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 జ్ఞాన కిరణాలు 

  సద్గురు శ్రీనాననగారి సహస్ర సూక్తులు 
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మాక్త కూడా పేరాశ ఉంది అనిపిస్ుంది. కృష్ణుడు గీతలో కష్టపడి సాధన చేసి మోక్షం సంపాదించుకోవాలి అని చెపాాడు. అది 
final. మాకేమో మీరు కష్టపడక్తండా ఇచేేయాలి అనిపిస్ుంది. మీరు రాస్క్తనన powder చెదరక్తండా, ఒంటికి చెమట 
పటటక్తండా, సరజరీ లేక్తండా ఇచేేయాలి అనిపిస్ుంది. సాధన పేరుమీద మీరు effort చేసినప్పాడు ఇంతోకంత pain వస్ుంది. ఆ 
pain కూడా ఇవవక్తండా అకకడికి తీస్క్తపోవాలి అననది  మా పేరాశ. 
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 గీతలో పరమాతమ అంటాడు: ‘ఆ బ్రహ్మమనందం కోసం మీ చినన చినన అల్ామైన చిల్లర చిల్లర ఆనందాలు, సంతోషాలు 
విడిచి పెటటలేరా?’ 

 సత్తురూపాయి చెల్లద్గ అని చెపిానా కతురూపాయి వచేేవరక్త సత్తురూపాయి పడేయరు. కతురూపాయి ఇస్తునే పడేసాురు. 
అలాగే సతయం తనంత తానుగా వయకుం అయ్యయవరక్త నిజంకాని దానిన నిజం అనుక్తంటూనే ఉంటారు. 

 భగవంత్తడి కంటే మనను ఎక్తకవగా ప్రేమంచేవారు లేరు. 

 శరీరం లో అనారోగయం, మనస్ులో అశంతి ఉననవారు ‘అచుయత, అనంత, గోవింద’ అనుక్తంటూ ఉండండి. 

 యజమాని చెబితేనే క్తకక తప్పాక్తంటంది లేకపోతే ఇంటికి వచిేన వారిమీద అరిచి కరిచేస్ుంది. మాయ ఈశవరుని 
చేతిలో ఉంది. మనం మాయ చేతిలో ఉనానం. ఈశవరుని ఆశ్రయిస్తునే మాయ దారి ఇస్ుంది. 

 ఏది తెలుస్కోవటం వల్ల అన్నన (జనమరహసయం, కరమరహసయం) తెలియబడుతాయో అదే బ్రహమం. అటిట బ్రహ్మమనిన తెలుస్కో 
అరుజనా! అంటాడు పరమాతమ. 

 పెదద బండరాళ్ళ వంటి మన వాసనలు ఈశవరానుగ్రహం అనే ప్రేమప్రవాహంలో కటటక్త పోవాలి కాని మనం ఎంత? 
మన తెలివంత? 

 శరీరంలో వస్త్రధారణలో ఆడంబరం లేక్తండా ఉంటే సరిపోద్గ. మనస్ులో కూడా ఆడంబరం లేక్తండా ఉండాలి. అప్పాడు 
వాడిని జ్ఞానం వరిస్ుంది. 

 భగవాన్ అనానరు: దేహ్మభిమానంతో వచిేన ననున నిరభిమాన సిితికి తీస్క్త వచ్చేవయాయ అరుణాచలా! నువ్వవ దేహ్మనిన 
చంపవ్వ; దేహబుదిిని చంపి ఆతమబుదిిని, ఆతమనిష్టను ప్రసాదిసాువ్వ. 

 పేకాట అల్వాట ఉననవారు ఇంట్లల ఉందామనుక్తనాన ఎవరైనా సైగ చేస్తు పెకాటక్త వళ్లల పోతారు. అలాగే వాసన 
ఉననంతకాల్ం మనస్ు హృదయంలో ఉండద్గ; బయటక్త వళ్లల పోత్తంది.  

 నేను యొకక వాడకం పెరగటం వలేల ద్గుఃఖం అశంతి వస్ునానయి. 

 లోకంలో ఉనన ఆకరషణల్న్నన తటటకని మన కాళ్ళ మీద మనం నిల్బడినప్పాడు ఆతమజ్ఞానం వస్ుంది. 

 స్ుతించే వారి పకకనే నిందించే వారు ఉంటారు. కాబటిట లోకంతో అనుబంధం తగుమాత్రంగా ఉండాలి. 
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 ఇతర విష్యాల్ను తెలుస్క్తనేదంతా సాపేక్షం. మనం ఎవరో మనం తెలుస్కోవటం ఆతమజ్ఞానం. మనం కాని 
గొడవల్న్నన బయటక్త తోస్తస్తు ఉననది ఉననటల తెలుస్ుంది. 

 Organization అనేది septic tank వంటిది అనానరు ఒక మహ్మత్తమడు. అంటే ఒక organization పెటిట ఏదో activity 
create చేయటం వల్ల జ్ఞానం రాద్గ. ఎవరికి వారు వివేకంతో విశ్లలషంచి విచ్చరించి తరించ్చలి. 

 కష్టపడేవాడు దారిద్ర్యం రావాలి అనుకోడు. ధనం కోసమే కష్టపడతాడు. అలాగే ఈ ఆధాయతిమక మారుంలో అభివృదిిలోకి 
రావటం మానేసి గొపాల్ కోసం తిపాల్కోసం తిరగటం అనేది దారిద్ర్యం కోసం కష్టపడటం లాంటిది. 

 మనం అందంగా లేక పోయినా beauty parlour క్త వళ్లళతే అందంగా తయారు చేస్తసాురు కాని హృదయ సందరయం 
కావాల్ంటే మాత్రం గురువ్వ పాదాల్ను ఆశ్రయించ వల్సిందే. 

 గీతలో పరమాతమ అనానడు: ‘ న్న సంతబుదిితో పొరపాటల చేసినా పరావలేద్గ’. 
 గీతలో పరమాతమ అనానడు: ‘మీరు ఏ బటటలు కటటకని ఏ ఆశ్రమంలో ఉనాన రాగదేవష్రహిత్తడు మామూలు సనాయసి 

కాద్గ, నితయ సనాయసి’. 
 చెడడ స్తనహ్మలే దారిద్ర్యం. మంచి స్తనహ్మలే ఐశవరయం. 
 రూపాయి కాగితాల్తో వచిేన చుటాటనికి coffee కాసి ఇవవడం ఎటవంటిదో చిల్లర విష్యాల్కి ఈ మానవ దేహం 

ఉపయోగించటం అటవంటిదే. 
 శంకరాచ్చరుయలు అనానరు: ‘రాగదేవషాలు పకకక్త పెటిట చదివితే శస్త్రం తన హృదయం మనక్త ఇస్ుంది’. 
 వాల్మమకి అనానడు: ‘రామా నేను రామాయణం వ్రాయటం వల్ల న్నక్త వైభవం రాలేద్గ. న్న తేజస్ు, న్న ఓజస్ు, న్న సహనం, 

న్న కళ్యయణగుణాలు, న్న వైభవం వలేల న్నవ్వ సృషటకి తెలియబడాడవ్వ’. 
 అద్వవతానిన న్న చొకాక జేబులో కాద్గ, న్న మనస్ు అనే జేబులో పెటటకో. అలా పెటటక్తంటే వైరాగయం వస్ుంది, చెతు 

నొలులకోవ్వ, reaction లేక్తండా జీవిసాువ్వ. 
 తపస్ు అంటే: మనస్ుని క్రమశిక్షణలో పెటటక్తనే ప్రతి పని, గొపాల్క్త వళ్ళక్తండా మీ పని మీరు సావరిం లేక్తండా 

చేస్కోవడం, అహంభావం వయకిుభావం లేక్తండా మాటాలడటం, అసతయంతో ఉనన తాదాపయం తగిుంచుకోవడం. 

 charles dickens అనానడు: ‘కష్ట పడితే ఎంద్గక్త రాద్గ?’ అంటే కష్టపడక్తండా ఏది రాద్గ. ఎంతోకంత కష్టపడక్తండా 
లౌకిక విష్యాలే ఏమ రావ్వ మరి సవరురాజయం ఎలా వస్ుంది? అని charles ఉదేదశయం. 

 బ్రహమనిష్ఠ కలిగినవాడు కళ్ళళ మూస్తు వాడిని వాడు చూస్క్తంటాడు. కళ్ళళ తెరిస్తు మనం ఎవరమో, ఎవరిగా ఉనానమో 
చూపిసాుడు. వాడు దేహం ధరించి ఉండటమే లోకానికి అనుగ్రహం. 
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 ఆరోగయం కోసం హితం చేస్కని doctor ఇచిేన బిళ్ళలు చేద్గగా ఉనాన మంగుతారు కదా. అలాగే మీక్త కష్టమైనా 
భగవంత్తనికి ఇష్టమైన పనులు ప్రీతిగా చేయండి. అప్పాడు ఆయన మీ క్షోభ స్వవకరించి మోక్షం ప్రసాదిసాుడు. 

 భకిు పేరు చెపిా మనమంతా సావరిం పెంచుక్తంటనానం. ఇంతవరకూ ఏ సావరిపరుడికి జ్ఞానం రాలేద్గ, వచేే అవకాశం 
లేద్గ. 

 అభాయస వైరాగాయల్తో అల్వాటల తొల్గించు కోవాలి అంతేగాని ప్పసుకాలు చదివి క్తస్వుపటటటం వల్ల అవికూడా క్తస్వు పటిట 
మనల్ను పడగొటేటసాుయి. 

 ఆసకిు విడిచి పని చేయాలి. మనలో పాపం లేకపోతే, బుదిిలో దోష్ం లేకపోతే దేనిమీదా ఆసకిు రాద్గ. 

 మనస్ులో అల్ాతవం, శరీరానికి సోమరితనం - ఈ రండూ రానివవకూడద్గ. ఇవి ఉంటే ఆధాయతిమకం మాట వదిలేయండి, 
భౌతికంగా కూడా వికాసం రాద్గ. 

 భగవాన్ గోచి పెటటక్తనేవారు. ఆయనక్త ఉనన స్ఖం ఎవరికి ఉంది? ధనవంత్తడికి ఆ స్ఖం ఏది చెపాండి? ఆయనలా 
మనం గోచి పెటటక్తంటే మనక్త జ్ఞానం రాద్గ. అదొక అంతసి్. 

 ఇతరుల్ కంటే మీలో ఏదైనా ప్రతేయకత ఉందనుక్తంటే అదే మీ పతనానికి ప్పనాది. 

 ఆచ్చరుయల్వారు అన్నన మారాుల్క్త భాషాయలు వ్రాసి అద్వవతానిన బోధంచినపాటికీ భకిు మారాునికి మంచిన ఉతుమ సాధన 
లేదనానరు. అయితే సవసవరూప అనుసంధానమే నిజమైన భకిు అనానరు. 

 దేహ్మనికి వచిేన రోగానిన భరించగల్ం కాని మనస్ుక్త వచిేన అశంతిని భరించలేము. కారణం రోగం కనాన అశంతి 
అంత బల్మయమైనది. 

 ఎవరైనా తోచినటల మాటాలడుతూ ఉంటే ‘న్న మనస్ు నోలులక్తనేదంతా జ్ఞానమా?’ అంటారు భగవాన్. 

 దేవ్వడు కలిాంచిన గొడవలు కాక దేవ్వడి పాదాల్ను పటటకని ఉంటే మనస్ు కలిాంచుక్తననవన్నన నశిసాుయి. 

 మీక్త 100 రకాల్ సిద్గిలు ఉనానయి అనుకోండి కాని శంతి లేదనుకోండి, ఈ సిద్గదల్న్నన ఏమ చేస్క్తంటారు? 

 న్న దేహం ఎకకడ ఉననది అనేది అప్రధానమైన విష్యం. ఎకకడ ఉనాన జ్ఞానసముపారజన  చేయవచుే. 

 ‘నేను ప్రారబిం అనుభవిస్ునానను’ అనుక్తనేవాడు లేకపోతే, ఆ ప్రారబిం మమమలిన ఏమీ చేయద్గ. 
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 సంక్రంతి దేశమంతా జరుప్పక్తనే జ్ఞతీయ పండుగ. సంక్రంతి రోజు నుండి వలుగుకి ప్రాధానయత పెరుగుత్తంది. ‘Live 
in the light of Peace’. 

 ఏ ముఖంలో ఏ సరసవతి ఉంటందో చెపాలేము. ఎవరు చెపిానా మంచి మాటలు వినాలి. 
 శ్రవణ, మనన, నిధధాయస, ధారణ లేక్తండా ధాయనం రాద్గ. దానికి ఒక క్రమం ఉంది. ఆ క్రమంలో వళ్లతేనే సమాధ సిితి 

కలుగుత్తంది. 
 అసూయ ఎలా పోత్తంది? అంటే ఎవరో మనక్త అపకారం చేశరు, తిటాటరు, కటాటరు అనే భావన ఉననంతకాల్ం 

అసూయ రాక్తండా ఉండద్గ. 
 మనస్ు యొకక సిూల్ రూపమే శరీరం. శరీరం మనస్ు అంటూ రండు లేవ్వ. మనస్ు సిూల్ రూపం ధరిస్తు అదే దేహం. 
 యోగుల్ దగురికి, మహ్మత్తమల్ దగురికి వచిేనప్పాడు తీరుాలు చెపాకూడద్గ. రాముడి మీద తెరుాలు ఏంటి? మనం వారి 

దగురికి నేరుేకోడానికి వళ్ళునానం. 
 నిజంగా భకిు ఉనన వాడికి ప్రాణాయామం తో పని ఏముంది? మనక్త ఈశవరుని పాదాల్యంద్గ భకిు క్తదిరినప్పాడు, 

పొందవల్సిన వస్ువ్వ పొందాలి అనే జిజ్ఞాస కలిగినప్పాడు ప్రాణాయామాల్తో పనిలేద్గ. 
 మనకేదనాన స్ఖం వస్తు మనమే జుర్రుక్తంటాం కాని ద్గుఃఖం వస్తు అందరికీ పంచిపెడతాం. ఈ గారడీ, దవందావలు అన్నన 

మనస్ులో ఉనానయి. 
 knowledge ని wisdom గా మారుేకోడానికి వివేకం అవసరం. మనం చదివింది అనుభవంలోకి వచిేనప్పాడే ఆ 

వివేకం నిల్బడుత్తంది. 
 మనము పెదదలిన ఆశ్రయించకపోతే, జ్ఞానం సంపాదించడానికి ఏ ప్రయతనం చేయకపోతే, మన శరీరాలు ఎద్గద 

శరీరాలులా పెరుగుతాయి కాని లోపల్ ఆతమజ్ఞానం స్నాన. 
 సతయంలో స్త్రీ ప్పరుష్ బేధం లేద్గ. ఈ బేధం మనస్ు వచ్చేక వచిేంది. మనస్ు ఎంత నిజమో అదీ అంతే నిజం. 
 మనం artificial గా పైకి వచేేదాదమనాన అది నిల్బడద్గ. natural గా normal గా growth ఉండాలి. అది 

నిల్బడుత్తంది. 
 గీతాసారం ఏమటంటే: నేను చేస్ునానను అనన తల్ంప్ప లేక్తండా చేయమని; ఈ నేను ని పకకక్త పెటిట చేయమని. అలా 

నిష్ఠగా చేయగలిగితే, దేహగతమైన నేను యొకక మూల్ంలో ఉండగలిగితే, ఆతమజ్ఞానం కలుగుత్తంది. 
 భగవంత్తడు మన హృదయంలో ఉనానడంటే ఏమ అనిపించద్గ. అదే చనిపోయాక వైక్తంఠం వళ్యుమంటే శ్రదిగా 

వింటారు. 
 సరవజుాడు భగవంత్తడు ఒకకడే. జీవ్వడు కాద్గ. మనక్త తెలియనిది తెలియద్గ అని చెపాాలి. 
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 ప్పటిటంది చనిపోత్తంది. ప్పటటనిది చ్చవద్గ. అది మన హృదయంలోనే ఉంది. నేను ప్పటాటను అనుక్తనే ప్రతీవాడు 
చనిపోతాడు. నేను చనిపోత్తనానను అనుక్తనే ప్రతీవాడు మళ్ళళ ప్పడతాడు. 

 ఏదైతే నేనుగా వయకుం అవ్వత్తందో ముంద్గ దానిన doubt చేయాలి. doubt చేయక్తండా దానిన shake చేయలేము. 
 నిమతు మాత్రం భవ సవయసాచి: ‘నేను ఎవరినైతే చంపేసి ఉంచ్చనో, వారినే చంప్ప ఓ అరుజనా. పని నాది గౌరవం న్నది’ 

అనానడు పరమాతమ. 
 మనోగతమైన జీవితం అంతా false life ఎంద్గకంటే మనోగతమైన జీవితానిన భూతదదం పెటిట చూస్తు అంతా సావరిమే. 

Except Truth everything is created by the mind. 
 సూది బెజజలోకి ఒంటెను పంపవచుే కాని ధనవంత్తడికి మాత్రం జ్ఞానం అందించడం కష్టం. 
 అదదంలో ముఖానిన ఎలా చూస్క్తంటారో, ప్రపంచ్చనిన ఉపయోగించుకని మీ లోపాల్ను చూస్కోండి. ప్రపంచం ఒక 

training ground. 
 ద్గుఃఖానికి వంద కారణాలు లేవ్వ. ద్గుఃఖ కారణం కతృతవం. ద్గుఃఖ కారణం న్న లోపలే ఉంది. అహం భావన రూపంలో 

ద్గుఃఖం ఉంది. అహంభావాన నశిస్తు ద్గుఃఖానికి అసిుతవం లేద్గ. 
 అసలు బుదిి బాగు చేస్కోవాల్ని మీ ప్రయతనం మీరు చేస్ుంటే, ఏ బుదిిని ప్రసాదిస్తు ఆతమజ్ఞానం కలుగుత్తందో అటిట 

బుదిిని ఈశవరుడు అనుగ్రహిసాుడు. 
 ప్రపంచ విదయల్న్నన దేహ్మనికి comfort ఇచేేవి. ఆతమవిదయ ఒకకటే mind కి control తీస్కస్ుంది. 
 సతయజ్ఞానానిన తెలుస్కోవడానికి ఈ దేహ్మనిన ఉపయోగించ్చలి కాని మనం ఏడవటానికి శరీరానిన ఉపయోగిస్ునానము. 
 ఇతరులు నినున ద్గుఃఖ పెటటడం లేద్గ. నువేవ న్న ద్గుఃఖానికి కారణం. బ్రహమం లో Nonsense లేద్గ. Nonsense అంతా న్న 

creation. 
 జ్ఞానికి ఇతరులు లేరు. అజ్ఞానికే ఇతరులు ఉనానరు. ego కి ఇతరులు ఉనానరు కాబటిట ఇతరులు ద్గుఃఖపడుత్తనానరు 

అంటాం. 
 నిజంగా ద్గుఃఖం లేద్గ. నిజంగా ఉంటే అది నశించద్గ. అది కలిాతం. మనస్ు నశిస్తు అది కలిాంచింది కూడా నశిస్ుంది. 

ద్గుఃఖం కూడా న్న imagination. 
 భగవంత్తడు మీదావరా ఏ పని చేయించ్చలి అనుక్తనానడో, మీక్త ఇష్టం ఉనాన లేకపోయినా, మీరు కరుని అనుక్తనాన 

అనుకోకపోయినా, మీ శరీరం దావరా ఆ పని జరిగితీరుత్తంది. 
 ఇతర మహ్మత్తమలు ప్రయాణం చేసినటల మీరు ఎంద్గక్త చేయరు అంటే భగవాన్ అనానరు: ‘నేను ఎకకడికి వళ్లళనా ననున 

నేనే చూస్కోవాలి కదా’. 
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 మురుగునార్ అనానరు: ‘అందరూ ఇది వదిలేశను అది వదిలేశను అని వ్రాశరు’ అంటే భగవాన్ అనానరు: అసలు 
నాదంటూ ఏదైనా ఉంటే కదా వదల్టానికి’. 

 ‘నేను పెళ్లల చేస్కోవద్గద అని మానలేద్గ. నా ప్రారాబింలో పెళ్లల లేద్గ అంతే’ అని most natural గా భగవాన్ చెపాారు. 
 ననున నేను తెలుస్కమంటనానరు. ఎవరిని తెలుస్కోవాలి? అంటే ‘నువ్వవ ఎవరిగా ఉనానవో వారిని తెలుస్కో’ 

అనానరు భగవాన్. 
 ‘Retire అయాయక ననున ఎకకడ ఉండమంటారు’ అని ఒకరు భగవానిన అడిగితే, భగవాన్ అనానరు: ‘నువ్వవ ఎకకడనుండి 

వచ్చేవో అకకడే ఉండు. అమృతతవం అకకడే ఉంది’. 
 మసాున్ సావమీ భగవాన్ బటటలు బాగా ఉతికేవాడు. ‘న్న విదయ న్నక్త అననంపెటటలేద్గ కాని నాక్త ఉపయోగపడుత్తననది. 

నువ్వవ నా పని చేస్ునానను. నేను న్న పని చేసాును మసాున్’ అని భగవాన్ అనానరు. 
 భగవాన్ అనానరు: ‘ ఓ అరుణాచలా. న్నవ్వ ననున ఎలా పటటక్తనానవ్వ? నేను ఏ సాధనా చేయలేద్గ. జ్ఞానం ఎవరికో 

ఇవవబోయి నాక్త ఇచేేశవేమో’. 
 ‘మా నాననక్త తదిదనం పెటటనా?’ అని ఒకరు భగవానిన అడిగితే భగవాన్ అనానరు: ‘మా అనన భావం పోతే తదిదనాలు 

లేక్తండానే మీ నానన తరిసాుడు. మా నానన అంటనానవ్వ కదా. ఆ ‘మా’ పోయ్యంత వరక్త తదిదనాలు పెటట.  
 రమణ జయంతికి కృష్ుభిక్షు ‘మీ జనమ తిథికి జయమగు గాక’ అని పదయం వ్రాసారు. ‘ఇవేమ పదాయలు? ఇలాంటి శవాలు 

ఇంకా మోయాలా?’ అనానరు భగవాన్. ‘మీ కోసం కాద్గ మా కోసం’ అనానరు కృష్ు భిక్షు. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘ఉననదానిన సమరించు. లేనిదాని గురించి ఆలోచిస్ుంటే దేహ్మనికి మనస్ుకి రండిటికి అనారోగయం’. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘ నినున నువ్వవ మరిేపోవడం వలేల ఈ సమసయల్న్నన వస్ునానయి లేకపోతే ఏమీ లేద్గ’. 

 భగవాన్ ప్రతీ మాట మనల్ను లోపలికి పంపడానికి మాటాలడారు. 

 య్యస్క్రీస్ును ౩౦ రూపాయల్ ల్ంచ్చనికి పటిటంచ్చడు అని మనం అంటాం కాని భగవాన్ అంటారు: ‘వాడిని అంద్గకే 
నియమంచ్చడు ఈశవరుడు’. 

 భగవానిన ఎవరైనా ప్రశినస్తు ఒకటి రండు సారుల చెపిా ఆ తరావత ఊరక ఉండేవారు. ఉండి ‘ఏమ చేసాుం వాసన అంత 
బల్మయంగా ఉంది. మనం చెపిానా అరిం అవవనివవద్గ’ అని ఊరకే ఉండి అనుగ్రహించేవారు. 

 మనందరం హంతక్తల్మే. మనం ఎవరిమో మనకి తెల్మకపోవడమే మనలిన మనం హతయ చేస్కోవడం. 
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 ‘ఉననదినలుబదిలో మంగళ్ శ్లలకం లేదేంటి?’ అని శస్త్రిగారు అడిగితే, ఆయనేన వ్రాయమనానరు భగవాన్. ఎదోశ్లలకంలో 
కలుాతాను అనలేద్గ. శస్త్రిగారు కలుాతానంటే వదదనలేద్గ. ద్వవత సాంప్రదాయక్తలు దీనిన భరించలేరు. 

 బేధబుదిితో పని చేస్తు ప్పణయం వస్ుంది కాని జ్ఞానం రాద్గ. ప్పణయం వస్తు భోగాలు అనుభవిసాురు. భోగాలు 
అనుభావించినప్పాడు వాసన పడుత్తంది. ఆ వాసన వచేే జనమక్త సిదిం అవ్వత్తంది. 

 ఈ జనమలో మన శరీరానికి వచేే రోగాలు పూరవ జనమలోల మనం అనుభవించిన భోగాలే. 
 భోగానికి ముగింప్ప ఉంటంది కాని ఆతమస్ఖానికి ముగింప్ప లేద్గ. అది endless, permanent, undiluted 

happiness.  
 అధకారం ఉననంతవరకూ Sir Sir madam madam అంటారు. అధకారం పోతే మొహం కూడా చూడరు. వారు 

పదవిని గౌరవిస్ునానరు ననున కాద్గ అనన వివేకం కూడా మనక్త ఉండద్గ. 
 జ్ఞాని తానుగా ఉంటాడు. అజ్ఞాని నేనుగా ఉంటాడు. జ్ఞాని ఉపాధ దావరా ఊహించలేని హద్గదలేలని సహజమైన కరమ 

జరుగుత్తంది. మన రండు కళ్ళళ జ్ఞాని చేస్త పని అంద్గకోలేవ్వ. 
 కృష్ణుడు కింది నుంచి పైకి వళ్లళన వాడు కాద్గ, ధరమసిాపన కరక్త పైనుంచి కిందికి వచిేనవాడు. కృష్ణుని తో మనం 

పోలుేకోకూడద్గ. కృష్ణుని మాటే శసనం. అలా జీవిస్తు మనక్త జ్ఞానం కలుగుత్తంది. 
 మన హిందూ ధరమంలో పూజ తపిాంచి శ్రవణ మననాల్క్త ప్రాముఖయత తగిుపోయింది. మన పీఠాధపత్తలు జన 

సామానాయనికి subject అందిచడం మానేసి ఎంత స్తపూ social work చేసాురంటి? 
 ప్రజల్ను ఉదిరిసాును అంటనానవ్వ. ముంద్గ నినున న్నవ్వ బాగుచేస్కో. న్నక్త ఇతరులు మగిలితే అప్పాడు ఉదిరిద్గదవ్వగాని. 
 న్న మనస్ు న్న సావధీనంలో ఉంటే సృషటలో ఎంతమంది శత్రువ్వలుగా ఉనాన న్నక్త అశంతి తీస్క్తరాలేరు. 
 నిజమైన జ్ఞాని నినున అనుగ్రహిస్ుంటే న్న ప్రకకన కూరుేనన వారికి కూడా తేల్మక్తండా జరుగుత్తంది. 
 చ్చలా మందికి జరుగుబాటతనం వల్న కోపం వస్ుంది. అది luxury. 
 మనం ప్పటటకముంద్గ ఈ లోకానిన ఎవరు చూసారో మనం చనిపోయాక కూడా లోకానిన వాడే చూసాుడు. 
 కోరికక్త శకిు లేద్గ. శకిు ఈశవరుడిది. 
 కోరిక వల్ల వచేే ప్రమాదాల్ను లోత్తగా అధయయనం చేస్తు ఆ కోరిక వచిేనా అది withdraw అవ్వత్తంది. ఆ time కి ఆ 

కోరిక ఒకకటే నిజం అనిపిస్ుంది. అంద్గకే దానిగురించి లోత్తగా అధయయనం చేయమనానరు. 
 మనక్త జ్ఞానం రాద్గ, శంతి రాద్గ అని ఏదో అనుక్తంటాం- మనం అనుక్తనేవే మనక్త అడుడ వస్ునానయని మనక్త 

తెలియద్గ. 
 సోక్రటీస్ అనానడు: ‘ ఏ మనిష ఏ తప్పా చేసినా తెలిస్ండి చేయడం లేద్గ. తెలియక చేస్ునానడు’. 
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 ప్రపంచం మనస్ులో ఉంది. మనస్ు హృదయం నుండి వస్ుంది. మనస్ును హృదయంలోకి పంపాలి. దీనికి spiritual 
background కావాలి. 

 సంతోష్ం వచిేనా, ద్గుఃఖం వచిేనా, ఏ నేనుకి వస్ుంది అని ప్రశినంచుక్తంటే ఆ ద్గుఃఖం, సంతోష్ం తగిుపోతాయి. 
 బుద్గిడి చివరి క్షణాలోల ఆనంద్ తో అంటాడు: ‘నువ్వవ బుద్గిని రూపానిన వదిలేయి; బుద్గిని నామానిన వదిలేయి. ఆయన 

పొందిన నిరావణ సిితి పొందటానికి కృషచెయియ’. 
 ఎప్పాడూ ఎవవరిన్న రమణ భక్తులుగా చేదాదమని చూడలేద్గ. మీరు ద్గుఃఖంలేని సిితికి వళ్యళల్ని చూశను. మనం happy 

గా లేనప్పాడు ఎవరి భక్తుల్ం అయితే ఏంటి? 
 బుద్గిడు అనానడు: ‘ ఆనంద్ న్నక్త నిరావణస్ఖం అందక్తండా, ననున greatman అని అనాన లాభం లేద్గ’. 
 బుద్గిడు perfect controller. control తపేా మాట, ఆలోచన ఆయన life లోనే రాలేద్గ. ఆయన సవతి తలిలకి, 

భారయక్త, కడుక్తక కూడా సనాయసం ఇచ్చేడు. చివరక్త రాజ్ఞయనికి వారస్డు లేక్తండా చేశడు. 
 రామతీరి అనానడు: ‘నా shop లో gold తపిాంచి ఇంకకటి దొరకద్గ. వివేకానంద సావమ సూపర్ మారకట్ లాంటి 

వాడు. అనిన సమసయల్కూ పరిషాకరం చూబిసాురు’. 
 రామకృష్ు మఠం సిాపించినప్పాడు సావమీజీ అనానరు: purity, charity, selfless work, సామాజిక సాృహ, తోటి 

మానవ్వల్ పటల ప్రేమ - ఇవి ఎంత కాల్ం ఉంటే అంతకాల్ం ఈ trust నిల్బడుత్తంది’. 
 అంతరాయమగా ఉండే ఈశవరుడు లోపలుండి మనం చేస్తపని గౌరవాల్ కోసం చేస్ునానమా లేక ఈశవరానుగ్రహం కోసం 

చేస్ునానమా అని చూసూు ఉంటాడు. 
 ఎవరి మనస్ు వారికి శిక్ష. మనస్ులో purity లేకపోతే అదే మనక్త శిక్ష. 
 ఎనిన తల్ంప్పలు వచిేనా రానివ్వవ. దాని మంద్గ న్న దగుర ఉండగా భయం ఎంద్గక్త? 
 ఈశవరునికి భిననంగా ఉనానమనుకోవడం వల్ల మన చేత్తలోల ఏదో ఉందని అనుక్తంటనానం. మన చేత్తలోల ఏదీ లేదని 

తెలిస్తు struggle ఆగిపోత్తంది. 
 కోరిక, కోపం,లోభం- ఈ మూడు నరక దావరాలు. మనం ఎప్పాడూ ఇలాగే ఉండాలి అనుకోవడం కూడా తృష్ణు. కోరికనే 

బుద్గిడు తృషాు అని అనానడు. 
 మనక్త ఇవవడానికి ఏమీ లేకపోయినా, well-wishers గా ఉండచుే కదా. అలా ఉండటానికి డబుు ఎంద్గక్త?  
 ప్రపంచంలో ఉనన మాయ అంతా డబుు లో ఉంది. ఎంత డబుు ఉనాన స్ఖం లోపల్ నుండి వస్ుంది కాని డబుు లోంచి 

రాద్గ. 
 చితుం యొకక మూల్ం తెలియక్తండా తతువం తెలియద్గ. 
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 జనక మహ్మరాజుకి చద్గవ్వ రాజయం అన్నన ఉనానయి. కాన్న అన్నన ఉనానయని ఆయన అనుకోలేద్గ. వాటితో ఆయనక్త 
తాదాపయం లేద్గ. అంద్గక్త ఆయన విదేహముక్తుడు అయాయడు. 

 సతువగుణం వల్ల బుదిిసూక్షమత వస్ుంది. సతువగుణం నామం వల్ల వస్ుంది. 
 లోపలికి వళ్లలనప్పాడు మనస్ుక్త peace అంది, దానిన బయటక్త వళ్ళమనాన అది వళ్ళద్గ. దూడని నడిపించటానికి 

వనకాల్ కర్రతో కటటచుే లేక ఎద్గరుగా పచేగడిడ చూపించి తీస్క్తవళ్ళచుే. పచేగడిడ చూపిస్తు స్లువ్వగా వస్ుంది. 
 మనక్త హృదయ గుహలోకి వళ్ళడానికే freedom ఉంది. 
 మన బుదిిని బాగుచేస్కోవాల్నే బుదిి లేనప్పాడు దారి కనపడద్గ. 
 50% ఇస్క 50% పంచధార కలిపిపెటిట చీమల్ను వదిలేస్తు ఇస్కని వదిలి పంచధార తినేసాుయి. ఇస్క ఎంద్గక్త ఉంది 

అని అడుగవ్వ. అలాగే ప్రపంచం ఉననంత కాల్ం మంచి చెడు ఉంటాయి. వాటి గొడవ న్నకంద్గక్త?  

 క్తటంబ గౌరవం పాడుచేస్ుందని మీరాబాయి బంధువ్వలు ఆవిడను నిందిసాురు. అప్పాడు మీరా అంటంది: ఈ గౌరవం 
అగౌరవం భగవంత్తడు కలిాంచిన విష్యాలు. నాక్త భగవంత్తడు కావాలి కాని ఆయన కలిాంచినవి వద్గద. 

 ఈ చేతికి ఆ చేతి సారశ ఎంత సాష్టంగా తెలుస్ుందో, న్నక్త లోచూప్ప కలిగినప్పాడు గురువ్వ చేస్త పని అలా తెలుస్ుంది. 

 అసలు గురువ్వ రక్షణలో ఉనానమని తెలిస్తు భయమేల్? ముంద్గ గురువ్వక్త నమసాకరం పెటిట తరావత ఈశవరుడికి 
పెటటమనానరు. అది గురువ్వ యొకక వైభవం. There is no higher truth than Guru. 

 సజజన సాంగతయంలో 100 కి 99 శతం మంచి ఉంది; ఒకక శతం చెడడ ఉంది- parting లో ద్గుఃఖం వస్ుంది. 

 మీక్త ఒకవేళ్ లారీడు ద్గుఃఖం ఉనాన, subject బాగా అరిం చేస్క్తంటే, ఇప్పాడే ఇకకడే నించోను కూడా అకకరలక్తండా ఆ 
లారీడు ద్గుఃఖం కాసు లారీడు స్ఖంగా మారిపోత్తంది. 

 గురువంటే శరీరం కాద్గ. కనుక శరీరం పోయినా ఆయనతో అనుబంధం continue అవ్వత్తంది. కనునమూస్తు మన 
ఇంట్లలవారికి మనకి అనుబంధం పోత్తంది. అవి క్తండ సంబంధాలు. అవి dream stuff. 

 భగవంత్తడికి మనం వేరుగా ఉనానం అనే తల్ంప్పలోంచి అశంతి వస్ుంది. ఆ వేరు బుదిివలేల భగవంత్తని సంకలాానిన 
అంగీకరించలేము. 

 లోకం, జీవ్వడు, దేవ్వడు- ఈ మూడు ఒక ముదద అయితే అప్పాడు ఆతమస్ఖం తెలుస్ుంది. 
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 కంతమంది కృష్ుభక్తుల్ంటారు: ‘మాక్త ముకిు అకకరలద్గ. భకిు చ్చలు. ముకిు సంగతి తరావత చూదాదం. అసలు భకిు యొకక 
వైభవానిన చూడటానికి రండు నేత్రాలు సరిపోవ్వ’. 

 గీతలో పరమాతమ అనానడు: ‘మీరు బ్రాహిమసిితి ఇప్పాడే పొందండి. అలాకాకపోతే మీ శరీరం ఏదో ఒకరోజు చనిపోత్తంది 
కదా, ఆ చనిపోయ్య రోజుకైనా పొందండి. మీరు వచిేన పని పూర్తుత్తంది’.  

 మీరు గుడి కటటడానికి డబుు కావాలి కాని మోక్షం పొందడానికి ఒకక పైసా అకకరలద్గ. 

 అరిం కానివాడికి వాదప్రతివాదాలు. హృదయంలో జ్ఞానం ఉననవాడికి వాగుడు ఉండద్గ. నోట్లల ముదద ఉననవాడు 
ఎవడూ వాగడు. 

 ప్పటటని దానికి (చైతనయం) ద్గుఃఖం లేద్గ. ప్పటిటన దానికి (దేహ్మనికి) ద్గుఃఖం లేద్గ. మరి ద్గుఃఖం ఎవరికి వస్ుంది? ఈ 
రండిటి మధయ జీవాతమ ఉనానడు. వాడే సైతాన్. వాడిని శిలువ వయియ. 

 భగవాన్ చెపిానవి చెపాడం కాద్గ. ఆ పని చేయడానికి గ్రామోఫోన్ record లు ఉనానయి కదా. భగవాన్ చెపిాంది 
enjoy చేయడం ప్రధానం. 

 Information is also service. 

 ఒక రూపం నామం support తీస్కని వళ్ళళవారు బల్లకటట మీదనుంచి కాలువ దాటడం లాంటిది. రూపం నామం 
support లేని వారు direct గా ఈద్గకని వళ్ళడం వంటిది. 

 ‘చ్చవ్వప్పటటకల్తో సంబంధం లేక్తండా, అదృష్ట-ద్గరదృషాటల్తో సంబంధం లేక్తండా నిజంగా జీవించ్చలి అనుక్తంటే నినున 
న్నవ్వ పోగొటటకో. న్నక్త నిజంగా ఉండాల్ని ఉంటే నినున న్నవ్వ పోగొటటకో’ అనానరు భగవాన్. 

 అసూయ వేరు, ఈరషయ వేరు. ఇతరులోల ఉనన మంచి గుణానిన చెడడగా చెపాడం అసూయ. ఇతరులిన చూసి ఓరవలేక 
పోవడం ఈరషయ. 

 ఏ నేనైతే దేహంతో తాదాపయం పొంద్గత్తందో దానిన murder చేస్తు నువ్వవ పోవ్వ, నువ్వవ మగులుతావ్వ. అపాడు దేవతలు 
కూడా నినున చూసి అసూయపడే సిితి పొంద్గతావ్వ. 

 మనం ఏదో ఒకరోజు చనిపోతాం కదా కనుక చ్చవ్వని కూడా గురుుంచుకోవడం మంచిది. 
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 జ్ఞానికి ఏది పగలో అజ్ఞానికి అది రాత్రి. అజ్ఞానికి ఏది పగలో జ్ఞానికి అది రాత్రి. ఇవన్నన అక్షరసతాయలు. మన పాడుబుదిికి 
అందవ్వ. 

 మనం ఏదో పెదదవాళ్లము అనుకోవడం మన అమాయకతావనికి, పొగరుబోత్తతనానికి గురుు. మనం కేవల్ం న్నడల్ం. 
న్నడను చూసి దానికేవో తెలివితేటలు ఉనానయంటే ఎలా ఉంటంది? 

 పరిపూరు ప్పరుష్ణడు, ఏ వలితి లేనివాడు భగవంత్తడు ఒకకడే. భగవంత్తని లో ఐకయం అయ్యయవరక్త ఏదో బాధ 
వంటాడుత్తంది. 

 ఏ వాకయమైతే న్న సవరూపానిన పటిట ఇస్ుందో అదే ఉపనిష్త్తు. 

 జ్ఞాని మాటల్న్నన immortal words. మన శరీరాల్క్త చ్చవ్వ ఉందికాని జ్ఞాని మాటల్క్త చ్చవ్వలేద్గ. ఆ మాటలు 
చ్చవ్వలేని వస్ువ్వ నుండి వచ్చేయి కాబటిట వాటికి కూడా చ్చవ్వ లేద్గ. 

 అదృష్టం-ద్గరదృష్టం ప్పటిటనదానికే గాని ప్పటటనిదానికి కాద్గ. subject అరిం చేస్కోండి, తరించండి. 

 జ్ఞానానికి మరో పేరు మంచితనం. మంచితనానికి మరో పేరు జ్ఞానం. 

 మనం ఒంటరిగా ఉననప్పాడు ఒక రకంగా, సమాజంలో ఉననప్పాడు ఇంకో రకంగా ఉండటం correct state కాద్గ. 

 Socrates ని ‘మమమలిన చూడటానికి చ్చలామంది వస్ునానరు ఎంద్గక్త?’ అని అడిగితే, ఆయన అనానరు: ‘నాకేమ 
తెలియద్గ అనన సంగతి నాక్త తెలుస్. అంద్గకే ననున చూడటానికి అంతమంది వస్ునానరు’ అని అనానరు. 

 Plato బాధపడేది ఏమటంటే: సమాజంలో మంచివారు, సహృదయం సద్గుదిి ఉననవారు ఎవరూకూడా politics లోకి 
వళ్ళటంలేద్గ. దీనివల్ల దేశం నష్టపోత్తంది. 

 మనక్త తెలిస్ననది చెపాచుే. తెలియనిది తెల్మద్గ అని చెపాాలి. తెలియనిది తెలుస్నటట నటిస్తు అహంకారం లోపల్ పని 
చేస్ుందని అరిం. 

 కృష్ుకరాుమృతం ల్మలాక్షుడు వ్రాశడు. మరి రామకరాుమృతం ఎవరు వ్రాశరు? అని రామకృష్ుప్రభ editor ని అడిగితే 
ఆయన నాక్త తెల్మదని ఆరోగయంగా చెపాారు. అలా ఆరోగయంగా చెపాగల్గడం spiritual man యొకక ల్క్షణం. 

 హిరణయకశయప్పడు ‘దేవ్వడు ఎకకడ ఉనానడు?’ అని అంటే ప్రహ్మలద్గడు ‘దేవ్వడు ఎకకడ లేడు?’ అని అనానడు. 
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 భగవంత్తడు ఎకకడో మనం ఎకకడో- ఇలా ఎంతకాల్ం ఉంటాం? ఆయన ఎకకడో ఉననంత కాల్ం వేదన తపాద్గ. 
ఎకకడో ఉనన ఆయన మన హృదయంలోకి వచేేస్తు చల్లదనం వచేేస్ుంది. 

 day to day life లో కంచం సహనంగా ఉండగలిగితే చ్చలా సమసయలు మన effort లేక్తండానే పరిషాకరం 
అవ్వతాయి. 

 మహమమదీయ మతం మహమమద్, బౌదిమతం బుద్గిడు సిాపించ్చరు. అయితే హిందూమతానికి founder లేడు. అది 
సనాతన మతం- అదొక జీవన విధానం. 

 Goodness మానసిక ఆరోగాయనిన, positive thinking ని, ఆతమ విశవసానిన పెంచుత్తంది. 

 అంతా భగవంత్తడే అనుక్తంటే జీవ్వడికి వికారం రాద్గ. అందరిలో మనం కూడా ఉనానం. అది మరచిపోకూడద్గ. 

 ఒక గురువ్వగారు శిష్ణయడితో ‘ మరి నేను చెపాును. న్నక్త అరిం అవ్వత్తందా?’ అని అంటే శిష్ణయడు అనానడు: ‘నాకలా 
చెబితే అరిం అవ్వత్తందో అలా చెపాండి’ అని అనానడు. 

 ఒక realized soul ని ఆశ్రయించి హేళ్న కోసం కాక్తండా, తెలుస్కోవాల్నన కాంక్షతో, వినయంతో, గౌరవంతో 
అడిగే ప్రశన పరిప్రశన అంటారు. అలా అడిగినప్పాడే వారికికూడా చెపాబుదిద వేస్ుంది. 

 మనం ఆధాయతిమక ప్రయాణంలో ఉననప్పాడు ఎటిట పరిసిిత్తల్లోనూ tension రాకూడద్గ. న్న మీద పిడుగు పడినా చలించ 
కూడద్గ. అప్పాడు ఈశవరుడు interfere అవ్వతాడు. 

 విష్యానికి శకిు లేద్గ. దానికి మనమే ప్రాణం పోస్ునానం, బలానిన ఇస్ునానం. 

 ‘ఏది నిజం కాద్గ’ అని అనుకోవడం వలేల అంత అద్గుతంగా ఉంటే, ఇక experience చేస్తు ఎంత బాగుంటందో? నురగ 
త్రాగుత్తనానము. నురగ చెబుత్తంది coffee రుచి ఎలాగుందో. 

 భగవంత్తడి మీద అకారణ ప్రేమ కలిగితే మోక్షానికి జ్ఞనెడు దూరంలో ఉననటల. 

 దేహగతానిన మనోగతానిన మైనస్ చేస్తు సృషటలేద్గ. తల్ంప్పలు లేనప్పాడు వచేేదే నిజమైన స్ఖం. 

 చద్గవ్వ పూరవున తరువాత శిష్ణయడు లోకంలోకి వళ్యళక ఎలా ప్రవరిుంచ్చలో ఒక ఋష చెబుతారు. అదే తితురయోపనిష్త్తు. 
ఆ chapter ఆచ్చరుయల్ వారికి చ్చలా ఇష్టం. 
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 Truth ని realize చేస్తంతవరక్త సరవకాల్ సరావవసిల్లో వినయానిన విడిచిపెటటక్త. వినయం కూడా సంపదే. న్న సంపద 
న్నవలా కాపాడుక్తంటనానవో అలాగే వినయానిన కాపాడుకో. 

 జయం వచిేనపాటికంటే అపజయం వచినప్పాడే mind లోపలికి ఎక్తకవ withdraw అవ్వత్తంది. అపజయం న్న mind ని 
deepen చేస్ుంది. అపజయం వల్న బాహయంగా fail అయినా spiritual గా అభివృదిి వస్ుంది. 

 Be good అనేది సహజం అవవటానికి కంత ప్రయతనం అవసరం. ఇవాళ్ ప్రయతనం చేస్తు ఇవాళ్ళ సహజం అవవద్గ. time 
కూడా కలిసి రావాలి. 

 ఈ goodness, badness ఇవన్నన సాపేక్షిక పదాలు. ఏ సాపేక్షిక పదానికి కూడా independent existence ఉండద్గ. 
ఒక పదారిం లేక వస్ువ్వ లేక వయకిు మీద ఆధార పడిఉంటాయి. Absolute truth కాద్గ కేవల్ం పదాలే. 

 భగవాన్ అనానరు: ఆతమవిశవసం, ఆతమజ్ఞానం, ఆతమసంయనం- ఇవే జీవితానికి అవసరాలు. ఇవి తపిాంచి ఎనిన 
అవసరాలు తీరుేక్తనాన, ఈ మూడు లేని జీవితం ఎండమావే అవ్వత్తంది. 

 తినేది మీరు అయినపాటికీ అననం ఈశవరునిదే. జఠరాగిన రూపంలో ఉననది కూడా ఈశవరుడే. ఉననది ఆయనే, మనం 
లేము. ప్రతీదీ తాతాకలికమే. ఈశవరుడు ఒకకడే సతయం. 

 మన మనస్ు కదల్డానికి రండే కారణాలు- ఒకటి ఇష్టం రండవది అయిష్టం. ఇవి లేక్తండా మనస్ును కదల్మనాన 
కదల్ద్గ. 

 ఒకాయనక్త కాంగ్రెస్ పారీట అంటే ఇష్టం. కాళ్ళళ ఇరిగినవి అంటే వారిది ఏ పారీట అనేవారు? TDP అంటే 
సంతోశించేవారు, కాంగ్రెస్ అంటే ఇది TDP వారి క్తట్ర అనేవారు. ఇషాటఅయిషాటలు అంత బల్మయమైనవి. 

 Desireless గా ప్రేమంచడం ఒకక భగవంత్తనికే తెలుస్. 

 జయం-అపజయం, గౌరవం-అగౌరవం, స్ఖం-ద్గుఃఖం లో భగవంత్తడిని చూడాలి. అలా చూసినవాడి మనస్ు 
అణిగిపోత్తంది, ఆతామకారం చెంద్గత్తంది. 

 మమమలిన ఎవరైనా తిడుత్తంటే తిటటనివవండి. వాడు తిటిట తిటిట ఖాళ్ల అయిపోతాడు. కాని మనం మనంగా ఉండం, 
కల్బడిపోతాం. వాడిని slow గా prepare చేసి, calm గా, cool గా, quiet గా సమాధానం చెపాండి. 
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 ద్గుఃఖానిన వద్గద వద్గద అనకండి. ఈ ద్గుఃఖం వచేే నేనెవరని ప్రశినస్తు ద్గుఃఖం నశిస్ుంది. ఎంత పెదద గడిడమేట అయినా 
అగిుప్పల్లక్త లోక్తవ. దహించిపడేస్ుంది. 

 విషానిన అమృతంలా చేస్కోవడం సాధన. ఎంత విష్ం వచిేనా అడుడకోక్త. దానిన అమృతంలా మారుేకోవడం భక్తుని 
యొకక ల్క్షణం. 

 భగవంత్తడు వేరు, ఆయన నామం వేరు కాద్గ. ఆయనిన సమరించటం వల్ల ఏకాగ్రత వస్ుంది. ఏకాగ్రత వల్ల పవిత్రమై 
చితుశుదిి కలుగుత్తంది. చితుశుదిి వల్ల ఆతమజ్ఞానం కలుగుత్తంది. 

 bear injury, bear insult- that is the highest sadhana. Insult ని bear చెయయకపోతే ఆతమజ్ఞానానికి fit 
అవవరు. 

 లోపల్ వస్ువ్వ సత్ చిత్ ఆనందం. అదే అందం. అది అందానికి అందం. అందమైన ముక్తకను సృషటంచిన భగవంత్తడు 
ఇంకంత అందంగా ఉంటాడో? 

 మన మనస్ుతోటి, ఇంద్రియాల్ తోటి భగవంత్తనికి సంబంధంచిన పనులు చేయాలి. అప్పాడు ఆ ఇంద్రియాల్క్త 
మనస్ుక్త అంతుఃదృషట వస్ుంది. 

 మీ శరీరానిన ముసాుబు చేస్క్తనాన పరలద్గ కాన్న దేహంతో తాదాపయం పొందే తల్ంప్పను అల్ంకరించక్త. 

 ego base అయి తల్ంప్ప వచిేనా, మాట వచిేనా cut చేయండి. ego interefere అవవక్తండా చూస్కోండి. 

 నకిల్మ నేనుక్త చేతనయింది ఆతమస్ుతి పరనింద మాత్రమే. నేను superior అనుకోవడం. న్న ego superior ఎలా 
అవ్వత్తంది? రండుంటే ఎక్తకవ తక్తకవలు ఉనానయి; ఉననది ఒకకటే అయితే ఎక్తకవ తక్తకవలేంటి? 

 శంతి ఎవరికి వస్ుంది? గతానిన తవ్వవకోక్తండా, అహంభావరహితంగా మమకారరహితంగా, నిసాృహగా జీవిస్ునన 
వాడిని ఆ పరమ శంతి దానంతటదే వచిే ఇకకడే వరిస్ుంది. 

 ఆతమవిశవసం లేని వాడికి భయం వస్ుంది. వాడిమీద వాడికి నమమకం లేనివాడికి వారమ అనుక్తంటనానరో, వీరమ 
అనుక్తంటనానరో అనిపిస్ుంది. 

 తనున తాను చూచుక్తనన వాడికి కాశి అయినా హైదరాబాద్ అయినా ఒకటే. 
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 ఎదో మంచి పని చేశవ్వ. అది చేసింది ఎవరు? wrong i . అది గురుుంచుక్తంటావేంటి? న్నవ్వ ఏదైనా మంచిపని 
చేసినా అది మరచి పోవాలి. అసుమానం తల్పెటటక్తంటే Wrong i పెరిగిపోత్తంది. 

 అశంతి, ద్గుఃఖం అంతా నేను రూపంలో ఉంది. ఈ నేనునే జీవ్వడని, మనసుని, చితజడ గ్రంథి అని అంటారు. 

 Arrogant behavior ఉండకూడద్గ. Impersonal and intelligent behaviour కలిగి ఉండాలి. మన మాటలో 
చేతలో వయకిుభావన తగిుంచుకోవాలి. మూల్తల్ంప్పక్త food supply cut చేయాలి. 

 కరమచక్రం మూల్ తల్ంప్ప మీద ఆధార పడి ఉంది. దానిన doubt చేసి, shake చేసి, దాంట్లలనుంచి విడుదల్ పొందడమే 
మోక్షం. మూల్తల్ంప్పక్త శిలువవేస్తు న్న సవరూపం తెలుస్ుంది. 

 అసలు మనస్ు అనేది లేద్గ. ఉననదానివలె కనిపిస్ుంది. అసలు ముంద్గ ఉందోలేదో చూస్కోండి.ఉంటే సాధన చేసి 
పోగొటటక్తంద్గరు. 

 శరీరం గురించి మనం తీస్క్తనే జ్ఞగ్రతు నేనుని తొల్గించుకోవడానికి తీస్కోవడం లేద్గ. 

 ఆహ్మరశుదిి లేక్తండా చితుశుదిి రాద్గ. ఆహ్మరం, నిద్ర్ విష్యంలో తగుమాత్రంగా ఉండాలి. జూదం, పేకాట ఎటవంటిదో 
పగటి నిద్ర్ అటవంటిది. 

 ఎంతస్తపూ గతానిన తల్పెటటకోవటమే మన పని. వరుమానానిన వదిలేస్ునానం. వరుమానంలో ఒక సాధన గాని, సతకరమ 
గాని, సహృదయం గాని ఏదీలేద్గ. మనం వరుమానానిన సదివనియోగ పరచుకోవటం లేద్గ. 

 బాహయంగా ఎనిన ఉనాన, భగవదనుభవం పొందేవరక్త జీవ్వడిని ఏదో ఒక వలితి, కరత వంటాడుతూనే ఉంటంది. 

 మూల్తల్ంప్ప మూల్ంలో భగవంత్తడు ఉనానడు. మూల్తల్ంప్పను ప్రశినసూు withdraw చేస్తు అది దాని మూల్ం చూసి 
నశిస్ుంది. అది పోతే నువ్వవ పోవ్వ. నువ్వవ ఏదిగా ఉనానవో అదిగా ఉంటావ్వ. 

 నువ్వవ ఉండు. అంతే. I am this, I am that అనుకోక్త. అలాగే I am so and so అనుకోక్త. ఎలా ఉనానవో అలా 
ఉండు. అది సాధంచ్చం, ఇది సాధంచ్చం అనుకోవడమే విష్ం. ఆ అనే నేనుని తొల్గించు. 

 negative thoughts కనాన positive thoughts మంచివి. positive thoughts వల్ల శరీరిక మానసిక ఆరోగాయలు 
బాగుంటాయి. మీరు మీ క్తటంబానికి సమాజ్ఞనికి ఉపయోగపడతారు. 
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 ‘నేను కరమ అనుభవిస్ునానను’ అంటాము ఒకోసారి. దేహంతో తాదాపయం పొందే తల్ంపే అలా అంటంది. Wrong ‘i’ 
తో తాదాపయం వదిలేస్తు అసలు destiny లేద్గ. ఎట చూసినా ఆనందమే. 

 మీరు 100% happy గా ఉంటే దేవ్వడు వచిే మీ ప్రకకన కూరుేనాన, మీ ముఖం కూడా ఇట త్రిపాాల్నిపించద్గ, 
చూడాల్నిపించద్గ. ఇష్టం లేక కాద్గ. మీరు 100% happy గా ఉంటే ఇక సాధన దేనికి? 

 ఇప్పాడు సాధన చేయక్తండా ఉండలేము. సాధక్తడు చనిపోతే, 100% happiness వస్తు ఇక సాధన చేయడానికి ఎవరూ 
కనబడరు. The rest is Silence. 

 ఇప్పాడు సాధన చేస్తవాడు ఉనానడు కాబటిట గబగబా సాధనలు చేస్కోండి. ధాయనం చేస్తవాడు ఉండగానే ధాయనం చేస్తు 
కంత satisfaction వస్ుంది.  

 ఈశవరుని పాదాల్ను ఆశ్రయించడం కూడా సాధనే. 100 కి 100 శతం పూరు శరణాగతి రాకపోయినా పాక్షిక 
శరణాగతి అనాన practice చేయండి. 

 ఇలుల త్తడిచినప్పాడు వచేే ద్గముమలో చ్చలా ఎర్రచీమలు, నల్లచీమలు ఉండొచుే. వాటిలో ఎనిన నల్లవి, ఎనిన ఎర్రవి అని 
లెకకపెటటడం దండుగ. అవి పెంటలో పోస్తవే. అలాగే నువ్వవ కాని విష్యాల్క్త counting అనవసరం. 

 ప్రపంచం అంతా ఒక dream క్రంద చూస్కోండి. అది యథారిం కాద్గ కదా. మాక్త ఇంట్లల కష్టం ఉందని మీరు 
అడుగచుే. ఆ కష్టం కూడా dream అనుక్తంటే సరిపోత్తంది. 

 మాకూ ఒకోసారి పిచిే పిచిే ఆలోచనలు వసాుయి: సాధన పేరు మీద, మీకేమ pain లేక suffering లేక్తండా 
realization వచేేయాలి అనిపిస్ుంది. ఒకవేళ్ fail అవవచుే. అది వేర విష్యం. 

 ఒకక చైతనయం తపిాంచి ఏది కనిపించినా అది dream stuff. గౌరవాలు. అగౌరవాలు కూడా సవపనమే. ఒకోసారి 
సవపనంలో ల్క్షలు వసాుయి. ఒకోసారి చిపాలు వసాుయి. రండూ అసతయమే. మన జీవితంలో వచేేవి కూడా అంతే. 

 cigarrete కాలేే అల్వాటను point out చేయవచుే కాని మీక్త గౌరవం మీద కాంక్ష ఉందని point out చేయలేము. 
ఇది మరీ ప్రమాదం. గౌరవం సహజంగా వస్తు పరావలేద్గ. కోరితెచుేక్తంటే బంధస్ుంది. 

 Time కి ఆకలి వేసినటటగా మీరు normal గా ఉంటే జ్ఞానం వచేేస్ుంది. normal గా వచేే దానిన రాదేమో రాదేమో 
అని తల్ంప్పలు పెంచేస్కని అశంతి తెచేేస్క్తంటనానరు. 
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 మనం అనే నేను 100% false ‘i’. దాని source లో మాత్రం truth ఉంది. ఆ false ‘i’ ని reduce చేయడానికి 
బండతనం కాద్గ వివేకం ఉండాలి. దీనికి మామూలు intellect కాక్తండా discriminative intellect అవసరం. 

 Body పోతే జీవ్వడికి వాడి క్తటంబసభ్యయల్తో సంబంధం పోత్తందేమోగాని ఈశవరునితో సంబంధం పోద్గ. 
ఎంద్గచేతంటే జీవ్వడు ఈశవరుడి వాడు. 

 మహ్మసముద్ర్ంలో బుడగలాంటివాడు జీవ్వడు. బుడగగా ఉననప్పాడూ న్నర. మనం బుడగ రూపం నామం పటటకోవడం 
మానేసి న్నరునే చూడాలి. 

 అవసరం లేక్తండా మాటాలడటం అహంకారానిన పెంచుత్తంది. 

 మంచి మంచి కోసమే చేయాలి. గురిుంప్ప కోరితే అహంకారం పెరుగుత్తంది. ఇంట్లలవారివదద కూడా వీరందిరిన్న 
పెదదవారిగా చేసినా వీరికి కృతజాత లేద్గ అనుక్తంటాం. అకకడ కూడా అలాగ గురిుంప్ప కోరుతాం. 

 శస్త్రం అంది: మీక్త ఓపిక ఉంటే సాధన చేయండి లేకపోతే లేద్గ కాన్న ఆతమస్ుతి పరనిందకీ వళ్ళక్తండా ఉండండి చ్చలు. 
వళ్ళు ప్పనరజనమలు పెరుగుతాయి. 

 కంతమంది students కి సమాధానం తెలిసినా వారిని ప్రశన అడిగేంతవరక్త సమాధానం చెపారు. అంటే వారికి 
అహంకారం తక్తకవ ఉననటల గురుు. 

 deep sleep లో truth కి దగురిగా ఉనానం కాని ఆ ఎరుక మీక్త లేద్గ. 

 దేహ్మనిన, మనస్ుని, వాక్తకని - ఈ మూడిటిని మనం అహంకారం తగిుంచుకోవడానికి maximum 
ఉపయోగించుకోవాలి. 

 ఉపనిష్త్తులో ‘సతయం చెప్పా’ అని చెపాురు. అదే ఉపనిష్త్తు ‘సతయం హితకరంగా లేకపోతే చెపాద్గద’ అని కూడా అంది. 

 మీక్త ఏ తల్ంప్ప వచిేనా అవి మూల్తల్ంప్పను base చేస్క్తనే వసాుయి. వాటికి లోపల్ వస్ువ్వకి ఎటవంటి 
సంబంధమూ లేద్గ. 

 మనస్ు ఉదయించిన చోట మనస్ును నిల్బెటిట ఉంచడం - అదే కరమ, భకిు, ధాయన, జ్ఞాన యోగాల్ సారం. 
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 ఏ పని మోక్షం ఇవవద్గ. పని చేస్తటప్పాడు publicity కోరుకోవద్గద. Truth seeker క్త publicity వద్గద. అవసరానిన 
బటిట పని చేయాలి.  

 కీరిు కాంక్ష కామక్రోధాల్ కంటే ప్రమాదం. early stage లో cancer ని గురిుంచలేము. అలాగే కీరిుకాంక్షను 
గురిుంచలేము. మంచం పటిట రప్ప చచిేపోయ్యవాడు కూడా ‘నా పేరు మీద ఏదో ఒకటి చేయండి’ అంటాడు.  

 I am so and so లేక I have done this; I have done that అని అనుకోకూడద్గ. దానివల్ల కూడా బోధకాలు 
పెరిగినటల అహంకారం పెరుగుత్తంది. వళ్ళంతా న్నరు పడితే దానిన బల్ం అనుక్తంటే ఎలాగ? 

 ముక్తకలో చివరి శవస పోయ్యవరక్త అహంకారానిన నమమడానికి వీలు లేద్గ. 

 ఒక MLA గారు అనానరు: ‘వాడు ముఖయమంత్రి అయాయడు కాబటిట తెలివైనవాడు అంటనానరు. అదే నేను ముఖయమంత్రి 
అయితే ననూన అంటారు’. అది brain లో analysis. దానిని discriminative intellect అంటారు. 

 ఇంట్లలనే కాద్గ బయట కూడా అవసరం లేక్తండా మాటాలడకూడద్గ. అవసరం అయినప్పాడు మాటాలడకపోవడం ఎంత 
పొరపాట్ల, అవసరం లేనప్పాడు మాటాలడటం కూడా అంతే పొరపాట. 

 మీ ఇష్టదైవానిన ధాయనించడం వల్న, జపం చేయడం వల్న ఇతర తల్ంప్పలు రావ్వ. Mind కి food supply ఉండక 
false i నశిస్ుంది. 

 False ‘i’ ని direct గా న్నవ్వ ఎవరవ్వ? ఎకకడ నుంచి వచ్చేవ్వ? అని అడగడం విచ్చరణ అంటారు. అలా న్నవవరు అని 
false ‘i’ ని ప్రశినస్తు అది దాని మూల్ంలోకి withdraw అవ్వత్తంది. 

 ఈశవరుడు ఎకకడ ఉనానడని భగవానిన direct గా అడిగితే ఆయన అనానరు: ‘నేను అనే తల్ంప్ప ఎకకడ నుంచి 
ఉదయిస్ుందో అకకడే ఈశవరుడు ఉనానడు. మగతా గుడులు గోప్పరాలు న్న మనస్ుంత నిజమో అవీ అంతే నిజం’. 

 మనస్ులో, వాక్తకలో, expression లో, చేతలో మీ లోపలునన ఈశవరుడు అభివయకుం అవావలి. అప్పాడు అహంకారం 
వయకుం అవవలేద్గ. 

 చుటాటనిన వళ్లలపొమమని అనకకరలద్గ. వాడిని పటిటంచుకోక పొతే వాడే వళ్లళపోతాడు. అలాగే false ‘i’ ని పటిటంచుకోక 
పోతే పెచుే రాలినటట రాలిపోత్తంది. 
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 చ్చలామంది ధనవంత్తలు వారి ధనాననిన భోగాల్కరక్త ఖరుేపెడతారు. అలాకాక్తండా ఆ ధనానిన వారి అవసరాల్క్త 
వాడుక్తంటూ, మగిలింది సమాజం కోసం ఉపయోగిస్తు (publicity కోసం కాక) false ‘i’ తగుుత్తంది. 

 సావమ రామతీరి చద్గవ్వక్తనే రోజులోల ఎంత పేదవాడంటే kerosene దీపాలు లేక street lights క్రంద చదివేవారు. 
అలాగే జ్ఞానం కావాల్నే కాంక్ష లోపల్నుంచి ఉదయిస్తు మీ అభివృదిిని ఎవరూ ఆపలేరు. 

 ఒకావిడ ‘కూరలో ఉప్పా తక్తకవైనా చెపారంటి?’ అని వాళ్యళయనున అడిగితే ఆయన అనానరు:‘నువ్వవ తిననప్పాడు న్నక్త 
తెలుస్ుంది కదా. నేను చెపాడం వల్ల న్నక్త కోపం రావచుే. న్న అంతట న్నక్త తెలుస్తు తప్పా repeat చేయవ్వ’. 

 ఒకావిడ అనానరు: ‘నేను teenage లో ఎంత గొపాగా ఉండేదానోన, మా అమామయి teenage లో అంతకంటే గొపాగా 
ఉంది’. దానిన ఇంగీలష్ లో behaviour pattern అంటారు. అది వచిేనప్పాడు అహంకారం పోత్తంది. 

 ఒకోకసారి బ్రత్తక్తనన పాము కూడా రోగం వస్తు ఓపిక లేక అణిగి ఉంటంది. అంతేగాని దానిన మంచితనం అనుకోకండి. 
ఓపికలేక అది కరవడం లేద్గ. అలాగే పరిసిిత్తల్ను బటిట అహంకారం అణిగి ఉంటంది. 

 ‘అతుగారు ఎప్పాడు ముసలిది అవ్వత్తందా, అప్పాడు దాని పని చెబుదాం’ అని కోడలు అనుక్తంటంది. ఇది కూడా 
ఒకరకమైన అహంకారం. ప్రపంచం అంతా అహంకారమే. ఎవరి ఇంటికి వళ్లలచూసినా egoless behaviour లేద్గ. 

 ఇప్పాడు మనందరం ఉనానం. అయినా ఉనానం అనుకోవటం లేద్గ. ఎంద్గకని? లేమని అనుమానం లేద్గ కాబటిట. అలాగే 
లోపల్ undying spirit తో total identification రావాలి. 

 నారద్గడు అడిగాడు: ‘నాక్త రాని విదయ లేద్గ. అయినా ద్గుఃఖం ఎంద్గక్త వస్ుంది?’ అంటే సనత్తకమారుడనానడు: 
‘ద్గుఃఖం ఏ వస్ువ్వలో లేదో దానిన realize చేస్తంతవరక్త నువ్వవ ఎంత గొపావాడివైనా ద్గుఃఖం వచిే తీరుత్తంది’. 

 ఆ సదవస్ువ్వ న్న లోపలే ఉంది. అది బయట లేద్గ. అంతటా ఉననది అదే. భిననంగా ఉనానం అనే భావన బల్పడిపోయింది. 
దాని వల్ల సంఘరషణ వస్ుంది. 

 ఒక గుమమంలోంచి వచ్చేం; మళ్ళళ ఏ గుమమంలోంచి బయటకి పోవాలో కూడా ఈశవరుడు నిరుయిసాుడు. శరీరం భూమ 
మీద పడినరోజే ఎప్పాడు చచిేపోవాలో కూడా నిరుయింపబడి ఉంటంది. 

 చనిపోయ్యముంద్గ ఏ తల్ంప్ప గాఢముగా ఉందో ఆ తల్ంప్పననుసరించి మన ప్పనరజనమలు వసాుయి. 
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 కృష్ణునితో సమానంగా యుదిం చేయగలిగినా భీష్ణమడు వంటనే ఆయుధాలు కిందపడేసి అంటాడు: ‘ననున చంప్ప. ఇది 
కూడా న్న దయ్య. నువ్వవ పెదద పెదద కళ్ళళ చేస్కని ననున చూడటం నా అదృష్టం. ఇది అందరికీ ల్భించద్గ’. 

 రంగారావ్వ గారి మనమడు అల్లరి చిల్లరిగా ఉంటే వాడు అల్లరిగా ఉనానడని కాక్తండా రంగారావ్వ image పోత్తందని 
ఈ దొంగ నేను బాధపడుత్తంది. అనిన వేషాలునానయి ఈ దొంగ నేను లో. 

 భగవంత్తడు ఇచిేన gifts మీరు సమాజం కోసం ఉపయోగిస్తు భగవంత్తడు మీక్త higher birth ప్రసాదిసాుడు. 
అంతేకాద్గ ఆ gifts ఇచిేన వాడిని తెలుస్కోవడానికి కావాలిసిన gift ఆయనే ఇసాుడు. 

 కృష్ణుడు భగవంత్తడు కదా. గీతలో L.K.G మొదలు M.A వరక్త అందరికీ చెపాాడు. తెలివైనవారికి చెపిా తెలివితక్తకవ 
వారిని వదిలేస్తు కాలస్ కి నాయయం చేసినటట కాద్గ. Average students ని దృషటలో పెటటకని చెపాాలి. 

 ఈశవరునికి ‘సతయసంకలుాడు’ అని పేరు. అంతా ఆయన సంకల్ాం తో నడుస్ుంది. మనక్త తెలిసినా తెలియకపోయినా 
జరిగేది అదే. తెలిస్తు స్ఖం. తెలియక పోతే ద్గుఃఖం. 

 General గా మనస్ు శంతిని కోరుక్తంటంది. కాని Body comfort ను కోరుక్తంటంది. దాని ల్క్షణం అది. దీని 
ల్క్షణం ఇది. 

 May నెల్లోని మామడి పండులా, December నెల్లోని గులాభీలా ఉండాలి. అప్పాడు జ్ఞానం వచేేస్ుంది. brain లోని 
అనిన కోణాలు వికసించితే వాడు roses in December. Skin కాద్గ, mind వికసించ్చలి. 

 దొంగ నేను లోని చెడడ ఏమటంటే- అది వయకుం అవవడానికి ప్రయతినస్ుంది. నిండుక్తండ తొణకద్గ. లోపల్ న్నరు నిండా 
లేకపోతే తోణుక్తతాయి. 

 ‘ఉదోయగం ఎంద్గక్త చేయడంలేద్గ?’ అని ఒకరిని అడిగితే, ఆయన భారయ అంది: ‘మా ఆయన చ్చలా noble man. బాగా 
కషాటలోల చూస్తవారు లేకపోతే ఈయనే వారిని చూసాురు. దేవ్వని దయక్త పాత్రుల్య్యయ ఉదోయగం చేస్ునానరు’. 

 Intelligence, లోపల్ brain కూడా అహంకారం యొకక creation. 

 కందరికి సమాజంలో గౌరవం బాగా ఉనాన అది ఇతరుల్క్త ఉపయోగించరు. దానిన అలాగే store చేసి పనికి 
వచిేనప్పాడు ఉపయోగిసాురు. ఏనుగు చచిేనా బతికినా ఏనుగే. అలాగే కందరికి పదవి ఉనానలేక్తనాన అంతే విలువ. 
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 న్న భకిు నిజమైతే న్నక్త వివేకం కలుగుత్తంది, శంతిగా జీవించగల్వ్వ. స్ఖానికి అమమ ఎవరు? శంతి. అంటే శంతి 
లేనిదే స్ఖం రాద్గ. మరి శంతికి అమమ ఎవరు? పవిత్రత. ఆ పవిత్రత కోసమే అన్నన సాధనలు. 

 Let noble thoughts come to me from all the directions- తల్ంప్ప ను పటేట మాట చేత ఉంటాయి. అన్నన 
వైప్పల్నుంచి మంచి తల్ంప్పలు నాలో ప్రవేశించేలా అనుగ్రహించు అని వేదం చెబుత్తంది. 

 నాలుగు వేదాల్ సారానిన గీతలో బోధంచ్చడు.అంద్గచేత ఎవరి చేతిలో గీత ఉంటే వారి జేబులో నాలుగు వేదాలు 
ఉననటేల. ఒకో శ్లలకం ఒకో బంగారు కాస్. 

 గీత పొడువ్వనా ఆసకిు లేక్తండా పని చేయమంటాడు. అలా పనిచేస్తు B.P, tension రావ్వ. ఈ శరీరం మనస్ుదే. 
మనస్ులో వచేే ప్రతి తల్ంప్ప ప్రభావం శరీరం మీద పడుత్తంది. అంద్గకే Face is index of mind అంటారు. 

 న్నక్త అసూయ ఉంటే ఎంత దాచుక్తందామనాన దాగద్గ. న్న కళ్ళళ, ముఖం చెపేాసాుయి. Shakespeare Othale అనే 
డ్రామా లో: ‘ కారణం లేక్తండా అసూయ కోపం వస్ుంటే అది వాడి సవభావం’ అని అంటాడు. 

 గీతలో కృష్ణుడు అనానడు: ‘మీ పిల్లల్ను చదివించండి కాని వాడేదో ప్రధానమంత్రో, కలెకటరో అవావలి అనుక్తంటే అదొక 
ఉద్రేకం. మీ duty మీరు చేయండి. ఆసకిు రహితంగా చేయండి’. 

 మీ పిల్లల్ మీద ఎంత ప్రేమ ఉనాన తెలియనివవకూడద్గ. అలాగే భకిు ఎంత రహసయంగా ఉంటే అంత మంచిది. కంత 
మందికి ఎంతో భకిు ఉంటంది కాని వారి ఇంట్లల ఎవరికీ తెలియద్గ. 

 కష్టపడి నేరుేక్తంటే అనిన విదయలాలగే ఆతమజ్ఞానం కూడా వస్ుంది. రాద్గ, రాద్గ అనుకోకండి. అన్నన విదయల్కంటే ఆతమజ్ఞానం 
వల్ల వచేే శంతే నిజమైనది. 

 ఇవాళ్ ఏదైనా మంచిపని చేస్తు రప్ప సమాజం మరచిపోత్తంది. అంద్గకే సమాజం గురిుంచ్చల్ని ఏ పన్న చేయక్త. అయితే 
నువ్వవ పవిత్రుడవ్వ అవవటానికి ఆ పని సహకరిస్ుంది. ఆ పవిత్రత ఆతమజ్ఞాన సముపారజనక్త సహకరిస్ుంది. 

 మనం ఇతరుల్ను manage చేయటం నేరుేక్తనానం కాని మనల్ను మనం manage చేస్కోవడం నేరుేకోలేద్గ. మీ 
factory ఎలా manage చేస్క్తంటనానరో అలా మీ mind ని manage చేస్తు ఈ జనమలోనే మోక్షం పొంద్గతారు. 

 దారినపోయ్యవాడి మాటలు కాద్గ, ఈశవరుని మాటలు ప్రమాణంగా తీస్కో. 
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 త్రికరణశుదిి అవసరం. వాక్తక, చేత, తల్ంప్ప- ఈ మూడు నియమంచుకో. ఇవే న్నక్త ప్పణయమైనా పాపమైనా 
సంపాదించేవి. సాధన విష్యంలో అశ్రది, అవినయం పనికిరావ్వ. 

 శవస, మనస్ు రండూ ఆతమలోనుంచే వస్ునానయి. అంద్గచేత శవసను పరిశీలుసూుంటే మనస్ు ఆతమలో ల్యిస్ుంది. 
దాని source మనక్త తెలుస్ుంది. అప్పడు చైతనయం తనంత తానుగా వయకుం అవ్వత్తంది. 

 గీతను బోధంచింది personal i కాద్గ. అది Cosmic I, Universal I. గీతను విశవతమ బోధంచింది, జీవాతమ కాద్గ. 
వయకిుగతమైన నేను గనుక గీతను బోధంచి ఉంటే ఎప్పాడో త్తంగలో కల్సిపోను. 

 ‘భగవంత్తడి పటల న్నక్త ఉనన విశవసం భకిు నిజమైతే ఆవ్వ దూడప్పటిటన వంటనే మలినం నాకినటల, భగవంత్తడు న్న 
రాగదేవషాల్ను నాక్తతాడు’ అని వైష్ువ్వలు చెబుతారు. 

 మాయలో ఉననంతవరకూ ఒక జైలు లోంచి మరొక జైలోలకి షఫ్టట అవ్వతూ ఉంటావ్వ. చచిేపోవటం ప్పటటటం అంటే ఒక 
జైలోలంచి మరొక జైలోలకి మారేడం. భగవంత్తని పాదాలు ఆశ్రయించనంత వరక్త మాయ దారిఇవవద్గ. 

 భక్తులు ఎంత తెలివైనవారంటే మేము ఎవరినైనా ‘భగవంత్తని దయ మీక్తంటంది’ అని అంటే ‘ముంద్గ మీరు దయ 
చూపించండి. తరావత అది ఎలాగో వస్ుంది’ అనే గటిటకారులు ఉనానరు. 

 కంతమంది ఇంట్లల నాలుగు గోడల్మధయ కూరొేని ‘మేం మంచివాళ్ళం, మేం మంచివాళ్ళం’ అని అనుక్తంటూ ఉంటారు. 
అది నిజమైతే మీక్త జ్ఞానం ఎంద్గక్త రావటంలేద్గ? చిననమాట అంటే పడలేరు, జ్ఞానం ఎలా వస్ుంది? 

 మీరు నిజంగా పవిత్రులైతే లోకంలో అపవిత్రత కనపడద్గ. మీ లోపల్ ఉననదే బయట కనిపిస్ుంది. ధరమరాజుక్త ఒకక 
చెడడవాడు కూడా కనబడలేదట; ద్గరోయధనునికి ఒకక మంచివాడు కూడా కనబడలేదట. 

 ఎవరైనా భగవాన్ తో వారు అలా అనానరు, వీరు అలా అనానరు అంటే భగవాన్ అనేవారు: ‘వారవరు? వారమైనా 
జ్ఞానమా? వారులేరు, వీరులేరు. అనేవారు, పడేవారు రండూ అసతయమే, ఎంద్గక్త ఈ గొడవలు ప్పల్లయయ?’ 

 భగవాన్ అక్షరమణమాల్లో అనానరు: ‘ ఓ అరుణాచలా; లోపల్ నువ్వవ ఉనానవ్వ కదా. నా బుదిి ఏకం కాకపొతే ఒకటిగా 
ఉనన నువ్వవ నాక్త వయకుం కావ్వ. అంద్గచేత గుణంగా పాలించి గురురూపంగా, ఆతమగా వయకుం అవ్వవ’. 

 భగవాన్ క్త గురువ్వ లేడు అనుక్తంటాం. ఆయనక్త గురువ్వ అరుణాచలుడే. అరుజనుని అదృష్టం ఏమటంటే ఈశవరుడే 
గురువ్వగా ల్భించ్చడు. అంతే కాద్గ అరుజనుని రథం కూడా తోలినంద్గక్త ఆయనక్త పారిసారథి అనే పేరు వచిేంది. 
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 కృష్ణుడు అంటాడు: ‘ఓ అరుజనా; ఈ planet మీద ఇప్పాడు ఉననవారు ఎటవంటివారో, భవిష్యత్తులో ఎటవంటి వారు 
వసాురో నాక్త తెలుస్, న్నక్త తెలియద్గ. ఆ తెలియడం తెలియకపోవడమే మన ఇరువ్వరి మధయ బేధం’. 

 Madras triplecane center గోడమీద వివేకానంద చెపిాన మాటలు ఒకటి రాశరు: ‘అరుజనుడికి కృష్ణుని మీద ఎంత 
భకిు ఉందో, మీకూ అంత భకిు ఉంటే, మీ రథానిన కూడా కృష్ణుడు తోలుతాడు’. 

 subject proper గా అరిం చేస్క్తంటే ఇప్పాడే ఇకకడే శంతి స్ఖం అంద్గత్తంది. శంతిసాగరంలో ఊగిసలాడుతూ 
ఉంటారు. ‘ఎప్పాడో వస్ుంది అనుక్తననది ఇప్పాడే వచేేసిందేంటి?’ అని అప్పాడు అనిపిస్ుంది. 

 మీరు విశవసహీనులు కాకండి. ఎప్పాడూ సమానంగా ఉండండి. అదే సాధన. అంతేకాని ఆదివారం ఒకలా సోమవారం 
ఒకలా ఉండకండి. 

 అహంకారం మదగజం లాంటిది. ఏనుగు ఒకక సింహ్మనికే లంగుత్తంది. అలాగే న్న అహంకారం కేవల్ం గురువనుగ్రహం 
వల్ల నశిస్ుంది. న్న సాధన, ప్రయతనం, వివేకం తో పాట గురువనుగ్రహం అవసరం. 

 ‘మీరు కతు కారు కనుక్తకనానరు సంతోష్ం’ అని నాననగారు ఒక doctor తో అంటే ఆయన అనానరు: ‘ముంద్గ నేను 
శంతిగా ఉండేటటల అనుగ్రహించండి. శంతి లేక్తండా నా కారు, సంపదలు ననున స్ఖపెటటలేవ్వ’. 

 గురువంటే ఆ శరీరం, ఆ కనిపించే కాళ్ళళ చేత్తలు అనుక్తంటనానవా? ఆయన ఒకక చూప్ప చ్చలు. ఆ కళ్ళదావరా చూస్తది 
ఆతేమ. ఆ ఒకక చూప్పతో న్న అహంకారం గజగజలాడి గడగడలాడి పతాులేక్తండా పోత్తంది. 

 భకిులో వైభవం ఎకకడ ఉందంటే హద్గదలేలని, పరిమత్తలేలని ఆ ప్రేమ ప్రవాహంలో న్నలో ఎంత dust ఉనాన అంతా కటటక్త 
పోత్తంది. అది భకిు యొకక వైభవం. 

 సవయంగా కృష్ణుడే చెపాాడు: ‘కేవల్ం నా శరీరమే చూసూు, నాలో ఉనన చైతనాయనిన గురిుంచకపోతే ననున 
అగౌరవపరచినటేల’. అంద్గచేత భగవంత్తడిని ఏదో ఒక శరీరానికి పరిమతం చేయకూడద్గ. 

 కృష్ణుడికి పటటవసాాల్ంటే చ్చలా ఇష్టం. యుదాినికి కూడా అందంగా decorate అయియ వళ్ళళవాడు. అంద్గకే కృష్ణుడికి 
‘decorated God’ అనే పేరు వచిేంది. 

 ‘ఎంద్గకూ పనికి రానిది అహంకారం. దానికనాన పెంట మెరుగు’ అనానరు భగవాన్. 
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 మనం గంగా నదిలో సాననం చేసాుము కాని నిజమైన గంగ, నిజమైన తీరిం మన హృదయంలోనే ఉంది. న్న సద్గుదేి 
నిజమైన గంగాజల్ం, న్న సహృదయమే నిజమైన తీరిం. 

 మనం newspaper లోని మాటలు నముమతాము కాని ఈశవరుడు చెపిాన వాఖయం నమమము. కారణం మన బుదిిలో 
ఉనన దోష్ం నమమనివవద్గ. అంతేకాని ఈశవరుడు చెపిాన మాటలు అబదిం కాద్గ. 

 న్నలో ఉనన ఒకోక గొపా గుణం ఒకోక పవిత్ర నదితో సమానం. ఆ great and good qualities రమమంటే రావ్వ. 
సంపాదించుక్తంటే వసాుయి కాని రమమంటే రావ్వ. 

 గీతలో పరమాతమ అంటాడు: ‘ఊరికే చేత్తలు ఆడించు. పని నాది గౌరవం న్నది’. కాని మనం ఎవరో చేసిన పని కూడా 
నేనే చేసానంటాము. భగవంత్తడు ‘పని నేనే చేసాును, గౌరవం నేనే ఇసాును’ అంటనానడు. అది దైవీల్క్షణం. 

 సహృదయం సద్గుదిి ఉననవారి వదద మనక్త ఇష్టంలేక్తనాన సరదాగా కూరుేనాన సరిపోత్తంది. మన వాసనలు 
నశించిపోతాయి. 

 నమ్రత కలిగి, అహంభావ రహితంగా ఉంటే మీరు ఎకకడునాన ఒకకటే. అహంభావ రహిత్తడు కాలానికి దేశనికి 
అతీతంగా ఉంటాడు. వాడికి ఏమ matter కనపడద్గ. అదే వైక్తంఠమ్ అదే మోక్షం. 

 కృష్ణుడు అంటాడు: ‘మనక్త ఇనిన జనమలు ఎంద్గక్త? పవిత్రత కోసమే. బహుజనమల్ కృష వల్లగాని నువ్వవ పవిత్రుడివి 
కాలేవ్వ’. 

 ప్పటిటంది చనిపోత్తంది. చనిపోయిన శరీరం తిరిగి ప్పడుత్తంది. ఆ గొడవ న్నకంద్గక్త? నువ్వవ ఎకకడ ఉండాలో అకకడ 
ఉండు. ఆతమగా ఉండు. Be as you are. దేహం నేను అనే తల్ంప్పక్త ఆహ్మరం లేక్తండా చూస్కో. 

 గడపే దాటలేక్తండా ఉండి, హిమాల్యాలు దాటి వళ్లళపోతాను అని చెపేావాడి మాటలు ఎలా ఉంటాయో అహంకారప్ప 
మాటలు అలా ఉంటాయి. అహంకారప్ప మాటలు పటిటంచుకోకండి. బియయంలో బెడడలాల ఏరి పడేయండి. 

 కృష్ణుని మురళ్ళనాథం ఓంకారమే. ఆ మురళ్ళనాథం వినేసరికి సకల్ జీవరాశుల్క్త ఒక విధమైన సిిరతవం వచేేస్తది. 

 తిరుపతిలో భక్తులు ‘వేంకటేశ వేంకటేశ’ అని అనరు. గోవిందా గోవిందా అని అంటారు. గోవింద్గడు అంటే కృష్ణుడే. 
కృష్ణుడు సరవదేవతాసవరూప్పడు. అంద్గచేత కృష్ణునికి నమసకరిస్తు అందరి దేవతల్క్త నమసకరించినటేల. 
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 చద్గవ్వక్తనే రోజులోల కష్టపడితే జీవితాంతం స్ఖపడవచుే. చద్గవ్వక్తనే రోజులోల స్ఖపడితే తరావత జీవితాంతం కషాటలే 
పడాలి. కష్టపడి స్ఖపడవచుే కాని స్ఖపడి కష్టపడలేము. 

 అతిమంచితనానిన లోకం భరించలేద్గ. Socrates కి విష్ం ఇచిే చంపారు. ‘I to die, you to live. ఇదే ఈశవర 
నిరుయం అయితే నేను ఇష్టంగా విష్ం ప్పచుేక్తంటాను’ అని Socrates విష్ం ప్పచుేక్తనానడు. 

 అరహతలేక్తండా అవార్డ ఇస్తు favour చేసినటట. అరహత ఉండి అవార్డ ఇస్తు జసిటస్ చేసినటట. 

 ఇంగీలష్ లో ‘Be as you are’ అనే ప్పసుకానిన తెలుగులో అనువదిస్తు ‘నువ్వవ ఎలా ఉననవో అలా ఉండు’ అని 
పేరుపెటాటలి. కాని ఈ పేరు ఎసగా ఉందని రండు రోజులు ఆలోచించి ‘న్న సహజ సిితిలో ఉండు’ అని పెటాటరు.  

 నాననగారు అనానరు: ‘ఎందరో మహ్మనుభావ్వలు అనే పాట నాక్త చ్చలా ఇష్టం. ఆ పాట ఏదో కాల్క్షేపం గురించి 
పాడించలేద్గ. మీరందరూ మహ్మనుభావ్వలు,మహ్మత్తమలు,యోగులు, ఋష్ణలు, ప్రవకులు అవావల్ని పాడించ్చము’. 

 భకిు అంటే అమాయకతవం కాద్గ. న్న భకిు నిజమైతే న్నక్త వివేకం కలుగుత్తంది, శంతిగా జీవించగల్వ్వ. 

 భగవంత్తడిని నమమతే సముమ, నమమకపోతే ద్గముమ. కృష్ణుడు అనానడు: ‘న్నక్త నేనే గతి, నేనే సరవసవం. అంద్గచేత నా 
సమరణ విడిచిపెటటక్త’. 

 కృష్ణుడు అనానడు:‘నేను చెపిానటల న్నవ్వ చేసూుంటే, నాక్త శరణాగతి చెందిఉంటే, ఈ జనమలో మోక్షం రాకపోయినా, 
మరుసటి జనమలో మోక్షస్ఖానిన అనుగ్రహిసాును; న్నవ్వ చేసిన మంచి ఆధాయతిమకబల్ంగా న్నకే తిరిగి వస్ుంది’. 

 B.P పడిపోయినటల sudden గా మన ఆలోచనాసిాయి పడిపోత్తంది. పరమాతమ అనానడు: ‘ఓ అరుజనా! కాల్ప్రభావం 
వల్ల, ప్రకృతి వికారాల్ వల్ల, హెచుేతగుుల్ వల్ల న్న ఆలోచనాసిాయి పడిపోక్తండా చూస్కో’. 

 న్నక్త సనామనాలు రావచుే లేక అవమానాలు రావచుే. న్న దేహ ప్రారబిానిన బటిట నినున నిందిచవచుే లేదా స్ుతించ వచుే. 
అనిన పరిసిిత్తల్లో న్నవ్వ సమానంగా ఉండు. 

 World is another form of God. 

 సాయంత్రం  నిద్ర్పోయ్యముంద్గ ఈ రోజు మనం mercy acts ఎనిన చేశము, cruel acts ఎనిన చేశము అని 
చూస్కోవాలి. అది కూడా సాధనలో ఒక భాగమే. 
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 శరీరం ఏదో ఒకరోజున చనిపోత్తంది కాని life continue అయిపోత్తంది. అంద్గచేత మనం జ్ఞగ్రతుగా ఉండాలి. 

 మీక్త suffering పూరిు అయిపోతే rebirth రాద్గ. ఒకవేళ్ suffering ఉనాన నోటితో లేదని చెబితే క్తదరద్గ. 
అంతరాయమ లోపల్ ఉండి చూస్ునానడు. ఆ అంతరాయమ అనుకోవాలి లేదని. 

 ఈ మధయ ఒకరనానరు: ‘ ఎవరైనా చెపూుంటే వింటనానను కాన్న లోపల్నుంచి జ్ఞానం పొందాల్నే దాహం రావటేలద్గ’. 
అంటే పూరవజనమల్ ప్పణయబల్ం తక్తకవ ఉంటే రాద్గ. అలాగని వినటం మానవద్గద. 

 మనక్త caring, sharing, kindness - ఈ మూడూ లేవ్వ. మన అనారోగాయనిన cover చేస్కోడానికి యెహోవా 
యెహోవా అని అంటాము. 

 రాధ అంది: ‘బాగా పెదద పెదద తపస్ులు చేసి, శరీరానిన మనస్ును ఎండబెటేటసి, ఏ stage ని పొంద్గత్తనానరో, నేను 
కృష్ణుని ప్రేమంచి అదే సిాయి పొంద్గత్తనానను. Pure love వల్న అది సాధయమైంది’. 

 మనక్త లోకవాసన కూడా జ్ఞానం రానివవద్గ. అందరూ మనల్ను మెచుేకోవాలి అని అనుక్తనే మనిషకి ఇక జ్ఞానం 
రాద్గ. దానిన లోకవాసన అంటారు. 

 Fear ని feed చెయయకండి. దానికి రొజూ అననం పెటటకండి. అప్పాడు జ్ఞానం slow గా natural గా వస్ుంది. 

 బయట ఏదో గొపాపనులు చేయటం వల్న ప్పణయం రావచుే గాని మోక్షం వచేేయద్గ. Proper understanding 
ఉండటం ముఖయం. 

 ఒక భక్తురాలు ‘దేవతలు కనిపిస్ునానరు’ అని అంటే నాననగారు అనానరు: ‘కనిపిస్తు కనిపించనివవండి. ఎవరికి 
కనిపిస్ునానరో వారిని చూస్కోండి’. 

 అనుక్తనేవాడు జీవ్వడు. నిరుయించేవాడు ఈశవరుడు. ఏదో మనస్ు ఉంది కాబటిట అనుక్తంటాం. 

 మోక్షం అంటే ఈ శరీరం ఉండగానే కాద్గ శరీరం పోయాక కూడా ద్గుఃఖం రాకూడద్గ. ఒక కోటి రూపాయలు పెటిట కిడీన 
కనుకోకవచుే కాని ద్గుఃఖరహిత సిితిని పొందలేరు. 

 అనుకరణ వద్గద. ఎవరి పదితిలో వారు చూస్కోండి. లేకపోతే స్ననల్ం. 

 అకకరలని గొడవలు వదిలేయండి. subject మాత్రమే తీస్కోండి. 
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 మీ ఇంట్లల మీరుండి ద్గుఃఖరహిత సిితి పొందగలిగితే మంచి వారితో కూడా మీక్త సహవాసం అకకరలద్గ. చేతినిండా 
డబుులుండగా bank లో అప్పాలెంద్గక్త? 

 మీరు మోక్షానిన కోరుకోక్తండా మంచి జనమలు కోరుక్తంటే అవి వసాుయి కాని జ్ఞానం మటక్త రాద్గ. ఆ మంచి జనమల్ 
తోపాట ద్గుఃఖం కూడా వచేేస్ుంది. భగవంత్తడు కూడా వాళ్ళళ అడిగింది ఇచేేశను కదా అని వదిలేసాుడు. 

 సంపదను అభివృదిి చేస్కోవాల్నుకోవడంలో తప్పాలేద్గ. అది సంసార పదితి. కాని మరణానంతరం మన కూడా వచేే 
మనస్ు యొకక సిాయి పెంచుకోవాలి అని ఎవరూ అనుకోరు.  

 ఒక doctor గారు స్ఖం అంటే ఏమటి అని అడిగితే నాననగారు: ‘మీరు ఉనానరా?’ అని అడిగారు. ‘నేను ఉనానను’ అని 
ఆయన బద్గలిచ్చేరు. ‘మీరుంటే స్ఖం తెల్మద్గ, మీరు లేనప్పాడు స్ఖం తెలుస్ుంది’ అని అనానరు నాననగారు. 

 నువ్వవ ద్గుఃఖ పడుత్తననప్పాడు ఈ రూపాలు పేరుల ఏమ చేస్క్తంటావ్వ? చ్చలా పెదద hospital లో వైదయం 
చేయించుక్తనానను అని న్నవ్వ అనచుే కాని రోగం తగుకపొతే ఆ hospital ఎంత పెదదదైతే మాత్రం లాభం ఏమటి? 

 సంసారం అంటే మనుష్ణయలు కాద్గ; సంసారం అంటే సావరిం. సావరిం ఉంటే సంసారం ఆప్పచేయలేము. 

 ఉపనిష్త్తుక్త దయ ఉండద్గ. మీరు ఆలోచించి చేస్కోండి అని చెపాద్గ. ఇలా చేయండి అని merciless గా dictate 
చేస్ుంది. coma కూడా మారేనివవద్గ. రాజ్ఞయంగం మారేవచుే కాన్న దానిన మారేలేము. 

 మధావచ్చరయ సాంప్రదాయంలో మీరు ముఖయ ప్రాణానికి ఏమనాన పూజ చేయించుక్తంటారా? అంటారు. ముఖయప్రాణం 
అంటే ఆంజనేయసావమ అని అరిం. 

 ఉపనిష్త్తు అంటంది: ‘ఎవరికనాన ఒక అరటిపండు ఇవావల్నుక్తననప్పాడు అది అశ్రదిగా, అమరాయదగా, అగౌరవంగా 
ఇవవకూడద్గ’. అంత శకిువంతంగా ఉంటాయి ఋషవాక్తకలు. అవన్నన మంత్రాలే. 

 Acquired Knowledge is not the way to God Realization. Naturality is the way to God 
Realization. 

 భయానికి కారణం దివతీయం. దేహవాసన లేని వాడికి దివతీయమే లేద్గ. దేహవాసన లోంచే దివతీయం ప్పడుత్తంది. 
రోగం అంతా అకకడే ఉంది. 



32 
 

 న్నక్త realization వచ్చేక ఇంతవరక్త వినన విష్యాలు, చూసిన విష్యాల్ మీద ఆసకిు పోత్తంది. అప్పడు చూడటానికి 
వినడానికి ఏమీ మగల్ద్గ. అంతటా న్నరు దొరుక్తతూంటే ఇక చెరువ్వల్ చుటూట తిరగడం ఎంద్గక్త? 

 ‘పూజలు చేయించుక్తంటే బుదిిలోని దోషాలు పోతాయా?’ అంటే నాననగారు అనానరు: ‘లోపల్ cancer ఉంది, పైన 
కబురి నూనె రాస్ు పోత్తందా?’. 

 ఇవాళ్ సంతోష్ంగా ఉంది. రప్ప ద్గుఃఖం వస్ుంది అంటే ఎంద్గకో అది మనం చూస్కోవాలి. నదిలో న్నరు ఎలా 
ప్రవహిస్ుందో అలా మనకి స్ఖం ప్రవాహంలా ఉండాలి. break అవవకూడద్గ. 

 మనక్త నరకం అంటే భయం. కాని బుద్గిడు అనానడు: ‘నరకంలో ఉననవారిని బాగుచేయడానికి అవసరమైతే నరకంలో 
కూడా శరీరం తీస్క్తంటాను’. 

 భగవంత్తడు సాకారానికి నిరాకారానికి అతీతంగా ఉనానడు. అంటే ఇటిటవాడు అని చెపాడానికి వీలు లేనివాడు అని అరిం. 

 భయం, కోపం, కోరిక- ఈ మూడు ద్గుఃఖానికి కారణాలు. కారణం లేక్తండా భయం ఎంద్గక్త వస్ుంది? అంటే దానికి 
x-ray అవసరం - భయానికి కారణం ద్వవతం. అద్వవతానుభవం కలిగే వరక్త భయం వస్ుంది. 

 ఆధాయతిమక అనుభవాల్న్నన మనస్ుకే కదా! చైతనాయనికి అనుభవాలు ఏమటి? ఆధాయతిమక అనుభవాలు వచ్చేయి 
అనుక్తంటే అజ్ఞానంలో ఉననటేట. 

 కళ్ళళఉనాన కళ్ళళ లేని వాడితో సమానంగా, చెవ్వలునాన చెవిటివాడితో సమానంగా ఎవడునానడో వాడు సనాయసి. 

 100% ద్గుఃఖం నశిస్తు rebirth ఉండద్గ. rebirth వచిేందా ద్గుఃఖం వచేేస్ుంది. 

 వారు అలాఉనానరు, వీరు ఇలాఉనానరు అని నువ్వవ అనుక్తంటూ ఉంటే న్నక్త స్ఖం లేదని అరిం. న్నక్త స్ఖం ఉంటే 
ఇతరుల్ గొడవ ఉండద్గ. 

 మనకి birth అంటే ఇష్టం; death అంటే ఇష్టం ఉండద్గ. కాని birth వచిేనప్పాడు death కూడా వచేేస్ుంది. న్నక్త 
ఇష్టమైంది నువ్వవ కోరుక్తననప్పాడు న్నక్త ఇష్టం లేనిది (చ్చవ్వ) కూడా వచేేస్ుంది. 

 న్న bliss cup ఫుల్ గా నిండాలి. సగం కాద్గ, full అవావలి. కారకపోయినా పరావలేద్గ కాని అది full అవావలి. That is 
realization. 



33 
 

 ఉపనిష్త్తులోల ఏమ చెపాారంటే: ‘ మీక్త ఏమనాన రోగం వస్తు అది శశవతంగా cure అయ్యయ పదితి చూస్కోండి’. 

 Shakespeare శరీరానికి సంబంధంచిన అందం గురించి చెపాాడు కాని William Words Worth శరీరానికి 
సంబంధంచిన సందరయం కంటే మనస్ుకి సంబంధంచిన సందరయం గురించి చెపాాడు. 

 ఎవరి ప్రపంచంలో వారుంటే ఇక సమాజ్ఞనికి ఎవడు ఉపయోగపడుతాడు? సృషటకి ఏదనాన ఉపయోగపడాల్ంటే న్న 
తల్కాయలో ఉనన గొడవ వదిలి పెటట. 

 కోరిక తీరుేకోవడం వల్ల వచేేది స్ఖం కాద్గ దానిన pleasure అంటారు. 

 ప్రతీ మనిషకి ఏదో ఒక ప్రపంచం ఉంటంది. మనందరమూ పిచోేళ్ళమే. ఈ పిచిే ఎంతకాల్ం ఉందో అంతకాల్ం 
ప్పనరజనమ తపాద్గ. 

 స్తనహిత్తల్ను, ప్పసుకాల్ను ఎనునకోవచుే కాని చుటాటల్ను ఎనునకోలేము. 

 మా దగుర స్ఖంగా ఉండలేక పోత్తనానరంటే ఆ పొరపాట మాదే, మీది కాద్గ. అంటే మీక్త ఇవవవల్సిన ఆపాయయతను 
మేము ఇవవడంలేద్గ. 

 స్ఖం ఎప్పాడు వస్ుందంటే న్న బుదిి శుదిి అవావలి- అప్పాడే స్ఖం వస్ుంది. 

 న్నవ్వ దీపం అయిపోతే నినునబటిట అందరూ దీపాలు వలిగించుక్తంటారు. ఉనన దీపాల్ను ఆరిావేయకూడద్గ. మన దీపానిన 
అకకడికి తీస్కళ్లళ వలిగించుకోవాలి. 

 నువ్వవ బాగుపడాల్ంటే న్న తల్కాయలోని disturbance దాటాలి. అప్పాడు ల్క్షలాదిమందికి ఉపయోగపడతావ్వ. న్నవ్వ 
ఉపయోగపడాలి అని అనుకోనకకరలద్గ. అలా కరుృతవం పెటటకోనకకరలద్గ. 

 Enjoyment వేరు, perfection వేరు. మనం enjoyment బాటలో నడిచి perfection ఆశిసాుం. కాని వాటికి 
పొంతన క్తదరద్గ. 

 మనము బయట వత్తక్తనేన ఆనందం లోపల్ వతికితే enlightenment వచేేస్ుంది. 

 మన మనస్ు అటూ ఇటూ తిరుగుత్తంది అంటే happy గా లేమని అరిం. Hyderabad లో ఒక రకంగా, vizag లో 
ఇంకోలా, రోజుకోరకంగా ఉంటే మనస్ులో తేడా ఉననటల గురుు. మనం Universal అవావలి. 
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 మనక్త సతయం తెలియకపోయినా సతయం కాని దానిని సతయం అనుక్తంటే ప్రమాదంలో పడతాము. అంటే రోగం chronic 
అయిపోత్తంది. tablets కి తగిుపోయ్యది surgery పడుత్తంది. 

 శ్రది ఉంటేనే శ్రాదాిలు పెటటండి. వారిమీద ఎంతోకంత ప్రేమ ఉండాలి. ఎవరనాన ఏమనాన అంటారని పెటటకూడద్గ. 

 ఎప్పాడు కూడా పనికిరాని వస్ువ్వలు ఇతరుల్క్త ఇవవకూడద్గ. మనమచిేన పనికిరానివన్నన మన నోటితోనే తినిపిసాురు. 

 నినున న్నవ్వ బాగు చేస్కోవాలి. ఎవరో వచిే బాగుచేసాురని కనిపెటటకోక్త. ఆ ప్రయతనంలో దైవసహ్మయం వస్తు తీస్కో. 
రాకపోయినా న్న ప్రయతనం న్నవ్వ చేస్కో. 

 శంతికి విలువ కటిటనవారు ఇంతవరక్త ఈ సృషటలో ఎవరూ లేరు. డబుు పెటిట కనుకోకలేనిది శంతి ఒకకటే. వల్ లేని 
దానిన వల్కటిట ఎలా కంటారు? 

 ఉపనిష్త్తు అంటంది: ‘తాయగి కానివాడు జ్ఞాని కాలేడు. జ్ఞానికాని వాడు స్ఖి కాలేడు. స్ఖి కానివాడికి జనమ ఆగద్గ’. 

 నువ్వవ పాటలు బాగా పాడుతావ్వ అంటే సంతోష్ం, పొంగు వసాుయి. ఆ పొంగేది ఎవరు? నేను ఆ మాట అనకముంద్గ 
ఎలా ఉనానవో అనానక కూడా అలాగే ఉంటే truth ని receive చేస్కోడానికి fit అయినటట. 

 మనక్త అశంతి ఉంది. ఈ సమసయను పరిషాకరం చేస్కోవడం మానేసి సవరాునికి వళ్యుం అంటారంటి? మనక్త లోపల్ 
శంతి దొరికితే ఇంద్రుడే వచిే సవరాునికి రమమంటాడు. 

 మన హృదయాలో ఆనందం ఉంది. మనక్త తెలిసినా ఉంది. తెలియక పోయినా ఉంది. మనం ఉనానమని అనుకోవడం 
వల్ల తెలియడంలేద్గ. 

 ఇంటి మీద్గనన attachment వల్ల ఇలుల జ్ఞగ్రతు అని పదిసారుల అంటారు. ఆ మాటలు serious గా తీస్కోకండి. వినాన 
విననటట వదిలేయాలి. 
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 attachment ని ప్రేమ అనుక్తంటాం కాని ప్రేమ వేరు attachment (కోరికతో కూడిన ప్రేమ) వేరు. ప్రేమ నినున 
బంధంచద్గ. attachment బంధస్ుంది. ప్రేమ దేవ్వడు, వలుగు కాని attachment చీకటి తెస్ుంది. 

 సరవ జీవరాశుల్ యంద్గ ఉనన ప్రాణమే శివ్వడు. సరవజీవరాశుల్ యంద్గ సమముగా వాయపించిన వాడు శివ్వడు. అటిట 
జీవరాశుల్ంద్గ భూతదయ లేనివాడు దైవద్రోహి. 

 న్నక్త మనసునేది ఉంటే అది పరమాతమక్త అరిాంచు. 

 ధనంతో పొందలేని ఆనందం సంతృపిు, ధాయనం తో పొందవచుే. దేనియందూ ఆలోచన లేక్తండా మౌనంగా ఉండటమే 
ధాయనం. 

 శరీరం నశించినా మనం చేసిన మంచి ఎప్పాడూ నశించద్గ. ‘మనం చేసిన మంచి మనకే తిరిగి వస్ుందని తెలిస్తు 
మంచి చేయక్తండా ఎలా ఉండగల్వ్వ’ అని అనానరు భగవాన్. మంచి చేసిన వాడికి ద్గరుతి లేద్గ. 

 మనిషలో మంచితనం పెరిగితే వాడు మహన్నయుడు అవ్వతాడు. 

 తేనె రుచిచూసిన చీమ ఆ తేనె మొతుం తానే తాగేయాల్నే తపనతో ఆ తేనేలో పడి మరణిస్ుంది. ఆశ అనే తేనె లో 
మనిష యతనం కూడా అంతే. 

 అజ్ఞాని దైవం నాక్త ఏమఇచ్చేడు అనుక్తంటాడు. జ్ఞాని నాక్త మానవ జనమ ఇచిేన దైవానికి నేనేమ ఇవవగల్ను 
అనుక్తంటాడు. 

 మనస్ు ఇంద్రియాల్తో కలిస్తు భోగి. మనస్ు ఆతమలో కలిస్తు యోగి. 

 జనిమంచటం ఒక ద్గుఃఖం, వృదాిపయం ఒక ద్గుఃఖం, జ్ఞానం లేనివాడికి జనమంతా ద్గుఃఖం. 

 భగవంత్తడు మానవ జనమ ప్రసాదించినది కేవల్ం సరవస్ఖాల్ను అనుభవించటానికి కాద్గ. దైవం గురించి తెలుస్కని 
జ్ఞానమారుంలో పయనించటానికి. 

 స్త్రీ కి నిజమైన భరు ఎవరంటే- నిజమైన శంతే స్త్రీ కి భరు. భరు క్త నిజమైన భారయ ఎవరంటే- నిజమైన శంతే ప్పరుష్ణడికి 
భారయ. 

 సంసారంలో ఏదో ఒకటి వసాు ఉంటాయి. మన శంతిని కాపాడుకోవడమే నిజమైన సాధన. 
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 ఎంతో ప్పణయబల్ం ఉంటేగాని భగవాన్ చెపిాన మాట మనక్త అరిం కాద్గ. That is final. 

 న్నక్త నిజం తెలియకపోయినా న్నవ్వ ఆరాధంచే దేవతా ప్పరుష్ణనికి తెలుస్. ఆ నిజం దగురికి నినున పంపేవరక్త ఆయన 
విడిచిపెటటడు. ఇప్పాడే కాద్గ రాబోయ్య జనమలో కూడా విడిచిపెటటడు. 

 గురువ్వ ఏ సిాయిలో ఉనానడో ఆ సిాయికి శిష్ణయడు వచేేంతవరక్త గురువ్వ శిష్ణయడిని విడిచిపెటటడు. శిష్ణయడుకంటే గురువే 
ఎక్తకవ కష్టపడాలి. 

 అసతయంలోంచి సతాయనిన వేరుచేయగల్గడం వివేకం. ఆ పరిశీల్నా శకిు ఉంటే సాధనల్తో పనిలేద్గ. ద్గుఃఖం కలుగచేస్త 
వస్ువ్వ మనక్త ఆనందానిన ఇస్ుంది అనుక్తంటే మనక్త వివేకం లేదని అరిం. 

 ప్రపంచంలోని ఏ వస్ువ్వ మీద మనస్ు వాల్క పోవడం వైరాగయం. అవి నిజంకాదని తేలుసాుఉంటంది. అవి నిజం 
అనుక్తంటే మనస్ును ఎంత ఆప్పచేసినా అది వళ్లలపోత్తంది. నిజం కాదని అరిమైతే మనస్ును తోలినా అది వళ్ళద్గ.  

 ఒకక సవరూప స్ఖం తపిాంచి, ఆతమస్ఖం తపిాంచి, ఏ సంతోష్ం వచిేనా ద్గుఃఖంగా మారిపోత్తంది. 

 సత్తారుష్ణల్ మంచికరమ, ద్గష్ణటల్ చెడడకరమ కలిస్తునే అవతారం వస్ుంది. అవతార ప్పరుష్ణనికి ‘నేను’ అనే భావన ఉండద్గ 
కాబటిట వయకిుగత ప్రారబిం ఏమీ ఉండద్గ. వారిది సమషట ప్రారబిం. 

 రావణాస్రుడు స్వతమమను తీస్క్తపోత్తంటే అందరూ ద్గుఃఖించ్చరు కాని బ్రహమదేవ్వడు సంతోషంచ్చడు. ఎంద్గకంటే 
వాడు స్వతమమను పటటకళ్ళటం లేద్గ, వాడి మరణానిన పటటకేళ్ళునానడు అని సంతోషంచ్చడు. 

 ‘పాములు, ద్గష్ణటలు ఉననచోట తిరగకండి, జ్ఞగ్రతుగా ఉండండి’ అని వాల్మమకి అనానడు. పాములు మమమల్ను కరిస్తసాుయి. 
అలాగే ద్గష్ణటల్క్త మీరు ఏమీ అపకారం చేయనకకరలద్గ, వాళ్ళళ అనాయయం చేస్తసాురు.  

 సవభావానిన జయించ్చలి అంటే ఇతరుల్తో కాద్గ న్న లోపలునన నేనుతో పోరాడాలి. 

 నినున న్నవ్వ పరిశీలించుక్తనే కల్ది చైతనయసిాయి పెరుగుత్తంది. జ్ఞానం వస్ుంది. ఇతరుల్ను పరిశీలించే కల్ది 
అజ్ఞానంలో పడిపోతావ్వ. చీకటిలోకాలోలకి వళ్లల పడిపోతావ్వ. 

 ఎంతో సతకరమ చేస్ంటేగాని, ఎంతో ప్పణయబల్ం ఉంటేగాని మనస్ుని పరిశీలించుకోలేము. 
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 భైరవిబ్రాహమణికి రామకృష్ణుని అంతస్ు తెలుస్. ఆవిడ ఇంటికి వళ్లళనప్పాడు రామకృష్ణుడు అరుగు మీద కూరోేని ఎదో 
తింటూంటే RK ని లోపలికి రమమంది. ఎంద్గక్త? అని అడిగితే, మీరు లోపలికి వస్తు మా ఇలుల కాశి అవ్వత్తందనంది. 

 జ్ఞాని అజ్ఞానికి అరింకాడు. అజ్ఞాని వీడి అజ్ఞానానిన తీస్క్త వళ్లల జ్ఞాని మీద ఆరోపిసాుడు. కృష్ణుడు అవతారప్పరుష్ణడని 
మొటటమొదట గురిుంచింది భీష్ణమడు. ఈయన జ్ఞానే. ఆయనా జ్ఞానే. 

 ఏ విష్యంలోనూ worry అవవక్తండా ఉండడం అతిపెదద సాధన. పేడలో ఉనన వస్ువ్వలు, మటిటలో కలిసిపోయిన 
వస్ువ్వలు ఎలా ఉంటాయో worry పడటం వల్న మీ మనస్ు ప్రకృతిలో కలిసిపోత్తంది. 

 మనిషకి గాని, పంచభూతాల్క్త గాని సవతంత్రమైన ప్రవృతిు లేద్గ. ఈశవరుడు ఎకకడ కూరోేమంటే అకకడ కూరోేవాలి. 
కనిపిస్ునన ప్రపంచ్చనికి అధయక్షుడు ఈశవరుడు. 

 అరుజనుడు అడిగాడు: ‘మనిషకి ఇంతోకంత అలా చేయడం తప్పా అని తెలుసోుంది. అయినా ఎంద్గక్త తప్పా 
చేస్ునానడు?’ అంటే కృష్ణుడు ‘కామక్రోధాల్ వల్ల తప్పాలు చేస్ునానరు’ అనానడు. 

 ఎప్పాడు గాలివాన వస్ుందో, ఎప్పాడు భూకంపం వస్ుందో, ఎప్పాడు ముక్తకలో గాలి తీయాలో ఈశవరునికి తెలుస్. 

 తార వాలితో అంటంది: ‘నదికి వరద వచిేనప్పాడు న్నరు ఎంత వేగంగా ప్రవహిస్ుందో, న్న కోపం అంత వేగంగా ఉంది. 
కోపం ఎక్తకవగా ఉండటం వల్న రాముడు దేవ్వడని న్నక్త తెలియటం లేద్గ’. 

 సతయం న్న హృదయంలోనే ఉంది. మనస్ు బయటకి వళ్లతే బాడి చేస్క్తని వస్ుంది, అదే లోపలికి వళ్లతే పవిత్రం 
అవ్వత్తంది. అంతేకాద్గ ఏదైతే ఎప్పాడూ ఉందో అది ఎరుకలోకి వస్ుంది. 

 బ్రహమజ్ఞానిలో, వినయంగల్ ప్పరుష్ణనిలో, క్తకకలో, ఆవ్వలో, ఏనుగులో, క్తకకమాంసం తినే చండాలునిలో ఎవరైతే 
ఏకవస్ువ్వని చూస్ునానరో- వాడు పండిత్తడు. 

 జ్ఞానులు ఏదైతే జ్ఞానం జ్ఞానం అంటారో దానేన భక్తులు శరణాగతి అంటారు. జ్ఞానం అనాన శరణాగతి అనాన ఒకటే. 

 ఒక భక్తుడు: ‘దేహము, మనస్ు వల్ల ఏదైనా ప్రయోజనం ఉందా?’ అని అడిగితే భగవాన్ అనానరు: ‘న్న హృదయంలోని 
సతాయనిన తెలుస్కోడానికి అవి ఎంతవరక్త ఉపయోగపడితే అంతవరకే వాటి ప్రయోజనం’. 

 నిద్ర్లో సవపనం వస్ుంది. అలాగే అజ్ఞానంలో జనమలు వసాుయి. 
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 భగవంత్తడు ఎంత నిజమో ప్రపంచం అంత అబదిం. ప్రపంచం సతయం, దేవ్వడు సతయం అని రండు సతాయలు ఉండవ్వ. 
దేవ్వడే సతయం. న్న అజ్ఞానం వల్న దేవ్వడే ప్రపంచం కింద కనిపిస్ుంది, అంతే. 

 ఈ మనస్ుకి మేత ఏమటంటే రూపం, నామం. మన రూపంతో నామంతో తాదాపయం వదిలేస్తు మనస్ు natural గా 
చచిేపోత్తంది. 

 గాఢ నిద్ర్లో శరీరం ఉందని న్నవ్వ అనుకోవటం లేద్గ. మెలుక్తవ వచ్చేక, మనస్ు వచ్చేక అనుక్తంటనానవ్వ. పగలు 
పీడించుకని తింటనానడు, రాత్రులు పోత్తనానడు. ఈ మనస్ుగారు ఎవరు? అని న్నవ్వ విచ్చరణ చేయి. 

 మౌనం బంగారం; శబిం రాగి, వండి. మౌనం మమమలిన హృదయంలోకి తీస్కళ్లళనంత వేగంగా శబిం తీస్కళ్లద్గ. కాని 
మనక్త మౌనం ఇష్టం ఉండద్గ. శబిం అంటే ఇష్టపడతారు. 

 మనస్ు ఎకకడైతే అణిగిపోయిందో అకకడనుంచే మౌనం వస్ుంది. మౌనం బోధంచినటల శబిం బోధంచలేద్గ. శబాదనికి 
నోరు కావాలి కాని మౌనానికి నోరు అకకరలద్గ. 

 ననున నేను ప్రేమంచుక్తంటాను కాని ఇతరుల్ను ప్రేమంచను. ఇతరుల్ను దేవషసాును కాని ననున నేను దేవషంచుకోను. 
మీరు నేను ఒకటే అని తెలియకపోవడం వల్ల దేవషంచటం జరుగుత్తంది. 

 మనందరం ఒకటే. ఒకటి అనన సంగతి అనుభవంలో లేద్గ. మనందరం ఒకటే అని తెలిస్త వరక్త శవాలు మోసూు 
ఉండవల్సిందే. అబేధసిితి రావాలి. 

 కోపం వచిేనప్పాడు బుదిి పని చేయద్గ. విరోధ ఎంత అపకారం చేసాుడో అంత అపకారం చేసి వళ్లళపోత్తందంట కోపం. 

 స్గ్రీవ్వడు రామునితో అంటాడు: ‘న్నకేదైనా కష్టం, ద్గుఃఖం లేక బాధ వస్తు అవి నాకే వచిేంది అనుక్తంటాను; నువ్వవ 
కూడా నా విష్యంలో అలాగే అనుకో. నేను న్నకంత శ్రదిగా పనిచేసాునో, నా పని కూడా అంత శ్రదిగా చేసిపెటట’. 

 భిననతవం ఉననంత కాల్ం ననున చూస్తు మీక్త భయం మమమల్ను చూస్తు నాక్త భయం. 

 నేను అనే తల్ంప్ప మనస్ు అటటడుగున ఉంది. మూల్ంలో ఎకకడో లోపల్ ఉంది. నేను అనే తల్ంప్ప పెటటక్తని చేస్తు 
ప్పణయం గాని, పాపం గాని ఎత్తుకి ఎత్తు అనుభవించ్చలి.  

 కలిాంచిన గొడవలు వదిలేస్తు ఉననది ఉననటలగా తెలుస్ుంది. దేహ్మతమబుదిి ఉననంత కాల్ం సాధన చేయాలి. 
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 భగవాన్ అంటారు: ‘సత్తారుష్ణల్ సహవాసం ఎటవంటిది అంటే వంటచేసాురు, ఆక్తవేసాురు, ముదదకలిపి పెడతారు. 
నువ్వవ మంగటం అనే పనిచేస్తు సరిపోత్తంది’. 

 తాను ఏ సిితిలో ఉనానడో ఆ సిితిని పొందింప చేస్తంతవరక్త ఒక బోయవాడు జంత్తవ్వను ఎలా వంటాడుతాడో తన 
సవరూపానిన ఇచేేవరక్త గురువ్వ అలా వంటాడుతాడు. 

 సమశనంలో బంధువ్వల్తో స్తనహిత్తల్తో సంబంధం తెగిపోత్తంది కాని తెగని సంబంధం ఒకకటే -అది గురువ్వతో ఉనన 
సంబంధం. 

 భగవదీుతలో పరమాతమ అనానడు: ‘ఆతమదాకా వళ్ళద్గద. న్న మనస్ును విష్యాల్క్త అపాజెపేాబద్గలు బుదిికి అపాజెపాండి. 
బుదిిలో reason ఉంటంది. మనస్ును బాగుచేస్క్తనే క్రమంలో పెడుత్తంది’. 

 తెలివితక్తకవ వాళ్ళళ దేహంతో, తెలివైనవారు మనస్ుతో తాదాపయం పొంది పాడైపోత్తనానరు. 

 బుదిి అంటే driver. driver బాగోగులు చూసాుం లేకపోతే accident కి గురిఅవ్వతాం. కార్ driver ను ఇంత బాగా 
చూస్క్తంటే బుదిి అనే driver ను ఇంకంత బాగా చూస్కోవాలి? 

 కోరికలు తీరితే ఎంతోకంత శంతి వస్ుంది కాని గురువనుగ్రహం వల్న వచేే శంతి లౌకికమైన శంతి వంటిది 
కాద్గ. కోరికల్ మీద వేటి మీదా ఆధారపడని శంతి గురువనుగ్రహం వల్లనే సాధయం. 

 Life is work - అయితే work లోని secret తెలుస్కని చేస్తు మనస్ు అణిగిపోత్తంది. 

 ఆలోచన ప్రధానంగా జీవించండి. మగితావన్నన విడిచిపెటటండి. శంతచితుంతో మీ వంత్తక్త వచిేన పనిని చేస్కోండి. 
పాత వాసనలు పోతాయి. కతువి రావ్వ. అప్పాడు బుదిి బాగుపడి reason వస్ుంది. 

 శరీరిక అనారోగయం కంటే మానసిక అనారోగయం తో బాధపడేవాళ్ళళ ఎక్తకవ. రోగం ముంద్గ మనస్ులో ప్పటిట తరావత 
శరీరం మీదక్త వస్ుంది. 

  ‘న్నక్తనన అవకాశల్ను సమాజ్ఞనికి ఉపయోగించకపోతే ఎవరో కాద్గ నువేవ పెదద దొంగవ్వ’ అనానడు పరమాతమ. 

 జ్ఞానం అమాంతంగా కల్గద్గ. అంచెల్ంచెలుగా అభివృదిి చెందాలి. దానికి సత్తారుష్ణల్ను ఆశ్రయించ్చలి. 
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 కంతమంది కలిసిరాదంటే చిననపనైనా చేయరు. మా ఇంటికి వస్తు మాకేమ తెసాువ్వ? మీ ఇంటికి వస్తు మాకేమ ఇసాువ్వ? 
వయియ కోటల ఉనాన ఈ బాపతి జనం కూలివాళ్ళతో సమానం అనానడు పరమాతమ. 

 సాంఖయయోగం, కరమయోగం - ఈ రండు మారాులోల ఏ మారుంలో ప్రయాణించినా పొందే గమయం ఒకకటే. కాద్గ వేరు అని 
ఎవరైనా చెబితే చంటిపిల్లల్ మాటలు అనుకోండి అని పరమాతమ చెపాాడు. 

 శస్త్ర జ్ఞానం వేరు విజ్ఞానం వేరు. విజ్ఞానం అంటే అనుభవజ్ఞానం.మనక్త శస్త్రపాండితయమే కాని అనుభవజ్ఞానం లేద్గ. 
థియరీయ్య కాని ప్రాకిటకాలిటీ లేద్గ.  

 అమెరికన్ు పని దగుర బదికించరు అంద్గకే ఐశవరయవంత్తల్యాయరు. కృష్ణుడు చెపిాంది మనకంటే వాళ్ళళ ఎక్తకవ 
పాటిస్ునానరు. వాళ్ళళ అల్సిపోత్తనానం అంటారు కాని పని మానరు. 

 ఉపనిశత్తుల్న్నన గురుశిష్ణయలు చెటలకింద కూరోేని చెప్పాక్తననవి కాని గీత అలా చెపిాంది కాద్గ. భీకరయుది మధయంలో 
చెపిాంది. అలా చెపాటం ఒకక పరమాతమకే సాధయం అయింది.  

 ఏదో శసాాలు చదివేస్తు జ్ఞానం ఎలా వస్ుంది? పిల్లలు కూడా పాఠాలు కంఠసిా పడుత్తనానరు కదా. గీత చదివి ఏదో 
నేరేస్కోవడం కాద్గ. దానిన ఆచరించ్చలి, జీవించ్చలి. 

 పేరు, ప్రతిష్ట, కీరిు పదవ్వల్ కంటే ఆకాశంలో మెరుప్పలు నయం కనుక ఇవేమీ ఆశించక్తండా న్న duty నువ్వవ చెయియ.  

 భగవంత్తనికి దూరమయ్యయ కదిద లోకానికి దగుర్తతాం. లోకానికి దూరమయ్యయ కదిద భగవంత్తనికి దగుర్తతాం. అంద్గచేత 
ఈశవర ప్రీతయరిం మన duty మనం చేయాలి కాని లోకంతో ఎక్తకవ అనుబంధం పనికి రాద్గ. 

 జీవ్వడికి సిానం హృదయమే. హృదయంలోంచి జ్ఞరటమే మనస్ు, అదే జీవల్క్షణం. ఈ జీవల్క్షణాలు పోగొటటకోక్తండా 
జనన మరణ చక్రంలోంచి బయటక్త రాలేము. 

 మహమమద్ ప్రవకు అంతటి వాడిని ఎవరైనా ఏమైనా అడిగితే: ‘అలాల సమాధానం చెబితే మీ ప్రశనక్త సమాధానం 
చెపాగల్ను లేకపోతే నేనేమ చెపాగల్ను?’ అనేవాడట. ఇంక మనమెంత? 

 లోకం పని ఒకకటే చూస్ుంది కాని ఈశవరుడు ఏ ఉదేదశయంతో ఆ పని చేస్ునానవో చూసాుడు. 

 కరమని యోగంగా చేయటం ధరమం. దీనివల్ల పొందేది బ్రహమం. 
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 మనక్త ఏ క్షణానికి ఏ తల్ంప్ప వస్తు ఆ తల్ంప్ప ఒకకటే నిజం అనిపిస్ుంది. అదే మాయ. వివేకంతో కూడిన వైరాగయం 
కలిగిన వాడు ఈ మాయలో పడడు. 

 ‘కరమయోగం దావరా ధరామనిన ఆచరిస్తు మోక్షం యొకక రుచి అంద్గత్తంది’ అనానడు బుద్గిడు. సముద్ర్ం న్నరు ఉప్పాగా 
ఉండటం ఎంత సహజంగా తెలుస్ుందో ధరామనిన ఆచరించేవాడికి నిరావణస్ఖ రుచి అంత సహజంగా తెలుస్ుంది.  

 బజ్ఞరు తిండి తగిుంచ్చలి లేకపోతే శరీరిక, మానసిక ఆరోగయం పాడై బుదిి సిిరతావనిన కోలోాత్తంది. హోటల్ కి 
వళ్ళక్తండా వండుకని తినే ప్పరుష్ణల్ వదద క్రమశిక్షణ ఉంటంది. ఆహ్మరశుదిి లేక్తండా బుదిిశుదిి అవవద్గ. 

 కారణం కనిపిస్ుంటే అది నిజమైన ప్రేమ కాద్గ. ఆ కారణం తీరాక ప్రేమపోత్తంది. భగవంత్తని మీద ప్రేమ ఉండాలి కాని 
కారణం కనపడకూడద్గ. అప్పాడు భకిు యోగం అవ్వత్తంది. ఆ నిషాకమభకిు కి భగవదానుభావం కలుగుత్తంది. 

 Nobody is everybody’s అని శస్త్రంలో ఉంది. మనోదేహ్మల్క్త అతీత్తడైనవాడు nobody. వాడు అందరి వాడు 
అవ్వతాడు. everybody చేత ప్రేమంచబడతాడు. ఉదాహరణక్త గాంధీ, లింకన్ అటవంటివారు. 

 కరమక్త కారక్తడవౌతే అది మంచి పని అయినా నినున బంధస్ుంది అనానడు పరమాతమ. 

 దేహ్మనికి అతీత్తలైన వారిగురించి తీరుాలు చెపాకండి. వాళ్ళ దగురికి వళ్లల నేరుేకని తరించండి. కృష్ణుడి మీద 
judgements చెబుతూంటే గీత మనక్త ఏమ అరిం అవ్వత్తంది? 

 సజజనసాంగతయం సహజమైన గాలి వంటిది, కృత్రిమమైనది కాద్గ. అది పూరవప్పణయం లేక్తండా ల్భించద్గ. దానికి ఎంతో 
సతకరమ ఉండాలి. సజజనసాంగతయం లో ప్పనరజనమ హేత్తవ్వల్న్నన కాలి బూడిద అవ్వతాయి. 

 ఏటిగటట వంకర వంకరులగా ఉనాన న్నరు వంకరగా ఉండద్గ. మన రూపాలు, మనస్ులో గుణాలు ఎలా ఉనాన 
అంతరాయమగా ఉనన ఈశవరుడు ఒకకడే. వాడిని చూస్తవాడికి రాగదేవషాలు నశిసాుయి. 

 ఒకాయనక్త కాంగ్రెస్ party అంటే ఇష్టం. కాళ్ళళ ఇరిగినవి అంటే ఏ party అనేవారు. తెలుగుదేశం అంటే 
సంతోషంచేవారు. కాంగ్రెస్ అంటే ఇది తెలుగుదేశం వారి క్తట్ర అనేవారు. ఇషాటఅయిషాటలు అంత బల్మయమైనవి. 

 ఉపదేశసరంలో వస్ుంది: అష్టరూపాలోల ( ఐద్గ పంచభూతాలు, సూరుయడు, చంద్రుడు, జీవ్వడు) ఉననది ఈశవరుడే.  

 తినేది మీరైనపాటికీ జఠరాగిన రూపంలో ఉననవాడు కూడా ఆయనే. మనం లేము. ఈశవరుడు ఒకకడే సతయం. 
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 ‘ఆతమ విశవసం, ఆతమ జ్ఞానం, ఆతమ సంయమనం - ఇవే జీవితానికి అవసరాలు. ఇవి తపిాంచి ఉదయం లేసిన మొదలు 
ఎనిన అవసరాలు తీరుేక్తంటనాన ఈ మూడూ లేని జీవితం ఎండమావే అవ్వత్తంది’ అనానరు భగవాన్. 

 జీవితానికి ధనం, భోగభాగాయలు, సంపదలు, ఐశవరయం ముఖయం అనుక్తంటాం. కాని వీటికంటే జ్ఞానం పొందాల్నే ల్క్షయం 
కలిగి ఉండటమే ముఖయం అని గురిుంచగలిగేలా సజజనసాంగతయం నినున prepare చేస్ుంది. 

 రజో, తమో, సతువ- ఈ మూడు గుణాలోలనే మాయంతా ఉంది. గుణ రహిత్తనికి గాని బ్రహమజ్ఞానం కలుగద్గ. రజో 
తమో గుణాలోలంచి బయటక్త రావాల్ంటే సతువగుణం లో ఉండి ధరామనిన ఆచరించ్చలి. 

 మా అరుగుమీదక్త వచేేవారిలో నూటికి 5 మంది ముముక్షువ్వలైతే మగితా 95 మంది మానసిక అనారోగయంతో 
బాధపడేవారు. మాది ఆస్పత్రే. మీ అనారోగాయనికి ఫలానా ఆకరషణ కారణం అని చెపేాసి వారిని పంప్పతాం. 

 రజోగుణస్ుడు కోరికతో పనిచేసాుడు. తమోగుణస్ుడికి శరీరం, మనస్ు రండూ సోమరితనానికి అల్వాట పడుంటాయి. 
సతువగుణస్ుడికి మంచి ఏదో చెడు ఏదో తెలుసూు ఉంటంది కాని మంచిని ఆచరించలేకపోతాడు. 

 భగవంత్తడు అంతరాయమ, సరవసాక్షి, సరవశకిుమంత్తడు, సరవజుాడు. మరో 5 నిమషాలోల ఏ తల్ంప్ప వస్ుందో మనక్త 
తెలియద్గ కాని ఒక గంట తరావత మనక్త ఏ తల్ంప్ప వస్ుందో భగవంత్తడు చెపాగల్డు. 

 మనంతట మనం సాననం చేయొచుే లేక ఎవరైనా మనల్ను చెరువ్వలో గంటినా సాననం జరుగుత్తంది. అలాగే 
వివేకవంత్తడు, వివేకహీనుడు ఇదదరూ మంచి పనులు చేయొచుే కాని భగవంత్తడు లోపలి భావన చూసాుడు. 

 సాధనలో మీక్త సందేహ్మలు వసూుంటే 700 శ్లలకాల్లో ఏదో ఒక శ్లలకం న్న సందేహ్మనిన నివృతిు చేస్ుంది. మనస్ులో వచేే 
ప్రతీ బల్హీనతక్త తగిన విధముగా diagnosis గీతలో చెపాబడింది. 

 గీతలో చెపిాన విధంగానే లోకాల్న్నన పరిపాలిస్ునానను. అదే నా constitution అని చెపాాడు పరమాతమ. అసలు ఒక 
చినన భగవదీుత ప్పసుకము table మీద పెటటక్తని రోజు ఒక ప్పష్ాం అరిాంచి నమసకరించినా చ్చలు మనం తరిసాుం. 

 గుళ్ళళ ఉనన దేవ్వడిని మనం మోసం చేయచుేను ఎంద్గచేతనంటే మనం కలిాంచిన దేవ్వడే కాబటిట. ఇకకడ హృదయంలో 
ఉననవాడిని మనం మోసం చేయలేము కారణం వాడిని మనం కలిాంచలేద్గ కాబటిట మోసపోడు. 

 కంతమంది చ్చడీలు చెపిా సంతోషసాు ఉంటారు. అలా సంతోషంచే వారు రటిటంప్ప క్త రటిటంప్ప వడీడతో సహ్మ ద్గుఃఖానిన 
అనుభవిసాురు. మాటలో గాని చేతలో గాని హింసా ప్రవృతిు ఉంటే ద్గుఃఖం అనుభవించి తీరాలి. 
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 ఆచ్చరుయల్వారు అనానరు: ‘ఈ ప్రపంచంలో అనినటికనాన కష్టమైన పని డబుు సంపాదించడం లేక చద్గవ్వకోవడం కాద్గ; 
మనస్ు చేతిలో మనం ఉండక్తండా మనస్ును మనచేతిలో ఉండేలా చూస్కోవడం అతి కష్టమైన పని’. 

 ‘ఎవరితోనైనా స్తనహం చేయబోయ్య ముంద్గ పదిసారుల ఆలోచించు. ఒకవేళ్ ఆ స్తనహం వదిలివేయవల్సస్తు 100 సారుల 
ఆలోచించు’ అనానరు ఆచ్చరుయల్వారు. 

 మీ చీరక్త రవిక్తల్ గుడడ తీస్క్తనేటప్పాడు matching చూస్క్తంటారు. అలాగే మీ మాటకి పనికి matching ఉందో 
లేదో చూస్కోండి. అలా క్తదరకపోతే నోరుమూస్కని కూరోేండి. 

 ఇచేేవారిలో పవిత్రత, వినయం లేనప్పాడు వారు ఏదైనా ఇచిేనా స్వవకరించకండి. దానిని మరాయదగా తిరసకరించండి. 
లోపల్ యోగయత ఉంటే వారు అరటిపండు ఇచిేనా సంతోష్ంగా స్వవకరించండి. 

 మీరు ఎవరితోనూ పోలుేకోవద్గద. పోలుేక్తంటే పాపం వస్ుంది. మీ పిల్లల్క్త సమానంగా పంచిపెటిటనా 
బాగుపడేవారుంటారు, పాడైపోయ్యవారుంటారు. మన చేతివేళ్ళళ సమానంగా లేవ్వ. కనుక ఇతరుల్తో పోలుేకోక్త. 

 ఇతరుల్ను అనుసరించవద్గద. మీ సంసారానిన బటిట, మీ పదదతిని బటిట ఉండండి. 

 ఒక professor గారు అనానరు: ‘ఇండియా లో ఉనన ధనవంత్తలు ప్రజల్ దగుర 100-200 కోటల ప్పచుేకని ఏదో ఒక 
వంప్పపెటిట తిరిగివవటంలేద్గ. కనుక ఇండియాలో ఎవవరూ ధనవంత్తలు లేరు. అందరూ పేదవాళ్ళళ’. 

 ఇపాటి ధనవంత్తల్క్త ఎంత ధనం ఉనాన సంతృపిు ఉండటం లేద్గ. సంతృపిు లేనివాడు ప్రతివాడు పేదవాడే. ఎంత డబుునాన 
తృపిులేనప్పాడు న్నక్త జ్ఞానం ఏమటి? న్న మనస్ు అంతరుమఖం ఎలా అవ్వత్తంది? 

 ఇకకడ నుంచి మనం కాశి వళ్యళలి, కాశి ఎలా వళ్యళలో తెలుస్క్తంటాం కాన్న ఇంట్లల గడప దాటం అనుకోండి- ఈ భకిు 
గ్రంథాలు చదివినా మోక్షకాంక్ష లేనివారు అటవంటివార. మోక్షం ప్పసుకాలోల లేద్గ, న్న హృదయంలో ఉంది. 

 ఇంగాలండ్ వళ్యళలి కాని ఇండియా సరిహద్గదలు దాటము అంటే ఆ మాటక్త అరింలేద్గ. అలాగే జీవ్వడికి వాడి రూపము, 
నామము సరిహద్గదలు. ఈ సరిహద్గదలు దాటక్తండా ఏ మారుంలో పయనించినా ఆతమజ్ఞానం కలుగద్గ. 

 తిరువళ్యవరు అనానరు: ‘మీక్త ఎంత జ్ఞానం ఉనాన, మీరు ఎంతటి చైతనయసిాయి అంద్గక్తనాన, ఎంత కాల్ం జీవించుంటే 
అంతకాల్ం సతకరమ విడవకండి. న్నరు ఒంటిని కడిగినటల సతకరమ మనస్ుని కడుగుత్తంది’. 
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 ఒక భక్తుడు భగవానిన అడిగాడు: ‘నాక్త మోక్షం ఎప్పాడు వస్ుంది?’ అంటే భగవాన్ అనానరు: ‘న్న కరమ ఖరుే అయాయక 
వస్ుంది. కతృతవంతో పని చేస్ుననప్పాడు ఆ కరమ ఖరుే అవవక్తండా న్నక్త జ్ఞానం ఎలా వస్ుంది?’ 

 ఉననదానిన ఉననటలగా తెలుస్కోవటమే జ్ఞానం. అటిటజ్ఞాని మాత్రమే నా సవరూపానిన పొంద్గతాడు అనానడు పరమాతమ. 
అకకడికి సంతృపిు చెందక ‘వాడు నేను ఒకకటే. వాడికి పెటిటన నమసాకరం నాకే చెంద్గత్తంది’ అనానడు. 

 న్నవ్వ ఎవరికి ఏ ఉపకారం చేసినా అది అంతరాయమగా ఉనన నారాయణునికే అంద్గత్తంది. నారాయణుడు అంతరాయమగా 
లేక్తండా ఒకక శరీరం కూడా భూమ మీదక్త రావటానికి వీలులేద్గ. 

 ‘ప్రతీ మనిషకి వాడి మనస్ు చపల్ంగా ఉంటంది. అంతకంటే చపల్మైనది ధనం. అటవంటి కంపలు, వయక్తులు, 
కంపెన్నలు మారే ధనానిన చూచి నువ్వవ స్ఖపడదాము అనుక్తంటనానవా పిచిేవాడా’ అనానరు ఆచ్చరుయల్వారు. 

 ధనం ఉంటే ఉండనివవండి. దానితో తాదాపయం చెందితే దేహ్మభిమానం పెరుగిపోత్తంది. ఆసిు మాది అనుకోకండి, 
దేవ్వడిది అనుకోండి. 

 సృషటలో నువ్వవ ఏ పని చేసినా దేవ్వడికి పూజచేస్ునానను అని చేస్తు న్న శరీరం ఇకకడ తిరుగాడుత్తననప్పాడే ఆతమ స్ఖానిన, 
ఆతమ శంతిని, ఆతమ జ్ఞానానిన ఇకకడే ఇప్పాడే అనుభవించవచుే. 

 సతకరమ నిశశబదంగా చేస్ుంటే మనస్ు దేహం చుటూట తిరగడం మానేసి దాని సవసాునానికి అది వళ్లళపోత్తంది. అంటే న్న 
మనస్ు హృదయాభిముఖంగా ప్రయాణం చేస్ుంది. న్నక్త అంతర్ దృషట కలుగుత్తంది. 

 ఎప్పాడైనా అవమానం వస్తు సహించటం నేరుేకో. అలా నేరుేక్తంటే లౌకిక్తల్ మాటలు ఎలా ఉనాన న్న హృదయం యొకక 
లోత్తలు పెరుగుతాయి. న్న హృదయం యొకక సందరయం పెరుగుత్తంది. 

 సాధన పేరు మీద మీక్త ద్బులు తగల్క్తండా, ఇబుంద్గలు లేక్తండా మమమలిన గమాయనికి చేరేటానికి చూస్ునానం. ఈ 
సాధన మేము చేస్ునానం, tire అయిపోత్తనానం అనే భావన లేక్తండా గమాయనికి తీస్కళ్ళటానికి ప్రయతినస్ునానం. 

 కారుని ఎదరికి నడపడం కంటే వనకిక నడపడం కష్టం. అలాగే న్న మనస్ుని బాహయముఖానికి పంపడం తేలికే కాని అది 
ఎకకడనుంచి వచిేందో అకకడికి తోలుకళ్ళడం కష్టం. 

 ‘జీవకోటి పటల ఎవడైతే తన సహృదయానిన చూపిస్ునానడో, తనను తాను ఎలా ప్రేమంచుక్తంటాడో అలా ఇతరుల్ను 
కూడా ఎవడైతే ప్రేమస్ునానడో, వాడు మాత్రమే పూజ్ఞరుహడు’ అనానరు ఆచ్చరుయల్ వారు. 



46 
 

 



47 
 

 వరషం వచిేనప్పాడు భూమ తడిచినటల, ఎవరైతే తన దయతో, తన అనుగ్రహంతో ఈ ప్రపంచ్చనిన తడుప్పత్తనానడో వాడు 
మాత్రమే పూజ్ఞరుహడు. 

 గీతలో పరమాతమ అనానడు: ‘నాక్త ఇష్టంలేని పనులు ఎవరైనా చేసూుంటే వాళ్ళతో సహవాసం నెమమదిగా, జ్ఞగ్రతుగా, 
నిష్టటరాలు లేక్తండా వద్గలుకోండి. ‘ఎంద్గక్త వద్గలుక్తనానను?’ అనే తల్ంప్ప లేక్తండా వద్గలుకోండి’. 

 మీ చినన చినన కిరోసిన్ oil దీపాలాలంటి తెలివితేటల్తో భగవంత్తడిని కల్వకండి. ఆయనంతట ఆయనే పటటబడాలి. 
‘బ్రహమం ఎవరికి తెలియబడాలి అనుక్తంటే వారికి మాత్రమే తెలియబడుత్తంది’ అని ఉపనిష్త్తులో ఉంది. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘ఈశవరుని దయ్య ఈశవరుణిు సమరింపచేస్ుంది. మీక్త తెలియకపోవడం వల్ల ఈశవరుని దయలేదని 
అంటనానరు’. 

 బెంగ అసతయం లోనుంచి వస్ుంది. స్ఖం సతయం లోనుంచి వస్ుంది. సతయసాక్షాతాకరం అయ్యయంతవరక్త బెంగలు 
పెటటకోవడం మానము. 

 గురునానక్ అనానరు: ‘నాక్త వయియ కోటల ఉందని అనుక్తంటారు. నువ్వవ చచేేటప్పాడు ఇంట్లలంచి గుండుసూది కూడా 
పటటకళ్ళలేవ్వ. మరి బెంగదేనికి? సంతోష్ం దేనికి?’ 

 డబుుందని గరవం తెచుేక్తంటే డబుు కూడా రాద్గ కాని గరవం కూడా వచేేస్ుంది. ఆ గరవం పోగొటటకోడానికి 100 
జనమలు సాధన చేయాలి. ఏదో సంపాదించ్చవ్వ. ఎవడో తింటాడు. న్న మాట ఏమటి? న్నవేమైనా పవిత్రుడయాయవా? 

 అనుక్తనేది మన సంకల్ాం. జరిగేది ఈశవర సంకల్ాం. ఇంద్గలో పొంగిపోయ్యది లేద్గ, క్తంగిపోయ్యది లేద్గ. ఎంద్గక్త 
బెంగపెటటక్తంటనానమంటే తెలియనితనం వల్ల. 

 న్న హృదయం లోంచి శంతి వస్ుంది కాన్న నువ్వవ కలిాంచుక్తనన గొడవలోలంచి శంతి రాద్గ. ఈ అరాచకానికి, 
అశంతికి దేహం నేను అనే బుదిి కారణం. 

 ఒళ్ళళ కాలిపోతూ ఉంటే thermometer నోట్లల పెటటకోవడం ఎంద్గక్త? జవరం అని తెలుసోుంది కదా. అలాగే 
pleasure, pain లోపలికి తీస్క్తంటే న్నక్త అజ్ఞానం ఉననటేల. 

 సృషటలో బెంగపెటటక్తనేదంటూ లేకపోయినా ఏదో ఒక కారణంతో బెంగ పెటటక్తంటావ్వ. సృషటలో మీరు పొంగిపోయ్య 
విష్యం కాని ద్గుఃఖపడే విష్యం కాని ఏమీలేవ్వ. అంతా మీ మనస్ు కలిాతమే. 
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 న్న జీవితంలో జరిగే  సంఘటనలు, ప్రపంచంలో జరిగే సంఘటనలు నిజం కాకపోయినా, నిజం అనుకోవడం వల్ల వాటి 
ప్రభావం మీ మీద పడుత్తంది. దీనికి కారణం మీ దేహబుదిి. 

 తలిలగరుం లో నుంచి బయటక్త వచిేన మొదలు సమశనానికి వళ్ళళవరక్త ఎవరి జీవితంకూడా uniform గా వళ్ళద్గ. 
Leo Tolstoy అనే రచయిత 40 గద్గలునన మేడలో ప్పటిటనా చనిపోయ్యటప్పాడు రైలేవ platform మీద పోయాడు. 

 Tolstoy అనానడు: ‘మీ ఇంట్లల చినన నిప్పారవవ వదిలేస్తు ఇలుల తగల్పడిపోవచుే’. అలాగే వాసనలు చిననవని వదిలేస్తు, 
అవి ప్పనరజనమల్క్త కారణాలుగా పెరిగి మీ కంప ముంచేస్ుంది. 

 లోపల్ ద్గష్టబుదిి పెటటక్తని పైకి మంచివాడిగా నటిస్తు ‘నినున న్నవ్వ ఎంద్గక్త మోసం చేస్క్తంటనానవ్వ?’ అని తిటేటవారు 
రామకృష్ణులు. 

 శస్త్రంలో ‘ఇతరుల్ను హింస పెటటకండి’ అని ఉంది. ఇతరుల్ను హింసించడం ఎంత పాపమో మమమలిన మీరు హింస 
పెటటకోవడం కూడా అంతే పాపం. నినున న్నవ్వ హింసించుక్తనాన దేహబుదిి పెరుగుత్తంది. 

 ఇష్టముననది జరిగితే ఒరిగేది లేద్గ; ఇష్టంలేనిది జరిగితే పాడైపోయ్యది లేద్గ. ఇష్టమైనది మంచి, ఇష్టంలేనిది చెడు అని 
అంటాము- అవి జీవల్క్షణాలు. 

 భగవంత్తడు చూస్తది ఏమటంటే మీక్త ఇష్టమైన సంఘటనలు వచిేనా, ఇష్టంలేని సంఘటనలు వచిేనా, మీరు 
సమానంగా ఉంటనానరా లేదా అని. అలా లేకపోతే స్నాన. 

 సృషటలో బెంగపెటటకోతగినవిష్యం ఏదీ లేద్గ. ఉననది ఈశవరుడే, న్నవ్వ లేవ్వ. మీక్త ఇష్టంలేని పనులు ఈశవరుడు 
చేస్ుంటే- అది మనక్త సద్గుదిి కలుగచేయడానికే చేస్ునానడు. 

 లోకం మన బాహయసందరాయనిన చూస్ుంది కాని ఈశవరుడు మన హృదయసందరాయనిన చూసాుడు. 

 కళ్ళతో మంచి దృశయలు చూడాలి, చెవ్వల్తో మంచి మాటలు వినాలి, చేత్తల్తో మంచి పనులు చేయాలి- ఎంద్గక్త? 
అంటే mind source లో ఎక్తకవ స్తప్ప ఉండటానికి. 

 అరుణగిరికి ఒక పేరుంది: ‘చంపక చంపెడి మంద్గ’. అరుణాచలానిన చింతించగా చింతిచగా అది మీ శరీరానిన చంపద్గ. 
మీ శరీరంతో ఉనన తాదాపాయనిన చంప్పత్తంది. 
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 దేహవాసన (దేహమే నేను అనుకోవడం), లోకవాసన (గౌరవాలు ఆశించడం), శస్త్ర వాసన (భగవంత్తడిని 
హృదయంలో వదకక్తండా శస్త్రంలో వదకడం)- ఏ రకమైన కోరిక వచిేనా వీటిలోనుండే వసాుయి.  

 అరుణాచలానికి ‘శంతిమలై’ అనే పేరుంది. అంటే శంతినిచేే కండ అని అరిం. మనస్ులో అరుణగిరి రూపానిన 
సమరించగా సమరించగా శంతిని ప్రసాదిస్ుంది. 

 భగవాన్ కండ గురించి అనానరు: ‘అది చేస్క్తనే పని చేస్క్తపోత్తంది. తాను చేస్త పని ఇతరులు గురిుంచ్చలి 
అనుకోద్గ. కండ అనుగ్రహం వస్ుంటే మీ పకక వారికి కూడా తెలియద్గ’. 

 అక్షరమణమాల్లో భగవాన్ అనానరు: ‘ఓ ఆరుణాచలా! నువ్వవ silent గా work చేసాువని భక్తుల్తో చెబుత్తనానను. 
అలా చెపాడం కూడా న్నక్త ఇష్టం ఉండద్గ. న్నక్త ఇష్టంలేని పని చేస్ుననంద్గక్త ననున క్షమంచు’. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘అరుణాచలా! నాక్త doctor వి నువేవ, మంద్గ నువేవ. మంద్గలు రాసిచిే అకకడికి ఇకకడికి వళ్లల 
రమమనక్త. అదదం చేస్త పనిచేసి వదిలేయక్త. x-ray చేస్త పనిచేసి వదిలేయక్త. వైద్గయనిలా నా రోగానిన తొల్గించు’. 

 రామకృష్ణుడు అనానడు: ‘ఒక దొంగకి పకక గదిలో బంగారం ఉందని తెలిస్తు, ఇంట్లల వారు ఎప్పాడు పడుక్తంటారా, 
మనం ఆ బంగారానిన ఎప్పాడు దొంగిలిదాదమా అని ఉంటంది. భగవంత్తని పటల భక్తుని ప్రేమ అలా ఉండాలి’. 

 బాహయంగా ఎవవరైనా అననం పెటటవచుే, బటటలు ఇవవవచుే కాని mind control మాత్రం ఒకక గురువ్వ గాని, దేవ్వడు 
గాని ఇవావలి. అది ఈశవరునికి లేక గురువ్వక్త మాత్రమే సాధయం. 

 mind న్న brain లో ఎంత natural గా ఉంటందో అంత natural గా న్న హృదయంలో ఉండాలి. కాని పూరవజనమ 
వాసన అలా ఉండనివవద్గ. mind హృదయంలోకి withdraw అయితేగాని రాత్రి నిద్ర్రాద్గ. ఇంతకీ దొంగ మైండే. 

 భగవాన్ సిదాింతం ఏమటంటే: ఒకక బ్రహమం తపిాంచి అన్నన తల్ంప్పలే. చచిేపోవడం, ప్పటటడం అన్నన తల్ంప్పలే. మేము 
బాగుననం అంటారు బాగోలేద్గ అంటారు. బాగుండడం, బాగోలేకపోవడం రండూ తల్ంప్పలే. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘ఓ అరుణాచల్, భౌతికమైన అగిన ఈ దేహ్మనిన కాలిే బూడిద చేయక ముందే న్న జ్ఞానాగిన పంపించి నా 
జీవల్క్షణాల్ను కాలిే బూడిద చెయియ’. 

 ఈ వాకాయనిన మంత్రంలా పటటక్తని వ్రేలాడండి: నేను ఉంటే అంతా ఉంది. నేను లేకపోతే ఏమీ లేద్గ. ముంద్గ వచిేన 
నేనుని తెలుస్కోక్తండా రాముడు కనిపించ్చడనాన, ఆ నేనెంత అబదిమో ఆ కనిపించిన దేవ్వడు అంతే అబదిం. 
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 త్తల్స్వదాస్ భారయ త్తల్స్వదాస్ తో అంది: ‘మీక్త నా మీద సహజంగా ప్రేమ ఉంది. నా వైప్ప ప్రవహిస్ునన ప్రేమను 
రాముని వైప్ప ప్రవహింపచేస్తు చ్చలు అంది’. ఈ ఒకక వాకయమే సరిపోయింది. త్తల్స్వదాస్ జ్ఞాని అయిపోయాడు. 

 అసూయ గురించి ఉదాహరణగా పీతల్ కథ: 10 పీతల్ను ఒక బుటటలో పెడితే అంద్గలో ఒక పీత పైకి రావడానికి 
చూస్ుంటే ఇంకోటి క్రందికి లాగేస్ుంది. ఒక పీతక్త ఇంకో పీతక్త పడద్గ. అలాగే ఆ బుటటలోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. 

 మద్రాస్ మైలాపూర్ లో కార్ వనకాల్ కార్ వసాునే ఉంటాయి. రోడుడ కనిపించద్గ. అలాగే మనస్ు మూల్ం 
చూదాదమనాన తల్ంప్ప వనకాల్ తల్ంప్ప వచేేస్ుంటే ఆ తల్ంప్పలే నిజమనిపిసాుయి. 

 రామకృష్ణుడు అనానడు: ‘న్నటిలో పడవ ఉండవచుే కాని పడవలోకి న్నరు రానివవకూడద్గ’. అలాగే బయట 90 గొడవలు 
ఉండవచుే కాని వాటిని లోపల్క్త రానివవక్త. 

 నేను అనేది ఒక ఫీలింగ్. అది నిజంకాద్గ. దానిన withdraw చేయక్తండా ఏదో సాధన చేస్తస్తు జ్ఞానంరాద్గ. 

 చనిపోయినప్పాడు ద్గుఃఖం వస్ుంది. శరీరం ద్గుఃఖపడద్గ. ఈ నేనే ద్గుఃఖపడుత్తంది. ఎంద్గచేతంటే ఈ శరీరం నాది 
అనుక్తంటంది. 

 Plato అనానడు: ‘అనినటి కంటే అతయంత వేగమైనది కాంతి. అంతకంటే speed గా ప్రయాణం చేస్ుంది చెడడ’. 

 నువ్వవ మంచి చేసినప్పాడు పిటటగోడ కూడా దాటద్గ. ఎంత చ్చకిరీ చేసినా గురిుంప్ప లేదని దొంగ నేను చెబుత్తంది. నువ్వవ 
చేస్త మంచి ఎవరూ చెప్పాకోవటం లేదని ఆ మంచిని వదిలేసాువ్వ. అదే మాయ.  

 నేను అనేది ఎకకడినుంచి వస్ుందో దానిన అకకడికి withdraw చేయడమే సాధన. ఉప్పాబొమమ న్నటిలో వదల్గానే ఎలా 
కరిగిపోత్తందో అలా నేననే తల్ంప్ప withdraw అవవగా హృదయంలో కరిగిపోత్తంది. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘అందరూ గజఈతగాళ్ళళ. ఎవరూ గజం కదల్రు’. అంటే ఈ నేను ని involve చేయక్తండా సాధనలు 
చేసాురు. ముంద్గ దొంగ నేనుని బయట గొడవల్ నుంచి separate చేయండి. 

 అరుణాచల్ం teaching ఏమటంటే: రాత్రి నిద్ర్లో body తో ఎలా విడిపోత్తనానవో, అలా జ్ఞగ్రదావసిలో body తో 
విడిపోవాలి. 

 కృష్ణుడు గీతలో అనానడు: ‘మీ సాధనల్క్త ఈ దొంగ నేను పోద్గ. దానిన నా పాదాల్ దగుర పడేయండి’. 
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 కంతమంది ముసలివాళ్లక్త రోగం రాద్గ. లోపల్ అవయవాల్న్నన శిథిల్ం అయిపోయి పనిచేస్త శకిు కోలోాయి 
చనిపోతారు. అలాగే ఈశవరుని సంకలాానిన గౌరవిస్ుంటే న్న mind అలా చనిపోత్తంది. 

 ఏదనాన ఒకపని అసాధయం అనుక్తంటే, భగవంత్తడు ‘ఊ’ అంటాడు- అది అయిపోత్తంది. ఆయన అసాధాయనిన సాధయం 
చేయగల్డు. ఆయనక్త ఏదైనా సాధయమే. 

 పెదదపనులు అకకరలద్గ ఈశవరానుగ్రహం లేక్తండా చినన అలావాటను కూడా అధగమంచలేరు. 

 మనహ్మయింప్పలు లేక్తండా ఈశవర సంకలాానిన గౌరవించటం నేరుేక్తంటే న్న ప్రయతనం లేక్తండానే realization 
వచేేస్ుంది. 

 మీక్త జ్ఞానం వచేే యోగం లేకపోతే అసలు ఈశవరుడి చింతనే కలుగద్గ. 

 భగవానిన ఎవరైనా మీ అనుగ్రహం కావాలి అని అడిగితే భగవాన్ అనేవారు: ‘నా అనుగ్రహమే వాడిని ఇకకడికి తీస్క్త 
వచిేంది. అది తెలియక అలా అడుగుత్తనానడు’. ఈశవరుని అనుగ్రహం ఉంటే గురువ్వ అనుగ్రహం ఉననటేట. 

 చెటట రొబులు కటిటనా వరషం పడితే తిరిగి చిగురిస్ుంది. అలాగే దేహబుదిి వేరుతో సహ్మ నశిస్తుగాని అది చనిపోయింది 
అని చెపాలేము. 

 Impersonal life వల్ల మనోనాశనం అవ్వత్తంది. మనోనాశనం అవవక్తండా refined soul అవవరు. Refined soul 
కి ఎవరి మనస్ులో ఏముందో తెలుస్ుంది అయినా ఏమీ అనుకోరు. 

 Seeing wrong in another is one’s own wrong. ఇతరుల్లో దోష్ం చూస్తు న్నలో ఆ దోష్ం ఉననటేల. 

 మనక్త action తక్తకవ, reaction ఎక్తకవ. మనం భక్తుల్ం కాకపోయినా, భక్తుల్ని చెప్పాక్తంటే చ్చలు, అలా 
తయారయాయము. 

 గురువ్వ చేస్త పని బయటక్త కనపడద్గ, అది లోపల్ జరుగుత్తంది. ఆయన సమక్షంలోనే నెమమదిగా మీ wrong habit 
లోంచి విడుదల్ చేసాుడు. మమమల్ను ప్రేమంచక్తండా ఉండలేక ప్రేమసాుడు. 

 కృష్ణుడు అనానడు: ‘న్న mind ని న్నవ్వ బాగుచేస్క్తనాన సర లేక నాక్త ఇచేేస్తు నేను బాగుచేసి పెడతాను’. భగవంత్తడు 
మనక్త choice ఇచ్చేడు. న్న ఇష్టం అనానడు. 
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 ఒకోసారి భగవంత్తడు మనం అనుక్తనేవి కనిన కనిన జరుగనివవడు. ఎంద్గకంటే అది జరిగితే మనం పాడైపోతామని. 

 కృష్ణుడు అనానడు: ‘నాక్త పండుగాని, ఆక్తగాని, న్నరుగాని ఏదైనా ఇయియ’. మనక్త ఇవవడం అల్వాట చేయడానికి అలా 
అనానడు. అలా ఇవవగా ఇవవగా న్నక్త తెలియక్తండానే న్న mind ఆయనక్త ఇచేేసాువ్వ. 

 Holy Company లో మీక్త తెలియక్తండానే మనస్ు చిరిగిపోత్తంది. 

 ఎద్గటివారి కళ్ళతో నినున చూస్కోక్త. న్న కళ్ళతో నినున చూస్కని న్న అల్వాటలలోంచి బయటికి రా. 

 నేను అనేది సనాయసి కాద్గ, సంసారి కాద్గ. ధనవంత్తడు కాద్గ, పేదవాడు కాద్గ- అది సైతాన్. ఆ ‘నేను’ ని 
మనహ్మయించి ఏదో నిగ్రహించుకోవాల్ని చూసాుం, ఒకటి లేని స్ననలుగా మగులుతాం. 

 న్న mind ని నువ్వవ బాగుచేస్కో అని న్న మనస్తు చెబుత్తంది. యజాం చేస్కో, పూజ చేస్కో, ప్పణయం చేస్కో అని 
చెబుతూ అదే ముసాుబు అవ్వత్తంది. 

 కంతమందికి భగవంత్తడు కషాటలు పంపిసాుడు. ఎంద్గక్త పంప్పతాడు అంటే వాడిని పవిత్రుడుని చేయడానికి. ఆ కష్టం 
వాడిచేత అనుభవింప చేయడం వల్న వాడికి పవిత్రత వస్ుంది. 

 ఒకోకసారి కష్టం వచిేనప్పాడు న్న దగుర మంచివారు ఉనాన చూడరు. ఏమటి మంచివార కదా ఎంద్గక్త చూడటం లేద్గ? 
అని న్నక్త అనుపించవచుే. వాళ్ళ వనకాల్ ఈశవరుని హసుం ఉంటంది. అది న్నక్త తెలియద్గ. 

 ముక్తకలో తిరుగుత్తనన గాలి, ఈ మనస్ు రండూ కూడా చల్నం. అవి చల్నం లేక్తండా అచల్ంగా ఉండాలి. అచల్ం 
అంటే ఏమీ కదల్క్తండా నిరమల్ంగా ఉండాలి. అలాంటి మనస్తు అరుణాచల్ం. 

 మనస్ు హృదయంలోకి వళ్లల ల్యమైతే, ఏ జనమలో ఎప్పాడూ చూడని శంతి ఆనందం ఉబికి న్న సహస్రానిన నింపేస్ుంది. 

 చేస్త నామం మీద మీక్త నమమకం ఉండాలి. నామం శ్రదిగా చేయడం వల్న కూడా మనస్ు లోపలికి వళ్ళుంది. దానిని 
నామసిదాింతం అని అంటారు. త్తకారాం, జ్ఞానేశవర్ నామం దావరానే తరించ్చరు.  

 పేచీల్క్త పేరంటాల్క్త అహంకారమే కారణం. 

 శరీరం ఎంద్గక్త నిరిమంపబడిందో న్న తల్ంప్ప కూడా ఖరుే అవవక్తండా ఆ పని న్న శరీరం దావరా జరిగిపోత్తంది. న్నక్త 
ఎంత ఇష్టమైన పనైనా న్న దేహప్రారబింలో లేకపోతే ఆ పని దొరకద్గ. 
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 ద్గుఃఖసారశ తెలియని వాడు, ఎకకడా మసి అంటకోని వాడు, ఏ దోష్ం లేనివాడు భగవంత్తడు. వాడే సతయం. వాడే 
ధరమం. వాడే ఆనందం. 

 పరీక్షిత్తడికి శుక్తడు చెపిాంది ఏమటంటే: ‘భగవంత్తడు పని చేస్ునానడని చెపాలేద్గ. భగవంత్తడు ఒకకడే పని 
చేస్ునానడు అని చెపాాడు. God alone is working’. 

 మీరు ఏది అయినా భగవంత్తడు మమమల్ను అలా చేస్తునే అయాయరు. జీవకోటి మరచిపోత్తంది. జీవకోటికి కృతజాత 
తక్తకవ ఉంటంది. 

 ఆంజనేయసావమ శివ్వని యొకక అవతారం. ఆంజనేయుడు స్తవాతతారుడు, పరిపూరుుడు. రాముని అనుగ్రహం ఉంటే 
ఆంజనేయసావమ అనుగ్రహం ఉననటేల. 

 మనందరం జీవ్వల్ం, తెలివితక్తకవ వారము. ఈ గోడ అవతల్ ఏమ ఉందో మనక్త తెలియద్గ. అయినా అన్నన తెలుస్ 
అనుక్తని ఎగిరి ఎగిరి పడుతూ ఉంటాం. పరమాతమ సరవజుాడైనా మౌనంగానే ఉంటాడు. 

 ఉననది బ్రహమమే. ఆ బ్రహమం లోనే జగత్తు జీవ్వడు కలిాంచపడాడరు. 

 త్తల్స్వదాస్ అనానడు : ‘రామాంజనేయుల్ అనుగ్రహం ఉంటే మన దోషాల్న్నన భూష్ణాలుగా మారిపోతాయి’. 

 ఒక గుడిడ రామభక్తుడనానడు: ‘కళ్ళక్త గుడిడతనం రావచుే కాని కళ్ళళ నేను కాద్గ కదా. ఈ కళ్ళళ కనిపిస్తు ఏమటి, 
కనిపించకపోతే ఏమటి? ఏ రుగమతలు లేక అంతటా (నాలోనూ) ఉనన చైతనయం తాలూక్త ఎరుక కలుగచేయి రామ’. 

 జనమలేని వాడు జనమ తీస్కోవడం అవతారం అంటారు. మన హిందూ సంప్రదాయానికి ఈ రండూ ముఖయ 
అవతారములు: 1)కృషాువతారం 2)రామావతారం.కృషాువతారం ల్మలావతారం అయితే రామావతారం ధరామవతారం. 

 ‘దేవ్వనికి ప్రారబిం ఉంటందా?’ అని అడిగితే భగవాన్ అనానరు: ‘దేవతల్ ప్పణయప్రారబిం, రాక్షస్ల్ పాపప్రారబిం కలిసి 
దేవ్వనికి ప్రారబింగా వస్ుంది. ద్గష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణారిం భగవంత్తడు అవతరిసాుడు’. 

 శివ్వడు నిరుుణతతువం, విష్ణువ్వ సగుణతతువం అని చెబుతారు. 

 మనం చేస్త స్తవ ఏదైనా ఇష్టంగా చెయాయలి. హనుమంత్తడు అంటాడు: ‘రామా, న్నక్త స్తవచేయాల్ని చ్చలా కాల్ం నుంచి 
అనుక్తంటనానను. నేటికి న్నక్త స్తవ చేస్క్తనే భాగయం నాక్త కలిగింది’. 
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 మన దేహం, ఇంద్రియాలు, మనస్ు, బుదిి, సంపదలు, స్తనహములు, బంధువ్వలు- వీటనినటికనాన అతయంత సమీపంగా 
ఉననవాడు దేవ్వడే కాని దూరాన ఎకకడో ఉనానడు అనుకోవటం మాయ. 

 మానసిక సందరయం ఉననవారితో సహవాసం చేయండి. మానసిక సందరయం లేనివారు ఎప్పాడైనా కనిపిస్తు మీరు 
బాగునానరా అంటే మీరు బాగునానరా అనుకోవచుే కాని అంతకంటే హద్గదలు దాటకూడద్గ. 

 బృహ్మదారణయకోపనిష్త్తులో ‘నిగ్రహం పెంచుకో కాని ఆగ్రహం కాద్గ. జీవకోటి పటల సాధయమైనంత వరక్త దయ కలిగి 
ఉండు, కౄరతవం పనికి రాద్గ’ అని చెపాారు. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘సాధక్తడు ఆహ్మరంలో, వయవహ్మరంలో తగుమాత్రంగా ఉండాలి’. న్న పనేదో న్నవ్వ చేస్కో. ఊరిలో 
పనుల్న్నన నొలులకోక్త. నొలులక్తంటే అహంకారం పెరిగిపోత్తంది.  

 ఒకడు ‘నాక్త ప్రపంచ్చనికి స్తవ చేయాల్ని ఉంది’ అంటే ‘అసలు ప్రపంచం అంటూ ఉందా లేదా చూస్కో; ఉంటే 
స్తవచేదూదగాని. అలాగే మనసునేది ఉందోలేదో చూస్కో, ఉంటే నిగ్రహించుకోవచుే’ అనానరు భగవాన్. 

 స్తవను, పనిని పూజకింద చేయాలి. విచ్చరణ, స్తవ ఏది చేసినా అహంకారం తగుటానికే అని గురిుంచి చేయాలి. 
అహంభావానను పెంచుకోవటానికి స్తవ విచ్చరణ ఎంద్గక్త? అంద్గకే స్తవను పూజలా నివేదనలా చేయాలి. 

 కషాటలు వస్ునానయంటే న్నక్త తెలిస్త వస్ునానయి కదా. వాటిని అధగమంచు. అంతేకాని తపిాంచుకని పారిపోవాలి 
అనుకోక్త. సమసయని సమసయగా తీస్క్తని పరిష్కరించుకోవాలి కాని ఆ సమస్తయ మనం కాకూడద్గ. 

 సాధక్తల్క్త ప్రధానంగా రండు అవరోధాలు ఉంటాయి: 1) సాధనకై కూరోేగానే నిద్ర్ రావటం 2) మనస్ు ఎకకడికో 
పారిపోవటం. ఆహ్మరంలో జ్ఞగ్రతుగా ఉండి, ఏకాగ్రత కలిగి ఉంటే ఈ రండు అవరోధాలు పోతాయి. 

 జరిగిపోయినవి తల్పెటటక్తకోక్త. జరగబోయ్యవి ఊహించుకోక్త. ఆ రండిటిని గొయియ తవివ పాతేయి. వరుమాన కాల్ంలో 
జీవించు. 

 తల్కాయ ఉంది కాబటిట ఆలోచించు. చేత్తలు ఉనానయి కాబటిట కష్టపడి పనిచేయి. అప్పాడు న్నక్త ఇహం ఉంటంది, పరం 
ఉంటంది. 

 ద్గుఃఖం వచిేనా తాతాకలికమే. దానితో తాదాపయం చెందక హృదయప్ప లోత్తలోలకి వళ్ళండి. మీరు కానివాటితో కలిస్తు 
అంద్గలోనుంచి బయట పడటానికి అనేక జనమలు సాధనలు చేయాలి - ఇది రమణ బోధ. 



55 
 

 శరీరం మరణిస్ుంటే అహంకారం ఎంద్గక్త ఎడుస్ుందంటే లోకానిన, దేహ్మనిన కళ్ళళ చూడటం లేద్గ, అహంకారమే 
చూసోుంది. అవి ఇక కనపడవని వాటిని చూడటానికి అల్వాటపడిన అహంకారం ఏడుస్ుంది - ఇదే చ్చవ్వ గోల్. 

 ప్రతీసారి 5 సంవతురాల్లో రాషాానిన బంగారం చేసాుమని చెపిా politicians పదవిలోకి వసాురు. కాని పని స్నాన. 
అంతలో వారో మనమో పోతాము. ఇదొక మాయ. చెపాటం వాళ్ళ పొరపాట కాద్గ. నమమటం మన పొరపాట. 

 వివేకం, వైరాగయం విడిచిపెటటక పొతే గమాయనికి క్షేమంగా వళ్లళపోతాం. 

 తెలివి ఎంద్గకంటే ఇతరుల్ను మాయ చేయటానికి కాద్గ. ఇతరుల్ మాయలో పడక్తండా ఉండే తెలివి ఉంటే 
సరిపోత్తంది. 

 నువ్వవ ఏదిగా ఉనానవో దానితో ఏకం అయ్యయంతవరక్త ఇది కాద్గ, ఇది కాద్గ అని వళ్ళళ. అంతలోప్ప ఎనిన వచిేనా 
వాటితో కల్వకండి. దానిన పొందేవరక్త ప్రయాణం ఆప్పచేయవద్గద. 

 అనినటికీ అతీతంగా ఉండాలి. సమసయల్క్త అతీతంగా ఉండి వాటిని పరిష్కరించుకోవాలి గాని వాటిలో మునిగిపోతే 
ప్రకృతి ప్రవాహంలో నెటిటవేయబడతాం. 

 నేరుేక్తననదంతా మరచి పోవాలిుందే. సంపాదించినదంతా పోవల్సిందే. మనం కానిదాంట్లల నుండి ఏ నాటికైనా 
విడిపోవల్సిందే. నేరుేక్తనేది బుదిి, చలించేది మనస్ు, చనిపోయ్యది శరీరం. ఇవి మనం కాద్గ. 

 technology పెరిగింది కాని మానవ్వడి మనస్ుకి వికాసం కలుగలేద్గ. 

 చ్చలామంది సాధనలు చేసినా success అవవకపోవడానికి కారణం వైరాగయం లేకపోవడం. అభాయసం, వైరాగయం వల్ల 
మనస్ు అంతరుమఖం అవ్వత్తంది. 

 క్తండను చూసి మటిటలేదనుకోవడం ఎటవంటిదో ప్రపంచ్చనిన చూసూు దానికి ఆధారంగా ఉనన భగవంత్తడు 
లేడనుకోవడం అటవంటిదే. క్తండ నిజం, మటిట అబదిం అనుక్తంటే మీక్త అవగాహన లేదని అరిం. 

 భగవంత్తడు తన శరీరం కంటే తన భక్తుని శరీరానిన బాగా చూస్క్తంటాడు. 

 పెదదలు చెబుతారు: జీవల్క్షణాలు దేవ్వడు కాద్గ కాని జీవ్వడు కూడా ఆతేమ. 
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 భక్తుడి చేతిలో భగవంత్తడు ఓడిపోవాలి అనుక్తంటాడు అంద్గకే ఆడిన మాట తపాాడు పరమాతమ. భగవంత్తడికి గౌరవం 
పోయినా పరావలేద్గ కాని భక్తునికి అగౌరవం రాకూడద్గ. 

 భగవంత్తడు సరవసాక్షే కాద్గ, అంతరాయమగా తిష్టవేస్క్తనన వాడు కూడా ఆయనే. భగవంత్తడి కంటే మనల్ను 
ప్రేమంచేవారు ఎవరూ లేరు. మనకూడా వచేేవాడు కూడా ఆయన ఒకకడే. 

 సబుు అరిగిపోయినటల ఈ లోకంలో అన్నన కరిగిపోవల్సిందే. ప్రపంచ్చనిన నాకి నాకి సబుు అరిగిపోయినటల 
అరిగిపోత్తనానం. అంటే లోపల్ క్తళ్లళపోత్తనానం. 

 ధనం సంపాదించటం కంటే జ్ఞానం సంపాదించటం కష్టం. 

 మనము ఇంతవరక్త ముకిు స్ఖం రుచి చూడలేద్గ. రుచి చూస్తు దిక్తకలు చూడం. అదే ప్రయాణంలో ఉంటాం. అటిటదా 
నిరావణస్ఖం. అటిటదా మోక్షస్ఖం. 

 సాధన అంటే ఏమీ లేద్గ. మనస్ును పెంచుకోక్తండా దేహంతో తాదాపయం పొందే తల్ంప్పను తగిుంచుకోవడమే సాధన. 

 మన కూత్తరు కూడా మనలా స్ఖపడాలి అనుక్తంటాం. తనసిాయి పొందింప చేయటానికే దేవ్వడి బోధ జీవ్వడికి. అదే 
భగవదీుత. 

 ‘న్నలో నాలో ఉనన ఆతమ  ఒకకటే అయినా దేహబుదిి ఉననంతకాల్ం న్నక్త దాస్డిగానే ఉంటాను రామా’ అనానడు 
ఆంజనేయసావమ. 

 పరమాతమ అనానడు: ‘అన్నన పనులు నా కోసమే చేస్ుంటే మనస్ు దానంతట అదే క్తరుప్ప పెచుేలా పోత్తంది. ఎప్పాడో 
పోత్తంది అనుక్తననది ఇప్పాడే పోత్తంది’.  

 వాసనారహితం, గుణరహితం అయిన మనస్తు ఆతామకారం చెంద్గత్తంది. 

 ఈశవరుడు సగుణమా, నిరుుణమా అంటారు. రండూ ఆయనే. అసలు ఉననదే ఆయన. అయితే మంచుగడడ సగుణం, న్నరు 
నిరుుణం అని చెపావచుే. 
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 అజ్ఞానానికి మంద్గ అనారోగయం. రోగాలు కూడా దేవ్వడే. B.P, Sugar పెటిట నోరు కటేటసాుడు. Cancer భయం పెటిట 
సిగరటట, సారా మానిాసాుడు. ఎకకడా లేని రోగాలు పెటిట ఈశవరుడు మన చేత తపస్ు చేయిసాుడు. 

 Shakespeare అందానిన వరిుంచడానికి ‘Heaven walks on the earth’ అనానడు. 

 మీ సాధనా, మీ భకిు నిజమైతే మీ హృదయ వైశల్యం పెరుగుత్తంది. హృదయ లోత్తలు పెరిగి, మనస్ు నిరమల్ం నిశేల్ం 
అయియ హృదయాకారం చెంద్గత్తంది. 

 సముద్ర్ం అంత లోత్త, ఆకాశం అంత విశల్ంగా ఉనానను అనానడు పరమాతమ. 

 నిప్పా, వేడి, వేరుగా ఉండవ్వ. అలాగే దయా కరుణా లేనివాడు ఎవడూ జ్ఞాని కాలేడు. ప్రతీ జ్ఞాని దయాసవరూప్పడే. 

 దేవ్వడు మన జీతం చూడడు. జీతానికి తగిన పని చేస్ునానమా లేదా అని చూసాుడు. తరువాత పని వనుక మన 
సంకల్ాం ఎలా ఉందో చూసాుడు. తన సంకలాానిన కాదని భక్తుని సంకలాానిన నెరవేరేవాడు దేవ్వడు. 

 మనక్త కృష్ణుడు అంటే మధురలో ఉంటాడు, కంస్డిని సంహరించ్చడు అనిపిస్ుంది కాని నిజమైన కృష్ణుడు అందరిలో 
అంతరాయమగా ఉనానడు. ఆతమబుదిి ఉననవాడికి కృషాు అంటే హృదయంలో ఉనానడని స్ారిస్ుంది. 

 విష్యాలు విష్ం కంటే ప్రమాదమైనవి. విష్ం చూస్తు చనిపోము. విష్ంను సమరిస్తు చనిపోము కాని విష్యాల్ను 
చూసినా సమరించినా మరణానికి అతయంత వేగంగా దగురైపోతాము.  

 నారాయణ అనేది అవవటానికి నాలుగు అక్షరాలే కాని ఈ నాలుగు అక్షరాలు ధరమ, అరి, కామ, మొక్షాల్ను 
ప్రసాదిస్ుంది. 

 నామం చిననది అనుకోకండి. నామం అనే వితునానిన జ్ఞగ్రతుగా పోషంచుక్తంటే జ్ఞానం అనే మహ్మవృక్షంగా 
తయార్తత్తంది. ఇతరుల్ న్నడలో మీరుండకకరలద్గ. మీర ఎంతోమందికి న్నడ ఇవవవచుేను. 

 క్షణిక ఆవేశంలో పరీక్షిత్తడు తప్పా చేసినా, అతని వంశం మంచిది కాబటిట శపానిన అనుగ్రహంగా మారుేకని 
తరించ్చడు. దీనిన ఆదరశంగా పెటటకని మమమలిన ఎవరైనా శపించినా కంగారుపడక దానిన వరంగా మారేస్కోండి. 

 అనిన మతాల్ సారమైన సతయం మూల్తల్ంప్ప మూల్ంలోనే ఉంది. అకకడక్త ప్రాణానిన, మనస్ుని నిరోధంచి వళ్యళలి. 
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 ‘దేవ్వడు ఉంటే కనిపించ్చలి కదా’ అని ఒకడంటే త్తల్స్వదాస్ అతనిని దగురికి పిలిచి లాగి లెంపకాయ కటాటరు. కటిట 
అనానడు: ‘నొపిా కనిపించడం లేద్గ అయినా తెలుస్ుంది కదా, అలాగే జ్ఞానికి దేవ్వడు అనుభవంలో ఉంటాడు’. 

 దేహ సందరయం కంటే మానసిక సందరయం ముఖయం. కంతమంది రంగులో, రూపంలో బాగోలేకపోయినా మనస్ులో 
చ్చలా అందంగా ఉంటారు. దేవ్వడికి కావాలిుంది అదే. 

 భగవంత్తడు అనుగ్రహసవరూప్పడు. ఆయన దయ చ్చలు మనక్త. పొందటం మాట వదిలేయండి. అసలు ఆయన దయ 
పొందాలి అనే గురిుంప్ప కూడా లేద్గ మనక్త. 

 స్వత ల్క్షమణులు వనవాసం చేయవల్సిన అవసరం లేకపోయినా తన కూడా వనానికి వచ్చేరని, రాముడు వారిని 
కూరోేపెటిట మంచి మంచి కథలు చెపిా అయోధయలో ఎంత సంతోష్ంగా ఉండేవారో అంత సంతోష్ం కలిగించేవాడు. 

 ఇప్పాడు మనందరం మొక్షంలోనే ఉనానము కాని లేము అనుకోవటం వల్ల ద్గుఃఖం వసోుంది. అది అరిమైతే కాళ్ళళచేత్తలు 
కదపకకరలక్తండా జ్ఞానం వచేేస్ుంది. 

 గుడిలోకి వళ్ళటం తోనే కోరికలు అడుగుతూంటే ఇంక భకిు ఏమటి? జ్ఞానం అడిగేవారు ఎంతమంది ఉనానరు? మనది 
భకిు కాద్గ వాయపారం. 

 కోరికల్క్త పరిమతం కాకపొతే అది భకిు. కోరికల్క్త ఎంద్గక్త పరిమతం అవ్వత్తనానం అంటే దేహంపటల మనస్ు పటల 
ఆతమబుది-ి ఈ రండే కారణం. వీటివల్ల హృదయంలోనే భగవంత్తడు ఉనాన అందటం లేద్గ. 

 బంగారం విలువ ఎవరికి తెలుస్ుంది? కంసాలికి తెలుస్ుంది. అదేవిధంగా బుదిి పకావనికి వచిేన వారికి ఈ జ్ఞానబోధ 
యొకక విలువ తెలుస్ుంది. అంతవరకూ నాననగారు ఏదో చెప్పాక్తపోత్తనానరు అనిపిస్ుంది. 

 దృశయవారితం చితుమాతమనుః- దృశయం కనిపిస్ుననంత కాల్ం అశంతి వస్ుంది. అంద్గక్త వారించమంటనానరు భగవాన్. 
దృశయం ఎవరికి కనిపిస్ుంది? అహంకారానికి. అది అణిగినప్పాడు (నిద్ర్లో) దృశయం కూడా లేద్గ. 

 అసలు ముంద్గ subject ను enjoy చేయండి. చేస్తు ఎననడూ అనుభవించని శంతి వస్ుంది. విష్యాలోలంచి వచేే 
శంతి నిల్బడద్గ కారణం అది అసవతంత్రమైనది. అసవతంత్రమైన ఆనందం ఎంతకాల్ం నిల్బడుత్తంది? 

 దేహంపటల ఆతమబుదిి బంధం. ఆతమపటల ఆతమబుదిి మోక్షం. 
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 బ్రహమంలోంచి వేరుపడిపోవటం వల్ల దేహబుదిి వచిేంది. ఏది వచిేన తరువాత అన్నన వస్ునానయో, దానిన ఆప్పచేస్తు, అది 
కలిాంచినవన్నన ఆగుతాయి. 

 అసలు భగవంత్తడు అనేవాడు ఉనానడనే విశవసం మనక్త లేద్గ. మనం విశవసహీనుల్ం కాని విశవసం ఉననటల 
నటిస్ునానం. ఉననవాడు ఆయనే కాని కళ్ళక్త కనపడటం లేద్గ కాబటిట లేడు అనుక్తంటనానరు. 

 మనం దేహం లేక్తండా పరిపాల్న చేయలేము కాని ఈశవరుడు అంటే ప్రభ్యవ్వ, యజమాని, నియంత. దేహం లేక్తండా 
కూడా సృషటనంతా పాలించగల్డు. న్న బోడికళ్ళక్త ఆయన కనబడకకరలద్గ. న్న కళ్ళంత న్న అహంకారమెంత? 

 భగవాన్ కండ మీదనుంచి క్రంద ఆశ్రమానికి వచేేసరికి ఆశ్రమంలోని క్తకక కతుగా వచిేన క్తకక మీద్గక్త 
మొరిగేసోుందట. చ్చలా కాల్ం నుండి ఆశ్రమంలో ఉండటం చేత దాని అధకారం చూపిస్ుంది. అదే ragging అంటే. 

 సూరుయడు, అగిన, గురువ్వ- ఈ మూడిట్లల భగవంత్తని అంశ ఉంటంది. వీరిలో ఎవరిని ఆరాధంచినా శకిు, శంతి 
కలుగుతాయి. 

 దేహము, మనస్ు, బుదిికి పరిమతం అయ్యయ ‘నేను’ యొకక సమసయ పరిషాకరం కానంతకాల్ం పూజ, జపం, ధాయనం ఏది 
చేసినా తాతాకలికంగా శంతి రావచుే కాన్న ఆ శంతి సిిరం అవవద్గ. దానికి అజ్ఞానం వేరుతోసహ్మ నశించ్చలి. 

 భగవంత్తడు కంటే వేరుగా ఉనానం అనుక్తననంత కాల్ం ఈ జనమలో ఎంత అశంతి ఉందో అంతా మరుజనమక్త 
వస్ుంది. అంతకంటే ఎక్తకవ వడీడతో సహ్మ రావచుే. 

 పొటట కూటికే పరిమతం మథాయజ్ఞానం అంతా. ద్గుఃఖసముద్ర్ం లోంచి బయటపడాల్ంటే ఆతమజ్ఞానం తపిాంచి మరో 
మారుం లేదని ఉపనిష్త్తులు ఘోషంచినవి, ఋష్ణలు బోధంచ్చరు. 

 అరుజనిడికి విషాదం వచ్చేక, వీళ్ళందరిన్న ఎంద్గక్త చంపాలి అనే విచ్చరణ ప్రారంభం అయియంది. ఆయన శ్లకం యోగం 
అయియంది. అంద్గకే మొదటి అధాయయం విషాధయోగం. ఆ శ్లకమే యోగమై భగవదీుతక్త ప్పనాది అయియంది. 

 కానిదానితో తాదాపయం వలేల మనస్ుక్త చ్చపల్యం వస్ుంది. 

 ఈ జ్ఞల్ం చూసి మనస్ును ఏమీ కంగారు పెటటకోనకకరలద్గ. ఒకోసారి ఆ ఒకకడిని తెలుస్కోడానికి ఈ జ్ఞల్ం 
దారితీయవచుే. అంద్గకే భగవాన్ అనారు: నినున తెలుస్కోడానికి పనినన పనానగం ఏమో ఇదంతా అరుణాచలా. 
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 ఒక డాకటరు: ‘డబుు లేనప్పాడు ఊరిలో అందరూ మత్రులే కాని డబుు సంపాదించ్చక నూటికి యాభైమంది శత్రువ్వలుగా 
తయారయాయరు’ అని అంటే నాననగారు అనానరు: ‘అదే ప్రపంచం అంటే. దానేన ప్రపంచం అంటారు’. 

 మీరు చేస్త సాధన చిరాగాు, విస్గాు కాక ప్రేమగా, ప్రీతిగా చేయాలి. ప్రేమలేని మాటలు, పనులు వృధా. ప్రేమలేక్తండా 
ఎవరికైనా మామడిపండుల ఇచిేనా, మాట చెపిానా వారు మీరు- ఇరువ్వరూ స్ఖపడరు. 

 లోకంలో చ్చలామంది మూరుులే. అంద్గకే Einstein అనానడు: ‘భగవంత్తడు ఉనానడో లేడో నాక్త నమమకం లేద్గ కాని 
మనిష మూరుతవం మీద నాక్త పూరిు నమమకం ఉంది’. 

 ఒక భక్తుడు ‘భగవాన్ ననున మరిేపోయారా?’ అని అడిగితే భగవాన్ అనానరు: ‘ఏ అనుగ్రహం అయితే నినున నా 
పాదాల్ దగరక్త తీస్క్తవచిేందో ఆ అనుగ్రహమే నువ్వవ తరించేవరక్త నినున విడిచిపెటటద్గ అని అభయమచ్చేరు’. 

 మీ శరణాగతి నిజమైతే ప్రారబిం మీ మనస్ును ముటటకోద్గ. 

 కందరు వయియ ఎకరాలుండి ఏడుసూు ఉంటారు, మరికందరు కూలి పని చేస్క్తంటూ తలిలదండ్రుల్ను చూసూు 
సంతోష్ంగా ఉంటారు. బుదిిని balance చేస్కోవడం అనేది ఒక మానసిక అంతసి్. 

 హృదయం లో ఉనన ఆనందగంగ అందితే తాటాక్త పాకలో ఉనాన శంతిగా ఉంటాం. మనక్త ఒక సామాజిక సాృహ 
లేద్గ, ఈశవరుని యంద్గ విశవసం లేద్గ, అహంకారం తల్కకికపోయునానం, ఇక మనక్త ఆనందగంగ ఎకకడిది? 

 మన కూడా సమశనానికి పదిమంది రావాలా లేక వందమంది రావాలా అనేది కూడా ఈశవర సంకల్ామే. పరమహంస 
దేహం విడిచినప్పాడు సమశనానికి పదిమందే వచ్చేరు, అదే శరదామాతక్త పదివేల్మంది వచ్చేరు. 

 ఈ రోజు మనం ఇకకడ సమావేశం అవావలిుంది కూడా నిరుయించబడిపోయింది లేకపోతే ఈ గోడ పకక వారు కూడా 
ఇకకడక్త రాలేరు. తలిలకడుప్పలోంచి మొదలు సమశనం వళ్ళళవరక్త ఈశవర సంకల్ాం ప్రకారమే నడుస్ుంది. 

 శరదా మాత అనేవారు: ‘రామకృష్ణులు నాక్త దేవ్వడు. నేను ఆయనక్త దేవిని’. 

 గురువ్వ మనల్ను లాకోకకపొతే ఆయనున సమరించ్చల్నాన సమరించలేము. అంద్గకే భగవాన్ అనానరు: ‘గురు అనుగ్రహం 
మూడునాళ్ళ ముచేట కాద్గ. మొదట, చివర, మధయలోనూ ఉననది గురు అనుగ్రహమే’.  
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 మనస్ు కూడా కరూారం వంటిదే. జ్ఞానాగిన రగిలిేన వంటనే ఆ మనస్ు మచుేక్త కూడా మగల్క్తండా కాలిపోత్తంది. 
జ్ఞానాగినలో ఆ మనస్ు బ్రహ్మమకారం చెంద్గత్తంది. 

 సూరయప్రకాశం ముంద్గ చంద్రుని ప్రభావం ఏమ ఉండద్గ. అలాగే ఒకసారి జ్ఞానం ఉదయించ్చక మనస్ు యొకక ప్రభావం 
మీ మీద పడద్గ. మనస్ు నిరమల్మౌతూంటే గాలిలేని చోట దీపంలా చ్చపల్యం లేక్తండా సిిరంగా ఉంటంది 

 ఆతమ సముద్ర్మైతే, మనస్ు బుడగ వంటిది. బుడగపొతే ఏమ అవవద్గ, సముద్ర్ం అవ్వత్తంది. అదేవిధంగా మనస్ుపోతే 
మనం పోము. అంతటా, అనంతంగా, ఆతమగా ఉంటాం. అప్పాడు ఇక శవాలు మోయకకరలద్గ. 

 న్నవ్వ గొపాల్ కోసం, అహంకారం కోసం పని చేయవచుే. అయితే అహంకారంతో కలిసి చేస్త న్నకా ఆతమజ్ఞానం? 
భగవంత్తడు అంటే వర్రివాడనుక్తంటనానవా? ఆ సరావంతరాయమ దగురా న్న క్తపిాగంత్తలు? 

 బాహయ చేష్టల్ వల్ల బాహయంగా భగవంత్తడు కనిపించవచుే కాని హృదయంలో ఉనన అంతరాయమ సాక్షాతాకరం అవవద్గ. 

 అహంకారంతో పనిచేస్తు భజంత్రీలు పెటిట సనామనిసాురు. నువ్వవ పొంగి పోతూంటావ్వ. అదికూడా సరవసాక్షి అయిన 
ఈశవరుడు చూసూు ఉంటాడు. ఆ సనామనంతో సరి అంటాడు కాని జ్ఞానం ఇవవడు. 

 దేహం పటల మనస్ు పటల ఎంతకాల్మైతే అహంబుదిి ఉందో అంతకాల్ం భగవంత్తని పాదాల్ను విడిచిపెటట కూడద్గ. 

 మనక్త ధనం, అధకారం, గౌరవాల్ మీద ఉనన ఆసకిు ముల్లంతైనా భగవంత్తని మీద లేద్గ. ఇతరుల్ను అనుకరించటం 
తపిాంచి మనక్త ఎంతవరక్త తపన ఉంది అని మనం చూస్కోవటం లేద్గ. 

 మనస్ు ఒక మహ్మ అడవి. అది ఉననంత కాల్ం ప్పణయం పాపం రండూ ఉంటాయి. మనస్ు అణగటం వేరు, నశించటం 
వేరు. మనస్ు ఉననంతకాల్ం నటిస్ుంది కాని నశించద్గ. 

 కారు కనుక్తకంటే శంతి రావచుే- అది దొంగ శంతి. ఆతమశంతి పొందేవరక్త శంతి శశవతం కాద్గ. The 
Kingdom of Heaven is within you. శంతి న్న హృదయంలోనే ఉంది. బయటకాద్గ లోపల్క్త చూస్కోవాలి.  

 జపం, ధాయనం maintenance డోస్లు. నిజమైన జబుు అహంకారం. అదే పెదద జబుు. అంత తేలిగాు పోద్గ. కరుృతవం, 
దేహభావం, బేధభావం- అన్నన మనస్ులో ఉనానయి. అది ఆతమజ్ఞానంలో నశించే వరక్త రోగం తగుద్గ. 
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 భగవాన్ అనానరు: న్న తపన నిజమైతే ఆతమజ్ఞానం వదదనాన వచేేస్ుంది. మనం ఎటగాలి వీస్తు అటవళ్లలపోయ్య 
ఎండుటాక్తలాల ఉండకూడద్గ. దృఢతవం, సిిరతవం కావాలి. ఇవన్నన ఉననప్పాడు ఆ తపనలో న్న మనస్ు కరిగిపోత్తంది. 

 ఈ అశంతి ఎవరికి? అని మనస్ుని మనస్ుతో విచ్చరణ చేయండి. అప్పాడు ఆ అశంతి న్న మనస్ును లోపల్క్త 
తిపాటానికి సహకరిస్ుంది. 

 సవపనంలో ధనవంత్తడిలా కల్వచిేనా మెల్క్తవ వచ్చేక ధనవంత్తడిని అనుకోడు. కారణం సవపనం అని తెలిసిపోయింది. 
దేహమే ఆతమ అని అనుక్తనే సరాభ్రంతి పోయ్యంతవరక్త ప్పసుకాలు చదివినా ఆతమజ్ఞానం రాద్గ. 

 హృదయంలో ఆనందం ఉంది. నువ్వవ ఎవరో న్నక్త తెలిస్తవరక్త లౌకిక విష్యాలే కాద్గ, జపతపాలు, ధాయనాలు ఏదో 
ఒకటి నినున ఆకరిషసూునే ఉంటాయి.  

 నిజం అనుభవంలోకి వచేేవరక్త నిజంకానిది నిజం అనుకోక్తండా ఉండలేము. 

 మనం మంచి వంకాయలు ఏరుక్తంటాం. ప్పచుేవంకాయల్ను పటటక్త తిటటం వదిలేసాుం. అదేవిధంగా మహ్మత్తమలు 
ఆతమను గ్రహించి అనాతమను వదిలేసాురు. వార జ్ఞానులు, పరమహంసలు. 

 షరిడి బాబా అనానరు: ‘మంచి గుణాలు అల్వరచుకోవచుే కాని భగవంత్తడి పటల కృతజాతా భావం కలిగి ఉండటం చ్చలా 
కష్టం’. భగవంత్తని పటల కృతజాతా భావం లేక్తండా ఆయన అనుగ్రహం రాద్గ. మనమెంత? మన తెలివంత? 

 ధైరయం, పౌరుష్ం, శకిుయుక్తులు, ధనం, అధకారం- ఇవి అన్నన ఉనాన గురువనుగ్రహం లేదనుకోండి, జ్ఞానం కలుగద్గ. 
కారణం ఇవన్నన మనస్ుక్త సంబంధంచినవి. 

 ఇవాళ్ ఉనన శరీరం రప్ప ఉండక పోవచుే; ఇవాళ్ ఉనన ఆలోచన మరికాస్తపటికి మారిపోవచుే. ఏదైతే ఎప్పాడూ ఉందో 
అదే సతయం. దాని తాలూకా అనుగ్రహం లేక్తండా జ్ఞానం రాద్గ. 

 మరో గంటలో ఏమ జరుగుత్తందో తెలియద్గ. ఇంక మన తెలివంత? అంద్గకే మనక్త వచేే ఆలోచనలు ఈశవరుని వైప్ప 
మరలించే లా ఉండాలి. నిరంతరం ఆయనిన సమరిస్తు అటవంటి ఆలోచనలు ప్రసాదిసాుడు. 

 కృష్ణుడు అనానడు: ‘Neither this body, nor this mind, అంతరాయమగా ఉనానను. అంతేకాద్గ న్నవై ఉనానను’. 
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 అంతరాయమగా ఉనన భగవంత్తడు ‘వీళ్ళళ కాల్క్షేపానికి భక్తులా? లేక లాంఛన భక్తులా? లేక హృదయపూరవకంగా 
మనస్ు అరిాంచి ఆరాధంచే భక్తులా?’ అని చూసాు ఉంటాడు. 

 మహ్మత్తమల్క్త నేచర teacher. వాళ్ళళ ప్రకృతిని చూస్త అనేక పాఠాలు నేరుేకని ఉతుమోతుములైనారు. మనం రివర్ు, 
ఉతుమసిితిని ఎలా అంద్గక్తంటాం? మన పని ఏనుగుని గుడిసలోకి తోలినటేల ఉంటంది. 

 అరహత, యోగయత ఉండాలి. you only get what you deserve. ఒక జ్ఞాని, గురువ్వ దయలేక్తండా ప్పటెటడు 
తెలివితేటలు ఉనాన ఆతమజ్ఞానం రాద్గ- అది సిదాింతం. 

 నేను అనేది రండు అక్షరాలే అయితే పాము నోట్లల ఎంత విష్ం ఉందో అంతకంటే ఎక్తకవ విష్ం దానిలో ఉంది. కారణం 
ప్పణయం, పాపం, జనమలు, కరమలు అన్నన ఇంద్గలోంచే వస్ునానయి. దవందవమంతా ఇంద్గలోనే ఉంది. 

 సతయం ఎప్పాడూ మన హృదయంలోనే ఉంది. పైగా ఆనందంగా ఉంది. అది మనమై ఉనానము. బయట ఆనందం కోసం 
ఈ ప్రపంచమంతా వత్తక్తతూ ఉంటే ఈ జననమరణ చక్రనిన చేధంచలేరు. 

 విదయల్న్నన మనస్ుతో నేరుేక్తంటాం. ఆ అంతిమసతాయనిన తెలుస్కోటానికి ఇవన్నన useless and worthless. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘ఓ అరుణాచలా, మేము నినున తల్పెటటకోవచుే. అంద్గలో పెదద విశ్లష్ం ఏమీ లేద్గ. నువ్వవ ఎప్పాడైనా 
ననున తల్పెటటకో, పకావనికి తీస్క్తరా, deserve కాలేదని వదిలేయక్త’. 

 ఒకకసారైనా గురువనుగ్రహం లో పడితే మనం ఆయనిన విడిచిపెటిటనా ఆయన మనల్ను విడిచి పెటటడు. గురువ్వ బురద 
పాము కాద్గ, మంగేసాుడు. 

 అందరికంటే గొపాగా బ్రతకాలి, నాక్తనన కారు ఇలుల ఎవరికీ ఉండకూడద్గ. ఇలా అనుకోవడం ego sense చేస్త అల్లరి 
చేష్టలు. ఇలా ఉంటే జ్ఞానం ఎలా ఇసాుడు? చంటిపిల్లల్ చేత్తలోలంచే బల్వంతంగా biscuit తీస్కోలేము కదా. 

 నేను అనే తల్ంప్ప వచ్చేకే ‘ఓం ఓం’ అని జపిసాుం. సైతాన్ (నేను) వచేేసాక ఇక ‘ఓం ఓం’ ఏమటి? ఆ సైతాన్ ఏమో 
మీరు ఓంకారం బాగాచేస్కోండి కాని నా జోలికి రాకండి అని చెబుత్తంది. 

 కోటినద్గలోల సాననం చేసినా, కోటివ్రతాలు చేసినా ‘నేను’పోద్గ. చెటటను కటేటసినా ఒక వానపడితే చిగురించేస్ుంది. 
కనుక వేరుతో సహ్మ దానిన లాగేయాలి. ఆ వేరు ఎంత లోత్తలోల ఉందో అంత లోత్తలోలకి వళ్లల లాగేయాలి. 
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 ఏస్ప్రభ్య కూడా ‘ఓ తండ్రీ ననున మరచిపోయావా?’ అని అంటాడు కాని లోపల్ పరమపవిత్రుడు, అగినహోత్రుడు గనుక 
మేక్తల్తో కటిట హింసిస్ునాన: ‘నేను నా తండ్రీ వేరుకాద్గ’ అని అద్వవతపరాకాష్టను అంద్గక్తనానడు. 

 పరిసిిత్తలు ఎలా ఉనాన ఆతమనిష్ఠ విడిచిపెటటక పోవడమే సాధన. 

 లౌకిక్తలు ‘కషాటల్ను భరించలేకపోత్తనానం’ అంటారు; అదే భక్తులు వాటిని pleasure గా భావిసాురు. వాడూ భరిసాుడు, 
వీడూ భరిసాుడు అయితే వాడు ఏడుసూు అనుభవిసాుడు, వీడు నవ్వవతూ అనుభవిసాుడు. అంతే తేడ. 

 కషాటల్ను ఏడుసూు భరిస్తు రాబోయ్య జనమలోల మళ్ళళ అవేవ సిదిం అవ్వతాయి. 

 లోపలునన వాడు ఆకరిషంచుక్తంటే అరచేతిలో వస్ువంత సాష్టంగా గుహేశుడు గోచరిసాుడు. 

 ఎకకడికి వళ్లళనా అహంకారం కూడా వేస్క్తని తిరుగుతూంటే చెడడ వాసనలు రాక ఎమవసాుయి? మనం పెంటమీద 
కూరుేని పెంట వాసన వస్ుంది అని జీవితాంతం ఏడవటం నేరుేక్తనానము. ముంద్గ ఆ పెంట మీదనుంచి లేవాలి. 

 మనక్త కళ్ళళ కనపడటం లేవని చెవ్వల్ను చూసిపెటటమంటే చూసి పెటటవ్వ. అలాగే నిజమైన జ్ఞానం నిజం దగురక్త 
తీస్క్తవళ్ళుంది కాని నిజం కానిది నిజం దగురక్త తీస్క్తవళ్ళద్గ.  

 గాలిప్రవాహంలో గడిడపరక ఎంత వేగంగా కటటక్త పోత్తందో, అంతే వేగంగా గురువ్వ తన సమక్షంలో మనస్ును 
హృదయంలోకి నెటేటసాుడు. 

 కళ్యయణ గుణాలు మంచివే కాని జ్ఞాన సముపారజనక్త అవి సరిపోవ్వ. 

 భగవాన్ అనానరు:‘అరుణాచలా నేను ఏమ చేశనని నా హృదయంలో స్ురించ్చవ్వ? నమకం చదివానా? చమకం 
చదివానా? సహజంగా స్ురించ్చవ్వ’. అలా సహజంగా రావాలి తెచిేపెటటక్తననది కాద్గ. 

 విదాయగరవం, ధనగరవం- ఈ రండూ నిగ్రహించుకోవడం చ్చలా కష్టం అని చెపాారు శ్రీ రామకృష్ణులు. 

 ఉననది ఒకకటంటే ఒకకటే. అదే అనేకంగా కనిపిస్ుంది. అదే మాయ. క్తండ మటిటగా నిజం కాని క్తండగా కాద్గ. అలాగే 
ప్రపంచం ప్రపంచంగా నిజం కాద్గ, బ్రహమంగా నిజం. 

 మటిటలో మటిటని, అలాగే క్తండలో కూడా మటిటనే చూస్ుంటే- అది perfection. నామరూపాలు కనిపిస్ునాన బ్రహమంగా 
చూస్తు-అప్పాడు ఇదీ సతయమే, అదీ సతయమే. కారణం నామరూపాలుగా ఉననప్పాడు కూడా ఉననది బ్రహమమే. 
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 అష్టసిద్గిలు ఉనాన గురువనుగ్రహం లేక్తండా జ్ఞానం రాద్గ. మామడి పండు ఒకటే కాని అడిగి తీస్కోవడం వేరు, వారు 
దయతో మీక్త ఇవవటం వేరు. గురువ్వ తనంత తానుగా ఇవవటంలో వైభవం ఉంది. 

 వలుత్తరు లేకపోతే మనందరం ఒకరికి ఒకరం కనపడం. సూరుయడు లైట్ు, petromox lantern లేకపోయినా తనంత 
తానుగా ప్రకాశించేవాడు. అలాగే ఉండటంవలేల తెలియబడేది ఈ సృషటలో కేవల్ం బ్రహమం మాత్రమే. 

 చ్చవ్వగాని, ప్పటటకగాని, ద్గుఃఖసారశగాని, అశంతిసారశగాని బ్రహమంక్త తెలియద్గ. దానిన ఏమీ ముటటకోవ్వ. అది 
సవతంత్రమైనది. జగత్తును రంజింపచేయగల్ శకిువంతమైనది, శంతివంతమైనది. అది కాలానికి దాసయమైనది కాద్గ. 

 తలిల పిల్లవాడిని ఎత్తుక్తననప్పాడు మల్విసరజన చేశడని కింద పడేయద్గ. జ్ఞగ్రతుగా దింపి శుభ్రం చేస్ుంది. గురువ్వ కూడా 
అంతే. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘ఓ అరుణాచలా, న్నవ్వ రాళ్ళగుటటలుగా కనిపిస్ునానవ్వ కాని దయాసముద్రుడవని మాక్త అరిం 
అవవటంలేద్గ’. రాళ్ళగిరి కాద్గ, దయాసముద్ర్ం, జ్ఞానగిరి, శంతమలై- అదే అరుణాచల్ం. 

 వినటం, వ్రాయటం, సద్గుణాలు కలిగి ఉండటం మంచిదే. అంతే కాద్గ- హృదయంలోకి వళ్ళళ ధైరయం మీక్త ఉనాన 
ఈశవరానుగ్రహం లేక్తండా మీక్త జ్ఞానం రాద్గ. 

 గురువ్వ సమక్షంలో తాతాకలికంగా శంతి ల్భించినా, ఆ శంతి వంటాడి ముముక్షతావనిన ప్రసాదిస్ుంది. అదంతా 
సద్గురు అనుగ్రహము, సద్గురు వైభవము. అది ల్భిస్తు ఈ భూమ మీద ఇంక సంపాదించవల్సినదంటూ ఏమీ లేద్గ. 

 వినాయక్తడికి పెదద పెదద చెవ్వలుంటాయి. దాని అంతరారిం ఏమటంటే: భగవంత్తడి గురించి బాగా శ్రవణం చేయి. 

 కోరిక, కోపం, లోభం, సావరిం, రాగం, దేవష్ం- వీటనినటిన్న అజ్ఞానప్ప సంతానం అని అంటారు. అజ్ఞానం ఉననంతకాల్ం 
ఈ సంతానం మనల్ను విడిచిపెటటద్గ. 

 ధనానిన సంపాదించడం కాద్గ, గుణానిన సంపాదించు. గుణం సంపాదించడం కష్టం. ఈశవరానుగ్రహం సంపాదిస్తు 
గుణాలు కూడా వచేేసాుయి. 

 గీతలో పరమాతమ అనానడు: ‘న్నవ్వ సాధన చేస్ుండగా మరణం వచిేనా కంగారు పడక్త. న్నవ్వ మళ్ళళ ఎకకడ ప్పటాటలో, 
న్నక్త ఎటవంటి జనమ ఇవావలో నిరుయించేది నేను. న్నక్త మోక్షం ఇచేేది నేను. కనుక న్న పని న్నవ్వ శ్రదిగా చేస్కో’. 
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 ‘చెపిాందే repeated గా ఎంద్గక్త చెబుతారు?’ అని రామకృష్ణుడిని అడిగితే ఆయన అనానరు: ‘వాళ్ళళ నా భక్తులు. వాళ్ళ 
గుండెక్త పటేటవరక్త, వాళ్లక్త రుచి అందేవరక్త, వాళ్లక్త ఆచరించ్చల్నే బుదిి కలిగేవరక్త చెప్పాక్తంటాను’. 

 బుడబుకకల్ మాటల్తో అహంకారం అనే సమసయ పరిషాకరం అవవద్గ. కరు భగవంత్తడు; మనం కాద్గ. అది 
అనుభవంలోకి రావాలి. అప్పాడే ద్గుఃఖం నశిస్ుంది. 

 అశంతికి బయట కారణాలు ఏమీ లేవ్వ. ఊరికే ఉనానయి అనిపిస్ుంది. మనిషని కతృతవమే పీడిస్ుంది. బయట ఏమీ 
లేద్గ. నేను కరుని అనుకోవటమే మాయ. 

 లోకంలో అనేకమంది బాధపడేవారునానరు. మనక్త వాళ్ళ తాలూకా తల్ంప్ప రాద్గ. కాని మనక్త లేక మనవారికి నష్టం 
కలిగితే ద్గుఃఖం వస్ుంది. ఈ తేడా ఉననంతకాల్ం ప్పనరజనమ ఆగద్గ. 

 11వ అధాయయంలో అరుజనుడు కృష్ణునితో అనానడు: ‘నినున నా బావ, నా స్తనహిత్తడు, నా బంధువ్వ అనుక్తనానను. 
విశవరూపం చూపించేవరక్త నా దైవానివి, గురువ్వవి అని అరింకాలేద్గ. ఏదైనా పొరపాటగా మాటాలడితే క్షమంచు’. 

 విష్ణుప్పరాణం లో ఉంది: ‘ల్క్ష్మీదేవి ఎకకడో లేద్గ. న్న నాలుక మీదే ఉంది. న్న నాలుక సరిగాు మాటాలడితే నినున ల్క్ష్మీదేవి 
వరిస్ుంది. మన మాట ప్రవరున సరిగాు లేకపోతే మన ఇంట్లల ఉనన ల్క్ష్మీదేవి కూడా వళ్లళపోత్తంది’. 

 వేదాలోల కోరికల్క్త తగుటటగా ఎనోన కరమకాండలు చెపాారు. కాని కృష్ణుడు గీతలో అనానడు: ‘అరుజనా, న్నవ్వ వాటిజోలికి 
వళ్ళక్త. మూడు (సతువరజసుమో) గుణాలోలంచి బయటక్త రా. అప్పాడు ‘నేను’ లేదనన సంగతి తెలుస్ుంది’.  

 చెపిాన బుదిి (పిల్లల్ను చద్గవ్వకోండి అంటే వారికి కంత బుదిి వస్ుంది) బయటనుంచి వచిేనది; వచిేన బుదిి లోపల్ 
నుంచి వస్ుంది. చెపిాన బుదిి తాతాకలికం. వచిేన బుదిి శశవతం- వల్లకాటికి వళ్ళళవరక్త అలాగే ఉంటంది. 

 ‘అంతా మంగేస్తదానిన హృదయం అంటారు. అది న్న ఇంద్రియాల్క్త, బుదిికి అందకపోవచుే. కాని నూటికి నూరుపాళ్ళళ 
చైతనయంగా అకకడ ఉనానను అరుజనా’ అనానడు పరమాతమ. 

 హృదయంలోని చైతనయం పైన విశవసం ఏరాడితే న్నక్త 99% సాధన అయిపోయినటేల. అకకడ న్నక్త వయవసాయాతమక బుదిి 
అంటే నిశేయ బుదిి రావాలి. ఆ చైతనయం అనుభవంలో లేకపోవడానికి కారణం అవయవసాయాతమక బుదిి.  

 మీ అబాుయి కోటల సంపాదించ్చల్నుక్తంటార గాని, వాడికి ఆతమజ్ఞానం కల్గాల్ని, వాడు బుదిిమంత్తడు అవావల్ని 
ఎవరూ కోరుకోరు. అదే మాయ. 
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 యోగం అంటే సంపాదించుకోవడం. క్షేమం అంటే సంపాదించుక్తనన దానిని ఎకకడా జ్ఞరక్తండా కాపాడుకోవడం. 
‘నిరంతరం న్న యోగక్షేమాల్ గురించి ఆలోచిసూుంటే ఆతమజ్ఞానానిన ఆశించవద్గద అరుజనా’ అనానడు పరమాతమ. 

 ఆతమజ్ఞానసముపారజన పటల మొతుం న్న దేహం, ఇంద్రియాలు, మనస్ు పనిచేయాలి. ‘న్న సంత పనులు ఎలా 
చేస్క్తంటావో న్న దేహం నాదేనని నా పని న్నవ్వ చేసిపెటట అరుజనా’ అనానడు పరమాతమ. 

 Do or die. నువ్వవ సాధన చేయి లేక ఆ ప్రయతనంలో చనిపో. కాన్న కన్నసం ప్రయతనం చేయి.  

 మనం హృదయంలోకి వళ్యళలి అంటే దేహముండగా దేహంలేని సిితికి రావాలి, మనస్ుండగా మనస్ులేని సిితికి 
రావాలి. ఆ రండూ లెస్ అయితేగాని సదవస్ువ్వ ఎరుకలోకి రాద్గ. 

 మనం ఆలోచించేది ఒకటి, చెపేాది ఒకటి, నటించేది ఒకటి. మనం మహ్మత్తమల్ం అవవలేము, ద్గరాత్తమలుగానే ఉంటాం. 
ఇంక మనక్త జ్ఞానమేమటి? 

 జీవితంలో అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆ సంఘటనలోలంచి పాఠాలు నేరుేకోవాలి. పాఠాలు నేరుేక్తంటే మనస్ుక్త 
లోచూప్ప వస్ుంది. 

 కష్టపడి మీరు సంవతురంలో నేరుేక్తనేది గురువ్వ దగుర ఒక నెల్లో వచేేస్ుంది. మనకి time కల్సివస్ుంది. 

 గురువ్వ తాను చెపేాది న్న గుండెక్త పటటటం కోసం, న్నక్త తెలియక్తండా లోపల్ నుంచే దయను పంపిసాుడు. అరిం 
అవవకపొతే ఇంకా దిగి వచిే చినన చినన మాటల్తో చెబుతాడు. అరిమవవకపోతే అరించేస్క్తనే బుదిిని ప్రసాదిసాుడు. 

 సత్తుదిిలేక్తండా ఎవరూ శుదిి అవవరు. ఆ సత్తుదిిని ప్రసాదించేవాడు గురువ్వ. 

 జ్ఞాని మాటల్క్త కండలు, నద్గలు, సముద్రాలు అడుడరావ్వ. జ్ఞాని ఒక మాట చెబితే- అది నద్గలు దాటత్తంది, 
సముద్రాలు దాటత్తంది; సూరుయడు ఎంతదూరం ప్రసరిస్ునానడో అవి అంతదూరం ధవనిసాుయి, ప్రతిధవనిసాుయి. 

 గురువంటే దేహమాత్రుడు కాద్గ కాబటిట గురువ్వక్త చ్చవ్వలేద్గ. తాను ఏ సతయసిితి, ఆనందసిితిలో ఉనానడో, న్న 
పిల్కపటటకని ఆ సిితికి చేరేవరక్త, నువ్వవ మంచి లోకాలోల ఉనాన, చెడడ లోకాలోల ఉనాన, నినున విడిచిపెటటడు. 

 దేవ్వడిని మనం తల్పెటటకోవడం వేరు. ఆయన మనలిన తల్పెటటకోవడం వేరు. ఆయనిన మనం సమరిస్తు పవిత్రుల్ం 
అవ్వతాం. ఆయన మనల్ను సమరిస్తు మనక్త పవిత్రత ఇసాుడు, తగిన అరహత ఇసాుడు, త్తదికి మోక్షం కూడా ఇసాుడు. 
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 మీ ఇంట్లల పిల్లలు ఉననటల, గురువ్వ కూడా మీతో అతిపరిచయంగా ఉంటే నెమమదిగా మీక్త లోక్తవ అయిపోతాడు. 
గురువ్వ ఎంతటి వాడైనా అతిపరిచయం వల్న మీరు చుల్కన చేసాురు. 

 ఆతమజ్ఞానానేన గమయంగా పెటటకో. గమయం కోసమే జీవించు. గమయం కోసమే పనిచెయియ. గమాయనిన మరచిపోవద్గద. 

 న్న ఇంట్లల వాళ్లకి న్నక్త ఎంతవరక్త సంబంధం? నువ్వవ ఎవరి వాడివి? ఎవరు న్నవాళ్ళళ? న్న తాలూకా ఎవరు? ఎవరి 
తాలూకా నువ్వవ? ఇవన్నన క్తండసంబంధాలు, శవసంబంధాలు. అలాగని duty ని విడిచిపెటటవద్గద. 

 ఓం స్ మేథస్త నముః - ఇది విష్ణుసహస్ర నామాల్లో ఒక నామం. ‘చద్గవ్వ బాగా రావాల్నుక్తనే వారు ఈ నామం 
చేస్కోవటం మంచిది’అని వాయస్డు చెపాాడు. మన తెలివితేటల్ను, వివేకానిన ఈ మంత్రం పెంచుత్తంది అని అరిం. 

 ఏదైనా మంత్రం ఫలించ్చల్ంటే తల్కాయ, హృదయం, కంఠం - ఈ మూడూ ఏకంగా ఉండాలి. అలా పటిస్తునే ఆ మంత్రం 
మీక్త ఫలిస్ుంది. 

 న్నక్త స్ఖం వచిేనప్పాడే ద్గుఃఖం యొకక వితునం పడిపోత్తంది. కనుక దేనినుండీ pleasure తీస్కోక్త. 

 రామకృష్ణుడు అనానడు: నేను నేను కాదని తెలుస్కోవటమే జ్ఞానం. నేను అంటే దేహం లేక మనస్ు అనుక్తంటనానవ్వ. 
అవి న్నవ్వ కాదని తెలుస్కోవటమే జ్ఞానం. ఈ వాకయం గుడిలో ఉనన శివ్వని కనాన గొపాది. 

 నిషాకమ కరమ, జపం, ధాయనం వల్న మనస్ు నశిస్ుంది. వినన వాకాయనిన మననం చేయటం వల్న కూడా మనస్ు 
నశిస్ుంది. 

 ముంద్గ మనక్త పేకాట ఆడటం రాకపోయినా ఆడేవారి పకకన కూరుేంటే మెలిలగా ఆడటం వచేేస్ుంది. అలాగే 
సత్తారుష్ణని మీద మమకారం వల్ల జిజ్ఞాస కలుగుత్తంది. 

 నామం, రూపం- ఈ రండూ మనస్ుక్త మేత. అవి గురుుక్తవసూుంటే అహంకారానికి పచేగడిడ పెటిటనటేల. అప్పాడు మీ 
దేహబుదిి పెరిగిపోత్తంది. రూపచింతన నామచింతన నశించనంత కాల్ం అద్వవతానుభావం రాద్గ. 

 మీ అమమంటే ఎంద్గక్త ఇష్టం? న్న దేహమంటే న్నక్త ఇష్టం కాబటిట న్న అమమ దేహం అంటే ఇష్టం. మొతుం చెడడంతా 
దేహంలోంచే వస్ుంది. దేహమే మన శత్రువ్వ- దీనిని రామనామం చేసినటల చేస్కోండి. 
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 దేవ్వని గుడికి వళ్లళనప్పాడు మంచిబుదిి ప్రసాదించమని కోరాలి. మంచిబుదిి సమశనంలో కాల్ద్గ. ఒకవేళ్ సంపద ఉనాన 
చనిపోయాక అది మన కూడా రాద్గ. చనిపోయాక ఏదైతే మన కూడా వస్ుందో దేవ్వడిని అదే అడగాలి. 

 శరీరం చచిేపోక ముందే మీరంతా ఆతమస్ఖానిన పొందాలి. మగితా స్ఖాల్న్నన స్ఖం కింద కనిపించే ద్గుఃఖాలు. 
లోకంలో ఉనన భోగాల్న్నన తేనెపూసిన విష్ం. నాలుక మీద పెటటక్తంటే తేనె తగులుత్తంది, లోపల్ విష్ం ఉంటంది. 

 మనం సాధన చేసినా మనస్ు లోపలికి వళ్ళనివవద్గ. సాధన నిజంగా చేస్తు ఒప్పాకోద్గ. ‘గుడిలో దేవ్వడు ఉనానడు. 
అభిష్ణకం చేస్కని వచేేయి కాని నా గొడవలోకి రావద్గద, ననున బోను ఎకికంచద్గద’ అంటంది మనస్ు. 

 ఐంస్వటన్ అనానడు: ‘ప్రపంచంలో ఏమ జరుగుత్తందో తెలుస్కోవచుే కాన్న న్న హృదయంలో ఏమ జరుగుత్తందో 
తెలుస్కోవటం చ్చలా కష్టం. దానికి deep మెడిటేష్న్ ఉండాలి’. 

 ప్రతీ అడుగు ఈశవర సంకలాానికి భిననంగా జరగద్గ. ఆయనే ఉనానడు. మనం లేము. ఇక మన ఇష్టప్రకారం ఏమ 
చేయగల్ము? 

 కాశీ అంటే ప్రకాశం. కాశీలో గంగానది, అరుణాచల్ంలో కండ ఉనానయి. అవి మనలిన పవిత్రం చేసాుయి. తీరియాత్రలు, 
మహ్మత్తమల్ దరశనం మనం శుదిి అవవటానికే. 

 ఆతమ తాలూక ఎరుక లేకపోతే మనమంతా ఆతమహంతక్తల్ం. 

 ఏ సిానానిన పొందాక చ్చవ్వ ప్పటటక తో సంబంధం తెగిపోత్తందో, ఆ సిానానిన పొందితే అదే నిజమైన ప్పటిటనరోజు. 

 జీవితం నేరిాన పాఠాల్ను అనుకూల్ంగా త్రిప్పాకోవాలి. అలాగ జరగాలి కాబటిట జరిగింది అనుకో. అలాగా, ఇలాగా 
ఎంద్గక్త జరిగింది? అని అనుకోక్త. 

 ప్రారబిం వరదలాగ వచిే మమమలిన కటేటస్ుంది. ఆపడానికి ప్రయతానలు చేసినా ఆగద్గ. దేహప్రారబిం తాలూక్త 
వచిేనవన్నన దేహ్మనికి వదిలేసి మనస్ును ఈశవరపాదాల్ దగుర ఉంచితే ప్రారబిం కటేట ద్బులు మీక్త తగల్వ్వ. 

 రైట్ mind ఉననవాడికి ద్గుఃఖం ఏమటి? 1000 కోటల డబుునాన wrong mind ఉంటే ద్గుఃఖం వచిేతీరుత్తంది. రైట్ 
mind ఉననవాడు పొంగడు క్రంగడు. వాడు ఎల్లప్పాడూ ఈశవరుని direction లో ఉంటాడు. 
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 రండు ఉంటే గలాట. ఒకకటి ఎకకడ ఉందో జ్ఞాని అకకడ ఉంటాడు. జ్ఞాని చూచినా చూడకపోయినా, మాటాలడినా 
మాటాలడకపోయినా మమమలిన ఆ సిాయికి తీస్క్తవళ్లడానికే.  

 జ్ఞాని న్నక్త అజ్ఞానం ఇదాదమనాన ఆయన ద్గకాణంలో అదిలేద్గ. ఆయన దగుర కేవల్ం ముకిుస్ఖం ఆనందం ఉంటాయి. 

 న్న భకిు శరణాగతి నిజమైతే న్నక్త ఇష్టమైనది జరిగినా, ఇష్టం లేనిది జరిగినా ఒకేలాగ ఉంటావ్వ. ఎప్పాడైనా ఇష్టంలేని 
సంఘటన జరిగితే మనస్ు అంతరుమఖం అవవచుే. ఏది జరిగినా అది ఈశవర ప్రసాదంగా స్వవకరించు. 

 దేవి అంటే శకిు. నవరాత్రుల్లో శకిుని ఆరాధసాురు. మనస్ులో ఉనన ద్గష్టసంసాకరాల్ను సంహరించడానికి 
శకిునివావల్ంటూ ద్గరును ఆరాధసాురు. ఆ శకిుని ద్గరు ప్రసాదిస్ుంది. 

 ఇషాట అఇషాటలు ఉననచోట మనస్ు బాహయముఖం వచేేస్ుంది. దేవష్ం కనాన రాగంలోంచి బయటపడటం కష్టం. 
ఎద్గటివాడు ఎంతటి చెడడవాడైనా వాడిని దేవషంచకండి. దేవష్ం మీ మనస్ును లోపలికి వళ్ళనివవద్గ.  

 అజ్ఞానం ఉందని చూపించేవాడు గురువ్వ, దానిన ఎలా పోగొటటకోవాలో చెపేావాడు గురువ్వ, పోగొటటకోవడానికి 
శకిునిచేేవాడు గురువ్వ. ఇంక మీరకకడ ఉనానరు? ఆయనది ఆయనకే ఇచేేసి మనం ఇచ్చేం అనుక్తంటనానం. 

 భగవంత్తడిని తెలుస్కోవడానికి ప్రేమ, శకిు, తెలివి గురువే ఇసాుడు. ఇక మీరు లేరు కాని మీ పొగరు వల్ల ఉనానము 
అనుక్తంటనానరు. 

 ఆశ కోరిక ఉనాన లేనటట నటించేవాడిని మథాయచ్చరి అని అంటారు. 

 శరీరం కూడా న్నడ వచిేనటట, రాగం కూడా ద్గుఃఖం, భయం కూడా అశంతి వచేేసాుయి. అంద్గచేత కృష్ణుడు వీటిని 
విడిచిపెటటమని చెబుత్తనానడు. అలా విడిచిపెటటటం కూడా యజామే. అలా విడవకపోతే న్న కూడా ద్గుఃఖం వస్ుంది. 

 ఈ పని తక్తకవ, ఆ పని ఎక్తకవ అని జీవ్వడు అనుక్తంటాడు కాని దేవ్వడు అలా అనుకోడు. 

 ఏ మారుం దావరా అయినా సర మనస్ును హృదయంలోకి తీస్క్తవళ్లళ బ్రాహీమసిితిని పొంద్గ. బ్రహమం మనమై ఉనానం. ఆ 
ఎరుక రావటానికే మనస్ును మచిేక చేస్కని జీవితానిన మళ్లళంచుకో. 

 హృదయసిానం ఎటవంటిదంటే ప్రపంచంలో ఉనన రండువందల్ కోటల జనం వయతిరకించినా న్నకేమ అనిపించద్గ. 

 మన దేశం పాడవవటానికి కారణం బాధయతారాహితయం. 
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 ద్గుఃఖం, అశంతి వస్ునానయంటే కారణం ఏమట్ల పరిశీలించి ఆ కారణానిన తొల్గించుకో. అశంతి కారణం పైపైన 
కనిాంచక పొతే లోపలికి వళ్ళళ. ఈశవరుని దయవల్ల అది ఎరుకలోకి వస్ుంది. 

 బ్రాహీమసిితి కలిగినా యజా, దాన, తపస్ులు విడిచిపెటటక్త. న్నకోసం కాద్గ, లోకం కోసం. న్నక్త అవసరం లేకపోయినా 
ఇతరుల్క్త ideal గా ఉండటం కోసం. 

 న్నవ్వ శంతి సముద్ర్ంలో ఊగిసలాడుత్తననప్పాడు సృషటకరు వచిే మీ ఎద్గట నిల్బడినా తలెతిు మీక్త చూడాల్నిపించద్గ. ఆ 
సిితికి తీస్కళ్ళళవాడే ఈ సావమ (నాననగారు). 

 భగవంత్తడు మాయనంతా మనస్ులో పెటాటడు. అది చిరిగి పొతే ఏమీలేద్గ. దేవ్వడు న్నక్త కషాటలు పెడదామనాన 
అనుభవించేవాడు లేకపోతే వాడేమ చేసాుడు? కట్రాడు నుండి పారిపోయిన దూడక్త ద్బులు తగల్వ్వ కదా. 

 హృదయంలో చైతనయం కంచెం కంచెం మేలకంటే మనస్ు wandering తగిుపోత్తంది. చైతనయం అతిశకిువంతంగా 
ఉంటంది. చైతనయం లోపల్ మేలకననప్పాడు మనస్ును శకిువంతంగా లోపలికి లాగేస్ుంది. ఇక ఎటచూసినా శంతే 

 వరాలు అడిగితే కషాటల్ను కని తెచుేక్తననటేల. భగవంత్తడు వరాలు ఇచిే కషాటల్ను తోలేసాుడు. వాడు మాయావి. 

 ‘అహంకారంలో బ్రత్తక్తత్తనానం. మాక్త ఏది మంచిదో, ఏది చెడడదో తెల్మద్గ. మాక్త మంచి బుదిి ప్రసాదించి, మంచి 
మారుం చూపించి న్నలో కలుప్పకో’ అని ఆ సరవశవరుడిని ప్రారిించ్చలి. 

 అనుక్తననది జరుగద్గ. వంటి మీద ఉననది తపాద్గ. అవవవల్సింది ఉంటె న్న తల్ంప్ప ఖరుే లేక్తండా అయిపోత్తంది. 

 ‘ఇంకా కషాటలు వస్ునానయి’ అని భగవాన్ దగుర అంటే భగవాన్ అనేవారు: ‘రానివవండి. అవి పేలిపోవాలి కదా’. 

 గౌరవం వస్తు గరవం వస్ుంది. ఆ గరవం మనస్ులో వస్ుంది. మనస్ు వదిలేస్తు ఆ గరవం, గౌరవం రండూ పోతాయి. 
వాసనలు మనస్ులో ఉనానయి. మనస్ు వదిలేస్తు ఏదీ లేద్గ. 

 దేవ్వడు వచిే న్నక్త మోక్షం రాదంటే కంగారు పడకండి. ఆయన సతయసంకలుాడు. ‘అదే న్న సంకల్ామైతే అలాగే కానివవండి’ 
అని చెపేాస్తు దేవ్వడు అపాటికప్పాడే మోక్షం ఇచేేసి వళ్లళపోతాడు. అడగకపోతే ఇవవడేమో అనుకోక్త. 

 భ్రంత్తలు, వాసనలు ఊడిపోతే బ్రహమం బటటబయలు అవ్వత్తంది. లోపల్ హృదయం ఖాళ్ళ అవవక్తండా ఎవవరికీ జ్ఞానం 
రాద్గ. హృదయం ఖాళ్ళ అయితే శంతి సామ్రాజ్ఞయనికి అధపతి చెయయక్తండా క్షణం కూడా ఆగడు ఈశవరుడు. 
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 ఈ మాటల్ వల్ల మీక్త జ్ఞానగంగ అందాలి. అందితే ఆతమస్ఖం తెలుస్ుంది. 

 సాధన చేస్కోండి కాని దానికనాన అవగాహన ఉండటం ముఖయం. 

 ఈ దేవ్వడు పనినన నాటకంలోంచి బయటక్త రావాల్ంటే కానిదానిపటల అభిమానం వదిలెయాయలి. అప్పాడు దేవ్వడు కూడా  
నినేనమీ చేయలేడు. ఎకకడ దేవ్వడులేడో, ఎకకడ సృషటలేదో, అకకడికి తీస్క్తపోవడం భగవాన్ ఉదేదశయం. 

 గొడవలు వస్తు రానివవండి. రక్షక్తడు ఉనానడు కదా. 

 గీతా, గంగా, గాయత్రీ, గోవింద- ఈ నాలుగు మాటలు ఆచ్చరుయల్వారు కాశీలో చెపాారు. ఇవి మనల్ను పవిత్రం 
చేసాుయి. 

 నోటినిండా నామం అనుకోండి. మనస్ు ఉంది కాబటిట గోవింద్గని ధాయనం చేయండి. గోవింద్గని సమరించకపోతే ఆ 
నోట్లల పాములు కాప్పరం ఉంటాయి. 

 మటిట రాయి రూపంలో ఉనన శివ్వనికంటే జీవ్వని రూపంలో ఉననశివ్వనికి స్తవ చేయటం మంచిది. స్తవకంటే పూజ అనడం 
ఉతుమం. స్తవ అంటే చేయించుక్తనన వారి మనస్ుక్త బాధ కలుగుత్తంది. 

 ‘వినకూడనివి వినటం, చూడకూడనివి చూడటం, అనకూడనివి అనటం- ఇవన్నన ఇంద్రియాల్లోని దోషాలు. వీటిని 
అరికటటడం కోసమే సాధన’ అనానడు కృష్ణుడు. 

 వయకిు మీదగాని, place మీదగాని, వస్ువ్వ మీదగాని మమకారం ఉంటే పరిణామంలో ద్గుఃఖం తపాద్గ. న్నక్తనన 
మమకారం భగవంత్తని మీద పెటటడం వల్ల మొదట్లల ద్గుఃఖమైనా తరావత స్ఖంగా మారిపోత్తంది. 

 ఆడంబరాలు, ఖరుేల్వల్ల కూడా మనస్ు పెరిగిపోత్తంది. 

 కషాటలోల కూడా నువ్వవ శంతిగా ఉండగలిగితే భగవంత్తడు అనుగ్రహం అనే వరషం తొందరగా క్తరిపిసాుడు. 

 ‘గతి అలాల శరణాగతే’ అనానరు వైష్ువ్వలు. భగవాన్ కూడా: ‘భగవంత్తడు అనేవాడు ఒకడునానడని పూరు విశవసం ఉంటే 
చ్చలు. విచ్చరణా మారుం అకకరలద్గ, శరణాగతి చ్చలు’, అనానరు. 

 ఆచ్చరుయల్ వారికి అనిన శసాాలు కంఠంలోనే ఉనానయి. ఆయన సమరుిడు. భజగోవిందం సోుత్రం లో కనిన శ్లలకాలు 
ఆచ్చరుయల్వారు తిటిట మగితావి శిష్ణయల్ను తిటటమనానరు. తిటిటనా దయతోటే తిటటటం. 
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 న్నక్త నచిేన పని న్నవ్వ చెయియ. అది మంచి పని అయినపాటికీ చ్చలామందికి నచేలేదని వదిలేయడం పిరికివారి ల్క్షణం. 

 మనం ఎప్పాడూ constructive work చేయాలి. positive గా ఉండాలి. destructive work చేస్తు చీకటి లోకాల్క్త 
వళ్యుం. Negative thinking ఉంటే ఆతమజ్ఞానం రాద్గ. 

 ఒకక భగవంత్తడు తపిాంచి ఎవరూ సరవజుాలు కాద్గ. ఒక మనిషకి ఎంత తెలుస్ుంది? మనక్త తెలియనివి ఎనోన 
ఉంటాయి. తెలియనివి తెలియవ్వ అని చెబితే కన్నసం వీడు మంచివాడు అని అంటారు. 

 మొనన ఒకడు ‘పరీక్షలో first వచ్చేను’ అనానడు. ‘పరీక్ష ఎంతమంది రాశరు?’ అని అడిగితే, ‘నేను ఒకకడినే’ అనానడు. 
అంత గొపావాళ్ళం మనం కూడా. 

 న్నవ్వ పదిమందిలో ఉననప్పాడు న్న మనస్ు బాగానే ఉంటంది. న్నవ్వ ఒంటరిగా కూరుేననప్పాడు న్న భావాలిన చూడు – 
that is your religion. 

 అహంకారం పోగొటటకోవాల్ని అసుమానం దానిన తల్పెటటక్తంటే దానికి foodsupply ఎక్తకవ అవ్వత్తంది. ఇంక అద్లా 
పోత్తంది? పోద్గ. 

 నిజమైన సాధక్తనికి సనామనాలు కూడా విష్ం. ఏదైనా మంచి పని చేసి గౌరవం కోరుక్తంటే అది ఆధాయతిమకం కాద్గ, 
భౌతికమే. గౌరవం ఎవరికి? అహంకారానికి. అది భౌతికమే. 

 రాముడు పైకి సామానయంగా కనిపిసాుడు. కాని ఎతిునబాణానిన దించక్తండా 14౦౦౦ మంది రాక్షస్ల్ను ఒక గంటలో 
చంపేసాడు. 

 ఈ building ఇలా కటాటలి అని భగవాన్ తముమడు అంటే, ‘ఇలా కాద్గ అలా ఉండాలి’ అని అనానమలై సావమ అనేవారు. 
ప్రపంచంలో ఎటవంటి పేచీలు లేనివారు రాముని అననదముమలే. 

 భగవంత్తడు మనకిచిేన గిఫ్టట ని సమాజం కోసం ఎంతోకంత ఉపయోగించ్చలి. సమాజ రూపంలో ఉననవాడు కూడా 
విష్ణువే. విష్ణుసహస్త్ర నామాల్లో ‘విశవం’ అంటే సమాజం అని అరిం. 

 న్నలో జ్ఞానానిన ఇతరుల్తో share చేస్క్తంటనానవనుకో, అది పెరుగుత్తంది, తరిగిపోద్గ. 

 భకిులో మనం ఏమీ కల్పక్తండా ఉంటే తొందరగా realization వచేేస్ుంది. 
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 మనం చేస్త పనులు ఎలా ఉంటాయంటే పాతవాసనలు అలాగే ఉంటాయి, కతువి చేరుతాయి. పాత అప్పా అలాగే 
ఉండటం. కతువి చేరడం. 

 భగవంత్తడు ఇకయం చేస్క్తంటాను అనాన కందరు భక్తులు ఒప్పాకోరు. మీరు స్ఖంగా ఉండండి సరిపోత్తంది అంటారు. 
మనక్త భకిు, యోగయత లేకపోయినా భగవంత్తడిని ఇకయం చేస్కోమంటాము.  

 తొందరగా ముగిుపోవాల్ని బుటట కడితే ముగుద్గ సరికదా క్తళ్లలపోత్తంది. 

 ‘సాయి’ అంటే సరావనికి అతీత్తడు అని అరిం. అంటే దవందావలు, ద్వవతం ఉండవ్వ. 

 యాజాయవాలుకడు మైత్రేయుని అడుగుతాడు: ‘న్నకేమ కావాలి?’ అంటే మైత్రేయుడు: ‘నాక్త జ్ఞానం కావాలి. నాక్త ఏది 
ఇష్టమో అదే అడుగుత్తనానవ్వ. ప్రశన అడిగికూడా స్ఖపెడుత్తనానవ్వ’ అంటాడు. 

 నది ఎనిన ర్తండులు తిరిగినా సముద్రానిన చేరవరక్త ప్రయాణం ఎలా ఆగదో అలాగే హృదయగుహలో చేరవరక్త ఏదో 
చేసూుఉంటాం, తిరుగుతూ ఉంటాం, ప్రయాణం ఆగద్గ. 

 మీరు చేస్త పనుల్న్నన చనిపోయాక ఏదో ఒక లోకానికి వళ్ళటం కోసం. కాని గీత ౩ వ అధాయయంలో కృష్ణుడు అనానడు: 
‘ఈశవరుని ప్రీతయరిం కాక ఏది ఆశించి చేసినా ప్పనరజనమ రాక్తండా ఆపలేము’. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘మీరు ననున మహరిష అంటనానరు కాని నేనే కాద్గ మీరూ మహరుషలే. మీరు ఏదైతే అయిఉనానరో 
అదే చూస్ునానను. నాక్త మీరూ మహరుషలే’. 

 స్బ్రహమణుయడిని కృతిుకలు పెంచ్చరు కాబటిట కారిుకేయుడు అని పిలుసాురు. 

 Effort is bondage. భక్తులు కలుస్క్తననప్పాడు ‘మీరు సాధన బాగా చేస్ునానరా?’ అని అడుగుతారు. అంటే బాగా 
బాధ పడుత్తనానరా? అని అరిం. 

 Duty is divine. బుద్గదడు చేస్తు మంచి చేసాుడు లేక ఊరక ఉంటాడు. అంద్గచేత బుధవారం అంటే ఎక్తకవ ఇష్టం. 

 Astronomy లో మనక్త తెలియని విష్యాలు చ్చలా ఉనానయి. మనిష జీవితం, దేశ జీవితం, భూమ జీవితం అన్నన 
కూడా గ్రహ్మలు బటిట జరుగుతాయి. 
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 ఈ విశల్మైన సృషటలో భూమ, సూరుయడు, ఖగోళ్ నక్షత్రాల్తో పోలుేక్తంటే మనం ఎంత, మన జీవితం ఎంత? ఇప్పాడు 
ఇలా ఉనానము, ఇంకో గంటలో ఎలా ఉంటామో తెల్మద్గ. 

 పూరవం jamshedpur tata కి సనామనం చేసినప్పాడు ఆయన అనానరు: ‘ప్రపంచంలో ధనవంత్తల్తో పోలుేక్తంటే 
నేనెంత? నా వదద ఉనన డబెుంత? ఏదో మీ వతిుడివల్ల కూరుేనానను ఈ క్తరీేలో’. 

 గాంధీగారిని, య్యస్ని, socrates ని ప్రపంచం చంపించింది. ఆ మంచితనానిన లోకం భరించలేకపోయింది. 

 భగవాన్ దగురికి వచిే ఎవరనాన చనిపోయారు అని చెబితే, భగవాన్ అనేవారు: ‘న్న దేహమే న్నవ్వ కానప్పడు చనిపోయిన 
వాడి దేహం వాడెలా అవ్వతాడు?’ 

 కృష్ణుడు భగవదీుతలో లోకక్షేమం కోసం ఎంతోకంత పని చేయమంటాడు. మనకి మనోనాశనం అవవడానికి ఆ పని 
సహకరిస్ుంది. 

 భగవంత్తడు మీకిచిేన అవకాశల్ను సమాజ్ఞనికి ఉపయోగించక పొతే మమమలిన రోడుడ రోల్ కి కటిట సముద్ర్ంలో 
ముంచేయమనానరంట ఒక తమళ్ రచయిత. ఎంద్గకంటే ఈత వస్తు మళ్ళళ లేచి వచేేసాురని. 

 సరవవిధాల్ ప్రయతనం చేసి అంతరాయమగా ఉనన ఈశవరునికి శరణాగతి చెయియ. న్నక్త ఎరుకలోకి వసాుడు. 

 డబుుంటే ప్రమాదం లేద్గ. కాని లోపల్ మనకి డబుుంది అని pleasure తీస్కోవడం వల్ల, ఆ డబుుతో తాదాపయం 
పొందడం వల్ల ప్రమాదం ఉంది. దానివల్న భగవంత్తనితో తాదాపయం పోయి చివరక్త చసాువ్వ. 

 భగవంత్తడిని తెలుస్కోవడం ఎలా అని త్రైలింగ సావమని అడిగితే ఆయన అనానరు: ‘న్న మనస్ు న్నకలా తెలుస్ుందో 
అలా భగవంత్తడిని తెలుస్కో. భగవదనుభవం కలిగినప్పాడు ఆయన ఉనానడని అంత సాష్టంగా తెలుస్ుంది’. 

 ‘భగవంత్తడు నిజంగా ఉంటే ఎంద్గక్త గౌరవించ్చలి?’ అంటే త్రైలింగ సావమ అనానరు: ‘న్న తలిలన్న తండ్రిన్న ఎంద్గక్త 
గౌరవిస్ునానవో, అంద్గకే ఈశవరుడిని, గురువ్వని గౌరవించ్చలి’. 

 మన ego ని satisfy చేస్కోవడానికి మాటాలడుత్తనానమా లేక అవసరం ఉండి మాటాలడుత్తనానమా చూస్కోవాలి. 

 జ్ఞానం వచ్చేక effort చేయడానికి ఏమీ ఉండద్గ. ఆ time కి ఆ తల్ంప్ప వస్ుంది, పనిచేసాురు, అయిపోత్తంది. ఆ 
తల్ంప్ప వాడిని బంధంచద్గ. తాను దేహమాత్రుడను కాను అనన అనుభవం వారికి ఉంటంది. 
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 నేను అనగానే దేహం, మనస్ు ఎలా స్ురిస్ుందో మనోనాశనం అయినప్పాడు బ్రహమం అంత సాష్టంగా స్ురిస్ుంది. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘ప్పటటడం, చనిపోవడం అన్నన అజ్ఞానమే. చనిపోవడం నిజం కాద్గ. అది నిజం వలె కనిపిస్ుంది’. 

 1000 కోటల డబుుంటే జ్ఞానం రాద్గ. ఎవరికైతే 100% మనస్ు అణిగిందో వాడికే ఈశవరుడు ఎరుకలోకి వసాుడు. 

 గురువంటే చీకటిని పోగొటేటవాడు. మనం ఈశవరుడిని ఆరాధంచగా ఆరాధంచగా ఈశవరుడే గురురూపంలో వసాుడు. 

 ఆతమవిదయను శ్రదిగా నేరుేక్తనాన ఆతమజ్ఞానం వచేేస్ుంది. 

 మనక్త ఉండవల్సినంత సజీవమైన విశవసం భగవంత్తని మీద లేద్గ. గీతలో ప్రతీవాకయం భగవంత్తడై ఉనానడు. మన 
మనస్ు చెపిాంది ప్రమాణంగా జీవిస్ునానం కాని భగవంత్తడు చెపిాన వాకయం మీద మనక్త ప్రమాణబుదిి లేద్గ. 

 మీక్త ఏ కారణం వల్నైనా భయం వస్ుందంటే ఇతరుల్ రూపాలు గురుుక్త వస్తునే భయం. గాఢనిద్ర్లో ఉననవాడికి 
భయం ఏమటి? 

 మన మనస్ులోని గొడవల్న్నన పకకక్త పెటిట భగవంత్తడు ఎలా చెపాాడో అలా జీవిస్తు దేహబుదిి నశిస్ుంది. 

 World History లో ఇంతవరక్త మనస్ు పరిశుదిం అవవక్తండా ఎవవరికీ ఆతమజ్ఞానం రాలేద్గ. మనస్ు పవిత్రం 
అవవడానికి, మనస్ుక్త ఏకాగ్రత కల్గటానికే ఉపాసన. 

 సాధక్తడికి సనామనాలు విష్ంతో సమానం, అవమానాలు అమృతంతో సమానం. పరాభవాలు, బాధలు, అవమానాలు 
పడితేగాని జీవ్వడికి లోచూప్ప రాద్గ. 

 శరీరం చనిపోతే ఆశేరయపడకకరలద్గ. అది చనిపోవడానికే ప్పటిటంది. మనింట్లల అందరం ఒకేరోజు చనిపోము. ఒకరు 
ముంద్గ, ఒకరు వనుక. Parting కి మనం mind లో ప్రిపేర్ అవావలి. అప్పాడు mind upset అవవద్గ. 

 subject మీరు proper గా అరిం చేస్క్తంటే, భరించలేని శంతి ఆనందం ఈ జనమలోనే కలుగుతాయి. 

 భగవంత్తడు చెపిాన వాకయంలో కాప్పరం ఉంటే మనస్ు నశిస్ుంది. 
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 భగవంత్తడిని enjoy చేయడానికి మనం వేరుగా ఉండాలి కదా అంటారు ద్వవత్తలు. కాని భగవంత్తడు పంచదార లాగ 
జడ పదారిం కాద్గ. భగవంత్తడు అంటే పరబ్రహమం. తనను తానే enjoy చేస్ుంది. 

 మాక్త ఎనోన కషాటలు వస్ునానయి అంటారు. కాన్న అనినటికనాన ఈ నేనే పెదద కష్టం. ఈ కషాటనికే ఇంకో కష్టం వస్ుంది. 
ఈ పెదదకష్టం నేనుగాడే. వీడిని వదిలించుకోండి. అపాడు బాధే కనపడద్గ. 

 అహంబ్రహ్మమసిమ – ‘నేను బ్రహమంను, నేను బ్రహమంను’ అని అనుక్తనేవాడు ఎవరు? ఆ నేనును తోలెయియ. బ్రహమం       
‘నేను బ్రహమంను’ అని అనుకోద్గ. ‘బ్రహమం నేను’ అనుక్తనే వీడెవడు? 

 అనుభవం అననది హృదయంలో పొందాలి. ‘ఏదైతే ఉందో’ దాని తాలూక సతయజ్ఞానం కలిగే వరక్త మీక్త peace లేద్గ, 
happiness లేద్గ, freedom లేద్గ. 

 మాక్త రోజులు బాగా వళ్లళపోత్తనానయి అంటారు. ఎవరికి? అది అహంకారానికే. ఆ తల్ంప్ప పోవాలి. 

 మంచి పని చేసిన వాడికి ‘నేను మంచి పని చేసాను’ అనే తల్ంప్ప ఉంది కాబటిట ఆ చేసిన మంచిపని వాడికి గురుుక్త 
వస్ుంది. ఈశవర భావనతో చేస్తు అది గురుుక్త రాద్గ. 

 విష్య చింతన చేస్ుంటే మనస్ు పెరిగి పోత్తంది, ప్పనరజనమ కారణాలు పెరిగిపోతాయి. దైవచింతన చేస్తు మనోనాశనం 
అవ్వత్తంది. 

 కాలానిన దేహ్మనిన సదివనియోగం చేస్కోవాలి. ఆచ్చరుయల్ వారు అననటల కన్నసం ముసలితనంలోనైనా భగవంత్తని వదిలి 
పెటటక్త, భగవంత్తని సమరించుకో, శంతచితాునిన సంపాదించుకో. 

 క్తచేలుడు పరమపవిత్రుడు. కటిక దరిద్ర్ం అనుభవించ్చడు కాని దానిన పోగొటటమని భగవంత్తడిని ప్రారిించలేద్గ. భారయ 
ఐశవరయం కోసం కృష్ణుడు దగురికి వళ్ళమంటే, కృష్ణుని దరశనం అవ్వత్తంది కదా అని వళ్యళడు. 

 మొతుం లోకాల్న్నన ఏ సతాదారింలో ప్రతిషటంచబడి ఉనానయో అకకడే స్ఖం ఉంది. బాహయంగా న్నవ్వ ఎకకడ స్ఖానిన 
పొందినా పరిణామంలో రటిటంప్ప ద్గుఃఖం వచేేస్ుంది. 

 100% positive thinking leads towards God. 

 అకకడేదో చెడడ జరిగింది అనుక్తంటాం కాని ఆ చెడడ వల్ల ఏదో మంచి జరుగుత్తంది. 
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 భగవాన్ తో ‘మా కోడలు మంచిది కాద్గ’ అంటే, ‘మీ కోడలిన భగవంత్తడు భరిస్ునానడు కదా. మీలోని foreign 
matter తీస్తయడానికి అలా ఉంచి ఉండవచుే’ అనేవారు భగవాన్. 

 భగవంత్తడు చెరుక్త గడడ అయితే, గురువ్వ చెరుక్త గడడలోని రసం తో సమానం. 

 పూరవజనమల్ వృతాుంతం చెపామని అడిగితే భగవాన్ అనేవారు: ‘ఈ జనమలోని ద్గుఃఖమే మీరు భరించలేకపోత్తనానరు. 
భగవంత్తడు మీ యంద్గ దయతో ఆ జనమలు మరుప్ప పెటాటడు’. 

 మనింట్లల ఎవరైనా చనిపోతే జ్ఞాపకాలు వసాుయి. జ్ఞాపకం తల్ంప్ప రూపాన వస్ుంది. తల్ంపే ద్గుఃఖం. 

 అమృతానుభావం పొందితేనే మీక్త ఆనందం. మృతం కానిది అమృతం. అదే సతయం. ఆ సతాయనుభవం రావాలి. అది 
అనుభవైకవైదయం. దానిన లోకంలో వదికే బద్గలు హృదయంలో వదకండి. 

 మీ మనస్ుక్త రూపం లేద్గ కనుక కళ్ళక్త కనపడద్గ. మీ మనస్ు లేదంటే మీరు అంగీకరిసాురా? దైవానుభావం కూడా 
అంతే. 

 ఉపవాసం ఇష్టంగా చేసిన వాడికి అది వ్రతం- ఇష్టం లేక్తండా చేసిన వాడికి అది శిక్ష. 

 మన కళ్ళతో చూడబడే దానికి ఏదో ఆధారంగా ఉంది. కనబడేది కలిాతం. దీనికి ఆధారంగా ఉననది సతయం. సతాయనిన 
చూసాక తెలుస్ుంది కలిాతం లేనేలేదని. World is ignorance. Truth is Knowledge. 

 మనస్ు సవచఛముగా ఉంటే ఆలోచన సాష్టంగా ఉంటంది. 

 కరమఫల్ం వచిేనంత తవరగా మోక్షఫల్ం రాద్గ. 

 మనక్త ఉననదానిని ఇతరుల్తో share చేస్కోకపొతే రాళ్ళళకటిట వాటిని సముద్ర్ంలో పడేయమనానరు. అంటే అకకడ 
యజాభావన లేదని అరిం. యజాభావన వల్న దేహగతమైన నేను slow గా reduce అవ్వత్తంది. 

 మనక్త తెలిసినా తెలియక పోయినా మనల్ను మోక్షమారుంలోకి మళ్లళసాుడు గురువ్వ. అసలు మోక్షమారుంలో ఉంటే 
ఏదో రోజున పొంద్గతాము. ఆ మారుంలో ఉనానమో లేదో చూస్కోవాలి. Practical గా చూసూుంటే తెలుస్ుంది. 

 ‘న్నవ్వ చేస్త పనే న్న ప్పనరజనమక్త కారణం అవ్వత్తంది. ఇదే కరమసముద్ర్ం. దీనికి నాక్త ఏ సంబంధం లేద్గ’ అనానడు 
పరమాతమ. 
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 భగవాన్ వైభవం చూడండి. ఇది fiction కాద్గ. ప్పరాణాల్లో చదివి చెపిాంది కాద్గ. మీ దొంగ నేను మీక్త ఎంతో 
ఇష్టంగా ఉంది కదా. మరి ఆ నిజమైన నేను ఎంత ఇష్టంగా ఎంత గొపాగా ఉండాలి? 

 కరు లేని కరమ చేయాలి. అలా చేస్తు అది ఈశవరభావన. ఈ త్తండుని వళ్ళళ పెటటక్తంటే గౌరవించ్చరు అని అనుకోద్గ, 
క్రందపెడితే ననున క్రందపడేశరు అని అనుకోద్గ. మనలో కరులేనప్పాడు ఈశవరుని పనిముటటగా అవ్వతాము. 

 B.M.I (Body, Mind, Intellect) ఈశవరుని చేతిలో పనిముటలగా ఉండాలి. అప్పాడు ఈశవరుని పనిచేసాుము. కృష్ణుని 
చేతిలో పిల్లనగ్రోవిలా అయిపోతే ఆయన మన్నన తీస్క్తంటాడు. 

 వయకిుభావన లేకపోతే  B.M.I ని ఆయన వాడుక్తంటాడు. వయకిుభావన ఉంటే మనం చేసింది మనకే తిరిగి వస్ుంది. 

 ఈశవరుడే ఉనానడు, మనంలేము. కాన్న మనమునానం ఆయనలేడనుక్తంటనానం. భక్తులు మేమునానం భగవంత్తడూ 
ఉనానడు అనుక్తంటనానరు; కాన్న భకిు ఎంద్గకంటే ఈశవరుడే ఉనానడు, మనం లేము అని తెలుస్కోడానికి. 

 రాజకీయనాయక్తలు నుయియ తవివంచి ఎవవరూ votes వేయలేద్గ అంటనానరు. అంటే వారు అకకడ ఈశవరభావనతో 
చేయలేద్గ అని అరిం. మనం ఎవరికైనా పండు ఇచిేనా వారివదద కృతజాత కూడా ఆశించవద్గద. 

 భావన అనేది ప్రధానం. రాముని చేతిలో పళ్ళళపెటిటనప్పాడు శబరి హృదయంలో ఎలా ఉందో అలా మనం practice 
చేయాలి. 

 మనక్త ఏదైనా చెవి నొపిాగా ఉంటే తెలుస్ుంది. అలాగే ఏదైనా పని చేసినప్పాడు అహంభావన తో చేస్ునానమా లేక 
ఈశవరభావనతో చేస్ునానమా అనేది తెలుస్ుంది. మనం బొతిుగా అమాయక్తల్ం కాద్గ. 

 జీవితంలో జరిగే సంఘటనలు, చ్చవ్వ, పాపం, ప్పణయం, మనం చరిేంచుక్తనే విష్యాల్క్త అసలు వస్ువ్వక్త ఎటవంటీ 
సంబంధం లేద్గ. లేదని ఇప్పాడు తెల్మద్గ. వస్ువ్వ తెలిసాక తెలుస్ుంది. 

 భగవాన్ ది కేవల్ జ్ఞానం. అది శుది జ్ఞానం. ‘రండుంటే ఐకయం అవ్వద్గరు. ఉననది ఒకటే కదా. జీవ్వడే లేనప్పాడు ఐకయం 
అవవటం ఏమటి?’ అంటారు భగవాన్. 

 దతాుత్రేయుల్వారు అనానరు: ‘ఏకాంతవాస విష్యంలో పాము కూడా నాక్త గురువే’. పాములు ఒంటరిగా వాటి 
పదితిలో అవి ఉంటాయి. పది పాములు కలిసి ఉండవ్వ. 
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 రోజుకో గంట ఏకాంతంగా ఉంటే మనలో ఏమ జరుగుత్తంది, ఏమ పోగొటటకోవాలో, ఏమ cultivate చేస్కోవాలో 
తెలుస్ుంది. ఏకాంతంగా కూరుేననప్పాడు మనస్ులో ఏ తల్ంప్పలు వస్ునానయో అదే మన మతం. 

 వేరుగా ఉనానను అనుక్తనేవాడివీ న్నవే, సాధన చేస్తవాడివీ న్నవే, మళ్యళ ఐకయం అవావలి అనుక్తనేవాడివి న్నవే. 
భగవంత్తడిలో ఐకయం అవ్వతాను అనేవాడు అసలు ఉనానడా ముంద్గ చూస్కోండి. ఉంటే ఐకయం అవ్వద్గరుగాని. 

 ‘మీరు ఎవరిన్న సాధన ఎంద్గక్త చేస్కోమనరు?’ అంటే భగవాన్ అనానరు: ‘మీక్త దినచరయ తెమల్డంలేద్గ. ఒక బసాు 
బరువ్వ మోసూుంటే నాక్త చేతనైతే అది తొల్గించ్చలి గాని ఇంకో బసాుబరువ్వ అదనంగా మోయమంటే ఎలా?’ 

 భక్తులు ‘మాక్త శివ్వడు కనిపించ్చడు’ అంటే ‘మీరు చెపిాంది అబదిం’ అనేవారు కాద్గ భగవాన్. ‘మీ మనస్ు ఎంత 
నిజమో మీక్త కనపడే శివ్వడు కూడా అంతే నిజం’ అనేవారు. 

 మంద్గ వాడితే రోగం తగాులి. అలాగే మీరు చేస్త సాధన నిజమైతే కళ్ళలో మెరుప్ప, మనస్ులో సవచఛత కనపడాలి కదా. 
సాధన ఫలిస్తు మీరు బాగా ముగిుపోయిన mango colour వచేేసాురు. Face is the index of mind. 

 మన గమయం ఎంత శుదింగా ఉందో దానిని పొందడానికి చేస్త ప్రయతనం కూడా శుదింగా ఉండాలి. Right speech, 
Right action, Right behaviour- అన్నన correct గా ఉంటే ఈశవరుడు అనుగ్రహిసాుడు. 

 మొదటి తల్ంప్ప దేహ్మనిన, మనస్ుని పనిముటటగా use చేస్క్తంటంది. అయితే దాని ఇషాట అయిషాటల్ను పకకక్త పెటిట 
భగవంత్తడు చెపిాన వాకాయనికి అనుగుణంగా జీవిస్తు అది నశిస్ుంది. 

 మనక్త అశంతి రావటానికి కారణం- ఉండవల్సినంత వైరాగయం లేకపోవడం. 

 అజ్ఞాని effort చేయక్తండా ఉండలేడు. జ్ఞానికి effort చేయడానికి ఏమీలేద్గ. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘మీ మనస్ును ఆగమంటే ఆగటంలేద్గ. నా మనస్ును కదల్మంటే కదల్టంలేద్గ’. ఎంద్గచేతనంటే ఆ 
మనస్ు బ్రహమమై ఉంది. శుదిమైన మనస్ు బ్రహ్మమకారం చెంద్గత్తంది. 

 ప్రారబిం లేక్తండా దేహం రాద్గ. ఏ రోజు ఎకకడ ఉండాలి, ఏ రోజు చనిపోవాలి- ఆ ప్రారబిం కోరుును బటిట ఆ దేహం 
ఆడి చనిపోత్తంది. 

 బ్రహమమే జ్ఞానం. మగతాదంతా అజ్ఞానం. అజ్ఞానానిన అజ్ఞానంగా గురిుంచ్చక బ్రహమం వయకుం అవ్వత్తంది. 
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 పాముల్ దగుర ఎంత జ్ఞగ్రతుగా ఉంటామో, సావముల్ దగుర అంత జ్ఞగ్రతుగా ఉండండి. 

 ఎంత సాధన చేసినా రాగదేవషాలు అనే కనానలు ఉంటే ఆ సాధన నిల్బడద్గ. 

 కాల్హసిు సావమ అడిగారు: ‘ఆ కండ దేవ్వడా?’ అంటే ఒక రమణభక్తులు అనానరు: ‘అది నేను కలిాంచ్చనా? సాకంద 
ప్పరాణంలోఉంది. మీరు ప్పరాణాల్ను అంగీకరించక పొతే రాముడిని కృష్ణుడిని కూడా అంగీకరించవద్గద’. 

 హృదయం విశల్ం చేస్కోవాలి. దానికి అభాయసం అవసరం. అభాయసం చేయాల్ంటే శ్రది కల్గాలి. దానికి సత్తారుష్ణల్ 
సహవాసం అవసరం. శ్రది లేక్తండా జ్ఞానం అనేది సాధయం కాద్గ. 

 అరుణాచలేశవరుని wish fulfilling God అని అంటారు. అరుణాచలేశవరుని ఏమైనా కోరుక్తంటే, ఆ కోరిక మాత్రమే 
తీరుసాుడు. కోరుకోక పోతే అన్నన ఇచిే, మోక్షం కూడా ఇసాుడు. 

 ‘మీక్త effortless గా బ్రాహీమ సిితి వచిేంది. మేము ప్రయతనం చేసినా రావటం లేదంటే’ భగవాన్ అనానరు: ‘మీరు ఏదైతే 
effort అంటనానరో అది పూరవజనమలోనే నేను చేసి ఉండవచుే కదా’. 

 బ్రాహీమ సిితి కలిగాక సృషటలో న్నక్త వినడానికి, చూడడానికి ఏమీ లేద్గ. పూరవం మీరు వినన విష్యాల్ మీద కూడా రోత 
ప్పడుత్తంది. 

 ‘కృష్ుం వందే జగత్తురుం’. spiritual side ఎవరు ఏ ప్రశన అడిగినా చెపాగలిగే శకిు ఉననవాడినే జగత్తురు అంటారు. 

 ‘The Sage is Myself’ అనానరు వాస్దేవసావమ. అంతరాయమని దరశనం చేసక్తననవాడే అంటే ‘జ్ఞాని’ మాత్రమే నా 
సవరూపానిన పొంద్గతాడు. వాడు మాత్రమే teaching చేయడానికి అరుహడు. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘గిరి రూపంలో ఉననవాడే నా హృదయంలో చైతనయ రూపంలో ఉనానడని ప్రతయక్షంగా దరిశంచ్చను. 
వాడే వీడు. వీడే వాడు. ఇకకడునన వాడే అకకడ ఉనానడు; అకకడ ఉననవాడే ఇకకడ ఉనానడు’. 

 Always read Gita. Read more and more Gita. అలా అధయయనం చేస్ుంటే కంతైనా practice 
చేయాల్నిపిస్ుంది. Practice makes Perfection. 

 ‘అరుణాచలేశవరా నువ్వవ కామానిన జయించ్చవ్వ అని ప్పరాణాలోల ఉంది. మా చేత కూడా కామానిన జయింపచేయాలి 
కదా. అలా దాటించలేక పొతే, న్నవ్వ దానిన దాటావా లేదా అని సందేహంగా ఉంది’ అనానరు భగవాన్. 



85 
 

 నాకే పనుంది అనుక్తంటాం- అది జీవల్క్షణం. జ్ఞాని ఈ పని చేయాల్ని సంకలిాంచడు. ఈశవరుడు వాడి శరీరానిన 
సావధీనం చేస్కని ఆ శరీరం దావరా ఏ పని చేయించ్చలో ఆ పని చేస్క్తంటాడు. 

 ప్రశంతంగా కూరుేనన బుద్గిడిని చూసి 150 మందికి జ్ఞానం వచిేంది. కేవల్ం చూసినంత మాత్రం చేతనే జ్ఞానం 
వచేేసింది. బుద్గదని నవ్వవని మనం వరిుంచలేము. మనవి రాక్షస నవ్వవలు. 

 ‘వాక్తకతో వరిుంచలేని ఆతామనుభూతిని పొందింప చేయడానికే నువ్వవ quietగా, calmగా, coolగా, silentగా పని 
చేస్ునానవ్వ. ననున ఒకకడినే కాద్గ రాబోయ్య తరాల్ను కూడా అనుగ్రహిసూునే ఉండు అరుణాచలా’ అనానరు భగవాన్. 

 మనం లేచి నిల్బడాలి అంటే శకిు ఉండాలి. ఆ శకిునే సరసవతి, ల్క్ష్మి, పారవతి అంటారు. 

 మౌనం బంగారం, మాట వండి. మీరు బంగారం కంటే వండినే ఇష్ట పడుత్తనానరు. మీరు శ్రవణం చేయడానికి 
ఇష్టపడతారు గాని మననం చేయడానికి ఇష్టపడటం లేద్గ. 

 మనం చెపేా నేను, భగవాన్ కి లోపలికి వళ్లల బయటక్త రాలేద్గ. ఇది పోగానే, ఒక నేను ( True I ) utmost స్వాడ్ గా 
వచిే సహస్రారానిన పటటక్తంది. మథాయ నేను పోయిన చోటనుండే real I వచిే దరశనమచిేంది. 

 అరుణాచలేశవరుని  భగవానిన వేరుగా చూడకండి. అరుణాచలేశవరుడే తిరుచుేళ్ల లో ప్పటిట అరుణాచల్ం వచేేశరు. 

 భగవాన్ ని ‘Prince of Peace’ అనేవారు. అనేకమంది అశంతి తో వచిే శంతి పొంది వళ్ళళవారు. శంతి ఉననవాడే 
శంతిని ఇవవగల్డు. మనక్త ఉననది ఇతరుల్క్త ఇవవగల్ం కాని లేనిది ఎలా ఇవవగల్ం? 

 వాస్దేవ్వడంటే అంతటా వాయపించినవాడు. అదే బ్రహమం. ‘ననున తెలుస్కోక్తండా ఎవరికైనా శంతి కలుగుత్తందా?’ 
అనానరు వాస్దేవసావమ. 

 సద్గుదిి, సూక్షమబుదిి గనుక మీక్తంటే అది భగవంత్తడి ప్రసాదమేకాని మీ తెలివి వల్ల వచిేంది కాద్గ. 

 kerosene oil పూరిుగా అయిపోతేనే దీపం ఆరిపోయినటట అతిసూక్షమంగా ఉనన వాసనలు నశిస్తుగాని ప్పనరజనమలోంచి 
విడుదల్ పొందలేవ్వ. 

 2500 సంవతురాల్ పూరవం వాడు బుద్గిడు. చైతనాయనికి, జ్ఞానానికి కాల్ం, దూరం ఏమటి? కంటింగ్ అంతా mind కే. 
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 బుద్గిడిని ఆరాధంచకపోయినా, గౌరవించకపోయినా, నమసకరించకపోయినా ఆయన మొదట teach చేసిన చోట 
కూరోేగానే ఆయన దయ వరషంలా వచిే మమమలిన తడిపేస్ుంది. 

 మనం తరచుగా పెళ్లలళ్లక్త వళ్లతే నెమమదిగా మన brain pollute అయిపోత్తంది. ఒక పెళ్లళకి వళ్లతే 6 నెల్లు చేసిన 
సాధన చెడిపోత్తంది. 

 రామకృష్ణులు అడిగారు: ‘నరన్ మన గురించి టౌనోల ఏమనుక్తంటనానరు?’ అంటే నరన్ అనానడు: ‘మమమలిన bad man 
అనడం లేద్గకాన్న mad man అంటనానరు’. 

 రామకృష్ణులు అనానరు: ‘మీరు 10000 Rs చీర కటటకని చూడండి. అందరికంటే నాలో ఏదో ప్రతేయకత ఉంది అని మీక్త 
అనిపిస్ుంది. మీ brain pollute అవ్వత్తంది’. 

 భగవాన్ చెపిాన ప్రతీవాకయం విడదీసి చద్గవ్వకోండి. That is final word. That is ultimate in metaphysics. అవి 
మనక్త జీరుంకాక పోవచుే. 

 గౌడపాద్గలు అనానరు: ‘Nothing ever happened అంటే ఎకకడా ఏమీ జరుగడంలేద్గ. ఎవరూ ప్పటటడంలేద్గ, ఎవరూ 
చ్చవడంలేద్గ’. అద్వవతం అంటే రండు లేనిది. ఉననది ఒకకటే, అదే బ్రహమం. 

 మనం సదవస్ువ్వను బ్రహమం బ్రహమం అంటాము కాని బుద్గిడు దానిన శూనయం అంటాడు. తేడా ఏమీలేద్గ. 

 బుద్గిడి గురించి చెపామని రామకృష్ణుల్ను అడిగితే వారనానరు: ‘అబోు వారు చ్చలా పెదదవారు. పెదదవారి మాటలు 
పెదదరికంగానే ఉంటాయి కాన్న మనం మాటాలడుక్తననటట ఉంటాయా?’ 

 భగవాన్ అనానరు: ‘నువ్వవ పొందవల్సిందేదో నువ్వవ పొంద్గ. అది ఒకటా రండా తెలుస్ుంది కదా. తినేముంద్గ 
బాగుందా బాగోలేదా అని ప్రకకవాడిని అడగటం ఎంద్గక్త?’ 

 రామకృష్ణులు, భగవాన్ ఉద్రేకంగా మాటాలడుతారు- పిల్లలిన మందలించినటల. అదీ అనుగ్రహమే. కాని బుద్గిడు voice 
పెంచడు. బుద్గిడు మాటాలడితే గోడ మాటాలడినంత ఆశేరయంగా ఉంటంది. బుద్గడింత సముయడు ఎకకడా ఉండడు. 

 మనస్ు అణిగి ఉండటమే నిజమైన నమసాకరం. 

 వాదనలు, తరాకలు చద్గవ్వల్ వల్ల తెలిస్తది కాద్గ ఆ సదవస్ువ్వ. పరమపవిత్రుడు అయితేనే ఎరుకలోకి వస్ుంది. 
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 రామకృష్ణులు అనానరు: ‘లోకంలో అందరూ పిచిేవాళ్ళళ. నేనూ పిచిేవాడినే. వారికి లోకానికి సంబంధంచిన పిచిే ఉంటే 
నాక్త భగవంత్తడిని తెలుస్కోవాల్నే పిచిే ఉంది’. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘నాక్త ప్రాపంచిక పిచిే తగిుంచి న్న పటల పిచిే కలిగించు అరుణాచలా. న్న పటల నాక్త పిచిే వచేేసినా 
అది final కాద్గ. దానిలో నుంచి కూడా నువేవ విడుదల్ చేసి oneness ని తీస్క్తరా’. 

 గీతలో పరమాతమ అనానడు: ‘మీరు అనేక విష్యాల్ను ఆనందిస్ునానరు కదా. అలాగే నా గురించి, నా వైభవం గురించి, 
నా ల్మల్లు గురించి మాటాలడుకని ఆనందించండి. సందేహ్మలుంటే పెదదవారిని అడగండి’. 

 ఏస్ అనానడు: ‘ఇవవడం అల్వాట చేస్కోండి. 10 రూపాయలు సంపాదిస్తు ఒకక రూపాయి అయినా ఇతరుల్ కరక్త 
వినియోగించండి. దశమభాగం దానం చేయండి’. 

 బుద్గిడు teach చేసిన చెటటక్రంద ఎంతో శంతి అనుభవించ్చము. 2600 సంవతురాల్ తరావత కూడా ఆయన 
అనుగ్రహం ఎంత వేగంగా తడుత్తందో చూడండి. They are Masters. వారికి కాల్ం దూరం అడుడరావ్వ. 

 బుద్గిడు మహిమలేమీ చేయడు. మహిమలు చేస్తవారను కూడా రావద్గద అంటాడు. మమమలిన నిరావణసిితికి 
తీస్క్తవళ్ళడానికి ప్రయతినసాుడు. మహిమల్ జోలికి వళ్లతే పొందవల్సింది పొందలేరు అని ఆయన ఉదేదశయం. 

 రామకృష్ుమఠం వారు చెబుతారు: ‘జీవ్వడు ఏ స్తటజిలో ఉనానడో అరిం చేస్కోవాలి కదా. అద్వవతం గమయం అయినా 
ముంద్గ ద్వవతంలో జీవ్వడిని ప్రిపేర్ చేసి అద్వవతంలోకి నెమమదిగా తీస్క్తరావాలి’. 

 గౌడపాద్గడు అనానడు: ‘బ్రహమం యంద్గ ‘లేని భగవంత్తడు’ లేని ప్రపంచం’ ఉననదానివలె కనిపిస్ునానయి’. 

 ఆరోగయం ఉననప్పాడు ఆరోగయం విలువ తెల్మద్గ. డబుు ఉననప్పాడు డబుు విలువ తెల్మద్గ. భారయ ఉననప్పాడు భారయ విలువ 
తెల్మద్గ. అవి పోయాకే వాటి విలువ తెలుస్ుంది. అవి పోగోటటకోక ముందే వాటిని జ్ఞగ్రతుగా చూస్కో. 

 విష్ం శరీరానిన చంప్పత్తంది కాని విష్యచింతన వందలాది జనమల్క్త కారణం అవ్వత్తంది. దైవానిన చింతించడం దావరా 
విష్యచింతనను eliminate చేయాలి. 

 ‘శరీరం శవం అయాయక doctor వచిేచేస్తది ఏముంది? అలాగే నా brain అంతా విష్యచింతనతో పాడవవకముందే, 
న్న అనుగ్రహం ప్రసాదించి ననున రక్షించే బాధయత న్నక్త ఉంది ఓ అరుణాచలా’ అనానరు భగవాన్. 
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 మధావచ్చరుయలు అనానరు: ‘విష్యాల్ను మనస్ులో చింతించినా చ్చలు. న్న మనసుంతా విష్పూరితం అవ్వత్తంది’. 

 ‘ఓ అరుణాచలా! నినున నముమకని ధైరయంగా న్న దగురికి వచేేసాను. ననున కాపాడటానికి న్నక్త భయం ఎంద్గక్త? ఆ 
భయానిన విడిచిపెటిట ననున రక్షించు. ఈ మాయలోంచి బయటక్త వచేే శకిుని ప్రసాదించు’ అనానరు భగవాన్. 

 ఇంట్లలవారి పటల attachment తగుమాత్రంగా ఉండాలి. పిలాలడు బడినుంచి రావటం late అయితే accident 
అయియందేమో అని భయపడతారు. Attachment ఉండొచుే కాని అది detached గా ఉండాలి. 

 పవిత్రత, వివేకము, వైరాగయము- ఈ మూడూ practice చేయండి. 

 న్న దేహప్రారబిమే న్నక్త అననం పెడుత్తంది. ప్రారబింలో అధకారం, ధనం రావల్సి ఉంటేనే వసాుయి. Elections లో 
ఓడినా, నెగిునా దానికి పూరవజనమల్కి సంబంధం ఉంది. 

 ఎకకడైతే మనస్ు ఆణిగిందో అకకడ నుంచే మౌనం వస్ుంది. ఆ మౌనం నుంచి శంతితరంగాలు కాంతితరంగాలు వచిే 
ముంచేసాుయి. అది తల్ంప్పక్త బుదిికి అతీతమైనది. It is beyond written and spoken expression. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘ఓ అరుణాచలా; నువ్వవ అణిగిపొతే నేనూ అణిగిపోతాను. ఉననది ఒకకటే. ఇంక మాయలో పడం. 
శంతిప్రవాహంలో కటటక్త పోతాం’. 

 బుద్గిడి తండ్రి ‘యశ్లధరను రపిాంచమంటావా?’ అని అంటే ‘యశ్లధరను రపిాంచటం ఎంద్గక్త? నేనే వళ్లల ఆవిడను 
చూసాును’ అనానడు బుద్గిడు. 

 బుద్గిడు రోజూ మధాయనం ఒకక పూటే భోజనం చేస్తవాడు. ఒకక పూట తినేది రండు పూటలు తింటే వేడి చేయద్గ. 

 పరమహంస, రమణులు ప్పసుకంలోవి కావ్వ మసుకంలోవి బోధంచ్చరు. ప్రేమతో హృదయంలోంచి తీసిచెపిాన 
అమృతవాక్తకల్వి. రాత్రనక పగల్నక బోధంచ్చరు. They lived for us. They sacrificed for us. 

 RK అనానరు: ‘శరీరిక రోగం తగిునా తగుకపోయినా రోజూ మంద్గబిళ్ళలు మంగడం, డాకటర్ దగురికి వళ్ళటం మానరు. 
దీనికే ఇంత కష్టపడుతూంటే అనేక జనమల్నుంచి వస్ునన వాసనలు ఒకేసారి న్న సాధనల్వల్ల పోతాయా?’ 

 కబురి నుంచి పెంక్తను విడదీయలేము. కబురికాయను బాగా ఎండబెటిట, ఎండబెటిట అది క్తరిడి అయాయకనే రండూ 
విడిపోతాయి. అలాగే దేహవాసన పోడానికి సవప్రయతనం, కాల్పరిపకవం, ఈశవరకటాక్షం కలిసిరావాలి. 
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 సావరింతో ఉననప్పాడు మంచి పనులు చేదాదమనాన చేయలేము; సావరిం లేనప్పాడు చెడు చేయాల్నుక్తనాన చేయలేము. 
కంత సావరిం విడిచిపెటిట చూడండి, మీ దావరా ఎనోన అపూరవమైన పనులు జరుగుతాయి. 

 ధనం ఉననవాడు ధనవంత్తడు కాద్గ. ఇతరుల్క్త ఇచేేవాడే ధనవంత్తడు. ఇనపపెటిటలో ధనం ఉననంతమాత్రాన అది 
ధనవంత్తరాలా? ఇతరుల్ కషాటలు పాలుపంచుకని వారికి సహ్మయసహకారాలు అందించేవాడే ధనవంత్తడు. 

 మహేంద్ర్నాథ్ గురించి రామకృష్ణులు అనానరు:‘ఈయన నల్లమంద్గక్త (తనను దరిశంచడం) అల్వాట పడిపోయారు. 
కంత మంది నాలుగు రోజుల్క్త సరిపడా తినేసాురు. ఈయన అలాకాద్గ. దరిశంచుకోడానికి రోజూ వసాుడు’.  

 చరిేల్ ‘మీక్త సవరాజయం ఇవవనంటే ఇవవను’ అనానడు. ‘ఇది నిజంకాద్గ. వాడి అహంకారం వాడిచేత అలా 
మాటాలడిస్ుంది’ అని గాంధీగారు అనానరు. అలాగే చరిేల్ పదవి పోయింది. ఆరునెల్లోల సావతంత్రం వచిేంది. 

 చేత్తలు సతకరమ మీద, మనస్ు ఆతమమీద ఉండాలి. 

 బడిపిల్లలు మాషాటరు వంక చూడరు, గంట వంక చూసాురు. మన ధాయనాలు కూడా అలాగే ఉనానయి. కంతమంది 
ధాయనం చేసినా వారి ధాయస గడియారం మీదే ఉంటంది. అది ధాయనమాండి? భకిు ఉననవాడికి కాల్ం తెల్మద్గ.  

 శబాదనికి అరిం తెలిస్తు అది అరిం అయినటల కాద్గ. ఆ మాట మనస్ును హృదయంలోకి తీస్క్తవళ్యళలి కదా! 

 ఆతమజ్ఞానం సంపాదిసాుం అని ఇంట్లలపని వదిలేసి సోమరితనానికి అల్వాటపడి దారిద్ర్యంతో చనిపోయిన వారునానరు. 
అంద్గచేత మీరు పని దొంగలు అవవకండి అని పరమాతమ గీతలో అనానడు. 

 భగవదీుతను పరమాతమ సమాజ్ఞనిన విడిచి పారిపోయి చెపాలేద్గ. సమాజంలో ఉండి యుదిం మధయలో చెపాాడు. 

 గౌరవం, అగౌరవం అంతా ఆయన అనుగ్రహం అనుకో. న్నదంటూ ఏమీలేద్గ. న్నవ్వ లేవ్వ. ఉననదంతా ఆయనే. చేస్తది, 
నడిపించేది అంతా ఆయనే. మనం కేవల్ం బొమమల్ం. 

 ఇలా జరిగిందేంటి? అలా జరిగిందేంటి? అనుక్తంటారు. ఆ చెడు ఒక మంచి జరగటానికే పంపిసాుడు. The greatest 
thing is to stop worrying. 

 13 వ అధాయయంలో పరమాతమ అంటాడు: ‘సరవత్రా ఈశవరుని చూడవనుకో; శరీరం మనస్ునే చైతనయం 
అనుక్తంటావనుకో నినున న్నవ్వ హింస పెటటకోక్తండా ఆగగల్వా?’ 
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 భకిు పేరు చెపిా ప్రేమను, జ్ఞానానిన ప్రచ్చరం చేయాలి అంతేకాని అజ్ఞానానిన, దేవషానిన కాద్గ. మీరు నేరాది ప్రేమనా 
దేవషానాన భగవంత్తడు చూసాు ఉంటాడు. భగవంత్తడు కళ్ళళలేక్తనాన చూడగల్డు. 

 తినన అననం పడక కడుప్పనొపిా రావటానికి కంత సమయం పడుత్తంది. అలాగే చేసిన కరమ వంటాడడానికి కంత 
సమయం పడుత్తంది. వంటనే వంటాడద్గ.  

 అప్పా చేస్తటప్పాడు నవ్వవతూ చేసాురు. తీరేటప్పాడు ఏడుసూు తీరుసాురట. ఇది ఆంగలంలో ఒక సామెత. అలాగే పొరపాటల 
సంతోష్ంగా చేసాురు, అనుభవించేటప్పాడు ఏడుసూు అనుభవిసాురు. 

 ఈశవరుడు సరవజుాడు. పూరిుగా భారంవేస్తు ఒడుడన పడేసాుడు. కాని మనం అహంకారం మీద భారంవేసి బ్రత్తక్తతాం. 
మనం అహంకారానిన సంతృపిు పరచుకోటానికే బ్రత్తక్తతాం కాని ఈశవరుని సంతృపిు పరచటానికికాద్గ. 

 ఆచ్చరుయల్వారు అనానరు: ‘మొసలిని నమమ నదిని దాటడం ఎటవంటిదో అహంకారం కోసం బతకటం అటవంటిదే. 
ఎంద్గచేతంటే అహంకారం నినున పీలిే, పిపిాచేసి, గుల్లచేసి వద్గలుత్తంది’. 

 పరమాతమ అనానడు: ‘అరుజనా నువ్వవ పనిచేయి. పనిచేసి మరచిపో. నేను చేసాను, నేను చేసాను అనటం కాద్గ. న్నవ్వ 
చేస్తది కరమయోగం అవావలి. అది నినున విముక్తుడిని చేస్ుంది. అప్పాడు చ్చవ్వక్త ప్పటటకక్త బేధం నశిస్ుంది’. 

 కసూురిభాక్త వ్రాసిన ఉతురంలో గాంధీగారు అనానరు: ‘మంచంలో ఉనన నినున చూడటానికి రాలేదని బెంగపెటటకోక్త. 
జీవితానికి మరణానికి బేధంలేని సిితి ఒకటి ఉంది. దానిన పొందటానికి ప్రయతనం చెయియ’. 

 భగవాన్ అనానరు: ‘మన శరీరానిన కటెటలు ఎలా కాలిే బూడిద చేసాుయో, నేనెవడను అనే విచ్చరణ దేహం నేను అనే 
భావనను కాలిే బూడిద చేసి, శవబుదిిలోంచి బయటక్త తీస్క్తవచిే ఆతమబుదిిని ప్రసాదిస్ుంది’. 

 మంద్గ పేరు వినటం మంచిదే. వినకపోతే ఆ మంద్గ కనుకోకవ్వ కదా. వింటే సరిపోద్గ. ఆ మంద్గ తెచుేకని మంగాలి. 
అలాగే ఈ మాటలు వినాలి. వింటే సరిపోద్గ. విననది practice చేయాలి. 

 ‘ఇవాళ్ చచిే రప్ప ప్పటేటవాడి చ్చవ్వల్న్నన నిజమైన చ్చవ్వలా?’ అనానరు ఆచ్చరుయల్వారు. అహంకార మరణమే నిజమైన 
చ్చవ్వ. అదే జ్ఞానం. 

 జీవితానికి మరణానికి బేధంలేదని నోటితో అనుకోవటం కాద్గ, అనుభవంలోకి తెచుేకోవటమే జ్ఞానం. చనిపోయిన 
తరావత కూడా జీవితం ఉంది. లేదనుకోవటం వల్న ద్గుఃఖం వస్ుంది. ఇది తెలియడం కూడా జ్ఞానంలో భాగమే. 
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 ఆనందం కోసం బజ్ఞరులో వత్తక్తకనేంత వరక్త ఈ శవాలు వసాు ఉంటాయి, చసాు ఉంటాయి. ఇదే సంసారం. 

 పరమాతమ అనానడు: ‘ఓ అరుజనా, గురువ్వను ఆశ్రయించి, శసాానిన ఆధారంగా పెటటక్తని జీవిసూు సందేహ నివృతిు చేస్కో. 
అంతేకాన్న అహంకారం ప్రమాణం కాద్గ’. 

 జీవితంలో ఒకక గంట సావరిం విడిచి ఉనానవనుకో ఆ ఒకక గంటలో న్న దావరా లోకానికి అనేక మంచి పనులు 
జరుగుతాయి. 

 అంకితభావం ముఖయం. సరవసవం లెకకల్క్త ఇచేేసి రామానుజం లెకకలోల మేధావి అయాయడు. అదే విధంగా దేనినైతే 
పొందాల్నుక్తంటనానవో దానికోసమే జీవించు, మాటాలడు, విను, పనిచెయియ. 

 సావరింతో నిండిపోయిన వాడికి కాదే జ్ఞానం. ఒకవేళ్ భౌతికంగా ఏ సహ్మయం చేయలేకపోయినా కన్నసం మనస్ులో 
అయినా అయోయ అనుక్తనాన మనస్ుక్త ప్పణయం వస్ుంది. అది పవిత్రతక్త, చితుశుదిికి దారితీస్ుంది. 

 న్న మనోదేహ్మల్ను మరచి ఒకక పనైనా చేశవా? మనం చేస్త పనులు ప్పషాాలుగా మారి భగవంత్తని పాదాల్ యంద్గ 
పడాలి. 

 నిందాస్ుత్తల్ వల్న పోయ్యది వచేేది లేద్గ. ఎవరైనా నిందిస్తు సంపాదించుక్తననది పోద్గ, పొగిడితే అధనంగా జ్ఞానం 
రాద్గ. ఎవరైనా నిందిస్తు మంచిదే. మీ బుదిిలో ఉనన దోషాలు వాళ్లక్త transfer పెడతారు. 

 జీవితమంటే పారిపోవటం కాద్గ. జీవితానిన ఎద్గరుకోవాల్ంటే భగవదీుతను ప్రమాణంగా పెటటకని జీవించండి. 
భగవదీుతను మీ ఇంట్లల బల్లమీద ఉంచుకని ఆరాధంచండి. మెటలన్నన ఎకకకపోయినా ఒకక మెటెటకికనా పైకి వళ్లళనటేట. 

 మీ గురువ్వ దగురికి వళ్లలవస్తు ఆనందంగా బయటికి రావాలిగాని ఏడుసూు బయటికి రాకూడద్గ. అలా వస్తు వాడికి గురువ్వ 
ల్క్షణం లేదని అరిం. 

 కండమీద ఉనన దీపానిన చూడక్తండా ఇకకడునన పదిమంది కళ్ళళ మూయవచుే కాని కండ చుటూట ఉనన పదిల్క్షల్ కళ్ళళ 
మూయగల్మా? అలాగే గురువ్వ అనుగ్రహం లో పడినవారిని ఎవరూ పాడుచేయలేరు. 

 ఈశవరుడిని బుదిితో గ్రహించి ధాయనం చేయటం వల్న వచేే ఆనందానిన తటటకోలేము. 

 మనం ఏ రూపానెవనతే ఆరాధస్ునానమో ఆ రూపం మనలిన అరూపానికి తీస్క్తపోత్తంది. అరూపమే మన రూపం. 
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 Bible లాగా గీతను ప్రచ్చరం చేస్తవాళ్ళళ తక్తకవ అయిపోయారు. అకకడ గుడి కడుత్తనానం అంటే కోటి రూపాయలు 
ఇచేేవారు ఉనానరు కాని భగవదీుత బోధంచేవాడికి కాఫీ ఇచేేవారు లేరు. 

 భగవంత్తడు మీ బాహయజీవితం చూడడు; అంతరీజవితమే చూసాుడు. అంతరాయమగా ఉనానడు కదా. మీ తల్ంప్ప చూసి 
మారుకలు వేసాుడు. వాడే నారాయణుడు. 

 వస్ువ్వ natural గా ఉంది. మనం unnatural గా ఉనానం. మాట, పని unnatural గా ఉంటంది. Life అంతా 
unnatural గా ఉంటే జ్ఞానం ఎలా పొంద్గతారు? 

 మన day to day life normal గా ఉండాలి. Maturity లోపల్ రావాలి. జపం, ధాయనం మంచివే కాని day to day 
life లో న్న behaviour ప్రధానం. 

 Divine peace కి ఇంద్రియాల్తో గాని, మనస్ుతో గాని, శరీరంతో గాని, బుదిితో గాని సంబంధం లేద్గ. శరీరం తో 
సంబంధం లేద్గ కాబటిట శరీరం లేక పోయినా ఆ peace కంటినూయ అయిపోత్తంది. 

 ‘గిరిప్రదక్షిణ చేస్తవారికి జ్ఞానం వస్ుందా?’ అంటే భగవాన్ అనానరు: ‘రావచుే రాకపోవచుే. Physical exertion వల్ల 
వంటనే ఆకలి వస్ుంది. ప్పణయం ఎప్పాడో రావచుే’. 

 డబుు భోగానిన ఇస్ుంది కాని శంతిని ఇవవలేద్గ. ఇంజన్నర్ గారి దగురికి వళ్లల వైదయం చేయమని అడగకూడద్గ. అది మన 
పొరపాట. 

 న్నక్త ఎంత excellence ఉనాన, human touch divine touch ఉంటేకాన్న రాణించలేవ్వ. 

 I am the depth of your consciousness. Learn to look within. Withdraw your mind into source. 
ఎంతవరక్త withdraw చేయాల్ంటే ఈ individual soul ఆ divine source ని touch చేయాలి. 

 Brain లో clarity లేక్తండా చెబితే వారి మాటలు వినకండి. confusion వారి brain లో ఉంటే మనల్ను కూడా 
confuse చేస్తసాురు. path కూడా కనపడద్గ. clarity లేక్తండా purity రాద్గ. 

 Spiritual path లో సహనం లేక్తండా వళ్ళలేము. మల్టన్ గుడిడవాడు. సహనానిన పెంచుకోవటానికి మల్టన్ ‘సాటండ్ and 
వయిట్’ అనానడు. 



93 
 

 మన శరీరానికి మూల్ం పాదం. మన పాదాల్ మీద శరీరం నిల్బడుత్తంది. తల్ంప్పక్త మూల్ం హృదయంలో ఉంది. 
అకకడికి reach అయితే సరిపోత్తంది. 

 కంతమంది భగవానిన గాండ్రించని మెతుని ప్పలి అంటారు. ప్పలి మనను చంపడానికి వచిేనప్పాడు గాండ్రిస్ుంది. కాని 
భగవాన్ గాండ్రించరు. Separateness ని తీస్తసాురు. separteness వలేల birth, death వచేేసాుయి. 

 Brain లో analysis ఉండాలి, అనుకరణ ఉండకూడద్గ. imitation పనికి రాద్గ. మీ గోల్ oneness. మీ 
destination oneness. కాని అది demand చేస్తు వచేేది కాద్గ. 

 ఎవరి పదితి వారిదే. ఇంతవరకూ సృషటలో ఏ ఇదదరూ ఒకే పదితిలో మోక్షం పొందలేద్గ. పక్షి ఆకాశంలో ఎగురుత్తంది 
కాని ఏ దారిన ఎగిరిందో చెపాలేము. Realization కూడా అంతే. 

 Teaching వల్ల మీక్త లాభమేటిటంటే experience చేసి చెబుత్తనానవా, లేక్తండా చెబుత్తనానవా తెలుస్ుంది. 

 అనినటికంటే topmost speed గా వళ్లళపోయ్యది కాల్ం. ఏదనాన కోరిక ఉంటే నెరవేరినా అది కాల్ప్రవాహంలో 
కటటక్తపోత్తంది. కాల్ ప్రవాహంలో సామ్రాజ్ఞయలు కూడా కటటక్తపోతాయి. 

 గురిుంప్పలు ఎప్పాడు కోరుత్తనానవ్వ? మనకంటే వారిని భిననంగా చూసినప్పాడు. otherness లోంచే గురిుంప్పలు 
కోరుతావ్వ. otherness లోంచే మాయ ప్రారంభమౌత్తంది. 

 ప్పలి నోట్లల పడడ మాంసప్ప ముకక- దీని అరిం ఏమటంటే: గురువ్వని మనం ఎనునక్తంటే మనం గురువ్వని వదిలేయచుే. 
గురువే మనని ఎనునక్తంటే escape అయ్యయ అవకాశం లేద్గ. 

 భగవాన్ దగురికి ఎవరైనా పండిత్తలు వచిే నామం చేస్కోండి, యాత్రలు చేయండి, ముక్తకలో గాలి చూస్కోండి అంటే 
భగవాన్ అనేవారు: ‘వీటిమీద నాక్త ఆకరషణ కల్గద్గ. పటటక్తనేది లేద్గ, విడిచిపెటేటది లేద్గ. ఉననది ఒకకటే’. 

 మీక్త భగవాన్ మారుం అరిం అయితే, లోపల్ spirit పటటక్తంటే, journey (సాధన) లో కూడా suffering ఉండద్గ. 

 మీరు సాధన చేస్ునానరు; చేస్ుననటట మీక్త తెలియడంలేద్గ కాబటిట pain రావటంలేద్గ. తెలిస్తు pain వస్ుంది. మీరంతా 
ఎర్రబటటలు వేస్కోక్తండానే జ్ఞానం పొంద్గతారు. 
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