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మనంద�� �నవ జన� ల�ం�ం�, �� భగవం�� కృప వలన

���� �ం� స��� దర�న�, ఆ���� ల�ం��.

అం���ం� స���� మన ���ల� ��� ఇబ�ం�కర�న

ప����ల �ం� ���న సంద��� (తర� ���) తప��ం�

ఉ���. కల�త�� �ం� ఆ స��� స��� ల�ం�న త��త మన�

�రంతర� ఆయన �వ �యగ������ ? మ�� ���

�స� మన ����� న������? అం� ఏ� �ప���. �� ఆ

��క �క�� మన ��త� �ర�క �న�� �� అం���ం�

మన���న ఈ �నవ జన� అవ�శం వృ� అ���ం�.

అం�� “సత� తత� �ధ�య �� ��య� - �త� మంగళ

�య�య �త� మంగళం” అ� ����, � �ంకయ� ���

ఆర�ల� ���న�� స����లంద� మన� అ���, అడగక

��� మనంద�� �భ�� ����� మన�� సత��న� ద�

�������. ���� “ఈ స� �హ��� ల��� జ��� ��

�ర�ం� గమ�ం �����” అ� ఇ��న ���నం ఇ���. గమ�ం

(��� ��ం అ� �� అం��) అం� “అంత� ఆయన తప� ��

���� ��” అ� అ�భవ� ఇ�� ���� మన��
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ర�ంప����. అ� �ందటం వలన �శ�త �ం�, ఆనం�ల�

మనం �ందగ����. � భర��జ ���� �� “మతం

ఎం��?” అ� �ంధం� అ��వ� మహ�� ���న� ������ “అ��
(��� �ట�) �వ�� తమ ���ల� �ం� ఆనందం అం� ��
ఆత���� �ం� �ఖం� ల� వం� �� ఉండ�” అ� ���.

అ�� ఆత� �ఖం (తృ�� �ం�ల) � �వనం ��ం� �ర�� ��

��ట�, అం�� ��ర పర�ట� స����లంద� భ��ల

���ల� బ�� ��ధ అ�భ�ల� ������.
� �బ��మయ� ��, భర��జ ���� ��చ� � ఎ� �యత�ం
�� �వ������ ఎ� ��ం��  ��� సంఘటన�:
1. � �బ��మయ� �� ఒక �� � “ఈ జన� �� ��� �ం�

���” అ� ������ అ� �� ��క ����. � ���

�� �� � �� � “ఈ జన��� ��� �ం���” అ� ��

ఇ��న �� ఒక భ���� (���� �� ��� అ� ��న �ర�న

�దట) �పటం ��షం.

2. � �� ��, ఆ��� �క� �యక � �ంకయ� ��� ఆ�ధన�

“అవ�త �ల” �స�క� �వ��� ��ం� �� �వ �యటం �

�� ��చ� � ఉ�హరణ.
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3. � భర��జ ���� ఇ������ జ�ం� �ధన, ఎ��

వ�య��సల� ఓ�� మ���ల �ంగత��� తర� గడపటం,

��చ� క��న �ధ�� ఎ� ఉం�� అ� �లపడ� �క,

ప�త���� ���క-�న�క త��� ఇ�� �ర� ����.

4. � ��, ����� అ���� - �వన పర�ంతం �రంతర ��

�వ� గడపటం.

భగవ��త� ���న ��� ����నం� � భర��జ �స�� �

���ధ ���మృతం� “���� అనంత�న జన�పరంపర�
ద�ం��ల� ��గ��ళ� మధ� న���వడంకం� ఒక� �ం�
జన�ల��� ��కృ�� �ః��� �శ�తం� అ���ంచడం ��వ�
����ం��. ������ �� కష�మ� ఎం�, య��ంచక �ర
�ఃఖ�గరం� �శ�తం� మ����. "ద��� ���� ఏ��
�వరం" (Penny wise, Pound foolish) అన���ం� అ��� ���.
అ�� ��ల� అ��క �����ం� ����� ������� �గ
య��ంచడ� ధర����� ���న 'సర��త��ర��' �� �య.
అ� ��క�, ��క� �డ. ధ������న�� �����
ధ������ం� �� నం� ���ం��. ఇ�� ధర�దృ�� ��ంచడ�
�ర�ల�� �పం. అ� క�� �ండడం�� �ండ�ల ఆ�క�త”.

మ� మన త�ణ కర�వ�� ఏ�� అం�? ���త �లం� �ద��

మహ��ల చ�� ��యణ �యటం, ఆ మహ��� మన�

��న ��� కృతజ�త క�� ఉం�, ��� ���� స����� వ�క�ం
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���. ఏఏ మహత�ర �ణ, �మ���ల� ��ల� ��� అం��
య��ంచ�� ��� ��� ఎం� ఆశ� �ఢం� �ంతన �యడం�
మనల� మనం మర��. మ�జన�ల� తప�క అ� గ����. ఎంత
��ం� ��� అంత త�ర� �వర� ఈ జన���� క�గగల�. ఇ�
�య���� ��� ఉ�హరణ� � భర��జ ���� ����:
● ఒ��క���� ప�� గం���న మ���� �ంద ఆ�మం�

�రబట�ల�, ��� తన�య ���వస�� �లగ� ��య�

�ం�� �న�కం� ��ం��.

● మ�క��� ����, ��ంబ� అన� ���� �డ�

అవ�త� ఆ�� ��చల పర�ంతం మ�రణ�, �హ, �ర�

���ల� మ�� ��� ��� ��� మన� మనం ��ం��.

ఒక��డప�� పర�టనల� ��వం� ��� �ర�ల�� �� తన

���� ��ం�న�� ����ం�� �న�కం�. ��లయ

�హల� "����"� �న�కం� ��ం��: "� గ�న�" �గ

ఆ�ర జల���ల� ����ద� ���� ��� పర�హ��

�నమ�� �� ��ం� కల� గ�� ����.

● వ�ష�, ద���య, రమణ, ���ల స���� �ర� �లం

�న�కం� �ం��. ����ల పఠనల� గల మ�మ ��.
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ఇ� స���� �ం���. ఇ��క ��క �షయక �ంత�

తమ��� �ం���.

● �లగ�� ��స� ��ం� జర��. ��� ���ల�� ��

ర�ల �ధన� �మబద�ం� ���.

● ��� ��ర�ం� ��, న� ��నం �� �ల��� �� ��న

స��� �� మ�� �క ���న���, త��త ���� ��

ర�ల �ధన� �యడం� ��� ఏమ���, ���, అలసట

��య� ��న �ధన �యగల సత� ����� మనల�

��ం��� �న�కం� అ� ���. అ� �య���

�వల�న ��రక, �న�క �ర�ం కల��� మనల� మనం

�వన ���.

● �� అ�� అ�య, ��� �ద�న ఋ�ప���,

ప��తల�, �� త�ధర� ప�మ� ���ం�, ��� ���ం� ��

ఆ��ల� �న�కం� �వ�ం� మ���� � ధ��ల�

���ం� ��, �� ఆ���ల�, ����� �ం�న��

��ంచవ��.
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స���� ఆ�ం�న�� ��కవం�ల� ఒక� �ం� జన��

��� ��కృ�� �ః��� �శ�తం� అ���ం� ��� �శలత�

మనంద�� ఇవ�మ� �����ం!

�  ���

�ఖ మహ��� �రద మహ�� �ధ

మ�మ����య స��� �|| �. ��నంద ��� �� ��న

�ర�దర��� మహ��� (�డవ �గం) �ంథం� �రద మహ��

�ఖ మహ��� ��చ� ��ం� ��ం�న� ఇక�డ ���������:

����� ����� �క మహ�� ����. ���ద�� ఉండ�

�ర�� ఒక�� ������� ����. అక�డ అం� �శ�బ�ం�

ఉం�. ఆ�మం� �ద�ష �నబడటం ��, ఆయన� సం�హం

వ��, "��స మహ�� ఆ�మం� �ద�� �నబడక�వటం ఏ��?"

అ� అ��డట.. ��� ����, "�� ���� ��" అ��డట.

అ��� �ర��, - “���� ���, �ద�����నం� �ప���!

��� ���� ��. �� �దం �నబడక�� ఆ�మం ప��త ఎక�డ

ఉం�ం�?" అ���. "అం�క� ��� అ�న ���� ������ ���

�దం ��� ఉం�, అత� ప��� ఉం��. ���� �� �దం
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ప��మ�న�! �ం� తన� ��త�ం �� అ� అత�

అ���డ�. ఆ�మం ఎ��� ��. �ద�ష� �ం��ం��"

అ� ఆయన �ళ�� ఆ ప���ం��..

అం�� బ��� ��� �ర���, “మహ��! ��కం�
���న��� �త�న� ఏ�? ఏ� �మకరమ�న�? ��పవల�ం�"
అ� అ���. �ర�� ఈ �ధం� ��ం��.

"ఈ �కం� మ���� ��త�లం�, ఎ���� ఒక����
���� ���క��, ఆ మ���� ��జన�� �� ���� �ర�
�� ఉం��. '�� ఇ��� ��� ఉ��� క�!' అ� ���

�రక��, అ� ఏ��� ల�ంచ�. '�� ���� ���� ఉ���,

య��� ������. �� �� జన��� ఆ���యం ��� ఉం�.

�ఖం�� ఉ���. �� ��� ఎం��?' అ� ఎవ�� అ��ం�

�ర��. �� ఆ ���� మ�ంత� �ర���� ఉం��. �బ��

���యం� ఎ��� ఒక���, ఏ �ంచ�� ��క ఉం����. అ�

���యం� ��క ���ళ��, ఆ ��క� �ళ� హృద���

క�గ�యవల�న ధర�ం �హ��ల� ��! ఎ��� �న��న�

���యం� �ళ�� �ం� క�గవ��. అ�� ఆ �ంట� ���

అం�� ఉ����� �క�వ��. ఆ �వన� ���ంచక �వ��.
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ఎ��� ఒక��ణం, అప��త�న �ఃఖం క��న��, �� ఇత�ల

�ః��� ��న���, 'ఈ జన�� ��� �ఖ�ంక�, ��కం�

�ప�వ��� ��' అ� ఒక�వం �ళ�� ��� క��ం��. అ� �

ధర�ం" అ� ���� �ధ��� �రదమహ��.

"అ��క, ��� �� � ఆ�మం� క�� ���� ���ం�,

�కం� � ప� ఎవ� ���� ���? అం�క�, ���� �రమ�

�జల� ���. ��ం� ��� �� జన��� ���� మ�ంత

�ర��ల���" అ� ���� కర����� ���� �ర��.

అ���, "��మం� ��క క��న��� �ట��దట ఏం

��ంచ మం��?" అ� అ��� ���. "అప��హం అం�, ��
�ం�, ఎవ��ం� ఏ� ఆ�ం� ���క�వడం, స��రంభప�����
ఉండడం - ఈ �ం��ష�� �ళ�� ��ం�" అ��� �ర��.

���వటం అ�� సం�రం� ���� వ���క�శ� ��� �ర�ం.

���� స�పవ����. 'స��రంభప���గం' అ�� �లభ�న �ట

��. భగవ��త� భగవం�� ��న �ట ఇ�. స��రంభ ప���గం

అం�, ఏ �ర��మ� ఆరం�ంచ� �మ�తనం అ� అర�ం ��.

ఫలమం� అ�స��, �� కర�� ఆరం�ంచ��డ� అర�ం. అ����
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ఉత�ృష��న ��న���� �ళ��. ఎం�కం�, �� �����న� �వన

����� ���� ఇ��ం�. అం�� ��చ�ఉన����, మన���

�స�ం��� ఉండమ� ��ంచడ� స��న� అ� ���� �ర��.

ఇం�య�ల� ��ం�న �ఖం ఒక� ఉం�. ఇక�డ ���

ఉం� �డ దగ��� �ళ��. ��� �ం�� ��� �లబడ�ం చల��

ఉంద�! మన� ��య�ం�� �ళ�ం. ��� �వ��, ��� �వ��,

��� ��� ఎండ� ���ం��? �డ దగ��� �ళ�� క�! ఆ

సమయం� అత�, తన �హ�వన, ����న� ��పకం �����

��� జ�ం� �యత�ం ��ల� అత�� ఉ��ధ ����.

�హం�ద అంత �మ ఏ��? అ� ���ం�, అత��క� ����

�ళన�య�ట� ��� �క� కర�వ�ం.

���� ���ర�ం ఉప��ంచనక�ర��. '��ం �����

ఎ� ఉప��ం��?' అ� ��� అ���, �ర�� �������.

అ� ఆ �ధ�� ఉత�ృష��న ���షణ. "ఆత� మ�మ �� �ప��

క�! అం��� అ�� ������. అ�� ల������, అ� ఒక�

ఉం�. �� ఇవ�� అం��! �� మ�మ ����వటం అం�

మన��, ���� ����వటమ�క� � ఉ��శ�ం? మన���
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అవగతం ��� క�! ఆత��క� మహ�� ��హం����, అం�

���� ���� క�! అ� ఎ� ������ అ� న��

అ����. ఏం �ప� మం��?" అ� మ��శ� అ��� ���.

��� బ��� �ర��, "అ�ంస, ఇం��ల�
జ�ంచటం, ��శ�� - అం� ��యం� ఆశ �క�వటం అ�
ల��� �ం��". అ� ����. ��శ�� ఆశ�క�వటం అం�,

అ� ఇత�ల �షయం��� అ� అర�ం. ఎం��తనం�, న��

��ం� �� ఆశ �క�వటం ��� అ���. ఎవర�� వ��

ఆ�ర�చనం అ���, ��� ఆ�ర�చనం ఇ����� మమ�రం

�����. ఈశ���� తల��� ఆ�ర��ంచట� తన కర�వ�ం తప�, ఆ

త��త �ళ��సం, మమ�రం� '� �ట ఊ�� ��డ�' అ�

తపనపడటం ��. ��శ��, అం� మమ�రం��ం� ఉండట�,

తనకర�వ�ం, 'అచపలత�ం' అ��� ��� �ర��. చపలత�ం అం�,
�ందర ��క�క���, ఏ�� ఒక సంఘటన జ��న�� అ� ఎ�
ఉం�ం� �� �� ఎ� ఉం�ం� ఒక��
���మ�ట�వం��, ����క�న, అం� ��న మన�
�ప��ం� �త���ం� �క, ఏ� మన� �ం� ��� �న� ��క.

ఆ �న� ��క��� �� �ద��బ� �న��ళ� చ��� ��ణం

���� ఉం�. �కన� ����� ���ం�. చ�వనమహ�� తప��
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���ం����. ఆయన��� �ద� �ట�ం� ���ం�. ఆ �ట��ం�

�ం� ������, ����� ఆయన క�� �������. తన�

ఎం��? ఓ �ల� ���� ���ం� ఆ �ట�� ఆయన క��

���. ఫ�తం� �ప �����ం�. అనవసర� ప�. ���

�పల�ం అం��. చపల�త�ం. �త�ం స�స�త�క ఎం��� ���ం�
ఏ�ప� �య�టమ�� �పల�ం, ����� అ� �షమ� ����
�రదమహ��, ఆ ��రం�, � ��� వ��ం� అంత����న

మ����, �ంత�లం ���, తట��� ఈశ��� అ��హం

�సమ� �� ఉం��. ఆత� తన� �� ఎ�క పర��� తన
�జ��� తన� �� దర�నమ�� వర� అంత���� �� ఉండట�
తప��. ������ ఉం�� తప� ఏ �� �� �య �డ�.
స��రంభప�����, ����� భంగకర�న ప� �య��ం�
ఉం�� తప�, ��నం �ర� అం� ���కం� �� ప� ఏ���.
�ణ�ం���, అంద�� �నం ���, ������� ద���� ��నం.

క���ం�! ��వల� �ణ�ం �వ���, ఐశ�ర�ం �వ���.

��వల� ���� వృ���� �వ��. అ� �� ���� �యవల�న�.

ఏ ప� �య��. ఏ ప� ��� ��గ����� ����. తన మ�గడ�

�వల�న క�స వస�� ఎక�డ ల��� అక�డ ఉండట�! ��చ�
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క��న �ళ� �ర�ం ఇ� ఉం�ంద� ఉప�శం �య�మ� ����

�ర�� �ధ���.

�� �క��, తన �క� �ల�� అన�ం ��� ��� �� �ర�,

అ� �తకద� �ంద� ��� ఉం��. అ�� �� పద��రమణ

���, చ���, తన �����ల� ఆ�రం ��ం� ��ంద� ��

�ం��� ఉం��. అ� �జం ��. ����కం� అ� సత�ం�

కనబ��ం� తప� అ� య�ర�ం ��. అ� ���న��� హ����

��న త��త ��, ఇం� అ�కమం� ����� ఉ���. ���

ఉ���. ఏ� ఒక� �ంద� �ం���. ఎవ� కర� �ళ��!
అం���, � �ద ��� ఆ�రప� ఉ��� అ� 'ఆ�ర-ఆ�య
�వం' మ�క ���� క��ం��వటం అ�ద�, అ��నం అ� �ద��
������. �స���� ��లంద� స�తం��. పరస�ర సంబం��
క����.

"��చ� క��న�� తన ����� త� �����. ఒక

ధర�ం �సం ��చ�� వ�����న�� ��చ� క��న����

అ���? ��మం� ��� ఇచ� ఉం�టట���, ధర�ం �� అత�

దృ���� ��డ�. కర�వ�� �ద�న ��� �వన�యటం

���షయం� ధర�ం ��.
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�ర�� తన �ధ �న��ం��. అ�ంస��� అధ����

ఎ� వ������, సంక���� వ��ం� ధ���� �� ఎ�

అ�గ�ం�� ఆయన ����. ఆత��క� ��మ�మవలన, ఈ

���� �ం�� అ� �నం ���ం�ం�. ���� లయం�� �య

����� ���� క�! మన�� �శ�లం� ����� �యత�ం ���

����? మన��� ����. ���, �ళ�� �య�� క�! ఆ

�యత�ం� మన� �మగ�� �����ఖమ��ం�. అ�ం�

�����ఖమ�న మన� ��� ��� ఎ� �నం అ��ం�?

�బ�� ఆత��క� ��బలం�త, �� మహ���త ఆత��

స�యం� ���� తన� �నం ���ం�ం�. అం�� ����

అ�న�� ������ కర�వ�ల���� ఏ���ం� స��రంభ

���� ఉండట� అత� ధర�ం. ఎ��� ��, సం�రం� క��న

�ధ� తన� అ��వటం, ����� ఎవ�� �ఖం క���న�ద�

అ�య� త� �ఃఖపడటం ఈ �ం� �� ఒక�. తన శ�రం�

క��న �ధ� ��ం� �ఃఖపడటం ��, ఇం�క�ట ఎవ��

క��న �ః��� �� త� �ః�ంచటం వం��. ఈ �ం�ం��

��� ��. �� అర�ం మనం ఎ� ���� అం� ��ంతరం�
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ఎవ� ఉ���, ��� ఏ� �ఃఖం క��ం�. అ� ఎ�ం��, తన

శ���� క��న �ఃఖం �� అ�ం��! అం� ఆ �ఃఖ� తన�

��. అ�� దృక�థం ���� అవలం�ం�ల� �ర�� �ధ.

� భర��జ ���� ���న ఇ��, ఈ జన��� ����� ����
�ం� �ర�ం - మ���ల ����డ��

9-4-1975, �ధ�రం : ������ గ�� ���స�� �����

ఒకర '���క� �� చ��' ప���ండ� ���న ������

�ం����. ���� �� ��నం� ����. '���క� ��చ��'

అ����, �యన చ�� (�వ� కంఠ గణప� �� చ��) చదవటం

�ద�����. ����నం� �న� ���� �� ��� �ప�� �ప�,

��� ���� ఏ� ���. ��� �ప�� '��' � �ం�వటం�

'�యన చ��' చదవటం అవ�� � �ష�� �� ��నం� ����.

��� ��న �ష��� ��� ఇ� "��� చ����. ��త��

���", అ� ఎం� గం�రం�, ��నం� ����. “��

�వల�నదం� ����� �ర�కం ����ట�. అవసరమ�న�

ఏ�� �ం� ��� ఇం�� ఇ��� ���. �� ���, ����,

ఎక����, �� �దగ����, ����, �� ప� ��ం� ��
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�లభపద��� అర�మ�న�� �� �ప�వల�ం�, ����, �ప����

అం�, ఏ����, ఏ�� �ం� అ� ���. ఇంతక��

�ప�వల�ం�. ����వల�ం� ��. ప���డ� - ����ట�డ�

అ�� �� �న��. �వర� ఏ���� �ం� �ం� �ప����

ఇ�. ఇంతక�� �ం���� ���� ఎ��వ� ��� �ం�

�ండ�. అస� ఇంత వర�

ఇంత �లభం� ����� �ర�కం ����ట�, ���

��ం�ట� ఇంత �లభం� �ప�బడ�� అ���. "ఏ��జం?

'���� ���న�' (మతం ఎం��?) �� ��ంశమం� ఇం��

వ��ం�. ��� ప� ప� �నవ ���ం� ప��బ�� �����రం�

��. ఈ ��, ఇ��, ఈ జన��� ����� ���� �ం���.

��న� �� అప��ం� ���, ఆ ��� � తప���త �ళనం

����. ఒక��ల �����రం� �నంతట� ����ం�. శ����

అవసరమ�� అవస�� �టంతట� �����. ఇక�డ ఇక చర�ల�

����. ��� ��న�ండ�. ���ట� ���క�వట�!

�����, అన�� ��� ఇ���ం��. ఎవ�� త�న�� ��

అవ�శం ���� వ�� ���ం� ��! �నంతట� ����ం�,
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"అ�" ఇ�� చ��� ��త�� �నం�" అ� ����� ��

అప��క��� ��న "��నం" �ష��� ఇ� చ�� ���ం��.

"అ�� ���, అ�� ��ల �పం� �చ�ం�� ఒ� ఒక

�శ��తన�ం. అ� మనం� మనక�భవ��, అ� అంత�, అ��

��ల� ఊహ�కం�� వ��స��యం�� ప������

�ప�న��� �చ���ం�. �� అవ�� అన� �ష���

�స��ంచడం�త ఆ �తన�� ఆ ప�ర��ల� �యబడ� ఒక ప��త

�హమ�, మన��� తన� �� ��ం���, అన��� జగ����

వ��, ప�ర�, ��, వ���ల� ���ం�. �ల��� మనస��� భయ�

�తం ���� ధ�ం� ��� �స�వమ��ం�న�� �� ప��తమన�

�ం� వ�� ప���� ��ల� �స�వం� �చ���ం�.

ఆ ప��� �ం� ��వడడ� ���. ��� ఇ� ���. క��

���� తన ఇం�య ���ణం �త� జగ��, ఇ��� ఇ��

�చ���ంద� ��� జ��� �����.

ఆ వ�� ప���� ��ల� తన�హం ఒక�� ఉన����,

�ల�వ అ� �న�క ���� �స�వమ����ంద�, క�క ��వస�
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యం�ండద� ��� ��పకం �����. �� �వలం ���ర

�తన�మ� ��య� తన� మ�����.

త��త "అంత� ���ం��న� పర�శ����

�శ��తన��. �� �క� �వన� (సం��ర�) ఇ�", అ� మన

మ����ల య�ర�త���� ద��ం��. ఈ �వన ఎంత�

��లం� "ఇ� �హ�, ఇ� ��" అన� �వ� అంత�ం�నంత

��త� ��� అంత� �శ� �తన�� అ�భవమ��ం�. �ర�

�సనవల� మ�� మ�� ��� జగ��, తన �హ� మన��� �చ�ం�,

ఆ �హ� �నన� �వం త����ం�. ��� �న ���న �ధం� ఆ

��ల� మ�� మ�� �ల�ట�డ� త��ష�, అం� ఈ �ధం� �� ఆ

�శ��తన�ం� �రంతరం ���ం��వట� అజ�జపం. ఇ� �య�

మం�ర��. ఇ� ఆత�ర�. ��న ���� ����

న�ంప�యడమం� ఇ�.

"�� �హం" అన� �వం ���� ��న �ణం �� మన���

�� అం� �శ��తన�మన� ���� ల��ం� ���� అం��

ల�ంచడ� ధ���ద�రం. "ఈ జగత�ం� �జం� �స� �పం.
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�స� ��త�ం ��� ����పం�� �వడ� ల��ం" అ�

�గ��ష�� �� ���ం�.

"ఇ� జ���, ఇ� �హ�" అ� �సన� ఏ �తన�మం�.

ఉద������ �� యం� ఆ ��ల� తరం��� ��ం�

ల�ంప���. �డ��� మడత� స����న��. త��� మ�� మ��

�శ��త���న పర�శ���యం� ల�ంప���. అంత� �శ�

�తన��క�� �చ���న���డ�� �� �తన� ��డ�న పర�త�

అ���. సహన�, ఓ��, ప��దల� ��� ��� ఇ�� �����ం�

అ� ��రప��ం�. అ� తన �పమ� ����ం�. �ం� ఇక��.

అ� ��� అం�. ఆ �త���� ఏ �� �ట�క అ� పర�శ��డన�

�వం క�� ఉ డ� �యస�రం.

"ఇ� ఆ �శ��త���న పర�శ���" అన� �వం�, “ఇ� �

�హ�, �మన��" అ� ��ల� న�ంప�యడ� అంగ��స,

కర��స�ల� మం���ం ���ం�. శ�ర��� ��ధ తత��ల

�డలగల మన అ��న��ల� ఈ �ధం� �ల�ం� ��న��ం��

ఈ �శ��తన�ం� ద��ంచడ� �ంఖ��గ�. �రంతర�

మన��� ఈ �ధనయం� �ం� ��ం� �మగ� �నర�డ� �ధన.
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భ��ల అ�భ��
�జయల� �� ఆ�� ��� �సం ఎ�� ��� �య��ం�� ���.

�� స�� దగ�ర �� � ����� ��� అరగంట� ఆ�� ���

ఇ���.

ఒక ���యన� ఆ�గ� సమస�� �� మధ�� �� భయంకరం�

�క� ����. ఇం�� ఈ �షయ� �డ� �లగ��� వ���.

�� �స�� �లయం� �డ �ద ప��ం� అక�డ ప��న�

భ��� �ం� �� ����� ��� ���� (కం���ం�) ���.

����� �� ఆయన� �� స�� �క�న ప��మ���. ఆ

���యన అ�� �� స�� �క�న ప�����. �ం� ��ల� ఆ

���యన� �రక త����ం�.

�జం�ట �ం� ఒక భ��� �లగ�� �ంకయ� ��� దర�నం

���� �బ��మయ� �� స�� దర�నం �సం వ���. ��

స�� దగ�ర� వ��స�� �యం�ం ఆర� అ�� త��త సత�ంగం

జ���ం�. ఆ సత�ంగం� ఎ� �� ��ం� ����వటం� అం�

న��� ��ం�. సత�ంగం అ�� త��త అత� ����� త�
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ఎ��� ��య� � ఉండట� �� మన����� నవ��క

���డ�, సత�ంగం� అత�� �వల�న సం�శం వ��ం�” అ�

����.

🙏🙏🙏

�� సత�ంగం (��� ��)
30-Dec-2003

● ����� �ణమ�: ��� దగ�ర ఒక �ం�య ���, (స����

ఆ��ంచటం) ���మం� ����.

○ ��గ�మ�� (అ�భవమ��) ��న�� త��ం� ఏ� �ం�

��ం�, ఏ� �నక�� ..

○ �ష��భవ�ల� �డ��

○ ఆత��ధ య�� �ప�� ఆ�రం� ����.. (ఏ� �జం,

మతం�ం��? �దల� �స��ల� అ���� - electron,

proton, neutron ఈ �� అం� ఒక� అ� �ణ�ం�

�����). వ��మ�, నర�మ� �ళ�ంద� �ంద� జన�ల� అ�
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�� ఉండబ�� స����� ఈ జన�� ��ం��� �గ�ం

క��ం�.

○ సంకల� �క��� జ�ం� : �కృ� తన �య �త ఎ� ఒక�

���ల��ంచటం, ఎక��� ��� ��ల��ంచటం, �ంప�

��� ���య� ఏ� ఒక� �య�టం ..

○ అహం�రం� జ�ంచటం: ��� అం� ������ర�, తన

వల� జ��� ఏ� �ద� ����వటం �||

● ��� జ��� అ�� �ద�� ������; awakening state. ��న

�� ���ం�ం�.

● �ంకయ���� ���న ప�ల� �||చ|| తప��ం� ఆచ�ంచటం,

�శ�� �య�ం� ఉండటం.

● �� వంట - అమ��� తమ ��ల� �క�� � ��� �ట�టం,

�యటం. ఇ� �� �య��డద� ��� �� � �రణ �ట�టం

● ఒక భ���� ���ం� �డవ� ఉండటం - ��నం ����ల�

��క

○ �� ���ష� :

24



■ ఏ �షయ�� ����� �న��ం��ం� ఆయన త�న �రణ

అంద�� క�����.

■ ఎక�డ ఉ�� ఎంతమం�� ఉ�� ���� తల��వటం, ���

��నం� ఉండటం అల�� �����

� �� �ట��

సత�ంగం� ఎంత��� ఉండగలగటం, ����� సం�షణ - �మ
��� � �ర�ం
�లగ��

24-09-1994

�జ� ��బం� �మ� G. ల��క� ��� �సల �బ��మయ�

నమ��ర��. ఉభయ�శ�ప�. �ఖ�ం� ఈ �ట� �యడం,

�� � ఇం�� ��న �ం� �ట� దయ�� ���� �� పంప

మన�. ����� �ల ఎం�� అంత పం���. తప��ం� ��

పం��ర� �శ�������. Registered post � పంప �ర�న.

�స�� ��� జ��న సం�షణ� ��ం� ��� ఎడ�గ�ం�

���ల� ఉం�ం�. ఒక స���శం� �ష�� �� అం��, అనడ�
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��ం� �స�కం� ��� ఎక��న� ����వడం ��. “అంద�

��� ���క �వ��� న�� తన ��క ���� ��” అ�. ఇ�

�ట� ���నం�� మ�క �ధం� అం��. “�రత�శం�

ఒక�� ��� �ం��రం�, ��� జన��� �న జన������ (�క�,

వ��)”. తన ��ర�ం ���వడం ఎంత �న�. ఇత�ల �య��

�ర� �� పడ���� భగవం��ంత సం�����! ఇం�

�లం�� ఒక� సంవత�రం ��� న�� � క��� �మం� �

��లయం� �� ���త�ం ����మృతం చ�వమ� ���

వ���, � ��� ��� ద��ంచమ� ���న����. �� �� �ం�

ప�� ఒక� సంవత�రం �య�ం� �ర�ం� �వ��ం��. అ�� ఆ

క��మ�� ప���డ� ������� వ� �వర� ఎం��

చ�వ�? �� ఇబ�ం� ఏ�� ? అ� �ల���. అ��� � ఇబ�ం�

�ప�క తప���.

ఏ�� (ఇబ�ం�)? : � ��లయం� �స�కం ప���� ���న��

�ద�, �ం��� ఏ� ������. ��� �� ��� స����

�ల� - ��� �� �దన వ��ం�. ఇం�� చ���ం� ఆ �ధ ��

క� !
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�ష����: ఓ�, ��� ఇ�� ��� �ప�ం ���. ఎవ� �శ�

��� �ంట� �� ఎ�� �శ� ���.

ఏమ�: �� హృదయ�ర�కం� అ������, ఆ �శ�?

�� అ�నం� �ంట� ����మృతం �ంధం �� �����, �

�శ��ం�� స��న�ం�. �ద� �ం� �వ�వర� చ��

����ంద� ���. అ� చ�� �� ఇం� �����ం� ���� ��

భ����, � దగ�ర� ����. � ����మృతం అత�

����డం� �� �� మ�క����. ఈ �ధం� � �త �

��లయం� సత�ం��� �ం� ప��, క���� � �����

మం���� �రం�ం� ఎంద�� ��� ������. ఆ

మం�రం� �� ��వడం ఎంద�� అండ అ�ం� �ప���.

��గ �� ఒక� సంవత�రం ���డ�ం� సత�ంగం �����రం�

��ం� అదృష�వం��. �జం� సత�ం��� ���క� � అవ�హన,
Attitude towards others and the world ��ం�. గ�క మన
సత�ంగం మన ���వృ��� �క ���� �ర� ఎంత��
ఉప�గప��ం�. ���రణ��� ��� ఎం� మ�

తప��� ఉం� ��, �త�ం మహ��ల చ�� ��యణ, �వణం
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��� ఉం�న�� �గవతం��, �రతం�� ����ం�. ఇ�ం�

మహత�ర�న సత�ంగం మన���న �ష���� ఋణం ఎ�

����గలం.

�� అ���� జ�గ� ప����� �� మన�ం� ఏ� ఆ�ం��?

��క��ం� అక�డ సత�ంగం �యం�. అ� �� ప��ల���. ��

డ�� ఇవ�మ� అ�గ��. గ�క � �ష�� �� ��క, ఆశయం ���

��� ఉన��� అదృష�వం��.

మ�క�� �� ��� ఒంట�� మ�క �ట అ���. ��!

�పంచం ��య�ం� ��నం �యడం �� ఎ��� ����ం�

అ�. అం�� �ర��� “అ� మన����ం��. ���

మన������� � ����న� ���. బం� �� track �ద

ఉం� ఎ���� గమ�ం ���ం�. �ంద�ం��. ఒక పం� ����

పం�� ఎంత ��� ఉం�ం�? అ���ం� �య�� �గ��

�గ ��� ఎంత �� ఉం�ం�? గ�క మనం �మం� పం��.

అం��� �ంద�ం��. � ����� ��� ప��క ఇక మన�

�ద���? తన� అప��ప�బడ� �� ��� భగవం���
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వప������ అ� ��జ� ��న ఆ మహ���� �ం�న మన�

భయ���”. �ం� మర� ���న�� అ�గ��.

�ష���� ��హం ���న� గ��� ప���. ��

ఋ��బం�� ��ల�, ��ం� ���� అడ�మ� �����

��� ��హం ���. అ�� �� ����, �ధన� ��హం,

��ంబం అ��వ���? ఎం� మం� ��ల� ఉన�త ���� ���

����. సత�ంగ� ��ం� ��� �యగల� ఇత�ల�?

���నగ� � �� ��న �ర�న మ� అ��త�న� గ�? “��!

�� సత�ంగ�� ���ం�, �క అ� ��� ���� న�� ���

���” అ�. అన� �లం� �� �ర�న మ��ంచ బ� �పంచమం�

��� సత�ంగ �ం�. �� �ం�� ���న ��లం� ��� సత�ం��

గ�. అ�� మహ��గ�ం ��, �� క��ం�న � �స����� ���ంగ

దండ ��మ�ల�����.

�� సత�ంగం� ఎంత��� ఉండగ��� స�. �� గృహ�ర�హణ

ఒక ���. గ�క ��గ ఉండ�ర� �ం��. క���� ఒ�క�

�� �శ�ల�లం� �� �యం�ం 8 గం �ం� 1 గం వర�
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ఇం�� వ��� ��. �ర� ఉండ�� గ�క, �శ�ల� �రం� ఒక�

�ం� ��� ���ం��� ��� ��యణ, భజన, ��ద

���గం అ��క ఒక గంట ���త�ర�ల� ����ం� ��

��ం�ంద� � అ��య�. Discussion ��ం� మనం
అ�వృ�� ��ం��, అ� �� స�ల�ం అ��ంద� �ష����
అ��యం. అం�� �� ఎ��� సత�ంగం ��� one way traffic
� ��ం� �శ�ల� �� freedom ఇ����. మనం �� అ�
���ం� �� అ���డ�� నడ�, �� ఆశ��� మనవం� కృ�
�� మనం ��� సం�షం క��ంచగలమ� ఆ������.

� ద����� ��� � అంద� అ�భ�� ���క, � �ష����

సత�ంగ �ంత అ�వృ�� ��ం�ం� �� �� సం�ష�న�.

ఇంత� �ం� ���� �ం� ఒక �� ��� “ఆయన ఒక ���

వ��� ” న� ����. అ� � K.V. రం��� �� �ట� వ���క��

ఉం�. ఇ��� � అ�భ�� ���క, ఆ ��� �� సర�జ�త�ం,

సర�సమర�త�ం, సర���పకత�ం ��య వ��ం�.

� సత�ంగ�న� � ��� �� ఆ���� స� ఉం�ల� � ���

��� �����, � స� సం��లంద�� నమ��ర��

��������. �రంద� � ద����� �� దర�న �గ�� �ం��.
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�� ఆ���� �కంద�� ఉ���. అం�� �� “���ల ��ర

��య�” ఎంత �ప� అదృష�ం గ�!

ఓం ����య నమ:

నమ��ర�ల�,  �. �బ��మయ�
--------- స��� �� శరణం శరణం --------

�� సత�ంగం

(అంత� ఉం� పర�త�� స��ంచటం)

అంత� ఉం� పర�త�� స��ం� త��! అంత� ఉ��� పర�త�

అ� ��� �� గ��� స��ం�� అక�డ ���� . ఇ��� � ఎ�ట

ఉ��� � ��� ఉ���. � �� కణం� �� ఉ���. ��

కణం� అన���� ఈ �� �వ కణం� ఏ� జ���ం� ఒక ��

��ం� అ�� �� ��! �� �వ కణం� �� �రంతరం

అ����ం ���� ఉం�ందట. అ����ం అం� మనం �న��

వం� ఆ�ర� ఆ��జ� � కల� మం��! ఆ మం�నం� వల� శ��

liberate అ��ం�. అ� �� ��ష� జ���ం� మన�

��య�ం��! అ� ఎ��ం� మం� �డం�. మన కళ�� కనప�

మం� అ�. కళ�� కనపడ�. మంట కళ�� కనపడ�. �� ��
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��ం కనప��ం�ం� మన స�ర��. ఈ �రంతరం ���

ఉం�లం� ఆ��జ� అక�డ�. ఏ ��న ��ం� ఆ ��న ఆ�సం

వస�� ����న��. క�క ఒ��క� అం��� ���� ��� ��

స�రణ ��. మన ���� ఉ���. ఎక�డ ఉ��� ఎ�� ఉ���.

�� �� �ప�బడ�! �కం� �త� ఐ��� �� �వ��. అ��

స��ంచట� �� ���� �� అన��ట �ంకయ� ��� అంత�

ఉ���, �క�� ఉ���. నక�� ఉ��� అ�� ��ల� ఉ���

అ����� క� అ� ����, �ం�క�. అ�� ��ం� deep

� మనం స��ంచటం అం� ఇ��� ��� � �పల ఉ��� � బయట

ఉ��� క�! �పల ఉం� ��� ఆ����ం �ం�. ఇ� ఆ��ం�.

త��త ఇం�క �� ���� � ���. ���� ��ం� ఆ��ం�.

హృదయ స�ందన ���� ఆ��ం�. త��త బయట అంత�

ఉ���. అంత� ఉ��� అం� ఎంత ���న �� �క�� ఈ

��� ఎ�� �� ��� ఉ��� ఈ �ష��� �ర��. మన �� ���

��� ��� ఉం�ళ��� ���. ��� ఉం��, innumerable

�ంబ�. �ం� �ం� �ం� మ� ���� ఉం��. ఒక���క�

��� అ�����? ఒ��� �� ��� అవ�టం ��! ఎంత ���
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�డం� ఆయన �క� మ�మ. అ�� ఆ���� ���! మం�

ఆ�చన అవ���. మం� � ��యణ అవ���. ఊ��� ��� ����

ఏంటం� �ంకయ� ��� అ� ���� �� ���� అం� అ�

ఇం�క�! అస� �ంకయ� ��� ఎ�� ఉ��� �ంకయ� ���

ఎ�� ఉ��� మన ��� అ�� ఆ��ం��. అ� ఆ��ంచ���

��� � ��� ఆయ� ఆ�చల�� ఇ���. ��� �వల�న ���

�శలత ఇ���. ��� �� ������ క�క ఆయన దగ�ర. ఆయన

ఎ������ బట� ��� ����� అ� ఉ���. ��� బట�

�య�డ� తప�క తప�క వ����� అన�ట �ట �ప����.

మ���ల ����

-------- స��� �� శరణం శరణం🙏---------
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