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Be a beggar in your Home Sir Satsang (స�షం)
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https://drive.google.com/file/d/1VrOboWMasHPJLGsGhiAGnkCARzIf3pes/view?usp=sharing


త��వ ��చ �� త��వ - త��వ బం�శ� స� త��వ !

త��వ ��� ��ణం త��వ - త��వ సర�ం మమ �వ �� !

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 ���వ �� �ం� �� ���న� 10

3 భ��ల అ�భ�� 17

4 � �బ��మయ� �� �ఖ� 24

సం�ద�యం
ఓం � ���ం

“అ�� ���” - “శర�గ�”

ద��శ�రం� ఒక �� ��మకృ��ల �ం� ఒక వ��� ����

ఉండ� న�ం�� “��హం-��హం” (�� ����) అ� ఉచ����

గ�� ���ం��. ��మకృ��� అచ�ట ఉన� వ���� ���

����, న�ం� “�రహం�రం ఇత� సహజ స��వం” అ� అ���.

“�ర� అం� అ� ��క �ధం� �ండ�ల�” అ��� న�ం��.
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https://drive.google.com/file/d/1FNw-hOyC9gQFVnHsIOKdEsLmwb1nDt0P/view?usp=sharing


ఆ వ���, ���నంద ��� అ��� ఇ� ��������:

ఆ వ���: సకల� జగ��త ఇ����ం �త� జ���ం�ం�. ఆ�

���త�న శ��. �� ����� ఆ� జ���� ఉం�ం�. ��

మ��� �� �����మ��ం��.

న�ం�� : �వ�� ఈ ‘ఆ��’ �� ఒ�����. ఆత�� ��. సకల

చ�చర �పంచం � �� ఉం�. అ� ��� ��� ��� ల���ం�.

ఆ వ���: �� ఒక �ల�� ����� నల�� �య���� శ�� ��. ఇక

�పంచం �ట ����? ఈశ��చ� ��ం� గ���చ�� కదల�.

న�ం��: � సంకల�ం ��ం� �ర� చం��� సంచ�ంచ ��.

సృ��చ��� న��ం�� � సంకల��!

ఈ సం�షణ అం� అవ����న� ��మకృ��� ఆ వ���� ��

“న�ం�� అ� అనగల�. అత� ఒర�ం� ��న ఖడ�ం. అత� అ�

అనడం అహం�వం వల� ��” అ���.ఆ వ��� న�ం�� ��ల�

నమస��ం� ఊ�����.
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అప���ం� న�ం�� ��మకృ��ల �ల ��త�ం అవత�ం�న ���

అ� ��ం��. ఆ వ��� �గమ�శ�� ! � �మకృష� పరమహంస

గృహస� ���ల� అ�గ���న � ���చర� �� !

ఒక�� ఒక వ��� �గమ�శ�� ��� ఎ���� ���� ���?

అ� అడగ� �ంట� “అ��ల� ���� ���ం�న ��మకృ��ల�

���. ��� అవ�ర�న ���నంద ��� � ���” అ���.

�స���� ఈయన ���సం అచంచల�న�. � �మకృ��ల ��

�ం� ��వ� �� �క�� ఆయన� �ద�క�ం. ప�హ��� ప��న

�ట� �� ఆయన� ���� !

“�� అల�����. ఆయ�� ఎ� ����గ����?” అ��� �

�గమ�శ��. (Ref: �గమ�శయ - �� 40).

త�ప� �లం� � �మకృ��� - � �� ��� మ�� �ంకయ�

���� మనల� అ���ంచ�, అపర ��వ�ర�న � ���నంద

���, � భర��జ �స�� మ�� � � �బ��మయ� �� �పం�

మన� �� �������-������ అ���ం�నం��
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కృతజ���వంద�� ����ం� అందరం “మ��వ��”

���ం�� అం��ం� �� స�రణ�-���ధ�ం� �ంచమ�

�����ం!

భగవం��� ����� ���� (అం� ���ంతం మనం ఏ��

�ంద��� �� �య��� ���ం��, ఆ తృ��-�ం�� �ం� -

సహజ ఆనంద ��� ����ం��) - ఎ�� �ండ� � సం�షణ

��� ఇద�� మహ��� �ం� ��న� ���ల� ��ం�న��

అ����ం�.

అం�� “అ�����” అ� �� ���న �ర�ం �గమ�శ��

న�� ��న “శర�గ�” ����� �������? ��� భర��జ

���� మన� ఎ� ఆచ�ం� ���?

“ఒక మహ��� మ��వ�� ��న ��నం ��, ��ల���

���, ����కం ��ం�, �హ��ల� ఉ�రం� ద�ణ���, ఒక

భ��� ఇం�� ���ట. త��త బ�� ���� ��� వ�� తమ�ం�

�రసం� ఉంద� ఏ� �� �ద� అ���ట. ఒక భ��� ����
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�����నం� వద�� ��ం��ట. మంచం �ద ���� �గ���

���� “�ధవ ఇం� ఏం �గ����! �మ, �మ అ��!!”

అ���ట. అక��న� భ��� ‘ఈయన ఎవ�� సం��ం��’ ��యక

������. �ంట� ఆ మహ��� ���సనం� ���� “��!”

అ� �క �� క�� ��రట. శ�రం పక�� ఒ����ం�. భ���

�ంట� ��� ప���� ప�ండ���, �� పరమప�ం�� అ�

�����, అంత���� ఆ మహ��� తమ అంత��య�

��� ���న �ధం� కర�వ�ం �ర��ం��. ఆ మహ���

“���� - � �కల�� �����” (�� ద��ం�న మ����

64 వ ��)

���� స���� జ�� అ��రణ�న ���� ఎ�

జ������ ����వ��� � భర��జ �స�� �� ���

�� ��ం� ����ం� “ఇవ�� ఎ� జ�����యం��” అ�

అ�గ�, �� �� ���న స��నం (�� �ంబ� 91) “ఇ�

�య� ��� అం�! అ����ల�� ఉన� పర�త�శ�� మన�
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�శ�తం� అ���ంచడ� �య����. అ� మన�� �ం�

మనల� �����ఉం�ం�. మన���� మరవ�ం�

���భ��ల�, �తృ�వం�, ��� �����ం� - మన�� �రనక�ర
��ం�� అ��ం� ఉన� ఆ శ�� చం� �డ�� వ� మన�

అవసర�నవ�� ���ం�ం�. అ�� ��� ఆ�న� కృతజ�త�

���ం����. మన� అంత ప���� క��ం� అన� తలం� వ���,

అహం�రం త����- అ� ఆ��, మన� మధ� �ర అ��ం�.

అ��� �� అ�� �ధ��� �ర�� తప�� వలన �ంత శ��

ఉండవ��. ��� అత� �� ���� ��ం తగ��. పర�త� వద�

�ంగతనం ��న�� అ��ం�. ఈ �షయం ఎ��� ఏ�ర�ం�

ఉండగలగడ� �య� ���.

ఆ �రంతర ��� ఉండ��� �ర�ం ��ం� �వ��� ����

�స�� ��� ఇ� అ��రట “�� ��న� �ర�ం �� �జ��!

ఇంత �ధ�త వ�ం� ��ం��� ఏ ��� �ం��� ��� ���

��� �ర�ం� �� ����. �� ��న� �ర�ం ���� బ���

�� �జ�� ��ం��వడం �ం��. భ���ద�ల� ��� ���ం��ం�
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ఆ బ�� �� ��� గమ�ం �����. మధ�� బ��� ఏ ఇబ�ం�

వ��� �ధ�త అత��. �� �జనం, ��, �ద�న వస�� ��

అత� ����. అత�� ���సం ఉం� సమ��� బ���

�జరవడ� � ప�!” (�� �ంబ� 95).

భర��జ �స�� “� �� ������” �వరణ ఇ�� ఇ� ����:

“అ�� ��ల� �రంతరం ఆయన ప����ం� ఉ��డ�

���ం��వడ� శర� �ందటం. ���� మన �పల, మన

��పల, అ�� ��ల� ఆయ� ఉ��డ� ఎ��� ���ం��

ఉండట� అస� శర�గ� �ందటం అం�”

మన “యజ��” అ�� ��ల� ఉ��రన� �వం ����న��

అన��� ���ణం?

“త��వ ��చ, �� త��వ - త��వ బం�శ�, స� త��వ

త��వ ���, ��ణం త��వ - త��వ సర�ం మమ �వ�వ” ���ర�ం �

�� �వ�ం�, భర��జ �స�� �� ఆచరణ ��� �ప�డ��క,
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ఆచరణ �ర�కం� ��� ఆ �ధం� ��ం� మన� ఆచరణ

�ర�కం� �వ�ం�న స����� ��� స��ం��ం�ం:

�� �వ �� �ం� �� స���
ఓం � ���ం

“త��వ �� చ �� త��వ” - � �బ��మయ� �� ఆచర�త�క

�వరణ

��వ� �� �� �షయ� �త ఎం��� ఓ���, �మ�, �ణ�ం�

(�ద�� యజ�� �వ��� అప��ం�న ప�� ఆయన సమ�ం�

�ర��ం�న��) ట��య� ���ంచడం:- ఒక క�� ఒక �ం�

�ం�� ���, ��� �మట��య� - �న�� ఒ��క�� ������

ఇ�� ��� ���ంచమ� �షయ�� అం�ంచడం.

అ� ఒ��క�� ��� �షయ� ����� సం�షం� ��ం� �యటం

(గ��� ���, ���మం�, �ల�ం�) ����� ����� ఆ���ం�

���తం� అ� ఆర�ం� ���ల� ���� �� ������

అరవ�. అ� అ�� �ర���వర� ��ం��. అ�� ��రణం�

ఎ���� ఏప� ���� �షయ�� ఇష��ం� ��� ���� ��

ఆర�� �యటం� �ప��.
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అమ��� ���న�� ����, �� ��ం� �� మన� ���ంచ�.

ఒక�� మ��హ�ం ఇం�� ���� �����ండ� అమ��� ��

గ�� �ం� �గ �య�, �� �ంట� ��� క��ంచ�ం� ��

��� �గ ��� బయట పక� ��� ���ం�ం, అ� ���

త��త �� ఆ �� �� వ�� ఇ��� �� అ� ����. (బ��

అమ��� ��� ���మ� ��� ఉం��).

�� � ఏ ��� తన� ఎ��వ ���న�, త� ��� �ప� ప�,

మం� ప�, అమ� �� ���ం� త� �యనవసరం �ద�, ఆ�� ���

��� �యత�ం, ���న ��� వ���కం� �యడం ��ం� ఆ

�పం� ��� ఇ��న� ఆజ��, సల�� ��ం� �వ����

వ�వహ����. యజ�� (అ�న ��/���) �ర� �పం�, �డ�

�పం�, బం��ల, ధనం, వ���ల �పం� తన� ప����ం�

ఉ��� అ� వ�వహ�ంచడ� క����ం�. “త��వ �� చ ��

త��వ” �ర�న అర�ం అ���! భర��జ �స�� శర�గ� ��ం�

���న ����� �త�� �ష�ం �� �త���త వ�వ�రం.
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భగవం�� మన ��� వ��న �� వ���� స����గం �యటం -

�� ��త ��నం� �� అంశం��, �� ఇం�� �� �� వ���

�పం�� ��ధ����� ఉం�ం�! ఆ �షయం ఒక ఆ��రం

ఉదయం ��� �� స���ం� �ప�టం - ���� ఒక గంట ���

���న� �షయం - �ప� త�� �వ��� ఎంద� కృ� అవసర� -

�� ఇ�� ����� వ�� �రం ఒక బం�� � ��� �ట�డం, క��ల

��� �డటం...

�ర�నత�ం - ����� �� �ర���� ��ంచడం. అ��ం�� ���

�ద ఆ�రపడటం. ఒక� �� �� ��� అవసరం �క�వటం.

(��� ����� ��� ఒక�� "��! �� ��� వద��ం� ఏ�

�������?" అ� ���ం�రట. ����� �� స��నం: “మ�

�ట� ఎ�? అ�� ఆ��ంచ�ం� ��ంచటం �������” అ� �

�� ����)  .

“డ�� �� �ల� 4 �ల ��య� వ��ం�. అం�క� �� ���

అం��ం�� ఉం�” అ��� ��.

‘డ�� వ�� ��� ఎం�� అం��ం�ం� ��’ అ� అ���.
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“����� ���� అ��� డ��� వ��� ��� అం���. ఎవ���

అ��� ఇ�����. ఇం���, అమ��� �క మ�క ఐ���

�� �ం����. ప���ం� � ఉం� ��� ఉ���. ��� �క 8

మం� ���ం�� �� �� � తన డ��� (అ�ం��) ���ం� ��.

ఒక� �� �� ఎవ� వద��ం� తన �ం��� ���� �డ��.

అ� ఉం� డ�� వ��� ��� అంట�. మన� ���� �� �

���� ఎ��? �� �ద� అ�� డ�� ఉండ��? ఇ� ఉం� ���

అం��ం�ం�” అ���. (తన ��� ప����o��న� అ��

��ల� ��� ���, ఆద��� - �� � ���సం�

ఋ��బం�� ���� ���� ��� అం��� అ� ���న��ం�.)

మన��, అంద��� ఉన� యజ�� ��� � ద�� ��� ���న
�ట�:
❖ మనం �న� ఆ���� స���� �పల ఉం� �ర�ం ��

అవయ�ల��ం�� శ���, బ���, �జ��� ఇ�����.

❖ మన� �ణ�, �ప� �� �� ఒక����. �జనం

��ట��� �� �ద� ��� �������మ� ���.
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❖ ఎ��� �మస�రణ ��� ఉండం�. ����� ��, ����,

ఆ�చన, మన� ��ళన అ���. �పల ఉన� �వం ����

��� ఉం��.

�శ�: ���! ఎవ��� సంబంధం ��ం� ఏ�ంతం� (���

ఒక���) � ప� �� ���ం� ఉన���� ��స ����న��, ��

వ�� �స� ���� వ�వహ�ంచడం�, ప��యడం� ��స

మ��న ప���ం�. త��త మన� �లవటం ��?

���: �� ���ం�� ఉం��, �� ఏ ప� ����� స����

మన� ఉం� ������� అన� �వం� ���. అస� మన

���, ��� క������ అం�, మనం �న� ఆ���� స����

�ర�ం�� అవయ�ల��ం�� శ���, �జ��� ఇ�� ఉండడం వల��

ప� �యగ������. �బ�� మన� ఆ స���� ఉం� ఈ ప�

�������. ఆయన వల�� మన ���, ��� ఆ�����,

ఆ��ంచగ������ అ� �� ప� అహం�ర�, కర�ృత��

��ం� ���.

"మనం ఎ��� సత�ంగం �� ఉం��. స� అం� అంత��

న��ం��. అ� ��ం� ��� ఊ��� త��డ ఎ� ప���ం�
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మన శ�రం �� అ�� ప���ం�. మనం ఎ��� సత�ంగం��

ఉం��" అ���.

�శ�: ���! �� ఏం ���, ఏ �ధం� న���ం� �� తృ��

క��ంచ గ����?

���: మన� �లకడ �� ఏ��త� �� ఉన� సత�� అంద���,

అంత� ఉంద� ����ం� అంద�� తృ��� ఉం�ం�. �� ఎం�

తృ��� ఉం�ం�.

ఒక సందర�ం� � ద�� ���� �� � ����� "���

ఇంత��ం� స�ప� దర�నం ఇ���" అన�, ��� "స�ప�ం� ఏం�?

�� ఎ��� � దగ�� ఉం�న�, ��� కం�� �ప�� �������.

����� ఈ �పం�, ద�� ��� �పం� అ������.

స�ప�ం� దర�న��� ఉం� నమ��రం ���" అ���.

"���! మ� �� � దగ�� ఉం�న��� �� ��య�యం�"

అన���� "కం�� �ప�� ఉం��" అ���. అం� �ంట� అర�ం

���, ఇ���� అర��ంద� ��, �� క�సం కం�� �ప� ఎ�

����ం� �ంతవర�� ఆ���� స���� �రంతరం మనల�

ఎ� సంర������ ����ంద� అ����ం�. అస� ����
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ఎ��� �ప� కం� ��� అ�� పడ�ం�, అంత�యం

కలగ�ం�, �నం� ఉం�న���, కం� ���� ర���న��� ��

��య�ం�, తన ప� �� �����ం�. ఏ �రణం వల���

�ప��యడం �� అ�� కం��ం� ��� వ�����. ఎంత �న� న��

ప�న అ� బయట� �వడం ఎం� కష�ం అ���ం�. ���

సంర��� �� కం�� ఒక �గం� ఎల���� ఉం� అ� ఉన���

�� ఉ��� �� మన� ��య�వ�నంత� కం��ప� సంర���ం�.

��� మ�క సందర�ం� ఇ� అ���. ఐ �� ఆ��� �� �, "I

am always with you not separate from you", "I am always

with you not separate from you". �ల� ��� ఏ�? �న�

ఎక�డ ఉం�? అ� అం� ఎక�డ ఉం�ం�?. మన�� �లకడ� ���

�� ఉన� సత�ం ����ం�.

09-04-2006 ఉదయఆర� అ��క � ద�� ���

"���డ��వన��ట" అ���. "�� ��� ���" అం�ం�,

"�� క��ం" అ���. "ఈ శ�రం �� �ద�, ఈ శ���� ఉ���

���� ఉం�న� సత� స����న ఆ పర��� �వ�� �ప���?"
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అ���. “ప���� �� ఉన� సత�� అంత� ఉంద�

�����ం�� ఉపనయనం” అ���.

భ��ల అ�భ��
ఓం � ���ం

� �� అ�ష ��. �� ��� �� ��ం �మం, ��శం ���.

2019 ఏ�� � � �ంకయ� ����� దర���� �లగ�� వ���.

ఆ��రం ఉద��� ��� �� ��� �ద�ణ �� ������

ద��ం� ఒక పక�� ������. అ��� ��యం ధ�ం�న ఒక

వృ��� అ� కష�ం �ద క� స�యం�, ����� ���� స����

�ద�ణం �� ���ంగ నమ��రం �యడం ���. అత�� �ప�

భ�� �వం క��ం�ం�. �� అ���రం �� బయట� వ�� ఒక

�క�� ���న� వృ����� �� ద�ణ ఇ��మ�����. ఇం�క

�� ��� ��న �ద� వ��� �� �ట� దగ��� �లబ� ఉ���.

�� ఆయ�� దగ�ర� అ��� �డటం. క�� �� స�� క��ంచ ��

���� ��� బయట� వ�� �� ������. �� దగ����� ��

ఏ�� ���� అ� అ���. ఏ� �న�� అ�� అ� అ���. ���

�ం�� �� రం� అ���. ఆయన వద�మ� ���� �ళ���� ₹10

ఇ�� �� అ���. అ��� �� ఇ���, �ం� �� ఏ��
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�నం�, అ� అ�� దగ��� ఇ�� ���� ��ం� ఇవ�మం�� అ���.

అ��� ఆయన వడ �� ��ల� అ���. �� �ం� క�� క��ం�

ఆయన� ఇ��, 20 ��య� ద�ణ ఇ�� ��త�� �ళ�ం� అ�

����. అ��� ఆయన సం�షం� “చల�� ఉండ�� ! �ంకయ�

��� �����” అ� ��ం��. అ�� పక�న ���న� �స�

�ళ�� � ���� ? అ� అ�� ��� ���మం� �����

ఇ���.

�న ���న ఈ సంఘటన �� ��రణ�న�. �� ఒక��

ప���ం� ��� ��� ���గవ� ��, స�� నడవ�� ���� ఉన� ఆ

వృ��� �ంకయ� ���� ఏ� ���ం�� ! ���� ప�� ��� ��

ఆ వృ���� � ��� ��ణం ఖ�� ఇ��ంచట� ��ం�,

ద�మ��న ����� అమ� �� �� ఆక� �� ����.

అం��క అంద�� ఉన� �ంకయ� ��� ఆ వృద� స��� ��� ��

ఆ���దం అం�ం��.

ఓం ��యణ ఆ���యణ
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G. �� ��హ�ణ�ం (��ప�), � �బ��మయ� �� � తన� గల

అ�బం��� ఇ� పం� �ం����.

స��� �ర����ర� సర�ం జ���ం� అన� అ�భ�� :

�ం��� � చ���ం� �లగ�� వ��న �� సంద��ల��

2001� �� � �� �ప�దనం ఏ ��ం ��య��� ��వ��

����ంచ� � బల�నతల వలన ప� �ధల� � ���

�న��ం���� (అంతః�రణ ���) ��ం��. అ� �� �ధ�

��నమ� త��త ���ం�. అ� �� ఇప��� ఆశ�ర��! �

చ��� వ�� ఆ ఇబ�ం�� �� అ� స�ల�ం� ���� �� �వటం

అమ�, ��౦��� �ర� ��ల�� ���� ���౦���ల �� ఆ

���హం ����కం� అ�� ఇబ�ం� ��ం� �� �వ�ం� అ�

త��వ సమయం� �� � �స��� ��ం��.

�ం���� చ����ట�� �� ��న 3 �ం� 5 ��ల

ఉత��ల� ఎం� �ద�� చ�� �� �ప�వల�న �ష��

underline � �� �� �లగ�� వ��న�� ఎం� సమయం ��

�ంగత�ం ���o� �వ�ంచట� �క ��� అ��న ప�����

క��ం� ��ం���.
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(ఆ�లం� (2002 సం||) �ద�� �� ప�చయం ���� �� ��న

���త�రం � � సం����� తగ� సం�శం, ��చ� � వ��

ఇబ�ం�� స� �� అం�ం� ��. �� అ� న��� ����

�����య ���ల� �� ఏర��� జ��ం���. అ� ఒక రక�న

�మ �శo� న�� �దట� హ�ం��.

ఉ�హరణ� � �� ��న ఒక �ట� � ఆహర�యమం ��

�డమ�, �ప�దనం �వ��� “PhD ��� చక�� �వ�ం� �శలత

��. �� అవసరమ� ��ం గ��� �ప�గల�. అ� అ�భవం ���న

�ఠం” అ� ��� ��ం��. ��� ఏ�టం� అప��� �� M.S

అ� ��� join అ���. ఈ �షయం � �� � ���. PhD

ఆ�చన �� �ద�� �� ! ��ంతరం � PhD �యటం � ��

అప��� �ర������ !

� �� భ�ష��� ���న�� ���కం� �ప��న� ��� ��ం�న

సంద��� �� ఎ�� ! త��త � �� � ��య� � ��చ� �

జ��� ��� � �� క�ణ� ఆ సంద��ల� మన� అ��త ��

స��� ��� �ం��, ఇ����రం �� �వ� శ�� � న��ం��

అ� త��త ����ం�.

20



ఒక ఉ�హరణ : ఇండ��య� job � join అ�న త��త ��

(��రక, �న�క) ఇబ�ం�� �క�ం�, � �� � �న����

letter �� � అమ��� ఉం� �� �ంత ��ం�ంద� � అమ�

�� �ం��� వ��� ���. త��త �� అ��దల ��

ఇబ�ం� �వటం జ��ం�.

అప��� ��, � అమ��� �లగ�� వ�� �ంగ�� ��� ఒక

మ��హ�ం, � �� �� �స�� �లయం � ఆర� అ��క

�గనం��, ���క �� ఎ� ఉం� �ట� �� అ� �ంట�

సవ��� “�� ఎ�� 15 ��ల� వ��� క� !” అ���.

��� ���క �ండవ �రం � �యం�ం job �ం� ఇం��

వ��టప��� కం�� �రగటం జ���. �ం� � అమ��� వ��ల �

�� ఏ��� వల� �o�� పడనవసరం ��ం� జ��ం�. ఒక ��

���� unconscious �వటం� � అమ��� �క�� ల వద��

��� ��� ఏ� ఇబ�ం� �� అ���. �� స�ృహ వ�� ఇం��

వ����. �� � అమ��� మరల ఇ�� ప���� వ�� ఎ�గ అనటం

(� ���� ఉన�) �ద��� ��� �ద�ం ��ం��ం� మం��

అ�����.
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�� ��ం� మ��� � �మయ� ల� ��, � �న� ��� ��,

ద����� ��� �� ఎవ�� �ద��� ���మ� ���మ����

� �� కలవ��. అ��� ఇక ఇం�� ��� ����� వద� ఒక

గంట �మస�రణ �య��� ���ం�, � �� “�� ఎ�� 15

���� వ��� క� !” అన� �ట �� ����ం�. � అమ�

��� �� ��ం� “�ం� � 3 ���� �� ��న ఆయన ���

వద�� నడ��� వ�� ఏ� అవ�క అత� ఆ�గ�ం నయం �వటం"

మన��� ����ం�. ఇద�� మన�� అ� �లగ�� ��

�ప�టం � బయ��� ��� ����. మ� �� �ం� � ��

�చన� అ�స�ం� ఎ�� �ద�ణ� ��� క�� �రగడం �� క�

అ�� ��! ఇంత� ���న అ�భ��� ���� అ�న � ��

సర�జ�త��, సర� సమర�త�� త��త ఎప��� �� ���ం�

కలగ��. అప���� �� కృప సంకల�� వల�� !

�� ��� �� �� చ����. ఆ �షయం �బ��మయ� ��

���ం� �త��ం���. �� �ళ� ఇం�� ఆ��క ప���� వల�

����� �� ��� ��� అ���న త��త �ళ� �న���

���రం �యమ� ����. �� ����� ��� ఇం�
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చ����ల� ఉం��. �� ఏ� �య�� ప����. అం� మన ఊహ

��రం ����� ��� � చ��� ఉండ� అ��వ��.

�బ��మయ� �� ������ అ���ష� ���ం� ����� �� �త

���ం� �ం�� ���ం��. అం��క �ళ� �న���� ఒ��ం�

�బ��మయ� �� తన �� �చర�� అ�� ���ల �ంత �కం

����� �� � ������ �ద� సంవత�రం చ��ం��. ఆ

సమయం� ��� �స�� �ం� ఇం�� వ��న��� �ళ� �న���

ఆయన� �ంత��� దగ�ర� �ంత�య� ఏ��వ���

�������. ����� ��� సమయం ���� చ����ల�

ఉం��. �� �ధ ప�����. ఆ సమయం� ఆయన� “�

��తం� ఈ �య� ఏ���� ��” అ� �ధప�����. ఆ

���� ఎ��� ��� � �ఠం ���న� �బ��మయ� ��

����� ��� ��� �షయం ����� �మ����. ��

త��త ఏ�� ����� �� �ళ� �న��� �ంత�య�

ఏ��వ��� �లవ��. ����� �� ��� చ������.

�ండవ సంవత�రం ����� �� ��� �� ఆ� � �����ం�

����� ��� చ�� �ద ఉన� �ద� ఆ��క ప���� ����� తన
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ఇం��� �జనం ఏ��� ��ం��. అ� చ���న� �����

�� ఏ�� �న�� ��� �డ��. ����� ��� చ����

అవ�శం, త��త ��తం ఆ భగవం�� ����ం�ం�.

� �బ��మయ� �� �ఖ�
30-04-1997 న �మ� భ�� ��� : క��ల� �ంగక, ��ల�

�ంగక, �వ� ��సవర� ���సం� ఉండడ� �జ�న భ��

�లగ��

30-04-1997

�జ� ��బం� �మ� భ�� ��� � ��� �� ఆ���� స�

క�గవ�న� ����� �సల �బ��మయ� �యడం.

�� న�� ��ంశసం��ల� �యటం తగ�. అర�త�� ���

���న ����ం� అణ��వడం తప� మ�� ��జనం ��. ��

�� ��ల� ఈ ��తం ������. ఎంత ��� ! ఈ ��తం

��క ఉన��� అ�భవం �డం�. ఒ��� � ��� �రం�

��య�, �� ��� న���� � ఆ�గ�ం ���� అ� షర�

���ం�. ఆ పరమ ��ణ���� ఆ� ��క ��� న��క ������.

అ�� ఆ� ఆ భ��� �వ� ��స వర� ఉం���, �����
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�ధ�త ఆ�� ఉం�. ఆ� అ� �య�ం� క��� తప��. 2వ అత�

అ�� ��ల �� ��� �� ��� �ం�య ����, చ���

ఇక�� ���� ���, ఈ�� ఈ �మం వద� �� అ���. 3వ

��� నయం అ�ం�. �వ� ��సవర� ������ �����

�ద�త మన� ఉం�. ఇ�ం� �ప� �� �� �య��� �వడ�

���. �� �� �ం� ఆ �ం� �� � ������

బలపర��ం�. క��ల� �ంగక, ��ల� �ంగక ఉండడ�

�జ�న భ��. 1979� ������ ��� �ష�� ����. అ�

ఒక �ం�� ప�క� ������. అం�� అం��, ఇప�� మన

ప�����, బం���, �����, ఆ���, �� ��� మన� క��

అ�భ�� అ�� �ర�ం మన� ��� గల ఋ��బం�మ�స�ం�

క���. ��ం�� డ�� �� అ��ల��� క�� �ధపడడ�ం��.

ఆ� ఋ��బం�� ����� మ��ల మన��� �� మన

ఎ���� �వర�న� ��� ����� అ� �ల����. ఇం�� ��

ఉ�హరణ� ����.

త�� అమ�, అక� అ� ��� ��� క�� ���� ���క

�ల��� �����న తన� ���ం� �� �� � ����
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మన�� �ం�����. �� �����ం� సం��ం�� �� ఆ

ఎ�� వ��� � ��షం వ�ంచ��. అ� వ��� ��� మ� జన��

�న�బసప�, �ర బదప�ల�� త�ర��మ� అ��ణ� ���ప�ం�

ఉం���. 6 �లల త��త ఆ ��ం�న �� మన� ��

�ష���� �ద�ల �ద ప� ��పణ ����లం�

అక��న��� అత�� దగ�ర� ��య��, �� ఆ క��మ��

ఆ వ���� దగ�ర ����������. అత� �ష���� �ద�ల�

ప� ��ంచమ� ���� కం�� క��� క��� �����. ��

�ష���� అం�� "�� న�� ఏ� ��వ� ��ంచమం��,

అంద�� ��ం�� �� గ�. అదం� మర�� “ అ� తల����.

గ�క మనం �� మన �డ� అ�భ�ల�, �ర� జన�� మన �డ� క��

ఇ��� ��క�ం� ���� క�గ ��ం�. ��� మనం

�ం�ంచ�� అ� ���సం� ఉం� � ���� కృప� �ం�

యత�� ���.

మం���� ��� �వద���క �� హృదయ �ర�కం� ��ం�

ఉండం�. �� సత�ంగం ���ంచమ� ��� ���ం�. ఇం���

సత�ంగం ������� మన�� ���. �� ఏ� ��� మన
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మం�� ���� అ� హృదయ�ర�కం� నమ�ం�. �త�ం ఇం��

ఉ��న�డ� ���� పర� �� పటం�� �క ���� ప�� ���

�త�ం ఒ� �ం� 108 � తగ��ం� �ద��� �యం�. ఇ� అ� అ�

�ర�ం� �� తృ��, �ం� ���ంచం�. �� ఎల���� ��

��� �లవం� �� జన��ం�� వ�� అ� �����ండం�. మన��

మం�� అ� మనకం� ��� చక�� ���. ���� �డ� త��

��గన�ం �ట��ద� త��� అ���ం�. �� త�� ���ం�? �

���� �ట��. ��� ���, పళ� రస� ఇ��ం�. �� �� మన�

అ�� ����. ఏ� మం�� ఏ ��� ఎ��� ఏ� ��� ���

���నంత� మన�� ����ం�. కృతజ�� �ర�క�న సం�ర�

శర�గ� ఒక�� మనం �యవల�న ప�. ������ �ర� ���,

���� ���ం�. ఆ మ�త�� ప���� �పంచం� ఎవ��� ��.

ఇద�� �న� ప� �ల��, ఆ������ ��. �� న�మంచం �ం�

�గ��. సర�ం మంచం�� జ���. మ� ఆ� ��� ఏమ� �ర�న

���. అ�� �షమ ప����ల� ������ ��� ���.

ఆ� �� �ఖం� �ంత, �ధ ��� ��� క��ంచ�, అ��ం��

����� గ�. ������రం జరగ��. ���� � ఎడల
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�� �ఢ�న భ�� ����� ���ం�, ఈ ��ల �శ�మం� �

���పం� ద��ం� �ల�ం� ����� ���ం� అ� ���

�����ం��. �� ప���� మన� ఆశయం, ��యం, ఉ�హరణ�

ఉం��. మనల� అ� న��ంచమ� హృదయ�ర�కం� ���ంచం�.

� భర��� అ�మ��� �న�ం� న���వల�న ప���� � ��

�� ఎ��� క��ంచ�ం� ఉం�ల� �ర�న ������. మన�

ఇష�� అ�ష�� అ� సం�ళ�� బం�ంచబ�నంత వర� �� ఇ����

�న�ం� న����ల� త����, �� పద�� తప�� త����.

�� ��నం� మన�ం� అ��� ఎ� ఉం�ం� ��ంచం�. భర�,

అత�, మర�� ���న �� �డ�� అంద� �� ��� నన�

సత�ం మ�వడ� మన ఇ�� ఇ��ల� �రణం. అంద� ఆయన

��� అ� హృదయ �ర�కం� �శ���� ఇక �� ఇష�� మన

ఇష�మ��ం�. మన�� ఉన� ��� �డ�క ఎక�� సత�ంగం�

ఏ� ��ల� �వడం �ర��.

�� మం�రం ��ం� ఇం��� ��యణ �యం�. సర� జ�ల�

�భం జ��ంచమ� ���ంచం�. �� తప�క ����. అస� ��

కం� మనం క��మ�ల� ? �మకృష� పరమహంస అం��
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"�ం� ��వ� ���� అవతల ����రణ ������" అ�.

గ�క �ం�, �ఖ� ఎక�డ ఉ���. ఇష��-అ�ష�� ��ం�,

�కం ఏమ��ం�ం� అ� �వం ��య�ం� ��ంచడం

����వడం�� �జ�న �ఖం, �ం� ఉం�. ఎవ� మన�

�యపరచ�ం� ��ంచడం ������.

Be a beggar in your own house అం�� � �����. అం�

"� �ంత ఇం�� ����� ��ంచడం ����". �� �ఖం, �ం�

ఈ ఒక� ��ం వల�� ఏర���య� ఘం� పధం� ����. � �ర�

ఎ�� ��ల తన అ���ల ��రం �� నడ�లం�ం�. స� అ��,

ఈ �పం� � దగ��న� ��� ���ంచడం తగద� � �����

��������. �� ��� ఇ�� గంట� ����� అ� ఆం��

���ం� స�, ���త�� కదల�ం� ప��� �మం �����

ఈ �ధం� �� న�� �ధన �యమ��డ� అ�� ����. ���

�ట ��ం�న� ఆ�� తృ��. జ��ల �ళ�� ఇం��� ��య�

వద�ం�ం�. ఈ మధ� శ�రమం� �ల� ��� గల అత� వ���.

��య�వద�� ���ం�. స�. ఆయ�� మన �త ఇం�� ఉన� �న�

�� ఇ��ట�� ఏ��� ���. ఆ� ప����� ��ం� �� ��
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అ�� అ� ��� క�! మనం ��� ఆ�� �ధపడ�. ఆ��

���డడం ��� అం��రం ��. ఆ �పం� ఉం�� ఆయ�

క�. ����� �� ����. ��� తగల���� పర���,

మధ�ం ��ం�� పర���. ����ధన జ���ట ఉ�� పర���.

మ�� హృదయం �యపరచ�. భగవం�� ఏడవ స�ర�ం �నవ

హృదయం� ఉం� అ���. గ�క ఆ�� ���ం�� ��. ఇక ��

��ధ�� ��. అ��గ� ఆ� న�� �వం� ��ంచ�ం� ఆ కర�

ఆ��ం�ం�. �� ఆ� హృద��� �యపరచ��. గ�క �ం�,

�ఖం, ��� ��తం గ���ం�. ఎ�� ��ల � అ�మ���

�న�ం� న���ం�. అ��ం�� ఒక� మం� ఇష�� అ�ష��

��ం� ��ంచడం. ఆశ�� అం� ��ం��య�! సత�ంగం ���

�ం� వ��ం�, అ�� ఒక ఆశ. ఆ ఆశ��� అం� ���.

మం�రం� ��యణ ��� అంద� ��పడ�� ? అంద�� ��

ప��� ఆ స��శ��� ��� �� మన ��యణ ��. ఏ

�ధన�� మన ఉద�రణ �ర� అ� �వన �� ఎ����� మన

�ధన ��� ఉద����మ� తలం�న �ణం�� మన పతనం ఆరంభ

మ�ంద� ���ంచమం�� �ష����. మ� �ష�� ��
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సత�ం�� �యమ��� క� అం��. సత�ంగం అం� అంద��

�ప�మ� ��� �వ� ? మహ��ల చ�� ��యణ మననం

���వడం �� సత�ంగ�. గ�క మన� �డ ���ం�. ఆ �డన

��న� �ధన� ���వడ� మం��. అ� మం��, ఇ� మం��

అ��వడం �మ. ఇ�� అ���� ��ం� ��ంచడం. ఇత�ల�

�యపరచ�ం� మన ఋ��బం�న��స�ం� �ర���న � ��

��� ఇ�. ��� సంతృ�� పర��. అ��� �� సం����� అ� ఆ

�ధం� న���వడ� �ధన. ఇం�� ���� ��తం ��ం�.

�పంచం ఏమ� �ం�ం� అన� దృ�� �ల�ం�� అన� మహ��ల

���ల� మనం శర� �ం��.

�ష���� ఒక��జ���. �న�ల� �కరణ ��� ��ం�ం�

�బ��మయ� అ�. అ��� �� అ���. �ష�� ��: �కర��

అం� మన��, �త�, ��. ఈ �� ఒ� �ధం� ఉండడం �కరణ

��� అం��. ��� అ�� ��� �� �జ �������.

అం�� “త��వ ��చ �� త��వ త��వ బం�శ� స� త��వ

త��వ సర�ం మమ�వ �వ” అ�� ఒక ��కం. త��, తం� బం���

�����, అంద� �� అ� ఎ�� ��� అ�� ��కం చ����
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�� ఆ� న���ం��, ��� ���� ఒక� �తల� ���

మ�క�. ఎ����� �జ� ��� ��� ��కృప క���ం�

అ�. గ�క అంద� ��ల� ఆయ� ఉ��� అ� �����

ఆశ��ం� ���� �ఖ�, �ం�� క�� ఉండ�. క�క అ�

�వ�ం� ���� ���ంచమ� � ��� ��� ������. ���న

ఆ���� ��త�� ����ం��ం� ఇష�ం అ�ష�ం ��ం�

అంద�� ��� ���.

అంద�� �� ���� ఆద���ండం�. �� తప�క కృప

����.

� ��� �� ఆ���� స� ��ం�ల� �����

�

�బ��మయ�

--------- స��� �� శరణం శరణం ---------
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