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సర� �తన� ��ం �ం ఆ��ం - ���ంచ �మ� - ���ం � నః ��ద��

స��� �  �బ��మయ� మ��� స��
చ�వ�ల� �జ���: ఆ�� ��ట� అండ���� �� �న� ఆ ���
���� ల� ��� �యం�.
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�షయ ��క
# �షయం �� �ంబ�

1 సం�ద�యం 3

2 � �� ఆచరణ 20

3 భ��ల అ�భ�� 23

4 � �బ��మయ� �� �ఖ� 27

సం�ద�యం
ఓం � ���ం

“అ�� ���” : “శర�గ� - ���మకర�”

“�� ! �� � కం��ప�ల మధ� ������ం. మమ��� ఎ���

��� �ట�వ��. �� �� త��, తం�. �� ఇక�డ ��ం� ��

���వ�, అన�� ఒక ��స�. ���� కళ��� త� �ర�ం�. �

�ం� �ద��o�” అ��� � భర��జ �స�� ��- � �కల��

����� చ�� � (�� �ం 13). మ� మన ��� పట� అ��
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కృతజ�త, శర�గ� మనం �ం��ం���� ? ‘అ�����’

హృదయగత��, ‘���స�- శర�గ�’ సహజమవ�� ?

‘శర�గ�’ అం� ���� ఏమ� �ర��ం�� �ంద� ���క�

స��ం����ం. ‘���సం’ అం� ఏ�� ��న �గ సర�స�ం � ఇ�

�వ�ం�� “�శ��ంచటం అం� స� ఆయన స�రణ �� ఉండటం. ఏ

ఆ�చన, అ��యం, ఇష�ం ��ం� సం�ర�ం� ఏ� మం�� అ�

����డ� న�� ఉండడం” (�� 47). ఆ �ధం� ఉండటం (

�శ��ంచడం) అస� �ధ��? ఎ�? ఏ�� ఉ�హరణ�

ఉ���?

� ���� ��త� అం�� �త�� ఉ�హరణ. ఆ���ల��

ఆచ�ంచడ� �క, ఎంద�� ఆ ������ అ���ం�� క� ! �

�� ��తం �� �క��న�� సంఘటన�, సర���రణం� జ��

సం�షణల� ��, �� �క� ���సం, �న ���న ����

�ర�చ��� దర�ణం� ఉందనడం� అ�శ��� ��. ����ల�
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అ� �ధ��? ����� ఆ ��స� వ�క�పర�న �వం� ఆ

‘���సం-శర�గ�’ వ�క�ం �వటం ��?

‘�ష�-స��’ ల� ��న మ� �ం� ��యల ����

���-���ల వం�� ఈ ‘���సం-శర�గ�’. అ� ద�ణ�

సమ���� ఆ � ఆయన (స����) మన�త ��ం� �� ప� “���మ

క��”. ఈ �� �� ఏ ప�� ���మ కర� ��ల�. ��� ����

�వచ�ల� ‘�� ���� ��డ� అ� షర� ����న� త��త,

ఎ� అ� ��� ��ం� మం�ం �యడం �ధ�ం ��’ అ��ధం�

ఫ���� ఆ�ంచ�ం� ���మ కర� �యటం �ధ�ం �దన��

�వ�ం��.

మ���ల �� �ం�, కలం �ం� ��వ�న �� �క�ం మన� �ద

మం� ���ల�, ����-ప����ల�, వ���ల సం��ర-�మ���ల�

త�న��� �� ��ం� ���� ఎప��� ������,

�ర�దర���. “��� భగవ� స����న ��� ���� మన�

ఇహ-పర �య��� ���� మం��” అ�� ఈ (శర�గ� <-> అ��
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��� <-> ���మకర�) ���క� ��ధ మ���ల �టల ���

గమ���ం. ‘శర�గ�’ ��� ‘���మకర�’ ఎ� స���� మన�త

�����- మనం �యవల�న ప� ఏ��? అ� �ష�� అవ�హన

���� �యత�ం ���ం.

మ� �దట ‘శర�గ�’ ఎ� �ధ�ం?

(a) ��త ����� మహ�� �య� మం�ం సృ��ం� �నవ���

���ం�న� �ద�, (b) �ద��స మహ�� ‘�� �గవతం’ � సర�

�య� ���, (c) ఇప�� జన������ (���� �ట�� “మంచం

�ద �ం� �� �వ�ం�, ��� గ�� ��� �� ��� ��

���వ� ఈ తరం ���) ఇం� �లభ ��� � భర��జ �స��

��, �� ��ం�న (శర�గ�) �ర�ం ��ం� స��ం��ం�ం.

(a) �య� మంత�ం:

స��� � ��నంద��� �� �ట��

(https://youtu.be/daZJFxQcMNc): మహ��� మన� అ��
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���� ���ం��. (i) అ��త�న �గ �ర�ం ���ం�� ఒక

��! అ� �� పర�శ��� ��దం. (ii) య��� (తం��),

���� �� ���� ���ం��. అవ�� �� కష�తర�న

����.

ఉ�హరణ� (i) �గ�� �ండ�� �గృ� ��, ఇడ-�ంగళ��

���ం�, ��మ�� ���ం�, త��� �� �న�ల ��త� �� ���

/ ఊర����ల� �� ���� ఎవ� అభ�������? �ద� step

�య��� ���న �ధన ���! అం� �ం� ఆ����,

ఇం��ల� ����� ������. పం�ం��� misbehave

�య�డ�. ��క ఉండ�డ�. �మ��� జ�ం��. ఆ త��త

�గం �����ం�. �మ��ల� జ�ంచ� ��� �గ�ధన�

�ళ�డమ�� ��� ��ద���. మం�� ��. �గం

��ంచ��� అ�ర�న ��హం ఉం��. ����ం� ��, ��ఫ���

��, ప��త దృ�� ��, �మ ��ల �త ఇ�ం� ప��

�య��డద� �యమం� ఉం��. ఈశ��జ� �త ���ణ�
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��న�ం� ప���ం��న� ఒక మ��సనం- కర�ఫలం, �నర�న�,

�ం��ం� �వడం అ� ఒక మ� �స��� �ర�ం��. మనం

���ట�గలం క�, అ� �ట�డం ��. ��� �ర�వ�ం�

�ర�ం��. ��� వ���కం� �ళ��డ�. అంద� అ�

��ంచ��. �� చ��� ��న� ఇ�� ���నంత ప� ����! ���

�� � � వద� ఒక ���� ఉం���. అంత� �ం� �� ��

సం�షణ ���. ఇం�య ��హం అం� ఏ�� ? ఎ��? అ�.

చ�����న �� ఇ��న �� �ద �ద���� ప� క���. ���

కం�� ���ం� �� అ���! Yes, Yes, you are right అ���.

��� చం�య��� �ద�ప���- �� చ���ంద�; �� తత���నం

�����! �గం� సృ��రహస� ప���నం ఉన��- �త�� అ�భవం

� �డ���. [ఈ ���� �లభ�న �ర�ం: భగవం��

స��ంత���, � అంత���, ఎక�డం� అక�డ ఉ���

ఉద��ంచ���. ద�మ��. ఆయన దగ�ర� ���, ఆయన�

శర��ం� అ� �ప�డ� ��, అంద� �గం ����? �గం
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�� �ల� ఇ�? “�ల� � �మం� ఒక ప� ప�కంగ? ప���,

ప��� ప�కవ��?”].

(ii) ������ ���� �య� ��. య���, ����

������. అప���� �హ����� �ళ���� �హ�� ���ం�

అ��రం మ��ల� �క �ం���ల� ఉన� �వతల� ���ం�,

�ర����� ఊర����ల� ���, అక���� పం���� ��

���…... ����ల� ఎవ��� �హ��క ������ం��

�య� మం��� సృ��ం�� � ����� మహ��! ����� ��

��� ��జ���� (�ండవ జన�) - మన ���ల� ఆయన (భగవం��)

�� న��ంచమ� ���ంచడం ��� ����� ���� �����

���ం�� ����� మహ��. ఏ ���ల �ద ఆ�రపడ��.

ఎంత� సృ��కర�ం� ������? అ���ష��న�వం�,

కష��ఇష�మ�న- అంద�� �ధ�ం �న�వం� యజ��ల ���

�హ����� �ళ�డం కం�, అక�� ఛంద�� ఇక��� ���ం��.

అక�డ �హ� ��ల�, త� ��ల� �� అ�మ� ��
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���వ���. ఆ ఛంద��� (�య� ఛంద��) ఇక�� ��

పం����. ఆ ���న అక�� �ం� ఇక�డ �� �� �����

అంద� ���� �ర�ం ఏర����.

(b) సర� �య� మం�ం

� �మ�దం ష��ఖ శర� �� �ట��

(https://youtu.be/ABbGBaBG0VQ): ��సమహ�� ‘�� �గవతం’

�రంభం� ఇ��న �య� మం�ం-

“సర� �తన���ం �ం, ఆ��ం ���ంచ �మ�, ���ం �నః

��ద��”.

�� ��ణ �రంభం వ� ‘�� �గవతం’ సృ�� ఆ� అవస� ��ం�న

���వన �ం� �రంభ�ం�. పర�త� సృ��ం�ల�

సంక��ం���� �ట��దట ఆ �తన�ం అనంత�న

��య��� వ�క��, ఆయన ��కమలం �ం� �హ����

ఉద��ం��. ఆయన� సృ�� ��ల� సంకల�ం వ��ం�. మ��

అస� �� ఎక�డ �ం� వ���? అ� ఆ�చన వ��ం�. ���
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ప���ం��. ఆయన� ఏ� �చ�� (��య��). �ంట�

�నం� ����- ��నం�� ����. ��నం� �ణవ శబ�ం

మన��� ���ం�ం�. ఆ ఓం���� అ��ం� ��నం�

������. అ��� అ��హం వల� తన �లం ఏ��

�డగ���. ఒ�యన చ����ల� శంఖ చ� గ� పద���

ధ�ం� �గ��� ఉ���. ఓ�! �� �గ������న

��య�� ��కమలం �ం� వ��నన��ట అ�����. ఈ��

ఇద�� ���� ఉత�న�మ���ట! ఎక���ం�? ����న�

��య�� ��రం�ం�� ��న�ం ��� వ���ట.

‘మ�-�ట��’ అ� ఇద�� ���� (Negative Forces). వ���

(���ల ల�ణం: restlessness) ��� ��� �� త��ం� ఏ�

క��ంచడం ��. ��� ఎవ���� �ద�ం ��ల����ం�. ఒక

మ�యన ఉ��� �� ప��� ఉ���. ఆయన� �ద�ం

�యటం�సం �ప��� �యత�ం���, �� �గ��� ఉన�

��య�� �ప�క���. ఇం�వ�� ఉ���� అ� �� ���
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చ���ఖ �హ� �� క��ంచడం� ��� ఇబ�ం� �ట�డం �ద�

����. �హ� �� ��య�� �� �� “��� ��వ��� ��,

న�� ఇబ�ం� ���న� �� ప� �డం�” అ� �ర�������.

�� ��య�� �వ��ట. అ��� మ�� �హ��� ��నం

�యడం �ద� ����. ఈయన ������డం� ఆ�పల ���

ఉన�� ఎవ�? ఆ��ం�� (����� �వ� ? �� �� �వ� ? అ�

�తన�ం). ఈ ��య�� �� �పం� ఉన� శ��� / �త���� /

�గ��� ���ంచడం �ద�����. ఆయన ����� ఉం� ఆ త��

��య�� శ���� ������ వ��ం�. ఎ� ఉం� అం�- ��

ఇం��లమ�వం� �ం�� �����, ప� ���, ప� ���

���ర�న శ���, �ం�� �����న�� జగ��త. ఆ త�� ��

మ���. ఆ� దర�నమవ�� �హ��� “అ��! నమ��రం” అ�

నమస��ం��. అమ� బయట� ��� ���� �వడం�,

మ��ట�� �హ�� వ��� ����� ����� ����. ����

�ద�ం ���. ఇ� గమ�ం�న �హ� “అ��, ఎంత�� ఈ �ద�ం?
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��� అం�, �ం� ��?” అ� అ��� (అం� ఇప��� ఆయన�

అర����ం�. ఏం ��ల�� ఆ�� అ��� స���ంద�.

ఎం�కం� ఆ�డ ���ల� ���ం� త�� క�! అంద� ����

ఆ�డ ��ల� ఉ��� �బ��, ఒక� ���ట�మ� ��,

�య�ద���� ఎవ� ��� ప���నక�ర��. ఆ�డ ��� ప���ం�

��. �� ���� �� �� అ��లం� �ర�గల� ఆత��!

“���న: ��ద��” - “���ం �నః  ��ద��”).

�ంట� అమ��� ఏ ��పణ ����� ఆ ���ల ఇద��� ���

��ందట. ����� �� ��� అం����: ఇత� �పం మన�

���ప��ం� �ద�ం ������, మనం ఇద�రం ఆయన ఒక��;

�� ��ం� ���� �ద! “ఇంత కష�ప����� క�, క�క

ఈయన� ఏ�� వరం ఇ���?” అ�����. “�� ఏం వరం

��� ���” అ��� మ��ట��. “� ��� ��ద�� ���”

అ� వరం��� ����. ��ద�� ఆ��ం��� వ�� “ఒక షర��

�� ఆ వ��� ��������. అ��టం� �� �� �ట మమ���
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చం�” అ���. అప��� �� తప� మ�క� �� సృ���! అం�

జలమయ� ఉం�. �ంట� ���� తన శ���� �ం�, �ం� ��ల�

మ��ట�ల� ప����, తన �ం� �డల� ����� ���

సంహ�ం��. �హ�, ����� అమ���� నమస��ం��. ఆ�

అంత��న�ం�. �హ�, �����ద�� ����. �హ�, �����

నమస��ం� “ఇ��� మనం ఏం ���?”. “���ం � నః

��ద��” ఆ�� ���ం��. �హ� ��న� ���ం� ఆయన

క��మ�ల ����ం� ��� బయట� వ��� (అంత��ం�

ఉ��య�- అమ�� ���ంచడం� బయట� వ���). ����

������, మన�ం ���? “�� ����� ఏ త�� అ��

ఆయన�ం� �� ���� - ��� వ��ం�, ఏత�� �రణ �త

మ��ట�� సం�రం జ��ం�, ఏ త�� ���వ� ఉం�

����� శ����ం� సం�రం ��ం�, ఆ త��� �ర�న ���ం!”

అ��� ���� (�����) క�� అత���త�న �ర�న ���

(‘�� �గవతం’ � ఆ �ర�� ���� ��షం� ఉం��).
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�� ఆ �ధం� �ర�న ���ం�, ఒక �ద� ��నం తనంత ���

వ��ం�. ��� ���న� ����ల� ఒక ��� �నబ�ం� “�� ఈ

��నం ఎక�ం�, ఇ� ఎక�డ ఆ�� అక�డ �గం�. మధ�� ��

�యత�ం �యకం�”. �హ� ��� ��� ���� ఒక�� ఒక�

���� ��నం ఎ���. ��� అ� ���గం� ��

���ం�, �� క��ం� దృ��� ��� ��������. అ�

�మ�మం� ���ం� ��� ఒక ఆశ�ర�కర�న దృశ�ం క��ం�ందట.

�ంత�రం ���క అత���త�న ఒక �కం కనబ�ం�. ఆ�కం�

పద�ం� ��� ��ల� �హ���� క��ం��. ఎవ��?

�హ�����! ��నం� �హ� తన ��ల� త��

���ం�ండ�, ���-��� �� ఎం� ఆశ�ర�ం� అక�డ

బయట క����న� �హ�� ��� ��ణం ���న� �హ�� ��

ఆశ�ర������. ��నం ఆగ�ం� ఇం� ������ ఉం�.

ఇం� �� ���క మ�క అత���త�న �కం అక�డ ఆ��ష పర�ంకం

� శయ�ం� చ����ల� శంఖ చ� గ� ప��ల� ఒ�యన
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ఉ���. ఈ ���� ఇక�డ, ఇం�క ���� అక�డ. మ�� ��నం

ఆగ�ం� �� ���క అక�డ ��సం� �ర��-��� క��ం��,

ఇక�డ ��నం� ఒక� ��� ���� ఉ���. ���� ఆశ�ర�ం �

��� ఉండ� మ�� ��నం �గం �ం��� ఇం� ��

�����ం�.

[ఒక� ��పం�� ఎ�� ���� ఉం��. ఆ ���� ఎ�

ఆ����� ఊ���ం! ���� ఆ ���ల� ఆ ఒక�పం� తప�

�� �పంచం �ద��ం��. ���, �� ���క వ�వస�-

leader, �న�ం అం� ఉం�ం�. ఆ ���ల �పంచమం� ఆ పం� !

అ� �� పం�� ���� ఉం�� (అ� ���ండం). ఆ

(���ం�ల�� (పండ���) �� �ద ఆ�రప� ఉ���? ��� �ద

ఆ�రప�! ఆ ��� �ం� వ�� రసం�� ఈ పండ��� �������.

ఇ��పం��� ఆ�రపమ�ం� ���. ఈ ��� ఎవ�� ఉం�ం�?

స��ం� ���, ఆ �ళ��� ���� ఈత ��� �ప�, ఆ స��

��నం ఉం�ల� ��. భగవం�� వలన, భగవం��� ����న�
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మన� భగవం�� ��నం ఉం�ల� ఉం�? ���ం��

��పం��� ఉం�, అ� ఈ పళ��� క��న ఒక మ� �� ����

�ం�ం� అమ���. “అ�క �� ���ండ జన�”. �� ���ండం

�ం�, మన� ఉం� �� క��� (cells), సృ�� ��� లయ� ఉం��!

అ� ఒకశ�� వల�� జ���ం�. మనం �����, ప����, న���,

ఆ ఒక� శ�� వల��. అ� �� ర��� ప����ం�].

�� �����ండం�� ����ల� ���, ఆశ�ర���, ��నం�

��ణం ���న� ����� ఇవ�� �� ఒక అత���త�న ����

�����రట. ఈ ��ల��ం�� �ల�న (‘సర� �తన� ��ం’)

���� ��నం ���� ఆ�ం�. ఆ �క వర�న, ఎవ�

దర�న����, త��త ఏం జ��ం� అ�� � �మ�దం ష��ఖశర�

�� �ట�� (�న ఇ��న �ం� ���) �నగల�.

[ఒక� ����న� ��� ఆప��� ��� ���� �క�� ప����

ఆప��� �య��ం��. మ�క� �రగ�ం� ��రం� ఉన� ���

ఆ� �� ��� ఆ�డట]. అ��ధం� అ���క ���ల� ఆ�ర�,
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ఏ ��� �ంద� సర� �తన��ప�న భగవం�� ‘శర� �ం��’, ఆ

శ�� మన ���ల�, ఇత�ల ���ల� ���ం� న��ంచడ�-

�య�మం�ర�� మ�� ఉ�సన.

� �ం� సంద��ల� �నవ��� అప���� ఉన� ��ష��న

���ల� అ�స�ం� ��� �ందగ�� ఫ����/����, భగవం��

శర��ందడం ��� ఎ� ఆయన అ��హం �ం� ఆయన�

�రవ�� తమ తపశ���� �ర�� �క�తం �సం �లభ ���ల�

మహ��� అం��� �వడం ��ం.

(c) ���� ��న శర�గ� �ర�ం

� ���� ��న ‘���థ �జ’ �స�కం� ‘ఉదయ �ర�న’

(http://saibharadwaja.org/books/readbook.aspx?book=Sain

atha-Pooja&page=1) హృదయగతం అ�� �� �� మన�

��ం�న �� �ర�ం అర�ం �� అ����ం�.

� �� ఒక సందర�ం� ఇ� ���� “�స���డ� � �ద�ల�

ఆ��ం��. � సర� �ధ�త� �� ��. �య � ద�� �ర�ం�
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�� ���. � బ�రంతర�ల యం�న� ���ల� అ��ణం

���ం�� � ఆజ�� �.చ. తప�క ��ం�ట�� �� శ���

���ం� ��. అ� ��ప�ం� ����. హృదయ�ర�కం� ���. ఆ

�ర�న� � �ధన� వ�� ఇబ�ం��, సమస�� అ�� ���

�న��ం��! అ� స�వ �ర�న అ��ం�”.

మ�క సందర�ం� �ర�న ఇ� �యమ� ��ం��: “న��

మ��� ���ం��. ఏ� ��� ��య�. � ��� � సంకల�ం

ఏ�� �ర����. �� � సంక���� �ర���ట�� న�� అ��ణం

న��ం� తం�” అ� హృదయ �ర�కం� ���ం�. “అ�� ఆ

����� �����. �� ��మం ప� �క ప��� ����

�జ ఏ �ర�ం� ���, ‘ఇదం� � �� ��. � �వ ��

�ణ�ం� �� �����ట�� ��ట�� �� అ� ����� ఉం�.

సర�ం �� ���ం��.  �� సర�ం సమ�����.
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ఈ ���� అ��న �ర�ం� భర��జ ����, �బ��మయ� ���

స��� శర�గ� �� ��ం�నం��, �� అనంత క�ణ�,

కృత��ల� ఆ �ర�ం� న��ంచమ� �����ం!

� �� ఆచరణ� “అ�� ���” : “శర�గ� - ���మకర�”
��త�న సంద��ల� స��ం� �ం��:

1) � �� “���� ��మృతం” � “�ద�� - ���� స����

సమత�ం �గఉచ��” అన�� ���మ కర�� ఏ�� ��� అ�

����.

� �� ���� సహచర�ం� �ఖ�ం� మన� కనప�� “�వ”.

���� దర��ర�ం వ�� ఉం��� ఎంద�� �� వం� �ట�టం.

����ల� ఎం� ��స� �� �� ���ం� � �యటం

వద��ం� ���� స���� ఆవరణం� �� ఉం� ఏ ప�� �చన

అం�� అ� ���ండటం. ఇ� ���న� �వ� ఇతర ���� భ���

�ల త��వ రకం �ధన��, అస� �ధన -�వ �� ��

���ంచక �మ������ � ����� ���ం��, � ఏ�� ��� � ���
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�న��ంచడం� ���మ కర� ఎ� ��� ��� మన�

����ం�.

2. “�న� -�న� �స��ల� ��� �లల� �క�ం� ���ం� - అ�

ఎక�డ చదవబడ�� అక�డ�� సత�ంగం ��న��” అన� � ����

�చన� అ�స�ం� � �� ఎ�� రచన� ��ం��. ఎంద��

���� ఉ�తం� �� ���� పం���. అ�� ఈ ��రణల�

�వ� �ంకయ� ��� ఇతర �వ�ల� క�స ���ం� ��క� ��క

�వం �� క����ం�. క�� �ం�� � � �� ఉండటం ఇతర

�ం��� � ఇష�ం �క�వటం, �ంకయ� ��� ���� ���ం�

�క�� - �పం� ���యటం �దల�న� � �� �, ఇతర

�వ�� ఇ��న మ��దల� �����. � �� �ంతన, దృ��

ఎ��� �� � ��ం� అ��తం�� � ��� స���� � ��� �

���ం�� �వ� �లవటం � �� శర�గ�, �� �వ,

���మకర�ల� �����. సద����� �ర� దర���.
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3. భర��జ ���� ��న �� ��మృత� ఫ�� ఎ�ష� భ��ల�

లభ�ం �వటం �ద� �ంద� � �� � �న��ం��� �� తమ

స�ంత డ��� “�� భర��జ ���” ��� అ�� �య� - అ�

�� భర��జ ట��� � ఇష�ం �క అ��� అమ��� “� �ద �రవం

ఉం� ��� ��� ఇక�డ �ట�మ�” �ట� �య� � �� 60,000 Rs

ఖ�� � ���ం�న ఆ �స��� అ�� ���ట ��ం�

అమ���� �ర�టం (ఆ డ�� ��� ఇ���? �� మం� ప� క�

��ం� �|| ఆ�చన ��, ఏ కం���ం�� �� ��ం� ఉండటం) �

�� ���మ కర�� మ� మ���నక.

4. ���� భక� స��ళనం 2007� �ర����మ� � �� �క�ం��.

ఈ �కటన� �లం ఒక సత�ంగం� �వరత�ం ��� ��� సం�శం.

స��ళనం �స�ష� వ��న��� “�� ఒక�� స��ళనం ఎ� ���

మన� ఎం�� �� �ప�డ�?” అన� �ట �వటం, ���

ఆ�శం� �ద�� ఆరం�ం��. “���� ��ం�న �ధ�

�ర��, �� ఆచరణ� ఎ�ర�� ఇబ�ం��, ���
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అ�గ�ం�ట� ���� �చన�” � స��ళనం�

���డదల�న��, చ��ంచదల�న �ష�ల� �� పంపమ�

స��ళ��� 6 �లల �ం� స��ళనం� ఇతర ���� భ��లంద��

�ం��� ��� ఆ��నం పం��. ఎవ�� �యక �వటం� ��న

ఒక��� ����ం�, � ���� ����� ��� ల��, ���

మ���ల సం�షణల� స��ళనం జ��ం�. �ంద� �ద��న ఇతర

���� భ��ల� అ� నచ�క �� �� � �� � ��టం��

�ట�డం, �మ��ంచటం జ��ం�. � �� “స��ళనం ���,

��ం�న� � ����” అ� స��ళన ��క� ���న �ట� ����

ఆచరణ� ��� ఎవ���, తన� �ం�ంచక ఉండటం అ��� � ��

� �త��ం� ఉన� అంద�� ఆచర�త�క �ధ. “శర�గ��-���మ

కర�” � అ�భ�క �షణ.

భ��ల అ�భ��

ఓం � ���ం

ఓం ��యణ ఆ���యణ
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అ�� ���: శర�గ�-���మ కర�

���� �ం� బ�� ��మకృష�  తన అ�భ��� ఇ� �వ������:

2014���ంబ� � SIR దగ�ర� ���న��� “� ఆ�� తర�న ��

Car �ం�� �య�ద�, క�క ఏ�� �కం� ��ం� Car ���

అ��ం����” అ���. అ��� �� ఒక సంవత�రం ఆ��

�ం�� �య� అ���. బ��� �� “�� ��ష� వ�� Car

�ం�� అవ���. �� �� ��ష� వ��ం� అ� నమ�కం ��”

అ���. అ��� �� “�� ��� ���� ����, ��ష� ఇ���”

అ���. �� �ంట� �� �స�� �లయం� ��� పటం �ం�

�లబ� “�� ఎ�ం� నమ�కం ��. �� �� ���� �బ��

వ���” అ� నమ��రం ����, 3 �ద�ణ� �� ������.

�జం�� next year 2015 � ��ష� � ఇంట��� �� వ��ం�.

���న ���సం� ఇంట���� ����ం� “��! �� ఏ� మం��

అ� �యం�. �� ఏ� ��� �� సం�ష�” అ� ����. అం�

ఇంట��� ���� � ��� “ ఇప��� �� ఆలస�ం ���. ��

�ంట� ఇ�����”  అ� ��� �� ��� ��ష� ఇ����.
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ఆ next year 2016 � �త�� ���న Digital Team �సం �� స�

ఐ���� ఇంట���� ����. అ��� �� “ �� �� ఏ�

మం�� అ� �యం� � ఇష�ం” అ� ����. ఇంట���� �ప��

ఏ� �ప��క���. అం�� ఖ��తం� ���� �� అ���

�� సం�షం�� ఉ���. ఆశ�ర�ం� మ���� న�� ���

���� ��� అ� ��� ఆశ�ర�ం� ఉ�� త���� అ���. ����

�గ� �ళ�� �క�� మం� ��ం� ఉ����, �� ���� అవడం

�వలం �� కృప�.

2019 May �ల� ���� ���ల� �� ��క క�� ���� ��

������. �� త��త SIR ప��ష� ����ద� �����, అ�మ�

�సం ��� ���. “వ��” అ� వ��ం�. �ం� ���� �ళ���.

�� అప��� ��� 5-6 సంవత��ల �ం� ����� � �ళ���.

ఇ��� �� ఆ�స�� ఉ�షం వ�� �� � ����� “�� ��చ�

��ం� ������. క�సం ���� �� పంప�. ఇం� ��

��ష� ఇ�����? అ� ��” అ�����. త��త మ�����.

2-3 �ల�� � ��ష� �ట� ��� ఇ��రం� SIR ఎంత� మన��

���� న������� క�.
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మ��� �� �� ���� � ��� �నడం అమ�డం ������

మం� ��� �� వ����� అం� “అవ�� మన�ం�� అ��”

అన� ఒక� �ట� �� న�� ఆ ��� � �ం� బయట ప���. ఈ

�ధం� �� న�� ����, ఎక�డప�� అక�డ �నడం,

�ం��రం, �� వం� అల��� ���ంచడ� �క, ఎ��

��దకర�న ����� �ం� �� త��ం� సంస�������.

మన ఇ��ఇ��� ��నంత� త��ం��� �� / భగవం��

ఇ����రం న���ం� మన సర� �ధ�త� �� వ�ం�

ర����.  ��� ఉ�హరణ�:

2019 � ఒక �యం�ం �లగ�� �ం� ����� �వ���

����� �� ��� బయ���� భగ�� �ంకయ� ��� ��

మం�రం�� ��� మ�క��� నమస��ం���ల� �� �గ�,

అక�డ అవ�త ��యణ��� న�� ఆ��� తమ� రమ�న����

�గ ���. �� ఇష�ం ���� �� / ��� ఆ�శం �ర �డద�

ఆ ��� �లగ�� � ఉం����. ఆ ��� �� �� ��

ఒం�� ��క క�� �రగడం �ద�ం�. �� �� దయవలన, స���

26



��వం �త ఒక���� ���� మ��� �యం�ం బయ���

���� ������.

ఒక�� �లగ�� ���స�� అమ��� (�� ధర�ప��) �����

�మ� అక� �� ఇం�� ఉ��ర� ���ం�. �� �ంట�

�ళ��క���. ��� ���� బయ��� సమ���, �����

�� ��� �ఖం� ���ంచట� �క ���� ��� అమ���

ఆ���� ���� త��త బ��� �ళ�ట� అన� ఆ�చన

వ��న���, బ�� ����� �ద�ప� అమ��� దర�నం �సం

���� ����. ��ం� ����� �� �లగ�� �ం� ����

��� �ళ��ం� ఏ� ప� �ద ���� వ�� న�� �� ���

ఎ��ం��� ���� ����.

ఒక ఆ��రం �యం�ం �లగ�� �ం� �ం�� బయ��ర

వల� ఉం�. ��, అమ��� ���� �ం� వ����ర� ���, ���

ఏ�� �న� �న� ప�� ఉం� �� ���న త��త ��� ఏ� ఒక

బ�� / �� ఎ�� �ం�� �వ�� � అ� ఆ����. అమ���

వ��న త��త “ఈ �ం � ఆ�� �రక� క�. మ� ���� ఎ�

����” అ���. �� ���న ��గ ఆ�ల �ళ�� అ��� ఎవ�
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���. �� �� కలత పడక, �� �� ఏ� ఒక arrangement

����. ఒక�ళ అ� ��ం� ��� ఇక�� ఉం��� ఉదయం

బయ��� �వ�� అ� �ం��� ఉ���. ఇంత� ��� ��ం�

����� �� �ద���� �� వ�� �� ఒం�గంట� ���� ���

��ష� � ��� �����న� �� �� �వ�� అ� అ���.

ఆ�! ఏ� �� �క� అ��త �ల, క�ణ.

“���ం� ���బ�� కద�� మనం ఉం�� అ� అ��� క�” �

���.

� �బ��మయ� �� �ఖ�

20-12-1999 న �� �వ�: ���మకర� ఎ� ��� �

అనం����ల �� ��తం �� ����వల�న�

ఓం

�లగ��

02-12-1999

�య� ���వ,
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� అనం������� ఎ�� ���మకర� ��� �� �డ��.

�� ఒక� �షయం సత�ం. �� తన ��ంట�� ఇంత ఇ��� �ద�ం

���న� �� �����గ ����� ��. �ం� ����.

����� భగవం�� ��� ���ం�న� �����. ఒక� ���

మం� ���న� �� వంద ��య� �యవ��, వంద

��య� ఖ�� గల మం� ���న��� ఒక����

�యవ��. అస� తన� తన �ల�ల� ��ం� �త ఆ భగవం��,

గ�క ఆ భగవం�� తన �త ��ం��న� ����� �ణ�ం�

�యడ� తన కర�వ�ం� ��ం� ���. ఆ ��ల� సవ� బం��

50 �. అ�ం� సమయం� ��� ౩౦౦� �ం�� వ��యం�

6 సవర� బం�రం. అ� ఈ�� ధర� బ�� 18,౦౦౦ ��యలన��ట

�� �బ�.

ఇదం� �����. �� వ� ఖ�� ����. ��, ���, ��,

పం��, ఎం� �� �ం�� ఇం� �ం� వ��వట. అ�� పం���రట.

తన�, తన �డ�లక� ����ం� అ�� �ష�ల� భగవం�� �ద
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ఆ�రప� ��ం�� అ� ���� ��� �� ���ం�. ఈ

�ష��� � కృష�����ల ���� ��న ఒక �ంథం� చ���.

అ� ���మ కర�� �కరణ ���� ఆచ�ంచబ�� � �����

��� 15 ��� �� ��క దర�నం ���ం��.

“���ం� ��� బ�� గద�� మన�ం��” అ��ల పరమ సత�ం.

�� ఒక��� అ�� ��లయం� వ����ం�. మనం �ం�� అ� �వం�

మనల� �రద�� �ం���� ��హం �యడం �� అ��క�.

మం� సహ�స మ�� ప� ��య��� ����. ��

సహ�సమ�� ప� ��య��� వ��ం��మ� ఊరక ����.

�మర�� తగవ� �� ���� మనం �క� �య�ం� �ం�ం� ఆ

మ�నం మన� �����ం� ��ం�? క�క �� ��త��

ఉం��. అస� �కం ఎ�� �� మన��. మనం ����

ఉద��ంచగల�? మన కర�వ�ం మనం ����� ��. ���,

వం�ల� �రం� ఉండడం ������. ఒక� �ం� �ట�

���� �� మన ��� వం�ల� ఏ� �ల��ర�.
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“��� మ��� క���� ..................” �జ� క�! �� పరమ

ద�మ��. ఆ దయ� మనం అం��� ����� ����

ఉండవ��. క�ం� ఉం�, �� �ం� ��� �ం�లం� ��ం�,

���, బ�� అ�� స�� ఉండవ��, అం�. �� ద�మ�� –

అంద�� ఉ�స� �� �� ��� వ�� ఎ��� ��� న���

ఎ��� ���ట�� నడవ�న�� ���! ఆ����కత అ��

ఇ�ప��ల �ం�క� �వల�ం� ��, ఏక ప�ం ��. మన�

�ణ�ం �న� అ�న��� ��ంత ఇ��� ������......

�ంసం �ం�న �హ��� ��� ��� ���న��. మ���ల

దర���� ��న �రంద�� ఒ� ఫ�త���ం�? �ంద�� ఆ

మహ��� �డ�� సంతత �ర� క��� కట�� �ం��ం��.

�ంద�� ��ం�త�, �ంద�� ఇం� �స� ��� �ట��ం�

ఉం����� అ�, మ��ంద� ఈ �గ��� �� ��� దగ�ర� మనం

�వడం అ� అ��ంచడం ��? క�ం� అక�డ ఉం� ��� ����

శ��, ���ం� శ�� బ��� ఉం��. ఒక� 80 volts మ�క� 120
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volts క�క� భగవ��త అం� మన �య���� ��న�ం ఇ��ం�.

అ�� �గ��ష�ం. భగవం�� మన� చ���� �ప����

చ���మం� భగవం�� ఇ��న ఆ ప� �� �రంతరం భజన

���నం� ఆయన ఏ� ����. ఆయన సంక���� �ర����. అ�

మన �ఖ� కర�వ�ం. అ� �� అ�� ��న��. మహ��� మన

అర�త� సంబంధం ��ం�� అ������. �� మనం మన అర�త

ఉన�వర� ��� ద��ం��ం��.

“ఇం���ం� చర�ం యన��� ��య�

తదస� హర� ���ం ����వ ��ంబ�”

���త పడవ �క� �గం త����న�� ఇం�య�ల� చ�ం�

మన� �క� �జ� హ�ంచబ�� అ���.

ఆక�� అన�ం �� ���ం� ��. ���ం� �హ��పల�ం వలన

�ం��. అ� ఎంత�ర� �� అంత ల����� ����ం�.

మన� జ�� �� �వస�ందన� �ంత శ�� ఖర���ం�. �� �ండ�
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��� శక�ం� ��� ఖర���ం�. ఇక ల��ం �ర� ����ం�.

�జం� ల����� గల��� ���ండ� �షయం �����.

�న�ల� (1) �హ�చ���మ� (2) గృహ���మ� (3)

స����మ� (4) �న����మ� (5) ఆ�మ ధ��� �� అ�

ఆ�య� అ� ఉ���.

భగవం�� మనల� ఏ ఆ�మం� ఉం�� ఆ ఆ�మ ధ���

��ం��.

�హ���� – ఆంజ�య��� ��� ఆదర�ం� ���� అష��ధ

�హ�చర�ం వ�ం��. అం� �� గృహ�� ధ���, �న�స� ధ���

��ంచ��. భగవం�� మన �ం� ��న ��� ��ణ�ం గ�ం�

భగవం�� ఆ �ద�� ఆ��ం��. అనం����ల వ� అంద���

పర�త�� �� వ� ఆ��ం�లం� �ం� ��� ��ణ�ం

సం��ం��. అన��ంత� ��ం� �����స� ఉం� అ�� అ�

వ���.  గృహ�� గృహ��� ఉం��.
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భగవం�� ����ం�న ప� ఆయన� తృ��కరం� �ర��ం��.

��యణ, �జ� ��� మనం �ం�� ��మ� క�నం� శ����

కష��ట��� (ఆం� ��� అ� �ంథం� ��క� �� �����

�గంబర ��� ����).

��� �ష�� �� ఆచ�ం� ���. �� ��� �న�ం�

అమ��� �నర� �త�ం ఇ�� ����. �ష�� �� ఉ��ష�ం అ�

అమ��� �త�ం �ం� ఇ��� ��క�ం���. అం��� ���

���ం�ల� ���� ���. మనం క�న �య�� �����

శ�రం ���ంప ���ం� �� ����ం��? అ��

�నవద���� �� ����� కమ�న��. గృహ��� తన ��

�ర��ం��. అ� �� �����టంత� ���. గృహ�� - స���

ధ��� ����నం� స���ం�? ఇం�� అంద�� భగవం��

���� ����, ����� అ� �త�ం ��ణం �యడ� “త��వ

��చ ��త��....” అన� ఆర� �ట�� అర�ం. అ� ���,

��ం�� �� �ట ��ం �� గృహ �ర�హణ� �పం ���నం�
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�� ఏ��� ���ంచ�? ఎ��� వ�� ���ంచ��� �� ఆ �క�

అ�� ఉం�ం� �� ప�.

�� చక�� చ���� త��దం�ల� �ఖ����. త��దం�ల

��ల� �� ఉ��ర� �రంతరం ��� ������. �త�ం �జ,

��యణ ��నంత వర� ���. �� చక�� చదవడం ��� ��

�జ అ��ం�. అ� �జ�న �జ. అ� ఆ��ం�న �ద� ���

అనం����� ��న�� ���మకర� ���. �� �షయం ����

చక�� �����.  ఆయన �� �� ��.

� ��� �� ఆ���� స� క�గవ�న� �����

�

�సల �బ��మయ�

********* స��� �� శరణం శరణం *********
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