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మన అంద�� ��వయ్ త�్ల దండ�్రల� అ�న

భగ�ాన్ �� �� ��్ర సతయ్�ా� ��వయ్
�ా��ర�ందంలక� ఈ ప�సత్ కం
అం��తమ�

ఉ�� ��్ఘతం

సతయ్�ా� బ�బ� �ార� ఎప�ప్డూ బ� ��సత్ ూ ఉం�ే�ార�

అహం�ారమ� మన బ���ద్ �, �చకష్ణ ను క�ిప్���ివ�ంట�ం��

మ�ఖయ్ం�ా �ీ్ర ప�ర�ష�లల� అ� ఎందుకంట� అహం�ారమ� ఈ
��ం��ంట� క��న్ సూకష్్మo�ా ఉంట�ం�� కనుక. అందువల��

మ�నవ�డ� అహం�ారమ�ను అ��గ�ం� ఆత్మను

�ెల�సు��ల�క�� త���న్డ�.ఎందువలన ఇల� జర�గ�త�ం��?
”��ను” అ���� మ�నవ ఆ�ారమ� ధ��ం�నప�ప్డ� అ��

అహం�ారమ� �ా మ�ర�ప్�ెందుత�ం��.ఎప�ప్�ై�ే మ�నవ�డ�
�ేహ ��్రం�� వదుల�క�ంట��ో , అప�ప్డ� �కష్ం

సం�ా��ంచడం ��ల� సుగమం అవ�త�ం��.�ే�త్మ��వన
వల�� అహం�ారమ� వృ��ధ్ �ెందుత� ఉంట�ం��. (��ను

�ేసత్ ు��న్ను, ��ను అనుభ�సుత్��న్ను) ప్రయతన్ప�ర్వకం�ా
ఈ అహం�ారమను �ెరను ��లం��ం�నప�ప్డ� మ�త్ర��,
ఆత్మను �ెల�సు��వడం జర�గ�త�ం��.����� ఒక్కట�

ప���ా్కరం.మన ��తం భగవంత�� �ా�న్ధయ్ంల� అనుకష్ణం
ఉం���.అప�ప్�ే మన ��వయ్త్వం" ��ను సత్ �త్ ఆనంద
స్వర�ప�డను" అ� �ెల�సు��వడం

జర�గ�త�ం��.సతయ్�ా�బ�బ� �ార� ఇందుల� �� ందుప���న

45 �ాయ్సంలను ఈ ఆత్మక� ఏ�ి్రల్ 19, 2013 న �దల���ట్ట �

�� 29 2013వరక� అంత�ా్వణ� ��్వ�ా �ె�య�ేయడం

జ����ం��.�ాట�� ��ను ఒక ప�సత్ కం ల� �ా్రయడం జ����ం��.

�ా్వ� అం��ం�న ఈ 45 �ాయ్సంలను ప్ర� ఒక్కర� చ���

తమల� ఉనన్ సుకష్్మ అహం�ారం ను ��ల��ం� తమ �జ
స్వర�ప���న భగవంత�� �ెల�సు��నుటక�
ఉప�గపడ�త�ం�� అ� ఆ�సుత్��న్ను.

45 �ాయ్సమ�ల�
సూకష్్మ అహం�ారంను
వదుల���వడం

భగ�ాన్ �� �� �� సతయ్�ా�బ�బ�

1
��క� ��ల� అనందం �ా ఉం�� � అంద���� �� ఉప��య్సంలను ��
�ి్రయభక�త్�ాల�న ��థ��న్ ��్వ�ా �ె�య�ేసత్ ునన్ందుక�. ��థ��న్

ప��ప�ర్ణ శరణ�గ��� తన �����న్�ా్వ��� అం��తం �ే�ిం��. ఆ��క�
ఈ ��ండ� ����కల� తపప్ఇం��కట� ల�వ�.1.�ా్వ�� ���ంచడం 2.

�ా్వ�ల� �న����� వడం. ���న్ సమయ�లల� �ట�� ఆచరణల�
��ట్టడంఆ��క� క��� కష్ట ం�ా ఉంట�ం��. �ాత �ైనం��క, ల���క

చరయ్ల��ౖ ఆ��క� ఆశ��త్ �� �ం��. ఆ �వన ���నం ��ల� �నయ్ం,
అ���కం అ� �ెల�సుక�ం��. అ��ే ఈ స�� ���తత్ సరళ���న �వన

���నం అహం�ారం �క్క ఉ����� ��ల� కష్ట ం�ా ఉంట�ం��.

అహం�ారమ� ఎప�ప్డూ తన ఉ���� ��ట���వ����� ప్రయ�న్సూ
త్

ఉంట�ం��. ఇప�ప్డ� ఉనన్ ��్లష్ట��న సమసయ్ ఎ�ట� అంట�, ఈ సూకష్్మ

అహం�ారం ను అణ�, ��శనం �ేయడం. �ా� అ�� అప�ప్డప�ప్డ�

బయటక� వ�్చ మనసుక� �ాయ్క�లతను, సం�ే�లను కల�గ�ేసత్ ుం��.
ఇప�ప్డ� ��ను �వరం�ా �ె�య�ే�త్ ాను.

��ల� మం�� భక�త్లక� భగవంత���� ల��� గ�ర�వ��� మనః

ప�ర్వకం�ా శరణ�గ� �ే�ద్ �మ�� ఉ�ేద్శయ్�� ఉంట�ం�� �ా� ఎల�
�ేయ�ల� �ా���� �ె�యదు. ఈ అహం�ారమ� ��ల�

కపట���న��,�త�
త్ లమ���,మనక� �ె�యక�ం���� మనల� �ే��,

మనలను, తన అ��నమ�ల��� �సు��వ����� ప్రయ�న్సూ
త్ ఉంట�ం��.

�ర� అనుక�ంట�ర� ��ను సంప�ర్ణ శరణ�గ��� �� అహం�ా�ా�న్
భగవంత���� అం��తం �ే�ాను అ�, �ా� ఎక్క�ో మనల� అ��

కనబడక�ం�� ����్క�, అవసరమ� వ�్చనప�ప్డ� బయటక� వ�్చ

మనక� బ�ధలను కల�గ �ేసత్ ూ ఉంట�ం��. ఒక ఉ��హరణ: �ర� ట� �

ల� నూయ్స్ చుసుత్నన్ప�ప్డ� అందుల� చూ�ిం�న అ��య్యమ�లను
చూ�ి అ��శం��, ఆగ�హం�� ఊ���� ��ర�. �ర� అనుక�ంట�ర� ��ను

శరణ�గ� �ే���ాను క�� ��ల� అసస్ల� ��పం ల�ద� �ా� అ��

ఇప�ప్డ� బయటక� వ�్చం��.

ఈ భయంకర���న ఆగ�హం �ల� మ�్ళ �ే���� �ం��. అప�ప్డ� �ర�
ఏ� �ే�త్ ార�? ��ను ఈ సూచన �ేసత్ ు��న్ను. �ర� ��ంట�� ఒక

�ర్ణయ���� �ా�ా�. ��ను �ా��భ�త�డను మ�త్ర��.�ల� ఉనన్

ఆగ����� �ర� �ా��భ�త�డ��ా �లబడం��. � �ద �ర� ఆగ�హం

�ెచు్చ��వదుద్. అల��� చూసూ
త్ ఉండం��. �ర� ప్ర�ాంత���న, �ర్మల���న
కవచం ల�గ ఆ అగ���న్ క�ిప్���ినట�
్ల , �ల��ే �క� �ర�

�ె�య�ేసు��ం��." �� �జ స్వర�పం �ాంతం, �ర్మల���న తత్వం.��పం ,
ఆగ�హం �ాద� " ఈ ��పం అ�ాశ్వతం అ�, క����� �� శ��త్ ల�ంట�ద�,
అ�� ��ందరల��� అనంత శ��త్ ల� ఒక ��గ��న�, అందుల�

క��ి�� త�ంద� �ెల�సు��ం��. ట�� ఆఫ్ �ే�ి ��ం�ెం ��ప� నడవ�����

��ళ్ళం��. ��మస్మరణ �ేసు��ం��. భజనల� �నం��. ఇం�ా ఆ ���ా���
�మ్మ�న్ ���� ��ళ్ళట���� ఇష్ట ం ల�క�� �ే ఏ� �ే�త్ ార�? భజనల��

�మగన్మవ్వం�� ల�క�� �ే �ాయ్య�మం �ేయం�� ల�క చల్ల �ట��� �ాన్నం
�ేయం�� ల�క అల� ��మస్మరణ �ేసుక�ంట� ఉండం��.

ఇ�� �క� ఒక స��య్�న్�ె�య�ేసత్ ుం��. ప్రపంచం, అందుల�

�వ�ిం�ే �వ�డ� ఎప�ప్డూ ప��ప�ర�్ణల� �ార�, ఆత్మ ఎప�ప్డూ
ప��పక్వత ��సం ప్రయ�న్సూ
త్ �� ఉంట�ం�� అ�. ఆ ప��పక్వత

ఒ��్కక్క��ల� ఒ��్కక్క �ి్థ�ల� ఉంట�ంద�. ఎవ��ల� అ��ే ధర్మం �ా��

అంత�ాలల� ���� ఉంట�ం�ో , అట�వంట� �ా���� ధర్మం �ాట�ంచ�
�ాళ్ళ�ద ��పం, అసహయ్ం వసూ
త్ ఉంట�ం��. అ��ే మనం

�ెల�సు��వల�ిం�� ఒకట�. ప్ర� మ��ి మ�డ� గ�ణ�ల వలన ��్ర���ిత�డ�
అవ���డ�. సత్వ గ�ణం క���న �ాళ�్ళ ��ల� �ాంతం�ాను,

ధర్మప�ాయణ�� ఉనన్ట�
్ల , రజ� గ�ణం క���న �ాళ�్ళ అ��శ, ఉ�ేక
్ర ప���త
గ�ణ�ల�� ఉనన్ట�
్ల , త� గ�ణం క���న �ాళ�్ళ జడత్వం, మందబ���ధ్
క���నట�
్ల ఉంట�ర�.

�ట� వలన మ�నవ���� అరధ్ం అవ�త�ం�� �ా����క, మ�న�ిక, బ���ధ్,

���కమ�ల�, ఈ �్రగ�ణమ�ల వల��న�, అ� ��ర� ��ర� మనుష�లల�
��ర� ��ర� �షప్త�
త్ లల� ఉంట�య�, ����� అనుగ�ణం�ా�� �ా��

ప్రవరత్ న ఉంట�ంద� �ెల�సుత్ం��. భగవంత�డ� అందర�� ఒ�� �ధం�ా ఈ

�్రగ�ణమ�లను ప్ర�ా��ం��ర�. �ాట�� �����ంచండం అప్ర�జనమ�.

��ంత మం�� �ా�్వక�ల�, �ాజ�ిక�ల�, ��మ�ిక�ల� �ా ఉంట�ర�. ఈ

�్రగ�ణ�ల� �ా�� అల�చనలను, మ�టలను, �ేతలను ప్ర���తం
�ే�త్ ా�.

�రందర� �ెల�సు��వల�ిం�� ఒకట� ఉం��. కర్మ �ి�ధ్ �ంతం

ఎప�ప్డూ ఆచరణల� ఉంట�ం��. �ర� చూసుత్నన్ అ��య్య�ల�,
అక�మ�ల� చట్ట ం ��్వ�ా సమత�లయ్ం అవ�త� ఉంట��. �ర�

అందర� భగవంత���, అత� ధర్మమ�ను �శ్వ�ించం��. అ��

భగవంత�� చరయ్. �ర� అనవసరం�ా ఇతర�ల ��రక� (అల��ం��దద్ ు)
సమయ��న్వృ�� �ే�దుద్. �ర� స���గ్ ా నడచుక�ంట�, ఇతర�లక�

ఆదర్శం�ా నడవం��. � ��తం ఇతర�లక� ఆదర్శ�ా్రయం�ా ఉం���.

� అంద���� �ె�య�ేసత్ ు��న్ను ఏ �ధం�ా ��పం త��గ్ంచు���ాల� అ��

�ల� ఉదభ్�ం�నప�ప్డ�. ఒక్కట� మ�త్రం జ�గ�తత్�ా గ�ర�త్ ఉంచు��ం��.

ప్రపంచం సతయ్, అసతయ్ంల స�్మ�తమ�. ప్ర� �� �ేసత్ ునన్కర్మ

అంతయ� అసతయ్�� (�థయ్) మ��య� మ�య� శ��త్. సతయ్మ� ల�క

ఆత్మ (�తయ్) � అంత�ాలల� ఉనన్ ప్ర�ాం� మ��య� �ా��భ�త�డ�.
2
ఇప�ప్డ� �క� �ె�య�ేసత్ ు��న్ను సూకష్్మ అహం�ారం గ���ం�, ����

�ె��ి��� గ���త్ం� మ��య� జ�ంచడమ� ఎల� అ�? సూకష్్మ

అహం�ారం అన�ా ���? ��� యందు అహం�ారం �క్క ప్ర��వం

��ల ��న్ ర��ాలల� మనల� �ె�యక�ం�� ఉండడ��. �నున్ �వ�
శ��రం��, మనసు, బ���ధ్, �ేసత్ ునన్ ఉ�ో య్గం, జ��యత, మతమ�, �ీత్ ,�
ప�ర�ష�లం అ� �� ల�్చ��వడం వలన వ�ే్చ అహం�ారం ��్వ�ా

కల�గ�త�ం��. �నున్ �వ� ఆత్మ�� �� ల�్చక�నన్ప�ప్డ� �క� �ాంతం,

��్రమ, ఆనందం, �ాలమ�న ప���్థ త
ి �లక� అ�త�డవ� అ� అరధ్ం
�ేసుక�నన్ప�ప్డ�, ఉనన్�� ఒక్క పరమ��ే్మఅ�, అ�� అంతట�

�ాయ్�ిం�ఉంట�ంద� �ెల�సుత్ం��. �ా� అప�ప్డప�ప్డ� మనసు

�ాయ్క�లత �ేందుత� ఉంట�ం��. ఎందువలన? సూకష్్మ అహం�ారం

�నున్పట�్ట��వడం వలన అల� జర�గ�త�ం��. ��� ��ౖజం ����్కం ను

పట�్ట���ఉం��నట�
్ల ఎప�ప్డూ ఆ��రప�� ఉండటం. అ�� �ల� ఉనన్

����్కం ను �క� �ె�క�ం���� అల��� పట�్ట��� ఉంట�ం��. అ�� నువ�్వ
ఊ��ంచ� సమయ�లల� �నున్ పట�్ట��� � �ాం��, తృ�ిత్ �

భంగపర�సూ
త్ �� ఉంట�ం��. �క� �ెల�సుత్ం�� ఎ�ో శ��త్ �క� �ె�క�ం��

�ల� �ే��నట�
్ల , ���న్�ార�్ల నువ�్వ ���� గ���త్ంచవచు్చ

ఎందువలనన�ా అ�� �క� గతం ల� క��� అ�� �ల� ��ల� �ార�్ల �ే��ం��

కనుక. నువ�్వ అను��వచు్చ ��ను ధుఃఖం, బ�ధ, ���రం ను

�� గట�్ట���నట�
్ల �ా� ఇ�� �నున్ ఉ�ేత్ జ ప���ే శ��త్ �ాదు. తన ��ౖజత్వం

ను ఎప�ప్డూ ��ట�సత్ ూ �నున్ ��ం� దక� ��గ జ�ర�్చటక� ప్రయతన్ం

�ేసత్ ూ ఉంట�ం��. ఇట�వంట� �ిలవ� అ�ధుల� � ��తం ల��� వ��త్

ఏ� �ే�త్ ావ�?

�దట �వ� గ���త్ంచు�� � మనసుల�, �ిలవ� ఈ అ�ధుల� మ�్ళ �
��తం ల���� ప్ర���ం��ర�." మ�్ళ వ��్చ� అ�" �ాట�� వయ్���క

��వం �� చూడక�ం�� " మ�్ళ �ట�� అంత��ంచుటక� ప్రయ�న్��� అ�
అను��క�డదు. ఎందువలనన�ా � వయ్���క ���ాల� �ాట��� ఊ�ి��
�� �ినట�
్ల ఉంట�ం��. నువ�్వ �ా�� భ ����ా ఉంట� �

�జస్వర�ప�� � న �ాం�, తృ�ిత్ అ� గ�ర�త్ �ె చ ు్చ��. ఆ వయ్��� క

��వం �ద ఆశ��త్ ల� క �ం�� చూసు��. ల� క �� �ే భగవ��న్మం �ద
దృ�ి్ట �� ట్ట� . ఆ వయ్��� క ��వం �ద �� ట�్ల ట �ే య డం తగదు.

అల� �ే � ి న �� డ ల �ాట� ఆ�� న ం ల� నువ�్వ ఉనన్ట�్ల . సమ ��వం
ను అలవరచు��. అప�ప్డ� ఈ వయ్��� క ��వం ఆత్మను

ఆవ�� ం చల�దు.

3
�� �ి్రయ���న భక�త్ల��ా, సూకష్్మ అహం�ారం ను � ��తం ల� నుం�

��ల��ం�ే సమయం ఆసనన్మ�ం��.���� గ���త్ంచుట ఎల�? అ��

చూచుటక� ఎల� ఉంట�ం��? ��ను ఇప�ప్డ� �ె�య�ే�త్ ాను. నువ�్వ

కనుల��, ఇం��య
్ర �ల�� చూ�ినప�ప్డ�, �వ� నమ�్మత���న్�ా �వ�
ఒక్క���� చూసుత్నన్ట�
్ల ? �ాదు �ాదు. �ల� ఉనన్ ఆత్మ, ఇం��య
్ర �ల�
అనుభ�సుత్��న్�. శ��రం చ��� �నప�ప్డ�, నువ�్వ ఆత్మల�

క��ినప�ప్డ�, ఎవర� అనుభ�సుత్��న్ర� � �వన ���నం ను ఈ

ఇం��య
్ర �ల�, మనసుస్��? అ�� ఆత్మ��. ఈ మ�య వలన నువ�్వ ఆత్మ
అ�� ��వన �� �, �వ��ే అ�న్ అనుభ�సుత్��న్డ� అ�

అనుక�ంట�డ�. అందువలన భక�త్డ� ఎప�ప్డూ ��ను మనసుస్,
ఇం��య
్ర �ల� �ాద�, ఆత్మ స్వర�ప�డ�న� ఎప�ప్డూ మననం

�ేసుక�ంట� ఉం���. ఆత్మ �క్క ����్క�క ��ాసం ఈ శ��రం. �
శ��రం పంచభ���లల� క��ినప�ప్డ� ఆత్మ క� ఏ� జర�గ�త�ం��.

ఆత్మక� ఏ� జరగదు. ఆత్మ ఎప�ప్డూ �ర్మలం�ా�� ఉంట�ం��. �ా� �

ల���క ఆల�చనల�, మ�య వలన క���న గ�ణ�ల� మ�త్రమ� �� ����
శ��రం ���్చనప�ప్డ� అందుల� �ేర����. ఒక ల�ౖట� బల�్బ

�ా�నప�ప్డ� ���� ��ి �ార���త్ ామ�. �ా� ���� ఒకప�ప్డ�

�����ం�న క��ంట�క� మ�త్రం బల�్బ �ా��� వడం వలన ఏ� నష్ట ం

కల�గదు.

అల��� శ��రం చ��� �నప�ప్డ� ఆత్మక� ఏ� జరగదు. ఆత్మ ఒ�� ల�గ

ఉంట�ం�� ఎప�ప్డూ. ఇ�� �జం. ఆత్మ �� �క్క �ా��రక �ాసనల��
క�ిప్నట�
్ల అ��ిసత్ ూ ఉంట�ం��. �ా� అ�� �జం �ాదు. ఆత్మక� ఏ

�ాసనల� అంటవ�. మ�య వలన నమ్మకం క�దుర�త�ం�� ��ల� ఉనన్

ఆత్మ మ�ర�ప్�ెందుత�ంద� �ా� ఆత్మక� మ�ర�ప్�ెందడం �ా�,

�ాసనల� అంట���వడం �ా� జరగదు అ�. ఈ మ�య వలన శ��ర��
ఆత్మ�ా ��చ��ం�నపప్ట��� అ�� �జం �ాదు. ఇ�� నువ�్వ �కట�ల�

��్రడ�ను చూ�ి �ామ� అనుక�నన్ట�
్ల �ా�� ఉంట�ం��. ఆ ��్రడ� �ామ�

�ా�� �ాదు అ�� ��త్క�ం�ా మ�యవలన కపప్బ�� ఉండటం వలన

జర�గ�త�ం��. ఈ ��వనల� �� శ��రం వ���న త�ా్వత క��� ఆత్మ

ల� క��ి అ�న్��ట్ల � �ాయ్�ిం� ఉంట��. మనం ఇం��క దృ�ి్ట ��ణం ల�

ఈ సూకష్్మ అహం�ారం గ���ం� �ె��ిక�ం��ం. �వ� బయట ప్రపంచం

ను చూసుత్నన్ప�ప్డ� ఏ� చూసుత్��న్వ�? ఆత్మను

చూడగల�గ�త�నన్�ా? �క� అ��ిసత్ ుం��, �ెల�సుత్ం��, � శ��రం ల�

ఉనన్ ఆత్మ మ��య� అంద��ల�, అ�న్ంట�ల� ఉనన్ ఆత్మ ఒక్కట� న�.

అవ�ను ర��ాల� ��ర��ా క��ి�త్ ా�. ఎల� అంట�, � �ేత�ల�, �ాళ�్ళ,
తల అ�న్ ��ర� ��ర��ా క��ిం�నపప్ట���, అట�ల�� గ�ం�ె, �ాల�యం,
��దడ� అ�న్ ��ర��ా ఉనన్పప్ట���, అ� అ�న్ శ��రం ల�� ���ాల�.

ఇ�� అంతయ� ఆణ�వ�, పరమ�ణ�వ�ల శ��త్ వలన జర�గ�త�ం��.���
ప��రధ్ం, స్వ��వం ఒక్కట�.

� శ��రం ల�ఉనన్�� అన�ా �దద్ �ైతనయ్ం, ఆత్మ తత్వం, జ�గృ�, సృ�ి్ట��
�ావ ల�ిన అణ� పరమ�ణ� శ��త్ అంతయ� క��� బ�హయ్ం ల� క���

ఉంట�ం��. ఇ�� అంతయ� �క్కట�. ఇ� భగవంత�� ��ండ� గ�ణ�ల�

ఒకట� మ�ర�ప్ �ెంద� ఆత్మ తత్వం, ��ండ� మ�ర�ప్�ెం�ే ర�పం. ��ండూ

ఎప�ప్డూ క��� ఉంట��. ఒకట� ���� ఒకట� ఉండల�వ�. నువ�్వ

ప్ర�న్ంచవచు్చ ఆత్మ ల�క�ం�� సృ�ి్ట ఉంట�ం��అ�. �� జ�ాబ�

ఉండదు అ�. ఈ ��ండూ ఎప�ప్డూ క��� ఉంట�� అప�ప్�ే ప��ప�ర్ణ

భగవద్ తత్వం ఉంట�ం��. ఇ�� �వ� �ెల�సుక�నన్ప�ప్డ� సూకష్్మ

అహం�ారం వలన క���న ��ర� తత్వం క���� అం�� భగవంత��ే అ��
��వన కల�గ�త�ం��.

4
ఇం��క ��ణంల� చూ�ిన ఈ సూకష్్మ అహం�ారం కద�క ల��� గమనం

�ద ఆ��రప��ఉంట�ం��. ఎవర� ల��� �ే� వలన ఈ కద�క

జర�గ�త�ం��? భ�� సుర�య్డ� చుట�
్ట �రగడం వల�� ల�క

సూర�య్డ� �ాలప�ంత చుట�
్ట �రగడం వల��? అల��� �మ ��ల

��ందర�ా �రగడం, ప�ల� �ా�ల� �రగడం, �ట�� �ర� భవంత�డ�

అ�, భగవంత�� శ��త్ ఈ కద�కక� �ారణం అంట�ర�. మ��

అట�వంటప�ప్డ� ��, అహం�ారం శ��రం ల� కదుల�త���న్య�

�ెపప్డం ఎందుక�? భగవంత�డ� అత� శ�� త్ వలన ఈ కద�క
శ�� ర ం ల� ఉ��హరణ�� గ�ం�ె ��ట�్ట ��వడం దగగ్ రనుం�,
�ాళ�్ళ �ే త �ల కద�క మ�� య � �ే � � ప ్ర � కర్మ క���

జర�గ�త�ం�� .

ప్రకృ� అంతయ� భగవంత�� మయ��. �ాసత్ �
� �తత్ల� ఈ కద�క ప్రకృ�

వలన అ� �ె�య�ే�ినపప్ట���, అ�� �ే� వలన ఎందుక� జర�గ�త�ం�ో
�ణ్ణ ం �ా కను��్కనల�దు. అందువలన �వ� ల��� అహం�ారం

�ేసత్ ునన్ద�� ��వన వదుల����ా�. ఈ మ�నవ శ��రం �క్క

అవయ�ాల ప��ర� అం�� ఒక అదృశయ్ శ��త్ మ��య� అ� ���� శ��త్

వలన జర�గ�త�ంద� గ�ర�త్ంచు��. మ���ాక్కయకర్మలను భగవంత��

�� సమ��ప్ం� ��� వలన వ�ే్చ కర్మ ఫ���లను అనుభ�ంచు. � �జ

స్వర�పమ�న �దద్ �ైతనయ్ం, ఆత్మతత�్వ���ా ��ంచు. అప�ప్డ� ఈ

కద�క గ�ర�ం� వయ్ధ �ెందనవసరం ల�దు. ఎందువలన అంట� � శ��రం

ల� జ����న ప్ర� కద�క భగవంత�� �ైతనయ్ శ��త్ వల�� జర�గ�త�ం��. ఈ

శ��రం ఉనన్ంత వరక� � కరత్ �ాయ్�న్ �ర్వ��త్ంచు. ఈ శ��రం �� నువ�్వ
రంగస్థ లం ల� ఒక �ాత్రను �� �ిసత్ ునన్ట�
్ల ���సూ
త్ , �ా��భ�త�డ��ా
ఉంట� � �తయ్ ��ధ్ , ఆనంద త��్వ�న్ గ�ర�త్ �ెచు్చ��.

5
��క� ��ల� అనందం�ా ఉం�� �క� అహం�ారం �క్క

సూకష్్మత��్వ�న్ �ె�య�ేసత్ ునన్ందుక�. ఇ�� మ�నవ�� �క్క శ��రం,
మనసుస్, మ��య� వయ్��త్త్వం ను అ� సూకష్్మం �ా ప్ర���తం

�ేసత్ ూఉంట�ం��. ���� వదు��వట���� ప్రయ�న్ం��� �వ�డ�

పరమ�త్మ �క్క ఏక��్వ�న్ �ెల�సు��దల�చుక�ంట�.

ఒక ఉ��హరణ: ఒకతను �ెప�ప్ల� క�ట్ట డం �� �వనం

��న�ా��సత్ ు��న్డ�. అత� దగగ్ రక� ఒకర� వ�్చ తన �ెప�ప్ల�

�భ్రపరచమ��న్డ�. ����� �ెప�ప్ల� క�ట�్ట�ాడ� ఎక�్కవ ఆ��యం
�ాదు అ� ఆ ప� �ేయ�టక� ��ాక��ం��డ�. ఆ వ�్చన వయ్��త్ తన

మ����� �ెప�ప్లను �సు��� ���్ళ�� య�డ�. �ెప�ప్ల� క�ట�్ట�ా��� అ��

��ల� �నన్ ప� మ��య� ఖ�త��ర�క� ఆనందం క���ంచవచు్చ. �ా�

�ా్వరధ్ం, దు�ాశ వలన �ెప�ప్ల� క�ట�్ట �ాడ� ఎ� సం�ా��ంచల�దు
క���.

ఇ�� �ెప�ప్ల� క�ట�్ట�ా� �క్క మనసుస్ల� ఉనన్ సూకష్్మ అహం�ారం
క� ఒక ఉ��హరణ. ఇ�� అహం�ారం వలన క���న �ా్వరధ్ం మ��య�
తన గ���ం� తపప్ ఇతర�ల అవస�ాలను గ���త్ంచక �� వడం, ఎదుట�
మ��ిల� ఉనన్ భగవంత�� ���సుత్��న్ను అ�� ��వన ల�క�� వడం
వలన కల�గ�త�ం��.

ఇం��క ఉ��హరణ సూకష్్మ అహం�ారం గ���ం�. ఒక యజమ�� దగగ్ ర

క�క్క ఉం�ే��. ఆ క�క్కక� ఒక�ా�� జబ�్బ �ే�ిం��. అ�� ఎ� �నక�ం��
అల� పడ�క�ంట��� ఉం�ే��. ఆ క�క్కను చూ�ి యజమ���� బ�ధ

క�����, క�క్కను మత్రం డబ�్బ కర�్చ అవ�త�ంద� ప� ��ౖదుయ్���

చూ�ించల�దు. తనంతట ���� నయం అవ�త�ంద� ఊర�క���న్డ� �ా�
ఆ క�క్క చ��� �ం��. ఆ క�క్కను ఇంట� ��నక �ా���ట్ట � ��తత్ క�క్కను

��ను��్కవ����� ���్ళ�� య�డ�. జంత�వ�ల� పట్ల పట�్టంచుక���

మనసత్ త్వం ల�క�� వడం క��� ఈ సూకష్్మ అహం�ారంల� ఒక ��గ��.

అ�న్ �వ�ా�లల� ఉనన్ ఆత్మ ఒక్కట� అ� �ెల�సు��వడం వలన

జర�గ�త�ం��. ఆ యజమ�� జంత�వ�ల� క��� భగవంత�� అంశ��
అ��ెల�సు ��క�� వడం వలన అ�� చ��� �నప�ప్డ� అత��� బ�ధ
కలగల�దు. ఇట�వంట� ��వనల� మ�నవ�లల� ఈ ప్రపంచంల��
జంత�వ�ల పట్ల ��ల ఎక�్కవ�ా ఉ��న్�. ఈ �రద్యత్వం ను

మ�నవ�డ� వదుల���� అం�� భగవంత�� అంశ�� అ� అను��� అ�న్
�వ�ా�లల� అన�ా �ెట్ల �, జంత�వ�ల� అ�న్ంట�ల� క��� భగవంత��

చూడడం ��ర�్చ���ా�. అందర� ఒక్కట�, అందర� ���ాయ్త్మ స్వర�ప�ల�
అ� ���సూ
త్ ఏ�ాత్మ ��వన అలవర�చు���ా�. నువ�్వ అ����గయ్ం��

బ�ధ పడ�త�నన్ జంత�వ�లను �ర్ల కష్య్ం �ే��త్ అ�� భగవంత�� �ర్ల కష్య్ం
�ే�ినట�్ల .

6
�� �ి్రయ���న భక�త్ల��ా, � �వన ���నం నుం� సూకష్్మ అహం�ారం
అరధ్ం �ేసు��వడం మ��య� ప���త్�ా ��ల��ం�ే మ�రగ్ ం ను

�ె�య�ేయ����� వ��్చను. ఒక ఉ��హరణ: �ర� రహ���� �ద

నడ�సుత్నన్ప�ప్డ� �క� ఒక ప���� �న �ెట్ట � మ��య� �ళ�్ళ అడ్డ ం��

�ా ఉనన్ప�ప్డ� �ర� ఏ� అల���ాత్ర�? � మ��ల� ��ంట��

ప్ర�క�ల ఆల�చనల� వ�ె్చ�ాత్�." ఇ�� ఇక్కడ అడ్డ ం�� �ా ఉండక�ం��
ఉం���స్ంద�" ల�క "ఎంత అ��కరయ్ం క���సత్ ుం��, ఇప�ప్డ� �� మ�రగ్ ం

మ�ర�్చ��వల�ి వసుత్ం��". ఇక్కడ �వ� అహం�ార ��వం�� అల��ంచడం

వలన �ర�ప్ మ��య� తప�ప్లను ��తకటం అల� �ాక�ం�� మనసు

�ాం�య�తం �ా అల��ం�నప�ప్డ� జ����న ���� అ�త�డ��ా

అ����త్ ావ�. అప�ప్డ� �నున్ �వ� ప్ర�న్ంచు���ా�. “��ను ఆత్మ �� ల�క
అహం�ారమ� “అ�? ఎప�ప్డ��ే � మనసుల�� అహం�ారం��

క���న ఆల�చనలను పట�్టక�ంట���, అప�ప్డ� �వ�, శ��రం, అల�చనల�
�ాదు, ఆత్మ అ� గ�ర�త్�ేసుక�ంట��� అప�ప్డ� �ాంతయ�త���న
మనసుస్�� � �జస్వర�ప���న ఆత్మ�� క��ిఉంట�వ�.

సూకష్్మ అహం�ారం �క్క మ��క ఉ��హరణ: �ర� �ాన్నం

�ేసత్ ునన్ప�డ� సబ�్బ �ద �ాల� జ��� సంత�లనం �� ��ట�్ట���

ప���� �నప�ప్డ� �ర� ��ంట�� ప్ర�క�ల ఆల�చనల� మ��య�

ప��ల�� బ���త�డ�న్ అ� ప���్థ �
ి � �ట�్టక�ంట��ా? ఈ ప్ర�క�ల

అహం�ారం ఎప�ప్డూ తన ఉ���� ��ట�త� ఉంట�ం��. ���వర�?
ఆత్మ, �ా��భ�త�డ� మ��య� భగవంత�డ�. జర�గ�త�నన్���న్

�ా��భ�త�డ��ా ఈ శ��రం జ�రడం మ��య� ప���� వడం

చూసూ
త్ ఉండ�. ఈ ప్ర�క�ల అహం�ారం ఎప�ప్డూ తన ఉ����

��ట�త� ఉంట�ం��. ఆ�ాజనకం�ా � శ��రం నక� ఏ� �ాయ�ల�

తగలనప�ప్డ� �ర� క���్చవచు్చ, పడ���వచు్చ ల��� ��ంచం ��ప�

��ద �రవచు్చ. ఆటంకం క����ే ��ం�ెం ప్ర�ాంతత వ�ే్చవరక� ���ఉం��
స�యం �ొ ���� వరక� ���ఉండం��. � ��తంల� ��ల ��ల�� జ����న

సంఘటనల�� ���� ప��గణ�ంచం��. �ర� ఇపప్ట��� ఆత్మ�ా ఉ��న్ర�.

���న్ ���ల త�ా్వత �ర� ప��న సంగ� ప���త్�ా మ��్చ�� ��ర�.

ఎందుక� �ర� జ����న ����� అంత శ��ధ్ను ఇ�్చ � �జత��్వ�న్

మ��్చ�� ��ర�.

మ��క ఉ��హరణ: �ర� � సంత�లనం ఉంచ����� ����ంగ్ పట�్టక��
�ల���� బసుస్ల� ప్రయ�ణం �ే�త్ ార�. బసుస్ ��ల� ర��ద్�ా ఉం��.

ఎవ����� �మ్మ�న్ గ�దుద్��� బ�ధ క���ం�నప�ప్డ� � అల�చనల�
ఏ�ట�? అత�� �ం���త్ ా�ా ల�క బ�ధను ప్రక్కన ��డ���ా? ఇ�

అహం�ార ప���తమ�న అల�చనల�. ��ంట�� అత�� కష్�ంచు
ఎందుకంట� �వలన క��� ఇట�వంట� �� ర�ాట� జ�����ే నువ�్వ

ఏ�దం�ా ప్రవ��త్�త్ ావ�? నువ�్వ కష్�ంచమ� అడ�గ���వ� క��,

అట�ల�� అత��� క��� నవ�్వత� ప�ా్వల�దు అ� �ెప�ప్. �జ����

అత�ల� ఉనన్ భగంత���� తను �నున్ బ�ధ ��ట్టల�దు అనన్ ��వన
కల�గ�త�ం��. �ర� గమ�సుత్��న్�ా? �వ� ��్రమ, దయ, కర�ణ��

��ం�న ��డల, �క� �ె�యక�ం���� నువ�్వ ఆత్మ�ా ��సుత్నన్ట�్ల .

ప్ర�క�ల అల�చనల� వలన � ��తం ప���తం�ా, కష్ట ం�ా ఉంట�ం��.
�ర� ఆత్మ�ా ��సుత్నన్ప�ప్డ�, జర�గ�త�నన్�� అం�� భగవంత��

సంకలప్ం వల�� అ� �ెల�స్క�నన్ప�డ�, ఉనన్�� అం�� �ేవ�� ఉ���,

ఏకత్వం అ� �ె�సు��� నప�ప్డ� �ర� ��్రమ�� ��సుత్��న్ర� అ�.
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కపట ��ష��ర�ల�� జ�గ�తత్�ా ఉండం�� మ�ఖయ్ం�ా ����� శ��రంల�

కపప్బ��న ���ేల� వంట� వయ్క�త్ల��. అమ�యకమ�న భక�త్ల� ���
ప్రదర్శనలక� ఆక��ష్ంపబడ���ర�. �ా�� �� ంత ప్ర�జ��లక� ఈ

అమ�యక�లను అవ�ాశం�ా మల�చు్కంట�ర�. �ర� అట�వంట� �ా��
�ాంగతయ్ంల� జ�గ�తత్�ా ఉండం��. � అవ�ాహన బలం�ా ఉంచం��.
ఇట�వంట� �ా�� సహచరయ్ంల� �ర� ��చ్చ��క�ా ఉండం��. �ార�

�ె��ప్�� జ�గ�తత్�ా �నం��. �ా�� చరయ్ల� గమ�ంచం��. � మన�ా��

మ��య� అంత�ా్వణ�� �నం��. � చుట�
్ట ఉనన్ ఇతర�ల అహం�ారం

గ�ర�ం� ��ను �ె�యజ�సత్ ు��న్ను. ఇతర�ల అహం�ారం �మ్మ�న్ ఏ
�ధం�ా బ���ంచగలదు? ��ను ఇప�ప్డ� ఉ��హరణ

�ె�యజ�సత్ ు��న్ను. �వ� ఒక �ామ���క ��వల� �ాల�గ్��న్వ�. �ర�
ఆక��� ఉనన్వ�నన్ �ా���� ఆ�రం పంచుత���న్ర�. ఆ�రం అం��

ఆ��� �ి�ద్ం �ే�ార�. వం��న �ాత్రల� అ�న్ �భ్రపరచక�ం�� అక్క�ే

ఉం���� య��. ��వల� �ాల�గ్నన్ �ాళ�్ళ ఆ�ర పం�ిణ� అ��� �న

త�ా్వత ���్ళ�� య�ర�.

��� �ాట� ఒక��దద్ర� ఇం�ా అక్క�ే ఉ��న్ర�. �క� సమయం ఉం�� ఆ

�ా్రంతం �భ్రపరచుటక�.ఆప�ప్డ� �ర� ఏ� �ే�త్ ార�? అక్కడ వ���న
�ాత్రలను �భ్రపచటం � ధర్మం. �ర� �ేవ���� ఈ ��వను అం��తం

�ేసత్ ు��న్ను అ�� ��వన�� �ేయ��. ఇట�వంట� ప���్థ త
ి �లల� �వ� ధర్మ

బ�ధ్ ం�ా నడ�చు���ా�. �ర� మరల� ఇట�వంట� ��వల� �ాల�గ్నన్ప�ప్డ�

�గ�� అందర�� ఇ�� �ె�య�ేయం��. ��వను వంత�ల �ా����
పంచు��ం��.

�ర� ఊ��ంచనప�ప్డ� �మ్మ�న్ ���న్ పనుల� �ేయమ�

అడ�గ���ర�. ఒక ఉ��హరణ: � �ా�ాయ్లయంల� ప��ేసత్ ునన్ వయ్��త్
ఆ��గయ్ం బ���ల�క �ాల�క�� య�ర�. అత� ప� �ేయ����� ఎవర�

�య�ంచల�దు. అప�ప్డ� �మ్మ�న్ అ���ార� ఆ ప� �ేయమ�.

అప�ప్డ� �ర� ఎ� �ే�త్ ార�? �ల� ప్ర�క�ల ఆల�చనల�

�దలయ�య్య�? ఆ ప� �ేయడం వలన ��క� ప్ర�ేయ్క ఫలం ఎ�

ఉండదు స��గ�� �� ప��� �ాట� ఇ�� అదనం�ా �ేయవల�ి వసుత్ం��
అ�.

� �ామరద్�ం ఉనన్ంత వరక� ప� �ే�ి అ�� అంతయ� భగవంత����

అం��తం �ేయం��. అప�ప్డ� � అహం�ారం త��గ్ భగవంత��ే �
��్వ�ా ప��ేసత్ ు��న్డ� అ�� ��వన కల�గ�త�ం��. �ర�

అనుక�ంట�నన్ శ��రం, మనసుస్ల� ఆత్మ ర�పంల� భగవంత�డ�
ఉ��న్డ�� స��య్�న్, నమ్మ�ా�న్ గ�ర�త్ంచు��ం��.భగవంత��

తలచుక�ంట� ప్ర� ప� ఉతత్ మం�ా �ేయం��. ��� వలన �ర� �ే���

కలత �ెందక�ం�� �ాంతం �ా, సం��షం�ా ఉంట�ర�.
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�ర� ఎప�ప్డూ భగవంత���� శరణ�గ� �ెందు��మ� అనుక�ంట���

అప�ప్డ� �క� భగవంత�డ� స�యం �ే�త్ ాడ�. �ర� ఊ��ంచ� �ధం�ా
�క� �ె�య�ే�త్ ాడ�. ఎల� ?అత��� � ��తం గ���ం� అం�� �ెల�సు.
� ఇ�ా్ఠల�, బంధ��ల� అ�న్ అత��� ఎర���. � దృ�ి్ట�� �ట�� �సుక�

�ావ����� ఆయన ��ర� ��ర� మ��ాగ్ల� అనుస���త్ ార�. �ర� �జ���

అ�న భక�త్డ� అ��ే �ర� �ాట�� గ���త్ం� వ��� ���� ప్రయతన్ం
�ే�త్ ార�.

ఒక ఉ��హరణ: �వ� ఒక ��న్��త��ా� ఇంట��� ����్ళవ�. అక్కడ ఒక

���ంట�ంగ్ �ల��ం��వ�. అ�� �క� � ఇంట�ల� ఉం��ల�� ఒక ����క �

మనసుల� కల�గ�త�ం��. ��ంట�� �ర� ఈ ���ంట�ంగ్ ల��� ఏ

���ంట�ంగ్ అవసరం ల�దు అ� �ెల�సు��వటం. �క� ఆనందం

ఇసుత్ం�� ఆ ���ంట�ంగ్ �ాదు అ� గ���త్ంచడం. సం��షం అ���� �

ఆత్మ ల� �్ల స్ ర�పంల� ఉంద�. అ�� అనుభవప�ర్వకం�ా �క� అత్మ
��్వర �ాశ్వత ఆనందం, తృ�ిత్ కల�గ�త�ంద� �ెల�సు��వడం. బ�హయ్
ప్రపంచంల� వసుత్వ�ల� న�����. అ� ఆనందం ఇ�్చనట�
్ల

క��ిం�నపప్ట��� ఒక్క భగవంత�డ� మ�త్ర�� �ాశ్వత ఆనందం
ఇ�ాత్డ�.

మ�య వలన బ�హయ్ ప్రపంచం �రంతర ఆనందం క���త�ం�� అ��

��వనల� ఉంట�ర�. � చుట�
్ట ఉనన్�ా�� వలన క��� �క� �రంతర

ఆనందం �ాదు. అల� అనుక�ంట� �ర� వం�ంచబ��న ట�్ల . �ర� అంద����
�ామరసయ్ం�ా ఉండడం అలవరచు���ా�. అవత� �ాళ�్ళ �మ్మ�న్

�ం��ం���, � మ�టల� పట�్టంచు��క�� ��� �ర� మ�త్రం ఎప�ప్డ�
అంద�� మం��, సం��షంను ���ా� �ా� ఎప�ప్డ� � అల�చనల�,
మ�టల�, చరయ్ల�� ఎవ్వ��� బ���ంచక�డదు.

ఇప�ప్డ� సూకష్్మ అహం�ారం గ���ం� �ె��ిక�ం��ం. �క� ���ల�

ఒకతను �ిగ��ట్ట � ��గ�త�, �గగ్ ర�ా మ�ట�్లడ�త� క��ిం��డ�.

అప�ప్డ� � సప్ందన ఏ�ట�? �ర� ��ాప్��కం�ా ఏ సప్ందన క���
ఉండక�� వడం మం��� ఎందుకంట� ప్రపంచంల� ��నన్ వయ్క�త్ల�

ఉంట�ర�. �ా�� �ైవ జ�్ఞణం, స్వచ్చత ��ర� ��ర� �ాలల�్ల ఉంట��. ��ంత
మం�� మ�య అ�� �ా్రపం�క ��తంల� మ���� ఉంట�ర� మ��య�
��ంత మం�� ఆత్మ అవ�ాహనల� జ�గృతంల� ఉంట�ర�. అందు��

మనసుస్ను �ాంతం�ా, ఖ���ా, ఆ��్మనందం ను ప్ర�ారం �ేసత్ ునన్ట�
్ల

ఉం���. మనసుస్ను ఎప�ప్డూ ఎవ��� ��్లష్టం�ా �మ��్శం�ే �ొ రణ�ల�
ఉంచక�డదు అట�ల�� ఇతర�ల ప���్థ త
ి �ల� గ�ర�ం� �ాక�ల�

�ె�య�ేయక�డదు. � మనసుస్ను �థయ్ నుం� దూరం�ా ఉం���.
� మనసుస్ను స్వచ్చం�ా, ��్వచ్చ�ా ఆత్మల� ����ఉం���. � �జ

స్వర�పమ�న ఆత్మ త��్వ�న్ �ర� �ె��ి క�నన్ట�
్ల ఆ ���ల� ఉనన్
య�వక�డ� ఈ స��య్�న్ గ���త్ంచల�క�� వచు్చ.

9
�� �ి్రయ���న భక�త్ల��ా, సృ�ి్టల� ఉనన్�� ఒక్క జ�గృ� మ�త్ర��. ఇ��
�ర� �ెల�సు��ల�క�� �ే, �ర� ఉ���ల� ల�ర� అ�. � అంత�ాలల�

ఉనన్ అ�ిత్ త్వంల� ఏ� జర�గ�త�ం�ో అ� ���రణ �ేసుక�ంట�

ఉం���. అవసర����ే తపప్ � గ���ం� ఇతర�ల� ఏ� ఆల��సుత్��న్ర�
అ� సమయం వృ�� �ేయవల�ిన అవసరం ల�దు. �మ���త్,

స్వ�ాగ్��హణ, మ��య� జ�్ఞ��దయం � �� ల�పల జ���� ప్ర�య
� ల�,

�ాబట�్ట �ర� ��ల� ��గం �ాట�� ఎదు��్కవట���� ఉప���ం���.

�ర� సమ�జ���� �ే�� ��వ �షయంల� ప్ర��నం�ా ��వ �ే���� ���సం
తపప్ అనుయ్ల ��సం �ాదు అ� �ెల�సు��వల�ను. ఈ ��వ వలన �
అహం�ారం ��ల��ంపబ�� �ర� ��ాస్�రధ్ం�ా మ��య� �ర్మలం�ా
తయ�రవ���ర�.

అంతరగ్ త �శ్శబద్ ం, మ��య� స్వచ్చత ��ల� �ా్రమ�ఖయ్ం ఈ ప�ధ్ ��

అనుస��ంచదలచుక�ంట� అ� �క� �ె�య�ేసత్ ు��న్ను. �ర� అ�ిత్ త్వం,

జ�గృ� మ��య� ఆనందంల కల�క. అ�ిత్ త్వం �క్క అవ�ాహన ��ల�

మ�ఖయ్ం �ా� �ే�� చరయ్ల� �ాదు. � అ�ిత్ త్వంల� ఉంట� అంతరగ్ త మ�నం
�ాట�సత్ ూ � ఆత్మ తత్వం గ���ం� ���రణ �ేయ��. ��� ��్వ�ా �ర�
ఆత్మ స్వర�ప�ల� �ా� �ేహ స్వర�ప�ల� �ాద� �క� ��చ��సత్ ుం��.

మ�నవ�డ� క�సం ���న్ �ా్రధ�క చరయ్ల� సలపక�ం�� ��ంచల�డ�.
భక�త్ల� "��ను �ేసత్ ు��న్ను, ��ను అనుభ�సుత్��న్ను" అ�� కరత్ ృత్వ

��వం వదుల���వ����� ప్రయ�న్ం���. అహం�ారం ను వదు��� సర్వ

�ారయ్ం భగవంత���� అ��ప్సుత్��న్ను అ�� ��వన�� �ే�ి జన్మ �ా����య్�న్
�� ��ట�్ట��నుటక� ప్రయ�న్ం���.

�వ� ఆత్మ స్వర�ప�డ�వ�. �ర� �ే�� మం� �ెడ� �ారయ్ం లల� �
�ేహం మ��య� మనసుస్ ��గ�ా్వమ�ల�. అ�న్ంట�� భగవంత����

అ��ప్తం �ే�ి, శ��త్ అ�న్ �ారయ్ంల� �ేసత్ ుం�� అ� అ�తం�ా ఉంట�

గమ�సూ
త్ ఉండం��. మనసుస్ను ఆత్మ �క్క �ాధనం �ా చూడం��.

�ర� అదద్ ంల� చూసుత్నన్ప�ప్డ� ఏ� చూసుత్��న్ర�? � శ��రం �క�

కనబడ�త�ం��. �జ���� �ర� �ేహం �ాదు. ఆత్మ, శ��త్, జ�గృ�, ఆనందం
ల స�్మ�తం. � ���క శ��రం జ�్మం�, ������, ��దద్�� అ�, వృ��ధ్పయ్ం

�ెం�� �వరక� న�సుత్ం��. �ర� ���క శ��రం �ాదు అ� �ెల�సు��� �

�జ స్వర�ప���న ఆత్మ తత్వం ను అనుభ�సూ
త్ అ�త�డ��ా ఎల్ల ప�ప్డూ
ఆనందం��, సం��షం�ా ఉండటం అలవర�చు��వల�ను.
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సూకష్్మ అహం�ారం �క్క మ��క ఉ��హరణ� ఇక్కడ ప������ద్ం. �
భరత్ ల�క ��రయ్ �� � స�యం �క్క అవసరం ఏరప్��ం�� �ా� �ర�
ట���జన్ �ారయ్క�మం చూడటంల� �మగ�న్ల�ౖ ఉ��న్ర�. అతను �

స�యం ��సం అ��ధ్సత్ ు��న్డ� మ��య� �ర� �� �ారయ్క�మం చూడటం

అ�న తర్వత స�యం �ే�త్ ాను అ� బదుల��ె�ాప్ర�. అవత� మ��ి

�క్క స�యం క��న్ � ����కను ��ర��ర�్చ��వ����� �ర� �ా్ర��ధయ్ం

ఇ��్చర�. ఇ�� � అహం�ారం. �క� గ�ర�త్ం�� ��ను ��� ఎల్ల ప�ప్డూ ఒక

�షయం బ� ��ం�ే�ా���" �ట్ట �దట �ేవ�డ�, తదుప�� ఇతర�ల�,
�వరక� ��ను"అ�. �ర� భగవంత���� అ��య్నయ్ సంబంధం

��ం�� ం��ంచు��ంట� అత� స�యం�� �ర� క��� �ేవ�డ� అ� గ����త్ ార�

అ�. అం�ే �ాక�ం�� �మ్మ�న్ �ర� �వరక� ఉంచు��వడం వలన �

అహం�ారం, ���ాప్ట� ��వన �� క���న మనసత్ త్వం, మ��య� వయ్��త్త్వ

��వనలను ��ల� వరక� త��గ్ంచు��వ����� కృ�ి �ే�ి �ాట�� సమ�లం �ా
��శనం �ేయ�టక� ప్రయ�న్�ాత్ర� అ�." �దట ��ను" అన�ా

అహం�ారం. �ర� ఈ �షయ �ాసనలను త��గ్ంచు���, ఇతర�లక�

స�యప��నట�్ల �ే
� , �ర� అంద��ల� �ైవత్వం ను గ���త్ం� ఏ�ాత్మ ��వనను
అల�ాట��ేసు��నగలర�. �ర� ఎప�ప్డూ � స్వంత ప్ర�జ��ల��ౖ దృ�ి్ట

ఉం�, ����కల� ��ర��చు��వడంల� �మగ�న్ల� అ�న ��డల ఎపప్ట���
సంక��త ��వం�� �నన్�ా ఉం���� ��ర�. �ావ�న �ర� భగవంత��
తలచుక�ంట�, ఇతర�లక� సహయపడటంల� మ�ందుం��, �

�జస్వర�పమ�న ఆత్మత��్వ�న్ �ెల�సు��నుటక� ప్రయ�న్ంచవల�ను.
�ర� ఒక వయ్��త్� క��ినప�ప్డ� � మ��ల� ఎట�వంట� ఆల�చనల�
��దల����. �ర� ఎప�ప్�ై�� ప����ం���ా? ఆ వయ్��త్� ���

�� ల�్చక��� ఆల�చనల�? ల�క �ా�� వయ్��త్త్వం, హ� ��, తరగ� వంట�

�షయ�ల� గ���ం� ప����సుత్��న్�ా? � అల�చనల� ఈ క�మంల� ఉంట�

�ర� ఇపప్ట��� అహం �ా�� ఉంట���న్ర�. �ర� మం� గనక చూడగ����ే,
అవత� వయ్��త్ �క్క మ�టల�, ప్రవరత్ న, చరయ్లల� �క� �ైవ లకష్ణ�ల�
��చ���త్ ా�. �ర� అత�ల� ఉనన్ ��వయ్ శ��త్� గ���త్ంచుటక� �ల�

అవ�త�ం��. �ర� ఆ వయ్��త్ �ద ��్రమ, దయ, �నయం చూ�ిన ��డల

ఇం�ా మం��� అన�ా �ర� ఆ వయ్��త్ల� �ైవ��్వ�న్ గ���త్ంచగ��ార� అ�. ఆ
వయ్��త్ �ద �నన్ అ��ా్రయ�ల� మ��య� ప్ర�క�ల ��వనల� మ�ందు�ా��
ఉనన్ట�్ల �ే
� �ల� ఉనన్ ప్ర�క�ల ఆల�చనల� వయ్��త్క���త్ ార�. �ర�

ఎల్ల ప�ప్డూ అంద��ల� ఉనన్ అత�య్తత్ మ గ�ణ�లను మ�త్ర�� చూ���

అట�ల�� అభద్రత ప���ిత్త�లక� దూరం�ా ఉండడం ��ర�్చ���ా�. ఆ వయ్��త్

�క్క స�కష్ంల� అభద్ర�� ��వం ఉంట�, ప్ర�క�ల ఆల�చనల� ల�క�ం��

అత� నుం� దూరం�ా ��ళ్ళం��. ప్ర� వయ్��త్ క��� ���ాయ్త్మ స్వర�ప�����,

�ాళ్ళ ��వయ్��్వ�న్ గ���త్ంచు��ల�క �ా�� మ�టల�, చరయ్ల� జంత�వ�ల�

మ��య� దయ�య్ల� వల� కౄరం�ా ఉంట���న్�. �ా�� ��వయ్ ప్రజ్ఞ �

మ��య� శ��త్� దు��్వ��గం �ేసత్ ు��న్ర�. భగవత�డ� ఇ�్చన ��్వచ్చ�
�చకష్ణ� ర��తం�ా దు��్వ��గం �ేయడం వలన మ�య, అసూయ,

�ే్వ�ాలక� ల�నగ�త���న్ర�. �ేవ�డ� �ా��� �ే్వ�ించడ� ఎందువలనన�ా

�ార� క��� భగవంత��ల�� అంశం. �ా�� మనసుస్ల� ఉనన్ భగవంత����

దూరం �ావడం వలన �చకష్ణ ��ల�ప్� సమయం వ�్చనప�ప్డ�

భగవంత�� ఏక��్వ�న్ అరధ్ం �ేసు��గల�గ���ర�. భగవంత�� మనసుస్

వల� � మనసుస్� అ�వృ��ధ్ �ేసు��� అ�న్ �వ �ా�ల ��ందు
�ార�ణయ్ం క��� అందర� ��్ర�సూ
త్ ���ంచవల�ను.
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�� �ి్రయ���న భక�త్ల��ా, ఆ��య్�్మక పథంల� ఉనన్ సూకష్్మ అం�ాలను

�ర� �ెల�క�నన్ ��డల � �జతత్వంను అరధ్ం �ేసు��వడం అన�ా ఏ��
�తయ్ం, ఏ�� అ�తయ్ం అనన్�� బ� ధపడ�త�ం��. ��� వలన �క� నమ్మకం

క���, �రభ్యల��ా ఉంట�ర�. �ర� ఏ�� �ెల�సు���ాల� అ�� గ���త్ం�
�గ�� �ాట�� వ�����యడం జర�గ�త�ం��. �ావ�న మనం

వదుల���వల�ిన�� మన సూకష్్మ అహం�ారం �క్క అవ���ాల� అ�

�ెల�సుత్ం��.

�ర� �ాన్నం ఆచ��ం�నప�ప్డ� ఏమ� ఆల���ాత్ర�? �ర�

భగవంత���� �ాన్నం �ే�సుత్నన్ట�్ల ల��ా భగవంత�డ� భగవంత����

�ాన్నం �ేసత్ ునన్ట�్ల ల��ా �వ� శ��రం ను �భ్రపర�సుత్నన్ట�్ల? �దట

�ర� ఆత్మ స్వర�ప�ల� మ��య� �ా��భ�త�డ� అ� గ���త్ంచు���ా�.

శ��త్ శ��రం �క్క చర్మంను �భ్రపర�సుత్నన్ట�
్ల ���ం���. అ��ే �ర�

చర్మం �ాదు. �ా� ఈ శ��రంల� ఆత్మ ఉనన్ందున బ�హయ్ మ��య�

అంతరగ్ త �భ్రతను దృ�ి్టల� ఉంచు���ా�. �� వలన వ�ే్చ ప�త్రత

వలన � �ా��రక, మ�న�ిక సప్ందనల� � శ��రం మ��య� ప�ాయ్వరణం
ను ప్ర���తం �ే�త్ ా�. ఈ ప్రకంపనల� ల�క సప్ందలను ఎక�్కవ�ా
ఉనన్ట�్ల �ే
� �ర� భగవంత���� దగగ్ ర�ా ఉనన్ట�
్ల .

ఇప�ప్డ� సూకష్్మ అహం�ారం �క్క మ��క ��ణం ను ప����దద్ ం. �క�

�ేన
్ర ుప� క���నప�ప్డ�" ననున్ కష్�ంచం��" అ� అంట�ర� పక్కన ఉనన్

వయ్క�త్ల��. ననున్ ల�క ��ను ఈ �ేన
్ర ుప�క� �ారణమ�? ఇ�� � �ర్ణ శ��త్

మ��య� �ా్రణం వలన కల�గ�త�ం��. � అహం అవ�ాశం వ�్చన

ప్ర��ా�� తన ఉ���� ��ట����� ప్రయ�న్సూ
త్ ఉంట�ం��. ఇ�� మన

�ాంస్కృ�క �బంధనలన వలన మనం అలవర�చుక�నన్��. ప��ాతన

సంస్కృ�ల� �ేన
్ర ుప� క���నప�ప్డ� జనుల� ఏ� మ�ట�్ల�ే�ాళ�్ళ �ార�.

అ�� ఆ�రం ను ఆనం��ం��ర� అ� �ె�య�ే�� ఒక �హన్ం�ా
గ���త్ం�ే�ార�. మనం ��� ఆ�రం మ�ందు�ా భగవంత����

�����ంచు���ా�. అం�ే �ా� భగవంత���� ఆ�రం అవసరం అ� �ాదు.
ఈ ప్ర��య వలన మన �జస్వర�ప���న ఆత్మ తత్వం ను గ���త్ం� అ��
ఎల్ల ప�ప్డూ మన�న్ ఆవ��ం�నట�
్ల �ెల�సుత్ం��. అహం వలన ఈ
అవ�ాహన క�దరదు. ఈ అవ�ాహన అ� సూకష్్మం �ా ఉంట�,

ఇం��య
్ర �లక� క��� కనబడక�ం�� ఉంట�ం��. �ావ�న భగవoత���� ల��ా
సదు
గ్ ర�వ� �� ��� అ�రం సమ��ప్ం�న ��డల అ�� � అ��య్�్మక

ప���గ��� ��డప్�� �ర� ఆత్మ స్వర�ప�ల� అ� మననం �ేసు��వడం

సులభం అవ�త�ం��. ప్రజల� �ా�� స్వప్ర�జ��ల� �ా్వరధ్ం ��సం ��ల

క�డబ�ట్ట ���వడంల� ప���త్�ా భగవంత�� �స్మ��సత్ ు��న్ర�. �ావ�న కరత్ ,
��య
�
�వ�డ� అ� తలచు��� కర్మ బంధం అ�� �ాల చక�ంల� �క�్క

క�ంట���న్డ�. అహం ఎప�ప్డూ అంద�� నుం� �సు��వడం మ��య�

�ాట�� మ��్చ�� వడం��ౖ ��సూ
త్ ఉంట�ం�� �ా� ఆత్మ ఎల్ల ప�ప్డూ
ఇవ్వడం మ��య� కష్�ం�ే గ�ణంల� క��� ఉంట�ం��.
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��ను �ా�ాత్ప�్రక చదవడం మ��య� ట���జన్ చూడట��న్

�ష���జనమ� అ� �ె�య�ే�ినప�ప్డ� �ర� ���న్ �షయ�ల� అరధ్ం
�ేసు���ాల� ఆ�సుత్��న్ను. ���వలన వ�ే్చ ఉప�గకర���న

�షయ�ల� ఏ� ఉండవ� స��గ�� � శ��త్ మ��య� �ాలం ��ల� వృ��

అవ�త�ం��. రంగ�ల కల అ�న ప్రపంచం గ���ం� మనసుస్, ఇం��య
్ర �ల�,
అహం�ారం మ��య� బ���ధ్ ఉ�్వళ�్ళర�త� ఉంట��. �ర� ఈ ���

చ���న�� మ��య� చూ�ిన�� మర�సట� ����� గ�ర�త్ ఉండదు.

గ�ర�త్ంచు��� ఉనన్ ��డల �మ్మ�న్ �ర� ప్ర�న్ంచు���ా�. ��� �ద
క��� ఇష్ట ం వలన ఇల� జర�గ�త�ం�� అ� ప����ం���. మనసుల� ఏ�

గట�్ట�ా �ాత�క��� �� ఆల�చనల� ఉంచ�ాదు. గతం గతః! గ���న్ మ��్చ�� .
� మనసుస్ �ా�ాత్ప�్రకల�, ట���జన్, నవలల�, �దల�ౖన �ాట� �ద
దృ�ి్ట ఉం�న ��డల �క� �ైవ అవ�ాహన దూరం అవ�త�ం��. �క�

�ేవ�� �ెల�సు���ా� అనన్ ����క ఉంట�ం�� �ా� � మనసుస్ మ��య�

�ైతనయ్ం అందుక� సమ్మతం�ా ల�వ�. భగవంత�డ� ఒక్క�ే సతయ్ం మ��య�

ప్రపంచం �ాదు అ� �ెల�సు���ా�. �ర� ఏ�ో ఒక్క ��� �ద దృ�ి్ట

�ా��ం� ఆచరణ ల� ��ట్ట �టక� ప్రయ�న్ం���. భగవంత�� �ెల�సు�����,

��� ��్వ�ా ప్రపంచం అం�� ఆత్మ �క్క రంగ�ల�ట� �క� ��చ��సత్ ుం��.

సృ�ి్టల� ఉనన్�� అం�� ఆ��య్�్మక��. ప్ర��� భగవంత�� �ైతనయ్ం మ��య�

శ��త్ వలన ఏరప్��న�. � మనసుస్, �ైతనయ్ శ��త్ల� స్వచ్చత ల��ిం�నట�్ల �ే
�

�క� �నన్త్వంల�� ఏకత్వం అరధ్ం �ాదు. �ర� ఆత్మ ను �ెల�సు���ాల�
మ�ందడ�గ� ���ి ప్రయతన్ం �ా����త్, అ�తం �ా ఉంట� �శ్వంల� జ���� ప్ర�
సంఘటనక� �ా�� భ�త�డ��ా వయ్వహ����త్ అప�ప్డ� �ర� ప్ర��� ఆత్మ
మ��య� మ�య� శ��త్ వలన ఏరప్��న� అ� �ెల�సుక�ంట�ర�.
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� స్వశ��త్�� సూకష్్మ అహం�ారం �క్క అం�ాలను �ెల�సు��ల�ర�.
అందువల�� �క� ఈ �ాయ్సం ల ర�పంల� సూకష్్మ అహం�ారం

�ె�య�ేసత్ ు��న్ను. �క� ఇం�� మ�రగ్ ంల� అహం�ారం గమ�ంచ�����
�ల���త�ం��? � స�పంల� ఉనన్ వయ్క�త్ల� అ�� గ���త్ం� �క�
�ె�యజ�యవచు్చ. ఎల�? ఇప�ప్డ� �ె�య�ే�త్ ాను. �ర� ���న్

వసుత్వ�ల� ��నుటక� దు�ాణం �� ���త్ �ర�. అక్కడ ఒక �నన్ �ిల్ల తన త�్ల

దగగ్ ర మ�రం �ేసత్ ూ �గగ్ ర�ా ఏడ�సూ
త్ ఉంట�ం��. �క� ఆ స�న్��శం

ఇబ్బం�� క���సత్ ుం��. ఆ త�్ల ఆ ���న్�� ��కల� పట�్టంచు��క�ం��

ఏడవ�సుత్ం��. � మనుస్ల� ఆ త�్ల ��ల� క����త�్మ�ాల� ����ాత్ర�. ఆ

త�్ల , �ిల్ల� అక�్కన �ేర�్చ��� సమ����ం� ఇతర ���గ��ర�లక�
ఇబ్బం�� కలగక�ం�� చుసు���ాల� ����ాత్ర�. ఈ ప���్థ �
ి �

�యం�్రంచల�క � మనసుస్ల� ��పం, �సుగ� ఎక్కవ అవ����.

�ర� ఒంట���ా ఉనన్ప�ప్డ� �ర� ఎం�� �ాం�య�తం�ా ఉం�ొ చు్చ. �ా�

�ర� ఇతర�ల �ాహచరయ్ంల� ఉనన్ప�ప్డ� � మ��ల� �మర్శల�, ప���్థ �
ి

� ఆ��నంల��� �సు���ాల�� ఆల�చనల�, వయ్క�త్ల పట్ల మ�ం�ే

�రన్య�త్మకం �ా ఉనన్ ��వనల� బయటపడవచు్చ. ఈ ప్ర�క�ల

��వనల వలన � �ాం��� భంగం కలగ��చు్చ. ఇ�� అంతయ� � సూకష్్మ
అహం�ారం � �ాం� మ��య� ప్ర�ాంత �క్క ఉప��తలం ��ం� ద
ప్రచ్చనన్ం�ా ఉండటం వలన ఇ�� జర�గ�త�ం��.

ప్రపంచం అ�� ఎల� ఉం��ల� అట�ల�� ఉంట�ం��. ప్రపం���న్ తనక�

న�్చన అవస�ాలక�, ����కల� ���్చ �ధం�ా ��ంట�� మ�ర�్చ��నక ల�క�� �ే

���న్ ఉనన్ �ి్థ��� ��త�బ�ధ్ ం�ా అం��క��ంచడం ��ర�్చ���ా�.

కదుల�త�నన్ ఈ ప్రపంచం ����్క�కం మ��య� క����� �� ��ఘం

వంట��� అ� గ���త్ంచు���ా�. ఇల� ఎందుక� జర�గ�త�ం�ో �క� �ె�యదు
అ� అం��క��ం���. �క� సం�ేహం క���నప�ప్డ�, ఆపదల� ఉనన్�ా��

చుట�
్ట ��్రమ �ాం�� ఆవ��ంప�ేసత్ ునన్ట�
్ల ���ంచం��. �ర� అ�న్ ర�ాల

ప���్థ త
ి �లను ఎదు��్కనుటక� �ి�ధ్ం�ా ఉం���. జర�గ�త�నన్ ఘటనల��
య��తధం�ా అం��క��ంచడం ��ర�్చ���ా�. దురజ్న �ాంగతయ్ం �డ����
మ��య� �ా�� ��్ర�ంచం��. ����� సతయ్ం �ె�యదు �ార� శ��రం అ��

��వం�� ఈ �� ర�ాట�
్ల జర�గ�త���న్� అ�, � �జతత్వం అ�న

ఆత్మ�� ఇ� ఏ� అంటవ� గ�ర�త్ �ేసుక�ంట� ఎల్ల ప�ప్డూ �ాం�య�తం�ా
ఉండ�టక� ప్రయ�న్ంచవల�ను.
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సూకష్ం అన�ా ��ల �నన్�� మ��య� ����ఉనన్�� అ� అరధ్ం

అందువలన �ర� ���� అహం�ారం �ా గ���త్ంచు��నల�ర�. స్వచ్చ���న
అవ�ాహన ల�క�� �ే ఈ అహం�ారం � కంట��� క��ించదు. ఆ��య్�్మక

మ�రగ్ ం ��ౖప� �బ�ధ్ త�� ఉం����, ఆత్మను ���ధ్ �ేసుక�ం��o అ��

తలంప� క���� �ాళ�్ళ�ా ఉంట� �ా� మ��య� తమల� ఉనన్ సూకష్్మ
అహం�ారం ను ��శనం �ేసుక�ం��ం అ�� అల�చన ఉన్న �ాళ్ళక�

మ�త్ర�� ���� గ���త్ం�ే అవ�ాశం ఉంట�ం��. ���� ఆ�ం�ే�ా����

భగవంత����ౖ అ�త మ�న ��్రమ క��� �ా���� మ���కం అవ్వ� అ��
తలంప� ఉం���. భగవంత���� ఇందుల� �ా్వరధ్ప���త���న స్వల�భం

ఏ� ఉండదు. భగవంత���� ఇ�� �ా�ా�, వదుద్ అనన్����కల� ఉండవ�

ఎందుకన�ా సృ�ి్టల� ఉనన్�� అం�� భగవంత�� ��్రమ మయం��

ఆవ��ంపబ�� ఉనన్��. మ�య�� క���న ప్రపంచం �ేవ�� మనుస్ల�
ఉనన్ ఒక కల మ�త్ర�� మ��య� ���� ��ర���వల�ిన అవసరం

ల�దు. �ల� ఉనన్ సూకష్్మ అహం�ారం ను ��ల��ంచు��� అంతరగ్ తం �ా

ఉనన్ �ైవ��్వ�న్ గ���త్ంచు��నుటక� ప్రయ�న్ంచవల�ను. ఇప�ప్డ� ఒక

�నన్ కథ �వ���త్ ాను. ఒక �ా�మంల� �వ�ిసత్ ునన్ ప�జ��� ��రయ్

అ�న వృ�ుధ్�ా��� నగరం ల� �వన ���నం గ���ం� �ె�యదు.

ఆ�డ తన ��త �ాలం అం�� �ా�మంల��� గ���ిం��. ���న్ ఆ��య్�్మక

�షయ�ల� ఆ�� భరత్ అ�న ప�జ��� ��్వ�ా ��ర�్చక�ం��. ఆ �ా�మ����

�ల�సవంత���న �ార�ల� ��ందర� వ��్చర�. ఆ�� అట�వంట� �ార��

ఇపప్ట��� వరక� చూడల�దు.అందుల� ఉనన్�ార� క���

��ే�య�ల��ా, �ంత�ా ఆ��క� ��చ��సత్ ు��న్ర�. ఆ వయ్క�త్ల� �ా��

�ాహనం ���� , �ిగ��ట్ �����ంచు��� �� గ ��్రగ�త� ఆ �ా�మం �క్క

ప్ర��న ��� ��ంట నడవటం �ా��ం��ర�. ఆ వృ�ుధ్�ాల� క�త�హలం��

�ా����ౖప� కళ�్ళ �ప�ప్��క�ం�� అల��� చూసుక�ంట� ఉం���� �ం��.
�ా�� వదద్ క� ఈ వృ�ుధ్�ాల� వ�్చ ఏమ��� స�యం �ా�ాల� అ�

అ����ం��. మం� �ళ�్ల, �ే�యం ల�క �నుబం��రం ల� ఏమ���

�ా�ాల� అ� �ా��� ప్ర�న్ం�ం��? �ార� ఆ ��ే� ��ష ల�

మ�ట�్లడ�త� ఉంట� ఆ��క� ఏ� అరధ్ం �ాల�దు. ఆ�� ��ంట�� ఇంట���

���్ళ తన భరత్ అ�న ప�జ���� ��ంట �సు��� వ�్చం��. ఆ నల�గ�ర�

��ే�య�ల� మ��య� అందుల� ఉనన్ �ీత్ � క��� �� గ��్రగడం చూ�ి
అ�� భ��ంచల�క, �ా�� ��ష క��� ఒక అవ��ధం�ా ఉండటం �� ఆ

ప�జ��� ��ను����� ���్ళ�� య�ర�. �ా� ఆ ప�జ��� ��రయ్ మ�త్రం ఆ

���ల� ఉనన్ �����్టట్
� ఇంట��� ఆ ��ే�య�లను �సుక� ���్ళ �ా��

అవస�ాలను ��ర����్చం��. ఈ కధ �క్క �ా�ాంశం ఏ�ట�?

���య్��నుల��ా ఉంట�, �ా��రణ �వన ���నం గడ�ప�త�,

ప్రపం����� అ�తం�ా ఉనన్ ప్రజలల� ��ల� �నన్�ా ఈ సూకష్్మ

అహం�ారం ఉంట�ం�� అందువలన అంద��ల� ఆ ప�జ��� ��రయ్ �ేవ��

చూడగ���ం�� �ా� ఆ�� భరత్ మం� �ాం��త�య్డ�, మ��య� ఆ��య్�్మక
�వన ���నం గడ�ప�త�నన్ అత�ల� అహం�ారం ��ండ��ా ఉం��
సర్వం భగవంత�� మయం అ� గ���త్ంచు��ల�క �� య�డ�.
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�ర� ఆ��య్�్మక పథం��ౖ నడ��ాత్ర� అ�� సంకలప్ం�� ���

సం���ించడం జర�గ�త�ం��. ��క� ఈ సూకష్్మ అహం�ారo ��ౖ మం�

అవ�ాహన ఉం��. �� ఈ అవ��రంల� ��ల� మం�� భక�త్లల� చూ�ాను.
��ల� ��నం అ�ా్వల� �క� ����క ఉ��న్ క��� అహం�ారం వలన
అ�� క�దరటం ల�దు.

అహం�ారం అన�ా���? �క� ���న్ ఉ��హరణల� �ె�య�ే�త్ ాను ���

వలన �ల� మ��య� ఇతర�లల� ఉన్న అహం�ారం ను గ���త్ంచవచు్చ.

అహo�ారం సంక��తం�� �జమ� �క� నమ్మక �ో్ర హం �ేసత్ ూ��

ఉంట�ం��. ����� మం� అవ�ాహన ల�క�� �ే ��శనం �ేయటం

క�దరదు. ఈ ప్రపంచంల� అహం�ారం ల�క�ం�� ఎవర� ఉండర� అ�.
�ాసత్ �ా��� ఈ ఇ�� �జం �ాదు అహ�ారం అ� గ���త్సత్ ూ అందుల�

��గం�ా నట�ం��� ఏమ�త్రం తప�ప్ ల�దు. ఒక ఉ��హరణ: ���క శ��రం

నక� ఆ�రం, �ళ�్ళ మ��య� �ద్ర అవసరం.జ�్ఞ� ��� స��య్�న్ గ���త్ం�
అంద�� వల� ఈ �ారయ్క�మంల� అన�ా �నడం, ��్రగడం, మ��య�

���ం్ర చడం జర�ప�త�, కరత్ ��ను �ాదు, శ��రం �ాదు అ� వయ్వహ��సత్ ూ

ఉంట�డ�. అతను ఎప�ప్డూ ఆ��్మనందం ల�� ��గ�� అ� �ెల�సు���

ఆనందంల� ఉంట�డ�. మనసుల� ఎట�వంట� అల�చనల� వ�్చ�� �ాట��

పట�్టంచు��డ� మ��య� ఆం�ో ళన �ెందడ�. అత��� ఎట�వంట� ����కల�

ల�క ఎవ����� స�యం అ��ధ్ం�న ��డల అందర� ఒకట� అనన్ ��వం��
స�యపడ�త� ఉంట�డ�.

���� ఆదర్శం �ా �సు��� �మ్మ�న్, � �����న్ ప����ంచు��ం��.
�ర� �మ�క�త్ల�ౖ ప్ర�ాంత�� ఉ��న్�ా? �ర� �ే�� కర్మల� �క� ��రం
క���ంచటం ల�దు �ా� ��� కరత్ అ� అను��వడం వలన బర�వ�ను
�సూ
త్ ప్ర�ాంతం �ా ఉండల�క�� త���న్ర�. శ��రం ఎ�న్ పనుల��

�మగన్���న స��, మనసుస్ ��య
� ��లక సల�ల�� స�యపడటంల�

మ���� ఉ��న్, అంతరగ్ తం�ా ఏ� అంటనట�
్ల , �తయ్ ఆనందస్వర�ప��ైన

ఆత్మ తత్వం�ా �నున్ �వ� గ���త్ంచు��నవల�ను.

�జ���� �ల�వ ల�� అ��క ప����ా� �ారయ్క�మంలల� � సమయ��న్
గడపడం ��ను చూసూ
త్ ఉంట���న్ను. � �����న్ సులభతరం
�ేసు��ం�� .����కల నుం� దూరం�ా ���్ళ, �ాట�� �ా��ంచడంల�

తలమ�నకల� అ��్వదుద్. ఒక��� �ర� �ట�న్ంట��� దురం�ా ��ళ్ళవల�ి
వసుత్ం��. అందు�� ఇపప్ట� నుం� బంధం వదుల���వ�����

ప్రయ�న్ంచడం �దల���ట్ట ��. ఉదయం నుం� �ాయంత్రం వరక�

��తం అ�� ఈ ��టకంల� �మగ�న్ల�ౖ ఉం���� క�డదు ��ంత సమయం

� �జతత్వం గ���ం� ��ట��ం���. �ర� �ే�� �ారయ్క�మ�ల�, �

బంధనమ�ల� ఇ� సతయ్ం �ావ� ఒక్క ఆత్మ మ�త్ర�� �తయ్ సతయ్ం �ా
ఉంట�ంద� గ���త్ం���.

ఇప�ప్డ� సూకష్్మ అహం�ారం �క్క మ��క ఉ��హరణ: �వ� �ై�ంగ్

ట�బ�ల్ దగగ్ ర � క�ట�ంభం �� క��ి �ందు�� క�ర�్చ��న్వ�. �ార� �జం�ా
� క�ట�ంభమ�? �జం�ా ఎంతవరక�? � క�ట�ంభంల� ఉనన్ ప్ర�

సభ�య్డూ ఆత్మ స్వర�ప�డ� అ� �వ� గ���త్సత్ ు��న్�ా? ఈ ��ర్ల � మ��య�

���క ర��ాల� ఒక ��� అంత��ం��� ��య�, ఆత్మ మ�్ళ ���� �� ల���
ప్ర���సుత్ంద� �వ� అల��సుత్��న్�ా? �మ్మ�న్ భయ��ట్ట �ల� ��
ఉ�ేద్శయ్ం �ాదు �ా� �క� స��య్�న్ �ె�య�ేసత్ ు��న్ను. �ర� ఈ

స��య్�న్ �ెల�సు��� � �వన ���నం గడపట���� �ి�ధ్ం�ా ఉ��న్�ా?
బంధ �మ�క�త్ల�ౖ, అంద��ల� ఉనన్ ఏక��్వ�న్అనుభ�సూ
త్ �వనయ�నం
�ేయం��.
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�� భక�త్ల� ఈ �ాయ్సంలను చ���, �ాట�� బ� ధపరచు��� ఆచరణల� ��ట్ట �

అసతయ్ం ను �డ���� సతయ్���న ఆత్మ త��్వ�న్ గ���త్ంచుక�ంట�ర� ��ను

ఆ�సుత్��న్ను.

ఇప�ప్డ� సూకష్్మ అహం �క్క మ��క ఉ��హరణ. �ర�

�మ���శ�య���� ���్ళ, �ర� ��ంటర్ వదద్ ల� �ెక్ �ే�ిన త�ా్వత, అక్కడ

ప��ేసత్ ునన్ వయ్��త్ � ట���ట్ చూ�ించమ���ర���ర�. ఈ ���ల�్ల �ార� �

�� ట� గ���త్ంప� �ార్్డ చూడట���� అడ�గ���ర�. �ార� �మ్మ�న్, ర�ప

��మల�� ఉనన్ వయ్��త్�ా�� గ���త్�త్ ార� �ర� �మ్మ�న్ ��్రమ�ా్వర�ప�ల��ా,
ర�పర��తం�ా, ఒ�� ఆత్మ అ� గ���త్ం��� క���. �ార� � ల��జ్

బర�వ�ను ����, అడ్రసు �ా�ిన �ట�� త���ంచవచు్చ. �జం�ా ఇ�� �

ల��జ�? ఏ ప��రధ్ం, ఆత్మక� �ెం��న�� �ాదు. ���క శ��రం ను

�భ్రపరచట����, మం� దుసుత్ల� ధ��ంచ����� అవసరం ఉంట�ం�� �ా�

ఆత్మ�� ఏ� అవసరం ల�దు. ���న్�ార�్ల �ర� ��రత�ేశం ల� �ాధువ�ల�

��ల� తక�్కవ బట్ట ల� ధ��ం� �ేశం అం�� ప్రయ�ణ�సత్ ూ, మ��య� ఒక �నన్
క�ండ ల� ���న్ వసుత్వ�ల� �సుత్నన్ దృశయ్ం చూ�ి ఉంట�ర�. �ార� ఒక

�ా్రంతం నుం� మ��క �ా్రం����� �ా� నడకన న��� ���టనం �ేసత్ ూ
�వనం �ా��సత్ ూ ఉంట�ర�. ��� మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్ం ఆత్మ �ా� అ�న్

వసుత్వ�లను తయ్�ంచడం మ��య� ఆత్మ ప��ప�ర్ణ త �ా��ంచుటక� క��న
�వన ���నం ను అవలం��ాత్ర�. ��ట� భక�త్ల� ఈ �వ్ర ���నం

�ాట�ంచనవసరం ల�దు. సతయ్, అసతయ్ం ల �క్క అవ�ాహన ఉంట�

స���� త�ం��. �ర� సం�ారంల� ఉం��నపప్ట��, ప�ర్వం జనక మ��ా�
వల� ����క క��� ఉంట� ఇప�ప్డ� �ర� ఆత్మ ప��ప�ర్ణ త �ా��ంచవచు్చ.

మం� సదు
గ్ ర�వ� ల�ం��� � ����క ��� అవ�ాశం ఉంట�ం��. జ�్ఞనం ��

�ాట� బంధ ��చనం, మ��య� సమత�లయ్ం �ాట�ంచడం ��ల� అవసరం.
ఇప�ప్డ� �ర� �మ�నంల� క���్చ� ఉ��న్ర�. � పక్కన క�ర�్చనన్
�ా��� �ే�త�్మల��ా ల�క ఆత్మ స్వర�ప�ల��ా గ���త్సత్ ు��న్�ా? �ర�

�ైతనయ్ం, శ��త్ అ� తల��త్ �క� అందర� అ�ే �ధం�ా క��ి�త్ ార�. అందు��

�మ్మల� �ర� మ�ందు �ెల�సు���న ప్రపంచం గ���ం�

బ� ధపడ�త�ం��. అందర� క��� ��్రమ, �ాం� స్వర�ప�ల� అంతరగ్ తం �ా.
�ర� ఎదుట� �ా��� ఆ �ధం�ా నవ�్వత� ఎ�ాత్మ ��వన�� చూ�న

��డల �ార� క��� �మ్మ�న్ అ�ే �ధం�ా చూడటం జర�ప���ర�.

అహం�ారం, ప్ర�క�ల శక�త్ల� ఏ�ాత్మ ��వం�� అడ�్డ తగలవచు్చ. �ర�

ఎవ�� నుం� ఏ� ఆ�ంచవదుద్. �ర���్రమస్వర�ప�ల��ా ఉంట�

అనందంల� �మగ�న్ల�ౖ ఉండం��. �ర� ��ట���ల�ం� చూసూ
త్ �క�

కనపడ�త�నన్ సూర�య్డ�, ��ఘ�ల� అ�న్ంట�ల� క��� �ర� ఉ��న్ర�

అ� �ెల�సు���ా�. “ ��ను ఆత్మస్వర�ప�డ�ను, పంచభ���ల� అ�న్

��ల�� ��గ��" అ� � ఆత్మ తత్వం ను గ���ం� �ాధన �ే��త్ ప్ర�క�ల
��వనల�, బల��నతల� క������ ���.
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�ర� అనుక�నన్ంత సూకష్్మం�ా క��ించదు. ���న్�ార�్ల అహం�ారం

��ల� క��రం�ా ఉంట�ం��. ఒక ఉ��హరణ: ఏవ����� ��� ��ల� ��పం��,
ఈరష్��� అను�తం�ా ప్రవ��త్ం�న ��డల �క� ఆ అహం�ారం సూకష్్మం

�ా ��చ��ంచదు. ఇ�� ��ల� సప్ష్ట ం �ా క��ిప్సుత్ం�� అక్కడ ప���్థ �
ి �

గమ�సుత్నన్�ాళ్ళ�� మ��య� కలత��ట్ట ట
� ్ల � �ా ఉంట�ం�� ఆ అహం�ారం

ప్రద��్శసుత్నన్ �ాళ్ళ �ేర�వల� ఉనన్�ా���� క���. ఒక భక�త్��ా,

�ా��భ�త���ా అక్కడ జర�గ�నన్ ���న్ సమత�లయ్ం�ాట�సత్ ూ,

బంధ��లను �డ���� అ�త�డ��ా �ాల�గ్ను.జర�గ�త�నన్�� చూ�ి

సప్ం��ం���, �మ��్శం��� ల�క �ం��ం��� ప���్థ �
ి ఉదృ��, మం�

��సం మ�ర్చ����� ఏ �ధం�ా స�యపడల�వ�. ��ం�ెం ��పం చల�్ల��

వరక� దూరం�ా ఉంట� �శ్శబద్ ం �ా��ం��� ఫ�తం ఉంట�ం��. భక�త్లక�
క��� ఈ అహం�ారం ను �గ���ంచు��వడం అంత సులభతర���న��
�ాదు. ఇపప్ట���న భక�త్ల� ��ంత ప్రయతన్ం �ే�ి, ఇతర�లక�

అం��రయం క���ంచక�ం�� �ా��ల� ఉనన్ ప్ర�క�ల ��వనలను

అదుప�ల� ��ట్ట �క�ంట�ర� అ� ఆ�సుత్��న్ను. � ప్ర�చరయ్ల� �

గ���ం� తపప్ అనుయ్ల� ��రక� �ాదు అ� మ�ందు �ర� �ెల�సు���ా�.
ఏ ఒక్కర� �ర� అల��ంచ�����, మ�ట�్లడట����, అనుభ��

�ెందట���� �ారణం �ాదు. �ర� ఉనన్ అవస్థ ఈ ప్ర�క�ల ప���్థ �
ి ��

�ారణం �ా��చు్చ. ఇ�� � అవస్థ మ�త్ర�� మ��య� ప్రపంచం ఎప�ప్డూ
తటస్థ ం �ా�� ఉంట�ం��. ఇ�� �ెల�సుక�నన్ ��డల ���య్ ప్రపంచం

�క్క ప్ర��ంబం, ప్ర�చరయ్, మ��య� ప్ర�ధ్వనుల నుం� దూరం�ా

ఉంట�ర�. అన�ా ���? అ�న్ ర��ాల� క��� ఆత్మ సప్ృహ �క్క

సహజ���న స్వచ్ఛ���న అదద్ ంల� ప్ర��ంబ�ల� వంట���. ఏ�� ఎవ�����

���ం��� తరచు�ా ��� అనుభవం, మ��య� చరయ్ల�, మనసుస్ల�
�ా�, బయట ప్రపంచంల� అనుభ�ం�న సంఘటన �ద ఆ��రప��

ఉంట�ం��. ఏ�� ఎవ���న మ�ట�్ల��న అ�� ఇంతక� ప�ర్వం �నన్�� ల�క
అనుభ�ం�నట�
్ల మనసుస్�� �ెల�సుత్ం�� అన�ా జ���� ప్ర� ఘట��

ప్రపంచంల�జ����న ప్ర��ంబం, ప్ర�చరయ్, ప్ర�ధ్వనుల ర�ప�� అ� ��ను
ఎల్ల ప�ప్డూ �ె�య�ే�త్ ాను. ����� �ర��ధ్ ం�ా భగవంత�� సతయ్ం

ఎల్ల ప�ప్డూ �శ్శబద్ ం�ా, �ర్మలం�ా, �శ్చలం�ా ఉంట�ం��. �గ���

అ�న్ అహం�ారం మ��య� ��్రం��ా వ��గ్క��ంచవచు్చ.

ఇప�ప్డ� మ���న్ ఉ��హరణల� సూకష్్మ అహం�ారం గ���ం�

�ెల�సుక�ం��ం. మ��ి ప్రపంచల� క��ిసత్ ునన్ �ై్వ���న్ �జం అ�
నమ్మ����� గల �ారణ�ల� అత� అజ�్ఞనం మ��య� ఆత్మ తత్వం

అహం�ారం �ే కపప్బ�� ఉండటటం వలన జర�గ�త�ం��. అ�ే �ధం�ా
ఒక మతం మ��క మతం కంట� ��పప్�� అను��వడం, ఒక �ేశం మ��క

�ేశం కంట� ��ల మం��� అ� ��ంచడం, ఒకర� మ�త్ర�� మం�

క�లంక� �ెం��న �ార��ా మ��య� ఇతర�లను �చం�ా చూడటటం, ఇ�
అ�న్ అజ�్ఞనం మ��య� అహం�ారం వలన వ�ే్చ ఆల�చనల�. ఈ సృ�ి్ట

అం�� శ��త్ మ��య� �ైతనయ్ం �క్క మ���ప్�� వలన జర�గ�త�ం��. ఈ
�ైతనయ్ం మ��య� శ��త్ మనక� �ె�య�ేసత్ ుం�� భగవంత�డ� �ే�

��ందు వయ్��య్శం చూడడ� అ� అ�ే �ధం�ా జంత�ప్రపంచంల� క���

ఉంట�ంద�. అ�ా��రణ ప్రపంచంల� జర�గ�నన్ ��ౖ���య్ల� గమ�ంచడం

మ�నవ�� �క్క వ��క
� ��ం�న మనసుస్ వలన మ��య� అ�

�ె���ేటల� వలన అ�న్ంట�ల� మ�ందు�ా�� ��య్య �ర్ణ యం
�ేసుక�ంట���న్డ�. మ�నవ మనసుస్ ప్ర��� వ��గ్క��ంచడం

��ర�క�ంట�ం��. మ�నవ�డ� తన వక� బ���ధ్�� ప్రపంచమ�ను ఆ��నం
�ేసుక��� ��గంల� వర్ణ �బ���ల�, క�ల మత ��ౖషమ�య్ల�, ప�ణయ్

�ా�ాల� అ� సృ�ి్టసత్ ు��న్డ�. ���వలన �ైతనయ్ శ��త్ మ�క్కలగ�త�ం��.

మ�నవ�డ� సంప�ర్ణత �ా��ం��� అనుక�ంట� ఈ �బ���లను కష్�ం�,
సృ�ి్ట అం�� భగవంత�� స్వర�ప�� అ� తల�నప�ప్డ� మ�త్ర��

జర�గ�త�ం��. అల� అ� హతయ్ల�, అ��య్���ాల�, క�
� రత్వం మ��య�
ఇతర ��ౖ�ా�క చరయ్ల� ��్ర�సుత్నన్ట�
్ల �ెపప్మ� �ాదు అ��ే, ఇ��

అం�� మ�న�ా� �� ఇ�్చన ��్వచ్చను దు��్వ��గం ఫ�తం�ా

జ����ం��.ఇ�� అంతయ� ప్ర�క�ల అహం�ారప� ��వనల వలన ఇ�
బయటక� ప్రద��్శంపబడ���. �ా� కర్మ�ి�ధ్ �ం���న్ అహంకరప�
ఆ����త చరయ్ల�ను సమత�లయ్ం �ా�ం� మ��య� అ� �����

�ేయక�డద� మ�నవ����� ��ర�ప్త�ం��.

ప్రజల� ఆత్మ ర�పంల� భగవంత�డ� మనల� ఉ��న్డ� అ�� స��య్�న్

గ���త్ంచు��నల�క�� త���న్ర�. ఒక వయ్��త్ మ��క�� �ద జ���� చరయ్ల�

అ�న్ తన�ద జర�ప�క�ంట���న్డ� అ� �ెల�సు��ల�క�� త���న్డ�.
అంద��ల� ఉనన్�� ఒక్క ఆత్మ అ�� స��య్�న్ మ��్చ�� వడం వలన ఇ��
జర�గ�త�ం��. ��తం అ���� ఒక కల వంట��� ���� అరధ్ ం �ేసు��
.ప్రపంచoల� జ���� చరయ్ల వలన ఆత్మ �క్క సతయ్ త��్వ�న్
మ�ర�ప్�ెందదు అ� �ర� �ెల�సు���ా�.

య�దధ్ భ��ల� కృష్ణ భగ�ాను� �క్క బ� ధనల� అర�జ్ను� ఉ�ేద్�ం�
�ె�ిప్న �ా�ాంశం ఏ�ట� అన�ా అర�జ్నుడ� తన కరత్ �ాయ్�న్ ఎనన్డూ

�స్మ��ంచక�డద�. య��ధ్ భ��ల� ఉనన్ తన బంధువ�లను, శత�్ర

��నల� చూ�ి, �ా�� �ే�ిన దుష్కర్మల� అ�న్ంట�� �ా����ౖ ఉనన్ మమ�ారం
వలన కష్�ంచట���� �ి�ధ్మయ�య్డ� అర�జ్నుడ�. అప�ప్డ� �� కృష�
్ణ డ�

స��య్�న్ అర�జ్నుడ��� ఈ �ధం�ా �వ��ం��డ�. ప్ర� ��ల� క��� ఆత్మ

ర�పoల� �ాశ్వత �ైతనయ్ శ��త్ ఉంట��� ఉంట�ం�� .అహం�ారం �� క���న

ఈ శ��రం, మనసుస్క� ��వ� ఉంట�ం�� �ా� ఆత్మక� అసస్ల� ��వ�

ఉండదు. ���క శ��రంల� జర�గ�త�నన్ సంఘటనల� అ�న్ ఒక కల

మ����� అసతయ్ం. ఒక్క భగవంత�డ� మ�త్ర�� సతయ్ం. ఈ అస��య్�న్ �
��తం ల�ం� ��ల��ం�న ��డ� �ర� �మ్మ�న్ సత్ �త్ ఆనంద
స్వర�ప�ల��ా గ���త్ంచు��నగల�గ���ర�.
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�ర� సమయం మ��య� శ��త్ వృ�� ల�క�ం�� అత్మ �ాధన ల� ప��ప�ర్ణ త
ల��య్�న్ �ేరటం ��సం �జ����� కష్ట ప��న ��డల �క� మ�రగ్ ���ద్శం
�ేసత్ ూ �వర వరక� � లకష్య్ �ాధనక� స�యం �ే�త్ ాను అ� మ�ట

ఇసుత్��న్ను. � అహం�ారం � మనసుస్ను ప����ా� �ాధనలక�
ల�గ�త�ం�� �ావ�న � అహం�ారం ను గమ�సూ
త్ ����

�యం�్రంచ����� �ర� ప్రయతన్ం �ేయ��. అహం�ారం �క� ల���క
ఆనందం కల�గ��ే�� ����కల ��ంట పర���డ�త�ం��. �ర� మనసుస్ల�

�ర� ప్రణ��కల� �ెసు��� ఇ�� ఆత్మ ��ధన �ాధనక� ప��� వసుత్ం�� ల�క
����� భంగం క���సత్ ుం�� అ� ���రణ �ేసు���ా�. ��ను �ర� ఆనందం

అనుభ�ంచ వదద్ � �ెపప్డం ల�దు. �ర� �ైవ ���చన ఉప���ం�, �
�ాసనల�, గత ����లను నుం�� వ�్చన �ో రణ�లను, మ��య� అ��ా
�నడం, ధన �ాంకష్, ���త్ ,� బంధువ�ల� మ��య� ��న్��త�ల ��డ

�����న ��్రమ �మ్మ�న్ ల���క ��శల� ప్రయ�న్సుత్ం��; అందువలన

���� గ���ం� �ర� అప్రమతత్ ం�ా ఉం�� ఇ�� సతయ్ం �ాదు అ� మ��య�
�ర� ఈ శ��రం వ��� ���్ళనప�ప్డ� � ��ంట �ాద� గ���త్ంచు���ా�.

"��ను ��ధ్ �ైతనయ్ ఆత్మ తత్వం" �ర� �ెల�సు���ా�.అప�ప్డ� ల���క

����కల ��ంట �ాక �ర� ఆత్మ ��ందు మ��ంత అవ�ాహన ��ం�� ం��ం�ే ఈ
ఆ��య్�్మక �ాధన వలన �ాం�, ఆనందం అనుభ�ంచవచు్చ.
19
�ి్రయ���న భక�త్ల��ా, ��� మ�్ళ మ�ట�్లడటం ��క� ��పప్ ఆనందం

క���సత్ ుం��.��డ� �క� సూకష్్మ అహం�ారం �క్క ఉ��� మ��య� �

�జతత్వ���న ఆత్మ నుం�� ఈ అహం�ారం ఎట�ల �����సత్ ుం�� అ� �క�
�ె�య�ేసత్ ు��న్ను. ��ను �క� ఒక జ����న కథ ను �వ��సత్ ు��న్ను

.ప్ర�ాం� ఆశ�మం ��ల�పల �ా్రంగణంల� ఒక ���య్��్థ ఉంట� ఉం�ే�ాడ�.
అతను తన అనుభ�ా ల� �� గ���ం� కథల� �ా అంద�� ��న్��త�ల��

క�మం తపప్క�ం�� �ె��ప్�ాడ�. ���� తను జ���ిన ఆల�చనల�, పరసప్ర

సంబ�షణల� ప్ర� �వ�ాల� అ�న్ �ె��ప్�ాడ�. ���న్ ���ల త�ా్వత ఇతర
అబ�్బ�ల�క� ఈ కథల� న�ే్చ� �ావ�. �ా� ��ంట�� �ార� �శ్శబద్ ం�ా

ఉంట� ఆ అబ�్బ�� �ర్ల కష్య్ం �ేయడం మ��య� దూరం�ా ఉంచ�����
ప్రయ�న్ంచడం �దల���ట్ట �ర�. ఈ అబ�్బ��� �ా్వ� తపప్ ����

ఆల�చనల� ల�వ� అ� �ార� ఒక �ర్ణయం క� వ��్చర�. �న����� �సుగ�
వ�్చ మ��య� �ా���� �ా్వ� �ద ఇట� వంట� అనుభ�ాల� ల�క�� వడం

వలన అసూయ �ెం�ే�ార�. ఈ �ధం�ా � అనుభ�ాల� �ె�య�ేయడం
క��� ఒక �ధ���న అహం�ారం. � ఆల�చనల� ఇతర�ల� �న�����

ఇష్ట పడ�త���న్�� ల��ో �ెల�సు��క�ం�� ప్రవ��త్ంచడం; మ��క�� అనుభ�ాల

�ద ఈరష్� ఉండటం ఇ�� అంతయ� క��� అహం�ార��.

ఇక్కడ �� సల� ఎ�ట� అంట� �ర� � చుట�
్ట ఉనన్ ఇతర�ల� �జం�ా
� మ�టల� �న����� ఇష్ట పడ�త���న్��ల��ో అ� �ెల�సు���,

సు�న్తం�ా ఉండటం అల�ాట��ేసు���ా�. ఇతర�ల� ��ాస��త్, అసహనం
చూ�ిం�న తకష్ణ�� �ర� �శ్శబద్ ం�ా ఉం�� �ల��ే అక్కడ నుం�

దూరం�ా ��ళ్ళం��. ��ల� మం��� చూసూ
త్ ఉంట�ను అవత� �ా���� ఇష్ట ం

ఉ��న్ ల�క �� ��� �ా���� అవ�ాసం ఇవ్వక�ం�� అల� మ�ట�్లడ�త���

ఉంట�ర�.�ర� ఒక్క కష్ణం ఆ�� అవత� మ��ి�� �సుగ� క���సత్ ు��న్��

అ� అ���� �ెల�సు���ా�.
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ఇప�ప్డ� �ర� జ�గర�కత�� అహం�ారం ��ల��ం� ఎక�్కవ సమయం

ఆత్మను గ���త్ంచ����� ప్రయ�న్సుత్��న్ర� అ� ఆ�ాజనకం�ా ఉం��.

�ర� � ఉ�ో య్గంల�ప� �ేసత్ ూ క��� �ర� ఆచరణ �ేయవచు్చ. ఎల�?
�ర� ఇతర�ల�� పరసప్ర చరయ్ల��ే�ినప�ప్డ� సదు
గ్ ర� బ� ధనల�
గ�ర�త్ంచు��వడం ��్వ�ా మ��య� అందర� ��్ర�ంచడం మ��య�

���ంచడం ��్వ�ా �ేయవచు్చ. ��్రమ �� మ�ట�్లడటం; ��్రమ �� � ప��

�ర్వ��త్ంచడం�ేయవచు్చ.

ఈ రకం �ా, ఇతర�ల��ౖ దయ��, ��రవప్రదం �ా, ��య్య�ర్ణ యం

�ేయక�ం��, అ��క మ��ాగ్ల�్ల � క��న్��నన్ం�ా ఉ��న్ క��� �ర�

ఈ �ధం�ా ప్రవ��త్ం���. �ర� � ఉ�ో య్గ సమయంల� � ��్వ�ా

జర�గ�త�నన్ ప్ర� చరయ్ను భగవంత���� సమ��ప్ంచడం గ�ర�త్ంచు��ం��;

�ర� �ేసత్ ునన్ప�ల�, �శ��రంల�� ప్ర� కణంల�, భగవంత��
అనుభ�� �ెందడం, �ేవ�� శ��త్, శ��రం ��్వ�ా ప� �ేయడం

�ా్రరం�ం���. �ర� �ేవ�� ���న్ గంటల �ా్ర��్థంచవచు్చ, ల��� ఐదు
���ాల� ఆ��, � కళ�్ళ మ�సుక�� ��య్నమ� �ేయవచు్చ. ఈ
�ధం�ా �ర� � ఉ�ో య్గంల� ఉనన్ప�ప్డ� � అహం�ారం

��ల��ంచ����� ప్రయ�న్ంచవచు్చ. ���క� ఒక గంట అహం�ారం నక�

దూరం ఉం��� అ� �ాదు. �ర� ఇ�� జ�్ఞపకమ� ఉంచు��� ��జం�� �
ఆల�చనల�, ���ాల� మ��య� చరయ్ల� ��రప్రదం�ా, దయ�� సలపం��.
�క� ఇతర�ల� ఏ �ధం�ా ��వ �ేయ�� అ� అనుక�ంట��� ఆ �ధం�ా

�ర� ��వ �ేయం��. �ర� ఒక తప�ప్ �ే��త్, �మ్మ�న్ �ర� కష్�ం�

మ�ందుక� �ాగం��. ఇతర�లను కష్�ంచవల�ి వ��త్ కష్�ంచం��. ఆత్మ

ఎప�ప్డూ ఇవ్వడం మ��య� కష్�ం�ే గ�ణ�ల�� ఉంట�ం�� మ��య�
అహం�ారం �� ందడo మ��య� మ��్చ�� వడం �ద ఆ��రప��
ఉంట�ం��.

ఇతర�ల� � ��సం �ే�ిన మం�� ఎనన్డూ మ��్చ�� కం��; �ార� ఏ

�ధం�ా స�యప��్డ�� గ�ర�త్ంచు���ా�. అట�ల�� �ర� ఇతర�లక�

�ే�ిన మం�� మ��్చ�� క�� �ే, � అహం�ారం వృ��ధ్ �ెం�ే అవ�ాసం

ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��.మం�తనం అం�� �ేవ�� నుం�� వసుత్ం��. ��్రమ

�ేవ�� �� త�
త్ . �ర� ��్రమ మ��య� మం�తనం �ద గ���త్��ప��య్�న్

క��� ఉం�� ఇతర�ల క��న్�ర� ప్ర�ేయ్కం�ా మ��య� ఉనన్తం అ�

తల��� ఇ�� అహం�ారం. �ేవ�� దృ�ి్టల� అందర� సమ�నం�ా ఉంట�ర�

�ా� మనసుస్ ఈ స��య్�న్ మ��్చ�� � ఉండవచు్చ. �ర� ఇతర�ల
నుం�� వయ్��య్సం�ా మ��య� ప్ర�ేయ్కం�ా అనుభ�� �ే�ినప�ప్డ�,

తప�ప్డ� అహం�ారం �క్క ఆల�చన �ారణం�ా�� అ� �ెల�సు���ా�.

ఒక్క భగవంత��ల� మ�త్ర�� �యంత్రణ శ��త్ ఉం��. మ�నవ�ల� మం�
��ౖ�క ప్రవరత్ న�� ఎప�ప్డూ స�యం �ేసత్ ూ మ��య� ఎవ���

�ెబ్బ�యక�ం�� ప� �ే�ినప�ప్డ�, �ార� మ�నవత్వం ��సం కృ�ి

�ే�ిన ��డ� బ�ధను �� ందనవసరం ల�దు. అహం బ�ధపడ�త�ం�� �ా�
ఆత్మ�ాదు అ�� స��య్�న్ ఎనన్డూ మ��్చ�� క�డదు.
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�ర� �ీ్వయ-ప��ప�ర్ణ త �క్క లకష్య్ం ��ర��ర�్చక�ంట�ర� అనన్

నమ్మకం క��� ఉం���. �ర� మ��య� � చుట�
్ట ఉనన్ ప్రపంచo
అంతయ� క��� ఆత్మఅ� �ెల�సుక��� వరక� ��ను �మ్మల�

వదలను. �ర� ఈ మ�రగ్ ంల� ఒంట���ా నడవనవసరం ల�ద� ��ను

�� ఇసుత్��న్ను. ఎవర� క��� ఎప�ప్డూ ఒంట���ా ఆత్మ

ప��ప�ర్ణత మ�రగ్ ం ��ౖ ఉపక��ంచర� అ� �ె�య�ేసత్ ు��న్ను.

ఎల్ల ప�ప్డూ అ��క ఆ��య్�్మక స�యక�ల� �క� స�యపడటంల�
మ�ందుంట�ర�. అ��ే �� �ాత్ర �నన్ం�ా ఉంట�ం��. �� న ు ఈ

�� ం డ� క��� �ర్వ�� ంచ గలను. �ర� ఒకట� గ�ర�త్ ంచు���ా�

�� న ు �ల� మ�� య � అంద�� ల � ఉ��న్ను అ�. భగవంత���� ఒ��
�ర్వచనం ఉం�� అతను ల� క �ం�� ఇం��కట� ల�ద�. �ర� ఈ

�షయం అరధ్ ం �ే స ు���న ��డ� �ర� అసస్ల� �ే � �� ఆం�ో ళన
�ె ం ద వల�ి న అవసరం ల� ద ు. �ర� ఆ��య్�్మక పదధ్ త�ల�

�ర్వ�� సత్ ూ � �����న్ భగవంత���� అం�� త ం �ే � ి న �� డ ల
�� న ు � ��తం చూసుక�ంట�ను అ� �ె � య�ే సత్ ు ��న్ను.

�ర� మ��య� ��ను ఒకట� గ���త్ంచగల�ా� �ా� అ�� ఎల�? ఆ��య్�్మక

గ�ర�వ�ల� �క్క బ� ధనల� అ�ై్వత ల��� ఏకత్వ ��వం గ���ం� చ���న
��డల �క� అరధ్ం అవ�త�ం��. �ర� అ�ై్వత స్వ��వం

�ెల�సుక�నన్ప�ప్డ�, �ర� అంతరగ్ తం�ా ల�ప� �� ���్ల �ల� ఉనన్ "

ననున్"కను����ందుక� ప్రయ�న్�ాత్ర�. ��ను ఆ ఆత్మ� �ావ�న �ర�
�ల� ననున్ కను��నవచు్చ. �ర� ��� ఉంట�ర� అందర� అంట�

ఉంట�ర� భగవంత�డ� � హృదయంల� ����� ఉ��న్డ� అ�. ఇ�� ��ల�
మం�� మ�నవ�లక� ఇ�� సతయ్ం �ా�� ��చ��సత్ ుం�� అ��ే, �ర� ననున్

హృదయ ప�ర్వకం�ా, పట�్టదల�ా ����నప�ప్డ�, �క� �� అ�ిత్ త్వం

�ె�య జ���దను. ��ను ఏ�ో ఒక ��� ��� �ాశ్వతం�ా �వ�ిసత్ ు��న్ను

అనన్ సతయ్ం �క� ఎర�కపడ�త�ం��. ఆ సమయంల� �క�, ��క� మధయ్

వయ్��య్శం ఉండదు. ఈ �ధం�ా, ఈ ప్ర�య
�
��్వ�ా, �ర� �మ్మ�న్ �ర�
క��� �ేవ���ా �ెల�సుక��� అవ�ాశం కల�గ�త�ం��. �ర� �

అహం�ారం ��ల��ం�న ��డల ఇ�� �ాధయ్ం అవ�త�ం��. �ర� ఈ

అహం�ారం ��ల��ం� � �జ స్వర�ప���న ఆత్మ తత్వం గ���త్ం�న ���

�ర� �ే��� �ం�ంచనవసరం ల�దు. �ర� �ాం�య�తం�� ఆ��్మనందం
అనుభ�సూ
త్ ఉంట�ర�.
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�� �ి్రయ���న భక�త్ల�ల��ా, �ర� ననున్ చూసుత్నన్ప�ప్డ� ఏ�

చూ�ాత్ర�? �ర� ��ను ఒక ఉ��� ల��� ఆత్మ అ� గ���త్సత్ ు��న్�ా? ఈ"
��ను" �జం�ా ఒక సూకష్్మ ఉ��� మ��య� �ర� క��� అ�ే అ�

�ెల�సు���ా�. �ర� ���� తపప్ ఇంక ఏ�ై�� చూ�ినట�్ల �ే
� అ��ే, అ��

సతయ్ం �ాదు. ఇ�� ��ధ్ �ైతనయ్ం. �ర� �మ్మ�న్ ఆత్మ �ా అవ�ాహన
�ేసుక�నన్ప�ప్డ� ఈ �ీ్వయ-ప��ప�ర్ణ త మ��య� ��చనం లభయ్ం

అవ�త�ం��. �ీ్వయ-ప��ప�ర్ణ త �ా��ంచుటక� అ��క మ��ాగ్ల� అన�ా జ�్ఞన,
భ��త్ ల��� ��య్నమ�రగ్ ం, అల��� కర్మమ�రగ్ ం ఉ��న్�. �ర� � పదధ్ త�ల�
�ేసత్ ూ భక�త్డ��ా అనుభ�� �ెం��నప�ప్డ� అ�� అహం�ారం�ా
వయ్కత్ మవ�త�ం��. ��ను �ె�య�ే�త్ ాను.

�ర� భజనల�, మంత్రం, ల��� �ేవ�� ��ర� జ�ిసత్నన్ప�ప్డ�, �ర�

అ�తం�ా �ా�� భ�త���ా గమ�సూ
త్ ఉండం��. మనసుస్ల� భజన, ��మ
జపం జరగడం గమ�ం��� మ��య� అట�ల�� శ��ర కద�కలను క���

గమ�ం���. ఈ ��వయ్ �ైతనయ్ శ��త్ శ��రం అం�� కదుల�త�ంద�

�ెల�సు���ా�. � �ైతనయ్ శ��త్ అ�న్ంట��న్ గ���త్సత్ ుం�� అ� �ెల�సు���ా�
క���. �ల�ౖ�ే ఈ �ైతనయ్ శ��త్ అం�� �సత్ ��సత్ ునన్ట�
్ల అవ�ాహన �ేసు��.

�ర� � ప�, � ��� �ేయడం �ే�ినప�ప్డ�, ఎల్ల ప�ప్డూ �ర� �ాక�ం��
� ల� ఉనన్ భగవంత�డ� ఈ చరయ్ను సల�ప�త�నన్ట�
్ల ���ం��� ల���
� చరయ్ల ఫ���ల� ��ందు ఆస��త్ ల�క�ం�� భగవంత���� � ప�

మ��య� �ధులను అం��తం �ేయవచు్చ. � �ామర్థ�ం ��రక� చరయ్ల�

సక�మం �ా �ేయడం వలన అహం�ారం త��గ్, క��ించక �� �� అవ�ాసం

��ండ��ా ఉండవచు్చ. �వ� కరత్ ృత్వ ��వన వదుల���� ఆత్మ తత్వం అరధ్ం
�ేసు��నవచు్చ.

ఇప�ప్డ� ��య్నం �క్క మ�రగ్ ం గ���ం� �ెల�సుక�ం��ం. �ర� ��య్న

ప్ర��యల� అహం�ారం ఏ �ధం�ా వ���ంచు��వచు్చ? ��� ��రక� �ర�

భగవంత���� సంప�ర్ణ శరణ�గ� �ేయ��. �ల� ఉనన్ ఈ "��ను" శ��రం,

ఆల�చనల�, ���ాల�, �ాద� �ె��ి ఉం���."��ను" అన�ా �ా��భ�త�డ�
అనన్ అవ�ాహన క��� ఉం���. ఈ ఆత్మ ను ఏ �ధం�ా �ెల�సు��వచు్చ?
జ�్ఞనం ��తం్ర ��, �వ�� కంట� �� మ��య� అవ�ాహన �� ఈ ఆత్మ తత్వం
అరధ్మగ�త�ం��.

�ాబట�్ట, శ��రం ��య్నంల� క�ర�్చ� ఉనన్ప�ప్డ�, �ర� శ��రం గ���ం�

మర�, కళ�్ళ మ�సు���, ల�త��ా ల�పల ��ళ్ళ����� ప్రయ�న్ం�

మ��య� ఈ శ��రం నక� ఒక ��ర�, ర�పం క��� ఉం�� అనన్�� ప���త్�ా

మ����� �ా�. తదుప�� �ా్వస మ��య� ఆల�చనల� ప����ం���. �ర�

�ైతనయ్ శ��త్ అ� మ��య� �ా్వస ఆల�చనల ల��� ���ాల �ాదు అ� �
మనసు�� సూ�ం���. ఈ అ��య్సం ఆచరణల� ��ట్టడం ��ల� కష్ట ం

మ�ఖయ్ం�ా ఎట�వంట� ఆల�చనల� మ��ల���� �ా�వ్వక�ం�� ఉండటం. ఇ�ే

ఆ��య్�్మక �ాధన �క్క మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్ం. ఆ��య్�్మక �ాధ��ల�ౖన �ాడటం,

ప��ంచడం, ��య్నం, ����కల� వ����ట్టడం, ప్ర� చరయ్ మ��య� ��వను

భగవంత���� అం��తం �ేయడం ఆ� భగవంత����ౖ ��్రమను అ�వృ��ధ్

�ేయడం ��రక�. � మనసుస్ను సప్ృహ, మ��య� ��లక ప్రకృ� ఉధృ��,

���ధ్ �ే�ి ఈ మ�నవ జన్మ �క్క మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్ం ఆత్మ జ�్ఞనం గ���ం�

�ెల�సు��నుట��రక� అ� �ెల�సు��� మ��య� ���� వృ�� �ేయక�ం��

ఆచరణక� ప్రయ�న్ం���. �ర� ఈ ఆ��య్�్మకం ఆచరణల� ఎంత ���ధ్�ా

ఉంట� � పట్ల �ైవ అనుగ�హం � శ��రంల� ��ండ��ా ప్రవ��సత్ ుం��.

�వ���� ��య్నం ��ల� �ాలం అ��య్సం �ే�ిన తర��ాత, ఆత్మ �ా��భ�త�డ�
అనన్ అవ�ాహన వ�్చ �ాం�, మ��య� పరమ�నందం ల� ఉండటం �ర�
అనుభ��ాత్ర�. �ర� ఆ��య్�్మక మ�రగ్ ంల� ఎదు��్కనన్ క�ా్టల� అ�న్
అహం�ారం �ా �క� ��చ���త్ ా�. అక్కడ శ��రం అనన్ �నన్ "��ను"
ఎక�్కవ�ా క��ించదు ఆచరణ సమయంల�. అహం-��వనల�

�ేయ��ాడ�, ల��� అనుభ�ం�ే�ాడ� ఇక��ౖ క��ించడ�. ఆ��రబ�ధ్ ��న
��య్నం అనవసరం అ� ఒక్క ��్రమ మ�త్ర�� ����� మ�లం అ�

�ెల�సుక�ంట�ర�. అ��ే, భజనల�, ��మ జపం ఆనందం క���ంచవచు్చ
�ా� �ర� �ెల�సు��నవల�ిన సతయ్ం ఏ�ట�? �ర� �ేవ�డ� ఒకట� అ�

అవ�ాహన క��� ఉం���. ఉ��� ఉనన్ఈ "��ను" ప్ర���ట�, అంద��ల�
�వ�ిసత్ ు��న్ను అ� �ర� �ెల�సు��నవల�ను.
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��ను అ��క �ార�్ల మ�ందు �ె�ాప్ను �క� అహం�ారం ఒక భ్రమ అ�. ఇ��

య��ర్థo మ��య� సతయ్ం �ాదు. �కట�ల� ��్రడ�ను చూ�ి �ామ�

అనుక�నన్ట�్ల , ఒక వయ్��త్ � శ��రం, వయ్��త్త్వం�� �� ల్చడం క��� ఒక భ్రమ

వంట��ే.ఇ�� భ్రమ ఎల�? �ల� "��ను" ను శ��రమ� �ా ���ం�నప�ప్డ�,

ఒక ��ళ "��ను" అ�� శ��రం పంచ భ���లల� అన�ా, భ��, �ా�, అ��న్,
�ర� మ��య� ఆ�ాశంల� క��ినప�ప్డ� ����� ఈ అహం

అదృశయ్మవ�త�ం�� క��?

� శ��రం �నన్ �ిల్ల�ాడ� నుం� ��దద్ �ా��ా మ�రటంల� � అహం�ారం
క��� ��ర�గ�త� ఉంట�ం�� క��? ఈ � అహం�ారం "��ను" �ా శ��రం /

మనసుస్ / వయ్��త్త్వంక� ఇవ్వడం వలన ఈ �ధం�ా జర�గ�త�ం��. �ర� ఈ
శ��రం ���� అంట� ఉంట�ర�. ఈ "��ను" ఎవర� అ� �ర�

ప్ర�న్ంచు���ా� మ�ందు�ా. ఇ�� �ైవం అ�న "��ను ల��� ఆత్మ". �

మ�ఖయ్ �ాధన ఏ�ట� అంట� ఈ స్వచ్ఛ���న "��ను" అ�న ��ధ్ �ైతనయ్ం,
శ��త్ అ�న ఆత్మను �ర� ల���క �షయ�ల నుం� ��ర� �ేయడం

అల�ాట��ేసు��నవల�ను. �ర� ఎప�ప్�ై�ే � ఈ " ��ను" ను ���ధ్ �ే�త్ ా��

అప�ప్డ� � "��ను" పరమ�త్మ �క్క" ��ను" �� ��నం �ెం�� �ర�
బంధ �మ�క�త్ల� అవడం సులభం అవ�త�ం��.

ఈ ప్ర��య ఎ��న్ జన్మల నుం� �ే�ిన �వ్ర ఆ��య్�్మక కృ�ి �ద ఆ��రప��

ఉంట�ం��. �ర� �ైవ స�యం�� ���న్���ధ్ �ేయడం వలన �ీ్వయ
ప��ప�ర్ణత ప్ర�య
�
త్వ��తగ�న �ాధయ్ం అవ�త�ం��.

అహం�ారం �క్క స్వ��వం క��ి చూ��ద్ం. ఇ�� �జ���� ఒక భ్రమ

అ��� క��� ఒక �జం �ా�� �క� ��చ��సత్ ుం��. �ర� స���న దృ�ి్ట �

అ�వృ��ధ్ �ేసుక�ంట� వయ్��త్ �క్క బ�హయ్ ర�పం �ాక�ం�� అంతరగ్ తం �ా
ఉనన్ �ై�ా�న్ గ���త్ంచడం అ�� ఆ��య్�్మక �ాధన ��్వ�ా భవవంత�� ఆ

వయ్��త్ �క్క శ��రం ల� �వ�ిసత్ ునన్ట�
్ల �ర� �ెల�సుక�ంట�ర�. �మ్మల�
�ర� �ేవ���ా �ె��ిక�నన్ప�ప్డ�, �ర� ప్రపంచంల�� �తత్ ం ప��రధ్ం

అం�� అ�ే �ధం�ా చూడడం జర�గ�త�ం��.

అ��య్�్మక గ�ంధమ�లల� �ే�య�ే�ిన సతయ్ం ను అనుస��ం� సతయ్ం �ా�
ప్ర� వసుత్వ�ను "���, ���"అ� గ���త్ంచడం �ర� ��ర�్చ���ా�.

మనసుస్ల� సతయ్ం �ా� ప్ర� ��� గ���ం�" ��� ���" అనన్ �ాధన

�వ్రతరం �ేయం��. ఉ��హరణక� � మనసుస్ల� ఆల�చనల�, ���ాల�

మ��య� �����ే్వ�ాల�ను ప����ంచం�� మ��య�" ��� ���" అంట� ఈ
ఆల�చనలను �ర్ల కష్య్ం �ేయం��. � మనసుస్ల� �దల�ౖన అ��క

అం�ాలను, సంస్థ ల�, �ర� బయటక� ���్ళనప�ప్డ� క��ిం�న దృ�ాయ్ల�
అ�న్ంట�� "��� ���" అ� ఎట�వంట� ప్ర�క�ల ���ాల� ల�క�ం��

ఆచ��ంచం��. ���వలన భ్రమ స్వ��వం ���వ�� � మనసుస్ల� సత్ �త్
ఆనందం �క్క అవ�ాహన క��� ప్ర�ాంతత ఉండడం అల�ాట�

అవ�త�ం��. ఈ స��య్ అసతయ్ం ల వయ్��య్సం దృఢం�ా ప��ష్క��ంచ����� ఈ
�ాధన ఉప�గపడ�త�ం��.

24
�� �ి్రయ���న భక�త్ల��ా, ��ను సూకష్్మ అహం�ారం ��ల��ం�ే ���నం
గ���ం� మ�్ళ మ�ట�్లడట���� వ��్చను. ఇప�ప్డ� మ��క ఉ��హరణ

�సుక�ం��ం. �ర� ఒక బసుస్ ల��� ���ల� ప్రయ�ణం �ేసత్ ునన్పప్డ� �

పక్కన ఒక ��దద్ ఆ�� క�ర�్చం�� �ా� ఆ�� తన స్థ లం క��న్ ఎక�్కవ

ఆక��ం� � స్థ లంల� క��� ��ంత ��గం ఉప���ంచుక�ం��. �క� ఇ��
��ల� అ��కరయ్ం�ా ఉం�� మ��య� ర��ద్�ా అనుభ�� �ెం��నప�ప్డ� �

మనసుస్ల� ఉనన్ ప్ర�క�ల ���ాల� ��ల��ంచ����� �ర� ఏ� �ెయ�య్�
? ఆల��ంచం�� �జ���� �ర�, ఆ�� క��� ఆత్మల�. శ��రం అ�� �ే��న్

ఆత్మ ��ంత �ాలం ధ��ం� ఉంట�ం��. �ర� ఈ ల���క �షయ�ల� నుం��

��ర� అ� గ�ర�త్ంచు��ం��. � కళ�్ళ మ�సు���, అంతరగ్ తంల��� ���్ళ �
�జ���న అ�ిత్ త్వంల� సం��షం�ా మ��య� ఆనందం అనుభ��

�ేసు���ా�. భగవంత�డ� మ��య� అత� లకష్ణ�ల� అ�న్ � చుట�
్ట ,

మ��య� అ�న్ంట చుట�
్ట ఉ��న్య� అనుభ�� �ెం���. భగవంత�డ�

సర్వ �ాయ్�ి అ� గ���త్ంచు���ా�. �ర� �ేహం �ాదు �ే�� అ�

గ���త్ంచుంట� ఆత్మ త��్వ�న్ ��మర���సుక�ంట� ఉం���. � చుట�
్ట
జర�గ�త�నన్ బ�హయ్ ప���్థ త
ి �ల వలన � �ాం� మ��య� సంతృ�ిత్ �

��ల��ంచ����� ఎప�ప్డూ అనుమ��వ్వక�డదు. �ర� బ�హయ్
ప���్థ త
ి �లక� అ�తం�ా ఉండటం అలవరచు��నవల�ను.

మ��క ఉ��హరణ: � భరత్ ల��� ��రయ్ ప� నుం�� ఇంట��� �సుగ���
వ�ాత్ర�.అతను ల��� ఆ�� ప్ర�క�ల ���ాల�� ��� క��నం�ా

మ�ట�్లడ��ర�.�ర� ఏ �ధం�ా బదు��ాత్ర�?�దట� � ల�పల ఉనన్
� ప్ర�చరయ్లను గ���త్ంచ����� ప్రయ�న్ంచం��.�ాట�� ఊ������

చూడం�� మ��య� గ���త్ంచ����� ప్రయ�న్ం��దద్ ు. �మ్మ�న్ �ర�
�ా�� భ�త���ా గ���త్ంచుక�ంట� � మ�న�ిక మ��య� �����ే్వగ

�ా్థ�ల�్ల � ��ల�పల ల��� ల�పల ఏ� జర�గ�త�ం�ో గమ�ంచం��.
ఆత్మ స్వర�ప�ల�ౖన �ర� �ాం�య�తం�ా మ��య� �ర్మలం �ా

ఉండటం అలవర�చు���ా�. ఎ�న్ ��్లష్ట ప���్థ త
ి �ల� ��ల����న్ స��
అవతల వయ్��త్ నుం�� ��ల�వ��న ప��ల� ల��� ���ాలక�

సప్ం��ంచక�డదు. ��వలం, �ాం�య�త ఆత్మ �ా ఉండటం

అల�ాట��ేసు��ం��. ఇతర వయ్��త్� అహం�ారం �� క���న ��ల�బ� మ్మ
�ాత్రను �� �ిసత్ ు��న్డ� అ� గ���త్ంచం��. �ర� ఎట�వంట� ప���్థ �
ి ��

ప్ర���తం �ాక�డదు. �ర� అవత� వయ్��త్�� కల�ా� అంట� ��రవం��,

�నయం�� ప్రవరత్ ంచడం ��ర�్చ���ా� ల�క�� �ే, �ర� ఏ�ో ప� �ేయడం
�ా�, చదవడం, ల��� ఒక నడక ��సం బయటక� ��ళ్ళ�����

ప్రయ�న్ంచం��. అవత� వయ్��త్� ఒంట���ా వ��� నప�ప్డ� త్వర�ా
మ�ర్చ����� అవ�ాశం ఉంట�ం��.

అందర� క��� క��ల� శ��త్ స్వర�ప�ల� �ా� ��ంత సడ�ంప� త�ా్వత �ా��
�ా�� �ా��రణ �ి్థ��� ����� వసూ
త్ ఉంట�ర�. �ర� చల్ల �ా మ��య�

ప్ర�ాంత�� ఉండట���� ��ంత సమయం �సు��ం��. ��మస్మరణ ల���

భజనల� �నడం, �ా్రర్థన, �ాయ్య�మం, ల�క �� �ే �ాన్నం ఆచ��ంచం��.

�ర� ప్ర�ాంతత �� ఉండట���� ఎ�ో ఒక ������న్ ప్రయ�న్ంచం��. ఈ

�ధం�ా �ర� �ల�ఉనన్ అంతరగ్ త మ��య� బ�హయ్ �ా��వరణంల�

జర�గ�నన్ మ�ర�ప్లక� ల�ను�ాక�ం�� � ఆత్మ త��్వ�న్ బ�యం

�ేసు��వట���� ప్రయ�న్ం���. �ర� � ��గ�ా్వ�, ల��� ఎవ����ౖ ��ౖ��,
ప్ర�క�లం�ా సూస్కష్్మ అహం�ారం �ారణం�ా ప్ర�సప్ం��ంచడం వలన,

ప్ర��ారం �ర�్చ���ాల�, �యం�్రంచు���ాల�, మ��య� � �ాదనను
బలపరచట���� అ��క �ారణ�ల ��సం ప్రయ�న్�ాత్ర�. �ర� ఆ ప్ర�క�ల

మ�న�ిక �ి్థ�ల� అవత� వయ్��త్� ����ంచ����� అవ�ాశం ఎక�్కవ�ా

ఉంట�ం��. ప���్థ �
ి చక్కబ�ే వరక� �ాంతం �ా ఉండటం ��ల� ఉతత్ మం. �
��గ�ా్వ��� �ాదుల�డ���క�ం�� సమసయ్ను ప��ష్క��ంచు��వడం
సులభం అవ�త�ం��.

25
�� �ి్రయ���న భక�త్ల��ా, ఇక్కడ సూకష్్మ అహం ఎదు��్కవడం ఎల� అ�
మ�����న్ ఉ��హరణల� �ె�య�ే�త్ ాను. � �ిల్లల� ఇంట�ల� క��ి

ఆడ�క��� సమయంల� ��ల� �గగ్ ర�ా అరవటం �దల���ట్ట �ర�. �ర�

�ా��� బ�����ంచడం �ే�త్ ా�ా? ఈ ప�ధ్ � మం��� �ాదు. �ర� �ా���� ఒక
గ�ర�వ� మ����� ప్రవ��త్ం���. �శ్శబద్ ం�ా �ా�� దగగ్ రక� ���్ళ ఆ �ిల్లల�

అక్కడ క���్చమ� అడగం��. ఇంట�ల� ఎల� ప్రవ��త్ం��ల� మ�ాయ్ద�ా

మ��య� గట�్ట�ా �ా���� �ెపప్ం��. �ర� ఈ �ధం�ా మ�ట�్ల��న తర��ాత
క��� �ార� �ాట�ంచక�� �ే, �ర� ���� వ�య్��న్ ఉప���ం� �ా���

ఎక్కడ�� కదలక�ం�� 15 ���ాల� �ా�� గ��ల� ఎవ���� మ�ట�్లడక�ం��
కట్ట �� �ేయం�� ల�క�� �ే ఇంట� బయటక� ఆడ���నుటక� పం�ించం��

ల�క�� �ే �శ్శబద్ ం�ా ఆడ���మ� సూ�ంచం��. �ా�� వయసును బట�్ట ���న్
ఆల�చనల� �ిదద్ం �ేసు��� ఉంచం��.

ఇక్కడ �� మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్ం ఏ�ట� అంట� �ర� �ా�� �ద ��పం�ా �ా�,

�ర�ధ్ష్ట అ��ా్రయం�� �ా�, ��్లష్టం�ా �ా� ఉండక�డదు. �ర� ఆ �ిల్లల
మనసుస్లను, ల��� �ీ్వయ ��ా్వసం మ��య� �ీ్వయ ��రవం ను

బ���ం�నట�
్ల ప్రవ��త్ంచక�డదు.�ర� �ా��� ��రవం��, దయ�� చూ���.
�ా�� �ద జ���� చరయ్ల� అ��ం�ాయ�తం�ా ఉం���. � అహం�ారం

�క్క ఉ��� ��ౖ�� �ాక�ం�� చూసు���ా�. �ర� ఎప�ప్డూ బ�బ� �

ప్రవరత్ నను అం��క���త్ ా�ా ల��� అ� ప్ర�న్ంచుక�ంట� ఉం���. � �ిల్లల

సంరకష్ణ ��రక� �� ధూతల��ా �ర� ప్రవ��త్ంచడం ��ర�్చ���ా�. �
అహం�ారం �క్క జ��ాయ్�న్ ఎప�ప్డూ అనుమ�ంచవదుద్. �ర�
��య్యపరం�ా ఉంట� ఆ��పతయ్ం చూపక�ం�� ఉండటం

అలవర�చు���ా�. �ర� �ిల్లలక� ఇంట� �యమ�ల� �ె�య�ేయం��.
అవసర����ే �ా���� క��ిం�ేటట�
్ల ఈ �యమ�లను ఒక ��ట అ���ం�
ఉంచం�� ల��� �ార� దుష��వరత్ నక� ల��� జ�ర�త�ంట� �ారం �ారం
క�ట�ంబ సమ���శం ఏ�ాప్ట� �ే�ి �వ��ంచం��. ���న్ �ార�్ల ఈ

�మయ�లను �ా�� �ా�� వయసుస్ను, ప���్థ �
ి � బట�్ట మ�ర్చవచు్చ.
ఈ �యమ�ల అమల�క� త�్ల దండ�్రల అం���ారం మ��య� సహ�ారం

ఎం�ై�� అవసరం ల�� ఎడల ఇ�� �ాట�ంచడం ��ల� కష్ట ం అవ�త�ం��.
ఇదద్ �� సహ�ారం ల�� �ిల్లల� ���� అవ�ాసం�ా �సు��� ఒక�� �ద
ఒక���� వయ్���కం�ా ఉంట� క�మ�కష్ణ� ర��తం �ా ��ల�గ�టక�

అవ�ాసం ��ండ��ా ఉంట�ం��. �ాబట�్ట త�్ల దండ�్రల�, అహం�ారం �క్క

ప్ర�చరయ్ ల�క�ం�� అప్రమతత్ ం�ా ఉండం��. �ర� � ��ౖప�ణ�య్�న్

��ల�ప్��ర�, �ిల్లల ��రవం ��ల�ప్��ర�, మ��య� �ాట�� ఆచరణల�

��ట్టల�� ఆదర్శవంత���న త�్ల దండ�్రల��ా గ���త్ంప� ��ల�ప్��ర�. �ర�

� �ిల్లల �క్క �దట� గ�ర�వ�ల�. �ర� �జం�ా ప్రపం����� ��పప్

ఏ�ో �ేయ�లనుక�ంట���న్ర� అనుక�ంట� మ�ందు�ా � �ిల్లలను

ఆదర్శ�ా్రయ�ల��ా ���్చ ��దద్ం��.
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��ను �క� మ�ం�ే �ె�య�ె�ాను � �కష్ం, � ��ౖప�ణయ్ం మ��య�

�మ���త్ అం�� � �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ�. � ప్రయతన్ం ల�క�ం��
ఏ� �ా��ంచడం క�దరదు. ��ను �క� స�యం �ేయ�టక� �ి�ధ్ం�ా

ఉ��న్ను �ా� � వంత� కృ�ి�ా �ర� �ైవ అనుగ�హం �ాత�్రలవడ���
�ావల�ిన ఆత్మ ���ధ్ �ేసు��నుటక� � తరప�న �జ��� చరయ్ల�

ఎం�ై�� అవసరం. �ర� �చకష్ణను ఉప���ం� అసతయ్ం ను సతయ్ం

నుం� ��ర� �ేయ�టక� కృ�ి �ేయ��. �ర� ���ల� ��గం�ా ��ల� ర�ాల

�ాత్రల� అన�ా ఒక భరత్ , తం��,్ర ఒక సంస్థ �క్క అ��ప��ా, ��న్��త�డ�,

��డ�క� మ�� ���న్ �ాత్రల� �� �ించ వల�ిన అవసరం ఏరప్డ�త�ం��. ఈ

�ాత్రల� అ�న్ ��ల� ��ౖప�ణయ్ం�� �� �ించవచు్చ �ర� అహం�ార ర��తం�ా
ఉనన్ట�్ల �ే
� .

అ��ే �ర� ఈ �ాత్రల� అ�న్ ఎల� �ర్వ��ంచవచు్చ? సూకష్్మ అహం �
మ��య� ఇతర�ల� ��తంల� బ���కర���న సమయంల� వ�్చ �

�ాం�య�త, ��్రమ స్వ��వంను మర��� వ����� �ారణం అ� ���

బ�ట� ఇతర�లక� క��� బ�ధను�గ�ల�్చత�ం��. �ాబట�్ట ఏ� �ేయ��?

�ర� ఎప�ప్డూ ఒక �షయం గ���త్ంచు���ా� �ర� ఈ మ�రగ్ ంల� ��ౖప�ణయ్ం
�ా��ంచ����� స్వయం కృ�ి �ేసత్ ు��న్ర� అ�. ఇ�� అంతరగ్ తం�ా

అహం�ారం నుం� �మ్మ�న్ �ర� వ���ంచు��వ����� �ే�� ��� అ�

�ెల�సు���ా�. � ఆ��య్�్మక పదధ్ త�ల �ాధన వలన �ర� ఆత్మ��ందు

అవ�ాహన కల�గ�త�ం��. ఈ మ�రగ్ ం �క� ��ంద్ర�ందువ��ా ఉంట� �ల�
�ైవ గ�ణ�ల� అలవర�చు��నుటక� ఎం�� ఉప�గపడ���. �ర� ఈ

�ా��నల� ��ౖప�ణయ్ం �ా��ం�ేవరక� అహం�ారం ��ౖ ��ల� ��ళక�వ��

ఉం��� ల�క�� �ే ��� వలన � �ాధన అవ��ధం కల�గ�త�ం��. �ర�

�� �ిసత్ ునన్ �ాత్రను �బ�ధ్ �� �� �ిసత్ ూ అ�తం �ా ఉంట��ా�� భ�త�డ�
అనన్ ��వన�� ��లగడం ��ర�్చ���ా�.భగవంత�డ� ఒక్క�ే కర్మను

జ���ిసత్ ునన్ �ాడ� మ��య� అనుభ�సుత్నన్ �ాడ� అ� �ెల�సు���ా�.
భగవంత�డ� అ�న్ ర��ాల� ��మ�లల� ��ధ్ �ైతనయ్ శ��త్�ా ఉంట���

ఉంట�ర�.

భగవంత���� ఈ �శ్వ ��టకం �క్క చరయ్ల� గ���ం� ఎర�క గనుక

అతను వయ్��త్ �క్క చరయ్ల� ��్వ�ా క��� �ే��� ప్ర���తం �ార�. �ర�

ప్రపంచంల� ���� �శ్వ ��టకం చూ�ినప�ప్డ� � అహం క������ �,
మనసుస్ / అహం సతయ్ం �ాదు అ� �ెల�సుక�ంట�ర�. భగవంత�డ�

ఒక్క�ే ఈ �ాత్రల� అ�న్ �� �ిసత్ ూ కర్మ ఫ�తం క��� అత��

అనుభ��ాత్డ� అనన్ సతయ్ం అరధ్ం అవ�త�ం��. �ర� �ా�� భ�త���ా

ఉంట� శ��రం, మనసుస్ మ��య� ��ధసుస్ను ఉప���ం� � �ాత్రల్ల �
�ాల�గ్� , ఆనం��ంచం�� మ��య� �ే��� �ం�ంచకం��. భగవంత�డ� ఈ
��ల�బ� మ్మల�టల� సూత్ర����. �ర� �జం�ా ఆత్మ తపప్ అహం�ారం

�ాదు.��తం ఒక కల మ��య� ఒక ఆట వంట���. ��తం ��్రమ; మ��య�
ఈ ��తం �ారధ్కం �ేసు��వల�ిన ఆవశయ్కత � �ద ఉం��.
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ఈ �ాయ్�ాల చదువ���మనన్ ఆశ��త్ ఉనన్ � ల�ంట� భక�త్ల� ��ల�

అదృష్ట వంత�ల� అ� �ె�య�ేసత్ ు��న్ను. �ర� ఈ �ాయ్�ాల� చదవడం

వలన ��ల� �ేర�టక� ప్రయ�న్సుత్��న్ర� అ�. �ర� �� పట్ల

చూ�ిసత్ ునన్ ఆశ��త్� ��ను గమ�సూ
త్ �� ఉ��న్ను. ��ను ఆ��య్�్మక

�షయ�ల�్ల � ఆస��త్, � స్వచ్ఛత, � కర్మ మ��య� ఇతర �షయ�ల
�వ్రతను ప��గణ��త్ ాను. ��ను �ర� �ీ్వయ ప��ప�ర్ణ త �క్క మ�రగ్ ం

��ందు పయ�ంచ����� ధృఢం�ా ఎంత వరక� అం��తం�ా ఉ��న్�� అ�
ప����సత్ ూ ఉంట�ను. �ర� �జం�ా భగవంత���� సంప�రణ శరణ�గ�
�ేసత్ ూ బంధ �మ�క�త్ల��ా ఉ��న్�� ల��ో అ� క��� చూ�ాత్ను.

��ను �క� మ�ందు �ె�య�ే�ినట�
్ల �ా, �ర� ఒక �జ���న భక�త్డ��ా

అర్హతల� �ా��ం�నట్ల ��ే �క� మ�రగ్ ���ద్శం �ే��ందుక� ��ను �ిదధ్ం�ా
ఉ��న్ను, మ��య� �ర� అనుక�ంట� � ఆ��య్�్మక గ�ర�వ��ా ���ా
���ద్శం �ె�త్ ాను. ఒక �ా�� �క� సూకష్్మ అహం�ారం �ె��ిన ��డల,
���� వ��ంచు��వడం అంత కష్ట ం �ాదు. ��� �ద అవ�ాహన

మ�ఖయ్���న �దట� అడ�గ�. �ాబట�్ట ��ను �క� ��ల� ర�ాల �తయ్

��తంల� ఎదుర�్కంట�నన్ ఉ��హరణల� �ె�య�ేసత్ ు��న్ను. ఇతర�ల
అహం�ారం గ���ం� �ర� �ం�ంచకం��. అ�� �ా�� �ర్ణయo �ద
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� �ార� సూకష్్మ అహం�ారం వదుల���వ�����

�ి�ధ్ం�ా ఉ��న్�ా అ�. �ార� హృదయప�ర్వక���న స�యం ��సం

అ�����ే, అప�ప్డ� �ా���� � �ె��� ఉప���ం� స�యపడవచు్చ.

అహం�ారం సు�న్త మనసత్ త్వం క���, ఇతర�ల �ద ���� �ేయ�����
�ి�ధ్ం�ా ఉంట�ం��. �ాబట�్ట �ర� ఇతర�ల అహం�ారం �ద మం�
అవ�ాహన మ��య� ���్లపత్త క���ఉండటం వలన �క� సూకష్్మ
అహం�ారం అసతయ్ం అ� ��చ��సత్ ుం��.

ఇప�ప్డ� సూకష్్మ అహం�ారం �క్క మ��క ఉ��హరణ చూ��ద్ం.

��ర�్టల� జ�ౖల� �కష్ ప��న ఒక ��రసు్థ��� �సు��ం��. అతను తన ���ాలక�

పట�్టబ��్డడ� కనుక తన �ద తనక� జ�� అనుభ�� క��� ఉంట�డ�.

బహ��ా ��ధ ప���్థ త
ి �లల� అతను అల� ప్రవ��త్ంచక�ం�� ఉంట� ఈ ��రం
ల� పట�్టబ�� ఉం�ే �ా��� �ాదు అ� మనసుస్ల� ఆల��సూ
త్ ఉంట�డ�.
అల� �ాక�ం�� ఆ తప�ప్డ� ప���్థ ల
ి � అక్కడ ఉండటం వలన ఆ ��రం

నుం� త�ిప్ంచు��ల�క�� య�ను అ� ప���్థ �
ి � �ం��ంచుక�ంట�డ�. �

��తంల� క��� ఇట�వంట� ప���్థ త
ి �ల� ఏరప్�� ఉంట�� జ����న �����

బ�ధయ్త �సు��క�ం�� � తప�ప్లను మ��య� దురదృష్ట కర

సంఘటనల� �ారణమ� అనుక���న్�ా ల���? �ర� �జం�ా తప�ప్డ�
జర�గ�త�నన్ప���్థ త
ి �ల నుం� �చకష్ణ�� దూరం�ా ఉనన్ ��డల ఈ
దు�ి్థ� వసుత్ం�� అ� అల��ం���ా? �ర� గ���త్ం���,

గ���త్ంచక�� ��� �ర� �సుక�నన్ �ెడ� �ర్ణయ�ల వలన �క� ఈ
ప���్థ �
ి � ��తం ల� ��ల��ంట�ం�� అ� �ర� �ెల�సు���ా�.

�� �ా�ాంశం ఎ�ట� అంట� ఈ ఆల�చనల�, ఇతర�ల�ను �ం��ంచడం,

సమయం మ��య� ప్ర�ే�ాల �క్క ప్ర��వం ఇ�� అం�� అహం�ారం

�క్క ర��ాంత�ాల�.�ర� బ�ధయ్త �సు��� మ��య� అర్థం

�ేసు��వ����� ప్రయ�న్ంచం��. �ారణం ల�క�ం�� ఎ�� జరగదు. ప్ర���
�ర� అనుభ�సుత్నన్�� మ��య� ఏ �ధం�ా అనుభ�సుత్��న్�� ఇ��
అంతయ� � ప�ర్వ జన్మ కర్మ ఫ�తం�ా జర�గ�త�ం��.

�ాబట�్ట, ఆ��య్�్మక �ధం�ా ఈ కర్మను ఏ�ధం�ా ప��ష్క���త్ ార�? �ర�

ఆ��య్�్మక �ాధన �ేయడం వలన �మ్మ�న్ �ర� ఆత్మ�ా గ���త్ంచు���

�ా��భ�త���ా ఉండట���� ప్రయ�న్�ాత్ర�. ఆత్మ సప్ం��ంచదు �ా� ���న్
అవసర���న సమయంలల� సప్ందన క��� ఉండవచు్చ. ఈ మ�రగ్ ం

ఆ��య్�్మక మ�రగ్ ంల� మ�ఖయ్���న �ాధన మ��య� ��� వలన మ�త్ర��

�క� బంధ �మ���త్ కల�గ�త�ం��. కనుక ఇపప్ట� నుం� �ర� ఈ

అహం�ారం ను ��ల��ంచు��నుటక� ప్రయ�న్ం���. ఈ అహం�ారం అ��క
ర��ాలల� అన�ా � �ద �క� ��ల� జ��, దయ క��� ఉనన్ట�
్ల ,

అనవసరం�ా ప���్థ త
ి �ల వలన �ో �ి�ా �లబడ వల�ి వసుత్ం�� అ� ప�� ప��

���ల� � మనుస్ను ������సత్ ుం��. ఆత్మక� కర్మ ఫలం అంటదు �ా�

అహం�ారం మ�త్రం శ��రం, మనసుస్క� సంభం��ం�న��. ప్రయ�న్ం�న

��డల �����ౖ �ర� ��ౖప�ణయ్త �ా��ం� జర�గ�త�నన్ ప���్థ త
ి �లను చూ�ి

సప్ం��చవ��్చ ల�క సప్ం��ంచక�డ�ో అ� �ెల�సుక�ంట�ర� మ��య� అం�ే
�ాక�ండ జర�గ�త�నన్ఘటనల� అ�న్ క����� �� ��ఘ�ల� వంట�� ఈ

��� �ాక�� �ే ��ప� అనన్�ర్ణ యం క� వ�ాత్ర�. శ��రం / మనసుస్ /

అహం�ారం�� క���న ప్రపం���న్ ఒక ��టకం�� �� ల్చవచు్చ మ��య�

�ెల్ల� �ెర స్వచ్ఛ���న సప్ృహ ల��� ఆత్మ అ�, ఆ ����క �ద నట�సత్ ునన్

నట� నట�ల� అ� గ���త్ంచుక�ంట� �ే��� ప్ర���త�ల� �ార� అనన్ స��య్�న్
�ెల�సుక�ంట�ర�.
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�క� అహం�ారం అసతయ్ం అ� �ె��ి�� క��� అ�� � సప్ృహ ల�

మ�ద్రల� ������డ����. ప్ర��� ఆ�ాశం ల� న�దు అవడం వలన �ాట��

" ఆ�ాశ ���ార్ద్� (�ట�్టల�)" అ� ��మం క��� ఉంట�ం��. ఈ జ�్ఞనం న�దు
అవడం వలన ఆత్మ ల� కర్మ �ి�ధ్ �ంతం వలన ఏ �ధం�ా ర��ాంతరం

�ెందు��� �ెల�సుత్ం��. ఒక ఆత్మ ఒక ��తత్ ���క అవ��రం �సు��వడం
వలన, అ�� తన �క్క కర్మ బ�య్ంక� ��్వ�ా, అ��క �ా�ాల� మ��య�

అనుభ�ాల� ��్వ�ా, ఆత్మ అవ�ాహన �ెల�సుక��� ప్ర�య
�
��ౖప�

అడ���డ�త���న్డ�. ఈ ప్ర�య
�
మ�ందుల� ��ల� ��మ్మ���ా జర�గ�త�

ఉంట�ం�� మ��య�, సహ�ా్రబ�ద్ల �ాత ప�ధ్ త�ల ఆచరణ�� ఈ అహంకరo
��ందర��డ�త� ఉంట�ం��.

ప్ర� అవ��రం ల� ఆత్మ �క్క కర్మ కర�గ�త� ఉంట�ం�� మ��య� తన

ఆల�చనల�, ���ాల�, ప��ల�, మ��య� అహంక�ాం వలన క��� కరత్ ృత్వ

��వనల ఫ�తం�ా మ��ంత కర్మ క�డబ�డ��డ�. మం� మ��య� �ెడ�

కర్మ వలన ఆ�్లదకర���న, ఆనందకర���న, ఖ���ైన బహ�మత�ల�,

అల��� �ెడ�, బ���కర���న ఫ���ల� క��� సం�ా��ంచుక�ంట�డ�. ���
వలన �క� అరధ్ం అవ�త�ం�� � ��తంల� జ���� కర్మలక� �ేవ����

సంబంధం ల�దు అ�. అ��ే ఈ కర్మ �ి�ధ్ �ంత ఫ�తం�ా ఏరప్��న �ా�ాల�,
ప��కష్ల�, ఆత్మ / ఆ��య్�్మక అ����త�డ� �ైవ పథం ��ౖప� నడవ�����
�క మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్ం అ�.

�ర� �ేవ�� ల��� సదు
గ్ ర�వ� �� శరణ�గ� �ే�ినప�ప్డ�, సదు
గ్ ర�వ� భక�త్�
�క్క కర్మలను �సు��నవచు్చ.అట�ల�� భక�త్డ� తన చరయ్ల� �ేవ�� /
సదు
గ్ ర�వ� �� సమ��ప్ం�న ��డల, కర్మ వలన ల�ం�ే ��తత్ ఫ���ల�

అత��� �ెందక�� వచు్చ. భక�త్డ� అ�ే �ధం�ా బ�హయ్ మ��య� అంతరగ్ త
ప్రపంచంల� జ���� ప్ర� సంఘటన క��� �ైవ �ర్ణయం వల��

జర�గ�త�ంద� అతను అ�తం�ా, �ా�� భ�త���ా �ా ఉంట� ప్ర�ాంత
మనసుస్�� ఎట�వంట� �షయ �ాసనలక� ప్ర���తం ల�ను�ాక�ం��
ఉండగల�ా�.

�ేవ�� / సదు
గ్ ర�వ� భక�త్లక� తన ��ా్వర్థ ��వను సూ��ాత్ర�.సదు
గ్ ర�వ�

మ�రగ్ దర్శక ���ద్శం �ేసత్ ూ, �ా��� అహం�ారం ���� నుం� ��ల��ంచ�����
స�యం �ే�త్ ార�.��� వలన భక�త్డ��� అతను �ేహం �ాదు �ే�� అ��
��వం �ెల�సు���� మ�రగ్ ం �ె�య�ే�త్ ార�.

ఆ��య్�్మక గ�ర�వ�ల� ప�సత్ �ాలల� ఉనన్ బ� ధనల ��్వ�ా, మ��య�

సదు
గ్ ర�వ� �క్క ప్రతయ్కష్ ఉప��య్�ాల ��్వ�ా అహం�ారo ను ఏ �ధం�ా
భక�త్డ� ��ల��ంచవ��్చ �ెల���వచు్చ. �ర� అంతరగ్ త �ాం� మ��య�

ఆనందంను దూరం �ే�� అహం�ారం ను గ���త్ం� �ర�్మ�ం�ే మ�రగ్ ం �ర�

అవలం�ం��� అవసర���న ��ళల� ��ధను అనుభ�సుత్నన్ మ�నవ�ల�,

జంత�వ�ల� పట్ల కర�ణను �� ్ర తస్��ం� ఉపశమనం క���ంచవల�ిన
ఆవశయ్కత ఏం�ై�� ఉం��.
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ప్రపంచంల� ఈ సమయంల� ప్రజల� ఆత్మ అ�� సతయ్ం గ���ం�

�ెల�సు��నవల�ిన ఆవశయ్కత ఎం�ై�� ఉం��. ఈ ఆత్మ జ�్ఞనం వలన
�ాబ� �� సతయ్ య�గంల� ��ల� భక�త్లను ఈ పథం ల� �సుక�����్ళ

అవ�ాసం ఉం��. �ాబట�్ట ��ను ఇట�వంట� తపన క���న �ాళ�్ళ ఈ ప�సత్ కం
చ���, అందుల�� బ� ధనలను ఆచరణల� ��న�ా��ంచ���న్

�� ్ర తస్��సత్ ు��న్ను మ��య� ��� వలన భ�� �ద �ైవ గ�ణ�ల� �ాయ్�ిత్
�ెం�ే అవ�ాసం ఉంట�ం��. �ెడ� ఇపప్ట��� దు�ాశ, క�
� రత్వం, �ే్వషం,

హతయ్, ��ం�ిం�ే�ార�, �సమ�, �దల�ౖన� ర�పంల� భ� ప్రపంచంల�
�చ్చల ����ా ఉంట���న్�. ఈ ప్ర�క�ల ���ాల నుం� ప్రక్క �����

నడ�సూ
త్ ��్రమ , దయ, �ాం� , ��రవం క���న గ�ణ�లను అ�వృ��ధ్

�ేసుంట� ప్రపంచ ప���గ��� ప�ను��వ����� ప్రయ�న్ం���.

అహం�ారం అ�� అజ�్ఞనం �ల� మ��య� � చుట�
్ట వ�నన్ �ాళ్ళల�ఉనన్
��వయ్��్వ�న్ క�ిప్��యడం వలన �ర� ఈ స��య్�న్

గ���త్ంచు��నల�క�� త���న్ర� .�ావ�న � అహం�ారం ను

�ర�్మ�ంచు��నుటక� ప్రయ�న్ంచడం ఎం�ై�� అవసరం. �ర� ����

వదుల���వడం ల� మ��య� �మ్మ�న్ ఆ ��శ�ా ���ధ్�ేయడంల�,
మ�రగ్ ���ద్శం �ేయ����� ��ను �ి�ధ్ం�ా ఉ��న్ను.

మ��క ఉ��హరణ అహంకరo �క్క �ి�ాయ్దు గ���ం�: �ర� �ి�ాయ్దు

�ే�ినప�ప్డ� � మనసుస్క� ఆటంకం ఏరప్డ�త�ం��. ప్ర�క�ల ���ాల�
�ా��రణం�ా �ి�ాయ్దును ��ంబ��ం�ే ఉంట��. అప�ప్డ� ఆత్మ నుం��

��ల�వ�ే ఈ �ాం� ప్రకంప��ల� మనసుల� �ేర����� అడ్డ ం���ా ఉంట��.

ప్ర�క�ల ���ాల�, ��ాశ కల�క �ేత �ర� �సస్�యత, ల���
�ర�ప�గం అ�� ��వనల� ఉంట�ర�. బదుల��ా ఏ� �జం�ా

జర�గ�త�ం�ో అర్థం �ేసు���ాల� మ��య� అవసర����ే ఒక ��తత్

ప్రణ��కను � ��ధసుస్ను ఉప���ం� ప్రయ�న్ంచం��. ఉ��హరణక�,

� క�మ�ర�డ� తన గ��� ఎప�ప్డూ �భ్రం�ా ఉంచడ� అ� �ర� �ి�ాయ్దు
�ేసత్ ూ ఉంట�ర�. �ి�ాయ్దు �క్క ప్ర�జనం ఏ�ట�? ��� వలన ��ల�వ�ే

ప్ర�క�ల ��వనల�, అనుభ��, � ��్రమను �����సత్ ు��న్�, మ��య�

��� నుం� �ర� ఏ� �ా��ంచల�క�� వవచు్చ. �ర� అనుక�ల �ో రణ���

మ��య� త�్ల దండ�్రల� అ���ారం�� ఈ ల��య్�న్ �ా��ంచ����� మనసుస్ల�
ఒక �ానుక�ల ప్రణ��క ఉంట� తపప్, �ా��ంచం����� �లవ�దు. అల�
�ాక�ం�� �ి�ాయ్దు �ే�ినంత మ���్రన గృహ �ా��వరణం కల��ితం
అవ్వడం తపప్ ����క ప్ర�జనం ల�దు.

ప్రజల� �ా��రణం�ా �ా�� ����ల�్ల ఉనన్ �ా��వరణం, �ాజ��య

ప���్థ త
ి �ల�, �ా�� ఆ��గయ్ మ��య� ��ల� �షయ�ల గ���ం� �ి�ాయ్దు

�ేసత్ ూ�� ఉంట�ర�. �ార� ఈ �షయ�ల� ప��ష్క��ంచ ల�క�� �ే, �ార�

�ి�ాయ్దు �ేయక�ం�� �ాట�� అం��క��ం���. � ��తం ల� జర�గ�త�నన్
ప���ిత్�త�లక� �ర� �ేవ���� కృతజ్ఞ త�ా క��� అట�ల�� ప్రపంచ �ాం���
మ��య� ఉనన్� ��రక� �ా్రరధ్న �ేయ��. �ర� మ�ర్చల�� ���న్

అం��క��ంచగలగడం ఉతత్ మం. �ర� మ�ర్చగ���న�� ఎ����� ఉంట�

మ�ర్చ����� �ావల�ిన చరయ్ల� �సు��ం��. జర�గ�త�నన్ ప���్థ �
ి ��ౖన

ప్ర�క�ల ���ాల� �ాక�ం�� ఒక ��త�బదధ్ ��న, స��త�క���న �చకష్ణ ��

ప్రవ��త్ం���.�ి�ాయ్దు �ేయవదుద్ మ��య� అ�� అహం�ారం �క్క ర�పం.
�ర� మ�నం�ా ప్ర�ాంత�� �ాం�య�తం�ా ఉనన్��డల ��త�బదధ్ ��న
మనసుస్�� సమసయ్ల� ప��ష్క��ంచడం సులభం అవ�త�ం��.
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ఇంతక� ప�ర్వం �క� అ��క �ార�్ల �వ��ం�నట�
్ల � ఆత్మ ���ధ్��సం
�ర� �ే�� �ీ్వయ ప్రయ��న్ల� ��ల� అవసరం.�ర� �జం�ా సతయ్ం
అ� గ���త్ం�న ��డల మ��య� �ర� సతయ్ం ��ర�క�ంట�, �ర� ఈ

శ��రం, అహం మనసుస్, బ���ధ్, ల��� ఏ�ై�� �ట��� సంభం��ం�న �ార�
�ాదు అ� �ెల�సు���ా�. �ర� �ా�� భ�త���ా ఉంట� అ�న్ంట���
అ�తం�ా ఉండటం అలవర�చు���ా�.�ర� శ��రం / మనసుస్ /

�ె�� / అహం �ాదు “��ను �త్ స్వర�ప�డ�ను” ఎనన్ట��� మ�ర�ప్

�ెంద� స్వచ్ఛ���న అవ�ాహన క���ఉం���. �గ��వ�న్ ��్రం� ల���
మ�యల� ఒక ��గం; ఒక వయ్��త్త్వం మ��య� అహం�ారం, ఒక

క�ట�ంబ ��తం, ���క వసుత్వ�లను, � మతం, క�లం, �ామ��క

సమ�హం, �ి్థ� మ��య� అందువలన క��� ఒక వయ్��త్ �క్క ��తం

అం�� భ్రమ �ా� అ�� ఆత్మను క�ిప్���ి ఉంట�ం�� అ� �ెల�సు���ా�.
�ర� కరత్ ృత్వ ��వన వల�దుక�నన్ప�ప్డ� ఈ అహం�ారం �మ్మ�న్

వదుల�త�ం��. �క� �ెం��న�� ఏ�� �ాదు, �ర� ల�ర� అ�

�ెపప్గల�ా? ఉనన్�� ఒక్క ఆత్మ మ�త్ర��.అ�న్ ఒ���ా�� �ేయడం కష్ట ం
అనుక�ంట�మ�ందు�ా అహం�ారం మ��య� ��్రం�� ��మ్మ���ా

వదుల�క�ంట� బ�గ�ంట�ం��. �ర� ఏ�� �ానప�ప్డ� ఆత్మ�ా �క�
��చ��సత్ ుం��.

� మనసుస్ల� ఒక ఆల�చన, ల��� ��వన వ�్చనప�ప్డ�,"ఇ�� ��ను
ఎవర� �ాను" అనన్ �ాధన అలవర�చుక�ంట� జర�గ�త�నన్��

అం����వలం ఆత్మ ప����ల��� వసుత్ం�� అనన్ తలంప�ల� మనసుస్ల�

ఉంట��. మ�నవశ��రంల� శ��త్ ��్వ�ా జ���� అ�న్ చరయ్ల� �ర� శ��రం
�ాదు అనుక�ంట� అ�తం�ా ఉండటం అల�ాట��ేసుక�ంట� �ాలక���ణ�
ఈ �ధం�ా �ర� �మ్మ�న్ శ��రం / మనసుస్ నుం�� ��ర��ేయడం

సులభతరం అవ�త�ం��. అ� � �ాం��� భంగం క���ంచవ�. �ర� ��ను

ఆత్మ తపప్ ఇం��కట� �ాదు అనన్ ��వన ����� త�ం��. బ�హయ్ మ��య�
అంతరగ్ త �ా��వరణ�లల� �ాలక���ణ� ��ల� మ�ర�ప్ల� జర�గ����.
ఏ� జ������ అ�� భగవంత�� �ర్ణయం �ా ���ంచం��. � ప�తనం

మ��య� ��తం ��గవంతం �ా ల�క మంద�����ా �ాగవచు్చ. ��ంత మం��
స�న్��త�ల� � ��తం వ��� ల��� � ��తం ల��� �ావచు్చ.
జర�గ�త�నన్ సంఘటనల� అ�న్ �ైవ �ర్ణయం వలన మ�త్ర��

జర�గ�త���న్� అనన్ తలంప� ఎనన్డూ �డవక�డదు. � గమయ్ం

��రక� స���న మ�రగ్ ంల� నడ�సుత్నన్ప�ప్డ� వసుత్నన్ అ��్చ� ల���

అ��ఖరయ్ం సు్ఫరణక� వ�్చనప�ప్డ� అవ�ాహన ��సం మ�రగ్ దర్శకత్వం
��సం అంతరగ్ తం�ా భగవంత�� ��డ���నవల�ను.
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�� �ి్రయ���న భక�త్ల��ా! ఆత్మ తపప్ ఇంక ఏ� సతయ్ం �ాదు అ�

గ���త్ంచడం ఒక సులభ���న ప� �ాదు. ఉ�్ల �ాయ చర్మం �� రల� ����ద్����ద్�ా

వ���ం�నట�
్ల �ర� ��ంద్రం అ�న ఆత్మ వదద్ క� వ�్చన ��డల �ేవ��

�� ంద����� �ి�ధ్ం�ా ఉ��న్ర� అరధ్ం. ��ంతమం�� మ�త్ర��

ప�ాక�మవంత�ల��ా ������ వ����� ప్రయ�న్�ాత్ర� అం�ే �ా� సూనయ్ం
అవ్వ����� ఎవ్వర� �ి�ధ్ం �ార�. భగవంత�డ� ల�క�ం�� అందర�

సూనుయ్ల�.�క� ఆత్మ జ�్ఞనం ల�ం�నప�ప్డ� అక్కడ " �వ� " అ����

అసస్ల� ఉండదు క�� అ�. �జం�ా�� �వ� అ���� ����కట� ఉండదు. ఇ��
ఎ��న్ జన్మల ఆ��య్�్మక �ాధన ��్వ�ా గ���ంచడం అవ�త�ం�� మ��య�

సప్ృహ, అవ�ాహన, ఆనందం అం�� ఈ �ేవ�� �� త�
త్ .��్రమ క��� �ేవ��

�� ంతం.

ప్రపంచంల� ల�ం�ే ఈ �ల���ౖన మ��య� �ాశ్వత���న వసుత్వ�ల� అ�న్

�ేవ�� నుం�� వ��్చ� అంట� మ�� ���వర�? �ర� �ేవ�� ప్ర��ంబం/

ల�క క�మ�ర�డ�. అ�ే మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్ం. మ�ఖయ్���న �షయం ఏ�ట� అంట�
�ర�, భగవంత�డ� ఒక్కట� �ా� �ర� ��స
� త్ ు, �ా� బ�బ�, బ��ధ్ క��న్

��ర� అ� ����ాత్ర�. �ా� ఇ�� సతయ్ం మ��య� మన అంద���� ఇ�� ఎర�క.
��ంద���� మ��క�� క��న్ ఎక�్కవ ��్రమ, ���కం క��� ఉండవచు్చ. ఇ��

ఆ��య్�్మక �ాధన కరణం�ా �ా�� వలన �ర్వ��ంప�ే ���న్

�ారయ్క�మల��సం �ా���� ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం�� �ా� ఇ�� అం�� భగవంత��ే.

��మ ర��ాల� అప్రసత్ ుతం మ��య� అసతయ్ం క���. �ాబట�్ట �ర�

అహం�ారం నుం�� దూరం�ా ��ళత్ �నన్ప�ప్డ� �ర� �ల���ౖన�� ఏ�ై��

��ల�ప్త���న్ను అ�� భయం ��ట్ట ���క�డదు. మ��ంత �ర� ఆత్మ ��ౖ దృ�ి్ట

��ట్ట న
� ��డల అహం�ారం దూరం�ా అవ్వడ�� �ాక�ం�� అ�� క������ �
� ఆత్మ �క్క ఉ��� మ�త్ర�� �గ�ల�త�ం��. ఈ ప్ర�య
� ,�

బ�య���న ����క మ��య� అప్రమతత్ ం�ా ఉనన్ � �ేతన మనసుస్ ��్వ�ా
��గవంతం �ేయ����� స�యపడ�త�ం��. ఎల్ల ప�ప్డూ, � �జ���న

��వయ్���న ఆత్మ తత్వం ను గ�ర�త్ �ేసుక�ంట� ఉం���. ఏ�� అసతయ్�
అ�� దూరం అవడం �ా్రరంభమవ�త�ం��. అ��ే, �ర� మ�ఖయ్���న

సదు
గ్ ర� ల�ఖనమ�ల� మ��య� ప��ల� అధయ్యనం �ేయడం వలన ఈ
మ�రగ్ ం ���� ��ళ్ళక�ం�� ఉండట���� �ో హదపడ�త�ం��. అహం ��ల�

గమ్మత�
త్ �ా ఉంట�ం��; ఇ�� ఉ���� �ెలపట���� ప్రయ�న్సూ
త్ �� ఉంట�ం��.
��వ����� అసస్ల� ఇష్ట పడదు ఎందువలన అన�ా ఇ�� అ��క జన్మల
త�ా్వత మ�్ళ �వ�ించ����� ����� అవ�ాశం క���ం��. �ర� �

అహం�ారం కంట� ��ల� �ె���ా ఉం���, ల�క�� �ే ��� సల�లను,

ఒ�త్ ���� ల�ను�ావడం ��ల� సులభం. అ�న్ ��ళల� సతయ్ అసతయ్oల
అ��్వషణ ��న�ా��సత్ ూ�� ఉండం��.

ఉ��హరణక�, అహం�ారం అ��క మ��ాగ్ల�్ల �ధ్వంసమ� �ేయ�����

ప్రయ�న్సుత్ం��. �ర� ఆ��గయ్కర���న ఆ�రప� అల�ాట�
్ల �ాట��ద్ �మ�

�ర్ణ�ంచుక�ంట�ర� �ా� అహం�ారం�� ఉనన్ � మనసుస్ రకర�ాల�ౖన

�నుబం��రల��ౖ మ��య� ఇస్ ��ం� ��ౖప� దృ�ి్ట �ా��సత్ ుం��. ఇ�� గ���్డ��; ఇ��
��వలం ��ి గ���ం� ఆల��ం�నట్ల ��ే మ��య� ��ంట�� �మ్మ�న్
�ాట�� ��� ప���్థ �
ి క�ప్సుత్ం��. ఇ�ే �ాక�ం�� మ���న్ ఇతర ఆ�ర

����కల� మనసుస్ల� �ావచు్చ. ���క �ేహంల� ఉనన్ �జ���న" �వ�" �
����కలక� ల�క ఆక��� గ�ర�వ� �ాదు. � ���క �ేహంల� అ��క �ా�ాల�ౖన

��లక, ఉప�ేతన, అ�ిత్ త్వంల� ప్రచ్ఛనన్ ఇతర �ధ్వంసుక��� ��ణ�ల� ��ల�
ఉ��న్�. �ర� ���ి్టక ఆ�రం మ��య� స���న �తత్ ంల� �న�����

సూచనలను �ాట�ం��ల� � మనసుస్� ���ి ఉంచడంల� ఉంట�ం��.
అ�� క�మ�కష్ణ మ��య� ఆకరష్ణలక� ల�ను �ాక�డదు అనన్ పట�్టదల

�ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��. �క� ఆత్మ ��్వ�ా ఆనందం, తృ�ిత్ ల�ం�న
��డల �ర� �చకష్ణ �� ���క శ��రం �క్క ఆ��గయ్ం ��తత్ ం �
చరయ్ల� సల�ప���ర�.

ఇం��క ఉ��హరణ: �ల� ఉనన్ మ�� �ధ్వంసుక�డ� ��లక, మ�న�ిక,
���క �ా��రక �ాయ్య�మం �ేయడం ������త్ ాడ�. ఈ అంతరగ్ త

�ధ్వంసుక�డ� � ఇ�ా్ట��� అనుగ�ణం�ా ���చన, జ�్ఞనం మ��య� �ీ్వయ
��్రమ ను ��ంచుక�ంట� �మ్మ�న్ అ��గ�సూ
త్ ఉంట�డ�.�ర�

గ�ర�వ�ల�గ ఉం��� �ా� �ధ్వంసుక�డ��ా �ాదు. ఈ అహం�ారం �
���క ఆ��గయ్ మ��య� ���ా్ఘయ�వ� ��సం �ేయ��స్న �ాయ్య�మం
ఎందుక� �ేయక�డ�ో అ� అ��క �ారణ�ల� ఇసుత్ం��. �ర� ఈ

�ధ్వంసుక�డ� �ాక�ల� �ాట�ంచక�ం�� � సంకలప్ం, జ�్ఞనం మ��య�

��్రమ�� �ాట�� అణగ ��క్క����� ప్రయ�న్ం���. ఆత్మ ల�క భగవంత�డ�

ఈ �ేహంల� �వ�ిసత్ ు��న్డ� �ావ�న �ె���ౖన �ర్ణయం �సు���ా�. �ల�
ఉనన్ �ధ్వంసుక�డ� ఆకరష్ణల�, ����కల�క� �ర� ల�ను�ాక�ం��

�నన్పప్ట� నుం� క�ట�ంబ పరం�ా ��ర�్చక�నన్ అల�ాట�లక� దూరం�ా

ఉండటం ప్రయ�న్ం���. ��ను శ��రం �ాదు �ావ�న ��� ఇష్ట ం వ�్చనట�
్ల

ప్రవ��త్ంచ క�ం�� చూసు��వల�ిన బ�ధయ్త �క� ఉం��. ఎందు వలన అన�ా
అ����గయ్ం వలన � ఆ��య్�్మక ప���గ� మంద��సత్ ుం��.
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�క� �ె��ినట�
్ల �ా�� �క� ��క� మధయ్ ఎట�వంట� దూరం ల�దు. మన

ఇదద్ రం ఒ�� ఆత్మ. ఈ స��య్�న్ గ���ంచుక��� మ��ాగ్��� అడ�్డ�ా వ�్చన ప్ర�
చ�ాయ్ క��� అహం�ారం వల�� అ� �ర� �ెల�సు���ా�. అ��ే �ర�
��లం��ంచవ�ిన అహం�ారం ��ల� ఉం�� అ� భయపడక�డదు.

ఎందువలన అంట� ఇ�� అం�� అసతయ్ం మ��య� ��్రం��� క���న�. �ల�
ఒక ��గం � గ���ం� మ��య� ప్రపంచం గ���ం� అ�న్ తప�ప్డ� ���ాల

కలల� కంట��� ఉంట�ం��. �ర� క��� �ామ���కం�ా ���� సతయ్ం అ�

అం��క��ంచడం జర�గ�త�ం��. ఆత్మ తత్వం గ���ం� �ెల�సు���ా� అ��

�ాధక�ల� తపప్ అనుయ్ల� అందర� ఈ అహం�ారం అ�� చట్రంల�

�గ�సుక�ంట�ర�. �ర� ఈ ����� నడ�ా� అ� �ర్ణ �ంచుంట� కనుక ��

స�యం � ఈ స��య్��్వష �ాధనక� �ో హదం అవ�త�ం��.

ఈ ��� మ�నవ�లల� ఉనన్ అహం�ారం �క్క �ా��రణ అం�ాలను మ��
���న్ంట�� ఇక్కడ ప������ద్ం. ఐస్ ��ం� .అవ�ను, ఐస్ ��మ్
� . ��ల� మం����
ఐస్ ��ం� అంట� ఇష్ట ం. �ర� ��ాకర���న ����్మక ప్రపంచంల� అ��గ�ం�

ఉనన్ప�ప్డ�, �ర� ఘన ఆ�రం �నడం వ�ండదు. �ర� ఈ ఆల�చనక�

ఏ �ధం�ా సప్ం���త్ ార�? �క� ���న్ ప���ాధ్ల��ౖన ఉనన్ మక�్కవ వలన

అ�� సమసయ్�ా మ�ర�త�ం��? ఐస్ ��మ్
� �క్క ర�� మ��య� అనుభ��

� మనసుస్ మ��య� ��ల�క వలన క��� ర�� �ద ఉనన్ ప్ర��వం
చూ�ిసత్ ుం��? �ల� ఎవ����ే ఆ��య్�్మక మ�రగ్ ం ��ౖప� నడ���ద్మ�

అనుక���న్�� అట�వంట� �ార� ఈ ���క �ాంఛలను వదుల����ా�. ���
వలన �మ్మ�న్ ఏ ����కల� బ���ంచవ�. �ర� �మ�క�త్ల� అ�నట�్ల .

�ర� బ�హయ్ ప్రపంచంల� ఉంట� క��� అ�తం�ా ఉంట� ఆత్మ తత్వం

అనుభ�ంచడం సనన్ట� ��్రడ� �ద నడవడం మ������ా ఉంట�ం�� అ�
�ర� �ెల�సు���ా�. �ర� త��్వ�ా ల�ం�ే ఆనందం క���

అనుభ�ంచవచు్చ. ఆనందం అన�ా ���? ఒక అంద���న

సూ�ాయ్సత్ మయం; అమ�యకం �� ఉనన్ �నన్ �ిల్లల� మ��య�

జంత�వ�ల� ఆట�్లడ�క�ంట� తమ� ��మ� మ��్చ�� త� ఉండటం;

ర��కర���న ఆ�రం; మ��య� ఎట�వంట� అందం అ��� స��. �

అహం�ారం�� ఉనన్ మనసుస్ ఆ�ా్వ��ంచడం ��ర���దు ���� స్వంతం

�ేసు��వ����� ప్రయ�న్సూ
త్ ఉంట�ం��. ఇక్కడ జ���� ప్ర� ఘట�� క���
క����� ���ే. బహ��ా ���న్ ���ల� ఇక్కడ ఉంట�ం�� మరల �క�

క��ించక�ం�� �� త�ం��. �ావ�న �ా��భ�త���ా ఉంట� �మ�క�త్డ�
అవ్వట���� ప్రయ�న్ంచు. �ర� ఒక గ�హ ల� ఒక స��య్�ి ల���

స��య్�ి��ా �ానవసరం ల�దు. ప���త్ అవ�ాహన మ��య� జ�్ఞనం ��

ప్రపంచ ఉంట� ఇ�� � గృహం �ాద� �ెల�సు��� �ర� ఆత్మ ప్రపంచంల�
�ాశ్వత �����న్ గడప����� ప�ను���ా�.
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�� భక�త్ల� ఎవ����ే అహం�ారం, బంధం ను �డ���� �� సం�ే�ాల� ��

��ధ్ �ైతనయ్ స్వర�ప�ల��ా �వ�ంచ దలచుక���న్��, అట�వంట� �ా����

��ను స�యం �ేయడం ��సం ఎప�ప్డూ మ�ందు ఉంట�ను అ�

�ె�య�ేసత్ ు��న్ను. ఈ క�మంల� ��ను సూకష్్మ అహం�ారం ఏ �ధం�ా �

మనసుస్ల�, వయ్��త్��్వలను మ��య� అతయ్ంత స�న్��తం�ా ఉం�ే వయ్క�త్ల
��నక ఏ �ధం�ా ���� ఉం�ో �క� �ె�య�ేయడం జర�గ�త�ం��.

��ంచ����� అ��క �ిల్లల� క���న ఒక త�్ల �క్క ఉ��హరణ �సు��ం��.

ఆ�� �ేవ�� అంశం�ా ���ం� అందర� �ేవ���ా చూసుత్ం�� ల�క తన త�్ల
తన� ఏ �ధం�ా ��ం�ం�ో ఆ �ి్థ�� గ���త్ంచు��� ఆ �ధం�ా

��ంచుత�ం��? �జ���� ఏ�� � స్వంతం �ాశ్వతం�ా అ� అను��వ�����

ల�దు మ�ఖయ్ం�ా మనుష�ల� గ���ం� అసస్ల� అల� ���ంచడం తగదు. ఆ
ఆత్మల� అ�న్ కర్మ �ి�ధ్ �ంతం అనుస��ం�, కర్మను మ�ఖయ్ం�ా �ా��

��ధసుస్, ప్ర�భ, అనుభ�ంచుటక� జ�్మసూ
త్ ఉంట�ర�. ఈ క�మంల� �ా��
త�్ల దండ�్రల�� కర్మను క��ి అనుభ�ంచడం క��� ఒక ��గ��. ఉతత్ మ
త�్ల దండ�్రల��ా � కరత్ వయ్ం ఏ�ట� అన�ా �ర� � �ిల్లలక� ఆ��య్�్మక

మ��య� ఇ��క చదువ�ల� ��ం��ంట� ��ందు అవ�ాహన క�ప్ం���. �

�ిల్లల� � స్వంతం అను��వడం అహం�ారం తపప్ ఇం��కట� �ాదు. �ర�

�ేవ�� దూత�ా ఉంట� �ేసత్ ునన్ ఆ� కర్మల� �ిల్లల సం రకష్ణ మ��య�

�రంతరo � ల�పల మ��య� చుట�
్ట ఏం జర�గ�త�ం�ో , �క� సంబంధం

క��� ఉనన్ ప్రజల��, ప్రపంచంల� జర�గ�త�నన్ ఆ� చరయ్ల� �ైవ �ారయ్ం �ా
���సూ
త్ ప్రవ��త్ం���. � స��య్�న్ �ెల�సుక��� �ాధక�ల� అ��ే కనుక

�ర� అ�న్ �వ�లను ఆత్మ స్వర�ప�ల��ా గ���త్�త్ ార�. బయటక�

�� దర�డ�, భరత్ , ��న్��త�డ�, క�త�ర�, బ�స్, �దల�ౖన ��ర్ల � క���

ఉండవచు్చ �ా� ఈ ��ర్ల � �ార� �� �ిం�ే �ాత్రక� మ�త్ర�� ప���త���
ఉంట��. � స్వంత అవ�ాహన ల� �ర� ఈ �ాత్రల� ����్క�కం�ా

ఉండటటం �ర� చూ�ాత్ర� �ా� అహం�ారం ��, ��్రం��� ��సుత్నన్ వయ్��త్��
ఇ�� అం�� �జం అ� �శ్వ�ి�త్ ాడ�.ఈ �షయం గ���ం� అందర��

�ె�య�ేయడం మం��� �ాదు. �ర� ఆత్మల�� క��ి ��ల� �ాత్రల�

�� �ిసత్ ునన్ సమయంల� � అహం�ారం కనుక బయటక� వ�్చ �మ్మ�న్
బ���ం�నప�ప్డ� � అంచ��లక� త��న �ధం�ా ప���్థ త
ి �ల� జరగడం
ల�ద� �ర���స్హం కలగవచు్చ. �ర� ఎప�ప్డూ' ��నూ సత్ �త్

స్వర�ప�డను". �� �ిం�ే ఈ �ాత్ర ����్క�క�� అ� ���సూ
త్ , ఉనన్��
అం�� ఆత్మ తపప్ ����కట� �ాదు అనన్ జ�గృ�ల� ఉండటం అల�ాట�
�ేసు���ా�.
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��ను �ర� ఇపప్ట��� ��్వచ్చ�ా ఉ��న్ర� అంట� �ర� నమ�్మ���ా? �ల�
ఒక ��గ���న, � ��స
� త్ ు/ఆత్మ అ�న ��ను ఇపప్ట��� ��్వచ్ఛ�ా

ఉ��న్ను.సతయ్ �ా� బ�బ� అ�న ��ను � “ఆత్మ �ైతనయ్ం”. ��ను �
ల� ఉనన్ ��స
� త్ ు తత్వం ను గ���త్ంచుట��రక� స�యపడ�త���న్ను అ�

�ర� �ెల�సు���ా�. � ��స
� త్ ు మనసుస్ ఈ అసతయ్ అ�ిత్ త్వం నుం� ���ధ్
�� ం�� సతయ్, ధర్మ, �ాం�, ��్రమ మ��య� అ��ంసల��ా �వ�సుత్��న్ర�.

ఫ�తం�ా, ఈ ఐదు �ైవ �ల�వల� �క్క �ా�ాంశం � చుట�
్ట , మ�న�ిక

�����ే్వగ, ���ో , ���క శ��త్ వల� కపప్బ�� ఉ��న్�.ఈ ��స
� త్ ు శ��త్, �ేవ����
సమత్వం�ా �ే�� ఉ��న్�.

���సత్వ మతంల� �ె�ిప్న �ేవ�� క�మ�ర�డ� "��ను సత్ �త్ అ��

�ైతనయ్ం"�� క��ినప�ప్డ� అతను �ేవ�డ� �ా మ�ర���డ�. �ర� �

మనసుస్ / �ైతనయ్మ� �భ్రపర్చ�����, మ��య� � �ిత్ ��

��ల��ం�నట�్ల �ే
� స్వచ్ఛ���న సప్ృహ / ��ధ్ �ైతనయ్ శ��త్�ా �క� అవ�ాహన
కల�గ�త�ం��. ఈ �ా్థ�ల� అహం�ారం ఆచరణ�త్మకం�ా ఎక్క��

��చ��ంచదు. �జం�ా ��� �ేవ�డవ�. ఈ �ి్థ� �ర� ఎదగడం ��సం ���

ఉంట�ం��. ఇ�� ఇప�ప్డ� లభయ్ం�ా ఉం��. �ర� � సదు
గ్ ర� సతయ్ �ా�

బ�బ� ��ౖప� � �ేతనయ్ శ��త్� మర�ం� " ��ను సత్ �త్ అ�� �ైతనయ్ం” అ�
���సూ
త్ �ర� �ేసత్ ునన్ కర్మల� అ�న్ ప్రపంచంనక� అ�తం�ా ఉంట�

భవంత���� సమ��ప్ంచుటక� ప్రయ�న్ం���. �ర� మ��య� ఇతర�ల�

క��� “��ను సత్ �త్ అ�� �ైతనయ్ం" అ� అనుక�నన్ప�ప్డ� ఇం��క సదు
గ్ ర�
అవసరం ఏ�ట� అ� ఆశ్చరయ్�� వచు్చ? ఇ�� ఒక మం� ప్రశన్. �ర� ఈ

�ి్థ�� �ా్ర�ిత్ �ేసుక��� వరక� సదు
గ్ ర�వ� �క్క �ాం�, ��్రమ, ఉప�ేశం,

���కం, � ఉనన్��� మ��ంత ఉప�గపడ�త�ం��. �ర� సదు
గ్ ర�వ� ��
�ే��నప�ప్డ� �ర� క��� � ��ధ్ �ైతనయ్ంల� �ేర�త�ండటం

జర�గ�త�ం��. సదు
గ్ ర�వ� �తత్ ం �శ్వ �ాయ్పత్ ం �ా �ైతనయ్ ర�పంల�

ఉంట�ం�� కనుక ��ను సతయ్ �ా� బ�బ�, ��కృష�
్ణ డ� �ా

అవత��ంచనప�ప్డ� ఉప�ే�ం��ను ఆత్మ ర�పంల� �శ్వం అం��
�ాయ్�ిత్ �ెం�� ఉ��న్ను అ�.

�ర� �� హృదయం నక� �ేర�వ�ల� ఉంట� ఎం�� ప్ర�జనం
�� ందవచు్చ. �ర� �మ���త్� �� ం�� � ��ధ్ �ైతనయ్ శ��త్ �ా

గ���త్ంచు��గల�గ���ర�. మ�ందు�ా �మ్మల� �ర� ��స
� త్ ు�ా

���ం�నప�ప్డ� � �ైతనయ్ శ��త్ �సత్ ృతం�ా ఉంట� � ��వయ్ శ��త్� �శ్వం
అంతట� �ాయ్�ింప �ేయవచు్చ.
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��స
� త్ ు, �ేవ�� క�మ�ర�డ��ా ఉండడం ఏ�ధం�ా �ాధయ్ం అవ�త�ం��? ఈ

�ి్థ� ��� ఇపప్ట��� ఉం�� మ��య� �ర� � �ాసనల�, అహం�ారం

��ల��ం�న ��డల �క� ��స
� త్ ు తత్వం అ�వృ��ధ్ �ెందుత�ం��. ఎల�? �క�
ఈ మ�రగ్ ం �ెల�సు. ��ను ��ల� �ాలం నుం� �గ�ఢ���న ఆత్మ గ���ం�

మ�ట�్లడటం �ే�ాను. ఆత్మ మ��య� ��స
� త్ ు తత్వం ఒక్కట�. ��ను ఇప�ప్డ�

�వ���త్ ాను. �ర� అ�న్ �ాసనల� మ��య� అహం�ారం �డ����న �ైవ

ఉ��� �క� (మనసుస్, �ైతనయ్ం) ��్వచ్ఛ�ా ప్రస��సత్ ుం��. ఇ�� ఎల్ల ప�ప్డూ
ఉం�� �ా� అ�� వయ్కత్ మవ్వడం �����ంపబ��ం��. ఈ �ైవ ఉ��� ��్వచ్ఛ�ా

��� ఉం��న ��డల �ర� బ�షరత��ా ��్రమ, �ాం�య�తం�ా,

సం��షం�ా, ఉ��రం�ా ఉంట� మ��య� �ైతనయ్ శ��త్ �� ��నం �ావడం

��ల� సులభం.

��స
� త్ ు �ా � ప్రకంపనల�, బ��క ప్రపంచం ల� ఉనన్ ప్రకంపనల� కనన్

క��న్ �నన్���న��ా ఉంట��. �ర� �ైవం �� ��ా్కమం �ా స్వచ్ఛత
�ా్థ� �ేర�క���న్ర� కనుక ��వయ్త్వం �పట్ల �ేరడం అ�� ప్ర�య
�
ఇపప్ట��� �ా్రరంభం అ�ం��. ఈ �ైతనయ్ శ��త్ మ��య� ఆ��య్�్మక

గ�ర�వ� �క్క అనుగ�హo � �ద ప్రస��ంచడం వలన � మనసుస్,
�ాక�్క, చరయ్లక� ఈ శ��త్ �ేర�త�ం��. ఆ��య్�్మక మ�రగ్ ంల� ఈ

ప్రయ��న్ల� మ��య� క�మ�కష్ణ వదలనంత వరక� ఈ ప్ర�య
�

��న�ాగ�త�ం��. �ర� �తత్ ���ధ్�� ఈ �ాధనక� కృ�ి �ే��త్ �ర� �ైవం
అ� �ెల�సుసు��నగల�గ���ర�. అం�ే�ాక�ం�� ��వయ్ శ��త్ క��� �ర�
భగవంత�డూ ��ర� �ార� �ావ�న అత� వల� �ర� క��� సృ�ి్టకరత్

అవ���ర�. �ర� భగవంత�� ��్వ�ా సృ�ి్టంచబ��్డర� మ��య� అత�

�ైతనయ్ శ��త్ ఈ సృ�ి్ట�� మ�లం. అ��ే ఈ ప��ణ�మం నక� ఇ��

మ���ంప� �ాదు. ఈ అనంత���న �శ్వంల� "ఈ �ైతనయ్ శ��త్"వల��

భగవంత�� ��వయ్శ��త్ మ�న�ా��� ��చరమగ�త�ం��.
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� ఆ��య్�్మక ప���గ��� �ర� �ర్ణయం �సు���ా� అం�ే �ా� �
చూట�
్ట జర�గ�త�నన్ బ�హయ్ మ��య� అంతరగ్ త ప���ిత్త�లక�

�ల�వ�వ్వక�డద� ��ను ఇపప్ట��� అ��క �ార�్ల �వ��ం��ను. �దట�
�ర� � శ��రం, ���క, మ�న�ిక, �����ే్వగమ�లను ఆ��నం

�ేసు��నుటక� ప్రయ�న్ంచవల�ను. ఆ��నంల� �ెచు్చ��వటం అన�ా

���?��ల�త �ాట� ఉ���� ప����ం� మ��య� �ాట�� అవ�ాహన

�ేసుక�నుటక� ప్రయ�న్ం���. అ� ఏ �ధం�ా �ారయ్ర�పం

��ల�సుత్నన్� మ�ందు ��నక వ�ం�� ఏ� స�యం �ేసత్ ు��న్�
అరధ్ం �ేసు���ా�. ��ద గ�ంధమ�లను ప్ర�ారం �ాట� ఉప�గం ఏ

�ధం�ా ఉం�ో అర్థం �ేసు��వ����� ప్రయ�న్ంచం��. ఈ ��ల�గ�

�ాధనల ��్వ�ా �భ్రపర్చ����� ప్రయ�న్సూ
త్ � ��స
� త్ ు ల��� ఆత్మ

త��్వ�న్ �ెసు��వట���� ప్రయ�న్ం���. ఉనన్�� ఏకత్వం ఒక్కట� అ�

�ెల�సు���ా�. ఈ ��ల�గ� �ాధనల� అన�ా శ��రం, ���క, మ�న�ిక,
�����ే్వగమ�లను ���ధ్ �ే�ి ఆ��నంల��� �సు�����, �ల� ఉనన్

ఆత్మ �ైతనయ్ం/��స
� త్ ు తత్వం �క్క ఉ��� � ��్వ�ా ప���త్�ా

బయటక� వయ్��త్క��ంచడం అవ�త�ం��. అ��ే ఈ ఆత్మ ప్రకంపనల�

�క్క కద�క ��ల� సూకష్్మం�ా ఉంట�ం��. అహం�ారంనక� ఇ�� అరధ్ం

�ాదు. అహం�ారం తన ఉ��� గ���త్ంచు��వడం ��రక� వసుత్వ�లను,

మ��య� �ైతనయ్ంను �యంత్రణ �ేసత్ ూ తన ����కల� �ర�్చ��వ�����

ప్రయ�న్సూ
త్ ఉంట�ం��. అ�ే �ధం�ా �ర� ��ధ్ �ైతనయ్ంల� ఉంట�
అహం�ారం వలన క��� బంధనంల� నుం�� �మ���త్ �� ందుటక�

కృ�ి�ేయ��. సూకష్్మఅహం�ారం ��ల��ంచడం ప్ర�య
� ల� �ట్ట �దట�

��గం ఏ�ట� అంట�, మ�ందు�ా �ర� ���న్ గ���త్ంచగల�ా�, తర��ాత
��� �క్క అ�ిత్ తత్వం �జం �ాదు అ� �ెల�సు��� మ��య� ఆత్మ
ల��� ��స
� త్ ు తత్వం �ాదు అ� ���ం� ��� సప్ృహను రదుద్ �ేయ��

ల��� సూర�య్� ��రణ�ల� మ�ందు �� గమంచు క������ �నట�
్ల �ా ఈ
సూకష్్మ అహం�ారం న�ం��� అ� ���ంచగల�ా�. �క� ఈ ప్ర�య
�

అరధ్ం అవ�త�ంద� ఆ�సుత్��న్ను. ఒక అ�ాసత్ వ���న అహం�ారం

ఇక్కడ ��శనం అవ�త�ం�� ఎందుకంట� ��� అవసరం �క� ఏమ�త్రం

ఉప�గపడదు కనుక. �ర� ���� వదుల���వ����� �ి�ధ్ం�ా

ఉం���.�ర� సత్ �త్ ఆనంద స్వర�ప�ల� అ� ఎల్ల ప�ప్డూ
గ�ర�త్ంచు���ా�. ఇ�ే ఆత్మ తత్వం �క్క �ర్వచనం.

మ��క ఉ��హరణ సూకష్్మ అహం�ారం గ���ం�: �ర� రహ���� �ద
నడ�సూ
త్ ఉంట�ర� అక్కడ �క� ఒక �చ్చ�ాడ� డబ�్బ అడ�గ�త�
�చ్చ��తత్ �త� క��ి�త్ ాడ�. �ర� మనసుల� ఏ� అనుక�ంట�ర�
మ��య� � చరయ్ల� ఏ �ధం�ా ఉంట��? �ర�,”ఈ �చ్చ�ాల�్ల

ప్రజల�ను ఇబ్బం�� ��ట్టక�ం�� చరయ్ల� �సు���ాల� ����ాత్�ా ల�క

భగవంత�డ� ఈ ర�పం ఏల ధ��ం��ర� అ� అనుక�ంట��ా?” ఈ ఆత్మ
�క్క కర్మ �ారణం�ా ఉం���.� అహం�ారం మనసుస్ / �ె���
ఉప���ం� �క� సంతృ�ిత్ � క���ంచట���� ప్రయ�న్సుత్ం��.

�ా� � హృదయం ఆ �చ్చ�ా� బ�ధను, ఈ �� పడ�త�నన్

ఆ��దనను గ���త్ం� అత��� ఆ�రమ�, దుసుత్ల� ల��� ఒక దుపప్ట�

ఇవ్వట���� �ి�ధ్పడ�త�ం��.�ాబట�్ట, ఈ ప���్థ �
ి ల� మనసుస్ మ��య�

��ధసుస్ ��్వ�ా �ాక�ం�� � హృదయం ��్వ�ా చూడట����

ప్రయ�న్ంచం��. ఇ�� �ేత�ాక�� �ే ఈ ఆత్మ �క్క ఆ��య్�్మక ఉనన్�
��సం ఒక �ా్రర్థన సలపం��.
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��ను ఇపప్ట��� �క� �ె�య�ే�ాను � ��ంట�� ఉంట� � �ాధనక�

స�యపడ��ను అ�. � ప్రక్క�� �ా��భ�త���ాఉంట���న్ను. �

�ర్ణయం �ద ఆధరప�� ఉంట�ం�� �క� �� స�యం అవసరమ� ల���

అ�. �� అనుగ�హం అనంతం �ా� ���� �� ందట���� �ర� అర్హత ��రక�

ప్రయ�న్ం���. �ర� ప్ర�క�ల ��వనల�� �ం��య�ం���� �� అనుగ�హ
సరఫ�ా �క� �ేర����� అంత�ాయం కల�గ�త�ం��. � అర్హతక�

త��నట�్ట�ా � �ద అనుగ�హం ఉంట�ం�� అందువలన ����� ��రక� �ర�

�రంతరం కృ�ి �ేయ��.

శరణ�గ� అన�ా ��� మ��య� అ�� భగవంత�� అనుగ�హం

ఆక��ష్ంచ����� ఏ �ధం�ా ప���వసుత్ం��? �ర� శరణ�గ� అంట� �ర�

కరత్ ృత్వ ��వన వ��� అం�� సృ�ి్ట కరత్ వల�� జర�గ�త�ంద� ����ాత్ర�.

�ర� ఖ�� �ేత�ల�� ఈ ప్రపంచం ల��� వ�్చ మ�్ళ ఖ�� �ేత�ల�� �ేహం
వ�����ళ��ర�. కర్మ మ�త్రం � ��ంట వసుత్ం��. శరణ�గ� అన�ా సృ�ి్టకరత్
�క� ఇ�్చన ���� అత��� ����� ఇ�్చ���ి అత��� ఏక����� వడ��.

ఏ� అం��ంచగలర� అత���?�ర� � హృదయం / �ైతనయ్మ�, ���ధ్ �ే�ి
అత��� సమ��ప్ం��� అత��� ��నం �ావడం జర�గ�త�ం��. �

మనసుస్ మ��య� ఆల�చనల� క��� ప�����ధ్ం��� భగవంత��

అనుగ�హం � ��ౖప� ప్రస��ంచ����� ఉప�గపడ�త�ం��.ఈ ప����ధ్ ��న
���క శ��రం ఆత్మ ��్వ�ా �ైవ �ాధనక� ప�మ�ట�్ట�ా

ఉప�గపడ�త�ం��. �వ���� మ��య� మ�ఖయ్ం�ా, � ��్రమ �క్క

సంప�ర్ణత్వం, � భ��త్� భగవంత���� సమ��ప్��త్ ఏ�ాత్మ ��వన
అలవర�చు��� �వ�, భగవంత�డ� ��ర� �ాదు అ�� స��య్�న్
�ెల�సుక�ంట�ర�.

ఇ�ే శరణ�గ� �క్క �ా�ాంశం. � ��వయ్��్వ�న్ గ���త్ంచు��� �ర�
అహం�ారం�� క���న �ేహం �ాదు అ� �ెల�సు��� ���ాయ్త్మ

స్వర�ప�ల��ా ��ంచడం ఈ శరణ�గ� అరధ్ం. � ఈ �ధం�ా శరణ�గ�

�ే�ిన ��డల �ర� ఆత్మ స్వర�ప�ల��ా ర��ాంతరం �ెంద����� ��ల�
సులభం అవ�త�ం��. అప�ప్�ే �ర� ఆత్మ మ��య� �ైవం అ�

గ���త్ంచగల�గ���ర�. �ర� �రంతరం ఈ �ాధన �ేయడం వలన �ర�

అహం�ారం�� క���న �ేహం �ాదు అనన్ ��్రం�� ��ల��ంచుక�ంట�ర�. �

�ైతనయ్ం, సప్ృహ వలన �ర� �ేవ�డ� అ� గ���ంచడం జర�గ�త�ం��. ఏ

జ�్ఞ� క��� � ��రక� ఈ �ాధన �ేయడం క�దరదు. అట�ల�� భగవంత��

కృప క��� ��ల� మ�ఖయ్ం ఇ�� �ా��ంచుట ��రక�. శరణ�గ� � ��రక�

మ�త్ర�� మ��య� �ర� � ��వయ్త్వంను, ���క, మ�న�ిక, �����ే్వగ,

���ో ���ాల�ే కపప్బ�� ఉంద� గ���త్ంచడం ��రక�. ఇ� భ�� �ద �ర�

�వ�ిం�నంత �ాలం ఉంట��� ఉంట�� �ా� �ాట�� �ర�

ఉప���ంచుక�ంట��� ల��ో అ� � �ద అ��రప�� ప�� ఉంట�ం��. �ర�
�ర్ణయం �సు��ం�� �ర� ఆత్మ�ా �శ్శబద్ ం�ా ఉండదల�చుక���న్�ా ల�క

మనసుస్, చరయ్ల�� క��ి సంచ���త్ ా�ా అ� �ెల�సు���ా�.
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� �కష్ �ాధన క� � ప్రయతన్ం తపప్� స�� అ� �క� మ�ం�ే

�వ��ం��ను. ఇతర ��వయ్ ప�ర�ష�ల ఆ��య్�్మక �� �ానక�మం, భ� గ�హం

�క్క ప��ణ�మం, ఈ �కష్ �ాధనక� ఉప�గపడ�త�ం��. భక�త్డ� తన

ఆ��య్�్మక ఉనన్� ��రక� తనంతట ��ను ��ల� కృ�ి �ే�ినప�ప్డ�, ��వయ్
ప�ర�ష�ల� �ా�� �ద దృ�ి్ట �ా���త్ ార�. �ార� భక�త్� ఆ��య్�్మక ప���గ�
��రక� స�యపడ��ర�. భక�త్� ఆశ��త్ � దృ�ి్టల� ఉంచు��� అతను

ప్రపంచం నక� ఏ �ధం�ా ఉప�గపడ���ో ఆ మ�రగ్ ం ల� ఉనన్

గ�ర�వ�ల�� సంపర్కం క���టట�
్ల అవ�ాశం ఇ�ాత్ర�. ఈ ఆ��య్�్మక
గ�ర�వ�ల� �క్క అనుగ�హం భక�త్ల �ాధన మ��య� శ��ధ్ �ద

ఆ��రప�� ఉంట�ం��. ఈ అనుగ�హం భక�త్� మం��్రల�, ప�త్ర సం��తం,

��య్నం, అం��తం ���ా ��వం మ��య�, మ��య� అహం�ారం �డ����

ప��ప�ర్ణ శరణ�గ� �ేయడం వలన ల�సుత్ం��.

భక�త్డ� తన �కష్ �ాధనక� అహం�ారం వ���, బ���ధ్ �చకష్ణ, జ�్ఞనం

మ�రగ్ ం అనుస��ంచడం వలన ఈ ఆ��య్�్మక గ�ర�వ�ల అనుగ�హం నక�

�ీ్ర��ాత�్రడ� అవ���డ�. భ� గ�హం నక� ఇట�వంట� �ాధక�ల� ��ల�
అవసరం ఏలన�ా ��� వలన ��ధ్ �ైతనయ్ం �శ్వం అంతట� �ాయ్�ిం�ే

అవ�ాశం కల�గ�త�ం��. ఆ��య్�్మక గ�ర�వ�ల� భక�త్లక� మ��య� �శ్వం

నక� మధయ్వ��త్ �ా ప్రవ��త్సత్ ూ �ా�� వదద్ నునన్ �ైతన శ��త్� �శ్వ�ాం� ��రక�
��ర�� యడం జర�గ�త�ం��.

మ�య వలన క��� భక�త్� �క్క ��� �ా�� ��తంల� జర�గ�త�నన్
సంఘటనల� నుం� ఆ��య్�్మక మ�రగ్ ం ��ౖప� మ�్ళంచడం ��ల�

కష్ట తర���న ప�. ఇ�� ఎం�� శ��త్ క���న ఆ��య్�్మక గ�ర�వ�ల �ైతనయ్

ప్రకంపనల� భ���� ప్రస��ంచడం వలన జర�గ�త�ం��. మ�నవ�డ�

ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా�� జ���� ఈ �ాధన వలన భ�గ�హం �ద �వ�ిసత్ ునన్

అ�న్ �వ�ల �ద ఈ ప్ర��వం ఉంట�ం��. ఈ ప��ణ�మం భ�గ�హం �ద

�సత్ ��ంచ����� ��ంత మం���� ��ల� ఎక�్కవ సమయం పట�్టచు్చ �ా� ఇ��
తపప్క జ���� �ర�త�ం��. ��ల� మం�� భక�త్ల� ఈ ఆ��య్�్మక ��ౖప� ��గ�గ్

చూపడం వలన ఈ ఆ��య్�్మక గ�ర�వ�ల �క్క �ైతనయ్ శ��త్ వలన భ�
ప్రపంచంల� ఉనన్ అ�న్ �వ�ా�ల�� ఎం�� ల�భకరం�ా ఉంట�ం��.
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సూకష్్మ అహం�ారం ��ల��ంచు��వడం ఎల� అ�� ప్రసం�ాలను
మ���ంచబ� వ�చు��న్ను �ావ�న ��ను �క� ఒక �షయం

�ె�య�ేయ�చు��న్ను. �� �ాక�్కలను ఆచరణల� ��డ�త�నన్ ��

భక�త్లను చూ�ి ��ల� గర్వపడ�త���న్ను. ఇ�� కష్ట తర���న మ�రగ్ ం క���

మ��య� �క� సుఖం క�ం��ం�ే సులభతర���న మ�రగ్ ం ను �డ��డ�����
�ి�ధ్ం�ా ఉం���. అ��ే, �ర� దగగ్ ర�ా చూ�ి ఉంట�, అ�� �జం�ా

�ాదు.సూకష్్మ అహం�ారం ఓ��ర�ప్�సుత్ం�� �ా� అ�� ఒక ��రం�ా, ఒక

�సుగ��ా ఉంట�ం��. సూకష్్మ అహం�ారం �జం�ా ఏ� సమసయ్ల� ల��

సంద�ాభ్లల� అ�� తరచు�ా ఒక సమసయ్ ల� తయ�రవ�త�ం��. ఆత్మక�
ఎట�వంట� సమసయ్ల� ఉండవ� అ� ప����ంచు��ం��.

ఉ��హరణక�, � �ార� �ె�
ౖ� ంగ్ �ే�� సమయంల� ఎవ����� ��నుక నుం��

� �ార�� గ���ద్నట�్ల �ే
� � మనసుస్ల� అహం�ారం వలన క���న

ఆల�చనల� ��్వ�ా ల�� దృ�ాయ్ల� ఊ��ంచు��� కలత �ెందు��ర�.

అహం�ారం ఈ సంఘటనను ఒక సమసయ్�ా చూసుత్ం��. ఇప�ప్డ� ��ను
�� �ార�� �ాయ్���ల� ఉం��� అ�, మ��య� ��ను ���న్ ���ల� �ార�

ల�క�ం�� ��ళ్లవల�ిన అవసరం వసుత్ంద�, �� �ార�� �� ��ట�్టన అత���

�మ� ఉం�� ల��� అ� ప��ప�� ���ల� అల��సూ
త్ ఉంట�ం��. ��ల�
ప్ర�క�ల ���ాల� మనసుస్ నుం�� ��ల�వడ����.���� ఎందుక�
ఇల� జ����ం�� అ�? ఈ �ె��తక�్కవ �ాడ� రహ������ౖ దృ�ి్ట

��ట్టక�ం�� �ార� నడపడం వలన ఇ�� జ����ం�� అ�, ��ల� ఇబ్బం��

కల�గ�త�ం�� ��� వలన అ� ఆల���ాత్వ�. ఆత్మ ఎప�ప్డూ �ా���ా

ఉంట�ం��. బ�హయ్ ల��� అంతరగ్ త ప్రపంచంల� ఏ� జ������ క��� ఆత్మ

మ�ర�ప్ �ెందక�ం�� ఉంట�ం��. ఆత్మ�జతత్వం �ాం�. ఈ

సంఘటనల� ��తంల� వసూ
త్ �� త� ఉంట��. �ర� �సు��వల�ిన

చరయ్ల� �సు��ం�� శ��త్� ఉప���ంచు���. �ర� ఆ స్వచ్ఛ���న ��ధ్

�ైతనయ్ం �ా ఉండం��. ప్ర�క�ల అహం�ారప� ఆల�చనల� మనసుస్ల���
�ాక�ం�� చూసు��� �ాం�య�తం �ా ఉండటం ��రక� ప్రయ�న్ంచం��.

�జం�ా ఎవ���� ఏ� జరగ ల�దు. అహరం�ారం ఒక భ్రమ. ��వలం ఆత్మ

మ�త్ర�� సతయ్మ�.�ర� ఆత్మ ల��� అహం�ారమ� అ� మ�ందర

గ���త్ంచు���ా�. నువ�్వ�ర్ణ�ంచు.�ర� �జం�ా ఆత్మ / ��స
� త్ ు అ��
ల��� ఏ�ో �క� జ����న వయ్��త్గత అహం�ారం వలన క���న సమ�ాయ్

అ� �ెల�సు���ా�. �ర� సమసయ్ను ల�క ఆత్మ వలన క��� �ాం��

ఏ�ో ఒకట� ఎంచు��వచు్చ.

��ను �ా్రరంభంల� ఇ�� ఆచరణల� సులభం అ� �ెపప్డం ల�దు �ా�

మ��ంత �ర� ఆచరణల� ��ట్ట న
� ట�్ల �ే
� అ�� సులభతరం అవ�త�ం��.

ఎందుకంట� �ర� సతయ్ం మ��య� అహం�ారం అసతయ్ం. � �జస్వర�పం

ను �ెల�సు��వడంల� సతయ్ం ఎల్ల ప�ప్డూ � ��ంట ఉంట�ం��. �ర�

అహం�ారం ను �డ���� ఆత్మను పట�్ట��నుటక� ప్రయ�న్ంచం��.�క�

సమసయ్ల� క���నప�ప్డ� �� ��మం �ా� ���� ఏ �ేవ�� ��మం అ���
స్మ��ంచం��. ���వల ఆత్మ తత్వం అ�న స��య్��� దగగ్ ర�ా ఉండటం

సులభం అవ�త�ం��.�ర� ఊ��ం�న ��� క��న్ ��ధ్ �ైతనయ్ం ��్వ�ా

స�యం అందుబ�ట�ల� ఉంట�ం��. �ర� సమసయ్ల� వ�్చనప�ప్డ�

ఒంట���ా ఉండర� � చుట�
్ట భగవంత�� �క్క అనుగ�హం ఉంట�ం��.
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ఇపప్ట� ���ా �ర� సూకష్్మ అహం�ారం గ���ం� అవ�ాహన క��� మ��య�
���� ఎల� ఎదు��్కనవ��్చ �ెల�సుక���న్ర�. ���� పట�్టంచు��క�ం��
ఉండడం ��ల� ఉతత్ మం. అ�� ��నంతట అ�ే క������ త�ం��. అ�ిత్ త్వంల�
అ��క �ార�్ల తన ఉ���� ��ట�క���ందుక� ��ల� �ార�్ల ప�న�ావృతం

అవ�త�ం��. ����� �ర� అ�తం�ా ఉంట� � �జస్వర�ప���న ఆత్మ
తత్వం ను గ���త్ంచు���ా�.

ఇప�ప్డ� సూకష్్మ అహం�ారం �క్క మ�� మచు్చత�నక .�క� ఒక

��ాహ ఆ�్వనం అందల�దు అ� ��ల� కలత �ెం�� ఉ��న్ర�. �

��న్��త�ల� ��ల� మం�� అక్కడక� ��ళ�త���న్ర� మ��య� �క� వర�డ�
క��� ��ల సుప���త�డ�. � అహం�ారం నక� భంగం క���నట�
్ల �ర�

���ం� �ార� �మ్మల� అవమ��ం��ర�,�ాళ�్ళ �మ్మ�న్ ������ార�

అ� అనుక�ంట�ర�. ఈ ��వనల� అ�న్ శ��రం / మనసుస్ / అహం�ారం

వలన క���న�. �ర� � అవస�ాలక� ఇతర�ల� �ద ఆ��రపడక�ం��

ఉండం��. �ర� �మ్మ�న్ ఎప�ప్డూ ��్రమ�త్మస్వర�ప�ల��ా

గ���త్ంచు��ం�� మ��య� అంతరగ్ తo�ా హృదయమ�ల� భగవంత����

సం���ిసత్ ూ అత��� �రంతర సంబంధం ��ంచు��ం��. ఈ ఏకత్వం వలన
�ర� ఎట�వంట� �రస్కృ�, బ�ధను అనుభ�ంచర�.ఇ�� ��్రమ �క్క

ఏ�ాత్మభవం. ప్రపంచo ఎల్ల ప�ప్డూ �మ్మ�న్ ��ాశపర�సూ
త్ ఉంట�ం��

�ర� �ాట� �ద అంచ��లను క��� ఉండడం వలన. �ాబట�్ట అహం ల��ా

�ాక�ం�� ఆత్మ�ా �వ�ించడం అల�ాట� �ేసు��ం��. ఎవర� నుం�� క���
ఎట�వంట� అంచ��ల� క���ఉం�ొ దద్ ు అప�ప్డ� �క� ఎల�ంట� ��ాశ

ఉండదు. �ర� ఈ �ధం�ా ల�క�� �ే ప్రపంచం నుం� � అంచ��లక� త��న
�ధం�ా ప���ిత్త�ల� జరగక�� �ే ఎప�ప్డూ ��ాశ మ�త్ర�� �గ�ల�త�ం��.
�ర� అ�న్ సమయంలల� �ాం�య�తం �ా ఉండదల�చుక�ంట� ఆత్మను
అనుస��ంచం�� అహం�ారం ను ����. అహం�ారం �క� ��్రం��� ����
�సుత్ం��.ఈ సతయ్ం ను �ెల�సు��� ఎల్ల ప�ప్డూ ఆనందం�ా ఉండం��.
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��ను సూకష్్మ అహం గ���ం� ��� మ�ట�్లడట���� మ�్ళ

వ��్చను.మ�����న్ ఉ��హరణల� �సుక�ం��ం. ఒక వరత్ క�డ� ఏ�ో

�క��ంచ����� � ఇంట��� వ�్చ తల�ప� తడ��డ�. ఇట�వంట� వయ్క�త్ల�
వ�్చ �మ్మ�న్ ఇబ్బం�� క�ంచడం �క� ��ాక� క����త్ ా�. �ార� ��

స్వంత స్థ లం ల���� ప్ర���ంచక�ం�� �����ం��ల� �ర� ����ాత్ర�. �ర�

�జం�ా ఆ వసుత్వ� ��ను��ల� �ేయ�లనుక�ంట� మ���్కట్ ��ళ��ర� క��

అ� అల���ాత్ర�. అ��క ప్ర�క�ల ఆల�చనల� మ��య� ���ాల� ఈ
ప���్థ �
ి చుట�
్ట � మనసుస్ల� ��దుల����. ప్ర� ఆల�చన

ప����ంచ����� ప్రయతన్ం �ేయం��. ప్ర�క�ల అల�చన అ��ే దూరం�ా
పం�ించ����� ��ంట�� ప్రయ�న్ం���. �ానుక�ల ఆల�చన ��్వ�ా

ప్ర�క�ల ఆల�చననను భ��త్ �ేయవచు్చ."ఈ వయ్��త్ �ద బహ��ా ఒక

క�ట�ంబం ఆ��రప�� ఉం�� ఉం���, ల�క�� �ే ఇట�వంట� ఉ�ో య్గం ఇతను
ఎందుక� ఎంచు��� ఉం���. అత��� ��ల� మం�� ఇళ్ళ మ�ందు

�రస్కరణ అనుభ�ంచవల�ి వసుత్ం�� అ� �ె��ి క��� ఈ ఉ�ో య్గం

�ేసత్ ు��న్డ� అ� ���ం���. ఇ�� సులభం �ాదు. అతను �ాహ�� ��తం�ా,

ఎం�� �ైరయ్ం�� �రస్కరణలక� అ�తం �ా ఉంట� ఉ�ో య్గం �ేసత్ ు��న్డ� అ�
తల���. ��ను మ�ాయ్ద ప�ర్వకం�ా ప్రవ��త్ం�న ��డల అత���

��రవప్రదం �ా ఉంట�ం�� అ� తలం���. ��ను అత�ల� భగవంత��

చూ�ాత్ను అ� అను���ా�. ఈ ఉ�ో య్గం ��్వ�ా అతను ఆ�ం�న ఫ���ల�

�ా��ం��� అ� ఆ�ర్వ��ం���." ఈ �ధం�ా � �ానుక�ల ఆల�చనల�
��్వ�ా � ప్ర�క�ల అహం �� క���న ��వనలను, ఆల�చనలను

మ�ర్చవచు్చ. �ర� ఆ వసుత్వ�ను ��ను��ల� �ేయక�� ���, �ర�

�నయం�� అత��� సం���ించవచు్చ.

మ��క ఉ��హరణ: ��ంతమం�� ఎక�్కవ�ా ర��ద్ �ా ఉనన్ రహ��ర�ల�,

జ��య రహ��ర�ల�క� దగగ్ ర�ా �వ �ిసత్ ూ ఉంట�ర�. ����� �ాహ��ల
��్వ�ా క��� శబద్ �ాల�షయ్ం ��ల� ఎక�్కవ��ా ఉంట�ం��. �ార� శబద్

�ాల�షయ్ం నక� తపప్క అల�ాట� �ేసు���ా� ల��� అక్కడ�� దూరం�ా,
ల��� ఒక �శ్శబద్ స్థ ల���� మ����� � �వ�ిoచ����� ప్రయ�న్ం���.

అ��ే, ��ంతమం�� ��ల� కలత�ెందు��ర� �ార� ఎప�ప్�ై�� �ట�ర్

��ౖ��ళ�్ళ, ట్రక�్కల� నుం�� ��ల�వ�ే �గగ్ ర�ా శబద్ ం నక� అల�ాట� �ెందక

�ార� భయం�� మ�ల ��గ���నుటక� ప్రయ���ాత్ర� మ�ఖయ్ం�ా �గగ్ ర�ా
ధ్వ� �నడం �ే�ినప�ప్డ�. �ార� ఈ ప్ర�క�ల ���ాల� మ��య�

ఆల�చనల� ఉపశమ����� ఏ� �ేయ��? ��ను ట�్ర�ిక్ నుం�� ��ల�వ�ే ఈ
శబద్ �ాల�షయ్ం నక� ప్ర�క�లం�ా ఇంట�ల� ��జం�� భజనల� గట�్ట�ా

��ట్ట �క�ంట�ను. అ��క ట�్ర�ిక్ �ాలంల��ె�ల� దూ�� ధ���త్ ాను .�ా�్ర ��ళల�
ట�్ర�ిక్ ��ల� తక�్కవ��ా ఉంట�ంద� �ెల�సు��వడం వలన మ�న�ిక

సంతృ�ిత్ కల�గ�త�ం��. ఈ పం�ేం��య
్ర �ల� అన�ా ������ ��వం, దృ�ి్ట,

ర��, సప్ర్శ మ��య� �ాసన ���ాల� అ�న్ ప్రపంచం అంతట� �ాయ్�ిం�

ఉంట��. �ర� అంతరగ్ తం�ా ల�త��ా ��ళ్ళడం ��్వ�ా బయట శబ�ద్లను
��ర��ే�� అవ�ాహన క��� ఉండడం �ాధయ్ం అవ�త�ం��. అప�ప్�ే �
�జస్వర�ప���న సత్ �త్ అనందం లను గ���త్ంచగల�గ���ర�.
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సూకష్్మ అహం �క్క మ��క ఉ��హరణ: �ర� ప�్చకగల పర్వతం

�దక� ��రయ�త్ర ��రక� ����్ళర�. ��ల �ద దుపప్ట� ప���, బ� జన
ప��రధ్ంలను అమర�సుత్��న్ర�. అక్కడ ఉనన్ ��ాయ�లను లకష్య్ం �ా
��ట్ట ���� �మల� అ�న్ వర�స క�మంల� �ావడం �ర�

గమ�ం��ర�.�ర� ఏ�ధం�ా సప్ం���త్ ార�? �ర� ఏ� ఆల���ాత్ర�, �

పల�క�ల� చరయ్ల� ఏ �ధం�ా ఉంట�� ఆ సమయంల�?� �ాం�
�ె����ం�� ఆ స�న్��శం చూ�ి? �ర� ఇం�ా సంత�లనం

�ాట�ంచగల�గ�త���న్�ా? �ర� �మల� ఉనన్ �ేవ�� తలచు���

ఆ�రం��రక� వ�్చన �ాట�� భంగం క���ంచక�ం�� ఉంట��ా ల�క �ాట�

సంహ��ం�ేందుక� ���
� సం���ణ� �ి��ా�� �ే�త్ ా�ా?

�ర� � దుపప్ట�� �మల� ల�� �ా్రంతం వదద్ క� మ�ర్చవచు్చ ల���

��ా�ల�ను భద్రం�ా �ాట��� అందక�ం�� ఉంచవచు్చ .అం�ే �ాక�ం��

�మలను ���� మ�్ళంచవచు్చ �ర� ���న్ �నుభం��రoల� ���� ��టక�

���ిన ��డల � ��ర య�త్రక� భంగం కలగక�ం�� క���

చూసు��వచు్చ. �ర� సం��షం�ా, సమత�లయ్ ��వనల�� ఉనన్��డల

ప్ర��య్మ�న్య చరయ్ల� ప్రయ�న్ంచవచు్చ. ��ల �ద �ాక�ం�� క���్చల�,

బల్ల �ద �ామ�నుల� ��ట్టవచు్చ. �ర� ��ర�్చ��వల�ిన �ాఠం ఏ�ట�

అన�ా � ఆల�చనల�, ప��ల�, ���ాల� మ��య� చరయ్ల� అహం�ారం

నక� వయ్���కం �ా ఉం�ేందుక� ప్రయ�న్సూ
త్ బ���ధ్ క�శల�� ��ల�ా�. ఇ��

� మనసుస్క� �ాం�, ఆనందం సమత�లయ్తను అం��సత్ ుం��. ఈ �ధం�ా
�ర� � �జస్వర�ప���న ఆత్మ తత్వం ను గ���త్ంచుటక� �లవ�త�ం��.
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�ే� గ���ం� అ��� �ి�ాయ్దు �ేయడం వలన ఉప�గం ల�దు. �ి�ాయ్దు
�ేయడం మ�ఖయ్ం�ా బల��న���న, �ారణ�దృకప్థం�� చూడటం వలన
జర�గ�త�ం��. బ���ధ్ �చకష్ణల�� సతయ్, అసతయ్ంలను గ���త్ంచడం

ఆ�ాజనకం�ా ఉంట�ం��. ��్రం� మ��య� అసతయ్ం ను సతయ్ం నుం� ��ర�

�ేయవచు్చ.అసతయ్ం గ�ర�ం� �ి�ాయ్దు �ేయడం ఏల? ఉ��హరణక� ��ల�
మం�� �ా��వరణం గ���ంచు �ి�ాయ్దు �ేసత్ ూ ఉంట�ర�. �ానల� ఎక�్కవ�ా
క�ర�సుత్��న్య�, చ� ఎక�్కవ��ా ఉంద�, ఎండ �వ్రతరం�ా ఉంద�,
భ�గ�హం �ద జర�గ�త�నన్ మ�ర�ప్ల� వలన �ా��వరణ �వ్రతల�

సంభ�సుత్��న్య� ���సూ
త్ ఉంట�ర�. భ�గ�హంక� ��ల� అ��య్యం

జర�గ�త�ంద� ఇ�� ఎపప్ట��� అంతం అవ�త�ంద� �ా�� త� ఉంట�ర�. మ�
వంత� ఏ� �ేయల�క �సస్�య�ల��ా ఉ��న్మ� అంట�

ఉంట�ర�.ఇట�వంట� ప��ల�, ఆల�చనల� భగవంత�డ� ����్చన

��వయ్శ��త్� దు��్వ��గం �ేయ����� తపప్ మ�� ఎందుక� ప����ావ�. ఈ
���ల�, ఈ సమయంల� ఎల� జర�ాల� అ�� జర�గ�త�ం��. �ర� ఒక

ఆ��య్�్మక ప్ర�ణ�డ� అ�న �ా� �ర� �ా��వరణఆ�న్ మ�ర్చల�ర�,
మ��య� ���� మ�ర్చ����� ��ల� మం� �ారణం ఉం�� ఉంట�ం��.
మ�తృ భ�� మ�నవ�ల� వలన క���న ప్ర�క�ల ఆల�చనల�,

��వనలను క���న �ాల�షయ్ం ను ��ల��ంచు��వ����� ప్రయ�న్సుత్ం��.

మ�తృ భ��� ���్ల�ిసత్ ు��న్ర� �ా� అ��క� క��� �ా్రణం క���ఉనన్�ే.
�ా��వరణ మ�ర�ప్ల� ఎక�్కవ�ా మ�నవ�ల� వలన క��� �ా�, �ర�,

భ�� �ాల�షయ్ం వలన జర�గ�త�ం��. భ��� ప�త్రం �ా �ేయడంల�
కర్మ క��� ���� ఉం��. ఇ�� సహజ ప్ర�య
� .

�ాబట�్ట, �ి�ాయ్దు �ేయడం వలన ప్ర�జనం ల�దు.ఈ ప్ర�య
� ను అర్థం

�ేసు��వ����� ప్రయ�న్ం��� ఉప�గకరం�ా ఉంట�ం��. కర�ణ,

��్రమను, దయను మ�తృ భ�� మ��య� అ�న్ �ా్రణ�ల�ద అన�ా
�క్కల�, జంత�వ�ల� ల��� మ�నవ�ల �దక� ప్ర�ారం �ే�ి�� ఈ

���ద్కరణ ప్ర�య
� ల� �ాల�గ్��ందుక� అవ�ాశం ఉంట�ం��. మ��య� �ర�

అ�న్ ��ళల� � ఆల�చనల�, ప��ల� మ��య� చరయ్ల� ప్రపంచం నక�

����నల� క���ం�ే �ధం�ా మ��య� � చరయ్ల� ప్రపం���న్ మ���్చందుక�
ఉప�గప�ే �ధం�ా క���ఉం���. ఇ�� అంతయ� �ైవ శ��త్ వలన

కల�గ�త�ం��. అహం �క్క ఆ��రమ�ల� ఏ� ల�క�ం�� �ానుక�లం�ా��,
సృజ��త్మక �ధం�ా ఈ ��వయ్ శ��త్� ఉప���ంచం��. ఆత్మ, ��స
� త్ ు �

గమయ్�ా్థనం అ� �ెల�సు��� అంద��� ��్ర�ంచం�� మ��య� ���ంచం��.
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ఆం�ో ళన ఆత్మ ల��� మనవ��ల� ఉనన్ ��స
� త్ ు సప్ృహ � బల��నం
�ేసత్ ుం��. ఆం�ో ళన మనసుస్ �క్క ఒక లకష్ణం�ా ఉంట�ం��;

ప్ర�క�లం�ా ఉంట� ఏమ�త్రం ఉప�గకరం�ా ఉండదు. �క� ఆం�ో ళణ

కర���న ��వనల� మనసుస్ల� ������ే�ర� బ���ధ్� ఉప�����త్
మం���.�ర� ప���్థ �
ి � స���ంచు��� అ�� ఏ �ధం�ా

ప��ష్క��ంచు���ాల� అ� ప����ంచు��నవల�ను. �ర� ���� మ�ర్చల��

ప���్థ �
ి ల�, ���� అం��క��ం� ఊర���� ఉండటం ��య
� స్కరం.����
గ���ం� ఇంక మరల ఆల��ంచక�డదు. �ర� మనసుస్ �క్క

�����ే్వ�ాలను అ��గ�ంచడంల� ��ౖప�ణయ్ం �ా��ంచుటక� ప్రయ�న్ం���.

�ర� ఎల్ల ప�ప్డూ �ా్రరధ్నలను సల�ప�త� ��్రమ, ��వయ్ శ��త్ మ��య�

�ాయం ను త��గ్ం�ే ��ౖదయ్ శ��త్� పం�ించవచు్చ. �ా� ��� వలన ప���్థ త
ి �ల�
��ంట�� మ�ర�ప్ �ెందు��� అ� ఆ�ంచవదుద్. ఫ���లను భగవంత����
వ��ల�యం��. �ర� ఆం�ో ళణ �ెందక�ం�� ఉండట�� ఇందుల�� మ�ఖయ్
ఉ�ేద్శయ్ం. ఈ ప్రపంచంల� జర�గ�త�నన్� అ�న్ క��� భగవంత��

కనుసనన్లల��� జర�గ�త�ం�� అ�� నమ్మకం క��� ఉం���. �ర� ఏ�
�ేయగల�గ����� అ�� �ే�ి, ఈ అ�ా��రణ ప్రపంచంల� ఎప�ప్డూ శ��త్

ర��ాల� మ�ర�త��� ఉంట�య�� స��య్�న్ గ���త్ంచగల�ా�. అల�గ�

�ర� అ�న్ ��ళల� ��్చంత�ా ఉండమ� �ాదు. ���న్ �ార�్ల మ�ట�్లడటం

మ��య� � చరయ్ల వలన ప���్థ �
ి ��ర�గ�ప�ే అవ�ాశం ఉం��. అట�వంట�

ఆల�చనల� � మనసుస్ల� ��్ర���ిం�నప�ప్డ� �ర� సత్వర�� �ాట��

అమల��ేయడంల� �మగ�న్లవ్వం��. �����న చర్చల� జరపక�ం��,

ప్ర�ాంతం�ా ఉంట� ఎట�వంట� ��వనలక� ల�ను �ాక�ం�� ప్రయ�న్ంచం��.
భగవంత�డ� �మ్మ�న్ �� ్ర తస్��సత్ ూ, � ��్వ�ా సతయ్, ధర్మ, �ాం�,

అ��ం�ా, ��్రమలను ప్రపం����� అం��ంచ����� కృ�ి �ేసత్ ు��న్ర� అనన్
��వం�� ప� �ేయ��. �ల� ఏ ఒక్క సదు
గ్ ణమ� ల�క���న్ఇట�వంట�

చరయ్లక� ప�ను��వదుద్. ఆం�ో ళణ � ��ల��ంచుటక� �ర� ��త�బ�ధ్ ��న

�చకష్ణ � ఉప���ం� సతయ్ం మ��య� మ�యను ��ర��ేయగల�ా�.
సం�ేహం క���నప�ప్డ� �ాం��తయ్ం క���న�ార�, ల�క జ�్ఞనులను

ప్ర�న్ం��� ల�క ఆ��య్�్మక బ� ధనలను చ����� ప్ర�జనం ఉంట�ం��.
అంతరగ్ తం�ా �క� మ�రగ్ ���ద్శం �ేయటక� ��ను ఎప�ప్డూ స�స్�ధ్ ం�ా

ఉనన్ట�
్ల �ెల�సు��� �� అంత�ా్వణ�� �నుటక� ప్రయ�న్ంచవల�ను.�ర�
���� �ాట�ం�న ��డల ఆం�ో ళణ �ెందవల�ిన అవసరం ఉండదు

స��గ�� � చరయ్ల�, పల�క�ల� భగవంత�� ��్వ�ా జర�గ�త���న్య�

�ెల�సుత్ం��.
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ఈ �ాయ్�ాల ��్వ�ా స��య్�న్ �ాఠక�లక� �� �ి్రయ భక�త్�ాల�ౖన �ాథ��న్

��్వర �ె�య�ేసత్ ునన్ందుక� ��క� ఎం�� ఆనందం కల�గ�త�ం��. ఆ��

భక�త్ల �క్క ఉనన్� ��రక� ����" ����ౖన్ ���
� �షన్స్" సృ�ి్టంచ�����
ఎం�� కృ�ి �ేసత్ ుం��. �ర� � మనసుస్, �ాక�్క మ��య� చరయ్ల� ��ౖ

��ౖప�ణయ్ం �� ందడం ��్వ�ా సూకష్్మ అహం ��ల��ంచ����� ప్రయ�న్�ాత్ర�

అ� ఆ�సుత్��న్ను త��్వర ���సత్ ు వంట� గ�ణ�ల�� అందర� ఒక్కట� అనన్

��వన అలవరచుక�ంట�ర� అ� తల�సుత్��న్ను. అహం ఎప�ప్డూ

అసతయ్ం మ��య� మ�య�� కపప్బ�� ఉంట�ం��. ��స
� త్ ు వంట� గ�ణ�ల�
ఉనన్ మనసుస్ల� ����� ఉ��� ల�దు. భగవంత�� మనసుస్ �తయ్

స్వచ్చ���న��. �ర� ��స
� త్ ు మనసుస్ �ావ�న, �జ���� �ర� ఆత్మ

స్వర�ప�ల� కనుక అహం�ారం ��ల��ంచడం ��్వ�ా ఈ ఏకత్వం �ాధయ్ం
అవ�త�ం��. �ర� ఆత్మ జ�్ఞన �ాధనల� ప��ప�ర్ణ త �ా��ంచుటక� ��

����నల� ఎల్ల ప�ప్డూ ఉంట�య� �ె�య�ేసత్ ు��న్ను.

