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           ఈో � సదసు� లో � �షయము _ � ఆలో చనను  బటే#  �వ%  తయా ౌ (ా వ% .  (As you think so you 

become). ఈ :ా క<ము ప> జ< బా బూA 9.7.1972  వ సం. పGHమIేJా లను ంK LిMి  వKHన సందరN ంMా  OKHన 

సంIేశము "సరళ�ె ౖ న ా జSగము " లో �Iి. ( అమృత వరW ణి page no.69. April, 2004. edition ). 

           �ా నవ% � మనసు�  �రbల�ె ౖ న,  �ా డంబర�ె ౖ న ప� ధమ మనసు� ,  మనసు�ను  క� మపరు చు టే అ�e ఆfా< Lbక 


ా ధgా లలో � �ౌ hక �షయము. మనసు�  తన ప� ధమiిj Lలో  ఉనe ప% lడు  ప> ిm Mా  nదo ంMా  ఉంpేIి.  మన తపlడు  

చర< లు, అప�ా ాq ల వలr  sెడMొ ట# బpింIి.   అIి తన ప> రu ప%  iిj L� LిMి  vొ ందటా �wి సిOౖె న Gxణ Oవuవలiి 

వ% ంIి.  మనసు� లో  సy తతu  vా� �ి m  � vొ ంIా లgే wా ంx ధృడంMా  ఉంpే :ా ిwి,  తపlక సy తతu  vా� �ి m  iిj L wి sేరుH టకు  


ా ధనములు ఆ పరతతu ం మన దగq ర కు  sేరు సుm ంIి.  �ా రq ం లో  మనhe iిj రంMా  ఉంK,  ముందు కు  

gెటు# తూ ,  సzయా �e అంIిసూm  Kవి వరకు  నpి�ి ంsే  శwిm ,  Iౖె :ా IేJా లను , మ{నe త 
ాj O సూ|ా }bను ~ా :ా ల�eంటి� 

మనకు  అందజేi�  అతు <తm మ�ె ౖ న, అత< ంత ప� Sజన కర�ె ౖ న ఏwై క 
ా ధనము మన మనసు�  అ� ప> జ< 

బా బూA  sెvాl రు . 

        మనసు�ను  Iా � మూలiిj Lwి�సు ా వలెననe  మzప� �� pౖె న గు రు వ%  అదృష# వశమున మనకు  ల�ంచవలెను . 

సy తతu  vా� �ి m  vా� �ి m wై  ఆwా ంx బలంMా ను ,  దృఢంMా ను  వ% ంటే,  ఆ పరతతu �ే  మనకు  అటువంటి సమరుj pౖె న గు రు వ%  

ల�ంచు టలో  సzయం sేసుm ంIి. గు రు Iేవ% లు vా� ణా హూ L Iాu ా  తన అంతఃశకుm లను  ప� SMింK అ~ా< iి  లో  �Iా� ణ�ె ౖ  

వ% నe  శకుm లను  wి� యా తbకం అOే< టటుr  జా గృతం wా �ంK,  :ేగపరK,  ఆ Iివ< ప� :ా హfా ర అతpి హృదయం :ౖె ప% కు  

మరh
ాm రు .  అ~ా< iి  sేయవలiిన ప� మనసు� , ఇంIి� యా ల�e సంప> ర�  �యంత� ణ లో  క� మGxణ లో  ఉనe  గు రు వ%  

�క� శwిm  (ో  తన� అను సంfా నం sేసు wో వడం (willingness వ% ండటం). గు రు శwిm  అ~ా< iి హృదయం లో  ప� వ�ి ంK 

అత� �ా నiిక ప� వృతుm లను  క� మబదo ం wా �సుm ంIి. అ~ా< iి సంప> ర�  �Jాu సం (ో  గు రు వ%  (ో  అ�e�fా లా  

సహకింKన,  అతడు  IినIిgా �వృIిo  sెందు తూ  తనలో  కhMిన �ా ర� లను , పివరm నను  అను భూ L sెందు (ా డు . 

ఉనe తతర sై తన<  iిj Lలో �wి అత� యా త�  �దలౌ తు ంIి. ఆfా< Lbక A�తము :ౖె ప%  మరలడ�ే  A�(ా �wి 

ఆరంభం.  A�తంలో gే  గు పm ంMా  ఉంచబpే " A�తం లో � A�తం " Iా � �క� అతు <నe త iిj L.  �Iా� ణ�ె ౖ న iిj L లో  ఉనe  

�ా నవ% �wి vా� ణా హూ L నూ తన A�(ా �e ప� 
ా Iిసుm ంIి . 

          ఏIౖె gా  ఒక �షయం గు ింK ఆలో KంKనప% lడలాr , ఆ ఆలో చన �దట "A" point వద�  వసుm ంIి. అIి పIే, పIే 

ఆలో KంKనsో  "A" point దగq ర iిj రపpి తదను గు ణంMా  �fి ఏరl డు తు ంIి (BWS_54).  ఒకరు  తనకు  ఏ� లేద�, 

తను  అధముడ�,  లేకు ంటే ప� LIీ  వ% ంద�,  తను  అందికనe  ఉనe తు డ� ఆలో Kంచకూ డదు . తను  కూ pా  సృ�ి #  లో  

ఒక ~ా గమ�, Iౖె :ా ను గ� హం (ో  అతు <నe త iిj L � 
ా fించగలన� ~ా �ంsా h. 



                     �ా నవ% డు  తను  Mొ పl:ా డు Mా ను  రూ vొ ందనూ  వచుH , లేక పతనము wా వచుH .  Iి:ా< ను bఖులౖె న 

��� లు,  �:ేకవంతు లు ప� wా శవంత�ె ౖ న ఈ ~ా :ా �e దృ�ి # లో  వ% ంచు wొ �, ~ౌ Lక �షయా కరW ణకు  లో బడక,  ప� Lకూ ల 

ప� ~ా :ా ల ను ంpి ర|ి }ంచబpి తమ గమ<ం :ౖె ప%  ప� యా ణం 
ా Mి
ాm రు . :ా రు  �టి లో � బా తు లు,  జలపxు }లు వలె A�తం 

గడప గలరు . అ� �టి ను ంK బయటకు  వKHనప% lడు  :ా టిwి  తpి అంటదు .  అIే �ధంMా  మనము అ�eటి� 

��� �ంచగలము,  wా � :ా< �హము ను ంpి �ముwిm  vొ ందు (ా ము.  �జం sెvాl లంటే మనము :ా< �హర�ి త,  :ా< �z�e 

gేరుH wొ ంటా ము. ~ౌ Lకము,  ఆfా< Lbక సమసm ము కూ pా  గు రు Iేవ% లకు  అరl ణ sేయవలెను .  అప% lడు  సb ృL (సbరణము 

)తపl Oే�� �Mిh�ండదు .  ఇIి గు రు Iేవ% లు సzయం(ో gే 
ా ధ<�ౌ తు ంIి. 

                       మనసు�  క� మబIీo కించడం వలన,  మనసు�  వలr  కhMే బా ధలు,  క�ా# లు (ొ లMిvో (ా O.  �వ%  ఏ ప� 

sేiిgా  అIి "Iౖె :ా జ� " అందు వలన అIి �రu ిm ంచు ట gా  కరm వ<ం అgే ~ా వన (ో  sేiినsో  Iౖె వసbరణ �ా టంకంMా  

wొ న
ా గు (ో ంIి. దృడ �Jాu సం (ో  (శ� దo (ో  ) సy తతu  vా� �ి m wై  ఆwా ం|ి }i�m ,  �రbల హృదయం లో  ఆ అనంతతu ము(ో  

స�e�ి త సంబంధం �ే రl రచు wొ �,  ఎలr ప% lడూ  దృ�ి # � Iా � :ౖె ప%  మరhంsా h. మన ఆలో చనలవలr gే,  ఆలో చనల 

సzయము (ో gే  మనము ఉనe త iిj తు లకు  పిణా మమ sెందగలము. ఆలో చనల ఫhత�ే  wి� య.  మనసు�  

క� మబIీo కించడం వలన స(ో< దయము vా� రంభ�ె ౖ  ఫలప% �ాl దు ల�sేH  ప> ిm  
ాj Owి �  రు గు తు ంIి. Iౖె �క లxణా లు 

క� మ, క� మంMా  అ�వృIిo  sెంIి,  అ�e ప� Lకూ ల లxణా లౖె న ( negative qualities) పxvా (ా లు,
ాu రo ం , అ(ా< శ , 

శతు� తu ం , wో పం , wా మం, అహం, అసూయ, ఈరW <  , �దలగు  :ా టి ను ంpి �ముwిm  � vొ ంIి ఆ సj లంలో  ధరbం,  కరm వ<ం, 

భwిm ,  నమ� త,  లొ ంMివ% ండు ట,  
ా ను కూ ల దృకlథం,  
ా ను కూ ల :ౖె ఖరు లు,  �fా gా లు, i� వ~ా వము,  పంచడము, 

(ా< గము, ఓర� , సహనం, x�ా గు ణం  �దలౖె న �  ంvొ ంIి, గు రు Iేవ% � యడల ��� మ, �Jాu సం మింత ప� భల�ౌ తు ంIి. 

అప% lడు  అ�e పిiిj తు లలో  ఆనందమయ Aవgా �e 
ా MించవచుH . 

                    అ~ా< iి  భగవంతు డు  సరu :ా< �ి  అ� ,సమదృ�ి #  అ� అంతటా  ఆయన sై తన< �ే  �ంpివ% ంIి అ� ఆలో Kంచ 

గhq (ే  అంతటా ,  అందిలో ను  ఆయనgే అను భూ L� vొ ందగలడు .
ా ధన లో   గు రు Iేవ% లు ఇKHన 

iిj తు లను   (conditions) పIే, పIే మననం sే�ట వలన ఆ  iిj తు లు సu ంతం�ౌ (ా O. 

ఖా ¥ సమయా లలో  9 'o'   clock prayer గు ింK ఆలో KంKనsో  మన (ో టి 
ో దర,  
ొ దీమణులకు  సzయం 

sేయ<గhMే ~ా Mా< �e vొ ందవచుH . §� ా �ా యణంలో  §� ా ముpిwి భరతు డు  ,  హను మంతు డు  లా Mా  గు రు Iేవ% లకు  

ఒక  i� వకు pిMా ,  న�bన బంటుMా  మనం అందరం ఉంpా h అ� గు రు Iేవ% లను  మన
ా , :ా sా , కరbణా  

wో రు కు ంటూ,  గు రు Iేవ% లకు  కృతజ� తలు (ెలుప%  కు ంటూ# gాe ను .  

ప� ణా �ా లు,  ల|ీ }b . 


