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అహం క��� అహం యజ�ః  స��హం అహం ఔషధం

మం�హం అహం ఐ�జ�ం అహం అ��� అహం �తం

But it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing

herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering.

స��� �  �బ��మయ� మ���
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�షయ ��క
# �షయం �� �ంబ�

1 సం�ద�యం 3

2 భ��ల అ�భ�� 5

3 � �� ��త �ధ �నం 15

4 �� ఆ�ధన ��� 18

సం�ద�యం
� �� ఆ�ధన - స��ళన� ఎం�� ? � �� ఆ�ధన మన�

������ ? � �� ఆ�ధన � ఏ� ��� ? � �� ఆ�ధన

ఫ�తం ఏ�� ? అ� అం�ల� � �� ఆ�ధన జ��ం�న ��, ��ధ

భ��ల� ఇ��న అ�భ�� స����. అ�భ�క �వరణ�.

ఈ సంవత�రం � �� ఆ�ధన� ఏ� - ఎ� ���ం�� ? అ�

�ద�న ఈ ఆ�ధ� �ర����, � �� ఆ�ధన ���

�ర��ంచబ�న �� బం�� ���వ ���� “��� ����య”

ఉపనయనం �� � �� స���, �ంగత�ం� � జ����� అ�
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సత�ంకల�ం� ఈ �ం�� � �� ఎ� జ����� అన� ఉ��కత�

�ం�� ���. �నవ ��ల�� ��ధ భ��ల� �న�

సంక���, � �� ఆ�ధన ఎ�, ఏ� జర�� అన� ��క� ఉ�� �

�� ��న��ం�� ����, అ��త ��న �� ప����ల�

మ���, మన(మన�ల�)� సంస���� ఈ ఆ�ధన� అత���తం�

జ��ం��. � �� ఆ�ధన� �గం�� ����య ఉపనయన�,

� �� � ����క�, ��� స�� అనంతరం �ల� (అ�ధ�ం

→ ��ధ�ం) �స�క ఆ�ష�రణ, � ����� �� స��న

�ర��మ�, �� కృష� �� ��� � �� �ంగత�ం� భజన, � ��

��త �నం, �యం�ం �� ఉ��ం�� అమ��� వద��,

�హ�ం��మఠం, �� �ష�� ���లయం, �� �స�� �లయం-2

�ళ�టం, అచ�ట ల� సత�ంగ�� � �� � �� అ�� మ��హ�

సత�ంగం ఎ� ��ం� �� �� స����, �ంగ���� అంద�� ఎ�

అ���ం�� ఈ �ం� అ�భ�� �����. ఇ�� �ర����

ఒక� ��� అ��� �� జరగటం �ధ�� ? మన ��యం

��ం� స��� సంకల�ం� ��ధ�ం అ� ఈ ఆ�ధన�

అ�భవ�ం�.
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భ��ల అ�భ��
� �� ఆ�ధన మన� ������ ?

�ం�� ఉ��� �� � �� ఆ�ధన � ��� ��ల

�ం� ��� ���ంచబ�న స�ప� దర�న� ఇ� �వ�����: �

�స�� �� ��క� � ఉన���� ��� 6 సం || � � ప�చయ�.

� �స�� �ల� �ం� ��� �� ఇం�� ఆ�ధ�ం ��క�ం���.

��� � �� ఆ�ధన� �రం ��ల �ం� � భర��జ ����

స�ప� దర�నం ఇ�� �లగ�� ��ం�, � �� స��� ద��ంచమ�

�� ���. �� �లగ�� వ�� � �� స�� వద�� వ�� స��

� �� ఆ�ధన జ���ం�. � �స�� � �� ఆ�ధన�

��పం��మ� సం�శం ఇ�� ��ం��� �� ��ం��.

ఈ అ�భవం �� �ష�� ����� (SMST) స��ల� మ��హ�ం

��� సత�ంగం ఎ��� అ� అ���. ��ం� SMST స���

మ��హ�ం ���ం�మన� సత�ం��� �� ������ � ఉం�

అ�ద� ���న� సందర�ం� ఈ అ�భవం ��యటం� (����)

�రక �� మ��హ� సత�ంగ� ఉ��హం� జ������ ���. ఈ

�� సత�ంగం, � �� ఆ�ధన� ���నట ������ ����.
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స�యం� � ���� ఆ�శ�, స�ప�దర�నం� �� పర���ణ�
జ��ంచడం � ����, �� ల� మన� గల అ�ర క�ణ, స��
అనంతర� �� అ��త �ర�దర�క�� మ�క��� ఎ�క పర��.

�� 9, ���రం �� ఆ�ధన ��� ���వ తన��

ఉపనయన �హర�ం �ర��ంపబడటం �లగ�� � �� స�����

ఉపనయనం జర�ల� అ��వటం జ��ం�. ��� అంద� �ద���

ఈ �ం� ఒ� ఆవరణ�, �ం��� ��పం��వటం �ంద��

ఉ��హం ఉండ� ఎ� జ���� ? అ� సం�హం- అం�ళన ��

�ంత మం�� �� ���ం�.

అ�� త�ణం� �� ఆ�ధన, తన తన�� ఉపనయనం ఒ� ��న

అద�తం� న��ం�న � �� కృప ��ం� �� �వ ���న� ���

�ష�� :

1. �� 9, ���రం న �� ఆ�ధన �ల��� ��న �ం� �

తన�� ఉపనయనం �రంభ�న�. �దట 11-12 గం వర�

జ��ం� అ��న�, ఉపనయన �ర���ల�� ఉదయం 10:00

గం || క�� స��� జ�����. అ��� �� దగ�ర

����కం �ద� �ట�డం� న��, � �ర�� సంక����
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�మతక�, � అమ�, �న� �ళ�� �� ����ట�డం ��

�క� అ��హం� �������.

2. అం��� ఆ �� మ��హ� ఆర� అ�న �ంట� � �� ���

�� ఉ��గ �రమణ, ష�� ��� �ర��మ� సహృదయం�

జరగటం అ�� ��� ఆ సంఘటనల� �� “���! ఆ

�ర���� అ�� ఒక���క� ఏ� ఇబ�ం� �క �� ��న

���క ��రం జ������” అ� ���న�� ఉం�. ఇవ��

(����య ఉపనయన�, � �� � ����క�, ��� స��

అనంతరం �ల� (అ�ధ�ం → ��ధ�ం) �స�క ఆ�ష�రణ, �

����� �� స��న �ర��మ�, మ��హ� సత�ంగం,

�యం�ం �� ఉ��ం�� అమ��� వద��, �హ�ం��మఠం,

�� �ష�� ���లయం, �� �స�� �లయం-2 �ళ�టం,

అచ�ట ల� సత�ంగ��, �� కృష� �� ��� � ��

�ంగత�ం� భజన, � �� ��త �నం) ఒక ��హం�,

సహ�� సహజం�, ఎం� సంద���తం� జ��న�� ఉ���.

అం���ం� మనం �� ��� ల కం� అ��తం� జర��.
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అంద� సం�షం�, ఆ��య �వం� ఈ �ర���ల�� ఒ�

�ర��మం� ప� ���.

3. �� 6 న ఉపనయనం �� �హ���� మండపం �ప���,

���న �ష�� ���డ��� �� �స�� �లయం�

��� వ���. �� స��� నమ��రం ���న� త��త

మండపం �ర� ���, ����� ������ అ� ����

(అంత� �ం� 17 �ల ��యల� అవ�� ఫం�� ఫ��చ� �

స� �����). �� ఆయన �ంట� ��క వద��, ఈ

�����, �ర�� దగ�ర ������ అ�� �� �భ, అ�భ

క��ల� ఉప�����. �� �ం��య పద���

����లం� ఏ ఆ���� వద��, అక�� �ల �ద ఆ� �డ�

అ��, �� �ద ��� �� �మం ఏ��� �యమ�, వ��న

��� ���వ��� �ప� �యమ�, అలంకరణ� ��ద��

����. �దట �ంత ఆశ����� ��� ఆయన� ఆ �రణ

క����న�ద� �� అ�, ఆడంబ�ల� ��ం� ��డంబరం�

���వటం �� � ఇష�మ� అ�����. �� � �ర� ���

అలంకరణ, ��� �క�� ��� ఎ� వ��� అ�
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అ��ం�ం� �హ��� �ంట� �� ��� ���?

�ం��య పద��� ఉపనయనం, ���ప�శం జర��? అ�

అ���. అక�� ఉన� ��బం�� �వరత�ం �హ��� ���న��

��ల�, అ�� ఏ���� ���ం�న� భ�� ఇవ�టం� ��

సం�షం� ఒ���ం�. � �షయం �� ��� ��� �ప���

ఆయన ��� ఆ��ం� ఇక�డ ఎ�� �భ ����

జ���� మ� �� �సం �వల�న ఫం�� ఫ��చ� (�ద� స��,

�� ��� �, ����, ����), �� క����� � || అవసర�న�

�� మన� ��� తర�న �� ����ం�మ� �ప�టం ��

�� సంకల�� అ� అ�����. అలంకరణల� �� “��

�� �|| ��� అర� ��� ��� �వ�� మన �ర��� అర�

�ట�� ����” అ���. అంత�� ���� అ��� ���

���నల�, వ���ల� జ�� ఉపనయనం, ఆ�ధన, తర�

�� �ష�� �లయం� ఫం�� ల� ఏ� ��� అ�

����� ఎప��� సమ����� �ద�మ�� ��డంబరం�,

సహ�� సహజం� జరగటం అం� �� సంకల�� �క మ��?
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4. ఉపనయనం జ��ట��� ���ఫ� �� అత� అ� ఇ�

�రగమ� ���న���� �� �� �దన�క

�������. అ��� �� ఉపనయనం ��� �ద, అక�డ

ఉన� అ�� ���, ��� �ద �ద�, దృ�� ���� �ట������.

��� �ద దృ�� ���ల� ఉ�� ���ఫ� �ళ�� �� గ���

�ప���న� సమయం� �� �హ� ��� �రణ ��� అయన

గ��� మమ��� అర� ���� �ద ���� �ద� �ట�ం�. ఇక�డ

�ం� �వతల�, అ�� ���� ��� �� �ద �ద� ��ం�

�వ��ంచడం అప�రమ� ���, �� ఏ�� ���ల�

ఉన���� �� �ప�ం� �� ఆ���, అం���

����� ఇక�డ ��� �య��డ� అ� �� ����.

అం���ం� ���ఫ� � �� మమ��� అ� ఇ�

��ల �సం �ప�మ� అడగవద��, ��� సహజం� ����

��పం��� ��� ��� ���మ� ����.

ఈ సందర�ం� ��� వ��న స�����: అన�య�� (��

��హ�ణ�ం) �లగ�� � ఉపనయ�న త��త � �బ��మయ�

�� అన�య�� “��� అ����ం ��� �ట ఇ��� �బ��
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తప��ం� ��� మం�ం అర� స�తం� (క�సం 3 ��� అ��)
���ల�”, అమ�� “�� మ������ ��� �ప�ం�, అన�ం

��ట���� �య�మ�” ప���� �చ��ం���. ఇ��� ఈ

���� �� �ర��� జరగ��ం� ��� జరగ�వ��ం� ��

�హ� �� �పం� �చ��ం�� అ��ం�ం�.

ఈ �ర��మ� అ�� తన �మ, క�ణ�, అ�గ��� ��

�యం�, �� పర���ణ� జ��ంచడ� �క, అ�� ���ం�

క��ట�� �వ� అ�భ�ల� ���ం� ఎ�క పర�నం�� � ��

� హృదయ�ర�క  కృతజ�త�.

� �ంకయ� ��� �ల� �స�కం అ� త��వ సమయం� ���
అ� � �� ఆ�ధన� అం�న �ధం న�� ఇ� పం��ం����.

�� 4వ ���న �ంకయ� ��� �� �ల� �కరణ

�ద� ��� �� 9వ ���న �బ��మయ� స� ఆ�ధన� �స�కం

�ం� వ��ట��� సంక��ంచడం జ��ం�. ��� �ల� ���

ఉ���, మ� ��� �ల� అప��క��� �క�ంచటం జ��ం�.

అం�� �గం� ఉ�మ�శ�ర �� �� అ�భ�� �ప����

��� �ం స����. ఉ�మ�శ�ర �� ��� ��ష�� ��
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������ � ప� ����. ��� ��ష� � ఉం� ��� ���� ��

�� పం��. �త�ం �ద ఏడవ ��� ఉదయం 10 గంటల ��

���ల� �న� ��� �� త�ర�ం�. అ��� �ంట�� � పంపడం

జ��ం�. �� ఎం� �ద�� ఆ �యం��� 200 ��� �ం� ��

��� ��� ��� �లగ�� ��ం�� �� పం�ం��. ఇ�

��రణం � ఇంత త�ర� (ఒక� ���) �ం� అవ�డం పం�ంచడం

అ�ధ��న ప� ఎం�కం� ఇంత� �ం� �స��� ఒక�,�ం�

�లల వర� �� ��� ���� వ���. అ�� ������ ��

మన� ���� ��� � అం� ఆ�ధన� ఇ��� �� అ� ���

�� ��� ఇం� �� ��� ప��ంద� ����. ఇంక మ� ఆశ

వ����, ఎం�కం� ఆ�ధన� �స�కం ఆ�ష��ం�ల� �యత�ం.

��� ��� త���� ��� ��ంత వర� అ�� �ధ�ం ��,

�వర� ఇ� అ�ం� ఏ��? అ�����. �� ��

��య�ం�� �ద���� ఉన� �ంక�శ�ర�� �� మ�క

వంద �స��� అ� త�ర� �ం� ��ం� పం�ంచ��� ఏ���

���. ఆ �షయం ఎ��� ��� �యం�ం ���ం�. 9వ ���

ఉద��� �స��� �����. �� ���� �మ� అక�,
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���� � �షయ� �� �స�కం ఆ�ష�రణ ���. అస� ఈ

�స�కం ఇ��� �� �� ��� �యడం �ంకయ� ��� ఆ�ధన�

���మ� స�ష�� వ���. �� ��� �� అ����� ��ధ�ం

���. ఈ �స�కం �� �స�కం ��దల�� �ల� �ర�కం ���.

(�జ���: ఆ�ధన �� ��� కృప� ��దల అ�న ఈ �స���� ఈ

E-magazine � జత పర�����. చ�� ఆనం�ంచగల�.)

� �� ఆ�ధన ఫ�తం ఏ�� ?

స��ళన�, � �� ఆ�ధన� ���ం� క�� ఆ����
ఎంత�� క��� ��� ��� వ��న ఈ �ం� స�ప� సం�శం
����ం�.

క��� ��� ��� �� 8 వ �� �� క��న స�ప�ం� ఒక �ట

ఫం�� జ���ం� (ఆయన� ఆ ఫం�� ఏ��, ఎక�డ జ���ం�

��య�). ఆయన �� �ం�� �� పం��ం����. ఆ ఫం��

� క��ం�న అంద� ఒక అ��క�న ఆనందం� �����

ఉండటం, తృ�� �ం�ల� ఉండటం క��ం�ం�. అంద� ��� ఒక

�ం� �ంజం కనప�ం�. అంత�� స�ప�ం ���ం�. త��త

�� (�� 9) స��� � �బ��మయ� మ��� ఆ�ధన సందర�ం�

వ�� తమ దగ�ర � �ంకయ� ���, � భర��జ �స�� స�ర��
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��త�న వ���� (ఆయన ఎం� ��త�� ఒక �� �� � ��

����న��) �� ఆ�ధన� ��� వ���. అక�డ ఉపనయనం,

అ����ం �� అక�డ ��� ఉం� ఆ���� ఇ���.

అం���ం� �� � ఉన� �ం�సనం �ద ఆ వ�ం �ట�డం, కల��

�రణ ��� �� “�� అ�� ప�� �������” అ� ���

తమ� ఆ��ం�న ��� తృ�� �ం�� తప�క �����మ�

అభయం ఇ����� అ� అవగత�ఁ�.

� కృష��� ��� జ��న భజన �ట�

1 � �మ� � �ణ� � �ర�� � �ద�

2 ఏమ� ��వ�ఎంత� �డ� - �రజ �య� క�� భర�

3 ���ర�� �� - ��� ర�� � ��

4 క�� తం� �� � �� ��

5 � �� ��త �ధ �నం
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https://drive.google.com/file/d/1qrI6ugj237FxsbfBFJov-cM58tOBL_4O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qwFio3k2gMfc01IOBT8jSBOFgDbFAOhq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qw3S_3z5qXP-HYsrtj7sfFdAWhjp3UWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qyoV_XeETNzFRSySFpLS0r7rlUm_rPq2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDiKdZzUtS-kbygMozTYEQdu4L3RLhLs/view?usp=sharing


� �� ��త �ధ �నం

ఓం � ���ం

Ch. ��ష �ళ� నన���న � కృష� �� �� ర�ం�, � �� స��� �
�� ఆరధన�� అం�ం�న � �� ��త�ధ �నం (�� ��ం � )

�లగ�� �స����న � �బ��మయ� ��

� హృద�ల� ఉం�� కల�లం ��

�బ��మయ� ��| ఉ��� �� ||

�షమ� - �షయ� �ణ� దంప�ల�

����ంట �న జ��ం���

�ల�మప�� �ం� �వ� ��స�

ఆ��ల నంద�� ఆద�ం���

�ంథరచన�, సత�ంగ�ల�

పంచ�ల ���� ఆచ�ం���

�ంకయ�����, భర��జ �ష�� � ��ం� �� త��ం��� |

��� ��� �బ��మయ� �� !

అం��ం� � అంద� ���� �� !!
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https://drive.google.com/file/d/1VDiKdZzUtS-kbygMozTYEQdu4L3RLhLs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDiKdZzUtS-kbygMozTYEQdu4L3RLhLs/view?usp=sharing


సర�సమర�త, సర���పకత��

క��న �ర� భర��జ �స�� ����� ���

ప�ల�స���� �����ర�

�హ�� జ�ం� ��ం��ర�

ద����� ���ం�� ���

��� ��� �బ��మయ� �� !

అం��ం� � అంద� ���� �� !!

సర�జ�త క�� �� ఎ���� అ����

ఎల���� ఇ���� అంద�� ��

ఎవ�� ఆపద ఎ������

����నం� అండ� ఉ���

����నం� ఆ����� |

�ధనల� �ధల� మ��ంప ��

�� ��� అంద�� �ం�� న���

��� ��� �బ��మయ� �� !

అం��ం� � అంద� ���� �� !!
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�యమ�లన � �� �� ��

� అంద� ���� ��������

చక��న ���� అం�ం���

��� ��యక ��న త��ల�� మ��ం�

కల�ల� � కృప� ��న �పం�

��� ��� �బ��మయ� �� !

అం��ం� � అంద� ���� �� !!

తరతమ �దం �క ఒక�� ఉం�

�మ� �వ - �వ�  �వల�ం

ఆచ�ం� �గ�� � అంద�� ఒసగం� !

�ణ�న� ��� �� మ�వ�� �� |

ఎల���� � తల�� ��వ�� �� ||

��� ��� �బ��మయ� �� !

అం��ం� � అంద� ���� �� !!

� స���నంద స��� భగ�� �బ��మయ� మ��� � � !!
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�� ఆ�ధన ����
� �ంకయ� ��� ఎ�� సంవత��� ఉప��ం�న వ��, అ�

వ���� � భర��జ ���� స�ర�� ��తం ���న� క���

��� ��� స�ప� సం�శం ఇ�� ���ం��� ఆ �� జ��న అ��

�ర���� �వలం స��� కృప అ� ��� ������� ��
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� �� స����, ఆ���ద�� జ��న ��� ���

��, ���వ తన��న ����య ఉపనయనం
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నం� �హం �జ��� త��� ఉన� �హ����
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� �� � ����కం

����కం �రంభం� సంక���� ���న� ���

��� ��� ��, ���వ
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�ంకయ� ��� �లల� ��న “అ�ధ�ం → ��ధ�ం “ అ� �స�క

ఆ�ష�రణ

-------- స��� �� శరణం శరణం ---------
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� �� ��� �� (�� ���ం�) ����ం� �, ష�� ����

�రస��ం��ం� �� ��� �� � ఆ��య స��రం
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� �� స���� �జ��
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� �� ఊ��ం� ��

� కృష� �� �� భజన

27



-------- స��� �� శరణం శరణం ---------
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