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“ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష�” �వ్� ��వ�, ���య్ల� ��న �దయ్ ఉ�తం� + �లభం� + ఆకరష్�యం� + 

�ణయ్త� �� అం�ం� �� �రయ్�మం� �గం� ఈ �సత్��న్ �ధ�� �ల్� �ం� �క�ం� అం��త్�న్�.  

ఇం�� �� ��� కృతజఞ్త ��య���ం��న్�.  

 

�� �� �� �వల �సత్రణ� �గం� ఈ �ం�ష� �థ్�ంచబ�న�. ���వ్��  అ�న్ �వ� అం�ంచబ��. 

ఇ�వం� �సత్�� �� ��నటల్�� (�క) �క��త్ �� ��య�యం�. �� �� ��య్�ధ్� ఉ�తం� అం�� 

��త్�, త�వ్� ఉనన్త ��వ�, ���య్� క��న ��య్�ధ్ల� మన ���� అం�ంచవ�చ్. �� క�� నవ �రత 

��మ్ణ �రయ్�మం� ప���ట�, �గ�వ్మయ్ం అ�ట� ఆస�త్ ఉం� సం��ంచగల�.  

 

ఈ �ం�ల� ఉ�తం� ఆ� �� � చ��ట�, ��మ�(��ల్�) ����ట� గల ��గ్�: 

       1) �ధ�� �ల్�:  https://sadhakudu.blogspot.in 

       2) ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష� �� �� :  www.freegurukul.org  

       3) �� �� �� �� :  https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement    

       4)   ��� ఆ�:  Free Gurukul 

 

 

గమ�క:   భ�త్,�ఞ్న,ధరమ్ ���రధ్ం ఉ�తం� eBook  �పం� �ధ�� �ల్� స�యం�  ఇవవ్డం జ��ం�.  ఇ� 

��రజ్న దృ�ట్�� ఉ�త �వ. ఈ �వ� అంత�జ్లం��(ఇంట�న్�) ���స్ / ���� అభయ్ంత�� ��� అ��నన్ 

�సత్�ల�  ��ంచటం జ��న�. అ���ం� ఏ�� అభయ్ంతరకర�న� ఉనన్� �� ��ప మన�, ��� 

�ల�ంచగల� అ� మన� ���ం��న్� 

 

         Website:  www.freegurukul.org                                Mobile App: Free Gurukul                   email: support@freegurukul.org 

         Facebook:  www.facebook.com/freegurukul     Helpline/WhatsApp:   9042020123     

 

  “ మన  లకష్�ం:  ��వ�, ���య్ల� ��న �దయ్ అ�� ఉ�తం� + �లభం� + ఆకరష్�యం� + �ణయ్త� �� అంద�� అం�ంచబ�� “ 

 

ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష� – Free Gurukul Education Foundation 

సరవ్ం పర�తమ్ �ద సమరప్ణమ�త్ 
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https://www.freegurukul.org/
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శీర్ దకిష్���త్ �త్�� 
 

�య్నం 
 

�న�య్�య్ �క�త పర�హమ్ తతత్�ం ��న� 

 వ�ష్�ఠ్�త్వ సదృ�గ� �వృతం �హమ్���ఠ్ః 

ఆ��య్ం�ం కరక�త ��మ్� �నంద��త్ం 

 �వ్�మ్�మం ��త వదనం దకిష్���త్ ��  1 

 

�. ఆతమ్ ��ఠ్� �సనన్ వదనం� �నం� ��మ్�ం�త హసత్ం�, �ద ���న 

వ�వృ�ధ్�న మహ�ష్ల� ఆతమ్ �దయ్� అ�త పదధ్�� సం�త�ల �వ్� 

���త్నన్ �వ ��� శీర్ దకిష్���త్� �� ఆ���త్�న్�. 

 

వట�ట� స�� ���� �షణణ్ం 

సకల �� జ��ం �ఞ్న��ర ��� 

��వన �� �శం దకిష్���త్ �వం 

జనన మరణ �ఃఖ�ఛ్ద దకష్ం న��    2 

 

�. మ�ఱ్ ��ట్ �ంద ��చ్� తన ��ట్ ఉనన్ మహ�ష్ల� ఆతమ్�దయ్� అం��త్ 

జనన మర�ల� ��న సం�ర �ః�ల� ��మ్��త్ ��ల్�ల �త� 

���� �లవబ� శీర్ దకిష్���త్� నమస���. 

 

��ం వటత��మ్� వృ�ధ్ః ��య్ ��� �� 

���త్ �నం �య్�య్నం ��య్�త్ �నన్సంశ�ః 3 
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�. ఆ�! ఎం ఆశచ్రయ్కరం! �వ��న ��� ��ట్ వృ�ధ్�న ��య్� ��ధ్ 

భ�త్ల� ��చ్� ఉ�న్�, ��� తన �నం�� �� సరవ్ సం��ల� 

���ంపగ����న్�. 

 

�ధ� సరవ్��య్�ం �ష� భవ ���� 

�ర� సరవ్ ���ం దకిష్��రత్� నమః   4 

 

�. భవ�గ ���ల� ��య్� జగ�గ్��, �ఞ్న సవ్�పం� ���ం� 

దకిష్���త్� � నమస���. 

 

ఓం నమః �ణ��థ్య �దధ్ �ఞ్�క �రత్� 

�రమ్�య ��ం�య దకిష్��రత్� నమః  5 

 

�. �తయ్��ధ్�, ��ంత సవ్���, �దధ్ �ఞ్న� ��త్�, �ణవ �ద�న 

ఓం���� లకాష్య్రథ్ం� ���త్, �రమ్��న దకిష్���త్� � నమస���. 
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�శవ్ం దరప్ణ దృశయ్�న నగ��లయ్ం ��ంతరగ్తం 

ప�య్�న్తమ్� �య� బ����భ్తం య� ��� 

య�స్కాష్�క్�� ��ధ సమ� �వ్�మ్న ��దవ్యం 

త��మ్ శీర్ ���రత్� నమ ఇదం శీర్ దకిష్��రత్� 1 

 

�మ��తమ్క�న ఈ సరవ్జగ��, ఆతమ్ �తనయ్మ�న తన� �� 

��ం�, �వ్�భవం�, �వ్తమ్�, అదద్ం� క��ం� నగరం వ�, సవ్పన్ దృశయ్ం వ� 

తనకం� �నన్ం� ఉందనన్ �మక���త్ంద� ��త్�త్నన్ జగ�గ్��న శీర్ 

దకిష్���త్� � న����. 

 

-:�వరణ:- 
 

“�శవ్ం దరప్ణ దృశయ్�న....” - అదద్ం� �నన్ �� �ంబం ఎ� కనప��� 

అ�సత్వ�� ఎ� �ం�, అ�� �శవ్ం �� ���ంబ స�న�. మ� 

కనప��నన్ �శవ్� ��� అం��న్�. అస� �జం ఎ� �ం�? ���ం��� 

�ంబం �ం�� క�! 

��ంతరగ్తం: ఈ �శవ్ం �పల �జం� ఏ� �ం�?  

పశయ్�న్తమ్� �య�: పశయ్� = �డటం. 

ఈ �శవ్ం �పల, అంత� ఆ�రం ఆతమ్ అం� బయట� �� �శవ్ం ఎ� వ�చ్ం�?  

�య�: �య వలల్ వ�చ్ం�.  

బ����భ్తం య� ���: ����నన్�ప్� పంచ��ల ఎ�క ��. �� 

పంచ ��� �సత్వం� ��? ఉ�న్�.  

ఈ అనంత �శవ్ం ఆతమ్�థ్�� ఎ� �ం�?  

ఆతమ్ దృ�ట్� �ం� �శవ్ం కనప్డటం ��. �శవ్ం �నన్ద� దృ�ట్� ��త్ ఆతమ్ 

��య�.  



శీర్ దకిష్���త్ �త్�� – �వరణ   Page 4 of 27 

����నన్���, �ల�వ� �నన్��� �దం ఏ��? 

ఆ �� �ం� ����న్�. �� �ల�వ� �� ��ం� ��య�. ��� 

�ల�వ ��ం� ��య�. �తయ్��తం� ఇ� ఎంత సతయ్�, అ�� ఈ �శవ్ం 

అం� �ం� అ�, �గయ్వ�త్�� ��న�ప్� ఆతమ్ ��య� అ� �షయం �� 

అం� సతయ్ం. ఇ� ����! 

 �ల�వ� �� ఎకక్డ� ��ం�, ��� ఈ �ల�వ ఎకక్డ� ��ం� 

అ� ���. �ం� మన� ��త్�న్�. �బ�ట్ ��రణ ���. �ల�వ ఎ�క్వ 

��, �� ��ద్�� �బ�ట్ ��� ���ట్���. ఏ� వ�త్ం� అ� ���.  

 

ఈ అనంత �శవ్ం �టట్క �ం� �ం� ఆతమ్ �ం�. �శవ్ం వ�త్ం�. �బ�ట్ 

�శవ్� ��ం�. (అ�) �ల�వ� �కడ �కడ ��. అ� ఎ�� ఉం�ం�. 

అ�� ఆతమ్ ఎ�� �ం�ం�. �� అం� అ�ఞ్నం, ��� �ం�ం�, ��ం�. 

��� ��న ����, ��న �థ్�� ��ప్��న్� క�! �ల�వ� �నన్ంత �� 

�� ఏ�� అ���న్� ఆ ��� ��ం�. “�� ఎ��, �� ఎ��... 
అ�న��� �����...” ఎ�క �ం�. అ� ��. �వడం అం� �వడం 

కనప��ం�. అనంత �శవ్ం వ�చ్ం�, ��ం�. మనం �� ��ం� �ంతన 

���? �కడ, �కడ �� �థ్� ఒక� �ం�. ��న్ ��ం� ���. ఈ దృ�ట్ 

�ణం� ���. ���, ��� ��ం� ��రణ ���.  

 

 �లయ్ం, ��రం, యవవ్నం, వృ�ధ్పయ్ం �ద�న దశ�, అవసథ్� వ�త్ 

�ం��, �� �ం��. శ�రం వ�త్ం�, ��ం�. �� �� ��. సృ�ట్ 

��నయ్ ధరమ్ం� �వడం �వడం �ం�. ��� ఏ� �య��. ఈ �వ���, 

�వ��� ఆ�ర�న �థ్�� �నన్��� �కడ, �కడ ��వం ��. �� �� 

అ�� �ం�. ��� �కడ, �కడ ��వం ��. � �వన ��ణం� ��త్ అనంత 

�శవ్ం ఎ�క్వ. �� ��ం�. పగ�, �� �� �ద �నన్��� ఉ�న్� �� 

��య్�� �� క�! ��కష్ దరశ్నం �నన్��� పగ�, �� ��న్�. �క�� ��.  
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ఇవ�న్ అ�య్స �రవ్కం� వ�చ్�. అనంత ��వ్�న్ ���ంబ స�నం� 

���. ఈ అనంత ��వ్�న్ ��త్ం�నంత �� �ం�. �క�� ��.  

�పంచం �ం�  complaints అ�న్ �ం��. (అదద్ం �ం� �లబ��� క� 

���ంబం కనప�ం�). అ� � వదద్� �� క�! అం� క�!  

మ� ఆ �పం��న్ ఎవ� ��త్ంచమ�న్�?  

అ� అ� అ�య్సం� జ���ం�.  

(అదద్ం� ప� ��ం� �ండ��? ��న్ �� స����వ��� ���ంబం 

అవసరం. అలంకరణ అ� దృ�ట్ �క�� అదద్ం అవసరం ��).  

�రవ్� ఏ� �క��� ��ంతం� ��న్�. ఇ�ప్� వ�త్ �గయ్ దృ�ట్� 

��� ���ం�. �� అ�న్ ��న్ ��ంతత� ��ప్��. ఏ�� �ష�సకత్త 

ఎ�� �ం�ం�? వ�త్ం�, ��ం�. ఈ �పంచం అం� ఒ� ��ం �ద 

�ం�. ఏ�� వ�త్ �క తపప్�. ఈ స�య్�న్ ��త్ం��. అం�� ��, �ల�వల 

��క. ��వ� ఈ �పంచం, ��� సంబం�ం�న �ష�� �� �క తపప్�.  

 

“�లయ్ం ��ంతరగ్తం బ����భ్తం” -  

�� �� �ల�వ �� అ�న్ ఈ �పంచం� వ�త్�న్�. వ�త్ ���. ఈ 

�వన స�య్�న్ ��త్�త్ no complaints. అదద్ం� �నన్ ���ంబం �ద complaint 

��త్ అ�ం ��త్ం�.  

 

మ� �� ఒకక్�� �ం�, �ం��� �న�ప్� complaints ఎవ� �ద? 

అనంత �శవ్� � �కక్ ���ంబ�. ఎవ� ��. ��!  

 

� ���ంబ� �ద ఎ� complaint ��త్�?  

ఆ ���ం��� �సత్వం� ఉ�� ���. ఉనన్�ల్ కనప��ం�. �పంచ 

దృ�ట్� ��త్ ఇ� �ం��. ఆతమ్ దృ�ట్� �ం� ఏ���యణ� �ం��� 

��, ఇక సమసయ్ ��. ��� మన దృకప్థం ���.  
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�గ��� పరవ�� �నన్ ��య��� సమసయ్ �ం�?  

ల� �� అం� ఐశవ్రయ్ం, �గయ్వ�త్�.  

�గ �� పరవ��న ��� �గయ్వ�త్� �వ ��త్ంద� అరథ్�.  

అం� �� �గ�� పరవ�డ� �ం� �పంచ� �� �వ ��త్ం�.  

 
�గ��: ��, �ల�వ అ� �ం� �థ్�ల� అ�గ�ం� �ండడం. అ�� 

ఆతమ్సవ్���� ��న్�. ��న్ ఆతమ్సవ్���� �ండమ� ��త్�న్�. �ల 

కడ� అం� హృదయ�థ్నం. � �క �ఞ్న లకాష్య్�న్, �గ లకాష్య్�న్ �చన� 

��ం�ం�� ఇ� క�ప్ం��. �నన్పప్� �ం� ��త్�న్ం. ఈ �లకడ� 

�లప్�కత. అ�ప్� భ�త్ దృకప్థం� ���. అ�ప్� ��వ్క దృకప్థం ��, 

�ండ�. అ�ప్� ��ధ్ ��సం ��. ఇ�ప్� �ం�న ��ధ్ ��సం� ఇ� 

������. �గమం� ఇ� ����. �క�� �గం వృ� క�!  

84 లకష్ల �వ��ల� ��� �న�ల� తపప్ ఈ �య్న��� �� క�! 

మనం �� ఆ �వ��ల� �గ� క�! ��� �� problem మన� ఎం�� 

వ�చ్ం�? �ఖ�ః��, ఆక�ద�ప్�, వం�తప్�త్ అ�న్ common క�!  

 

 ��క�, ��న్ంచట� తపప్ �� �దం ఏ� ��. �పంచం� ��ంత�� 

��ంచ��� అ� �� ���త్�న్�. �� �� మధయ్ complaints ��. మ��య్ల 

మధయ్ complaints వ�త్�న్� ఎం�క� అం� �� different అ��వడం� 

వ�త్ం�. Common అ� ��న్ �� ఒ�ప్ంచ క��� no problem. � �ంత అం� 

��ం�. అ�ప్� � ��శ�త్� ఎ� ��లం� అ� ���ం��. �పంచం� 

�నన్ complaints ���. సమసయ్ల�న్ �పం��న్ ��త్ �ం��. ఏ 

����� ఎంతవర� అవసర� ఆ� వయ్వ�రం� అంతవర� ఉం� ఏ� 

��.  

 �� అ�క roles play ��త్�. అ� play ��త్…  

�� ఫ��� ���� �ళళ్గల�? �ల�వ �� �గల�? No Chance.  
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�ల�వ�� వ�చ్క ఏ దృ�ట్� ఆ���త్ ఆ role play.  

అ�య్సం వలల్, సవ్�వం ఏరప్డటం వలల్ ఇ� వ�చ్�.  

 

�వ్చఛ్ - ‘ఉం�ట’ అ� ఒకక్�� వర� �ం�. Just being ness. అ�ప్� � 

expression ��న్ ��ంచ� క�! No expression is hampering in sleep. ఇ� 

��ల్షణ, ��రణ� �ం�ట వర� �ం�. సృ�ట్� స�న�న అవసథ్�, �థ్�� 

ఏ�� ��న్� ���� ��దం ��. �� �� ��క ప�����న్�? అ� 

��త్ం����. ప�� పం�ం అ���క ��త్�త్ అ�ప్� �భం ��.  

Your Opportunity what you have got is lost. 

వృ�ధ్పయ్ం ��న ఆశ�, �ర� ఆశ�. 60+ అంద�� ఇ�. ఇ�� వృ�ధ్పయ్ం అం�. 

మ�� ����న్ ఏ� �ప��ం���న్�? �బ�ట్ ఆ�శంక���య్� 

‘�శ���తం� మ�� ఎ� �ం��?’ అ���� ����న్�.  

“య�స్కాష్� కర��....” �కిష్� �నన్�ప్� ఇం��� ��త్�న్�? ��? 

��త్�న్�. అత� (ఆ �కిష్) ఇం��ల� �ల�వ� ఉప���త్�న్�? ��? 

ఉప���త్�న్�. �� �వడం, మ�ళ్ �ల�వ� ఇం��� ��త్�న్�. 

అ�� �శవ్ం �� ఒక �లం� వ�త్ం�, ఒక �లం� ��ం�. ఇ� �న�వృ�త్. 

ఇ� ఆ వృ�. ఎపప్� �ం� జ���ం�.  

�నన్ ��, �దద్ �� (మరణం). ఇ� �న�వృ�త్. ఈ శ�రం� ��క్ం� 

��న్�. �వ �� అం� ఇం� శ�రం� ��త్�. మర��న్ ఇ� ���. 

అసంతృ�త్�, అవ�హన �� దృ�ట్� ��న�ప్� భ�ం� �� = స���. 

��� అ�ం� జనన మర�ల� సంబం�ం�న �న�వృ�త్� �ం� ��న్ 

బ�ట ����న్�, ��� ఏ ��� స�యం ��త్�న్�, �� �కిష్తవ్ �థ్�� 

�లబడ���  అడడ్ం�ల� ఎవ� ప�షక్��త్�న్�, ఆ జనన మరణ సమసయ్� 

అ�గ�ం� �థ్�� క�గ్ం� ఆ ��� దకిష్���త్. ���లంద��� ప� ��� 

దకిష్���త్. ఆయన ��� సప్ం�ంచ�. సప్ం�ంచ� �థ్�. దకిష్ణః అ�రత్ః. ఆ�రం 

��. ���రం, �రంజనం, ��వ్�రం... అవ�న్ దకిష్���త్ లకష్��.  
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జనన మరణ �న�వృ�త్�� ��ం� �యగ�గ్� దకిష్���త్. మనం 

‘స’�రం� ��న్�. స�రం �ం� ������ ���. �వృ�త్ �ం� �వృ�త్�� 

���. అ�ప్� �న�వృ�త్ �షం ��ం�.  

 

ర��ణం ప���త్నన్ంత �� �వృ�త్ �రగ్ం.  

సతవ్�ణం ప���త్నన్ంత �� �వృ�త్ �రగ్ం.  

 

లకష్�ం �కష్ం అం� �న�వృ�త్ ర�తం �����. మ�ళ్ ��ం� ఎ�� 

��. ఏ� వ�త్ం�, ఏ� ��ం� క�క ���� �� ����వ� గ�క 

���ంచబ��, అ� �� �రణ్యం అ�� వ�చ్ ���� వలల్ �� problem 

��. ఇ� వ�చ్�వడం అ�� �దట �� �ల�వ� �దల��ం�. ఇ� �� 

అ� దగగ్ర� �ం�. �కడ, �కడ ��త్ం� అవ�థ్���న్ అ�గ�ం��. ��� 

�ద� ��ట్�. ��� �� ��� వ�త్ం�. ఆ ���� �శవ్ం �వడం, �వడం 

���. అ�ప్� ��� అ�గ�ం���. అ�ప్� �శవ్తం� �ం����. 

��గ్ణం. �మ��� �� క�! �కడ, �కడ ����న్ ��ం� ��ప్లం� 

‘�’�ర శబద్ం�� ��ప్�. ఉ�: ����కం.  

 

����కం అ� ��� ���ం�� అం�, ��పణ అం� �పం ...  

��పణ అం� �పం�� �థ్�� ఎ� �ం� ���త్ తపప్ ఎ� 

���ం���?, �పం �� �థ్�� ఎ� �ం� ���త్� ��పణ. అ� 

��ంచ��� ఈ �జ ��తం�� �య�న్ం��. ��ల��ల్�, అ���� 

ఎకక్�� ��ళ్� ఇ� అవ�థ్�యం. � ����న్ ఉప��ం��� � �తయ్��తం� 

�కిష్� �ండడం ఎ��, ఆ �కిష్� ఎ� ���ట్��� ������.  

 

�కిష్� �ం� దృ�ట్ ���ం�. సృ�ట్� �రచ్�ం ��, దృ�ట్� ��చ్�వ�చ్ క�! 
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�జ�య్ంత��ం�� జగ�దం �� ��వ్కలప్ం �నః 

��క�ప్త �శ�ల కల� ��తయ్� ��కృత� 

�� �వ �జృంభయ తయ్� మ���వయః �వ్చఛ్� 

త��మ్ శీర్ ���రత్� నమ ఇదం శీర్ దకిష్��రత్� 2 

 

�తత్నం� మ�వృకష్ం �� ఉనన్�ల్� �చ�ం� ఈ మ� �శవ్మం� 

�శ��వృత�న సమసత్ చ�చర జగ��, ఇం����� వ� అ�ల� 

మ���వ�, బ�రగ్తం �� తన ��శ�త్� �వ్చఛ్� జగ�న్ట��న్ న�� 

మ��మ్�న � ���న�, శీర్ దకిష్���త్� ఇ� � నమస���. 

 
-:�వరణ:- 

�ద� �ల్కం� వయ్�ట్� ��ప్�. �ం� ��� స��ట్� ����న్�.  

ఈ �పంచం అం� ఎ� వ�చ్ం�?  

ఒక �నన్ మ� �తత్నం �ం� ��ట్ వ�చ్న�ల్�,  

�తత్నం� �నన్ ��ట్� ఎవ� �డ గలగటం �� క�!  

ఈ సృ�ట్ అం� �� ��వ్కలప్ం అ� �జం �ం� వ�చ్ం�.  

ఈ సృ�ట్ ఏరప్డక �ం� ��వ్కలప్ం �ం�. (��=�ం�).  

ఆ ��వ్కలప్�థ్� �ం� ఈ అనంత సృ�ట్ వ�త్ం�.  

ఈ �పంచం� �శ�, �ల�, కలన  

(��తం, �వరత్న = కలన) క���త్�న్�.  

�శ�: ఇ� �� అ�న్ ��ల్ ఒ�� ఉండ� క�.  

కలన: అంద�� �ల�వ, �� స�నం. � �హ�థ్�� బ�ట్ � role play బ�ట్ �� 

అ�. ��� ��వ్కలప్�థ్��� ��త్�న్�. � ���భవం� �కిష్�� ప� ��. �కిష్ 

��వ్కలప్ం� ��న్�. �శం, �లం అ���ం�న�ప్� మ� �తత్నం �ం� ��ట్ 

వ�త్నన్�. అ�� ఈ అనంత �శవ్� ��.  



శీర్ దకిష్���త్ �త్�� – �వరణ   Page 10 of 27 

� �ఢ ��వసథ్� �కిష్�, �ల�వ� కనప� ��వ్�న్ ఎ� ��చ్��?  

� లకష్�ం ఎ�ప్� ��వ్కలప్�థ్�� �ళళ్డ�.  

�య అం� ��రణ ��త్ ��ద� ���ంచబ�ం�.  

�ఞ్నం అం� ��రణ శ�త్ కల�.  

 

ఈ �పంచం అం� �ఞ్నం ఉనన్��� �లల్�టల �����. �య ఇదం� 

సృ�ట్ం�ంద� ఏ� �పప్��. ��ర�శ�త్ �� దశ� ఆట �మమ్� ఆనం��న్ 

ఇ�చ్�. �పంచం� ఎకక్డ ��� �శం, �లం, కలన ఈ ���.  

కలన - different different roles.  

అనంత �శవ్ం ��త్ ��ష�న ��ల� సృ�ట్�త్నన్�ల్� క���త్ం�, ఆ దృ�ట్� 

��త్. �శ�ల కలన� �����నటల్���త్ం�. ��ం� ���న�ల్ �లల్�టల 

�����.  

��� ��కృతం: �లల్�� ��క�ం�న ��� ఆ �తల�� �� ఊ�ం�న 

�మమ్ �ం�ం�. ��న్ �లల్�� ఎ� ఆనం��త్�న్� �� �పంచం� �ం� 

అ�� ఆనం��త్�న్�. ��� �� కృతం. ����న్ ఉప��ం� ��� ��కృతం 

�ం� బయట� ���. ఒక �శం, ఒక �లం, ఒక �� �ం� బయట� ���. 

ఇంత��ం� ఏ�ం�? Lowest of the lowest ���, highest of the highest 

��� ఎ�న్ ���� ప���ం�� ఎకక్డ ��� అ�� ఉం� క�! అంద�� 

���ల�వ�, �ఖ�ః��, అవసథ్� అ�న్ same. ��త్ అ�� ��షః - ��కం. 

ఈ ��కం ��� ఉప�గ��? ఆ ��వ్కలప్�థ్� �ం� సమసత్ �పం��న్ 

��త్�న్�.  

మ���: మ� అం� ��వ్కలప్�థ్�. ��వ్కలప్�థ్�� �నన్��. ఆ ��వ్కలప్�థ్�� 

�నన్��� సమసత్ �పంచ� ఎ� క��ం�ం�? �శ �ల కల� ��� ��కృతం. 

�శం, �లం, కలన �� క���� ��ం� �ందట. సమసత్ ��వ్�న్ ��వ్కలప్ 

�థ్��ం� ��త్, ఈ సరవ్ �పంచం �ం�, అనంత �శవ్ం �ం� �వ్చఛ్ల�ం�ం� 
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���. �శ�, �ల�, కలన అ���� �� వయ్వ�రమం� ��. ��� అత�� 

ఏ ఆనంద� ��. ��వ్కలప్ �థ్�� ఆనందం ��.  

ఆతమ్ అ�న్, �హమ్మ�న్ ��వ్కలప్ �థ్��� క�! ఇ�ప్� ఆ�మ్నందం, 

��మ్నందం అన�డ�. (��వ్కలప్ �థ్��) ఇకక్డ ఆనందం �ం�, అ�భ�ం��� 

�ం�, మ�ళ్ �శ �ల కలన వ�త్ం�. సంకలప్� �రణ. అ� �నన్ంత వర� 

అ�భ�ం��� ఉం�� క�! � ���భవం�, ఆనందం వర� �� ����. 

�� ��వ్కలప్�థ్�� ఏ ఆనంద� ��. ��� అవ�థ్�యం� వ�చ్ సంకలప్ 

�క�ప్ల� ప���. �� ��న్ ఆనం�ంచటం, వయ్వహ�ంచటం ��. ఒక �ళ 

వయ్వహ��త్�న్ ఇం��� ��త్�న్�. (�� ���) ఇం��� 

వయ్వహ��త్�న్�. �� ���త్�న్� అ���. �� �� �ందటం ��, �� 

�నటం ��. సృ�ట్ ��హం జ���ం�. �� సంక�ప్�� �కిష్� అ�, �� 

సంకలప్ వయ్వ�రం ��. (సరవ్ �కిష్ అ�న్ అవ�న్ ��వ్క�ప్�� ��ల్) అ� ఆ ��వ్కలప్ 

�థ్�� �ం�� ఎవ��. �పంచం� ఎవ� లకష్�ం అ�� ��వ్కలప్� క�! 

�ధన� అ�న్ ���స�. �గ లకష్�ం �� ��వ్కలప్� క�!  

 

 ‘హఠ�గం’ అం� సృ�ట్ ధరమ్ం� జ����న్ జరగ�ం� ఆపడం. సృ�ట్ ధరమ్ం 

��రం జనన మర�� జ����న్�. ��ట్న�� ��ం� ఉం��? 

పతంజ� life prolong ���వచచ్�, శ�ర ఆ�గయ్ం �సం అ� అం��న్ �పప్��. 

ఆ దృ�ట్�ణం� �పప్��. ఇవ�న్ ఈ�� వ�చ్న �ప�తయ్ �వన�. �సత్��� 

అకక్డ అ� ��.  

 �� ��నన్ సంకలప్ �క�ప్తమ్క�న వయ్వ���న్ హ�ం�. హ�ం��స్న� 

ఇ�. ఇ� హ��త్ అ�� ��వ్కలప్�ం�. �� �స� �గం. ���న ఏ 

అంశం�సం �గం ��. �గ లకష్�ం ఇ�. ���న్ ���న ��� 

�డ�డ�.  

 మ����� ఇ�చ్న �గ దరశ్��న్ మనం ���, ఎ� ����ం� 

�ం��న్ం? మన ఇషట్ ��రం �య్�య్నం ��ప్�ం��న్ం.  
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����న్ అ� ���ం� ఎ�?  

త�వ్� త�ల� �� క� �రగ్దరశ్నం. �� అ� ��� (�కేష్ప దృ�ట్�) 

�న��� �హం ��న�ల్ క�!  �బ�ట్ ఎవ�� ఆ�రయ్ పద� �ప��� ��� 

లకష్�ం ��� �ం��. అ�భవ �ఞ్న� �ం��.  

 
��వయః �వ్చఛ్�: ����ం� బయట� ��లం� ��� లకష్�ం� 

�����? ��వ్కలప్ �థ్��� ���. అ�ప్� మ��� అ���. అ�ప్� �� 

జనన మర�� అ� చ��మణం �ం� �వ్చఛ్. �శ �ల కల� అ� అంశం �ం� 

�� ��త్ ల��త్ం�. ఇ�ప్� ఎవ�� ఆ��ం��? ఈ �వ్చఛ్��చ్�� ఎవ� ఆ 

���� �� ఆ��ం��. అత� �� �ల�వ�, �ష��, వయ్వ��ల �త 

��ంపబ���న్�? అ� ���ం�, ��� అ��నన్ ��� కల� �ంత�లం 

��ం�. �� ����న్ ��, �� వదద్ ��వ్కలప్ �థ్� ఉం� �� ����� �ం� 

��� ఆ��ం��. �� ��వ్కలప్ �థ్� అ� లకాష్య్�న్ ���త్�.  
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య��య్వ �ఫ్రణం స�తమ్క మసతక్�ప్రథ్గం �స� 

 �కాష్తత్తవ్ మ�� �దవచ� � �ధయ�య్��� 

 య�స్కాష్తక్ర�� భ�నన్ �న�వృ�త్ రభ్�ం ��� 

 త��మ్ శీర్ ���రత్� నమ ఇదం శీర్ దకిష్��రత్�  3 

 

�. ఎవ� వయ్కత్�రం ఈ �ంపంచం� �ఫ్�త్�త్ �� �తయ్సతయ్� ����త్ 

ఉం�ం�, �దధ్� శర���న  ���  తతత్�మ�య్� మ���య్ల� ఎవ� �ఞ్న 

�ధ ��త్ం��, ఎవ� �ఞ్న �ధ వలల్ జనన మరణ�కత్�న ఈ సం�రచ�ం 

�ం� ��త్ �ం���న్�, అ�ట్ పరమ ప���న ����త్� శీర్ దకిష్���త్� 

ఇ� � నమస���. 

 
-:�వరణ:- 

ఇంత� �ం�న �ధ ��. ఇ� ఆఖ� �ధ. ఇంత� �ం�న �వన లకష్�ం 

��. ఈ �ఫ్రణ� �� ��వ్కలప్ ��ట్డన�వ్�. సరవ్ �కిష్తవ్ �థ్�� �ం��. �కడ 

�కడ �� �థ్�� �ం�� అ� లకాష్య్�న్ �వ్క�ంచడ�. �శవ్త�న, �న�వృ�త్ 

ర�తం� �ం��. ఇ� ఆతమ్సవ్���న్ ����వడం అం�. ఇ� త� ��ం� 

����వడం. ఇ� �న�ల� ఉనన్త�న లకష్�ం. ఇ� సతయ్ం. ఇ� ఆతమ్ అం�. 

ఆతమ్�కాష్�క్రం అం� ��వ్కలప్ �థ్�� సహజం� �ం�ట�. అవసథ్ల �త, జనన 

మర�ల �త, �పంచం �త ��ంపబడ� ��వ్కలప్ �థ్�� �ం���, �శ �ల 

కల� �త ��ంపబడ� ��, ఇ�ం� �� ���, స�చ్�య్� ��. ఇ� 

ఆ�మ్��వం అం�. 

  

అస� ఎ� ��ం�? 

చం�� ����త్నన్�ల్ ఎ�ల్ కనప��ం� అ�. అస� చం�� ��శం 

��త్ం�లం� పగ� �� �ం�� క�!  
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ఎవ�� ఆ�మ్�భవం�, ఈ ��వ్కలప్ దృ�ట్� ��త్ ��� �పంచం, 

వయ్వ�రం ��. శ�ర వయ్వ�రం, �పంచ వయ్వ�రం కనపడడం ��. ��� �వలం 

��వ్కలప్� �ం�. ‘�కాష్� తతవ్ మ� ఇ� �ద వచ�....’ అ� ఇ�గ �దం ��ప్ం�. 

ఇ� తతవ్మం�. “తతవ్మ�” అ� మ��కయ్ం �వ్� �దం ��ప్ం�. ��వ్కలప్�థ్�� 

�ండమ� అరథ్ం. తతవ్మ� = ��వ్కలప్ �థ్�. ఇ� �� ��న్ధయ్ం� ఆ సమయం� 

��య్� ఆ �థ్�� �ం��. అ�ప్� �శ �ల కలనల ��వం �� �థ్�� �ం��. 

అస� ��� ��త్ంచ��. సహజం�� �ణమ���ధ్ల �రణ ��. Complaint 

��. �� �న�ప్� సమసయ్��. అ�ప్� అ�న్ం� �ం� �వ్చఛ్ ల�ం�ం�. అ� 

ఎవ�ం� �� మ����, �� ����. �� �� అ�. �సత్��� �� 

�� అ� అ�భ�ం�� క�! ఆ అ�భ�నం��న్ �తయ్��తం� అ�భ�ం�. 

ఏ �థ్�� �ం� � శ�ర �ణ మ� ��ధ్ల ��వం �� ��, �పంచం ��వం � 

�ద ��, ఏ సంకలప్ ��వ�ం� ఆ�థ్�� ��న్�, ఆ �థ్� క��న �� 

స�చ్�య్�. ఆ �థ్� ��ం� �� ���. ఆ ��� దకిష్���త్. ఆ ��వ్కలప్�థ్�� 

������. ఉ��� ��. ����న్ ���త్ ��వ్కలప్ం. దకిష్���త్ కృప �త 

��� �ండగ���. ��రం అం� సంకలప్ �క�ప్�, �శ �ల కలన వ�చ్�త్�. 

��వ్కలప్ �థ్� �ం� ఒక ��ట్ ��� అ�న్ వ�త్�. �� అ�న్ ఒక �� ���. 

వ�త్ అ�న్ ఒక�� వ�త్�. ��వ్కలప్ �థ్�� �ం� �కడ, �కడ ��. ఇ�� 

����న్ ����ం�. ఇ� �నవ ����� �షట్�న లకష్�ం. ఈ లకాష్య్�న్, ఈ 

��వ్కలప్ �థ్�� �న��కక్� ��ంచగల�. ��ంచక �� �నవ జనమ్ వృ�.  
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���� ఘ�దర�థ్త మ��ప ���సవ్రం 

�ఞ్నం యసయ్� చకష్�� కరణ �వ్� బ�ః సప్ంద�  

���� య�వ �ంత మ� ��య్తతస్మసత్ం జగ� 

త��మ్ శీర్ ���రత్� నమ ఇదం శీర్ దకిష్��రత్�  4 

 

�. ఎవ� �తనయ్ం, మనక�ల్ ��� �దల�న ఇం��ల�వ్�, అ�క ��ల్� 

క��న �ండ� ఉనన్ �ప�ర�లవ�, �� �స��త్ ఉం�, ఏ �తనయ్ం ���ంచడం 

వలన ఈ సమసత్ వ�త్మయ మ� �పంచం అం� ��యబ�� ఉం�, అ�వం� 

�వయ్��త్ స�గ్�� అ�న శీర్ దకిష్���త్� ఇ� � సమస���. 

 
-:�వరణ:- 

�పంచం కనప��నన్�ల్, ఇం��� అ�భ��న్ ఇ�త్నన్�ల్ �� ��త్ం�. 

ఆ �పంచం �దం��న్�. �ల�వ, �వ వయ్వ�రం �దం��న్�.  

ఉప�నం : ‘�� �� ఘటం’.  

ఒక �పం ���ం�, �� �ద ��ల్� క��న �ండ� ��ల్ం�. అ�ప్� 

�ండ ���ం�న�ల్ �ం� క�! �� �ండ ���ంచ� క�! అ�� � శ�రం 

�� 9 ��ల్�నన్ �ండ వం��. �పల ఆతమ్ ��శం �ం�� ఈ శ�రం 

����త్ం�. �ండ��ం� ��శం బయట ప��నన్�ల్, రం�ల ���ంబ 

��శం�, �డ ����త్నన్�ల్� �ం�. �డ�ద ��శం �జమ� అ��వడం, 

ఎంత �� అ�� � శ�రం 9 ��ల్ల �ండ, ఆ ��ల్�ల్ �ం� వ�చ్న ��శ� 

�జమ� అ��వడం �లల్�ట �ం��.  

�పల �ఞ్న ��శం �ం��, ఈ �ండ ����త్నన్�ల్ క���త్ం�. ఈ 

శ���న్ ��, ���ంబం� �నన్ �పంచ� సతయ్మ� అ��ం��న్�. 

అ�ఞ్�వృత�న ఆనందం అ�. అ�ం� �థ్�� ఇ�ప్� ���న్�. శ�రం 

�ండ�ం�� అ�న్� క�! అంత��ం� ఏ� ��.  
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��న�ప్� �ండ పగల����న్� క�!  

ఇ�ప్� � ���న్ �గయ్వ�త్�� అ�భ��త్�?  

ఈ దృ�ట్� �డటం అల�� ���!  

�ండ పగలడం ఎంత �లభ� ఇ� �వటం �� అం�.  

ఈ శ�రం ��న ప�ల� ఏక�� �టట్డం అ�ఞ్న� క�!  

 

�ఞ్న� 9 ��ల్�ల్ �ం� ���ం��, �స�ం��. 

 

�పల ఆ �ఞ్న� �క�� ��శం ఎ�?  

ఈ ��ల్� ఏం �యగల�?  

ఏ� �య��.  

��నయ్త ��� ఇ�వ్�?  

�ఞ్���? ��ల్ల�?  

��� ��నయ్త ఇ�త్�న్ం?  

 

�య, �ం� ఎం�వలల్ వ�చ్ం�?  

ఈ శ�రం సతయ్ం అ��వడం, �ండ అ�భ��న్ ఇ�త్ంద��వడం వలల్. 

�ండ అ�భ��న్ ఇవవ్��. �పల �ఞ్నం �స�ంచక�� � �ఞ్�ం�య, 

క�మ్ం��ల �వ్� ఆ �ఞ్నం �స�ంచక��, � �ఞ్�ం�య క�మ్ం��ల �వ్� ఆ 

�ఞ్నం �స�ంచక �� ��శం ఏ�? �� అ�భ��న్ ఇ�చ్� ఏ�? �పల �నన్ 

�ఞ్న� క�! � �కక్��రం �ండ అ�భ��న్ ఎం�� ఇవవ్డం ��? ��� �� 

అ��వ�న్ ఇవవ్��. �ఞ్నం ఒక �ర �న�క్ ��ం�. � �కక్ ��రం �ండ 

ఎ�ప్� అ�భ��న్ ఒవవ్� క�! ఒక ���న్ �� ��ంద��వడం అ�ఞ్నం. 

ఇం���భవం అ�� ��ప్�. ఒక� ��ం�, ఒక� ����. ఈ అనంత సృ�ట్� 

�� ఇ� ��ం�, ఇ� ���� అ��ం�� క�! �ం� అస�య్� క�! ఇ� 

�డడం అల�� �����.  
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��వ్కలప్�థ్�� �నన్�� �పం��న్ ఎ� ��త్�?  

9 ��ల్� �నన్ �ండవ� ��త్�న్�.  

�� ఎవ�? 

ఆ �ఞ్న ��శ�. 

�� �క�� ఈ 9 ��ల్ల �ండ� ��నయ్త ఏ� ��. చ���న�ప్� 

���సం ఏ��త్�న్�? �� అ���నన్ శ�రం అకక్� �ం�. �ణం - ఎ�ప్� 

కనపడ��, �తనయ్ం ��ం�. ��న్ ��� �ండ� ఎ�ప్� గమ�ం�� క�క? 

మ� ���సం ఏ��? �లల్�టల �����. పరమ అ�ఞ్నం క�!  

(ఆ ��� ��ం�న ��ద్ �లం� ఏ� ��ద్�� ����, �ట�, �షట్�, 

ప��, ��� ��త్��చ్��, �� క�� ��ం�న ���ంబ �ఖయ్ం ఇ�ప్� 

�ద� ఏడవటం).  

 

ఈ ప్రపంచంల� ఏ దుఃఖం ��ను����� అజ�్ఞ న��.  

అజ�్ఞ నం ��నుక అహం�ారం వ�ం��.  

అహం�ారం ��నుక �వ��వం వ�ం��.  

 

��వ్కలప్ ��ఠ్�� ఇ� ��. ��వ్కలప్ �థ్�� ప�ట్�ం� ఇవ�న్ ��. ఈ 

�పంచం� ఎవ�� ఈ ఒకక్ లకాష్య్�న్ ప�ట్��న్� ��� �ఃఖం ��. అ�ఞ్నం, 

అహం�రం, �వ�వం �� ��. ఈ ఒకక్ లకాష్య్�న్ ప�ట్�వడ� ��క.  

 

‘��వ్కలప్�థ్�� �నన్�� ఎ� ��త్�?’ - ఈ దృ�ట్� అల�� ���! 

��ల్ల �ండ ఉప�నం ��త్ం��.  

ఇ� ��న్, � �పం��న్ ��నటల్�� అ�ఞ్�వరణ� ����ం�.  

  

ఏ �పంచ�� �ంద�, � శ�రం �ంద� �� అ��ం��న్� అ� �ం� 

��య్స�య్�. ఇ� ��న్య��వడం అ�ఞ్నం.  
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ఇం��ల �వ్� �స�ం�న ��శం� ��యబ�న �పంచం� ఆ �ండ 

��ం� బయట� ���ం�ం�న ��శం �పంచం�, �పంచం ����త్నన్�ల్ 

కనప��ం�. అ�ఞ్నం త�ప్�ం� ఇవ�న్ ��. �పల �నన్� ఆతమ్ ����న్ � 

ఉ��� ��త్ం��.  

 

ఇ� ����నన్�� �పంచ అ�భ��న్ ఎ� ��త్�?  

 

��వ్కలప్�థ్�� శ�ర �ణ మ� ��ధ్� ��. ��� ��. అంద�� మన� 

�� complaints. � ఇం��ల� మన� �� ఒక �గ�. ��య్కం ఏం ��. 

��నయ్ం� ��. అ� �ండ� �గ�.  

 

�బ�ట్ (ఇ� ఎవ��)  

 

� ��తం, � ��ం� ��, �పంచం ��ం���, సమసత్ �� ��ట్కల� 

స� ��ం� ���. అ� దకిష్���త్ ��నం. �న �య్ఖయ్ �వ్�, ఒకక్ �చన 

�వ్�, ఒకక్ ఉప�నం �వ్� అం�ం���. ఇ� ఎవ�� ��వ్కలప్ �థ్� 

���త్�న్� �� దకిష్���త్. 
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�హం �ణమ�ం��ణయ్� చ�ం ��ధ్ంచ �నయ్ం ��ః 

�� ��ంధ జ�ప�సత్�హ�� �ం� భృశం ��నః  

��శ�త్ ��సక�ప్త మ� �య్�హ సం��� 

త��మ్ శీర్ ���రత్� నమ ఇదం శీర్ దకిష్��రత్�  5 

 

�. ��ధ్ పరం� ��లవ�, �నన్ �లల్ల వ�, ��లవ� �ష�ల నరథ్ం ���� 

శ�త్���, �� ����� ��, శ�ర� సతయ్మ�, �ణ� సతయ్మ�, 

ఇం��ల� సతయ్మ�, మన�స్ సతయ్మ�, �తయ్� ��ప్ �ం� ��ధ్ సతయ్మ�, 

�నయ్� సతయ్మ� �స�ం �ం� త�ప్� ���త్�.  అ�ట్ �� �మల� �ల�ంచ 

గ�� పరమ ���� శీర్ దకిష్���త్� ఇ� � ����. 

 

-:�వరణ:- 
 

�హం, �ణం, ఇం��� �� �కక్ చలనం �ందం��న్�. అదం� 

�నయ్�. � �ధం� ఎవ�� ��వ్కలప్ �థ్�� ��న్�, ��� �� చల�� ��. 

ఇం� ఏ�� ��. ���, ���, అం��, జ�� ��� అ�న్ం��, సమసత్ 

�ద�ల� ��త్ం� అం�� వ� ��న్�. అ�న్ ప��థ్ల� జడం� ��త్�. 

��వ్కలప్ �థ్�� �నన్��, తన వదద్� వ�చ్న ���, క���త్ �నన్� ఎ� �� 

����. ఆయన ��త�లం అం� ఎ� �� ����.  

 

“ఇ� �య, అ�ఞ్నం. �� �నన్ అ�ఞ్నం వలల్ �నన్�ల్ క���త్�న్�. � 
దృ�ట్ �ణం� బయట� వ�చ్ ��, ��ం� ���. �య ���” అ�  

ఇదం�, ఈ మహతత్ం�, ఈ అనంత �శవ్ం, ఒక శ�త్ �త ��మ్త�ం�. �� 

జడం ��, �తనం ��. ��వ్కలప్ ��ఠ్డ�. �� ఏ చలన� ��.  
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�య్�హం = ��ష�న �హం = వద�ల్క �వడం.  

ఈ శ�రం, �పంచం ఇ�చ్ �ఖ �ః�� వద�ల్క �వడం �హం.  

Ultimate � అ� ఇ�చ్� �ఖ�ః��.  

 
సం��� = �లం� స� ��ం� �యడం. ఆ సరవ్�కిష్ �థ్�� �లబ�� ప�రధ్ 

��వం, �తనయ్ ��వం � �ద �ండ�. ��. అ�ం� �థ్�� ��ం� �� 

దకిష్���త్. ��� ఆ��ం�.  

 

8 ర�ల �����న్�. ‘�ధక, ��త, �దక, �చక....’  

ఎవ�� ఆ��ం��?  

 

అవసథ్ల, ఇం�య, �పంచ ���� ��ం� ��వ్కలప్ �థ్�� �నన్���. 

(ఆ��ం��). 
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���సత్ ��క�ం� సదృ� �� స��ఛ్ద�� 

స�మ్�ః కర�ప సంహరణ� �-��స్�పత్ః ���  

�గ�వ్పస్�� ��ధ సమ� యః �తయ్��ఞ్య� 

త��మ్ శీర్ ���రత్� నమ ఇదం శీర్ దకిష్��రత్�  6 

 

�. �హణ సమయం� �రయ్చం�� ���� కపప్బ�న�ల్�, స�వ్ం�య 

వయ్వ��� ఉపశ�ం�న ���త్ అవసథ్� ���ం� ��వరణ� ��న 

సతయ్ం స�న్�� ��ం�నం� మ�ళ్ �ల�వ� �� ����న�ల్� ����� 

పరమస�య్�� శీర్ దకిష్���త్� ఇ� � ����. 

 

-:�వరణ:- 
 

��య్�, చం�� �� �హ�ల� �న��నన్�ల్ �� క���త్ం� క�! 

�రయ్, చం� �హణ�� �సత్��� ��. �� �ద ఒక �య కనప��నన్�ల్� 

�నన్ �� �హణ�� ���. ��� అం� �య అ� అరథ్�. చం��, 

��య్� ��ం� ���. ఒక ����ం� ��క్�కం� క�ప్��.  

 

అ�� � శ�రం ��ద్�� ఆవ��త్ ��ం � �ఞ్న ��శం ��ం�?  

అ�� � శ�ర ��వం, �పంచ ��వం �త �� పర�తమ్� ద�శ్ంచ 

��ం� �నన్ంత ��� పర�తమ్ ��ం� ���?  

 

�� ��రణ ��ం� �రగటం వలల్, అకక్డ �రయ్ చం�� ఎ� �� 

అ��ం��న్�, ఇకక్డ �� � �ఞ్న ��శం �దం��న్�.  

త� + �� = త� అ� �ఞ్నం,  

పర�తమ్ ��ం� ��ం�? త�మ్� ��ం� ��ం�?  
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��క్�కం� �నన్ శ�రం వలల్, �పంచం వలల్ ఏ ��వం �� ��వ్కలప్ �థ్� 

��ం� ��ం�? ఆ పర�తమ్ �థ్�, ఆతమ్�థ్� ��ం� ��ం�?  

��. ఎ��? మ�ళ్ ఒక ఉప�నం ��ప్�.  

“కర�ప సంహరణ� �� ��పత్ః ���....” 

� ���త్� � ఇం���, కర�� ఎ� ��ం� ���న్� అ� �� 

అ� (ఆవరణ) �య ��న్ ఆవ�ం�న�ప్� � ���� ��ప్��న్�.  

�రయ్��శం �హణ సమయం� ఎ� ��ం� ��క్�కం�, అ�� �� 

�� �� అ� �య ఆవ�ం�న�ప్� ఏ� �య��. అ� �డవం��.  

శ�రం �� ఎ� అ�భ��న్ ఇ�చ్ం�?  

�డ �� అ�భ��న్ ఇ�త్ం�?  

� శ�రం �వ్� వ�చ్న అ�భవం �నయ్ం. అ� �డ వం�ం�.  

ఇంత ��నయ్ం� �డటం అల�� ���. 

కరత్ృత్వ ��కత్ృ��్వల�� క���నదం�� �డ వంట���. 

పం��� ఎవ�?  

ఏ ఆ�రం �త ఈ సమసత్ �పంచ� న��త్ం� ఆ ఆ�ర �థ్�� �నన్�� 

పం���. �� ���. ��� ఆ��ం� సహజ ��వ్కలప్ ��ఠ్డ��.  ఇ� 

‘ఈశవ్� ����మ్� ��త్ �ద ����....’ ఆ దృ�ట్� ��. ��ర దృ�ట్� 

�డ�. ఇ� �� ఎ�ప్� �ధ ప��? �� ��� వదద్ �ధ �ం�, 

�వ్క�ం�న�ప్� ���.  

“�గ�వ్పస్�� ��ధ సమ� యః �తయ్��ఞ్య�...” 

జఞ్ = ��యడం, అ�జఞ్ = �� ఏ� ��న్� ఆ �థ్� ��త్ �వటం. తతవ్మ� = అ� ��. 

�� ��. ఆ త� సవ్�ప� ��న�ప్� �� ��వ్కలప్ ��ఠ్డ�.  

 

అంత� జనన మర�ల క�తం�, అనంత సృ�ట్ �థ్�ల� అ�తం� ఏ 

�తయ్�జఞ్ అ�� �ం� అ� ��. �� జనన మర�� ��. సృ�ట్ �థ్� ల�� 

��. ఇవ�న్ �� ���. ఇ�వం� �ఞ్��న్ అం�ం� �� దకిష్���త్.  
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��య్�షవ్� ����� త� స�వ్సవ్వ�థ్సవ్� 

�య్వృ�త్ సవ్� వరత్�న మహ�తయ్ంతః �ప్రంతం స� 

�వ్�మ్నం �క�క�� భజ�ం � భ�� ��� 

త��మ్ శీర్ ���రత్� నమ ఇదం శీర్ దకిష్��రత్�  7 

 

�. �లయ్ ��ర �వన వృ�ధ్పయ్ దశల�� ��� సవ్పన్ ���త్ �దల�న 

అ�న్ ��ల�� ''��''� ఉం�, తన భ�త్ల� ��మ్� �వ్� తన �జ త�త్��న్ 

వయ్కత్ం �� స�గ్� ��త్ శీర్ దకిష్���త్� ఇ�  � ����. 

 

-:�వరణ:- 
‘��య్�షవ్� ����� త�....’ - ఇం� ఏం ��త్�న్�? ��ట్న దగగ్ర �ం� 

�� వర� ��య్� అవసథ్�, అవ�థ్ ��ం ఇవ�న్ � ��ం� �� ��త్�న్�. 

��, � �పంచం ��ం�, ఏం ���, ఏం �యదల���న్� అ�న్, � అహం �� 

�ద ��ప� �ం� ��, �� అ� ��ం ఇవ�న్.  

ఇ�ప్�ం ���? 

‘�వ్�మ్నం �క�క�� భజ�....’ �� ఆతమ్ సవ్���న్ భ�ం��. ���సం 

వ�చ్�, ఆ �రవ్కలప్ �షఠ్�, �థ్�� అం���ం� ఈ అ�తమ్ వయ్వ���న్ 

భ�ంచ�. �వృ�త్� వద�, �వృ�త్�� �. ఎకక్డ ��న్ భ��త్, ఏ �థ్�� �ం� �� 

భ�త. ఏ ��� �ం� �� భ�త �ం�, అం�� ఉండవ�చ్. మ� బంధం 

�యడమం� కషట్ం ��, �లంధర బంధనం అ�న్ం� కం� ��క, �లభం. 

�లంధర బంధనం� ��� �హమ్రం� �థ్నం� ప���త్ �ం��. �ణం �ంద� 

�ం�. �లంధర బంధనం �ం� �ంభ� ��� దృ�ట్� �ల��. �లంధర 

బంధనం �� పర� �ంభ� ��� ఉం��. పరమ �ంభ� (�� ��త్ శ�ర 

��య) మ���� అ�వ్�, �వ్చఛ్� �ం�� అ� ��వ్కలప్ �షఠ్� �ం�. �� 

�నన్ ఇం��� ��శం ��. �� �నన్ �ఞ్న ��శ� అంత� �ం�.  
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�శవ్ం పశయ్� �రయ్�రణత� సవ్�వ్� సంబంధతః 

��య్�రయ్ త� త�వ �తృ�� �య్తమ్��దతః 

సవ్�న్ ��� � య ఏష ��� �� ప���తః 

త��మ్ శీర్ ���రత్� నమ ఇదం శీర్ దకిష్��రత్�  8 

 

�. ఏ ���� �� ��వం వలన జ���నన్ �రయ్�రణ సంబంధ�పం 

అ�న ��వ్�న్, ��య్�రయ్ ����న్, �తృ�� �ద�న ��ల� ��� 

సవ్�న్వసథ్ల� �లకష్ణం� ఉం� ��సం� ��త్�న్�, ఆ పరమ ����, శీర్ 

దకిష్���త్� ఇ� � ����. 

 

-:�వరణ:- 
 

ఇ�ప్� ��వ్�న్ ఎ� ��త్�న్�. �శవ్మ� �రయ్ం, ��� �రణం ��. 

��య్�న్ ఉంద��వడం వలల్ �రణం� ఈశవ్��ణ్ ��ట్�స్ వ�చ్ం�. ��వ్కలప్�థ్�� 

�నన్��� �వ�వం ��, ఈశవ్ర �వం ��. జగ�త్ �� ��. జగ� ��శవ్�� 

��. అం� ����� కనప��ం�.  

���� ��య్� క�� �నన్�ప్� ���, ��య్� ఇదద్��న్�? 

ఈ సమసత్ �శవ్ం �న�ప్� �� ��� ��న్�.  

���షయ్ ఐకయ్� �థ్� �ం�న�ప్� ��వ్కలప్�థ్�, ��వ్కలప్ స���షఠ్� ఈ 

��� సమ����.  

అ��మ�ం�?  

కల� �ం� ��క్నన్ ����� కల �ం�?  

అ� ��ం� ��ం�. �శవ్ం అ�కల� �ం� ��క్నన్��� ఎ� కల 

�� ��వ్కలప్ �షఠ్� �నన్��� అ� అనంత �శవ్ం ��ం� ��ం�.  
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�రం �సయ్న�- ��-ంబర మహ�న్� ��ం�ః ��� 

ఇ�య్�� చ�చ�తమ్క�దం య��య్వ �రత్�షట్క�  

�నయ్ �క్ంచన �దయ్� �మృశ�ం య�మ్తప్ర�మ్� ��ః 

త��మ్ శీర్ �� �రత్� నమ ఇదం శీర్ దకిష్��రత్�  9 

 

�. ఎవ� అషట్��త్�న �� జల� అ�న్ ��� ఆ�శం ��య్� చం�� 

��� ����ల్��న్�, ఎవ� చ�చరమ�న జగ�త్� వయ్కత్మ���న్�, 

ఎవ�� ఆ��ం� సరవ్ �య్పత్మ�న ఆతమ్తతత్�ం కం� ��� �ండవ�� �ద� 

�ధ�� ����ం��న్�, అ�ట్ స�గ్��న� శీర్ దకిష్���త్� ఇ� � 

����. 

 

-:�వరణ:- 
 

ఇ�ప్� స��ట్� ��త్�న్�. ��, చం��, నకష్� మండలం, �శవ్ం అదం� 

� సంకలప్ం� అం��తం. � ��వ్కలప్ స��� అ� �� ���. అనంత �శవ్ం 

��� అ� �� �ం��. వయ్�ట్ �� అ� ��� �ల�.  

 

(అషట్ ��త్ ర� �� ... అ� ల�� సహ� ��లల� వ�త్ం�. ఎ��� 

��త్ల� ఈ సమసత్ �పం��న్ ���త్ం�).  

 

పంచ�త��, మ� ��ధ్ అహం�ర�� కల� అషట్��త్�� ఈ 

�కృ� ����ల్�ం�. పంచ�త స��య�న అనంత �శవ్� ��ద�య్ం�. 

ఖ�ళం, నకష్��� ���.  

 

‘�నయ్� �ం��...’ - �� తపప్ అనయ్ం మ�క� ��. �� �� �డ�.  
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య�మ్� = �నన్�,  

పర�మ్� = ���.  

 

అనంత �శవ్� �� ���.  

ఉనన్�, ��� ������� ��.  

�హం = �� �� ��.  

 

ఈ �హమ్�ఞ్నం� ఉనన్��, ���� ���ం�. అవ�హన అ�న ��వ్కలప్ 

స�� �థ్�� ��ప్�� ��. �హమ్�దయ్� ఉనన్��, ���� ���ం�. 

����� �� ��. అం�క� �న�య్ఖయ్ అ��స్ వ�చ్ం�. 
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స�వ్తమ్తవ్ �� �ఫ్�కృత �దం య�మ్ద��మ్� సత్� 

��సయ్ �వ� తత్దరథ్ మన��ధ్��చచ్ సం�రత్�� 

స�వ్తమ్తవ్ మ���� స�తం �య్�శవ్రతవ్ం సవ్తః 

��ధ్�� త�ప్నరషట్� ప�ణతం �శవ్రయ్ మ�య్హత� 

త��మ్ శీర్ ���రత్� నమ ఇదం శీర్ దకిష్��రత్�  10 

 

�. స�వ్తమ్తతత్�ం ఈ �త్�� �వ�ంచబ�ం�.  �బ�ట్ ��� �� మననం �� 

�య్�ం� ��త్ంచడం� అషట్��త్�న�ట్ మ���� ��ధ్ం��. 

 

-:�వరణ:- 
 

�ట�న్ం�� ��న ఈశవ్�� �డ ��.  

ఏ ఆతమ్�త ఈ అనంత �శవ్ం �క�ంపబ��ం�,  

ఏ �హమ్�త ఈ అనంత �శవ్ం న�పబ��ం�,  

ఆ ఆతమ్ �హమ్ల� ��న  

మహ�వ్చకం అ� మహ�త్ �డ ��ం� ��ం�.  

ఇ� ��ంత ��ఞ్న�. 
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