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చ�వ�ల� �జ���: ఆ�� ��ట� అండ���� �� �న� ఆ ���
underlined ���� ల� ��� �యం�.

�షయ ��క
# �షయం �� �ంబ�

1 సం�ద�యం 4

2 � �� ���వ : ఆచర�త�క �ధ 8

3 భ��ల అ�భ�� 16

4 �� � (�� �వ ��) �ష�� 20

5 � �బ��మయ� �� �ట� � 25

6 �త� స��� � �� � అ�భవ� 29

7 మ���ల ���� 31
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సం�ద�యం

�గ���� �క� ���వ

� భర��జ ���� �న���న � అనం����� ��, ��

సహచర� అ�న � �న�య� �� ��� train.... � ��ణం

���ం��. ఒక �� అం� ��ణం మ��� �� �ంత

��ణం ఉండడం� ఉదయం ��నం, సంధ�ల ���వన వ��ం�. �

అనం����� ఉదయ� 3గం|| ల� �� ��నం ���� అం��.

�న�య� ���� “�జ�! అ� �యడం వల� మన ��నసంధ�ల�

అటంకం ��” అ��ం�ండ�, �అనం����� “అ� ��వ�

��నం �యడం వల� (పర�త� స����న ) ఇత�ల� మనవల�

ఆటంకం ఉండ�” అం��. ��క�న ఆచరణ� �న�కం� మన

�వం ఎ� ఉం��, ధ��చరణ� ఉండవల�న �వ�� మన�

ఈ సంఘటన� ��ంచగల�. "అ�� ��ల� �ంకయ� ఉ��డ�

�����" అ� �వం� �� ఏ ప� అ�న ���వ అ��ంద�,

����ం� సంఘఠన. � ���� “స���� �శ���డ� ���

ధ��చరణ� ప���మ�య�”, స����వ "��మ����తం�శ�ం ....."

అన� ఎ�క � ��న ధ��చరణ� ఆరంభం అ��ం� అ� ��

���మృతం, ���� �వచ�ల� �����.
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� ����, �బ��మయ� �� ఒక�� ఒం�� బ��ం�� ��

ఇం�� ����. �� ��� “ఎంత� వ��� ?” అ� అ��� ��

ఎ��వ ����. ���� మ� �� ��� స�న ఖ��� ����

ఆ �� ఎక���ండ� �ద� ���� "�� ఎ��న ��� !" అ�

అం��. � ���� �ంట� అత� దగ�ర� ��� "�� ��న

�ఖ��" (��) అం��. ఆ త��త � �బ��మయ� �� �

���� �వ��� “మనం అత�� త�న స��నం ఇవ�డం ��� ���

�ర��ం� ఎంద� అ�య�ల� తన �టల� �����” అం��.

� ���� �� ��క �వ� �వ� "అ�� ����� �శ����,

స����" ���ం� ��ం� ఆచరణ.

� ���� �ప�ద��� ఓర��� �ంద� సం���� అపవ��

క��ం� �ంద� ��ల� �� � ����� ������. ధ�ంజ�

అ� అత� �� � ���� వద�� క�� ప��� వ�� ��� ఏ

�టవ�� అ�అ���, �ట���� �డ �ద�మ�� �����

ఉం��. భ��� “��, �� ఒక� �ట �ప�ం�. అత� సంగ�

����” అం��. � ���� ��ం �వం� �న ఆం�ళన,

�ధ, �పం వ�ంచక "ఏ� ధ�ంజ� !" అం� పలక���

ఉం��. ఇ� �ల��� అత� �ప�త �వర�న, � మ��� �� సహజ

�ద��న "అ�����" ఎ�క� ఆచరణ �కటమ��ం�. త��త
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అత�� ���� �ప�దనం, �జం ��� ఎం� ప����పం � తనవల�

�ద� త�� జ��ంద�, ��ంచమ� � ���� �ళ�� పడ��. �

���� “��� ��� ? ధ�ంజ�! అం� అంద�� ���

����� !" అ� ఎ�� �ధ �వం వ�ంచక వ�వహ����.

�����. (అనంతరం అత�� ఉత�మ ��� వ��ం�). ఈ సంఘఠన

�గ���� వ�ంచక అ�� ��ల� స���� ఉ��ర�, స���

సంకల� అ��ర� సర�ం జ���ంద� ఎ�క�, స����

�న�కం� ����న� � ���� “���వ" ����� ����ం�.

� ���� ���మృతం� �డ ఈ �ష��� మర� మర�

�చ�����.

���వ� ఈ ���, ఎ�� �ల�, �లక� అ� � �� ఒక

“సత�ంగ�-�వ” ��� ల��క� ��� ��న �ఖ � �వ����.

మం��ల��, ���క �ర���ల�� భగవం��, స����

��ం�ల� ఎంద� ���ం��. �� అస� ���వ అం�

ఏ�� మర� "వం��, ���ట�, ��ల�" ���� అన�

�స���� �శ�క����. � �� ఒక సత�ంగ సం�శం� �� “అ��

��ల �పం� ఉన� �శ���� ����� ��� �� �� �జ�న �వ,

స���� ��� �వ” అ� ����� . ఆ ఎ�� మనం �న�కం�,

��కం�, ��కం� �� ���వ� ప���మ� అ� �
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సంఘటనల� ఈ మ���ల ఆచరణ, ఉ���. అ�� �వ ���

మన�� ���� �న� అ��న� అ� �డతట�� ద�ంసం

���వడ� ���వ అ� � �� �ఖ ����ం�. మన� “��,

��” అ� ఎ�క ��క �� �న� ��న ��� అ�న స����� గల

��� అ�న అ�షడ���ల� �డ తట�� అ�� ��ల� ���

���ం� �� �చక, �న�క, ��క �వల ��� (�)��న�ం

�యడ� ���వ” అ�, ఆ� �ం� �� వర� ఈ �వం, ఎ�క

ఉం� ��� ��� ���వ అ� స���� �����ం�� � ��,

���ర�  ఉ��ధ.

అ�� �వం ��ం�న, మ�� ప�న �ంట� ���వ ��ట జ��

అన���� ��, ఆచరణ��, ఇ� వం�� ���టల� ��, అ�

����� �� �����య� � �� �ట� �, ���� “��

���మృతం” � �వ����. �� ��� అ�� వ���ల, ��ల,

మ���ల, �వతల ��ల� ఉ��ర� అ�భవ�ర�కం� �టడ�

� �� ��నద�, అ�� అ�భవం మ��న ప�ట వలన� ధ��చరణ,

��క ప�వర�న అ�ధ�మ��ం� అ� � ���� "�� ��మృతం"

�ం��ట��, ���� �వచ�ల�� ����. �న�కం�

ఇ�� మ�� �వడ� ���వ వల� వ�� ప���, �� ���� మన�

"��, ��" అ� ��� పలచబ�, �గ���ల �ం�
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బయటపడగలమ� ��ం� స���� సహచర�ం ���� స� ��,

�క వం� �ర�� జన�� తప�వ� “�న�బసప�, �రబ�ప�ల” సంఘఠనల

ఆ�రం� ���� ���మృతం� �చ�����.

�� ఆచరణ, �ద� ���� "��� అ�����", "అ�� ��ల�

�ంకయ� ఉ��డ� ���”, "�� మ�� ��తం �శ�ం.. ", "���వ:

సర� ��", అ�స�ం� అ�� ��ల ��ల� ఉన� ��� ���ం�

న���� �యత��, �ద� ���వఆ��ంద�, ఆ ఎ�క మర�

అ��న�, �గ ���ల� �� ���ంద�. ��, �న�కం�,

��కం� అ�� ఎ�క � న���� �యత��, �ద� � సహజ

�ద��న ఆచరణ స���� ���ం� (���వ) �ర�మ�, అ�� ���వ

వ�� "�� �� ఉ���, �� �� ఉన��", “అ�� ��ల�

స�నం� ���ం� ��� కనబడ��" అన� స��� కృప,

భగవద�భవం క��త�� ����ం�.

� �� ���వ : ఆచర�త�క �ధ

� �� ఆచ�ం� ��న ���వ� ఇచ�ట ����

�వ�ం��ం��. �గ���ల� ���ం� ప����� ఎ�� ఎ���,

��� �శ���డ� ఎ�క మ��న పడక ఎ� ఉత�మ �� �వ

�న��ం�� ������. � �� అవలం�ం�న ���� ����

8

https://drive.google.com/file/d/1J507SsGHA5DZgxlzpjIm0wNKpFIIF8vX/view?usp=sharing


1. సత�ంగ�

2. అన�ం వం� ���� బృందం����� �ట�డం

3. � ����� స�� మం�రం� �వ

4. � ����� వద� �జ

5. �యమ �లన

6. �స�క ��రణ

7. కట���

8.ఆ��ల� ఆద�ంచడం / �కడం- తనవద�� వ��న��� � ���

�� ��� �ల�డం, ఆ�యం క��ంచడం, �ర�దర�కత�ం �యడం.

ఈ అ��ం�� �గ���� ���ం� ప����� తట��ంచడం, � ��

��� స����� ఎ�క� ��� ���వ� ఆచర�త�క �ద

�యడం ����.

1. � �� సత�ంగం �ద��ట��� క���� �మకృష�య�, "ఎంత

��ల� వ���?" అ� �� �ల�యడం, ఇత�� అత�� ���

���ల��, ��షం వ�ంచక, "మనం ఓ�� వ�ంచ�ం� ��

�చ��" అ� ��� ఓ�� వ�ంచడం� అత��� ��� �వడం

జ��ం�.
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అ�� �లగ��� �� మం�రం� సత�ంగం ���ండ�, ��

���యడం వం� �ల� �ష�� ఇత�� ���, సత�ంగం

�గ�య�ం� ఎ�� అడ�ం�� క����, � ���� సం����

అ�స�ం�, � ��� �లల� �న� �న� �స��ల �పం� అంద��

పం�, సత�ంగం �న��ం���� అ��ప�న ��� �గ���ల�

����వడం, ��, స����వ అ�న సత�ంగం �నడ�

�య��.

�ట����, �లగ��� ఉం� చం��మ� ���ం��, �����

���సం� అక�� ���ంత� ��ం�, స���� �శ���డన� ఎ�క

సహజ�ద�ం ����, మనంద�� �� �వ� �ర�దర��� అ���

� ��.

2. � ���� వద�� వ�� అంద� భ��ల� ��� � �� వంట వం�

�����. వంట� ��, వడ�నవర� అ�� ���, "�� �ట�ం�,

�� �ట�ం�" అ� �నట���, క�సం కృతజ�త� ��ప�, ��

ఎగ�� �� "భ��ల�" �� అన�ం �ట�డ��క, �� కం�� క��,

అచ�ట ��ం�� ప�� �తం �యగలగడం, "అ�� ���� �ంకయ�

ఉ��డ� ���" అన� ఆచరణ� ప��ష�. �గ ���ల� �క�య�

ఎ�క� స��� �వ� ���త�త.
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3. � �� మం�రం� �వ �� ��ల�, ఉదయం 4 గంటల� ���,

9 గంటల� మర� �వడం. �యం�ం మర� 6 గంటల� ���, ��

12-1 గంటల వర� �జ �ద�, మ��ర��� ఎ��ల�� �� ���

��� పంపడం, ఖ��ల �క�� �యడం �దల� ఎ�� ప��

ఉం��. � �� ఒక�� అక�డ చ���న��� అవడం� � ప��

అ��ం�� �� ����. �� ఇంత �����, ఏ� త��� ���ం

�ప��ద�, మదరం క�� �రంద� �� � ��క వ�ంచడం

జ��ం�. �� �� ఆట� �గ�వ�డం�ద� �ద�వం�, సం��త

�వం� ��� ఇ����రం జర�ల� ��� మ��నప�, ఒక

సందర�ం� � �� � చం��మన� ���ం�, వ���కత వ�క�ం

అ��ం�.

� ��� స�� మం�రం� జ�� �� �వ ��, � బ��ల

�గయ��� సహ�రం� ఏర���న� అ�� స�, � �� � ���

�వ�ల� క�స ���ం�, క�� స��ల� � ఆ���యణ��

హ�� త��త కనబడ�. ఇప�� మం�ర �ర� �ర�హణ

అ������, �ర�కర���� � �� ��న సహ����, ��న

���� ���ం�న� ��.

��, � �� � ఈ �ష�ల��ం�పట� ���ప�� వ�క�మ��ం�. ఈ

క�� వ�వ�ర�ల� 15-20 సం|| ఉం� బయట� వ��క, క�సం
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తన ���ం��సం ఏ�� ���డటం ��, ఇంత ��� అన�

�వం �� �� � ఎక�� �న��. ���వ� ఆచ�ం�,

���వ�� ��ం�న మ���� � ��.

4. � ����� �జ� � �� “� మ��� పం�” � అ�స�ం�

ఏర���న�. 15 సంవత��ల� �� ��న ���� �ర��ం�న� �

�� ఐ�, � �� �, ఆయన �య� ���� �జ�ం� �ల���,

��క వ�ంచడం��, ��ఘటన ��ం�ల� �గ���ల�

����వడం�� �క, ��� తన� ���ధం� ��ం��మన�

ఆ�శం� హృదయ�ర�కం� ��క�ం� ఆచ�ంచడం � �� � ���ం�.

స���� స���� కర� అన� ఎ�క� కర�ృత�ం త� వ�ంచక,

ఇత�ల� ఆ��ంచక స��� స�రణ, సం�ర� శర�గ� �ర�ం�,

�� కృ� ��యం � ��న మ�����. "స���� �శ����,"

"అ�� ���" అన� ఎ�క సహజ �ద����� ఇ�� ఆచరణ �ధ�ం

��. ఆ ఎ�క� చ�ం�, ��� సహజ �ద�ం���న� � ��

���వ మన� �గృ� క��ం�ల� �����ం.

5. � �� �లగ��� ��సం, "� అన�ం ��� ��" అన�

�యమ�లన �� ��� ��న�� ఎక�� ��. �యమ�లన�,

�ప��ల�, ���క ��ల� ఎం� �మ� అ�క�ంచడ��క,

ఎం� ఎ����� ఎ���� ��ంచవల� వ��ం�. ఈ ఆచరణ�
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�� ఎచ�ట వ���గత �గ ���ల� �క�క, స��� �వ �య�డం �

�� � ���ం�.

"� అన�ం ��� ��" అన� � ����� ఆ���� అ�స�ం�,

ఎచ�ట� ���� � �� తన అన�ం త� ��� �ళ�డ�, ���

(����?) స�� ���� ��� వండడ� ����. Spot evaluation�

��, మ� ఇతర ���� అ��, ఇ� ��ం���ం�. �� సహ

ఉ�����, "�బ��మయ� అడ�� అ�� వంట �����"

అ� �ళన �యడం�� ఉం��. �� � ���� ఎ�క�, భ��క�

ప��దల� �న��ంచడంవల�, ��� � �� స�యం అవసరం

�వటం, ��� సంద��ల� �� � request ��, �� వద� అన�

�నడం, "�బ��మయ� అడ�� అ�� అన�ం �డ��" అ�

�శం�ంచడం జ��ం�.

అ�� �లగం� ��సం �యమ�లన వల� �� ��� � వర�ం�

త�� �ళ�డం, �ం� జతల బట�� ప�����, త��న బట�� �����,

�ం� జత� ���� �ళ�డం ����. ఇంత ప��దల� �����,

���� ఎ���� ఆలస�ం అ��, ఇత�ల� ఎవ��� ��స�� �

సంతకం ఎ��� ���� అడగ� ���స��, �� ��� వ���గతం�

నచ�క, �� వ��స�� ��యడం, భ��ల� ఎగ�� �యడం ����.

���వ� వ���గత �ళనల� భ��� �గ ���ల� �క�క, ఎ�
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���� � �� ఆచరణ ����ం�. అ��, �లగ���

�����, స�లం వద� �ం�, �క.. �� ఇ�� ���వడం వర� �

�� � అచ�� "భ���" ఎ�� క��� క��ం��, �గ���ల�

��యక, "�� �వ" ��ం�న ఘ�� � ��. అం�� త��త

�లం� ఎంద�� �లగ��� క��ల� ఓ�� ��� కృప�

�ంద��� �రణ � ���� � ��.

6. �స�క ��రణ �షయం��� �లగ�� మం�ర ��� �ం� ఏ

సహ�రం �క��, ఇచ�ట �స��� అ�����ర�, ���రం

�����ర� �ంద� ఎ���, అ�గ��� � ��� �� � ఎ�

స�యం�� ఆ �వ ��ం����� ����� �స�కం� మనం

�వరం� �డగలం.

7. � �� ���ష�� �లయం, �హ�ం�� మఠం�ం�,

���ష�� ���లయం వర� �ర��ం�న కట��ల� � �� ఒక

����� ప����తప�, ఎచ�� �ర� �ర�హణ అ����

వ�వహ�ంచ��. ఈ కట��ల ���ణం� వ�� ఎ�� అవ��ల�,

"�ద����� స���� సమత�ం �గ�చ��" అ� "అ�����"

అన��వం�, ��� �������, "�� ఇష�ం గ�" అ�, ���

ఇ��ఇ��ల� వద�, �వ��� ��న ���వ అ�. ���వ�
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మనందరం ఎ� వ�వహ�ం�� �రక�� ��� ఆచరణ,

�ర�దర�కత�ం ఇ�.

8. � �� ఇ����ల ���వ ���ండ�, � ���స�� �లయం�

ఆ�యం�� వ�� భ��ల�ం� � �� �హచర�ం�సం

�ంగత�ం�సం వ����, � �� � �వం� ��ం�, అ�భవం

క��న��వర� భ��� ఆ��ం��, అంద�� "స����

�శ����" అన� ఎ�క�, "అ�� ���� �ంకయ� ఉ���" అ�

ఎ�క�, � ����� �� వ��న ��� ��, "�� �?" అ�

ఎ�� ���, అర����� ఆద�ం�న �ధం� � �� ఆద�ం���.

��� �లల�� ఇం�� ��ం�, � ���స�� �లయం�

ప���, �� వ�� భ��ల� �� ����� వ�వహ�ంచడం, "ఇక�డ �

�బ��మయ��� ఎవ�?" అ� �� � అ��ంత ��రణం�

వ�వహ�ంచడం �� � ���ం�.

��ల�, ��� ����, ���మయ� �� �ద���,

ఎ��� వ�� ఉం� ��, ల��క�, �వరత�ం, ���, న�� వం�

ఆ��ల�, స��� �పం� ఎం� �మ� �� కష��లం� �ప�త

ప����ల� �� ఎ���� ఆ�య�వ�డం � �� � ���ం�. ��

���� �� వ�ం�న �ద�� ����� ���ం�. ఆద�ం�న

�� �గ���ల� ����� వ�వహ�ం��, �� వల� �ంద�,
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ఎంద� వ���ల, స�జం వ���క�త ఎ���, � ���� ��

వ�ం�న శర�గ�� ఆ��ల� ఉద��ంచటం, ��� ��� కృప

క��� �యడం, � �� � ���ం�. � �� �వన� "అ�� ����

�ంకయ� ఉ��ర� �����" అన� � ����� �ట�

ఆచర�త�క �ద, �గ���� �క� �� �వ అ�� మనం

హృదయగతం ���� �� కృప �ం�� న��ంచమ� �����ం.

భ��ల అ�భ��

�వయ� �� అ�భ��

�వయ� �� �హ�ం �� మఠం ���� స�జనమ� �� �వ��

���. ఆయన� ఇప��� (�� 2021) 72 సంవత��ల వయ��.

1997 �� � ��ంబ ప����ల వల�, ఆ��క ఇబ�ం�ల వల�

�లగ�� వ������. �హ�ం�� మఠం దగ�ర �ం����

ఉ���. ఎవ�� ఏ� �ప���. �� �వయ���� �ం� ���

observe ��న త��త ఆయన� ‘ఏ��! �� �ధ��

వ��న�����?” అ� అ��� �వయ� అ�న���. అ��� ��

ఆయన� “మండలం �� ��� � ��, ��� అ��ల ���

అంద�� ��� ��న త��త �జనం” �యమ���. ఆయన�

���� ��� వంట�ల� ఉం� ఒకత�� (�ండయ��?) “ఇత�
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�వయ�. ఏద�� ప� ��ం�” అ� అ���. �� ���న �య���

�వయ� ��� దయ వల� 45 ��ల (మండలం �న) ��

�జయవంతం� ��� �యగ���. ఆ సంవత�రం ఆ�ధన �రం

త��త ఒక�� ఉదయం �జ �����న ఆయన� ఏ� �రణం

వల� ���. అ��� ��� �వ�� �గయ� �� �వయ�� “�జ

�య���� �బ��మయ� అయ���� ���� రమ����”.

�వయ� ��� స�� మం�రం �ం� బయ��� అ��ప��-����

����� ���స�� (���తం ఉన� నల� �ల �� ��హం)

�బ��మయ� అయ��� పం� క���� �జ� ఎ� వ��� అ�

వ�� �వయ�� �రం� ��� “�వ��! �� వ�����. పద

పద” అ� అ���. ఎవ� �ప��ం� �� � ఎ� ��స� �వయ�

ఆశ�ర����. అ� ��న �వయ� ��� స�� �ద ��� ���

�జ�� త��త ఆ �� ��� (�బ��మయ� ��) �� �త ఒక

��� ����ల� ఆ�చన. �వయ� �జ �ందర ��� స��

�ద ��� ���ం� ��� స��� �ద�ణ� ���. �జ అ�న

త��త �� ����� �వయ�� �� ��క� వ�� ��� స��

�ద �ం� ఒక �� �� “బయ���, బయ���” అ� �ందర ���

������. ఆ ��� �లగ��� బయట ప�� �ళ�మ� � ���
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�� ఆజ�. ��� ఏ�ం� �డ�ం� �ం�� ఏ� ��ం� �� �

ఎ� ��� అ� మ�క��� ఆశ�ర� ���.

�వయ� �శం� ఏ �ల ఉ�� ఆగ�� � ��� ఆ�ధన�

�లగ�� వ���. అ�� 2001 ఆగ�� � వ���. �హ�ం��

మఠం� ఆయన� ��న �� “చ�� ���� ��మ�� �!” అ�

������. ఆ �ట� �న� స�జనమ� �వయ�� ‘ఏ� �!

అయ��� చ�� ���� అం����’ అ� ఆ� ��� �వయ� ����.

2001 జనవ� 26 న ఉదయం �జ�� � క� �� � �కంపం

వ��ం�. ��� 30 �� �టర� �రం� క��న� ��� �

�వయ� ప�������. ��� దగ�ర 100 �ట�� (300 అ��ల)

��� ప�������. అంత �ంద� �ళ���� ఏట��� (���� �)

ఒక �ర�ం ఉం�. ఎ���� �కంప �కంపన� వ��� 300

అ��ల �ంద ప����న� �� భయం� ఏట��� ఉన� �� �ద

�ం� వ�����. �వయ� �� అ�� �� వ���. �� వ��న

త��త �కంప �కంపన� ఆట� �ంద� ఒ�� ఆ ఏట�� �డ �ద

�ంద� ��� �ంద ఒక �ళ� పం� వ��న ����� �� త��

ఆ����. అత� �� ��న ���� ప���� చ����.

�వయ� ��� �క�� అ��ం�. త��త ఆస��� ��న త��త అత�

��� అ���� మర� ప����. ఇప��� ఆయన ఈ స�����
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��� �బ��మయ� �� వ�� ఆయన �����డ�, ఆయన ��తం

��ంద� �మ��న కళ�� ����.

�����మ� ����కం ��ల�, ఆ �� వ��న భ��ల�

�జ�� ���ల� �మతక� (�� �ళ� అ���), �వరత�ం,

��యణ, ��శ�ర ��, ��� �ంక�శ��� �ర��ం��.

�జనం� వడ� ���మ� ��శ�ర ��, ��యణ �వరత�ం�

అం� �ం�� � �� ఉం� ��ం�ం� అ���. �వరత�ం

�మతక�� ఈ �షయ� ����� �మతక� �� �ం�� ��

�డ�మ� అన��. ఈ �షయం అమ���� ����ంచ��. ��

���మ �� ����కం, �జ� స��� జ���. వడ� ���

వద������. ఆ �� �జ�ల త��త �వరత�ం �ర� స�����,

�వ� ��� అమ���� ��������. �టల మధ�� అమ���

�ంద� �� �� కల� కనప� “వడ� �డ� ఏ� వ��” అ�

����. �� ���న �షయం అమ��� వంట �� �ందర ఎవ��

�ప���. �� వడ� వండ��. ఈ స���శం ��త�� గమ��� ��

� మనం �� �ష�� ������య�, �� మన��� ఉన�

�షయం ఎవ��� ��కం� �ప��ం�� ఆ �ధం� అంద��

���ం� న��ంచడం �� �క� సర� సమర����� ��క��

కనబ��ం�.
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�� � (�� �వ �� �ష��)

01-03-05

�� �ం� ��ల �తం �వరత�ం� ��� జనర� � ఇ�

అ���: “�� ������ - డ�� సం��ం�లన� దృ��� (��

turn up ��ల�) ��� ��� ��� చ��� డ�� ��. �వ

��లన� దృ��� ���, మనం ఆ�ంచ�ం� ���ం�, మనం వద���

మన ���న భగవం�� డ�� ����. �� ఒక��� �� అ��

�� ఇ� డ�� ��ల� అడగ�. ఆయ� ���న వద��� ������.

�� �ం�� కల� �� ఊ�ంచ��, ���స�� �లయం

�ం� అంత��� క��ం��. ���స�� ����� � ఒక�న�ర ల�

��ం��. మనం ఏ� �ధం� ���� సం�����. �� అ� �వ

���ం� ఏ�� సంతృ��, �ర�కత ఉం�ం�. ఎ��వ సం��ం��

ఎ��వ ఏ� �న�. అ� �����ల �పం� ఉండవల�ం�. ఏ� ���

క�� �ండట� �వల�ం�. ��క �� వర� ప���ల� �ఫ���,

��క �� ��� ��ందం� ఇంక అ�మ��ం� మన�

��య�.  ����ప�� ఏ� ఒక� �� క�� �ం��ం� ��!

అంద� ���� ���� అ���� �� ఆయన ���ం� ��న ���

��. ఆయన ��� �ట�మ� ఏ0ద�� ����. ఒక�� ��

�న��. �స�� అం� ఇష��, ఆయన ���� �� ��ం��. ��
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���ం� �యడం ��. �� �� �ద గడ� వ��ం�. ��� ఎ�� ఆ�

పస�� �� క�� క���, మం�� ��� పగల ��. �� అ� ��న��

గడ��, �� ఏ� త�� ��� ��� ���ర� అ��ం�ం�.

అ��డ��ం�ం� - �ండంత��ల ���ం�, �� �� ఇ�� ఇ���ం

�య��. క�సం ఇక�డ ��� � �� �స�� � �� �� అవ�

ఏ�� ఇ�� �ల�ల� ��� ��� ���, మహ��ల ��� �����

��ం��. ఆ సంతృ�� ఉం��. �� ఇ��� � ��తం �వ��

వ���ం�, ���� ��� ఉం�. ఇ��� �� ��ల�� ఇం�� ���

������ �డ��. �� ��� అ� ��. �� �ద�� ఉం�.

��� ����. �� ���� ��ట��� �ల�ల పం�� ���

ఎ����? అ� ఉం����. ఎ��� �� �ల�� ����

ఉం���. అ��� అ� ��ం��. ఇ��� ఇ� �������”

అ���.

���� � భ��ల� అన� వ��ల� �� ��య�న� ����.

మనం ��� అ�భ�ం�ల� ఉం� ఎ�� ఉ�� అ�భ�ం�

�రవల�ం�. ఎంత అ�భ�ం�� అం� అ�భ����. �బ��

ఆశ� �� అంత సం��ం��, ఒక మం� ఇ�� క��� ఇ��ం�

ల��� �����ం� ఆయన �వ �య��� �� అ���.

18| 07|05
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2 ��ల �తం �వరత�ం �� � ‘�� మన� అస�� కం�� �

ఉండటం ��. ఆయన �ం� ����� ఆ�చన� రకర�ల

ప��, �ష�ల� ��ం�’ అ���. �� “�ం� �ం� ���ల

�� ఏ ఆ�చన ��ం� �వలం �మ స�రణ ��ల� �����

���. త��త gradual � ఆ ��య� � �ం�� �� అ�

���ం� అ�� ఆ�చన� ���” అ���. అం� �దట ���

��� �ం� ���� - ఐ� ���� - 15 ���� ఆ �ధం�

��య� � �ం��.

24-02-05
Last Saturday and Sunday �లగ�� � ఉ���. Sunday

వ�� �ం� �� ఇం�� ఇ� ���� “�ర� క����రం ��

స���శం, మనం అ���న �ట� �ర��ంచబ� ఉం��. మనం tit

for tat � ఏ�� అ�� �ర��ంపబ�న �� ఉం�ం�. అ��

అం��. �� ఇ��� మనం �యవల�ం� ఏమం�, స���శం

అ���న త��త �గ���� మన�� �� వ�ంచ�ం�

ఉండట�. అ��� ఒక రవ� �ం�� (��� ��) �ళ��.

స���శం� అరవ�ం� ఉండటం రమణ మహ��, �ంకయ� ���

�ం��� �యగల� తప� మన వం� �� స���శం అ���క

�గ���� వ�ంచ�ం� ఉండట�. మనం అనవల�న �ట�
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�� �ర��ంచబ� ఉం�ంద� ఏ�� ���? ���� � క��

����� అమ�లక�� ���ం� ఆయన గ��� ఉండ�ం� “�

���� �� ధనంజ�! � ���� ��” అ��� ఆయన అ� అనడం

ఎం��?

ర� అన�య�� �ప�మ� ���న�:

1. �ం � strict � adhere అవడం

2. unflinching faith on God

3. ఏ��� �లగ�� �వడం ఉప�గం ఉండ�.

whole-hearted �, ��� ���.

28-02-05

● Train of thoughts runs on the rails of likes and dislikes

● Be a witness of your thoughts

● Surrender to Guru; he will charge the battery and uses in

whatever manner he wants. Put your efforts to show the

sincerity, and he will take care of the rest
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అడగక� అవసరం ���ం� �వ - ఋ��బంధం

(�� �వ) �న��� �లగ�� వ�� ఉండటం�, వంట �� ఆ

���� అమ� �మ ��ం� ఉం�. అమ� ��� � “�� �మటం ప�

�య���, �� ఓ�క �క ఉన��” అ� ����న��. ����

����న� �యం�� �� “�� ఇంక ���� �మనవసరం ��.

ఒక ఆ�� �����. ఆ� ప� �య��� వ��ం� అ���”

అమ��. �� � అమ� �ప��ం�� అవసరం ���ం� �� అ�

�����. ���� �� � ప��� �ళ� �సం ���ం�, ���

�దర�వల�న అవసరం, అ�వం� ఆ�చన �వడం ఎ� �ధ�ం?

త��త ఋ��బంధం ��ం� ��� ఈ �షయం ��ం� ఇ�

����: అమ�� ప� �� �ట���� మ�� �సం �������.

�� �స�� �లయం �నక�� ఒక�� �� �ద�� ఉ���. ఆ

ఇం� దగ�ర, ఈ ఇం� దగ�ర �ంత �ంత అ���� ���ం���

�ం�ం��. ఆ� ���ం�� అ� అ���, ప� �యమ� ���ం�.

�� �దం� అ�. మన �క� �ళ�� అ���, ఆ� �� �యనం�.

అ�� ఇం� �క��, ��� స��� �� ���, అ��� �యనం�.

�� �� �� అం�. ఇ��� ���న� ఆ�� అ��-అడ��ం��
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ఒ���� ���న� ఒ����, వ�� ���� �మటం, బట��తకటం

ప����ం�. ���న �ళ�� మన� ఋ��బంధం ��. �బ��

�ళ�� ��� ఇబ�ం� అ�� వ�� ప� �� సం��ం���ల�

��� �ట�డం ��. ఇ��� ఒ�������, మన� ఋ��బంధం

ఉండటం� ఈ� �ంట� ఒ���� అ�� ���ం�. �బ�� ఎవ��

ఎ�వం� �వ� �����డ�” అ���.

�� �ట��
11-6-2002 న ��� : ���క� దర�ం – �� �వ

�లగ��,

11-6-2002

�రం�� �� ��హ�ణ�ం ��� � ��� �� ఆ���� స�

��o�ల� ����� �సల �బ��మయ� �యడం WORK ALLOT

��ర� ��నం�� �� సం�షం. ���� �� అం�� ��
�ళ�� ��� �� ఇం� ప�� ఇ��� ఉం��. అ�� మనం
��� ఒక ��ం�� ���� �� ��� �o�oత� ���.
ప�� �� �డవ�డ�. అ� �� �వ, అం��� క��ర �ర��

��� �� అ� �����. ���నగ� మం�ర ���ణమ���

పవ�ం� �ర�� �గ�����. ఉదయం ��వ��న �ం�

���ం� �� ���. 10 గంటల త��త ��ల�, �ల�ల� అన�ం
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�ర �ద�ం ���. క�సం 3 ��� 3*4 kg వం��. �ద� అం� ��.

అ��� ���క �చ�� �����. 3 గంటల �ం� 5 గంటల వర�

CURING � �� – 5 గంటల త��త మర� వంట ప� వ��ం�� ఇక

�ర�ల ���� �జర���. ఆ మ����� ఎం�� �� న��

��ం �ర�ల� �వడం ���? అ� అడగ��. ప�� INVOLVE

అ��క ��క ��. ఆయన ప� అ� ప��ద��న ఎ�క� ��.
PROJECT WORK కష�మ� ఎ��� తలవవ��. అ� �� �వ అ�
����కృత�న ఉ��హం� ��� నమస��ం� ��� ఉం�. ఆయ�
న�����. అంద�కం� �ప�� �� కృప �ం�లన� ఒక� ��యం
ఉం� �����, �హ��ప��� అ�� ���. ఇష����,
����, త��� ��, సం�ప�ం��� �జ, ��యణ, �ర�న�
�న�ం� ���ం�. EXERCISE REGULAR � ���. JUST

TO KEEP UP YOUR BODY IN TUNE WITH YOUR WORK.

�త �� ���నవ�� అవసరం ��.

�వ ��న letter �న� ��ం�. అం�� �ద��� అ�� ��. అ�

�ం��� �ం� ��� గ�? �ద��� POSTAL ADDRESS

ఇ��. ఇంత LATE అ��o�� �రణం ఒక��. �ర��న �వ అ��

అం� ���� ���. PINCODE �య��. గ�క SORTING

� �క�న ప�� ��� ���న �� �ర� ��� �యవల� వ��

�� అ�ం�. �� �� ఉ�� త�ర� వ�� ఉం��. �ద��� �

�వ అ�� ఇ��. ��క ���న��� మరల ����.
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� ��� �� ఆ���� స� � �ం�ల� �����,

�సల �బ��మయ�.

� ద�� ��� �� ���న�� ��, �� అ��ం� ఎ��వ
ప�� వంట, ��నం, travel-latrine � వ�� ���ం�.

� �హ�ం �� మఠంన� పం�న cheque ��న�. �ం���� �

area pincode ��.

********* స��� �� శరణం శరణం *********

26-07-2000 న ల��క� ��� : � ���� సం���

�లగ��,

26-07-2000

�జ� �� బం�� ల��క� ��� �. �బ��మయ� నమ��ర��.

�న� “� ఆ�చనల�� � అహం�ర�” అ���. ఈ �� మ�క
మ�మం�ం ��ం��. “�� మ����� �� వ���, ��
�� �వ (�వ) వ���” అం����.

మ����� �వడమం� - ఎవ�� ��ం�, ఏ ఆ�చన వ��� (మం�

��, �� ��) �� మ����� ��న�� గ�.
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� �వ � ��� �� అం�క�ం�లం� �� ఈ �� మన��
ఎంత ��త�� ఒ�� దగ�ర ����� ప���ం� ఉం���� గ�
అ� భయ���ం�. � మన�� ప��ద�ం� ఉం�ట��,

ఉం���ట�� �� స�య� �యమ� ఆ మహ���

�దపద��ల కడ క���� ��������.

�జ�� ������ “�� అ��ణ� మృ���� దగ�ర�����.

మృ��� ��� అ��ణ� �ం��ం�... కప�� �� �ం�న��.

ఏ ��న �ం�� �ర���ం� ��య�. ��త�� ఇ��న

సదవ�శం స����గపర��, ��ం� ��� �� ���.” అ�

ఆ�������. �� అమృతమయ�న సల�� �రంతరం ఈ మ��

��� ���ం�ట�� �యమ� ��� క���� ��������. ఇ�ం�

�ట� ��ం� ��� ����ం� �� ఉప�ం�, ఆనందం�

ఉం�ం�.

నమ��,

�. �బ��మయ�.

--------- స��� �� శరణం శరణం ---------
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05-02-2003 న దమ��ట భ��న� : మనం  �� ప� ��� �వ

ఎ��� అ��ం�

�లగ��,

05-02-2003

నమ�� ��! �� 04-02-2003 న � Invitation అం�ం�. ఆ ��

post � �� �� ��. 5th post ��� 8th �� అంద� గ�క

�య��. అంద�� � ��� �� ఆ����. ల��క� ��� మ� మ�

�ప�ం�. �రంతర� మనం ���� ప� అ�� అ� ��� �వ అ�
��ం� ఆ ���� �గ, ��ష, అ�� ��� ��ం� �యడం
������. ఉ��గం, �ద�ం, ���రం, వంట, చ�� అ�� ��
�వ�న� గ��� హృదయ�ర�కం� ���ం� �యడ� �ధన. ��
కృప క��ం�� �ర�� �ం�క�, �ంఛన �య�న ��యణ,
�జ� �� స�వ�న� �ద� ����. ల��క� �� ���

�వ����.

నమ��, �సల �బ��మయ�

--------- స��� �� శరణం శరణం ---------
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�త� స��� � �� � అ�భవ�
ఓం ��యణ ఆ���యణ

సర� సమ���

� �� తమ సర� సమర����� ఎ� ���ం��  మద� ���,

�����ట ఇ� ������.

�� ఏ�� �ల� ఆ��� ���న� ����� ఊ�ంచ� సమస�

వ��ం� ��� ఎ� ప�ష��ం�� ఏ� �చ� ప����. �� ���న

���ల�� ������� ప���రం క��ంచ���. �� ���� �

�� � దండం ����� ��� �� �� unexpected సమస�

వ��ం� �� ��� ��� �య��� �� శ��� ఇ���, సమస�

�ం� ���� �యత�ం ��ం �య�� (అం� ��� � �ం

ప�ష��ంచ�� అ� � ఆ�స� � ���, �� �ప�డం) అ� దండం

��������.

� �ం �ంబ�� � క��  �� �య� �యత�ం �� �వ�� ఎ�

�యత�ం ��� ఈ సమస�� 100% ప���రం �� క�సం 60

�ం� 70 �తం అ��  ప���రం ���మ� ��ధ ర�ల

�య��� ���. అ�� �ష�లం అ���.
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�� ఊహకంద� �ధం� � �� ఒక�� �రణ ��� కం��ట� �

ఒక �న� ���ం� ��� ��ం��, అం� అ�� ��ల �ం�

న��, � �� �ంబ�� � ఇబ�ం� ���న సమస� �� �డగ�

�య���ం�. ఆ మహ��� సర� సమర����� అవ�� ��.

మన కర� � ఏ� ఒక �పం� క��ం�ల� ఆ మహ��� మన�

ప����ల� ఏ��� ����, �� మనం ��ం ��� ���ంచ�ం�

ఇ��� ఇబ�ం�� ఉంద� క���� అ� �ందర� �ల�ంచమ� �ర�న

����. మన� ఏర�ర�  అ�� (ఇష��న�, కష��న�) ప����ల�

ఆయన ��దం� ��క�ంచడ�క�� ఆయన ���న నడవడం,

అ�వం� ���ర�ం� న�� నడపమ� హృదయ �ర�క �ర�న

������.

******స��� �� శరణం శరణం *******

మ���ల ����

���వ:- �� తప� �కన�ం �� అ� శర�గ�

హృదయ�ర�కo� �� ��ం��.

� �బ��మయ� �� ��, “���� ��మృతం” 282 �� �

���ం�న ఈ �ం� �ట� ���వ � దర�ణం:
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******స��� �� శరణం శరణం *******
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