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గ@రAేవ$ల ప#/చయమ@
 ేట  చలప"#ావ$ DారA 1946 EF9 FంబH 12 వ *ేIన గ@ంటJరA KలL
తMరL NాడP DామంలQ జR1ంS+రA. తంTU Vర#ాఘవయ, తXL ప$లL మ1. V#/ Rాసం
<లకల=#/9>ట. NాధZక ద తMరL NాడP DామంలQను, ఉన\త ద <లకల=#/9>ట
లQను అభEిం<, బ^పటL వవ5ాయ క_`ాల నుంTU

B.Sc. (Ag.) పధమaణ
 ల
b Q

ఉcd రAలయరA.
పవ$ ప$ట Dా0e ప#/మfసుdంద0e 0+నుTU పgారం 4 సంవతh#ాల వయసుh
నుంTU 8 సంవతh#ాల వయసుh వరక7 V#/ 0iట నుంTU ఏ ాక7k వE>d అలDl జ#/Dlm.
పరn జన1 సం5ాkరం వలL VరA 12 సంవతh#ాల వయసుh నుంTే #ామయణ,
o^రత, o^గవత గం8+లను, ప$#ాణ+ల7 - పబం8+లను అధయనం Sేయటం
Nారం ంS+రA.

ప*ేకంDా మpo^రతంqFౖ aషtuvన ఆసgwd కXD/, 20 సంవతh#ాలక7

9FౖDా ఆంధ మpo^రతం, సంసkృత మpo^రత గం8+ల9Fౖ cవ ప#/yధనల7 Dాం<,
<లకల=#/9>టలQ 1988 నుంTU 1992 వరక7 8+#ాాz{క పవచనమ@ల7 SేE,ి yతల
పశ\లక7 అప,టకప|Tే జాబ@Xసూ
d ా#/gw సంేహRవృ"d DాంS+రA.
1990 నుంTU <లకల=#/9>ట <న1య Zష gారద#/Dా అ0eక ఆ8+"1క
gారకమలను, మలను, పజలను, D*+జన యజలను, సతhంDాR\
Rరnz{ంS+రA. 1994 లQ ఆ8+"1క జన 9ీాR\ 5ా9ిం<, పసన\ బండL మంబ 
#ాజమ*+ే ా#/Sే Nారం ంపజlారA. అప,ట నుంTU ప"#  సతhంగమ@, ప"
0ల D*+Nా#ాయణల* బ^ట కృష జ0+1ష Z, D*+జయం", శంక#ాS+ర జయం",
రమణమహ#/ జయం", ఆాఢ - gా#dక – మఘ - ౖాఖ NరZల యందు
ఆ8+"1క

సదసుhల7,

జన1m0iతhవం,

జనయతల7,

వనసమ#ాధనల7,

8+నతరగతMల7, ా#/gతhవం దలగ@ అ0eక gారకమలను జరAప$gనుటలQను,
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Rరంతర జప, 8+న, ఆత1S+రణ, 5ాo^వన, బహ1Rష ||న 5ాధనల*, ప#/d
ఆ8+"1క *+లను గడPప$టలQను, మక7 స+ మర దరక7ల7Dా ఉంTU మ
ను\ తట, Sేపట మ@ందుక7 నTU9ిసd ున\ కర1గ@ల7, జన పపరAల7 మ
గ@రAేవ$ల7.
భగవంతMడP

R#lం<న

బ^టలQ

పయRసూ
d ,

తనలQ

RUపdtuvయ@న\

ఆ8+"1క జ0+R\ పmమంmg పంS+ల0e సంకల,ం* 1996 నుంTU ధ
పట ణ+లలQ ఆ8+"1క జన యజ మ@ల +n#ా భగవI త, పకరణ గం8+లన
ౖ
శంక#ాS+రAల ా#/ భజD ందం, తతnబధ, ఆత1బధ, eకచూT+మణb, అెnౖ త5ారం,
దUణ+మ#/d 5dతం, అప#  నుభ",  స+వ బz¡1ంద 5ాnమ@ల ా#/
ఆత1+లసం, శంభ@ నటనం, భగా  రమణ మహరAల ా#/ ఉపేశ5ారం,
0+రద భgwdసూతమ@ల7, బహ1 సూతమ@ల7, ఇంgా #ామయణ, o^రత, o^గవతమ@ల7,
అలDl ఈశ, glన, కఠ, మ@ండక, g¤¥వల, *ై"d #య, సూర, దలగ@ ఉపRషతM
d ల
9Fౖనను పవచనమ@ల7 Sేసd ూ జన సుగం8+లను నల7ౖప$ల పస#/ంపజlసd ు0+\రA.
ఇప,ట వరక7 <లకల=#/9>ట, జయాడ ధర1¦ పవH E>ష, #ాయలEీమ ధర1¦
పవH Nాజ¤§, నుgండ, ¥లం, gా, "రAవణ+మల,ౖ 0లL =రA, బ^పటL దలగ@ S¨టL
145 ఆ8+"1క జన యజ మ@లను SేారA.

1998 లQ .ట.9ి.య©.ఎ. gాల«

యందు 108 మక7ంT+ల* ాసుేవ మpయజR\ Rరnz{ంS+రA.
1993 లQ భగవI త మ@D/ంప$ సందర¬ంDాను, 2001 లQ eక చూT+మణb
మ@D/ంప$

సందర¬ంDా

<లకల=#/9>టలQను;

1999

లQ

భగవI త

మ@D/ంప$

సందర¬ంDాను, 2002 లQ eక చూT+మణb మ@D/ంప$ సందర¬ంDా .ట.9ి.య©.లQను
షMలందర గ@రAేవ$లను ఘనంDా స0+1RంS+రA. 2006 లQ 100 జన యజల7
ప#/dDాం<న సందర¬ంDా షMలందర కలEి 'జనపపర' ®రAదు*ను, 2011 లQ
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మpo^రత

ప#/yధనలQ

గ@రAేవ$ల

కృ¯ిgw

'అ నవ

ాస'

®రAదు*ను

గ@రAేవ$లను సతk#/ంచటం జ#/D/ంm.
1994 లQ 5ామనులక7 క=T+ e+ంత షయల7 సులభంDా అరమ°
#"లQ గ@రAేవ$ల7 'కర1Eి6 +ంతం' అ0e <న\ గం8+R\ ర<ం< పచు#/ంపజlారA.
"#/D/ 2002 లQను, 2008 లQను, 2009 లQను ప$నరA1దణ జ#/D/ంm. 1998 లQ ±కL
య²#lnదమ@నందX 'ఈాా5పRషతM
d ' 9Fౖ అంద#/gw అర6మ° ధంDా సరళtuన
v ,
ాడPకo^షలQ

ప$లtuvన

ాఖను

ాEి

పచు#/ంపజlారA.

1999

లQ

శంక#ాS+రAల ా#/ 'భజD ందం' 9Fౖ అంద#/g అ" సులభంDా అర6మ° ధంDా,
ఎం* వరంDా, ాఖను ాEి పచు#/ంపజlారA. "#/D/ 2009 లQ mncయ మ@దణ
జ#/D/ంm.
'భగవI త'

అనDా0e

"అµ1!

అm

మనలంట

5ామనులక7

gాదు"

అనుg0eారA "భగవI తను ఇంత *ేXకDా అర6ం Sేసుgగలమ?" అనుg0eటట
L
పవచనమ@ల7

Sేసd ున\

గ@రAేవ$ల7

2011

లQ

1,2

అ8+యమ@లను

పచు#/ంపSేారA. ఇప|డP 2012 లQ భగా రమణ మహరAల "ఉపేశ5ారమ@"నక7,
5ామeదం నుంTU గz{ంచబTUన gl0iపRషతM
d క7 ప$లtuన
v ాఖను ాEి పచు#/ంప
SేారA.

ఇDాక పసd ుతం 0+రదభgwd సూ*+ల9F,ౖ శంక#ాS+రAల ా#/ ఆత1బధ,

దUణ+మ#/d 5dతం9Fౖ ఎం* వరణ+త1కంDా, 5+హరణంDా, ప$లtuvన ాఖను
ాEి పచు#/ంప జlసd ు0+\రA.
ఇ Dాక జయాడ నుంTU ల7వTే +నమXక మసప"కలQ 2008 నుంTU
భగవI తను, 2009 నుంTU మpo^రతమ@ను 8+#ాాz{కంDా పచు#/సd ు0+\రA. ఇక
ేశేాలలQ

నున\

*ెల7గ@ారA

ఈ

జ0+R\

గz{ంచట^Rgw

Vల7Dా

www.srichalapathirao.com 9>రA* ఒక ¸ EF¹
ౖ ను Nారం ంచటం జ#/D/ంm. IR
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+n#ా ఆ8+"1క జన9ీఠం gారకమలను, గ@రAేవ$ల పవచ0+లను, గ@రAేవ$ల
ధ రచనలను, భజనల7, gరdనలను నవచుºను, చదువవచుºను, Tౌ0iL¼
Sేసుgనవచుºను.

ఇక ధ గం8+ల9Fౖ గ@రAేవ$ల పవచనమ@లను Eి.TU.ల

రపంలQను, VTU DVD ల +n#ా అంmసd ు0+\రA.
మ@ందు మ@ందు µ½మర ంలQ పయRంSే ఎంద#/g మర R#lశనం Sేయగల
ఎ0i\ గం8+ల7 మ@మ@¾ జ0+వfR త#/ంపజlయ@టక7 అందుబ^టలQRgw #ాాలR,
అందుక7 *+గధనులన
ౖ
భక7dల7, 5ాధక7ల7, µ రA6ల7 మ@ందుక7 #ాగలరR
భగవంతMR మన5ా#ా Nా#/6సd ు0+\ను.
జన సూరARల పgాసూ
d , R5ాnర6ంDా తన E>వలను అంmసd ున\ కర1D/,
స0+తనtuvన ౖmక ధ#ా1R\ పS+రం Sేసd ూ, మక7 మర దరక7లన
ౖ భగవంతMR
మ@దు®డ¿ మ గ@రAేవ$లను ప#/చయం SేE> o^గం 0+క7 కXD/ం<నందులక7
భగవంతMRgw శతసహస వందనమ@ల7 సమ#/,ంచుక7ంట0+\ను.
- మ" #ావ#/ అన\పర
gార R#ాnహక అధ¾ల7
ఆ8+"1క జన 9ీఠం, <లకల=#/9>ట.
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*ÀXపల7క7.
*ÀXపల7క7.
ఆS+ర శంకరAల గళం నుంTU ల7వTUన “అ0+త1  గర2ణం”, "ఆత1పజ” అ0e ఈ
<R\ గం8+ల7 #¤ండూ ఆ8+"1క రంగంలQ ప$# గZసూ
d ఉంTే 5ాధక7లక7 అతంత
పజనకరtuvన గం8+ల7.

VటR ాసd Á షయలలQ ఎం* అనుభవం ఉన\

మpతM1లనుే ం< Sెప,టం జ#/D/ంm.
gా1రేశంలQ 'సరnజ 9ీఠం' అR ఒక అతMన\త 9ీఠం ఉన\m.

+RR

అ8m# z{ంS+లంటÂ ఆ0+డP ాసd Á షయలలQ ఆ#/*ే#/న ఉద6 ండPలౖన పంTUతMలgl అర2త
ఉంటంm. అప,టవరక7 దUణ+m నుంTU ఆ 9ీాR\ అ8m¯ిం<న మpతM1డP లÃ0e
లÃడP. షMల N*+hహం* శంక#ాS+రAల ారA gా1ర ేశం fÄ ాసd Á పంTUతMల*
ాదనల7 జ#/9,ి అంద#/R తన అపరn tÅ8+ శgwd*, NాంTUతం*, ా§ ౖభవం*,
Eి6 +ంత బలం* ఓTUం< సరnజ 9ీాR\ అ8m¯ ింSేందుక7 అర2తను సంNాmంచటం
జ#/D/ంm.
సరnజ 9ీాR\ అ8m# z{ం<న శంకరAల7 అకkTU పంTUతMల g#/క tÅరక7 ఆత1
జ0+R\ బ8mంచుటక7 Eిద6tu,v ఆత15ా *+k#ాRgw - వను1gwdR 5ా8mంచుటక7
అవసరtuన
v అదు¬త జ0+R\ 'ఆత1బధ' అ0e గంధ రపంలQ పవచనం Sేయటం
జ#/D/ంm. అ*ే ఆత1 5ా½*+k#ాRgw అ0+త1ను RరEించుట, ఆత1ను పKంచుట
మ@ఖం గనుక అ0+త1  గర2ణం అను 9>ర 18 yLgాల* అ0+త1 Rరసనను Sె9ి,,
14 yLgాల* ఆత1 పజ0ల SేయలQ Sె9ి, ఆ తరAాత0e 68 yLgాల7 గల
ఆత1బధను ఉపమన సz{తంDా పవ<ంచటం జ#/D/ంm.

ఆ8+"1క మర ంలQ

పయణbసd ూ, ఆత1 జ0+R\ NÇంm 5ాధనల7 Sేసd ూ ఉన\ 5ాధక7ల aయ
 సుh gరక7
అంతDా పS+రంలQ లÃR ఈ #¤ండP <న\ గం8+లను ప#/చయం Sేయ@ట gరక7
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'అ0+త1గర2ణం' Èకk 18 yLకమ@ల o^ాR\, 'ఆత1పజ' Èకk 14 yLకమ@ల
o^ాR\ సంUపdంDా అంmంచటం gసtÅ ఈ పయత\ం. ఈ o^ాలను Eీnక#/ం<,
ఆచరణలQ 9Fట gR తరAాత 'ఆత1బధ' గం8+R\ క=T+ అధయనం SేEి జన1
5ార6కతక7 పయ"\ంచగలరR ఆసూ
d - ఆరnmసd ూ..

- ేట  చలప"#ావ$ ాఖత.
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అ0+త1 గర2ణం
18 yL. o^వమ@ల7.
1. #ాజDÉరాR\ సంNాmంచగల ద ల ం<నను; పo^Ê9>తtuvన సంపద
కXD/య@న\నూ;
పజనం?

5ందరవ" ఐన gాంత* oDానుభవం కXD/నప,టg ఏం
ఆత15ా *+kరం

కలగRాRgw

ఇవ«\

RషÌÍజనమ@లÃ.

(ఆ*+1నుభ"° వన పరమర6ం)
2. glయ#ాm భషణ+ల* ఒNా,రAతMన\ప,టg;

9ీ*+ంబ#ాల7 ధ#/ం<నప,టg;

ఇష tuvన వంటgాల* మృాన\ం భ@Kం< తృ9ిd Sెంmనప,టg ఏం పజనం?
ఆత15ా *+kరం NÇందR ా#/gw ఇవ«\ RషÌÍజనtÅగ+?

(ఇవ«\ ఈ

ేహమ@న\ంతవరgl గ+!)
3. అ0eక ేాల7 సంS+రం SేEినప,టg;

ఇష tన
uv బంధువర ం ా#/R అవసర

సమయలQL ఆదుక7ంటJ, సpయం Sేసd ూ, N¯ిసd ూ ఉన\ప,టg; +#/దÐం వలL కXDl
దుఃఖల7DాR, నాల7DాR లÃక7ంT+ Nనప,టg ఆత15ా *+kరం కలగRాRgw
ఇవ«\ RషÒలtÅ గ+!
4. గంDా యమ@న ||న పత c#ాలలQ 5ా\నం SేEి ప$«తMTెన
ౖ ప,టg,
డశమp+0+ల7 SేEి అనంత ప$ణఫలం సంNాmం<నప,టg;

gట సంఖలQ

జపమ@ SేEినప,టg లÃ+ మం*S+Ôరణ SేEినప,టg ఆత15ా *+kరం NÇందR
ాRgw ఇవ«\ RషÒలమ@లÃ గ+!
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5.

వంాRgw

అలంgార

ఆS+ÔmంచబTUనప,టg,

భతMTెన
ౖ ప,టg;

రA+ m

మలల7

శ#రం

అం*+

ధ#/ం<నప,టg

భస1ంSేత

ఆత15ా *+kరం

కలగRాRgw ఇవ«\ RషÒలtÅ! (ప$ణ ఫలం NÇందDా0e ప$ణం ఖ#¤¥º NతMంm)
6.

oజ0+దులSే, ప$Õలను సం*షప#/<0+, యజ యDాదుల7 SేEి ేవతలక7

హ#ా¬Dాల7 సమ#/,ం<0+, mగం*+ల వరక7 g#d /R ా9ింపజlE0
ి + ఆత15ా *+kరం
NÇందR ాRgw ఇవ«\ RషÌÍజనtÅ గ+!
7. ఉపా5ాదులSే శ##ాR\ కృంపజlEినప,టg, తన o^రయందు ప$తMలను
బడEినప,టg; Nాణ+యమR\ RయమంDా ఆచ#/ం<నప,టg, ఆత15ా *+kరం
కలగRాRgw ఇవ«\ RషÌÍజనtÅ.
8. య@ద6 ంలQ శతMవ$లను జం< నప,టg, ZతMలSే ప#/¯
e  ితMTైయ@న\ప,టg,
Dాo^సంSేEి

అణbమm

అష Eిద6 ుల7 సంNాmం<నప,టg;

ఆత15ా *+kరం

NÇందR ాRgw ఇవ«\ RషÌÍజనtÅ.
9. Nా+ల* సమ@దలంఘనం SేEినప,టg, క7ంభక Nాణ+యమం* ాయ@వ$ను
RX9ినప,టg, tÅరA పరnతమ@ను అవÖలDా Sే"* ఎ"d నప,టg, ఆత15ా *+kరం
NÇందR ాRgw ఇవ«\ RషÌÍజనtÅ.
10. షమ@ను Nాలవల *+గగXD/నను, అD/\R 9>లలవల భUంచగXD/నను, పUవల
ఆgాశంలQ

సంచ#/ంచగXD/నను,

ఆత15ా *+kరం

కల7గRాRgw

ఇవ«\

RషÌÍజనtÅ గ+!
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11. అD/\ || న ాRR వశపరచుgన\ను, లQpR\ మ@కkల7 SేయగXD/నను,
అంజ0+దుల+n#ా R8m RlNాలను కనుD×R NÇందగXD/నప,టg ఆత15ా *+kరం
NÇందRాRgw ఇవ«\ RషÌÍజనtÅగ+!
12. భలQకంలQ చకవ#/d పదR సంNాmంచ గXD/నప,టg, సnర లQకంలQ ేeంద
పదR

NÇందగXD/నప,టg,

అరణంలQ

తపసుh

SేEి

మ@«ంద*+nR\

NÇందగXD/నప,టg, ఆత15ా *+kరం NÇందRాRgw ఇవ«\ RషÌÍజనం.
13. మంత బలం* స#ాnR\ సd ం ంపజlయగXD/నప,టg; బ^ణం* ల R\
ØేmంచగXD/నప,టg;

gాలజ0+R\ NÇందగXD/నప,టg ఏం పజం. ఆత1జనం

లÃRాRgw ఇవ«\ RషÌÍజనం.
14. gామeాR\ అణగొకkగXD/0+;

gNాeాR\ ప#/dDా తD/ంచుgగXD/0+;

లQo^R\ ప#/dDా TU<9Fట 0+, ఆత15ా *+kరం NÇందRాRgw ఇ RషÌÍజనం.
15. ఈ జగతM
d , ఇందులQR oDాల7 సతమ0e µpR\ వదలగXD/0+; ఇతరAలక7న\
+RR చూ< మతhరం Sెందక N0+ ఆత15ా *+kరం కలగR ాRgw ఇవ«\
RషÌÍజనtÅ.
16. బహ1ేవ$డPంTే సతలQgాR\ 5ా8mంచుక70+\;
ౖక7ంాR\SేరAక70+\;

పరమవ$డPంTే

g¤¥లసం9Fౖ

షM
 వ$ Rాసం ఉంTే
అ8mgా#ాR\

సంNాmం<0+

ఆత15ా *+kరం లÃకN*ే ఇవ«\ RషÌÍజనtÅ. ఎందుకంటÂ అవ«\ అR*+ల7.
ప$ణం ఖరAº gాDా0e ాటR వదX "#/D/ #ాాXhంే.
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17. ఎవTై*ే తన హృదయంలQ ప" #  చకkDా ఈ అ0+త1  గర2ణం Sే5d ాTో అ0+త1Rంద - Z8+ షయRంద Sే5d ాTో అటాడP ాట9Fౖ గల ాµpR\ TU<
ఆత15ా *+k#ాRgw అర2త సంNాm5d ాడP.
18. ఈ ధంDా అ0+త1 Rంద SేయRారA; SేయలÃRారA, SేయలR *ెXయRారA
ఈ (మయ) Z8+జగతM
d లQ, అRతtuvన షయ ాµహంలQ <క7kgR,
µహ<తM
d ల,ౖ భమలQ - o^ం"లQ మ@RD/ Nఉంట^రA. అటారA ఈ భZ9Fౖ
ఎన\టg ఆత15ా *+kరం NÇందలÃరA.
ఇల gా1రA పంTUతMల ఎదుట శంకరAలారA అ0+త1  గర2ణం SేEి ఆ త#ాnత
ఆత1 పజ8+0+R\ *ెXయజ¤9ి, <వరక7 ఆత1 జనం gరక7 ఆత1బధను
పవచనం SేారA.
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ఆS+ర శంకరAల
ఆత1 పజ

అ0+త1 గర2ణం త#ాnత ఆత1 పజ 8+నం గ@#/ం< వ#/ం<న త#ాnత
ఆత1బధను శంకరAలారA R9ింS+రA gా1ర ేశంలQ- ఆత1 పజ - శంక#ాS+రAల7. 14 yL. o^వమ@ల7
( 1 ) ఆత1 అఖండం, సరnాపకం, స<º+నంద సnరపం, R#/nకల,కం, ఏకంఅmncయం. అట త*+nR\ ఎల పKంS+X? +Rక0+\ #¤ండవేI లÃదు, #¤ండవ
ారA

లÃరA

గ+?

పKంSేెవరA?

పKంపబTేెవరA?

ఎందుgసం ఎవరA

పKంS+X? ఆత1 ఎప|డూ ఉంTే,m సకలజనసnరపం, ఆనంద సnరపం. +Rgw
పజలÃల?( 2 ) డyపS+ర పజలQ దట ఆాహనం Sే5d ారA. ఆత1 ప#/పరతతnం
క+! అm అంతట^ RంTే ఉన\m క+! అట ఆత1ను ఆాహన Sేయటం ఎల?
ఎకkడక7 ఆpnR5ాdం? ఆత1° అR\ంటg ఆ8+రం. +R ఆ8+రంDా0e ఈ జగతM
d
RX< ఉన\m. అట ఆత1క7 ఆ8+రంDా ఆసనం ఏZ ఇవnగలం? ఆ ఆస0+R\ ఎకkడ
eయX? అరÞÐ Nా+దు X<º పKంS+లంటÂ ఆత1 Rర1లtuన
v m. అట Rర1ల
ఆత1క7

అరÞÐం Nాదం

ఎందులక7? ప#/±ద6

tuvన

ఆత1క7

ఆచమనం

ఎందుక7? ఏోాల7 *ÀలD/ంచట^Rgw?-
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( ౩ ) ేహం9Fౖ మX0+లను *ÀలD/ంచుgట^Rgw 5ా\నం Sే5d ాం. పరమత1 Rర1ల7Tే
Dాక ేహం లÃRాడP. ఉNాధుల7 లÃRాడP. అట ాRgw 5ా\న tuందులక7? వసd Áం
సమ#/,+మంటÂ ఈ బp1ండమం*+ ఆయన ఉదరtÅ. అంత వసd Áం ఏm? R#ాgారARgw
వసd Átuందులక7? అట

ాRgw

యజàపVతం

మతం

ఎందులక7? ఆయనక7

D తంDాR, వరంDాR, క7లంDాR, గ@ణంDాR, ేహంDాR లÃవ$గ+| కనుక యజàపVతం
మతం ఎల సమ#/,ంచ గలం?
( 4 ) ఆయనక7 శ#రtÅ లÃదు. కనుక లÃప0+ల అవసరం లÃదు. అట R#lLప$Rgw గంధం
ఎల

అ+X.

ప$ష,ం

సమ#/,+మంటÂ

ఆయన

ాసనలÃ

లÃRాడP.

అంDాల7, అవయాల7 లÃR ఆయనక7 భషణ+ల7, అలంgా#ాల7 ఎల SేయX?
( 5 ) Rరంజనమ@ - Rషkల1షమ@ అన ఆత1క7 ధూపం* పR°Z? పరమత1
సరn5ాU . అట పరమత1ను చూE> మ#×క 5ాU ఎవరA? స#ాnR\ XD/ం< చూ9ింSే
ఆయనను చూ9ించట^Rgw IపtÅ?
m ఆత1 సnయం పgాశం గ+! ఆయ0e సూరARgw
*ేజసుh

RSేºాడP.

చూడగలం? ాశnత

అట

ఆనంద

ాRgw

Iపtuందులక7? Iప

సnరపtuvన

ఆత1క7

ఈ

gాం"లQ
లQకంలQ

ఎల
0ౖeదం

ఏమ@ంm? ఎవరA సమ#/,ంచగలరA 0ౖeదం?
( 6 ) సnయం పgాశtu,v <ã సnరపtuvనm ఆత1. అే సూరచం+దులను
పgాంపజlE
> m. gట సూర సమపo^ *ేజtuv సమసd ాnRgw ఆనం+R\ Sేక=రºగల
ఆత1క7 *+బలం ఏమ@న\m? ఏZవnగలం?
( 7 ) పరమత1 అనంతMడP. అంతం లÃR ాడP, సరn ాపక7డP. ఆయన లÃR S¨ట
లÃదు. అట అనంత పరమత1క7 పదUణం ఎల SేయX? సరn*+ అm మతtu ఉన\
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అదnయtuvన ఆత1క7 నమసk#/ంచటం ఎల? ( ఆత1 పదUణ - ఆత1 నమ5ాkరం
తప, ) ఉపRషతM
d లలQR మంతయ@కd tuvన ాకమ@ల +n#ా *ెXయబTే ఆత1ను
సుd"ంSే 5d*+ల7 ఏమ@0+\? ేR* ఆయనను సుd"ంS+X?
( 8 ) «#ాజనం ఇాnలంటÂ కర,#ాR\ XD/ంS+X. అల XD/ం<న ల7గ@ సnయం
పgాశమనtu,v gట సూరAల

gాం"*

ల7D×ంే

పరమత1

మ@ందు

కR9ిసd ుం+?  gాంTU¦ బల7æ ఐ0+, tuరAkÐ# బల7æ ఐ0+ ఒకk సూరAR
మ@ందు లల బతMంm. అసల7 ల7గ@తMన\టÂL ఉండదు. మ#/ ఈ «#ాజనం
ఆయన మ@ందు mగదుడP9> గ+? అం*ే Dాదు. ఆ «#ాజ0+R\ పరమత1 చుటJ

"Nా,లంటÂ ఆయన సరnాపక7డP గ+! ఎల "Nా,X? ఇక ఉ+nసన SెNా,లంటÂ
అంతట^ ఉన\m ఆయ0e గ+? ఆయన లÃR S¨టÂ?
m ఎకkడక7 NÇమ1న\ట
L ? ఆయన
ఎకkTU నుంTో వE>d గ+! ఎకkTUg NÇమ1నటం క7m#lm?( 9 ) ఈ ధtuvన

ప#ాపజను బహ1దులౖన ారA ( బహ1 జ0+R\ NÇంmన

ారA ) సరngాల స#ాnవస6 లలQను, ఏgాగtuvన <తd ం* Sేయవచుº. IRg¤¥ ప*ే కంDా
ఏ#ా,ట
L DాR, వసుd సంo^#ాల7 DాR, "8m ార న½*+ల* DాR పRలÃదు.
Eి6 "లQనున\ప|Tె0
ౖ +

Sేయవచుºను.

మం*+ల*

DాR,

ఏ

ప$# z{తMల*DాR,

డబ@æ*DాR పRలÃదు.
( 1౦ ) శ##ాR\ ేాలయంDా o^ం<, ఇందులQR వ$Tే స+వ$డR పరమత1యR గz{ం< ఈ ప#ాపజ SెయX. భగవంతMడంటÂ ఫల0+ ఆgారం*
ఉంట^డR,

ఫల0+ 9>రA*À ఉంట^డR, ేాలయంలQ0i ప$ణlతంలQ0i ఉంట^డR,

వ$TU0న
ౖ 0+ క0+\ eరADా ఉంట^డR, ఉ0+\డR o^ంSే అజనమ0e మX0+R\
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ప#/dDా *ÀలD/ం< '52హం ' ఆ పరమత10e0e అ0e o^వన* Rతమ- Rరంతరమ@
ఈ పజgన5ాD/ంS+X.

పరమత1 Èకk R#ాgార,

RరAణ,

సరnాపక,

స<º+నంద తతnం* Öనం gాాX.
( 11 ) «వ$ 0eను ఇరAవ$రం అనంత సnరప$లం. 0eను «వ$ వ సnరప$లం.
అదnయ@డP, అనంతMడP

అన

ేవేవ$Rgw, స# nతMéêష MTైన

పరమత1క7

నమ5ాkరమ@. RజంDా 0e0e «వ$, 0ee 0eను. ఇరAవ$రం లÃమ@. #¤ండP ేpల7
మతtÅ ఉన\ట
L Dా ప"o^Eిసd ు0+\. ఒకkటÂ అన ఆత1° RజంDా ఉన\m . ఆ
ఆత1° పరమత1 - ేాm ేవ$డP - ఆm లÃR ేవ$డP, స# nతMéêష పరమత1 .
అట పరమత1* ఐకం gావటtÅ నమ5ాkరం. నమమ: = 0+m లÃదు. 0eను
అహంgారం gాను.
( 12 ) D/gw ేp

మనం. ేp మనం* ఉంTU R#ాgార పరమత1* ఏక*+nRgw

పయ"\సూ
d ఉంట^డP. ేp*++త1Ðం వదుల7g0e పయత\ం Sేసd ుంట^డP. oD/gw
క#ా1 మనం. oDాలనుo^ంచటం gరక7 5ాnర6 బ@m6 *00
ౖ + కర1ల7 Sేసd ుంట^డP
లÃ+ R5ాnర6ం*

ప# పgార

బ@m6 *

00
ౖ +

కర1ల7

Sేసd ుంట^డP.

సnర లQక

oDాల 0+ం< +న ధ#ా1ల7, ప$ణ gా#ాల7, యజ యDాదుల7 Sేసd ుంట^డP.
జ0+Rgw µ మనం. µ½ం gసం Rరంతరం శZ5ాdడP. ఆత1 జ0+R\
NÇందట^Rgw, ౖ#ాDాR\ అలవరచుgట^Rgw 5ాధనల7 Sేసd ుంట^డP. సతn గ@ణంలQ
ఉంట^డP.- అ*ే తతn జR యందు ఏ అ మనం ఉండదు. అతడP తన Rజ
సnరపం ఆత1య0e o^వంలQ0e R#/LపdంDా ఉంట^డP. *+ను వ$ణb అR o^ంచడP
గనుక గం gరక7 పయ"\ంచడP. ప#/ZతMణb - దు:ఖ ప#/తMణb అR o^ంచడP
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గనుక oDాలgరక7, సుఖలgరక7, కర1లచ#/ంచడP. అజRR అR o^ంచడP గనుక
జన Eిm6gరక7 య"\ంచడP. ఆత1Dా0e ఉంTUN*+డP. (µ½ స0+Eి) .
( 13 ) మp పళయ సమయంలQ బp1ండమం*+ జలమయం అ ఉన\ట
L అంతట^
ఆత1° ఉన\m. ఏం Sేయను?

ఎకkడక7 ళÄను? ేRR గz{ంచను? ేRR

తKంచను?( 14 ) «e ఆత1 (వ$డP). బ@m6 Nారn". (D/#/జ = తMార ¥లసుత - పరnత#ాజ
తనయ

Nారn")

Nాణ+ల7

సహచరAల7.

శ#రtÅ గృహం, 8ోపoగరచన° «

పజ, Rద° సమ8m. Nాద సంS+రtÅ పదUణ 8m. ాక7kల«\ 5d*+లÃ. 0eను ఏ
ఏ

కర1

Sే5d ా0i

అm

అం*+

«

ఆ#ాధన°.

<+o^సుTే

(ఆత1)-

వ$డP, బ@m Nారn", పంచ Nాణ+లÃ పమధ గణ+ల7. శ#రtÅ g¤¥లసం ( గృహం )
ఇంmయల +n#ా జ#/Dl కర1ల7, NÇంే అనుభాల7 అ«\ « పజ. Rద° సమ8m
Eి6 ". Nా+ల* ఎకkడక7 "#/D/0+ అm « పదUణ°. 0iట* పXgl పల7క7ల«\
5dతNాాలÃ. ఇలంట o^వన* మనం మన దుకd కర1ల7 Sేసd ూ ఉంటÂ అ అ«\
భగవ+#ాధన° అవ$తMంm. అందుgl ఏ ఏ కర1ల7 Sేసd ు0+\0i అ అ«\ శంo :
« ఆ#ాధన° అనుట.

"యదతkర1 క# Z తతd దíలం శంo తా#ాధనం"
యã యã కర1 క# Z తã తã అíలం శంo తా#ాధనం.
- ఏ ఏ కర1 Sేసd ు0+\0i ఆయ కర1ల«\ పరtÅశn#ా « ప$జ° (ఆ#ాధన°).
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కృతజ తల7

ఈ గం8+R\ అంmంచడమ@లQ మక7 సహక#/ం<న Sె0\
ౖ Rాసుల7
'
మ" #ాచపTU జà"'
జà" Dా#/gw
ప*ేక కృతజ తల7. ా#/gw స+ భగానుR mవ ఆసుhల7 ల ంచగలవR ఆసూ
d ...

 ేట  చలప"#ావ$
గంధ ాఖత
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