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�� �వచనం

� �� ఈ ��� � భగవ� కృప క��� ��క� అ�� ������, ���ంచ బడ�� అ�

��� భగవ� కృప కలగ��� ��ష �ద�, ప��దల అవసర� అ� ����.   � ��

���� ఆ�శం� 3 సం|| � వదలక (���త �లం�) ��నం అభ��ంచటం ��కృప వల�

�లగ� ��య� ��న ��� ��� �లల �� ���ంపబటటం �వ�ం��.
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అడ�ప�ల ��వ� – ���ర ��ె�ను
మృగజ�� ��వ�డ� – ��తబ�ట��
వనచ�ాదులక� �� – జన ��వ� ���ి�ం�ె
జ�ట�  ��వ�డ� �ళ�� – �ే���� ��
�ీ� �లగర�ంబ�న – ��వ� ��వ�డ� ��ం�ె
ఫణ�ల ��వ�డ� �� �� – బరగ బ�ల�
మధు�ా� ��వ�డ� – మకరంద �న��ం�ె
బసుల ��వ� �ొసం�� – బ��ప���

�వ��ట�ను బ� �ింప – ����ా�

��ఱ� �క ��త ల�డయ� – ��ద��చూడ.

భ�షణ��ాస | ��ధర� – ప�ర��ాస |

దుష�సం�ర | నర�ింహ – దు��తదూర |

�ాగ�ే�ష�య�����సు�  �షయ��ం������శ�ర�| 

ఆత�వ��������ేయ���� ప��ాద మ��గచ��.॥2-62��� ॥

�ాగమ�, �ే�షమ�, అసూయ, మదమ�త�ర�ంబ�ల� ఆ���ా గల సర� అంతః శత�� వ�ల� వ���,

ఇం���యమ�ల� �షయమ�ల ��ంట పర���డక�ం�� ఉన�ప��డ� ఆత�జ�� నమ� క��� ప��ాదమ�
ల�ంచును.

గనుక మనం ���నం �ేయడం మ�ఖ�మ��ాదు. �ాగ �ే�షమ�ల� (ల�క�ండ�టం), ఇం���య �గ�హ��
మన �ే�యమ� �ా�ా�. �ాగ�ే�షమ�ల� ల�క ఇం���య �గ�హమ� గ��నప�డ� స�త�ి�ద�మ� �ా��
మనసు� ���నస�మగ�ను. మన ప�యత��� ఉండదు. జ���� ��ట�ా�� మనం �ా���ా చూసు� ండట��.
��టకం�� ����త��ం �ెం�� �ా�ా�ే��ాల వలయంల� �క��ాదు.                                  -��
సుబ��ామయ� �ా�
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స��� �  �బ��మయ� మ���

�షయ ��క
# �షయం �� �ంబ�

1 సం�ద�యం 4

2 భ��ల అ�భ�� 13

3 �� సత�ంగం ( �� �ష��) 17

4 �� �ట�� 20

5 �� సత�ంగం 23
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6 మ���ల ���� 34

సం�ద�యం
� ����భవ�ల�� � ��ద��� ���ం��

�క!
ఓం � ���ం

� ����భవ�� అ��ం�� � ��ద�� ���ం�� �క! అ�

�క�� � భర��జ �స�� �� ఉదయ�ర�న � స��� స�రణ�

���మ�� మనకం�ం��. మన� �త���తం� �� ఎ��

���, ఎ�� సంఘటనల� ఈ �ధం� ఎ�క క���ం�? ఏ ఏ

����భ�ల� � భర��జ ���� మన� ఇచ�ట స���

����� ���ంచమం����? “��త అ�భ�� అ��ం��”

అం� ఏ�� ఆ ����భవ�� ఆయన ��ద��� ���ంచటం

ఎం��? స��� ��దం� ��త అ�భ�ల� ���ంచడం అం�

ఏ��? ఎ� ��త అ�భవ�ల��ం�� స��� �����

���ంచగ���� ? మన� �������� అ��ం� మన�

తర� క�� �ధ, �ఃఖం-భయ�, ఆం�ళన �� �గ����
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మన��� ఎం�� ఎ��� ఉం����? ప�����, వ����

మన� (��-��/��) క� మన� ���ం� క���ం�� !

���ం�న �� �వన� ���ంతర�ల� ఎ� ఉం�ం�?

ఈ �ష�� � ���� � �బ��మయ� �ర� రచన� �ధన �ం�

స��ం��ం�ం.

శ�ర� మన� అ� ��� స�ృహ� (�హ ��స �) ఉం�

మన� �ట��ద� ��� అ�భవ� జనన�! � ����

రచన��, �� ���ల� గ��శయం �ం� ఎ�� �ధ� అ�భ���

�త� ��క �పంచం�� ��� భయం వల� ఏ��� మన �వనం

�దల��ం� అ� ����. “��య� తన� భయ�� ���క

(��)ల� ��� అ�భ�ం��” అ� అ� ���� �వచ���

����. ఈ ���క మనం �ర��ం���� �ద� (�హ

ప���ల�న) మనంద� అ�భవ�. మన �వన స����ల� వ��

(�న� �న�) ���ల� ����, మన� ఈ ��� జన��ందట�

అ��ద� భగవ� ��ద� అ�� మన� ���ంచవల�న�! ఎం��

అం� - మన� �ర� ��రక స�స�త� జన� ���ంచడం, మన
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మ�గడ� గల ప������, �వం ��� �ంతన �యగల

�వ�శం-అ��లత గల ��ం�ల� �� ప����ల�

���ంచట� �శ���� ��ష ��ద�! ��� ఏ� ���� మ���

ఉ�� �వన� �ర�ర� అన�� �ట �ల��! అం�� � ����

మన� అ�గక� అ�� ���ం�న స�����/���� (మన�

��న�, మన �య���, ����కం� ���ంచ���) కృత��ల�

��ం�ల� ����. మన ���� �తృ ఋణం, ఋ� ఋణం, �వ

ఋణం, �� ఋణం తప�క ���ం�ల� ����. మన� అ�గక�

/ మన� ��యక� �వ� ���ం�న �� పట� ���ం�

క��ంచమ�  స���� � �����ం.

ఇక �ల�ం� �న��ల��� మనం ఏ� ��� ? ఏ� ���?

ఏ� ధ�ం��? ఎ� ఉం��? ఇ� ఏ� �� మన ��య�

��ం� (భగవం�� ���ం�న త��దం�ల ���) ఇవ�బడటం

��దం �� ! “���� ���మృతం” � �ల�ం �ం� వ��

అ���� ఎంత �బల� అ�న� �లపడం�, మన

6



శ��-�మ����, ����ట�, �వన�న� ��� �ల�ం��

ఏర���ం� అ� ����ం�. మన ��యం �క� ��రక-�న�క,

���క సహ�రం �ల�ం� �వ� త��దం�ల-మ��� ��ల�

���ం��ం� �ం�-��స� ��� ఆ��ంచ అవసర� ��

�వన�, స��� ప�చయం - స�రణ� �వ�స� �ధ�మ��� ?

ఇ� మర� మన ��క� �ర��ద� �వం/స���� � అలగటం “ఇ��న

Blank cheque � వద��� �ల�ర �సల�సం అ���వటం�

ఉం�ం�” అ� ���� ����.

“శ�ర�-�కృ� ఎంతవర� ��� అంత �మర��ం �న�న�

���ం� వ��ం� (�కృ� � ఆ�ర�న ���� ����వ���)” �

���� ����. � �� �టర�� తర� మన శ�రం� రక� �సరణ,

�ర��య, �ం� ����వడం �ద�న� ఎ�� ఎంత ��� గమ�ంచ

మం��. ఈ ��ల� భగవం�� ఎ� �వ����� అ�

తర�-తర� ���, �� ��� �� అ� తర� ��ంచ మం��.

భగవం�� సృ��� మన� ���ంపబ�న �ప� ��దం ఈ శ�ర�,
��� ��ం� �కృ�, పంచ���. ఈ ��ల��ం�� ఉం�
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మన� ��దం� ��న� ఆ భగవం��నట! ఈ భగవ�

��దమం� ఆ “స�-��-ఆనంద” ���న భగవం�� ఎ�క క��,

�రంతరం ఆ �ర�శయ ఆనందం� ��ం�ట�! అ� ����. ఇ�

స���� �పం� ఆ ద����� మన� ఎ�క పరచవల�న�!

క�క స��� ��ద� !

ఈ �షయం � ��� �� � �� � �ప�టం భ� ��ం�

జ��ం�. �రం, ఉ��, ���, �� �ద�న� �న�

�యమ�లన� ఎ��� ��దం �న� � ��, ఒక జనవ� 1న �

��� �� వద� ��దం �����ం అ�����. ఆ �� ��దం

ఇ���� ఎచ��� ���, �ర�ం ��� ���� వ�� �� “అ��

��� �� ��దం ఈ�� అ�� �����!” అ��ం�ం�

“అ��ణం � ��దం �ం� ��దం-��దం అ� �����డ��”

అం�� � ���! �� ఆ �ట ��� “ఎం�� అ� అ���?”

అ����, �రంతరం �� �ల��ం� మనం ఉండగల� ? ��

ఎ����� ���? ��, ఆ�రం ���� అ�� ��� అ�
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భగవం�� ��ద� అ� �������� ? �� ! అ� కృతఘ�త అ�

“� ���� ��మృతం” � �����. �వం-�కృ� ��� ఇ��

���� ��క���� ��� ���ల� �తం ���ంచక �వటం

కృతఘ�త అ�, ఇ� ��క�ం�ట���న క�సం స��� స�రణ� ���

సమ��ం� ��క�ంచటం కృతజ�త అ� ����.

ఇ�� స���-�వ ���ల�� ���ంచ�ం� స��� స�రణ

��ం�, అసంతృ��, భయ�, ఆం�ళన �ద�న ���

�����య� � ���� ����. ���ం� ���� ���:

1. భగవం�న� �లం - మన�� సమ��ంచటం.

2. �కబ�� హృదయ�ర�క స�రణ� ఏ� ���-��న సమ��ం�

�నటం, �గటం.

3. మన� ఇ��న కర����� �ణ�ం� ��� ���ం�� �ర���ంచ

య��ంచట�.

4. ఆ కర�వ�ం �ర�హణ అ�� ���ం�న భగవం��� �వ ఎ�

అ��ం� �����  �యడం (�వ���).
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5. మన ��� పర���ం� ఉన� ఆయన ��ల� కృతజ�త�-�వ�

��డం (కర� ��శలం).

మన� వ�� క��� - అ����� �ద�న ��� స���
����� ��ంచటం/���ంచటం  ఎ� ?

ఈ �శ�� � ����, � అ��� మంగమ� అమ���, � �ర� ��త

సంఘటన� చక�� ఆచర�త�క �ధ. � ���� �వచ�ల� మన

�� సం����, �� ��వం� ��న �� కర�� ఇప�� క���,

ఇబ�ం�ల� �ర�� అ� ����. ఋ��బంధ� �ర�కర�

�రణం ��ం� ఆ �లగ�, ప����� �ద�నవ�� అ� �� �డటం

�ధ�ం �� అ� ���� “ప��శ�”�. మన �వర�న, �క ఎ����,

మ� ప����� ��త� �రణం� క��ం�� అంత�� �య�ం�
న��ం� భగవం�� ���� ఈ క���, అ����� ��. మన
�ర�కర� �ళన� - సం���ల ���� ఇ�� త���� ఇ��
��ద��� ���ంచమం��. ఈ సంద��ల� “�త�� త��ం�
�వ��” అన��, “న� భక� �ణస��” అన� ���� ���� మన�
�ర�దర���. �గ-���ల �, �ంత� ����క మ�ంత �
స��� స�రణ �యట� ఆ ప����� ����� ���ంచగల

�మ����� ఇ��ం� అం��. స���� “అ�� ����భ��
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����� ఎ�� ��పమ� హృదయ �ర�కం� ���ంచటం” ��

ఉత��న �ర�ం అ� � �� ����.

� ���� ��� �� ���� చ��� ���న “కర�

���ంతం” ��� అవ�హన వల� ��� మన� అ�� క���-

�ఃఖ� �ం� బయటప� �ర�ం �� నడవగలమ� ����.

మన�� అంద�, అ�భవం �� �ధ, సత��, మ����-ఋ��

ఎ�క పర�ట వల�� మన� అం��. మన �ఃఖ��త� �����

�ర�దర�క�న ఇ�� ���నం మన�� భగవం�� ��దం�

అం�ం�న �షణ అ� � ���� �వచ�ల� ����.

�������-అంత���� �రంతరం మన� ఉం�, మన�

అ��ణం స����య� ��� � వ�� ఆ�చనల� స� �����,

అబ��� ��� ఉం� �వశ�� ఎంత ���? అ� మన� ����ందట!

“మన� �రంతరం ����� ఉం� ఆ �వ శ��� ���ం� �ర�ం ఒక�

ఉం�” అ�, “ఈ �శ�మంత�� ఆ (ఒ�) �తన�� ఆ�రం” అ� మరల

అ�భవ��� అ�న మ����-స��� ��దం��
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��యబ��ం�, అ� ����. మనం ఇ��� ���ల�� ��ం�

అ�����ం� అ��� “ఆ����య� ఇం�����” � గల ���క ల�ణం
ఈ �కృ�� (మన� స�) ���ంచడ�! �� �ం� ����వడ�!
��� ఎం� ���క�, ��షం� �����, �� �పంచం�.
అ�ం�� �రంతరం మన� �����, అబ��� ��� ����� �� ఇ��
�శ�మంత�� (ఒక �ల� �రం�) ���ర�న ���ం�� “�ప�
ఇం�����” వం� ఏ ప�� ��వ�, ఆ ���ం�� ����� ఏకత��న
ఆ �తన�� “సర� �రణ-�రణం” అ�, “అ�� ����భ�ల�
���ం� భగవం��” అ� ����ంద� ����. అ�� అ�భవ
��న� వలన �ర� తృ�� �ం� క���య� �����.

ఆ ఎ�క ��ం�న, అ� ఎ��� ��ం�న �� �వన

��న�, �ధ�, �� �ంగత�� మన� ఉత�మ �ర�దర�కమ� �

���� రచనల�� �����. �ల�-మన�� స���న� ఇవ�టం

తప�క ���, అ�� ��ల �పం� మన �వ��� ��దం అం���
ఉన�ం�� కృతజ�త� �కబ� సమ��ంచడం, మ���ల �త�� ��
స�� దర�న�ల � �ధ��నంత� �� స���� గడపటం,
భగవం�� మన� ఇ��న ప�� ఆయన �వ� �ర���ంచడం, అ��
��ల� ��� ఉ��రన� ఎ�క� ��ంచటం �ద�న అ�� ��ల
���వ� గ���, స��� ���ంచగ��న అ��త�మ ��దం
“భగవ� ���”, “భగవ� అ�భవం” క���ంద� � ��, � ���ర�
�వనం ����ం�. -���ం
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భ��ల అ�భ��
మద� ��� ఇ� ������:

�ర�న : � అ�భ�ల�� (ఇష��న�, కష��న�) � ��ద���

��క�ం����క!

మనం ���ం�� ���ంచక��� మన అ�భ�ల�� ఆయన

��ద��! అ��ణం �మ��� క���� ఉం�, �� అ��నద��

��ం� �� ఏ� మం� అ� ���� అ� అభయ���� �

����.

జ��� నయం �య��� ఆప�ష� ���న� ����� ఇ� �యం�,

అ� �యం� అ� మనం �ప�గల�? అ� �ధం� మన ��ం� సర�ం

���న ఆ సర�జ� ���� మన� ఏ సమయం� ఏ� మం��

��య�? క���� ��, ���� �� ఎంత �ళ�� ఇ���

��య�? ఆ సర�జ� ��� �క� సర� సమర�త� మర� మన�

���! �� ఇ� ��, అ� ��, ఇ� ఇ�� ���, అ� అ��

��� అ� ���ం��. అ� జరగ� ప�ం� ��� �రణ�న

వ���ల పట� సంఘటనల పట� అ���ల� ఏర�ర���, ���

మననం ��� "సం�����" త�� ���ం���ం. అ�

13



భ�ష��� జన�ల� �రణం అ��య� ����� ���� త��ం�న��

త��ంచమ� �స�� �� �ధ ���.

2022 సంవత�రం� � ��� ��, � �� �� ఇ� ���, అ�

�య�� అ�� ��ం� అం� �� �����ం అ� ������

దృఢప��� �వ��న అ�భ�ల� ���ం��. అం� ��

������ అ�� ���ం�న ���  ��తం - ��ం� (మ��) మరణం.

ఈ సంవత�రం� ఆ మహ��� �� ���ం�న �వ� అ�భ��.

1. �� �ణం� ��ం� � తం��, �న�మ� ��కం� �రం

���. అ��గ�ం� �ధప�� ఈ �ధ�, �భ� ��

భ�ంచ�� అన� �� �ర�నల� మ��ం� ఆ మహ��� ��

ఇ���� తన �ంత� �������!

2. తం��� కర��ండ అ�న ��న �� స�ప�ం� � ����, �

�� స��� � ఇం� యం� దర�న�వ�డం ��� � తం��,

�మ� �� �����మ� � (కన� తం� వ�) ఇహపర �ధ�త�

అ�� �� అ� ��ం�� అ��ం�ం�.

3. � త����, మరద�� గవర��ం� �క��� ��, � అక�

�ల�ల� ����� ఉ���� ���ం��.
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4. � సంకల�ం �క��� �� బం��ల ��� ��ధ ప����ల�,

�ర�ల� ఏర��� � ఆ��క ��మత� �ం� �లగ�� �

����� ���ం��.

5. � ఉ��గ �ధ�త� ఆయన �వ� �య��� �య����ండ���

�త���� ��ష� ఇ��ం��.

6. ���� �ల�ల సత�ంగ�, ��ంతం� �ద�ల సత�ంగ� ���

ఆయన పట� మన ������ �ం�ం�ం� ��వర��� క��ం� ��

బం��ల� ���ం��.

అ�, ఇ� అ� ��ం� సర�� అ��ణం ఆయన ��ద�, ఆయన �

�పల బయట ఉం� �రంతరం తన� ���ంచమ�

ఎ��������! అ��ణం ఆయన ఉ��� ���ం�� ఎన���?

��� � �� ��న ��� ���ం��� కృతజ�త�

ఉండటం �� �� కృప వ�� ఎ� �ధ�మ��ం� ������.

1999 ��ంబ� � �� ���ం� �ందర వరం�� �డ దగ�ర

���� ������. ��� �� � ఆ��� �� ���న�

��ం�� ���� � ������. �� �� �, ��� � మధ� 5

అ��ల �న �రం ఉం�. �� ��� ��ం� �� � ��య�.
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�� ��� భగవం��� మన �ం� ఏ� ���? మన �ల�,

మన��, కృతజ�� �వ� అ� ����. ��� ��� కృతజ�త ��

కృతఘ�త అ� సం�హం వ��ం�. ఈ �షయం �� � �ప���. అ�

సమయం� �� ��� � ఏ� ������ అ� అ���. �ంట�

��� � కృతజ�త స�న పదం అ� ��� ఆ ప��� �� �� �

������. అ�� ��� �ద�లం� �రవం ఉన� ��� ��

అ��న �శ�� స��నం ���ల� �� �యత�ం �య���. ��

మర� ఎన�� అడగ��. �� �క� �వ� ��� వల� అత�� ��

కృతజ�� �వం అం��ం�ం�.

దమ� �ట � ఒక సత�ంగ స�� ��� వ�స� క��� వ���. ఆ�

����� తల��ం� “���� �� ఇ��� ��� ఉ���. అన�

అ�భవం ఇ��రం� ఈ క��ల�� సం�షం� భ�ంచగల�.” అ�

����ం�. ఆ �� ��న� అ� ���� పటం �ం� ���ం�

ఆ�� �నక �ం� న���ద గ��� చ��� ����. ఆ� ����

తన� ఉ��� అ� సం�షం� క��ల� ���గ���.

🙏🙏🙏
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�� సత�ంగం (��� ��)
2-1-2004

�యం�ం ఆర� త��త:

�� (����ం - ఏ� �జం ���)

● ఇ� �� ��� ఉం� బల�నత� �ల���. బల�నత��

��క ���ల� ����.

● ���� హృదయ�ర�కం� ����ం� ��క ��రం�

బల�నత�� �ల�ం�� �యత�ం ����.

● ���� అనన�ం� �వ ���� ఆయన బల�నతల� ����

����. అ� �య�న��� ��క ���� శరణ�ం.

● ��� �వ�� ఒకత� �క� బల�నత�- ఒక అ���� ���

���మ� అడగటం, ���� దగ�ర ���న��� ఒక అ��� �

��� ఉండటం ఆడ�ళ� మధ�� ���� ఉండటం. ఆ అ���

అమ���� ��� అమ� �� ��� � ����. ��� ���ం�

ఇ��� రక�ం కళ� ���మ�, ���� �� ఉ��� �బ��

ఊ��ం���మ�! ఆడ�ళ� �త ��� ఒ�����వటం.

���వ ��� ఇ�ం� బల�నతల� �ల�ం� �క�� మ�

��దం. ���� రమణ మహ�� ఎం� ��త�� ఉం���
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క�! �ళ� కం� మనం �ప��ళ��! అం�వల� ��క ��రణ�

ఇ�ం� బల�నతల� �ల�ం����.

● ��� �క� �ట ఆచ��� �ధన అం� �� ��క

అ���ం�. ���� ��ం� ��� ఆయ� ��� అ� ���

�� �లభం అ��ం�. �ణం �ద �� ఉం� ఏ� ��జనం

��.

● �� � “����� అ���” అన���� భగవం�� ��

అ�భవ� ఈ సం�రం �ర� �ద�న� ఏ� వ�� అ� ���

అ��ం�ం�.

● Live in the present అన� ���� �ట� ఆచ�ం��. ఉ��

�రం ��� ��ం� �నటం ఎం� కష�తర�� ����

���ర� ���. అం� ���నదం� ��� ��ం�.

● ఇ��� ఆ�ర �షయం� �� �� ���. �ం� ���

�వ ������. “ఆ! �� ���� ��” అ� ��� �

����. అ��ం�� ��ం� ఏ� అవసరం �� అ�� �క�� ���

ఉం��. �మ� (�� �ళ� ���) ��� అ�� �క��

������.
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● భగవం�� మన �ం� ��� మన హృదయ�-�ల�.

హృదయ�ర�కం� ఆయ�� ��ం��. ఇ� ��� ఉం� �ణ�ం

����ం�. అనంత �ణ�ం ల���ం�.

� �� �ట��

15-07-2005 న ల��క� ���: ��� �� ర�ణ

�లగ��

15-07-2005

�జ� ల��క� ��� �బ��మయ� � ����� ఆ���� ����

�యడం. � �ట� ��ం�. ఆ మహ��� ఆ��ంచడం� మన
�ణ�ం ఇ�� ఉం�. మనం �ంద ప���� �� మనల�
పడ�వ��. ����� ���� బం�, ఎ���, మ��� ఎ�

ర�ం��. మన� క��� కలగడం మన మం� �ర� అ� ���� ��
�� ���ం� ��. మనం చలనం �� ���స�� ��నం�
����వడ� మన �యత�మం�. �� �ళ�� ����� గద��

అ� �ట మన� వ��ంచ�. �� ��ల ��� ���న �ట� మనం

అం������ న���ం����. �� �ళ�� ����� గద��

అన� �ళ� సంగతం� �� �రం. � ��� �� �త��ం�

శ�ర�� ఉండ� ���న �ట� ��� �త� �య��. క���
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���� అ� ���� �� తమ �డ� నడవ� ������. అ�ం�

��� మనం ����� అ� మన� అ��మ� భయపడవ��. సర�

హృద�ంతర����న ఆ మహ��� మనల� తప�క న��ం�

గ�������.

భయ�, ఆం�ళన, �ఃఖ� �స� �� ద��ర�ం� �����.
భయ�, ఆం�ళన ఎంత ఎ��వ� ఉం� అంత ఎ��వ� ��
సర�సమర�త�� మ����మ� అర�ం.

బ��� �జ�� ��న ���� ����� ��ం�ం� ��. �ద���

�క�� �మ�ల� �ంట� రమ�న�ం� ��తం �ద ����� అ�

అ��ం�ం� ఆయ�. మ�� �క�� 15 ��ల� మం��

��న�� ��ం� ��. 15 ఆగ�� వ��ం�. ఆగ��� ప�� ��క�

�ద��� ��ణం. అ��� �� �క�� �� రమ�ం�

�����.

ఇక�డ ఒక వ��� 40 ��� ఉం�ల���. స�న���. �� వ��న

ప� ��� కం� �ఖ�ం, ���ల సం�షణల� �� ఎ�

����ం�. ఒక వ��� �� 12 గంటల��� �����ం�ం� ��

����. �� ప��ం����. ఆ�� ���ం� ఇ���. అ��� ఆ�

ఆ వ��� � ఎ��ం� �డ� �� ����. ���� ��ం� అ���

���� అం� అన��. �ల��� మ���� �వ�� ����. �దట

ఆ� ���న �టల� �ండవ�� ��� అ��న��� ���న �టల�
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��క �క క�నం� ���� త����. ఆ త��త మ���� �వ��

����. �� �మ �ఫల� � �� చ���ల� మం� ��� ఉం�

��మ� ����. �� �� ఉం� �ం� న�� ����

������. అంద� ��� ��� ఆ మహ��� �ం�
హృదయం� ��� ఆ��ంచడ� మన కర�వ��.

�సల �బ��మయ�

********* స��� �� శరణం శరణం *********

27-8-05న �మ� ల��క��: ���� అ�� �డల� న��ం�� ��
�యత�ం ���

�లగ��,

27-8-05

�జ� �� బం���న ల��క� ��� �||��� � �����

ఆ���� స� క�గవ�న� ����� �.�. �యడం. � �����
అ���డల� �� � ���� అ���డల� �� � ����
�ర��� మనం సం�ర�ం� నడవ�క��� ఫర���.
న��ం�� �� �యత��న� ���. �� �యత�ం ��
�య����మం� ఆ మహ��� ఆం�క�చ�. ��� మనల�

����న కష�ం �యమనడం ��. మనస�ం� �� క��ంచమనడ�

��. �� �త�� �ంత�లం వదల�ం� �మం
�యమ�����. అన�ం బయట ���ట��� మన కృతజ�� �వం
ఎంత ��ం� హృదయ స�ందన� ఉం�ం� ���మ���. ఈ

21



�షయం� 2సం|| �ంద� � �వన� �� � �వన� ��

�ధ�ం�. �� ��రక బల�� �� బల��డన���. �� �

�వన� �� ��� వ��ం�. మం���� ���ం� పంచ��త�
స���య నమః అ� �ట ��� ఎ����� ��� అ�� ���
��� �వడం ఎంత ���� గ�!

మం�రం ��� �జ �యవ�� అం� ఇంత� �ం� �దన�

�����. �� �� అంత� మన ��న�. � ��� సర� సమ���

గ�క ఇ� � మం�� అ� �వన �దర�ం� ఉం�. ఇ� ��

���ం� ఉం�. ఇ� �� ఒక��� వ����ం�. సప� స��ల అవతల

ఉ�� ��� ����న� ��� �� ��� ���� ��� క���

త���. ���� ఓ��� ఊ� ��పల ఉ���. అంద�

����� �� ���� తన డ��� �ంచ �వ���. అంత�

మ���� చం�ల� క� ఎ���. ����� �� ఇం��� �ధ�

ప���. ���� ��� ఆ �ట� �య�ం ��. ఇం� ��గ

కట�గల�. �ర� �������? వ�� అ��ల�� ���. �ల���డ�

���యడం, తన ��� �న��� తన� ����� �యడం. ���

తప��� మన� తప�� గ�? అంత� మన మం��.
�.�బ��మయ�.

********* స��� �� శరణం శరణం *******
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�� సత�ంగం

Work is worship

��� : �� ��! ఇ���� �� ���, �����ల� అ� ���.

�ం�� డ��� �� సం��ంచ��, �� స���� � ఎంత

����ల��� ��య� అ�.

�� : అం�!

���: �� అం� ��! ��� డ��� వ�����, అ� �� ఏం

��య� �� ��.

��: �జ�! ఇ��� ధర�ం ధర�ం ధర�ం అం��. సత�ం-ధర�ం అ�

ఆయన �������. ఆయన సత�ం-ధర�ం అ� ����ం� మన��

ఆచ������ ధర��? మన�� ఆచ������ అ�

అ��ం��. ఎం�క�? డ��� మ�ంత వ����య�. �� �ల�

�� ��, ల� ��య� �తం వ��ంద��! ఆ �� �ద� మ���

క�! అం�క� క� �� �తం ఇ����� అ��ం��. ఆ �

���ల� ఇ�� �ళ�� ���? �ష�� �� ఎక�డ ఉ���, చ���.
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��� ��� ఉ��� (న���). ఇక�డ ఈ ��� ఉం� �ష��

��. అయన ��� �� వ��ం�. ��� ఉ��డంట

������డంట! ఏమం�� ���? �క� వ��� �ం���

���� ����డ���! అ� మం��, ���� అ� �దంట! �క�

అ�� ��. ����� ఉం� �� ���� ���ం��. డ���

� ��� ఉం�� ఎ��వ. �� ఏం ���డ� �! � �ండయ� అ�

ఉం��. �ద� ��� త����. ���స �� ఉం� ఆయన ఇం�

��� త����! �క�క �కం� �� � ఉం� ��� �ట� ��

�� ���. �ళ� ��� ��! ఏ� �భ�? అ�� మన� ఒక

ఉ��గం� ����� డ�� ��, ���� � (ఎంత) ���ం�

��� అ�� �����! ఉ��గం ఏం� ��? వస��! డ���,

డ��� వ����న ������� ��? �� ఉం� ఇంత �ట ఏ�

����? ఇ��! �ట త��ం���! (న���) �బ�� డ���

���� ��. మన� సం��ం�� ���� ��. �����

ఎంత ���ం���?, ���� ఎంత ���ం���? అ�� ����
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� �����. అ�� ఆయన� ���ంచ��� ����న ప�� �ణ�ం�

�యగ�� ఉం��. ఎవ�� �య�నంత� �యగ�� ఉం��! అం�

మన దగ�ర ��� � ఉం�� knowledge. �� �ప�ట� �త�క

�� �చ� � ��ం ����. �� ��� �ప��డ� � ����

ఉ���. �� � ����� ����. �� � ��� ��� �����. ఈ

�ల��య� ��ంతక �ల��య�. చల�� వ���. ఈయన� ���

(�� �� � ����), �మ�� అయ���. (న���). �నక

�ం� వ�� ఇ�ం �� అ� ���� ��. ఒ�� స���� �� �!

మనం త� ఒక� ����ం� ��ం�! టపట� డ��� �����

ఇ��� అయ��� ���. �� అయ���� �� వ��ం�� ��!

త� ఒక �� ఉం�ం�, �� �� �రగ ��� ���ం��. ఆయన

���న���. ��� ��� ఆయన �� �� ���. ఏ�ట��

�భం? ఇ��ం� ��� ��. ఇం�క� ఉ���. ఒక� రవ�ంత ఉం�

స��. స��ం� �� ��� � �ప��. ఇం�� ����ం�� ���!

ఇక���� స�� ఏ� ���� ��. �గ��� �����, బయట
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���ం��. వరం��� ���ం�� ��� అయ���,

�క��!

��శ�ర �� �� (దమ� �ట): ��� �ం �?

��: ��� ��� �� �ం � ��! �� ఇ� �ం అం� మన� ���

�న��� ��� అ� రకం. ఇక�డ ��� � �ల��య� ఏ� �ల

���ం�ం� �గ��� ��� ����� ఉం�� మ���.

�� ��: ��! అ� �ప�క ��� ఫ���. �� ��� �ఫ���

ఇం�న�న� � ఇ� వ��� ����ం.

��: అం�! అ� ��� ����

�� ��: అ� అనక��� �� ��� అ�� అ���. ఇ�

వ��� అ� �గ�� ��ం� ���, ఇ� వ��� ��, వద�� ���� అ�

�� ఎ����య�� ���.

��శ�ర�� ��: ఓ��� �� అ�!

�� ��: ఒ��� �� ��, ఉన��

��: ఉన��. �ప��.
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��శ�ర �� ��: ఆయన� �ప�టం ��!

�� ��: ఉన�� అన��ట. ఎవ� అ�� ���� �����

చ���ం�� క�! వ���

��శ�ర �� ��: ఆయన� ��! ఆయన� �ప�టం ��!

��: �� ��! వ�� �� ఈ �డవ�� �గ�� �� �డవ��

ఉం��� ఎ� ���� ��?

�� ��: �ద� ��. అ� ఎవ��� అర�ం ��, ఒక��� ఇద���

అర�మ��ం�. ఎం�� �ం ��� ��� వ��� అం��.

��: అ� ���� ���ం� ప� �� ��! �న�� వ�� చ���.

Within 10 years of service he died (10 సంవత��ల స��� �

అత� చ����). � �వ� ���� �� �� ��ం�. ��

అ���ం�. అ� �� ����. ���� �� �� ��ందంట!

ఎట� ����� ��య�. ఏం �భ�? ఇంత సం��ం�వయ�

�� ��� అం��, ఆ ��� అం� అ���ం� ఎంత వ��ం�?

��� �� చ���. ��� ��� �� �ళ���, ���ం �����
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�ళ���! ������ మం� �జ ��ం� మం� ఉ���� వ��!

���ం� ఉ��గం! ���ల� ఉ��గం వ��ం�. అం� 10

సంవత��� తం�� ప��� ��� �పం! చదవ�� ��!

చ��ం��� �ళ��. ఆ �న�� ఎంత వ��ం� �� �ళ�� �ర�� ?

�� �న�� వ��ం�. 10 ఇయ�� స��� � ఏ���ం� ఆ�� ���!

అ��ం�ం�. మనం భగవం��� ����� �� భగవం���

���ం�లం� క��� ప�� ������ ఇ���. ఇ��� ప��

����వల�న �ం � laziness � ఉం�, laziness ఉం� ఎ��

అ��? ���. భగవం�� అంత� ఉం��. గమ���� ఉం��

మనం ���, మన �� ��జ�, �మ�తన� ఇవ��! �ట��దట

�� ���� �ం� ��� వ��ం������ ��ల��! ఏం�?

�మ�తనం. �� ��న �ద��� ప��� �� �మ�తనం

�ర�ం� ఉం���� �����. ఇ� వ��న దం� శ�� �పల

�� ��� ఉం��. �న�ం� ���� ఉం�� మన��.

Deteriorate �యట�, Deteriorate �యట� ఇం���! �శనం
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����. ఎంత �శనం ���డం� � అ�భవం ��� (��� �

����) �� అనటం ��. ఎ��వ ������ �ం�, అ��� ��

�మ�తనం ఎ��వ ��. ఎ��వ ����� �మ�తనం వ��ం�. అక�డ

���న��� 4 ఇ��� �� ��� �, 8 ఇ��� ���, ఎం�� అం�

ఏ� �ం�క�. అం� ఆక� ��న��.

���: శ�� వ��ంద� ఒక అ�హ !

��: ఆ అ�హ. శ�� ��. �� వ��ం�. శ�� ఉం� ప� ��న��

ఉం�ం� �� ఆ ప� �� � �య��.

�వరత�ం : శ�� �� మ�� వ��ం�.

�� : ఆ! (న���) శ�� �� మ�� వ��ం�. ��� ��య�ం�

�����. ఫ�� ����ం� ��� � అం� బ���. �ల బ���.

�రం బ���. అ�� ఏ ��� �� ఎంత వ��ం�? ఈ ��తనం? ఆ

�� త��� ������ ఆ��� � ��ల. ఎ�� ��ల. ఆ��� � ��

ఆ��� � ������ ��ల వ�� �. ఆయన ��ం� �� �����

క�! ���న�ర గంటల ��, ఐ� గంటల ��, ఆ� గంటల ��
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�� ������. ��� �ం����� 8 గంటల ��

��������. ఐ��ం�. 70 � దగ�ర ������. అం�వలన

�� �� ���� �ం������� అ���. �� ��ం�

�� ������. �� �బ���� �ం� ��డ� అం��యన!

ఆ! మనం �ం�ం��, ఈ �� దగ�ర �� ��� �బ�, ఆయ��

�ట��ం� ఉండ�. మనం �ట���� ఆయన �డ�ం��.

న��: �� బల�����ంద� ఇంత ��� ���� ���� అర�

పం� ���� ��, అ� �త�ం �ం�.

��: �ం� (న���). అ�� మం� ప� ����. అ�� భ� ����.

�ం�� ������. �దం� (�� తమ� ఉ�����) ఇ�� �గం

������. �బ�� అ�� ��� ఉం�, ఆ భర��జ ���� అ�క��

���. ఆ� అ�భవం. ��ందప��. మన ���న �ట� తప�క

���ం�� అ�ట� వం�� ������. ��� �ట ఇ�� కద��

��� ఇక�డ ఉండటం. ఆయన ఇక�డ ఉండటం. ఆయన ఆడ �ం�

�వటం ఎం��? ���� �ట ఇ����. �� �ధ��నంత ��
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�రం �రం వ��� ���! �ధ�ం ��ం� �ళ� ���� ప��

మన�ం �య��� �! ���� ప��ం� ��ం�� అ�

వ�����. అ�� ����న� �ట�, ఇ��న �ట తప�క ���ం�,

ఓ��� ���సం� ఉం� అం��! ఓ��� ఉం� అం� గ��న

ఉండమ�? ���� �����? ���� ��ం� ఉం�� ���లస�ం.

ఒక �� అ� �� �� ఆయన దగ�ర ప� ఉం� ఏ� ��జనం

���? �ంకయ� ��� దగ�ర �� ప� ఉ���. ఏ�� �భం � వల�

ఇ��� ? ఏ� �భం �! అ� అ�� �ంత ��� క� రవ�ం��!

��ం�� ���� అం�� � ���. � ��� ���� అం�

ఆయన �ల� ��� ���ం�� �క�న ��. లం��డ� ఇం��

������, సకల ����� అ�� �� ఇ��, ఏమ�� �� ����

ఇ��! �� �ర�మ� ఆ ర� ఒ� ��, ���నగ� ర�. ��

���లం� ఇ�� � ���ం� ఇ��� ! ఆ రవ�-�వ� ఆ��ర

అన�ం ఎ�� ��� �ం��� �మ��య ��లం� ఇ��, అ� అ� �ద�

ఎ�గడ� దం� �త�ం� �� ��� �ం��� అద��! ఇ�� ��� వ��
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���� గ��న ఇం�� ���ం�, ఎంత �ణ�ం ��మ�� మనం? ఆ

బయట ఉం� �ళ�� ఏం ����ంద��? �గ��� � ఏం �క��� �పం ?

�� అ� ��ట��� అ����ం� అన��ట. �గ��� � ఏం

����ం�? మనం ఆ �� ��� అ��ం�? ఆ� ఇ�� ���

���� ప�����ం� వ�� � ��� ప������ ���

��ం�. ��� ��ం� ఆ �జ���. ఒ�� �� ��� �ద ఏ�

��. �స�� �పం నడవ��. ���ం� వ��ం� �రద�, ��

�ద �డ� ఏడ ఉం�ం�. �న�� ��ండ�, అట�� వ��ం� ��

�వ�! ఒక �� ��ల�� ఒక �� ��� అ� ��� ప���ం�.

ఆ�న మద� ��� ఆ���� త����! మ� ఆ� ఏ� �ం�ం�?

మన� ����! �మ��య ఇ��! ఎ�గడ�� ��� ���! ఇ���

����ం�� రవ� ����ం� ��� స�� ఇ���! ఇంత ��� ఇం��

���న���! �ళ� ���� �� మనం! ��� కం�� ���మం��

భర��� �స��. అ�� ����� ఇ��న మనం ఏ� ������?

�య శ�� �� �� �నం�. �� �ం�యం� � �పల
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������. ����. ఈ పం�� త�� ���ం�. ఎంత�ప��

�ం� ఉం�రంట. ��� �� ��� �ం� ఉం�రంట��. ఆడం

అం� ఈ� చ��� ఎం�? ��� �� �� �� ఈ పం�. ��ధం

పం� �� �� అం��. అ� �� ��� కథ ��� ఆజ��

ఉల�ం�ం� అంట అ� ఇంక �� �! ఈ ��� పం�� �న�క అ���.

ఆ ��� అం� ��� పం�� అం� ఆయన ���న ������. ఈ ������ �

ఉల�ం�ం�, ఉల�ం�ం� అ� ��� ఉం�రంట ���. ఎ��� ��

��ం� వ��ం� ప���ం�. ప���ం� �బ�� మన� అం�

వ��ం� ఈ జ���. ఈ జ��� ���� ��� (స�షం)

� స���నంద స��� భగ�� � �ంకయ� ��� మ��� � �

� ���వ దత�
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మ���ల ����
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ఆంగ� �తన సంవత�రం సందర�ం� �� �� �జ�
ఒక భ��� సత�ంకల�ం వలన �బ��మయ� �� � (��కం�

ఉన����) అ�� ఏ��� ��న�. �� కృప వలన ���ఘ�ం�

జ���న��.
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-------- స��� �� శరణం శరణం ---------
🙏
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