శశ్రీ గగోవవిందమమవింబబా సహహిత శశ్రీ వీరబబ్రహహ్మణణే నమమ

జీవవవైకక్య బబో ధ
పరమవిందదు శివవిం, శివమవిందదు శకక,క శకకకయవిందదు ననాదవిం, ననాదమవిందదు బవిందదువవ, బవిందదువవిందదు సదనాశివవిం, సదనాశివమవిందదు
మహహేశశ్వరరుడడ, మహహేశశ్వరరునియవిందదు రరుదదుబ్రడడ, రరుదదుబ్రనియవిందదు వషషష్ణువవ, వషషష్ణువవనవిందదు బబ్రహహ్మ, బబ్రహహ్మయవిందదు ఆతహ్మ,
ఆతహ్మయవిందదు

ఆకకాశమమ,

ఆకకాశమమనవిందదు

వకాయమవవ,

వకాయమవవనవిందదు

అగగగ,

అగగగయవిందదు

ఉదకమమ,

ఉదకమమనవిందదు పపృథథివ, పపృథథివయవిందదు ఓషధదులల, ఓషధదుల వలన అనగమమ, అనగమమ వలన నర, మపృగ, పకక,
సకాస్థావర జవింగమమదదులల ఉదద్భవవించదునదు. ఉదద్భవవించిన కశ్రీమమమనననే ఐకక్యమగమనదు.
మనదుషషక్యడడ తన అవింగమళిని 96 అవింగమళమమల పపొ డవవ, 7 జజానవల పబ్రమమణమమ, ననాలలగమ జజానవల వలయమమ, 33 కకోటట
రగోమననాళమమలల, 33 మమూళట పపేగమలల, 63 సవిందదులల, 90 పపెదద్ద యయెమమకలల, 8 ఫలమమల యయెతషక గమవిండడెలల, 4
ఫలమమల రరుధథిరమమ, 260 ఫలమమల మమవింసమమ, ససో లలెడడ పపెవైతక్యమమ, అరససో లలెడడ శశటషహ్మమమ, అరససో లలెడడ శుకటవిం ఇనిగటటితతో కకూడడకకొని యమనగదథి ఈ శరరీరమమ. ఇవ అనిగయమ జజాతిభభేదనాలల. ఇనిగటటికక జీవవడడ సకాకకయయెయైయమననాగడడ
గనదుక ఇనిగటటికకనిగ కకావింతిగలిగగ మనదుషక్య ఆకకారమమయయెనదు. జీవవనికక బబ్రహహ్మ సకాకకయయెయై యమననాగడడ గనదుక సకల
భమూతనావింతరకాక్యమియయెయై యమననాగడడ పరమమతహ్మ.
ఈ శరరీరమమన 96 తతనాశ్వలల గలవవ.
వకాటటి వవరమమ: వకాకకళళళ్ళు 9, శశోతనాబ్రదదులల 5, వకాగకాదదులల 5, వచననాలల 5, అవింతమకరణనాలల 5, పపృథథిశ్వవ సవింబవింధనాలల 5,
ఉదక సవింబవింధనాలల 5, అగగగ సవింబవింధనాలల 5, వకాయమ సవింబవింధనాలల 5, ఆకకాశ సవింబవింధనాలల 5, వకాయమవవలల 10, ననాళళట
10, ధనాతషవవలల 7, రకాగకాదదులల 8, ఆధనారకాలల 6, ఉదక సవింబవింధనాలల 3, గమణనాలల 3, అవసస్థాలల 5, మవిండలమలల
గమణమమలల అవసస్థాలల గకాక తతనాకత్త్వాలల 96.
ఈ తతనాకత్త్వాలకల రరూపననామ కకశ్రీయల వవరవిం:
దనాశ్వరకాలల 9 - వవరవిం: చడెవవల దనాశ్వరకాలల 2, కనదుగల దనాశ్వరకాలల 2, మలమమూతబ్ర దనాశ్వరకాలల 2, మమకలక్కు దనాశ్వరకాలల 2, ననోటటి
దనాశ్వరకాలల 1. (10 వ దనాశ్వరకామమ బబ్రహహ్మరవింధబ్రమమ. ఆ దనాశ్వరకామమ గగోపక్యమమగకా నదువిండడనదు. అదథి మమవిందర వవరవించబబో తషననాగమమ.)
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శశోతనాబ్రదదులల ఐదదు - అనగకా జజాజ్ఞాననేవిందథిబ్రయ పవించకమమ.
జజాజ్ఞాననేవిందథిబ్రయమమలల అనగకా : చడెవవలల, చరహ్మమమ, ననాలలక, మమకలక్కు, కనదుగలల.
వీటటికక వషయమలల - అనగకా * ఆధనాక్యతహ్మ* అదథిభమూత * ఆదథిదడెవైవతల వవరవిం.
చడెవవలల::అధనాక్యతహ్మ; వనవచచచ్చేదథి అదథిభమూతవిం; శభద్దభమూతమమయైన వకాయమవవతతో కకూడకన ఆకకాశమమ అధథిదడెవైవతవిం.
చరహ్మమమ::అధనాక్యతహ్మ; చరహ్మమమనకల ససో కకన సస్పరర్ష అధథిభమూతవిం; ఈ వససకవవ ననదుగ ససో కకెనని తడెలలస్ప వకాయమవవ అధథిదడెవైవతవిం.
కనదుగలల::అధనాక్యతహ్మ; కకానవచచచ్చే వససకవవలల అధథిభమూతవిం; కనిపపవింపచచయమ ససరరుక్యడడ అధథిదడెవైవతవిం.
ననాలలక::అధనాక్యతహ్మ; షడడబ్రచదులనదు తడెలిసపకకొనదుట అధథిభమూతవిం; రరుచదులనదు తడెలియచచయమ వరణమడడ అదథిదడెవైవతవిం.
మమకలక్కు::అధనాక్యతహ్మ; సదుగవింధ దదురరవింధనాలల అధథిభమూతవిం; సదుగవింధ దదురరవింధనాలల తడెలియచచయమ భమూమి అధథిదడెవైవతవిం.
ఇవ జజాజ్ఞాననేవిందథిబ్రయ పవించకమమ.
వకాగకాదదులల 5 - అనగకా ననోరరు, చచతషలల, పకాదమమలల, గమదవిం, శిశగవిం.
కరరహ్మవిందచబ్రయమలకల ఆధనాక్యతనాహ్మదదుల వవరవిం.
పకాదనాలల::అధనాక్యతహ్మ; నడకచచదథి అధథిభమూతవిం; వషషష్ణువవ అధథిదడెవైవతవిం.
గమదసకాకనవిం::అధనాక్యతహ్మ; మల వసరర్జనవిం అధథిభమూతవిం; అధథిదడెవైవతవిం మపృతషక్యవవ.
శిశగవిం::అధనాక్యతహ్మ; సవింగమమదదుల వలన గలిగగన ఆనవిందవిం అదథిభమూతవిం; పబ్రజజాపతి అననే బబ్రహహ్మ అదథిదడెవైవతవిం.
ననోరరు::అధనాక్యతహ్మ; ననోట పలలకబడకన శబబవిం అదథిభమూతవిం; అగగగహహో తషబ్రడడ అధథిదడెవైవతవిం.
చచతషలల::అధనాక్యతహ్మ; చచతషలల చచసపే పనదులల అధథిభమూతవిం; ఇవిందదుబ్రడడ ఆధథిదడెవైవతవిం.
ఇవ కరరహ్మవిందథిబ్రయ పవించకమమలలోనివ.
అవింతమకరణ చతషషష్టయమల వవరవిం - మనసదుస, బమదథిబ, చితకమమ, అహవింకకారమమ.
ఈ ననాలలగర శరరీరకాన ఉవిండచవ. కనదుక అవింతమకరననాలని పపేరరు వచచచ్చేనదు.
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బబొ డడడ్డు దగరర బమదథిబయమవిండడనదు. హపృదయమవిందదు మనసదుస ఉవిండడనదు. పరమవిందదు చితకమమవిండడనదు. ననేనదు నవిందదు
అహవింకకారమమ మమవిండడనదు.
వీటటికక ఆధనాక్యతనాహ్మదదుల వవరమమ మనసదుస::అధనాక్యతహ్మ; యయేదడెవైననా ఒక వససకవవనదు చసచి ఆ వససకవవ ఈ వససకవకా?అని సవింశయవించచదథి అధథిభమూతవిం:
చవిందదుబ్రడడ అధథిదడెవైవతవిం.
బమదథిబ::అధనాక్యతహ్మ; మమనదుపవ సవింశయవించిన వససకవవనదు నిశచ్చేయవించదుట అధథిభమూతవిం; పరబబ్రహహ్మ ఆధథిదడెవైవతవిం.
చితకవిం::అధనాక్యతహ్మ; అననేకమమగకా చివింతచచయమనదథి అధథిభమూతవిం; బబ్రహహ్మ ఆధథిదడెవైవతవిం.
అహవిం::అననే రకెవిండడ అక్షరమమలల అధనాక్యతహ్మ; సకల కకారక్యమమలల ననా వలన అయనవ అనదునదథి అధథిభమూతవిం; రరుదదుబ్రడడ
ఆధథిదడెవైవతవిం.
జజాజ్ఞాతషబ్రతశ్వమనగకా –
ఇపవస్పడడ చడెపపస్పన సకలలవిందథిబ్రయమల పబ్రపవించనాలకలనదుగ తన యమకకక చచత వకాటటికక శకావింతి గలిస్పవించి, ఇవిందబ్రయమల చచత పవణక్య
పకాపకాలల చచయససక, ఆతహ్మనదు ఒక కరహ్మమమ గమూడ అవింటకలవిండనా సకాకక మమతబ్రమమే ఉపకాదథివశకాన జీవవడననే పపేరరు గలిగగన
పరబబ్రహహ్మమమయై జజాజ్ఞాతషబ్రతశ్వమమయై యమవిండడనదు. ఈ ఉపకాధథి గలిగగన పవరరుషషనికక తనాపరక్య మమేమిటవింటట, ననాననా వధ చచటలల గలిగగన
శరరీరకానికక జీవవడడ బలిషష్టమమయయేనదు, గనదుక శరరీరకానికక జీవవనికక ఏకతశ్వమమ గనబడకన శరరీరమమే జీవవడని భబాబ్రవింతి గలిగరనదు.
ఆ భబాబ్రవింతి వలన జనహ్మలలెతిక సదుఖదదుఖమలల అనదుభవవించవలయమనదు. ఈ శరరీరమమ ననేనదు గదనాయని సకాకకయయెయైయమవిండచ
పరబబ్రహహ్మనదు కనవలయమనని సతషస్పరరుషషడడ కకారణ గమరరుసపేవ జరసపేక క్షణమమలలో ఇదథిగగోనని పరబబ్రహహ్మ దరర్శనవిం చచసపేక జనన
మరణనాదదులల లలక వషషష్ణులలోకమవిందదు బబ్రహహ్మ ససౌకక్యమమనదు అనదుభవవించదునదు.
బబ్రహహ్మ సశ్వరరూపమమయైన జీవవనికక, అతక్యవింత మలినమమయైన శరరీరకానికక ఏకతశ్వమమేలమగవింటట వవరరుససక ఉననాగమమ.
జీవవడడ దచహవకాసనతతో గమూడడకకొని అహవింకకారకానిగ బబో విందచనదు. అహవింకకారమమయై జడమమయైయమనగ బమదథిబ కకూడడెనదు. ఆ బమదథిబ
సకల వససకవవలనదు కకోరరుతతూ ఉవిండడెనదు. మనసదుసతతో కకూడనదు మనసదుస సకల భబాబ్రవింతి ననవిందదునదు. ఇవ అనిగ ఏకమమయై
చితకమమనదు బబొ విందదునదు. ఆ చితకమమ అననేక చితకరరూపమమయైన జీవవనకల జనన మరణనాదదులల గలిస్పవించడెనదు. శరరీరకానకల ననాననా
వధ చచషష్టలని చడెపపస్పతిమిగదనా, ఆ చచషష్టల వవరమమ వచనారగససక ఉననాగమమ.
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చడెవవలకల వషయమమ శబబమమ. ఆకకాశమమతతో కకూడడకకొని సకల ధశ్వనదులల వనదునదు.
చరకాహ్మనకల వషయమమ సస్పరర్ష. వకాయమవవతతో కకూడడకకొనగ సస్పరర్ష భభేదనాలల తడెలలసదునదు.
కనదుగలకల వషయమమ రరూపవిం. అగగగతతో కకూడడకకొని సకల రరూప భభేదనాలలెలట తడెలలసదునదు.
జిహహేశ్వవిందథిబ్రయమనకల వషయవిం రసవిం. ఉదక సవింబవింధనాన షడడబ్రచదులల తడెలలసదునదు.
దనానవిం చచతషల యవిందదు, అగగగయవిందదు అణగమనదు.ఇదథియయే ఉతస్పతిక – సపకతి - లయ హహేతషవవ.
ఇపవస్పడడ చడెపపస్పన ఆధనాక్యతహ్మ ఆధథిభమూత అధథిదడెవైవతనాల మనదుజునికక తనాపతబ్రయమన, ఈ వషయమలవిందదు వవవైరకాగక్యవిం కలిగగతచ
మోక్షమమనకల హహేతషవవ. వషయమలయవిందదు ఆసకలకడనాయయెననా సవింసకార బదదుబడడౌనదు.
ఇవిందదుకల పబ్రమమణవిం :
శశోట: మోకక్షో వషయవవవైరకాగక్యవిం బమదద బ వషయ కకోరక:
ఏతనావదచవ వజజాజ్ఞానవిం యధచచచ్చేసప తథనాకలరరు.
అననే ననాక్యయవిం ఉనగదథి కనదుక వషయమదదుల యవిందదు వవవైరకాగక్య మమవించవలయమనదు.
ఇవింకకా పవించవవింశతి :
ఎమమకలల, నరకాలల, మమవింసమమ, చరమమమ, వవవింటటబ్రకలల. ఈ ఐదదు పపృథథిశ్వ సవింబవింధమమ.
నవతషకరరు, మమూతబ్రవిం, శుకటవిం, శశటషవిం, మమేదసదుస. ఈ ఐదదు ఉదక సవింబవింధనాలల.
ఆకలి, దపపస్పక, నిదబ్ర, ఆలసక్యమమ, సవింగమవిం. ఇవ అగగగ సవింబవింధనాలల.
చలన, గమన, పబ్రసకారణ, ఆకలవించన, ఆకరర్షణనాలల. ఇవ వకాయమ సవింబవింధనాలల.
కకామ, కకోశ్రీధ, లలోభ, మోహ, మదమమలల. ఇవ ఆకకాశ సవింబవింధనాలల.
ఈ శరరీరవిం పవించ భమతనాల మయవింగనదుక అవింగకావింగకాలల వభభేదనాలల వనేరర వభజిససక ఉననాగమమ. అదథి యయేలమగవింటటె జజాజ్ఞానమమ, పకాబ్రణ వకాయమవవ, చడెవవలల, శబద్దమమ, ననోరరు - ఇవ ఆకకాశమవిందదు పవటటష్టనవ.
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మనసదుస వకాక్యనవకాయమవవ, చరహ్మవిం, సస్పరర్శ, కకాళళళ్ళు - ఇవ వకాయమవవ నవిందదు పవటటష్టనవ.
బమదథిబ, ఉదనానవకాయమవవ, కనదుగలల, రరూపకాలల, చచతషలల - ఇవ అగగగయవిందదు పవటటష్టనవ.
చితకవిం, సమమనవకాయమవవ, ననాననారసవిం, గమదసకాస్థానవిం - ఇవ నీళళ్ళు యవిందదు బమటటష్టనవ.
మమకలక్కుకల వషయవిం వకాసన, భమూమి సవింబవింధనాన సదుగవింధ దదురరవింధనాలల తడెలలసదునదు.
ఇవ జజ్ఞాననేవిందథిబ్రయ పవించకవిం.
కరరహ్మవిందథిబ్రయమలకల వవరమమ
ననోటటికక వషయవిం వచనమమ, ఆకకాశమమతతో గమూడడకకొని పలల పలలకలలల పలలకలనదు. కకాళళ్ళుకల వషయవిం నడకచచదథి.
వకాయమవవతతో కకూడడకకొని సవించనారమమ చచయమనదు. చచతషలకల వషయవిం దనానవిం. అగగగతతో కకూడడకకొని యచదుచ్చేట
పవచదుచ్చేకకొనదుట చచయమనదు. వకాయమవవ వషయవిం మల వసరర్జనవిం. ఉదక సవింబవింధనాన మమూతబ్ర పవరరీషకాదదుల వడడచదునదు.
శిశగమమనకల వషయవిం సవింగవిం. భమూమి సవింబవింధనాన ఆనవిందథివించదునదు. ఇవ కరరహ్మవిందథిబ్రయ చచషష్టలల.
అవింతమ కరణనాదదుల వవరవిం
మనసదుస సవింశయవించదునదు. బమదథిబ నిశచ్చేయమమ చచయమనదు. చితకమమ చివింతజరయమనదు. అహవింకకారమమ ననేనదు అగమనదు. ఇవ
యనిగయమ ఎకక్కుడ పవటటష్టననో అకక్కుడననే అణమగమనదు.
ఇదథి యయేలమగవింటట: శబద్దవిం ఆకకాశ సవింబవింధమమయైన చడెవవల యవిందదు అణమగమనదు. సస్పరర్శ వకాయమ సవింబవింధమమయైన చరహ్మమవిందదు
అణమగమనదు. రరూపవిం అగగగ సవింబవింధమమయైన కనదులయవిందదు అణమగమనదు. రసవిం ఉదక సవింబవింధమమయైన జిహశ్వ యవిందదు
అణమగమనదు. గవింధవిం పపృథథివ సవింబవింధమమయైన ఘమఘ్రాణయవిందదు అణమగమనదు. వసరర్జనమమ గమదసకాస్థాన మవిందదు అణమగమనదు.
ఆనవిందమమ పపృథథివ యవిందదు, శిశగమవిందదు అణమగమనదు. గమనవిం పకాదమమల యవిందదు, వకాయమవవనవిందదు అణమగమనదు.
అహవింకకారమమ, అపకానవకాయమవవ, మమకలక్కు, గవింధమమ భమూమి యవిందదు బమటటష్టనవ.
పవించభమూతనాలకల వరకాష్ణులల, అధథిపతషలల, సస్థాలమలల వవరగససక ఉననాగమమ.
భమూమికక పసదుపవ వరష్ణువిం, సదనాశివవవిండడ దడెవైవమమ. పకాదనాలల మొదలల పపకక్కులల దనాకకా పపృథథివ సకాస్థానవిం.
ఉదకకానికక తడెలలపవ వరష్ణువిం. వషషష్ణువధథిదచవత. పపకక్కులల మొదలల తతొడలల ఉదర పరక్యవింతరవిం ఉదకసకాస్థానవిం.
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అగగగ నలలపవ వరష్ణువిం. రరుదదుబ్రడధథిదచవత. తతొడలల మొదలల ఉదర పరక్యవింతరవిం అగగగసకాస్థానవిం.
వకాయమవవ ధసమఘ్రా వరష్ణువిం. రరుదదుబ్రడధథిదచవత. ఉదరవిం మొదలల కవింఠవిం పరక్యవింతరవిం వకాయమసకాస్థానవిం.
ఆకకాశమమనకల ఇవిందబ్రనీల వరష్ణువిం. బబ్రహహ్మ అధథిదచవత. కవింఠవిం మొదలల మమఖ పరక్యవింతరవిం ఆకకాశసకాస్థానవిం.
పపృథథివకక శబద్ద, సస్పరర్శ, రరూప, రస, గవింధమమలల 5 గమణమమలల.
ఉదకమమనకల శబద్ద, సస్పరర్శ, రరూప, రసమమలనదు 4 గమణమమలల.
అగగగకక శబద్ద, సస్పరర్శ, రరూపమమలనదు 3 గమణమమలల.
వకాయమవవనకల శబద్ద, సస్పరర్శమమలనదు 2 గమణమమలల.
ఆకకాశమమనకల శబద్దమనదు ఒక గమణవిం. ఇవ పవించ భమూతమమల యొకక్కు తననాహ్మతహ్మలల.

భమూమికక ‘ల’కకారమమ మమతపృక - ఆదథిశకక.క
వకాయమవవనకల ‘య’కకారమమ మమతపృక - కకశ్రీయమశకక.క
ఉదకమమనకల ‘వ’కకారమమ మమతపృక - జజాజ్ఞానశకక.క
అగగగకక ‘ర’కకారమమ మమతపృక - ఇచనాచ్చేశకక.క
ఆకకాశమమనకల ‘ఆ’కకారమమ మమతపృక – పరకాశకకక. ఇవ పవించభమూతమమల యవిందనాశశ్రీయవించి యమవిండచ శకలకలల.
మమతపృకలనగకా బీజమమలల. వకాటటియవిందనాతహ్మ యమవిండచడక. ఆ పరబబ్రహహ్మణమ కనదుగగొనదు వధమమ వవరగసదుకనగమమ.
ఆధనారకాదదులల 6, అనగకా షడచ్చేకకాశ్రీలల. వకాటటి వవరవిం - ననామ రరూప కశ్రీమమలల వవరగససక ఉననాగమమ.
ఆధనార, సకాశ్వధథిషష్ట, మణణిపపూరక, అననాహత, వశుదబ, ఆజజ్ఞా. ఇవ ఆరరుచకకాశ్రీలల.
కకాలియమమకలల 2 కలదదురరు యమమకలల 2 కకూడకన దథికలక్కు శిశగ మమవిండడనదు. శిశగమమనకల గమదసకాకనమమనకల నడడమ
నలలచదరమమగ నదువిండడనదు. అకక్కుడ ఆధనారచకశ్రీ మమవిండడనదు. వకానికక ననాలలగమ రరకలలల. వకాటటిమీద నదువిండచ అక్షరమమలల
వ,శ,ష,స. ఈ చకశ్రీవిం పసదుపవ వరష్ణువిం. భమూమమదబ్ర. గణపతి అధథిదచవత. ఆ చకకాశ్రీనికక రకెవిండవింగమళమమల మీద సకాశ్వధథిషకాష్టన
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చకశ్రీమమవిండడనదు. దనానికక ఆరరు రరకలలల. వకాటటి మీద నదువిండడ అక్షరమమలల బ,భ,మ,య,ర,ల. వరష్ణువిం తడెలలపవ. బబ్రహహ్మ
అధథిదచవత. ఉదక చకశ్రీవిం పకక మమదబ్ర. దనానికక మీద ఎనిమిదథి అవింగమళమమల దసరమమన మణణిపపూరక చకశ్రీమమవిండడనదు. అదథి
కకోడకగశ్రీమడడడ్డు వలలె నదువిండడనదు. దనాని మీద 72 వనేల ననాడడలల పకారగయమవిండడనదు. ఆ ననాడడలకల వనేరరుగకా చకశ్రీమమవిండడనదు. రరకలలల
10. వకాటటి మీద నదువిండచ అక్షరమమలల డ,ఢ,ణ,త,థ,ద,ధ,ప,ఫ. కకావింతి వరష్ణువిం. వషషష్ణువధథిదచవత. పపీఠ మమదబ్ర. అగగగ చకశ్రీవిం.
అవిందదు పపెవైన 10 అవింగమళమమల మీద అననాహత చకశ్రీమమవిండడనదు. అదథియయే హపృదయ కమలమమ. రరకలలల 12. వకాటటి మీద
నదువిండడ అక్షరమమలల క,ఖ,గ,ఘ,బ,చ,ఛ,జ,ఞ,ట. రకక వరష్ణువిం. లివింగమమదబ్ర. వకాయమచకశ్రీవిం. శివవడధథిదచవత. దనాని మీద 12
అవింగమళళాలపపెవై వశుదబ చకశ్రీమమవిండడనదు. గగొవింతష దగరర నదువిండడనదు. దనానికక 16 రరకలలల వకాటటి మీద నదువిండడ అక్షరమమలల అ,ఆ,
,ఈ,ఉ,ఊ,ఋ,ౠ,ఞ,ఞ,ఏ,ఓ,,ఔ,అవిం,అ:. ఈ 16 అక్షరమమల వరష్ణువిం జజక్యతివరష్ణువిం. జీవవడధథిదచవత. మతసత్స్యమమదబ్ర. ఆకకాశ
చకశ్రీవిం. దనానికక 10 అవింగమళళాల మీద ఆగరగయ చకశ్రీ మమవిండడనదు. సకాకనవిం భమూబ్రయమగవిం. అనగకా కనదుబబొ మహ్మల మధక్య రకెవిండడ
రరకలలలవిండడనదు. వకాటటి మీద హవిం,క్షవిం అనదు రకెవిండక్షరమమలల. వరష్ణువిం బవింగకారరు చనాయ. పబ్రకకాశమమదబ్ర. పరమమతహ్మ అధథిదచవత.
ఇదథి మనశచ్చేకశ్రీవిం. దనానిమీద కపకాల పరక్యవింతవిం సహసకాబ్రర చకశ్రీమమవిండడనదు. దనానికక వవయక్య రరకలలలవిండడనదు. దనాని మీద
అక్షరమమలల అ,వ,ర,ప లల వగకెగైరకాలలగకా ఉవిండడనదు. అదచ మమేరరు శిఖరవిం. ఆకకాశమమదబ్ర. ఆధథిదచవత గమరరువవ.
మవిండలమల మమూడకవింటటికక వవరమమ: అగగగ మవిండలవిం, ససరక్య మవిండలవిం, చవిందబ్ర మవిండలవిం.
అగగగ మవిండల వవరమమ: భమూమినిగ ఉదకవిం గమూడకన తనావవన నలల చదరమమగకా నదువిండడనదు. దనాని మీద
తిబ్రకకోణనాకకారవింబమగకా నదువిండడనదు. ననాలలగమదళళాల పదహ్మమవిందదు పవించనాక్షరగ యమవిండడనదు. ఓవిం, హహహవిం,హహవిం, సవిం. ఇదథి అగగగ
మవిండలవిం.
ససరక్య మవిండల వవరమమ: ఎనిమిదథి దళళాల పదహ్మమమగకా నదువిండడనదు. అరటటి మొగర వలలె అథద మమఖమమగకా నదువిండడనదు.
ఆదళళాల మీద అక్షరకాలల య,ర,ల,వ,శ,ష,స,హ. వరష్ణువిం బవింగకారరు వరష్ణువిం. దనాని నడడమ మననోనహ్మణణియనదు శకకక వకాసమమయై
యమవిండడనదు. ఇదథి ససరక్య మవిండలవిం.
చవిందబ్ర మవిండలవిం వవరమమ: రవ చవిందనాబ్రదథితషక్యల కకావింతి గలిగగ శిరసదుస నడడమ నదువిండడనదు. అదథి అమపృత కల. అగగగ
మవిండలమమ మీద సవింతతధనారగకా అమపృతమమ వరగర్షససక ఉవిండడనదు. ఆ కమలమమ మీద పరకాశకకక వకాసమమయై యమవిండడనదు. ఇవ
మవిండలతబ్రయమమ.
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ఈ శరరీరమవిందదు 72 వనేల ననాడడలల గలవవ. వీటటిలలో పరగశుదబమమయైన ననాడడలల 10. ఆ పదథివింటటికక వవరమమ. ఇడ, పపవింగళ,
గకాధనారగ, హసపక, జిహశ్వ, అలవింబ, పవష, కశ్రీకలర, దచవదతక, ధనదువింజయ, సదుఘమగ యనదు పదథివింటటిలలో పబ్రసపదబమమయైనవ
మమూడడననాడడలల.
వకాటటి వవరవిం: ఇడ, పపవింగల, సదుఘమగ. ఈ మమూడకవింటటిలలో పబ్రసపదబమమయైనదథి సదుఘమగ ననాడక.
ఈ ననాడడలల శరరీరమవిందదువిండచ వధమమ:
ఏలనగకా మమనదుపవ చడెపపస్పన సపక కమలమలల గమదసకాకనమమవిందదువిండక కపకాలమమ దనదుక వీణనాదవిండమమ వలలె ఒక దనాని కకోకటటి
దద వింతరలలగకా నదువిండడనదు. వీణనా దవిండమమవలలె వవనవగమమక నడడమ రవింధబ్రమమవిండడనదు. ఆ వవనవగమమక గమదసకాకనవిం మొదలల
కపకాల పరక్యవింతవిం, వీణ సపొ రకకాయ దద వింతర వలలె షటక్కుమలమలలవిండడనదు. ఆ వవనవగమమక రవింధబ్రమవిందదు నడడమ ఉకలక్కుతవింతి
వలలె సదుఘమగ ననాడక యమవిండడనదు. ఆ ననాడక గమదసకాకనమమ మొదలల కపకాలమమ వరకలవిండడనదు. సదుఘమమగ ననాడకకక కలడక
దథికలక్కున పపవింగళళాననాడడీ యమవిండడనదు. ఈ పపవింగళళా ననాడక మమూలమధనారకామమ నదువిండక కపకాల పరక్యవింతవిం వచిచ్చే తనాకక అకక్కుడ
నదువిండచ అగగగమవిండలవిం వకాక్యపపవించి, అకక్కుడక నదువిండక తిరగగగ కలడక మమకలక్కు గమవిండనా వవళళళ్ళునదు. సదుఘమమమగ ననాడక కకెడమ
దథికలక్కున ఇడనాననాడక యమవిండడనదు. అదథి మమూలమధనారమమ మొదలల కపకాల పరక్యవింతవిం వచిచ్చే తనాకక అకక్కుడక నదువిండచ చవిందబ్ర
మవిండలవిం వకాక్యపపవించి అకక్కుడ నదువిండక తిరగగగ యయేడమ మమకలక్కు గమవిండనా ఊపపరగ వవళిళ్ళుపసో వవనదు. ఇకక్కుడ యోగ మమరరమమ
వచనారగవించవలసపనదథి కనదుక వచనారగవించదు చదునగమమ. మమనదుపవ సదుఘమమగ ననాడక మమూలమధనారమమ నదువించి కపకాల పరక్యవింతవిం
ఉనగదని చడెపపస్పతిమి గదనా, అవిందదులకల పబ్రమమణవిం యోగ శకాసకవింస చడెపపెస్పనదు.
శశోట: గమద పపృషష్ఠ సక్య భబాగరసపహ్మన్ వీణనాదణడ్డుసక్య దచహబపృత
దదీరకార్ఘాసపస్థామమూరగస్థార్థ్ని పరక్యవింతవిం బబ్రహహ్మదవిండచతి కథక్యతచ. ఉతకర గరీత -11-11-14 మవింతబ్రశకాసకమ
స మ యొకక్కు లక్షణవిం.
శశోట: మమూలమదథి బబ్రహహ్మరవిందనాబ్రవింతవిం పబ్రవకాళరకాగ రమణణీయవిం దవిండకకాదథి
కకారణనాత ఖవిండన మమజశ్వలవింతి సకల దదురగత తిమిర
నిరసన పటటీయ సమమదద క్యత మయళా మమూల వధనాక్యరగస్థా ధనాక్యతనాక్య.
తనా: పచిచ్చే పగడపవ తచగవలలె బవింగకారరు కకాచిన తీగవలలె కకోటటి ససరక్య పబ్రకకాశవింగకా వవలలగమతతూ ఉవిండడనదు. ఇదథియయే బబ్రహహ్మననాడక.
మమూల వదక్య:
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సకల లలోకకాలకల ఆధనారమమ తిబ్రమమూరగక సశ్వరరూపమమ. ఈ సదుఘమమగ ననాడక ససరక్య మవిండలవిం దనాకకా వచిచ్చే అకక్కుడ నిలిచి
యమవిండడనదు. ఈ ననాడక కకొసన ససక్షహ్మమమయైన యొక రవింధబ్రమమవిండడనదు. అదథియయే దశమరవింధబ్రవిం.
బబ్రహహ్మరవింధబ్రవిం లక్షణవిం :
శశోట: తనక్యతచ సదుషపరవిం ససక్షహ్మవిం బబ్రహహ్మరవింధచబ్రతిబ్రససరగభ: - ఈ బబ్రహహ్మరవింధబ్ర మవిందదు బబ్రహహ్మవిండమవింతనా వకాక్యపపవించియమవిండడనదు. అని
సకల వనేదమమలలదద ర్ఘాషపవించదుచదునగవ గదనా! వకాటటిని వవరగససక ఉననాగమమ.
ససరరుక్యడడ, చవిందదుబ్రడడ, అగగగహహో తషబ్రడడ, పరమమేశశ్వరరుడడ, పవించమహభమూతనాలల, చతషరద్దశభమవననాలల, కకాశి మొదలలెవైన పవణక్య
కరతనాబ్రలల, సపక సమమదనాబ్రలల, గవింగ మొదలలెవైన సకల నదదులల, సపకదదీశ్వపకాలల, చతషరరశ్వదనాలల, మీమమవింసకాదథి శకాసకాకస్త్రాలల,
చతషషర్షషపష్ఠ కళలల, పవించనాశదశ్వరకాష్ణులల, షసో డశసశ్వరకాలల, గకాయతిబ్ర మొదలలెవైన సపకకకోటటి మవింతనాబ్రలల, అషకాష్టదశ పవరకాణనాలల, రజ
సక్యతశ్వ తమో గమణనాలల, మమూల పబ్రకపృతి చతషరగశ్వనర్శతి తతనాశ్వలల, దశ పకాబ్రణ వకాయమవవలల, జీవవడడ ఈ చడెపపస్పన
వనిగయమనదు సదుఘమమమగ ననాడక యగశ్రీ రవింధబ్రమవిందదువిండడనదు. ఇవిందదుకల సవిందచహమమ లలదదు. ఇదథియయే కలవిండలి. ఆ శకకక
సరశ్వతతోమమఖమమగకా నదువిండడనదు. ఇవిందదుకల పబ్రమమణవిం
శశోట: తసక్య మధక్యగతనాససరక్యవిం ససో మమగగగ పరమమేశశ్వరకా భమూతనాలలోకకాదథి
సకరతబ్రవిం సమమదనాబ్ర పరశ్వతనా శిఖమదదీపకాక్ష నిమగకాగ వనేదశకాసకస
వదనాక్యకళళాక్షరకా: సరశ్వమవింతబ్ర పవరకాణనాని గమణనాససో చ్చేదథిత సరశ్వద:
బీజవిం బీజజాతహ్మకవిం తచజవిం కరతబ్రజరజ్ఞా పకాబ్రణవకాయవ:
సదుఘమమగవింతరరతవిం వశశ్వవిం తసపహ్మనసరశ్వవిం పబ్రతిషపస్థాతవిం.
ఈ బబ్రహహ్మ రవింధబ్రమమవిండచ సస్థాలమమ మహగగోపక్యమమ గనదుక వవరగససక ఉననాగమమ.
ఈ చవిందదుబ్రడడ, గవింగకా నదథి, ఇడ. ఈ మమూడడ యయెడమ మమకలక్కున నడకచచ ఊపపరగ వనేళళళ్ళు.
ససరరుక్యడడ, యమమన, పపవింగళ. ఈ మమూడడ కలడక మమకలక్కున నడకచచ ఊపపరగ వనేళళళ్ళు .
అగగగ, సరసశ్వతి, సదుఘమగ. ఈ మమూడడ బబ్రహహ్మ ననాడకకక పపేరరుట.
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ఈ మమూడడ ననాడడలల ననాసకాగశ్రీమమన నదువిండడనదు. చచవవల దనాశ్వరకాలల రకెవిండడ, మమకలక్కు దనాశ్వరకాలల రకెవిండడ, ననోటటి దనాశ్వరమమ
ఒకటటి. ఇవ ఏకతనావవనననే కలసపకకొనదునదు. ఇటటవవింటటిదథి కనదుక సకల శకాసకాకస్త్రాల యవిందదునదు కలవిందలీసకాస్థానమమ దనాశ్వదశకావింతవిం
చతషషష్టకవిం తిబ్రకకూటవిం మమకకకదనాశ్వరవిం. ననాద బవిందదు కళళావకాసవిం. అటటిష్ట బబ్రహహ్మరవింధబ్రమవిందదు మవిండల తబ్రయవిం కకొలమల్హాట మవిండలవిం
దథిశ్వదళ చకశ్రీమవిందదువిండచ హవింసరరూపమమయైన పరమమతహ్మ యమననాగడడ గనదుక హవింస సస్థాలమనినిగ, శపృవింగకాటకమనినిగ, సకల
వనేదనాల చడెపస్పబడడచదునగవ. ఇనిగ పపేరరులల గలిగగన ననాసకాగశ్రీమవిందదు కనదుబబొ మల నదువించి బబ్రహహ్మరవింధబ్ర పరక్యవింతవిం హవింసరరూప
పరమమతహ్మ యమవిండడనదు.
హవింస యనగకా? తనదుగ నమిహ్మన వకారగ సవింసకారమమనదు హరగవించి మోక్షమిచదుచ్చేనదథి గకాన హవింస యని పపేరరు. ఈ రరవిండడ
పరమమతహ్మ యమవిండచ సస్థాలమలల. యయేవవింటట మమనదుపవ చడెపపస్పన సదుఘమమమగ ననాడక సరర, బబొ డడడ్డు దగరర అరటటి మొగరగకా కమల
మధద మమఖమమగకా నదువిండడనదు. కమలమవిందదు జజక్యతి రరూపమమగకా నదువిండడనదు. హపృదయ కమలమవిందదు ససరక్యరరూపవింగకా
నదువిండడనదు. భమూబ్రయమగ మధక్యమవిందదు రరవిండడ దళళాల కమల మమవిండడనదు. హవింసరరూపవింగకా నదువిండడనదు. శిరసదుస వవయక్య
రరకలలల గల కమల మమవిండడనదు. ఆ కమలమవిందదు బబ్రహహ్మరరూపవింగకా నదువిండడనదు. ఇవిందదుకల పబ్రమమణమమ –
శశోట: ననాభ కమల మధచక్య జజక్యతి రకానవిందరరూపవిం
హపృదయకమల మధచక్య ససరక్యబవింబబానదురరూపవిం
భమూబ్రయమగ కమల మధచక్య హవింస మమరకారనదురరూపవిం
సకలమిదవిం ససకరహ్మరరూపవిం పకాతషమమవిం ననారసపవింహవిం.
ఈ బబ్రహహ్మ సశ్వరరూపమమ ఇటటవవింటటి ననారకాయణ సశ్వరరూపవిం ధనాక్యనవిం చచసప దరర్శనమమయై సవింసకార సమమదబ్రవిం దనాటటి మమకలకడయయేక్య
వధమమ.
పదదుననాలలగమ లలోకమమలలలో గమూడ శశ్రీమననాగరకాయణమని చచత వవరగవింపబడకనదథి . యోగరీశశ్వరరులకల పరబబ్రహహ్మనదు దరర్శనమమ
చచసపే నిమితకమమయై ననాలలగమ యమగకాలల, ననాలలగమ యోగమమలల, ననాలలగమ మమదబ్రలల ఏరస్పరచిననారరు.
వకాటటి వవరవిం: షణమహ్మఖ, ధనాక్యనమమదబ్ర, శకావింభవీమమదబ్ర, రకాధనామమదబ్ర. యవ ననాలలగమ మమదబ్రలల.
ఇక యోగకాలల: మవింతబ్ర యోగమమ, లయ యోగమమ, హఠ యోగమమ, రకాజ యోగమమ.
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వీటటికక సకాధన కశ్రీమమమ:
పకాప పవవింజమమలలలో గమూడకన మనదుషషక్యడడ కకవించిత జజాజ్ఞానమమ కలిగగ శుచియయెయైన సస్థాలమవిందదు పదనాహ్మసనవిం వనేసదుకకొని
కకూరరుచ్చేవిండక దపృషషష్టల అనగకా చసపవల రకెవిండడ ననాసపకకాగశ్రీమమనవిందదు నిలిపప కనదుగలల మమూసప తన కభీషష్టమగమ దచవతనదు
ధనాక్యనమమ చచయమచదు గకాయతిబ్ర మొదలలెవైన మహమవింతబ్రమమ జపమమ చచసప బబ్రహహ్మరస్పణమమ చచసపేదథి . ఇటటట ఉవిండచదథి
మవింతబ్రయోగవిం. ఇదచ ధనాక్యనమమదబ్ర. ఈ మవింతబ్ర యోగగ మిగగలిన యోగమలకనగ అధమమడడ.
ఇక లయ యోగమమ - దథిగమవ ననాసపకకాగశ్రీమమ చసససకపపెవైన ఉవిండచదథి సకాధథివించచదథి. పపెవైన ఉవిండచ ననాసపకకాగశ్రీమమ చససదుక దథిగమవ
ఉవిండచదథి సకాధథివించచదథి. తరర్జని రకెవిండడ వనేళళ్ళు చచత రకెవిండడ చచవవల రవింధనాబ్రలల లలెససగకా మమూసపేక అచచ్చేట మహధశ్వని వనబడడనదు. ఆ
ధశ్వని వనవింగకా వనవింగకా 1.చిఱదుగజర్జలననాదవిం 2.గగొపస్పగజర్జలననాదవిం3.ఘవింటబాననాదవిం 4.శవింఖననాదవిం 5.వీణనాననాదవిం 6.తనాళననాదవిం
7.వనేణమననాదవిం 8.మపృదవింగననాదవిం 9.భభేరరీననాదవిం 10.మమేఘననాదవిం, ఇవ దశవధననాదమమలల. ఇవిందదులలో 9 ననాదనాలల తక్యజివించి
10 మమేఘననాదమభక్యసపవించి వనవింగకా మనసదుస అచట లీనమగమనదు. ఇదయయే మోక్షమమనకల హహేతషవవ. ఈ ననాదమమే
పబ్రణవననాదమమ. ఓవిం - అకకార ఉకకార మకకారవింబమలలవింగమూడక పబ్రణవరరూపమమయై అననాహత చకశ్రీమవిందదు పవటటిష్ట అచట నదువిండక
పబ్రజశ్వలివించి కపకాలమవిందదు మహధశ్వనియయెయై మోఘ్రాగమతతూ ఉవిండడనదు. చచవవలల మమూసదుకలవింటట పబ్రతక్యక్షవిం అవిందరగకక సరరకదనా!
ఇవిందదులకల పబ్రమమణవిం
శశోట: అననాహతసక్య శబద్దసక్య తసక్య శబద్దసక్యయో ధశ్వని రవింతరరతజజక్యతి
జజక్యతి రవింతరగతవిం మన: తనహ్మననోనిలయవిం యమతి తదథిశ్వషసో గ:
పరమవిం పదవిం. ఇదచ రకాధనాయవింతబ్రవిం. ఇదథియయే లయ యోగమమ.
ఎడమ కకాలి మడమ రకెవిండడ పపఱబ్రల నడడమగకా నదువించి కలడకకకాలి మడమ బబొ డడడ్డు దగరరగకా నదువించి గడడ్డుమమ రగొమమహ్మ మీద
నదువించి బబొ టన వనేబ్రళళ్ళుతతో రకెవిండడ చచవవలనదు మమూసప అననామికలల రకెవిండడ వనేబ్రళళ్ళుతతో రకెవిండడ మమకలక్కులనదు మమూసప మధక్యమమతతో
రకెవిండడ కనదుగలల మమూసప వకాయమవవనదు రరచక పపూరక కలవింభకకాల చచత సకాధథివించి మమూలబవింధద డనాక్యన జజాలధకవింబమలననే మమూడడ
గశ్రీవింధమమలల భభేదథివించి షటక్కుమలమలల శశోదథివించి వకాయమవవనదు సదుఘమమగ ననాడక గమవిండనా సహసకాబ్రర పరక్యవింతవిం తడెచిచ్చేయమవించి
అకక్కుడ నదువిండచ జజక్యతి సశ్వరరూపమమ నవిందదు జీవవనదు పపొ విందథివించచదథి . ఇదచ హఠ యోగమమ. షణమహ్మఖ కరవలవిం కలవింభకవిం. ఇదచ
సపదనాబసనవిం. ఈ యోగగ రకాజయోగగ కవింటట మధక్యమమడడ, కడమ వకారగ కవింటట ఉతకమమడడ.
ఇక రకాజయోగమమ సకలమమయైన యోగకాలకల రకాజుగకా అయనదథి గనదుక రకాజయోగమని పపేరరు గలిగకెనదు. ఈ యోగకానికక
పరకాక్యయ ననామమమలల గలవవ. ఉనహ్మణణీ, మననోనహ్మణణీ, జజాడద క్యనహ్మణణీ, అజజాదద క్యనహ్మణణీ. దదీనికక లక్షణవిం.
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శశోట: జజాజ్ఞాని: పశక్యతషదపృషపేష్టత్స్యతష నిరహ్మలవిం గగననోపమవిం
యతబ్ర యతబ్ర మననో యమవింతి తతబ్ర తతబ్ర
పరమవిం పదవిం అని భగవదనాశ్వకక్యవిం. ఈ శశోటకమమ భగవతీరతలలోనిదథి. అతిగగోపక్యమమయైన సకల శకాసకస సకారమయనదథి గనదుక
పరమ గమరరు కపృపకాకటబాక్షమమ వలన తతోచినవింత వవరగససక ఉననాగమమ.
ఏలమగవింటట మనిషప మవించి సకాతిశ్వకలడడెవైతచ, వనేదశకాసకమ
స మలల చదథివ గమరరుసపేవ చచసపనవిందదు వలన జజాజ్ఞానమమ గలవకాడయన వకాడడ
జజాజ్ఞాని అనిపపవించదుకకొనదునదు. అటటవవింటటి జజాజ్ఞాని తన యొకక్కు దదుశశచ్చేషష్టలననే మనసదుసనదు నిరహ్మలవింగకా కడకగగవనేసప , గగననోపమవిం
పశక్యతి = ఆకకాశమమతతో సరగ అయన రరూపవిం గలిగగ పరమమతహ్మనదు చసససక ఉవిండడనదు.
శశోట: యతబ్రయతబ్ర మననోయమతి తతబ్రతతబ్ర పరమవింపదవిం.
ఎకక్కుడచకక్కుడ మనసదుస పపొ విందదుననో అచచ్చేటచచ్చేట ఆపరమపదవిం కనపడడనదు. ఇదథి ఆతహ్మ దరర్శనవిం గల వకారగకక యధనారద్దమమయై
తతోచదునదు. ఈ పబ్రకకారమమ పపెరరుగమలలో వవనగ యమనగటటట ఉననాగడడ గనదుక, పపెరరుగమ మధథివించక వవనగ కనబడనటటట
గమరరుకటబాక్షవిం గలవకారరు గమరరుననాజజ్ఞాననే కవశ్వమమ చచత పపవిండనావిండవిం శశోధథివించిన వకారగకక బబ్రహహ్మవిండవిం సరగకకదచ . పపవిండనావిండవిం
మవిందదువిండచ పరబబ్రహహ్మ కనపడడనదు. కనదుక యోగ నిదబ్ర, జజాడక్య నిదబ్ర, అజజాడక్యనిదబ్ర యని రకాజయోగకానికక మమూడడ వధనాలయ
యమవిండడనదు. అవ యయేవవింటట సకావింఖక్యవిం, తనారకవిం, అమనసక్కువిం.
ఇవిందదులలో తనారయోగవిం పపూరశ్వ యోగవిం. అమనసక్కువిం ఇహపర యోగవిం. ఇవ పపూరకాశ్వ పరకాలల అని పపేరరుట. తనారక
అమనసకాక్కులలలో కకవించిదచద్భదమమగకాని వషపేషబభేదవిం లలదదు. అదథి వవరగససకయమననాగరమమ.
ఈ యోగవిం సకాధథివించచ కశ్రీమమమ.
ఈ శరరీరమవిందదు మమనదుపవ చడెపపస్పన పవించ వశవింతి తతనాశ్వలల లలెససగకా సకాధథివించి యయేరస్పరచి యళా తతనాశ్వలకనిగటటికకనిగ పబ్రధనాన
తతశ్వమయన పరబబ్రహహ్మమయన శశ్రీమనగరకాయమణమని యవిందదు భకకక గలిగగ యమవిండచదథి . ఏదథికదద ద్ద అదచ సకావింఖక్యమని పపవించచనదు.
ఇదథి శశ్రీమదనాద్భగవతకకారటకల మమఖక్య ఇషష్టమమ.
ఇక తనారక యోగవిం: శరరీరమవిందదు పరమమతషహ్మడడ లలోపల వవలలపల అవింతట ఉననాగడని సకలమమయైన సహ్మపృతషలల
చడెపవస్పచదునగవ.
శశోట: అవింతరర్బహహిశచ్చే -తతసరక్యవిం వకాక్యపక్య నరకాయణ సపస్థాత: - అని శుశ్రీతి వకాక్యకక్య మమనగదథి గనదుక
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ఆ ననారకాయణ సశ్వరరూపకానిగ తడెలియ సకాధకమయనవ తనారక అపమనసక్కుమమలల గనదుక తడెలియ వవరగససక ఉననాగమమ.
శుచి అయన సస్థాలమవిందదు గమూరరుచ్చేవిండక ఆచనారపవ కటటష్టకటటష్టకకొని రకెవిండడ కనదుగల దపృషపష్టచచత వవలలపలి ననాసపకకాగశ్రీమవిందదు
కనదుబబొ మల నడడమగకా నదువించి దథిన కశ్రీమమేణ చసడగకా చసడగకా చవిందబ్రమవిండలవిం ఇవిందబ్రధనసదుస మమణణికక్యదదీపకాలల, అగగగ
మినదుగమరరులల ధసమకకవింజరరులల, ఇవింకకా వచితనాబ్రలలగకా కనబడడనదు. ఇవయనిగ ఆతహ్మపబ్రయతనాగలల అవ అనిగ
మమరరుగకెగైపపొ య చసచచకకొలదథి వవనవగలగపడడనదు. ఆ వవనవగలలలో చినహ్మయరరూప మగమపడడనదు. అదథియయె పరబబ్రహహ్మరరూపమని
సకలశుశ్రీతి సహ్మపృతిపవరకాణనాలల చడెపవస్పచదునగవ. ఇదడె తనారకయోగవిం.
ఇక రకాజయోగవిం వవరగవించదుచదునగమమ.
రకాజయోగమమ పరమమతహ్మరరూపమమ చసచచటవిందదుకల హహేతషవవవైనదథి. శకావింభవీమమదబ్ర పకారశ్వతీదచవకక పపబ్రయమయనదథి గనదుక
శకావింభవీమమదబ్ర అని పపేరరు. ఈ శకావింభవీమమదబ్ర చచత ధనాక్యనవిం చచయగకా చచయగకా పవటటిష్టన చిదగగగ చచత పవరరుషషడడ అననేక కకోటట
జననాహ్మలయవిందదు తిబ్రకరణమమలచచత జరసపన బబ్రహహ్మహతక్య సదురకాపకాననాదదులల మొదలలెవైన మహ పకాతకమమలల అననేక
సమమదనాబ్రలనదు బడబబాగగగవలలె దహహిససక ఉనగవ. కనదుక శకావింభవీమమదబ్ర అనిగ మమదబ్రలకవింటటె పబ్రసపదబమమయయెనదు. ఇవిందదుకల
పబ్రమమణవింశశోట: బబ్రహహ్మ హతక్య సహసకాబ్రణణి వీరహతనాక్యశతనానిచి ఏకరన ధనాక్యనయోగరన దహశకాచ్చేగగగ రకెశ్వవింధనవిం.
అని శకాసకమ
స మనగదథి గనదుక శకావింభవీమమదబ్ర అవశక్య మభక్యసపవించవలసపనదథి . ఈ శకావింభవీ మమదబ్రలలో చసచచ చసపవలల మమూడడ
వధనాలయ యమవిండడనదు. అదథి యయెటబాటగవింటట అమమవకాసక్యదపృషపష్ట, పకాడక్యమిదపృషపష్ట, పవనగమిదపృషపష్ట యని మమూడడ వధనాలల.
అమమవకాసక్యదపృషపష్ట లక్షణవిం: కనదురకెపస్పలల రకెవిండడ కదథియమమూసప ననాసపకకాగకాశ్రీనిగ చసససక లలోదపృషపష్ట మనసదుసన ఉవించి చసచచ
లక్షణవిం పపేరరు అమమవకాసక్యదపృషపష్ట. ఇదథి అధమమమ.
మమూడడపకాళళళ్ళు వవలలపలి ననాసపగకాశ్రీమమనవిందదు దపృషపష్టపపెటటష్టకకొని రకెపస్పపకాటటలలకలవిండనా చసచచ లక్షక్యవిం పపేరరు పకాడక్యమిదపృషపష్ట . ఇదథి
తనారయోగకానికక అనదుకకూలమమ. ఇదథి మధక్యమవిం.
పవనగమిదపృషపష్ట వవరమమ - శుచి అయన సస్థాలమమనవిందదు కపృషకాష్ణుజినమయన దరకాద్భసనమయన పరరుచ్చేకకొని కకూరరుచ్చేవిండక
ఆచనారపవ కటటష్ట కటటష్టకకొని గమరరువవనదు సహ్మరగససక మమఖవిం కకొవించడెమమగకా వవించి నలటగమడడడ్డునదు కనదుపడకలవిండనా పపెవై రకెపస్పలలో
మరరుగమ పరగచి అడడగమరకెపస్పలలో నదువిండచ తడెలటగమశ్రీడడడ్డు మమతబ్రమమ వవలలపల కనదుపపవించదునటటటగకా నదువించి, సపస్థారమమయైన మనసదుస
గలవకాడడెవై ఈ పబ్రకకారకాన దథినదథినమమ చసడగకా మమనదుపవ చడెపపస్పన తనారక చిహగలల అగమపడడనదు. ఝమూమో
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రకెవిండడఝమూమమలలో దపృషపష్ట నిలిచచటటటట చచయగకా గకాఢనావింధకకారమయన చీకటటి కనబడడనదు. ఆ చీకటటిలలో చసడగకా మమనదుపవ
చడెపపస్పన తనారక చిహగలల అగమపడడనదు. అవ అనిగ నిలచి మవించి పవనగమ వవనవగల కనబడడనదు. మరగ చసడగకా ఆ పవిండడ
వవనవగలలలోగకా సకల లలోకరశశ్వరరుడడెవైన ననారకాయణమవిండడెవైన పరమమతహ్మ పరబబ్రహహ్మ కకోటటి ససరక్య పబ్రకకాశవింగకా అభనగ
వలయమకపృతియయెయై తనాలలమమూల దనాశ్వదశకావింతరమమల నడడమ అగమపడడనదు. అదథి దరర్శనమయన పవరరుషషడడ పరబబ్రహహ్మనదు
బబొ విందదునదు.
తనాలలమమూల దనాశ్వదశకావింత మమఖవిం నడడమ ననగకా = తనాలలమమూల లనగకా దవవడల మమూలమమ. అనగకా కనదుగలకకశ్రీవింద
బబొ డడనదు ఎమమకలల. దనాశ్వదశకావింతమమలనగకా కనదుబబొ మలకలపపెవైన ననాలలగవింగమలమలకల పపెవైన ఉవిండచదథి . దనాశ్వదశకావింతమమ ఈ
నడడమననే పరమమతహ్మ కనబడచదథి. ఇదచ పవనగమిదపృషపష్ట. శకావింభవీమమదబ్ర, ఖరచరరీమమదబ్ర. అరకాబవలలోకనమమ. ఇదథియయే
రకాజయోగమమ. ఖరచరరీనగకా ఆకకాశమమ. ఆకకాశమవిందదు చరగవింపబడడ్డుదథి గనదుక ఖరచరగ మమదబ్రయని పపేరరుగలిగకెనదు. ఆకకాశమమ
అనగకా ఈ ఆకకాశమమ గకాదదు. పరమమతహ్మ సశ్వరరూపమమయైన దహరకాకకాశమమ. అదథియయే ననాసపకకాగకాశ్రీనికక పపేరరు.
లక్షక్యవిం – శశోట: బలిశశోసపకస సపకస్త్ర్తిత
స విం నితక్యవిం, ననాసకాగరశ్రీ చనావక్యవసపస్థాతవిం నిషక్కులకవిం వజజానీయవిం షడసరగహ్మరహహితవిం శివవిం.
ఈ రకాజయోగమమే బబ్రహహ్మ,వషషష్ణు రరుదదుబ్రలల మొదలలెవైన వకారరు జీవనమమ. ఇటటవవింటటి రకాజయోగగ యయెచట నదునగ పరబబ్రహహ్మ
సశ్వరరూపమమే గకాని సకామహ్మనక్యపవ యోగరీశశ్వరరుడడ గకాడని తడెలియవలలెనదు. ఈ అరకాస్థావలలోకకానికనగ ఎకలక్కువయన యోగకాలల
లలవవ. ఇవిందదుకల లక్షణవిం
శశోట: అరగోస్థాత్స్యధనాక్య నితలలోచననో సపస్థారమననో ననాసకాగశ్రీదవిం తీక్షణవిం
చవిందనాబ్రరకాక్కునలలీలతనా మమపనయనిగషక్యవింద భబావకాతతచ
జజక్యతీరరూప వశశష బబాహక్యరహహితవిం దచదదీపక్యమమనవిం సదనా
తతశ్వవిం తతశ్వరమవింతిజీవచపలవిం కకవింవకాద మతనాబ్రధథికవిం.
ఈ శశోటకమమ శుకలలల చచసపన యోగకావళి లలోనిదథి. శుకశ్రీవకాకక్యవిం ఈ అరస్థామమే శుశ్రీతిసహ్మపృతి ఇతిహస పవరకాణ ఆగమమదదుల
యవిందదు పలలక బడడచదునగదథి. ఇదథియయే సకల మరహ్మమమనదుగ. ఇదథి తడెలియక యయెనిగ వనేదనాలల చదథివన యయెనిగ శకాసకాకస్త్రాలల
చదథివని యయెనిగ యోగకాలల పబ్రయమసపడడ్డు షటక్కురహ్మపరరులయన ఎవింత సకాహహితక్యపరరులలెవైన నిషస్పలవింగకాని ఫలమమలలదదు.
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శశోట: చతషరరశ్వదధరగో వపబ్ర:ససక్షహ్మబబ్రహహ్మ నవదక్యతచ
వనేదభబారర భరకాకకాశ్రీవింతవిం సదడెవైవ బబ్రహహ్మణ గకారబభవిం
శశ్రీ మతచ గమరవనే నమ:
సకలమమయైన చదదువవలల పవసకకమమలల చదథివ ఆ రహసక్యమమ గమరకెకరరుగక యయేలమగవింటట గకాడకద గవింధపవ చడెకక్కులలమోసప
పరగమళమమ గమరరకరరుగనటటట అని తడెలిసపేదథి. ఇపవస్పడడ పవనగమ దపృషపష్టచచత పరవింజజక్యతి గనపడడచదునగదని చడెపపస్పతిమి గదనా:
ఈ రకాజయోగమమచచ సకాధథివించచ సతషస్పరరుషషలకల 5 సవింవతసరమమలకల నిరహ్మలదరర్శనదుడగమనదు గకాని ఈలలోగకా కకాదదు. తశ్వరగకా
అగమపరరుచదుకకొననేదథి యయేలమగవింటట బహహుదథికలక్కుల వచనారగవించి కకారక్య గమరరువవ కకాకలవిండనా కకారణ గమరరువవనదు కనదుగగొని తిబ్రకకారణ
వవించన

లలకలవిండనా

ననాలలగమ

వధనాల

శుశశ్రీష

చచసపేక,

వకారగకక

కటబాక్షమమ

వచిచ్చే

కకాన

రకాని

పరమమతహ్మనదు

రకాజయోగకానదుభవమమచచత అరక్షణమమలలో కనబరచదునదు. అననేక కకాలవిం పబ్రయమస పడకతచగకాని కనబడని పరమమతహ్మ
యరబక్షణవిం కనబడడనదు అవింతచ సమహ్మతి.
శశోట: పకాబ్రపపేకజజాజ్ఞాననేన వజజాజ్ఞానవిం ధనాక్యయతచ హపృదథి సవింసపకతచ లబద్దశకావింతి ఫలల దచహహి నయోగగో నచధనారణ:
ఈ శశోటక తనాతస్పరక్యమమేమని తడెలిసపేదథి. గమరరుసపేవ జరసపన వకారగకక యోగవిం అకక్కురలలదదు, ధనారణ అకక్కురలలదదు అనదుట.
భగవదదీరత శశోట: షడవింగకా ననదు వవవై నబమదబవిం అషకాష్టవింగ యోగకా ననదువవవైన
బమదబవిం మననోవననాశనవిం ననదు వవవై న బమదబవిం సశ్వయవించ
తతశ్వవిం సశ్వయమమేన బమదబవిం.
అనగకా ఎమవింటట షవిండగ యోగకాలల, అషకాష్టవింగయోగకాలల తడెలియలలదదు. మనసదుసన శవింకలలదదు. పరతతశ్వమయన పరమమతహ్మ
కకానబడడెననదుట. ఈ శశోటకమమనకల అధశ్వర వనేదమమలలోని సపదనాబవింత గరీతలలోనిదథి. సదదురరరుడడ ఆతతోహ్మపదచశమమ చచసపేటపవస్పడడ
చడెవవల దగరర నదువిండచ రకెవిండడ జజక్యతషలల కకానవచదుచ్చేనదు. అదథియయే మోక్షహహేతషవని తడెలియవలలెనదు.
మనదుషషక్యలకల అవసకానకకాలమమ సమీపమయన పక్షమవిందదు శరరీరమమలలో నదువిండచ జీవవడడ వవలిటపసో వవ వధమమ
వవరగవించదుచదుననాగమమ:
అహహివింసకారరూపకమయన బబ్రహహ్మయగగమమ మొదలల షటక్కురహ్మలల చచసప బబ్రహహ్మరస్పనవిం చచసపన మహ పవణక్య పవరరుషషలకల
కలడకదథికలక్కున నదువిండక పపవింగళళాననాడక మమరకారన బబ్రహహ్మలలోకమమ చచరగ బబ్రహహ్మతతో కకూడక మమకలకడవవననియనదుట. ఇదథియయే
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దచవమమరరవిం. ఇవింకకా కశ్రీమమమకకక మమరరమమ అరగచ్చేరకాదథి మమరకారలని కకూడనా గలవవ. ఈ మమరకారన పపొ యయేక్య దథిననాలల ఏవ యవింటట
ఉతకరకాయనవిం శుకటపక్షవిం పగలల పవనగమ మొదలయన దథినమమలల. పవనరకావవవ్రుతిక మమరరమమ, ధసమమమరరమమ,
పపతషరకాక్యనమమ ఈ మమరకారన పపొ యయేక్య దథినమమలల ఏవవింట దకకణనా కకశ్రీషష్ణు పక్షవిం దశమి, అమమవకాసక్య మొదలలెవైన దథినమమలల.
ఇదథి సదద క్య మమకకక మమరరమమ.
శశ్రీమనగరకాయణమని సగమన నిరరురణనాలల సదనాభకకక జరసపనవిందదున ఆయన యనదుగశ్రీహహుచచత సదుఘమమమగ ననాడక గమవిండనా
బబ్రహహ్మరవింధబ్రవించివించదుకకొని, యజరకామర రరూపమయన బబ్రహహ్మ పదమమ బబొ విందదునదు. ఇవిందదుకల సవిందచహమమ లలదదు.
శశోట: అవింతకకాలలచ మమమమే సరన్ కళళేబరవిం
య: పబ్రయమతి సమదనాద్భవవిం యమతి ననాసకత్స్యతబ్రసవింశయ:
భగవతీరత 8 అ 5 శశోట అని భగదనాచ్చేకక్యవిం. కనదుక ఈ బబ్రహహ్మవిండమవిందడెవింత యమనగదద అవింతపపవిండనావిండ మమవిందదునగదథి . అని
వనేదమమలయవిందదు చడెపస్పబడక యమనగదథిగదనా! అదథి వవరగససక ఉననాగమమ.
శశోట: చవిందబ్రవింవననా చవిందబ్రకళళానదుపపూరష్ణువిం ససరక్యవింవననా ససరక్యమహతతత్ప్రకకాశవిం
తచజజ వననా తచజపరసత్త్వారరూపవిం ననేతబ్రవిం వన ననేతబ్రసదుపదహ్మ సవింసపస్థాతవిం:
యని సపదనాబవింత గరీతలలో యమనగదథి గదనా! చవిందదుబ్రని వలల నదువిండడనదు, చవిందదుబ్రడడ గకాడడ. ససరరుక్యని వలల నదువిండడనదు ససరరుక్యడడ
గకాడడ. మహతచజజరరూపమమగకా నదువిండడనదు. తచజసదుసగకాదదు. ఈ కనదుగలలగకాకననే పరమమతహ్మ గకానవచదుచ్చేనదు. ఇదథి
పవరరుషసో తకమమని సశ్వరరూపమమ. ఈ పవరరుషసో తకమమనిచచ కలిస్పతమయన బబ్రహహ్మవిండ పపవిండనావిండనాలకల అభభేధమమ ఏలమగవింటట
ననాసకాగశ్రీదచశకానకల పపూరశ్వదథికలక్కు ఇవిందబ్రలలోక మమవిండడనదు. కనదులయవిందదు తచజజలలోకమమ మమవిండడనదు. కలడక చచవ యమనగరవిం.
వీపవన వరరుణ నగరవిం. కవింఠమవిందదు వకాయమనగరవిం. ఎడమచచవ వకామభబాగమమన కలబభేర నగరవిం. ఎడమ కనదుగ శివలలోకవిం.
శిరసదుస బబ్రహహ్మలలోకవిం. అడడగమలల శశషషలల. శివవడడ కకాలమగగగ రరుదదుబ్రడడ నివిండడనదు. అరగకకాళళళ్ళు అతలవిం, పపకక్కులల రసతలవిం,
మోకకాళళళ్ళు మహతలవిం, తతొడలల తలమతలవిం, కటటి పకాతనాళలలోకవిం. ఇదథి నడడమమదనాక సపక పకాతనాళ లలోకకాలనిపపవించదు కకొనదునదు.
ఈ నడడమమ దగరరననే ఆధనార చకశ్రీమమవిండడనదు. ఆ చకశ్రీమమ మీద ఆదథిశశషషడడ పడగ ఉవించి తతోక సహసకాబ్రర పరక్యమమవించి
బబ్రహహ్మరవింధబ్రమవిందదువించదుకకొని పకాతనాళలలోకకాలకల దద రయయెయైయమవిండడనదు. అఘోరమయన నరక మనిపపవించదుకకొనదునదు. ఆవడకగ
అథ:కలవిండలి అతడచ జీవవడని పపేరరుగలిగగ పకాతనాళలలోకమమలట వకాక్యపపవించి యమవిండడనదు.
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ససరరుక్యడడ మొదలలకకొని ధపృవమవిండలవిం పరక్యవింతవిం సశ్వరగోటకవిం.
వకాటటి వవరవిం: బబొ డడడ్డు దగరర భమూలలోకవిం, కలకక జనలలోకవిం, కనదుబబో మలసవిందదు తపసో లలోకవిం. శిరసదుస బబ్రహహ్మలలోకవిం. ఈ పబ్రకకారవిం
బబ్రహహ్మవిండమవింతనా పపవిండనావిండమమనగదథి. ఇవిందదులకల లక్షణమమ.
శశోట: దథివవిం బబ్రహహ్మవిండ నిలయవిం అసపహ్మన్ దచహహే పబ్రతిషష్ఠత:
బబ్రహహ్మవిండ మమవపృతవిం దచవవిం మవింద మధక్య పబ్రతిషపష్టతివిం
అని సపదనాబవింత గరీతనానదుభవమమ. మమనదుపవ చడెపపస్పన పదథిననాడడలలలో పపవింగళ, సదుఘమమగల వవరవిం చడెపపస్పతిమి గదనా.
కడమ ఏడడననాడడల వవరవిం: ఆసపక,జిహశ్వకలల రకెవిండడనదుగ కనదుగలయవిందదు నదువిండడనదు. ఆలవింబ,పవష యళా రకెవిండడనదు
చచవవలలలో నదువిండడనదు. కలశ్రీకలరరు,దచవదతక ఈ రకెవిండడనదుగ ననాభసకాస్థాన మమవిందదువిండడనదు. ఇడ,ననాగ ఇదథి మలమమూతబ్రదనాశ్వరకాల
సవిందదున నదువిండడనదు.
దశవకాయమవవల వవరవిం: పకాబ్రణ, అపకాన, వకాక్యన, ఉదనాన, సమమన, ననాగ, కకూరహ్మ, కపృకర, దచవదతక, ధనదువింజయ.
వీటటిలలో పకాబ్రణ వకాయమవవలల అయదదు. ఈ వకాయమవవలల గకాక ఇవింకకా పదథి వకాయమవవలల గలవవ. అవ యయేవవింటట వజుబ్రడడ,
మమఖదుక్యడడ, అవింతరకాక్యమి, పకాబ్రపవించికలడడ. ఈ వకాయమవవలల నడకచచ కశ్రీమవిం.
పకాబ్రణవకాయమవవలల 72000 ననాడడలల చదుటటష్టకకోని మమూలమధనారమమ ‘ఓవిం’ అని వవళిళ్ళు ననాభచకశ్రీమవిందదు ‘హహువిం’ అని తనాకక ‘సవిం’
అని ఇడ, పపవింగళ గమవిండనా కపకాలమనకల చదుటటిష్ట అకక్కుడక నదువించి ననాసపకమమన పవిండడెబ్రవిండడ అవింగమలమమలల వవళిళ్ళు 4 అవింగమళళాల
పబ్రమమణవిం వకాయమవవ లయమయ 8 అవింగమళళాల పబ్రమమణవిం లలోనికక పసో వవనదు. కనదుబబో మల నడడమ లయ మగమన పబ్రకకారవిం
60 గడకయలకల 21600 శకాశ్వసలల నడడచదునదు. ఇవిందదులలో 7200 శకాశ్వసలల లయమమలవవనదు. 14400 శకాశ్వసలల
నడడచదునదు. ఈ పబ్రకకారవిం మనిషప మొదలల పకాబ్రణనాలకల ఆయమరకాద్దయవిం కడీనివించదునదు.
అపకాన వకాయమవవ గమదసకాస్థాన మమవిందదువిండక మలమమూతబ్రమమ వసరగర్జవించదునదు. వకాక్యన వకాయమవవ చరహ్మమవిందదువిండక
సస్పరర్శభభేధమమ తడెలలససక కలలల నివిండకవించదునదు. ఉదనానవకాయమవవ ఉదరకాగగగని రరపప భమజివించిన అననోగదకకాలల పచనమమచచసప
ననాడడలకనిగటటికక పవించిపపెటటిష్ట అనిగటటిని పసో షపవించదునదు. సమమన వకాయమవవ అనిగవింటటిని సమమనమమగకా పసో షపవించదునదు.
పకాబ్రణవకాయమవవ కరహ్మ వకాయమవవల వవరవిం. ననాగ వకాయమవవ దదు:ఖవించచదథి. తషమమేహ్మదథి కనదుగలల తచరగచచదథి,ఎకకక్కుళళళ్ళు వచచచ్చేదథి,
వకాకరగవించచదథి. కకూరహ్మవకాయమవవ సదుఖమమ వకసపవించచదథి, కనదుగలల మమూసపేదథి, గగమరకాస్పటట కలిగగవించచద.థి ఆవలివింతలల వచచచ్చేదథి.
కపృకలరవకాయమవవ హసక్యమమ చచసపేదథి. దచవదతక వకాయమవవ పరరుగమ బబారరదథి, తిరగగరద,థి యమదబమమ చచసపేదథి. ధనదువింజయ
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వకాయమవవ శరరీరకానిగ వడకచి పకాబ్రణమమ పసో యన తనానదు మమూడడ దథినమమలలవిండక శరరీరమమ వకాక్యపపవించి దచహమమ చడెడకన
తరరువకాత తనానదు పసో వవనదు. వజుబ్రడననే వకాయమవవ కకాళళళ్ళు యయేమమకలల రకెవిండడ, కలదదురరు యయేమమకలల రకెవిండడ, ఉనగతనాదదులల
నిలిచి శరరీరకానికక వకాతమమ, దగమర శరరీరమమ చికకక్కు పపొ యయేక్యదథినిగ చచరరునదు. ఇవింకకా ననాననా ననాదనాలల కలలగచచసదునదు.
మమఖదుక్యడననే వకాయమవవ చచతషల యయేమమకలల రకెవిండస కకూడకన తనావవన నిలిచి భమజమమ నవిందదువిండక శరరీరకాన ఉవిండచ తతనాశ్వల
నవలట ఒక వవింకకల తడెచదుచ్చేనదు. అవింతరకాక్యమి వకాయమవవ పవరరుషషనకల శశోషనమమయై నిలిచి పకాబ్రణ వకాయమవవనదు పపేబ్రరరపణ చచసదునదు.
పబ్రపవించ వకాయమవవ శరరీరకానకల అచదుచ్చే చీల బగగవించినటటలలవిండడనదు. శరరీరమమ చచడకతచ తనానదు చచడడనదు.
ధనాతషవవ లలడకవింటటికక వవరమమ: రసమమ, రరుధథిరమమ, మమవింసమమ, మమేదసదుస, ఆసపక, మసపకషక్కుమమ, శుకటమమ.
పవించకకోశకాల వవరమమ: అనగమయ, పకాబ్రణహ్మయ, మననోమయ, వజజాజ్ఞానమయ, అనవిందమయ కకోశకాలల.
వీటటి వవరమమ:
అనగమయమనగకా సపకధనాతషమయమమయై ససకల శరరీరమవిందదువిండడ అనగరసమమతతో కకూడక జీవవడనాయయెనదు గనదుక
అనగమయ కకోశమమ. పవించపకాబ్రణనాలల కరరహ్మవిందథిబ్రయమలనదు కకూడకనవిందదున పకాబ్రణమయ కకోశవిం. పవించపకాబ్రణనాలనదు కరరహ్మదథిబ్రయమలనదు
వనేరరు చచయగకా మననోమయ కకోశమమ. ఆ మనసదుస. జజాజ్ఞాననేవిందథిబ్రయమలతతో కకూడడకకోనగకా వజజాజ్ఞానమయ కకోశవిం. జీవవడడ
సదుఘమమగయవిందదు అవదక్యతతో లీనమవవతషననాగడడ గనదుక అవదక్య ఆనవిందమయ కకోశమమ. ఈ పవించ కకోశకాలల ఆతహ్మనదు
తడెలియకలవిండనా పసో దవలలె కపవస్పకకొని యమవిండడనదు. ఇదథి కకోశకాల వవరవిం.
ఇక దశకావసకల వవరవిం:
దశకావసక అనగకా జజాగశ్రీత సశ్వపగ, సదుఘమపపక, తషరక్య, తషరకాక్యతీతవిం, జజాగశ్రీతలలో జజాగశ్రీత, జజాగశ్రీతలలో సశ్వపగమమ, జజాగశ్రీతలలో
సదుఘమపపక. ఈ పబ్రకకారమమ సశ్వపగ సదుషషపవకలకల కకాగకా తతోమిహ్మదథి. తషరక్యవిం పదథియవదథి. తషరకాక్యతీతవిం అతీతవిం.
వీటటికక వవరవిం:
జీవవడడ భమూబ్రమధక్యమవిందదు నిలిచి సబద్ద, సస్పరర్ష, రరూప, రస గవింధనాదదులల అయదదు. వచన, దనాన, గమన, వసరర్జన,
ఆనవిందనాలల అయదదు. మననో, బమదథిబ, చితక, అహవింకకారకాలల - ఈ పదదుననాలలగమ తమ సమీపమమన సపేవకలలల. సపేవలల
చచయగకా పరమమతహ్మ అనదుగశ్రీహమమన జీవవడడ సదుఖదదు:ఖమలనదు చసససక రకాజుగకా ఉవిండగకా జజాగశ్రీదవసస్థాలనిపపవించదుకకొనదునదు.
సశ్వపగ మనగకా అవింతమకరణనాలల ననాలలగమ తీసదుకకోని కడమ పదథినిగ మధక్యమవిందదు నిలిపప జీవవడడ ఆననాలలగగవింటటిలలో
కవింఠసకాస్థానమవిందదువించి మననో బమదదుబలల రకెవిండడ తీసదుకకోని జీవవడడ వవరర యోక సస్థాలమమ చచరగ కకారక్యమగమచదువిండగకా సదుషషపపక

www.kalagnanam.in

తపపస్పవించదుకకొనదునదు. ఆ రకెవిండకవింటటిలలో మనసదుస అకక్కుడక నదువించి బమదథిబతతో గమూడ జీవవడడ మరగయొక తనావవనకల పసో యనపవడడ
తషరక్యమని పపవించదుకకొనదునదు.
అపవస్పడడ శకాశ్వసలల తశ్వరగకా వచదుచ్చేనదు. కనదుక తషరక్యమన బడడనదు. తషరకాక్యతీతమనవింగకా ఆ బమదథిబ అకక్కుడక నదువించి జీవవడడ
తనానదు అజజాజ్ఞానమవిందదు బడక తనదుగతనానదు మరచి పపెవైన పకామమ పకారగననదు తడెలియక యమవిండచదథి . తషరకాక్యతీతమమ. ఇదథి గకాక
మధనాక్యవసస్థాలని కలవవ. వకాటటికకనిగ జజాగసకత్త్వాపగ సదుషషపవకలల గలవవ. ఎలమగవింటట మమనదుపవ ఒకరగని గమరరకరగగగయమవింటట వకాడడ
కకొనిగ దథినమమలకల వచిచ్చే ననిగ గమరకెకరరుగమవకాయనియవింటట యయెరరుగమ ననగదథి తషరకాక్యవసస్థా . ఇతడడెవరగోయని సవిందచహమమ
చచత తడెలియనిదథి సదుషషపకాకవసస్థా. కకొవింతసపేపటటికక ఫలమని పపేరరు ఆననాటటి వకాక్యపకారకాలల చడెపవస్పనదథి జజాగశ్రీదవసస్థా. జజాగశ్రీతలలో
జజాగశ్రీతనవింగకా అవింతమకరణనాలల ఇవిందథిబ్రయమలల అనదుభవసదుక అనిగకకూడ ఉవిండక ఙఙజ్ఞానపరగపపూరరుష్ణుడడెవై యమవిండచదథి యయేదద అదథి
జజాగశ్రీతలలోని జజాగశ్రీత. జజాగశ్రీతలలో సశ్వపగమమగకార మమనదుపవ ఒకరగకక ఒక మమట చడెపపస్పయమవిండక వకాడడ అడకగగన మరచి తిరరుగకా
అవవనననేదథి. సశ్వపకాగవసస్థా మరచిపసో య ననేనదు గమరరకరరుగ వననేదథి జజాగశ్రీతకలలో సదుషషపకత్స్యవసస్థా ఉచనాచ్చేత్త్వాసలల అదనమమగకా వవళళేళ్ళుదథి.
జజాగశ్రీతలలో తషరకాక్యవసస్థా సకలమగమ తలవింపవలల అణగగ బబ్రహహ్మమయయమవిండచదథినిగ. కనదుగలల తచలవనేసప తతూగమ వచచచ్చేదథినిగ
జజాగశ్రీతలలో తషరకాక్యతీతవిం.
అవసస్థాలనిగటటికకని జజాగశ్రీతలలో సస్థాలమలలవవింటట, వకాటటి వవరవిం:
భమూబ్రమధక్యమవిందదు జజాగశ్రీత. దనానికక రకెవిండవింగమళళాలమీద సదుఘమపపక. దనానికక రకెవిండవింగమళళాల మీద తషరక్యవిం. ఇదథియయే మమేళన
అవసస్థా యనిపపవించదుకకొనదునదు. ఇదథిగకాక కరవలమవసస్థా, సదుకలమవసస్థా, శుదబవసస్థా యని మమూడడ వధనాలల. ఇవిందదులలో కరవలమవసస్థా
మమూలమధనారనబడక సరకాశ్వవింగమమలనదు తడెలియక ఆణవమలమననేదథి కపవస్పకకోని యమవిండచదథి . అవింతమకరణనాలనదు పకాబ్రపవగకా
చసచచదథి సపదనాబవసస్థా.
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