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

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

ఇం�� �� ��� కృతజఞ్త ��య���ం��న్�.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

       4)   ��� ఆ�:  Free Gurukul 

 

 

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

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

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

�ల�ంచగల� అ� మన� ���ం��న్� 
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త్రిగుణములు 

సత్వ, రజో, త్మో గుణములను త్రగిుణములు అంటారు. త్మసుును రజోగుణముచతే్, రజోగుణమును 

సత్వగుణముచతే్, బ్హి్మజఞా నముచ ే గుణాతీత్ స్థిత్రకి చరేుకొనుట ద్ావరా సత్వగుణమును అధిగమంచవలెను. 

త్రిగుణములే మాయ. త్రగిుణముల వయక్తరూపమే ఈ సృష్థి  అంతా. సాధన అంతా గుణములను మారుుచసే్థకొనుట, 

వాటిని అద్గిమంచుట, త్దుపరి అతీత్ము అగుటలోనే ద్ాగ ిఉననద్ి. 

ఆ విధమ ైన సాధన చయేవలెననన ముందు మూడు గుణములు దృష్టాి ా పపించానిన , నీ మనో బ్ుదుు లను 

అరుము చేస్థకొనటము అలవడాలి. అరుము చేస్థకొని గుణముల దృష్టాి ా అనినంటనిి గురితంచాలి. గురితస్తత  అవాగాహ్న 

క్లుగుత్ ంద్.ి ఆ అవాగాహ్నతో విచారణ చయెాయలి. విచారణ  చసే్థన ద్ానిని ఆచరణలో పటెాి లి. ఆచరణ వలన 

అనుభవము వసుత ంద్.ి అనుభవము క్లిగిన త్రువాత్ ఆ అనుభవము సహ్జము అవావలి. ఇద్ే సాధక్ునిలో జరుగ 

వలస్థన పరణిామ క్రమము.  

మనలోని గుణముల యొక్క వయకతతక్రణయ ే పరసి్థిత్ లు. నీవు చసే్త పని జపము కావచుు , యజాము 

కావచుు , త్పము కావచుు , ధాయనము కావచుు, పని ఒక్ట ే కావచుు కాని  వాటనిి చేయుట వనెుక్ ఉనన గుణ 

పతిరణలు మారుత్ూ ఉంటాయ. అందువలన అవి పరపిరి విధములుగా క్నపడుచు ఉంటాయ. మనము  పని చయేుట 

వెనుక్ ఏ గుణ పతరిణ ఉననద్ో గురితంచగలిగని గుణములను మారుుచసేుకొని వాటనిి అధగిమంచవచుు. 

విషయము మీద కాంక్ష ఉంట ేరజోగుణము. మనసుును ఆశ్రయస్తత   అద్ి  రజోగుణము. ‘మనసుు  ననేు’ 

అనుట  రజోగుణ లక్షణము. రజోగుణముతో వయవహ్రించ ే వాడు మనో పరధిిలో ఉంటాడు. అంట ే మనసుు, ద్ాని 

భావోద్ేవగములతో తాదత్మాత్ చెంద్ ివయవహ్రసితత  ఉంటాడు. రజోగుణ పరిధలిో  ఉననవాడు  త్న సుఖమ ేకావాలి , నా 

సుఖమ ే నాక్ు పధిానం. ఎదుటివాడు ఏమ ైపో యనా నాక్ు సంబ్ంధం లేదు అంటాడు. సావరుపూరతి్మ నై 

అహ్ంకారముతో వయవహ్రసితత  ఉంటాడు.  ఉద్ాహ్రణక్ు బ్సుులో కొద్ిిగా నువువ సరుి కో, అత్ను చాలాస్తపునుండ ి

నుంచొని ఉనానడు, ఇబ్బంద్ ిపడుచునానడు అని ఎవర నైా అంట ే రజోగుణములో ఉననవాడు  "నేను సరుి కోను.నేను 

సరుి క్ుంట ేనాక్ు ఇబ్బంద్"ి అంటాడు.    

విషయము మీద కాంక్ష బ్లపడిపొ తే  త్మోగుణము. ఇంద్ియిములను ఆశ్రయస్తత  త్మోగుణము. ‘శ్రీరమే  

నేను’ అనుట  త్మోగుణ లక్షణము.  త్మోగుణంతో వయవహ్రించ ేవాడు శ్రరీ పరిధలిో ఉంటాడు. అంటే ఒక్ పనిని 

ఆచరించక్, ఒక్ వసుత వును పొ ందక్  నేను ఉండలేను అనే మోహ్ముతో  జీవిసతత  ఉంటాడు. త్మోగుణ వయవహారము 



మోహ్పూరతి్మ ై ఉంట ంద్ి.  ఉద్ాహ్రణక్ు నాక్ు బ్జీీలు  కావాలిుంద్ే అననపుుడు, నీ క్డుపులో అలుర్ ఉంద్ ి 

త్రనక్ూడదు, డాకి్ర్ త్రనక్ూడదు అనానడు అని పదిెలు చెపాురు. కాని నేను మరపకాయ బ్జీీ త్రనక్ుండా ఉండలేను, 

బ్జీీల బ్ండి క్నబ్డిత ేఆగక్ుండా ఉండలేను అనానవనుకో.. . అపుుడు నీవు  త్మోగుణ పరిధలిో ఉననట ు .  

విషయము మీద కాంక్ష లేక్పో తే  సత్వగుణము. ‘బ్ుద్ిుని ననేు’ అని అంట ే అద్ి సత్వ గుణము.  సత్వ 

గుణముతో వయవహ్రించే వాడు బ్ుద్ిు  పరధిిలో ఉంటాడు. సత్వగుణముతో జీవించే వాడిలో తాయగబ్ుద్ిు  ఉంట ంద్ి.   

మంచి లక్షణాలను ఎనినంటిని పతరొకంటామో అవనీన   సత్వగుణము కిరందకే వసాత య . సహ్నం, శాంత్ం, ఓరుు, దయ 

సానుభూత్ర, సహాయం, స్తవ, సత్యం, ధరమం, అహ ంస, పతిమ మొదలగు  లక్షణాలనీన సత్వగుణమునక్ు సంబ్ంధించినవే.  

వీటలిో ఏ లక్షణములతో పవిరితసుత నానము  మోహ్ముతోనా,  సావరుముతోనా లేక్ తాయగముతోనా అనుద్ానిని 

బ్టిి  ఏ గుణముతో పవిరితసుత నానమో సులువుగా  గురితంచవచుు. గురితంచిన త్రువాత్ వాటిని మారుు చసే్థకోవాలి.  

రోజువార ిజీవిత్ంలో  ముందు  రజో త్మో గుణములను గురితంచి, వాటిని వయకతతక్రించక్ పరషికరించు కోవాలి. 

ఉద్ాహ్రణక్ు నీక్ు కోపము వచిునద్ి. ద్ానిని వయకతతక్రించక్ విచారణ చయెాయలి. ద్ానికి వయత్రరేఖమ నై వదే్ాంత్ వాకాయనిన 

ఆశ్రయంచాలి. కోర ధము వచిునపుుడు ‘సహ్నమున త్రగని శాంత్ర లేద్’ే అన ేవదే్ాంత్ వాకాయనిన ఆశ్రయంచు. ఈ 

విధముగా నీక్ు   సమసయలు ఎనెననత ేఉనానయో, ఎనిన రజోగుణ విషయాలునానయో, ఎనిన త్మోగుణ విషయాలు 

ఉనానయో  వాటనిననినంటిని  పరిషకరించటానికి కావలస్థన త్దవాత్రరఖే వేద్ాంత్ వాకాయలను క్ూడా నీవు క్లిగ ి 

ఉండాలి. అవి ఎంత్ బ్లంగా  నీలో పనిచేసతత  ఉండాలి అంటే రజో త్మో గుణమునక్ు సంబ్ంధించిన లక్షణములు  

తోచినపుుడలాు   వాటకిి వయత్రరఖేమ ైన వేద్ాంత్వాక్యములు  క్ూడా నీక్ు తోచాలి.  ఆ విధమ ైన వదే్ాంత్వాక్యములను 

గురువు బ్ో ధించటేపుుడు , శాసాత ా నిన అధయయనం చసే్తపుుడు  జఞగరత్తగా ఏర ిపటె ి కోవాలి. ఈ వదే్ాంత్ వాకాయలని ఆ 

విషయాల యొక్క పభిావం వచిునపుుడలాు  వాటమిీద పయిోగించాలి. పయిోగసి్తత  నీలోపల ద్ెనవీ గుణాలు, ఆసుర ీ

గుణాల మధయ ఒక్ సంఘరషణ వాతావరణం ఏరుడుత్ ంద్ి.  విచక్షణా జఞా నంతో నీవోట  ఎట  వసే్తత  అవ ేబ్లపడతాయ.  

సంఘరషణ ఏరుడినపుుడు నీవు నాక్ు గురువాక్యము, శాసత రవాక్యమ ే  శిరోధారయం అని  క్ట ి బ్డ ి ఉండాలి. అపుుడు 

రజోత్మోగుణ పభిావమునుండి బ్యటపడగలుగుతావు. 

 రజోత్మోగుణ పభిావమునుండి బ్యటపడ ి సత్వగుణములో స్థిరపడవలెననన బ్ుద్ిు  పరధిలిో 

జీవించుట అలవరచుకోవాలి.  మొదట బ్ుద్ిుని భావోద్ేకి్ములక్ు లోబ్డి మనసుుతో పాట  పనిచేయుటను మానిపథంచి  

వెనకిక మరలుుకోవాలి.  విచక్షణాజఞా నమును, వివేక్మును ఉపయోగించి అనుద్ని జీవిత్ములో మంచి లక్షణములక్ు  

మాత్మి ే టిక్ పటె ి ట అలవరచుకోవాలి.   



అధరామనికి టిక్ పెటిక్ూడదు. ధరామనిక ిటిక్ పటెాి లి.  

అసతాయనికి టకి్ పెటిక్ూడదు. సతాయనిక ేపెటాి లి.  

సహ్నానికే టిక్ పటెాి లి. కోర ధానికి టిక్ పటిెక్ూడదు. 

ఓరుుకే టిక్ పటెాి లి, అసతయా ద్ేవష్టాలక్ు టకి్ పెటిక్ూడదు.  

వెనరాగాయనిక ేటకి్ పటెాి లి, అనురాగానికి టిక్ పటిెక్ూడదు.  

ఈ విధముగా విషయములు, జఞా పక్ములు, గుణముల పతిరణక్ు లోబ్డక్ుండా అవి కిరయారూపము 

ధరించక్ుండా వెనుక్క్ు మరలుుకొనగలుగుటయ ే   ఇంద్ియి నిగరహ్ం అంటే. అనుద్ని జీవిత్మున సత్వగుణముతో  

జీవిసతత  త్మోగుణ రజోగుణ ఆచరణ నుంచి విరమంచకొనగలుగుట, వనెక్ుకతీస్థకొనగలుగుటయ ేఇంద్ియి నిగరహ్ము 

అంటే. 

 మరయిొక్ కోణము నుండ ి గుణములను పరిశీలించిన త్మో, రజోగుణములను ఆశ్రయంచి 

పవిరితంచిన ఆచరణలో పతిేయక్త్ లేక్ విశేషత్ ఉంట ంద్.ి రజో త్మోగుణములతో జీవించువారు నాక్ు ఇద్ే కావాలి, 

ఫలానా సమయమునక్ు కావాలి, నాక్ు ఇలా ఉంటనేే సుఖముగా ఉంటాను అని all conditions imposed 

జీవిత్మును కొనసాగసితత  ఉంటారు. పతిేయక్త్లతో క్ూడిన జీవిత్మును కోరతారు. పతిేయక్త్ లేక్ విశషేత్య ేబ్లహనీత్. 

ఆయా విషయములలో పతియేక్త్ ద్ేనివలన క్లుగు చుననద్ో  గురితంచి, ద్ానిక ివయత్రరేఖమ ైన ఆచరణ   చేయుట ద్ావరా 

ద్ానిని సామానయము చయెాయలి. అపుుడు ద్ానిని వెంటన ే అధగిమంచ గలుగుతాము. ఇద్ ే గుణములను మారుు 

చేస్థకొనుట అంట.ే  

 సత్వగుణముతో జీవించువాడు పతిేయక్త్లు అనీనతీస్థవసే్థ సామానయముగా జీవిసాత డు. సామానయ ఆచరణ 

వలన, ఆచరణలో వగేము త్గిిపో త్ ంద్.ి అనినంటిని సామానయముగా చతడగలిగనిపుుడు ఇషిము, అయషిములతో 

పనిలేదు, క్నుక్ ఇచు ఉండదు. ఇచులేనపుుడు నిరణయము ఉండదు. ఇచు, నిరణయములు లేక్ జీవించగలుగుటయ ే

సత్వగుణము యొక్క పధిాన లక్షణము. సత్వగుణముతో జీవించువాడు అంతా నీ ఇషిము లేక్ ద్ెనవచేు అంటాడు. 

ద్ెనవానినఆశ్రయంచి జీవించుట వలన రాజస్థక్ తామస్థక్ బ్లాలను విసరిీంచగలుగుతాడు. అలా జీవించునపుుడు 

అలజడులక్ు, త్గాద్ాలక్ు అవకాశ్మ ే ఉండదు క్నుక్ పశిాంత్ జీవనమును సుఖమయ జీవనమును 

కొనసాగించగలుగుతాడు.  



చాలామంద్ ి గుణములను గురితంచండి అంటే త్నలో ఉనన గుణములను గురితసాత రు. త్నలో అజఞా నముతో 

జీవిసుత ననపుుడు త్మో, రజోగుణములే పనిచేసతత  ఉంటాయ. వాటిని గురితస్తత  ఏమ బ్లపడతాయ? అవే బ్లపడుతాయ. 

సాధన పాిరంభములో రజో, త్మోగుణములను గురితంచుట ఆవశ్యక్ము. వాటినుండి బ్యటపడుటక్ు  ఆ 

లక్షణములక్ు గురిత జంచి వాట ివయత్రరకే్మ నై లక్షణములతో వయవహ్రించుట త్పుదు. కాని సాధనలో కొంత్ ముందుక్ు 

పురోగమంచిన త్రువాత్ సత్వగుణముతో వయవరసిుత నాననా లేద్ా అనునద్ి పరిశీలించుకొనిన చాలు. రజో, 

త్మోగుణములతో వయవహ్రిసుత నానను అనుట క్నాన సత్వగుణముతో వయవహ్రించలేదు అనుట మలేు. క్నుక్ నువువ 

గురితంచాలిుంద్ి సత్వగుణమును. అంట ే పతి్రపనిని సాత్రవక్దృష్థితో ఆచరించుట ఎటాు  అనునద్ి పరశిీలించుకొనుట 

అలవరచుకోవాలి. సత్వగుణంతో ఈ పనిని చయేటం ఎటాు ? ఈ ఆలోచనను చయేటం ఎటాు ? అని మొదట పశి్న 

వేస్థకోవాలి.  అపుుడు నీవు  సత్వ గుణానేన గురుత  పడతావు. సత్వగుణము నీలో బ్లపడుత్ ంద్ి.  

సత్వ గుణానిన మాత్మిే గురితసుత ననపుుడు సత్వగుణం బ్లపడి అంత్రంగము పవిత్పిరచబ్డుత్ ంద్ి. 

అపుుడు ననేు ద్ెనవము అభిననము అనే సత్యమును గురితంచుటక్ు అవకాశ్ము ఏరుడుత్ ంద్ి. రజోగుణ బ్లానిన 

ఆధారంగా తీసుకొని జీవించినట్లు త ే  జీవుడు నేనుగా ఉండి పో తావు. త్మో గుణం బ్లం ఆధారంగా తీసుక్ుని 

జీవించినట్లు తే జగత్ త తోటి తాద్ాత్మాత్ చెంద్ ిజగత్ త  నేనుగా ఉండి పో తావు.  

అజఞా నము, అలసత్వము, జడత్వము, నిద,ి పమిత్తత్ , మూఢత్వము త్మోగుణ లక్షణములు. ఈ 

లక్షణములు మనలో పని చయేుచుననవి అని గురితంచిన వెంటన ే వృధా కాలయాపన చయేక్  కారోయనుమలమ నై  

త్మోగుణము నుండ ిరజోగుణమునక్ు వసాత ము. మనము చయేు పనిలో పరహ త్ం లేక్పో యన ఆ పని త్మోగుణ 

రూపంలోకి మారిపో త్ ంద్ి. పరహ త్ం కోరి చసే్తత  త్మోగుణము నిరస్థంచబ్డుత్ ంద్ి. రజోగుణములో సావరుంతో క్ూడ ి

క్రమచేయుట వలన మనసుుతో తాద్ాత్మాత్ చెందుతాము. ద్ానినుండ ిబ్యటపడవలెననిన నిసావరుంగా క్రమచేయుట 

నీక్ు అలవాడాలి. నిసావరి పూరిత్ంగా ఆలోచిస్తత  రజోగుణం నిరస్థంచబ్డుత్ ంద్ి. నీ సుఖానికి పాిధానయత్ లేక్ుండా, నీక్ు 

ఎంత్ క్షిమ ైనా సద్ా పరహ త్మే చయెాయలి. నాక్ు క్షిం క్ద్ా అని వాయద్ా వయేక్ుండా ఆ పనివలన ఇత్రులక్ు 

శేరయసుు క్లిగతిే ఎంత్ క్షిమ ైనా క్షిమనక్ుండా, నేను చేసుత నానను అనే భావన లేక్ుండా, ఈశ్వరారుణ బ్ుద్ిుతో 

చేయాలి. భగవంత్ నిచతే్రలో పనిముట ి గా చయేాలి.  ఏ ఆలోచన అయనా పసిాద బ్ుద్ిుతో ఈశ్వరారుణ భావంతో చసే్తత  

అందులో సత్వగుణం నిలబ్డుత్ ంద్ి. ఈశ్వరారుణ భావంతో, పరహ త్ము కోర ి క్రమలు  చయేటం వలు  మన: 

సంబ్ంధమ నై ద్ోష్టాలనీన తొలిగిపో తాయ. లేనియెడల  సావరి పూరిత్ మ ైనట వంటి మనో సంబ్ంధమ ైన ద్ోష్టాలు 

మగలిిపో తాయ.  ఆ విధముగా జీవించిన రజో, త్మో గుణముల పభిావము  నుండి బ్యటపడ ిసత్వగుణము నందు 

స్థిరపడతాము. 



రజో, త్మో గుణములు త్వరగా ఫలితానిన ఇచిునట ు  అగుపథసాత య. కాని అవి తాతాకలిక్ మారుు, తాతాకలిక్ 

ఫలితానిన ఇసాత య. సత్వగుణము ఆలసయముగా ఫలితానిన ఇచిునపుటకిత  శాశ్వత్ పరిష్టాకరానిన , శాశ్వత్ పరణిామానిన 

క్లిగిసుత ంద్ి. గుణములను మారుు చసే్థకొని వాటిని అధిగమంచుట అనునద్ి  పతి్రనిత్యము లేక్ అనునిత్యము, జీవిత్ 

పరయంత్ము జరుగవలస్థన నిరంత్ర ధాయనము. ఈ విధమ ైన సాధన చేయుచునన వారకిి సృష్థిలోని పతి్ర జీవి 

సహాయకారియ ేఅవుత్ ంద్ి.  ఎదుటవిారి గుణములతో క్ూడిన  పవిరతన త్నలోని లోపములను సరది్ిదుి కొనుటక్ు,    

సత్వ గుణమును అభివృద్ిు  పరచుకొనుటక్ు  సహాయకార ిఅవుతాయ. 

గుణములను కవేలము మనలో గురితంచడమ ే కాదు. ఎదుటవిారతిో పవిరితంచటేపుుడు ఎదుటవిారు ఏ 

గుణముతో వయవహ్రసిుత నానరు, వారితో మనము ఎలా పవిరితంచాలి అనదే్ి క్ూడా తలెిస్థఉండాలి. 

ఎదుటివానిచ ేమనము పనిచయేంచుకోవలస్థ వచిునపుడు ఎదుటివానిక ి  ఆ పని చేయగల సామరుాము ఉననద్ో  లేదో్  

చతసుకోక్ుండా పని చయేంచు కోవటము - త్మోగుణ లక్షణము.  

ఎదుటివాని  సామరుాము చతచి అత్నిని ఒపథుంచి పనిచయేంచు కోవటము - రజోగుణ లక్షణము.  

సత్వగుణము క్లవాడు పనిని  అనిన విధములా పరశిీలించుకొని , అనిన విధములా సంస్థదుమ ైన త్రువాత్ పనిని 

పాిరంభించి,  సాధమ నైంత్ వరక్ు తాన ే పురితచసే్థకొనుటక్ు పయిత్రనసాత డు. సత్వగుణ పరధిిలో తాను , భగవంత్ డు 

ఇదిరు మాత్మి ేఉంటారు. వేర ేవారమిీద ఆధార పడరు.  

శ్కిత ఉనాన చయెయక్ పో వటము - త్మోగుణ లక్షణము 

శ్కితక ిమంచి చెయయటము  - రజోగుణ లక్షణము 

త్న శ్కితక ిసరిపడ చయెయటము  - సత్వగుణ లక్షణము 

సత్వగుణములో ఉననవానిక ిఎదుటవిారు పని చెపువలస్థన అవసరము లేదు. తాన ేఅవసరము గురితంచి పనిచేసాత డు. 

ఎదుటివారు పని చపెథున త్రువాత్  చెయుయట రజోగుణ లక్షణము.  

చెపథునా చెయయక్పో వుట త్మోగుణ లక్షణము 

శ్కిత ఉనాన చెయయక్ పో వటము వలన బ్ుద్ిు  క్రమముగా మందగించి పమిాదమునక్ు ద్ార ి తీసుత ంద్.ి గాఢ 

నిద్ాివసిలో వలె బ్ుద్ిుని చీక్ట ి క్రమమ వసేుత ంద్.ి బ్ుద్ిు  సలహాలు ఇవవటము మానివేసుత ంద్.ి సుఖము కోసము పని 

త్పథుంచుకోవటము తామస్థక్ సుఖము. క్నుక్ చెయయగల సామరుాము ఉండ ి పని చయెయక్ుండా త్పథుంచుకోవదుి . 

లోపమును లేక్ బ్లహనీత్ను గురితంచినా మారుుకోక్ పో వడము గాఢమ ైన త్మోగుణ లక్షణము. ఈ విధమ ైన గాఢ 



త్మోగుణ లక్షణములు అధిక్మ ై ఈ శ్రరీము ద్ావరా ఏ విధమ ైన పరణిామము ఇంక్ సాధయము కాదు అనన  నిరణయము 

క్లిగినపుుడు జీవుడు ఈ శ్రీరమును విడచిపెటిి  కొత్త  శ్రీరమునందు పవిేశిసాత డు. చెనత్నయముపెన  ఏ గుణములు, 

బ్లహీనత్లు, జఞా పక్ములు లేక్ వాసనల పభిావము లేనపుుడు  చెనత్నయము  చెనత్నయములో క్లిస్థపో త్ ంద్.ి మరల 

శ్రరీమును ధరించవలస్థన అవసరము ఉండదు. పెన వాటలిో ఏ ఒక్కద్ాని పబి్ావము ఉనాన ద్ానిలో పరిణామము పూరిత 

చేయుటక్ు మరల శ్రరీము ధరించబ్డుత్ ంద్.ి 

ఒక్రిక ిపని చపెతుముందు లేక్ సలహా ఇచేుముందు  ఎదుటవిాడు ఏ గుణములో ఉనానడో  పరశిీలించుకోవాలి.  

ఏ సమయములో చెబిత ేపని జరుగుత్ ంద్ో  లేక్ మనము చపెథున మాట వింటాడో  చతచుకొని చెపాులి. గమనించేవాడు 

ఎపుుడు సత్వగుణములో ఉంటాడు . ఇలా పరశిీలించుట వలన బ్ుద్ిు  సతక్షమత్ పెరుగుత్ ంద్ ి 

జీవుడు, జగత్తనే రజో త్మోగుణాలను వదలించుకోవడానికి సత్వగుణమును ఆశ్రయంచాము. కాని ఈ  

సత్వగుణం క్ూడా  ఆత్మభావన యందు నిలచుటక్ు అడడంకే. ఆతామనుభవమును పొ ందవలెననన సత్వగుణమును 

క్ూడా విడువ వలెను.  సత్వగుణ పరధిిలో ఉననపుుడు బ్ుద్ిు  పరధిిలో నీవు నిలువగలుగుతావు. కాని బ్ుద్ిు  

సవయంగా పనిచయేలేదు.  చెనత్నయం యొక్క పభిావం చతే్ బ్ుద్ిు  పనిచసేుత ంద్,ి  ఈ సత్వ గుణానిన వద్లిేయయగాన ేఈ 

బ్ుద్ిు  చెనత్నయంలో క్లిస్థపో త్ ంద్ి. క్రమేప ీ బ్ుద్ిుని పట ి క ళ్ళి గుణాతీత్ం అయన చెనత్నయంలో సంయమంచాలి, ఆ 

సంయమంచటం పతర ేయోగమంట.ే ఆ బ్ుద్ిు  క్ూడా ఆత్మలో సంగమస్తత  బ్ుద్ిు  క్ూడా లేక్ుండా పోయంద్ి. గుణాతీత్ంగా 

ఉండగలుగుతావు. ఎపుుడెనతే నీవు గుణాతీత్ముగా  ఉనానవో అపుుడు  పజిఞా  సవరూపుడవు అవుతావు, ఆత్మభావన 

యందు సహ్జముగా ఉండగలుగుతావు. 

వయవహారం సత్వగుణంతో ఉండాలి. నిరణయం గుణాతీత్ంలో ఉండాలి. అంత్క్ంటే కిరందక్ు ద్గిక్ూడదు. ఎపుుడు  

చెనత్నాయనిన లేక్ పకిాశానిన లేక్  సవరూప జఞా నానేన గురితసతత  ఉనన, నామ రూపాత్మక్మ నైవి  విసరిీంచబ్డతాయ. 

అపుుడు సహ్జంగా  ఆత్మ సవరూపుడుగా  లేక్  చెనత్నయంగా  లేక్  పజాిగా ఉండగలుతావు.    

 

                                          ---- X ---- 


	sadhakudu
	Trigunamulu

