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�షయ ��క
# �షయం �� �ంబ�

1 సం�ద�యం 3

2 భ��ల అ�భ�� 17

3 �� �ట�� 21

సం�ద�యం
సమన�య ���

� �బ��మయ� �� 1939 వ సంవత�రం� జ��ం��. 1975

��ంబ� �ల� ఆ�ర� � భర��జ ���� �� దర�నం ���.

�వలం 18 �ల�� అం� (1977 �� క��) �� � ��నం�

��మయత వ��ం�. 1989 క�� �� � మన�� �శ�ల��వటం

వలన �ంకయ� ��� ఉ��గ �రమణ ��ం��. �� ����

దర�నం� �ం� ఇం� �షయ� ఒక ��దం వ��, స�జం �ద

�� పర���� ఆ��ం��. �� �ట�� “�� �ళ�

�రం�� ఈశ��� ��� ������. �ట�డ��� ఆ ��ల��
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�వ�� ��, ����ష�ం� ఉం�ం�. “� �� న��ం��

���ం��, ఈ గ���ం�� ������. �� �ం� ���ం�

తం�” అ� ���ం����. అ�� పర�త� ��త � �మకృష�

పరమహంస �� ��త చ�� �త�ం చ��ం��. ఒక�ట �

�మకృ��ల �రం�� "�ర� �డ��, ఇ��, ��� �ర� కడవ�,

కడవ� క��� �����! భగవం�� �ర� ఒక� క��� ���

����?" "�� ���� ఏ�ంతం� గ�� భగవం�� క����

���ం�, ప����" అ� అం��. ఈ �ట చ�వ�� � ఇం��

ఎ��� ���� ఆటస�లం��న� ఓప� ఎ�� ��ట�� ����

���ట ఎం��� ఏ�� ���ం��. అసల��� క���� ఎ�

వ��� అ�� ఆశ�ర�ం” అ� �� అం��. �� ఏ�� ఏ ధర�

���� చ��న� �ప���. �� ఏక�ఖం� తమ స��� ��

�ంతన ����. �� �� �క� ధర����ం అ��తం. ఎం� ��ష�ం

అ��� స����ల� తృ�� సమన�య ప�� భ��ల�

ధ�����ల� ����. �వలం ఒక 14 సంవత��ల� �వల� ����

�ం�� అం� �� ఎంత �ప��� అర�ం అ��ం�.

● �ద� ���� స���� సమత�ం �గ ఉచ��
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● అంత� మన ��న�

● Don’t care for the world. Go ahead as your will says

(� ��ం� �� ��)

� ���ల���� సమన�య� ��� �� �క� ��త సంఘటన�

త���ం��.

1. ��� మం���� వ�� జ�ల� ఏ� ఇబ�ం� ఉండ�డ�, అ�

అ� జ�� ఏ�� ���� అ�� ఉండ�ం� ఒక పద�� ఉం�ల�

ఆ���యణ��� ��, �� �క� అ��యం. ��న�ం�

జ�ల� ఏ�� ఇబ�ం� అ���� �� �ంబ� �యగ��ం�

ఇం���ం� �����. ��న� క�� �ళ�� �ప����

ఆ���యణ ���� �����. ఆయన �ంపర�� ���, ఏ�

ఇబ�ం� �� �బ��మన�! అ���. ��� �జ�, అ�����

సమయ �లన ��శ ���ం�, �జ త��త “ఓం ��యణ ఆ�

��యణ” అ� �మం �ప�టం �ద� ���ం� ��. ప��� � ఏ�

ఇబ�ం� ఉండ�డ� అ� అ��యం� �ట� �ద�� ���
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స��� ��� ఉం��. అర��� ఏ భ��� వ��� ��� దర�నం

����ట�� ఉం��.

2. ��� స�� మం�రం� �� ��� �ంత ఎ�� వర� ���

ఉం��. ఆ �న ఏ ఆ��దన ��ం� ఉం��. శ��రం వ��ందం�

��� వ�� �గ� �� ��� ���ట��� �� ఆ ����క�ల

మ���ల� క�� క��ం�� ��. �� క�� �ళ�� ����.

ఇంజ��ం� ��� ���ల� అ���. సంవత�రం గ����ం�,

���� �య���. ఒక �� �� ���న త��త �� 11

గంటల� వర� ��, ��యణ (�ంకయ� ����) క�� ఇ�క

�ళ�� ��� � అ� ఇ� �డ క���. �� �గ� ఇ�క ���

��������. ��� �ద�ణ� ��� ��� త��� �����.

ఎవ� ఒక� వ�� ��� absorb ���� ��� ఉ��� ���

ఇ�క �ళ� బ�� ఉప��ం�� అ� ����. �ంట�

�గయ��� దబద� వ�� తమ స�హ��ల� ఆ �డ� �����.

అక�� ఉన� ��యణ �త �� పడ���ం��. [��యణ

మం�రం� �గయ� ���, �� � ఇద��� అ���ం�]. �ళ��� �క�న

���న త��త అక�� �ద��� ���న� �� ��యణ� ���
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ఎం��� పడ������, �గయ�? అ� అ���. ��యణ

‘��! ఇదం� �� �దంట. �త� రకం ��� ��� క��లంట’ అ�

����. �� “అట��! క���మ�, అ�� అ�� �� పడత��’

అ� అ���. త��త 10 ��ల� ఇ��� ఉన� �ళ�� ���ం�

క��ం��. అంత� మన ��న� అ� �� క��న �డ�

�ల���  �� ఒక� �ట �� అన��.

3. 1985, 86, 87 సంవత��ల��� ��� ఆ�ధన� ర�� �స��ల�

ఊ���, �క� ��ల�� ��� ��� ద�ణ ��� ��ల�

�ంతమం� ��� భ��� అ���. ర�� �స��ల� ��న

డ��ల�, అ� ��� ���న �� ఇ��న డ��ల� �క� ���� ��.

�ంతమం� ఆ�ధన అ���� ఇం�ంతమం� ఇ��� అ�

ర�� �స��� ఇ���� ��. �ంతమం� ర�� �� ���న��

కనప�ం�. ఆ� ��యణ ��� ��, �� ఇదం� �� ��

జ���ంద� ��ం�, కరప�� �� �క� ��ల� �డల �ద

క���� స���ం� అ���. ఏ భ��� ఎంత ద�ణ ఇ��మ����

ఆ భ��� ��� స�� మం�రం� �ం�� ��� స���ం�

అ� �����. ఈ �షయ� ��� క��� �ం� ���
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త�ర���. ఎంత� ఒక �ట �ద� �క�� స�� ���

దగ�ర ఒక�� �యం�ం 4.30 / 5 గంటల� ��� ��� ���.

�ట�� ర�� �స��� పంపమ� ����� ఆజ�� వ��ం�. అ���

ఆ �� ��ల� ���న� �రం� �� �, ���న ��� ఎ���

���. �� గ��న ఉ���. ఏ��ం మన��� �� �ధ

పడ��. �ట� �షయ� ఆ���యణ ��� మన�� �� �ధ

ప�ం�. �� ఆయన� “అ��! ఎవ� కర� ��� ���ం����.

��� “��� �ళ�� ����� గద��!” అ��� ���. ఈ ��

��� �ళ�� అవ�శం ఇ���, ధర�ం� �తకం� అ�. ���

���న�� ��, మనం ఓ�న�� ��. ఎవ� అధర� �ర�ం�

����� �� స�మ�న �ర�ం� నడవమ� అవ�శం ���

ఇ���. మనం అధర�ం� ఉ��మ� �ద��!” అ� ఊర�ం��.

��� సంవత��ల �� ర�� �స��ల �షయ� �� జ���. ఒక

సంవత�రం ��ం� ర�� �స��� బయట� పంపటం �శ�తం�

ఆ���ం�. అప�� �ం� భ��� ��� దర���� వ�� �ం��

ద�ణ ������.
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4. �� �ట�� � ఇ�� సల�� : � �బ��మయ� �� �టర�� ��

�ష�� ��ధ సమస�ల� సంద��ల� చక�� సమన�యం�

�����. అ� ��రణం� క��ం� ��, �ద�� �స�కపఠనం

�తం ��న�� కనపడ� � ��, అ�� ధర����ల� - ��క

��ల�, ����� �ధన �� ���వల� ఎ��� ��ం�

హృదయగతం ������ మన ఊహ� వ���� ?

మ��� ��� �ష�� ఇక�డ స��ం��ం�ం:

A. భ�� ��� �� �ఖల� �ల�ల� ఇవ�వల�ం� ఏ��?

��వల� �� భ�ష��� ఉత�మం� మలచబడగల�? అన� �శ��

స��నం� ఆ������ ఇవ�డం మన ���� �ద�, అ�

ఇ��� - ఇవ��ం� ఉ�� �� �ర���� అ�స�ం� ���

��� అ�భవం అ��ంద�, మం� సం���� అం�వ�ట�,

��� ��� అప��ంచడ�, ��� అం�న �� �స (వ���)

స����గం ���� ���� �����ల� �����.

B. ���వ � ��న �ట� ల� చ�� ��, భ��-�ధన ��

అ� �రవ�హ�� �ల���, ����� ల��� “�కదృ��,

బక��నం, �ర�వ�ం, ���రం” ���� చ��� ���
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��ం� - అ�� ఇ� చదవ�ం� �స�� ��� ? అ�

�వం �న�� చ����ంచట� స����వ అ�, అ�� చ��

��� ఉ��ర�త ��ం�, (భ�ష����) ���మ కర� ��� అ��

��ల�� స���� ��ంచట� భ�� అ� �����.

C. ���, ల� ��� �� �టర�� ఇం�య �ప��ల�- శ�ర

అవస�ల� గల �దం �వ��� : శ�రం స��� �వ ��ట�

త�న ��� ఉం��వడం - శ�ర అవస�ల� �డడం,

�ధన� �గం అ�, ఆయన �వ ఉ��హం�, shrude �

��ట� శ���� మం� కం�ష� � (�� �)

�����ల�, శ�రం �చ��న� అ� �వం, అ�ద� వ�ంచడం,

�ప��ల�� �ం� అ� �� ���వడం �ద� �వ����.

D. � భర��జ ���� ఆ���ల� �రంభ�, దమ��ట�

ల��� �� సంవత���� సత�ంగం ������. ఒక

సందర�ం� సత�ంగం �ప�టం వల� �గడ��, అంద�

���� ఉండటం వల� అహం�రం వ��ం� అ� సత�ంగం

����� అ��� ������ సత�ంగం �ప�టం ����

��. � �బ��మయ� �� � ఈ �షయం దమ��ట �� వల�
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��� � �� ��న �ట� � “అమ�! అహం�రం వ��ంద�

సత�ంగం ���� ��ం�? అ�� ��ల� ���ం� మ���ల

�ధల� (����బ�� �ం�) �ల�ం� ���� సత�ంగం

అ� ��క మరల ఆరం�ం��. మన అవ�హ� �పం�

స��� కృప� �రం ��ం� న��ంచటం � ��

�ంగత�ం� �ల ��� �డవ��.

E. ఒక సందర�ం� ల� �� “ప� అ��క� గం� ����” అ� �

�ంకయ� ����� �ట � �ద�� �� ��యణ అ�� 3

గం || ల� �� అన�ం �� �� ��. �ల�����న �� ప�

���� ��యణ ����. ఇ� �యటం వల� ఆ�గ�ం �బ�

�ం�ం� అ� �� భర� ��మ�� ��� �ధ� ఉం��. �

�� � �ట� ��� �� ���� �ట� � “�� ��� ��� ��

�ర�న �యం�. ల��� �త ఈ �యమం ���ంచమ�

�న��ం��� �ద�ణ� �యం�” అ� ���. �� ��

�న��ం��వటం, త�ర� ��� �వటం జ��ం�.

అ�� సత�ం�� �� దమ��ట �� �క ఇతర ఊర�� ��

�� ల� ��� ��ం� ��� అ��వటం, అ� ���ం�
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�మ ఇబ�ం� అ� మరల �� �� � �� � �న��ం��ం�

� �� “ల��� గంధ� �క�, ఔషధ �క�ల �ం� �ర�,

అ�� �ట� ల�ం� (అడ�) �క�� �ద�, ���

సహక�ంచమ�” ���. అ��� ����� మన��

��టపడట� �క, త��త ప����ల� ��� �వటం

జ��ం�. ఇ� ఎ�� స����ల�, ఎంద� ���ల�

సమన�యం �దర�టం అ�� సం�ర� శర�గ� ��ం�న �

�� స���� �డవ��.

F. � �� �హ�ం �� మఠం వద� సత�ంగం � “��� కృప క���

అ�� �� ���ం��, మన� �� ఇష� ��రం న�����,

మన �ద�త �� వ����” అ� ����. అ��� ల� ��

(దమ��ట) ��� కృప ఎ� క���ం� ��? అ� అ���,

��� “�� �ల �� �లగ�� రండ��! ��� కృప

క���ం�“ అ� ����. �ద� �ల అ�� వ���.

అ��� అన��ల� (బయట) �నడం వల� ల� ��� అ��గ�ం

అ�ం�. �లగ�� వ��న��డ�� బయట �నడం, ఇ�

అ��గ�ం �వడం అ�� ఇబ�ం� అ�, ‘ఇంక ��� ��’
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అ� �� � �ట� ���. � �� ���� � ��� స����

గడప��� బయట �నడం వల� ఇబ�ం� అ��, �� �

ఇం�� � ఒక �� � వంట ���� �ం� ��� దర�న�,

�వ ���వ��. ఆ �� �� ఇ�����. అ� ��� ��

��� స���� వ���వ�� అ� ��� ���. మన

అ��నం�, అవ�హ� �పం� �������� � ��

��� �వ, ఆ�గ� �యమం పరస�ర స��య �� అ�

�షయం అ�భవగత� ��ంచటం ��� ���ం�.

G. ఒక భ��� �న� �తం� (�యమం�) ������ అ� ఎ�

��ం�� అ� � �� � �ట� � అ��� � �� ���� �

“�� �న� ����ం� � ఉ��గ, కర�వ� ��ల� ఎ� ?

ఋ��భం�� �ర��, కర�వ� �ర�హణ స�� �య��,

��� � �య��ంచటం వల� ఉప�గ� ��” అ� “�హ�

�న� కం� అంత� �న� ��ంచ వల�న�” అ�

����. మన� ఆ����కత ��ట ���ల� ��ం�, ��క

�వన� ఆ����క అ�వృ��� �లభ��� ఆ �శ����
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�����న� అ� ���ం�� �ం�� ���ఎంద�� ��న

సమన�య ��� � ��.

H. అ�� మ� భ��� �� �మ స�రణ, �జ, సత�ంగం

���ం� ఉండటం ��ర�� నచ��. ఎ��� ప����

ఆ� � సం�ష� అం� � �� “�� ప��� ���త��

�మస�రణ ���ం� ఆయన� ��య� ?” అం��. ఎవ��

��యటం, ���మ�టం �స� మన� ��� ����

ఆ� �ట �ం� � �ధన �న��ం�ట� ఏ� ఇబ�ం� ?

అన���ఉం� � �� �చన, సల� ! “�ం�� �ల��� ��

ధ���” � ���పం � ��.

I. ఇం�య��హం ��ం�ట� “��స�ర� మం�”, “క�ర

�యమ�ల� పథ�ం” అ� “ధర�� భగవం��, ధర�ం త���

��� �� � ఎల��క� �ం��� ��ం�, మనం ఎం��

ప����” అ� ���, “�����- ��� మన� ��న ���

తర�, �� �జ� పరవ�ం� స��ం�ట ��� : ఎం��

ఇం�య ��హం క�� ఉం��?, ఎ� ఉండగల� ?, స���

ఆజ�ల� క�ర �యమ�లన� ఎ� ���? ��యడం,
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�యగలగడం �ధ�మ��ం�” అ� ����. “ధర�� అ�

����, స���స�రణ మం�� బల�నతల� స�����

క���� �న��ం���, ప����ప�-�య��త��ల�

�యత�ం ��ం�ల�” �����.

ఇ�� అవ�హన � �� ఎ��� ��ం� ఉం��? స�లం

�షయ� తన ���ం� ��� త�� వ��న��� అధర�ం� ��

�క� స�లం ��� ���ం�, ఆ అధర�ం ��� ధ��ధ��ల� ���

ఏ�ంతం� ��ల తరబ� ఈశ���� ఊ� �వర ��లయం�

��ం�న���?

� �స�� �� ���న�� ఈ �పంచం� ఇద�� మ���

క�� ఒక మన�� �తకడం �� కష�ం. అ�ం�� �� దగ�ర�

ఎం� మం� ��న� స���� కల�� ఎ��వ� వ����.

��నంద�� �� సమన�యపర� �రంద�� ఒ� ���

���వ����. �� అ��య ��ల� మన��� �న�

��న��� స�����. ఒ��క��� ��������. అంద��

క��క��� ��� �వ ��ం���. ఎం� ఆ��యత� ���ట��

����.

15



ఉ�హరణ� �� (��కృష��), న�� � ఒక �న�

�షయం� అ��య �దం వ�� �� �ం� అ��ం�ం� ��

�� �నం� ��� ఉ���. �� � �� � మన�ల� ఏ�

మం�ం ��� ��య�? �� న�� � అప�� �ం� ఎం�

�ఢ�న బంధం ఏర����.

�� దగ�ర� తర�� వ�� �� ���ల� ��కం� -

ఆ����కం� సమన�యప��, క�� ఒ� పం�� న��� మల�

ఎం� అ�వృ��� �హదం ����. ఈ �� � �� త� �ప��ల�

అ�గ�ం�, �� �వ� ��ర�, ���వ ��� ఉండట� �క,

మనంద�� అ�� అవ�శం క��ం�, �త��ం� ��ంచడం

అ�భ�క�ద�ం.
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�ర�యల ��� (��యణ వనం)

�ర�యల ��� (��యణ వనం)
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భ��ల అ�భ��
��హ�ణ�ం ��� �� (����) �ర�యల ���

��ం� ���� �� �డ��. కల� ఒ�యన కనప� �ంక�శ�ర

���� ���� అ� అ�� ���నం� దర�నం ��ం��.

అ�� ఆ స�ప�ం�� , ���� ���� అ� ���� ���.

��� ���� అ� ��� ఒక 15 ���� ���, మం�రం,

���� దర�నం ��ం��. త���� ��న ��హ�ణ�ం

��� ��� అక�డ ���� ఉన�� ��యణ వనం� ఉన��,

�ం� ��, ��� �డమం� ఇంత ��ం� ���. ఇక�డ�

దగ�ర� ఉన� ��యణ వనం� �ళ��ం�? అ� అడగడం� స�ప�

దర�నం అ���ం�. త��త ఆయన ��యణ వనం వ��

దర�నం ���న���� ఆయన� స�ప� దర�నం ఇ��న� �ర�యల

��� అ� ����ం�. అంత�� �ర�యల ��� �ప�తనం

��� తర� �ర�యల ��� దర�నం ���ం����.

��హ�ణ�ం ��� �� ���న�. ఒ��డ� ���

అ�� త��త �ం� �� ���ం� అ���. �ప�తం� �ధ�

ఉం��. ఆ�� ���ళ� త��త ���ం�� పం�ంచటం ��
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జ��ం�. ఆ� ఇ� �� ఇబ�ం�ల� ఉన���� ��ం��

ఒ�యన ��� వ���. ఆయన ‘అ��! ఏ�� ఇబ�ం� ఉం�

��యణవనం ���. ఇబ�ం� త���ం�’ అ� ����. ఆ�

��ప�� �ం� ���ం�, అ� ఉం� �� ఎ� ఇం� ���

�ళ�� అ� అన��. ఆయన స� ఈ �� �� ���� తల���

ప��! ఏ� ఇబ�ం� �క�� అ��� ���� అ� ����. ఆ

�� �� ఆ�� త���ం�. త��త ఆ� ��యణవనం ���

���� దర�ం� ��ం�����. ఆ త��త �ం� ఆ��

ఆ�గ�ం ��ం�. �� భర�, ఆ� క�� ఇ��� � ���� ��ం�

�ం� ఉ���.

��హ�ణ�ం ��� �� ���న�. ��� ష��� ��

���ల� ఆ��కం� ఇబ�ం�� ఉం�ం�. ఒ�యన ��ం��

వ���. ���ం�� అప��� �ల�� �జనం �� ఉం��. ఆ �ం�

ఆయన వ��న ���యన� అన�ం �ట�మం��. ఆ వ���యన ఆ

�ం� ���యన� �� ��� అ���� ��� ఆయన దగ�ర� ���,

�� క��� �� �� జ���ం� అ� ����. త��త ఆ

�ం� ���యన �� ��� దగ�ర� �ళ��. అక�డ ఉన����
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�� ��� ��� �క� ��� ఉం� అక�డ ఉన���� �� ���

స�� అ�� ���� సంవత��� అ��ం� అ� స��� ��

����. స�� వద�� ��� �� ఎం� ఆశ�ర� ���. ఎం��

అం� �� ఇం�� వ�� దర�నం ఇ��ం� ����� �� ! త��త

�� ఆ��క ఇబ�ం�� �రట� �క ఎం� ధనవం�� అ���.

�� ��� స���� �� ఇప���  �వ, అన���� ���ం��.

��హ�ణ�ం ��� ��� ���న ఒక భ����

�లగ�� � �ంకయ� ��� దగ�ర ����ం��. ��� ���

అ� ��ం�న ఆ� క��� �ర��. ��� �ం� ఏ� సం�శం

���. ఆ� ���� �����, ��� ఆ�� కల� కనప�

“అన��నం� అన�ం �ం� ఇక�డ ఉం� ��� ����డ��

పం�ం��?” అ� అ���. ఆ �షయం ఆ�డ ��హ�ణ�ం ���

��� ��� ‘�య�ం ����� �ం� ���, క��� ��� � వంట

�� ���� �నమ� ��� �������!’ అ� అ���. ఆ�

అ�� ��న �� ��ల� � �ంకయ� ��� కల� కనప�

“అ��! � కష�ం ��ం�, ఇం� �����” అం��. �� త��త

ఆ� కష�ం ����ం�.
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� �� �ట��

24-06-2005 న ���: �న�� సమస�, ఓ��;  ఆట ఆడటం

OM

24-06-2005

Dear sai!

�న�� సమస� ఏ��? ఉన���� అసంతృ�� ����� తపన
అం�� � ����. �� �రం �రం 15 ��ల� ఇక�డ�

��లం��. � ����� మన���న సదవ�శం � అసంతృ�� వలన

స����గం �����ం� ఉ���. ఈ �పంచ �సన ��ం�

��� I.I.T Campus � ����� �� ఒక ప� అప��ం�

�యమం�, అ� �� �� �లగ�� � ఉం��, �రం �రం

వ��� అనడం, ఉన���� అసంతృ�� �� ��� తపన అ� �న��

సమస�� �� వదల��. ఆ����కత అం� ��� �ట� implicit
obedience � ఆచ�ంచడం అ�� � ఆచరణ� వ��ంతవర� �
����� కృప మనం సం�ర�ం� �ంద��. ఎ����, �క�

���ల కథ మ�����. �క� ��� ఎంత �ప���! ���
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�ట� ఎ�� ఒక� �ట �ప��ం� ������. ����� ��

�క���� �ం� మహ���.

ఇక��ం� �� ఎ�� �ధ� ఉ��� �� ���? ఎ���

ఏ�ంతం� ����వ��. ఎవ� ఒక� వ���. ఇం�� �� ఎ���

అ�ంత� ���ం��. ఎం��? �ళ�� ��ం� �� ప��ం��నట.

�స��ల అంగ� ఆయన ��� ఒక సమస� ����. �� �స��

�లయం �త ��� 5 �క 6 సమస�� ����. �ట����
త��ంచమ� ���ం��? No. ఈ �ధల�� త���ం�� � ���
వ���ం�. ఋ��బం��, ����� ��� క�. మన�
ఆ�గ��, అన�ం ����. ఇం�� ���. త��న �ష�ల�� ఆట�
���.  ఆట ఆడడం ������.

� ����� కృ� స� �� ఉం�ల� �ర�న

�సల �బ��మయ�

********* స��� �� శరణం శరణం *********

25-03-2000 న �మ� ల��క� ��� : మమ �� �రత�� (�
�� ప��శ�)

�లగ��

25-03-2000
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�జ� ��బం���న �మ� ల��క� ��� �సల �బ��మయ�

నమ��ర��.

� �ట� �� �� ఆనంద�న�. � �ట�� ���� �యడం ��

సత�ంగ� క�! అం�� ఆనందం. �ల�� ����! �� �� ఎ�

ఉ���? � ఆ�గ�ం ��ం� క�? ��, �గమ�, ���న

�ళ�ంద�� అ��న�� �ప�ం�.

�� �� ���� “స� స� స��పం” ���ం చ��న��డ��

మనం వ�� అబ��� ���ం ������ అ� ���త�ం అ����ం�.

ఎం�కం� -

“�� �ప ధర �ఘ�త�మం –  భక� �మ ��ద ధృవం ��;

�య�పహత �త� �ద�� – �ంత�� అహ��శం��”.

అ��� ఉ�స��� ��. అహ��శ� ��� �ంతన ����,
�య�త హత�న � �త��� ������ అ� ��������.
మన� అహ��శ� ��� �జ��? వ�� వ�� �ర�న�? �య�త
ఆ��ంచబ� హత�న మన�� �రంతర� పర�త�� �ం���ం�.
మనల� ఆ��ం�న �య, మనల� అ� �ం�ంప���ం� అ��
� సమస�. �� తప� �� మం�� ���. ఎవ�� �ప�క�� ఇక
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�భం �ద� � �ష�� ��� నమస��ం� � సం�హం �ర�మ�

అ���. మన �ద ���ంత అ��గ� �డం�. అ��న �ంట�

���శ�� భగవ��త చదవమ���. భగవ��త� �� ఇ� సమస�

ఉం�?

“మమ �� �రత��, ��వ � �పద�ం� �� ��ం

తరం��”

��య �టశక�� ���. �� న��క��� శర� �ం�నట��న

�య� �టగల�. �య� ��న మన� భగవం��� అనన�

శర�గ� �యగల�? ఆ �య మనల� అ� �య���ం�?

���శ�� భగవ��త� ఈ ఒక� ����� ��� ��ల �వరణ ���.

అం�� 3 1/2 ��� �య �క� స��ప�, �� ��ప�

వ��ం��. ���న అర ��� �త� ���� �ద� ��� -
స����� ఆ��ం�న ��� ఈ �య �క� �ధ �� అ��� �
���శ���.

��� ఉం� �� స��� �క� స�గమ� ఆ�య� �ందడం
ఎ�? ఇ� మ�క సమస�.
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�� �ంట� � ����� ���ంచ�ం� �ం� �� ��� �

�ంత ��� మ�� ఇక��ం� ��ల� అ��� స�న స��నం

���.

�త� 7 అ��య� 28 ��కం అ��ం��...

ఏ�ం త�ంత గతం �పం -  జ��ం �ణ� కర��ం

� ద�ంద� �హ �����ః - భజం� �ం దృఢ ��ః

ఈ�� �ణ�ఫల� గతం�� �పఫలం కం� ఎ��వ� ఉం� న��
దృఢ��� భ�ంచగల�. ���శ�� భగవ��త� ఈ ��క� ��

�ధప�న�� �వ�ంచ��. �ణ�కర�� ఏ�� �ప���. మర�

�డ� అ�ం�. ఇక ���క � �ష�� ��� ���ం��. �ంట� �

మన�� అవ�త�ల� ఒక �ట �ణ�� అ� �ట � ����

�� ��న స���శం ���� వ��ం�. అ� ఏ�టం� - ఒక �వ��

� ��� �� ��క �ర�, ��� తన �� �ద ఎ��ం���

�ద�లయ� �ండ�� ������. అ��� � ��� �� అం��

“అ��! �ర� �� ��� క�� ర�� ������ర��” అ�.

��� �ష�� �� ��ఖ� ��� - ఏమ�?
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ఆ �వ�� � ��� ��� ��న �� ��� ���� అనంత�న

�ణ�ం అత� �ర జమ �యబ�ం� అ� అర�ం అ� ���.

అం� � ��� ��� �వ ��� అనంత�న �ణ�మన��ట. మ�

ఇ��� � ��� �� �� గ�? ఎవ�� ��ం� �ణ����ం��?

అ�� � సంశయ�.

అం�� � �ష�� �� �� ��ట�� ���. ఏ��? - “అ��

��ల� �ంకయ� ఉ��డ� ���” మ���. ఇ� �ధం� � ��

చ��� �క�� ��� ��� �� ���� అ���. ���� ��� న��

���� అ���. గ�క ఏ ��� ఆద�ం��, ��దరణ ��� అ�
��� �ం��ంద� ������. గ�క ఏ ��� �త� ��� �క
ఉప�ర� ��� అ� ��� �ం��ం� గ�క అ� �ణ�కర� అ�
�� ��ం�. �� �ంథ �లకం� ఇ� �ణ�కర�� అ� �ట ��

�రక��.

� �వరణం� ��ం� �� � మన��, �ంథ� � ఇ� �ణ�కర��
అ� ఎక�� �ప��� క�. �త� ������ �� ఫ�� �ట అ�

��య�� గ� అ� మదన ప��� ఉ���.
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22-03-2000 ఉదయం ��� ����. స��� ��� ���వ��

�మన పద�ం చ��� �� �వం ������. �� పద�ం

��టంత� �����. �వం ��ం ఇ�. “ఏ ��� ఉప�రం ���
అ� �ణ��. ఏ ��� అప�రం ��� అ� �ప�” అ� � �మన
�� ����. � �ష�� �� మన ��ల�, సం��ల� ఎంత
�ప�� �ం����, ఎంత చక�� �ంట� మన సం���
������� �డం�. ఈ సం��ల ��ంశం ఒక� గ�! మన
�ధనం� ఇతర ��ల� ఉప�రం �యడ� ��యం� ��� సర�ం
సమ���ంద� ��ం�.

� �మ�� ఉ��� - ఆయన ఎవ�� �వన ����ళ��

��� వ�� అన�ం ���లం��. � ��� �� ఆక� �ం� ప��న

��� అన�ం �ట�మ��� -అం� మనల� అడ��. అం��� మనం

అన�ం ���ల� అ��� �����డద� అర�ం. అ�� ఇతర

స��� ��. అంద�� అంత���� ఉన� పర�త��
�రంతరం ����� ధర�ం, సత�ం తప��ం� న��ంచమ�
హృదయ�ర�కం� � ����� �����ం.

నమ��

�సల �బ��మయ�
--------- స��� �� శరణం శరణం ---------
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30-12-2003 న K. ��క� ��� : � ��� �జ, �వ, ఆ�ర

�యమం, �ర�న, �ధన ఎ� ��� ?

�లగ��

30-12-2003

�జ� ��బం���న K. ��క� ��� � ��� �సల

�బ��మయ� నమ��ర��.  ఇక � సం���:

1. � ��� ��� ఎ� ��ం�� ��ప మ���. �జం� ��
మన �ం� ��� - మన �ల�, మన�� ���న� � భర��జ
������ ����. మన�� ఆయన���ం�� �జ, �మస�రణ,

���� ఒక రక�న ఉపకర�� ���. �జ �య ���న���

��న� స�లం� ���� (��నం, ఉ��న �డ��, ���� �� �వడం

�ం�� �క��� ఏ� �ధ ��) మన�� ఆ మహ��� ���ణ

�పం �ద ��, ��ర �పం �ద �� ��రం� ఉం� ఇష��న

మం�� ��, ���� ��, ���ల� �� చ�� ���. �ద��

��, �న�కం� �� చ���వడం �ఖ�ం. �ర�, ��ద�ం

��ం� ����. ��ం� �న�కం� సమ��ం��.
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ఇ� � ���� �� ���ం�న, ��ం�న పద��. ప�� ��� ��

��ం� �న�కం� ��. ���� pass � ��� వ�� �ఖం

క���� వ��, �� ప��న� స�లం �� �యవ��. ప�� ���

�యనక�ర��. ���� ��, క��� ���ధన అక�ర��.

��ం� ��� స�. ��ం� భగవం�� ఏ� �న� �� �డ�.

�నం, స�ధ��, �య� యమశ�  - శృతంచ ����,

స� ��� స�� మ� ��హ ల��ం�ః …

�వ �� �ర� �యబ� సర�ప�ల ��యం ఒక��. అ� మన���

��� �లపడం. �త�ం ఒ� �ం� �ధ�మ�నంత�� మన� ���

�ంచడం ��న�.

2. �� �� ప� �వ ��. అస� �యవల�ం� సత�ం, ధర�ం,
సంపన�త�ం (మం� ���), ��రణత�ం (అహంక�ంచ�ండటం),
స��� �వ. ఇ� �త� ��తం� ఆచ���ం� ఆపద� �లవక ���

�� ఎంత ��న ఉ�� ర����. �ం�క�న ��యణ �క,

అం�� �ం� మన�� ����� ఆచ�ం��, ��క �ళ��
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ఆ��ంచం�. ��యణ� ఇ� �� �ఖ��. మన��

����వ�� ఒక ���� �యం� .

3. ���రం ���� �� non-vegetarian food �న�డద�

�ప�బడ��. ��� ఉంద� ఎ��వ �న��. అ�� �త��?

అనవ��. అన�ం �నక�ం� కం� ��న త��త �� active �

ఉండగల��, ప� �యగల��. ����సం, ప��వడం, ��

ఉండ��.  అ� �తమం�� � ����.

4. భగవ��ధన� privacy అక�ర��. ఉం� ��ధం ��. �తన�

�పం� ఉన� పర�త�� �రంతర� �����ండడ� �వల�న�.

“అం�గల �ం��డ� సం�హ� వల�” అన��� భగవం�� ��

�� ��. �� �ణం ��. Scientific � latest scientists ఏ�

����, ��� ఏ� ప���ం� క����� ‘ఏ� �జం’,

‘మత�ం��’ అ� � ���� �స��ల� చదవం�. భగవం��

ఇ��న ��� తృ�� �ం� కృత��ల� ఉం�� �� ఏ� �ర��.

ఆయన� ఆయ� ����� వద�న�. ఇదం� అ��నం వలన మన�

�� జగ�� ���.
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5. ��నమం� ���� క�� ���వడమ� �మ పడకం�. క��
����� అంద� న�మ ఉం� �తన�ం �� �డ �డడం అల��
�యం�. అ� ��నం. ���నదం� గజ��నం. ఏ�� న��

��ం� ��� గ��� వ�� తన �ండ�� తన శ�రమం� ఇ�క

చ���ం�ం�. అ�� ��నం �� బయట� ��� �గ ����, ఆశ

ఇం��� ��� మన మన�� ��నం ��య�డ�.

6. సత�ంగం ఇమ�� ��� ���ం�. తప�క సమ�����. �ట

��లం� �� ఎం� �మ ���. అ�� సత�ంగం �నంతట అ�

��. ఒక� ������ ��, �స� ��� ��, �ల���� ��

��� ��ం� �ం� కధ� ��� ���� ���� ���

�ల����ం� సత�ంగ�. ఈ �శం� �దర� అనవ��. �ళ� పద��

ఏ��, అ�� ��� ���� �ద�� ��. అ��� మన పద��ల ���

���. అ� సత�ంగం.

7. �ధన అం� �జ, ��యణ ��� ��. ఆచరణ ��నం.

మనం �� వృ�� �ధన ���. భగవం�� మన� ప� �యమ�

�య�ం��. సత�ం, ధర�ం తప��ం� భగవం�� ���ం�ట��

మన వృ�� �ర���� అంతకం� ���ధన అక�ర��. �� �చ� �
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ఉ���. �ల��, ఉ�����, ���ష�� అంద� ఆ �వం �క�

���, గ�క మన వృ��� మన ఆచరణ ��� ఆ ��ల ��

భగవం�� �వ ���. భగవం�� ���ం��. క��ర �ర�,

�ల�లల�, ����ల�� ��� తృ�� �ం� �జ�య

�య�� �� ��డం�.

8. ����� ఆ���� తప� ఉ��గం వ��� క��� వ���. ���

మం��� ��� ��త �����.

9. వృ�� ధర�ం, �� ధర�ం, �� �న�ల ఎడల మన ధర�ం
సం�షం� ����ం� ��� - � ���, � ����� ఆనందం
క��ంచ గ����.

10. ఎవ� �ధం� ఆ��ం�� అం� పర�త�� �ం��ం�. అర�

కం�� ���� మనం ���� ��ధ�� ��. ��ం� తమ� ��

అర�� ����� న�� �యం�. త����.

Wish you happy new year.

నమ��ర�ల�

�సల �బ��మయ�
--------- స��� �� శరణం శరణం ---------
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