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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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ఉప�శ �ర� 
 

1. క�త్ �జఞ్� �పయ్� ఫలం  

    కరమ్ �ంపరం కరమ్ తజజ్డం  

  

భగవం�� ఆ�ఞ్��ర� కరమ్ ఫల� ల��త్నన్�. కరమ్ జడ�న�. అ� �షట్�న� 

ఎ� అ��ం�? 

  

మన�స్, శ�ర� , ��క్ �వ్� ��న� ��� కరమ్�. కరమ్� ��ట మన 

ఆ�న� నం� ఉనన్� �� కరమ్ ఫల� ఈశవ్ర �రణ్���ర� ల�ం�న�. కరమ్ 

తనంతట �� ఫ�ంచ��. జడ�. అ�వం� కరమ్ వలన �కష్� ఎ� ల��త్ం�?  

  

కరమ్� �ల� ��క. ��క� �ల� �� అసం��ణ్డ� అనన్ అ�ఞ్న జ�త 

�వన. ఆ అసం�రణ్త�  �ల�ం� ��ట� ��య్�మ్ఖ� అ���న్�. అ�ఞ్న 

జ�త�న కరమ్, �ఞ్న సవ్�ప�న �కష్�� ఏ�ద�� ఇవవ్గల�? 

 

2.కృ� మ�ద� పతన�రణం  

   ఫల మ�శవ్తం గ� ��ధకం   

 

కరమ్ ఫల� అ�శవ్తం , కరమ్ల�  మ� స����  ��క్��ట�   �రణ� 

అ��నన్� మ�� �కష్�రగ్�న� అవ�ధమ��నన్�.  

 

కరమ్ మ�� కరమ్ ఫల� �ం�� �ల�న�   �బ�న�.  �ల�న� �బ�న 

��� ఆ� , అంత�� ఉం�� క�క  అ�శవ్త�.  
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కరమ్ వలన క�� ఫల�� అ�భ�ం�ట , ఆ ఫల�� అ�భ�ం� �మ�� 

మరల �తత్ కరమ్ల� (ఆ��) ఏరప్ర���ట, మరల �� �ం� �రణ �ం� 

క�మ్చరణ� ����ట జ���నన్�.    ఆ కరమ్ ఫల�ల� అ�భ�ం� ��న 

శ�ర�� �డ�న,  ���న కరమ్ ఫల�ల� అ�భ�ం�ట మరల శ�ర�� 

ధ�ం�ట ...  ఈ �ధ�� కరమ్ అ� మ� స���న, జనమరణ చ��న  

��క్�� ��ట� �రణ మ��నన్� . 

  

కరమ్ ఫల���   త�తమ్�త వలన ��� సంబం�ం�న �ఞ్పక�� �సన�� 

భ�పరచబ� ��� ��� అ��ల ��వరణ� క��న��కల �ప�� 

వయ్కత్మ��నన్�.  ��రక దృ�ట్� ,  �షయ �సనల� �ం�ం�ంప �� �ఞ్న దృ�ట్� 

హ�ం����నన్�. �కష్  �ధన� అవ�ధ� �క �� బంధక� అ��నన్�. 

 

3.ఈశవ్��ప్తం �చఛ్�కృతం 

   �తత్ �ధకం  ��త్ �ధకం 

 

ఈశవ్��ప్త ��ధ్� ఆచ�ం�న ��క్మకరమ్, �తత్�� ��ధ్ పర� ��త్� �ధక 

మ��ం�. ఇంత� ��� ��ప్న �ం� �ల్క�ల� కరమ్ జడ�, కరమ్ ఫల� 

అ�శవ్త�కరమ్ సం�ర �గర�న పడ��త్ం�, �కష్ �ధన� �� బంధక� అ� 

��య���.�కష్�, �ఞ్న ఫల� అ� ��య��ట వలన క�మ్చరణ 

�షప్��జన� అ� �వన� క���త్ం�.  �� క�మ్చరణ �కష్�న� ప�కష్ 

�ధన�. �కష్�న�  �ఞ్న� అవసర�. ఆ �ఞ్న�� �ం�ట� �తత్ ��ధ్ , 

�శచ్ల�న మన�స్ అవసర�. అ� ఈశవ్��ప్త ��ధ్� ఆచ�ం�న ��క్మకరమ్  

వలన ల��త్�.క�మ్చరణ మన ఇషట్�, అ�షట్�ల� ఆ�రప� �క ధరమ్�న� 
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�బ� జ�పవ��. ధరమ్�,  ఈశవ్ర �యమ� �క సృ�ట్ �యమ�. క�క 

ధరమ్�న� �బ� ��ం�ట అం� మన�  ఈశవ్ర శర�గ�� , ఈశవ్��� �బ� 

��ం�ట�. ఇ�� న + ఇచచ్�కృతం - మన ఇచఛ్న�స�ం� కరమ్� ఆచ�ంపక 

ఈశవ్ర�య���ర� కరమ్� ఆచ�ం�ట. 

 

కరమ్ ఫల� ఈశవ్ర�రణ్య�. క�క ఏ� ��త్ం�న� ఈశవ్ర��ద�� ��ం�, 

అం�క�ం� �వ్క�ంచ వ��. �ఖ �ఃఖ�ల యంద� అ�శవ్తతవ్�� ��త్ం�  

సమతవ్�� క�� ��ంచ వ��.ఈ �ధ�న �వన ��న� వలన �తత్�, 

అ�షడవ్రగ్�ల ��వ� �ం� ��ద� �దధ్మ�తం�. ఈ �ధ�న  క�మ్చరణ 

వలన �తత్ �సన� (�ఞ్పక��) ఏరప్డ�. ఆ�� కరమ్ ఏరప్డ�. 

 

4. �య�జఞ్నః �రయ్�తత్మం  

�జనం జప �చ్ంతనం���   

 

�జ శ�ర� �త , జప� ��క్ �త, �య్న� మన�స్�త �య బ���న్�. 

�జ కం� జప�, జప� కం� �య్న� ఉతత్మ�న�. కరమ్� �గ�రగ్�న 

ఆచ�ం�న �తత్ ��ధ్ క���ం�. అ�షడవ్రగ్ ��వ� వలన క��న మ� 

�ంచలయ్� �ల��ం�. అంతఃకరణ� ��త్� �శచ్ల మవవ�ననన్ భ�త్ 

అవసర�. భగవం�� యం� ��ం� �మ� భ�త్.  

 

�జ ��న�ప్� ��రక�� �జ �రయ్�మ�� �రవ్�త్�త్ ఉం��. 

�త్��� �క మం��ల�  ��క్� ఉచచ్��త్ ఉం��. మన�స్�  �వ�  

యం� ��� ఉం���. క�క శ�ర� , ��క్, మన�స్ ��� ప���త్ 

ఉం��. 
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జప� నం� ఇషట్�వ� �కక్ �మ�� ఉచచ్��త్ ఉం��. మన�స్�  

మం�అ��ట్న� యం� ��� ఉం���. ఇచచ్ట శ�ర� �కక్ �� అంత�  

ఉండ�.  �వల� మన�స్, ��క్ ��� ప���త్ ఉం��.  

  

�ంతన యం� పర�తమ్ �క �వ� �కక్ లకష్ణ�ల� తలం�� ,మన�స్  

త��ర వృ�త్యం� �న� ఉం�ం�. �వల� మన�స్ ఒకక్� ప���త్ ఉం�ం�.  

  

క�క �జ కం� జప� , జప� కం� �ంతన ఉనన్త�న�. �� ఇవ�న్� 

�ధ��� ��ల్ వం��.   �తత్� �ధన �ర�ం�న ��� ఒ��� �ంతన 

�ధయ్� �క�వ�చ్. ఎవ� �మరధ్���, ఉనన్ �థ్��  బ�ట్ �� ఆచ�ంచ వ��.  

 

5. జగత ఈశ� �కత్�వనం 

  అషట్��త్ ��ద్వ �జనం 

  

ఈ జగ�త్� ఈశవ్�� అ� ��ధ్� ��ం�ట , అషట్ ��త్� గల భగ��� 

�జ� అ��నన్�. 

 

ఈ �ల్కమం� మహ�ష్ మన� �� �� ప�� �జ� మల���ట ఎ�� 

��య��త్�న్�.మన� ��లయ��� , మన ఇం�వదద్� ఒక ��హ� �క 

�ప�నం� భవం�� ద�శ్ం�ట, సరవ్� �య్�ం��నన్ �వ�� ��ట� 

�ధ�క �కష్ణ.  క�క  అంత�� ప�మ�ంచ బడక సమసత్ సృ�ట్యం�� ఆ 

ఇషట్��త్�  ద�శ్ం�ట అలవర����.పంచ�త��, �రయ్ చం���, 

��డ�  అషట్��త్� అం��. మ�ట్�ం� త�� �యబ�న �ండ అంత� 



Page 5 of 29 
 
మ�ట్� �య్�ం� ఉనన్�ల్, ఈ చ�చర జగ�త్ అంత� ఈశవ్�� �య్�ం� ఉ�న్�. 

క�క ఏ� ��త్నన్�, ఏ  �వ��� �వ�త్�త్నన్�  ఈశవ్���� �వ�త్�త్�న్� అనన్ 

�వన� ��ం�న, మన� �� �� ప�� అషట్ ��త్�� ���ం��నన్ 

భగ���  �జ� అ��ం�. 

 

6. ఉతత్మసత్� �చచ్ మందతః  

    �తత్జం జప �య్న�తత్మం   

 

భగ��� �త్�ం�ట కం� �చక జప�,�చక జప��  �గగ్ర� �� ఉచచ్  

జప� కం� �ద�� క�� కదల�ం� �� మంద  జప�,  మంద జప� కం� 

�న జప�  �క �న�క జప� ఉతత్మ��.జప� ప�ప� �ధ�ల ��  

దృ�ట్� ఏ��� ��ట� �హద ప��ం�. భగవం�� ��ధ �మ�ల� 

�త్�ం� �త్��ల� సథ్వ� అం��. ఉచచ్ జప� నం� మన� �� �మ 

సమ్రణ ఇత�ల� �నప�� ఉం�ం�. మంద జప� నం� �ద�� కద��� 

�� �మ సమ్రణ మన� ��� ���త్ం�. �నస జప�నం� �మ సమ్రణ 

అంతరంగమం� �న�క�� �న���ం�. ఇవ�న్� ఒక �� �నన్ ఒక� 

�కష్మ్�న� క�క ఒక �� క�న్ ఒక� ఉనన్త�న�. 

 

 

7. ఆజయ్�ర� �త� సమం  

   సరళ �ంతనం �రళతః పరం  

  

న� ��హ��, �� �ర�, ���ట�� �� సరళ�య్న� అటంక�� 

��న �రళ�ంతన� క�న్ �నన్  
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�ంతన� అం� ఆ�చన� అ�న్ ఒ� ఒక సదవ్�త్��� �వ�ంప  �యట�.  అ� 

వ�త్� �కక్ �ణ����, సవ్�వ���� �ంతన �య వ�చ్. ��� �య్న� 

�క ���య్సన అం��. ఈ �య్న� �న�గవ�ననన్ �వణ, మనన�ల �వ్� 

సం�హ ర�త�న, �థ్ర�న �ఞ్న�� క�� ఉండవ��.  

  

�య్న�న�  ఆటంక�� లయ� మ�� �కేష్ప�.  �య్న�న� ��చ్నన్ 

సమయ�న ఏ ఆ�చన� �క ��ంత మన�స్� ఉం�ట వలన ����� 

���� అవ�శ� ఉం�ం�. ��� లయ� అం��. మన�స్ �య్న 

సమయ�న ప�ప� �షయ�ల�� ��ట� �కేష్ప� అం��. �ంట� ��త్ం� 

�య్నవ�త్��� మర�చ్��. లయ, �కేష్ప�ల� ��న �య్న�� 

�రళ�ంతన� అం��. 

  

�య్న� ��  �ర� ���ట�� �న���. న� ��హ�� ���� 

(Effortless�) �న���. �య్న వ�త్�� �మ ఉనన్�ప్� ��� అ� �ధయ్�.   

�య్న వ�త్�� �మ, ఆ వ�త్� �కక్ ��వ ��త్ం�న�ప్� క���ం�. వ�త్� 

�కక్ ��వ ��త్ం�ట అ�న�  అ�భవ�ఞ్�న ��� వదద్ ఒక �మపదద్�� 

�ఞ్�ప�శ� �ం�న�ప్� ��� జ���ం�. 

  

న� ��హ��, �� �ర� ���ట�� �� �య్��న్ సరళ�య్న� 

అం��. ఈ సరళ�య్న� వలన ��� ��ం�న �ఞ్న�� 

అ�భవ�రవ్క�� �థ్�క�ం���ట జ���ం�. క�క సరళ�య్న� 

�రళ�ంతన� క�న్ �నన్. 
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8. �ద �వ�� �2హ �తయ్� 

    �వ�2�� �వ�మ� 

  

పర�తమ్ ��, �� �� అ� �ద �ఞ్న� క�న్ అత� �� అ� అ�ద �ఞ్న� 

�వన�న�  

  

�� ��, పర�తమ్ �క �వ� �� అ� �వన� �ద�వన. ఈ �ద�వన �� 

అ�న� ఏ�� ��య� అ�ఞ్న �థ్��  (కనప� శ�ర,మ�, ��ధ్� �� అ� 

�వన� �న�ట వలన) అ�తమ్� ఆతమ్� �క ��� ��ం�,  అ�తమ్ లకష్ణ�� 

ఆతమ్� ఆ��ం�ట వలన ఏరప్��నన్�.  

  

ఉ��  దృ�ట్� తన� �� ������ , �వ�� తన� ��చ్��ట వలన  

వలన  

�� �� �వ� ��  

భగవం�� సరవ్�ఞ్� �� అలప్�ఞ్డ�  

భగవం�� సరవ్�య్� �� ప���డ�  

భగవం�� సరవ్శ�త్మం�� �� ప��త�న శ�త్ కల�డ�  

భగవం�� ��క్� ��చ్�� �� ���� �డ�  

భగవం�� �శవ్�� �� జననమరణ�ల� �న����  

�దల�  �ద�వనల� �న���న్� . 

  

�ం� వ�త్�ల� ఒక ��� ఒక� �లచ్వ�న�న �ం�ం�� �ద�  ఉండవ�� , 

ఏకతవ్� ఉండవ��. �వల� �ం���నన్�న ��� ��చ్ట �ధయ్� ��. 

�ం� ఒకక్� అ�న �లచ్ వల�న అవసర� ��. �ం�ం�� �ద� , ఏకతవ్� 
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�ం�  ఉనన్�ప్� ���  �ం�ం�� equate �యవల�న అవసర� 

ఏరప్��నన్�.   

  

స���, అలల� �� �మ�ప�ల దృ�ట్� ��న స��� ప��ణ�� 

�ల �దద్�, అల �� �నన్�. స��� �శవ్త�� ఉం�ం�, అల ��ద్�� 

ఉం� �ర�� �� న�ం���ం�. �� �ం�ం�� ఆ�ర�న �� దృ�ట్� ��న 

స���, అల �ం� ఒకక్�. ఈ దృ�ట్� ��న అల స��� అ�ద� క�క 

అల �� స���� అనగ���ం�. అ� �ధ�� �� శ�ర�ల దృ�ట్� 

��న ��� ��, జగ�త్ శ�ర�� క��న ఈశవ్�� ��. �� �ం�ం�� 

ఆ�ర�న సతయ్� �క  స� దృ�ట్� ��న ��శవ్��, �హమ్� ఒకక్�. మ� 

�కయ్�ల�న్� ఈ సతయ్�� �ధ పర���న్�. 

 ఉ��ల దృ�ట్� ��ట వలన క��   �ద �ఞ్న� క�న్ స� దృ�ట్� ఏరప్� అ�ద 

�ఞ్న�  ప���న� అ� మహ�ష్ ఈ �ల్క� నం� ��య�� ��న్�  

 

9. �వ�నయ్  స� �వ��థ్�: 

    �వ� బ�� భ�త్�తత్�  

 

��వ్త �వ�� �� ఆ పర��మ్ ��, ���   ��� అ�న్� ఆ అంత�య్� 

�ం� ఉ�న్� అ� �వ� బ��� క�� స�భ్వ�థ్�� ఉతత్మ�న భ�త్ అం��  

 

�మ�ప�ల దృ�ట్� స��� ��, తరంగ�� ��. �� �ం��� ఆ�ర�న 

�� దృ�ట్� ��న �ం� ��. అ��� �మ�ప�ల దృ�ట్�, శ�త్ �మరద్��ల 

దృ�ట్�  ���, ఈశవ్�� ��� అ��ంచ వ�చ్ �� అ�న్ం�� ఆ�ర�న స� 

దృ�ట్� ��� అనబ��నన్ ఆతమ్, పర�తమ్ అ�ధ�.  
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��� ��� స���, తరంగ�ల �కక్ ఉ�� ��.  ��� ����న స��� 

ఎకక్డ? తరంగ�� ఎకక్డ?  ��� అనయ్�� ��� ఉ�� ��. మ��క 

�ధ�� �పప్వ�న�న �� స����, తరంగ��� అ���త్నన్�. 

అ��ధ�� ఉనన్�  స� ఒకక్� ఉనన్�. అ� �వ, జగ�త్��, ఈశవ్��� 

�చ��త్నన్�.  

 

ఏక � ��వ్�య� - �ండవ� �� ఏ�క సతయ్� ఉనన్�. అ� అ��వ్త� (Non 

Duality).  

ఈ �ధ�న అ�ద �వన� �ంతన ��ట వలన �ధ��  మన�స్ ఆ 

సతయ్�నం� ���  �వ�నయ్ �థ్�� �ం��ం�. (Mind absorbs in non duality 

of the reality). ఎ�ట్ సంకలప్�� �క  తన �ల�న సవ్సవ్�ప  �థ్� యం�  

�ల���ం�. ఈ దృ�ట్ యం� ఎ�వం� సంశయ� �క �ల���ట�  ఉతత్మ 

భ�త్.  

 

10. హృ� సథ్� మనః సవ్సథ్� ��  

      భ�త్ �గ ��శచ్ ��చ్తత్ం   

  

మన�స్� హృదయ�� �థ్రపరచట� �శచ్య�� కరమ్, భ�త్, �గ, �ఞ్న��గ్ల 

ఉప�శ�రం  

  

కరమ్, భ�త్, �గ, �ఞ్న��గ్ల లకష్�� మన�స్� అ�న్ం�� ఆ�ర�న 

సతయ్�నం�, ఏకతవ్మం�  ���న�ల్ ��ట� (Mind abiding in nonduality 

of the reality).  
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స���న�, అలల�, తరంగ�ల�  హృ� సథ్ల� ��. తన� ఆ�ర�న ���, 

తన� �ల�న ��� ��త్ం�ట�  సవ్సథ్ల� �క  హృ� సథ్ల�� ����ట. 

స� �క సతయ్� ��� ఆ�ర� �క �ల�.  ఆ ఆ�ర�న సతయ్� �క ఏకతవ్� 

��త్ం�ట �వ్�  మన�స్ ��యం� తన ఉ��� ��ప్�ట�  హృ� సథ్ల�� 

����ట.  

 

�� �� ��� ��తమ్�త �ం�ట అసవ్సథ్త. తన సవ్�థ్న�న హృ� 

�థ్నమం�ం�ట సవ్సథ్త. మన�స్  సవ్సవ్�ప�� ��త్ం�ట�  సవ్సథ్త. 

 

మన�స్ ఎ�ప్� ఆనంద� �ర� �హయ్�� �ద��,   కరమ్ల� ఆచ�ం�ట 

�వ్� �� ఆనంద�� �ం��� అ� ���త్, అం��� కరమ్ చ��నం� 

��క్�� �నన్�. ��క మన�స్నం� వయ్కత్�న�ప్� అ� ��వర� �న�క 

ఆం�ళన, అలజ�� క���త్ం�. ఆ ��క ��న �ంట� మన�స్�� అలజ� 

�ం�ం�ట వలన మన�స్ తన�� ��ంతత� అ�భ��త్, అ�ఞ్న�వలన అ� 

�హయ్ వ�త్�ల వలన ల�ం�న� అ� ���త్నన్�. �హయ్ వ�త్� �ఖ�� 

క��ం�న �డల, ఆ వ�త్�� �ఖ�� ఇ�చ్ �మరధ్�� ఉనన్ �డల అ� వ�త్� 

అంద�� ఆనంద�� క��ంచ వ��. �� అ�ల్ జ��ట ��. ఆనంద� 

�హయ్�నం� �� అ� తన సవ్సవ్�ప� �కక్ సహజ లకష్ణ� అ� ��త్ం� 

న�ప్� మన�స్ �హయ్��� ప���ట �� సవ్�థ్న�న హృ� �థ్నమం� 

�థ్రప��ం�. ఈ సతయ్�� ��త్ం�ట�  సవ్సథ్త �ం�ట మ�� సమసత్ 

�ఃఖ�ల�ం� ���త్ �ం�ట. సమసత్ కరమ్, భ�త్, �గ, �ఞ్న��గ్ల 

ఉప�శ�రం , మన�స్  అ�న్ం�� ఆ�ర�న సతయ్��, ఏకతవ్�� ��త్ం�న�ల్ 

�� ��యం� �థ్రప�న�ల్ ��ట�. 
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11.���ధ��ల్య� మనః  

      �లపకిష్ వ�ధ �ధనం  

 

వల� ��క్న పకిష్ కదల��. అ�� ���మ� �త మన�స్ ��ట ప��ం�. 

మ������ ఇ� చకక్� �రగ్�. 

 

మన�స్� అతమ్�ఞ్న�� ��పవ�ననన్ మన�స్ అలజ��, చంచలతవ్� �క 

�థ్ర�� ఉండవ��. మన�స్ ప��రణ్ ��ంతత� అ�న్ం� ఉనన్ ఏకతవ్�� 

��త్ం�న�ప్� క��న�, �ఞ్న�� �వణ�, మనన�ల �వ్� �ం�ట� 

మన�స్ ��క్�క�� �మమ్�ంచ వ��. ���మ� మ��గ�� త�గ్ం� 

మన�స్� �వ్�న� ����ట� స�యప��ం�. 

 

మన�స్ �గ�� ప����నన్�ప్� ���� ��� ����ట, వద�ట 

�� �గ�� జ���ం�. �ణ��� �కక్ చలన� �మమ్�� ఉనన్�ప్� 

మ��గ� �క మన�స్ �మమ్�� ప����. క�క మన�స్న�, �ణ�న� 

అ�య్నయ్ సంబంధ� ఉనన్�. ఆ�చ� స�హ� మన�స్. ���మ� నం� 

��ట్ నంత�� ఉ�వ్స, ��వ్సల� ���ట వలన మన�స్ ��ట్ అంత� 

�ణ��� �ద �ల�ట వలన మన�స్� ఆ�చన� త�గ్ మన�స్ �మమ్��త్ం�. 

 

���� ��� ����ట� �రక� (ఉ����త్ల� ���� �ం�ట) అ�  

���� �న ���ట� అంతః �ంభక� అ�  

���� బయట� వద� ఉ����త్ల� �� ��ట�  �చక� అ�  
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ఉ����త్ల�� ��� ��త్� బయట� వద�న �దప మరల ��� ��� ���నక 

అ� ���ట� �హయ్ �ంభక� అ� అం��. 

 

���� �మమ్�� ���� , ��ద్�� �న ���� �ల�ట. ���� 

�మమ్�� , ��త్� బయట� వద� మరల ��� �ంట� �� �నక ��ద్�ల� 

���ట ఒక �� �ం� ��� ��� ���� �ండవ �� �ం� వ��ట ఇ� 

అ�క  ���మ ��న�� ఉనన్�. ఇవ�న్� అ�భవ�న్�న ��� వదద్ 

��చ్�� , మన శ�ర ఆ�గయ్ ప��థ్�� బ�ట్� అ��న ��� �వ్క�ం� �ధన 

��ట ఉతత్మ�.  

 

పకిష్ ఆ�శ�� �వ్చచ్� �హ��త్ం�. అ�వం� పకిష్ వల� ��క్న ఎకక్�� 

��గ�ల�. అ� �ధ�� మన�స్ ఒక �ష� �ం� మ��క �షయ��� 

�రంతర� ప���� ఉం�ం�. అ�వం� మన�స్ ���మ� ��ట 

�వ్�, ��ట్ అంత� �ణ�� చలన��  ��ట్ట వలన మన�స్ ఎ� కదల�లక, 

మ� అలజ��, ఆ�చ� �గ� త�గ్ మన�స్ �వ్�నమ��ం�. 

 

12.�తత్�య వ�చ్�� ���: 

    ���రద్�� శ�త్ �ల�  

 

ఈశవ్రశ�త్ య�� �ల�న� సంకలప్�త మన�స్,���త �ణ� 

అ�న� �ం� �ఖల వం��  
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�� అన� అ�న్ం��  �����శ�త్. మన�స్ �వ్� అ�న్ం�� 

����ం��(Power of knowing). �ణ� �� శ�త్ (Power of Activity). ఈ 

�ం�ం�� �ల� ఈశవ్రశ�త్.  

  

సతవ్�ణ� (Power of knowing) 

ర��ణ� (Power  of activity) 

త��ణ� (Power of innertia) 

  

ఈ �� శ�త్� క�� �య శ�త్ అం��  

  

�య� శ�త్� క��న �� ఈశవ్��. �ణ�న� , మన�స్� �ం�ం�� 

�ల� ఈ శ�త్� 

 

మన�స్ శ�రమం� �య్�ం� ఉం�� �ణశ�త్ �వ్��. మన�స్�� ఆ�చన� 

క�మ్ం�య�ల �వ్� ���ప� ద�ంచవ�న�న  �ణశ�త్ స�య� 

అవసర�. ఇ� �ం� అ�య్నయ్ సంబంధ� క�� ఉనన్� మ�� �ం�ం�� 

�ల� ఒకక్�. ఒక� �వ్�న�న �ండవ� �వ్�నమ��. 

 

13.లయ ��శ� ఉభయ�ద�  

     లయగతం �నరభ్వ�  � మృతం  

 

లయ�, ��శ� అ� �ం� రక��� మన�స్ ఉరట �ం��ం�. ల�ం�న 

మన� ��� జ�ం��. న�ం�న మన�స్ ����టట్�. 
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మన�స్� ఒక వ�త్�� �ం�క�ం�ట వలన మన�స్ ప�ప� �ధ�ల��ట �� 

�మ�� �య్య వ�త్�� ���త్ం�. మన�స్ ��క్�క�� ల��త్ం� 

(��యం� మన�స్ ��క్�క�� ప��య� �ధ��). �య్న� �ం� ��న 

�దప �రవ్ �స� బల��  ��త�, మన�స్ ���  ప���ట �రం��త్ం�. 

అహం�ర�, అ�య్స  �రవ్� వల� ప���త్�.  

 

�ఞ్న అవ�హన� ��శ�ం�న మన�స్ ��� జ�ంచ�. ఒక అల తన� �ల�న 

��� ��త్ం�న తన �మ�ప�� ��ప్� ��యం� ��శ�ం��ం�. 

అ�� మన�స్ తన� �ల�న సతయ్�� ��త్ం�న మన�స్ న��త్ం�.  

  

��కల� �ల� అసంతృ�త్.  

 

అసంతృ�త్� �ల� �� అసం��ణ్డ� అనన్ అ�ఞ్న జ�త �వన  

 

 �ఞ్న అవ�హన� �� ప���ణ్డ�, అ�వ్��డ� అనన్ సతయ్� �ధ ప��ం�. 

��కల� �ల� �క �జ� న��త్ం�. క�క మన�స్ ��� జ�ంచ�. 

��క్�క�� మన�స్� ల�ంప��ట �గ�న� �రణ�న �ల�� 

�ల�ంచ�ం� ��క్�క ఉపశమ�న� మం� ��ట వం��. �ఞ్న 

అవ�హన� మన�స్� ల�ంప��ట �గ �ల�� క��� స�ల�� 

���ం�ట వం��. 

 

14. �ణబంధ� �ల్న�నసం  

     ఏక�ంత� �న్శ� తయ్దః  
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�ణసం�న�� ల�ం�న మన�స్ ఆతమ్ య�� ఒ� ఒక వ�త్�� �య్�ంచడం� 

న��త్ం� 

�ణసం�న�� అలజ�� , మ�చలన� త�గ్ మన�స్ �మమ్��త్ం�. అ�వం� 

మన�స్ ఆతమ్ ��రణ ��ట� అ��ల�� ఉం�ం�. ఆతమ్��రణ� �దట  

�� �ఖత �వణ� �యవ��. �వణ� ��న �ఞ్న��  సంశయ�� అ�న్ 

�ల� �థ్ర�న, ��చ్త�న అ��య� �క �రణ్య�  ఏరప్�  వర� మనన� 

�య వ��. ఆతమ్� ��ం� �థ్ర�న, ��చ్త�న, సంశయర�త�న �ఞ్న� 

క��న �దప ఆతమ్�  ��ం� �య్�ంచవ��. అ�ప్� మన�స్ తన� ఆ�ర�న 

ఆతమ్� ��త్ం�, అ� �� అనన్ �వన యం� ��� ��ట �వ్� న��త్ం�. 

 

15. నషట్�న�  త�షట్ ��నః  

      కృతయ్మ�త్ �ం సవ్�థ్తం యతః  

  

మన�స్ న�ం�న పరమ ��� �యద�న కరమ్ అం� ఏ�ం�ం�? 

 

మన�స్ సతయ్�� ��త్ం�ట వలన  అహం�ర� �ల���ం�.  శ�ర, మ� 

��ధ్� �� అనన్ అ�ఞ్న జ�త �వన న��త్ం�. క�క కరత్�తవ్, ���తవ్�� 

ఉండ�. �� ప���ణ్డ� అనన్ సతయ్�� ��త్ం�ట వలన  తన ఆనంద�  �ర� 

�హయ్ వ�త్�� ఆ�ర పడవల�న అవసర� ఉండ�. క�క ��క� త��త్ 

అవ�శ� ��. మన�స్� ఆ�చన� ఉనన్� సతయ్దరశ్న� క��న �� ఆ 

ఆ�చనల� �బడ�, బ�ద్� ��. సవ్తం��.  

ఆతమ్ �క సవ్సవ్�ప� యం� ��� ఉం�ట సవ్�థ్�.  

 

శ�ర, మ� ��ధ్� �� అనన్ �వన� ��ం�ట పర�థ్�. 
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సవ్సవ్�ప� యం� ��� ఉనన్�� ప��రణ్తవ్�� �ం�న ��. ఆనంద� 

తన సవ్�పమ� ��త్ం�న ��. సవ్సవ్�ప� యం� ��� ఉనన్��  ఒక ప� 

��ట వలన �తత్� �ం� ఆనంద� �� �క ఒక ప� ��ట �వ్� ��ప్�న� 

�� ఏ� ఉండ�. క�క అ�వం� �ఞ్��  �క పరమ ���  �యద�న కరమ్ 

అం� ఏ� ఉం�ం�? 

 

16. దృశయ్ ��తం �తత్ �తమ్నః  

      �తత్� దరశ్నం తతత్� దరశ్నం  

 

దృశయ్వ�త్�ల �ం� �తత్�� ��క� మర�చ్ �తస్��ప�� ఎ��ట� తతవ్ 

దరశ్న�  

 

� �త ����బ�� అ�న్ దృశయ్��. ����� �� దృ�. మన�స్ ఎ�ప్� 

దృశయ్�ల� ఉం�ం�. ��� దృశయ్� �ం� ��క� మర�చ్న, మన�స్� ఎ�ప్� 

ఆస� ఉం�� క�క అ�  తన� ఆ�ర�న దృ� � ���త్ం�. తన సవ్సవ్�ప�� 

���త్ం�. ఏ �తనయ్� వలన జడ�నవ�న్ �తనయ్వంత� ప� ���నన్� ఆ 

�తనయ్� �క ��  � తన  సవ్�ప�� ��త్�త్ం�.  

 

సమసత్ సృ�ట్ ఉ��  ఆ�ర�న, �ల�న సతయ్�� �క స� � ��త్ం�ట�  తతవ్ 

దరశ్న�.  స� ఉనన్� అ�ట� ��ణ�  ��. స� మన�  �తస్��ప� �వ్�� 

అ��త మ��ం�.   ఈ ��  తన ఉ��� �క సమసత్ �పంచ� �కక్ 

అ�థ్తవ్�న� ఆ�ర�� ఉనన్�  అ� ��త్ం�న, అ�న్ం�, అ�న్ం�� ఆ�ర�న 

ఏ�క సతయ్� అ��త� తతవ్ దరశ్న� క���ం�.  
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17. �నసం��ం? �రగ్�కృ�  

      �వ �నసం �రగ్ ఆరజ్��  

 

మన�స్ అం� ఏ�ట� అ�వ్��త్ అస� మన� �ద� �� అ��ం�. అ� అస�న 

�� 

స���� అ�క అల� ఉ�న్� అం��. అల� అ�న్ క��న స��� 

అ��ం�. అ��న� మన�స్� ఆ�చన� అ�క� ఉ�న్� అం��. 

�జ�న� ఆ�చన� అ�న్ం�� క�� మన�స్ అం��.  

మన�స్ అం� ఏ��? 

మన�స్��� ఆ�చన� ఎకక్డ �ం� వ�త్నన్�? 

మన�స్�� ఆ�చన� ��యం� �నమ��నన్�? 

మన�స్� ఉ�� ఎ�ల్ క���నన్� �దల� �శన్� ���� ���ం� ��న 

మన�స్ అ�న� ��� అ� �� అ��ం�.  

అల �కక్ ఉ��� ���ం� ��న తన� ఆ�ర�న ��యం� ��� అ�న�ల్ 

మన�స్ �కక్ �ల�� ప���ం� ��న తన� ఆ�ర�న సతయ్� నం� 

�న���ం�. ఇ� ���న ��. 

 

18.వృతత్య సత్�హం ��త్ ���: 

     వృతత్� మ� �దద్�హం మనః  

 

వృ�త్ల�న్ అహం వృ�త్� ఆ�రప� �నన్�. ఆ వృ�త్� మన�స్. క�క అహం వృ�త్� 

మన�స్  
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ఆ�చనల� వృ�త్� అం��. ఆ�చ� స�హ� మన�స్. ఆ�చనల�న్ అహం 

��త్� ఆ�రప� ఉం��. అహం ��త్ �క ఏ ఇతర�న ఆ�చన� ఉండ�.  

ఒక వ�త్�� ��ం�న �ఞ్న� మన� ఎ� క���నన్� ? 

�ం� ఒక వ�త్�� ప� ��ఫ�ం� ఆ �ం� కం��� ��� �ద ప�ట వలన ఆ 

వ�త్� �కక్ �ంబ� మన� ఏరప్� �నన్�. 

ఆ �ప�� ��ం�న �వన ఒక ఆ�చన� ���నన్�  

ఆ ఆ�చన� ���స �తనయ్� ��ఫ�ం�ట వలన ఆ ఆ�చన �� ��య 

బ��నన్�  

అ�ప్� మన�స్  ఆ �ప�న� సంబం�ం�న �ఞ్న�, �వర�� తన వదద్ ఉనన్� 

�� �� �ం�ం�. 

ఉనన్ �డల ఆ వ�త్� ఫ�� అ� �రణ్��త్ం� 

��� సంబం�న �వర�� తన వదద్ ���డల �� �మ �ప�� , ��� 

సంబం�ం�న �వర�� �����  తన� �కిష్పత్� ���ం�ం�. 

ఈ �ధ�� ఒక వ�త్�� ��ం�న �ఞ్న� మన� క���నన్�. 

వ�త్�ల� ��ం�న ఆ�చనల� అ�న్ం�� ఇదం వృ�త్� అం��  

������ అహం ��త్.  

అహ� ��త్, ఇదం వృ�త్�, ��� సంబం�ం�న �ఞ్న� అం� మన�స్�� 

ఏరప్� �నన్�  

అహం ��త్ �� ఒక ఆ�చన�. క�క అహం ��త్ �� మన�స్.  ఈ అహం ��త్�  

ఆ��ం� ఇతర ఆ�చన� అ�న్  ఉం��న్�  క�క , అహం ��త్ �కక్ 

�ల�� క���న సమసత్ ఆ�చన� �క మన�స్ �కక్ �ల�� 

��త్ం�న�ల్.   

 

19.అహ మయం �� భవ� �నవ్తః  
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    అ� పత తయ్హం  �జ��రణం  

 

�� అ�� ఎకక్డ �ం� ���ం�? అ� అ�వ్��త్ ఆ �� పతన ��ం�. ఇ� ఆతమ్ 

��ర�. 

 

అంతఃకరణ యం� ��ఫ�ం�న �తనయ్� వలన  అంతఃకరణ �తనయ్వంత 

మ��నన్�. అ�ఞ్న� వలన ��ఫ�ం�న �తనయ్��  �� అ� ��ం�ట వలన 

అహం�ర� ఏరప్� �నన్�.  �� అవసథ్ల� , పంచ �శ�ల� ���ం� 

��న �� అ�న� �� అవసథ్ల� �కిష్, పంచ �శ�ల� �లకష్ణ�న� అ� 

�ధ ప��ం�.  

 

బం�ర� ��� ఉనన్�. ��� �ల� ఏ�� అ� ���ం� ��న ఆ�ర�న 

బం�ర�� ��త్�త్�. అ� �ధ�� అహంవృ�త్�  ప�ట్�� ��� ఆ�ర� 

ఏ��? ఇ� ఎకక్డ �ం� ���ం� అ� ���ం� ��న ��� ఆ�ర�న 

సతయ్� �తనయ్�ప�న �ధప��ం�. 

 

ఈ �ధ�� ���ం� ��� �ల�� క���ట� �జ ��రణ (Self 

Enquiry) అం��. 

 

20. అహ� �శ� జయ్హ మహంత�  

�ప్ర� హృ తస్�యం పరమ�రణ్స�  

 

ఎ�ప్�� ఈ �� న��త్ం� అ�ప్� ఉనన్త�న�, ప��రణ్�న�, స� సవ్�ప�న� 

న� 'అహం అహం' అ� ఆతమ్� ���ం��. 
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అహంవృ�త్� �ల� �క ఆ�ర��? ఇ� ఎకక్డ �ం� ���నన్�, ��� �� 

యం� లయ మ��నన్�   అ� �జ��రణ  స��న,  అహంవృ�త్� �ల�న 

ఆతమ్�   ��త్����.  

 

అహంవృ�త్�  ఇదం వృ�త్� అ�న్ ��యబ� ��న్�. అ�న్ం�� ����� 

అహంవృ�త్ �� �� ��య బ��నన్�. �� ����ం��న్� అ�న� �� 

�� ��య బ��నన్�. అహంవృ�త్� స�త� ���ంప ��న� ఏ�� ఉనన్�, 

అహంవృ�త్� స�త� ��త్���నన్� ఏ�� ఉనన్� ఆ ��� ఆతమ్. 

 

అహంవృ�త్ �క అహం�ర� అ�న� అసతయ్ �� �క ��య్ ��. అ� �వ �వన. 

ఏ�� తన ఉ�� �స� మ�క ��� ఆ�రప��ం� అ� �ధయ్. �� అ�న� 

���� ��తమ్�త �ందక �� ��� ఉనన్�డల అహంవృ�త్ �కక్ ఉ�� 

ఎకక్డ? ఇ� అహం�ర�� �ల�ం� �� �రగ్�. �� ఆతమ్ ��శ� అ� 

��. అ� అ�న్ం�� ���ంప ��త్ం�.  అ� సవ్యం��శ�. క�క  ఆతమ్  సతయ్ 

��.  

I of the "I Thought"  

The existence of the "I Thought"  

Essence of the "I Thought" 

content of the "I Thought"   

Reality of the "I Thought"  

is pure awareness 

�జ ��రణ వలన అహం�ర�  న�ం� ప��రణ్�న స� సవ్�ప� - ఆతమ్  

�నంతట అ� �ప్��త్ం�.  
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21.ఇద మహం ప�2�ఖయ్మనవ్హం   

     అహ� �న� పయ్లయసతత్�  

 

అహంవృ�త్ ల�ం�న��  స� సతప్�రధ్� ��ం�ట� అ� �� అ� 

పద�న� లకాష్య్రధ్��నన్�  

���ం�ట అ�న� �ప� �కక్ సహజ లకష్ణ�. ���ంప బ��నన్ వ�త్�ల 

దృ�ట్� �ప� ���ంప ���నన్� అ� �పప్బ��నన్� �� �జ�న� �ప� 

వ�త్�ల�  ���ంప ��ట� ��య్క�� ఏ� ��ట��. అ��� 

���ం�ట అ�న� ఆతమ్ �కక్  సహజ లకష్ణ�. ���కక్ ��శ�� 

సమసత్� ���ంప బ��నన్�. సమసత్� ��త్ంచబ��నన్�.  

 

అహంవృ�త్ ల�ం�న�� �� ఏ� ల�ంచ�ం� ఉం�ం� అ� �� �క 

అహం.  అహంవృ�త్� స�త� ��త్��న� ఏ� అ�  �� �క అహం. 

అహంవృ�త్ అ�ఞ్న జ�త�, ఇదం వృ�త్ల� ఆ�ర�. అహం  అ�న� ఏ ��త్ �� 

�వ�నయ్ స�భ్వ�థ్�. 

అహంవృ�త్  కరత్�తవ్,�కత్�తవ్�� క��, జనన మరణ సం�ర చ��న బం�ంచ  

బ�ట� �రణమ��ం�.   

అహం జనన మరణ�� ��� , సరవ్ �కిష్, �శవ్త�న�. 

ఎలల్�ప్� �శవ్త�� ఉం�న� అలయస�త్. ��యం� అహంవృ�త్ �న� 

ఉనన్�ప్� �� ఏ�� ���ం��నన్� అ� ఆతమ్ �క అహం �క ��. 

 

అల అ�న� �మ �ప� - అ� ��రథ్�   

అల� ఆ�ర�న �� అల� లకాష్య్రథ్�  
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అ�� అహం పద�న�  లకాష్య్రథ్� ప��రణ్ �తనయ్� 

అహంవృ�త్ ఎకక్�� లయమ��ం� అచట� �� �క అహం �� సవ్య�� 

ప��రణ్ �తనయ్�� వయ్కత్మ��ం�. 

 

22.���ం�య �ణ � తమః  

     � హ �కస� తజజ్డం హయ్స�  

 

�హ�, ఇం�య�� , �ణ�, ��ధ్, అ�దయ్ �� ��. అ� జడ��. ఏక 

స�ప� ��. 

 

ఏ�� ���  దృశయ్ వ�త్� అ� జడ�. 

ఏ�� తన ఉ��� �� ��త్ంచ�� అ� జడ�  

�హ�, ఇం�య�� , �ణ�, ��ధ్ తమ ఉ��� �� ��త్ంచ �� క�క అ� 

జడ��. అ�  ��ఫ�ం�న �తనయ్� వలన �తనయ్వంత�� అ���త్�న్�.   

�� న�న్ం�� �తనయ్వంత� ���నన్  స� సవ్�ప� ��. 

 

ఆ  స� సవ్�ప�� ��త్ం�ట� �� అ�భ�ం�ట ఉండ�. ఆ�భవ� నం� 

అ�భ�ం���, అ�భ�ంప బ�న�, అ�భవ� అ� ��� ఉం�ం�. �� స� 

సవ్�ప� ��� ర�త�. 

 

23.సతత్� ��� �తక్��త� 

     నతత్�� �� �తత్�హయ్హం  

 

స�త్� ��ప్ట�  ��త్ ���  ఉనన్�? స�త్� ��త్,  ��త్� ��. 



Page 23 of 29 
 
స�త్ అన� అ�థ్తవ్�  

��త్ అన� ��శ�  

 

అహంవృ�త్ �ద��� జగ�త్��  �� వ�త్� మన� దృశయ్�, ��యబ��.  అ�  

అ�న్� జడ�. తమ ఉ��� , తమ  అ�థ్తవ్�� తమంతట ��  ��త్ంచ��. 

అ� అ�న్� ����� ��� (దృ�క్)  ఆ�రప� ఉనన్�. జగ�త్ నం� సమసత్�  

��త్ �కక్ ��శ��త� ��యబ��నన్�. క�క   �� సతయ్� జగ�త్ �ధయ్.  

 

�ప� �కక్ ��శ� వ�త్�� ప� ఆ వ�త్� ���ం�ట వలన ఆ వ�త్� 

��యబ��నన్�. వ�త్� తనంతట �� ��శ���� ���. �ప� �కక్ 

��శ� ఉం�� ఆ వ�త్��కక్  అ�థ్తవ్� ��త్ంచబ��నన్�. కనక 

��శ�న� ���  అ�థ్తవ్� ఎచచ్ట ఉనన్�? క�క ��త్� ��� స�త్ ��.  

"జగ�త్ ఉనన్�"� ఉం�ట అ�న� స�త్, ఉనన్� అ� ��త్ం�టచబ�ట  అ�న� 

��త్.  ��త్ , స�త్� ��ణ�. 

 

�� �శచ్ల�న స���న�, అలల�  ఉ��� ఇ�త్నన్�. అ�� ��త్ సమసత్ వయ్కత్ 

సృ�ట్� ఉ��� ఇ�త్నన్�. 

��� స���� ఎ� �� �య�� ��త్�ం� జగ�త్� �� �య��. 

�� స��� ��� �� �� స��� ��. 

��త్ జగ�త్ ��� �� �� జగ�త్ నం� సమసత్� ��త్�  

�హమ్� జగ�త్ �� �� జగ�త్ �హమ్�  

ఆ ��త్� అహం �క ���  అం��యం� ����త్నన్�. �� �� యంద� 

అహంన� లకాష్య్రథ్� ��త్�. 
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24. ఈశ �వ� �వ్ష� ��   

      సతస్��వ� వ�త్ �వలం  

 

శ��� ఉ��లవలన ��శవ్�ల� �ద� క��ం� నపప్�� ఇదద్� సతస్���� 

అవడంవలల్  ఒ� వ�త్� ��న్�  

 

జగ�త్� ఈశవ్�� శ�ర� �క ఉ�� . ఈశవ్��  జగ�త్ అంత� �య్�ం� 

ఉ�న్�. ��� శ�ర మ� ��ధ్ల� ఉ��� క�� ఉ�న్�. ఉ��ల దృ�ట్� 

��న ��� ప����, ఈశవ్�� సరవ్ �య్�, సరవ్�ఞ్�, సరవ్ శ�త్మం�� 

క�క �ధ� ఉనన్�. 

 

సమ��, అల� �మ �ప�ల దృ�ట్� ��న సమ�� ప��ణ�� �దద్�. 

అల �� �నన్�. అల ��ట్�నన్�, �ంత  �ల� ఉం�నన్�, త�ప� ��ం� 

��నన్�. ��  అల�,  సమ��న�  ఆ�ర�న �� దృ�ట్� ��న �ం� ��.  

 

��� ���, �వ జగ�త్, �వ ఈశవ్��, జగ�త్ ఈశవ్��   �దల� �ధ�వ� 

�క �ధదృ�ట్�  �ల� అ�ఞ్న� వలన  �� �క అహ�   ఉ��ల� ��తమ్�త 

�ం�ట�.  అహ� �కక్ �ల�� సతయ్�� ��త్ం�న ఆ �ఞ్నదృ�ట్� 

��న  ఈ �ధ�వ� �క �ధదృ�ట్ న��త్ం�. 

 

�వ ఈశవ్�ల� ఆ�ర�న స� �క సతయ్� దృ�ట్� ��న �ం� ఒకక్�.  

 

25.�ష �నత  �స్�తమ్ దరశ్నం  

     ఈశదరశ్నం �వ్తమ్ �పతః   
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ఉ��� �ల�ం�న� ��� ఈశతతవ్�� ద�శ్�త్�. ఈ �ధ�� 

ఆతమ్�కాష్�క్ర� జ���ం�. 

ఈ  శ�ర, మ� ��ధ్� �� అ� దృ�ట్� �ఞ్న�� సంసక్�ం�  �� �కక్ 

�ల� ��త్ంచ వ��. అపప్� �తనయ్� ��  అనన్ �ఞ్న� క���ం�.  

 

ఉ��  దృ�ట్ వలన �ధ �వన క���ం�. ఉ��  దృ�ట్  �ల�ం� ��న  �క �వ 

ఉ��, ఈశవ్ర ఉ��ల� �ల�ం� �ం�ం��  ఆ�ర�న  సతయ్� దృ�ట్� ��న  

సతయ్ దరశ్న� �క ఈశవ్ర దరశ్న� క���ం�. ��శవ్�ల ఏకతవ్�  

�ధప��ం�.  

 

ఆ సతయ్� ఈ శ�ర మ���ధ్ల�  �తనయ్వంత� ���నన్  �తనయ్�� ఉం� 

�� �క  అహం అనబ��నన్�. అ� ఆతమ్. ఆ ఆతమ్� �� అ� సంశయ ర�త దృఢ 

�ఞ్న� క�� ఆ �ఞ్న� యం� ��� �ం�ట� ఆతమ్�కాష్�క్ర�. ఉ�� 

దృ�ట్� �ల�ం�  �� �కక్ �ల��  ��త్ం� �� యం� ��� ఉం�ట 

వలన ఆతమ్�కాష్�క్ర� క���ం�. ఆ ఆతమ్ �కక్ సరవ్ �య్పకతవ్�� అన� 

ఆతమ్� అ�న్ం�, అంత�, అ�న్ం�� ఆ�ర�� ఉనన్�  అ�  ��త్ం�ట వలన 

సతయ్ దరశ్న� �క ఈశవ్ర దరశ్న� క���ం�. 

 

26. ఆతమ్ సం�థ్తః �వ్తమ్ దరశ్నం   

      ఆతమ్  �రద్��  �తమ్ �షఠ్�  

 

ఆతమ్ అ�వ్�య� క�క ఆతమ్� �ం�ట� ఆతమ్� �����ట అ��.  
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ఆతమ్  అ�వ్�య� అన� ఆతమ్� అనయ్�� �ండవ� ��. అ� సమసత్ జగ�త్�, 

�వ��ల ఉ��� ఆ�ర�� ఉనన్�. అ� �తనయ్�� ఉం�  అంద�యం� �� 

అనబ��నన్�.  

 

అల ఎలల్�ప్� ���� ఉనన్�, �� అల� ఉనన్�. �� ఆ సతయ్�� మర�నంత 

�ల� అల ��� �నన్�� ఉనన్�ల్ �క ��� ఉనన్�ల్. అల ��� తన �ల�� 

��న్ం���, తన ఉ��� ఆ�ర� �� అ� ��త్ం�ట� అల ��యం� ��� 

ఉం�ట. అ�� అహంవృ�త్� ఆ�ర� ఆతమ్ �తనయ్�. �� ఈ సతయ్�� మర� 

అహంవృ�త్ శ�ర మ� ��ధ్ల� ��తమ్�త �ం�ట వలన,  కరత్�తవ్, �కత్�తవ్�� 

�ం�� ��డ� ��న్�. ��� �� ఎవ�? అ�  ��రణ �� తన 

సవ్సవ్�ప��, అహంవృ�త్� �లమ� అ� ఆతమ్� ��త్ం�ట� ఆతమ్� 

�����ట. ��త్ం�న సతయ్� యం� �థ్ర��  ��� ఉం�ట� ఆతమ్�షఠ్. 

27. �ఞ్నవ�జ్�  2�ఞ్న �న��  

     �ఞ్న  మ�త్�ం �ఞ్�మంతరం 

 

�ఞ్న� - అ�ఞ్న� �ం�ం�� ��న �ఞ్న� �జ�న �ఞ్న�. సమసత్�న� 

అ�త�, స�వ్తమ్క� �ల� �ఞ్న�� �ల���ట� �� వ�త్� ఏ�నన్�.  

 

�తనయ్� ఈశవ్ర, �వ, జగ�త్�� ���ల్�నన్�.ఈ సతయ్�� ��త్ం� ��యం� 

��� �ం�ట� �ఞ్న�షఠ్.  

 

అ�ఞ్న� అ�న� అంతఃకరణ వృ�త్. �ఞ్న� అ�న� �� అంతఃకరణ వృ�త్�. 

�తనయ్�న� అ�ఞ్న� ��, �ఞ్న�  ��. ��  �తనయ్ ��శ�� �ఞ్న 

అ�ఞ్న�� �ం� ��త్ంచ బ��నన్�.  
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ఒక వ�త్�� మన� క�� �ండ వ�న�న ఆ వ�త్� మన� ��� ఉ�� క�� 

ఉండవ��. � ��� �సత్క� ఉనన్�. �� �� , �సత్క� ��. �� �� 

అలక�� ఉనన్� అ� �పప్��. ఎం�వలన అం� ��� ��� అల� ఉ�� ��. 

అల ��. అ�� �తనయ్� �ఞ్న� , అ�ఞ్న� క�� ఉనన్� అ� �పప్��. ��  

�ఞ్నవృ�త్, అ�ఞ్నవృ�త్ �తనయ్�న� ��� ఉ�� క�� ��. ��  అ�న్ం�� 

ఆ�ర� మ�� సమసత్�న� అ�త� ఉనన్�. సమసత్ �ఞ్న�న� అ�ర� ,  

�ఞ్న అ�ఞ్న�ల�,  సమసత్�న� అ�త� , స�వ్తమ్క� �ల� �తనయ్��  

�ల���ట� �� వ�త్� ఏ�నన్�? 

 

28 �ంసవ్�ప� �య్తమ్ దరశ్�  

     అవయ్�2 భ�22 �రణ్��స్ఖం  

 

తన �జ సవ్�ప� ఎ�ప్�� ద�శ్ంచబ�ం�, అ�ప్� త� ఆదయ్ంత���� �రణ్ 

��నందమ� ������. 

 

�� ఎవ�? � సవ్�ప� ఏ�� అ� ��రణ ��ట వలన  సరవ్� �య్�ం�, ఈ 

శ�మం� �� అనబ��నన్ ఆతమ్ దరశ్న� క���ం�. అహం వృ�త్� �ల� 

��త్ంచ బ��ం�. ఆ�అంత�� ��, �శవ్త�న, అ�న్ం�� ఆ�ర�న �� 

సవ్�ప� ��త్ంచబ��ం�.  

 

అసం�రణ్తవ్�  �ఃఖ�.  ఈ  అసం�రణ్తవ్�� �ల�ం��� �యతన్� 

�నవ ��తమం�.  
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�రణ్తవ్� అనంత�. అనంతతవ్� ఆనంద�.   

సరవ్�� �య్�ం�, సరవ్�న� ఆ�ర�� ఉనన్ �� సవ్�ప��  ��త్ం�ట 

వలన �రణ్తవ్ ��త్ �క ఆనంద�  తన సవ్�ప�� ��త్ంచబ��ం�. 

ఆ�అంత����� �లబదద్� ��. �లబదద్� ���  �శవ్త�న�.  సరవ్�� 

�య్�ం� సరవ్�న� ఆ�ర�� ఉనన్� క�క �రణ్�న�. అ� ఆతమ్�, 

సవ్�ప�� ఉనన్�. ఈ సతయ్�� ��త్ంచ�క��ట� సమసత్ �:ఖ�న�  

�రణ�. ��త్ం�ట� �రణ్తవ్ ��త్ �క ��నంద ��త్. 

 

29. బంధ�కత్� �తం పరం �ఖం  

      �ంద �హ � వ�త్ ��కః  

 

త�న్ �� ������ ఈ ఆ�మ్�భవ�� �ం�న ����, �ఞ్� బంధ� �� 

��త్�� �� పరమ �ఖ�థ్�� �ం���. 

 

��� అం� ఎవ�? 

ఈ శ�ర, మ�, ��ద్� �� అ� అ�ఞ్న జ�త �వన�, కరత్�తవ్, ���తవ్�ల� 

��ం� ��. ఇం�య మ� ��ధ్ల� ��తమ్�త వలన, కరత్�తవ్, ���తవ్ �వన 

వలన �ఖ �ఖ�ల� అ�భ�ం� ��. 

 

��� ఇం�య మ� ��ధ్ల� ��తమ్�త వలన �� ప���ల� తన� 

ఆ��ం� ����న్�. �రబద్వశ�న ��� సం��త్ం�న  ��� తన� 

ఆ��ం� �ం�  �ఖ�ఖ�ల� అ�భ��త్�న్�. ఈ అ�ఞ్న జ�త �వన 

వలన బం�ంచబ���న్�. 
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��  �కక్ �ల��  ఆతమ్�, తన సవ్సవ్�ప�� ��త్ం�న సమసత్ అ�ఞ్న జ�త  

�ఃఖ�ల �ం� , బంధ� �ం� ���త్ �ం���. �వ �వన �ం� 

���త్� �వ�మ్�త్. 

 

ఆతమ్� ఎ�ప్�  బంధ� ��, క�క ��త్  అవసర� ��. అ� �తయ్ �కత్�.  

ఎవ� బం�ంచబ�డ్� అ� ��ం� ��న్� ���(��న�) ��త్ అవసర�. 

బంధ� �� �వల అ�ఞ్న జ�త �వన క�క, ఆ  అ�ఞ్న �వన �ం� ���త్� 

��త్. ఆ అ�ఞ్న�  �� ఆతమ్ సవ్��డ� అ� ��త్ం�ట వలన �ల��ం�.  

 

�తనయ్�న� �క ఆతమ్�  బంధ�, ��త్ ��. �� అ�న� సరవ్�య్పక�న, 

అనంత�న ఆతమ్� �క �తనయ్�� ��త్ం�, �� యం� �ల�ట వలన , ��� 

బంధ� �� ��త్�� �� పరమ �ఖ�థ్�� �ం���. 

 

30.అహమ�తకం �జ��నకం  

     మహ �దం త� రమణ ��యం  

 

�� అ�న� సవ్సవ్���భవ� ఉనన్త�న తపసస్� రమ�� �వయ్�� 

ప���నన్� 

 

�వ �వన� �క  �� అ� తలం� �క అహంవృ�త్, ఆతమ్��రణ �వ్� అహ� 

�కక్ �ల�� ఆతమ్�తనయ్�� ��త్ం�ట �వ్� �ల� సవ్సవ్���భవ� 

క���ం�. ఆతమ్��రణ �వ్� సవ్సవ్���భవ� �ం�ట� ఉనన్త�న 

తపసస్� రమ�� �వయ్�� ప���నన్�. 
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