
మన �త� �ర��మం భగవం��� అ�సం �ంచడం ఎ�?

మనమందర� సంతత� భగవం�� తల���ల�, �� �ఖ��స�న� ప���ల�

అ��ం���� క�! అ�� ��కం�, మన� �పం�క �ష�ల� ����ం� 

ఉం��, సం�ర�, స�జ� అ��ం�….అ��, ��క �వృ��ల� �ర� 

��ం�, భగవ���వృ���� ఉండడం ఎ�� ��� ఉ�హరణ� ���ం .

మన �నం�న �ర��మ�ల� ��� ����� ����, ఒ��క� 

��గ��,ఉ�హరణ�న�, ��� ప��,భగవం�� �ఎ� అ�సం��ం���� 

����.

1. ఊ�� ����నడం

ఊ�� ����ం�న���� హృదయం � భగవం�� ఊయల� ఊ��న��� తల��ం�. 

మన ఊ��� ఆ ఊయల �ల� �ల�� క���న���� (అ� ఇ�) ఊ�ం��ం� ,��, 

ఆయన ఊయల ఊ��ండడం వల�� మనం ఊ�� ����ం�న�� ��ంచం�.���� 

కృతజ�త� �లపం�. ఇ�, ఎంత�� �వ��� అంత �� �యవ���.ఊ�� 

����ం�న���� ఆ ఉ���స ,����ల� ఒక ���� జత �యం�. ఉ�హరణ� 

"జయ ���" �త�ం ఒక ఊ�� cycle � త���వ��, ఊ�� ����ం�న����,�� 

�ం� �� �� ���� ��� పర�త� ��ల� మన �ఖ� వద�  త���న��� 

��ంచం� (మన ��మ� ఉన��ట). ఆ �ద�ర��� ,మనం త�� �ద���న��� 

త��బ��� ఉండం�.



2. ���ండడం

�� ����, వ����� పర�త� ఉం�� క�! �� అల��న పర�త� 

స��ప�� ఊ�ం��� ��� �� ప�ర���� ద��ంచం�. �స�క�, ���, �బ�, 

ఆ�శ�, ����, చం��, ప��, జం���.... ఇ� ��� ��� ,అం�� 

పర�త�� �డ��� �య��ంచం�.

3. �నడం_ మననం �య�డం 

�ధ��నంతవర� ద��� సం�న�, �మ స�రణ� ���ండం�. ఈ మననం ��క 

�ర����� స�ంతర� � న���ం��, తర�� భగవం�� �మం , కథ�, �ట� 

మన ��� ప���    �య����,భగవం�� �� �భవం మన��� ��రప� �ంత వర�� 

ఇ� �ధ� ప��ం�.�య��ం� �డం�.

4. ఆ�ర ���� ��క�ంచడం

ఆ�ర���� ��క�ం�� ,���నర �పం� పర�త� ��� ��క���డ�, �ర�� 

��ం�, మన� త�న శ��� ఇ��డ� ���ంచం�. ���క ఆ�ర��, పర�త�� 

��దనమ�న��� ��ం ��క�ంచ��� �య��ంచం�. �దరక�� �� ఉన� 

అంత���� ���ం� త��త� ��క�ంచం�. ఏ�ద� వం� ���� ��� �� ��ర�  

��ద��లన ��ట�, �� ఏక�క�� �య��� �య��ంచం�. �� అత�ంత ఇష��న 



ప���ల� �����(15-40 ���) ���� � �యం�� �మర���� 

ప��ం��ం�. 

��� ���న����, ఒక త��, �న��ల���� ���ం�న��, �� ఉన� పర�త�� 

సమ��ంచం�. ��� �� యజ�ం క�! ఆ సమయం � T.V. �డడం �ం�� 

�న��� �య��ంచం�.

5. శ�ర సంర�ణ �ర��మ��

"శ�ర �ద�� ఖ� ధర��ధనం" అ� ఆ����. మన శ�ర�, మన� పర�త� ���ం�న 

��న�న ధర��ధన�. త���యత�ం � మన� ��� సంర�ం���ట,మన �ధ�త. 

ఉదయ� ��న �ంట� �ఖం� �వగ��నం��, పర�త�� ధన���� సమ��ంచం�. 

ఇక పర�త�  �ంకర��న� �ద�ం అవ����..�దట , దంత�వన�, �ఖ��ళన� 

వం� �ర��మ� ���ం��. ��నం ��న���, ఆ పర�త� ��ల�ం� 

�����న� గం� ��హం � �ర��� ప��న���� ఊ�ంచం�. ఆయన ��ద 

�ర��� ధ���న� � అ����� సం�షం� �ం� �గల�. ఆ శ�ర ప���త 

�ర��మమం� పర�త� �ంకర�� సమ����న���� ఆయన� క�� �ఖ �� ��� 

క�! అల� ����� అ� �� శ���� ��ఢ�ం � ఉం��� �� ��� 

భగవం�� �ఖ����� ఉప�గపడ��� ఈ శ�ర�, అ� �వన� ఉం��.  ఇక�డ 

"భగవం�ఖ�����"  ఉప��ంచడం అం� ఆయన� అర�న �యడం అ� ��, మన 

ఆ�మ వృ�� ధ��ల� �ర��ంచడం ��. 



�ం��రణ మ� ఉ����� �ం��ం�. ఆయన ��ర�ం�ల� మన �ఖ�� 

ధ�ంచడం క�! ఇంక ��� �ర���ల�� త��త ��గ�� ����.

మనం శ�ర సంర�ణ� ఏ ప� ���, �వర� అదం� ఆయన� �ం��ంద� �వ�� 

���మన��ట. ఆఖ�� ప��వడం ��. మ�� మ��� �ంక���� �ర���ంచ���, 

మన ��� �ర��ంచ��� �� ��  అవసర�. ప�����ం�, మన�� స�మం� 

గ��నం�� పర�త�� ధన��ద�� ����వడం, ఆయన� సంబం�ం�న �మ 

స�రణ�, సం�త�, �ం� ���ల�డ� మం��.

����� ��న �ంట� �� ప��� �ం� ��, �ర��, TV, social media �ం� 

whatsapp, అంత మం�� ��. ఎం�కం� �� effect �జం�� �దం� ��ం�� 

ఉం����. మన�� �రగ� �� ����. అం�వలన ��� avoid �యడం మం��.

6. గృహ �ర�హణ/ ��పర��వడం

ఎ��వ� ఈ ప�  గృ��ల� �ం��ం�. మన గృహం ఒక ��లయ� క�! మ�, 

��ల��� ��ప���వడం �యక�� ఎ�, మన ఇం� ��� �సం? ఇం�ప��, 

వంటప�� అ�� అ�ం��. మన �� అం�� �త ��ల� � ఇం�� ���ళ�� 

ఏ�� త��?, ఏ� ఆర�ం��,?.. అ� �ట���� �� తప�, �� ఏ� �����ర� 

అ����� ��. ���ళ� ఆ�ధన� అత�ంత �ఖ��న �గ� ��దం �ద�ం 

�య�డం. ఈ ��దం �ద�ం ���న���� మన ��, ఆ�ర� పరం��సం�న�� 

�రం�ం�, ద�య మం��సం�న� ���, త�య� ��� �యమం��. త��త 

��ద ���రం ��, వంట ��ల�, వం���� ��ప���వడం �� ,అం�.. 

�ంకర��� �గ� క�క ఆ �వన� మనం  ఇవ�� ��� ���ం.



మ��హ�, �యం సమయ�ల� �� మనం ఇం�� త������ ఆ�ర ప���ల�� 

పర�త�� ���ం� ����ం�ం. ����ధన �ర����� స�. �న�కం��� 

ఆయన� ���ం� ��� ��క�ం� అల�� ,మం��.

7. �ం�క సంబం��/ సం�షణ�

�ం�క సంబం��/ సం�షణ�, సత�ం�� అ�� అవ�� భగత�ంబం�త�� క�! 

�� మన ��క ��తం� �ంత �గ� ��రణ సంబం�ల�, సం�షణల� సమయం 

ఖర���ం�. అ� �� స�జ�� మన� తప�� స� అ�నంతవర� ప����. 

ఎం�కం� మన� స�జ� సమం� ����� క� మన ధర� �ర�హణ, �ంకర�� 

జరపడం అ���. అం��క, �రంద� పర�త� సంబం��. ఎం�కం� అ�� ఆత�� 

పర�త� సం�న�, ��� పర�త� అంత��� � ఉం��. క�క మన� �� ఆ 

�వ�� మన�� ఉం��� �వ����ం��. అ�� ఈ �వర�నల� గత ఘర�ణ� 

�ం�� �� క���ండవ��. ఈ conflict resolution ��న� ��ం� ��క �ట 

�యబ�న�. 

8. ��ంబ సంబం��/ సం�షణ�

�ం�క సంబం�ల �� ��ంబ సంబం�� �� �ర�స�� �వ��� అవసర�. ఎ��� 

అనవసర�న� ,అ��య�న�, పర�త� ఆనంద�న� ���� ��. అనవసర�న 

సం�షణ� త��ం��వడం �సం మం�అల���  ����, ��మ సమయ� � ఆ 

అల�ట� ��� భగవ� �ంకర�ం ��, ఆ�ర� �ంకర�� ��, �గవత �ంకర�� ��,



�యవ���. భగవద�జన�, సం�త� �ం�� �నడం �యడం ���నవ���. 

ఎ����, మన ��వ��� �ష�ల� ��, వ���ల

 �షయ� అనవసరం� సం��ంచడ�, వ�ర�� అ��ం�.  ఉ�హరణ�, "america 

elections" ��ం�, "��వరణం ఎం��� ఉన��" అ� చ��ం��వడం వలన 

��జన� �� క�. అం� �క మన ఇం�� �ళ�� �� ���వడం మన �ర�స�� 

ధర�ం. మన ఇం�� �ద��ళ�� ఆద�ంచడం, �ల�ల� ������� ���ంచడం ఇవ�� 

భగవం�� ఆ���. అం��త స�మం� �ర���ంచవల�న�. అం��త ఆయన ఆ��� 

అ� �వం � �ట���� �ర����� మన��ట. అ� స�మం� �ర���� ఆయన� 

సం�ష�.

9.వృ�� సంబం �త��.

మన� ��మం� మన మన వృ��ల�, ప�ల�, మన ��ం�ల� ��ం��వ��� 

సంర�ం���ం�� �ర�����ం��. త���, మన �ర�స�� �ధ�తల� �ర��ంచడం 

��. భగవ��శ� క�క, భగవం�� ఆ����రం ���న� �వన� ����. మన 

�ఖం అ� ఉ��శం � ��. ఈ �యత�ం � మన� క�� �ఖసం��� 

ఉం�య��ం�, అ� �� సంగ�. ��, మన ప�ల��  �� భగవం�� �ఖ����� 

క� ���న��! అం�వలన మన� ��న�న ఆ �వన� ఎ��� మ����ం� ఉం��. 

ఆ దృ���� మన ప�� �����. 

10. ��ద సంబం�త��



మన� మన �న�క ఉల���� ��� ��ద �ర����� ���ం� ఉం��. ���క 

�వృ�� ఉ���క��, ��జన కర�� అ�న ��ద�� �త� � ఉం� ,అ� 

�� పర�త� �ఖ ��స ��� అ��ం�. అం� ��� �ట�, భజన, నృత�� 

ఆయన� సంబం�ం�న �స��ల� చదవడం, ఆయన సృ�� అ�న ఈ �కృ� - అనంత�� 

�వ��ల� సంబం�ం�న �ష�� � ���వడం.... ఇవ�� �� ఆయన �ఖ��స 

���� అ���. ��� ఈ �వన �� ��ల��ం� ��, రజస, �మస, �వృ��� 

�ం�� మ�� �ంస, �స� వం� వ���క ఆ�చనల� ���ం�� ,ఆయన �ఖ��స 

���� ��. క�క ప��ర���. 

11.����వృ�� సంబం�త��

మన ����� ��, ����� ��, శ��� ��, ప��బ�� �� ,ఇ� మన�న� వన�ల� 

,అ�వృ�� ���� �య��ల� మన� ���ం��.�� ��న ��జన� పర�త��, 

పర�త�� సంబం�ం�న వ�� �ష�ల� అ�� మం��. అ� ��ం� �ల ��� 

�� ��న��, పర�త�� మ���� "� త�ం ���ర�న �ఱ�" ' తన  �ఱ� ప��బ�' 

అం� అ� �షమ��ం�. ఈ ప�� ���న���� మన ��న ��జనం ఎ��� మన 

మన��� �డ�డ�.

12. ఆ����క �ర���� 

పర�త�� సంబం�ం�న �ర���� �� మన �నం�న ��తం� �గం. ���న� 

��� నమ��రం ����వడం �ద���, నమస��ం� ప��� వర� మన ఆ����క  

�ంతన న��� ..ఉం�ం�. పర�త� మన ��ంబం� �ఖ��న వ���. మన వృ�� ,�వృ�� 



అం� ఆయన �ర�. అం�వలన ����ధన సమయం� మన ఆ �� �న చర� ఆయన� 

�న��ం��. బయట� ���న���, మ�� ��� వ��న త��త ఆయన�, ���నప�, 

���వ��న త��త అ�న ప�� �న��ం��. ఆయన �వ�మంగళ ��హ� కళ��ం� 

��నంత మ�� క��� ఉం��. మన ఇం�� ఏ�����క �ర���� తల��� 

,�ద�� ఆయన� �న��ం��. మన� గల ��� ����, ఇబ�ం��, ఇ���.. ఇ� 

ఆయన� ������. సం��వంద��� త��త ఆయన అర���� మన �ద�� 

అ�స�ం�న �� � �ర���ం� ఆయన శరణం �ం��. ఆ�ర� పరంప�� సం�న� 

�� తప��స�. ఇ��� మన� అ��న� �ష�� అ�� ఆ�ర� పరం� �� 

అ�సర�య��. మనం �� ఆ����క �ర����� మన  �ప� �అ� అ� 

ఉండ�డ�. ఇవ�� �వల� భగవ��ఖ�����, అన� �షయ� ధృఢ�� మన�� 

����, త����ర� మన ప�� �ర���ం��. ప��� �ం� �� మనం ఆ�� 

��న ప�� �న��ం�, ఆయన అ�జ� ���న� త��త ���ం��. మన� పర�త� 

సంబం�త��న �ష�ల� ఎ��వ ఆనంద� �ం����మం� మన� స�న �శ� 

�������మన��ట. మనం పర�త� �ష�ల� �� �ద�, �మ మన� పర�త�� 

క�� క�ణ� �రణమ��ం�. 

13. వ�ర� �సంగ��/ ���ల �ల కరణ��

మన �నం�క ��తం� వ�ర� �సంగ��, ���� �ర��� ఉండవ���. ��� 

��నంత త��ం��� �యత�� ����. మన ఆ�చనల� "ఈగ" ���. ఎక�డ �త� ఎ��వ 

ఉం� అక�డ ���ం��. క��లం అవ�డం వలన ��� అవ�శం ఇం� ఎ��వ. 

�ధ��నంత వర� మన� ��� త��ం����. అసత��, అ�త� అ�న 



�సంగ�ల� �రం� ఉం��. ఇ� మన వల� ���� �ధ�� �� కనక, ఈ 

�షయ�� పర�త� �క� ��ష ��ణ�� వల� ఇ� సమ���ం�. క�క �� 

�ర� మన� ఆయన� ���ం��. Regular �  మన��మన� ప���ం��ం� 

వ�ర��ల�పన త��ం���, రజస�� ��ల� త��ం��ం� �మ �మం� స��న 

�శ� అ��� (ఆయన �� ప����) ���. మన� ఒక అ�� ��� ఆయన ��� 

��� ��� �యం అం���� క�!

ఏ�వ�..మన� �యవల�న�,మన �ర����� పర�త�� �య�� ఉం�ట��, 

అ�య�� ఉండన�� ఎ��� .. ప���ం��ం�.. �వ��ం��.

14. పర�త�� ఏ��త/ దృ�� 

పర�త� �వ� మంగళ ��హ�నం�, ఆయన క��ణ ��ల�న, ఆయన ���, 

ఇశ�ర��ల ��ం� focus � �ం�ం�ం� ���. ��� �రణ, ��న� �ద�న 

�ధ�� ఉప�గ పడ��. ఉ�హరణ� మన ఇం�� ఆయన ��� మంగళ ����� 

���, �� యం� ఏ�� దృ��� నఖ �ఖ పర�ంత� అన��� ఆయన� �� �వర�.... 

��ట� ఎంత ���� ఉన�� ��� మ�ల�ం�� ఎ�� ఉ���, అ� �� ���� 

అ�భ�ం��. క�� ���ం�, ఆ �వ�� అ�� కళ� �ం� కద���. ఆంజ�య 

��� �తమ�� ��మ చం�� ��ం� ���న�� �ప�గల��. మనం �� అర�న� �� 

��� �మ�, �ద�� ఆయన� మనం ఉప��� సమ��ం��. ఆయన �ట �ం�న���� 

ఆయన �� ఎ�� ��� వ��ం� �ప�గల��. �మ జప� ���న����, ఆయన �� 

మన� స�ష��� ����ం��.త���ం� ఒక మం� �వ� మన� కల��. 



ఈ �ధ�� ..మన �త� �ర��మం � మనం �� �� ప���,ఆ�చన �� 

"పర�త� �ఖ��సం" మన అం�మ ల��ం ���ం� ,పర�త� �వ� చరణ�� 

శరణమం��.                         *******************

 


