
 

అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం 
పీసపాటి గిరిజా మనోహర శాస్త్రి, 

అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం.  స్కలజీవకోటికి ప్రాణాధారం ఆహారం. అన్ననన్నన సాక్షాత్తు  

అన్నపూర్ణాదేవిగా కొలుస్తాము. ఈ అన్నంతో ఈ స్ృషి్ట అంతా ముడిపడి ఉన్నది. అన్ననత్పత్తా 

గుఱంచి ఉపన్నషత్తాలలో ఏమి తెలియజేశారో  తెలిపేముందర విశ్వస్ృషి్ట పంచభూతాల 

ఆవిర్ణావము తెలియజేయబడింది. విశ్వస్ృషి్ట క్రమంలో మూడు త్తావలు తెలియజేయబడ్డాయి. 

అవి ప్రకృత్త, పురుషుడు, పరమాత్మ. విశ్వస్ృషి్టలో మూలమైన్వి ప్రకృత్త, పురుషుడు. ఇకకడ 

పురుషుడు అంటే ప్రాణికోటి. విశ్వంలో మొదట వాయుర్ణకాశ్ములను పంచభూతాలు 

వయకామైన్వి. ఆకాశ్ము, వాయువు, తేజము, జలము, భూమి అయిన్ ఈ పంచభూతాలు 

వరస్గా ఒకదాన్న వలన్ ఒకటి పుటిిన్వి. ఈ విషయమే తైత్తారీయోపన్నషత్తాన్ందు 

తెలియజేయబడింది. 

శ్రు॥ ఆతామన్ఆకాశ్స్ంభూత్ః । ఆకాశాదావయుః । 

        వాయోరగ్నః । అగ్న ర్ణపః । అదాయఃపృథివీ ॥ 

మొదట ఆత్మనుండి ఆకాశ్ము ఉదావించిందన్ననరు. ఇకకడ ఆత్మ అంటె పరమాత్మ అన్గా 

పరబ్రహ్మము (పైన్ తెలిజేసిన్ పరమాత్మ గుఱంచి ఇకకడ ప్రస్తావించాడు). అన్ంత్రం 

ఆకాశ్మునుండి వాయువు; వాయువు నుండి అగ్న; అగ్ననుండి జలము; జలమునుండి పృథిి 

పుటిిన్వి. ఈ పంచభూతాల గుఱంచి తెలియజేసిన్ త్రువాత్ వాటికి ఏఏ గుణాలు కలిగ్ 

ఉన్ననయో తెలియజేస్తరు. అవి ఆకాశాన్కు శ్బధ గుణము; వాయువున్కు శ్బద స్పరశ గుణాలు; 

అగ్నకి శ్బద స్పరశ రూప గుణాలు; జలాన్నకి శ్బద స్పరశ రూప రస్ గుణాలు; పృథిికి  (భూమికి) శ్బద 

స్పరశ రూప రస్ గంధము(వాస్న్) గుణాలు కలిగ్ వున్ననయి. 

దీన్ననే తైత్తారీయబ్రహ్మవలిి ఈ క్రంది విధంగా వివరిించిన్ది. 

శ్రు॥ త్స్తమదావ ఏత్స్తమ దావత్మన్న ఆకాశ్ స్సంభూత్ః- ఆకాశా దావయుః, వాయో రగ్నః అగ్నన 

రాపః   

 అదాయః పృథివీ, పృథివాయ ఓషదయః - ఓషధీభ్యయన్నమ్ అన్నన త్తపరుషః 



అన్గా స్ర్ణవన్నకి ఆత్మభూత్మైన్ది పరమాత్మ. ఇకకడ పరమాత్మ అన్గా పరబ్రహ్మమన్న 

చెపపబడిన్ది.  అటి ి బ్రహ్మమునుండి శ్బద గుణము కలిగ్న్టిి ఆకాశ్ము, ఆకాశ్మునుండి శ్బద 

స్పరశ గుణములు కలిగ్న్టిి వాయువు జన్నంచిన్ది. అటి ివాయువు నుండి శ్బద స్పరశ రూపము 

గుణములు కలిగ్న్టిి అగ్న, అటి ిఅగ్న నుండి శ్బద స్పరశ రూప రస్ములనెడి న్నలుగు గుణములు 

కలిగ్న్ జలము పుటిిన్ది, అటిి జలము వలన్ శ్బద స్పరశ రూప రస్ గంధము లనెడి అయిదు 

గుణములు కలిగ్న్టిి పృథివ జన్నంచాయి. పృథివనుండి అన్గా భూమి నుండి ఓషధులు, 

ఓషధులనుండి అన్నము, అన్నము నుండి మాన్వుడు అన్గా ప్రాణికోటి జన్నంచిన్దన్న 

తెలుపబడింది. ఇట్ల ిపరబ్రహ్మం వలన్ ఏరపడిన్ స్ృషి్ట అంతా ఒకకటే అయి అన్నస్వరూపమైన్ది. 

దీన్న వలన్ తెలుస్తాన్నది అన్నము పరబ్రహ్మ స్వరూపమన్న.  

మరొక విషయం మాన్వున్న కంటె ముందర అన్నం పుటిింది. ఇదే విషము తైత్ారీయ బ్రహ్మవలిిలో 

ఈ విధంగా అన్ననడు. శ్రు॥”అన్నన ద్భా భూతాన్న్న జాయనేా” అన్నము వలన్ స్రవప్రాణులు 

జన్నస్తాన్ననయి.  

భృగువలిి ఉపన్నషత్తాలో ఆ విధంగా జన్నంచిన్ జీవులకు జీవన్నధారమైన్ ఆహారం గుఱంచి 

తెలియజేశాడు. శ్రు॥  “ అన్నన దేధయవ ఖిలవమాన్న భూతాన్న జాయనేా” అన్గా ఆకాశ్ం నుండి 

కురిసిన్ వృషి్ట వలన  స్కల ప్రాణులకు జీవన్నధారమైన్ స్స్తయలు పండుత్తన్ననయి అన్న 

వివరించాడు. అన్గా అన్నరూపమైన్ స్స్యములు స్థూలరూపమున్ ముందు పుటి ి త్రువాత్ 

జన్నంచిన్ ప్రాణులకు ఆహారమగుచున్నది. ”అన్నన ద్భాతాన్న్న జాయనేా” అన్న శ్రుత్త ప్రకారం 

అన్నము నుండి స్తూవర జంగమాత్మక, జడ, చేత్న్ జీవులుత్పన్న మైనట్లి స్వషిమైన్ది. అన్నమే 

అన్నపూరా. ఇట్ల ిఅన్నపూరా స్ృషి్టకి కారణమైన్ది. 

బ్రహ్మవలిి ఉపన్నషత్తాలో శ్రు॥‘అనేనన్ జాతాన్న జీవన్న,ా జాతాన్యనేనన్ వరధనేా’ అన్న అన్ననడు. అన్గా 

అన్నము వలన్ పుటిిన్వి అన్నము వలననే పెరుగుత్తన్ననయి, వృదిధచెంది న్నలుస్తాన్ననయి. అన్గా 

ఈ విధంగా అన్నం సిూత్తకి కూడ్డ కారణ మయింది.  

ఇటిి స్ృషి్టకి సిూత్తకి కారణమైన్ అన్నపూరాకు పరమాత్మకు భేదములేదు. పరమాత్మ స్వరూపమైన్ 

అన్నపూరాయందు మన్కు భకిా జన్నస్ాంది. అన్నమున్కు పరబ్రహ్మమున్కు భేదము లేదన్న 

భృగుమహ్రిి  “ అన్నం బ్రహ్మమత్త వయజన్నత్” అన్గా అన్నము బ్రహ్మ అన్న అన్ననడు. కనుక  ‘ అన్నం 

న్న్నన్నదయత్ ’అన్గా అన్నమును న్నందించకు, ‘అన్నం న్పరిచక్షీత్ ’అన్నమును పరిహ్రించకు 



అన్గా విడువకు అన్న కూడ్డ తెలియజెప్పపడు.  అన్నదాన్ం విరివిగా చేయమన్న కూడ్డ శ్రుత్తలో 

చెప్పపడు. ‘అన్నం బహుకురీవత్ ’అన్గా అత్తథి  అభ్యయగత్తలకు లేదన్కుండ్డ అన్నం పెటిమన్న 

అరూము.  

శ్రు॥ అన్నవా న్న్ననదో భవంత్త, మహాన్ భవత్త ప్రజాయా, పశుభి ర్రహ్మ వరచసేన్, మహాన్ కీర్ణాయ॥ 

(భృగువలిి) అన్నము ఇత్రులకు పెట్లిటవలన్ అన్గా అన్నదాన్ము వలన్, అత్డు గొపపవాడు 

మహాత్తమడు అగు చున్ననడు. పుత్రపౌత్రాది పరివారము చేత్ను, స్ంపద చేత్ను జాాన్ము కలిగ్న్ 

బ్రహ్మ వరచస్తస చేత్ను అభివృదిధ పందుచున్ననడన్న అరూము. అన్నపూర్ణాదేవిన్న ఆర్ణధంచమన్న, 

అట్ల ి ఆర్ణధంచిన్ మోక్షంకలుగున్న్న అన్ననడు. శ్రు॥  ‘ యేన్నం బ్రహ్మమ ప్పస్తే। స్రవంవై॥ ’

తేననమాప్ననవింతి॥ (బ్రహ్మవలిి) అన్గా అన్నమును యెవరు బ్రహ్మముగా ఉప్పసించుచున్ననరో 

వారు స్కలాన్నన పందుచున్ననరు. అన్నపూర్ణా ధాయన్ శ్లికంలో ‘జాాన్సిదధయరధం’ అన్న యోగము 

చెపపబడిన్ది. జాాన్ము దావర్ణ కదా మోక్షసిదిధ కలుుత్తంది. 

 
 


