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Part -1  ఎందకు? 
ఎందకు ఆతమజాానం,బ్రహ్మజాానం అనే ఆయుధం కావాలి?
ప్రార్బ్దం/ప్రమాదం ఏ రూపంలో, ఎలా వస్ిందో ఊహంచటం ష్టం!
ర్క్షణ కావాలా? వద్దద?
మీకు ఏది ఇ్టం?
కాలంతో పాటు క్రొతి విధానాలు వస్ినాాయి
ప్రస్ిత జాానం
అసంతృప్తికి కార్ణాలు
ఆతమ జాానం(బ్రహ్మ జాానం) ఎందకు తెలుస్కోవాలి?
ఎందకు చిత్రముల ద్దారా ఆతమజాానానిా చెపపడానిా ఎంచుకొనాాను?

Part -2 సిద్దధంతము / Theory
జీవించాలంటే ఏమైనా User Manual/User Guide ఉంద్ద?
ఆతమ/బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి?
బ్రహ్మ షణాలకు సర్ా శకిి, సర్ా విజ్ాత ఉందని ఎలా నమామలి?
ఆతమకు/బ్రహ్మంకు కూడా సహ్జ్ ధర్మం ఉంది
ఆతమ/బ్రహ్మం యొషో ధర్మం(సహ్జ్ లక్షణం)
యుగాంతం తరాాత
ఈ విశాంలో ఎన్నా సృష్టటలు ఉనాాయి
సృష్టట ధర్మం జ్ర్గాలంటే కొంచెం అజాానం/మలినం కావాలి
మనం బ్రహ్మం అని ఎందకు మర్చిపోతునాాము?
బ్రహ్మం తన ధరామనిా నిర్ాహంచుటకు చతుర్మమఖ బ్రహ్మ, విష్టు, శివ ప్రతినిధులుగా  ఉంది

సృష్టట ధర్మం ఎలా మొదలంది?
సృష్టట ధర్మం కొనసాగాలంటే "ఆషర్షణ" షలిపంచాలి, లేషపోతే  ోర్  వస్ింది
సృష్టటని ముందకు తీస్కువెళా్లలంటే బ్రహ్మం అహ్ంకార్ మమకారాలు(అజాానం) ప్రదర్శంచుకోవాలి
సృష్టట ధర్మం చ్చయటానికి అవతారాలు ఎందకు?
శరీర్ నేను ఎవర్మ?
ఆతమ/బ్రహ్మం సృష్టటని ఎలా నడ్డప్తస్ింది?
రూపం ఉంది అంటే ద్దనికి  ముగంపు/నాశనం/అంతం/మర్ణం ఉంది
షర్మ గుర్ంచి ఒష మంచి ఉద్దహ్ర్ణ
శాపాలు, వరాలు ఒషద్దనికి ఒషటి LINK అయిి ఉంటాయి

Part -3 నిజ్ జీవిత అనుభవాలు / Practical
అనుభవాలు
అంతటా బ్రహ్మమనిా చూడటం ఎలా?
ప్రతి ఆలోచనలో బ్రహ్మమనిా చూడటం ఎలా?
ధాినం చ్చయటం ఎలా?
సారాంశం స్లభంగా గుర్మిపెటుటకోవటం ఎలా?

వి్య సూచిష



ఆతమ జాానానిా ఆచర్ణలో చ్చసేటపుపడు అతి తెలివి వదద!
ఒతిిడ్డ తగాాలంటే షర్ిృతాం వదిలేయి
జాాని vs అజాాని దృష్టటకోణం
ఉద్దదశిపూర్ాషంగా లక్ష్యిలు(GOAL) పెటుటకోవదద!
ప్రార్బ్దం నుంచి తప్తపంచుకోలేము!
అందరూ ఎందకు ఆతమ జాానం తెలుస్కోలేషపోతునాార్మ?

Part - 5 ప్రశాలు – సమాధానాలు 
వైరాగ్ిం
షర్మ  x   మోక్షం
పద్దలు – అరాధలు
బ్రహ్మం గుర్ంచి ఆధారాలు
ప్రశాలు – జ్వాబులు
Youtube Recorded Videos
Recommend to Read & Watch

Part - 4 సాధన
మోక్ష సాధనకు అనువైన జ్నమ, పర్సిితులు, వాతావర్ణంలో జ్నిమంచటం అతింత ష్టం
సాధన - ఇది క్రొతిగా వచిేనది కాద, మనకు అలవాటు అయినద్ద!
సాధనాక్రమం
ప్రతి ఆలోచనను ఆతమ జాాన దృష్టట కోణంతో ఆలోచించటం
నిజానికి షర్మ ఎవర్మ చ్చస్ినాార్మ? ఎవర్ వలన జ్ర్మగుతుంది?
ఈ ప్రపంచమే ఒష సాధన వస్ివు
బ్ంధువుల, అనుబ్ంధాలపై మమకార్ం తగాంచుకోవటం ఎలా?
ఈ జాానం తెలుస్కొంటే భయం ఉండద్ద?
కొందర్మ దరామర్ాంగా ఉనాపపటికీ మంచి జ్ర్మగుతుంది, స్ఖాలు అనుభవిస్ింటార్మ, ఎందషని?
సమాజ్ంలో దరామర్ాం, అనాియం, ఘోరాలు చ్చయటం చూస్ింటాము, ఎలా?
కోర్షలు ఎలాంటివి అంటే?
వింతలు, విచిత్రాల ఆషర్షణ నుంచి బ్యటపడటం ఎలా?
అవసర్ం లేని, ఉపయోగ్ం లేని వి్యాలపటా, వస్ివుల పటా, వికుిల పటా జా్రతతి!
ఆతమజాానం తెలుస్కొంటే పని చ్చసేటపుపడు  నాణిత పెర్మగుతుంద్ద?
ఆతమ జాానం, బ్రహ్మ జాానం తెలుస్కొంటే కోర్షలు/ఆలోచనలు ఎలా తగాుతాయి?
పుర్మ్ ప్రయతాం ఎందకు?
కోర్షను బ్లవంతంగా అణచటం, కోర్షను తీసివేయటంకు మది తే డా?
ఆలోచనలను ఆతమ జాానంతో  ఫిలట్  చ్చసేి స్నాా(0) అవుతాయి
ఆతమ జాానం తెలుస్కొనా తరాాత ఎలా ఉండాలి?
ఈ జాానం తెలుస్కొనా తరాాత మీ ఆలోచనలలో మార్మపలు గ్మనించండ్డ



• ఇలుా షటేటటపుపడు తుఫానుని కూడా తటుటకొనేలా షటుటకోవాలి, ఊహంచని ప్రమాదం వసేి ఇలాు కూలిపోగ్లద.
• పెళ్లా చ్చస్కొనేటపుపటకి  షష్టటలను ఏ రూపంలో నుంచి వచిేనా  తటుటకొనేలా ఉండాలి, లేషపోతే  విడాకులు అవుతాయి.
• కా్  కొనేటపుపడు ప్రమాద్దనిా తటుటకొనేలా ఉండాలి(Air Bags), లేషపోతే  ప్రమాదం వసేి ప్రాణాలు పోగ్లవు.

అలాగే జీవితం ఎపుపడూ సాఫీగా పోద, ఎపుపడు ఏ క్షణం నుంచి ఉపద్రవాలు వసాియో తెలియద, అటువంటపుపడు  మొటటమొదట షలిగే ప్రశా “నేను ఎందకు 
బ్రతకాలి?” “ఎవర్కోసం బ్రతకాలి?” అనే శూనిత, బాధ, దుఃఖం, విర్కిి   షలుగుతుంది. అది ఆతమహ్తికి, మానసిష వాిధులకు ద్దర్ తీస్ింది. కావున అటువంటి 
ప్రమాద్దలనుంచి బ్యటపడటానికి  ముందగానే ఆయుధాలను సిదధం చ్చస్కోవాలి.  ఆ ఆయుధమే ఆతమ జాానం/బ్రహ్మ జాానం! 

Note: ఇది తెలుస్కొంటే షష్టటలు రావు అని చెపపటం లేద. షష్టటలు వసాియి, వసేి వెంటనే/తందర్గా ఎదర్కోని ధైర్ింగా, సంతో్ంగా ఉండొచుే! అని 
చెపపటమే నా ఉద్దదశిం. 

ఎందకు ఆతమజాానం,బ్రహ్మజాానం అనే ఆయుధం కావాలి?

Part -1
ఎందకు?

Part -1 



ప్రార్బ్దం/ప్రమాదం ఏ రూపంలో, ఎలా, ఎపుపడు వస్ిందో ఊహంచటం ష్టం!Part -1 

మమకారం సంబంధ
కూతుర్మ డ్రైవ్  తో వెళ్లిపోవటం వలన కుటుంబ్ం ఆతమహ్తి

తన సేాహతుడ్డతో, భార్ి ఏకాంతంగా ఉండటం చూసి, మానసిష ర్కగగా(ప్తచిేవానిగా) వీధులలో బిక్ష్యటన చ్చస్కోవటం



మన్నవేదన తటుటకోలేష ఓ వికిి ఆతమహ్తి: ఆయనకు పెళ్ాంది.. ఖాళీగా ఉంటునాాడని 
భార్ి వదిలేసిపోయింది. చివర్కి ఒంటర్గా మిగలిపోయాడు. మన్నవేదనకు గురైన అతను
ఓ చెటుటకు ఉర్వేస్కుని ఆతమహ్తి చ్చస్కునాాడు. ఈ ఘటన మెదక్ జిలాాలో జ్ర్గంది.

అవమానం/కీర్తి /గుర్తి ంపు సంబంద 

ప్తలాలు ప్రేమ వివాహ్ం చ్చస్కొనాార్ని, పర్మవు పోయిందని ఆతమహ్తి చ్చస్కొని షరూాల్ SI మృతి

మేనేజ్్  వేధంపులు తటుటకోలేష ఉదోిగ ఆతమహ్తి

కూతుర్మ డ్రైవ్  తో వెళ్లిపోవటం వలన కుటుంబ్ం ఆతమహ్తి



అర్ధ రాత్రి బ్స్ లేషపోవటంతో, నడుచుకొంటు వస్ినా వార్ని దంగ్ అనుకొని ఊరా్క వికుిలు కొటిట చంపార్మ
సేాహతురాలు తెలియకుండా బాిగ్ లో డ్రగ్్ పెటిట పోలీస్ లకు పటిటసేి, జీవిత ఖైదీ వేయటం
మహళ రాత్రి పూట సూోట్  పై వెళ్ింటే,  కొందర్మ త్రాగ సామూహష అతాిచార్ం చ్చయటం

ప్రేమను ఒపుపకోలేదని మొహ్ంపై యాసిడ్ పోయటం

త్రాగుోరతు భర్ి, అదనపు షటాం కోసం కొటిట ఇంటి నుంచి గంటి వేయటం
వైదిలు పొర్పాటున ఎయిడ్్ వికిి యొషో ర్షిం ఎకిోంచటం వలన, ఎయిడ్్ వాిధ రావటం, భర్ి అనుమానించి విడాకులు ఇవాటం.

ఎవరో చేసిన తప్పుకి మరొకరు బలి



మీకు ఏది ఇ్టం?Part -1 



ర్క్షణ కావాలా? వద్దద?Part -1 

ముర్కిలో తిర్మగుతునాా ముర్కి ఎలా అంటదో,  వైర్స్ ప్రపంచంలో తిర్మగుతునాా వైర్స్ ఎలా అంటదో,  వర్షంలో తిర్మగుతునాా వర్షం ఎలా అంటదో, 
అలా షలియుగ్ంలో ఒతిిడ్డ, అసంతృప్తి లేకుండా జీవించటం అసాధిం! కానీ బ్రహ్మ భావనతో జీవిసేి అది అంటద!



కాలంతో పాటు క్రొతి విధానాలు వస్ినాాయిPart -1 



ప్రస్ిత జాానం
(షపపకు బావి లోపల ఉండటం వలన 

క్రొదిదపాటి జాానం మాత్రమే)

ఆతమ జాానం తెలుస్కొంటే ....
(్రతదదకు పై నుంచి చూడటం వలన భూమి ఎంత ఉంది, 

నేను ఎషోడ ఉనాాను అనే సప్టత ఉంటుంది)

వీధలో ఉంటే ఎషోడ ఉనాామో, ఎంత ప్రయాణం చ్చశామో గుర్ించటం ష్టం మొదటిసార్ ఒష ప్రద్దశం నుంచి మర్కచోటికి వెళ్లిలంటే...
Map ఉంటే, ఎషోడ ఉనాాము, ఎంత ప్రయాణం చ్చశామో తెలుస్కోవచుే

(ఆతమ జాానం వలన సృష్టట గుర్ంచి, నీ గుర్ంచి సప్టత వస్ింది)
(ఆతమ జాానం తెలియషపోతే  సృష్టట గుర్ంచి, నీ గుర్ంచి తెలియష ఇబ్బందిపడతాము)

ప్రస్ిత జాానం Part -1 
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అసంతృప్తి vs మానసిక సమసయలు
అసంతృప్తి ఆతమహతయ, హతయ, మానసిక సమసయలు

• టెకాాలజీ పెర్గేకొందీ ఆషర్షంచ్చవాటిని స్లభంగా తెలుస్కోగ్లగ్టం, చూడటం వలన, వాటిని పొంద్దలి, అనుభవించాలి అనే కోర్ష పెర్గ, ద్దనిని పొందలేష, 
సామర్ధయం లేష, అసంతృప్తి షలిగ, బాధ, దఖం, నిరాశతో కూడ్డన ఆలోచనలు షలగ్టం.

• సమసి వసేి సరైన ధైర్ిం చెప్పపవార్మ లేష, ఆలోచనలను అదపుచ్చస్కోలేష ఆతమహ్తి, హ్తి చ్చయటం, మానసిష సమసిలతో బాధపడుతునాార్మ. 
• తందర్గా అనుభవించాలి అందకోసం విలువలు, ధరామలు పాటించటం తగాపోవటం వలన, వచ్చే భయం, ఆందోళన, ఒతిిడ్డ తటుటకోలేషపోవటం వలన 

ఆలోచనలు పెర్గ్టం. 
• అతి మమకార్ం, అతి ప్రేమ, అతి కోర్షలు, అతి పోలిష

అసంతృప్తికి కార్ణాలుPart -1 



• బాధ, దుఃఖం, అసంతృప్తి, నిరాశతో వచ్చే ఆలోచనలను సమర్ధవంతంగా ఎదర్కోవటం ఎలా?
• నేను ఎవర్మ? ఈ సృష్టట ఏమిటి? ఎందకు వచేింది? నా పాత్ర ఏమిటి? 
• కొందర్మ ష్టంలో ఆనందంగా ఉండగ్లర్మ, కొందర్మ ఎందకు ఉండలేర్మ? 
• ఎపుపడూ ఆనందంగా/సంతృప్తితో  ఉండాలంటే ఎలా? 
• భయానిా జ్యించలేమా?  ఎపుపడూ ధైర్ింగా ఉండాలంటే ఎలా? 
• విపరీతంగా షలిగే కోర్షలు ఎలా ఆగపోతాయి? శాశాతంగా ఎలా తీసివేయాలి?
• ననుా నేను తెలుస్కోవటం ఎలా?
• మోక్షం(జ్నమ రాహతిం) పొందటం ఎలా?
ఆతమ జాానం/బ్రహ్మ జాానం అనేది సైన్స్, సో్ల్ సబె్జకుట లాంటిద్ద! ఇంకా చెపాపలంటే ద్దనిషంటే చాలా 
స్లువైనది. ఇది తెలుస్కొంటే ఆలోచనల తీవ్రత కొంతసేపటికి తగాంచవచుే. 
ఈ కో్ ్ లో మన దృష్టట అంతా ఆలోచనలను ఎలా షంట్రోల్ చ్చయటం అనేద్ద 
ప్రధానంగా చూడాలి.ఈ జాానం నేర్మేకొంటే ష్టగ్్  తగుాతుంద్ద, ప్రమో్న్స వస్ింద్ద, 
ప్తలాలకు పెళ్లా అవుతుంద్ద? అనేది కాద. 

ఆతమ జాానం(బ్రహ్మ జాానం) ఎందకు తెలుస్కోవాలి?Part -1 



ఎందకు చిత్రముల ద్దారా ఆతమజాానానిా చెపపడానిా ఎంచుకొనాాను?
అక్షర్ం(పుసిషం)(1)  →మాట (ప్రవచనం )(100) →చిత్రం(PPT)(1000) →B/W  వీడ్డయో(10000) --> Colour వీడ్డయో(100000 ) →3D వీడ్డయో(1000000)  

అద్దమనాా బ్రహ్మ విద్ది?  అనే ఊతపదం ప్రపంచంలో ఉంది, ఆ పదం వింటేనే నేర్మేకోవటానికి భయపడుతునాార్మ.
మర్ బ్రహ్మ విదిను స్లభంగా అర్ధం అయ్యిలా చెపపటం ఎలా? చిత్రముల(Picture) ద్దారా

బాహుబ్లి షథను స్టటరీ ద్దారా షంటే, సినిమా ద్దారా అయితే  ఎకుోవ అర్ధం అవుతుంది, ఎకుోవ కాలం గుర్మిండ్డ పోతుంది?

సూకిిని(Quote) మాట ద్దారా చెపపటం షంటే
చిత్రం ద్దారా చెప్పినే ఎకుోవ అర్ధం అగును షద్ద?

Part -1 



ఆతమ జాానం/బ్రహ్మ జాానం

ఆతమ/బ్రహ్మం/ద్దవుడు అంటే ఏమిటి? ఆతమ/బ్రహ్మం/ద్దవుడు యొషో సహ్జ్ ధర్మం ఏమి? ఆతమ/బ్రహ్మం/ద్దవుడు సహ్జ్ ధరామనిా ఎలా నడ్డప్తస్ింది?
21 3

(సర్ా శకిి + సర్ా విజ్ాత + సర్ా వాిపిం
నిరాకార్ం)

( సృష్టట, సిితి, లయం ) (షర్మ)

Part -2
సిద్దధంతము / Theory



సాధార్ణంగా ఒష వస్ివు కొనాపుపడు ఎవర్మ తయార్మచ్చశార్మ? ఎలా వాడాలి? సమసి వసేి ఎవర్ని సంప్రదించాలి?
అని తెలుస్కొంటాము, అద్ద User Manual/User Guide. కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే పుటిటన తరాాత 
ఈ సృష్టటని ఎవర్మ తయార్మ చ్చశార్మ? ఈ సృష్టటలో ఎలా ఉండాలి? ఎలా జీవించాలి? సమసి వసేి ఎవర్ని అడగాలి? 
ఈ భూమి మీద జీవించాలంటే ఏమైనా User Manual/User Guide ఉంద్ద? అని ఏమీ తెలుస్కోకుండానే ఉపయోగస్ినాాము.

Part -2                 జీవించాలంటే ఏమైనా User Manual/User Guide ఉంద్ద?





బ్రహ్మ షణం

Part -2                                              1.ఆతమ/బ్రహ్మం/ద్దవుడు అంటే ఏమిటి?



నీర్మ అంటే  =    H2o = 2 హైడ్రోజ్న్స + 1 ఆకి్జ్న్స





Part -2                   బ్రహ్మ షణాలకు సర్ా శకిి, సర్ా విజ్ాత ఉందని ఎలా నమామలి?

పర్మిత శకిి, పర్మిత విజ్ాత కి ఉద్దహ్ర్ణ



భర్ద్దాజ్ మహ్ర్ష: శ్రీరామ చంద్రుడ్డని ఒప్తపంచటానికి భర్తుడు తన సైనింతో వెళ్తునాపుపడు ద్దర్లో వార్కి ఆతిధిం ఇవాడానికి తన 
ఆశ్రమం సర్పోద కాబ్టిట తన తపశశకిిచ్చ తన పర్సరాలను ఒషో క్షణంలో  పెదద భవనాలు, సర్స్్లు, ఆహ్మర్ పద్దరాధలు, లక్షల పర్చార్షలు 
సృష్టటంచాడు.
సాయిబాబా: తన ఛటాోతో నేలమీద కొడ్డతే  నీర్మ, నిపుప వచేింది. బావిలో పూలు వే్ి ఉపుప నీర్మ, మంచి నీర్మగా మార్మట.
శ్రీషృష్టుడు: బ్రహ్మగార్మ గోపబాలుర్ను, గోవులను మాయ చ్చసేి, శ్రీషృష్టుడు ప్రతి సృష్టట చ్చసి గోపబాలుర్మగాను, గోవులుగాను వార్ వార్ 
వికిితాాలగాను ప్రవర్ిసాిడు.

Note: మన చుట్టట ఉనా గాలి, నీర్మ, మటిట, గ్డి్డ, చెటు,ా వస్ివులు, వికుిలు అనేవి సృష్టట ధర్మంలో భాగ్ంగా ఇపుపడు ఆ రూపంలో బ్రహ్మమే 
ఉంది, కావున చులషన చ్చయరాద. అది తలచుకొంటే(బ్రహ్మం అయితే ) ఏ రూపం అయినా అవాగ్లద!

వెంషటేశార్ సాామి సాయంభూ గా ఎలా మార్గ్లిగనార్మ?
(శరీర్ం → రాయి గా ఎలా మార్గ్లిగంది? )

బ్రహ్మం/ద్దవుడు అనిాట్లా ఉంది అని చెప్పప ఉద్దహ్ర్ణ



• సృష్టటలోని ప్రతిద్దనికి ఒష సహ్జ్ ధర్మం(duty)/ సహ్జ్ లక్షణం ఉంది. 
• అంటే చెటుట నీడనివాాలి, పండుా నివాాలి, కొటిటవేసినపుపడు చెషో ఇవాాలి. ద్దనినే చెటుట అంటార్మ.
• అలాగే ఫాిన్స తీస్కొంటే అది తిర్గాలి, గాలి ఇవాాలి. ద్దనినే ఫాిన్స అంటార్మ.
• సూర్మిడు వెలగాలి, కాంతి ప్రసర్ంచాలి, ఎండ భూమి మీద పడాలి. ద్దనినే సూర్మిడు అంటార్మ.
• మనిష్టకి కూడా ధర్మం ఉంది, మాటాాడాలి, పని చ్చయాలి, సంపాదించాలి,కుటుంబానిా పోష్టంచాలి 
• నీటికి కూడా ధర్మం ఉంది, గ్టటషటటడం, ఆవిర్ అవాటం, పార్దర్శషత, సాచఛత, చలనం....

సూర్మిడు,కాంతి వేర్మ వేరా?     రెండు ఒషటేనా?
చెటుట,కాయ వేర్మ వేరా?      రెండు ఒషటేనా?

Part -2                   2. ఆతమకు/బ్రహ్మంకు కూడా సహ్జ్ ధర్మం ఉంది

లాజిక్



అటు ఇటుగా... చతుర్మమఖ బ్రహ్మగార్ 1నిమి్ంలో ఒష దివి యుగ్ం(43లక్షలు సంవత్రాలు) గ్డ్డచిపోతుంది.
అలాగే మనిష్ట 1 నిమి్ంలో 120million కొతి ర్షి షణాలు తాయార్మ అవుతాయి. 
బాకీటర్యా, షణాలతో పోలేుకొంటే మనిష్ట జీవిత కాలం ఎకుోవ. మనిష్ట ఒష ర్కజులో ఎన్నా బాకీటర్యాలు పుడుతునాాయి, చనిపోతునాాయి

ధర్మం
(సహ్జ్ లక్షణం)

Part -2   ఆతమ/బ్రహ్మం యొషో ధర్మం(సహ్జ్ లక్షణం)  = సృష్టట చ్చయటం, సిితి చ్చయటం, లయం చ్చయటం

చతుర్మమఖ బ్రహ్మ

విష్టుశివ



20%
మనుష్టిలు
(పుణిం)

80 %
వనర్మలు
(పాపం)

40 %
మనుష్టిలు
(పుణిం)

60 %
వనర్మలు
(పాపం)

60 %
మనుష్టిలు
(పుణిం)

40 %
వనర్మలు
(పాపం)

60 %
మనుష్టిలు

(పాపం)

20 %
వనర్మలు
(పాపం)

సతి యుగ్ం(17లక్షల సంవత్రాలు)
(ధర్మం – 4 పాద్దలు)

త్రేతా యుగ్ం(12 లక్షల సంవత్రాలు)
(ధర్మం – 3 పాద్దలు)

ద్దాపర్  యుగ్ం(8లక్షల సంవత్రాలు)
(ధర్మం – 2 పాద్దలు)

షలి యుగ్ం(4లక్షల సంవత్రాలు)
(ధర్మం – 1 పాదం)

20%
మనుష్టి

లు
(పుణిం)

పుణిం చ్చస్కొనేకొందీ మనిష్ట జ్నమ   - పాపం చ్చస్కొనేకొందీ  చెటుా, పక్షి, జ్ంతు, వస్ివు జ్నమ(వనర్మలు)

స ఈక్షత ఇమే స్ లోకాుః
లోషపాలనుా సృజా ఇతి         – ఐతరేయ ఉపని్త్ – ప్రధమ ఖండం శ్లాషం 3
ప్రాణులు తమ షర్మ ఫలములను అనుభవించుటకు  శరీర్ములు, లోషములు కావలయును అందకు సృష్టట జ్ర్గను

Part -2           యుగాంతం తరాాత 



Part -2       ఈ విశాంలో ఎన్నా సృష్టటలు ఉనాాయి, అందలో ఒషద్దనిలో మనం ఉనాాము



స్దద బ్ంగారానిా వస్ివు చ్చయాలంటే ష్టం, కాసి మలినం అయిన రాగ షలుపుతార్మ. అపుపడే అది మనకు కావలసినటుట వంగుతుంది. రూపం వస్ింది! 

అంటే బ్రహ్మమే సహ్జ్ ధర్మం అయిన సృష్టట(రూపం) కోసం తనకు తాను అజాానానిా ప్రదర్శంచుకోవాలి. ఇదంతా కూడా బ్రహ్మం యొషో యోగ్ మాయ శకిి 
అయిన సత్ ర్జో తమో గుణాల వలన సృష్టట వచిేంది. సృష్టటలో మూడొంతులు సృష్టట జ్ర్గ్లేద, ఒష వంతు మాత్రమే!  ఇదంతా వేద్దంత పంచదశి అనే 
్రతంధంలో లో వివర్ంగా చెపపబ్డ్డంది. సృష్టట అంటేనే నామం, రూపం షలిగనది.

అలా సృష్టట నిర్ంతర్ం జ్ర్గాలంటే అజాానం ఉండాలి.  ద్దని వలన అహ్ంకార్ం, మమకార్ం వలన వాసనలు షలిగ జ్నమ వస్ింది. బ్రహ్మం తనకు తనే 
అజాానం షలిగంచుకొని, తనే జ్నమ ఎతుితూ. తన ధరామనిా బ్రహ్మం చ్చస్ింది! 

సముద్రపు ఒడుిన ప్తలాలు ఇస్షతో ఒష గూడు షటుటకొని(సృష్టట), కాసేపు ఆటలాడుకొని(సిితి), చివర్లో ఇంటికి వెళ్లిపోతూ ఆ గూడుని పగ్లకొటిట(లయం) 
చ్చసి వెళతార్మ. అద్దవిధముగా ఈ సృష్టట ధర్మం జ్ర్మగును. ననుా నేను సృష్టటంచుకొని, కాసేపు నాతో ఆడుకొని, వెళ్తి వెళ్తి ననుా నేను చంప్పస్కోవటం.
అలాగే సాలెపుర్మగు న్నటితో గూడు అలి,ా కొంతకాలం వుండ్డ, గూడుని నాశనం చ్చస్కొనాటుా!

సృష్టట ధర్మం జ్ర్గాలంటే →రూపం కావాలి. 
రూపం రావాలంటే → అజాానం/మలినం  కావాలి. 
అజాానం /మలినం షలగాలంటే → నేను బ్రహ్మం అని మర్చిపోవాలి!
నేను బ్రహ్మం అని మర్చిపోవాలంటే → ర్జో, తమో గుణాలు కావాలి!  
ర్జో, తమో గుణాలు కావాలి అంటే → యోగ్ మాయ సహ్కార్ం కావాలి!

రూపం రావాలంటే →షఠినం కావాలి →మలినం షలపాలి

Part -2       సృష్టట ధర్మం జ్ర్గాలంటే కొంచెం అజాానం/మలినం కావాలి



కార్ణ శరీర్ం: అనేది ఆతమకి దగా్ర్గా ఉంటుంది. ఇందలో సత్, ర్జో, తమో గుణాలు వుంటాయి. సృష్టట నడచుటకు ప్రధాన కార్ణం.
1.తమో గుణం వలన - ఇది మోహ్ం షలిగస్ింది, అంటే శరీర్మే నేను అనే బ్రమ షలిగస్ింది, 

తాను బ్రహ్మం అనే వి్యం మర్చ్చలా చ్చస్ింది. గుర్మవు, శాస్త్రం చెప్తపననూ నిజ్మో కాదో అనే అనుమానం షలిగేలా చ్చస్ింది.
దీనివలన బ్రహ్మమే షర్మ చ్చస్ినాపపటికీ, శరీర్మే చ్చస్ింది అని షర్మ ఫలానిా శరీర్ంపై వేస్కోవటం వలన పుణిం/పాపం షలిగ జ్నమ ఎతుితుంది.  

2.ర్జో గుణం వలన – విక్షేప శకిి షలుగును. అంటే రాగ్ ద్దా్ములు, స్ఖం-దుఃఖం, సాార్ధం, ప్రేమ, దయ, సంతో్ం, విచార్ం, తృప్తి,
అసంతృప్తి, వి్య వాసన, క్రోధం, లోభం, మొహ్ం, మదం, మత్ర్ం షలిగంచును. 

3.సత్ గుణం  - ఇది ద్దవతలలో, కార్ణ జ్నుమలలో, జీవనుమకుిలలో  మాత్రమే ఉంటుంది.
------------

కార్ణ శరీర్ం వలన వాసనలు వస్ినావి:
ద్దహ్ వాసన – ఈ శరీర్మే ద్దహ్ం, దీనిని అందంగా, ఆర్కగ్ింగా, స్ఖంగా వుంచుకోవాలనే కోర్ష 
షర్ిృతా వాసన – నేను ఇలుా షటుటచునాాను, నేను వ్రాయుచునాాను
ధన వాసన – శరీరానిా స్ఖపెటుటటకు ధన సంపాదన కోర్ష 
స్త్రీ వాసన – స్త్రీల యంద అనుర్కిి
కీర్ి వాసన – ప్పర్మ ప్రతి్టలు పొంద్దలనే అనుర్కిి, ఈ శరీరానిా అందరూ గుర్ించాలనే కోర్ష
శాస్త్ర వాసన – పుసికాలను చదవాలనే  కోర్ష 
లోష వాసన – వి్యాల పటా, లోషం పటా జాానం పొంద్దలనే కోర్ష 

షర్మ = తమో గుణం(నేను శరీర్ం అనే బ్రమ)+ ర్జో గుణం (రాగ్ ద్దా్ములు) => పాపం/పుణిం వస్ింది => జ్నమ  

సూక్షమ శరీర్ం 

సూిల  శరీర్ం 

మాయ అధీనంలో ఉనా బ్రహ్మం => జీవుడు

బ్రహ్మం బ్రహ్మం

బ్రహ్మం కార్ణ జ్నుమడు/శ్రీషృష్టుడు 

బ్రహ్మంసత్ గుణం ర్జో గుణం 
తమో గుణం 

మనిష్ట/జీవుడు

Part -2       మనం బ్రహ్మం అని ఎందకు మర్చిపోతునాాము?

యోగ్ మాయ



గ్వర్ామెంట్ ని మనం చూడలేము, కానీ ద్దని ప్రతినిధని చూడొచుే. అంటే ప్రధాన మంత్రి, ఆర్ధష మంత్రి, విద్ది మంత్రి.
ఒష ప్రధాన మంత్రి, ఆర్ధష మంత్రి, విద్ది శాష, ర్క్షణ మంత్రి నిర్ాహ్ణ చ్చసేవార్ పదివీకాలం అయిపోతే , ఇంకొష మంత్రి వసాిర్మ.  

మగ్ వికిి కుటుంబ్ యజ్మానిగా ఒష ధర్మం చ్చస్ినాాడు, ఆఫీస్ లో తన యజ్మాని చెప్తపనటుా ఉదోిగగా ఒష డూిటీ చ్చస్ినాాడు, ఇంటా్ల ప్తలాలకు తండ్రిగా మర్క డూిటీ 
చ్చస్ినాాడు, భార్ికు భర్ిగా మర్క డూిటీ చ్చస్ినాాడు, కొడుకుగా తలిాదండ్రులకి ఇంకో డూిటీ చ్చస్ినాాడు... మర్ ఇనిార్కాల వికుిలు ఉనాారా? ఉనాది ఒషోడే షద్ద! 
అలాగే ఒషటే ఆతమ  → బ్రహ్మ, విష్టు, శివునిగా ఉంది

బ్రహ్మ - సృష్టట చ్చయటానికి జాానం కావాలి కాబ్టిట - సర్సాతి ద్దవిని భార్ిగా
విష్టు - సిితి చ్చయుటకు ఐశార్ం కావాలి కాబ్టిట - లక్ష్మి ద్దవిని భార్ిగా
శివుడు - నాశనం చ్చయటానికి శకిి కావాలి కాబ్టిట - పార్ాతి ద్దవిని భార్ిగా అవతార్ం 
తీస్కొనాార్మ

బ్రహ్మ, విష్టు, శివ అనేవి పదవులు, వికుిల ప్పర్మా కాద!
ప్రళయం లో ఒష బ్రహ్మ తరాాత మర్క బ్రహ్మ వసాిడు, అలా విష్టువు, శివ కూడా 
మార్తార్మ!

Part -2       బ్రహ్మం తన ధరామనిా నిర్ాహంచుటకు చతుర్మమఖ బ్రహ్మ, విష్టు, శివ ప్రతినిధులుగా ఉంది



సృష్టటక్రమంలో భాగ్ంగా చతుర్మమఖ బ్రహ్మ భూమిని సృష్టటంచిన తరాాత ప్రజాపతులను సృష్టటంచాడు. 
అందలో దక్షునికి 60మంది కుమారెిలు జ్నిమంచగా, వార్లో 8మందిని షశిపునికి వివాహ్ం చ్చసాిడు.
షశిప ప్రజాపతికి-దితి కి రాక్షస్లు జ్నిమంచగా, 
షశిప ప్రజాపతికి-అదితికి ద్దవతలు జ్నిమసాిర్మ.
షశిప ప్రజాపతికి-మను కి పుటిటనవారే మను్ి జాతి

Part -2       సృష్టట ధర్మం ఎలా మొదలంది?





ఎవరైనా ఇలాంటి ఎడార్మలలో, ్రతహ్మలలో లక్షల సంవత్రాలు జీవించటానికి ఇ్టపడతారా? విర్కిి, విస్గు షలుగును
సినిమా డైరెషట్  న్నటితో షథను చెప్తతే   ప్రేక్షకులు అది నిజ్మని బ్రమించలేర్మ. ద్దనికి బాగా నటించ్చవార్ చ్చత ఆహ్మభావాలు వికీిషర్ంచితే , 

ద్దనికి సరైన సండ్ ఎఫెక్ట్ జోడ్డసేి అపుపడు ప్రేక్షకుడ్డని అది నిజ్ం అని "బ్రమ" షలిగేలా చ్చయును, అపుపడు  ఆ ప్రేక్షకుడు ఏడుసాిడు, నవుాతాడు, 
మళీి మళీి సినిమా చూసాిడు. బాహుబ్లి షథ న్నటితో చెప్పి ఎనిాసార్మా వింటార్మ?  గ్రాఫిక్్ తో సినిమాగా చూప్తసేి ఎనిాసార్మా చూసాిర్మ???

అలా మనిష్టని ఎడార్లో ఉండమంటే ఆసకిి చూప్తంచడు, అందకోసం 84లక్షల జీవరాస్లు ఉండేలా, లోహ్మలు భూమిలో ఉండేలా చ్చసి, 
వాటితో అందమైన వస్ివులు, పద్దరాధలు, భోగాలు, విలాసాలు ఏరాపటుచ్చస్కోని వాటిని ఈ జ్నమలో అనుభవించలేము కాబ్టిట, కోర్షలు 
పెటుటకొని వాటిని తీర్ేటం కోసం మళీి మళీి  జ్నమలు పొందతునాార్మ. 

సృష్టట నడవాలంటే -> షర్మ చ్చయాలి, షర్మ చ్చయాలంటే ->కోర్ష షలగాలి, కోర్ష షలగాలంటే ->ఆషర్షంచ్చ సృష్టట ఉండాలి 

Part -2       సృష్టట ధర్మం కొనసాగాలంటే "ఆషర్షణ" షలిపంచాలి, లేషపోతే  ోర్  వస్ింది



• ద్దనివలన శాపాలు, వరాలు, అవతారాలు రావటం జ్ర్మగుతుంది.
• సృష్టటలో ధరామనిా సర్దిదదటానికి అవతర్ంచాలంటే ఒష రూపం కావాలి అందకోసం ఒష కోర్ష/షర్మ కావాలి.
• ఆ కోర్ష కావాలి అంటే శాపమో, వర్మో, అహ్ంకార్మో, మమకార్మో కావాలి. 
• అందకోసం అపుపడపుపడు బ్రహ్మం అహ్ంషర్స్ినాటు,ా మమకార్ం ప్రదర్శస్ినాటుా షనపడుతుంది.
• ఇది అంతా కూడా సృష్టట ధర్మం/డూిటీ సజావుగా చ్చయటానికే తపప, బ్రహ్మనికి అహ్ంకార్ం, మమకార్ం లేద.
• అందకోసం బ్రహ్మం, బ్రహ్మనిా(ఒష ద్దవుడు,మర్క ద్దవుణ్ణు) శప్తంచటం, వరాలు ఇవాటం జ్ర్మగుతుంది. 
• ఈ సతిం తెలియనివార్మ ద్దవుడు కూడా తపుపలు చ్చస్ినాాడు అనుకోవటం, ఈ మాత్రం కూడా తెలియద్ద! అని 

అనుకోవటం జ్ర్మగును.

బ్ంగార్పు ఆభర్ణం(రూపం) తయార్మ అవాాలంటే, 2% రాగ షలపాలి

Example:  సృష్టటధర్మం సక్రమంగా జ్ర్గాలి అంటే లోకానికి ధర్మం-అధర్మం అంటే ఏమిట్ల ప్రాకిటషల్ గా చ్చసి చూప్తంచాలి అందకోసం జ్య-
విజ్యులు శాపం పొందటం, వార్మ రాక్షస్లుగా 3జ్నమలు ఎతుితాము అని కోర్మకోవటం, వార్ని చంప్ప ఉద్దదశింతో లోకానికి ధర్మం-అధర్మం 
ఆచర్ణలో చూప్తంచటం కోసం రామ, శ్రీషృ్ు, నర్సింహ్ అవతార్ం. 

Part -2   సృష్టటని ముందకు తీస్కువెళ్లాలంటే బ్రహ్మం అహ్ంకార్ మమకారాలు(అజాానం) ప్రదర్శంచుకోవాలి

Example: శివుడు, తెలియష, అజాానంతో తన కొడుకు అని గుర్ించష వినాయష సాామి యొషో తల నర్కాడు అంటే అంతటి అమాయషతాం మర్కషటి లేద.
సర్ా శకిి, సర్ా విజ్ాత షలిగన శివునికి కాపలాగా ఉనాది తన కొడుకే అని తెలియద్ద? ఈ చినా వి్యం తెలియషపొతే  శివుడుని ద్దవుడు అనలేము షద్ద!
శివునికి అనీా తెలుస్, కానీ ఏమీ తెలియనటుట చ్చశాడు, ఎందషంటే వినాయష సాామి అనే అవతార్ం రావాలి, రాక్షస సంహ్మర్ం జ్ర్గాలి. 



శరీర్ంలో ఒష చెడు గ్డి పుటిటంది, అంటే ఆ గ్డి ఎవర్ది? ఆ శరీరానిద్ద? అలాగ్ని తీసివేయకుండా వుంచుకొంద్దమా? తీసివేయషపోతే  శరీర్ం అంతా ప్రాకి 
100 సంవత్రాలు బ్రతకాలి్న వికి,ి 30 సంవత్రాలకే చనిపోతాడు,  అంటే మొతిం శరీర్మే నాశనం అయ్యి ప్రమాదం ఉంది. అంతే గ్ద్ద? 
అపుపడు ఏమి చ్చసాిము, ఆపరే్న్స చ్చసాిము. శరీర్ంలో గ్డి అనేది నాది అయినపపటికీ, అది చెడు కాబ్టిట నా శరీర్ం కాపాడుకోవటం కోసం షతిితో నా శరీరానిా 
కోసి తీసివేయించుకొంటునాాను. షద్ద?

అలాగే సృష్టట ధర్మం అనేది  43లక్షల సంవత్రాలు జ్ర్గాలి. కానీ అధర్మం అనేది పెర్గ సృష్టట ధర్మం ముందకు వెళికుండా (లేష) అనుకొనా సమయం షంటే 
ముంద్ద సృష్టట నాశనం అవుతుంటే, అధర్మం షలిగంచ్చ వికుిలు అయినటువంటి ననుా నేనే చంపుకోవటానికి ఒష అవతార్ం తీస్కొంటునాాను. అంటే ననుా నేనే 
చంపుకొంటునాాను. 

ఆపరే్న్స చ్చయించుకోషపోతే  శరీర్ం అంతా ప్రాకి ప్రాణాలు కోలోపవుట

చెడు గ్డి

ఆపరే్న్స చ్చయించుకోవటం వలన ప్రాణాలు నిలబ్జటుటకోవడం 

Part -2   సృష్టట ధర్మం చ్చయటానికి అవతారాలు ఎందకు? 



ఆతమ, బ్రహ్మ,ద్దవుడు, నేను 

ఆతమ, బ్రహ్మ,ద్దవుడు, నేను ఆతమ, బ్రహ్మ,ద్దవుడు, నేను 

విశాం అంతా   => ఆతమ/బ్రహ్మ/ద్దవుడు/నేను అయినపుపడు                                                        
గాలకీ్ కూడా    => ఆతమ/బ్రహ్మ/ద్దవుడు/నేను అవుతార్మ షద్ద?

గాలకీ్ కూడా బ్రహ్మం అయితే  => అందలో ఉనా భూమి, జ్ంతువులు, చెటుా, కార్మ, కూర్గాయలు, బిలిింగ్, మనుష్టిలు కూడా ఆతమ, బ్రహ్మ,ద్దవుడు  
అవుతార్మ షద్ద!

ఆతమ, బ్రహ్మ,ద్దవుడు, నేను 

So......  శరీర్ం  => కూడా ఆతమ, బ్రహ్మం, ద్దవుడు 

సర్ా శకిి + సర్ా విజ్ాత + సర్ా వాిపిం

లాజిక్

Part -2   శరీర్ నేను ఎవర్మ?

ఇషనుంచి నేను అంటే శరీర్ నేను(రామారావు, స్బ్బమమ...) కాద,  నేను అంటే బ్రహ్మం, ద్దవుడు, ఆతమ అని ప్తలుచుకుంద్దం!



సృష్టట ధరామనిా నిర్ార్ించటానికి/షంట్రోల్ చ్చయటానికి  షర్మ అనేది కొలమానం/నియమం
రూపం ఉంది అంటే షర్మ ఉంది. 

ఆ రూపం అనేది పాపం(చెడు), పుణిం(మంచి) మీద ఆధార్పడ్డ ఏర్పడుతుంది
ఉద్దహ్ర్ణ: ఒష షంపెనీ లో ఉదోిగులను, ట్రాఫిక్ ని, మొబైల్ ఫోన్స్ ని షంట్రోల్ చ్చయటానికి ఒష విధానం ఉంటుంది, అలాంటిది సృష్టట మొతాినిా 
షంట్రోల్ చ్చయటానికి ఏ విధానం ఉండద్ద? చాలామంది ఈ సృష్టట అంతా ఏదో యాకి్డంట్ గా/అనుకోకుండా జ్ర్గంది అనుకొంటార్మ, కానీ
పకాో ప్రణాళ్లషతో జ్ర్గంది/జ్ర్మగుతుంది అనేది ఇందలో మనం గ్మనించాలి. మనం అవతలి వార్కి ఫోన్స చ్చసినపుపడు ఏదో అలా షలిసింది,
అనుకొంటాము, కానీ ద్దనివెనుష ఎంతటి పని, సాంకేతిషత వుందో మనకు తెలియద. అనీా సక్రమంగా జ్ర్గ్బ్టేట మనం అవతలివాళితో ఏ ఇబ్బంది
లేకుండా మాటాాడుకోగ్లుగుతునాాము, ఆ ష్టం మనకు తెలియటం లేద!

ఈ పని చ్చసేి పుణిం, ఈ పని చ్చసేి పాపం  అనే నియమం/కొలమానం ద్దారా ఈ సృష్టటని షంట్రోల్ చ్చయటం. 
పలానా చెడు చ్చశావు కాబ్టిట  జ్ంతువు జ్నమ, చెటుట, పక్షి, రాయిగా, అవయవ లోపంగా జ్నిమంచటం.

లాజిక్

Part -2   3.ఆతమ/బ్రహ్మం సృష్టటని ఎలా నడ్డప్తస్ింది?

నియమం: ఈ సృష్టట ఎటిటపర్సిితులలో జ్ర్గ్కుండా ఆగ్కూడద, తందర్గా నాశనం అవాకూడద. 
అనుకొనా విధముగా జ్ర్గాలి.  అంటే షలియుగ్ం 4,32,000 సంవత్రాలు కావున అంతే  సమయం జ్ర్గాలి. 
అంటే సృష్టట ముంద్ద నాశనం అవాకూడద, అంతషనాా ఎకుోవ సంవత్రాలు జ్ర్గ్రాద, పూర్ిగా ఆగపోకూడద!

1) హర్ణిషశిపుడు చనిపోయినాష  ప్రహ్మాదడు  రాజ్ిం పాలిసాిడు, అపుపడు అందరూ రాక్షసతాం వదిలేసాిర్మ, అంటే సిితి ధర్మం ఆగపోయింది
2) శివుడు, శ్రీషృష్టుడు, విష్టువు, భగ్వాన్స ర్మణమహ్ర్ష, ఆదిశంషర్మలు తలచుకొంటే అందర్కీ మోక్షం ఇవాలేరా?  మోక్షం ఇవాలేషపోతే  సర్ా శకిి, 

సర్ా విజ్ాత లక్షణం భగ్వంతునికి  లేద అని అనుకోవాలి. అంటే ద్దవుడుకి  కూడా పర్మితి శకిి మాత్రమే ఉంది అనాలి, షద్ద! కానీ ఎందకు మోక్షం ఇవాటం లేద?  ఇసేి, సృష్టట 
అంతా ఆగపోతుంది. సృష్టట ఆగపోతే  సమసి ఎవర్కి? బ్రహ్మనికే! మళీి సృష్టట చ్చయాలి. అంటే మోక్షం ఇవాటం ఎందకు? మళీి సృష్టట చ్చస్కోవటం ఎందకు? 



Note: షలియుగ్ం అంటే ద్దద్దపు 90
సంవత్రాలు నిండ్డన ముసలి వికిి వంటిది.

అందకే విలువలు వేగ్ంగా
పడ్డపోతునాాయి. అంటే ముసలి వయస్్లో
ఒష ర్కగ్ం మర్క ర్కగానిా షలిగంచినటుట. 

Part -2   రూపం ఉంది అంటే ద్దనికి  ముగంపు/నాశనం/అంతం/మర్ణం ఉంది అని అర్ధం 



మహ్మభార్తం లోని అనుశాసనిష పర్ాం లోని గౌతమి-లుబ్ద షథ ప్రకార్ం
ఒష ఊర్లో ఊర్చివర్న గ్ల ఇంట్లా ఇష ఇలాాలు ఉండేది…

చెడు ప్రార్బ్దం(పాపం) పనిచ్చస్ినాపుపడు శకిి, బుదిద, తెలివి పనిచ్చయద. బుదిద, శకిి సర్గాా పనిచ్చసేి ప్రార్బ్దం అనుభవించలేము. 
శ్రీ షృష్టుడు చనిపోయిన తరాాత అర్మెనుడు, శ్రీ షృష్టుని భార్ిలను ద్దార్ష నుంచి తీస్కొని వెళ్ిండగా, బ్ందిపోటు దంగ్లు అడుివసేి తన 
దగ్ార్ ఉనా అస్త్ర, శసాాలు పని చ్చయలేద, గుర్మికు రాలేద. అషోడ దంగ్ల యొషో ప్రార్బ్దం ఎకుోవుగా పనిచ్చస్ింది. 

షనుష షష్టటలు వచిేనపుపడు, దుఃఖం వచిేనపుపడు నా తెలివి ఎందకు పనిచ్చయలేద, శకిి ఏమయిినది అని షంగార్మ పడషండ్డ. మానసిష 
దుఃఖం వచిే ఈ జీవుడు బాధపడాలి, ఏడవాలి అని ఉంటే శకిి, బుదిద పనిచ్చయద, అపుపడే షద్ద దుఃఖానిా అనుభవించ్చది. కావున ఎంతటి శకిి 
వంతులన, తెలివితే టలు షలిగనా, ప్రార్బాదనికి తల వంచాలి్ంద్ద! 

Part -2   షర్మ గుర్ంచి ఒష మంచి ఉద్దహ్ర్ణ





NOTE: జ్య, విజ్యుల షర్మను అనుభవించటానికి  శ్రీరామ, శ్రీషృ్ు, నర్సింహ్ సాామి, మంధర్ సహ్మయం చ్చశార్మ

Part -2   శాపాలు, వరాలు ఒషద్దనికి ఒషటి LINK అయిి ఉంటాయి. ఒషటి జ్ర్గతే  ద్దనికి LINK ఏదో పాపం, పుణిం ఉంది!

గ్మనిష: రామాయణంలో జ్ర్గే ప్రతి సంఘటన ఏదీ యాకి్డంటల్ గా జ్ర్గ్టం లేద, పకాో ప్రణాళ్లషతో జ్ర్గంది. అలానే మన జీవితంలో ఏది
జ్ర్గనా పకాో ప్రణాళ్లషతోనే జ్ర్మగును. కొడుకు మాట వినలేద, భర్ి త్రాగుోరతు/కొడుతుంటే, ప్తలాలు వైషలింతో పుటటటం, ఆసిి న్టం.....  ఏదో 
యాకి్డంటల్ గా జ్ర్గ్టం లేద, పకాో ప్రణాళ్లషతో జ్ర్గంది. గ్త జ్నమలలో చ్చసిన షర్మ వలన వాళి చ్చతిలో బాధపడాలి అని ఉంది కాబ్టిట పషోగా 
వాళ్ి ప్రతీకార్ం కోసం ఇపుపడు వాళితో షలిసి ఉండాలి్వచిేంది. 
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Part -3
నిజ్ జీవిత అనుభవాలు / Practical

ఆతమ జాానం/బ్రహ్మ జాానం

ఆతమ/బ్రహ్మం/ద్దవుడు అంటే ఏమిటి? ఆతమ/బ్రహ్మం/ద్దవుడు యొషో సహ్జ్ ధర్మం ఏమి? ఆతమ/బ్రహ్మం/ద్దవుడు సహ్జ్ ధరామనిా ఎలా నడ్డప్తస్ింది?
(సర్ా శకిి + సర్ా విజ్ాత + సర్ా వాిపిం

నిరాకార్ం)
( సృష్టట, సిితి, లయం ) (షర్మ)



• సాధార్ణ ఉద్దహ్ర్ణ: పళ్ి, నాళ్లషను షర్సేి, పళిను మనం ఏమైనా అంటామా?

• ర్మణాశ్రమంలో దంగ్తనం జ్ర్గనపుపడు దంగ్లు కొడ్డతే , అపుపడు భగ్వాన్స ర్మణులు చెప్తపనది “నా షర్రతో(షర్ర), ననుా(ర్మణ మహ్ర్ష)
నేను(దంగ్) కొటుటకొంటునాాను” ఎందకు దంగ్లమీద కోపపడేది అంటార్మ.

• ర్మణులకి తే నెటీగ్లు కుటిటనపుపడు  చెప్తపనది ఏమిటంటే "ఈ శరీర్ం తపుపచ్చసినది, అనుభవిస్ినాది“  - షర్మను Acceptance
• డాషట్  మతుి ఇవాకుండానే ఆపరే్న్స చ్చస్ింటే, అపుపడు భగ్వాన్స ర్మణులు ఆ నొప్తపని లెషోచ్చయష అద్ద ప్రశాంతతో ఉనాార్మ
• శుషమహ్ర్ష: జ్నషమహ్మరాజు మోహ్పరీక్ష పెటిటనా, కామపరీక్షపెటిటనా, నిరాశపర్చినా అద్ద ప్రశాంతత తో ఉనాాడు, కార్ణం డబుబలో ఉనాది, 

ఆడవార్ ఆషర్షణలో ఉనాది, నిరాశపెటేట వికిిలో ఉనాది నేనే.
• ర్మణ మహ్ర్ష కి ఒష రాయి తన కాలికి తగులోరతుంది అని తెలిసి కూడా షర్మను అంగీషర్ంచటం. ఎందషంటే బ్రహ్మమే తన సృష్టట ధరామనిా

చ్చయుటకు షర్మ ద్దారా షంట్రోల్ చ్చస్ింటే, ఆ బ్రహ్మమే ద్దనిని పాటించషపోతే  ఎలా? - షర్మను Acceptance
• ఒష వికిి ఆవుని కొడుతుంటే ఎందకు కొడుతునాావు అని అడుిపడ్డతే , నినుా కొటటనా?
• ఒష వికిి గుర్రానిా కొడ్డతే  సాయిబాబా తనకు దెబ్బలు తగలినాయి అని అంటాడు
• ఒష వికిి కుపపతటిటలో గ్ల విసిరాకులలో గ్ల అనాానిా, కుషోను తింటుంటే... ఏమి తినుతునాావు ? అంటే...  
• వివేకానందుడు రామకృష్ణ పరమహంసను అడుగుతాడు గంతు కానసర్ ని అమమవారిని అడిగి నయం చేయంచుకోవచుు గదా?

విశాం అంతా బ్రహ్మం
గాలకీ్

శరీర్ం

Part -3 అనుభవాలు



Part -3 అంతటా బ్రహ్మమనిా చూడటం ఎలా?













“నేను శరీరమే”(రాగి/అజ్ఞానం/మలినం) భాష్      →→  నేను బ్రహమం” (బంగారం/జ్ఞానం) బాష్

ఈ శరీరమే నేను                 → అంతటా నేను ఉన్నాను, ఈ శరీరంలో "కూడా" నేను ఉన్నాను
ఇది మంచిది, ఇది చెడ్డది       → న్నకు అన్నా మంచివే, ఎందుకంటే అన్నా నేనే
న్న వారు, న్న ప్తల్లలు, న్న బంధువులు   → అందరూ న్నవారే, నేను అందరిలో ఉన్నాను
నేను దీనిని తంటున్నాను              → ననుా నేను తంటున్నాను
నేను వాళ్లకు ఇస్తిన్నాను        → న్నకు నేను ఇచుుకంటున్నాను
నేను అతనిని కటాాను          → ననుా నేను కటుాకున్నాను
నేను అతనిని ఎగతాళి చేశాను  → ననుా నేను ఎగతాళి చేస్తకన్నాను
ఇది భయం కలిగిస్తింది        → ననుా చూసి నేను భయపడుతున్నాను
అతను ననుా పొగిడాడు         → ననుా నేను పోగుడుకంటున్నాను
చేయకి  నొప్తి కలిగిస్తింది    → న్నకు నేను నొప్తి పుట్ాంచుకుంటున్నాను
ఈ రోజు క్రందపడుకోవాలిసవచిుంది    →న్నమీద నేను పడుకంటున్నాను
నేను మామిడికాయను తంటున్నాను→ నేను ననుా(మామిడికాయ) తంటున్నాను
నేను కురీు మీద కూరుున్నాను → నేను న్నమీద కూరుున్నాను
నేను అతనికి పాఠం చెపుతున్నాను     → న్నకు నేను పాఠం చెపుికంటున్నాను
నేను అతనిని చూసి ఈరష పడుతున్నాను    → ననుా చూసి నేను ఈరషయ పడుతున్నాను

భగ్వదీాత: చంప్పవాడ్డని నేను(బ్రహ్మం), యుదధం చ్చయుచునాది నేను(బ్రహ్మం), చంపబ్డే వాడ్డని నేనే(బ్రహ్మం), నీ శరీర్ం నిమితి మాత్రం(అర్మెనుని), కావున అర్మెనుడు(నువుా)
చ్చస్ినాావనే భావం విడ్డచి, బ్రహ్మం చ్చయిస్ినాది అనే భావనతో యుదధం చ్చయుము. అది హంస అయిననూ అర్మెననుకు పాపం, పుణిం అంటద!

Part -3 ప్రతి ఆలోచనలో బ్రహ్మమనిా చూడటం ఎలా?



(విశా రూప సందర్శనం అంటే ప్రతి అణువు నేనే/బ్రహ్మమే)

ధాినం: ధాినం అనేది క్రొతి కాద, డబుబ సంపాదించాలనే కోర్ష ఉనావార్కి మనస్్ నిర్ంతర్ం డబుబ సంపాదించటంపై ధాిస/ధాినం షలిగ ఉంటార్మ. ప్రేమికుల మనస్్ నిర్ంతర్ం ప్రేమించిన వికిిపై ధాిస 
షలిగ ఉంటార్మ. బ్ంధువులు, దగ్ార్వార్మ మర్ణ్ణంచార్మ  అని వార్ి తెలిసినపుపడు, భోజ్నం చ్చస్ినాా, డ్రైవింగ్ చ్చస్ినాా, వాిపార్ం చ్చస్ినాా,ఆలోచనలు అనేవి ఆ వికిిపైకి వెంటనే వెళ్ింటాయి. 

ఎపుపడైతే  బ్రహ్మం గుర్ంచి ఎకుోవుగా తెలుస్కోవటం, మననం చ్చస్ింటామో, అనిాట్లా  అనుభూతి చెందటం మొదలు పెడతామో, అపుపడు బ్రహ్మంగా ఆలోచిసూి ఉంటుంది(ధాినం).

Part -3 ధాినం చ్చయటం ఎలా?

విశా రూప సందర్శనం పాట
వినటం కోసం ఇషోడ కిాక్ చ్చయండ్డ.

(నేను అంటే బ్రహ్మం అని అర్ధం)

https://youtu.be/QnMIHlLvyRw


నేను శరీర్ం

నేను జీరాుశయం

శరీర్ంలో గ్ల మంచి, చెడు నేనే. శరీర్ అందం,మాట నేనే, నవ ర్ంద్రాలలో గ్ల చెడు వాసన, పద్దర్దం నేనే! 





Part -3 సారంశం సులభంగా గురిుపెట్టు కోవటం ఎలా?



Part -4
సాధన/పుర్మ్ ప్రయతాం చ్చయుట

(నేను అంటే ఈ శరీర్ం కాద, బ్రహ్మం అని సహ్జ్ంగా నమమటం)



ఎకుోవ పాపం చ్చసేి పక్షి గా జ్నమ!
(పక్షిలో మనస్్ ఉంటుంది, కానీ
అది పూర్ి సాియిలో ఉండద. 
మమకార్ం, నేను, నాది, దుఃఖం 
స్ఖం ఉంటుంది)

పాప/పుణి చిటాట, కోర్షలు/జాానం
అవి నిద్రానముగా వుంటాయి)

ఆతమజాానం పొంద్ద అర్హత లేద

ఎంతో పాపం చ్చసేి జ్ంతువుగా జ్నమ!
(జ్ంతువులో  మనస్్ ఉంటుంది, కానీ అది పూర్ి 
సాియిలో ఉండద. మమకార్ం, నేను, నాది, 
క్రోధం, లోభం, కామం, మదం, ప్రేమ, విశాాసం
దుఃఖం, స్ఖం ఉంటుంది)

(పాప/పుణి చిటాట, కోర్షలు/జాానం
అవి నిద్రానముగా వుంటాయి)

మహ్మతుమలకు సేవ చ్చసి, శకిిని ఉపయోగంచి, 
పుణిం సంపాదిసాియి. 

ఆతమజాానం పొంద్ద అర్హత లేద. 

ఎంతో ఘోర్మైన పాపం చ్చసేి 
రాయి, మటిట గా జ్నమ!
(రాళిలో మనస్్ నిద్రాణంగా
ఉంటుంది - పాప/పుణి చిటాట
వాసనలు/కోర్షలు/జాానం
అవి నిద్రానముగా వుంటాయి)

రాయిని ద్దవుని వి్రతహ్ముగా 
ఉపయోగసేి, జాానులు ఇంటి 
నిరామణం కొర్కు ఉపయోగసేి
పుణిం సంపాదిస్ింది!

ఆతమజాానం పొంద్ద అర్హత లేద

ఎంతో ఎకుోవ పాపం చ్చసేి 
చెటుట గా జ్నమ!
(చెటాలో మనస్్ బీజ్ రూపంలో
నిద్రాణమై ఉంటుంది. పాప/పుణి
చిటాట, కోర్షలు/జాానం
అవి నిద్రానముగా వుంటాయి)

మహ్మతుమలకు నీడ ఇసేి,
పూజ్కు పూలు ఇసేి, పండు 
ఇసేి... పుణిం సంపాదిస్ింది.

ఆతమజాానం పొంద్ద అర్హత లేద

పుణిం, పాపం రెండూ సమానం అయితే నే 
మనుష్టిని జ్నమ! మనిష్ట మనస్్ సంపూర్ుంగా 
ఎదిగ ఉంటుంది. పాపం, పుణిం, కోర్షలు, జాానం
అనేవి పనిచ్చసాియి. నేను, నాది, ధన, కీర్ి, స్త్రీ వాసన. 
కామ, క్రోదం, లోభం, మదం, ఈర్షయ, ... ఉంటాయి

ఆతమజాానం పొంద్ద అవకాశం/అర్హత వస్ింది. 

మోక్షం అనే పదం భర్త ద్దశంలోనే ఉంది, కావున 
ఇతర్ ద్దశంలో షంటే భార్త ద్దశంలో పుటాటలి..
తమో గుణం (నాసిికునిగా) పుటటటం షంటే, 
ర్జోగుణం (కోర్షతో భగ్వంతుని ప్రేమించటం) మేలు.
సత్ గుణం(మోక్షం గుర్ంచి తప్తంచ్చ వార్మ ఇంకా మేలు

Part -4 మోక్ష సాధనకు అనువైన జ్నమ, పర్సిితులు, వాతావర్ణంలో జ్నిమంచటం అతింత ష్టం



గుమసాి గా ఉనా వికిికి ప్రమో్న్స వచిే మేనేజ్్  అయాిడు, ఇపుపడు అతనిని అడ్డగతే  మీర్మ ఎవర్మ అంటే? మేనేజ్్  అని అంటాడు. మార్మప ఎషోడ జ్ర్గంది, అతని 
మనస్్లో! ఎలా నమామడు అంటే? ప్రమో్న్స లెట్  చూసి, క్రొతి సీట్ లో కూర్కేవటం, అందరూ మేనేజ్్  అని ప్తలవటం వలన అతని మనస్్ బ్లంగా నమిమంది. 
మేనేజ్్  అని అనుభూతి(సిిర్ అభిప్రాయం/నమమషం) చెందటం. 

నినాటి వర్కు ఆనందంగా ఉనా వికిికి ఈ ర్కజు టెస్ట లో బా్డ్ కాన్్  అని చెప్పి, కాన్్  వచిేనటుట అనుభూతి చెందతునాాడు? మర్మసటి ర్కజు డాషట్  పొర్పాటున 
ర్పో్ ట మార్ంది అని చెపపగానే మళీి కాన్్  లేనటుట అనుభూతి చెందతునాాడు. అనుభూతి చెందటానికి ప్రధాన కార్ణం డాషట్  మీద నమమషం, ర్పో్ ట మీద నమమషం. 

పెళ్లా కాష ముంద తాను బాచిల్  అని, పెళ్ి న తరాాత తాను ఒష భర్ి అని బ్లంగా నమిమ అనుభూతి చెందతునాాడు. కార్ణం పెళ్లా అంటే ఒష షళ్లిణ మండపం లో 
అందర్ ముంద, మంత్రాల సాక్షిగా మూడు ముళ్ి వేసేి ఆమె నా భార్ి అనే నమమషం. ఎందషంటే అందరూ పెళ్లా అంటే ఇద్ద అని నముమతునాార్మ, కావున నమమటం.

ఇపపటివర్కు నేను అంటే ఈ శరీర్ం అని బ్లంగా నముమతునాాను, ఎందషంటే నా చుట్టట ప్రషోల వాళ్ి అలానే నముమతునాార్మ, అలానే ప్తలుస్ినాార్మ. అలాగే కోటా 
జ్నమల నుంచి అద్ద అలవాటు అయి నేను అంటే ఈ శరీర్ం అని బ్లంగా అనుభూతి చెందతునాాను. ఇపుపడు ఈ ఆతమ జాానం ద్దారా నేను అంటే బ్రహ్మం అని, సర్ా 
వాిపిం గా ఉనాాను అని గుర్మవు ద్దారా, ్రతంధాల ద్దారా తెలుస్కొని అనుభూతి/ బ్లంగా నమమటం/సిిర్ అభిప్రాయం చెందటం. సృష్టటని ముందకు తీస్కెళాటం కోసం 
నాకు నేనే అజాానం షలిగంచుకొని, జ్నమలు ఎతుితునాాను తపప, నిజానికి నేను బ్రహ్మం అని నమమటం/మోక్షం. 

కావున మనస్్లో నేను బ్రహ్మం అని బ్లంగా నమమటమే మోక్షం!

సృష్టట ధర్మం కోసం 
రూపం తీస్కోవటం

సర్ా శకిి, సర్ా విజ్ాత, సర్ా వాిపిం, నిరాకార్ం

నేను = బ్రహ్మం

సర్ా శకిి, సర్ా విజ్ాత, సర్ా వాిపిం, నిరాకార్ం

నేను = బ్రహ్మంఆతమ జాానం తెలుస్కొని

జీవుడు(అజాానం తో ఉనా బ్రహ్మం)

సాధన ద్దారా 

నేను = ఈ శరీర్ం 

Part -4 సాధన - ఇది క్రొతిగా వచిేనది కాద, మనకు అలవాటు అయినద్ద!



Part -4 సాధనాక్రమం

మొదటా్ల కొంతకాలం(Level-1)
ఉదయం 1గ్ంట, సాయంత్రం 1గ్ంట
నేను బ్రహ్మం అనే ధాినం చ్చయవలెను
(నేను బ్రహ్మం అని ఊహసూి – 30ని||
నిశశబ్ద ఆలోచన ర్హత సిితి – 30ని||)

+
ప్రతి ర్కజు 30ని” ఆతమ జాాన అధియనం చ్చయాలి

+
వారానికి ఒషసార్ సతా్ంగ్తిం/చర్ేలు చ్చయాలి

మర్ కొంతకాలం(Level-2)
ఉదయం 2 గ్ంటలు, సాయంత్రం 2 గ్ంటలు 
నేను బ్రహ్మం, సర్ాం బ్రహ్మం  అనే ధాినం చ్చయవలెను
(నేను బ్రహ్మం,  సర్ాం బ్రహ్మం అని ఊహసూి – 30ని||
నిశశబ్ద ఆలోచన ర్హత సిితి – 1గ్ంట|| 30ని||)

+
ప్రతి ర్కజు 30ని” ఆతమ జాాన అధియనం చ్చయాలి

+
వారానికి ఒషసార్ సతా్ంగ్తిం/చర్లేు చ్చయాలి

మర్ కొంతకాలం(Level-3)
ఉదయం 4 గ్ంటలు, సాయంత్రం 4 గ్ంటలు 
నేను బ్రహ్మం, సర్ాం బ్రహ్మం  అనే ధాినం చ్చయవలెను
(నేను బ్రహ్మం,  సర్ాం బ్రహ్మం అని ఊహసూి – 30ని||
నిశశబ్ద ఆలోచన ర్హత సిితి – 3గ్ంట|| 30ని||)

+
ప్రతి ర్కజు 30ని” ఆతమ జాాన అధియనం చ్చయాలి

+
వారానికి ఒషసార్ సతా్ంగ్తిం/చర్లేు చ్చయాలి

Level-4
అనుభవ పూర్ాషంగా 
నేను బ్రహ్మం అని అనుభూతి 
షలిగేవర్కు చ్చయాలి.
నేను బ్రహ్మం అని నమమషం షలిగతే , 
ఒష చోట కూర్మేని ధాినం 
చ్చయాలి్న అవసర్ం లేద. 

Ex: నేను రామారావు అని ధాినం
చ్చయటం లేద షద్ద!

ఆలోచనలు ఎలా ఆగుతాయి?
1) నేను శరీర్ం కాద→నేను బ్రహ్మం అనే ఆలోచన ధృడపడును
(ఎందషంటే ప్రార్బ్దం ప్రకార్ం జ్ర్మగ్వలసినది జ్ర్మగును,
సృష్టటలో మంచిని-చెడుని నేనే, స్ఖం-దుఃఖం నేనే..
సృష్టటలో ప్రతీది నేనే, అనీా బ్రహ్మంలోనే జ్ర్మగుతునాాయి.. అనే 
ఆలోచనల వలన గ్తం గుర్ంచి, భవి్ితుి గుర్ంచి, 
ఆలోచించటం/నిర్ుయాలు చ్చయటం, ప్రతీది తెలుస్కోవాలనే 
కోర్ష/ఆసకిి ఆగపోతుంది, పొంద్దలనే/అనుభవించాలనే ఆసకిి
ఆగపోతుంది)
2) మనస్్లోకి ఆలోచనలు రావటం ఆగపోతాయి
3) బుదిధ పనిచ్చయటం ఆగపోతుంది
4) సాక్షి భావన, నిద్ర మతుి లాంటి సిితి, యాంత్రిష చర్ి



విచారణ(అతమజ్ఞాన దృష్టాకోణం) చేసిన ఆలోచనలు  మంచి న్నరు లంట్వి, 
విచారణ చేయని ఆలోచనలు మురికిన్నరు లంట్వి. మనస్తసలోకి నిరంతరం 
విచారణ చేసిన ఆలోచనలు  పంపుతామో  అజ్ఞానం పోతుంటుంది. కనిారోజుల్కి
జ్ఞానమే ఉంటుంది.
మంచి న్నరు నిరంతరం పోయగా, కనిారోజుల్కి శుదధమైన న్నరు తొట్ాలో ఎల 
ఉంటుందో, అల మనస్తస అంతా జ్ఞానంతో నిండిపోతుంది.

Part -4 ప్రతి ఆలోచనను ఆతమ జాాన దృష్టట కోణంతో ఆలోచించటం



కంప్యయటర్ కి శకిిని కరంటు దాారా ఉపయోగించుకని హారుడడిస్క్(మెదడు) లో గల్ software(కోరిక) పనిచేస్తింది. software పనిచేయడానికి మూల్కారణం
ఎవరు? కరంటు. అంతట్ కంప్యయటర్ కి కరంటు(పవర్) లేకపోతే ఏ ఒక్ట్ కూడా పని చేయదు. అన్నా పవర్ మీదనే ఆధారపడ్తాయ, కాన్న పవర్ ని ఎవారూ
గురిించరు.

మనిష్ట ఏదైన్న పని చేస్తినాపుిడు దానికి కారణం శరీర నేను(రామారావు, స్తబబమమ..) అని మనస్తస అనుకంటుంది, నిజంగా మనస్సస కారణమా?
మాటాలడుతున్నాము అంటే మనస్తసలో గల్ ఆలోచన, ఆ మెదడుకి శకిి ఇవాాలి! ఆ శకిిని ఎవరు ఇస్తని్నారు? అది సరా వాయపి నేనే!(బ్రహమమే!). ఇల శరీరంలోని
ప్రతీదానికి శకిి అనేది ఆతమ శకిి దాారానే అందుతుంది, కాన్న మనస్తస తాను చేస్తిన్నాను అని గపిలు చెపుికంటుంది. దీనివల్లనే మనకు వచిున సమసయ!

కంప్యయటర్ software ఒక పని చేసిపెట్ాంది(WRONG) ==> కంప్యయటర్ లో గల్ పవర్(కరంటు) శకిి వల్న software,Hardware పనిచేయగలిగింది(RIGHT) 

నేను మాటాలడుతున్నాను(WRONG) ==> శరీరంలోగల్ బ్రహమం శకిి వల్న, మెదడుకి,అవయవాల్కు శకిి అంది మాటాలడుతున్నాను(RIGHT)

Part -4 నిజానికి షర్మ ఎవర్మ చ్చస్ినాార్మ? ఎవర్ వలన జ్ర్మగుతుంది?



• ప్రతీకార్ం - అనాియంగా ఆసిిని తీస్కొనాా, నీవు చ్చసిన పనిని మర్కషర్మ వాడుకొనాా... ప్రతీకార్ం, హంస లేకుండా ఉండాలి... ఎందషంటే అలా వార్మ తీస్కొనాార్మ అంటే నీ ప్రార్బ్దం 
లో అలా ఉంది కావున, నీ ప్రార్బాదనికి వార్మ సహ్మయం చ్చస్ినాార్మ.. వార్ తపుప లేద. కావున వార్పై ప్రతీకార్ం, కోపం, ద్దా్ం, హంస వదద... ఇంకొష విధముగా ఆలోచిసేి వార్మ బ్రహ్మమే, 
నీవు బ్రహ్మమే!.. ఈ శరీర్ం తపుప చ్చసింది, ఇపుపడు అనుభవిస్ింది, అనుభవించనీ... తపుప చ్చసి తప్తపంచుకోవాలనుకోవటం అధర్మం!(ప్రార్బాదనిా వదదనుకోవటం)

• క్షమ,ఓర్మప,సహంచుట – దరామర్మాలన భర్ి/కొడుకు/అలుాడు/మామ/భార్ి/కూతుర్మ/తలిా/తండ్రి వచిేనా, ప్రతీకార్ం, ద్దా్ం లేకుండా ఉండుము. ఎందషంటే నీ ప్రార్బ్దంమే వార్ రూపంలో 
వచిే అనుభవించ్చలా చ్చస్ింది... వార్మ ఇబ్బంది పెటిటనపుపడు, హంసించినపుపడు, నీవు శరీర్ం అనే ఆలోచనతో ఉనాావా? బ్రహ్మ అనే భావనతో ఉనాావా? అని పరీక్ష చ్చస్కోవచుే. స్ఖం 
తో ఉనాపుపడు నేను బ్రహ్మం అనుకోవటం స్లభం, షష్టటలలో,దుఃఖాలలో బ్రహ్మ భావనతో  ఉంటునాావా? లేద్ద? అని తెలుస్కోవటానికి వార్మ సహ్మయం చ్చస్ినాార్మ. 

• అనార్కగ్ిం – ష్టగ్్  వాిధ వచిే సీాట్ తినలేషపోతునాావు, నిజ్ంగా సీాట్ పై కోర్ష పోయింద్ద? బ్లవంతంగా అణచిపెటుటకొంటునాావా? అని పరీక్ష చ్చస్కోవచుే. ఎందషంటే సీాట్ 
బ్రహ్మమే, చ్చద బ్రహ్మమే అయినపుపడు ఒషద్దనిపై కోర్ష ఉండరాద. అనీా నేనే షద్ద!

• వైషలింతో పుటిటన ప్తలాలకు సేవ చ్చయాలి్ రావటం, చెప్తపన మాట వినని ప్తలాలు, వృద్దధపింలో ప్తలాల చ్చత మాటలు పడుట, చ్చతిలో డబుబ లేషపోయి(ప్పదర్షం), ఎనిా ప్రయతాాలు చ్చసినా 
సరైన పని దర్ష పోవుట, అప కీర్ి/నిందలు, చ్చయని నేర్ములకు శిక్ష అనుభవించుట, దరామర్మాలకు/శత్రువులకు/మోసం చ్చసేవార్తో షలసి పని చ్చయాలి్ రావటం, వార్కి సేవ చ్చయాలి్ 
రావటం. ఎంతో ప్రేమించిన వార్మ కోలోపవటం, ఆసిి పోయి ర్కడుిన పడటం, అబ్ద్దదలు చెపాపలి్ రావటం, ఇలా ఏదో ఒష షఠినమైన షష్టటలు వస్ింటాయి.

• ప్రార్బ్దం ప్రకార్మే దకుోతుంది – ప్తలాలకు ఆసిిని సంపాదించి ఇవాాలని అవినీతి చ్చసి ఇసాివు, కొడుకు ప్రార్బ్దం లో ప్పదర్షంతో అనుభవించాలని ఉంది, నీవు ఇచేిన ఆసిిని ఏదో ర్షంగా 
పోగొటిట ప్పదవాడు అవుతాడు. ఆర్కగ్ిం కాపాడుకోవటం కోసం విపరీతమైన శ్రమ(జిమ్), డబుబ ఖర్మే పెడతార్మ, కానీ ఎనిా చ్చసినా మర్ణానిా ఆపలేర్మ. మంచి ప్పర్మ కోసం ఆరాటపడషండ్డ, 
నిందలు అనేది ప్రార్బ్దం లో  ఉంటే తప్తపంచుకోలేము.  

• ఈ షష్టటల వలన అలసిపోవటం, పార్పోవాలనుకోవటం, ఆతమహ్తి చ్చస్కోవాలనుకోవటం, ప్రతీకార్ం తీస్కోవాలనిప్తస్ింది. కానీ మోక్ష సాధనలో తందర్గా  పుర్కగ్తి 
సాధంచాలంటే, తందర్గా వైరాగ్ిం షలగాలంటే దుఃఖాలు/షష్టటలు అంత మేలు స్ఖాలు అందించలేవు. బ్రహ్మ జాానం తెలుస్కోనంత వర్కు దుఃఖం, బాద, విస్గు, కోపం, చిరాకు, 
విర్కిి, అసంతృప్తి, పగ్, ప్రతీకార్ం, భయం అనేవి బాధపెడతాయి... 

• పూర్ి బ్రహ్మ సిితిలో ... ఆసిి ఉనానూ అనుభావించాలనే కోర్ష షలుగ్ద, స్త్రీ స్ఖం అందబాటులో ఉనానూ మనస్్ చలించద, ప్పర్మ/ప్రఖాితి పొంద్ద అవకాశం ఉనానూ ఆరాటపడద, 
వస్ివులు/వాహ్నాలు అందబాటులో ఉనానూ అనుభవించాలనే కోర్ష షలుగ్ద,  విచిత్ర, లౌకిష వి్యాలు(సో్ల్ మీడ్డయా/టీవీ/ప్పప్ /షబుర్మా) వినపడ్డనా ఆసకిి చూప్తంచద. 

నీ దగ్ార్ ఆయుధం(బ్రహ్మ జాానం) ఉనాపుపడు జీవితంలో ఎనిా షష్టటలు, ఇబ్బందలు రానీ, నీకేమీ?????   

Part -4 ఈ ప్రపంచమే ఒష సాధన వస్ివు(ప్రార్బాదనిా మోక్ష సాధన పర్షర్ంగా మార్మేకో)



• ఇదదర్మ అనాదముమలు ఉండేవార్మ, తండ్రి చనిపోయినపుపడు తముమడు ఎడుస్ిండేవాడు.... (యోగ్ వాసి్టం) 
• కొడుకు చనిపోయి దఖంలో ఉనా రాజు బాధ చూడలేష, నార్ద మహ్ర్ష ఆ ప్తలాాడ్డని తిర్గ బ్రతికిసేి...
• చూడాల-శిఖిధాజ్ రాజ్ిపాలన... (యోగ్ వాసి్టం)
• ప్పదర్షంతో ఉనా షబీర్మ ద్దస్, అతిధులకు కావలసిన సర్మకులు కోసం భార్ి వాిపార్తో ఒపపందం ...

Part -4 బ్ంధువుల, అనుబ్ంధాలపై, శరీర్ంపై  మమకార్ం తగాంచుకోవటం ఎలా?



మర్ణ్ణంచినపుపడు ఈ శరీర్ం ఎషోడ షలుపుతార్మ? నా మటిటలో నేను షలవడానికి నేను ఎందకు భయపడాలి? 
ననుా నిపుపలో కాలుసాిర్మ అంటే? నా నిపుపతో ననుా నేను కాలుేకొంటుంటే నేను ఎందకు భయపడాలి? 
ఒషవేళ ఈ శరీరానిా వేరే ్రతహ్ంలో, వేరే వికుిలో ఏదో చ్చసాిర్మ అనుకొంటే భయం, నాలో నేను లీలం అవాటానికి భయం ఎందకు?

శ్రీ షృష్టుడు గాంధారీ నుంచి శాపం పొందితే  నవిా ఒపుపకొంటాడు. ఎందషంటే శాపం ఇచేినది ఎవర్మ, తీస్కొనేది ఎవర్మ? అది నేనే! 
అంటే శ్రీ షృష్టుడు ఆ సిితిలో ఉండ్డ శాపం పొందినా, శాపానిా అనుభవిస్ినాా అద్ద ప్రశాంతతతో, ధైర్ింతో ఉనాాడు.

ఒష జాాని సమశానంలో వుటుంటాడు, అందరూ భయపడేవాళ్ి, కానీ అతను ధైర్ింగా ఉండటంతో ద్దవత ప్రతిక్షమై వర్ం 
కోర్మకోమంతుంది, అతను నవుాతూ ఈ ఎడమ కాలికి ోరద ఉంది, ద్దనిని కుడ్డ కాలికి మార్మే. అద్దమిటి అలా కోర్మకోనాావు అంటుంది,
వరాలు ఇచ్చేది ఎవార్మ “నేనే”, తీస్కొనేది ఎవర్మ “నేనే”. నా వరాలు నాకు ఇస్ింటే ఏమి కోర్మకోవాలి అని అంటాడు. 

Part -4 ఈ జాానం తెలుస్కొంటే భయం ఉండద్ద? ధైర్ిం ఎలా వస్ింది?



దీనికి కార్ణం గ్త జ్నమ లో చ్చస్కొనా పుణిం మాత్రమే!  ఆ పుణిం అయిపోగానే షష్టటలు ద్దర్మణంగా ఉంటాయి. ఇద్ద వి్యం 
ప్రహ్మాదని తండ్రి అయిన హర్ణిషశిపుడు చ్చసే దరామరాాలను తటుటకోలేష విష్టుమూర్ిని ప్రార్ధసేి ప్రస్ితం హర్ణిషశివుడు చ్చసిన
తపస్్, పుణిం అనేది ఇంకా ఉంది, అలాగే నా భకుిలను ఇంకా షష్టటలు పెటిటతే  ఇంకా పాపం పెర్గ పుణిం పోయ్యద్దకా మనం 
ఏమీ చ్చయలేము, కావున ఓర్మేకోవాలి అంటాడు. ఎపుపడైతే  పుణిం నశించిందో సర్ావాిపి విష్టుమూర్ి సింభం నుంచి వచిే 
సంహ్ర్సాిడు. 

కావున గ్త జ్నమలో వునా పుణిం కార్ణంగా దరామర్మాలు పాపం చ్చసినా షలిసివస్ింది, మంచ్చ జ్ర్మగుతుంది, 
వాళాద్ద చెలుాబాటు అవుతుంది అని మనం వార్లాగా తపుపలు చ్చయటం మొదలుపెడ్డతే  అంటే పులిని చూసి నషో వాతలు 
పెటుటకునాటుట పాపం మూటషటుటకోవాలి జా్రతత!ి

Part -4 కొందర్మ దరామర్ాంగా ఉనాపపటికీ మంచి జ్ర్మగుతుంది, స్ఖాలు అనుభవిస్ింటార్మ, ఎందషని?

ఇపుపడు
పుణిం అనుభవించటం, కానీ ప్రస్ితం చ్చసిన పాపం అనేది భవి్ితుిలో అనుభవించాలి

పుణిం
పాపం

పాపం
అనుభవించాలి

పుణిం = స్ఖాలు, భోగాలు     - పాపం=దుఃఖాలు, షష్టటలు



ఇది షలియుగ్ం అంటే ద్దద్దపు భూమి యొషో ఆయుస్్ 91% పూర్ి అయినది. అంటే చివర్ దశలో ఉనాది
కావున విలువలు వేగ్ంగా పడ్డపోతుంటాయి. నేరాలు, ఘోరాలు పెర్మగుతాయి. 

ఈ సృష్టటలో ఆకు షదిలినా కూడా షర్మ ప్రకార్మే జ్ర్మగుతుంది. అంత ఖచిేతంగా షర్మ అములు ఆగుతుంది. 
ఎవర్ వార్ ప్రార్బ్దం అనుసర్ంచి వార్మ ఫలితం పొందతునాార్మ.  ఈర్కజున ఘోర్మైన నేర్ం చ్చసిన అతను 
మర్క జ్నమలో, మర్క వికిిచ్చతిలో  అనాియం/ఘోర్ం  చ్చయబ్డతాడు. అపుపడు మనకు ఆ అనాియం అవబ్డి 
వికిిపై సానుబూతి ఉంటుంది, ఎందషంటే ఆ వికిి గ్త జ్నమలో చ్చసిన షర్మలు తెలియవు కావున. 

Part -4 సమాజ్ంలో దరామర్ాం, అనాియం, ఘోరాలు చ్చయటం చూస్ింటాము, ఎలా?



కోర్ష ఎలా షలుగుతుంది?
ఆతమ జాానం లేషపోవటం --> ఆ వస్ివు,పద్దర్ధం, వికిి వేర్మ - నేను వేర్మ అనే పోలిష ---> కావున పొంద్దలి  -->అసంతృప్తి -->కోర్ష షలగ్టం

కోర్ష ఎలా షలుగ్ద?
ఆతమ జాానం తెలియటం వలన -->ఆ వస్ివు,పద్దర్ధం, వికిి - నేను ఒషోటే అని విచార్ణ చ్చసి --> సంతృప్తి --> కోర్ష షలగ్షపోవటం

మనస్్ తాను నిర్మంచుకునా గూటిలో తానే చికుోకునాటుా, మనస్్ నుంచి పుటిటన కోరెోలు, సంషలాపల వలన
తానే బ్ంధంచుకొంటునాది. 

ఉద్దహ్ర్ణ: తన భార్ి డపుప కొడుతుంటే పోతురాజు ఒష పెదద తాడుతో తనను తాను కొటుటకుంట్ట బిక్షం అడగ్టం. అలానే 
మనస్్తో లేని పోనీ కోర్షలు పెంచుకోవటం, ద్దనిని చ్చయలేష, సాధంచలేష ఏడవటం, దుఃఖం చెందటం, అంటే కోర్షలు 
పెంచుకోవటం ఎందకు? ఏడవటం ఎందకు? అంటే కోర్షలతో తనను తాను కొటుటకొనాటాే షద్ద? 

Part -4 కోర్షలు ఎలాంటివి అంటే?



ఒష యోగ ఒష సర్స్్ ఒడుిన తపస్్ చ్చస్కొంట్టవునాాడు, ఆ చెటుటనుంచి ఒష ఆకు క్రందపడ్డ ఆకులో సగ్ం చ్చపగాను, మర్క సగ్ం 
పక్షిగాను మార్నది. చ్చప నీటిలోకి పోవుటకు ప్రయతాం చ్చస్ింది, పక్షి ఎగుర్టకు ప్రయతాం చ్చస్ింది. ఈ వింత, ఆచేర్ిం చూసూి యోగ 
తపస్్ చ్చయటం మానివే్ను. అలాగాష ఆకు, చ్చప, పక్షి అంతా "సర్ా వాిపి నేనే". అంటే "నేను" అంతటా ఉనాాను, అలాగే నాకు సర్ా శకిి, 
సర్ా విజ్ాత ఉంది, అందలో ఒష ఆకు చ్చపగా, పక్షిగా మార్టం గొపప ఏముంది అని మనస్్ని విచార్ణ వైపు మళ్లాసేి తపస్్ చెడ్డపోయ్యది 
కాద. 

అలాగే ఈనాడు 5నిముష్టలు ఫోన్స లేకుండా ఉండే పర్సిితి, షళిముంద 4K HD టీవీ వచేినా,3D సినిమా చూసినా, ఏదైనా ఒష గాడెట్ 
ఓ మంచి పని చ్చసినా, ర్కోర షనిపెటిటనా, ఓ మంచి వస్ివు ఒష ప్రయోజ్నం కోసం షనిపెటిటనా, మంచి గ్రాఫిక్్ తో కూడ్డన యాక్షన్స సినిమా 
చూసినా అది నా సర్ా శకిి, సర్ా విజ్ాత యొషో గొపపదనమే, అది నేనే. నీది కానపుపడు వింత, మేజిక్ లు నినుా ఆషర్షంచాలి, నీవే అవనీా 
అయితే  ఆచేర్ిపోవలసినది ఏమీ లేద. మనస్్ని ద్దనిని చూడాలని, పొంద్దలని, అనుభవించాలని కోర్మకోకు. 

Part -4 వింతలు, విచిత్రాల ఆషర్షణ నుంచి బ్యటపడటం ఎలా?



తపస్్ చ్చస్ినా ఋష్టకి ఇంద్రుడు వచేి ఒష షతిి ఇచిే దీనిని జా్రతతిగా కాపాడమని కొనిా ర్కజుల తరాాత తీస్కొంటాను అని 
చెపాిడు, ఇంద్రుడు  చెపాపడు షద్ద అని ద్దనిని ఋష్ట ఎషోడ్డకి వెళ్లతే  అషోడ్డకి తీస్కెళాటం జ్ర్గేది, షతిి చ్చతులో ఉండటం వలన 
ద్దర్న పోయ్య చెటాను నర్కివేయటం జ్ర్గేది. అలా కోపం అనే గుణం పెర్మగుతూ వచేి జ్ంతువులను కూడా హంసించటానికి 
ఉపయోగంచాడు. అలా ఆ తపస్్ చెడ్డపోయింది. అందవలన అషోర్లేనివి/అనవసర్మైనవి  తీస్కోరాద, కొనరాద. ఇవి 
ఇంట్లా ఉంటే తెలియకుండానే వాటిని వాడాలని, చూడాలని కోర్ష షలిగ సమయానిావృధా చ్చస్కోవటం జ్ర్మగును.
ఈ ర్కజులోా చ్చతిలో సామ్ ట ఫోన్స ఉంచుకొని మన్న ని్రతహ్ం సాధంచాలంటే చాలా ష్టం! కొంచెం సేపు చూద్దదములే అని అనుకొంటాము, 
అది నిద్దనంగా సమయానిా మొతిం తీస్కొని, విసనంగా మార్మను. ఒషసార్ విసనం అయితే  మానుకోలేము!

ఆతమ జాానంతో ఆ ఆషర్షంచ్చ వి్యాలు, వింతలు, విచిత్రాలు అనీా నేనే అయినపుపడు వాటి గుర్ంచి తెలుస్కొనేది ఏముంది అని మనస్్ని 
వాటిపైకి వెళికుండా షంట్రోల్ చ్చయాలి! 

Part -4 అవసర్ం లేని, ఉపయోగ్ం లేని వి్యాలపటా, వస్ివుల పటా, వికుిల పటా జా్రతతి!



తలిా తన ప్తలాల మల,మూత్రాలను  పటుటకోవడానికి కార్ణం "నా". అంటే నా కొడుకు/కూతుర్మ. అద్ద తలిా వేరే ప్తలాల 
మల,మూత్రాలను పటుటకోలేషపోవటానికి కార్ణం ఆ ప్తలాలు  "వేర్మ". కానీ ఇతర్మల మలమూత్రాలను పటుటకొనాపుపడు 
ఆ మలమూత్రాలు "నేనే", ఆ వికిి లో ఉనాది "నేనే" అనే భావన ఉనాపుపడు తలిా ప్తలాలకు చ్చసినటుట సేవ చ్చయవచుే. 

"నా" పని నేను చ్చస్కొంటునాాను. అంటే ముర్కిగా ఉనా పాత్రలలో ఉనాది "నేనే", షడ్డగే వికిిలో ఉనాది "నేనే". 
ముర్కిగా ఉనా ర్కడ్ "నేనే", ముర్కిని "నేనే", ఊడేే వికిిని "నేనే", కావున నా ముర్కిని నేను శుభ్రం చ్చస్కొంటునాాను. 
షంపూిట్  "నేనే", పనిని "నేనే", చ్చసే వికిిని "నేనే". నా పనిని నేను చ్చస్కొంటునాపుపడు ఎందకు బ్దధషం, 
అసంతృప్తి వస్ింది. సాధార్ణంగా ఒష పని చ్చసేటపుపడు చ్చయబ్డే పని అనేది "వేర్మ" అనే భావన ఉనాపుపడు 
ఇ్టం  అయితే  ఆషర్షణ ఉంటుంది, అయి్టం అయితే  విషర్షణ వస్ింది.  "నా" పని  అనుకొంటే  చ్చసే పని ఎంతటి ష్టంగా 
ఉనాా, ముర్కిగా ఉనాా అయి్టం రాద. కార్ణం  "నా" పని నేను చ్చస్కొంటునాాను అనే భావన ఉంటుంది.

Part -4 ఆతమజాానం తెలుస్కొంటే పని చ్చసేటపుపడు  నాణిత పెర్మగుతుంద్ద? తగుాతుంద్ద?



సినిమా సాట్  అవాాలని ఉంది   → సినిమా సాట్  లలో ఉనాది నేనే, ఆ నటన నేనే, ఆ పోసట్  నేనే, డైరెషట్  నేనే, కీర్ి నేనే
పలానా వాళికు కార్మ ఉంది, కొంటే బాగుండు  → ఆ కా్  నేనే, ఆ వికిిని నీనే, అనుభవిస్ినాది నేనే 
పలానా వాళికు ఇలుా ఉంది, షడ్డతే  బాగుండు     → ఆ ఇలుా, ఇటుష నేనే, ఆ వికిిని నేనే, ఇపుపడు ఇలుా నేనే, ఇది సర్పోతుంది, 

ఈ శరీరానికి ప్రార్బ్దం ఉంటే ఇలుా షటుటకొనే సోిమత వస్ింది. 
నా ప్పర్మ ప్పప్  లో పడాలి → ప్పప్  లో పడే ప్రతి వికీి లో ఉనాది నేనే, ఆ ప్పప్  కూడా నేనే, ప్పప్  లో గ్ల ర్ంగు నేనే, అక్షర్ం నేనే 
CM అయితే  బాగుండు    → ఇపుపడు ఉనా CM లో ఉనాది నేనే, రాోరయ్య CM లో కూడా ఉండేది నేనే, ఆ పదవి నేనే, ఆ పదవి ప్పర్మ నేనే
నాకు పచేడ్డ ఇ్టం లేద, పపుప తినాలి → పచేడ్డ లో ఉనాది ఎవార్మ? నేనే, పచేడ్డ లోని కార్ం ఎవర్మ? నేనే. పపుప ఎవర్మ? నేనే. 

అంటే పచేడ్డ, పపుప షంటే వేర్మగా ఉంద్ద?  లేద. కావున ర్మచి కోర్ష తగుాను.

కోర్షలు షలగాలంటే నీషనాా మర్కషటి ఉండాలి, వేర్మగా ఉండాలి. ఈ సృష్టటలో నీవు తపప ఇంకొషటి లేనపుపడు ద్దనిని కోరాలి?

ఒషవేళ ఏమైనా కోర్ష ఉంటే అది నెర్వేర్డం కోసం జ్నమ ఎతాిలి..
చింతపండు పచేడ్డ అంటే ఇ్టం, అది లేషపోతే  ప్రాణం గలగలలాడును, కావున చింతకాయలో పుర్మగుగా అనుభవించాలి...
పలానా వికీి మీద పగ్, ద్దనిని తీర్మేకోవటం కోసం కొడుకుగా/కూతుర్మగా, భార్ిగా/భర్ిగా, అనాతముమలుగా దగా్ర్మండ్డ వేధసాిర్మ...
కొడుకు అంటే ఇ్టం, వాడ్డ గుర్ంచ్చ ఆలోచిసాిను, ప్రాణం పోయ్యటపుపడు కూడా కొడుకు గుర్ంచ్చ తలసేి, కొడుకుకి అవసర్మైన ఏదో ఒష ద్దనిగా జ్నమ...

Part -4 ఆతమ జాానం, బ్రహ్మ జాానం తెలుస్కొంటే కోర్షలు/ఆలోచనలు ఎలా తగుాతాయి?



Part -4 పుర్మ్ ప్రయతాం ఎందకు?



ఉద్దహ్ర్ణ: డబుబలు లేష మామిడ్డకాయ తినలేద అనుకోవటం కాద, అది అణచటం. ఎపుపడైనా తగనంత డబుబలు ఉంటే మామిడ్డకాయ తినాలనిప్తస్ింది
డబుబలు ఉనాా, మామిడ్డకాయ తినాలనిప్తంచషపోవటం విచార్ణ. కోర్షను మూలం నుంచి తీసివేయటం

Part -4 కోర్షను బ్లవంతంగా అణచటం, కోర్షను తీసివేయటంకు మది తే డా?



భోగ్ములు, విలాసాల ఆసకిిని విచార్ణ ద్దారా వచ్చే ఆలోచనను “స్నాా” చ్చయాలి

ఇతర్మలు ష్టం షలిగంచటం, మోసం చ్చయటం, అనాియం చ్చయటం ద్దారా వచ్చే ఆలోచనను “స్నాా” చ్చయాలి

శరీర్ ఆషర్శణ, వింతలు, వి్యాల యంద ఆసకిి ద్దారా వచ్చే ఆలోచనను “స్నాా” చ్చయాలి 

దరామర్ాం, ఘోరాలు చ్చయటం చూస్ింటాము(ప్పప్ ,టీవీ) వాటిని విచార్ణ ద్దారా “స్నాా” చ్చయాలి

అసషర్ిం, అనాసకిి, అయి్టం ఉండే పనులు చ్చస్ినాా వాటి ఆలోచనను “స్నాా” చ్చయాలి

బ్ంధువుల మర్ణం, అనార్కగ్ి సమసిల ద్దారా వచ్చే ఆలోచనను విచార్ణ ద్దారా “స్నాా” చ్చయాలి

ఆలోచనలు

ప్రపంచంలో జ్ర్గే వి్యాలు
(మంచి/చెడు, స్ఖాలు/దుఃఖాలను,
విచిత్రాలను, భోగాలను, ఘోరాలను) 
చూసి చలించకుండుట.
సాక్షిగా, యాంత్రిషంగా చూచుట!
(ఎందషంటే అవి అనీా చ్చస్ినాది, 
చ్చయిస్ినాది నేనే(బ్రహ్మమే!))

Part -4 ఆలోచనలను ఆతమ జాానంతో  ఫిలట్  చ్చసేి స్నాా(0) అవుతాయి!

నేను బ్రహ్మం, 
సర్ా శకిి, విజ్ాత ఉంది!

సర్ాం నేనే! 
సర్ాం నాలోనే జ్ర్మగుతునాాయి
నాకు సృష్టట, సిితి, లయ 
ధర్మం ఉంది!. అనే ఫిలట్ 

సృష్టట ధర్మం 
ప్రకార్ం 

షలియుగ్ం లో
ధర్మం ఒకే పాదంతో 
ఉంటుంది. అనే ఫిలట్ !

ఈ శరీర్ం 
ప్రార్బ్దం అనుభవిస్ింది!
అందకు ఎదటివార్మ 
సహ్మయం చ్చస్ినాార్మ.
అందకు వార్ తపుప 
ఏ మాత్రం లేద! అనే ఫిలట్ !

సృష్టటలో ప్రతీది 
అనితిమైనద్ద...
అశాశాతమైనద్ద...



• నిర్ంతర్ం “నేను బ్రహ్మం, సర్ాం బ్రహ్మం, అనిా పనులు బ్రహ్మంలోనే, బ్రహ్మమే చ్చస్ింది, అలాగే ఈ శరీరానిా పర్షర్ంగా కూడా చ్చస్కొని చ్చస్ింది” అనే ఆలోచన ఉండాలి!
• క్రొతిలో, ప్రతీసారీ బ్రహ్మమర్పణం చ్చయలేషపోతే  ర్కజుకు ఒషసార్ అయినా “ఈ శరీర్మే నేను అనే భావనతో  చ్చసిన పుణి, పాపం మొతిం బ్రహ్మమర్పణం చ్చస్ినాాను” అని అనుకోండ్డ!
• అంటే కొనిార్కజులు మొదటా్ల  “నేను బ్రహ్మమనిా, కానీ నేను శరీర్ం అనే భావనతో ఈ ర్కజు చ్చసిన సర్ా పుణిం, పాపం బ్రహ్మమర్పణం చ్చస్ినాాను” అని అనుకోండ్డ. 
• శరీర్ ధర్మం, సృష్టట ధర్మంను(ఆతమ జాానానిా) షలపవదద. అంతా బ్రహ్మమే షద్ద అని బ్ంగార్ం ష్టప్ లో ఉనా బ్ంగార్ం నాది అనషండ్డ, కార్ం నేనే షద్ద అని న్నటా్ల పోస్కొని కార్ం 

ఏమీకాద అనషండ్డ, ముర్కి నేనే అయినా అది శరీరానికి అంటుకొంటే ర్కగాలు వసాియి, సూక్షమజీవులకి నీవు బ్రహ్మం అని తెలియద కాబ్టిట వాటి పని అవి చ్చసి ర్కగానిా షలిగసాియి. 
అంటే మనస్్లో అంతా బ్రహ్మం అనే ఆలోచనలతో ఉండాలి, బ్యటికి శరీర్ ధర్మం ఏది అయితే  అది చ్చయాలి!

• ప్రార్బ్దం ప్రకార్ం ఈ శరీరానికి ఏమి దకాోలో పుటిటనపుపడే నిర్ుయం అయింది, ప్రాపిం అయినది ఎటిట పర్సిితులలలో అయిననూ వస్ింది.. ఎందషంటే ప్రార్బ్దం లో లేనిది ఎంత 
ప్రయతాం చ్చసిననూ రాద, అలాగే అది వాసనగా మార్మను. ప్రార్బ్దం ప్రకార్ం కార్మ, ఇలాు, మంచి భోజ్నం తినే యోగ్ం ఉంటే అనుభవించండ్డ, కానీ అవి అనీా బ్రహ్మమే/నేనే. బ్రహ్మం 
లోనే జ్ర్మగుతునాాయి. అంటే కార్మ వచిేంది సంతో్మే! కార్మ అమేమయాలి్వచిేంది సంతో్మే! పెదద ఇలాులో ఉండాలి సంతో్మే, పూర్ గుడ్డ్లో ఉండాలి సంతో్మే! అంటే అంతా 
బ్రహ్మం అయినపుపడు స్ఖం, దుఃఖం అంతా ఒకేలా చూడాలి! ఇది మనస్్లో ఉండాలి!

• బ్రహ్మనుభూతి షలుగ్ష పోవటానికి కార్ణం, గ్త సంచితం ఎంత వుందో తెలియద, కావున బ్రహ్మ భావన సాధన ద్దారా సంచితం తర్గేద్దకా చ్చసూి ఉండాలి!
• నేను బ్రహ్మం/ఆతమ/ద్దవుడు, నా సృష్టట ధర్మం నిర్ాహంచటానికి  ఈ భూమిపై పుటాటను.
• నాకు ఇ్టమైన వంట, వస్ివు, ఉదోిగ్ం, వికిి అంట్ట ఏమీ లేద. ఏది వచిేనా బాధపడను, ఏది పోయినా బాధపడను.
• ఆతమజాానం తెలిసింది షద్ద అని సనాిసిలా ఉండనవసర్ం లేద. జ్నషమహ్మరాజులా గ్ృహ్స్ి ధర్మం చ్చసూి జాానిగా ఉండొచుే.
• నీకు  సీాట్ ఇచాేర్మ, ఆ తీప్తదనం నేనే షద్ద! ర్మచిని ఆసాాదించు. మళీి మళీి తినాలనుకోవటం తపుప.
• కాలికి గాయం అయింది, ఈ శరీర్ ప్రార్బ్దం ప్రకార్ం గాయం అయింది, అనుభవించనీ, ఏడవనీ. నా షర్మ నుంచి ఎవారూ తప్తపంచుకోలేర్మ, అనుభవిసేినే పోతుంది. దుఃఖం ద్దారా షర్మ 

తగుాతునాపుపడు బాధపడటం ద్దనికి!
• షర్ివిం: నా ప్తలాలకి/భాగ్సాామికి పలానా పని చెపాపను, కానీ చ్చయలేద, చెపపటం నా షర్ివిం, వినటం అనేది వార్ ప్రార్బ్దం. ఎదటివికిి వార్ వార్ ప్రార్బ్దం బ్టిట నిర్ుయం 

తీస్కొంటార్మ. చెపపటమే మన షర్ివిం. షృష్టుడు యుదధం ఆపటానికి షర్ివింగా సంధ ప్రయతాాలు చ్చసినటుట చ్చయటమే!
• ఇంద్రజాలికునిలా: Magician తన మేజిక్ తో భ్రమ(షలిపతం) చ్చసాిడు, అది చూసేవార్మ ఓహో, అనందం తో చపపటుా కొడుతార్మ, కార్ణం సతిం తెలియద. కానీ చ్చసే మేజిక్ 

ఎవర్కైనా తెలిసేి వార్మ సపందించర్మ ఎందషంటే వార్కి ఎలా చ్చసాిర్క తెలుస్ కాబ్టిట. ఎవరైతే  ఆ మాజిక్ ఎలా చ్చశార్క తెలియద కాబ్టిట  ఏదో గొపపదనం వుంది అనుకొంటార్మ, 
కానీ ఇంద్రజాలికునికి, మేజిక్ తెలిసినవార్కి  నవుారాద, ఎందషంటే అది తనకు తెలుస్ ఎందకు అలా భ్రమ షలిగందో. మేజిక్ తెలియని వార్మ అదుతంలా చూసాిర్మ. ఈ పుసిషం 
ఆతమజాానంని తెలియచ్చస్ింది ఈ సృష్టట మేజిక్ చ్చసేవార్మ ఎవర్మ? ఎందకు చ్చస్ినాార్మ? అనే సతిం తెలిసిన కొందర్మ ప్రశాంతంగా ఉంటార్మ, తెలియని వార్మ బాధతో ఉంటార్మ.

• శ్రీరామునిలా ఉండు: శ్రీ రామునిలా ఆతమజాానం తెలుస్కొని, ప్రార్బాదనిా అనుభవించటమే! (మీకు తెలుసా శ్రీరామ చంద్రుడు పెళ్లాకాష ముంద్ద బ్రహ్మజాానం వినాాడు?)

Part -4 ఆతమ జాానం తెలుస్కొనా తరాాత ఎలా ఉండాలి?



ఈ జాానం తెలుస్కొనా తరాాత పూజ్ గ్దిలో కూర్మేని భగ్వంతుని ఏమి కోరాలో అర్ధం కాష, నవుాతుంటావు, ఎందషంటే వర్ం ఇచ్చేది నువేా, అడ్డగేది 
నువేా!

ఇపపటివర్కు భగ్వంతుని ఫోట్ల లో ద్దవుడు గొపపవాడు, అతను వేర్మ అనే భావన ఉండేది. భయం ఉండేది! కానీ ఇపుపడు నీ దృష్టట కోణంలో ఎదర్మగా 
పూజింపబ్డ్డన మూర్ిలో ఉనాది నేనే, పూజించ్చ వికిిని నేనే అనే భావన షలుగుతుంది. 

ఒష సోఫా ముటుటకునాా, దపపటి ముటుటకొనాా, ముర్కిని చూసినా, వికిిని చూసినా, పక్షిని చూసినా, పాముని చూసినా, సూర్మిని చూసినా,   షడుపున 
పుటిటన ప్తలాలను ముటుటకొంటే ఎలా ఆపాియత, ప్రేమ షలుగుతుందో ఆ భావన నీలో షలగ్టం మొదలవుతుంది, ఎందషంటే అవి అనీా నా రూపాలే, నేనే! 
మనస్్ నిండా ఎంతో సంతో్ం, ఆనందంతో నిండ్డపోతుంది.

ఒష ష్టం వసేి ఒషపుపడు బాధపడుతూ భగ్వంతుడా కాపాడు అని ఏడుసూి ఉండేవాడ్డవి, కానీ ఇపుపడు ప్రార్బ్దం అనేది నా సృష్టట నియమం, ఈ శరీర్ం లో 
ఉనా నేను ఈ ప్రార్బాధనిా అనుభావిస్ినాాను. నా నియమం నేను పాటించషపోతే  ఎలా? నేను నా ప్రార్బాధనిా పాటించకుండా తప్తపంచుకోవటానికి 
ప్రార్ధంచటం ఏమిటి? ఒషవేళ భగ్వంతుడు ప్రతిక్షం అవాాలి అంటే ఎవర్మ అవాాలి? అది నేనే షద్ద! కావున ఒష వైపున ప్రార్బ్ద ష్టం ఈ శరీరానిా బాధ 
పెడుతునాా, మర్క వైపు నా సృష్టట ధర్మం నాకు గుర్మికు వచిే నవుాతూ ఉండటం జ్ర్మగును.

నా షళి ముంద ఇపుపడు మంచి, చెడు బేధం షనిప్తంచటం లేద. ఉనాదంతా మంచ్చ! ఎందషంటే ఈ సృష్టటలో ప్రతీది నేనే అయినపుపడు, ఒషటి మంచి-చెడు 
అని ఉంటుంద్ద? అంటే ఈ శరీర్ంలో వివిధ ర్కాల అవయవాలు, జీవులు ఉనాాయి. అవి చెడు అంద్దమా? ప్రతి ద్దనికి ఒష ఉపయోగ్ం ఉంది. అలాగే నా 
సృష్టట ధర్మం కొనసాగంచుటకు నాకు నేనే అహ్ంకార్, మమకార్, ద్దా్ం, పగ్, ప్రేమ అనేవి షలుగ్చ్చస్కొని ననుా నేను నడ్డప్తస్ినాాను. అలాంటపుపడు 
ఎవర్ని తిటాటలి? ననుా నేను తిటుటకోనా? ఎందషంటే ఇది నా/బ్రహ్మం సహ్జ్ ధర్మం షద్ద! 

ఏమి కోర్మకోవాలో అర్ధం కాద, అనీా నేనే అయినపుపడు ప్రతే ిషంగా ఏమి కోర్లేవు. కావున ఈ శరీర్ ప్రార్బాదనికి ఏది వసేి అది తీస్కొంట్ట ముందకు 
వెళ్ింటావు...................

Part -4 ఈ జాానం తెలుస్కొనా తరాాత మీ ఆలోచనలలో మార్మపలు గ్మనించండ్డ.............



నేను సరా వాయపింగా ఉన్నాను కదా అని బంగారం షాప్ లో గల్ వయకిిలో కూడా నేనే ఉన్నాను అని ఆ షాప్ న్నది అని అనటం మూరఖతాం అవుతుంది.
ఈ శరీరంలోని "సరా వాయపి నేను", బంగారపు షాప్ లోగల్ "సరా వాయపి నేను" ఒకటే! మరి తపుి చేస్సి, నేరం చేస్సి ననుా నేను శిక్షంచుకంటాను
అనాది కూడా నేనే కదా. అంటే చటాాల్లో అన్నయయం, అధరమం చేస్సి ననుా నేను శిక్షంచుకోవటానికి నేనే రాస్తకున్నాను కదా, అపుిడు ఆ జడిి రూపంలో ఉనా నేను,

నేరం చేసిన నేనుని శిక్షసి్తడు అది కూడా ఒపుికోవాలి కదా! కావున ఆతమజ్ఞాన్ననిా అత తెలివి కోసం ఉపయోగించకుండా మనస్తసని కంట్రోల్ చేస్తకోవడానికి
మాత్రమే ఉపయోగించండి.

ఒకస్తరి ఆతమజ్ఞానం గ్రంధానిా చదివిన స్తధకుడు ఏనుగు వస్తింటే దానికి ఎదురుగా వెళ్తిడు, మావట్ అతనిని ప్రక్కు వెళ్ళమంటే ఏనుగులోగల్ నేను,
శరీరంలో గల్ నేను ఒక్టే అన్నాడు, ఏనుగు అతనిని తొండ్ంతో విసిరికట్ాంది, దూరంగా పడి మూలుగుతుంటే ఆ మావట్ మళ్ళళ అడుగుతాడు
నేను చెపుతున్నా ప్రక్కి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అని అంటాడు, అందుకు ఆ స్తధకుడు ఈ శరీరంలోని నేను, ఏనుగులో గల్ నేను ఒక్టే గదా! అంటాడు.
అపుిడు ఆ మావట్ నేను కూడా చెపిను కదా, ప్రక్కు త్రపుికోమని, మరి న్న శరీరంలో నేను కనపడ్లేదా? అని అడిగాడు. కావున సరా వాయపి నేను దృష్టాకోణంలో
చూస్సటపుిడు ఇలంట్ తపిటడుగులు పడ్కుండా సరాానిా "నేను" గా చూడాలి, అంతేగాన్న అందులో న్నకు నచిునదానిా "నేను" గా, మిగిలినవి "వేరు" గా చూడ్రాదు.

Part -4 ఆతమ జాానానిా ఆచర్ణలో చ్చసేటపుపడు అతి తెలివి వదద!



ఒష రాజు ఓ జాాని వదదకు వెళ్ల.ా. నేను ప్రశాంతంగా ఉండలేషపోతునాాను" అనాాడు..
"నువుా నీ బాధితలు సర్గాా నిర్ార్ించడం లేద్ద?"  అడ్డగార్మ ఆ జాాని.
"మా రాజాినికి శత్రు భయం లేద. దంగ్ల భయం లేద. మా రాజ్ింలో పనుాలు తకుోవే. నాియ వివసి కూడా బాగుంది. 
ఎషోడా ఎవర్కీ అనాియం జ్ర్గ్ద. ప్రజ్లందరూ ఆనందంగా ఉంటునాార్మ. కానీ నాకే ప్రశాంతత లేద. నేను ఏం చెయాిలి" రాజు ప్రశిాంచాడు.

"సరే నీ బాధ అర్ధమైంది. నేనొషటి చెపాిను. అలా చెయిి. నీ రాజాినిా నాకు ఇచ్చేసేయి" అనాార్మ జాాని. 
"అంతషనాా ఇంకేం కావాలి....తీస్కోండ్డ..ఈ క్షణమే ఇచ్చేస్ినాాను నా రాజాినిా" చెపాపడు రాజు.
"సరే నాకిచేావు. నువేాం చ్చసాివు?" జాాని అడ్డగార్మ.
"నేను ఎషోడ్డకైనా వెళ్లా అషోడ ఏదో ఒష పని చ్చస్కుంట్ట బ్తుకుతాను" అనాాడు రాజు.
"ఎషోడ్డకో వెళిడం ఎందకు? ఇషోడే నా వద్దద నా ప్రతినిధగా ఉండ్డ రాజ్ి పాలన చ్చయి. ఓ ఏడాది తరాాత వచిే లెషోలు చూసాిను"  చెపాపర్మ జాాని. 
ఒష సంవత్ర్ం గ్డ్డచింది. జాాని రాజుని చూడటానికి వచాేర్మ. రాజు మొహ్ంలో ఆనందం షనిప్తసోింది. ఎషోడా ఆవగంజ్ంత దిగులు షనిప్తంచడం లేద. 

"నువుా ఇపుపడు ఎలా ఉనాావు?" అడ్డగార్మ జాాని. 
"హ్మయిగా ఉనాాను. కావలసినంత ప్రశాంతత అనుకోండ్డ. మునుపెపుపడు ఇంత హ్మయిగా లేను. మీకు నా ధనివాద్దలు" అనాాడు రాజు.
"సరేగానీ పూర్ాం నువుా చ్చసిన పనులకు, ఇపుపడు నువుా చ్చస్ినా పనులకు ఏవైనా తే డాలు తెలిసాయా?"  అడ్డగార్మ జాాని. 
"లేద. అపుపడు చ్చసే పనులే ఇపుపడు కూడా చ్చస్ినాాను " రాజు సమాధానమిచాేడు.
"అపుపడు ఎందకు మానసిష ఒతిిడ్డకి లోనయాివు? ఇపుపడు ఆ ఒతిిడ్డ లేద్ద?"  అని జాాని అడ్డగాడు
రాజుకి  అసలు వి్యం తెలిసి జాాని వంష చూసాడు. అపుపడు జాాని ఇలా అనాార్మ...
అపుపడు ఇది నా పని....నా బాధిత, నేనే చ్చస్ినాాను అని ఆలోచించావు. ఇపుపడు నువుా ఇది నాది కాద. నేనిషోడ కేవలం ఒష ప్రతినిధని అనుకునాావు. 

సర్ాం బ్రహ్మమే కావున, ప్రతీ షర్మ బ్రహ్మమే చ్చస్ింది, చ్చయిస్ింది అని గుర్ిసేి ఒతిిడ్డ రాద. అలాగాష నేనే(రామారావు, స్బ్బమమ... ) అనే శరీర్మే 
ఈ పనులను చ్చస్ింది అని అనుకొంటే(షర్ిృతాం) ఒతిిడ్డ వస్ింది. అలాగే ఏది వచేినా  ప్రార్బ్దం బ్టిట దషోవలసినది ఎటిట పర్సిితులలో లభిస్ింది, 
ప్రార్బ్దంలో లేనిది ఎంత ప్రయతాం చ్చసినా పొందలేము! ఫలితం నీ చ్చతిలో లేనపుపడు Goal/Target పెటుటకొంటే, ద్దనిని సాధంచలేపొతే  ఒతిిడ్డ 
వస్ింది. కావున Goal/Target పెటుటకోకుండా నీ ప్రయతాం నీవు చ్చయి, ప్రార్బ్దం ప్రకార్ం ఎంత ఫలితం రావాలో అంత వస్ింది!

Part -4 ఒతిిడ్డ తగాాలంటే షర్ిృతాం వదిలేయి



“శరీరమే నేను” అనుకోవటం వల్న ఇతరుల్ని కూడా శరీరంగా చూస్తిన్నావు. అపుిడు వేరు భావన వస్తింది, అంటే న్నవు వేరు, అమామయ వేరు అనే లింగ
భేదం వస్తింది. ఎపుిడైతే వేరు భావన వస్తిందో, పొందాలి/ఆకరిషంచాలి అనే కోరిక వస్తింది. కోరిక నెరవేరకపోతే కోపం, దుుఃఖం, పగ వస్తింది.
పగ అనే కోరికను స్తధంచటం కోసం జనమ వస్తింది

అదే "సరా వాయపి నేను(సరాం బ్రహమం)" అనుకోవటం వల్న ఇతరుల్లో కూడా నినేా చూస్తకంటావు. అపుిడు వేరు భావన రాదు. అంటే న్న కాలిపై గల్ చరమం, 
చేతపై గల్ చరమం అంతా న్నదే అయనపుిడు న్న చేతపై గల్ చరమంని పొందాలి అనే కోరిక ఉంటుందా?? అలగే అబాబయలో గల్ చరమం, అమామయలో  గల్ చరమం
న్నదే అయనపుిడు న్న చరామనిా న్నవు పొందటం అంటూ ప్రతేయకంగా ఉంటుందా?

"శరీరమే నేను" అనుకోవటం ==>వేరు భావన ==>పొందాలి/ఆకరిషంచాలి అనే కోరిక ==> నెరవేరకపోతే కోపం, దుుఃఖం, పగ ==> జనమ
"సరా వాయపి నేను(సరాం బ్రహమం)" అనుకోవటం ==> వేరు భావన ఉండ్దు ===>కోరిక లేదు ==> దుుఃఖం లేదు ==> జనమ లేదు

Part -4 జ్ఞాని vs అజ్ఞాని దృష్టాకోణం



ఎందకు లక్షయం పెటుటకోకూడద? 
ప్రార్బ్దం అంటేనే తపపష అనుభవించాలి్నవి. 
ఒష వికిి యొషో ప్రార్బ్దంలో కార్మ కొనే యోగ్ం లేద
అనుకో, ఇపుపడు అతను కార్మ కొనాలనే కోర్ష పెటుటకొంటే, 
అది ఈ జ్నమలో తీర్షపోవటం వలన అది వాసన(తీర్ని 
కోర్ష) గా మార్, ఆ కోర్ష కోసం మళీి జ్నమ ఎతాిలి. 
ఒషవేళ కా్  కొనే యోగ్ం ఉంటే నీవు లక్షయం 
పెటుటకోషపోయినా ఆ సమయానికి ఆలోచన వచిే వెంట 
వెంటనే జ్ర్గపోతుంది. 

NOTE: నేను ఏమీ చ్చయను, మెదలకుండా ఉంటాను 
అంటే? ప్రార్బ్దం అంటేనే అనుభవించ్చలా చ్చసేది, నీవు
మెదలకుండా ఉనాా, ఆ సమయానికి ఆలోచన వచ్చేలా 
చ్చస్ింది. నీవు ఎంత ఆలోచించవదద అని అనుకొనాా, 
విచిత్రంగా ఆ ఆలోచన పైకి వచిే, ఆచర్ణ అయ్యిలా 
చూస్ింది. 

ఒతిిడ్డకి కార్ణం: తన ప్రార్బ్దంలో లేని పనులను 
చ్చయాలని, సాధంచాలని అనుకోవటం. 

గ్మనిష: ప్రస్ితం ఏమైతే  ఆచర్ణలో చ్చస్ినాామో అవి
అనీా ప్రార్బాదలే!

ఫలితం అనేది బ్రహ్మం ఇవాాలి, శరీర్ం నేను అనే భావనతో
చ్చసేి, అనుకొనా ఫలితం వస్ిందో రాదో అనే ఒతిిడ్డ
ఉంటుంది. 

Part -4 ఉద్దదశిపూర్ాషంగా లక్ష్యిలు(GOAL) పెటుటకోవదద! ఫలితాలు ఆశించవదద!



కంప్యయటర్ లో ప్రోగ్రామ్ ఎల ఒకదానితరాాత ఒకట్ ఎల అమలుచేస్తియో అల 
ప్రారబదం(తపిక అనుభవించాలిసన మంచి, చెడు పనులు) కూడా అమలు చేస్తియ.

నేను ఆఫీస్క కి లేట్ గా వెళిల తటుల తన్నల్నేది అనేది చెడు కరమ(ప్రోగ్రాం):
ట్ఫిన్ తని డ్రెస్క వేస్తకని బైక్ పై వెళ్తి ఫోన్ వస్సి చెటుాక్రంద ఆగాను, కాకి రటా వేసింది(చెడు కరమ) →కాకి తన కరమకు సహాయం చేసింది
ఇంట్కి వచిు మరో డ్రెస్క వేస్తకని వెళ్తినాపుిడు అనుకోకుండా ట్రాఫిక్ జ్ఞమ్ వల్న మరో అరగంట ఆల్సయం అవటం→ట్రాఫిక్ జ్ఞమ్ తన కరమకు సహాయం చేసింది
ఆల్సయంగా ఆఫీస్క కి వెళ్ళటం, అనుకోకుండా ముఖయమైన మీట్ంగ్ పెటాటం, దానికి హాజరవనందుకు, బాస్క వల్న తటుల →బాస్క తన కరమకు సహాయం చేశాడు
కరమ ఎపుిడు పోతుంది అంటే అనుభవిస్సినే పోతుంది, అంటే బాస్క తటలకు బాధపడాలి, అపుిడే పోతుంది. 

కాన్న కరమ అనుభవించేటపుిడు దుుఃఖం అదుపుచేయాల్ంటే అందుకు రండు పదధతులు ఉన్నాయ. 

పదధత 1) రమణమహరిష చెప్తినటుా "ఈ శరీరం తపుిచేసింది, అనుభవిస్తింది" అనే జ్ఞానం తో ఆలోచిస్స,ి ఆ తట్ాన తటుల నినుా బాధంచవు. 

ఎందుకంటే న్నవు బ్రహామనివి, శరీరం కాదు. ఈ శరీరం ఏ పాపం చేసిందో ఇపుిడు అనుభవిస్తింది అనుకంటే, తటుల బాధంచవు.
పదధత 2) అలగాక రమణమహరిష చెప్తినటేల ఇంకో పదధత సరాం బ్రహమం, అంటే బాస్క, ఈ శరీరం కూడా బ్రహమమే!

అంటే నినుా న్నవు తటుాకంటే కోపం వస్తిందా? రాదు కదా?. ఈ పదదతలో బ్రహమం, బ్రహామనిా తటుాకంటే కోపం ఎందుకు వస్తింది!
అంటే న్న పళ్తళ, న్న న్నళికను కరిస్సి, నేను పళ్ళను కడ్తాన్న? 

Part -4 ప్రార్బ్దం నుంచి తప్తపంచుకోలేము! 



ముముక్షుతాం(తీవ్రమైన అవసర్ం)
(మోక్షం పొంద్దలనే తీవ్రమైన కోర్ష, దుఃఖం నుంచి విముకిి పొంద్దలనే కోర్ష )

వైరాగ్ిం(జీవితంపై అయి్టం, ప్రపంచం పై అయి్టం)
(అనితిం, దుఃఖంతో కూడ్డనద్ద  ప్రపంచం అని తీవ్రంగా ఆలోచించటం/గుర్ించటం )

దుఃఖాలు(శారీర్ష, మానసిష బాధలు షలుగ్టం/చూడటం)
సాధనా బ్లం(ఇంతష ముంద్ద భకిి, షర్మ, జాాన సాధన పూర్ి చ్చయటం)

ప్రార్బ్దంలో ఎకుోవ షష్టటలు – ఎకుోవ స్ఖాలు ఉండటం

శ్రదధ(గుర్మవు, శాస్త్రం మీద నమమషంతో వినటం, చదవటం జ్ర్మగును) షలుగును 
ప్రార్బ్దం పై నమమషం షలుగ్టం(ఏది ప్రాపిం అయితే  అద్ద వస్ింది అనే నమమషం) 

ఉపర్తి(నిర్ంతర్ం మనస్్ను బ్రహ్మం నంద్ద ఉంచుట)
(ప్రపంచంలోని ప్రతీది బ్రహ్మమే అనే విశాాసం/అంతా బ్రహ్మం నంద్ద జ్ర్మగుచునాది)

Ex: బ్రహ్మమే వంట చ్చస్ినాది, బ్రహ్మమే ఫాిన్స గా ఉంది, బ్రహ్మమే కోపపడుతుంది...

తితీక్ష(స్ఖ దఖములకు, ఆషలిదపుపలకు, అవమానం నంద, ప్రాపంచిష వి్యాల పటా 
చలించకుండా ఉండుట) – ప్రతి ఆలోచనను విచార్ణ చ్చసి బ్రహ్మంగా మలచుట

అందరూ ఎందకు ఆతమ జాానం తెలుస్కోలేషపోతునాార్మ?

ప్రపంచం పటా విర్కిి షలుగ్షపోవటం
ప్రపంచ వి్యాసకిి షలుగ్టం

దుఃఖం ఎకుోవకాలం లేషపోవటం వలన, 
ప్రార్బ్దంలో ఎకుోవ స్ఖాలు ఉండటం  
తీవ్రమైన ష్టం షలుగ్షపోవటం వలన

సాధనా బ్లం తకుోవ(ఇంతష ముంద్ద భకిి, షర్మ సాధన పూర్ి అవాషపోవటం)  

గుర్మవు మీద, శాస్త్రం మీద నమమషం లేషపోవటం
సర్ అయిన గుర్మవు దర్షష, సర్ అయిన పుసిషం దర్షష పోవటం

అనుకూల పర్సిితులు, అనుకూల వాతావర్ణం లేష పోవటం
ప్రార్బ్దం పై నమమషం లేషపోవటం

కొందరే ఎలా ఆతమజాానం తెలుస్కోగ్లుగుతునాార్మ?

మోక్షం పొంద్దలనే తీవ్రమైన అవసర్ం లేషపోవటం

ప్రతి ఆలోచనను విచార్ణ చ్చసి బ్రహ్మం వైపు మళ్లించలేష పోవటం

మనో న్నశనం(శాశాతంగా ఆలోచనల్ను రాకుండా ఉండుట) + స్తక్షతాం + యాంత్రిక కరమ
(నేను బ్రహమం/సరాం బ్రహమం  అనేది మాత్రమే గురుి వుండి, మిగిలిన ఏ ఆలోచనలు లేని సిిత)

(Ex స్త్రీ కి పురుషునందు ప్రేమ ఉంటే, పనులు చేస్తినాపిట్కీ పురుషునిపై ధాయస)
బస్తసలో ప్రయాణం చేస్తింటే న్నకు ఒక బాయగ్ ఇస్సి, దానిపై మమకారం, అహంకారం లేని – యాంత్రిక కరమ

రంట్ ఇంట్లల ఉన్నావు, దానిపై మమకారం, అహంకారం లేదు – యాంత్రిక కరమ
స్సాహితుల్ ఇంట్కి వెళ్తళము, అక్డునా రోజులు వారి ఇంట్పై, వారి వస్తివుల్పై మమకారం లేదు  - యాంత్రిక కరమ



Part -5
ప్రశాలు – సమాధానాలు / Q & A



వైరాగయం(అయష్ాం) - నిద్రలో ఎల అయతే ఆలోచనలు రావో, అల మేల్క్ని ప్రపంచంలోని విష్యాల్ను చూసిన్న ఏ మాత్రం విష్య చింతన రాకూడ్దు
సతాయనిా అంగీకరించాలి - ఈ సృష్టా/భూమి అనేది పుట్ాంది, దివయ యుగం వయస్తస 43 ల్క్షల్ సంవతసరాలు, అందులో 4,32,000 సంవతసరాలు మిగిలి ఉంది,
దీనినే కలియుగం అంటారు, అది 4,32,000 సంవతసరాల్కు న్నశనం అవుతుంది, ఇదే సృష్టా ధరమం. 

పుట్ాంది అంటే మరణంచాలి - న్నమం, రూపంతో ఉండేది ప్రపంచం, ఇది అంతా ఓ రోజు న్నశనం అవాాలిసందే!
Pre Planned Failure - 4,32,000 సంవతసరాల్కు కలియుగం న్నశనం  అవాాల్ని ముందే నిరణయం అయయ ఆ ప్రకారం సృష్టాలో ధరమం అనేది 
తగిిపోతూ దురామరిం పెరిగి న్నశనం అవాాలి అని ముందే రాసి పెటా్(pre-planned failure) ఉంటే, ఆవేశపడి, టెనషన్ పడి, బాధ పడి ధరాానిా పెంచాల్ని, సతయయుగం లగా
చేయాల్ని అనుకోవటం వల్న ప్రయోజనం లేదు. ఒకవేళ్ దురామరుిలు సృష్టాని అణుబాంబులు వేసి ముందే న్నశనం చేదాదమని అనుకన్నా బ్రహమం చూసి్త ఊరుకోడు. ఎందుకంటే 
తన నియమం ప్రకారం ఈ సృష్టా(కలియుగం) 4,32,000 సంవతసరాలు జరగాలి. 
సృష్టా ధరమం మొదట, శరీర ధరమం తరాాత – మనిష్ట కలియుగంలో గల్ 1 పాద ధరామనిా 4 పాదాలుగా అంటే సతయ యుగం లగా చేస్తిను అంటే కుదరదు. అలగే కలియుగానిా
బటేా మనిష్ట ధరమం ఆధారపడి ప్రవరిిస్తిరు. నేరాలు, ఘోరాలు, అనేవి ఇపుిడిపుిడే మొదలైన్నయ, పోను పోను వినటానికే భయపడేల జరుగుతాయ.
కీరిి - ఏమి గపి పని చేసిన్న, మహా అయతే 4,32,000 సంవతసరాలు గురుి ఉంటుంది, ఆ తరాాత కతి యుగం మొదల్వుతుంది... కావున కీరిి కూడా అశాశాతమే..

భగవంతుడే విమరశలు ఎదుర్్ంటున్నాడు, అలంట్ది అందరి దృష్టాలో మంచి అనిప్తంచుకోవటం మనిష్టకి ఎల స్తదయం?
పదవి  - చతురుమఖ బ్రహమ, విషుణ, శివ  పదవి కూడా  ప్రళ్యాల్లో కోలోియ మరో బ్రహమ, విషుణ, శివ  వస్తిరు... అదీ అశాశాతమే... అటువంటపుిడు పదవుల్ గోల్ ఎందుకు. 
కష్ాపడితేనే స్తఖం - ప్రత స్తఖం వెనుక కష్ాం, కష్ాపడ్టం కోసం దుుఃఖం(అది కంత కాల్మే ఉంటుంది, ఎపుిడు పోతుందో తెలియదు)
ఈ ప్రపంచానిా బాగుచేయాల్నే తపన, టెనషన్, ఒతిడి అనవసరం - ఎందుకంటే 4,32,000 సంవతసరాల్కు ఎలగు న్నశనం అవుతుంది. కావున న్న పరిదిలో న్నవు
చేయగలిగినది చేయ, అంతేగాన్న గుండెల్ మీద ఒతిడి పెటాుకని బాధపడ్నవసరం లేదు..  మనిష్టని చనిపోన్నయకుండా ఎంత ఆరాటపడిన్న 150 సంవతసరాల్ 
తరాాత అయన్న కూడా చనిపోతాడు కాదా! అంటే మనిష్టకి మరణం తపిదు, అలగే సృష్టాకి న్నశనం తపిదు!
సృష్టా యొక్ ప్రారబాదనిా, వయకిి యొక్ ప్రారబాదనిా మారులేము - ముందుగా నిరణయం ప్రకారం ఎట్ా పరిసిితుల్లో జరుగును... 4,32,000 సంవతసరాల్కు కలియుగాంతం అనేది 
సృష్టా జరిగినపుిడే నిరణయం జరిగింది. దాని ప్రారబాదనిా  మారుటం అస్తధయం. మనిష్ట పుటుాకతోనే ఎపుిడు ఏమి చేయాలో, ఏమి దకా్లో, ఎపుిడు మరణంచాలో అనేది 
ముందుగానే నిరణయం జరిగిపోయంది. ఆందోళ్న, బాధ పడి  వయకుిల్ను మారాుల్ని, సృష్టాని బాగు చేయాల్ని అనుకోకండి... 
మంచి లేదు, చెడు లేదు – అంతటా, అనిాట్లల ఉనాది నేనే, బ్రహమమే ఉనాది! అపుిడు ఏది మంచి, ఏది చెడు? సారిం నేనే, నరకం నేనే, దురామరిం నేనే, సన్నమరిం నేనే! ... ఇల జరిగితే 
బాగుండు, అల జరిగితే బాగుండు అనే ఆలోచన అనవసరం. 
ప్రారబదం ప్రకారం ఈ శరీరం ఏమి అనుభవించాల్ని రాసి వుందో తపిక అనుభవిస్తింది, ల్భిస్తింది. దానికి సంబంద ఆలోచనలు ఎలగూ వస్తియ, వాట్ని ఆపలేము. 

సృష్టట ధర్మం

శరీర్ ధర్మం

Part -5 వైరాగ్ిం(అయష్ాం)



కోపం – మనకు ల్భించవల్సిన స్తఖం, సంపద, కీరిి ల్భించక పోవుటకు కారణం రండో వయకిి అయతే కోపం వస్తింది, కాన్న మనకు ల్భించక పోవుటకు మన 
సాయంకృత అపరాధమే కారణం /మన తప్తిదమే(ప్రారబదం)  అయతే, తన మీద తనకు కోపం కలుగుతుందా? 

అస్తయ – మనుషుయలు అందరూ బ్రహమ సారూపులే/నేనే, కరమ ఫల్ముల్ తేడా వల్న ఒకరికంటే మర్కరికి సంపద, స్తఖములు వయతాయసం కలిగినవి, అంతేగాన్న 
మరే వయకిి(మరో బ్రహమం)  అయతే అస్తయ కల్గాలి కాన్న, న్నకే కావున అస్తయ అనవసరం. ప్రారబదం వల్న దక్వల్సినది ఎట్ా ప్రయతాం చేయకపోయన్న
దకు్ను, దక్నిది ఎంత ప్రయతాం చేసిన్న దక్దు.

ఒకస్తరి ఆలోచించండి రోగం చెడ్డదా? కాదు మంచిదే! భూమీమద రోగం లేకుండా వయకుిలు 500సంవతసరాలు బ్రతుకుతుంటే మొదట వచేు సమసయ ఆకలి.
ఇపుిడు మనిష్ట ఆయురాధయం 70సంవతసరాలు ఉంటేనే తనడానికి తండి లేక ఆకలితో మరణస్తిన్నారు అలంటపుిడు 500సంవతసరాలు బ్రతకితే కటుాకని
చనిపోతారు, కావున మనిష్టకి రోగం రావటం వల్న 70సంవతసరాల్కే చనిపోతున్నారు. కావున సృష్టాలో ఏదీ చెడ్డది కాదు, అంతా మంచే!

భగవంతునికి మంచి - చెడు తేడా లేదు: ఈ సృష్టాలో న్నకు చెడు అయనది ఇంకకరికి మంచి అవుతుంది, అలంటపుిడు అది చెడు ఎల అవుతుంది, మనిష్టకి
మల్ం చెడు, అదే పందికి అది మంచి ఆహరం. కుళిళన కాయ న్నకు చెడు, అదే కుళిళన కాయ పురుగుకి మంచి ఆహరం.

నవుాకో: తన కడుకు తన తండ్రితో ఆట ఆడుకంటూ తండ్రిని భయపెటాాల్ని చూస్తిడు, అది తండ్రికి నవుాను కలిగిస్తింటుంది. అలగే డైరకార్ సృషా్టంచిన
సినిమా తననే భయపెడుతుంటే, ఏడిిస్తింటే... తనలో తాను నవుాకోవాలి, విచిత్రం అంటే అదే! అలగే సరా శకిి, సరా విజాతతో సృష్టాంచిన న్న సృష్టాలో 
గల్ భయం, కోపం, దుుఃఖం ననేా( బ్రహామనిా ) బాధపెడుతుంటే బ్రహమం నవుాకోవాలి. 

జ్ఞాని అందరిలో తననే(బ్రహామనేా) చూస్తిడు. ఉదాహరణ అయయపి స్తాములు ఒకరిని ఒకరు నమస్రించుకంటారు, గౌరవం, ప్రేమాభిమాన్నలు చూపుకంటారు.
తనలోనూ అయయపి స్తామి ఉన్నాడు, అవతలి వయకిిలోనూ అయయపిస్తామి ఉన్నాడు కావున అవతలి వయకిిని కోపగించుకోడు, ఈరషయపడ్డు, ఎందుకంటే 
అతనిలోనూ అయయపిస్తామి ఉన్నాడు అనే భావన అల చేయనివాదు. ఈ మాలధారణలో పైకి కనిప్తంచే వస్త్రం చూసి అవతలి వయకిిని దేవునిగా చూసి్తము, 
అదే భావనని జ్ఞాని అందరిన్న పైకి కనిప్తంచే వస్త్రం తో సంబంధం లేకుండా అంతటా ఉండే నేనుని(బ్రహామనేా) చూస్తిడు. 



ఫీలింగ్స : ప్రధాన మంత్రి పదవి కాన్న, న్నల్గిరి కండ్లు అందాలు గాన్న, ఐస్క క్రం కాన్న, అందమైన పువుా కాన్న, ఇంట్కి క్రొతిగా వచిున వస్తివు కాన్న ఏమి ఇస్తింది,
ఫీలింగ్స. మనిష్ట తన జీవితం మొతిం అంతా కష్ాపడి దేనికోసం శ్రమిస్తిన్నాడు అంటే పదవిలో, ఆసిిలో, వస్తివులో, కీరిిలో తనకు ఫీలింగ్స/అనుభూత 
కలుగుతాయ, దానికోసమే  ఈ తాపత్రయం అంతా కూడా, మనిష్ట తన కన్నస అవసరాల్కోసం కాకుండా ఇంకెకు్వ కోరుకంటే అది కేవల్ం ఫీలింగ్స కోసమే.
అంటే సిరశ వల్న, చూడ్టం వల్న, వినటం వల్న ఆ అనుభూత ఇంతకముందు చూడ్లేదు కాబట్ా దానిని పొందాలి అనే ఆరాటం. ఇంట్లో స్తధారణ టీవీ
ఉండ్టం అవసరం అయతే మంచి కంపెన్న, పెదదది, మంచి సండ్, మంచి సకరాయలు ఉండేది కోరటం అనేది ఫీలింగ్స, ఆ సదుపాయాలు ఉంటే ఇంకా
ఆనందానిా పొందవచుు, గపిలు చెపుికోవచుు. ఎవరైన్న ఇంత ఖరుు పెట్ా ఇలంట్ టీవీ కన్నారు మీరు అని పొగుడుతునాపుిడు పొందే ఫీలింగ్స కోసం. 

ఫీలింగ్ ఎంతకాల్ం ఉంటుంది:  తాతా్లికం, ఈ సతయం ఎవరైతే తొందరగా గ్రహిస్సి వారు కోరికల్ సముద్రం నుంచి బయటపడ్తారు. క్రొతిగా కనా టీవీ మీద
ఎంతకాల్ం ఆ ఫీలింగ్ ఉంది, మొదట్లల రోజులో మొతిం అంతా టీవీ కూరుుని ఆ శబదం, ఆ దృశయం అనుభూత పొందుతావు, ఒక సంవతసరం తరాాత
ఫీలింగ్ తగుిను, అలగే ఇంకో మంచి మోడ్ల్ టీవీ వస్సి ఏదైతే న్నకు ఫీలింగ్ ఇచిునదో అది బోర్ కడుతోంది. అవున్న? 
దీనినిబట్ా మనస్తసకి నిరంతరం అనుభూత కలిగించాల్ంటే ఏమి చేయాలి? నిరంతరం క్రొతిది అందించాలి, అది స్తధయమా?కాదు.  తెలుస్తకోవల్సినది 
ఏమిటంటే ఈ భూమీమద తాట్ని తనేావాడిని తల్ తనేావాడు ఒకడు ఉంటాడు. అంటే ఈరోజున మార్ట్లల గపిది ఈరోజున న్న సంతం అయతే మర్కట్ 
రేపు వస్తి ఉంటుంది. మనస్తస యొక్ ఫీలింగ్స కి సంతృప్తిపరచటం భౌతకమైనవాట్తో స్తధయం కాదు, కాన్న అస్తధయం కాదు. మరి ఎల స్తధయం, అదే
ఆతమతతాం, ఈ జ్ఞానం తెలుస్తకంటే నిరంతరం, ఎపిట్కీ, శాశాతంగా ఫీలింగ్స/అనుభూత పొందవచుు, ఎల? న్నవు ఎవరు? సరా శకి,ి సరా విజాతతో కూడిన
బ్రహమం, ఎక్డ్ ఉన్నావు? అంతటా ఉన్నావు. అంటే అనిా వస్తివుల్లో/పదారాధల్లో/వయకుిల్లో ఉనాపుిడు ప్రతేయకంగా ఒకదానిని అనుభవించేది ఏమిట్?

రమణ మహరిష ఎనిా కోటుల సంపాదించాడు అని ఆ ముఖం మీద చెరగని చిరునవుా, ప్రశాంతత, ఆతమ సంతృప్తి అనేది కళ్ళలోల, ముఖంలో చూడొచుు. 
అదే కోటుల సంపాదించే వయకిిలో, ఎంతోపేరు ఉనావయకిిలో, అతపెదద పదవిలో ఉనావయకిిలో కూడా ఆ ల్క్షలులు కనపడ్వు, కనపడాడ అవి సహజమైనవి కావు.

అందరికీ అందుబాటులో: సంతృప్త,ి ఆనందం అనేది వస్తివుల్లో భగవంతుడు పెట్ాతే సృష్టాలో ఏదో పొరపాటు ఉనాటేల!, ఎందుకంటే భగవంతుడు 
అందరికీ న్నయయం చేస్సల ఉండాలి! అంటే డ్బుబ ఉనావారికి మాత్రమే వస్తివుల్లో అనందం దొరికేటటుల చేసి, డ్బుబ లేనివారికి అనందం, సంతృప్తి లేకపోతే 
సృష్టాలో లోపం ఉంది అనుకోవాలి. భగవంతుడు వస్తివుల్లో తాతా్లిక అనందం, సంతృప్తి పెట్ాన్నడు! శాశాత ఆనందం, శాశాత సంతృప్తి అనేది మనస్తసలో 
పెటాాడు. అంటే అది జ్ఞానం దాారా ప్రత ఒక్రు స్తల్భంగా పొందేల కలిించాడు. 



మోక్షం అనేది షర్మతో సంబ్ంధం లేద! ప్రార్బ్దం తో సంబ్ంధం లేద!

షర్మ అంటే ఏమిటి, ఒష పని చ్చసేి పలానా ఫలితం వచుేట, అంటే వేర్మ అయినది పొందట. డబుబ, కీర్ి, వస్ివు, వికిి, ఆర్కగ్ిం ... ఇలాంటివి పొందటం
షర్మ చ్చసే వికిి వేర్మ, పొంద్దది వేర్మ. కానీ  మోక్ష సాధనలో సాధన చ్చసే వికిి ఎవార్మ? బ్రహ్మమే!, ఎవర్ని పొంద్దలి, బ్రహ్మనేా!. అంటే తనను తాను పొంద్దలి!
తనను తాను పొందటం కోసం షర్మ అవసర్ం లేద, అతను పొంద్ద ఉనాాడు. కావున ఇది ప్రార్బ్దం వలన వచ్చేది కాద, షర్మ వలన వచ్చేది కాద, ఇది కేవలం జాానం వలన
వచ్చేది. అంటే తాను బ్రహ్మం అనే వి్యం మర్చిపోయాడు, ఇపుపడు సాధన ద్దారా గుర్మి చ్చస్కొంటునాాడు. అందకే ఎవరైనా పుర్మ్ ప్రయతాం చ్చసి మోక్షం
పొందవచు.ే ఎంత వర్కు సాధన చ్చసాిర్క అంత జాానం జీవునితో పాటు వస్ింది, కావున ఈ జ్నమలో చ్చసిన సాధన  వృధా అయిపోతుంద్దమో అనే బాధ అనవసర్ం. 

షర్మ యోగ్ం:
షర్మలు చ్చసేటపుపడే సేాఛే ఉంది, అది చ్చయాలా? వద్దద? అని. షర్మ జ్ర్గ పోయిన తరాాత శిక్ష ను తగాంచుకోవటం లో సేాఛే లేద.

అంతటా ఉనాది బ్రహ్మమే, కావున ఈ శరీర్ం లో వుండ్డ చ్చస్ినాది కూడా బ్రహ్మమే, కావున ప్రతి షర్మను బ్రహ్మమర్పణం చ్చసే,ి షర్మల ఫలితం నంద, సంబ్ందించిన వికుిల
యంద, వస్ివుల యంద  అనురాగ్ం, ద్దా్ం  షలుగ్ద.
బ్రహ్మం ఈ శరీర్మును పర్షర్ంగా వినియోగంచుకొని, బ్రహ్మమే సమసి షర్మలను చ్చస్ినాాడు/చ్చయిస్ినాాడు అనే ఆలోచనతో షర్మ చ్చయుట.

పనిని అభివృదిధ పర్చాలనే కోర్షలు /ఫలాప్పక్ష పెటుటకోవడంలో తపుపలేద. ఆ పనిని ఎలా చ్చస్ినావనాద్ద సమసి. అంటే ఈ శరీర్ం గ్ల ప్పర్మతో “రామారావు” చ్చస్ినాది
అని అనుకొంటునాావా?  బ్రహ్మం చ్చయిస్ినాది, ఈ శరీర్ం ఒష పర్షర్ం అని అనుకొని చ్చస్ినాావా?
Ex: లోష షళ్లిణం/సమాజ్ం మంచి కోసం బ్రహ్మమే ఈ శరీర్ంతో చ్చయిస్ినాది అని చ్చయటం ఉతిమం.పని చ్చసేది బ్రహ్మమే, ఫలితానిా ఇచ్చేది బ్రహ్మమే! అపుపడు
ష్టమైనా, న్టమైనా బాధలేద. అలా కాకుండా శరీర్మే చ్చస్ింది అని అనుకొంటే బాధ!

నేను బ్రహ్మం           - ఈ శరీర్ంలో కూడా ఉనాాను     - ఈ శరీరానిా పర్షర్ంగా ఉపయోగంచి షర్మ చ్చస్ినాాను
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విముకిి  -- నిజ్ సారూపం తెలుస్కోవటమే
ధాినం – తాను ఎపుపడూ బ్రహ్మం అని భావించుకోవటమే 
అబాిసం – నినుా ఇబ్బంది షలిగే ఆలోచన రాగానే ఆతమ విచార్ణ చ్చస్కోవటమే 
సాధన పుర్కగ్తి ఎలా తెలుస్కోవాలి – కోర్షలు తగా్టం, తద్దారా ఆలోచనలు తగా్టం
సంపూర్ు శర్ణాగ్తి  - ఏమి ఆలోచనలు, కోర్షలు ఉండకూడద. తనషనాా శకిివంతమనైన భగ్వంతునిపై పూర్ిగా ఆధార్పడటం/వశం అవాటం. మంచి జ్ర్గనా, 
చెడు జ్ర్గనా – అద్ద విశాాసం ఉండాలి. నీవు కోర్నటుా, ఇ్టం వచిేనటుా జ్ర్గాలని భగ్వంతుని ఆజాాప్తంచటం కాద. ఏది మంచిదో, చెడో భగ్వంతునికే 
వదిలేయాలి. షర్ిృతాం వదిలేయాలి (నేను చ్చస్ినాాను కాద, అనీా భగ్వంతుడే చ్చయిస్ినాాడు)
ధాినం – మనస్్తో ప్రయతాపూర్ాషంగా చ్చసేది
సమాధ – ఎటువంటి ప్రయతాం లేకుండా సహ్జ్ంగా ఉండేది
సాక్షిగా ఉండటం - నేను బ్రహ్మం, సృష్టట ధర్మం కొర్కు  ఈ శరీర్ం పుటుటషతో కొంత ప్రార్బాధనిా తీస్కొని వచాేను, పుటిటనపుపడే ఈ శరీర్ం నిర్ాహంచవలసిన 
కార్ిషలాపాలు నిర్ుయమై పోయాయి. అవి జ్ర్మగ్వలసింది తపపకుండా జ్ర్మగును, నాకు లభించ్చ యోగ్ం లేషపోతే , ఎంత ప్రయతిాంచినా లభించద. లభించ్చ 
యోగ్ం ఉంటే, ఏ విధముగాను తప్తపంచుకోలేను. కావున చ్చస్నా పనిపై మమకార్ం, అహ్ంకార్ం లేకుండా సాక్షి గా చూసూి చ్చయటమే! బ్రహ్మమే చ్చస్ింది, 
చ్చయించు కొంటుంది... ఇందలో శరీర్ం పాత్ర ఏమీ లేద!
ఈ సృష్టట అంతా ప్రార్బాదల మూట - అందర్ ప్రార్బాదలు అనుభవించటానికి ఒష సిలం ఈ భూమి! నీకు ఉనా సేాఛే ఒషోటే, జాానం పెంచుకొని, సతిం తెలుస్కొని 
అహ్ంకార్ం, మమకార్ం, షర్ిృతాం లేకుండా చ్చసూి, ఆగామి షర్మలు(బ్ంధం) తగాంచుకో!
మోక్షం – అనుభవ పూర్ాషమైన ఆతమ విది/జాానం  (ex: భౌతిష మార్మప: ముసలితనం అనేది అందర్లో ఉంటుంది, అది కోర్మకొంటే ఇచ్చేది కాద, అనిభవిసేినే 
తెలుస్ింది. భావన మార్మప: అలాగే  మనస్్లో  శరీర్మే నేను అనే భావన → మార్మప చెంది –> బ్రహ్మమే నేను అనే భావన మనస్్లో సిిర్పడటమే(షని
→గ్ృహణ్ణగా, గుమసాి →మేనేజ్్  గా, గోల్ి  -> ర్కల్ి గోల్ి అని తెలిసేి)
కోర్ష – వాసన → కోర్ష అనేది నితి జీవితానికి అవసర్మైనవి(అనాం, మల/మూత్ర, వస్త్రం...) ఇది ప్రమాదం కాద. వాసనలు అనేవి విలాసాలు, భోగాలు, 
ప్రార్బ్దంలో లేనివి(కార్మ, ఇలాు...), ఇది ప్రమాదం, దీని వలన జ్నమ ఎతాిలి.
షర్మ – షర్మ జ్డం అంటే పుణిం, పాపం లేని పర్షర్ం, కానీ ద్దనిని ఉపయోగంచ్చ విధానంలో వలన పాపం(సాార్ధం/క్రోధం/మోసం..), పుణిం(ప్రేమ,నిసాార్ధం,...)  
వస్ింది!
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ఇదం సర్ాం పురాసృష్టటరేష  మేవాదిాతీయషం|
సద్దవాసీనాామరూప్ప  నాసాిమితాిర్మణేర్ాచుః || వేద్దంత పంచదశి, 2వ అధాియం, శ్లాషం 19
సృష్టట అంతా సృష్టటంచష ముంద, నామం, రూపం లేని ఒకే బ్రహ్మం  మాత్రమే ఉంది

న జాయతే  మ్రియతే  వా విపచిేనాాయం కుతచిేనా బ్భూవ షచిేత్|
అజో నితిుః శాశాతో యం పురాణో న హ్నితే  హ్నిమానే శరీరే|| షఠోపని్త్ – 18 శ్లాషం 
ఆతమ పుటటద, నశించద. ఇంకొషర్వలన అది సృష్టటంచబ్డద, నితిమైనది, శాశాతమైనది. 

అతామవా ఇదమేష ఏవా్రత ఆసీత్ నాని 
తిోచిేన  మి్త్ స ఈక్షత  లోకానుా సృజా ఇతి    ఐతరేయ ఉపని్త్  1-1-1
సృష్టటకి పూర్ాం ఆతమ ఒషోతే  ఉంది, ఆ ఆతమ లోషములను సృష్టటసాిను అని ఆలోచించెను. 

తతోర్మ షృతాా వినివర్ియ భూయ
సితాసి తతే ాన సమేతి యోగ్ం
ఏకేన ద్దాభాిం త్రిభిర్్టభిరాా 
కాలేన చైవాతమ గునైచి సూఖ్్మ: శ్వాతాసాతర్కపని్త్ 
పర్మాతమ సర్ామును సృష్టటంచి, చైతనిమును తన ప్రషృతి(జ్డం అయిన)లో చ్చరేాడు. అనగా బ్రహ్మం తన నుంచి ఉదువించిన జ్డమైన మాయ తో
తయార్మచ్చసి, అందలో తనే చైతనిముగా ఉనాాడు.  

యోనిమనేి ప్రపదినేి శరీర్తాా ద్దహన
సాినుమనేిను సంయనిి యధాషర్మ యధాశ్రుతమ్        షఠోపని్త్  2వ అధాియం 
అజాానులు మర్ణానంతర్ం వేరే శరీర్ం పొందటకు మాతృ గ్ర్ుం ప్రవేశించి శరీర్ం పొందతునాార్మ, అధములన మర్కొందర్మ రాళ్ి మొదలగు 
రూపం పొందచునాార్మ. రాళ్ి → చెటుా → పక్షులు → పశువు → మనుష్టిలు

స ద్దవ సోమేిద మ్రతఆసీత్ 
ఏష మే వాదిాతీయం తసామదసతుః  సజాెయత్|| ఛందగోిపని్త్, 6వ అధాియం, 2వ ఖండం, 1 వ శ్లాషం 
సృష్టటకి ముంద రెండోది లేద, బ్రహ్మం ఒషోటే ఉనాది

బ్రహమం

జీవుడు/మానవుడు
శరీర ధరమం /ప్రారబాదలు

సృష్టా ధరమం

Part -5 బ్రహ్మం గుర్ంచి ఆధారాలు 



అందరూ ఎందుకు మోక్షం ఎందుకు పొందలేకున్నారు?  మోక్షం అనేది భౌతక వస్తివు కాదు, మానసిక పరివరిన. అందరూ బ్రహమం అయనపిట్కీ, తాము
శరీరం అని బల్ంగా నముమతూ, తాము బ్రహమం అని నమమకం లేకపోవటం వల్న, మోక్షం పొందలేకపోతున్నారు.  

సదుిరువు ఎవరు?  న్నకు గురిని చూప్తనవారు. స్వాట్ తంటుంటే ఇంకా ఎల తన్నల్నిప్తస్తిందో, ఆ గురువు మాటలు వింటుంటే ఇంకా విన్నలి అనిప్తస్సి ఆ 
గురువు సదుిరువు. ఏ గురువు మాటలు వింటుంటే ధైరయం, సంతృప్త,ి ప్రశాంతత వస్తిందో ఆ వయకేి గురువు.

ధరమం/మంచి పనులు వల్న మోక్షం వస్తిందా? మోక్షం రాదు, పుణయం వస్తింది, జ్ఞానం వల్నే మోక్షం వస్తింది.

సృష్టా అల జరిగితే బాగుండు, ఈ భూమీమద ఇది లేకపోతే బాగుండు?  ప్రపంచం నందు రవాంత దోష్ం లేదు, అనవసరంగా గుండుస్తది కూడా పుట్ాంచలేదు. 
ఈ సృష్టాని చేసింది స్తమానయ మనిష్ట కాదు, సరా శకిి + సరా విజాత కలిగిన బ్రహమం, కావున సృష్టాలో రవాంత దోష్ం లేదు. కాకపొతే దాని ప్రయోజనం తెలియక, 
గురిించక ఇల చేస్సి బావుండు, అల చేస్సి బావుండు అనుకంటాము... 

ధరమం ఏమి?  పరమ అధరమం ->అధరమం-> ఆపదధరమం(ఏ సహాయం దొరకనపుిడు తపుి చేయటం..)--> ధరమం(వయకిిగత -->కుటుంబ -->రాష్ట్ర-->దేశ 
ప్రయోజనం,  నిజం/మాట-->ప్రాణం) ---> పరమ ధరమం(మోక్షం, ఆతమజ్ఞానం, భకిి)

ఉదాహరణ: భకి ప్రహాలద తన తండ్రి మాట వినకపోవడ్ం అనే వయకిిగత ధరమం, పరమధరమం తో పోలిుతే తకు్వ. కావున పరమధరామనికే ప్రాధానయత ఇచాుడు.

Part -5 ప్రశాలు – జవాబులు



జ్ఞానికి తేలు కుడితే నొప్తి తెలుస్తిందా?
దేహాతమ బుదిధ అనేది జ్ఞానికి, అజ్ఞానికి ఉంటుంది. అజ్ఞానికి  తేలు వేరుగా , శరీరం వేరుగా , నొప్తి వేరుగా చూసి్తడు. జ్ఞానికి  తేలు బ్రహమమే, నొప్తి బ్రహమమే, 
శరీరం బ్రహమమే అనుకంటాడు! అన్నా బ్రహమమే, అన్నా బ్రహమం లోనే జరుగుతున్నాయ అనుకంటాడు.

జ్ఞాని కూడా పనులు చేస్తింటాడు కదా?
అవును, ప్రారబదం అనేది చేయసి్త ఉంటుంది. కాన్న ఆ పనుల్కు తాను కరిను అని కాన్న, కరిృతాంతో(శరీరమే చేస్తింది అనే భావన) చేయటం గాన్న జరగదు.

జ్ఞానికి రుచులు, ధానులు, వాసనలు, రూపాల్లో తేడా గమనిస్తిడా?
అవును, పంచదార అంటే తీయగా ఉంటుంది అని, వేపకాయ చేదుగా ఉంటుంది అని గురిిసి్తడు. కాకపొతే అజ్ఞాని పంచదార వేరు, శరీరం వేరు, 
వేపకాయ వేరు అని, అది మంచిది, చెడ్డది అని నిరణయస్తిడు. జ్ఞాని దృష్టాలో అన్నా బ్రహమమే, అంటే పంచదార బ్రహమమే, వేపకాయ బ్రహమమే! వాట్ ధరామలు, 
ఉపయోగాలు, పనిచేస్స ల్క్షలులు వేరయన్న అవి అన్నా బ్రహమమే, అన్నా నేనే, న్న రూపాలే, న్న ల్క్షలులే! కావున ఒకట్గానే చూస్తిడు! 

Phone/సోష్ల్ మీడియా చూడాలి, నూయస్క పేపర్ చూడాలి, వింతలు/విష్యాలు తెలుస్తకోవాలి, టీవీ చూడాలి అనే కోరిక ఎల కంట్రోల్ చేస్సది?
ఫోన్ ఎవరు? బ్రహమమే!, అందులో ఉండే నూయస్క ఎవరు? బ్రహమమే! టీవీ ఎవరు? బ్రహమమే! అందులో వచేు సినిమా ఎవరు? బ్రహమమే! 
అందులో నట్ంచే నటులు ఎవరు? బ్రహమమే! అన్నా నేనే(బ్రహమమే) అయనపుిడు ననుా నేను చూడ్టానికి ఆసకిి ఎందుకు? కోరిక ఎపుిడు ఉంటుంది అంటే 
వేరేది ఏమైన్న ఉంటే దానిని చూడాలి, పొందాలి, అనుభవించాలి అనుకనాపుిడు. అన్నా నేను అయతే కోరిక ఎందుకు?

శరీరం చేస్స పనికి కర,ికరమ,క్రయ భగవంతుడేన్న?
శరీరం ఒక పరికరం, కర/ికరమ/క్రయ అన్నా బ్రహమమే! బ్రహమమే సృషా్ట ధరమం కోసం తనే రూపం(శరీరం) తీస్తకని, తన శరీరానిా పోష్ణ చేస్తకని, తన శరీరం 
వదిలి వేస్తింది! కాన్న పొరపాటు ఏమిటంటే బ్రహమం రూపం తీస్తకనాపుిడు, అందులో ఉనా బ్రహమం(అజ్ఞానం) తో ఉంటుంది, అందువల్ల ఆ శరీరం తాను 
చేస్స పనుల్ను బ్రహమ కాదు, శరీరమే చేస్తింది అని బ్రమించి చేయటం వల్న కరమ(పాపం, పుణయం) వచిు, జనమ/రూపం పొందుతుంది. 



అన్నా బ్రహమమే, సరాం బ్రహమమే అని తీవ్రంగా విచారణ చేస్తినాపుిడు నిద్ర/మైకం/మగత వస్తింది?
న్నవు స్తధన సరిగాి చేస్తిన్నావని గురుి. ఎపుిడూ హడావుడి, పరిగెతించే మనస్తసకి ఒక్స్తరిగా బ్రేక్స(సరాం బ్రహమం అని నమమటం వల్న) వేస్సి ఏమవుతుంది 
అంటే ఇలంట్ మైకం లంట్ సిిత మొదట్లల కలుగుతుంది. అంతట్తో ఆగకుండా వెళ్తి ఆలోచనలు నిదానం అవుతూ, మైకం తగుితూ వస్తి ఉంటుంది. 

అమెరికా అందమైన దేశం, అందులో నగరాలు, ఇలుల, నదులు అధుబతంగా ఉంటాయ, వాట్ని చూడాల్ని ఉంది?
అమెరికా దేశం ఎక్డ్ ఉంది? బ్రహమం లోనే! అంటే సృష్టా ధరమం లో భాగంగా నేనే(బ్రహమమే) అమెరికా దేశంగా ఉన్నాను, అక్డి ప్రజలు, మట్ా, నదులు, ఇలుల, 
వస్తివులు అన్నా నేనే(బ్రహమమే)! కావున దాని ప్రతేయకత ఇంకేముంది? నేను కానిది(అమెరికా వేరే బ్రహమం? ) అయతే దానిని చూడాల్నే, పొందాల్నే కోరిక 
ఉంటుంది, అదీ(అమెరికా) కూడా నేనే అయతే క్రొతిగా అనుభవించేది, పొందేది ఏముంది!

అవి ఎందుకు? ఇవి ఎందుకు? ఇది మంచిది కాదు, అది మంచిది కాదు అని అంటుంటారు? 
కందరు సృషా్ట లో ఇవి ఎందుకు? అవి ఎందుకు అని అంటుంటారు. సృష్టాలో చెడు అంటూ ఏదీ లేదు. అన్నా మంచివే!
కరమ, భకి,ి జ్ఞాన సిదాధంతం ఉండాలి, న్నసిికులు ఉండాలి. వాట్ని ప్రచారం చేస్సవారు ఉండాలి. మనుషుయలు వివిధ సిితుల్లో ఉంటారు, వారికి మారిదరశనం 
చేస్సవారు ఉండాలి కదా! అలగే అందరూ పులుయతుమలు అయతే భూమి, రాళ్తళ, జంతువులు, చెటుల అనే జనమ ఎవరు తీస్తకంటారు? మనుషుయల్కు ఆహారం, 
న్నరు, కారుల, భోజనం, టీవీలు, పుసికాలు, వస్తాలు, బిలిడంగ్ లు ఎల వస్తియ. కావున సృష్టాలో అన్నా ఉండాలి! అన్నా మంచివే!

అన్నరోగయం అయతే హాసిిటల్ కి వెళ్ళకుండా ఉండాల? పనిచేయకుండా కూరుుంటే భోజనం ఎల వస్తింది? 
హాసిిటల్ కి వెళ్ళళచుు, ఉదోయగం చేయవచుు. ఇవన్నా శరీర ధరామలు/అవసరాలు. కాకపొతే నేను శరీరం అనే భావనతో కాకుండా, నేను బ్రహమం అనే భావంతో 
చేయండి. న్నకు ఈ రోగం వచిుంది, ఆ రోగం వేరు, నేను(శరీరం) వేరు అనే భావన తపుి. రోగం బ్రహమమే, హాసిిటల్ బ్రహమమే, వైదుయడు బ్రహమమే, మందు 
బ్రహమమే! అలగే నేను వేరు, మేనేజర్ వేరు, ఆఫీస్క వేరు అని కాకుండా. మేనేజర్ బ్రహమమే, ఉదోయగం బ్రహమమే, ఆఫీస్క బ్రహమమే! బ్రహమమే చేస్తింది, అన్నా 
బ్రహమం లోనే జరుగుతున్నాయ. బ్రహమమే చేప్తస్తింది, చేస్తింది!



ఉదోయగం ఒతిడి తటుాకోలేక, సంస్తరం బాధలు పడ్లేక సన్నయసం తీస్తకందాము అనుకంటున్నా?
నేను శరీరం అనుకోవటం వల్న ఉదోయగం, సంస్తరం అనేవి బరువు అనిప్తస్తింది. నేను బ్రహమం అని అనుకంటే, ఉదోయగం, సంస్తరం(భారయ, ప్తల్లలు, 
తలిలదండ్రులు) అన్నా బ్రహమమే! ప్రారబదం ప్రకారం ఈ శరీరానికి ఏమి పొందాలో అవి తపిక వస్తియ! అని గురిించు. ఎందుకంటే నేనే(బ్రహమం) సృష్టా ధరమం 
కోసం రూపం(ఈ శరీరం) తీస్తకని ఉదోయగం, సంస్తర విధులు నిరాహిస్తి సృషా్టని ముందుకు తీస్తకెలుతున్నాను. ప్రారబదం అనే కరమ దాారా నేనే, సృష్టాని 
కంట్రోల్ చేస్తిన్నాను, కావున న్న ప్రారబదం ననుా ఇబబంది పెడుతుంటే బాధపడ్టం దేనికి? వేరే ఎవరో(వేరే బ్రహమం) బాధపెడితే ఆలోచించాలి! ఇల 
ఆలోచిస్సి అందరిన్న సంతోష్ పెటాాల్నే కోరిక తగుిను, ప్రయతాం చేసి ఏది వస్సి దానితో సంతృప్తి పడ్తావు. మంచి, చెడు అంటూ ఏమీ ఉండ్దు! ఉదోయగం 
నుంచి తీస్సయాలి అని ప్రారబదం లో ఉంటే ఎంత టెనషన్ పడితే దానిా ఆపగల్వు? ప్రారబదం అనే రూల్ నేనే(బ్రహమమే) పెటుాకనాపుిడు, నేను(బ్రహమం) 
పాట్ంచకపోతే ఎల? ఒకవేళ్ భారయ/భరి/ప్తల్లలు  వదిలి వెళ్తిరు అని అంటే వెళ్ళన్న! అది వారి ప్రారబదం. న్నవు దేనిన్న బల్వంతంగా కోరుకోకు, దేనిన్న 
బల్వంతంగా వదదనకు! ఇస్సి తీస్తకో, పొతే బాధపడ్కు! ఎందుకంటే అన్నా నేనే(బ్రహమమే!)

న్నకు భయంగా ఉంది, దానిని ఎల తొల్గించుకోవాలి?
భయం అనేది ఒక భావన. అది బ్రహమం కంటే వేరుగా ఉందా? అదీ నేనే(బ్రహమమే!). ననుా చూసి నేను భయపడ్తాన్న?
ఉదాహరణ: పాముని చూసి భయమెందుకు? పాము ఎవరు? బ్రహమమే! అంటే నేను, ననుా చూసి భయపడ్టమెందుకు? కాకపొతే పాముకు బ్రహమజ్ఞానం 
తెలియదు కావున తన శరీర ధరమం పాట్ంచి భయపెటుాను. అలగే న్నవు న్న శరీర ధరమం పాట్ంచి దానికి దూరంగా ఉండు. అంటే మనస్తసలో పాము 
అనేది బ్రహమమే(నేనే), కాన్న శరీరం దృష్టా కోణంలో అది పాము ధరామనిా నిరాహిస్తింది కావున, జ్ఞగ్రతిలు పాట్ంచాలి. 

దోమలు కుడుతుంటే ఏమి చేయాలి?
దోమలు కూడా బ్రహమమే! అన్నా న్నలోనే ఉన్నాయ. వాట్ ప్రారబదం ప్రకారం న్న నిరణయం/ఆలోచన అమలు జరుగును. దానికి నినుా కుట్ాన తరాాత కూడా 
ప్రాణంతో బయట పడాలి అని ఉంటే, న్నవు కట్ా చంపాల్ని ప్రయతాం చేసిన్న అది తప్తించుకంతుంది. అన్నా కూడా ప్రారబదం(తపిక అనుభవించాలిసన 
కరమ) ప్రకారమే జరుగును. అంటే ఆ సమయంలో దాని ప్రారబదం వల్న న్నవు చంపవచుు లేదా తోల్వచుు లేదా అదే తప్తించుకు పారిపోవచుు. ఈ సృష్టాలో 
అన్నా కూడా వారి వారి ప్రారబాదల్ను అనుభవించటానికి మర్కరు సహాయం చేస్తిన్నారు. ఒక్వేల్ వాట్ ప్రారబదం వల్న దోమల్ను నిజంగా చంపాలిస వస్సి 
చంపు, కాన్న శరీరం అనే నేను దోమల్ను చంప్తంది అనే భావన కాకుండా(కరిృతాం), బ్రహమం దోమల్ను చంప్తంది అనే ఆలోచన ఉండాలి! అపుిడు ఆ కరమ
న్నకు అంటుకోదు! బ్రహమం, బ్రహామనిా చంపుకంది(ల్య ధరమం). 



ఏది నిజమైన కోరికలు? వాసనలు?
తనటం, త్రాగటం, నిద్ర, కాల్కృతాయలు కూడా కోరికలే! వాట్ని తీరుుకోవచుు. వాట్ వల్న హాని(జనమ రాదు) జరగదు. ఎందుకంటే అవి మనస్తసలో న్నటుకోవు, 
అంటే మళ్ళళ, మళ్ళళ అనుభవించాలి అనే తీవ్రమైన వాంఛ కలిగించవు. అదే ఒక కారు కావాలి అనే కోరిక తీవ్రంగా వుండి, అది ఈ జనమలో తీరకపొతే అది 
వాసనగా మారి అది తీరేదాక జనమ ఎతాిలి. 

పునరినమ ఉందంటారా?
నేను శరీరమే అని  అనుకంటే, ఉంది. నేను బ్రహమం అనుకంటే లేదు. బ్రహమం అనేది నిరాకారం అది సహజ ల్క్షణం. రూపం లేకపోతే, మరణం లేదు, జనమ 
లేదు. కాన్న సృష్టా ధరమం కోసం, బ్రహమం రూపం తీస్తకనాపుిడు ఆ శరీరం లో గల్ బ్రహమం, అజ్ఞానం వల్న తాను శరీరం అనుకోవటం వల్న, కోరికలు కలిగి, 
వాట్ని తీరుుకోవటం కోసం మళ్ళళ జనమ తీస్తకంటున్నాడు! దీనినే పునరినమ అంటారు.

ప్రపంచం ఎందుకు దుుఃఖమయంగా ఉంది? ఆకలి, పేదరికం, రోగాలు, తుఫానులు, వరదలు, ఎండ్లు?
భూమి ఎవరు? బ్రహమమే! వరాషలు ఎవరు? బ్రహమమే! మనుషుయలు ఎవరు? బ్రహమమే! స్తరుయడు ఎవరు? బ్రహమమే! అన్నా బ్రహమమే! అయనపుిడు దుుఃఖం గా
ఎందుకు ఉంటుంది. న్న పళ్తళ న్న న్నళికను కరిస్సి న్నకు నొప్తి ఉంది, కోపంతో పళ్ళను కోడ్తాన్న? కటావచుు కదా! పళ్తళ తపుి చేసినవి కదా? ఎందుకు 
కటాటం లేదు? ఎందుకంటే పళ్తళ న్నదే!, న్నలుక న్నదే! అయనపిట్కీ న్నళిక తన ప్రారబాదనిా పళ్ళ దాారా అనుభవిస్తింది. అలగే సృష్టాలో గల్ ప్రతీది 
నేనే(బ్రహమమే) అయనపిట్కీ సృష్టా ధరమంలో భాగంగా నేనే ఆ రూపాల్లో వుండి వాట్ వాట్ ప్రారబాదనిా బట్ా అనుభవిస్తిన్నాను. 

అంతా బ్రహమమే చేస్తింటే చెడు అల్వాటుల వదిలిపెటాాల్ని, మోక్షం స్తధంచుకోమని చెబుతుంటారు? అవన్నా ఎందుకు?
నిజమే! అన్నా బ్రహమమే చేస్తింది. బ్రహమనికి తన సృష్ట,ా సిిత, ల్య ధరమంలో భాగంగా చెడు అల్వాటుల, చెడు గులులు, చెడు భావాలు అవసరమైన్నయ. న్నవు చెడు 
అల్వాటుల వదిలించుకోవటం ఇష్ాం లేకపొతే, మోక్షం కోసం ప్రయతాం చేయటం ఇష్ాం లేకపోతే, న్న సృష్టా ధరామనికి అనేక జనమలు ఎతుితూ న్న సృష్టకాి సహాయం 
చేస్తకో! ఇక్డ్ ఎవారూ బల్వంత పెటాటం లేదు, జనమలు ఎతిటం ఇష్ాం లేకపోతే, మోక్ష స్తధన చేసి నిరాకార బ్రహమంలో ఇకయం అవుా. జనమలు ఎతిటం ఇష్ాం 
అయతే, స్తకార బ్రహమం(సృష్ట/ారూపం) లో వివిధ రూపాలు తీస్తకంటూ, న్న సృష్టాకి న్నవే సహాయం చేస్తకో! న్నకు ఏది నచిుతే అదే చేయ! 



అంతా ప్రారబదం ప్రకారమే జరిగితే, మనిష్టకి గల్ స్సాఛు ఎక్డుంది?
జ్ఞానం సంపాదించటం లోనే స్సాఛు ఉంది. ప్రారబదం ప్రకారం శరీరానికి ఏమి పొందాలో అవి పుట్ానపుిడే నిరణయమై పోయంది, అలగే ఎపుిడు 
మరణంచాలో కూడా నిరణయమైపోయంది. జ్ఞానం అనేది ప్రారబదం తో సంబందం లేదు కావున, జ్ఞానం సంపాదిస్సి, ఆ జ్ఞానంతో కరమ చేస్సటపుిడు శరీర 
తాదాతమయం లేకుండా చేస్సి జనమ రాదు, శరీరమే నేను అనుకని చేస్సి జనమ వస్తింది. ప్రారబదం అనేది సినిమా హాల్ లో  రిలీజ్ అయన సినిమాను చూడ్టం 
లంట్ది, సినిమా చూస్తి పాల్న్న డైలగ్, ఫైట్, పాట మారుదాదమని అనుకంటే కుదురుతుందా?, రిలీజ్ అవకముందే ఎడిట్ంగ్ చేయాలి. 

బ్రహమం ఎందుకు సృష్టా చేయాలి? అందరిని కష్ాపెటాటం ఎందుకు? 
ఈ సృష్టాలో ప్రత దానికి ఒక సహజ ధరమం ఉంది, అలగే బ్రహామనికి కూడా ఒక సహజ ధరమం ఉంది, అదే సృష్ట,ా సిిత, ల్యం చేయటం. 
ఈ సృష్టా క్రయకు బ్రహమమే తనకు తాను అజ్ఞానం కలిగించుకని, తనే రూపం తీస్తకని, తనే కంతకాల్ం వుండి, తనే మళ్ళళ ల్యం(న్నశనము) అవుతుంది. 
ఇక్డ్ బ్రహమం తపి ఇంకెవారూ లేరు. బ్రహమం నినుా ఆడించుట లేదు, తనకు తానే ఆడుకంటున్నాడు. ఈ జ్ఞానం తెలియక ఎవరో దేవుడు ఆడిస్తిన్నాడు 
అని అనుకంటున్నావు. స్తలెపురుగు నోట్తో గూడు తాయారు చేసి, కంతకాల్ం వుండి, మళ్ళళ నోట్తో గూడుని న్నశనం చేస్తకంటుంది.

బ్రహమ భావన స్తధన అనిాంట్కంటే గపిదా?
భకిి యోగం స్తధన చేస్సవారు, బ్రహమ భావన స్తధన చేయలేరు. ఎందుకంటే వారికి ఒక రూపం కావాలి. బ్రహమ భావన స్తధన(నేను బ్రహమం, సరాం ఉన్నాను) 
అనేది అనంత పులుయనిా వెంటనే ఇవాగలిగే శకిివంతమైనది. కావున ఏ సిితలో వునావారు వారికి అనుకూల్ స్తధన చేయటం ఉతిమం. జ్ఞాన యోగ స్తధన
చేస్సవారికి రూపం అంటే ఇష్ాం ఉండ్దు( దేవుడిని ప్యజంచటం, ప్రారిధంచటం, పాటలు పాడ్టం) అటువంట్ వారికి బ్రహమ భావన స్తధన మంచిది. 

స్తధన అంటే?
ప్రారబదం అంటే తపిక అనుభావించాలిసనవి, అంటే మానసిక, శారీరక స్తఖం, దుుఃఖం. వాట్ని నేను శరీరం అనే భావనతోనే అనుభవించాలి. అపుిడు స్తధన 
గురించి మరచిపోయే ప్రమాదం ఉంది, తరిగి ప్రయతాం ప్యరాకంగా నేను బ్రహమం అని మనస్తసకి గురుి చేస్తి పురోగత స్తధంచాలి. ఒకవేళ్ శరీర భావనతో 
కంతకాల్ం అనుభవించిన్న, అదీ కూడా బ్రహమం లోనే జరిగింది అనుకో!



అన్నయయం, అధరమంగా వస్తివు తీస్తకంటుంటే ఏమి చేయాలి?
అన్నయయం చేస్స వయకిి బ్రహమం అయనపిట్కీ తాను అధరమం చేస్తిన్నాడు కావున వారిపై న్నయయ పోరాటం చేయాలి. ప్రక్ శత్రు దేశం అనేది బ్రహమమే! కాన్న ఆ 
దేశం అధరమం, అక్రమంగా మన దేశంలోకి వస్తింటే వారిపై యుదధం చేయాలి. అంతేగాన్న అంతా బ్రహమం కదా అని చూస్తి ఊరక ఉండ్రాదు!
ఉదాహరణ: దురోయధనుడు ఎవరు? బ్రహమమే!, రావలుస్తరుడు ఎవరు? బ్రహమమే! అయనపిట్కీ వారు అన్నయయం, అధరమం చేస్తిన్నారు కావున యుదధం చేసి 
అధరామనిా న్నశనం చేశారు. అలగే అధరమం వైపున బ్రహమమే ఉనాపిట్కీ, మనం కూడా ధరమం కోసం పోరాటం చేయాలి. అంటే ననుా నేను 
చంపేస్తకంటున్నాను(బ్రహమం, బ్రహామనిా చంపేస్తకంటుంది(ల్యం)/బ్రహమం, బ్రహమంపై యుదధం/పోరాటం చేస్తింది!). 



ప్రారబదం - ప్రయతాం/స్సాఛు 

మానవ జనమ వచేుటపుిడు కేవల్ం ప్రారబదముతో మాత్రమే రారు,అల అయతే ముకిి పొందటానికి స్సాఛు లేదు. వాసనలు అంటే ప్యరా జనమల్లో తీరని కోరికలు,
అవి అనుభవిస్సి పోతాయ. 

జనమ = వాసనలు తీరుుకోవటానికి  +  ప్రారబదం/ప్యరా కరమ ఫలితాలు(మంచి, చెడు) అనుభవించటానికి(తపిక అనుభవించాలి) + స్తధన/జ్ఞానం

ప్రారబదం మారుబడ్దు, తపిక అనుభవించాలి. 

వాసనల్ను తీరుుకోవటానికి ప్రత జనమలో అవకాశం వచిునపుిడు ప్రయతాం చేస్తింటాడు, దాని గురించే క్రొతి కరమలు చేస్తింటాడు, వాట్ వల్నే పాపం, పుణయం వస్తింది.
మళ్ళళ క్రొతి వాసనలు తయారు అవాటం, మళ్ళళ జనమ వచిు, సృష్టా కనస్తగుతుంది. 

గమనిక: మోక్షం/స్తధన  అనేది ప్రారబదంలోకి రాదు

ప్రారబదములోకి ఏమి వస్తియ? జనమ, రంగు, కుల్ం, భారయ, ఆసిి, కీరి,ి రోగం,.... భౌతక సంపదలు అన్నా ప్రారబదం క్రందికి వస్తింది. 

స్తధన సంబంధం అంటే భకిి, ఉపాసన, ప్యజ, జపాలు, అంటే భగవంతుని పొందాల్నే చేస్స శారీరక, మానసిక శ్రమ అన్నా కూడా ప్రారబదం క్రందికి రాదు. 
కావున ప్రయతాం చేసి స్తధన చేస్సి ముకిి వస్తింది, చేస్తకోకపోతే ముకిి రాదు. 



Youtube Recorded Class

March 2022 batch లో జ్ర్గన తర్గ్తుల 6గ్ంటల కాాస్ youtube లో ఉంది. 
Part-1: https://youtu.be/J0q_vW_L1g4 Part-2: https://youtu.be/cV13-R700OE

April 2022 batch లో జ్ర్గన తర్గ్తుల 6గ్ంటల కాాస్ youtube లో ఉంది. 
Part-1: https://youtu.be/-h8fc4g1itk Part-2: https://youtu.be/t3-yFePUR-E

August 2022 batch లో జ్ర్గన తర్గ్తుల 6గ్ంటల కాాస్ youtube లో ఉంది. 
Part-1: https://youtu.be/K695xczFI8U Part-2: https://youtu.be/D0DtfRt_-7I

https://youtu.be/J0q_vW_L1g4
https://youtu.be/cV13-R700OE
https://youtu.be/-h8fc4g1itk
https://youtu.be/t3-yFePUR-E
https://youtu.be/K695xczFI8U
https://youtu.be/D0DtfRt_-7I


References – Recommend to Read & Watch

• నీ సహ్జ్ సిితిలో ఉండు (భగ్వాన్స ర్మణ మహ్ర్ష ోరధనలు)(Book)                  To Buy From Ramanashramam Click Here
• శ్రీ ర్మణ మహ్ర్షతో ముఖాముఖి(Book)                                                 To Buy From Ramanashramam Click Here

• శ్రీ ర్మణ మహ్ర్ష జీవిత చర్త్ర(Documentary Video)                                   video
• శ్రీ ర్మణ మహ్ర్ష జీవిత చర్త్ర(Sri Chaganti Koteswarao Pravachanam)       Video
• నేనే దైవం(song)                                                                                 Video
• ఆతమ జాానం/బ్రహ్మ జాానం – రాజా ర్మేష్ రెడ్డి                                               Video

సర్ాం బ్రహ్మమర్పణం

గ్మనిష: ప్రస్ితం ప్పప్  పుసిషం ప్రంట్ లేద షనుష, ఎవరైనా దీనిని ప్పప్  పుసిష రూపంలో కావాలనుకొంటే షల్  జీరాక్్ తీస్కొని బైండ్డంగ్ చ్చయించుకొని చదవుకోగ్లర్మ.  

Books:

Videos:

Whatsapp Group లో join అగుటకు www.freegurukul.org/join

Telegram Channel  లో join అగుటకు https://t.me/freegurukul

https://bookstore.sriramanamaharshi.org/product-category/books-in-telugu/?orderby=popularity
https://bookstore.sriramanamaharshi.org/product-category/books-in-telugu/?orderby=popularity
https://www.youtube.com/watch?v=pId5h-3W8l0
https://www.youtube.com/watch?v=k4q3kJK3Yjc&t=1445s
https://youtu.be/QnMIHlLvyRw
https://www.youtube.com/watch?v=J0q_vW_L1g4&list=PL0fiLSyH5YCihkeGZcV3EODKPUQibG3s5
http://www.freegurukul.org/join
https://t.me/freegurukul
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