యస్మిన్న ప్రి నవసు కిఖ్బన మనః _పహ్హోది సాలంకృతి 

వ్యుత్సన్నె రచితం చ నైవ వచనై, ర్య|కో కి శూన్యంచ యత్ 

కావ్యం తద్ధ్వనినా సమన్వి తమితి _పీత్యా [పళంసన్ జడో 

నో విద్మో౬ భిదధాతి కిం సుమతినా పృష్టః స్యరూపం ధ్యనేః 

'మ. హృదయాహ్హాది, యలంకృతార్గ, మగు నేయే వస్తువున్ లేని దె 
య్యెది, వ్యుత్పన్న వచో విహీనకృతియే, దెచ్చోట వకో కియుం 

డదొ, దానిన్ _ ధ్వని యు క్ర కావ్యమని, మూఢాత్యుండు_[పీతాత్యు డే 

వదరున్, విజ్ఞాడు తెల్పుమన్న, ధ్యని రూపమ్మెమి కూషించెడిన్ ? 

జ జా 
యద, యు తీ నాన్నా గ సెగ చ శ్రీ] 

ఇది-విని, ఆనందవర్ధ నుడు - ఈ (పళ్నములకును, వీనిని బట్టి తల 

యె తీన (పళ్న ములకును, సమాధానము చెప్పుటకు నడుము బిగించిను. 

ఈ మనోరధుని మాట యిటుండగా, ఇంకొకడు - 'కావ్యమునకు ధ్యనియే జీవిత 

మాయెనేని, కంచే - కావ్యము కావలసివచ్చునే! కావ్యకాంతకు ధ్యని జీవితమా? 

అని యిటు లొక పద్దె మ ల్రెను. 

కాంస్యం కావ్యం కుతో న స్యాత్ 

కావ్య స్యాత్మా ధ్వని ర్యది 1 

కిం కాంస్య వద్ ధ్యనెత్ కావ్యం? 

కంఠం భజ్రా్యాఒప్ పఠ్యతామ్. 

ఆ॥ వ॥ ధ్యనియె కావ్య బీవితంబగు నెడలను 

కంచు కబ్బమేల కాడొ చెపుమ! 

కంచు _మోగునట్టు కబ్బంబు |మోగునా జ 

గొంతు చించు కొంచు( గూయిడినను. 

ఈ పద్యము విని ఆనందవర్ధనుడు నవ్వుకొని యుండును. ఆతడు - 

“అయ్యా! మేము చెప్పునది కాదు. సహృదయులు మెచ్చుకొను నర్థ మొకటి 

"కలదు - అది _పకీయమానము. అనగా తోచుబడి యగునది. దానికి ధ్వపి 

'యనిపేర” అని. ఇటులగుచో, ఇంకొక శంక కలుగుచున్నది. అశ్తీలము, 
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అసుందరము, ఈ మొదలగు నర్థము తోచుబడి యగునేని, అదియు _ కావ్య 

మున 5 కాత్మయా ? ఈ శంకించిన వారును, ఒక పద్యమే చెప్పిరి. కాదు. దానిని 

సహృదయులెకాదు. ఆసహృదయులును కొందు మెళ్చుకొనేరు. | ఆసుందర 

మగు దానిని గుజించి 25కి వ పట యందలి దిగువ [పథామతిని “ఆ పయో 

జనమును గూఢముగా( జెప్పినంతమా; (తమున నది - ఫ్వని కాదు...అసుందర 
జో 

చస ఏ [పయోజన రూపార్గమను జా నుడ ముగా? జెప్పిన ను, గా! జెప్పి 

జరు గూడ - విశేషముకేదు ఏ. అను దానిని పాటజూచునది]. పో నిండు ! 

డానిని ధ్యనియని యెవరేని చెప్పరా NO వై యాకరణులు-- 

“పలికినదె తడవుగా వర్ణములు మాయమై వుచున్న వి. ఆటులయ్యు వానివలన 

మసక ర్థమ ఎగుచున్నది. కావున నిక్యకబముండ వలయును. కార్య శబ్రమునందలి 

పూర్వ పూర్వ వర్ష ముల ఆనుభ్రవముచే గలిగిన సంస్కారముతో( గూడి, చిట్ట 

చివ మొరయు వర్ణము, లేక, నాదము-వగని. ఈ ధ్వని- అనిత్య శబ్దమును 

కము చేయును, వ్య క్తమగు నాశబము- నే*ాటము. దానమనకర్థము భాస 

మగును, ఈడెన, షచటి ధిన్ లా వ్యంజకము, స్ఫోటము _ వ్యంగ్యము” ఆని 

చెప్పిరి. ఈ బౌలికనుబట్టి కావ్యమున కాత్మయగు (్రతయమానమును మేమును 
ఢంనియని వంవహరింతుము. *” | ఆంద ధ్యన్యాలోకము _ (పథ మోద్ద్యో కోతమున లు బి L శి 

mga ర్ 
చ re ర జ పుటలో “హనతీతి వనికి ఈ మొ. ఘటమలు - చూ]. అని చెపి? 

రు ద 

వం 

వ్ 

ఆనందవర్థనుడు ధని సం; పదాయ న. ఇది వ ఎపన్యాల్ కానరార 
ర్త 

ఇల్ల 

ఛరపి న 

నభఃకునుమ మ సీతి [శద్ద ధ్యా త్మ స్పచెతనః శో 

| భామహోలంకార - ౬-౧౨| 

ఈ దెస-స్క్పోటము నభః కుసుమమని చెప్పెనే * మజియు భగవదుప 
వర్షుడును, _ దేవతాధికరణమున శంకర భగ వత్చాదులును, కుమారిలుడు 
వారికమునను, ఖండదేవుడు ౧-౩-౧౦ అధికరణమునను, పార్థసారథి 
మి! ! శుడు శా స్రదీపికలో ౧-౧ పంచమాధీకరణమునను, జయంతభట్టుడు. 
న్యాయమంజరిలో ౬వ" ఆహ్నికమునను, శ్రీరామాన జులు జిజ్ఞాసాధికరణము- 
నందును, వేదాంత -దేశికులు వాచస్పతి మొదలగు వారును “స్ఫోటము- బరువు” 
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అని ఖండించిరే! అని యందురు కావలయు; అది - వేణుమాట. మజియు 

వర్ణపదవాక్యభేదముచే స్ఫోటము-తివిధము. ఆది మరల-జాతివ్య క్రి ఫదముచే 
ఆటు విధములు. అఖండపద, వాక్య, స్పోటములు- రెండు, వెరసి స్పోట్ మెని 

మిది విధములు. స్పోటము-ఆంతర [పణవరూపము, పరావశ్యంతులు-శ బ్ర 

[(బహ్మవ్యంజక ములగు వాక్కులు. వె ఖరీనాదరూపమగు ధ్వనిని- చెవి వినును, 

అది-భేరీ నా దాదిక మువలె, అర్థహీనము. మధ్యమానాదము - అర్థ వాచకమగు 

స్పోటాత్మక శబ్రమునకు వ్యంజకము, స్ఫోటము- ఉపాధి శేదముచే బహు విభము 

గాని, నిక్క_మున కాకాశమువలె నొక్కటియి. అని మంజూషలో నాగేవడు _ 

మజీయు - నతడే - 

“వె యాకరణ నాగేశః సి న్ఫోటాయన బుషెర్మతమ్ ! 

పరిష్కృత్యో క్ష వాం స్తేన [పేయతా ముమయా శివః 1” 

అని చెప్పుటచే స్పోటవాదము-పాజినికి పూర్వము. “సం[గహము” అను 

_గంథమున వ్యాడి-నిత్యశబ్దమును, కార్యశ బ్బమును, చెప్పెను.” అని మహో 

భాష్యము. హరి, కైయట, భట్టోటీ, నాగోజీలు దీనిని వివరించిరి. భాగవత 

౧౨-౬-౫ మొదలగు సుమారు పండెండు లావుల స్పోటమును చెప్పెను 

'“పాకృత ధ్యని-స్ఫోటమును [గహించుటలో "హేతువు అని హరి, శంకర 

భగవత్పాదులును వ్యవహార దశలో నిత్యశబ్రమును (గహించిరి. దానజేసియే, 

ఆనందుడు - తనయాలోకమున- “ఈ [గంథొర్దేశము ధ్వని యున్నదని 

స్థాపించుట కాదు. మరి వ్యంగ్యమున్నదనియు, ఆది రసాది రూపమనియ, 

చూపుట.” 

“అతఏవచేతి వృ త్తమ్మాతవర్జన _పాధాన్యేఒజ్ఞాజ్లి భావరహిత రసభావ 

నిబంధేన చ కవీనా మేవంవిధాని స్థలితాని భవ స్తీతి రసాదిరూప వ్యజ్గ్య తాత్పర్య 

మేవైషాం యు క్తమితి యత్నో౬స్మాభి రారచ్భా న ధ్వని, పతిపాదన మా! తాఖి 

నివెశెన.” 

“ఇతివృ త్రమాత వర్ణనమే [పధానమగునపుడు అంగాంగి భావ 

రహితము అగునట్లు రసభావములను నిబంధించుటచేత కవుల కేవంవిధములగు 

నలితములు [పమాదములు] సంభవించును. కావున వీరికి [కవులకు | రసాడి 
తు 
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రూపవ్యంగ్య తాత్సర్యమే యుక్తమని మేమీ _పయత్నము నారంభించితిమి. కాని 
ధ్వని పతిపాదన మ్మాతాభినివేశముచే( గాదు” అని చెప్పెను, 

[ఆంధ ధ్వన్యాలోకము ఏ ఉ. ౧౧౩ పుట) 

కావున ధ్వని-వ్యంజక ము, స్పోటము-వ్యంగ్యము అను వై యాకరణుల 

హోలికను-ఆనందుడు తీసికొని ఈ వ్యంగ్య పస్థానమునకు 'ధ్యని' అని. 

"పేరు పెటెను. 

వ్యంగ్యము 

పేరులో పోరు ఇటుల సమసెను. ఇక వ్యంగ కమగు అర్ధములో హోరు, 

ఈ ము ముందితడు చాటువులను, ఆందజకును _పమాణమగు అది. 

“రవి సం[కాన్త సౌభాగ్య స్తుషారావృత మణ్జలః 

నిశ్వాసాగ్గ ఇవాదర్శశ్చన్ల9మా న |పకాళ తే” [రామాయణము] 

దీనికి, థ్రీ లక్ష్మీ నారాయణకా న్ర్రిగారి ఆం|ధీకృతి ఇది :— 

గీ ఆర. సం| కాంత సౌభాగ్యుడయి, తుషార 

సంవలిత మండలుండై న, చం దమసుడు 

తనరకున్నా డిపుడు, నిశ్వసనము తోడి 

స్పర్శమున, నంధమైన | _గుడ్డిదై న] యాదర్శమట్టు [8]. 

ఇందలి ఆంధశ బ్రము [ఆత్యంత తిరస్కృత వాచ్యము] “నిట్టూర్పులు 
కిన గుడ్డి యద్దమువలె చం్యదుడు | | పకాశించుటలేదు. [రామా] అద్దమునకు- 

చూపేమి, అది గడ్డి దగుటేమి? కాన నిచట ముఖ్యార్థము పొసగదు. 
ఈ నిమి తముచే ఆంధశబ్దము - “ఆద్దము - పదార్థములను స్పుటీకరించు శ క్రి 
లేనిది.” అని ముఖ్యార్థముతో సంబద్ధమగు నర్ధమును లక్షింపజేయను. పిదప. 

గోకి 



పీఠికలు - పరిచయములు 891 

వ్యంజనచే యు నిట్టూర్పుతో సంబంధము నొందిన యర్థము ఎ అత్యంత మలినము, 

ఉపయోగహీనము, సౌందర్య రహితము, ఈ మొ॥ లక్షణా [పయోజన రూప 
మగు వ్యంగ్యా ర్థమును తెలుపును, 

(ఆంధ ధ్యన్యాలోకము - ౨4. 18-14 పు.చూ.) 

(౨) 
గ్! (పత్యు పస్థిత ఘోర రూపమ్ములగుచు 

కాలము లత్మికమిత సొఖ్యలీలలయ్యె 

దినదినము ను, పాపీయ దివసయగుచు 

విగత యౌవనయయ్యె పృథ్వలతాంగి. 

ఇందు కృత్ న తద్ధిత జాం వచనములచెత జా అసంలక్ష్య [కమ వ్యంగ్య 

ధ్యనియు, “దినదినమ్మున్” “విగత యౌవన” ఆను వానికేత - అత్యంత 

తిరస్కృత వాచ్య ధ్వనియు |పకాశింప చేయబడినవి. 

_పభా ఫా ఆఅత్మికాన్త సుఖాః కాలాః 

(పత్యుపస్థిత దారుణా 8 

శ్వః శ్వః పాపీయ దవసా 

పృథివీగత యౌవనా 

అనునది వ్యాసభగవానుని మూల శోకము, 

[ఆంధ ధ్యన్యాలోక మున, తృతీ యోడ్ద్యోతము గల ద్వితీయ 

భా. 95.95 పు. చూ, ] 

మీది పద్యమునందు ఉపస్థిత, ఆతి కమిత, గత, అనునవి [కరూప] 

కృత్తులు “పాపీయి అనునది _ ఛ _పత్యయ తద్ధిత. "కాలములు" అనునది 

బహువచనము, 

'పళ్యుపస్థిత' అనుచోట “క్ష _పత్యయముచే - దుఃఖము లిదివబకే 
_పా పించి యుండుటయు, ఆవి - 'నిరాకరింపరానివగుషటయు, “అతి కమిత? 

ఆనుచోట భూత కాలార్థక “క్త (ప్రత్యయము చేత _ సుఖమున కింకెప్పుడును: 
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వ ర్రమాన కాలికత్వము లేకుండుటయు, ఆ కారణమున కాలము భయంకరమైన 

దగుటయు, 'గతి అనుచోటగల “క్షి పత్యయముచె _ పృథివికి తిరుగ యౌవ 

నము రాకుండుటయు, దాన నామె నిస్సార యగుటచే విడువదగియుండుటయు, 

పాపిజన సంబంధ బోధకమగు “ఛీ (పత్యయముచే :_ దివసములు నిచము 

లగుటయు, “కాలములు” అనుచోట నున్న బహువచనముచేత = కాలములు నానా 

విధములై యుండుటయు, వానిని తోసి పుచ్చుటకు వీలు లేకుండుటయు, 

వానిని క్లేశముచే గడుప వలసి యుండుటయు, “దిన దినమ్మును' అనుటచే - ఒక 

నాటి కొకనాడు పాపీయములగు దివసములయొక,_యు, “విగత యొవనిఅనుటచె 

వృద్ధ స్త్రీవలె నసంభావ్యమాన సంభోగయగు పృథివి యొక్కయు, దౌర్భాగ్య 

మత్యధికమగు చుండుటయు, (పకాశింప జేయబడుచున్న వి. కాలము స్వభావము 

చేతనే దుఃఖమయను. అందును పాపిష్ట జన స్వామిక పృథివీ అలక్ష్షణవెళ దొరా 

త్మ్యము వలన మణియు నది విశేషించి దుఃఖమయమగు చున్నదని భావము. 

మీది కృదాదులన్ని టి చేతను _ నిర్యేదద్యారమున శాంతరసము ధ్యనింప జేయ 

బడుచున్నది. జడమగు పృథివి యందు యౌవనము సంభవింప కుండుటవలన, 

“విగత యౌవన' ఆను పదము "పృథివి" _ ఉపభోగ సమర్థము కానేరదు' అను 

లక్యార్థమును | పదర్శించుట చేత - ఇం దత్యంత తిరస్కృత వాచ్యధ్వని కూడ 
కలదని యెజుగునది. [ఆంధ ధ్య. . .ద్య్మితీయభాగము. ౯౫ా౬ పు. చూ+ 

ఇక చాటువులలోను, కా?దాసాది పద్యములలోను గల వ్యంగ్యమును 

అంధ ధ్యన్యాలోకమున జూచు నది. ఆనందవర్ధను డీరీతిగా వ్యంగ్యార్థము 

కలదని చూపి చాటుటకు మనోరథుడు, (పతీహారేం్యద్రరాజు, భట్టనాయకుడు, 
మహిమభట్టు,. కుంతకుడు మొదలగువారితో సంకుల సమరము చేయవలసి 

వచ్చెను. ఇటులొనరించి యిందితడు జయించెను. జగన్నాథ పండి తరాయ అంత 

వానిచే జయపతాకము( బడసెను. నిక్కువమున కతని జయపతాక _ 

“లోచనమ”. 

ఈ ధ్వని శాస్త్రము - సాహిత్య చర్మితమును దివ్యచరితముగా నొనర్చి 
దానియం దొక (కొ త్తశకనును (ప్రవేశ పేకైను. ఇది వ్యాకరణ శాస్త్రమునకు 

ణినీయము వంటిది. వేదాంత శాస్త్రమునకు |బహ్మసూ[తముల వంటిది. 
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| “ధ్వన్యాలోక మలంకార శాస్త్రమున అనుసరింపదిగిన సరణిని వ్యవస్థావి పించెను” 

అని మహామహోపాధ్యాయులు పి. వి. కాణి గారి యభ్మిపాయ మెవరికి 

శిరోధార్యము కాదు? 

0 

ధ్యన్యాలోకము పాణినీయమగుచో లోచనము మహాభాష్యము. ధ్యన్యా 

లోకము [బహ్మసూ[ తములగుచో లోచనము శంకరభాష్యము. అభినవునిగుజించి 
శ్రీ జ. మాధవరామశర్మగారి నాట్యవేదము పీఠికలో వివరించితిని. గాన ఇచట 

నిక వినిపింపను. ధ్యనిక ర్హయు, ఆలోక క ర్రయ నొకరా ? యికువురా యను 

విషయము _ పంతుల లక్షీ నారాయణశా స్రీ గారే వివరింతురు, పాఠకులు “కారికా 

కార వృ త్రికార ద్వైతార్వైతములు” అనువ్యాసమును చూచునది ? 

ఆంధ్రీకరణ మె అ? 

వాదయుగమునం దెపుడో యవతరించిన ఈ గంథము నాం ధీకరింపనేల? 

మజీయు నీ ధ్వన్యాలోకమునే యాం| ధీకరించుట కెందజెందతో నేను నేనిని 

యెగబడి రేల ? 

మంచిమాట. 'జాకోనీ' - దీనిని జర్మన్ భాషలోని కల యనువదించెనో? 

శబ్దమునకు పాణీనీయ మెట్టిదో, కావ్య శళ్దార్థ ముల కిది యట్టిది కావలయును. కావు 

నన జర్మన్ కవులకును, సప కా దయులకును ఉపయు క్ర “మగునని తలపోయక. 

-యతడిటులు చేయునా ? ఈ సాహిత్య కాస్త్రరత్నము సకల భాషలయందును 

._అనూదితము కావలయును. మనకు చేతకాక, యింతకాలమునుండియు మిన్నులు 

-చూచుచుంటిమి. ఇప్పుడు మన కృతజ్ఞతకు పా|తము కావలయు వారు ఆంధీ 

కరించిరి. [గంథ [పయోజనము-మూలమిటులు చెప్పుచున్నది. చూడుడు, 

“ఇత్యు క్త లక్షణో యో 

ధ్వని ర్వివేచ్యః (పయత్న తస్సద్భిః 

సత్కావ్యం కరుం వా 

జ్ఞాతుం వా సమ్యగభియున్తై కో [8-45] 

“సత్కావ్యమును రచించుటకు(గాని,  తెలిసికొనుటకు(గాని ధ్వనిని వివేచింప 

వలయును. కావున కవులకుమ, కవులను అర్థము చేసికొను సహృదయులకును 



అత్యావశ్యకము. శ్రీ పంతుల లక్ష్మీనారాయణ శాన్ర్రీగారు కవులు, మజియు. 
ఇక సహృదయులు. విశేషించి శా స్ర్రజ్ఞులు, ఇట్టివారు దీనికి దొరకొనుట జాదులు. 

(ప్రభామతి 

శ్రి పంతుల లక్ష్మీనారాయణశా స్రీ గారు ఈ ధ్యన్యాలోకమును సంపూర్ణ 

మగు లోచనముతో శా వ్రీయముగను, సుందరముగను అనువదించి తెలుంగులకు. 

వెలుగులు చూపిరి. ఆలోకమున్నను కన్నులేనిచో ఏదియు కనరాదని అభి. 

నవుడు మనకు లోచన మొనగెను; మతిలేనిదే, లోచనమున్న ను, తిన్నగా 

కానరాదని పం, ల. గారు- కౌముదీ ధవళితమగు 'పభామతి'ని మన కొసగిరి. 

ఆంధ్రీకరణ పద్దతి 

శాస్త్ర (గంథములను తెలిగించునపుడు -- (పతిపదాం ధీకరణము మేలని: 

కొంద అందురు. పాఠము చెప్పి [(పవచనము చేయు రీతికి దరిదాపుగా నుండు: 

నటులు విపులమగు వ్యాఖ్య వాయు పద్ధతి మేలని కొందజందురు. 

* ధ్వని కారికలును, వృ_త్తియ, మ్మాత మున్నచో మనకు లోచనము 
లేని చందమే ! అది డైవికముగా నేటికి విప్పారినది. “ఆగస్తుక డొక యెత్తు, 

అతని కమండల మొక యొత్తు'- అనునటులు- “ధ్వన్యాలోక మొక యెత్తు; 
లోచన మొక యెత్తు.”- ముక్కుటమూడే ఈ ధ్యనిశాస్త్రము. ఈ మూటిలో' 
నేయక్షరము మనకు తెలియకపోయినను మన కన్ను _గుడ్డికన్నే ! కావున 
శ్రి పం. ల. శా. గారు ఈ మూటిలోను దేనిని పోనీక, ఆం్యధీకరించుటయ. 

కాక, పాఠము చెప్పి (పవచనము చేయు రీతికి దరిదాపుగా. నుండునటులు 

విపుల వ్యాఖ్యా రూపముగా పభామతిని సంతరించి మన కొనగిరి. * మజియు. 

పభామతి _పథమోద్యోతమున శ్రీమదు తుంగోదయుని కౌముదిచే _ ఆభినవు 
డెత్తుకొనిన వాదఘట్టముల మూలమూలల చీకటులను పార దోలినది. 

విద్యార్థులును కవులును ఈ _పభామతితో ఆంధ ధ్వన్యాలోకమును. 

స్వయముగా. జదివికొని సాహిత్యళాస్త్రమున వ్యుత్స శి సంపాదింపగలరు.. 
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కఠినమగు ఘట్టము లిందు పెక్కు_లు. అట్టివానిలో నిందలి | పథ మోద్యోతము- 

ధ్యని లేడను వారి వాదములు మూటిని, ధని లక్షణాంతర్గతమను వారి. 

వాదమును, ధ్యని ఆనాఖ్యేయమను వారి వాదమును లెస్సగా పరిశీలించి 

ఖండించి సోపాన [కమమున సాధించి “ధ్వని ఉన్నది” అని స్థాపించును. 

పభామతి యిట్టి పట్ట అభిధాశ _కిచేతనే-లక్షణాళ _క్రిచేతనే-తాత్సర్యళ క్రిచెతనే. 

అనుమానముచెతనే-వ్యంగ్యార్థ మెల గతార్థము కాదు? మజీి స్మృతిలో నేల 

చేరదు * మజీయు లక్షితలక్షణచేతనే యేల సిద్ధింపదు ? ఆను గహనములగు నీ 

ఘట్టములం దన్నియెడలను పాఠకుల కెచట( దెలియకపోవునో యని కంట. 

వ త్రిడుకొని ఉత్తర |పత్యు త్రరములతో మెట్టుమెట్లుగా వివరించుకొనుచు 
చోవును. ఇటులు చేయట కెంత “విజ్ఞత”, “బోధకతి, “ఓపిక ఉండవల 

యునో కదా! 

(పథ మోద్ద్యోతము-మజియు “'కబ్బములందు వాచ్య 'మనియు, (పతీయః 

మాన మనియు రెండర్భములున్న వి. వానిలో అలంకార రూపమగు వాచ 

మెల్ట రెరిగినదే ! మణి (పతీయమానము, స్ర్రీలలో |పసిద్ధములగు నవయవముల 
కంచె వేజగు లావణ్య మువలె వాచ్యాదులకం టె వేజా? అనిన వేజ్! ఈ: 

[పతియమానము రస వ_స్యలంకారభేదముచే ము తెజగులు. ఈ ము త్తెజగు. 

లయు, భిదలలో ముక్కోటి భిదలు. ఈ వ్యంగ్యార్థ ము-వ్యాకరణ జ్ఞాన మాత 

మున( దెలియునది కాదు. ఇది సహృదయైక వేద్యము. ఇట్టి (పతీయమానార్థము. 

[పధానముగా భాసించు కావ్య మే-ధ్వని కావ్యము. సమాసో క్రి మొదలగు కొన్ని 

యలంకారములలో _పతీయమానమగు ఆర్థమున్నను, వాచ్యార్థ మే _పధాన. 

మగును. గాన నట్టి అలంకార ములు మ్మాతమే ఉన్న కావ్యము-ధ్వని కావ్యము 

కాదు. రామాయణ మహాభారతాదులలో కనబడు నీ ధ్యని-మాచే లక్షిత మైనది. 

ఇది, ఇక ఆనాఖ్యయ మెట్లు ? అను అంశములతో ముగిసినది. 

చూచాయగా(జెప్పిన పై విషయములలో - లోచనము లోతు లోతులు" 

పరికించి చెప్పిన, పతీయమానమగు నర్ధమునందలి లౌకికత్వము, కావ్యవ్యాపా- 

రైక గోచరత్వము, రసౌదిధ్యనిత్యము, మజియు రసాదులకు స్వశ బ్ఞావాచ్యత్వ్యము: 

మొదలుగాగల ఎన్నియో రహస్యములు - ఈ _పభామతి సాయముచే మన కవ, 



గతములగును. * ఈ కాలమున కొంద రాంగ్ల విమర్శకుల _తోవంబడి - శిల్పము 

"నందును కావ్యమునందును “సౌందర్యము సౌందర్యము" అని ఒక ఘంటా 

మోషము వినబడును. ఇది కీట్స్ చెప్పిన “A thing of beauty is a 

joy for ever” _ “సుందరమగు వస్తువు శాశతానందకర ము” అను దానికి 

_పతిధ్వని. కిట్స్ వెనుక నున్నవారును దినిని చెప్పలేదన రాదు. కాని కీట్స్తో 

దనికి ము: దపడెను. ఆయీ సౌందర్య _పతీతియ - కావ్యాత్మయా * అను 

విషయమెంతయో శాస్త్రయు క్రముగా విచారించిన యూ లోచనమును, దానిని 

లురకును దెలియునటులు వివరించిన వీరి తేటతెలుగు వివరణమును, 20కివ 

టలో నరయునది, మజియు అవివక్షిత వాచ్యధ్వని కుదాహరణమగు ; 

“సు వర్త పుష్పాం పృథివీం చిన్య స్త్ ని పురుషా ప్రయః 

కూ రశ్చ కృతవిద్యశ్చ యశ్చ జానాతి సేవితుమ్” 

అను శోకమును వీరెంతయో సొగనుగా: 

పరిచరణ కృతియు, విద్యా 

పరిచయ యుక్తుడును, శౌర్యవంతుడు, ననగన్ 
బరగు నరుట, చయనింతురు 

పురుషులు ముగ్గురు - సువర్ణ పుష్పగం బృథివిన్. [| ప. 75వ పేరా] 

అసి తెలిగించిరి. 

“పృథివిని సువక్ణములను పుష్పించు దానినిగా చయనింతురు” అనగా 

సస ంఘటింతుడు” అనునది - వాచ్యార్థము. ఇందు “సువర్ణాని పుష్ప్యతి అని 
లోచనమున చెప్పబడినది లా వి గహవాకకము కాక, అర్థ (పదర్శకము మ్మాతమె 

తగును. కగుక నిచట [ సువర్ణ మెవ పుష్పం యస్యాస్సా | సువర్హమె 

పుష్పముగా గలది. “సు సువర్ణ పుష్ప” అను బహు[ ఏహి జా యుక్తము. కాగా 

“భూమి బంగారు పూలను పూచునడి” అను నర్థము గాని, “భూమి బంగారు 

పూలు గలది అను నర్ధముగాని, ఏదయినను _ సంభవించునది యగు 

.నర్భము గలదికాదు. కనుక లక్షణచేత _ 'సేవానిపుణుడును, విద్యాంసు 

తును, శూరుడును ఆని తెలుపబడిన (పత్యేకములగు, సముచ్చయములచేత _ 
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“ఏరిలో నెవడయినను గూడ - అనాయాసముగనే విపులమగు ధనము 

నుపార్జించును! _ అను లక్యార్భము లక్షితమగును, తదుపరి 'ఈ లోకమునందు 

ఈ ముగురే - అధికోత్కర్షము గలవారు అనునర్ధ్థము వ్యంగ్యమగును. 

ఈ వ్యంగ్యము మిక్కిలి నిగూఢముగాక యించుక గూఢమె యుండుటవలన . 

“ఘనకర ఘూర్షరి కుచయుగ్యకియ గూఢముగాక [దావిడీ నసనగతి తేటగాక,. 

యరచాటగు నాం ధ వధూటి చొక్కపుం జనుగవవొలె” నుండును” అని తెలియు 

నది, అని చక్కగా వివరించిరి. ఇచట మహామహోపాధ్యాయులు శ్రీకుప్పుస్వామి 

శాస్త్రీ పాదులు తమ ఉపలోచనమున__- 

“సువర్జాని పుష్చ్యతీతి సువర్ణ పుష్పా” అని తోచనము. ఇట కావ్యాను 

శాసనకారులు, -- చిన్య ని = దె నందినమును సారము( గొందురు. [గృహేత సార 

నొనరింతురు | మేమన్ననో ఇటులు వక్కాణింతుము - “చిక్ ధాతువు - ద్వికర్మ 

కము. సువర్ణ పుష్ప _పధాన కర్మ; పృథివి అ పధాన కర్మ లా | కాగా; కాంచన 

లతను, పృథివిని, పుడుకుదురు, లేక, కోయుదురు అని యర్థము] సువర్ణపుష్ప 
అనునది ఉ( త్చేక్షించిన ఒకానొక కాంచనలత; ఆంగ్లభాషలో “పగోడా టీ 

‘Pagoda tree’ ఇట్టిదె, ఇది లతార్థకమని-సాక కర్ణ పర్ణ పుష్ప ఫల మూల 

వాలో త్తరపదాచ్చ*' అని జీష్-ఏల రాలెదు? ఇది-అ్యపసిద్దమును, గగన 
కుసుమము వంటిదియు, నగు లత; కాన జాతి వాచికాదు, గానరాదు, 'సువర్ణాని 

పుష్బ్యతితి సువర్ణపుష్పా' అని చెప్పిన లోచనకారుల అభి పాయము._ఇదె' 

ఆని వ్యాకరించిరి. ఈ యూహ విననింపుగనే యున్నది. పాఠకులు పరికించి 

చూతురు గాక ! | 

శ్రీపంతుల లక్ష్మీ నారాయటకా స్రీగారు - తమ ఆంధ ధ్యన్యాలోకమున 

నానందవర్ధనుడు - ఉదాహరణమున కొసగిన శ్ఞోకములనే [సూ|తములలో గూడ | 

తెలిగించిరి. మజియు లోచనోదాహృత శోకముల నన్నింటిని [లక్షణములతో 

గూడ] తెనిగించిరి. ఇది - ఎంతయు సాహసమనక తప్పదు. కాని పీరికిది - 

తగినసాహసమే. వీరి తెలిగింపులో నూటికి తొంబది చొప్పున స్యతం|త పద్యము. 

లనియే తోచును గంథ గౌరవ భీతి -విడిచియిచట నొకటి రెండు నుదాహ' 

రింపకమానను: [వరు స్యతం తముగా నిజంధించిన నవలా: ఆనుఛందస్సు]. ఇది . 

లోచనోదాహృత . శ్లోకమున కాంభీకృతి రూపము. 
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శాణో ల్రీథ మయిన మణి _ శరదాశ్యాన పులినయగు తరంగిణి _ మద 

శీణుడయిన నాగాధిపుడు - కళాశేషుడయిన శ్రీకుముద బాంధవుడు,  పాజేళ 

ప్రియ సురతమృదిత యగు బాల-హేతిదతుడు రణ విజయియు దానర్గులయెడ 

గశిత విభవుడగు దాతయు _ 'కృశించియును శోభింతురు” 

॥ _ 1M డె తీ | ఆం్యధ ధ్వ (ప. 299 పేజీ | 

చూడగలరా యిందొక పొల్లేనీ పొల్లు ? ఇంకొకటి __ లోచనోదాహృత 

మున కాం ధికృత రూపమే, 

నాకేలా పొరుగిండ్రవార్త లివి; మైనస్ దాక్షిణాత్య స్యభా 

వై కాత్మన్, క్షణమూరకుండ(, (బకృతిన్ వాచాలుడన్ నేను; భూ 

పా! కాంతున్ (బతి గేహమందు, విపజిన్, బానీయగోష్ట్యాదులన్ 

నీకిర్యంగన పిచ్చిదానివలె హా! నిత్య భమిన్ నర్తిలున్ 
[| ఆం, [ప, 258 చూ. | 

తలుగునాడులో (పసిద్ధమగు--- 

“వెలమ కులంబునందు నిలువెళ్ళురు కాంతలటంచు( బల్కున 

ప్పలుకుల సత్యమయ్యె. గులపావను( డీ ఘను డప్పరాయరాట్ 

కలభము కీ రికాంత, కృతికాంత, మహీజయకాంత యిప్ప డ్రీ 

క లిజగమంతటన్ దిరుగగా( గనుగొంటిమి చి! తమారయన్' 

ఆను పద్యము - పై చాటువునకే పళ్యతోహరము. అదియటుండె. 

ఈ [గంథము - శాస్త్ర _గంథమయినను, శాస్త్ర | గంథమువలె చదువుటకు 

విసువు గలిగింపక, పెక్కుచోట్ట |పళ్నో తర రూపమున విషయమును 
వివరించుచు, చక్కని నాటిక మో, నవలయో, చదువునప్పుడు కలుగు నానందమును 

కలిగిచుచున్నది. మజియు నీ తెనిగింపు _ సాహిత్య విషయమునను, భాష 

యందును, సామాన్య జ్ఞానము కలవారికి గూడ _ తెలియనంత సులభముగ 

నున్నది. వీరిచేత వెనుక 1944లో లఘువ్యాఖ్యతో [పకటింపబడిన (పథమ 

భాగము నందలి (పథమ. ము[దణమునందలి] భాషాకాఠిన్య మీ |పచురణము 
నందు పూర్తిగా పరిత్యజింపబడినది. భావగాంభీర కము, భావకాఠిన్యమువలె 

తోచును. ఆ భావగాంధీర్యమును త్యజించిన యెడల, ఈ కాస్త్రమునకు గౌరవ 
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ముండును ? కనుక అది - ఈ యాంధీకృ తి యందు - పరిప్పు ష్షమెనది, 'శద్ధా 

యుక్తులగు పాఠకులకు గహణ సాలీభ్యమును గలిగించు. విషయమున, 

ఈ యాంధీకృతిక ర్ల చేయవలసినదంతయ చేసియే యుండెను. 

ఆంధ ధ్వన్యాలోకమునందు | పగాఢములును, నిగూఢములు నగు కాస్త 

“చర్చలపట్ల ఒజ్జల యలతి సాయమున వలతిగా తెలిపినవారు ధ్యనిలెనిచోట ధ్యని 

యున్నదని [వాయసాహసింపరు. “ఇట్టివారు (సాహసించిన వారు] ఉందురా?” 

అని యందురెమో ? 1956 సం! సె సెపైెంబరు భారతిలో “అమృత్” అనువారి 

“కొన్ని ధ్యనులు' అను వ్యాసమును చూడుడని మనవి. మజియు, ఈవ్యాసమున 

చూపబడిన కొన్ని ఉదాహరణముల కంటె వింతలగు నుదాహరణములనిచ్చి 

సమన్వయ పజుప (శమించినవారును ఉన్నా రు. అభినవు 'డిటులనును' కేవలం 

తునయ మనవలంబ్యాపశ్రవణే | అర్థ (శవతన] నాత్మ సంస్కార ఇత్యనార్య 

చేస్టితమ్' - ఇటులు చెప్పుచు బోయినను ఈ _గంథమునందలి చెలకు వలెన్ని యో 

మిగిలియేయుండును. అన్నారు కదా, (శ్రీరాయడు కాస్తుంలవారు _ “వీరి 

“యూ _గంథమును గూర్చి (శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి కాస్తుంలుగారును, చెళ్ళపిళ్ళ 

వేంకటశా న్రీగారును, ఇతర _ విద్యాంసులును, సంతోష పూర్వకముగా నఖి 

[పాయము లిచ్చియున్నారు. కాని యవియుగూడ న్మీగంథము యొక్క ఘనతను 
సాకల్యముగ చెప్పలెక పోయేనేమోయని తలంతును. ఘనమైన వస్తువును సాకల్య 

ముగ నిరూపించుట కష్టసాధ్యముగదా 1” అని, లఘువ్యాఖ్యతో (పకటించినపుడే, 

(ఫ్రీ కాస్తు)లవా రిటు లభ్మిపాయపడిరి. శిష్యవత్సలులగు శ్రీ శాస్తు)లవారెపుడు 

జీవించియున్న చో, సాంగమును, సలక్షణమును, సంపూర్ణమును, ము_దితమును, 

అగు, ఆంఢ్ ధ్వన్యాలోకమును జూచి - శ్రీ లక్ష్మీనారాయణకాత్రి న్రీగారి నాశీర్వ 
దించి యెంత మురిసిపోయెడి వారో కదా! అస్తు. 

స్కూలు ఫైనల్ మొదలు జేసి యమ్మ [M. గ. |వజకును, తెలుగుగాని = 

సంస్కృతముగాని, [పధానముగా గాని, ఆపధానముగాగాని, చదువు విద్యా 

రుల కనుగుణముగా _- ఈ [గంథమ నలుతిజగుల నవదరించి, పాఠ్యముగా 

చేసినచో తెలుగునాడున కబ్దజ్యతిని నిలుపటయ యగునని విద్యాధికోరులకు 

విన్న వింతును. 

ఈ బంగారున క నా వెలిగాశ *౫ శయినది. వలసినంత వట్లు దీనిని 

దుడిచి అలంకరించుకో రుగాక! 

చిరివాడ =. శీలూరి శివరామశాస్త్రి 

25-2-50 మం టం వ. “ శతావధాని .' 



తి నృసింహ పురాణము 

లక్షీ ్మనృసింహావతార మను ఈ పురాణకథను | పబంధముగా (వాసి 

నతడు కవి తయములోని ఎజ్జయ. రామాయ కారణ్య పర్వశేష హరివంశము 

లితని యితర కృతులు. వీనిలో రామాయణము నామావశిష్టము. కాని నేడు 

కొందు పరిశోధకులు ఇందలి పద్యములు చాల భాస్కర రామాయణములో 

కలిసె పోయెనని గాలించి పయికి? దీయుచున్నారు. నిజము నిలుకడమీద( 

దెలియును. 

-తీరు 

ఎజ్జాా పెగడ యూరు పాకనాటిలొ గుడ డ్తూరు. ఇందు నిలకంఠుని దేవళము 

కలదు. వి [పనారాయణ చరి! త రచించిన మల్హయ “ఎల సాయ చెదల్యాడ 

నిలయు'డని చెప్పెను. [i- క్ విప]. దాన ఎజ్బయ గుడ్డూరు వదలి చెదలు 

వాడను నివాసముగా జేసికొనెనని ఊహింపవలయును. ఇతని తల్చి పోతమ్మ. 

తండి సూరన్న. ఇతనిది శ్రీవత్స గ్మ్యోతము. ఆపస్తంబ సూ తము. ఇతడు 

శివభాగవతు(డు, లక్ష్మీ నరసింహావతారమును బట్టి ఏజ్బయ వంశవృక్ష మిటులు: 

నాటుకొనెనని చెప్పవచ్చును. 

భీమన 

ఎటు పోతన్న పేరమ [భార్య] 

బౌల్బన పోలన జన్నన సూరన _ పోతమ | భార్య | 

ఎజా, పెగడ 
td ౬ 

1) చూ. అరణ్య, 7-488. 
= 2)- 1-165. రిక్మీనరన్ంహావతార పీఠిక, 
క) (పేకమ"అివి శ్రీ వీరేశలింగం గారి పాఠము. 
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కాలము 

ఇతడు హరివంశమును వేమభూపాలునకు అంకిత మిచ్చెను, వేమ 

భూపాలు(డు పోలయ వేమారెడ్డి. ఇత(డు అనవేమారెడ్డి తం|డి. ఇతడు 

పతాపరుదుని షభుత్వకాలమున ఒక సేనా నాయకు(డు. (పతాపరుదు(డు 

చెజలో పెట్టబడిన పిదప 1820 మొదలుకొని 1849 వజకు ఇత(డు రాజ్యము 

చేసెను. కావున ఎజ్టా[ పెగడ ఆనా(టివాడు, అనగా ఇప్పటికి సుమారు ఆరు 

వందల సంవత్సర ముల ిందటివాడు.* 

గురువు - తండ్రి - తాను 

ఎజ్జియ గురువు శ్రీ' శంకరస్వామి. ఇతడు కామకోటి మొదలగు 

పీఠములకు చెందిన ఆచార్యుండు కాడు, మట నిత్య శివర్మాతి _వతపరు( డగు 

శై వాచార్యు(డు,* ఇక ఎట్టన తండి సూరన ఆరాధ్యు(డు.? ఇ(క ఎల్హ్డన 

శంభథదాసు(డు. అటులయినను విష్ణు విద్వెషి కా(డు. విష్ణుభ కుడు." ఎజ్జన 

తాళ ఎజపోతన “కబ్బము లలుట నీకు వెన,తో. బెటినది*ి ఆరణ పర్వ 
ca Al రి రీ 

శేషము పూరించి | పబంధ పరమేశుండ వై తివి.'* బహు పురాణములను ధర్మ 

ఓ శ్రీ వీరేశలింగం గారి కవుల చరిత్ర చూ. 

5, లక్మీనృసింహావతార పీఠిక 1-18, 

6, యామము లెన్మిదింట నియతాకృతి( |బ్రత్యహామున్ శీవార్ననా, రామత యొప్ప 

నిత! శివరాత్రి (వ్రతంబుగ బూని.  లక్ష్మీ-పీఠిక 1-11, 

7. ఇసవ పురాణమును సంస్కృతీకరించిన శంకరారాధ్యుడెవరో తెలిసికొనవలెను, 

కి, (పొజ్జ ప్రాస్తుత భవ్య భోగ విభవ స్ఫారాత్ముం డారాధ్య సర్వజ్ఞుండు....లక్ష్మీ- 

పీఠ్ 1-25, 

9. ....శంభు దాసుం డనగా6 ఐరగిన గోవింద గుణాదర సంభృత సౌమనన్య ధన్యుడ 

వెదున్. లత్మీ. పీఠిక 1.18, 

10. శ్రబింధ రచనా (ప్రావీణ్యము సీకు సహాజ పరిణత సిద్దంచై చెలసీనయది. 

పీఠిక 1-20. | 

ఎర్ 

ళు న్్ 



శాస్త్రములను ఎజిగినవా(డవు.” అని ఎజ్జునతో ననెను.!! వేమభూపాలు(డు 

“సకల భాషాక విత్వ విశారదుండవు.” అని ఎజ్బయను _పశంసించెను. 12 ఇక 

ఎజ్జిన తన్ను గుణించి “సకల లోకైక విదుర డయిన నన్నయభట్ట మహా 
కవీం[ద సరస సారస్యతాంళ [పళ స్త్రి దన్ను. జెందుటయ” అని తాను 

జెప్పుకొనియెను.]] విద్యాబల మింతగా నున్నను ఎజ్జయ వినయమున( గాళి 

దాసును మించినవా(డు. 

వ.  “కతిపయాక్షర పరిగహ జనితంబయిన నైసర్గిక చాపలంబు 

కతంబుని [లక్ష్మీ 1-12] 

ఇతని నౌజన్యము మునిమూర్ధన్యము. ఒజ్జల కిత( డడిగజ్ఞ, 14 సచ్చ 

రితుండు. నిత్య సొమ్యమతి. ధీరో త్రముడు,'* ధర్ర్మైక తత్పరుడు. శివ 
చిత్తుడు."* తన దై వమునకు దుష్టుని గాలి ఎక్కడ తగులునో యని వీవనతో 

విసరగ(గల వా(డ్ను. 

“ఎక్కె_డి దెద్దు భూతియును నెమ్ములు సొమ్ములు భిక్ష జీవనం 

బొక్క_టి కట్టం జీరయును నుండగ నిల్లును లేదు నిక్కువం 
బిక్క_అకుం దపస్వి జను నెే(చిన నయ్యెడు నేమి యంచు6 దా 

నొక్కని శర్వునిం బలుప నొల (డు దె త్యు( డనాదరంబునన్ .” 
౧ __ 

[లత్న్మే. 2_124 | 

రచనకు వీజము 

ఏదో ఒక మహో (పబంధము [వాయవలయు నను కుతూహలము ఎక్టియ 

కుత్కుట మాయను. ఒక క్షణము సమాహితచిత్తు(డై కూరుచుండెను. అఆపడు 

11. సరస బహు పురాణ ధర్మళాస్త కథా వి స్తర వేదివి, లక్షీ. 1-19. 
12. హరి పూ. 1.87. 

18. ఆరణ్య 7-469. 

14. క. గురు భజన పరాయణుండు....వినయోదిత భరితుండు. లక్ష్మీ, క ప్ 1.10. 
15. హరి వూ. 1.87. 

18. ---ధర్రైక తత్పరుడు... కివ పదాద్ది సంకత ధ్యాన సంస క్ర చిక్తు, 
ఆరణ్య 7-460. 
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తాత ఎజపోతసూరి భావమున ఆవిర్భవించి. “నాయనా 1 నీవు |పబంన పర 
మేళ్యరు( డన(౫గా ఆరణ్యపర్య శేషమును నిర్యహీంచితీవి. ఇపుడు నా !పియ 

దై వమగు అహోబలేశ నరసింహుని అవతారమును సుతింపుము” అని 

ఆదేశించెను. ఎజ్జయ పులకించెను. ఆతని మనసు వికసించెను. ఆతని కనులు 
విచ్చెను. అత(డు అద్భుతానందరసమూ ర్తి యాయెను. “ఇడి ఈశ్వర 

శాసనము. నా తాత పాచీన మునులవంటివాండు. నీవు నాపేరి వాండవని 

నన్న పుడును ఆదరించుచుండును. మహాత్ముండును ఉభయ కవిత: పెఢు. 

డగు నా తం డియు విష్ణు సంసల పవి| తమైన నా (పబంధము వలన 

సంతోషింతురు గాక” అని అనుకొనెను, ఈ లక్ష్మీ నరసింహావ తాక రచన 

కుప| కమించెను. 

పబంధమా లేక పురాణమా ? 

ఎజ్జయ యీ లక్ష్మీ నరసింహావతారమును | పబంధ మనియు," 
| 
యు 

ఈ | పబంధమునందు. .. “అనుచు ననక విధంబులం |, బహాదుండా 
న ఇక 

కావ్య 

మనియు, * విశేషించి విజ్ఞాన వాజ్మయ మనియు *ి వ్యవహరించెను. మజియు 

విజాన 
జో 

పువశుండై పలుకుచున్న పలుకులు” __ (5-72). 

“తన తనిగాలి సోకునం జాల జిగురొక్తు 

చతుర మనోజ విజాన లతలు” (5-157) 
జ 

in] 

“పృరుషాకారముకోడ నున్న సిరియో పుం_స స్ట్యంబుళెజో చె a 

తరువో ప్ప కడి రూపొ చి త్రమును జైతన్యంబు కూన౭ండెకో 

విజపత 
య స ea a 
ఆగు లు bb a దా లు టు 

17. ఇట్లు మహా (ప్రబంధ కల్పనా కుతూహలా యత్తంబగు. లక్ష్మీ పీరిక 1-14. 
LE తీర్ధం బెలీ(గింపు మాకు( బరమోదా త్ర ప్రబంధో కులన్,' 1.5 

18. శ్రీకర కావ్య రూపకన్. లష్మీ_పీరిక 1-28, 

19. ఈ విజ్ణ్ఞానాత్మక వాజ్యియంబాన, లక్ష్మీ పీరిక 1-26. 
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అని యితండు విజ్ఞాన, శబ్దమును థ్రీ, కల్యాణి శ్లబ్దములతో పాటు ఇను 

మిక్కిలిగా వాడెను. చః విజ్ఞానము నకి | పధాన మయినది. 21 ఇందు నాలు 

గై దాశ్వాసములు జ్ఞానభ కి భరితములు. కాగా ఈత(డు ఉపయోగించిన ఈ జ్ఞాన,. 

విజ్ఞాన శబ్దములు పరమేశ్వరో ద్దిష్టములు, ఆ పరమేశ్వరుడు ఈ [పబంధమున 

నామరూపములుకల నరసింహ స్వామి. 

దీనికి మూలము 

ఈ లత్ష్మే నరసింహావతారమునకు మూలము _బిహ్మోండాది పురాణములు. 

వ, “మహర్షులు... అఖిల పురాణెతిహాసంబులు పరిపాటి వినుచుండి (బహ్మాండ. 

పురాణంబున( దీర్గ భాగ [శవణంబు సేయ సమయంబున” (కథారంభ 11) 

వ, “బహ్మాండాది పురాణో క్తంబయిన గ్ర నృసింహావతారం బను పురాఇఖంబు6 

దెనుగు జాస( |(బకటింపవలయును. ” (లత్మే-పీఠిక 1-217). 

కాని (బహ్మాండ పురాణములో ఈ కథ ఆల్ప్బాల్పము. 

ఎజ్జన దేవశవునిచే : 

“ఏనును బెద్దలచే మును 

వీను లలర6 దరతరంబ విన్న విధంబున్ 

మానసమున నున్న తెజి(గు( 

గానుపునం గన్న (క్రమము గథన మొన ర్తున్.” 
(లక్ష్మీ _ పీఠిక 1-24 

అని చెప్పించెను, 'కావునం గొంత కల్పించినటులు మన మూహింప $లసి.: 

యు మున్నది. ఆ కొంతలో ఈ కింది కొంత చేరదు. ఏలన(గా ఇందలి గాలవ. 

యాశ్వాసమును, ఐదవ యాశ్యాసములో కొంతపాలును  విష్ణుపురాణమునుదలి 

నృసింహావతార విషయక పశ్న [పతి వచనములకు ఆంధీకరణము. ఇది. 

భారతాం ధీకరణము వంటిదే. ఉదా: 

20, చూ. హరి వంశము. 

21. ప్రసన్న భక్తి నయ వాజ్మయు. లక్ష్మీ 1.16. 
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“పఠ్యతాం భవతా వత్స. సారభూతం సుభాషితం, 
కాలే నైతావతా యత్తే స వోద్యు శ కేన శిక్షితమ్. 

చూయతాం 'తాత' వశ్యామి. సారభూతం తవాజ్ఞ యా, 

నేమాహిత మనా భూత్వ్యో యన్మే చేత స్యవస్థితమ్. 

అనాది మధ్యాంత 'మజ' మవృద్ధి క్షయ మచ్యుతం, 

(పణతో ఒస్మ్యంత సంతానం సర్వ కారణ కారణమ్.” 

(1. ఆంశ:.17 సర్గ. 18, 14, 15 | 

పాప(డ యింతకాలమును బాయక యొజ్జల యొద్దనుండి సీ 

వే పగిదిం బఠించి తది యేర్పడ( |బస్ఫురితార్థసారమై 
తీపులు ఏనులం 'గురియ దివ్య సుభాషిత రత్న మొక్క టు 

చ్రీపిత ధీ విజృంభణ విధేయత యొప్ప నుపన్యసింపుమా. 

అనుటయు( _హాదుం డి 

ట్రనియెను నీ యాన తిచ్చి నట్టిద యయ్యా 

'వినిపించెద నామది మె 

చ్చిన యర్థం బవధరింపు చిత్త పీతిన్. 

ఆదియు మధ్యంబు నంత్యంబు నెవ్వాని 

కరయ 'లేదని చెప్పు నాగమములు 

'పొడముటయును లేక పొదలుటయును లేక 

తబుగుటయును లేక తనరు నెవ్వ( 

"డెవ్వని వలనన యంతయు సంభవ 

స్థాన సమాహార దశలు చెందు. 

"గారణంబుల కెల్చి కారణంబై యెవ్య( 

డపగత కారణుండై వెలుంగు 

నమ్మ హానుభావు నచ్యుతు నవికారు 

నమితచేజు విష్ణు నాదిదేవు 

న్నా శయించినాడ నధిప యింతయకాక 

యితర మైన యర్థ మెలు(గ నేను.” | చతుర్ధ. ఆశ్యా. 5, 6, | 
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“విద్యాబుద్ది రవిద్యాయా మజ్జానా తాత జాయతే, 

బాలో౬గ్నిం కింన ఖడ్యో త మను రళశ్వర మన్యతే ? 

తత్కర్మ యన్న బంధాయ సా విద్యా యా విము క్షయే, 

ఆయాసా యాపరం కర్మ విద్యా౭న్యా శిల్చనై పుణమ్. 

తదేత దవగ మ్యాహ మసారం సార ముత్తమం, 
నిశామయ మహాభాగ (ప్రణిపత్య (బవీమి తే. 

న చింతయతి కో రాజ్యం కో ధనం నాభివాంఛతి 

తథాపి భావ మె వెత దుభయం (పాప్యతే నరః. 

సర్వ ఏవ మహాభాగ మహత్త్యం (పతి సోద్యమాః, 
తథాపి పుంసాం భాగ్యాని నోద్యమా భూతి హేతవః,. 

జడానా మవివేకానా మళూ రాణా మపి పభో, 

భాగ్య భోజ్యాని రాజ్యాని సం త్యనితిమతా మపి, 

తస్మాద్యతేత పుణ్యెమ య, ఇచే ఇ న్మహతీం (శ్రియం, 

యతితవ్యం సమత్వే చ నిర్వాణ మపి చేచ్చతా. 

[1 అం. 19 సర్గ. 40-8] 

మిడు(గు అని తలచు బాలు(డు 

మీడు(గులు( బుర్వు( గని మెన మిడికెడు జనుండున్ 

టొడుగునం దగు (పో వింతయు 

జడనిధిగా( జూచు నవుల జాజని తెలివిన్. 

అట్ట గుటం చేసి: 

పెడవిద్య లెవ్యియును భవ 

ముడుపగ లే వాత్మబంధ ముడుపునదియ యె 

క్కుడు విద్య యట్టి విద్యలు 

దొడగు పనియ మంచిపని విధూతకలంకా. . 

ఇదియంతయు. దగ గనుంగొని 
మది నిస్పారంపు విద్య మరగక బంధ 

[4-19 | 

[4-10 | 

[4-16] 
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చ్చిద( జేయు నాత్మ విద్యకు . 

సీదవ( దొడంగి నాండ నుడుగ నుద్యమ మెట్టున్. [6162] 

ఉద్యోగములకెల్ప నొదవునె ఫలసిద్ధి 

యెవ్యా(డు తొలుమేన నెంత చేసె 

నంతియ వానికి నబ్బు నిబ్బామున 

(శ్రీలు విద్యలు నెల్ల నలు నాత్మ, 

గోరనివా(డును గోరి యోపినయంత 

నుత్సహింపనివా(డు నొకడు గలండె 
శూరత లేక యుదారత లేక యే 

తెలివియ లేక యేతెజ(గు లేక 

యూరకుండెడు నీచుల కొదవు గరిమ 

వారి వెరవున నెయ్యది వచ్చు( జెపుము 
యయిన నుడ్యోగి గావలె నం్యడు బుధులు 

భాగ్య మిట్టిది యని కాన( బడదు గాన. _ [4-168 | 

కావున ము కికి యత్నము 

గావింపగ వలయు సమత గల్లుటం గోరం 

గావలయు నెప్పుడును స 

ద్భావంబున సమత యెవ్విధం బం డేనిన్. [4-164] 

ఇందు మొదటి మూ డాశ్వాసములలోని వర్ణనాదులలో . ఇత రానుకర. 

ణు ] లేనిచో అవి స్వకపోల కల్పితములు. 

వా స్తవ కథ, 

హిరణ్యకశిపుడు మహా సరా క్రమము గల రాజు, ఇం్మదు(డును మజథీ 

య బలశాలి. ఇతడు ఇ్లలావృత ' వర్గమునకు రాజు, - ఇలావృతమునకు 

స్గమని పెరు. ఇలావృతవర్షము, నంధలి _వారికి దెవతలని పేరు. హిరణ్య 

క్రుడు ఇం్యదునితో పోరి స్వర్గమును ఆ[కమించుకొనెను. * దెవత అతనికి 

ఖీచెంది. మనుష్యవేషములత్లో తిరుగం దొడగిరి. _ఆపుడు భారతవాసులకు 



మనుష్యులని పేరు. వారు ఒనువు ప్రజలు. పూర్వకాలమున మనుష్య శర్టార్థ 

మిప్పటివలె ఇంత వ్యాపకము కాదు. 

హిరణ్యకశిపుడు విష్ణ సమకాలికు(డు. ఈ విష్ణుపు వామన విష్ణువుకు 

వెనుకోటివా(డు. ఇలావృతమునకు ఉత్తరమున నున్న క్షీరోదర తీర భూముకు 
(2) ఇత( డేలిక, 

_పహ్హాదునకును తం్మడికిని పడలేదు. హిరణ్యకశిపుండు కొసకు 

నెంతయో హింసించెను. (పహ్హాదుండు విష్ణువు న్మాశయించెను. తుచ కెలిలో 

ఈ తం|డికొడుకుల నడుమ సద్ భావము ఏర్పడెను.. హోరణ్యక శిపు(డు ౨ను 

తాపము చెంది (పహ్హాదు నెడల వాత్సల్యము పూనెను. ధర్మజ్ఞు(డగు (హ్హా 

దుడును తం డిని పరమభ క్రితోం? జూడ మొదలిడెను. నృసింహు( డేల 

హిరణ్యకశిపుని వధించెనో విష్ణపురాణము చెప్పదు. నృసింహుండు: సంభవను 

(బద్దలు కొట్టుకొని ఆవిర్భవించుటయు విష్ణుపురాణమున లేదు, 

మృగయా విహారమున హిరణ్యకశిపుని ఒక సింహము చీల్చి, చేపి 

యుండును. ఇతండు విష్ణు విద్యెషి కావున ఆ విష్ణువే సింహరూపమున హిఠ్య 

కశిపుని చంపెనని కల్పన చేసియుందురు - ఆని వా స్తవవాదులు- అందు. 

ఇది అధునాతనుల హిస్టరీ. 

కథాశరీరము - రసము 

మొదటి మూ. డాశ్యాసముల కథాశరీరము భిన్న రసములయు భామ 

లయు ఉదయా స్తములచే 'సుష్టు తిరిగెను. ఏ రసమునకును నిలుకడలేదు. పిగ 

22, ఇత్యుక్త్వాంతర్దదే విష్ణు స్తత్ర మైత్రేయ వశ్యతః, 
స చౌపి పునరాగమ్య వవండే చరణా సితుః 

శంకా మూ ర్జ్న్యుపాఘాయ వినన చ పీదితం, 

కా, త బాష్పార ద్విజః 

క తన్ని hn మహాసురః, 

గురు పిత్రోశ్వకారై వం శుశ్రూషాం సోఒని ధర్మవిత్" 
పితర్యువరతిం సీకే నరసింహ స్వరూపిణా; 
విష్ణునా సో౬సి దైత్యానాం మై(శ్రేయో.భూత్సతి స్తతః విషు. 1. ఈ 
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(@ నృసింహ) రౌ దమున' కంగముగా ఆంకురించిన (పహ్హాదుని భ కి మ్మాతము 

హిరణ్యకశిపు ద్వేషాదులచే పల్ప వించి పుష్పించి ఫలించెను. ఆ భక్తి జ్ఞాన 
'సమకక్షమై వెలసెను. కావున నీ [పబంధము కలగా పులగమై పురాణమని 

"పేరు పొందెను. 

ఈ కథకు బ్రహ్మ మానసపు[తుల శాపము బీజము, హిరణ్యకశిపు వధ 

కార్యము. భగవంతు! డ్తీ శాపమును-“శ తుండు నిరంతరంబు ను (మ దతం 

బ్రై నహృదయంబునం దస్మదీయ సాదృళ్యంబు తనకు. గావలయుటం దలంచుట: 

దత్ పకారంబు సాయుజ్య సంపత్కారణంబు-” (1-101) అనీ విశెషించెను. 

దీని కనుగుణముగా ఎజ్టయ హిరణ్యకశిపుని చి తింపలేదు. హిరణ్యకశిపుండు 

“ఏను జగము లెల్బ నేలువాడ, విష్ణు డనయగం గలడె వెతొకండు? నేనే 

-పరమెళ్యరు(డను" అని యూ మొదలుగా ననును. వాత్సల్యమే లేని ఆతని 

హృదయము భయాదులచే [భ్రమర కీట న్యాయముగా భాగవతము నందలి 
'కంసాదుల హృదయమువలె భగవంతునికి గూడు కాలేదు. నిధన సమయము 

నందును హిరణ్యకశిపుండు జయుండని పాఠకులకు జ్జప్తి కలుగదు. శాపమునకు 

భగవంతుడు చెప్పిన (పతిఫలము'- ఇంచుకయు ముట్టదు. భగవంతుడు (పహ్హా 

దునితో “నీ తం డికి ఉత్తమలోక్యపా పి యగునని మ్మాతము చెప్పెను. 

ఇందు కరుణ వీర రౌ దాద్భుత' థ్ ఎంగార రసములు ఉన్నను ఈ 

(పబంధము వర్ణసీయు(ఃడగు- నరసింహమూంర్తివలె “శృంగార వీర కరుణాద్భు 

-తానేక రన నికర సంకుల [పకార' దుర్నిరూపోపచ్టావమై” యున్నది. (5-82). 

పోరాణికమగు నీకోథ" కథపాళముగా నడపుచో నిటులు కాకతప్పదు. దాన, 

జేసియే గద్యమునం దెజ్హయ “లక్షీ నరసింహావతారం బను పురాణకథియందు” 

ఆని (వాసెను. చెదలువాడ మల్హయ, ఆప్పకవి మొదలగువారు ఈ లక్ష్మీ 

“నరసింహావతార మను |పబంధమును నృసింహ పురాణ మనియే వాడిరి. ఈ 

పేరిలో సౌలభ్య మున్నది కదా! తండి పెట్టుకొన్న పేరునకు సొడ్డుపెట్టి, 

.లోకులే బొడ్డకోసి, పెట్టు పొట్టి పేరులు" మన" మెజిగినవే. మటియు భీమన 

నృపింహ పురాణ మొకటి కలదని వినికి. 
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అస్టరసవాదియా? 

“ఆడుదు రెల్ల దొడ్డు లలితాభినయంబున డేవకామినుల్ 

పాడుదు రింపు వీనులకు బండువు సేయగ వేడ్య( గిన్నరుల్ 

గూడి సమ్మగత త రసగోష్టి సుఖింతురు యోగి బృందముల్ 

[కీడ యొన రు రష్టరస కీ ర్రిత భంగి (సన్ను లయ్యెడన్.” [1-61] 

అను వై కుంఠవర్ణనలో అష్టరస (బస క్రియ కలదు గాన, ఇత( డష్టరసవాది 

యని యనుచో ఈ _పమాణము దుర్చలము. ఏలన(గా ఈ (పసన్ను లది 

ఖభ క్రి కావున ఇది (పకరణానుగతము. 

శాంతరసము లేదని యెవరు ననరు. మహాభారతము శాంతరస [పథాన 

మగు మహాకావ్యము. దాని గొంత తెలి6(గించిన ఎబ్బయ అష్టరసవాది యనుట 

అతని తల్చి గొ డాలని యనుట. శాంతము రసము “కాదను పక్షము రూపకము. 

లలో, ఇంతియకాక ఇట 'ఇష్టరసి అని పాఠాంతరము. ఈ పాఠమే సాధు 

పాఠము. 

పోతన 

సంస్కృత మహాభాగవతమున _పహ్హాదకథ _పసిద్ధము. పోతనవలన. 

ఆం|ధలోక మున సు|పసిద్ధము. మొనమొన్న టివజకు తెలుగునాట బాలుర 

కందజకును కంఠ స్థము. న్రీలు చల్భ చిలుకుచునో, మెల్హయలుకుచు నో యో 

కథను కోయిలల కుగ్గుపెట్టుదురు. ఆం ధభాగవతమునకు మాతృకయగు. 

సంస్కృత భాగవతములోని విజ్ఞాన వాక్యములకును విష్ణు పురాణమునకును: 

హోలిక కలదు. విష్ణు పురాణము భాగవతమునకు మూలము కదా! ఎఅయు 

పద్యములు కొన్ని పోతన పో(తలో (బడి పద్మములవలె విప్పారెను, “ 

(1) కుడిచినపుడు నిద గూరిన యప్పుడు 
మెలుకొనిన యపుడు మెల(గినపుడు 

విష్ణ కీ ర్రనంబు విష్ణుచింతయ కాని 

పలుక( డొండు బుద్ధిం దలంపం డొండు.  __ [లకీ 8-150] 
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పానీయంబులు ' దావుచుం గుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాస లీ 

లాని దాదులు సేయుచుం దిరుగుచున్ లక్షించుచున్ సంతత 

శ్రీనారాయణ పాదపద్మ యుగళీ చింతామృతా స్వాద స bye) 

ధానుండై మజచెన్ సురారి సుతు( డే తద్విశ్యమున్ భూవరా ! 

[భాగ, 7- 128] 

ఊహషరవీజముత్ భసిత యోజ్య ఘృతంబులు షండ కన్యకా 

నేషణముల్ పయోధిగత వృష్టితతుల్ మృగ తృష్షికాంబుగం 

డూషలు దుర్గకానన కఠోరిత చం|దిక లెడమూక స 

ద్భాషలు విష్ణుమంగళ కథా విముథాత్ముల కష్టజన్మ ముల్. 

బా (లతే. ర్-24 | 

అంధెందూదయముల్ మహాబధిర శంఖారావముతల్ మూక సద్ 

_గంథాఖ్యాపనముల్ నపుంసక వధూకాంక్షల్ కృతమ్నావకీ 
బంధుత్యంబులు భస్మ హవ్యములు లుబ్బ[ దవ్యముల్ కోడసద్ 

గంధంబుల్ హరిభ క్రి వర్ణితుల రిక్త వ్యర్థ సంసారముల్. 

భాగ. 7-168 | 

వాసుదెవుని పాద వనరుహంబుల భీ 

తగదను తం డియు( దం|డిగా(డు 

'వేదచోదితమైన విష్ణు ధర్మమునకు, 
గోపించు గురుండును గురుండు గాడు. 

భవదుఃఖములు మాన్న. (బభువైన హరిసేవ 

నెడలించు హితు(డును హితు(డు గాండు 

వర యోగమతమగు వైష్ణవ జ్ఞానంబు 

వదలిన చదువును జదువుగాదు 

కేశ వాకార లీలలు గీలుకొని ము 

దంబు బొందని తల(పును దల(పుగాదు 

,మాధవస్తోత ఘన సుధా మధుర రుచులం 

 బిలుక కుండెడు జిహ్యయు జిహ్యగాదు. : [లమ్మ్మా. ర్ర్_22 | 

నిషేధ రూపమగు ఈ యర్థము పోతన పో(తలో ఆర్థాంతర సం్యకమిత వాచ్య 
ధ్యనియె సుందక శబ్దమూ రిని ధరించి యిటులు వెలువడెను ;--- 
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కమలాతు నర్చించు కరములు కరములు 

(శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ 

సురరక్షకుని( జూచు చూడ్కులు చూడ్కులు 

శషశాయికీ (మొక్కు శిరము శిరము 

విష్ణు నాక ర్జించు వీనులు వీనులు 

మధువై రి దవిలిన మనము మనము 
భగవంతు వలగొను పదములు పదములు 

పురుషో -తముని మీది బుద్ధి బుద్ధి 

దేవదేవుని. బీంతించు దినము దినము 

చ కహస్తుని( [బకటించు చదువు చదువు... 

'కుంభినీధవు( జెప్పెడి గురుడు గురు(డు - 

తండి! హరి(జేరు మనియెడి తండ్రి తండి [భాగ. 7-169] 

ఇటి' వ్యంగ్య రచనకును ఎజయయే పోతనకు | తోవ చూపెను. 
రు ఆ 

“హరిభ కుల తపము తపము 
హరిభ కుల జపము జపము; ..” [లక్మీ. 2-లీ8ి | 

(iv) 

(స) 

ఆడయగబోయి నప్పు డసురాత్మజు( డంబుజనాభు నవ్యయుం 

బాడుద మాదిదేవు పదపంకజ పూజలు సేసి భకిమై 

నాడుద మచ్యుతై క శరణొగతులం గని కర్మబంధమున్ 

వీడుద మంచు. బల్కు( గడు విస్మయ "మందగ( దోడిబాలకుల్. 

[లక్ష్మీ. 8-149] 

ఆడుదము మనము హరిరతిః 
బాడుద మే ప్రొద్దు విష్ణు భ దయశంబుల్" 
వీడుదము దనుజ సంగతి. 
గూడుదము ముకుండభ క్రకోటిన్ సూటిన్. (భాగ. 7-248) 

వం... హిరణ్యక శిపు (పహ్హాద విషయ న్మిగహాను గహావేళ 

వ్యతికర 

విషమ సంరంభ" దుర్వార గర్వారంభ' భలీషణాభిరూప సంస్థానంబును 

(లక్ష్మీ. 5-82) 
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వ... పహ్హాద హిరణ్యకశిపు రంజన భంజన నిమితాంతరంగ 

బహిరంగ జేగీయమాన కరుణా వీరరస సంయుతుండును... ... 

(భాగ. 7285) 

(vi) “అంబుజోదర ధ్యాన తత్పరత యొకటి కాని బాలకుండు. .. 

(లక్ష్మీ. 8-147) 

“అంబుజోదర దివ్య పాదారవింద 

చింతనామృత పాన విశేష మత్త 
చిత్తము.....000000000 0000 [భాగ. 7-122, 150] 

ఇట్టివి ఇంకను పెక్కు లుదాహరణీయములు కలవు. వీనివలన ఎజ్జన్న 

పోతన్నకు అన్నయని తెల్బము. 

భావుకత 

ఇందలి శ్నీరసము[దము వైకుంఠము భగవానుడు వసంతము పానగోష్టి 
నరసింహమూర్తి మన కనుల | వేలుదురు. ఎజ్జయ భావనావిహంగము నడుమ 

నడుమ మూలాధారమునుండి సహ్మసారమునకును, భూమినుండి స్యర్గమునకును 

ఎగురుట యూ ._వర్ణనములం దెడనెడ మనము కను(గొన(గలము. ఎజ్జయ 

జన్మతః కవి, భావుకత అతనికి పరివేషము. అతని కవితాశయ్య పుష్ప 

గుంఫితము. హృదయము రస|ప|సవణము. ఈ పాట వినుడు :--- 
వ్ 

“సొందవు దుఃఖముల్ భయము పొందదు పొందదు దైన్య మెమ్మెయిన్ 

బొందవు తీవ దుర్దశలు పొందు(6 [బీయంబులు పొందు సంపదల్ 

పొందు సమ్మగ సౌఖ్యములు పొందు సమున్నత కీరు లెందు గో 

వింద పదారవింద పదవీ పరిణద్ధ గరిష్ట చి త్తులన్.” (2-81) 

పద్య మెంత అ[పయత్న ముగా నడచునో 1 

“సనకు(డు సనందనుండును 

సనత్కుమారుడు సనత్సుజాతుం డనంగా 
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దను లేతెంచిరి ముకుంద దర్శన వాంఛన్, (2.82) 

అర్ధమున కనుకూలముగా ఛందస్సు ఎటులు పరుగిడుకో ! 

“రండు పోదము లెండు వేగమ (పస్ఫుర త్కులికాయుధా 

ఖండ ఖేలన హేతి భీకి నగ |వజాభయ దాయితా 

చండ చండ తరంగ. సం| భమ సం|పవర్ధిత వార్టికిన్ 

బుండరీక దళాక మందిర భూమికిన్ మహి నేమికిన్.” (2_145) 

ఎ త్రిచూపుటకు(గాని, (పయత్నించి తెలిసికొనుటకు(గాని పనియుండనంతగా 

ఇతని కవిత్యమం దెచట( జూచినను సౌందర్యము తరంగిత మగుచుండును. 

తరంగములు లేచిపడుచు, నురుగుల కాంతి | పసరించుచు, పగడపు 

దీగలు అటు ఇటు కొట్టుకొనుచుండ - బడబాగ్నితోడి సమ్ముదుడు చేతులాడిం 

చుచు, అట్టహాసము చేయుచు, జడలు విదిర్చుచు భాలన్నేతముతో తాండవించు 

చుండు శివునివలె నతనికిం గనుపట్టును. (1-84) హిరణ్యకశిపుండు నిట నిల్చి 

చేయు ను: గతపమునకు కమలి, కమలిని కన్ను మూసెనట. ఆతని వెచ్చ 

యూరుపులకు నీ రిగురగా మాజటగా మంచునీరు కురిసెనంట. అతని తపము 

తె గంతయు నిదురలేక సరసి నల్చ (గల్యల కన్నులతో చూచుచున్న ద(ట. 

2.21) దిగ్గంతుల దంతములు ఊడంబెజికి (బహ్మాండ మను వాద్యమును 

. వాయించుచు ము క్తా[పాలంబములు కల రాకాశశాంకు( డను ఛ|తము తాల్సి 

మేరు సింహాసన మెక్క జూచుచున్నాడంట హిరణ్యకశిపుడు ! (2-4) మలయ 

పవనుండు వేస!గికి కలగి తల(గి పోనేరక తాలవృంతములలో తల దాంచికొనె 

నట. (8-69). 

పెద్ద లుత్చే9క్షను అతిశయో కిని పెద్దగా( జెప్పుదురు, స్వభావో కి 

మాతము తక్కవ తిన్నదా ? చూడుడు. వేసవిలో: 

“పగళు లెలతోట నీడలు ; బాథి యయె( 

బగళులును రేలు తనుగాలి (వాథతి యయ్యు 
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రేలు వెన్నెల బయశులు [ప్రియము లయ్యె 

రేలు బగళులు నిదలు( [వియము లయ్యె” [8-78] 

ఇప్పటి |పభుత్యమున నిషిద్ధమైన పానగోష్టిని పట్టుకొందము. ఒక 

సుందరిచేతి పానపాతమున(బడి చందమామ గడగడలాడుచున్నా (డు, ఎందుల 

కందురా, వినుడు. ఆ సుందరి మోమునందమునకు కన్న వెట్టిన ది దొంగ కాడా 

ఆ మామ? ఇపుడు పట్టు పడ్డాడు. ఇక వడవడ వడం “కేమి చేయును ? 

[8-97] ఇ(క వెన్నెలలో నికి పోదమా? అది రాతి యను తలంపు పుట్టనీక, 

తమ మనుమాట విననీక, అవ్యక్త క యను శంక నంకురింపనిక అంతఃకరణము 

నకు [బహ్మానందముగా నుండలేదా ? | 8-91] ఇంక (బహ్మమునే చూతము. 

అది పాప పానుపున పండియున్నది. మంచుకొండ నె త్తమునం [గమ్మిన నీటి 

మబ్బు చాయకు నుపమేయము. దాని సోయగము. ఆది విజ్ఞా నమునకు నిర్టెళము 

ఒక పెడ సగుణము, ఒక పెడ నిర్గుణము. వెరసి ఉథభథయము. [8-14 | 

“జ్ఞానినా ముపకారాయ |తిధా రూపం _పభు ర్యహన్. 

సగుణం నిర్గుణం చెవ తస్మాత్ సగుణ నిర్దుణమ్.” 

అను సూతసంహిత యిచట గులుతు వచ్చెడిని. ఎజ్జా_ పెగడకు పరమేశ్వరుని 

యెడం గల అభిజ్ఞత ఎంతలో(తో అంత విరివి. ఆది విశేషించి మూడవ 

యాశ్యాసమున అంగవర్ణ నము నందును, దర్శనముల ఊతతో.6 జేసిన భగవత్ 

స్తుతి యందును, ఐదవ యాశ్వాసమున -స్తంభోద్భవ వచనమునందును, 

దండకమునందును కన(బడును. దర్శనముల [పాపునంజేసిన స్రోతమున 

సాంఖ్య్యపస్తావములో ఈ దిగువ పద్యము కలదు : 

“దృష్టాదృష్ట ఫల సహా విముఖుల దికూర 9 త త్మ|క్రియా 

స్నషిం | బనుుట తీ! వ చోధమున నుతే+కించి యవ క్త సుం లప గా న 
సృ ష్షిం దాసి నిరస ణి వె వైకృళతు నుడాసినాత్ము షడ్వింశు వి 

స్పష్షైశ్వర్యుని నిన్ను ' సాంఖ్యు అతెలమిన్ భావింతు రాత్మేశ్వరా a 

“ఓ పరమపురుషా! సాంఖ్యులు ఇహ పరలోక భోగముల ఆశకు 

పెడమొగము పెట్టి ఆకాశము మొదలుగా గల త త్యముల సృష్టిని (దికృద్ది 
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మిచట ఆకాశ పరమ్సు) నిశితజ్ఞానముచే( దాటి, అవ్య క్ర సంబంధమును (సంసృష్టిః 

తిలతండులముల కలయికవంటి కలయికృవీడి,నిన్ను వికాకదూరునిగను ఉదాసీనుని: 
గను షడ్వింకునిగను అన(గా ఇరువ దాజవ త త్యముగను తలతురు.” అని? 

అర్థము. 

చేదాంతుల మతమున జ్ఞానెం దియము లెదు, కర్మేందియము లెదు, 

భూతము లెదు, శబ్లాది విషయము లెదు, మనో బుద్ధ్యహంకార (పకృతి. 

చిదాభాసు లైదుగురు, వెరసి ఇరువది యెదు-ఇరువ దాజవవా(డు పురుషుండు, 

ఈ పద్యమున ఉదాసీనుండగు సాంఖ్య పురుషుండు ఇరువదిఆఅవ వాడని. 

చెప్పంబడెను. అనగా ఇదియే పరత త్యము లేక తత్య్వాతీతము. 

౨౫. తత్త్వములు 

సాంఖ్యము ఏమి చెప్పునో చూతము. సాంఖ్య కారిక - 

“మూల | పకృతి రవి కృతి, ర్మహ దాద్యాః పకృతి వికృతయ స్సషప్త 

పోడశళక శ్చ వికారో, న పకృతి ర్న వికృతిః పురుషః” 

అనియు, సాంఖ్య సూ తము-"స త్య రజ సమసాం సామ్యావస్థా (పకృతిః, 

[పకృతే ర్మహాన్, మహతొ౬హంకారో ఒహంకారా త్పంచ తన్మాా తాణ్యుభయ 

మిం|దియం, తన్యా| తేభ్యః స్టూలభూతాని, పురుష ఇతి పంచ వింశతి ర్గణక్ 

(౧-౬౧) అనియు ఇరువదియైదు త త్యములనే చెప్పును. “పంచ వింశ ఆత్మా 

భవతి” అను [శుతి యిందుల కుపష్టంభకము. ఇటు లగుచో ఈ షడ్వింశు 

డెవండు ? 

విద్యా ర ణ్యులు 

సర్వదర్శన సం[గహమున విద్యారణ్యులు సాంఖ్యదర్శనము ఇరువదేను 

త త్ర్యములను చెప్పుననియు, పాతంజల దర్శనము 

“పధానాదీని పంచవింశతి త తోని (పాచీనాన్యెవ సమ్మతాని. షడ్విం' 

శస్తు పరమేశ్యరః క్లేశ కర్మ విపాకాశయై రపరామృష్టః పురుషః స్వేచ్చయా 

నిర్మాణకాయ మిధిష్టాయ లౌకిక వెదిక సం పదాయ _పవర్హకః సంసారాంగారే 

తప్యమానానాం _పాణభృతా మను గాహకళ్చ.” 



| సాంఖ్యము చెప్పిన (పధానాదులగు ఇరువదియెడు తత్త్యములే యోగ 

దర్శనమునకును సమ్మతము 'లయినను, ఇరువది. యాజవవా౭డు పర మెశ్యరు. 

డొక( డున్నాడు. అతడు 'క్రే శాదులచే' అంటబడండు. అతడు ఇచ్చామా[తమున 

నిర్మాణకాయ - మధిష్టించి లౌకిక . వైదిక సం పదాయములను నడుపును. 

మజియు సంసారాగ్నిలో దహించుకొని పోవుచుండు జీవుల నన్నుగహించును] 

అని యోగము ౨౬ త త్యముల నొప్పెననియు చెప్పెను. ఇటు లిత(డు- 

చెప్పుటకు-“క్లేక కర్మ విపాకాశయై రపరామృష్టః పురుష విశేష ఈశ్వరః” 

[౧-=౪) అను యోగ సూత మాకర మనుచో సాంఖ్య సూతమునను ఇట్టి 

ఈశ్వరుడు కలడు. 

“నహి సర్వవిత్ సర్వక రా” (3-౫౬) 

“ఈద్భ శేశ్వుర సిద్ధిః సిద్ధా” (3-౫౭) 

యోగదర్శనమును సాంఖ్య దర్శనమును చెపిన యూ యూశ్వ్యరుండు 

జన్యెశ్వరుండు. దాననే అనిత్యుడు. కొందలు సాంఖ్యు లశ్యరు నొప్పరు. వారు 

నిరిశ్యరులు. దాన(జేసి విద్యారణ్యు లీ స్వల్ప భేదము నాశ్రయించి, షడింశుని 

ఈశ్వరుని విడివిడిగా చెప్పియుండ నోపును. 

౨౬. త్ర త్త్వములు 

ఇది యిటులుండ(గా భారతము సాంఖ్యముననే ఇరువదాజు త త్తంములు 

గాని, యోగమున ఇరువదేనే త త్యములని యిటులు చెప్పుచున్నది వా 

ం 8 + యోగొనాం .., అం 

పంచ వింశా త్పరం తత్త్యం పఠ్యళతే న నరాధిప, 

23. ఒక వరియే ఒశటిగాని పెక్కు_లుగాసి శరీరముల నిర్మించి వానియం దునికి గొని, 

అని అర్థము. 

24. తరంబగు నవ్య కంబు దొజంగిన పంచ వింశకుం డకీరం బనంబరగు, నక 

రంజునకుం బరంబై న దానిం బెక్కం (_డెజుంగరు. సాంఖ్య సూక్ష్మ దర్శకులు గాంతురు, కీరా 

కర పరంబు లప్రబుద్ద బాధ్యమాన బుద్దంబులను నిర్చేశంజాలు గలిగియుండు. బరత త్వ 
విర్దేశంబానం చొల్చు “షడ్వింశకంబు బుద్దంణును విమలంటును నప్రమేయంబును సనాతంబునునై 
పంచ వింశకంణును జతుర్వింశంబానుం గనుచు వెలుంగు, (శాంతి, డం నా. 

27 
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బుద మ్మ పతిబుద్ధత్వా ద్చుధ్యమానం చ త త్త్యతః 
ధి ధ్ Ss 

బుధ్యమానం చ బుద్ధం చ [పాహు రో్యోగనిదర్శనమ్.ో 

-వావిళ్ళ వారి (పతి. శాంతీ. 807 

యోగు లిరువదెనవ త త్త్యముకంటె నింకొక తత్త్వమును చెప్పరు. 

స్వరూప మెరుగమి బుద్ధుండు (పురుషుడు) బుధ్యమానుండు. అనగా తెలియ? 

బడుటకు విషయమగుచున్నాడు. కావున యోగులు బుధ్యమానుని బుద్ధినే 

చెప్పుదురు. అనగా తెలియ(బడు దానిని(అవ్య క్ర), తెలిసిన వానిని మ్మాతమి 

(పురుష) చెప్పుదురు. 

ఇంక అనుశాసన పర్యమన్న నో- 

“అథ మూర్ధసు(ని)ి యః [ప్రాణాన్ ధారయెత సమాహితః 

బుధ్యమాన మవాప్నోతి (దవ్యావస్థం న సంశయః?” 

బుధ్యమానాిో _పబుద్ధాభ్యాం స బుద్ధ ఇతి పఠ్యతే 

బుధ్యమాన మబుద్ధశ్చ నిత్య మేవానుపళ్యతి 

వికార పురుష స్త్వేష బుధ్యమాన ఇతి స్మృతః 

పంచ వింశతి త త్తం తత్ర (పోచ్యతే నాాత సంశయః 

యది బుధ్యతి చైవాయ మన్యోయ మితి భాస్వరః 

న | పబుద్ధోజను వర్తత పానీయం మత్స్యకో యథా 

25. అవ్య క్రము ప్పరుషుండు అను రెండు త త్వ్వములనే స్వీకరించు నెడల విది 

నిషేధ మోక్ష [ప్రతిపాదకమగు శాస్త్ర మెవరికీ ? కావున జీవుని గూడ విడిగా నొక త త్వము 

[క్రింద స్వీకరింపవలయునని యోగము దెస సాంఖ్యుల ఆరోపణ. ఇది భారతము సాంఖ్యమును 

తన పతముగా6 జేకొని చేసిన ఆరోపణ అని వేజ చెవ్పనక్క_జఆ లేదు. 

"24. తిక్కన దీనిని తెలిగింపలేదు. 

27. వావిళ్ల (వతి. అనుకాసన, ఇరా-౧౧౦. 

28. (ప్రబుద్ధ ఆని పాఠాంతరము, దీనికే తిక్కన తెలిగింపు అనుగుణము. 

29. తెలిగింపులో ఆబుద్దుకని యుండుటవల్ల పాఠాంతర మేదో ఇచటనుండియుండును, 
చూ. ఆను, 4.200, 201. 
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. సనత్కుమారుడు శివునకు యోగమును వివరించుచు ఈ క్లోకములచే 
బుధ్యమానుని _పబుద్ధుని అబుద్ధుని( జెప్పెను. కాగా యోగమున గూడ 

.ఇరువదాటు త _త్వములు తేలినవి. ఇది పూర్వుపర విరోధము. వావిళ్లపాకి 

ము దణమున ఈ యధ్యాయములు రెండు మూడు (పక్షి ప్రములని తోడెకిని. 

వీనికి నీలకంఠ వ్యాఖ్య లేదు. పూనా _పతిలో ఈ భాగములేదు. 

అను శాసన మీ యధ్యాయముననే-_ 

“చతుర్వింశతి మెవాాత కేచి దాహు ర్మనీషిణః 27 

కేచి దాహు స్ర్రయోవింశం యథా (శతి నిదర్శనం, 

వయం తు పంచవింశం వై తదధిష్టాన సంజ్జితమ్ 29 

తత్త్వం సమధి మన్యామ సృర్యతం త (పలాపనాత్.” 29 

“ఆరయ(గ దత్త్యము లనునవి 

యిరువది నాల్గం|డు కొంద జిభదనుజహరా 

యిరువది మూ. డనుటయుగల 

దిరువడియే నం! డు వానినే యెట్టన్నన్. | అను. ౪.౧౭౩ | 

"అనియు, శాంతిలో :- “ఆత్మానం బహుధా కృత్యా తాన్యేవ | పవిచక్షతె” 

(809-1) ఆత్మను మాయచే వ్శ్వ తై జస [వాజ్ఞి విరాట్ సూతాంతరా? ము 
లా కో a 

లనుగా విభజించి, విభజించిన ఆ రూపములనే త త్ర్యములనుగా చూతురు. కాన 

ఆత్మ ఒక టే తత్త్యము: అనియు, 

అ “పబుద్దులగు సాంఖ్యులును యోగులును బుద్ధి కిం 

బరంబై పంచ వింశతితమంబై న యా తతంంబు నాలోకింతురు.” 

ఆనియ చెప్పుట సాంఖ్య యోగ వేదాంత దర్శనములను సమికరించుట 

కని తోయను. ఈ దిగువ కోష్టకము చూచిన నిది తెల్హము 3 

ఉవని శర ఆకర అన్య 

న్ క్ ఆఅక్షగ పురుషో త్తమ 



శాంతి(సాంఖ్య) బుధ్యమాన ఆ(పబుద్ధ బుద 

(అవ్యక్త) 
యోగ బుధ్యమాన ఎ బుద్ధ 

అనుశాసన బుధ్యమాన _పబుద్ధ అబుద్ధ 

సాంఖ్య దర న అవ్య క్త జా పురుష 

| జీవ, ఈశ్వర | 

యోగదర న అ 

ఎజ్జయ యూ 26వ త త్ర్యమును భారతము నుండియో పురాణాంతరము. 

నుండి యో “గహించియండును. “సాదాఖ్యకళ సదాశివునితో. గలిసి ఇరువదాజవ 

త త్తమగు” నను తంత సం పదాయము నిచట పోల్చి చూచునది. 

నాను ళ్లు 

తెలుగువారితో. బుట్టిన నానుళ్లు ఎజ్జయనోట నీట మొలచిన తామరవలె 

మనోహరముగా నుండును, ఈ దిగువ నుదాప హరించిన సామెతలను మణులతో 

తాపటము చేసిన ఆయా పద్యములను జదివినచో( (బకృతార్ధమున కవి ఎంత 

నైగనిగ్యము కూర్చెనో స్పుటము కాగలదు, 

“కృంపటిలో( దామర మొలచిన క్రియ వి] లై 

“బలియు నింట బానిసనైన( జెణుప వెజతురు! 847 

“మూ(ేండలెని సద్భుద్ధి ముప్పదెండ్ర లేదు 9-151 అ ధ్ అ 
“ఒక గుడ్డు ముజిగిపో నేమి యగున్ ?' 4_25 

'నిప్పున( జదలంటునె ?” 4_82 న 

"నోరు మూయ జెడతల వాపోయెడు” 4_97 

కవులు సం|గహించినవి కడు(గొలంది గొప్పకవులు | ; పకరణానుగతములయిన: 

వాసిని మాతను వాడ(గలరు గోదా! ఇవి జా చ షక [పాణము వంటివి. వీని కొక 

। పతిభాషయందును. జాతీయ పదములు కుప్పతెప్పలుగా నుండును" 
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నిఘంటువు 'వాయుట ఆవశ్యకము. నన్నయ తిక్క_నలవలె శెజ్బయగూడ వీని 

నచట నచట? జక్క-గా వాడెను. 

“నాలు కాడునే” ఐీ_25 

“మాకు దిక్కు” 8.50 

'వా(డు నాకు, వానికి. గల నేను” 8_56 

"అమ్ముడు వోయినట్లు' ల్రి_62 

“కలువల (మొక్కు దై వమునకు నెక్కె_నన(గి 8-15౨ 

“ఏల చెడితి రోరి 4_15 

"“పావ మడి సె” 4_28 

“చె చజచి కొంచుి 4-170 

మీదికి మూరెడు వేర్చి' క్_9్రక 

(ప్రయోగ “విశేషములు 

కనిన కంటె [8-188 | చెప్పననియె నిదె యొజలు [4-18] ఆతని 
జ 

మచ్చరంబున .గన్నదియ తల(పణ జలమో [5-28 | తా రొకరుల( గోరరు. 

[5-56] ఏల కలుగండు. [2.80] ఒలసిన నరు గొంత కాలమునికియు 

4-64] మాన్స(గల యంతయు నింకను నాడి చూతమే: (క_7) ఇంతమా[తము 

నకు (1-98) ఎందేని | పకృతి సత్యముల కఠణి. ..అట్టి యంభోధి...(1_25) 

ఇది నన్నయ వాడుక : | 

“ఇంబుగ సర్యలోక జను లెవ్వనియేని ముఖామృతాంశు బిం 

బంబున నుదృవంబయిన భారతీ వాగమృతంబు కర్ణ రం 

[ధంబన నంజలిం దవిలి (తావుదు రట్టి మునీం| దలోక వం 

ద్యుం బరముం బరాశరసుతుం (బణమిల్లి కరంబు భ క్రితోన్,” 

(ఆది. 1_76) 

ఈ 'ఎందేని, ఎవ్యని యేని, లోని ఏని ఆట్టి'శబ్దములు నిత్య సంబంధము 

కల య_తచ్చబ్దముల వంటివి. ఇట విశేషము అను పయు క్రమగు “ఏసి. 
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“వ. ..ఎయ్య్యేని వేల్పు నాహ్వానంబు సేసెద నవ్వేల్పు' ఆర. 7.8924. 

ఇందులకు భిన్నముగను నన్నయ వాడెను. 

వ. ఎందేని నుండీ యొక్క మహామహుండు . . .వచ్చి. ఆడది. 8-180 

[ పశాన్త్రి 4_.14- 

దేవబలంబు సిద్ధంబగుట యవలంవింపవలయుట నాకు. దోచిన కర్ణంబు 

9. 188.- 

శ్రే . “వను దియ్య మున నటించిన” (2-56) అను నెడ ఇంచుగాగమయతి.. ] సీ 

2] చ. ...క! క్కదలగ దాడివెట్టిన యఖర్య [8-84] 

లి] ఆదియు మహిమయు నేర్పడ 

నాది పురుషు డొకండ యెజు(గ నన్యుల కెటు(గం 

గాం దరము గాదు... [1-99] 

&] ఆ దేవు దివ్య మహిమం 

జాదెవుడు తానె యెలుయగు నన్యుల కెజు(గం 

గా'దరమె... _ [1-64] 

ర్] మ. ఒం! డొకటన్ ... రిపులన్ మోరాబి _ ఈయతులునుం 

6] విపున నబి నొక్క పృథివీ ధరముం దగ దాల్బె నంచు ల 

తేపతీ... (4-181. 

1] వేదము లాదిగం గల య 

హ్టైదళ విద్యలకు నీవ (సష్షవు త శ్రద్ 
బోధకులును... [8-80] 

అను పద్యమున ద-ధ | పాసమును; 
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8] * పద్మ జుకు' [2- -28 | అను నెడ నగాగమాభావమును చూపట్టును. 

ఇవస్నయను నన్నయకును తిక్కనకును సమ్మతములే, డి కాదన కిట్టి 

పాటి' అను నన్నయ పద్య మున “సంబోధనము'ను'సంవోదనముి'గా మార్చి, 

బుద ధాతుల్యు డంతమని సమర్థించువారు ఈ పద్యము నందలి “బోధకులు” 

గమనించి సింహావలోకనము చేసికొనవలసియుందురు. కానినాండు దీని 

గూడ 'చోదకులు'గా దిద్దవలసియుందురు. 

“మందా. వేలా కాంత | తిభువన మహద్విద్విష లక [4-188] 

“సుమహత్” | ఆరణ్య. ర్-కి5్5, 8-1] 

అను (పయోగములు--- 

“సుమహదుపనిషత్ (పస్తుత్యభి శావ్య సేవ్యా' 

—-[మవా|పస్థాన, 1-79] 

ఆను తిక్కన _పయోగమును తల(పునకు( దెచ్చుచున్న వి. మజియు 

“అట్టి కూరమునకు నట్టి ఘోరమునకు” 4_121 

“వీని మనోగతమునం దవిలిన డై వము” 5.6 

“పతి రహితంబు దుస్ఫహము' ఆరణ్య. 5_807 

“అపగతమున( బడి 7249 

అను నీ _పయోగములు చూపటును. ఇటివి తీక్క_నలోను. 
ది ల 

“సాత్యకి సమేతంబుగా శౌరియు” శాంతి 1-871 

“సహాయంబు నొల్లక' శాంతి కీ--038 

శాంతము ధర్మ (పచయం బంతటికి’ శాంతి 5-186 

ఉన్నవి. ఈ ధర్మ ధర్మి వ్యత్యయాదులు తెలుగునాట శిష్ట జన 
వ్యవహారములో నున్నవి, 

తపో[గత వ్ 

ఇచట “పదారా గ [ప్మాగహర పాగ్ర్యా(గ్యాగీయ మ|గియమ్' ఆను 
చ 

ఆమర మును బట్టి తపమున ఉత్క-ర్ష మొందినవాని ధర్మము = అని అర్థము చెప్పి 



పదస్తాధుత్యము సాధింపనగునుగాని - 'కమలిన 'నెత్తమ్మి' కనుగుణముగా అర్థ 
* మవరదు. “కాన సకారాంతము లకారాంతములును ఆగును అను మత మవలం 

బీంచి, ఎజ్జయ “తఫ_ ఉగతి అని గహించి యుండును. .భారతమున( గూడ 

'అనితంయడు = 'సమ్యగ్యశశాలి' | ఆరణ్య. 6-92]. ఆని యశశ్శబ్దమును అకారాంత 

- ముగా ._పయోగించెను, 

కారక విశేషములు 

'ఎవ్విధంబు నందైని 

. విషభక్షణంబునం 

“దమృతము కంటె | వీతికరమయ్యె' 4-88 

“మేడమీ. దెడలెడు' 4-188 

“ఆత్మ విద్యకు నొదవ( దొడ౦గినాండ' 4_162 

" విడిపించు పనికినై యొదవి యత్సహించి యున్న వాడు. 
ఆరణ్య ఎ 6-849 

" “శీతగిరి ఉపాంతము వలనం. గదలి'” 2_19 

ఇట్టివి నన్నయ తిక్కన లందును గలవు. ఇవి వె యాకరణులకు సుపరి 

చితములే. నాంటికిని నేటికిని కారకమున(గలిగిన పరిణామమును పరిక్టీలించు టకు 

వీని నుదాహరించి తిని. -ఎజ్బయ ఆరణ్యము నందును వారివంశమునందును 

కను(గొనవలసిన భాషా విశేషములు బహుళ్లములు. 

స్వ సంవాదములు 

[గ స్ఫురదరుణాంవ రాగ రుచి సూరెలం బర్య(గ లక్ష్మీ 1-74 
సృురదరుణాంశు రాగ రుచి బొంపి వోయి ఆరణ్య 4.118 

[ii] వెజగు పడీ హర్షరాగము 

దటజిగిన వదనములు వెల్లందనము గదుర బి 

-..ట్టీజ,.మూర్చ -మునింగ్కి యయ్యి 

_ఐద్దఅు నిలిచిఏ వేతదండ తాడిత తనులై, . లక్ష్మీ 1-91 
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- వెజగువడీ హర్ష రాగము 

“దజీగిన వెలవెల్టి నె వదనములు (వాలం 

దెజ౮గేది జీచ్చపడి, ర 

త్జి( దక్ పరిజనము లెల్ర( దద్దయు వంతన్, 

Til) మెచ్చక యెదురైన మృత్యువు మెడ [దొక్కి 

క్రొవ్యాడి కోఅలు దెవ్యరాచి _ 

మెచ్చక యెదురై న మృత్యువు మెడందొకి.. 

కొవ్వాడి కోటలు తెవ్య(దాచి వా 

Viv] శిత నారసింహ నఖరా 

. హత దైత్య" మహీప సూపహారంబున( ద 

ర్పిత యయ్యె నన(గ బరిశాం 
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ఆరణ్య 7_159 

లక్ష్మీ 119 

హరి. హూ. 4-155 

తత నొందె( దిలోక పీడ తత్ కణ మాతన్. లక్ష్మీ 5-107 

ఈ పద్యమే సరిగా హరివంశమున పూర్వ భాగము 4-విళిలో( గలదు. 

ఈ కబ్బము ద్వితీయాశ్వాసమునందుగల “తపముల( |గుస్సిన తపసుల 
అట్టి తెప్పించి యచ్చరలతో. బెండ్లి సేయు ఆను పద్యము (్రీనాథునిగా హర 

.విలాసమునందు మ్నుదితమైనది. ఈ పద్యము ఎజ్జయడో ్రీనాథునిదో ఊహింప 

వలసి యున్నది. ఈ [కింది పద్యమునకు దిగువ నుదాహరించిన శ్ఞాకము 

“ఆకరముగా( గానిపించెడిని :-- 

దై వాధీనము | తిజగము 

దైవము తన్మం్యతవళము తన్మం|తము భూ 

దేవతల చేతి దగుటను 

దైవములకు దై వతములు ధరణీ దివిజుల్. [1-99] 

దైవాధీనం జగత్సర్వం మం తాధీనం తు దైవతమ్ 

తన్మంతం (బాహ్మణారీనం [బాహ్మణో మమ దేవతా. 

ఇక నా శుష్క_వాక ౪ ముల కట్టి పె ద్దిదను. నన్నయ తీక్క_నలలో( జేరుటకు; 
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“మించిన వేడ్క వీనులకు మిక్కుటమై మధువృష్టి (గమ్మ రా 

యంచలు గూయ( (గౌంచమును నావల( గూయ(గడంగుభంగి( [బౌ 

థాంచిత శబ్రసారులు మహాకవు లాద్యులు కావ్య శయ్య. గీ 

లించిన కీ రి సంగ సుఖలీలకు నేనును గాంక్ష చేసితిన్.” 

[లక్ష్మీ. 1-18 | 

అని జంకినటులు వినయము చూపి వారి కొజత దీర్చిన ఎక్టా! పెగడ మధుమయః 

ఫణితుల నిక జదువుండు, 

చిరివాడ, కృష్ణా జిల్లా వేలూరి శివరామశాన్త్రి, 
19-1-1958 

[నృసింహ పురాణ పీఠిక : వావిళ్ల (పచురణ: 1958 | 



4. లఎత్షా,__పెగడ : హరివంశము 

ఈ హరివంశమును రచించిన ఎడ్జాా పెగ డది పాకనాటిలో గుడ్డూరు. ఇది 

యిపుడు నెల్లూరు బిల్దా కందుకూరు తాలూకాలో నెల్టూరికి సుమారు నూణు 

మైళ్లలో నున్నది. మజియు నిది మన్నేలు ఆను ఏటి ఒడ్డున నున్నదని 
వెన్నెలకంటి సూరన 

సీ, “గారీసమేతు(డై గరిమతో నేవీట నేపారు నీలకంరేశ్వరుండు 

వారాశికన్యతో వంర్తించు నేవీట గిరిభేది సుతు(డై న కేశవుండు 

యోగినీనహితు(డై యొప్పారు నేవీటం ఐసిండి పోలేరమ్మ 
భవునికొమ్మ. 

పాపవినాశయై (పవహించు నేవీట మన్నేజు మాజటగుచు 

గుంజరములు వేయి కొలువంగ నేవీటం గొడగు చక్రవర్తి 
పుడమి యేలె 

నట్టి రాజధానియై యొప్పు గుడ్డూరి నొనర నేలుచుండి 

యొక్కనాడు.” 

అని చెప్పెను. ఎజ్జియ గుడ్డూరు నీలకం లేళ గర స్థానమని చెప్పెను. ఈ దేవునిపై 

ఎవరో చెప్పిన 

“నిను నేవించిన( గల్లు మానవులకున్ వీటీవధూటీఘటీ 

ఘనకోటీశ కటీకటీ తటిపటీ గంధేభ నాటీపటీ 

రనటీహారిపటీ సువర్శమకుటీ _పచ్చోటికా పేటికల్ 

కనదాన్నూ యనుహోతురంగ 1 శివలింగా ! నీలకం లేశ్వరా $” 

అను ఈ చాటువు వినబండుచున్నది. 

[కీశ. 1550 లో విప్రనారాయణ చరితము రచించిన మల్హయ. 

ఎల్బయను తన వంశస్వామిగా' బేర్కొని తన్నతని చిన్న మనుమనిగాను,. 
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ఎజ్జయను బెదల్వాడ నిలయునిగాను జెప్పెను. ఎజ్జాపెగడ ' ఆరణ్య పర్య 
'శేషమున -.. 

సీ “భవ్యచరి[తు( డాప_స్తంబ సూూతుండు (శ్రీవత్సగో (తుండు 

సంతత ధ్యాన సంస క్తచిత్తుడు సూరనార్యునకును 

దోతమాంబికకును 

నందనుం డిల6 వాకపాటిలో నీలకంఠేశ్వర స్టానమై యెసకమెస(గు 

గుడ్డూరు 'నెలవుగ గుణగరిష్టత నొప్పు ధన్యుండు ధరై్మైక 
- తత్సరాత్సు( 

“తే. డెట్టనార్యుండు సకల 'లోకై క విదితుండయిన నన్నయభట్టి 
మహాకవీం ద 

| సరససారన్వతాంళ (పశ స్తిం దన్ను (జందుటయు' సాధుజన 

హర్ష సిద్ధి(గోరి.” 

అని చెప్పిన పద్యము (బట్టి ఆరణ్య శేషము గుడ్డూరుననె యుండి రచించి 

“నటులు కొంచె. మూహింపవచ్చును. పిదప వేమారెడ్డి కతన చెదలువాడను 

నెలవుగా. జేసికొని యుండ(బోలును. ఇటు లూహించుటకు. గారణము రెడ్డి 

మల్జ వరపు శాసనము. ఎజ్జయను మునిముందుగా గారవించిన మల్దారెడ్డి చెదలు 
వాడలో రామలక్ష్మణులకు దేవాలయము కట్టించెను. వేమారెడ్డి చెదలువాడకు 

తన తమ్ముని పేర రెడ్డి మల్చవర మని కొ త్తపేరు + పెట్టి” ఆ. (గామమును దేవ 
ఖోగముగా నిచ్చెను. వంగనోలు దాపున ఈ గానము ఉన్నది. చదలువాడ 
-వికిగను దానికి అర్మకోస్తు దవ్వున గుండ్డకమ్మ యొడ్డున రెడ్డి మల్చ వరమును 
అందు శ్రీరామాలయమును నేటికిని ఉన్నవి, 

“కుండీనదడీ సలిల చుంబిత సౌధమాలే లక్ష్మీ(యుశే) 

చెదలువాడ పురే౬(భిరామే) 

గశ్రీరాజ మల్లవిభునా రచిత ప్రతిష్టా (శ్రీరామలక్కణ విభూ 
జయతాం (పసిద్దొ. 
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శాకాబ్దే శై లవార్థిద్యుమణి పరిమితాహోళ్వినస్యావసానే 

రాహ్ను(గ_స్తేహిమాంశౌ సురగురు దివసే నైకతే పుణ్యనద్యాః 

పుర మధికముదా. దత్తవాన్ వేమభూపః 

(శ్రీ రెడ్డి మల్గ్లాంకిత అలల అలల అలల యేన........ > 

ఆని, ఈ శాసనములో చెప్పబడిన కాలము సరిగాలేదు. కాని శాసనము. 

నందలి విగయములన్ని యు యథార్థములే. మల్హయ వెమయలు ఎజ్బయకు ఇచిట 

వసతి కల్పించినందువలన ఎజ్జయగాని ఆతని వంశ మువారుగాని గుడ్డూరు నుండి 

చెదలువాడకు మాజశియుందురు. ఈ శాసన కాలము సరిగా నిర్ధీతము కానందున 

ఇది మల్చారెడ్డి మృతికి వెనుక వేయంబడెవో పిదప వేయంబడెనో తెలియ. 

వీలులేదు. 

ఎజ్జన వంశస్వామి భీమన. ఈ వంశ వృక్ష మిది: 
భీమన 

| 
బొల్బన [పోలన జన్నన సూరన 

ఎక్టా _పెగ్గడ తం డియగు సూరన “ఆరాధ్య సర్వజ్ఞుండు. మణియు. 

సుకవి మ్మితుడు. నృసింహ పురాణమునందలి పీఠికను ఆశ్వాసాంతములందలి 

గద్యములను గను(గొనునది. వంశళస్యామియగు భీమన వెలనాటి చోడునివలన 

మన్నన గన్నవాండు.. వెలనాటి చోండులు పలువురు. వీరిలో నితడు మొదటి 

వా(డో రెండవవా(డో యూ దిగువ వంశ వృక్షములను జూచి నిర్ణయించు. 

కొందురు గాక. 
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నృసింహ పురాణము 

బొల్బన | పోలమ 

కీమన [వెలనాటిచోడ] 

ఎఅపోత 

"వేగినాటకరావ రి [క రవది లి 

వృ తిమంతుడు 

సూరన 

ఎల్బన (1885) 

కులో తుంగ 

| 
గొంక 

కులోత్తుంగ రాజేందచోడ 

పృర్వీశ 

ముము డి కులో తుంగ 
ర్రీ నో 

ఎజయ-మల య 
జ్ రా 

హరివంశ పీఠికలో వేమయ ఎజ్బయతో--- 

వ్యా సవాణి 

కేయూర బాహు చర్మితము 

నండూరి గోవిందన-గొంక 

మంతి | 

కొమ్మన(౨౧ వేలపాకనాడు) 

కు.రా..చోడమంతి 

కేతన (పృథ్వశమంతి) 

గుండన (కృతిపతి) 

నా తమ్ముండు ఘనుండు మల్ల రథినీనాథుండు నిన్నాతత 

(శ్రీతోడన్ సముపేతు(జేసి యెలమిం జేపట్టి మాకిచ్చుటన్ 

జేతోమోద మెలర్చ రామకథ మున్ జెప్పించి యత్యుత్తమ 

ఖ్యాతిం బొందితి నింకనుం దనియ నే.గావ్యామృతాస్వాదనన్. 

౧-౩౮ 

అని చెప్పి మబ్రయతో మనకు పరిచితి కలిగించుచున్నాడు. మల్దారెడ్డి ఎజ్జయకు 

సిరిసంపదలిచ్చి గార వించుచున్నా (డని దిని వల్ల (దెల్పము. వెమారెడ్డి కులస్వామి 

యగు వేయయకడ నుండియు ఈ వంశ సులు కాకతీయులకు సామంతులుగా. 

గానవచ్చుచున్నారు. ఈ వేమయ కొడుకు [పోలయ పోలికలేని పోటుమగడు. 

ఇత (డు భ దాచలమునకు దాపుననున్న ౭₹కపల్చికి నాయకు(డు. | పోలయకొడుకు 

వేమయ మజల |పోలయ యంతవా(డు. ఇతడు అమరావతికి నాయకు(డు, 

ఇతని కడగొట్టు తమ్ముడు మలా రెడ్డి వీరులకు దలక ట్లు. ఇత(డు కురుము 

లూరికి నాయకుడు. ఈ కురుములూరు క డపజిల్హా సిద్ధవటము తాలూకాలో 

ఇప్పటి కుడుములూరు. ఈ కురుములూరి మీదిశి లకుమయ ఎ _తివచ్చినటులును 

మనుమసిద్ధి తంగడి తిక్క-సిద్ధి అతని గుజ్బములను లాగుకొని నటులును నిర్యచ 

నోత్తర 'రామాయణమున తిక్కన యిటులు చెప్పెను--- 
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సీ. “లకమయ గురుములూరికి నెత్తివచ్చినం గొనండె 

యాహవమున ఘోటకములి (౧-౩౩) 

తిక్కసిద్ది సృథ్వళని జంపి, లకుమయ గుజ్దములంగొని నిర్యచనో త్తర 

రామాయణమునందును పిదప కాంచీపురాది శాసనమునందును గానిపించు 

చున్నాడు. మనుమసిద్ధి శాసనములు | కీ. శ. 1256 నుండి కానిపించుచున్నవి. 

"కావున తిక్క_సిద్ధి 1256కు వెనుక గతించి యుండును. 

ఈ లకుమయ యెవ(డో తిక్కసిద్ధికిని ఇతనికిని పోరేల పొస(గెనో 

మనకు తెలియదు. తెలుగు. చోకులలో నెల్టూరి సిద్ధిరాజుల దొక కోవ. తెలుంగు 

చోళులు పొత్తపినాడు ములికినాడు మొదలుగా నేటి కడపజిల్హాయందును వేటు 

-చోటులను చిన్నచిన్న నాడుల కేలికలె తమకు జ్ఞాతులగు సిద్ధిరాజుల యేలుబడి 

సౌగనీయకుండిరి. కావున ఈ లకుమయ తెలుగు చోళులలో నొకండో, వారి 

పంపున ఎ తి వచ్చిన సేనానాయకు(డో అని ఊహింపనగును. ఇది యిటుండు( 

గాక ! సిద్ధిరాజులు కాకతీయ గణపతిదేవునకు సామంతులు. 

పొతపినాడు పల్పె నాడు ములికినాడు సకలి ఏజువపూంగి గండికోటలకు 

ఏలికయగు ఆంబదేవుండు కాకతీయులకు సామంతుడు. ఇతనిని గణపతి జయించి 

నటులు సాక్ష్యముకలదు. ఇతని మంతి గంగదేవుడు లేక గంగయ సాహిణి - 

ఇతనికి ఘోడియరాయ గంగదేవుడనియు వ్యవహారము కలదు _ అంబదేవ 

మహారాజు పుణ్యమునకు(గాను క్రీశ. 1287-వ సంవత్సరమున. ఆ తీరాలలో 

పరుళ రామేశ్యరాలయమును బాగుచేయించి కొందజకు మడి మాన్యము లిచ్చెనని 

నెలందలూరు కై ఫీయత్లో ఉన్నది. రుదాంబా |పతాపరు దుల కాలముననున్న 

గన్నా రెడ్డికి. గూడ ఈ కురుములూరిపై ఆధిపత్యము కలదు. కీ. శ. 1294 
నాటి రాచూరి కాసనము చూచునది. గన్నా రెడ్డి సమనంతర కాలములోఈ కురుము 

లూరు నాయంకరము మల్దారెడ్డికి వచ్చియుండును. ఎజ్జయను మలయ కురుము 
లూరికి. గొనిపోవుటగాని ఎజ్బయ మల్హ్పయను వెదకి కొనుచుందోవుటగానసి 

కీ. శ. 1290 _ 1820 నడుమ నెపుడోకావచ్చును. కాకయు. దొవచ్చును. 

ఎజ్బియ కురుములూరిలో కాలు పెట్టైనో లేదో ! 
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ఎజ్జయ వేమయలు . 

కీ. శ. 1828లో కాకతీయ సా[మాజ్యము కూలిపోయెను. అపుడు. 

తురకల దండు చేసిన చుండగములు చెప్పరానివి. విలసశాసనము ఈ యుప 

(దవము వర్ణించి దవించిపోయిన టులున్న ది. ఆ సమయమున వేమయతం, డి 

పోలయ కాకతీయుల | కిందనున్న ఉరమరిక డెబ్బది యయిదుగురు నాయకులలో 

పలువురు నాయకుల శోడుగాని ఒకటి రెండేండ్లలో ఆ విష్టవ మడచివై చి దేహము. 

చాలించెను. పిదప వేమయ మజల మజల( దలయెత్తుచున్న " తురక లదాడుల. 

నడ(చుచు అద్దంకి రాజధానిగా మధ్యాం ధముమ పరిపాలింప( దొడంగెను.. 

ఈ సంగతి ఎక్టా_పెగడ హరివంశ మునం డిటులు చెప్పెను : 

తనకు నద్దంకి తగు రాజధానిగా( బరా క్రమంబున బహుభూము 
లాకమించిః 

యనుజ తనుజ బాంధవ మి(తజనుల కిచ్చె నెదుర యెవ్వారు 

వేమ మహేశ్వరునకు 7 (౧-౨౩): 

శ్రీమాద్య దం ధదేళ కేమదకరవాల 1 సుజన క్ర్ర్తిత గుణలో 

లా మంజుల వాగ్జాలా ! వెమకితిపాల నిత్యవిజయ విశాలా ! 

(ఉ. ౨-౧) 

ఎజ్జియ చెప్పిన వేమయ వంశ వృక్ష మిది ; 

సీ. పంటకులస్వామి (పఖ్యాతుడౌర వేమయ పితామహు(డును 
మాన్యతయును. 

ధదూతకలంకుండు దొడ్డయసని న్య నాయకుడు మాతామహు(డను 

మినుతియు.- 

ఆది రాజన్య తుల్యాచారనిధి మాచవిభుండు పూర్వజుండను 

విశుతియును.. 

(శ్రీయుతుల్ పోతయ చిట్టయ నాగయ్మపభులు మాతులు లను 
భవ్యతయును. 
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గ, దనమహ_త్త్వంబు భూషింప(దాను వారిపేరు వెలయింప(జాలు 

_ గభీర మహిమ 

. నాత్మగుణముల వెలయించు నన్వయైక వావను(డు . 

వేమజనపతి కేవలుండె ? (౧-౨౨) 

ఈ పద్యమునకు వనుక ముందుల(గల కొన్ని పద్యములలో చెప్పంబడిన 

వారిలో చేమయ వంశమును కేటాయించి చూపిన యడల నిటులుండును. 

వేమయ 

[ప్రోలయ 

| | | | 
మాచ వేమ ఆన్న మల్చ 

| 
| 

అనపోత మాచ లేక కోమటి 

ఈ వృక్షము నందున్న వారు ఎజ్జయ కాలమునందున్న వారు. రెడ్డి 

రాజులలో _పసిద్దుడెన ఆనవేమారెడ్డిని [వేమయ కుమారుని | ఎజ్బయ [పశంసింప 

లేదు. (కి. శ. 1866లో అనపోతారెడ్డి చనిపోయెను. ఇతని కొడుకు కుమార 

గిరి బాలుడగుటచే అనపో తారెడ్డి తమ్ముడు అనవేమారెడ్డి జెండాయెను. అది 

యటుండె. మన మిపుడు కీ శ, పదునాలుగవ శతాబ్ది మొదటి పాదమున 

నున్నాము. 

చేమయకు వెనుక అద్దంకి 

(కీ. శ, 1254 వణకు సింఘణదేవుని అద్దంకి శాసనములు కానిపించినవి. 

పిదప 1255లో సారంగపాణి అద్దంకికి పభువయినటులు 

చున్నవి. తిక్కన నిర్వచనోత్తర రామాయణమున, 

28 

శాసనములు చెప్ప 
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“శృంగారంబు నలంగదేమియును (బ న్వేదాంకుర (శేణి లే 

దంగంబుల్ మెటు(గేద వించుకయు మాహారాష్ట్ర సామంతుసా 

రంగుం దోలి తురంగముం గొనిన సంగామంబునన్ దృప్తస 

పాంగ స్ఫారయశుండు మన్మవిభుపంపై చన్ననై న్యంబునన్' 

అని చెప్పిన సారంగు. డీ సారంగపాణి. ఈ ఘటనకు(గల పూర్వాపర 

సందర్భములు మనకు( దెలియవు. మజణీియు నిర్వచనోత్తర రామాయణము, 

రంగ దుదారకీ ర్రియగు రక్కౌసగంగన6 బెంజలంబు మై 

భంగ మొనర్చి మన్మజనపాలు(డు బల్విడి నాచికొన్న రా 

జార్టంగములెల్ల నిచ్చి తన యా(శిత వత్సల వృత్తి యేర్పడస్ 

గంగయ సాహిణిం బదము. గై కొన బంచెం బరా(కమోద్దతిన్. 

ఆని చెప్పుచున్న ది. ఈ ఘటనకును గల పూర్వాపర సందర్భ ములు 

మనకు దెలియవు. మనుమసిద్ధి పరరాజ్యా కమణ మొనరింప(గల స్థితిలో లే(డు, 

మజియు తిక్కన వర్ణ నలబట్టి అతండట్టివాండుగా. దోంపండు. సారంగపాణియు 

గంగయ సాహిణియు సీమా కమణము చేయగ్యబయత్నించి యుందురు. మనుమ 

సిద్ధి వీరిని వెనుకకుంగొట్టి యుండును. కీ. శ. 1256 మొదలుకొని 1260 

వజకును మనుమసిద్ధి శాసనములు ఆగపడుచున్న వి, కాటమరాజ మనుమసిద్ధులు 

పుల్లరి పోరితములో (కీ. శ. 1268న చనిపోయెను. కావున పైరెండు యుద్ధము 

లును (కీ. శ, 1256 _ 6౮ నడుమ గావచ్చును. 

పె సారంగపాణి మనుమసిద్ధికి సామంతు(డు. మనుమసిద్ధి గణపతికి 

సామంతుడు. గణపతి గంగయసాహిజిని *జయించి మండలాది పతిగ 

నియమించెను. కావున గంగయ సాహిణియు గణపతికి సామంతుడు. కడపజిల్లా 

సిద్ధవటము తాలూరా జ్యోతి గామమున(గల జ్యోతినాథ దేవాలయావరణపు రాతి 

మీద (కీ. శ్ల, 1247 సంవత ఎ్రరముక రకె,స గంగయ పరిపాలన  మొనరించు. 

చున్నట్టున్నది. కీ. శ. 1257వ సంవత్సరవు ఆతిరాల శాసనమాలో నితడు 
కనుబడెను. నా(డు తిక్కసిద్ధి రా ము చేయటలేదు. తిక్కసిద్ది సారంగపాణీ 

తం డియగు సింఘణదేవుని కప్పమునకు ఒప్పించినటులు -__- 
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సి “చేది మండలము గాణిగణేసి కొడవసతి నియ్యకొలుపండే 

పలచమునకు” (౧-౩౩) 

అని నిర్వచనోత్తర రామాయణము చెప్పుచున్నది. సింఘణ లేక సింగళ 

దేవుండే వ్యవహారములోని కొప్పెరుంజింగడు, ఇతని చేది మండలము డక్షి 

ణార్మాడు, అతండే కాడవ లేక లేక కాళవపతి. ఈ కాడవపదము దక్న్షి 

ణార్భా_డులోని కాడు మీద అజ్ [పత్యయాంతమైన రూపము. ఈ కాడవపతి 

కొడుకే సారంగుడు. గణపతికి సామంతు(డగు రక్కె_సగంగు అండతో 

సారంగు(డు సారంగుని చెలిమికి రక్కెస గంగును మనుమసిద్దితో వై రముగొని 

రని యూహించిన యెడల మనుమసిద్ధి (కీ.శ. 1256లో పరిపాలన [పారంభించిన 
వాడును డీ, శ. 1268లో అ _సమించినవా(డును గావున నీ రెండు ఘటనలును 

ఆ నడిమి కాలమువి అయియుండును. అవి అంతటి వెనుకటి వయనను 1255-=- 

1268ల నడుమ ఆద్దంకి మనుమసిద్ధి సామంతు(డగు సారంగపాణి చేతులలో 

ఉండి యుండవచ్చును. 

- తురుష్కదరండయ్యాత లోరుగంటిని రణక్నేతమునుగా మార్చిన కాది 
(పతాపరుదుని నిధనము వణజకును ఈ యద్దంకి యెవరి యెలుబడిలో ను౩కెనో 

కాని [క శ, 1880 సంవత్సరమున పుట్టిన వవ్వేరు శాసనమునను హరివంశము 

నందును ఈ యద్దంకి (పోలయ వేమునికి రాజధానిగా కానిపించుచున్న ది. 

(పోలయ స్వర్గమున కతిథియైన తరువాత వేయమ అద్దంకిని సాయ త్రము చేసి 
కొని యుండును. ఇటు లగునెడల (కీ, శ, 18283-1980 నడుమ ఆద్దంకి 

వేమయ యేలుబడిలోనికి వచ్చెనని అనవచ్చును. కే. శ, 1861 నాటి ఆనురా 

ఎవతి శాననమున-__- 

“తస్యా మద్దంకి రాఖ్యాతా విఖ్యాతా విభవోన్నతా 

నురకిన్నర (గంధర్వ) దై కేంద ఫణీంద్ర నగరీష్వపి 
తాం పురీం పాలయామాసు స్పురసీంధు సహోదరాః 

నృపా షక్రమ సంపన్నా ధర్మజ్ఞా స్పత్యవాదినః 

ఆసీద్వేమాప్తతో ధతణి భృత్కోటీర కోటీ మణి 
(శేణీరంజిత.... ....[పోలాన్వవా యాంబుధేకి 
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అద్దంకి శూరులు సత్యవాదులు నగు టేం డ్రేలిరి, పిదప వేము(డు. 

జెడాయెను. 

దీనివలన వేమయతం డి తాతలు కూడ అద్దంకికి ఏలికోలని తో(యను.. 

18948 డీ. శ, నాటి ముట్టూరి శాసనమున--- 

“తస్మా దభూ ధ్వేమయ దండనాథో వంశస్య కరా” 

అను శ్లోకము వంశక_ర్రయగు వేమయను [వేమయ తాతను] దండ 
నాభునిగను- 

'పుత్త సస్య భుజాద్వినిర్దితరిపుః (పోలక్షమాధీశ్వరో' 

అనుశ్చ్ కము వేమయ కొడుకగు (పోలయను జేనిగను చెప్పుచున్నది. 
కావున వేమయయు [పోలయయు అద్దంకికి రాజులే కాందగుదురు. ఎజ్జయ. 

'వాహినీవరి' ! [2-0౧ | అనియును “నాయకి [ఉం-౧] అనియును [ప్రోలయ 

వేముని కీరింప లేదా? కావున దండనాథాది పదములు రాజత్వమునకు. 

హోషకములేయగును. మజియును గణపతిదెవుని సామంతుడును మండ 

లేశరుడును అగు ఘోజియరాయగంగయ వేమయకు గురువు. 

(శ్రీవల్లి వతి నే శాంకో ధన్యో వేమ మహీపతిః 

శ్రీ ఘూడెరాయ గంగాఖ్య గురుపావాబ్ల షట్సదః 

అనుక్టొకముచే ఆత్కూరి శాసనము (కీ. శ. 1845] వేమయకు 
గంగయను గురువునుగా. జెప్పచున్నది. ఎజ్టాా పెగ డె 

(శ్రీపర్వతేశ భక్తి భ్యాపితగుణ & ఘోడెరాయగంగ గురుకృపా 
స్థాపిత సా(మాజ్య సముద్దీపిత : వేమకితీంద : ది ప్రిదివేందా 3 

అను పద్యమున వేమయ గంగయకృపచే ఆంధ సా మాజ్యమును 
స్థాపించినటులు చెప్పచున్నా (డు. గణపతిదెవునకు సామంతుండును మంతియు 

నగు ఈ గంగయ ర దాంబ ఏలుబడిలో నేని _పతాప పరుదుని ఏలుబడిలో నేని 

 పోలయనుగాని  చవమయనుగాని అద్ద కికి అధిపతిగా చసియుండవః స్పునని' 

ఊహించిన యడం “అమరావతీ శాసనము నత రమే చెప్పెనని అనరాదా ఫ్ అని 
షె ఇగ క వ, జ క a ణే ళ్ | _పశ్నంపవచ్చును. - బుల్హయ కురుములూరిక్తి సె “ప్రోలయ | వాలవంచ తాలూకా] 
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“రెకపల్చి కిని నాయకులుగా మనకు కనంబడుచునేె యున్నారు. ఇదియుయగాక 

తురకల (కందు నండచి నాయకుల నందజను తమ తమ దేశముల కనివి 

(పోలయయు తన దేశమున కంగెనని | రేకపల్టి] విలసశాసనము చెప్పుచున్నది, 

కావున [పోలయ అద్దంకిని ఒక రాజ్యమునకు రాజధానిగా  చేయలెదనుట 

స్పష్టము. రెడ్డ చర్మిత మందు (పతాపర్ముదుని యేలుబడిలో వేమయ, దన్నాల 

కోట దన్న డకోట ధాన్యవాటి అని మాజుచు వచ్చిన ఆమరావతికి నాయకు6డుగా.( 

గానబడుచున్నాడు. అమరావతీ శాసనము నందలి  'సురసింధు సహోదరాః 

'నృపాః అను పదములు వేమయాదులలో ఎవని మాటయు చెప్పక గోడమీది 

పిల్చి వాటముగనే యున్నవి. దీనికి వెనుకటి ముట్టూరిశాసనము [ప్రోలయ తండి 
వేముని దండనాథ మ్మాతునిగనే చెప్పుచున్నది. కాన 212 కి పిదపనే అద్దంకిని 

వేమారెడ్డి ముమ్మొదట తనకు రాజధానిగా. జేసికొనెనని ఊహించుట లగ్గు. 

గంగదేవయ 

మోడియరాయ గంగదేవు. డనియను గంగయ సాహిణి యనియును 

గంగరుసు అనియును చెప్పంబడు నీ గంగయ గంగదేవునకు సామంతు.డై 

పానుగల్లునుండి మార్చ వాడి వజకు(గల దేశమున కదీశుండయిన అంబదేవునకు 

కొంతకాలము మం తిగను, గణపతిదెవునకు కొంతకాలము మంతిగను 

సామంతు(డుగను ఉండెను. ఇతండు రాజనీతి చతురుడు. సేనలతో చదరంగ 

మా(డు మహావీరుడు. ఐహిక రూపముతో. గనంబడు నితని కొక యాధ్యాత్మిక 

రూపమును ఉన్నది. ఇతడు (శ్రీశైల |పాగ్ ద్వారపాలకుండగు _తిపురాంతక 

దేవునికి పరమభ కుడు. పాశుపతయోగి. ఇతని కొక పీఠము కలదు. మి 

కార్జున శిలామఠ పీఠమునకును ఈ ఘోడియరాయ పీఠమునకును కొంత 

సంబంధ ముండి యుండును. ఇత(డు [ప్రోలయ వేమయకు గురువు. ఎల్బ్టయ--- 

*'మోడెరాయగంగ గురుకృషా స్థాపిత సా్మామాజ్య సముద్దిపిత' అని చెప్పిన ద్రీ 

గంగగురువే. ఇతే దండు నడపి వేమయచే తెలుగు రాజ్య మేలించెనని 

కొందజ ఆధి పాయము. 

(కీ. శ. 1254లో ఇతని భార్య కమలాంబ కమలేశ్యరాలయము కట్టించి 

నటులు ఒక శాసనము కనబడుచున్నది. మజీయు నితడు గణపతిదేవునిచేతను 
a 



మనుమసిద్దిచేతను ఓడింపంబడినటులు చూచియున్నాము. ఈ రెండు ఘటనలును. 

1261, 1268 కిని వెనుకటివి. మణియు నితని ఆ తీరాల శాసనము చూచి 

మన్నాము. అది డీ. శ, 1257వ సంవత్సరములో పుట్టినది. 1254 లో 

ఇతని భార్య కమలెశ్వరుని గుడి కట్టించునప్పటి కితనికి ఇరువది యయిదేం: 

డ్హుండునని యనుకొన్నను, 1829 నాటి విప్పుతికి ఇతడు సుమారు తొంబది" 

నాలు గండ్ర వా(డ్రే యుండును. మూ(డుకాళ్ల ముసలియగు నిత(డపుడు గుట్బ. 

మునే యెక్కలేకపోగా గుల్తిపు దడముల నడి పించెననుటకు వీలులేదు. ఎజ్హయ. 

పద్యమున నున్న దెల్హ గంగగురుకృపయే అనియు ఆది అతని యాధ్యాత్మిక 
టి 

-రూపోత్కంర్ష అనియు అనుకొనవలసి యున్నది. 

గంగదేవయ పిదప ఘోడియరాయ పీఠాధిష్టాత (తిపురారి, ఆతని పిదప 

భీమేళ్వరుండు. “ఘోడె రాయాంక సద్గురు రాజ భీమేశ్వరస్వామి. .. అని 

శ్రనాథుడును, “భీమశ్వరున్ _తిపురారీం ద గురూ త్ర మాత్మభవునిన్ దేవేంద్ర 

కోలాహలున్' అని నిశ్శంక కొమ్మనయు( జెప్పిన దీ భీమేశ్యరుండే. కాటయ. 

డీ పీఠమును పట్టిసమునం దుంచి యుండును. డీ. శ 142వ నాంటి. 

అసిత తల్లి శాసనము చూతునది. 

కాగా 18289 లో కాకతీయ సె న్యామాజ్య మ స్పమించిన పిదపనే [పోలయ. 

వేమయ అద్దంకికి ఏలిక యాయెను. ఛరి[త పరిశోధకులు చెసి పెట్టిన కృషివలన. 

మనము (కీ, శ. 1880 నాటినుండియ [ప్రోలయ వేమయ శాసనములను చూడం 

గలుగుచున్నాము. డీ. శ, 18298 కు వెనుక పోలయగాని [ప్రోలయ తండి 

వేమయగాని ఆతని తం డిగాని సారంగపాణికిం విధప నాయకు లయినటుు లాధా' 

రము దొరకనంతవజకు డీ. శ. 1828 కిం విదఫ అద్దంకి వేమయ. ఏలుబడి. 

లోనికి వచ్చెనని యనుకొనుటయే శ్నేమము. ఈపై. జెప్పబడిన కారణమృులబే. 
కి. శ. 1828 విప్తవము పిదప ఆ జేడేండ్డకు వేమయ అద్దంకి రాజధానిగా 

బహుభూము ల్మాకమించెనని నిళశ్చయింపవచ్చును. కావున కీ.శ. 1825-=ళ్రిల్. 

సందత త్సరముల నడుమ ఎట్టా పగడ రామాయణ హరివంశముల రచించెనని. 

చెప్పవర్చును. 
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శ్రీశె లాహో బల సర గత సోపానములు 

(కీ. శ. 1880 మొదలుకొని 1858 వజకును వేమయ వేయించిన 

శాసనము లిప్పటికి కనిపించుచున్నవి. వీనిలో శ్రీశైల సోపాన (పస క్రియు 

అహోజల సోపాన పస క్రియ ప పథమముగా కీ.శ. 1885 చీమకుర్తి శాసన 

మున “శ్రీ పర్వత అహోబల నిర్మిత సోపాన అని కనిపించుచున్నది. పిమ్మట: 

వేయించిన పెద్ద శాసనములం దన్నిటను ఈమాట ఉన్నది. నూజేండ్ర పిదప 

శ్రీనాధుడు 

“శీపర్వతసోపాన స్థాపక ! చేమకితీశ సా(మాజ్య (శ్రీ 

వ్యాపారిముఖ్య ! యన్వయదీపక ! యలకాధిరాజ ! 'దేవయతిప్నాః . 

అని హరవిలాసమునను, 

"రాజ్యం వేమ._న్న చిర మకరోత్ (పాజ్యదానై కతానో 

భూమిదేవై ర్భువ మురుభుజో భుక్తేషా మభుజ్క 
(శ్రీశై లా్యగాత్ (పభవతి పధిపా_ప్ప పాతాశగంగే 

సోపానాని [పమథపదవీ మారురుకు శృకార' 

అని సంతావ సాగరమను చెజువు (పతిష్టచేసిన పుడు వేసిన ఫిరలగి 

పురము శాసనమునను చెప్పియున్నా(డు. ఇట్టి సోపాన నిర్మాణ | పస్తావము 

హరివంశమున లేదు. రామాయణము మన మెజుగము గాన దాని సాక్ష్యము 

మనకు దొరకదు. దీనిని. బట్టే యూ సోపాన స్తాపన ఎజ్టా[పగడ ఎఅుయగ (డని 

నిర్ధారణ చేసితిమేని దానితోపా టితండు ఈ నిర్మాణమునకు పూర్వమే శరీరమును 

చాలించినాడని నిర్దారించిన ర్రే. 

ఏణా| కె పెగడ యో సోపాన స్తాపన మెటేీగి యున్నను ఇదియొక విశేష 

ముగా తలంపకపోవచ్చును. దాన జేసి తవ రచనలో దాని నొక సోపానముగా 

[గహింపక పోవచ్చువు, అని ఆనుకొందమనినచో నది లెస్పకాదు. హేమ్మాది 

చెప్పిన దానములన్నియు తుచ తప్పకుండ నొనరించిన దానవిరుండు చేమయకీ 

సోపాననిర్మాణము మానవ సేవయేగాక మాధవసేవ. మరియు నిది ఆసాధారణ 

మగు నిర్మాణము. శ్రీశ లమునకు అహోబలమునకు నేంపషేంట బోవు యాాతికు 
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లును గూడ (పమథ పదవి కెక్కించు సోపానములేయివి. ఇట్టి సోపానములను 

కట్టించిన వారి ప్రస్తావము శాసనములందే కాక (గంథములందును సుపరిచితము. 

బసవపురాణమున ఫ్రీ పాల్కురికి సోమనాథుడు 

“అసలార(గా( గుమారా[దికి. దూర్చు దెసను సోపానముల్ 

దీర్చి పొల్చార 

మహిత సద్భ క్తి సమంచితవృత్తి మహి(జను రెంటాల 

మల్లి నాథుడును” 

ఆని రెంటాల మల్టీ నాథుని కీర్తించెను. ఈ సోమనాథు(డును మల్లి 

నాథుండును (పతాపరు. దుం డున్నపు డున్న వారే. మజీయు ఈ విషయము 

అంబదేవ మహారాజు నిలిగంగవరపు శాసనమున. 

“పూర్వద్వారే కుమారకితి భృదుపరిత_స్తత్ పురారేః పురస్తాత్ 

రమ్యం సోపానమార్గం సుఖకర కమలంి 

అని [పసావింప బడినది. ఇంతియేకాక ఎజ్జియ నృసింహపురాణమును 

రచించెను గదా! దాన అహోబలశైల [పస క్తి కలదు గదా! అందు వేమయ 

కట్టించినటులుగాక యింకొక తెజంగున కేవల సోపాన _పస కి తేవచ్చును. లేక 

అహో బలస్మృతి బలమున హరివంశమున చెప్పియుండవచ్చును గాని యటులు 

చెప్పలెదు. ఆయీ కారణములచే ఎజ్బయ బూ సోపాన నిర్మాణ మెఅు(గండనియు 

దానంజేసి (కీ. శ. 185కి వెనుకనే దేహము చాలించెననియు తేలుచున్నది. 

(క్రీ. శ. 1840 మంచాళ్ళ శాసనమున--- 

“సరాజధానీం జగత(పసిద్దాం (శ్రీకుండినీ నామ పురీ మతిష్టత్ ' 

ఆని కొండపీ(డు వేమయకు మజియొక రాజధానిగాం గానంబడుచున్నది. 

హరివంశమున _ ఆద్దంకియే రాజధాని. కావున కొండవీడు ఏత్మాపెగడ 

ఎబజు(గండు. 

(కి. శ, 1840 మంచాళ్ళ శాసనము నందును (కీ. శ. 1848 ముట్టూరు 

శాసనమునందును [రీ శ, 1945 ఆతుకూరి శాసనము నందును 
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“తతళ్చ పుత్తాా నపి పంచ లేభే........ ’ 

“సింధోః (శ్రీరివ దొడ్డయాద్గుణనిధే ర్జాతాన్న మాందాతత 
స్సాసీ _త్తత్పురుషో త్తమస్య దయితా సాసూత పంచ క్రమాత్ 

సాధ్వీ వీర మసూత మాచనృపతిం (శ్రీవేమ పృధ్వీపతిం 
దొడ్డక్కెభుజ మన్నభూమిరమణం (శ్రీవల్హిభూ వల్ల భమ్” 

“ఆగే మాచ నృపాల మున్నత మథ (శ్రీ వేమ పృధ్వీపతిం 

పశ్చాద్దొడయ భూప మన్నయనృపం (శ్రీమల్ల యక్ష్మాపతిమ్” 

ఆను శ్లోకములు [ప్రోలయ కయిదుగురు కొడుకులని చెప్పుచున్న వి. 

వీనిలో మొదటి మంచాళ్ళ శాసనము అయిదుగురు కొడుకులని స్పృశించు 

చున్నది. ముట్టూరు శాసనము మాచ వేమ దొడ్డ అన్న మల్బ భూవల్బ భులని 
వివరించున్నది. ఆతుకూరి శాసనము ముట్టూరి శాసనములోని [కమమును 

సవరించి ముందు "మాచ పిదప వేమ పిదప దొడ్డి అని చెప్పుచున్నది. హరి 

వంశములో చేమునకు ఆదిరాజన్య తుల్యా చారనిధి మాచవిభండు పూర్వజు( 

-డనియును తమ్ములు “అన్న విభుండు మల్టి ; పభు(డున్' అనియే కలదు. ఈ 

దొడ్డతమ్ముని మాట ఎజ్జయ చెప్పలెదు. దీనిని( బట్టి హరివంశ రచన నా.టికి 

.దొడ్డా రెడ్డి పుట్టలేదని కొందటు  ఊహించుట లేస్సకాదు. 1825-80 నడుమ 

.నెన్న(డో పోలయ చనిపోయెను. ఆనితల్లి కలువచేలు శాసనము, 

వరాహవద్వారిథి వారిమగ్నాం ధరామ శేషాం యవనోదరస్థామ్ 

సముద్దరన్ (పోలయ నాయకేంద _స్తతః (పతిష్థాపయతి స్మ 
5 ఎం ర్ 

తద్వత్ 

స్వర్షాతిభా (పోలయ భూమి పాలే 

తేషాం వేమనరేశ్వరః కీతిభుజాం ధర్మాత్మనా మ్మ గణీః 

అని చెప్పుచున్నది. వేమయ విజృంభణమునకు వెనుకనే |పోలయ 

పోయెను. ఇంక దొడ్డయ యేడ అన్నయ యేడ మల్హయయు నేడ* కావున 
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ఈ దొడ్డయ హరివంశ రచనకు వెనుకనే లేడు. లేని యూ దొడ్డయ పదపటి: 

శాసనములలోనికి ఎటు లెక్కె_ను ? స్మృతి మా|త ఫలమునకు వేమయ చెప్పి, 

(వాయించి యుండునని యూహింపవలయును. 

(కే. శ, 194 అమరావతి శాసనము మల్తారెడ్డి పుణ్యమును చెప్పు 

చున్నది. అనగా ఆనాటి కత(డు వీరస్వర్గమందెను. హరివంశమున మళ్హారెడ్డి 

మోటుపల్టి జయించి అన్నయగు వేమారెడ్డికి సము దుని(గూడ సామంతుని ' 

జేసినటులున్నది. కాని యీ మోటుపల్లిని మల్దారెడ్డి క్రెకొన్న కాలము. 

తెలియదు. ఇట్టి మోటుపల్లి విజయమునకు వెనుకనే హరివంశ రచన, 

వేమయ జీవితకాలములో వేసిన శాసనము లందును పిమ్మటి శాసనము. 

లందును వేమయకు సూర్యచందులవలె ఇరువురు కొడుకు లని కలదు. రెడ్ర 

యేలుబడి చివర రోజులలోని అనితల్రి కలువచేణు శాసనము మాగతము : 

“వెమయకు ముగ్గురు మూ ర్రులవలె ముగ్గురు కొడుకులు” అని చెప్పుచున్నది, 

వీది పేరులు : అన్నపోత---అన్నమాచ---అన్న వేములు. 

హరివంశమున ఎజ్జయ 

అ ee లం రాజార్చితుం 

డామష్యాయణుం 'డెందు. టోతయచమూపా గేసరుం డిమ్మహిన్ 

వితత యువరాజ విభవోన్నత పోతయ దండనాథ .... .... 

(ఉ. ౯=౨౬౦). 

అనియు, 

“దానంబున(గర్జుని సరిసమానంబున( బేర్మి ననుషమాన్లు(డు 
బుధ స. 

మ్మాన చతురుండు [పోలయ సూను(డు కోమటి సమ స్త 

సులభుడు కరుణన్” 

అనియు, పోతయ కోమటులను మ్మాతమే చెప్పెను ఈ పద్యము - 

మూడవ పాదమునందలి [పోలయకు మాచయ అని పాఠాంతరము. కాగా కలువ. 
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చేలు శాసనమునందలి 'అన్నమాచి యిత(డు. హరివంశ మునను ఈ శాసనము, 

నను దక్క వేజుచో నితండు మనకు దక్కలేదు గాన అనవేముని పుట్టుటకు 

వెనుకనో రాజ్యమునకు రాక వెనుకనో యితడు బుడుంగుమని యుండును. 

కాగా ఎజ్జయ అనపోతా రెడ్డిని యువరాజుగా నెజుంగునే కొని అతనికి. దమ్ము( 

డగు అనవేముని పుట్టుక యెజు(గండు. కీ. శ. 1885కు పయిని జరగిన 

ఘటన లేవియ నెజ్బయ యెజు(గక పోవుటచే హరివంశ మానా(టికి వెనుకనే 

రచింప(ంబడెననియను ఆతండును 1885కు వెనుకనే కాలధర్మము చెందినని: 

యును నిగమన మొనరింపవచ్చును. 

ఎటయ కృతులు 
ణి 

అరణ్య పర్వ శేషము, నృసింహ పురాణము, రామాయణము, హరి" 

వంశము, అన్న నీనాలు గితని కృతులు. వీనిలో రామాయణ మెచటను ఇపుడు 

కానరాలేదు. గణపవరపు వెంకటకవి కూచిమంచి తిమ్మకవి మొదలగు లాక్షణ్. 

కులు ఎక్టా_పెగడ రామాయణము లోనివిగా. గొన్ని పద్యముల నుదాహరించిరి. 

వెంకటకవి |ఫయోగరత్నాకర్రము, ఆనంద రంగరాట్ ఛందము, ఎల్జన సంవ్నేప. 

రామాయణములోనివని కొన్ని పద్యముల నుదాహరించెను. వీని | పామాణ్య 

మనుమానము. “ఈ సంకేఫ రామాయణము వాల్మీకి ననుసరించిన |గంథాది 

కధా సం|గవ్లామో లేక సూర్యక వి సంస్కృత సంకేప రామాయణమున 

కాం! ధీకృతియో మజియు ఈ స్తూర్యకవి మన ఎజ్జియ తండి సూర్యకవియో 
యింకొకం౦డో' యని శ్రీ వేటూరి [పభాకరశాన్త్రిగారు _వాసియున్నారు. ఈ 

విషయ మెల్ల యు ఎజ్హాషెగడ రాయాయణము దొరక్షనిధే తెలియ వీలులేదు. 

ఇప్పటి కెన్నూ జెండ్ల (కిందటి కూచిమంచి తిమ్మకవి _పకృత రామాయణము. 

నుండి కొన్ని షద్యమ్ములను ఉభాహరించెను. 

(గ్రంథ పొర్య్వా పర్యము 

ఆరణ్య శేషము ముందు, నృసింహపురాణము వెనుక, రచింప(బడెనని 

నృసింహ పురాణమువలనను, రామాయణము ముందు, హరివంశము పిదప 

రచింపయణుడెనని హరివంశము వలనను మన కవగతమగుచున్నది. నృసింహ 
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“పురాణము రామాయణమునుగాని హరివంశమునుగాని పేర్కొనదు. హరివంశము 

అరణ్య శేషమునుగాని నృసింహపురాణమునుగాని ఉగ్గడింపదు. కావున వీని 

పౌర్వాపర్యుము తెలిసికొనుటకు వీలులేదు. దొరకిన ఆధారముల( బట్టి రామాయణ 

మును హరివంశమును కీ. శ, 18£25-1885ల నడుమ రచింప(బడినటులు 

నిర్ణయింపవచ్చును. “విర పిదప ఎజ్జయ లేంుగాన ఆరణ్య శేష నృసింహ 

"పురాణములు ఈ రెండు [గంథములకును వెనుకనే రచింపబడి యుండునని 

. ఊహింపనగును. కూచిమంచి తిమ్మన ఉదాహరింపని కొన్ని రామాయణ 

పద్యముల (జడివి ఆ రచన అంత | పొఢముగా లేదని కొందలు అభి పాయపడిరి. 

“అది యు క్తమగునేని రామాయణము బాల్యముననే రచింపబడి యుండవచ్చును. 

వేమయ కోరిక పె నెజ్జయచె నిండువయసుననే కృతి యూంబడియు నుండవచ్చును. 

“రామాయణము దొరకనిదే యూ విషయము సునిర్ధారితముకాదు. రెడ్డి మల్హ వరమున 

రామలక్ష్మణ _పతిష్టకును రామాయణమునకును ఏదో సంబంధమున్న టులు 

తో(యను, మల్లవరపు శాసనకాలము సరిగా తెలియరాదు కావునను రామాయణ 

మింతపటు దొరకలేదు. కావునను నిక్కముగా సంబధమున్నదో లేదో చెప్పం 

జాలము. ఈ పౌర్వా పర్య విచారణ మంత ముఖ్యము కాకున్నను అట్టి జిజ్ఞాస 

కలుగుట అందజకును సహజము. నిక్కమెజుక పజుప వీలు కలిగింపనివియు 

సంశయములను కలిగించు నవియునగు కొన్ని ఆధార ములు ఈ మూడు కబ్బము 

అందును గలవు. కావున ఈ విచారమునకు [శమయే ఫలము. 

ఇక రచనా |హౌఢిలో ఆరణ్య శేష నృసింహ పురాణములకు హరివంశము 
లొచ్చుగాన రామాయణ హరివంశముల రచన మొట్టమొదటిదని కొందజందురు. 

.విరాటమును ఆనుశాసనిక పర్యమును ఉదాహరణముగా( జూపి రచనా [పొడికి 

“ఆద్య పయత్న మునే కారణముగా! జెప్పి కొందణు వెనుకటి వాదము నియ్య 

.కొనరు. ఇతని కవితారచన హరివంశముననే వి శాంతమయినదని కొందజందురు. 

జ్ఞియ దేనిని జెప్పి ప్రబంధ పరమేశ్వరుండాయెనో అట్టి అరణ్య శేషమునే సార 

"నమునుగా? గొందణు త(లవిరి. “భిన్నరచిర్హి లోకః”. ఎవరి లక్ష్య కేం్యదము 

వారిదే. 
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ఆరణ్యపర్వ శేషోన్న యము 

ఆదరణీయసార వివిధార్థగతి స్ఫురణంబు గల్లి య 

ష్టాదశపర్వ నిర్వహణ సంభృతమై పెనుపొంది యుండ నం 

దాది( దొడంగి మూ(డుకృతు లాం ధకవిత్వ విశారదుండు వి 

ద్యాదయితుం డొనర్న్చె మహితాత్ము(డు నన్నయభట్టు దక్షతన్ 

అని తిక్క_నయును, 

“సారకథాసుధారస మజ[సము నాగళపూరితంబుగా 

నార (గోలుచున్ జనులు హర్ష రసాంబుధి( దేలునట్లుగా 

భారత సంహితన్ మును (తిపర్వము లెవ్వ( డొనర్చె నట్టివి 

ద్యారమణీయు నాంధకవితాగురు నన్నయభట్టు గొల్బెదన్” 

అని మారయయు, 

“ఆ మూడు పర్వములలో నాశూన్యుడు నుడువు తెలుంగు 

లరసికొని కృతుల్ 

దాము రచించిరి తిక్కసుధీమణి మొదలై న తొంటి తెనుంగు 
కవీందుల్” 

అని అప్పృయయు( జప్పట(జేసి నన్నయ మూండు పర్యములను 

సమ్మ గముగనే రచించెను. తిక్కన మారనల కాలమున మూ(డు పర్యములును. 

నిండుగనే యున్నవి, కావుననే తిక్కనకు ఆరణ్య పర్యమును రచింపవలసిన 

పని పట్టలెదు. పిదప ఏ కారణముననో అది ఉత్సన్న మయినది. కావుననే 

తిక్కనకు. బిదప నూజేండ్రకు ఎబ్బన ఆ యుత్సన్న భాగమును మజల [వాసి 

యుండునని పూజనీయులగు శతఘంటము వెంకటరంగకాన్రిగారు ఆనంద 

ముదణాలయమువారు ము దించిన భారతములో పీరికలో (వాసిరి, ఇంచు 

మించు ముప్పది యయిదెండ్ర వెనుక నాకరు___ ఆరణ్య పర్వములో కొన్ని 

తాటాకులు కీటదష్టములై చిల్డులు వోయెను. 'ఎట్టయ యా చిల్పులకే అతుకులు. 
_ పెష్టైను) _ అని ఊహించిరి. ఈ యూహను కొందజు సిరసీంచిరి. కొందజణు 

_హోది చెనిరి, 



446 వ్యా సవాణి 

ఈ యత్సన్నవాద శిథిలపూరణవాదోము లిటు లుండంగా మజీయొక 
రీ రెండు వాదముల నంగీకరింపక తిక్కనకు ముందే ఎజ్బయ నన్నయ పేర 

నారణ్య శేషమును పూర్తి చేసికొని కూర్చుండెననియయునద్దాన ఎజ్జయ చెప్పిన 

భాగమును నన్నయదిగనే గణించి తిక్కన “మూండుకృతులు నన్నయభ 
ట్టానర్చెనని చె ప్పెననియు--- దాన నసత్య వోషము లేదనియు వాసిరి, 

మణియు ఎజ్జన కాలము (కళ 1260-1840 ఆరణ్య శేషరచనము 1280-90 

_నడుమ అనియు--- నృసింహ పురాణము రచనము 1290-1800 [పాంత 

మనియును--- తిక్కన జననము 1280 | పాంతమున ననియు నిర్వచనోత్తర 

రామాయణ రచన 1266-70 |పాంతమున ననియు భారత రచనము 

[ పారంభించిన కాలము 1280-90 పాంతమున కా(దగుననియు కొంత చారి తక 

బలముతో నూహించిరి. నన్నయ భారతమును జూడకయే తిక్కన భారతము 

వాయ దొడంగియుండునని ఒకానొకరు | వాసిరి. వీరు తిక్కనకు కృతి 

యిచ్చిన కేతన-ఆం(ధ భాషా భూషణమును మజచియుందురు. 

అప్పయ తన అప్పకవీయమునందు అక్షర చక సంబంధము చూపి 

-“స్పురదరుణాంశు రాగరుచి' అను పద్యము కడనుండియు ఎజ్జయ రచన యని 

చెప్పి తిక్కన “మూ(డు కృతులకు' మారయ “తిపర్వములకు” తన 'మూ(డు 

"పర్యములకు' “ఇంచు మించు మూండు పర్యములు' అను తాత్పర్యము చెప్పిన 

వా(డాయేను. 

'అరణ్యమంతయు నన్నయ సౌమ్మె. ఆ సొమ్ములో కీటములు కొంత 

యె త్తుకొనిపోయి యుండును.” అని ఊహించువారి వాదసారాంళ మిది-' ఎజ్లయ 

. ఆరణ్య శిషములో నన్నయ “రయ విచలత్తురంగమాది పద్యపాదములు 

కొల(దిగా కనంబడుచున్నవి. మిగిలిన పాదములలో రచనా శై థిల్యము ఉన్నది. 

.సీసములందును అక్కజలందును నన్నయ నియమము కనబడదు. వచన 

రచనమునందును ఈ భేదము కలదు. మజియు “ఉన్నయి మనగా రచనకాదు. 
"పెకి దీసికొనివచ్చుటి లేక యూహించుట. 

ఎజియయే “ఆరణ్య పర్వశేషము పూరించెన్* అసి “ఉన్నయ' పదము 
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మజీయు ఆరణ్య పర్వము పూరణీయము కాని ఆరణ్యశేషము కాదు. 
కుండలో నీరు కొంత పోసి కొంత పోయకయున్న పుడేది పూరణీయము ? 
కుండకదా! నిండుట అనునది కుండయొక్క_ సమష్టి ధర్మముకాని అవశిష్ట 

భాగవు ధర్మము కాదే? దాని ధర్మము జలక లితమగుటయే. కావున ఆరణ్య 

“శేష మెజ్జియ సొంత రచనయే యగునేని అతండు “ఆరణ్యము పూరించెన్* అని 

చెప్పవలసియుండును. కాని ఆతండు “ఆరణ్య పర్వ శేషము పూరించెన్* అని 

చెప్పెను. 

“తత్ కవితా రీతియ గొంత దోంపం దదచనయకాి ఆరణ్య పర్యశేషో 
న్నయము నిర్యహించిన'ి అనగా “ఆరణ్య పర్వశషము పూరించిన” ఎజ్టయ 

రచనలో నన్నయ రచనవంటి రచనయు ఎజ్జియ రచనయు కలిపి కొన్ని పట్ట 

తెలియరాని చందముగా(గాని తలియంగల చందముగా'గాని కనబడుట సహ 

జము. ఈ యిరువురయయు రచనలపోలికలను విడదీసి చూపు (గపయత్నము 

-దొడ్డది. కాని కొంత నన్నయదిగను కొంత యెజ్జనదిగను కనుబండు ఈ కలయిక, 

నన్నయ యరణ్యపర్వములో కొంతపాలు చెల(దియో నుసిపురువో చిల్లులు చెసె 

ననుటకు [పమాపకముకాదు. ఉభయ విధమగు [భష్టవాదమునకు తిక్క_న- 

“ఆది దొడంగి మూండు కృతులు... ఒనర్చె. ..నన్నయభట్టు' అనునది హేతువు. 
దాని(విదప( బరిశీలింతము. 

నృసింహ పురాణమునందలి “ఆరణ్య పర్వ శషోన్నయముి నందలి 

“ఉన్నయి పదమునకు ఊర్థ్యమును పొందించుట అని అర్థము, దానికి “నిర్వ 

హించీతితో నన్యయము. అనగా నన్నయ చెప్పగా మిగిలిన ఆరణ్య మును 

క డముట్టించితివని తాత్పర్యార్థము. ఆరణ్యములో మిగిలిపోయిన (గంధమును 

కడముట్టి రచించుటయే “త్మదచనయ కాయటూచించుటి. 

“_పతీభతో నారణ్యపర్యశేషము చెప్పె' అని చెదలువాండ మల్చయ. 

మునీమనుమని సాక్ష్యము పనికిరాదుకాదోలు ! అటులేని, 

“నెల్లూరి తిరుకౌళ మనుజవిభుని, సమ్ముఖమ్ము న సాహిత్య 

సరణి మెజిసి 

మహిమ(గాంచిన పెద్దయా మాత్యనుకవి మనుమ(డుి జక్క-_న- 
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“ఈుశయిందా. (దిబంధ పరమేశ్వరుండై. విరచించె శదబ్రవై 

చితి నరణ్యపర్వమున శేషము 

అని చెప్పెను. ఇతని తాత (కీ.శ. 1265-79 నడుమ తిరుకాకునితో 

సమకాలికు(డు. ఇత(డు క్రీశ. 1410 పాంతములవా(డు, కావున చెదలువాడ 

మ బ్రయకంటె వెనుకటివా(డు. 

'ఏకారణముననో నన్నయ విడిచిన భాగము నెజ్జయ రచించోనను అర్థ 

మున - ఎజ్జియ ఆరణ్యపర్యము పూరించెననియు ఆరణ్య పర్వ శేషము పూరించే 

ననియు అనవచ్చును. ఆరణ్య పర్యము పూచరించెననుటకం టె ఆరణ్యపర్వ శేషము. 

పూరించెనని చెప్పుట సంక యోచ్చేదకము. “రాముడు కుండలో సాయాలు నీరు 

పోసెను. భీముడు మిగులు సా(జాలు వీరితో నింపినచో భీముడు కుండనిండ 

నీరు పోసెననియ అనవచ్చును. ఈ చివరవాక్యమే నిక్కమునకు చేరువ, 
ఘటము పూరితమగునుగాని ఘటశేషము కాదని" కొంద అనుచున్నారు. ఇటు: 

లెందేని రాజాజ్ఞయున్నదా ? కూన్యము పూరణీయము. అది అలతి యగు గాక 

వలంతి యగుంగాక ! ఇటులు కా దనువాదము శేషం కోపేన పూరయేత్ి. 

“శేషము చిల్దులు వోయినిదని చెప్పి ఉన్నయ పదము సార్థకమైన దను 

వాదమునకు'మిగిలిన | గంథము తుదముట్టించుట యను నర్థము చెప్పిసార్థక మై"న. 
దనువాదము సమకక్షము. ఇంతకు చిల్పులకే అతుకులు పెట్టుచో ఎజ్జయకు 

“ఉన్నయ' పదములో దాగవలసిన పని యేమి? కేతనవజకును తిక్కన: 

వజకును మారనవజకును తిన్నగా నున్న మూడు పర్వములు తిక్కన కాలము 

నందెయున్న ఎజ్బయకడకు వచ్చుసరికి పురువుమేసెనని ఎవరిని నమ్మింపగలరు? 

కీటములు కొట్టివేయని నన్నయ ఆరణ్యపర్వపు తాళపత [(గంథ మెచటనేని 

దొరకిన యెడల తన ' పయత్న మంతయు వమ్మయి పోయి (ప్రబంధ పరమేశ్వర 

త్యము లజ్ఞాపాదకమగునని మూ(డు కాళ్ళ ముదుసలులగు కేతన తిక్కనల. 

ముందు నూనూగు మీసములవా(డై యుండ(దగు ఎల్జిన యెజు(/గయడా ? నన్నె 

చోడుని కుమారసంభవ మెజిగిన నే(టివారును ఇటు లూహింతురా ?, 

| 'ఎబ్హయ రామాయణము కన(బడకుండ దోలేదా* అను నేటి (పశ్నము' 

నకును కూచిమంచి తిమ్మ నకడ(గల రామాయణమునకును నడుమ ఇన్నూ టేండ్ర 
wl 
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వ్యవధానమున్నది. మజీయు చిల్లుల శేషమునే పూరించిన యెడల “ వ్యచరి 

(తుండును' “ధర్మైక తత్పరుండును అగు ఎల్జన చిల్లుల కే అతుకులు పెట్టితినని 

చెప్పుకొన(గల(డు. అతుకులు పెట్టినట్టు తెలియకుండ అతుకులు వెట్టుట అసాధ్య 

సాధనమె. ఇది ఎంత అసాధ్యమయినను ఈ పొత్తుల సొమ్మునకు “_పబంధ 

పర మేశ్యరత్యము' దురాశామాాతము. (పతివాదు లీయతుకులు గూడ గతుకు 

లని ఆనుచున్నారు కదా! ఆరణ్య పర్వము గుజించి ఎజ్జయ కంఠోకి యిది: 

“ఉన్నత సంస్కృృతాది చతురో క్రి పదంబుల గావ్యకర్తవై 

యెన్నిక మై6 _బబంధ పరమెళు6 డనంగ నరణ్యపర్వ శే 

షోన్నయ మం(ధభాష సుజనోత్సవ మొప్పంగ నిర్వహించి తా 

నన్నయ భట్టి తిక్కకవినాథుల కెక్కిన భక్తి పెంపునన్”” 

(నృసింహ, 1-17) 

ఇతరుల (పబంధమునందు కొన్ని చోటులు కొన్ని పద్యములను, కొన్ని 

పద్యములం దతుకులను పెట్టినవా( డెవండేని ఆ యతుకులను “ఆం ధభాష నిర్వ 

హించితివి అని ఆనిపించుకొన(గల(డా? దాన “_పబంధ పరమెళుడవు అని 

ఎజహపోతతాత ముఖమున తన్ను (బొగడుకొన(గలడా ? భీమశ్వర యజ్వ్యష ట్రర్క_ 

పరమెశ్వరుడు ? సాళ్యాభ్యుదయక ర్రయగు డిండి ము డష్టబాషా పరమెళ్య 

రుడు! అతుకుల బొంతను పెని వేసికొనిన ఎజ్బనయు |పబంధ పరమశ్వ 

రుడు |! 

ఇంకొకటి" ఇది నన్నయ రచితమే యగునేని అందలి లు పములను 

గుప మొనరించుటకు తిక్కనమీంద భక్తి యెందులకు ? అంతయు. దనరచన 

యయిననే ఇటు నన్నయ శిక్కనల నడుమ రాదారి యేర్పడి “సుజనోత్సవి 

మగును. తిక,_నమీ(ది భ క్రియ సార్థకమగును. 

ఆరణ్య రచన యెపుడు ? 

సమకాలికు(డగు ఎజ్బయ తిక్కనగారు భారతము రచింపక ముందుగాని 

రచించుచుండగా గాని ఆరణ్య శేషము రచించి యుండరాదా? వయస్సునుబట్టి 

29 
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రచించి యుండవచ్చునని యూహింపవచ్చును. కీ.శ, 1280-90 _పాంతముల 

తిక్కన కారతము రచింపందొడగెనని యందము. నా.టి కెజ్టయ కిరువది యయి 

దెండ్లు ఉండవచ్చును. ఇటులగుచో ఎజ్జియ (కే. శ, 1255లో పుట్టి ఎనుబదేండ్డు 

జీవించి, |కీ. శ. 1885 కు ముందు శివసాయుజ్యము చెంది యుండవచ్చును. 

చాన పాతికయేండ్ల లోపలనే ఎజ్జయ ఆరణ్య శేషము రచించి యుండవచ్చును. 

లేక యింకను కొంచెము వయసు ముదిరిన పిదప, తిక్కన భారతము రచించు 

చుండగా ఆ సంగతి అపుడు తెలిసిగాని తెలియకగాని ఆరణ్య శషము చెప్పెనని 

అనుకొనవచ్చును. ఇది నిక్క_మగు నెడలను దానిని తిక్కన యెణి(గిన యెడ 

లను ఆత(డు ఎజ్బయను గుణించి ఒకమాటయెని రాల్ప(డా? తిక్కన “పరవచః 

శ్రాఘలో వాచంయము(డు” కాండే! బయ్యన మంతిని “భవ్యభారతిని' జేసెనే! 

కేతనను పూజించి అతనిచే కృతి(గొనెనే ! 

తిక్కన భారత రచనకు ముందే ఎజ్బయ అరణ్యశేష రచన యను 
నూహలో ఇంకొక కొత్త యూహ పుట్టుకొని వచ్చుచున్నది. “భాసుర భార 

తార్థముల భంగులు అను పద్యము వలన తిక్కన భారత వచనానంతరమున 

నృసింహపురాణ రచనయని చెప్పవలయును. “ఎజ్బయ విరాట పర్యమునకేల 

పూనుకొనలేదు ? అని (పశ్నించుచో తిక్కన దానికి పూనుకొనెనని విని తానం 

దులకు( దొడంగలేదని చెప్పవలెను. ఇటులగునేని ఎజ్జ్ఞయ ఆరణ్యము చెప్పి 

తిక్కన భారతమును ముగించువజకును నోటిలో వేలువేసికొని కూర్చుండెనని 
అనవలయును. అది యటుండె. తిక్కన భారతమునకు పూర్వమే ఎజ్జయ 

ఆరణ్యము చెప్పెనను వారికి టెంజెప్పిన “ఉన్నత -పద్య చతుర్ధ చరణము 

చబాధకము,. ఇంతియకాక , 

“భాసుర భా రతార్థముల భంగుల నిక్క_మెటుంగ నేరమిన్ 

గాసట బీససే చదివి గాథలు _తవ్వు తెనుంగువారికిన్ 

వ్యాసముని(పణీత పరమార్లము తెల్లగంజేసినట్టి య 
ధి దా ట్ 

భాసనకల్పులం దలంతు నాద్యుల నన్నయ తిక)_ నార్యులన్ ” 
న 

om పద్య మునందలి “నల పమటియు, 
an] 
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“మించినవేడ్క వీనులకు మిక్కుటమై మధువృష్టి (గమ్మరా 
యంచలు గూయ. (గౌంచమును నావల( గూయ6 గడంగు 

భంగిబౌ 

ఢాంచిత శబ్దసారులు మహాకవులాద్యులు కావ్యశయ్యం గీ 

లించిన కీ ర్మిసంగ సుఖలీలకు నేనును గాంకంేసితిన్”” 

అను పద్య మునందలి “ఆద్యులు” బాధకము. భారత క ర్హ్భత్యముననే 

యూ యాద్యత. 

మూ. డు కృతులు 

మూడు కతు అనగా మూ(డు పర్యములు. “నన్నయ మూడు తు 

 లొినరించెినని తిక్కన చె ప్పెను, కాని [పతులం దన్ని (టను ఆరణ్య ప రణము 

నాలుగవ ఆశ్వాసమున నూట నలుబది రెండవ పద్యము | కింద 

“నన్న యభట్ట కవిత్యము సంపూర్ణ ము 

ఇక్కడనుండి యెజ్చా(పగడ కవిత్వము 'స్పురదరుణాంళు' 

రం 
ఎ 

అని ఉన్నది. ఈ [వాంతలకంటె తిక్కన మాటలు 'పమాణము. 

మూ(డనగా మూడే. కాని రెండుం బాతికగాని రెండున్న జగాని కాదు. తిక్కన 

బహ్మంతవా(డు. ఆత(డు కల్లలాడ(డు, ఇదీ వాడ ఢోరణి ! 

ఆశ్యాసాంతములందును పర్వాంతములందును నన్న య 'జనమేజంయునకు 

వైశంపాయనుడు చెప్పనని” ఆనియే సమనంత రాశ్వాసములందు దును పర్వము 

లందును... “అక్క థకుండు శౌనకాది మహామునులకుం జెప్పె' ననియు 

పూర్వాపర వాక్యార్థములను కలుపును. ఎజ్రయ నన్నయ ననునరించెను. ఇంక 

.తిక్కన--- 

“దేవా: దివ్యచి త్తంబున నవధరింస్త్పము. 

కథ జగత్ (ప్రసిద్ధి గావున బూర్వపర్వార్థ యుక్తి నేయునట్టి 

యెడల 

యత్న మించుకంత యయినను వలవదు వలసినట్టు చెప్పవలసి 

యుండు. 
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మహాభారతంబు సమ సదురితాపహంబును నభిమత శుభావహంబునుం 

న నొక మహావలంబు గోరి జనమేజయుండు గృప్టద్వైపాయన మహాముని 

ంబు వడసి తదీయ [ప్రియ శిష్యుండయిన వె శంపాయనువలన వినినకథ 

ఏటంజేసి తత్ [పకారంబు నడపెద నది యెట్టనినం బరమ పవితులగు 

౭డుప్పు తుల చరితం బుపాథ్యా సహితంబుగా* 'విని జనమేజయుండు వె శం 

శో 

వ 

యగ 

ఆని కథ కలుపుచున్నా (డు. పూర్యకథకును ఉ తరకథకును నడుమ 

లు పధాగ ముండుట(జేసి ‘కథ అందజకును తెలిసినదే. పూర్వపర్వార్ధ సంగతికి. 

నేను _పయత్నింప నక్కఅలదు” అని చెప్పుకోవలసి వచ్చెను. పూర్వ పర్వాంత 

మన్న యెడల పయి పద్యమునకుం గాని [కింది వచనములో “నడపెది నను 
తవబకు( గల |; (గంథమునకు (గాని [పయోజనము ఉండదు. 

ఇక ఆరణ్యాంతమున ఎజ్బయ ఏమి చెప్పెనో చూతము 

“వ.... కౌంతేయులు (గమ్మతి నిజ్మాశమంబున కరిగి ధరణీ: 

దేవన కరణీ[పదానంబు సే నేసి సి తతి పయు కౌశీర్వాద శతం౦బులు గె కొని 

పరమానందంబునుం బొందిరని యిట్లు పాండుతనయుల వనవాస (పకా 

రంబు సవి_స్తమధురంబుగా నుపన్యసించి, 

ఆనఘము(డు గృష్ణదై ఏపా, 

యనశిషమ్య(డు బోధనిధి సమంచిత మేధా 
ఘనునకు౭ బారిక్షితునకు, 

ననవరతానంద సుఖసమ(గత యొసంగెన్” 
దీనికి మూలము : 

సమెతాః పాండవా[శ్చైెవ సుఖనుపా మనస్వినః 

ఆభ్యేత్య చాశ్రమం వీరా స్పుఖ సుప్తా మనస్వినః 

శ వన్నయ, “ఆదిపర్వము చివర-ఆదిపర్వ కథయెల్లను నిమ్ముగ6 జెప్పె"అని (వా'నెను, 
[ఆది-8-822] 
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ఆరణీయం దదు _స్తన్క్కై వాహ్మణాయ తపస్వినః 

తిక్కన వచనము తుదనున్న “వారల వనవాససమ్య గనుష్టానంబు 

నవి సరంబుగా విని' అను దానికిని ఎజ్జ్బన వచనము తుదనున్న “వాండు 

తనయుల వనవాస | పకారంబు సవి స్త మధురంబుగా నుపన్యసించి” అనుడానెకిని 

ఐక్యము చూపట్టుచున్నది. ఈ మాటలు మూలములో లేవు. ఈ యైక్య మెటులు 

పౌసంగును ? తిక్కన రచన నెజయయేని ఎజ్జియ రచనను తిక్కనయేని చూచి 
యుండవలెను. “కథ జగత్ _పసిద్ధి గావుని అను పద్యము చెప్పుకొనిన తిక-న 

ఎజ్జియ రచనను చూచియుండ.డు. తిక్కన రచించిన భారతము నెజ్బిన లెస్వగా 
శూ 

నెలు(గునని నృసింహపురాణ హరివంశ ముల వల్హ తెల్చ ము. కావున ఎజ్జయ, 

“ఆదిందొడంగి మూడు కృతు లాంధ కవిత్వ విశారదుండు వి 

ద్యాదయితుం డొనర్చె మహితాత్ము(డు నన్నయభట్టు దక్షకన్, 

అను పద్యమును సార్థక మొనర్చంగల తిక,_నమీది భ క్రితోడను, ఆము 

నన్నయ మీది భ క్రితోడను నన్నయ పేరనే “పతిభతా ఆరణ్య శేషము 

చెప్పె'ననుట సంగతము. మజియు తిక్కన చెప్పిన “సవి సరంబుగా” అనునది 

సంగతమగుటకు ఎజ్జయ “సవిసర మధురంబుగా అనుమాట చెర్చెనని ఆను 

కొనుటకును ఏలున్నది. 

ఆరణ్య శేషము చెప్పిన పిదప ఎజ్జియ నృసింహపురాణము చెప్పెను. 

“ఉన్నత సంస్కృతాది చతురో కి పదంబుల (పథంబులం) గావ్యక ర్రచై' 

దానిలోని కావ్యము రామాయణమేని దాని పిదపనే ఆరణ్య శేష నృసింహ 

పురాణముల! జప్పెననియు వేమయ కోరంగా తొల్లి రచించిన రామాయణము 

కృతి యిచ్చి భారతమునకు ఖిలమగు హరివంశమునకు. బూనుకొనెనని చెప్ప 

వలెను. మజియు ఈ “చతురోకి పథంబులు"* సంస్కృత భాషళ ఆవి 

ఈ చతురోద్యన్మతి వాతపోతక మహా సాంయాత్రికుండ్రై తగన్ 
జతురామ్నాయ వథంబాలన్ 'మెల(గి భాస్వ(ద్రత్నముల్ రామ స 

న్నుతి రూపంబుగ6 గూర్చి విశ్వజగమున్ భూషించె నే ధన్యుండా 

'వ్రతిముఖ్యుండు వ్రసన్ను6 డయ్యెడుం గృపన్ వాల్మీకి మా శెవ్వుడున్. 
(హరి, పూ, 1.7) 
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కావ్యములని ఎజ్జయ ఉద్డెశించెనని రామాయణ హరివంశములు చెప్పిన పిదపనే 

ఆరణ్య శేషమును నృసింహపురాణమును చెప్పెనని అనవలయును. ఇటులగు 

నేని ఎజ్జిన రచనయంతయు తిక్కన భారతమును రచించిన పిదపనే యని చెప్ప 

వలయును. తిక్కన భారతము భ _క్రితో( జదివి చదివి సొంత రచన సాగించిన 

ఎజ్బయ (కేశ. 1885 లో లెడు కావునను తిక్కన భారతమును సొ స్వోపయోగ 

మొనరించు కొనుటకు నాటికి పాతిక యేండ్ల వా(డయినను కావలయును గావునను 

ఉరమరిక (కేశ. 1275 |పొంతముల జనన మొందియుండును, ఎనుబధెండ్డు 

జీవించెనేని (క్రీ.శ. 1255 | పాంతమున పుట్టి యుండును. 

శ్రీ మల్హంపల్లి సోమశఖరశర్మ గారును, డాక్టరు నేలటూరి వెంకట 

రమణయ్యగారును. రెడ్డిరాజుల శాసనములను వెలుగులోనికి దీసికొని రాని 

యెడలను, వడ్డాది అప్పారావుగారు (B.A.B.L.) రెడ్డిసంచికలో రెడ్డిరాజుల 

చర్మితము సమ్మగముగా సమాలోకన మొనర్చి శ్రీపర్యత అహోబల సోపాన 

(పన కి క్రి ఎజ్జయ యెటుయగ (డని _ప పథ మముగా కనుగొనకున్న ను, శ్రీ కొండ 

ముది నరసింహముగారు అప్పకవీయమునుండి ఆరివర్ణ చ! .కోద్దరణమును [తవ్వి 

యెత్తకున్నను, ఎజ్జాాపగడ పుట్టు పూర్వో త్తరము లింత విశదముగా తేలి 

యుండునవి కావు గావున వీరందజకును ధన్య వాదములు---- 

ane) 

ఆంధ్ర సంస్కృత హరివంశ ములు 

అధ్యాయముల తుదను, పర్వముల తుదను 'ఖిలేషుి ఆని యుండుట ఓ 

జేసియు, ఆదిపర్యమున- 

“హరివంశ స్తతః పర్యపురాణ, ఖిల సంబ్జితమ్” 

“భవిష్యత్ పర్వచాప్యు క్తం ఖిలే మ్యేవాద్భుతం మహత్ ”!-అనియు, 

1. 2.71, 2-72, 2-257. (వావిళ్ల ప్రతి) 
య 

Cr) 
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“ఖిలేషు హరివంశశ్చ భవిష్య చ్చ _పకీ ర్రితమ్” - అనియు ఉండుట(జేసి 

హరివంశము భారతమునకు ఖిలము. ఖిలమనగా పరిశిష్టము.” 

ఆదిపర్వము మొదలుకొని స్యర్గారో హణపర్యము వజఅకు(గల [గంథము భారత 

మనియు, హరివంశ ముతో గలిసిన _గంథమును మహాభారత మనియునందురు. 

“మహాన్ (వీ హ్యపరాహ్హ గృ్భష్షీ ష్యాసజాబాల భారభారత పాలిహిల 

రౌరవ పృవృద్దేమ”(౬-౨-౩౮) 

అను ఫిట్ స్కూతమునందు మహాభారత శబ్దమును, “సుమంతు జై మిని 

వైశంపాయన పెల సూత భాష్య భాగత మహాభారత ధర్మాచార్యా సృప్యంతు” 

అను ఆశ్వలాయన గృహ్యసూత వాక్యమునను భారత మహాభారతముల (పశంస 

యుండుటవలన పై సూ తకారులకు ముండే భారతమనియు, మహాభారతమని యు 

విభాగము కలదని తెల్వము. మజియు మహాభారతమునే భారతమని, మహాభారతమే 

వ్యవహరించును.] అది యటుండె. 

ఈ సంస్కృత భారతమునకు ఉతర దేశములందును దక్షిణ దెశము 

లందును [వాత పతులు కలవు. ఈరెంటను కోకసంఖ్య యందును అధ్యాయము 

లందును భేదము కలదు. దక్షిణదేశమున (గంథాకరములతో _వాయ(బడినవియు 

2. “పూర్వత్రాను క్రం పరిశిషం వస్తు ఖిల శబ్ద వాచ్యమ్.” (బృహ దారణ్యక ఆనందగిరి 

వ్యాఖ్యా 5-1) “యచ్చ శాఖాంతరస్థమ్ శాఖా నరే ప్రయోజనవశాత్ పఠ్యతే, యథా 
బహ్వృచేషు (శ్రీ సూక్త మేధాసూక్తాది తత్ ఫిల మిత్యుచ్యతే తథాజత్రాష్టాదశ 
పర్వాత్మ పీతిహాసే హరివంశాఖ్యం భిల విష్ణు పురాణం భవిష్య పురాణం తత్ర తత్ర 

సూచితస్య కృష్ణ మాహాత్మ్యస్య "మోక్ష ధర్మోపయోగినో చెరాగ్యస్య చోపబ్బంహా 

కార్థమ్ పరితం “పురాణం భిల సంజ్ఞితమ్' ఇతి తత్ర పురాణ శబ్ద పయోగాత్ ఏవం 

చ యథాఃధ్వర్యు వేద విహితోఒపి యాగో వేదాంత రహితాభ్యాం సో(త్ర శస్తా)భ్యాం 
వినా న పూర్యతే. ఏవం భారత పారాయణ మపి హరివంశం వినా న పూర్యత ఇతి 

జ్ఞాపనార్థమ్ పర్వ సంభ్యాయాం శోక సంభ్యాయాం చా స్యాంతర్భావ ఉక్తః అన్యథా 
తత్ర సంభ్యాంతర మేవా వక్యు దిత్యాసాం తావత్, 

8. భవిష్యోత్తర మేత తే కథితం భారతం మయా. 
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ఆం; | ధాక్షరములతో [వాయఃబడినవియునగు తాటాకు పొ త్తములు కలవు. తెలు(గు 

దేశమునందు నన్నయ తాను తెలి(గించిన మహాభారతమున పర్య ములయు 

శ్లోకములయు లెక్కయిచ్చెను. నన్నయ భారత పు [వాత పతులలోం గూడ 

ఈ లెక్కలకు పాఠ భేదములు కలవు. అటులున్నను నన్నయకు ముందే అనంగా 

కీ.శ. 1029 కు ముందే _ జావాకును సింహళమునకును గొంపోంబడిన 

[ప్రతులను దకిణదేశ పు వాత పతులన్ని టను అనై క్యముకంటె నెక్కువ ఐక్యము 

కనబడుచున్నది. 

పదునాజవ శతాబ్దిలో కర్చూర్యగామో వా _సవుడు నీలకంఠుడు మహా 

భారతమునకు భావదీపిక అను వ్యాఖ్య వాయ(బోవుచు ఆ కాలమునందు దొరికిన 

వాత పతులు చాలమట్టు కోధించెను. తనకు ముందుగల వ్యాఖ్యల నన్నిటిని 

జదివి యతండు అతృ పు డాయెను. పాఠభేదము లతని నెంత చిక్కు వెటైనో 

యూ (కింది విచారణ వల్ల మనకు తెలియగలదు 

“నవో (గసే గనస్య సుతా నేషాం కంససు పూర్వజః 

న్య గోథశ్చ సునామా చ కంకః శంకుః సుభూమిపః 

రాష్ట్ర పాలోథ సుతను రనాధృష్టి శ్చ ప్పష్టిమాన్ ” 

_హరి. ౩౭-౭౩౦-౩౧ 

దీనిని ఎజ్జయ ఇటులు తెలి(గించెను- 

“ఉగసే సెనునకు( గంసుండు జ్యేస్టుండుగాం | ' గమంబున న్యగోథుండును 

సునాముండును గుహ్యుండును శంకుండును సుభూమిపుండు రాష్ట్ర పాలుండు 

సుతనుండు ననాధృష్టుండు సారసుండు పుష్పిమంతుం డన దొమ్మం[డూ 

కొడుకులును” ---పూర్వ. 8_151 

ఇచట: బది పేరు లున్నటు లాభాసించుటవలన( దొమ్మం|డుకు పదుం 

[డను పాఠాంతరము _వాయసకాం[డు కల్రించియుందురు. 

4. కోవర్ కామ్. ఇది అహమ్మద్ నగర్ జిల్లాలో నున్నది. 

5. వదుండ్రు, పా. 
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దీనికి నీలకంఠు( డిటులు వక్కాణించెను---- 

“సుభూమిప ఇతి శంకోర్విశషణమ్ : గౌడ పాఠే _ సుభూషణ ఇతి వా 

తస్యైవ విశేషణమ్ : అన్యేతు- 'సుభూమిప ఇతి కంస స్యైవ నామే త్యాహుః 

తేషాం తస్య పూర్వజో క్రి ర్యిరుధ్యతే, పరే వునః- కంకు శ్చెవ సుభూమిప 

ఇతి శంకు పదే లోప మేవ కుర్వంతి. తత పాఠ తత్త్యం వ్యాస ఏవ వేదో 

'“సుభూమిపఃి అనునది శంకువునకు విశేషణము. 'సుభూషణః' అని 

గొడ పాఠము. ఆ పాఠమునను “సుభూషణః అనునది శంకువునకు 

విశేషణము. కొందజు 'సుబూమిపః అనునది కంసునకే పేరని అందురు. కాని 

వారికి “కంసు(డు జ్యేష్టుండు” అను మాట విరోధించును. మరికొందజు “కంకు 

శ్చైవ సుభూమిపః' అని పఠించి శంకుపదమును |మింగివేయుచున్నారు. ఇచటి 

అసలు పాఠము ఆ వ్యాసులకే తెలియును.” 

ఈ రీతిగా భారతము చాల పాఠ భేదములతో చిక్కుపడియున్నది. నీల 

*'కంఠుండు పరిష్కరించిన వాత పు సకము లన్నియు ఉ తరదెశము నందలివే; 

దక్షిణదేశ పు వాత పతు లత డెజుగ(డు. భండార్కర్ ఇన్ స్టిట్యూట్ 

“వారు నీలకంఠుని పాఠములనుగూడ పరమ పమాణముగా( జెప్పలెదు. అది 

సరియయినదే. 

నన్నయ్య ఏ (తాత పతిని పురస్కరించుకొని క్లోకసంఖ్యను పర్య 

సంఖ్యను జెప్పెనో, ఆ (వాత పతి పు త్రింకలనే తిక్కనయు నెజ్బనయు నుప 

యోగించి యుండవలెను. కావుననే ఊ తరదేశపు హరివంశ మునకును, ఎజ్బయ 

హరివంళమునకును భేదము కనబడుచున్నది. ఈ పాఠభేదములను గుణించి 

-శతఘంటము వెంకటరంగ శా స్రీ గారు ఆం ధభారత పీఠికలో “ఆం ధీకరణ పద్ధతి. 

_అను శీర్షిక [కింద వివరించియున్నారు. ఆనంద ము. దాక్షరశాలలో ము[ దింప 

బడిన భారతము పీఠిక-_ పుటలు 28, 24, 25, 26, 27 చూచునది. 

6. (కీ.శ. 1986 సం, పూనాలో చిత్రశాలా ముద్రణాలయమున పండిత రామచంద్రశాస్త్రి 
కీంజే వడేకర్ గారిచే ముద్రితమగు (ప్రతి. 

7. సీలకంఠు( డిటు లనుకొనుటకు ఈ కొందణ పాఠమునంగతేషాం కంసస్తు పూర్వజః” 
అను దళము లేదని అతని అభిప్రాయమని యనుకొనవలయును. 
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మనలో ఎక్కువ మంది చదివికొను సంస్కృత భారతము ఉత్తర 

దేశమునందు(గాని, కుంభకోణమునందుగాని ము దితమయిన నాగరాక్షర పుస్త, 

కము లని యనుకొందును. అవి దాక్షిణాత్య గంథానుయాయులు కోవు. పురాణం. 

హయ్య గీవశా స్తులవారు ము(దించిన తెలు(గు పతి నేను చూడలేదు. అందలి 

హరివంశమును, ఎజ్జ్ఞయ యుపయోగించిన హరివంశమును ఒకటి యగునో కాదో 

చూడవలసియున్న ది. 

నన్నయ ఆదిపర్యమున, హరివంశ భవిష్యత్ పర్యంబులతో (గలిపి మహా 

భారతమున నూయు పర్వములు కలవని లెక్కించెను." ఎజ్జయ తదనుగుణముగనే 

రండు పర్వ ములకు బదులుగా -హరివంళశమును పూర్వ్యభాగమనియు, ఉ త్తరభాగ 

మనియు విభజించెను. బొంబాయి _పతులందు పూర హరివంశ మనియు ఉతర 

హరివంశమనియు గలదు. పర్వవిభాగము లేదు. 

కీ. శ, 19896 సంవత్సరమున పూనాలో భారతభావ దీపికతో ము(దింప( 

బడిన హరివంశ మునందు హరివంశ పర్యము, విష్ణుపర్యము, భవిష్య పర్యము ఆను 

మూడు పర్యములు కలవు. ఈ మూ(టితో( గలిపి నూలు పర్వములు. 

ఊఉ త్తరదెశపు హరివంశ పు [ బతులలోను, దక్షిణదేశ పు. [బతులలోను 

శైకముల సంఖ్యలో భేదము కలదు. కథా్యాకమమునందును భేదము కలదు. 

మజియు ఎజ్జన హరివంశమునందు లేని జూదమాట, హంసడిభకోపా 

ఖాకనము సోమన హరివంశ మునందు' గలవు. సోమన హరివంశమునందు లేని 

జరాసంధుని మధురాాకమణము, రుక్మిణీ పరిణయము, పారిజాతాపహరణము 

ఎజ్జన హరివంశ మునందు' గలవు. కావున ఆం| ధదేశ పు( [బతులందును వైవి 

ధ్యము కలదనుట తెల్పము. కొన్ని తెలుగు హరివంశపు (వాంత్యపతులలోను 

కథాంశములందు వెజిమి యున్నది. ఇటీవలి నేమాని భె రవకవి ఎట్టన హరివంశ 

ములో లేని కొన్ని కథాంశ ములను తెలిగించియున్నా (డు. అందు “కోటగిరి శ్రీని 

వాస భూపతి ; 

" పారిజాత హరణాది కథావళి లేక యున్నచో...” 

నా 
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గ. ఎజ్జినార్యుండు తెలింగింపండేల నొక్కొ 

తెలుగు సేసిన పిదపను దొల(గె నొక్కా...” 

ఆని సందేహించెను. కావున భైరవికవి మూలము ఊఉ తరదెళపు( బతి, 

వీరే కాక సుమారు నూజేండ్ర (కిందటి గూ+కల్దు వెంకటరమణకవి తన కనక 
రంజిత శిఖామణి పరిణయమునందు- 

“మునుపు హరివంశమంతయు. దెను(గు సేసి యంకిత మొనర్చితిని” 

ఆని తన యిష్షదైవము శ్ర వేంక టేశ్వరుండు తన్ను (గూర్చి చెప్పినటులు [వాసి 

కొనెను. మజీయ కానాల నరసింహకవి తాను రచించిన “శేష ధర్మములు” 

హరివంశమునందలి ఆశ్చర్య పర్యములోనిదని (వాసెను. ఇది యేడదో ! 

పూజ్యపాదులగు (్ర్రీ మళల్దాది సూర్యనారాయణశాస్ర్రీగారు ఆంధ భవిగ్య 

పర్వము లేనిచో మహాభారత మసంపూర్తిగా నుండిపోవునని తలంచి దానిని, 

మనోహరముగా. దెలి(గించు చు- 

మ. హరివంశంబును విష్ణుపర్యము భవిష్యంబన్న పర్య తయిన్ 

హరివంశం బలరారెడున్ ఖీల పురాణాఖ్యన్ సదాఖ్యాన సుం 

దరమై సాత్యవతేయ వాగమృతమై, దానన్ భవిష్యంబు శ్రీ 
హరి తత్త _పతిపాదకంబు శతపర్యామ్నాయ శీర్షంబగున్ . 

గ ఆది నించుక గొనె నెజ్బనార్యు( డందు, 

తుది నొకించుక సోమనాథుండు గొనియె( 

గాన వారిద్దణి( దలంచి దాని నిపుడు 
పూరిగా. దెనిగించుట పోల దొక్కా ! 

అని చెప్పిరి. దీనిని బట్టి ఏరి మూల [గంథము పూన్మాపతి. అనగా ఉత్తర 
దేశపు. [ బతి. 

ఇంతకు [కీశ, 14వ శతాబ్దిలో నిరువది ముప్పదెండ్ల నడుమ. బొడమిన. 

ఎల్జిన సోమనల [గంథ ములందలి భేదముంబట్టి, తెలుగు దేశములో రెండు 

విధములగు (పతులున్న వనియు, ఆరణ్యము పూరించిన ఎబ్బన హరివంశ 

మూలమును నన్నయ మూలమును సజాతీయములనియు( దేలినదని చెప్పవచ్చును 
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ఎజ్జయ తెలుంగు హరివంశము తొలిసారి వావిళ్లవారిచే కీ.శ. 1864 

సం. ము[దింప(బడినది. పిదప వారిచేతనే పాఠాంతరములతో 1901 లో 

ము దింప(బడినది. ఇపుడు దానికం ది గొలథి తప్పులతోడను, కొలది ఒప్పుల 

తోడను ము[దితమయినది. ఇవిగాక శ్రీమాన్ కొ. అనంతాచార్యులవారిచే( 
బరిష్క_రింపంబడి యద్దనపూడి సంజివయ్యగారిచే స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా ము[దాక్షర 

శాలయందు ఒకటి మ్ముదిత మయినది. నా చూచిన పు సకమునందు ఏ సంవత్సర 

మున మ్యుదితమాయెనో ఆ సంవత్సరము అక్షరములు ఉండు |పదేశము చినిగి 
పోయిను. 

ము! దితమగు సీ గంథమున( గొన్ని పద్య ములకు అర్థ శుద్ధి లేదు. శబ్ది 

శుద్దిలేదు. ఇన్ని పర్యాయము లచ్చయినను ఇది యింకను అజగొజగా ఊండీ 

పోవుట కాం ధుల జాదాసీన్యమే కారణము. 1901 తో ఆచ్చయిన (పతి మరల 

1960లో అచ్చగుచున్నదనిన, రమారమి 60 ఏండ్రకు(గాని చేయి (పతులు 

అమ్ముడు పోలేదన్న మాట, [గంథమా భారత శేషము! కవియా ఏజ్యా పెగడ ! 

'కవితయములో నొకండయిన ఎజ్బ్టయ |గంథమునే తెలుగువారు చదువుకొనుట 

'లెదన్న మాట |! 

నూటేండ్డ తరువాత ఎజ్జన్నను తొలిసారి కీర్తించినవాండు జక్కన. పిదప 
-ఉనాథుండు. 

(శ్రీనాథుని కాలముననే రెడ్డి రాజ్యము ఛిన్నా భిన్న మగుటయు; విదప 

ఆం ధదెశము తురుష్క_దండయా, తలకును, తెలుంగు జేండ్రలో, జెలరేగిన 

అంతః కలహములకును మరల మరల లోనగుచుంటయు మొదలుగాగల కారణ 

ముల వలననో, మణి యింకే కారణములవలననో ఏడా పెగడ నృసింహ 

పురాణము, రామాయణము, హరివంశము సురక్షితము చేయంబడలేదు. వీనిలో 

రామాయణము పేరు మా తము మిగిలెను. నృసింహపురాణము హరివంశముల 

వాత (పతులు చూచినవారు తమ తమ శ క్రికొల(ది దిద్దుకొనవలయువారే ! 

ము్యుదణ కార్యాలయ మొకచోటను, నేను బహు దూరమున నొక పల్టియ 

యందును ఉండుటవలనను, (శ్రీ వావిళ్ళవారు ఎన్ని (గంథముల నిందులకు 
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సమకూర్చినను అవి చాలకపోవుటవలనను, శ్రీ వేంక టేశ్వరశా న్రీగారు “హరి” 

యనుటవలనను ఈ పీఠిక ముదణావశిష్టమయి యుండెను. ఈ కూర్పు రాగల 

కూర్చున కుపకరించునది మా(తమే కాగలదు. పుటల (కిందం జూపంబడిన 

పాఠాంతరములు కొన్ని మూలమునం దచ్చయిన పాఠములకంచె మంచివే 

యయినను వీనికంటె మంచి పాఠము లింకను దొరక(గలవేమో యను నాసతో 

మూల పాఠముల నెచటనో తప్ప నేను మార్చలెదు. ఊపాంచిన మార్పులను 

గూడ వీనికంటె మేలు తరములగు మార్పుల నెవరేని సూచింతురు గాతమని,. 

ఆ యుద్దేశముచేతనే వివి క్రముగా చూపితిని. పద పట్టికను అర్ధములతో చిట్ట 

చివర చెర్చితిని. 

నృసింహపురాణ హరివంశ పాఠములలో చాల. జోటుల శబ్ద రత్నాకరము 

కంటె సూర్యారాయ నిఘంటువు మంచి పాఠముల నుదాహరించి, సంగతమగు 

ఆర్థ ములకు చక్కగా _పయత్నించెను. శోధకుల కీయెడల ఇంకను తీరని పని 

యున్నది. ముదితమగు నీ పు స్తకమునందు అనన్వితములగు పద్యములు 

కొన్ని యున్నవి. మనస్సును తృప పజపని పాఠాంతరములున్న వి. యతి 

(భంశము లున్నవి. కవి _పయు క్రములా, లేఖక [ప్రమాదములా యని సంది 

యం పడ(దగిన పదముల శోధనమున కివి జరుగంబోవు ముదణమును కని. 

పెట్టుకొని యున్న వి. కోధన చేయగల పాఠకులందలును ఈ భారము వహింప 

నిదే యిది నెజవేజదు. అందజకును తలాయొకటి తోపవచ్చునుగాని ఒకనికే 

అన్ని యు. వోపవు కదా! ఇంత చెప్పు చేలన(గా నిది ఉత్తమ [గంథము. ఇది 

లేనిదే మనకు మహాభారతము హూ రికాదు. 

చిరివాడ, కృష్ణా జిల్హా. వేలూరి శివరామశాస్త్రి, . 

శతావధాని 



గోవింద రామాయణం: 

ర్. "é ద్ధ్రాశి దాతం" 

౧ 

ఈ గోవింద రామాయణం చదివిన తరువాత వేణు వేలు రామాయణాలు 

చదువనక్క_జలేదు. అలాగే శ్రీమదామాయణానికి ఉన్న వేటువేబు బూరల 

లోని విశేషాలు గూడా పరికించే పనిలేదు. 

[పతిభా వ్యుత్సత్తులు ఈ కవిలో సమంగా కనిపిస్తున్న వి. ఇవి ఎక్కు 

- వగా కలిసే కవి దుర్చోధుడై పోవడం అక్క డక్కడ చూసాం. గోవింద రామా 

యణానికి వ్యాఖ్యతో అయే పని సున్నా. 

గోవింద రామాయణంలో రాముడు మనిషి కాడు. ఆచార్యులుగారు 

మనిషినిగా నిలబెట్టాలని అనుకొంటారుగాని ఆ రాముడో ఇద్టై దేముడి కూచుం 

టాడు. ఈ కవి జన్మతః వైన్టవుడు. ఇపుడు రామభ క్తుడై రామాయణం చెప్ప 

రామాయణం దీర్భ శరణాగ తిట ! ఇంకేం; కవికి శరణాగతేకాక రామా 

యణం చెప్పడమనే దీర్హశరణాగతి దొరికింది. ఆకించన్యం మొదలయిన పంచాం 

గాలూ, ఆర్థపంచక మూ మొదలయినవి రామాయణ పాాతలలో ఉన్న వి. ఇవేకాక 

ఆచార్యులవారు పంచసంస్కార సంస్కృతులు. ఈ రీతిగా | పసన్ను డయిన 

వాడు కవి. 

ఆయితే ఇల్లా భక్తి భక్తి అంటూ శరణాగతి లేక పపతి |[పపత్రి 

అంటూ వాచ్యంగా 'కవిత్యం చెపితే కావ్య _పయోజనమయిన రససిద్ధి కలుగు 

తుందా? అనే _పళ్న ఎవరయినా వేసారేమో! ఆలవారిని నేను ఈ రామా 

-యణం చదివి ఆనందం కలిగిందో లేదో చెప్పండి అని అంటాను, 

రెండేసి మూడేసి ఆక్షరాలు గల మాటలు, చిన్న చిన్న వాక్యాలు, పొంక 

మయిన పలుకు బబ ఉన్న- ఈ గోవింద రామాయణం చదివిన తరువాత 
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పానకం అక్క_అలేదు. 

ఇత(డే పర్మబహ్మ మిదియె రామకథ 

శతకోటి వి_స్తరము సర్వపుణ్య ఫలము 

అన్న మయ్య ౫61-225 

పెరు: 

అన్ని భాషలలోనూ శతకోటి (పవి సరంగా రామకథ పెరుగుతూనే 

వుంటుంది. ఈ గోవింద రామాయణంతో తెలుగు రామాయణాల బలగం పెరి 

గింది. గోవిందాచార్యులవారు తమ రామాయణానికి గోవింద రామాయణం అని 

“పేరు పెట్టకపోయినా లోకులు శృంగ్య గాహికగా దీనిని గోవింద రామాయణ 

మనియే అనేవారు. మంచిదే, పేరు ముద్దుగా వుంది. 

రామాయణం 

కొంచెం పరిశీలించి చూచేవారందరూ రామాయణ కథ నిజంగా జరిగిందేనా 

అని ఆలోచింపక మానరు. కారణం అందరకూ తెలిసిందే. ఆ రాకానులూ 

ఆ రాబందులూ ఆ కోతులూ ఆ కొండముచ్చులు, ఆ ఆయుధాలూ ఆ యుద్ధాలూ 

ఈ మానవుల కథలో ఎలా ఇముడుతవి? | తేతాయుగంలో వా క్ళెవళ్ళుయినా 

వుంటే వాళ్ళకు సందేహం కలుగక పోవచ్చునే మో కాని కలియుగంలో వాళ్ళకు ? 

ఈ మహాయుద్ధంలో మానవులనేవాష్ట ఇద్దరం టే ఇద్దరే. ఒకడు రాముడు, రెండవ 

వాడు లక్ష్మణుడు. ఎడిరి పక్షం అంతా రాక్షసుల సముదాయం, రామబలం 

చూదామా. కిష్కింధాపురపు అ గహారీకులు. రావణుడందామా ఒక పెడ 

[బాహ్మణుడు. ఇంకొక పెడ రాజు. - “అగ్నిప తాళ్ళ వేదాశ్చ రాక్షసానాం 

గృహే గృహ.” ఒక పెడ శివభక్తుడు ఇంకొక పెడ కామభక్తుడు. ఆంజనేయులను 

చూదామా ఒకపక్క కిచకిచలూ, ఇంకొక పక్క నవవ్యాకరణాలే కాక 

సాశళశంగనాట 

“హరికి లంకిజీహాంత కంతన మిట్టున్నది 

కరుణ నింత మన్నించె కమలా విభుండు.” పల్లవి ॥ 
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విశ్వరూపు చూపినా(డు విష్ణు(డు దొల్లియది. విశ్వరూపాంజనేయు.డు- 

వ(డె చూపెను. శాళ్యతుడై యున్నవాండు సర్వేశ్వరుండు వీండె శాళ్ళ్యతు(డై 

యున్నా (డు జగములో నితడు. 

హరికి (పాణవాయు సంబంధి పరమాత్ము(డు అటై 

[వాణవాయు సుతుడు పవనజు(డు ! 

రాణింప ర వివంశ్యు (డు రామచం|దు(డు తాను 

నాణెపు రవిసుతుని నమ్మిన _పధాని ॥హరికి॥ 

దేవహితార్హము చేసె( |దివికము(డు అభై 
దెవహితార్గమే జలధిలంఘనుండు 

శ్రీ వెంక దెశుండు చిన్మయమూ ర్తి తాను 

కోవిదు(డు జ్ఞానమూ రి గొప్ప హనుమంతు(డు. | హరికి! 

అని అన్నమయ్య చెప్పినను ఈ కపి వట్టి కపియే కాక వృషాకపి అంతవాడు.. 

వాలి చూదామా సగం మృగం, సగం దైవం, జటాయువై తే పిస్తే కాని వేయి. 

మంది సెట్టు. ఇటువంటి సిబ్బందితో వాల్మీకి రామాయణం అల్లాడు. ఈ కథ 

ఇట్టా జరిగిందా లెదా ఆనే సందేహమే ఆయనకు వున్నట్టు తోచదు. పెగా కుశ 

లవులచే పాడించి ఆనాటి యజ్ఞశాలలోకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ వినిపిస్తాడాయె.. 

ఇంతేకాక ఆయన కథా సమకాలికుడు, భారత కథా సమకాలికుడు వ్యాసుడైనట్టు.. 

ఆ ఆదికవికి సందేహమే ఉంటే. 

ఉ॥ సీతయు లేదు రావణుని చెల్లెలు లేదల రాము( డబ్దీలో 

సేతువు గట్టలే దతనిచే దివిజారులు చావలేదు సా 

కేత పురమ్ము లేదచట( గేకయ పతియు లేదు సర్యమున్ 

నూతన సృష్టియే అ 4066649 అతత 00000099 

ఆని కొందరంటా౭ని మా గురువులు తిరుపతి వేంకట కవులన్నట్ట్లు రామాయణం: 

అనే మాపే ఉండకపోయేది. 
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పురాణకాలంలొన సందేహం 

వ్యాసులవారు రామాయణం చదివినటులున్నారు. వాలి వధ ఘట్టంలో 

భారతం కొంత [గంథం నడిపింది. ఇంతేకాక ఆరణ్యంలో రామాయణ కథను 

టూకీగా చెప్పింది. విష్ణుపురాణం- 

యః కా_ర్తపిర్యో బుభు జె సమసాన్ 

ద్వీపాన్ సమా కమ్య హతారి చ|కః 

కథా (పసంగే ష్యభిధీయమానః 

స ఏవ సంకల్ప వికల్ప "హేతుః (౪-౪ (424146) 

x XXX 

<< XXX 

భగీరథాద్యా స్పగరః కకుత్ స్టో 

దశాననో రాఘవ లక్షణా చ 

యుధిష్గిరాద్యాళ్చ బభూవు రేతే 

సత్యం న మిథ్యా కను తేన విద్మః (౪౨౪ -|/అ౯ా) 

శ తువుల.నందరనూ చంపి ద్వీపాలన్ని ఆ|క మించి కార్తవీర్యుడు పుడమి నంతా 

ఏలాడు. రాచవారి మాటలు వచ్చినప్పుడు “ఇంతవాడు, అంతవాడు” అని కీర్రింప 

బడతాడు. అట్టి కా ర్హవీర్యుడే' ఉన్నాడా, లేడా'అని సందెహానికి ఆస్పదం(౫౪౬). 

“వగీరథాదు లున్నారు, సగరు డున్నాడు, రావణు డున్నాడు, రామలక్ముణు 

లున్నారు, ధర్మరాజాదు లున్నారు. ఇది నిక్క_మేకాని కల్చకాదు, వారు(ఇపుడు) 

ఎక్క డున్నారో తెలియదు ఆని అంటుంది. ఈ శ్లోకాలు సందేహాన్ని 

మేలుకొలిపి ఆ సందేహాన్ని స్తూణానిఖనన న్యాయంగా _పకటించినవి. 

కవులు సహృదయులు 

రామాయణం నాటక భేదాలలో రచింప దలచికొన్న కవులందరు మతమే 

కాక సహృదయులు కూడా చాలామంది ఏమిటే ప్యాతలు ? అని తల తడుము 

30 
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కున్న వారే. తడుముకొన్నా మురారివలె “యాంతి న్యాయ (పవృత్తస్య తిర్యం 

చోపి సహాయతామ్ | అపంథానం తు గచ్చంతం సోదరో2ఒపి విముంచతి'. 

“న్యాయంగా నడచేవానికి జంతువులు కూడా సాయపడతె. ఆపమార్గంలో 

పోయేవాణ్లి తో బుట్టువుగూడా వదిలిపెడతాడు అని వాల్మీకం యథాస్థితంగా 

నమ్మినవారె. త్యాగయ్య గారున్నూ ... కపి వారధి దాటునా? అని అన్నారు. 

దాచి ననీయె ఆయన నమ్మకం. 

“ఉమ్మడి కోతులకూట ముదదికి గట్టువచ్చె 

తమ్మునిబుద్ధి రావణు తలపోయెను” 

అని అన్నమయ్యకున్నూ ఇయ్యెడ సందేహంలేదు. 

ఎల్లా అయితేనేమి ఆ కోతులు వారధి కట్టిన బై వారి నమ్మకం. అవకాశం 

కలిగినప్పు డెప్పుడో ఒక ప్పుడు అందరూ ఇంతో కొంతో సందేహం రాల్సినవారే- 

నాటక కవులు భాసుడు మొదలుకొని ఆందరున్నూ ఆవసరం వచ్చినచోట- 

“అన్యథా వా [పకల్పయెత్! ఆనుసరించిన వారే. ఉతర కథలో పూర్వ 

మీమాంసకులు కొంత చోటు చేసుకొన్నారు. ఎందుకంటే తామనుకొన్న ధర్మం 

రాముని కంటగట్టడానికి. అఎచుకని ఆయనకు పునర్వివాహం చేశారు. ఇది 

కొర్మటాక్ట్ వివాహం. అంటే అశ్యమేధం చేయడానికి గాను (పక్కన వేసిన పీట 

నిలపడానికి. ఈలాగే ఐతిహాసికులు కూడా ఉతర కథలో తమ సాంత సోది 

కొంత కలిపారు. ఆలంకారిక పక్షాన అభినవ గుప్తులు నాట్యవేద భాష్యంలో --- 
వేదం చెప్పినా ఈ ఉ తర కథ కొంత మేం నమ్మం ఆని అన్నారు. 

“ఇది _కేకాయుగంనాటి కధకదా. రావణుడు |బాహ్మణుడై పుద్ది రాజ్యం 

యడమెమిటి? కలి ధర్మాలకు కాపు కావలసినవాడు _కేతలో పుట్టడమేమిటి ? 
ద్మా పిప్పలాద చర్చిత ధర్మానికి హానివృద్ధులున్న టులు చెప్పినా (ఈ కథ 
యుగంలో జరిగింతో) నాలుగు పాదాలలో అన్ని పాదాలకూ లంకలో హానా ? 

ఇంకేదో విశేష కారణం వుందని ఊహింమకోవాలి" అని ఇలాగే కోతులయెడలా 
కొండలయెడలా (సంజీవి పర్వతం మొవలైనవి) ఖగముల యెడలా మృగముల 
యెొడలా (జాంబవంతుడు) సంవేహాలు సనృువోహాలుగా (పతిపాచించినవా రుర్నారు. 

Pr గై గ 
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పర దేశీయులు నమ్మనే నమ్మరని (అందరూకాదు) అనుకోండి. పెస సండేహోలకూా 

ఇంకా ఈలాంటి సందేహో లెన్నింటికో ఎందరో ఎన్నో సమాధానాలున్నూ చెపు 

కుంటూనే వస్తున్నారు. కాని సంళయాత్ములంతా విని “రామునికి సీత ఏమ 

తుందని" అడుగుతూనే వస్తున్నారు. భారతదేశంలో అందరకూ రామాయణం 

ఉగ్గు పెట్టడంవల్డ నెమో కొందరకు సందెహమేరాదు. పైగా అన్ని జాతులవారి 

లోనూ రామోపాసకులూ, ఆంజనేయోపాసకులూ ఎందరో వున్నారు. కాదే 

పాసకులే ఎక్కువమంది ఉన్నారని అనుకోండి. సహృదయులు కథా శకకాక్సి 

తెంకాయలాగా మోచినా తెలియకుండానే లోపలిరనం ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఇవేవలి 

నాటక కవులున్నూ కూచితిని ఒక కంట కని పెట్టుకుంటూనే నడక సౌగిస్తునాా కు 

భవభూతి శంబుకవధ ఘట్టంలో 

రె హస దక్షిణ మృతస్య ిశ్లోర్తి ఇజస్య 

జీవాతటే విస్సృజ శూ దమునౌ కృవాణమ్ 

రామస్య గాత మసి దుర్భర గర్భ ఖిన్న 

సీతా వివాసన పటోః కరుణా కుత స్తే? 

“నా దక్షిణ హ సమా! చనిపోయిన జాపన పిల్ల వానిని  బతికేించ 

డానికి, శూ ద మునిమీద కతి విసురు! నీవు నిండు చూలాలు సిద 

అడవిలో పారేసి రమ్మన్న రామన్న చేతివి కావా! 

రామునిచేత రాముణ్ణె తిట్టించి జొచిత్యాన్ని ఎంతో వంతు fp ల్ల చం (గ న్న to దో 
{us 

0 [| br 

(శ్రీ గోవిందాచార్యులవారున్నూ ఇలా అన్నారు ... ... = ఆ 

ఆహారము తీరునం |ఒకిభ యబ్బదు (పాజులకెల్బ స 

వారని యోగసిద్ధిగను భవ్యులు మ్నాతమె జ్ఞానులౌదు 
వ్వారల వర్ణభిదమును బట్టి వధింప(గ జెల్పునె న్మపా | 

గ. అంచు గొందజు దమలో, డలంచుచుం డు 

శంబుకుని చావునందలి సత్యనిరతి 

నాత్మ శంకించు వారు, 

(ద్ త్త తర- సుతోదయాళ్వాసము 111 | 



అని చెప్పి- “ఈ పీడ నాకెందుకు అన్నట్టు ఈ శంకను లోకులమీద పార 

వయిచారు.) ఇదంతా ఈలాగుండగా శ్రీమదామాయణమంతా గల్బున లెచిన. 

మహాత్ము లెవరో __- | | 

వేద వేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే 

వేదః _పాచేతసా దాసీక్ సాజా [దామాయణాత్మనా. 

“వేద వేద్యుడయిన పరమపురుషుడు దశరథునకు కొడుకి వెలయగా వాల్మికి 

వల్టి వేదం రామాయణంగా వెలసింది” అనే శోకం చెప్పారు. ఈ శ్లోకానికి అర్థం 

ఎలా పొసగుళుంది ? కృష్ణుడు పరమపురుషుడు కాడా? భాగవతం నోరి 

భాగోతమేనా ? అని కొందరు పశ్నిస్తారు. “ల్రకృష్ణః శ్యామలాదెవీ, శ్రీరామో 

లలితాంబికా" అని కొందరు సమాధానమున్నూ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. ఈ 

కవి గూడా అచటనచట “లలిత స్వరూప , “లలిత రామి అనన్య పరాత్మ-106, 

పుట. లలిత వినీల సుందరి 110 పుట, వానుదేవుండు 112 పుట, కులకాంత 

116 పుట, (తిపురసుందరి- 188 (పుంవద్భావం లేదనుకోండి ) ఈ మొదలుగానే 

కొక — 

ప్పి సర్వోపనిషదర్థ + సకల స్వరూపంబు 

శ్రీనివాసంబుగా( + జెలంగు దీవ 

భక్త శిరస్తారిణ + పరిఢవ శ్రీ రాజ 

రాజేశ్వరీ మం్యత + రాజ మ్సీవ 

భువనైక మోహన + మూర్తి శివంకర 

త్రిపుర సుందరి దివ్య + తేజ మీవ (పాదుకాశ్వాసము-ర6,) 

అని చెప్పి వారితో కంఠం కలుపుతున్నాడు. 

“సందడిలో సడామియ్యా' అని శివుడే [పకరణంలో చారబడడానికి ఇష్ట. 

పడడు గాబట్టి ఆయన తరపున నుండి వచ్చే ఒ తిడి ఉండదు. పెద్దలు పె 

నుదాహరించిన శ్లోకానికి గల సంగతి ఇలా చెప్రతారు-- 

వేదంలో పూర్యకాండ అనిన్నీ ఉ తరకాండ అనిన్నీ రెండు కాండ 

లున్నారు, ఉ తరకాండకు జ్ఞానకాండ అని నామాంతరం. కర్మకాండ ధర్మాన్నీ 
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అనుష్టానాదులనూ బోధిస్తుంది. దానికి ఫలం చి త్తశుద్ది.. తన్మూలంగా జ్ఞానసిద్ధి. 

"ఆ జ్ఞానాన్ని చెప్పేదే ఊ తరకాండ లెక ఉపనిషత్తులు, 

అడవికి పోనోయేముందు' శ్రీరాముడు తలి కౌసల్య కడకు వెళ్ళినప్పుడు 
రా శి 

“యం పాలయసి ధర్మం త్వం ధృత్యా చ నియమెన చ। సవై రాఘవ 

“శార్దూల ధర్మ స్తా మభిరక్షతు'” 

'నాయనా! ఏ ధర్మాన్ని సీవు ధైర్యంతో టి నియమంతోణీ కాపాడు 

కొంటూ వస్తున్నా వో ఆ ధర్మమే నిన్ను కాపాడాలి' 

అని ఆశీర్వదిస్తుంది ! దీనిని బట్టి చూస్తే రాముని పరిసరాలన్నీ ధర్మం 

చేత గారచేయబడినటులు కనిపిస్తుంది. గోవిందాచార్యుల వారు కూడా ఆ 

ధర్మాన్ని ఉటంకించారు. 

“వెడలి రాదగు రామయ్య విపినమునకు 

ధర్మ సంరక్షణార్థమై ధార్మికుండ 
సీకు విజయంబ యగు గాక విపిన సీమ 

గాలము నతి కమింపగా( గలమె రామ. 

(288 సత్యాశ్యాసము) 

మరలి-రా మహీపతి వౌచు వరలు నిన్ను 

గాంచి కనులార ముదమున( [గ్రాలు దాన. 

ధర్మ విజయుండవాె నిన్ను గాంచు దాన 

మంగళంబగు రామ సుమంగళంబు. 

(284 సత్యాశ్వాసము) 

ఇంతాచే-స్తే శ్రీరామునికి ఇంకా పాతిక నిండలేదు.. 

ధ ర్మ 0 

ఐతే సరేకాని ధర్మం. అంటే ఏమిటి? అనే _పశ్న ఇపుడు తలయెత్తు 

తుంది, “పరోపకారాన్ని మించిన ధర్మం లేదు. పరాపకారాన్ని మించిన 
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అధర్మం లేదు! అని మనం సామాన్యంగా అంటూ ఉంటాం. కానీ విచారించి 

చూసే దీనికి మెరుగు పెట్టవలసివస్తుంది. ఏమంటే ఆకొన్న పులికి ఆవుని బలి 

యిస్తె ఆది పులికి ఉపకారమే అవుతుంది గాని ధర్మం కాదు. బాలుణ్ణి చదువు 
కొమ్మని శిక్షిస్తే ఆది వాని చూపులో అపకారమే అవుతుంది కానీ అధర్మం 

కాదు. అందుకని 'వేదచోదితమై (శేయస్సాధనమైనది ధర్మం అని చెప్పాలి. 

“రోదనా లక్షణో రో ధర్మః' 

అనే జైమిని స్కూ తానికి కేవలము వేద చోదితమే కాదు మజి (శేయస్సాధనము 
కూడా కావాలి అని ఆర్థం చెప్పారు, అట్టి ధర్మానికి మూలమెమిటి ? 

అని అంచె 

“వెదో౬ఖిలో ధర్మమూలమ్” 

వెదమంతా ధర్మ మూలమనిస్నీ --- 

“తద్యిదాం చ స్మృతి స్థీవ్ర” 

ల స్మృతిశిలాలు గూడా ధర్మమూలమనిన్నీ గౌతమ ధర్మ సూ తాలు. 

పరమప్పరుషుడు - ధర్మావతారం 
చు(జెప్పిన ధర్మాన్ని స్యయంగా ఆచరించి లోకులకు చూపి లోకంలో 

ధర్మాన్ని నెలకొలపడానికి “ధర్మం చర. ఎవరి ధర్మం వానిచేత ఆచరింప 

జేయడానికి (శ్రీరాములవారు ఆవతరించినటులు కనబడుతుంది. రాముడు శరీరం 

తాల్చిన ధర్మం - “రామో వ్మిగహవాన్ ధర్మః” అని శ్రీమదామాయణం 

చెబుతుంది. “ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగ యుగే అనే గీతావాక్యం 

గుర్తువనే ఆ పుట్టేవాడు శ్రీకృష్ణునితో పాటు శ్రీరాముడు కూడా ఆని స్మృతి 
పటహం మోసులెత్తుతుంది. కానీ ఏపన్నిద్దరు మహర్షులకో కాని మిగతా వారెవరికీ. 
రాముడవతారమనే మాట తెలియదట. రాముణ్ణ అడిగి చూడండి. “నేను మానవుణ్ణి 

అని ఆంటాడు. అందులకే కాబోలు వసిష్టుడు శ్రీరామునకు శ క్రిపాతం చేయ 

వలసి వచ్చింది (యోగవాసివ్భం చూచేది). ఇది ఇట్టా ఉండనీండి, వెనుకటి గీతా 
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శ్ఞాకంలోని “యుగే యుగౌకు కృతయుగంలో కూడా ఏ విశేషకారణం చేత 

నయినా ధర్మచ్యుతి కలిగితే ధర్మసంస్థాపన కావలసియే ఉంటుందని కొందరు 

స్వారస్యం చెపారు. 

ఇపుడు ధర్మానికీ వేదానికీ, వేదానికీ, రామాయణానికీ, వేదవేద్యత్వానికీ, 
పరమ పురుషత్వానికీ, పరమ పురుషునకూ శ్రీరామునకూ కల చుట్టరికం తెలును 
కొన్నాం. “రామునివలె మెలగండి, రావణుని వలె మెలగకండి* అని కబ్బం కాంతా 

సమ్మితంగా చెబుతుంది” అనే మాటలకున్నూ “వేద వేద్యే' అనే శ్లోకానికిన్నీ ఉన్న 

చెలిమిన్నీ ఇపుడు గుర్రించగలం. 

పై జెప్పిన రీతిగా చిత్తశుద్ధి కలిగించి శ్రీమదా[మాయణం జ్ఞానమునకు 
ద్యార మయినది. కొందరు దీనిని సాశాద్యెదముగానే పరిగణించారు. ఆడవాండ్లకు 

వేదాధికారంలేదు కాబట్టి శ్రీమదామాయణం ఆడంగులకు చదివే అర్హతలెేదని 

అన్నారు. కొందజు |శద్ధావతులు శ్రీమదామాయణం పఠింపరని విన్నాను. 
ఈ రీతిగా ధర్మోపదేశం చేస్తూ రసవంతమయిన ఆదికావ్యాన్ని ఆదర్శంగా చేసు 

కొని ఆలంకారికులందరూ కావ్యం అనగా కావ్యంవ ల ఆసాద్య మైన రసం ధర్మోప 

దేశంద్వారానే వికసించాలని శాసించారు. విభావాదులచే అధర్మాన్ని గూడా 

రసావస్థకు రప్పించవచ్చు. దీనికి పురాణాలలో మనస్సును చిందువందుచే సే చీడ 
కథలు అక్కడక్కడ సము దంలో చిన్నపొన్న లంకలవలె కానిపి స్తవి. చిననాటి 

నుండి సరియయిన శిక్షణం లేనివారికి “రసానికీ, ధర్మానికీ, నీతికి ఏమీ చుట్టరికం 
లేదు” అని తోచవచ్చును. మరియు అది ఒక విధముగా నిజమే కావచ్చును. కానీ 

“దానివల్ట మనస్సుకు శాంతి ఉండదు. అది విప్టవం తేవచ్చు. సంఘ శాంతి 
నిర్మూలితం కావచ్చు. అప్పటికి సంతసం కలుగవచ్చు. ఆత్మ జ్ఞానానికి అప 

కారం కలుగవచ్చు" ఆని చెతులు కాలిపోయిన తరువాత గాని తెలియదు. ధర్మా 

ఖ్యానపురాణేమ వృద్ధా౬ సృప్యంతి నిత్యశః* (అశ్వమేధ పర్వ) “భాషా గానం న 
గాతవ్యం హరి కీ రిం వినా నఘి, - 

పరదేవత 

వాల్మీకి రామాయణం తరువాత సంస్కృత భాషలోనే ఎన్నో రామా 
యణాలు వచ్చాయ్, పీనిలో కథమా[తం సం[గహంగా చెప్పేవి కేమేందుడు 
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రచించిన రామాయణ మంజరి, నడిమింటివారి బాలరామాయణం వంటివి కొన్ని, 

రాముడు అవతారం అని చెప్పనెంచి తదనుగుణంగా మిగతా పా[తలనుకూడా 

తమ తమ ఆధ్యాత్మమార్గాలలో నడిపించినవి కొన్ని, ఏవయినా ఇవి వాల్మీకి 

రామాయణమంత విపులాలు కావు.. కానీ ఏడో చమత్కార సౌరభం వెదజల్లేవే, 

—_అహిరావణ, మహిరావణ వంటి పాతలను (తెలుగులో ఐరావణ, మైరావణ) 

సృజించినవి కొన్ని_ 'వాసిష్ట! దెేళ్యరామాయణాలు (చూ. గోవిందరామాయజం, 

బాలకాండ, అవతారాశ్వాసం- 17). వాల్మీకి రామాయణంలో గాయ్యతి పొదగబడి 

వున్నది. ఆది. 

“చరితం రఘునాథస్య శతకోటి | పవి స్తరమ్ 
ఏకైక మక్షరం [పో క్రం మహాపాతక నాశనమ్.” 

“రామ, చర్మిత శతకోటి. గంథం: దానిలో [పతీ ఒక్కొక్క అక్షర మూ 

పాతకాలను పటాపంచలు చెస్తుంది” అని కీ ర్రింపబడ్డ ది, ఇంలేకాక సుందర 

కాండలో స పకోటి మహామం తాలున్నవి ఆని మంతోపాసకు అంటారు. ఇట్టా 

ఆయిసా ఇంతవర కెవరున్నూ రామాయణంలోంచి మంతోద్దారం చేసినట్లు నేను 

వినకేదు.. ఎవరయినా చేస్తే చేసివుండవచ్చు. వెనుకటి సాత్వతాదితం తాలు 

శ్రీకృష్ణుని శ్రీరాముని తమ అ|గపీఠాఆమీడ నిలబెట్టినై , శై నతం[తాలు పరశివుని 
శాక్షతం[ తాలు పరశ కిని నిల బెట్టినట్టు. ఐతే వైదిక తం_తాలన్నీ వేదంలోంచే 

మర్యతోద్ధారం చేసినవి. నేటి ఈ గోవింద రామాయణంలో (శ్రీరాముడు ఉభయ 

జహ్మా ము, తేక పరదేవత “పరస్యాం దేవతాయామ్” లేక పరశివుడు. లేక 

లలితాంబిక. ఆయితే. సీత* ఎవరు? ఛాయ. 'ఛాయేవానుగతా సదా” (రామాయ 

ణమ్) లేక మాయ-'దేవ మాయేవ నిర్మిత. ఈలాగే అన్నిటికీ తం తభాష 
(సంధ్యాథామ- కాదు) అంతర్వాహినిగా సమన్వయం ఉన్నది.. లోగడనే పలు 

వురు. ఈ.దారి. తొక్కారు. శ్రీ గో విందా చార్యులవారు ఆ దారినే నడిచారు. 

కొంత స్వాతం్యత్యం చూపిసూ కొంత గూఢంగానూ కొంత అగూఢంగానూ 

వ్యక్తం చేసూ, కొన్ని పట్ట "అనగా విశ్వామ్మిత శరణాగతి మొదలగు ఘట్టా 

లలో వాచ్యంగానే చెప్పారు. 

చ. ఇల గల యట్టి మతముల నెన్నిటినో జపియించినాండ నే. 

జలుమజు మం తడేవతల జాల్పకినాంయ౯ దరింపం జేయంగా. 
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గల దొక చేని లేదు, రిపుకాండము [తుంచంగలట్టి వానితో 

ఫలితము లేదు నాకిశకను బట్టుము వానిని ధారపో సెదన్. 

గ, అన్యు లెవ్వరి శరణమ్ము నడుగ నిన్నె 

శరణ మంటి ననుచు మనసార. దలంచి 

గాధి సూను(డు రాముని కరము వట్టి 

ధార వోసెను వివిధ మం|తముల నొకట 

(బాలకాండ-కరణా- 189, 140) 

ఇ ర్రై--- 

“ఆ. కాది హాది సాది' వేద విద్యల రూపు 

రామమూ రి గాంగ రాతి పవలు 

పాదుకా ద్యయిపయి భరతుండు గనుచుండు. 
(పాదుకాశ్వాసము-5ళ) 

ఇట్టి పద్యాలు సంప్రదాయం తెలిసినవారికి ఉబలాటంగా ఉండవచ్చు. 

పదాలకు ఉన్న అనేకార్థాలు తెలిసెన సాహిత్యపరులకు శ్రెషార్థాలు కల పద్యాలు 

సంతోషపెట్టినట్లు మంతతం!తాలు తెలిసిన సాహిత్యపరులకు పరశురామ 

సంవాదం శివధనుర్భంగం మొదలయిన _ ఘట్టాలలోని కొన్ని పద్యాలు 
స ౦ కలిగి సవి. ౮ యె PX 

= 

అభిరుచి 

భావమూ రసమూ తెలిసి వానితోపా టయిపోయే  ఆంతరమయిన 

“యాతానికీ ఈ గోవిందరామాయణమందలి భాషకూ నడుమ ఒక దుబాసీతో 

పనిలేచు, కొన్ని కొలది -పట్టులలో తప్ప. కవి ఇట్టా అంటున్నా డు 

చ. వడిగల భాషతో మధుర భావ పరంపరలన్ మృదూ క్రులన్ 

గడగడ నికు పానకము గె కొని (తావునటుల్ రచింతు నల్ 



వ్యాస వాణి! 
He న the 

గడ రసవత్ పపంచమున( గాంచుచు మా రఘుదాము నాత(డే 

యెడ(ద( బతివ్ష గె కొన(గ 

_--(వాదుక-ఇష్టదెవతా (పార్థనము- 15. 
యు 

క, , దాకాపాకము నెక్కాన 

కీక్షను గృపజేయు మమ్మ దేవీ 
“ 

(సీతారామం 6). 

కవి యూ రీతిగా అన్న థై |గంథ మంతా దాజాపాకంలోనే పడ్డది. 

కవుల కందరకూ ఒక్కొక్క ఆభిరుచి ఉంటుంది. అదే అలవాటయిపోతుంది.. 

ఆ యభిరుచి తమకు తెలియకుండానే పుట్టుకొ స్తుంది. పుష్పుదంతు డన్నా డు 

“రుచీనాం వెచిత్యాత్ బుజుకుటిల నానాపథ జుషామ్ అని. “పుణ్ణ- 

కొక బుద్ది; నాలుక కొక రుచి" అనే సామెత ఈ అర్థమే చెబుతుంది. తిక్కన్న 
గారు తమ అభిరుచిని “తెలుగుబడి విశేషణంబు తేటపడంగా” అనిన్నీ — 

అని? ౬.౭ ఆల(తి యలథతి తునియలయగా 
స్మా 

హల సంధించిన విధంబు నతుక(గ వలయున్ 

అనిన్ని వెలిబుచ్చారు. నన్నయ్యగారు owns 

“ఫేచోషాదిక శజాన్ (పవ్యాహరం తు శబశాస్త్రజ్తాః 
a (త జ 

ఇవా తు (పవ్యాహార కం సంకెతిత సు పసిద్ధమేవ పదమ్ 

అని శాసించారు. (ఇది అభిరుచి కాదు) తిక్కన్నగారి అభిరుచి తెలుగు భాషకు: 

సమ్మసరి. అయితే కోరానికీ వీరానికీ ఈ పంచదార పలుకులూ ఈ దూది 

పింజలూ ఈ ఇతలీ సంగీతాలూ సంగాతం అవుతాయా? “నెక మోజః [పసాదో 

వా రసభావ విదః కవేశొ-రసభావా లెరిగిన కవికి ఒకే ఒక ఓజోగుణంగాని' 

ఒకే ఒక [ప్రసాద గుణంకాని పనికిరాదు అని మాఘు డంటాడు. అచ్చ తెలుగు 

కబ్బాలు (వాసిన తెలగన్నా తిమ్మన్నా (పభృతులలో ఈ విచారణ చొరబడిన. 

చందం కానరాదు. శిక్కన్న గారు (వాసింది ఆచ్చ తలుగు భారతం కాదు. 
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కాబట్టి అవసర మైన చోటులలో ఓజోగుణం కల పద బంధాన్ని “భీష్మ, _దోణ,. 

కృపాది ధని నికరా ఖీలంబు ఇత్యాదిగా వాడుకొన్నారు. (శ్రీనాథుని. 

అభిరుచి తిక్కనకు విరుద్ధం 

మ. హర చూడా హరిణాంక వకతయు. గాలాంతస్ఫురచ్చండి కా 

పరుషోధాథ పయోధర ద్వయతటి పర్యంత కాఠిన్యమున్ 

సరసత్వంబును సంభవించె ననంగా సత్కావ్యముల్ దిక్కులన్ 

జిరకాలంబు నటించుచుండు. గవిరాజీ గేహరంగంబులన్. 

అని భీమఖండంలో చెప్పుకొన్నాడు. వీరు మూవురూ చెప్పినటులే 

చేశారు. తిక్కన్నగారు గాఢబంధం ఉండవలసిన చోట్లగూడా కొన్ని పట్ట కప్పు. 

రపు పలుకలతోనే నెట్టుకొని వెళ్ళారు. నాచన సోమన్న శ్రీనాథుడు మొదలయిన 

వారుగూడ మె తటి శయ్య పరచవలసినచోట చంద్రకాంత శిలలు పజచుకుంటూ 

పరుగులెతారు, పోతన్న గారు 

క కొందజకు( డెనుగు గుణమగు( 

గొందబజకును సంస్కృతంబు + గుణమగు రెండుం 

గొందజకు గుణములగు నే 

నందఅ మెప్పింతు + గ్భతుల నయ్యయి యడలన్ 

అని చెప్పి అందఅనూ మెప్పించారు. కొందజకు భ క్రి అంచెనూ, _గాంథిక 

భాష అంటేను రుచిగా ఉండదు. అట్టివారు యీ కాలానికి యివి “నప్పవు” అని 

అంటారు. నేనూ ఒప్పుకుంటాను. ఏమంటారా ? అందజ మెప్పింప (పోతన్న 

గారి మాటకాదు) (బహ్మక్రైనను వళమె ? 

అభిరుచి అనేది జన్మాంతర సంస్కారం ఐయుండాలి. అది కవితా 

[పారంభ దశలో కవిని తన కనుకూలమైనవారి సంపర్క_ంలోకి తీసుకోపోయి 

పరిపక్వం జౌతుంది. కాబట్టి “నీవు సమాసాలు ఊరకే దొర్శిస్తావేం. డబ్బా 

వాయిస్తావే ?' అని అంటే అది భేరి జోకొట్టినట్లే. కవిత్వం గూడా సంసారం 

లాటిదే. ఆదోరకపు సంసారం. 
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ఆలంకారికులు అగూఢవ్యంగ్యంగా (పసాదగుణంతో చెప్పగలిగిన వాడే 

“మంచి కవి అని అంటారు గాని నన్నెచోడుజ్జి ఏమనాలి ? శ్రీనాథుణ్ణి ఏమనాలి ? 

సోముజ్జి ఏమనాలి * రాయలను ఏమనాలి? గొప్పవాంగ్ర అనక మానరు గాని 

జుట్టు కూడా లేని నారికేళం అనీ, గూఢ వ్యంగ్యం అనీ అంటారు. అన్నా 

సహృదయులు ఆ ముప్పేట తెంకాయలలోని చిక్కని తియ్యనీటిని రుచి చూడక 
మానరు. సహృదయులకే కవితాస్వాదం. కాని మూక ఉమ్మడిగా స్యాదావస్థ 

రప్పించడం ఏ కొలదిమందికో చేతనవుతుంది. కాని దానికి ఆమోదం సార్వ 

జనికంగా నూటికి నూయి వోట్టూ రావు, సంకుసాల నరసింహకవి చెప్పినట్టు = 

“లోకుల రసనలె యాకులుగా" 

అనేది ఏ కొన్ని చాటువులకో ఏ కొన్ని రసో తరపు పద్యాలకో ఏ చమత్కా- 

రాలకో కాని అన్ని టికీ కాదు. పుష్పదంతుడు--- 

'న్నణా మేకో గమ స్య మసి పయసా మరవ ఇవి లి శ్రీవ ణ్ 

“నీరు అనేదాని కంతకూ సము[దం'వలె నరులందరకూ “'వివొకడవే 

_పాప్యుడవు' అని అన్న టులు సులభకవనమె కానీండి కఠిన కవనమే కానీండి 

వీటన్నిటికి నారాయణునకు మరో పేరయిన రసమే గమ్యం. ఈ రీతిగా కవు 
లందరూ రసోపాసకులే కాని ఎవరి అభిరుచి వారిది, శ్రీ గోవిందాచార్యులవారు 

“ఉతర రామరి చెప్పి, నిలదొక్కుకున్నాక పాదుకలో కవితా సంసారం 

"పెంచుకున్నారు. వారి అభిరుచి యిది- 

.ఊ, అన్నది కన్నదే అటుగ నౌచితితో రసభావయు క్తమౌ 

తిన్నని శయ్యతో( బలుకు తీరు నెలుంగమిచే సమాధి సం 

పన్ను (డు కానివా' డుపమవంటి యలంకృతులన్ బిగించు, కా 

దన్న సమాస జాలముల దాంగు గదా కవితా! పతారణన్ 

(పాదుక-147) 

(పతిపదార్థం పొసగించి యూ" పద్య పరమార్ధం చెప్పడానికి కొంచెం పిండి 

ఉండాలి. ఆది లేనివారు _ ఏకా! గత కలవాడు ఏది అంటే ఆది రసభావ 

యుక్తంగా తిన్నని శయ్యతో జొచితితో ఉంటుందనిన్నీ ఆ యకా్యగత లేనివాడు 
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కావ్యాన్ని కేవలాలంకార [పాయంగానో శుష్క_సమాస శరీరంగానో చేసాడు అసి 

తాత్పర్యం చెప్పుతారు. కేవల ఆలంకారాలూ సమాసాలూ లేక; రస భావ ధ్వని 

క విత్యమందు వీరికి అభిరుచి అన్నమాట. 

రసము 

తే. భక్తి రసము పునాదిగా. |బబల(జేసి 

క రుణరన కావ్యసౌధంబు గట్టువాండ 

జానకీ రామ లక్ష్ముణుల్ దీనియందు 

కాపురము. జేయుచుండు స్వకర్మ. జిక్కి 

అని ఉత్తర రామచరిత మందున్నూ--- 

తే. కరుణ రసవర్తి యూ మహాకావ్యమూ రి 

భవ జలధి దాంటు గతిం జూప భ కతతికి 

ఖ్ కిరసము పునాదిగా బాదుకొలిపి 

క దైద( (బప తిసౌధ వ కావ్యమందు 

వాట్ 

త. “భకిరసము పధానమౌ ఫణితి యిద్ది' 

సీతారామ మందున్నూ, 

తె భ కిరసము పునాదిగా. బాదుకొలిపి 

క ర్రైద( (బప తినాధ మీ కావ్యమందు 

అని పాదుకా పట్టాభిషేకంలోనూ ఉన్నది. 

'భ క్రి అనెది రస మవుతుందా?' ఆని (పశ్న. సంకీర్తన కాలంలోనూ 

భాగవతాది (శ్రవణ సమయంలో కొందరకు హర్షం కలుగుతుంది. గగురుపాటు 

కలుగుతుంది. కన్నీరు కురుసుంది, రాపాటు "పుడుతుంది. ఢ్రీ చై చై తన్య పభువు 

శ్రీ రామకృష్ణులు మొదలయినవారు నామం వినంగానే. మైమరచి సమాధి పొందే. 

వారు. రోజూ ఏడు సార్దు చచ్చి యేడుసాస్ట పుర్ణవాడ'*ని చేశే వుంది పరమ” 

హంసకు. ఇట్టిస్థితిలో భకి' రసంకాదు అని ఎట్టా అనగటం ? ఇదేమిటి? కబ్బా. 

లలోభ కిరసం అవుతుందా అనగా కావ్యాలలో కవి వ రించిన. భ క్తి సహృదయుల 
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"మనసులలో పడి రసావస్థకు వస్తుందా 1 ఈ (పశ్నకు ఇది సమాధానమా ? 

సాధనే చై తన్యాదుల మనను చటుక్కున తన్మయమై సమాదికి పోగలదుగాని 

సహృదయులు (బహ్మానంద సోదరమయిన రసొనందం పొందుతారా ? 

ఆ! వొందుతారు. 

పండిత రాయలు 

భగవదనురాగరూపమైన భక్తే భ క్తి రసానికి స్థాయి, భగవానుడే ఆలంబన 

విభావం, పులకాదు లనుభావాలు, హర్షాదులు సంచారి భావాలు. ఈలాగా రసానికి 

_ ఉండవలసిన సరంజామా యావత్తూ ఉంది. కాబట్టి భ కిని రసం అని అనవచ్చు 

గాని భరతముని మిగులు రసాలను కంఠో కిగా చెప్పినటులు భ క్రివత్సలాలను 

చెప్పలేదు. పోనీ మన మెందుకు చెప్పరాదు ? పాతదారికి కంపకొట్టి కొత్తపుంత 

వెయ్యాలి కాబట్టి ర సేతరమయిన మరో పేరు పెట్టుకుందాం భ కికీ వాత్సల్యానికీ. 

"పేరుతో ఏముంది? “పేరుకే పేచి' అని పండి తరాయలన్నారు. 

లోకంలో మహాభ క్రు లెందటో ఉన్నారు, రామాయణంలోనే హనుమ 

ఎవడు? తమ సంతుమీద జీవులకన్నిటికీ ఎంతో! పేమ. రామాయణంలోనే చూదాం. 

దశరథుడు |పాణాలెందుకు విడిచాడు ? మొన్న మొన్న మన యూ తెలుగునాడులో 

తెలింగానాలో గోపన్నగా రెందు కేడేండ్డు చెరలో ఉన్నారు? దీనివ ల్ల “పరాభ కి” 

అనేది ఒకటి ఉన్నదనిన్నీ చక్కగా వికసింపజేయగలిగితే రసమవుతుందనిన్నీ 

అనుకొని కూడా పాతపుంతంతా కంతలు పడిపోతుందని పండితరాయాదులు 

భరతముని యెడ భక్తితో వినయం అవలంబించారు. 

మధుసూదన సరస్వతి 
వీర్రిమాట ఇట్టా ఉండనిద్దాం. (బహ్మానంద సరస్వతిచే--- 

“మధుసూదన సరస్వత్యాః పారం వేత్తి సరస్వతీ" అని కొనియాడబడిన 

- ఆర్వ్వైలౌ చార్యుడు మధుసూదన సరస్వతి పదహారణాల అఆదై తి. తిరుగవేస్తే 
మళ్ళా పదహారణాల భక్తుడు, ఆయన రచించిన [గంథాలలో భ క్రిరసాయనం 

_అనేది ఒకటి. ఆ [గంథం - “లోకంలో మెత్తని మనసులూ ఉన్నవి. మరి 
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'నిబ్బర మయిన గుండెలూ ఉన్న. ఈ రెంటిలో రెండోరకానికి ని ర్వేదమున్నూ 

మొదటిరకానికి భ కన్ని స్వభావం!. .. థ్ కి అంటే సర్వేశ్వరుని ఆకారంపొందే 

చి తవృ రి తి. విషయాలనుండి విముఖులె న మహానుభావులు ఉంటారు. సంకీ చర్రనము 

భగవత్కథా[శ వణము భ జనము మొదలగువానివల్ర వారి మనోవృ క్రి [ దవించి 

భగవదాకారం చేకొంటుంది. అట్టి ఆ మననులో విభావాది భావసంయోగంవ ప్ర 

రసం నిష్పన్న మవుతుంది.” 

భ కిరసానికి భగవంతుడు ఆలంబనం. తులసి చందనాదులు ఊద్దపనాలు" 

కనుల మూత, లోజూపు, బయలుచూపు, నిండుచూపు మొదలై నవి అనుభావాలు" 

నిర్వెదాదులు సంచారులు. వీనిచేత భగవదాకారం వ్య క్త్రమవుతుంది. రసమని 

చెప్పబడే స్థాయిభావం అదే. ఆది పరమానంద సాషాత్కారాత్మకం, మరి భక్తి 

యోగమన్నా ఇదే, 

బింబాన్నే _పతిబింబం అని ఆంటారు---ఉపాధిలో పడితే. “పరమానంద 

స్యరూపుడై న భగవానుడు మనస్సులో (పతివింబించి స్థాయిభావత్వం పౌంది 

రసత్యం ఆపాదిసాడు కాబట్టి, భ్ కిరసం పరమానంద రూపం ఆని అంటే 

ఎవరున్నూ కంయ్ కంయ్ మని అనరు. అయితే ఒకటి _ 'ఆలంబనమయిన 

భగ వక్ (పతిబింబమూ గా సాయియైన భగ వాదాకారక చిత్తవృత్తి ఈ రెండూ 

ఒక్కటంటే ఒక్కటెనే. మిగతారసాలు వేనిలోనూ ఇలా ఉండవే అని ఎవ 

రయినా కయ్యానికి కాలు దువ్యవచ్చు, మంచిదే. జీవునికీ ఈశ రునికీ వ్యవహా 

రంలో భేదం వుంది. అలాగే బింబానికి పతిబింబానికీ వ్యవహారంలో ఢేదం 

ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు నెయ్యంతోనే కాసి కయ్యంతో పనిలేదు. ఈ రీతిగా 

ఖో కి రసం ఎంతో మహనీయమైనది. దీనిముందు మిగతా రసాలన్నీ దివిటీ 

ముందటి దీపాలు అని చెపుతుంది. తరచిచూ సే యూ రెండు మతాలూ పెద్ద 

లేడా లేదనే తేలుతుంది. నరే శ_కిగల కవి భ కిని రసం చేయగలడు. ఆచార్యుల 

వారు భ_కిరసం పునాదిగా కరుణరసపు కావ్యం చేసానని ఊఉ తరరామంలో 

అన్నారు అభినవగు పులు---'రామాయణే హి ఉపరచయితా” అని రామాయణం 

కరుణరస _పధానం అని అన్నాడు, 
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'సీతాత్యంత వియోగ పర్యంత మేవి (వాల్మీకి రామాయణ రచన అని 

_గహించేది) అని వాల్మీకి రామాయణం కరుజరస _పధానం అని అన్నాడు. 

కరుణరస [పధానమైన యూ కావ్యానికి అంతర్భాగమైన సీతారామంలో “భక్తి 

రసం పునాదిచేసి _పప త్తి ఆనే మెడ కటతాను; భక్తులు భవజలధి దాటడానికి" 

అసి ఆచార్యులుగారు అన్నారు. పూర్వం అశ్య ఘోషుడుకూడా నౌందరనందం 

చివర --- 

అశ్వఘోషుడు ; 

ఇత్యేషా వ్యుపళాంతియే నరతయే మోకర్డ గర్భాకృతిః 

[ళోత్యూణాం [గహజార్ధ్హ మన్యమనసాం కావ్యోపచారాత్ కృతా 

యన్మోషాత్ కృతమన్య దత హిమయా తత్ కావ్యధర్మాత్ కృతమ్ 

పాతుం తిక మివౌషధం మధుయుతం హృద్యం కథం స్యా దితి. 

“బెల్బంలో చేదుమందు పొదిగి పెట్టినట్టు ఈ కావ్యంలో మోశార్థం 

పొదిగాను అని అన్నాడు. అయితే యూ -కావ్య కథేకాక ఇందులో పొదగబడిన 

భ క్రిగూడా మధురాతిమధురం- పోనీండి. ఆ మాధుర్యం సహృదయులైన 

ముసలివాళ్లకూ ముక్కా_శ్ల కే అని అందాం. దేనికి తగినవాళ్లు దానికుంటారు. 

అయితే ఈ కవి-'కట్టుదు. _బపత్తి సౌధ మీ కావ్యమందు' అని అంటాడే--- 

ఆది స్థాయిభావ మవుతుందా ? పరమానంద సాఇాత్కారక మవుతుందా? అని 

[(పశ్ని స్తారేమో. అన్నమయ్య ఇట్టా అంటాడు 

ఆలాకికానందం : 

“పట్టినదెల్భా పరమానందమే 
గట్టిగా శరణాగతునికిని'. (Vi1_137) 

“శరణు జొచ్చినవానికి సర్వేశుడు ఆత్మభూతు డౌతాడ'ని(భాగవతం 11-29,4) 

చెప్పింది. అయితే “దాసోఒహమని కూచున్నంతమా[తాన ఆనందం కలుగు. 

త్గుంచిటండీ ? - 

ఈ మూడక్షరాలన్నర పలికినంతమ్మా తాన కలుగదు. ఈ .మూడక్షరాల' 

న్నర తమంత తోచాలి. అట్టా తోచడానికి వెనుకముందు 'సాధని ఉండాలి. 

ఏమిటా సాధన ? 
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భ్ కుల సేవా, భ కుల దయకు పాత మవటమూ, భగవంతుని గుణకర్మల 

యెడల _్రద్ధా, భగవద్ గుణ[శవణంత్ గాని కీర్తన య స్మరణ _ పాదసేవన = 

అర్చన - వందన - దాస్య - సఖ్య - అత్మసమర్పణాలతో గాని భఖ క్తి మొలకెత్తు 

తుంది. పిదప స్వరూపాధిగమమూ, (పే వృద్ధి = పరానంద స్పురణమూ-- 

కలుగుతుంది. అటు పిదప భగవద్ధర్మ నిష్టా గుణాభివర్ణనము-ేే చేమ పరాకాజ్ఞా - 

ఏర్పడుతుంది. ఇది ; “భ_కియోగం”, 

శ్రీమ_దామాయణ కావ్యాదులలోని భగవత్ స్వరూప న్యభావాదులను 

చదవడం వ ల్రగాని, వినడంవ ల్రగాని చితం దవిస్తుంది. అట్టి చిత్తవృతి విభా 

వాది సంయోగంవల్ద భ కిరసాన్ని _పతీతియోగ్యంగా చేస్తుంది. ఆది దేశ-కాల-- 

ఉపాధులకు _ అతీతమైన ఆలౌకికానందం. 

(ప్రతిభ - వ్యుత్పత్తి 
కవితా పవాహానికి _పతిభావ్యుత్సత్తులు రెండూ రండొడ్డు. వ్యుత్పత్తి 

అంతగా లేకున్నా లేబరం లేదుగాని [పతిభలేకుందే పాడె. వ్యుత్చ తిగంధం 

లేని వేమన్నను కవిగా జేసింది (పతిభె. శ్రీ గోవిందాచార్యులవారి కవితలో 

రెండూ కనిపి _సవి. ఆ రెంటిలో అత్యావశ్య మయిన | పతిభ [గంథమంతటా 

కనిపిస్తుంది. నీతారామంలో లీలాకృపాళ్వాసము, శరణాగతాశ్వాసము; పాదుకలో 

మాయా, సత్య, భ ర్త [పపన్నాశ్వాసాలు వ్యుత్పత్తి సంగతాలయినా ,ఎకుు_వగా 

_పతిభచే ఉస్మీలితాలే. ఈ పతిభ భ కి జ్ఞాన మంత ఉపాసనా వాసితమేకాక 

భావనోదీపితం. 

ఊఉ. ఎందజు రాములో యిక మజెందటు సీతలొ యీ వదూవరుల్ 

వందలుగాగ దోణెడిని [బక్కను ముందును వెన్క నెలచో 
ఠా 

నిందజలోన నెవ్వరొకొ యెంచ వధూవరులంచు సభ్యు లా 

నందముతోడ? గాంతు రమునందను జానకి చెంత దిగ్ భమన్. 

x x x x 
31 
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నా చెంతం గలవా(డు రాము డనుచున్ నాచెంత నాబెంత నే శా 

దో(శెన్, రాము డిదేయటంచు జనమెంతో పేమ నెక్యాగతన్ 

జూచున్ సన్నిధి నున్న వానివలెనే చూపట్టు బింబము దో 

బూచు ల్ సల్పెడీ రామచం్య దు( డ(నగా మోదంబు పెంపొందెడిన్” 

శ్రమ దామాయణంలోని పదపదార్థాలు రెండూ గూడా పె టెకి తేటతెల్లముగా 

అకిలా పడుకున్నట్టుగానూ కానుపించుతూ ఉంది. 

“విశ్వంభర ! భరత్యం మామ్” ఇత్యాదులెన్నో. మళ్ళా ఇట్టిపట్ట 

భారతంలో గూడా, దృష్టిలోనికి మరలించిన కొలదీ, పదపదార్థాలు రెండూ వ్యజ్షు 
నాశ క్రి అనే అద్దాన్ని మన హృదయమ్మీదికెత్రి పరమార్థాన్ని గోచరింపజే స్తవి. 

వాల్మీకి తాను నేర్చుకోని విద్య ఈ రామాయణంలో చెపి ఎందె చెప్పటం 
చెప్పిందే చెప్పటం; దీంతో విసుగుపుట్టే సాడు. అరణ్యాదికాండలలో అవి [పక్షిప్తా 
లెమో ! కాదు. (పక్షిపాలే ఆని అంటే 24 వేల శ్లోకసంఖ్య తగ్గవచ్చు. 

దానివల్లనే అభినవగు పపాదులు వాల్మీకికి హారతి యెత్తుతారు. “ఆది కవేః 
పురా” *శోకః క్లోకత్య మాగతఃి (ధ్వని) అని. ఆ వాల్మీకి భాషాభావాది సౌంద 
ర్యమూ చమత్కారమూ చిటిపొటి వ్యంగ్యమూ “నిక్వాసాంధ ఇవాదర్శః* మరి 
చరాయని ఫరన్నద్యః పులినాని శనెళ్ళనైః। నవసంగమ స వీడాజ-ఘనానీవ 

వంటి ఉపమలు గోవిందరామాయణంలో క నబడతవి, విశ్యామి తుడు 
రామలక్ష్వ్య ణులను యాగరక్షకు తీసుకొని వెళ్ళేటప్పటిది యో దిగువ పద్దెం-_- 

దొరకరాని దేదొ దొరకిన చందాన 
అడి విడువరాని దయిన యటులు 
తనువు పొంగ మనను తత ,రమెయుండ 
గాధి సుతుడు నడువం గడంగె ముందు (శరణాగ__ 59) 

ప xX xX xX 
అని యలంకారమే కవితా” = 

శ ధనవునత్ పేక్ష జైసి __ దలంతు 
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రితని చారిిత మెంతదో యంత దంచు 

నచటి కవులెల్ల నబ్బురమంది యంది. 
శరణాగతాశ్వాసంలో వివాహ ఘట్టం ఒకపట్టాన మరచిపోము. గోవింద 

“రామాయణంలో ఘట్టాలన్నీ తం్యతసం[పదాయమునో వైష్టవ సం పదాయమునో 

వెంటబెట్టుకొని స్పుటమైనవి. 

గీ. ధ్యాతిజావ క్రి మల్లవిధాతృ పదము 

శిష్ట, వక్షస్థలము సదా శివపదమ్ము 

విమల మధ్యము (ఫ్రీ లసద్యిష్ణు పదము 

నాతి ధమ్మి ల్ల మది సుమనః పదమ్ము 

ఈ పద్యం వినంగానే “(బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః అనెడి కు 

“వస్తుంది. 

అధర మరుణధరమ్మునై యలరు వధువు 

వాణి మధురాపురమ్ము జవ్యని నితంబ 

సీమ కాంచీ (పది ప్రము, సిరుల పేటి 

యంగన శరీరమెల్త శ్రీరంగ భూమ్, 

అరుణాచలంలో ఉండే ఆబ్బయే మదురలోను కంచిలోను శ్రీరంింలోనూ 

.ఉండే అమ్మయే. మాయమ్మ సీతమ్మ యని తోపచేస్తూ సౌందర్య పవి_తతను 

ఈ పద్యం వెదజల్టుతూంది. మామూలు శరీర సౌందర్శ వర్ణనం కంచె 

ఈ మార్గము ఎంత దివ్యంగా ఖభాసిస్తూందో | 

వాల్మీకి రాముని చూపి జనకుని చేత 

“ఇయం సీతా మమ సుఠా. సహధర్మచరీ తవ, 
[పతీచ్చ చెనాం, భ। దంతే, పాణిం గృహ్టాష్వ పాణినా 

అని అనిపిస్తాడు, “ఈయమ నాకూతురు సీతమ్మ. నీవు చెప్పినట్టు విను కుంటుంది. 

ఈమెను ఏలుకోవలసింది. శుభమస్తు. పాణి[గహణం చెయ్యి 1" అని సరశార్థం. 

దీనికి వ్యాఖ్యాతలు వ్యంగ్యార్థాలెన్నో వక్కాణించారు. ఆచార్యులవారు వానిని 

_ఉటంకిసూ ఈ ఒక్క శ్లోకాన్నే ఎనిమిది పద్యాలుగా వివరించారు. ఈ పడాఃలు 



చదువుతుంటే పాఠకులకు విసుకు వచ్చే సమయానికి “(గహియింపుము పాణి 

హపాణిచే' అన మకుటం మంతం వేసినట్టు విసుగు పోగొట్టుతుంది. 

చ. ఇదీ సహధర్మచారిణి త్వదీప్పిత భోగపదార్థ కర్త ని 

హృదయ సమాన నీదు తను వెంచంగ భ్యదము కల్గు(గాత ! నీ 

విదిత కటాక్ష వీక్షణము వీడక యల(గదయ్య సీత యి 

య్యదియ మదీయ పుతిక సుమా (గహియింపుము పాణిం బాణీచే” 

ఈ పద్యంలో _ “నీదు తనువు అనేది సౌందర్య లహరిలోని - శరిరం త్వం: 

శంభోః అనేదే. 

గౌతముని తపోవనం గుండా దారి తీశాడు విశ్వామి తుడు. అప్పుడు. 

రాయిగా పడివున్న అహల్య దొస్తకుంటూ దొర్చకుంటూ రాముని పాదములకు 

శరణాగతి చెప్పిందని వర్ణించిన ఆచార్యుల వారు, సంసార జీర్ణారణ్యంలో నల్ల 

సేనపురాళ్ళుగా పడియున్న మన డెందాలను గూడా ఆ రాముని పాదాలముందుకు 

దొర్లించి ఆ రాళ్ళచే ఏరులను పాద్యంగా సమర్పింప( జేయలేదా? ఓ గోవింద 

కవీ! “నీ రామనామమే నిరుపమ నిదయె మనియుంటి" నన్న సీవు జడాన్ని 

న్మిదించే చైతన్యంగా చూచి, మాచే భ_కిరసముగా అనుభవింప చేయలేదా * 

చాలు! “జయంతి తే సుకృతినో రస సిద్ధాః కవీశ్వరాః” 

ఉ. జానగు మోముతో విపుల సారస నె తుండు శూన్యదుర్గ మో 

ద్యానవనిన్ బదమ్ము లిడె నంత దదం ఘర జమ్ము రగెరా 

రా నలినాక యో యఘవిరామ పవ్మిత పదాబ్దరామ యన్ 

ధ్యానమునన్ శిలా పతిమ తారసిలెన్ భువి దొ ర్రివచ్చుచున్, 

ఆ రాతిబొమ్మ యిలా అంటుంది 

gm నీ రామనామమే నిర్మలాహారమై | బతికితి నిన్నేండ్డు 'భ క్రవరద |! 

నీ రామనామమే నిరతపానీయమై బీవమ్ముతోనుంటి దేవదేవ ! 
సీ రామనామమే నిరుపమ న్నిదయై మనియుంటి నేవేళ వనజనే[త 
నీ రామనామమే నిఖిలసౌఖ్మమ్ముశై కడపితి నిన్నె ండ్డుక మలనాభ! 
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ఇనకులెశ్వర నీరాక కింతదనుక 

భ కనై వేచియుంటి సీ భస్మమందు 

(పకృతి జిక్కి విరూపనై పరమపురుష 

సడసి యుంటిని స్వస్వరూపంబు నిప్రుడె 

వైదిక వైష్టవ సం పదాయంలో “దిర్హ శరణాగతే (శ్రమ దామాయఃణం' 

ఆని అనుకొనబడే మాటను గోవిందాచార్యులవారు చెప్పి చూపించారు, ఏరు “సీతా 

రామంి అని ముద్దుపేరు పెట్టుకొన్న బాలకాండలో దశరథ శరణాగతి, అహల్యా 

శరణాగతి, సీతా శరణాగతి, విశ్యామి; త శరణాగతి, పరశురామ శరణాగతి 

ఉన్నవి. ఈ దశరథాదులందజదీ భ కియోగం. సహృదయులు కూడా ఆయా 

యో పా_తలతోపాటే శరణాగతి చేసినవారై పూర్వా ర్జితం ఉంటె భ_కియోగులు 

కాగలరు. ఈ మాదిరిగా కావ్య పరమార్థ మైన భ_క్తిరసం(ధర్మం ద్యారా)భ క్రిద్వారా 

వికసించింది. ఉఊఉపేయమైన భక్తే రసరూప పరమానందానుభవానికి ఉపాయం 

గూడా కౌతుంది. భక్తి రసాయనం చూచేది. 

మనం సీతారాముల కల్యాణం కన్నుల పండువుగానూ ఆనందంగానూ 

చూచి అక్షింతలు వేసికొంటాం. పిదప (శ్రీరాములవారిని యువరాజు లుంగారెని గా 

చూదామసి అయోధ్యకు మళ్ళా పెండ్లి నడకలు నడచుకొంటూ వసాం, మిథిలలో 

“ఆ (పకృతి _ పురుషుల పెండ్లి యేర్చాటులలో పెద్దయెత్తున జీవితం సాగిండిన 

మనకు అయోధ్యలో గూడా జీవన [ప్రమాణం ఏ మ్మాతమూ తగ్గకపోగా మొగ్గు 

చూపుతుంది. అయోధ్యా - అయోధ్యా ఒక్కసారిగా అమరావతై పోతుంది 

“ధేవానాం పూ రయోధ్యా.' 

అదిగదిగో కోతి! చూడు ! ఆ ఏడంతస్తుల మేడమీద ! కోతికాదు.మంథర, 

ఆ మేడ కై కది. ఈ గూని మంథర ఆమెదాసి. మీకు కోతివలె కనిపించింది. ఆదికవి 

జ్ఞాతి దాసి అని అన్నాడీ మంథరను. ఇంకొకచోట గంధర్వి ఆని అన్నాడు. ఒక 

వ్యాఖ్యాత జ్ఞాతులలో ఒకానొక జ్ఞాతికి దాది ఆని అర్థం చెప్పాడు. ఇంకొకడు 

అతి జ్ఞానంకల దాది అని అన్నాడు. వీని యన్నింటిని చూ సే గోవిందులకు ఇలా 

శనబడ్డది ; 
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“ఎరుక లే దీమెపుట్టుక యిద్ధరి తి 
ఎక్కడిదొ ! యెప్పు డెచ్చోట నెటుగం బెరిగె 
నెటుల కైకను జేరెనో యెరుకకాదు 

కైకతోడ నయోధ్యలో గాలువెభి” 
పాదుక - మాయాశ్యాసము ౨]. 

పద్మ పురాణక ర్ర యూమె పూర్వజన్మం తిరగేసిచూచి యిలా చెప్పాడు:- 

“ఈదు పూర్వజన్మంలో ఒకానొక అచ్చర. రావణ వధకోసం దేవత లీమెను 

భూలోకంలో పుట్టమన్నారు. ఆమె మంథరగా పుట్టి - నేను మీ రాణివాసంలో 

దాదిగా ఉంటానని కేకయ మహారాజులుంగారి దగ్గరకు వచ్చి కుదురుకుంది. 

పిమ్మట ఆ మహారాజు కైకను ఆ తింటికి పంపుతూ- ఈ మంథరను ఆరణంగా 

ఇచ్చాడు.” ఇంకో కథ గూడా దీని విషయమై పుట్టింది. ఆ కథనే ఆచార్యులు. 

గారు 

క, గంధర్విరూపము గొని 

మంథర దుందుభి యనంగ మారుచు దపమున్ 

సంధీంచెన్ హరిమై గసి 

బంధించెన్ 'గద హృది విధి వరమున్ గోరెన్. 

అంటూ ఇంకా కొన్ని పద్యాలలో ఈమె చర్మితకు మొదలూ తుదలూ తీర్చారు. 

పీఠరతా' ఎందు కిన్ని పాట్టుపడ్తారు? (వపంచానికి వరవడిగా ఒజ్జబంతిగా' 

తీర్పు దిద్దవలయువారుగా ఉండవలసిన మహారాజదంపతులు "బుద్ధిపూర్వకంగా 

అధర్మానికి ఒడిగట్టారని కావ్యంలో చెపితే ఆ మహారాజదంపతులు కావ్యనాయ. 

కునకు జననీజనకులుగా ఉండతగరని వారు ఇన్ని పాట్టుపడ్డారు. వీరిని చూచే. 

కావచ్చు, ఇంకో మెట్టెక్కి అనందవర్ధనులు ధ్యన్యాలోకంలో 

“విభావ భావానుభావ సంచా ఠ్యాచిత్య చారుణః 

విధిః కథా శరీరస్య వృత్త స్మోక్స్పేక్షితస్య చ 

ఇతివృ తవశా యా తాం.త్య క్ర్వాననుగుణాం స్థితిమ్ 

ఉఊ త్చేమ్యోవ్యంతరాభీష్ట రసోచితకథోన్నయః. ---(8-10, 11} 
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“కల్పితకథలో నయినా సరే నిజకథలోనయినా సరే విభావాద్యౌచిత్యం 

రసానుగుణంగా చూడాలి. అసలు కథలోనే అననుగుణమయినది ఉంటే తొల 

గించాలి” అని అన్నారు. _పబంధదో షహానమూ ఆనౌచిత్యపరిహారమూ చేయా 

లంటూ భోజరాజు. 

“తత దోషహాన మనౌచిత్యాదిపరిహారేణ యథా 

మాయా కె కేయా దశర థాఖ్యాం రామః 

| పవాసితో న మాతాపితృభ్యా మితి రాజ 

శెఖరస్య బాల రామాయణే.” 

“రాజశేఖరుడు బాలరామాయణంలో |పబంధదోషహానంకోసం మాయా 

కె కేలూ దశరథులను సృష్టించాడు. వారే రాముణ్ణి ఆడవికి వెళ్ళగొట్టారు కాని 

అసలు తలిదర్యడులు వెళ్ళగొట్టలేదు” అని శృంగార [పకాశికలో అంటాడు, 

శ్రీమదామాయణంలో వాల్మీకి కైక స్యభావం చాలా దొడ్డదిగా చెప్పాడు. 

మంథర చెడుతలంపుతో “రామ పట్టాభి షేకం రేపు జరగవోతుంొదని చెప్పింది. 

కైక తన సంతోషానికి చిహ్నంగా మంథరకు పసదనాలిస్తుంది. పిదప మంథర 

దుర్చోధకు లోనై పోతుంది. ఇంతమ్మాతం చాలుననే ఆదికవి తలపు. 

“ఇది నాటకం కాదు కాబట్టి వాల్మీకి మార్చలేదు” అని ఎవరయినా 

అంటే అనవచ్చు. అది వేరే సంగతి. మంథర మాటలకు మారిపోయిన కైక 

మాయాకైక గాక నిజ కైకా? వాల్మీకి రాముని ఆక్క_డక్క_డ భగవంతునిగా 

చూపినా ఉపాధినిబట్టి పొసగే మానవత్వాన్నే వెనువెంటనే సృష్టిస్తాడు. పాఠ 
కుడు మళ్ళా రాముణ్ణి ఆదర్శమానవునిగా గాని, (పమాదానికి పాలుకాగల మాన 

వునిగా గాని, (వాలివధ ఘట్టాదులలో) అర్థం చేసుకుంటాడు. ఆనగా వాల్మీకి 

రామాయణ కావ్యాన్ని భక్తిరస పధానంగాగానీ భక్తిరస | పధానంగా భాసించే 

దానినిగా గాని చేయలెదు. రాముడు భగవంతుడని కొన్నిపట్ట రహస్యంగానూ, 

వ్యంగ్య ంగాను, కొన్నిపట్ట వాచ్యంగానూ చెప్పాడు. చెప్పినా మానవత్యము 

మనకు కనబడుతూనే ఉంటుంది. ఆది వాల్మీకి కెశలం. 

(శ్రీ గోవిందులు రాముణ్ణి ఎడాపెడా వాచ్యంగానూ (“పర్యంక విద్యా 

[పకాశమూ రి సత్యాశ్వాస-48ి), వ్యంగ్యంగానూ (“రమణీయ హేమపర్యంక 
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మందుని సత్యాశళ్యాస-42), అద్వైతుల [బహ్మముగానూ, పిశిష్టాద్వైతుల 

విష్ణవుగానూ, శా క్తుల పరశ కిగానూ, వెరసి భగవానునిగా చితించి (బాల 

కాండను-అయోధ్యాకాండను)- సీతారామమును పాదుకా పట్టాభిషేకమును భ కి 
రస|పధానంగా చేశారు. దీనితో ఈ కావ్యానికి ఒక నవ్యత్వం వచ్చింది. దానిని 

బట్టి దాని అంగాలకూ ఉపాంగాలకూ గూడా నవ్యత్వం చేకూర్చవలసివచ్చింది. 

అలా చేకూరింది. ఈ పట్టున గోవిందాచార్దుగారు ఆ గూనిదాన్నే బాగా అలంక 

రించి [గంథం నడుపుకొన్నారు. కైకను కౌసల్యా సుమి తలతో పాటు 

చితకూటంపంపి 

ద్వి అనెడి వసిష్టుని వెనువెంట గెక - 

జని రాము నేకాంతమున జూచి పలుకు.” 

“మన గురుడౌ వసిష్టముని + మాన్యు(డు నెడె వచింప వింటి నీ 

జననవిధమ్ము నాదిపురు + షా! యవివేకముజేసి ని న్నిటుల్ 

వనమున కంపితిన్ బతిత + పావన 1 దుష్టను |గూరురాల నన్ 

గనవొ కృపన్ దయాపర ! య + కార్యము చేసినదాన బాపనై .” 

“మాయామోహిత చేతనన్ బతితనున్ + మానాథ ! నారాయణా | 
మాయామానుషు రూప మూని జగతిన్ + మాయం బడం దోయుద 

వీ యో మోహజలాబ్ధి నీదుటకు నిన్నే + దిక్కుగా జూతు నీ 

మాయం దాటగ నాకు శక్య మొకొ! రా4+ మా! యాపదుద్భ్గార కా 1” 

“* పొందితి బళ్చాత్తాపము 

వందన మిదె కొ మ్మనంత పాపివ్టను, [బో 

వందగు, నన్ను క్షమింపుము 

మంథర నుడి వింటి జెడితి మాధవ! రామా 1” 

“అచ్చుతా! జగన్నాథ ! యాద్యంతర హిత |! 

విశ్యమయ ! భ_క్రవత్సల ! _పేమమూ రి! ' 
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అమల ! నారాయణా ! సత్కృపార్టహృదయ ! 
పాహి మాం పాపా పాహి తుభ్యం నమో౬స్తు” 

మని ఆమెచే శరణాగతి చెయించారు. ఇట్టా చేయగా రాము డంటాడు : 

హః %* జ ణా 

“అమ్మ మోక్షంబు నీ వెంచ నంద గలవు 

సాధు రక్షణకార్యంబె సలిపి తీవు 

దుష్టశిక్షణ దీక్షకు దోడ్పడితివి 

సర్వ క్గతి హరిసేవ జేసినావు.” 

*సీ వొనరించితే యిటుగ 1! + ని వెపుడున్ నను గూర్మి జూడవో 

సివు కులీనవున్ సతివి + నేనయి కొంటి నరణ్యవాసమున్ 

దై వవిధంబునన్ బృథివి 4 ధర్మము [శేయము నెంచి, యింతకున్ 

నీవ నిమిత్తమై జగతి + నింద భరించుచునుంటి వమ్మరో 1" 

షః * * యే 

ఈ రీతిగా కైక శరణాగతి, శ్రీరాముని అభయ పదానము---వీనితొ 

కెకమ్మ భక్తురాలుగానూ, (శ్రీరాముడు దైవముగానూ మనకు కనబడతారు. 

పాపం! ఇంతా చేసింది ఆమంథర. ఆమె మాటి ఎవరికీ గుర్తులెదు 

ఈ ఘటంలో. పోనీండి. ఈ పాదుకాపట్టాభి షేక మంతా పాదుకాంతదీక్షతో, 

భక్తిలో ఎన్ని భేదా లున్నాయో కొలది గొప్ప అన్ని భేదాలతోనూ (_పస్ఫుటమై 

భ కి రసానికి ఉదాహరణంగా ఉన్నది. 

రాముడు అడవికి పోయేముందు కౌసల్య అనుమతి తీసుకోవడానికి వెళ్లి 

తన నిశ్చయం చెప్పినప్పుడు ఆమె మూర్చిల్సీ సేదదెరి కన్నీరు కాలువలుక ట్లగా 

కుమారుని చూచి 

“లలిత స్వరూప నా లావణ్యమూ ర్తి 

కులకాంత నీ తల్లి మోమషించుదాని 

ఏిడుచు వని శే(గువాండవా! యిపుడె 
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వీడను నిన్నేను వీడ(గా(జాల 

తమి నుందు నీ సన్ని ధానంబునందె 

అమితమౌ ఆనంద మదియిు నాకెంచి --(సత్యాశ్వాస- 160). 

చ. అనుచు......... నాార్రిని గుందుచు సారెసారెకున్ 
గనుచు( దదెక దృష్టి రఘుకాంతుని. గన్నుల నీరు నింపుచున్ 

వని జనరాదు పత యను, బాంజలి నుండిన దివ్యమూ ర్రికిన్ 

విను విను నిన్ను వీడ వెనువెంట? జరించెద నీదు సన్ని ధిన్, 161. 

x xX xX xX 

మ. కనుపాపన్ జరియించువా(డవగురున్ గంజాక్ష సంశ్లైషమున్ 

జననం బాదిగ( గూర్చి కూర్చి (తుటిలో సాన్నిధ్య విశ్లషమున్ 

గను మంచున్ పిత మాడ(జూచెదదొ ! లోకం బెట్టు హర్షించు నీ 

పని నిన్నెగతి ఏడుదాన వెత నంభాషింతువే మాతకున్. 164 

xX xX xX xX 

కౌంగలించుచు మూర్కొని కొ(గలించి 

ఆత్మను నివేదన మొనర్చి యమిత తృష్టి 

సేసలను జల్లి చందన సేవ6 జేసి 

మంగళంబగురగాత సన్మంగళ మను. 249: 

ప్ర xX xX xX 

తే, సకల మంగళ రూపంబు స్వాంత మందు 

పాదుకొన నిల్పె( గౌసల్య భాగ్యమేమొ 
పుతు తనువున'గంధంబు పూసి పూసి 

అంబ యంత (బదవ్షిణ మాచరించు. దిక్త; 

లే, రామ జయరామ శుభరామ- లలితరామ 

మరలుమీ వేగ నిటకు నీ మాతందలభి 
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జన్మ ధర్మమూ నెణవేర్ప( జనుము వనికి 

ననుచు నక్షతలను జల్టె నతని తలను. వరత. 

తే. రాము విడనాడ(జాల దా రామమాత 

మర్కట కిశోర విధమున మాత యొప్పు 

సంతతిని నోట(బట్టు మార్దాలగతిని 

తల్లి విడనాడి చనలేండు దాశరథియు. 2860 

ఈ పద్యాలలో తల కొడుకు లొకవిధంగా తల్పకొడుకులుగానూ ఇంకో 

విధంగా భ కురాలు భగవంతు(డుగాను కన(బడతారు. తల్లి ఆనే ఉపాధిలోనుండి - 

ఓర భ క్రురాలున్నూ, కొడుకు అనే ఉపాధిలో నుండి భగవంతుడు న్నూ పయికి 

నెట్టుకొనివస్తారు. 

ఇచట-“తదేకదృష్టి రఘుకాంతుని” చూడటమూ, కన్నుల నీరునింపడమూ, 

“నీ వెనువెంట వతును,” “కనుపాపం జరియించువా(డవొని అనటమూ, 

కౌంగలించడమూ, మూర్కొనడమూ, వాత్సల్యానికి భక్తికి సాధారణమైన 

అనుభావాలు, “ఆత్మను నివేదించడమూ సేసల'చల్చడమూ చందనసేవ చేయ. 

డమూ సకల కల్యాణగుణ స్వరూపాన్ని హృదయంలో పాదుకొలపడమూ 

(ప్రదక్షిణం చేయడమూ, ఇవి భ క్రిక్ ఆనుభావాలు (రామాయణ వ్యాఖ్యాతలు 

ఈ పదక్షిణం పుతస్య స్పికరం అని అన్నారు) ఈ రీతిగా కౌసల్యలో వత్సల 

రస మి[శమయిన భ క్రిరసము గోచరిస్తూంది. ఈలాగే సీతలో సుంత మధురము 

కొంత _పీయమూ కలిసిన భ_క్రియున్నూ లక్ష్మణునిలో, గుహునిలో,. 

_సేయోరసమి ్రమైన భ క్రియన్నూ, దశరథునిలో వత్సలమి[శమయిన భక్తి. 
యున్నూ, (సర్య|త స్వశబ్దవాచ్యమయినా) చక్కగా కనిపి సవి. ఏరి కందర 

కున్నూ మకుటంగా భరతుని భ క్రి చెప్పుకోదగినది. ఉదాహరింపనూ దగినది. 

భరద్వాజ విందు అనేమాట లోకంలో వ్మిశుతం. ఆది ఎందుకు జరిగింది? ' 

భరతుని భ క్రి తెలిసికోవడానికి ! భరద్వాజుని యోగమహిమచే మెడలు మిద్దెలు. 

ఏర్పడినవి. దివ్యములైన శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాలు ఆవిర్భవించినవి. 

కర్మేందియములను తనియజేసే విషయాలన్నీ ఎర్చడినవి. సేనాంగములన్నీ 

“ఖాదత మోదతలు' సోడుముట్టగా సుఖం అనుభవిస్తున్న వి. ఆట్టి సమయంలో - 
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తే. నసనివ పరివేప్పి తుండు దాశర థి యంత 

మౌని కోరుట గనందోయె మహితరీతి( 

జూచుచున్నంత కనుకట్టు చొప్ప వోంప 

తమకు. దొ బుట్టినట్టి నౌధముల సౌరు. 188 

4 అందొక సౌధరాజము మ + హారమణీయము సౌఖ్యదాయి, యా 

నందమయమ్ము, దివ్యశయ + నమ్ముల' నాసన భోజనాదులన్ 

బొందగు దాని రాజు కొలు + వుండగ నొప్పు సభాగృహంబుతో 

నందము చిందుదాని( గని + యందున జొచ్చె( బురోహితాతోన్. 18“ 

.ఉ. భాసుర సౌధమందున న + భాసదనంబును జొచ్చి ఛతసిం 

హాసన చామరద్యయము + నాతడు గన్లొని మం తియు క్తుండై 

యాసన మొంటనుండె సచి + వాళి సమేతము గాగ గాని సిం 

హాసన మెక్క_లేదు హృద + యంబున నిలుచు రామచం| దునిన్. 190 

తే. రాచఠీవి దనర + రాజ్యాధికారులు 

చెరి రెల్హ, సభను + శీ ఘగతిని 

రాజొకండె లేడు + రత్న పీఠంబున 

విందు వేడ్కలన్ని + వలయుచుండె. 191 

తే భరతు. డుపవిష్టుండై యుండ + వరల( జేసె 

రత్న సింహాసనము, మౌని + రాజు, కాని 

సచివులు పురోహితాళశియ + సైన్య పతియు 

భరతు(డును నొక్కవరుసనే + వరలినారు. 192 

తే. ' మౌని యంతట రావించె + మహిత గాయ 

కులను నారద తుంబుర + గోపవరుల 

రాల గరగించు గానాన + రహి. జెలంగు 

నృత్యముల మన్ను మిన్నును 4 నేకమయ్యె. 198 

చ.  భరతు.డొ విందు నందుగల + భక్ష్యము లంటడు, గాన నృత్య సం 

భరిత వివోదముల్ గనండు + [పాంజలీ రాము దలంచి ఛతచా 



పీఠికలు - పరిచయములు 499: 

మర మహితాసనంబులకు + మాన్యత. జూపి, _పదక్షిణించి, చా 

మరమును బూని కేల, నృప / మం[తులతో నుపవిమ్ల(డై సభన్. 194 

తే. “దాస భూతోస్మి "యనుచు లోం + దల(యవా(డు 

రామ కింకరుగతి చామ + రంబు. బూని 

రాఘవుడు పెద్ద గద్దియ + రాజీలు నటు 

లాత్మ భావించి కైంకర్య + మంత. బూనె. 195: 

--((పపన్నా శ్వాసము) 

ఈ పద్యాలలో భరతుని నిగ్గ మనకు (పత్యక్షమయింది. మహాభారతంలో 

అష్టావ[కుని [బహ్మచర్య బుజుత్యం ఈ చందంగానే పరిస్సుటమవుతుంది. ఆను 
శాసనిక పర్వం చూచేది. 

ఇటు తరువాత భరతుని _పేయోరసం వడపోతలో పడి శుద్ధభ_క్రిరసంగా 

మారుతుంది. 

లే. ఇదిగొ రాజ్యంబు గ్లైకొను మినకులేం[ద ! 
లోకముల నెల్బిం బాలించు పీక లెక్క 

యొక్క కోసల? బాలింప ? దిక్కు. నివ 

గావె యని | పణమిల్లి 6 గైకమ్మసుతుండు. 5్15' 

తే. రాము పాదము లంట శిరంబు మోపి 

పలు విధంబుల( (బార్ధించె భరతు( డంత 

రాఘవుని పాదయుగ్మంబె రక్ష యనెడి 

రీతి నన్యా!శయములేని రీతి గాంగ 516. 

భరతుండు ఇలా చేసినా ఆ రామయ్య అంటాడు “చం దుడు చలువ. 

విడిచినా; మంచుకొండ మంచు విడిచినా, సము[ దం చెలియలికట్ట దాటినా నేను 

సా తం్మడి ముందు చేసిన _పతిజ్ఞను దాచెదిలేదు' అని. 

ఈ మాటే భక్తుడైన భరతునకు గుచ్చుకొని సాధన రహస్యం తెలుపు 
తుంది : . . 



తే. అన్న తుదిమాట వినుచు( |బసన్ను(డౌచు 

భరతుడు స్వయంకృషిని వీడి పారతంత్య 

మూని గురు వసిష్టునివై పు బూని దృష్టి 

నాత్మ( దలపోయసాగె,........ ర్వీది 

లో X xX xX 

ఊఉ. పౌరులు కోరినన్ విన(డు భ కుని యాచన( బాటి సేయం డే 

తీరున సు[పసన్ను(డగు ? తెల్వి సమస్తము జూసి ధర్మపుం 

దో రొనరించితిన్ గృహము ముంగల బండీతి, మువ్యురమ్మ లున్ 

గోరిరికాని యొప్పుకొనకుండె నటం చెద నెంచుచున్ ధృతిన్. ర్ర్బిడ్తీ 

మ. కనుచున్ రాఘవునిన్, సఖున్, (బియుని భక్ష్మ తాణ దీకాపరుస్ 
తన సర్వస్వము రాఘవుం డతని పాదద్వంద్వ మొండే, యుపా 

యనమం చాత్మ, ననన్యభ _్రి శరణం బంచున్ విశుద్దాత్ముడై 

వినతిన్ సలి పదంబులన్, విమలుడై పృఢిశు నర్గించెడిన్ , 525 

"మ. వరదా దివ్యసువర్ణపాదుకలపె( బాదంబులన్ మోపు మి 

భరియించున్ ధర నీకు మాజుగను భూపా! పార్థివవ్యంజనం 

బరయం దాల్చిన సీదు పాదుకలె నిత్యానంద ముం జెందుచున్ 

శిరసా దాల్చెద వాని యాజ్ఞ లవి, శాసింపన్ ననున్ రాజ్యమున్. 526 

లే. వరద!నే నల్పు(డను నిన్ను శరణ మంటి 

పాదపద్మమ్ము లంటి నీ పాదయుగళ( 

గోరుచుంటి నౌదల. దాల్చ్ప( గోరుచుంటి 

అన్యథా శరణం నాస్తి యంటి రామ! 5వ // 

ఇహ పర సాధకంగా భరతుడు పాదుకాదీక్ష వహించి అయోధ్యలో 
-ఆందర మనస్సులలోనూ జత్మారాముడ్తై యున్న రాముజ్జి పదునాలుగేండ్డ తరు 
.వాత అభినవంగా చూడగలుగుతాడు! ఈ రీతిగా భక్తిరస భరితమై, యూ 

_పాదుకొ పట్టాభి షేకం చదువరులను బ్రహ్మానంద భరితులను జేయ(గలదు. 
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అయితే ఒక విశేషం ఉన్నది. అలంబనమయిన భగవంతుడు సిద్దు 

డయియే శ్రీరామరూపంలో అయోధ్యలో అందర ఎబ్టెదుటా ఉంటాడు. [పహ్టాదుడు 
మొదలగు భక్తులు కఠోరమైన సాధన చేసి చూడగలిగారు. ఇటీవలి చై తన్యుడూ 

'రామకృష్ట్ణుడూ కన్నప్పా గోపన్నా మొదలయిన వారెందరెందరో కనిపింపని 

“భగవంతుణ్ణి పలువిధములుగా భావించి భావించి కనిపింపజేసికొన్న వారె ! 

ఆట్టివారి చరితలను కవులు కావ్యాలు చేసినప్పుడు విభావాదుల కలయిక వ బ్ర 

స్థాయ్యుపహితమయిన చిత్తురసంగా జొతుంది. అనగా భగవదనురాగం స్థాయి. 

-దానిచే ఏకాగమయిన చిత్తే భ క్రిరసం అని జగన్నాథుడుగాని మధుసూదన 

సరస్వతిగాని అంటారు. భరతుజ్జి గురించి చెపుతూ గోవిందరామాయణం, 

(పసన్నా శ్యాసంలో 

క, [పేమ తన స్థాయిభావము 

గా మది భరతుండు... లీ 

“అని అంటుంది, సహృదయులగు చదువరుల కీయానందం గుతకాదా? 

ఇక ఇచ్చట శ్రీరాముని వివాసముచే కలుగు ఎడబాటు వలననే అటు 

- తల్లులకూ తండ్రికీ అర్ధాంగికీ తమ్ములకూ స్నే హితులకూ ఒకరేమిటి అయోధ్య 

కయోధ్యకూ వివిధాకారములుగా ఉన్న పేమ ఉవ్వె తుగా ఉబికింది. ఆదే వారి 

సాధన. మళ్ళా పధ్నాల్లు ఏండ్రవరకూ చేయవలసిన సాధన. ఎదురుగా ఆ భగ 

వంతుడుంచే మాత మేమయింది * 

ఖ్ క్యా మా మభిజానాతి యావాన్ య శ్చాస్మి తత్త్యతః 

తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విళతే తదన నరమ్”. 

“నా నిండు రూపును ఉండు రూపును భ_క్రిచేత సరిగ్గా తెలిసికొన్న బహ్మవే త్త 

[బహ్మమే అయిపోతాడు' అని గీత చెపుతుంది. 

అట్టా గనుక: అయితే “ఆక్మారాములయిన భరద్వాజాది బుషులు రాముని 

_ ఎందులకు సేవించారు? అని (పశ్నిస్తారేమో ! 

'ఆత్మారామా శ్చ మునయో 

నిర్ణంంథా అప్యురుకమె 
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మిత్ధం భూత గుణో హరిః 

“హృదయ। గంధి మొదలైన [గంథులు విడిపోయినా ఆత్మారాములయినా మునులు. 

ఆకారణంగా భ క్రి నవలంబిసారట 1! ఎందుకు ? హరి గుణములు అట్టి వి” అని 

భాగవతం చెబుతుంది. 

సహృదయులుకూడా (శ్రీమ్మ దామాయణం చదివి కౌసల్యలో కౌసల్య లై 

దశరథునిలో దశరథులై సీతలో సితలై భరతునిలో భరతులె, లేక సాధారణీ 

కరణ వ్యాపారంచేత లేక వ్యంజనాళ కక్రిచేత వ్యష్టి జీవత్యం పోగొట్టుకొని భక్ 

రసమనే ఆనందాన్ని అనుభ వించగలరు. సంసార | పాబల్యం గనుక ఉంటే అదే: 

భక్తి యోగానికి దారితీసి చదువరులను తరింప జేస్తుంది. 

య శ్చ రామం న ప శ్యత్తు యంచరామోన పళ్యతి 

నిందిత స్స వసే ల్లోకే స్వాత్మా ప్యేనం విగర్హతి. 

నిగ మన౦ 

ఈ గోవింద రామాయణం వేరువేరు రామాయణ పోకడలలోని బంగారాన్ని 

పొదుగుకొన్న ది. (శ్రమ దామాయణానికి గల భిన్న భిన్న వ్యాఖ్యలలోని వెన్న 

కరగించి పెట్టుకున్నది. 

కవిలో | పతిభా వ్యుత్చ తులు మరీ ఎక్కువై వానిని కావ్యంలో జోడింపగల. 

మనుకుంటి ఆ కావ్యం దుర్కోధ మైపోతుంది. ఇట్టి అవస్థ తెలుగుభాషలోనూ, 

సంస్కృత భాషలోనూ కొన్ని కావ్యాలకు పట్టింది. వానికి వ్యాఖ్యాత లెందరి. 

తోనో పని. ఈ గోవింద రామాయణానికి వ్యాఖ్యాతతో కాగల పనిలేదు. 

ఈ గోవింద రామాయణంలో ఇంతవరకు ఒక వచనమైనాలేదు. నిర్వచనం: 

చేయడం వీరికి అభిమతమై యుండ వచ్చు. వీరికి త్యాగయ్యమీదా గోపయ్య మీథా 

చాలా ఇష్టం : వీరి ఒకటి రెండు వాక్యాలు అక్క_డా అక్క_డా చక్కగా వాడు. 

కున్నారు. 
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(శ్రీ గోవిందాచార్యులుగారు 

ఊం కష్టదయమ్ము శల్యగతి. గన్నది నేటికి నీదు సత్కృపా 

విష్టత కాంతి గొంత. గని వీడను నీ స్మరణము కాని, నా 

యిష మదేమి ? నీవె రచియింషణగ జేయమ నీదు .గాథ ను 
త్మృష్టగతిన్ బపూర్ణముగ( దుష్టినిబొంద బుధాళి రాఘవా. 

ఉ. చదివిన సంస్కృృతాంధముల సాహితి సర్వము నిన్ స్మరింప(గా 
హృది, మది, నా కుపాధి సుమ! యింక మజేమియునా కలమ్ము 

[వాయదు సుమీ 1... 020౬ల 

అని [వాసికొన్నారు. ఇక మిగిలిన కాండలనుగూడా ఇతోదిక భ క్రిశద్ధలతో 

రచించి ఆం ధభాషకూ, భకులకూ ఉపకరిసారని దెముజ్ణి _పార్టిస్తాను. 

గోవింద రామాయణంలో రాముడు మనిషి కాదు. ఆచార్యులుగారు 

(శ్రీరాముని మనిషిగా నిలబెట్టాలని అనుకున్నట్లు కనపడతారు. కాని ఆ రాముడో 
ఉపాధి ఊడదీనుకుని ఇప ే ముడై కూచుంటాడు. 

ఈ కవి జన్మతః పూర్వం కూడా శ్రీ వెష్టవుడు. ఇప్పుడు రామభక్తుడె 

రామాయణం చెబుతున్నాడు. రామాయణం దీర శరణాగతి కదా ! ఇంకేం, కవికి 

శరణాగతేకాక, రామాయణం చెప్పడమనే దీర్గ శరణాగతే దొరికింది. అకించన్యం 

మొదలై న పంచాంగాలూ, ఆర్థపంచక మూ మొదలగునవి రామాయణపా[తలలో 

అటనటా ఉన్నవి. ఆచార్యులు కూడా పంచసంస్కార సంస్క. ఎకులు. ఈరీతిగా 

_సపన్నుడి కవి, ఈ రామాయణంలో రస మేమిటంటే కరుణరసం అనిన్నీ, 

దొనికి భక్తి, వత్సలము మొదలైన రసాలు అంగాలు అనిన్నీ కవే చెప్పాడు 

పూలవలె గుబాళించే మాటలతోనూ, హృదయాన్ని పులకరింపజే నే 

భావాలతోనూ మోడును చిగిరింపజేనే భక్తితోనూ, ఇనుపగుండ్రను 

కరిగించే కరుణంతోనూ పరుగెత్తే గోబిందరామాయణం చదివాక 

పానకం అక గ్రారలేదు. 

(శ్రీ గోవింద రామాయణము - కృతికర్త ! ఆత్మకూరి 
గోవిందాచార్యులు - (పథమ ముదణ : 1963) 
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(బిటిషి ఇండియా చరిత్ర ; 

6. పరిచయము 

చరి తకారుడు సత్యశిల్చి. ఆతడు వాస్తవ చరి తనే చి తీంచును, ఉన్న 

దున్న టులుగా చెప్పనదే చరిత. ఆందు కల్ప గాని కపటముగాని ఉండదు. 

చర్మి తకారుం డన్ఫతవాదిగాని పక్షపాతిగాని కాడు. ఆత. డట్టివాడగునెని 

అతని జాతియంతయు ఆనృతమునబడి నీచజాతిగా మాటును. 

హిందూ దేశము తెల్ల వారి చేతులలో. బడెను. వారు తమ జయగీతములు 

పాడుకొని, నల్ల వారిచే గూడ పాడించుకొనిరి. తెల్చ వారు దొరలు; నల్ద వారు 

బానిసలు. తెల్పి వారు గురువులు; నల్బ వారు శిష్యులు. తెల్లవారు [గంథక ర్రలు; 

నల్రవారు అనువాదకులు. 

చిన్ననాడు బడిలో నేను దేశచర్మిత చదివితిని. హిందువులు నీచులనియు, 

తురకలు రాక్షసులనియు, తెల్లవారు దెవతలనియు నాకొక ఆధి పాయము 

కలిగెను. ఆ కాలమున నా తోడి బాలకులందబును ఈ చదువే చదివిరి. 

“ఈ యేబది యెండ్లలో పుట్టిన దేళచరి తల కండె, నూరు నూటయే(బది 

యెండ్లకు మున్ను పుట్టిన దేశచరి తలో ఏ యుండో రెండో తక్క తక్కిన 

వన్నియు పక్షపాతములేని వనియ, సమ్మగమైనవనియు* సుపసిద్ధ చరిత 

కర్రలగు ఎడ్వర్డు థాంప్సన్, జి.టి. గారెట్టులు |వాసిరి. 

అసత్యము దాగదు కదా! సత్యము లన్నియు పుంథానుపుంఖము లుగా 

బయటపడుచున్న వి. విశేషించి ఆంగ్లేయుల . నోటినుండియే యివి వెలువడు 

చున్నవి. అట్టి సత్యముల పుట్టయే ఈ బిటిష్ రాజ్యతం త యుగము ! 

ఈ [| పమాణములు 1 పోవుచేయుటకు శ్రీ దిగవల్లి శివరావుగారి కెన్నియో 

యేండ్లు పట్టియుండును. పీరిందుల కన్నియో (గంధములు చదివియుందురు. 
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'జేశెపెర పెట్టుటకు తేనెటీగ కెంతకాలము పట్టునో, అది యెన్నెన్ని పూలబడి 

తిరుగాడునో యెవరికేమి పట్టె ? ఎవరికిని తెనెపెర మీదనే పెరపెర ! అట్టి లేనే 

"సుర ఈ (గంథము, 

కుంఫిణీవారు హిందూ దేశమును స్వాహాచేయువజకును ఇచట పలువురు 

రాజులు నక్ష తములవలె వెదజల్బ (బడినటులుండిరి. పీళ లందజతోడను, బరి 

_పజలతోడను, వీరి ధనముతోడను గల సంబంధమే ఈ | గంథము. కావున నిది 

"కలగూర గంపవలెను, కప్పల తక్కెడవలెను ఉండక తప్పదు. ఇచట నొక్కొ_క్క- 
రాజున కొకొ_క్క. చరి|తయు, ఒక్కక్క దేశమున కోక్కాక్క రాజనీకియు 

“కలదు. ఇట్టి రాజులు పలువురు. ఇట్టి నీతులు పెక్కు. ఇట్టి హిందూదెశ చరిత 

మొక మహారణ్యము. (శ్రీ దిగవల్లి శివరావుగారు దివ్వెబూని, ఈ యరణ్యమున 

నడచుచు, నడుమ నడుమ మనకు పూవులను కాయలను పండ్లను గోసియిచ్చి 

మనలను నడిపించుచు తీసికొనిపోవుచున్నారు. 

మనకందజకును సామాన్యముగా-“తెల్బ వారు కాలిడక ముం దిచట నెందరు 

రాజు లుండిరి? ఇచట ఏలుబడి ఎటు లున్నది ? ఇచట (పజ యెట్టిది ? ఇప్ 

యడవి దేశమా? అన్యదేశమా ? ఇంగ్లీషువారు భుజబలముననే హిందూదేశ మును 

జయించిరా * తెల్బవారు కొల్ప గొట్టిన ధనరాశి ఎచట మూల్గుచున్నది ? మ్యూటె 

సీలు ఏలవచ్చెను ? కిరసానీ మత మెటులు చొచ్చెను *-అని యిటులు (_పశ్న 

లనంతముగా తోచును. వీని కన్నిటికీ పు సకమున సరియగు పత్యు తరములు 

మనము పడయగలము. ఇవిగాక పంచాయతీల వినాశనము, | బిటిష్వారి న్యాయ 

విచారణ, నూజివీడు అయోధ్య హైదరాజాదా జాకిలు, భూస్వామిత్వము, 

జమీందారీ రై తువారీ పద్ధతులు, శిసులు, మిషనరీలు, గాజులు లక్ష్మీ నరుసు 

గారు, జాన్ బూన్ నార్టన్ ఉద్యోగములు, కాం గెసు - మొదలగు నెన్నియో 

గనులనుండి యె త్తబడి ఇందు ఉల్లేఖింపబడినవి. “కాసట వీసటి చదివి గాథలు 

[తవ్వు తెనుంగు వారికి” ఈ గంథము పామాణిక మే కాక, అభిరుచికి కూడా 

-కాలభాచి. 
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ఆమృతాంజనముతో (గాని, కావీతో(గాని పనిలేకుండ ఒక గుక్కలో 

ఈ చరితము నంతయు చదువ గలిగించిన శ్రీ :దిగవల్చి శివరావుగారు. 

అథధినందనీయులు. 

జెజవాడ, 
అదో © 

౨౩.౦. 1983 వేలూరి శివరామశాస్త్రి, 

xX xX xX 

| 'భారతదేశమున [బిటిష్ రాజ్యతం్యత యుగము అను “_టిటిష్ ఇండియా 

చరిత [గంథము పేరు. రచయిత దిగవల్లి వేంకట శివరావు. [ప్రథమ 

ముదణము : _2-10-1988.] 



విద్వాన్ విశ్వం ; కాదంబరి 

, ఆఅఆశం౦స 

కిరాతార్థునీయానికీ, మేఘ సందేశానికీ, దశకుమార చర్మితకూ,కాదంబరికీ, 
_పాచీన నవీన _పబంధాలు కొన్నింటికి ఏకై కంగానూ, మరికొన్ని ంటికి ఆనేకం 

గానూ 'అనువాదాలు ఉన్నవి. కాదంబరికి సంస్కృతంలోనే “మోతాదు కాదం 

బరులు” (సం్యగహ కాదంబరులు) ఏకాధికంగానే ఉన్నవి. డుంకి అభినందుడు- 

మొదలయినవారి కాదంబరీ కథాసారము, అభినవ కాదంబరి ఇత్యాదులే కాక నాట 

కోలు కూడా ఉన్నవి. కేమేం|దుడు కాదంబరీ నాటకంలోంచి కొన్ని క్లోకాలు 

ఉదాహరించాడు. తెలుగులోనూ ' కాదంబరీ నాటకమని ఒకటి విన్వానుగాని 
పం 

అచ్చులో చూడలేదు." ఇలా ఉంటవి నాచూడని వెన్నో. తెలుగు కాడంబరీ 

1పబంధంలో.. .దానితోని రెండు: పద్యాలు శ్రీ మానవల్లి రామకృష్ణయ్యగారు 

కుమార సంభవము అర్థ వివరణంలో ఉదహరించారు. ఈ పబంధాలన్ని టికి 

1ఫయోజనం లేడనలేము కాని, అది చాలా తక్కువ. ఎందుచేతనంటి, వీనిలో 

చాలా (పబంధాలు కథామా తాన్నే మాతా [పమాణంలో తెలిపినవికాని, కవి 

హృదయంతో మనకు పరిచయం కలిగించలేదు. 

విద్వాన్ విశ్వురగారు సంస్కృత వాజ్మ యాన్ని తెలిగించి “పభిలో 

'కు్మరించేటప్పుడే దాని: పఠిమళం తెలుగునాటి నలుమూలలా వ్యాపించింది. 

ఇప్పుడు. అన్న పూర్ణా (పచురణక ర్రల పనితనంతో ఈ [(గంథాలు మొగలికెకుల 

లాగా మన చేతుల నలంకరిస్తున్నందుల కెంతో సంతోషం. 

నేన్న సుమారు పదెండ్డ కితం తా “పభ కార్యాలయంలో - ఊపుడు 
అ! 

కాదంబరి పూర్యథాగం _పథలో ముదిత మవుళూంది _ శ్రీ విశ్వం గాకెని 

అడిగాను : అంతవరకు అచ్చుపడ్డ కాదంబరి కాగితాలు ఈయండని, వారు 

'ఆత్యాదరంతో “అలాగే ఇసో మన్నార గాని ఆ యూయడం పదిహేనురో జుల 

(కింద. ఎప్పుడుచూద్భ్దామా, ఎప్పుడు చూద్దామా అనేనా పదేండ్ల ఉత్క_ంక పది 

“హేను రోజుల[కితం తగ్గింది, 



కాలి వ్యాసవాణి 

తః [గంథాలు నాలుగూ ఒక్కమారుగా నాచేతులలోనికి రావడంతో 

ఊకి-_రె బిక్కిరి ఆయాను. చిన్ననాడు “భారవి” చదివాను, పాఠాలు చెప్పాను. 

మవ డూ, మహిమా చేసిన [పళంసలూ, అభిశంసలూ ఆకళింపు చేసికొన్నాను. 

కాబటి మునిముందు దానిని చదువుదామని చూ స్తే-మ్మి తుడులా మేఘసందేశం 

ముంచుకొచ్చింది. వచ్చిందే తడవుగా చివరకంటూ చదివించుకుంటా పోయింది.. 
కాపల్యం తెచ్చుకొని ఇంకో [గంథం చూదామని అనుకున్నా, చూడజాలక 

పోయాను. ఈ మేఘసందేశం అట్టతో సహా బాగున్నది. చదు వొకరి సొమ్మా 2 

కే ముకే సరస్వతీ ! దేవులపల్లి కృష్ణశళాన్రీ ధన్యుడు ! 

ఆటు పిమ్మట, దేంతో జగత్తంతా ఉచ్చిష్టమైనదో ఆ కాదంబరిని ఆసా, 

డించడం మొదలుపెర్లును. అయిపోతుందేమోనని భయం! తనిసీ తనయక 

ఉన్నాను. తనువులోనే ఉండేందుకు చదవాలి, చదవాలి, మళ్ళా చదవాలి”. 

“తిన రకంతో కాని తృ పికాదు”. అని అంటారు కదా ! 

మూలకాదంబరి తనివితీరా ఆస్వాదించడానికి అధమపక్షం ఏడాదైనా 

పడుతుంది. విశ్యంగారి ఈ తెలుగు కాదంబరి నవలలాగా వెళ్ళిపోతుంది. కవి 

హృదయం అవగహిస్తూ. విశ్వంగారి ఈ కాదంబరి దేశకాలాలను ఇట్టా తనలో' 

క్టు ప్రేకరించుకుంది. 
జో 

బాణవేగంతోపాటు పయనించి [పపంచపు పొలిమరలు చూడదలచు 

కొంటారా ? లేక భావనా సమాధిలోని ఆనందం అనుభవించ దలుసారా? లేక 
బహిః _పపంచమూ, ఆంత ః|పపంచమూ = ఈ రెంటి వై విధ్యమూ చూడ: 

వలచుకుంటారా ? లెక మూటిని దలచుకుంటారా? మీ యిష్టం, విద్వాన్ విశ్వం 
సాయంతో చూడండి. తప్పక చూడగలరు. 

* * - % వ 

(విద్వాన్ విశ్వం సన్మాన సంచికలో పునర్ము[దితం. 

పుట-/3. అక్టోబరు 1976.) 

టా 



ర. సాధన సావుగి 
[ తం త్రశాస్త్ర విశేషములు ] 

తంతశాస్త్రము పలుతెజగులగు ఆగమములకు మహాసము| దము. వీనిలో 

శైవ వైష్టవాగమములందు ద్విజాతులకే అధికారము. కాని శాకాగమములు 
మానవులందజకును తలుపులు తెజచి యుంచెను. వేదములు విడిచి పెటిన ఆడు 

వారికి ఇవీ ఆ్యగతాంబూల మిచ్చెను, ఆటీ లేణి పవి[తురాలగు “ఆచార్య” 

యుండునెడల నామెకడ దీక్షగొనుట మేలు తరమనియు, శ్రీ ఘసిద్ది [పదమనియు 

నివి చెప్పును. 

పలు తెజగులగు నీ యాగమములలో నీ దిగువ అంశములు సాధారణ 

ములు : “మానవుడు పరదేవతాంశము. మజియు అతడొక సూక్ష్మ బహ్మాండము. 

అతనిలో సృజన శ క్రియ న్నిదాణమై యున్నది. |బహ్మాండమునందున్న శక్తు 
లన్నియు ఈ పిండాండము నందును ఉన్నవి. మానవుడు వీటినన్నిటిని నిదుర 

బాపి తన దివ్యత్వమును తెలిసి కొనవలయును. కర్మ వలయునే కాని నైష్క్మ 

ర్మ్య్యము తగదు. జీవిత మ్మతమునందలి సందుల గొందుల చీకటి తొలగించి 

పరదేవతను తనలో నావిర్భవింప జేసికొనవలయును.” 

సాధన చేసి అనుభవమునకు తెచ్చికొనుమని చెప్పుటే తం[తళాస్త్రము. 

కావుననే దీనిని [పత్యక్షశాస్త్రమనిః సాధన శాస్త్రమని, ఊపాసనాశాస్త్రమని 

అందురు. ఈ శాస్త్రమునకు జ్ఞాన - యోగ - (కియా - చర్యా పాదములని 

నాలుగు పాదములు. 

జాన పాదము 
Ee 

జగత్కారణమును నిర్వచించునది జ్ఞాన పాదము. |బహ్మము ఒక్క_టన్న 

నొక్క చే. ఆరి మారదు. ఎంగిలి కొదు. అది సచ్చిదానందము. జీవుల ననుుగ 

హంప దోవుముందు ఉపాసనమునకు వీలుగా ఆనందము బెల్టుబీకి అమ్మగను, 

ఆయ్యగను అగును. అమ్మయే అయ్య; అఆయ్యయే అమ్మ. వెరసి అమ్మయ్య 



సవాణి 
504 వ్యాగు వా 

లేక అయ్యమ్మ _ ఇదియే - శ క్తి శివుడు, ఈ శివశక్తి త త్త్యమునుండి సృష్ట 

[పవహించును, తం! తసాధనకు మూల సంథము శ క్రి. ళ క్తి స్ఫురణము వలన 

తత్వాంతరములతోపాటు పరమతత్యానుభూతి. శ క్రి నిత్యము. డీనికి ఉన్మేషము, 

వికాసము, నిమీలినము అనునవి కలవు. ఇది అనాది, అనంతము. శివశ కులకు 

గల సంబంధ నుభిన్నము. శకి శివు న్మాశయించి ఎడతెగని సృష్టికిని, గతికెని 

కారణమగును. శ కికి నిర్విశేష సవి శేష [పకాశములున్న వీ శ డి కివృునందుండి 

సవిశేష స్పందముచే నామరూపాత్మకమగు విశ్వమును, నిర్విశేష స్పందముచే 

నామరూపాతీతమగు విశ్వమును (పకాశింపజేయును, శకి వికాసము నందలి 

| పాథమికావస్థ నిర్విశెషము, [పశాంతము. ఇచట శకికి పరిణామములే దు. 

[ప్రకాశము మా తము కలదు. ఇచట శ _కిసము[దములో తరంగములున్నను 

వీని కంపనము ఒక మూర్తి గొనదు నిర్విశేషమగు నీశ క్రి పరాశ_కి. దీనికిముం 

దీశ క్రి శివునిలో స్తిమితమై యుండును, ఇది నిమీలినము, ఇదియ పరమ శివ 

తత్త్వము. శై వాగమము లీ యవస్థను శూన్యమని అనును. 

యోగ పాదము 

ఆజ్ఞానమును ఆడచి తనలో నిగూఢమైన దివ్యత్యమును వికసింపజేసి, 

[పాజళ కి క్ కాధారమును, శివశ క్రి న్వరూపమును అయిన ఆనందములో తన 

జీవానందమును మేళ వింప( దెలుపు నుపాయములు యోగపాదము. జ్ఞానవాదము 

నందు చెప్పబడిన తత్యముల నన్నిటిని అనుభవమునకు( దెచ్చికొనకున్న యడల, 

ఆ జ్ఞానము శాస్త్రముగానే శేషించును. కావున ఈ యోగపాదము పూర్వుపాదము 

నందలి | _పతి విషయమును అనుభమునకు దెచ్చుకొనుటకు ఎన్నియో సాధనముల 

నుపదెశించెను. ఆంతరంగ' సాధనమనియు, బహిరంగ సాధనమనియు, సాధనము 

రెండు విధములు. ఇవి రెండును జీవన కే! తమునంతయు పవి[తమొనరించును. 

చీనివలన సాధకుడు మనోవాక్కాయ. కర్మముఅను మాతృమయముగా. గను 

గౌనును. ఇందు కుండలినీ యోగము ముఖ్యము; భక్తి బాసట, 

[కియా పాదము 

మేత రక్మునము, దేవ దర్శవము, దేవళము, యాగము మొదలగు 
వానిని జెష్టునది (కియాపాచము. ఇవి యన్నియు తన చుట్టుననున్న మానవ 



సుఠికలు _ పరిచయములు ర్౮లి 

సమాజముతో సన్నిహిత సంబంధమును పోరాని చుట్లణికమును కల్పించును. 

చ్యకపూజ వీనిలో నొకటి. దీనిచే భేదమనుమాట లేకుండ. బోవును-'సంప్రాస్తే 
-భైరవే చ్యకే సర్వే వర్ణా ద్విజాతయః'-చెడుగున కిది దారియని యొక యభి 
1పాయము లేకపోలేదు. చెడ్డవారి చేరిక వలనను చెడు పనులవలనను మేలు 
'కూడ కిడగును. కడవెడు పాలు ఒక విషవిందువుతో కడవెడు విషము కాగలదు 

గదా! కాని సమష్టి సాధనలో వ్య కులకును సంఘమునకును మెలున్నది. ఆది 

'యటుండె. వైదిక తం తములందలి అగ్ని గృహము దేవాలయముగను, యజ్ఞ 

ములు నవరా తములందలి దేవీ యాగములుగను, కర్మకాండ ఆగమకాండగను, 

వె దిక దేవతా రూపము మంత రూపముగను, సగుణ (బహ్మము గాయ్యతిగను 

తంత సాధనలో మాతెనని పెద్దలందురు. 

చర్యా పాదము 

సాధకులు చేయవలయు పూజా _పకారము సాంగోపాంగముగా వివరించు 

'నది చర్యాపాదము. సాథనలో నిది చాలా ముఖ్యము. పాణిని పాజ్యూఖముగా 

కూర్చుండి, దర్భ పవి్యత పాణియె, వ్యాకరణ సూూతముల జెప్పునపుడు ఆయా 

చార్యులవారు రెప్పఅల్ల్టాల్చినను, మోము చిట్టించినను, చేయి విదిలించినను దాని 

కర్థముండునని' మహాభాఘ్యమున పతంజలి. అయితే తంతము, న్యాసము 

మొదలై.న | కియాకలాపమును కూపకాతిశయో-క్రి భాండారముతో నింపి ఊపాస 

నము నెంతయో. పరిపుష మొనరించెను. ఈ పాదమున ఎన్నియో సాధన 

అన్ని యో రూపులతో నున్నవి. ఏలయనగా తలకొక బుద్ధి. అందజకును ఒకే 

ఆగు సాధన ఉండదు. కావున సాధకులను ముక్కుట మూడు విధములుగా 

తం(తము చిభబించెను. సత్య రజ సమో గుణభేదముచే భిన్నులయిన ఆయో 

దివ్యఫీర పప సాధకులకు ఇది తగిన ఉపాసనము బోధించెను. 

“నేను కర్తను. భోక్తను. ఇది నా యిల్లు అది నా పొలము అని 

భుంసారమును పట్టుకొని _పాకులాడు వాండధమ పశువు. పశువు పలుపుచే కట్ట 

శుడును, సంసారి అవిద్యా రజ్జువుచే కట్టబడును. పరోక్ష జ్ఞానము కలిగి సత్కర్మ 

పరాయణుడై , ఆపరోక్ష జ్ఞానము కొజ కారాట పడువా డు తమపశువు. 



ల వ్యాసవాణి 

అవిద్యా రజ్జువును తెంపుకొని ఆనంద హదము డస కులుకువాడు వీర 

సాధకుడని చెప్పబడును. ఇత డెరుకదగిలి దానికై మేనినేని లెక్కి_ం౦పక దాని. 

వెంట బరుగు లెతువాడు వీరుడు. ఎంత పర్యంత మాత్మ సామర్థ్య మును చును 

సొందింపవలయునని [పయాసపడునొ ఆంత పర్యంత మతడు వీర సాధకుడు. 

ఈ స్థితిలో ఆతని ద్వైతము కొంత అంతరించును. అత డపు డీవిశ్వమును శివ, 

శ కుల విభూతిగా తలియగల యోగ్యత వడయును. అతడు చేయునది కర్మ 

యోగము. అపుడు తన్నతడు ఈశ్వర యం[తముగా దలచును. కామవాసనల 

నడచి సంసారము నందు వీరునివలె విహరించును. ఈశ్వరుని మోల కర్మలను,. 

కర్మ ఫలమును వాననలను నివేదించి శుద్ధ (పవృ కి పొందును. శివళ క్రి _పేరణ' 

చేతనే అపు డతని నడత. ఆతని వాసనాహంకార వీజములు దగ్గమయిపోవును. 

ఆతని యీ యవస్థ “భోగో యోగాయతే...... మోజాయతే చ సంసారః”. ఏర 

సాధకుడు (పకృతిని ని గహింపక దానియెడ నిర్తిప్రడగును. కాని దాని నవ. 

లంబించియే సంశోధన మొనర్చి, దానికి ఊర్ధ్యగతి చేకూర్చి దానితోపాటు శ కి 

సాయుజ్యము వడయును. ఈ వీర సాధకుని “కాలమార్గ రహస్యము" చూచునది.. 

ఇం దియములకు లోబడకుండుటయ కాక నిర్భై పముగా నుండుటయకాక ,. 

భగవానునకు శరణాగతి చెందువాడు దివ్య సాధకుడు. అహైతుకమగు భ క్రియ, 

పరానుర క్రియు దివ్యభావమును పూర్ణమొనర్చును. అపు డా దివ్యసాధకు( డాద్యా 

శ క్రికి లక ఈశ్యరునకుఆతీత [పియుడు'. ఐహిక జీవనమునం దత్వు త్రమమగు' 

నిట్టి జీవుని ఆవస్థలో పకృతి శుద్ధ భావమయమూ ర్లీతో కలకలలాడును. ఏలన. 

మానవరూపియగు జీవుడు (పకృతి (ేష్టాభివ్య క్రి. దివ్య సాధకు నందలి: 

చై తన్యాభివ్య క్రి యెంతయో |పకృత్యభివ్య క్రియ నంతయే. |పకృతికి (పతిః 
నిదిగా ఒక మెట్టుమీద నుండి మరియొక మెట్టుమీదికి( బోవునపుడు అతని వెంట. 

ఆతని (పకృతియు ఊర్ధ్యగతితో అనంతముదెస నడచును. ఇదియ అభివ్య క్రి. 

పశుమానవునిలో దేహ - పాణ - మనో రూపముగా (పకృతి. అచేతన 
మటులు నిదురెంచుచుండు నంతవట్టు గతానుగతికముగా నతడు దహయా్యాతః 
చేయుచుండును. వీరసాధకుడు దేహ-- పాణ - మనోతిరిక్తుడగు ఆత్మ ననుసం. 
థించి _పకృికి న్మిదాభంగ మొనరించి దానిపై తన యధికారము నెలకొల్పం 
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జూచును, దివ్యసాధకుడు తనలో పరమాత్మను చూచి తన [పకృతితొంగూడం 

దాను ఆతనికి శరణాగతు డగును. అపుడు నిదురమంపులోనున్న (పకృతి 

పూర్ణముగా జాగరిల్రి పరమాత్మ స్పర్శకొజకు పాదరసమువలె [పసరించును. 

ఆరోహణమున కిది అవది. 

సాధకుని కమ్మకమముగా పైకి దీసికొనిపోవుట తం్యతసాధన మూలో 
ద్దేము. ఈ దివ్య భావసాధన సాధకుని దేహ్మపాణ మనోనిర్మితములగు [పాక్సత ' 
భువనములనుండి పరా_పకృతి నిర్మితములగు భువనములకు తీసికొనిపోవును. 
జీవాత్మను జడ (పకృతిలోని కవతరింపజేసి మరల చిజ్జగ తునకు గొనిపోవుట 

మహా మాయలీల. దివ్యభావ సాధనలో సాధకుని ఆంతరాత్మకు భగవానునితో 

(ప్రత్యక్ష యోగము కలుగును. కాన భగవంతుడు మాయకు పైనున్న విద్యాశ కకి 

నాకర్షించి జీవుని పెలోకములకు( గొంపోవును. అపుడు మేను తాల్చిన జీవుడు 

శివళశ _క్రిమయమగు జగతిలో సమాధి ననుభవించును. అచటి యమృతము నతడు 

మాటి మాటికి ననుభవించును. సిద్ధ పురుషుల జీవనమునం దీసమాధి లక్షణము. 
లను మనము కనుగొందుము. వారు సమాధి వీడినపుడు జీవన్ము కులె ల [ప్రపంచ 

మున దెనికిని బద్ధులు కాక “పరమహంనలై' ' పరమజీవులె ' ఉందురు. వారీ. 

_పపంచము నందున్నంత వట్టు మహాళ క్రి కేం దరూపముగానే ఉందురు. వారిలో 

కొందరు జ్ఞానులుగా మటికొందటు భక్రులుగా, ఇంకొందజు ఉభయ భావముతో 

నున్నను అంతరాత్మ యోగముచే నెల్ల పుడును సర్యభావములయు కేం దమున 

సమాసీనులే. సిద్ధపురుషులు జా[గదవస్థలో నున్నపుడు ఈ జగత్తును, ఈ జగ త్తు: 

నందలి (ప్రతి పదార్థమును శివళ క్రిమయముగా' జూతురు. వారి జీవనయ్యాత 

విశ్వశ కక్ లీలా యంత్రము. విశ్వేశ్వరి ఇచ్చలో వారి యిచ్చ ఏకీభూతము. 

అప్పటి పరమాత్మతోడి జీవాత్మయోగము నీటిలో నీరువతె పాలలో పాలువలె, 

నేతిలో నేతివలె నుండునని “కులార్ణవ తంతము” చెప్పును. సిద్దులు అద్య్వయ: 

జ్ఞానము, పరాభ క్తి లాభముతొ ఈశ్వరకోటిలో చేరుదురు. బాలోన్మ త్త పిశాచ 

ములవలె నున్నను వారు వారి పరమేశ్వరితోనే యుందురు. ఇదియే తం[తము. 

చెప్ప సిద్ధయోగుల అవస్థ, 
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మూ ర్రితో పరశివుని ఒక విశిష్ట కేంద రూపముగా నుండనగును. లేక 

ఆనందము కొఅకు పరమ శివునితో ద్వైతా ద్వైత లీలగా నానందింపనగును. 
ఇవన్ని యు నపుడు 'సచ్చిదానందమునందలి తరంగముల భంగీ విశేష మ్మాతము. 
ఇచటి ద్రైతా వ్వైత బోధల భేదము మీద చూపులేదు. ఉన్నదెల్బి లీలానందము. 

మీద. 

ఆంధ దేశము-తంత్రము 

తొల్ఫి తంతశాస్త్రము అధీతి బోధాచరణ (పచారణములచే కాశ్మీరము 
లందును, గౌడములందును, కేరళములందును పసిద్ధము. తెలుగు టేండ్డు 

తంతోపాసనలో సిద్ధి నొందిన కొందజను ఆదరించి తమ ఆస్థానములందు 

నెలకొలుపుకొని యుండని యెడల దీని పేరయినను లేకుండబోయెడిది. ఇట్టి 

స్థితిలో గూడ నిపుడు సిద్ధులును, సాధకులును మనదేశ మున (వేళ్ళమీద 

లెక్కింపదగిన జారున్నారని వినుచుందుము. పఠన పాఠనములు లేక నివుజు 

గప్పియున్న యౌ శాస్త్రమును కొందబు పంకితుల తోడ జదివి విమర్శించి 

[ప్రపంచమునకు వెల్పడించిన పేరు SI! ౮౦౧౧ ౪006101 కే దక్కెను. 

ఆం|ధదేశ ము నందు తంత కాస్త్రము తెలిసి సాం పదాయిక ముగా 

డీక్ష నంది, ఉపాసనలో అమ్మతో ముచ్చటలాడి ఆడించుచు నున్నవారు 

(క్రీ ఈశ్వర సత్యనారాయణ శర్మగారను (శియానంద నాధులు. తెలుగుబాసలో' 

స్యతంత తర్మతళాస్త్ర రచనమునకు (నాయెజిగినంత వట్టు)వీరిదే శ్రీ. “అమ్మతో 

ముచ్చటలు” అను పద్య రచనము వీరికి శబ్ద [బహ్మముతోడి (వాహ్మణితోగల 

యొజుక నెలుకపరచును. ఇది సజీవమైన (గంథము. ఇది అమ్మతల పై వాడని. 

పూవు. ఇది ఇం దనీలము మీది చెక్క_డము. 

సాధన సామి 

ఈ సాధన సామ్మగి సులభముగా జీర్జించుకొన్నందగిన మేల్మిగంథము. ఇది. 
యెన్నియో చాటుమాటల తెరను తొలగించి వానికి వెలుగొనగెను, 'సాదనకు 

లక్ష్యమమి + దాని నెందులకు జేయుదురు ?' ఈ మొదలగు విషయములను 
ఎంతయో నిపుణముగా సమ్మ గముగా నిరూపింప దొరకొనినది, తం| తము చెప్పు 



510 వ్యా స వాణి 

కానపాదమునంచును, యోగపాదమునందును,  కియాపాదము నందును గల 

కోన్ని విశేషములనే కాక చిజ్ఞడముతయు జ్ఞాన క్రియలయు ఏకత్యమును, కర్మ 

జ్ఞాన సముచ్చయమును తాంతిక దృష్టితో వివరించినది. ఈ సాధన సామ్మగి 
మొదటి పుట మొదలుకొని చివరిపట వజకును సాధకుల కొక [కొత్త వెలుగును 

జూపుచు కరదీపికవలె నిది మనతో పయనించును. మొత్తముమీద నిది తంత 
శాస్త్ర వవేశికయే యయ్య చక్కని తంతకావ్యమువలె మనచే చదివించును. 
శ్రీ సత్యనారాయణ శర్మగారు ఇప్పుడు మన కీమాటనిచ్చిరి. దీనిని విప్పి, ఇందలి 
సామ, గిని వినియోగించుకొనుట పాఠకుల పని. సాధన సామ్మగి రెండు మూడు 
భాగములు కూడ త్వరలోనే |పకటితములు కాగలవు. దీని సంపూర్ణ స్వరూపము 
తం(తశాస్త్రమున కొక అలంకారముగను, సాధకులకు కంఠమణిగను ఉండ 
గలదు. 

ఈ [శియానందులను బీఇా నామముకల శ్రీ సత్యనారాయణ శర్మగారు 
భవవై ద్యులే కాక ఆయుర్వేదమును కూడ లెస్స జదివిన వైద్యులు. | పదోధ 
చోరవోడయ మదై ఇతమును, సంకల్ప సూర్యోదయము విశిష్టాద్యెతమును, ఉభయ 
గాన రాహోదయము దై్యతమును దెలుపు నటులు 'జీవానందన*ిమను నాటక మాయుర్వేదమును దెలుపును. దీని “నానందరాయమఖి' రచించెను. ఈ “జీవా నందన" మును వీరు “నహి | పతిగా తెలిగించిరి. వరు-'అమ్మ బిడ్డ నెయ్య పుం జవిని వేసారులు చవిచూచిన యొక వెజ్టినాగమ్మ' అనియు _ “వ్యాగూపమున నుచ్చరించు నమ్మ యంగములను పద్యరూపములుగ సాధక లోకమునకు, జూపు వేడుక చిన్ననాటంగోలెం గల వీని దొక తీరు తిక్క. 'అనియు_ 

“వెలదుల రిమ్మయున్ ధనముపిచ్చి యశమ్మున( బిచ్చ కూటి వి 
ద్దైల బలు తిక్క యిట్టు పలుతీరుల వెజ్టుల కాసుష్మతి యౌ 
నిలను త్వదీయ సత్ కృప గడించు నుమాదము నాది, దీని. బో 
దొలవెడు వెజ్టివం దొరుడు వోచండు; మందును లేదు కాంభవీ 1” 

అని తజరు తమ వెజ్డీతనము చెప్పుకొనుచున్నారు. ఇట్టి వెజ్టి, తిక్క “పెచ్చః ఉన్మాదము మనకు లేకపోయెనే యని నా గోడ తం తశాస్త్రము చదివి 
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. ఐకాాగ భూమికలో ఉపాసింపగలిగి పండిత కవులయినవారు పత్యక్షముగా 

. నెటీగి యున్న వారు జు (శ్రీ (శియానంద నాధాపర నామడెయులగు డ్రి సత్య 

నారాయణశర్మ గారిని నాకంటె లెస్సగా దెలుపగల్లుదురు. వారు నాయెడ జూపిన 

_సిమకు శిశువువలె వివశుడనై నేనింత మ్మాతము (వాయగలవాడ నె తిని, 

చిరివాడ, క 

[ సాధన సామి; (గంథక_ర్త - శ్ర (శయానందనాధుడు. 

ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ. తొలి ముదణ : 1964. 

(పచురణ : సాధన (గంథ మండలి - తెనాలి ] 



9, శ రావంక్ప ముని బీవిత చరిత 

“పవ్మితం చరితం యస్య పవి|తం జీవనం తథా 

పవి తతా స్యరూపాయ నమ స్తస్మై నమో నమః” 

(శ్రీరామకృష్ణుడు జగ దరువు. “కామిని కాంచన త్యాగ ముపదేశించి అర్థ, 

నారీశ్వరు. డిటులు విడివడెగా ? సత్ర్యైశ్యార్యము (పకటింప రామకృష్ణావతార 

ములు రెండు నిటులు సమ్మెశనమొందెనా ? సంకర, చైతన్య, రామానుజుల 

పోవా? అని తలపించు నితడు సర్వమత సమన్వయ స్వరూపము. ఇతని. 

చర్మితము మన యిహాము[తల కెకైక జ్యోతి, ఇతని శీలము అందజకును ఒజ్జి 

బంతి. నిగూఢముగా నవతరించిన యూ పరమ పురుషునిలో మొదలు నుండి తుది. 

వజకు బాలలీల యెటులు వికసించునో చూతము. 

గదాధరుడను పందొమ్మిదేండ్ర కుజ్బడు దక్షిణశ్వరమున రాసమణి కట్టిం' 

చిన దేవళము (పవేశించి రెండు మూడేండ్లలో కాళికాల యార్చకుడయ్యెను. అట. 

నున్న వారందరును కూడబడి గదాధరుడు పిచ్చివాడని అనుకొనిరి. పెచ్చరిల్లి న 

యూ పిచ్చిలో నతడు ఆలయములోని అమ్మవారి జాతిబొమ్మతో సంభాషించును. 

ఆ బొమ్మచే ఆన్నము తినిపించును. గాలి యాడుచున్నదా లేదా యని ముకు 

పుటముల ముందు దూదిపింజ పట్టుకొని పరిక్షించును. దానికి ఫలితముగా “జాతి. 

రూపము కైవడి. జితంబు కన్ను కదలక యుండెన్”! అనునటులు తాను 

జాబొమ్మ యాయెను. అతడు అమ్మ ఉజాబొమ్మ చిన్మయమనును; తనను మట్టి 

బొమ్మ యనును. ఇది చూచినవారు గదాధరునకు “_ుహ్మ పిచ్చయయని 

ఉద్దోషించిరి. కాశీ పతిష్ట రాసమణి చేసెనా? గదాధరుడు చేసెనా ? కాళికాలయ. 

నిర్మాణము రామక మ్లనిచే సఫలమని రాసమణి నమ్మెను. 
ళీ 

ఈయెడ నిట్టి సంఘటన మొకటి గుజుతు తగులుచున్నది. సదాశివేం ద 

సరస్వతి కావేరీ పులినములలో పిశాచమో యన తిరుగాడుచుండగా చూచినవారు 

1) జాన వానిషము 5-184. 
జ © 



పీఠికలు _ పరిచయములు 518 

పరమ శివేం ద యోగితో “అయ్యా! తమ శిష్యుడు పిచ్చివాడై పోయె” నని 

చెప్పిరి. ఆతడది విని “అయ్యా! నాకు అట్టి విచ్చి యె తకపోయెనోయని 

పరితపించెను. శృంగరీ మఠాధిపతులు శ్రీ శివాభినవ నృసింహ కారతు లాయీ 

సంగతిని తమ సదాశివం ద స్తుతిలో నిటులు _కోడీకరించిరి ; 

“ఉన్మ త్తవ తృంచర త్రీహ శిష్య 

సవేతి లోకస్య వచాంసి శృణ్యన్ 

ఖిద్యన్ను వాచస్య గురుః పురాహో 

ఉన్మ తతా మే నహి తాదృశీతి” 

మన యూ దక్షిణశ్వరపు పిచి వాడును ఇట్టి పిచ్చివాడే 1 ఈ పిచ్చివాడే [ప్రపంచ 

మంతయు నిపు డవతారమని ఎజిగిన శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస ! 

రామకృష్ణునకు స్వ గామము నందును, దక్షిణేశ్యరము నందును చదువు 

లరుగని సాధువులతోడను,  ఎజీగిన సన్న్యాసులతో డను చాల సాంగత్యము 

కలిగెను. ఇటులితడు మధ్యయుగము నందలి సాధువులకును, ఆధునికులగు 

సన్న్యాసులకును కూడలి. కావున (శ్రీరామకృష్ణుడు తత్త్యము లెన్ని యో 

పాడును. “గీత త త్యనవనిత” మనును. _ 

సమాధి మేఘము శ్రీరామకృష్ణుడు 

అమ్మ యాదేశముచే శ్రీరామకృష్ణుడు “భావ ముఖమున నుండేెడివారు. 

ఐనను అతడు తజచు పొందుచుండెడి భావ సమాధి స్థితిని జూచి కొందయు 

మూర్భయనియు, మూర్భవంటి యేదో వ్యాధి యనియు ననిరి. ఇటులు చెప్పువారు 

మొన్న మొన్నటి వరకు ఉండిరి. యాథార్థ్య మెరిగిన విజ్ఞులును నెటికి నున్నారు. 

ఉరమరిక ముప్పదెండ్ల వెనుక నాకు హైదరాబాద్ లో శ్రీ దండి స్వాములవారి 

దర్శనము లభించెను. వారిది రాజప్వుత స్థానము. _పసంగవశ మున వారిటులు 

చెప్పిరి'నేను సన్న్యసించిన కొ తలో దక్షిజేశ్యరమున శ్రీ రామకృష్ణ పరమ 

హంసను జూచితిని. అపుడు వారికి తజచు “చేతన సమాధి* కలుగుచుండెడిదిం 

సమాహితమగు నా 'యవస్థ జగన్మోహనము. ఈశ్వరుడు వారి మోమునను, వారు 

2) చేతన నమాధియన్నను భావ సమాధియన్నను ఒక్క కే. “భక్రిచేం గలుగు సమా 

నీకి శేళన సమాధియని పేరు" - "శ్రీరామకృష్ణ శథామృత;' కేవ భాగము, పుటి. ౪0. 
శ్రేరామళ్ళ ఎ 

33 క్ష 
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భూమి మీదను నృత్యము చేసెడివారు. ఆ సమాధి పట్టు భగవంతుని గుట్టుకు 

రట్టు. సాధకుల కది మార్గజ్యోతి. వారు కీలు [వేసి కెరలి యాడుటొక యె తు. 

ఈ సమాధి యొక యెత్తు”. 

“తాము అ పట్టు యేల పట్టుకొనక పోతిరి "ఇ ఆని నేనడిగితిని, “నివే 

తెలిసికొనుము.” అని వారనిరి. వారు జ్ఞానయోగులు. 

సమాధి చక్షుష్మంతులకు చాకుష బోధ; మనస్వులకు మానస బోధ; 

అది వేయి [శవణ మనన ధ్యానముల పెట్టు. 

(శ్రీరామకృష్ణునకు శ్రీ తోతాపురి సన్నా్యాసము ఇచ్చెను. ఆతడు గురువు 

కడ నుపదేశముగొని మూన్నా శెడతెగని సమాధిలో మునిగిపోయెను నలుబ 

దేండ్డకు గాని ఆ స్థితి శ్రీ తోతా భగవత్సాదులకు దొరకలేదు. ఆల్పకాలములో 

ఈ స్థితి చూరగొన్న శిష్యుని జూచి ఆ మహాయోగి “ఏ కేయారే 1" అని విస్తు 

పోయెను. 

సమాధి యన నేమి? ఈ (పళ్నకు (శ్రీరామకృష్ణులు పలుమాజులు పలు 

చోటుల పెక్కు ఉపమానములతో సమాధానము చెప్పియున్నారు. వారి మాటలనే 

ఉఊదాహరించును ; 

“ఒక చిన్న హుండీలో కండే చేపను గంగలో వదిలే ఎలా వుంటుందో 

సమాధిలో అలా ఉంటుంది.” 

“మట్ట మధ్యాహ్నం ఎండలో నిలబడితే నీడ కనబడకుండా పోయినట్టు 

నమాదిలో నేను కనబడకుండా పోతుంది.” 

“భగవంతునికై మొర పెడితే దర్శన మౌతుంది. సమాధి సిద్ధిస్తుంది. 

ఏడి సై ఆమాంతంగా కుంభకం కుదురుతుంది. దాంతో సమాధి.” 

“నాటకం చూచుటగేదా ? చూడవచ్చిన వారంతా కబుర్దు చెప్పుకుంటూ 

వుంటారు. అట్టి సమయంలో తెర పైకి పోతోంది. అప్పుడందరి మనస్సూ ఆట 
మీదికి పోతుంది. బాహ్యదృష్టి మది ఉండదు. దీని పేరే సమాధిలో ఉండటం” 

“విచారం చేస్తూ పోతూవుంటే “ఆహం నశించక కలిగేది సిరసమాధి 
లక నిర్వికల్ప సమాధి.” + 
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“సమాధి కలుగకపోతే సరియైన యెలుక కలుగదు.” 

అయిదు విధములైన సమాధులలో నేదో యొకటి యొదవి సడలుచుండు 

టచే శ్రీరామకృష్ణునకు “దైనందిన మేడు మారులు పుట్టి యేడు మారులు గిట్టు 
చుండువాడు-' అని పేరు వచ్చెను. వీరి ఈ సమాధియే ఆకాలమున శ్రీ కేళవ 

చండ సేన్ మొదలగు కొంతమంది ముఖ్యుల నాకర్గించియండును. ఈ యెడ 

వారికిని శ్రీ “మి కును జరిగిన ఈ దిగువ సంభాషణము ఉదాహార్యము : 

(శ్రీరామ : లోకులు ఏమనుకుంటారు ? భావావస్థ చూస్తే ఎలా వుంటుంది 

మ: ఈ అవస్థ చాలమందికి ఏమీ ఆర్థం కాదు, ఎవరికో ముగ్గురు 

నలుగురికి తప్ప; ఐలే ఈ అవసై వాళ్ళ నాకర్షి స్తుంది. 

శ్రీ చిరంతనానందులు ఈ సమాధినీ గూర్చి - “మల్లెపొదల యాకు 

గుముల నడుమ వెల్లొందు పూవులవలె త త్పసంగముల నడుమ నాతడు పొందు 

దివ్య భావ సమాధి స్థితులు (శ్రోతలను అద్భుత రీతిని ఆకర్షించుచుండెను. ఆని 
గద్యములో పద్యము _వాసిరి.3 

మనస్సును మధించి మననము చేయవచ్చును. వ్ విక్షి ప దూమికలో నో 

ధ్యానమును జేయవచ్చును. కాని ఈ సమాధి?  ఎవరికేని దీని జూడనే 

కూరునా ? కాళకాలయ దాసివగు నో బృందా ! సీవంతయు ధన్యురాలవు. 

౮8 

ఈ దెస దై తన్యులు పాతిన భి వృక్ష్షమునకును, శంకరులు కాకాచిన 

జ్ఞాన వృషమునకును తనకు. దాను నంటు దొక్కుకున్న మొక్క శ్రీకామ 

కృష్ణుడు 1 

సర్యమతైక (దష్ట శ్రీరామకృప్పుడు. 

ఈ యెడ నీ సంశయ మొదవును-“దార్శనికులందరును స్యమతమును 

స్థాపించుట, పరమతమును ఖండించుట అను వాదమును జల్పమును స్వీకరించిరి. 

“నై కో బుషి ర్యస్య మతం న భిన్నమ్'అను నటులు చేజడము లేనిదే దర్శనము 

కి) శ్రీరామకృష్ణ చరిత, పుట. 880. 



జ “సెంవాలవ దన 
we టట వ అ శై 

క్షే 
క 

ఒహినూత భాష్య మున చెప్పనే చెప్పిరి. కావున మతైక్య మెటులు 
కాగా ( వ 

॥ 

వటి, పర్య ద “దములకే బై పొందు లేదే + అని. 

ఇటులగుచో మా దర్శనము వేజనిన శ్రీ శంకరులు షణ్యతస్థాపనాచార్యు 

భటుల 5? కావున జిజ్ఞాసను ఎవులకును ముముతువులకును వెరుధ్యముతో పనిటేఢ 

“.జరమునకు దర్శనము. “రచిభేదమును బట్టి సాధకుడు షడ్డర్శ్గనముల౬ 

నే ముక వరానమ నవలందించి [బహ్మవిచారము చేయునది? అని పెద్ద 
రర? a! fags 

ణి 

“యు క్రి శా స్త్రమగు దర్శన మంతయు (గుడ్డిది. అని కొందజు 

పజూతురు కాని పీరు గురువెందలు. ఆది యటులుండె : 

రామక+ పులు ఇటులు సమనంయింతుకు : “మతములెన్నో మార్గము 
క్ 

వర్వాలని* నతః౦. చాల దాటలగుండా కాలీఘాట్ పోవచ్చు. ధర్మం 
అః జ రా జ 

"క వర్యనమూ) దేముడు కాదు. చేదు వేరు ధర్మాలను పట్టుకొని దేముడు 

Fw) 

Ew - zm సక సల వుకళ-.టు ఆఖరికి తాడు వేసుకొని కాడ ఎక 
క్ 

శ్రీరామ వ ధర్మంలో లేదూ! నా గడియారమే సరిగా నడునుందని 
పితివావా అంటడు. కాని వీడీ సంగా నడవదు, ఆన్ని గడియారాలనూ 

సను | పతి ధర్మాన్నీ ఒకొ_క్క_సారి అవలంవీంచి చూచా,. ముసల్మాన్ ,. 
విని అన్నిటిగుండా ఆ ఒక్కడే కనబడ్డాడు:. 

4) ‘Many faces, many theologies’. 
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అన్నీ వేరు వేరు బాటలగుండా ఆ ఒకని దగ్గరకే వస్తున్న య- ఇదీ శ్రీరామ 

కృష్ణుని సమన్వయం. ఆజ్ఞలకు అనులోమ మార్గము, విజ్జులకు విలోమ 

మార్గము. నేను సాక్షాత్తు చూస్తున్నాను. అతడే చతుర్వింశతి తత్త్యాలుగా ఆవు 

తున్నాడు. అతడు సాకారుడూ, నిరాకారుడూ. ఈ రెంటికి కూడా అరీతుడు” 

అని శ్రీరామకృష్ణు డనెను. 

(్రీరామకృష్ణుడు కపి. కవిం కవీనామ్' 

పరమహంస పలుకు త త్తదృష్షిలో నెట్టు గురువాక్యమో కావ్యదృష్టిలో 

నట్టు రసవాక్యము. అది చీకటి కోణములో నెటులు వైద్యుత ఘర్షమో, జ్యాగత్ 

శ్నేతములో నటులు ఆనందవర్షము. బుద్ధుని చందముగా నీతడు పదుగుర 
భాషతో బోధించును. ఆ భాషకు రెండు వైపుల పదను. ఆది రెండు చేతుల 

తోడను రెండు కత్తులతో సాము చేయను. ఆది యెంత తేటతెలుంగో అంత 
లోతు వెలుగు. దాని మాహాత్మ్య మెజిగియే శ్రీ వివేకానందస్వామి కాదంబరి 

మొదలు కావ్యముల భాషను నిరసించి తత్త _పకాళమునకు వాడుక మాటల 

'అక్క_జను కన్ను వొడిచి చూపెను. 

(శ్రీరామకృస్తుని ఒక్కొక్క కథ ఒక్కొక్క కావ్యము. అత6డు 

చేత్యములో మునిగియు చిత్తులో తేరి మెఅపుల( _గుమ్మరించును, మతి 

చిత్తులో మునిగి చేత్యములో తేలి ఆనందమును దిమ్మరించును. 

—“అమ్మా! నన్ను రసములో ముంచు, మరి వసంలో ఉంచు. అంతే' 

శుష్క సన్నాసిని మాతం చేయకు |!” అని వారందురు. రసమునం దుంచనిచో 

ఎండక తప్పదు. వశమునం దుంచనిచో ఈ పంచదార బొమ్మ రసములో 

కుక్య మొంధక తప్పదు. 

ఈ మహాకవిది గద్యక విత. అది వింటివల యుంకరించును. తూపువలె 

'లక్ష్యమును బేదించును. దానికి ఉపమా దృష్టాంతములు రెండే రెండు కన్నులు. 

ఈ రెండును ఒకానొక అవ్య క్రమును, ఒకానొక అవిజ్ఞాతమును, ఒకానొక 

ర్) శ్రీ వివేకానంద విరచితమగు భావ్ బార్ కథాం 



వాజ్మన సాతీతమును ని మనోదర్పుణమున తళుక్కు. మనిపించి కుంభక మొన 

గూర్చును. (శ్రీరామకృష్ణుని ఉపమ వాల్మీకి కాళిదాసులకు |తోసిరాజు, యోగ 

వాసిష్టము నందలి కొన్ని ఉపమల కితడు కథా శరీరము సృజించెను. “ఉపమా 

కాశిదాసస్య'- అను ఆభాణకము పూర్వకాలమున. ఇప్పుడో “ఉపమా రామః 

కృష్ణస్య." (శ్రీరామకృష్ణుని పలుకు ఆబాలగోపాలమునకు పిలుపు, ఆద్యాళ కక్రికి 

మేలుకొలుపు! అతని [ పతిమాటయు నవ్వుల యూట, _పతిబోధయు రసము 

పాట !! “జ్ఞాని ఈశ్వరుడు తేజోమయుడు, భక్తుని ఈశ్వరుడు రస 
మయుడు” _ అని ఒకచో చెప్పిరి. ఆతడెంత రసికుడో ! మజి ఆనంద. 

మయుడో ! 

శ్రురామకృష్ణుడు భావనాసిద్ధుడు. 

కవి ఒక వస్తువు నింకొక వస్తువుగా థావిందును. మానస _పపంచమున. 

దానికేవో ఒక స్థానమును కల్పింపవచ్చును. కాని ఈ భావకవి భావించెనా, అది. 

సత్యము కావలసినదె | 

అతడు దాస్య భావమున హనుమగా భావించుకొనెను. తోక మొలచుకొని. 

వచ్చెను. మాధుర్యమున రాధగా తలంచుకొనెను. తనలో న్ర్రీత్యము వికసించెను. 

వత్సత్యము వరించెను; ఆటు జగదంబనే అంబగా చేసికొనెను, శిశువై యిటు 

“గోపాల్ కా మార (గోపాలుని తలి )ను ఆవహించెను. మరల తాను రామునకు, 

రాఖాల్కు తండి ! ఏమిటీ విచ్నిత సృష్టి! యౌగికమగు _పకృత్యాపూరమా ? 
ఏమో! వీరి భావనాలేశములలో పాణమును, రూపమును జాగరణ మందు 

చున్న వి. 

శ్రీరామక్ళ ప్పుడు భగవత్స్రతినిధి. పందొమ్మిది శతాబ్ది పాశ్చాత్యుల. 

తాకిడికి గుజి. నాగరకులు తాజుమాటై పోవు తజి. అట్టి తజిలో సనాతన. 

ధర్మ మీగకయే పాశ్చాత్య సభ్యతను జీర్ణింపచేసికొనగల శ_క్రి నన్ముగహించిను 

(శ్రీరామకృష్ణుడు భగవదవతారములలో ఒకానొక సా త్ర్వికావతారము కాదా ? 

6) శ్రీ ఆచింత్య సేన్ కుమారగు ప్ర వ్రజీతమగు “కవి రామకృష్ణ”. 
7) శ్రీ రామకృష్ణ కథామృత - 2వ భాగ. 11వ సంపుట. పుట 292. 
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ఈ పపంచము నేడుండి రేపుడుగు బుడగయే. ఆటులయ్యు ఉన్నంత 

వట్టు ఇది ఉన్నదియ. మటి ఇది ఉత్తరో త్రరము ఉన్నతి గొను విర్మాడూపము. 

జీవుడు అంశము, పూర్ణు( డయినను అంశమువంటి అతడెల్ద వెంట పూర్ణుడగుట 

జీవితమున కొడ్డు. ఈ (పాంజదువులకు సారమగు- ‘నేను పనిచేయనిచో 

లోకులు చెడిపోవుదురు- అను భగవదుపదేశమును మానవ దృష్టికోణమునుండి 

చూచి. నిర్వికల్పస్థితి నుండి సైతము దిగి రాగలిగి కొందజు లోక శిక్షణమున 

కీ లోకమునందే “యాడుచు పాడుచు నగుచు నేడ్చుచు నుందురు. వారు 

సంసారుల దుఃఖములకు జాలిగొనక జ్ఞానోన్మాదముచే తమ తరణోపాయమే 

చూచుకొను లుబ్ధులు కారు. నారదుడు, |పహ్లోదుడు, శుకుడు, శంకరుడు, 

రామానుజుడు, చైతన్యుడు నట్టివారే. “నేను మరను. అతడు మర కాడు.” 
అని పరమహంస యనును. లోకులకు చై తన్యము కలిగించుట కీ ఘట్టమున 

హంస వాలెను. శ్రీ కేశవ సేనాదులు శ్రీరామకృష్ణుని |పచారము చేయుమని 

చెప్పిరి. తా నందులకు దిగలేదు. కాని తగిన |పచారకులను సిద్ధపజచుటకు 

నడుము కట్టెను. ఆతడు రామానుజులవలె గోపుర మెక్కి నరేం్యదాదులకై 

మొఅలిడెను. ఎట్టకెల కతని ఆహ్వానము నరేందాదులను బలిమితో నాకర్షిం 

చను, సూదంటు రాకొండకు నావలంటుకొని పోయెను. 

కాని (పకృతిశాస్త్ర [పభావములో భగవదేక వైభవ మెవరికి గోచ 
రించును ? శ్రీరామక్ళష్టు డిట్టనెను : “ఈశ్వరు డున్నాడని ఎవరైనా చెపితే 

లోకులు నమ్మరు. ఏ మహాపురుషుడైనా నేను ఈశ్వరుని చూచాను అని 

అన్నా, సామాన్యులు పాటించరు. అయినా దేవుణ్ణి చూస్తే మాకు చూపించమను” 
అంటారు. కాని ఒకనాటిలోనే నాడిచూడటం తెలుస్తుందా? వైద్యుని చుట్టూ 

ఎన్నాళ్ళో (పదక్షిణాలు చేయాలి, చేశాక శ్లేష్మ నాడేదో, వాతనాడేదో, పిత 

నాడేవో తెలుస్తుంది. నాడి తెలుసుకోవాలంటే నాడితో ఆడేవాడితో తిరగాలి. 'అవ 

తారంవస్తే గోప్యంగా వస్తుంది. ముగ్గురు నల్గురు ఆంతరంగ భ కులు తప్ప సాధా 

రణులు కనుకో_లేరు. రాముడు పూర్ణ _బిహ్మం, పూర్ణావతారమనే సంగతి 

పన్నిద్దరు బుషులకు మ్మాతమే తెలుసు. ఇతరులకో, దశరథుని పిల్ల కాయ 

అని మ్మాతమే తెలుసు, 
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ఎవడు రాముడో, ఎవడు కృష్ణుడో ఆతడే భక్తుల నిమిత్తం ఈ రామ 

కృష్ట రూషంతో ఇపు డవతరించాడు. 

లోక శిక్షణమునకు తానేజుకొనిన యిరువది ముప్పది మందిలో శ్రీ పెట్ట 
దగిన నరేందుడే దొడ్డ సంకయాళువు. (శ్రీరామకృష్ణుడు శ _క్రిపాతము చేసెను? 
దానితో నరేందునికి పునర్జన్మ. “తమ కృపచే నాకు సమాధి కలుగుచున్న 'దని 
యిత డనును, 

ఇది యిటులుండగా (శ్రురామక్ళష్ణునకు వ్యాధి ముంచుకొనివచ్చెను. అది 

మందుల మాట వినదు, అట్టి స్థితిలో ఈ సంధాషణము గమనింపదగినది, 

శ్రీరామ:- ఆయన యింతవాడు గదా! ఐతే ఈ జబ్బేమిటి ? ఆని లోకు 

అంటారు. 

ఒక గోస్వామి :- మీ వ్యాధి ఇతరుల నిమిత్తం. మీ సన్నిధి కొచ్చెవారి 
పాపాన్ని మీరు తీసుకుంటున్నారు. ఆ పాపాలన్ని ంటినీ స్వీకరించడం వల్బనే 

మీకు వ్యాధి. 

రిక భ కుడు = ఈ వ్యాధి నివారింపమని మీరు అమ్మని అడిగితే, కి ఘంగా 

నివారణమె పోతుంది. 

శ్రీరామ :- వ్యాధి నివారింపమని అమ్మను అడగలేను. 

ఈ రీతిగా వారికి శరీర మత్యంత భిన్నముగా ననుభవ మాయెను. 

ఇపుడు 'నేననేది వెతికినా దొరకటం లేదు---అని వారనిరి. వారు తమ 

అవతార సమా పికి ముందు కనబడిన వారందజకును శ క్రిపాతము చేసి రుచి 
'చూపించిరి. పిదప శరీర ముపసంహరించిరి. రుచి చూచిన భక్తులు ఆ రుచి 
నెల్బ ప్ప డధీనములో నుంచుకొనుటకు ఎట్టి సాధన లొనర్చిరో దేవునికే యెరుక. 
'ఫీరిలో అనక్షరాస్కుడు “లాటూ” యొకడు. “శ్రీరామకృష్ణుని అద్భుత సృ్దు 

అలో లాటూ పరమాద్భుత సృష్టి” అని వివేకానందు డనెను. ్రీరామకృష్ణుల 
శోధ లోక కల్యాణ మునకు _చివకానందాదులచే బరానగర మఠమే బవీజముగా 

(పపంచమంతయు ప్రాకి ప్రాకి పోవుచున్నది. సేవాలాథము వడసిన యే 
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కొలది మంది భక్తులకో కాని భగవదవతారమని తెలియని శ్రీరామకృష్ణు 

డవతారమే యని వీరి వలన ఇపుడు |పపంచమున కెల్హ విదితచరము. 

ఈ రీతిగా సాధనలో, మత సమన్నితిలో, బోధలో, భావనలో శ్రీరామ 

కృష్ణుడు విజాతీయమగు నొక సౌందర్యమును చూచి చూపించిరి. శ్రీచై తన్యుడు 

బుల్జా మొదలగు వారితో( (బవహించుచు వచ్చిన సంస్కరణ ధారను అవిచ్చిన్న 

ముగా పాబ(జేసిరి. వీరి లూ ధారకు శ్రీ గాందీ రెండొడ్డులను రీసివసిరి. ఇట్టి 

ఈ అవతార పురుషుని వాణి ఒక భాషకు, ఒక జాతికి, ఒక మతమునకు, ఒక 

దేశమునకు మా|తమే సంబంధించినది కాదు. ఆది సర్భ బాషలకు, సర్వ జాతు 
లకు, సర్వ మతములకు, సర్వ దేశములకు గాలివలె వలయునది. లీలకు బీవుడై 

పుట్టి దేవుడై పోయిన ఈతని చర్మిత శ్రీ చిరంతనానంద స్వాములవారి వలన 

నెటికి లభించుట తెనుగు వారి సుకృతము, కల్యాణము ! 

(శ్రీ చిరంతనానందులకు శ్రురామకృష్ణులు పరమ గురువులు. శ్రీ విజ్ఞానా 

నందులకు (శ్రీరామకృష్ణుడు గురువు. శ్రీ విజ్ఞానానందు లొకపుడు వినోదమునకు 

(శ్రీరామకృష్ణులతో కుస్తీ పట్టి ఒక గోడ కడకు నెట్టిన జెట్టి, అట్టి జగ జెట్టి 

శిష్యులు మన చిరంతనానందులు ! 

శ్రీరామకృష్ణుల మానస పుళులు [బహ్మానందస్వామివారు శ్రువిజ్ఞానా 

నందులను గుటించి- “ఇతడు గుప _బహ్మజ్ఞుడు; తెలిసినటు లెవరికిని పట్టు 

-వడడు' అని చెప్పిరి. అట్టి గుప్త బహ్మజ్ఞుల ఛ్మాతులు మన చిరంతనానందులు! 

శ్రీవిజ్ఞానానందులు నారద పాంచరా[తమును, దేవీభాగవతమును, బృహ 

జ్ఞాతకమును, సూర్య సిద్ధాంతమును, రామాయణమున కొంత వట్టును ఆంగ్లీ 

-కరించిరి. పాంచర్మాతమున వీరు వెల డించిన మం్యతత త్త్యము దేవతా త తము, 
సాధనా రహస్యము లోనగు విషయములు సాధకులకు అవశాకవలో కనీయములు. 
దేవీ భాగవత పీఠికలో వీరు చేసిన సూక్ష్మ మీమాంస పాండితీ స్ఫ్పోరకము. 

ఇట్టి పండితస్యామి యంతేవాసులు మన చిరంతనానందులు ! 

కొందజు భక్తులు శ్రీరామకృష్ణుల బోధలను, సంభాషణలను, ఇతర 

సంభఘటనము లను విన్నవి విన్నటులు, కన్నవి కన్నటులు దినచర్యలలో తిథి, 
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వార, పూర్వకముగా (వాసికొనిరి. వీరిలో ముఖ్యులు శ్రీ మహేం్యదనాథ గు ప్ర 
(M) అనువారు. శ్రీరామకృష్ణుల చరమ జీవితమున రమారమి అయిదు 

సంవత్సరములు తమకు వీలైన వేళలందు వీరు (శ్రీరామకృష్ణుల పాదముల ముందు. 

కూర్చుండి విన్నమాటలు విన్నటులు [వాసి _పక టించిరి. మజియు శ్రీరామ. 

కృష్ణుల సమకాలికులును, భ క్రులును, నుహాకవులును ఆగు శ్రీ ఆక్షయ కుమార 

సేన్ అనువారు “శ్రీరామకృష్ణపు(థి' అను మహాకావ్యమును అల్లి రి. శ్రీ శారదా" 

నందస్వామి (శ్రీరామకృష్ణ లీలా [పసంగము రచించి గురు హృదయిమును 

హృదయంగమ మొనరించిరి. _ శ్రరామకృష్ణులే చెప్పిన కొన్ని అపూర్వ విషయ. 

ములను వీరును వారును మజికొందలును (గంథస్థము చేసిరి, (శ్రీరామకృష్ణులు 

శరీర ముపసంహరించి నేటికి డెబ్బదేండ్డు. ఈ డెబ్బదేండ్డలో వారి వాణి చాల. 

వట్ట వెల్లడికి వచ్చెనని అనుకొందును. ఆంగ్రభాషయందును, పరాసుభాష 

యందును (శ్రీరామకృష్ణుని నిండు చరితములు వెలువడియున్న వి. శ్రీచిరంతనా' 

నందులు పలుపూవులనుండి తేనియలు సేకరించు తుమ్మెదవలె ఈ (గంథ 

సముదాయమునుండియు, తమ గురువులు విజ్ఞానానందుల నుండి యు, ఆయాయీ 

విషయములను సేకరించి శ్రీరామకృష్ణుని జీవితచరిత మను మధుచ్మకమును. 

నేటికి తెలుగు బానయందును నిర్మించిరి. “శ్రీరామకృష్ణుః డాపాదమ సకము- 

ఆత్మవై భవము అని శ్రీ (పతాపచం్యదులును, “దివ్యవై భవము అని- 
శ్రీ విజయగోస్యామియ ఆనినటులు ఈ చిరంతనానందుల శ్రీరామకృష్ణ జీవిత 

చరిత ఆద్యంతము ఆత్మవై భవమె, దివ్యవై భవమె. ఇది యొకదెస కావ్యము.. 

ఇంకొక దెస చర్మితము : వెరసి త త్తసంహిత లేక దివ్యకావ్యము ! 

ఎంత (వాసినను ఎంత చెప్పినను శ్రీరామకృష్ణులు మిగిలియే పోయినను, 

ఈ (గంథము ఓరపారలు లక ఆ మిగులును సూచించుచునె యానందము. 

ననుసంధానము చేయుచున్నది. ఇన్ని కొలది పుటలలో ఇంత నాదైశ్వర్యముతో 

మిళితమైన మహానంద మిముడ్చుట శ్రీ చిరంతనానందుల శ క్రిస్ఫూ ర్హియే ! 

ఈ |గంథమును చదువుటయె నిది ధ్యాస. ఈ | గంథమును చదువుకొనుచు 6 

బోదుమేని శ్రీరామకృష్ణులే తమ కథ తాము చెప్పకొనిపోవుచుండగా మనము 

వినుచున్నటు లుండును, 
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ఐహికాముష్మిక (శేయస్సాధన భూతమగు నేదేని ధార్మిక వీరచరి| తను. 

ఉన్నత పాఠశాలలలో(గాని, కళాశాలలలో(గాని మన బాలురచే జదివింప 

దలచినచో (శ్రీరామకృష్ణ చర్మితముకంటె సర్వ ధర్మ సమన్వితమగు (గంథ. 

మింకొండు దొరుకునా? ఆబాలగోపాలము తెలియచు మహావేగముతో [పవ 

హించుచు, అదోషమగు భాషతో ఆందజ నాకట్టు శ్రీరామకృష్ణ జీవితచరిత 
శారదాకంఠమున ఓంకార ఘంట 1! రోమాంచముల పంట! 

ఈ గంథ పురుషుడు - చరిత - బోధ - (గంథకర్త - రచన 
మధురము. సర్యము మధురము. 

సబహ్మచారీ ! శ్రీచిరంతనానందులు నీచేతి కందించిన యూ (గంథమునం 

దేపుట యె తినను అది సీ అంతఃకరణమును కబళించును. భగవద్దర్శనమున 

కే వ్యాకులత కావలయునని శ్రీరామకృష్ణులు చెప్పిరో, యా వ్యాకులత దీనివలన 

నీకు కలుగక తప్పదు. ఇందలి (పతి పుటయు నీ ఆనంద్యా శువులచే తడియక 

తప్పదు. 

సతీర్థ్యుడా ! భగవద్వ్యాకులత వలయునా, దీనిని జదువుము ! మొజయుం 
గూతయు నిడం గోరుదువా, దీనిని జదువుము! రోమాంచనే తముల. దాల్పం 

దలతువా దీనిని జదువుము ! [బహ్మవారి వర్షించు చెటులో నేర్చుకొందువా, 

శ్రీరామకృష్ణ జీవితచరి త చదువుము !! 

చిరివాడ వేలూరి శివరామశాస్త్రి 
19-6-1956. శతావధాని 

[శ్రీరామకృష్ణుని జీవితచర్మిత: రచయిత:  చిరంతనానంద 
స్వామి. (శ్రీరామకృష్ణ నేవా సమాజము, తెనాలి. తొలికూర్చు : 
956. పీఠికా రచయిత : (శ్రీ వేలూరి శివరామశాస్ర్రి. | 



సదాశివ : అమ్జద్ రుబాయీలు: 

10. పరిచయము 

శ్రీ సదాశివులు తాము తెలింగించిన ఉరుదూ కవితలను కొన్ని కొన్ని. 
టిని నాకు చవిచూపుట వారి కలవాటు; చదివి ఆనందించుట నా కలవాటు. 

ఒకపుడు వారు (శ్రీ అవ్హద్ రుబాయీలను పదిపండెండు పంపిరి. అవి 
నన్నాకర్షించెను. శ్రీసదాశివులు మాతము తమ తెలుగు సేతకు తృ ప్తి పొంద 

లేదు. కాని నేను (పోత్సహించుచు వచ్చితిని. దాని ఫలముగా నెను కొందజ 

.ఉరుదు కవులను వీరి వాక్కులో చదువ(గలిగితిని. 

శ్రీ అమ్ జద్ 

వీరి భాష ఉరుదు. శ్రీ సదాశివుల కింటియద్దములు పెట్టుకొని నెను 

శ్రీ అమ్జద్ కవిత చదివితీని. ఇంత మా|తమున శ్రీఆమ్జద్ కవిని పరిచయము 
చేయటకు నేను తగను. “తగుదునమ్మా యని నాచేయ పరిచయము 
కాొనంతలో సుంత. 

ఇతడు చెప్పినవి రుబాయీలు. మన భాషలో ముక్తకములు. భక్రి 
మొదలయిన భావములు ఏ మతము వారి వయినను ఒకటే! ఆవిష్కరించు 

"ఆకారము వేజుగాని అనుభూతి ఒకటియే. ఇతండు సూఫీకవులకువలతె భారతీయ 

కవులకును బంధువే. ఒకవేళ బారతీయకవులకే దగ్గజ చుట్టమేమో ! 

ఇత( డెల్ల పుడును ఈశ్వరచింతన చేయు భాగవతుడు. ఆ స్థితి మహో 

పదవిగా నితండు తలంచును. 

గ్! స్వర్గమును దాంటె నా యదృష్టంపు నిడివి 

న్యాపయాణమ్ము ముగి సె( గేం దమ్ము చేరి 

న్ పదమ్ముల పై( దల నిల్పినంత 

నా పదమ్ముల( దల నిల్పినది జగమ్ము. 
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ఇతడు మక్కా కేగెనో, లేదో కాని సంసారములో డక్కామక్కీలు 

తినినటు లున్నాడు.* “నిప్పు సిటిచే చల్హారును, నెను సిగుచే వీరయితిని; 

నరకాగ్ని నన్నేమి చేయును.” (22) అని ధైర్యము తెచ్చుకొనును. జీవితము 

నిప్పు దగ్గణ మంచనియు, నీటిలో ఉప్పుగల్బ నియ, |పతిరేయి వేకువతో 

ముగియుననియు నిత డెబు(గును. 

ఇత(డు “నేను, “నీవిలతో “జీవుని”, “ఆత్మిను వ్యవహరించును. 

ఇత(డు ఆత్మ యెడల సందిహాను(డుగా, సాధకుండుగా, భేదాభేద దర్శిగా,. 
అద్వ్వైతిగా కానిపించును. ఇతని ము క్రకములు స్వానుభవములుగా తోచి 

తీటును. ఇవి సహృదయ హృదయముల తో సంవదించును. 

సాధారణముగా ఆలోచించువారికిని, విశేషించి సాధకులకును, 'ఈ 

పపంచ మేమిటి? దీనికి కారణమేమిటి ?' అని తోయను. ఉన్నదో లేదోయను 

సండియ ముప్పతిల్లును. (1,2,5) “(ఇయం విసృమ్ష రకత ఆబభూవ...” సో” 
య 6 

ఆంగవెద యది వా న వేద. అని బుక్కు. అనినను “హిరణ్యగర్భ సమవర తా 

(గ) అని అనును.) 

ఇటులయ్యు నిత(డు నిత్య సాధకుండే. 
గీ! ఈ యరణ్యాన విదిగె నెన్నేమనసులు 

శిలలు పగిలను గాజుకు ప్పెల విధాన 

ఈవలకు(గల ముడి యొక్క_టేని విడదు 
ఈవితాపూన్కి నెజకల యీ కలూడై. (21) 

ఇతండు భేదవాదములో ముని(౧- “జీవ డీశ్వరుడు కాండు*' అను 

అవిశ్వాసము పోగొట్టుమని యిటులు పార్థించును : 

గీ॥ జీవ శూన్యమౌ తనువులో జీవమట్టు 
చేరరమ్ము; విశ్వాసమ్ము తీర్రు మకిని 

నిలువు మీకనుల్ సీదెస నిలుచు నెపుడు 

రమ్ము, దిగి యొక్కనాండు ఖురాను వోలె. (85) 
mare తై 

జీవుని గుజీరది యిత( డొనరించిన వికల్పములు వింతలు. 

౭ ఇతండు మక్కా-కేగెను. “హజే.ఆన్టుద్”. అమ్. పేచన "గ్రంథ మా సందర్భమున 
(వ్రానివదే. సదాశివ 
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గీ॥ ఏ రచన కేను వ్యాఖ్యనో యిది యెజుంగ 

ఎవరి దస్తూరినో యిది యే నెజుంగ 

నేను కలనొ? నాతెర నెవ్వడేని కల(డొ 

వ్య_క్రినో లేక చి త్తరువనొ యబజుంగ,. (8) 

తా సీశ్యరాంశమనని (18-57) యీ కవి గమనించెను. “ఆంశో నానా 

"వ్య పదెశాత్'- బహ్మసూ తము, “మమైవాంశో బీవలోకే జీవభూత స్సృనాతనః'- 

అను గీతయు మనకు గుజుతు. దగులును, మజియు ఇతడు సమాధికి 

-దాపయిన ఒకానొక తన్మయతలో-_ “ఇది సుషు పీయొ జాగ్భతియొ, దవుల( 

దరగలు లేచు; నదియో మృగతృష్టయో' అని అనుకొనును. మణియు ఖేదా 

భేదము ననుభవించి కా(చోలు- 

గీ॥ కల మిరువురము లేదనంగా దెవరిని 

ఇరువురము సత్యమె మిథ్య యెవరు గారు 

ఒక్కురమె “నీవు” “నే ననుచున్న నేని 
ఎవ రెవరిలో( గల రనున డెబు(గరాదు : (58) అని అవూర్యముగా 

-చమత్కరించెను, 

ఈ కవి ముక్తకములలో సెక్కులు అద్వైతమును సర్వాత్మభావనను 

లెటతెల్ప ముగా చెప్పును. మాండూక్యము నెజి(గినవారును, గీత చదివికొన్న 

వారును జౌపనిషదమగు ఈ తత్త్యము నితండు వినియండును లేక చదివి 
యుండునని అనుకొనుటలో వింతలేదు. 

గీ సంభవము (పకృతియును దృశ్యంబగుటయు 

[భాంతి యదై ్యతమున ద్వైత భావనంబు 

దృష్టి (థాంతమ్ము కాని యదియె యిదెల్ళ 

అలలు, సుడులు, బుడగలును జలమ కాడె. (67) 

An నేను వేసిన వేటు నాపైన పడియె 

ఇతరులను బాధ పెట్టి యేడ్శితిని నేనె. (78) 
జ 
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ఈ కవి ఇస్తాము సం పదాయమునకు చెందియు మహా మానవ సంప 

దాయమునకు లేక విశ్వమానవునకు దగ్గజవా(డు., కాన, మనకును, మానవు 

లఅందజకును చేరినవాండు. ఇతని ము క్రకములు తెలి(గించి పెట్టి శ్రీ సదాశివులు 

'ఆం్య ధులకు పరమోపకారము చేసిరి. 

చిరివాడ, కృష్ణా వేలూరి శివరామళాస్త్రి, 
15-8-64. 

[శ్రీ సదాశివగారి “ఆ వ్ ద్ రుబాయీ లకు (వాసిన 

పరిచయము] 

అమ్హుద్' రుబాయీలు: ఆం[ధ్మపదిళ్ సాహిత్య అకాడమీ 

(వచురణ (1964). వెల ; 1-50 పెం 



ఆరుద్ర : సమ్మగ ఆంధ సాహిత్యం : 

11. మంగళాశాసనం 

మనము వాడుకొనే మాటలకు మనకు తెలిసినంతలో వాని మూలపురుషు: 

లెవరో, వారి వంశం ఏయే దశలలో ఎలా ఎలా ఇంతవరకూ వికసిస్తూ వచ్చిందో 

ఆ సంగతులు తెలపడానికి చేసే ప్రయత్నం ఈ “సమ్మగ -ఆం్యధ-సాహిత్యం” 
అనే పన్నెండు సంపుటాల (గంథం దీనిని కొంతవరకు చదువుతూ రాగా 

ఈ నా చిన్ననాటి విషయాలు గురుతుకు వచ్చేయ్. 

నేను నాలుగవ తరగతి చదువుతున్నాను. మాకు చర్మితమును గూర్చిన 

పాఠం ఉంది కాని పుసకం లేదు. మా అయ్యవారె చం దగుప్తు ణ్ఞి గూర్చి 

నవనందులను గూర్చి, అశోకుజిగూర్చీ ఆకాశ పంచాంగం చెపుతూ ఉండేవాడు, 

“అదిరా మనదెళంి- అని నేననుకొనేవాజ్లి. “అయ్యా, ఫ్ర చం దగుప్తుళ్లి 

గురించి, పురుషో త్తముజ్జి గురించి, ఆశోకుజ్ఞి గురించి ఇంకా చెప్పండి.'- అని 

అయ్యవారిని విసిగించేవాజ్జి వాళ్ల చరిత ఇంకా చూడాలని దుర్భిణిలో చూచే 

వాణ్ణి. చూపు వెనుదిరిగి వచ్చేది. అటు తరువాత పద్యాలు ఆల డము ఆలవడిన 

తరువాత శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం గారి కవుల చరిత కనపడ్డది. “ఆహో! 

ఇక్కడ ఉన్నారు, మన బందుగులంతా అని ఇంకా వెనుకకు వెళ్లి చూదామని 

ఇంతవరకూ (పయత్నిస్తూనే వున్నాను. తెలియని పురాతన చరిత్రలో ఏమా|త 

మయినా తెలియరావడంలో ఆతి నూతనత్యం ఉంది. నూతన [పియులకుగూడా 

ఆ పురాతన అంశం అత్యంత నూతనం అన్న సంగతికి ఎవరికీ వారే | పమాణం. 

ఈ [గంధము చదవడం మొదలు పెట్టి ముగించేటంతవరకూ నాకూ ఈ చందం 

గానే ఉంది. విశేషించి పావులూరి మల్చన, నన్నె చోడుడు, భీమన మొదలయిన 

వారి విషయాలు ఆజ్ఞాతసీమలో మెరుపుల చినుకులు కురిసినయ్. 

సుమారు అరువదేండ్హ నుండీ పండితులు పరిశోధించి ఏర్చి యిచ్చిన: 

రత్నాలూ, తాము సేకరించిన పచ్చలూ ఈ సంపుటంలో (శ్రీ ఆరు[దగారు 
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కుప్పలు వోశారు. తెలుగుభాషకు పీఠిక అయిన ఈ | గంథం తెలుగు పు సకాల 

నన్నింటినీ చదివించడమే కాక, తన్నే తా నెన్నోమారులు చదివించుకుంటుంది. 

తెలుగు భాషా [పపంచంలో ఈ ద్వాదశ సంపుటాలూ ద్యాదశా దిత్యులవలె 

వెలుగు ఇసవి. శ్రీ శేషాచలంగారు ఈ పనికి శ్రీ ఆరుదగారిని వినియోగించడ 

మున్నూ, తాము చక్కగా ము! దించ డమునూ - ఈ రెండూ ఒకటికొకటి తగి 

ఉన్నవి. ఈ ప్రయత్నం సరో తమంగా నెరవేరాలని నా మంగళాశాసనం, 
ధా శే 

చిరివాడ వేలూరి శివరామళెన్త్రి, 
21-9-65. 

[సమ్మగ ఆంధ సాహిత్యం - మొదటి సంపుటం. చాళుక్య 

యుగం. | 



వఎెదాంత ము 



1. ఉపనిషత్తులలో ఆత్మ 

జ్యాగత్ స్వప్న సుషు పి తురీయములను నాల్గవస్థ “లందును జ్ఞానము 

కలదు. జానమే “ఆత్మ”, జ్యాగత్ జానమును జానమె, స్వప్న జానమును 
జ గా షా జ 

జ్ఞానమే. సుషు పి జ్ఞానమును జ్ఞానమే. వీనిలో ఏదియు జ్ఞానమునకు - 

స్వరూపము కాదు. 

మానవులందజలోను స్వతస్పిద్ధముగానున్న వస్తువును జ్ఞాను లెణిగి 

యుందురు. ఆది “నేను అను అనుభవము. ఈ “నేను అను అనుభవము 

జ్ఞానమునకు పునాది. మన జ్ఞానములో నుండి “నేన అను అనుభవము 

'స్ఫురించుట స్వతస్సిద్ధము. ఇది ఆందణకును అనుభవమె-ఈ “నెను అను 

అనుభవము జ్ఞానమునకు మధ్య వీందువు. ౬౭౭4౭౪2౪ విశ్ని పమయిన నానా 

జ్ఞానములు ఈ మధ్య బిందువు చును తిరుగుచుండును. సంళయమునందును 

“నేను అను నీ అనుభవము స్ఫురించుచునే యుండును. 

జ్ఞానము లోపల నేను ఆను ఈ అనుభవము మధ్య విందువయినను 

అన్ని సమయములందును కేవలము శుద్ధమగు నేను అనుభూతము కాదు. జ్ఞాన 

స్వరూపమునకు కొన్ని అవస్థలున్నవి. ఆ యవస్థలను విడ(బజచి చూచినచో 

జ్ఞాన రూపమగు నేను అనునది అన్ని సమయము లందును అనుభవమునకు 

రాదనీ తెలిసికొన(గలము. 

జ్ఞానము విషయమును _పకాశింప(జేసినను విషయమును ; పకాశింప( 

జేయుటయే దాని స్వరూపము కాదు. వెలుంగుయొక్క_ స్వభావము చీకటిని 

పోగొట్టుట. అట్టని వెలుగు యొక్క స్వరూపము చీకటిని పోగొట్టుటయే కాదు. 

మటి యేమనిన దాని స్వరూపము దీప్తి. అటులే జ్ఞానము యొక్క స్వరూపము 
(పకాశము. దీపము ముం దేవస్తువున్నను అది కనంబడును. అటులే జ్ఞానము 
కడ విషయము కూడ వెలు(గొందును. కాని యిటు లగుట(జేసి విషయమును 

వెలుగొంద' జేయుటయె జ్ఞాన స్వరూప మనుటకు వీలులేదు. విషయమునకును 



వ్యాసవాళణి' 
కక 

చానమునకును నిత్య సంబంధము లేదు. విషయము లేకుండియు జ్ఞానముండ 

షీ 
( ల 

వచ్చును. అది స్వతః స్ఫూర్తము. స్వతస్స్యూ_ర్తమగు ఈ జ్ఞానము ముక్తి 

అ కు జానముతోడి పరిచయము మనకు కడుంగడు. గొలది. అథవా 
ననా ను ఈ డొణు 

వ . వీలనంగా చితము విషయముల వెంట కుదుగిడును. 

స్వస్వరూపము దెస (తిప్పుకొను శకి ఏ ఒక రిద్దఅకో 

యాజ్ఞవల్కు్యని జ్యోతి ర్భాహ్మణ రహస్య మేమన(గా- “జ్ఞానముయొక్క.. 

న ంముంయాపము స్వయంజ్యోతి, అనగా స్వయం పకాశము ఆని.” మనము 

విషయమును [పకాశింపందయు జ్ఞానమును మ్మాతమే ఎజు(గుదుము -- స్వరూ 

పము పజు(గము. 

జాగదవస్థ యందలి జ్ఞానమెట్టిది ? జాగద్ భూమిలో మద్దెల మొదలగు 

కి చహుడు విందుము. చెలికాడు మొదలగు వారిని కౌగిలించుకొందుము. 

కప _దెనునుల వస్తువుల జూతుము. పలుతెగల రుచులుగల పండ్లు, వంటక 

ములు మొ.వానిని తిందుము. చాల తావుల మూరుకొందుము. జ్ఞానము పెజెప్పిన 

విషయములను ఇం; దియముల గుండ తెలియంజెయును. ఈ తెలివివలన ఇం[దియ. 

మల [గహింపందగిన శబ స్పర్శ రూప రస గంధముల జ్ఞానము కలుగును. 

'బముయొక్క_ జ్ఞాన మనగానేమి ? శబ్ద జ్ఞానమా ? కాదు. ఇటులే స్పర్శయొక్క- 

'నమనంగా స్పర్శయా? కాదు. మణియెమి ? జ్ఞానమును విషయమును ఒకటి 
ఎదో శబ్బజ్ఞానమన(గా శబ్దము కావచ్చును. జ్ఞానమును విషయమును ఒకటి 

ఈ రెండును వేజు వేజు. విషయ [పకాశము తనలో నున్నను జ్ఞానము 

యము కంచె వేణు. జా(గద్ భూమిలో శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధముల 

ముగా విషయము నెలుగము, జ్ఞానము విషయముతో సంబంధపడిన పుడు. 

తనలో కొన్ని స్పందనలు అనగా కదలికలు కలుగును. జ్ఞానమునం దాయవ 

లో కదలికలు తక్క మజి యే పదార్థమును ఆనుభూతము కాదు. కదలికకు 
కారణము ఉండవచ్చును. గాని ఆది మన జ్ఞానములో _పకాశింపదు. మన ఆంత 
రేంతనయె జాన జగతిని సృజించును. (పతి జ్ఞాతకును ఒకొక్క జగత్తు కలదు. 
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'తృత్వము వేటు, జ్ఞానము వేలు. జ్ఞానము కేం దీభూత మై _డయాశీలమైన పుడే 

త్వానుభూతి జాగరిల్దును. మన జగత్తు ఈ కేందమును అధికరించియే. 
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సృజింప(బడి నది. జా గత్జ్ఞానములో రెండవస్థలను మనము గనంబడయుదుము. 

ఒకటి - స్పందము కనబడు అవస్థ. రెండు - కనబడని అవస్థ. ఈ స్పందనమే- 
కదలికయ-జ్ఞాన్మకియ. ఈ [క్రియ విషయమును తెలియజేయును. అంతఃకరణ 

మును ఇంద్రియములను ఆ్యశయించుకొనియే జ్ఞానమునం ద్మీకియ జరుగును. 
అంతఃకరణముతో సంయోగము కలుగంగనే జ్ఞానము జ్ఞాతగా ఆగును. జ్ఞానము 

యొక్క స్వరూపమునం దిజ్ఞాతృత్వ్యము లేదు. 

జాగదవస్థలో జ్ఞాతృ త్వ రూపముగానే భాస మగును. ఏలనంగా అపుడు. 

అంతఃకరణముతో గూడియే విందుము, తాకుదుము, చూతుము, తిందుము, 

మూచూతుము. ఇటుఅయినను జ్ఞానముయొక్కం ఉన్ము క్త రూపము - అనగా 

విషయముల నుండి విడివడిన స్యస్యరూపము ఎన్న టికిని పోదు. మనకు స్పష్ట 

ముగా తెలియకున్నను జ్ఞాత రూపముగా. గూడ జ్ఞానము ఉన్ము క్రమె. ఏలనలా 

జ్ఞానమున కొక మేరలేదు, మరియు ఏదోఒక కేం్యదము లేదు. జ్ఞాతకో ఒక ఎల్ల, 

డక కేం దము కలదు. 

జాగద్ఫూమిలో పరిధిలేని ఈ జ్ఞానముతో మనకు పరిచయము లేకు 

న్నను అపుడపుడు జ్ఞానము యొక్క సాక్షి రూపముతో పరిచయము కలదు. 

కేవలము చూచుచుండువాడు సాక్షి. సాక్షి విషయమును చూచును గాని గహిం 

పడు. ఆతడు అసలు దృశి. సాక్షి స్పందములేని జ్ఞానము. 

జా గదవస్థలో ఎవరి జగత్తు వారిదే. కాని వేరు వేరయిన యూ జగత్తు 

ఒక జగత్తునకు మ్మాతమ సంబంధించినది. ఆది యూ వ్యావహారిక జగత్తు. 

రాముడును కృష్ణుడును చందమామను చూచిరనుకొందము. వీరి యిరువురయు 

సంచేదనములు (feelings) వేరు కావచ్చును. కాని వారి సంచేదనములు మాత 

మొశకేవస్తువును గూర్చి. వస్తువులు అనేకములు కావు, సంవేదనములు మ్మాతము 

అనేకములు. ఈ సంవేదనముల కావల మజియొక జగత్తు కలదు. కాని యూ విధ 

మైన జగత్తు ఉన్నను దాని _పకాళము జ్ఞానమునందే. “పదార్థము ఉన్నది కాని 

దాని యెజబుక లేదు అను మాట అసంభవము. జ్ఞానమే ఆట్టి దొకటి కలదను 

టకు సాకి. దానంజేసి విషయముల అన్నిటియు చోధము సమ్మగజ్ఞానమునందె 

స్పూర్రము. ఈ సమష్టి జ్ఞానముచే విశ్వము విధృతమై యున్నది. వ్యప్పిసమవ్వే 
బాబాని (చి, 



జగత్తుల కూడికయే విశ్వము. సమష్టి జగత్తు విరాట్ చైతన్యమునందు కలదు. 

వ్యష్టి జగత్తు ఖండచేతనయందు భానమగును. ఈ వ్యష్షి జగ తునకును సమష్టి 

జగత్తునకును ఈ రెండును కలిసిన సమష్టి జగత్తునకును ఒక సూక్ష్మరూపము 

కలదు. అది ఇం[ దియములకు (పత్యక్షముకాదు. స్వప్న లోకమునందు ఆది 

(పకాశించును. స్వప్న జగ తునందు సంవేదనము కలదు గాని అది సంస్కార 

సంవేదనము, మణి విషయ సంవెదనముకాదు. అచట ఇం[దియములతో అంత; 

కరణమునకు సంయోగము లేదు. సంస్కారములు నానా విధములు. మనస్సు 

నందు గల సబ్బందు మడతల నుండి ఈ సంస్కారములు ఉత్పన్నములగును. 

స్వప్న మిటులు సంస్కార సృష్టి. ఈ సంస్కారములు అంతఃకరణము 

నందలివే. నిదురపట్టంగనే అంతఃకరణము విషయముల నుండి విచ్చిన్నమగును. 

అప్పుడు ఇం దియములు [కియనుండి విరతములగును. ఈ యవస్థలో అంతః 

కరణ సూక్ష్మ సంస్కారములు స్యప్న రూపముగా _పకాశించు ను. స్వప్న జగత్తు 

కూడ ఒక జగ త్తే. ఈ జగత్తును చూచునదియు (|దష్ష, అనుభ వించునదియు 

(భో క్ర) ఆత్మయే. స్వప్న సృష్టి కదా యని దీనికి సృష్టిలో ఒక పద్దు లేక 

పోలేదు. అంతఃకరణ మిం|దియముల లోపల నుండి విషయాభిముఖమగు 

ననియే మనము జ్యాగదవస్థకు స్వప్నముకంటె |పాధాన్య మొసగుదుము. కాని 

సూవ్మముగా చూచినచో స్వప్నము కదా యని స్వప్న సృషి మిథ్యకాదు. 

ఇంతియకాక సృష్టియొక్క- మాయామయమగు రూపము స్వప్న మునందే తేటగా 

కనబడును. 

స్వప్నము రెండు రీతులు. ఒక రీతి కలలో మనము స్వప్నజగత్తును. 
అనుభవింతుము. కని, విని ఆనంద మనుభవింతుము. ఈ రీతి కలలలో విషయ 

ములకే (పాధాన్యము. ఆత్మ ఆయీ విషయములను ఆనుభవించును. ఇంకొక 

రీత్రి కలలున్నవి. ఆ కలలలో ఆత్మ అచటి జగత్తును చూచునేకాని అనుభవిం 

పదు. అచటి సుఖదుఃఖములతో లి ప్తముకాదు. ఎడతెగక స్వప్న [పవాహము 

[పవహించుచుండగా ఆత్మ ఉదాసీనతతో చూచుచుండును. సృష్టికి రెండు రూప 

ములు - ఒకటి వాస్తవము, రెండు మాయికము. వా స్రవరూపముగా ఈ విశ్వ 

దృశ్యము ._పకృత సత్యము. మజియు దీని కీశ్వరుండు |సష్ష. మాయిక సృక్మి 
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“స్వప్న సృష్టి. దానికి _పకాశమున్నది, ఉపస్థితి ఉన్నది, కాని అది వా స్తవము 

కాదు. మాయికరూపముగా ఈ దృశ్యమున్నను అది సత్యము కాదు దాని 

కుపాదాన కారణము మాయ. రూపము గూడ మాయ. ఏల యిది మాయికమని 

'ఆనుచో-దీనిని మనము చూతుము, ముట్టుకొందుము, అనుభవింతుము, కాని దీనికి 

వా సవమగు రూప మెదియు లేదు. తది ఉన్నది, మరియు లేదు. వా సవ దృష్ట 

చిరకాలము నుండియు ఉన్నది, చిరకాలము ఉండును, మాయిక సృష్టి 

.ఏనాడును లేదు, ఉండను బోదు, కాని మనము దీనిని చూచుచుంటిమి. జ్ఞానము 

'నకు విషయమయియు సత్యము కాకపోవుట వలన ఇది మాయికము, 

మాయిక సృష్షికిని వాస్తవ సృష్టికిని మజియొక విశేషము కలదు. 

వా_సవమగు ఉపాదానమేదియును లేక సృజింపబడుటయే ఆ విశేషము. వా_స్ట్రవ 

మగు ఉపాదానము [గహింపబడుచో ఆ నృష్టి నిత్యమును సత్యమును ఐహపోవును. 

కాని సృష్టి ఎచట శ క్రి కే్య్యదమునుండి తొలగునో అచట వా సవమగు ఉపా 

"దానము ఉండదు. ఈ సృష్టి ఒకానొక వికాసమే కాని తన్మూలమున ఉపకరణ 

మేదియు నుండదు. స్వప్నవికాసమువలె ఇది అవాస్తవము. దానజేసి ఈశ్వ 
రుడు మాయి అని ఉపనిషత్తు చెప్పును. వ్యష్టి స్వప్నము, వ్యష్టి సంస్కార 

“ముల పరిణామము. సమష్టి స్వప్నము సమష్టి గతములగు సంస్కారముల పరిణతి 

ము_క్రిమార్గమున ముమ్మొదట విశ్వదృశ్యము స్వప్నము, మిథ్య యను 

జ్ఞాన మావశ్యకము. ఈ జ్ఞానమే ము కిని చూపును, ఈ జ్ఞానముచేత [ప్రాణ 

చాంచల్యము తజు(గుచు వచ్చును. జీవుని జీవత్వమునందలి చేతనము పోవును. 

విశ్వము స్వప్ననగరతుల్యమై మాయామయ రూపముగా కనిపించును. 

ఆత్మ ఈ స్వప్నజీవనమునకు నిమిత్తోపాదాన కారణము. ఆత్మ తన 

విశ్వసృష్టి తానే చేసికొనును. ఈ సృష్టి పాతిభాసికము. సృష్టియెడ ఇట్టి దృష్షి 

-యిష్టా నిష్ట విభేదములను విగళిత మొనరించి మనుజులను [పబలములగు బహుళా 

క ర్షణములనుండి రక్షించుచు పాణశ _కి _పశాంత పాయమై ఆత్మకు బాసటయె 

యీ విశ్వమును చూచును, వ్యవహారభూమికలో ఆత్మ ఉదాసీనమై సాక్షిగా 

ఉండును. ఇట్టి బోధము ము కిభూమికకు అవ్యవహిత పూర్ణ సరము. ఇచట 

సాధకుని క రృభావమున కపసారణము, ఆత్మ భావనకు అంకురము, స్వప్నము 
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(పాణ జగ చ్చాంచల్యమునుండి మనలను ముక్తుల నొనర్చును. మరల మరల. 

(పాణము _పవేశించుటచే ఆత్మ విషయరసము నాస్వాదించును. _పాణముల ఈ. 

సంకోచవృ తినుండి స్వప్నము మనకు ముకి నొసగును. స్వప్న మునందు 

[పాతిభాసిక భోగమున్నను ఆ భోగము బంధనముకాదు. ఏలన(గా ఆ భోగము 

నందు _పాణవృ తికి చాంచల్యములేదు. భోగముచే పాణవృ త్రికి చాంచల్యము 

కలిగెననుచో ఉరితాడు వదులు కాలేదన్న మాట. ఈ రీతి స్యష్న సృష్టికి. 

“సాంధ్యసృష్టి'యని ఉపనిషన్నా మధేయము. జ్మాగదవసానమునందు ఈ 

సంస్కార సృష్టి దీనికి సరిగా వెనుకటి క్షణమున తెజపి మజపి, నిదురలో 

స్వప్నము సంపూర్ణ మిథ్యారూపముతో పతిభాసింపదు. జా గదవస్థలో స్థూల 

సంస్కారములు (కియాశీలములగును. ఇచట నట్టిదిలేదు. కాగా ఈ యవస్థః 

విజ్ఞాన సృష్టి రూపముగా భాసింపదు. ఆరోహ్మకమమునందు. చిత్తమున కిది 

యొక యవస్థా విశేషము. ము కిభూమికలో ముందు ముందులకే(గ వాసవ 

విశ్యము నామరూపములుగా పరిణమించును. సృష్టి వాస్తవత విగితమగుటతో 

ఈ సంస్కారము కూడ తుడుచుకొనిపోవును. 

ఈ జా|గక్ స్వప్నములకంటె వేజగు అవస్థ సుమ పి. డీన సంస్కార 
ములకు ఎట్టి కియయు ఉండదు. ఇందు కేవలము పాణ (క్రియ యుండును. 

అంతఃకరణము శాంతమగును. జా్యగత్తునందు గొని స్యష్న మునందుగాని విషయ. 

ముండును, సుమ పిలో ఆది యిసుమంతయు ఉండదు. విశేష జ్ఞాన మెదియు. 

నుండదు. విషయా భావమే సుమ పికి విషయము. విషయమునుండి విడివడుట 

జేసి సుమ పిలో జ్ఞానము _పశాంతము, ఉదారము, కాని అజ్ఞానావరణము నుండి. 

విము కముకాదు. 'నాకేమియు తెలియదు అనునదియే యిచటగల జ్ఞానమునకు 

స్వరూపము. 

పదపటి జ్ఞానులు సుమ ఫిలో మూడు వృత్తులున్నవని చెప్పిరి. అవిద్యా: 

వృతి, సాక్షివు తి ఆనందవృ తి. “నాకేమియు తెలియదు. గాఢముగా నిద 

పచ్టెను'-అనునెడ విషయమునకు విలయము కలిగెను _ ఇది నిర్విశేషమగు: 

అవిద్యయొక్క |పకాశము. ఇది గాక ఈ జ్ఞానమునందు సాక్షిభావమున్నది. 

విషయ రాహిత్యము కలదు గాన, ఆనందము కలదనవలెను. విషయముండదు- 
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గాన చిత్తము | కియాశీలముకాదు-ఇటులగుటజేసి చి తమునందు (పతి ఫలించిన 

తత్వము అఖండ రూపముగా స్పూ ర్రినొందున. ఇది సమ్యక్ స్ఫూ ది కాకున్నను 

తతాదృళ రూపముగా ఉద్ద మించిన ఆనందము. 

మాండూక్యమునందు జా[గచ్చేతన స్టూలభుక్కనియు, స్వప్న చేతన 

_పవివి క్ర భుక,_నియు, సుషు పిచెతన ఆనందభుక్కనియు చెప్పబడెను. ఒకటి. 

స్థూల (పపంచ జ్ఞ జానము-ఇంకొకటి సూక్ష్మ (పపంచ ్ఞ జానము--వేజొకటి కారణ 

[పప పంచ జ్ఞానము. ఒకదాని ఉపాదానము సూలవస్తువు; “కెండవదాని ఉపాదానము 

సంస్కారము, మూడవదాని ఉపాదానము “అవిద్య. ఈ విళ మంతయు సమష్టి 

గాన జాాగదవస్టలో సమష్షి, సూల విశ్వము ఒక సమష్టి చేతనచే ఉద్భాసిత 
వ ట్ ౨ 6ు 

మగుచున్నది. 

ఇచట చెతన సమష్టి స్థూల జగ తునం దనుస్యూతమై స్థూల విశ్వమును. 

(పకాశింప జేయును. ఈ రీతిగనే సూక్షు _పపంచమునందు సమష్టి సం రార 

జ్ఞానము సమష్షి సూక్ష్మ చెతనచే ఉద్భాసితము.. సమష్టిగత కారణ చేతనచే. 

సుమ ప పపంచము ఉద్భాసింపజేయబడుచున్న ది. జ్ఞానమునకు ఈ మూడు. 

తావులందును విషయము కలదు. అది స్తూలము, సూక్ష్మము, మణీ కారణము. 

సుషుప్తిలో జ్ఞానమున శెట్టి విశిష్ట విషయము లేకున్నను నిర్విశేషమగు 
ఆవిద్యయే విషయము. సవిశేషమనియు, నిర్విశేషమనియు అవిద్యకు రెండు. 

రూపములు. స్థూల సూక్ష్మ _పపంచములందు సవిశేష రూపమును, నిర్వి శేష 

రూపము కారణ (పపంచమునందును మూ _రమెయున్నది. ఇది స్మకియము. 

కాగనే దీనికెట్టి మూర్తరూపము (00౧01618)ను ఉండదు. కార్య పపంచమున 
సృష్టిలో అవిద్య మూ ర్హరూపముతో |పకాశ మొందును. కారణ |పపంచమున 

నిర్విశేషమగు ఉపాధిగాని యుండును. ఈ భూమికలోని చేతన ఆనంద భుక్కని: 
చెప్పబడెను. విషయ పరిచ్చిన్నత నుండి తొలగుటయే యిచటి ఆనందావ. 

బాసత, విషయాకొరమగు వృ త్రినుండి వేరగుటజేసియే ఇచట ఆమూ ర్రమగు 
ఆనంద సంవేదన స్మృతియున్నది. కాని అవిద్యకు సంపూర్ణతికోధానములెదు, 

కావున ఈ భూమికలో పూర్శజ్ఞానమునకుగాని పూర్ణానందమునకు గాని. 

వికాసములెదు. 
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ఈ మూడును గాక తురీయమగు వేతొక యవస్థ కలదు. ఈ భూమిలో 

జ్ఞానమునకు విషయమేమియు లేదు. జ్ఞానమే కలదు. నిర్విషయమగు ఈ జ్ఞానమే 

చరమ స్టితి. ఇది సంపూర్ణముగా నొకానొక స్వతం్య తావస్థ. విషయ--విషయి_ 

బోధము ఇందేమియ ఉండదు. ఈ యవస్థ అభయము, అశోకము. సాధకు(డు 

దీన తృ _పి గనును, సమాహితుడగును. ఈ భూమి జీవత్యము యొక్క వ్యష్టిత్వ 

మును, ఏనాటికిని లేకుండ తుడిచివై చును. సుషుప్రిలో విషయ జ్ఞానముండదు. 

ఇచటను ఉండదు. సుషుపిలో విషయ మేదియు లేదను జ్ఞాన ముండును. 
ఇందు నదియ నుండదు. నుషుప్లి కంటె తురీయమునకు ఇచటనే భేదము. 
సుమ పిలో అవిద్యా వృతి ఉండుననియు, తురీయమునం దేవృ తియ నుండ 

దనియు ఎజుక గలవారు చెప్పుదురు. వేదాంత భాషలో చెప్పినచో_'జా[గత్ 
స్యప్న ములందు అవిద్య వి శేషాకారముగను సుమ_పియందు నిరాకారముగను 

భాసించును' అని చెప్పందగును. తురీయమునందు నవిశేషా విద్యగాని నిర్వి 
శేషా విద్యగాని ఉండదు. ఆత్మ జ్యోతియే అచట వెలుగుచుండును. ఛాంతోగ్య 

మున ఇంద విరోచన సంవాదమున ఇది వివేచింపబడెను. 

బృహదారణ్యక మున ఆత్యజ్యోతిని గూర్చి యో ఉపాఖ్యానము 

చెప్పబడెను- 

జనకుడు : జీవుడు ఏ వెలుగును సాయముగా, గొని కార్యములు నిరం 

హించుకొనును ? 

యాజ్ఞవల్య్య : సూర్యుని వెలుగు, 

జనకుడు : సూర్యుని వెలుగు ఆకాశమున లేనపుడు ? 

యాజ్ఞవల్క్య: చందుని సాయమున, 

జనకుడు 2 అదియు లేనపుడు? 

యాజ్ఞప ల: ఆత్మ జ్యోతిచే ఆపుడు విశ్వము వెలు(గును, 

ఆత్మజ్ఞానమే అన్ని జ్ఞానములకును ఆధారమని యూ సంభాషణమునకు 
తాత్పర్యము. అన్ని భూమిక లందును ఈ యాత్మ జ్ఞానము (పతిబించితమగుట 
జేసియే జా[గదాదుల జ్ఞానము మనకు విడివిడిగా కలుగుచున్నది. అన్ని 
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జ్ఞానములును ఆత్మ నుబట్టియే కలుగుచున్న వి. కాని ఆత్మ జ్ఞానమునకో దేని. 

ఆఅపేక్షయు లేదు. అది స్వయంజ్యోతి. 

ఉపనిష త్తులలో ఆత్మ స్వరూపము 

ఆత్మ స్వరూపము 

జీవాత్మకును పరమాత్మకును భేదములేదని ఉపనిషదాశయము. ఉప: 

నిషద్భాషలో- “సాక్షీ చేతా కేవలో నిర్గుణశ్చ' అని ఆత్మస్వరూపము. 

ఉపనిషదు క్రమగు ఈ సాక్షిరూపము అనుభవముచే లెస్స తెలిసికొన. 

వలసియుండును. ఉపనిషత్తుల విద్యాసాధనను సిద్దిని ఏతదనుభవము మోసి" 

యున్నది. సాక్షి ఉదాసీనుడైన (దష్ట. అతనికి |క్రియలేదు, జ్ఞానము కలదు.. 
అన్ని తెగల జ్ఞానమునకును సాక్షి కలదు, సాక్షి జ్ఞాన స్వరూపుడు. జాగ. 

దాదుల మూటను సాక్షి కలడు. ఒకటి విషయ | పకాళము, విషయ భోగము 

కల అవస్థ, మజీయొకటి విషయముల యెడ జొదాసీనకము. విషయముల 

భోగించు జ్ఞానము సాక్షి కాదు. ఏ భోగమును భ్తుజింపక చూచుచుండునది 

"క్ష చూచుట [కియ కాదా? అని నీ వడుగ వచ్చును. చూచుటయ ఒక 

(కియయ కాని అనుభవింపక చూచుట (క్రియ కాదు. “పశ్యన్ స్వపన్' ఆని. 

గీత చెప్పెనే అని యందువా, నిక్కమే. చెప్పెను. కాని ఆది భోగముగల. 

చూపు. ఈ చూచుటలో భోగము లేదు. నిక్కమున కది ఒక ఉనికి. ఆ చూపు. 

ని కలవడుచో అది క్రియ కాదని నీవు చెప్పగలవు. చూచు ధాతువున కిట్టి 

యర్థము లేకపోవుట సామాన్యదృష్టి లో. సామాన్యదృష్టి దురదృష్టమూ--విషయ . 

ములతో ఎట్టి సంగమును కలుగకపోవుట వలననే సాక్షి చైతన్య మఖిలావస్థల 

యందును ఏకాకారమగు జ్ఞానము. 

a] 

ఉపనిషత్తుల యందు సాక్షిని గురించి ఉన్న మాటలు కడు(గొలంది. 

మనను తత్స్యరూపము (బహ్మమను నింగిత మెల్ల యెడలను గలదు. ఈ సాక్షి. 

చైతన్యము నధిగమించినచో ఉపనిషత్తులు చెప్పిన విద్యలు సిద్ధింపగల దారి. 

దొరకగలదు. 
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సత్యజ్ఞానానంద - బ్రహ్మము 
సత్తాయొక్క రూప మానంద రూపము. ఉపనిషత్తులలో ఇది తుది 

“మాట. తొలి చూపులో (బహ్మసళ్తా రూపముతో" ఆనగా ఉఊనికిగా (Existence) 

పతీత మగును. అన్నిటికీ మొదటి ఆవిభ క్రమగు సత లేక ఉనికి. విభ క్ర 
సత్త ఆపూర్ణ రూపము. అవిభ క్త సత సత్య రూపము, అనవచ్చిన్న మగు 

సత యనగా బాధితము కాని స్థితి. స్థితి రూపము సత్తా |పధాన లక్షణము. 

కాని యీ సత్త కేవలము స్థితి రూపమే కాదు- ఇది సంచార శూన్యమగు 
జ్ఞానము ఆనందమును. ఎట చై తన్యానందముల సంచారమో అట సత్యము 

'కే్య్యదమై స్ఫురించును. కేం దస్థమగు సత్త నవలంవించియే జ్ఞానానందముల 

సంచార. వికాసమునను సంభవము. ఇది సృష్టి [పాథమిక క్షణము. సృష్టికి 

-ఆర్గము-స త్ర కేం దమందునికియు శక్రికి మూర్తమగు వికాసమును. కాని 

సృష్టికి వెనుక సత్త అఖండము, అవిభ క్రము. . అపుడు. జ్ఞానానందముల సంచా 

రము లెదు. అపుడు ' స్పంద శూన్యములగు జ్ఞానానందములు సతా స్యరూపము 

గనే యుండును, ఊద్వెలము కాని నిర్వి శషదీ_ప్రియు.[పసారము మాతమె 

అప్పటి సితి. దీ పి జ్ఞానసూచకము. [పసారమానంద సూచకము. ఆవరణ 

శూ న్యత్వమే ఆనంద స్వరూపము. ఆనంద సంవేదన మిపుడుండదు. సంవేద 

శూన్యమగు ఆనందమె ఆనంద స్వరూపము, ఇట్టి ఆనందము సతాకు మారుపేరు. 

.ఉద్యెలానంద మిపుడుండెను. ఆపుడు శాశ్వతానందము, సంచార కూన్యమగు 

.నానందము (బహ్మానందము. 

అఖండ సతా జ్ఞానము నిరుపాదికము. దీవి పి రూపమగు జ్ఞా నమునకు 

స్పూర్తి లెదు. విషయము లేదు. (పజ్ఞా స్వరూపముగా (పజ్ఞాలోకమునకు (పభ 

లేదు. సూల సూక్ష్మ లోకముల ఆలోక స్పందములేదు. ఏ | పజ్ఞాలహరీ 

మాలికచే విశ్వమును సూక్ష్మ విశ్వమును ఉద్భాసితమో, దేనిచే ముతము 

ధృతమో అది [పజ్ఞాతీతము. అది _పజ్ఞారూపము. నిర్మలమును ఆర్ష ర్హ్రమునగు 

.నీజోది (ప్రజ్ఞాన ఘనము. స్పందన రహితమగు (పజ్జయే (బహ్మజ్ఞానము. (బహ్మ 

జ్ఞాన రూపమనినపుడు. దాని _పకాళరూపమే.: మనకు" తట్టును. ఆనంద రూపమన్న 

పడు “9వమ్ సుందరమ్” తట్టును, నిర్ము క్త కమును నిరావరణమునగు  పకాశము 

పరమ సుందరము. 
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పరవుకారణనత 
అనాలి 

ఛాందోగ్యమున ఈ దిగువ కథ కలదు అనగా అనగా ఆరుణి అకు 

బుషి ఉన్నాడు, ఆయన కొడుకు శ్వేతకేతువు. శ్వేతకేతువు చదువు ముగించు 

కొని, గురువుకడ సెలవు తీసికొని ఇంటికి వచ్చెను, ఇటులు వచ్చిన కుమారుని 

జూచి ఆరుణి. “నాయనా ! దేనిని తెలిసికొనిన యెడల సర్వమును దెలియునో 

దానిని తెలిసికొని వచ్చితివా ?' అని అడిగెను. కొడుకు. “లేదు అని తెర్హి 
బోయెను. అది గని తం్యడి- “నాయనా! వినుము! కుండ మొదలగు కార్య 

ములు తమకు కారణమగు మన్ను మొదలగు వానికంచె వేలుకావు. కారణా 

కారము కంటె కార్యాకారము వెజుగా నుండుటచే మన్ను చేజు-కుండ వేలు- 

అనగా కార్యము వేలు, కారణము వేజు అని తోచునే కాని నిజమునకు కారణము 

కంటె కార్యమునకు వేలు స తలేదు. కావున వికారము, అనగా మార్పు నిక్కము 

కాదు, కారణమే మన్నె నిక్కము. ఇటులే కారణము. మురుగు, గొలుసు, 

ఉంగరము ఈ మొదలగునవి కాగ్యములు. బంగారమను కారణము యొక్క వికా 

రము లీ కార్యములు. బంగారమే సత్యవస్తువు. మురుగు మొదలగునవి వికారము. 

అది అసత్యము.” అని కార్యకారణ దృష్టి నవలంబించి దృష్టాంతము చూపి 

దారేష్టాంతిక మిటులు నిగమించెను - [ప్రపంచము కార్యము - (బ్రహ్మము కార 

ణము, పపంచము బిహ్మము యొక్కయే కార్యము. 

పరమకారణ 

నామ రూపక్రియలు దీని కార్య రూపములు. దీనికి కారణరూపము 
బ్రహ్మము. ఈ నామ రూపక్రియలు వికార మ్మా తము. కారణము కార్యమున 

ఛొచ్చుటయే సృష్టి సృష్టికి (బహ్మముకంటె వేణు కారణము లేదు. కావుననే 

[బహ్మ మద్వితీయము. 

కారణములు పెక్కు లుండును, అందు ఉపాదానము, నిమి త్తము ఆనునవి 

ముఖ్యములు. కుండకు మన్ను పాదాన కారణము. కుమ్మరి నిమిత్త కారణము. 

ఉపాదానకారణమగు మట్టి నటుకొట్టి యిటుకొట్టి కుమ్మరి చానికి సబ్బందు రూప 

ములు కలుగజేసి కుండలను కడవలను దాకలను బానలను మూకుడులను మల్ద 
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చిప్పల నింకెన్నిటినో మన యెదుట బెట్టును. జగత్ సృషిలో ఉపనిష త్తెన్న 

డును రెండు పదార్థముల జెప్పదు. (బహ్మ భిన్నముగా [పపంచమునకు వేణు 

కారణములేదు; (బహ్మమె ఉపాదానము, నిమి తమును. (ప్రపంచము | బహ్మమునకు. 

వివర్తము. అతడు | పపంచమును సృజించి, | పపంచములోనున్నను అతని స్వరూ 

పమునకు పరిణామము లేక మార్పులేదు. సృష్టిలో నతడు పెక్కురూపములతో 

భాసించినను ఆతని స్వరూపమునకు విచ్యుతి లేదు. సృష్టికిముం దతడెటులుండెనో 

సృష్టికి పిదపను అతడటులే యుండును, అతని స్వరూపమునకు ఎట్టి మార్పును. 

ఉండదు. స్యభావముగా అతడొక్కడును ము త్రెగలగు భేదము లేనివాడయ్యును 

సృష్టిలో అనంత రూపములతో _పకాశించును, గార్గి- యాజ్ఞ వల్క్య సంవాదమున 

ఇది ఇంకను విస్పష్టమాయెను. గార్షి బహ్మ జిజ్ఞాసువై జనకుని సభకు జని. 

యిటులు సూక్మసత్తావతర జీక చెసెను- కారణన త కార్యస త్రకంటె సూక్ముమును? 

వ్యాపక మును. ఎటులన, కుండ కార్యము; మన్ను కారణము. ఈ కారణము కుండ 

కంటె సూక్ష్మము వ్యాపకము, నేలకు కారణము. నీరు, నీటికి కారణము: 

నిప్పు, నిప్పునకు కారణము గాలి, గాలికి కారణము నింగి. ఇటులు కారణ 

సత్తను వెతకికొనుచు బోవుచో సూక్ష్మముకేసి వ్యాపకముకేసి పోవుదము. గార్ల 

యిటులు పోయిా నింగి ఎటనున్నది 2 అని యాజ వల్కు్యు నడిగెను యాజ 
=a చు" 

వల్కు్యూ డింకను సూక్మతర లోకముల నెత్తుకొని- నింగి గంధర్వల్ కము చేత ను, 

అది ఆదిత్యలోక ము చేతను, అది నక్షతలోకము చేతను, అది దేవలోక ముచేతను, 

అది ఇం|దలోకము చేతను, అది _పజాపతిలోకము చేతను, అది | బహ్మలోకము 

చేతను వ్యా ప్రమెయున్నదని జెప్పెను. కాగా [బహ్మలోకము పరమసూక్ష్మ 

మన్నమాట ! అపుడు. గార్లి- ఆ [బహ్మలోకము ఎచట * అని అడుగగా, 

యాజ్ఞవల్కు్యడు - “ఆ _పళ్న చేయవలదు' అని అనెను. ఆనగా కారణ[బహ్మము 

కార్యాకారణ శృంఖలకు అతీతము. 

ఇపుడు “'బహ్మము పూర్ణమయ్యు _పపంచమును సృజించునేమి 2 

అనియు, “ఒక డయ్యు బహురూ పములతో _పకాశించు నేమి అనియు, వేజొక 

తరహా [పళ్న రాగలదు. దీని కిది జవాబు బహ్మమున కొక శక్తి యున్నది. 

దాని. పేరు మాయ, దాని నవలంవించి అత డొక డయ్యును బహురూపి-'ఇం[దో 

మాయాభిః పురురూప ఈయతే | 
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ఉపనిషత్తులలో మాయ 
సృజించు శ_క్టి మాయ. ఈళ్వరు డీశ క్రి నవష్టంబించియే సృజించును. 

ఏ శ కిచే పరిపూర్ణములో ఖండము కలుగునో, ఆసీమములో సీమ కలుగునో ఆ 

శ_క్రియే మాయ. ఆసీమమునందు సీమ్మ పకాశమే సృష్టి. దేశ కాలములు లేని 

వసువు దేశ కాలములలోనుండి వికసించుట సృష్టి. ఈ శకి విశ్వమునకును, 

ఈశ కికి ఈశ్వరుడును కారణము గావున ఈశ్వరుడు పరమ కారణము. శక్తి 

ఆతని చేతనచే విధృతమై సృజించును. దానజేసి సృష్షిలో ఆనందము మిలమిల 

లాడుచున్న ది. సృష్టి అయినందువల్ద ఆనందమున కించుకయు స్యరూపచ్చుతి 

కలుగకహోగా, పై పెచ్చు లది ఆనందము లగు రూపములతో స్పురించును. 

ఆనందము యొక్కయే సంచార మీ సృష్ట. ఏక రూపమగు తత్త్యమును అనంత 

రూపముగా చూపించు శ క్రి కడు విస్మయకరము. సృష్టి _(బహ్మసృష్టియొక్క_ 

కౌతుక (కీడ. ఆనంద సంచారముకన్న వేరుగా, అంతరున్మె షముకన్న భిన్న 

ముగా ఈ సృష్టికి కారణము లేదు, ఊఉండుటకును వీలులేదు. ఆనంతమగు 

వస్తువును | బహ్మాండముగా పిండాండముగా చూపుట మాయయొక్క కల. . 

లెక లిల. లీల యొక. కెతుకమయమగు శ క్రియ మాయ. దీని స్వరూపము 

-రహ గర్భము. నిండును, ఖండముగా చూపు శకి బుద్ధికి విస్మయకరము. 

మాయదె ఈ పని. ఈ రహస్య మెన్నటికిని విస్మ యావృతమే. 

స్వస్వరూపముచే (బహ్మము పరిపూర్ణమయినను, దానిలోపల విశ్వ 

వికాసమునకు సంచారము కలదు. ఇట్టి సంచారమువలన అత డే యుపకరణమును 

లేకయే సృష్షి యొనరించును. ఆత డొక పెడ ఎంత శాంతుడో, ఇంకొక పెడ 

సకల | కియలకును సకల శ కులకును ఆశయుడు. శాంతస్టితిలో గతిస్పూ ర్తి. 

న్ు ౧తమగు సతులో ఆనంతమగు మూరి | పకాశము. (బహ్మము శ కికి 

అతీతమయ్యు, శ క్రికి అ శయము. మాయ ఈ శకి. మాయ నవలంబించి 

జానమునందు రసమునందు శ_క్రియందు ఆత్మయొక్క విశ్వవిబూతి _పకాశ ము. 

జీవుడు - [బబహ్మము 

ఉపనిష తులలో నాలుగు మహా వాక్యములు గలవు. (తిసత్యమును 

దెలుపునది మహా హావాక రము. బీవ, బహ్మ సంబంధ మావాకళము లందున ది. ఆ 
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వాక్యము లివి: 

“ఆయ మాత్మా (బహ్మ” 

“పజ్ఞానం [బహ్మ” 

“అహం (బహ్మాస్మి” 

తత్త్వమసి” 
ఇవి నాలుగు వేదములకును సంబంధించిన నాలుగు ఉపనిషత్తు లందలివి. 

శతి వాక్ష్యములను వివేచించి జీవ, (బహ్మ సంబంధము శెజీిగికొన 

వలయును. జీవ స్వరూపమును, ఈశ్వర స్వరూపమును సాధారణముగా చెప్ప 
నప్పుడు జీవ డల్పజ్ఞాడనియ, ఈశ్వర్నుడు సర్వజ్ఞుడనియు చెప్పుదురు. జీవుడు 
వ్యష్టి చైతన్యము. ఈశ్వరుడు సమష్టి చైతన్యము. ఈశ్వరు డీ జగత్ సష్ట. 
సృష్టికి పూర్వము సత్తు ఒక్కటి కలదు. అది ఆద్వితీయము. సృష్టికి 

కొండొక పదార్భముతో పనిలేదు. ఉపనిషత్తులు జీవు డీశ్వరుని కంటె భిన్ను డని 
పలుచోటుల చెప్పినను ఆత్మ పరమాత్మ స్వరూపమని మహావాక్యముల తాత్ప 

రము. 

మహావాక్యముల అర్థము పరిష్కరింప లగ్గు. జీవు డల్పజ్ఞుడు. అతనికీ 
వేదనయు జ్ఞానమును | కియాశ క్రియ గలవు. ఇవి అతని “నేను! అను ఎఆుక 
లోపలనుండియే | పకాశించును. “నేను జ్ఞానము కలవాడను. నేను కర్తను” అను 
ఈ జ్ఞానమే ఆతని [పకృత స్వరూపము. ఇచ్చా జ్ఞాన [క్రియలు మూడును అతని 

ఈ “నని అను జ్ఞానము నవలంబించియే యుండును. ఈ నేను అనునది 
ఏమి? అనియే _పకృతము _పశ్న. మజియు ఈ “నేను అను జ్ఞానము వేణు 
వేలు అవస్థలలో ఎటులు | పికాశము పడయునో దానిని పర్గిశీలింపవలయ ను. 

జీవత్యము మన కారోపితము. ఇచి కొన్ని అవస్థలలో ఉండదు. కొన్ని 

అవస్థలలో ఉండును. ఆరోపితమగు ఈ జీవత్య మును బట్టియే ఈశ్వర సంబంధ 
ముత్రితమగును, ఏలనగా వ్య _క్రిత్వమునుబట్టి సంబంధ మర ఎడును. దానంజేసి 

యూశ్వరునకును జీవునకును గల _క్రిత్వము మనకు స్పురించినపుడే బీవేశ ర 

సంబంధము ఉద్బుద్ధమగును. వ్యక్తిత్వము దర్శనములందు అనేక లక్ష్యముల 
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నుండి విమృష్టమైనది. ఏలనగా వ్యక్తి క్రితము నవలంబించి యే మన వ్యవహారము 

నడచును. కాగా జీవునితో విరాడ్ వ్యకి కియగు సిశ్యరునితో “సంబంధము విచా 

ర్యము. ఉపనిషత్తులం దీవ్య కి బోధము స్వీకరింపబడెను కలలో, మెలకువలో. 

కావుననే ఈ రెండవస్థల సుబద్ద ఈశ్యరునకును' వ్య క్రి బోధ మున్నదన్న మాట. 

వ్యష్టి సమష్టి చేతసిలనుబట్టేయే జీవేశ్వర భేదము. 'ఈ' రెండు "తొవులను వ్యష్టి 
త్యము నవలంబించియే శీపృనితో ఈశ్వరుని సంబంధము చూపబడెను. ఈశ్వరు 

డంతర్యామి "యనియు ఒకచో కలదు. దీనివలన ' ఈశ్వరస త్ర త్ర మనలో అను 

స్యూతమై యున్న దని తేలుచున్నది. కలలో సూక్ష్మ (| "పపంచమున విహరిం 

తుము. ఇచట సమకి చేతనము, ' సమష్టి స్వప్నమున కధష్టాత' | జ్ఞాన పసార 

ముచే వై తన్యమయొక్క.. కక్తులన్ని బెతోడను, ఐశ్వర్యముల తోడను "మనకు 

పరిచయము 'కలుగును. ఇడి [పత్యష పరిచయము. ఉపనీషత్తులందు "అనే 

కోపాసీనముల' [పస కియన్నను వాని లక్ష్యము. మా|తము" జీవ! (బహ్మముల 

అభేదము. అభిన్నత నెలకొలిపియే ఉపాసన ఆరంభంపవలెను. ఉపనిష త్తు భేద 

బుద్ది నియ్యకొనదు. 

ఇటీవలి ఆచార్యులు జీవ బహ్మ సంబంధమును పెక్కు వివముల వ్యాక్యూ 

నించిరి. ఐనను ఈ సంబంధ' నిర్ణయము ముక్కట మూడు తెణగులని మనము 

వారిని చూచాయగా తెలిసికొందము, 

మధ్యముని జీవేళ్యరులు ఆత్యంత భిన్నులని, విషయి విషయతల, గుణి 

గుణత్వముల, జ్ఞాతృ జ్రేయత్వముల భేడమొప్పెను. ఈ మతమున జీవ బహ్మము 

లందు నిత్యభేదము. ఈ భేదమెన్నటికిని పోదు. ఆతని మతమున జ్ఞానదృష్టిచే 

రెండు వస్తువులు వేరు. అవి విడివిడిగనే ఉండును. 

రామానుజులు భేదాభేదము నొప్పిరి. వారి మతమున ఇదాభదములు పర 

స్పర సంబంధములు. ఆభేదమునందు భేదముండును. భేద మభేదము యొక్కయ 

వదోయొక విశేషభావమునో రూపమునో వ్యక్తము చేయును. భేదమభిదముతో 

కలిసియుండును. భేదాభేదవాదులు జీవు డేశ్వరునికం టె ఆత్యంత భిన్ను డని కాని 

అభిన్ను డని కాని అనరు. వారి మతమున ఈశ్వరుడు అంగి. జీవు డతని 

కంగము_ “మ మైవాంకో జీవలోకః.* చేదాభేదవాదుల మతమున జీవేశరు లిరు 



వురును పృథ్యగూపముగా గాక అప్పథ గూపముగా సత్యము. (బహ్మము 
' అవయవి-జీవు డవయవము, 

శంకరు లభేదము నంగికరింతురు. వీరు భేదమునకును ఆభేదమునకును. 

ఒకచో తావులేదు-భేదాభేదములు విరుద్ధములు. అభేదమునం దెన్నడును భేద. 

ముండదు. భేదము _పతిభాసమే కాని అభేదమే సత్యము. అభెదవాదులు ఒక 

అఖండ సత్య ముయొక్క_ మహిమనే ఉద్ది షింతురు. ఉపనిషతులందు బీవేశ్యరుల 

మాట ఉన్నను ఆ యిరువురయు ఏకత్వము _పతిపాదిత మయినపుడే పరమ 

తత్వము చెప్పబడినటు లగును. ఈ ఏకత్వము చైతనై్యకత్యము. జీవత త్త 

మును ఈశ్వరత తత్వమును చై తన్యముయొక్క_ భిన్నఉపాధులు మా(తమీ. ఈ 

ఉపాధుల నావల నుంచినచో చైతన్యస త్త ఒక్కటియే ఉండును. ఉపనిషత్తులందు 
జీవేళ రుల నొకటిగా తలపవలయుననుమాట కలదు. శక్తిని బట్టికాదు-స్వరూ 

పమునుబట్టి. భావనాగభీరతచే జీవుని బోధానుభూతి వ్యాపకమగుటజేసి శక్తికి 

పెద్ద వికాసము కలిగినను అరి స్వరూప | పకాశముకాదు- కాగా స్వరూపముచే 

జీవేశ్వరు లొకటి. 

త్ర త్త మసి" 

“స ఆత్మా తత్వమసి శ్వేత కతో” అను ఛాందోగ్య మహావాక్య మున 

"ఆత్మా ఆత త్యం _ అసి” ఆని పదచ్చేద మొనరించి జీవ బహ్మ భెదమును. 

దె తులు చెప్పిరి. 

తత్త్వమ్ _- “నీవు (బహ్మసంబంధివి. అని విశిష్టాద్వెతులు అర్ధము 

చెప్పి, జీవ బహ్మములకు ఒక సంబంధము చెప్పిరి. ఆ సంబంధము అఆంగాంగి 

భావరూపమగు నిత్యసంబంధము. 

“తత్, త్వమ్, అసి=సీవు అతడవ-అనగా బహ్మమవు అని అద్వైత 

వాదులు చెప్పిరి. దార్శనిక సిద్ధాంతము లెటులున్నను అధ్యాత్మ జీవనమునం 

దీ మహావాక్యములకు గంభీరమగు అర్థము లేకపోలేదు. సంబంధార్థమును నిర 

యించుపట్ల శా స్రీయవిశేష మదైఇతవాదుల కుపకరించునా, ఊపకరింపదా అను 

నది దర్శనము చెప్పవలసినది. అధ్యాత్మ జీవనానుభూతి సంబంధ మూలకము 
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కావచ్చును. గాని సంబంధమేదో కలదని యెబుగుటయే. కడపటి యెలుక కాదు. 

సంబంధము కలదను నెజుక మనోబుద్దులకు విషయము. అధ్యాత్మ జీవనాను 

భూతి మనోబుద్ధుల కతీతము. 

సాధారణముగా పె మూడు వాదములును దార్శనిక మీమాంసా రూపముగా 

(గహింపవచ్చును. కాని వీనికి ఒక ఆధ్యాత్మికానుభూతి అను ద్వారమున్నది. 
చర్శనములుచేయు మీమాంస యేదియు తత్వమును విడబజచి చూపుటచే తృ పీ 
చేయలేదు. ఏ మీమాంసయేని ఆధ్యాత్మిక జీవన రహస్య సంబంధమున ఇతర 

సిద్ధాంతములను ఖండించుటతో తపి పిపడక నుచింతతమగు ధారణ నొకదానిని 

పతిష్షింపకపోయినచో జీవనము దెస నది కార్యకారి కాదు. [పత్యేక జీవనము 

కంటె విశాలమగు నొకానొక జీవనము దెస, [పకృత జ్ఞానముకంటి విశాలమగు 

నొకానొక జ్ఞానము దెస కెగురవలయునను వ్యాకులత గభీరమగు మానవుని 

ఉనికినుండి ఉబుకుకొని వచ్చును. క్ష 

ద్వైతవాదియే యగుగాక విశిష్టైద్వైతవాదియ యగుగాక, ఆదై తవాదియే 

యగుగాక- వీరందరును విరాడనుభవమే, భూమానుభవమే ఆధ్యాత్మ జీవనము 

యొక్క పరమ సంపత్తుగా భావింతురు. కాని యీ ఆస్వాదన మనుభ వించు 

దారి వేరు. 

ద్వ్వైతి విరాట్పురుషుని (గహించినను బీవుని పరమాత్మనుండి సార్వ 

కాలికముగా పృథక్కరించివేసెను, ముక్యవస్థయందును జీవేశ్యరులు వేరేయని 
నైతి యనును. ఇంతియకాదు, ముక్తి భూమికలో జీవాత్మ పరమాత్మనే 
ఆస్వాదించినను, జీవాత్మ పరమాత్మకంటె భిన్నుడని అతడనును. వరి 
మతమున [పతి జీవునికిని ఒకొక్క. జగత్తు కలదు. తద్భావాను యాయి యగు 

పరమాత్మనే వారు [గహణము చేయుదురు. జీవుడు పరమాత్మానుభవమువల్ల 
కలిగిన సుఖమునకును కల్యాణమునకును ఆశ యుడయినను బీవభేదము ఉండియే 

పోవును. 

విశిష్టాద్వెతి విరాట్ చై చైతన్య సత్తను ఆనందానుభూతిని అధ్యాత్మ జీవన 
మున పరమ వస్తువుగా (గహించి యీళ రుని నికట సంబంధమును జీవుని కంగిక 



550 వాస వా వి. 

రించెను. అధ్యాత్మ'జీవనమున జీవుడు విరాడనుభూతి నందుటమా గతమే కాక 

| పియరూపముగా ఆస్వాదించును. ఈ [పియభావనయె ఆనందమును ఆధ్యాత్మ 

జీవనమునకు ఉత్క-ర్షమును ఇచ్చును. సంబంధ బోధము జ్ఞానమును, (ప్రియ 

బోధ మానందము నిచ్చును. ఈ _పీయబోధము ఆత్మీయతను నెలకొలుపును.- 

ఆత్మ భావము నెలకొనుచో [పియభావ్న సంచారము కలుగును, పరమాత్మయం 

దాత్మభావము దృఢమగుకొలది పియభావము లేక రతి అంతగాఢమగును. ఈ 

పీత, ఈ రతి అధ్యాత్మ జీవన స్వరూపము. 

ద్వైత విశష్టాద్యెతము లందీ మమత్వభావము అధ్యాత్మ జీవన మూలము. 

నం దున్నను భేదజ్ఞానము నొక్క_మాలుగా కతీసివేయజాలదు. దె ద్రైసతియు పర 

మాత్మయెడ (పియబోధమును నెలకొలుపుకొన్నను జీవుని భిన్నరూపునిగనే- 

సేవకునిగనె తలంచును. కాని యూ సేవ్య సేవక భావములోగూడ ఒక ఏక 

త్వము కలదనియు దానినీ అవలంబించి, ఆ సేవ్య సేవక భావములోపల రసా 
నందముల సంచారము కలదనియు ఆత డారయడు. 

విష్టక్వేతి యౌ పేమసూ త్రమా పట్టుకొని యూశ్వరునితో ఐక్యము: 

నెలకొలుపుకొనున్ను. అతడు  పియుడా? ఆగుచో ఆ _పీయునిలో “నన్నె! 

వడసికొందును. అతడు ఈశ్వరుడా ? ఎవరికి ? నాకు. ఆగుచో అతడును నాలో 

"తన్నే" చూడబడయును. |పియభావన ఈ రెంటిని. ఇటు లై క్యమొనరించును. 

శ రెంటిలో _వకత్యబుద్ది నెలకొననిచో (పియభావన పరిపూర్ణముకాదు. అధ్యాత్మ, 

జీవనము భేదము , నత్తికమించియే నడవగోరును. ఏలన, భేదము దూరత్వమును 

సృజించును.. మరి అధ్యాత్మ జీవనమో దూరత్వమును దూరీకరించును. ఈ 

యెక్యమే అధ్యాత్మ జీ జీవనమునకు పునాది. ఈ పరతత్వము _ పియమని చోధ 

పడనిదె సాయజ్యమబ్బదు, స్థాయజ్యమనగా. కేవలము సంబంధముకాదు. దానిలో 

ఏకాత్మ భావసంచఛారము కలదు. .భేదముండుటవల్లనే (ప్రియని బడయు నావేగము 
శక్తి సంచారద్వారమున జీవునం దీళ్షరుని విర్మాడూచము వికసించును. కాని 

పూర్ణముగా ఈశ్వరుని పరమ సతె తైక్యము కలుగదు. 

శతు ye 

శృశ్వరానుభూతి రససమ్మద్రము. జీవుడీ రసము (కోలును. రస మనుభ 
Cra is చెట బ్ లేసోఫీనోత చెందును. తదాన (ప్రదానము లానంద యజ్ధమనందలి. రీతి, 
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ఈ విశ్వము ఆనంద సూ 'రిచే పూర్ణము. ఈ ఆనంద యజ్ఞమునం దాత్మసమ 

ర్పణ మొనరించి ఈశ్వర సారూప్య మొందీననే జీవునకు “పరమశాంతి. ఈ 

యానందయజ్ఞము విశ్వయజ్ఞ ము-" “విశ్వం జుహోమి వసుధాది శిపావసానమ్”_ 

జీవు డిందు తన అల్పత్యమును దేశకాలముల ఎల్హలను దాటును, విశ్వబొధముచే 

ఈశ్యరునకు, 'యం్యతమై విశ్వయజ్ఞము-నుద్యాపన మొనరించును. ఈ ఘట్టము 

దాటు పై విశ్వాతీత యజ్ఞమున జీవన్ముక్తు డయ్యు ఈశ్వరుని శేవాసుఖములకు 

బట్టగును. విశ్యయజ్ఞమునకు కాలమున్నది. విశ్వాతీత యజ్ఞమున ఆనందోత్సవ 

మున కాల మనునది లేదు. అది సార్వకాలికానందము. కాలమన ఒకటి యెరు 

గని ఆనందము. '“ఈశ్వరునికం టె నేను వేలు” ఆను భేదబోధ ఏకకాలమునం 

దును తెలియని శ క్ల్యావేగ మీ యానందమున ఇంత గంభీరము. శకావేగముచే 

గాని | క్పృమ్రావేగముచేగోని యూ ఆనంద ముదయించును గాని ఆది క్షణికము. 

వలనంగా విశిష్టాద్వెతులు గాని (శాక్తులుగాని) త త్యములో జీవ! [బహ్మ భేదము 

పాటింపరు. త 'త్తములోనే భేదము. లేనిచో అపుడు [పేమ ఏ పనియు చేయ 

జాలదు. ఆది యటుండె. విశ్వాతీతావస్థలో జ్ఞానదృష్టికి ఒక మహాసమన్వయము 

స్ఫురించును. 

విశిష్టాద్వైతమునకు అదై్వైతమునకును ఇచటనే భేదము. “_పేమకు ఉప 

జీవ్య మానందము. ఆనందమే రసము” అని అద్ద. వైసతమనును. ఆత్మ ఆనంద 

స్యరూపము. _పేమకు ఆత్మ శేసి స్యాభా వికగతి. అందజలోనూ ఈ ఆత్మబోధ 

స్ఫురణము కలదు. కావున అందటును (ఆత్మ) |  పియులు ఆత్మబ్ ధము, తుదకు 

ఈ ఆత్మ బోధగంథ మెచట లేదో అచట (పీయభావమునులేదు. అదె దై ్యతమునం 

దాత్మ|పియత్యము వెటేలు' స్వీకరింపబడెనో ఇతర వాదములం దటులు స్విక 

రింపబడలే దు. ఆత్మ పరమాత్మతో అభీన్ను డు. మజియు అతనిదే స్వరూ 

పము. అదె ద్వైత పాదమున ఈ అభిన్నా వస్టయే ఆనంద స్వరూపావస్థ, నిరుపాది 

కావస్థ. నిరుపాధి 1 కానందమున పీతి స్యాభావీకము. అది పతికి గల సత్య 

స్వరూపము. 

“తత్వమసి” _ అను మహావాక్యము చెప్పు అభిన్నత సత్తాపేక్షమును, 
స్వరూపా పేక్షమునుకాక శ క్ష పేక్షమని' తాం తికులందురు. దీనికి శ. క్యదై్యైతమని 
"పేరు. జీవుని యిచ్చను ఈశ్వరేచ్చతో కలిపి శ క్రిపూర్ణు నొనరించుటయే శక్తః 



కకలి వ్యాసవాణ్ 

దై ్యతలక్ష్యము, ఉపనిషద్భాషలో నిది ' “ఆహంగహోవాసనము.” ఈశ్వరుని 

ఇచ్చాళక్తుల నాక ర్షించి జీవునే పరిపుష్తుని చేయట ఇందలి ఉద్దెళము. ఇందు 

జీవుని వ్యకి క్రిత్వము ఈశ రునందు లయమొనరించుట కాదు. కొని జీవేచ్చ 

యాీశ్వరేచ్చతో 'అభిన్నము చేయట. దీనికి ఫలమేమనగా జీవుడు నానాశక్తు 

లతో పరిపూర్ణుడ గును, అహం[గహోపా స్తి శ క్రినిచ్చి యీశ్వరళ క్రితో ఐక్యము 

కలిగించును. [పేమ ఆనందముతో ఐక్యమును, జ్ఞానము సచ్చిత్తులతో అక్ క 

మును సంపాదించును. జ్ఞానము, ఇచ్చ, _సెమము. ఏనికి (బహ్మానుభూతి 

డసకే స్వాభావిక గతి. ఇచ్చకు ఈశ్వరేచ్చతో ఐక్యము కలిగినంతనే కృతా 

ర్ధత. [ పేమకు [బహ్మానందము పుష్టి. జ్ఞానమునకు అపరిచ్చిన్న మగు సత్తాను 

భూతితో సామ[గ్యము. ఈ అనుభూతులన్ని టకిని తారతమ్యము కలదు. నిస 

రంగమగు (బహ్మస త్ర _కియాశీలము కాదు. గనుక ఆ భూమికలో ఇచ్చుకు 

[కీడయుండదు. [ పేమకును ఇచట వికాసముండదు. ఒకవేళ ఉండినను అది 

నిరుపాధికము. ఇచ్చా _పేమల వికాసము సగుణ భూమికయందే. ఈ భిన్న 

[పకారములగు అభిన్నత్వము “త త్వమసి”లో నిహిత మైయున్న ది. కాని సగుణ 

మున జీవేశ్వరులకు అభేదము సంభవింపదు. కాన ఈ మహావాక్యము నిర్లణ 

థ్యోతకముగా (గహింపబడెను. మన సత కేక ఉనికి లోలోపల నిండుకెలుయప 

పడయుటకు అంతర్నిహితమగు (పేరణ యొండున్న ది. దీనివల్ల ఈశ్వర భూమి 
కయు [బహ్మభూమికయు దొరకును. మజియు డినికి నిండుగా జాగరిల్లును. 

అనగా తానెవరో తనకు నిక్క_ముగా తెలియును. కాని ఆ ఎలుక చివర మెట్టు; 

దె న్వైతజ్ఞానము. ఏలన జీవుని ఆవరణమునకు ఇచటనే శేషము. అ పతిహత 

మగు నిచ్భయు _పీమస్ఫూ రి రియు విశ్వజ్లా నము, ఇవీయన్ని యు రిక యెల్బలో 

తిరుగు జీవసంవేగమునుండి తొలగిపోవునుగాని అప్పటికిని బీవత్యసీమ ఉండనే 
యుండును. బీవత్య మెంతయేని పరిపుష్టి చెందుగాక, దాని యల్పత మాత, 

మోసరిల్పదు. జీవుడు తన నిరుపాదిక స్వరూపమునందు నెలకొనని దే జీవత్వము 

పోదు. స్వరూపజ్ఞానమునందే స్వరూపస్థితియందె జీవన కల్లోల మడగును. అపుడు 

మేఘము క్రమగు ఆకాశము మాడ్కి బంధనము కమగు ఆత్మ నిజమహిమమండు 
నెలకొనును. ఇది శూన్యముకాదు, పూర్ణముకాదు - ఈ రెంటికిని అలీతము _ 
శాంతమ్ శివమ్ అదై ;తమ్. 
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దహరోపాసన 
ఈ ఉపా సియందు సాధకుడు హృదయ గుహలో నుండును _ హృది 

హ్యేష ఆత్మా.” అనగా దహరాకాశమున మనస్సును లగ్న మొనరించి “నేను 
(బహ్మ 'మను ఆని ధ్యానింపవలయును. హృదయము ధ్యానమునకు పవి; తమగు 

క్నేతము. ఇచట ధ్యానము గంభీరమగుదో త త్త్య | పకాశము కలుగును. దీని 
వలన సంకల్పసిద్ధి యగును, హృదయమును కేందీకరించి ధ్యానము చేయుచో 

నీ ఘముగా ఆఖండమగు నొకానొక తేజస్సు కనబడును. హృదయమనిన 

మనము హృదయాకాశ మనియే అర్థము చేసికొందుము. ఈ యాకాశమున 

కెల్టలు లేవు. ధ్యానము గంభీరమగు కొలదిని దీని నైజము మనకు 
ఉపలబ్ధమగును, ఇంతియ కాదు, ధ్యానము నిరూఢ మైనపుడు హృదయ 

గుహ నుండి సహ్మసారమునకు బోవు నాడీరూవమగు నొకానొక దారి కనబడును. 
సాధకు డీదారినిబడి పోగలుగు నెడల తేజోమయమగు ఒకానొక స తను అధిగ 
మించును. ఇచ్చగలుగుచో ఆ దారిని నిిష్క-మించీ యీ శరీరమును విడువ 

గలుగును. ఈ మార్గ మతి సూక్ష్మము. దీని యెబుక యొదవిన నాడు సాధకుని 

జ్ఞానము అపరిసీమమును, గతి అపతిహతమును అగును. ఎటులంటేని యీ 

దారికిని దివ్య జగ తికిని మనో బుద్ధుల కందని సంబంధమున్న ది. దహరాకాశ 

మున ధ్యానమునకు ఫలముగా సాధకుడు ఆధ్యాత్మానుభవ సంపన్ను డగును. 

.మటియు అతని అలౌకిక జ్ఞానము సత్యోద్భాసితమును సతత పెకాళ శీలమును 

అగును. కర్మ మితని నంటదు. సాధారణ జ్ఞానము దీని నెఖుగ జాలదు. ఇది 

స్యతః స్పూర్తము, దివ్యము, దీనివలన అహంకారమునకు నాశము కలుగును. 

.స్వచ్చమును వ్యాపకమును నగు అస్మితాబోధ ఒదవును. అస్మిత “నేని మయ 
మయిన జ్ఞానవృ త్రి-“తన'మయమయిన జ్ఞానవృ శ్రి, ఇది అత్యంత స్వచ్చమును 

సుఖమయమును. ఈ అస్మిత దృఢముగా నెలకొనినచో “సర్య'మయ బోధలో 

పర్యవసన్న మగును. యోగశాస్ర్రమున ఈ తత్త్వము హిరణ్య గర్భుడు. 
ఈ బోధద్యోతన శీలము-ఈ బోధమును సర్య దోధములకును సూ తము జసియె 

దివ్యసత్తా పకా స్తి. 
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దహరమనిన అల్బమని అర్థము. సూక్యుమగుట జేసి అల్పము కాని, దేశ 

దర ఆల్పమని కాదు. ఆది యూ ఆకాశముకంటె విశాలము. పె నెంత 

ఎమో కింద గూడ అంత స్వచ్చము. ఆధారముమీదను [కొందను గూడ 

చమును శాంతమునగు జ్యోతి. అనుభవము గరభీరమగు కొలది చి త 

తట నిది (పతిఫలించును. ఒకానొక జ్యోతిర్జార సాధకుని" ఉనికిని ఫావిత 

ణా a 

A ON oN సల - 
మొనర్చును, సాధకుడు దానికి సాక్షిగా (బహ్మపతిష్ట కలవాడు కావలయును. 

ఈ జో జ్యోతిర్థారచే అపార్థివమగు సిద్ది ఆవిర్భవించును. కాని జాదాసీన్యమునే 

స్థిరముగా చెకొనినచో తత్వోదయము కా నాఠింధిరిచును. 

ఉపాసన సిద్ధింయచో. విశ్వవ్యా ప్రి పియగు జ్ఞానముతో పరిచయము 
కలుగును. దానికి ఆస్మితయే ద్వారము: అస్మితాబోధ “మత్యోంతము సూక్ష్మము! 
ఈ అస్మితా సూ తముతో విరాడాత్మకు సంబంధము కలదు: ఈ వై రాజమునకు 

సాక్షి కాగలుగునెడల |బహ్మబోధము స్నుపతిష్టితమగును. కేం దీభూతమగు 
నయస్మిత అందు లయమగును: అస్మితానుసంధానము అపార్థివమగు జ్ఞాన 

మార్గమును చూపును. 'ఈ అస్మి తను సాక్షిగా చూడగల నేర్పు (బహ్మపేతీష్షను 

కలిగించును. జ్ఞానమార్గ సాధకుడు ఈ రీతిగా ఉపా నసినే ఆవలంబించియు 
తిని బడయనేర్చును'. న్ 

అహం (గహోపాసన 
కొన్ని ఉపాసులలో బాహ్య పదార్థములయెడ (బహ్మదృష్టి చెప్పబడినది. 

ఈ యుపా సియందు స|[కియమగు ' తన సశ్రయెడ బహ్మదృవ్షి చెప్పబడినది. 

ళ|/ 

2 

అ 

మానవుని అహం వృతి..'నేను” అను వృ త్రీ-మనళ్ళరీ రేం_ దియముల'పె 
సంచారి మై వానియందే బీగిసియుండును. అనగా (పతీవాడును తన' శరీరమునే 

నుకొనును. తన ఇం; దొయేములినే తానని అనుకొనును. తన మన స్స 
తాననుకొనును. ఉపనిషతులు “నేను” అను ఈ వృ తిని వ్యాపకమును ఉదార 
మును చేయమని ఉఊపదేశించును. ఇది పెద్దదగు కొలదిని దీని సంకోచము 
సమయును. 

ఈ ఉపాసన" పద్ధతి యిటులు-సీ'వే పదార్థమును చూచినను మనస్సం 
యోగ మొనర్చి దానిలో “నేను అను దోధమును నెలకొలుపవలీయును, "అనగా 
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_పతిదియు నేనే అని భావించవలయును. [కమ[కమముగా “'నేనుఅను నీ భావన 

సూక్షుమై ఆయా యూ పదార్ధ స్వరూపము వడయును. ఈ రీతిగా అన్ని 
పదార్థము లందును ఇటులు భావించుటవల్ద ఆ పదార్థ సత్త త నేను అను. 

ఈ ఎలుకలో లీనమగును. సూర్యునియం దాత్మ [పతిష్ట 'యొనరుళుచో “నెను! 
ఆను ఈ ఎటుకలో విశ్వస్పూరి రి కలుగును. వాయువునం దిటులు చేయుచో శ్రి 

స్ఫూ ర్రియు కలుగును. ఇటులీ అత్మ(పతిష్ట లెస్సగ నెలకొన్న చో విశ్వమంతయు 
“నసులో అంతర్గతమై ఉద్భాసితమగును. _ అపుడు అంతయు “నొ యందే 
ఆంతర్గతము, “నాయందే వికసితము, “నా యందే ఉన్నదియునై పోవును, 
ఉపనిషత్ సాధనలో ఇదియే విశేషము. సకల పదార్థములను ఆత్మరూ ాపముగా. 
చూచుకొనుచు పోవగా పోవగా నిజవిరాట్ స్ఫూర్తి కలుగును. అటు పిదప దేశ 
కాలములలో ఆత్మ బుద్ది బంధింపబడి యుండదు. 

ఈ అనుభూతికి చాల విలువ కలదు. “జగత్తు మనకు వెలుపల నున్న ది” 
అని మన అందఅకున్ను సాధారణాభి పాయము. కాని యా ఆహం గహోపాసన 

ఆ యఖి _పాయమును మార్చివై చును. విషయితన్ను విశాల మొనరించును. దీన 

పెక్కు రీతులగు యోగ విభూతు ల్లబ్బును.. ఏ పదార్థముమీద నేననుకొనబడు 

సాధకుని చూపు, పడునో. ఆ పదార్థమునందు _ న్ క్రి విస్పృతమగును; దాని 

ఆవరణము తొలగును; దాని యెడ “ది తమునకు సంకోచవపండదు. ఇటులు 

సాధకుని చిత్తవృత్తి ఆ పదార్థము నభిభూత మొనరించును. 

శటులు పపంచమంతయు తానై నందున ప్రపంచము దుఃఖ స్వరూప 
మను మాట పోవును. దాని విరా[డూపమగు ఆహం వృత్తి యేర్పడును. 

గాయత్రి. 

గాయి | ఒక ఛందస్సు. (బహ్మోపాసనీమున్ల కిది పధానావలంబనము.. 

ఛందసు. లెన్నియో. _కలవగాని గాయ్యతీ చంద సే స్స బహ్మజ్ఞానమునకు. 

మోసాల యని శంకరులు చెప్పిరి. 

య్యతి వాాగూప- వాగే గాయ్యతీ' అని బృహ. ఈ మం తమును 
గానము చేయుచో ము కి కలుగును అని-' గాయంతం: ' తాయతి'_ఉపనిష తనును_ 



నర వ్యా సవాణ్ 

గాయ తీ మం|తమున విరాట్ స్వరూపద్యోతన మున్నది. ఇది విరా 

డుపాసన. ఇది విర్శాడూపమును _పకాశింపజేయును. ఈ ఛంద మంతస్ఫ తను 

విశాలము చేసి సంపూర్ణ త నిచ్చును. [పాణ మనస్సులకు శాంతి గూర్చి వాని 

విరాట్ సత్తాస్పందనమును జాగరిల్హ ( జేయును. ఈ స్పందనముతో విరాడ్ 

జ్ఞానము కలుగును. 

(పతి మం తమునకును ఇట్టి స్పందములను సృజింపగలశ క్రి ఉన్నది. 

ఈ స్పందము లోపల నొక స్వాచ్చింద్య మున్నది. ఏలనగా మం[తము ఫోంటో 

యు క్రము, ఒకొక్క మం తమున కొకొ_క్క. ఛందస్సుండును. అన్ని 

మం్యతములును ఒకే తెఅగు ధృతిని జాగరిల్బ జేయజాలవు. శక్తి చృందమును 
జాగరిల్ల చేయగల మం తములు ద్యోతన ఫీలములు. అవి జ్ఞానమునకు 

గొంపోవును. కొన్ని మం్యతములు ఆనంద ధృతిని మేలుకొలుపును, దానజేసి 

మంతళాస్త్ర నిపుణులు మంత విభాగము నతి కౌళలముతో చెయుదురు. 

గాయతి కడు గంభీరమైనది. గాయ; తీచ్చందము వికాసశీలము. 

చి త్తమును అల్పమగు నభినివేళముల నుండి తొలగించి విరాడ్ బోధమున 

కాయ త్ర మొనరించును. గాయ కీ చృందము అతి మానస-అనుభూడి సహజ 

మగా కలుగునటు లొనరించును. విశ్వచేతనను విశ్వాతీత చేతనను ఆది 

తెలుపును, 

గాయ తీ మం[తమున మూడు విభాగములు ; సూక్ష్మ, స్థూల, ఆంత 

ర్రోకము లందలి చైతన్య _పకాశము నవలంబించి ఈ విభాగము చేయబడెను. 

గాయ|తీ మంగతము ఈ అంత శ్చేతనా బహిశ్చేతనా సూక్ష్మ చేతనలను మూతిని 

సాధకుని చి త్రమునకు దెచ్చి ఆచట |పకాశింపజేయను. గాయ్యతి సవిత 

(పతీకముగా గల విశ్వ చైతన్యమునకును జీవ చైతన్యమునకును భేదము 

పోగొట్టును. అంతరదీ పెకిని విశ్వదీ పికిని సంబంధము కలిగినచో నపుడు విశ్వ 

విజ్ఞానముతో అంతరము పూర్ణమగును. ఆ సాధకు డపుడు విశ్ణచ్చందముతో 

యు కుడగును. సవితృమండలము నుండి ఏ కల్యాణమూ రి [పకాశించునో 

ఆ కల్యాణమూర్రితో ఆ సాధకునకు పరిచయము కలుగును. ఆపుడు స్వచ్చతా 

స్వాచ్భంద్యములచే జీవనము పరిపూర్ణమగును, 
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శబ్దము -బ్రహ్మము 

ఉపనిషత్తులలో శబ్దము (బహ్మమని చెప్పబడినది. ళబ్దమున కర్థముతో 
ఎతమగు సంబంధముకలదని ఆందజకును తెలియును, శబ్ద మర్థమును తెలుపును. 

ఘట పటాదులు శబ్దములు. . వీనికి విషయము ఘటమును వస్తువు - పటమను 

వస్తువు. కాని తొల్లి టి శబ్దశాస్త్రము శబ్దము యొక్క కారణావస్థను కార్యావస్టను 

సీ కరించును. _సృజింపబడిన వస్తువునకు సంజ్ఞ కలదు. ఈ సంజ్ఞ శబ్దము లేక 

నామము. కాని ఈ శబ్దము సాధారణ శబ్దము. “ గనికంటె “పర- _కబ్ద' మని ఒకటి 

ఉన్నది. అది అనాది. సృష్టి మొదలగుటతోడనే దానికి మొదలు. అది చెవులకు 

వినబడదు. ఇది నిశ్శబ్ద శబ్దము, అనాహత శబ్దము (Voiceless voice). శబ్ద 

శాస్తాచార్యులు దీనినే “వస్తువు. ఆని అందురు. వాజ్మయ విశ్వము విశ్వ-_ 

(వాథమికావస్ట. నామరూప[|క్రియలే వాసవ విశ్వము. సృష్టి [పథమ స్పందము 

లక శబ్దము నాదము. నాదమునుండి బిందూత్స తి. సాధారణ దృష్టిలో రూపము 

వస్తువుకంటె వేజై నటులు యోగదృష్టిలో కాదు. పదార్థముల సూక్ష్మరూపమును 

పరిశ్లించినచో అంతయు శ బసమావేశ మె కాని ఆర్థ మని వేజ యొకటి లేదని 

తెలియుదుము. శబ్ద తరంగము సూక్షు రూపమును సంజ్ఞ ను బడయును. ఇటులు 

పడసి వస్తువుగా భాసించును. వస్తుతః శబ్ద తరంగమికాని దానికి వేలుగా ఉనికి 

లెదు. శబ్ద తరంగమే సృష్టికి మూలము, వాక్ స్థూల వికాసము అర్థము. వాక్ 

అనగా శబ్దము-వాక్కు. యొక్క సూక్ష్మ సంచారము రూపము. భావనయందును 

సంజ్ఞ యందును రూపము _పకాశించును. ఈ వాక్కును లేక శబ్దమును 

అవష్టంభించి పజ్ఞాలోకమునకు [పాకవలెను. 

ద్వథ 

సృష్ట్యాదినుండియు వాగర్థములకు సంయోగ సంబంధమున్న ది, దది 

ఈశ్యరెచ్చాకృతమని తార్కీకులు. ఇట్రనుటకం టె దీనిని నైసర్గిక సంబంధ 

మనుట లెస్స. ఈశ్వరు డిచ్చగించినను ఈ సంబంధము పోవునది కాదు. 

శబ్ద (ప్రపంచమున స్థ ఘాలవసువు లేదు. ఉన్నవి నామరూపములు. కావున 

వాజ్మయ [పపంచమె [ప్రపంచమునకు పూర్యరూపము, “వసువు” రూప [పపంచ 

మునకు పూర్యమున్నను అది అపార్థివము. అది సృష్టెకి ఉత్సము. ఈ శబ్ద 

పపంచమున _పవేశింపగలిగిన యెడల సాధారణమగు. వస్తువును అనగా పదార్థ 
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జ్ఞాన సీమ నత్మికమింపవచ్చును. శబ్ద వికాసమనకు ముందు |పాణమునకు 

సంచారము కలుగును, | పాణమే విశ్వపకాశ శ కి, (పాణ ' సృందముచే 

అవ్య క్తము వ్య కమగును. (పాణ కంపనము ఆకాశమున ఆఘాతము కలిగించి 

శబ్ద తరంగముల బుట్టించును. దాన చేసియే ఒకొక్క శబ్దమున కొకొక్క 

రూపము. ఈ పణ స్పందము, ఆకాశవ్యా ప్రి, "వీని తారతమ్యమును బట్టి 

రూప వికాసమున తారతమ్య ముండును, 'ఒకానోక భబ్దమున (పాణ స్పందన 

మెక్కుడుగను, ఒకానొక శబ్బమున తక్కు-వగను "ఉండును. ఆకాశములో 

(పాణము జేయు ఆఘాతముచే మంతోత్స ల పాణ 'కంపనము మందమగుచో 

ఆకాశమున తడకిమాతమును కాంతముగనే ఉండును. ఈ ' అభీభాతముయొక్క- 

త్రీ [వతా కాంతితలబట్టి మంతముయొక్క స్వరూపముండును. మం తముచే 

మహా ప్రాణమునంపును సూశ్ష్మాకాళ మునందును స్పంద సంచారమగును. _పతి 

మం|త్రమును ఇట్టి శక్తికి ద్యోతకము. సాధకుని చేతనను [క్రమముగా పె పెపెకి 

కొంపోయి నోధమునందు నెలకొలుపగల సామర్థ్యము మం; తములలో గలదు. 

ఇదే మం' తశ క్రి మానవులు ఎపుడును చేతో ముఖులు; “బేషయాభిలాష పులు. 

అపరిచి౫ న్న మగు చైతన్య స్వాభావిక వృత్తి మానవు లెజబుగరు. ఈ ఆను 

భవమును శబ్దము లేక మంగ తము కలిగించి తీరును. చేతనావకాళమున | పతిష్ట 

గొనుటకు శబ్ద మొక కౌశల మాత్రము. 

ఉతనిషత్తు లిటు లగుట జేసియే శబ్ద |బహ్మ పాదమును స్వీకరించెను. 

బహ్మము శబ్ద రూపముగా (పకాశము పొందును. శబ్ద మతనికి పతీకము. 

-ఈ శబ్దము | పణవము-ఓమ్. సాధకుని మహా-అవకాళ బోధమున | పత్తిష్థింప 

గల శ రీ దీనికి సహజము. , మహాకాళ మున విశ్వమంతయు లయ మగును. 

అవకాళ్లము మా[తముండును, నాదముండును, చేతన ఉండును. సౌధకుడి 

'స్థూలాకాశ్లమునుండి. చేతనావకాళము నెలకొనుకు. 

ఈ అవకాశ మునకు ఆత్మ సాక్షి, శ బ్రమునకు కేం దాభిముఖమగు ఒక 

శక్తి కలదు. విక్షిఫప్రమగు చేతనను ఆశక్తి మరల శకేందమునకు తీసికొని 
వచ్చును. చేతనను అంతఃకరణ బంధమునుండి తొలచి తన నిస్సీమత్యము 

లోనికి నెట్టును. ఈ దెస శబ్బ్ద|బహ్మ సాధన (బహ్మనిష్టకు _బిహ్మ స్థితికిని 
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కారణము. చేతన సామాన్యముగా. ఛ్రేశ్ల కాలములలో నుండి విశ్వమును |పకాశింప 

జేయును. ఇది దేశ కాల వ్యవధానమునకు ఆతీతము. శబ్దము _బహ్మ |పతిష్ట 
కలిగించును గాన దానికి శబ్బబహ్మ మని పేరు. అన్ని శబ్దములకు నీ శ క్రి 
లేదనుట నిక్కమె. దెనికి కలదో ఆది శబ బహ్మము. 

స త్య ము-ఛ ంద స్సు 

సత్యచోధకును ఛందస్సునకును దగ్గణ సంబంధమున్నది. ఛందోమయ 

జీవనము సత్యధారణము చేయగలదు. జీవనము సత్యమందు నెలకొనుచో జీవన 
మెల్చ్హయు ఛంతోబద్ధమగును. ఆరూపమగు సత్యముయొక్క_ మూ _ర్ర[పకాశము 

ఛందము, సత్యము “స్వే మపీమ్ని పతిష్టితమ్' - అది అజ్ఞాన ఘనము, 

ఆనంద ఘనము. 

సత్య చృందస్సుల కెట్టి సంబంధము ? ఉపనిషత్సాఠ మొక కాంతి 

పాఠముతో ఆరంభమయి శాంతి పాఠముతో ముగింతుము. వీల? మం|త 

చృందమునకును చిత్త ఫ్యాచ్చంద్యమునకును చుట్టజిక ముండబట్టి 1 

ఛందము చిత్రములో ఏక్మాగతను మేలుకొలిపి సత్యమును నిలుపుకొనగల 
పటిమనిచ్చును. _ కోమలమగు ఛంద - ఆఘాతముచే గభఖీరమగు అనుభూతి 
ఉన్మీలిత మగును. సత్యబోధము జీవనమంతటి నాచ్చాదించి దానిని దివ్య 
మొనరింపనంతవట్టు సత్యమునందు (పతిష్ట దొరకదు. సత్యబోధమే సత్యము 
నందు సాధకుని (పత్రిష్టించును. అదియు పరమ కామ్యము. దీనివల్ల జీవనము 
యొక్క ప్థార్థివభావమును భాషయు సంపూర్ణముగా రూపాంతర మొందును. 

సత్యచ్భందము _జీవనమున శ్లైలకొనుడు నికి యను దిగుడు బావిలో చేప 
లన్నియు బయట(బడును. అపుడు సత్యము యొక్క విర్నాడూపము కనిపింప 

గలదు. ఆ విర్మాడూపమె కల్యాణమూలరరి ! ఛందస్సునకు నానా రూపములు. 

సత్యమొక ఛందము, సుందరమొక ఛందము; జ్ఞానమొక ఛందము, ఆనంవము 
నొక ఛందము, ఇట్లులయ్యు వీని అన్ని టియులోనుండి సత్యద్యోతన స్కుటిత 

మగును. ఛందము సత్యముయొక్క అనంత |పకాశ భంగి. జీవనానుభూతి 
యెట నెంత లోతో ఛందమట అంతవికాసశీలము ! ఛందమనుభూతి రూపము. 
తపనివత్తత్తు మెంత గంభీరమో ఛందమును అంత గంధీరము. [పతి 
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మం తమునకును (పతి [శుతికిని ఛందో విన్యాస మనంత సంగతి సంపన్న ము. 

కావున థా వై శ్యర్యమునకును భా మైళశ్వర్యమునకును ఉపనిషతు తజగసి 

కాండచారము. 

ఛందోబద్ధమగు మం|తోచ్చారణము స్వాధ్యాయము. దానినుండియే పతి. 
శబ్దమునకు శ్రి (పకాశము. వేదమం తము. కేవల శబ్ద సంఘటనమె. కాదు. 

దానికి స్వరము కలదు. ఆది భావదోకతక ము. వాక్య మర్గ|పకాళకము. 

స్వరమును ధ్యనియు అఆర్థమునకును భావమునకును స్వోరకము. వాక మునకు 

గల అర్థముకంటె స్వరమునకు గల అర్థము సూక్ష్మము. 

అనుభూతి ఛందస్సుయొక్క సూక్ష్మతర రూపము తాల్బును. సూక్ష్మ- 
అంతరముననే జీవనము చక్కగా వికసించును. ఈ సూక్మధారణకే ఛందః 

పయోగము., అపార్థివమగు జ్ఞానము యొక. రూపము శబ్దము తనలో 

తాల్చును. ఆ రూపము మానన _పత్యక్షము కాదు-ఆది అతి మానస _పత్య 

క్షము. కావున ఛందస్సూక్ష్మరూపముతో త తమునకు నిత్య సంబంధము. అది 

అతిమానస చేతనా స్తరమున అనుభవ మగును. చేతన నీ స్తరమున కె త్రగల 
కౌళ్లలమె మం్యతము. నామ రూప [కియా విముక్తమగు చేతనకు గొనిపోవుటయే 

ఉపనిష తుల ఉద్యోగము. ము క్రచేతనమే ఉపనిషల్ద క్ష్యము. కాని యూ 

చె తన్యస్థితి జ్ఞానమునకు పట్టుపడదు. మంతము ఆ స్థితికి గొంపోవగలదు. 

ఉపనిష తులు శాస్త్రము కాదు. సత్య దృష్టిః కావున వానిని తెలిసికొను 

టకు విశ్వ-క ల్యాణరూపముతో పరిచితి ఉండుట అవసరము. విచార మెంత 

దృఢ మైనను చిత్తము స్వాచ్చంద్య సంపన్నము కాదెని సత్యము దొరకదు. 

కాన జీవనములో కల్యాణ స్పృహయు కల్యాణ దృష్టియు కలుగవలెను. 

సత్యానుభూతి సామాన్య ముగా సుకఠినము. ఏలనగా ఉనికి అరలన్ని టి నుండియు 

కల్యాణ స్పృహ మూ రమై కనబడదు. (పాణ మనశ్చి త్రములలో కల్యాణ 

స్పృహ పూర్ణమాయినేని దివ్య జీవనచ్చందముచే ఉనికి ఉవికిపోవును. అపుడు 

జడతగాని. చంచలతగాని. అలతి తనముగాని దాపులకు రాదు. ఆతి మానసాను 

భూతి కపు డంకురార్పణము, ఉపనిష త్రత్య మెజుగగల యోగ్యత అపుడు. 

చితాధికార మెచ్చట ఆ సంగతమో అట్టి ధ్యాన | పశాంతిలో ఉపనిష త్తత్వము ! 
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పాణ కంపనము పోనిడే, మనస్సు సంకల్ప శూన్యము కానిదే సాధనకు 

ఫలముతెదు. (పాణ మనస్సులు ఛందో బద్దము ఆయిన మజుసనాడు విజ్ఞానా 

నందముల సోపానముల నెక్కగలము. 

సగుణ |బహహ్మ విద్య 

ఉపా స్తిచేగాని ధ్యానముచేగాని స్వస్వరూపము వికసింపజేయుటయే ఉపని 

ల లక్ష్యము, ఇటులయ్యును అది కలుగజేయలోపల పలుతెగల అలౌకిక 

స్యములతో పరిచితి కలిగించుటయు ఉపనిషత్తుల ఆవాంతర వ్యాపారము. 

విద్యలకు అనగా ఉపాననములకు చేతనను చక్కగా మేలుకొలిపి, చేతనలో నెల 

కొలు కలువల ట పరమ (పయోజనవ ము. సంపూర్ణమగు 3 చేతనావస్థితికి ముందు సమత్య 

త్త కుద్ధియ వ్యాపకమగు చై తన్యముతో ' పరిచయము కలీగించును. 

వాకిపకమగు చై తన్యదోధమునందు _పతిష్టకలుగుట పయిమెట్టు నెక్కు టకు 

యోగ్యత కలిగించును. ద్రానంజేసి ఉపనిషత్తులలో సగుణ (బహ్మవిద్య ఫిదపనే 

నిర్గుణ | బహ్మ విద్య చెప్పబడెను. 

శంకరులవారి నిర్గుణ |బహ్మవిద్యయే ఎల్లెడల _పాధాన్యము బడసి 

యున్నది. దానజేసీ మాటలు చెప్పువారెగాని యూ విద్య లనుష్టించు వారు కఆఅవుం 

సగుణ | బహ్మ విద్యవలన కలుగు ధృతియు శ కియు పీనిమిద ఎవరికి ఆస్ట్థలేదు. 

“ఈవిక్యమంతయు మాయి" అను నీమతమున ఉపాననకు తావున్నను తత్త్వ 

బోధమున తావులేదు. ఉపాసన బుద్దిని స్యచ్చమొనరించునుగాని అజ్ఞానమును 

నాశన మొనరింపదు. ఇటులు తలచి సగుణ విద్యానుష్టానమునకు పూనుకొనక 

పోవుట అన్ని దేశములను చూపట్టుచున్న ది. ఆ త త్యజబిజ్ఞాసకును ఆంతర శుద్ధి 

అత్యవ సరవ. తత్యవిచారము సత్యబోధ కలిగించును. కాని దీనికి ఏకా గతళయు 

బుద్దికి ద దొజ్జ్యల్యమును వలయును. ఉపానన ఈ రెంటిని కలిగించును. ఇట్టె 

న్రైర్మల్యము లేనిచో విచార సంపన్నుడు  కావచ్చునుగాని బహ్మసంపన్ను డు 

కాజాలడు, సగుణ్యబ హ్మో  పాసన తంతరమును ఉద్దీపింప జెసి అభయమునందు 
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_పతిష్టించును. చి త్తముయొక్క. సూక్ష్మ పరిణామము అవృశ్యము అచెకికమునగు 

జగత్తును [ పకాశింప జేయును. దాన(జేసియే ఉపనిషద్వి ద్యా గాంభీర్య మింత 

యక్కుడు. 

అన్ని ఉపనిషత్తులయు అభ్మిపాయ మొకటికాదని (పాచీనా చార్యు అరుగు 

దురు, కొన్ని అదై ర్యైతమునె చెప్పును. ఉపాసనలను మ్మాతమే కొన్ని చెప్పును. 

మజికొన్ని రాముడే" పరమతత్యమని. లేకగోపాలుడు లేకన్ఫసింహుడని చెప్పును. 

కర్మపూర్వకములగు ఉపాసనములను కొన్ని చెప్పును_వీనిలో ఒక మం|తముతో 
తత్వ! పసంగము చెల్లు. ఇటులగుటచేసి దార్శనికులు తమతమ బుద్ధి కౌశ్లలముచే 

ఉపనిష తులను తమ మతమున కనుకూలముగా లగీంచుకొనిరి. కాని తేరిపాజు 
జూచినచో ఈ మం! తముల గూర్చి స్థిరమగు ఓక సిద్ధాంత మునకు వచ్చుట 

ఆసంభవము కాదు. 

ఉపనిషదుప్తాస్తి కేవల దేవతాధ్యానముకాదు. మణీ [_బహ్మ చైతన్యమును 

మేలుకొల్సి దానిలో నిన్ను నిమగ్నుని చేయుట ఉపా స్తికి ఫలము. ధ్యానము 

సాధకుని విక్షేపమును పోగొట్టి విరాట్ చైతన్య |పకాళము కలిగించును. 
చైతన్యము యొక్క యధార్థ జాగరణమును ఉపా స్తీ కలిగించును. మనుజునకు 

ఆనందము దెసదోవుట నైజ[పవృ త్తి. ఇదియే మనుజుని (పకృతరూపము. 

కావున ఆనందము కలుగు వలకు తృ పిలేదు. ఆనావృతమగు సత్తానుభూతి 

మానవునకు కలుగవలెను- తృప్తి తీరవలెను. 

కర్మానుయాయులకు ఒక విశిష్ట్టూపమున్నది. దెశకాలములు, క రృత్య 

బుద్ధి-ఏనిని పురస్కరించుకొని కర్మ చేయవలసి యుండును. మానవులు 
వ్య కిత్వములే ఉద్చోధితులె కర్మ సంస్కారముచే ఆచ్చన్నులగుదురు. ఈకర్మ 

[గంథిచుండి ఉపనిష తులు ముకి కలిగించును. 

జౌనము - ఉపాసన 
మై 

మనోగతి యెప్పుడును వెలుపలికి, ఆత్మకేం. దముకాని మనస్సు విషయ 

ములను చుట్టుకౌని యుండును. ఉపాసనమునందును మనస్సు ధ్యయమును 

గూర్చి పరుగిడును. ఆ ధ్యేయము ఆత్మాతిరి క్రమగు అనగా తనకంటే వేజగు 
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ఈశ్వరుడు కావచ్చును, ఈశ్వరుని ఏవోయొక పేరు కావచ్చును. శ కిరూపమగు 

ఈశ్వర విగహముగాని కావచ్చును. ఈశ్వరజ్ఞానము కావచ్చును. ఆత్మ “కేంద 

.హీనతా రూపమగు మనస్సుకు స్వాభావికమగు ఈ వృత్తి ఉపాసనము నందును 

తొల(గిపోదు. ఉపాసమునకు లక్ష్యము వ్యాపకమగు ఈశ్వరీయ రూపమయినను 

ఈశ్వరజ్ఞానముదా(జి ఉపాసన నడవనేరదుగదా ! ఇచటవృ తి యూశ్వర విషయ 

మగుటజేసి, అది రమణీయమగుటబేసి సూక్ష్మ జ్ఞానముచే దివ్యభావముచే దివ్య 

శ క్రిచె పేరితమగును. 

ఇచట జ్ఞానము విశేషాకారముగా నుండును. ఆత్మజ్ఞానమే నిర్వె శేషము. 

కావుననే ఉపాసన సిద్ధించినను జ్ఞానము కలుగవలసియే యుండుట శేషించియే 

యుండును. వలనగా “ఆత్మా వె ఇదగ్ ౦ సర్వం” _ ఇదియెల్బ యు ఆత్మయే 

"అను ఎజుక ఉపాసనమం దొదవదు. జ్ఞానము బాహ్యమును దేనిని అపేక్షింపదు. 

అది లోపలను వెలుపలను ఉన్న అఖండవస్తువు. ఇందు బాహ్యవృ తి యనుమాట 

ఉండదు. ఇంతియకాక ధ్యానముచె ఆస్వాదింపందగినది ఏదియు నుండదు. ఇచట 

ఆసంసారియగు తాను జాగరిల్దును. ఈ జాగరణమున కొక విశేషరూపమున్న ది- 

కర్తృత్వ భో _కృత్యముల అవసానమే ఆరూపము. దీన ఇటీవలి ఆచార్యులు 

బహ్మమునకు వృత్తి వ్యాహ్యత్యము నొప్పిరి. వృత్తి హీనమగు జ్ఞానము బహ్మ 

స్యరూపము. | బహ్మాకారవృ _ తియు అవసన్నమగు పిదప (బహ్మస్టితి. 

ఆ శేష వృత్తులకం టె (బప నో కారవృ త్తి భిన్నము. ఉపాస్య హాపమునుబలటి 

-ఉపాసనావృ త్తి స్పూ ర్తమగును, [బ్రహ్మమునకు రూపములేదు-బహ్మ బో ధముచే 

బుద్ది ఉద్చుద్దమగుట [బహ్మాకారమై (బహ్మమై స్ఫూ ర్తమగును. అపుడో ఏరూప 

మును ఉండదు. ఏలన (బ్రహ్మము నీఈూపము. వటం వేటు వస్తువు. 

లౌకికకర్మ గాని ఆలౌకిక కరగ పాణసంవేగముే పౌడమును. 

అలౌకిక కర్మభోగము సూక్ష్యముయినను అది జ్ఞానమయ సత్తనుగాని విజ్ఞాన 

మయ సత్తనుగాని జాగరిల్బ (జేయజాలదు. దానజేసి ఉపనిష తులలో కర్మ 

_పసశంస కానరాదు, ఆత్మజ్ఞానములెని మనుజుడు కర్మ'కేం దమునందే బంధింపబడి 

యుండును. 



మానవునిలో _పాణము యొక్క. స్థూలసంకో భములేని సూక్మసంవెగ 

| మొకటున్నది. దానితో ఉపాసనారంభము. సత్యమునను సంధానము చేయగల 

సంవేదనము 'ఉపాసనము నందున్నది. అది మానవుని అంతరస త్రను ఉద్దీపింప 
జేసి జీవనమును మేలుతరమగు వెలుగుతో చెలిమి కలుగునటు లొనరించును. 

ఉపాసనచే [పాణములకు ఊర్థ్యసంచారము, విజ్ఞాన సూక్ష్మవికాసము, దాన 

అలౌకిక జ్ఞానమును శ క్రియు నిత్యము కలుగుచున్నను ఉపనిషత్తులు శ క్రి 

కంటే జ్ఞానమునే ఎక్కుడుగా గహించెను, జ్ఞానము జీవుని సత్యమున 

_పతిష్టంచును-ళ క్రి ఐశ్యర్యమున |పతిష్టించును. ఎవని శక్తిచే విశ్వము 
విధృతమై ఆను[పాణితమో ఉపాసన మతనితో పరిచితి కలిగించును. మజియు 

దివ్యజీవనముచే దివ్యజ్ఞానముచే దివ్యాను _పేరణముచే సాధకుని పయిమెట్టు 

కెక్కించును. మానవుని ఉనికిలోగల అన్ని కోశములను విరాట్ పురుషుని విశ్వ 
లీలా ఛందముచే అను పాణిత మొనరించును. 

ఉపాసన పైమెట్టులో సాధకునిచేతన [కమ్మకమముగా విశ్వచేతనతో 

అభేదత పడయుచున్నటులు కనుగొనును. పిదప విశ ్యచేతనావలంబము చేతనే 

ఆ చేతననుగూడ నతి క మించి అతిమానస చెతన నెజిగికొనును. " 

ఛందము యొక ఆకర్షణచే సగుణ (బహ్మ సంధానము. ఆపుడు జీవ 

నోల్దాసమునందు అనంతములగు రూపములును ఛందములును ముఖరితములగును.. 

కాని యింత విభూతి సంచారము కలిగినను చెతన తృ ప్రినొందదు. దాని చూపు 
ఎంత సేపును ఏకత్వము మీద. సత్తకు అనగా ఉనికికిగల విరాట్ తత్వాను భూతి 
కంటె స్వరూపాను భూతియే దొడ్డదికదా ! ఉపాసనచే విజ్ఞానమున కవకాశము 

కలిగించి దానిగుండ సత్యముయొక్క_ విశ్వరూప సాక్షాత్కారము కలిగించినను 

జీవాత్మకును పరమాత్మకును ఏమ్మాతము వ్యవధానమున్న ను ఉపనిషత్తులు 

ఊరకుండవు. అవి చరమ సత్యమునకు తీసికొని పోయిగాని సాధకుని విడు 

వవు. ఉపాసనము మనల ,బాహ్మశ క్లిచే దీ పిచే పూరించినను జీవేళ్ణరుల 

తేడాను తీసివేయజాలవు, వానికట్టి యుద్దెళమును లేదు. ఏలనయగా దానికిగల 

శ క్రి అంతమ్మాతమ. ఉపాసనము దివ్యజీవన విభూతిని ఐశ్వర్యమును అపేక్షిం 
చును. దానజెసియె ఆపుడపుడు ఈశ్వర సంబంధమగు స్థితితో అభిన్నత 

కల్పించుకొనును - ఆ అభిన్నత శ _క్రితోగల అభిన్నత - కానిస తతో కాదు- 
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ఉపాసన ఈశ్వరళ క్రి సంవేగముచే జీవుని ఈశ్వర భావాపన్నుని జేయ(గలదు. 

కాని అతని నిరుపాధిక స్వరూపముతో సాధకుని పరిచితుని చేయ(జాలదు. ఈళ్య 

రుని జ్ఞానమునకును శ క్రికిని ఆంతములేదు. ఒక హద్దు ఉన్నచో అతడు ఈశ్వ 
రుడు కాడు. అతని ఉనికి ఎల్రెడను. దానికి సంకోచము ఉండజాలదు* 

“అంతయు ఈశ్వరుని జ్ఞానము నందున్నది. అతడు ముక్రికి కారణము -- అనాది 

నిధనుడు-అవ్యయుడు. 'అతడు తన అ పతిహతశళ క్రిచె విశ్వమును నియమిం 
చును, సాలెపురుగు దారమువలె సృష్టి అతనినుండియే వచ్చుచున్నది. 

బీవేశ్వరుల వేజిమి యీ జ్ఞానళ రికి ఒకహడ్డు అని ఉండుటయు లేకుండు 

టయు బట్టియే నిర్జారితమగుచున్నది. జీవుని జ్ఞానమున కొక హద్దున్నది. ఈశ 

జ్ఞానమునకు లేదు. | 

ఈ హద్దు కలదని తెలియుటచె జీవుడు తన్ను కు దుడని తెలిసికొనును. 

ఈ యెజుకయను కాలిగొలునుచే అతడు సంసారమను చెజలోనున్నాడు. ఆతని 

కీ బంధమునుండి తప్పించుకొనుటలో నై సర్గికమగు | పవృత్తి కలదు. దానికొజకే 

ఆతడీశ్యరునితో యోగము చెందగోరును. ఇతరమగు ఏ (పవృ తియు అతనిని 

తృ _పిపజుపదు. ఏలనగా ఇతర (పవృత్తులన్నియు జీవనము యొక్క _పాథ 

మిక [ పేరణమునుండియే [పసూతములు. ఈ [ పేరణ స్వభావము యొక్క_ 

సహజసంస్కారము. దానితో ఉచ్చతర చేతన శెట్టి సంపర గ్రామును లేదు. (పాథ 

మిక | పవృ త్తి | పేరణచె జీవుడు ఒక విషయమునుండి మణియొక విషయము 

నకు పరువిడుచుండును. 

మానవుడనగా పాణమును ఆన్న మయకోశ మెకాదు - అతని సకల 

విధములగు [పవృ తులమూలమునందును ఆత్మ వికాసమునకు వ్యాకులత కలదు. 

ఈ వికాస వేగము, [పాణకోశమునందును మనఃకోశమునందును విజ్ఞానకోళ ము 

నందును ఆనందమయ కోశమునందును ఉత్సన్న మగును. స్థూల వికాసముచే 

జీవునకు తృ _పిలేదు. సూక్షృవికాసము కొజ కతడు ఈశ్వరసంబంధము 
కోరును. ఉపాననచే ఆ సంబంధము కలుగును. భావనాతికశయముచే ఈశ్వర 

శ్ర క్రి జ్ఞానములతో [కమపరిచయము కలుగును. 
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ఉపాసన - విజ్ఞానము 

విజ్ఞానరూపముగా [పాణరూపముగా వా గూషముగా _బహ్మోపాసన 

మొనరించుటకు సాధనాక్నే తమున ఫలము కలదు. (బహ్మము విశ్వ విజ్ఞాన. 

మయము. విజ్ఞానము | పకాశించు స్వభావము కల వస్తువు. (బహ్మరూపముగా 

విజ్ఞానోపాసనచే చి త్రము విజ్ఞాన |పకాశముచే వెలుగును. ఈ వెలుగులోనుండి" 

బయలుదేరి విశ్వమంతయు వ్యా ప్రమగును, ఈ కాంతిముందు విశ్యావరణము. 

విడివడును. చిదాకాశమున విశ్వమయమగు విజ్ఞానస్ఫూ ర్తిచే సాధకుడు తృ ప్రి. 

ననును. ఈ విజ్ఞాన! పజ్జి నిరవచ్చిన్న ము; అఖండము. 

విజ్ఞానమునం దేది _పకాశమో పాణమునం దది శ క్రీ. విజ్ఞాన వికాసముతో ' 

టు ప్రాణము శాంతమును వ్యాపకమును అనుచువచ్చును. చి త్త చాంచల్యము. 

ర్రిగ ఫోవగనే మహా; | పాణసంచారము కలుగును. బర్ గ్సన్ భాషలో ఈ మహో" 

_పాణము “Elan vital”. మనుష్యుని క్షుదములగు సంకల్పములు వికల్ప. 

ములు మహా పాణములో ములిగిపోయి చిత్తము ఈశ్వర సంబంధములగు . 

సంకల్పముల కాధారమగును. అపుడు సంకల్పమా[త మెల్హయు సిద్దించును.. 

మహా[పాణ్యపతిష్ట జరుగగనే వాక్కు యొక్క సూక్ష్మ స్తరమున కవతారణ. 

అపుడు వాక్కు ఛందస్సునకు వాహనమగును. ఛండోబద్ధమగు వాక్య మునుండియే 

మం[తోత్పత్తి. ఛందోబద్ధమగు వాక్యమె [శుతి. అశరీరియగు ఈ వాక్కు మహా 

శ క్రి కాధారము. దీనిస్ఫూ ర్తిజే సిద్ధి. సృష్టి ఇట్టి వాక్కు_చేతనే ఉద్భూత మైనది. 

సంకల్పము - వాక్కు-సృష్టి ఏనిలో పరస్పరము సంయోగసూ తము కలదు. 

సూక్షుపాణముల స్పందనముతో సంకల్పోత్ప త్తి. సంకల్పము వా గూపముగా' 

పరిణమించి జగత్తును సృజించును. ఒకరివ్యధ కనుగొని స్వాభావికముగా వ్యధ 

ననుభవించునపుడు కలుగు మనోవికారము అంతర్వేదన మనజెల్టునుగాని అది 

_పేమకాదు. అది యేదేనగుగాక, అది పరస్పరము సమకేదనము ఎంత పెంపొం. 

దించునో ఆఘాతము తగిలినంతనే ఆంత విచ్చేదము కలిగించును. అది జీవన 

సాధారణవ త్తి. అది పాణ సరమునందు అనుభూతమగును. (పేమ ఆత్మ 

నిష్టము:' ఆత్మ కేం[దకము. ఆతె త్మాజ్వ్యల్యముచే ఆది ఉజ్జ్యలము. దాని వ్యాప 

కత్వమున కెందును సంకోచముండదు. ఆది సకల విరుద్ధావస్థలను దాటి తన. 

లో స్ 
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(పాణముల నొడ్డి విషయము నుజ్జీవింపజేయును. [పేమ మృత్యుంజయము. 

దాని తాకున జీవనోత్సము మీది బండ ఉఊబికిపడును. జీవన మానందలహరిలో 

ఈదులాడును. | పేమ శ క్రిమంతము_| పేమము విరోధమును తినివై చును. జీవ 

నమునందలి చిరపురాతన జీవనమును నవీన మొనరించి విశ్వ పాణమును సమృ 

ద్ధతర మొనరింప గలదు. [పేమ తన హృదయమును విప్పార్చి (బహ్మాండ 

మును పిండాండమును సమస్తమును ఆలింగనము చేసికొని, మృత్యువులో జీవన 
మును_కుత్సితములో సుందరమును- ఆకల్యాణములో శివమును జాగరిల్ల జేయును. 

ఉపనిషత్తులు చెప్పు సాధనలో ఒక స్వాభావికత ఉన్నది. అది - మన 

స్వరూపములో విరాట్ స్పృహ. దాని పరిచయము పొందగలుగుచో సాధన 

మిగుల సుగమము కాగలదు. అపుడు స్పష్టమగు ఆనుభూతి కాగలదు. అపుడు 

మనము ఏ క్షుదాశయమునకును పాల్పడజాలము. ఏలనగా అది అపుడు మన 

స్యభావమునకు సరిపడదు. మరియు విరాడనుభూతి మన స్యభావము. 

ఎప్పుడో ఒకప్పటి అసుభూతి కాదిది. విరాట్టయి పోవుటయే మన స్వభావము. 

ఉపనిషత్తులలోని కొ తమాట ఇదియే. ఒకానొక మెట్టులో “నేతి నేతి అనునది. 

ఉపనిషత్ సాధనమయినను దానిని అభావమూలకమగు సాధనయని యనరాదు. 

ఉపనిషత్తు ఈశ్వరుని విశ్వరూపమును చూపెను. గావున దాన విరాట్ 
జీవనపు టాక ర్దణ మున్నది. ఈ సాధన సర్వత [బహ్మమును బడయును. 

కాని ఐతావన్మాతమున సంత్భ పై కాదు. ఈ (బహ్మదృష్టిచే మొదట 

[బహ్మాకర్షణమును, పరిణతిలో బహ్మైక్యమును కలుగును. సాధకుడు అచట 
(బహ్మదృష్టిని దాటి | బహ్మముతో అభిన్నుడగును. సాధనలో ఈ పరిణతి 

చిట్టచివరది. త త్యానుభూతి యనగా నిడి. 

విషయమునందు (బహ్మదృప్టితో ఉపనిషత్ సాధన మొదలగును. (బహ్మ 

దృష నెలకొనుచో ఆత్మ దృష్టియు నెలకొనును. (బహ్మదృష్టివల్ల పదార్థముల 

ఆనందమయ స్వరూపము మనకు భాసించును. దివ్యదీ పిచే సాధకుని అంతః 
కరణము వెలుగును. విషయమునందుగాని అంతఃకరణమునందుగాని ఉన్న స్థూల 

భావము | కమకమముగా సీరసించును. ఈ రీతిగా ఆన్ని విషయముల లోపలి 

నుండియు [(బహ్మస్పర్శము సాధకుని పులకింపజేయును. ఇడి కల్పన కాదు--ఇది 
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ముమ్మాటికిని సత్యము. ఇది సాధకుల కనుభవము. ఈ యనుభవము కలిగిన 

దనుచో సాధకుని అంతఃకరణము ఆతి స్వచ్చమాయె నన్నమాట. ఆటు తరువాత 

లోపలగూడ సాధకుడు [బహ్మదృష్షి చేయవలసియున్నాడు. అటు లొనర్చిన 

యెడలనే ఆంతఃకరణము స తశ క్తి క్రిచే బలిష్టమగును. దానజేసియే ఉపనిష త్తులు 

[వ పాణోపాసనమును, మన _ ఉపాసనమును, విజ్ఞానోపాసనమును విధించెను. 

మజియు త త్యములయు వాయ్యాకాశళాగ్ని వరుణాదులయు ఉపా సిని చెప్పెను. 

దాని యుద్దేశ మేమన అన్నిటిని బహ్మమయ మొనరించుటయే. ఇట్టి ఉపాస్తులచే 

సాధకుడు జ్ఞానళ కి సంపన్నుడగును. కేవలము ఆనంద సంచారమెకాక జాన 
దా 

వికాసముగూడ (ఉపనిష తుల) ఉపాస్తుల ఉద్దేశము. త త్తబోధముకంటె వెలుగా 

భావో చ్భ్వాసమున కుపనిష దుపాసనలలో తావులేదు. కావుననే ఒకొక్క 

ఉపాసన మొకొక్క. విజ్ఞాన విశేషము లేక విద్య. ఈ విద్యలు అనుభూతి 

స్రోపానములలో సత్యముయొక్క ఏదో ఒక రూపమును |పకాశింపజేయును. 

ఒకొక్క. విద్య కొకొక్క_ ఉపలద్ది కలదు. ఉపా సివల్త స్థూలమునందు | (బహ్మ 

వోధ కలుగును. ఆది స్థిరపడిన పిదప సూక్ముమునందు. [బహ్మబొధ కావల 

యును. ఈ రెంటను |బహ్మబోధ మెర్పడి వేరు తన్నినను ఇంకను సూవ్మాను 

భూతికి పయత్నింపవలసియే యుండును. ఈ దెస అనేక లోకములు చాటి 

సగుణ (బహ్మానుభూతిలో మును(గుదుము. (పాణ మనో విజ్ఞానముల పె నొక 

లోకమున్నది. జ్ఞానమయమును బుతమయమును ఆనందమయమును ఆగు 

స తచే ఈ లోకము పరిపూర్ణము. 

ఇచట ఉపాసనా ఫలము నిర్చితమగును. [పాణోపాసన చేసి (పాణశకి 

నుపార్జించి ఆటులొదవిన మహా _పాణశ క్రిచే శాంతిని నొందుము. [పాణశ కి 

శాంతమగుటజేసి వృతియు శాంతమగుచు వచ్చును. డీనికి ఫలమిదియేనా? 

కాదు-విశ్వ పాణ సంచారముచే స్వభావజాతమగు మన (పవృ తియు కాంతత 

దాల్చి ని సరంగమగు విశ్వ పాణ _పభావ మనుభవించి. ఒకానొక సుఖము 

వడయును. ఉద్వెలమగు పాణశ క్రి శాంతమగుచో దానిశ కి వృద్ధి చెందును. 

ఆటు పిదప జ్ఞానసాధనా మార్గము నేరుగా కన్పించును. (పాణో పాసన మిందు 

లకు ఆవశ్యకము. 
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ఈ రీతిగనే మన-ఉపాసనచే సూక్ష్మ పాణమును సంకల్ప వికల్పములును 

'శాంతములగుచు వచ్చును. సంక ల్పముల శక్తియు గతియు అ పతిహతము 

లగును. సూక్ష్మ విజ్ఞానము ఉదయించును. ఆది విశ్వ విజ్ఞానముతో పకిచయ 

మొదవించును. ఈ శ క్రులు' లెస్సగా నియంతిత మొనరింపబడెనెని అంతః 

"కరణమునందు స్వచ్చతయు సూక్ష్మతయు నెలకొనుటతోపాటు విరాట్ సతా 

"స్ఫూర్తియ విశేషశాంతియు. అనుభవమునకు వచ్చును. సూక్ష్మము కంటె 

“సూక్ష్మ తరమును, స్యచ్భము కంటె స్వచ్చతరమగు లోకముల | పకాశము 

"కలుగును. ఊర్థ్యలోకములు మానసానుబూతి వేద్యములు కావు. అవి స్వతః 

పకాళములు. ఈ ఊర్ధగతికి శేషసీమ సగుణ [బహ్మలోకమున సగుణ 

[బహ్మ్మపా_ప్రి. సాధకుడు ఆపహతపాపుడై అచటికి చోవును. ఇచట సాధకు 

'నందు శాంతియు జ్ఞానమును వైరాగ్యమును ఐళ్యర్యమును పూర్ణములగును. ఇది 
దెవయానమార్గ ము. 

పలు తెగలగు ఉపాసనలలో దహరాకాశోపాసన ఒకటి. ఇది అత్యంత 

"సుఖకరమును ఫలదాయక మును. ఆంత ః| పదెశ ములోని ఆంతరతమ [పదెశమున 

తేవచోమయమగు అవకాశ మొకటి కలదు. ఈ ఆకాశమున పవేశించుమార్షము 

'హృదయగుహ. ఇది ధ్యానమునకు [పశ సమగు శె తము, యోగశాస్రమున 

_భూమధ్యమున ధ్యానించు తెజ గొకటి ఉన్నది. కాని హృద యాకాశమున 

ధ్యానము నిరుపష| దవమయినదియు అనాయాస సాధ్యమును ఆయియున్న ది. 

సిద్ధిస్నరూపము 

సిద్ధిమార్గములు రెండు. ఉపా సిచే ఈశ్వరళ కి నాకర్షించి స్వస త్తను 

'పూర్ణ మొనరించుకొని యోగెళ్యర్యముల ననేకముల బడయుట ఒకటి. ఇది 
యోగమార్గము. ఈ మార్గమున శ క్రియొక్క_ బహు విధములగు ఆవేగ మధక 
రించనగును. దివ్య విభూతి వికసింపనగును. దీనిచే సాధకుడు స్వతః పవృత్తి 
నుండియు తదుద్వేగము నుండియు శాంతి నొందును. కాని యోగమున కిదియ 
ముఖ్యఫలము కాదు. ఈశ్య్వరజ్ఞానము తోడను, ఈశ్వర క కితోడను పరిచితియే 

'మ ఖ్యఫలము, (పకృతికి అధీనత్వమే జీవత్యము. (పకృతిమీది క ర్హ్భృత్యమ్ 

-ఈశ్వరత్వము. ఊపాసనాఫలముగా ఎపుడో ఒకప్పుడు సాధకునిలో ఈశ్వరత్వా 



570 వ్యాసవాణ్ 

వేళము కలుగును. ఉపాసనచే జ్ఞాన శక్తులును సాధకునిలో నిండారును. ఉపా స్తి 
సాధకుని విశ్వక ల్యాణచ్భందముచే ఉద్ బుద్ధుని చేయును. మజీ [పాణస్పందము 

తోడను, విజ్ఞాన స్నందము తోడను పరిచయము కలిగించును. ఆటు లయినను 

ఉపా సే సందోమయమగు ఈ జీవనపు కల్యాణమూ ర్రిని దాటజాలదు, 

మానవుల ఆంతర్జీవనమందు ఛందమున్నది. [పకృతికి ఛందమున్నది. 

[పాణళ క్రికి ఛందముతో నిగూఢమగు సంబంధమున్నది. సృష్టి ఛందోవికాసమె. 

ఛందోబద్ధమగు పాణసంచారము సృష్టే నింత. మధుర మొనరించెను. సృష్టిలో 

సర సరమందును ఛందః పేరణ మంతర్నిహితమై యున్నది. ఈ ఛందోధారయే 

సృష్టి యొక్క సకల స్తరము లందును  పకాశ్తించి సమ్మగ |బహ్మాండమును ఎక 

సూ తముచే (గుచ్చుచున్నది. (పాకృత జగత్తులోనుండి వెలువడిన జీవనము 

గూడ చందః _పకాళమే, దానిపేరు ఉపనిషద్భాషలో అధిభూతము. ఇక అంత 

ర్థవనమునం దనుభూతమగు ఛంద మధ్యాత్మము. ఈ బహేః (పకృతికిని, అంతః 

పకృతికిని గల ఛందమునం దొక రహసృంబంధమున్నది. దానికి కారణ మీ 

యంతర్ బహిర్ జీవనములలో- అనవచ్చిన్నమగు నొక జీవనధార (ప్రవహించు 

టయే. గభీరమగు ఛందముల ఆంతరమునుండి ( పకాశించు అనంత బజీవనధార 

భేదదోధను తొలగించును. జీవనమున ఈ అధ్యాత్మ ఆధిభూతముల |పకాశము 

కంటె విడిగా మజియొక గొప్ప |పకొశమున్నది. ఆది అధిదై వము. ఈ అధి 

దైవజగత్తు ఆఅధ్యాత్మాది భూతములను సమన్వయ పజచును. అచట వైతన్య 

సూక్ష్ముతయు దీపియు. సుఖమయమగు [పాణకంపనమును వ్యాప్తమై 

యుండును. దాన ఆంతర్ జీవనము బాహ్య జీవనముతో ఏకమయిపోవును. 

. ఈ అధివైవ జీవనము స్యచ్చమును' | పకాశ శీలము న్నై యున్నది. 

ఈ అధ్యాత్మము - అధిభూతము-ఆధి. _ దైవము - అనునవి చైతన్యము 

యొక్కయే మూడు. రూపములు. చైతన్య... మొకటియే యయ్యు దాని _పకాళ 

మంతర్ జగత్తునందును బాహ్య జగళ్తునందును వ్యాపించియున్నది. “ఆంతర్ 

బహిశ్చ తత్ సఠ్వం వ్యాష్య నారాయణః. సితః' _ అంతర్ జగతియందు విశే 

ఇంచి నానా విధ [(కియలలో: గుండ. చైతన్య (ప్రకాశము ఆధ్యాత్మ ము. బహిః 

పపంచమునందు శబ్ద స్పర్శ రూపంఠస గంధములు భూతవసు సముదాయము_ 
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వీని లోపలనుండి చైతన్య _పకాశ మధిభూతము, ఇక, అంతరిక్షమున సూర్యుడు. 

చం|దుడు [గహాదులు మొదలగు వానిగుండ చైతన్య పకాళ మధి దైవము, 

ఆధ్యాత్మము విషయి-అధిభూతము విషయము. అధిదైవ మీ రెంటిని సమన్యయ 

పజచును, సూర్య చర్య దాదులతో. మన అంతర్చపహిః _పపంచములకు పరస్పరము 

సాక్షాత్ సంబంధమును పరంపరానుసంబంధమును ఉండియున్న ది. బుద్దితో 

సూర్యునకు సంబంధమున్న ది. మనస్సుతో చందునకు సంబంధమున్న ది. 

కంటితో తేజస్సునకు సంబంధమున్న ది. . [ఘాణముతో గంధమున కున్నది. 

ధ్యానమునం దొకానొక భూమికలో ఈ సంబంధ జ్ఞాన ముదయింపగలదు. 

ఉపాస్తి అంతర్ బహిర్ జీవనములందు ఈ అధిదై విక బీవనముతో 

సంబంధమును నెలకొలుపును. అది సాధకుని ధ్యాన సోపానము నుండి జ్ఞాన 

సోవానమున కెక్కించును. సమస్త విశ్వమును ఒక దివ్య రూపముగా కనిపింప 

జేయుట ఉపాసనక్షు (పత్యక్షఫలము. సాధకు డీ దివ్యరూపములోపల నుండి 
ఈశగ్గరత త్త్వపు విరాట్ తత్త్వమును ధారణచేయుటకు సమర్థుడగును. సాధకుని 

అంతరము ఈశ్వర (పకాశళశముచే దీ పమగును. ఈశ్వరళ క్రిచే నిబ్బరమగును. 
ఈ యవస్థలో. (బహ్మ _పతిష్ట కలుగును. కాని [బహ్మాభిన్నత మాతము కలుగ 

జాలదు. ఉపనిషత్తుల దృష్టిలో ఇంతటి జ్ఞానము కూడా చరమజ్ఞానము కాదు. 
జీవత్యపరిధి కల వట్టు [బహ్మమునందు స్ధితి కలుగదు. ఆరోహణ మార్గమున. 

సుందర జీవన మెంత వికాస మొందినను, గంభీరమగు సూక్ష్మ జ్ఞానాధారము 

ఎంతదొరకినను సమస్త _పకాళమునుదాటి సత్యము “స్వే మహిమ్ని (పతిష్షితమ్” 
-తన మహిమ మందే ఉన్నది. ఉపాసన దానిని పొందజేయజాలదు. భువరా 

ద్యూర్థ్య లోకముల స్వచ్చతా శుభతలను | పజ్జాబుద్ధులను _పకాశింపజేసినను 

ఉను క్రమగు జ్ఞానము నది |పకాశింపజేయజాలదు. ఇచటనే ఉపాసనమునకు 
గల లాఘవము. ఉపాసనము సిద్ధించినపిదప (బహ్మాభిన్న భావన చేయవలసి 

యున్నది. ఆ భావన విశ్వలీలా విశ్వసృష్టుల స్పందనము నుండి మనలను 

విడిపించును. ఆ భావనయే అవిద్యను జీవ బహ్మ భేదమును ఊచముట్టుగా 
తొలగించగలదు. 

సాధనలో రెండు దారులు _ ఒకటి సథ్యోము క్రి, రెండు (క్రమము క్రి, 

క్ఞానశ కుల అల్పత్వమును తొలగించుకొనుటయే ము కి. ముకుని ఆవస్థ యిటిని_ వు — య ట 
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జీవావస్థ్టయందలి ఆల్పత్వమును .సంవేగమునుదాటి దివ్య జీవనముగని “వైపే- 

సంపదను బడయుట. అపుడు జీవనములోపల భాగవత మూర్చన పకాశించును. 

బహ్మచ్చందముచే ఆపుడు జీవనము లీలాయితమగును. మానవునందే జీవన 

ధారా భివ్య క్రీ శష్కముకాలేదు - దానికింకను పై వికాసమున్నది. కావున 

ఈ రీతిగా ఆలౌకికమగు ఆ మార్గమును సాధకుడు ఉపాసనచే కనుగొనును. 

ఇది దివ్యసిద్ధి. ఈమార్గమున యోగళ క్రికి వికాసము. తపళ్ళ క్తిచే ఇచ్చ ఆపతి 

హతమగును. ఈ యవస్థా విశేషము గూడ ము క్రియే. ఏలనగా జీవునం దిచట 

అల్పత లేదు. కాని అవిద్య ఇంకను ఉండనే 'ఉన్నది. తన మహిమలో తానున్న 

పిదపనే దేశకాల కర్మముల నుండి మనకు బంధము పోగలదు. సిద్దులు మొదలగు 

శ కులిచట ఆకించిత్మరములు. ఆత్మ వికాసము స్పందహూన్యము, న్య|పకాళము 

శివము శాంతము ఆదై తము, 

విశ్వచ్చందము మైన _పజ్ఞాలోకము. ఆచట ఛందము భాష. స్పందము 

అంతర్హితము. ఆది వ్య_క్తమా కాదు, ఆవ్య క్రమా కాదు. మటే యూ రెంటికి 

అకితము, అచట వివర్తము శాంతము. శ క్రి నిర్వాపితము. విళ్యలీల _సబ్దము. 
ఇది సత్యము, ఇది మహిమ, ఇది అభయము. ఉపనిషద్విద్యచే ఈ అభయ 

అగో అక్ష 

1. 



ని. గీతలలో ఆత్మ 

పీరిక 

[ ఆత్మత_త్యమును గురించి గీతల మత మిట్టిదని తేల్చుట తేలికయు. 
గాదు; ఆటులు తేల్చుకొనవలయునను పట్టుదలయు లోకులకులేదు, గీతల కేరీ తిగా 

వ్యాఖ్యానము చేయుచో తమతమ సం పదాయములు సమర్థింపదగునో ఆ రీతిగా 

వ్యాఖ్యానము చేయటయందే పలువురకు పట్టుదల, కాని నేనమతమును సమర్ధింప 

బూనుకొనను. గీతాకారు(డే యుద్దేశముతో గీతను రచించెనో, ఏ మతమును 

పోషించెనో దానినే వివరింతును. గీతలలోని ఆత్మత త్త్యము నాకుద్దిష్టము. 

గీతారచనము ఐతిహాసిక ఘటనామూలకము కాదా యని విచారించుట 

నా పనికాదు. ఒకవేళ అది ఐతిహాసికము కాకపోవచ్చును గాని అచట జరిగిన 

దనిన పని యిది - కౌరవులును, పాండవులును కురుకే తమున యుద్ధమునకు 

డీకొనిరి. చంపుకొనుట కిక ఆలస్యమాలేదు, అపుడు" నేనుయుద్ధము చేయను; 
జాతిని, కులమును, ధర్మమును నాశనముచేసి నెను జయమును కోరను, రాజ్య 

మును కోరను" అని అర్హునుండనెను. గీతాకారు.డీ సంగతిని ఉపలక్షించెను-కాని. 

గీతాకారుని లక్ష్యము ఆత్మత తము. శ. శా. | 

ఆత్మ తత్తఏ్రము 

6౨ 

ఆ త్మ స్వ రూపము 

“నేను యుద్ధము చేయను” ఆగి ఆర్జునుండు కృష్ణునితో పలికి, విల్లు 

(కిందంబడవయిచెను. ఆపుడు కృష్ణుండు “ఆత్మకు మృత్యువులె దనియు, 

'దెహము పోయినను ఆత్మ కేమియ లోటు లేదనియు అతనికి చోధచేసెను. 
కృష్ణుని మాటలివి- 
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“సీవ్రు గాని నేనుగాని మజీ యీ రాజులుగాని వెనుక లేకపోము, ముందు 

.ఉండకపోము-' ,... ( (౨-౧౨) 
“దేవా కౌమారము, యౌవనము, వార్గక్యమును తాల్చునటులనే ఆత్మయు 

మజియొక దేహమును తాల్చును.” (౨-౧౩) 

రెండు శ్లోకముల పిదప కృష్ణు డిటు లనుచున్నాడు: “లేని దానికి ఉనికి 

ఉండదు. ఉన్న దానికి లేమి ఉండదు! ' (౨-౧౬) 

ఇటు పైని తొమ్మిది శ్లోకము లున్నవి : 

“ఎవ డిది యంతయు వ్యాపిలచియుండునో ఆతం డవినాశియని తెలిసికో. 

'అవ్యయు(డగు ఆతని నెవరును చంపలేరు” (౨-౧౭) 

శరీరి నిత్యుండు, ' అవినా?, "అ్మపమేయుండు, ఆతని శరీరములు 

.నశ్వరములు. (౨-౧౮) 

అతడు చంపువాండనియు, చంపబడువా(డనియు తలచువారు తత్త్వ 

మెజుగనివారు. ఆత(డు చంపువా(డునుగాడు, చంపంబడువా.డును గాడు, 

(౨-౧౯) 

అతడెన్నడును ' పుట్టువాండును కాడు, గిట్టువాండును కాడు; రక అత(డు 

“పుట్టి మరల అ స్తిత్యహీను(డగువా(డును కాండు. అత(డు ఆజు(డు, నిత్యు(డు, 

-శాశథ తుడు, పురాణుడు; శరీరము నాశమయినను అతండు నాశము 

"పొందడు. (౨-౨౦) 

“ఎవండితనిని అవినాశి యనియు, నిత్యుడనియ, అజుడనియు, ఆవ్యయు. 

డనియ ఎజుగనో, ఓ యర్దునా ! ఆతండెవరినేని చంపించుననియు చంపు 

ననియు నెటు లజుంగును ? (౨-౨౦౧) 

“_పాతబట్టలు వదిలి కొ త్తబట్టలు కట్టుకొనునటులు రహి _ అనగా 

దేహముకల ఆత్మ (పాశగి ల్లిన దేహములను వదలి కొత దెహములు 

తాల్చ్బును,” (౨-౨౨) 

'శస్ర మితని నజకలెదు; అగ్ని తగులంబెట్టలేదు; నీరు నానంబెట్టలేదు; 

గాలి ఎండంబెట్టలేదు." (౨-౨౩) 
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“అత. డచేందుళడు, ఆదాహు$(డు, అక్షేద్యుండు, ఆశోషముళడు. ఆతడు 
ఇ ఫీ § ద లి 

నిత్యు(డు, సర్వగతు,డు, స్థిరుండు, అచలు(డు, సనాతనుడు.” (౨-౨౪) 

“అతండు అవ్య కుడు, అచింత్యు(డు, అవికారి.. ఇటులెటీగి నివు దుఃఖిం 
పకుము.” (౨-౨౪) 

ఓ భారతా! నిత్యుండును అవధ్యు(డును ఆగు దెహి అన(గా ఆత్మ 

అందఅ దేహములందును గలడు. కావున భూతసమూహము కొజకు నీవు 
వగవ(దగదు. (౨-౩౦) 

మనుష్యులను చంపవలసి వచ్చునను భయముచే “నెను యుద్ధము చేయ” 

నని అర్జునుండనెను. ఈ విషయమున అర్జునునకు (గల |థాంతిని పోగొట్టుటకే 

కృష్ణుండు ఈ వెనుకటి ఉపదేశములు చేసెను. 

ఈ యుద్ధమునందు దేహము నశింపవచ్చును గాని ఆత్మ నశింపదు. ఈ 

దెహము నశించినను వగచుట కిసుమంతయు( బనిలేదు. ఈ దేహము పోయిన 

పిదప ఆత్మ మతొక దేహమును తాల్ప(గలదు. కావున యుద్ధము చేయకుండు 

టకు తగిన కారణమిమియు లేదని ఈ యుపదేశమునకు తాత్పర్యము. 

కావున ఇక్కడ. జెప్ప(బడిన ఆత్మ జీవాత్మయని తేటతెల్లము. 

ఇ(క పూర్ణము చెప్పంబడిన ఆంశ ములను విడదీసి" ఈ యాత్మ (పకృతి 

యెట్టిదో విచారించి చూతము: 

౧. అనాది - అనంతము 

మనుష్యునకు చావు పుట్టులున్న వి. కొని ఆత్మకు లేవు. (౨౦) ఆత్మ 

లేని సమయ మొకటి యున్నదని సాధారణ మనుష్యులు తల(పవచ్చును; ఒకా 

నొక నిర్దిష్ట సమయమున ఆత్మ పుట్టి, పిమ్మట కొన్నాస్త బతికియుండి, ఆటు 

పిమ్మట చచ్చిపోవును. ఈ మతము కూడ సత్యముకాదని గీతాకారుండు 

చెప్పెను. (౨౦) వర్తమాన కాలమనం దున్నవారు భూతకాలములో లేరనిగాని, 

భవిష్యత్కాలములో ఉండ(బోవరని గాని చెప్పు మతముకూడ సత్యముకాదు. 

(౧౨) ఈ దెహము ధరించు ముందును, దేహత్యాగము పిమ్మటను గూడ ఆత్మ 
కలదు. (౧౩-౨౨) కావున యూ ఆత్మ అనాదియు అనంతమును. 
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౨. అజుడు - అవినాశ్ 

ఆత్మకు పుట్టుటగాని గిట్టుటగాని లేదని పలుతావులం గలడు. అనగా” 
రు 

ఆత్మ అజుండు ఆనినాశియును. ఇంతియకాక పలుతావులలో ఆత్మ అజు 6 

డనియు (౨-౨౦, ౨౧) అనాశి యనియు (౨-౧౮) అవినాశి యనియు 

(౨-౧౭, ౨౧) స్పష్టముగా జెప్ప(బడినది. 

౩. నిత్యు(డు, శాశ్వతుండు, పురాణు(డు 

ఈ యాత్మ నిత్యుండు (౨-౨౦, ౨౧, ౨౪) శాశ్వతుండు (౨-౨౦); 

పురాణు(డు (౨-౨౦) సనాతనుండు (౨-౨౪). 

మజియొక ఆధ్యాయమునందు పరమాత్మయొక్క జీవభూతమగు అంశము. 

కూడ సనాతనమని చెప్పలుడినది. (౧౫-౭) సద్వసువునకు వినాశము లే. 

దనియు, ఆసద్యస్తువునకు ఆ స్తిత్యము లేదనియు ఈ దేశమున (పాచీనమత 

మొకటి కలదు. గీతాకారుండును ఈ మతమునే పచారము చేసెను. (౨-౧౬. 

సత్, ఆసత్ఎఅను ఈ రెండు పదములకును గల మూలార్థమును విచా' 

రింతముగాక. ఈ రెండును “అసి ధాతువునుండి ఉత్పన్న ములు. (అస = భువి) 

ఆస ధాతువునకు ఉండుట అని అర్థము. ఉండునది సత్తు- ఉండనిది ఆసత్తు. 

సద్యస్తువు ఆని యనుచో అ స్టిత్యముకల వస్తువు అని యర్థము. అసద్వస్తు. 
వనంగా ఆ స్రిత్వహేనమగు వసువు అని అర్హము. 

ఆసద్వస్తువునకు అ_సిత్యము లెదనిగాని, సద్వస్తువునకు ఆ స్తిత్వము. 

కలదనిగాని అనుట పునరు కి తోష దుష్టము, అసద్వస్తువనిననే లేని వసు 

వనియు, సద్య స్తువనిననె కలవసువనియు అర్థము. కావున అసద్యస్తువునకు 

ఆ సిత్యము లెదనిగాని, సద్యస్తువునకు అ స్తిత్వము కలదనిగాని వేణు చెప్పంబని. 

లేదు. కాగా ఎందులకీ పునరు క్రి యనినచో దీనికి తగినంత కారణము కలదు. 

లోకులకు సహజముగా కొన్ని విషయములు జోధపడవు. వారికి తెలియుటకు( 

గాను, ఒక్కొాక్క వాక్యమే ఇనుమాటు లిచట (పవ ర్రించినది. 
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గీతాకారుడు చెప్పిన సత్, ఆసత్-ఆను విషయములలో ఇంకను గంభీర 

మగు తత్త్యము కలదు. గీతా మతములో వదిసతో అది యెల్డ్లపుడును సత్తే. 

ఏది అసతో ఆది ఎల్ల పుడును ఆస తే. ఈ జగ త్తు ఇపుడు ఉన్నదనియు- 

అనగా స తనియు, కొంత కాలమునకు ఇది ఉండదనియు-ఆనంగా అస తగు 

ననియు కొందు అనుకొందురు. కాని గీతాకారుని మతమిదికాదు. ఈజగ తపు 

డయినను అనత్తు కా(గలదేని ఆన(గా లేకపోవునేని ఇది ఇపుడును ఆస త్తనియె- 

అనగా లేనిదనియే గీతాకారునిమతము. స త్రెప్పుడును ఆసత్తు కాదనియు, 

అస తెపుడును సత్తు కాదనియు తెలుపుటకే గీతాకారుండు- “నాఒసతో విద్యతే 

భావో నాఒభావో విద్యతే సతః' (౨-౧౯) ఆని చెప్పినాండు. 

అసత్తునకు భావము లేదు, స త్తునకు ఆభావము లేదు. ఆన(గా అసతు 

నకు సత లదు. సత్తునకు ఆస తలెదు. కాంగా ఆత్మ నిత్యము కాశతము 

' పురాణము అజము ఆవినాశి అని తేలినది. 

FE అవ్యయుండు - అవికౌరి 

ఆత్మ స తనియు నిత్య మనియు శాశ్వతమనియు పురాణమనియు ఆవినా? 

యనియు అనునెడల, ఆయాత్మ అవ్యయమనియు ఆవికారి యనియు అంగీకరింప 

వలయునని శాస్త్ర సిద్ధాంతము. 

ఏదేని ఒక ఆవస్థకు మార్పు ఒప్పుకొనుచో ఆ ఆవస్థకు వినాశ మును 

గూడ ఒప్పుకొనవలయును. ఎట్రనిన, ఒక తెల్లని వస్తువు కలదనుకొందము. ఆది 

నల్పగా మాజెను. పూర్వము తెలుపు కలదు. ఇపుడా తెలుపు లేదు. తెల్చ( 

దనము స్థాయిగా లేదు. అది వినాశము పొందెను. మొదట తెల్ప (దనమునకు 

వినాశమును, పిదప నల్హ (దనము పౌడ చూపుటయు జరిగెను. ఈ రీతీగా 

ఏ వస్తువునందు ఈ మార్పు జరుగునో ఆ వస్తువునందే వినాశముకూడ జరుగును. 

వి యవస్థకు(గాని వినాశ మంగీకరింపనిచో మార్పు రా(జాలదు. ఆధ్యాత్మిక 

[పపంచమందును యిటులనే జరుగును. ఆత్మకు వికారముగాని మార్పుగాని 

అంగికరించు శెడల ఆత్మయొక్క పూర్వ రూపము నష్టమయినదని అంగీకరింప 

వలయును. కాని ఆత్మయొక్క స్వరూపము ఆవినాకి. కావున ఆత్మ స్వరూప 

37 
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మున కెట్టి మార్పును ఘటిల్ల (జాలదు. ఆత్మ స్వరూపము నిత్యము శాశ్వతము. 

ఇందువలన? గూడ ఆత్మ "శ్ర విధమయిన మార్చును లేదనియు, ఇది అవ్యయ 

మనియు, ఆవికారి యనియు తెలుచున్న ది. ఆత్మ అవ్యయమని (-౨- - ౧౩, ౨౧) 

ఆవికారి యని (౨- -చివ స్టీ సిరమని అచలమని (౨- ౨౪) పలుచోటుల స్పష్టముగా. 

గలదు. 

మజొక ఆధ్యాయమున( గూడ “శరీరము నందున్న ' ఆత్మ అవ్యయమని 

కలదు. (౧౩-౩౧, 3౨; ౧౪-౫! 

౫. సర్వగతు(డు - సర్వవ్యాపి 

ఆత్మ సర్వగతుండు (౨-౨౪). జగ త్రంతయు వ్యాపించి అన్ని వస్తువు 

అందును ఆను పవిష్టండయిన వాండే సర్వూగ తుండు. గీతాకారుం డీ యర్థము 

నంచే దేహి యగు ఆత్మను సర్యగతు(డని చెప్పెను. ఈ భావమే-“ఎవనిచే ఇది 

యంతయు వ్యా ప్రమాయెవో అతనిని అవినాశి యని యారయుము.” (౨-౧౭) 

అని లూ రీతిగా కలదు. మనము లౌకిక భాషలో జీవాత్మ అని యందుము. 

ఆ జీవాత్మయె సర్యవ్యా పై యని యిచట జిప్పబకినది. 

౬. అవ్య క్ర - అచింత్య 

గీతల మతమున ఆత్మ అవ్య క్రము (౨-౨౫). సాంఖ్య దర్శనము 

నండును గీతలలో కొన్ని కొన్ని పట్టులందును అవ్య క్ర పదమునకు [పకృతి 

యని యర్థము. కాని యిచట ఈ పదము “ఆ పకటము, ఆ|పకాశ ము' అను 

నర్థమున వాడ(బడినది. ఇం దియములకు [పకాశము కానిదియు, మనో 

బుద్ధ్యాడులకు విషయము చేయుటక్తు వీలులేనిదియు అవ్య క్రము. గీత లీ యర్థము 

నంది ఆత్మ నవ్య కమనును, 

అవ్య క కమయిన వస్తువు ఎన్న (డును చింతా విషయము కాజాలదు. 

డాన(జిసి ఆత్మ అచింత్య మనియు. జెప్పంబడెను. (=- ౨౫) 

2. అప్రమేయుండు ' ( 

ఓకచో ఈయాత్మ అ|పమేయు(డని చెప్పబడెను. (౨-౧౮) 'ఇత(డు 
ఇట్టివా(డు” అని నిరూపించుటకు వీలులేనివాండు ఆపమేయు(డు లేక అపరి 
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మెయు(డు. ఆన(గా ఏ _పమాణమునకును అంద(డు. ఈ వననే బీవాత్నయు 

_అ[పమయుండు. 

పరమాత్మ ఒక్కండె సర్యగతు(డు, సర వ్యాపి: అవ్య కుడు, 

అచింత్యుడు, అ పమెయుండు. గితలలో బీవాత్మయు ఇట్టి వా(డని చెప్పంబడు 

టను గుణించి, పిమ్మట ఆలోచించెదను. గితాకారుండు జీవాత్మ పరమాత్మలలో 

భేదము చూపలేదనియు, పకృత మతండు జీవాత్మయని కాని పరమాత్మయని 

కాని విచారింపలేదనియు మునిముందీ మా!తము చెప్పవచ్చును. అత( డాత్మను 

విచారించెను. ఆత్మ విషయమును చెప్పెను. అతని మతమున ఆత్మ ఒకటియే 

కాని ఇందు విభాగములెదు. “ఇక్కడ ఆత్మ పదమునకు జీవాత్మ యనియు, 

ఇక్కడి ఆత్మపదమునకు పరమాత్మ యనియు" మనమే విడంబజచి ఆయా 

యర్థములు. చెప్పికొనుచున్నాము- కాని గీతాకారుని మతమున జీవాత్మయు 

పరమాత్మయు ఒకటియే. గీతాకారుడు పరమాత్మ కే విశషణములు ఉపయో 

గించెనో, జీవాత్మకును ఆ విశేషణమునే ఉపయోగించెను. ఎలయన(గా 

బీవాత్మ్యయు పరమాత్మయు ఒకటియె. 

లా. అక ర్త 

మనము [పధానముగా రెండవ అధ్యాయమును అవలంబించియే ఆత్మ 

త త్యమును వ్యా బ్యానింతు ము. కాని ఇతరాధ్యాయము లందును అచట న 

ఆత్మ స్వరూపము వ ర్థితమయియున్నది. ఈ యన్ని చోటులను కొండొక విశేష 

మెమన6(గా 'ఆత్మ అక ర్రిగా చెప్పంబడెనుం 

ఆత్మ అవ్య యుండనియు, అవికారియనియు ననువారు ఆత్న యవన 

కర్త అని అనలేరు. కర్మత్ క్రో క రకుగల సంబంధమును విడదీసి ద 

యెడల ఈ విషయము సులువుగా తేలిపోవగలదు. కర్ర యెవశేని తానుచేసిన 

కర్మను ఉదాహరణముగా [గహించి చూచుకొనుగాక ! కర్తకు [| పధానముగా 

అయిదవస స్ధలు కలవు. కర్య చేయవలయునను ఊహాలేని అవస్థ యొకటి. కర 

ఆరంభము కా(దొవు అవస్థ రెండవది. కర్మ  చెయునవస్థ మూడవది. కర్మ చేయుట 

అయిపోయిన అవస్థ నాలుగవది. కర్మ చేయబడి స్మృతిగా పరిబమించునది గాని, 

మణస్పలో పడిపో యినది గాని అగు అవన ఆంబదవది. ఈ అయిదవస్థలును ఒక 
@ 
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దాని కొకటి యించుకయు కలిసియుండకపోవు. వీనిలో ఒకదానితో మజియొకటి 

యేమా; తమో కలిసి యుండును. సులభముగా తెలియట కొజకే మనమీ. 

అయిదవస్థలను విడివిడిగా కల్పన చేయుచున్నాము. ఈ ఆయిదవస్థలును ఎన్నడు 

సంపూర్ణముగా ఒక్కటికావు. మొదటి అవస్థ యెల్ల పుడును ఉండునెడల కర్మ 

మాటయే ఉండదు. మొదటి యవస్థ కేదని మార్పు జరుగునెడల. గాని కర్మ 

చేయవలయునని జ్ఞానము, ఇచ్చ కలుగునెడల(గాని కర్మఆరంభమగుటకు వీలు 
కలుగును, ఆటులు కలిగిననే మనుష్యుడు కర్మ చేయ(బూనును. కర్త యెపుడు. 

కర్మ చేయ(బూనుకొనునో అపుడే ఆ కర్మతోపాటు అతనికి నూతన జ్ఞానమును 

నూతన భావముల ఉదేకమును కలుగును. మరియు ఆతడు నూతన. 

భావములతో ఇచ్చాశ కక్రిని (పయోగించుచుండును,. ఈ సమయమునం 

దేవస్థ యుండునో కర్మసమా ప్రియం దతని కా యవస్థ యుండదు. కర్మను 

చక్కగా(జేసి కర్త కొత్త యభిజ్ఞతను పొందును. నూతన భావములచే. 

ఆ|/కాంతుడగును. ఆతని ఇచ్చలు గూడ నూతన భావములచే చాలితముల గును. 

ఈ నాల్గవ యవస్థ మూడవ యవస్థ కన్న వేటు. కర్మచెసిన వెను వెంటనేయుండు 

నవస్థ చాల(గాలముండ దు. కర్మయిపుడు _పాచీన కాలమున జరిగిన దానితో 

పాటగునో యెపుడా కర్మమాట గుజుతునందెని యుండడో అపు డాకర్త కొక 
కొత్త యవస్థ కలుగును. కావున కర్త యొక్క మనో=_వస్థ అన్ని సమయము 

లందును ఒక విధముగనే యుండదనియు వేలువేటు వేళలందు వేబువేబుగా' 
మాజుననియు కన(బడుచున్నది. కర్మను గుజించిన ఊహయే లేనపుడు కర 
క_ర్రయకాండు, మజి ఆక ర్ర. అతని యవస్థ కే మార్పును లేనంతవజణకు ఆత. 
డక రగనె యుండిపోవును. కర్మ చేయవలసి వచ్చుచో అతని అవస్థకు మార్పు 
కలుగవలసినదే. మజియు ఎవడ ల్రపుడును కర్మశీలు(డగునో ఆతని యవస్థయు 
ఎ బ్రపుడును మార్పు పొందుచుండవలసినదే. కర్మ యెటులు వేజువేణో కర్మకు 
సంబందించిన జ్ఞానమును భావమును ఇచ్చయు అటులనే వేజువెు. 

కర్మత త్త మింకను లోతు. (పకృతము మనము విచారించు కర), క ర్త 
యొక్కయే బయటి చూపు. (బాహ్య (_పకాశము). కర్త మనస్సులోని భావమే 
కర్మ రూపముగా |పపంచమునకు కన(బడును. ఈ బాహ్యావస్థ _యెటులు వేణు 
వేతో, యెటులు మార్పు చెందునో క ర్రయొక్క. మనో౬స్థయు అటులనే వేణు 
వేలును మాచ్చు చెందునదియును ఆగుచుండును. లోని అవస్థ మాటనిడే 
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బయటి అవస్థ మాజ(జాలదు. కావున కర్మ పొస(గి నంతనే కర్తకు వేబువేయి 

అవస్థలు కలుగునని లేలుచున్నది; కర్తృత్వ మంగీకరించినంతనే కర్తకు వికార 

"మును మార్పును అంగీకరింపవలసివచ్చును. 

గీతల మతమున ఆత్మ ఆవ్యయుండు; అవికాదియు. కర్హృత్య మొప్పితి 

మెని మార్చు .వొప్పుకొనవలయును. కావున గీతాకారుండు ఆత్మకు కర్తృత్వ 

మప్పగింపలేదు. 

ఈ విషయమున గీత సాంఖ్యమతమును [గహించెను. ఆత్మ ఏ పనిని 

చేయదు. పకృతి పనివేయును. ఇయ్యెడ | పమాణము :- 

(క) (_పకృతియొక్క గుణములచేత చేయ(బడు కర్మలను చూచి వానికి నేను 

క ర్హనని మూఢు( డనుకొనును. (3-౨౭) 

(ఖ) దీనిపై శ్లోకము-గుణములన నేమియో, కర్మ అననేమియో యెతి(గిన 

వా'డు గుణములే గుణములను అనువ ర్రించునని యెొజు(గును. ఇది 

యెజి(గ అతడు వాని యెడల అసక్తుండు కాడు. (3-౨౮) 

గుణ కర్మ పదములకు పెక్కు అర్థములు కలవు. ఆ వ్యాఖ్యల నన్ని 

జిని కలిపి చూచుచో గుణ కర్మలకంటె ఆత్మ వేజని తేటపడును. + 

గుణసమూహము గుణసమూహము ననువ ర్రీంచునన(గా ఇం| దియములు 

విషయములలో ఆస క్రములగునని తాత్పర్యము. 

(గ) “పకృతియే అన్ని విధములను కార్యము చేయును, ఆత్మ ఆకర్త అని 

యెవడు తెలియనో వాడే తెలిసినవాడు. (౧౩-౨౯,౩౦) 

(మఘ) మజియొకచో నిటులు కలదు “ఇందియ సముదాయమే ఇం; దియముల 

విషయమున [పవర్తించును. నేనేమియు చేయను'-అని తెలిసినవా( 

డనుకొనును. (౫-౮-౯) 

గజ) ఈశ్వరుడు లోకులకు క ర్హ్భృత్యమును గాని కర్మలను గాని కర్మఫల 

పంయోగమును గాని సృజింపలేదు; స్వభావమే (పవర్ధించుచున్నది. 
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ఈక -రుం డెవరి పాపమును గాని పుణ్యమును గాని [గహింపండు. కర్మ 

జేనినంతనే ఫలమును పొంది తీరవలయును. ఆత్మ కర్మ చేయడు. 

కావున ఆతనికి పుణ పాపములు లేవు. (౫-౧౫) 

పడమూడవ ఆధ్యాయమున ఈ కోకము దొరుకుచున్నది _ ఆది లెని 

వాడసఓవలనను, గణము లేనివాడగుటవలనను అవ్య యుండగు ఈ పరమాత్మ 

శకేరమనందు ఉండియ ఏమియు చేయడు; లిప్తు (డును కాండు.. (3౧-౩౨) అక నఖ ఈం 

తల మతమున ఎవడు జీవాత్మయో, ఆత(డు పరమాత్మ. కావుననే 

ఇచ కకీరమునందు ఉన్న ఆత్మ పరమాత్మగా చెప్ప(బడియె. శరీరము 

నందున్న ఈ యాత్మ ఆకర. ఇత(డేమియ చేయండు. దేనివలనను లేపము 

చెంద(డు. 

(జ) ఆంతటనుగల ఆకాశము ఆతి సూక్ష్మమయిన దగుటవలన దేనివలనను. 

లి పము కానటులనే దేహమునం దంతటను ఉన్నను ఆత్మ దెనివలనను 

లి ప్రముకాదు. (౧౩-౩౨) 

ఆత్మ యటులును దెహ వ్యాపారముతో లి పము కాదని ఇచటను చెప్ప 

బడినడి, 

(రు) పదునాల్గవ ఆధ్యాయమున ఇటులు కలదూ “ఎవడు గుణములకంటె 

కర్తను విడిగా చూడండో, మజియు గుణములకంటచె అతీతుండగు వరుని 

జూచునో ఆతండు నా భావమును పొందును. (౧౪-౧౯) 

ఆత్మ కర్త కాడనియు, గుణసమూవమే కర్తయనియు, ఆత్మ 
గణములకం టె చేజనియు ఇచట తెల్ల ము. 

కా ఏక - అద్వితీయ 

గీతాకారు(డు “ఆత్మఏకము, ఆద్యితియము'- ఈ _పకారమగు భాష, 
నెచటను వాడలెదు. ఉపనిషత్కాలమున నీ మతము తొలుత [ప్రచార మాయెను. 
సత్యమేదేని కొ తగా వెలువడినచో ఆది పలు తెజంగుల నుళ్లఖింపంబడుటయు,. 

సు - ఆవళ్యకముగా సంభవించును. ఆది సాధారణ సత్య * 
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ముగా గహింప(బడిన పిదప దాని కిక వ్యాఖ్యతో(గాని గీఖ్యతోగాని పని 

యుండదు. “ఆత్మ ఏకమును అద్వితీయమును” అను నీ మతము గీతాకారుని 

కాలమునాటికి మూల సత్యముగా (గహింపంబడెను. దానంజేసి గితాకారు( డీ 

విషయమున విశేషించి యే మాటయు( జెప్పలేదు. కాని ఆతని వాక్యములవ ఖై 

“ఆత్మ ఏకమును అదితీయమును' అను విషయము స్పష్టము. 

అందులకు కొన్ని [ప్రమాణములు వ 

(క) గీతలలో ఆత్మళ బ్రము నానా విభ కులలో ఏబది తొమ్మిదిమాజు లుప 

యోగింపంబడినది. జీవాత్మయనియు, పరమాత్మ యనియు భేదము 

లకుండగనే 'పెక్కుతావుల ఈ ఆత్మళబ్దము వాడబడినది. అన్ని 

చోటులను ఇది యెకవచనాంతముగనే యున్నది. ద్వివచనాంతముగా. 

గాని బహు వచనాంతముగా. గాని ఇది (పయోగింపంబడలేదు. దీనివలన 

ఆత్మ ఏకమనుమాట సులభముగా నిర్ణారితమగును. 

(ఇ) ఒకచో నిటులు కలదు 'నిత్యు(డును, ఆవినాశియును, అపమేయు(డు 

నగు శరీరికి ఈ దేహములు నళ్వర ములు. (నిత్యస్య అనాశిన; అపమే 

యస్య ఇమే దేహాః ఆ న్లవన్తణ) (౨-౧౮) 

శరీరిణః=శరీరము కలవానికి; ఇది షష్ట్యక వచనాంతము._దేహాః_ దెహ 

ములు; ఇది బహువచనాంతము. ధేహములు' పెక్కు_లనియు, ఈ దేహ 

సమూహములోని ఆత్మ ఒకటియనియు దీనివలననే తేలుచున్నది- 

(గ) డెహి ముదిసిన శరీరములను వదలి (కొత్త శరీరములను తాల్నును 
- (౨-౨౨) 

దేహే = దేహవిశిష్టుండగు ఆత్మ-ఎకవచనాంతము. శరీర శబ్దము బహు 

వచనాంతము--ఇచట(గూడ ఆత్మ ఒకతియనియు, శరీరములు మా[తము 

పెక్కు.లనియు స్పష్టము. 

(మ ఈ యధ్యాయమునందె (౨-౩౦) _ “అన్ని దేహములయందును ఉన్న 

ఈ దెహి అనయా ఆత్మ నిత్యుండు, అవధ్యుండు' అని కలదు. 

దేహీ = ఆత్మ - ఏక వచ నాంతము. ఒక దేహియే దేహసమూహమందు 

ఉన్నా (డు, ఇటను ఆత్మ ఒక టియని స్పష్టము. 
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“ఓ భారతా! సర్యశె తములందును నన్ను కేతజ్జునిగా( గూడ 

నెజుంగుము. (౧౩-౨౩) చే తజ్జు(డొక (డు- శే తములన(గా దేహములు 

పెక్సు. దేహమునందలి జీవాత్మయే క్షేతజ్ఞుండని మనము సాధారణ 
ముగా వ్యవహరించుదుము. ఇచట ఈశ్వరుని కే తజ్ఞునిగా చెప్పటవలన 
జీవాత్మకును పరమాత్మకును ఏకత్త్యము చూపంబడినది. ఒక పర 
మాత్మయే సకల శ్నేతములందును కలదనుటజేసి ఆత్మ ఒకటియని 

తెల్ల ము. 

ఒకచో ఒక ఉపమచే ఈ మాటయే చెప్పంబడినది : 

“ఓ భారతా! సూర్యు, డొక(డే ఈ లోకమునంతయు _పకాశింపంచెయు 

నటులు క్షేతి-అనగా ఆత్మ, క్షేతము లన్నింటిని | పకాశింపజేయును. 
(౧౩-౩౩,౩౪) 

లోకులు పలువురు. క్షే తములును పెక్కు. సూర్యు( డొక (డు. 

క్నెతజ్ఞుడును ఒకడు. పెక్కు. లోకులలో సూర్యుండొక్కరుండు. 
పెక్కు. దేహములలో ఆత్మ ఒక్క_(డు. 

ఆత్మ సర్యగతు(డు. (౨-౨౪) సర్యభూతములయందు ఆనుపవిష్లడై 

యున్న వా(డు ఒక్క_డే కాగలడు గాని పలువురు కాలేండు. 

ఎవనిని మనము జీవాత్మయని యందుమో ఆ బీవాత్మ నుద్దేశించి ఒకచో- 

“ఎవనిచే ఇది యంతయు నిండెనో' ఆని కలదు. (యేన సర్వ మిదం 

తతమ్ (౨-౧౭) ఏది సర 3వ్యాపియో ఆది పెక్కుకాదు-ఒక గ్రాటియె. 

“యోగయ క్షుండును, సమదర్శియ నగువాండు ఆత్మ నన్ని భూతము 
లందును ఆత్మయం దన్ని భూతములను చూచును.” (౧౩-౨౯) 

ఇచట ఆత్మపదము ఏకవచనాంతము-భూతములు పెక్కు కాగా ఆత్మ 
అద్వితీయము. 

ఇచట ఆత్మ పదమునకు పరమాత్మయని కొందజు కొందటు చెప్పుచురు. 
గీతాకారు. డిచట జీవాత్మ పరమాత్మల నడుమ ఒక గీటు గీయలేదనియే 

నా చెపనది. ఆతండు ఆత్ననే యెలుగును. ఈ కోకమున ఈ ఆత వె ఈ అ ఆ 
మాటయే కలదు, . 
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పెని ఉజాహరింపబడి నదాని సారాంశమిది : 

ఆత్మకు ఆద్యంతములులేవు. అనాది, అనంతుడు. ఆతడు పుట్టండు, 

-గిట్టండు. ఆజు-డు. అవినాశి. ఆత(డు నిత్యుండు, శాశ్వతుడు, పురాణు(డు, 

ఆవ్యయు(డు, ఆవికారి, సర్వగ తుడు, సర్వవ్యాపి, ఆక ర్త, ఒక్క_ండు, అది 

తీయు(డు. 

పలువురు ఆత్మయన(గా మనస్సు, చితము, బుద్ధి, ఇచ్చ, సుఖము, 

దుఃఖము ఈ మొదలుగా అర్థము చేసికొందురు. కొందజు బహుళః ఆహంకార 

మని అనుకొందురు. ఆహంకారమను నదొక దార్శనిక పదము. ' అహంభావము” 

_-నెను అను బుద్ధి ఆని దీని భావము. గీతాకారుని యుద్దెళ మున ఆత్మయన(గా 

నిది యేమియు. గాదు. ఈ సమష్షియు( గాదు. (౧౩-౫,౬,౭) 

ఇది యెల్హయు ఆనాత్మవస్తువు. ఆత్మ దీనికెల్ప అతీతము. ఆత్మ 

-వ్య_క్షము , అచింత్యము' మజీయు అగపమేయము..ఇదియే గీత్రో పదేళము [1 

అతరతత్త ఇము = (బహ్మముం 

ఉపనిషత్తులును బహ్మసూ తములును పరమాత్మనే అఆక్షరునిగను 

[(బహ్మమునుగను చెప్పును. గీతలలో ఈ విషయమున రెండు విరుద్ధ మతములు 

-చూపట్టును. 

గీతాకారుండు ఉపనిషదాదుల మతమును గూడంగై కొనెను. కాని అత(డు 

కొన్నికొన్ని చోటుల ఆఅశ్షరునకును [(బహ్మమునకును రెండవ స్థానమిచ్చెను. 

గీతాకారుని మతము నీ డిగువ( గనుంగొందము. 

“అక్షర 

ఎనిమిదవ ఆధ్యాయమున అక్షరతత్త్వ్యము చెప్పంబడినది. ఈ దిగువ 

ఈత త్త్యమును విడ(బజచుచున్నాను, 
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, “అక్షరం | బహ్మ పరమమ్” -అని మూడవక్టోకము. అక్షరము పర 
హను [అనగా ఈ రెండును ఒకటి). 

నంచు సంభథావము కలదిగొని మాటు స్వభావము కలదిగాని కరమన( 

బడును. క్షరముకాని దక్షరము. అక్షరమనగా అవ్యయము; అవినాళి. (మాజనిది, 

శ 

ళో 

కో కము అక్షర పరము. ఈ శోకము తెలిసి కొనుటకు 

వం చకకటి మూ(డు శోకములును తెలిసికొనవలసి యుండును. 'ఇవి : 

యోగయు క్రమును చెదరనిదియును అగు మనస్సుచే ధ్యానించుచు పరమ 

పదమని పొందును. (పరమం పురుషం దివ్యమ్) | (౮-౮ 

చీకటి కావలనున్న వానిని సూర్య! పకావని అచింత్యరూపుని జగచ్చాస 

కుని ఆబువుకంటె ఆణువె న వానిని కర్మ ఫల జాతమును విధించువానిని పురా 

వ్ కాని ఎవడు స్మరించునో శ అతండు పరమ పురుషుని పొందును. (౯) me క ణా 

౨. దై 

“ఎవ(ండు [పయాణకాలమునందు చలింపనిచి తముతో భక్తి కలిగి యోగ 

లముచే కనువొమల నడుమ ' పాణమును లెస్సగా చొప్పించునో అత(డు ఆ 

“మ పురుషుని పొంద్యను.' (పరమం పురుష -ముపెతి దివ్యమ్)' (౧౦) 

ఈ మూడు శ్రాకములలోను పరమపురుషుని సంగతి కలదు. ఈ పరమ 

పుపషనికంటె చె దొడ్డవాడింకొకండు లెండని చెప్పంబనిలెదు. 

(గ) వీని పై శాకమే అక్షరవిషయమును చెప్పు కాకము. దానికి 

తలు:ని వై : 

వెదవ తలు దేనిని అక్షరమని యందురో, వీతరాగులగు సన్యాను లెందు 

, దెనినికోరుచు ( _బహ్మచారులు) (బహ్మచర్యము నడుపుదురో, ఆ పద 

నికు నేను సంషేపముగా చెప్పుదును. [౧0] 

r= 2 ఇ” 

చా తు వె 
చానామాత్్ 

మున్ను 
మును 

ఎనిమిది తొమ్మిది పదవ కోకములలో ఏది చెప్ప(బడెనో పదునొకండవ 
శ్లోకమునం గూడ అదియే చెప్పబడెను. వెనుకటి మూండు కోకములలోని 
పరమ పురుషుడే పదునొకండవ శోకమునందలి అక్షరుండు. 
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వేదవేతలు దేనిని అక్షరమని అందురు? 'యతు లెందు జొత్తురు? 
_బిహ్మ చారు లెవని గూర్చి _టహ్మచర్యము నడుపుదురు ? అతండెవండు ? పరమ 

పురుషుడు కాక మతెవరు ? అతనికన్న దొడ్డవా( డింకొక(/ డెవడు? కావున 

ఈ పరమ పురుషుండు అక్షరుండు. 

(ఘ) ఈ పరమ పురుషుని పొందుటకు యోగధారణ ఒక ఉపాయము. 

పం; | డెండవ శ్లోకమున ఈ విషయము కలదు. దాని పెశేక మిది: 
నల ల 

బ్రహ్మమును చెప్పు ఓమ్ ఆను . అక్షరమును ఉచ్చరెంచుచు నన్ను 

స్మరించుచు దేహమును విడుచు వాండు పరమగతిని' పొందును. [౮-౧౩ | 

ఇచట శ్రీకృష్ణుడు వక్త. తాను పరమాత్మగా పై ఉపదేశము లౌన 

రించెను. కావున మరణ సమయమున ఎవండు 'ఓమ్' అనుచు పరమాత్మను 

స్మరించునో అతండు పరమగతిని పొందునని పదమూడవ శ్చకమున జెప్ప! 

బడినది. 

'నే నక్షర పాపి కుపాయము తెలిపెదినని పదునొకండవ శ్లోకమున 

భగవంతు( డనెను. అటు పిమ్మట రెండు శ్చాకములలో పరమాత్మను పొందు 

నుపాయము చెప్పబడెను. కావున పరమాత్మయె అక్షరుండని స్పష్టము. 

ఆటుపె మూడు శ్లోకములు : 

“అనన్యచిత్తులై యెపుడును ఎవరు నన్ను, దలతురొ నిత్యయు కులగు 

ఆ యోగులకు నేను సులభు(డను” 

“మహాత్ములు నన్ను పొంది పరమసిద్ధిని పొందుదురు. వారు మరల 

దుఃఖపూర్ణమును అశాళ తము నగు జన్మ ఏ వొందరు.” 

“"బహ్మలొకము వజకునుగల లోకములన్ని య పునరావృ త్రిని చెందును. 

ఓయి కౌంతేయా |! నన్ను పడయుచో మణీ పుట్టువు ఉండదు.” 

పదునొకండవ కోక మున దేనికి “అక్షరము అని నామకరణము చేయ( 

బడెనో పదపటి మూడు క్లొకము లందును దానిని పొందుటను గూర్చియే చెప్ప! 

బడెను. ఎవనిని పొందుచో మరల జన్మమురడదో. [౮9-౧౪౧౫] ఆతందే 

పరమాత్మ-పరమ పురుషుడు. అతండే అక్షరుండు. 
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(జు “పదునేడు “పదునెనిమిది పందొమ్మిది కోక ములందు (బహ్మము 

యొక్క దినమును, ర్మాతిని గుజీంచియు, సృష్టిని [పళయమును గుజించియు 

త౩లుపంబడెను. [ప్రళయ కాలమున సమ సమును అవ్య క్రమున లీనమగును. ఈ 

అవ్య కము [పకృతికే మజొక పేరు. పె కోక మిది: 

“ఈ అవ్య క్రముకండె దొడ్డదగు ఏ మజొక ఆవ్య క సనాతన భావము 
'కలదో ఆది ఈ భూతము లన్నియు నశించినను నశింపదు.' [౮-౨౦] 

క ఆవ్య_క్తమే అక్షరము, దానినే పరమగతి యందురు. దానిని 

వొందుచో తిరిగి జన్మలేదు. ఆదియే నా పరమ ధామము.” [౮-౨౧] 

అక్షర్మపాప్తి కలుగుచో పునరావృత్తి లేదు కావున అక్షరుండే పరమాత్మ. 

పదునొకండవ శోకమున(గల ఆక్షరుడే ఈ శోకమున(గల అక్షరు. 

డును. ఈ అక్షరు(డే పరమగతి. కావున ఆక్షరునికంటె పై మెట్టులేదు. 

ఈ _పసంగమునందే ఈ పయి శ్లోకమున పర ప్త్పరుషుని (పళంస కలదు; 
"ఓ పార్థా! భూతము లన్నియు ఎవరిలో నున్నవో, ఎవనిచే నిదియంతయు 
నిండెనో ఆ పరపురుషుండు. (పురుషః పరః) అనన్య భ క్రిచేతనే పొందం 
_వగినవాండు. [=| 

ఇచటగూడ ఆక్షళు నుపలక్షించియే పరపురుష పదము వ్యవహరింప(బడి 
"వది. ఈ యధ్యాయమున ఈ శోకముతోడనే ఆక్షరత త్రము ముగింప(బడిను. 

దీని నాలోచింపగా ఈ సిద్దాంతము లేర్పడును: 

౧. ఆక్షరుని పొందుచో తిరిగి పుట్టుక లేదు. 

౨. అక్షరుండే పరమగతి. 

౩. అత్షరుండే పర|బహ్మము, పరపురుమ (డు. 

'అక్షరత _త్త్వము - ౨ 

౧౧వ ఆధ్యాయమున ఆక్షర విషయమున రెండు శ్లోకము లున్నవి. ఆర్డు 
నుండు కృష్ణ రూపియగు భగవంతుని ఇటులు మొదటి ఖోకముచే సంబోధించు 
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చున్నా(డు- 'తెలిసికొన(దగిన పరమాక్షరుడవు నీవు; నీవ ఈ జగతి: 

కాశయు(డవు; నీవు ఆవ్యయు.డవు; నిత్యమగు ధర్మమునకు రక్షకు(తవు; నీవు 

సనాతను(డవగు పురుషుడవని నా ఆథి| పాయము. [౧౮] 

“ఎవండు పరమాత్మయో ఆత(జే ఆక్షరు(డు.' 

ఈ ఆధ్యాయమునందె ౩౭వ శోకమున_ “ఓ యనంతా! ఓ దేవెళా! ఓ 

జగన్నివాసా 1 వీవు సదస తులకు సరు(డవగు అక్షరు(డన్న.' 

సత్ అవ్య క్రము, ఆసత్ =ఆవ్య క్రము. ఆక్షరు(డు సతుకంతెను అసత్తు 

కంటెను (శేఘ్రండు. కావున ఈ ఆకరు(డే పరమాత్మ. 

3 

౧౨వ ఆధ్యాయమున ఆక్షరోపాసన చెప్ప(బడినది. అర్జునుడు కృష్ణు 

నిటు" లడిగెను_ “సతతయు కులగు భక్తులు నిన్నుపాసింతురు, 'మజొక రకపు 

సాధకులు అవ్య క్షబహ్మము నుపాసింతురు. ఈ యిరువురలో ఎవరు దొడ్డ 

వారు * [౧౨-౧] 

కృష్ణు డిటులు [పత్యుత్ర తరించెను.... 

“నాయందు మనస్సును చొప్పించి నిత్యయుక్తులై మిగుల (శద్ధతో ఎవరు 

నన్ను ఉపాసింతురో వారు యు క్రతములు.’ అనినా అభి పాయము. [>| 

అయినను, ఎవరు సమబుద్దికలవారై ఇం దియముల నరికట్టి సర్వ 

భూతములందును రతులై యుండి అనిర్దష్యుడును, అవ్య క్తుడును, సర్వ_తగుం 

డును, ఆచింత్వు (డును, కూటస్థ్లు(డును, అచలు(డును, (ధువుండును, అగు 

అక్షరు నుపాసింతురో వారు నన్నే పొందుదురు. [౧౨-౩,౪ | 

ఆ అవ్య క్తము నెడల ఆస క్రి గొన్న వారికి కష్టము మెండు. ఏలన(గా 

మిగుల కష్టపడియే అవ్య క్రమును పొందంజెల్పును. [౫| 

అక్షరుండే ఇచట ఆనిర్దశ్యుండు ఇత్యాదిగా చెప్పంబడియె. ఈ విశేషణము 

లన్నియు పరమాత్మకు, గాని, పర్మబహ్మమునకు( గాని చెల్లును గాన అక్షరుండే 

పరమాత్మ యనియు, పర|బహ్మ మనియు నిర వాదము. 



కొన్ని కోకములలో జ్ఞానయోగముతో భ క్రియోగము తావేజా వెయ( 

గమున కషము మెండు. కాన్సి భ క్రియోగము సహజమార్గము. 

హారము అవలంబించువారి లక్ష్యము సగుణ్యబహ్మము. జ్ఞాన 

మార్గము వారి లక్ష్యుము అక్షర [(బహ్మము. భ_క్రిమార్గము సహజమార్ష 

మగుచో కావచ్చునుగాని “నిర్గుణ [బహ్మము కంటె సగుణ _బహ్మము (శేష్టము: 

అని సిద్ధాంతము చేయదగిన విషయ మిచట నేమియులేదు. ఇంతియ కాక ఈ 

౩ండును ఒకటి యనియే యిచట కలదు. “ఎవ రక్షరము నుపాసింతురో వారు 

న్నే పొందుదు”రని కృష్ణ రూపియగు భగవంతు. డనును. _అక్షరోపానన 

చేయచో భగవల్లబ్ధియగు ననగా అక్షరు(డును భగ వంతుండును ఒకటియే కదా! 

“ఎవ రెవరి నుపాసింతురో వారు వారినే పొందుదురు. ఆను మత మొకటి గీత 

లకో విశేషము. ‘దేవతలను పూజించువారు దేవతలనే పొందుదురు, నన్ను 

భజించు వారు నన్నె పొందుదురు.” (౭-౨౩) అని కృష్ణుడనును. మణొకచో 

“డేవతల నారాదించువారు దేవతలను, భూతముల. గొలుచువారు భూతములను, 

పితరుల( జూజించువారు పితరులను, నన్ను భజించువారు నన్నును పొందుదురు.” 

౯-౨౫) ఆని యనును. కావున 'అక్షరోపాసకులు భగవంతుని పొందుదురు” 

౧౨-౩౪) ఆని యనుచో అక్షరుండును భగవంతు(డును ఒకటి అయిన బ్రకదా | 

గ ళా 

భ్! 

A లన్ [ 

లగి ర్లు 

3 

\ 
( 

అచట నచటంగల ఆకర విషయమును చర్చచెసి “ఎవ(డక్షరుండో 

ఆతండే పరమాత్మ, అతండే పర్మబహ్మమ”ను సిద్ధాంతమునకు వత్తుము. 

అక్షరునకు [క్రిందమెట్టు 
౧౫వ ఆధ్యాయమున మూ(డు జో కములలో అక్షరునకు కిందమెట్టు 

ఈయం(బడినది. 

“లోకమునందు క్షరుడనియు. అక్షరుండనియు ఇరువురు పురుషులు 
కలరు, భూతములన్నియు కరుడు, కూటస్టుండు అక్షరుండు”* (౧౫-౧౬) 

“'ఉ తమప్పర్షుమ్ల(డని మజటియొక (డు ,.కల(డు.. ఆత(డు పరమాత్మ. 

అఆతండ్రవ్యయుం. డ్రీళ గరుడు. ఆతడు లోపల ఉండి లోక తయమును 

.భరించును.” (౧౭) 
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“నేను క్షరున కతితుండ నగుటవలనను అక్షరుని కంటెను ఉ తము(డ 

నగుటవలనను లోకమునందును వెదమునందును పురుషో త్తముండనాంబర6గు 

దును. ద [౧౮] 

ఈయంకో మవై దాంతికము. అటులయ్యును ఇది. గీత కంగీభూతము. 
వ్యాఖ్యాతలు దీనికి వేెటాంతపరముగా వ్యాఖ్యానము చేయంచోయి దినిని దుర్చో 

ధము చెసి వై చిరి. ఈ మూడు శ్లోకముల అర్థమును గూర్చి నా యుద్దెళ్య మిది :- 

౧ ఏది నశించునో ఏడి మాజునో అదియే క్షరము. జడ |పకృతిని 

క్షరమననగును. అదియే ఇచటి కరము. వేదాంతము నందును, సాంఖ్యము 

నందును, గీతలలో నచటనచటను పురుషుండు అక్షరుండని కలదు. అతరు. 

డనంగా నశింపనివాండు మార్పు చెందనివాండు. ఇంక ఇచటి విశేషమేమన(గా క 

పురుషుండు.. (తరము కతరపురుంషుడుగా వాడంబడెను. 

౬ కూటస్టుండు అతరుండని చెప్పంబడెను. కూటళశబ్దమునకు పెక్క్లర్ల 

ములు కలవు. 

(క) కూట=కొండ, శిఖరము, అన్నిటికంటె [ శష్టమగు స్థానము. 

స్తూపము. కావున శిఖర మువలి ఆచలమును, స్తూ పమువలె స్థిరమయినదియును 

అని కూట శబ్దమునకు తాత్సర్యము. 

గీతలలో మణి రెండుచోట్ల కూటస్థశబ్ద ముపయోగింపబడినది. 'యుకు. 

డగు యోగి కూటస్థుండు' అని (౬-ల్ఫా క్ఞాకమున గలదు. 

౧౨-౩ శొకమున అక్షరు(డు కూటస్టు(డని కలదు. రెండు చోటులను 

కూటస్టుండనగా “అచలు.డు.” 

అచలమును నిర్వికారమును స్థిరమును ఆగు వసువు కూటస్థము _ అని 

పాళీ [గంథములందు కలదు. (దీఘ-౧-౧౪-౧-౫౬ చూ);మజయిమ్ ౧-౫౧౭; 

సంయుక్త లి-౨౧౧ [ఇంగ్లండ్ సంస్కరణ | టీకాకారులును అనువాదకులును 

శిరము వలె అచలము అని అర్థము చెప్పిరి, 



ద్ వ్యా ను లె ద్రాం 

ap 

[ఇ] కూట=మాయ, వంచన, బిహ్మత, కుటిలత; ఆని శంకరా బార్యు 

వాక్యము చెప్పిరి. కాంగా ఎవండు మాయయందుండెనో, మాయ యెవని యువా” 

ఢి కాం లేక ఎవడు మాయకీళ్యరు(డో అతండే కూటస్టుడు. 

గితలలో ఇతరేతరాంశములందు “అక్షర |బహ్మ పర|బహ్మ పరమాత్మ 

పఠమసరుషి ఈ మొగలగునవి ఎకార్థ సూచకములు. ఈ పదములలో అర్థము 

నెడల పార్టక్యము చూప(బడలేదు. కూటస్థ శబ్దమునకు తొలియర్థము చెప్పుచో' 

ఆక్షరుడు పరమాత్మ సరమ పురుషుడు-అని ఆర్థము చెప్పువలయును.. 

అటులగుచో ఇతనికన్న వెణబుపురుషో త్రముని కల్పనచేయుట ఆనర్థకమగును. 

కాని గీతలలో పురుషో త్తముండను మూడవ పురుషు(డొక (డు కల్పింప(బడెను .. 

[౧౫-౧౯౯ | అసలు కూటస్టు(డగు ఆక్షరు(డే పురుషో తము(డు. గీతలలో అక్ష. 

రుని కింది మెట్టునకు దింపి [కొత్త పురుషోత్తమ వాదమును శేవనెత్తుటకు 

కాణ విశేషము కలదు. 

కూటస్థ శబ్దమునకు రెండవ యర్థము [గహించుచో ఆన్ని ఆంశములకును 

అర్హ సంగతి కలుగును. కూటస్టుండు మాయాయుక్తు (డగు ఈశ్వరుండగునెడల, 

పురుషో త్రము(డు మాయాతీతమగు తురీయ |బహ్మమగును. కాని ఇట్టి యర్థము 

ఆ పచలితము. 

౩ పదునెనిమిదవ శ్లోకమున “నేను వేదమునందును పురుషో తము(డనా( 
బరగుదును.' అని కృష్ణుండనుట సరికాదు. ఏ వెదమున(గాని ఏశాఖయందు6 

గాని ఈ మాట లేదు. (పధానములును [పాచీనములును ఆగు ఉపనిషతులు 

పండెండు. వీనిలో నెచటను పరమాత్మగాని మజొకరుగాని పురుషో తము(డని 
చెప్పబడలేదు. “పురుషో తమి శబ్దమే లెదు. 

“ఉత్తమః పురుషః” - అని ఛాందోగ్యమునందొకట గలదు. కాని. 
ఆ ఉత్తమ పురుషండు పరమాత్మకాడు. శరీరియగు అత్మ దేహమునుండి లేచి 
పరమజ్యోతిగా నగునెడల నత(డు త్రమ పురుష(డగునని ఆచట చెప్ప(బడినది. 

ఇయ | పకృతము - పురుషో తముండనునది శ్రీకృషున కొక విశేష 
వామధయము. వైష్ణవ సం[పదాయమునందీ పేరునకు చాల _పసిద్ధి కలదు. 

0 
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పురుషౌ తముండనంగనే శ్రిక్సుషుడు గోవిందుదు వాసుదేవుడు - అని 

మొదలుగా వెషవు లెజుగుదురు. వైష్ణవ [గంథ ములలో దీనికి బహుళ 

[పచారము కలదు. వెషవ పురాణములందును తత్సాంపదాయికములగు ఉపని 

షతులండును ఈ పదమునకు వ్యవప హారము చూపట్టును. 

గతలయందరి “పురుషో తమ వాదము" ఒక వెప్ట్లవ మతము; ఇది 

వేడాంతములకు అనగా ఉపనిషత్తులకు సంబంధించిన మతముకాదు. 

క్షరాక్షరవాదము 

మహాభారతమున కొన్ని క్లోకములలో క్షరాక్షరత తము కలదు -_ 

“అక్షరం చ అక్షరం చైవ ద్రైదీభావోఒయ మాత్మనః 

కర స్సర్వేషమ భూతేషు దివి హ్యమృత మక్షరమ్” [౨3౮-౩౧] 

క్షరమనియు అక్షరమనియ ఆత్మ ఇరుదెజంగులు. భూతములందు 
క్షరము-దివ్యలోకమునం దక్షరము. 

'నవద్యారం పుఠం గత్వా హంసోహి నియతో వశీ, 

ఈశ స్సర్యస్య -భూతస్య స్థావరస్య చరస్య చి- 

వవ(డు చరాచరములకు |వభువో, అచలు(డో, వశియో ఆతడు తొమ్మిది. 
గుమ్మ ములుగల నగరు చొచ్చి, అన(గా మానవ దేవామున _పవేశించి హంసయను 
పేరు తాల్చును, 

అజుండగు పరమేశ్యరు(డేల హంసయని పేరు తాల్చెనో ఆ-విషయము 
వ ర్హింపబడినందువలన పదపటి శ్ఞక ముదాహరింపంబడలేదు-దాని పై శ్లోకము : 

“హంసో కం చావరరి చైవ కూటస్థం యత దక్షరమ్ 

_ తద్యిద్వానక్షరం పాహ్య జహోత్రి పాణ జన్మనీ” [౨౩౮-3౩౪] 

ఎవడు హంస యన(బడు అక్షరుండో అతడే కూటస్టుండగు అక్షరుండు. , 
జ్ఞానవంతు,డే యశక్షరుని బడసి _పాణజన్మములను డీ తరించును. 
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ఇచట కాడస్టు(డు, ఆశ్షరు(డు, పరమాత్మయు నొక్కండె. ఈ 

యదై ఇతవాద వమొపనిషదమె. ఈ మతమే లోగడ _సచారములో నున్నది. 

ఈ మొదటి బైకమె నేతలలో కొలది మార్పులతో నున్నది. క్షరాక్షర త త్త్యపు 

మార్పు మ్మాతము దొడ్డది. శాంతి పర్యమునందలి క్షరాక్షర తత్త్యము 

ఆవై త తత్త్వము. ఇచ్చోట గీతలలో (తిత్యవాదము నెలకొల్ప (బడినది. ఈ 

యంశమున షరాక్షర పురుషోత్తమ తత్త్వములు మూడును మూడు తత్త్వములు. 

అనలు గీతలలో ఈ యంశము లేదని నేనూహింతును. (పాచీనకాలము 

నందే తమ సర్యపదాయమున కనుకూలముగా ఏ వైష్టవుండో దీనిని పవేశ పెట్టి 
యుండును, ఇందుకొజకు చాల దోటుల (కొత శోకములగూడ( గూర్చువలసి 

చచ్చెను. శరాక్షక సం! కాంత శోక సమూహ మీరకములోనిదే ! వై ప్లవమత 

చారముకొరక వి పకి పములయినవి. తరు(డేకాక కూటస్టుండగు అష్షరుండు 

డ పురుషో తమునకు [కింద నిలువంబెట్టంబడెను. ఆన(గా వైష్ణవుల పురు 

షో తముండు పొపనిషదమైన [బహ్మముకన్న దొడ్డ. ఈ యంశము ఎవరో 
యిందు కూర్చిరనుచో గీతల మూలమతమునకు వ్యత్యయము కలుగదు. ఈ 
యంశము తీసివేయచో గీత అంగహీనము కాదు. గీతలలోని ఏ ఇతర మతము 
నకును ఇది ఆధారము కాదు గీతలలో మజి యెచటయగాని దీని కనురూపమగు 
మతములేదు. ' పైంగా దీనికి విరుద్ధమగు మతములే ఉన్నవి. మజియు దీని 
వెనుకటి కోకములకును దీనికిని ఎట్టి సంపర్కములేదు. కావున ఈ యంశము 
(పక్షి వమని సిద్దాంతము చేయవచ్చును. 

ష్! 

'ఆత్మత త్యము అక్షరత తమను ఆలోచించిన పిదప, [బహ్మత త 
మును గుజించి యాలోచింపవలసిన పని. యుండదు. . వలనంగా, ఆత్మయు 
అవరుండును (బహ్మమును ఏకమే. కాని గీతలలో (బహ్మత త్యముశెడ మతభేద 
మున్నది. దానంజేసియే విడిగా ఈ త తము విచాధింపబడుచున్న ది: (బ్రహ్మ 
విషయమున ముఖ్యాంశము లివి : 

“దేని. దెలియచో మోక్షము లభించునో దేనిని తెలిసికొనవలెకో దానిని 
గూర్చి చెప్పెదను. దానికి మొదలు లేదు. అది పర|బహ్మము; ఆది సత్తు కాదు. 

జ్రహ్మత త్త్వము ... 
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[న త్తన(గా దేశ కాలములందు వ్యక్తమగు వస్తువు] అసతునుకాదు. [అ స్తిత్యము 

లేనిది-౧౩-౧౩ | 

“దాని కట జూచినను కాలు సేతులు చెవులు కన్నులు మోము తలలు 

"కలవు. అది యె బ్రయు ఆవరించి లోకమధ్యమున నున్నది." | ౧౩-౧౪] 

“దానికి ఆన్ని యిం|దియ ధర్మముల ఆభాసము కలదు. అయినను అది 

సకలేం్యదియ వివర్ణితము. ఆది ఆస కము. అన్నిటిని భరించును, అది నిర్గుణము. 
అయినను గుణములను భోగించును.” (౧౩-౧౫) 

“అది భూతముల లోపలను బయటను గలదు. అది అచరమును చరమును* 

“అతి సూక్ష్యమగుటజేసి తెలియరానిది. అది దవ్వులను దాపులను గలదు.” 

(౧౩-౧౬) 

“అది భూత గణముల నడుమ అవిభ క్రముగా నున్నను విభ క్రముగా 

'నున్నటులు కన్పట్టును. తెలియ(దగిన ఆ వస్తువు భూతములను ఏలును; తినును. 

మజియు దాని స్వభావము పుట్టుట. (౧౭) 

ఇందలి ౧౪వ శ్లోకము శ్వెతాశ్యతరమునుండి తీసికొనబడినడి. [3-౧౬ | 

[బహ్మము లేక పరమాత్మ దాని యుద్దశ్యము. మహాభారతమున. పలుతావుల ఇది 

గై కొనంబడియె ననుచో భారత కర్ర కది యెంత పియమో [గహింపనగును. 
[ చూ. శాంతీ ౨౩౮-౨౯; ౩౧౨-౧౪; అను ౧౪-౪౧౮; ౪౧౬ ఆశ్వ ౪౦-౯౪ 

ఇత్యాది | 

ఈ పైని ౧౩, ౧౪ శ్లోకముల పూర్యార్థములు గూడ శ్వేతాశ్వూతరము 

నుండియే. గై కొనంపడినవి. ౩-౧౭ 

ఈ వై పి నుదహరింప(బడిన కోకములు మిగుల ఉపాదేయములు. వీనిలో 

వివద్ద (బహ్మ వాదమే కలదు. ఈ (బహ్మమే పరమస త. దీనికం'చె దొడ్డది 

మజీయొకటి ఉండబోదు. 

(బ్రహ్మమే లక్ష్యము 



ఎం వా,సవాణి 
విషమం ల 

(క) యోగయు కుండగు ముని ఆలస్యము లేక [(బహ్మమును పొందును, 

[బహ్మా న చిరే జాధిగచ్చతి | సాా౬= 

) “చచ్చిన పిదప కొందరు దక్షిణాయన మార్గమునను, కొంద ఖు త్ర 

రాయణమార్గమునను పోదురు. ఊఉ తరాయణమే దొడ్డబాట. ఈ బాటను వెళ్లు 

వారకి మజీ పుటుక లేదు. ఆ మార్గమున అనంగా ఉత్తరాయణ మార్గమున 
(= 

: బహ్మవెదులు [బహ్మము నొందుదురు. ౮-౪. 

(గ) సిద్ధిపొందుట యనగా (బహ్మమును సొందుటయని. [| (బ్రహ్మ 

ఆహ్మో తి] ౧౮-ం౨౦లో కలదు. 

(మఘ) సాధకు( డెపుడు భూతముల వేజిమిని ఒకనియందే చూచునో' 

సంపద్యతే] [౧౩-౩౦ లేక ౩౦] 

“బహ్మ సంపద్యతే' అను వాక్యము చాల (సిద్ధిని సంపాదించుకొని 
నది. “[బహ్మమగునని* |బహ్మలబ్ది కలుగునని దీని యర్థము. భారతమున. 

పలుతావుల నీ _వయోగము. కలదు. శాంతి ౨౧౬౫; ౨౬-౧౪౧౫; ౬౬-8౮; 
౨౩౮--ిణ. చెం ౧౬; ౩332. ఈ మొ. చూచునది, బ్రహ్మమే 

పరమ వస్తువు కొన (జహ్మత్వలాథము లక్యరూపముగా చెప్పంబడెను. 

‘ 

(జ) గీతలలో [బహ్మభూత శబ్దము ముమ్మాజు [౫-౪ ౬జి, 

౧౭-౫౪ | [బహ్మ భూయ ఇనుమాజు [౧౪-౨ి౬; ౧౮-౫౩ | _దహ్మనిర్యాణ 

నలుమాఆు [౨-౧౨, వ్ 3, ఢి౬] (వాహ్మీస్థితి ఒకమాటు' [౨-౭-౫] 

వాడ(బడెను. వీని అన్నిటికిని [(బహ్మస్వరూప (పాపి, (బ్రహ్మమును జొచ్చి 
నిర్యాణము పొందుట, (బహ్మామునం' దునికి గొవుబ- అనె" 'ఆర్థము. 'సాధన 

రిజెకిన్ _బహ్మ తపో పియే- లక్ష్యము. దీనియాబే సోధనలన్ని ంటికీనీ 
ముగింపు. దీనికంచె వేతొక దొడ్డయవస్థ లేదు. కాగా (బహ్మముకన్న దొడ్డది 
మటియొకటి లేదు. [బహ్మమే పరమవస ప ఉం కు స్తువు. కాననే |, బహుతంలబికే ఇని. 
సాధనలును. జక క 
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(బ్రహ్మము - (్రీకృష్ణు(డు 
అంతటను [బహ్మమునకే _పథమస్థాన మీయబడెను గాని ఒకచోట 

మా్యతములేదు. -_ “నేను అమృతమును అవ్యయమును అను |బహ్మమునకు 
పునాదిని. (గ బహ్మణోహి (పతిష్టాహమ్) మణియ నేను శాశ్వత ధర్మమున 
కును పరమ సుఖమునకును పునాదిని. ౧౮-౨౭ 

కొందథీ _పథమాంశమున కిటు లర్థము చెప్పుదురు : 

“నేను ట్రుహ్మమ్మునకును అవ్యయమగు అమృతమునకును ఆన(గా 

మోక్న్షమునకున్లు పునాదిని,” 

ఈ యంశమున శ్రీకృష్ణుడు వక్త. కావున ఇచట కృష్ణుండు |బహ్మము 
.నకును' ఆ శయ భూమిగ చెప్పంబిడెను. ఎవరో వైస్టవ పండితుండీ శోకమిచట 

సేకేపించెనన్థి నేననుకొందును. ఇటులు చెప్పుటకుంగల కారణము లివ్: 

(9 ) గితలళో. శెచటన్నేని కృష్ణునిక న్న (బ్రహ్మము హినమని. చెప్పండి 

యుండ లేదు "పెక్కు శావుట.కృష్ణళషడు తనను [అహ్మం గై సానమున నిలువ 

జెల్టుకొ నెను ౧6౭౭౨ త్రో. “కృష్ణు 'పఠ బహ్మాముగో చెప్పబడెను. ఆంతియ 

కానీ సి కృష్ణ ఫుడ (బహ్మవవళన్న. మిన్న ౪జిని ఇప్పంథడళ్తదు. ॥ 

గీతేరలో. విభిన్న విభ క్యంతములతో [ఖ్రహ్మశబ్ద మిళువది యెనిమిది 
మాలులు ప్రయోగింవీలడేను. వీనిలో చూడుచ్లోట్ట, పుశిలింగ (బహ్మార్ధమకనవు, 
రెండుచోట్ల వేదమును 'నర్ధమునన్సు ఒకచోట కు శ్రోను అడ్థమ్లునను (పయో 
గింటీంబకీ నద. “స ఒకచోటే” ేకేడమసీ చెప్పినను షేష్పవచ్చును లేక" [బహ్మయని 

చెప్పినను చెప్పవచ్చును. మిగిలిన ఇరువదియొక్క_ చోటులను గల ఈ [బహ్మ 
పైపారుటు (దవయ. ఇన ఫరఫకక్ల్య, . ఈ హను బమ్బియ్లు పరిశీలిం 

యుకే గహ్మాను కృష్థనికన్న “'హీనస్తుని శోపద్యు- ౨. 
(=) '్రకృకా లోచననపనకు విషయమైన. లత వెనుకనున్న 

శోకము లివి: . నస vgn 
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ఎవడు చలనములేని భ్ కిచే నన్ను (గొలుచునో, ఆతడు గుణములను 

దాటే [బహ్మత్వమునకు యోగ్యుండగును. (_బహ్మ భూయాయ కల్పతే) 

కా. 

ఇచట కృష్ణుండే వక్త. కృష్ణుని గొలుచుచో [బహ్మత్వము కలుగునని 

చెప్పినటులయినది. ఇచట కృష్ణునకు | బహ్మమునకును ఏకత్వము చెప్పంబడిన- 

దస్ "స్పష్టము. 

ఇయ్యెడ లోతుగా పరికించినచో కృష్ణ్టత్వముకన న్న (బహ్మత్వము మిన్న 

యని చక్కగా తేలును. [బహ్మత్వ[ప్రా ప్రియే లక్ష్యమని ఈ శ్లోకము చెప్పును. 

దీని కుపాయము కృష్ణు నెడల భ కి. లక్ష్యము దొడ్డది. లక్ష్యముకన్న దాని. 

జూపుదారి దొడ్డది కానేరదు. 

“కృష్ణుని గొలుచుచో _బహ్మమును బడయనగును' ఆనుచో (బ్రహ్మము 

నకే (*ష్టత్వము చెప్పంబడినటులగును. “పర్య బిహ్మము నుపాసింపుము; నీవు ఆ- 

పర|బవ్మామును పడయంగలవు.” ఆని ఎవరును చెప్పరు. ఇటులు చెప్పక 

పోవుట ఆటుండగా “ఓఅతూ 1 అపర[బహ్మము నుపాసింపుము, ఆటు లుపా 

సించితివేని నీవు: పర జహ్మమును పడయగలవు.” 'ఆని చెప్పుదురు. “కొలంది 

ఉపాయముచే గొప్ప వస్తువును పొండుట కుపదేశింపనగును గాని ' గొప్ప 

ఉపాయముచే కొలది వస్తువును పొందుమని ఉపదేశింపందగదుగదా ! 

ఈ "శ్లోకమున 1ఇహ్మ భావము దొడ్డదని చెప్పంబడెననుటలో సందియ 

మింతయులేదు. కాని'ఇడి' వైన్ష్లచ సాధకుల కింపితము కాలేదు. (బహ్మమును 
నీచపఆచి" కృష్ణుని గొాప్పచేయుట వాలి కావశ్యకము.. దానంజేసి వై ప్లవ-పండితు( 
డెవండో “బహ్మణో హి, ప్రతిష్టాహమ్” ఈ మొదలగు, అంశమును, ఇందు 
కూర్చెను, ne rE 

పదమ ఆపర|బహ్మమును' చెప్పునని ' "కొంద. 

ఆందురు. ఇది యుకియు కము కాదు. ఏలఅయనిన “కృష్ణం డపర(టహ్మకం టె. 

గొప్పవాండమిచెస్పినందువలన్న ఏమియు సార్థకత లేకపోవుట. మొదటి కారణము. 

ఇందలి “అవ్యయ, అమృతి పదములు (బహ్మమునకు విశేషితము _లాయెనేని. 
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ఆ (బ్రహ్మము పరబహ్మమే యగుననుట రెండవ కారణము. దీని వెనుకటి 
శ్చాకమునందలి (౧౪- ౨౬) (బహ్మభూయ శబ్దముతో ఈ (బహ్మ శబ్దమునకు 

(౧౪-౨౭) సంబంధ ముండుట మూడవ కారణము. వెనుకటి శ్లోకమున సభ క్రిచే 

(బ్రహ్మమును పొందును" అని కలదు. పదపటిదగు ఈ శోకమున “కృష్ణుండు 

ఆ (బహ్మముకన్న మిన్న” అని చెప్ప(బడినది. ఇచట [బహ్మ భూయ శబ్దార్థ 

మెటులును అపర బహ్మ (పాపి విషయక మగుటకు వీలులేదు. ఈ పాప 

పర|బహ్మ పాటి, పర|బహ్మమును అశ్షించి _బిహ్మ భూయ శబ్ద ముపయో 

గింపబడినపుడు శేష శ్లొకమునందలి _బహ్మము కూడ పర్యబహ్మ మనియే 
సిద్ధాంతము చేయవలెను. కృష్ణభ_క్రి కంటె పరబహ్మ[పాప్తి యెక్కువ అయి 

థి లి అం ఎ ఆటో | 

నది అని చెప్పనిష్ట ములేక వెష్షవుం డెవ(డో “(్రహ్మమునకు నెనే ఆధారము” 

ఆను నర్ధముకల “బహ్మణోపి” ఆను శ్లోక మిందు పడవయిచెను. 

పర బహ్మముకన్న శ్రీకృమ్లడు మిన్న అని తలచు వైష్టవు లిపుడును 

గలరు. వారి, మతమున కృష్ణుండు, .గోవిందు(డు, వాసుదేవుండే పరమస్థితి. 

అతడే పురుషో -త్రము(డు, ఉపనిషత్తుల , బహ్మము ఆ పురుషో శ్రముని “తను 

భా”. అని ఆనా .శరీరకాంతియని 'వారరదురు. పాతీనకాలము నోరీదును ఇటు 

లనువారికి కొజత లేదు. ల పూర్వోక్త శోకమే దానికి ప్రమాణము. 

ఆకర బహ్మ 2 విచారణమవ్షలన శేలిన్ల సంగతులివి. 

౧. | అతర, (బహ్మ, పరమాత్మ, పరమ పురుష -ఈ మొదలగునవి పకార్డ 

ములు, జకనికే "పేరులు. వ. 

స. 'క్షరాషర, నంబంధీమ్హసు' 'టైకములు (౧౫-౨౯, తల్ ను ౧౪ే౭ శ్లోక 

మును (పక్షి ప్ర పములు. శ్ రెండే సంగతులును (పక్షి 'వ్రముల్సని 'తేననిచో 

గీతలో ఆత్మ విరోధము కల దనవలయును, 
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జీవాత్మ - పరమాత్మ 
ఆత్మతత్త్యమును గుటీంచి మునిమొదధట [వాసితిని. గీతల మతమున 

ఆత్మ అనాది, అనంతము; అజము, ఆవినాశిః నిత్యము, శాశ్వతము, పురాణము; 

అవ్యయము, ఆనికారి; సర్వగతము, సర్వవ్యాపి; అవ్య క్రము, అచింత్యము; 
ఆ|పమేయము, ఏకము, అద్వితీయము. 

పరమాత్మ కే లోకులు సాధారణముగా ఈ విశేషణము లుపయోగింతురు. 
శీతాకారుని మతమున ఇవి ఆత్మకు విశేషణములు. కాని ఏ యాత్మ 
కీవిష శేణములు వేయ(బడతెనో ఆయాత్యను లోకులు జీవాత్మ ఆని అనుచుందురు. 

గీతాకారుండు “జీవాత్మ” శబ్దమును వాడలేదు. ఆతండు జీవాత్మను 
దలఉికౌనెను గాని అందులక్కంగాను “ఇక్మేబమ్లును తాడెను. పరమాత గెకో 

వాకీన' వి శేషజణములే హస యాత్మకును-అన యా జీవాత్మకును వాడను, డీనివలన 
“జీవాత్మ యే:పకమాత్య్మక యని: సహ్టాంతము. చేయవచ్చును. గీతాకారుని 'మతమున 
ఈ రెంటినముము గీటులేమే.. ఈ రెండును రెండంకావు; ఈ -రెండు నాకటియే. 

పీతతేమునం .వీలెండున్న : ఏక మో ఆయ్యెడ-. మతభేచము లనేకములు కలవు. 

శంకర, (శ్రీకంఠ, నింబార్క, రామానుజ, విష్ణున్వామి, వుల్ణబ్ఞాచార్యాధు 
అగు పండితులు జీవాత్మకును ,ప్టరమాత్మకును ఏకత్వ మంగీకరించిరి కాని ఈ యేకత్య శబ్దారమును గుజించిన మతభేదమ గురుతళమ' కొందటు అన్ని ల వారును చక త్వ మునేక్రరింతుకు శాం. ప్రకచ్య మొఫ్పకానియ 
వేదము స్వీకరింతురు. గీతాకారు(డేరీతిగా ఈ .కైంటీకిథి. క్య మంగకరించెనో ' 

కీశ్చి యిచట నాలోవింపవ్లలెను, నే నే మతమునన్లు చేరను. వ మతమునేని 
సాక్టేంచుటయు నా పనికాదు. ఏ మతమునకు జేరక గీఈాకారుని అభి [ప్రాయమే 

వక్ 

స 

ఐక్థమునకు . (పమాణములు. 

(క =, ౭వ శ్లోకమున జీవాత్మ పరమాత్మగా, ఇప్ప(బడెను. 
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ఆ శ్రోకమిది : 

“బితాత్మనః (పశాంతస్య పరమాత్మ సమాహితః 

శీతోప్ట సుఖదుఃఖీషు తథా మానావమానయో:ః” 

ఆత్మను జయించిన శాంతు(డు పరమాత్మయగును. మణియు శీతోష్ణ సు సుఖ 

దుఃఖ మానావమానములయెడ సము(డగును,: (ఇ) ఈ దేహమున ఉన్న పురు 

మే భర్త యనియు, మ హేశ్యరుండనియు పరమాత్మయనియు ౧౭--౨౩వ 

శ్లోకమున( గలదు. (నాలెక్క చొప్పున ౧౩వ ఆధ్యాయపు శ్లోకములు 3౫) 

“ఉప(దష్టానుమంతా చ భర్తా భోక్తా మహేశ్వరః 

పరమాణ్మేతి చా వ్యుకో దేహేఒస్మిన్ పురుషః పరః” (దక-౨౮) 

(గ) “ఓ కాంతేయా! ఆదియును గుణములును లేకపోవుటవలన 

. అవ్యయుండగు నీ పరమాత్మ దేహమునం దుండియు ఏమియు జేయండు. దేని 

"వలనను లి పుండు కాడు, 

' పె * గపమస్తోమ్లుల వలన. జీవాత్మయ్తు ప సరమా తయన. అన్ని ఆం ముల 

pn మనము సాధారణముగా, వయాత్మను జీవాత్మ అని ఆందుమో 

6 కీ యాత్మ 'సర్వగతము. గా చెప్పబడినది. (—- _౨-౩) 

-- 'వరమాత్య' [| వెజాకద నర్యగ గతము కాజాలదు. కాకృన ఇచట జీవాత్మ 
a పర మార్మలక . ఇెప్పటుడినీన 

న క న | 

(జ) జీవాత్మ సర్యవ్యాపిగోం షస్పంబడ్తియె,.. గీతాకారుని భాష యిది : 

“యన నర్వ మిదం త్మ్" (-- దంల) 
కే. 

--ఎవనిచే ఈ విశ్వమంతయ * వా ప్రమో, న. 

పరమేశ్వరం డొకండే సర్వవ్యాపీ. కాగలడు. 'షతాకారు. డంద్దు కన్గురూప 

మగు. భాషలోనే పరమేశ రని గర్వన్యాపిళమను న వర్ణించైను. 

దా; గ ఇ లా శ 

(2) ౮=నివిలో అంశ్లముచే సము. ఫదషు .నుద్దేించి ఇట్లు చెప్ప 
“బడినది ‘ న్ 

క 
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'యన్యాంతః స్థాని భూతాని యేన సర్వ మిదం తతమ్'- 

వని లోపల భూతములు కలవో _ ఎవనిచే ఈ విశ్య్వమంతయు - 

(౨) “నాచే నిది యంతయు వ్యాప్తము.” అని భగవంతుండనును. 
(మయా తత మిదం సర్వమ్. ౯౪) 

(3) EA యనంతరూపా ! నీచే ఈ విశ్యమంతయ వ్యా ప్రము అని: 

(1 ౪) దెనినుండి భూతముల (పవృ శ తియో, దేనిచే నిది యంతయు: 

వా $.పమో|యేన సర్వ మిదం తతమ్ |దానిని తన కర్మచే అర్చించి మానవుడు. 

సిద్రీచడయను.  ౧౮=_౪౯ _ 

మన మెవరిని పరమాత్మయని యందుమో ఆ పరమాత్మయే .ఈ నాలుగు. 

శావులను చెప్పబడెను, 

పరమాత్మ యొకలే సర్యవ్యాపి. . కాని, ౨-౨౭. శ్లోకము, ఆంముచే' 

శరీరమునందలి ఆత్మ సర్వవ్యాపి ఆనుచున్న ది. దీనివలన శరీరమునందలీ' ఆత్మ 
పరమాత్మయేయనియు,- ఈ రెండు. ఆత్మలును అన్ని ఆంశములలోను ఏకమే. 

యనియు తలియనగుచున్నది. . 

(చ) గతాకారుని మతమ్మన_ తేహమునందలి అత్మ అ (ప్రమేయము. 
[౨-౧౮] పరమాత్ము(డొకడే ఆ[పమేయుండు. కావున " ఈ యెడగూడ; జీవాత్మ 
పరమాత్మ లిరువురకును ఏకత్వము చెప్పబడినదని , సీద్ధాంతము చేయవచ్చును. 

(౫) పశియికరితి మామల కష్ట! |. 
“ఓ భారతా! అంతటను నన్ను మేతస్టానిగా నలుగమ.” (03-3), 

ఖీ తా క్వ శా ఖో 

న i జ్ wa న్ వ్ గ మ్మేత్రమన్యల్లా దేవాన్ను. '.కేవారూపమగు “ఈ సరము నెలుగువాండు. pes 
జ Mauer = tm శ" క్ట గల జే 

ఇ ఖు ౧౩-౨0 
> "ph 7 me కక శాప న ఖు. "a cS Nw RE EE 13 ( 

దర్శన ములభావలో శేతమనగ్లా " విషయమనియు, స మ్మ్మేతజ్ఞండనంగా' 
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దెహమునందలి ఆత్మను విషయియనియు లెక జ్ఞాతయనియు, దేహము. 

నందున్న ఒకొక ఆత్మకు దేహము విషయమని యు లౌకికముగా మన 

మనుకొనుచుందుము. దేహములెన్ని యో జీవాత్మలన్ని. కాని భగవంతు(డిటులను 

చున్నాడు - “అన్ని దేహములందును నన్నే కే తజ్ఞనిగా నెజుంగుము.” 

“భగవంతుడే వేటువేలు దేహములందు జీవాత్మ రూపములో ఉండి వేణు 

వేలు కేతజ్ఞులుగా ఆయెను” _ అని దీనివలన సిద్ధాంతమైనది. చేతువేజియిన. 

ఈ క్నేతజ్ఞులందజును ఆసలు వేజువేజు పదార్థములుకావు. ఈ సముదాయమెల్హయు 

అద్వితీయమును ఏకమును ఆగు పరమాత్మయే. 

(జ) ధర్మముకొ ఆకు మనుష్యుండు అతిక ష్టములయిన సాధనలు చేయును; 

వానివలన దేహమునకు క్లేశము కలుగును; తనకును కలుగును. “మానవుండెంత 

కష్టపడుచున్నా(డు పాపము ఆని మనము వాడుచుందుము. అనగా జీవాత్మ 

కష్టమనుభవించుచున్నదని అర్ధము. కాని భగవంతు డిటులనుచున్నా(డు- ఇట్టి 

కృచ్చ సాధనలచే నన్నే కష్ట్షపెట్టుటయగును, ఏలయనగా శరీరమునం దున్న 

వాడను నేను.” (మాం. చైవాంతః శరీరస్థమ్ కర్షయంతః-౧౭-ల) 

“జీవాత్మకు కష్ట కషము కలిగినది” - అని మనము వాడుదుము. కాని అది. 

పరమాత్మకు కష్టము. కలిగినది. అని 'యగుచున్నది. కాంగా ,పరమాత్మయే 

దేహము లోపల బీవాత్మ రూపముగా ఉన్నా (డని కొనంబడుచున్న ది... 

(రు) 'తమోళరీరములిందును, పరుల శరీఠములందును ఉన్న భగవం. 
తుని ద్వెషించువారు కలరు". *"' అని" 'కలదు-మా. మాత్మ పరదేహేష. 

(పేడ్విష న న్ FE . . (౧౯-9లా) 

వేటువేతు దేహములందున్న జీవాత్మను మానవుడు ' జ్వేషించును. కాని. 

ఇచట “భగ వంతుని” ఆనీ చెప్పశుడెను. '' క: పరమాత్మయే '(పేకిడేవామ 

నందును జీవాత్మ రూపముగా ఉండెనన్న మాట. FE / 

(క) ౧౩ అధ్యాయమున పరమాత్మ నుద్ధేశించి “ఆదీ  చొటుంగులకు 

వెలుంగు, ఆది చీక టికీ అవీ, ఆది" "యెలుక పేట " Ses ఎక కు. 

.ఫేలమైనది. అది ఆంద. హృదయము లందును అధిప్థతము. - ని సర్వస్య 
అధిస్టితమ్' న స్ | Tor Bp టి, (రీకరల్) 

౧. క 
కష [| |. * ల ల సర్లు rs ఫి లి చళ్ల గబా ఇ 0 12 

“4 
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పరమాత్మ ఆందణి హృదయములందును గలండని చరమ పాదము 

చెప్పుచున్నది. 

(ట) “నేను అందజ హృదయములందును ఉన్నా ను.' -'సర్వస్య చాహం 

హృది సన్ని విష్షః' అని ౧౫-౧౫లో కలదు. 

“ఓలి 
mF 

ఈశ్వరుండు మాయచే భూతములను బొమ్మలవలె (తిప్పుచు అందట 

హృదయ దేశములందును ఉండును. 

“రర సృర్వభూకానాం హృద్దేశేజర్దున్ల తిష్టతి 
(వామయన్ చర్వకూకాని యల క్లారూరాన్తి ఛభూయయా” (౧౮-౧౬) 
ఈశ రుడు” మానవుల హృదయమునంమంగాని హృదయదేశ మునందు 

గాని ఉన్నా (డని ఈ ముందూ. జకేబుల ఇవ్పుంబడెన్ను హృథశయ శబ్దమునకు 

అనేకారములు, వ్యాదయమ్లునంగా జుర్ధియని పళువుటుి చెప్పక ' 'ష్యుత్చిండము' 

న రంత తోక "అని ళంక నద్రమును వేదాంత . షోకు 

పోవును. (చప నబృమవ-. FTN ఛాఇదహేక్టీ ర్వాకకాటిరా.. ఈ మొ) 
వ'యక్టమ్స [గ్రహించినను “పరమాత్మ మానవ దేహము మ. ఆని 

+ తాత ial PR ha జ స్ స్ు శ in స “5 |B 
IA 7 We Thre we se Ce 

(| 
| న 
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ఆఅంశవాదము 

గేతాకారు. డెకటి రండుచో ట్ర లేటతె బ్రముగనె అంశ వాదమును తెలిపెను- 

'బీవలోకమునందలి జీవభావము నా యొక్క_యే అంశము; ఇది సనాతనము, 

(మ మెవాంకో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః (౧౫-౭) 

ఇది జీవాత్మవిషయమనుటలో సందియమేమియు లేదు. _ఏలయనిన 

చి ోకతృతీయ చతుర చరణములు - “ఇది (ఈ జీవాత్మ) మనస్సు 0 థి 
ఆజవదిగానాన్న ఇం దియములను _పకృతియందు ఉనా వానిని ఆక రించును” 

య ot ఎ 
అని చెప్పును. 

జీవాత్మ పరమాత్మ యొక్క. ఒక అంశమని ఇచట చెప్పబడెను. 

ఈ యంశము నిత్యమును శాశ్వతమును. ఇది యెొల్లకాలమును అంశరూపముగనే 

యుండును. ఈ యంశమునకు ఆద్యంతములు లేవు, 

సమ్మగమయిన ఒక వస్తువును దాని అంశమును ఎన్నడును ఏవిధము 
గను ఒక్క.ట గుటకు వీలులేదు. కావున జీవాత్మ పరమాత్మకం టె కొంచెము వేణు. 

ఎబ్రపుడును సంపూర్ణ ముగా వేజయినది అంశ మెన్నడును కాజాలదు. తుద 

కెప్పుడో ఒకప్పుడయినను మూల వస్తువుతో కలిసి యున్న దానినే అంశము అని 
అనవలిసి వచ్చును. “ఎప్పుడును కలిసిలేదు, కాని ఇది'ఆంశము' అని యిట్టులు 

కల్పనచేయ వీలులేదు. మజియు .'ఈ యంశము నిత్యము' అని అన్నంతనే 

ఈ యం మెల్లప్పుడును మూలవస్తువుతో కలిసియున్న 'దవి అని తీరవలెను. 
“ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మూలవస్తువుతో కలిసి యుండెను గొని యిపుడు మోోతము 
కలిసియుండలేదు' ఆనీ' కల్పన న్ చేసీన యెడల నత్యత్వమునకు వోని, 

కావున జీవాత్మ యెప్పుడును పరమాత్మకు అంగిభూతము, మణీయు 

ఈ రెంటికి నెప్పుడును వేజిమి ఉన్నది. ఉండ(బోవును. గీత లిట్టు చెప్పటచే 

భేదాభేదవాద మంగీకరించినది. భేదరహితమయిన అదె దై ఇతవాదమును స్వికరించిన 
వారు పై అంశములను తమమతమున కనుకూలముగా'" అర్థము చెప్పుకొనిరి కాని 

అవి కృ తిమములు. ఈ చెప్పబడిన పై పే విషయములలో “షతాకారు(డు' బభేదాభేడ ' 

వాదమును విశిష్టాద్వెతవాదమును స్వీక రించెననునది _పకృతము. 



[7 వ్యాసవాణి 

పెర [ప్రకృకి 

పరమూత్నకు జీవాత్మత్ (గల సంబంధమును గుజీంచి గితలలో మజియొక 

మతముకూడ కన(బట్టుచున్న ది. నేల, నీరు, నిప్పు, గాలి, మిన్ను, మనస్సు, 

హంకారము ఈ యెనిమిది భాగములుగా నా (పకృతి విభ _క్రము.(౭-౪) 

సర. జీవభూతమగు మటొక | పకృతి కలదు. దానిచే ఈ జగ 

యు ధకింపబడియున్న ది. అది వెనుకటి (పకృతికన్న దొడ్డది. అడియు 

చై (౭-౫ రెండు విధములయిన యీ పకృతినుండియే భూతములు పుకెః ని 

లిసికొనుము. ఈ జగత్తు పుట్టుటయు గిట్టుటయు నా కడనే. (౭-౬). 

ను! 
న ట్ 

తా 

ఈ 'పక+తి అ 

ణో 

పరమశ్వరునకు రెండు _పకృతులు కలవు. ఒకటి అపర-రెండవతి పర. 

ఈ రెండు [పకృతులే పుట్టుటకు ఉనికికి గిట్లుటకును కారణము. ఇవి పరమాత్మ 

యొక్కయే _పకృతులు, కావున పరమాత్మయే యిందుకు కారణమని చెప్పం 

బడెను, 

అపర | పకృతి ఆచేతనమనియు, పర పకృతి చేతనమనియు వ్యాఖ్యాతలు 
_వాసిరి. కొండకు కొందలు వేతజ్జు(డే పర పకృతియని |వాసిరి, పర| పకృతి 
యన(గా పరమాత్మ యొక్క తటస్థళ _క్రియని, విశ్వనాధుడు మొదలగు వైష్టవా 
చార్యులు (వాసిరి. ఇచట గీతామతమునకు సాంఖ్య మతమునకునుగల పోలిక 
చూతము. సాంఖ్యుల త తము లిరువది ఆయిదు. 

పురుషతు ఒకతత్త్వము '  ” 
(పకృతియ ,పకృత్షిమ్తూలకములగు తృ త్త్యములు ౨౪. . సాంఖ్య పురు 

షని స్థలమున గితలో పర] పకృతి. గీత సాంఖ్యుల యితర చతుర్వింశతి తత్త 
ములను [గహింపక ఎనిమిది త త్త్ర్యములనే (గ్రహించి వానికి అపర పకృతి యని a 

పేరు పెర్టైను.. ఈ రెండు మతములకును గల భేదమిది.: . ee 
. సాంఖ్యమతమున ౨౫ త త్త్యములు తక్క. వేటేమియులేదు. గీతామతమున 

పరాపర | పకృతులేకాక, మజియొక స త్త కలదు. ఆది పరమాత్మ. ఈవిశేషము 
గీశలలోనేక్రాక మహాభారతమునం దచట నచటంగలదు. 

"(చా శాంతి-౩౦౫-౩౮,౩౯) 
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సాంఖ్యులు పురుషుని, | పకృతిని అంగీకరించిరి. గీతలు పర పకృతి 

(సాంఖ్య పురుషుని) అపర [ పకృతిని (సాంఖ్యుల (పకృతిని) పెని సరల న 

అంగీకరించెను. 

గితలలో మజియొకచోట నెచటను పర పకృతి మాటలేదు. (౧౫-౭) 

అంశము విషయములో ‘'జీవభూతి శబ్దము వాడ(బడెను. పరమాత్మ యొక్క 

జీవభూతమును సనాతనమును ఆగు అంశమే దేహము కల ఆత్మారూపముగా 

_పకాశితమగుచున్న దని అంశ వాద [పకరణమున చూప(బడినది. ౧౫-౭ 2”కము 

నందును ౭-౫ శ్లాకము నందును గల అంశములకు సామంజస్య ముచేసి అర్థము 

చెప్పుచో పర (పకృతి పరమాత్ముని సనాతనమగు ఒక అంశమని తేలును. 

ఈ మత్య పకారము గీతలుచేసిన తత్త్వ విభాగమిది : 

౧ పరమాత్మ. 

౨. పరమాత్ముని జీవభూతమగు అంశము. (పర(పకృతి). 
౩. అపర (పకృతి (సాంఖ్యుల పకృతి) 

ఈ కాలపు ఆదర్శమునుబట్టి గీతాకారుని ఉద్దేశ్యమును వ్యాఖ్య చేయుచో 
ఇటు లుపపన్నమగును : గీకొకారు(డు పరమాత్మకు రెండు భావములు 

స్వికరించెను. ౧, విశ్వాతిత్రవుగు భావమొకోటి. ఆవి ' విశ్యగతమగు భావమొక టి. 

పరమాత్మ ఒకదెస విశ్వాతీతుడు. ' మటియొక దెస జగ త్రులో చొచ్చియున్నాడు. 
పరమాత్ముని విశ్వాతీతభావము మనోబుద్ధుల కతీతము. కొన్ని చోటుల ఈభావము 

అవ్య క్ర మన(బడెను. (౨-౫; 2-౪; లా-౨౦: ౨౧ ౧౨౧; ౨ ౧22. 

ఈ, మొ) ఇది, దశ కాలములయందు (పకాశముకాదు- కావున మానవుడు దీని 

నిస్తుమంతయు .నెణిగజాలడు. భగవంతుని విశ్వగతభావమే జగత్తును. తాల్చు 
చున్నది. జగత్తునకు -ఈ భావముతోడనే సంబంధము. ఈ విక్యగత  భావమునె 

జీవభూత సనాతనాంశమనియు, .పర| పకృతి యనియు గీతాకారు(డు చెప్పనోపు. 
ఈ వ్యాఖ్య యుక్త మగుచో గీతాకారుని త త్త్వవిభాగ మిటులు : 

౧, పరమాత్ముని విశ్వాతీతమగు భావము. [సలక్నేపముగా పరమాత్మ]. 



వ్యాస వాణీ: 

= విశంగతమగు భావము. [పరమాత్ముని సనాతనమగు
 అంశము లెక. 

న ర. 
పర_పకృతి| 

క. అపర (పకృతి. [సాంఖ్య [పకృతి] 

వ 
న్ వ భ్ 

ఆపన ' పకృతిని గు నఖణించి ముందు విపులముగా ఆతలోచించెదగు. దెనిలో 

పంమాచుకు ఎట్టి ఆంగాంగిభావమును లేదని యిచట( డెలిపిన చాలును. కాని 

వర మట స్వభావము వేటు. ఇది పరమాత్మయొక్క- యే అంశము 

గాని ఆఅంగముగాని అయియున్న దీ- 

ఉపసంహారము 

ఈ పె వ్యాఖ్యానము వలన తేలిన సిద్ధాంతములివి : 

౧ జీవాత్యయు పరమాత్మయు ఒక్క_ ద. 

కొన్ని కొన్ని ఆంశములందును, అన్ని అంశములందును గూడ, 

ఈ రెండాత్మలకును ఏకత్వ మంగీకళింవబడియెను. కొన్ని కొన్ని 

అంశములలో జీవాత్మ పరమాత్మకు అంశముగాః జెప్పంబడియెను .. 

వెం పర పకృతి పరమాత్ముని విశ్వగతభావము కానోపును. 

|, 

~ శ న శ * 

అ 

క we bu) 

గీ కత త్రో ల్ త్వ 

ఈ | 

ఆశయ పృళుష(డనీయు 'మూలభావములు. 
హం భయము. లేకు. ఈకడును వేటు చేటు. ఇవీ 
శేలంహటివి. పురుషండు ఆక రయ తపరివ ర 

ఏరయునద శ వేక్ళళ,. చేరవ శనము వాపుని | పకృశీ 
ze హోత చయమగా కలుగ దు. ఆనా తనంతట 

తానె కార్యమను చేయలేదు. పురుమడో ఆకర్త. అగుచో కార్య మెటు: 
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లారంభమగును? జగద్యాా పార మంతయు నెటు లగుచున్నది? (పకృతి సాన్ని 

ధ్యమున పురుమ(డున్నా (డు; దీని వలననే _పకృతిలో వికారము కలుగుచున్నది. 

క వికారమే సృష్ట: జగత్తు, 

గీతాకార( డీ సాంఖ్య మతమును ఈశ్వర వాదములో నికి తిప్పెను. 

సాంఖ్య దర్శనమున పురుషు లనేకులు; గీత ఒక్క పురుషుని లేక ఆత్మను: 

(గహించెను. ఈ యాత్మతో | పకృతికెట్టి సంబంధమో విచారింతము, 

ఆత్మ అక ర 
oy 

గీతాకారుని ఆత్మ అకర్త యని తొలుతనే చెప్ప(బడేెను. ఇతనిలో ఎట్టి 

క_ర్ర్రుతంమును లేదు; ఏ పని చేయుటకును చేతకాక పోవుటయే ఇతని న్యభా 

వము. “వని చేయడు, పని బేయలే(డు' అను నీ రెండును వేటు వేటు. “పని 

చయ(డు” అని యనుచో “పనిచేయు శ_కియున్నను చేయండు” అని అర్థమగును. 

ఈ యర్థములో "ఆత్మ పని చెయండు” అని చెప్పుచో చెప్పవలసిన దంతయు 

చెప్పంబడదు. గీతల కర్కత తము తలుపవలయుచో “ఆత్మ కర్మ చెయలరే(తు, 

ఇదియే ఆత్మ ధర్మము” అని చెప్పవలయును. 

పని ప్ర రృ త్రి దే 

పని యంతయు (పకృతిదె. దాని వికారమున కదియే కారణము. సంసా 

రము అనంగా జగత్తు. సత్త్వరజ స్త్రమోమయము. స త్వాదులు (పకృతి 

నుండయే పుటైను. _పకృతిజ (3-౫; ౧౩-౨౨; ౧౮-౪౦) పకృతి సంభవ 

[౧౭-_౨౦; ౧౪-౫). 

తానే పని చేయునని మనుజు డనుకొనును గాని ఇది భమ. (పకృతి 

యొక్క గుణ సమూహము పని చేయుచున్నది, కాని నేనే క్ర ర్రనని మూరు? 

డనుకొన ను. (3-౨౩ 8; ౨౮) అన్ని విధముల _పకృతియి పని చేయునని 

తెలిసికొనినవా రే జ్ఞానులు. (౧౩-౩౦; ౮-౯; ౧౪-౧౧) ఈ మొ. 

ఆత్మ అధ్యతుడు 

_పకృృత్మిపపంచ మెల్ల _పసవించుచున్నది; కాని యిది పురుషుని సాన్ని 

ధ్యము వలననే వాసంగుకున్నది. పురుషు(డు (పకృతి పార్శ్య్యమున నుండనిచో 

39 
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కి యమియ చేయలెడు. ఈ విషయమును గూర్చి భగవంతు డిటు లను 

న్నాడు'నే నధ్యకు(డనుగా నుండుట వలననే [పకృతి చరాచర (పపం 

కమ నీనుచున్నది. దీనివలన జగత్తు విపరివ రిత మగుచున్న ది.' (౯-౧౦) 

అధ్యక్షుండన(గా స్వామి, అదిపతి, ఈశ్వరుండు లేక (దప్ప సాకి అని 

అర్థము. 

ఈ యధ్యక్షతలో క రృత్వవికార మేమియులేదని వ్యాఖ్యాతలు స్పష్ట 

ముగా చెప్పిరి. ఆత్మ స్వామిగా లేక [దష్టగా దాపున నుండును. దాపున 
నున్నంత మా |తముననే [పకృతియందు కార్య [పవృ తి కలుగును. ఈ రీతి 
గనే సృష్టి జరుగుచున్న దె, 

క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము 
ఆత్మ యేపనియ చేయజాల(డు. మజి (పకృతియే ఒంటరిగా పని చేయు 

టకు శ కిలేనిది. ఈ యిరువుర కలయిక వలన పని పుట్టును, గీతాకారు( 

డిటులు చె ప్పెను-”పొడము సావర జంగమము లన్నియు కేకే. తజ్ఞ సంయో 
గము వలననే పొడమునని యెజుగుము” (౧౩- -౨). 

I: 

(పకృతి పురుషులు అనాదులు. 

“పకృతి పురుషుల ననాదులని యెజణుగుము” (౧౩-౨౦) 

ఇది సరిగా దె దై ఇతవాదము. (పకృతియు పురుషుడును వేటు వేటే. ఈ 
రెంటిలో ఏదియు మజొక దానినుండి పుట్టలేదు. ఈ రెండును అనామయిగా 
నున్నవి. 

“ఒక సతయేకలదు.' అని ఉపనిషత్తులును (బ్రహ్మ సూ తములును a 

చెప్పును. ఆ స తయే ఆత్మ లేక (బహ్మ. పుట్టిన దెదెని ఆత్మ నుండియే 
ల్ పుటును. ఇది అదె వై ్యతచాదము. ఈ అదె దై తము [గహించుచో (పకృతి ఆత్మ 

నుండి పుట్టిన దనవలయును. గీతాకారుని "దీ మతము కాదు. ఆతని మతమున 
[పకృతి పురుషులు వేలు. ఈ రెండును అనాదులు. 

రెంటికి సంబంధము 

. [పకృతితో పురువున కెట్టి సంబంధమో, 'జగత్తుతో పరమాత్మ కెటి 
సంబంధ మో గీకాకారు(డు పలు దెజగుల( దెలిపియున్నాడు ఆ 
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సా _క్యిక మ లును రాజసములును తామనములును అగు భావములు గౌ 

వలననే కలుగచున్న వని యెబుగుము; నేను వానిలో లేనుగాని, అవి నాలో 

గలవు | ౩-౧౨ |. 

'అవ్య క్తుడ నగు నాచే నీ జగతి యంతయు వ్యాప్తము. భూతములన్నియు 
నాయందు కలవు. కాని నేను వానిలో లెను” [¥-౪]. 

“భూతములు నా యందును లేవు, నా ఐశ్యర యోగమును చూచుకో! 

నా యాత్మ భూతముల ధరించి పాలించును, కాని నెను భూతములలో లేను” 

| ౯-౫. 

'ఎల్లెడలకు( బోవు వాయువు ఆకాశమున ఎల్లపుడు ఉన్న టులు భూతము 

లన్నియు నాలో నున్నవని తెలిసికొనుము [౯-౬]. 

ఈ సంగతులు గొట్టుగా నుండును గావున వ్యాఖాకన మావశ్యక ము. 

౧, పరమాత్మ ఈ జగ త్తంతయు వ్యాపించియున్నా డు. గారి ఆకాళ 

మంతయు వ్యాపించి యున్న టులు పరమాత్మ జగ త్తంతయు వ్యాపించియున్నా 

డని అనుకొని పోదురని ఇటులు చెప్పబడెను. అత. డవ్య క్రభావముతో 

జగత్తునం దున్నా (డు, అతని రూపము అవ్య క్రము. అతని వ్యా ప్రియు 

అవ్యక్త కము. 

౨. భూతము లన్నియు పరమాత్మయందున్న వని యిటు తరువాత( 

జెప్పంబడెను. భూతముల ఉత్పత్తి స్థితి _సలయములు పరమాత్మ పై నున్నవి. 

అతడు లేనిచో నిదిడేదియు నంభవింపదు. భూతములు పరమాత్మయం 

చున్న వనుట కిది యర్థము 

ఈ సంగతి చెప్పిన వెనువెంటనే పరమాత్మ భూతములలో తేండని 
చెప్పబడెను, 

3, “పరమాత్మ సు, పతిషు(డా? అ, పతివడా? అన (పతిష్టుండా ? 
౬ (5 జె [5 ఫ్రీ © 

ఆను మాట యేమియు నిట విచాదింపంబడలేదు. భూతముల ఉత్పత్తి స్టెతి 

[పలయములు పరమాత్మ పై నున్నవనుచో పరమాత్మకు ఈ యడ భూతము 

అతో ఎట్టి సంప పర్య మున్న దని ప్న కలుగును, పదునేనవ అధ్యాయమున 
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ఈ పశ్నయు దీని యాలోచనయు కలవు. పరమాత్మ (పతిష్ట విషయమున. 

నే (పశళ్నయులేదు. తది చారణయును బేదు. ఏదేని పని కావలసిన అక్కి 

యున్నచో, కర్త ఆ పనికి పూనుకొనును ఆ పనితో తాశకుచెందును. కలి 

యును. మొదటినుండి తుదివజకు మునిగితేలును. కాంగా కర్త ఎల్ల పడును 

పనిలో నుండును. ఈ రీతిగా పరమాత్మ స్ఫషి పనికిగాను భూతములలో 

నుండ(డని గితాకారు(డు చెప్పుచున్నా (డు. లోకు లే యర్థమున “ఉండును” అని 

వాడుదురో ఆ యర్థము చొప్పున పరమాత్మ భూతములలో ఉండడు. 

లోక భాషలో చెప్పినచో “పరమాత్మ (పకృతికి వెలుపలనున్నా (డ' 

అని చెప్పవలయును, అటులయ్యు అతసి (పభావము _పకృతిపై పసరించును. 

ఈ |పభావమును వి సరింపజేయవలయునను ఉద్దెళ ము పరమాత్మకు కలదా 

యనుచో, అతని కెప్పుడును ఇచ్చలేదు, (పవృ తీలేదు, కర్హృత్యమును లేదు. 

అయినను [పకృతిపై నతని ! పభుత్య మపారము. (పకృతి పక్క పురు 
మడు. పురుమండు నిర్వికారుండు. కాని (పకృతి లోపల వికారము కలుగును. 

వికారమే సృష్టి మొదలగు పేర వ్యవహరింపబడుచున్న ది. 

కావున పరమాత్మ (పకృతిలో ఉండడు. అటులుండకపోయిన అతని 

అవ్య క్ర ( పభావముచే (పకృతి అభిభూతమై కార్యము చేయుచున్నదని తేలు 

చున్నది. 

ల్ు పరమాత్మ భూతములలో నుండని యెడల భూతము లయినను 

అతనిలో ఎటు లుండ(ంగలవు ? అనినచో గీతాకారుడు భూతములును పర 

మాత్మలో లేవని చెప్పచున్నాండు. లౌకిక కర్మకు లౌకిక కర్తతో ఎట్టి, 

సంబంధము కలదో, భూతములకు పరమాత్మతో అట్టి సంబంధము లేదు. 

_పకృతికిని పురుషునకును అట్టి కలయిక లేకున్నను పురుషుని _పభావముచే 

పకృతి కార్య మొనరించుచున్నది. ఇది వింతలలో వింత. కావుననే భగ 

వంతుడు ఇటులనుచున్నా (డు ౩: “చూచికో నా ఐశ్వర యోగము భూత 

ములు నాలో అవు; నేను భూతములలో లేను ఆయినను నేను భూతములను 

ధరించుచున్నాను. పరిపాలించుచున్నాను.” 
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౫. భూతములు పరమాత్మలో ఉన్నవను నెడల వని ఉత్పత్తి స్థితి 

[పలయములు పరమాత్మ క ర్రృకములని ఆర్థమగును. భూతములు పరమాత్మలో 

లేవను నెడల వీనిలో లౌకిక కర్మ క ర్హ్భృత్యములకు( గల సంబంధము లేదని 

అర్థమగును. ఈ విషయము తెలుపుటకు వాయు దృష్టాంత మీయంబడినది. చెట్టు 

నేలపై నున్నవి. ఇవి నేలలోనే పుట్టి నేలలోశే పాతుకుని ఉన్నవి. గాలి 

ఆకాశమున నున్నదే కాని ఆది యందు పుట్టనులేదు, అందు పాతుకొనియు 

నుండలేదు. గాలి యల్చిడల తిరుగును. అది యిచ్చవచ్చిన చోటి కేగును. 

ఎటులు తినుగవలయు నని యనుకొనునో, యటులు తిరుగును. ఇందువలన 

ఆకాశమున కెట్టి మార్చును కలుగదు. గాలి తావి తెచ్చి వీచినను, చెడు కంపు 

తెచ్చి వీచినను, ఊరక వీచినను ఆకాశమునం ధేమియు వికారము కలుగదు. 

గాలి ఆకాశముననే యుండును. ఆకాశముతో గాలి కెట్టి సంబంధమో పర 

మాత్మతో భూతముల కట్టి సంబంధమని గీతాకారు(డు చెప్పెను. 

౬. కావున (పకృతి పురుషు లిరువురును వేజబువేజనియు, అనాదు 

లనియు గీతల మతము. వీనిలో వదియును మజొక దానినుండి పుట్టలేదు. వీనికి 

అంగాంగి భావమును లేదు. ఆంగమన(గా మనకేమి యర్థమగునో ఆ యర్ధములో 

| పకృతి ఆత్మకు అంతరంగమునుగాదు, బహిరంగమును గాదు. ఆత్మ 

అవికారిగా నుండి ఆక ర్రయయ్యు, అచింత్య మును అనిర్దెళ్య మును అనిర్యచ 

సయము నగు రీతిని పకృతిలో వికారము కలిగించును. ఈ రెంటికిని గల 
సంబంధ మిది. 

విడివిడిగా రెండు వస్తువులు కలవని చెప్పునది చైఇతము. ఈ విషయ 

మున గీతాకారుండు ద్వ్వైతి. 

-ఈశ్వర వాదము 

గీతాకారుండు సాంఖ్యుల ద్ర్వైతవాదమును ఈళ్వర వాదముగా మార్చెను. 

-ఈశరవాదము ముఖ్యముగా ము తెజగులు. అందు మొదటిది : 

౧, ఈశ్వరు. డొక్కండె కల(డు; 
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= ఆ యూశ్వరుండె జగ తు సృజించును, రక్షించును, ఉపసంహ 

దించును. 

'పానీనములగు డఉపనిష తులందును | బహ్మసూ తములందును ఈ 
లు —_ we 

మతము నహింవయటచచు. 

= ఆతడు కాక (పకృతియు కలవు. 

దె, ఈశ్వరుడు తన శ కిచే | పకృతిని తన యిచ్చవచ్చినట్టు నడు: 

ను. మజియును [కొత్త [కొత్తగా రూపొనరించును, శనీ 

కొందజే ఈశ్వరుని సూ తధారు(డనియు, కర్మ కారుండనియు, కుంభ 

కారు డనియు వెక్కిరింతురు. 

మూడవ ఈశ సరవాదము 

౧, ఈశ్వరు(డు కలడు. అతడు అక ర్ర. 

౨. అనాదియగు మజొక వస్తువు కలదు. దాని పేరు (పకృతి. 

వె. ఈశ్వరుని అచింత్య [పభావముచే (పకృతి సృష్ట్యాది కార్యములు. 

చేయుచు ండును. 

గీతాకారు. డీ మూడవ యూశ్వర వాద పమవలంవించెను. సాంఖ్యుల పురు: 
షులు పెక్కురు. గీతల పురుషుం డొకండే. ఇదియ ఈ రెంటికి భేదము. ఈ 
పురుషుండే ఈశ్వరుండు, భగవానుడు, ఆత్మ, పరమాత్మ, పర్మ బహ్మ 

ఇత్యాదిగా చెప్పబడును, 

గితల యీశ్వర తత్త్వ మెరుగవలయుచో ఈ నాలుగు సత్యములు 
గు రుంచుకొనవలయును. 

౧. నిక,_ మున కేశ్యరుండు నిిష్మాయుండు. అతండేమియు" 
జేయండు. 
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౨ [పకృతి సృజింపంబడ లేదు. అడి అనాది. 

క, (పకృతియ కార్యము చెయును. 

౪. ఈశ్వరుండు లేనిదే పకృతి ఆవంతయు. జేయలేదు. ఈశ్వరుని 
అచింత్యమగు (ప్రభావము _పకృతియందు సం|కమించు టచేతనే అది పని 

చెయణయగలుగును. 

_పకృతియే సృష్ట్యాది కార్యము చెయుచుండగా ఆత్మయే (సష్ష, పాల 

యిత, సంహర్త అని చెప్పబడుచున్నది. ఈశ (రుని _పభావమును ముఖ్యము 

గాను (పకృతిని గెౌణముగాను _-- అన(గా అముఖ్యముగాను తలంచి యిటులు 

చెపట. కావున ఇడి గొణార్థమని గు రుంచు కొనవలెను. ఈశ్వరునియందు 

(సష్షుత్వాదికము ముఖ్యార్థము కాదు గదా! సృజించుట మొదలగు పని ఈశ్వ 

రునిద యని సహజముగా తోపంజేయు భాష తెరవెనుక గీతాకారుడు ఈశ్వ 

రుని అక _రృత్వమును _పచ్చన్న మొనరించను. 

గెణభావము 

ఈ (కింది ఉదాహరణములలో భగవంతుండు తనను (సష్టనుగా 

వర్ణించుకొ నెను. 

నేను అజుండను అవ్యయు(డ నయినను భూతముల కీళ్ణరు(డ నయినను 
నా పకృతి నధిష్టైంచి నా మాయచే పుట్టుచున్నాను. | ౪-౬]. 

ఓ భారతా! ధర్మము తటేిగి అధర్మము 'పెరిగినపుడెల్ట నేను నన్ను 

సృజించుకొందును, [౪-౭] 

మంచివారిని కాపాడుటకును చెడ్డ వారిని దండించు టకును ధర్మము 

పించుటకును నేనప్పుడప్పుడు పుట్టుచుందును. [౪-౮] 
2] 

మజి యొకచో నిటులు కలదు నేను నా సొంత _పకృతిని అధి 
స్టంచి ఈ భూతముల నన్ని(టిని మాటి మాటికి సృజింతును. [౯-౮] 

విని యన్నిటి వల్బను పరమాత్మయే అసలు (సష్టయని అర్థమగును, 
ఈ యర్ధ్థమును పట్టిన యెడల గీతాకారుండు మూడవ యూశ్వరవాదమును గాక 
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రెండవ యీశ్వ్యరవాదము నంగీకరించెనని యనుకొనవలయును. కాని దేని! 

నతల మూల సత్యమే మూలంబడిపోవును. 

శంకరాదు లిటు లందురు : 

శః సష్ట్పృత్యము మాయామయము. పాము లేకున్న ను (తాడు పామను 

_భమ కలుగును. ఇదియ మాయావాదము. ఇట్టి మాయావాదము గీతలో 

లేదు. జడ జగ తును, జడ చేతనముల కలయిక మొదలయినది యేదియు కల్ల 

గాదు. ఇది యంతయు జరుగుచున్న విషయమే. గీతలలో మాయ ఉన్నది కాని 

ఆది గుణమయి. సత్త రజ స్తమస్సుల సముదాయ (పభావమ మాయ. స త్త్యాది 

సణములు (పకృతినుండి పు ప్రైను. “ఆత్మ యేమియు చేయండనియు, గుణములే 

చేయుననియు'ఆత్మ తత్త్యమున [వాసితిని. కాని ఈ | పకరణమున ఎ తి చూప 

బడిన శ్ఞాకములకు “భగవంతుడు తన మాయచే సృష్టి చేయునని ఆర్థము వచ్చు 

చున్నది. (పకృతియు, దానినుండి కలిగిన గుణములును భగవత్ పభావముచే 

కారకము చేయుననుటకు భగవంతుడే కార్యము చెయునని చెప్పంబడెను. కావున 

భగవంతుని (సప్పృత్యాదిక ము ఆరోపితమనియు గౌణమనియు ఎజుం/గవలెను. 

ఆత్మ అవ్యయు(డును - అక ర్రయు. ఇట్టి యాత్మతో గుణాదులకు 

కలయిక యెటులో తెలియరాదు. 

అవు 

ఈ కింది రెండు శ్చాకములలో భగవంతుడు సృ 

లిప్తుడని స్పష్టముగా కనంబడుచున్నది :-- 
82% 

ర్ yy a గ్ర వ 

“ఓ భారతా! ఈ మహో (పకృతిలో నేను వీజ ముంతును. దానంజేసి 

భూతము లన్ని యుపుట్టును.' (౧౪-౩) 

“ఓ కౌంతేయా! అన్ని గర్భము లందును పుట్టు మూ ర్తులన్ని ంటికిని 

[పకృతి మహాగర్భము. నేను వీజ _పదుడనగు తం! (డిని. (౧౪-౪) 

ఇచట తలిదం డులయు బిడ్డలయు నుపమానము కలదు. భగవంతుడు 
తండియై ఈ జగత్తును సృజించుచున్నా (డని ముఖ్యార్థము వచ్చుచున్నది. గీతల 
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మూలమతము చెజగకుండ నుండవలసిన యడల దీనిని గొణముగా (గహింప 

వలయును, 

ఈ రెండు కోకములలో భూతముల పుట్టుక యుండెనే కాని ప 

పుట్టుక లేదు. పకృతి పూర్వము నుండియు కలదు; అది అనాది, 

తె 
వేజొక తీరు భాష యున్నది! దానిని జూచినచో గీతలమతము నెడల 

[థాంతి కలుగవచ్చును. భగవంతుం డిటు లనుచున్నా (డు: 

[క] నే నన్ని టికిని హేతువను, [౧0-౮ | 

[ఖ| ఈ జగ తంతయు నాలో కలుగును, నాలో లయించును. | ౩-౬ | 

[గ నేను ఉత్ప త్తి పలయములకు హేతువను, మజశియు ఆధార 

[౯-౮ 
[ఘ] నెను పుట్టింతును, గిట్టింతును. [౧౩-౧౭] 

[జ] ఎవని నుండి సంసారమను నీ [పాయేజు పాజుచున్న దో [౧౫-౪] 

చ] భూతముల పుట్టుక యెందుండియో [౧౮-౪౬ | 

ఛ] నా వలన, స్మృతియ జ్ఞానమును వాని లోపమును కలుగును. 
ల ఖా 

[౧౫-౮౫ | 

[జ] బుద్ది జ్ఞాన సుఖ దుఃకాదుల( గూర్చి నొడివి, “భూతముల కివి 

యన్నియు నా వలననే కలుగునని భగవంతు. డనును, [౧0-౫] 

వీని యన్నిటి వలనను పరమాత్మ నుండియే సాజాత్తుగా vt జగత్తు 

పుట్టుచున్నదనియును పలయమునంద తనియందే (పవేశించుచున్న దనియు 

(క) అహం సర్వస్య _పభవః, 

( ) ఆహం కృత్స్నస్య జగతః _పభవః [పలయ స్తథా 

(గ) _పభవః _పలయః గ సానం. 

( ఘ (్రసిష్టు (_ పభవిషు చ. 
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నవ్ లి 

ఓ యోపనిష తునందు-'ఎవని నుండి ఈ భూతములు పుట్టుచున్న వో, 

బతుకుచన్న వ్, ఎవనిని పొంది ఎవనిలో (పవేశించుచున్న వో 

ఆత:డే బహృము." ఆని కలదు. (౭-౧) 

ము లందును-'దేని నుండి ఈ జగ తుయొక్క జన్నాది 

జపా అది , బహాము ఆని యున్నది. (౧-౧-౨) 

తాకారు. డీ భావమును ఈ భాషను అనుకరించి పరమాత్మనుండియే 

ఉత తి యనియు, ఆతడే | (పలయమునకు తావనియు( జెప్పెను. 

డినిజే గీతలు ఉఊఉపనిష తులయు | బహ్మసూ| తములయు మతమునే 

ని తోయట స్వా భావికము. కాని గీతలమత మది కాదు. ఆత్మ 

ఒకటియా పెక్కా ఆనునెడ ఉపనిష తులును, [బహ్మసూతములును, గీతలును, Sip 
wy 

ఆడై -తవాదము చేపట్టును. కాని ఆత్మ జగత్ సంబంధమున మత భేదము 
కలడు. ఈ యెడ ఉపనిషద్ [దిహ్మస్నూ తము లదై తములు. నీత దైగ్ర్రతము, 

పై రెండును ఒక వస్తువునే ఒప్పును. దాని పేరు ఆత్మ లేక [బహ్మము. ఈ 

వస్తువ్రనుండియె ఉత్పత్తి. దీని చెతనే స్థితి. దీనియందే లయము. కాని గీతల 

మతమున వసువులు రెండు. ఆత్మయు _పకృతియు. ఈ రెండును ఆనాదులు, 

ఈ రెండును వేణువెజు. కావున సృవ్ట్యాదుల యడ గీతల మతము పె రెంటి 

మతముకంటెను సంపూర్ణముగా వేజు. ఈశ్వరుండు లేనిదే పకృతి యేమియు 

చయకడు. పరమాత్ముని అచింత్య (పభావము చెతనే (పకృతి నుండి భూతా 

దులు పుట్టి [పకృతియందె లయించును, కావున పరమాత్మయే ఉత్పత్వాదులకు 

కారణమని ఒక రీతిగా చెప్పవచ్చును. ఈ విషయము చెప్పుటకు గీతాకారుండు 

ఉపనిష త్తులయు, [బహ్మసూ తములయు అదై ఇతమును చెప్పు భాషను 

వాడుక నెను. 

ఉపనిష తులును బ్రహ్మ సూ తములును ముఖ్యార్థములో చెప్పిన. 

విషయమును గీతాకారుండు గ గౌణార్థములో చెప్పెనని ఇచట గు రుంచుకొనవలెను.. 
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డ్ 

గీతల మూల మతమగు దెగతవాదమును మబుగుపబచు మజియొక తీరు 

భాష కలదు. భగవంతు(డు అచటనచట ఇటులనును__- 

నా మాయ (2-౮-౧౪) 

నా పకృతి (౪-౬; కాలా; ౯—౭): 

ఈ యంశములు చదివినచో _పకృతియు మాయయు పరమాత్ముని 

స్వరూపమో లేక అతని అంగమో లేక అతని లోలోపల నున్న దెనేమో అని 

తోచును. కాని అస లది కాదు. పరమాత్ముని అచింత్య | పభావముచే (పకృతి 

కార్యము చేయను. అతడు లేక, (పకృతి కార్యము చేయజాలదని తెలుపుటకే 

శ్రీకృష్ణుడు “నా _పకృతి' అని యనెను. 

సిదాంతము 
(జ) 

౧, గీతాకారు(డు సాంఖ్య వాదమును ఈశ్వర వాదముగా పరిణమింప( 

జేసెను. సాంఖ్యులకు బహు పురుషత్వము. గీతల కేక పురుషత్వము. ఈ. 

పురుషుండే అత్మగాని ఈశ్వరుడు గాని, 

యి ఆత్మయు (పకృతియు రెండు వేణు వేణు వస్తువులు. ఈ రెండును. 

ఆనాదులు. కావున ఇయ్యెడ గితాకారు(డు ద్వెతి. 

రై, ఆత్మ నిష్మి యము. _పకృతియే సృష్ట్యాదు లొనరించును. 

౪. (పకృతి పరమాత్మ లెనిదె ఏ పనియు చేయంజాలదు. (పకృతి: 
చేయునదెల్హ యు పరమాత్ముని _పభావము వలననే. ఈ యర్థము మనసులో 
పెట్టుకొని పరమాత్మయే (సష్ట్రయనియు, పాలకు(డనియు, సంహ ర్తయనియు,, 

చెప్పంబడెను. కాని పారమార్థికముగా పరమాత్మకు కర్హృత్యము లేదు. 
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౫. అత్మయు [పకృతియు రెండు అడ్డగీటుల వంటివి. ఒక గేటు మజి 

యుక గేటును ముట్టదు. [పకృతి ఆత్మకు వెలుపటను, ఆత్మ (పకృతికి 

వెలుపటను ఉన్న వి. నిక్క_మునకు జగత్తు పరమాత్మలో లేదు, పర మాత్మయు 

జగ తులో లేదు. ఆటులయినను సృష్ట్యాది కార్యము జరుగుచున్నది. గ౧తా 

కారే ఇందుల కచ్చెరు వొందెను. ఆతని నోట “నేను భూతములలో లెను; 

నాలో భూతములు లేవు; ఆయినను నేను భూతధారకు(డను; భూతపాలకు(డను; 

= ఐశంర యోగ మెట్టిదో చూచుకో” | ౯---౫| అను వాణి వెలువడెను. 

కర్క వాదము 

గేతాకారుని కర్మనుగూర్చి చాల మత భేదము కలదు. మిగుల తక్కువ 
తరగతి సాధకులకే కర శ్ర యని కొందఅందురు. ముక్త పురుమలుకూడా కర్మ 

కౌయుదురని కొంద అందురు. కావున ఈ విషయము ఆలోచనీయము. 

కర్త ఎవడు? 

కర్మ చెయున దెవండు ? మానవుడే! మానవ, మానుష, పురుష, నర, 

జనాదులగు పదములు ఏకార్థవాచకములు. ఈ పదము లన్నియు దేహముతో. 
గాడిన ఆత్మి అను ఆర్థమున వాడ(బడుచుండును. కాని గితలలో (అచట 

నచట) నొకొ_కచో ఆత్మ దెసను, ఒకొక్క_చో దెహము దెనను మొగ్గు కనిపించు 

టయే కాక ఆత్మ దెహముల రెంటియెడను గూడ తూకము సమానముగా 
నున్నటులు కానిపించును. కావున మానవుండు కర్మ చేయుననినంతనే ఆత్మ 

కర్మచెయునని అనుకొనుటకు వీలులేదు. గీతల అత్మ నిష్కి_యమను-ఆత్మ 
కర్మ చెయను చేయడు, చేయనులేదు. కర్మ చేయునది (పకృతి, కర్మ చేయు 

నది దెహము, మజియు ఇం; దియము మొ, 

గుణముల కార్యము 

గుణములు మూడు-స త్యము, రజస్సు, తమస్సు. స త్త గుణము 
..పకాశాత్మకము. న్రేర్మల్యము శమము తపము శౌచము కాంతి ఆరవము జానము 

జొ త్త 
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విజ్ఞానము ఈ మొదలగునవి సత్య గుణమువలన [పకాశితములగును. (౧౪-౬; 

౧౮౧౪ ఇత్యాది) ఈ గుణము మానవుని జ్ఞానమునందును సుఖమునందును 

ఆస క్రునిజేసి బంధించును. (పవృత్తి తృష్ట అశాంతి స్పృహ కర్మారంభము 

ఈ మొదలగు గుణములు రజన్సు నుండి పుట్టును. (౧౪-౨, ౧౨) దీనివలననే 

కర్మయందు | పవృత్తియ ఆసక్రియ. కలుగును. మోహము అజ్ఞానము 
(ప్రమాదము ఆలస్యము ఈ మొదలగునవి తమస్సు నుండి పుట్టును (౧౪-౮) 

_పకాళము స త్త్యకార్య మనియు, మోహము తమః కార్యమనియు సంక్నేపము. 
చూ. [౧౪-౨౨ | 

ఈ మూ(డు గుణములలే అవ్యయు(డగు ఆత్మయు తెలియని చందముగా 

సంసారమునం దిటుకుకొని యున్నాడు. [౧౪-౫] 

గుణాతీతావస 
8 

దేహి యెపు డీ గుణముల నతి కమించునో అపుడు జన్మ జరా మ 

దుఃఖముఅను6 బాసి అమృత త్త మొందును, | ౧౪-౨౦] 

ఈ పృథివి మీద నివసించియు మానవు(డు గుణాతీతు(డు కావచ్చును" 

గుణాలతుని లక్షణమునుగూర్చి గీత యిటుల చెప్పెను. గుణాతీతు(డు పకాశము 
గాని పవృ త్తిగాని మోహముగాని పొడచూపిన పుడు ద్యేషింప(డు; నివృ త్రము 

అయినచో కోరండు. [౧౪-౨౨ | గుణాతీతుడు ఉదాసీనునివలె నుండును. 

అత(డు గుణములచే కలంతగొనండు. గుణముచే తమ పనులు తాము చేసికొను 

చున్న వని యజింగి తా నచంచలుుడయి యుండును, అతడు తనలోనే 

తానుండును; అత(డు ధీరుడు; అతనికి మట్టియు బంగారము నొకటి, సుఖ 

దుఃఖములు, (పియా పియములు, నిందాసుతులు, మానావమానములు, శతు 

మ్మితులు ఇవన్నియు నతనికి తుల్యములు. అతండు సర్వారంభ పఠిత్యాగి. 
| ౧౪-౨౩, ౨౫, ౧౨-౧౬ | 

జీవన్ముక్తుండు పాపకార్యములు చేయండనియు, పుణ్యకార్యములు చేయు 
ననియు కొందజనుకొందురు. గాని యీ మతము నరియయినడికాదు. అతడు 
శుభాశుభములను | ౧౨-౧౩] సుకృత దుష్కృతములను [౨-౫౦] రెంటిని విడ 
నాడును. సాధువుల యెడను పాపులయెడను ఆతనికి సమాన దృష [3-౯ |. 
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ముకావస్త యొక్క గౌరవము నుద్దోషించుటకె ఇట్టి భాష ఉపయోగింప 

ఎవ2ననియ, ఇది యెల్హయు సుతియనియు కొందరు తల(తురు. ఇది చెడ్డ భమ. 

ఈ చెపంబడిన దంతయు గీతల మూలత త్త్వపు పరిణామము. గీతల మూలత త్ర 

“వహము ఇం[దియములు మనస్సు బుద్ది ఆహంకారము ఈ మొదలగుని 

నేమియు ఆత్మ కావు; ఆత్మవియు కావ. ఈ సముదాయ మెల్లయు (పకృతి 

యొక వికారము. కార్యము చేయున విందియాదులు. వేణువేటు గుణముల 

_దభావమువలన వేలువేలు కర్మసంపాదిత మగును. స త్య గుణమువలన పుణ్యాది 

కర్మయు, రజ స్రమోగుణములవలన పాపాది కర్మయు తయారగును. పాప 

పుణ+*ములు రెండును గుణములనుండి పుట్టినవనియును, గుణములు పకృతి 

నుండి పుట్టిన వనియును, ఈ (పకృతియు ఈ (పకృతినుండి పుట్టిన గుణము 

లును ఆత్మకంటె వేజనియును ఒప్పుకొన్న యెడల పాపపుణ్యములు ఇసుమం 

తయు ఆత్మవి కావనియను ఆత్మకు వీని స్పర్శయే లేదనియును ఒప్పుకొన 
వలయును. ఈ గితామతమును ఈ కింది దృష్టాంతముచే స్ఫుటీకరింతును. 

ఉదాసీనుండగు మనష్య(డొక నది యొడ్డున నిల్చియున్నాడు. అది | పవహించి 
పోవృచుండుట చూచుచున్నాడు. ఆ |పవాహము తనదను జ్ఞాన మతనికి లదు. 

అందలి నీరు ముజికిదయినను తేటదయినను అతనికి సమానమే. ఇందేదియు 

నతనిని స్పృశింపదు. ఆ రీతిగనే ముక్తుడును కర్మనది యొడ్డున నిల్చి 
యున్నా (డు; కర్మ పవాహము పరుగెతుచుండుట అత(డు చూచుచున్నా (డు. 

ఆతనికి దాని యెడ అహంతలేదు, మమత్యములేదు; ఆది పాపముచే పంకల 
మయినను, పుణ్యముచే స్వచ్చమయినను రెండును అతని కొకటియె; ఏదియు 
“ఆతని నంటదు. ఆత(డు ఉదాసీను(డై నిలిచియుండెను. 

ము క్త నిక ర్మ 

మనము ఆత్మకు మూ(డవస్థలు కల్పించు కొనవచ్చును. ౧. దేహము క్రి, 
౨ జీవన్ము క్రి, క, బద్ధావస్ట. ఇందు విదెహము కితో కర్మ కేమి సంబంధమో 
"ముందు విచారింతము. ఈ యవస్థలో అత్మ విదేహము ఇం దియాతీతము 
-మజియు గుణాతీతము. ఇందియములును గుణములును ఉన్న చోటనే కర్మ 
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యుండును. ఇవి లేనిచోట కర్మయుండదు. కావున ము కునకు కర్మలెదు. ఈ 

యవస్థలో ఆత్మ అక ర, 

జీవన్యు_ని కర్మ 

దేహము వదలకమునుపును మానవుడు ముకి. బడయవచ్చును. దీనికే 

జీవన్ముక్తి యని పేరు. జీవన్ముక్తులు గుణాతీతులు. 

కర్మకు మూలము గుణము, కర్మ చెయవలయునని పుట్టు కోరికకును 

కర్మ చేయవలయునను పవృ తీకిని కర్మారంభమునకును మూలము రజో 

గుణము [౧౪-౧౨] రజోగుణము లెస్సగా పెరిగి చచ్చువాండు కర్మాసక్తులలో 

పుట్టును. [౧౪-౧౫ | 

మానవు(డెపుడు జీవన్ము క్తుండో అపుడు గుణాగుణము లతని నమియు 

చేయలేవు. కావున రజోగుణమునకుగూడ నేమియు పనియుండదు. కాంగా 

అత (డు కర్మయందు _పవృత్తు(డును కాడు; ఆన కుండును కాండు. 

జీవన్ము క్తుడును దేహధారియేకదా, ఆతనికిని ఇం దియములు మనస్సు 

బుద్ది యివి యన్నియు నున్న వికదా; అతడు కార్యము చేయ(డని యనంగా 

నర్ధమేమి *? యని కొందజందురు. _బీవన్ము క్తునకు దేహేందియాదులున్నను 

లేనట్లై. ఇం్యదియములే యిందియ విషయమున | పవరించుచున్న వనియను 

తానేమియ చేయుటలేదనియును అతండనుకొనును. | పకృతి కర్మచేయుచున్నది; 

తాను అకర్త [3-౨౩; ౫-౧౩; ౧౪-౨౩ ఇత్యాది | తానెల్బ పుడు ఉదాసీన 

భావముతో నుండును. [ ౧౨-౧౨; ౧౪౨౩) ఇం|దియాదులు కర్మయందు 

(పవృ త్త మైనవని అతనికి వానియెడ ద్యెషములెదు; నివృ త్తమైనపని వానియెడల 

కోరికలేదు. (౧౪, ౨౨, ౨౩) ఆత్మరతునకు ఆత్మతృ పునకు ఎట్టి కోరికయు 

నుండదు, (3-౧౭) ఇహలోకమునందు కర్మచెగాని, కర్మ త్యాగముచే(గాని 

అతనికే పయోజనమును కావలసిన పనిలెదు. అతడు కేవలము శారీరకమగు 

కర్మచేయును. కాని దీని యెడ గూడ నతనికి మమత్త్యము లేదు” (౪-౨౫) 
అత (డు సర్వారంభ పరిత్యాగి. (౧౪-౨౫) గితలలో చెప్పిన చొప్పున నుండు 

పురుషవరేణ్యుండు ఎటుల కర్మయందు అనాస కు(డో అటులు కర్మత్యాగము 
నందును అనాస కుండు జీవన్ము క్తు6 డిట్టివాడు. 
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బద లకర ద్ద జీవుల కర్మ 
కరు జగత్తులో మనము (బతుకుచున్నాము. మనకు కాలు సేతులు గల 

వనియు, పనిచేయవలసి యున్న దనియు కార్యమునందు (పవృ త్రియ(గలదనియు 

నము తలచ(చునాము, మనము పని చేయుదుము; సుఖదుఃఖములలో తగులు 

కొందాము; సంసారములో ముని(గి తేలుచుందుము. ఇదియే బద్ధ దశ. కర్మ 

గకు బంధన జగత్తు; కర్మ బంధన మోక్షమే మోక్షము. 

కర్న్వమే బంధనమునకు కారణమనుచో కర్మత్యాగ మొనరించినంతనే 

ధనము నుండి ము క్రిబడయనగునాయని కొందజందురు. “శతు మ ల 

౧ 

క్ర ర్కత్యాగ మసంభవము 

గతా కారుండు కర్మ పీడుటకు వీలులేదనును-“పని చేయనిచో బీవ. 

యా తయ జరుగదు” (3-౮) 

— 

“పని చేయక ఆరనిమునమీని ఎవడును ఊరకఉఊండ(జాల (డు. (పకృతి 

నుండి కలిగిన గుణములు (రాగ ద్వెషాదులు) అందజను అవశులంజేసి పని 

చేయించును" (3-౫) 

“ఇచ్చలేకున్న ను రజోగుణమునుండి పుట్టిన కామ్మకోధాదులు కార్యము 

నందు నియోగించును.” (3-3౬; ౩౭) 

కావున మనుమ్య (డు పనిచేయనిదే బతుక లేకపోవు టొకటి, తనకు ఇచ్చ 
లకున్నను గుణములచే బలవంతముగా కర్మ చేయింప(బడుటొకటి, కానవచ్చెడిని. 

a 

ఇంద్రియ స్మిగహము 

ఇందియాస క్రియ అనిష్టము లన్నింటికి మూలమయిన యెడల ఇంద్రియ 
న్మిగహ మొనరింపరాదా ? దాన ఈ బంధనము లన్నియు తెగిపోవునుగధా అని. 
కొందేజందురు. 
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అ 

మొత్తముమీద తమోగుణమే యెక్కువ పనిచేయుచుండును.  జ్ఞానవంతు(డు 
కూడ సహజముగా ఈ గుణముల నతి కమింప లేడు -“జ్ఞానవంతు డును తన 

పకృతి కనురూపమగు కర్మ చేయచుండును. (ప్రాణులు | పకృతికి అనువర్తు 
లగుదురు. ని|గహ మెమిచేయంగలదు ? (3-౭౪) 

మనుష్యు (డు బయట కర్మ చేయకున్న ను మనను లోపల చేయునడల అది 

త్యాగమేకాదు-క ర్మేయ్య దియములను బిగ్గ (బట్టి మనస్సున విషయములను తల 

పోయ మూఢునిపని మిథ్య. (౩-౬) ఇచ్చు, కామన, ఆస క్రి, సుఖ సృహ 

ఈ మొదలగునవి కర్మరూపముగా [పకాశముచెందును. లోపలి భావమునకు 

యటి రూపము కరు. ఒకవేళ బయట రూపము అనంగా బాహ్య పకాశము £9 
ఠి 

లెకున*, త మ్మాతమున లోపల ఉద్దెళము (భావము) లేదని అనుకొనుటకు వీలు 

లేదు. కర్వెఆ దియములు న్మిగహింప(బడినను ల్ పలనున్న వాసనలు కార్యము 

చెయగలవు. దీనివలన గీతాకారుండు ఇం[దియ నిగహము యొక్క _శిప్షత్య్ణ 

మంగీకరింపలిదు. 
న్నే 

ఆ 

కర్మవలన న ష్య. రము 
టా 

కర్యచేయట మొదలిడనిచో నై ష్కర్మ్యము సిద్ధింపదనునది గీతాకారుని 
విాషమతము, 

నైష్కర్మ్యమనగా కర్మరాపాత్యమని ముఖ్యార్థము. కర్మా నుష్టానము 

చేయనిచో కర్మ కూలిపోదు అనున దొక పరీక్షిత నత్వము. ఇం| దియములకేవో 

యొక పని అప్పగింపనిదే అవి వశము కావనునటు లీ మానవజీవిత్ర మేర్చాటు 
చేయంబడినది. పలువురకు తవ వైరాగ్యము కలుగును, వారు దాని నవలం 

40 
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కింతురు కాని అనేక సమయములందు తీరని కోరికలును, పొందని నుఖములును 

వీరి ; పాణములను ఊగులాడించి వైచును. తగిన భోగము కలిగిననే త్యాగము 

సహజముగా సులువగును. [౬-౧ ౧-౬-౧౭] తొలుతనే సన్నా్యసము గొన్నచో 

సులువుగా సిద్ధిబొందుట అక్క జము - “న చ సన్న్యసనా దేవ సిద్ధిం సమధి 

గచ్చితి' 3,౪, “కన, జేసియు గీతాకారు(డు కర్మానుష్టానమునకు వ్యవస్త చేసెను. 

యోగము - కర్మ 

ర్ 

పరమాత్మ ని్మిష్క్మాయుండు. ము కుడును ని|ష్రి యుడు. కాగా జీవ 

న్యు క్రునకు కర్మలేదు. సాధనల కన్ని టికిని ము క్రియే లక్ష్యముకావున సాధకుడు 

కర్మాతీతుండయియే తీరవలెను. అటులయినను మనుష్యు(డు కర్మ చేయక 

ఉండ(జాల(డని గేతాకారుండు చెప్పచున్నాడు. “కర్మత్యాగ మసంభవము. ఆటు 

లయినను కర్మాతీతుండయి యుండవలసీ యుండును _-_ ఇది యటులు 

పొనంగును ? ఇందులకు గితాకారు( డిటు లనుచున్నాడు. 'యోగస్థు(డవయి కర్మ 

చేయుము.” (౨-౪౮) 

నేతలలో యోగ మొకటి ముఖ్యమగు విషయము. సమత్వము యోగము. 

: రాస సమత్యమన (గా ఆంతరిం _చియముయొక,_ సమావస్థ స్టిరత, _పశాంతి 

మొదలయిన అర్థము. యోగమన.(గా బుద్దియోగమనియ ౨-౪౯ లో 

పహకెంప(బచెను. కొందు కర్మచేసియు ముక్కులు. కొందయి కర్మత్యాగము 

చెసియు బాలు. ఈ విషయమున గేతాకారు. డిటులు అనుచున్నాడు యా కర్మ 

ఫలము కోరక చువండు చేయందగిన పనిని చేయునో, సన్నా్యసికాని యోగికాని 

ఆతడే, నిరగ్నియును  ఆకియ(డును ఆగువాడు సన్యాసియు కాడు, 

యోగియు కాండు. (= ఒం) 

[» / 

సాధకు(డు యజ్ఞము చేయక నిరగ్ని కావచ్చును, అన(గా ఆగ్ని వో తము 

ఉంచు కొనకుండ నుండవచ్చును. పూరాది కర్మలను చేయక ఆకి యుడు 

కావచ్చును. కాని అతడు కోరికను ఆస కిని వదల(జాలనిచో కర్మత్యాగము 

సేయు కర్మాసకుండే. ఎవని మనోబుద్ధి చి _తములు సంయుతములగునో ఆత. 
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డనాసక్తుడు. అత (డు కర్మ చేసినను సన్య్నాసియే. బాహ్య కర్మానుష్టానముగాని 

త్యాగముగాని ఆవాంతర విషయము. కావలసినది యోగ యుకావస్థ. దీనికొ అకు 

గీతాకారు(డు కర్మ బుద్ధియోగము కన్న తక్కువ అని చెప్పెను- “బుద్ది 

యోగముకన్న కర్మ చాల తక్కువ” (౨; ౪౩+) యోగయు క్తునిపై కర్మ, [ప్రస 

రింపదు. దీననే కర్మకన్న యోగము మిన్న. గితల మతమున యోగి తపన్ఫుల 

కన్న, జ్ఞానులకన్న, కర్మిష్ణులకన్న మిన్న. (౬-౪౬) 

ఖ 

కుశలత లేనిచో ఏ పనియు చక్కగా పూ రికాదు. (కుశలత యనగా 

నేర్పరితనము లేక ఉపాయము). యోగమను ఉపాయ మవలంవించుచో 

మనుష్యుడు కర్మబంధనమున పడకయె కర్మచేయవచ్చును. దాన(జేసి యోగము 

కౌళలమని చెప్పబడెను - “కర్మలలో కౌశలము యోగము” (౨-౨౫). ఇందు 

అకు కొన్ని _పమాణములు : 

ఆత్మ యేపనియు చేయదు, పనిచేయునది (పకృతి. కాని తెలియక 

మానవుడు “నేనే పనిచెయుచున్నా నని అనుకొనును. ఎరుక నొండినవా(డు 

పకృతియే పనిచేయుచున్నదని తెలిసికొనును. ఈ యవస్థలో అతని కేపని 

యందును మమత్వము లేదు. అపుడు లోకులు “అతండు అనాస క్తుండై పని 

చేయుచున్నాడు” ఆని వాది భాషలో అనుకొందురు. ఇందులకు గీతలలో 

"పెక్కు (పమాణములున్నవి. ఈ (కింద కొన్ని ఉదాహరింతును. 

(క) పకృతి యొక్క గుణములవల కర్మ జరుగుచున ది. కిని 
య యూ 

అహంకార మూఢుండు నెనె క రనని తలయను. (3-౨౭) గుణములననే మో 

కర్మలననమో వీని నైజ చమెటి(గినవా(డు ఇం| దియములే ఇం దియముల దెస 

బోవుచున్నవని యెణి(గి ఆస క్షుడు కాడు, (౩-౨౮) 

(ఖ) అయిదవ అధ్యాయమున నిటులున్న ది: యోగయుకు(డు కానివానికి 

సన్న్యాసము దుఃఖలోభములకు హేతువగును. యోగయు కునకు వడిగా (బహ్మ 

లబ్ధి అగును. (=) 
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తమెల్ల పుడును చంచలమై ఆసంయతముగ నుండునొ అట్టి 

కనడు కరంను త్యజించినచో వాడు కషముల పాలగును. కోరిక తీరదు 

ల దోగవానన ఉండును, ఇంతకన్న కష్టము వెరదికావలయును? 

జజ గ్తారారుతు యాగహీనునకు సన్నా సము దుఃజకరమనిెను. 
= Pe) co 

శ్లోకముల కింద సీ శ్లోకముల గాంచునది- 
[ed 

“ఎవడు యోగయుక్తుడో విళుద్ధాత్యుడో విజితాత్ముడో జితేందియుడో 

మజీయు ఎవని యాత్మ భు భూతము లన్ని టికి ఆత్మయా, అతడు కర్మ చేసినను 

పుడు కాడు. (౭ ) తత్త చురిగిన యోగి చూచుచు వినుచు తాకుచు ఊర్చుచు 

నుచు నడచుచు నిదురించుచు మాటాడుచు దహ బాధలు తీర్చుచు గహించుచు 

తెజచుచు, ఇందియములె వాని విషయమున [(బవర్రించు 

న వనియ, తానేమియ చేయట లేదనియను (గహించును. (౭-౮) 

చి త్రమును జయించిన దహి మ మనస్సున కర్మ లన్నియు సన్న్యసించి తొమ్మిది 

గమ్వముల నగరిలో [తా నే కర్మయు | కయకయ [ఒర్భులచే ఏ పనియు | 

పకయు సుఖముగా నుండును. | ౧౩| ఈశ్వరుడు లోకమునకు క _ర్హృత్యము 

స్యజింపలేదు. కర్మమును కర్మఫల సంయోగమును గూడ సృజింపలేదు 

స-భావమే (అనగా _పకృతియే] కర్మయండు (వవ ర్తించును. 

(గ నాలుగవ అధ్యాయమున కర్మత త్త మిటులు చెప్పుబడేను, 

గా 
కరాయ వడు ఆకర్మను మదియు అకర్మయందు క కర్మను సు జూచయున తో 

వాడు మను ష్య న్ బుడ్జిగలవాడు, వాడు యోగి, వాడు సర్వకర్మ కారి. 

ఈ యంశమునకు పలుదెజగుల ఆర్థములు కలవు, నాకు ఇది సంగత 

ముగా నున్న టులు తోచును... .“కర్మయం డకర్మను చూచుట యనగా (పకృతి. 

చేయు కర్ప్వలో ఆత్మ యొక్క. ని|మ్మియత్వము కనుగొనుట. ఆకర్మయందు 

కర్మ చాచుటయనగా ఆత్మ న్మిష్మ్యుడయినను కర్మ జరిగిపోవుచున్న దని 

కనుగొనుట. 

ఆత్మ ఆక ర్స. అయినను ఈ యాత్మ యా యమున ఉండి [పకృతి 
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విని అ నాలుగు భౌకములు “ఏవని కర్మలు కామ సంకల్ప 

దర్జితములో వానికర లు జ్ఞానాగ్నిచే దగ్గములు, జ్ఞానులు అతనిని పండితుడని 

యందురు. (౧౯) ఎ వడు కర్మఫలమునం దాన క్రి విడిచి యె ల్రపుడు త్య పె 

గనియుండునో, ఎవడు నిరాశయంచో (అనగా ఎవడు దేహేందియాదుల 

నాశ్రయించు కొనియుండునో) అతడు కర్మ చేసినను చేయనివాండే. | ౪-౨౦ | 

నిష్మాముండును నియతమగు ఆత్మయు చిత్తమును కలవాడును, పర్మిగహము 
చేయనివాండును, శరీరస్థితిమా త _పయోజనమగు కర్మ మా(తమే చెయు 
వాడు కిల్చిషము పొందడు. (౨౧) తనకు దా వచ్చిన వస్తులాభముచే 
సంతు ష్టుండై ద్యంద్యాతీతు(డై మజియు సిద్ధియెడను అసిద్ధియడను సమాను(డై. 

ఎవండుండునో అత(డు కర్మ చేసియు బర్జుండు కా(డు, (౨౨) 

అర 

య 

ఈ [కింది ఖోకములు జగత్తులో సాటిలేనివి--”“కర్మయందే. నికథి 
కారము; కర్మఫలమునం దెపుడును నీకదికారము లేకుండు(గాక. నివు కర్మ 

ఫలముకొరకు” అకర్మయందును ఆస క్రిగానకుము, (౨౪౭) 

కర్మ ఫలమునెడను కర్మత్యాగమునెడనుగూడ ఆన క కూడదని యిచట! 

జెప్ప(బడియె. ఏ భావముబే కర్మచెయబడవలెనో ఇటుపిమ్మట కొన్ని కకములచే 

చెప చెప్పబడెను, 

భగ 

ఓ ధనంజయా! యోగస్టుడవై ఆస కి వీడి సిద్ధి, అసిద్దులయెడ 

సామ్యమూని కర్మలుచేయుము. సమత్యమే యోగము నుమీ. (౨౪౭) ఫల 

కోరువారు కృపణులు. (అనగా కృపా పాతులు) అ-౬. 

ర్రో 

ఫలమును కోరనివాడే కర్మబంధనమును తెంప(గలరు, 

ఉపసంహారము 

“కర్మ చేయుము, కాని యోగస్టుండవై, కర్మ చేయుము; ఫలము కోరని 

.వాడవై కర్మ చేయుము; అనాస క్తుండవె -గీతలలో ఎటుచూచినను ఇదియ 

యుపడెళము. జీవన్ముక్తులు ఈ విధికి పై వారు వారికి కర్మతో పనిలేదు. వారు 
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ఇటుల ఎరుగుదురు “మేము పనిచేయము, చేయనులేము. ఈ కర్మ యెల్బయు. 

_పకృతిది. (పకృతియే పనులెల్బను చేయుచున్నది.” సిద్దుండు కర్మయు( 

జేయ(డు. అకర్మయందును ఆస కుడుకాండు. 

భక్తి త_త్వయు 

భకి శబ్దము ముఖ్యముగా మతవిషయముననే వాడ(బడుచున్న ది. 

అయినను ఇతర తా కూడా దీనిని మనము వాడుదుము. ఉదా-రాజభ కి, పితృ 

భ క్తి-ఈ మొ. ఈ ఉదాహరణములలో సన్మానము, సేవ మొదలయిన దర్ధము. 
ఈశ్వరభ క్రికిని ఇదియే మూలార్థము. ఈశ్వరు. డనంతళ కి సంపన్నుడు, 

ఆత(డేడి బట్టిన నది చేయగలడు. మానవుని సుఖదుఃఖము లతని యదినములు. 

ఆతడొకడే కళ్యాణదాత కావున ఆతని యెడల [శద్ధగొానుటయు సన్మానము 

చేయటయు మజీయు ఆతని పీతి బడయుటకు కర్మచేయుటయు స్వాభావికము.. 

శః [శద్ద్ధగాని భ కిగాని భయముతో కూడుకొన్నది. ఆదిమ మతముల అన్నిటి 

మూలమునందును భయము కానిపించును. 

ఉపాస్యు(డు - ఉపాసకు(డు 

ఉపాస్యోపాసకులకు గల సంబంధము భ క్రియొక్క స్వభావమును నియ. 

మించును. తలిదం) డులయెడ భ_్తి వెరు, రాజు నెడ గల భ కి వేరు. రాజునెడల 

భక్తి ముఖ్యముగా భయమూలకము. తలిదం డులదెన గల భ కిలో కొంచెము 

భయమున్నను [పధానముగా [పీతి మూలము. ఇక ఎవడు చెలికాడో, ఎవడు' 

సుహృతో, ఎవడు [పాణములకు [పాణమో, ఆల్హ వానియెడల భ క్తి శుద్ధ (పీతి. 

గీతల ఈళశరు(డు 

గితలలో ఈశ్వరుడు పలు(దెజ(గుల వర్ణి ంప(బడి యన్నాడు. ఒక దెస 

ఆత(డు రుదుడు. (౧౧-౨౩; ౩౦) సంహ ర (౯-౧౮; ౧౧-౩౨; ౧౩-౧౭) 

_పభువు (౧౧-౪) 

(ఇంతవరకే లభించినది) 

నటన 



ఏ. పురాణాలలో పురుషోత్తముడు 

ఈ జగ త్తుకు ఏదో కారణం ఉంది అని తోచటం సహజం. లోకంలో 

కార్యకారణ సంబంధం అనేక విధాలుగా కనిపిసూంది. త ల్లిదం డులకూ సంతా 

నానికీ ఉండే సంబంధం, కుండకూ మట్టికీ ఉండే సంబంధం, కుండకూ కుమ్మరి 

వానికీ ఉండే సంబంధం, పాలకూ చ బ్రకూ ఉండే సంబంధం, తాడు పాముగా 

కన బడేటప్పుడు ఆ రెంటికీ కల సంబంధం : ఈ రీతిగా ఎన్నో సంబంధాలు. 

ఈలాటి సంబంధాలలో ఈ జగత్తుకూ దాని కారణానికీ ఉండే సంబంధం ఏమిటి? 

లోకంలో ఉండే కార్యాలూ వాని కారణాలూ మన ఇంది యాలకు 

గోచరాలు, చెట్టు అనే కార్యానికి విత్తూ మృత్తూ నీరూ గాలీ మొదలయినవి కార 

ణాలు. మనకు విత్తూ కనబడుతుంది, చెట్టూ కనబడుతుంది. ఇంకోటి,ఏక్క_డై నా 

ఒక ధ్వని పుడితే, అది దేని ధ్యనో, ఆది ఏమూల నుంచి వచ్చిందో, అది మద్దెల 
మోతో డప్పుమోతో చెప్పగలం. ఆదేగనుక లోగడ ఎన్నడూ వినని వింత 
వాద్యపు మోత ఆయితే “ఇది ఫలానా మోతి అని చెప్పలేం, కాబట్టి కార్య 
కారణాలను రెంటినీ ఎరిగి ఉంటేనే వాని సంబంధం కొంతకాక పోయినా కొంత 

నిర్ణయించగలం, 

అట్టిస్థితిలో మనం జగత్తునే ఎరుగుదుం. కాని జగత్కారణాన్ని ఎరగం. 
జగత్తూ, దానికి కారణమూ-ఈ రెంటినీ చూచినవాళ్ళే ఆ రెంటికీ గలసంబంధం 

చెప్పగలరు. 

ఆయితే ఎవరయినా ఆ రెంటినీ చూచిన వారున్నారా ? 

ఆం చూచిన వారున్న ట్టు మనకు వేదవేదాంతాదులలో కనబడుతుంది. 

నె సీ మహాపురువుణ్ణి ఎరుగుదును.' ఆని ఒకరంటారు. “అది నీవూను” అని 
ఇంకొకరంటారు. “నేనూ బహ్మమను.” అని వేరొక రంటారు. “ఇదంతా 
[(బహ్మమె' నని మరొక రంటారు. ఈలాగా ఎరిగిన వారున్నట్టు అక్కడా 
అక్కడా సాక్ష్యం ఉన్నది. 



= —_ న దగా అది RE రు A వదం ఆ 
సం ఈ యవెగినవారు ఆ కారణాన్ని ఆ మహాపురుషుజ్ణ ;, ఆ ఆత్మి, 

Val జే నా వ ఊ ల వ ల ల్ 

ఆ _జహ్మను, ఆ భూమను సంపూర్ణంగా చెప్పారా అంటే చెప్పలేదు. సకికదా 
_ శా య 

చెప డానికి వీలుతదనా* రు. యోగ వాసిష్షంలొ ఒక కద ఉన్నది. 
- క యు వ యు 

“ఉప, వెమ్ను ఒకటి నము. దంలోతు చూచి డద్దామని ఎగి3 యెగిరి Ns 
ణ్ యవి ar > య్ 

సమ 'దంలొకి దూకిందట. దూకీ దడూకడంతో టే కరిగి సము[ దంలో కలిసే 
న! 

పోయింది. సము దం ఎంత లోతుంనో ఇక చూడడ మెక_డ? వకి రావ య - 
మెక్కాడ మనకు చెప్పడమెక్కడ ? అలాగె నిర్వికల్ప సమాధిలోకి వెళ్ళిన 
వారెవకో ఒకరిద్దరు తప్ప తతివ్మూవారందరూ ఆ పరమ కారణులో కిలిసి 
పోయెవారే. ఈ వచ్చిన ఒకరిద్దగు కూడా ఎంగిలికాని వాశాక_దేవుకే అ 
చెబుతారు. అనగా ఆయన్ను చెహుడానికి నాలుక మెదలదు, ఆయన కడవాడు 

oo 
t 

యా 

వారిలో. లక్ష గర్జివాడిక తోక దొరికింది. “ఏను గెల్లా వుంది? అని ఆకిగితే 
“గరిచెలా ఉండి” ఆని ఆతడు సమాధానం చెప్పాట్టి. చెవి తడిమి చూచినవా2 

క్త “ఏనుగు చేటలా ఉంది” ఆని ఆనా కాలటుకని చూచినవాడు * సంభంలా ఎద: పై చై 
ఆని అం న్నాట్ట. తొండం తాకినవాడు “రోకలి అనా దట ఐనుు చుక 

సంకూవం నికూపించడానికి ఈ వర్ణనలలో ఏ ఒక్షటీ సత్యముకాడు - కాకొపోచు. 
వీరుచేసిన వర్ణనలన్నీ విని ఏనుగు నెన్నడూ ఎరగని కన్ను గలవాచెవడెనా 
ఏనుగును చూస్తే అప్పుడు అతడు” ఆహ | ఎంత జాగా వా ఎరా! తోక 
సరిగ్గా గరిచెలావుంది,” ఆ చెవి చెటనూ చంపి పుట్టింది, ఆ తొండం మూడురెకలా 
రోకలే” అని సంతోష పడతాడు. మరి ఏకుగుకు సాక్షాత్తూ చూడకహోతేనో ? 
ఉప్పు కుప్పూ, (పసాదానికి [పసాదమూ, 

అలాగా ఆ చూచినవారు ఆ పరమ కారణాన్ని *ఉత్తముడై న పురుషుడు” 
అనీ, ఆక్షరుడనీ,! కూటస్సుడనీ, సత్యమనీ, జ్ఞానమనీ, ఆనందమనీ ఎన్నో 
విధాలుగా వర్ణించారు. 

1. ఈ వదాలకు సరియైన అర్జాలు (ప్రకరణాదులనుబట్టి నిర్ణయించాలి. ఆకర_ అవ్యక్త కృ-కూటసష్టాది పదాలు శాస్త్రజ్జులను కూడా చిక్కు పెటకై యే యేమో దిహంశా శాస్త్రజ్ఞాలనే చిక్కు_పెటతై యేమో. 



వేదాంతము (వలి 

పురాణాలుగూడా - శివుణ్ణి చెప్పేవే కానీండి, విష్ణువును చెప్పెవే కొచేండి, 
ముఖ్యమైనవి ఈ జగత్తుకు మూలకారణం వతో అది 'సన్మా త 

నిరూపిస్తున్నవి. అనగా “అది అలాటిది, లేక ఈలాటిది అని చెప్పము కాని 
“ఉన్నది” అని మాతమే చెప్పదగినది అని అర్ధం! ఈ సన్మాాతాన | 
మనిన్ని, _పధాన పురుషుడనిన్నీ ,* పురుషో త్రముడనిస్నీ * ఇంకా ఎవో) పేర్తతో 
వ్యవహరించినై. 

ఈ (బహ్మానికి మొట్టమొదటి రూపం పురుషుడు. వ్య క్రము,అవం 

కాలమూ4 పదపటి రూపాలు. వెనుకటి పురుషుడు రూపంలేని పురుషుడు, 
ఈ పురుషుడో రూపంలేని ఆ పురుషుని మొదటిరూపం. వెనుకటి పురువుడు 

పురుషో త్రముడనీ, ఈ పురుషుడు హిరణ్య గర్భుతూ లేక పథమ శరీకే అని 
షం. ఈ హిర ణ్యగర్భుష్ణై అపరమ| బహ్మామ మనీ, మొదటి సనా. తానె 

x 
JN యీ 

or ర 

_బహ్య మనీ ఆంటారు. 

“హిరణ్య గర్భుడు మొదట పుట్టాడు. పుడుతూ భూతాల 

అయాడు. అతడు ఈ ద్యావా భూములను ధరించాడు. అతజణ్ఞ హా హోదు దవ్యంతో 

సేవిద్దాం. 5 

2. నాహోన రాతిర్న నభో న భూమి 
ర్నాసీ తమో జ్యోతి రభూచ్చ సాన్యత్ 

శోశ్రాది బుద్ద్యానుపలభ్య మేకం 

(పాధానికం (బహ్మపుమాం స్తదాస్త్ [ విష్ణు, 1-5-28] 

8... స ఏవ కోభకో బ్రహ్మన్ క్షోభ్యశ్చ పురుషో తమః 
స సంకోచ వికాసాభ్యాం ప్రధానత్వే౬పి చ స్టీతః. 1231 

4. పరస్య _బహ్మణో రూపం పురుషః (పథమం ద్విజ 
వ్యకా వ్య_కే తథైవాన్యే రూపే కాల స్తథా పరమ్. 15 

త. హిరణ్య గర్భ స్పమవర్హ త్రాగే 
భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ 

సదాధార పృధివీంద్యా ముతే మాం 

కన్మె దేవాయ హవిషా విధేమ. 



య వ్యాసవా ణి: 

ఆ హిరణ్య గర్భుడే మొదటి మనిషి. ఆతి పురుషుడనిన్నీ అంటారు.6 - 

“భూతాలను తొలినే సృజించే [బహ్మ మొదట పుబ్బాడు'? అని స్మృతులు 

చెపుతున్నై. 

ఈరీతిగా ఇద్దరు పురుషులు [శుతులలోనూ, పురాణాదులలోనూ మనకు 

కనబడతారు. భారతం మోక్ష ధర్మపర్వంలో యోగసాంఖ్య వీవరణంలో కరా 

శర విభాగమూ అక్షరుడికి పురుషోత్తమత్త్యమూీ చెప్పింది. ఆ భారతమే 
శితలలో మూగురు పురుమలున్నారని ఒక కొత్త [తోవ తొక్కి_ంది---- 

“ద్వా విమౌ పురుషా లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ 

కరస్సర్యాణి భూతాని కూటస్టోఒక్షర ఉచ్యతే 
ఊ తమః పురుష స్యన్యః పరమాత్మేత్యుడాహృతః 

యో లోక్కతయ మావిశ్య విభ _ర్యవ్యయ ఈశ్వరః 
యస్మాత్ కర మతీతోహ మకుకాదపి చో త్తమః 
అతో౬స్మి లోకే వేదేచ _పథితః పురుషో తమః 

లోకంలో క్షరుడనీ, అక్షరుడనిన్నీ ఈ ఇద్దరు పురుషులున్నారు. భూతా 

6. సవై శరీరీ ప్రథమ స్పవై పురుష ఉచ్యతే. 

7 ఆదికరా స భూతానాం |బహ్మాగే సమవ ర్త. 

8. “ఉత్తమశ్చ అసౌ పురుషశ్చ పురుషోత్తమః”అని ఉత్తమ శబ్ధానికి పరనిపాత-చూ. 
పురుబో తమ ఇత్యత్ర త్రితయ సన్నిధానా భావాన్న నిర్ధారణ విభ క్తిః కింతు సంబంధ 

న్యేషష్టీతి తయా సమాసః అత ఏవ హలాదిః శేష ఇతి స్మూతే కీ మయం హలా ల మానె 

మాది రితి షష్టీ సమాస ఇతి భామ్యే ఉక్తం. గుణవచనేన నిషేధ స్వనిత్య ఇతి తరప్ సూతే 
కైయటః. ఉఊర్తమః పురుష స్వ్యన్యః పరమాత్మే త్యుదాహృత ఇత్యాది గీతా వాక్యా ద కర్మ 
రారయ ఇతి లభ్యతే. రాజదంతా దిత్వా తృరనిపాతః.” ---శబ్దైందు శేఖరే 

6 

$. కూటస్ట వదానికి వాడుకలోలేని కొ త ఆర్థం చెప్పి అకరుణ్ణి కిందిమెట్టుకు దింపి paar.) 
bc) “వేదంలో ఉందని” చెపుతూ వేదంలోలేని పురు షిత్తమత_త్త్వం ఏ విష్ణువాదో గీతలలో ఇరి 

కించాడు. ఛాందోగ్యంలోవి “ఉత్తమః పురుషః” వరమాత్మకాడు. శరీరం కల ఆత్మ దేహం. 
తోంచి లేచి పరంజ్యోతిగా ఐపోతే ఆత డుతముడెన పురుషు డపుతాడని దానికరం. బావి యూన 

ఠా ఏ వేదంలోగావి ఏ శాఖలోగాని “పురుషో తమి వదం లేదు. వెషవుల పురుషో తముడు. అమే దాఖలు అటి 

(మిగతా (ప్రక్క పేజీలో) 



వేదాంతము 635 

లన్ని శరపురుమడు. కూటస్థుడు అక్షర పురువుడు."' ఊఉ తముడైన పురుషుడు 

వేర. అతడు పరమాత్మ. ముల్లోకాల్లోనూ చొచ్చి వానిని భరిసున్నాడు. అతడు 

ఆవ్యయుడు. ఈశ్వరుడు, నేను క్షరుడి కంటె దొడ్డవాణ్జి కావడానా, అక్షరుడి 

కంచె గూడా ఊ త్తముజ్జి కావడానా లోకంలోనూ వేదంలోనూ నాకు పురుషో త త్రము 

డనే!! పశ సి ఉంది. 1? 

ఉత్రముడైన ఈ పురుషుడు లేక పురుషోత్తముడు అందరికంటెను 
ఆధికుడు కాబట్టి అతడు సన్మా(తం, పురాణభాషలోనే చెప్పుకుందాం పర 

_బవ్యాం అజం అక్షయం అవ్యయం ఏక రూపం 

“త దేవ సర్యమేవై తద్ 

వ్య కావ్య క్ర క స్వరూపవత్. 

పనిషదం ఆయిన (బ్రహ్మముకం"టె దొడ్డ అని చెప్పడానికీ (ప్రయత్నం. ఎనిమిదీ పన్నెండూ' 

అం పరమాత్మగా చెప్పబడ్డ అతీరుణ్లి ఇక్కడ ఎందుకు కిందకు తోనెయ్యడం ? 
ఇలా కిందికి తోసేయడానికి సంబంధించిన శ్లోకౌలింకా కొన్ని ప్రకిపాలు. కరాక్షర సంక్రాంత 

శోక సమూహం ఈ రకంలోదే. ఈ అంశం తీసేస్తే గీతల మూల మతానికి వ్యత్యయం 
కలుగదు, అందహీనమూ కాదు. గీతలలో ఏ యితర మతానికీ ఇది ఆధారం కాదు. గీతలలో 
మరెచ్చటా దీని కనురూపమతం లేదు. పెగా విరుద్దమతాలే వున్నవి. ఈ పురుషోత్తమ పదం 

బ్ నొద్ద వాజ్బ్యయంలోని * పురిసు ఊ త్తమికు “స సంస్కృతం” అని (బ్రాహ్మ ధర్మావలంబులు మహే 

చర్వడ్రులు (వాశారు. కాని “అక్షరాత్ పరతః పరః” అను శ్రతే అక్షరుణ్తి కింది వెలకు 
దింపింది. భారతంలోనే పరమాత్మకు పురుషో _త్తమత్వం మోక్ష ధర్మవర్వంలో ఉంది. ఛాందో 

గ్యంలో “ఉ తమః పురుషః” అనేది పురుషో త్తముడే అని అదై్వెతు లంటారు. 

చూ. ఉ తరాదికరణం 

10. సగుణ బహ్మ. 

11. ఈ ప్రకరణం యావత్తూ (ఊర్థ్వ మూలం. ఈ మొదలుగా సకారణమైన 
(ప్రవంచాన్ని వర్షించి కీరాక్షరుల కతీతమైన త్ర శం పురుషో త్ర తమరూపంగా నిరుణ బ్రహ్మాన్నే 

నిరూపిస్తూ అవి ద్వ్వితాన్నే దోహదం “చేస్తుంది. అలా కాకపోతే కరాకరులకు పెవాడు. 
పురుషో త్ర  తముడని చెప్పి, భగవానుడూనున్నూ కురాకరాతీతుడు కాబట్టీ పురుషో త్త తోముడని 
ఆనడం 'వ్యర్ణమేను. ఇచట పురుషోత్తముడు వేరని మొదట చెప్పి, అతడు ఈశ్వరుడు కౌబిట్రి 
అతడికంటె “వేరై నవాడే భక్రము క్ర "జీవులకం"టె భిన్నుడని తలపించి, ఆధికారిక పురుషడై స్ 
తాను క్షరాకీరా 'తీతవల్లనే పురుషో త "తముడు కానీ, స్వతహాగాకారని నిరూపితమయ్యే నిరుణ. 

రూజమె పురుషో త్ర తమ స్వరూపాన్ని తోపజేస్తుంది. కాబ స్దై... స సర్వవిదృజతి మాం సర్వ 

భావేని ఆని “స సంవిన్మాత్రరూసమైన ద్రిహ్మజ్ఞానంచే సర్వోత్మనా (బ్రహ్మా భావం చెప్పబడు. 
తూందని ఉత్తర శోకంలో అనడం చక్కగా ఉందని అదె దె్వతులంటారు. 

అరవిందుల అభిప్రాయం Essays on the Gitas లో చూచేది. 



4. అధ్యాన 

శంకరాచార్యులవారు అదై (త వేదాంతము అను ఒక గొప్పమడను 

“ఆధాాంస' అను పునాదిమీద కటిక. ఈ పునాదికి మొదట మొదట ఉప్పరపని 

చైప్పివవాన బ్ ద్దులని పురాతన వసుకొధకులు కనుగొనుచున్నారు. 

వాజులు _పక్డాన తముత్ పఠింపదగిన [బహ్మసూ తములకు భాష్యము 

చారు కలవారు ఆదై తమతమునకు కీ థికగా అధ్యాస భాష్య 

ని ఇను కనే గేతాభాష్యము నందును వెవజ ల్రిరి. 

ఈ రేణువులే మధురమగు వారి కవితా గానములో సరిగమ పధని, 

[బహ్మమనగా పరమెశ్యరుడు ; ఒకడే వున్నాడు. వేజేమియు లెదు. 

యై వ్ 2 

_బహ్మమునందు జగద్ కాంతి (అధ్యాస) కలుగును. 

వ 

జగత్తు లేనే లేదు : 

య్ 

పరమేశ్వరు డుండెనో లేడోకాని, తానును జగత్తును ఉన్నటులు ఆవాల 

వాల మెజుగును గదా! జగత్తు లేదనుట యెటులు? ఎటులంటివేయి! 

_బహ్మమునందు జగత్తు కల్పితమగుచున్నది. వీకటిలో తాటిని జూచి పాము 

ని ఆనుకొనవా? ఎండలో తలతలలాడు ఆలి చిప్పను చూచి వెండిరే కను 
కొనవా? ఎడారులలో ఎండమావులను జూడవా? ఆ | తాటియందు పాము 

ఆరో పిత మైనది. ఆలిచిప్ప వెండియయినది. తెలిసిన పిదప | తాడు తాడే! 

ఆలిచిప్ప ఆలిచిప్పయే! ఈ రితిగ (బహ్మమునందు జగతు ఆరోపితమయినది. 

తెలియుచో అంతయు (బ్రహ్మమే! 

మూడు ; మనకు మూడు పదార్థములు చూపట్టుచున్న వి. 

1. పరమేశ్వరుడు లేక (బహ్మము. 

య 

Ee 
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2, జీవాత్మ లేక నేను 

9. (పపంచము లేక జడము 

(బహ్మము : బ్రహ్మము సత్ __ చిత్ _ ఆనంద స్వరూపము. “సత్ 

అనగా ఎ బ్రప్పుడును (నశింపక) ఉండునది. చిత్ =చేతన స్వరూపము, అనగా 

ఎటుకయే స్వరూపముగా గలది. మజియు ఆనందము గూడ ఆయన 

«J 

పరమేశ్వరుడు చచ్చిపోవు స్పభావము కలవాడనిగాని, తెలివి తక్కువ 

మొద్దనిగాని, ఎపుడును ఏడ్చ్బుచు కూరుచుండువాడని గాని ఎవడును అను 

కొనడు. కావున పరమేశ్వరుడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడని యనినచో ఎవరును 

వాదింపరు. ఇట మత భేదములేదు. 

జీవుడు లేక నేను ; నేను అను ఎజుకకు తావు అయినవాడు జీవుడు. 

ఇతడు దేహేర్యదియాదులగు ఉపాధులతో కూడుకొని ఉన్నాడు. ఇతడే ఆత్మ; 

'నేను పుల్హయ్యను, నేను వెంకయ్యను, నేను పుల్హమ్మను, నేను 

వెంకమ్మను' అని ఇతడనును. ఇతడు సుఖము కొజకు దేవులాడును. ఆ సుఖము 

కొజకు ఎన్నియో దుఃఖములను అనుభవించును. 

(ప్రపంచము లేక జడము : బుద్ధి మొదలుకొని శరీరము వణకు 
అయిన (పకృతి పరిణామ మెల్హయు జడము. ఇది అసత్తు. అచెతనము. సచ్చిత్ 

స్వరూపుని కంటె వేజయిన దెలయు జడము. ఇది “నేను కంటె వేణు. కావున 

దీనికి “నీవు' అని వేదాంతములో వాడుక. ఇది నేను అను ఎజుకకు తావైన 

జీవాత్మచే చూడబడును గావున 'విషయి మనిపించుకొనును. కాగా జీవాత్మ 

లేక నేను విషయి యాయెను. 

ఈ జడమే, ఈ జగత్తే అందజచేతను బోలాలు కొట్టించుచున్నది. 
వింతలో వింత యేమనగా లేకుండగనే ఉన్నా ననిపించుకొనుచున్నది. 

నిక్కమునకు జడము లేక (ప్రపంచము. విడిగా లేదు. బైతన 
సంయోగము లేక జడము దొరకదు. ఆకాశ సంయోగము లేక గాలి విడిగా 
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దొరుకునా? కావుననే పుట్టునటువంటి స్థావర జంగమాత్మక మగునది యెల్హయు 

పకృతి పురుష సంయోగము వలన పుట్టునని గిత చెప్పును. 

ఆత్మ ఆత్యంత నిర్మలము. అతి శుద్ధము. బుద్దియు అత్యంత నిర్మ 

లము. ఆతి శుద్ధము. అద్దమునందు సూర్యుడు (పతిబింబించినటుల బుద్ధియందు 

ఆత్మ చై తన్యాభ్యాస కలుగును. బుద్ధ్యా భాస మననునందును, మన ఆభాస 

ఇం దియములందును, ఇందియాభాస దేహమునందును కలుగును.? ఇట్టి బుద్ది 

సంయోగము ఇటు ఇం దియములకును అటు ఆత్మకును గలదు. 

అధ్యాస 

చీకటిలో (తాడు చూచి పామనుకొనుచున్నాము. (తాటియందు పాము 
అధ్య _సము - అన(గా ఆరోపిత మగుచున్న ది. 

ఒక వస్తువునందు మరియొక వస్తువు నారోపించుట అధ్యాస, 

ఆకాశమున చందు డొకడే వెలుగుచున్నను దృష్టి దోషము గలవానికి 

-చం[ దులు ఇరువురు గానుపింతురు. దవ్వుదవ్వుల ఎండమావులు కానుపించును. 

ఇట్టి మిథ్యారూపమే అధ్యాస. 

అధ్యాస భాష్యము 

నా ఇల్లు, నా శరీరము, నా చేయి, నా మనస్సు” అని మనము వ్యవ 

హరించుచున్నాము. ఈ వ్యవహారమునందలి ఇల్టు-శరీరము-చేయి-మనస్సు అను 

'ఏనికంటె వేజుగా “నేను అని ఒక పదార్థము కలదు. ఈ 'నేనే దర్శనములు 

.వక్కాణించు చిదాత్మ. ఆ చిదాత్మకంచె వేజయినా ఇల్లు-శ రీరము-చేయి- 

మనస్సు ఇవి జడములు. అనాత్మ పదార్థములు లేక “నీవి. పె “నేను” Ml 
రా 

1. యావత్ సంజాయకే కించిత్ సత్వం స్రావర జంగమం క్నేత్రక్షేత్రజి 
అ cy 

"సంయోగాత్. 13.27 

2. బుదేశ్చ ఆత్మ సమ నైర్మల్యా ద్యుపవ_శ్తే, ఆత్మ చై తన్యాకారాభానత్వోపప శ్రేః, 
-బద్ధ్యాధ్యాస మవః, తదాభాసానీంద్రియాణి, ఇందియాకాసశ్చ దేహః, (అతో లౌకికాద్దేహ 
ఎమ్యాకే ఏవ ఆత్మ దృష్టిః క్రీయకే.] గీతాభావ్య, 18-60 
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విషయి; ఈ “నీవు విషయము. 

ఈ నేను-నీవులు లేక చిజడములు చీకటి వెలుగులవలె వేబువేణు 

-దినునులు. నేను నీవు కాదు. నీవు నేను కాదు. నేను = చిదాత్మ. నివు = 

జడము. చిదాత్మ యందుండు ధర్మములు జడమునందును, జడమునందుండు 

ధర్మములు చిదాత్మ యందును ఉండవు. ఇటు లయినను చేతన ధర్మములు 

జడమునందును, జడధర్మ ములు చేతనమునందును ఆరోపించుచున్నాము. 

దవెహముకంటె, ఇం దియములకం టె, మనస్సుకంచె నెను వేలుగా 

నున్నను ఆ దెహధర్మములను, 'ఆ ఇం[దియ ధర్మములను, ఆ యంతఃకరణ 

ధర్మములను ఈ “నెను” నందు ఆరోపించుచున్నా ము. నేను ఎల్జగా నున్నాను- 

అని దేహధర్మమును ఆరోపించుకొనుచున్నాము.* ఈ ఆరోపణము పేరే 

అధ్యాస. 

ఆతికుద్ధము అతిసూక్ష్మము అగు ఈ నేనునకు (జీవునకు) బాహ్య 

జగత్తుతో సంబంధము కలుగునపుడు ఈ ఆరోపము కలుగుచుండును. 

ఈ “నేను' అను చిదాత్మ లేక వ్య క్రిగతమగు ఆత్మ విషయ ధర్మము 

అచే ఆవరింపబడి, “నేను అను ఎబుకకు పాల్పడెను. ఇది సాక్షీ గాదు-క ర. 

ఇది అపరోక్షము కాదు. కావుననే దీనికి ఆర్థభావము చెండు. 

దేహాదులను ‘నేనే ఆని యనుకొనుట ' భాంతి. అటులయినను వ్యవ 

హారమునం దది సంభవించుచున్న ది. ఇది నైసర్షికము. అనాది. ఇదియ 

శ. యుష్మదస్మత్ ప్రత్యయగోచరయోః విషయ విషయిణ తమః ప్రకాళవద్. విరుద్ద 
స్వభావయోః ఇతరేతర భావా నుపపతౌ సిద్దాయాం, తత్కర్మణా మపి సుతరా మితరేకర 

భావానుపపత్రి రిత్యతః, అస్మత్ (వ్రత్యయగోచరే విషయిణి చిదాత్మకే యుష్మత్ ప్రత్యయ 
గోచరస్య తద్దర్మాణాం చ అధ్యాసః (దిహ్మ సూత్ర భాష్యం, 

4. తథా దేహ ధర్మాన్-స్ఫూలోజహం, కృళోఒహం, గౌరోహం, తిష్టామి, 
గచ్చామి, లంఘయామి చేతి. తథా ఇంద్రియ ధర్మాన్-.మూకః, కాణః, క్రీ ది, బధిరః, 
అంధోహ మితి తథా౬ నకరణ ధర్మాన్-కామ సంకల్చ విచికిత్సాఒధ్యవసాయాదిన్, 

{ ఆధ్యాస భాష్య 
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ఆధా$స, తాటియందు మనకు అజ్ఞానమ వ౬న- ఆనగా “ఇది [లాడు' ఆని 

స్తష పతిపత్తి లేమి వలన సర్ప, భాంతి కలుగుచ న్నది. లోగడ మనము పాము 
నెజగియుంటిమి. (తాటిని గూడ నెజిగియుంటిమి. రూపుచె తాడు పామును 

పోరియుండున = చీకటిలో ఆ |తాటియొక్క. మిగిలిన ధర్మములు కానిపింపవు. 

సర వ్య మొకటియే కానిపించును. పూర్ణ సంస్కా రవశమున భయము 

కలుగును. దాన మోహ మదయించును. దాన “పాము అను (భాంతి కలుగును. 

అన్ని _భమలకును ముమ్మొదట ఇట్టి కారణము లుండును.” _బహ్మము 

నంచు జగద్ (భాంతి కలుగుటకు కట్టి కారణ సాొమగి కలదా? అసలు 

జగత్తునకును (బహ్మమునకును సామ్యము కలదా? 

[బహ్మము సత్తు; జగత్తు ఆస త్తు, నట చిత్తు; జగత్తు అచి తు. 

[బహ్మ "ము ఆనందము; జగ త్తు దుఃఖము. జక నీ రెంటికి పోలిక యడ? 

దీని [పణాళిక ఇది కాదు. జీవుడు జడరథమును అధిరోహించినాడు; 

ఆ రథమకూడ తా ననుకొనుచున్నాడు. బీవుడు జడమను చొక్కా తొడుగు 

కొన్నాడు; ఆ చొక్కాకూడ తా ననుకొనుచున్నాడు. (భమచె _బహ్మ 

స్వరూపము మనకు (పచ్చ్భన్నమయి యున్నది. కాన "మనము జగదాకారముగా 

_బహ్మమునే చూచుచున్నాము. [భమ ఐ పోయినచో బహ్మ స్వరూపము [పకా 

శించును. అపుడు మనకు _బహ్మజ్ఞానము కలుగును, పిమ్మట [బహ్మమునందు 

జగద్భాంతి కలుగ జాలదు. 

శంకరులవారి అభి పాయ మేమనగా-జగ తనికాని, జగదాకారమని గాని 

యదియు లేదు. ఉన్న దొక (బహ్మమ. (బ్రహ్మము తక్క జీవాత్మ యని 

వేజొకటి లేదు. జీవాత్మ పరమార్ధమున లేదు. (బహ్మమునందు జీవాత్మ 

అధ్య స్రమగుచున్నది. 

ప... సోక్కమైన " 'వస్తుప్పీ నేలుకచేగలేగు సంస్కారము, (ప్రమాతృదోషము, 

ప్రేమాణదోషము, '(ప్రమేయదోషము, అధిష్టానముయుక్క_ విశేష అజ్ఞానము, సామాన్య 

జానము. 'ఇది అధ్యాస సామాగగి. | 
జో 
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ఆధ్యాసవలననే మనకు దుఃఖములు. -అధ్యాసకే “ఆవిద్య' అని మారు 
పరు, అవిద్య మనకు సెలవిచ్చుచో ము 'క్షిద్యారోము ఎదుట" అవిద్యను తొల 
గించు ఓకే వేదాంతశాస్త్రము దండధారి; ఇదియే శంకర దర్శనము. 

జగత్తు, అధ్యాన (అవిద్య) 
. ఉండునది సత్తు. ఉండనిది ఆసత్తు. ,.సత్తునఢు.మార్చు. ఉండమి . ఒక 

విశషము. . | 

(బహ్మ .మొకటియే ఉండునది. మార్పులేనిది, కావున ఆది యొకటియే 

సత్తు. _కాగా ఈ జగత్తు, ఈ ఆధ్యాస ఎటనుండి ఊడి పడెను ? 

జగత్తు మార్పు చెందుచుండును; కాన జగతు సతు కాదు. జగత్తు 

ఉన్నటులు తోచును. "కాని అసలు జగత్తు లేదు; ఈ లెక్కన జగత్తు అసత్తు. 

జగత్తు ఉన్నటులు తోపజేయునది అధ్యాస- లేక - అవిద్య. కావున 

అవిద్య అసత్తు కాదు. కాని అవిద్యయు మార్పు చెందుచుండును. విద్య ఆవిర్భ 

వింపగనే ఆవిద్య తొలగును. కావున. అవిద్య సత్తు కాదు. కాగా అవిద్య సత్తు 

కాడు; అసత్రు కాదు. సదసత్తు కానిది. ఆనిర్యచనీయము. అనగా కలదని 
కాని, లేడని కాని చెప్పరానిది. ఆనిర్యాచ్యమగు సీ యధ్యాసనే, ఈ అవిద్యనే 

“మాయి యనియు నందురు. 

ఇది (బహ్మము యొక్కయే అంశవిశేషము. విద్యయ, ఆవిద్య యు 

[బహ్మాంశములు. విద్యకు అవిద్యకును వీకటివెలుగు లంత లేడా. చీకటి 

పోవుడు వెలుగు, వెలుగు పోవుడు నీకటియు వచ్చునటులు, ఆవిద్య పోవుడు 

విద్యయు-విద్య పోవుడు అవిద్యయు, దాగుడుమూత లాడును. విద్య ఆవిర్భ 

వించుచో త త్యమును, అవిద్య ఆవిర్భవించుచో మిధ్యయగు జగ త్తును కానిపిం 

చును. తత్త్వము విడివడగానె (బహ్మముకంటె వేజేదియు ఎజుకకు రాదు. _అపు 

డెట్టి ఇదజ్ఞానమును లేదు. విద్యయగు జగత్తు కానిపించునపుడు, ఆత్మ విషయిగా 
పరిణమించి విషయరూపమగు జగతును .ఎదుట..అనుభవము చేసికొనును. 

41 
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విజానం చఅజానం చ” 
ణో Ey 

ఆని ఉపనిషత్తు చేతనమును జడమును తెలిపినను కేవల చేతన పదార్థమనియు, 
కేవల జడపదార్థ మనియు విడివిడిగా లేవు. ఆత్మకే జడ బుర్ధియు, చేతన బుద్ధియు. 

ఈ రెండు బుద్ధులును పారమార్థిక ములు కావు. ఆత్మయొక్క పారమార్థిక 

జ్ఞానము అధ్యాసచే రెండుగా తునిసి, రెండు తెజగులుగా [పకాశ మొందును. 

అవిద్య పోవుచో దానితోపాటు ఇదియు పోవును. 

ఆత్మను అనాత్మను కలుపునొక తీరు, ఒక ధర్మము  ఎణుకకు కలదు. 
కాని ఆత్మకును జడమునకును చీకటివెలుగుల కున్నంత లేడా. ఇంత తేడాగల 

ఆత్మానాత్మలకు కలయిక ఉండదనియే మొదట తోచును. శంకరులు “ఆత్మా 

నాత్మల కలయిక పారమార్థిక ముగా లేదు, కాని వ్యావహారిక ముగా నిక్కము” - 

అని అనిరి. ఆత్మకును జడమునకును వ్యావహారిక సంబంధము అనాది సిద్దము. 

అనాది సిద్ధమయిన దానికి కడకు వ్యావహారిక సతను ఇయ్య కొనవలయును. 

ఓకదానికి పారమార్థిక సత్ర, మజొకదానికి వ్యావహారిక సత్త ఇయ్య 

కొన్నచో ఎట్టి సిద్ధాంతము తేలును? పారమార్థిక సత్త అనగా నిక్కమగు 
ఉనికి. వ్యావహారిక స సత్తకు ఉనికియే లేదు. నిక్క_ముగా ఏది ఉండునో దానినే 

సిదింప జేయుటకు వ్యావహారిక స స్త కలదు-అని తెలియవలయును. ఈ వ్యావ 

హారిక సత్తకు వనికంటె వేణు సా్కాక్యములేదు. 

(| wa EA గి £3 fA 
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య 

తను చొట జేసి అనాత్మ పొడమె ననరాదు. అటు 

లచే ఆత్మ పరిణామి ఆగును. | శుతి ఆత్మను ప పరిణామి అనదు. కావున 

ఆత్మ అపుణామి. ఆగుచో ఆవి మెటులు ఆజ్ఞానవ రి 2 ఆపూర్ణమును ఆజ్ఞా న 

మా యింక. ఆత్మ పూర్ణము. ఆత్మ దేనికిని' అంశ ముకాదు. అది తనకొరకు 

మజొక దానిమీద బడదు. కావున ఆత్మను అజ్ఞానము ఆ। శయింపనేజదు. 

ఓ పారమార్థిక నక్త నెజుగమినిగాని, (భ్రమచేగాని వ్యావహారిక సత సృష్షి 
కలుగువమట. ౯ 



నచేదాంతము 645 

వివరణాచార్యుడు లోనగువారు (బహ్మమును అజ్ఞానమునకు ఆశయము 

"చేసిరి. ఈ మతము చొప్పున అజ్ఞానముగాని, అవిద్యగాని జగత్ కారణమగుచో 

జీవుని అజ్ఞానమునకు అశయముజేసిన భామతీకారుని మతముకూడ సంగతముగా 
తోచును. కొని జీవుడు ఆజ్ఞానమునకు ఆ్రయమాయెనా ? అతనికి పారమార్థిక 

“స త్తను గూడ కట్టి పెట్టవలయును. 
శంకరులు జీవునికి పారమార్థిక సత్తను ఇయ్యకొనలేదు. మబభియు 

జీవునిగాని, (బహ్మమునుగాని అజ్ఞాన మునకు ఆశయము చేయలేదు. వీరి 

మతమున |బహ్మము విషయముకాదు. . “నేను! అను ఎరుకకు గోచరమగు ఆత్మ 

"కలదు. అది విషయము. నేను అను ఎరుకకు విషయము కాదా? ఈ “నేను” 

ఆను ఎరుక ఎటనుండి వచ్చెను 2 అవిద్యనుండి. 

అనగా నేను అను ఎరుకకు గోచరమగు "ఆత్మ [బ్రహ్మమునకు 

'విషయముకాదు. అవిద్య |బహ్మమును ఆయము చెసికొననేరదు. అవిద్య 
వలన పుట్టినది (బ్రహ్మమునకు విషయ మెటులు కాగలదు? ఇక నేను అను 

ఎరుక [బహ్మమునుగాదు; (బహ్మమునుండి పొడమినదియుగాదు. అవిద్య లేక 

మాయ _బిహ్మాంశ మనుట నిక్కమకాని దానిచే [బహ్మమునకు లేసము లేదు. 

(పకృతినుండి అహంకారము పొడమెనని సాంఖ్యము. అవిద్యనుండి 
అహంకారమని వేదాంతులు. [పకృతి ఒక్కటియే అహంకారమును కనలేదు; 
“పురుడు వలయు. . ఇటులే [బహ్మ సాన్నిధ్యమున అవిద్య అహంకారమును 

సృజించును. _బహ్మమునకు దానితో ఎట్టి లేపమును లేదు. దాన _బహ్మ 
స్వరూపమునకు ఎట్టి మార్పును లేదు. 

సో 

త్యములేదు. జీవుడు అవిద్యా సంభూతుడు. కావున బీవత ము మిథి॥; ” 
అవిద్యవలనగాని, అజ్ఞానమువలనగాని పుట్టునది మిథ్య." దానికి శ్లానము పునాది 

ay 

తేలినదేమన- జీవుడు బహ్మము కాడు. జీవునికి పారమార్తికముగా ఆ గి 

7. వివరణాచార్య |ప్రభృతుల మతమున జీవబహ్మ' (వభేదములేదు. (బ్రహ్మమే 
అవిద్యా(గ్ర_స్థమయి జీవాకారితమగును. అవిద్య పాయుడు. జీవత్వమును పాయును: థామతీ 
కారుల మతమున జీవుఢే అవిద్యకు ఆశ్రయము. అవిద్యమాయగనే జీవునికడ (బ్రహ్మము 
స్వస్వరూపమున (ప్రతీశమగును. భామతీ కారులు శంకర భాష్యమునకు టీక (వ్రాసిరి. వారును 
'అద్వైతవాదులే. కాని జీవభావము _బహ్మముయొక్కయే అంశ విశేషమని వారి 
అభిప్రాయము. ఇటులాయెనేని జీవుడు (బ్రహ్మమునకు అనాది కాలమునుండియు అంశ 
విశేషముగా ఉన్నాడన్న్నమాట,. ఏది అనాది కాలమునుండియు ఉండునో ఆది అనంత 
కాల వ్యాపి. ' 



కాలెదు. [బహ్మము నిర్యికారము. అనాస'క్రము. 'కావున (బహ్మముతో బీవ 

భావమునకు ఎట్టి సంపర్క మును లేదు. జీవుడు (బహ్మమును ఎజుగనులేడు. 

జీవునకు (బహ్మమునందు చారితార్థ్యము ఉండను జాలదు అని తోచును. 

[ఇదొ కరీతి శూన్యవాదము. జీవనముగాని జగత్తుగాని ధుఃఖమునకే' 

మూలమగుచో ఈ మతమునకు సార్థకత కలుగును. ఈ మతమున నిర్వాణము. 

గాని ము క్రిగాని సాధిత మాయెనేని అంతయు కూన్యమయి పోవును. | 

బౌ ద్ద ద ర్శ నము 

నేటి నైయాయికుల మతమున జ్ఞానము [(తికణస్థాయి. ఒక శణమున. 

పుట్టును, ఒక క్షణముండును. మూడవ క్షణమున మూలబడును. బౌద్దుల దర్శ 

నమున జ్ఞానము క్షణికము. దీనికి స్థితిలేదు. వెంటనే గిట్టును. 

వీరు రెండు సత్యములు అంగికరింతురు : 

1. సంవృత సత్యము, 2. పరమార్థ సత్యము. సంవృత సత్యమును 
తజవగా దీనికి పునాది లేదనియు, ఉళక్కియనియు తెలును. ఇది మాధ్యమికుల. 

మతమా. దీని పేరు ఆపతిష్టిత ధర్మవాదము. ఇక పరమార్ధ సత్యమేమనగా_ 
ధర్మధాతువు అనిర్వచనీయము. దీనికే మరొక పేరు ూన్యము. శూన్యము 

ఆభావవాదము కాదు, భావవాదమును గాదు. ఇది ఆనిర్యచనీయమగు ఒకా" 

నొకటి. ఇది అచ్చేద్యము; ఆభేద్యము, అచ్చి దము, దృఢము. సారము. 

ఆదాహి, అవినాశి. ఇట్టి కూన్యత్వము పెరే వజము. ఇది భావము కాదు. 

ఆభావము కాదు. భావాభావము కాదు. అభావాభవము కాదు. కావున ఇది మన. 

ధారణ కావల. ఆటులని దీనిని ఇయ్యకొనకుండ .ఏలులేదు. 

దీనికిని శంకర దర్శనమునకును గల పోలికనుబట్టి పలువురు శంకర 

దర్శనముమ (పచ ఎన్ను బౌ ద్ధమని -ఆన్నారు.. _కాని అది నిక గ్రాము . కాదు. 

శంకరులు బ్రహ్మ మును చాటు చేసికొని * శూన్య "మతమును స్థాపింపలేదు- 

[పత్యుత వారి పర్వమ గురువులగు శ్రీ౬ గౌడ పాథాచార్యుల వారివలె. వలసిన- 
వానిని శైకుని, శూన్య సిద్ధాంతమును ధ్యంసము చేసిరి, 

కి. అచ్చేద్యోఃయ మదాహ్యోఒజయ మశ్షేద్యో౬ళోష్య ఏవచ. గీత-2. 
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నేను లేక ఆత్మ నిక్కమునకు లేనిచో [బహ్మము ఉన్ననేమి, ఊడిన 
నేమి? నేను ఉన్న ఎడలనే జగతుతోగాని బహ్మముతో గాని _పయోజనము 

గదా! కావున అదై ఇతమునకు భంగమురాని విధమున యూ నేనును నిలుప 

వలెనని నవీనులు అందురు. 

“నాకు రెండు (పకృతులు కలవు. ఒకటి పరా, రెండవది అపరా. పర 

జీవ పకృతి; అపర మన్ను-మిన్ను -నిప్పు-నిరు-గాలి-మనస్సు-బుద్ధి._.అహం 

కారము జగ త్తు. ఈ రెంటి సంయోగమే జగత్తు,!9 ఈ రెండు పకృతులును 

నావే అని గిత యనును. మతేయు నన్ను సర్వభూతములకును బీజమునుగా 

నఅబుగుమని భగవాను డనును. 

ఈ సంయోగము అధ్యాసకం టె- అనగా | భమకంటె_ లెక - అసత్యము 

కంటె దృఢమై యుండవలయును. ' జీవుడు నా యంశమే యనుటయు, అతడు 

శరీరమును గొనుననుటయు గలిగి ఇదంతయు వట్టి అధ్యాన యగుచో అడియాస 

యని నవీను లనుచున్నారు. పీవి అభీష్టము తెలుపుటకు మణొక వ్యాసము 

వలయును. 

9. గీతం 7456. 

10. శాటియందును, అఆలిచిస్ప్వయందును, అధ్య స్తము చేయబడిన సర్పము, 
'రజతము-వీని సంయోగమువలె ఈ రెంటి సంయోగము గూడ ఇతరేతర తద్దర్మాధ్యాస లక్షణ 

మని శంకరులు. గీతాభాష్య, 18-28, 



ర, ఉనికి=ఎజంక 

ఉనికి 

కుండ ఉన్నది; రాముడు కలడు. అనునెడ కుండ యొక్కయు రాముని 

యొక్కయు “ఉనికి” లేక “కలిమి” మనకు గోచరించుచున్నది. కుండ లెదు; 

రాముడు లేడు- అనునెడ కుండ యొక్కయు రాముని యొక్కయు ఉనికికి 

వేఅయిన లేమి గోచరించుచున్నది. ఉనికి యనగా కలిమి, అసిత్యము లేక 

సత, 

ఏదేని ఉన్న యెడలగాని, ఏదేని అయిన యెడలగాని దాని దాని ఉనికి. 

కలదని చెప్పవచ్చును. ఊనికిలేని వస్తువేదియు లేదు. 

మన మున్నాము. మన చుట్టును వస్తువు లున్నవి. వాని కావల (పపంచ. 

మున్నది; దాని కావల దేశము; దాని కావల కాలమును ఉన్నవి. ఇటులు ఉనికి 

యననేమో మన మెరుగుదుము. ఈ యునికిని గురించి విజ్ఞాలలో చాల అభి పాయ. 

భేదములు కలవు, 

ఉనికి లేక సత్త యనునది జాతి విశేషమని నైయాయికు లందురు. జాతి. 

యనునది (దవ్యగుణ కర్మలయందుండును. ఇది నిత్యము. ఆర [కియా కారిత్వమె 

ఉనికి అని కొందజందురు. దేనిచే ఏపనియు కాజాలదో, మజియు దేని పని, 

ఎచటను కనబడతో అట్టి దొకటి కలదని యెటులు చెప్పగలము ? కావున ఆర్య 

[కియా కారిత్యమును, ఉఊనికియును ఒక పదార్హమే యగునా ? 

(క్రియనుబట్టి ఒకానొక వస్తువు కలదని మనమూపింతుము. కాని కార్యమే 

ఉనికియా ? ఏదేని పని జరుగవలసియున్న చో, దానికి ముందు అవశ ముక 

వస్తు వుండవలయును. |క్రియయే ఉనికి; ఏకమాత్ర నిదర్శనమయినను పదపటి. 
(కియయు, తొల్టిటి ఉనికియ ఏక పదార్థము కాజాలదు. 

కాలముతో సంబంధము పడుటయే ఊనికియని కొందరందురు. కాలముతో 

దేనికి సంబంధము కలదో అది ఉన్నది అసి మన మనుకొనవచ్చును. 
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కాలముతో సంబంధపడి యుండుటయే ఉనికి కాదు. ఏలయనగా నిన్ననో 

మొన్ననో యొక కుండ పగిలిపోయెను. ఆ కుండ ఉన్నది అని మన మన 

గలమా ? కావున ఉనికి యనుదానికి వర్తమాన కాలముతో సంబంధపడిన దానికే 

ఉనికిని చెప్పవలయునని కొంద రందురు. అసలు ఉనికి అనుదాని తావు దేశ 

కాలములలో కలదని మజఖి కొంద రందురు. 

కలవని మనము తలచు వస్తువులన్నియు దేశకాలములతో సంబంధ పడియే 

యున్న వి. వీని కలయికలేని వస్తువే లేదు. దేశ కాలముల కలయికలేని స్థితి 

యనున దొకటి యుండునెడల, ఆ స్థితిలో ఏ వస్తువునకును ఉనికి లక 

పోవచ్చును. గాని ఆయా యీ వస్తువుల యునికియే దేశకాల నంబంధ మన 

జెల్ల దు. కుమ్మరి నిన్న నొకకుండ నొనరించెను; నే డొకటి చేయుచున్నాడు. 

ఈ రెండు కుండల యునికియు దేశకాలములతో సంబంధపడెను. ఆ యునికియు 

ఈ సంబంధమును ఒకటియా? ఆ కుండల  శకేదేని యునికి కలుగుచో, 

ఆ యునికి దేశ కాలములలో కలయిక చెందునుగాని ఆ కుండలు తా మునికి 

లేనివై దెశకాలముల వలన ఉనికి గొనవు. ఇంతియకాక, దేశకాలములకు గూడ 

నొక యునికి కలదే-వానికి ఆ యునికి యెచటనుండి వచ్చెను ? ఇతర వస్తువుల 

వలెనే అవి తాము లేకపోయి, తమ కలయిక వలన ఇతర వస్తువులన్ని టికిని 

ఆ ఉనికిని చేకూర్చి పెట్టుననిన నమ్మ జెల్పదు కదా! కావున ఉనికియు దేశకాల 

సంబంధమును ఒకటికాదు. 

అబాధిత త్యమే ఉనికియని కొందజ యభి్మి పాయము-అనగా కాల్యత 

యమునందును నాశములెని డేది కలదో అదియే యునికి. 

ఉత్స త్రి వినాశములు రెండును ఈ విశ్వ్యమునందు పన్ని దము చఅచు 

కొని నటులు పనిచేయుచున్న వి. కారాకులు రాలుచున్న వి; [కొత్తాకులు పొడము 

చున్నవి. ఇటులు పకృతిధార ఇగిరిపోవుట లేదు. అయినను నిన్నటి వస్తువే 

నేడు లేదు. నేటి వస్తువు రేపు లేదు. ఉన్న వస్తువును ఉన్నదనుచున్నాము. 
లెని దానిని లెదనుచున్నాము. పారిభాషికమైన “పె యునికి సంగతి మనకు 

గోచరము. కాని వాడుకలో నున్న ఉనికి మనకందజకును తెలిసినదే ! 
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లు యింరు. 

ఎజుక యనగా తెలివి, లేక జ్ఞానము. మన య వ్రైదుట నొక కుండకలదు. 

దానితో మనకు పనియున్నది. దానిని మనము చ చూచితిమి. ఇది కుండ అను 

కృష్ణుడు “రామా” అని పిలిచెను. రాముడు ఆ శబ్దమును విని “ఆం అని 

బదులు పలికెను. మనము పూవులను మూరుకొని, వాని తావిని తెలిసికొను 

చున్నాము. గాలి నరుల చల్చదనమును వెచ్చదనమును [(గహించుచున్నాము, 

తినుబండారముల పులుపు తీపి మొదలగు చవుల నెపగుచున్నాము.. ఇటులు 

పంజేం_ దియముల తోడను ఆయా బూ విషయముల చెలియుచున్నా ము 

ఆత్మ మననస్సుతొడను, వ మనస్సు కన్ను మొదలగు నిం డియములతోడను, 

కం వియమో కుండ మొదలగు |: వ్యముతో డను సంయు క్రమయిన పుడు “ఇది 

కుండి ఈ మొదలగు ఎలుక మనకీ గలుగుచున, 

మనకపుడపుడు మన యెదుటలేని కొని, కొని, విషయములు గుజుతు 

తగులును. నసుఖనుఃకాదు లనుభూతము లగును. కలలతో పలు విషయములు 

న్వు, an మై ఎముక యనున ఎముగడు వచి త్ముగ చ్చు అనంత 

చా 

'" పపంచమంతయు చీకటికొట్టు, శా గదవస్థలో మన మెల్పపుడును డెనినో యొక 
ఆ 

ఇ ఇ జాని జో అవే ఖగ హై 

దానిని తెరిసికొనుచునే యున్నా ము. ఆటుఐన నుషు దియందును మన కౌెయుక్ర 

కలదని కొందజందురు. ! 

సుష పియండును మూర్చయందును మనకెరుక యుండడుగాని మనము 

మాత ముందుమని కొందజందురు. దిని నంద జంగికరింపరు. అంగేకరించిన 

వారు గూడ వీనికి [(పత్యత పమాణము చూపజాలరు. ఆప్పటి మనయునికికి 

అనుమాన |; [పమాణము కలదు గాని ఆ స్థితిలో మనకరుక యుండదు కాన 

ఆ యునికి "మెటులుండునో మనము చెపుజాలము. 
2) 

1. యడై్వతన్న పశ్యతి పశ్య నై వైవతర్త్రష్తవ్యం నపశ్యతి నహి(ద్రష్టు ర్త జా ర్విపరి 

పో దృళ్యతేవివాశిశ్వాత్. 
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“సర్వ వ్యవహార ములకును హేతువై నది. బుద్ది. అదియే జ్ఞానము." 

అని నెయాయికు లందురు. జ్ఞానము ఆత్మ గుణమని" కొందటును;' “మునోగుణ 

మని క్ కొందణును; ఆత్మా శ్రయమగు _పకాళమని మటీ కొందును చెప్పిరి. 

ఎలుక యననేమియో ఆందజకును అలతిగనో వలతిగనో తెలియును. 

ఎలుక యననేమియో తెలియని వారికిని, ఎజుకయనుచో దెనిని తెలి 

టుచితమో దానిని తెలిసికొనని వారికిని పెలక్షణము తేవియు నుపయోగిం 

వసుజొనవాదులు 
కు 

ఉనికికిని ఎలుకకును ఏమయినను సంబంధము కలదా? ఉసికి ముకు 

కలు రెండును అన్న దమ్ములు. ఉనికి వ్యాపకము; ఎలుక వ్యాప్యము. ఉ నికి 
_ లె వై న క గ 

కని దెదియు లెదు. ఎనక లేని పదారములు ఘట పటాడులు చాల .గలప్పు. 
థి 

“రీయూ 1! ఘట పటాదులకు ఎరుక వచకపోయినను తకపోయు; వాని 

యటుక మానవులకు గలదు కదా! ఎవరికో యొకరి కిటి యెబుక తరబోంునని 
ట్! 

ణో అల్లో al ఖో 

“ఇది ఘటము, ఇడి పటము అని యెటులు నిరూపింప బడును ? కియు 

క Hy a ఇ జానము వ స్మ్యధీనము. జ్ఞానము ఉండవలయుచో వసువు డిండి తీరవల వును, 

స్తువుకనిదో దేని యెజుక యుండును? కాని వసువు ఉండవలంయయవనో ఎటు 
వాణీ 

ఉండి తీరవలయునను నియమ మక్క_అలేదు అని పష స్తువాదు అండురు. 

జ్ఞాన నిర పేక్ష్షముగా వస్తువు ఉన్న దనుటకు | పమాణ చమేమియుపదు. 

వసువు ఉండవలయువో దాని యుజబుకయు ఉండి తీరవలయును. ఎటుక వినా 

వస్తువు యొక )_ అ స్తిత్యమునకు [ప్రమాణము లేదు; అర్థముగు పదు.” ఎని 

జ్ఞానవాదులందురు. 

బర్ క్ లీ 

అను నతడు జ్ఞానవాది. ఇతని మతమున ఉనికియు ఎజయికయు న 
“ఒకానొక వసువు ఉన్న ది, మనకు దాని యెలుక రలుగుదునా ది,” [ము 

సీరెండును వేటుకావు. “ఈ జగతులోగాని, మజి యెచటగాని వీదేని ఒక వను 

2. సుబోధయిషా పూర్వక వాక్ (ప్రయోగః, అధవా తాదృశ వ్యవహార ఉసకతా 
వచ్చేదక జాతి మ త్వమ్. (వాక్యవృ త్తి తి_భాషా పరిచ్చేదము) 
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వున్న దనగా నేమి? దాని యెలుక మనకు కలదనియే అర్థము. ఎలుకలో జేరని 

వస్తువునకు భావ మెటులు ? | 

ఇం దియములచే ఎటుగ బడున దంతయు దృశ్యము] ఈ జగ తంతయు 

దృశ్యము. ఈ దృశ్యము జ్ఞాన సాపేక్షము. దర్శనము వినా దృశ్య మునకు వేజ 

ఆ స్తేత్యములేదు. దర్శన వ్యతీతమగు దృశ్య మునకు _పమాణమును లేదు; . 

అర్ధమును లేదు. పంచేం దియములకును విషయమయిన విశ మెవరికిని 

తెలియదని కల్పన చేయజాలను. చూడబడని రూపమునకుగాని, చవిచూడ 

బడని రసమునకు గాని, మూరుకొనబడని తావికి గాని, వినబడని శ బ్రమునకు 

గాని ఉనికి కలదని మన మనుకొనజాలము. 

దృశ్య మునకు ఎజుకకన్న వేబుగా ఏదో యొక రూపము ఉన్నచో అది 

అందజకును ఒక మాదిరిగానే ఎజుకపడవలసి యుండును. కాని అది ఆటులు 

జరుగుట లేదు. ఒక వస్తువే పలువురకు పలుకీతులుగా కానిపించును. నేనీ 
దిక్కు నుండి యూ బల్జను చూచుచున్నాను. ఇంకొక డావలి దెననుండి చూచును. 

ఈ బల్ద నాకే రీతిగా కనబడునో ఆవలినుండి చూచువానికి ఆ రీతిగా కన 

బడడు. మనకు గానిపించునదియే దృశ్యమగు నెడల ఎవరి దృశ్యము వారిదే 

అని ఆనవలసియుండును. _ దృష్టి భేదముచే దృశ్య మవశ్యము భిన్నమయి 

వోవును. కావున దృశ్య మెప్పుడును దర్శన సా పేక్షము. 

మన దృష్టని బట్టియే దృశ్య ముండునని అంగీకరింతము. అయినను 

మనము చూడని వస్తువులు చాల నున్నవే! అవి యెటు లున్నవి? 

మనము చూడనంత మా్యతమునను, చూడజాలనంత మ్మాతమునను ఆవి . 

లెకపోవ్లు, అవి ఉన్నవి. మానవులు చూడజాలనివి భగవానుని యెజుకలో 

నున్నవి. మనము సర్వజ్జులము కాము. కాని భగవానుడు సర్వజ్ఞుడు. ఈ 

యెడ సండియము లేదు. “గుణమే మన కెజుకయగుచున్న ది. రూప రస, 

గంధములు గుణములు. గుణముకల గుణి యొకటి యున్నది. అది మన జ్ఞాన. 

సాపేక్షము కాదే” అని యనిన యెడల నిటులు (పత్యు తరెంతము వ 

8. Esse is Percipi. 
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రూప రస గంధములు మనచే అనుభూతము లగుచున్న వి. అపి యున్న 

వని అంగీకరింపవచ్చును గాని వాని అడుగుననో, లోపలనో దవ్యమను పేర 

నేది కలదో దానిని మనము చూడబడయజాలము. కావున అట్టి (ద్రవ్యము కల 

దని ఆంగీకరించుటకు (ప్రమాణము లేదు. 

రూపాదుల నెజుగగల మన జ్ఞానము బాహ్య పదార్థములవలన ఉప్పతిల్లి 

నదని మన మనసునకు వచ్చిన యెడలనే గుణముల వెనుక ఒకానొక జడ 

[ద్రవ్యము కలదని ఆంగీకరింపవలసివచ్చును. కాని కేవలము బాహ్య జడ్ 

పదార్థ ములవలననే మనకు జ్ఞానోదయ మగుచున్న దనుటకు వీలులేదు. సాశాద్. 

భగవంతుని సన్నిధానము వలననే మనకు అట్టి జ్ఞానము కలుగును. బాహ్య 

పదార్థములు మన ఇం దియములమీద (పవ ర్తి రించి. విషయజ్ఞానమును కలిగించునని 
ఆంగీకరించుట రాచబాటగా కానిపించును. దృశ్యజ్ఞానము నవలంబించియే కదా 

మీమాంన. జ్ఞానోపప త్రికొఆకు నానా జడ పదార్థముల నంగికరించుటయు, వాని 

| కియవలన దుర్ని రూపమగు నుపాయముచే అజడమగు నొకానొక జ్ఞానము 

సృష్టంపబడు ననియు నంగీకరించుటకన్న భగవంతుని అంగీకరించుటయే 

లాఘవము. నిక్కమునను కేవలము మనము ఉన్నాము. భగవంతుడు 

ఉన్నాడు. బాహ్యమగు జడ పదార్ధము లెదు. భగవంతుడు తన ఇచ్చాబలమున 

మనలో నానా దృశకపదార్థముల శ్ఞ జానము పుట్టించును. ఇది బర్ క్ లీ మతము. 

కౌంట్ 

విషయరూపముగా గోచరించు జగ తంతయును దృశ్యమ* పదార్థము 

లకు బౌద్రములగు కొన్ని యాకారములు పెట్టి, మన మా పదార్థములను 

జ్ఞానమునకు విషయములనుగా జేసికొందుము.  మజియు దేశము, కాలము,.. 

కార్యకారణ సంబంధము, ఏకత్వము, బహుత్వము - మొదలగు వానివలన 

మనము విషయమును అవగత మొనరించుకొందుము. దశమునందుగాని, కాలము 

నందుగాని అనిదియు; కార్యముగాని కారణముగాని కానిడియు; ఏకముగాని 

అనేకమ. గాని కానిదియనగు పదార్థమును మన మెజుగము. దేశకాలములుగాని, . 
ఒకత్వ బహుత్యముల గాని, (దవ్యత్వముగాని, సాశాదిషయ ధర్మము కొదు.- 

4. Phenomenal. 

5. The forms of the understanding. 



విషయము. బుడిలో భాసింపవలయునేని వీని యన్నిటి సహకారము 
© 

విషయముగాని విషయత త్యముగాసి బౌద్ధమగు ఆకారము తాల్చి 

దృశ్య: పపంచముతో మన జ్ఞానమున అవగహించును. ఈ యర్థ్ధమున దృశ్య 
వ్ వై 

పపంచము జాన సా పేక్షము. కాసి వ్య క్రిగతమగు జ్ఞానముచే దృశ్య పపంచము 

సియం! తితమీ కాడు. మానవ జ్ఞానమునకు సర్యసాధారణములగు ఆకారములు 
లా 

బాలనున్న వి. దృళ్య పపంచము 'వాని యన్నిటిచెతను నియం,తితము. దృశ్య 
పపేంచమ.నందలి విషయరాశి వ్య క్రిగతమగు జ్ఞానదృష్టిలో జ్ఞ జాననిరపేక్షముకా ద 

అసలు విషయములకు అన్ని దృష్టులలోను స్వతం్యతమగు ఉనికి కలదు. 

విషయముల ఆసలు రూపము మన మెజుగము, ఎబుగను జాలము. బౌద్దములగు 

ఆకారములు కాల్స్ విషయములు పతిత మగునంతవజణకే మన మా విషయముల 

అుగుడుము. వాని నిజరూపమును అవి మనకు వెలడి చేయవు. రంగుజోడు 

పెటుకొని చూచినచో పదార్ధముల అసలు రంగు తెలియనటుల బె చెద్దములగు 

జకారములవల విషయముల. నిజరూపము తెలియదు. తలియుటకును వెలు 

విషయముల నిజస్వరూప ము జ్ఞాన సాపెక్ష్షము కాదు-ఇది కాంట్ చుతము. 

హిగలి 

మనకు నః పూర్ణమ గా _తెలియనిదియు, తెలిసికొనుటకు ఏిలులేనిడియునగు 
నెకానాకరూపము న్న దనియ మన మెలుగజాలము. మన మెన్న డును వెజుగ 

జాలని వస్తువౌకటి కలదని అంగీకరింపజేయు [పమాణమచియు మునకు లెదు 
డ్యశ్శ పపంచమును మాతమ మన మెళిగుదుము, దీని వెనుకనేని, లోప లనేని, ర్త గా లు 

తటనని ఎజుగబడనిడియు. ఎతుగజడజాలనిదియు నగు ఒకానొక రూపముతో 
(; () 

పెసువుగాని వసురాశిగాని ఆధివృతమయిగాని అధిష్థానమయిగాని ఉన్నదని 
ఆంగీకరించినండువలన ' 'పయోజనమేమియులేదు. కావున ద శ పపంచమునకు 
మన యెకుకకు దగిలిన యునికియేకాని చేజ యునికి లేడు, 

[ప్రపంచము యొక క్క యునికి దృశ్యాతిరి క్త కము కానియెడల నది జ్ఞాన 
సాపే కము. ద ్రశకపపంచము ఉండవలయుచో జ్ఞానముకూడ ఉండవలెను. 
“దృశ్య [ప్రపంచమే మె కలదు, జ్ఞానముల దు._ అని యనుట 'రూపాయకు జి దమ్మ 

6. The things in themselves. 
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పెదయే కలదు. అక్షరముల పెడలేడదు'.- 'అని యనుట "వంటిది. దృశళానును 

వానమును అసలు వెలు కొను, ఖ్లువి' రెండును రెండు ' పచార్థములుకొవు, అవి 

కరమ షదార్ధము. యొక్క రెండు పెడలు, లేక రెండు రూపములు. . 

వస్తువునకు స్వగ తరూపము లేదు -జ్ఞానమొసగిన" ఆకారమును తాల్సి యే 

సువు జ్ఞానమునకు విషయ మగును,., నిరీవమును జడమును ఆగు రూపముకల 

బే లేదు. జ్ఞానాకారమ. _తాల్చి వస్తువులన్ని య సచేతనములయి యున్నవి. ర్ EK testes 

ఇక జ్ఞానమన్ననో కూన్యమును నిర్విషయమునగు చిత్తుకాదు. విషయా: 

లింగితమయియే యెబుక యునికి గొనును. నిరాకారమగు వస్తువులేదు. రూపము 

లన్నియు జ్ఞా జాన నిర్మితములె. 

ఉనికియు ఎజుకయు సాక్షాత్తు వేజుకావు. ఎరుగదగిన ఉనికియే ఉనికి. 

ఆ యునికి జ్ఞానరూపముతో మలచబడియే భావమగును. విషయముల వలన 

ఎజుక యొక్క. శూన్యతపోవును. ఎలుక వలన -.విషయముల జడత్యమును 

ఆంధ్యమును లోపించును. విషయముతో గలిసిన యెజుకయే యెలుక. ఎజుకతో' 

గూడిన విషయమే విషయము. ఇది హెగెల్ మతము. 

బర్క్లీ జీవ నానాత్యమును, భగవంతుని అంగీకరించు ను. జ్ఞాన విషయ 

మైన విషయముల గూడ నంగీకరించును. జీవునకును భగవంతునకును జ్ఞానము 

కలదనునుగాని వాగును జ్ఞానమును ఏకమని యనరు. అటులనే విషయములకు 

జ్ఞానము. కలుగుననును గాని విషయమును జ్ఞానమును ఒకటియని యనడు. 

హగెల్ మతమున జ్ఞానము ముఖ్యత తము. ఆయినను ఆది విషయ 

సాెపేక్షము. బుద్ధి నిర్మించిన ఆకారముకంచి విషయమునకు వేరు ఆకారములేదు. 

విషయము యొక్క మార్చే అట్టిది. 

అద్వైత వాదులు 

కేవలము జ్ఞానమే కలదు, విషయములేదు. విషయములు మన కెటుక 

యగ్గు చున్నవే ! విషయము లేదనినచో మన (పతీతిని అపలంపించుటకాదా ? 

నిక్కమే. -విషయ మెజుక యగును గాని దానికి ఉనికి లేదు. మనము 
చూచు విషయముల యునికి (పాతిభాసికము. వాని యునికిగాని, మన్న షతీ తిగాని 
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యెజుకలోనే పర్యవసన్నము. ఎలుక వినా వానికి వేజయునికియే లేదు. ఎజుక 

చేతనే ఉనికియొక్కూ అర్థము. వ్యక్తమగును. ఎజుకకురాని యునికికి అర్ధములదు. 

ఎజుకబడని యునికియు లెమియు నొకటియే. కావున ఉన్న యునికి యంతయు 

ఎజుకలోనే కలదు. ఎబజుక వినా చేచేమియు లేదు. 

ఎజుకలోగాన్సి ఎలుకను ఆ్మశయించికొనిగాని విషయము కలదా! 

విషయమును గూర్చి ఎజుక యెపుడుండెనో విషయముగూడ నపు డున్న టులే 

“కదా! 

కాదు. ఎజుకను మించిన ఉనికికి అర్ధమమియులదు. కావున ఎజుక వినా 

ఉనికి లేదు. మజీయు ఎలుక యొక్క ఉనికి చేతనే విషయ మునికి గొను 

చున్నటులు పెకి గనబడుచున్నను లోతుగా చూచినచో .విషయమునకు ఉనికి 
లేదని తేలును. ఎజుకకు వేజ యునికి యెపుడులేటో ఆపుడు ఎజుకతో కలిసియే 

విషయము ఉనికికలది కావలసియుండును, కాని విషయ మెబుకతో నెటులు కలసి 

పోగలదు. ? మజియు ఎజుకతో కలిసిపోయినచో విషయమునకు విషయత్వ 

ముండదు. ఇంతియకాక విషయము ఎజుకతో ఏ రూపముగను సంబంధ పడ 
జాలదు. సంయోగసంబంధముతో సంబంధపడు ననుటకు పీలులేదు. సంయోగము 

దవ్యములకు ఉండదు. ఎజుక _దవ్యముకాదు. సమవాయసంబంధ మనరాడు. 

ఆది గుణగుణులకు ఉండును. విషయమునకును జ్ఞానమునకును గుణ-గుణి 

భావములదు. సంయోగ సమవాయాతీతమగు మజొక వా సవసంబంధము మన 

జుకలోలేదు. కావున విషయమని మనయెటుకకు విషయమయినది మిథ్యా పతి 

భావము. దీనికి నిక్కమగు ఉనికి లేదు. కావున ఎజుకయే నిక్కమగు ఉనికి, 
ఇక రెండవ యునికి లెదు. 

వసువాదులు 
అవాణనాణాత్] 

జ్ఞానవాదులకును , ' వస్తువాదులకును చుక్కెదురు. వారి వాద మిది; 

ఎయుకకు చే వఎణుగా ఉనీకి ఉపలబ్ధము కాదు. ఉపలబ్ధిము కాని విషయ మున్న 

దనుటకు |పమాణము లేదు. కోవున విషయము లేదు - అని కదా శ్ఞానవాచు 

లొ తి పలుకుదురు. ఈ మాట సరియైనదెనా ? “వసువు కలదనుటకు [ప్రమాణము 

తేదు.” అనునదియు, “వస్తువు లేదు! అనునదియు ఒకటికాదు. . వీలనగా, 

(ప్రమాణమును వస్తువును ఏకవస్తువు కాదు. (ప్రమాణమువలన . వస్తువుయొక్క 
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అ స్తిత్యము సిద్ధము కావచ్చును. (పమాణము దొరకనిచో .వస్త్వ్వ స్తిత్యము సిద్ధము 

- కాలేదననగును గాని, వసువే లేదనరాదు గదా! పలువురు పండితులు తమ తమ 

మత విశేషములను పోషించుకొనుట యందలి పట్టుదలచేత స్పష్టమగు ఇట్టి 

భేదమును తెలియజాలక వస్తువును సిద్ధమొనరింపజాలకపోవుటయే వ స్త్వభావసిద్ధి 
యని పట్టుపట్టుదురు. పమాణము లేనిచో వస్తువు ఉన్నదనియు చెప్పజనదు, 

లేదనియు చెప్పజనదు. లేకపోవచ్చునేమో యను సంభావనయు ఉండజెల్టును 

కాని ఈ సంభావననే వ_స్వ్వృభావముతో నిశ్చిత [పమాణరూపముగా [గ్రహించుట 

.మిగుల యుక్తి విరుద్ధము. 

[. ఎయిక కు ఆవలగూడ వస్తువు ఉన్న దనుకొందము. “ఎఅుకకు ఆవల” 

-అని యనగానే ఆ వస్తువును మన మెబుగమన్న మాటయే కదా! మన మెజుగ 
జాల మన్న మా|తమున వసువే లేదని తోసివేయజనదు. 

11. ఒక వస్తువే పలువురకు పలురీతులుగా గోచరించు టబట్టి వస్తు వునకు 

జ్ఞాన వ్యతిరిక్తమగు నిజరూపము లేదనరాదు. ఒక వస్తువును గుఖించి పరస్పర 

విరుద్ధములగు బహు రూపములు సత్యము కాకున్నను వస్తువునకు రూపమెదియు 

లేదనుట మా[తము [పమాణ సిద్ద మెటులగును ? దాని వా సవరూపము మనకు 

తెలియకపోవచ్చును. అంతియకాని వస్తువు లేకపోదు. వస్తువు సరిగా తలియక 

పోవుటయు, వస్తువే లేకపోవుటయు ఒకటి కాదు. 

iil. వస్తువులు జ్ఞానాకారము తాల్చియే జ్ఞానమునకు నిజాకారమేదియు 

తెదుూఅనుమాట మరతురు. బౌద్దమలగు ఆకారములు” కేవల విషయముల 

సాధారణరూప మా తములు. ఎటుకచె మనము వస్తుగతములగు ఆకారములనే 

గహింతుము. . కాని బుద్ధిగతములగు ఆకారములను విషయములమీద ము, దిం 

పము. విషయ మొ యాకారముతో మనకు గానిపించునో అది జ్ఞానగతము కాము. 

కావున ఆ యాకారముకల విషయముయొక్క_ యునికితో క్ఞానముయొక్క. ఉనికికి 

సాహచర్య మంగీకరింప నక్క_అలేదు. 

*వెబుకకు రాని యునికికి ఏమియు నర్ధములేదు" అను అద్వైతమతమును 

అంగీక రింపవచ్చును, ఏలయన, ఎటుక' కాని 'వసువును తెలిసికొనజాలము గదా! 

7. The forms of the understanding. 
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కాని ఒక విశేషము. ఎజుకచె ఏ వస్తువునయినను తెలిసికొనుట యనగా ఆ 

వసువను ఆ ఎజుకయ ఒకటి యనుట మ్మాతము కాదు. 

ఊఉనికియెక్క యర్థ మెటుకచే నెలటుగవలసియుండుననుట - నిక్కము. 

ఆ యర్ధమును ఎజుకయును ఒకటియే యని యనుకొనుట 'మా|తము కల్ప. 

ఉనికియు ఎజుకయు ఐకార్థము లగునేని ఎజుకకంటె వేజుగా ఉనికి" ఉన్నదా 

లేదా యను _పళ్న మెన్న “డును పొడగట్టదు. * "ఉనికి యనగా ఎబుకయే యని 

చదు కలపోయవర్చును.. కాని వారి E _వశ్న' 'మెన్నడును" "తట్టదు. సతా 

జమ లు రెండును ఎకార్థక ములు కావు గనుకనే మన్న కిట్టి [పళ్న యద 

యింవెను. తద్విచార స్వరూపముగా సత్తా జ్ఞానము లొకటియని తేలినది అని 

యనరా పె” జెప్పిన హేతువు వలన" “ఎజుకకంటె వస్తువేదియు లదు” - 

అను వాదం వాదము నిర్వివాదము కాదని తేలుచున్నది. వాది యు కులు. 

[ప్రమాపకములు కావు. 

“*ఎటుకక ంచై వేఅ ఉనికి కలదా ? అను విచారణకు ముందు “జ్ఞానమును 

దాని విషయమును ఎన్న టికిని ఒకటికావు' ఆనుమాట లెస్సగా తెలియవలసి 

యన్నది. ఆలియబడినది తెలివితో వఏకమగు నెడల తెలియబడున దెదియు 

నుండదు. కావున జ్ఞయమగు విషయము జ్ఞానముకన్న సాశాద్భిన్నము, 

మన మెజిగిన వస్తువున ఉన్నదని యందుము. లేని వసువు నెజుగుటకు 

వీలుకాదు. విషయము తెలివిడి వెనువెంట విషయము ఉన్నదనియు మనకు 

ఉపలబ్ధిమగును. ఏలనగా స్మదూపమ గానే విషయము మన మెజుగుదుము, 

విషయము జ్ఞానము కన్న భిన్నము. కావున .విషయము యొక్క యునికి 

కకు వేజయియుండుటుచితము. విషయముయొక్క_ యునికి ఎజుకతో 

వ్ పోవు నెడల, విషయమునకు - - విషయత్వమే ఉండదు. జ్ఞానము 

నందే అది లోపించి పోవును. -సూక్ష్మదర్శులగు- అదై్వైతవాచు లిది తెలిసికొనియే 

అసలు విషయమునకే అభావ మొప్పిరి. కాని ఎంతవట్టు'- విషయ (పతీతి కలుగు 

చున్నడో అంతవట్టు విషయమును ఒప్పకొనినచో ఎజుకకన ఎ వేజయిన ఉనికిని 

ఒప్పుకొనకుండ నెట్టు ? కేవల జ్ఞానముచే ఏ-వస్తున్నణాని కూర్చబడి. యుండలేదు. 

ఎచట ఎల్ల ఉనికియు ఎజుక్షలోనే పర్యవసన్న మో, ఎచట కేవల మెజుకయే 
కలదో అచట విషయ మనునది ఏదియు నుండజాలదు. జ్ఞానాతిరి క్రముల 

జానమునకు విషయములగుట సంభవించుమ. 
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1.ఎజుకకును, విషయమునకును 'ఎజుకలోనే భేదము కలుగునుగాని 

ఎజుకకు వెలపట గలుగదు.' కావున విషయము, 'గూడ ఎజుకలోనే ఇమిడి 

యున్న దని కొందరందురు. | 

“ఈర ఎజుకలోపల” అనుదాని కర్గమేమి శ అని మన మడుగవలసి. 

యున్నది పప్పుప్పులు పెట్రుకొనదగిన కుండయా జ్ఞానము గ్గ జ్ఞానమనగా. అవ. 

బోధనము. దానికి బహిరంతర్భాగములు లేవు. విషయము జ్ఞానములో చొరబడి 

జ్ఞనముకన్న వేలుగా తన _.విషయత్వము నెటులు కాపాడుకొనును గ్ 

“జ్ఞాన విషయములు రెండును చరమమగు ఏక పదార్థము యొక్క_ రెండు 
ముఖములు” అను హెగెలును ఇటులడుగవలయును.' చరమమగు ఆ యేక 

పదార్థ మెట్టిది ? అది జ్లేయమా ? ఆక్టేయమా ? జ్ఞేయ మనుచో ఆదియు విషయ. 

మయిపోవును. మణియు .దానీయందు జ్ఞానము ఉండదోవదు. ఆజ్జేయ మగుచో 

జ్ఞానవాదుల మతము చొప్పున అజ్టైయమగు పదార్థమునకు ఉనికి యెటు లొప్ప 

జనును ? 

జ్ఞానముతోడను విషయముతోడను గలిసిన ఒకానొక పదార్థమును మన 

మసలు కల్పింపజాల గలుగుదుమా? హెగెలు మత మొప్పుకొనినను జ్ఞానము 
చరమపదార్థముయొక్క ఒక వైపనికదా ! ఉనికియో ఇరువైపుల నున్నది- 

కావున జ్ఞానాతిరి క్రమగు నునికి ఒక అంశమునం దంగీకరింపబడినటు లాయెను, 

ఎజుకకంటె వేజుగా విషయముయొక్క యనికిని ఒప్పుకొనినను 

విషయ మెన్నడును జ్ఞానముతో అసంబద్ధమయి యుండలేదు. కాన దాని 

ఉనికియు ఎల్బయపుడును జ్ఞానముతో సంబద్ధమయియే యున్నది. విషయము 

యొక్క విషయత్వమే జ్ఞానముమీద ఆధారపడి యున్న దని కొందరు చెప్పుదురు. 

విషయత్వ మననేమి ? ఏదేని వస్తు వెపు డెరుగబడునో అపుడే అది 
ఎలుకకు విషయమైనది అని చెప్పవలయును. కావున విషయత్య మనునది ఏ 

వస్తువు యొక్కయు అంతర్ని హితధర్మము కాదు. ఎజుకతో సంబంధపడుట 

నునె వస్తువుయొక్క విషయత్వము. ఈ సంబంధ మెట్టిది * 
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వస్తు వెటు లున్నదో సఠిగా ఆటులు తెలిసికొనునదే జ్ఞానము, వస్తువునకు 
రూపాంతర మొసగునది సత్యజ్ఞానము: కాదు. కావున జ్ఞానముతో సంబంధపడి 
నందువలన వస్తువునకు రూపాంతరము కలుగదని తప్పక ఒప్పుకొనవలయును. 
వస్తువును కేవలము [పకాశింప జేయటయే జ్ఞానస్యభావము. జ్ఞానమునకు 

కార్యమును పుట్టించు శ క్రిలేదు. జ్ఞానము రూపాంతర మొసగలేదు. [కొత 
సృన్డి చేయలేదు. ఇది నీక్క_మగు నెడల విషయత్యము వలన వస్తుగుణముగాని, 
ధర శ్రముగొని మాజదనీ ఒప్పుకొనినటులగును. జ్ఞానమునకు వస్తువును సృబింప 
గల శ క్రియ, రూపాంతరము కలిగింపగలక క్రియ లేక వస్తువును _పకాశీంప 
జేయుటయే దాని పనియగు నెడల, జ్ఞానముతో సంబంధపడ్నలదు వలన వస్తువు 
నకు విషయత్యము వినా వేణు ధర్మము కలుగదు. ఆ హేతువు చేతనే జ్ఞానముతో 
సంబంధ పడక పోయినచో వస్తువు తన గుణమునుగాని ధర్మమునుగాని కోలు 
పోదు. కావుననే జ్ఞానముతో సంబంధపడని ఆవస్థలో వస్తువు యొక్క ఉనిక్ 
అమజ్దముగా. నుండునని అంగికఠించుటక్షు బాధ యేమియు చేదు. జ్ఞానముతో 
సంబంధము చెంది వస్తువు ఉనికిని ఆ ర్థించుకొనునెడల, అనగా జ్ఞానము వస్తువును 
సృజించు నెడల జ్ఞానవ్యతిరిక్త ముగా వస్తు వృండజాలదు. ఇటులు కానిచో 
జ్ఞానముతో సంబంధము లేకపోయినను వస్తువెన్నడును ఉనికిని పోగొట్టుకొన 
జాలదు. సర్యజ్ఞుడొక డుండ వచ్చును. కాని వసువు యొక్క ఉనికియు, ఆయన 
ఎటుకయ ఒకటికాదు, వస్తువు యొక్క ఉనికి వసువునందే యుండును. ఏదేని 
వస్తువు కలయంత మ్మాతమున ఎవరో ఒకరు దాని నెరిగి తీరవలయునను 
నియమము, వస్తువు యొక్క ఉనికిలో నెంత వెతికినను కానరాదు. కావున 
ఉనికికి ఎజుకతో నేమి పని ? 

[ఈ వ్యాసమున ఉపయోగించుకొనిన ముఖ్య (గంధములు : 

బృహదారణ్యకము, తర్క సం గహాము, వాక్యవృ త్తి. 

ముఖ్య (గంథకర్తలు; మధుసూదన సరస్వతి, రసవిహారి.] 

he 



6. ఆరంభవాదవంం 

అందరకును జగ |దూపమగ్సు కార్యము కనిపించు చున్ని. దీనిని సృజిం 

చిన వాడెవడ్డు ? లేక్ష దెనివలన నిది యగుచ్లున్నది. ? 2 అనగా, శః కార్యమ్రునకు 

కారణమేమి ? ఆ కాఠణమ్ముతో శు కార్యమునకు గల సంబుధమేమ్లి.? . 

ఈ సంబంధము [పాయికముగా మనకు కానరానిది. మానవుడు కార్య 

కారణ సంబంధమును కనుగొనక ' ఒక .అడ్తుగేని ముందుల కిడ శాలడు. 

ఈ సంబంధము నాలోచించి యాలోచించి ఆనాదికాలమునుంఢి యు మానవు ఉన్ని 

త త్యమృులను చున సృమ్ము వమునుండి ఎగదోసెనో దాని కెవరెని లెక్క వేయ 

గలరా? వైద్య, పదార్ధ, రసాయన, ఖగోళ, గణితాదులగు మహేశా స్త్రముల 

యెరుక యెటులు కలిగెను? ఈ యెలుక మానవసభ్యత కెంత గౌరవము ! భూత 

కాల భావనయే యూ విజ్ఞానమునకు దూరవీక్ష్షణ యంతముకాదా ? అది 

యటుండగా భవిష్యత్యా_లపు నూతులలోనికి దృష్టిని సారింతము. అదియు 

ఈ కార్యకారణ భావనా రూపమగు జ్ఞాన సాహాయ్యము చేతనే కదా కనబడును? 

భ విష్యద్భావన లేని మానవులకు అభ్యుదయ మార్గము కనబడదు. అడుగు 

సాగదు. 

కార్యము భవిష్యత్తు. కారణము భూతము. తిరిగి కార్యము వర్తమానము. 
కారణము భూతము. _ కావున కార్యకారణముచే మనకు భూత భవిష్యద్వ ర్త 
మానములు. 

ఈ కార్యకారణముల పరామర్శనమే దర్శనము. ఈ రీతిగా దర్శనమ్ 

మానవుని సకల విజ్ఞానమునకు పునాది. ఉపనిషత్తు, అవెస్తా, బైబిల్, కొరాన్ 

మొదలగు వేదాంతము లన్నియు అచలమగు ఈ భిత్తిమైనే నిలిచి యున్నవి. 

కార్యకారణ సంబంధమును సమ్మగముగ నెరుగ జెప్పుటయే దర్శనముల యుద్ద 

సము, దర్శనము లన్నియు ముత్తె రుల సిద్దా: తముల నవలంవించి యున్న వని 
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అనవచ్చును. ఆవి ఆరంభవాదము,! పరిణామవాదము,? మాయావాదము లేక. 

వివర వాదము 

ఆరంభవాదము 

కణాదుడును, గౌతముడును ఈ యారంభవాదమునకు పవర్తకులు. 

ఉత్ప త్తికి పూర్వము కార్యములదు. కారణ సొమ్మగి యెల్హయు కలసిన ఉతర 

క్షణముననే కార్యముత్సన్న మగును. కారణముకంకు కార్యము పూర్తిగా వేరని 

వీరందురు. 

సమవాయి కౌరణము 

కుమ్మరి ఒక కుండ చేయబోవుచున్నా డనుకొందము- అతడు మొదట 

నేమి చేయను + మన్ను నీరు బూడిద సారెకోల మొదలగు వానిని చేతికింద 

ఉంచుకొనును. కుండకివి యన్నియు కారణములే, ఆరంభవాదు లీకారణములలో' 

మల్లిని మా|తము సమవాయికారణమని అందురు. ఏదేని కార్యము దేని యవలంబ- 

మున పుట్టి, దేని యవలంబమున మెట్టి, మజి దేన గిట్టునో ఆ కారణము సమ 

వాయి కారణము _ లేక ఉఊఉపాదాన కారణము. కుండ మట్టివలననే అగును. 

ఉన్నంతవట్టు ఆ మట్టి చిదురలనే ఆకయించు కొని యుండును. వినాశ కాలమున. 

ఈ మట్టి మట్టిలోనే కలిసి పోవును. కావున కుండకు మట్టి సమవాయి కారణము: 

కక ఉపాదాన కారణము. 

1. సమవా య్యసమవాయి నిమిత్త కారణములు తమకం ట వేరగు కార్యమును: 

పుట్టించునను ఆరంభవాదము నై యాయికులు వై శేషికులు మొదలగు వారిది. 

2. ఉపాదాన కొరణమేమారి కార్యమగునను పరిణామవాదము సాంఖ్యులు, పాతం 

జులులు, రామామజీయులు మొదలగువారిది. 

శి శంకరానయాయులగు ఆది ్ యతులది వివ ర్రవాదము. ఆతా _త్వికమగు కారణా 

వ్యధా భావమ విన రము, 

ఆరంభవాదః కణ భక్ వక్షః 

సంఘాతవాడమ ఛద నవకః 

సాంభ్యాది పకః పరిణామవాదో 
వేదా వ్ పక్షషు వవ ర్రవాదః 
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నిమిత్త కారణము 

కుండ కీ సమవాయి కారణమికాక సారెకోల మరికొన్ని కారణములు 

"కానబడుచున్న వి. కార్య ముత్పన్నమగు పూర్వక్షణము వరకు ఇవి యన్నియు 

'నుండవలయును. ఉత్పత్రియగు పిదప కార్యమునకు వీనితో పనిలేదు. ఇట్టి 

“కారణము లన్నియు నిమి త్త కారణములు. కుమ్మరి సాంకోల మొదలగున 

వన్నియు నిమిత కారణములు. కుండయగు పూర్వక్షణమువర కు వీని యపేక 

యుండును గాని ఉత్పన్నమయిన తరువాత నివి యెవియు- లేకున్నను కుండకు 

.డోకాలేదు. కావున కుమ్మరి మొదలగు కారణములు నిమిత్త కారణములు. 

అసనువాయి కౌరణము 

ఇది సమవాయి కారణము నా్రయించుకొని యుండును. ఈ అసమవాయి 

కారణము నశించునేని కార్యముగూడ నశించును. ఇట్ట కారణమును ఆరంభవాదులు 

అసమవాయి కారణమని యందురు. కుండకు ఈవలి యావలి రెండు పెంకుల 

కలయికయు, కోకకు నూలుపోగుల కలయికయు అసమవాయి కారణము. 

ఒక కార్యమునకు సమవాయి కారణము లనేకము లుండవలయును. ఒక 

కుండ చేయుటకు దానిక్రి తగినన్ని మట్టి యణువు లుండవలయును గదా! 

-ఈ సమవాయి కారణము లన్నియు నొండొండ కలిసి కొననిచో కుండకాదు. కాన 

“పుట్టటోవుముందు సమవాయి కారణము లుండవలసిన చందముగనే, ఆ సమవాయి 

కారణముల కలయికయు నుండవలయును. ఆ కలయిక లేనిచో కార్యముత్పన్నము 

కాదు. కావున ఏదేని కార్యమగుటకు సమవాయి కారణములతోపాటు వాని 

కలయిక సూడ కారణమని అంగీకరింపవలయును. 

ఈ కలయికను నిమిత్త కారణములలో నొకటిగా ఏల చెర్పరాదు 9 

నిమిత కారణములు నశించు చో కార్యము నశింపదు. .అసమవాయి కార 

ణము అనగా సమవాయి కారణముల కలయిక. విడివడుచో దానితోపాటు కార్యము 

గూడ విడివడును. అనగా నశించును. కావున నిమిత్త కారణముల స్వభావము 

వేరు; అసమవాయి కారణముల స్వభావము వేరు. ఉదాహరణమున కొక కుండను 
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చేకొందము. కుండకు నిమిత్త కారణములగు కుమ్మరి, సారెకోల మొదలగు. 

వానిలో కుమ్మరి చచ్చినను, సారె పగిలినను, కోల విరిగినను కుండ పగిలి: 

చెక్కలయిపో ఐదు. రెండు పెంకుల కలయిక అఆసమవాయి కారణము. కుండ. 

కావలి యూవలి కపాలముల కలయిక విచ్చుచో కుండయు విచ్చిపోవును. కావున 
నిమి త కారణములకంటె భిన్నముగా అనమవాయి కారణమును అంగీకరింప: 

వలయును. 

ఓయీ |! మట్టి చిదురలు నశించుచో కుండయు నశించును. కాన. 

సమవాయి కారణ నాశమే కార్య నాశమునకు కారణము. ఇటులయియులడగా' 

మరల నొక కొ తకారణమును ఏల నెతికెత్తుకొనవలెను? ఇది బరువు కాదా? 

అగును. ఇది తప్పని. బరువు. కార్య పు సమవాయి కారణము లనిత్యము' 

లయిన యెడల కార్యనాశమునకు కారణమగుట నిక్కము. కాని కార్య దవ్యము. 

లన్నిటియు సమవాయికారణములు అనిత్యములు కావు. ఎటులనిన రెండు: 

పరమాణువులు కలిసి “ద్య్యణుకి మను కార్యము కలిగ ననుకొందము,. 

ఆరంభవాడుల మతమున పరమాణువులు నిత్యములు. కాబట్టి ద్య్యణుకరూప. 

మగు ఈ కార్యము నశించుటకు కారణ మేమి యని యాలోచింపవలసియన్న ది. . 
రెండు పరమాణువులు నళించిననే ద్య్యణుకరూపమగు కార్యము . నకించునని 
యనరాదు. ఏలన, పరమాణువులు నిత్యములు. వానికి నాశచు లేదు: కావున 
ఈ రెండణువులయ కలయిక చీలిపోవుటవలననే యీ ద్య్యణుకరూపమగు 
కారకము నశించునని 'ఆనవలయును. వలన ఈ పరమాణువుల కలయికయే 
అసమవాయి కారణము. ఆ కలయిక ధ్వ స్తమగుట జేసియే ద్వ్యణుకళూపమగు 
కార్యము ధ్వస్తమాయెను. కావున అనమవాయి కారణము చేర్సగా 'సిచ్దించు 
చున్నది. 

ప. ముట్టి యజువులు ఈసి కుండ యూయనో, ఆ మట్టి యణుచులే కుండ 
యని మనకు తోచును గని. 'ఆ రమెణువులే కుండ కాదు.. 'మృత్సరమాణుచులు 
కుండకు 'కోరజము. 'కోరడుమృత్ చరమాణువుల కార్యోము. 'కారణముకంచె 
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కార్యము వేరు. మట్టి చిదురల [పోవే కదా కుండయని యనజెల్ల దు. కారణమే 

కార్యమగు నెడల శిల్పులు కార్యము నిర్మింప |బయాసపజవలసిన పని లేదు. 
కారణముకంకె కార్యము వేరు కాని యెడల కారణముతోపాటు కార్యముగూడ 

పూర్వసిద్ధమయి యుండవలయును. ఈ రీతిగా పూర్వమ్ కార్యము సిద్ధించుచో 

దానికి వేర _పయత్న మెవరు చేయుదురు? 

తింతియకాక కారణముచే ననుకూలపడు పనులు కార్యముచే సానుకూల. 

ములు కావు. అటులే కార్యముచే కాదగిన పనులన్ని యు కారణముచే కావు. 

మట్టితో ఇల్లు వేసుకొననగును గాని కుండతో నెవరు వేసుకొనజాలరు కదా, 
కుండతో నిరు తెచ్చుకొనవచ్చును గాని కోట్లకొలది మృత్ పరమాణువులతో 
నయినను నీరు తెచ్చుటకు వలనుపడదు గదా. మట్టియు కుండయు నొకటియే 
యగునడల మట్టపని కుండవలనను, కుండపని మట్టివలనను జరగవలయును, 

ఆటులు జరుగుటలేదు. కావున “మట్టి వేరు, కుండ వేరు? అని అనితీరవలయును 

ఈ రీతిగా పెక్కు ఉదాహరణములు చూపి ఆరంభవాదులు కారణముకంచె 

కార్యము నిక్కచ్చిగా వేరని నిరూపిందిరి. 

విశ్వము 

ఒక పరమాణువు మరియొక పరమాణువుతో కలిసి రెండణువులు కల 

ఒక |దవ్యమగును. ఇది ఇంకొక దానితో కలిసి మూడణువులు కల _దవ్య 

మగును. ఇటులు [కమ్మకమముగా అనేక పరమాణువులు కలిసి యూ, విశ్వ 
మంతయు నగుచున్నదని ఆరంభవాదులందురు. మరణ సమయమున ఈ (పపం 

చమునకు కారణమేమి ? అని కణాదు నడుగగా “పీలవః పీలవః పీలవః” అని 
చె ప్పెనని ఓక ఆభాణకము కలదు. పీలువనగా పరమాణువు, సృష్టి కవ్యవహిత 

పూర్వము రండు మృత్పరమాణువులతో ఆరంభించి అనేక పరమాణువులతో 
కలిసి క మముగా స్టూలమును స్తూ లతరమును సూలతమమును అయి యీ భూమి. 

ఆయను. ఆ చందముగనే ఆతి సూక్ష్మ ములగు జలీయ పరమాణువులును 
ఓండొండ కలిసి స్ఫూలమును సూలతరమును స్థూలతమమునగు పదార్థముగా 
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రూపొంది సమ్మూ దముగా నాయెను. ఇటులే ఆగ్ని పరమాణువులును, వాయు 

పరమాణువులును కలిసి స్థూలాగ్నిగను సూలవాయువుగను ఆయెను. ఈ రీతిగా 

ఈ విశ్వమెల్లయు నలు తెరగులగు పరమాణువుల సమష్టి స్వరూపము. 

ఈ సృష్టికి పూర్వము |పత్యక్షముగా కానిపించు వస్తువేదియు లేదు. 

నిత్యములగు గాలి నిప్పు నీరు మన్నుల పరమాణువులును, దిక్కాలాకాశము 

లును, ఈశ్వరుడును, లెక్కలేని జీవాత్మలును ఈ సృష్టికి పూర్వ నున్న వి. 



7. పరిణామవాదము 

కారణము యొక్క రూపొాంతరమే కార్యము. పుట్టుక పడయకముందు 

“కార్యము కారణమునం దవ్య_క్రముగా నుండును. కావున కార్య మెప్పు డునున్నది. 

"మరి ఉండగలదని పరిణామ వాదులందురు. 

పుట్టుక పడయకముందు కార్యము లేనేలేదు. ఆనత్తు _ అనగా కార్య 

"మున కెట్టి సత్తయు నుండదు. పుట్టిన యెడలనే కార్యము సత్తని అనిపించు 
"కొనునని ఆరంభవాదులందురు. 

పుట్టువుముందు కార్యము అస తే, అనగా లేనేలేనిదే ఆగునేని, నూరు చెప్పు 

వేయి చెప్పు దానిని సత్తు చేయ వీలులేదు. అస త్తెన్నటికిని సత్తు కాలేదు, 
"స తైన్నటికిని ఆస త్తు కాలేదు. ఎటులనిన-నూవులు కారణము; నూనె కార్యము, 

"నూవులలో 'నూనె ఆవ్య క్రముగా నుండనిచో గానుగాడించి దాని బడయగలుగు 

శెటులు? ఇసుకను పిసికినను నూనియరాదు. నూవుల నుండియే వచ్చును. 
దీని కేమి కారణము? ఇసుకలో నూనె ఆవ్య క్రముగా లేదు. కావున ఒడలు విరుచు 

కొవినను దాన నూనె తీయలేవు. నూవులలో నూనె ఆవ్య క్రముగా కలదు. 
"కాననే సులువుగా వానినుండి నూనె పిడువగలుగుదువు - అని పరిణామ వాదు 

లందురు. 

ఇసుమునకును నూనెకును కార్యకారణ భావరూపమగు సంబంధము లేదు; 
'నూవులకును నూనియకును కలదు. కావున ఇసుమునుండి నూనె రాదు; నూవుల 

'నుండియే వచ్చును. కారణము వలననే కార్యోత్ప త్రి యగును. వది దేనికి 
'కారణము కాదో ఆది దానివలన నెటులు పుట్టును ?-ఆని ఆరంభవాదు లందురు. 

కారణమునుండియే కార్యము పుట్టును, ఈ రెంటికిని కార్యకారణ భావ 

రూపమగు ఒక నంబంధ మున్నది. కావుననే నూవులనుండి నూనె వచ్చుచున్నది. 

ఇదంతయు మేమొప్పుదుము. కాని ఇచట సంబంధ మననేమియో విచారింప వలసి 



3 , వ్యాసవాణి? 

యన డి, రెండు వేరువేరు వస్తువుల కలయికయేకదా సంబంధము ! ఆరంభ 
C=" 

ద 

వాదుల మతమున నూవుల గానుగాడక ముందు నూనె అసత్తుకజా ! ఆనగా లేనే. 

కేదు కదా! తెనిదొనికో మరె*యెట్టి దానికిని ఎట్టి సంబంధమయినను ఉండుట 

పాకగునాః కావున నూనె పుట్టుటకు ముందు నూ నూ నియల కెట్టి సంబంధమును 

ఉండజాలదు. మరియు ఆనూ నూ సెయలకు కార్యకారణ భావ రూపమగు 

సంబంధమును పొసగచు. డేనివలన పుట్టుటకు ముందు నూనె 'ఆసత్యము కావున 

దానితో దేనికిని ఎట్టి సంబంధమును లేదు. నూవులతో సంబంధము లేనటులే 

యినుముతో గూడ 'దానికెట్ట సంబంధమును లేదు. “ఏ సంబంధమును లేదు; మరి 

నూవులనుండి నూనె తీయవచ్చును” అనుమాట పాటి యగు నెడల "ఏ సంబంధ 

మును కదు గావున ఇసుమునుండి నూనె పుట్టజాలదు” అనుమాటయు పాటికి 

రావచ్చును: అని తేలును. ఇది యెంత యు క్రి హీనము ! రెండు వసువులును 

సత్యము లగునెడల వానికేదో యొక సంబంధము ఉండని, యుండును. “ఏది 

లేదో అట్టి దానికిని, ఉన్నయట్టి దానికిని ఎట్టి, సంబంధము నుండజాలదు. “అను 

మము ననుసరించి' నూ నూనియలకేదో యొక సంబంధమున్న దిగాన 

నూవులనుండి నూనె పుట్టునెడల నూనె పుట్టక మున్న కూడ “నూవులకును 

నూనెకును సంబంథము కలదు, సలజంథముకలదు గాన, పుట్టువునకు మున్న 

నూనె ఉండుచు నెయున్నది - అని ఒప్పుకొని తీరవలయును. కావున నూనియ 

మొదడలమున కార్యములు పుట్టుటకు ముందు కూడ నూవులు మొదలగు కారణము, 

లలో అవ్య క్ర కముగా నుండుచునే యున్న వని ఇఆరంభవాదుూలు ఇచ్చగింపకున్న ను 

ఆంగకరించి తీరవలెను' అని పరిణామవాదులందురు. 

పుట్టక ముందే కార్యము ఉండుచునె _యున్నయెడల దానిని -ప్పుట్టించుటకు 

మనమెల _ప్రయత్నింతుము? స్త్యయంభువయిన వస్తువుమ .పుట్టింపబూనుకొనుట. 

_వెజ్డివాని .పనికాదా ?. ఆని ఆరఠలిభవాదుఆందురు. 

వీకట్గదొలో “మనకు 'కోవళిసిన పు్తకిమొకటి యున్న దనుకొందము. 
ఆధి మనక్లు కానరాడ్తు దాన్నిని తీసి చదివికొనజాలము. వానిని మనము చదివి 

కొన వలసియే యున్నచో. ద్దిన్లైగొని-పోయి ఆప్రుస్తకము నభివ్య.క్షము. చేయుట 
మెదటిపన్ని, ..చివ్వెచే. చ్ముప్తకము నఖివ్య క్ర కము చేయుటనగా. పు ప్రక మును. చేయుట 
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యని యెవరు ననుకొనరుగదా 1 ఆ చండముగనే మట్టిలో కుండ మొడోలయిన. 

కొర్యములును, నూవులు మొదలయిన చానిలో నూనె మొదలయిన కార్యములును 

అవ్యక్త కములయి యుండగా, కుండ నూనె మొదలయిన కార్యముల నభివ్య కి 

చేయటకు మనము పాటు వడుదుము. అభివ్య క్రియే ఉత్పత్తి. లేని. దభివ్య _క్రము 

కాదు. పూర్వసేద్ధమయిన చస్తు -వభివ్య .క్షముగాని. ' ఊత్పన్నముగాని చేయబడ 

నగును. ఆంతియకాని గగన 'కుగుమమువలె ఉళక్కి యెటు'లభివ్య క్త మగును? 

మరి యెటు లుత్పన్న “మగును ? 

మరియు మన కెల్ప పుడును కానిపించుచుండు వస్తువులే సమయ విశేష 
మున కనబడవు. ఆకాశమున కనబడుచు కనుబడుచు నుండు సూర్యుడు కాన 

బడడు. చేటంతమబ్బు చెరువంత సూర్యుని ఆవరించి వయిచును గదా! ఆ మబ్బు 

ఉన్నంత సేపు సూర్యుడు మనకు కానరాడు. ఆ యావరణమును తొలగింపనంత 

వట్టు సూర్యు నభివ్య_క్షము చేయ వీలులేదు. కావున ఆ యావరణము తొలగవలెన్సు,. 

లేక తొలగింపనయిన తొలగింపవలెను, లేక నాశమయినను చేయవలయును, 

యావరణమును  తొలగించుటగాని నాశముచేయటగాని. సూర్యోత్ప త్రికి 

కారణముకాధు. మణి సూర్యుని అభివ్య కికి కారణము. అటువలెనే పుట్టక ముందు 

పత్తిలో అవ్య క్రముగా నున్న కోక ఆవరణమును..తొలగించుటయే సాలీని పని. 
“కోక లేదు. ఆది గగన కుసుమమువలె అసత్తు' అనినచో, దాని నెవరు 
నుత్చాదింపజాలరు. 

(0 

ఆవేళణ "మన -శేమియో ఇట విచారింపవలసి ' యున్నది. “సూర్యునకు 
మబ్బు ఆవరకము' అనినప్పుతు, ఆవరకము 'అనునది మనకేయర్థము బెప్పెనో 
“ఉత్ప తిక ముందు కోక (పత్తి తిలో ఆవృతిమయి యున్నది' అనినపుడు - 

“ఆవృతమయి 'యున్నది' అనుపదముగూడ ఆయర్థ మునే చెపె పెనా? క్రోక్ర [పత్తి తిక 

కొండొక రూపయిన చోందముగా "పిరజుతు “కులు ' ముదలగు నవతోఠములన్ని యు 

పశత్తియే. పాతి 'విడొప త్తికానీ, పెంజెకానీ, ఏకుకానీ, 'నూలుకానీ ఏదేనొక 'రూపు 
విడిచి యురడోనేరొదు. బిక్రిప తీ _ 'ఏరజఎవకు-నూతు-కోక' మొదలగు పోనిలో 

“ఏదే నొక. “అవస్థను సీజెచి “ప త్రియుండ “గలుగుట 'మన "మరుగము. ప 'తియని. 
నంతనే వీనిలో యో: “యొక "వ్య.కావేస్థయే'' "మనకు గోచరించును. అనగా ' 'వకు 
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మొదలగు నవస్థలలో నేదే నొక యవస్థనే మన మెరుగుదుము. ఏ అవస్థను 

పొందని పత్రి యను .పసిద్ధికల ఒకానొక దినుసు మన యెరుక కావల. కావున 

-అవస్తా విశేషములేని కారణమునకు సాధారణా స్తిత్వ మసంభవము. ఇది ఆంగిక 

రించుచో, ఆయా యీ అవస్థా విశషములలో ఒక యవస్థ మరియొక యవస్థను 

కప్పిపుచ్చుట దానికి స్యభావమనియ ఆంగీకరింపవలయును. పత్తి ఏకుగా వ్యక్త 

మెనపుడు పింజరూపు, నూలిరూపు, కోకరూపు మొదలగు ఆవస్థలు ఆవృతము 

లగును. అనగా కారణము యొక్క. ఓక ఆవస్థా విశేషము వ్య క్రమయినపు డది 

మిగిలిన యవస్థల నన్ని టిని ఆచ్చాదించి అవ్య క్తముగా నుంచును. పెక్కుమాట 

లెందులకు ? వ్యక్త్రమగు కారణముల అవా వి శేషము అవ్య క్రములగువాని 

ఆవస్థాంతరముల కావరకమని ఒక వాక్యములో చెప్పవచ్చును. పతి ఏకయి 

నపుడు దాని మిగిలిన ఆవస్థలన్ని యు ఆడగి యుండును. నూలయినపుడు అది 

ఏకున కావరకము. కోక ఆయినపు డది పింజకును వఏకునకును నూలునకును 

'ఆవరకము. ఈ రీతిగా ఒక అవస్థ మరియొక ఆవస్థకు ఆవరకము. దీనిని బట్టి 
“పతిలో కోక ఆవృతమయి యున్నది' ఆనినపుడు ఆవృతమనగా ప శ్రిలో 
కోక కాక మరికొన్ని అవస్థలలో నేవో యొక ఆవస్థ అభివ్య క్రమయి యున్న 

దనియు, ఆభివ్య క్రమయిన ఆ యవస్థలలో నేదోయొకటి కోక కావరణమనియు, 

"ఆయావరణమును తొలగించినచో మన యెదుట కోక అభివ్య కమగుననియ 
చెప్పవలసి యున్నది. 

ఓయీ ! ఏకురూపగు అడ్డును తీసివేయగలుగుచో కోక వ్య క్తమగునని 
తదా యంటివి. ఒక దుడ్డుతో ఏకును దుమ్ము ధూళిగా చేసినచోగాని, ఒక 
నిప్పుపు ల్హ దానికి చూపినగాని కోక యేల అభివ్యక్తము కాదు? 

ఏకు రూపు వ్యక్తమై కోక నావరించినటులే, చూర్ణ భావము వ్య క్రమై 
కోక నవ్య క్తముచేసి విడువగలదు. కావున ఏకును నలిపివేయు చేషగాని, అగ్గి 

శ సళ టు ౧ రాముని చేష్టగాని కోకను వ్య క్రముచేయు చేతకాదు. ఏకు రూపేకాక మరియెన్ని 
రూపులు కోక కావరకములో వాని యలభివ్య క్రి కాకుండ జూచుచుండుటయు, 

TR HG May 
“ha 
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లగు అవస్థా విశషముల అభివ్య క్షిని-గూడ -అరికట్టవలసి “యుంతును. “ఈ రెండు 

పనులను చక్కగా .జరపిన యెడల ప త్రీలోని కోకరూపు అభివ్య క్రమగును.'లోకు 
లిట్ట అభివ్య+క్తినె ఉత్ప త్రి యని అనుచుందురు.. అంతియకాని ఆది; లెనిది..పుట్టు, 

కొని వచ్చుటకాదు. , . 

గగన కుసుమమువంటి ఆళీకము నెవడును పట్టించుటకు (పయత్నింపడు. 

సత్తు నుండి సత్తు పుట్టుచున్న దని ఆరంభవాదులందురు. లేమినుండి కలిమి. 

పుట్టదు కాన ఆస త్తనగా అవ్య క కమనియు, స తనగా వ్యక్త కమనీయు వారర్థము 

చెప్పవలెనని పరిణామవాదులందురు. 

పరిణామవాదమునకే సత్కార్యవాదమని పేరు. ఏ వస్తువును పుట్టదు. 
ఏ వసువును నశింపదని వీరిమతము. * 

సాంఖ్య దర్శనము, పాతంజల దర్శనము ఈ రెండును పరిణామవా దమును. 

దివ్వెగా గొని నడచెను. ఈ రెండు దర్శనములకును 'ఎక్కుడు భేదములేదు. - ఇవి. 
వల పిల్చలు. కార్యమే కారణమనియు, వ్యక్తా వస్థయే 'కార్యమనియు, అవ్య కా 

వస్థయే కొరణమనియు ఇవి సందెశించను. ఈ విశ్వమునందలి కార్యజొత 

మంతయు అవ్య క్రావస్థ పొందుటయే (ప్రళయము. ఆ ఆవస్థయే వీరి మతమున 
పకృతి, లెక (పధానము లేక అవ్య క్ర కము. ఈ అవ్య క్రొ క్రావస్థారూపమగు మూల 

కారణమునుండి [పపంచమను నీ అశ్యత్త మెటులు సెరిగెనో దానిని ఈ కవలలు 

చక్కగా చూడగలిగిరి. 

లగు గుణములు. ఇవి సమభాగములుగా నున్నచో నపుడు ఆ గుణ తయమును 

అవ్య క్రమనిగాని, (పకృతి యనిగాని అననగును. గుణతయమనగా నేమి? 

౨ Law.of Conservation of Nature-ఆను దానికిని దీనికిని పోలిక 

కలదు. ఒక కొవ్వ తిని వెలిగించినచో ఆక్సిజన్ సంయోగముచే కొంత అంగారామ్లుమను 
గ్యాసుగను, కొంత జలీయమగు ఆవిరిగను మారుచు మనకు కనబడకుండపోవును. ఆ యావిరి, 
అంగారామ్షముల బరువు తూచి దానినుండి ఆక్సిజన్ బరువును తీసివేసినచో శేషించు బరువు 
నకు కాలిన కొవ్వత్తి బరువు సరిపోవును. దీనివలన “జడపదార్థము మారునేకాని అది. 

నిత్యము.” అని తేలును. 
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జఢపకార్థమంతయు. ఈ మూడు గృుణములయు. తగ్గు మొగ్గు, పాళ్ల కూటమియే. 

లోకములో సక్షల వృస్తువుజ్తున్ను స్తుఖన్ను దుఃఖము. మోహము. జను. మూడు 

ధర్మముఖక్తు ఇజ్బాక్షయ్లమ్ముల్తంప్రు యున్నవి. ఎట్లులనకా, ఒక ఘండ్తరి ఉన్నదను 

కొందము. ఆమెయు సుఖదుఃఖ మోహముల కాశయము. (డౌప్రది ఫ్ము 

భార్య; అతని ఆనురాగమునకు పాతి, ఆమె అతనికి సుఖమూ రి. ఆమెను 

చూచుచో నతని హృదయము సుఖించును. 

“అమె సుఖమునకు కారణము. కావచ్చు గానీ సుఖ. మెటులగును ₹ 

ఆని యిచట శంక కలుగవచ్చును. 

దీనికి హౌంథ్యాచార్యు లిటు లుతరము చెప్పుదురు. దాహ్య విషయములు 

'సుఖమయములు కాని యడల ఆ విషయముల యనుభూతివలన యెవడును 

సుఖము నాస్వాఠింపజాలత్ను. సుఖమయుమగ్న సుఇవ్రరి న్యరూపమ్ను |పియుని 
ఇంతఃకఠజమ్లానందు. (పత్మివిందించ్చి అచటి సుఖ్రభుయుమగు. సత్త్వగుణమును 
మేల్కొలుషను. _సజాతీయశ్సుల్లగు వస్తువులత్తో సంపర్కము కలిగినపుడు 
సజాతీయమగు వస్తువు అభివ్య క్తమగుచ్చుంఢుట షల్లుతావ్నల మన మెరెగినదె, 

ఇటీ దర్శనమ్ములకు కొత్తకాదు. ముక్కు ప్తార్టివళ్సుగు వస్తువు. పూవుగూడ, ఒక 
పార్థివ వస్తువు. ముక్కు షార్థివమగుచో డాన గంధరూపమగు ధర్మము ఉండనే 

యుండును. ఏల్లంప్లనిన గంధము పృథివికి ఆసాధారణ ధర్మము. ఏ వస్తువు 
పృథివినుండి పుటైనో ఆ వస్తువున గంధము ఉండి తీరును. పూవునందలి తావియను 

ధర్మము నభివ్య క్ర కము చేయవలయుచో గంధయు క్రమగు మాణెందియమునకును 

పూవునకును సన్నికర్షము ఉండవలెను. మనకంటి ధర్మము గంధముకాదు. దాని 
ధర్మము రూషము. ఏల? కన్ను పార్ధివము కాదు, మరి తై జసము. కాని ఏ వస్తువు 

నందెని రూపోపలబ్టి వలయునని రూపయు క్రమగు కంటికిని, రూపయు క్రమగు 

వస్తువునకును నన్నీ కర్ణ కరగ వలయును. గంధయు క్తమగు _ఘమాణెం దియమునకు 

రూప సన్నికర్ష కలిగినను మనకు రూపోపలద్ధి కాదు. కావున సజాతీయము 

లగు. కారణమ్లులతో సంపర్మ్లము కల్తుగుచో సజాతీయములగు ధర్మముల అను 

భవము ఫొంధనచ్చునని నియమ మేర్ప్చఢడుచున్నది, ఈ నియమము ననుసరించి 
మనసులో సుఖ పలబ్బి కలిగినపుడు సుఖమయమగు ఏదేనొక వస్తువునకును 
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“మనస్సునకును సన్నికర్ష ఉండవలెను. కావున (ప్రియుని ఆంతఃకరణమున 

-అవ్య క్షముగా నున్న సుఖోపలబ్ధికి ముందు ఆ (ప్రియుని యంతఃకరణమునకు 

సుఖమయమగు నేదో యొక విషయమునకును సన్నికర్ష ఉండవలయును, సుఖ 

మయమగు (పేయసీరూపము [వీయుని యంతఃకరణమునందు (పవేశింపగనే 

ఆఅనుఠక్ర్తుడగు ,పియుడు తన యంతఃకరణమునందు సుఖమయమగు నవస్థను 

"అనుభవింపగలుగుచున్నా డు, 

దుర్యోధనునకు [దౌపది యెడ వలప్ప కలిగెను. కాని ఆమె ఆతని 
కిల్దాలు కాదు. ఆమె కతనిమీద (పేమ లేదు, ఆట్టితరి దుఃఖమయమగు 

దౌపదీమూర్తి దుర్యోధనుని యంతఃకరణమున జొచ్చి దుఃఖమయమగు నచటి 

:'యవస్థను రేకెత్తించెను. ఈ రీతిగనే మోహమయమును, విషాదమయము నగు 
_దౌపదీ స్వరూపము కామాంధుడగు కీచకుని హృదయములో జొచ్చి మోహ 
.మయమును, విషాదమయము నగు అచటి అవస్థనే అభివ్య క్తము చేసెను. కావున 

(దౌపదియే కాదు, యువతియే కాదు, పురుషుడే కాదు, ఏ వస్తువేనియ సుఖము 

దుఃఖము మోహము అను నీ మూడు గుణములయు అలతివలతిపాళ్ల పోతయే 

కాని వేరేమియు కాదని సాంఖ్యా చార్యులు నిర్ణయించిరి. కాగా నుఖ దుఃఖ 
మోహములే సత్త్వ రజ స్తమోగుణములు. వస్తువులన్ని యు ఈ మూడిటినుండి, 

సుఖ దుఃఖ మోహమయములగు వసువులు మన హృదయములలో _పవేశించి 

ఆయా కాల కారణ విశేషములచే సుఖ దుఃఖ మోహముల నభివ్య క్రము చెయు 

చుండును. ఇదంతయు చూచినచో- “బాహ్య (పకృతియు మన ఆంతర 
[పకృతియు ఏక సూత [గథితము”లని చెప్పవచ్చును. ఆభివ్య క్రమయిన 

బాహ్య _పకృత్యవస్థ మన ఆంతర్మ పకృతిలోని సజాతీయావస్థనే అభివ్య క్తము 

చేయను. - 

ఎలి 

ఈ స త్త్వమునకును, రజస్సునకును, తమస్సునకును ఇంకను చాల 

స్వభావములు కలవు. నైర్మల్యము, లముత్యము, అనామయత్యము మొదలగు 

నవి సత్త్వస్వ భావములు, చాంచల్య ము, ఉపష్టంభకత్యము, మొదలగునవి 
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రజస్స్వథావసు లు. గురుత్యము, నిద, ఆలస్యము, ఆవరకత్వము మొదలగునవి 

మస్స్వభావములు. చందమామనుగాని, 'వెన్నెలనుగాని, చూచినచో మన 

౧ దముమలలో వికాసము, _పసాదము, శాంతి, సంతోషము. మొదలగు గుణము... 

లుద్చు ద్ధమగును. 

'సృష్టిలోనున్న వస్తువులన్ని య _తిగుణాత్మకములు గదా - చంద 

మామకు జూచినపుడు సా క్రికగుణములే ఉద్బుద్ధము లగుటకు కారణమేమి. ? 

చందమామగాని, వెన్నెల గాని _తిగుణాత్మకమయినను వానిలో రజ 

స్తమస స్సుల పాళ్లు తక్కువ. స _త్వముపా లెక్కు గాన. కావున నీ హృదయములోని. 

సత గుణముల 'యుద్భుద్దము లాయెను. కాగా (పకాశము, (పసాదము మొడ. 

లగ భావముల నభివ్య క్తము చేయు వస్తువులతో స సంపర్కము కలిగి, తన్మయత 

చెందుచో మన హృదయమున కుపాదాన కారణమగు సత్త్వగుణ మభివ్యక్త 
మగును. కావుననే మనహృదయమునం దపుడు వికాస (పకాశాదు లనుభూతము. 

లగును. 

రజోగుణమునకు దుఃఖమేకాక [కియ, సక్తి మొదలగు గుణములు కూడ. 

కలవు. ఈ స్వభావములు కల బాహ్యవస్తువులతో సంబంధము కలిగినపుడు మన 
హృడయములందును ఆయాభావము లుదయించుచుండును. ' ఇటులే తమః 

(పధానములగు వస్తువుల సంపర్కముచే జడత్యము, మోహము, ఆవసాదము. 

మొదలగు గుణములు మనహృదయములయం దుద్బుద్ధములగును. 

[పపంచమంతయు ఈ మూడు గుణములచే విభ క్రమగుటచే నీగుణముల 
యర్థము తిన్నగా తెలియదని కొందజందురు.?” 

1. స్త్వం లఘు (ప్రకాశక మిష్ణ మువష్టంభకం చలంచ రజః గురు వరణక మేవ 

2. "1 ౧8౪6 1606 to explain the meaning of the 11/66. 

gunas before, but I am bound to confess that their nature is. 

by no means clear to me, while unfortunately, te Indian 
Philosophers, they seem to be 50 clear as to require ౧౦ 
explanation at all....” [The six systems of Indian Philosophy. 
p. 357] | 
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పకృతిలో పలుతెరగులగు పెక్కు గుణముల పరిశీలనము చేయు పదార్థ 
వేదులును (Physicists), రసాయన వేదులును (Chemists), మనోవేదులును 

(Psychologists) “ఏనుగు ఆడుగున అన్ని అడుగులు నిముడు నటులు 

లోకమున గనబడు _దవ్యము లన్ని యు సత్త రజ స్తమస్సులలో నిముడునా ? 

క్వినైన్ ఏగుణములో చేరును ? నీ రేగుణముచే మంచుగడ్డయగును ? సత్త్వము 

జ్ఞానము (పకాశకమై, తమస్సు జ్ఞానమున కావరకమై యుండు ననినపుడు ఇక 

రజస్సు నంగీకరించు చెండులకు ? ఇటులే రజస్సు కర్మ శీలమనియు, తమస్సు 

జాడ్యకుడ్యమనియు చెప్పినపుడు స త్త్యమునకు స్వత్వమెక్కడ?' అని 

యడుగుదురు.* 

గొతముడు గాని, కణాదుడుగాని, కపిలుడుగాని “పకృతి ఎట్టిది? 

(పకృతి ఏ గుణముచె పురుషు నరికట్టును?' ఈ మొదలయిన _పళశ్నలకు అను 

మాన [ పమాణములచే సమాధానము" చెప్పుటకు _పయత్ని ంచిరి. ఇప్పటివారి 

పరీశాగారము లేబరేటరీ.* ఆప్పటివారి పరిశాగారము మనఃకోశము. కపిలుని 

లెబరేటరీలో ఈ గుణములకు, లేక యీ మహదాది కార్యమున కిది 

_(పయోగము:- 

మహదాది కార్యము సుఖదుఃఖ మోహాత్మకము. దేనిచేత ? కార్యమె బ్ర 

సుఖదుఃఖ మోహాత్మకమగుటచేత. ఉదా : వెన్నెల, ముల్లు, కల్లు,” 

8. సాంఖ్య (ప్రవచన సూత్ర. ౬-౨౫... ౩౯ సాంఖ్య సమాస సూత్ర. ౧-చూ, 

4. Atom మొదలగువాని విషయమున వీరును అనుమాన (ప్రమాణము 
నవలంవింతురుం 

ర్, వెన్నెల మొదలగునవి సుభాద్యుత్పాదకములుగాని సుఖ స్వరూవములుకౌవే అని 
అనినచో నిక్కువమే. కారణ గుణములు కార్యమునందు గుణాంతరము నారంభించునను 

న్యాయముచే మనోధర్మములగు సుభాదులు కారణగుణ పూర్వకములుగాన అట్టి సుథాదుల 
నారంభించుటచే సరంపరా కారణమగు మూలకారణమునందు, ఆనగా మూల (ప్రకృతియందు 

సుఖాది ధర్మములున్నవని అంగీకరింపవలెను. ఆ మూల (వకృతియందలి సుఖాదిధర్మములు 

ఉ క్రన్యాయమున కార్యవిశేషమగు మనస్పునందువలె భౌతికమగు కార్యాంతరమునందును, 
సుభాద్యారంభకములగును. సుఖాది సిద్దిలో ధర్మమునకును ధర్మికిని అభేదమువల్ల భౌతికము 
లగు వెన్నెల మొదలగునవియు సుఖాత్మకములని సాంఖ్యుల అభిప్రాయము. దీనిని మాయా 

వాదులు గోట గిల్లివయిచిరి. దానిని మాయావాదమున జూతము. సుఖ దుఃఖ 'మోహములకు 
స తత్త్వ రజ స్తమస్సులు (పతిభువులనుట తుదిమాట. 

43 
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ఇక [పకృ తము, 

ఈ మూడు గుణములయు సామ్యావస్థ (పకృతి. ఇదియే మూల పకృతి. 

ఇదియే _పధానము. గంధముకంచె వేరయిన నేలకు, గంధము గుణమయిన 

చందముగా సత్యము మొదలగు గుణములకంటె వేరయిన _పకృతికి సత్త్వాదులు 

గుణములుకావు. సత్త్వాదులు | పకృతి స్వరూపములుకాని (పకృతి ధర్మములు 

కావు. గుణము లసలు (దవ్యరూపములే. ఏలన, నివి మహదాదుల కుపాదాన 

కారణములు. మరియు సంయోగ మునకును, విభాగమునకును ఆ|శయములు. 

ఈ మూటిలో రజోగుణము తమస్స త్మముల నతిశయించి కార్యోన్ముఖమగును. 

ఈ గుణవై షమ్యమే సృష్టికి (పథమావస్థ. గుణ్మతయ రూపమగు పకృతి 

యపుడు కార్యావస్థలో నుండును. దీనికి మహ_త్రత్త్యమని పేరు.” 

సృష్టిలోగల సకల జీవాత్మలయు, ఆతి సూక్ష్మములగు నంతఃకరణము 

లయు శ కియే పరిణామవాదులగు సాంఖ్యుల మహ త్ర త్త్వ్వము. జీవాత్మల సమష్టి 

బుద్ది శ క్రికే మునిముందుగా ఈవికాసము కలుగనిచో విచితమగు నీ జడ, పపంచ 

ముద్భవించి యుండవను విశ్వాసము క లుగ బట్టి సాంవ్యాచార్యు. లీ సమష్టైబుర్ధి 

శకినే (పకృతి [పథమ పరిణతిగా నిర్దేశించి కణాదుని పరమాణువులు జగక్క్యా 

రణము కావని అనిరి. 

పరమాణువు 

గవాక రం ధములగుండ (పసరించు సూర్యకిరణములలో గాలికి లేచుచు 

దిగుచు ప గిడుచు “కనబడు రేణువులే పరమాః అువులు, అణుత్వమున కదియే 

తం సకంనారా అగజ ఆలో అట్టరుగని టో పమా రాణవాదు లందుళు... 

“నత్త్వావీనా మతద్దర్మత్య్వం త|దూపత్యాతీ '-సాంఖ్య ప్రవభన సూడ్ర-జ- 3. 

క సంభవ అను 14 అధ్యాయమునందు గీతలో చెప్పదిడిన గుణములు విషమ్తావస్టా 

వన్నములు, కొంవరు సాంఖ్య శాస్త్రజ్ఞులు అష్టావింశతి త్ర త్వనక్షమున విషమావస్థావన్నమగు 

గుణ్మక్రయము (ప్రకృతికంటె వేరొక E త్వ్వమని ఉపపాదించిరి. 

7. మహత్ _అనునది సంజ్ఞ, కావున *“ఆన్మహతః.....” అను సూత్రము (ప్రవ ర్తింప 

లేదు. ఈ క క్వము చిదచిదాక్మకము. 
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ఈ రేణువులు కంటికి కనబడును. ‘కంటికి కనబడునవి నలువరగులగు 

పరమాణువుల కలయికవలన నేర్పడును' అను అనుమానమువలన పృథివ్య పేజో 
వాయు పరమాణువుల సంఘాతము లేక చెరిక. కాన ఆ రేణువుల అవయవ 

ములు పరమాణువులని సొ తాంతికులును, వె భాషికులు నగు బౌద్ధులందురు. 

ఏడిదే సంఘాతవాదము - సంఘాతవాదస్తు భవంత పక్షః. 

మూల భూతములగు పరమాణువులు నలుదెరగులవి కావు. మరి అవి ఏక 
పములు, అది పృథివీపరమాణువనియు, ఇది యప్పరమాణువనియు భేదము 

టపటాది భేదమువలె తరువాత దరువాత కలుగునని జై నులందురు.! 

గవావాదులగుండ (పసరించుచుండు సూర్యకిరణములలో కనబడు రేణు 

వులు మహత్పరిమాణముకలవి. మహదారంభకముల కవయవము లుండవలయును 

గాన ఈ రేణువులకును అవయవము లుండవలయును. మరియు ఆ అవయవ 

'ములే పరమాణువులు కావు. ఆ అవయవములకును అవయవము లుండును. 

వానికి మరి కారణము లెదు. ఇవి నలుదెరగులు; మరియు రూపాది సహితములు. 

అవియే నలుదెరగులగు భూతములకు మూలకారణము. రండు పరమాణువుల 

కలయికచె. గలుగు కార్యము దర ణక ము. మనకు కనబడు రేణువునకు 

ఈ ద్యుణుకములే అవయవములు. మూడు ద్య్యణుకముల కలయికే (త్యణుక 
.ముత్ప్చన్న మగును. గవాక్ష రం! ధములనుండి (పసరించు కాంతిలో కనిపించు 

నై 

Er 

ఆరడంభవాదులగు వె శేషికులు చెప్పుదురు.” 

8. త త్వత్రయ భాష్య, 

9, నవ్య చెజ్జానికులు ఇటులు చెప్పుదురు.మూల పదార్దములు తొంబది రెండు, దీని 

పరమాణువు లన్నిటిలో ఉదజని పరమాణువు చిన్నది. ఇది ఒక ఎలక్రాాను, ఒక (పొటాను; 
వీని కూడిక. ఒక అంగుళమును ఇరువది కోట్లచే విధాగించుచో అందొక భాగము పరమాణు 
వ్యాసము. ఇరువది కోట్ల పరమాణువులను సరసన బెట్టినచో ఒక అంగుళమగు నన్నమాట. 

2475 
దీని బరువు Tar గైయిన్, (గెయిన్ ఓక పౌనులో 7000 వ పాలు. అట్టి 243 (గెయినును 

ఒకటికి ఇరువదినాలుగు సున్నలు చుట్టగా వచ్చిన సంఖ్యచే భాగింపగా ఏర్పడు లబ్బమునకు 
ప్రై జెప్పిన పరచూణువు బరువు సరిపోవును. ఎలక్ట్రాన్ (ప్రొటానులలో ఎలక్ ట్రాన్ 
సూక్కతరము. ఇది వరదూణుపులో 518000 వ పాలు. 
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ఇంత గొప్ప పరమాణు కారణవాదు లణుత్యమున కింతకం'ె సూత్షాత్రి: 

సూక్ష్మమగు అవధి నూహింప లేక పోయిరాయని ఆందరకును సామాన్యముగా" 

తోచును. వారు ఊహింపక పోలేదు. |పత్యుత చాలలోతుగా నూహించిరి. మనకు 

కనబడు నీ రేణువులో ఆరవపాలని అంగీకరించిన పరమాణువు గూడ విభా 

జ్యమే. ఆ విభాగము గూడ విభాజ్యమే. ఇటు లీ విభాగమునకు అంతనుమాట 

ఉండదు. ఇది ఆనవస్థ. కావన నేనో యొకచోట మన మాగవలయును. 

ఆ యాగుట యూ యారవవంతగు అణువుకడనే ఆగుట మేలు అని వారు చెప్పిరి. 

ఈ చెప్పుట [ష్మకియా రాఘవమునకు విభాజ్య ముకాని చరమసీమయే పరమాణువు. 

అది నిరవయవము. 

మరియు పరిమాణువునకు మరొకపేరు పరిమండలము: దాని పరిమాణము. 

పారిమాండల్యము. 

రెండు పరమాణువులు ద్య్యణుక ము నారంభించును. ఆ ద్య్యణుక ము' 

అణువు. మర్మిహస్వము. ద్య్యణుక పరమాణువులు ద్య్యణుకమునందు కారణ 

మగు తమ పారిమాండల్యమును ఆరంభింపవు. విరుద్ధ ధర్మా కాంతము గనుక, 

ఇర్రై నాలుగు ద్య్యణుకము లొక చతురణుకము నారంభించును. అది' 

మహత్తు. మరి దీర్భము వెనుకటి కారణముననే యో ద్య్యణుక ములు తమ 

అణుత్వ హస్యత్యములను చతురణుకములో నారంభింపపు. ఇది ఆరంభ వాదుల. 

పక్రియ. 

పృథివ్య స్తేజో వాయు పరమాణువులలో వాయు పరమాణువు తేజః 

పరమాణువునకును, తేజః పరమాణువు ఆప్పరమాణువునకును, ఆప్పరమాణువు 

పృథివిపరమాణువునకును కారణము, ఈ పృథివీపరమాణువు మరల ఆప్పర 

మాణువులోను, అది తేజః పరమాణువులోను, ఆది వాయ పరమాణువులోను, 

అదియు [తిగుణాత్మకమగు*ి మూల _పకృతిలోను . లయమగును. కావున 

ఈ పరమాణువు లనిత్యములు, ఇవి జగత్కారణము కావని పరిణామవాదు 
లందురు. 

16. ఈ ప్రలయ (వ్రక్రియయందు మకభేదములున్నవి. వానిని ఆకరములలో 
చూచునదె. . 
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సృష్టి రౌ ద్దము 

_పపంచమునం దె కార్యమునందేని కికానొక నియమ కౌశలము కని 

పించినచో అది బుద్ధి పూర్వకముగనే జరిగియుండవలెనని దార్శనికులలో పలువు 

రంగీకరింతురు. ఆకాశగహ్యరమున గిజ్జున: దిరుగు నీ గోళములను, గోళము 

లలో గల నియమములను ఒకింత మనసుకు పట్టించుకొనినచో ఇది ఏ కల్పనా 

రాజ్య మునుండి యో |పసరించుచున్న దని తోపకుండునా? ఈ [ప్రపంచము 

తనకు దా నూడిపడెనని ఎవడెని అనుకొనునా ? పలుదెరగులగు కూర్చుల 

తోడను, నేర్పులతో డను అనగి పెనగియున్న యో విశ్వములో పరమాణువు 

మొదలుకొని పర్యతమువర కును గల [పతి వస్తువు కార్యకారణ భావ సంబంధము 

తోడను, ఉత్పతి స్థితి లయములతోడను బిగిసియున్నది. కావున “నిచట 

'నన్నియు నందరును అన్నిటి కొరకును ఆందరకొరకును అన్ని టితోడను అందర 

తోడనుకలసి అనుక్షణమును వింతయగు భవిష్యత్తు డెన ఒకెనియమముతో ముందు 

ముందులకు నడచుచున్నా రని తెలిసి అభివ్య క్రికి పూర్వ మీ [పపంచమంతయు 

ఏ కారణములోనో ఎవని బుద్ధిలోనో  పతిఫలింపలేదని ఎవరు చెప్పగలరు?1! 

సరే, మంచిది. ఈ బుద్ధి ఎవరిది? భోక్తది. భోక్తయే జ్ఞాత. కాన, ఈ 

భో క్రయ జ్ఞాతయు జీవుడే. ఈ బుద్ది జీవునిది. 

ఆమ్మో, కాసంత బీవు డీ (బహ్మాండమును సృజించుటా అని వింత 

జుడనక్కరలేదు. ఈ జీవుడును అంతజీవుడు. 

బీవు డొకడా లేక పలువురా? 

పలువురు. కావున అసంథ్యాకులగు జీవుల, అసంథ్యాక ములగు బుద్ది 

శక్తుల అభివ్య క్రియ యూ బాహ్య పపంచ సృష్టికి పూర్యరూపము. 

మహా _త్రత్త ము స్పష్టమగుడు అవ్యక్త మహంకార రూపముగా నభి 

వ్య క్తమగును. బుద్ధికి వికాసము కలుగగనే మనకును అహంభావ మభివ్య క్త 
pa, 

11. నవ్య విజ్ఞాన చర్మికలో అనిర్రేశ్యవాదము ఆరయునది. 



మగును. దీనినిబట్టి సాంథ్యా చార్యులు ఆహంత త్త్యము మహత్త త్రము నుండి అభి 

వ్య కమాయనని ఊహించియుందురు. 

అహంతాభివ్య క్రి క్ పిదపన మన కిం దియాభిమానమును, విషయములును 

గోచరించును. దిన జే స సాణ్యరన! ఆహంత త్త్యము నుండి యిం దియ 

సృష్టియు, సూక్ష్మ భూతసృష్టియు కలిగెనని చెప్పెను.!*? జ్ఞానకర్మ బభేదముతే 
౦. డియములు ఇరుదెర గులు. త్వక్ చక్షుః (శ్నొత జిహ్వా ఘాణములు 

నెం దియములు. వాక్ వాణి వాదపాయూపస్థములు కర్మం దియములు. మనస్సు 

ఆటు జ్ఞానెం డియములను, ఇటు కర్మేం్యదియములను నడపును గాన సాంఖ్యులు 
మనస్సును జ్ఞానె్య్యదియముగను, కర్మం దియముగను వ్యవహరించిరి.! 

ఫీ 

ah 
ఇ 

అహంత త్యము విషయముగా పరిణమించుడు, అనగా భోగ్యవస్తువుగా 

పరిణమించుడు, దానిని రెండుగా విభజించి సూత క్ష్మభూతము లనియు, సూల 

భూతము లనియు నందురు. సూక్షుభూతము లనగా శబ్ద స్పర్శ రూప రస 

గంధములు, సూలభూతము అనగా పృథివ్య ప్తెజో వాయ్వాకాశములు. పంచ 

భూతముల సూశ్మావస్థను, లెక కారణావస్థను సాంఖ్యులు పంచతన్మా తలని 

అందురు. వాని అభివ్య క్రావస్థయే సూలభూతములు. 

12. విశేషములు సామాన్య |ప్రకృతికములను న్యాయము ననుసరించి బుద్ది సామాన్య 
భూతమగు మహత్త త్హ్వమునుండి బుద్ధి విశేష భూతములగు తత్త్వములు పుట్టును. అహం 
తయు, ఇదంతయు అనగా “నే'నను "భావమును “ఇది'యను భావమును బుద్ది విశేషములు. 

వీనిలో అహంత వినా ఇదంత పొడసూవదుగాన తొలుత బుద్ది విశేషరూపమగు అహం 

తత్త్వము పుట్టును. మహ త్త త్వమువలెనే యిదియు కె 9 గుణ్యముచే ము _తెరగులు. ఆందు 

సాత్వికము వె కారికమనియు, రాజసము తై జసమనియు, తామసము భూతాదియనియు 

చెప్పబడును. ఇందు వై కారికము తై జసాంశ సాహాయ్యమున (ప్రవృ _తీ ధర్మముకల తన్మాత్ర 

పంచకమును సృజించును. తన్నాత్రములనగా శబ్ద స్పర్శ రూవ రస గంథములును, తదా 

శ్రయములగు సూక్మ భూతములును,' తామస తై జసములనుండి తన్మాత్ర పంచకోత్ప త్రియని 
వ్యపదేశము. ఇచట మతభేదములున్నవి. వాని నాకరముల నారయునది. 

18. ఆరంభవాదుల మతమున ఇంద్రియములు భౌతికములు. “అంతరా విజ్ఞానమనసీ. 

(క్రమేణ తల్లింగా దితి చే న్నావిశేషాత్” ఆను (బ్రహ్మా న్మూత్రమును వివరించుచు "శంకరులు. 
మొధట భౌతికములని ఉపన్యసించి పిదప పకెంతర మవలింబించి ఆభౌతికి ములయినను: 

కావచ్చునని ముగించిరి, విద్యారణ్యులు పంచదశిలో జబ్ తిక్షములవి చెప్పిరి, (౧ -౧ర౮-౧౯) 
రోటి రం జన్ ah 
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కారణము కార్యముగా, మరల నది కారణముగా ఏర్పడి అవ్యక్తము 

గికేమె కము కమమున ఈ జడజగత్తు' పరిణామము చెందెను. జడ మనున 

శ్రీయ పకృతి మొదలుకొని మహాభూతముల వరకునుగల యేదో యొక 

త్త్యదులో జేరును. 
వ్యక్తా వ్య క్రమగు నీ జడజగతునకు స్వయం పకాశము కానరాదు. 

ఏ | పకాశముతో సలిసి ఈ తత్తఇములు పకాశించునో ఆ [పకాశమె సాంఖ్యుల 

అత్మ. అతడు నిక్యుడు. అపరిణామి. ఆతడు _పకృతియు గాడు; వికృతియు 

గాడు. పకాశమే ఆతని స్వభావము. [పకాశశీలమగు సి వస్తువు అవివేకవళమున 

జడముతో కలిసి వ్యవహారగగోచరమగుడు సంసారి యనియు, బద్ధుడనియు 

వీరుదు సంపాదించుకొనును. ఆవివేకమూలకమగు జడ పకాశశక్ర్తుల కలయికయే 

సంసారము. ఈ సంసారమే పెక్కు దెరగులగు దుఃఖముల కాకరము.. నేను 

చుఃఖిని - నా శరీరము - నా యిల్లు - నీవు సుఖివి - నీ శరీరము _ నీ ఇల్లు 

ఈ మొదలగు తెలివి తేటలేకదా సంసారము. ఇదియే అనర్ధముల కన్ని టికిని 
కాణాచి. 

'“నను' అనుమాటచే చెప్పదగిన జ్ఞానమయ వసువుతో దేహాదులగు జడ 

వలు అభిన్నముగా కలిసియే సకల (పకారములగ్యు జ్ఞ జానముల కిరవు లగును. 

[పకా శమయుడును, అవికారియునగు నాత్మతో అ పకాశమును పరిణామియు . 

నగు జడమున కెట్టి పొందును పొనగదని దృఢమయిన నిశృయ మొదవిన తత్ 

తణము మనకు దుఃఖముతో తెగ తెంపులగును. అపుడ వ్యక్తము, నేక (పకృతి 

వ్య కత బడసి మనల నీ జడరాజ్యములో వై పౌరుల జేయజాలదు. నేను జడుడ 

ననుకొ ని జడ రాజ్యమున [బవేశించుటయే యాత్మకు బంధము. జడ చైతన్య 

ముల స్యభావమును చక్కగా దెలిసికొనుటయే ఈ బంధము బాపుకొనుట కేక 

మా తొవాయము. 

(గ EY ER 

దానిని లెస్స తెలియవలె ననినచో పరిణామవాదమును, లేక సత్కార్య 

వాచమును తిన్నగా నెరుగ వలయును, సత్కార్య వాదమునందలి యు క్తులను 

సరిగా నెరుగుకొనుచో ఆత్మ-అనాత్మ- జీవుల స్వరూపము క్రమముగా తెలియ 

చును. అది తెలియుటవ ల్ల సరమ ఖములయ అత్యంత: నివృ డ్ తి కలుగును. 

ది కాపిల దర్శనమునకు సం; గహా 

EA 

స్రీ 



ర. నూయావాదవంు 

జీవము లనంతము లనంతములుగా పుట్టుచున్న వి, పెరుగుచున్న వి: గిట్టు 

చున్నవి. మనకు ప్రత్యక్షముగా కనబడు జీవచరి[త ఇది. ఇదియే (పపంచము. 

ఇటులు పుట్టువుతోడను, సపెంపుతోడను, చావుతోడను మనకు నిత్య 

మును అనుభవము కలదు. ఇట్టి (ప్రపంచము సత్యమ్ యని ఆందమా---అన 

జాలము. ఏల? నిన్న చూచినది నెడు లేదు, నేడు చూచినదియు రేపుండబోదు. 

కావున ఇది అసత్యమని యందమా, ఆటులును అనజాలము. ఎందుచేత ? కొన్ని 

యేండ్రపాటుగాని, కొన్నినాళ్ళపాటుగాని యూ [పపంచమును, దీని యునికిని 

మనము (పత్యక్షముగా చూచుచున్నాము. కాబట్టి ఈ [ప్రపంచమును ఏమని 

అనవలెను ? ఉన్నదని వచించుటకా వీలులేదు. లేదని వచించుటకా వీలులేదు. 

అనగా అనిర్వచ నియము. ఇది ఇట్టిదని వివరముగా చెప్పట నిర్వచనము. నిర్వ 

చనము చేయుటకు వీలులేని దనిర్భ్యచనీయము. ఈ [పపంచ స్వరూపము 

మనకు తెలియదు. ఇడి యిం|దజాలము. ఇది మాయ, మాయావాదమున 

కిదియే సంక్షేపము. 

“పూయ - అనిర గచనీయము” 

మాయావాదమునకు వివ ర్రవాదమనియు, అనిర్వచనీయవాదమనియు 

ఇంకను పలుపేరులు కలవు. ఈ పేరు లన్నిటిలో ఆనిర్యచనీయవాదమను 

"పేరే మాయావాదమును సాకల్యముగా తెలుపగలయది. 

మనము దేనిని మాయ యని యందుము ? దేనిని *కనులారజూచి ఇది 

లేదు అని చెప్పజాలమో, పరిశోధించి చూచినచో దేని స్వరూపమును. దెలుపు 

మాట మనకు దొరకదో అట్టి వస్తువు మాయి అని యందుము. అదియే 

అనిర్వచనీయము. గారడివాడు మనము చూచుచు చూచుచునుండగా మన కనుల 

యెదుటనే మావి చెంకె పాతి కొలది కాలములో దానిని మొలిపించి పూయించీ 

కాయించి మనచేత తినిపించును. మనము దానిని నిక్కు.వమయిన మామిడిచెట్టు 



వేదాంతము G2] 

కాదని యనగలమా ? దానికిని మామిడిచెట్టునకును తేడా యేమెని కలదా? 

కాని గారడివాడు చేసిన మామిడి మొక్కు నేమని యందుము? “ఇది మాయి 

ఇది ' అనిర్వచనీయి మని యందుము. ఏల యిటు లందుము? మనము మన 

కన్నులు పెట్టుకొని దానిని చూచితిమి. 

మన కనులతో చూచిన దానిని చూడలేదని యపలపించు టెటులు ? అది 

యటుండగా ఒక అరగడియలో ఒక యెండు ఇెంకనుండి పూతతో కాతతో 

"కన్నుల పండువుగా నిది యెటులు పెరిగెనో, యది మనకెటులు తెలియును? 

మనకే తెలియని దానిని మన మొరులకేమి తెలుపగలము ? 

కలదని తెలిసిన వస్తువు కలిమిని సిద్ధము చేయుటకు వీలులేకపోమిన 

యెడల ఆ వస్తు వనిర్యచనీయమని యందుము. అఆడియ మాయ. ఈ 

[పపంచము కూడ మనకు కనబడుచున్నది. విచారించి చూడగా నశించిపోవు 

చున్న దని ఎర్పడుచున్న ది. కావున నీ _పపంచమున్న దని చెప్పుటకుగాని, 

లేదని చెప్పుటకుగాని వీలులేదు. దీనికన్న మాయ యనగా నేమున్నది ? ఇదియే 

యనిర్యచనీయము. అనిర్వచనియమే మాయ. 

ఆరంభ వాద సమీక్ష 

! 

. యను బుద్ధి యుండవలెను. అట్టిది లేదే. మరియు 'నూలిపోగులు తెమ్ము” అని 

- యనుటకు బదులు కోకను తెమ్ము” అని యెవడును అనడు. మరియు “నూలు 

తెమ్మ”నిన ఎవడును కోక తేడు. కోకను కట్టుకొనను, కప్పకొనను వచ్చును 

గాని నూలిపోగులను కట్టవచ్చునా, మరి కప్పుకొనవచ్చునా ? ఉత్ప తికిముందు 

కోకతోపాటు దాని యాకార విశేషముగూడ కానరాదు. నూలిపోగుల లెక్క_యు, 

కోక లక్కయు నొక్క.టికాదు. నూలిపోగులు పెక్కు_లు. కోకయో ఒకటి. 

కావున సంఖ్యయందును నైక్యము లేదు. ఇటులు బుద్ధిభేదము, శబ్దభదము, 

కార్యభేదము, ఆకారభేదము, సంఖ్యాభేదము ఇన్ని భేదములు కలవు. కావున 

తొల్లి లేనేలేని కోక, సాలెవాని పనితనమున ఉత్పన్న మగును. కలిమితో, 

అనగా సత్తతో సంబంధమే పుట్టుక” ఆని ఆరంభవాదు లందురు. ఇది ఎంత 

 యుక్రమో చూతము. 
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కార్యమునకును, కారణమునకును భేద ముండుట వలననే బుద్ధిభేదాదులు 

సంభవించునని కదా యింత ఘోష. అవస్థాభేదమువలనను బుద్దిభేదాదులు 

సంభవించునే! మరియు నొక దోషము. కోక తయారయిన పిదప గూడ 

నూలిషోగులు వినాశము చెందక కనిపించుచునె యుండును. గావున అపుడు 

నూలు, కోక ఆను రెండు వసువు లుండుటజే రెట్టి పరిణాయము ఉపలబ్దము 

కావలసి వచ్చును. ఆటు లుపలబ్ధమగుట లేదు. కావున నవస్థాభేదముతో 

నావిఠరు వించుటయే పుట్టుక అని యనవలెను. కావున కార్యము కారణము కన్న 

న్నమనియు, అభిన్నమనియు ననుటకు ఏలులేదు. కాగా: కార్య మని 

ంచ౭ము. కార్యమెల్బ మాయామయము. 

సరిణామవాద సమీక్ష 

“కారణమే కార్యము. కారణము వినా కార్యమునకు వేరుగా నొక 

య స్తత? తంమే లదు. ఒకే వస్తు వవ్య క్రమగుచో కారణము, వ్య క్రమగుచో 

కారము" అనీ కదా పరిణామ వాదులందురు. ఇది యెంత సంగతమో యిక. 

నాకొచింతము. 

తాడు - పాము 

ఉన్న వసువే ఒకానొకపు డుండదు. మన మొకానొక సమయమున తాటిని" 

వామూగా జూతుము. చూచు టేకాక పామనుకొని కాలుసేతులు వడవడవడక 

కారముగా పారుదుము. ధీరుడయినచో దానిని కజ్బతో బాదునని యనుకొందము. 

నిక్కమున కడి పాము కాదు. కొంచెము సేపు 'మా|తమీ అది పాము. అంత 

మా'తమన ఆది పామై కూర్చుండునా ? ఈ మాదిరిగనే మన చుట్టు పక్కల 

నున్న కుండ, కొండ మొదలగు వాని ఎరుక నిక్క_పు చెరుకయేయని పాతుకొని. 

బోయిన మన నమ్మక మా తాటివామువలె |భమకాదని ఎవ రనగలరు ? 

అవి ద్య 

మాయావాదులు తాడు.పామని తోచుటకు గల కారణమెమి చెప్పిరో ' 

యిట తెలిసికొనుట ఆవశ్యకము. తాడును చూచి పామనుకొనుట కొక రెప్ప 
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వాటు ముందు “ఇది తాడు” అను ఎరుక మనకున్న చో “ఇది పాము అను నూహ 

కలుగదని అందరును ఇయ్యకొందురు. దీనివలన తాటి స్వరూపము నెరుగక 

హోవుటయే పామని యనుకొనుటకు కారణమని సిద్ధించుచున్న ది. తాటి నెరుగక 

పోవుట కేవలము జ్ఞానాభావమేకాదు. దొక భావ పదార్థము. మాయావాదులు 

డ్నినే 'అవిద్య' అని ఆందురు. అవిద్య ఆనినను అజ్ఞాన మనినను ఒకటియే. 

ఆవరణము 

ఈ అవిద్య రెండు పనులు బచేయుచుండును. ఆ పనులను బట్టి యీ అవిద్యను 

మనము పోలుచుకొనగలము. ఆ రెండు పనులలో నొకటి ఆవరణము; మరి 

యొకటి వికేపము. 

'వస్తువులే' దని గాని, “వస్తువు భాసించలే' దని గాని వ్యవహరించుటకు 

కారణమయినది ఆవరణము. ఈ రెంటిలో మొదటిది అనత్త్యావరణము. 
రెండవది అభావావరణము. 

వికేపము 

అజ్ఞానము వస్తువు నావరించుటయకాక దానిపై దాని విపరీత ధర్మము 

నారోపి ంచును. ఇది వికేపము. తాటిని చూడబడయని యపుడు 'తాడులేదు' అని 

గాని, “తాడు భాసించుటలెదు' అనిగాని మనమనుచుందుము. ఇట్టి వ్యవహారము 

వలన తాటిని అజ్ఞాన మావరించెనని మనము (గహింపగలము. ఆజ్ఞాన మిటు 

లావరించిన వెంటనే తాటికి లెని ధర్మమును తాటి కారోపింతుము, ఎటులు? 

ఇదితాడు* అని వ్యవహరింపక , “ఇది వాము అని వ్యవహరింతుము. ఇటులు 

వ్యవహ హరించుటవలన  'తాడు అని తెలియని ఆజ్ఞానము తాటి స్వరూపము 

నావరించి “వాము” అని వ్యవహరించుటకు కారణమాయెను. ఆజ్ఞానమునందున్న 

యూ శ కిని “విక్షేప* మందురు. 

c] 

లౌ 

అభావము 

అజ్ఞాన మజ్ఞానమని ఆనుకొనినంత మా(తమున జ్ఞానాభావమని కాని, 

శూన్యమని కాసి అనుకొనరాదు. ఏలనగా, ఆజ్ఞానము వసువు నెటులావరించు నో" 
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అటు లన్యవస్తువుగా _పకాశింపజేయును. అభావముగాని, శూన్యముగాని దేనిని 

ఆవరింపను జాలదు, (పకాశింపజేయను జాలదు. ఈ రెండు పనులను భావ 

పదార్థమే సాధింపగలదు. అభావ పదార్థము సాధింపజాలదు. అజ్ఞానము లేక 

అవిద్య ఇటు లొక దెస ఆవరణమును, మరియొక దెస విక్షేపమును జేయుచుండగా 
దీనిని అభావ మనియు, శూన్యమనియు నెటు లనగలము? అవిద్య ఆకాళ కుసు 

మము వలె ఉళక్కికాదు. మరియ ఘటము లేనిచోట ఘటాభావమువలె కుద్ధ- 

- అభావముకాదు. 

అజ్ఞానమునకు ఆవరణ విష్నేపములను రెండు శకులు కలవని చూచితిమి, 

మన మిక ఇది విచాదింపవలెను. 

“మన మొక పత్తినే ఒకపుడు కోక యనియు, మఠొకపుడు నూలనియు, 
ఇంకొకపుడు ఏకనియు, వేరొకపుడు పింజయనియు నందుము. వీని విని 

స్వరూపము ప క్రిస్యరూపమే యని యెటులు తెలిసికొందుము ? “పతియే కోక 
యని వాడుక వడసినపుడు కోక ప త్రిస్యరూప మేలకాదు * అని మాయావాది 

ఆనును. ఒకానొకపుడు తాడుగూడ పాముగా తోచెగావున పత్రి స్వరూపము 

కోక యయినటులు ఒకానొకప్పుడు తాడుగూడ పాముగా తోచె గావున పాము 

రజ్జుస్వరూపమని యంగీకరించుట పాడిగాదా?, అటులయ్యు వీదో ఒక సమయ 

మున తాటిని పాము వ్యవహరించినను “పాము రజ్జుస్వరూ పము' ఆని 

ఎవవరును అంగీకరింపజాలరు. 

_తాటిని పామని తలతుముకాని పామే అని యనము. ప తినిగూడ కోక 

యని తలచియు కోకప తిక్రి రూపాంతరమని యంగీకరింతుము. ఇటులేల యంగీక 

రింతుము? వస్తుత త్యమును విపరీతముగా తలచుటయకాక దీనికి కారణ మెమేని 

"కలదా? 

మరియు నొకటి కోక, నూలు, విచ్చె, ఏకు ఈ మొదలగు నవన్నియు 

'పత్తి యొక గాలు స్వరూపములని పరిణామవాదులందురు. ఈ సిద్ధాంతము 

యు _క్రికి పద్మభంశ మాపాదించును. ఏలనగా. పత్తియ కోకయు ఒకే యొక 

.వస్తువగునెడల దేని దేనిని మనము పతియని వాడుదుమో దానిదానినె ని 

కోకయే యని ఒప్పుకొనవలసి వచ్చును. ఏలన పింజెయు పతియే, నూలును 
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గి తియే, విచ్చెయు పతియే. పడుగును పతియే, పేకయు పతియే, 

'కయు పతియే. వీని నన్ని టిని కోకయని అంగీకరింపగలమా? ఏదో" 

భిద లెనిచో నూలికిని, కోకకును భిద యెటులుండును? భిద కలదనుచు అంతయు 

పత్తియే అనుట యెటులు యు కిసహము? ఈ కారణము వలననే మాయా 

వాదులు 'కారణముకన్న కార్య మభిన్నమునుగాదు, మది భిన్న మునుగా" దని 

యందురు. కాగా కార్య మనిర్వాచ్యము. “ఇది లేనేలేదిని ఎగురగొట్టి వేయ 

రానప్పటికిని “ఇది ఉండనే యుండును” అని నిర్వచించుటకును వీలులేని దేదో 

ఆడి అనిర్వాచ్యము, లేక మాయ, 

౧] { 

సత్ఖ్యాతి వాదు లిట్టందురు :- ఆలి చిప్పలోగాని ము త్రెపు జిప్పలోగాని 

వెండి కొలది పా లుండును. అటు లుండబట్టియే మనకు వెండి తోచుచున్నది. లెని 

వస్తు వెటనేని తోచునా? తోచునని యందురేని వెండియే యేల తోపవలె? కుండ 

గాని బండగాని యేల తోపక పోవల? పోలిక యుండుటజేసీ ఆటులు తోచునని 

కొరదరందురు. పోలిక సంస్కారమును మేలుకొలిపి స్మృతిని కలిగింపగలదేకాని 
వెండిని పత్యక్షము చేయలేదు. కాన ఆలిచిప్పలోను, ము త్రెపుజిప్పలోను వెండి - 
కలదు. పంచీకృతముల గు పంచభూతము లెచటను నుండుటచే అన్నియు నన్నిట 

నున్నవి. ఆలిచిప్పరూపుగా నున్న పృథివిలో తేజోంశమగు వెండి కొలదిపాలుతో 

నున్నది. ఇటులే రజ్జుసర్పముకూడ నిక్కమే. “రజ్జు సర్ప భాంతి యను 

వాడుక సర్పాంశము స్వల్పమను నభ్మి పాయము వలననే కలిగినది కాని: 

సర్పాంశ లేనేలేనందువలన గలిగినది కొదు. మరియు కామిలారోగికి శంఖము 

పచ్చగా కనబడును. ఆదియు నిక్కమే. చూచువాని కనులలో నున్న పిత్త 
(దవ్యముతో సంయు క్రములగు నేత కిరణములకు శంఖముతో సంయోగము 

కలదు గదా! 

మరియు మంకనపూవు దాపున నున్న సృటికపు పెరుపుకూడ నిక్కు. - 

వమె. నీటిలో నొక తేజో దవ్యము నుంచుచో నిక్కమగు దాని యష్టస్పర్శ 
నీటికి కలుగును. నీరు వేడెక్కును. అపుడు దానిని వేడినీరు అని యందుము.- 

అటుల సృటికముతో గూడిన మంకెనపూడాలునందలి నిక్కపు "బెరుపే 

స్పటిక మునందు భాసించును. అపుడు ఎల్బని సృటికము అని వాడుక కలుగును.. 
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మీదను ఎరుపు (పసరించును. కాని ఎరుపు కనబడదు. స్వచ్చమగుటచే 

స్పటికమునందే కనిపించును. 

ఇటుల అద్దమునందలి (పతిబింబమును నిక్కమే. అద్దమునకు దవిలి 
మరలి వచ్చిన నత కిరణములకు స్వముఖముతో సంబంధము లేదా? కలలలో 

గనబడు రథాదులన్నియు నిక, మే. కలగన్న వానికే కానిపించినను వెనువెంట 

నించినను అవి నిక్క_ములే, అఘటనఘటనా సమర్ధుడగు సిశ్వరుడె వానిని 

సృజించును. 

[పపంచముగూడ సత్యమే. కావున నిటులు అంతటను ఉన్న విషయమే 

కనబడునని తెలియునది. 

ఆనిర్వచనీయ ఖ్యాతివాదు లిటు లందురు :- “ఉన్న దానికే పతీతి కాని 

లనిదానికి పొనగదు.' అని యనుచో ఆ యునికి తాటిపామువలె | పాతిభాసికమా' 

వేక తాడువలె. పారమార్థికమా ? (ప్రాతిభాసిక మగుచో మా కిష్షమీ. పారమార్థిక 
మగుచో ఎండమావులలో నీరు తోపక పోవలయును. తివ్య ఎల్ రణముచేత, 

పంబీకరణముచేగాని పృథివిలో జలాంశముండుట నిక్కమే. (తీవృత్కృతము 

గాని పంచీకృత ముగాని అగు విశిష్ట పదార్థమునందు జరిత్వములెదు. ఎక్క_డనో 

ఒక మూలనున్నను ఆడి కనబడునది కాదు. పంచీకరణ మనగా నేర్పరచుటకు 

ఏలుగాని కలగలుపు. పంచీకృతికి మున్ను భూతము లతిసూక్ష్మములు. అవి 

(ప్రత్యక్ష యోగశ్ఞములు కావు. పంచీకృతికి పిదపగూడ అందలి నీటిని వేరుగా 

-జూడనయితి కాదు. ఈ నీటిపా అలతి అయినను దవ్వుల నున్నవారికి గన 

బడును గాని దాపుల నున్న వారికి గనబడదు.' అని యనుట స్ యు! 

దాపుల నున్నవారికే “ఇది స్ర్రు కాదు.’ అని తోచును. 'ఉన్న దాని నికే పతీతి 

అను మతమున ఉన్న సీరే లేనియటులు తోచెడిగాన అన్యధావభాస మెటులు కాదన 

గలరు? కొవున ఆలిచిప్ప రూపుతోనున్న పృథివిలో తేజోంశమగు వెండి కొలది 

పాలుతో నున్న దనుట తగదు. మరియ నా ఆలిచిప్పలోనున్న తేజోంశము వె 

గనే యేల కనబడవలె? మెరుపుగ, సూర్యుడుగ నేల కనబడక పోవల? కలగలుపు 

నకు ముందు తేశోంశము నర్వసాధారణముకదా. పంబీకృత మును, వెండిగా 
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పరిణతమును అగు తేజోంశము కొంత ఆలిచిప్పలో కలిసి భాసించునని యందు 

రని తేజోంశ మచట గలిసెననుటకు తగు [పమాణమేమి? వెండిగా తోచుటయె 

[పమాణమని యందురా యూ తోచుబడీవలననే'ఉన్నదే తోచును' అని సిద్ధించిన 

యెడలనేకదా వెండిపాలుండుట సిద్ధించును. మరివెండి పాలుండుట సిద్ధించిన 

యెడలనే కదా వెండిపా లుండుట సిద్ధించును, మరి వెండిపా లుండుట సిద్ధించిన 

యెడలనే ఆట్టితోపికవ ల్ల “ఉన్నదే తోచును! అనుమాట సిద్ధించును. ఇటులిది 

ఒకదాని కొకటి లంకెయై నారాయణ మేకగును. పోనీ, తలతలలాడు గుణములు 

కలదగుట వలన ఆలిచిప్పలో వెండిపోలిక తోచుటచే వెండిపాలందు కలదందురని 

పోలికగల వసువులందు పోలిన వస్తువుల అంశ లుండితీరునను నియమముకెదు. 

తన వలువబోలిన పు ల్హయ్య వలువయం దెల్హయ్యకు తన దను భాంతి చెడము 

చున్నది. అచట ఎల్బ య్య వలువ అవయవములు పుల్హ య్య వలువలో చొరబారవు 

కదా! అట్టి యెడ “ఉన్నదే తోచును.’ అను మాట పాటి యెటులగును? తన 

వలువలు కాలిపోయినవని తెలియని ఎల్ల య్యకు తన వలువల బోలిన పుచ్చ య 

వలువలు జూచినపుడు తనవని (భాంతి పుట్టును. ఈ రీతిగా తటస్థించు కోషము 

లనేకములు గావున నిది చింత్యము. 

శంఖము - స్పటిక ము 

“శంఖము పచ్చగా నున్న "దను పతీతి యందును, మంకెనహావృదరి 

నున్న స్పటిక మునందు “స్పటిక మెజ్టగా నున్న 'దను _పతీతి యందును, పచ్చ 

దనము పి శ్ర దవ్యమునందును, ఎజ్బదనము మంకెనపూవునందును గలవ్ల్వ గాన 

మాయికమగు పచ్చదనమును, మాయికమగు ఎజ్జ్బదనమును కల్పింపవలసి సిన పసి 

లెగు. కాని యిచట ఆ సచ్చదన నక శంఖ సమవాయమును, జ్రదనమునకు 

సృజిక సమవాయమును మాయికమే. మరియు పి త్ర|దవ్యమున పచ్చదన మయ్య 

కొననిచో ఆ' పచ్చదనమును మాయికమె. అనగా గుణమునకును, గు జెకివి 

సమవాయి సంబంధము ఉండును. పచ్చదనమును, ఎజ్జిదనమును గుణములు. 

దవ్యమును, మంకెనపూవును గుణులు, పచ్చదనమునకును పిత్త దవ్యము 

నకును, ఎజ్జదనమునకు ను, సృటికము మునకును సమవాయి సంబంధముండును, 

ఇది పచ్చదనమునకును, శంఖమునకును, ఎజ్జదనమునకును స్పటికమునకును 



వచ 
వ్యాస వా ణ్: 

కాన పచ్చదనము శంఖ సమవేతముగను, ఎల్బదనము స్ఫటిక సమ 

వచవినను ఉనా టులు తోచుట మాయికము. 

అదము - (పతివింబము 
(ల) 

ఆదములో కానిపించు | పతిబింబము నిక, మయిన ముఖముదే. కాని. 
(యి 

ఆదిమ నందంటని మోమంటినటులు కలుగు _పతీతి సిద్ధించుటకును, ఆభిముకాా 

డలకును ఆనిరంచనీయమగు అంటు, అనగా సంబంధము ఉత్పన్న మగునని 

యిల కొనవలెను. 

క్ల 

సమ స్తమగు ఆర్థజాతమునకును అదృష్టము సాధారణ కారణము.. 

సంసంబంధముచే సుఖముగాని దుఃఖముగాని కలిగింపని పదార్థ మొక్క_టియు 

సీ _పపంచమున లేదు. కలలలో అట్టి పదాక్షములు కోకొల్బలు. వీనిని. 

గూడ భగవంతుడే సృజించెనని పలుకుదో ఎవని యదృష్టమును బట్టి 

స్పృజించెనని మే మడుగుదుము? కలలో పదార్థములు జీవకల్సిత ములు... 

ఈ కల్పనయ స్మృతి విశెషరూపము. రజ్జుసర్పము, శు క్తి రజత ము. 

మొడలగున వన్నియు స్వప్న _ పదార్హములవలె ఆయాయఖూ వానిచేతన్ 

ఆనుభ వింపదగినవియ,  ఆయాయీ కాలములతోపా చే సమయు నవియు గావున 

నివి యన్నియు మాయికములే. అచింత్యమగు భగవచ్చు క్రి కలలో నిట్టి. 

వింతలను సృజింపగలదని అనుకొని రజ్జు సర్పమును, శు కి రజతమును. 

సృజింపజాలదనుట అరిది. [ప్రపంచము నందున్న కార్యము లన్నియును పయి: 

యు క్రులనుబట్టి అనిర్యచ నీయము లయినచో సీ (పపంచ రూపమగు కార్యము: 

మాయామయ మేల కాదు? కలలలో మన మెన్నియో విచ్మిత వస్తువులను 

కనుచుంచుమ. అట నొక జగలత్తే స్పష్టమగును. ఆది నశించును. మనము. 
పుద్దినటులును, చచ్చినటులును కల గందుము. రథ మెక్కుదుము. రాజ్య మేలు. 
దుము. ఎడూళస్లు బిచ్చమెత్తి తిన్నూళ్ల తిప్పలు బట్టుదుము. ఇట్టి కలలలో" 
కనుటయే సత్యముకాని కనిన వస్తువులన్నియ కల్ప. దర్శనమే నిక్కము. కల. 

గనునంత సేపే అచటి వస్తువుల (బతుకు. కేలుకొనుటతోపా చే వసువు 
లక్కుడి వక్కడ ఆగసమించును. సమవాయి కారణ మనుము, ఆసమవాయి. 
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కారణ మనుము, ఉపాదానకారణ మనుము, నిమిత్త కారణ మనుము, వీనిలో 

నే కారణముచే నీ కార్యములు కలిగనందువు? ఏయే పరమాణువులవల్ల ఈ 

సృష్టి యాయ నందువు? మరి యేయే పరమాణువు అెందెందు లయమై స్వప్న 

విలయ మాయెనందువు? ఇచట నే కారణమును లెదు. ఎ కారణము లేకున్నను 

జీవుడు తలవెం[టుక లన్ని కార్య ములతో వ్యవహరించుచున్నాడు. ఈ వ్యవ 

హారములో విషయము లన్నియు _పాతీభాసిక ములు. విషయములు _పాతిభాసి 

కము లయినను వ్యవహారము సత్యము. ఇది ఎంత విచితము! చాలకాలము 

వరకును వ్యాపించియుండు జాగ దవస్థ కలుగగనే క్షణికమగు కల విలయమై 

తోడు తోడ కలలో గనిన దెల్హయు కల్ప యయినటులు మన యో జా[గదవస్గా 

రూపమగు కలయు భగ్నమయిపోయిన పిదప నీ జా_గదవస్థకం టె మరియొక 

గొప్ప జ్మాగదవస్థ కలుగదా? మరియు నా జా గదవస్టలో ఇప్పటి జాగరణ 

రూపమగు నీ పెద్ద కలయు _పాతిభాసిక మై తోపదా ? 

మాయ 

మునుపులేనిది, ముందు ఉండదోనిది, ఈ రెంటి నడుమ కొంతకాలము 
పాటు వ్యవహార గోచరమయినది మాయ. ఈ మాయ వస్తువు స్వభావమేమి? 
ఎప్పుడు నొక మాదిరిగా నుండక మారుచుండుట దీని స్వభావము. ఈ 

[ప్రపంచము మాయ. ఇది ఎప్పటి కప్పుడు మారుచుండును. దీని రూపమేదియు 
నిత్యముకాదు. మరియు నిది వినాశి. దీని స్వరూప మెవరును నిర్వచింపజాలరు. ఇది 

సత్తుకాదు, అసత్తును గాదు. ఇది సతగునేని దీనికి వినాశ ముండదు. మరియు 

నిది ఏకవిధముగనే యుండవలయును. [పపంచ మటులుండదు. దీనిని ననత 

నియ చెప్పవలను కాదు. ఏలనిన అసత్తు _పత్యక్ష గోచరము కాదు. ఏది సత్తు 

కాదో, అస త్తును కాదో అది మాయ. కావున నీ [పపంచము మాయ. 

“తాటిపా మింతకు మందు లేదు, ఇక ముందుండబోదు; ఈ నడిమి కాలమున 

మ్మాతము తోచును. (ప్రపంచము నందున్న వస్తువు లన్నియు నంతే. తెలిసిన 
పిదప తాటిపామునకు “ఇది పాము కాదు ఆని బాధ కలుగును. నశించు పిదప 

కుండ మొదలగు దానికిని పెంకులుగా విరిసిన అవస్థలో “ఇడి కుండ కాదు 
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ఆని యూ మొదలుగా బాధ కలుగును.” అని కదా పై ఘట్టమంతయు (పతి 

పాదించునది. ఇచట “పిదప తెలివిడిచే పతీతికాలము నందలి పామునకు కూడ 

బాధ కలుగును, కుండ కటులు కాదే? అని యనినచో దోచునాకుండ యునికి 

క్షణిక తుల్యము కావున దాన కుండ మొదలగున వన్నియు పారమార్థికములని 

నిర్ణయింపవలను కాదు. తత్వ్వజ్ఞానదృష్టిలో (పాతీతి కాలికమగు కుండ 

మొదలగు వానికిని బాధ ఉండనేయున్నది. “బద్దజీవుని దృష్టిలో లెదే?' యని 

యనుచో నది యొక్క లెక్క_లోనిది కాదు. (భాంతుని దృష్టిలో గూడ తాటి 
పాము నెడల బాధలేదు. మరియు నొక ఎల్స య్య తాటిని జూచి పామని [(బమసి 

పారిపోయె ననుకొందము. వాని కది తాడని తెలియదు. కాని బాధలేడే అని 

అనినంత మ్మాతమున అది పామై పోదు. అచట బాధకు యోగ్యత యున్నచో 

జాలును. ఎల్బయ్య అటనుండీ పారిపోవుటచే తాడను యథార్థజ్ఞానము వానికీ 

కలుగమి బాధ లేదను నెడల, బద్ధునకును ఆత్మ యాథార్థ్య జ్ఞానము లెనందు 

వలన బాధ లేకపోవుట తుల్యమే కదా! 

కావున నీ పపంచము మాయ. , ఇటు లగుచో [పపంచము నందలి 

యూ వస్తువులన్నియు మాయామయము లేనా? కాగా [పపంచమంతయును 

మాయయేనా ? కాదు. ఏది మారుపు చెందునో, ఏది ఎల్బప్పుడును ఉండదో, 

ఏది నశించునో అదియే మాయామయము. ఒక్క. వస్తువు తక్క ఈ |పపంచము 

నం దన్నివస్తువులును మారుపు చెందును. నశించును. కావున ఆ యొక్క 
వస్తువే మాయామయము కాదు. 

ఆ వసు వేది? . 

ఆత శ్ర 

౨ 
జానము 

| జ 
కుండయు బండయు మొదలగు విషయము లన్నియు జ్ఞానము చేతనే 

[పకాశము పడయును, అనగా తెలిసికొనబడును. కనబడు వస్తు వెంతవరకు 

జ్ఞానముచే తెలిసికొనబడదో ఆంతవరకు “ఆది కలదని” యొవరికిని నమ్మకము 
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కలుగదు. జ్ఞానము దేనిని _పకాశింపజేయునో ఆ వస్తువే కలదని మన మంగిక 

దింతుము. జ్ఞానముచె _పకాశింప జేయబడని వసువు నెవరును కలదని యంగిక 

రింపరు; అంగీకరింతురని తలంపెని ఉండదోదు. 

వస్తువులను తెలియజేయు ఎరుక యెప్పుడు నొక్కరూపుగనే యుండును. 
దాని స్వరూపమున కెప్పుడును మారుపనున దుండదు. ఎరుకకు గురియగు కుండ. 

బండ కొండ ఉండ మొదలగునవి వేరువేరు వస్తువులయినను ఎరుకమ్మా త మాయో 

పకాళ స్వరూపమును విడిచి యుండుట మన మెవరము నెరుగము. ఎరుక 

యనునది కుండయను నెరుకకు గురియగు కుండకంటె వేరువస్తువు. అటులే 

కొండయను నెరుకకు గురియగు కొండకంచె వేరు; కాని యూ కుండ 

కొండల యెరుకలో స్వరూపగతమగు భేదము కలదని యెవరును నిరూపింపలేరు. 

ఎరుకకు గుడియగు వస్తువు లొండొండ వీరుకానోపు గాని విషయాంశమును 

విడనాడిన యెడల “అచ్చ యెరుకి - యనగా మనమెదని యనుకొందుమో 

దానిలో భేదము కలదని యెవరును తెలియలేరు, తెలుపను లేరు. 

అనువృ త్రము - వ్యావృ త్రము 

ఈ [పపంచములోగల పలుతెరగుల ఎరుకలలో ఇరుదెరగులగు భేదములు 

భాసించుచుండును. అందొకటి అనువృ త్ర తము; రెండవది వ్యావృత్త తము. అకు 

వృత్తము అన్ని ఎరుకలందును అనువ రించునుగాన దినిని సామాన్య మసియు 

నందురు. “కుడ ఉన్నది, కొండ ఉన్నది.” ఈ మొదలగు ఎరుకలన్నిటి 

యందును ఉనికి అనువృ త్రము, లక సామాన్యము. కుండ కొండ మొదలగునవి 

వ్యావృ త్త పదార్థములు. ఏలనగా ఒకపు డివి యుండును; ఒకపు డుండవు. 

కుండ ఉన్న దనిన పుడు కొండ లేదు. కొండ యున  దనినపుడు కుండలేదు. కాగా 

ఇవి వ్యావృ త్త త పదార్హములు వ్యావ తమునకే విశేషమని పేరు. కుండ 

ఉన్నది,కొండ ఉన్నది "మొదలగు నేజ్జానము నందయినను మనకు సతారూపమగు 

సామాన్య పదార్థమును భాసింపజేయని జ్ఞానమని ఒకటి ఉండదు. * 

ఏ విశేష వస్తువులు మన యెరుకకు గురియబినను సతారూపమగు 

సామాన్యమును విడచి ఆ విశేష వస్తువుల ఏ విశేష రూపమును మనము బోధ 
Wf జగ్ ల ” అర - ఎ 
మంటు దాలు కొనశాల ఎ, జా wl) అలో జు ఇ ల యా డల స-ధావము, 

క్ు 
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ఎవరేని రాముడు అని యనినచో రాము డున్నాడనియో, ఉండె: 

ననియో, కేక ఉండగలడనియో మన మర్గము చేసికొందుము. “ఉన్నాడు,. 

ఉండెను, ఉండగలడు* అను నీ మూడు మాటలచే రాముని యునికికంచె వేరుగా 

మన మేమి యర్థము చేసికొందుము ? రాముని యునికినే మన మొకపుడు 

వ _ర్రమానకాలముచేతను, మరియొకపుడు భూతకాలముచేతను, ఇంకొకపుడు 

భవిష్యత్కాలముచేతను పరిచ్చిన్నము చేసికొనుట మా(తమే యిచటి విశేషము. 
వసు వేదేని యగుగాక, దాని ఉనికిని తెలిసికొనక ఏ కాలమునందయిన 

విశేషమును తెలీసికొనలేము. 

నమ దాని- 

“వ్యావృత్ర తము మాయి 

మన యెరుకకు పట్టగు కుండ కొండ మొదలగున వన్నియు విశేషము 

లయినను సతారూపమగు రాక సామాన్య పదార్ధముతో కలిసియే జ్ఞాన గోచరము. 

లగును. “రాము డిచట నున్నాడు, కుండ యిచట నున్నది.” యూ మొదలగు 

సకల వ్యవహారము లందును రాముడును ఉండుటయు, కుండ ఉండుట యు 

వెరుకాని పదార్థములు. ఈ రీతిగా మన యెరుకకు తావలములగు వస్తు 

విశేషము లన్నియు ఊనికికంటె వేరు కావు. అనగా సదభిన్నములు. ఇది మన 

కందరకును తెల్లమే. కుండయు ఉనికియు ఎటు లొకే వసువో కొండయు. 

ఉనికియు అటు లొకే వసువు కదా. ఇటులగుచో కురడయు కొండీయు ఒకే 

వసువేల కాదు? కుండయు ఉఊనికికంబె వేరు కాదు, కొండయు ఉనికికంచె వేరు 

కాదు. ఉనికి, లేక సత్తనగా మన కొక పదార్థమే గోచరించును. కుండయు 
ఉనికియై కొండయు ఉనికియైన యెడల కుండ" కొండకంటె “వేరనుట'-ఎటులు. 
పొసగును? ఇదియు నొక విధమగు మాయ కాదా? కుండను ఉనికికంళు 

వేరని చెప్పజాలము. ఏల? మన మెప్పుడును కుండ ఉన్నది" “అని ఆను 

చున్నాము. ఇటు అనుట కర్ణమేమి 'కుండా ఉండుట యనగా కుండయు 

ఉనికియ ఒండొండ వెరు కానివి.” అని కదా యర్థము. ఇటులయ్యు కుండ 

ఉనికీకంచె వేరు కాసిదనీయును చెప్పజాలము, ఏల? కుండ ఉనికికంచె వేరు 

కాదేని, ఊఉనికికంటె చేరు కాని కుండ ఉండ మొడలగు తదితర వసువులకంచె. 

ఆది వేరు కానేల? 
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కావున ఉనికి కన్న వేరనియు, వేరుకాదనియు చెప్పరాని దాని నేమన 
వలయును? మాయ. పచ్చిమాయ. మాయ యనగా నింతకు వేరేమి కలదు? 

ఇట్టి యు కులచే | పపంచమునందలి వ్యావృ త్ర పదార్ధము లన్నియు 

మాయామయము లయిపోవును. ఇవి అనిర్యాచ్యములు కదా! దీని వలననే 

'మాయావాదు లీ [ప్రపంచమును “మాయియని యందురు. ఇది ఉన్న దనిగాని 

లేదనిగాని చెప్పనయితికాదు. 

“ఎరుక _ ఉనికి 

వేరొకటి. దేనితో కలుపక యూ (పపంచములో ఏ వస్తువునేని మనము 
.తెలిసికొనజాలమో, తెలుపనుజాలమో ఆ యునికియు నెరుకయు వేరా, లేక 

ఓకటియేనా? 

ఎరుక తాకు లేక మన మే వస్తువును వ్యవహరింపలేము. ఇటులే ఉనికి 

తాకుగూడ లేక ఏ వస్తువును వ్యవహరింపలేము. ఉనికి సామాన్యము. అనగా 

"అన్ని వస్తువులతో నిది అనగి పెనగి యుండును. ఎరుకయ అటులే సామా 
న్యము. అదియు అన్ని వస్తువులతో కలసిమెలసిపోవును. ఉనికి తుదమొదకు 

మన మెరుగము. అటులే ఎరుక మొదలుగాని తుదగాని మన మెరుగము. 

“బట్ట యెరుక కానిమ్ము, గుట్ట యెరుక కానిమ్ము. మరి యే యురుక 

కానిమ్ము. ఎరుక యనునదెల్డ క్షణిక ము, విషయములతో ఇం[దియములకు 

“సంబంధము కలిగిన పిదప ఎరుక పుట్టును. పుట్టిన పిదప నీ యెరుక ఒక 
క్షణికము మాత ముండును. పరక్షణముననే నశించును అని నైయాయికు 
డనును. 

“ఎరుక ఎన్నటికిని క్షణికము కాదు. ఎరుకకు మొదలుగాని తుదగాని 

లేదు. ఎల్టపుడును ఎల్బచోటుల నిండి స్యయం|పకాశమై యుండి ఎల్టవస్తువు 

-లను |పకాశింపజేయు చుండుటయే ఎరుకకు పాడి. ఎరుక యిటులు నిత్య 

మనుట కేమి పమాణము ఆని అడుగుదువో ? నీవుగాని మరియెవరుగాని ఎరు 

కకు మొదలుగాని తుదగాని చూచితిరా? నీవుగాని మరి ఎవరుగాని ఆత్మ (పకా 



శింపకుండుట చూచియున్నారా ! మనము మన శె శవమునందలి నగవులను. 

ఏడుప్రలను త ల్రిదం! డుల లాలనపాలనములను బందుగుల కీడనతాడనములను 

మరతుముగాని నిన్ను నీవును నన్ను నేనును మరవలేదు. ఇటులే మన యౌవన 
మున జరిగిన ఎన్నెన్నియో వింతల మరచి యుందుముగాని నిన్ను నీవు మరచి 

యుండలేదు; నన్ను నేను మరచియుండలేదు. నీవును ఇప్పుడుంటివి; నేనును 

ఇప్పడుంటిని. ఎల్బ్హ యపుడును మనతోపాటుండునని యనుకొనిన ఆ యవస్సల 

నన్ని టిని స్మరించుపాటి శ క్రిగూడ మనకిపుడు లు ప్త పాయమే యయినను ఆ 

శెశవమునుండి యీ వార్గకము వరకును మన యునికి మనకొక నిమిషమయి 

నను తెలియకయున్న దని సీవేని నేనేని ఊహింపనేని ఊహింపలేము. 

“సురుక _ ఆత్మ” 

వెలుగుచు వెలుగుచునున్న దివ్వె గాలి కారిపోవగా మరల వెలిగించినపుడు 
మనకు పూర్వాపర కాలములనున్న పకాశావస్థయు నడుమనున్న ఆంధకారా 

వస్థయు లెస్సగా మనసున పట్టియుండును. ఈ రీతిగా నీవు నీ శైళవావస్థ నుండి 
యూ జరావస్థా పర్యంతము నీ ఆత్మదీప మారినటులు గాని, ఒకవేళ ఆరనే ఆరి 

నచో దాని పిదప అట్టి అంధకారావస్థనుగాని ఎన్న డేని కనుగొంటివా ? ఆ శెళ 

వము మొదలుకొని యీ జరావస్థవరకును ఉన్న యింత దీర్గ కాలములో ఎన్ని 

అవస్థలను నీవపరిహార్యములని అనుకొంటివో ఆ యవస్థలన్ని యు కమముగా 

మారి తీరుటతోపాటు కొంగొత్త యవస్థలు మరల వచ్చి మీదబడగా “ఇవి నా' 

ఆత్మలో ఆత్మి అని నీ వెన్నియో మారు లనుకొని యూ సంసారమున సాగి 

యిటకు జేరితివో నీకు గురుతున్న దా ? పోయిన ఆవస్థలనన్ని టిని మరచిపోయితివి 

పో, ఈ యవస్థలనన్నిటిని చూచుచున్న నీ యాత్మను నీ వెన్నడేని మరచితివా 1 

దీపమారిన పిదప గలిగిన ఆంధకారా వస్థవలె ని యాత్మ క్యపకాశావస్థ గాని ఆభా 

వావస్థగాని సాగివచ్చుటలో . తెంపుటగాని జీవితమునందు ఎన్నడేని కనుగొంటివా? 

కనుగొనియుండవు. ఇటులు కనుగొని యుండకపోగా ఈయవస్థలన్నిటికిని 

సాక్షియై | పవహించుచు | పకాశించుచుండు ఆత్మ ఎల్టపుడును “నేను న ననుచు 

భాసించుచు ఘోషించుచునే యున్నది. దండలో దారమువలె ఏకులో ప త్రివలె' 

ఆనంతములగు విశేషములలో అనుగతమగు ఉనికియె [పకాశించుచుండు నెన్వరూ' 
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పమును నీవు చూచుచుంటివో అదియే నీ ఆత్మ. ఈ యాత్మ శరీరముకాదు. 

ఎలందువా?  శెశవమునుండి వార్థక మువరకు సీ శ్లరీరమెంతయో పెరిగెను; 

చిక్కెను; సడలెను, కాని నీ యాత్మయో పెరుగను లేదు - తరగను లేదు. 

జ్ఞానమే దాని స్వరూపము. దానికి జ్ఞానమయమును [పకాశమయమును సత్తామ 

యమును ఆగు రూపముకంటె వేరొక రూపము కనబడదు. 

నిద 

“కలగనినపుడుగాని మేలుకని యుండునపుడుగాని నాకు నేనను సంగతి 

తెలియును. నిదయొడిలో పడిపోవగనే విషయము పోయ, నేనును హోయితి 

నాయె; నా స్పురణము మాట యేడ? ఈ ని దావస్థలో ఆత్మ దీపము చల్చారెను. 

ఆహంత నశించెను. జ్యాగత్ స్యష్న ములు కలుగనంతవరకును జ్ఞాన పవాహము 

ఇంకిపోయెను. ఈరీతిగా దై నందినమును దీపమాదినటులు ఆత్మజ్యోతి ఆరు 

చుండుట నాకువలె నీకును అందరకును తెలిసినదే. స్యప్నావస్థగాని జాగదవస్థ 

గాని కలుగుట తోడనే దీపము మరల వెలిగించినటులు ఆత్మ స్ఫురణము కలుగు 

టయ నాకువలె నీకును మరి యందరకును తెలిసినదే. కావున జ్ఞానమున 

కుత త్తియు, వినాశమును పతిదినమును |పతివానికిని అనుభవములో నుండగా 

నీవు మాయావాదమని యొకటి తెచ్చి “జ్ఞానమునకు ఆదియు అంతమును లేదు 

అని యెటుల చెప్ప సాహసింతువు? ఆత్మయు జ్ఞానము నొకే పదార్థమగునేని 

ఆత్మకు ఆదిగాని అంతముగాని ఉండుట అసంభవము కాదు.” అని సీవనవచ్చును. 

“నిద్రలో జ్ఞ జానము కలదు" 

నిద బొత్తిగా జ్ఞానమును లేని అవస్థకాదు. ని దాకాలము నందు మనకే 

జ్ఞానమును లేనెలేదని యనుట అసంగతము,. “" నిదావస్థను సీవెరుగుదువా 

చెరుగవా ?' అని అడిగినదో సీ చేమని బదులాడుదువో చూతము. “నేనమియు 

నెరుగను' అని ఆనగలవా? ఇటు లనజాలవు  ఏలయనిన నిదయననేమియో 

యెరుగని నీవు “నిదలో నేనేమియు శెరుగను' అని నిద సంగతి తెలుపుటకు 

నో రెటులు మెదిలింపగలవు? న్నిదావస్థ నెరుగనివాడు ని|దను గూర్చి తెలుప 

గలుగుట సంభవించునా? కావున నా నిద నాకు ' తెలియును.’ అని నీవంగిక 

రించి తీరవలయును. నిక్క_మున కెవరి నిదావస్థ వారికి తెలియును. 
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మేలుకనిన తర్వాత “న్మిదలో మనకే జ్ఞానమును ఉండదు. ఏలన నిదలో 

మనకే విషయమును గూర్చి యయినను తెలిసియన్న యెడల జా[గద్దళలో ఎదో 

ఓక పాటి విషయస్కృతి ఉండనేయుండును.” అని నీ వనుమానింతువా? ఆదియు 

సరికాదు. ఏమన అనుమానించునెడ అనుమేయమగు వస్తువేదో దాని స్వరూపము, 

ఏ హేతువుచే అనుమింతువో ఆ హేతువుతో అనుమేయమగు వస్తువునకు గల 

విశేష సంబంధము -- వెరసి ఈ రెండు విషయములయు జ్ఞానము మునిముందుగా 

నుండవలయును. ఆటులు లెనినాడు మన మె వసువును అనుమింపజాలము, 

ఎటులనగా - నిప్పనగా నేమియో పొగయనగ నేమియో ఈ రెంటికిగల విశేష 

సంబంధమేమియో మున్నెరుగని వాడెవడును దవుదవులనున్న కొండపై పొగ 
చూచి ఈ కొండలో నిప్పకలదు' అని అనుమింపలేడు. అటులే మునుపు 

ఆత్మయొక్క_ జ్ఞానములేని అవస్థ నెన్నడును ఏ (పకారముగను ఎరుగనివాడు 
ఆత్ముని జ్ఞానకూన్యమగు అవస్థ యిట్టిదని ఎట్టులును అనుమింపలెడు. 

“తెలియబడునది అజ్ఞానము" 

చ్చే సుష పినుండి మేలు కాంచినవాడు 'నుఖముగా ని దించితినిగాని నాకే 

మియు తెలియదు ఆని అనను. అది స్మృతి స్మృతి యనగా పూర్వ మనుభవిం 

చిన విషయమువలన పుట్టు జ్ఞానము. స్మృతి కార్యము. అనుభవము కారణము. 
కార క్ఞమునకు ముందు కారణము తప్పక ఉండవలయును, కావున ఆ యనుభవము 

న్మిదలోనిది. అనుభవ మెల్బియు జ్ఞానాత్మకము. కాన “న్నిదలో నా కేమియు 
తెలియదు. అను అజ్ఞానము మనచే తెలియబడుచున్నది. 

“నె నేమియు నెరుగనుి ఆను జ్ఞానములో జ్ఞానాభావము విషయమని అన 
రాదు. ఇచట 'నేను' అని నిత్యమయిన జ్ఞానము భాసించుచుండగా జ్ఞానాభావ 
మెడ? _పతిబంధకముచే జ్ఞానాభావము కలదందువా ? మంచిది. ఆ _పతిబంధక 
మేది ? ఆది స్వరూపమున కావరకమగు తమస్సగునేని, ఆ తమస్పే “నాకేమియు 
తెలియదు." ఆను అనుభవములో విషయము. కాన జ్ఞానాధావ లక్షణమును భావ 
రూపమునగు తమస్సు మనచే తెలియనగుచున్నది. ఆ తెలివి తమస్సుకంచె వేరు. 
గాగా జ్యాగతడ్ స్వప్నావస్థ లెటులు మనకు తెలియునో సుష _హ్యవస్థయ యటులు 

ను. జ్మాగత్ స్యప్నముల కెవడు సాక్షియో నుషు పికి అతడే సామి, 
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“జాగతీ స్వప్నములకు నిద కారణముి 

మాయామయములగు (పపంచ రూపములు రెండు మన కనుభవసిద్ధ 

ములే. అందొకటి కారకము; మరియొకటి కారణము. _పపంచము కార్యము. 

ఇదియె మరికొన్ని కార్యములకు కారణము. కావున (ప్రపంచము కార్యమును, 

కారణమును, కార్యము వ్యక్తము. కారణ మవ్య క్తము. కార్యము పలుదెరగులు. 

కారణ మేకాకారము. జ్యాగత్ స్యష్న ములు కార్యములు. నిద కారణము. 

జా[గత్ స్యష్నములు వ్య కములు. నిద అవ్య క్రము. ఈ న్మిదయే మూలా 

జ్ఞానపు ఆవరణకశ కి. ఈ ఆవరణశ కి | పభావముచేతనే _పకాళమయమును 

ఆనందమయమును సతామయమునగు ఆత్మ ఆవృత మై యుండును. జా|గత్ 

స్వప్నము లామూలాజ్ఞానపు విషేపశ కి. ఈ విషెపళకి [పభావమువలననే 

జాగరణ రూపముగను స్వప్న రూపముగను వ్య_క్రమగు నజ్ఞానము మన యెదుట 

ఎల్ల లులేని యూ _పపంచమును నిర్మించి మనలను | పపంచిమయులనుగా జేసి 

విగుచుచున్న ది. 

| 
__ 

అజ్ఞానము తొట్టదొలుత వస్తువు నావరించును. పిదప విక్నేపళ క్రి దానిని 

వేరుగా జూపును. తాడని తెలియనివాడు '*తాడులిదని గాని, తాడు కనబడుట 

లేదని గాని తలచును. అజ్ఞానావరణ మనగా నిదియే. ఆవరించుచు ఆ యజ్ఞాన 

మావరించిన వస్తువును వేరొకరీతిగా (పకాశింపజేయును. ఆపుడతడు “ఇది 

పాము” అని అనును. అటువలె నిటగూడ జ్ఞానమయమగు మన ఆత్మ ఆవిద్యచే 

నావరింపబడుడు నిద. అటుపిమ్మట ఆయీ విషేషపశ కకికి వికాసము కలుగుడు 

జ్యాగత్ స్వప్నములు. న్మిద్మాకాంతమగు ఆ యాత్మయే అనిర్వాచ్యములగు 

జ్యాగత్ స్యప్నములను నీ రెండవస్థలచె కట్టబడును. 

ఇది యంతయు తరచిచూడగా చైతన్య రూపమగు వస్తు వొకటియె 

సత్తనియు ఎల్ల ప్పుడును [పకాశించుచుండుటయె దాని స్యభావమనియు ఆదియే 

పలుదెరగులగు మన యవస్థలకు సాక్షియనియు స్థిరమగుచున్నది. _పపంచము 

నందలి అన్ని విధములగు వ్యవహారములకును అదియే ఏకై కావలంబనము. దాని 

నాశ్రయించుకొనియే యెన్నియో జాగరణము ! లెన్నియో సుష పులు! సూర్యు 
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నిచె | పకాశితమగు నీ యనంతాకాశమునందు మేఘమాలికలవలె ఎన్ని యెన్ని 

యెన్ని రూపములతో (పకాశించుచున్నవో వాని యన్నిటికిని 

ఎవడు లక్క వేయగలరు ? 

పకాళమయమగు నీయాత్మ యే యా [పపంచమున కేక మా తాధిష్టానము. 

దేని సంరూపము తెలియుచో అజ్ఞానము నివృ త్ర తమగునో దానినే అజ్ఞానమున 

కధిహ్షైన మని యందురు. ఆత్మునియే యజ్ఞానము ఆత్మునే ఆవరించును. "మరియ 

నాయాత్మునే భిన్న రూపముతో వ్యవహారగోచరు జేయును. మరియు సమయ 

విశేషమున అయ్యాత్ములోనే కలిసిపోవును. ఈ యజ్ఞానమే, యూ అవిద్యయే 

యాత్ముని (క్రియా క్రి, మరియు ఆవరణశ కి, 

ల్ో 

ఈ యజ్ఞానమే మాయ. ఏలనగా నది ఉన్నదో లేవో నిరూపింపరానిది. 

(సోను మయుడగు నా చిదాత్మునికంటె నీ మాయ వేరో వేరుకాదో తెలియజెప్పుట 
దత వదివ్యరికిని అంతుపట్టలెదు. 

లి 
పరమాణువాద సారము 

మనమెదేని సూలమగు' నొక కార్యమును విభజించుచు బోవుచో నిక 

విభజించుటకు వీలులేని మిగుల చిన్నదగు నొక నలుసుకడ కేగి యాగిపోదుము. 

కార్య! దవ్యముల నన్నిటి నీరీతిగా నలుసులుచేసి విభజించుచు విభజించుచు బోవ 

బోవ నిక విభజించుటకు వీలులేని నలుసులే పరమాణువులు. ఈ పరమాణువులు 

నిత్యములు, వీనికి అంశములు, అనగా భాగములు, లేక అవయవములు ఉండవు. 

అంశము కలదియు, విభజింప వీలగునడియ నగు _దవ్య మనిత్యము. 

ద్యకణుకాదు లనిత్యములు. అవయవముల యన్యోన్య సమ్మేళనము వలన నేర్పడు 

స్తువులకు వినాశము తప్పదు. ఏలనగా రెండవయవముల కలయికచే గలిగిన 

వులో నెపుడో యొకపు డాకలయిక విడిపోనే విడిపోవును. అతుకతుకే కదా. 

ఎట నా కార్య దవ్యము నింపనే నశించును. అవయవముల కలయిక కార్య, 

[aw 

న 
cl 
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_దవ్యమున కసమవాయి కారణము. ఆ అసమవాయి కారణము నశించుచో కార్య 

ద్రవ్యము గూడ వెంటనే నశించును, కావున స్టూలముగా గనబడు పృథివ్య పేజ్ 

వాయు రూపమగు నీ (పపంచమెవో యొక సమయమున ఆతి సూక్ష్ముములును, 

అద్భశ్యములును అగు పరమాణు పుంజములుగా | పిదిలిపోవుట తప్పదు. ఏలన, 

పరమాణు పుంజముల సమ్మేళనము వలనగదా స్టూలమగు స్ బాహ్య (పపంచ. 

A చ \ 
“a | 
డు 

౭ 

'సూక్ష్ముములగు సీ పరమాణువులకును శాఖానాడులవలె లోలోపల 

లెక్కలేని అవయవము లుండవచ్చును. అవి అత్యంత సూక్ష్మములు గావున 

మన కనులకు గనబడక పోవచ్చును. ఏనిని మనము సూల! దవ్యములవలె 

విభజింప లెక పోవచ్చును; మరియు ఆ అవయవములకు గూడ అవయవము 

లుండవచ్చును. వానికిని మరల అవయవము లుండవచ్చును. వేరుపరచి చూప 

రాక పోయినను ఈ అవయవధార అనంతము కావచ్చును. అసి అంగీకరించిన 

యెడల బాధ యేమి?' అని యడిగినచో ఆరంభ వాదులగు వై శేషికు లిటులు 

చెప్పుదురు. 

“ఉండ - కొండి” 

అవయవధార అనంతమనియు, పరమాణువు సావయవమనియు చెప్పుచో 

ఆనవస్థ ఏర్పడుటయకాక యూ |పపంచమున “ఇది పెద్దది, ఇది చిన్నది' అను 

భేదము లేకుండ బోవలసి వచ్చును. లోకమునందు ఉండ చిన్నదనియు, కొండ 

పెద్దదనియు అందరును వ్యవహరింతురు; అందరును ఒప్పుకొందురు. ఉండకును 

కొండకును గల భేద మెవ రెరుగనిది? ఉండ అవయవధార యనంత మగునేని 

దానిని తునియలు తుత్తునియలుగా జేసికొనుచుబోవుదము. ఏ తునియకడను 
విరామమే యుండదని అఆనుకొందము. ఆపుడు ఉండ అవయవము లనంతములని 

తేలును. ఈ దెసనే కొండ యవయవములును, ఆవి శాంతములగు వాని అవ 

యవములును అనంతములని తేలును. ఒక చిన్న ఉండకును అనంతములగు 

నవయవములు 1! ఒక పెద్ద కొండకును అనంతములగు నవయవములు ! ఇందే 

దియ తక్కువ తిన్నది లేదు. ఒక చిన్న మట్టి ఉండ అవయవముల మొత్తము 

నకును, ఒక పెద్ద కొండ అవయవముల మొ తమునకును ఎక్కువ తక్కువలు. 
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లేపు. ఇటులు లేనిచో పరిమాణ చైషమ్య మెటులు సిద్ధించును ? ఉండ చిన్న 

దనియు కొండ పెద్దదనియు మన మెటులు వ్యవహరింపగలము ? ఉండకును 

"కొండకును పరిమాణగతమగు వైషమ్యము సిద్ధించుటకు ఉండ కుపాదాన కారణ 

మయిన పరమాణువుల సంఖ్య అల్పము కావున ఉండ పరిమాణము చిన్నదనియు 

కొండ కవయవములయిన పరమాణువుల సంఖ్య ఉండ పరమాణువుల సంఖ? 

"కంటె చాల నధికములనియ నొప్పకొని తీరవలయును. ఇటు లొప్పుటవలన 

ఎక్కువ పరమాణువుల కలయికకు ఫలమయిన కొండ పరిమాణము ఉండ 

. పరిమాణముకంటె చాల నెక్కువని చెప్పుటకు వలనుపడును. కావున కార్య 

_దవ్యములను విభజించుచు వోయినచో నిరవయవమును, నిత్యమునగు ఒక 

విభాగము కడ మన మాగిపోవుదు మని అంగీకరించి తీఠరవలెను. కాని నాడే 

| పపంచమున “ఇది చిన్నది, ఇది పెద్దది' అను వ్యవహారము అడపొడ లేకుండ 

బోవలసి వచ్చును. కావున పరమాణువులు నిరవయవము లనియు, నిత్యము 

లనియు ఒప్పుకొని తీరవలెను. 

పృథివ్య ప్రైజో వాయు రూపములగు స్థూలభూతములకు సమవాయి కారణ 

ముగా ఆనంతములును, నిత్యములును, అదృశ్యములును ఆగు పరమాణువులు 

“కలవు. పరమెశ్వరుని యిచ్చచేతను, థో గానుకూలమగు జీవుని అదృష్ట [పభా 

వను చేతను ఈ పరమాణువులలో సృష్టికి పూర్వము కదలిక, లేక శయ 

కలుగును. ఈ (కియచే పరమాణువులకు పరస్పరము సంయోగము కలుగును. 

దాన త్యణుకాది [క్రమమున సూలతరమును, స్థూలతమమును ఆగు నీ (పపంచ 

మంతయు రూపెత్తును. అగ్నికి ఊర్ధ్వ జ్వలనమును, వాయువునకు తిర్భగ్గమన 

, మును, మనఃపరమాణువులకు ఆద్య కియయ్య అదృష్ట _పేరితములు. 

మరియు నల్పనికుండ పెంకు లగును, చిల్ల పెంకులకును చతురణుకము 

అగును, (త్యణుకములగును. ద్వ్యణుకములగును- ఆవియ నశించి పరమాణువు 

లగును. పాకము వలన గలిగిన వాని పూగ్యరూపాదులు తొలగును. పిదప మరి 

యొక _పాకమువలన ఎజ్బదనము మొదలగు రంగులు కలుగును. పిమ్మట అచృష్ట 

"సహకృతుడగు నాత్ముని సంయోగముచే దాన్మకియ ఉప్పతిల్లును. దానిచే నది 

షపూర్వదేశము నుండి వేరుపడును. ఈ విభాగముచే నది మరియొక పరమాబు 

ఖ్రి 
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వుతో కలియును. ఇట్లు కొత్త ద్య్యణుకము ఉత్పన్న మగును, ఇవి _త్యణుకము 

లుగను, చతురణుకములుగను, కపాలములుగను ఆయి తుదకు మరల కుండ 

యగును. కారణ గుణములు కార్యమునం దనువర్తించను గాన పరమాణువునకు 
గలిగిన ఎజ్జదనము మొడలగు విశేషములు కుండకును కలుగును. వైశెషిక 

మతమున నిది పీలుపాక వాద _పశ్రయ. ఆరంభవాదులు సృష్టి విషయమున 

జెప్పు మాటలలో నివి ముఖ్యములు* ఇవి యెంత సంగతములో నిక నాలో 

చింతము. 

“రెండువరమాణువులు సంయు క్రములగు' నెడల అనగా ఒండొండ కలియు 

నెడల ఒక ద్య్యణుక మేర్పడును, మూడు ద్వ్థాణుకములు కలియునెడల ' ఒక 

_తసలెణు వేర్చుడును” అని కదా పరమాణు రహస్యము. పరమాణువునకు 

అంశములు లేవుకదా. అఆఅంశములనగా ఆవయవములనికదా. పరమాణువులు 

నిరదయవములే యగునెడల రెండు పరమాణువు లెటులు సంయు క్తములగును 2 

సంయోగము 

(దవ్యములకు అంశములు; అనగా అవయవములు ఉండవలయును. . 

ఆ అవయవములతో నొక యవయవమునండుగాని, “పెక్కు ఆవయవములందు 

గాని సంయోగమను సంబంధ ముత్సన్న మగును. సంయోగనంబంధమన కిది 

స్వభావము. రాముడను నతడు సూర్యున కభిముఖముగా నిలిచి యున్నాడను 

కొందము. అపుడు సోముడు రాముని కెదురుగా వచ్చి సంయు క్తుడాయెనని 
అనుకొండము. అపుడు రాముని ముఖోదరాదులతో సోముని ముఖోదరాదులకు 

సంయోగము కలుగును. అట్టి యపుడు రాముని వెన్నునకును, సోముని వెన్నున . 
కును వెట్టి సంయోగమును కలుగతు. ఎంతటి | పేయస్మీపియతళుల' యాలింగేనము 

నచునుేఇట్లు పొసగ దేని 'ఆరదిరీ కను “కలి తోను - ఓక వస్తువుతో మరియొక. 
వకువునకు' సరయోగము 'కలిగేనని ఏవరేని 'అనినప్తడు "ఆ "కేతు" వేస్తువులయ 
అవయీవములు "కోన్ని 'కలొసెనని "మా తమ మనమర్థము 'చేసికొందుము. ఏరెరడు 
వస్తువులయు అవయవము లన్నియు సంయు క్రములగుట అసంభవము. ఏలనగా, 
అన్ని అవయవములకును అన్ని విధములను ఏ రెండు వస్తువుల కయినను 
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సంయోగం కలుగునెడల ఆ రెండు వస్తువులును ఒకటియయి పోవును. చేరు 

వసువులకు సర్వావయవ సంయోగ మెవరికిని అనుభూతముకాదు. సంయోగ 

సవమ దడి నిరవయవములగు వస్తువులకు పరస్పర సంయోగము 

సంభవింపదను సిద్ధాంతము తేలును. కావున రెండు పరమాణువులకు సంయోగ 

సంబంధ మనంభవము. 

పరమాఃబవు లిక సావయవములని యందురెని [దవ్యము లన్నిటియు 

నవయవధార అవి[శాంతము, ననంతమునని ఒప్పుకొనవలసివచ్చును. అటు 

లోప ప్పుకొనిన యెడల మిరియమునకును మేరువునకును పరిమాణ మొకటియె 

కావలసి వచ్చును. ఈ రెండు దోషములలో నొక జోషమును పరిహరింపబోవుచో 

వేరొక దోషము పరమాణువాదుల మెడమీద పడక ' తప్పదు.* 

మరియు వై శేషికులు పరమాణువులకు రూపరసగంధ స్పర్శము అంగీక 
రించుచున్నారు. లోకమునందు రూపాదులు కల కుండయు, కోకయు మొదలగున 

వెల్లయు ననిత్యములుగా గనబడుచున్న వి, ఈ కార్యములను బట్టి వీని కారణము 

ను తప్పక అనిత్యములు కావలయేను. వె శ్లేషికులు లోకమున గానబడు 

దీత్రిని బట్టియే పరమాణువులకు రూపాదుల నూహించుచున్నారు. మనకు కాని 

పించు రీత్రినిబట్టి ఊహించు వస్తువున మన సిద్ధాంతమున కనుకూలముంగు విశే 

షముల నారోపించుట యు క్రికి పద్మ భంక మాపాదించుట "కాదా? 

మరియు నీ ఆరంభవాదులు సృష్టికి మొదట పరమాణువులలో అద్భష్ట 

వశమున ఆద్య|కియ కలుగునని యందురు. ఈ [కియ పరమాణువు లంచుండు 

నద్భష్టము వలననా, లేకు ఆత్మయందుండు నదృష్టము వలననా కలుగును ? 

జీవులు చేసికొనిన పుణ్యపాపముల వలన కలుగునది కదా అదృష్టము. కావున 

= గ్రీస్ దేశమున క్రీపూ. ర్ కి శతాబ్దాల నడుమనున్న ల్యుసివన్ దిమిక్రిటన్ ఆను 

'దార్శనికులును, మొవమొన్నటివరకు ఉన్న పాశ్చాత్య చెజ్జానికులును కణాదునివలెనే వరమాణు 

వభేద్యమనియు; విశ్యమవియు నమ్మిరి. కొని నేటి వెజానికులు పరమాణువుసు పగులగొటు 
డా ఓ ణ 

చున్నారు. వరమాణువు భిన్నమై శక్తిగా మారుచున్నదని నిరూపించుచున్నారు. కావున 

పరమాణు వొక శక్తి కేంద్రము ఇక పరమాణువు అభేద్యమనియు, జడమనియు 
.నమ్మచివిలేదు, 
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'నది పరమాణువుల నంటిపెట్టుకొని యుండదు. ఒకవేళ యుండునని యందురా, 

పరమాణువు లెల్లయపుడును సృష్టి చేయుచునే యుండవలెను. (పలయమున కిక 

_పన క్తి యుండరాదు. పోనీ ఆత్మయందుండునని యందురా, ఆది పరమాణు 

వుల యందెటులు (క్రియను గలిగించును? ఇటులును గాక అదృష్ట ముత గూడిన 

యాత్మతోగల సంబంధముచే పరమాణువులయందు క్రియ కలుగుననియందురా, 

"అపుడును ఆ యదృష్టము నిత్యమును, సన్ని హితమును అగుటజేసి ఎల్బ యపు 

డును స్ఫష్షి కలుగుచునే యుండవలయును గాని _పలయమనుమాట సొసగరాదు. 

"కావున పరమాణువులు జగత్కారణమనుట పాడి కాదు. ఇన్ని దోషములతో 

గూడుకొనిన ఈ సరమాణువాదమును నమ్ముకొని సృష్టిత త్ర్యము నెవడు తెలిసి 

కొనగలడు ? ఈ కారణముచేతనే యీ (పపంచము మాయకాక మరి యేమని 

'మాయావాదులు (పశ్నింతురు. 

పరిణామవాద సారము. 

జగడికి మూల కారణము (పకృతి. పకృతి ' తిగుణాత్మకము. మరియు 

సుఖ దుఃఖ మోహాత్మకము. (పకృతికం టె వేరుగా పురుషుడు కలడు. పురుషు 

డనగా జీవాత్మ. సృష్టికి పూర్వుము ఈ పకృతియు పురుషుడును ఒకరితో 

మరియొకరి కిసుమంతయు సంబంధము లేక యుందురు. పురుషుడు నిర్హిప్తుడు. 

సృష్టికి పూర్వషణమున సమభావాపన్న మును, సుఖ దుఃఖ మోహాత్మక 

మును, _తిగుణాత్మకమును అగు _పకృతియందు వైషమ్యము కలుగును. 

వైషమ్యమనగా [తిగుణములలో నొక గుణము మిగిలిన రెండు గుణములను 
అడచి యుండి తాను (ప్రధానముగా పనికి పూనుకొనుట. అపుడు గుణ; కయ్ 

మందలి సామ్యము లోపించును. ఈ గుణ తయములో కియాశీలమగు రజో 

గుణము _పబలమై తమస్సు తరముల న భిభవించి తన పని తాను చేసికొన 

నాయ తమగును. ఇటు లభివ్య క్రమగు రాజన శ కియే అవ్య కముగా నున్న 

మహ _తత (ము మొదలగు (పపంచమునంతయు క్రమ కమముగా నభివ్య క్ము 

చేయను. ఈ మహ త్త _త్వమునుండి అహంత త్త్యమును, దానినుండి [కమముగా 

'ఆంతరములగు నిం దియాదులును బాహ్యముల గు తన్మా_తలును స్థూలభూతము 

లును అభివ్య కము లగును. ఇటు లభివ్య క్రమయిన [పపంచముతో అవివేక 
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వశమున చిదాతు క్ర డు తన్ను పపంచాత్మునిగా దలచి [పపంచ ధర్మ ములగు 

నువమును దుఃఖమును తన యందారోపించుకొనును. ఈ యాదోపము వలన క్. 

ర మూ మటల ల 

జీవాత్మ సంసరెంచి సంసారి యనిపించుకొనును. నిర్హిప్తడగు పురుషునకు 

'పపంచములా ఐక్యబుడ్ధి లు పమైపోయినపుడు [పపంచ ధర్మములగు సుఖ 

మఃభిములు ఆంటవు. ఈ రీతిగా సుఖదుఃఖములు పొడవౌట్టు లేకుండ నశించు 

పరుడు చాత్యంతిక పఖునివృ శ తి బడయును. ఇది పరిణామవాదుల. 

౨తసారము. ఇది ఎంత సంగతమో ఇక విచారింతము. 

సృష్టెకి పూర్వము సమభావాపన్నమగు గుణ్యత తయములో నొకి గుణము 

_పబలమై తక్కిన రెండు గుణములను తొక్కి పెట తాను స్యతం తముగా 

[క్రియాశీలమగుట యెటులు? దీనికి పరిణామవాదులేమి బదులు చెప్పుదురు ? 

గుణములు మూడును సమముగానున్న యపు డది యవ్య క్రావస్థ లేక _పలయము. 

యవ్య కా వస్థలో వ కార్యమును వ్యక్త కముగా నుండదు. కావున ఆగంతుక 

ము కార్యమొకటి ఈ గుణ వై షమ్యమును కలిగించునని యను టెటులు సంగ 

తము? పుటదోవు [పాణులచే సుఖముగాని, దుఃఖముగాని అనుభవింప జేయు 

టకు పక కృతి స్యయముగానే పూనుకొని యూ గుణ వె వై షమ్యమును కలిగించునని 

కా? (పకృతి జడముకదా. దానికి చేతనా శ క్రిలేదు కదా. జడమొక 

సుఖదుఃఖము లనుభవింప జేయుటకు స్వయముగా పూనుకొను ననుట 

ఎలు సంభవము? ఇటులు (పవర రించుటయే పకృతికి స్వభావమని యందుఠా? 

వ్య తియే [పకృతికి స్వభావమేని సృష్టికి సరిగా వెనుకటి నిముసముననే ఆ. 
వ్యతి యెటులు కలిగెను? దానికి వెనుకటి నిముసమునను నిముసములను. 
కలుగకపోయెను ? దేని కేది స్వభావమో అది దానిని విడిచి. యుండదు కదా. 

ఎనకు వేడిమి స్వభావము. నిప్పులో వేడిమి లేదని ఏ నిముసమునందేనియు 

మీకనగలరా? ఆటులే (పవృ త్తి తియే (ప్రకృతికి స్యభావ మయిన యెడల అన్ని 

సమయముల యందును _పకృతిలో | పవృ త్తి ఉండనేయుండును. _[పకృతిలో 

అ 

లా బ్ ప స్ లై PE న్ 
స్త 

సు ఎప కనుకూలముకాని సమయమని ఒకటి .కేటాయించుటకు వీలులేదు. కావున 

స్పై క నుకూలమగు _పవృత్తి _పకృతికి స్వభావమెని [పకృతి ఎల్బ పుడును 

చేయుచునే యుండవలయును. మరియు గుణములు సమభావాపన్న ము {é 
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లగు ననుటయే పొనగదు. ఈ రీతిగా జడమునకు చేతన. ధర్మము నారో పించి 

నిలువ దలచికొనిన పరిణామవాదము ఎంతసేపని నిలువగలదు ? 

మహదాది 'కార్యములగు వెన్నెల - ముట్టు - కల్లు మొదలగునవి సుఖ 

దుఃఖ మోహాత్మకమలని పరిణామవాదు లందురు. ఇది చెల్లదు. ఏలనగా, 

సుఖాదులు మానస పత్యయముచే తెలియదగినవి. మరియు మనోమా(త ధర్మ 

ములు. వెన్నెల ముల్లు కల్లు మొదలగునవియో, కన్ను మెను మొదలగువాని 

(పత్యయముచే దెలియదగినవి. సుఖాదు లాంతరధర్మములు. వెన్నెల మొదలగు 

నవియో బాహ్య ధర్మములు. మరియు వెన్నెల మొదలగునవి సుఖాది స్యరూ 

పమువే యగునేని, సుఖము వెన్నెల _ యూ రెంటి యనుభూతియు ఒక అంత 

రిం దియము చేతనో, లేక బా హ్యేం[దియము చేతనో తెలియవలసి యుండును. 

కాని అటులు తెలియుటలెదు. 

ఇక వెన్నెల మొదలగునవి నుఖాదిరూపములే యగునేని వసంతమునందు 

వలె హేదుంతము నందును వెన్నెల సుఖకరము కాదేల? | పేయసీ పరిష్వక్తునకు 
బోలె విరహికిని ఏల నుఖకరముకాదు? ఆరోగ్యము, కల-వానితోపాటు జ్వరితు 

నకును ఏల సుఖకరముకాదు? మరియు ముల్లు నీకు కంటకము. అది నీకాహార 
మును కాదు. ఒట్టియకది సంబరము. దాని నది లొట్టలు వేసికొనుచు ఆరగించును. 

కల్లు ఒకానొకప్పుడు రోగార్తున కమృతము. సీకు విషము, కావున వెన్నెల 

మొదలగు మహదాది కార్యములు కాల విశేషాదులబట్టి సుఖాది హేతువులేకాని 

సుఖాది స్వరూపములు కావు, 

విషయములు సుఖాదిరూషములు' కానిచో నవి సుఖాదులకు హేతువులు 
జాలవు. కావున విషయములు సుథాడులకు హేతువులగుటవలననే సుఖాది 

స్వరూపములని, ఆనుమింతుమని యండురా ? అటు లనదగదు, ఏలన, ఏడి దేనికి 

హేతువో అది, దాని స్యడాపము.' అని. వ్యా .పిలే దు -వెన్నెల మొదలగునవి 
ఇచ్చకుగాని, ద్వెషమునకు గాని హేతువగు టెపుడో. యొకానొకప్పు .డగుటజేసి 
అనియతమని అందురో? కాల విశేషాదులబట్టి సుఖమునకు గాని, ద్య్కుఖము 
నకు గాని హేతువగుటయు ఆనియతమే' కదా.” కావున మహదాది కార్య ములు 
45 
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సుఖాది స్యరూపములను మాటయు పొల్దు. ఇట్టి పొల్తును బెట్టుకొని జగద్ వీజము 

నెటులు నురుచగలము 

మాయావాదు లిట్టి యుక్తులచే ఆది సృష్ట ఎటు లాయెనో దాని నెవరును 

నిర్ణ యింపజాలరని నిరూపించిరి. ఈ (పపంచపు కార్యకారణ సంబంధము 

విచారింపగల శ క్రియు మానవునకు లేదని చెప్పుచో అది అసత్యము కాకపోగా 

సత్యమును ఒప్పుకొనినటు లగును. 

స్వవె ప్నావస్థలో ఎన్నియో కారణము, లెన్నియో కార్యములు చూతుము, 

స్వప్నభంగ మగు పిదప ఆ కారణములు గాని, ఆ కార్యములు గాని కల్ప లని 

తెలిసి కొందుము జా[గ దవస్థయందును మన “మిది కారణము, ఇది కార్యము” 

అని తత్వ నిర్ధారణము చేయుదుము. కాని కాలాంతరమున మన యూ తత్త్వ 

నిర్ధారణము తప్పయి పోవు చెన్నిమారులు మన ఆజకు వచ్చునో దానికి లెక్క 

వెయగలమా + 

మనము శై శవమున కొన్ని విషయములను సుఖ కారణముగా నెన్ను 

కొందుము. పిచ్చుక గూండ్ర గట్టి నిదే యింట నివసింపము, కొత్త వస్తువుల 

జూచినదే తడవుగా తలిదం[డుల గదలనీయము. కుక్క పిల్లలతో సహ భోజన 

మొనరింతుము. బురద పూసికొందుము. ఇట్టి వన్నియు మన కపుడు నిరతి 

శయ సుఖ కారకములు. యౌవనము వచ్చియ రాకమునుపే శె శవ విషయము 

లన్నియు దుఃఖ కారణములని నిర్ణయించు కొందుము. అట్టి పనులు చేయము, 

చేయనీయము. అప్పటి పవృ తి తి చేదు. అది శుద్ద కామ [పవృ తి. నీవు కోరిన 

శ్రీ నీకు దేవత. కిక నీవు వరించిన పురువుడు సక దేవత. నీ వా దేవత లేనిదే 

(బతక శాలవు ఆ దేవత నీ కప్పుడు సుఖ స్వరూపము. వార్థకము వచ్చియు 

రాకమునుపే తల పంకీ పండక మునుపే బాల్య యౌవనము లందు సుఖ కారణ 

మని ఆనుకొనిన ఆ వస్తువులనే మనము మరల దుఃఖ కారణములని నిర్వ చించు 

కొందుము. నామ పారాయణ మారంభింతుము. 

మరి యొకటి. నీకు సుఖకరమయిన వసువు నాకు సుఖకరము కాకపోగా 
దుఃఖకరమే కావచ్చును. అదియే మరల జ్ఞానికి సుఖకరమును, దుఃఖకరమును 
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కాకపోవచ్చును, విచితమగు నిట్టి [పపంచమును జూచి దీనిని స్థిరమని దీనిని 

సత్తని ఎవడు చెప్పగలడు ? మరియు ఇది మాయకాదు, ఇందజాలము కాదు 

"అని ఎవడు దోధింపగలడు ? 

లా 

విచ్మితమగు నీ _పపంచమును జ్ఞాన మెల్పప్పుడును [ప్రకాశింప జేయు 

చున్నది. జ్ఞానమే జడమునకు, అనగా [పపంచమునకు ఆధారము. జ్ఞానముచేతనే 

జడము తెలియబడుచున్నది. జడ మనునది ఎల్బ యు జేయమే. మరియు పకాళ్యమే. 

[పకాశ్యమయిన దానికంటె, జ్లేయమయిన దానికంటె [ పకాశము, లెక జయము 

విలక్షణము. కావున జ్టేయమయిన యూ సమ న సప పపంచము కంటె దీనిని తెలిసి 

కొను జ్ఞాన మెంతయో విలక్షణమయినదని అందరకును తెలియును. 

ఈ జ్ఞానమె సకల (పపంచమున కేక మాతాశయము. దీని ఆశయము 

లెనిచో ఏ విషయమును ఎరుక పడదు. ఈ జ్ఞానమే ఏకమా[త మగు సత్ పదా 
రము. దీని ఆద్యంతము లెవరికిని ఎరుక పడవు. దీని ఆద్య ంతము తెరుక పడ 

దగిన వేని ఆ యెరుకకు వేరొక యెరుకను ఆశ్రయింపవలసి వచ్చును. కావున 

దానికి ఆద్యంతము లుండవు. 'జ్ఞానమున్న దా లేదా? అని ఎవరును సందియం 

పడరు. ఏల? తామే అరి. జ్ఞానము స్వయం, పకాశము. స్వయం పకాళమగు 

అ జ్ఞానము సూర్యునివలె తాను [పకాశించుచు జగత్తు నంతయు _పకాశింప( నేయు 

చున్నది 

సూర్యుని మెఘ మావరించి నటులు జ్లునమును అజ్ఞాన మావరించును. 

ఇటు లజ్ఞానముచే ఆవరింపబడియు జ్ఞానము తాను _పకాశించుచు అన్టానమును 

గూడ (పకాశింపజేయచుండును. సూర్యుడు మబ్బుచే ఆవరింపబడియు తాను 

(పకాశింపక మానడు. మబ్బును కూడ (పకాశింపజేయ మానడు కదా, అడ్డ 

మయినవాని నన్నింటిని (పకాశింపజేయుచుండుట (పకాళశీలములగు వస్తువుల 

స్వభావము, 

శ A 

ఇట్టి జ్ఞానమును సంపూర్ణముగా నెరుగుటకు దాని కావరకమగు అజ్ఞానము 

నుండి పరి తాణము పడయవలయును, శ కి కి స్వరూపము తలియుచో తవోచర 
గ 
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మగు నజ్జానము విలు పమగును. దానితోపాటు ఆయ్యజ్ఞాన కార్యమగు వేండియు. 

లోపము పడయును. ఇటులే జ్ఞాన స్యభావమగు ఆత్ముని స్వస్వరూప మను 

భూత మాయెనేని ఆత్మకావరకమగు నవిద్యయు ఆత్మయందే విలీనమైపోవును. 

ఆ యవిద్యా విలయముతో పాటు తత్కల్పితమగు నీ సంసారమంతయు లోపము 

పడయును, 

బీవు డజ్జాన్నగస్తుడు. జీవునకు గల జ్ఞానము ఖండ జ్ఞానము. ఇది భేదము 

కలిగించును. తెలిసికొనువాడు; తెలిసికొనబడునది; తెలివి - అను మూడు వస్తు: 

వుల వేరువేరు అనుభవము భేదజ్ఞానము. నీ వొక గుజ్జమును చూచితివని అను 

కొనుము. ఆపుడీ మూడు విధములగు అనుభవములును కలుగును. ఇచట చూచు 

వాడు తెలిసికొనువాడు. గుజ్జము తెలిసికొనబడునది. గుజ్బము నెరుక తెలివి. 
ఇదియే భేదజ్ఞానము. 

భదజ్ఞానమే దుఃఖముల కన్నిటికిని మూలము. దుఃఖ మనుభవించు. 

నపుడు భేదజ్ఞాన ముండును. నేను దుఃఖ మనుభవించుచున్నాను.' అను 

జ్ఞానమే దుఃఖభోగము. దీన మూడు వస్తువులు విడివిడిగా కానవచ్చును. ఒకటి 
జ్ఞానము. రెండు జయము. మూడు జ్ఞాత. ఇచట జ్ఞానమనగా దుఃఖాను భూతి, 

జేయ మనగా దుఃఖము. జ్ఞాత మనగా నేను. ఈ మూడును దుఃఖ భోగమునకు, 

లేక దుఃఖ జ్ఞానమునకు విషయములు, దుఃభానుభవమునకు సరిగా వెనుక గూడు 

ఈ మూడు వస్తువులును విడివిడిగా తెలియుచునే యుండును. 

దుఃఖమునకు కారణమేమి ? ఇష్టమగు వస్తువు దొరకలేదను నెరుకయు, 

అనిష్టమగు వస్తువు వచ్చిపడి నను నెరుకయు దుఃఖమునకు కారణము. సుఖ 

దుఃఖములు రెండును సర్వానుభవ సిద్ధములు ! ఇందు సుఖము (ప్రవర్త రకము; 

దుఃఖము నివ రకము. ఈగ కడనుండి పనుగు వరకును గల బీవజోల మంతయు 

సుఖము పొందవలయునను _ఆళ తో పాటుబడుచుండును. దుఃఖమునుండి తొలగ 

వలయు నను పూనికతో దుఃఖమునకు దూరముగ్ నుండును. నుఖము కలుగు. 
నని తో పకపోవుచోగాని, దుఃఖము దూరీకృత మగునని తోపకపోవుచోగాని యెవ 

డును ఏ పనినేని యిచ్భాపూర్వుకముగా చేయడు. ఇష్ట వస్తువు పోయినపుడు 

గాని పోవునని తోచినపుడు గాని దుఃఖము కలుగును. ఆపే అనిష్టము కలిగి 

నపుడు గాని, కలుగగలదని తోచినపుడు గాని దుఃఖము కలుగును. కావున. 
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దుఃఖము కలుగుటకు కారణము భేద జ్ఞానమే అని తేలును. నేను, నొ జ్ఞానము, 

నా యిస్టానిష్టములు అను నీ మూడు వస్తువులయు జ్ఞానము అన్ని తర గులయు 

దుఃఖభోగమునకు పూర్వమునం దుండనే యండును. 

ఇంకొకటి. గాఢ ని|దలో ఈ జ్ఞాత జ్ఞాన జ్ఞయము లుండవు. మరియు 

ఎట్టి దుఃఖానుభూతియు నుండదు. ఈ గాఢ నిద భగ్న మయిపోయిన తర్వాత 

మరల నీ భేదజ్ఞానము జీవుని పెనవై చుకొనును, దానికి ఫలముగా మరల దుఃఖ 

మనుభవించుట జీవుని వంతు. కావున భేదజ్ఞానము పోవునేని దుఃఖము పోవు 

ననియు, భేదజ్ఞానము కలిగినంతనే దుఃఖము కలుగుననియు నిరూపితమగు 

చున్నది. కావున ఆన్ని తెరగులయు దుఃఖములు లేకుండ ేసికొనవలయునేని 

భేదజ్ఞానము లేకుండ జేసికొనవలెననియ తేలుచున్నది. 

ఈ భేదబుద్ధి యెటులు పోవును? అభేదజ్ఞానము వలననే, ఆదై ్ యతజ్ఞానము 

వలననే యిది పోవును. జ్ఞాతృ జ్ఞాన జేయములను మూడు వస్తువులలో నిక్క 

మున కెట్టి భేదమును లేదు. అఖండ (పకాశమగు నాత్మయె అజ్ఞానముచే ఆవ 

రింపబడి ఆజ్ఞానమునందుగల విక్షేప శక్తిచే మూడుగా తునిసి జ్ఞాతయనియు, 

జ్లేయమనియు, జ్ఞానమనియ మూడు తెరగుల | పకాశము వడయుచున్నది. ఆలి 

చిప్పను అజ్ఞానమావరించి వెండినిగా గోచరింపజేయగలదే కాని ఆ యాలిచిప్ప 

వెండి కానేకాదు గదా! అటులే అజ్ఞానము ఆత్మ నావరించి జ్ఞాతృ జేయ జ్ఞాన 

రూపముగా వేరుపరచి వ్యవహారగోచర మొనరించునే కాని నిక్కమున కాత్మ 

ఒక్క_టియే, అది అఖండము; అభిన్నము; స్వయం ప్రకాశము, ఇట్టి యెరుక 

“హృదయమునందు దృఢముగా నాటుకొనిన కొలది భేదబుద్ది ([కమ[కమముగా 
సడల దొడగును. ఆ భేదబుద్ద్ధి పూర్తిగా తొలగిన పిదప నిక దుఃఖమునకు వేళ 

పుట్టవు. భేదజ్ఞానముగాని, దానిపై ప్రమాణ బుద్ధిగాని దుఃఖమునకు కారణమని 
తెలిసి దానిని పోగొట్టుకొనిన యెడల నడుమనడుమ నొకవేళ భేదబుద్ధి కలుగు 

చున్నను దుఃఖ మంతగా కలుగదు. ఈ శరీర మున్నంతవరకును ఈ భేదజ్ఞానము 

ఊచముట్టు నశించిపోవకున్నను ఈ భేద జ్ఞానమునే నమ్ముకొని యుండకపోవ 

-చ్చును. మరియు దాని మెడ (పమాణబుర్ధిని సడలింపజేసికొనను వచ్చును. ఈ 

“3ండును అసంభవములు కావు. భేదబుద్ధిని విలయము పొందించినవారే అన్ని 
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తరగుల దుఃఖముల నుండియు విముక్తి పొందుదురు. వారే ముక్తులు. ఇట్టి 

ముకు లపుడపుడు ఈ భరత ఖండము నలంకరించి దీనిని పుణ్యభూమిగా జేసిరి, 

వారే యూ [పపంచమంతయు మాయ యని మనకు తెలిపిరి. " 

కార్యకార ణబిల తత్త్వమును తెలుపుట కీ _పపంచమున నన్నియో' 

(పయత్న ములు జరిగెను గాని వానియండే (పయత్నమును సఫలము కాలెదు, 
ఈ కార్యకారణ తత్వము తెలిసికొన నయితి కాదని మాయావాదులే తొలుదొలుత. 
_పచారము చేసినవారు. “కార్యకారణ తత్త్వమును తెలిసికొనగల' నను నహం 
కార వృక్షము నుచ్చేదించు సత్యకుఠారమును పదను పెట్టగలుగుట చేతనే 

మాయావాదు లి జగ త్తును “అనిర్యాచ్యము మాయామయము అని వక్కాణింప. 

సాహసించిరి. 

మాయావాదు లొక కొత సిద్ధాంతమును స్థాపించి (పచారము చేయ 

దొడగ లేదు. వారి యుద్దేళ ము స్థాపనము కాదు, వారి యుర్దెశము ఖండనము, 

జగదుత్న్స త్తి యెడ నింతవర కెన్ని సిద్దాంత మలు _పచారితము లాయెనో ఆ 

సిద్ధాంతము లన్నియు [భమాత్మకములని యూ మాయావాదము నందలి రహ 

ఉపనిషతులు మాయావాదమునకు మూలము. పురాణము లందిది పురా 

ణీంచెను. బాదరాయణులు' దీనిని స్మూతించిరి. శంకరులు వ్యాక రించిరి.. 
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నిత్యవ్యవహారంలో మనమందరమూ “శ క్రి ఆనె మాటను ఎవో 

అర్థాలలో వాడతాం. కాని ఆశ క్తిని ఎవరయినా చూచారా? చూడకపోయినా 

వాడుకలో ఉన్న ఆశ కి అందరకూ ఆనుభవంలో ఉన్నది. లేకపోతే _ 'నాకు 

ఆ బరువు మోయగల శ క్తి ఉన్నది, నాకు ఉపన్యాసం చెప్పగల శక్తి లేదుగాని 

పుస్తకం _వాయగల న క్తి ఉన్నది, ఈ మొదలుగా ఎన్నో శ కలను ఎందులకు 

పేర్కొంటాం 2 సామాన్యంగా సామర్థ్యాన్ని తెలపడానికి శ క్తి పదం మనకు. 

ఊత. 

కార్యాన్ని పుట్టించగల ధర్మం 'కారణంలో ఉండి ఉండవలె కాబట్టి” 

'కారణంలో ఉండే ఆలాంటి ధర్మం శ్ల క్రి” ఆని తార్కికులుంటారు. నిప్పుముట్టు 

కుంటే బొబ్బ ఎక్కింది. బొబ్బలెక్కి ంచగల ధర్మం నిప్పులో ఉండి ఉండవలె 

అని ఊహిస్తాం. అయితే మణిమంతాదులవల్హ బొబ్బ లెక్క_వు. అప్పుడే 

మంటారు ? కార్య _పతిబంధకం ఏమీలేని కారణ ధర్మాన్నే శక్తి అని ఆంటారు. 

(పతి కార్యానికీ ఏటో ఒక  పతిబంధకం ఉండవచ్చు. (ప్రతిబంధకం లేక పోవడ 

మనేది కార్యకారణ భావంలోనే అంగీకరించాలి. 

[వాభాకరులు అనుమాన [పమాణంచేత వ్యతిరేక ముఖంగా శ కిని ఇట్టా 

సాధిస్తారు. నిప్పూ చేయూ కలిసినపుడు చెతికి బొబ్బ లెత్తు తున్నవి. మణి 

మంతాది సన్నిధానంలో ఆ చేయే ఆ నిప్పే కలిసినా బొబ్బలు కనిపించడం 

లెదు. కాబట్టి-' ఏది లేకపోతే కార్యం కలుగదో అది శ క్రి, అని ఒప్పుకోవాలి. 

కాగా కారణంలో శకి అనేది ఉన్నది. 

సరే, ఈ శ కి అనేది ఏమిటి? 

ఇది గుణాలలోనూ సామాన్యాదులలోనూ కనబడుతూంది, కార్యం పుట్టగానే 

గిటి పోతూంది. కాబట్టి ఇది గుణమూకాదు, కర్మాకాదు. (దవ్యమూకాదు. 

సామాన్యాదులలో ఏ ఒకటిన్నీ కాదు. ఇక ఇది వేరే ఒక పదార్థం, 

* న (ద్రవ్యం గుణవృ త్రీత్వా దుణకర్మ బహిష్కృతా, 

సామాన్యాదిషు స్వేన సిద్దాభావాంతరం హి సొ, 
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కొన్ని మతాలు శి అనేది దేవత అనిన్ని అది ఇచ్చాళ క్రీ జ్ఞానశ క్రి 

[కి యాశ కి అని మూడు విధాలళ క్రిగా, గౌరీ _ాహ్మీ వైష్షవీ రూపంలో ఆవిర్భ 

విస్తుందనిన్నీ చెపుతాయి. యోగులు ఇలా చెబుతారు :- దేనివల్ల | కియకలుగునో 
అదిశ క్రి, _కియఅంటి అవస్థాంతరం. అభివ్య క్తమైన అవస్థ (క్రియ; అభివ్యక్తం 

కాని అవస్థ శ క్రి. అభివ్య క్తమైనది [దవ్యం కూడా. దవ్యం అభివ్య క్రమవడానికి 

కారణం [కియ. ఆ క్రియకు కారణం శ క్రి. కాగా మూలకారణం శక్తి. [కియ 

కనబడగానే, “ఇది దేనికియ?' అని ఆకాంక్ష కలుగుతుంది. ఇక విలోమంగా 

కార్యకారణ భావదృష్టి పెట్టుకొని చూచి“ కార్య [ వ్యం అభివ్య క్ర మవడానికి 

శక్తి కారణం” - అని అనుమాని సాం. 

అట్టి యూ శక్తి రెండు విధాలు. ఒకటి చేతనళ క్రి, రెండు ఆచేతనళ క్రి, 

(పాణుల (కియలన్నీ చేతనశ కి, ఉదా : మనః కార్యములగు చింతాదులు, 

జ్ఞానేంద్రియ కార్యములు కర్మం దియ కార్యములు [పాణకార్యములు. వీని అన్ని 

టికీ మూలంలో |కియ ఉన్నది. అది చేతనళ కిది. 

అగ్ని, వాయువు, మొదలయిన వాన్ని కియలు అచేతనళ క్రి. తగుల బెట్ట 

డం మొదలయినవీ వీవడం మొదలయిన ఏ వీని క్రియలు. ఈ [కియలనె దాహక 

శక్తి, చలనళ క్తి ఆని అంటారు, 

ఇక ళక్రుడెవడు? లేక ఆళక్రికల [ద్రవ్యమేది * 

ఎవనికి ఛ క్రి ఉన్న దోవాడే శ కుడు. లేక దేనికి శ కిఉన్నదో ఆది శక్రం 

కాబట్టే ఈ ,పశ్నలో ఏమి చెప్పవలసిన దున్నది ? అని 'ఆనవచ్చును. అంటే 

“అన్ని విధములైన చేతనశ కులకూ అన్ని విధాలయిన జడశక్తులకూ మూల మెది?' 

ఆని యూ (పశ్న. 

చేతన శ కికి మూలం, “నేను” 

“ఎటులు? 

నే నిచ్చయిస్తున్నాను.' అనిన్నీ, “నేను చూస్తున్నాను” అనిన్నీ, “నేను 

వెపతున్నాను' అనిన్నీ నేను (ప్రాణధారణాదులు చేస్తున్నాను” ఆనిన్నీ ఎవరికి 
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బడితే వారికి అనుభవమే. ఇవన్నీ “నేను' యొక్క యే[కియలు. కాబటి "నేను" 
ఠి 

అనేది చేతనళ క్రికి మూల పదార్ధం. - 

ఆ చేతన దవ్యానికి మూలం _పకాళ [కియాస్టితులు. (పకాళ్తం అవగా 

అన్ని విదములయిన [కియలూ కార్యములూ. స్థితిఅనగా అన్ని విధములయిన 

సంస్కారాలూ ధార్య భావాలూ. 

బాహ్య [పపంచం ఆంతా _గహణగాహ్యరూపంగా దివివం. 
ఇ 

గహణం == ఇం|దియాలన్నీ గ్రాహ్యం = విషయాలన్నీ, (గహణం = ల 
విషయజ్ఞాన, చాలన, ధారణాలు చేస్తుంది. శద్దాదులు క్లేయ విషయాలు, 

వాక్యాదులు కార్యవిష యాలు, శరిర వ్యూహాదులు ధార్యవిషయాలు, క్లబం 

అనే విషయాన్ని విడదీ స్తే శ బ్బజ్ఞాన రూపమైన (పకాశమూ, కంపన రూపమైన 

"స్థితీ ఈ మూడూ కనబడుతవి. 

కర్మేందియాలు చూదాం. వాక్కు పలుకుతుంది. అది వర్గాదులుగా 

. పరిణమిస్తుంది. ఇదే వాక్యరూపమైన కార్యవిషయం. దీనిలోనూ (పకాశాది 

(తయం ఉన్నది. తమః |పధానమైన విషయంలో గూడా ఇట్టాగే |ప్రకాశాది 
[తితయం కనబడుతుంది. 

కరణముల నన్ని టినీ విడగొట్టితే ఈ మూడు ఉంటవి. చెవిసి పటుక్రందాం. 
ట్ 

దీనిలో శ బరూప క్లానము _పకాళ భావం. బయతి వీణాదుల కంపనం వలన శ్రవికి 

. ఉ్నదేకం కలుగుతుంది, ఇతరాలూ కొన్ని నోర బెట్టుకోవడంలాటివి; ఇదంతా 

[కియ. ఏవీ మేలు కొంటే జ్ఞానంగా పరిణామం కలుగుతుండో అట్టి స్నాయువు 

లందూ పేశ్యాదులందూ ఉండే శ క్తి స్థితిభావం. న్ 
ఇవి బాహ్యకరణాలు. అంతఃకరణంలో గూడా (పకాశ | కియాసితులు 

| పథ్యా (పవృ తిస్థితి రూపంగా ఉన్నవి. (పఖ్యఅంటి _పకాశశీలత, (ప్రవ త్రి 

“అందే క్రియాశీలత, స్థితి అంటే [కియా పకాశ నిరోధశీలత లేక సంసారం. 

ఇవే సక్త్యళజ స్తమస్సులు. (పథ్యారూప చి త్రసత్వానికి రజ స్తమస్సులు 
కొలదిగా అంటిలే ఐశ ౩ర్య్యాది విషయాలలో అది మగ్నం అవుతుంది. రజొమ్మాతం 

. అంటితే ధర్మజ్ఞానాదులలోనూ, తమస్సు అంటితే అధర్మ - అజ్ఞానాదులలోనూ 

-చుడి ఉంటుంది. 
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అచేతన శ కికి మూలం ఏది అని విచారించుకుంటూపో తే పరమాణువుల 

కడకు పోయి అంతటితో ఆగిపోవలసి వస్తుంది. ఆ పరమాణువులకు చలనళ కి 

కలవనిన్ని ఆవి చలన గుణకాలని అనుమాన పమాణంచే తెలుసుకుంటాం. 

ళ్ల క్రి లేకుండా కియఅనేది జరగదు. |కియ అనేది జరగకుండా (దవ్య 

మనేది పొడమదు,. 

(క్రియ ఉంటే దానికి వెనుకాముందు జడత్యం ఉండకమానదు, ఆజడత్వం 

శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలుగా |పకాళం పొందకా తప్పదు. కాబ స్టే (పకాళ 

[కియా _ స్థితులు (గొహ్య లేక బాహ్యమూలాలు, ఇవే బాహ్యమూల శ కాలు. 

గూడా. 

శ కి యీరీతిగా చేతన శ క్రి లేక చితిళ_కి అనిన్నీ అచేతనళ క్రి దృళ్య 
శకి అనిన్నీ రెండు విధాలు, చితిశ_క్రి లకదృక్ళ క్రిజ్ఞ స్వరూపం; ఇది పపంచా 

నికి అపరిణామి కారణం, దృశ్య క్రి లేక జరాళ క్తి | పపంచానికి అపరిణామి 

కారణం. దృళ్యశ క లేక జరాళ క్రి _పపంచానికి పరిణామ కారణం, 

బాహ్యాభ్యంతర [క్రియకు శక్యరూపావస్థయే జరాళ క్రి లేక అచెతన శ _ి, 

అనగా ఇది కియకు వనుక గాని ముందుగాని ఉంటుంది కాబట్టి మనకు కనబడని 

అవస్థ. _గాహ్యమైన పతి దవ్యమూ శ _క్రివ ల్ల అభివ్య క్తమవుతుంది. కియకు 

పర్యవసానంగా శ క్రిలోనే లయిస్తుంది. 

ఆంతరళ కి మానసిక మైన శక్యావస్థ (Psychical latency). ఇది. 

సంస్కారరూపం. అనుమాన పమాణంచే సెద్ధం చేయదగిన కియా శ క్యావస్ట 

శ 

క్రియ అంటే జరాశ కి యొక్క లేక అచేతనళ క్రి యొక్క. _పత్య శావస్థ. 

ఈ క్రియ కూడా అంతర | కియ అనిన్నీ బాహ్య క్రియ అనిన్నీ రెండు విధాలు. 

అంతర క్రియ కాలికం. వాహ్య కియ దైశికమూ మరి కాలికమూనూ. 

ఇదంతా కలిపిచూసే కార్య|దవ్యమూలమూ కారణ మూలమూ శక్తి 

మూలమూ | పకాశ క్రియా స్థితులుగానే గోచరిస్తున్న వి. మూలానికి పోగా శక్తి 

కమూ ఒకటిగానే కనబడుతూంది. 

ఇప్పుడు చేతన శ క్రమైన అస్మితను లేక “నేని ఎవరు? అని విచా 

రిదాం! 'నేను'లో జ్ఞాన చేష్టా సంస్కారాలు కనబడుతున్నవి. కాబట్టి 



వేదాంతము 715: 

యీ మూడూ “నేను శ కులు దేనిలో ఉన్నవో ఆ “నెనును కనుక్కో డం 

ఎట్టా ? “నేను అనేది జ్ఞాన చేష్టా సంస్కార [తయ రూపమే అయితే శ క్తడనబడే 

వాడు విడగా దొరకడు. 

“నేనును విడగొట్టి చూదాం. నేను విషయాలను ఎరుగుదు ననిన్నీ, 
ఒకానొక పుడు ఇం దియములు నేననిన్ని మరొకపుడు మనస్సు నేననిన్నీ ఈ 

ఆనుభవం సర్వసామాన్యం. కాగా జ్ఞాత _ జ్ఞైయము వెరసి ‘నేను అని అన్న 

మాట. ఇందు జ్ఞాత విషయి. జ్ఞైయము విషయము. విషయము (051609, విషయి 

(Subject), ఒకటి కావనిన్నీ ఈ రెండూ వేర్వేరు పదార్భాలనిన్నీ అందరకూ 

అనుభవమే. జ్ఞాత చేత జ్ఞయమంతా ప్రకాశింప జేయదగినది లేక తెలియదగి 

నది. కాగా జైయానికి జ్ఞాత పకాళకుడు. |పకాళకుని పకాశింప జేయడానికి 

వేరే ఒక (పకాశకుడితో పని ఉండదు. దీపాన్ని ఇంకో దీపంతో చూడాలా? 

కాన జ్ఞాత స్వ పకాశుడు, లోకంలో దీపమూ చం[ దుడూ సూర్యుడూ మొదలయిన 

_పకాశాలన్నీ _పకాళక _పకాళ్య యోగంవల్టనై న (పకాళాలు, ఈ రీకిగా 

“నేను”లో- 'అస్మితిలో స్య పకాళుడై న | దష్ట లేక జ్ఞాత, అతనిచే _పకాశింప 

జేయదగిన దృశ్యమూ లక జ్రయమూ ఉన్న వన్న మాట. క దృశ్య ము--జ్ఞి _జాన 

చేష్టా సంస్కారములనే స్వభూత శక్తి తయ రూపంగా అభివ్య క్రం అవుతుంది. 

కార్య దవ్యానికి కారణం శ కి అని వనుక సిద్ధపర చాం. కారణం రెండు 

విధాలు-నిమి త్త కారణం ఒకటి. ఉపాదాన కారణం మరియొకటి. వీనిలో ఉపా" 
దాన కారణం విక్ళతమై కార్యంగా పరిణమిస్తుంది. నిమిత్త కారణం పరిణమిం 

చదు. జ్ఞాత ఎన్నోటికీ జ్ఞాతే కాన అతడు నిర్వికార కారణం, లేక హేతువు. జ్జాన 

చేష్టా సంస్కారాలు అనబడే అంతఃకరణం యొక్క మూలభావ [తయమూ 

(పకాళ[ క్రియా స్థితులని అనబడే సత్యరజ సమో గుణాల తారతమ్యం వల్ల 

ఐనది కాబట్టి ఈ జ్ఞాన చేష్టా సంస్కారాలకు (తిగుణాలు మూలోపాదాన. 

కారణం. అనగా జ్ఞాన చేష్టా సంస్కారాలు _తిగుణ వికారాలు. మరి జ్ఞాన చేష్టా 

సంస్కా ర రూపమైన అంతఃకరణ శ క్రికి శ క్రం ఏది? 

దేని తారతమ్యం వల్ద అశేష పకారమైన జ్ఞాన చేష్టా సంస్కారాలు 

కలుగునో అట్టి (పకాశశీలమైన సత్యం కియాశీలమైన రజస్సూ సి సితిశీల మైన 

తమస్సు అనబడే తె తైె)గుణ్యమే దీనికి మూలోపాదన రూపమైన శ కర్తం, 
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ఇంతేకాదు, ఈ (తిగుణాలు జ్ఞ జానాది రూప కార్యాలకు మూలోపాదనం 

“కాబట్టి శక్తి లక్షణంలో గూడా చేరిపోతుంది. కాబట్టి మూలానికి పోతే అక్కడ 

శకి శక్రమూ అభిన్నమై ఉపచరిస్తుంది. అంటే శకి హీనమెనళ కే అవుతుంది. 
ఇట్టా అయితే సమస కార్యాలకూ సమస్తాభివ్య క్రికీ శ కి మూలోపాదానం అని 

-శ క్రిలక్షణం తేలుతుంది. ఇలా మూలంలో శ క్రీశ కాలకు భేదం కల్పించడానికి 

అవకాశం దొరకదు. కాగా యూ సంబంధపదాలు మూలం దగ్గర నిరర్ధకాలు. కాని 

| పత్యేక వ్యక్తభావం అంతా శ క్రి శ క్రరూపంగానే నిర్ణయింపబడాలి. 

Gl}, కార్యవసువుకు అనుమేయ కారణం శ కి* అనే లక్షణంలో చితి లేక 

కారజ్ఞాతకూడా శ శే, ఎట్టాగం టే ఈ నిర్వికారజ్ఞాత జ్ఞానచేష్టాదులయిన వ 

(దవ్యాలకు నిమి త కారణం, కాబట్టి నిమి త కారణం చితిళ క్రి లేకద్భక్ క స్ 

ఉపాదానకారణం (పకృతి శక్తి. ఇడి | తిగుణరూపం. సాంఖ్యయోగదర్శనా నాలో 
జానమూలమూ దశ _పకాశకమూ నిరింకారమూ ఐనజానమా। తాని, వబితిశ కి షై లోకీ వ్ విత నక. _ 
అని దృక్ళ క్రి అనీ దృశి మ్మాతమనీ వాడతారు. 

ధర్మము ధర్మి మరి గుణమూ గుణీ అనే విషయం ముందు సంచికలో 

“చూదాం, 
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శకి అనే పదానికి అనెకార్జాల్లు ఉన్న బై ధర్మము, గుణము అనె పదా" 

లకు కూడ అనేకార్థాలు ఉన్న వి. రాముని యొక్క. ధర్యం రామత్యం, ఘటము 

యొక, ధర్మం ఘటత్వం ఆని మనం మామూలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. 

రామత్యం అంటే దశరథుని కొడుకూ వీతాపతీ మొదలయిన వనిన్నీ. ఘటత్వం 

అంటే పొట్టా మెడ మొదలయినవి ఉండడం, నీరు తీసుకోరా దగిన వీలు కనబ 

డడం, యూ మొదలయిన లక్షణాలనిన్నీ, అర్జాలు చెపుతాం. ఆ యూ శాస్తా?ల 

దృష్టి ననుసరించి ధర్మం అనే మాటకూ గుణం అనే మాటకూ వేరువేరు అర్జాలు 

కనబడతవి. - 

సాంఖ్య యోగుల దృష్టిలో ధర్మమం:ే ధర్మియొక_ శకి, ధర్మి ఆంటే 

[దవ్యం. మట్టి అనెది ఓక (దవ్యం-దాంట్లో అనేక శ కులు ఉన్నవి. అది దుమ్ము 

కాగలదు, ముద్ద కాగలదు, కుండ కాగలదు, పెంకులు కాగలదు, మళ్ళా పొడి. 

దుమ్ము కాగలదు, ఈరీతిగా ఇంకెన్నో కాగలదు. ఇవి అన్నీ దాని శ క్తులే. ఇట్టి 

శ కులే ధర్మాలు. యోగదర్శన భాష్యంలో'భర్మికి యోగ్యత ఉన్న శక్తియే 

ధర్మము” అని. ఉన్నది. [కియాదులచే ఏవో విధంగా తెలియదగినది కావడమే 
యోగ్యత, నిప్పు. ముట్టుకుంటే బొబ్బలెక్కు_తవి. ఈ బొబ్బలు చూచి నిప్పులకు 

బొబ్బలె _తీంచే శ క అనగా “దాహక శకి” ఆగ్ని కి ధర్మం ఆంటాం. ఈ శకి 

బొబ్బలె తించడానికి - అనగా దాహ[కియకు కారణం. “దాపాకా శ క్తి దాహ 

కియచే అవచ్చిన్నం. అనగ్గా విశేషితం. దహనం యోగ్యత, దహనంచే విశేషి 

తమైన “దాహికా శక్తి అగ్నికి ఒక ధర్మం అన్నమాట. 

ధర్మి ధర్మ -దృష్టిలో శ క్తికిస్నీ శ క్షివల్బ కలిగే [కియకున్నూ భేదం 
చేయవలసిన -ఆవశ్యకత . ఉండదు. ఎంచేతనం'టే, : కియా-, దానికి మూలమైన 
శ క్రీం, కూడా ధర్మమే. [దవ్యమును మనం ఏ రూపంతో తెలుసుకుంటామో 
నఖ 

1. _ధర్మిణో యోగ్యతావచ్చిన్నా శ క్తిరేవ ధర్మః (18-14). 



లేక తెలిసికోగలమో ఆది అంతా ధర్మమే. కాబట్టి ఈ ధర్మిధర్మ దృష్టితో శకి 

_కియలకు భేదం చేసినందువల్ల ఒరిగేది ఏమీ లేదు. 

గుణపదాన్ని ధర్మముఅనే అర్హంలో వాడినప్పుడు ఘన దవ్యంలో కనిపించే 

“విశేషాలు అని చెప్పడమే, “గుణాలంరే ధర్మాలు” ఆని పలురీతిగా వ్యవహరించి 

నపుడు గుణి ఆని అంటే ధర్మి అన్నమాట. 

ఏ గుణం చేత వస్తువు మనకు వోధపడుతుందడో ఆదే ఆ వస్తువుధర్మం. 

. ఎల్జికుండ ఒకటి ఉన్నదని అనుకుందాం. ఎ|రదనమూ గట్టిదనమూ పొట్టానాట్టా 

మెడా పొడా మొదలయినవి కలిగి ఉండడం కుండధర్మాలు. బొధగమ్యాలయిన 

యూ ధర్మాలు గలకుండ ధర్మి. 

ఇక శ కిని ధర్మమని అన్నప్పుడు శ్రి అనాగత ధర్మం అని అనవలసి 

ఉంటుంది. భూత భవిష్యద్వ ర్తమాన రూపంగా ఉండే ధర్మం “ఉన్నది లక 

ఉండును ఆని యూ రీతిగా వ్యవహరించ వలసి ఉంటుంది. ఈ వ్యవహారం పద 

బోధ్యమైన తై కాలిక ధర్మ సమాహారం. తెలుగు వైయాకరణులు దీనిని తద్ధర్మార్ధ 

"కం అని ఆంటారు. ఈ కల్పన ఈ ఊహ (Conception) కాల త యాన్ని 

వెనుకొని ఉండే పదార్థాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉండే భావం లేక బోధ. ఇది ధర్మె. 

కాల తయ. (త్రివిధ ధర్మాలలో అనుగతంగా ఉండే వస్తువేదో ఆది ధర్మి. 

2. అనగా పదార్థానికి లెక్క పెట్టడానికి పీలులేనన్ని ఉఊఉదితానుదిత ధర్మాలు 

ఉంటవి. వాసి పోవు ఏ వస్తువులో -ఐ దవ్యములో ఉంటుందో ఆ వస్తువు- 

ఆ దవ్యం ధర్మి. ధర్మము=బోధగమ్యమైన ఏదో ఒక .భావం. 

కారణమునూ కార్యమునూ కూడా ధర్మం చేతనే కనిపట్టవలసి ఉన్నది 

“కాబట్టి కారణం కార్యధర్మానికి ధర్మి. ఆ కారణానికి ఇంకొక కారణం కనిపించి 

నప్పుడు పరకారణమనే కార్యధర్మానికి పూర్యకారణ ధర్మం ధర్మి. ఈ లాగా 

కార్యకారణ రూపంగా గాని వికృతి (పకృతి రూపంగా గాని ఉన్నధర్మాలకు 

కారణమూ లేక (పక లీ ధర్మి. 

2. శాంతోదితా వ్యవదేశ్యధర్మానుపాతీ ధర్మీ", (యోగ, ద 8-14 



వేదాంతము 719 

ఇపుడు వెనుదిరిగి చూచి “ఏదో ఒక పకారంగా తెలిసికోబడే భావాన్ని 

మనం ధర్మం అని అంటాం అని నిబ్బరంగా చెప్పవచ్చు. 

ఇట్టి ధర్మం [తివిధం. 1. శాంత ధర్మం లెక అతీతధర్మం. 2౨, ఉదిత 

ధర్మం లేక వరమాన ధర్మం. త్ర అన్యా పదెళ్య ధర్మం లేక అనాగత ధర్మం 

ఈ ధర్మాలు కాలాన్ని బట్టి విభ క్తాలయినట్టు ఇస్టై తెలుస్తుంది. కాని 

ఇందులో ఒక విశేషం ఉంది. మనకు వర్తమాన ధర్మమే గోచరమవుతుంది. 
గోచరం కొనిది అతీతానాగత ధర్మం. ఈ రెండూ వర్రమాన ధర్మాలు కావని 

"తెటతెల్త మే. కాని వర్తమాన ధర్మాలు కూడా అవుతవి. అవి గోచరం కావ 

కాబట్టి అతీత ధర్మ మనిన్నీ ఆనాగత ధర్మమనిన్నీ అంటూ ఊంటాం. ధర్మిలో 

యూ ధర్మాలు లేవని అనడానికి వీలులేదు. ఆవి వర్తమానాలు కావచ్చు. అనగా 

"సూక్ష్మ రూపంతో ఉండవచ్చు. కాబన్రే-*అతీతా నాగత పదార్దాలు సూక్ష్మంగా 

ఉన్నవి.'* అని పతంజలి భగవానుడు ఆంటాడు. ఒక మట్టిముద్ద తీసికొందాం. 

దీనిలో పిండత్వం వరమాన ధర్మం. ధూ+ిత్వం ఘటత్వం మొదలై నవి అతీతా 

నాగత ధర్మాలు. మొదటిది వ్యక్త ధర్మం. ఇటీవలివి అవ్యక్త ధర్మాలు లేక 
సూక్ష్మ ధర్మాలు. 

కాలం అనేది లేకపొయినా సూర్యాదుల గమనాన్ని పురస్కరించుకొని 
మన ఉపయోగం కొరకు ఉన్న చందంగా భావిసాం. ఆ భావనచేత వ్యవహారాలు 

చక్క. దోసుకుంటాం. ఈ రీతిగా మనకు కాలజ్ఞానం రూఢమైపోయింది. ఆందు 

వల్ల భూతకాల వస్తువూ భవిష్యత్కాల వసువూ లేదని అనుకుంటాం కాని 

_పకృత వ్యాపారో పరూఢ వస్తువులలో భూత భవిష్యద్ధర్మాలు అవ్య క్తంగా 

ఉన్నవి. మనకుగల జ్ఞానం విభ క్రం. వస్తువును కాల భేదంచేత విభ క్తంగా తల 

పోసి అతీతా నాగత ధర్మాలు వరమాన ధర్మిలో లేవని అనుకొంటాం. వర్త 

మానమైన నిమి తమే నైమి  త్రికాన్ని అనగా (దవ్యాన్ని' వ_్హమానావస్థన 

ర 1గాంతోదితావ్యవచేళ్య ధర్మానుపాతీ ధర్మీ+” 

(యోగ, దం 1-14) 

(యోగ, దం 4-12) 

ర్ దండచక్ర కులాలాదులు నిమితం. వటిలో సూక్ష్మ రూపంతో ఉన్న ఘటిం 
ar లట 

నె మి త్రికం, 

4. “అతీతానాగతం స్వరూపతో స్తి, 



ఆలీ 

పొందిస్తుంది. ధర్మి అనేక ధర్మాత్మకం. ఆ ధర్మాలన్నీ మనం కల్పించుకున్న 

కాలంలో ఉన్నవి. వర్తమాన ధర్మం విశేష వ్యక్తి సంపన్నమైన |దవ్యంలో 

అనాగత రూపంగా ఉన్నవి. అనగా అవ్య క్తంగా సూక్ష్మంగా ఉన్నవి. 

ఘటత్యం అనేధర్యాన్ని వ_ర్రమానంగా చేయడానికి అనగా అభివ్య_క్రం 

చేయడానికి కుమ్మరి ఉండాలి. కుమ్మరి క ర్మేం్యదియాలూ జ్ఞానేం[దియాలూ 

ఇచ్చా, డబ్బు సంపాదించేకోరికా, పనీ ఈ మొదలై నవన్నీ కూడా నిమితాలు. 

కాబట్టి ధర్మిలో అనభివ్య క్రంగా ఉన్న ఫలాన్ని లేక కార్యాన్ని వ ర్రమానంగా' 

పరిణమింప జేయడంలో నిమి త్తం సమర్థమౌతుంది. ఈ ఘట్టం అంతా సంగ 

హించి ఇలా చెబుదాం - బోధ లేక జ్ఞానం లేక చితవృ శీ ఒక దానివెంట 

మరొకటిగా ఆనగా వరుసగా కాలంలో ఉండేవి కాబట్టి తెలియబడిన లేక (పకాళం 

పొందిన ధర్మాలు భూతాలనిన్నీ _పకాళం పొందుచున్న వి, లేక తెలియబడు- 

చున్నవి. వర్తమానాలనిన్నీ బోధకు విషయం కాబోయేవి భవిష్యత్తులనిన్నీ 

లోకవ్యవహారం అన్నమాట 

“గృణాలంటే సత్త్వరజ స్తమస్సులు', ఆని ఆనుకున్న ప్పుడు గుణాలం టే 

విశేషాలు - విశేషణాలు - ఆని. అర్థంకాడు-. (తాప అని ఆర్థం, [పవాహరూప 

మైన ఈ (పపంచం, అంతూ పౌంతూ లేకుండా 'ముప్పేటఉగా. "సనబడుకుంళటూ- 

సాగిపోయే మోకు. ఆ మోకులో గుణాలు మూడూ మూడు పేటలు. కాగా. సత్వ 

రజ స్రమోఒర్థంలో -పాడబ్ధడిన గుణపదానికి - కాడని ఆర్థం. 

_పపంచాన్ని కార్యకారణ - వికృతి (పకృతి. రూపంగా విశేష 

(Analysis) చేసి మూలం పట్టుకొన్నప్పుడు ఉపాదాన కారణమైన | త్రిగుణాల- 

సాన్ని ధ్యం కలుగుతుంది. ఆక్కడ ధర్మధర్ములు రెండూ ఒక దానిలో ఇంకొకటి. 

కూరుకోపోన్యాల ఎట్టా అంటే : 

6. యోగులకు కాలత్రయమూ వర్తమానమే. 
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సత్కార్యవాద౦ 

'కారణంలో కార్యం ఇమిడి ఉంది-' అని చెప్పడం సత్కార్యవాదం. 

ఇదే “నాఒసతో విద్యతే భావః' అనే గీత. కుమ్మరి మట్టితో కుండలు చేస్తున్నాడు 

ఇదివరకు లేనిదేమీ ఇప- డు పుట్టుకురాలేదు. మట్టి నలుసుల సన్ని వేశం మాతం 

మారింది. నలును నలుసూ చూడగల వాడుంటే “కుమ్మరి ఆ-నలుసుల నన్ని టినీ 

కుండ ఆకారంగా సవదరించి నటులు కనుకొ గాని ఇది మరే అని ఆనుకోగలడు. 

అయితే ఇలా చూడలక సముదాయం మ్మాతమే చూడగలిగి, కుండలతో మా: తమ్ 

పరిచయం గలవారు లోగడ లేని వస్తువాకటి కొ తగా పుట్టుకొచ్చిందని అంటారు. 

నిజాని కది ఒక ఆకారంలో ఉంచిన మన్నే. 

ఈ రీతిగా కార్యాలన్నీ కారణాలలో ఇమిడి ఉంటాయనిన్నీ ఒకటి గాని, 

పెక్కులు గాని నిమిత్త కారణాల [కియాకలాపాల చేత ఆయా కార్యాలు అభి. 

వ్యకా లవుతాయనిన్నీ సత్కార్య వాదం చెబుతుంది. ఈ రీతిగా పపంచావిర్భావం. 

అభావంలోంచి - కూన్యంలోంచి- కొతగా పుట్టుకోరావడం కాదు, మరి దేశ 

కాలాలలో సన్ని వేళ భేద మాగతమే ఆని తెలిసివస్తుంది. మహ త్ర త్తం 

లగాయతు పరమాణువు వరకూ ఈ [పపంచం ఆంతా ఇంతే. 

దృశ్యమైన ప్రపంచమంతా ధర్మాలు ధర్ములే- (ఘన దవ్యాలే) అని 
చెప్పే ధర్మ ధర్మి వాదంలో 'కారణంలో కార్యం ఉంది,” అనే శు సంగతి సమ్మ 

సరిపోతుంది. ఊహారూఢమైన ఏదో ఒకదానికి లక్షణం చెప్పబోతామని 
అనుకోండి, అప్పుడు- “ఏది ఫలానా ఫలానా గుణాలు లేక ధర్మాలు లేక శక్తులు 

కలదో ఆరి” అని చెబుతాం. ఇందులో ఆ *ఏది అనే దానికి లక్షణం చెప్ప ' 

మంటే ఇప్పుడు చెప్పిన గుణ ధర్మశ కుల కంటే ఇంకా ముఖ్య విశేషాల కోసం 

పరికిసాం. ఉదాహరణానికి * భూమి ఆంటే ఏమిటి? ఆని ఆడుగుతారని అను 

కుందాం. ఏది నల్ప గా ఇంకా అల్లా ఉంటుందో అల్హా ఉంటుందో ఆది భూమి అసి. 

ంటామని అనుకుందాం. ఆ “వది” ఆంటి ఏమిట్. అని అడుగుతారు. అప్పుడు 

మనకు తెలిసినంతమేరకు పోయి పరమాణువులు: 'అనో ఇంకేమొ అనో, వానికి. 

మరికొన్ని విశేషాలు చేర్చి ఆ “యేది” ని, - లక్షిస్తాం. పరమాణువులకు మరొక. 

46 - . 



మూలకారణం సరిగా తెలియకపోతే సందేహంలో పడతాం. అనగా మన ఆజ్ఞా 

నాన్ని ఒప్పుకున్నట్లు. కాని ఇంకొక మూలకారోణం మటుకు. ఉండడానికి 

హేతువు లేనప్పుడు ఏమనాలి? అది కారణం లెని వస్తువు కాబట్టి నిత్యం అని 

అనాలి. 

ఏదయినా వస్తువులో ఊండగలది ధర్మం ఆని చెప్పాం. ఇంకా సరిగ్గా 

చెప్పి చూదాం-ఏదో ఒక విధంగా తెలిసికోబడే ఆకార-పకార- విశేషం ధర్మం. 

ఆకార-|పకారాలకు మార్పు కనబడుతుంది. అనగా పరిణామం ఉంది. అంటే 

ధర్మాలకు మార్చు ఉందన్న మాట. ఒక ఆకారం-|పకారం- ధర్మం, మారి 

నప్పుడు అదేమయినట్టు ? అది అవ్య క్రావస్టలో ఉన్నట్టు. ఎంచేతనంటి ఉన్న 

దెప్పుడూ పోదు,- “నాఒభావో విద్యతే సతః.' వెనుకటి మాదిరి హేతువులు 

తటస్థించినప్పుడు మళ్ళా ఆ ధర్మం పొటమరించవచ్చు. కాబిట్టి భూత ధర్మం 

మక్ అవ్యక్త సత్తా. భాసిధర్మాలూ ఆంతే. గుం డంగా చేసిన మట్టి ముద్దను 

చచ్చవుక గా చెళాం. గుం డతనం పోయి చచ్చవుకతనం వచ్చింది. దాన్ని 

మళ్ళా కోసుగా ఆకారించవచ్చు. ఈ రీతిగా ఎన్నెన్నో ఆకారా లెత్తదగి. ఉంది 
కదా మట్టి ముద్ద ! కాబట్టి ధర్మి అనేది లెక్క_లెని ధర్మాల పోవు; మరి దాన్ని 

వివిధ విధాలుగా బోధపళచుకోవచ్చు. వ _ర్హమాన ధర్మాలే కనబడతై. , మిగతావి 

ఉన్నట్టు ఊహింపబడ తై. కాగా వ్యక్తా వ్యక్త ధర్మాలకు కూటం ధర్మి. 

బౌద్దమతం౦ 

బుర్జులలో ఓక తెగవారు ఈ _పపంచమంతా ధర్మాలె, ఈ ధర్మాలు 

అనక్షణమూ. శూన్యంలోంచి పుట్టుకొచ్చి మళ్లా శూన్యంలో కే పోతున్న వి- అని 

అంటారు, _కూన్యమంటే ఆభావం. మరికొందరు పుట్టుకొస్తున్న మాట నిజమే 

కాని దేంట్టోంచి పుట్టుకొస్తున్న య్యో ఆది. అజ్జేయం. తని అంటారు... ఈ రెండు 

మతాలూ ఆదకింపదగినవి కావు. 

మొదటి వాదంలో _పత్యయమూ |పకీత్యమూ ఈ రెంటికీ శూన్యంచేత 
సంబంధం విచ్చిన్నమవుతున్నది. బౌొద్దురి పరిభాషలో (పత్యయమనగా కార 

ణము, (పతీత్యమనగా కార్యము. కార్యకారణాలకు సంబంధం విడగొట్టగల 
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ఊహలో సందర్భశుద్ధి లేదు. కూన్యం లేక అభావం అనేది దేనికీ అధికరణం 

కాజాలదు. ఆధారం లేకుండా నిరాధోరంగా ధర్మాలు పుట్టి శూన్యంలోకి పోతై 
అనేది ఊహాతీతం. ఇక రెండవవాదం అజ్జేయత, అక్టేయతలో ఒక విధమైన 

జ్లైయత ఉండనే ఉంటుంది.” దానిని వివేచించి విస్పష్టం చేస్తే సత్యము, 

రజస్సు, తమస్సు, అనే ఆధారం అవుతుంది. 

త్రిగుణాలు 
సాంఖ్యయోగుల దృష్టిలో ఆధారం లేక మూలం శూన్యం కాదు, మరి 

తప్పించుకపోయే మాయామృగమూ కాదు) ఈ గుణ తయమే పపంచానికి 

ఉపాదాన కారణం, "తన కార్యాలకు ధర్మి, ఈ డెస మట్టి, కుండలకూ ఇటు 

కలకూ పెంకులూ మొదలయినవానికీ ధర్మి, ఈ పెంకులు మొదలయినవానిలో 

మట్టి అనుగతంగా ఉన్నా అవి వట్టికి వేరుగా ఉన్నటులు తోచునే కాని మట్టి 

యొక్కయె. వేరు వేరు ధర్మాలు లేక రూపాలు లేక ఆకృతులు. ఈ తాడు 

పట్టు కొనిపోదాం. భూతాలు తన్మ్యా తము లనబడే పరమాణువులకు మరి పర 

మాణువులూ మనస్సృహితాలయిన ఇం దియాలూ అహంకారానికి మళ్లా ఆ 

యహంకారం, అచ్చ నేనుకూ లేక మహ త్తత్వానికి తానది మళ్లా గుణ్యత 

యానికీ ధర్మాలుగా కనిపిస్తాయ్. గుణాలకు మరొక మూలం లేకపోవ డాన 

ధర్మ ధర్మిభావం దాంతో సరి. 

స త్త్వరజ స్తమస్సులు ఘన్నచవ్యాలు కావు. మి స్వయంపర్యావాలై న 

“సత్తా విశేషాలు (6౧0165) ఉదాహరణానికి రజస్సు అనే మూల భావాన్ని 

చూదాం. పరిణమించడం లేక వికారం చెందడం, దాని గుణం లేక విశేషం కాదు, 

మరి శీలం. దాంట్లో వికారం తప్ప మరొకటి లేదు, ఉన్న దంతా వికారమె. 

- కాబట్టి మూలరజస్సుకు వికారం గుణం కాదు. మరి స్వయం పర్యా ప్రమైన వికార 

స్వభావమే. కాబర్దే--గ్నపధానంలో ధర్మమునూ ధర్మినీ విడదీయడానికి విలు 
లేదు అని యోగ భాష్యం చెబుతుంది. 

చెకల్సిక ధర్మాలు 

ధర్మాలు వా సవాలూ వైకలికాలూ. చెప్పకుండా తెలిసేవి వాస్తవాలు. 

-చం|దునికి తెల్ల: దనం  వెండమావ్చబకు జలత్యం ఆరోపిత జా స్తవం. వైకల్పికా 
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లనేవి వాజ్మా( తం. అనంతత్వం, సత్తా, [పకృతి యౌ మొదలై నవి వైకల్సి 

కాలు. వ్యాకరణ (ప్రకారం త్వ, తల్ _పత్యయాలు చేరడానికి ఇవి గుణ 

వాచులై నవి. తిగుణాలే పకృతి కాబట్టి గుణాలంటి తాష్ట అని ఆర్థం కాబట్టి 

(పకృతి వైకల్సిక ధర్మ వాచి. తై గుణ్యంవలె నైర్గుణ్య మైన చైతన్యం ధర్మ 

ధర్మి దృష్టికి ఆతీతం. 'నిర్గణత్యాన్న చి ధర్మా.” ఇలా ఆయినప్పటేకీ మన 

మొక ధర్మం కల్పించి వాడతాం. ఆది మన కలవాటు. ఆవశ్యకం కాకున్నా 

మామూలు చొప్పున |దష్టకు అదృశ్యుడనే విశేషణం వేస్తాం. ఇది ఎన్నో నేతి 

నేతి రూపాలను పిలిచిపెట్టింది.” “విశేషేణ ఆపరా మృష్టాదృక్ " అని అంటాడు 

వ్యాసులు. విధిముఖంగా (దష్టకు” దృశిమాతుడు అనియే లక్షణం. నిషేధ 

ముఖంగా చెప్పబడిన లక్షణశతం చూచి కొంద రనుకుంటారు --- సాంఖ్య 

యోగుల మతంలో పురుషుడు నిషేధముఖంగా గాని చెప్పబడడానికి వీలులెదని. 

వా స్తవ ధర్మాలు బాహ్యాలూ మరి ఆంతరాలూ బాహ్య ధర్మాలు 

మూలంలో మువ్విధాలు : అవి (పకాశ్య కార్య జాడ్యాలు, కారిన్యం భూధర్మం. 

కాన ఇది జడ ధర్మం. ఆంతర ధర్మాలు మూలంలో _పకాళ | కియా స్థితుల 

రూపాంతరాలై న బోధ చేష్టా ధృతులుగా ము తెరగులు. ఈ వాసవ ధర్మాలకు 

అవస్థాంతరం అనగా పరిణామం ఉంది. కాని వినాశం ఆంటూ లేదు. 

ధర్మివికారి 

ధర్ములు అన్నింటికిన్ని ధర్మాలు అనేక [పకారాలతో అనేకం. కాబట్టి 

ధర్ము లనబడేవన్నీ వికారాలు. 

వికారం అంటే ఒక ధర్మం అడగి వేరొక ధర్మం కలగడం. చితి శ్రి 

ధర్మ ధర్ములకు అతీతం కాబట్టి కూటస్థం. అనగా నిర్వికారం నిత్యం, అవినాశి. 

ఏది ఏకత త్య స్యరూపమో మరియ అసంయోగజమైన పదార్గమో ఆది 

కారణ పానం. దానికి. నాశం కల్పనీయం కాదు. దాన చితిశ కి ఆవినాశి. 

ఇక,..మూల దృశ మైన (తిగుణం నిత్య పదార్థం _ “పకృతిం పురుషం చైవ 

ఎనో 

7 చూ. బృహాదారణ్యక౦. 
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విడ్యనాదీ ఉభావపి' గీత _పకాళ-_|క్రియా- స్థితులు (స_త్యరజ స్తమస్సులు) 

ఎంతకాలం నుంచీ ఉన్నవో, ఎంతకాలం ఉండబోతాయో “ఇవి ఉన్నవి, ఉండగల 

యవి" అనియే సమాధానం చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఇవి _పత్యెకించి అసంయోగ 

జాలు, కాబటి నిత్యాలు. చి తం మొదలయినవి దప్ప దృశ్య సంయోగ జాలు కాన 
రు చీ ట్ 

నాశం అనగా లయం పొందుతవి. కాని వాని మూల కారణమో అది ఆవినాకి. 

_పకాళ [కియాస్థితులు జాతీ వాచకాలు కావున (Generalisations) 

సాధారణోపాదాన పదాలు *. దృశ్యమంతా |పకాశ |క్రియాస్టితులే అని అనడం 

8. “ప్రకాశక్రియా స్థితి శీలం భూతేంద్రియాత్మకం దృశ్యం" (యో. 4-208) 



శ్రీ అరవిందులు 

౧ 

శ్రీ అరవిందులు ౧౮౭౨ వ సాలున అవతరించిరి. వీరి తండి (కృష్ణ 

ధనమఘోష్. ఇతడు కలకతాలో వైద్య విద్య చదివి, అచటినుండి సీమకు 

పోయి ఎబర్ డీన్ యూనివర్శిటీలో వైద్యశాస్ర పారంగతుడై , యం. డి. డి 

తీసికొని తిరిగివచ్చెను. ఇతడు పొళ్చాత్య సభ్యతకు నమ్మినబంటనియు, ఇతని 

ఇల్టు యూరపియనులకును వంగీయులకును కూడలిగా నుండెడిదట ! ఈయన 

ఇండియన్ మెడికల్ సర్వీస్లో పవెశించి పెక్కు జిలాలలో సివిల్ సరన్గా 
ధా భై 

పనిచేసెను. 

శ్రీకృష్ణ ధనఘోమ తన కుమారుడు శ్రీ ఆరవిందుని బాల్యమున డార్ని 

లింగ్లోని రిట్లో కాన్వెంటులో చదువ బంపెను. అటుపిమ్మట, పె చదువులకు 

18'79 వ సాలున ఆరవిందుడు సీమకు వెళ్లెను. అచట లాటిన్ పండితులగు 

డూసిట్ దంపతుల కడ సుమారు అయిదేండ్దు చదివెను. 1885వ సాలున 

సెయింట్ పాలు స్కూలులో | పవెశించి, (గేకు లెస్సగా నభ్యసించుచు ఆ (గంథ 

ములను ఈ |గంథములను అవ్యగహించుటయ కాక కవనము చెప్పుటలో వింత 

నేర్చు కనబరచెను. అయిదెండ్లచ్చట జదివిన పిదప, కేం బిడ్డిలోని కింగ్స్ 

కాలేజిలో [పవెశించి, ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్” పరీక్షకు కూర్చుండెను. [గీకు 

లాటిస్లలో ఇతనికి నిండు మార్కులు. పిమ్మట రెండెండ్రకు జరిగిన క్రాసికల్ 

మ్రైపాస్” పరీక్షలో నితడు ఫస్టు క్లాసులో వచ్చెను. విద్యాభ్యాసము చేయు నీ. 

కాలమున గూడ నతడు [గీకు లాటిన్లలో కవనము చెప్పుచునే కింగ్ కాలేజిలో, 

దాని కేర్పడిన బహుమతుల నన్నిటిని ఒక యేడాది యెడాది తానే గుత్తకొనెను. 

ఇటులు పదునాలుగెండ్ర పా టత డింగ్గాండులో ఉండి, ఇండియాకు వచ్చి, బరోడా 

సెల్ సర్వీస్లో ఉద్యోగము (గహాంచెన్ను ఈ కాలమున అతని, విద్యాకృషి 

“ఆసీన [పచలాఖుత”మయిన లేనిది. అపు డరవిందుడు (గేస్ [బిటిష్ యూర 
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పియన్ | పాజదువు లోతులలో మునిగి పడమటివారి సభ్య తా సము[దమునుండి 

వెలువడు ఆలోచనా తరంగములలో నోలలాడెగాని, ఆతని కా పడమటింటిలో 

దేవ గృహము కానిపింపలేదు. 1906 వరకును అతడు బరోడాలోనే ఉండెను. 

అపుడే అతడు సమకాలికులలో గల జ్ఞానులయు, వృద్ధులయు, కర్మథులయు 

భావధారతో బాంధవ్య మండెను. పొందిన కొలది అతడు ఆత్మీయ సభ్యతను 

అర్థము చేసికొనెను- చేసికొని;- 

“పందొమ్మిదవ శతాబ్ది అనుకృతికిని ఆత్మ విస్కృతికిని పెట్టినది పేరు. 

అది వట్టి కృ్యతిమము. ఇది స్వధర్మమును మజచి యూరోపును ఇండి యాలో 

సు పతిష్టత మొనరింపజూచెను. గత సం పదాయములు గతించిన దెశకాలము 

లలో మిగుల దొడ్డవి. మహ త్తరమగు భవిష్యత్తు _పపంచమున జరుగుచున్న 

ఆయాయూ గొప్ప అనుసరించి తీరవలయును"”_ అని [వాసెను. 

ఆరవిందుడు బరోడా నుండి కలకతాకు మారెను. అచట నతనికి దేశ 

భక్తులతో పరిచయ మొదవెను. 1906వ సాలున “వందెమాతరమ్” పష్మతిక 

కతడు సంపాదకు డాయెను. అందు ఆతని వ్యాసములు చాలగలవు. కొలది 

నాళ్ళకే బహుళ _పచారము కలిగి దాని శకి హెచ్చెను. 1907న అతడా 

ప్మతికలో (passive Resistance) గురించిన వ్యాసములలో ఐర్హండులోని 

చార్రెసు వార్ట్ పార్నల్కు రాజనీతిలో గల _పతిభను ఎ శి చూపెను. 

యూరపునందలి నవ జాగృతియు, పరాసు విప్రవమును, ఇటలి పునర్నిర్మాణ 

మును జర్మన్ సామంతరాజుల మేళనములోని రాజనీతియు, రషియా నిదా 

భంగమును, ఐర్హండు రాష్ట్రవాంఛయు, ఆఅరవిందుని కార్యదీక్షను దక్ష మొనరించి 

యుండవచ్చును. ఈ దీతిగా ఆతడు హిందూదేశమును ముని ముందులకు నడి 

పింపగలవా డాయెను. అందరి కన్ను లతని మీద పడెను. భారతీయు లతనికి 

(ప్రమాణ పదవి నొసగి తమ సాహసమును, గరువమును అతని వాకున వెలువ 

రింప దొరకొస్రి. 

ఇటులొక యేడాదిపాటు కడచనెనో లేవో 1917 ఆగస్టు నెలలో నాటి 

బెంగాల్ సర్కారు శ్రీ ఆరవిందుని విచారించుటకు అరెస్టులో నుంచిరి, . ఆతడు 

ఆలీపూరు జైలు (అతడు పెట్టుకొన్న మేరు ఆలిపూర్ హాస్టల్)లొ అరవిందుని 



728 వ్యాస వాళి 

తరవున పనిచేయుటకు గాను చి త్రరంజన దా సారునెలలు తన (పాక్షిసు మాను 

కొనెను. “అరవిందుడు జాతి స్వాతం త్యము కావలయునని ఉద్ ఘోషించిన 

మాట నిశ యము. ఇందుకుగాను శిక్ష ననుభవింపవలయు నేని, అది యెంత 

దేని ఆత డనుభవించును. అతడు |పజా [పభుత్వాదర్శములను, స్వాతంత్య 

సంపాదనమును వేదాంతపు టచ్చులో పోసి చూపెను...దీర్షమగు. నీ విచారణ 
మంతయు, చాటుననో మాటుననో జరిగి మరపున బడిన తరువాత... .ఇతడు 

చనిపోయిన తరువాత. ..భారతచేశ మంతయు అరవిందుడు తన మహాకవి 

యనియు, దేశభక్తికి పవ క్రయనియు భూత దయకు చెలమ అనియు కీర్తింప 

గలదు. ఇతని సందేశ మిండియాలోపలనే కాక దేశముల కావల, సము దముల 

కావల (పతిధ్వనింపగలదు. పునః పునః (పతిధ్వనింప గలదు-” అని (శ్రిచిత 

రంజనుడు కోర్టువారికి అప్పీల్ చేసెను. 

ఆరవిందున కీ కారాగార వాస మ్మాళశమ వాసమే ఆయెను. తన జీవిత 

మున కొక (పయోజనము కలదని అచట ఆతనికి తిను, “నాకు నీవు కొండొక 

పని చేయవలసి యుంటివి, దానికి గాను నేను నిన్ను ఇటకు లాగుకొని వచ్చితిని. 

నీకు నీవు దాని జేయలేవు. నాపని నీకు నేర్పెదను.” ఆని భగవానుడు నా 

చెవిలో చెప్పినటు లాయెనని ఆరవిందుడు |వాసికొనెను. అరవిందున కి కారా 

వాసమే దివ్యావాసమాయిను. చెరలో ఆరవిందునకు [గంథములు చదివికొన 

ననుజ్ఞ దొరకెను. అత డందు భగవద్గీతను మననము చేసెను. పిదప పిదప అర 

విందుడు గీతను ' విపులముగా వ్యాకరించెను. గతయే ఆరవిందుని సర్యస్యమని తత్ 

పాఠకులెరుగుదురు. గీతా మననము వలనను; నిది ధ్యాసనము వలనను ఆర విందు 

నకు గలిగిన సిద్ధి అనితర సాధ్యము. ఆ సిద్ధియందలి అనుభవ _పపంచమునే మన 

మతని “Essays on the Gita” (గీతా వ్యాఖ్య) యందును, Life Divine 

(భాగవత జీవనము) నందును, 5౧19515 01 Yoga (పూర్ణ యోగము) 

నందును చూడగలము. 

అనుభూతి సంగ్రహము 

సచ్చిదానంద మయమగు ఒకానొక త_త్వమ. విజ్ఞానముగను, మనస్సు 

గను, [పాణముగను, జడముగను అవతరించెను. మరల నది జడము నుండి 

న. 



వదాం తము ౯/ no se) 

పాణమునకును [పాణమునుండి మనస్సు వరకును ఆరోహించి అచట ఆగి 

యన్నది. అదియే యిపుడు మనకు కనబడు నీ జగ త్తు. ఈ మనోమయ లోకము 

'నుండి విజ్ఞానముగా వికసించుటకు దాని నిరంతర | పయత్నము. 

ఈ విజ్ఞానమునే ఆరవిందుడు ఆంగ్లమున Super Mind అని వాడను. 

ఆరవిందుని యూ దర్శనమున బహ్మ మునకును _బహ్మాండమునకును (పయో 

జనము కనబడును, 

శాస్త్రజ్జు లీ చై వాక్యములలో అక్షర పరీక్ష చేయుదురు. ఉదా: 

జడముగా నవతరించెననగా పరిణమించె ననియా? వివర్తము చెందెననియా ? 

.వఏల అవతరించెను? ఎవరికొర కవతరించెను? ఎందు కారో హించుచుండెను ? 

మనస్సు వజకే ఆరోహించినవాడు విజ్ఞానమున కేల లోగడనే ఆరోహింపలేక 

పోయెను? పోయెబో, మనకు దానితో నేమిపని? సచ్చిదానందమయమగు 

“మూల త త్యమున కది స్వభావమగుచో, మనంత మనమే మన యత్న “మేమియు 

లేకుండ విజ్ఞానమయుల మై పురుషో త్రమత్యము ఏల పడయజాలము ? ఇట్టి 

[పశ్నలు (పతి దర్శనమునందును ఉల్టితము లగును. వానికి సమాధానములు 

చూపబడును. అటులే ఆరవిందులు తమ |గంథములందు విని అన్నిటిని ఎత్తి 

-చూపి, మనకు కలుగు సందెవహములకు మనస్సును తృ పిపజచు సమాధానములు 

చెప్పిరి. జిజ్ఞాసు వుల కా [గంథములు ముంజేతి యుద్ద ములు. 

ఈ యరవింద దర్శనము జడమును గూడ సత్య మనుటచే లోకా 

'యతమా? కాదు. పరిణామ వాదమా? కాదు. ద్వైత దర్శనములలో నొకానొక 
దర్శనమా ? కాదు. ఆదై తమా? అంతకంటె కాదు. మరియేమి ? ఇది యేకము 

“నందు నానాత్యమును, నానాత్యమునం దేకత్యమును ఏక కాలావచ్చేదముగా 

చూచును. ఈశ్వరునం ది పపంచిమును, _పపంచమునం దిశ్వరుని ఒం కొలా 

'వచ్చేదముగ జూచును. ఇది సంభవమా అని యెవరెని అడుగవచ్చును. ఇది 

“సంభవము కానిచో ఉత్ప లి [పకరణములో : 

“ద్వైతం యథా నాస్తి చిదాత్మ జీవయోః 

తథైవ భేదోఒస్తి న జీవచి తయోః 



యథైవ భేదోజస్తి న దేహకర్మణోః 
తథైవ భేదోఒ సి న దేహ కర్మణేః 

కర్మైవ దేహో నను దేహ ఏవ 
చిత్రం తదేవాఒహ మితీహ జీవః 

సజీవ ఎవేశర చిత్ స ఆత్మా 

సర్వ శ్శివ సెక పదో క్త మేతత్. -యోగ. ఉత్స తి. ౧౨-౧౩ 

“చిబీవులు వేరు కానటులు, బీవచి తములు వేరు కావు. బీవచి త్త్రములు 

వేరు కానటులే దేహకర్మములకు వేరిమిలేదు. కర్మమే దేహము. చిత్తమే నేనని 
జీవుడు. జీవుడే ఈశ్వరుడు. చిత్తు ఆత్మ. ఇది అంతయు శివుడని ఒక మాటలో 

చెప్పుడును.” అని యనుట ఎటులు సంభవము? 

గీతావ్యా వ్యానము 

ఆరవిందు డొనరించిన E5$ay; On the Gita గీతా వ్యాఖ్యానములను 

గురించి దిక్ _పదర్శనముగా, లేక సం్యగహముగా చెప్పుటకు ముందు [పాచీనా 

చార్యుల ముఖ్యాభ్ని పాయములను పీ రికగా చెప్ప టావశ్యకము. 

ఈ జగత్తుకు “ఆపరా [పకృతి పునాది. అది తిగుణాత్మకము. దానికే ' 

“ఆవిద్యి అనియు పేరు. గుణములు జీవుని సంసారమున బంధించును. కావున. 

_పకృతియను నీ చెర విడిపించుకొనుటయే_అనగా- ఈ సంసారమును ధ్యంసము 

చేయుటయే. తన వ్యష్టిస త్రను (బహ్మమున లయ మొనరించుటయే- మానవుని 

లక్ష్యము, ఇట్టి నిశ్శే!యసము వడయుటకు నిష్కి9యుడ వగుము. మిథ్యను 
సత్యమును వివేచించి ఎజుకబడయుము. జ్ఞానమే నిన్ను _బహ్మమునకు 

గొంపోవు రాదారి. మిగిలినవి ఇందుకు ఇదుకుదారులు. ఆటులని ఎల్ట రును 

పె రాదారిలో పోజులరు. నీకా బాటలో నడవగలుగు నేర్పు ఆబ్బువరకు 

విహిత కగ్మముల నాచరించుచుండునది. ___ అని కొంద అలా చార్యులును, భక్ 

యోగమే _శేయమని మరికొందటుమ, కర్మయోగమే ( కేష్టమని. మరికొందణును 
నిర్వచించిరి. నేటి వారిలో మరికొందఖు పరుల క్రుపకరించు పనులు చేయుటయే... 

గేతో ద్దైళమనియు, అదియే న్ని శేయసము కలిగించుననియు [వాసిరి. 
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అరవిందు లిటు లందురు : జగత్తు అపర (పకృతి చేసిన సృష్టికాదు. - 

ఆది ఒక జడయం తము. దీనికి పునాది “పర్మాపకృతి'. అది సచ్చిదానంద 

మయమగు భగవంతుని చిచ్చ క్రి. కావుననే జగత్తు ఆసలు జడమును గాదు; 

౩ ధాత్మక మును గాదు. మరి ఆనందమయము. ఆనందముచెతనే దీని సృష్ట. 

ఆనందమునుండి ఆనందములోనికే దీని నడక. అపర! పకృతి మనలోని భగ 

వానుని ఆవరించియున్న ది. ఇట్టి యూ ఆపర పకృతి ఆవృతిని తొలగించు కొని, 

పర్మపకృతిలో ఆనందమయమగు జీవనమును బడయుటయే మానవుని లక్ష్యము. 
టు 

జీవ పరపకృతు లొకటి, గీత పర్మపకృతిని జీవభూతమనునే కాని 
జఉవాత్మక మనదు. పర పకృతియే జీవులందరయు స్యభావము, దీని మేర 

యింతయకాదు. ఇదియే జగతికి మూలము. ఇదియే జగన్మాత. లెక 'ఆద్యాశ కి”. 

పరపకృతియు పురుషుడును ఒకటి. ఇంతేకాక ఆది ఆతని కంశము- 

“మమైవాంశ:.” జీవుల నందరను, (బహ్మాండముల నన్నిటిని ఒకతాసున బెట్టి 

తూచినను భగవంతునితో తూగవు. జగత్తు అతనిలో ఒక ఆంశము. జీవుడు 

తన మూల సత్తచే దేవుడు. పకృతిచే భగవంతుని పర్య పకృతిలో అంశము. 
జీవులందరును భగవానుని బహురూపములు. ఇటులయ్యు మానవుడింకను 

మికి_లి తక్కువయగు [పకృతిలోనే ఉనికి గొన్నాడు. (పతి మానవుడును 

తన స్వరూపమును వికసింపజేసికొని, తన భగవద్ధర్మమును జాగవత _పకృతిని 

బడయవలయును. మానవులు తమలో నున్న దివ్య|పకృతిని వికసింప జేసికొని, 

ఈ _పపంచమునందే దివ్య జన్మ మును పొంది, దివ్య కర్మము లొనరించి తమ 

అపరిపూర్ణతను దాటి యీ విశ్వలిలలో అనంతమగు ఆనందమును అనుభవింప 

వలెను. దీనికొరకే పర్మపకృతి అతనిని భగవత్ సత్తనుండి వేరు కాపురము 

పెట్టించి తానే అతనికి మూల స్వభావ మాయెను. ఈ పర పకృతి యిటులు 

(బహ్మాండమును తన గుప్పిట బెట్టుకొని యున్నది. కాని మనుజు డిపుడు సంస 

రించు చున్నాడు. ఇది _(తిగుణాత్మక మగు అపర పకృతి ఆట. ఈ జగత్తున . 

సుఖదుఃథాదులగు ద్యంద్యములు కలవు. ఏనికిని (ప్రయోజన మున్నది. మనుజు 

డ్ర్ అపర(పకృతి గుండ అన్న - (పాణ - మనః కోశములకు వికాసము. 

కలిగించుకొనియే పర్యపకృతి నడుమనుండి జీవనలాభము పడయవలెను.. 
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-ఈ విషయమునే ఈశావాస్య ము “అవిద్యయా మృత్యుం తీర్వాః విద్యయా2ఒమృత 

మస్నతే' = అని చెప్పెను. 

మన మిప్పుడీ సంసారమున సుఖదుఃఖాదు లనుభవించుచున్నా ము. మనకి 

- అపర పకృతియే మూలభి త్రీ కాదని తెలిసికొనుట మాతమే ముఖ్యము కాదు. 

సాంఖ్యులకును, జ్ఞానయోగులకును ఇదియే చరమ నంభావన. “గుణములు 

గుణములయందచు నరించు చున్నవనియు, సుఖదుఃకాదులగు ద్యంద్యములన్ని యు 

(పకృతి వనియు, పురుష నివి స్పృశింపవనియు, పురుషు డచలుడు అక్షరుడు 

"సనాతను డనియు, నాటకమును చూచుచున్నటులు ఈ జగత్తును చూచుచుంటయే 

పురుషార్థమనియు సాంఖ్యులందురు. పురుషు డహంభావముబే పకృతిఖేలను 

చూచి, ఇదియంతయు తనభేలయేయని అనుకొనును. అహంభావమును విసర్జించి 

నంతటనే పకృతి _పేరణయు, కియయు ఆగిపోవును _ పురుషుడు ముకు 

డగును. తన ఉనికిని అడగును. 

గీత సాధనకు ఆంగముగా ఈ వేద విచారమును ఒప్పెను. ఇది ఒప్ప 

వలసినదే ! కాని ఇదియే గీతా సర్వస్వముకాదు. గీత చెప్పున దంతయు నిదియే 

.యగునెడల, మనుజుడు జీవము నుండి బుద్దిని _పత్యా హరించి శాంతమును 

నిష్కియమును ఆగు [(బహ్మమున మునిగి పోవలయునని ఒప్పుకొనుట యగును. 

'సౌంఖ్యమత మిదియే చెప్పెను. 

జ్ఞానయోగము కూడ సంసార త్యాగము చేసి, సన్యాసస్వీకారము చేయుమని 

చెప్పును. ఇదియే గొప్ప సత్యమగునేని, (పకృతి! పేరణ మాగిపోయి సంసార 

“లీలయు జీవనమును అసంభవ మగును. కాని గీత ఆ అక్షర పురుషున కంచె 

గొప్ప సత్యమును కనుగొమ్మని సందేశించెను. ఆ సత్యమే పురుషోత్తముడు. 
-అక్ష్షరపురుష డీ పురుషోత్తముని ఒక ముఖమే. అక్షరపురుషుని శాంతికిని, 
నిిష్మాయత్వమునకును పురుషోత్తముడే పునాది. ఇటులయ్యును ఆ 
పురుషో త్తముడే మరల ఆక్షర పురుషుడుగా భాసించును. అతడే _(బహ్మాండము 

నందలి అనంతమగు కర్మ పరంపరలో తన (పకృతికో ఒక డై జగద్వినోద 

“మొనరించుచున్నాడు. కరుడు. అనగా భూతము లన్నియు తమతమ కర్మములు 

చేయుచున్న వి లు “వర్త ఏవచ కర్మణి. 

క్షి 
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అతని యిచ్చచే, ఆతని యే _పకృతి లేక శ కిచే ఈ; జగత్తులో (పతి. 

కర్మయు ఏర్పాటయి సాగిపోవుచున్నది. గాలి ఆకాశముచే. ధరింపబడి, అందె 

ఉండి అంతటను తిరుగాడినటులు ఈ బ్రహ్మాండము లన్నియు కూటస్థమును 

అక్షరమునగు ఆతని స తచే ధరింపబడి అతని స త్రలోనే ఉన్నవి. కాని అతడో 

క్షరపురుషునకు ఆవలివాడు _- అక్షర పురుషునకు ఆవలివాడు - పురుషో త ' 

ముడు. ఇట్టి పురుషో త్తమత్వమే మనకు [పాష్యము. ఇదియే న్ని శేయసము. 

(కింది (పకృతికి సంబధించిన ఆహంభావమును విడనాడు పొంపే మనుజు 

డక్షర పురుషుని సాక్షిత్యములందు తనను (పతిష్టించుకొనవలయును. ఈ 

అక్షర పురుషు డన్ని భూతములకును ఏకాత్మ-అనగా కూటస్టుడు. మనుజు 

డీ పురుషునిలో నుండెనేని ఆతని కన్ని భూతముల తోడను ఏకత్వము కలు 

గును. కాని మనము స్వభావముగా సంసారమునందు చేయు కర్మల నన్నిటిని 

పురుషో త్తము నుద్దెశించి యజ్ఞరూపముగా నొనరింప వలెను. మన [బతుకంతయు 

పనులన్నియు 4 తమస త్రయగు పురుషో త్రముని పాద పీఠమున నునిచి ఎల్ల ' 

పుడు నతని భజించుచు, ఆన్ని భూతములలోను ఆతని సేవ చేయుచు అతని 

భావము పొందవలెను. 'మద్భావ మాగతాః'- ఆపుడు మనలో అక్షర పురుషుని 

అచలమగు శాంతియు, ఎకత్యమును ఆనాస క్రి యు సమత్యమును నెలకొనును, 

వేరు రూపెనసిన మన బాహ్య[పకృతి యీళ్యరుని ఇచ్చ ననుసరించి జగత్తులో. 
పనిచేయగల యంతముగా మారును- 'నిమిత మా్యతమ్*- ఇది గీత చెప్పెడి. 

జ్ఞాన కర్మ భక్తి రాజయోగముల చరమార్థము. ఇటులు చెప్పిన యెడలనే వీని. 

"కేక వాక్యత, 

శంకరులకు జ్ఞానకర్మ సముచ్చయము గిట్టదు. కర్మలు _పథమావస్థలోనే ' 

ఉపకరించును, కర్మత్యాగమే పరమసిర్ధి. ఉత్తమ చైతన్యమునందె దివ్య జన్మము 

పొందవలెను. దాని కుపాయముగా దివ్య కర్మము లొనరింపవలెను. ఇటులు' 

దివ్య జన్మమును బడయు పిదప తదభివ్య క్రి స్వరూపముగా దివ్య కర్మము లొన. 

రింపవలయు ననుట గీతోద్దేశ యి. శంకరులు కర్మ త్యాగమే ( శేష్టావస్థయని 

అనుటకు కారణము ఆతని మతమున నిగ్గుణమును, నిిష్కియమును, నిశ్చలము 

నగు (బహ్మమె ఏక మాత సత్త. మిలిగిన దెల్ల మాయ. కాని, శంకరుడు నిర్గుణ 
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(బహ్మ మనుకొన్నది, గీత అక్షర పురుషుడు, జగత్తుకు మూలమగు మాయయని 
అతడనుకొన్నది గీతలోని ఆపర [వకృతి. శంకరుని మాయాశబల (బ్రహ్మ గీత 

లోని పురుషోత్తముడు, ఈశ్వరుడు, (సష్ట. ఇతడు నిర్గణ*బహ్మమునకు [కింద 
కాని పురుషోత్తముడే ఉ_తమమగు సత్తయని గీత. అసలు శంకరుని సగుణ 
బహ్మ గీతచెప్పు క్షరపురుషు డగును. గీతలందలి పురుషో తముడు శంకరున 

' కందలేదు. (బ్రహ్మము నిర్గుణమనియు, సగుణమనియును ఉపనిషత్తు చెప్పెను,- 

నిర్గుణో గుణీ'_ సగుణత్య నిరుణత్య ములను రెండు భావములు కలుగబట్టి 

అతడు పర్మబహ్మము. ఆతడే గీతల పురుషోత్తముడు. ఈ రెండును పురుషో 
తముని రెండు మోములు. భగవంతుడగు పురుషో త్తముడు చైతన్య స్యరూపుడు, 

ఆల్బ ఆ చైతన్యపు సకియత్య రూపమే అతని పకృతి. పురుషునకును (పకృతి 
కిని మూలమున భేదములేదు. అపర [పకృతి లేక మాయ లేక అవిద్య అన్నది, 
పర పకృతి లేక విద్యకు కింది మెట్టు, ఈ తత్త్యములను సరిగా కనుగొని 
యెడల గీతలలోని వేరువేరు ఆంశములలో విరోధము కలదని తోచును. మరియు 
నేతలు చెప్పిన భాగవత జీవన రహస్యము ఎరుక పడదు. 



= 

శ్రీ ఆరవిందుల తప స్తేజము గీతావ్యాఖ్యానముగను [Essays on Gita | 

. _ భాగవత బీవనముగను [Life Divine]. - మహాయోగముగను [Synthesis 

« of Yoga]- మూడు [తోవల [పవహించెను. అందు మన మిపుడు భాగవత 

జీవనమను గంగాఘట్టములోనికి దిగుదము. 

'(్రపంచమునం దెల్లి డలను చిచ్చ_ి _పచ్భన్న ముగా నున్నది. ఆటు 

“_లయ్యును అది సకియము, అది అతీం దియమగు (పకృతి రహస్యము. క్ 

కాని, సృష్టికి చిచ్చకి మూల మను సంగతిని మనస్సు సాజమాగా ఒప్పదు. 

ఏల? మానవులకు దాని కన గొనగలిగిన సహజదృష్పిగాని, దివ్యదృష్టిగాని 

లేదు. కొన్ని కొన్ని చోటుల కార్యమును బట్టి కారణమును కనుగానగలిగిన 

అవకాళమే యున్నది. మానవు డీ తర్క_ బుద్ధితో _పపంచముగాని, తన్ను గాని 

పరిశీలించి, చైతన్యమని యొకటి యున్నదని కనుగొనలేడు. మానవునిలోగల 

- చిదాభానుని యెడ దృష [పసరింప జేసితి మెని అది ఒక వెలుగు చీకటుల 

వింత యాటగా కనుపట్టును. ఇక [ప్రపంచము దెస జూతమా, అది యంతయు 

చావు పుట్టువుల పునరావృ తి. సృష్టికి అనంతమగు చిచ్చ క్రియే - Infinite 

‘ Consciousness Force _ మూలమగునేని ఆది రాలలోను, రప్పలలోను, 
' అణువులలోను, పరమాణువులతోను, మరి యెల్లెడలను కనుబడి తీరవలెను. ఆది 

. మనకు కనబడకపోగా ఈ పపంచమునకు అనంతమగు ఒకానొక అచేతనము - 

Infinite Nescience _ లేక | బహ్మాండములను మింగు నొకానొక జూన్యము 
. మూలమనీయు, అనగా ఈ సృష్టికి పూర్వము సూర్యుడుగాని, చం[దుడుగాని, 

నీరుగాని, నిప్పుగాని, గాలిగాని, ధూళిగాని లేదనియు, జడ| ప పపంచం బీజ మీ 

బ్రచేతన కూనకముతో నారంభమై, శబ్ద స్పర్శ రూప రన గంధ వికారమగు 
(బహ్మాండ పథ్మముగా వికసించెననియు తోచును. ఈ స్తూల పపంచ మ్టు 

'లావిఠ్భవించుటకు ఎన్ని కోట్ల కోట్ల యేండ్లు పట్టెనో, అటు పిమ్మట ఎంత 

కాలాంతరమున ఈ స్థూలరూప మాధారముగా [పాణము, జీవకణము, జీవ 

"దేహము మొలకెత్తెనో, ఎంతెంత కాలము కడ చనిన పిదప ఈ జీవదేహ 
-మాధారముగా మానస చేతన స్ఫురించెనో ఎవరు చెప్పగలరు ? _పకృత పరి 



ణామ |ప|కియ, లేక యూ ఆరోహణ కమము ఇచటనే ఆగక బలపడి యింకను 

కొత కొత్త భూమికలకు (పాకువెట్టు దారిలో నున్నయటుల చూపట్టును, 

కావున ఏ దినుసుతో ఈ [పపంచ మారంభమాయెనో, ఆ దినుసు మనకు. 

కనబడకున్నను, తెలియకున్నను సద్యస్తువే కావలయును గదా. ఆదియే అనంత. 

శాఖలతోడను, ఉపళాఖలతోడను దేశకాలములగూడ గర్భీకరించుకొని యూ" 

(బహ్మాండమునకును, ఇట్టి బ్రహ్మాండ సహస సహ సములకును మూలము. 

కాదా? ఇట్టి అభి పాయముతో దానిని సతని ఆనినను, అస తని అనినను 

తేడా లేదు. విచితమగు సీ [ప్రపంచమునకు ఈ అసత్తే (సద్ -- భిన్నము) 

కారణమని నమ్మించగల సంచారముతోగూడ మానవ మనస్సు సంఘటితము 

కాలేదు. 

ఈ [పపంచమునకు దేశము కారణమని కొందరును, కాలము కారణమని 

కొందరును, నిత్యమును విరివియగుచుండు పదార్థము కారణమని మరికొందరును: 

చెప్పుదురు. కాని యో మాటలే సిద్ధాంతములని మన మనస్సు నమ్మజాలదు. అది 

యటుండె. జగ దహస్యమును జెప్పుమతము లెట్టివయినను, ఆవి యన్నియు. 

నీ జగన్మూలము అవాజ్మానసగోచర మనియు, అనిర్దెశ్యమనియు, అ[పమేయి. 

మనియు అంగీకరించును, కావున, ఈ మూల తత్తుము అనంతమగు సత్తుగాని,. 

అనంతమగు ఆసత్తుగాని, నిత్యమును వృద్ధి చెందుచుండు పరిమేయ పదార్థము. 

గాని యగుచో, సీ మూటిలో నెటులో ఒకటులు చెప్పదగిన విశేషముగాని 

లక్షణముగాని లేదెని, అట్టి అవిశేషమునుండి విలకణమునుండి నిర్ణణమునుండి- 

విశిష్టమును, సలక్షణమును, గుణముగాని సగుణమునగు నీ (పపంచ మెటు. 

లుద్భవించెను క 

జడవిజ్ఞాన మిటులు చెప్పను - “ఈ [పపంచమునకు ఒక మహాళ క్రి-- 
Energy - కారణము. దాని స్వరూపము నేటికిని విశదముగా తెలియదు. అది 

(పత్యక్షము కాదు. కార్యమును -బట్టి యిట్లీశ్చకి యొకటి యున్న దని యూహింప 
వలెనా. ౯౯ న పై ih 

కొన్ని చిల్లర తత్త్వములు గూడ షం[దీయ (గాహ్యములుకావు. వానిని 
సంచుటకు (పమాణములేదు. | పమాణము లేకున్న ను జడవిజ్ఞానము వీనిని. 
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వాటించును. కెవలమ్ము క్రల్పన్లా. సాహాయ్య మే ఏనిక్రి పామాణ్యము. కొండమీద 

పొగ లెచ్లు చుండుట చూచి, కొండలో. నిష్నుక లటని, ఊహింత్సుము. వం౭టింటగాని, 

మరియొక టగాని. నిప్పును. స్థాగనుగూడ, మన. మెరుగుదుము. - వీనిలో... నిప్పును 
గాని, పొగనుగాని ల్లోగడ్త.మన మెరుగమేని. కొండలో నిప్పు కలడనియు,_ ఆది 

అగ్ని పర్వ (త మనియు మనకు తెలియదు. (పకృతమునందుు హేతువగు (పపంచ 

మును మా ాా తమే మన , మెరుగుదుము. శ కిని _ Energy a ఎరుగము, ఎనుగ 

కన్నను (ప్రపంచమునకు “వదో” కారణ మొకటి ఉండి తీరవలయను గన్గుక, 
కారణమగు “ఏదో' _ అది ళకి'యై యుండునని జడ, విజ్ఞానము కల్పన 

చేయును. “ఏవో అనుదానికి న కి' యనునది _పత్యామ్నాయముగా కల్పన 

చేయబడెను - గావున, దీని సపత్యామ్నాయ కల్పన - _ Representative- 

fiction _ అని అందురు. శక్తి Energy - అనునది యూ తెగకు చేరిన 

త త్రము. శకి _ Energy ల "ప్రపంచమునకు మూలము. డిని నుండియే 

జడాజడావిర్ఫూతి. జడమునుండి _పాణమును, _పాణమునుండి మనస్సును 

పరిణమించెను. 

“అజ్ఞయమును, అచేతనమును నగు. నీ శ క్షినుండి క్లైేయము, చేతనో 

పేతము నగు సీ పపంచ మెటులు పుట్టుకొని. వచ్చుచున్నది గ _ అను శంక 

యా సిద్దాంతమునందును ఊండనే యున్నది. మిగిలిన మాట యటుండగా, 

చైతన్యము పుట్టుకొని వచ్చుటయ' పరమాళ్చర్యము. చేతన లేని ఒకానొక 

ఆంధళ క్రియే మూలత త్ర మగునేని, దీనినుండి వెధర్మ్య్యము కల చేతన నెట 

నుండి తెత్తము? [గుడ్డి పరమాణువునుండిగాని, [గుడ్డి ఎలక్రాంనునుండిగాని 

[ పకాళ స్వభావమును సహ సముఖమును నగు ఎరుక _పవహించుననుటకు జడ 

విజ్ఞానములో సమాధానము దొరకునా? జడాణువులయు, తటి దణువులయు, 

తత్పరివారములయు జీవకోష్టమ లయు, (గంథులయు, లాలాదులయు చేష్ట 

షేక్ స్పియర్, ఫప్రటోవంటివారల మెదడులను సునిశితముచేసి వారలచే హామైట్, 

సింహాబియమ్, : రిపబ్దిక్, వంటి ఉ త్తమ్మగంథముల రచియింపజేయగల సామర్థ్యము 

నకు |పతిభువు కాగలదనుమాట .విన్నదా, కన్నదా? మరి నమ్మదగ్గదా* 

కావున, జడవిజ్ఞానము _పపంచమునకు మూలత త్త్వమును [గహింపలేదని చెప్పి 
47 
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నచో నది గడుగ్గాయి మాట కాదని అనవచ్చును. ఆవాజ్మానస గోచరమగు 

నీ|పపంచ మూల రహస్యమును తెలిసికొనవలయుచో ఈ దారి దాటుట లగు. 

జడ విజ్ఞాన మీ మూల (పళ్నముననే కాక, ఏతదంతర్గతములును, ఏతత్సద్భళ 

ములును నగు పెక్కు. సందియములను పోగొట్టకాలకన్న ది. 

సృష్టి మొదటి సోపానము మొదలుకొని నేటి చివర సోపానము వరకును 

_స్తరము వెంబడి సరము లెటు లావిర్భూత మాయెనో పరిశోధింపవలెను. జడ 

విజ్ఞాన మెడతెగక పరిిశ్రమించి పర్మిశమించి వివిధములగు జడ వికాసములల్లో 

కార్యోత్పాదకములగు సంబంధములను,  ఆదమనీయమగు భాహ్య వికాస 

వేగమును నిరూపించుచున్నమాట నిక్కమ కాని, ఏత దంతర్నిపితమగు 
త త్రము నది తెలిసికొనవలసియే యున్నది. ఈ అశ పిత్తము మొదట అలక్ష 

జీయమగు నొక మహాళ కి _ANn Indeterminate Energy- ఉన్నదని మన 

మెరుగుదుము. ఈ మహాళ క్రి భూమికపై లక్షణీయములగు పెక్కు. తత్త 
ములు - General determinates _ మనకు కనబడుచున్న వి: లక్షజణీయము 

లగు ఆ తత్త్యములయు, శాఖాత త్త్వములయు, ఆధారమున విశిష్ట లక్షణీయము 

అగు _ Particular determinates _ పదార్థము లనంతముగా కానిపించు 

చున్నవి. ఓక తటిచ్చ _ి సాధర్మ్యం, వెధర్మ్య ధర్మొభయ కూ న్యశ కులతో 

.[పకాశించి, అనుపదముననే తరంగములుగను ఆణువులుగను మారిపోవుచున్న వి. 

శ క్రికృతమగు నొకానొక బాష్పావస్థ వేరువేరు బాష్పములను - Gases 

పెక్కింటిని పెట్టించుచున్న ది. ఘనీభవించిన ఒక శా కావస్థనుండీ భూత తము 

'పొటమరించి పలుతెరగులగు మన్ను లుగను, పెక్కు. రకములగు రాలుగను, 

వింత వింత లోహములుగను వికాసమొందుచున్నది. ఈ రీతిగా సృష్టిలో స్తర 
_స్తరమునందును ఒక స్రరమునుండి పెక్కు స్తరములును, గుణహీనములగు నవస 
లనుండి గుణయు కములగు నవస్థలును ఉద్గమించుచున్న వి. ఉద్భిదము లందును, 

అండజములందును , కొరుజములందును, స్వేదజము లందును, స్థావరములంమను, 

'జంగమముల యందును ఈరీతియే కనబడును. కాని యీ సృష్టిలో ఒక స్తరము 
నుండి భిన్న ధర్మములుకల వేరొక స్తర మెటు లుత్సన్నమగుచున్న టో, వేరువేరు 
తగ లెటు లుద్భవించుచున్న వో మనతెలివి కావల. అవిశిష్టమగు నొక యవస్థనుండి 

వికిష్షమగు నొక యవస్థ విశిష్టా విశిష్ట మూరులతో నెటులు బయలుదేరువన్న దో 
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యూ దేవ రహస్యమును జడవిజ్ఞానకోణమునుండి యించుకేని [గహింపజాలము. 

(పతి సరమునందును, (పతిక్నే తమునందును అసంఖ్యేయమగు సీ నానా త్త 

వైచ్మితికి అవిచలమగు ఆ ఏకమే (ప్రతిష్ట. దీనివలన [పకృతి మార్గ మిదియే 

యనుట నిశ్చిపచము. కాని యిది యెటులు సంభవ మగుమన్న దనునదియే 

అగోచరము. దేవరహస్యము. మరల మాటాడిన (బహ్మరహస్యము. దీని వెను 

వెనుక (బహ్మాండమగు నొక మనసో, సృజన కీలమగు నొక ఆలోచనా 

[పవాహమో, (పచ్చన్నమగు నొక యిచ్చాళ క్రియో ఉండియుండును గాని 

"వీనిలో నేదియు నీలోక పద్మమునం దే రేకునందును పట్టుపడదు. దీనికి జడ 

విజ్ఞానము చెప్పు వీ సమాధానమును మనలను "సందేహ విముక్తుల నొనరించి 

సంతుషుల నొనరింపలెదు. సృష్టిలిల నంతయు [ప్రహతమగు నొక మార్గమున 

నియం తణ మొనరించుచున్న పరమరహస్యమునకు “అంధళ కి స్వైర థేల' - 

‘Dynamic Chance _ యని బొడ్డు కోసీ పురు పెట్టుటయే తుది మాటయని 

'యంగీకరించుటకు సహజముగనే మన మన సియ్యకొనదు. కుళలమగు నొక 

_స్వెరా చారముగాని, కాకచమ్మలుగల ఒకానొక శ_క్రిగాని యూ స్పష్ట (ప్రవాహము 

నట్టడుగుననుండి జాత్యంధములగు ఆవ _ర్రముల పాటుపోటులచే, ఘాత (పతిఘాత 

ములచే ని విశ్వమును సృజించుచున్నదనుచో నిది యుక్తి సంగతము కాగలదా 

- “అటులు కాదు; ఈ విశ్వమునం దెల్లె డలను కఠోరమగు యం తశాసన 

మొకటి చూపు నిష్టురమగు తర్జనీతర్దనము నీకనుల (వేలెడినే. అట్టిచో నిందు 

స్యెరాచారమునకుగాని, అంధశ _కికిగాని [పన క్రి యేడ * అని యడుగు నెడల 

ఇట నిది గమనింపదగినది. సృష్టి [వవాహములో రెండు పాయలున్నవీ. ఒక 

పాయలో సమస్త విధులను, సమస్త నిషేధములను బాంధవ శా! తవములకు ఏట 

గలిపి, ఆపరాని వడితో కొండలను బదాబద లొనరించు స్పోటపయత్నము కన 

బడును. . కానలు, కోనలు గానక గిరగిర తిరుగు సి నుడిగుండము నడుమ 

చూపుబరపుదు మేని, దీన నొక నియమముగాని నీతిగాని లేదనియు, నిది యొక 

యంధశ _కిచేయు నున్మ త హల్చిసకమనియు తోపకమానదు. మరియొక పాయ 

దెస తల తిప్పితిమేని, అందు జం్మతపు కట్టుబాటువంటి దిట్టమగు కట్టుబాటొకటి 

నిక్కచ్చిగా జరగిపోవు చున్న టులు కనబడుచుండుట వలన ఈ (ప్రపంచము 

వెనక ఎవడో ఒకానొక ప్ప డోరలిక ఆనపొడుచుచుండుట లేదు కదా అని 
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యనిపించును. కావున అదృష్టవాదముగాని "1" Theory of Chance -- 

యర తశాసనముగాని ---Theory of Mechanical Necessity - సృష్టి 

రహస్యమును విడదీయు వ్యాఖ్యాన మెంతయును కాజాలదు, వేయివిధములగు నీ 

విశ్వలీల వెనుక అంధమగు అచేతనము _ [65018006 _ ఉన్నదని గాని మరి: 

యొక రీతిగా ఈ 'విశమునంతయు జాత్యంధమగు నొకానొక యం| తళాసనము 

నడపుచున్న దనిగాని చెప్పిన యెడల మనసు శాంతి చెందునా? చేతన లేని యూ 

గుడ్డి క్రినుండి గాని, యో యం తళాసనమునుండిగాగి చైతన్య మెటులు 

ఊప్పతిల్లె నను శంక |కమ్మరగమ్మర తల యెత్తుచునే యుండదా? ఈ (పశ్న 

మునకు సరియగు సమాధానము వలయుచో వెలిచూపుల కీ [పపంచకారణ 

మొక అచేతనమని తోచినను, లోజూపునకు మాత మీజడమునందే చేతన పేరు 

కొనిపోయి యున్నదనియు. అది అనంతమనియు, దాని వికాస్మకమ మసాధారణ - 

బలోపేతమనియు తోపదా? కావున నేటి వైజ్ఞానికులు వెనుకటి మతము మార్చు 

కొని కొతరీతిగా జడమును _పరిశీలింప బాటుపడుట కనుగొనుచున్నాము, 

ఇపుడు వారు జడములో చేతనము నాహ్వానించి, దానిచే 'ఓ' యని యనిపింప 

గలమని ఆసాసల పాలగుచున్నారు. “జడము ఇక జడమే యని ఎంతో కాలము 

మన మనుకొనిమని సు|పసిద్ధ వెజ్ళానికు డొకడు సంభావించుచున్నాడు. 

'సదృశావస్థలో సదృళాచరణము జడవస్తువునకు స్వభావము - AU Pheno- 

mena behaves similarly under similar circumstances _ అను 

పూర్వ సిద్దాంతమునకు భిన్నముగా “తటి దణువులకు సదృశావస్థలో విదృకా 

చరణము కలదనియు, ఇవి ఇచ్చాళ క్రిగల పదార్థము లనియు, జడము (పసు ప్ర. 

మగు చేతన యనియు - Concealed Consciousness -_- మరియొక 

వైజ్ఞానికు డూహించుచున్నాడు. కాగా, జడమని చేతన పొందిన సుప్తావస్థతో 
గూడుకట్టిన ఒకానొక పదార్థము. అనగా జడము నిశ్చేతనముగా పయిపయికి 

కనబడినను దీనిలో చేతన (పచ ఎన్నముగా నున్నదని నేటి వైజ్ఞానిక మవో 

మహోపాధ్యాయులు తలచుచున్నారు. ఏరి యూహల నంగీకరింపనివారు లేక 

పోలేదు గాని యూ విషయము లన్నియు వినగా కనగా, జడమునకును చేతనకును 

ఇంత కాలమునుండియుగల పగహోయి చెలిమిగలుగు ఆడియాలము పొనపొన కాని 
శ, “ Ve ల వ శ్ 1 ~- ద 

గ అ తా చున్నది, ఈ తగా నటి వెశాగి కుల సూతా తిసూక్ష్కు పరిశీలనమువలన 
వూ 
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శ 

ఒక కొత్తదారి వర్పడినమాట నిక్కువమే కాని, యిది చీకటిలో వెలుగునకు 
వెతుకులాడు చందము. _ బుషులు జడములో అనంతమగు చైతన్యమును కను 

గొనిన వైఖరి యూ వైజ్లానికుల బావ్యాద్భష్షి కెటులు పట్టుబడును ? జడమును 

విడగొట్టి వీరు చూపనెంచిన సంవిక్ స్యరూపము ఆజ్జేయము. అవచేతన కను 

రూపమగు నొకానొక భాయ వారికి దొరకవచ్చునేమో కాని, సరియగు దాని 

స్వరూపము జడవిద్యాలవాలమున కావలనే యుండునని తోచును. కావున నీ 

జడ విజ్ఞానుల (పయోగాగారమునుండి వెలువడి, వేరొక దారి బట్టనిచో ఈః 

జగ్యదహస్యమును కనుగొనగల మను నాన పరాన. 



తె 

నేడు [పపంచమున మనో విజ్ఞానము - Psychology- అను శాస్త్రము. 

పెరిగినది. పెరుగుచును ఉన్నది. అది బాహ్య విషయములతో మనస్సునకు. 
గల సూల సంబంధములను పరికీలించును. అనగా-రీని పరిశీలన మెంత సేపును. 

విషయగతము _ Objective. ఈ శాస్త్రము మనస్సునకు దహ యంతము 

తోడను, విశేషించి స్నాయు మండలము తోడను అవినాభావ సంబంధము కలదని 

నిరూపించును. కారీరక -మనోవిజ్ఞానమును - Physiological Psychology’ 
వ్వ త మనోవిజ్ఞానమును _ Behaviouristic Psychology -_ మె విషయ 

మలలో ధురంధరములు జడమగు మనస్సు - Physical mind_ నమ్మ గమణగు- 

దెహ క్నేతమున చేసికొనుచు బోవు తటిత్భేలను మనమిపుడు అతిమా తముగా 
దీనివలన నెరుగుదుము. మనో దేహములు రెండును “ఎవరికి వారే యమునా తీరి 

ఆని తొల్చి మనమనుకొనుచుంటిమి. ఇపు డీ శాస్త్రము |పసాదించిన వెలుగువలన. 
ఈ రెండును సన్నిహిత జ్ఞాతులని మనకు తెలియుచున్న ది. ఇంతియకాక మనో" 
విజ్ఞానమునకును, | పత్యక్ష శారీరమునకును - Physiology గాఢ మైతి కలిగి 
నటులు మనకు తెలియుచున్నది. ఆది యటుండె. ఇపుడు జడ విజ్ఞాన ముక 
పెడ ఆధ్యాత్మికమగు తేజో మార్గము దెస మెల్లమెల్దనా నడుగులు వెట్టుచుం 
డగా, మరియొక పెడ మనో విజ్ఞానము జడములో తానెచట నున్నదో తన. 
యా యునికిని వెతకుకొనుచు బొోవుచున్నది. ఇంత సిరిసంపదలున్న ను ఆధునిక 
మనోవిజ్ఞాన మాంతర (పపంచనాభికి కడు దవ్వుగనే యున్న దని చెప్పక 
తప్పదు. ఇది విషయ నిమగ్న మైనంతవరకు దీని స్వస్వరూప మెరుగగల శకి, 
ఉప్పతిల్చ దు. యజ్ఞదత్త, విష్ణదత్తాదులతో గల సంబంధమువలన దేవదత్తునిలో 
జరిగిన పరివ ధన మాతమును నిర్వచించినందువలనగాని, అతని వ్యుత్పత్తి. 
నిమిత్తమును నిర్ణయించినందువలనగాని దేవద త చరితము సమ్మగము కాదు. 
(పవృ క్తి నిమిత్తము, దేవద తత్యమే దేవద త్ర చర్మితలో సారము. దీనికి పరా" 
బ్మాఖత పనికిరాదు. [పత్యజ్ముఖత తోడనే పని. ఆది లూ మనోవిజ్ఞానమున. 
ఉండదు. మన_సత్యము తెలియవలయు వారికి యోగమే అవలంబము. 

(పత్యతానుభవము వలన జగన్మూల కారణము తెలియబడదు. అపరోకా' 
నుభవమువలన ఈ జగమునకు మూలము చేతన యని తెలియనగును. ఆది చిన్మ 
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యమగు మహోళ క్తి, విచితళ క కి ఖచితమును, సర్వజ్ఞమును, సర్వేశ్వ రేశ్వర 

మును అగు దాని అభివ్యక్తి కియే యూ _బహ్మాండము. అనంతమగు ఆ చైతన్యము 

నందే, ఆ సత్తునందే యూ [బహ్మాండముల సృష్టి స్థి సితి లయమున తె తౌర్య _తిఫకము. 

(పకృతి లీలలలో మన కగపడు గణితకాస్త మా చిన్మయ _పురుషోదితమే. - ఈ 

(ప్రపంచము నందలి రూప సౌందర్య మంతయు, రసానందమంతయు అతని 

ఆనందచ్చాయయే. అతడు [బహ్మాండాతీతుడై _ Extra Cosmic Divinity_ 

(బహ్మాండ యంతమునకు వెలుపట నుండి - Dues exmachina _ ఈ 

_పపంచమును నడుపుతున్న చో ఈప పపంచాతీతుని | పపంచములో వెతకుట 

వృథా. సృషయందలి పొరపొరలోను గణితశాస్త్ర (పకియలో కనబడు కచ్చిత 

మగు నియమముల బోలు నియమములు కనబడుచుండుటచే ఒకానొక సర్వజ్ఞుడు 

దీనికి కారణమని స్వీకరించుట యు కిసంగతము కాకపోదు. కావున నితడు 

విశ్వాతీతు డయినప్పటికిని విశ్యమయుడును కావచ్చును, అణువణువు నందును 

ఆ మహాళ కి _పచ్చన్న మయి యుండవచ్చును, కావున అది మన _పత్యతాను 

భవమున కావలగను ఉండవచ్చును. విచారించి చూచినచో ఈ యూహయు 
యు క్రికి దూరమని చెప్పుటకు వీలులేదు. ఐనను ఈ మతమునందును ఈ సంది 
యము ఉండనే యుండును _ ఈ (బ్రహ్మాండ లీలయంతయు చేతనాభి వ్యకి కియే 

యగునేని, దీనిలో నింత దుక మేల కనబడగలదు ? ఈ దుఃఖము, ఈ కష్టము, 

ఈ జర, ఈ మరణ మింతెందులకు ? ఇది యంతయు చూచి “ఓ భగవంతుడా! 

నీ యిచ్చాశ_క్రినంతయు సీ తలనే తాల్చి నీ దారిన నీవు లేచిపో; మమ్ములను 

చంపకు.” అని ఆకోకింపవలయునని తోపకుండునా ? “ఈ కనబడున దంతయు 

[(బహ్మమె, అంతయు ఆతని సృష్టియే.” అని మాటిమాటి కనుట మనకు 

మామూలే కాని, ఎటు లిది నిష్పన్నమాయెనో, ఈ రెంటి నడుమగల హద్దుపద్దు 

లేవియా దొరికినచో జగ ద్వ్యాపారమును, జగన్మూలమును తెలిసికొనగలమని ఆ 
పెట్టుకొనుట వలన ఏమియు _పయోజనము లేదు. ఈ జగత్తులోగల అజ్ఞాన 

మును, ఆభావమును, దుఃఖమును ఒకానొక మహాభావము, ఒకానొక మహాజ్జానము 

ఒకానొక మహానంత మావిష్కరించుచున్నదనుట మేటి యు క్రి? 

ఇచట మాయావాదులు కొందరు “బహ్మ సత్యం, జగన్మిథ్యా' - 

(బహ్మము నిక్కము, జగత్తు కల్ల. జీవజగత్తులు . మాయాకల్పితములు. పనికి 



744 వ్యాస వాజ్, 

సార్థకత లేదు. 'బహ్మ మొకటియే పరమార్గ నత్త. ఆది నిర్విశేషము. నిర్లు 

ణము, నిరాకారము. ఈ జగత్తు మిథ్యయని "తెలిసి (బహ్మమునంటె నిర్వికల్ప 

సమాది 1గొనుట వరమార్థము - ఆని ' సాధారణముగా చెప్పుదురు. ఏది మతమున 

బహ్మము నేతి నేతి బోధ గృహీతము. అనగా (బహ్మము నేలకాదు, నీరుకాదు, 

నిప్పుకాదు, గాలికాదు, మిన్నుకాదు _ అను 'నీ మొదలగు వేరిమి ఎరుకచే - 

Complete negation of all-realities_తలియదగినది. నిర్విశేషమగు. ఆ 

త_త్త్యమునకు - ౨ A featureless absolute _ ఎట్టి వికారమును అనగా 

మార్పును హౌనగదు. కావున సవిశేషమగు ని జగత్తు నిర్వెశేష మగు వసువు 

నుండి ఎటు లుద్భవించును ? _బహ్మము 'వీక మేవా ద్వితీయమ్ " రెండవది లేని 

ఒకటియే. కావున 'నామరూపాత్మక మగు [పపంచమెల్డ "మిథ్య. జీవు డవిద్య కు 

లోనయి మిథ్యా పపంచమును నిక్సమని తలనుచున్నా డు. లో జూపుచే ఎరుక 

గలిగిననాడు మాయ తొలగుడు (పపంచ ముండదు. ఈ (ప పపంచ మొక కల. 

జీవుడు కలలో గాంచిన దానిని నిక్కమని చూచును. మేలు కాంచినంతనే కల్ల 

యని తెలియును. ఆ చందముగనే మాయామోహితుడగు జీవుడు [| పపంచమును 

నిక్కమని తలచును. మాయాపాశము తెగినంతనే మిథ్యయని తెలిసికొనగలడు. 

మాయావాదు లీ [పపంచమును మనకు , మామూలుగా కలుగు (_భాంతు 

లతో జమ కృట్టుదురు. వానిలో రజ్జు-సర్ప (భాంతి యొకటి. ' _తాటిని జూచి 

పామని [భమయు, వానికి తోడు అజ్ఞానము యొక్క ఆవరణ శక్తిచే ఆవరింప 

జడుుడు దానియే విషేప శ_కివలన పాముగా కానిపించును ఇది _ఖాంతి మూల 

కము. ఈ యవస్థలో, నున్నవానికి "పాము | పత్యక్ష సత్యము. (భమ తొలగి 

నంతనే అతచు తాటిని జూచును. ఈ చందమున ఆవిద్యావళుడ గు జీవునకు 

నత్యవస్తు చావృతమయి పోవును. ఆ స్థలమున మిథాక _పపంచము కనబడును. 

కాని ఎరుక కోతిగినంతనే అవిద్య నశించుడు తొల్లి మిథ్యా. [పపంచము కనబడ్డ 

చోటి భూమ, కేక [బ్రహ్మము కనబడును. అపుడు బేవజగతు లుండవు. 

మరు మరీచిక' మరియొక (భాంతి. ఎడారిలో ఎండవేళ నడచు తెరువరికి 
పొనపౌన ఎండమావులు కానిపించును. ' ఆ యెడారిలోగాని, దానికి దాపులగాని 
జాలము లేకున్నను చెరు వున్నటులు కనిపించును. ఆలి చిప్పను జూచి వెండి 
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రేకని అనుకొనుటయు ఇట్టి (భాంతియే. కావున జీవ జగ త్తులు మనకు (ప్రత్యక 

“సత్యములుగా కనిపించినను ఇవి మాయా కల్పితము లనియు, _బహ్మమే సత్య 
మనియు, ఆ _బహ్మమునం దివీ యారోపితము లనియు మాయావాదుల 

ఆశయము. 

జీవ జగత్తులు మాయాకల్పితము. లేనా? సృష్టి రహస్య మిదియేనా? 
-ఈ పపంచ మా యూశ్వరుని ఐశ్యర్యములలో ఒకానొక ఐశ్వర్యము కాదా? 

నేటి మన అవిద్య (కమ్మకమముగా ఆత్మజ్ఞానము దెస పురోగమించుట లేదా? 
. మరియ జడము న్మాశయమున పరిపూర్ణ సచ్చిదానందాభివ్య క్రియే యీ సృష్టి 

కుద్దిష్టము కాదా? ఈ (_పశ్నములకు సదు త్రరములు వలయునేని మాయావాదుల 
పె యుక్తులు పరీక్షణీయములు, 
B= 

కలతో పోల్చినను | పపంచమును ఉహ్యని ఊదివేయుటకు వీలులేదు. 
ఏలన కలలోని వస్తువులన్ని యు. ఉ తవికావు, లో జూపును దవ్వులకు బరప 

గలిగినచో స్వపష్నములందు కలుగు వింతల కభినవమగు నొక సంగతియు, తాత 
ర్యమును కానవచ్చును.' కలలలో కలుగు నతీం| దియ స్పర్శల ననేక సమయము 
లలో కల్ప లని యనుకొనుట కలదుగాని అవి నిక్క_ములే ! దాన, పపంచ మొక 

కలయని [తోసి పాఠవేయుటకు వీలులేదు. 

రజ్జు నర్ప దృష్టాంతము కూడే. సరియైనది కాదు. (తాటిపై పాము 
లేకున్నను పామసలు మిథ్యా వస్తువుకాదు. చూపు పడినచోట పాము ₹కపోయి 
"నను పా మొక సత్యవస్తువు. మన మొకపుడు దాని నెరుగుదుము. కావుననే 
సమయాది విశేషముల వలనను (భమ పొందుదుము. ఆవిద్యా_ పభావమున 
జీవుడు [బహ్మముపై (పపంచము నారోపించీ, సత్యముగా (గహించునేని ఎచట 
నీ [పపంచమును మనము చూచుచున్నామో, అచట నది లేకున్నను సత్యమగు 
(ప్రపంచము ఎచటనో ఓకచోట పామువలె నుండి తీరవలయును కదా. కావున 

. దృష్టాంత దార్ ష్లాంతిక ములకు తౌల్యము లేతు. 

మరు మరీచికా దృష్టాంతముకూడ సరికాదు. ఎచటనో 'ఒకచట, కడు 
దవ్వులనే యగుగాక, చెరువులు కలవు. అవి కాల్చనికములు కావు. కావున 
[ప్రపంచమును మిథ్య యని (తోసివేయటకు తగిన కారణము కనిపించదు. 



వ్యాసవాణ్! 

ఈ తెగకు జెందిన మాయావాదులు కొందరు బీవజగ త్తులు రెండును 

మిథ్యయగునేని, మాయ యెటులు. సత్యమగును? జీవుడు మిథ్య యగులో' 
బంధ మెవరికి? మిథ్యా వస్తువున కసలు బంధ మెటులు ? మిథ్యాబంధమునుండి - 

ము క్రి వడయుట కర్గమేమి? ఇంతియకాక, యూ పపంచ మసత్యమను నను 
భవముగూడ నేల మిథ్య కాదు? మరియునీ మాయావసు వెటనుండి దిగెను? 

_బహ్మమునుండియే దిగినచో నిది మిథ్య యగు అెటులు? మరియు నా మాయా- 
[పభావముచే కేవల మసత్య వస్తు దర్శన మెటులు తటస్థించును. కాన నీ 

మాయము మిథ్యయగునేని, జీవజగతు లీ మిథ్యామాయా కల్పితములేని, యూ 
మాయాశరీరమునందు మాయోపహతమగు మనస్సులో తురీయమగు నా సత్తాను. 
భూతీయ, మాయాకల్పిత మేలకాదు?* అని యీ మొదలుగా శంకించుకొని 
అజాతవాదాది వాదములను వెలువరించిరి. వాని యాశయ మిది “శః. 

పపంచ మిదివరకు లేదు. నేడును లేదు, రేపును ఉండబోదు. (పపంచ మసలు 

సృజింపబడనే సృజింపబడ లేదు. ఈ మతమునందు కనిపించు నీ మిథ్యా 

[ప్రపంచము _బహ్మమునం దెటు లారోపితమాయోొనను శంకకే ఆస్కారము 

లెదు. (బహ్మముతో మాయ కెట్టి సంపర్క_మును లేదు. మాయ [బహ్మము 

నుండి పుట్టలేదు. మాయ వేరే ఒక వస్తువు _ అని చెప్పు వారున్నారు. వీద 

'సర్యం ఖ ల్యిదం (బహ్మ.” ఇది యెల్బయు (బహ్మము - అని ఒక మూల. 

చెప్పుచు, మాయ [బహ్మమునుండి పుట్టలేదు, ఇది విడి వస్తువు అని యను 

దెటులు సమంజసము? ఈ రీతివాదమువలన అసలు సంగతి మూలకొదుగుటయ . 

ఫలము. పె జెప్పబడిన మాయావాదులలో శంకర భగవత్పాదు లొకరు, 

వా రతిసూక్ష్మ బుద్ధితో చేసిన సృష్టై రహస్య వ్యాఖ్యానము దార్శనిక పపంచ. 

మున సు_పసిద్ధము. వారిది విశిష్ట మాయావాదము - 0౪48111166. 

illusionism. 

శంకరులవాదము జీవజగ తులను రెంటిని ఊదివేయదు. శంకరులు వ్యావ 

హారిక సత్యము, పారమార్థిక సత్యము - అను రెండు సత్యములను జెప్పి బీవ 
జగత్తులకు చ్యావహారిక సత్యత్వ మంగీకరించిరి. కావున వారి మతమున. 

జగత్తున కాంశిక సత్యత్వము కలదు. కాని ఆత్మజ్ఞానము .కలిగినంతనే జగత్ 

_పవాహ మెండిపోవును. (బ్రహ్మ మొకటియే సత్యమని తలీయును. “అహం 



వేదాంతము TAT 

_బహ్మాస్మి"- నేను (_్రహ్మమును - అనుమాట నిక్కమయినను జీవుడు. 
పహతుడయినంతవట్టు తన స్వరూప మెరుగజాలడు. నామరూపాత్మక . 

మగు నీ (పపంచ మతనికి సత్యము. మాయాపాశము తొలగగనే అతడు 

తురీయమున కలిసిపోవును. మరి యచట (పపంచ మేమియు నుండదు. నే డీ. 
దెశకాలముల హద్దులలో ఈ [ప్రపంచము సత్యమయ్యు, మాయాసీమ దాటగనే 

దీని క స్తిత్య ముండదు. (భేదాభేద విచారము పునాదిగాగల) వ్యావహారిక 

దృష్టితో ఈ ప్రపంచమును జూచుచున్నాము. కావున పై సాదృశ్యమున మనకు 
ఇంచుక యు సాదృశ్యోపలబ్ధి కలుగదు. ఒక). పరమార్థ దృష్టెచేతనే మన మీ 

జీవజగ త్తుల (పకృత స్వరూపములను చూడగలము. పలురకములగు కుండల 

యందును, నగలయందును మట్టి యునిక్రియ బంగారపు టునికియు వకమ్మాత. 

సత్యమయినటులు నామరూపాత్మకమగు నీ జగదంతరాళమున ఆ పర బహ్మమె 

ఎకమాత సత్యమని తెలియగలము. ఈ (పపంచోద్భవ [పలయముల మూల 

మున, ఈ నిర్విశేష నిర్గుణ (బహ్మమే సత్యము, సనాతనము. మాయనుండి పరి 

తాణము పడయుటయే చరమ లక్ష్యము, ఇది శంకరుల మతము. కాగా శంక 

రుల మతమున జీవ జగత్తులకు అసత్య సత్యత్యము - Unreal reality _ కలదు. 

అనగా అవి మన యజ్ఞానమునకు సత్యములు. సరియగు నే జ్ఞానమునకేని అస 

త్య ములు-[8a! to our ignorance, unreal to any true knowledge-- 

శంకరుల వాదమున జగత్ (బహ్మముల నడుమగల ఏకాంత విరోధమే వ్యక్త, 

మగును. శంకరులు సృష్టికిగల (పకృతో దైశమును గాని, సార్థకతాదులనుగాని . 

స్పృశింపలేదు. 

మాయావాదుల పె దృష్టి భంగియంతయు పురాతన వేదాంత విచార ధార 

న్మాశయించుకొని యున్నదకాని యిది ఒక ఆంశిక సత్యము. ఆది. ఒకానొక 

భావమ్మాతము. అది (బహ్మమును అభావాత్మకమగు బోధముచే [గహించి,. 

[బ్రహ్మ _పపంచ ముల ఏకాంత విఠరోధమును స్థాపింపబూనుకొనెను గాసి “సర్వం 
౮ 

ఖల్విదం (బహ్మ' - ఇది యెల్లయు (బహ్మమె. అనగా జీవ జగత్తులు ఆ లూ 

ల్ ర్వ En రిం భి న ర్రో EA 4. భః గ్ గ్ర ర్ట 4 (8 £9 ఆక్ lox డో ట్టు రో ల్ ర్త ఆ ల్లీ UX 23 లు 
రిం 



- మూ లెంటినెగూడ అతిశయించినడది - 1115 both ఇ supreme 

regation and supreme affirmation and transcends both. 

ఉపనిష త్తులందలి చతుషా ప్పాద్ | బహ్మవర్ణనమును (గహించిన యొడల 

వళ. వవావాముకు కొట్టి చేయటకు వీలులేదు. మాయావాదులకు జా గత్ 

: "పవ పలు వ 9 మూడును న్ని దయే. జీవుడి మూడవస్టలయందును ని|దితుడే. 

అనగా ఈ యవ సా. తయము నందును ఆతనికి తత్తోపలబ్టి లేదు: -జ్మాగత్ 
మాలు ని[దకంపెను ఎక్కువ దొసగులు. ఏమన, ఈ రెండిటి యందును 

త తంమును రోగా చూచును. కాని యిట్టి వ్యాఖ్య యు క్రముకాదు. 

డ్ _బహ్మ, ఆయ మాత్మా | బహ్మ, సోడయ మాత్మా చతుష్పాత్”- 
ఇదె యః యు వ్ ఈ యాత్మ _దిహ్మము, ఆ యీఆత్మ చతుష్పాత్తు' జా 
వ ఈ యుపనిషత్తు ము ముమ్మొదటనే = ప్పెను. దీనిని విడబరచి చూచినచో, మాయ 

కచటను తావు దొరకదు. కదలి తృతీయ పాద “మన్ని టికిని కారణము” 
Contains the seeds of creation_ఇచటి నుషవె ప్య్యాద్యవస్తలు పక్రీకములు. 

న్ _దతొ " సామ్యము పెట్టుట భమ ఇది ధ్యాన. మగ్నుడును సమాధ్యవస్థితుడును 

ఆగు . బహ్మ అవ వస్ట. కొని నా నాడిడె యె యెల్రయు (బహ్మమె, ఈ యాత్మ [బహ్మము, 
ఆ మయా యాత్మ చతుమూత్తు - అను "సి మాటల కన్నిటికిని -తాత్పర్యము కొస 
“దు. మకియు + 'బహ్మ మొక ని నిర్వి శేషత త్యమెన జగద్విరోధము సాధించును. 
ఎవో యొక ఆధా ర్యాత్మి శ్మికోబిజ్జతలో ఈ రీతిగా భాసించినను, (బహ్మ చైతన్యము 
నం వడి యొక ఆంశక సత్యము. ఇడియే పరమసత్యమని | ' గహించుట [భమయే 
అఆలు ఈ ఇదో యగుము... కేవలము. “ఇది కాదిది కాదులతో' (బహ్మమును వ్యక్తము 
చేయ వీలుగాదు 

న్షణ, నిరిశేవ, నిరాకార, క్షర, అక్షరాది నామములను బట్టి బహ్మా 
మునకు గణముళకేదని కాని వీ యాకారము నతడు పౌందలేడని గాని ఆర్ము 
జ 

> 
చెపరాదు. గుణాకారాదులు (డహ్మమును సీమాబద్ధము జయలేవనియే పని 

ఇంకను క యో రూపముల నెత్తగలడు. ఏ గజమును, ఏ రూపమును, ఎ 
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ధర్మమును. అతనిని. రి'క్తుని 'జేయలేవు. కావుననే సిర్వి శేష, నిర్గుణ, ' నిరాకార, 

నిరంజునాచి 'ప్రదము .లతని. అసామర్ధ్యయమునకు పఫరిచాయకమ్నుబ్లు : కావు. మట్టితో 

'ఎన్ని కుండలు చేసినను మరియెన్ని యో కుండలకు మట్టి, యుండదా ?. బంగార 

ముతో ఎన్ని నగలయినవో, మరి బంగారమునక్లు. కరవా? కుండలయు,. నగలయు 

ఆకారములు, మన్ను బంగార ములలో. అనంత సంభావ్యతా రూపముగా నున్న 

చందమున అనంత గుణములును, అనంత దూపములును, అనంత ధర్మ ములును 

_బహ్మ చై తన్యమునందు సంభావ్యతా రూపముగా నున్న వి. నిర్గుణ సగుణ 

సాకార నిరాకొరాది పదములు మానస చేతనలో పరస్పర విరుద్ధము లయినను 

ఇవి పరమ సత్యమను కాకితమున ఆవలి యీవలి వై పులు. |బహ్మ వస్తువునందు 
వీనికి (పకృత విఠోధమేమియులేదు. ఈ చందముగనే ' -ఏకానేకముల యెడ. 

మానస చెతనలో దోచు విరోధమును బవ్మామునం దారో పింపదగదు. 

“పలు తెగల నగలలో బంగారమే ఒకే ఒక సత్యమయినటులు, ఈ నామ 

రూవాత్మక [ప్రపంచమున యూ (బహ్మమే ఒకె ఒక సత్యము. '-అని యనుట 

కర్థమెమి ? బంగారము సత్యవస్తువగుచో నగ మి థ్యావస్తు వెటులగును * వికాస 

విలయములు కలిగినంత మ్మాతమున ఆకారము గూడ మిథ్యయనుటకు కారణము 

లేదు. “అగ్ని ర్విస్ఫులింగః,. అగ్ని రేవేతి” నిప్పులు ఆగ్నియే. కనుకనే ఆ 

|డహ్మ చై తన్యమునుండీ యేది పుట్టినను, అది ఆ దహ్మ చెతన్య ముయొక్కయ 

ఆంశిక సత్యము, అది అసత్యము కాజాలదు. 

అచ్చ అదై త వాదమున (బహ్మమును తప్ప వేరొక త_త్ర్యమును సక 

రించుటకు వీలులేదు. _పపంచమునం దెయ్యది వికాస మందినను అద్దాన నద్దాన 

చేతన స త్త లేకుండ నుండదు. అది వికారము వడయక విచి తమగు నీ (పపం. 

చమునందు వివర _పవాహమున బడి, లెక్కలేని రూపములతో వికసించు 

చున్నది. కనుకనే జీవ జగత్తులు రెండును దాని యొక్కయే ఆంశికాభివ్యకి 

ఆనంతమగు నతని ఐళ్వర్యమునందలి ఒకానొక ఆంశమున కది పరిచాయకము. 

అదియే అద్వైత వాదము నందలి మూలత తము. ఈ చూపుతో చూచినచో 

లీలా బీవ వ్యకి క్రి రహస్యము లెరుకయగును. యుగ యుగాంతములనుండి (పవ 

హించుచు వచ్చుచున్న వివర్తమునకు ఫలముగా ఇపుడు మనోమయు డగు 
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"మానవు డుద్భ వించెను. ఈ _పతాహ మింతటితో ఆగిపోదు. ఆది ఆయీ ఆకిన 

వరమును (గహించుటకు- అనగా సాంతములో అనంత పరిపూర్ణాభివ్య డో కిని 

పొందుట క! గసరమగుచున్నది. నే డవిద్యవలన కలిగిన చిన్న చూపులో నీ 

' పపంచము మన కెటు లగపడుచున్న దో, మానస చేతనలో మన మెంత సత్య 

స్పర్శ పడయుచున్నామో, అదియే సమ్మగ సత్యము కాదనుట నిర్వివాదము, 

'మనస్సుచే ఆ విరాట్సత్యమును కనుగొనుటకు వీలులేదు. _పత్యగ్దృష్టిచే ఆత్మ జ్ఞాన 

మొదవి [బహ్మైక్యము కలుగుచో సృష్టి రహస్యము తెలియును. అపుడు జీవ 

జగత్తులకు లోపము కలుగదు. కేవలము అహంతా సంపన్నమగు-౭8౦ centric 

సతకు లోపము కలుగును. మనము అవిద్యనుండి అజ్ఞానము నుండి ఆత్మ జ్ఞా 

నము, విశ్వ విజ్ఞానముల కెగ! బాక వలసి యున్నాము. ఇది కల్పనా విలాసము 

“కాదు. అవశ్యం భావి యగు స్ఫమ్షి పరిణామము. 



ఇ 

“అస| దూపమును, ఆచి దూపమును, దుఃఖరూపమునగు నీ జగత్తు 

“సచ్చిదానంద [బహ్మ స్వరూపమును [పకటించుచున్న దని చెప్పుటేమి యుక్రి రి 

అను [పశ్నకు మాయావాదమువల్ర సందేహము పోలేదని తెలిసికొంటిమి. 

చిచ్చ కి విభిన్న భూమికల నుండి జడముగా అవతరించుటకు తన్ను 

. సంకోచము చేసికొనినందువలన ద్వంద్వజుష్టమగు సృష్టె యేర్పడెను. జగత్కా 

 రణమునకు సంకోచము, వ్యాకోచము ఆను రెండు ధర్మములు కలవు. చెతన 

మొకొక మెప్లే అవతరించుచు వచ్చిన కొలది సంకోచము చెంది చెంది, తుదకు 

జడములో తన్ను దా మరచిపోయెను. ఆచేతనమగు జడదమునం దిది దాగు 

కొనెను, ఇట్టి సంకోచ చరమసీమయందే జడోత్స తి. ఇచట సత్తుబొ తిగా అస 

త్రాయెను. వెలుగు చీకటిగా గడ్డక బైను. ఆనంద మనానందముగా మారిపోయెను, 

"దాని యేకత్య మసంఖ్యీయములగు పరమాణువులుగా తుని'సెను,. చిన్మయమగు 

.ఇచ్చాళ క్రి కఠోరమగు యం[తశాసనములో చెరపడెకు. ఈ సంకోచము ముగి 

యుడు, అచేతనమగు జడమునం దంతర్శి హితమగు చేతన ఒ తిడివలన వికాసము 

లేక వివరము ఆరంభమాయెను. మొదట అవతరణము, అవరోహము, అను 

-లోమము లేక స్వాపము, పిదప ఊఉ శరణము, ఆరోహము, విలోమము లేక 

జాగరణము. చేతన ఏ మార్గమున అవతరించి ఆచేతన మాయెనో, ఆ మార్గము 

.ననే తాపలు తాపలుగా ఏర్పడిన వివర్త (పణాళికగుండ వికసించుటయే సృష్టి 
ఉద్దేశము. ఇది తప్పనిసరిగా జరగవలసిన పరిణామము. కావుననే ఈ సృష్టికి 

రెండు [పవాహములు. ఒకటి ఎరుకకు మరపు. రెండు దాని మెరుపు. నిది 

రించు నీ చేతనకు మెలమెలగా మెలకువ కలుగుటయే వివ ర్హమునకు సార్దకత. 
-ఈ సృష్టికొరకు ఏక మనేకము, అసీమము ససీమము, నిర్గణము సగుణమును 

“ఆయెను, విచితమగు నీ సృష్టియంత యు, తరుగని పరమేశ్యరుని ఐశ్యర్యము 

అలో నొక ఐశ్వర్యమున కాంశిక సత్యమని చెప్పక చెప్పుచున్నది. 

అద్వితీయమును; అనంతమును, అఖండమునగు ఈ భూమ తన స్యరూప 

ములో నిసుమంతయు మార్పులేకుండగనే సోపాన క్రమమున బహుళత్యమును 
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ంషతంమును చెందుచు, సాంతమగ్గూజడ మువరకు దిగుచు వచ్చెను. ఈ దిగు 

ఓలో మొదటె కోపానము ఆతిమానన లోకము - Super Mind. ఇచట ఎకాత్మ 

జానమేకాని బహుత్వ సంఘర్షములేదు. 
జ ౬ E 

దీనికే పిమ్మట అధిమానసలోకము _ 0౪671౧6. ఇచటగూడ"వీకాత్య 
జాన మావరింపబడిపోలెదుగాని ఆదతీయుడగు నో యొకడు “బహు కేంద గతు 

తాడెను. ఇచట బహుత్యమును స్యాతంత్యమును పకటమయినను .వకత్వము. 

కీనికి దిగువ మానసలోకము. ఇచట వకాత్మజ్ఞిన మించు మించుగా 

ను. కాని ఆది క్షీణఐవాననవలె ఇచట మినుకు మినుకు మనుచుండును. 

శ్రి జ్ఞానమునకు మారుగా భేదాభేద జ్ఞానముపై దీని |పతివ్ష. ఇదియే మానస 
కమునందు గల విశేషము. ౦్న 

డీనికి దిగువ పాణలోకము. ఇది కామనలకును, కర్మమునకును, కర్మ 
శ కికిని, వాసనలకును, వీనికి తొబుట్టువులగు ఇతర వృత్తులకును, ( కీడారంగము. 

కచట చేతన మరియు నెక్కుడు చీకటిచే పొదువబడెను. 

చిట్టచివర జడము. ఇచట చేతన జడావరజణముచే పరిపూర్ణముగా ఆచ్బా 

వంపబడెను. ఇట్టి ఆవతర ణము సృష్టిపవాహమునం దొక పాయ. fr 

జడములో సంవూర్ణముగా మరుగుపడి పోయియు అనున్యూతమై యున్న 
ఆ చేతన మరల పరావర్తనము చెందుటయే వివర్తమూల రహన్యము. జడా 
శ్రయమున బవాుకెర్యదములందు. దివ్యచైతన్య [కమ వికాస మీ వివర్తధారకు 
పరిణతి, తదభిమఖముగనే యూ వివర్తము _పవపాంచుచున్నది. అవతరణ 

చరమ డోపానమగు జడము, మరల ఉ తరణ (పయత్నములో [పథమ సోపా 
నము. తన _పవావములో లోపల అతిమానన విజ్ఞానము స్మ కియమగుటయ 
ఆనేకములును సొంతములు నగు కేం దములందు ఏకత్వానంతత్వములు అభి. 
వ్య క్రముగుటయు వివర్తమునకు ఫలము.' వది తవరంపబడేనో ''అదియ్ "' వికసిత 
మాయెను. ఏది న్నిదించెనో అదియే మేలుకనెను. మరియ నేటికిని ఏది అను 
స్యూతమయి యున్న వో ఆది పూర్తిగా (పస్ఫుటము కావలయును. ఈ 
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(బహ్మాండమునం దింతవరకు పరిపూర్ణముగా సచ్చిదానంద మభివ్య కము కాలేదు.. 
ఈ వీవర్త (పవాహము అట్టి చరమ పరిణామము లక్ష్యముగా గొనీయే ముందుకు 

నడచు చున్నది. 

మనస్థూల దృష్టికీ | పపంచమున ఈ దిగువ సంగతులు కనబడును" 

చెట్లు చేమలుగాని, కీట పతంగాదులుగాని ఉద్భవింపక మున్ను ఈ భూమి కశ 

పెళ లాడు బాష్పకటాహము, ఆ స్థితిలో జీవకణ మేదియు, నిందుండుటకు వీలు. 

లేదు. ఏలనగో బీవక ణము (బతికి బట్టకట్టుట కిందు చక్కని గారిగాని, శ్రేయ. 

మగు నీరుగాని, ఉనికి గొనదగిన ఉర్వీరగాని ఉండదుగదా. [కమ్మకమముగా 

ఆ ఆవిరిముద్ద చల్చనగుచు రూపాంతర మొందెను. మె తోని మున్ను నిర్మలమగు. 

గాలి, తీయని సరు మొదలగున వన్నియు కమముగా ఆవిర్భవించెను. పిదప 

భూమిమీద ఉద్ భిద్ రూపముగా పథమ పాణస్సంద మేర్చడెను. ఆది కాలము. 

కడచిన కొలది బహుళమగు ఆడవిగా మెండుకొనెను. జడ మిటులు (వాణమయ 

మాయెను, ఇది యెటులు సంభవించెను ? (పాణళ కి కి జడములో అర్థసు సుపమయి 

ఉండవలయును గదా! కాని నా డిది యెటులు సంభవించును ? 

ఈ వివ ర్రపవాహము మరికొంత ముందులకు సాగెను. ఈ భూమి జీవ 

ధారణ మొనరించుటకును, నివసించుటకును అనువైన కొలది నిదిరించు చున్న 

యూ చేతన మెలమెల్లగా మేలుకొన దొడగెను. పలుతెగలగు కీటములు పక్షులు 

పశువులును పుట్టుకొని వచ్చెను. ఆచేతనమునం దిటులు చేతన నంచారము 

మొదలై సోపాన కమముగా ఊర్జ్వా భిముఖ మగుచుండుట మనకు విశదమగు 

చున్నది. 

బీవజాలములో చేతనా సంచారము కలిగెనను మాటయేకాని మనోవికా 

సము మాతము కలుగలేదు. మనుజుని ఆవిర్భావముతో పాటు మనను జాగ 

రిలను, 
లొ 

ఈ [పవాహములో ఒక విశేషమున్నది. జడమునం డింకను సంచా 

రము కనబడక ముందే (పాణుల యునికికి జడ ముపయు క్ర మాయెను. మొదట 

ఆధార మెర్చుడేను. పిదప (పాణము స్పందించెను. అటు పిమ్మట అభివ్య క్ష 
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మాయెను. ప్రాణము జడమును ఆధారముగానో రూపాంతరముగానో చేసికౌనెన 

కాని దానిని తినివై చి తాను మిగులలేదు. ఇట్టి పాణముచే జఢ మను ప్రాణిత 
మాయెను. లేక పాణమయ మాయెను. ఇటులే ఆ వివరము మనసో స పానమున 

గూడ [పాణమును గాని, జడమునుగాని లోపింపజేయలేదు. చోమయుడగు 

మనుమ్యనిలో జడమునకును _పాణమునకును అద్భుతమగు pan 
ఆశ్చర్యమగు' సమన్వయము కలిగెను. ఆద్భళ కములగు రెండు శక్తుల | పభావము 

వల “మనోమయుడును, సంవిద్యు క్త కుడునగు మానవ డాపీర్భవించుచున్నాడు. 

దిగువ నుండి పె3గయ' నెంచు చేతన, స్ఫ్పోట || ' పథావ మొకటి. పెనుండీ కిందికి 

దిగు _పాణాదిళ కి (పభావ మొకటి. ఈ రెంటి వలనను వివర్తము |కమ్మకమ 

ముగా ముందుకు సాగుచున్నది. జడ మీ కెంటీయ [పథావముచెతనే [పాణఖమయ 

మగుచున్నది. ని|దించుచున్న _పాణము మేలుకొనగనే జడము |పాణమయ 

మయినపుడు జడమునందున్న చేతనాళ క్రి పెకి ఉత్తరించు శక్తి యొకటియు, 

[పాణము కిందికి అవతరించు శ_క్రి యొకటియు కనబడును. ఇటులే ప్రాణము 
నందును మనస్సు మెలగినపుడు మనోలోకమునుండి మనస్ఫవతరించు (పయ 

త్నము కనబడును. ఈ రెండు శ కుల సమన్వయము వినా జడము రూపాంతర 

మెనయజాలదు. అనగా జడమునందు (పాణరూపమగు నొక కొత్త ధర్మము 

వికాస మొందజాలదు. ఈ రీతి ఉత్తరావతరణములకు ఫలముగా జడాధారమున 

[పాణ్యపకాశమును మనః పకాశమును కలిగెను. మరియు వీనియే (ప్రభావము 

వలన వివ ర్తలీల అతిమానవత్వమున ముగియగలదు. మనః పాణములు రెండును 

సు ప్రమయి యున్న వి, గనుకనే వానికి (కమజాగరణము సంభవించెను. కాని 

నాడు ఆచేతనమగు జడమునం దెటు లీ రెండును ఆవిర్భవించెను ? స్థితిశలమగు 

జడమున (కియాశీలమగు [పాణమెటులు వికసించును ? _పాణము, జడ మును 

గూడ తనతోపాటు ఎటులు తీసికొని పోవును? కావున ఈ వివర్త ద్యారమున 

[కమాభివ్య క్రి కాక తప్పదు. 

ఈ మనోమయ మానవుని నిమ్న (పకృతి యెటులు రూపాంతరము 

చెందునో పరికింతము. 

జీవుడు పరమేశ్వరుని అంశము - “మమై వాంశః."-మరియు. నిత్యుడు- 
“సనాతనః. కావున జీవుడు వివర్తమునకు వెలుపల. 
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జీవునకు (పతిభులై అన్న పాణ మనః కంచుకాంత౩3తుడై హృదయ 
'మణికోష్టమున చైత్య పురుషుడు _. Psychic Being వెలు గొండుచున్నా డు. 

“అంతర్ని గూఢుడగు సి చైత్య పురుషుడే మనలో [బహ్మ జ్యోతిచే నిత్య దీప 

'మును, అధూమకమును ఆగు చేతనా 'దీవేశిఖ, మన బాహ్య పకృతి నోవరించు 

చట్టమగు అజ్ఞానము నడుమ - గూడ గంటవలె నది వెలుగుచునె యుండును. 

| బహ్మ జాతుడగు నీ జాతవేదుడు అవిద్యాకుహరమును '(పకాశింపజేయుచు తన 

యింట వృద్ధి పొందుచు- “వర్ధమానః స్వేదమ్'- తన శ క్రిచే ఆవిద్యను విద్యగా 

మార్చివేయుచున్నాడు. మరియ నితడు - గుహాహితుడగు సాక్షి: శాస్త, మన 

అంతర్యామి సోోకటీన్ - Damon _- భావుకుల 'అంతర్జ్యోతి "కక్ష అంతర్వాణి? 

_బహ్మమునుండి ఆరని చిత్క.ణముగా పొడమిన యితడు జన్మ మృత్యు 

-కయాది వికారములచె అపరామృష్టుడు. ఇతడు జీవుడు కాడుగాని' అతనికి. పతి 

భువు. ఇతడు సూక్మమగు అన్నమయ _పాణమయ మనోమయ పురుషులకు 

భర, మరియు సాక్షి, వారి పుష్టిని. అనుభవమును ఇతడు భుజించును. ఈ 

మూవురు పురుషులయు స్యరూప మాధారము నడుమ ఆవృతమయి యున్నను 

సమయ విశేషములందు వారి | పతిభాసము బయటికి (పక్షి పమైె మన (పాకృత 

జీవ భావమును నిర్మించును. వారి సమష్టి బాహ్య వ్యాపారము, స్థితి స్వరూపము 

మన స్వరూపమని మన మెరుగుదుము. కాని గుహాశయమును, అధూమకమునగు 

జ్యోతియే చైత్య పురుషాధారమునం దావిర్భవించి మన జీవస తమును జన్మము 

"నుండి జన్మాంతరమునకు తీసికొని పోవును. ఇతడు మరల మరల చినుగు 

పాతల మార్చి కొ త్ర వలువల దాల్బుచు జన్మమునుండి మృతికి, మృతినుండి 

జన్మమునకు వచ్చుచు బొవుచునుండు పథికుడు. ఈ చైత్య పురుషుడు తొలు 

చాొాలుత అన్న [పాణ మనస్సులలో ఆంకికముగ అపరోక్షముగనే పని 

చేయగలడు. ఏలన ఆత్మ స్ఫురణమున కివియే ఉపకరణములు. వీని ఉపచయము 

"తన కావశ్యకము. అన్న | పాణ మనస్సుల పూర్ణ పరిణామము నపేక్షించి ఇతడు 

దానిచెరలో చాలకాల ముండవలసి యున్నాడు, ఇంత ఇతని _పతీక్ష వ్యర్థము 

కాదు. ఏలన అవిద్యా [గస్తుడగు మానవుని జ్యోతిర్జోకమున కెత్తుటయే అతని 

వతము. కావుననే ఆవిద్యాభూమిలోని అనుభవముల అన్నిటియు సారముగొని 

దానిచే నతడు _పకృతిలోనే జ్యోతిః కంద మొకటి నిర్మించను. పరమస్పరుముని 
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దివ్యనిమి త్తములుగా ఎంతవరకు ఆన్న [పాణ మానసముల సకల సాధనములును 

భాస్వరములు కావో, అంతవరకును ఆనుభవశేష మతని భవిష్యత్ సాధన. 

సంప త్తి కుపాదనమగును. నిగూఢముగా నున్న ఈ చైత్య పురుషుడే మనస్వ ధర్మ 

మును యథార్థముగా నెరిగినవాడు. కల్పితమును, గతానుగతికమును నగు స్పీత్రి, 

వాదుల ధర్మబోధకంజెను ఇతడు సత్యతరుడు. ఇతని ఊర్థ్వ్య(పేరణము 

నిగూఢము. ఏలనగా హృత్శయానుడగు నీ పురుషుడే సత్యము, బుతము, శ్రీ, 

(పేమ మొదలగు దై.వసంపద దెసకు మనల నెల్బపుడును | పబోధించు చున్నాడు. 

ఈ చేతనయం డెంతవరకు దివ్యపక ఏ ల్యే షణ బలపడదోవదో ఆంతవర కితని, 

సాధనకు విరామ మనుమాట యుండదు. _ఈ చైత్యపురుషుడే మనలో సాధకు 

డును, బుషియు, కవియు, స్వారాజ్య హూర్ణదీ వీచే వెలుగొందగనే ఇతడు మనలను 

(బహ్మవిద్య దెసకు (తిప్పి పరమాకాశమున కెత్తి ఆదై కతభావ నివీడమగు 

విశ్వమై[తియను పరుసవేదితో మనచేతనను పులిమివై చును. 

ఇక ఈ చైత్య పురుష భావము తిన్నగా పరిణతముకాక విక్సతమును 

దుర్చలమును ఆయెనేని సాధకుని మానస మోజోదీప్తులతో పయికి కనబడినను 

హృదయ వాసనావెగము [పబలమై, అకుంఠ మై, దుర్ధర్ష మై, [పాణళ కి విజయ 

వంతమై, శరీర సంపద ఆనుకూలదై, బాహ్య జీవనముగూడ ఐశ్యర్యమండిత మై 

కనబడినను ఆధారమునందలి సూక్షుతరాంశ ములు వికసింపనయిన వికసింప 

కుండును. వాని సామర్థ్యమయినను కుంఠితమగును. అదియే అపుడు కామపురు 

మడు చ్రైత్యపురుషుని వేషము వేసికొని చేయు తాండవము. అపు డతని 

యింగితమును, అభీస్సను, భావములను, ఆదర్శములను,. ఆకూతిని, కామనను 

జూచి- “ఇది, ఆంతరప్తురుషుని నిర్దేశ _ Psychic suggestion 1 మనియు 

1, ఐతరేయమునకు (ప్రతిధ్వనియగు భాగవత తృతీయ స్కంధమునందలి కఏల- 

దేవహూతి సంవాదములోని సృష్టి ప్రకరణమున చైత్య పురుషుడు క్షేకజ్ఞుడు. యోగ 
వాసిష్టమునందలి ఉత్ప త్తి ప్రకరణము. ౬౬. మొ. సర్గలండలి చైత్య పురుషునకు ఆది జీవుడు 

ఇత్యాదిగా 'అర్థము. అచటి చైత్య పదమునకు దృశ్య సమూహము, అనుభవ విషయము, 

చిత్త వృ త్తి-ఇత్యాదిగా చిత్త భవిత్వమను వ్యుతృత్తితో వ్యాఖ్యాత అర్ధము చెప్పిరి. అరవిందులు 

Psychic Being అను పదమునకు చైత్య పురుషుడని వాడిరి. ఈ చైత్య పురుషుడు 

చిత ప్రాణ దేహములకు నాభి. మరియు. దాని వెనుక నుండువాడు. చిత్తము బాహ్యము. 
ఇంకను విశేషములకు Life Divine Vol. |. Ch. 23, Letters of. Aurobindo. 

శం Disciples చూ. 
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ఆధ్యాత్మ జీవసంపద యనియు మనము [భమిఇతుము. గుహాతుడగు చైత్య 

పురుషుడు జీవనమునకు పురోధయె కామపురుషుని జయించి ఆన్న! పాణ మనః 

కంచుకముల వెనుకనుండి ఆధారమురో కొంత భాగమును గాక నిండార ఏలు 

కొనునేని, అతని చ లని యేలుబడి వెలుగుచే జీవనమును ఆభీపృయు, ఆకూతియు 

*ఆదర్శమును, సత్యబుతి (శ్రీల చిన్మయ వి గహములుగా మూర్తములె తతృల 

'ముగా స్యభావమంతయు పరమపురుషార్థము కెసి దివ్యజీవన మహా విషవముకేసి 
శిరుగును, 

జీవనమునకు సొక్షా న్నియంత్భ రూపముగా చె చైత్య పురుషుని మన ఆత్మ 

-యందు మనము నిలువజెట్టుకొన గలుగుచో చరితార్గుల మగుదు మనియు, దివ్య 

-జ్యోతిర్ద్వార మపావృత 'మగుననియ తోపవచ్చును. ఇంతియకాక , “ాహ్మే 

“స్థితికి లేక పూర్ణసిద్ధికి బుత చిత్తునుండి - ౪612 Consciousness నుండి 

గాని - అతి మానసో తర లోకమునుండి గాని శ క్రిపాతముతో ఇంచుకయు పని 
లేదని తోపవచ్చును. జీవనము పరిపూర్ణముగా రూపాంతరము చెందుటకు తై జస 
రూపాంతరము -Psychic Transformation-_ తప్పనిసరి యయినను సర్వో 
తరమగు చిన్మయ పరిణామమున కిదియు చాలదు. చై చైత్య పురుషుడు [పకృతి 

యందున్న వ్యష్టే పురుషుడు కావున నిగూఢమైన దివ్య భూమికల ననావృతముల 

'చెసి వాని జ్యోతిని, ళ క్రిని, అనుభవమును మనకు కలుగజేయగలడు. కాని 
'విశ్వాత్మకమును విశ్వాతీతమునగు పరమాత్మ మహిమను సంపూర్ణముగా [పతి 

వించుటకు ఉ తర లోకమునుండి శ క్రిపాతము కావలయును. చైత్య పురుషు 

డొకానొక స్థితిలో సత్యమును శీవమును సుందరమును అగు లోక మొండు 

కల్పించుకొని దానియందే. నివసి ంచుచు తృ పిగొనవచ్చును. లేదా కొంచెము 
ముందుల కేగి విశ్వాత్మకు - world Self _ వశుడై విశక్వసత్రా చేతనా వీర్యా 

నందములకు స్వామిగాని, భాగస్వామిగాని, కాకున్నను అద్దమువలె [గహింప 

సమర్థుడు కావచ్చును. నిబిడమగు విశ ఫ్వచేతనా . - Cosmic Consciousness 
చేశముచే పులకితుడై మనో హృదయములందే రాక, యిం ద్రియములందు కూడ 

-తదావేళోన్మాదము ననుభవించియు వివశుడై దానిని ధరింపవచ్చునుగాని బాహ్య 
.జగత్తునందు దానిని సంచారిత మొనరీంపజాలడు. మరియ విశ్వో తర భూమిలో 
స్థాణువుగా నిలిచి, జగతికి వేరై వ్యష్టిత్వము వదలి, మరల అనాది మూల స్వరూ 
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పమును చేరుకొనవచ్చును. అంతియకాని, తా నిచటి కెందులకు వచ్చునో ఆ పని. 

చేయు సంకల్పముగాని శ_కిగాని - అనగా- మన (పకృతిని దివ్యమును సార్థక 

మును చేయగల సంకల్పముగాని శ కిగాని ఆతని కుండదు. ఏలయన _బిహ్మము 

నుండి _పకృతిలొ “ఈ చైత్యపురుషు నావిర్భూతి. కాన (పకృతి నుండి నిస్త 

రంగమగు అక్షర పురుషుని నిశ్చలతలోని ' కితడు [కమ్మర వచ్చును... వైత్య 

పురుషుడు దివ్యపురుషునియే సనాతనమగు అంశము. కావున అంశమయ్యు 

నితడు బాహ్యరూపమున డక్క_, బాహిరమును భేదకమునగు ఆత్మానుభూతిని 
దక్క, ఆంశితో అవినాభూతుడు. కావున స్వరూప సతానభూతిచే అతని చేతన. 

శోషితము కావచ్చును. మరియు నత డవిద్యా తమఃపుంజమునం దొక జ్యోతిః 

కందమయ్యు* దాన జేసియే “అంగుష్ట మాతః పురుషః? ” అని వర్చితుడగు 
నితడు అధ్యాత్మికా౬౭౬.పూరణముచె - Spiritual influx - తన్ను విరియించు 

కొని మనో హృదయాభివ్యా పీచే ఐక్యమొంది విశ్వమును కౌగిట బట్టవచ్చును. 

మరియు నిత్యసహచరుని సంధాన మెనసి సంతత సాన్నిధ్యమును కోర 

వచ్చును. ఆధ్యాత్మానుభవ మన్ని టిలో సౌందర్యానందములబే గాడతరమగు 

భావకాంతి పొంది పరమ (ప్రియునికి పరమ |పియకృతియె |పేమో త్త్రరమగు. 
మాధురిలో మునిగి పోవచ్చును. ఈ రీతిగా మన ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసలకు ఫలముగా* 

పలుసిద్ధులు పలుతెగలుగా జరుగవచ్చును. కాని మన కిదియే అ గభూమి కాదు. 

ఇవి అన్నియు ఆధ్యాత్మికమగు మనోభూమికలోనే కలుగు సిద్ధులు. 
ఇది ఉన్మని స్థితియైనను నిజ సంస్కారము తుడిచి పెట్టుకొని పోదు. భేద బుద్ది 
యింకను ఉండును. కావున శాశ్యతమగు సన్మాాతమె సత్యమని దాని నిశ్చ 

యము. ఆతీం్యదియమగు అనుభవ రాజ్యమునందును పర్యాయ |క్రమమున 
(బహ్మమున ఆచాంచల్యము, శకి చాంచల్యము, నిర్గుణత్యము, సగుణత్వము,. 

సత్య సంభూతి పురుషత్వము అపురువ విధత్వము మొదలగు ద్వైత సంస్కా. 

రము నది సృష్షించుకొనును. ఈ విరోధాభాసము నందలి విరోధములలో ఒక 

కోటిని [పత్యాఖ్యానము చేసి, మరియొక కోటిని సత్యమని నమ్మి తా నందు 
మునిగిపోవును. కాని ఆవలి ఒడ్డున ఆతి మానసమును, సర్వో త్తరమునగు బుతు 

2 (శ్రీ శంకరాదుల అభిప్రాయమునకు కఠము నారాయణము, మొ॥ చూచునది. 
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చిదనుభవ మొకటి ఉన్నది. అచ్చట ఈ ద్యంద్యము లన్ని యు సమసిపోవును. 
అటనుండి శ క్రి నీయాధారమునకు తేవలసి యుండును. 

అవిద్యా (ప్రపంచములో (ప్రకృతి తన మనోమయ | పవృత్తుల కంతరా 
త్మను గాక తత్ _పతిభువగు ఆహంతను అక్షముగా కోల్పించుకొనును. దీనిని 

కెండముగా జేసికొనియే మనము ద్వంద్వ విరోధములచే అసంగతిచే సంకుల 

మగు జగన్మధ్యము నందును మాతా స్పర్శల మధ్యమునందును విచితములగు. 

ఆనుభవములయు సంబంధములయు వికో ధములయు వ్యూహమును నిర్మించు 

కొందుము. మనము ఈ అహంతా దుర్గమును అడ్డముగా పెట్టుకొనియే విశ్వాఘా 

తము నుండియు, అనంత్యాఘాతము నుండియు మనలను రక్షించుకొనుచున్నా ము. 

చిన్మయ రూపాంతరముబే ఈ దుర్గము కూలుచో సాధకుని అహము తుడిచి 

నటులు పోయి, ఒకానొక నిర్వి శేషానుభవ సము[ద్రమునం దీ ఉప్పు బొమ్మ కరగి 
పోవును. ఆ స్థితిలొ ఆ సాధకుని వృత్తులకును, వ్యాపారములకును ౬కే పద్ధతి 

ఉండదు. దానచేసి అతడు లోలోపల చిన్మయుడే కాని బయటికి (పాకృతుడు. 

అతని _పత్యక్ చెతన అచల పతిష్టమయ్యు పరాక్ చేతన సంస్కారాంధము యా 

“అవక: (పకృతే ర్వుశాత్-” దీని వలననే విభిన్న కోటికి చెందిన సాధకులను 

మనము చూతుము. ఇట్టి సాధకులు జడమువలె బాలురవలె ఉన్మ తులవలె పిళా' 

చులవలె తిరుగువారు కలరు. (పారబ్ధి మెపుడు కయమగునా యని వారు సాక్షి 

మా్యళులుగా సంస్కారములను చూచుచుందురు. చిన్మయ స్టితికిని, మనశ్చల 

నమునకు ఏకుతి యింకను పొసగలేదు. గాన దివ్యానుభవబలము వారి 
మనస్సును ఊపి వైచినను, ఆంతరానుభవ మంతయు వికసింపదు. ఆ స్థితిలో 

సాధకుడు అయోగ్యులగు మం తులచె నడిపింపబడు మహారాజు. ఏలనగా అతని: 

ఆజ్ఞాన [ప్రపంచమును బట్టి ఆతని ఆంతగ విజ్ఞానమునకు విలువ కట్టవలసి 

యుండును. ఆతి మానస భూమి యందలి బుతంభర (పజ్నా సత్య సంకల్ప 

ముల సామరస్య మాధారమునం దవతరించినగాని ఆంతర బాహ్యముల చిత్ 

స్వరూప పరమసామ్య మేర్పడదు, ఏలనగా అజ్ఞానమును విజ్ఞానమునుగా మార్చ, 

గల శ కి ఆతిమానస మొకదానికే కలదు. 

మనః[పాణముల పాక్ళృతస త్ర స్యరూపస తతో కలియుచో వానికి 

పరమాస్యాయనము. ఆఅటువలే చైత్య పురుషునకును పరమ బహ్మము నందు 
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నిహితమగు తన స్వరూప సత్యముతో ఐక్యము కలుగుచో పరమాభ్యుదయము. 
ఉభయ మషే[తములందును ఆతి మానస శక్తియే దూతి. సంపూర్ణ సాఘరస్యము 

నదియే తాదాత్మ్య సంగమున పర్యవసన్నము చేయగలదు. ఏలన అతి మానస 

శ క్షియే ఆద్యయ సత్తా పర్గావర కోటులను కలుపు వంతెన - “అమృతస్య 
సేతుః-' ఆతి మానసమునందే అఖండమగు ద్యులోక ద్యుతియు, సర్వార్థ 

సాధకమగు మహాళ క్రియ, అపావృత ద్వారమగు మహానంధమును కలవు. 
ఈ ద్యుశి శ క్తులచే సముద్ధృతు డయి యే చైత్య పురుషుడు మనః [పాణ శరీర 
ములను సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వముల నుండి దాటించి, భయజుగుప్పాదుల నుండీ 

తప్పించి, మర్త్యము నందలి మాతా స్పర్శలను [బహ్మానందముగా మార్చి, తా 
నెచిట నుండి వచ్చెనో - అట - మూల సత్తానందమునం దైక్యము చెందగలడు. 

జడమునుండి మానవ స్తర వివర్తమున కెవనికి నే (పయత్నము నక్కర 
లేకపోయెను, కానరాని ఒక శక్తి (ప్రభావము చేతనే ఆది నెరవేరెను. కాని 
యిక నూనవ్ర డతి మానవత్వము వడయుటకు మ్మాతము తానే [పయత్నము 

చేయవలెను. అతడు తన అజ్ఞాన కవచమును ఛేదించుకొనవలెను, తన స్వరూప 
మేదో తానే కనుగొనవలయును. 

విర కి చెందినంతనే మాయ్తామయమగు నీ సంసారమును పరిత్యజించి, 

(శవణాదు లౌొనరింబి, తురీయ |బహ్మమున కలిసిపోవుటయే పలువుర సాధనకు 

మూలోద్దేశము. జడ [పకృతి నుండి తప్పించుకొని పోవుటయు పై సాధన కొక 

కారణము. కాని జడ్మాశయమున చైతన్య వికాసమును, పరిచ్చిన్న ములో 

ఆపరిచ్చిన్న పూరణ విస్పూర్రియ, సృష్టి కుద్దేశమగు నెడల మనోమయ 

మానవు డతిమానవుడయి తీరవలెను. 



అశ 

ఆత్మ ఆవరించి ఉద్లమించుచున్నదను ఈ దృష్టితో _పపంచయిను 

చూచిన యెడల జడళ క్రి వలన కలుగు | కియాకలాపము వెనుక సృజనశీలమును, 
"అనంతమునునగు చైతన్యము నిగూఢమై ఆ బాహ్య కియా కలాప ద్వారమున 

మేరలు లేని జడ [పపంచముగా [కమ్మ క్రమమున పరిణమించి ఆవిర్భవించు చున్న 

దని విస్పష్టమగును. (పపంచ శరీరమగు జడమును నిర్మించుకొరకు జగశ క్రి 

అచేతనమువలె కనబడక తప్పడు. ఏలన పయికి విరుద్ధమైనదివోలె కనిపించు 

జడములో పరిణామోపాయముచే వికాసము చెందవచ్చునని చైతన్య మీజడములో 

అణగియుండ నుద్దేశించుకొన్నది. అట్టి యపాయమేదియో యొకటి లేనినాడు 
సంపూర్ణమగు నవతరణ మసంభవము. అనగా అనంతమగు చైతన్యమును లేక 

ఆటలాడు వాడును, వాని యే ఆటయు వీనిసందున ఒక పెడ ఉద్భృవము జరగి 

పోవుచున్నది. వానియే ఛాయ నవలంబించి యింకొక పెడ ఆనంతమును అనిర్డేశ 

“మును అచేతనమువలె కనబడు జడమునందు ఆనంతమగు చైతన్యము తన 
సమస్త తతై్వైశ్వర్యముతో ఆపూర్యమగు నొక భంగిమతో అంతర్ని హిత మె 

యున్నధి. విశ్యమున కతీతుడైనను ఆ యాటలాడు వాతును, ఈ యాటయు 

.ఎటులో ఒకటులు ఒక్టియే ఆయి, ఆందడగియుండి, అతడు పరిణామ క్రమములో 

అనంతములగు రూపములను పోతపోయుచున్నా డని అంగీకరింపనిచో నిట సందేహ 

వసా సము కాదు. _పకృతిలో పెపెకి అంధముగా మనకు కనబడు సైరా 

-చారమృు, (పచ్చన్న మయియున్న ఆ టూ చైతన్యము పయికి పెకలించుకొని 

వచ్చుచుండుటకు-ఆనగా ఆత్మ పక్తాశమునకు పరిచాయకము. ఇక మరియొక పె 

'మనకు కనబతు కఠోర యం తశాసనమును, మూడుమూళ్ళు తొమ్మిది కెక్కువ 
గాని తక్కువగాని కొక, సర్గిగా తొమ్మిధ్రియె యగునను గణితపు నిక్కచ్చివంటి 

నిక్క.చ్నియు, ఆ యూ బుత చైతన్యముతోన్ని (10641 Consciousness, 

అనివార్యమగు నియతికి ఫరిచాయకము. మరియ [కమావరోహణ మార్గమున 

అనిరూపణీయమును ఆచేతనము వంటిదియునగు జగమునుండి మెలమెలగా బహు 

ముఖ ఘగు చైతన్య స్ఫురణ మెటులు జరగుచున్నశి అది యూ మతమున 

దురు త్తరము కాదు. ఈ యవతరణో తరణ భంగితో విచారించి చూచితిమేని 



గడల వాకసవాణ! 

స్పృషైళలలా రహస్య మెరుక యగును. అఆచేతనమువలె కనబడు జడమనగా ఆతి, 

విచ్వితమగు కేందమునందు పరమైక్నాగతతో తన్ను దా మరచిన చైతన్యము. 
ల! 

కశినమగు జడావరణమును భేదించుకొని పరమ చిచ్చ కక్రిగా (Consciousness 
Force) ; పకాళ మొందుటకు జేయు (పథమ |పయాసము జడళ క్రి. ఈళ కిలో" 

సహస ముఖములగు , పకాళముల ఆనంతలిలాభంగులను (Principles of 

Variation) పలుతెగలగు పోకడల తము శ్రి తాము (పకటించుకొనుచుబోవు. 

సచ్చిత్తుల విధివ్యవస్థలును నిలీనములబి యున్నవి. . ఇవి యన్నియు అసంఖ్యే 
యములగు నియమములుగా (Innumerable Laws of Nature) మన బాహ్య 

స్ట్ తోచును. (పతిష్మ తమునందును, పతిసోపానమునందును ఆ యూ 

చె'తము యొక్కయు, ఆయీ సోపానము యొక్కయు వా స్రవమగు భావము లేక 

చి డూపము (Real Idea) ఆ పరమ చెతన్యమునందుగల అనంతత త్ర 

భాంశారముల అమూర్త భావధార. 

fx ౮౫ 

జు! 

చెట్టు వాసవ భావము లేక చ్మిదూపము (గ౭2| Idea) విత్తునందు సంకు 
చితావస్థలొ నున్నది. మరియ _దానియే ఒ తిడిబే మెలమెల్బ గా వృక్షమూరి. 
విక సించుచున్నది. జడమును పునాదిగా చేకొని [పాణము వికసించుచున్నదన్న 
మాట. దనికి కారణము జడమునందలి వాసవమగు భావము (Real dea) పైకి 
ఉద్గమించుటకు విరామము లేకుండ చేయు ఒ తిడి. ఇటులే _పాణగుహలో' 
ఆమూ ర్రమలై | కిక్కిరిసియున్న మనోరాజ్యమునందలి చ్మిదూపముల 2 తిడిచే 
మనోమయస త వికసించుచున్న ది. జీవాణువులన్ని య ఈ చందముగనే వాసవ. 
మగు భావపు ఒతిడి చేతనే మూ రిని ధరించుచున్న వి. అట్టడుగు జడము నుండీ 
సుపమును ఆనంతమును ఆగు చేతన ఒ తిడిచే చ్మితమగు నీ సృష్ట ధార మెల. 
మెలగా ఎటులు|పవహీంచుచు వచ్చుచున్న వో మన మిపుడర్థము చేసికొనగలము. 
ఇంతియకాక [పపంచమున కనబడు దుః ఖదై న్యములును వేదనావ్యథలును ఢోక 
మోహములును మనక్రిప్ర డర్భ మగును, ఈ _కమో తరణ మార్గమున మెటుమెటు 
నందును చేతన అంకమున కందని ఆతంకముల నతి[కమంచు కొనుచునే పయి. 
పయి కెక్కవలసియండు ఇెంతయు స్వాభావికము. కావున ఈ[కమో త్రరణ 
సంభావ వాదమిలో  ఆశుభమునకును దుఃఖమునకును. ఆపరిహార్యమగు స్థాన. మున్నది. FF ల 
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ఉనికి స పభూమమగు మహా పాసాదము. సచ్చిదానంద విజ్ఞాన మనః 

[పాణశరీరములే ఏడు భూమికలు. మొదటి మూటియు ఉనికికి చెందిన సచ్చిదా 

నందములు చెత్యమయములు. మరియు ఆనంతములు. వీనిలో రెండు రెం 

డుపసర్హనమై ఒకొకటి _పాధాన్యము బడసినపుడు వానివానిచందముమారి వేరు 

రు లోకము లేర్పడుచున్న వి. ఏనియందానంత్యానుభూతియేకాక సమష్ట్యనుభూతి 

౩వమ్షియందును, వృష్ట్యును భూతి సమష్టి యందును ఉండును. వాని పరస్పర 

సంబంధములును, వానిని నియమించు 'ధర్మములును విజ్ఞానము (Super mind) 

సొత్తు. ఈ విజ్ఞానమునం .దునికిలోగల చిచ్చ క్రియే జ్ఞాన సంకల్పముల రూపు 

తాల్చును. సంకల్పమే భావను. విజ్ఞాన భావ సృష్టియే వస్తు నృష్టి. వస్తువు కల్ల 
గాదు. విజ్ఞానమే సృజించు వా_సవమగు భావము, (Real Idea). 

“ఈళశ్యరు డెట్టివాడు ? సృష్ట ఎట్టిది ? ఈరెంటికిని గల సంబంధమెమి?ొ” " 

ఆని విచారించిన _పతిదర్శనమునందును ఏవో ఆసంత్భ ప్రి ఉండనే ఉండును, 

జడమును విడగొట్టిగాని, [పాణ గుహలో మూల మూలలు వెతకిగాని, మనో" 

విజ్ఞాన సాహాయ్యముచే వృత్తుల ఉదయా_సగ్రమయముల తత్త్వము తెలిసిగాని, . 

మరియు వాని ధర్మమును నిరూపించిగాని, మూల రహస్యమును కనుగొన 
జాలము. దుర్భేద్యమగు జడకుడ్యమును పగులగొట్టుచో అస్బుటమగు చెత 

న్యము ధూమలాభాసము పౌనపొన కానరావచ్చును. కాని జ్యాలమాలాకులమగు 

ఆనంత చై తన్యలీలను జడ విజ్ఞానము తెలీసికొన జాలదు. మరియు (పాణమయ 

శ్షేతములో అవచేతన (560 Conscious Min) స్పందించిన దెసకు దృష్టి 

[తిప్పెనను [(పచ్చున్నమగు చిచ్చకి నందుకొనగలమని ఆసాసల పాలగుటయు . 

వృథా. [కమ జాగరణ మార్గమున చైతన్య మొక భూమికపై మరియొక భూమిక 

నతి కమించి మానవ మనస్సులో _పత్యజ్ముఖ మైనది. ఆటనుండి దాని పయి: 

సోపాన మెక్కి తన్నుదా జూచుకొనగల సౌభాగ్యము మానవున కున్నది. అనంత 

మగు చేతనారాజ్య ములో _పవేశించుటకు జా్యగత్ చేతనయే మానవున 

కాలంబము, 

విషయిగతమగ్గు (Objective) దృష్టిభంగి గల మనో విజ్ఞానము: 

(Psychology) మన కీ యెడ సాయము చేయజాలదని ఎరిగికొంటిమి. విషయ. 



"1764 వ్యాసవాణి 

గతమగు (Subjective) దృష్టి భంగి గల యోగము మనకిచట దారి చూప 

గలదు. 

 యోగబలముచే మనస్సును శాంతపరచుకొన గలుగుదుమేని నానా విధము 

అగు వృ శ తి తరంగముల వెనుక వెనుక ఆచంచలమును విళాలమును అగు మానస 

"వస్తు చేత (A Realm of mental Substance) మొకటి యున్న టులు 

"కనుగొందుము. ఇంతియకాక మన మననళ క్రి యీ మానస వస్తువునుండి సంవేద 

"నము, ఆనుభవము, ఇచ్చాద్యేషములు మొదలగు చి త్రవృత్తుల నన్ని టిని నిర్మించు 

చున్న దనియు తెలిసికొనగలము. (పశాంతమగు వీకా[గతతో ఇంకను లోలోతు 

లకు దిగితిమేని, మన మనస్సులో నుడయించు చు ఆ సమించుచు నుండేడు 

వృత్తులలో చాలవృత్తులు విశ్వగతమగు విరాణ్మానసావ ర్రమునుండియో లక 

.మన కావలనున్న (పజల మానసము నుండియో వచ్చుచు బోవుచున్న వని 

(గహింపగలము. బాహ్యములగు ఈ తరంగము లన్నియు ఎపుడో ఒకపుడు 

:మాంసలములగు ఆవయవముల తోడను, పరిపుష్టమగు ఆకారము తోడను మనో 

.గుహలో పవేశించును. లేక మననళ కి _పభావమువలన చిత్త దెహళిపై కాలు 

మోపుచునే నామ రూపముల దాల్చును. ఉభయపక్షము లందును మనదృష్టికి 

- వెలుపటనే కార్యము జరుగును. కాని యిది యంతయు మన చింతాధారయే యని 

మన మనుకొందుము. యోగసాహాయ్యముచే లోజూపు వాడి యగుడు తోడు 

తోడనే యీ సత్యము తేటతెల్బ మయి పోవును. మరియు ఈ యోగ మార్గమున 

మగ్న చేతనా (Subliminal Mind) భూమిక యొకటి * ఉన్న యటులు 

"కనబడును. ఈ మగ్నచేతనా శ్నేతమున అపారమగు బీజ భాండారము కలదు. 

దీనికి వెలుపలిదగు జ్యాగత్ చేతనలో బహు విధములగు జ్ఞానములును _పేరణము 

లును అనుభవములును "శేరాడుచుండును. యోగదృష్టిని (తిప్పి : పయికె తి పట్టి 

“నచో ఊర్థ్య చేతనాకాళ మందు (Super Conscience) గల నానాసోపాన 

“ములు అవగతము లగును. ఆకాశ ములోని కెగురవలయునను కోరిక మన 

కీ భూమిక నుండియే ఆవతరించుచుండును. ఆది యటుండె - వీని యన్నిటికిని 

వెనుక ఒక మనోమయ సత్త యున్నదని మనకు తెలియవచ్చును. మన మానస 

ప అవచేతన-505 Conscious mind-అన అందరకును సామాన్యముగా ఆర్థమగు 

పదార్థమీ మగ్నే చేతన 'కాదు. 
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వస్తువునకును (Mental Substance) మనన + §8న (Mental Energy) 
వృత్తులన్నింటికిని ఇదియే ఉత్సము. ఇదుండియే వృళ్తు లుదయించుచున్న వి, . 

“అ అ స్రమించుచున్న వి. విశాలమగు ఈ మానస క్నేతమునకును ఈ మనోమయ 

పురునుడే స్ఫూతధారుడు. ఇతడు కేవలము సాక్షి స్వరూపుడని కొలుడొలుత 

మనకు వోచునుగాని చూపింకను నిశితమగునేని సాక్షిస్వరూపుడగు ఈ మనో 

మయ పురుషుడే అనుమంతయు క్రర్రయు సర్యమయుతును నను నెరుక గలుగును*- 

ఇంతియకాదు. మానసవస్తువును మనన శ క్రియ ఈమనోమయ పురుషుని నిజ: 

స్వరూపమనియు, చి త్తవృ త్తు లన్నిటికిని ఇతడే స్వామియనియు, నమగమగు. 
ఈ భూమికి నితడే పరిపాలకు డనియు మనము తెలిసికొన గలుగుదుము. 

“విరాణ్మాననములో వ్యక్ కి మానస మొకయంశమని మన శెరుక. మనకు 

ఉదయిరచెడూ (పతి ఆలోచనయు, _పతిపేరణయు, [పతి అనుభవమును మన 

ఆధారములో (పతిఫలించిన విరాట్ చైతన్యపు విశిష్టధార యనియు మనకు 

తెలియును. కావున వ్యష్టి చిత్రములో ఆవిర్భావ తిరోభావములు చెందు వత్తు. 

లకు మనోమయపురుషు డెటుల కారణమగును ? మన చి తములో నియతముగా 

ఉదయించి ఆసమించుచుండు ఈ వృత్తుల ఘటన మరి యెవరిది * ఇది వీరాట్ 

కళకి అవభాస మా[తము కావచ్చును. ఈ శ క్యవ భాసము ఆధారానుపాతముగా- 

వేరువేరు రూపములు తాల్చి కోరకితము పుష్టితము కావచ్చును. ఇటులు కావచ్చు 

నేని మనోమయ పురుషు డెటులు చి త్రవృత్తులకు కారణము కాగలడు ? మరియు 

క_ర్రయు అనుమంతయు నెటులు కాగలడు? కావున ఒకవేళ విరాట్శ క్రివలననే, 

విరాణ్మానసము వలననే ఇది యంతయు సంపన్నమగు చుండుట నిక్కమా? 
యని మనకు సందియము కలుగుట స్వాభావికము. ఈ సందియము పోగొట్టుకొన 

వలసి యున్నచో మనము వైయకికమగు మానసమును దాటి విశ్వగతమగు 

సకా చేతనాకాశములోనికి ఎగురవలయును. అచటి కెగిరిన యొడల మనకు 

అధిమానసక్షేత మొకటి దొరకును. ఇది వైయ క్రికమగు మనస్సునకును, 

అజ్జాన్నాశితమగు విళ్యమనస్సునకును జాల పైది. ఈ శ్నేతమును మెట్టిన 

యెడల మనకు విశ్వసత్య (Cosmic Truth) సాశాత్సా-రము కలుగును. 

ఊర్థ్వ తన మగు నొక మహా సత్యమునుండి వ్య క్రియ, _ విశ్వమును వెలువడు 



- “౧66. 
వ్యా సవాళ్ల 

-చున్నోవనియ' Both the individual and the’ Cosmos from 8 
transcendent: reality) ఊర్థ్వ తనమగు నీ సత్యము విశ్వవ్యక్తు ల మనః 
_పాణములలో ఆభివ్య క్రమగుచు బోవుచున్న దనియు మనకు, దెలియగలదు. 

.విశ్వాతీతమగు సత్యఢోర వ్య_క్రైగతమగు ఆధారములో పృథ గ్భావముగా రూపము 
తాల్చుచున్న ది. లెక 'వీక్యధార గుండ వ్యక్తిలో వెరుగా రూపాయిత మగుచున్నది. 
మరల వ్య క్రి ఆధారమును-బట్టి వ్య క్రమగు చేతనలో కలుగు ఆధివ్య క్రి నిరూపిత 
మగుచున్నడి.' కావున అధిమానన' శే[తమున (Over:mind) వ్య_క్రియు, విశ 
“మును విశ్యాతీతమగు వహా ' సత్యమును ' ఎటులు సంబద్ధములయి యున్న వో 
మనము కనుగొనగలము.' "ఈ తావన (పకృతి మూలగతిధార మనకు 
“కనబడును. 

పకృతి రహస్య మునకు, సృష్ట రహస్యమునకు మూలము దీని పయి 
"మెట్టున గలకు. ఈ ఆధిమానస సరము (కింది వయిపున ఏక మనేకముగను, 
'అఖండము ఖఠడముగను ఆగు ఆవేగము చూపట్టును. ఈ మండలము మీది భాగ 
“మున వ్య క్రి స్యాతం|త్య వేగమున్నను పరమసత్య మిచట అఖండమును, 
-అనంతమును, ఆసీమమునేకాని దీని (కింది భాగములోనే చేతనలోగల విభాజకతా 
శకియు స్ఫుటముగను సృుటతరముగను సాగిపోవును ఈ రీతిగా ఈ అది 
మానస భూమికలో సత్యదృష్టి యెడ ఏకదెశ దర్శితాదోషము కలుగుట కవకాళ 
మున్నది. కావున మన యో జా_గన్మ నోమయ పురుషుని కడ కుపస్థితములగు 
“సృష్టిమూల సూ తము లన్నింటిలో ఏవి ముమ్మాటికిని సత్యములో, మరి యేవి 
కావో ఆ విషయ మీ యధిమానస చేతన తేల్పలేదు. కాగా సృష్టి వ్యాపారమును 
వ్యాకరించిన మూడు దర్శనములలో దేని కదియే యు క్రి సంగతమని మనకు 
తోచును. మనోమయ పురుషునిలో ఆధ్యాత్మికమగు నొక సత యున్న యటు 
లును, అది నిజ (పకాళముకొరకు తన విరాట్ స త్తలో సృష్టిలీల చేయచున 
ములును మనకు తెలియును. సాధనలో నిది యొక ఉపలద్దీ. ఈ సాధనా కోణము 
మరియొక వైపునకు తిరిగినచో సృజనోల్హాసియగు మహా(పకృతి నిర్వికారుడును 
శాంతుడును అగు పురుషుని ఆనందము కొరకు ఈ జగక్ సూ తమును ధరించు 
చున్న దనియు, దీనిలో పురుషన కావంతయు క రృత్యము లేదనియు, ఆతడు 
దష్టమ్మాతుడుగను, భో కృమాతుడుగను అనాస కుడుగను నున్నాడనియు 
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ఉపలబ్ది కలుగును. ఇంతియకాక్ష. దేని పరాకాంతి అనంతమును ..నిర్వికారమును 

అగు భూమి నాచ్బాదించునని కొందరు సాధకులు వక్కాణింతురో ఆల్బ మాయయే 

యూ (పపంచ రహస్యమనియు ఉఊపలబ్ధి కలుగును. ముత్తో వల బారు నీయుపల 

బ్ధదిలో ఒకొక ఉఫలబద్ధి వెను వెనుక ఆధ్యాత్మిక తేజపు తీవ | పభావమును, 
దృఢమగు తర్క పతిష్టయు కలవు. ఆధిమానస చేతనా జ్యోతి వెలుగు జూచిన 

యెడల. ఈ ఉపలబ్ధులలో.. ఏ యొకటీయు ఆ[గావ్యామని యనుటకు వీలుజేదు. 

“కాగా ఈ యాధ్యాత్మిక [గంథిని విఢదీయు చెటులు? _ఈ యధిమానన 'చేతనా 

భూమిక యందును ఏల యూ చిక్కు? ఆని"|పశ్న ఉదయించును. 

అధిమానస చేతనా సరము నుండి చూచిన యెడల నిచటను దీనికిందను 
సంబుద్ధ మానసము లేక సంబోధి (10001౪6 MN) | పదీ ప్రమానసము 
(Enlightened mind) ఉ త్రరమాననము (Higher mind) అను ఈ చేతన 

"లోని _స్తరభేదములు [పసృతములై కనిపించును. వీనిలో దేనికి దానికే | పత్యేక 
ముగా విశేషణ ముఖమగు ఆవేగము కద్దు. ఈ యావేగాఘాతముచే సమ్మగదృష్టి 

సర్యవ్యాపకతో పలబ్ధి తునిసి ఏక దెళదృష్టికి పర్యాయముగా సరిణమించును. 

-ఈ అధిమానన భూమియందు పూర్ణమును ఖండించి చూచు వైఖరి చూపట్టును. 

విశేషించి దాని నిమ్నార్థమున, ఇటులి విశ్లేషణ వేగము కిందకింద నున్న సమస 

చైతన్య భూములలో త్మీ వతరమును తీ వతమమును అగుచు దొరలుకొనివచ్చెను. 
“కావున ఈ చేతనా భూములన్ని ఐటిలో కలుగు ఆధ్యాత్మిక తత్త్వ్యపలబ్ది సమ్మగ 

సత్యమని (Integral truth) స్వీకరించుటకు వీలులేదు. 

సమ్మగత త్త్యము ద్విముఖము. అందొక ముఖము మీదనే చూపు నిలుపుదు 

మెని శాంతమును శుద్ధమునగు ఆత్మోపలలబ్ది కలుగును. ఇది నిర్గుణము, అవ్యవ 

'హార్యము. (With whom there can be no Pragmatic relations) 

| పపంచోపశమము (In whom the world existence is stilled) అగా 

హ్యము, అలక్షణము, శాంతము, శివము, అచంచలము అను | పతీతి విస్పష్టముగా 

కలుగును. ఇక, రెండవ ముఖము మీదనే చూపు నిలుపుదుమేని, మహా(బహ్మాండ 

సహ[స సహ్మసముల ధరించిన ఒక విరాట్ చిచ్చ క్రి కేందము కనబడును. 

ఈ రెండు ఉపలబ్ధులలో ఒకటి నిర్గణమనియు, వేరొకటి సగుణమని యు వాడుక. 



"3 వ్యాస వాణి 

కావున ఈ నిర్గుణ |బహ్మోపలల్జీయ, సగుణ బహ్మోపలర్ధియు సమానముగనే 

ఆ'ధాంతము లనీయ, సమాననుగనే సత్యములనీయు స్వీకరింపవలయును. 

నసచేతనలో నివి రెండును పరస్పరము విరుద్ధములని తోచినేనా, ఆధిమానన 

చేతనలో “ఇవి రెండును అనంత సత్యమునకు రెండు మోములు' ఆను (తీత 
జాగరిలును. ఇటులగుటిజేసి పరస్పర విరుద్ధ ధర్మా(కాంతములగు ఈ రెంటిని 
ఆపూర్య సమన్వయములో ధరించిన పక మహానత్యమును మన మెరుగవలసి 
యుందుము. క్షు[డమగు మనమనస్సునకు తందడు గావున ఇది. ఆనిర్జేశ్యమనియు 
అనిర్వచనీయ మనియు అనుకొనవలసి వచ్చినది. కాని పరతత్త్యస్వరూపము 

శింపదగినది కానే కాదని పట్టుపట్టిన యెడల _ “ఈ సృష్టి ఎటులు సంభవ 
యును? ఆనిర్యచనీయమగు నీయేకము నుండి తరగని అనేకము లెటులుత్సన్న 

యును? ఆను |పళ్న కేది సమాధి? సృష్టికొక శ క్రినిగాని, మాయనుగాని 

వేరుగా స్వీకరింతుమేని, ఆ శక్రిగాని ఆ మాయగాని [బహ్మముకంటె భిన్న ముగా" 
ఆవలనున్నవని ఒప్పుకొనవలయును. లెదా (బహ్మములోనే కలిసి యున్నవని: 

రా 

ఆంగీకరింపవలయును. కాని ఈ రెండు సిద్ధాంతములును విచార సహములుకావు. 
శక్తి గాని మాయగాని |బహ్మముకన్న భిన్నములన్నచో, (పకృతిని పురుషుని. 
ఆంగకరించిన సాంఖ్య సిద్దాంతమువంటి ఒక సిద్ధాంతములో జేరి దైగతమగును.. 

ఇటు లగుచో పరమ బహ్మ పరమా స్తిత్యము స్వీకరింప పోయినటులగును. ఇక 

కెండవ సిద్ధాంతము నంగీకరించుచో, ఒక పరబహ్మమే ఒక పెడ అనిర్దెళ్యు 
డనియు, మరియొక పెడ సమస్త నిర్ణశ్యములకును సంబంధములకును _పవర్తకు 
డనియు ' గహింపవలసి వచ్చును, కొని ఇది విచార బుద్ధికి మింగరాని గడ్డపార. 

కావున ఈ యధిమానసదృష్టికి పరమెశ్వరుని సమ్మగ సత్యము పట్టుపడదని 
స జ చెప వలయుకు. 

కూ. 

| పర బహ్మము అనిర్దెళ్యమనుమాట నిక్క_మేగాని నిర్దేశ్యమగు నొక 
యల్సక స్య! ్పపకాశ సామర్థ్యము దానికి లేదను నర్ధములో మ్మాతము కాదు.. 
ఇట్టి _దిహ్మోండము లెన్ని యయినను దాని యానంత్యమును, ఆసీమత్యమును 

శోసింపజేయజాలవను నభి| పాయములో బహ్మము ఆనిర్దెశ్యమే. [బహ్మ మిట్టిది 
అని ఎన్నియేని విశేషణములచేగాని, యోగ్యమగు నెన్నియేని విశేషణముల 
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సముదాయముచేగాని పరిమేయము కాదను నర్థమ లో బహ్మము అనిర్దేశ్యమేకాని, 

అది తన్ను దా పరిమిత మొనర్చుకొనజాలదను నర్ధములో మ్మాతము అనిర్దేశ్యము 
రా 

కొడు. కావున ఆధిమానన భూమికలో గలుగు నుపలబ్ధి మూలత తమ" కాదు. 

ఇట గలుగు ఉపలబ్ధులును అనుభూతులును చేతనాలోకముచే మనోజ్జ్యలములే కాని 

ఆ యాలోకము మా్మాతము సర్వతః _పసృృతము కాదు. దట్టమగు వీకటి తుటు 

ములు దాని నలు పక్కలను కుండలిత ములయి యున్న వి కాన సమ్మగమగు 

సత్యము. ఆద్యంత ములు లేని జ్యోతి కనబడదు. పూర్వాచార్యులు ఈ అధి 
లి 

మానస భూమికనే పట్టి దె ఇతవాదము, నేతివాదము, శూన్యవాదము - మొదలగు 

ఆంశిక సత్యమె సమగ సత్యమని ఉర్షోషించి పోయిరి. 
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నోభూమిలోగాని అధిమానసభూమిలోగాని (0౪8౯-౧౧౧౮) మనకు 

నిండుసత్యము దొరకదు. అది దొరకున దీరెంటిని దాటిన వేరొక భూమికలో. ఆది 

ఆతిమానన చేతనా భూమిక (Supramental Consciousness). ఆ అతి 

మానస భూమిక కెగురగలిగిన యెడల సృష్టిమూల రహస్యము మనకు కరతలా 

మలకము. ఆ భూమి విజ్ఞానమయము. ఈ విజ్ఞానమయ లోకమునందు అనంత 

మగు బుతచేతన (Truth Consciousness) అనంతమగు తన ఉనికిలో, 

ఆనంతమగు తన శకులతో దేశకాలముల నతి క మించిన సత్యములను, దేశ 

కాలములలో అనంతముగా [పకటించి వానిని ధరించుచున్న ది. [బహ్మమిచట 

ఆత్యంతాభావము (All-negating Abslolute) గాని, సుదుర్ని రూపము 

{rigid indeterminable)nాని, అనంతమగు బండి సున్న (infinite zero) 

గాని కాదు. 

సత్యములగు సృష్షి మూలత త్త్యములు సచ్చిదానందమయుని యితచేత 

నతో (truth consciousness) వింతపొం దెనసియున్నవి. విజ్ఞానమయమగు 

సృష్టి (పృ క్రియలో వికాసోన్ముఖములగు త త్ర్యములును, వాని వీజములును, 

వాని భలితములును పిండీకృతములై దుర్వెభేదముల్నై యున్నవి. అనంతమగు 
_పకాశవేగ | పవాహ మిచట విచ్చిన్నము కాలేదు. మరియు పరస్పర విరోధ 
మిచట చూపట్టనయిన చూపట్టలేదు. సర్వతః [పసృమరములును, విక్షానమయ 
ములును ఆగు సతా చేతనా శకు లిచట నానాత్వ బహుత్యముల నట్టనడుమ 
ఒకత-మును పెనవై చుకొని నిలుపుకొనుచున్న వి. ఇచట బడయగల తొ బ్టతొలు 
తటి మూలోపలవ్రిలో సచ్చిదానందముల మూటియు సమన్యయ సుషమ అని 
చ౭పార్యము. మానస భూమిలోగాని, అధిమానస భూమిలోగాని సచ్చిదానంద 
ములలో నొక స త్తుగాని, ఒక చిత్తుగాని, ఒక ఆనందముగాని స్వతం_తముగా 
వికాసము చెందవచ్చును. ఆటులు వికాసము చెండిన పిదప, మనము వీనిలో ఏ 
యొకదానితో నేని నిట్టనిలువున ములిగిపోయి మిగులు రెంటిని స్వీక రింపకపోయిన 
స్వీకరింపక పోవచ్చును, అనగా మన మొక సమాధ్యానందమునందే మునిగి పోయితి 
చని ఆపుడు సత్యమయమును, చేతనామయముకు ఆగు రెండు త_త్యములును 
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మన త త్ర్వమునకు పట్టకపోవచ్చును. ఈ రీతిగనే మనము సత్యమయమగు 
త త్ర్యమునందే మునిగి జ్ఞానానందముల నేమరవేచ్చును. ఇటులే సత్యజ్ఞాన తత్త్వ 

ములను ఉపసర్జనము చేసికొని ఒకేఒక చిత్త త్వమున విలీనులమై జ్ఞానఘను 

లము కావచ్చును. కాని అతి మానస క్నేతమునందు లేక విజ్ఞానమయ లోకము 

నందు (SUper Mind) ఈ విస్కృతి, ఈ యేకదేశాంగీకృతి పొసగనే పొన 

గదు. వీలయనగా నిచట నీ మూడును ఓత్మపోతములు. సచ్చిదానందము లిచట 

నొక ముప్పిరి దారము. విజ్ఞానమయ లోకము (Super mind) నందలి సమ 

న్యయ సామంజస్యమును భావింపదోయినంతలో మనము గుంటలో పడిపోదుము. 

ఏకాగతతో ఏకత్యము దెసనే చూపు నిలుపుదుమేని మనకీ యేకత్వ్యమొక జడ 

పిండమై కనబడును. దానిలో నేమూల నెమకినను ఎంత గాలించి చూచినను 

బహుత్వ స్పర్శ గోచరింపదు. వైచ్చితి విన్యాసము కనబడదు. ఇక ఏకా[గతతో 

నానాత్యముదెస చూపు తిప్పితిమేని ఎటుచూచినను నానాత్వమే |పత్యక్ష 
మగును, విభేదమీ విశదమగును. వైపరీత్యమే వెంపరలాడును. కాని అతి 
మానస భూమిలో (Supramental Consciousness) బహుత్య వికాసభంగి, 

నానాత్యాంకురము, స్వచ్భముగను స్పష్టముగను కనబడును. అచట డింది 

లోకములోని చీకటి వెలుగుల చెలగాట మినుమంతయు లేదు. 

విజ్ఞానమయ భూమిలో అనంతమగు స త్రయు, అనంతమగు చేతనయు, 

-అనంతమగు ళ _క్రియు, అనంతమగు లీలలతో నిండుకొని యున్నవి. ఇచట నే 

విధమగు సంఘర్షముగాని, విరోధముగాని లెదు. స్వైరతగాని, వై పరీత్యముగాని 

యిచట మొగము చూపలేదు. సత్యములును అనంతములునగు త తగములన్నియు 

నిచట నంగాంగీభావముతో కలిసి ఒక విద్యుత్ఖేల చేసికొనుచు బోవుచున్న వి, 

ఇచట తొలుదొలుత సత్తు - చిత్తు - ఆనందము; అను నమూటి అవిభ కాను 

భూతియు, బహుత్వములోని పరమాణువు పరమాణువు నందును ఈ  మూటి 

ఎకత్యానుభూతియు కలుగును. ఈ సచ్చిదానంద తయములో సత్తునకును 

ఆనందమునకును విడివిడిగా కొన్ని భావ పవాహము లున్న వి. ఆత్మ (Self) 

ఈశ్వరుడు (The Divine) పురుషుడు (The conscious being) జ్ఞానము, 

ఇచ్చ మొదలగునవి. సంతోష , సౌందర్యము, (పేమ మొదలగునవి. ఇందు 

సత్తు ము ంబమునకును , జ్ఞానెచ్చాదులు చిత్ కుటుంబమున 
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కును, సంతోష సౌందర్య _పేమాదులు ఆనందకుటుంబమునకును చెందినవి. 

విజ్ఞానమయములగు నీ తోవ లన్నిటిలోనే సృష్టి మూల రహస్యము. ఈ విజ్ఞాన. 
ధామమే సృష్టికి మూల కేం దము. 

మరి యో మూల[తయి నుండియే ముత్తో9వల బారు నొక [కొంగొత్త 

లీలా (పవాహము మనకు గానిపించును. ఆనందము, ఆనంది, ఆనంద్యము.. 

జ్ఞానము, జ్ఞాత, జ్ఞయము లేక విషయగతమగు ఆత్మ, విషయిగతమగు ఆత్మ, 

వీని సంసర్శము. ఈ (తిపుటిలో ఆనందమున కా శయుడు (Subjective) 

ఆనంది; ఆనందమునకు విషయము (Objective) ఆనంద్యము; ఇటుల జ్ఞాన 

మున కాశ్రయుడు(SUbjective) జ్ఞాత. జ్ఞానమునకు విషయము (భటాదికము) 

జ్లేయము.(0bjective) ఇది యెల్లయు ఆత్మలో న్వగతమగు (లేథా పతి 

ఫలనము. ఈ [కమ మవలంబించి ఏకమును ఆఖండమునగు చేతనయు, సత్తయు, 

శ్తయు బహుచేతనా సతా శ కులలో (పతిఫలించు కొనుచు బోవుచున్నడి. 

అనగా తనలోతానే పతిఫలించుకొనుచు బోవుచున్నది. 

అతి మానస చేతన యందు ఈ నానాత్య బహుత్యమాలు ఏకత్యముమీదనే' 

సం పతిష్టితములు. మన మీ ఆపూర్వ సమన్యయమును మానసిక చేతనా సాహో” 

య్యముచే కనుగొనజాలము. ఏలనగా కండెతుండములుగా విడగొట్టి చూచుటయే 

మనస్స్యభావము. సంపూర్ణతను కనుగొనజాలు శ క్రిగాని, తెలివిగాని మనస్సు 

నకు మొదల లేదు. కాని మనశ్చేతన వెనుక మనస్పాహాయ్యము చేతనే మనస్సు 

నతి|క మించి సత్యమును చూడగల పట్టుదల మానవున కున్నది. సృష్టిమూలమున 

గల శ క్తి చేతనా నందములే ఆ సత్యము. తదానంద ఆస్వాదమునకే ఆ పట్టుదల. 

అంధకారాచ్చన్న మగు మనోమయ భూమి యందుగాని, దానికంటే 

నిమ్న ములగు భూములందుగాని ద్యంద్యములయు సంఘర్షమ.లయు నడుమబారు 

(పవాహములలో (పతి యొకటియు ఆతి మానస భూమిలో ఒకొక ఆధ్యాత్మిక 

సార్గక్యము పొందుకొర కె. పరుగిడుచున్నది. ఊర్థ్యతన చేతనా వ్యాప్రమగు 
జగత్తు, అథ సన చేతనా వ్యా ప్రమగు జగత్తు _ ఈరెండును ఆనంత _పసృమర 

మగు ఆతి మానసత త్యము సృజించిన అపూర్వ్యసృష్టి. 

సమ_స సృష్టి నత్మికమించి నిరపేక్షముగను దుర్నిరూపముగను ఉన్న 
"కేవల తత్వము గాడ అతి మానసదృష్టి భంగి కగోచరము కాదు. సచ్చిదానంద. 
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మయుని అనిర్దేళ్యమగు స్యరూపము అజ్ఞయమని తోచునుగాని, అంతమ్మా తముచె 

ఆనిర్దేశ్యమగు నా యుపలబ్ధి దుర్విజ్టేయమును దుర్భేద్యమును అగు అభావో పలబ్ది 

గాని, అంధకారోపలద్దిగాని కాదు - ఈ రెండు భంగులును ఉపనిషత్తులలో గన 

బడును - మనస్సుతో గూడ పొందు లేక పలుకులు మరలును, (1 )ధీరు లానంద 

మును అమృతమును ఆగు ఆత్మను విజ్ఞాన ముచె చూచుచున్నారు. (2 ) ఆపూర్య 

మగు సచ్చిదానందమయుని వెలుగుచే అదియు భాస్వరమును పదీ ప్త పమును 

అగును. కాని దాని ఆనంత్యమును ఆసీమత్యమును వర్ణనమున కావలి వి. 

వఏలనగా పూర్ణ ముగా [గహించినను పూర్ణము మిగలియండగల దిది. ఈ మహి 

సత్యము నేకా[ గమగు చూపుతో నవహంతుమేని' ఇది నేల కాదు, నిరు కాదు, నిప్ప 

కాదు, గాలి కాదు, నింగి కాదు, అహంకారము కాదు మహత్తుకాదు, అవ్య క్తము 

కాదు, - అని యిటులు నిషేధముఖముగా చెప్పుటకంటె వేరుగతి లేదు. కావున 

ఈ తత్త్యము అదృష్టము, ఆ గాహ్యము; అవ్యవహార్య ము. అలక్షణము, 

అచింత్య ము, అవ్య పదెశ ము, అక్షరము, అనిర్జెళ్యము - అను నీ మొదలగు 

పదములచేతనే వ్యాఖ్యేయము. మరి యూ సత్యము రెండవమోము నేకాగతతో 

చూతుమేని ఆ యుపలబ్బి వేరు. అది సగుణము. విజ్ఞానమయ చేతనలో ఈరెం 

డుపలబ్బలును అపూర్వమగు నొక సమన్వితిలో యుగప దుద్భాసితము అయి 

యున్న వి. 

ఈ యతిమాననభూమిలో కలుగు ఆధ్యాత్మి కోపలబ్దీయందలి ' వేరువేరు 

తేరులకు విశిష్టమగు స్థానమును తాత్పర్యమును గలదు. ఆధిమానస (0౪687- 

mental) భూమిలో గలుగు నుపలబ్బలలో సంఘర్ష వై వై పరీత్యము లుబుకుకొని 

రాజూచునని మున్నెరిగి కొంటిమి. ఈ రెండు భూములలో గలుగు నుపలబ్బులలో 

అనుభూతులలో ,నొక భూమియందు గలుగు నుపలద్దియు అనుభూతియ' మరి 

యొక భూమిలో గలుగు నుపలవబీని అనుభూతిని అనుమతింపనొల్చ దు. కావున 

ఈ భూమికలో గలుగు (పత్యేకానుళూతికి ఏక్ దేశ దర్శితా దోషము దుర్ని 

వారము. ఏలయనగా ఇచటి చేతనలో 'ఖండ|పకాశమునకును భేదాంకురమునకును 
పథమ సమున్మేషము. కావున ఈ _సరమునందు అంశమునకు సమ్మ గముగను 

1. యతో వాచో వివర్హన్తే అప్రావ్య మనసా సహ. 

2 ' శద్విజ్ఞానేన వరిపళ్యంకి ధీరా ఆనందరూప మమృతం య ద్విభాతి. 
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ఆఖండమును ఖండముగను భావించి పచార మొనరింప ఆనివార్యమగు ఇచ్చ 

జనించును. అతిమానసికమగు (560206౧141) దృష్టి భంగి, ఈ అధి 

మానసిక (0౪౭౧6౧21) స్తరమునందలి [పతి అనుభూతికిని ఒకానొక పరమ 

సార్థక్యమును పర మోద్దెశమును సిద్ధింపజేయు నుపాయమును సమకూర్చి 

పెట్టును. 

ఈ యతిమానస త త్రంమున గల సృజనశ క్రి వెలయించు కౌళశలమంతయు 

వింత గొలుపను. అనంతమగు చిచ్చ కి (Consciousness force) ఇసు 

మంతయు కనిపించనంతగా తన్నంతయు దాచికొనిన జడమునందును ఆ కౌళలి 

మనకు కనబడును. ఆ యనంతచై తన్యశ క్రికి జడము _పధానసాక్షి. అయ్యనంత 

శ క్రికే ఆత్మగోపనము చేసికొనగల అనంతకౌశలము లేనిచో దాని యానంత్యము: 

మాసిపోయెడిది. భూమను యథాతథముగా తెలుపవలయుచో దానికి సంపూర్ణమగు 

సంకోచళ క్తి కలదని ఇయ్యకొని తీరవలెను;, భూమకు ఊర్ధ్యజ్యోతిలో ఆత్మ 

సమాహితావస్థ ! కింద, ఆచలమును నిశ్చేతనమునగు ఈ స్థాణువులో 

తద్యిపరీ తావస్థ 11. 

పైని అతిమానస చేతనము; (5౪0/8 Conscience) క్రింద జడాంధ 

కారము: (Night of Inconscience) ఈ రెండును ఒకే సత్యమునకు విరుద్ధ 

మగు రెండు దిక్కులు. సత్తా శక్తి చేతనల ఆతిమానస శక్నేతము ఒకానొక 

వెలుగులో జిగేలు జిగెలుమని దీపించుచు ఊర్థ్యమున సం పసారితమయి యున్నది. 

దాని యెరుక యెరుకపొలము లన్ని టికీని ఆవల. దాని నిండార శెరిగినను, ఎరుగ 

లేదను మపలట్టి కలుగును. ఇట్టి ఉనికియు, ఇట్టి ఆనందమును, ఇట్టి వెలుగును. 

సత్యమయములగు ఆధిమానస సరము - (Over mind) సంబుద్ధమానసము. 

(Intuitive mind) _పడీ షప పమానసము (Enlightened mind) ఉతర 

మానసము (Higher mind) ఆను భూమికల గుండ కిందికి దిగీ, వీనీ కేంద 

నున్న మనోమయ - _పాణమయ - అన్నమృయ శ్నేత్రములకు వాలినది. ఇట్టి, 
అవతరణ భంగి చేతనే యూ విశ్యన్థృష్ట | 

ఆతీమానస త త్త్యమును పూ ర్తిగ నెరుగుచ్లో విశ నము మిథ్యయనిగాని, 

అకీకమనిగాని తటదు. శంత్తీయేక్తాద్లు. సత్త క్ఞమ్లగు నొక విశంశ కిచే 
+ “దబ, రజా క్స్ Fe ఇల | ట్రై Cpa ఎ? wp, a see 
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ఈ మహోలీల జరుగుచుపోతున్న దనిగాని, దాని యధ్యాస శాంతమును నిర్వికారము 

నగు అక్షర _బహ్మము పై బడుచున్నదని గాని తోచదు. ఇచట జగ ల్రీల 

యె కయు సచ్చిదానందమయుని చిచ్చ క్రిలో ఒక ఆంశమునందు స్వగతమగు 

పతిఫలన మను. భాంతిలెని జ్ఞాన ముదయమగును. విళ్యమునందలి (పతి_స్రరము 

గూడ సత్యము విశిషమునగు నొకొ_క త త్యమునందలి గూఢతాత్సర్యమును. 

వహించుచునే పోవుచున్న దని తేటతె బ్రముగా గోచరించును, 

ఈ యతిమానన జ్ఞానమే ఊఉ త్తమ జ్ఞానమా, దినికన్న ఊ త్రమమగు జ్ఞానము 

వేరొకటి ఉన్నదా ? లేక అతిమానస భూమికన్న ఉత్తమమగు కొండొక భూమి. 
ఉన్నదా 2 

సచ్చిదానందమయనికి బహుత్వములో ఆత్మ (పకాళ మనునది- 

“బహు స్యాం _పజా యేయేతి' _ ఒక లెక్క_లోనిది కొదు - ఆది ఒక ఆంశళమె 

అనంతమును శాశ్యతమునగు నొక సద్వస్తువు, అనంతమగు ఒకచిచ్చ క్తి 
అవరిసీమమగు నొక యానందము [పతి పరమాణువునందును అనుస్యూతమయి 

యున్నది. సచ్చిదానందమయమగు నీ వస్తువు ద్విముఖము. ఒక ముఖము 

నిర్గుణము, మరొకటి సగుణము. సతని చెప్పినంత మాతమున సర్వమును 

చెప్పబడదు. ఏలయన ఈ సద్యస్తువే మరల సత్పురుషుడు. ఆయీ పరమస త్త 
మన ఊర్థ్వ చేతనలో (Absolute and Omnipresent Reality) ఆత్మగను, 

(Self) ఈకశ్యరుడుగను, (The Divine Being) పురుషుడుగను (the. 

Conscious 0691౧౮) మువ్విధముల [పకాశించును. ఇక ఆతని చిచ్చి మాయ, 

(పకృతి, శకి అను మూడులతో దృశ్యాద్భృశ మగు స్ జగత్సమూహమున 

లీలలతో ఓలలాడుచున్న ది. _(బహ్మమయి యగు మాయ సృష్టికి పెనుండి భావ. 

జగ తునందును, కారణ జగత్తునందును విత్తనములు చల్దుకొనుచుబోవుచున్నది. 
ఇక మహో (పకృతి ఆ వీజములకు మూరి దాన మొనరించి ధరించుచున్న ది. మరి. 

యూశ్వరశ క్రి యన్ననో ఉభయ సంయోగమును స్టాపించుకొనుచు బోవుచున్నది. 
ఇది ఒక మహాశ క్రియ (తేథాఖివ్య క్రి, ఈ విశ్వలీలకు బయటను, లోపలను. 

ఒకటియే సత్త చిజ్జీవేశ్వరులు. ఆ సత్తకు మూడు శకులు, మాయ, (పకృతి, 
. కశ్ళరశ క్రి, జగల్రిల నొక కొఠికికి దేవలయుచో అనంతమగు సత్తునకుగల: 
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మూడు రూపులును, దాని లీలాశ క్రికగల మూడు రూపులును చూపులో నుంచు 
కొనవలయును, నిర్గుణ [బహ్మమునకును, సృష్టికిని జీవస్వాతం త్యమునకును 

నడుమగల సంబంధమును సమంజసముగ సమన్యయింప వలయుచో పరమ 

పురుషుని యూ మూడవ స్థానములును ఆ పురుషోత్తముని శక్తి యందలి 
[తివిధములగు లీలలును ఎరైదుట నుంచుకొనవలయును. సరియ! ఏకాంశమగు 

ఈ బహుత మును దాటి దాసికి పయినున్న సచ్చిదానందమయునకు ఒక త్యము, 

'కేవలత్యము (|బహ్మాదై తము) కలదా, మరి లేదా? ఉన్నయెడల - “ఆశి 

మానసావస్థకు స్థానమెచట ? విజ్ఞానమయ చేతన సచ్చిదానంద స్వరూపుని 
నిజస్వమగు శ క్రి. కావున అతిమానస బుతచేతన (Supramental truth 

Consciousness) ఆయీ పరమ సత్యదెశమునం దెల్లెడలను స్వ పకాశము 

కలది. సచ్చిదానంద స్యరూపుని కేవలత్వముతో, ఏకత్వముతో దానికి సంపూర్ణ 

ముగా సారూప్యము సాయుజ్యము సాలోక్యము కలదు, విజ్ఞానమయమగు ని 

సచ్చిదానందత తత్త్వమే పరమ సత్యము. దీనికి పైనేమియు లేదు- 

“పురుషా న్నపరం కిజ్చిత్ 
సా కాష్టా సా పరా గతిః. 



12. యోగ సుధాఠరవుం 
ఆను 

యోగసనూ[తవృత్తి 

అవ: వలయువారి (పవృతికి అనువుగా ఈ శాస్త్ర క్స్ విషయమును 

చెప్పునని భగవత్పతంజలి తెలుపుచున్నాడు. 

అథ యోగానుశాసనమ్ 

అర్థము : యోగానుశాసనమ్ =యోగళాస్త్రము, అథ = ఆరంభఖింపబడు 

చున్నది. 

వృ త్రి: “ఆథి శబ్దమునకు ఆరంభమనియు, మంగళ మనియును అర్థము. 
యోగము సమాధి. 

అను = హిరణ్యగర్భుడు తొల్చి చెప్పిన శాస్త్రము ననుసరించి చెప్పబడిన, 

శాసనమ్ =కాస్త్రము. ససాధకమును సఫలమునగు సమాధి దీనిచే వివరింపబడును. 

కైవల్యము కోరువానికి చెప్పదగిన యోగమును గూర్చి చెప్పుశాస్ర్రము ఆరంభింప 

బడుచున్నదని అక్షరార్థము. 

సం పజ్ఞాత మనియు, ఆసంపజ్ఞాతమనియ సమాధి ద్వివిధము. ఆది 
చి త్రధర్మము. చిత్తము | తిగుణాత్మకము. దాన నది ఐదు విధములు, శి ప్రము, 

మూఢము, విక్షిప్తము, ఎకా(గము, నిరుద్ధము. ఈ ఐదింటిని “భూములని 

యందురు. రజస్సుచే విషయములలోపడి కొట్టుకొనునది క్షిప్తము. తమస్సుచే 
నిద సోమరితనము మొదలగు వృత్తులు కలది మూఢము. ఈషదజ స్తమస్సుల 

స్పర్శ కల స త్ర్యముచే ఎపుడో ధ్యానమున కనువయినది విక్షిప్తము. శి ప్రము 
కంటె ఇది విశిష్టము. రజ స్తమోమలములు ఆడగి శుద్ధ సత్యముతో గూడినది 

ఎకాగము. వృ తులన్ని యు శమింపగా మిగిలిన సంస్కారము కలది నిరుద్ధము. 

(చూ. 16 స్తూ. ఇటులు కావున మొదటి మూడును గాక మిగిలిన రెండు 



గ్గాగె 
({( 

భూములతో గూడిన చి త్రమునకు సం|పజ్జ్ఞాతా సం్యపజ్ఞాత సమాధులు 

- రెండును ధర్మమని వివేకము. 

విశేషము ;- “యుజ=సమాధా (దివాది) -- ఘజ్ = యోగ = సమాధి, 

ఆనుశాసనమ్ = హిరణ్యగర్భుడు చెప్పిన శాస్త్రము ననుసరించి చెప్పబడిన . 

శాస్త్రము. “శిష్యతే అనేన=దీనిచే వివరింపబడును, గావున “శాసనమ్ = 

ఏివరణము : 

అవః- ఇరుతెరగులగు ఈ సమారిీకి కలసివచ్చునటుల ఒకే లక్షణమును. 

చెప్పుచు న్నాడు. 

యోగ శ్చిత్తవృత్తి నిరోధః_-- కి 

అర్ధ = చిత్త,...ధః---చి త్త == చి తముయొక్క, వృత్తి = రజ స్తమో 

వృ త్తులయొక్క, నిరోధః = అరికట్టుట, యోగః = యోగమని చెప్పబడును. 

వివ-త త్త్వముల పరిపూర్ణజ్ఞానముచే పరిపక్యమయిన చిత మెందుం 

డునో అది సం పజ్ఞాత యోగము. ఏక్మాగ భూమియందు సమాధి యొదవినచో 

సం; పజ్ఞాతము సిద్ధించును. ఈ సమాధిలో బాహ్య విషయములు దుఃఖ జనక ము 

లని లెస్స తెలిసి వాని యెడల వెరాగ్యము కలుగును. సం|పజ్జ్ఞానము పడసి. 

దానికేగూడ విర_్రితో చిత్రము నరికట్టుచో వృత్తులులేని సమాధి కలుగును... 

అది అసం పజ్ఞాత్తము. నిరుద్దభూమియందే ఇది సిద్ధించును, కావున వివేకము. 

కంటె వేరై తన కఫీష్టమైన ఒకానొక వృ త్తికంచె అన్నివృ త్తులను నిరో” 

ధించటి సర్యపజ్ఞాతము. సకల వృ త్తులను నిరోధించుట అస్తం్యపజ్ఞాతము. 

వి: = రజ స్రమో వృత్తుల నాకట్టుట యోగమని ఆర్భము. ఇట్లు. 

చెప్పుటిచె "సో _క్వీకవృ త్రీ ఉన్నను సం్యపజ్ఞాత 'సమాధియందు అవ్యా పి పిలెదు. 

వివరణము ; మనకు కుర్గిడ కర మ్లైదలగ్లు జ్ఞానముల్లు కలుగుచుండును._. 

చి తముయొక్క_ ఇట్టే ఇండ్లఖ్రండ్ల ' జ్ఞాన్తాన్గస్థక్లు వో శియవ్రియు, (ప్రత్యయ. 

మనియ పేర్లు. వృశ్తి సమస్ట్రియే చి త్రము (౪వ ఘ్మూత్తమ్లు చూ.) 



వేదాంతము TTE: 

అవ- “బుద్ధి వృతి స్వభావము కలది చితి క్రి. వృ త్రిని నిరోధించుచో ' 

దానికి ఉనికి ఎటులు ?' - అని శంకించి చెప్పుచున్నాడు 

టు థి 

వృ త్రి- తదా==వృ త్తులన్నియు అడగినపుడు, (దష్హుః = చితిశ కికి,. 

సంరూపే = స్వాభావికమైన రూపమునందు, స్థితిః = ఉనికి. 

దాపున ఎరపూవులు తీసివేసిన సృటికము తన సహజస్థితిలో నున్న 

టులు, చితిశ_క్రియు తన స్వరూపము నందుండును. చితిశ కకికి చైతన 

మా_తము స్వభావము. అంతియకాని వృత్తులు స్వభావము కాదు. * 

వివ- _ద్రష్టయన ఎరుగువాడు. ఇత డిరు దెరగులు. నేను కుండ 

నెరుగుచున్నాను.' అను ఎరుకను ఎవడెరుగునో, మరియు ఆ యెరుక నెరుగు 

నేనును గూడ ఎవరెరుగునో అతడింకొక (దష్ట. ఈ చరమ్మదష్టయే అసలు 
(దష్ట, 

కుండ మొదలగు వాని నెరుగువానిని “అస్మీతిమ్మాత” అనియు, “అస్మితా 

బుద్ధి' యనియు నందురు. ఇతనికి వ్యావహారికుడని, విరూప్మదష్టయని 

[గహీతయనియు పేళ్లు, ఈ (దష్టను గూడ నెరుగువాడే స్వరూష్మ దష్ట. 

(దష్ట ఎల్ల పుడును స్యరూపమునందే యుండును గాని చిత్తవృ తులబట్ట్ . 

సూర్య బింబము అలలలో కొట్టుకొనుచున్నటులు చంచలుడని తోచును. 

అవ- ఓయీ! వృత తులు పొడమినపుడు చితిశ కికి స్వరూప భంశ్షము 

కలుగదా యనుచో చెప్పుచున్నా డు 

--వృ రి సారూప్య మితర|త- ఆ 

అర్థ : య ఇతర (త == : వృత్తులను నిరోధింపనపుడు, స్తారూప్త్యమ్ = వృత్తు. 

లతో సమోన కర్మను - అనగా వీకరూపత్త్యము (క్రోచును. ) 

వృ త్తి :- నిధ్వికారమెన చిథిశక్తి యెల్సఫుఢును స్వరూపమునందె. 

యుండును. వృత తులు అవిరుచ్ణావస్థతో పుట్టాచుండునపుడు ఆ వృత్తు తులలో" 

చితిచ్చాయ (పత్షినించించుళుండును. ఈ ' సంగత్ తెలియక చితిళ క్రి' జపా 



"780 వ్యా సవాణి 

కుసుమములబచే ఎర బారిన స్ఫటిక మువలె వృ తులతో తాదాత్మ్యము పొందిన 

చందముగా నుండును. కావున స్వభావ భంశము లెదు. ఎ్మారది అని (భమ 

' కలిగిన సమయమందు స్పటిక ము తన తెల్లదనపు స్యభావమునుండి తొలగిపోవ 

వని భావము. ఈ రెండు సూ|తములచేతను రెండవ సూ తమునందలి “చి తి 

పదము ఇటులు వ్యాఖ్యానము చేయబడినది : దేని నిరోధముచే చితిశ కై 

స్వరూపము నందుండునో, దేని జాగరణముబే స్యరూపమునం దుండనటు 

లుండునో అది “చిత్తము, 

వివ:- రాము డొక కుండను చూచునని అనుకొందము. కుండను 

“చూచు. ఆ క్షీణమున “కుండకం'టె నేను వేరు అను జ్ఞానము కలుగదు. కాగా 
"'దృళ్యముకంచె _దష్ట వేరీ అను జ్ఞానము కలుగకపోవుట వృత్తి సారూప్యము. 

_దష్ష స్యభావముగా వెరై నను వృ తులతోడి సరూపతచే స్వరూపోపలబ్బి కావుట 

* లదు. 

వ్యావహారిక దష్టయు, చరమ దష్టయు వేరైనను “నేను జ్ఞాతను నను 

.జ్ఞాతను' అని ఎల్బపుడును పె యిరువురను కలుపు ఏకత్వజ్ఞాన మొదవ్వ 

చుండును. ఈ అభిన్నజ్ఞానమే ఈ అవివేకమే దష్టతో వృతి సారూప్యము. 
భేదజ్ఞానమే వివేకి ఖ్యాతి, 

ఈ చరమ।దష్ట చైతన్య స్వరూపుడు. ఆ చైతన్యముచే చేతన కలిగిన 
"దానివలె చి త్రము విషయములను _గహించును. ఇటులు | గహించునపుడు “నెను 

_(గహించుచున్నాను' ఆని అనుకొను [గహీత ఒకడు బయలుదేరుచున్నా డు. 
- అతడే వ్యావహారిక (గ్రహేత లేక వికారపురుషుడు. చిత్తము [గ్రహణము లేక 

దర్శనళ క్రి. విషయ [గహణమునం దిది [గహేతకు కరణము. 

మరియొక అవస్థలో ఈ చిత్తము [గహీతకు (గాహ్యముగా అనగా 
. దృశ్యముగా ఆగుచున్నది. ఎటు లనగా “అస్మిత! పేరి అభిమానము పేక 

' అహంకారము చిత్తమునకు ఉపాదానము. పతిఖండ జ్ఞానమును ఈ ఆహం 
కారముగా - పరిణమించుచుండును. చి'త్తగతమగు విషయజ్ఞానము ఆమూ 
“అహంకారము” లేక “అభిమానము” యొక్క విశేషాకారమగు వికారమ్మాతము. 
ఇచి తమును; సీర మొనరించి పరిణమించుచుండు నీ యహంకారమున నెలకొనుచో 



వదాంతము T7587. 

దాని వికారములగు విషయములు వేరుగా కానిపించును. ఈ యవస్థలో విష . 

యములను తెలుపు చిత్తము అనగా విషయాకారములగు చిత్తవృ తులు దృశ్యము 

లగును. వృతులె చిత్రమని తెలిసికొనియున్నాము గదా! మరి అహంకారము 

[గహణము లేక దర్శనళ కి అనగా కరణము అగు అభిమానమును వీ యహం 

కారమును ఆడచి శుద్ధమగు ఆస్మిభావమున ఆనగా ఆస్మితాధ్యానమున నుందు. 

మేని అపుడు ఈ అభిమానము వేరని తెలియును. ఈ యవస్థలో కద్ధమగు 

ఆహంథావము కరణముగను, అభిమానము లక అహంకారము దృశ్యముగను 

ఆగును. మరి శుద్ధమగు నీ యహంకార బుద్ధియు జడము, వికారశీలము నని 

మాధిపజ్జచె బుద్ధి_పతి సంవేదియగు పురుఘని ఉనికి వివేచించుచో ఆ 

జ్ఞానము పురుషుని ఉనికినే తెలుపుచుండును. ఆ వివేకజ్ఞానముగూడ అడగి 

రాగ్యముచే విషయాభావముగా లీనమగును. అనగా జ్ఞాతృత్వ మునందలి 

ఆస్మితారూపమగు పరిచ్చేదమ.గూడ సమయును. అటులు సమసినపుడు ( దష్ట 

స్వరూప స్థితుడై నట్టు. ఆ యవస్థలో శుద్ధబుద్దియు వేరని తెలియును గావున . 

ఆదెయు దృశ్యమగును. ఈ రీతిగా బుద్ది మొదలుకొని అన్నియు దృశ్యములే. 

(౮ 

Ur ce 

గి 

ర pe 

అవ :- ఇపుడు నిరోధింపదగిన వృ తులు ఇన్ని అని చెప్పుచున్నాడు- 

--వృ త్రయః పంచతయ్యః కష్ణా అక్తిషాః — ౫ 

వృత్తి ఫా వృత్తులు అయిదు విధములు. మైతుడు చై తుడు మొదలగు 

పలువురు పురుషుల ఆభి| పాయముచే బహువచనము (కానిచో వృత్తి అయిదు 
విఛవములనియే చెప్పవచ్చును.) అవి ఎట్టివి? క్లిష్టములును అక్షిష్టనులును. .. 

సూూతమున చెప్పబోవు క్రైళములతో కలసినవియు స్యరూపస్థితిని తోపజేయనవి 

యును క్సిష్టములు. క్రేశములతో కలియనవియును స్వరూపస్థితిని తోపజేయు 
నవియును అక్టిష్టములు. కిష్టములకును ఆక్టిప్టములకును ఐదింటియందె 

ఆంతర్భావమయినను. క్లీష్టములను మాతమే నిరోరింపవలయునని తలచు మండ . 

బుద్ధులను నివారించుటకు అక్బిష్టములుగూడ కి ష్టములతో ఉదాహరింపబడేను, 

విశేష ;- ఫంచతయ్యః = చెప్పబోవు |పమాణము మొదలగునవి ఏ. 

సామాన్య వృ త్రులకు ఐదు అవయవములో అవి “పంచతయ్యః' అని చెప్ప, 

బడును. అనగా ఐదు విధములు. అవి ఇటు పై సూ తముచే చెప్పబడును. 
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ఆవ :- ఇటుపెని, పేర్షచేతను లక్షణములచేతను వృత్తులను విశదము 

చేయుటకు ఆరు సూ[తములను చెప్పుచున్నాడు --- 

—|పమాణ విపర్యయ వికల్ప నిదా స్మృతయః a 

అర్థ :- [ప్రమాణ మనియు, విపగ్యయ మనియు, వికల్ప మనియు, 

నిద యనియు, స్మృతి యనియు వృత్తుల పేరులు. 

ఇట వృత్తి :_ వీనికంటె వేరు వృతి తిలేదని ఉద్దేశ సూ తమునకు వలము. 

ఆ పత్యకానుమా నాగమాః (పమాణాని---- ౭ 

అర్ధ : ల (ప్రత్యక్షము, అనుమానము, ఆగమము అనునవి _సమాణములు. 

"వెనుక చెప్పిన అయిదు విధములగు వృ కతు తులలో “_పమాణము' ఆను మ చి 

_పత్యక్న మనియు, ఆనుమాన మనియు, ఆగమ మనియు మూడు విధములు. 

వృతి :- మూడే _పమాణము లని భావము, వృత్తి తియందలి తెటియని 

' అర్థమును ఆవగహించిన చితిశ కియొక్క_ (పతిబింబము పమ. _పమకు 

కరణమగు వృతి _పమాణము. “పమకు కరణము - (పమాణము' ఆని 

సామాన్య లక్షణము. ఆ [పమాణములలో కన్ను మొదలగు ఇం[దియములచే 

వ్యక్తి విశేషమును నిర్ధారణ మొనరించు చితవృ శి పత్యక్షపమాణము. 

ఘటాద్యాకారవృ తియందు చితిశ _క్రియొక్క_ | పతిబింబము _పత్యక్ష ప్రమ, 

ఇటులు ధ్యాన సమాధిచే చితిశ క్రి విశేషమును తెలుపు సంజ్ఞాతమను పెరి 

త్తవృత్తి (పత్యక్ష[ పమాణము. జ్ఞాత లేక చితిశ కి ఫలము. 

లింగజ్ఞానముచే అనగా హేతువైన పొగ మొదలగు దానిచే లింగి 

సామాన్యమును (లింగ మనగా హేతువని తెలిసికొంటిమి. లింగి యనగా 

హేతువు కలది: అది నిప్పు.) నిర్ధారణ చేయు వృత్తి అనుమానము. ఆ 

వ తియందలి (పకివింబము అనుమితి. 

పదార్థజ్ఞానముచే వాక్యార్థమును తెలియజేయు వృత్తి ఆగమము. ఆ 

వృ _తియందలి _పతివీంబము శాబ్దము. (పమాణముల సేరులుకూడ ఆనుమానా 

శమములే కావున ఆ మాట విడిగా చెప్పలేదు. 
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వివ:- [పమ = (ప మీయతే, ఆనేన ఇతి (ప్రమా) అనేన = దేనిచే, 
ప ఆ లెస్సగా, మీయతే = తెలియబడును. గావున (పమ. చి త్తవృ తిచే కుండ 

"మొదలగు వస్తువులు తెలియబడును. [ప్రమకు కరణము [పమాణము. 

మన మొక తాడునుగాని, ఆలిచిప్పనుగాని మజి దేనిని గాని చూతుము. 
అపుడు తాడు తాడుగను, ఆలిచిప్ప ఆలిచిప్పగను తెలియుట (పమ. అంతకు 

“ముందు తెలియబడని వస్తువు ఉన్న దున్న టులు తెలియుట (పమ అన్నమాట. 
కావున (పమ యనగా యథార్ధజ్ఞానము. ఇది విపర్యయముచే అజాధితమగు 
అర్థమును అవగ హించిన జ్ఞానము. అనగా తాడును చూచి పామని [భమపడక 

పామని తెలియుట. అట్టి తెలివిలో కరణము (పమాణము.  తెలియబడని 
-విషయమును గూర్చిన (పమ్మాపష్మకియకు | పమాణమని పేరని చెప్పవచ్చును. 

ఇట్టి సద్యిషయక జ్ఞానము లేక యథార్థజ్ఞానము పమాణ మనియు అను 
భవ మనియు ద్వివిధము. కరణములకం టె వెలుపలి విషయములకు సంబందించి 

నది [పమాణము. లేక కరణములకంటె వెలుపలివని వ్యవహరింపబడు వస్తువు 

“లకు సంబంధించినది |పమాణము, | పత్యశానుమానాగమముల యెడ ఇడి 

సమానము. కరణగతమగు భావములకు నంబంధించినడి అనుభవము. స్మృత్యను 

భవము సుఖానుభవము మొదలగున విందులకు ఉదాహరణము. 

తెలియబడని తత్త్వము తెలియట |పమయని | పమకు మరియొక అక్ష 
ణము. |[పమకు కరణము [ప్రమాణము. ఈ లక్షణమున స్మృతి | పమాణము 

కంటె వేరు. ఈ యోగశాస్త్రమున కొన్ని అనుభవములు మాసస పత్యక్షములు. 
కావున నవి (పమాణమునం దంతర్గతములు. స్మృత్యను భవమో మానస పత్య 

కము. కాదు- తెలియబడిన విషయమునే తిరిగి తెలియుట స్మృతి కదా! కావున 
_పమాణముకంచె స్మృతి వేరు. 

కన్ను మొదలగు ఇం దియములకు బాహ్యవస్తువులతో సంపర్కము కలిగి 

నపుడు చిత్తము రంజితమగును. వస్తుభేద సంబంధముచే చి త్రముగూడ భిన్నా 
కారము తాల్చును. అదియే ఉపరంజనము. అదియే వికారము. చి త్రస తము 
యొక్క ఒకొక్క పరిణామమే ఒకొక్క. జ్ఞానము. అదియ ఘటజ్ఞానము, పట 

జ్ఞానము. ఆరు విధములైన ఇం దియమార్గ ముల గుండ చి తమునకు విషయ 
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నంపవ ము కలుగును. ఈ శాస్త్రమున మనస్సుతో కలిసి జ్ఞానేం దియములుః 
| జః ళా 

జై, కద్దాదులను [గహించుట మ్మాతమే బాహ్యం దియముల పని. అటు 

పిమ-ఓ  ఆంతరిం' దియమునందలి మరియొక వృతి వినిపించిన ఆ శబ్దము 
ళు 

ఓణియివో మద్దెలలో తెలిసికొనును. ఆ తెలివియే లేక ఆ జ్ఞానమే చై తిక 
వచం కము చక మానస' పత్యక్షము. 

ఆనుకూలవేదనియ మనియు,  పతికూలవేదనీయ మనియు చెప్పబడు , 

సుమ్కు దుఃఖము వీని అనుభవ మ్మాతము మానస గహణము. పిమ్మట 

గలు ఆఅ యావెదనా జ్ఞానము దూనసవిషయక (ప్రత్యక్షము. 

వర్జాకాలమున ఒక నిలమేఘమును చూచినచో సుఖము కలుగును గదా! 

ఆపుడు దాహ్మేం్యదియమగు కన్ను ఆ రూపమును [గహించును. మనస్సు 

సుషంచును. పిమ్మట అంతఃకరణ మందలి మరియొక వృతి సాహాయ్యమున , 

మానస విషయ _పత్యక్షము కలుగును. ఇక భగవంతుని దివ్యమంగళ వ్మిగహ 

థావనవలన సుఖము కలుగును. మన స్సే ఆ యనుభవమును బా ప్యేయ్యదియము 

చందమున (గ్రహించును. పిదప దానిచే చిత ముపరంబితమగును. అపుడు 
చీక పత్యక్ష్షము కలుగును. కాపుననే చై_తిక _పత్యక్షములం 

దని టను మొదట [గహణమును, పదపడి దాని _పత్యక్ష ప్రమాణమును సంభ 

at {nD ty EA గో 

విశేషము :- వస్తువులకు సామాన్య ధర్మము, విశేషధర్మము నుండును. 
సటమునకు సామాన్య ధర్మము ఘటత్యము. గుం(డని పొట్టయు సన్నని 
మాతియ ఈ మొదలగు ఆకారము విశేషధర్మము. (పత్యక్ష (పమాణమునందు 
t దానముగా విశేషధర్యమే భాసించును. సామాన్యధర్మ మ[పధానముగా 

భాసించును. ఎటు లనగా సతా పదార్థము సర్యవస్తు సాధారణము కావున అది 
సామాన్యము. పత్యక్షమునం దదియు అ పధానముగా ఉండును. 

అమమాన | పమాణమునందును ఆగమ పమాణమునందును సామాన్యమే 
చును. పొగను బట్టి నిప్పును అనుమించునపుడు దాని ఆకార _పకార 

we అం ల శ ఇల్ల ఛ్ ఇ ములు తొవవు, సర్గము కలదు'- అను నెడలను గామాన్య జ్ఞానమె కలుగును. . 
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ఈ యెడ “దేవదత్తుడు ఉన్నోడు:''- అనునది అనుమానముచే గాని 

ఆగమముచేగాని సిద్ధమగునెడల దేవదత్తుని పేరి విశేష షపదార్థ జ్ఞానమే కలిగెనే, 

అని శంకింతువేమో - ఇది సరియగు శంక కాదు-దేవదత్తుని లోగడ నీవు చూచి 

యుండనిచో ఈ రెండు (పమాణములచేతేను దేవదతుని ఎరుక నీకు కలుగదు. 

ఈ మాటలచే నీకు కలిగిన దేమన స్మృతి జ్ఞానమాతము. ఇక మిగిలిన 'ఫలాని 

చోట నున్నాడు' ఆనునది మాాతమే (పమాణము కాగలదు. దెవదళ్తు డసలు 

ఎన్న డును చూడబడనిచో విశేషజ్జాన మినుమంతయ లేకపోగా ఏకె కాంశ 

సామాన్య జ్ఞానమే ఆ యను మానాగమ (ప్రమాణ లభ్యము. 

ఫలము - వ్యక్తి క్రి విశేషమును నిర్ధారణ మొనరిరచు చిత్తవృత్తి _పత్యక్ష 

_పమా అము. తదాకారవృ తి యందు 'పతిఫలించిన చితిశ్ల క్తి పతిబింబము 

_పత్యక్ష పమయని € లోగడ చెప్పబడెను. 

మన మొక ఘటమును చూతుము. ఘటముచే చి తము ఉపర క్రమగును. 

అట్లు ఉపర క్రమయిన చి తము ఘటాకారము. అట్టి ఘటాకార చిత్తవృత్తి 

(ప్రత్యక్ష [పమాణము. కాగా చితవృ లి _పత్యక్ష [పమాణమని కుంచించి 

చెప్పవచ్చును. 

చితగతమగు ఈ వృ క్రి తికి ఫలమేమి 2 

భుటజ్ఞానము - ఈ జ్ఞానము దేనివల్ల కలిగెను? చితిశ క్రి _పతిదింబము 

వల - ఘట “పత్యశ్షములో" చిత్త _పతిబించితమగు చైతన్యమే ఘటాకారమైన 

చిత్తవ్భ త్తిచే తదాకారత్వమును పౌందింపబడుట ఫలము. ఇచట పురుషగతమగు 

బోధ సృబ్దుటలేదు. చైతన్యము బుద్ధ్యాత్మక మాయెను. వృత్తియు బుద్ధ్యాత్మక 

మాయెను. ఇటులి రెంటికిని బుద్ది సమానముగా ఆధికరణము-కావున (పమాణఫల 

భావము నెడ “పురుమనందుండు ఎరుక చిత్తమునందుండు వృత్తికి ఎటులు ఫల 
భావము పొందును * అను శంక లేదు - 

[ షింతవరకే లభించినది ] 
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13. ఆనందము 

మానవ యంతమును చూడగనే ఇది సుఖ దుఃఖముల కాస్పదమని 

తలిసిపోవును. ఏలన దీని కాకలి కలదు. దీనికి ఆహారము కావలెను. దీనికి కామము 

కలదు. దీని కుపాయము కావలెను. దీని క్రిల్లు వాకిలి, పొలముపుట, బంటు బై ద- 

అక్ష కావలెను, 

కోరికలో సుఖములేదు. ఇది లభించునో లభింపడో ఆను తలంపులో 

వగపు కలదు. లభింపనిచో అది పెచ్చరిల్లును. (పతిబంథమే కలిగెనేని |కోధ 

మును, [పతికూల మాయెనేని ద్వేషమును కలుగును. పతి క్రియ చేయజాలని 

యొడల వివాద ముదయించును. వీని యన్నిటను దుఃఖమే కలదు. ఈ కోరిక 

నెఅవేటునది తోచుచో, కాండియు, దానిలో కొంత సుఖమును కనిపించును. 

మజి ఈ కామ్యవస్తు భోగములో కొంత సుఖము గోచరించుచున్నది. 

వృత్తులు 

మనుష్య _పయత్న మంతయు సుఖమునకు. దాని సాదించుటకు మను 

జుడు దుఃఖమును లెక్క సేయడు. ఈ (పయత్నములో కలుగు మజపు, 

భయము మొదలగు తామస వృత్తులలో సుఖములేదు. పేరాసయు, విషయ 

| బీతియు మొదలుగాగల రాజస వృత్తులందును సుఖములేదు. ఓర్పు, కదా 

రకము, విర ఇ లోనగు శోంతవృ తులలో సుఖము కలదు. ఈసుఖ మానంచము. 

క్దీ [బహ్మ స౭వింబము. ఇద విషయానందవము. 

ఖ్ ల్ పం 

ఠం షష. యౌ న ల చ చనా 

లోగడ కలుగనిదియు, విషయభోగము వలన గలిగినదియు, నగు ఈ 

విషయానండము నీ స్వరూపమగు ఆనందములో బిందువు. సుషప్తుని యానం 

దము నిరతిశయము. భూతము లీ యానందలశమునే యనుభవించుజున్న వని 

బృహదారణ్యకము. ఈ విష యానందము | బ్రహ్మానందము పేర వరూధినికి లెస్స 

తెలియును. ఆమె ఇటులనెమ, 



వేదాంతము "75'/ 

““ఎందే డెందము కందళించు రహిచే, నేక్మాగతన్ నిర్భృతిం 

జెందుం గుంభగత _పదీప కళికాశ్రీ దోప నెందెందు బో 

కెందే నిం దియముల్ సుఖంబుగను నాయింపే పర|బహ్మ మా 

నంవో [బ్రహ్మ యటన్న [పాజదువు నంతర్చుద్ది నూహింపుమా-”” 

ఆది యటుండె. నిరంళమగు (బహ్మ ముపాధి భేదముచే సాంశ మగును. 
'మృచ్చిలాదులందు సత్తును, రాజస తామసవృత్తులందు సచ్చిత్తులును, కాంత 

'వృత్తులందు . సచ్చిదానందములును [ పతిబింబించును. ఒక్క_డగు నాత్మ (పతి 

“భూతమునందును ఉండి జలచం[ దునివలఠె నొక్కండుగను, పెక్కం డుగను 

కనబడును అని (బహ్మ బిందూ పనిషత్తు. ఎంత శరచ్చం్యదుడును బురదనిట 

చక్కగా _పతిబింబింపడు. తేటనీట చందుడు చక్కగా _పతిబింబించి నటులు 

శాంతవృత్తులచే నిర్మలమగు నంతఃకరణమునందు ఆనందము (పతిబింబించును. 

మాయాస్నురణము 

మాయ ఆసత్తుగను, జాడ్యముగను, శుఃఖముగను విజృంభించి శశశంగా 

దులందును, శిలాకాష్టాదులందును, రాజస తామస వృత్తులందును స్ఫురించు 

చున్నది. ఇతి మాయతో గలిసిన [(బహ్మమును మి[శ బహ్మ మందురు. 
ఇ! 

ఈ విషయానందము బ్రహ్మానందము గనుటకు ద్వారము. ఈ మీ'శ 

[బహ్మమును తబచి తజచి _ఈమిధ్ర బహ్మామున కెగ బాక వలెను. మాయాకార్య 

ములలో శశశళ్ళంగాదుల ను ను పెక్షించి కీలాదులందలి నామకూపములను విడిచి 

సన్యా త చింతనమును చేయునది. రాజస తామస వృత్తులందలి దుఃఖము 

'నుజ్జగించి సచ్చింతనమును శాంతవృత్తులండు సచ్చిదానందములను మూటి౨ 

'ధ్యాసించునది. 

బాసనానందమము 

మన కుదాసీనత యను శొక అవస్థ క కలదు. ఉదాసీనత యనగా ఊరక 

యుండుట, ఇది తజచు సుఖ దుఃఖాంతరాళ ములందును, నిదకు పూర్యపరము 

అందును ఉండును. ఈరువనపతో పరివాాకిని “నా కిపు డేమియు చింతలే” 
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దనియు, నెను సుఖముగా నుంటి ననియు తోచును. ఇదీ నిజానందమునకు 

ద్యోతకము, నేను రాముడను, నేను కృష్ణుడను, అను విశేషాహంకారము లేక, 

నేను సుఖి నను సామాన్యాహంకారముచే _గ_సమగుటవలన దీనికి వాసనానంద 

మని పరు. 

నీటికడవ మీద చేయి వైచుచో అది చేతికి చల్చగా తాకును. ఆ చల్చదనము 

దవము కాదు గాన నీరు కాదు. మజి నీటి గుణము. దాన కడవలో నీరున న్నదని 

తెలిసికొందుము. ఆటులే అభ్యాసముచే అహంకార మెంత మ్మాతము వలయము 

పొందునో ఆంతమాా తము నిజానందము స్పురించునని సూక్ష్మదృషప్పిచే అనుమిం 

తుము. ఉదాసీన కాలమునందు తోచెడు ఈ వాసనానందము _బహ్మానందమునకు 
ద్యారము. ఈ ద్వారము విష యానంద ద్వారముకం టె లోపలిది. ఈ వాసనానంద 

మందు చి త్తవృత్తులు శిథిల మగుటవలన మి[శ _బహ్మజ్ఞానము ధీవృ త్రి రూపము. 

ఈ వాసనానందము ధివృ తి రూపము కాదు. ఈ వాననానండము బహ్మానంద: 

మునకు దారి తీయునని యెటిగి ఊఉదాసీనావస్థ యందును, ఈ యానందమును 

ఉపేక్షించి ముఖ్యానందమునె భావింపవలయును. ఒరుల ఇంటి పనులయందు 

మునిగి తేలుచున్నను దాసి యెప్పుడును తనయిల్లు మజవదు. అటులే లోక 

వ్యవహారములందు మునిగి తేలుచున్నను ధీరుని చూపెప్పుడును నిజానందము 
మీదనే యుండును. ఈ యహంకార విలయమునకు మనము చేయవలసిన పని 

“వాక్కును మనస్సునందును, మనస్సును బుద్దియందును, బుద్దిని మహత్తునం 

దును, మహత్తు నాత్మయందును నియమింపవలె నని కఠము చెప్పును. ఇటులు 

నిరోధముచే అంతఃకరణము మటుగుపడి మిగుల సూక్ష్మత్వము పొందును.. 

ఆనందావిర్భావమే చః సూక్ష్మత కవధి. ఈ యవస్థయందు అంతఃకరణము 

లయముకాదు. న్మిదలో నంతఃకరణము కారణ రూపముగా నుండును గాన నిది' 

న్నిదకాదు. మజీయు నీ యవస్థలో దేహము (వాలదు. ద్వైతము తోచదు.. 

ఇప్పటి సుఖము (బహ్మానందము. 

ఆక్మాసందము రు 

లోకు అండజును ఆలుబిడ్డలను చ చుట్లపక)_ములను, బంటుబె దను | కుమిం 

తురు. ఎందులకు విడిటులు 1 పేమింతురు ? సికె బృహ దారణ్యక మిటులు చెప్పు 
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చున్నది - యాజ్ఞవల్క్యుడు తన ఇరువురు భార్యలలో మెతేయిని పిలిచి “నెను 

నీ సమ్మతితో సన్యసింప గోరుచున్నాను. మీ ఇరువురకును ఆ_సి పంచిపెట్టి 

మీ సంబంధమును తెగతెంపులు చేసి లేచిపోవుదును' అనెను. “ఓ దేవుడా! వి త 

"పూర్ణమగు సీ సమ_స పృథివితో నా కమృతత్యలబద్ది కలుగునా ౪ అని మ్మైతేయి 

అడిగెను. కలుగదు. ధనవంతులకు జీవిత మెంత సుఖముగా గడచిపోవునో 

సీ జీవితమును అంతసుఖముగా గడచిపోవును. ఆంతియకాని విత్తముచె అమృ 

“తత్వ లబ్ది కనుచూపు మేర నేని లేదని అత డనెను. 

“అమృతత్వము లేనిచో నేనావి త్రము నె తిని వేసికొందునా ?' అని ఆమె 

యనగా యాజ్ఞవల్క్యుడు “ఆహా, ఎంత చక్కని పలుకు పలికితివి! ఇటు చేర 

రమ్ము, ఇందు కూర్చుండుము. అమృతత్య సాధన మగు ఆత్మజ్ఞానమును చెప్పు 
దును. చెవి యొగ్గి వినుము. మగనికొరకు మగ డాలికి | పియుడుకాడు. మజీ 

-తనకొజకు బిడ్డలకొజకు బిడ్డ పియులు కారు. మజీ తనకొణకు వి తముకొఅకు. 

వి త్రము (ప్రియము కాదు. మజీ తన కొజుకు. ..కావున ఆత్మను కనుగొనవలెను 

మననము చేయవలను, ధ్యానింపవలెను' అని చెప్పెను. 

మగని యెడ ఇచ్చ కలిగిననే భార్య మగనిని ( పేమించును. ఇచ్చ 

.తప్పినచో విడియాకు లిచ్చును. కావున ఆ (ప్రేమ మగని మీదిది కాదు. మణి 

-తనమీదిదే. లోకము స్యపయోజనమునకే సమస భోగ్యరాసిని [ పేమించు 

చున్నది. బాలుడు ముండు _గుచ్చుకొనుచున్న వని లబలబ లాడినను మనము 

ముద్దుగొందుము. అది బాలునిమీది [పీతి కాదు. మజి ఆత్మ పీతి. ఆత్మ పీతికే 

“వాసి నేడిపించుచున్నా ము. 

టీ కి 
[పీతి యనునది పియులయెడ ననురాగముగను, గుర్వాదులయెడ భి 

గను, సత్క్మర్మలయెడల [కద్ధగను, అపా పములయెడ ఇచ్చగను ఇటులు 

పలురీతులుగ్గా కనబడుచున్నది. ఆత్మయెడ గల పీతి వీనిలో నెట్టిదియు కాదు. 

“సుఖమా[తము ననువ శ్రించెడి సత్య పరిణామముకల చి తవృ తియే ఆత్మ 

(పీతి. సుఖలబ్బిమైనను విషయము న్లశిర్ణచినను ఈ (ప్రతి పోదు. కాన ఆత్మ 
a స్స 

యెడగల పీతి ఇచ్చకంటె వేల్లు, పడయ్లన్ని సుఖమే ఇచ్చకు విషయము. 
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మిథ్యాత్మ - గౌణాత్మ 

తెనాలి రామలింగం మహాకవి యిటులు వెటకారము చెసెను.. 

“కిలారముననుండి పాలింటి కేతేర 

బహుధాన్యములు చేలబండి యొరగ 

ఎడనెడ బెండ్లిండ్లు వడుగులు వొడమ గృ 

తార్జులె యర్థించు నర్భు అలర 

పరిచారికాకోటి పనిపాటు పొటింప 

జుట్రంపు సందడి నెట్టుకొనగ 

(గామ మెంతయు నిజ్యపాభవంబున మన 

సత్యనిష్టకు దన్ను సాక్షిగోర 

నిత్య నై మి తిక ములు నిర్ణ దబుద్ధి 

నాచరించుచు హరిభు క్త మాత్మ భార్య 

భ కినిడ భు: కిగొను చున్ని ము కిగాని 

నిదురవంటిది జాతివంటిదియు గాదు” 

ఇది పంచకోళాత్మకమగు మిథ్యాత్మ. మజియు. భార్యాపుత్రాది రూపక: 

ఈ యాత్మ యెవరు ? 

సుఖసాధనమగు భోగ్యరాసి యెల్బ య ఆత్మార్థము గాన ఈ యాత్మ, 

నిరతిశయ ప్రీతికి మూదల దేహాది విత్తాంతములగు విషయములు. తమతమ. 
తారతమ్యమునుబట్టి సమీపములును, సమీపతరములు. నగుచున్నవి. దాన. 

(పీతిలో భేద మేర్పడుచున్నది. 'విత్తముకంటె పు[తుడును, పు[తునికంచే. 

దేహమును, దేహముకంటె చమురాదీం్యదియములును, - వానికంచె [వాణమును- 

_పెమాస్పదములు. పాణముకందె ఆత్మ ([పియతమము. 

ఈ యాత్మ నిరతిశయ | పేమాస్పదమగుట నిది పరమానంద స్వరూపము... 
“నాకు నాశము రారాదు”, “నే నమరుడ గావలయునని (పతివాడును ఆకశించును. 
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ఇదియ ఆత్మా నందము. ఈ యాత్మ తనకు దానుగానున్న ముఖ్యాత్మ. ఇదియ' 

తాన తందాన, 

యోగానందము 
ఆనందము వలననే యూ భూతములు పుట్టుచున్నవి. ఆనందము చెతనే 

జీవించుచు చున్న వి. ఆనందమునందె. లయించుచున్నవి ! అని వరుణుడు చెప్పగా 

భృగువు విని అన్న (పాణ మనో బుద్ధులుకాక ఆనందభింబము _బహ్మ మని 

తెలిసికొనెను. ఆనందమువలన పుట్టి ఆనందమున మెట్టి ఆనందమున గిట్టు 

భూతము లానందమె కావలెను, 

సిద 

న్మిదయందును, సమాధియందును, మజికొన్ని యెడలను మన కీయానం 

దము కనబడుచున్నది. నిిదలో దుఃఖములే దని చెప్పబనిలే దు. “ఈ సేతువు 

దాటి గుడ్జియు న్మిదలో (గుడ్జికాతు. విద్దుడును విద్ధుడుకాడు. రోగియు రోగి 

కాడు అని ఛాంతోగ్యము చెప్పెను. జాగద్ వ్యాపారములచే నలసి పాన్పున 

నొరగి సేదదేజి మనము శయ్యాసుఖ మనుభవించుచున్నాము. ఇంకను త్రిపుటి 

అనగా అనుభవించువాడు, అనుభవింపదగినది అనుభవము అనువానిచే గలుగు 

[శమపోవుటకు ఆనంద రూపమగు (బహ్మమును గూర్చి పరుగెత్తి యానందమె' 

హపోవుదుము-_ “తాట గట్టబడిన పిట్ట నలుదెసల కెగిరి గూడుకానక మరల గట్టు. 

కొయ్యికో, చేతిమీదకో చేరునటుల ఈ పురుషుడును ఆనందము కడకు పరుగిడి 

ఆ యానందమునందే ని్నిదించి ఏమియు కోరడు.”' అని బృహదారణ్యక మనును. 

ఈ బృహదారణ్యకమే మజియొకచోట, పసుబాపవలె, మహారాజువలె, మహా జ్ఞాని 

వలె దుఃఖమును దహించు నానందావస్థను బొంది నిదిరించును.' అని చెసె ప్పెను. 

కావున నీ నుమ పీలో దొడ్డసుఖ మున్నది. నిదితుడు వాహ్యాభ్యంతరము లెటు 

గడు. అపు డతని శ్రీవత్వము పోవును. అపు డత డానందమై పోవును. నేను 

సుఖముగా నిదిరించితిని' కాని” యేమియ నెజుగను-ఆని ఆతడు లేచి సుఖమును, 

తదజ్జతను గూడ స్మరించును. ఆజ్ఞాన (పతిబింబితమగు చె చైతన్య ఫీ న్మిదానంద 

మును భుజించును. జీవుడు కర్మచే మరల జా[గదవస్థ పొందును. న్నిదకు 



ముందును పిబుందను [బ్రహ్మానంద వాసనయుండి (కమ కమముగా ఆపన 

రించును. 

యోగానందము - సమాధి 

దీనిని యోగముచే బడయనగును. చి త్తవృ త్తి నిరోధము యోగము. అటు 

ఇటు తిరుగు మనస్సును ఆత్మయందు ఆడచుటయే యూ యోగమునకు పరమా 

వధి, ఇందు దై తము లేదు. ఇది ని దకాదు. నిదలో నంతఃకరణము కారణ 

మందు లయించును. ఇందు లయముకిదు. వాసనానందమునుండి బయలుదేజిన 

పధికు లి మకామునకు వతురు. ఈ సమాధిబలమున దై నికవ్యధ పోవునని భాగ 

వత స ప్రమస్కంధము, ఇందలి సుఖము అనుభవింప దగినదే కాని చెప్పుటకు 

వీలులేనిదని జ్ఞానులు చెప్ప దురు. రెండు భాషలు నెజిగిన వాని చందమున 

సాధకు డీ బహ్మానందమును జా గదవస్థ యందును, స్వప్నావస్థయందును ఆను 

భవించును. యోగముచే వచ్చినది గాన దీనికి యోగానంద మని పేరు. 

ఆఅద్యతానం౦ందము 

ఈ యాత్మ యెవరు? ఆకాశము మొదలు శరీరమువరకుగల జగత్తు 

ఆనందము వలన పుట్టి ఆనందముచే చెట్టి ఆనంద మందే గిట్టుచున్న దని ఉప 

నిషత్తు చెప్పుటత్ల శః యాత్మ యానందము. దానిని తెలుసుకొను పెటులు? 

విచ్రారముచ్నే 

వి వ ర్త ము 

ఆన్నందమ్లు జగత్యార్గణ మెన్సి యెట్టి కారణము ? జగత్తున కానందము 

వివర కోపాదాన కార్గణము. వివర మనీగా విశేషముగా భాసించుట ఇది 
ఆవస్థాంతర భాస , మతము. తాడు తాను వికారము పొందక యే పామువలె 
కనబడును. అటుల్లే జగత్కారణమగు ఆనందము శాను వికారము పౌందకయే 

స జైరాం టై అ 

జగత్తుగా కనల్లడును. నిరవయేవ పదార్థమునంద్దును వివర్తము వ ర్రించును. 

శిరవయ్మవమ్లగ్గు ఆక్షాళ్లమ ౩ నర్ణడన్ను బ్లోరగిలబడిన జర్మదనీల కటాహము 

వర్షిను కన్గబడ్డున్లు జ్లట్టుల్లే స్గరల్లన్లును న్లాన్షqధము తాను మ్యాజ్లకయే విఛి[త 

మగు జగదాక్లార్లమ్మగ. క్షనబడ్లును.. క్రల్నించు వా డ్లొకడు ల్లేవిధే వివర్తము 
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'భాసింపదే అని యనుచో._ అగును, ఇట మాయాశ కి కల్పకము “కెయేచ్యా 

జ్ఞానరూపమగు మాయాళ క్రి ఆత్మలో గలిదని శ్వేతాశ్వాతరము చెప్పును. 

శకి, 
ne 2) 

శకి శ క్రముకంటె వేజని కాని వేలుకాదని కాని చెప్పనయితి కామ, 

చయి కాలినపుడు బొబ్బలెత్తుచున్నవి. ఈ దాహక శ క్రికి కార్యము బొబ్బ. ఆ 

దాహకశ కి కాశయ, మగ్ని. ఇది స్యకార్యా శయములకం టి విలక్షణము, 

బొబ్బలె_తీనపుడు దాహకశ కి లేదు. దాహకళ క్రి యున్న పుడు బౌబ్బలు 

లేవు. ఇటులే మజియొక యుదాహరణమునకు పోవుదము. పెద్దపొట్టగల జాన 
“కార్యము. దీనికి కారణము శబ్దాదులగు నై దు గుణములు కల మన్ను మృచ్చ కి 

అటు బానయు కాదు; ఇటు మట్టియ కాదు. కార్యోత్ప కి తికిముం దీశ కి మట్టిలో 

దాగి కులాల సాహాయ్యమున వికార మొందును, స్పర్శాదులు కల మట్టి మొ మొదలు 

"పెద్దపొట్టయు సొట్టయు కల వికారమువజకును కలిపి బాన అని జనులు వాడు 

కొందురు. కుమ్మరి చేయి పడకముందు బాన లేదు. పొట్టయు సొట్టయు గలిగిన 

పిదప బాన రూఫొందుచున్నది. ఉరిసి మట్టిలో గలిసి హోప్రటవలన బా బాన మట్టి 

కంటె వేటుకాదు. మట్టి ముద్దగా నున్న ప్పుడు బాన కానరామి నిజా టైకంటె 

"వెణుకాకయు ఫోదు. కాన శ కివలే శ కిజమగు సీ బానయు విలక్షణము. 

అవ్య కదళలో శ క్రియ, వ్యక్త క్షదశలో కార్యమును నున్నవి. శ_క్తి యున్నపుడు 

బాన లేదు. బాన యున్న పుడు స్థ _క్రిలెదు ఏం కావున స్రీజ్ల కియు, బానయ సత్య 

ములు కావు. మూడుక్తాలములంద్లును అంటి పెట్టకొనియన్న ౩ మట్టియే సత్యము. 

రిక్త మట్టిముద్దను తెలిసి కొనినచో దాని వికాధమగు బాన కుండ “ముంత మొద 

అయిన వెల్ల 'తెలిసిప్తోవ్లను. వ్లాజ్మా_తాలంబనమగు కార్యము వట్టిమాటలే. + 

మట్టియే. సత్యము' ల్తసి ల్లరుణి చెప్పును. కావ్లున నిటు లన్ని వస్తువులను వివేచన 

చేసి కార్యమ్వ లన్ని యు ఆసత్యములని యెజ్లుగునది 

నాయ - మాయి 

“నామ, రూపాత్మకమగు సీ జగమంతయు సచ్చిదానందాత్మక మని 

నృఫింహత్లాపనీయమును, “ఆనందమే యని ఛాండోగ్య తై తె శ్రిర్రీయములు చెప్పును. 



ఈశళ-రడు నామ రూపములను కల్పించి వి స్తరింప జేయుచున్నా డని పురుష 

సూ క్రమును, ఛాందోగ్య మును చెప్పుచున్న వి. 

వికారము పొందని _బహ్మమునందు, అచింత్య మగు మాయాళశ కి పలు' 

వికారమలను పుట్టించుచున్నది. ఈ మాయ (పకృతి, మాయ మహేశ్వరుడు. 

మాయజేసిన మొదటి వికారము 

ఈ మాయ జేసిన మొదటి వికారము ఆకాళము. అది ఉన్నది. భాసించు 
చున్నది. అవకాశ మొసగి మనకు [పియ మగుచున్నది. దాసి స్వరూప మవకా 

ము, అభివ్య క్రికి పూర్వ పరములం దది లేదు, ఆద్యంత ములందు లేనిది నడు 

మను లేడు. కాన నది మిథ్య. అవకాశమునం దాకాళశ బుద్ధిని వీడినచో కుండలో 

మజ్జవల ఆచట [దిహ్మమే యున్నది. “కాదు శూన్యమున్న దందువాోా అనుము,. 

ఉనాడి కదా, అది యెందున్న ది * 
౬ 

క్ 

సిజాన౦0దము 

ఆనుకూల్యముగాని, |పాతికూల్యముగాని లేకపోవుటయే నిజమగు నానం 
దము. ఆకాశము మొదలుకొని దేహాంతము వజకు గల వికారమైన నామరూపము 

లండు ఇటులు సచ్చిదానందము లున్న వి. ఈ నామరూపములు సము దమునందు 

బుడగలవలె పుట్టి మరల నామరూపములు లేకుండ బోవుచుండును. ఈ నామ 

రూపములు _బహ్మపటమున గీచిన చిత్తరువులు. నామరూపముల నుపేక్షించినచో 

బుద్ది _బహ్మచింతన మందు నిరాతంకమగును. నటుడు తన పాతను సిర్వహిం 

చినటు లి [(బహ్మచింతకుడు లౌకికములను నిర్వహించును, సందులేని అద్దము 

నందు తారకాపుంజములుగల యాకాశము [ పతిబింబించినటులు (బహ్మమునందు. 

కోటానవోటులు జగత్తులు (పతిబింబించుచున్నవి. అద్దమును బొందక _పతి- 

వింబమును చూడజాల నటుల, సచ్చిదానందముల బొందక నామరూపముల శెటులు.. 

కనుగొనగలవు ? కావున తొలుత అదె దై ఇతమగు నాత్మ తోచగనే దాననే బుర్దిని- 

నియమించి నామరూపముల నెడబాయునది. ఇది నిర్ జగత్కమగు నద్వ్వైతా 

దము. యోగముచేతను, ఆత్మవివేకముచేతను, అదై ద్వైత విచారముచేతను 
_బహ్మానంద మనుభవించు వానికి “నాకు దుఃఖము తేదు, నేనా పకాముడను,. 

య 
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కృతకృత్యుడను, (పాప్రపా పడను. అని నలుతెగల యానందము పొడ. 

మును. ఇది ధీవృత్తి రూపమగు విద్యానందము. 

దుఃఖాభావము -ఆ _ప్రకామత 

ఇతని క్రై హికాముష్మిక దుఃఖము లేదు. స్థూల సూక్మ కారణ శరీరము 

లతో ఐక్య భాంతి కలుగుటంజేసి జీవుడు భో కయనియు నామరూపములతో 

నైక్యమొందిన పరమాత్మ భోగ్యుడనియు తెలిసి తన్నాత్మగా నెజిగిన వానికి 
దుఃఖమేడ ? పాపపుణ్యము లేడ? ఇతడు “నేనే అన్నా దుడను; “నెనే! భోజ్య 

మును, నేనే భో కను అని గానము చేయును. 

దుఃఖాభావమె ఆ_పకామత. సుఖముపొంచె కదా కామము. సుఖముల 

కన్ని టికిని సము[ద మయిన ఆనందమే ఇతడు. ఇతనికి కామ మెడ! మటియు 

నీజ్ఞాని ఆఅజ్జులతో; విజ్ఞులతో, చ్రీలతో పురుషులతో కలిసిపోవును. ఇతడు శరీర 

మెలుగడు. కర్మమె ఇతని శరీరమును నిలుపును. 

కృతకృత్యత - (పాపవాష్యత 

తొల్లి నా క్తైహికాముష్మిక సిద్ధికి చేయదగిన దుండెను. ఇపు డది 

యంతయు చేయబడినటు లాయెను- అని తెలిసి ఆజ్ఞలు కర్మచేయని, నా కేటి 

కర్మ? విపరీత భావకుడు నిది ధ్యాసింపనీ, ఆది లేని నాకేటి నిది ధ్యాస. విక్కి. 

పుడు సమాధి పొందనీ, నిత్యానుభవముకల నాకేటి సమాధి ? అని ఇతడు కృత 

కృత్యుడును పా ప్ప[పాప్యుడును నయి నేను ధన్యుడ, నేను ధన్యుడ, ఓహో" 

ఆనందమోహో ఆనంద మని జీవన్ము కుడై బాలోన్మ త్త పిశాచములవలె తిరుగుచు = 

ఆనందమె ఆయిపోవును. 



ర్రి 
మఠ రర వుం అం 

కం 



1. వున (పాచీన విద్వ్యాలయువులు 

(మంచిర్యాలలో జరిగిన ఆంధ సారస్వత పరిషత్తు 

పట్ట్టపదానసభలో శాస్త్రిగారి స్నాతకోపన్యాసము) 

కా % జ 

“ఆం ధసారస్యత పరిష తున నిరుడు రెండువేలమంది పరీక్షలో ను త్రీస్టు 

అగుట! ఈ సంవత్సరము పదివేలమంది ఆంధ సారస్వత వ్యాసంగముచేసి 

పరీక్షకు గూరుచుండుట | ఎట్టి ఆశ్చర్యము 1 ఈ విద్యార్థు లెంత ధన్యులు. 

“*తెలుంగా నీకు దీర్దాయువా *. 

“మనకు పరభాషయెడ ఇంపు. పరాచారములయెడ మంపు. అట్టి తరి మీ 

“బండిచ్యకము లెటు లీ సరియగుదారిని బడెనో నాకద్భుతముగా నున్నది. నాటి 

నలందా నాతోపాటు మీ కన్నుల (వేలునని అనుకొనుచున్నాను”. 

“చాల వెనుకటి కాలమున భరతవర్షమున పెక్కు విద్యాలయములున్న వి, 

.తక్షశిల, నలందా, విశాల, కాశీ, అమరావతి, వలభి, మధుర, వి కమశీల, పాటలీ 

పురం, అజంతా, నాగార్జునశ లము ఈ మొదలగు తావులు విద్యకు శ్నేతములు. 

మరియు నెచటనేని ఒక బౌద్ధ విహారముగాని, ఒక జై నమందిరముగాని వెలసిన 

.దనుచో అదియు నదియు నొక విద్యాలయమే. 

“తక్షశిలలో వ్యాకరణము, అర్థశాస్త్రము, ఆయుర్వేదము మొవలను 

తం[తములు వృద్ధి బొందెను. వీనిలో నచట నాయుర్వేదమునకు | పాముఖ్యము. 

పసిద్ధులలో నొకడగు జీవకుడు తక్షశిలలో చదివిన “ఓల్పునోయ్'. అతడచట 

' నేడేండ్లు చదివెను. చదువు ముగిసెను. ఆపు డతడు సమావ ర్త మునకు గురు 

దేవుని డరికేగగా నతడు ఓయి వత్సా! ఈ తక్షశిల చుట్టును ఒక యోజనము 

_దూరములో మందుకు పనికిరాని ఆకేదేని ఉన్నచో దానిని కోసుకొనివచ్చి నాకు 

కట్న మిమ్మని ఆదేశించెను. జీవకుడు ఇయ్యకొని పరిశోధించి వచ్చి-అయ్యా ! 

నేను మందభాగ్యుడను. తమకు పనికిరాని ఆకును ఈయజాలనని మాక 
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రించెను. అపు డోచార్యుడు- జేవ్కుని మూరుకొని “సాయనా 1 నీవిపుడు పరిడితుడ 
వయితివని” ఆశీర్వదించెను. దీనివలన తక్షశిల విద్యాలయమున వై ద్యముతోపాటు 

ఓవధిజ్ఞాన మెంత వృద్ధిగనెనో మనకు తెలియవచ్చుచున్నది. 

“నలందాలో పదీవేలమంది విద్యార్థులు చదువుకొను చున్నటులు హుయన్ 

చోయాంగ్ (వా సను. ఆతడు [వాసిన విషయములు గమనించదగినవి. నలందా 

విద్యాలయమున నూరుగురు ఆచార్యులు విద్యాదానము చేయుచుండిరి. ఆ విదా? 

కీ మునకు నూరూళ్లు గలవు. ఇంతియగాక చుట్టు పక్క_లనున్న సామంతు 

లందరును వంతులవారీ గా విద్యార్థులకును, ఆచార్యులకును (గాన వాస్తోదైన్యము 

లెకుండా చేయుచుండిరి. ఇటు లేడు వందల యేం డ్ర నుండి హుయాన్ 

చోయాంగ్ వరకు ఆ విద్యాలయ మవ్యాహతముగా సాగెను. ఆతని సమయమున శీల 

భ్యదు డాచార్యుడు. శీలభ దునికి పూర్ణము ధర్మపాలుడు, ధర్మపాలుని గురువు. 

మహానై యాయికుడు దిజ్నా గాచార్యుడు. ఇది పర్యడెండవ శతాబ్దిలో మాట. 

“విశాల యనగా ఉజ్జయిని. బుద్ధదేవుని జననమునకు మునుపే యిచట 

సర్వవిధముల సంపూర్ణమగు విద్యాలయముండెనని సాక్ష్యముకలదు. తక్షశిలలో 
ఆయుర్వేదమటులు, ఉజ్జయినిలో జ్యోతిశ్శాస్త్రము 'పెంపొందెను. ఇచట నేటికిని. 

_పాలీన యం తములు కలవు. ఆమెరికాలో ఈనాడు సుఖబోధకొరకు ఆకాశమున 

కృ! తిమముగా రాసులను, నక్షతములను అన్నిటిని జూవుచున్నా రనుకొనుడు.. 

ఆనాడు ఉజ్జయినిలో రాసులను నేలమీద యంతములలో జూపిరి. నేటికిని అవి: 

అచట చెడిపోయియు మన మనోయం[తము నొకతూరి గ్మిరున తిప్పి విడుచును. 

ఆది యటుండగా ఆయా యూ కాలములందు ఆయా యూ శాస్త్రములు అచట. 

పరీక్షింపబడెను. రాజశేఖరుడు కావ్యమీమాంస పదవ ఆధ్యాయమున- 

ఇహ కాళిదాస మేంఠా 

పష్మతామర రూప సూర భార వయః 
హరిచం్యద చర్మ దగుపా 
పరిక్షితా విహా విశాలాయామ్. 

“ఈః ఉజ్జయినిలో కాళిదాసు, మేంఠుడు, అ:శీరుడు, రూపుడు, శూరుడు. 
భారవి, హరిచం _దుడు, చం దగు పుడు పరి క్షింపబడిరని [వాసెను. 
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“ఎనిమిదవ శతాబ్దీవివర ధర్మపాలు డనురాజు వి కమశాలలో నొక 

విద్యాలయమును నిర్మించెను. ఇది మహాయాన బౌద్ధులకు శికాకేం దము. 

దీనితో వి కమశిలలో ఆరు విద్యాలయములుండెను. నూరు చవేదాలయము 

లుండెను. ఆతీశదీపంకరు డిచట | పధానాచార్యుడు. ఇతడు బౌద్దమత [ప్రచార 

మునకు తిజెతు పోయి అచట మేను రాల్చెను. 

“పశ్చిమ చాపక్కుల నాగవాపిలో (నేటి నాగాయ్) ఒక విద్యాపీఠమును ఒక 

గంథాలయమును, డానికింద కొన్ని _గామము లున్న టులును మనము శాసనము 

లలో చదివితిమి. ఇట్టి వింకను కలవు. 

“ఆ కాలమునందు చదువు లెటులుండెడివో చూతము. బృహదారణ్యమున 

నిటులుగలదు, “శత కెతు వనెడు కుజ్బడు చదువుసందెలు మాని తిరుగుచుండగా 

ఆతని తండి అరుణి - నాయనా ! మన ఇంటిలో నింతవరకు [బహ్మబంధువు. 

పుట్టియండలెదు.” అని మందలించెను. ఇట్టివే కాకపోయినను ఇట్టి మంద. 

లింపులు చిన్న తనమునందు నాతోపాటు పలువురెదిగి యుందురు. శ్వేత కేతువున. 

కామాట గాటముగా తాకెను. అంతట నతడు గురువు కడకు బరుగిడెను. 

“ఛాందోగ్యమున నింతకంటె వింతయగు [పరోచన మొకటి కలదు. జాన. 

శృతి యనురాజు మేడపై చందళాలలో బవళించి యుండెను. ఆకాశమున. 

హంస లా మేడమీదుగా బోవుచుండెను. అపు డొక హంస తోడి హంసను జూచి 

“కయాోాయి భల్తాక్ష ! జానశ్ళతి తేజస్సు పట్టపగటివలె మీన్నంటుచున్న ది. 

దానిని తాకుచు దాని మీదుగా బోవుచో భస్మ మైపోవుదువు. కొంచెము తొలగి. 

రమ్ము” అని అనెను. ఆ మాటలు విని మొదటిహంస “ఇత డేమి మహాబండి. 

రైక్టుడా ? ఏమి విక్టూరము వినవలసి వచ్చెను?” అని అనుచు ఎగిరిపోయెను. 

ఆమాటలు విని జానళ్ళతి సిగ్గిలి బండి రైక్వు డెచట నుండెనో వేగులవారిచే. 

కనుగొని అతని కడ [శ్రవణ మొనరించెను. ఎందరోరాజులు, మహారాజులుగూడ 

గురువులను వెదకికొనబోయినటుల చదువుదుము. భాగవతములో థరశునిచెత' 

మోపించుకొనుచు నిర్విణుడయిన రహూగణుడు కపిలుని కడకేగుచు మనకు 

కనబడును. 

వ] 
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"అపు డెన్ని విధములగు శాస్త్రములుండెనో వాని నన్నిటిని వివరించినచో 

మన కి యిరువదవ శతాబ్దిలో కూడ చాల వింతగానుండును. నారదు డెకానొక 

నాడు సనత్కుమారుని కడ కేగి “అయ్యా ! తమ్ము బోలిన ఆత్మవే_త్తలు ఎన్ని 

ఎరిగినను ఆత్మ నెరుగని వారు శోకము తరింపరు అని చెప్పుదురు, నేను శోక 

మనుభవించు చున్నాను. న న్నీ శోక సముదమును దాటింపుడు”. అని వేడు 

కొనెను. అది విని సనత్కుమారుడు “నీవే మెరుగుదువో ముందు చెప్పు! పిదప 

నేను నీకు తెలియనిదానిని జెప్పెదను.” అని ఆనెను. నారదుడు ఇటులు బదులు 

చెప్పెను. “నేను నాలుగు వేదములను, పంచమవేదమగు ఇతిహాన, పురాణ, 

వ్యాకరణ, పితృవిద్యా, దైవతవిద్యా, నిధివిద్యా, గణితవిద్యా, తర్క, నీతి, 
నిరు క్రి, భూతవిద్యా యుద్ధవిద్యా, నక్షతవిద్యా, నర్పకశిల్పగీత, నృత్యవిద్యల 

నెరుగుదును.” భాస మహాకవి [పతిమా నాటకమున రావణుడు “నేను అంగ 

సమేతముగా నాలుగు వేదములను, మానవధర్మశా స్రమును మహేశ్వర కృత 

యోగమును బృహస్పతి అర్థశాస్ర్రమును, మేధాతిథి న్యాయశాస్త్రమును, (వచే 
తసుని పితృకల్పమును చదివికొంటిని.” అని యనును. వీనిలో చాలపట్టు మనకు 
తెలియనే తెలియవు. వీనిని బట్టి ఆ కాలవు విద్యల నై పుణ్యమును స్టూలముగా 
మనము (గహించుదుము. 

కౌటిల్యు డర్ధశాస్త్రమున రాజకుమారులకు శిక్షా [(పణాశిక నిటుల 
గెర్పరచెను. ఐదవయేట చౌలమగు పిదప లిపిని, ఆంకశాస్త్రమును నేర్చునది. 
అనింకకిని తెలియనది. రాజాధ్యకునికడ వార్తను అనగా కృషి పశుపాలనా 

వాణిజ్యాల నభ్యసించు నది, వక్త [పయోక్తలకడ అనగా పుస్తక - వ్యవహా 
రోళయ జ్ఞానము కలవారికడ దండనీతి నెర్చున]. దిన పూర్యభాగ మున 
వా సక్షకథ _పహరణ విద్యలనగా యుద్ధ వి న్య నభ్యసించి అపర భాగ మున 

శీల రీ [స్తుశక మేడవ శతాబ్దిలో నాలందా కేం, దమున ఐదవయేట లిపిశిక్ష 
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విద్యాభ్యాసము పూ రియగుననసి హుయాంగ్ చోయాంగ్ [వాసెను : ఇత్సింగ్ 

అనునతడు “మూడు వందల క్లాకములుగల సిద్ధిరస్తు అను [గంథముతో విద్యా 

. 'రంభము, ఎనిమిదెండ్ర యీడు రాగానే పాణినీయము, ఇరువదవయట న్యాయ 

శా స్తాభ్యాసము, లేక అభిధర్మకొపము. పిమ్మట రెండు మూడేండ్లలో నాలందా 

వలభి విద్యాలయములలో విద్య ముగిసెడిది.”' అని |వాసెను. ఆం ధదేశములో 

'నెటికిని అనుస్యూతమయి వచ్చుచున్న “సిద్ధం నమః” అను అక్షరాభ్యాసము 

నాటి ఓం నమశ్శివాయ అను వాక్య పుచ్చమునకు మూలము ఈ “సిద్దిరస్తు' అను 

గంథములోనిదె కావలయును, 

_పాచీన భరతవర్షమున విద్య రాజతం తముగాదు. ఆటులగు నెడల 

విద్యకు వికాసము సొసగదు. ఈ సంగతి నాటి వారికి లెస్స తెలియును. విద్యాధి 

కార మపుడు ఆచార్యుల చేతులలో, కుంఖీ ధాన్యు చేతులలో అనగా ఆరునాళ్ల కు 

-ఆహారముగలవారి చేతిలో, ఫలమేమియు నపేక్షించని సదాచారుల చేతులలో, శిష్ట 

లయిన విద్యా పారంగతుల చేతులలో నుండెడిది. రాచవారి చేతులందే విద్య 

యుండినచో అది తుఫానులోని నోవయే గదా ! విద్యలను సాగునటుల చూచు 

టయే రాజుల పని. విద్యలను గౌరవించు టే రాజుల పని. విద్యలు పరిపక్వ 

మగుటకు తగినంత ధనము నర్పించుటయే రాజుల పని. విద్యలు ఆచార్యాధీ 

.నములయి యుండుటవలననే రాజ్యములు కూలిపోయినను, రాజులు పరాజితు 

-అయినను విద్యనాళ నము జరుగలేదు. నలందాలో విద్యా! పవాహ మేడువందల 

యేండ్లు కోషింపక సాగిపోయెను. 'పరధర్మావలంబకుల పాలనయందే విద 

వేరుపురుగు పర్రైను. 

“భరతవర్షమున స్తు కిసుక్తు ఎన్నియో శతాబ్బలవెనుకన చాల శాస్త్రములు 

శిర మందుకొనెను. జాదరాయణునకు పూర్వమే ఆళ్మరథ్యుడు బీవేశనరులకు 

భేదవాదమును, బౌడులోమి భేదాభేదవాదమును, కాళశకృత్స్ను డభేదావాదము 

ఆవిష్కరించిరి. న్యాయ వై శేషికాదులగు షడ్ దర్శనములును బాదరాయణునకు 

“మునుపటివి. ఆ కాలమున అవతరించిన వ్యాస వార్మాకులు భరతవర్షను నకే గాక 

[పపంచమునకే “నాయెట్ లారిర యెట్ . చరక శు శుతులవంటి “ికిత్సకులు, 

పీంగజునివంటి ఛందోవే త, నాగార్జునునివంటి రాసాయనికుడు, కణాద గౌతముల 

వంటి పదార్థవె తలు, శుక కిటిల్యులవంటి అర్థశా స్తాంచార్యులు, పాణిని 
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కాత్యాయనులవంటి వ్యాకరణజ్ఞులు, పతంజలి శంకరులవంటి భాష్యకారులు, భాస 

శూ' దకులవంటి నాటకక ర్రలు, కాళిదాసు భవభూతులవంటి కవులు, భట్టి. 

శ్రిహర్షులవంటి పండితకవులు ఇంకెందరెందరో భరతవర్షము నలంక రించిరి. 

మనము వారి వారనులము. 

మనదెశమునందు ధర్మాచార్యులు “కలసి పఠింతము; కలసి అను 

_ భవింతము. కలసి వర్చిల్దుదము, మనకు వైరము వలదు. "అనియు, “భూమయ్ 

సుఖము, ఆల్పమునందు. సుఖము లేదు” అనియు చెప్పిరి. 

“భరతవర్షమున ఆర్యనటుడు భూ భమణమును ఆవిష్కరించెను. 

భాస్కరుడు భూమ్యాకర్షణ నావిష్క_రించెను. పాటీ గణిత, వీజ గణితములు 

భరత వర్షముననే మొలకెత్తెను. వ్యాస కలనపు మూల స్కూతములు భాస్య_ 

రోపజ్జ్ఞము, బంగారము; ఇనుము, మట్టి మొదలగువానిని. కరిగించి ఆలంకార 

ములు, _సంభయిలు, కాచములు చేయట _కీస్తు వెనుకనే భరత వర్షమునకు 

తెలియును. సము దయానమున దికాచీ యం; తమును నీనావారు కనుగొనినడి 

[పవాద మ్మాతము. భరతవర్షమునకు అంతకు మున్నే మత్స్యయం త మున్నది. 

ఇది నూనెలో తేలుచుండును. దీనికి అయస్కాంతళ కి గలదు. బట్టలు 

మొదలగువానికి మాంచిష్ట నీలివేయుట పాణిని నాటికే తెలియును. ఫేనకము 
అనగా సబ్బు మొదలుకొని 'ఫస్పౌడరువరకును నేడు వాడు సుగంధ _దవ్యము 

లను, వాడుకనుండి తొలగిన సుగంద (దవ్యములును ఎన్నియో ఆటనట (గ్రంథ 

ములలో చూపట్టును. స్థాపత్య భాస్క_ర్యములకు భర తవర్షమునందలి కొండలును, 

బండలునే సాక్షి. 

“ఇట్టి మహాసభ్యత గల భరతవర్షమునకు ఆం ధదేశము తనవంతు. సమ 

ర్పించెను. నాలుగు వెదములకును వ్యాఖ్యాత విద్యారణ్యుడు విద్యానగరము 

వాడు. మీమాంసా చార్యుడు _పఖాకరుడు తెలుగువాడు. నవీనతర్క్మ_మునకు 

పునః] పతిష్ట చేసిన అన్నంభట్టు ఆం[ధుడు. కాళిదాస వ్యాఖ్యాత మల్లినాథుడు 

"మనవాడు. ఇట్టి మవో విజ్ఞానమునకు మనము దాయాదులము.. ఇది యిటు 

లుండగా నన్నయనుండి విన్న యవరకు వెలసిన ఆంధ వాజ్యయమునకు మన. 

మౌళరసులము, 
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“మన చదువు లింత చొడ్డవి. మన సభ్యత ఇంత మహనియమెనది. 

పపంచమునం దితరులకం టె ముందే మనము జ్ఞానవంతుల మయియుంటిమి.” 

అని చంక లెగురవేయుచో నిపుడు నవ్వులపాలయి పోదుము. వఏలనగా 

పాశ్చాత్యుల నేటి ఐహిక విజ్ఞానము మనల నతి, [కమించి వేలమైప్ట ముందునకు 

పరుగిడెను. కాన పరుగు “పట్లుకొను నుటకు మన మెన్నియో జన్మ లెతవలసి 

యున్నాము. పదార్ధళాస్త్రము, రసాయనశా స్ర్రము, జీవశాస్త్రము, జంతుశా స్ర్రము 

ఎ మొదలగున వెన్ని యో శాస్త్రములు మన మిపుడు పూరించుకొన 

ర్ల et యున్నాము. 

మాండలిక పదాల (వాచుర్యం; “ఆంధ పభ” కృషికి (ప్రశంస 

“తెలుగంతయు సంస్కృృతమునకును, (పాక్సతములకును వికారమని 

క్ వాదమును, తెలుగు స్వంతభాషయె యని యింకొక వాదమును కలదు. 

ఈ వివాదము సులువుగా తేలదు. ఏల ననగా సంస్కృత _పాకృత పదము 

లనంతములు. నన్నయ నన్నెచోడులకు పూర్వము వాడుకలోనున్న తెలుగు 

పదము తెవరికీ తెలియవు. నేడు ఒక మండలమున వాడుకలో నున్న పదములు 
మరొక మండలమువారి కచుందితములు. ఈ మాండలికపదముల కొక 

నిఘంటువు రచియింప జేయ దల పెట్టిన యూ ఆంధ పరిషత్తు నిక్కముగా 

_పజాపరిషత్తు, ఇట్టి పదముల సీనడుము 'పెక్కింటిని “ఆంధ పభ” (పక 

'టెంచెను. ఇందులకు దీని నే నుగ్గడింతును. అది యటుండె. నేటి మాండలికము 

లలో ఆటు నన్నె చోడుడు, ఇటు తొండమాన్ భూపాలుడు మొదలయిన వారు 

వాడిన భాషలో ఆరవమునకు, కన్న డమునకును దాపుగనున్న పదములను ఆరవ 

కన్నడములకు దొరలింపగా మిగిలిన తెలుగుపదములలో నెటనేని సంస్కృత 
పదముల తల్ది చాణు నున్న దేమో అన్వేషింపవలెను. థివకవుల వాజ్మయము, 

అన్న మాచార్యాదుల గేయ వాజ్బయమును, జానపద వాజ్యయమును, తెలుగు 

బాసకు నిధులు. ఇందరి పదముల నన్నిటిని తరచి చూచినచో తెలుగు దేవభాష 
కంటె సాశాద్భిన్నమని తెలియును. మజియును తెలుగున గల అజసున్న, 
శ్ఞోకటరేఫము, అవ్యయములు, [దుతము, తలుగు (కియలు, _కియాగతమగు 

“లింగము, కారకము, వాక్య శరీర మీ మొదలగున వన్నీ యును తమ: విశిష్టతకు 

శీలాత్షరములుగా నిలువబడునని తోచును. 
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“కొందరు లాక్షణికులును, పండితులును తద్భవములను కొన్నింటిని 

దెళ్యములని (భమపడిరి. ఈ విషయమున ఎవరయినను | భమపడుట అసం 
భవముకాదు. పదములందును దొంగలును,దొరలును కనిపింతురు. బొమ్మిడాయ. 

అనుపదము దొంగవలె సంస్కృతమున దూరెను. చేప “నేను ళఫరీభవము"నన్సి 
చెప్పమొదలిడెను. కాని, దాని పొట్ట కోసినచో అఅనున్న బై లుపడును, 

ఇటులే బౌటారము, లోటారము మొదలయిన వెన్నియో శబ్దరత్నాకరాది 
నిఘంటువులలో దొంగతనముగా దూరి దేశ్యము లనిపించుకొనుచున్న వి. ఇటు 

వంటి వానిని చూచి కొందరు అంతయు సంస్కృతమకాని తెలుగులేదని 

వాదింతురు. ఈ నడుమ నొకరు గాధాన పశతి లోని _పాకృత పదములను. 

తెలుగు పదములుగా చూపిరి. అది యింకను ఆలోచనీయమే. శాతవాహనుడు 

తెలుగు వాడయినచో ఆది అనంభముకాదని చార్మి తక దృష్టితో పరికిలించుటకు 

తావున్న ది. కావున “తలుగుతలుగ” లేక “తెలుగు సంస్కృతమ” యని 

వెంటనే చెప్పుటకు వీలులేదు. 

“మనము మత భేదములను తప్పక గౌరవింపవలెను. మంచి విమర్శము 

అపురూపము. మంచి విమర్శ మమూల్యము. మనము మనలను చక్కగా 

విమర్శించిన విమర్శకులతో ఎపుడానందించుచు కలసి పోదుమో అపుడే సభ్యు 

లము. ఆంధభాషాత తము, ఆం్యధపదచర్శితము, శబ్దవిజ్ఞానను, మన స్తత్వ 

దృష్టిలో ఆం్మధము ఈ “మొదలగు శాస్త్రములు" మన కుద్భవింపవలయును. 

వీని ఆన్ని టి సాయము లేనిచో “తెలుగు తెలుగే” లేకి “తెలుగంతయు వికృతియే” 

యని చెప్పవిలు కలుగదు. ఇక (పాంతీయ భాషలకు విద్యాలయములలో నిత్య 

వ్యవహారము జరుగబోవునుగాన. పైళాస్త్రములన్నియు వడివడిగా జనింపదొవు 
ననియే నా విశ్వాసము. వీనితోపాటు మిగిలిన కా స్త్రములన్ని యు తెలుగులో" 
నవతరించు గాక ! 

ఆ౦ (ధ్ర సభ్యత 

భరతవర్షము నందలి సంస్కృత సారస్వతముతోపాటు [పాంతీయ సార 
స్యతములును చాల దొడ్డవి. మన ఆందరిది రామాయణ మహాభారత సభ్యత. 
హిందూ డేశమున [ప్రతి ఆంగుళమునందును రామాయణ మహాభారతములు: 
(వాయజడియున్న వి. ఇట్టి సారస్వత వాహినిలో నన్న యాది కవి్మితయము 
తెలుగులో మూలమునకు మిన్నగా ఆ రామాయణ మహాభారత సభ్యతను. 
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కాలువలుగా పారించిరి. తెలుగుభాష జీవితమున, పరిమాణమున, 

మిగుల లేత అయినను ఇది పూర్ణము. నన్నయక డనుండి చిన్నయవరకును, 

తిక్కన నుండి తిరుపతి వేంకటకవుల వరకును వాజ్ముయము పలుతెరగుల 

నందెను. పపంచమునం దిరువదవ శతాబ్దిలో సారస్యతశళాఖ 

ముగా పెరిగెను ఇంకను పెరుగవలె? తెలుగు కవితకూడ తోడికవితలతో 

తలఎ pe ని తిరుగ యత్నించుచున్నది. “పతి దినమును నీ కొక రసవదచన 

కావలెనా లేక ఒక సొ! తాజిన్మ ణి కావలెనా *“ అని నన్ను అడుగుచో రసవ 

[దచనయే నాకు కావలెనని నేను కోరుకొందును. మీరును అటులే కోరుదురని 

తలతును. 

“మీరెన్నియో గంథములు చదివితిరి. మంచి [గంథములు కథాశరీరము 
గుండా పలు తెరగులగు జీవిత విశేషములజూపి, రనములో ముంచి, ఆనందము 

కలిగించి మానవునిలోగల సత్యము నుద్దాటించును. ఆ సత్యము మనసభ్యతకు 

శాణము. ఆ కాణమె సారస్వతము. నూ| భమణము వలన బుతువు లెర్చడి 

వేరువేరు అంశలలో వేరువేరు పండ్లను పండించి నటుల విద్యాతపస్సు వేరువేరు 

కవులలో వేరువేరు గుణముల బండించును. అట్టిగుణములు కలవారే మన తెలుగు 

కవులు; ఆ గుణములు సత్యమునకు రూపాంతరములే. 

“పు సకములు పుస్తకములు ! చమత్కారము చమత్కారము! రసము 

రసమ. |” అని మన మెలుగె తీ చాటుదుము. ఆది అంతయు _పపంచములో- 

అనగా మానవునిలోగల సత్య ముగాక వెరెమి ? 

ఆనందమే రచనకు మూలము. రచనము వలన ఆనందము. ఆ రచనలో 

సత్యములేనిదే ఆనందోదయముకాదు. సత్యమే కావ్యముగా వివ ర్రమగును. 

చిదానందములె రసించును. 

[పపంచమునం దిప్పుడు మానవుడు తోడి మానవుని తొక్కివేయు. 

చున్నాడు. మానవుని లోగల సత్యమును మానవుడు మరచుచున్నాడు. పెగా 

మానవు డిపుడు మానవుని వ్యా_ఘమువలె జూచుచున్నాడు. ఆంధ సారస్వత 

పరిక్షలలో స్నాతకులయిన మీరందరును - “వ్యా_ఘములను మాకడకు బంపుడు. 

మేము వానిని జదివించెదము” అని చేతులె తి ఏక గీవముగా అందురుగాక. 

మూకములయిన |పాంతీయ భాషలకు వాకట్టు పోవుచున్నది. శతాబ్ది 

నుండియు ఆరిపోయి యున్న ఈ తెలుగు దీపము నిక మీరు అఖండ దీపముగొ 

జేయుడురు గాక |] 
టై 

న 



శ. (గంథాలయుములుం 

[పెదపాడు (శ్రీ జితే్యద సహకార _గంథాలయముయొక్క 

(పథమ వృార్ధికోత్సవమునకు అధ్యక్షత వహించిన శతావధాని వేలూరి 

శివరామశాస్రీగారు చేసిన ఆధ్యక్ష్పన్యాస సారము. | 

హు జ జ 

పూర్యకాలంలో గురువే ఉండేవాడు. పుస్తకాలకు _బహ్మిి ay _బహ్మ 

అయేది. ఆందుకనే *కోశవాన్ ఆచార్యః” అనెమాట పుట్టింది. ఈ కాలంలో 

గురువు లేడు. (గంథాలున్నాయి గుట్టలలాగా పడి. ఇప్పుడు “*తోశవాన్ 

డంబాచార్యః”గా తిరిగిపోయింది. 

కాబట్టి (గంథాలయోద్యమంలో ఈ రెండు లోపాలను సరిచెయ్యాలి, 

అటు గురువూ ఉండాలి; ఇటు [గంథాలూ ఉండాలి. అనగా |గంభాల దుకాణం 

పెట్టినంత మాతం చాలదు. [గంథాలు తెలుసుకునే 'శ _కికి పతినిధి కడు 

ఉండాలి; “పు సకం హ సభూషణమా గ 

(గ్రంథము - డోధ 

పూర్వకాలంలో గ్రంథాలు కి కొలది, బోధ యెక్కువ. ఈ కాలంలో 

[గంథాలు కోటాన కోటులు. బోధ అల్పము. పూర కాలంలో హృదయారే 

పు _సకభాండాగారాలు. బిల్హణుడు - “భాండాగార మఖండ- మెవ హృదయే 

జాగ ర్రి సారస్వతం” అన్నాడు. ఎప్పుడు? రాజుగారికి కోపంవచ్చి తన యిల్లు 

లూటీ చేయించడానికి పంపినప్పుడు. 

తుక్కు 

నేటి కాలంలో హృదయాలు ఆలాయిదా, పుస్తక భాండాగారాలు 

అలాయిదా. (పతిదీ * రివ ఫరెన్స్ నోట్సు”. ఈ॥ తారతమ్యం ఎందుకు వచ్చిందంటే 

“తుక్కు” ఎక్కువయింది. అది మన గ్లదువులోనూ ఉంది; ఇంగ్రీషు చదువు 
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' లోనూ ఉంది. మన చదువులో సూతం, దానికి భాష్యం, దానికి వ్యావ్యానం, 

దానికి వివరణం, దానికి టీక, దానికి లఘుటీక. ఇహ ఇంగ్లిషులో చూడండి, 

పెక్టు- దానికి తెల్ల వాళ్లు _వాసిన నోట్సు, నల వాళ్తు |, వాసిన నోట్సు, 
లు న్న లు 2 న్య లు i 

[ కిటిసిజమ్, _పోజీకరణం, అ, బిడ్డీకరణం, మెడేబీ _ ఇవన్నీ కలిసి, గిరేశం 

చెప్పినట్టు “మేడ్ డిఫికల్ల అయిపోతుంది. ఒక పుసకానికే ఇవన్ని (డెస్. 

ఇంత ఎందుకు పెరగాలిసి వచ్చిందంటే గురుత్వం తక్కువ; బోధ తక్కువ, 

వ్యాసంగం తక్కువలో తక్కువ. శె ష్యోపాధ్యాయిక ఉల్లా. 

సా ల ర్లు 

పూర్వకాలంలో పేరు పతిష్టలు సంపాదించుకున్న వాళ్ళందరూ మనం 

చదివిన _గంథాలలో ఎన్నో వంతూ చదివి ఉండరు. ఈ కాలములో “స్కాలరు” 

అనిపించుకున్న _పతివాడూ ఏ పదివెల [గంథాలో చులాగ్గా చదిది ఉంటాడు. 

'కాళిదాసుగాని ఇక పియరుగాని ఇన్ని (గంథాలు చదివి వుంటారని మీరు నమ్ము 

తారా? మా గురువుగారికి మేము చదువుకున్న [గంథాల పేరులు గూడా .రా 

వారూ ఆనందిస్తారు, మీరున్నూ కోపాళ్చర్యాలు పడతారు. మెము చదువు 

oo 

ఈ స్కాాలర్హందరూ ఏమి చేసారూ అంటే, మాట్లాడితే పు సకాలలోంచి కో 

చేస్తారు. మణి జీర్ణం చేసుకున్న వారో ఒక (క్రొత్త ఒరిజినాలిటీకి దారిచేస్తారు. 
అటువంటి వానిని ఒకణ్ణి తయారుచె స్తే [గంథాలయం చరితార్థ మవుతుంది. 

(గ్రంథాలయం పెట్టడం ఎందుకు ? 

[గంథాలయోద్యమం అన్ని ఉద్యమాలతో టిదీ కాదు. (గంథాలు చదువు 

కౌనె వాళ్ల |గామంలో లేకపోతే గంథాలయంతో పనియేముంది ? చదువుకొనే 

వాకు లేకపోతే, ఇది కూడా ఒక ఉద్యమంగ దా ఆని ఉద్యమిస్తే 'గజభు క్త 

"కపిత్ధ" మవుతుంది. చదువుకొనేవాళ్ళు గనుక ఉంచే “(గంథాలయం పెట్టడం 

ఎందుకు * అనే శంకే లేదు. 

సామాన్యజ్ఞానం కలిగాక _గామాలలో ఊర కె కూచోవలసి వచ్చేవా శ్షకు 

[గంథాలయ మనేది సరస్వతీదేవి గుడి, (గంథాలయాల వల్ల ఏమీ [పయో 
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జనం కదని చెప్పేవాళ్లు చాలామంది వున్నారు. కాని చదువులో గూడా ఇకానమీ 

ఉండాలనే పప్పు రి fey దరాయిగారికి సమెతం (గంథాలయోపయోగం 

ఈకింది మాటలు వారివి: 

(గ్రంథాలయ పండితులు 

విశ్వవిద్యాల యాలలో నూ తయారై న వాళ్ళున్నారు. [గంథాలయాలల కస్ట 

తయారై నవాళ్ళున్నారు. ఈ రెండో దాంట్లో తయారయినవాళ్ళు - కేశవచం్యద 

ను, | పతాపచంద మజుందారు, విసినచం దపాలు, గిరీశచం[ద ఘోష, 

రబిం: దులు ఇత్యాదులు, మెకాలే సీమనుండి హిందూ దేశానికి వచ్చేటప్పుడు 

వ. చాలా పుస్తకాలు చదివి పారేసేవాడట. అప్పటి. కింకా నూయెజ్ 

'కనాలు లెదు. కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ తిరిగి రావలసి ఉండేది. కాబట్టి [ప్రయాణం 

అస్యవడ ఆ కాలంలో చాలా పు సకాలు చదవడం అయేదట ! గిబ్బన్ ఆకు 

“నుంచే తిరిగి వచ్చేశాడు. అతడు ఏ విశ్వవిద్యాలయంలోను చడివిందిలేదట +! 

కాని ఆతనిని చోలిన వారెందరు? అతడు _గంథాలయములో కూరుచుండే 

జ రాక్టన చేశాడు. దీనికి ఫలముగా అతడు మనకు “రోమక సామాజ్య 

పతనము” అనే అపూర్వ వస్తువును ఇచ్చిపోయాడు. లోకం అంతా ఎరిగిన 

జాన్సన్ అతి దరిదుడు. ఒకపూట వుంటే రెండో పూట తిండి ఉండేది 

కాడతపికి. తన పు సకాలు అచ్చు వెయ్యడానికి గుత్రగొన్న సాహుకారు దగ్గిర 

డబ్బు కొంత అప్పు తెచ్చుకోవడానికి అతడు చీటిరాసి కింద “తిండికి లేనివాడు" 

ఆని డన్కుతు చేశాడు. కాబటి: ఇతడు అంత కటిక దరి దుడు. ఇట్టి జాన్సన్ 

ఏ విశ -విద్యాలయంలోను _పెజెంటు చేయించుకోలేదు. ఇత డప్పసమూ 

గంథా భాలయాలలోనే హాజరు. 

మహాపండితుడు కా కై లు ఇల్లు స్కాట్రండులో. తం|డి మేన్రీ. వీళ్లందరూ 

దర్శిదులు. దై నై వకృపవల్స నేను జమీందారుల ఇంట్లో పడలేదు కాబల్టి 

వినయినాననీ కార్తయిలు చెపే బ్పవాడట ! చదువుకోసరం తండి ఇతజ్జి ఎడీం 

జరో పంపాడు. అత్ డందులో (పవేశిళచాక అక్కడి మేవ్షర్ల్ణమూకలో లెక్కల 
మేహ్టారొకడు, (పకృతి శాస్తాాల మెష్పారొకడు తక్క ఇక మనుష్యులే లేరని. 

(గ భ్రాతా 

ఇవ. 
మసి 
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ఆన్నాడు. [పకృతం అతడు ఎడి ంబరోలో ఉంటానికి కారణం అక్కడ గొప్ప 

[గంథధాలయం ఉంది. అందులో ఇతడు సొంతంగా ఇటాలియను, _ఫెంచి, జర్మను 

కూషలు నెర్చుకొన్నాడు. కాబట్టి (గంథాలయోపయోగం అంతులేనంత అని తలు 

గయా ండి, 
చ 

విశ్వవిద్యాలయాలలో తయారయిన | పతివాడికీ బి. ఏ, అనో, యం.వి. 

అనో వీరుదు లభిసుంది. [గంథాలయంలో తయారయిన వాని పేరే విరుదయి 

పోతుంది. 

బిరుదుల కోసం తంటాలు పడటం నౌకరీకి. కావలసింది జ్ఞానతృష్ట. 
నతృష్ట ఉంటే గురువు మనస్సు మీద ఆవరణం తీసివేసినాక, [గంథాలయం 

౬ 

కాత్ సరస్యతీ దేవిగా ఆవిర్భావం అవుతుంది. పిదప చదవాలి, మననం 

[గ౦థాలు 

[గంథాలయములలో సరియగు (గంథాలు లేకపోతే, ఆది ఆలయమో' 

లయమో ఆవుతుంది.. స్కూలు ఫె 'ఫెనలు దాకా ఉండే 'చెక్టుబుక్కు-లూ - మళ్ళా 

ఆ పమువికావు - నోట్సులూ, జిల్హాగెబిట్టూ, కేటలాగులూ, అర్ థ మెటిక్కులూ, 

నీల నోములూ, హిస్టరీ లూ, నోట రలిస్టులూ, వగె రాలతో నిండిన _గంధథా ' 

లయాల మనకు కనిపించేవన్నీ. తప్పితే రంగురంగుల నవలా న స్మామాజ్యం ! 

విచదప నాటక సరకు. అమృతాంజనానికి అమృతాంజనేయం, ఆమరాంజనం,. 

అమృత రంజనం, అమృత రామాంజనం, దిల్ రంజనం లాంటి అంజనాలు. 

బయలుదేరినటులు, ఒకే నాటకానికి (పతిబింబ నాటకాలు పుట్టకొక్కులు.. 

(గం ఫాలు వ్యాపార సరళిలోకి దిగాయి. సరస్వతిదెవిని బేరసారాలతో లక్ష్మీ 

దెవిల కి మారుస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ మధ్య జరిగిన ఒక (ప్రసంగం చెపితే, 

స్తుతం కాదు. ఒక _గంథాలయము = వారు వావిళ్ళవారికి అప్పనా తనామనా” 

పాట టకున్నూ, “చల్ మోహనరంగా” అనే 'పాటకున్నూ ఆర్జరిచ్చారు. 

విశ్లకూ, వేలూరికి 'వానీ వీవో వృషభం] అన్నట్టు వకారసంబంధం తోటి ఆః 

ఉ తరం దారితప్పి నావద్దకు వచ్చింది. ఇట్టి డ్ తరం మటోటి వస్తే, వావిళ్ళ 

వారికి తిరగ గొట్టించాను. ఇట్టి + “అపనా తనాలు' కావలసిన (గంథాలయాలను. 

ల 

రి 
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వెంటనే ఎత్తె స్తే, సరన్వతి కన్నీరు తుడుచుకుంటుంది. [గంథాలయము (వలా 

అయ సభ్యుల చిత్రవ తికి అద్దము. తూకముగా అన్ని భాఖలలోను తగిన 

_గంథాఅను చేర్చి, చదివించడం మహాపుణ్యం చేసుకుంటేనే గాని సమకూరదు. 

మంచి (గంథములు 

న హృదయములలో దాగిఉన్న రసాన్ని ఆకాంకతనూ పయికి లెవనెళ్తు 

“కొని వచ్చెవే మంచి గంథాలు. అవే మహాకావ్యాలూ, ఉపనిషత్తులున్నూ. కడమవి 

వాలాభాగం చాకి మూటలు, [గంథం మనస్సుకు భారం కాకూడదు. నిత్యమూ 

నిలవవుండే పరిమళం కావాలి. ఇట్టి | గంథాలే చదువదగినవి, వినిపింపదగినవి, 

ఇవే మన పూర్యులందజున్నూ మనకు సమానంగా పంచి పెట్టిపోయిన సార్వజనిక 

వనం, 

లై (బె రియన్ 

మంచి లై బెరియన్ లేకపోతే _గంథాలయానికి తాళము పెట్టచ్చు. విపిన 

చందపాలుగారు [గంథాలయంలో ఓరంత (పొద్దూ కూర్చుండి, చడివఐ, 

_'పపంచకములో మహావ్య క్రిగా పేరు పొందాడు. ఆయనకు పెద్ద డిగందు. 

కాళిదాసుకు మహామహోపాధ్యాయ డి(గీ ఇవేనూ, షేక్స్పియరుకు డాక్టర్ 
-డ్మిగీ ఇనేనూ ఏమయినా కొత్త గౌరవం వనే వీరికి గూడా ఒక డిగీ కట్టి 
పెట్టవచ్చు. పాలు గారికి ల్లై(బెరియన్ అనేదే పెద్ద బిరుదు. 

(గంథాలు చదివి, (పతిగంథము మీదా తమ తమ ఉర్దేశాలు వాసి, 
మిగతా వాళ్ళందరకూ దాన్ని ఉపయోగపఅచాలి. లై బేరియన్ (గంథాలయానికి 

“పురోహితుడు. పురోహితుడు లేకుండా ఏ కార్యమూ తలపెట్టము. కాబట్టి, 

ముందర ఆటువంటి పురోహితుణ్ణి తయారుచేయాలి. 

సామాన్యంగా మంచి తెలుగు |గంథాలు వందలకున్నూ, సంస్కృతే 

(గంధాలు వేలకున్నూ, ఇంగ్లీషు (గంథాలు లక్షలకున్నూ సమకూరుతవి గాని. 
లె బేరియన్ @ 

తెలుగు 

దేశ కాల పాతముల ననుసరించి జనసామాన్యానికి ఇంగ్నీ షు బిట్టు తప్పవు. 

కలుగు సంస్మర ణం కావాలని ఉంటే, ముఖ్యంగా ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం 
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అ ఆ 
రావాలిసీందే. విశ్వపయత్నాలు చేస్తే- సంస్క_రణం సిద్ధించేమాట 

ఆది మన పైతృకధనం. ఇదివజుకే చాలాభాగం నశించింది. హతశేషాన్ని 

కాపాడుకొనే శ_కికూడా మనకు లేనట్టుంది. జనాభాలో హిందీవారి తరువాత. 

బంగాీవారు-వారి తరువాత తెలుగువారు. వీరు రెండు మూడు కోట్ల మధ్య. 

ఉంటారు. ఇందులో నూటికి పదుగురో పదముగ్గురో అక్షరాస్యులు. ఈ అక్ష 

రాస్యులలో దస్కతుమాతం ఎణిగినవాట చాలామంది ఉంటారు. ఇక భాష 

బాగా వచ్చినవాస్ట వేయికి ఒకడుంటే ఎక్కువ. సారస్వతవ్యా ప్రి బంగాళీటో 

ఎక్కవ. పిదప ఆరవముట ! పిదప తెలుగుట. తెలుగువారికంచటె ఆరవవారు 

జీవికకు పాటుపడవలసినవారు. కాబట్టి అన్ని ఉపకరణాలతోపాటు భాషను 

కూడా ఒక ఉపకరణం చేనుకొని, దాని ద్వారా జీవికను నెట్టుతున్నారని నే 

నొకరివల్బ విన్నాను. తెలుగువారు సోమరులట ! కావున ఆరవ (పచారానికి 

తలుగు [ప్రచారం తీసికట్టని ఆనుకోవలసివస్తూంది. 

తెలుగుకుకూడా వంగభాషవలె మహాభాష కాదగిన ఆనుకూల్యం ఉంది, 

కొలది రోజులలో కాదగిన సూచనలున్నాయి. తెలుగుభాష ఇప్పుడు కటాహంలో 

కాగుతూంది. కొంత ఆవిరి అయి ఉంది. ఈ ఆవ్య క్తస్థితిలోంచి ఇహ వచ్చేది 

శు; భమైన సృష్టి. ఆ సృష్టికోసం అందరూ ఎమరు చూస్తున్నారు. 

మీ (గ్రంథాల యాన్ని [గామానికి మెదడుగా చెయ్యండి. ఇంట్లో కోపం 

వచ్చో, తీరికకోసమో కాకుండా “ఇక్కడ కుమ్ము, అక్కడ దుమ్ము ! పదరా 

పందిట్లోకి 1 అన్నట్లు కాకుండా, పుస్తకాలను తలదిండ్లు చేసుకోకుండా, - 

ఆరోగ్యనీతుల ననుసరించి మీ గంథాలయాన్ని సరస్వతికి ఆలయాన్ని చేయండి... 

[భారతి 1990 డిసెంబరు. పుటలు 1028-1081 | 

లా 



లీ. వున సాహిత్య షతికలు: భారతి 

(భారతి రజతోత్సవసభలో శాస్త్రిగారి అధ్యకోపన్యాసము) 

భారతికి జరిపే ఇరవె యెదు హేమంతాల యో మహోత్సవంలో సథాధి 

పత్యం అంగీకరించటానికి నాలో నాకే సందేహంగావుంది. ఎందుచేతనంటే, 

"నేనొకప్మతికాధిపతిని కాను, సంపాదకుడను గాను. షతికానిర్వహణలో కహ్షైలు 

,_ మో సినవాడనుకాను. కాబట్టి యూ విషయంలో- 

“బలము నీవ నాకు, భ కుండ వియెడ 

నాలు బిడ్డలు లేని యట్టివాడ 

కావు నన్ను నధిక కారుణ్యమున ని మ్మ 

నుజ్ఞ కమల దళ మనోజ్ఞనయన |” 

అని భీష్మడు (శ్రీకృష్ణుని కోరినటులు మీ అనుజ్ఞ కోరవలసినవాడను. 

“పోనీ రచయితల పక తాన్నయినా రెండు మాటలు చెప్పగలనా అంటే, ఆ సంసారం 

కూడా నేను తిన్నగా నిర్వాకం చేసినవాడను కాను. కాబట్టి సమర్థులు నెపథ్యం 

లోనే ఉండి, అసమర్యలను పెకి తీసుకురావడానికి చేసిన [ప్రయత్నానికి 

ఫలితంగా నే నిందుల కంగీకరింపవలసి వచ్చింది. సంపాదకుల విషయంలో, రచ 

యితల విషయంలోను నేకు చెప్పగలవి అతిసాధారణ విషయాలు. సమాజబుక్తి 

రాష్ట్రబుద్ధినీ ఎవరు లోకపితము దెసనూ, సౌందర్యము దెసనూ దై. నందినము 

పదనుపెడుతూ వుంటారో, బృహస్పతుల కడనుండి అంధస్పతుల వరకూ ఉన్న 

రచయితీలు ఎవరి సహాయ నంప త్తిచె పేరు _పతిష్టలకు వస్తారో, ఎవరు శోబ్దం 

వలన కలిగే పీడావమానాలను కూలివాం[డవలె మోసారో అట్టి పత్రికా సంపద 

కులు లోకులతిట్టనూ దీవెనలనూ సమానంగా చూచుకుంటూ నితె త్యకాదులకు 

పాలు పడినా, తమ రచనా నందము వలననే నిర్విచారంగా బతుకుతూ కోక 
సేవ కోసం, శిల్పంకోసం కలంపట్టిన రచయితలు అవరుద్ధములై న ఏరి 

హృదయాంతరాళాలలోని నాలుగు ముక్కలు చెప్పగలిగితే, అవి "తమకు సాను 

భూతి కలిగించ గలిగితే నేను ధన్యుడను. 
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సాహిత ర్ట పత్రిక లు 

““అమ్ముదిత [గ్రంథ చింతామణి” తో ఆం ధసాహిత్య పతిక లారంభ 

"మైనవని అనుకుంటాను. ఆనాటి సాహిత్య మహారథుల [(పబంధ రచనలూ, 

“సాహిత్య చర్చలూ కనబడతవి. ఆ మహారథులు మండపాక పార్వతీశ్వరశా శ్ర 

“గారు, మచ్చ వెంకటకపిగారు, చేదం వేంకటాయశా న్రీగారు. శతఘంటం వేంకట 

రంగ శాన్ గారు, నాగపూడి కుప్పుస్వామయ్య గారు, దుర్చా స్క్ముబహ్మణ్యశర్మ 

గారు, _ దేవు డింకా మేలు చెసే = కొక్కొండ వెంకటరత్నం పంతులుగారు, 

-వావిలకొలను సుబ్బారావు పంతులు గారు మొదలయినవారు _ నాటి సాహిత్య 

విమర్శన యావత్తూ పదాలచుట్టూ, రచనాలంకార పూర్వకంగా, వ్యాకరణంచె 

“-శరసంధానంచేసి బహుదూరంనుంచీ ఒకరిమీద ఒకరు ధూళి కీడ చేసికోవడముగా 

ఇప్పటి వారికి కనపిస్తుంది. ఆయితే ఈ పతికలలో కనబడే శబ్దబిచారం కాని, 

.పాండిత్యంకాని ఆఅపారమని అనడానికి స్ఫ్పోగకం. నెటికాలంవారు శబ్ద నాధు 

“త్వాన్ని బహిష్కరించి అర్థావిషృ్కరణానికి ఎట్టా భల్హాకపు పట్టు పడుతున్నారో 

నాటి కాలంవారు ఆ భాండాయు ఉంచి, శబ్దంకోసమే 'పెనగులాడుతూ వుండేవారు. 

“అప్పుడు _పబంధనాయికా నాయకులు ఓమలపాటల వలన పుష్పసంలో కలిగే 

ఊర్పు నిట్టూర్పులలో మామే చై చితి కనబడుతుంది. 

వాడుకభాషలో అందెవేసిన శ్రీ గురజాడ అప్పారావుగారి కన్యాళుల్కు ౦ 

లోని సీనపద్యం ఒకటి సదరు అము[దిత గంథ చింతామణిలో చూచి నే నాశ్చర్య 
బోయి 1918 లోనో '14లోనో _పెసిడెన్సీ కాలేజీలో జరిగిన ఒకసభలో దానిని 

గురించి అప్పారావుగారి నడిగాను. మొదట ' (పబంధభాషలోన కన్యాశు లం 

(వాసి, అది రుచించక పోవటంచేత (గొమ్యంలో తిరిగి [వాళానని వారప్పుడు 

చెప్పారు. శ్ర రెంటాల వెంకట సుబ్బారావుగారు కన్యాశుల్కానికి పోటిగా 

వరశుల్క_ం ౦ (వాశారుగాని దానికి వాఠకశుల్కం దొరకలేదు. అప్పుడే శ్రీ న్స్ సోమంచి 

భీమళంకరంగారు రఘువంశం కొన్ని సర్గలు వాడుకభాషలో పద్యాలు |వాశారు. 

ఆవేమయిననో తెలియదు. 

ఆము! దిత | గంథ చింతామణిలో (శ్ర శతఘంటం వెంకట రంగంశా స్రిగారు 

తాము గుంటూరు వెళ్ళడము, తిక్కనగారి వంశవృక్షాన్ని _పదక్షిణించడము, 



£13 వ్యా సవాణ్ 

చిదువళూ వుంచే మనం సజీవులయిన తిక్క_నగారిని నె సావాత్మరించుకుంటామ 

తరువాత వచ్చిన సాహిత్య ప ప్మతికలకు "అమ్ముదిత [గంథ చింతామణి'యే 

ఒర వడియ వుంటుంది. “కల్పలత పే, తికలో (పాలీన | పబంధ ములు, నవీన 

[పబం నములు, కొందరు పండితుల ద్వంద్వ యుద్ధాలు, సంకుల సమరాలు. 

మ్నాతమే (ప్రధానంగా కనబడతవి. శ్రీ వీరేశలింగం పంతులు గారి 'వివేక 

వర్టిని'లో మాతం సాహిత్య పురుషుని సహస ముఖాలు స్పష్టాస్పష్టంగా 

గోచర సవి. ఈ రీతిని [కమ వికాసం పొందుతూ వచ్చిన సాహిత్య ప|తికలస్నీ 

ఆయా సంపాదకుల ఏకై కాభిపాయమనే _పచారం చేస్తూ రావడంవలననొ, 

ఆం [ధమహాజనులకు ఆ సాహిత్యంలో రస_గహణళ క్రీ లేక పోవడం వల్హనో, 

మరి రచయితలలో లోపం వల్పనో మెల్ట మెల్టగా అ స్తమిస్తూ వస్తున్నవి. 

వార్తా సాహిత్య ప(త్రికలు 

ను కొంచెం కళ్ళు తెరిచే నరికి సాహిత్యప।తికల్లి నా వార్తాష్మ తిక లినా? 

'కృష్ణ' ఒకటి-ఈ చెన పట్నంలో “శశిలేఖ” ఒకటి. శశిలిఖ దిన 

, గో ట్టుపల్లి శేషాచాద్దుగా రు కాచోలు దీనిని (పచురించేవారు. ఈ రెండు 

వ్ "రాజకీయాలు | (పధానంగా సమయిక పద్యాలనూ పండితుల విమ 

క్ నూ [పకటిస్తూ వుండేవి కొలది రోజులలోనే “'శశిలేఖ' లేకుండా 
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కాం గెసువాణి గాలివలె మూలమూలకూ పాకుతున్న రోజులవి. జన 

సామాన్యంలో కాకున్నా, నాయకులలో చై తన్యాగ్ని టీవుమని మండజొచ్చిన 

రోజులవి. సాహీత్యంలోకూడా రాజకీయాలు అమ్ములవలె తూసుకువల్చిన 

రోజులవి.. అప్పుడు దేశాభిమానం మ్మాతకట్టుగా పద్యాలలో మింగడానికి. 

అనువు పడ్డది. 

“పాయిజామా మాని పంచెను కట్టు వా( 

డుండునా దొరలలో నొక్క డయిని- 

ఈ మొదలగు పద్యాలు ఆనాటివే !! 
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ఇట సంస్కృత పత్రికలు 

ఈ సమయంలోనే మహోపాధ్యాయ ఆప్పాశర్మ విద్యా వాచస్పతులు 

“చం! దికి ఆనే మానప, తికను, 'సూనృతవాది' అనే రాజకీయ వారప తికను 

(పకటిసూ వుండేవారు. చం దికకు అప్పటికి షుమారు ఇరవయ్యేండ్డు వుండ 
వచ్చును. ఈ చం్యదిక ఫీజిక్సును స్నూతాలలో [వాయ మొదలెట్టింది 
సూః నృతవాది శిశువు. ఈ శిశువు రాజకీయాలలో “తిలక్ 'కన్నా ఏడాకులు 

ఎకువ చదువుకున్నది. ఆ ప్యతికలలో నుంచి (పతివారమూ శోకరూపములో 

కొన్ని తుపాకి గుండ్లు మోగుతూవుండేవి. ఈ రెండు ప్యతికలూ తమకు చాలా 

బలదానం చెసినవని (శ్రీనాగేళ్వర రావు పంతులుగారు చెప్పారు. ఇంకా కొన్ని 

సంస్కృత ని సా సాహిత్య మాసపష్మ తికలు ఈ యేడు కాంగెసు జరిగిన జయపురం. 

మొదలగు | పదేశాలనుంచి, కాకీనుంచి, నవద్వీపంనుంచి, కలక తానుంచి కొన్ని 

సంస్కృత వారష్మతికలు, “మంజుభాషిణి' మొదలై నవి కంచినుంచీ వస్తూవుండేవి- 

ఇప్ప డొక్క సారి యూ సంస; గాలే ప|తికల కెసి సింహావలోకనం చే చేసే కృశించి 

పోతున్న ఈ సంస్కృతానికి ఇంత సింహళ శెర్యం ఎక్కడ వున్నదా అని తోచక 

మానదు. అట్టి సంస్కృతాన్ని రాష్ట9భాషగా తీసుకోక హిందుస్థానీనో, హిందీనో 

తీసుకోవటం మి రాజకీయ పరిజ్ఞాన మో, ఏమి భాషావిజ్ఞానమో తెలియదు! 

ఆ౦[ధప త్రిక 

“ఆం్యధప్కతిక' బొంజాయినుండి చెన్నపట్నానికి మారి దినపష్మతికగా 

కసించింటి, చర్చిలో _పతివారమూ జరిగ సాముదాయకోపాసనవలె ఈ ఆంధ 

[తికలో _పతివారమూ సాహిత్యోపాసన జరుగుతూవుండేది. “ఇల్లు ఇరకటం 

ఆలి మరకటంి ఆన్నట్టు ఇది బాగానే ఇరకటంగా వుండేది. ఆ కాలంలో కూడా 

వారాష్మ తిక అన్నా సాహిత్యష్మ తిక ఆన్నా ఒక టే. ఆం| ధుల కప్పుడు 

ముఖ్యంగా ఆం థష్యతిక, కృష్ణాష్న తిక - ఈ రెండూ రెండు కళ్ళు. మరచాను. 

సావి, హిందూసులదలి, సువర్ణ లేఖ మొదలై న మాసపత్రికలు కూడా చాలా 

సాహిత్యం | ; పచారం చేసూ వచ్చినవి. 

52 
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పత్రికయే పాథేయం 

నేటి జీవితయా[తలో ప|తికయే పాథేయం. అన్నం లేకున్నా [బతక 

వచ్చుగాని పః తిక లేకుంటే దితక టం కష్టం. అందువల్ల నే ప్మ తికలకు ఇప్పుడు 

ఆదివారం కూడా సెలవులేదు. 

సైన్సు యం[తములు వచ్చి వేలకొలది ఉన్న మానవసమాజాలను మానవ 

సభ్యతలను | | పతిరోజు నట్టింటికి తెస్తున్న వి. భూగోళంలో వుండే మానవ 

సమాజాల కర్మకలాపాలు, సభ్యతాసంప త్త "కుల సంస్కారాలు ఆనక విధాలు. 

ప్మతికల _పదేశం (పాదెశిక మాతం. ఈ ఆంగుష్టమాత పురుషుడు 

ఈ | పారేశికమాతంలోనే జనచాహుళ్యానికీ నచ్చే విషయాలు ఏరి _పకటించాలి. 

ఏ భాషలో వీరికి స్యరూప _పకాశం ఇవ్వాలనేది పిదప. 

పత్రికల భాష 

“అల్పాక్ష్షరముల ననల్పార్భ రచన 

కల్పించుటయెకాదె కవి వివేకంబు” 

---ఆని పాలకురికి సోమనాథుడు ఆనినటులు ఎంత పెద్ద విషయాన్ని 

ఎంత. కొద్ది మాటలలో (పకటన చేయకల్లితే ఆంత మంచిదనేది వారాపతికలకు 
ముఖ్యాంశం. 

విఖ్యాతుడై న విలాతీ [(వాయస కాగాకడు- “వారా పతికల సాహిత్యం 

ఆడువారి దుసులవలె విషయమునంతా ఆవరింపదగినంత పొడుగుగానూ, 
ఆహ్హాదింప గలిగినంత పొట్టిగాను వుండాలి అని అన్నాడు. ఈ ఆడువారు 

ఇఅవాడమ స్తకము ఆ ఆచ్చాదన చేసుకొనే ఆడవారు. కాని, కెపీనమా్మాతంచే ధన 

వంతెరైన హోలీవుడ్తారలు వేరే చెప్పనక్కరలేదు. వీరు గౌరవింపదగిన 
ఆంగ్ల గృహిణులు. 

సెంపాదకుల ఓర్మి 

నేల నాలుగు చెరగుల నుంచీ ఇం బ్రీషలో వా ర్తలు వ స్రవి. మన సంపాద 

కులు ఊపిరి బిగ పట్టుకొని రెండుమూడు గంటలలో. ఆ ఇంగ్లీషు (పవావోనికి 
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-తెలుగుక ట్ట వేయవలసి ఉంటుంది. భాషా సమ్ముదం మింగికూర్చున్న అగస్త్యులు 

ఆలోచించి ఆలోచించి తూకంగా వాడే శబ్దాలు మన సంపాదకుల మనస్సులలో 

'సద్యోజాతాలు కావాలి. వానిని వెంటనే అచ్చుయం తముముందు బలిపెట్టాలి. 

ఇంగ్లీషు పారిభాషిక శబ్దాలకు సరియైన దెక్యాలు లేవు. వానిని ఈ సంపాదకులు 

అప్పటికప్పుడు పూరించాలి. చర్మితకు సంబంధించిన కారణాలచేత పుట్టిన శబ్దా 

“లను, సెన్సుకు సంబంధించిన శబ్దాలను తెలుగుచెయటం అసాధ్యం. నంపాదకు 

లియసాధ్యాలను దై నందినము సాధించాలి. వీరు ఇంతా తంటాలుపడి ఈ ఆసాధ్య 

సాధన చెస్తే విమర్శకులు ఏరి (వాతను “_్రహ్మ|వాతి అని వెకి_రిసూ 

వుంటారు. ఈ వెక్కిరింతల నన్నిటిని సహిస్తూ తమ పని నిర్వపాంచుకుంటూ 

పోయే ఓరిమి ఒక్క సంపాదకుల కే ఉన్నది-క వులకు గాని తదితర రచయిత 

అకు గాని ఈ సహనం ఉండదు- 

భాషాలోపం౦ 

కొందరు ఈ తెలుగు భాషలోనే ఈ లోపం ఉన్నదని ఆంటారు. అది 

తెలుగు భాషాలోపం కాదు, మరి ఏ భాషాలోపమూ కాదు. ఆది మన |పయత్న 

లోపం. కావ్యాలకు మాతం ఉపయోగ పడ్డ భాష, రాజనీతి అర్థనీతి గణితము 

భూగోళ విజ్ఞానము ఖగోళ విజ్ఞానము యర్యత విజ్ఞానము మొదలై న విషయా 

లలో వేగవంతం కాదు-అసలు అనువాద మంటేనే ఆప్పనాలు చపా? ఎలి-సింహ్వ్నా ది 

అప్పన్నకు, ఆటువంటప్పుడు పారిభాషిక పదాలకు అనువాదం చెయ్యాలంటే 

పితరులు దిగి రావాలి. మన వేదాంత భాషను ఇంగ్రీ మలో పెట్టమనండి చూచాం* 

తర్క-పు గొలుసుకట్టు మరియొక భాషలో బంధింపబడుతుందా ? 'వ్యధికరణ 

ధర్మావచ్చిన్నా భావం” అనెడానికి ఇంగ్పమ ఎట్టా + ఇటువంటివి ౨ ద్ ర్తృకాలంమీద 

పరిషత్తులు సాదింపవలసిన పనులు. ఈ లోపం అన్ని భాష లూ వుంది 

[పయత్నం చెసే అన్ని భాషలకూ లెదు. 

పత్రికా సాహిత్యాలకు ఆంగాంగీభావము 

పత్రికలు వార్తలనే కాక న్యాయమైన తమ మతాన్ని |పజా |పవాహ 
"ములమీద తె లవిందువువలె వ్యాపింపజేయవల సివుంటుంది. దానిని బట్టియే 
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జాతీయ జీవన [పభావం విశాలమవుతుంది. ఏ పతిక ఈ పని చేయ కలిగితే! 

ఆ పతికకు జన్మ పియత్వం హచ్చుతుంది. అన్యాయంనుండి , అవ్యవస్థనుండి. 

తొలగించి పజలను న్యాయం దెస _తిప్పుకొనేందుకు సంబాదకులు _వాసిన 

వ్యాసాలు క్షణభంగురాలై నా వాసికి సాపిత్యోత్సవంలో పాం కేయత ఉన్నది. 

జన సామాన్యానికి నచ్చేటటులు చెప్పే నేర్పు గొప్ప సాహిత్యరచన కాక 

పోయినా, ఆది బుద్ధికుశ లతకు పరిచాయకం. భాషలో నుడికారము, భావొద్దీపము,. 

జాణవేగము, మోహిని హాస్యము, ఇటువంటి గుణాలు వుంకే ఆ సంపాదకుడు 

జన పియుడు కాగలడు. సంపాదకుడు గొప్ప సాహిత్య రచయిత కానక్క_ర 

లేదు. పండితుడు కానక్కరలేదు. కాని హృదయవేగము, తీ_వమైన అనుభూతీ, 

జాతితోటి జాతిగత మైన ఆంక్షలతోటి సాఇాత్ సంబంధమూ కెకపోతే మంచి 

తెలుగు భాషలో పష్యతికలే రాజనీతికి, అర్థనీతికి నడ దివియలు. వీని 

ఆం[ధదేశానికీ వెలుగు. చింతాశీలురై న దెశభ కులు రాజనీతి గురించి,. 

ఆర్థనితి గురించి చేసే ఆలోచనలకు పతికలే కేతాలు. పృతికలే ఈ శాసా 

లకు సంచార భాండాగారాలు. 

చ్ 
వ 
- 

ముగా, 

పలువురు రచయితలు సంపాదకులను అనుసరించడం కలదు. కవులు. 

రచయితలు ఈ పృతికల సహాయం చేతనే కీర్తి పచారాలను పొందుతున్నారు. 

ఈ ప తిక లెన్నో నవలలను, కథలను, నాటకములను, పద్యాలను, పదాలను. 

పక టించినవి-| పకటిస్తున్న వి. ఇవి మళ్లా పు సకాకారంగా వెలువడి [పజా 

హసాలను ఆలంకరించినవి-అలంకరిస్తున్న వి, ఈ రీతిగా పతికలకూ సాహిత్య 
మునకున్నూ అఆంగాంగీభావ మున్నది. 

శారద 

రాజకీయాలలో సాహిత్యం కలగాపులగం అవుతున్న ఈ రోజులలో వంగ. 

భాషలో కలలుగనే శ్రీకామశాన్తిగారు “శాగద'*ను సాహిత్య పతికగా అవతరింప 

జశారు. అప్పుడు బందరు నేషనల్ కాలేజీలో శిల్పాచార్యులుగా వున్న 
(పమోదకుమార చటోపాధ్యాయలు తమ శారదతో ఆ శారదను రంజింపజేశారు.. 



“(పథమ కబశళ మక్షికాపాతః' అన్నట్లు పోష్టల్ డిపార్దుమెంటువారి దృష్టి 

లోపం దానికి తగలడము, దానికి వారు ఆంక్ష వెయ్యడం, తరువాత ఉపసంహ 

రించు కోవడం జరిగింది. ఏమయితే నేం? సంపాదకుల లోటు లేకపోయినా, 

రచయితల లోటు లేకపోయినా, ఎత్తుకు తగినంత ధనం లేకపోవటం వలన, 

చందాదారులు తగినంత మంది లేకపోవడం వల్ల సాహిత్య జగ త్తులో మళ్లా 

కృష్ణప పక్షం వచ్చింది. 

భారతి 

ఆ కృష్ణపక్షం ఎన్నాళ్లో వుండలేదు. కొద్దిరోజులలోనే సాహిత్య 

ప్రపంచానికి శ్రీ కాశీనాధుని నాగెశ్వరరావుగారి _పయత్నంతో సాహిత్య 

[ప్రపంచంలో మరల భారతీముఖంగా చంవోదయమైంది. అప్పుడు తెలుగు 

"పజలందరూ 'నవో నవో భవతి' అని తలా ఒక నూలు పోగూ వేసి చంద 

దర్శనం చెసుకోవడం మొదలు పెట్టారు. 

శ్రీ) నాగేశ్వరరావు గారి కిరణాలు మూలమూలలకు | పసరించినవి. తెలుగు 

రచయిత లందరూ [కమ్యకమంగా ఆ చల్లని కిరణాలలో  పకాశించారు. ఆ 

చం దోదయానికి పజాసము[దం పొంగింది. రచయితలు పాఠకులు నాటినుండి 

ఆరా తికము మొదలుపెట్టారు. దానితో తెలుగు సాహిత్యం తెలుగు మీరింది. పిదప 

ఈ భారతిలో |పాలీన సాహిత్యము నవీన సాహిత్యము కలిసి గంగాయమునలవలె 

1పవపిస్తూ అటు పెద్దలకు, ఇటు పిన్నలకు ఆనందం కలిగించింది. 

నవీన సాహిత్యము వ (పాచిన సాహిత్యము 

నిక్కా-నికి నవీన సాహిత్యమంటూ, (పాచీన సాహిత్యమంటూ రెండు 

సాహిత్యాలు లేవు. ఇవి విభ క్రులగు సోదరులవంటివి కావు. కవలలు కూడా కావు. 

ఇవి ఒక - ఆంటే ఒకటే! |పానీనతా నవీనతలు కాలంవల్ల కల్తుతవి. సజీవ 
మైన సమాజంలో నిరుటి సాహిత్యం ఈనాటికి పాత చింతపండు. మనదేశంలోనే, 

మన భాషలోనే అభ్యుదయ ప|తికను చూడండి. ఓక పాతికేళ్ళ లో ఒక ఏటికి 

మరియొక ఏటికి భారతినే చూడండి ఎంత తేడా వుందో ? 
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సాంఘకాబారాలు, పరిసరాలు, రాజ్యపరివ ర్తనము, ఆయాయూ విష్టవాలు, 

భావన - ఈ మొదలై న వాని (పాబల్యం సాహిత్యాన్ని పరిణమింప 'జేసూనే 

వుంటుంది. జగతు - (పతి దినమూ కాలంచే పక్వమవుతూ పరిణామం చెందు 

నే వుంటుంది. దానితోపాటు సాహిత్యం పరిణామం చెందకపోతే కవుల 

కౌతన్యము రచయితల చైతన్యము ని! దొణమై ఉన్నదన్నమాట. దానిని సంపాద 

కులు మెలొ; గ్రాల్బాలి. భారతి కూడా తెలుగు వారి _పతిభ ననునరించి పరిణ 

మిస్తూ పాతికలో పడ్డది. అందులకే నేటి ఈ ఆనంద సమావేశం. ఈ ఉత్స, 

వానికి శ్రీ) నాగేశ్వరరావుగారే వుంటే భారతి బహుళార్థక సంప తీతో భాసిస్తూ' 

వుండేది. ఆయినా “భారతికి లో టేమిటి ? శంభు పసాదం వలసినంత ఉంది. 

రచయితలే భారతి 

ఈ భారతి దేవాలయంలో భారతిలేదు - భారతి అంటూ విడిగా వ్మిగహం' 

లేదు. తెలుగుదేశంలో వుండే రచయితలే భారతి ! భారతి అంటే రచయితలు. 

వారు మధించిన వాగమృతమే భారతి. భారతికి ఉత్సవం జరుగుతున్న దనగా" 

రచయితలకు జరుగుతున్న దన్న మాట. 

వ్మిగహరూపమైన భారతికి మనం అనేకమైన దివ్యాలంకారాలు కల్పించి, 

నీత్యనై వే పెద్యాలు చేస్తూ ఆరాధిసాం. ఆటువంటప్పుడు ఈ సజీవ భారతులగు 

రచయితలు ఎలాగు (బతుకుతున్నారో ప తికాధిపతులకు ఆలియకపోదు. 

తెలుగుదేశంలో ష్మతికా పాఠకులే కొద్దిమంది. సాహిత్య పతికా పాఠకులు" 

మరి కొద్దిమంది. రచయితలు లక్ష కొకమంది ఉంటారో వుండరో * ఇదంతా” 

కూప మండూక వర్ధవహారం. 

(శ్రీ నాగేశ్వరరావుగారు - భారతి 

ఆం ధదేశంలో తలచూపిన ఉద్యమ సహసానికి తమ బాహు సహసా” 

లతో శ్రీ నాగేళ్యరరావుగారు ఎట్టిప్పునాధులు వేళారో, సాహిత్యానికి కూడా ఆట్ట్. 

గట్టి పునాదులు వేశారు. బంగారంతో రచయితలకు లక్ష్మీ పసాదం వారితోనే: 
[పారంథమని నేను చెషితే మీరెవరూ వివరింప రనుకుంటాను,. సాహత్యానికి 
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ఇట్టి పునాదివేసిన శ్రీ నాగేశ్వరరావుగారికి ఆం|ధదేశంలో సువర్ణ |పతిమను 

| పతిషంచడం సముచితం. కవులు రచయితలు శ్రీ నాగేశ్వరరావుగారి సువర్ణ 

(పతిమ (పతిష్టించ లేకపోయినా, సు-వర్హ ప్రతిమ దై నందినమూ (పతిష్ట 

చేస్తూనే వుంటారు. శ్రీ నాగేశ్వరరావుగారు వేసిన యూ బంగారు పునాది మీద 

శ్ర శంభు పసాదుగారు రజతో తృవము చేసి భారతి విషయంలో ఆం|ధదెళాన్ని 

కాశీ రాన్ని చేస్తారని మన మందరమూ కోరుకొందాము- 

అ 



4. "గారు శబ్ద విచారము 

లోకులు విద్యావృద్ధులకును, వయోవృద్ధులకును “గారు తగిలింతురు. 

సవయస్కుులను, బాలురను “ఏమోయి యనిగాని, “సమిరా' యనిగాని సంచో 

దింతురు. పెక్కు కారణములచే అయ్యా, ఆండీ, ఓయూ, ఓసీ, ఏమిరా ఏమేలు 

మారుచుండును. 

గారు అనునది భయభక్తులను దెల్పుమాట దిని పుట్టుపూర్వో త్తరములు 

గూడా నట్టివే, ఇది బహువచనమయినను వకవచనమున గలిసిపోయి గౌరవమును 

వెలిబుచ్చును. ఉదా : తాతగారు. కేవల బహుత్యమును డెలుపుటకు వెంకయ్య 

పుల్చయ్యగార్హని యందురు. కావున గారు అను దానిని గౌరవమును దెలుపు ఏక 

వచనమని యనదగును. 

గారు అనునది గౌరవమును దెలుపు వీకవచనమగు నెడల గాడు అనునది 

నైచ్యమును దెలుపు ఏకవచనము. ఉదా: ఏలిగాడు. ఈ గాడు దిగువ వర్ణముల 

వారి కంటుకొన్నది. కొందటు శాస్త్రజ్ఞులు మిడిమిడి సాహిత్యము కలవారిని 

సాహిత్య గాండ్డనుటకు బదులుగా డు (పత్యయాంతములని వేళాకోళము చేయు 

దురు. కల వాడు అను రెండు పదములు కలాడుగా మాజీ కాడు కానగును. 

విల్లు కలవాడు విలుకాడు. ఆందము కలవాడు ఆందగాడు. 

కల-[ వారు కారుఆయి గారు కావచ్చును. ఆగుచో విలుకాజు అను 

బహువచనమున శకటరేఫ మెటులు వచ్చెను? “ండు” ఆను ని సంయోగపు 
బరువును |మోయుట కీ శకటము వచ్చెనా? ఇది పరిశీలింపదగిన విషయము. 

గాడు ఆనునది నైచ్యమును దెలుపును గావున ఏలిగాడు మొదలగు 

పదములను దొరతనమువారు తమ సారస్యతమునుంకి ఎత్రివేసిరట. ఇది 

[ప్రశంసనీయ ము. 

పల్పియలలో _ నిన్నమొన్నటివజకును గారు వినబడునది కాదు- 
“ఏమోయో నాన్నా. “ఏమే అమ్మా” అని సంబోధించు బాలురు నేటికి నన్ని 
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కుటుంబములందును జెదురుగా గలరు. మిగిలిన పెద్దల యెడలను, పూజాూకల 

యెడలనుగూడ గారు వినబడదు. అది పల్రియల పేమకును, నిరాడంబరత 

కును పతాక. 

పల్తియ లందలి పామరులకు గారు అపరిచితము. వా రెంత పెద్దలయినను 

నీవు అని యందురు. పిల్లలకు “మీరు' అను మాట రాదు. ఏలనిన 'పెద్దలెవరును 

వారిని మీరు ఆని సంబోదింపరు. దాన వారి వాజ్మయమున కురు ఆను పదము 

మృగ్యము. వారెంత పూజ్యుల నయినను నీవు అని ఆమాయికముగా నందురు. 

కొ తవారెవరేని వచ్చుచో బిల్లలు వారిని నీవు అని యనుటయు, నింజివారా 

'శుర్రలను కసరుటయు క్కురలు చిన్న బోవుటయు మామూలు. ఇపుడిపుడు 

"ప ల్లెలందును బాలు “రేమండీ నాన్నా' యనియు నాన్న గార'నియు నుంచుకొని 

_.నాగరకులై పోవుచున్నారు. ఈ పదము లాతర్మడి కొడుకుల నెంతదూరమునకు 

నెట్టుచున్నవో, మణి యా నాగరికత అనగ్నులకంటె నెంత నగ్నమై పోవు 

చున్నదో వారితర్యడులు గమనించి యుండరు. క్మురల [పేమ కిది వేరుపురుగు. 

-పిల్టల కిగారనునది చాలబారు. నాగరికతకు రూపమేకాని హృదయము లెదు! 

(వాహ్మణక్ష్మ తియులుగారు తోడనే పుట్టిరి. వీరు తమతో దమకును, బరు 

“లకును గారు. వెలమవారిలో జిన్నయు, బెద్దయు లేక యొకరి కింకొకరు గారుం 

వీ దించుమించు గారు మతస్థులు. వీరిలో పీరు తిట్టుకొనునపుడెని మానవుని మీది 

గౌరవము తీసివేసినను గారు మీది గౌరవము తీసివేయరు. వీరి కీ గారు పేరుతో 

.నొకభాగమే యాయెను. కావుననే కొందజు ఫలానావారు “వేంకటరాయణింగారు 

గారు అని చ్మేవాలు చేయదురని యెకసక్కెము లాడుదురు. 

వైషవులకును, లింగధారులకును, గారు రూఢము. ఉదా: ఆయ్యంగార్చు 

“అయ్యవార్హంగారు. ఆయ్య ఆనునదే గౌరవమునకు వాచకము. పైనివారు దానిపైని 

మజియొక గారు. ఆయ్యవారు పేరయినటులును, దానిమీద నీగారు ఎక్కినటు 
“లును కానిపించును, 

అ,గ్రవర్ణములవారు కొంద తేతరుల, వర్ణము నారయక యేమండి యనిగాని, 

_వమోయి యనిగాని యనకయే తమ (పసంగమును సాగించుకొని పోగలరు. 



౧౧ గం hu} వ్యాసవాణో 

నేటి బడులలో సహాధ్యాయులకుగాని, సతీర్ణ్యులకు గాని గారు పట్టిం 

పంతగా నున్న చందము కానరాదు. 

ఎవరిని నీ వనవలయునో, మతి యెవరిని మీరనవలయునో యాసంగతి' 

యించుమించుగా నందజెణుగుదురు. అది తెలిసియే లోకుల వ్యవహారము తూక 

ముగా నడచును. తూకము తప్పినప్పటికిని యేవ్య క్రి యయినను మీ రనిపించు 

నవలయునని [పయత్నించుచో వారిని మీరని వ్యవహరించుట సామాన్య విధి. 

చట గుణమె యన్న యడల గౌరవింపవలయునని వేజ చెప్పవలయునా ! 

జొ తరాహులు గంగాజీ యనియు, గాశీజీ యనియు వ్యవహరింతురు. 

గంగగారు, కాశీగారు ఆని తెలుగువారు ఎవరేని యనరుగాని గంగమ్మ యని 

యందురు. కాశెమ్మ యని పేరు పెట్టుకొందురు. ఈ గారు విషయమున బాషా" 

సాధా వ్యము వింత. ఇంకొకథా వలో గంగరో ఏనుగురో వంటి వింతలుండునా? 

“వాగె మాగా మనంతత్యాత్''. ఈసము[ దము నిపుడు కదిలింపజనదు. 

డె తరేయు లిగారు మొదలయిన (ఆ పని) బహువచనముల దొల 

గించి స్ (తద్ తుమి) చేసి వేయవలయునని యొక యుద్యమ మారంభించు 

చున్నారు. కాని ఇది సఫలము కాదు. స్యభావము దురతి|క మము. మదరాసు. 

దొరతనమువారు యమ్మారారై3 తీసివేసి శ్రీ యనిరి. కాని కోర్టుభాషలో సీవు 
తప్ప మీరు లేదు. ఇది చింత్యము. లోకవ్యవహారమున నీవు తుడిచి పెట్టుకొని. 

[ సేయసికిగాని, | పియతమునకుగాని గారు లేదు. కాననే ఆచార్య గోవర్గ 

నుడు - 

శా. “ఏమండీ యని పిల్పుచో బరుసమౌ నేమోయినా బిల్చినన్ 
సామాన్యంబగు నేమిరా యనుచునున్ సంబోధనం జేయుచో 

శ సామోదంబు నను[గహం బెవరీకౌ నవ్వారె దోంపత్యపున్ 

స్వాముల్; కానిదీ పల్పు భార్య, పశువై నాధుండు చూపట్రైడ్న్” 

ఆని పల్కెను. 

పరోక్ష (పత్యక్షములలో దేడా కలదు. హరి నాగభూషణం ఏం పాడేశా' 

డోడ్, “నారాయణదాసు ఏంహరికథ తేప్వాజోయ” అనీ అందురు. _పత్యక. 
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మున నీ యకవచన పయోగమును జేయరు. ఆటులు చేయుచో డొక్కంబద్ద 

లగునని వారికి దెలియును, 

_పతిష్టగల వారందజకును _పత్యక్షములో గారు తగులును. గోడ చాట 

గుచో మా(తము ఫేరే మిగులును. వారు గోడచాటున బొంచుండి ఈ యేకవచన 

(పయోగమునకు సంతాపపడవలసిన పనిలేదు. వారిపేరులే గౌరవమునకు 

బర్యాయపదములు. కాళిదాసు నెవరును కాళిదాసుగారని యనరు. మృత్యువులెని - 

వాకెవరికిని గారు లేదు. ఒకవేళనున్నను దాని కర్ణము లేదు. 

కవులు పొగడువేళ గాంతలు రతివేళ 

సుతులు ముద్దువేళ శూరవరులు 

రణము సేయువేళ రాకొట్టి పిలుతురు......... > 

అయీ స్థలములలో రా కుండు గౌరవము గారుకు లేదు. 

ఇన్ని వేదములలో, నిన్ని దర్శనములలో దేవుని చివర నెవరేని గారు: 

చూచియున్నారా 2 



ర, వమూర్గ్ర్ర మతము 

జర్మనీలో 19 వ శతాబ్దీని ఆ సిక దర్శనములందు తర్కశాస్రైమున 

"కెక్కుడు (పచారము కలిగెను. ఈ తర్క మార్గమున ఇమానుయేల్ కాంట్ 

మొదటి తెరువరియని యనవచ్చును. ఇతడు విజ్ఞానమునకు సంబంధించిన 

_తత్త్యముల నన్నిటిని శోధించి జగత్కారణమును కనుగొనుటకు _పత్యక్ష 

 పమాణమువలన కలుగు జ్ఞాన మతిదుర్భలమని నిరూపించెనా. ఇతని మతమిది : 

(పత్యక్షజ్ఞానముచే వస్తుస త తెలియదు. వస్తువు వస్తుత్యము మన జ్ఞాన సీమ 

కావల. మానవ జ్ఞానము మాయామయము. మరియు దానికొక హాద్దున్నది, 

. ఇం[దియములను విషయములను దాటినచో ఆది పంగువు. (ప్రపంచము మిథ్య, 

"మనః _పతిబింబమె _పపంచము. _పపంచము లేక విషయము మాయా 

'కల్పితము. కావున గొణము, ఆత్మయే నిత్యము. 

పపంచము పరిణామ శీలము. పరిణామ మనగా వికాస వినాకనాదీ 

. వికారముల కాస్పదము. కావున పరిణామమున కెల్ట లున్నవి. అట్టి ప౭ణాషము 

“పత్యక్ష జ్ఞానము సిమాబద్ధ' మని తెలుపును. కావున _పత్యక్షజ్ఞానముచే ఆత్మోప 

-లభ్బీ కాదు. కావున మూలవస్తువు నెరుగుట కనుభూతియే ఆశయణబేయము. 

హెగెల్ 
ఇతని మతమున జగ తు గతిశీలము, సృజనశీలము, మరియు వా స్తవము 

.జ్ఞానమున కగమ్య మనున దేదియు లేదు. _(పపంచము ద్వంద్వముల! 

_ఓత|పోతము. [పపంచాభివ్య _కియందును, ఇతిహాసాభివ్య కియందును వికాస 

వినాశ ములను విరుద్ధ ధర్మములకు గల సాధర్మ్య వై ధర్మ్య సమన్వయము లితనీ 

చింతా పవాహమున గలవు. వై ధర్మ్యము లేక వై పరీత్యమును (Antithesis) 

కాంటు నొకసీమలో బంధించెను. హెగెల్ సమన్యయమను (5౧౪౧9515) 
_మూడవ స్థితికి గొంపోయిను. 

పరమ కారణ (Absolute Reason) [పకాశమే ఆనగా _పజ్ఞాన | పకొ 

శకమే నైయాయిక జ్ఞానమని ఇతని మతము. దీని కద్వైతమే మూలాధారము 
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అద్వైత చైతన్యమే _పపంచమున కంతర్ని హిత మైన కారణమని సిరూపింప 

నితడు _పయత్న పడెను, 

కాంట్ _పత్యక్ష జ్ఞానమును విసర్జించి అనుభూతి నాడశ్రయింపగా, . 

హాగెల్ (ప్రపంచము వాస్తవమని ఆంగీకరించియు రహస్య వాదమునుండి తనను 

విడిపించుకొనజాలకపోయను, 

వీరిరువుర * చింతా పవాహములవలన ఆ సిక దర్శనకే[త మిటు. 

లుర్యరితమాయెను గాని వా_సవ జీవనమునందలి మూల సూ తములు మూలనే 

దాగియుండెను. ఐనను వీరిరువురి పనియు వా స్తవజీవనమును సత్యభి తిపె 

_పతిష్టించుట కెంతయో సాయము చేసెను 

ఫయార్ బాగ్ 

ఇతడు హెగెల్ దళమున వామపక్షము వాడు. “జడము లేక [పకృతి ౩ 

మనుష్యునిచేగాని మనస్సుచేగాని చేయబడు వస్తువు కాదు. సద్ దృష్టిలో గాని 

_పజ్ఞానదృష్టిలో గాని కాంట్ చూచిన స్వతంతస సత ఆవాస్తవము, మరియు 

నిర్గణము. దాననే దానికి పతనము కలిగెను. మానవుని క స్తిత్వమెలేని యొకా 

నొక చళ కడకు నేటి నవ్యవిజ్ఞానము మనలను నెష్టిను. అనగా ఆ దశలో ఈ = 

[ప్రపంచము మానవ జ్ఞానమునకు విషయము కాలేదు. కావున “పకృతి లేక 

జడము మానవజ్ఞాన నిర బక్షమగు వసువు" అని యిత డనును. 

ఇది కాంట్ చెప్పిన స్యతం|త స సతయని యితని ఆభి పాయము కాదు. - 

(పత్యక్ష జ్ఞా జొనమునకు విషయము కాని జడమున క స్తిత్యము కలదనియు, దాని 

బాహా ్ యరూప స్వభావ మిదానీంతనరూపమునే పోలినదనియు, మరియు నది విష. 

యము కాదనియు నితని యఖి ప్రాయము. జడవాదములో (పథమ పాఠమే 

యిది. వస్తువునకు గల ఆజ్జేయ రూపమునకు సంబంధించిన కాంట్ మతము 

నందలి 1పతిబంధము నిటులు తొలగించుకొని జడవాద మితని నాశయించుకొని . 

మరల తలయె త్తెను. 

* ఆలోచనా (స్రవంతి 
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మార్ క్ స్ 

1రివ శతాబ్దికి చెందిన పరాసు జడవాదులు బేకన్, హవ్స్ లక్ మొద 

లగు వారి మతములలోని స్థూలరూపమును జటిలత్యమును వదిలిపెట్టి మార్క్స్ 

వికాస వినాశములు _పధానముగాగల విశిష్ట జడవాదము నవలంబించి దర్శనమును 

. ఇతిహాసమును ఆర్థనీతిని విపులముగా వ్యాకరించెను. 

మార్క్ తొలుదొలుత హెగెల్ మతానుయాయి. కాని ఫయార్బాగ్ 

మత మతనిని తనదెసకు లాగుకొనెను. ఇత గున్నా? నున్నటులు నిక్కచ్చిగా 

చూడగలవాడు గాన ఫయార్ బాగ్ను పట్టుకొని పై కెగ్మబాకి పోయెను. థఫభణూర్ 

వాగ్ మనుష్యుని జడ వికాసముగా తలచి (చార్వాకులవలె) నృత త్త్యవే త్రల అభి 

(పాయములో ఆంతర్థానము చెందెను. (పకృత సామాజిక రూపములో మను 

ష్యుని (పతిష్టింపవలసిన (ప్రయోజన మతని మనస్సును తాంగిచూడలెదు. అది 

తెలిసి మార్కు మనుమ్యని (పాక్సత సీమనుండి దాటించి గతిశీలమగు సాంఘి 

. కావస్థలో విశేషించి చూపెను 

“1 పపంచము వా సవమ; మిథ్యకాదు. _పపంచమునందలి త్ _తంములు 

-వ్య పేక్షములు కావు; సాపేక్షములు. (దవ్యము స్థిర ముకాదు; పరిణామి. "అనగా 

(దవ్యము మారును, వికాసము చెందును, వినాశిల్లును. వికాస మొక దశవరకు 

[క్రమముగా జరిగిన తరువాత వినాశదబీజము లేర్పడును. అపు డంతరంగ ఘర్ష 

ణము కలుగును. అదియే విప్రవము, పిమ్మట దానికి మరల నవ్య స్తభావ 

మేర్పడును. 
ఇతని పరిణామ వాదములో వికాస వినాశములు ముఖ్యమైనవి. ఇవియే 

మార్ గతికి మకుటము. (ప పపంచ మీ ద్యంద్యముచే రీత ఫోతము. సీటెని 

మరగబెట్టిన కొలదిని ఆవిరియగును, శిశిరీకరించిన కొలడిని కరకమగును. ఈ 

మార్పులు మనన్సునందును, జ్ఞానమునందును | ఇవియు జడములు సంఘము 

నందును అనగా సంమశ క్రియందును కనుపట్టుచునే యుండును. 

కర్మరతుడయిన మనుష్యుని పరిణామాలోకమున మార్కు పరివార 
మును సమాజమును రాష్ట్రమును సమస్తమును వేరుపరచి చూచెను. 
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'ఈ పరిణామము గతిక్రిగల వైజ్ఞానిక నియమము ననుసరించియే జరుగు 

చున్నది. ఆ పరిణామము “నేతికి ఘంటాఘోమషముగా 'నేతి” చెప్పి, (క్రిందనుండి 
[కమాన్వయముగా మీదివరకును చ కాకారముగా పోవును. 

మానవుల సమ స | పతిష్టానములందును వస్తు పరిమాణ పరివ ర్రనము 

గుణ పరివరనము తెచ్చి పెట్టు నను న్యాయము (పవర్ష్హించును. మానవుల 

.ధారణోపాయము వికాస వినాశములను జంటచే విభిన్న వ్యవస్థల నేర్పరచి, 

పతి పదమందును ఆ వ్యవస్థల కంగభూతమగు భావమునొక దానిని సృజించును. 

భావ [పక్రియ యేదియు వా_సవమును సృజింపనేరదు. వాసవ మొకానెక 

“భావమునకు సంబంధించిన బహిః[ పకాశము కాదు. 

మరియు విశిష్ట జడవాదముచే (ద్వంద్వాత్మకమగు జడవాదము) హెగెల్ 

మతము నిర్ణుష ముగా సమన్వితము కాదు. పరమ కారణముగాని, భి తిగాని 

విశిష్ట జడవాద విశ్హైషణమునకు నిలువదు. విశిష్ట జడవాదము _పత్యక్ష జ్ఞాన 

భీ తి మీదనే నిటారుగా నిలువబడును. 

నా విశిష్ట జడవాదమును, హెగెల్ మతమును మూలమా(త విన్న ము 

“కావు; (పత్యుత 'విపరీతములు. హెగెల్ విచార పద్దతికి 'భావిమని లేక * 

అని పేరు పెట్టి, దానినొక విషయినిగా (5౪bjeCt) చేసి, దానియందు Be 

కర్హృత్య మారోపించి, ఆ భావమున కీ [ప్రపంచము అంగీ ఆని యనెను. కాని 

మానవ మనస్సునం దేది జగత్తును పతిఫలింపజేయునో మరియు భావనలో 

నేది రూపు తాల్చువో అది నాకు భావము.” అని మార్క్స్ అనును. 

మార్క్స్ పత్యక్ష జ్ఞానమును చై తన్యాసనమున కూరుచుండ బెర్టును. 

పిమ్మట వెనుక జెప్పిన విశిష్ట జడవాదముచే మను ష్యేతిహాసమును వేర్పరచి- 

“మనుష్య చె చైతన్యము మనువ్య స సత్తను నియం[తిత మొనరింపదు. మనుమ్యని 

సామాజికావస్థయే మనుష్య చైతన్యమును నియమించును."-అఆనెను. మార్క్స్ 

“కాపిటల్ ఈ ఇతిహాసమునకు వ్యాఖ్య. అందిటులు గలదు: మానవుడు 

_సపంచమును చూచుచు కూరుచుండజాలడు. జడముతో కలిగిన ఒరిపిడివలన 

మనుష్యుడు తన |పకృతిని మార్చుకొనుచు బోవును. ఈ మార్పునందు 

మనుష్యుని పై జడ (పత్మికియ కనబడుచునే యున్నది. ఇంతియకాక జడముపె 
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మనుష్యుని ముదయు నున్నది. కాగా దర్శనము లన్నియు జగత్తును కారణ 
మును వేర్పరచి ఊరకున్న చందముగా విశిష జడవాద మూరకుండక కర్మ 
డవతకై మానవుల నుసికొలుపును. మానవులు కర్మపారీణు లగుచో జగత్తును 

పకిచరింప జేయగలరు. వ్య క్రిపరివృ తి. సమాజ రాష్ట్ర పరివృత్తులు 

కలిగించును. 

జగ తున పురాణ సమాజములందు వినాశ కిము లుదయించును. సమాజ 

మెటులని నిల|దొక్కు_కొనజూచును. |కిములు బలవ త్రరములై (పతిఘటించును. 

ఈ సంఘర్షణలో పురాణ సమాజము నలివిలియెపోవును. మరల నూతన సమాజ 

మొకటి ఉదయించును. ధర్మముగాని, దర్శనముగాని, శిల్పముగాని, సాహిత్యము 

గాని అమూ ర్రమును స్వతంత్రమును ఆగు ఒకానొక భావమను ఉత్సము నుండ్- 

_పవహింపవు. ఇవన్నియు సమాజము నుండి జన్మమె తిన వస్తువులు. పకృతితో 

సమాజమునకు కలిగిన యుద్ధమునకు ఫలితముగా మతము పుట్టుకొని వచ్చెను. 

మతము మానవుని తోబుట్టువుకాదు. 

మార్క్ మతము నిట్టు చూచెను : “మతము నిర్వాతితులగు మానవుల 

రోదనము, హృదయ హీనమగు (పపంచపు భావావేగము, (పాణహీనమగు 
అవస్థకు _పాణము. మతము మానవుల నల్హ మందు.” 
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ఫయార్ బాక్ మానవసత్యమును సిద్ధాంతము చేసెను... కానీ ఆ మానవులు 
కర్మటలు కారు. వారు తమ్ము కానీ తమ సమాజమును కానీ పరివ ర్రన మొన 

రించుకొనుచు పెపెకి పోరు. చర్మితలో మానవులకు కూడా ఒక పద్దు కలదు. 

ఆంతియకాని చరిత్ర పరివర్తన మార్గమున సమాజ బద్ధులయిన మానవులు నిత్య 
పథికులను మాట అతని _వాతలలో గోచరము కాదు. కొంతమంది మానవులే 

సమాజము కాదనియు కొన్ని కొన్ని సంఘములు 'సంఘటితమగు ననియు ఈ 

సత్యము అత డెచటను ఉద్దాటితము చెసి ఉండలేదు. 

తొల్లి టి చర్మితలలో ఏ పుట తిరుగవేసినను ఏ రేడో, ఏ రెడ్లో యుద్ధము. 

చేసి జయించినటుల కోన్పడును. ఆతని ఏలుబడిలో పజలందరును “సండెలమీద 

చేయివై చికొని నిదురింతురు. లేదా ఆతని దుష్ట పపరిపాలనవలన అష్టకష్టము లను 

భవింతురు. చరితల సారాంశము లంతటితో + సరి. దాని వెనుక సుప్త ప్రాయ 

ముగానున్న సాంఘిక సంబంధములను మార్ కా మరియొక దృకోణమునుండి, 

చరి్మితకు మానవులే (సష్టలు. కాని వారు తమ ఇష్టానుసారముగా దానికి. 
ముకు దాడువోసి తీసికొ నిపోజాలరు. భూతకాలమునుండి 'ఆనుస్యూతమగుచున్న 

మానవ సమాజముపై వర్తమాన మానవసమాజ మ్కుద పడును. దాని (పతి. 

[కియయే చరిత. ' 

మానవ్వల దేహనిర్మాణము తోడను మానవులకు -(వకృతితోగల 

సంబంధముతో డను మానవచరి[త కంకురార్పణము. దేహనిరా శ్రమే మానవునకు 
జీవనోపాయమును మప్పెను. ఆ జీవనోపాయము నవలంబించియే మానవులు- 
“మిగిలిన _పాణులకంటె మే మెక్కువవారము” అని తెలిసికొనిరి. జీవికోపాయ, 
ములను కనుగొనుటబట్టియే మానవులు తమ్ముదాము . నిరూపించుకొందురు- 
[బతుకు నుపాయములే "మానవుల రూపరేఖల దిద్దెను. 

౨3 
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జన్లాభా షెరిగిప్తోవుకొలదొ మానవుల పకస్సుగ్ర నంబంధమ్హుగూడ గాఢ 
మాయను. ఆ సంబంధ స్వరూపము జీవికోపాయ సాపేక్షము. చేపలు పట్టు 
టయు, వేటాడుటయు, కాయగసుళ్ళు ఏరుటయు, వేళ్ళు వెల్టంకులు తవ్వి 
ఊయుటయు, ఆడిమి నేలలో చెట్టుచేమలు నరికి (మోడు మొద్దులు దీసి దున్ని 
జూన్న విత్తి పండిియటయు మొదలగు జీవికోతా ఏఎదనోపాయము లనంతములు, 
రు యుక్స్పాదనశ క నలవరచుటయందును షరిజామమునందును. (శమ విభాగము 
నందును సంబంధ షరివ ర్రన మావశ్యకమగు. అనగా జ్లీవనార్డ నోపాయము 
మానవులలో పరస్పర సంబంధమును 'నియమించును. మానవుల కొండొండ 
కలిగిన యో నుజంధముల బట్టి ఏకపురుష [పధానమగు నమాజమును దాస్య 
_పధానమగు సమాజమును సామంత. [పధానమగు సమాజమును | శేశ్లీభూళ 
సమాజములును_వేర్గ్వేర్లు రూపమ్నులల్లో నెలకొనెను. కార్మిక సమాజము లందలి 
పేళ్ళన్ని యు, ధనమునకే మ్లారుపేళ్ళు. [కొత్త | కొత్త శక్తులు -మొలకైశి 
ఉత్ప ల్లి సంబంధమును మార్చెను. ఆ సంబంధమృుతో బాటు సమాజము లును 
మారెను. ఈ రీత్తిగా వివిధ సమాజము ల్నేర్నుడెను. పాటుబఢి. ఉత్న త్తి చేసిన 

కలుగు సంబంధములను ధనమే నిర్ణయించును. 

మ్లానవన్న లాటవిక్షుఖుగా- నున్నపుడు కోనలల్లోన్న కొంత్రలలోనూ జంకు 

నుల. మంషులు. గుంక్షలుగా నివసించి జట్టుక్షల్ణి వేబ్లాడి జంతూమాంసము 
తోడను, పిట్టలక్షోళను చేషల్తత్లోడను. జీవించైడి నారు ఆప్తడ్వ పారి వేటుకు సాధన 
సామ్మగి రాలు రప్పలు, క్యరలు, ఎరలు, ముండ్డు విండ్డు. చంపిన. జంతువ్వలును 
సర్వ భోగ్యములు. 

గుంపులు గువ్పలుగా నివసించు వారఆలో బలమును బట్టియు, ప్ర్రలను 
ఉట్టయు,. పషధనమును బట్టియు, వైరమొదవి యుద్ధములు జరుగుచుండెడివి. 
జయించిన వా రోడ్నిన్ల వారిని చంపెడివారు. ఆ|కొర్యము కొన్నాళ్ళకు మారెను, 

దావికీ ఫలితముగా జయించిన వారోడిపోయిన వారిని బానిసలుగా జేపికొనుచుండే 
డివారు. ఈ వ్యవహారము అన్ని దెశములందును జమీందారుల యేలుబడిలో ఆను 
గతమై కానిపించును. జమీందారులు బానిసలచే చేతిపను లెక్కుడుగా చేయించి 
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లాభములను పొందుచుండెడి వారు. ఇదియే దాస|పథకు వీజము. కొలది కొలదిగా 

వస్తూత్స త్రి చేయగల కొంతమందికడనే ముమ్మొదట ధనోరికార ముండును. 

ఆపుడు చేపలను పిట్టలను జంతువులను వేటాడి' (బతుకుచుండువారి సమాజమునకే 
"కాక, పశుపాలనము వ్యవసాయము, వ్యవసాయమున కుపయోగించు కొరముట్లుమొద 

అగు వానిని: చేయువారి సమాజమునకును గణేశ పూజు మానవులు సేద్యము 

చేయదొడగుడు పిశపొలనమునకును, చేతో పనులకును ప్రారంభము. పాటుపడు 

జనము ఒక కూటముగా జేరును. ఆ కూటము ఏక” పురుషే [పధానము. అనగా 

అది-సమిష్టి కుటుంబము. - కుటుంబమునకు: తం|డి స్వామీ. ఆ కుటుంబ వ్యవస్థ 
ఎప్పుడో. ఏర్పడెనో దాసత్యమునకు వీజావాపము అపుడే ఏర్పడెను. ఏలనగా 

భర్తకు భార్యమీద, -సంతోనముమీద ఎదురు చెప్పరాని ఆధికారమున్న ది! - చేతి 

“పను లెక్కుడగుడు మానవుడు తనకు కావలసిన దానికరదటె ఎక్కువ వస్తువులు 

చేయును. దానితో కొందరు స్వాములును కొందరు దాసులును అగుదురు. ఒక 

శొక: రాటమును మగ్గమును పెళ్లై ననుకొందము. వాడు తనకు కావలసిన 

వస్త్రములు నేయుటతో మా తము ఆగడు, తనపఠివారమునకే కాక బంధువులకు 

కూడా డాని. ఉపకారమును |పసరింపజేయును. ఇడి చూచి ఇంకొకడు వస్తు విని 

మయముచే ఆ వస్త్రము లాగికొన చూచును. దీనివలన ఎక్కువ వలువలు 

. నేయును. [కమముగా వానికి కూల్లితో పని గల్గును. ఇట్లు, దాస్య [ఫధానము 

' సంఘమునకు నాంది అటుపిమ్మట వ్యవసాయము [పథాన నాంది అయ్యెను. 

లోక సంఖ్య హెచ్చినకొలది ఒక స్వంపుతో మరియొక గుంపునకు విరోధము 

కానీ యుద్ధము కాని సంభవించి [(దవ్య వినిమయము ఏర్పడవలసి ' రావచ్చును. 

అపుడు విజేత ఒకడు, వాని బంధువులు కలసి ఒక సంఘముగా నెలకొందురు. 

_ విజితు.లందరూ కలసి ఒక సంఘముగా ఎర్పుడుదురు. విజేత స్వామి; విజితుడు 

. దాసుడు. అపుడు భూపోలనము కూడా కలసి సామంత పాలనము ఏర్పడును. 

- రాజొకడే స్వతం్యతుడు, మంతి కడనుండి బంటు వరకు పజలలో కొందరు 

దానులు, కొందరు దాసానుదానులు. దానితో సామంత తం తమునకు దాస్య 

పధానమగు వికాసము యుద్దములు యూద్ధలు, బంట్టు, బైదలు ఈ మొదలగు 

_ విభాగము ఏర్పడినందుకు ఫలముగా రాష్ట్రము రాజు నగరులు వెలసినవి. 

._అప్పుడును మొదట మొదట ధనము సర్యభోగ్యముగనే యుండెను. కాని (క్రమ 
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[కమముగా స్థావరా స్థావర రూపమగు సంపత్తి వ్యక్తుల అధి కారములోకి' 

రాదొడగెను. ధనము సర్వభోగ్య మేలకావలెను ? అను విరుద్ధశ క్రి రూపముగనే' 
యు కి భోగ్యమగు వి తమేర్పడెను. రాష్ట్రమునకు అభీనమగు సంప తికిగల 

నియమములే వ్య క్రిగతమగు భూసంప త్రికిని అనుగతము లాయెను. రాష్ట్రము 

దాసులను హ_స్టగతము గావించుకొనెను. భూస్వాములు కూడా దానిని చూచియే 

తమ (పయోజనము కొరకు దాసులను నియోగించుకొనదోడగిరి. భూమిమీద 

కల్గిన వ్య క్ర్యధికారము- భూమియు దాసులును సర్వభోగ్యులు అని మున్నుండు 

ఏర్పాటును [దిగ తొక్క దొడగెను. నాగరిక జీవనమునండలి [_శమవిధానం, 
జటిలతర మాయెను. నౌకా వ్యాపారము, హస శిల్పములందును ఇది విస్పష్ట 

ముగా కన్పించును. యుద్ధములుగానీ, చూరకొనుటకుగానీ, చేతిపనులకు వత్తాసు. 

కల్గింపవు. వాని ఉద్దెశ్యము ధన సంచయమే. ఈ రీతిగా పురాతన కాలమున 

ఉత్పాదన భి తియ దాసత్వ (_పథగ వికసించెను. 

ధనమునకు సొమంత్మ పథ మూడవమెట్టు. (పాచీన కాలమున నగరము 

లకు (పాధాన్యము. మధ్యకాలమున చల్లి యలకు. బర్బరులు, హూణులు కొల్లు 

గొట్టి నగరములను నాశనము చేసిరి. పిదప ఆస్రశ క్తి సామంత 

తం| తము ఏర్పాటు చేసెను. ఆపుడు గృహదాసుల స్థానమును భూదొసులు 

ఆ్మకమించిరి. సమాజపతులు సామంతులె రి. పల్రియలలో విత్త విభాగము 

ననుసరించియే పట్రణములందును వి త విభాగము జరిగెను. అనగా పల్లెలలో 

కష్టజీవుల సంఘములను వణిక్ సంఘములను చూచియే నగరములలో ఆ సంఘ 
ములు పెద్ద పెట్టున ఏర్పాటాయెను. నగరము లందున్నవారు చేతి: పనులు 

మొదలుకొని పాద సంవాహనమువరకుచేసి చెమటవోడ్చి జీవింపదొడగిరి. చేతి 

. పనులు పెంపగుటవలన పెట్టుబడులు ఎక్కువ కావలసి వచ్చెను. ఆపుడు రాజు 

బంధువులును, వణి గాజులు మొదలగువారు పెట్టుబడిదారులైరి. అది వారి 

సంతసము. - కానీ అపుడు: ధనికులు చాల తక్కువ. సమాజ నిర్మాణమునకు 

సంబంధించిన ఈ ఆర్థనీకికిని, రాష్ట్రమునకు సంబంధించిన మూలనీతికిని అపు 

డన్రైక్యము కలుగలేదు. సామంత తం తములయిన దేశముల విజయము సామంత” 

రాజులకు మ్మాతమేకాని నగరముల కుపయోగ పడలేదని చెప్పుటకు వీలు 
లేదు. దీనిని బట్టి చూచినచో ఉత్ప తి కుపమోగించు కర్మకలాపమును బట్టియ 
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'సమ_సమును ఏర్పడెనని తేలును. అర్థనీతిని బట్టి సమాజచరిత నడచును. 
వస్తు స్థితియే భావములను నియమించును. వస్తుస్థితి నియమించని ఒకానొక అతి 
(పాకృత భావశ్షీరముచే రాష్ట్రము ఒడలు చేయదు. మానవుల చేతనా జీవనము 

'నియంతిత మొనరింపదు. జీవన పవాహమే చేతనను నియం తిత మొనరించును. 

భోగ్యములగు వస్తువుల ఉత్ప లి మానవులలో ఒక సంబంధమును స్థాపిం 

చును. ఈ ఉత్పాదనళ క్తికి (పతినిధు లొక విశేషావస్టలో పడి ఉత్పాదన సంఘముల 
కెదురు తిరుగుదురు. ఆపు డీ సంబంధములు ఉత్ప తున్న తికి కారణములు కాక 

పోగా దానికి కాలబంధ మగును. దీనితో సమాజ వీప్టవ మారంభించును. పదు 

నేడవ శతాబ్దిలో ఇంగ్లండులో పెట్టుబడిదారులు జమీందారులయెడ తెచ్చిన 

విష్టవము ఇచ్చట ఉదాహరణము. 

ఒక మనుజునకు తనను గూర్చి కొన్ని అభి పాయము లుండవచ్చును. 
'ఆ అభి పాయములనుబట్టి లోకులు ఆతని విలువ తేల్చలేరు. తేల్చరు. ఆ రీతిగనే 

ఓక విప్టవమునకును తననుగూర్చి ఒక ఉద్దేశ ముండును. ఆ ఊద్దెళ [పకటన 

మును బట్టి దాని విలువ కట్ట వీలులేదు. కాని వాసవ బీవనమునందలి ద్యంద్య 

మును బట్టి ఆ ఊద్దైశ్యమును విడబరచి చూడవలయును. 

ఉత్పాదన పద్ధతిలో ఉత్పాదన శ క్రికిగల విరోధమును ఆరుగదీసి చూడ 
వలయును. ఈ రెండును ద్వంద్వము. సమాజ మంతవరకు ఉత్పాదన శ కిని 

.ఎక్కు_వచేసి పరిపూర్ణత పొందదో ఆంతవరకునూ సమాజమునకు పతనము 

కలుగదు. ఆ ఉత్పాదన శ కికంటి మరొకరకపు పెద్ద ఉత్సాదనళ కక్రికి సూత 

పాతము కానంతవరకు, మరియు పురాణ సమాజ శరీరమునందు ఆ విపరీత శ క్రికి 

దాసోపయు క్తమగు వాసవ లక్షణము పొడకట్టనంతవరకును ఆ సమాజము పడి 

పోదు. కావున విశిష్టజడవాదమును బట్టి. సమాజవ్యవస్థ ఊత్సాదనశ క్రి పరిణ 

మించు బాటలో పడి. ఒక విశేష _సరమునకు చేరును. అదియే దాని వైపరీత్య 

మునకు జన్మ మొసగును. “ధర హెచ్చుట తగ్గుకొజకె' తథ్యము సుమతీ,” 
ఈ విరోధమునకు ఫలముగా ఒక నూతన సమాజ వ్యవస్థ ఉదయించును,. అపుడు 

ఊఉత్పాదనళ క్రి ఉన్న తతరమును ము క్తతరమునగు “రూపము బడయగలుగును, ' 
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882 వ్యా సవా ణే! 

అవా 

సామంతతం: 'తములో పెట్టుబడి దారుల వలన ఏర్పడిన వైయ కిక విత 

సంచయపద్దతి సీమ్ ఎంజిన్ వచ్చిన తరువాత మారెను. స్టీమ్ ఎంబిన్ దేహ 

పరి! శమ క పూ ర్రిగా తగ్గించెను. దీనితో చెతిపనులు చేయు శిల్పులకు పని 

లేకుండా పోరును. ఇపుడు పెట్టుబడిదారులకు ఈ శిల్పములను దాసులుగా 

పట్టుకొ తొక్కి ప కొనవలసిన [శమ లేదు. వీల యనగా కూలివారు కో” యనిన 

కోటిమంది. వారివలన కాదగిన పనియూ కడు కొలది. మరియు వారి పనియూ' 

వాం ఇచ్చాభినము. 

ధనికులకును కూలివాండకును జీతములే పరస్పరనంబంధ ము సమ 

కూర్చు చుండెడివి. హ_్రశిల్పమును పడగొట్టి యంతశిల్పము ఉత్పాదన 

[పణాళకలో ఒక ఉత్పాదన తెచ్చిపెట్టుటతో సమాజమునండు అసొాధారణమగు 

ఒక పరివ ర్రనము చూపడెను. చేతిపనుల వారందరును తొల్లి టి దాన్యమునుండి 

విడివడి ఇపుడు చేతిపనిముట్టను పారవై చి [శమను వికయించు కూలివారయి 

పోయిరి. పెట్టుబడి పెట్టువారు యం్యతాధిపతులైరి. ఈ ఇరువురును రెండు. 

తెగలుగా వెలసిరి. ఈ యంత ధనాళచే కోట్టకొలది కూలివారు కూటికి వాచు 

కొనవలసిన వారై రి. సామంతతం; [తములో చేతిపనులుచేయ వారి సంఘములో 

గల పెద్ద తలకాయలకు పెద్ద పలురుబడి యుండెేడిది. ఇపుడు యం తపతులై న 

ధనికులు వారి స్తాన మా కమించుకొనిరి. కూలివారికిని తమకును తగాదా వచ్చి 

నవ్పడు. దానిని పరిష్కారముచేయగల _ 'స్వాతర్యత్యము తమ కుండవలెనని, 
జీతములు ఒసగు ఏర్పాత్తలో తమ మాటయే చెల్ల వలెనని యా యం తపతులు 

అభిలషించిరి. ఈ హధికారముకొరకు యం| తీపతులు రాష్ట్రాపిధికారులతో తల 

పడిరి. 'కామ్ట్రయు నడువువారికం చి 'యం(తపతులే ధనవంతులు తగుటవలన 
విష్ణవము వలెను. యం త్రోజితులు విజయేమండిరి. చాన్నితో రోష్ట్రమును నడుప. 
వలకున తుడికారము యర్శతపతులకేతి లోనికి మారినది. _దగికరం భమ .ఏర్చ 

జీతమ్ములు పుచ్చుకొు కాళ్మీకుల దాస్యమునుందిదు యూ సమాజ 

సుంతతాజుల: ఒట్లోలగములమండి యంత! 
3 Pes 33 న | తీనినిజటి ట్ చూచినచో | _ోేతేద్వంథ గ్ _(శశాహమొ: 

నుండి ఆటషోటలే యితిహాసము లేక 'చరితమనుట లేటతెల్చము. 



ఒక్కాక్కాకాలమున కొక్కాక్క.సమాజమున ఒక శేణి మరియొక శేణి 
అధికారము ఒడగార్చి తన ఆధిపత్యమును వి సరింపచేసికొనుచూ పోయెను. 
ఇపుడు జరుగుతున్నది యదియే. రాజ్యనిర్య్వహణము ఏ _కెణి చేతిలో 

యుండునో ఆ _శేణికి రాష్ట్రము స్వార్ధ మన్నమాట. రాష్ట్ర మెప్పటికప్పుడు 
_శేణీసా ంర్థమునకు యం (తమా, తము. ధనతం[ తపు ఉత్పాదన సంబంధము 

సామాజికోత్సాదన _పణాళికకు చరమ విరుద్ధరూపము. సమాజముతో వ్య కికి 
గల అవస్థనుండి ఈ విరోధమునకు పుట్టుక, బూర్జుహ సమాజమునందలి 

ఉత్పాదనాళ క్రియే యూ విరోధమును తొలగింపగల పాస్రవావస్టను సిద్ధ 
పరచును. ఈ సమాజము తోడుతోడనే మానవుల మొదటిచరె తకు భరత 

వాక్యము. కానీ లూ చర్మిత ముగియవలయునేని సమాజములందు శొన్ని లక్షణ 

ములు కన్పట్టవలయును. కోట్టానుకొలది ప్రజలకు కూడుగుడ్డలు లేకపోవల 

యును. కుబెరులు కూడబెట్టిన అత్యా చారమువలన కలిగిన ఆపద ఆ (పజకు 

మర్మ భేదక ము కావలయును. ఇంతియేకాక ఉత్పత్తి తెచేయు యం[తములళ క్రి క్రి 

అపరిమితము కావలయును. ఈ లక్షణములు సమకూడనియెడిల దారిద్య 

సంభావనయే ఎక్కుడగును గాని విష్టవము రాదు. 

యంతశ కి ఎక్కు డగుట యనగా వాణిజ్య మెక్కు-వగుట. యం్మతశ క్రి 

ఓకదేశ మునం దెక్కువయినంతమా తమున విష్ణవసిద్ధి కలుగునను ఆళలేదు. 

గణతం్యతమునకు స్థాయిత్వము వలయునేని పలుదేశములందు యం్యతళ క్తి 

అపారముగా నుండవలయును. ఇంతియకాక డబ్బులేక మలమలమాడు కూలి 

వారు ఎక్కువగా నుండవలీయను. అప్పడే సార్వ జనీకమగు విప్టేవము 
కలుగుటకు అవకాశము. సార్వ జనికమగు విష్ణవము కలిగినపుడీ గబతేరి క్ర 

విప్లవము చరితార్థమగును. 1 జీద్యంద్వమును నిరసేంచీ అసలు (శేజీవిభాగమునె 
విధ్యంసముతేసీ | శేజీహీనమగు సమాజమును స్థాపీంయపయే గజతేం తే 

విప్రవమునకు _పారాన్యము. 

ధనతం_త గృశేణు అన్నింటిలో కూలినాలి చేసికొని అప దర్శి ద 
( శేజికి మ్నాతయె _శేజీమకుత్యము' లేదు,. దర్శిచులకు _శేజీస్వార్థమును 

కాపాడుకొనవలసిను అక్కూరలే మం మైగా (శేజీవిధ్యంసమే వారికి ఉబ్దిష్ట ముకాగా 



దరి దదేవతలగు కార్మికుల విప్లవము మిగిలిన సామాజిక విప్పవములకన్నా వేరు, 

కావింతురు. 

సంఘమునకును వ్య క్రికిని సంపూర్ణము క్రి యో విప్పవమునందు అంత 

ర్ని పితమైయున్న ది. 

“గణతం|[తపు సమాజమునం దెవనినిగాని ఒక విశిష్ట కార్యమునందే 

నియోగము చేయవలసిన పని యుండదు. ఎవడేని తనకు నచ్చిన పనిలో పడ 

వచ్చును. సామాజికోత్సాదన మపుడు సమాజ నియంతితము. నేను నే డొకపని 

చేసికొనవచ్చును. రేపు నా కిష్టుయిన ఇంకొకపని చేసికొనవచ్చును. (పొద్దున 

వేటకు పోయెదను. మధ్యాహ్నము చేపలు పట్టుకొందును, సాయంకాలము పకువులు 

కాచుదును. రేయి [వాతకు కూరుచుందును. నా పనులకు అనుకూలముగా 

కాలమును విభజించుకొని యిచ్భానుసారముగా ఆయా పని పాటలు చేసికొందును. 

ఫలానా వేళయందు ఫలానాపని చేసితీరవలయునని ఎట్టి నియమము నాకు లేదు, 

ఇట్టి సమాజ [శమ విభాగమున కాక్తాశము తెచ్చి _కేణులను తుడిచి పెట్టును. విత్త 

సంచయమును విధ్వంస మొనరించి (కేణి ద్యంద్యమును విచ్చేదించును. కౌర్మి 

కుల అ సిత్య ముత్సాదనకే ఇకయుండబోదు. కార్మికుల ఆనుభవము కొజకే 

ఉత్పతి జరుగును. " 

ఒకే వస్తూత్స త్రి చేయటకు ఎన్నియో ఉపకరణములు కావలసీవచ్చెను. 
ఒక కుండకు మన్ను, సీరు, సార, కోలా, మనుష్యుడు -మున్నగు హేతుసామ్మగి 

కావలయును. ఇంత హేతుసామ్మగితోగూడా కుండ సిద్ధము కాదు. ఈ హేతు 

సామ్య గిలోగల' పరికరములకును, వాని నుపయోగించు మనుష్యులకును, కుండలు 

కొనువారికిని, ఆమ్మువాారికిని నడుమ - నానావిధమగు సంబంధము లుండును. 
ఆవియే ఉత్పత్తి సంబంధములు. 

ఆటవిక సమాజమునకు రాలు రప్పలు కర్రలు కొ[రులే ముఖ్య సాధన 
ములు. ఆపుడు ఆ అటవికులకు' వేటయే వృత్తి, వారి శ్రమకు ఫలము జంతు 

మాంసము" లేక పక్షిమాంసము. ఇది సంఘభోగ్యము. ఈ మాంసమును నిలువ 

చేయటకువేలులేదు: నిలువచేయవచ్చు నను నూహయు వారికి లేదు.- కావున 
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ఏనాటి కానాడు సంపాదించిన దానిని తినవలయును. కావున ఏనాడును ఎవరును 

సోమరితనమును అలవరుచుకొనుట కవకాశము లేదు. 

కొంతకాలము ఆ ఆటవికులకు సేద్యము తెలిసెను. అందులకు పశు 

పాలనము, శే తపాలనమును చేయవలసిరాగా నాగలి అవతరించెను. ఆటవిక 

“సమాజమునందలి రాలు, రప్పలకు బదులు ఇపుడు విండ్డు, ముండ్డును, రాతి 

పా తలుకు బదులు మృల్లోహ పా తలును, బట్టకు బదులు ఉన్ని బట్టలును, 

చూదీ బట్టలును గుహలకు బదులు గుడిశెలును ఏర్పడెను. క్రమక్రమముగా 

కొలదిమంది పనిచేసి చాలమందికి కూడుగుడ్డల సృజింపగల నేర్చేర్పడెను. 

ఇపుడు ఉత్ప త్రి సాధనములు మారెను. దాని కనుగుణముగా సంబందములును 

మారెను, 

బానిసీం్యడు కష్టపడి పండింపగా బలవంతులగు సామంతులు సగమో 

షడ్భాగమో తీసికొనిరి. అపుడు మనుష్యులలో మనుష్యులకు సంబంధములు 

"మారెను. ఒకడు దొర; ఒకడు బంటు. ఈ రీతిగా ఉత్స త్రి సాధనములు 

మారుకొలదిని సేవ్య సేవకభావ సంబంధములు సామంత కర్షక రూపముగను 

-యాం|తిక కార్మిక రూపముగను కనపడును. సమాజములును మారును. 

సామంత తం తమునందు కర్షకులకు పొలముల మార్పిడిగానీ, _గామము 

వదలి గామాంతర మేగుటకుగానీ హక్కులేదు. సామంతుల ఇండ్లలో శుభళోభ 

నాలు వచ్చినపుడు కర్షకులు కట్న ముల "పేద సుంకములను చెల్రింపవలెను. 

పనిపాటులు చేయవలెను, పెండ్రి లోని బరువెల్చ యు కర్షకుల మూపులమీద. 

"సుఖ మెల్హయు సామంతుల శరీరములమీద. ఇక యుద్ధములే వచ్చిన కర్ష కులు 

[పాణము లొడ్డవలెను. ఇట్టివి రైతులకు సామంతులతోగల సంబంధములు, 

సామంతులు రైతుల ఇండ్లలో శుభ కోభనాలకు రారు. వడ్డీ పుచ్చుకొని 

'అప్పిచ్చి పంటలో వసూలుచేసికొందురు. కష్టనిష్థూరములకు కన్నె తియైన 

చూడరు. ఆంటురోగములచే పొలము పాడు పెట్టవలసి వచ్చినను పన్నులను 

శిస్తులను మానరు. రైతులలో ఎవరేని చచ్చినను గృహదాహము జరిగినను 
.వొంగలు దోచుకొనినను సాయమను మాట చేయరు. చదువులు చూడరు. ఆప్ప 
అలీయరు. ఇచ్చినను చాల లాభములతో ఇత్తురు. ఇవియు నిట్టివియు రైతులు 



సామంతుల సంబంధములు. ధనిక తం[తములో యం ._తాధిపతులకును కార్మికు 

లకును జీతము లిచ్చిపుచ్చుకొనుట ఈక టే సంబంధము. జీతములకు పని 

చేయట ఒకటే వారి విధి. యంతపతుల కష్టసుఖములలో కార్మికులు తమ 

కిషమగుచ్. చో పోయి ఆదుకొందురు. లేదా లేదు. కావున ధనిక తం|తములో 

కార్మికు కుడు స్యతం| తుడు, 

మరియు యం[తములు పలుతెరగులు. యం్యతపతులును పలుతెరగుల 

వారు. ఆయా యంతపతుల పలుదెరగులగు యం[తములకడ కోటానుకోటుల 

కార్మికులు-పనులు చేయుచుందురు. వారి పనులును పలుదెరగులు. పలుతెరగులగు 

న్ కార్మికలలో కార్మికులకు ఒక సానుభూతి ఉత్పన్నమగును. ఆటులే యంత 
పతులలో యం[తపతులకును ఒక స్నేహము ఉత్పన్నమగును వారలలో వారికి 

పోటీలు వ వచ్చినపుడు మాత మా స్నేహము గు రపు స్నేహముగా మారును, 

ఉత్ప తి సాధనములు మారి యం[తతం తము (వభవింపగనే కార్మికు 

డుత్ప తిచేయువా డగుటచేసి ఉత్ప త్రి సంబంధములు మారి దానితోబాటు 

సమాజ వ్యవస్థయు మారెను. ఉత్ప త్తి తి సాధనములు మారి ఉత్ప రి (బ్రహ్మాండ 

ముగా మారినపుడు కార్మికుల మతి వృద్ధి అగును. యం! తపతుల లోభము 

వృద్దిచై ఫోటీలుపడినను పడకపోయినను కార్మికులు ధనిక “శం తమును నేల 

మట్రము చేయజూతురు. అవుడు వారు యం[తములను స్వాధీనము జేసికౌందురు. 

అపుడు ఉత్పత్తి తి జీయువాజే యం|తములకు 'యజమానుడై తన ఉత్పళ తిని 

ననుభవింప గలుగును. ఈ “విధముగా సమష్టి కృషియు, సమష్టి భోగమును 

కలిగిన యెడల స్త సంబంధములు లేక కథ్యూనిస్తు సు సంబంధములు రాగలవు- 

[ప్రజాతం తమున కప్పుజే (పాజాపత్యము. 

Ca ల 



7. అర్థశాస్త్రము - మార్ గ్రా 

వీ అర్థనీ తిమీద బూర్జువా- -ఉత్సాదనము నిలువబడేనో, ఆ ఆర్థ నీతిని విప్పి 

చెప్పగల బుద్ధిమంతులను గూడ బూర్జువా సమాజమే లోకమునకు దానము 

చేసెను. ఆదాంస్మిత్, రికార్డో అనువార లిచట నుదాహరణలు. 

ఈ అర్హ సీతి పండితులు “బూర్జువా ఉత్పాదన _పణాళిక పట్ట మనుజులలో 

నుజుల కేర్పడు సంబంధము, [శమ విభాగము, బుణము, ధనము-ఈ మొద 

లగు విషయము లెల్బ పుడు మారని కాశ్యతసత్యము" లని అనిరి. ఈ సంబం 

ధము లన్నిటిచేతను ఉత్పతి యెటులు జరుగుచున్న దో తావన్మా|తమే పీర్ల 

వేరుపరచి చూపిరి. ఈ సంబంధము లేరీతిగా పాటమరించుచున బో యితి: 

హాసమునందలి యేగతి ఏరీతిగా వీనిని పొటమఠింపజేయచున్న దో యను నంత 

మేరకు పీరు పోలేదు. 

ఈ బూర్జువాఅర్థనీతి పండితుడేకాక కార్మికుల ము రన్ కోరు _పుథ్ కూడా 

హ స్తమలకముగానున్న ఈ యర్థనీతినే (గహించి ఈ “స్తూ త్రము ముందు 

కాలములకును మారనివనియు, ఆటుల మారకపోవుట వస్తుస్త్యభావమనియు,. 

అవి నీతిశాస్త్రమునందలి సుభాషితములనియు విశ్వసింఛెను, ఉత్పాదన సంబంధ 

ముల ఇతిహాసపు గతి వేగముచైే ఈ విషయము లన్నియు సిద్ధమై పురోగమనము 

చేయచున్న వని మన మెరుగకపోయినచో వారు చెప్పిన చొప్పుననేే ఇది అంతయు 

స్యాభావమనిగానీ, అద్బష్టమని గానీ, కర్మ అనిగానీ, (దిహ్మవాలనిగానీ భావింప 

వలసి ఉండును. మన యజ్ఞ జ్ఞానము. నంత్తయ్లు దైవమో ధయ్యమో:భరించును. చాగు. 

మోయని బరువును, సవరషని వై రుధ్యమును, సృజిలపని చింతయు లేద్దు కటా! 

డర నములన్ని య్ అః (పపంతమును' కొన్ని. నియమములే జాతులుగా" 

విభజించును. [పపంచమీంతయు ఈ రీతిగా ఇరువది పెచీలుకు తత్యములుగనో, 

అరువది “పె చిలుకు మూలపదార్భ్గ ములుగ నో బద్ధమగునే. ఇటులే గతీయు ఉత్ప 

శ్రియ హెగెల్ చెప్పిన" ఇష తక పేశ్యతుమై ఊోవ్రన్సు. . హెగేల్ ధర్మ 
శాస్త్రమును న్యాయశా శ్రముగు చీ 'తశలో పెప్టెనో. (ర్ రాక్షగాసొత్టికి సంబంధిం: 

ల 
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చిన ఆర్థశా స్ర్రమును ఆ దశలోనే పెచిను. వసు సత్యము నతడు దార్శనికుల 

వలెనే తల కిందులు చేసి చూపెను. మానవులు నూతనమగు నుత్సాదన సంబంధ 

ములచే నిశ్చితమగు నొక పద్ధతిని భోగవస్తువుల నుత్చ తి చేయుదురని [పుథ్ 

ఎరుగును. కాని భోగ్య వస్తువులతోపాటు సామాజిక సంబంధములు గూడా పకిణా 

మము చెందునని యెరుగడు. 

ఉత్పాదనళ క్రితో సామాజికసంబంధ మణగి పెనగియున్నది. నూతన 

మగు నొక ఉత్పాదన శ క్రిని పడయవలయునెడల ఉత్పాదన (పణాళిక పరివ 

ర్రన మొనరింపవలసి ఉన్నది. ఉత్పాదన (_పణాళకను పరివర్తించినచో మాన 

వుల జీవికోపార్గన రీతియందున పరివర్తనము కలుగును. అనగా సామాజిక 

బంధములు పరివ ర్రితములు అగును, చేతిబలమునను కాలిబలమునను నడచు మర 

సామంతరాజు సమాజమును సృజించెను. ఆవిరి యతములు శిల్చోత్చాదక 

మగు బూర్జువా సమాజమును సృజించెను. 

ఎవరు వాస్రవమగు ఉత్పాదన శ కితో కలయిక పొంది. సామాజి 

సంబంధమును (పతిష్టింతురో వారే సామాజిక సంబంధముతో కలసి మెలసి 

యుండు నీతి రీతి భావాదుల సృజింతురు. ఈ సంబంధములె కాశ ఇత ములు కొవు. 

ఇవే ఎప్పుడు కావో అపుడు నీతి రీతి భావాదులును శాశ్యతములు కావు. ఇవి 

“తాత్కాలిక ములు. 

(పుధ్ ఆర్థనీతిశాస్త్ర ములో సవ్యమార్గ ములు మరియు అపసవ్య మార్గము 

అని రెండు మార్గములు కలవనియు, వానిలో అపసవ్యమార్గము వదలి సవ్యమార్గ 

మాన నడచిన చాలునని వచించెను. ఇందులకు మెలుగేచ్చ యెడల _థాంతిలెని 

జ్ఞాన మావళ్యము. ' కావున ఆర్థనితి యంతయు అతనిమతమందు నీతి కాస్త 

“ముతో పాటయిపోయెను. ఈ నీతిబలముచేతనే మానవులు తమకు పరమ కల్యాణ 

మొదవించు సమతదశ కెగ్యబాకుదురు ఆర్థనీతి సంబంధము లీ పరమ 

లక్ష్యము చేరు కొరకే ఆవిమ్మృతమైనవా? |పుధ్ ఈ సమతను |బహ్మగారి 
ఆద్యసృష్టితో సమానముగా చూచెను. ఆతని చూపులలో ఆర్థశా స్ర్రమునకు 

ధర్మశాస్త్రమునకు భేదమేమ్ ? __ 

ధర్మకాస్త్రజ్జులు ఎట్లు చెప్పుదురో ఈ అర్థనీతిజ్ఞులును సరిగా అల్లే చెప్ప 

“దురు. ధర్మశా స్త్రజ్ఞుల మతమున ధర శ్రి మిరుదెరగులు, స్వధర్మము; పర 
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ధర్మము, స్వధర్మము ఆపౌరుషేయము. అనగా ఈశ్వరావిష్కృతము. ఇక 
పరధర్మము మానవ కల్పితము. 

ఆర్థనితిజ్ఞులకు తమ సమాజ వ్యవస్థ స్వాభావికము, పరసమాజ వ్యవస్థ 

అస్వాభావికము, సామం తతం త సమాజము వారికి అస్యా భావికము. బూర్జువా 

సమాజము స్వాభావికము. తమ సమాజములో వితోత్సాదనముగాని ఉత్పాదన 

శకి యున్న తిగాని [పాకృత నియమమునుబట్టియే జరుగుతున్నదని వారి తలంపు. 

కాగా అర్థనీతి నంబంధము లన్నియు వారి తలపులో చిరంతన నియమములే కాని 

వేరు కాదు. ఎంతవట్టు సమాజవ్యవస్థ | పాకృత నియమములలో బద్ధముకాదో 

అంతవట్టు చరి తకు [పయోజనము. సామంతతం| త సమాజముతోపాటు చరి 

_త్రయు ముగిసిపోయెను. స్వభావధారలో కొట్టుకు వచ్చిన బూర్జువా సమాజము 

నకు చర్మితతో | పయోజనములేదని వారి యభి పాయము. 

బూర్జువా, ఉత్పాదన సంబంధముల దై త (పకృతిని వారవగతము చేసి 

కొనలేదు. ఏ సంబంధముచే వితోత్స త్రి జరుగుచున్న దో ఆ సఠబంధమే విత 

భావమున కలుగు దుఃఖమును (పసవించుచున్నది. ఒకమూల నిత్యాతనము 

రెచ్చగొట్టుచు ఉత్పాదనళ కి ఉప్పర మంటుచున్నది. ఈ సంగతులు తెలిసికొను 

పాటి అర్ధ నీతిజ్జుల యావశ్యకము కాదు. 

ఆదాంస్మిత్, రికార్డో అనువారలు బూర్జువావిత్త తాత్సర్యమును . విప్పి 

చెప్ప _(పయత్నించిరి. కాని వారు చెప్పిన నియమములు కాని స్ఫూతములుకాని. 

(కొత్త విషయములు కొంచెమైనను ఆవిష్కరింపలేదు. యంత శిల్పాధికృత 

మగు సమాజవ్యవస్థలో కలుగు కష్టము స్వాభావిక మగు (పసూతి వేదనవలె అను. 

భవమనియు ఆఖంతమనియు వారి  యథధి[ప్రాయము. 

మరియొక ఆగ ఆర్థనీతిజ్ఞులు కలరు. వారు మానవ ధర్మజ్ఞులు, 

కూలివారల దురవస్థమ వారర్థము చేసికొని, ఓ కూలివారలారా! మీరు ఒడలు. 

వంచి పనిచేయుడు, [లాగకుతు, ఎక్కువమంది పిల్చ లను కనకుడు; ఓయం, తాధి 

పతులారా ! :మీరు పచి[తముగను, న్యాయసంగ తముగను ఉత తి చేయుడు, అని 

ఉపన్యాసములు ఇచ్చుదురు. పని, నీతి సవ్య అపసవ్య మార్గ ములు- ఈ. 

ద్భ్యంద్భ్యము నడుమనున్న వ్యవధానమును తొలగింప వీలులేదు అను నిశ్చయము 
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మధ్యవిఆదువులుణా' వీరి ఊపడేశములు గీరుకొనును. మరొక విధచుగు అర్థ 
శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నారు. 

గ 

వారు |భాంతుల. అందరునూ బూర్డుతొలు. అయిపోవలెనని ఆభిలషేం 
తరు. బూర్జుతాకు నంబంథీంచిన. సూ తమకు ఆటుకేయంచి పాని, యంతర్ 
విరోఢములను తేకుండా చేయవతెనని పీఠ కోరిక. ఇది చేయ వలను కాకపోవు 

టయే కాకు ఆనంభధవము కూడ, . 

ఆర్థనీతిలో శాశ్వత నియమములు లేవ ఈ మహా (సవంచమనందు 

మార్చొకటియే శాశ్వత నియమము. మఠొకో కాళ్ళత్ర నియమము లేదు. ఒకొక్క 
"కాలమున ఒకొక్క. రీతిగా ఈ యర్గనీత్తి విశేషాకారము తాల్చుచున్నది. ఈ యర్ధ 
నీతిని బట్టియే ఆ కాలళ్టు సమాజము 'రూపుతాల్నుచున దెం ఉత్సాదనళ రి క్రి రూపాం 
తరము సౌందగనే అర్ధనీతి రూపాంతరము పొంది గేదచున్నది ఈ రెంటి 

“ఎన్ను! నియామిళక్నాన్ మున్నడ ఊక్వాదనశ క్రి యనగా-ఉత్పాదన కౌళలము 
“మరియ (శామిళులు. పరిమాజు గతముణు (షక్పోతినిఐట్టీ సామాజిక పరివర్హనము 
కొంత దవ్వు-ముండంకి పోత్ముభంత వరకు'- 'నమాజభి తో తేక ' అప్పటికి |పతిష్టిత 
మగు' వి త్రన్యరూపము-జంకధు. కసీ పకజితోమగు 'ఉత్పాదనళ క్రి. ఆ విత్త 
రూపములో ఇమిడి యుండజాలని సమయమో తటిస్టీందిన పుడు ' ఒక భూకంపము 
వర్చు నాటికీ. అనకుణమగు .వరిడ. ర్థన మొకటి. కలుగును, 

నో (ద్రవ్యము వినిమయ యోగ్యమయ్యను. వినిమయ మనగా 
"మార్చు. ఉప వచ్చి 'దాసికొసరియగ పప్ప తెక్చుకొనుట. ధనతం[తమునందలి 

అర్ధశాస్తమునీకను ఇదియే ధనకము. "ధనతర్మతపు సమాజము వినిమయ 
భి తిమీదనే సమాజ సంబంధమును. సీర్మోంచుకొనోను. ఆ సంబంధ మిద్ది దే. 

ఒక్తర్శిత్రో మగొక్షశ్షిక్తి షనితెదు. నవతి = పత్తలు. వారిది. అందరు తమ పనిలో 

ముమశగ్వదురు! కార్మికుల. తమ (శ్రమ నమ్ముకొనుళున్న వి. ' కర్షకులు బస్తీకి 

ఢాన్యముతో . వణకు కొనుతుత్నా ఢం బ్యాంకులు. “ముర, మిర్చుచున్న వి: దుకౌ 

డారులు ఆంగఖు పరుచుకున్నో రు, ధశవతులు.. కార్థానాలు కద్దిరుచున్నారు. 
లాభము సంపాదింపగోరు బేరగాండ్లు. చేరు, బజారులలో పొంచి పచారులు చేయు 

చున్నారు. ఎవరికిని తీరుబాటు లేదు. ఇట్టి మెషమ్యమునందును ఆనం యోగము 
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నంధును సంపూర్ణముగా విరోధము కానిపించుచున్నను అదియే సమాజమును నిలిపి 

ఉన్నత దిశ తే: కొంపోవుచున్న ది, యాం[తిక _ప క్రియలో అర్థ నీతి యంతపు 

కూటకౌళశలమున్ను జాగత్తాకముగా నుంళుటయే ధనకం తమునకు ఆయుధము 

ధనత్రం్యతమ్మువకు సంబంధించి న ఆర నీతిలో నియమములు ఆనంఖ్యాక ముఠే. కాని 

వావికొకచే మూలము. అద్రి | శమమూల్యము: 

సమాజమున కథీనముగా - ఆపాొర్షమును సజీవమునగు [కమశళ కి కలదు. 

ఈ |శమళ కిని (పకృతికై | పయోగించినచో మనుమ్యల. కుపయు క్తమగు వస్తువు 

'అత్నన్న మగును, ఉత్పొదకు లందరును ఒకే వస్తువులు తయారుచేయుడురు. 

1శమవిభాగము ననుసరించి పలు రకములగు వస్తువులు ' ఉత్పన్న మగును. వస్తు 

నలు విసిమయ యోగ్యము లగుట కిదియే' కారణము: నిర్లీతముగ ఒకే మానము 

ననుసరించి వస్తువే ఒక వినిమయ యోగ్యమయ్యెను: రానురాను- తుదకు వెండి, 

ఖుంగానముల మాధ్యస్థ్యమున వినిమయ' మారంభమాయెను. వస్తువుల నుత్చటత్తి 

చేయుటకు వ్యయణుగు. (శమయే రెండు వస్తువులలోగల గుణమునకు నిర్ధార అము. 

మానవ [శమయే. వెలకు 'నిర్జాయకము: 

పనులు రెండు విధములు. మోటు పనులు, నాజూకు పనులు. మోటు 

పని కుపయోగించు శ్రమను గ్రమయనియు, నాజూకు పని కుపయోగించు [శమను 

సెప్రుణ (శ్రమ అనియ్లు నందురు. ద్వివిధమగు నా (శ మను 'వెచ్చముచేయ కాల 

మును (శ్రమక్షాల్లమని యంధము. - 

' వేలకొలథి విక్రిషిడి , ఉక్సాథకుల నఢుభుగల శమ. విభాగము సమాజ 

మును పలువిధములుగా విభిన్నము చేయకుండుటకు _సమాజ్షోపయోగము నను 

రించెడి శ్రమ. సమయమనగా ఆ. యా లూ కాలమున స్వాథావికావస్థలో జరుగు 
ఆహా యూ సగటు ఉత్పత్తుల బట్టి ఆ. సమాజమున ఉత్ప తికి పట్టు సగటు 

కాలము, ' మిల్హామీడ ఒక బట్ట. నేయుట కొకగంట పట్టుననియ కాలిమగ్గము మీద 

రెన్నాళ్ళు ఫట్టుననియు ననుకొందఘము, [శ్రమ సమయము మిట్టుకు తక్కువ 

మగ్గమున కెక్కువ. ఇఛ్చట మిల్చుశమకంచె. మగ్గమ్ముశమ నలుబది రెట్టు. 

మిల్లు బట్టకు రూపాయి వెలయగుచో (శమ సమయమునుబట్టి మగ్గపు బట్టకు 

నలుబది ఎనిమిది రూకలు. కాని ఇపు డీ రెంటికిని ఇంచుమించు ఒకపే వెల. 
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నేటి సగటు సమాజ ఉత్ప తి పద్ధతిలో సగటు గంటకే ఒక వస్త్రము సిద్ధమగు 

చున్నది. పైజూపిన [శమ సమయమే వెలను నిర్హయించుచున్న ది. 

సంఘమున కుపయోగించు వస్తువుల నుత్ప త్రి చేయుటయందీ (శ్రమ 
పరిమాణమునుబట్టి అంగడిలో ఆ వస్తువుల వెల ఎక్కు.వగుట గాని తక్కువగుట 

గాని తటస్థించును. దీనిని బట్టియే వినిమయ పరిమాణము గూడ నేర్చడును. 

[శమ మూల్యమును పరివేష్టించి యున్నది కావుననే వస్తు మూల్యము తన అసలు 

వెల కంచె ఒకానొక ప్పుడు హెచ్చుట తగ్గుట జరుగుచున్నది. ఇడి యేవో ఒక 

వస్తువుకు సంబంధించినది. . కాని సమాజ (పసూతములగు వస్తువుల యన్నిటి' 

వెలయు తమ ఆసలు వెలతో సమానము కావలయును. ఏలనగా మానవుల [శమయే 
వెల నెర్పరచుచున్న ది. మానవ సమాజము చేతులలో అదియు యున్నది. వలకు 

ఆ గిరి దాటిపోవు నుపాయములేదు. వినియోగింపబడిన [శమ పరిమాణపు 

విలువ చేతనే వస్తు వినిమయము జరుగునెడల ఈ సమతనుండి ఆ సామ్య మెటు 

లుద్భవించుచున్నది ? అన్ని వస్తువులకును నామాంతర రూపాంతరము లిచ్చు 

నే|శమ శ క్రికలదో దానిని ఉ త్పాదనోపాయము లెరిగిన మిల్లు యజమానులును. 

ధనపతులును కొందురు. వారు (బతుకుటకు చాలిన బీతములిచ్చి కార్మికులను 

పనిలో [పవేశపెట్టుకొందురు. కార్మికులను పనిలో పెట్టుకొనుట యనగా 

నూతన మూల్యము నుత్ప త్రి చేయట. ఈ మూల్య పరిమాణము కార్మికుల. 
(గాసవాసో మూల్యముకంటె ఎక్కువ. కార్మికులను శోషింపదేయగల మను 

ఆశతోడనే - అనగా కార్మికులు ఎంతపని చేయగలరో అంతపనియు వారితో 

చేయింపగల మనియే యూ కుబేరులు వారి చెమట కొందురు. ఈ శోషణమె 

ఆసామ్యము నొదవించుమ. 

ఉత్పాదనము రెండు విధములు, 'ఒకటి ఉపయు క్రము, రెండు ఊద్వృ 

త్వము. ఉత్పన్నమగు వస్తువు వెలలో ఎంతవట్లు (శ్రామికుల కూతు గడ్డలకు. 
చాలునో ఆంతవట్టు వెలకల వస్తువుల ఉత్పాదనము ఉసయుక్రోత్సాదనము దాని 

కెక్కుతుగా (శామికులు చేయ నుత్సాదనము ఉద్భృత్నోత్సాదనేము. బానిస: 
- లేతిన వారి కొరకను, భూమిడాసులు సామంతుల కొరకును, జీతములు పుచ్చు 
కొను [శామికులు మిల్లులవారికిని ఉద్య తోత్సాదన మొనరించుచున్నారు. ఆటు 
లొనరింపనినాడు ధనికు లీ [శమళ కిని కొనవలసిన పనిలేదు. ఈ ఉద్వృతొ 
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త్పాదనచే వచ్చిన లాభములు పొంది ధననంచయములు చేసిన వారే సమాజము 

నకును రాష్ట్రమునకును కోర్డధారులగుదుకు. ఉద్భ్వ్యతోత్ప తి వలన కలిగిన 

ఉద్య త్త మూల్యమునకు | పుధ్ “దొంగ సొమ్ము” అని పేరు పెట్టుట జరిగెను. 

దీనికి “దొంగ సొమ్ము” అని పేరు పెట్టుట ఆర్థనీతి రహస్యోర్ధాటనమె. 

మూలధనము లాభములు తెచ్చుచు సంచయమునకు (తోవ చూపును. 
ధనపతు లీ ఉద్వృ త మూల్యములో కొంతపాలు మూలధనము పేర నిలువ 
చేయుదురు. అది చ(కవడ్డవలె పిల్లలు పెట్టుచుండును. ఉత్పాదన వృరద్ధియగు 

చుండు కొలదిని ఉద్వు త్త మూల్యము పెంచిన ధనముముందు మొదటి ధనమును 

చూచినచో అది గుమ్మడికాయలో ఆవగింజయు కాదు. 

తొలి మానవుల సంపదకు మానవుల [శమయ ఆధార మగుచుండెడిది. 

ఉత్చా దక వసువులను మార్చుకొని తమ (శమకు తగిన సంపదను సంపాదించు 

కొనగలిగెడువారు. ఇపుడో ఉత్సాదకులగు (శామికులకు ఉత్పాదితములగు వస్తు 

వులమీడ ఎట్టి హక్కును లేదు. పైగా కొంత _శమళ క్రిని ఉచితముగా ఇచ్చి 
వచ్చువారు కార్మికులు, ఉద్ వృత్త తమగు ఆయీ శమ మూల్యమును లాభముగా 

పొందువారు ధనపతులు. ఈ మూల్యములో కొంతపాలు ధనపతులతో షాఖానాలో 
జమ చేయబడును, కొంతపాలు ధనపతుల సౌంతఖర్చులకు హోవను. కొంత 

పాలు లాభము (కింద జమపడును. ధనపతు లనగా ధనాగారములే. వారి 

కింత భూమిక లేదు. వారికి కూడబెట్టుట కొరకే కూడబెట్టు లోభము. 

మూలధనమును సతాజన్మణిగా చేయలేనిదే వారికి న్మిద పట్టదు. వారు 

ఉత్పాదన వృద్దికి-ఆనగా ఉత్స్పాదనకొర'కే ఉత్పాదన మొనరించుటకు వేలకొలది 

మానవులచే పనులు చేయింతురు. వారట్టు చేయింపగా చేయింపగా వ్యాపారపు 

వెల్లువయు ఆర్థిక స సంకోభమును కలుగును. ఆపుడు ధనతం[ తము విస్టవమునకు 

గురియగును. 

/ హెచ్చరిక 

మార్క్స్ వాదము లన్నిటిని పలువురు పలుకేం[ దములనుంకి చూచి 
తరిమెన పట్టిరి. వాని నన్నిటిని తరచి యూ 'సెంటిఫిక్ సోషలిజపు -_ 'అస్తాం 

గారములో “ఎన్ని అస్త్రములు తుప్పుతినెనో మరి ఎన్ని పదనుగ నుండెనో 

పాఠకులు పరిశీలించ కొనవలెను. 

వడ 
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పఠనమ్మా తమున నాటకము సమ్మగముగా అర్థము కాదు; చక్కని 

పదర ఇనమునందు వీనులు దాని వినవలయును, కన్నులు కాంచవలయును, 

మనస్సు రసింపవలయును. అపు డడి _పియురాలివలె పరిపూర్ణానంద మొసఃగును, 

మంచి నాటకము మంచి నటున కెదురు చూచి యెదురుచూచి మంచి నటు 

లను సృజించును. నక్షతములలో చం|దునివలె వానిలో నొకానొకండు సర 

మహాను డగును. 

నాటకము మొత్తముమీద సఫలము కాకున్నను దాన దివ్యమగు పాత 
మొక టేని యన్నను ఆ ప్మాత మొక దివ్యనటుని (పసవించును. మన యాం్యధ 

దేశమునం దిట్టినటులు కొంద రున్నారు. వారిలో స్థానం నరసింహారావు గారి 

కొక స్థాన మున్నది, 

పగలు నటుని గాంచి “యితడు నటు( డితడు నటు'డని పట్టియిచ్చును. 

ఆందును స్రీ ప్మాతమును దాల్చు నటుడు దానికి కడు లోకువ. ఇంవమిం 

చతనిలో సాబా లాడుది కదా! స్థానం నరసింహారావుగారిని పగలు పట్టి 

యూలేదు. ర్మాతియు, ఇతడు నరసింహారావుగారని (వేల జూపలేదు. 

బీవితరసము నంతయు నాట్యమునకు ధారపోసిన నందుల గావలయు 

పాతమునకు తగిన శరీరలక్ష్మి యితనికి లేదు. బలమును సర్వమంగళ ము. 

కాని వేషము ధరించినపు డితడు తన శరీరమును ప్వాతమున చతుర సమగ 

బిగగొట్టుకొనినటు లుండును. ఒక చ్మితకళ, ఒక సర్యస సంప ఒక కావన, 

ఒక ఆనుకరణము, ఒక చురుకుదనము - ఇవి ఇతనిని ను; సిద్ధ నటు 

జేసెను - 

తీ, 
చాలీ 

పసి 
కా 

జడములగు చి త్తరువులకు వస్తా9ిలంకారాదుల గియుట యేమి వింత! 
ఇతడు తనలో నొక | పతిమను (పతిష్టించి దానికి వస్తాాలంకారాదుల నర్చిం 
చును. అవి రెక్క_లవలె ఇతని శరీరముతోపాటు పుట్టినటు లుండును. అందితని 
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చి తకళ పరినిష్టితమైనది. లోక మీ వస్త్రాలంకారాదుల ననుకరించుచున్న 
దన్నచో నందు స్తానం నర సింహారావుగారి కెట్టి స్థాన మీయవలయును ? 

ఇతడు గానము నాపుచో నింకను పాడడేమి? యని కోర్కిని వెంటగొని 

కోపము వచ్చును. ఇతని పాటకు తలకట్టులు లేవు; తోకలు లేవు; గొలుసు 

కట్టులు లేవు. వలసినంత ఇతని స్వరము “లేతకు లేత” వరూధిని. దానికి 

సాటి లేదు. కోకిల స్వరము పరుషము. వీణా స్వరము మోమునను ముక్కు 

నను బుట్టినటు లుండును. ఇతని లతందనము _గామోఫోనులోని కెక్కునా? 

భావన యితనిలోను, ఇతడు భావనలోను సంచరించుచుందురు. ఇతని 

భావననుండి సూక్మ వ్యాపారము లతి నిశితములె బయలుదేరి సౌందర్య లుబ్ధి 

మగు మానసమును మంతించును. ఇతని ముఖ రంగమున భావము పాతర 

లాడును. (ప్మాత కుచితముగా) ఆహార్యాభినయము, దానిమించిన భావము, దాని 

-వ్య_క్రము చేయు శబము, ఈ మూడును ఇతనిలో ఇల్లు కట్టుకొన్న వి. 

ఇతని యనుకరణ మనుకార్యమునకు జీవాతువు. ఇతని చురుకుదనము 

పృలికి లేదు. రంజనమున నితడు చితక ళా చార్యునకు వన్నెలు దిద్దును. ఇతని 

స్వరము “లతకు లేత' యంటిని. వలసెనా, ఆ కంఠమున సింహగర్జ్దనము 

లేక నరసింహ గగనము విందువు. శాసించుచో ఆ కంఠము కాలమెభుము. కవి 

సృష్టి కితడు వ్యాక్యాతృ. మహామహోపాధ్యాయుడు లక పకృతి కద్దము. 

ఇతడు మధురవాణీ పాాతము ధరించునని విని జుగుప్పించితిని. కాని 
పోయి చూచితిని. అందాతడు నవ్విన నవ్వు విచ్చిన పువ్వువల నిప్పటికిని 

'స్మృతి తంతువునం దనుస్క్యూతమె యున్న ది. వలపుసాని చేత లన్నియు 

అతని మెయి వాతలవలె నంటియుండెను. గురజాడ అప్పారావుగారి మధురవాణి 

మన కక్కరలెదు. కాని స్థానం నరసింహారావుగారి మధురవాణి మన కొకసారి 

కావలయును. 

భరతు డన్నాడు- నీచభావములు కలవారిచేతనే నీచపా తములు ధరింప 

జేయు మని. ఇతని ప్మాతధారణమువలన నీచ పా_తమునకు గూడ నేదియో 

కొలది విలువ (ఆ విలుడ తాశా_రికమే, శాశంతికము కాదు) వచ్చినటు లునా ది. 
ఆ ల యం 
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స్వాదీనపతిక గా గర్వపర్వత శిఖరమున నితడు విహరించును, పతి వతా 

భీ నిమ్న పల్వల ములలో మో(కారించును. ఇతడు [పేమానునయమున చక్ర 

వాకి - భావశబలతలో కక వాకి, విఫల పేమమం దాడు పులి. వాత్సల్య 

మున తల్చీ = 

వ్మిపలంభ మితనిలో మొలకె త్రినది. విఫల (పేమ మితనితో మిన్ను 

ముట్టినది. దాని నితడు కామదాహమునుండి తెచ్చెనో-లేక యిటనుండియే యటకు 

బంపెనో? దాని నితడు సహ సవదనములతో నేడిపించెను. దానిసుండి సహస 

రుధిరధారలు కురిపించెను. ఇతని గువ్వకు త్తుకనుండి వెడలిన దీనాలాపము 

కరుణరసమును చిలుకగా పుట్టిన జున్ను. ఇతని విఫల పేమమును చూచునపు 

డే _పేక్షకుని హృదయము కన్నుల మరగొమ్ములనుండి దుఃఖ _పవాహమును 

గండఫలకములనుండి వక్ష క్షస్సీమవజకును (పవహింపజెయలెదు ? డీ [ పేక్షకుడా! 

సుఖమయమైన దుఃఖమును చవిచూడ దలతువేని ఒకసారి యేని చూచినీ 

హృదయపు దాళమును పగులగొట్టి నీకు తెలియని దుఃఖమున కుత్తుక బంటిగా' 

మునుగుము. దుఃఖమునం దెంతటి సుఖమున్న దో నీ కపుడు తెలియగలదు. 

వధూటియొక్క_ నూతన [పేమ మీతనిలో మూర్రీభవించినది. శరీర 

లక్ష్మికి పేదతనమనుమాట కాని మాట. పాటలలో నితని కెవరు సాటి? వియోగ 

వేదన కిత(ండు మూలపురుషుడు. విఫలతవలన గలుగు కొర్యము నితడు 

సాధించెను. శాసనమునం దితడు గురువు; (కౌర్యమున | తాచు; ఇతడు క శీ 

నూరక తాల్చ్బును గాని అది విడంబనా మాగతము. 

భావ శబలత కితడు పెట్టినపేరు. దానిని సమ్మగముగా రచించినవాడు 

కాశిదాసు. నా ఎరుకలో నటించినవాడు నరసింహారావు. 

ఏ వేషము వేయదలచుకొనిన ఆ వేష మితనికి “నలా మొనరించును. 

పతి వేషమును నేను నేనని ఇతని వరించును. శ్రీ పుస ప్యాతములు 
రెండును ఇతని రెండు చేతులు. ఇతడు యశోద కాగలడు. ఆమె కోడలు 

కాగలడు. పురుషపాతమునం దర్దున పాత మితని కనురూపము. (ప్రాయము 
నందును, రూపమునందును, కులమునందును, భావమునందును సుదూర [పకృ 

తులు గల బహుపా తము లితడు ధరించును. “నటభార్యావత్ వ్యంజనాని 
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భవ ని' అను మహాభాష్యకారుని 'నటభార్యికు ఏ నలుగు రై దురకో భార్య 

యని తోచినది కాని నలుగురైదుగురే కాదు - ఏబండై 9న కావచ్చునని తెలిసి 

నది. ఇతడు అన్ని యలంకారములందును నిగూథముగా నటించు ఉపమవలె 

అన్ని పాతములను ధరింపగల నటు(డు. 

పకృతిమాత ఇతనికి స్ఫుటమగు శరీర వై భవ మిడియుండుచో మనము 

బాల(గాలమువజకు ఒక దివ్యమగు త్రీ పామును చూడగలిగియుండువారము. 

కొంతకాలము దాటిన పయి ఇతని పురుషపా।, తము మా తమె కనులార చూడ 

గలుగుదు మనుకొందును. 

ఆం ధనాటక మా |! నీ విటువంటి నటులను పసవింపుము. న్ పెంపు 

నకు నటులును, నటుల పెంపునకు నీవును, మీ యుభయుల పెంపునకు 

'సహృదయులును ఏ కో _తరాభివృద్ధి చెందుదురు గాక, 

సహృదయుడా ! నీకు తీరిక యైనపుడెల్ల నాటక పఠనము మానకు. 

'సహృదయుడా ! నీకు అవకాశము చిక్కినపుడెల్ల స్థానం నరసింహారాయని 

పాతము చూడమానకు. నాకింత దాపుననున్నను ఇదివర కీ పా తమును 

చూడనందులకు విచారమును, మొన్నమొన్ననే చూడగలిగినందులకు ఆనంద 

మును పంచుకొంటిని. మహానటు డీ నటుని నాట్యద్వారమున కర్మయోగిని 

చేయుగాక |! 
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రమారమి పాతిక యేండ్ల | క్రిందట నా ఒం'టెద్దుబండి సాయంకాలము నాలుగు 

గంటలవేళ సము ద(పాంతమున ఉప్పుటేణు దాటదోవుచుండెను. 

ఒకపక్క నల్పసముు దము. మజియొక [పక్క పచ్చసమ్ముదము. 

చల్చగాలి. చ[కవాళము చూపుల _గోలుచుండెను. మనస్సు తనకన్న లోతుగా 

నున్న మణీ యొక వస్తువులో నపయత్నముగా మునుగుచు దేలుచు, దేలుచు 

మునుగుచు నుండెను. “తాను దనలో వెలుగుచు నాజుచు దాగురుమూత లాడ 

జొచ్చెను. అట్టి ఘట్టములలో దూరదూరమునుండి శహనారాగము కర్ణజాహరము. 

నకు దగిలెను. 

బండి మునిముందులకు సాగిన కొలదియు ఆ స్వరము స్ఫుటతరమును, 

స్ఫుటతమమును ఆగుచు వచ్చుచుండెను గాని అది యేయం; తమునుండి వెలువడు 

చున్నడో తెలియ నయితి కాలేదు. వీణకాదు. విడేలు కాదు. ఏదో తెలియదు. 

నా శకటము మజికొంచెము దవ్వరిగెను. సఫొనపొన ఒం టెద్దుబండి. దాని 

దాపున ఒక యెద్దు మేయుచుమేయుచు దలయె త్రి ఆలకించుచున్న టు లుండెను.- 

సుమారు ముప్పదుగురు చ కాకారముగ గూరుచుండిరి. దాని నడుమ మధ్య 

బిందువువలె నొకరు కూర్చుండి నాగసొఠ బు[రతో దన్మయులై పాడుచుండిరి. 

నేను నాబండిని రోడ్డుమీద నూడదీయించి సుమారు నాలుగు ఫర్హాంగులు- 

నడచి వారి కడకు వెళ్లి కూరుచుంటిని. ఆ గాయకు నంతకుముందు నేను కని 

యెజుగను గాని వినియెజుగుదును. వారపుడు చాల గృశించి యుండిరి. 

ఆపు డచటనున్నవా రెవరును గదలుటయు, మెదలుటయు లేదు. 

“చి తార్పితారంభ మివావత సై”, చేపలు తీయనీటి కెదు రెక్కినటులు (కొత 

లందజు నానంద|పవాహములోని కెదురెక్కుచుండిరి. ఆ పాటకు నాలోనున్న 

పాము పడగవిప్పి యాడమొదలుపెపైను. మజికొంచెము సేపటికి గానమును 
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గాయకుడును, [శోతలును నేక మెైపోయిరి. ఆందజ హృదయములును ఏకమై 

పోదును. 

అంతట విహంగగాన మారంభమాయెను. నభాభంగమాయెను. గాయకుడు 

మెల్డగా నాగసొరము [కింద నిడబోయెను. వారిశిష్యురాలు కాబోలు నొకామె 

దానిని బుచ్చుకొని బెటై బెకైైను.. అచట నున్నవారి నెవరిని నెనెజబుగ గాని' 

వారిలో గొందజు నన్నె జిగియుందురు. కాగా నామాట వారి గురువుల చెవివజకు 
బోయెను. వారు మిగుల (శద్దాభ కులతో నాకాతిథ్యమిచ్చిరి. వారి పేరు ముగ్గిళ్ల 
రామారావుగారు. వారి కేడాదీనుండియు దీర వ్యాధి. వాడి మామగా రొక 

లషాధికారి. ఆయన తన యల్లుని శిష్యులతో గూడ దనయింటికి దీసికొనివచ్చి 

మందిప్పించుచుండెను, 

శ్రీ రామారావుగారును, వారి తమ్ములు శ్రీ విశ్వనాథముగారును జోళ 

దెశమున చాలకాలము నివసించి ఆచ టిఫక్రి_ నలవరుచుకొనిరి, (శ్రీ రామారావు 

గారు మైసూరు విద్యాంసులతో బన్నిదము చజచి వేయినూటపదాజులు పలు 
మాజులు గెలుచుకొనిరని వినికి. వీరు వాచని వాద్యములేదు. వీరిది మయూర 

కంఠము. “రాచప్పపాటకు రాలుపగులును, రామప్పపాటకు రాలుకరగును” 

ఆను నానుడి నెనొకతూరి బెంగళూరున వింటిని. శ్రీవేం శాగా రొకతూరి వీరి 

గానమును సాగరగాన మనిరి. వీరిది గొప్ప పాండిత్యము. దానికి తగిన ర క్రి. 

వీరి సంపాదనమునకును, వ్యయిమునకును బరిమితిలేదు. 

ఏరి మామగారిది గట్టి పిడికిలి. వారు రెండవలక్షకు మీదుకట్టిరి. విదేశ 

వాసము చేసిచేసి తిరిగివచ్చిన యూయల్లు డీగట్టిపిడి కిటిని గొంచెము సడలింప 

నేర్పెను. ఆ మామగా రీయల్లుని, అల్లుని పిదప నల్దునంతవాడును, అల్జుతమ్ము 

డును అగు విశ్వనాథముగారిని, శిష్యురాం డను, శిష్యులను సుమారు ముప్పదు 

గురను, ఇరువురు వైద్యులను, నడుమనడుమ నావంటి స తరకొయలను, ఆరు 

నెలలనుండి పోషించుకొనుచు వచ్చుచుండిరి. అపుడు నేను రెన్నాష్ట వీరి 

కతిథి నైతిని. 

వైద్యులు కొందణు (ప్రతి దినమును వచ్చి రామారావుగారి చేయిచూచి 
వారిపాట విని పోవుచుండెడివారు. ఇరువురు వైద్యులెపుడును అచట మకామే. 
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ఇంత వై ద్యోపచారమున్నను వారి యారోగ్య భాస్కరు డస్తాచలము డెసకే 

మొగ్గుచుండెను. 

నేనచట రెన్నాళ్లుండి వారి యమరగానము విని వీడు కొంటిని. రామారాశ్చ 

గారు తమతమ్ముడు విశ్వనాధముగారితో నన్ను సాగనంపుటకు నూరిచివర 

వరకు వచ్చి “నాకు కొంచె మారోగ్యము కలుగగవనే నా శిష్యుని మీకడకు బంపు 

దును. తమరు దయచేయుదురేని నా గాాతము పూ ర్రిగా వినిపించెదను” అని 
యనిరి. 

“మీరిపుడు పాడవలదు. విశేషించి గ్యాత-వాట నిషిద్ధమని వైద్యుల 

యభి పాయము” అని నేనంటిని. 

“కాదండీ ! వైద్యులకేమి తెలియును? యూ తూరె మీరు నా గాతము 

పూ _రిగా విననిచో మజి వినలేరు” ఆని రామారావుగా రనిరి. 

నా మనస్సార్దు మాయెను. దాని | పభావమును గనులలోనికి రాకుండ 

జేసికొని “వార్త నంపుడు, రెక్కలు కట్టుకొని వాలెద”నని నేనంటిని. 

ఒకరినొకరము విడిచిపెట్టి వెళ్లలేక యెటైటులో విడబడి వెళ్ళితిమి. ఒక 

వారము గడిచెను. వార్తలేదు. నా శిష్యుని వారికడ కంపితిని. అతడు తిరిగి 

వచ్చి, “ఠామారావుగారికి జాల నెక్కువగా నున్నది. విశ్వనాధముగారు మిమ్ము 

వెంటనే రమ్మనిరొ అని చెప్పెను. నా గుంజెలో రాయి పడెను. 

' నాకు పరిచయ భాగ్యము కలిగి ఒక నెల యయినను కాలేదు. ఈ 

పరిచయము మిగిలిన పరిచయముల వంటిది కాదు. ఇది వెయ క్రీకముగా గాక 

కళద్వారమున గలిగిన పరిచయము. ఈ కళ యానంద సంధాయకము. గాన 
మును తీసివేసినచో రామారావుగారే మిగులుదురు. వారు వైయ కికముగా గూడ 

గొప్పవాలే కావచ్చును. కాని ఆ సంగతి నాకపరిచితము. రామారావుగారి గాయ 

కత్యము నే నెజుగుదును. ఇటువంటి మహాగాయకుని పరిచయము గలుగుట 

యును, వేంటనే... జగ తంతయు నెంత క్షణికము ? 

నేనచజికి వెళ్టవరికి రామారావుగారి స్థితి తెజపిమఆపుగా నుండెను. 
శిష్యుల మొగముల మీడ ఈూబములులేని మేఘము లాజ్బాదించియుండెను. రామా 
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“రావుగారికి ఆ గామమున పలువురు గణికలు శిష్యురాండు కలరు. వారిలో 

. సువదన యనునామె మక్కువ శిష్యురాలు. కాగా, వచ్చి చూచుపోవు శ్రలకును 

బురుషులకును ఎడతెజుపి లేదు. 

నేను వారు పడుకొనిన గదిలోని కడుగిడితిని. వైద్యు లమృతమిచ్చు 

[పయత్నములొ నగపడిరి. రామారావుగారి మొగము అంధకారములో నంతర్జాన 
మగుచున్నటులు కానబడెను. ఫలానా వారు వచ్చిరని శ్రీవిశ్వనాధముగా రన్న 

.గారి చెవిలో నూదిరి, రామారావుగారు వెంటనే కనులువిప్పి “నాపాట వినిపింప 

లేకపోతిని” ఆని యనిరి. 

“మీపాట నాచెవిలో (మోగుచునే యన్న”దని నేనంటిని. 

వైద్యు లందజును తెల్లబోయి మరం నాడిచూచిరి. 

సంచికట్టు కట్టి పెట్టి వాకటిలోనికి వెళ్ళి కూర్చుండిరి. సందులో సందు 

"చెసుకొని యొక కొ తవా రచ్చటికి వచ్చిరి. వారిని జూడగనే రామారావుగారి 

మొగము మారిపోయెను. వారు వెంటనే చేతులు జోడించి, “అయ్యా! తమ 
. ముణము నెను తీర్చికొనలేకపోయితిని; నాకొక సెంటుపొలము లేదు. మీబుణము 

నుండి యెట్టు విము _క్రి బడయగలనా యను నాలోచన తెగకే నా [పాణములు 

. పోకున్నవి” ఆని యనిరి. 

“ఎంత బుణము ౯” అని నేనంటిని. 

"ఆసలు మూడువేలు” అని బుణదాత యనెను. విశ్వనాథముగా దిటు 

*వనిరి ; “అయ్యా | సు బహ్మణ్యముగారూ ! మీబుణమునకు నేను పూటకాపను, 

ఈ కష్టసమయములో మీరు...” 

సు[బహ్మణ్యముగారు విశ్యనాథముగారి మాట సాగనీయక “మీకెవరు 

_పూటకాపు !” ఆన్నివేసిరి. 

రామారావుగారికి బాదసంవాహనము చేయుచు నిలువబడియన్న సువదన 
:స్ము ఇఖహ్మఖ్యముగారిని గనులనిండ జూచెను, విశ్యనా.థముగారు తెల్ల బోయి 

"“ఆయ్యా! ఆన్నగారికిని, నాకును తోడాలున్నవి. నాకు దివాణమున జీత 
“మున్నది. ఇంతియకాక మీబుణము తీరుదాక నేను నిదురపోను.” అని యనిరి. 



“వద్ది నిచురపోదు గాని మనుష్యుడు నిదురపోవడటండీ ?” ఆని సుబ 

హె. జఅంముగా రనిరి. “హరిహరి' అని రామారావుగారు మరల గనులు మూసి 

క, మరల వారినాడి భేదించెను. వైద్యులు (తొక్కిసలాడిరి. సుబహ్మ 
ఇ=ముగారు కక్కసపడిరి. 

నేను సదరు సు బహ్యణ్యముగారి చేతిని బుచ్చుకొని ఒకి మాదిరి బలవంత 

కటిలోనికి దీసికొని వెష్టచుంటిని. _ఇంగ్సీషు డాక్టరు మా కెదురు 

. నేనును సు బహ్మణ్యముగారిని వాకటి యరుగుమీద గూరుచుండ బెట్టితిని. 

వెనుదిరిగి నాచెయ్యి పుచ్చుకొని నన్ను మరల లోనికి దీసికొనిపోయెను. 

రావుగారి స్థితి అయోమయముగా నుండెను. డాక్టరు కొంచెము సేపటికి 

యు పుచ్చుకొని బలవంతముగా నన్ను వాకిటిలో నికి దీసికొనివచ్చెను. నె నది 

హించి వారితో నూరివెలుపటి దాక వెళి తిని. అక్కడ వారు నిలువబడి “క 

తి గడచునని తోచదు” అని వె వై ద్యరహస్యము వెలిపుచ్చి నన్ను దమయింటి 

క తక గా గొంపోయిరి. 

“ఏ నిమిషమున కానిమిష మొకొక్క_ యుగముగా తోచెను. ఉచ్చ్వాస 

న్వాసవ ములు సంభించునటు లగపడిను. గాలి కదలదు. మూ _ర్రపదార్థమంతయు 

నాకాశమున లయమగుచున్నటు లాయెను. నేను డాక్ష రుగారి యింట నొకడ 

గూపస్పండి దైవమును (దార్గించితిని. 
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మృత్యు వనత్మికమణేయ మని యందజు నెజుగుదురు. కాని [పతి 
డను దానిని దప్పించుకొనుటకును, ఇతరులను దప్పించుటకును. 

_(బయత్ని ంచును. మందులతో బనితీరిన తరువాత శేషించిన దొకదై_వమె. 

వ 

ఆపత్సమయమున మన మీశ్వరుని జాలదగ్గరగ జూతుము. ఆతడు: 

సడాక మున నున్నటు లుండును. మామూలు సమయములలో మన మాతని 

దూరము మున నున్నటులు చూతుము. కాని యతడెప్పటివలెనే దగ్గణ దగ్గజనే 
యుండును, 

పతి యెడబాటునందును ఒక్కొక మృత్యువు కలదని నాకు లోగడ 

రామాకావుగారిని వీడుకొనునపుడే తెలిసి వచ్చెను. ఆ యెడజాటునకు వంతెన 
యుండెను గాని ఈ యెడబాటునకో ? 
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ర్మాతి జాము (పొడ్దుపోయిను. నేనొకడనే రామారావుగారిని జూడబోయి 
తిని, సు[బహ్మణ్యముగారు వాకిటి యరుగుమీద దిష్ట వేసికొని కూర్చుండిరి. 

వారిమో మెల్హ్లయు జేగురురంగు కొట్టుకొనియున్నటు లుండెను. కనవచ్చుచున్న 
యేరి మోమునను కళలేదు. ఏదో గందరగోళము జరిగియుండె ననుకొంటినీ 

మెలమెల్బ గా గదిలోని కరిగితిని, రోగి తక్క. మణీ యెవరును లేరు. ముదుసలి 

మామగారును, పదియేండ్ల భార్యయు దూరముగా మజియొక గదిలో గూరుచుండి. 

యుండిరి, శిమ్యు లందును సు[బహ్మణ్యముగారిని లెచిపొమ్మని కటువుగా 

నన మొదలిడిరి. 

“రామారావుగారూ 1” అని పిలిచితిని. వారు ఠంగున గనులు విపి 

చూచి చూపులతో నా కాతిథ్య మిచ్చిరి. నేను కూర్చుండు చున్నంతలో సువదన 

ఆ గదిలోనికి గబగబ వచ్చి, “అయ్యా!” మీరు బెంగపెట్టుకొనకుడు; సుబ 
హ్మణ్యముగారూ ! తమరిటులు లోనికి దయచేయుడు” అని యనెను. 

బుణదాత లోనికి వచ్చెను. ఆయన వెనువెనుకనే విశ్వనాధముగారును, 

మై ద్యులును లోనికి వచ్చిరి. 

సువదన యిటు లనెను. “అయ్యా! సుబహ్మణ్యముగారూ ! ఇవిగో 

నగలు. నాలుగువేల పెచిలుకు బంగారము. ఈ పెటై మ్సీరు తాకట్టు పెట్టు 

కొనుడు. కానిచో బాకీ రద్దు చేసికొనుడు.” అని ఒక్కొక నగ తీసి మరల 

చేపెకైలో పెట్టి ఆయన కిచ్చివేసి నాకేసి తిరిగి "అయ్యా ! తమరు సాక్షి” అని 

యనెను. 

నే నాశ్చర్య సము[దములో బడిపోతిని. వసంత సేనా చారుదత్తులు నా' 

యదుట నిలువబడిరి. 

ఇంతకుముందు మాటలేని రామారావుగారు “అమ్మి యని నిట్టూర్చి 

బలువుగా 'సువదనా' యని, ఉచ్చరించి కనులు మూసికొనిరి. 

“నే నీ నగ లీయకుండినచో మజి కొంచెముసేపు ఉండెడి వారేమో' యన్ 

విలపించిన సువదన మాటలు నా చెవిలో నేటికిని వినిపించుచునే యున్నవి. 

[ఇచట (బస కులయినవారి కురులు మార్చబడెను. 

కారణము సుగమము. వే. +. శా, ] 
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ఒక గొల్బగూడెము. దానికి బరుగు దూరము మేరలో నొకపంట చెరువు, 

"దాని [కింద నొక చిన్న యారామము, దాని చుట్టును చొరరాని యావరణము. 

దానిలో నొక పెద్ద మళ్లి. దాని [క్రింద నొక బైరాగి. స్థావరమగు మజ్జి ! కింద 

జంగమమగు మజ్జి. 

ఆ దారిని రాకపోకలు చేయుచు పలుమారులు నే నా నడమజ్ల్ని జూచు 

చుంటిని. ఆదియు నన్ను జూచుచుండెను. 

ఒకనాడా మట్టీ కింద బై రాగుల సమ్మేళనము; మజియొకనాడు త్రీసభ; 

ఇంకోకనాడు సార్వజనిక సమ్మేళనము. వృష [గమున పక్షుల అవ్య క్త క్ష ధ్వని; 

- చెట్టుకింద సాధువుల అవ్య క్త ధ్వని. 

నాకు లోనికి వెళ్లవలయునని కుతూహలము కలిగెను. వెక్టుట కపా 

యము? వెళ్లి... ఇటులు కౌతుక సందేహములు కాలమును గడ పెను 

ఆ నడమలట్లి కూరగాయ లబ్య్మినని తెలిసెను. ఇంకేమి? రాచబాట 

చొరికైను. 

ఒక రూపాయ చూపి లోని కేగితిని. పలువురు సాధువుల నడుమ 

. గూర్చుండి ఆ బై రాగి గంజాయి పీల్చుట కాయత్తు డగుచుండెను. నే నీలోపుగా 

వట [పదక్షిణమున కాయత్తుడ నయితిని, _పదక్షిణము చేయుటకు వటము 

చుట్టును వలయాకారముగా ఊడలతో గోడ యేర్పాటు చేయబడెను. దీనికి 

. మూడు గజముల యెడమున మజొకటి. ఇది స్రీలకు. ఈ మార్గమున గోడగా 

నేర్పడిన [పతి యూడకిందను ఒక్కొక్క పుట్ట కలదు. పతి పుట్టయు ఫల 

పుష్పములతోడను, కుంకుమచందనములతో డను పూజాపురస్కారము లందు 

కొనుచుండెను. ఈ రెండు మార్గములును వటమూలమునకు గొంపోవును. అచటి 

ఊడలమీద మట్టిమేగి యేర్చజచిన గోడలమీద సజీవములై న యూడలనే 

- పైకప్పగా నమర్చి డాబాచేసి దానిమీద మతొక గదికట్టి దానిని ద్విభూమమగు 

[ప్రాసాదముగా చేసిన ఆ బైరాగి శిల్పము మన కబ్బురము కలిగించును. |కిందిది 

“సమాధి గ ఎహము, .సయిడి నిదాగ్భహ్వాము. 
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ఆ యారామము సుమా రొక యెకరముమేర ఆ[కమించి యుండ 

వచ్చును. కాని పది యెకరములలో నుండదగిన చెట్టందుండుటజేసి వాని క్రింద 

వానినీడకు గూడ తావులేదు. 

నేను వట, పదక్షిణము చేసి సాధుబ్బృందము కడకు వచ్చి కూరుచుంటేిసి. 

కలుగబోవు చిత్తెకాగతకు సూచకమగు జెండావలె గంజాయిపొగ అంబరవీధిలో ' 
మీదిమీది కెగసి పీడకలవలె నంతరించెను. జన్మాంతర వాసనవలె దానివాసన 

నన్ను బట్టుకొని వదలలేదు. కొంత సేపటికి ఆచటి స్థలాకాశములు రెండును 

నిర్మలము లాయను. సాధువుల ముఖము ద ని దాభిముఖ మగుడు ఆ బైరాగి 

“ఖం మహాదేవి అని ఒకఅఆఅ పజచెను. సాధువులందజు నతని ననుకరించిరి. 

చెట్టుమీది పిట్టలన్ని యు తుపాకీదెబ్బ కెగిరిపోయినటు లెగిరిపోయెను. ఆ మజ్జి 

గూడ ఆకులచే నంబరకేశు నాహ్వానించెను. పిదప నతడు “మజ్జిలో తొజ్జ, 

తొజ్బలో పర, పరే పంచభూతాల జీవగ[ర, అంతా సింగినాదం జీలకర్ర. 

అని ఉపన్యసించెను. సాధువు లందజును అత్యానందమును వెలిబుచ్చిరి. 

ఆక్కడనున్న చాకిసాధు వొకడు “ష్నరే పంచభూతాల జీవగ్యర 

యేమిటి?” అని (పళ్నించెను. 

ఈతడు కోసుమేరనున్న ఒకయూరినుండి దైనందినమును జిజ్ఞాసువై 
అక్కడికి వచ్చుచుండును. (పశ్నించుటయే అతని పని. ఈ పశ్న పడగనే 

బైరాగి “పరే జీవగ్యర. సౌరబ్బుర పెద్ద నెర్ర. ఓరి కుర అని 
(పత్యు తరించెను. 

సాధువు లందజు పకపకా నవ్విరి. 'చాకికి మాత్రము సంశయము తీర 
లేదు. దాన నతడు నాకేసి తిరిగి “అయ్యా, తమరు తెలిసినవారు, మృరే 

జీవగ్యరగాని షర జీవగ్యరా?” ఆని అడిగెను. నేను నా అజ్ఞానము నివేదించి . 

తిని. అంత' బైరొగికి కోప మెళ్తుకొనివచ్చెను. “ఇదిగో పరే జీవగ ర. చాక 

లోడికి నా పిర' అని ఆభినయించెను. సాధువు లందజును చాకిసాధువును 

పరిహసించిరి. 

ఈ రీతిగా నాటి తత్వసభ ముగిసెను. బైరాగి అందజ తలలపై 

నక్షతలు చల్లి తనపెగూడ జల్పుకొ నెను. వెంటనే యతడొక కలుగు పక్క 



_నూర్చుండి ముక్కుమూసికొని ఒకానొక శబ్దము చేసెను. కొన్ని యెలుక 

లాకలుగునుండి వెలువడి ఆతని జటాజూటముమీది కెక్కి అక్షతలను దినిపోయెను, 

ఈ వినోదమును జూచి నేను నా కుటీరమునకు మరలితిని. 

- నాటిరేయి. తీరికగా కూర్చుండి యీ బైరాగి భాష కర్ణ మాలోచింప 
దొడగితిని. చట్టున ఆధర్యణములోని_ 

“కస్మిన్నజ తిష్టతి భూమిరస్య 

కస్మిన్నజ్ల తిష్టతి ఆంతరిక్షమ్, 

కస్మిన్నళ్లే తిష్టతి ఆహితో ద్యోః 

కస్మిన్నజ్లే తిష్టతి ఉత్తరం దివః.” 

-ఆను సూ కము స్మృతికి దవిలెను. ఆంతట మ్మరియనగా దై వమనియు, తొర 

“యనగా అవ్య క్రమనియు అర్థము చెప్పుకొని సరిపెట్టుకొంటిని. కాని మరల 

నాబైరాగి కడకు వెళ్లినపు డాతనితో జరిగిన సంభాషణలకు ఫలముగా ఆతని 

'మాటలలోగాని, బోధలలోగాని లోతులకు దిగవలసిన పని యుండదని తెలిసి 

కొంటిని. ఆతడు త త్మ|పసంగములు చేయునపుడెల అనర్హక ములగు రూపకాతి 

శయో కులలో అంత్య పాసములుకల శబ్దముల నతికి దిగ్భ్రాంతి కలిగించుచు 

వాక్సమ్ము దము నువికించుచుచుండును. చాకిసాధువు దర్భశయనముచేసి _పక్న 

బాణముల బరగించు చుండును. 

ఇటు పిమ్మట నాకును, బైరాగికిని త త్యచింతలో గాక కూరగాయల 

-చింతలో సంబంధము కలిగెను. భాతాకూడ నేర్పడెను. బైరాగికి గంజాయి 

“కావలెను. నాకు కూరగాయలు కావలెను. గంజాయి కావలసినపుడెల్చ ఆ బైరాగి 

నా కక్కర లేకున్నను సుమా రిరువది సపోటాలు పంపి రూపాయ వసూలుచేయ 

మొదలిడెను. ఇది నా కిబ్బందిగా నుండెను. '25వ సంవత్సర మున తుపానుకు 

అతని ఆరటికోటయంతయు దాటాదూట మాయెను. విజిగిన వేయనటిపిందెల 

"గెల యొకటి శిష్యునిచే బంపి రూపాయ ఆఅణాలకు హుండీ పంపించెను. నే నా 

“పనికిమాలిన గెలను దూరముగానుంచి నా కోరని వస్తువేదియ నిక బంపవలదని 

మీగురువుతో జెప్పమని అతని నంపితిని. పదినాళ్టు దాటిన పిదప ఆ బైరాగి 
నిండువెసముతో నా కుటీర మధ్య మునకు వచ్చి కూర్చుండి (పాణాయామ 
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మొనర్చి వెంటనే ధ్యానని దనుండి లేచి కనులె ర జేసికొని “రూపాయ ఆజణాలు” 

"అని గర్జించెను. నేను శాంతిమార్గ మవలంబించితిని గాని లాభము లెకపోయెను. 

“తుదకు శాఠనదండము చేకోంటిని. నన్నతడు వీగ్గజగా శపించి ఆ శాపాక్షర 

ముల అక్షరాల నడపుటకు సూర్యు నామం తించి ఆకసము జూచుచు 

పాజీపోయెను. 

సూర్యు డతని శాప మమలు పటుపక పోవుటచే గాబోలు నాతడే కొన్నా 

“ళ్లు స్వయముగా వచ్చెను. నేనపుడు కొండనె తమునుండి దిగుచుంటిని. ఆంధ 

కార మపుడే అతనికి దోడుపడెసు. కాని బైరాగి నా కంటబడెను. అతడు కంచె 

-కాల్టరినుండి నా కుటీరమును తొంగితొంగి చూచుచుండెను. నెను గబగబా 

"పెనుండి దిగితిని. 

ఆతడు చేతికి దొరికిన రాలుపుచ్చుకొని కుటీరము మీదికి విసిరి _పత్యు 

శ్రరమున కపేక్షించుచుండెను. ఇంతలో ననపేక్షితముగా నేనతని వెనువెనుకన 

యుండి కొన్ని చిన్న గులకరా అతనిమీద విసరితిని. ఆతడు వెనుదిరిగి చూచి 

వెబగుపడి పాణిపోయెను. నేను వెంటాడితిని గాని అతనిని పట్టుకొనలేకపోతిని. 

ఆ మణునా డాతడు చాకిసాధువు నాపాకమీద రాలురువ్వె నని _పచారముచేసెను. 

ఆ చాకిసాధు వాయకార్యము తానే చెసినటుల పెద్దలముం దొప్పుకొనెనట. 

అటుపిమ్మట కొన్ని యేండ్డవజకును మా ఇరువురకు సమావేశము కలుగ 

"లేదు. నే నొకనా డొక రాదారిని బోవుచుంటిని. ఆ రాదారి పక్క పెంటపాడు 

బైరాగుల మఠము కలదు. హఠాత్తుగా ఆచట నా బైరాగి | 

అత డామఠములోనుండి వచ్చుచుండెను. అతని కొజ కొకడు బయట 

'బొంచుండెను. బైరాగి కాలు గడప కీవలబడెను. పొంచున్న యతడతని గడ్డము 

పట్టి ఆటునిటు జోడింపదొడగెను. బైరాగి 'చసి చస్తి ఆని యార్చెను. 

.గబాలున నే నాయిరువుర నడుమ కుజికితిని. అతని గడ్గ్డములో గుప్పెడు 

'వెంటుక లూడిన పిదపగాని నేనతనికి ము క్రి కలిగింపలెకపోతిని. 

ఆత డామఠములో గంజాయి చొంగిలెను. దానికి శా స్తిగా ముఖము 

నందలి కంబళినుండి కొన్ని వెంటుక లే కాక గడ్డమునందలి కొంత రక్తమును 

గూడ నత డీయవలసి వచ్చెను. అతడు నన్ను చాటు చేసికొని వెనుదిరిగి 
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చూచుచు ఒక క్రోసుమేర వచ్చెను. అక్కడ గామసీమ మేమిరువుర 

మొందొండ మాటాడకుండ మామాదారుల వోయితిమి. అతడీ దొంగతనమును' 

గూడ కాకి శిష్యునిపై మోపెను, ఆత డొప్పుకొనెను. గురువు నపరాధము 

లన్ని టిని నిశ్చలముగా మోయు నీచాకివా డెదురుపడినపుడెల్త నా మేను 

పులక రించిపోయెడిది. 

కొన్నాళ్లకు పలువురు లక్షీపు[తు లాబై రాగికి శిమ్యలయిరి. దాన 

నతడు గంజాయి దొంగిలుట మానివెసెను. ఆ శిష్య లొక్కాక్కరొక్కాక్క- 

య డొక్కనాడు ఆ మ్మరిికింద అష్టాదశ వర్గములవారికిని సంతర్పణ మొనర్చ 

బూనిరి. ఆందులకు దెచ్చిన సంభారములలో గొన్ని మాయమాయెను. ఉన్నాడు 

కదా పాపాల కెల్ల భైరవుడు! బైరాగి చాకివానిమీద నా దొంగతనము 

మోపుటయు, నత డొప్పుకొనుటయు, దానికి ఫలముగా శా సి యనుభవించుటయు 
జరిగిపోయిను. 

కౌలదినాళ్లలోనే ఆ చాకిసాధువు శరీరము చాలించెను. పుచ్చు కుక్క-. 

న్డ్చి పాజవేసినటు లాతని శరీరము నా మరి (కింది నుండి యూడ్చి 

పాజువై చిరి, 

అటుపిమ్మట నయిదాజెండ్ల కు నే నాబై రాగి తోట పక్క_నుండి పోవుట 

తటస్థించెను. ఆచట నా కాచాకి సాధువు గుజుతు దవిలెను. అతడచట ధ్యానము 

చేసికొను నేల బొరియ చూడ గోరిక కలిగెను. (ఇది పవాహోరి బాబా గంగ. 

యర (దవ్వుకొనిన బొరియవంటిది.) అంతట లోని కరిగితిని, 

బైరాగి కంకాపొంకములుగా జ్వరము కాయుచున్నదని తెలియవచ్చెను. 
నే నతని శయ్య కడ కరిగితిని. ఆతడు సంధిలో నుండెను. నే నపుడతనికి . 
నారాయణు నందించితిని. ఆతడు “గంజాయి గంజాయి ఆని యనెను. నే నచట. 
నుండి చాకిసాధును నేలబొరియ కడ కరిగితిని. దాని నెవరో బూడి వై చిరి. 

మణి పదిరోజుల కాబై రాగి మరణించెను, శిష్కు లెందటో -చేరి యాళ వము 
నలంకరించి పెండ్రికొడుకు నూరేగించిన ట్లూ రేగించిరి. పిమ్మట నచట నొక. 
సమాది కల్టించిరి | 

టు 



10. పుస్తకం 

అర పు సకం గురువునూ, స్నేహితుడునూ, _పియురాలున్నూ. ఒక శాస్ర 

(గంథం తీసుకోండి; అది చేతిలో ఉన్నంత సేపూ గురువు మన యెదుట ఉన్న క్రై 

వుంటుంది. ఏవో కావ్యమూ, నాటకమూ తీసుకోండి; స్నే హిళుడిలాగానూ? 

[పియురాలిలాగానూ , లేక ఇంకో ఆత్మలాగానూ, భాయకాగానూ కూడాకూడా 

వస్తూ వుంటుంది, 

పూర్వకాలంలో తాటాకులమీదా, భూర్దషతాలమీదా గంహాలతో [వాసే 

వారు. ఆ యాకులు లతవి కాకుండామూ, చాలాకాలం మనేవిగానూ ఉండేటట్లు 

కొలతలుపట్టి కోసి బహు ఓర్పుతో ముత్యాలు వాటిమీద ఒలకపోసి, పుస్తకానికి 

రెండుపక్కలా అట్టల। కింద బల్హ లుకట్టి ఆకాశ విధి చేసేవారు. పిల్ప వానిమీదకం టె 

ఎక్కువ వాత్సల్యంతో దింపి చదువుకొని శ తువును కట్టినట్లు కట్టి పెట్టి మళ్లా 

డోలోత్సవం చేస్తూండేవారు. ఈలా ఒక్కొక్క (గంథం | వాయడానికి కొన్ని 

యేండ్లు పది. 

భారతం వ్యాసుడు చెప్పాడు, గణపతి (వాకాడు. “ఏమి చెప్పుదుం 

గురునాధా !' ఆనె ఇతిహాసంవల్ణ తిక్కన చెప్పాడు- కుమ్మర గురునాధుడు 

_వాశాడు అనిన్నీ వింటాం. గంటంతో [వాసే వానికి చురుక్రైనకవి ఆక్షరా 

లందించడం మనుష్య పజ్జ కతీతమో కాదో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం 

లెకుండా పోయింది. ఈలా (వాయబడే యూ | గంథాలు కొన్ని శరీరంలో ఆతి 

కాయులను మహాకాయులను దాటిపోయేవి. 

మనదేశంలో తీకాలజ్ఞాలు, మయ|బహ్మలూ ఎంతమందివున్నా అచ్చు 

కనిపెట్టారు కారు. తెలిసే కనిపెట్టలేదని దేశభక్తులూ దైవభ కులూ కొందరు 
చెపతూవుంటారు. ఎంచేతనంచె, అన లిన్ని పు సకాలూ, ఈ పుస్తకాల కింత 

_పకారమూ ఆక్క-రళదు. కాబట్టి అచ్చు మరలతో ఏమి [పయోజనం ? ఇంతే 

కాక పు సకం ఎవడు పడితే వాడు చదువగూడదు. 

వ 
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ఈ కలికాలంలో పు సకాలు ముందు ఆంగుష్టమాత (పమాణంలోకి 

దిగాయి. ఇవి చాలాచాలా సుకుమారాలూ, సుందరాలూ. “పుస్తకం హి 

భూషణం” అనే మాట వాచ్యంగా వీటికి చెలామణీ ఆవతుంది. కాని ఏట్ల 

ఆయుర్దాయం 'దరహంమీద చాలా తక్కువ. _పాచీనకాలంలో ఇంత కష్టపడి 

వాసుకున్న _గంథాలను కూడా దుర్వినియోగం చేసే వారున్నా రనేందుకు 

ఈ [కింది కథ ఒక మంచి ఉదాహరణం : 

“వ్యాకరణశా స్ర్రం ఆరంభించిన కురవా డొకడు “నాన్నా! నాన్నా | 

కయ్యటం [వాయించి పెట్టు. అని తం|తీని ఏడిపించటశ మొదలు పెట్టాట్ల. 

“అఇఉణ్ి మొదలు పెట్టావో లేదో అప్పుడే సీకు కయ్యటం ఎందుకురా * 

అని తం|డి గదమాయించాడు. అంతటితో కొడుకు సత్యాగహంలో [పథాన 

భాగ మయిన నిరశన! వతమే కాకుండా నిర్ది ద వతమూ, ఆహింసా పూర్ణంగా 

ఆత్క్మోపాలంభనమూ, సర్వాంగీణంగా రోదనమూ ఆవలంబించుకూ్క్కూచున్నా డు. 

వీడేమో చదివేట్టున్నా డనుకొని తండి చాలాధనం వ్యయపరచి కయ్య 

టం (వాయించి కొడుక్కిచ్చాడు. 

కయ్యటం అనేది ఒక వ్యాకరణ (గంథం. ఆది ఒక మనిషి మోతకు 

కొంచెం ఎక్కువ! కొడుకు ఆ (గంథం ఎగాదిగా చూచి, చాలా సంతోషించి 

“నాన్నా! నాన్నా! నాకో గది కావాలి!” అని అన్నాడు. కొడుకు నిర్వి 

ఘ్నంగా చదువుకుంటాడని తండి ఒక గది కాళిచేసి యిచ్చాడు. ఆ కు రవాడు 

చు కయ్యటంతో ఆ చదువులగదిలో _పవేశించి తలుపులు మూసుకున్నాడు. 

పాడు తెగ చదువుతున్నా డని ఇంటిల్లి పానీ ఆనుకుంటున్నారు. ఇల్లా చాలా 

కాలం గడీచిపోయింది. 

క్నురాడిల్టా తెగ చదివితే పిచ్చెక్కి పోతుందని తండి తలుపులు తియ్య 

మని నడుమ నడుమ పిలుస్తూండేవాడు. కాని కు; రాడు ఏక టాకీమీదవుండి 
సమాధానం ఇచ్చేవాడు కాదు. తండి ఒకనాడు పిలిచి పిలిచి విసుగె త్తి ఏమిటో 
“ఈ వ్యవహారం చూదామని ఉరకెతాడు. శేషశాయిలా వుంది కొడుకు వ్యవ 

వారం ! కయ్యటం కొంత కాళ్ళకిందా, కొంత తలకిందా వేసుకొని కొడుకు సుఖ 
న్నిదలో వున్నాడు. “కయ్యటం మొదలెయ్యంగానే కంటి నిండా నిది అనే 
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సామెత అనాటినుంచి వ్యవహారంలోకి వచ్చింది. పరుల . గంథాలను కూడా ఈలా 

దుర్య్యవప హారం చేసే వారుండే వారు! 

పుసకం వనితా వి తం పరహ సం గతం గతః 

ఆధవా పునరాయాతి జీర్ణం గోషా చ ఖండళ ౩” 

అనే సూక్తి పుట్టింది. పు సకమూ, ఆడదీ, డబ్బూ - ఈ మూడూ పరుల 

"చేతులలోకి పోతే ఇహ పోయిన పేట ! ఒకవేళ వస్తే సేగి సే చ, పుస్తకం తుక్కు తుకై 

వసుందిట ! ఆడది వస్తే [భష్టురాలై వస్తుందిట ! డబ్బువ స్తే అప్పుడ్కో కాస్తా, 

“అప్పుడో కాసాగా వసుండ్ట, ఈ కోకంలో ఉదాహరింపబడ్డ పుస్తకం అచ్చు 

"పు సకం కాదు; తాటాకుల పు _సకం. దాన్నే తుక్కుతుక్కుగా చేయంగల మహా 

తులు ఆ కాలంలో ఉండేవారన్న మాట ! 

ఆడంగులు కొందరు ఈ కాలంలోని పు సకాల కాకితాలు కొన్ని చింపి 

పొయ్యిలో పెట్టుకుంటుంటే, మగవాప్ద కొన్ని కాకితాలు చింపి మందుపొట్టాలు 

"వగెరా కుపయోగిస్తున్నారు. కొందరు మగవాళ్ళు కొన్ని పొడుగువాటి పు సకా 

లను బంతులు కొట్టడానికి “బ్యాట్ "లుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. కొంద రాడవాళ్ళు 

పు సకాలలోనే గనక బొమ్మలుంటె వాట్రను విరిచి వాళ్ళ పిల్లల యేడ్పు పోగా 

డారు. కొందరు ఇంకోళ్ళ పు సకాలలోని బొమ్మలు చింపి, దాచుకొని ఐఏ తొంద 

.రలోనో వాపస్చేసి దాటుకుపోతారు. కొంద రీ పుస్తకాలను తల దిండ్డుగానూ, 

కుర్చీలలో మె_త్రగానూ వాడుకుంటారు. పూర్వకాలంలో ఆడవాళ్ళు వాకిట ఉన్న 

పుడు మోచెయ్యో లేక గడ్డి దిండో తలకింద పెట్టుకునేవారు. నేటి పూర్యాచారం 

వారు పేపర్దు కొన్ని కొన్ని కట్టకట్టి దిండుగా వాడి పేడనీకు చలి వాటిని 

కలుపుకుంటున్నారు. నవీనాచారంవారు పుస్రకాలను నిరాఘాటంగా దింన్హు 

చెసేసుకుంటున్నారు. 

పూర్వకాలంలో కూడా తాటాకు పుస్తకాలు మడి! ఈ కాలపు పుస్తకాలు 

మరలలో మెదగ డంవల్హా, అడ్డ మెనవాక్టూ దారాలతో కుట్టడంవల్టా మడికావు. 

అందుకని కొందరు తాటాకుల పుస్తకం మాతమే పెట్టి సరస్వతీపూజ చేసు 

కుంటారు. కోర్టులు పు _సకాన్ని [ప్రమాణం కింద ఉపయోగించి సర్వకాల సర్వా 
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వస్థలలోనూ అచ్చు పుస్తకం మడి అని “లా” చేసేసినయి. అది నె త్రిమీద పెట్టు 

కునే సరికల్హా ఆసత్యాలన్నీ సత్యాల కింద మారిపోతయి. 

ఇప్పుడు మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ల కే పు సకాలక్కువ ఉపయోగిస్తున్నట్లు 

చూసా. హా సభూషణమైన పు స్తకం ఈ 4 కాలంలో ఆడవాళ్లకు “పాక సాధనం'. 

ఆడవాళ్లకు మగవాళ్ల డయవల్ల చదువుకని వేరే తీరిక వుండచు. వాళు 

మడిగట్టుకొని, "గిన్నె హైయిమీద పడేసి, ఏ కురాడి చేతో పుస్తకం చేతుల్లో 

పడేయించుకుంటారు. వాళ్ల చెతులు నడుమనడుమ నిప్పు నిరూ మొదలయిన 

భూతాలతోటీ, నేయి నూనె మొదలయిన స్నేహ (దవ్యాలతోటీ, ఉప్పు 5 కారం 

మొదలయిన వ డసాలతోటీ మెదుగుతూ ఉండవలసినందువల్ల, వాట్ట గుణాలన్నీ 

ఎప్పటికప్పుడు పు పు_సకాలకు కూడా సం కమి స్రయి. పౌయ్యి ఊదవలసివస్తే 

విసినిక రై 9 రెక్కలు తెరుచుకుంటుంది. పిల్ల లేడిస్తే బెత్తంగా మారుతుంది. 

మళ్లా ఆ పల్లా కనీ, కు తుడవటానికి చే రుమాలవుతుంది. ఇంతలో మగడు 
ప్ 

వచ్చి “ఈ పాడు చదువులతోటి వంటంతా మంటవుతుంది" అని ఉరిమితే పాపం 

ఆలుగ్గుడ్రయి పోతుంది. 

కొంద రాడవాక్టు ఈ మగవాళ్ళ అధికారానికి జంకి పడుకునేటప్పుడు 

మాతం పుస్తకాలు విప్పుతారు. కొంచెం సేపట్లోనే నిదాదెవి వచ్చి యూ 

సరస్వతీదెవిని ఓడించేస్తుంది. ఆ పళంగా పు సకమూ తెరుచుకున్న పళంగా" 

అప్పచ్చి అయిపోతుంది. కాని కొందరు జాగ త్తగా తలకిందికి తొ సేసుకుంటారు. 

పు సకాలలో చదువు, వారి తలలోకి ఎక్కదు. కాని వారి తలల్లోని వారి పరి 

మళ నూనో, కొబ్బరి నూనో సరస్వతి కూడా రాసుకుంటుంది. 

కొందరు చదువుకున్నంత సేపూ చదుపుకొని, పుస్తకాలను నీటిబిందెల 

మీద మూతలుగా ఉపయోగిస్తారు. ఒకానొక ప్పుడు బిందెలో జల్క కీడ చేయటం 

కూడా కద్దు. ఆనుకోని పెద్ద మనుష లెవ్ట్ హఠాత్తుగా రావడంవల్ద ఆ పుస 

కాలు ఆకాశయానంచేసి, ఏ మారుమూలో చుక్క తగిపడట్లు ఆట్టలువిరిగి, 

కొడాలు చితికి, ధ్యనిభదాలతో దుఃఖించి మట్టిముద్దయిపోతాయి. (పాచీనాచార 

పరాయణులకు (గంథాలమీద భ క్రి ఎక్కువ. వాశ్సెదైనా అపూర్వ గంధం తీసు 

కుంటే వాళ్టడగి నుంచి మరి రాదు. వారికి గంథకరా _గంథమూ ఒక్క. టె.. 
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పతంజలి తరువాత పతంజలి అంతవాడు నాగెశళభట్టు, “శబైందు శేఖర: ప్ముతో, 

మంజూషా మమ పుత్రికా” అన్నాడు, పుస్తకాలు ఈలాటి పూజాపురస్కా 

'రాలూ అత్యాచారాలు ఎన్నో అనుభవిస్తున్నాయి. లోకులు కొన్ని కొన్ని వస్తు 

వులు పుచ్చుకోవడమూ, తిరిగీ ఇచ్చివేయడమూ మామూలు. పారలూ గున 

పాలూ మొదలయిన వ్యవసాయపు పనిముట్టూ, చెటలూ జల్హై డలూ మొదలయిన 

గృహవస్తువులూ ఆందరూ తెచ్చుకోవడమూ మళ్చా ఇచ్చివయడమూ కద్దు. ఈ 

యిచ్చిపుచ్చుకోడాలు లేకపోతే లోకవ్యవహారం సంభించిపోతుంది. 

ధనధాన్యాలు కాలం జరిగినకొద్ది వడ్డేలచేతా, నాములచేతా పెరిగ్ పెరిగి 

తిరిగీ యివ్యబోడో సరికి ఇబ్బడి ముబ్బడి ఆయిపోతయ్. పు సకం మాతం 

ఆసామీ చేతుల్లోకి వెళ్తి యోగం వుంటె చిక్కి శల్యమె మాసి మరీ పోతుంది. 

తీసుకున్న వస్తువును ఇద్దామని లోలోపల అనుకున్నా ఇవ్వడం మరిచి 

పోయవాళ్ట పూర్వజన్మలో గాని, ఈ జన్మలో గాని దొంగతనానికి అలవాటు 

పడ్డవాళ్లని “సెకో మెసలిస్టులు' చెబుతారు. ఇది పుస్తకాలతో మనకున్న 

-కాహ్య పరిచయం !! 



11. యోగదర్శనము 

షూ 

హిరణ్యగర్భుండు యోగమునకు మొదటి ఉపదేశకుడు. పిదప విదప 

యోగి యాజ్ఞ వల్య్యాదులు యోగమును [పపంచించిరి, తరువాత పతంజలి 

సూ తీకరించెను. ఈ సూ[తములకు యోగడర్శనమని "పేరు. దీనికి (౧) భాష్య 

కర్త వ్యాసులు. పతంజలి కాలనిర్దేళ ము సులభము కాదు. సాంఖ్యసూ తముల 

కును బహ్మసూ[తములకును నడుమ ఇత(డున్నా (డని చెప్పుట శమము. ఈ 

సూ తములలో బౌద్ధమతఖండనము ఉండుటచే పతంజలి కది (పాచీనము. 

యోగదర్శనమునకు (పత్యక్షమును అనుమానమును, (౨ ఆగమమును [ప్రమా 

ణము. కాన కణాదు(డును గౌతముండును ఇతనికి షాచీనులో కారో చెప్పుటకు. 

మాత మాలోచింపవలెను, 

సాంఖ్యము (గహించిన ఇరువదియయిదు త తములతో యోగ మింకొక 

తత్త్వమును (౩) గహించెను. కాన ఇందు తత్త్వము లిరువదియాణు. ఇంత: 

(౧) సూత్రముల మీదను భాష్యముమీ(దను ౨౬ వ్యాఖ్యలు కనిపించుచున్నటులు 
శ్రీ రాజేంద్రలాల్ మిత్రగారు వ్రాసిరి. ఇంకను ఉన్నవి. ఈ కాలమున రచితమయిన వానిలో" 

(శ్రీ హరిహరానందారణ్యుల భాస్వతీవృ తి చెప్పుకోదగినది. తెలుగులో ఓమండూరు దొర 
సామయ్య గారి వ్యాఖ్య కలదు. థ్రీ, తి, కం. తిరువెంగడాచార్యులవారి తెలుంగు వ్యాఖ్య, 
దొడ్డది. ఒక చేతితో ఇంతవజకు ఆయిదు దర్శనములను వ్రాసిన పండిత గోవదేవుల తెలుంగు 
యోగదర్శనము సులథ[గ్రాహ్యుము. ఇవికాక నా చూడనివి ఇంకను ఉండవచ్చును. 

(౨) యోగులు సాంఖ్యులవలె మూలకారణము ననుమానముచే నిద్దమొనర్తురుగాన 
వీరికి ముఖ్య (ప్రమాణ మనుమానము. విదన ఆగమము___ఆగమానుమాన ధ్యానములు 
& _తమయోగనిద్ది కావశ్యకము లని వ్యాసులు (౧-౪౮). ఈ మూడును శ్రవణ మనన 

విదిధ్యాసనము లని వాచస్పతి (౧-౧౨). 

(క) రాధాకృష్ణులు “Indian Philosophy, Vol ii-342 - పుటలో. 
The twentyfive principles are accepted by the Yoga which 
does not care to argue about them’ అని |వాసిరి. ఉపాదానముగాని నిమి 

త్తముగాని కాని ఈ పురుష విశేమని జాతివరముగా చేకొనిగాని కొండొక ఉద్దేశముతోంాని. 
పె రిటుల (వ్రాసియుందురు. 
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మాతమున ఈ రెండును వేజుకావు. కావుననే దీనికి సాంఖ్య పవచనమని 

"పేరు. సాంఖ్యము విశేషించి చెప్పిన త త్త్యములను సౌకాత్కరించు కొనుటకు 

ఉపాయమైన ధ్యానమును యోగము చెప్పెను, | పధానము తక్క తక్కిన 

త త్రంముల నన్నింటిని ఈ ధ్యానముచే సాశాత్మరించుకొనవచ్చును. 

పురుషత _త్యము తక్క తక్కు త తము లన్నియు పరిణామము చెందు 

చున్నగు నిత్యములు. (పలయమునందు ఇరువది మూ(డు తత్వములు. 

(పక్కతిలో లయించును. (పకృతి పురుష తత్త్వములు రెండును పరమనిత్యము. 

మిగిలినవి ఆ పేక్షికనిత్యములు. 

పురుషు(6డు 

ఒక. పురుషత తముతక_ తక్కిన తత్త్వము లన్నియు పరిణామి 

త త్యములు. పురుషత త్త మపరిణామి. పురుషునకు పుట్టు సావులుగాని 

రూపాంతరముగాని లేదు. ఇత. డెపుడును మాక ఒక తెజ(గుననే యుండును. 

ఇపుడు చిత్ స్వరూపుడు. అన(గా ఇతని స్వరూపము జ్ఞానము. జ్ఞానము ఇతని. 

స్వరూపము కొని ధర్మము కాదు. అనగా జ్ఞానమున కిత( డా శ్రయము కాడు. 

ఈ జ్ఞాన మొకపు డుండి ఒకపుడు పోవునది కాదు. వెలుంగు దేనికి స్వభావమో 

దానిలో చీకటి సుంతయేని ఉండదు. విషయ సన్నిధానమున జ్ఞాన మితనికి 

కలుగునది కాదు. అటులు కలిగెనేని ఇతని స్వభావము చిదూపము అయ్యెడీది 

కాదు. (పపంచ సన్నిధానమున సూర్యునకు భాస్వరత్వము కలుగలేదు. 

పపంచము ఉండుగాక పోవు(గాక, సూర్యుడు | పకాశించుచు నే యుండును. 

దెనికేెడి స్యభావమో అది పోదు. పురుషుడు స్వపకాశుండు. పురుమ(డు 

సదా జ్ఞాతవిషయుండు. చిత్తమున ఏవృ త్తి కలిగినను ఆది పురుషునకు తెలి 

యును. పురుషు డపరిణామి యని యనుట కిది అనుమాపకము. యూ చిత 

మున కొకపుడు తెలియటయు ఒకపుడు తెలియక పోవుటయు కలదు. 

పరిణామికి ఇది.స్వభావము. పురుషుడు జ్ఞానస్వరూపుండు. కాన, అతని జ్ఞాన 

మున కెన్న డును టొంపులేదు. " 

పురుషునిలో వ్యాపారము సంచరింపదు. ' [కియ' లేకపోయియు _పకాశ 
రూపతయే పురుషుని స్వరూపము. వ్యాపార మితనీలో గలదనుచో నితనిలో 
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శ్ర _క్రియు (౪) ఉండవలసివచ్చును. శ_కియు పురుమ(డును వేటు వేణు. శకి 

పరిణమించును. పురుషుడో పరిణమించువాండు కా(డు. 

[క్రియ యున్న చోట రూపాంతరము కలుగును. దాన నవస్థాంతర | 

నేలలో పాంతిన విత్తు చెట్టుగా పరిణమించును. చెట్టు విత్తు యొక స్వర 

రూపము. విత్తు చెట్టుయొక్క ఆస్ఫుటరూపము, ఈ పరిణామ మాం మున బిజ 

శ్ర క్రియు శ క్రివ్యాపారమును కలవు. బీజము ఘసీభూతమెన శ ్ కి విశేషము. 

విత్తు రూపు చెట్టుగా మాజును. ఇది పరిణామము. పరిణామ విశేష మెమియును 

లేమి పురుషుండు దృశిమా తుండని చెప్పబడును. అనంగా వికారము పెందవి 

(దష్ట. (దష్ట ఎప్పుడును స స్వః దష్ట. మరియు నిత(డు స్యబోధకు క కరణముల 

అపేక్ష లేనివాడు. మన మాటలిదును చేంతలందును “నెను అను భావము 

దబ్బనముతో తాడువలె అనుస్యూతమయి. యుండును. ఇది బుద్ది విశేషము. 

దీనికి కరణాపేక్ష కలదు. ఈ “నేను ఆను భావమున కేది ఏది మూలమో 
దానికిని మజీ యేది వెనుకం గలడో దేనిని జెప్పటకు | పయత్ని ంతుమో 

అలదానికి కరణములతో పనిలేదు. కరణమునకు విషయము దృశ్శాము. 

కరణముకూడ దృశ్యము. కాన దష్ట కరణమునకు అవిషయము. | పలోని 

దష్టృస్యరూపబోధ స్యబోధ, దష్ష యన స్వ్మదష. అనయా “నెను జ్ఞాతను' 

అను స్వవిషయకమగు బుద్ధి నెజు (గువా( డసి పర్య వసానము. వృ తిని ఇదో 

థించినపుడు దృశ్యము లయమగు(6 గాన | దష్టృత్యవ్యవహార చెటు - లున్న 

యెడల చాన(జేసియే |దష్టకు దృశి యని చితి యని చితిశ క్రి యని చైతన్య 
మని ఇన్ని పేర్ద. “పురుషు. డపరిణామియు ఆ పతి సం[కముండును "అని 

పంచశిభాచార్యు. (౫) లందురు. "చితి అపతి సం[కమి అని పతంజలి 

౪-౨౨ కై వల్యపాదము చూ. ఆ] పతిసం| కము డనణా వ్యావార 

మితనిలో సంక మింప దని తాత్పర్యము. వ్యాపారము (పకృతిది. పురుషుండు 

(పకృతికంచె పూర్తిగా వేజు. పురుషుని ఏ [కియయు దజియంజాలదు. 

(౪) చిద్రూపనే చితిశక్రియని వాడుదురు. దీనికి చైతన్యమే ఆర్థము. ఇతని శకి 
నేతివీఆ. న్ — ° అని 

(౫) కపిలునకు శిష్యు డాసురి, ఆనురికి శిష్యుండు వంచళిభాచార్యులు. ముమ్మొదటి 

సాంఖ్యమా(క్రశ్ర ర్త యిత(డే కానోపును, వ్యాసులు తమ భాష్యమున వీరి సూత్రములను 

పెక్కింటి వదాహరించిరి, మహాభారత 'మోతధర్మవర్వమున వీరి ప్రసవము కలదు. 



[పకీర్ణకములు వావి 

పరిణామశీలముకాని వస్తువులో కియాసంచార మసంభవము. ఉపాధియగు బుద్ధి 

వలన పురుషునిలో కియాసంచారము కలుగునే యని యనుచో [కియాసంచారము 

కలిగి నటు లుండునేెకాని నిక,_ముగా కలుగదు. కలుగినటు లుండుట |; భాంతి. 

ఆ (భాంతికే యోగము మందు. రోగము, రోగమునకు నిదానము, ఆరోగ్యము 
దానికి మందు, వీనిని. జెప్పు వైద్యశాస్త్రము చతుర్వ్యూహము. అటులే సంసా 
రము, సంసారమునకు కారణము, ము క్రి, ముకి కుపాయము, వీనిని బోధించు 

యోగ శా స్ర్రము చతుర్ వ్యూహము. 

(పతివింబ ప్పరుషుండు 

పకృతి పురుమలు మూలత త్త్వములు. దృశ్యభివమున కెల్టి మూలము 
| పకృతి. (దష్టుభావమున కెల్ల మూలము పురుషుండు. “అమూలమ్ మూలమ్” 

అను న్యాయముచె వీనికి కారాణాంతరము లేదు. కారణము లెని దనాది. కాన 

పకృతి అనాది. పురుమః డనాది, ఈ రెంటి సంయోగ మనాది! ఇటులె 

[గహేతృ (గ్రహణ [గాహ్యములయు సంయోగమున కనాదిత్యము సిద్ధము, 

లింగా శితములగు ధర్మజ్ఞానాదు లనాదులనియు దాన కర్మ అనాదియనియు, 

దాన సంసార మనాది యనియు తేలుచున్నది. 

ఆఅనాడీయగు పకృతి పురుష సంయోగము వలన గలుగు సంసార 

మెటులు నివ రింపం గలదని పశ్నించుచో “సంసారము సహేతుకముగాని 

అహేతుకము కాదు. సంయోగ మవివేక హేతుకము. అవివేక |పత్యయమువలన 
నంయోగము, సంయోగము వలన మరల నవిచేకము. ఇటులు సంయోగము అవి 

వెకముల ఆనాదిత్యము బీజవృక్ష ముల చంవము. వివేకముచే అవివేక నివృ తీ. 

"దాన సంయోగ నివృత్తి. దాన సంసార నివృత్తి' అని బదులు చెప్పుదుము,. 

అత్యంతము వేజయినను ఈ [పకృతి పురుషులకు సంయోగము సంభ 

వింపం గలదు. సంయోగ 'మనంగా (పకృతి పరిణామ మగు గుణము లందు 

"పురుషుని |బతివింబము. సూర్యుడు నీరు కాడు. నీరును సూర్యు(తు కాదు. 

ఇటులయ్యు ఈ రెంటికిని సంయోగ (౬) మున్నచో (పతిబింబ. మేర్పడును. 

(=) కొన్ని ఆకుల క్రోసుల దవ్వుల నున్న సూర్యునకును జలఅములకును సంయోగ 

సంబంధ మెటులని శంక కలుగవచ్చును. ఇది దై శికసంజంధము కాదు. యోగ్యతయే ఇచటి 

-సందింధము, గోడమీ(ద సూర్య(ప్రతిబింబము పడదుగదా ! అటులే (ప్రకృతి పురుషులకును 

గల సంబంధము యోగ్యత. మార్యునకు (ప్రతివించించు శ క్రి కలదు. జలములకు (ప్రతిబింబింప 

"జేసికొను శక్తి కలదు. ఇటులే పురుషునకును (పకృతికీని యోగ్యత కలదు. ౧-౪ వాచస్పతి చూ. 
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ఈ . పతివింబమునకు జలస్వభావము లేదు. సూర్య పభావమును లెదు. మజియు 

లకేకయును పోలేదు. నీరు కదిలినచో | పతిబింబము కదలును. మజియు _పతీబిం ంబ 

మునకు (పకాశమును కలదు. కాగా ఈ (పతిబింబము సూర్యునకు సరూపమును 

కాదు. విరూపమును కాదు. 

సూదంటురాయి ఇనుముకంటె వేణు. ఇనుము సూదంటురాతికంటె వేణు. 

కటు టులయ్యు ఈ రెంటికిని సామీప్యమున్నచో సూదంటురాతి ధర్మము ఇనుము 

నందు [పవేశము పొంది ఆ రాయి యినుమును తనవంటిదానినిగా. జేసికొనును. 

ఇటులే | పకృతి పరిణామమయిన చి త్తమునం దీ చితిళ క్రి జలమున సూర్య 

శకి వం, ఇనుమున ఆయసా గ్రాంత శ క్రివలె (పవేశము పొంది చి తమును తన 

వంటి దానినిగా చేయును. చి తమునం దీ చితి పవేశమే |పతిబింబము. ఇడియె 

(తరి ందితు(డగు పురుషు(డు లేక | గహీత, క పతిబింబమే (పకృతి పురుషుల త్ 

సంచూగము. (పతిబింబితుండగు ని సి పురుషుండును చిత్తమును వేటు వేలు సభా 

వములు కలవయినను విరుద్దస్యభావములు కలవి కావు. కావున చి త్రపరిణామ 

రూపమగు వృ త్తికి ఈ పతిబింబ పురుషుడు _పతిసంవేది. బుద్ధివృ త్రి సంవేదనము. 

(పత్బంబ పురుమ(డు (పతిసంవెది. ఇతడు బింబ పురుషునకు విషయము. బుట్టి 

Mas పతి తివింబ పురుషుల కిరువురకును విషయము. 

'నేను అను నీ భావము వ్యావసాయిక గహేత, “నేను ఉంటిని. ఉందును” 

ఆను సీ భావములు ఆనువ్యావసాయిక [గహేత. ఇచ్చాస్మృత్యాదు లనువ్యవ. 

సాయములు. 

_పుతిఫలక ము లేనిచో అను వ్యవసాయ మసంభవము, జ్ఞాన పతిఫలకు(డు 

పతిసంవేది, జ్ఞానములన్ని యు _పతిసంవేద్యములు, పతిసంవేది యొక (డు లేసి. 

యడల జ్ఞాన మసంభవము. కాన బుద్ధి | పతిసంవేదియగు పురుషునకు విషయ. 

మగు (గహీతచే [గహింపంబడని జ్ఞాన మని ఒకటి ఉండబోదు. (గహీత: 
సదాజ్ఞాత. కాన [గహేత కెవ(డు (దష్టయో అత(తపరిణామి యగు యజ్ఞ స్వరూ 

పుండు. ఇటులు కానిచో ఆజ్జాత్మగహేతను సృజింప వలసివచ్చును. “నేను జ్ఞాన. 

ముకు [గహించువాండను" అను [ప్రత్యయ మెజుగ(బడకపోవుట - అసంభవ. 

మెపుడు కాటో అపు డతడు సదాజ్ఞాత. _ సదాజ్ఞాతవిషయు నెణుసవాడును 

సడాజ్ఞాత. 
జా - జ ఊఉ 
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ఈ (పతిబింబపురుషుండును స్వభావముచే నిస్ఫంగు(డు. ఇటులయ్యు చి త్త 

సంగముచె గుణివ లె కనుపట్టును. కాని ఈ |పతిబింబ పురుషుడు పురుమనకు 

సరూపు(డు కాడు, విరూపుండును కాండు. విషయములకును బింబపురుషునకు ము 

నడుము ఈ (పతిబింబపురుషుడు లేనిచో [ప్రపంచ వ్యవహారమె లదు. ఈ (పతి 

వీంబ పురుషుడే భో క్ర, కర, అనుభవిత. బింబపురుమ(డు శుద్ద పురుమ(డు. 

ఇత (డు అభో క, అక ర్ల, అననుభవిత. _పతిబింవితు(డగు ఈ పృురుమనకు 

వ్యావహారిక పురుసుండనియు గహీత యనియు పేరు. [గహీత వికారి యగు 

జాత, దష్టృగహతలు సద్భశులుగాని ఒకరు కారు. (దష్ట అప్పసము 

స్వ్మదప్రయె. | |గహిెత్ర జ్ఞానకాలమున [గహేత, నిరోధకాలమున కాండు. “నేను 

(దష్టను! అను బుద్ధియె "గహీత, 

గ్ ఇ 

= 

వింబమున కనురూపమగు బీంబము (పతిబింబము. ధ్వని కనురూపమగు 

ధ్వని సపతిద్వని. అభిజ్ఞానమున కనురూపమగు నభిజ్ఞాన ము (పత్యభిజ్ఞానము.. 

ఇటుక సంవేదనమునకు 'అనురూపమగు సంవేదనము | పతిసంవేదనము. 

వీంబమునకును ధ్యనికిని అనుకూలములగు (పతిఫలకములు ఊండవల 

యును. జలము వింబమునకును గుహ ధ్వనికిని అనుకూలములగు _పతిఫలక 

ములు. ఇటులే స్వరూప దష్ష యూ [పతిసంవెదనమునకు అనుకూల 

_పతివలకు(డు. 

మనమొక ఘటమును చూచునపుడు “ఇది ఘటము అను సంవేదనము.- 

లక జ్ఞానము కలుగును. ఈ జ్ఞానమునందు (గహీతృ్ఫ [గ్రహణ [గాహ్యము. 

లిమిడియున్న వి. అనగా “నెను ఘటము చూచుచున్నాను” అని. నేను=| గహీత. 

చూచుట = (గహణము., ఘటము= [గాహ్యము. _ 

“ఇది ఘటము ఆను జ్ఞానమున “నేను ఘటము చూచుచున్నాను లక 

విజ (గుచున్నాను” ఆను జ్ఞానముగాక “ఘటము ఆను జ్ఞానమై ఉండుటవలన. 
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_దష్టకు వృ త్రి సారూప్యము (1) కలుగుచున్నది. చిత్త మటు ఘటము 

తోడను ఇటు (దష్టతోడను ఉపర క్రమయినపుడు (2) “ఘటము అను జ్ఞానమే 

కలుగును గాని “నేను ఘటమును చూచుచున్నాను లేక ఎజుంగుచున్నాను లేక 

ఎజుగుదును' అను జ్ఞానము కలుగదు. ఈ జ్ఞానము సమనంతరమున గాని 

కాలాంతరమున గాని పతిఫలింపవచ్చును, ఇది అనుభూతమగు విషయము 

నున్నదాని నున్నటు లెలు(గుట. తార్కికులు దీని ననువ్యవసాయమని చెప్ప 

చురు. ఇది స్మృతిరూపము. ఇది ఒక వృత్తి, (8) ఇది _(పత్యక్ష[పమాణ 

రూపమగు వృ క్ష్ తి కాదు. సుఖాదులవల మానస _పత్యక్షమును కాదు. ఇది 

స్యరూప పురుషునిచే భాసింపంజేయబడి (4) “నేను ఘటము లెణుగుదును అని 

బుద్రిచె (పతిసంవిదిత మగును. | అనువ్యవసితమగును) ఈ  పతిసంవేదనమునకు 

హేతువు స్వరూప (దష్ష. 

(1) వృత్తి సారూప్య మితరత్ర ౧-౪ “ఘనైకాకారధీస్థా చిద్దటమే వావ భాసయేక్”- 
పంచదశి, కూట ౪. పోల్చి చూచునది, 

(శ) వాచస్పతి ౧-౪- సూత్రమున _ “పురుషుడు లోక (ప్రత్యక గోచరుండు కా(డు 
గాని ఆగమానుమాన గోచరు(డు' అని చెప్పి “ద్రష్పుదృళ్యోపర కం చిత్తం సర్వార్థమి. 

౪-౨౩, అసు స్కూత్రమున, _ “నీలాద్యనుర క్ర కమగు చి తము సీలాది వస్తువును (వత్యక్షముగ 

నెలముకొలిపినటులు ర్రష్రచ్చాయను బడసి తదనుర క క్రమగు చి త్రము డ్రషను సైతము 
ప్రత్యక్షముగనే నెలకొలుపుచున్నది. నీలమును నేం జొచుచున్నాను అని యిరు మొ గముల 
యెఆుక ఉన్నది కద: కాన జ్ఞేయమువలె జ్ఞాతయు ప్రత్యకసిద్దుండు' అని స్వోకి విరోధ 
ముగా జెప్పెనని కొందజందురు. కౌని ఇదికొదు. ఇచటి ద్రషృవదమునకు వాచ్యము నిరూస 
ద్రష్ట. లక్ష్యుము స్వరూవద్రష్ష, ఈ రెండును కలిసివచ్చుట కేక [ద్రష్పృవద (ప్రయోగము, 
వాచ్యార్థమగు విరూవ ద్రష్ట (గ్రహీత) (వ్రత్యక్షవ్రమికుండే. ఈ దద్రష్షవెనుక్నే ఉన్న స్వరూప 
ద్రష్ట అనుమాన |వ్రమితు(డు, సాక్షొత్తు చిత్తమునకు విషయుండు కొడు. మటీ దానికి నిమి త్ర 
కారణము. ఈ సంగతి చె వాశక్యములందు కలదు. అయినను నీటిలో చంద్రవింబమువలె 

-విడిగా నెలక్లువంబడదు. ఇంత మాత్రమున నది ఆ(ప్రత్యక్ష మనరాదు. బింబము జలములో 
.నున్నదనుట అ(వ్రమాణము కాన చంద్రరూపమందు అది ((పతివింబము) అ|ప్రమాణమా 2 

(8) అనుభూత విషయాః.సం(ప్రమోషః స్మృతిః ౧-౧౧. 

(4) “'ఘ స్య జ్ఞాతతా ద్రహ్మచై తన్యే నావభాస్యతే లం 

ధీ వృత్వా భాసకుంభానాం సమూహో భాస్యతే చితా” కూట - ౧౪. 
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ఈ స్యరూప|దష అట్టి యపుడు అనుభూతు(డగునా? ఉహు! కాండు. 

ఈ బుద్ధి (పతి తిసంవేదనమును (ఆను వ్యవసాయమును) బట్టి యో _పతిసంవేదన 

మున కొక హేతు వుండవలయునని అనుమానముచే బుద్ది పతిసంవే త్ర దీనికి 

హతువని గహింతుము. ఇచట బుద్ధీ యనగా “నేను ఘటము నెజు(గుదు'నను. 

అనువ్యవసాయిక బుద్ధి యని గుర్తింపవలెను. ఈ బుద్దియే అనువ్యవసాయిక 

_గహీత, 

ఆను వ్యవసాయమును విడంబజచిన యెడల ఘటము వెలు. దష వేలు 

అనియును ఘట [పత్యక్షరూపమగు వ్యవసాయ |పధాన వృ_తిలో (ఇది 

ఘటము) ఘట (దష్టల వేశిమి తెలియదనియును ఏర్పడుచున్నది. ఘట 

జానముతో(గూడిన ఈ “నేనును భాసింపజేయుటకు _పతిఫలకు డొక( డుండ 

వలయును. ఇటులు (పతిఫలింపజేయు నత(డే | పతిసంవేది, మూల దష్ష. 

గ 

ట్. 

దష బుద్ధి పతిసంవేది యనగా బుద్ధిని చూచువాడు అని మ్మాతమె 

చెప్పి కొందరు ఇటులు సమన్వయింతురు: చిత్ _పతిబింబము పడుటబచె బుద్ధి 

చైతన్య మయమయి ఇటు ఘటాదులను (ప్రకాశ పజుపను, అటు చిత్సత్త నను 

భవింపను సమర్గమగును. బుద్ది చిత్ (పతిబింబ స్వరూపము. ఐనను భాషలో 
(ప్రకటించు పట్టున బుద్ధిలో చె చె తన్యము _పతిబిందించు ' నని ఆందుము. బుద్ది 

యను అద్దమున పురుషుడు |పతివింబించు ట( జేసియే పురుషుండు బుద్ధి (పతి 

సంవేదియని ఎన్న (బడును. పురుషుండు తన సత్తా, _పకాళ, రూపమగు (పతి. 

బింబముచే బుద్ధి మ్మాతిమును జూచును. 

ఈ ఉపాదనలో విశేషము లేదు. నంవేడి యనిననే సరిపోవుచుండ(గా 

పతిసంవేదియని యనుటలో నేనో ఉద్దేశము ఉండవలదా ? 

'నేను' ఆనుజోధ ఉ తరక్షణమున “నేను నన్నె జు(గుదునిను _పతిబోధ 

మగును. ఇది, [పతిఫలితచోధ లేక దృశిచోధ. |పతిబింబమున కద్దము కారణమై 
నటులు ఈ పతిచోధమునకు కొరణము స్జబోధ రూపుండగు పురుషుండు. [పతి 

సంవెది శబ్దముచే స్వరూప (దష్ట లక్షితు( డగును. [పకిసంవేదయిత అను 

నర్థమున |పతిసంవేది అని _పయుక్తమని తెలివిడి. 



ప్రవ వ్యా సవాణేీ 

“నేను నన్ను ఎజు(గుదును' అనునెడ కర్తయ కర్మ ఆగుచున్న ది. ఇటు 
లగుట అసంభవము ఇది కర్త కర్మ విరోధము. అయినను మనమిటు లను 

చున్నాము. దీనికి హేతువేమి ? 

అసలీ “నేనె మి; నేను నన్ను ఎలు(గుటే”మి ? 

“నే తెజబు(గువాండనీను అనుభవము మన కందణకును గలదు. ఈ 

-యెజుక బాహ్యములగు ఘటాదికములయు ఆంతరంగికములగు రాగ కోధాదు 
అదియు నగు ఎజుక. ఈ  ఘటాదులను (కోధాదులను ఎజు(గు 'నేను' వృత్తి 
సారూప్యము పొందిన యది. ఇది తన్ను(దా నెఖు6గు నెబుకకాదు. ఇతరుల 
' కోధాదులకు మనము సాకులముగా నుండవచ్చును. అపుడు మనము [కొధాడు 

లచే నుపర కులము కాము. () 

'నా కపుడు [కోధము కలిగి (కుద్ధుండ నయితిని; ఈ తడవ [కోధము 

'కలగకుండ6. జూచుకొనవలెను" ఆను [పవృ త్తి మనలో కొందజకు కనంబడు 

చున్నది (4) కావున “నేను వేటు; చిత్రము వేజు' అని ఎర్చడుచున్న ది. కాని 

వృ త్రిసారూప్యము కలిగి సాక్షిగా ఉండనందువలన ఈ భేదము అనుభవమ.నకు 
రా(జాలక యున్నది. 

చిత్తమే తన్నును | కోధాదికమును ఎజు(గునని ఏల అనరాదు ? అందము. 
అపుడు జ్ఞాతయగు నేను--జ్టేయ మగు (క్రోధాదికము = వెరసి, చి తమగు 
చున్నది. ఆపుడు జైయాంశము అనగా జడాంశమగు |కోధము, జనము అనగా 

(5) వార్తికకారు లిటులు చెప్పుచున్నారు- 
“దుఃఫీ యది భవేత్ సాకీ క స్పాకీ దుఃఖితో భవేత్ 
దుఃఖిన స్పాక్షీతా నా చీ సాకిణో దుఃఖితా కుతః ? 

(8) స్వబాద్ది ప్రచార (వ్రతిసం వేదనాడ్' సత్వానాం (ప్రవృ తి 

ర్హృశ్యకే - 'క్రర్ధోహం భీతోహ మమ్ముత మే రాగోజముశ్ర మే (క్రోధి ఇతి. 
ఏతత్ స్వదాదే రగ్రహణే న యు క్రమ్” వ్యాసభాష్య ౪.౨౦ 

“అహంవృతౌ చిదాభాసః కౌమ్మకోధాదికాను చ సంవ్యాప్య వ రతే తే లోహే వహి య 
'ర్యథాతథా *“స్వంమ్మాశ్రం భాసయే తపం లోహం నాన్యత్కదాచన ఏవ మాభాసనహితా 
వృత్తయః స్వస్వభానికాః 
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-అజడ మగు నెను, కలిసిన ఈ జడాజడమగు చితమును ఆనంగా [గహతను 

ఎతు(గువా(6 డెవండను [పళ్న ఉదయించును. కావున మనలో తానే తన్వెజుయగు 

నొకానొక తత్త్వము ఉండి యుండవలయును ఆని తేలునున్నది. ఆ తత్త-ము 

పురుషుడు లేక _దష్ష, _దష్ష స్వాభాసుండు. ఆత. డొక(డు మా; తమ్ నుం 

దా నెబుగగలవా(డు, తతనియెడ కర్తృ కర్మ విరోధము లేదు. వికారయగు 
[గహిత “నేను నన్నెజుంగుదు' నని అనుకొనుటకు కారణము దృశిరూపుండని 

ఆనుమానముచే కనుంగొనంగలము. స్వరూప పురుషుని ఎజుకను గహీతదిగా( 

జేకొని వాడుచున్నాము గావున నిది లక్షణామూలకము. 

మనము నిదురలో నుండ(గా నడికిరేయి ఇంటి వెలుపల పిలుపు వినండి 

బయటికి వచ్చితి మనుకొందము. ముంగిలి యెల్హ చిమ్మచీకటి. ఎపైదుట లోగడ 

నెజి(గిన మొకర మున్నది. ఆది కనంబడదు. కాని గుజుతు వచ్చును. దానిని 

కన్నులార? జూచిన చందముగా తప్పుకొని పోవుదుము. ఈ స్మృతి ఆపుడు 

మనకు భాసింపశేసిన దెవరు ? మూల|దష్టకాక మట్ యవరు? కొంద 

అదృష్టమందురు. అదృష్టమే ఆ |దష్ట ! 

ఉదానాది (పాణకార్య చొధమలకు _పతిఫలక ములు స్నాయుకేం_ 

ములు. వై షయికదోధ (పతీఫలక త్యమునకు లెక _పతినంవేదనము న 

కేం దము, బుద్ధియు కరణములయు శకి బుద్ధిరూపమగు ఆత్మ భావమునకు 

(నెనను భావమునకు) _పతిసంవేది స్యరూపపురుమ(డు లక చ్నిడదూపుండగు 

ఆత్మ, ఈ ( పతిసంవేదనమును పట్టుకొని పురుషత త్యము నెజు(గవచ్చును. 

బుద్ధిత త్రము నెజీ(గి సం పజ్ఞాత సనూధిచే (Ju ' పతిసంవెదన భావమును ప పట్టు 

కొనినచో వీవేక ఖా వ్యాతి ఉదయించును. ఆనణా బుద్ధి పురుషు నెరుం లకు 

వకాగ. మగుచో బుద్ది వనుక నున్న పురుషుండు బుద్దికెసి తిరిగినటు అగును. 

పురుష విషయకమగు బుద్ధియనినను బుర్ధినెరు(గు పురుమడనినను భదముకడదు. 

(8) బుద్ధి పురుషాకారమగుచో పురుషుండు బుద్ద్యాకారాపన్నుండ గును. “ఆహం 

ద 

కు 

(7) తత్ర శబ్దార్థ జ్ఞాన వికలైఎః సంకీరా సవితర్కా సమాప తిః - ౧-౪-౨. 
60 జ న్ లా న! 

(8) పురుష. విషయః యస్యాః పురుష విషయా 
అథవా - పురుషం విషిత్య ఉత్పన్నా == పురుష విషయా, 



దష వ్యా సవాఖణి 

_బహ్మాస్మి' = నెను బహ్మమను, అన(గా “నేను _దష్టనగు పురుషుండను' అను 

సం! మకీ సమాధిలో బుద్ధి ఎకా(గత చెందినపుడు పతిసంవేదనము ఆకుభూత 

మగును, ఆసలిది విఎక ఖ్యాతి. (పతిసంవేదనమునకు కారణము _పతిసంవేగి 

లక _పతిసంవె త, (7) 

పురుష బహుత కము 

(పతివానికిని “నేను, నేను అను ఎజుక కలదు. పురుషు(డొక డే- 

యగుచో పతి కేర్యదమునందును 'నేన'ను ఎళిక కలుగదు. ఈ సృష్టిలో ఎవరి 

అనుభవము వారిది. ఎవరి ఎబుక వారిది. ఎవరి కర్మ వారిది. ఎవరి సుఖము 

వారిది. ఎవరి దుఃఖము వారిని. ‘ఎవరికి వాడే; యమునా తీరే. ఇది 

ప పత; కసి సిద్ధమ.. 

పురుషుండొకడే యగుచో ఒకండు ముక్తుడగునెడల ననాయాసముగ 

నందును ముక్తులగుదురు. ఒక(డు బద్దు(డ గునెడల నందలును బద్ధులగుదురు. 

అట్టియపుడు ము కియు బంధమును లిక వోవలసివచ్చును. 

వృత్తులన్ని యు (గహితకు గోచరమగుట(జేసి మనము దష్ట ఉసికీని 

అనుభవ మొనరించుకొనుచున్నా ము. మనకు పతి కణమునను ఏకమ్మాత 

జ్ఞానమే కాని బహుజ్జానములు కలుగవు. కనుక ఒక క్షణమునందే ఒక జ్ఞాతయే 
బహుజ్ఞానములకు దష్టయని యను టనుభ వవిరుద్ధము. ఒక క్షణముననే మనకు 

సుఖమును దుఃఖమును కలుగుచున్నదా? ఒక క్షణముననే నలుపును ఎజుపును 
చూడగలమా? ఇది అనుభవవిరోధము. [పాణులందజయు (దష్ట ఒకే అనీ 

(క) _సాంఖ్యయోగుల మతమునందు పురుషు(డు సాతెజ్ జ్ఞాతయు భోక్తయు అధి 
షాతయు, కాని సాకొత్తు క_ర్హయు ధర్హయు కాండు. ఏలనయగా పురుషుండు ఇస్వరూషయరు, 

అతనిచే ఎల్లయు క్షారము లేక దృష్టమ. మటీ కార్యధార్యము లతనికి దృశ్యములు. కావున 

సాకొత్తు అతనికి కౌర్యధార్యములు కేవ కాంగా అతడు జ్ఞానమును (వకాశింవం జేయువాడు 
లేక ప్రతిసం వేదియగు జాత, అతడు 'ప్రవృ శి తిని ప్రకాశింప జేయువాండు లేక భోక్త ర్స్ 

అతండు స్టితిని వ్రకాశింవం జేయువాండు లేక అధిష్టాత. ఇటులగుటం జీని ద్రష్ట యనిన ఆత్మ 

దిద్ది ప్రతిసంచేది. విజ్ఞాక యనిన శద్దాదిబాద్ది ప్రతిసంవేది. భో క్ర యనిన ఇష్టానిష్టబార్థి (ప్రతి 
సంచేడి. అధిష్టాతయసేన ధార్యవిషయ వ్రత పంవేది యని. తెలివిడి. 
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చఇపుచో అనుభవ విరుద్దుండును ఆకల్పనీయ (డును ఆగు దష్టను కల్పింప 
లు 

అసి యుండును, 

యు క్రి సిద్ధమైన యెడల అకల్పనీయమగు వస్తువునయినను అనుమాన 

(పమాణముచే ఒప్పుకొనవలెను. శ క్రి స్వరూపావస్థను ఆనుమానముచే సాధించు 

చునా ము, ఇదె ఆకల్పనీయమయినను యుకి సిద్ధమని స్వేకరించుచున్నా ము. 

ఆటుక _దష్టయు నొకండే యని యేల స్యీకరింప(గూడదు ? 

డవ ఒక(డె యని చెప్పువారు ఒక సూర్యుయ పెక్కు కుండలలో 
ఇత 

_పతివింబించినటులు ఒక పురుమ(డే పెక్కు బుద్ధులలో | పతిబింబించునని 

యందురు. ఈ యుదాహరణమునుబట్టి (దష్ట ఒకడని అనుచో అత(డు 

అవయవి కావలసి వచ్చును. 

సరియ, దష్ద లసంఖథ్యాకు లగుచో (పత్యేక్మదష్ట ససీము( డేల కాండు? 

సమానములగు పదివసువులచే ఒక పెది నిండెనని అనుకొందము. అందలి (పతి 

వస్తువును ఆ పెసైలో పదవపాలు ఐపోవదా? దష దెశా శితు( డయినయెడల 

నట్దె యగును. జ్ఞానవస్తువు దేశము న్మాశయింపదు. ఒకని తరువాత నొకరుగా 

పడుగురు నిలిచి సూర్యుని చూచుచుందు రని అనుకొందము. ఆపు డా పదుగు 

రిలో నాకరొకరికి సూర్యునిలో పదవవంతే కనంబడునా? కావున (దష్ట లనేకు 

లయ్యు దేశా శయములగు షదార్థములవలె ససీములు కారు. దేశా శయములగు 

పదార్థములు ఒకదాని [పక్క మజొకటి యుండునటులు కాల్మాశయములగు 

పదార్థములు ఒకక్షణము తరువాత ఒకక్షణము ఉండును. కాలము నాగ్రయిం 

చిన జ్ఞాన పదార్థము లెగిరిపోయి లయమయిన యెడలనే లేక వికారము చెందిన 

యెడలనే ససీమము లగును. దష్టయం దది సంభవింపదు. (దష్ట నిర్వికారి. కాన 

కాలమువల్ల( గూడ అఆతనికీ ఎల్ల లేదు. దానంజేసియే యతః. డద్వైతబోధ 

రూపు(డు, చి దూపు(డు, అనంతుడు, ఆనేకు(డును. ఇట్టి పురుషు లందజు ఏక 

రాశి. ఎవరిలోను హెచ్చుదగ్గులు లేవు. 

56 



చె 

ము కిభూమికలో పురుషుని వ్య కిత్యము లయము చెందదు. వ్య క్రితము 

నిత్యము. వ్య క్రిత్వముజ అవిభాజ్యమగు ఏకత్వము, మజియు అద్వితీయత్యమ 

(1) ఇది చిదాత్మకమేకాని చిత్శ క్రి కాశయము కాదు. బె సంబంధమును ఏ 

ధర్మమును లేనివీ వ్య క్రిత్వము. ఇది నిత్యసిద్ధము. ము_క్రిభూమికయందును 

ము క్తపురుమల పార్థక్యము పోదు. ఉపాధిపోవునుగాని వ్య_క్తిత్యము పోదు. ఈ 
వ్య_క్రిత్వ ముపాధివలన వచ్చినదికాదు. ఒకొక్క బుద్ధిలో ఒకొక్క పురుషని 
యను! పవేశ ము, 

ముక్తులలో ఒండొకళ్ళకు భేదకమేది ? స్వరూపభేదము లేని పెక్కువ 
౮ 

వులు ఒకటి యనిన నొకటిగనే ఉండవలయునను నియమము ఉన్నదా? అట్ట 

వెన్నియో విడివిడిగనే ఉండవచ్చును. కొన్ని ఏకత్వములున్నవి. వానిలో 
సమష్టిగతమగు ఏకత్వము సాంఖ్యయోగుల కభిమతముకానీ వ్యష్టిసమష్ట్యతిత 
మగు ఏకత్య మభిమతము కాదు. 

Les 

ఆది బుద్ధి కతీతమే ! కావున పురుషబహుత్వ మెటులు తెలియును ! 

బుద్ధి కతీతము కావుననే ఏకత్వము మాత మెటులు తెలియును ? ఒక 

డనుటగాని పలువు రనటగాని బుద్ధి. సాంఖ్యయోగుల మతమున ఒకొక బుద్దీలో 

నౌకొక పురుమ(డు ము కిభూమికలో బుద్ధితో సంయోగ మెడయు నెడల 

పురుషుని వ్య క్రిత్వమున కపాయము లేదు. 

పురుమ(డు సమ్మిళిత | దవ్యముకాదు. ఇతండు దేని నంయోగముచెతను 

పుడ్దనవా(డు కాండు. కావున నీరు మొదలగువానివలె ఇతనిలో జౌొపావాని జ చా 

గు "శీ జాతా శా 

రణామముళెడు. వీకాదికోపాదాన సంయోగమువలన గలుగునది కాపాడానెక 

పురుషుడు ఆసీముడు. కాన గతియులేదు. మజి ఆకారాది రూప పరి 

కామమును కదు. గతి లాషణిక పరిణామమున కక్కు డు చూ కిపెకము. 

కాలము, గతియు అవలంబముగా ఒక అవస్థనండి మజీయొక యవఫ సంభ 

(1) Uniqueness. 
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వించును. బంగారము గతి యవలంబముగా మురు గగును. గతి కాలమునందే 

పురుషునిలో పరిణామమున కాస్కారమేదియు లేదు గాన నతనిలో గతిగాని 

కాలముగాని లేదు. ఈ రెండును అతని అసీమత్వ్యమునకు సాక్షులు ఎరికి 

నిది విషయము కాదుగాన అసీమము స్వాతిరి క్త కమేదేని యిందు లెచుగొన దేని 

చేతను ఇది సేమాబద్ధము కాదు. విషయమునకు సీమ కలదుగాని పురుషునకు 

లేదు. 

“చితిశ కి ఆపరిణామిని శుద్ధ అనంత, అని భాష్యము. ఇటనున్న అనంత 

పదము దేశకాల సీమాభావము చెప్పును. ధర్మ హేనుండు కాన కాలమువలన సంభ 

వించు నే, కియయు అతనిలోనుండదు. కావుననే కాలహీనతా రూపమగు అనం 
తత్వము నెత్యావస్థాయిత్యమును జెప్పదు. దేశవ్యాప్యత్యము విషయధర్మము. 
దెశమం దున్నది సావయవము. పురుషుండో నిరవయవృండు. చేతనావ్యాపకత 

కర్ధము దెశ రాహిత్యము. చేతనకు సంకోచ వికాసములు లేవు. ఇవి జన్య పదార్థ 

మున కుండును. 

పెక్కు విషయము లొండొకటికి బాధకము లయినటులు పెక్కురు 

పురుషు లొకళ్ళ కొకళ్ళు బాధకులు కారా? అటులగుదురేని పురుషులకు ససీ 

మత్యము సంభవించునె అని యనుచో దేశా|శయులు కాని పురుషులయిడ నిది 

సంభవింపడు. డెశకాలముల కంటిని పురుషు లొక క్రాకళ్ళకు సాధకులుగాని బాధ 

కులు గాని కారు. వీరిలో నొకరి కొకరికి ఎట్టిసంబంధమును లేదు. దేశకాలాతీత 

మగు దానిలో సంజంధక ల్పన ఆసంగతము. వీరిలో నెవరికిని వా $ 

కత్యములు లేవు. పుగువని ఏక త్యము ఏక జాతికి సంజంధించినదికాని ఎక 

సంఖ్యకు సంబంధించినది కాదు. (2) 

(2) “ఏవ మేకత్వేన పరివశ్తమానస్య న విరుద్ధ ధక్యార్యాసః' (1-102) 
సాంఖ్య సూత, చూ 

పురు ఇక త్యము చెప్పువారు- “ఏకమే వాద్విరయమ్ _కొక్యాది _కుతుల 

గదడాహాడంతును. ఆ (సతులు వంఖభాాపకవములు కారే, నణజియు 'ఆగ్నిరందెకో 
అ] 

భువనం [ప వివః వాయుర;థ కో భువనం : పవిషః. సూర్యో యథా సర్వలోకస్య 
డు ర్తి ఆటా అ చు 

చతుః' అను కఠ 2-2-9, 10.11 ఉపనిషదాదుల నుదహరింతురు. అవి 

ఉపమలు. ఉవాహరణములు కావు. హిర ణ్యగ గర్భు( డిచట నుపమేయము. పురు 
ఇ ఖో 
పుడు కాదు. 



684 _ వ్యాసవాజో 

వ్యుత్తా నదశలొ విషయములు బుద్ధియందు | పతిదింబించును. కావున. 

బుద్ధి త త్వ్వమువజకే [కియాసంచారము. వృతి, | పతిబింబ పురుషుని దా(టి 
పురుషునికడకు పోదు. బుద్ధిలో వృత్తి పొడమును. తెలియనిదానిని తెలుపుట 

దానిపని. ఇం, దియములు విషయములను [గహించును. రం విషయబ్ ధ బుద్ధిలో 

. పర్యవసించును. ఇది ఆత్మకు లేక పురుషుని పొంతకు పోదు. క అనుకొను 

పతిబింబ పురుషునిలో 'నే నెకుగగువాడను"* అను ( పకాశశీంమన వృ తి సంచ 

రించును. కాని పురుమనిలో ఐవృతియు లేదు, ఆతండు బుద్ధి భాసకుండు. 
వ్యుత్థానమునందును నిరోధము నందును అతండు నిష్మి') యుండు. 

నిరోధ మనగా వృ తిలయము. వృ త్తితోపాటు చి తెం[దియ విలయము 

పూర్ణనిరోధము కలుగుచో సమాధి సమాధిగాని విక్నేపముగాని చి త్రమునకు 
పురుషునకు నిరోధముగాని విశేపముగాని లేదు. చితావస్థ యేడియు పురుషు 

నంటదు. నిరోధము నలవాటు చేసికొనుచో క్రమముగా విషయములకు ఇం దయ 

సంచారమునకు పిదప అభ్యంతర వృత్తులకు విలయము. పిదప నేను? క్త 

మా! తము మిగులు, ఇంకను అభ్యాసబలముచే ఆ భూమికకును | పలయము. 

“నేను నేను” అను బోధమ్మాతము బుద్ధిస త్యము. ఇది స్వచ్చ జ్ఞానవృ శ్రీ 
పురుషుని కేసి ఆ వృత్తి తిరుగంగనే ఆది పురుషావబోధమున లయ మగును. ఈ. 

స పురుమ(డు వ్యుత్థానమునను నిరోధమునను బెల్లముకొ"ట్టిన రాయి. ఇటులు 

చి త్తరగ్యమే సయ పురుషు నా; కమింపకున్నను నను సుఖిని, నేను దుఃఖినీ' అని 

లోకము భావనాక్తిన్నమగుచునే యుండును. ఇది అవిద్య. 

భిెగాప వర్గములు 

ఆస్మత (పత్యయమును అనగా “నేను అను బుద్ది నాశ్రయించి పురు 

మండు భుజించును లేదా త్యజించును. ఈదెస పురుషునకు భోగసం ంపర్క_ముగాని 

ము క్రిసం సంపర్క-_ముగాని. ఆసలు పురుషునకో భో గాపవర్గములు జూటా. “నేను 

అనువోధ మిం! | దియములతో (గూడి విషయముల వేటాడి సుఖమేని దుఃఖమెని 

భుజించును. (గహణరూప మగు ఇం దియములయు, విషయములయు సంచార 

మీభో కయగు “నను' కడకు లేక (పతిబింబపురుషుని కడకు బుద్ధియే ' గహీత', 

బుద్ధిలో ప పడిన నీడ అనయా _పతివింబము లేక వ్యావహారిక పురుషుడు భి దో క్ర క్త (3), 

పురుషావభాసము లెక భి భో కృత్యము ఉపపన్నము కాదుగదా! 
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ఇం్యదియ సంపర్కము ఇంచుకయు లేని బుచ్చిలో పురుషావబాసమే “నేను”. 

'నిర్వితర్ము సమాప తిలో (4) ఈ “విడి-నేను' ఎజక. ఈ *నెనును' వివి క్రముగా 

నెణి(గికొన్న చో ఎజుకను కొంత కొల్ప గొన్న ప్రై, ఈ యెలుక పోను పోను వివే 

“కము, దాన వై రాగ్యము. దాన గుణ తయోపసంహృతి, ఆదియ అపవర్గము. 

వివేకమునందు నెలకొనిన సాధకుల బుట్టి సత్యమునందు సకల విషయము 

అయు సకల చి తములయు భావము పతిఫలించును, ఈ సాధకుల బుద్ధిస త్త్వ్యము 

నందు శ కులును విభూతులును అంకురించును. వారి సంక ల్పములకు వ్యాహతి 

కోదు, కమ కమముగా వారికి సర్యజ్ఞత్యమును సర్వచి తాధిష్టాతృత్యమును కలు 

గును. వారు జ్యోతిష్మత్యాది సిద్దులు. అన(గా వారు సానంద సాఒస్మిత సమా 

ధులు బడసినవారు. ఇట్టి సిద్దులు కలిగినను ఏరు పరమవై రాగ్యముచే వృత్తి 

నిరోధముచేసి ముక్తులయిన వారు మా|తము కారు. విళోకా భూమికలో ఆ కమ 

మగు జ్ఞానము కలుగును. ఈ భూమికలో నున్నవారికి వాపపుణ్యము లంటవు, 

వీరేశ్యరునితో పాటు జ్ఞానమునకును సిద్దులకును కల్యాణమునకును ఆశయమే 

కాని ఈశ్వరులు మ్మాతము కారు. 

పురుష విశేషుండు లేక ఈశ్వరుడు 

పురుషులందజును ఆవిద్య మొదలగు క్త శములతోడను అవి చేయించు 

శుభాశుభకర్మలత్ డను వానివలన కలుగు నుఖదుఃఖముల తోడను వాని సంస్కా_ 

శములతోడను [గుచ్చి యెత్తంబడినవారే. ఇవి యేవియ ఎన్నండును అంటని 

ఒకానొక పురుమ(డున్నా (డు. ఈ మహాపురుషు( డీశ్వరు(డు. ఇత (డు నిత్య 

ముక్తుడే కాక నిత్యెశ్వరుండు. | 

ఇత (డు పధానత తమా కాదు, పురుషత త్త్యమా కాదు. ఇత(డును 

[పధాన పురుషత త్త సంకలితు(డే. కాని పురుషవిశేషుండు. ఇతని ఐళ్వరికోపాధి 
(పాకృతము. ఈయుపాధి అనాదికాలమునుండి యు పురుషోపదృష్టమై నిరతి 

శయోత్కర్ష సంపన్నము. అనాదివివేక ఖ్యాతికతన అనాది సర్యజ్ఞతా సర్వభా 

.వాధిష్టాతృత్యయు క మీ యుపాధి. 

(4) '“ఎతయెవ సవిచారా నిర్విచారా చసూక్షు విషయా వ్యాఖ్యాతా- 

(1-44 యో.ద.) 
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పురుషవిశేషృండు పురుషత తంముకాడు. నిత్యము ము కృ(డుగుటజెసి వర పెన 
గా లాగి స్తు 

నిర్గణు(డు, ఐశంరికొపాఏకలిమి ఇంకొక పెడ న. ఇట్టి వీ (డు 
లల 
3 

ఆనుమాన [పమాణముచె ఈశ్వర సతామా;తము సిద్ధించును. (కల్పము 

యొక్క ఆద్యంతములందు) ఇతని [పయోజనము ఆగమముచే సిద్ధించును, 

ఆనుమానముచె ఇత(డు సిద్ధించు(గాక | ఉపాధి సర్యొత్క్బష్ట మయినను 

జ్ సృష్టి స్థిత్ లయములతో వంయకటేని సంబంధము లెని యూ పురుషు నివల్ట నేమి 

కల్ప పలయ మహా పలయములందు నిర్మాణచి త్రము వికసింప(జేసికొని 

సంసారులకు జ్ఞానధర్మ మీతండుపదెశించును. ఇంకియకాక కర్మ మార్గమున పయ 

(5) 'ఇందియేభ్యః పరాహ్యర్థా అర్థభ్యశ్చ పరం మన; 

ఒడ జ్య ఆ మనసస్తు పరా బుద్ధిః బుద్ధరాత్మా మహాన్ పరః 

మహతః పర మవ్యక్త మవ్యకా త్పురుషః పరః 

పురుషా 
చా 

న్న పరం కించిత్ సా కాస్టా సా పరా గతిః - కఠ) bl 

(ఈ) , పొవనర్ శ్రీ రాధాకృష్ణులు ఇట్లు అభి; పాయపడుచున్నారు : 

God is only a Particular self (Purusavisesa), and not Creator 

and Preserver of the Universe. He does not reward or 

punish the actions of men. But some work had to be 
devised for him When once he was on the scene. He is 
said to aid those who are devoted to him in removing the 

Obstacles to their upward progress by Pranidhana, 0! 
disinterested devotion or bhakti, we become eligible for the 
grace cf God. lsvara facilitates the attainment of liberation, 
but does not directly grant it. We cannot help saying that 
the yoga Philosophy introduced, the conception of God just 
tobe inthe fashion and catch the mind of the. public - 

(Indian Philosophy - Val. Il, P. 371). 
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నించు వారికి (7) ఇతడు పరమగతి. కర్మయోగులు ఈశ్వర (పణిధానముచే 

సమాధి (5) బడయుదురు. 

జ్ఞానమునకు ఐశ్వర్యమునకు నిత్యా_శ యుండు కాన ఈశ్వరుడు: ఈశ్వరు 

లకు సళ ఏరుండు, (7) మతి పూర్య్ణగురువులందజకునూ గురువు. | పతిసృష్టికిని 

మొదలట ఈశ్వరుండు జ్ఞ జ్ఞానోపదెష్ట, యోగాచార్యుండు. కర్మయోగుల చి తములలో 

నత(డు జ్ఞానశళర్య ధర్మములు సంచరింపంజేయును. కర్మ యోగులు ఈశ్వర 

' పణిధానముచే సమాధి(బడసి క్రమముగా నిర్గణపురుషు నెజే(గి కొందురు. 

ఈశ్వరుండు సాశాన్ము క్రి హెతువుకాండు. | పకృతిపురుష వివేకమే 

ము క్తికి సాకాత్మారణము. ఈశ్వర పణిధానము పరంపరా సంబంధముచే ము కి 

కారణము, జ్ఞానము వినా ము కిలెదు. ఈశ్వరుడు శాంతసమాహిత పురుషుండు. 

ఆత(డు భూతములను పకృతి బంధమునుండి సాక్ష్యాత్తు విమోచనము చేయింప( 

జాల(డు. ఆయన కా యధికారములేదు. ఈశ్వరభ క్రిచే ధ్యానము, ధ్యానముచే 

సత్త శుద్ది, స త్త్వశుద్ధిచే వివేకము, వివేకనుచే విర క్తి, దాన పురుషావబోధము 

ఆదియ ము కి. ' 

a 

(7) తపః స్వాధ్యాయ ఈశ్వర పణిధానాని (కియాయోగ, 2. 1. 2. కీ2. 

45, 49. 

శౌచ సంతోష తపః స్వాధ్యాయెళ ర (పణిధానాని నియమాఃి 2-82. 

“స మాధి సిద్ధి రీశ్వర। పణిధానాత్.' 2-45, 

“స త్వపురుషాన్యతా భ్యాతిమా తస్య సర్వభావాదిస్టాతృ త్వం సర్వజ్ఞాతృ 

త్యంచ' త్రీ_49 యో. ద. 

(8) ఈశ్వర _పణిధానాద్యా 1.28 యో.ద 

'యో (బహ్మాణం విదధాతి పూర్వమ్ 

యో వై వేదాంశ్చ _పహిణ తి తస్మై 

తమా హు ర్దేవ మాత్మ బుద్ధి _పకాళమ్ 

మొముకురై § శరణ మహం (పదే, '_శతాళ్యతర-. 

(9) “న పూర్వేషా మపిగురుః 'కాలే నానావచ్చేదాత్ - 1-26 యో.ద. 
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బుద్ది మొదలు భూతత త్త్యముల వజకును గల త త్త్యముల నన్ని (టిని 

విడంగొట్టి చూచితిమేని వాని యన్ని (టియందును పకాళము, డయ, గి దితి యను 

మూ(డు గుళ్ణములు కొనిపించును. (1) భూతములు |(గాహ్యములు, “దానంేసి 

యౌ మూరు గుణములును వానియెడ _పకాశ్యముగను కార్యముగను ధార్యము 

గను అగును. ఈ భూతములు శరీరముగా పరిణామము చెందినపుడుగూడ శరిర 

బోధాధిష్టానరూపమగు |పకాళ గుణముతోడను, శరీర కార్యాధిష్థానరూపమగు 

కియాగుణముతోడను, శరీరధారణాధిష్టాన రూపమగు స్ధితి గుణముకో డను 

కూడుకొనియుండును. 

[(గహణత త్త్యమునకు లేక ఇం; దీయము లన్ని (టికిని ఈ [పకాళ 1 కియా 

స్థితులు, బోధ చేష్టా ధృతిరూపముగా నున్న వి- కరణములం దొక విధృతి భావము 
కలదు. ఆది కియాశీలమయినంతనే జ్ఞానము కలుగును. 

నేను ఉన్నాను” ఆను నిట్ట బుద్ధిలో శ్ఞానాంశము (ప్రకాశ గుణము. ఇది 

పవాహరూపమై ఎపుడును ఉండునుగాన పరిణామ శీలము, కాన నిది (కియా 

గుణము. స్థితశీలత స్థితిగుణము. అహంకారాదులగు ఎల్ట కరణము అందున 

ఇటులే (పకాశ (కియా స్థితులు పొడకట్టును. 

కరణశక్తుల కన్ని (టికిని పైనున్న ఆంతఃకరణమునం దీ _పకాశ కియా 

స్థితులే పథా' పవృ త్రిస్థితి రూపముగా నున్నవి (౫). _పక్యా యనిన జ్ఞానాది 
కము C). పవృ త్రి యనిన చేష్టాదికము(* ): స్లీ సితి యనిన సంని స్కాారాదిక ము( ): 

(1) “(పకాళ (కియా స్థితి శీలం భూతేంద్రియాత్మకం బోధాపవర్గార్థమ్ 
దృశ్యమ్.-యోగ-2- 18. 

(2) “చి తంహి [పఖ్యా (పవృ తి స్ధితి శీలత్వా త్రిగుణమ”(యోథ
ాష్య- 

1-9) 
(8) “పసాద లాఘవ ! పీత్యాదులు.” (చూవాచ-1-2) 

(4) “పరితాపకోకాధులు”-(చూ-,,) 

(5) గౌరవావరణదై న్యాదులు"-(చూ,,) 
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ఈ జ్ఞాన చేష్టా సంస్కారములను తజచిచూచినచో “నేనీ అను నెక 

మూలజ్ఞానము దొరక(గలదు. దానిచే మన శ్చిత్త తముల సృష్టి (' ) “నేను అను 

నీమాలజ్ఞానములో చేష్టా సంస్కారముల మూలదిజము లున్న వి. “నె నెజయు 

చున్నాను, నేను చేయుచున్నాను, నేను శరీరమును ధరించుచున్నా ను' ఆని 

మనకు సతతానుభవము. ఈ నెనే” అహంకారము. అహంకార మన్ని ఎజుకల 

'కును కుదురు. అనగా మనక్సి తములకు సాధారణొపాదానకారణము. కాంగా 

| పమాణాదులగు నెల్లతెజంగుల జ్ఞానములును చేష్టా సంస్కారములును ఈ "నకు! 

వికార ములు. 

అహంకార ధర్మ మభిమానము. అభిమాన మన'నేను” యొక్క వేణు 

చేలు రీతులు. “నేను గొప్పవా(డను, తెలివితేటలు గలవాండను ఈ మొదలగు 

విశష్టాహంతాజ్ఞాన మభిమానము. సంకీర్ణ మగు నిట్టి “నేను! అను జ్ఞానమునకు 

మూలము అసంకీర్ణమగు “నేను అను జ్ఞానము. దీనికి అస్మిత అని 'పేకు. వీనిని 
“అస్మిమ్మాత మనియు అస్మేతిమ్నా త్ర మనియు నందురు. ఇదియే వి ఎతమై 

రూపమగు అహంకారముగా మాటును. ఇది అభిమానముచే ఆసంకచితము. 

"కావున అస్మిమా (తము. ఇదియ మహ త్రత్స్యము లేక “మహాస్ ఆతా ఇది 

ఎల్హ జ్ఞానములకును మూలముకావున దీనిని బుద్ధిత త్ర మనియు (7 నందురు. ఇదె 

స ఆస 

(6) చేష్టా సంస్టారాంశముల పారిభాషికనామము మనస్సు వృ త్తిరూపము 

(7) బుద్ధి యను పదమునకు తెలివి లేక జ్ఞానము ఆను ఆర్థమున సాధా 

రణముగా దర్శనములుగూడ ఈ పదమును అనియతార్థములందు వాడెను. కావున 

నెడి అపుడపుడు చిక్కులు కలిగించును. జ్ఞానము లన్ని ంటికిని మూలజ్ఞాన 

మేదియో అట్టి “నేను” అను జ్ఞానమే బుద్ధిత త్వము. జ్ఞానము లన్నియు బుద్ధి, 

బుద్ధివృ త్రి తి, చి త్రవృ త్తి లి, ఈ మొదలుగా పెక్కు. విధముల “గౌణముగా వాడబడు ను. 

వనికి కారణము లేకపోలేదు, వఏలనంగా ఇవన్నియు బుద్దిత త్వచ్భాయలె. మ 

క్ల రవ నిశ్సయము ఆత శ్రనిశ యములందేకాక ఐం] దియక చానమల యను. 

చీనికి [పయోగము కలదుగాని ఇవి యేవియు బుద్ధికి స్వరూపలక్షణములు కావు. 

అధ్యవసాయమనంగా క _ర్రవ్యనిశ్చయ మని కొన్ని పట్ట  పయోగము కలదు. 

ముమ్మొదటి వ వ్యక్త కత త్ర్యమగు బుద్ధికిది లక్షణము కాదు. ఠః బుద్ధి త త్ర్యమునకు 

| కిందనున్న ఆన్ని కరణములయు మిళిత కార్యము అధ్యవసాయము. 
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వచ జ్యో - లబ శుర్టుండ సగుదును ఆను జాన మందజకును ఉండును. దాని చొమ్మన 
sy 

నటు చా త్న లో చై 
ఈ y ఆభమానతాాగ మొనరింపనచో మన కీ “మహాన్ ఆత్మా “అస్మీతిమా తము 

ఇటై అసిత మొదలుకొని భూతముల వజకును ఉన్న తత్త్యవ ము 
లన్నియు మనచే తెలియంబడును. ( పకాళ), మణియు ఇవి పరివ శనము 
చెందును. ఆన(గా స్వకియములగును, మజియును ఆవరింపంబడుటచే మనకు 
తెలియని అంశ మొకటి ఇందు ఉన్న దనియు మనకు తెలియవచ్చును. సమస్త 
_పకాళము లేక జ్ఞానము అ_పకాళముచే లేక అజ్ఞానముచే పొదుగ(బడియున్నడి. 
సమన. కియయు జడతచే పొదుగంబడి యున్నది. కాన “నేను* మొదలుకొని భూత 
పర్యంత మంతయు | పకాళ్ల కియాస్టితులచే (జడత) నిర్మితము. కాన మహ 
త్ర త్తంము' మొదలు పంచభూతముల వజకును గల బాహ్యాంతరసమ స్రజ్జేయ 

రములకును పకాశ | కియాస్థితు లుపాదానకారణము. 

ఈ మూటిలో _పకాశశీలమగు భావమునకు న సత్త్యమనియును [కియా?ల 
మస భావమునకు రజస్సు ఆనియుక, సి నీలమగు భావమునకు తమస్సు ఆని 

ప్ల. వినికి నిక మౌలిక విశ్రేషము దొరకదు. ఇవి మూలభావములె 
న మజటి వీనికి మూలము కద్దు (8) మూలము లేదు కాన నివి నిత్యములు, 

ముజియు నివి ఆవినాభావులు. వీనికి పకృతి యని పేరు. స త్యరజ స్తమస్సులు 
ఆన ఈమూ.బిని గుణము లని అందురు. గుణము లన (రరర ముల 
ధక చులు కావు. మతి (తాష్ట ఆని అర్థము. ముప్పేటలు వె చిన [ తాటితో బం 
నమువేయుదురు. అటులే స త్ర్వరజ స్రమస్సులు అనుము స్పేట్మ తాటివంటి! పకృతిదే 
పకషమ(డు బంధింప(బడును గావున స త్యరజ _సమస్సులకు గుణములని పేరు. 

సృష్టే ఆనంతము. దానికి ఉపాదానకారణముగూడ ఆనంత మైతీరవలయును. 
కావున అనంతమగు | [పకాశము; అనంతమగు [కియ, అనంతమగు జడతయు 
ఈ 1 య ఉపాదానకారణము. _తిగుణస్వరూపమగు ఈ మూలోపాదానము పేరు. 

డానము లేక (పకృతి. అఆనంతమగు స తము, ఆనంతమగు రజస్సు, అనంతు 
ఫ్ 

వన్న 

(8) “మూలేమూలాభావా దమూలం మూలమ్” పాం._సూ_1_67. 
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తమస్సు, కలిసి (పకృతి అని (పకృతిని లక్షింపవచ్చును, లేదా సమపీి 

మిత మగు స తవ ౨, సమపరిమితమగు రజస్సు, సమపరిమితమగు తమస్సు: 

వెరసి (పకృతి యని లక్షింషవచ్చును. ఆనా స త్రంరజ సమస్సుల సామా 

వస్ _పకృతి యన్నమాట. 

ఏదె నొక తత్త్యమ.నకు ఉపాదాన కారణమును గూడ ఆత _త్రృమునకు 

(పకృతియని యందురు, “పకృష్టముగా కార్యోత్ప శి తి చేయునది (పకృతి 

యని మి(శులు (7) ఈ లక్షణమును బట్టి మహ త్త తము అహంకారము తనా 

[తములుగూడ _పకృతి. కాన (తిగణస్వరూపమగు _పకృతిని మూల పకృతి 

యనియు (0) మహదాదులను (పకృతి వికృతు అనియు సాంఖ్య కారిక లక్షించెను. 

లీ 

అవ్యక్త కము. 

శ క్రి రూపముగా నుండునది, అనుమానముచే కనిపట్టనగునది, సాక్షా 

త్కారమున క యోగ్య మగునదియు అవ్య క్రత తమని చెప్ప(బడును. స్వవ్యావార 

ముకే పుట్టువు గొనునది, వ్య క్షత తము. (పకృతి సత్త్వరజ_స్తమ స్సామ్యావస్థ 

కావున స్వరూపముతో అవ్య క్తము. తమ 'స్సెంతయో రజస్సంత. రజ స్పెంతయో 

సత్యమును ఆంత. జడత యెంతో [కియ ఆంత. క్రియ యెంతో _పకాళ్ల మంత. 

ఈ నూ(డు సమాన మగుట అనగా నిది యర్థము. జడతయు |క్రియయు సమాన 

మగుచో |కియ కనంబడదు. [క్రియ కన(బడదనగా [పకాశము పడయ దని 

యర్థము. ఈ యవస్థ సాషాత్యారయోగ్యము కాదన్నమాట. [(కియచే రజస్సు 

ఉద్దాటితము కానినాండు సావాత్ జ్ఞానము కలుగదు. (క్రియచే రజస్సు ఉద్దాటిత 

మైనంతనే సాక్షాత్ జ్ఞానము కలుగును. కానిచో కలుగదు కావున ఆ యవస్థ 

అవ్య క్తము. పూరిగా ఇది ఆజ్ఞైయము కాదుగాని ధారణకుమాత మయోగ్యము. 

ఈయవస్థ ఒకటి ఉన్న దని ఎజుగనగునుగాని ఎటులున్న దో అది మా;తము 

ధారణ కందదు. ఏపదార్థమేని వ్యక్తముగా తెలియంబడనంత మ్మాతమున ఆది 

(9) 99 (పకరోతీతి (పకృతిః; | పకృతిత్వ
ం తత్త్యాంతరో పాదానత్యమ్. య. 

(10) “మూల [పకృతి రవికృతి ర్మహడాద్యా? పకృతి వికృతయస్ప ప. 

పోడశసు వికారోన _పకృతిర్న వికృతిః పురుషః”-సాం-కా-9. 
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లేదని అనుట చెల్లదు. ఉన్న దవ్యములనుగూడ పలుకారణములచే మనము కను 

హాకంజాలము. మిగుల దవ్వు, మిగుల దాపు, ఇం్యదియవై కల్యము, ఆన్యమన 

పత, సౌడ్మ్య్యము, వ్యవధానము, అభిభవము ("") సమానాభిహారము (2) ఈ 

మొదలగు కారణములచే ఉన్న దానినే మనము కనుంగొనజాలము (") పీనిలో 

సూక్ష్యతాహెతువుచేతనే (పకృతి కానరాదుగాక; మజి అసలు లేక కాదు. దాసి 

కార్యములు కాన(బడుచున్న వి, కావున దాని ఉనికి ఉపలబ్ద మగునుగదా ! ఇవి 

దాని కార్గములు * మహదాదులు ! ఆవి (పకృతికి కొంతవట్టు సరూపములు. 

2 _తిగుణమయము లగుటవలన, కొంతవట్టు విరూపములు. ఎటులు? 

వ్య క్తము లగుటవలన (1) ఈ (పకృతి సూక్మత యెట్టిది? ఒక మోకును 
కులఃబలము కల యిరువురు ఒక(డాక చివరను ఇంకొక? డింకొక చివరను పట్టు 

లాగుచున్నా రని అనుకొందము. ఆ మోకులో మనకు కన(బడని యుద్ద 
మొకటి జరగుట లేదా ? విపరీతములగు రెండు శకులు తుల్యబలము కలవగుచో 

న్యకియయు కానరాదు. కాని అలక్ష్యము అనంగా కనిపట్టరాని ఒక సూక్ష్మ (క్రియ 

రగుచున్న దని ఊహింపను మ్మాతము వీలుకలుగును. [పకృతి సూక్మతయు 

వటి ఆంక్ష్యమగు నవస్థయే. రాజసికమగు [కియయు తామసిక మగు జడతయు 

తుల్యబలము లాయెనేసి అపుడు వ్య క్ష్మకియ యుండదు. అది కొంచెమని ఉన్న 

-చందము తెలియరాదు. అది (పకాశము పడయదు. ఆపుడు | పకాశము, _కియ, 
a సితి: ఈ మూడును కానరావు. ఇది ఆవ్యక్తా వస్థ, 

tr; t గో ఎలు 

డు 

ob జ్ 

సత్మా_ ర వాద ము 

కొండ బండ యుండలవలె(గాని ఇచ్చా పేమ ద్వే షాదులవలెంగాని సాతా 

వనుభవయోగ్యము కాకున్నను అవ్యక్త మను నొక వస్తువు కల దని ఒప్పక 

(11) | పకాళ్ల మధికమగుచో కన్ను చూడ(జాలదు. 

(12) మినుముల రాశిలో ఒక మినుపగింజను కలిపివేసి మరల దానిని 

తియంబనిచినయెడల నది చేత కాని పని ఆగును. అట్టిది నమానాభిహార ము. 

(18) “అతిదూరాత్ సామీప్యా దిందియఘాతాత్మనోఒనవస్థానాక్ 
సాక్మా్యద్. వ్యవధానా దభిభవాత్ సమానాభివారాచ్చ” సాం. కా 7. 

(క) సాచ్మ్యా తదనుపంర్థిర్నా భావ్యాత్కార్యత స్తదుపలబ్ధేః మహదాది 
“అచ్చు కార్యం | పకృతి సరూపం విరూపం చ. సాం. కా. శి 
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సు వ 

తప్పదు. ఎలయన్న బుద్ధ్యాదులు ఉత్పన్న ములె న సత్పదార్థములు. ఇవి ఆసత్న 

దార్థమునుండి పుట్టనెరవు. సత్కారణమునుండియ సత్కార్యము కలుగుట నియమ 

ముగా కానిపించుచున్నది. _సాంఖ్యులును యోగులును మూలకారణపర్యంతము 
సీ నియమము చూపుదురు. కాన వారిది సత్కార్యవాదము. 

పుట్టంట్ వుముందు కార్యము తన కారణమునందు సూక్ష్మరూపముగా ' 

నుండును. ఏలయన లేని దెన్న(డును ఉనికి గొనంజాలదు. సదుపాదానకారణము 

నుండియే సత్కార్యము పుట్టును. ఆభావమునుండి భావోత్స త్రియని ఒప్పుకొనుచో 
దేనినుండి ఏదేనియు పుట్టుకొనిరావచ్చునని చెప్పుటయే యగును. అదీఅసంభవము. . 

శ క్తి లెనిదే కార్యమెటులు? కావున ఉన్న శ క్రినుండియే శక్యమగు [దవ్యము 

పుట్టుచున్న దని అనవలయును. మజియు కార్యమున్నచో కారణము ఉండి తీర 

వలెను. ఈదెస పుట్టుకకుముందు కార్యము సూక్షురూపముతో కారణమునం దున్న 

దని తేలుచున్నది. లేమినుండి కలిమి పుట్టదు గనుకనే మహ త్తత్త్య ముత త్తిక్ 

మున్ను గూడ ఉనికిరూపుగనే యుండును. అది ఉనికిగొనియేయున్న దికాని ఆది 

కానరాకున్నది. ఈ కానరానితనమే అవ్య క పకృతి. 

మహదాదులగు వ్య క్రవస్తువు లుత్ప త్తిలయశ్లములు. ఇట్టి వస్తువులకు 

కారణ ముండును. *' మణియు కార్యమునందు కారణగుణము లుండును. కాన 

[తిగుణాత్మకమగు వసు వొకటి వానికి మూలకారణము, మహ త్తత్వము స్వకారణ 

మగు _తిగుణాత్మకమగు వసువునుండీ పుట్టి దానియంద లయమగును. మహ త్ర 

త్వము వ్య క్తవస్తువు లన్ని (టికిని మొదటిది. ఇది మిగిలిన వ్య క్రవస్తువు లన్నిటి 

కిని కారణము. దీనికి లయ మవ్య క్రమున. కావుననే దీనికి కారణ మొక వ్యక్త 

వస్తువు కాదు. ఆది ఓక ఆవ్య క్తవస్తువు. 

వ్య క్రమంతయు లింగము. ఆన(గా లయశీలము (1) మహదాదులన్నియు 

స్వస్వకార ణములందు లయమగును. మణీ ఆవ కమో ఆలింగము. లింగమను 

పదము స్యకార ణమునకు జ్ఞాపకము ఆను నర్గముగూడ( జెప్పును. బుద్ధి మొద - 

లగునవి తమ తమ కారణములకు జ్ఞాపక ములు, ఆవ్య క్తమునకు మణి కారణము. 

లేదుగాన అది దేనికిని లింగము కాదు. 

(15) “లయం గచ్చు తీరి లింగము.” 
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(తిగుణాత్మకమగు అవ్య క్తము నుండియే సకలమున కుత్చ త్తి. ఈ తిగు 

ఇములును కలిసి కార్య మొనరించు ను కావున ఉత్పన్న మగు నాకార మొక 

టొకటిగనె ఉత్పన్నమగును. కారణములు మూండయినసు మహదాది కార్యము 

లలో _పతికార్యమును ఎకస్యరూపమే కలదై ఉత్పన్న మగును (15) కాని సత్తా 

దుల _పకాశాది విశేషముల ననునరించియే గుణవికారము కలుగుచుండును. 

ఆశ్రయ భేదముచే ఒక కార్యము |పకాశ | పధానముగనే, వేజౌకటి కయ పధాన 
ముగనే ఇంకొకటి స్టితి _పధానముగనే ఉద్భవించును. 

అసం| పజ్ఞాత సమాధిలో బుద్ధియు షందియములును లయ మగును. ఆ 

అవ్య క్రభావము | పక్సతి. గుణముల 'చరమరూప మెపుడును పట్టుపడదు.(1”)౪ని 

భాష్యము, ఇట్టి అవ్య “కదశ లో [తిగుణ వికారములగు చి లే్య్యదియములు లయము 

వొంది సమాధి భగ్నమగుటతోపాటు మరల వ్య క్రము లగుటంజేసి సాంఖ్య త త 
దృష్టిలో(1)అవ్య కము సత్స్వరూపము అని యోగులందురు. ఆత్మజ్ఞాన మొదవి 
చి దూపత నెలకొనుడు చితాదు లవ్య క్ష తలో ముగియు(గాన అపుడు పకృతి 

అస్మదూపము. యోగభాష్య మిటులు చెప్పను-' అవ్య క్రము సత్తా-ఆసత్తా 
కూన్యము సత్తుగాని అసత్తుగాని కానిది, అసత్తును కానిది*(“ )అనంగా “పరమార్ధ 

(16) “పరిణామైకత్వా ద్వస్తుత తమ్.” (యో. సూ. 4-14) 
శాన... ల) 

(17) 'గుణానాం పరమం రూపంన దృష్టిపథ మర్హతి (యోభా.4- 18) 

(15) “ఇం దియేభ్యః పరా హ్యర్థా ఆర్జెభ్య శ్చ పరం మనః 

మనసస్తు పరా బుద్ధిర్ బుద్దే రాత్మా మహాన్ పరః 

మహతః పర మవ్య క్ర మవ్య క్రాత్ పురుషః పరః 

పురుబాన్న పరం కించిత్ సా కాష్టా సా పరా గతిః" [కఠ 1-8- 10.11] 

(19) ఆని స్పతాసత్ర తంని స్పదస న్నిరస దవ్య క క్షమ్ (యోగభాష- 

బి 19) ని సృత్తాస త్ర తమ్. పురుషార్థసంపౌదకత ౪ లెనిదయ్యు శూన్యము 

కానిది. నిస్సదసత్ _స్ట -సూలకారకము “సూక్ష్మకారణములు లేనిది ఆన(గో 

కార్యకారణములు లేసిది. నిరసత్-అనతు కానిది అనగా భావ పదా 
ర్థము ఆని వ్యాఖ్యా విశేషములు, 

శః కళమే సాంఖ్యులకును యోగులకును త _త్త్యములయెడ | | పమాజము. 

వాదరాయణులు ఈ విషయ మెల్ల ఇండించిరి. “అనుమానిక మహే శేషా మికిచె 
న్నశరీర రూపక విన్య స్రగృ హీతే ర్థర్మయతిచ" 1- 41, “ఇతరేషాంచా నుపలబ్జైః" 

ల _9. “వరన యోగః (పత్యు కః *౨_1_98, ఈ మొదలగు [బహ్మ సూత 

ములును శంకర భాష్యమును చూచునడి. 



1పకీర్ణకములు 895 

ద్భ వలో చరితార్థమగుడు బుద్ధి సత్తు కాదు-అనుభావ్యము కాదు, మజీ సాకం 

త్ ' త్వదృష్షిలో ఆసత్తును కాదు” అని తాత్పర్యము. 

అవ్య క్రావస్థ (కియాహీనము. ఈ యవస్థలో విశ్వ పకృతి లినమయి 

యుండును. ఇది స్రాయికాదు. ఏలయన (పకృ తికి పరిణమించు స్యభావముకలదు. 

సృష్టికి పూర్వము. (పకృతి యిటులు ది శాంతి గొనును. కాని పరిణమించు 

స్వభావము కల దానికి ఈ యవస్థ నిత్యముకాదు. అపుడు అదృష్టవళశమున 

వ్యకా వస్థ వస్థ. దీనికి పరిణతి ఉన్నను “ధ్యంసము లేదు. కాన నిత్యము ఆవస్థా ంతర 
పా పి పరిణామము. ఇది అభావము ధ్యంసము నాశ ముకాదు. పరిణామము ననే 

వీచి తస్ఫవి. దీనికి విరామము లేదు. దేశము లేక కాలము అవలంబముగా సృష్టిం 
దీని [పవాహము అనాది, ఆనంతము. (పకృతి పరిణామమునకు కాలవ్యా ప్రిగాని 

దేశవ్యా పిగాని లేదు. గుణముల వై షమ్యమె [కియాస్పూ రి. అపుడ సృష్టైవికా 

సము. గుణములు గుణములు" అని అనుచో (పకృతి అనియే మన కవగతమగును. 

పరిణామ మనిన సృవి క భిముఖమగు |కియ. ఒకదానిచె మజియొకదాని సియం 

1 తణమే లూ (కియా స్వభావము. స్పందము వేగము నియం! తణమును ఇవి గుణ 

వె వెషమ్యమునగాని కలుగవు. అపుడ పకృతికి వ వ్య క్రావస్థ. ఈ యవస్థలో, ఓక 

గుణమింకొక గుణమును అభిభవించును, ఒకటి స సత్యమునకు వేతాకటి రజస్సు 

నకు కొండొకటి తమస్సునకు. దీన వస్తుగతమగు స్వభావము భేదించును. ఒక 
[ పకృతియొక్కయే పరిణామము ఈ విశ్వము. కానీ పరిణతమగు పదార్థముల 

స్వభావమొకటికాదు. లోనున్న గుణ ధర్మముబట్టి పదార్థస్వభావము ఏర డును. 

దీనంజేసి వస్తువెవిధ్యము. వానిలో గుణధర్మ సంచారమును సంక లోభమును వేణు 

వేలు ఇంతియకాక ఒక వస్తువునందే వేలు వేలు వేళల ఈ సంచార సంకోభములు 

'వెజువేకు. దీన(జేసి వసువి శేషములందు నానావ వస్థల పుట్టుక. పరిణతి పకృతి 

స్యభావము. దీనికి విరతిలేదు. 

పరిణామమునకును ఒకరీతి కలదు. ఇది నియమబద్ధము. కారణస్య రూపము 

కార్యమందు స్పుటమగును. ఆది అనురూప పరిణామము. 'నూవులనుండియే నూనె 

గాసి యిసుకనుండి రాదు. పరిణతి శృంఖలాబద్ధముగాన సృష్టిలో _కేణీ విన్మా 

సము, సంగతి, పర్యాయము కాసిపించును. కాని అన్ని టికి మొదట గుణధర్మాను 

గతమగు సంచారము. సంచార విశేషముచే పరిణతికి వైశ్వరూప్యము. 

గుణములు మూడును పరస్పరో పర క్ర కములు. స త్రము రజ స్తమస్సులచే 

రజస్సు స త్వతమస్సులచే, తమస్సు సత్తరజస్సులచే ననుగతము. అవి ఏయె 



fp వ్యా సవాణ్ 

డను వకిపోవు. మజి విడిగా కార్యము చేయవు. ఇవి కలసి [కియాశీలము లగుడు 

భూత: వయ పరిణామము. ఇవి ఒండొకటి కలిసి మిధునములయినను విడిగనే' 

కదు, కటులని విని కలిసిక ట్టుతనమునకు విలయము లేదు. స స త్తమధిక 

మా”చో మిగులు రెండును అడంగియుండును. ఇటులే మిగిలినవియు. స తము 

[పథాన మయినచోట [ప్రకాశ మ్మాతముస తరము, పకాళక|కియ రజస్సుది. 

"పకా. సంరకణము లెక సతి మస్సుది. ఇటులే మిగిలిన వానియెడ నరయు 

నడి. ఈ రీతిగా గుణముల ల (క్రయ నిష్పన్న మగును. 

తివస్తువుగూడ దెనియో సుసూక్షుమగు పరిణామ మని 

ఆఅనుచూనముచె సారంపనగన ఇంతియకాక తన్మా[ తములకడనుండి మహ త్త 

కును త త్త్వములు సమాధిజమగు |పజ్జలో సాజాదను భవగమ్యములు. 
రిణామమున కెల్ల మూలము (పకృతిలో* అని తెలిసివచ్చును. వ్యక్తా 

వసడలొ స్పషి భిన్న ్నపర్యాయమయ్య పరిణామ వాదమున నిది పర్యాయ నిత్యత 

కాదు. ససణధర్మనివేశ భేదముచే వస్తుపర్యాయము మార్పుచెందును. మూల. 

పకృ తియొక్క వికృత తులు మా[తము మాజవు. కాని గుణసమాచేశముచే వ్యక్తి 

వ్యక్రిన్ గిగాని జాతినిగాని ఎపుడును ఒకే రీతిగా నుంపగల నియా. 

దు. “సాధన పురుషకారములచే మనుష్వ్యు(డు మనుష్యత బాసి దైవముగా 
పకణమింవవచు*ను" అని ధా భాష్యము (౮0) 

(il, 

నిత్యము పకిణామినియగు నీ (పకృతితోడను మజియు నిత్యుండును. 

ఆపరిణామియునగు పుదుషనితోడను సృష్షి. ఇటులయ్యు (పకృతియొక్క_యే. 
పరిణామము సృష్టి. ఇది స్వాభావికము. ఈ పరిణామమున శేమేని ఊద్దెశము 
కలడా? కలడు - ఓక దెస పురుషుని భోగము. మజియొక దెస ఆపవర్షము. 
_వక్ముత్ పురుషుని ఆక గించి ఐశ రర్యానందము లానంగు చందముననే ఆధ్యాసిక 

బవ మునుండియ నివృతి కలిగించును. (పకృతి క్రియ యెల్ల - సృష్టిగాని' 
న్న మ్యైవసంహృతి కాని పురుషుని గూర్చి ఏ ఎల? అదీ జడము, తన పనికి తన. 
ప నమ భలము? పురుష షపట్ట తనపని సార్థకము. 

(20 (యో-సూ-భా-4-8] 
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కేవల (పకృతి సృష్టి చేయలేదు ఆది పురుషోపదృష్టము కావలయును. 

ఇటులని పురుషెచ్చగాని _పసయోజనము గాని సృష్టికి కారణముగాదు. పురుషునకు 

[పయోజన మేమియులెదు. ఆ (పయోజనము _పకృతికే. జడమున కేటి [ప్రయో 

జనము? పురుష సంస్పర్శలో ఈ పయోజనమునకు అభివ్య క్రి. దీన ఆవ్య క్షత 
తొల(గుటయు వ్య క్రత ఏర్పడుటయు సిద్ధించును. 

అ 

ఇరువది యయిదు త త్ర్యముల కూర్చు [పపంచము. ఆత త్త్యము లివి : 

మూల (పకృతి ఒకటి. మహ దహంకార పంచతన్మా[ తము లేడు (+) భూత 

ములు, మనసుతో కలిసి ఇం్మదియములును పదునాజు (౮ ) పురుషు () డొకటి. 

వెరసి ఇరువదియయిదు. 

ఈ త త్ర్మములలో అహంకారత త్యము అభిమానాత్మకము కావున ఇంది 

యములకు కారణ మని కను(గొనవచ్చును. ఆహంకారము శుద్ధమగు బుద్దికార్య 

మనియు తెలిసికొనవచ్చును. ఈబుద్ధియే ఆస్మి త-స త త్యము. లేక మహత్ర తము. 

మహ త్త త్రము మూల, పకృ తికార్యము. ఇట్టి మూల పకృతి పురుషులతో కలిసి 

మహా, పలయానంతరమన మహ త త్ర్యమునకు (లకును) కొారణమగును. 

పురుషుడు శాంతాత్మ, చి _దూపుడు, విజ్ఞాత. ఎుగువానికి ఎజుకలేక 

పోవుట యనునదుండదు గాన (4) విజ్ఞాత వికారములేనివాడు. కాని (పపంచ 

(1) మహ త్రత్యము (పకృతికి వికృతి. దాని కహంకారము వికృతి. 

దానికి తన్మా_త పంచకము వికృతి, మటే తన్మాతముల కహంకారము [ పకృతి, 

దానికి మహత్ర త్యము (పకృతి. కావున ఈ యేడింటికిని _పకృతి వికృతులని 

"పేరు. 
(2) ఈ పదునాటింటికి వికృతులని పేరు. ఇవి దేనికిని |పకృతులు 

కావు. భూతములు హిరణ్యగర్భుని ఆహంకారమునకును ఇం దియము లాయామూ 

పురుషుల అహంకారమునకును వికృతులు. కా(గా ఇవి వికారము. 

(8) పురుషుడు దెేనికిని _పకృతిగాని వికృతిగాని కాడు. 
é అలో వ్ ? అల్ల 

57 (4) -న మహ విజ్ఞాతు ర్విజ్ఞాలే రి పరిలోపో విద్యతె -బృహ, 
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మున వికారము కలదు. కాన దానికిని ఒక హేతు వుండవలయును. అది 

[పకృతి లేక దృశ్యము. దృశ్యముండునేని (దష్ట్రయు నుండును. ఈ రెండును 

కటి వెలుగులవలె వేణు. వీనికి ఆధారాధేయతలు లేవు. దేశకాలాతీతమగు 

వస్తువుల కాధారాధయకల్పన మదార్శనిక ము (7) కాన వీనికి కలయిక యొటులు? 

[దష్టయెడ (విషయి) దృశ్యాధ్యాసయు దృశ్యమునెడ (విషయ) _దష్ట్రధ్యాసయు 

కలుగుటయే యూ కలయిక. అధ్యాసచే గ్ర) |దష్ట దృశ్యమువలెను, దృశ్యము 
దష్టవలెను కనుపట్టును. మన ఆందజయు మహదాత్మ సరిగా అట్టిది) పురుషునిచే 

చూడబడిన [పకృతికి కలిగిన తొలిబిడ్డ మహదాత్మ,. ఇదియ అస్మి తామా తము, 

లేక్త శుద్ధ బుద్ధి. దాన నుండి అహంకారము. అహంకారమునుండి కరణములు. 

బద్ధపురుషుల లింగశరీరశ క్రిచే (కరణళ క్తి) దేహములు ఉద్భవించును. ఈ 
రీతిగా ఏ పురుషుని సృష్టి ఆ పురుషునిదే. ఇది త తదృష్టిలో _పతిపురుషస్ఫ po స్తత 

03 

ఈ త త్వ్యదృవ్షిలో అనగా త త్యములలో పురుగత తమ్ కాని ఈశ్వర 

త త్ర్యములెమి మహా భూతస్ఫష్టియు బహ్మాండ సృష్షియు నెటు లాయె నని శంక 

కలుగును. అనగా ఎవని ఆహంకారత త్త్యము-ఎవని మహత త్త్యము-ఎవ! 
అని వారాల 

అంతఃకరణ మి (బహ్మాండమును సృజించుచున్నది * ఈః జగత్క్మ_ర్తయెవరు ? 

(ల మాయావాద మిదియే చేసెను. బహ్మములో అవ్యాకృత క క్రిరూప 
ముగా (పకృతి కలదు. ఈ| పకృతి మిథ్యయే. అనగా కల్పనయే. ఇట్టి _బహ్మము 

గూడ నిర్వికారమగునాః ఈ కల్పనయు ఒక విధమగు వికారము కాదా? మజియు 

పకృతియన్న అవిద్య (చూ. గీతాభాష్య ౧౩-౨౨ | ఆవిద్యయన్న ఒక దాని 

యందు వతొకదాని జ్ఞానము. ఇదియ యధ్యాస లేక యజ్ఞాన మని మాయా 
వాదము. జ్ఞాన మున్నచో జ్ఞాతయు జైయమును స్మృతి యీ మొదలగునవియు 

ఉండవలయును. “అమనాశ అని చెప్పబడు శుద్ధ చెతన్యమునం దిని యెటులు 

కల్పనియములు 2 

శి (6) 'ఆనిత్యా శుచి దుఃఖానాత్మను నిత్య శుచి సుఖాత్మఖ్యాతి రవిద్యా' 

(యో. ద. ౨-౫] వణియ-'విపర్యయో మిథ్యాజ్ఞాన మత్మదూప |పతిష్టమ్' 
(యో, ద. ౧-౮ | 

సము లింగము. “చేతనావదివ లింగమ్" అని 



పకిర్ణకములు 899 

Br ప్ర 
సాస్మితనమాధిలో సిద్ధి పౌంది (*) దేహత్యాగమొనరించిన న యోగి సంజా 

రో 

బి నామకమగు దేవత్యము అనగా సగుణ [(బహ్మసారూప్యము గని మహి 

(పల యము దనుక సత్యలోక మున ( ) నుండును, ఈతనికి సర్యజ్ఞతయు సర్వాధి 

తృత్యమును క లుగును, ఇట్టివానిని పూర్వుసి సిదుడని (1) యాగులంచుడు. 
థి 

పూర్వము హిరణ్యగర్భు డుండెను. అత(డు పుటి భూతముల కేకమా తాధి 
6 

పతియాయి' నని (శుతి చెప్పును (1%), ఈ పూర్వసిద్దునకు ఈ హెరణ్యగర్భు 

నకు-ఈ జన్యేశ్యరునకు-ఉదితమగు పూర్వైశ్వర్య స్యభావముచే బ్రహ్మాండ మధి 
వ్యక్త కమగును, “ధాతా యథాపూర్వ మకల్పయత్ - [బహ్మతొల్రిటివ వలె సృష్టిచె సెను) 

“నేను సర్వభూతములయందును ఉన్న వాడను, సర్వమునకును ఆధిష్థాతను 'అను 

qfe 

(8) “వితర్మ- విచా రాస్మితా నందానుగమాత్ సర్యపజ్ఞాతః ? | యో 

ద. ౧-౧౯]. 

(9) “సత్యలోకే చత్యారో దేవ నికాయా అకృత భవనన్యాసా 

స్వ పతిష్థా ఉపర్యుపరి సితాః _పధాన వినో యావత్ సర్ణాయుషః ! తతా 

చ్యుతాస్సవితర్క ధ్యానసుకాః శుద్ధనివాసాః సవిచార ధాననుభాః సత్యాభా 

- అనందమా త ధ్యానసుఖాః సంజా సంజ్ఞినళ్చాస్మితా చూ తధా౭ననుఖాః [చూ 
వ దో ఇ వ ల 

యోగ, ద రా గక 

ర్ Sh లర్ 
ఛై / 

(0 రూ ౧ Gm le 
f 

గలవాడు, 
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నడి ఐఇశన ంసా_ర _రము. ఇట్టె సంస్కారములో భూతములును వానిలో ఈశునుని: 

కియు గలవు. కావున ఈఇాపూర్వక సృష్టియ నిదా పూర్వక సృష్టియు (2) 

నంగతములు, ఇది ఆలలులెని సము; దమువంటి సృష్ట. అనగా దిన పురుషకారము 

కదు. ఏలయన తొల్చిటి ఐశసంస్కా_రవశ మున సృ ఊర్పులవలె స్వాభావిక 

ముగనే జరిగినటులు జరిగిపోవును. 

పూర్వసిద్దుడు లేక హిరణ్యగర్భు డావిర్భవించె ననగా అతనితోపాటు. 

బవ కండ మావిర్భ నించె నన్న మాట. పురుషుల భీ నోగాపవర్గముల కాతడు 

ద్యారము. ఆతడు సంచి రోజు చూచికొని ఇదే మొదలుగా విషమమగు సీసృష్షిని: 

కొక్తగా ఆరంభింపలేదు. కాని యిపుడు కనబడు ఈ బహ్మాండము ఒక 

నిరిష్టసమయమున ఆవిర్భవించెను. దీనికి ముందు ముందుగూడ పాంచభౌతికము 

లగు _బహ్మాండములు కడచన్నవి. సృష్టి అనాది. హిరణ్యగర్భుని ఆవిర్భావములో 
జీవకోటుల కర్మపరి రిపాకము లేక పరిణామ మిమిడి యున్నది. క్రళకర్మ భల మగు 

వారిది. వీనిలొ హి రప లు. (13) లెదు. ఇడి అనుమాన సహితమగు 

ఆశమడద+షి, 
లో 

మహాన్ ఆత్మ లేక మసా త్త కము ఆత్మ 

గ pA {x వము ననుసరించి చూచుచో మన ఆందఆజయు మనస్సుల [పథ 
నెను ఆనునది. అదియే అస్మిత. ఆది ఆంతట ఇం దియములకు 

తానై వానిలో న నొకటియు వానికి వశమె “నాకు! ఆది కావలయు, నిది కావలయు 

ననియు కమ! కమముగా నేనిట్టివాడ నట్టివాడ ననియు, నె నింతవాడ నంతవాడ- 

EA య yx (గ 
yy కో 

(12 ) ఈత-ఇచ+ లెక సంకల్పము. 

(18) ఆటు లున్న టులు చెప్పు పురాణాదులు సావకములు. హిరణ్య: 
గక్షువి ఈథ్వకుడనుటయ సావకము, ఈశ్వరు. డొక్కు డనిన నొక్క_డే. 
ఆతిడు పుకుషవి?షుడు నిత్యముక్తుడు, ఇతడు ఈ హిరణ్యగర్భుడు ఇంకను. 
బసకు. వషతనెని జ నశ = రు డని యండును. 
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“ననియు అనుకొనుటయ కాక అనును. ఉదిక్తస తమైన అవ్య క్ర కము పురుషోప 

దృష్టమయి నపుడు అది మహ తత త్తముగా పరిణమించును. “మహ హూ త్ర త్ర్యము 

మొదటి కార్యము, అది మనస్సు ఆని సె సాంఖ్యులు చెప్పుదురు. (' గ్య యోగదర్శన 

మున మహ త తము లేక మహదాత్మయనగా అస్మితోమ్మా తదొధ.- “సత్తామ్మాత 

మగు మహదాత్మయందు- కేవ లాస్మిత యందు-ఊండి అహంకారాదులు షోడశ 

వికార రూపమగు వృద్ధిని బొందును, మజి మహదాత్మయందె లయము చెందును” 

(1) అని యోగభాష్యము చెప్పును. 

“ఇం దియములను మనస్సునందును, మనస్సును జ్ఞానాత్మయందును, 

జ్ఞానాత్మను మహదాత్మ యందును, (10) మహదాత్మను శాంతాత్మయందును 

నియమించునడి' అను కథ శుతికి ఫలము---"అల్బ నలుసంత తన్నె జీగి తానే 

అల్లంత అని ఎటుగు (17) టిని పంచశిథాచార్యులందురు. -'అస్మితా సమాపన్న 

మగు చి తము అలలు లెని మహోదధివలె శాంతమును అనంతమును ఆస్మితా 

'మా[తమును అగును” అని వ్యాస భా ష్యము (), ఈ దెన ప్తరుషోపద ష్టమగు 

మహ త్త త్త్వము లేక మహదాత్మ జగత ర. ఇతడే | పథమజీవుడు. 

ఇక్ (శుతులను విందము. 

(14) “మహదాఖ్య మాద్యం కార్యం తన్మనః' సాం. కా. 

(1 క్).. .ఏతే టం. సతా మాత స్యాత్మనో మహతః షడ 

విశేష పరిణామాః, య త్రత్పరమ విశేష షభ్యో లింగమా|తం మహ త్త చ త 

సంసృ జ్యమానాళ్చ తసి న్నేవ సతామా తే మహ “ త్యాత్మన్యవస్థాయ య 

న్నిస్పత్తాస త్తం నిస్స దస న్నిరస దవ్య క్త మలింగం _పధానం తక్ | పతియ 

[0-0౯] 

(16) యచ్చే ద్వాజ్మనసీ (వె జ్ఞ స్తద్యచ్చేద్ జ్ఞా జాన ఆత్మని జ్ఞాన మాత్మని 

మహతి తద్యచ్చే చ్భాంత ఆత్మని. 

(17) _త మణుమ్మాత మాత్మాన మనువి ద్యాస్మే త్యెవం తానవత్ 

సం పజానీతే,' 

(18)-“తథా చాస్మితాయాం సమాపన్నంచి త్రం ని సరంగ మహోదది 

[కల్పం శాంత మనంత మస్మితామా తం భవతి” [౧.౩౭] 
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ఆత్మ -అక్షరుడు-హిరణ్యగర్భుడు 
“మొదట ఆత్మ ఒకటియే యుందెను...... అది లోకములను సృజింప 

జూచెను' అని (1) ఐత రయము. ఆస్మితా చోధకంటె వేటు ఆత్మ యుండదు. 

(బహ్మాండసృష్టికిని ముమ్మొడట ఆత్మ. అనగా ఆస్మి తామా(తము. పిదప 

సంకల్పము. వ్య క్ష దవ్యములలో అనులోమముగా తొట్టతొలుతదియు విలోమ 
5 | 
DR 

ముగా చిట్రచివరదియు మహదాత్మ. ఇచియ (శుత్యు కమగు ఆత్మ. 

“మనః [పాణాదు లక్షరునుండి పొడమి అక్షరునందే లయ మగు ననియు 

ఇంతియ కాక అక్షరునుండియే' యూ (బహ్మాండ మావిర్భవించి అక్షరునందే లిన 
(టా 

మగుననియు ముండకము (౧) చెప్పును. మహదాత్మ యిటిదని వెనుక చూచి 

యుంటిమి. ఇక హిరణ్యగర్భుడు (బహ్మాండము సృజించి ధరించుననియు 

(వతిచెప్పుటచె ఈ హిరణ్యగర్భరూప పురుషుని మొదటి ఆస్మిత-మహదాత్మ, 

అక్షరుడు “నేను పలువు రగుదును గాక, పుట్టుదును గాక” ఆని (2) అత్మ 

తలపోసినటులు (శుతి వర్షించుటచే (సష్టకు ముమ్మొదట ' నెను' _'అహమ్' = 

ఉన్నది, కావున ఆ నేను. ఆ. ఆహమ్- జగత్ కారణము. 

ఆక్షరునుండి మనః పాణాదుల పుట్టుకకదా! కాగా ఈ యక్షరుడు మనః 

అందజలోనను కలడసియు మన ఆందజకును ఆత్మవిశేష మనియు తెల్లము. 

(పాణాదు లంచజయు కరణములు. ఆవి మన అస్మిత-లక -అభిమానము నుండీ 

(19) “ఆత్మావా ఇద మేక ఏ వ అగ ఆసీత్...న ఐకత లోకాన్ను 

సృజా ఇతి 

(20) యథా సుదీపాత్ పావకా ద్యిస్సులింగాః 

సహ! సశ ః | పభవంతే న రూపాః 

తధా౬క్షరాద్ వివిథా సోోమ్య భావాః 

[పజాయంతే త తచై వాపి యని [౭-౧] 

ఏతస్మాజ్ఞాయతే (పాజ్జో మనస్సర్వేం దియాణి చ 

ఖం వాయుర్ జ్యోతి రాపః పృథిఏ విశ్వస్య ధారిణీ. [2-౭] 

(21) బహుస్యాం [పజాయేయ [వై]. 
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పొడమును. ఇటులగుటచే మన ఆందజలో నున్న అక్షరుడు మన మొదటి అస్మిత 

లక మహత్తత్త్యము ఇది మన కరణములన్ని టికిని మూలము. 

మ 

పురుషుడు. పురుషపద మిచట జాతిపరము. కావున ఇతడు (మహదాత్మ) మన 

ఆందజలోను జీవాత్మగా భాసించువాడును హిరణ్యగర్భునిల్ పథమజీవుడుగా 

థాసించువాడునగు పురుషుడు. అనలితడు నిర్గుణుడు, ఆనంగుడు. దీనివలన 
మన అందజయు హిరణ్యగర్భునియు మహదాత్మయే [శుతియందలి అక్షర 

పురుషుడు, ఆహంకారాది వికారములతో పొల్చిచూడగా నిత డక్షరుడు. ఇంతియ 

కాక నిర్వికార పురుషుని _పతిచ్చాయ కాన నిత డక్షరుడు. ఇక పరమాక్షరుడో 

శాంతాత్మ లెక సిర్గుణపురుషుడు. అత(డు-'అక్షరునికంటె చాల పరుడిని 

(7) (శతి చెప్పును, ఇతడు _ అక్షరుడు-అందజలోను హిరణ్యగర్భునిలొను 

ఉన్న పురుషుడే. ఆనగా అందరిలోగల మహదాత్మ చిజ్ఞడ గంధి (*). ఇతడు 

ము _కేశ్యరుడు కాడు అని గు రించునది. 

మహదాత్మ - హిరణ్యగర్భుడు 

మహదాత్మ పురుషు లందఅయు చరమ-అస్మిత. కావున మహదాత్మ 

అసంఖ్యము. మహదాత్మలలో నెవరి మహదాత్మ నుండి వారివారి అహంకారము 

హిరణ్యగర్భుని మహదాత్మ నుండి - అతక్షరునుండి- ఐశసంకల్సము దాన 

[బహ్మాండము పొడమును. ఆత డన్ని రూపములందును, _పతిరూపము. మజీయు 

నతడు భూమి మొదలుగా వెల్ల భూతములకును ఎకమా(తాంతరాత్మ. అంతరాత్మ 

(22) అక్షరాత్ పరతః పరః [ము-౭-౨ | 

(2లి) ఉపనిషత్తులలో పలుతావుల నిర్గుణ పురుషపరముగా అక్షరశబ్ర 
ముపయోగింపబడెను. బృహదారణ్యక మీయర్థమున ఎక్కువగా వాడెను. ముండ 

కము ఎవరికిని సందియము కలుగకుండ అక్షరపదమును నిలిపెను. ఇది సగుణ 
పరము. కావుననే (పాకృతోపాధి గఅ ఏపురుమడేని అక్షరుడు, అక్షరుడే హిరణ్య 
గర్భుడని (శుతియే విశదీకరించెను. 
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యనగా లింగళరీరము. హిరణ్యగర్భుని భూతాది (**) యను సేరియహంకాదమున 

న్ (బహ్మాండము నిలిచియున్నది. బండిచ్మకపు కుండలో ఆకులున్న చందముగా 

భూతము లన్నియు అతనిలో నున్న వి-“ఏక స్రథా సర్యభూతాంతరాత్మా.' ఈబూత 

ములను సృజించినది హిరణ్యగర్భుని ఆంత రాత్మ లేక అంతఃకరణము. అనగా 

లింగము, ఈ|బహ్మాండమున రూపరూపమునను _పతిరూపముగా పరిణత మయిన 

“ఆత్మ” అనగా అంతఃకరణముఒకటియే వేలువేల్ను వాణుల ఆత్మవేజువేజు. 

ఆయీ హిరణ్యగర్భు డొకడే- ఏకః _వతి యిచట నిర్గుణ పురుషజాతిపరము 

కాదు. రూపురూపునను పతిరూపుగా పరిణతమయిన ఆంతఃకరణము హిరణ రా 

ఫ్రీ 
గర్భునిదె. కావున (బహ్మాండమునకు హిరణ్య గర్భరూపమగ్ళు ఆత్మ ఒకటెయే. 

హిరణ్యగర్భుడు జన్యేశ్వరుడగుటచే, అనగా పుట్టిన వాడగుటచే నిత 

జాత్యాయుర్భోగము లున్న వి. సాస్మి తసమారిసిద్ది శాంతము సర్వజ్ఞము సర 

గతము సర్వాధీశము. హిరణ్యగర్భుడు ఈ జ్ఞానముతో పుట్టును. జ్ఞానమనగా 

లింగము లేక కరణళ కి, లింగము నిరాశ్రయమై ఉండజాలదు. కాన ఇ 

గర్భునకును ఒక శరీరము ఉండవలెను. సంస్కారము లేదుగాన సూలశరీరము 

ఉండదు. |శుతి యూ హిరణ్యగర్ఫుని-మహదాత్మను 'పెక్కుచోటుల _పాజమని 

వ్యపదెశించును. పాణము శరీరమును నిలువరించు నట్టులు ఇతడు ఈ (_బహ్మాం 
డమును నిలువరించును. [శుతి యితనిని మనస్సనియు చెప్పును- ' నోమయః 

పాణశరీర నేతా” జ్ఞానబాహుళ్యమిట వివక్షితము. కాగా ఇచ్చామాతమున విక 

సిందు. దివ్య శవణాదికరణశ క్రియ సర్యవ్యాపిత్యమ.నకును సర్వభావాధిష్టా 
తృత్యమునకును ఉపయు కమగు పాజశ క్రియు “ఇది యెల్లయు నేన; నేనె యూ 

యెల్దయు' ఆను అనుభవరూపమగు జ్ఞానళ_క్రియుగల (దష్టకు ఛాయకాన (_దష్ట 

వంటి వాడు. సూక్మళరీర మితని కుండును. దీనిని సూక్షుశరీరమనుట కంక 
ఆస్మితాశరీర మనుటయ శ్నేమము, దీనికి (బహ్మాండాభివ్య క్రి రూపమగు కర్మయు 
కలదు. 
నం 

(24) 'సం్మపజ్ఞాతే సోపాధికావస్థాయాం సర్వభూతే ష్వాత్మాన మను 
స్యూతం పళ్యతి-'ఆహమేవేదమ్; సర్వోస్మీత్య" నుభవతీత్యర్థః” అని భారతము 
నందలి- సర్వభూతేషు చాత్మానమ్-” అనుదానికి నీలకంఠుని వ్యాఖ్య. 



_పకీర్ణకములు Es 

మజియు అందఅలో నున్న మహదాత్మయే [గ్రహిత లెక జీవుడు ( (25 ష్. 

ఇతడు నిర్వికారుడగు (దప్టకు భఛాయకాన (దష్టవంటివాడు. ఇతడు (దష్ట కత్యం 

తము విరూపుడును సరూపుడును కాడని యోగులందురు (2%) కాన నితనిని 

గూడ ఆజుడనియు ఆమృతు డనియు నందురు. 

మటణియు మహదాత్మ _పత్యక్చేతనుడు. ఈక (రు డెటులు' ధర్మా శ్రర 

రహితుడో ఆవిద్యాదీ స్పర్శహినుడో జాత్యాయుర్భోగక కూన్యుడో బుద్ధి పతెసం 

వెడియగు పురుషుడును అట్టి వాడు; అట్టి యూ పత్యక్ చేతనుని (* 7) కేక :పత్య 

గాత్ముని సాక్షా డొత్కాార మొదవునని (2) యోగభాష్యము. జీవాత్మ తొలుత వద్ద 

మహదాత్మ యని దీనికి సారము. మనసుతో తాదాత్మ్యము చెందినవాడు జీవాత్మ. 
చెందనివాడు మహదాత్మ, చిన్న అక్షరుడు. 

మనసుతో తాదాత్మ్యము చెందిన బీవుడు మహదాత్మను తెలిసికొనియో 

_పత్యజ్మమహదాత్మాపలబ్ధి శెనసియో, హిరణ్యగర్భుని ధ్యానించియో మటి పర 

మేశ్వర (పణిధానమున అంతరాయము లెడసి నిర్బీజసమాధి గొనియో నిక్వెకార 

దష కావలయును. అనగా ౩౫ శాంతాత్మ. ఇదియ స్వరూపస్థితి. 

ఇటులు అనుమానముచేతను ఆగమము చేతను జగత్క ర ఒకడు సిద్దించు 

చున్నాడు. పూర్వసిద్ధుడు ఆఅక్షరుడు హిరణ్యగర్భుడు (పజాపతి బహ్మ సగుణ 

; బహ్మ ఈశ్వరుడు మొదలగున వితని నామవిశేషములే. క్రేశకర్మాదు అంటని 

యూశ్వరుడు నిత్యముక్తు డు. ఆతడు ఈశ రేళ్వరుడు. 

ముక్తుడగు నెడల | బహ్మాండము లీనమగును. ఈ దెస ము క్రిపదమునకు కింద 

నున్న సగుణ [బ్రహ్మ జగత్క_ర్త. 

(25) ఇది ఈశ్వర [పకృతి ఆని గీత-జీవభూతా, మాయావాదులును 

జీవాఖ్యయగు బుద్ధి ఆని ఆందురు. 

(26) సబుద్దేర్న సరూపో నాత్యంతం విరూప ఇతి-౨-_౨౦. [యో.ద 
భాష్య] 

(27) (పతీపమ్-విపరీతమ్, అంచతి-విజానాతి. ఆత్మకు విపరీతమగు 
అనాత్మ భావము చెందువాడు, అని వాచస్పతి. 

(2) యథి థై వేశ్వరః పురుషః శుద్ధ (పసన్నః 'కేవలో నుపసర్గ CE 

వాయమపి. బుద్ధేః పతిసంవేదీ యఃప్రరుష ఇత్యేవ మధిగచ్చతి. టక. 
(29) శంకరుల మహాన్ ఆత్మ మహత క్ర్యము కాదు. వారి మతమున 

మహ త్ర త్యము [ళాతముకాదు. మహాయానబౌద్దుల మహాత్మ అదె ద్ర్వైతులు చెప్పు 

“ఆత శె transcendental Self. 

J “9. [ 



డు 

సాంఖ్య సృష్బ (హకియ 

సాంట్యలల్ కొందరు చెప్పు సృష్టిప కియయు గమనింపదగినది. దాసి 

సంగహమిది : (పకృతి తనకు దా కలగి జీవవిశేషడగు నారాయణునితో కలి 

యును. పిదప మహ త్త త్యమారంభమగును, ఇడి చిజ్ఞడాత్మక ము. ఇందు జడాం 

శము పుట్టును. . చేతనాంశ మభివ్య క్రమగును. ఈరితిగనే సృష్షకి మొదట పకృతి 

కలయికచే జీవవిశేష భూతయగు శ్రి అభివ్య క్ర కమగును. ఇదియే ఆదిళ రీ. 

మహాల కీ మహాసరస్వతి మహాదుర్గ యూ మొదలగు పేర్ణతో పురాణాదులు 

కీ రంచున దీళ కినె, 

జీవగతములగు విశేషములు జాపాధికములు. విశేషములు పొబమరింపక 

ముందు నిర్విశేష జీవసమష్టి బహ్మశబ్దవాచ్యము. సవిశేషజీవసమమ్షి నారాయ. 

ణుడు లేక స్వయంభువు. విశేషములు జాపాధికములే. ఆ యుపాధి లింగ 

శరీరము. ఉపాధి ఆత్మవైతన్యమునకు అభివ్య క్రిస్థానము. ముమ్మొదట. 
నారాయణున కుపాదియగు లింగశరీరము ఒకటియే పుట్టును. పిదప తం!డి 

లింగళరీరమునుండి పు తలింగశరీరమువలె నారాయణుని లింగళరీర మునుండి 

జీవుల లింగశరీరములు విడివడును. ఈ నారాయణుడు సూక్మములును అల్పము 

లును అగు స్వలింగశరీరావయవములను స్వాంశములగు చెతనలకు కూర్చి 

హాణికోటిని సృజించును. 

జీవు లసలు భిన్ను లే. జీవసమమ్షి నారాయణుడు. జీవులలో పరస్పరము 

భడము స్వయముగ నున్నదే. దీపముచే ఘటాదులవలె శరీరాదులచే ఆ భేదము 
ఆభివ్య క్ర మగును 

స్థూలశళరీరో పాధికుడు నారాయణుడు. మహ తత తమునుండి పది అంశలు 

తక్కువగా ఆహంకారము దాని నుండీ తన్మా|తద్యారమున ఓఒకదానికందె మరి 

యొకటి పది పడి అంశములు తక్కువగా పంచభూతములును పుట్టును. ఇడి 

స్టూలశరీరమునకు బీజము. ఇది అండరూపముగా పరిణమించును. ఆ ఆండము 

నడుమ తద్దశమాంశమగు పదునాలుగు భువనములు, నారాయణుని స్థూలళరీరము. 



పకేర్ణకములు రం. 

పరిణామము 

విత్తు చెట్టగుచున్నది, గుడ్డు పిల్ల అగుచున్నది. ఇటులగుట కెన్నియో 

అవస్థలు గడపవలసియున్న ది. [దవ్య మొక ఆవస్థనుండి ఇంకొక ఆవస్థపడ యుట 

పరిణామము, ఇందు ఒక ఆవస్థనుండి ఇంకొక ఆవస్థపడయుట అనునది (క్రియ 

లక వ్యాపారము. కియచే ఈ పరిణామము. పరిణతిలో కారణమొకటియే కార్య 

ముగా రూపాంతర మొందును. అనగా కారణస్వరూప మవస్థావి శేషము పొంది 

కార్యమై కానవచ్చును. ఇట రూపాంతరమే భెదము. గుడ్డె పిల్ల, విత్తే చెట్టు. 

రూవాంతర మొందుట నిత్యము, పరిణామము నిత్యము. 

(గుడ్డు పిల్చగ మారునపుడును విత్తు చెట్టుగ మారునపుడును పరిణామ 

వ్యాపారము పెక్కు అవస్థల లయోదయముల నడుమ నడచును. పదపడి 

కార్యముగా కనబడును. కావున కార్యము కార ణముయొక ,_ పరిణతి. 

కారణమునం దొకశ కి ఉండును. శక్తికి కదలిక కలిగినంత నే పూర్వావస్థమారి 

మరియొక యవస్థ కలుగును. _గుడ్డు, విత్తు, మొదలగువాని లోలోపల ఈశ క్రి 

పేరియుండును. అది నిండుగా విప్పారుటకు పలు అవస్థలు పొందును. ఇటులు 

పొంది (గుడ్డు పిల్చగను విత్తు చెట్టుగను బయటపడును. 

ఏ వస్తువును (కొత్త త్తగా పుట్టుకొని రాదు. మరి? అభివ్య క్ర కమగును. 

[కొత్తగా పుట్టుట యన ఇదివరకు లెనిది యిపుడు [కొ తగా పుట్టుటయని మన 

మనుకొందుము. కాని లేనిదేదియు పుట్టదు. అటులు పుట్టుననుచో ఆభావమునుండి 

భావ ముత్సన్న మగునని చెప్పుటయే. ఇది అసంభవము. నూవులలో నూనె అవ్య 

క్రముగా నున్నది. కాన వానినుండి నూనె పుట్టును. ఇసుకలో లేదు. ఇసుకను 

గానుగాడినను నూనె రాదు. కనుక అభావమునుండి భావోత్స తి నంగీకరించుచో 

కార్య కారణభావమునకు ఒక నియమమెర్పడదు. దేనినుండియేని వదియేని పుట్ట 

వలసివవచ్చును. కార్యకారణములకు సంగాతమును కాపాడుటకు కారణమందు 

కార్యము అడగియుండునని చెప్పక తప్పదు. కాని దానికి వెనువెంటనే అభివ్య క్తి 

ఉండకపోవచ్చును. పెక్కుఅవస్థలు కడచిన పిదప కార్యమునకు పూర్ణాభివ్య కి 
కలుగవచ్చును. ఈ ఆవస్థలన్ని యు పరిణామసోపానములు. అవ్య క్రమగు కార్య 

మ్ యవస్థల ననుభవించిన తరువాత వ్యక్తమగును. పరిణామమునకు కమ. 
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మున్నది. కార్యకారణభావము | కమికమగు ని యవస్థలదాటిన తరువాత వెలడి 

యగును. పరిణామవాదమందు శ క్రి నిత్యము. ఈ శ క్రికే రూపాంతరత్యము. 

స్టూలదృష్టికీ శ క్రి సులభముగా బోధపడదు. 

వ్య _క్రమగు అవస్థ కార్యము, అవ్య క్రమగు అవస్థ కారణము. కార్యము 

లన్ని య కారణమగు | పకృతిలో అడగిపోయి యున్న అవస్థ, [పలయము. ఆ 

| పకృతియే అవ్య క్రము. అవ్య క్తముగానున్న (పకృతి సృష్టికి మొగియగనే 

రూపాంతర మారంభమగును. ఈ పవణామ మిటులు కొంతకాలము జరుగుచు 

బోవును, ఇది స్థితి. పదపడి మరల వీజావస్థకు మారును. ఇంతియకాని నికి 

నాశమనుమాట ఉండదు. ఇంత మట్టిచెట్టుగూడ వీజమం దడగిపోవును. కార్యము 

నిత్యము కాకున్నను కారణము మ్మాతము అవినాశి. కారణమే నళించినచో 

ఉత్స తీ యనుమాట ఉజాడయిపోవును. కావున |[పవాహశీలమగు పరిణామమున 

కొన్ని కొన్ని కార్యములు అధికకాలము, కొన్నికొన్ని కార్యములు అల్పకాలము 

ఉండును. కాని ఇం దెపరిణామమేని నిత్యముకాదు. (పతి పదార్థము (_పతిక్షణము 

ఆవస్థాంతరము సొందుచుండుటయే దీనికి కారణము. కావున పరిణామమనగా 

ఒకానొక సమయమందభివ్య కి, మరియు ఒకానొక సమయమందు స్థితి. లయ 

_ముండుటజేసి కార్యముల ఉత్ప త్రి స్థితులకు నిత్యతలెదు. [పలయమునం టీ 

“సృష్టి యెల్స అవ్య క్రములో నికి జనును. మరియొక సర్గమున మరల ఆవిర్భావ 

మొందును. ఇది పరిణామస్వభావము. ఇది శాశ్వతము. దీనికి ఆలపును సొలపును 

లేదు. ఇటులెన్ని సర్గములాయెనో ఎన్ని కాగలవో ఎవరును చెప్పజాలరు. 

_పకృతిళ క్రి నిత్యము. [పకృతికో పరిణమించుటయే స్వభావము. కావున సృష్టి 
నిత్యము. కావుననే ఇది అనాది, 

కార్యమునందు [కొ తయేమియు నుండదు. ఏలన(గా కారణమే కార్యము. 

కారణములో లేనిది నలుసంతేని కార్యమునం దుండదు. కార్యము కారణము 

యొక్క అభివ్య క్రి. కావున కారణముకంటె కార్యము వేరుకాదు. ఈ సృష్టియం 

.చెటచూచినను విడనాడరానిదియు మారనిదియ నగు నొక నియమము కలదు. 

_ఇది అఖండము. గుణముల హెచ్చుతగ్గుల సంబంధమువలన దవ్యముయొక గ్రా 

రూపము వేరయినను పరిణామ స్వరూపము మారదు, అనగా కారణముకింటె 
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కార్యము వేరుకాదు. ఈ నియమము నియమమే (/) ఇట్టి ఊహలో సృష్టికి 

ఆలంఘనీయమగు నొక (కమము అదృష్టసారముగా నున్న దని సుక్టయము. 

సృషికి కారణములు 
టై 

సృష్టికి ఉపాదానకారణము అచేతనమగు అవ్య క్తము. నిమి తకారణము 

దై తన్యరూపుడగు పురుషుడు. ఈ యిరువురకు సంబంధము కలిగినపుడు అవ్య 

చేతనవంటి అవస్థ. రెండు- అవ్య క్రమున కభిముఖమగు ఆవరణావస్థ. ఈ 

రెంటి కలయికకు ఫలమైన చంచలావస్థ. ఇవియ స త్త్వరజ సమస్సులు. ఇపుడు 

వెనడిరిగిచూచి (పకృతి సృష్టికి ఉపాదానకారణమయినను ఏకమ్మాతమగు 

నుపాదానమువలన సృష్టి పొనగదనియు విశ్వవికాసమునకు నిమి తకారణమగు 

పురుషుడు నియతముగా ఉండవలయుననియు [గ హెంపగలము. మరియు నిమి త 

మగు చిదవభాసమే ఆచేతనమగు [పకృతిని చేతనమువలె చేయుననియు అప్పుడె 

గుణవై షమ్యముచే సృష్టికారంభ మనియు తెలియగలము. చిజ్జవ సంయోగములో 

క రృృత్వోత్ప తి యనియు కేవల _పకృతికిగాని (7) కేవల చిత్తునకుగాని . 

క_రృృత్వము లేదనియు తెలియగలము. 

మహత్తత్త్వ ము 
_పకృతికి విశ్వ వికాసము వికృతి. (పకృతికి మొదటి వికృతి మహ త తంము.- 
(క చీ కల) 

మహత్ర త్త్యమున “నెను*'అను స్ఫురణ. జ్ఞానచేష్టలు రెండును ఈ నెను లో. వ్యవ 

(1) “కారణగుణాః కార్యేషు సం కామంతి” “కారణగుణములు కొర్య 

మందు సం క్రమించును” అనియెకాక “పుట్టుకకు పూర్యములేని విశెషము పుట్టిన 

పిదప ఉండును” అను వె శేషిక మతములో ఒక లేశము _ “కారణమునుండి 

(కొత్తలు పుట్టును” అని చెప్ప నేంటి నవాభ్యుదయవాదుల Theory of 

Emergent Evolutions, మతమున( జేరును. దీనిని సాంఖ్యు లొప్పరు. 

ఆదై ఇతులును, చూ. (బు. సూ, శాంకరభాష్య ౨-౩-౭. ' 

(2) | బహ్మసూ[త - కాంకర భాష్యమున “రచనా నుపప త్యధికరణ 

మన దీని ఖండనము చూచునది.” 
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హారముల కన్ని టికి జ్ఞానములకన్ని టికి ఇది కుదురు. ఈ కుదురే వ్యావహారిక 

, గహీత. అస్మి తామాతస్ఫురణమే దీని స్వరూపము, ఇది శాంతము, మరియు 

' పకాశశీలము. కాని యూ శాంతిగాని బూ _పకాశముగాని కేవలము అవికారి 

“కాదు. ఈ జ్ఞాతృత్య బ్ చోధ సకలజ్ఞాత ఆబుననే మహ త్ర తము, ఈ సకల 

జ్ఞాతయ అటు యోగులు చెప్పు పూర్వసిర్దుడు, ఇటు (శుతిచెప్ప హిరణ్యగర్భుడు 

కేక అక్షరుడు. ఇదియే ఆ సకలజ్ఞాతగాని అల్పజ్ఞాతగాని యగుచో బుద్ది. బుద్ధి యు 

మహత త తమును వేరువేరు తత్వములు కావు. వ్యాపక తా వ్యాపారసంకరతలను 

బటి యీ భేదము. బుడిలో సర్యకత్యమను బీజమున్న ది. బుతియు మహతతం 
అ థఖ డో ఎ థ ర 

మును పర పకాశకములు, [పకాశశీలత యూ రెంటికిని స్వరూపము. ఈ (పకా 

శము | కియాశీలము, కావున సవికారము. 

జ్ఞానము ఎపుడు “నేను నెను అను ఎజుకయందె నిలిచియుండునో ఆప్తుడు 

అది మహ త త్యముగా సాఇుత్కరించును. జ్ఞానమెపుడు “నేను జ్ఞాతను అను 

జ్ఞాతృత్వముగా అవభాసించునో అపు డది బుద్ధి. మహత్యము అస్మితి 
మా తము. బుద్ది- జ్ఞాన జ్ఞాన్నకియా ర్యయస్వరూపము. మహ త్ర తంమున జ్జాతృ 

మాతస్సురణము, “బుద్ధిలో జ్ఞాతృత్యస్సురణము. “నేను, నేను అను ఎరుక 
మాతమీ మహత్త తము, “నే నెరుగువాడను" అను ఎరుక బుద్ధి. (") 

అహ౦కార ము 

మహ త్త త్యమునకు అహంకారము వికారము, మహత్ర త్రము [కియా 

కీలము ఆయినంతనే అనాత్మ భావ ముతో ఆత్మభా భావమునకు సంబంధమేర్చడును. 

అదియ ఆభిమానము. “ఇడి నాది, నే నిట్టివాడను, ఆట్టివాడను”, ఈ మొదలగు 

జ్ఞానములన్ని యు అభిమానజాతములు. ఇది _కియాత్మకము మరియు రాజసిక ము. 

బుద్ధికిని ఆహంకారమునకును ఇదియే భేదము. బుద్ధిలో మమత్యమును స్మ కియమగు 

క_ర్భృత్వ్యమును ఉండవు. అహంకారత త్ర్యములో క ర్హ్భృత్య బుద్ధికి వికాసము, 

(8) “ఉపా త విషయాణా మిం[దియాణాం వృతా సత్యాం బుద్ధే స్రమో౬ 

భిభవే సతి య స త్త్యసము దేక స్పోఒ ధ్యవసాయ ఇతి వృత్తి రితి జ్ఞాన మితి 
ఖ్యాయతే.” -వాచస్పతి. 



*“నెన్స అను ఎజుకలో 'నేనెలుగు వాడనుమాతమె” అను భావమే కాక స ' క్రియ 

మగు జ్ఞాతృత్వ మీమిడి యున్నది, స్మకియమగు స్ జ్ఞాతృత్యమే అహంకార 

త త్యములో |పధానపా|త్ర. ఈ త త్రమందు జ్ఞాత్సత్యము న కియమై. నేను 
L ఏ వల్లి § శ బ్లా 

అనుభవితను, నేను జ్ఞాతను” అని మొర పెట్టును. అహంకారత త్తమునందు 

కియాజ్ఞానముల రెంటియ స్ఫుట్మ పకాశము. ఇచట. బుద్దిచే అహంకార ముద్భా 
సితమగును. రజస్సుచే కియాశీల మగును. 

మనస్సు 

అనాత్మపదార్గము లాత్మ విషయములై. యెచట నిలువ యుండునో ఆడి 

"మనస్సు. సంస్కార ముల కిది ఆధారము. ఇచట తమోభాగ మధికము. కాన ఇడి 

తికీలము. 
bee 

గ్ 

నను 

మహత్ర త్వ మిటులు అంతఃకరణ; (తయము. ఎన్ని విధములగు జ్ఞానము 

లుండునో వాని అన్ని టికిని ఇది గని, అందరకును “నేను నేను! అను స్పురణ 

మున్నది. ఇది ఎన్ని యో రకములుగా భాసించును. పురుషుడును బుద్ధియు విడ 

డీయుటకు వీలులేని చందముగా ఆతుకుకొనిపోయినపు డీ నేను స్ఫురించును. 

ఇదియ అస్మిత. ఇది జ్ఞానమునకును వ్యవహార మునకుగూడ కుదురు. శుద్ధ సత్య 

సంపన్న మైనపు డీ డీ “నేను విద్యా పరిణామము. అనాత్మ భావముతో ఆవరింపబడిన 

యెడల అవిద్యా పరిణామము. వృత్తులు నిరుద్దమయిన పుడు 'నేను' అని మా _తమె 

తోచు అవస్థ విద్యాపరిణామము. ఇటులు నిదురలో మనస్సు తమస్సుబే అవరింప 

బడి యున్నను “నేను” అను తెలివి అస్పష్టముగా నుండును. ఇది అస్మి కు 

అవిద్యా పరిణామము. ఈ అస్మితకు పరిణామము స్వాధా వికము. ఈ అస్మిత లక 

'నెనుు ఈ రెండవ స్థల యందును ఎటులో ఒకటులు "ఉండుట తప్పనిసరి. 

ఈ ‘నేను అను నేలమీద అహంకారము మనస్సు అను నీ రెండు బొంగ 

రము ఇెటులుదయించి ఆడునో చూతము. సా క్రికాహంకారము జ్ఞానేం దియ 

ములకు జనకము. అహంకారములో వ్యాపారము కలుగును. అపుడిది వేదనాత్మక 

మగు జ్ఞానమునకు నెను క ర్రనని అభిమానించు ను. వేదనను తాను (గహించుట 
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కిది జ్ఞానెం డియముల సృజించును. అట్టియెడ ఇం దియగతమగు ఆస్మిత మేలు 

కొనెనన్న మాట. (గహేత _పకాళ కీలుడు. అతడు విషయ। పకాశు డెటులగును * 

ఇం! దియజన్య మగు నీ చోధవలన. కాగా విషయ పకాళ మనగా ఇం దియముల 

వలన కలుగు జ్ఞానము. 

సంసె స్కారగతమగు అస్మితనుండి కలలపుట్టుక. ఈ అస్మిత స స త్వ పూర్ణ 

మగ నేని కలలో ఆనందమును రజఃపూర్ణమగునపుడు కలలో భో కృత్య 
బోధయు కలుగును. 

ఆహంకారగ తమగు అస్మిత, విషయముల మీద క_రృత్వము వహించు 

వ్యావారములో, క ర్మం(దియముల పుట్టుక. స్వేచ్చా పూర్యక చాలనము కర్మర్నది. 

యము యల స్వభావము. వాక్సాణి ఐ పాద పాయూపస్థములు క ర్మే్య దియములు. 

తామసాహంకారమునుండి విషయముల లేక భోగ్య పదార్థముల పుట్టుక. 

ఇచట అహంకారము ఇం దియములచే [గహింపదగిన విషయములుగా లేక భోగ్య. 

పదార్థము బులుగా పరిణామము పొందును. తమః [పధానమగు _పకృతినుండి పుట్టి 

నవి కావున నివి _గాహ ్యములు. జ్ఞానమునకు విషయములు కావున చోధ్యములు 

లక జ్ఞ్లయములు. తమః | పధానములు కావున జాడ్యధర్మము కలవి. లేక జడ. 

ములు. జడములుకదా యని ఇవి బొత్తుగా _కియాకూన్యములు కావు. దేశాం 

తరగతియు పరిణతియు ఉండుటచే వీనికిని | [కియ కలదని ఊహింతము. 

విషయములకు ముఖ్యధర్మము _గాహ్యత్యము. స్థూలములనియు- 

సూక్ష్మము లనియు విషయము లిరుదెరగులు. ఇవి కమముగా పంచతన్మాత్రలు, 

౧చభూతములు. పంచభూతముల కారణావస్థ పంచతన్మాతములు. ఇవి శబ్ద 

రృరూపరస గంధములు. ఇవిసాంఖ్య మున అణువులు. అణువులనగా ఏకావయవ 

మాత రూపము లు గ్ర) ఆకాశాది స్థూలభూతములు తన్మా|తల ఆధివ్యకావస్థ. 

లప “శబ్దాది విశషాణాం హి క్షభాత్మనాం య దేక మకొభాత్మకం. 

కావి సామాన్య మవిశషాత్మకం త చృబ్దతన్మాత మేవం [గంథాంలే౬ 

జ కు” _ఆభినవగు ప్ర po ty] tA 
లి 

ఇట్టి సూక్ష్మ గుణముల కాశయమగు క్షణముల ననుుకమించి తెలిసి 

నబడు _దవ్యముల ఏకావయవము పరమాణువు. ఇవియు భూతములవలె 

జ్ఞానం దియ [గాహ్యములు. శబ బ్ర తన్మాాతను (పత్యక్షము చేసుకోదలచిన యెడల 

చెవితక్క మిగిలిన జ్ఞానేం దియములను నిరోధించి చెవిని విచారానుగత సమా 
దిటో సైరపరచి చూడవలయును. ఇటులే మిగిలిన తన్మాాతల (పత్యక్షత. 
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ఇపుడు మహాభూతములుగా మనము వ్యవహరించున వివి కొవు. ఇవి పంచీకృత 

ములు. ఆవి అపంచీకృతములు. ఇటులు సూక్ష్మవిషయములగు తన్మా తముల 

నుండి సూలములును శబ్దాదిమాతగుణకములు నగు పంచభూతముల వికానము. 

ఈ తన్మాతలను ఈ భూతములను యోగులు విచారానుగత సమాఢిలో సాకా 

త్కరించుకొందురు. 

అస్మిత విశ్వాత్మ 

విషయములకును వానిని [గహించు నిం దియములకును మూల మొక 

టియే. అది అహంకారము. విషయములు బాహ్య ప్రపంచము. ఇం దియములు 

అంతః పపంచము. ఈ రెంటికిని అహంకారము కారణమని ఆర్థము. ఇంకను 

సూక్మకారణము అస్మిత. కావున ఈ అస్మితయే విశ్వాత్మ, మహాన్ ఆత్మ. 

వికాసతారతమ్యముచే ఈ అస్మిత ఒకటియే [గహేత, (గ్రహణము, (గాహ్యము, 

ఆయెను. ఈ మూడు పదార్థములకును పరస్పరసంబంధమునందు వ్యావారగత 

మగు భేద మున్నను ఉపాదానగత మగు భేదము లేదు. ఇటు లంతర్చాహ్య 

[పపంచములకు మూలము అస్మిత. కావున ఈ రెండు | పపంచములకును అన్యో 

న్యసంబంధము సుసంగతము, 

మూలకారణమునుండి కార్కోత్ప' తి. ఆ కార్యమునుండి కార్యాంతరో 

త్పత్తి. శబ్రస్పర్శరూప రసగంధములు జ్ఞాతకు (గాహ్యములు. ఎవరి అంతః 

కరణము వారిదే యయినను అన్ని అంత ఃకరణములకును [గాహ్యములతో సంబం, 

ధము. _గాహ్యములును (గహణమును అనగా విషయములును ఆంతఃకరణమును 

[దష్టకు విషయములు. 

ఈ త త్రములలో దేశకాలములు చేరలేదే? వేనినుండి వీని ఉత్పతి డ్డి 

దేశము - కాలము ' 

= దనము దిక్కాలములను 'దేశకాలములు అని వాడుచుందుము (౮) 

ఇచట చేశమనగా ఆం|ధదేశ ము [దవిడదెశము ఈ మొదలై న దేశము అసి 
చసన 

(5) ది క్కాాలా వాకాశాదిభ్యః" సాం, కాం ౨.౧౨౨ 
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అర్ధము కాదు. ఇట్టి వాడుకలో, దేశమనగా భూమి అని అర్థము. చెట్టు మొదలగు 

దవ్యముల అవయవాదులగూడ దేశ మని అందుము. చెట్టు కొమ్మను దేశమని 

చెప్పదుము. ఇచట భాగమని అర్ధము. (ద్రవ్యమునుబట్టియే మనకు దెళజ్ఞానము 

కలుగుచున్నది. కావున ఈదేశ మొక భావపదార్థము, మనకు సూర్యుడు చం[దుడు 

మొదలగు [గహములును నక్షతములును ఎడమెడముగను, దాపు దాపుగను 

తిరుగుచు కనబడుచున్న వి. ఎందు ఇటులు ఇవి తిరుగుచున్న టులు కనబడు 

చున్నవో అది భౌతికాకాళము. ఇది ఎన్నెన్నియో గోళములు తిరుగుట కవకాశ 

మిచ్చుచున్నది. ఈ అవకాశము (*) మన మనస్సులో దేశము లేక శూన్యము 

అను నొక కల్పన పుట్టించి ఈ శూన్యము, ఈ పదార్థములన్ని టికిని ముందుండ 

వలెనను నిశృ్భయముతో నిలుచుచున్నది. పదార్థములకు సమా|శయము శూన్యము 

లేక దేశము ఆని చెప్పినటు లయినది. ఆసలు శూన్య మనునది పదార్థము కాదు. 

ఏదియు కని ఉత లొత పదార్గములకు గాని పదార్థమునకు గాని ఆశయము 

కాదు. పదార్థములన్ని యు ఒకదేశ ములో నుండవు. ఏదియు నుండనిదియు దేనిచే 

నిండనిదియు నగు “పెద్దబయలు నిత్యమై ఉన్నదనుట ఆర్థము లేనిమాట. (పకృతి 

పురుషులు దేశ వ్యా ప్యులు కారు, అగుచో వారికి నిత్యత్వ మెటులు? _పకృతినుండి 

అభివ్య క్ర క్తమెన పదార్థములు దెశసంబంధముతో నుండవు. ఉన్నచో అవి కారణాం 

తర్గతములు కాకపోవ డలసివచ్చును. అవి కారణ్యాశితములు కాని దెళా(శితములు 

(6) “You cannot have space without things or things 

without space. —A. N. Whitehead 

‘Space is the order of existences. —Liebntitz 

ఈతడు చెప్పిన 50806, కేవల విసారమా[ తము, టంగుమెదా నముకా 
“But this space between which | have called a desert ot 

emptiness, is not entirely empty. There are vestiges of 

matter every where, [Eddirigtcn, New pathways in science.] 
‘| take it that near the outset of reflection one’s incipient 

notion of space is that of room to move about in.’ 

‘The Emergence of Novelty’ by C. Lloyd Morgan, D.Sc, 
LL.O., F.R.S. (Page 142.) మరియు ఇందే కల Space-Time Problem 

అను అధ్యాయమును చూచునడి. 
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' కావు, కావున నిత్యమైన దేశము లేక శూన్యము కల దని చెప్పుటకు వీలులేదు. 
మరియు _పధానము బీజధర్మి. హన్యమున కే ధర్మము కలదు? [ప్రధానము 

గుణయు క్రము, శూన్యమో* |పధానము భావరూపము. కూన్యమో ఇక దేశము 

నకు _పదెళ మనియు ఆవయవమనియు అర్థము. ఇది భావపదార్థము. పదార్థముల 

సహావస్థితి వలన దీని ఉత్ప శ్రి. దేశమునకు ఆ! యముగా హన్యము అను నిత్య 
పదార్థమొ కటి ఉండదు. (7) 

కాలము 

(ప్రపంచము, అందలి |కియాసమూహము [పలయము దెస నడచుచున్నది. 

. లోకక్షయము నొనరించుకాలము నేను, అని భగవాను డనినటులు గీత చెప్పును. 

ఇటులే ఉద్భవళ క్రియు నున్నది. “కాలము సమకూడనిచో ఏడియుకాడు' అని 

అందుము, సూర్యగమనమునుగూడ కాలమని వ్యవహరింతుము (5) వీడు చిన్న 

వాడు, ఏడు పెద్దవాడు, వాడు నిన్న వెళ్లెను, వీడు రేపు పోగలడు అనియు వాడు 

దుము. ఇట్టి కాలము (కియయు శ క్రిరూపమగు భావపదార్థములు. 

ఏండ్రతర బడి గుహలో నిదిరించిన ముచికుందుని ముకుందుడు లేసెను. 

అతని కపు డీ పపంచమునం దెంతయో మార్చు కనబడెను. ఇటులే చిమ్మచీకటి 

హలో వెలుపలి పను లేమియు తెలియక పేలకనియన్న వానికి చింతారూప 

మగు మానసిక [కియవలననే కాలజ్ఞానము కలుగును. (9) కలలలో ఒక కణము 

ననే పెక్కెండ్ద జ్ఞ జానము కలుగును. చి త్తవృతుల సంఖ్యవలన కాలబోధ (") 
ఇది లనిచో కాలదోధ లేదు. 

(8) భౌతిక పదార్థ వాదులు భూమిగతియే కాలమని యంకురు. TiIMe 
and Space and many other quantities such as Number, Velo- 
city, Position, Temperature etc. are not things = దేశకాలములు, 
సంఖ్య, వేగము, స్థితి, కీత్ ప్లస్థితి మొదలగునవి |దవ్యములు కావు. ౧౫5105 
P. 11. 

(9) ‘Our consciousness moves along time.’—Silberstien 

(10) ‘Time is the crcder of sucsessions’ -Liebnitz 
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[పపంచమున పతి పదార్థము ఒక అవస్థనుండి ఇంకొక అవస్థ పొందు 

చున్నది. దీనికి కాలమని పేరు పెట్టితిమి. కాలసూక్ష్మ తమాంశము క్షణము. ఇట్టి 

కణములు కొన్ని కలిసి కాల మని అనిపించుకొనుచున్నవా ? ఇటులేని కాలము 

క్షణ] పవాహము కావలయును. గత క్షణమునకును వ ర్రమాన కణమునకును 

సంబంధములేదు. ఈ క్షణముతో భవిష్యత్ కణమునకు సనంబంధములేదు. ఇటులు 

సంయోగము కూర్చుగల తంతువులేదు. ఇవి పరస్పరము కలియగల వీలు లేదు. 

కావున కాలము అనునది క్ష్షణద్వయవ్యాపిగాని బహుక్షణవ్యాపి గాని కాదు. వేరు 

వేరు క్షణముల కూటమి వా స్రవముకాదు. బుద్ధి యిట్టి సముదాయమును సంపన్న 

మొనర్చి “కాలము” అను కల్పనచేయును. ఇది వస్తుహన్యమగు జ్ఞానము. పుచుమ 

నకు కాలవేధ లేదు. ఆతడు నిర్వికారుడు. కాలముతో పురుషునకు [కియాపరం 

పరాసంబంధము గూడ లెదు. 

పకృతిలో పరిణామమున్నను (పకృతి మాతము దేనికిని పరిణామము 

కాదు. కాన (పకృతియు కాలాంతర్గతము కాదు. 

పరిణామము కారణమునకు. పరిణామమున కొక (కమధార కలదు. ఆ: 

పరిణామ కమము కాలముకాదు. వ్యవహారము కొరకు కాలమును పరిణామమును 

వెరు పరచి చూతుము. ఇది బుద్ధికార్యము. ఆసలీ పరిణామావస్థా (కమముగాని 

కాలముగాని సృష్టిలో, మెలకువతో చూచినయెడల నిరవచ్చిన్న మును అఖండ 

మును అఖండమును ఆగు పరిణామస్యరూపము కంటె కాలము వేరుకాదని గహింప 

గలము. వ్యాను లీ కాలమును బుద్ది నిర్మితమనియు వస్తుకూన్యమగు జ్ఞానమనియు 

లౌకిక వ్యవహారసంపన్నులకు వస్తువువలె తోచుననియు చెప్పిరి. () మహా” 

ర్జులు [పలయమున న్నిదించుచున్న కాలమును కనుగొనిరి అని పురాణములు 

చెప్పును. (12) ' పకృగికి పరిణామము స్వభావము. పరిణామమనగా అవస్థాంతర. 

(11) కణ తత్ [కమయో ర్నాగీ వస్తు సమాహార ఇతి బుద్ది సమా 

హారో ముహూరాహో రా|తాదయః సఖల్యయం కాలో వస్తుహన్యో౬పి బుద్ధి 

నిర్మాణః శ బ్బజ్ఞానానుపాతీ లౌకికానాం వ్యుత్రితదర్శనానాం వసుస్వరూప 

వావభాసతే (యోగభాష్య. 3-౫3) 

a 

1 వం: రెం ఆ Es ఒక జ లు‘ ( 2) ఏవం ; జాహి క్రమ ర్మాతిషు హ్యతీతాసు సహ సశః 

ఫీ 
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పాపి, దీనివలన కాల బుద్ధి. కాలము కలిసి వచ్చునెడల అవస్థాంతరము సంభ 

వించు ననుట చెల్పనిమాట. అవస్థాంతరముచేతనే కాల దొధ. ఇది మనఃకల్పన. 

.వరిణామమో వా సవము. పరిణామము తానే కలుగును. మనసులో కాలము 

దానికి పరిమాపకము. అసలు పరిణామము కాలసాపేకముకాదు, మరి మూల 

మయిన కారణసాపేక్షము. 

సకాలమున పరిణామము కలుగుననుచో కాలమునకు నిత్యత్వము అంట 

గట్ట వలెను. కాలము నిత్యమగుచో పకృతి పురుషులు కాలాంతర్గతు లని చెప్ప 

వలసి వచ్చును. (') 

దః తము 

(పకృతి నిత్యము. పురుషుడు నిత్యుడు. [పధానము పసవధర్శ్మి. పురు 

“మడు దృశి. ఈ రెంటిలో ఏ యొకటియు మరియొకటికి సాధకముగాని భాధకము 

గాని కాదు. వాని స్వరూపము వెరు. ఆవిద్యాజాతమగు ఆవివేక మీ రెంటి నొక 

.టిగా జేయుచున్నది. ఈ రెండును తమతమ స్యరూపమును గురుతెరుగుచో 

అవివేక ముదయింపదు. తమలో తమ వేరిమి నెరుగకపోవుటయే ఆఅవివెక మునకు 

కారణము. ఆ యవివేకము పరస్పర సంబంధమునకు కారణము. ఆవివెక మువలన 

గలిగిన యూ ఐక్యజ్ఞానము మిథ్యాజ్ఞానము. ఈ మిథ్యాజ్ఞానము అభఖ్యాతియే. తా 

మెవరో తాము తిన్నగా నెరుగుచో ఈ ఐక్యభావము ఉండజాలదు. వేరువేరయిన 

రెండు పదార్థము లౌండొండ ఒకటియే యని యనుకొనుటయే అఖ్యాతి లేక 

మిథ్యాజ్ఞానము. తాము వేరని తెలిసికొనుటయే ఖ్యాతి. వివేకము ఈ ఖ్యాతిని 

కలిగించును. ఈ ఖ్యాతియె ముక్తికి హేతువు. సాధక బాధక సంబంధము లేని 

రెండు వస్తువుల ఐక్యజ్ఞాన మీసంబంధమును సృజించును. వివేక మీసంబంధమును 

(18) వేదాంత మతమున దేశకాలములు జన్యములు - | పమాణము - 

స్య సంవత్సరో ౬భవత్” (బృహ. ౧-౨) 

“ఏతస్మా దాత్మన ఆకాళ సృంభూతః” (తె. ౨-౦) అను ఉపనిషత్తులు. 

“పదార్థ తత్యనిర్ణ యః” అను |గంథమున “ఆనందానుభవులు” _ దిగ్వి 

.భాగె2_ విభాగేఒపి న్యోమ్నియద్వ ద్వికల్పితః” అని (వాసిరి. 
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తెగగొట్టును. [పకృతి ఒకటియే జగత్కారణము కాదు, మరి పురుషుడకూడ 

నొక కారణము. (పకృతి ఉవాదానము. పురుషుడు నిమి త్రము. (పకృతి ఒక 

జియే జగత్కారణ మగునేని సృష్టికినియామకత గాని ఏకరూపమగు పరిణా 

మముగాని పొసగదు. మరియు పకృతి పురుషునకు భోగమును అపవర్గమును 

కలిగించునని ఆనుటలో ఆర్థము పండదు. ఈ పకృతి, పురుష సంబంధము 

లేనిదయ్యు పురుషనిదెస పరువిడి పురుషచ్చాయలో పుష్పించి అతనికి భోగ 

మొసగును. మరియు అవసితాధికారము కలదై ముకి నొసగును. పురుషుడు 

నిష కియుడు కావున (_పకృతికి ఇటులు చరితార్ధత. పురమన కసలు భోగము 
జ 

లెదు, ముక్తియు లేదు. 

ఇటీవల కొందరు పురుషుడు (పకృతిలో (పతిబింబించు ననిరి. మరి 

కొందరు [పకృతియు పురుషునిలో | పతిబింబించు ననిరి. (పకృతి పురుషులకు 

'ఆవివేకముచే సంబంధము కలుగునని చెప్పుట కివి ఉపమానమా; తములు. ఇంత 

మ్మాతమున ఏ రెవరును “పురుషుడు (పకృతినామ్ము” అని చెప్పలేదు. ఆటులు 

చెప్పినటులె ఐనదనినచో “సంబంధకల్పన ఎందులకు చేయుదురు * అని ఎదు 

రడుగవలయును. 

౭ 

యోగమునకు పునాది 

యోగదర్శనము, జ్ఞాన కర్మయోగములు రెండును ముక్తికి రెండు 
మార్గము లని చెప్పును. (కమ్మకమముగా ౨౪ తత్త్యమల నెరిగి తుద కిరు 

వది యయిదవ త_త్త్వమగు పురుషుడు తానే యని తెలియట జ్ఞానయోగము. 
తపస్సు, స్వాధ్యాయము, ఈశ్వర పణిధానము; వీని ననుసరించుట కర్మ 

యోగము. |పజిధాన మన(గా భ క్రి, కావున ఇచట కర్మయోగ మనగా భక్తీ, 
యోగమని చెప్పవచ్చును. చెప్పవచ్చునని యనుటయే కాదు, యోగమతమున 
కర్మయోగ మనినను భక్రియోగ మనినను ఒకటియే. అది. యటుండె. ఈ 

రెండు యోగములతో మొదటిధగు జ్ఞునయోగము, “త త్త్యముల దెలియుట ము క్రి” 
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యని చెప్పును, తెలియుట యనగా తి త్త్యముల గడగడ ఆప్పజెప్పి వానిని నిర్హు 

ష్టముగా నుపన్యసించుటగాని వానిగూర్చి (గంథరచన చేయుటగాని కాదు. ఇడి 

పరోక్షజానము. ఇంక సాక్షాద్ జ్ఞానమునందే తత్యములు స్పురించును. తుట్టతుదకు 

ను పకృతికంటె వేరయినవాడను అని అనుభవము కలుగును. త త్యములను 

తెలియుట యనగా తత్వాధిగ మము. 

? th 

చితము సంస్కారములకు పుట్ట, ఇవి జ్ఞానమునకు అడ్డు. ఈ గోడ పడ 

గొట్టుబకు సాధన పలుగు. మరియు త త్య విచారముచే బుద్ధిశుద్ది యెంత ముఖ్యమో 

శరీర హృదయములయు పరిశుద్ధి ఆంత ముఖ్యము, దీనికి ఆష్టాంగయోగ సాధన. 

ఈసాధన చేయదలచువారికి హృదయము విశాలమగుటకును తేటయగుటకును 

కొంత భావనా శ క్రి కావలసియుండును. ఈ భావనాశ క్తి చిత్తమును విశాలపరచి 

సత్త్యముచే నిండించును. మనవిగాని పరులవిగాని ్రశములు మన మనసును 
మధించును, వాని నడుమ మన ముండకతప్పదు, ఇటు లున్నను భావనాశ క్తి 

మనల కలత చెందనీయక హృదయమును ఆర్ద్ర మొనరించును. దీనివలన మనసు 

లోని మకిలపోయి శుక ధర్మము నెలకొనును. శుక్ల ధర్మమనగా (పసన్నత. (పసన్న 

చిత్తము తత్త్యాధిగమమునకు తగియుండును. చిత్మపసాదము సమత్వమును 

వై శాల్యమును శాంతిని చేకూర్చును. మై[తీభావన, కరుణాభావన, ముదితాభావన, 

ఉపేక్ష అనునవి భావనా విశేషములు. 

సుఖ మనుభవించు జీవులయెడ మెతీభావనయును దుఃఖ మనుభవించు 

జీవులయెడ కరుణాభావనయును పుణ్యాత్ములంజూచి ముదితాభావనయును 

ఆపుణ్యాత్యులయెడ నుపేక్షయును చేయుట యభ్యసింపవలయును. వీనిలో 

వె)దటిచాని వలన జొదార్యము, రెండవదానివలన అన్నిటితో స్నిగ్గత, మూడవ 

దానివలన _పసన్నత, నాల్గవదానివలన జాదాసీన్యము, అనునవి కలుగును. ఉపేశా 

బుద్ది ఇతరుల పాపస్పర్శను తప్పించును. పాపస్పర్శచే చి త్రమునకు క్లేశము 
కలుగును. ఈ తెరగున ఆయా భావనలు (పసన్నతను క ల్యాణస్పృహను 

స్ఫూర్తిని ధర్మ పవణతను చిత్తమున మేలుకొలిపి ఇతో౬ధికమగు జ్ఞానసాధన 

కదికారమును వృద్ధిచేయను. ఇటువంటి భావనలు మముతువుల చిత్తమును 

సంస రించును. 
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యోగము 

అష్టాంగయోగము చి త్తనిరోధమున కుపకరణము. చి తనిరోధమె యోగము. 

యోగళబ్దము నానార్థ ములం దుపయు క్రము. కాని పాతంజలముననో యోగ 

పదమునకు చి త్రవృ త్రినిరోధమనియె అర్ధము. పరమాత్మతో చి త్తసంయోగము 

కూడ యోగమే. భ క్రిమార్గ మునందు యోగశ బ్దము భగవదనుధ్యానమునందు 

వాడబడు చుండును. కాని పాతంజలముననో వృ తివిలయమునందే వాడబడును. 

వృత్తు లేవేని అగుగాక, అవి చి _త్రమువే. చిత్తముతో పురుషున కెట్టి 

సంబంధమునులేదు. కాని అవిద్యచె ఈ సంబంధము వచ్చిపడును. సమాధివలన 

కలుగు [పజ్జచే బొడమిన వివేకము (పకృతి పురుషులను వేరుపరచి పెట్టును. 

ఇదియే యోగమున చరమార్ధము. వివేకమువలన అవిద్య తొలగును, ఆత్మఖ్యాతి 

పొడమును. వివేక కాకతితో సాధన సరి. ఈశ్వర _పణిధానముచే సత్యము 

కలుగును. అది బాధాదికమును తొలగించి వివేకము కలిగించుటకు సాయపడును. 

కాని అది అపరో క్షజ్ఞానమును కలిగింపనేరదు. ఆశుద్దిని కోధించుటకు యోగాం 

గానుష్టానము. యమము నియమము ఆసనము [పాణాయామము [పత్యాహారము 

ధారణ ధ్యానము . సమాధి అనునవి యోగాంగములు. 

యమము 

అహింస సత్యము అస్తేయము బ్రహ్మచర్యము అపరిగహము ఇవి 

యమము. మనోవాక్కాయ కర్మలచే పాణిని కష్టపెట్టకుండుటయేకాక మై త్యాది 
భావనతోడను తత్పోషణతోడను ఇది కూడియుండవలయును. భావనలోనేని 
మాటలోనేని ఏ కొంచెము హింస యున్నను అది ఆహింనకాదు. ఇట్టి అహింస 
స్యభావమై పోయిన వానికడ వైరము ఉండదు. వాని చిత్త మహింసచే సతో 

(దిక్తమగును. అట్టివాని చి తస తము పరిసరములలోనికి వచ్చిన జీవచి త్తముల 
నన్నిటిని లోగొనగలిగిన శ క్రికి ఆస్పదమగును. దానికి లోబడిన పాణులన్నియు 
చానివలె నిర్వైరము లయిపోవును. ఈ చిత్రమై తీభావన పరచి త్రములందును 
మై తీభావనను తెచ్చి పెట్టును. 

విన్నది విన్నటులు, చెప్పినది చెప్పినట్టు |పకటము చేయట సత్యము. 

ఇట్టి సత్యము నలవరచికొనిన వాని పలుకు ఆవ్యర్థము. ఏల యనిన వానిలో 
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“సత్యమును, దాన బొడమిన దృథెచ్చయు సు పతిష్టితమై పోవును 

మును వారు [పాణుల కల్యాణమున కుపయోగింతురేకాని అపకారమున 
.గింపరు. అటులేని ఆది హింసలో జమ. యోగులకును ఆపక తికిని చాల దవ్వు. 

న్యాయముగా పొందరానిదానిని కోరుట స్తేయము, ఆట్టిదానిని కోరకుండు 

టయే అ స్తేయము, ఇట్టి అస్తేయసిద్ధి కలిగినచో రత్న ములన్నియు లభించును. 

_ఏమియు కోరనివాని కెల్లయు చేకూరునను మాట యోగులయెడ నిండునిక్క_ము. 

డై సత్య 
కుపయో 

వీర్యధారణారూపమగు | వతము బ్రహ్మచర్యము. దాన ఆణిమాదులు 

సిద్ధించును. మరియు |బహ్మచర్యమున నెలకొనిన వాని ఉపదేశము శ్ష్యుని 

మనమున తూపువలె నాటుకొనును. 

కావలయు దానికంచె నెక్కు_ డిసుమంతయు చెకొనకుండుట ఆపరి 

గహము. కూ డబెట్టు వారికి విషయాస_కి యుండును. కూడబెట్టిన దానిని కాపా 

డుటకు [శమ తప్పదు. కూడినది పోయినచో దుఃఖము. 'అపర్మిగహములో 

రహస్యము, కూడబెట్టకుండుట. భోగ్యములు తుచ్భములని తెలిసినచో శరీరము 

తుచ్చమని తెలియును. దాన మనను విరమించును, దీన శరీరము వేరు, మనను 

వేరు అని ఎరుక కలుగును. ఇది తెలియుచో వెనుక జన్మమున నే నెటులుంటిని ? 

ముందెటులు కాబోవుదును? ఈ శరీరమేమి? నెనేమి* అను ఆలోచన సాజముగా 

కలుగును. యోగికి భోగ పాచుర్యము కూడదు. ఆది సిద్ధికి అడ్డు. దానయోగులు 

(పాణధారణ మాతము చూచికొందురు గాని కూడబెట్టరు. ఈ దెస యమము 

మనోవా వాక్కాయకర్మలతోడి మహా వతము. 

నియమము 

శాచము సంతోషము తపము స్వాధ్యాయము, [పణిధానము ఇవి ఇయ 

మము. కొయాదిశుద్ధి శౌచము. ఎంత తోమికొనినను కొలది కాలమునకే శరీరము 

మలపూర్ణమగును. ఇది తెలిసి యోగి శరీరముదెస (పీతి పొందకపోవు టటుం 

డగా అ్మపియమును వహించును. ఇంతియకాక ఆతడు పరశరీరసంసర్గ ము 

కోరడు. శౌచమువలన సత్రము శుద్ధమగును. దాన మనోమాలిన్యము తొల 

గును. దాన ఏకా గత కుదురును. దాన ఇం[దియ జయమును, దాన ఆత్మదర్శన 

“యోగ్యతయు ఏర్పడును. 



తృష్టాశ కయము సంతోషము. కోరికలవలన కోరికలకే వృద్ధి. దాన 

మనసునకు నిలుకడ చిక్కదు. ఇహపరసుఖము అెంతలేని, ఎన్ని యేని, అవి 

యస్, యు తృష్టాక్షయమువలన గలుగు నుఖములో ఆవంతేని కావని పెద్దలం 

ఆనాయాసముగా లభించిన దానియెడనే తృ పి కలుగును గాని కోరిక 

'పెటుకొనినచో అది గొంతమ కోరికలలోనికి దింపును. కోరికలో దీరత్యము 

నష్టదగును.. సైర్యము చెదరును. ఆస్థిరతకును యోగ మునకును చుట్ల్టరిక ము 

తపన స్సన్గా పాణాయమాదిక ము. ఆట్టి తపస్సును తిన్నగా చేయుచో 

ము నావరించిన మలము తొలగును. ఆకలి, దప్పి, నిశ్చలముగా కూరుచుండ 

జాలక బొ వుటి, నియమములేని ఊర్పునిట్టూర్చులు ఈ మొదలగునవి శరీరమల 

ములు. ఈ మలములు తొలగునెడల చి తశరీరముల లంకె విడివడును. దాన 

కి) | పధావము, కలిమి, ఆణిమాదులు, ఇం|దియసిద్ది, దూర శోవణాదులు, 

క్ట యసిద్ది కలుగును. యోగమున కంగమగు ఈతపమును యోగులు 

పరమార్థము దెసకే వినియోగింతురు. ద్వంద్వములను సహించుటయు తపస్సు 

బడే దీనివలన మనశ్శరీరములకు దృఢత్యమును (వతమును కొనసాగించు 

శక్తియు కలుగును. మరియు ఈ తపస్య మనోవాక్కాయములను యోగాను 

కూలములనుగా ఒనరించును. 

తొ 

స్వాధ్యాయము అనగా వేదపఠనము మోక్షశాస్త్రపళనము మరియు | పణవ 

జపము. పఠనమువలన దిహ్మాస కి కలుగును. (పణవజపమువలన [(బహ్మాను 
జం _పవేశము కలుగును. మజియు ఇట్టి స్వాధ్యాయమువలన దేవర్షి సిద్ధదర్శనమును 

దాన ఇష పా పియు కలుగును. 
అప 

జపము చేయువారికి సామాన్యముగా జపించు మం్యతమునకు గల అర్థ ము 

దెస చూపుఉండదు. దాన జేసియే “తజ్జప స్తడర్థభావనమ్” (౧-౨౮) అనియు 

'శద్దానజ్ఞాన విక వ్కల్పైః సవితర్మా= సమావ తిః (౧- ౪-౨) “స్కృతిపరిశుద్ధా 

స్వమాపక్ష కాన్యే వార్థ మా(తనిర్భాసా నిర్మితర్మా.' (౧-౪౩) అనియు చెప్పబడెను. 

ఇతులు శివునిమీద; చిత్తము చెప్పులమీది అను సామెత *జపితల కెక్కు. డెరుక.. 

ty 
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స్వామ్యుయమునందు స్థి సిరత చేకూరునెడల మం; [త మం| తార భావన చాలికాలము 

చెయుట కనువుపడును. అటు లనువుపడుటలో గల సిరత్యముతో దేవతాదుల 

జూచుకోరిక గలిగినయెడల ఆ కోరిక వమ్ముకాదు. స్యాధ్యాయమునకును దెవాది 

దర్శనమునకును గల సంబంధము ఈ సెర్యము. 
చ్ 

(పణిధానమనగా ఈశ్వర | పణిధానము. ఈశరునకు సర్యభావ వములను 

ఆర్చించునెడల సమాధి సిద్ధించును. సర్వభా వార్భణమనగా భావనచే ఈశ్వరుని వలో 

తన్ను ముంచివెసికొనుట. భ క్రియోగ భాషలో (పప త్తి లేక శరణాగతి. ఇట్టివానికి 

సమాధి సిద్ధించును. సమాధిసిద్ధి కతన దేహాంతరమందును దెశాంతరమందును 

కాలాంతర మందును జరిగినవియు జరుగుచున్న వియు నగు విషయములు తెల్ల 

Fa 

ము, న ఎ fA 

యమనియమాదులు పరంపరాసంబంధముచే సమాధిని సిద్ధింపజెయును . 

ఈశ్వర పణిధానము సాశాత్సంబంధముచే సమాధిని కలింగించును. ఇది సమాధికి 

అనుకూల భావనారూపము. ఆ భావన సాందమై శరీరమును నిశ్చలముగను 

(ఆసన) ఇం దియములను విషయవిరతములుగను (| పత్యాహార) చేయును. 

దాన ధారణయు ధ్యానముగా పండి తుదకు సమాధిగా మారును 

(పజిధానమువలననే సమాధి సిద్దించనేని యమనియమాదికమగు యోగాం 

గము లేలయని శంక కలుగవచ్చును. సమాధి గాఢమగు ధ్యానావస్థయే. ధార 

ణక తానతయే ధ్యానము. సమాధి సిద్ధించు నెడల యోగాంగములన్ని యు దాన 

నుండనే యుండును. కాన మిగిలిన యోగాంగములను మాని సాధకుడు తొట్ట 

దొలుత నుండియు పణిధానపరాయణులగు వారికి సాజముగనే సమాధి సిద్ధిం 

చును. మరియు సం|పజ్ఞాతా సం! _పజ్ఞాత| క్రమమున కై వల్యలాభము కలుగును. 

ఇక యమనియమములలో ఏదే నొకటి నష్టమయినచో అంతయు నష్ష. 

దు ఏమను, 

ef 

ఆసనము 

చిత్తము దేనియందేని చాల సేపు ఉంచుటకు శరీరస్థిరత కావలయును. 

సౌఖ్యము లేనిచో అది కొరవడును. కావున నిశ్చల మును సుఖావహము నగు 
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ఉపవేశనము ఆసనము. పద్మాసనము ఏరాసనము భ దాసనము స్య_సికాసనము 

దండాసనము సోవ్మాశయము పర్యంక ము (కౌంచనిషదనము హ సినిషదనము 

ఉష్టనిషదనము సమసంస్థానము అను ఈ ఆసనములు స్థిర సుఖములు. 

శరీరమునకు కదలిక కలిగించు యత్న మేమియు చేయ కూరక కూరుచున్న 

'ఆసనసిద్ధి కలుగును. శవమున కెక్కడ పెట్టిన కాలు సేతులక్క_డనే యుండును. 

అందు శవపయత్నమెమియు లెదు. చిత్తము ననంతసమాపన్న మొనరించినను 

ఆసనసిద్ధి కలుగును. అనంతుడనగా భూమి *.మోయు శేషుడు. శేషాహి కదలుచో 

భూమి తలకిందగును. కావున నతనివలె నుండవలయునని భావన చేయవలయునని 

కొందరు వక్కాణింతురు. మరికొందరు ఆకాశము లేక శూన్యమోయన చి త్రము 

.నలవరుచుచో ఆసనము సిద్దించునని వక్కాణింతురు. మొదట మొదట కష్టపడని 

యెడల ఆసనము సిద్ధింపదు. కొంచెమెక్కువ సెపు కూరుచున్న యెడల పలు 

తావులలో పీడకలుగుచుండును. ఈ పీడ పాచుటకు [పయత్న శై థిల్యము హూన్య 

వద్భావన ఉపదిష్టము. ఈ రెంటివలనను నిశ్చలత కుదిరినచో శరీరము కూరు 

చున్న నేలతో అంటు కొని పోయినటులై భూమితోవాటు అయిపోవును. ఇంకను 

'స్టిరమగు నేగు నేని శరీరమున్న చందమేతోచదు. “నాయీ శరీరము శూన్య మైన 

తెరగుగా అనంతమగు ఆకాశమున కలిసిపోయెను; నేను ఆకాశమువంటివాడను” 

అను భావన అనంతసమాప తి. 

ఆసనసిదుడగు యోగి చలియెండలచేగాని ఆకలిదప్పులు మొదలగు ద్దు 

జంటలచేగాని బాధపడడు. ఆసన సైర్యముచే శరీరమనంత సమాపన్న మగు 

నెడల బొధశూన్యత (anaesthesis) తటస్టించును. దాన ద్వంద్వములు 
థి 

-తలియవు. 

మన మందజమును సామాన్యముగా గాలి పీల్యవలయునని పేల్వము. 

విడువ వలయునని విడువము. ఈ రెండు పనులును వానియంతన అవి జరగి 

.పోవుచుండును. ఈ యూర్పు నిట్టూర్పుల [పవాహవేగమును ఆరికట్టినయెడల 

మనసునకు కుదిరిక అమరును. ఏకా[గత కిది ఆవశ్యకము. 
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పాణాయామము 

ఊరుపు నిట్టూర్చులకు నిలుకడ కలిగించు నేరుపరితనమే [పాణాయా- 

మము. ఆసనము మేని నిలుకడను కలిగింపగా పాణాయామము | పాణమునకు 

నిలుకడ (సంయమము) కలిగించును. ప్రాణగతి సమనియతమైనచో ఆ పాణము - 

శాంతిబడసి మహా పాణమునం దను! పవిష్ట మగును. 

ఊర్పు నిట్టూర్పుల నడుమనున్న విరామమును పెంపగల నేరుపు ఎంత 

పెకిగిన అఆంతమేలు. ఈ విరామము పెరిగినకొలది [పాణాపానములకు స్థితికలు 

గును. దానితో పాటు అంతఃకరణ వృత్తులకును విరామమేర్పడును. [పాణ 

జయమనమువలన (పాకాశావరణము తొలగిపోవును. [కమముగా జ్ఞానము వికసించును. 

హఠయోగులు తొలుత రేచకము పిదప పూరకము పిమ్మట కుంభక మును 

చెప్పుదురు. అందలు ను సామాన్యముగా అటులే చేయుదురు. వాసిష్టము మొడ. 

లగు వానిలో అంతర బాహ్యాది భేదము లన్నియో కలవు. ఈరాజయోగమున 

ఆప్నకియ లేదు. గాలిపీల్చి వెనువెంటనే విడువనిచో ఊర్పునిష్టార్చులకు గతి 

విచ్చెదము కలుగును. రాజయోగము ఇది ఒక (పాణాయామమని చెప్పును. 

ఇటులే నిట్టూర్చి వెను వెంటనే గాలి పీల్యనియెడల నదియు నొక పాణాయామ 

మగును. పూరాకాంత రచకాంతము లెట్టివయినను శాస పళ్యాసములకు కొంత. 

విరామము కలిగించుట ఒక (పాణాయామము. ఇట్టి  పాణాయామమును విరామ. 

మును నెమ్మది శెమ్మదిగా పెంచుచు నథ్యాసము చేయవలయును. [పాణాయామ 

మును కేవలము గంథ ములలో చతీవిచేయుట తగదు. యోగదర్శనమునందే . 

రేచకాంత |పాణాయామము “పచ్చర్టన విధారణాభ్యామ్! (౧-౩౪) అను 

సూూతమున గలదు. ఇంకను సాధన పాదమున మరికొన్ని విధములగు (ప్రాణా 

యామములు చెప్పబడెను. వీని నథ్యసించిన యోగులకడ తెలిసికొని సాధకులు 

మెలమెలగా [పాణాయామమునకు ఆలవాటు పడవలెను. [గంథములలో చూచి 

చెసి చెడినసాధకు లున్నారు. ఇటులు చేయుట అనారోగ్యమును పిలిచి తెచ్చి 

కొనుటయే. 
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(ప త్యా హారము 

ఇం[దియములు తమతను విషయములనుండి ఉపరమము చెందుట [పత్యాహా 

రము. చిత్రమును నిరోధించు నెడల ఇల్మదియములును చి త్తస్వరూపము ననుకరించి 
నటులగును. తేనెటీగల రాణి యెగిరిన యెడల మిగిలిన యూగలన్ని యు ఎగిరి 

నటులును అది కూర్చుండినచో ఇవియు కూరుచుండినటులును చి త్రము లేచుచో 

ఇం(దియములును లేచును; చిత్తము నిరుద్ధమగుచో ఇందియములును నిరుద్ద 

మగును, 

శబ్దాదులయెడ వ్యసన ములేకుండు టిం దియ జయమని కొందరందురు. 

వ్యసన మనగా ఆస క్రి. (వి అస్యతి ఏనమ్ ఇతివ్యసనమ్, అని వ్యుత్ప తి- 

 శయస్సునుండి తొలగించునడి వ్యసనము). శాస్తాదులకు విరుద్ధముకాని శచ్దాది 

విషయ సేవన మిం దియజయమని మరికొందరందురు, పారతం! త్యము పొందక 

స్వెచ్చాపూర్వకమయిన శల్లాది విషయాస్వాదము ఇం దియజయమని ఇంకొంద 

రందురు. అనగా భోగపారతం। త్యములేని భోగ మిం; దియజయమని తాత్పర్యము. 

రాగముగాని ద్వెషముగాని లేక సుఖదుఃఖములు పొందక శబ్దాదులనెరుగు టిం దియ 

జయమని ఇతరులందురు. ఇవి యన్నియు _పచ్చన్నమగు ఇం దియలౌల్య ము. 

ఆనాస కితో పాప మొనరించు నెడల అనాస క్రితోడనే నిరయ్మప్రాప్తి. నిప్పును 

ముట్టుకొనిన యెడల కాల్చునని తెలియువా డందు కాలు పెట్టడు, అనాస క్తము 

గను పెట్టడు. ఆస క్రముగను పెట్టడు. పరతం తతతో డను పెట్టడు, స్వతం్యతత 

తోడను పెట్టడు. పారమార్థిక విషయము నెరుగక పోవుటయే విషయనులందు 

'స్వేచ్చాపూర్వకమగు స కికి కారణము. కావున నివి యెల్ల ఇం్యదియజయము 

కావు. మరి ఇం్టదియజయమేది యని యడుగుదురు. ఇచ్చామ్మాతముచేతనే 
చి తనిరోధముతో పాటు ఇందియ నిరోధముగూడ ఆయెనేని దానికి మించిన 

యిం దియజయమని ఒకటి ఉండదని జై గీషవ్యు డనెను. ఈ పత్యాహారమువలన 
అట్టి యిం దియావశ్యకత కలుగును. 

f 

పురుమడు “క్లేశకర్మ విపాకాళయై రపరామ్యష్షః పురుష విశేష ఈశ్వరః” 
సూతమచే జెప్పబడిన పురుషవిశేషుడు కాడు. పూర్వసిర్దుడగు హిరణ్య 

గర్భుడు లేక జగత్కర్తయు గాడు, “ఇందియేభ్యః... అను కఠమునకు 

ఆను 
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సాంఖ్యులు వ్యాకరించియు యోగులు పరిక్షించియు చెప్పిన పురుషతత్త్వము. 

తన్నుదాను తిన్నగా దెలియు నెడల జీవుడే పురుషుడు. మాండూక్యము-' ఆవ చ 

మహస్యమి' త్యాది “నెతి రూపముగా చెప్పిన వా డీ పురుషుడు: 

రొ 

సమాధి విశేషములు 

[పాణాయామ వి శేషముచేగాని భావో దేకమచేగాని ఆద్భుతమగు దివ్య 

దర్శనము మొదలగువానిచే గాని మనస్సు నిశ్చలము కావచ్చును. వీనిలో [పాణా 
యామముచే ఎకాగమగు వృత్తి ఉదయించును. ఆది ఇంకొక వృ తికి చో 

వొపగదు. 

భావో దేకముచే ఆనందము పొంగి దివ్యభావ ముదయింపవచ్చును. దివ్య 

జీవితమునం దిడి యొక గొప్పఘట్టము. మరియు నిది ఇంకొక విధముగా ఆధ్యా 

త్రిక స్ఫూర్తిగా వికసిం ౦పవచ్చును. 'ఆనందవికాసమె పపంచము” ఆని అనుకొను 

ఆనంద సాధకులు ఆనందములో మునిగిపోవుటయే సమాధియని యందురు. 

భ క్రిసాధకులలో నొకానొక తెగవారు చేతనతోడి ఆనందము ఉక్సిరి 

బిక్కిరి చేసి చి తమును ముంచివేయగా బాష్పములు జాలువావినంతన కొలది 

బాహ్యజ్ఞానముతో ఉదాసీను లగుచుందురు. ఇవియ ఇట్టివియు నగు భావసమా 

ధాలను వానిని సాధించిన సాధకులను మన మటనట గనుగొానుచుందుము, 

అదై్యైతులు ఆరు విధములగు సమాధులు చెప్పిరి. యోగులు దై. 

కావున సిద్ధాంత ములలో యాగులకును అదె వైతులకును కొంచెము ఇద మూవ పట్టు 

చుండును. అయినను యోగడర్శనయి చెప్పిన సమాధిసాధనను ఆదై : [తుల కాదు, 

మరి యెవరును నిరసింపరు. కాని అదై సతులు తమ అరై పైతమును నిలిపికొను 

సాధనయెడ కొంచెము వేరుతో వ తొక్కిరి. ఈ రెంటికిని 'మనమామపోలి కలు చాల 

నున్నవి. 

వారి మతమున సమాది సవికల్పము నిర్వికల్పము ఆని రెండు విధములు. 

యోగమునకును అరై సతమునకును కెదము తెలియనివారు సవికల్పమనినను 
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సం పజ్జాతమనినను సవీజ మనినను ఒక్కటియే యనియును, ఇట్లే నిర్వికల్ప 
జో 

మనినను అసం పజ్ఞాత (1 ) మనినను నిర్బీజ మనినను ఒకటియె యనియను 

నుకొందురు. కాని విని యాథార్థ్యము వేరు. పదములందును అర్థమునందును 

ఐనికి జూల పోలిక లున్నవి. 

ఈ ర0టిలో సవిక ల్పసమాధి ఆంతర దృశ్యాను విద్ధ మనియు అంతక 

శద్దాను విద్ద మనియు రెండు విధములు, 

జుంతర దృళ్యానుపిద్ధము 

వీథిలో పదుగురు పోట్టాడుకొనుచుందురు. వారికి ఎకైదుట నొక యిల్ద 

న్నచి, ఆ యింటివాడు కలహించు వారిలో చొరబడక యేమియు కల్పించుకొనక 

కను లార చూచుచుండును. అల్టివానిని సాక్షి అని యందుము. ఇటులే నేను 

వీడు నాది నీది అనియు, కోరికలు కోపములు తాపములు మొదలగు వృత్తులు 

మడిలో మల్పడి గొనుచుండును. ఈ వృత్తులకు వేనికిని వశుడు కాక వానిని వేరుగా 

చూడ గలిగినవాడు సాక్షి అని అనిపించుకొనును. కావున “కామాదివృత్తులు 

దృళ్యములు ; వీనికి నేను సాక్షిని, దేహము మొదలు బుద్ధివర కును గల యూ 

మొ తము నేను కాను" అను తెలివిచే |భాంతికతన దోచు దృశ్య మునంతయు 

నయంద యడచి తన్ను దా చూచుచుండు నవస్థ ఆంతర దృశ్యానువిద్ధము. 

మనసునందు తోచు వృత్తులు అను దృశ్యముతో అంటియున్నది అని దీనికర్థము. 

ఈ సమాదిలో అనగా కొంత ఏకాగమగు మనో౭_వస్థలో ఆత్మాకారమగు వృతి త్రి. 

తోపాటు తెలిసికొను వాడును తెలివియు తెలియదగినదియు అను (తిపుటియ 

మినుకు మినుకు మనుచుండును. మట్టితో జేసిన వీనుగును చూచుచుండునపుడు 

ఏనుగుతో పాటు మట్టిని గూడ చూ కా డక తప్పదు. “మట్టిని జూచినపు డేనుగులేడు:. 

ఏనుగును జూచినపుడు మట్టి లెదు” అనునది వేరుమాట. ఆ మనో ఒవస్థ వేరు. 

ఆంతర శబ్లానువిద్దము 

ఇటులు దృశ్యమును తనయంద యడచి. “నేను స్య|పకాళడను, జ్ఞాన 

స్వరూపుడను, దై తవర్శితుడను, ఆంతరాత్మగా నిత్యసిద్ధుడను, సదానందుడను,. 

(] “పశాంతవృ తి తికంచి తం పరమానంద దీపకమ్ 

అసం; _పజ్ఞాతనామా౭.యం సమాధి ర్యోగినాం | పియః'” 

(ము క్రికోపనిషత్ - ౭-౧౪). 
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అను ఇట్టి సన్యా తమగు ఆత్మను పట్టు కొనగల వృ తిచే ఆ యాత్మస్వరూప 

మును దోదించు శబ్దములు నిరూపించు వస్తువును హృదయమున భావనచేయుట 

ఆంతర శబ్దానువిద్ధము. మనసులో మనసులో శబ్దముల తాకు ఈ సమాధిలో 

నుండు నని దీనికి అర్ధము. సాధకు డీ సమాధిలో నేను సాక్షిని, అంతరాత్మను 

అని తలచును. కోరికలు మొదలగు వృత్తులకు వేరయిన ఆత్మ యూ సమాధిలో 
విషయము. ఆత్మజ్ఞాన పవాహ మిం దుండును. దీని యందును నేను ద్వైతవర్ధి 

తు(డను, అని తెలియు వాడును తెలివియ తెలియదగినదియు అను |తిపుటి 

యుండును. కాన నిదియు సవికల్పము. 

నిర్వికల్ప సమాధి 

తన్ను దా నెరిగిన తనుపున నిట్టనిలువుగా మునిగిన ముంపుచే దృశ్యము 

శబ్దము అను నీ జంటను ఒప్పరికించి నీటబడిన ఉప్పుగల్లు సిరుగనే అయిపోవు 

చందముగా (బహ్మాకారము నొందిన వృత్తి [బహ్మమ్మాతమయి తాను వేరుగా 

కనబడని అవస్థ నిర్వికల్పము. సంతతమును సవికల్పసమాధిలో నుండుటవలన 

విషయాస క్రికి ఫలమగు విశేపము తొలగి నిర్వికల్పసమాధికి దారితీయును. 

నిర్వికల్పసమాధిలో (తిపుటి [| బహ్మవృ తియం దడగును. సవికల్పసమాధిలో 

మానసికమగు |కియ ఉండును. నిర్వికల్పసమాధిలో అది అడగును. న్నిదలో 

తనయెరుక ఉండదు. నిర్వికల్ప సమాధిలో తనయెరుక తోచని అనుభవము 

ఉండదు. సదసద్విచారణా ఫలమగు వివేకము కలిగిన పిదప సాధకుడు బాహ్య 

[ప్రపంచము నెడల ఉదాసీను డగును. ఈ యవస్థలో సాధకుడు వృ తికాన్యు 
డెటులగునో అటులు ఆనందపూర్ణు డగును. ఈ యవస్థను వసిష్టుడు ఆకస 

మందును సము! దమునందును ఉంచిన కుండనుగా పోల్చెను. ఆకసమందుంచిన 

కుండ లోపలను బయలే వెలుపలను బయలే. సము[దము నందుంచిన కుండ 

లోపలను నిండే వెలుపలను నిండే. 

ఆగ వ 

లోగడ జెప్పిన సమాధులలో సాధకుడు తన స్యభావము సచ్చిదానంద 

స్యభావమని యెరుగును. ఇక బాహ్య పపంచమునందలి విషయముల నాధార 
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ముగా గొనియు సమాది నభ్యసింపవచ్చును. ఇట్టి సమారిచే పపంచ స్వభావ 

మును (బహ్మ స్వబావమును ఎరుగనగును. 

తెలదనము చల్లదనము దవత్యము అను నీ మూడును నీటి గుణములు. 

నిడుదతనము కెరటము అను నీ రెంటిలో మొదటిది రూపము, రెండవది నామము, 

వీని నన్నిటిని కలగ పులగముచేసి లోకులు కెరటమందురు. అటులే ఉఊనికియు 

ఎరుకయు _పేమయు _బహ్మస్వరూపము. ఇట్టి స్వరూపమునందు నామరూప 
ముల నధ్య స్తముచేసి దానివి లోకులు [పపంచమని వాడుదురు. ఇది తెలిసి సాధ 
కుడు [పపంచమునందు కొనిపించు వస్తువులన్నింటియు నామరూపములను 

(బహ్మమునందె విలాపన మొనరించి కెరటమని పేరే కాని నీరే యని తెలిసికొను 
నటులు 'నేను ఈ నామరూపములకు అధిష్టానమను' అని తెలిసికొనును. వెలుపలి 

వస్తువు లి సమాధిలో విషయము కావున ఇది బాహ్యదృళ్యానువిద్ధము. 

బాహ్య శబానువిదము 
© య 

సాధకుడు నడచుచును నిలుచుచును పడియుండుచును ఎపుడును దృశ్య 

మును నామరూపాత్మకము నగు ఈ (ప్రపంచము తనకు అధిష్టానమును ఆఖం 

డెక రసమును సచ్చిదానందలక్ష ణము నగు వస్తువే యను సంతత చింతనము 

బాహ్య శబ్బానువిద్ధము. ఆంతర శబ్దానువేధ కల సమాధిలో శద్దానుగతమయిన 
సంబంధము తనతో. _పకృత సమాధిలో శద్దానుగతమగు సంబంధము [పపంచ 

మతో. ఈ సమాధియందును తెలియువా డొకడును తెలివి యొకటియు తెలియ 

దగిన దొకటియు నుండెగాన నిది సవికల్బ సమాధి భేదమే. ఈ సమాధి బాహ్య 
దృశ్యానువిద్ధ సమాధికంటె దొడ్డదియు బాహ్య నిర్వికల్పనమాధి కంటె కిన 

తక్కువ యనియు నందురు, 

బా హ్యానిరిికల్స సమాధి 

_బిహ్మా నంద రసా వేశముకతన బాహ్య పపంచము ఉన్న టులే యిరుగక 

_బహ్మస్వరూపముతో ఏకత్వ మెనసి సాధకుని చి త్తవృ త్తి గాలి లేనిచోట పెట్టిన 
దీపమువలె నుండును. ఇది బాహ్య నిర్వికల్పము. నిర్వికల్ప సమాధిలో వలె 

ఇందును మాయచే. (పతీత మయినదెల్స కెరటము నీరే యని తెలిసినటులు 
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_బహ్మమే అని తెలియును. మరియు దృశ్యముతో పాటు _దిహ్మమునండును గల 

ఆఖండత్వము ఏకరసత్వము మొదలుగా గల విశేషములు కానరావు. ఇటులగుట 

జేసి చలనము తోపాటు చి తమును అడగును, (2) 

_ఒహ్మజ్డ జానమువలన ఆనందము కలుగును. బహ్మము రసమనియు 

ఆనందమని యుగదా [శుతి చెప్పును. అట్టి (బహ్మమె తాను. ఆంతర సమాధు 

౬లో ద రశ క్ర మొనకు నె సాక్షియగు “తాను” _బహ్మాభిన్ను డగును. ఇటులు కాని 

నాడు అధిష్టూ నము ౬ ని ఆ సమాధి నిర్వ &ి తికమయినను కూన్యమునందే పర్యవ 

సన్న మగును. ఇక ఇటులు బాహ్యసమాధులలో వ్యాపకతాస్వభావము కలిమి 

_పపంచము న నం దెల్లెడ నిండియుండిన ఆఖండర సెక క (బహ్మము తనతో ఏకమగు 

చున్నది. _ఒహ్మజ్ఞాన మానందముతో కలిసియున్న చందముగనే ఆత్మ జ్ఞానము 

గూడ ఆనందముతో కలిసియే యున్నది. మరియ దేహాభిమానము పోవుటతో 
పాటు పరమాత్మ యెగుక కలిగి మనస్సు ఎచ్చ టెచ్చటి కేగినను అచ్చటచ్చట 

సమాధులే యని అదై తు లందురు. అనగా మైజెప్పిన సమాధులను జ్ఞానపూర్య 

కమగా చిరకాలము అభ్యసించిన యెడల సాధకుడు ఆంతర విషయములును 
బాహ్యవిషయము.లును సమ సమును (బ్రహ్మమని తెలిసికొనును. వామరుడు 

గూడ అనిత్యము లసియు, అసత్యము అనియు నెరుగు నామరూపములను నిత్య 

మును సత్యము నగు బహ్మమని సాధకు డరయును ఆతనికి 'క్రిందను మీదను 

మందును వెనకను డాపలను వెలుపలను బహ్మమె, మొదట మొదట పయ 

త్నముచే నెరిగికొనినది పిదప పిదప ఆపయత్నకృతమగను స్వా భావికముగను 

అయిపోవును, 

(2) సరస్వతీ రహస్యోపనిషత్తునందు ఆరు విధములయిన యూ సమా 

ధులు చెప్పబడియున్నవి. దృగ్ దృశ్య వివకమునందును సర్వవేదాంతసార 

సం్యగహమునందును ఇవి చెప్పబడినవి. వీనిలో దృగ్దృశక వివేకమునందలి శ్లోక 

ములును సరస్వతి రహస్యోపనిషత్తునందలి క్ కోకములును ఒకటియే. దృగ్దృశ క 

వివేకమునే సరసాతీ రహస్యోపనిషత్తు ఉటంకించుకొనెనని విమర్శకుల అభి 
ఎ వ జ్ ల్ Reade] హౌరా కో 

_పాయము. సరంవేదడాంతసార సం గహము సంతు: తముగనే వసి చెపి 
ఎ ము] nn LC] 

యోగులు చెప్పు సమాధులను యమనియన మూదులను ఇంకోకరితిగా ఆచెంత 

(పక్రియ యం "దంతర్భావ మొనరిందెను. 
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యోగ దర్శనము చెప్పు సమాధు లివి కావు. వానికిని వీనికిని గల పోలికల 

నెరుగుటకే యిచట నివి వివరింపబడినవి. ఇక పకృతమునకు వ త్తము, 

చిత్త భూమికలు 

క్షిప్ర మనియు మూఢ మనియు విక్షి ప్రమనియు ఏకా|గమనియు నిరుద్ధ 

మనియ చి తభూమిక లయిదు. ఆతి చంచలమును ఏ విషయమునందేనియు 

కొంచెము సేపు అంటిపెట్టుకొని యుండజాలని చితము క్షి పము. ఈ భూమి 

కలోనున్న చి త్రము జ్ఞానగర్భమగు సమాధికి పనికిరాదు. 

ఏడో ఒక విషయము ఆకర్షించు ననుకొందము. ఆ యాకర్షణమునకు 

లోగబారి ఆ విషయముతో సమాహితమగు చిత్తము మూఢము దవ్వులనున్న 

బంధువునెడ చిత్తము ముగ్గమగును, మోహావిష్టమగుటచే ఇట్టి చి తముగూడ 

సమాధికి పనికిరాదు. 

ఒకచి త మొకపుడు నిలుకడగా నుండును. ఇంకొకపుడు నిలుకడగా 

నుండదు. ఇట్టి చి తమునకు _్రవణమునందును మననమునందును అధికారము 

కలదు. దీనికి సమాధ్యధికార మున్నను వేళావెళలున్నవి. కావున నిశ్చలత 

పౌసగనేరదు. దీనజేసి ఈ చి తమునందు బండుబెరుక నెలకొనజేయుట అంత 

సులభము కాదు, ఒకవేళ ఈ చిత్తము సమాహితమై సూక్మజ్ఞానము కలిగి 

ఆనగా తన్మాాత _పత్యక్షతచే సుఖదుఃఖమోహములకు లోగక తప్పదు. ఏలనగా 

ఈ చిత్తమునకు విక్షేప మున్నది. కావున ఈ భూమికలోని చి త్రమున సమాథి 

ఒదవినను అది నిలుకడగా నుండదు. సాధకులలో పలువుర చిత్త మీభూమిక 

లోనిదే. 

ఒకదానినే పట్టుకొని యుండునది ఎకాగచి త్రము (3) చిత్తము ఈశ్వ 

రుని అవలంబనము కావించుకొనినదని యనుకొందము. ఆ యవలంబనమును 

వదలక అటులే ఉండగల చిత్రము ఎకాగచి త్రము. అలవాటు చొప్పున ఇట్టి 

(8) “ఏకమ్ ఆ్మగమ్ అవలంబనం యస్య] ఎకా(గమ్ | “త్వ మగ 

భూమి ర్నిరవాయ సం శయా' ఈ మొదలగు మా ఘాది పయోగ ముల నారయు 

నది, 
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నిలుకడ స్వభావమై రే యనక పవలనక యెక్కువసేపు ఎక్నాగము కాగలిగి 

కలయందును అట్టి కలయే కనగలిగినను అట్టి చి తమును ఏకా! గభూమిక మని 

యననగును. ఈ భూమికలోనున్న చి తము సాధనచేసి సం_ పజ్ఞాత సమాధి 

పొందగలదు. ఈ సం్మపజ్ఞాత సమాధియే | పకృతమగు యోగము. మరియు 

వైవల్యమునకు సాధకము. ఈ భూమికలోనే సం' పజ్జ్ఞాతము సిద్ధించును గాని 

క్షిప మూఢవిక్షి ప భూమికలలో సిద్ధింపదు. మూఢ భూమికలలొ సెంధవునకు 

సిద్ధి కలిగినటు లూహ చేయవచ్చును గాని దానిని చెడ్డ ఫలమిచ్చిన దానినిగాను 

ఊహింపవచ్చును. పురాణములలో పలువురు తపస్వుల తపస్సు ఆచ్చరలచేగాని 

మన్మథునిచేగాని యిం; దుడు భంగపరచిన కథ లున్నవి వారి చి త్రములు క్షిప 
మూఢ వికి ప భూమిక లలోనివి. 

ఇట నిది గమనించునది- సం! పజ్జాతయోగ ము కేవలము సమారెకాదు. 

సమాధి పజ్ఞ చితాయ తమగునేని ఆచి సం పజ్ఞాత యోగము. 

“ఏకా[గభూమిలో నొదవిన సమాధి సత్ స్వమాపార్తమును వెల్లడించు 'నని 

భాష్యము. కావున విక్షి ప్రభూమికలో నున్న సాధకులు తమ చితము నెపుడుడు 

ఏక్మాగ మొనరించుకొనవలెను. 

రేయింబవచలలో ఎక్కువ కాలము వ కత్తులు ఆకిక ట్టబడి రాము ఎండు చి తము 

నిరుద్ధ చి తము. నిరోధ మనగా పత్యయహీనతయే. ఈ చె "తమునం చేవ 

మొలకెతదు. సమాధి గట్టిపడిన యడల ఈ యవస్థ సు సుస్థిత మగు. 

చి తము నిరుద్దభూమికము. సకలవృ త్తి నిరోధము యోగచరమ భూమిక, 

భూమికలో చి “త్రము లీనమగును. ఎక్కా గ భూమికలో చి తము సరార్థముకాడు. 

అనగా ఇం; దియము లేవిషయముతో సంబంధపడిన ఆ విషయమునం వ్ సంబం 

ధము పెట్టుకొనదు. ఇటులు పెట్టుకొనక తా నవలంవించిన పటునొమ్మనే పట్టు 

కొని యుండును. ఈ రీతిగా "ఏకా: గభూమికలోని చిత్తమున సరవిషయ 

విలయపూర్వుకమగు ఒకే ఒక వృత్తికి ఉదయము. నిరుద్ధభూమికలో వు తికి 

అనుదయము. ఈ భూమికల్ చె త్తమున ౬ 

చి తమన ఒదవిన సమాధి! కాగము ఆని అందుకు 
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డొ 

శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములను [గహించుచుండుట చి తమునకు 

స్వభావము. వేయేల, సర్వార్థ ములను అనగా విషయములను గహించుటయే 

దానిపని, సర్యార్థత చి తధర్మము. ఈ ధర్మ మువలన _పత్యయములును (ఇది 

కుండ ఇది కొండ యీ మొదలగు జ్ఞానములు) ఈ |పత్యయములవలన సంస్కా_ 

రములును కలుగుచుండును. 

చి తముమీద జ్ఞానముగాని కియగాని హత్తుకొ నిన యెడల అవీ సంస్కా. 

రము లగును. జ్ఞాన సంసా_రానుభవము స్మృతి. _కియాసంసా_రానుభవము 

స్వారసిక క్రియ. పూర్వసంస్కారమును పూర్తిగా (తోసివై చినయెడల ఎరుగ 
బడు ఎరుకయు చేయబడు పనియు స్యతం తముగా ఉండగలవని ఊహింప 

నవకాశము లేదు. ఇటులు చితము _పత్యయ సంస్కారో భయాత్మకము. 

గుణముల యితివృ త్రము చంచలము. మంచికి చోవునపుడు మంచిగను 
చెట్లకు దోవునపుడు చెట్టగను తరతమ ఖావములతో నవి పరిణమించుచునే 

యుండును. కాని ఆ పరిణామమున కొక అవధి యున్నది. 

సమాధి పరిణామము 

కొలది కాలమేని చిత్త మేకాగ మగునెని దానిని సమాహితచి త్ర మని 

యందుము. ఏకాగగతయే సమాధి. ఏకాగతలేని సమాధి లేదు. ఏకాగత 
సమాధిసామాన్య లక్షణము. యాగారంభమున విభిన్నములగు _పత్యయముల 

నన్నిట నేకాకార మొనరింపవలసివచ్చును. అటు లొనరించునపుడు సర్యార్థతా 

[పత్యయములును వాని సంస్కారములును అడగి ఏకాగతా పత్యయమును దాని 

సంస్కారమును పౌడముచుండును. సమాధి సామాన్యమునందు ఇట్టి పరిణామము 

సంభవించును. ఇది సమాధి పరిణామము : 

ఏకా గభూమికలో చిత్తము కనిపించిన విషయము వెంట బరుగిడక ఒక 

విషయమునందె నాటుకొనును. ఇటులు అన్ని విషయములకు. విలయమును ఒక 

౫ Automatic action. 
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నిరోధ వరిణామము 

సమాధి పరిణామమునందు చి తమునకు పరిపూర్ణమగు నిరోధము కలు 
గదు. అది వివేకథ్యాతిసాపేక్షమ . వివేక ఖ్యాతి పూర్వ్యకమగు పరవై రాగ్యముచే 

చితాధికారము కడముట్టును, ఇట్టి యోగ్యత నిరోధభూమికలో. 

సం|పజ్జాత సంస్కారము లడగి నిరోధ సంస్కారములు పొడముట 

నిరోధ పరిణామము. ఈ సంస్కారములు [పత్యయముల సూతా వస్థలేకాని 

(పత్యయములు కావు. సంస్కారము లెట్టివో అట్టి (పత్యయ ములు నిరోధింప 

బడిన రొడలనే సంస్కార నిరోధమగునని అనజెల్తదు. బాల్యాద్యవస్థలలో 
నెన్ని యో _పత్యయము లడగియుండును గాని సంస్కారములు మా్మాతము 

పోవు. ఆ సంస్కారములవల్ల యౌవనాద్యవస్థలందు ఆ సంస్కారముల కను 

రూపములగు (పత్యయములు చూపట్టుచుండును. రాగ మున్న తరిలో [కోధ 

(పత్యయము' లడగియుండినంతమా తముననే కోధ సంస్కారము లసమిం 

చునా? సంస్కారములు సంస్కారముల వలననే అడగును. సం్యపజ్జాత 

సంస్కారములు నిరో ధసంస్కారముల వలననే అడగును. ఎటులనగా |కోధ 
(పత్యయోక్థాన సంస్కారములు [కోధనిరోధ సంస్కా_రముల వలననే అడగును. 

కోధము న కోధముచే జయించుటనగా ని యే. 

పరిణామత్రయమున విశేషము 

ఏక్కాగతాపరిణామమున చితమునకు సమాధి. సమాధి పరిణామమున 

సం్యపజ్ఞాతయోగము. నీరోధపరిణామమున అసం పజ్ఞాతయోగము. 

ఏకా! గతా పరిణామమున సదృళవృ త్రి [పవాహము. సమాధి పరిణామ 

మున ఒకే ఒక విషయమున చి తమునకు లయము. నిరోధ పరిణామమునందు 
చితమునకు ఆవస్థితి, 

హ్ 

సమాధివల్ణ (పజ్ఞాత్ప త్రి, పజ్జవల్ణ _పజ్ఞాసంస్కారోత్ప తి, _పజ్జా 

సంస్కారమువల్ట అవిద్యా సంస్కార విలయము. దాన వివేక ఖ్యాతి. అటు 

పిదప పురుష పజ్ఞి. 
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నిరుద్దమగు పిదప చిత్తమునకు పని యుండదు. ఆత్మకును గుణము 
లకును వేరిమి తెలిసినందు వలన పరవై రాగ్యము కలిగి చి త్రము లీన మగును. 

ఇది కేవలసితి. ఈ స్థితి కలుగగనే గుణపరిణామము ఉండదు. చి తమున [పత్య 

యముతోషాటు సంస్కార మిగిరిపోవును. చిత్తమే యిక నుండదు: నిరోధా 

భ్యాసము గట్టిపడినకొలది నిరోధ సంస్కారముల కుపచయము కలుగును. ఈ 

సంస్కార దార్భకమే నిరోధభూమికా సైర్యము. ఈ సంస్కారము సం| పజ్ఞాత 

సమాధిలో కలిగిన (పత్యయమునకును సంస్కారమునకును విలయము కలిగిం 
చును. దానితో చిత్తము నిర్బీజమగును. అసంపజ్ఞాతరూపమగు నిరోధము 
నిరోధ సంస్కారములను పొడమజేయును. ఈ సంస్కారముచే పరవై రాగ్యము 
కలుగును. చిత్తమిక మొలకెతదు. 

యోగి శ పర్యము 

సం|పజ్ఞాతయోగమున భాసింపని దెదియు నుండదు. ఈ సమాధికతన 

బుద్ధిత త్రృము మొదలుకొని భూతత త్వ మువరకును గల త త్యములన్నియు 

ఎరుకపడును. ఈ యోగమున గలిగిన జ్ఞానము సం్యపజ్ఞానము. దీనిచే స్థూల 
సూక్షు కారణము లన్నియు తెలియును. దీనికి కనబడని విషయ మని ఒకటి 

ఉండుటకు వీలులేదు. ఇది సమాధివలన బొడమిన జ్ఞానము. సంశయమని ఆవరణ 

మేని దీనిముందు నిలువజాలదు. ఈ సం_పజ్ఞాతయోగము సృష్టిలోని సోపానముల 
నన్ని టిని బహిరంగపరచును, సం, పజ్తాతయోగము సృష్టిరహస్యమును [ప్రకాశింప 

A రాష లిపి 
జేసి కే ములను పోకార్చి కర్మబంధమును సడలించి చి త్రమును నిరోధమున 

క ధిముఖ మొనరించును. 

గుణవృ త్రము చంచల మని తెలిసికొంటిమికదా ! _పథ్యారూపమగు చిత్త 
సత్త్వము తమోగుణ యు క్రమగునేని ఆది ఆధర్మ - ఆజ్ఞాన - ఆవై రాగ్య -ఆనై 

శ్యర్యముల కాయ మగును. రజ సమో గుణయు క్రమాయెనేని ఆది విషయ -- 

ఐశ్వర్య [పియ మగును. మోహావరణము లేని రజోలేశముతో కూడెనేని ఆది 

ధర్మ-క్లాన - వై రాగ్య-ఐశ్వర్యముల కాలవాల మగును. ఆ లేశముగూడ లేని 
జు — చి ల 

యడల ఆ చిత్తమున కపుడు స్వరూప _పతిష్థ. ఆపుడు బుద్దిత త్వమునకును. 

పురుషత త్త్యమునకును గల భేదము తెలిసిపోవును. రజ సమోనువిదమె 

60 
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(పథ్యారూపమగు చిత్తస త్త్వమునందు (క్రియ సూక్ష్మమగుటవలన ఐశ్యర్యము 

శాన మగును, విషయ-ఐశ్వర్య - పరత్వము రజోభిభూతమగు చిత్తకియ. 

తమోభిభూతమగు చిత్తమున _పకాశ మించుకయు లేమి అధర్మ - ఆజ్ఞాన-ఆవై 
రాగ్య - అనై శ ర్యముల కు దేకము. ఇవి జ్ఞానమునకును శుద్ధ స త్త్వమునకును 

విరుద్ధ ధర్మములు. తమఃస్పర్శ లేని రజస్సుతో గూడిన చిత్తమున ధర్మజ్ఞాన 

వైరా గ్ర్యైశ్వార్యములకు (పకాస్తి. ఇచట రజః) పధానమగు సత్యమునకు క్రియా 

శీలత. దీనివలన చి తమున ఉ తమమగు జ్ఞానమునకు వికాసము. ఈ జ్ఞానదర్పణ 

మున నన్నియు _పతిఫలించును. మరియు ఈజ్ఞానమున వివేక వై రాగ్యముల 

కలిమి స్వాభావికము. అట్టియెడ పదార్థ జ్ఞానము సునిక్సితము. విశుద్ధమగు 

సీవిజ్ఞానమున సూమ్మతమమగు శకితో పరిచితియ దానిమీద క ర్రృత్యమును 

ఒదవును. ఇదియ యోగ శ్వర్యము. యోగుల కిది విశుద్ధ విజ్ఞానమువలన గలుగు 

ఫలము. ఇది స్వాభా వికము. యోగుల ఇచ్చకు (పతిఘాత ముండదు. తమోగుణా 

పచయముచే చి తమునకు వెలుగును స్ఫురణమును కలుగును. ఈస్సురణము 

వలననే యోగులకు సహజముగనే సూక్షు విషయముల మూలమూలలు తెలియును. 

ఇట్టి వ క్రి విసృృతియు స్వాభావికముగనే పొందుపడును.. ఇక రజోగుణము 

క్షీణించి శుద్దస త్త ముదయింపగనే యోగి (పసంథ్యానమునందును వివేకము 

నందును (పతిష్టితుడగును. యోగి అటు మీద శ కిని ఐశ్వర్యమును వికసింప 

జేయడు. ఏలయనగా అందుల పకృతి స్పర్శ యుండక తక్క_దు. వశిత్వము 

కామా వసాయిత్యము మొదలగు సిద్ధులన్ని యు రజోగుణా శయములు. శుద్ద 

స త్త్వముచే జ్ఞ జానమునకు పెంపు, అవిద్యకు తెంపు. 

చి త్రమునకు గలుగు పరిణామ స్వరూపమును తెలిపి భాష్యము వేరువేరు 

సోపాన శముల నధిరోహించిన యోగులతో మనకు పరిచయ మొనరించినది, శకి 

వికాసము జ్ఞాననోపానమునకు దిగువ. శ కివికాసము రజః(పధానము. జ్ఞ జాన-_ విష 

వికాసము స సత్త్వ పధానము. న్ క్రివికాసముచే ఈశ్వరాధికారమువంటి అధికారము. 

జ్ఞానము వికసించు నెడల ఆ అధికారమునందలి మోహము తొలగిపోవును. ఆ 

వ్యామోహము తొలగ బారుటయ తడవుగా _పసంభ్యానమును వివేకమును ఉద 

యించును. అంతట ము క్రికి రాదారి యెర్పడును. 

i Tv aakraparem ,) find మనత 



12. శ్రీలల్ల 

౧౪ వ శతాచ్చి కాన్మీరాలలో లల్ల పుట్టింది. పుట్టింది మొదలు ఆత్మాన్వేషప 

"పని. | పాచీన కాళ్మరిలో కవిత్వం కట్టింది. ఈమె కవితలో )వావైంతం అపై -తం 
తంతం |పత్యభిజ్ఞ సుఫేసం పదాయం మొ, వానిలో చిలికిన కైనా నేయని 

"సున్నా కనిపి స్పవి, త త్త్వ్వద్వేషులు ఏనినె లల్హాయి పదాలని అన్నా రా లేక తలు” 

వారిలో ల ల (లొల్లి య్య పదాలనే ఇలా అన్నారా అన సంశయం కలుగుతుండి. 

(శ్రమ దభినవగుప్తుని ఈశ్వర (పత్యభిజ్హావ్యాభ్యాత భాస్తరుడు “ల 

“శరీ వాక్యాని' అనే పేరుతో ఈమె పద్యాలు కొన్ని సంన్ను-త శోకాలుగా 

మార్చాడు. వీనిలో కొలది లోపాలు కనబడతవి. అవి న అచ్చులోపాలై యుండాలి! 

ఈమెకు హిందువులలో లల్ల లల్హాదెవి లక్షశ్వరి ఎలాయూగిని అమా. 

' ముస్టింలలో లల్డా అరీ| లీఫా అనిన్నీ (పసిద్ది. 

త్ర !, 

ap 

(నెను ఈ|క్రిందివానిని అర్థ కమంకోసం, వాఠ కమాన్ని అత కమించి, 

తెలుగువాక్యాలు _్రాస్తున్నాను, బాష ఎలా ఉంటుందో అనే కి కౌతుకం తీకుడా క్సాక్రి 

రిక పద్యంమా|తం కాశ్మీరీ భాషలోది ఉదాహరిస్తాను) 

శివ్ వా కేశవ్ వా బీన్ వా కమలజ నాథ్నామ్ దారిన్ యుస్ 
వ 

ఇ. 

మ్య ఆబలి కాసితన్ భవ రుజ్సుహ్ వా సహ్వా సుకావా చై, 

నేను అబలను. నన్ను భవరోగం పట్టుకొని పీక్కో తింటూండది. ఎవడు 

“కేశవుడు 'జినుడు - (బహ్మ. వీరిలో ఎవరు నాకు చికిత్స నా సక? వా! ౨ 

నేను విభునికోసం దేశదేశాలు తిరిగి వేసారిపోయాను. పొరపాటు పడ్దాడు, 

ఊపిరి నిలిపి, జ్ఞానదీపం వెలిగించి, చూతునుగదా తీరా ఇంటైనే చితసంరూపుడు 

కనబడ్డాడు. (౩- ౪) 
3 

1. కాశీ గిలకు సామరస$ం చాలా ఉన? టు కనబడుతుంది. ఆభినవు:ండు 
శ్రీ ఫీ యం సాంలలో 

జై నాచార్యుల కడా, బె దె ద్ధాచార్యులకడా జై జనం చ చెద్దం చదువుకొని-" శా ఎల 

కుతూహలంవల్ల నా స్తిక అర్హత జౌద్దాదులైన సరువులను సై చాను ఆని 

తంతాలోకంలో (౮- _-౨౨౬ 3 వైప కొన్నా డు. 
=] 
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విభు దర్శనం కోసం ఎన్నో తీర్గాలు తిరిగాను. అతని గుణాలు కీ ర్రించి 

కీ రించి నోరు నొచ్చింది; దానికంటె ఎక్కువ మనస్సు మలమల మరిగింది. 

అతని విమర్శచేస్తూ మనస్సు లోపలికి వెళ్ళా. (౪౮) 

అక్కడ అన్నీ ఆవరణాలే. వాని లోపలనే ఉంటాడని నిశ్చయించా. 

వానిని దూసుకుని లోపలికి వెళ్లా అపు డందరూ నన్ను లల్టా లల్హా అని 

అన్నారు. (౪౯) 
, 3 

సంసారంలో కుమిలి దిక్కు_లేనిదాననై నాను. ఇపుడు సహజమైన (పబోధం 

కలిగింది. ఒకళ్ళ్శకోసం నె నిహ చావనక్కరలేదు. నాకోసం ఇంకొకళ్ళు చావ 

నక్కరలేదు. నాకిపుడు చావూ (బతుకూ ఒక టె. (3౪) ౪ 

ము క్రికోసం, పాపం ! ఈ సన్నాసులు తీర్ణాలు పోతారు. ముక్తి చిత్త 

సాధ్యంకాని తీర్థసాధ్యం కాదు. దూరపుకొండలు నునుపు ! (3౬) ౫ 

చిత్తం అనే అద్దం నిర్మలం రంది. (పత్యభిజ్ఞ కలిగింది. దైవం నా స్వరూ 

పంగానే కనిపించింది. నేనూ హూష్, నీవూ హూష్, ఈ | పపంచమూ 

హూష్, (౩౧) ౬ 

అమ్మలక్కలు నన్ను వేవిధాల తిట్టనీ; ఉదాసీనమైంది నా మనసు. దానికి, 

మకిల పట్టదు. ఉదాసీనమైన | (పైన వేలదిసిన) అద్దాన్ని (నేలమీది) దుమ్ము 

ఏం చేస్తుంది 2 (౧౮) ౭ 

నన్ను తిట్టుకోండి తిమ్ముకోండి, పూలతో పూజించుకోండి రాలతో కొట్టు 

కోండి. నాకు దుఃఖమూ లేదు, సంతోషమూ లేదు. బోధామృతం తాగి నాలో 

నె నున్నా | (౨౧) లా 

(ఓకతె) శీలాన్నీ మానాన్నీ కాపాడటానికి శీల మానాలే భటులు (కాని. 

సీవా?, నేనా 2) గాలిని ఏ మొనగాడై నా పట్టుకుంటాడా; ఏను(గు నెవడయినా' 

దారంతో కట్టివేస్తాడా ? (౨౪) ౯ 

అంతా తెలిసీ మొద్దులా ఉండు ! అంతా వినీ చెవిటివి కా! అంతా చూచీ. 

(గుడ్డి వవు ! ఇదే తత్వాభ్యాసం. (౨౦) ౧ం 
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అభ్యాసంచేత దృశ్యం శూన్య మైతే సాకిరూపం మిగులుతుంది. శాంత 

మైన ఆ సాక్షిన్నీ శూన్య మైతే ఇక ఆనామయం. (౧) ౧౧ 

వాక్కూ. మనస్సూ నివుడూ శ్ల క్రీ సమస్తమూ దేంట్లో లయమైతే ఆదె_ 

- అభ్యాసం | (౨) ౧౨ 

తం్యతమంతా మం తంలో, నాదమూలమైన మం[తమంతా చి త్తంలో 

- అయమవుతుంది. చి తం లయం అయితే దృశ్యమూ[ దష్టాకూడ చిత్ స్వరూపంగా 

శేషిసుంది. 

సూర్యుడ స్తమిస్తే చం|దుని వెలుగు. చందుడ స్తమి స్తే చిత్తం వలుగు? 

చిత్తం అ స్తమి స్తే దృశ్య జాతమంతా ఎంతో లీనమవుతుంది. ౧౪ 

లేలే, శకి పూజచేసే ఓ అమ్మీ ! లే! కల్తా గిల్టూ పోసి పూజ చెయ! 

"దాంతో అక్షరల్బి కలిగితే చెరుపా ? ౧౫ 

౧ 

సీ వరో తెలియదు, నే నెవరో తెలియదు నీతో ఐక్యమూ తెలియదు. 

దేహమే నేనని అనుకో డంవల్ల నీ వెవరు? నేనెవరు? అని సంశయం. (2) 

జాలి 

శివుడు గుజ్దం, కేశవుడు జీను, ఆత్మ-భవు(డు [లాడాలు; తగిన రౌతు 

_ఎవడ్యోనాకు చెప్పు. డ (౧౪) 

3 

అప్ప సౌప్పులు తీర్చుకోడం ఒక తీర్చుకోడం కాదు, తిండి బట్టల భమ 

తీర్చుకోవాలి. F (౨౪) 
. eg 

చలికిమా| తం గుడ్డ; ఆకలికి మాతం 
కూడు, . (౨౮) 

Aa 

౧... సహజావస్టకు శమదమాలు కారణం కావు; మరి వివేకం నీకలో ఉప్పు 

క్ష లిసినట్టు ఏకమయినా ఈ యవస్థ కాదు. ' ' (౨౯ ) 
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ల్లు 

సహజస్థితిలో భేదం అనేది కలికానికి కూడా కానరాదు! బయలులో 

బయలు కలిసినటులు కలిసిపోవడం సహజస్థితి, (3౦) . 

౭ 

ఒకానొకడు నిదురపోతె నా జాగరూకుడే ! ఒకడు జాగరూకుడై నా నిదుర 

పోతే ! ఒకానొకడు ఆడంటు ఐనా పవితుడే ! ఒకడు స్నానంచేసినా అళుచే. 

లా 

ద్యాదశాంతంలో తానే కట్టిన దేవళంలో కూచుని (పాణసూర్వ్యుణ్ణి పరో" 

చనచేసి శంకరుడై పోయేవా డిక ఎవరిని పూజిసాడు ? (2౫) 

౯ 

ఓయోగీ ! నీకు జల స్తంభం ఎందుకు? ఆగ్ని _సంభన ఎందుకు * ఆకాశ 

గమనం ఎందుకు ? కొయ్యావు పాలుపిండడ మెందుకు? ఇదంతా బడాయి కాదా? 

౧౦ 

ఏ దిక్కున ఏ దారిని వచ్చానో మళ్ళా ఏదారిని ఫోతానో తెలియదు; - 

ఉచ్చా్వాసమే నాకు ధైర్యం. 

౧౧ 

ఓ్మపభూ ! సీకూ ఆరు. నాకూ ఆరు; నీవు ఏలికవు. నేను అెంకను; ఇదే 

తేడా, (౧౩) 

౧౨ 

ఆయా | ధేహాదులై న ఆరు కోళాల ఆర్డువల్ల నిన్ను కానక చాలాకాలం . 

దుఃఖపడ్డాను ! ఇపుడో ఉపాధి బద్దలయింది; వికాంతి దొరికింది. (౪౪) 

౧౩ 

ఆడుతూ పాడుతూ నవ్వుతూ ననుపుతూ ని దెహంల్నొనెవున్న ఆత్మ దేవుణ్ణి. 

చూడు; దేశాంతరంలో ఏమి వెతుకుతాప్ ? (ee): 
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0౪ 

ఒజ్జా 1 నాకిది చెప్ప హాహ్, హమూహ్, ఈ రెండూ ఆస్యమతాలెకదా! 

హాహ్ వేడిగా ఉండడ మెం? హూహ్ చల్రగా ఉండడమెం ? (౫౬) 

gp 

హాహ్, జఠరాగ్నిత ప్రమై నాభిదగ్గరనుంచి లేస్తుంది; హూహి ద్వాద 

శాంతంనుంచి పుటుతుంది; హాహ్ పాణం; హూహ్ ఆపానం; 

ఆ] 

లల్ల ప తికాయలాగ జీవితం ఆరంభించింది. అది వికసించేసరికి దాన్ని 

కోశారు! ఒకరు పింజ తీశారు! ఒకరు ఏకారు ! ఒకరు వడికారు! ఒకరు 

ఉతికారు ! ఒకరు మగ్గంలో పెట్టి ఆటూ ఇటూ కొట్టారు! ఒకరు క తిరించారు ! 

ఒకరు అంగీ కుట్టారు ! అమ్మయ్య ! అంతటితో దీనికి విముకి ! జీవుడిదారి 

ముండ్లడొంక ! 

౧౭ 

నన్ను నేను తెలునుకోడానికి _శమపడి [శ్రమపడి [పాణాయామాదులతో 

అలసి అలసి అతివిజనమైన జ్ఞానమార్గంలో నడచి నడచి ఆనందసురా గృహం 

చూచాను |! ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ నిండుకుండలే ! ఎవడుకాని ఈ కల్చుపాక చేరీ 

తాగకుండా పోతే, పోనీ; వాడి ఖర్మం ! 

ఇస్యిలాలా 

“అల్ప నుగూర్చి Sir R. 0. Temple ఇలా _వాశాడు : 

Thine is a song that enslaveth me, 

Son of an-alien kin and’ cline. 



18. శ్రీ సత్యసాయిబాబా 

(శ్ర) సత్యసాయిబాబా గురించి మీ అభి పాయం ఏమిటి? ఆని పలువురు 

|పళ్ని స్తారు; నేను తెల్పపోతాను కాని; అంతలోనే సంబా?ంచుకొని “స్యయంగా 

దర్శనం చేసుకోండి; మీకు మీరే అర్ధం చేసుకోండి” అని వారికి విన్న విస్తాను. 

“పరమ పాంసవంటివారా ? లేక రమణమహర్షి వంటివారా * అని మరి 

కొంద రడుగుతారు. “సత్య సాయిబాబా సత్యసాయిబాబా వంటివారు" అని వారికి 

_పత్యు తరం చెపుతాను, 

పుట్టప ర్రిలో (ఇది అనంతపురం జిల్లా పెనుకొండ తాలూకాలో ఉన్నధద్కి 
శ్రీ సత్యనారాయణ అనే బాలుడు అపుడపు డావలించినపుడు యశోదాదులు 

శ్రీకృష్ణుని వదనకుహరంలో (బహ్మాండాలు చూచినటులు కొందరు రామకృష్ణా 

ద్యవతారాలు చూచి *ఇతడు దెవబాలుడు అని అనుకొన్నారు. కొంద *“రితడు, 

పిశాచ గస్తుడు అని అనుకొన్నారు. అపు డితడు తోటిబాలురచేత సంకీ ర్రనం 

చేయించడం ఆరంభించాడు. తోడి వారికి పుష్పఫల ఖాద్యాదులను సృష్టించి ఇస్తూ 

ఉండేవాడు. “ఇవన్నీ ఎట్టా వస్తున్నవి” అని "అడిగితే. *నాలో ఒక వృద్ధుడు 
ఉన్నాడు; ఆయన కడనుండి ఇవి వస్తున్నవి” అని చెప్పేవాడు. ఈ రీతిగా 
లీలలు చూపుతూ చూపుతూ బలవంతాన ఉరవకొండలో ఫోర్ త్ఫారమ్ చదు 

వుతూ చదువుతూ పద్నాల్లు ఏండ్లప్పుడు (20 అక్టో- 40) చల్చకువచ్చి ముంత 

దాచడం ఎందుకని నేను సాయిని, నేను సాయిని; నే వచ్చిన పని కిక నెను 

పోతాను అని బడితోపాటు ఇల్లుకూడా వదలి ఈ సాయి 'మానస భజ రే గురు 

చరణమ్ దుస్తర భవసాగర తరణమ్' అనే సంకీ ర్రనంతో వెలువడి తన మహి 

మలు సహ్మసముఖాల చూపడం మొదలు పెట్టాడు. ఆ సాయిచర్నిత బి. నరసింహ 

స్వామి-గుణాబీలు (వాసిరి. మరాటీలో పలువురు (విని _వాసినది కాబట్టి కొంత 

[ప్రమాణం కాకపోయినా)... చదివినవారు, మరి ఎరిగిఉన్నవారు, ఈ సాయి 

మహిమలు చూస్తే ఈ ఉభయులూ తాప తయం పోగొట్టడానికి వచ్చినవారనిన్నీ 



[పకిరకములు 
వాలు ణు 

క్ష నా 

గ్ రో 

అందరకూ అందుబాటులోని దని వీరు భ కిని బోధిస్తారు. పు సకాలుచడివి 
“నట్లు అండర హృదయాలూ చదివేసారు. ఆధివ్యాధులను పోగొట్టుతున్నారు. ఇష్ట 

దేవతా వ్మిగహాలను, వజాదులను, అమృతాది రసాయనాలను, వింతలైన తిను 

బండారాలను దివ్యములై న జాషధాలను, ఒక టేమిటి_ సంకల్పమా[ తాన తాము 

తలచిన సమస్తాన్ని సృజించి యివ్వడమేకాదు, తిమ్మిని బమ్మిని బమ్మిని తిమ్మిని 
గాను చేసారు, నిర్మాణకాయంతో దేశాంతరం వెళ్ళి ఆరులగు భక్తులను అన్ని 

“విధాల ఆదరిసారు, కడతేరుసారు. దూర (శవణజ్ఞానాదులు ఏరిక్రి వెన్నతో పెట్టి 

నవి. ఇలా వీరిమహిమలను చెప్పవలసివస్తే వ్యాసులవారి నోరై నా కాసుకుగూడా 

పనికిరాదు. ఈ త త్త్యము మహిమలకు కుబేరనిధి. 

ఇది అందరకూ అందుబాటులో ఉన్నా అందని తత్త్యం. సెన్సు 

అందదు. హేతుజ్ఞానం పొందదు. వీను మిగిలిన భక్తుల- జ్ఞానుల పరివాకం 

-ఇందున్నా ఇది అందరకన్న విజాతీయం. దీనికి సహ|సముఖాలు. నీకు కనబడేది 

వేరు; నాకు కనబడేది వేరు కావచ్చు. దీనిని కనినంతచాలు; మరి చాలడు. ఇది 

ఎంత పరమో అంత ఆత్మీయం. _పపంచంలో తల్పులందర  పెమా ఏక: త 

“పెట్టినా ఈ తత్త్వానికి తూగదు. 

టై టి 6 

ఈ తత్త్వం, పర్తిలో పుట్టినా పుట్టుక లేనిది. తెలుగు దెవరమైనను 

_పపంచమునకు వెలుగు. చదువనిదయినా చదువు. ఇది శుద్ధ ఛ్ క్సికి సులభం. 

హాండితికి పరీక్ష. అందరకూ శ్రీరామరక్ష. 

[5-10-59 వ జరిగిన దశరా కవి సమ్మేళనములో, శతావధాని శ్రీ 

“వేలూరి శివరామ శాన్రిగారు బాబావారికి సమర్పించిన ఆజకవితను ఇందుతో 

॥ పచురిస్తున్నాము.] 

:కవీశ్వర హృదీశ్వరో విబుధ పంకజాహస్క_రో 

మునీశ్వర మనోహర సకల హృద్గుహాభాస్కరః 

పనీపత దనీకినీ సురధునీ మహామోహినీ 

ఫజీశ్యర వచోభరో జయతి సాయివాగీశ్వర: 
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సాయి మహానుభావు( డను సంగతి పలు రెజింగియున్న దా 

సాయియె సత్యసాయి యన చల్లని మూ ర్తిగ పుట్టపర్తిలో 

కాయము దాల్చి నన్నదియు కాయము కాని, యెజుంగువారునా 

రాయణు(డో మహేశుండా హిరణ్మ్యయపూరుషు(డో వచింతు కే! 

కరుణామూర్రి యటం డు కొందజు నినున్, గాలించి లోలో నహం 

స్ఫురణామూ రి యటంచు గొందణు మదిం బూజింతు రింకొంద అం. 

దరు యోగీళ్యరు( డంచు నిందు నిజ మేదో యన్నియు న్నిక్క.మో 

యెజు(గన్నేరము నీవ చెప్పవలె సాయీ ! శ్యాసరూప[తఖూ |! 

ఏ యదై త సుఖానుభూతికయి నేనీక్షింతునో దానికిన్ 

మాయోపాయము లెన్నియో తెలిసియుండంబోలు నౌయగాక, యూ 

సీయం దారసి విశ్వరూపము నొగి న్నీ థక్తు లొందంగలా 

వాయదై్వైతమొ ద్వ్వైతమో మటివిశిష్టాద్యెతమో తెల్పుదే ? 

కనులార నిన్ను (గాంచం 

గనినంతన శరణు జెంది కనుదోయికినిం 

గనరాక నీ వెలుంగె, 

వననిధి మును(గుదురు నీదుఖ క్రశే)ణుల్. 

పిలిచిన( బలికెడి దైవము ! 
కలదా యని సందియంబు కలిగినయెడలన్ 

వీలిచి పరీక్షింపుడు ! మీ! 

పిలుపు హృదంతరమునుండి సపెకల(గవలయున్. 

ఉణీమి మబ్బులు వర్షింప నోలలాడు 

చేజు లన్నియు, [బాయేటు చ్రేరునటులు 

కవుల మదినుండి పొంగు సత్కావ్యరసము 

లల రసరూపుండగు సాయియందు కలియు. 



_పకీర్ణకములు రతీ. 

చివరకు నాకవిత్య మది చెల్లరె నాలుగె యకురాలుగా 

మివిలె, రసంబు లన్ని (టను మేలి రసంబున కాలవాల మ 

య్యవి యెవి ? “సత్యసాయి'యను నట్టివి, ఆయ్యవిగూడ రెండెయై 
మివిలెడి “సాయి, సాయి" యని; మిక్కిలి వర్ణము తెల్హ చూర్ణముల్. 

'రసోవె స ఇతి [బూతే తి తిరి శృందవాం గిరి? 

సివరామ _స్వనుబూతే సాయినం తస్య వ్మిగహమ్. 



తా 6౨ 

ot 

అనుబంధం -! 

మార్క్ వ్యాసాలు - పారిభాషిక పదాలు 

శాస్త్రీగారి మూల పదాలు (పస్తుతం వాడుకలో 

(పయోగాలు వున్న శ ణాలు 

సామంత పాలనము - Feudalism _ భూస్వామ్య వ్యవస్థ 

ధనవంతులు - Capitalists వ్ పెట్టుబడిదారులు 

యం తపతులు - Industrialists _ పార్నిశామిక వేత్తలు 

ధనిక తం| తము - Capitalism _ పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ 

గణతంత్ర విప్రవము _ Socialist 

Revolition - సోషలిస్టు విప్రవము 

గణతంత్ర సమాజము _ Socialist 

Society _ సోషలిస్టు సమాజము 

(కేజీ ద్యంద్యము - Class Struggle _ వర్గ పోరాటము 

పేజా తం తము - Democracy _ _పజాస్వామ్యము 

బూర్జువా ఉత్పాదన } Capitalist Pro- | పెట్టుబడి దారీ 
[పణాళిక ductive System ఉత్సాదక పద్దతి 

వితోత్స తీ - Production of 

Wealth _ సంపద ఉత్స లి 

సం|గహ పరిచయాలు 

ఇమాన్యుయేల్ కాంట్ : [1724-1804] జర్మన్ భావవాద త త్ర 
వేత-శా స్ర్రజ్ఞడు. పదార్థ స్వరూప స్వభావాలు ఎంతగా తెలుసు 

కున్నా, మూలవస్తువు ఆజ్ఞేయమని ఈయన సిద్ధాంతం, 



ఆనుంబంధం - | 949 

2. హెగెల్ :-- | 1770-1881] వస్తుగత భావవాద త త్త్యవే తలలో 

ఆ(గగణ్యుడు. _గీకు త త్త్యవే తల కాలంనాటి గతి తార్కిక 

దృష్టిని పునరుద్ధరించి, వి సరించి చర్మితకు వ్యాఖ్యానం చెప్పిన - 

వాడు, మార్క్ ఎంగెల్ కు ఉపాధ్యాయుడు. 

లీ. ఫయార్బాగ్ (వ్యూర్బా) వా [1804-1872] జర్మన్ భౌతికవాద 

తత్త్వవేత్త, నా_సికుడు, మార్ మీద ఫ్యూర్ బా [ప్రభావం 

విశేషంగా _పసరించింది. “ _(పకృతికి సంబంధించి ప్యూర్ బా 

భౌతిక వాది, సమాజశా సాంనికి సంబంధించినంతవరకు కాదు”. 

ఆని మార్క్ వ్యాఖ్యానించాడు. 

4. మార్ గా [1818-88 | శాస్ర్తీయ కమూూనిను సిద్దాంతానికి మూల 
రౌ (ఆ కీట “ధర 

పురుషుడు. గతి తార్కిక చార్మి తక భౌతిక వాదాన్ని, శ్రాస్ర్రాయ 

ఆర్థశా సాంన్ని రూపొందించినవాడు. [ప్రపంచ కమ్యూనిస్టు ఉద్య 
(a) లు 

మానికి ఆద్యుడు. 

5. “కాపిటల్” , మార్కు రచనలలో _పధాన (గంథం. పెట్టుబడిదారీ 

ఉత్పతి విధానంలోని అంతర్గత స్నూ తాలను వివరించే బృహ 

[దచన. తన (గంథాలన్నింటిలో ఇది అత్యు త్తమమైనదని 

6. ఆదాంస్మిత్, రికార్డో వా (పఖ్యాత (బిటిష్ ఆర్థికవేత్తలు. బూర్జువా 

సాంప్రదాయ ఆర్ధశాస్త్ర మూలపురుషులు. “వెత్త ఆఫ్ నేషన్స్” 

స్మిత్ (గంథాలలో _పసిద్ధమైనది. 



అనుబ౦ధ౦- 1 

వేలూరి శివరామశాస్త్రి వ్యాస [పచురణ వివరణాదికములు 

నా_సీక దర్శనములు 

(పాచీన భరత వర్షమునందు 

శూ దులకు గల అధికారము ... 

నాట్యము 

స్థానం నరసింహారావు 

భావక విత్యము 

ఆధ్యాస 

[గంథాలయములు 

(పెదపాడు ఉపన్యాసము) 
ఉనికి _ ఎటుక 

పు సకం: రేడియో [పసంగం ... 

'గారు' శబ్దవిచారము 

నా జ్ఞాపకములు 

మధ్యాక రణ 

కట్టడాలు 

సంఘము - సాహిత్యము 

విద్యుల్లోకము 

(పాచీన భూగోళము 

సేద్యము 
రాష్ట్రికాష 
మార్క్స్ - మతము 

శిల్పము కొబుకే శిల్పమా? 

మార్క్స్ చెప్పిన చరిిత 

కవులూ = స్వాతం్యత్యమూ 

ఉ ౫ 8 

, ఆం. ప, ఉగాది సంచిక 1921-22 

భారతి - మ 19925 

భారతి - నవంబరు 1926 

కారతి - డిసెంబరు 1926 

భారతి _ సె పైంబరు 1928 

భారతి - సెపైంబరు 1980 

భారతి _ డిసెంబరు 1990 

భారతి _ డిసెంబరు 19లికి 

భారతి - జనవరి 1940 

భారతి - మార్చి 1941 

భారతి _ ఏపిల్, మే 1941 

, ఆం. ప, ఉగాది సంచిక 1944-45 

భారతి _ జూన్ 1946 

భారతి-నవంబరు, డిసెంబరు 1946 

. భారతి - మే, జూన్, జులై 1947 
భారతి-ఆగస్టు నుండి డిసెంబరు 47 

, ఆం. ప, ఉగాది సంచిక 1947-48 

సమత -_ ఫ్మిబవరి 1948 
సమత - ఏపిల్ 1948 

సమత - మే 19468 
సమత - జూన్, జులై 1948 

సమత - ఆగస్టు 1948 



“అనుబంధం - ll 

“లీల, 

24, 

బిల్, 

26, 

వ్, 

"ఏరి, 

“వలి, 

80. 

“లీ, 

“లది, 

“లత, 

"తల్, 

౨6. 

వ్, 

తిరి. 

“వలి, 

జీ0, 

41, 

ఆర్థశా స్ర్రము - మార్ స్మా 

గణిత విజ్ఞానము 

శృంగారము 

ఆరంభవాదము 

పరిణామవాదము 

మన సాహిత్య ష్మతికలు _ 

భారతి ... 

మాయావాదము 

ఆనందము 

న బహూనాం [పేయః 

కింతు సర్వేషాం | శేయః 

శ్రీ ఆర విందులు 

పురాణాలలో పురుషో తముడు 

తిరుపతి మహాకవి 

ఆనంద) తయము 

మంజూష - భీష్ముడు 

తంత వారికము ఆ భీష్ముడు ఠి ఈఏ 

శకి - శకము 

ధర్మము య ధర్మి 

గుణము - గుణి 

శతావధానం 

ఎజన ఆరణ్య రచన 
టి 

పు /1 శ ఈ మెప్పుడు : 

ఉపనిషత్తులలో ఆత్మ 

గీతలలో ఆత్మ 

మన _పాబీన 

విద్యాలయములు 66 

ఉపకథ 

సమత - సెపెంబరు 1945 
టల 

= ఆం. పు ఉగాది సంచిక 1945-49 

భారతీ _- జనవరి 1949 

భారతి - అక్సోబరు 1949 

= థారతి-నవంబరు, డిసెంబరు 1949 

ఆం. ప, దినప్మతిక 59-12-1949 

=. భారతి-జనవరినుండీ ఏపిల్ 1950 

ఆం. ప. ఉగాది సంచిక 1949-50 

+, ఆంప దినప, త్రిక 11-11-1950 

...భారతి-జనవరినుండి జులె వరకు 1951 

4, ఆం, పు ఉగాది సంచిక 1952-53 

కృష్ణాప్మతిక - జనవరి 195ళి 

భారతి - ఆగస్టు 1955 

భారతి - జనవరి 1957 

భారతి - మార్చి 1957 
భారతి -_ ఆగస్టు 1959 

భారతి - సెపైంబరు 1959 

ఆం. ప. స్వర్షోత్సవ నంచిక 1959 

భారతి - జులై 1980 
భారతి-జనవరినుండి వీపిల్ 1950 

=, భారతి _ జులై నుండి మార్చి 50-81 

అము. దితము 

ఆమ్ముదితము 



కల పర్వతాలు లు 

రేడియో [ప్రసంగము ఏం 

పీఠికలు - పరిచయములు 

గాట్యచేదము 

ధా న్యాలోకమా ఇ 

న్య సింహా పురాణము ఇ 

హరివంశము . 

గోవింద రామాయణము 

బిటిష్ ఇండి యా చర్చిత 

గద్య కాదంబరి శని 

హెకన సామ: గి 44 

శ్రీరామకృష్ణుని జీవితచరిత ... 
ఆష్టుద్ బామూలు : 

పరిచయం ... 

సమ్మగ ఆంధ సాహిత్యం ee 

1964 

బీ5-2-_1959' 

1959 

1960 

1 968 

౨8-.9-1986' 

అ శ $ 

6-7-1964. 

12-6-1956 

15-8-1964 

21-8-1965 

—: గంథరూపం దాల్చిన వ్యాసాలు వా 

'హాచీన ఖగోశము 

ఆదవిందుని 

పురుషో తమ తత్త్వము. ... 

దార 

-..థారతి-వ్య పిల్నుండి వ్మపిత 1948-49 

భారతి _ 196667" 


