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02. మ�నస సంచర��మ�నస సంచర��మ�నస సంచర��మ�నస సంచర��    (అర� �వరణల�అర� �వరణల�అర� �వరణల�అర� �వరణల�) 

 
(గ%గ&',()జన*ం) 

హృదయ��. /0ష2ా 3ేసు56న. భక9కవ:లల; స<�=వ బ?@ABందు? ల� ఒకరD. (1560-1762)  పరబ?KBLMNషణల;  
O����. (ార�కం  3ేసు56L�.రD. ఎండ మ�వ:ల� అబదRమ� �ె��ిL�, ఆ అబ<�R �. �జమ�  Tస2Uంచు56ంటV ,   

మనసుWక� <�సుల మXన మనల�ంటY (ామ�ను*ల 5Zసం -గమ�*�., సూ\సూ9  ఈ 'మ�నస సంచర��' 2^త ప?వచనం 3ే(ారD. 

01. మ�నస సంచర�� బ?హBణ_ 
మ�నససంచర�� 

02. మద=`aంిb�లంకృత\క��� 
03. మహdయ క�eల �fత మ&క��� 

మ�నససంచర�� బ?హBణ_ 
మ�నససంచర�� 
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04. hi రమణj క�చ దురk �K�� 
05. �lవక జన మం<mర మం<��� 
06. పరమహంస మ&ఖ చంద? చ5Z�� 
07. ప�Uపo�Uత మ&రp రవ q��� 

మ�నససంచర�� బ?హBణ_ 
మ�నససంచర�� 

ప<�ర�ం 

�� = ఓ��t (తక�vవ wా�U� aలి�చుటక� ఉపy2Uం3ే శబ{ం);మ�నస = మన(ాW! బ?హBణ_ =పరబ?హBమ&నందు;సంచర = బ02ా 
~రDగ&మ&; మద =సం��షం�� L�ట*ం 3ే�l;=` = L�మ� ;aింb�లంకృత =aింఛ+అలంకృత =aింఛం�� అలంక�Uంపబ��న; 

(ప?5ా=ంచున<m aించమ&)\క��� =తల w�ంట�? కల� క�2Uన wా�యందు (\నN� వర�మ�నః క�ర*�ే \ద*త ఇ~ \క�రః వృ<mR  
��ందుత� ఖం��ంపబ�ే<m=తల w�ంట�? క);మ�నస = ఓ మన(ాW!సంచర = ~రDగ&మ&; మహdయ= ��iష�  ���న, <mవ*���న.;క�eల 
=3ె5�v�;�fత=జXంపబ��న;మ&క���= క�2Uన wా� యందు; hi = ల��B;రమణj = 5�i��ంచునటY�  ఆడ�<m;సుందర���న �ీ9 �.;క�చ = 
స9నమ&;దురk = 5Zట;�K�� = �హ�Uంచు wా� యందు; �lవక జన = 56ల�చుwాడ�;మం<mర= ఇల�! ;మం<���= ఒక కల�వృ�మ&; 
పరమహంస= ఉత9మపదమ& L�ం<mన సL�.��;ిమ&ఖ చంద? = Tమ&లLM చందమ�మలక�;చ5Z�� = చ5Zర ప�� X��న wా� 
యందు; ప�Uపo�Uత = చకv2ా �ంపబ��న<m;మ&రp = aిల! న2�i �;రవ = ధN�;q��� = ప?wాహమ& క�2Uన wా�యందు 

/0వం 

01.అకvడకv�� ప�5� మ��న �షయ�లల; అ<ే ప�2ా ~�U2� ఓ మన(ా! కృష�  పర 
బ?KB�5� సంబంqmం\న �షయ�ల� �ంటV , చదువ:56ంటV అందుల;LM ఆనం<�ల� 
అనుభ�ంచు. 

02.ఓ మన(ాW!సం��షం �� L�ట*ం 3�ేl L�మ� aించం�� అలంక�Uంపబ��న తల 
w�ంట�? కల� క�2Uన hi కృష�� � q�*�ంచు. 

03.ఓ మన(ా! (ాN  3ె5�v� <mవ*���న<m. అ<m ఎట�వంటYదను56L�.¡ ! అ<�{ �. 
జXం\ం<m. అంట¢ అద{ం కంట¢ ప?5ాశం2ా ప?~£ంబ0ల� తనల; చూaిం3ే<m.అ<�{ �. 
జXం\న 5ాం~గల (ాN  35ె�v�� తల\ సం��¤ించwM ! 

04.అంద���న ల�¥B <�ే స9నమ&లLM 5Zటలందు �హ�Uంచు 
కృష�� �యందు మనసుWను �ల�ప:.  
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05.తన� 56�3ేwా�U5� మం<�ర కల�వృ�మ&ల� 5Z�Uన 5Z�Uకల� ¦��§ 
కృష�� �యందు మనసుWను �ల�ప:!  

06.చ5Z�ాల� చందు? � వంక ఎంత al?మ�� చూ(ా9 y ,అంత al?మ�� 
పరమహంసలమ&ఖ చందు? లను చూ�l కృష�� � q�*�ంచు. 

07.కష� 2^i¨ాB�5� ఎం���eXన హృదయ�ల యందు aిల!న2�i � అLM ¦య� 
ప?wాK�. �ంal కృష�� �యందు మనసుWను �ల�ప:. 
అంత�ార�ం 

మ�నస సంచర�� బ?హBణ_మ�నస సంచర�� బ?హBణ_మ�నస సంచర�� బ?హBణ_మ�నస సంచర�� బ?హBణ_    మ�నసమ�నసమ�నసమ�నససంచర��సంచర��సంచర��సంచర�� 
 

మనసుWను ప�5� మ��న<m2ా సంబ©qmసూ9  ‘��’  అL�.రD స<�=వ బ?@ABందు? ల�.లªం2U 

ఉన.wా��� ‘��’  అ� సంబ©qm(ా9 ం.మనసుWను ల;బరDచు5Zwాల� ఇందుల; అంత�ార�ం. 

ల;బ��న<ే మనం 3aె�ినట��  �ంట�ం<m. పరమ�తB w�ౖప: మనసుW a¬���ే అ<ే లªం2U 

వసు9 ంద� సం<శేం. 

సంకల� �కల��తBక���న<m మనసుW. wా*సుడ� ‘‘ స��NమL�గiహ 

ల�ణ�ం��ః’’ అL�.డ�. అ�. అవస�లల; , ‘మనసుW’ను �గi@®ంచు5Zwా�. . ‘మL �గiహం 

2¯ప� శ5�9� క�2Uసు9 ం<m. మL �గiహం -అLM<m (ాN  w�ౖప: <��� మర�§నప°� ే

(ాధ*ం. అందువల±!  మనసుWను ఆతBయందు (పరమ�తB ) (ా� aతిం 3ే�ి ఆతBక� ఎప°డూ 

ఆq²నపర3�ల� భగవ<²k త 3aెి�న �షయం ప?�ిదRం . 
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‘‘ 5ామం, 5Zi ధం ³దల´నౖ� 3�ల� శ5�9 కల మL �5ా�ాల�. µటY� ల¶5�క �షయ�ల a¬ౖ 

ఉం\నంత 5ాలం అ� మనక� శత�? వ:ల±. . wాటY� <ేవ:� w�ౖప: మ·¸�l9  అwM <ేవ:��� 

మన�� క�al �l.@®త�లవ:��X.’’  స<�=వ బ?@ABందు? ల� ఈ పల!�ల; అ< ే

3ెబ&త�L�.రD. 

మద=` aంిb�లంకృత \క���మద=` aంిb�లంకృత \క���మద=` aంిb�లంకృత \క���మద=` aంిb�లంకృత \క��� 

�ామ&లను @®ం�ిసు9 ం<m 5ాబటY�  <��� మయ%రమL�.రD.. (¹L�~ స�ా�� మయ%రః) 

నృత*ం�� అల�Uం3<ేm మగ L�మ�. ఆడ� L�మ� (మయ%�U ) 5ాదు. “ఆడwM 

మయ%రమ�!” అL��. “ఆడwM మయ%�!̂”  అనకºడదు. అX�ే ప?~/0వంత��ౖెన క� 

ప?yగం కనుక ఆయన అల� ప?y2Uం\నప�టY5� ప?జల� ఆT<mం3�రD. ఈ �షయం ఆ 

క� ఒక ప~?క మ&ఖ� మ&`ల; సNయం2ా ఒప°56L�.రD.(ఆంధ? ప?భ »ల´ ౖ2010 సం\క) 

మగ L�మ� aంిచం �a�ినప°డ� ఇల� ఉంట�ం<m. 

 

 



�ె��ిన �ాటల�-�ె�య� మ�టల�.02. మ�నస సంచర��  అర� �వరణల�  ��.���పే�! పతంజ�                                      5 

 

 

ఆడ� L�మ� aంిచం �a�ినప°డ� ఇల� ఉంట�ం<mఆడ� L�మ� aంిచం �a�ినప°డ� ఇల� ఉంట�ం<mఆడ� L�మ� aంిచం �a�ినప°డ� ఇల� ఉంట�ం<mఆడ� L�మ� aంిచం �a�ినప°డ� ఇల� ఉంట�ం<m.... 

 
(గ%గ&',�5�aీ��య�ల()జన*ం�� a¬ౖ �¼ండ� 3�య� \��? ల� గi@®ంపబ��న�.) 

కృష�� డ� L�మ� aంిb��. ధ�Uంచట0�5� 5ారణ�ల� ఇల� 3ెబ&��రD. 

1. ఈ �శNం ల; ప?q�న���న రంగ&ల� dలం (పగల�). నల�ప: (�ా~?) . ఈ �శNంల;� 

ప?q�న���న ఆ �¼ండ� రంగ&లనూ కలబ©సు56న. L�మ� aంి3��. ధ�Uంచటం <�N�ా , ��ను 

�శN q�రక���న� (ాN  �ె�య 3ేసు9 L�.డట. అందుక� సం5�తం ఈ L�మ� aంిఛ q�రణట. 

2. ఈ సృ¤ి�ల; సం/©గం 3ేయ� O� L�మ�. అందు5� ప�త�? �ౖెన (�త* బ?హB 3��U) (ాN  , 

ప�త?���న L�మ½కను ధ�U(ా9 డ� 3�గంటY 5Zట¢శNర�ావ: 2ారD ఒక ఉపL�*సంల; 

al�¯vL�.రD. 

5ారణ�LMNషణల� <�టY�eXన సమ�qm �ి�~ల; ఒక y2U ప:ంగవ:�� LటYనుం�� 

w�ల�వ��న ¾జ¿��ాల� =` aిం3�లంకృత \క���.. అLM�.ఆ పద ప?yగ 5ారణ�ల� w�తకటం 

(ాహస�À. అXL� క� ప:రDష��� ప?/0వం�� ఇల� (ామ�ను*�� అ��ాల� ఎ2U�¼2U�U 

పడ�త�ంట0X. 
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మహdయ క�eల �fత మ&క��� 

స<�=వ బ?@ABందు? ల� ఈ �ాదంల; 3ే�ిన అద{ం ప?(ా9 వన '�శNం దర�ణ దృశ*మ�న నగ� ̂

త�ల*ం ' అను �Á! కమ&ను గ&రD9 క� �(ెe9 ం<m.ప?పంచమం�� అద{ంల; క�aిం3ే పట�ణంల� 

ఉంట�ం<m 5ా� సత*ం 5ాదు. అద{ంల; క�aంి\న ఏవసు9 w�ౖL� ���2ా ¦� ి

చూaంిచల±మ&.5ా� క�aిసూ9  ఉంట�ం<m. (ాN  యందు కనబ�ే ఈ సకల చ�ాచర సృ¤ి�  

ఇం�ే.(ాN  కంట¢ wM�¼Ãన<m 5ాదు. ఈ /0wాల� గ&రD9 క� �ె3§ే �ధం2ా స<�=వ బ?@ABందు? ల� 

మ&క�ర ప?(ా9 వన 3ే(ారD. 

wM<�ం���. ఉతWwాల;!  క�aి �గ%ఢం2ా బ©qmంచటం ఈ జ¿~ ప?�ే*కత. 

ఇ<mవరక� మ&క�ర ప�^� అ� ఒక ఆ3�రమ&ం�<ేm. అలంక�Uం\న wా�U� అ<�{ లమ&ందు 

కº��§బÅటY�సర<�2ా ప�^�ల� a¬డ�త�ం�wేారD."...ఎంత సూ�B2ాi @®, X<m యంచు 

మ&క�రప�^� L�ఱప:." [కÉÊ.7-102]అ� కÉÊ పo��� దయం ల; ఈ మ&క�ర ప�^�  ప?(ా9 వన 

ఉం<m.³��9 �5� 3ె���3ే§<ే టంట¢ అద{ం wM<�ంత ప?¦క అ�...స<�=వ బ?@ABందు? ల� ఈ 

�ాదంల; <��� అTఘం2ా ఆ�షv�Uం3�ర� aంి����ర�ం. 

hi రమణj క�చ దురk �K�� 

''కమల� క�చ చూచుక "అLM వర�న ఉన. hi (ాN wా�U (e9 త?ంల;LM 'మ�త�స9L��వ 

=�Á రమృ��యమ�LÍ '((ాN  �ా<�ల� త�! స9నమ&ల వల´ =Îవ:క�అమృతప: 
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రD\�(ా9 X ") అLM �ాదం కº�� ఉం<m.. భక�9 డ� =Îవ:.  <ే� త�! . భక9 కవ:ల క�చ 

వర�నలల; అంత�ార�ం ఇ<ే.  బ?@ABందు? ల క�చ దురk వర�నల; కº��ఇట�వంటY అమృత మ�తృ 

/0వన ���ప9��� ఉం<m. 

�lవక జన మం<mర మం<��� 

<ే� 3ేత సం��¤ి(ా9 �� అ<m మం<�రం . మం<�రమ&, �ా�Uజ¿తమ&, సం��నమ&, కల� 

వృ�మ&, చందనమ& ఈ అXదు వరDస2ా <ేవ వృ�Ïల�. ఇందుల; మం<��ా�. (ాN �� 

బ?@ABందు? ల� �eల�§రD. 3ేసు56న.wా�U5� 3ేసు56న.ంత .56�\నwా�U5� 56�\నంత. 

ఆయన అనుగiహ �ా= అల� 56ండంత2ా ,56ండంత  అండ2ా ఉం<m.భక�9 డ�  56లవట�À 

ఆలస*ం. సం��¨ాల� ఇంటÐ! , హృదయంల; L�ట*ం 3(ేా9 X.   

పరమహంస మ&ఖ చంద? చ5Z�� 

(ాq�రణం2ా చ5Z�ాల�� భక�9 లను , చందు? ��� భగవంత�� ఉప ంచటం కవ:లల; 

కదు{ .ఇకvడ వ*త*స9  �ా<�ర�ందు�5� , వ*త*స9ం2ా (=వ*��*సప��న<m, placed 

crosswise.)�e�కను 3ెaి�, ఆయన Ñకv భక9 ప�ాq²నతను బ?@ABందు? ల� 

al�¯vL�.రD. పరమహంస అLM<m బ?@ABందు? ల మ&ద?. wారD w?ా �ిన 5�ర9నల;!  ఈ పదం 

క�aిసు9 ంట�ం<m. 

ప�Uపo�Uత మ&రp రవ q��� 
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కృష�� డంట¢LM ఆక�UÒం3ేwాడ� అ� wMణ&వంట¢ అల�! 56LM<m అ� అ��ా ల� (వయంత*LMన wMణ&ః) ఆక�UÒం3ే  

wMణ&2ానం భక�9 ల హృదయ�లను (ాN  �ా<�లను   అల�! 56LMటట��  3ేసు9 ం<m.  మ&రpరవం అల¶5�క 

ఆనం<�నుభ%~� ప?(ా<mం3ే  ఒక అమృత ప?wాహం.  

 ¦aి� అ<ే ప�2ా అ(ాN<mసు9 ంట¢ ఒక (ా� X5�  వ3ే§స�U5� w�గట� కల�గ&త�ం<m. (ాN  wMణ&2ాన 

మధు�Uమను  ఎంత �l�సు9 ంట¢ అంత ఆనందం a¬రDగ&త�ంట�ం<m.  ఆ అమృ��నుభ%~ల; బ?@ABందు? ల 

LటYw�ంట  ‘ప�Uపo�Uత మ&రp రవq���’ �ాదం పరబ?హB���న కృష�  (ాN  �ా<�ల w�ౖప: క<m�ం<m. 

��ను చూ\న <mwా*నుభ%~� మ�టలల;  ��దగటం అంద�Uవల!  అXÓ* ప�5ాదు. అ<m స<� =వ 

బ?@ABందు? ల వంటY భక9 కవ:ల5� (ాధ*ం. ఈ ‘మ�నస సంచర��’  2̂తం చదవటం ,�నటం ఒక దశ. ఆ 2̂తంల; 

కదల�డ�త�న. (ాN  �ా<�ల అం<ెల చప°డ�ను �నగలగటం ఇం5Z దశ. సN�ి9 .    *** 

         

 

(త ళL�డ�ల;� ~రD\�Uప�!5� 100 5�.¹. ప=§మం2ా ఉన. �?ా ంతం L�రÕÖ ల; స<�=వ బ?@ABందు? ల సమ�qm (మ%ల \త? 2ాi హక�ల ()జన*ం��)   
  - 

 


