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అన�ప���� స��ప���� శంకర ��ా ణ వల���| జ�� న��ౖ�ాగ� �ి�త�ర�ం ��� �ే��చ �ార�� ||

మ���చ �ార�� �ే� �ి�� �ే�� మ��శ�రః| ��ంధ�ా� �వభ�ా� శ� స��ే�� భ�వనత�యం||

�షయ ��క
# �షయం �� �ంబ�

1 సం�ద�యం 3

2 అమ��� (�సల �షమ� ��) �వన �� 8

3 భ��ల అ�భ�� 18

4 �� సత�ంగం ( �� �ష��) 28

5 �� సత�ంగం (��� � ����) 30

6 మ���ల ���� 32
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�మ� �వ - �వ� �వల�ం * ప� �� - పర�త� �వ
�మ� �షమ� స�త స��� �  �బ��మయ� మ���

సం�ద�యం
“ఉన���� అసంతృ��, �� ���స� తపన - ఇ� �నవ

��త �రం” ఆ�ర� � భర��జ ���� �� � �� ��మృతం

సత�ంగ మ�మ అ��యం �ం��ట � ����. ఈ �షయం

స��� �బ��మయ� ��, ఆయన ధర�ప�� �మ� �సల �షమ� ��

దగ�ర �డవ��. �� ���కం� ఏ�� �షమ� ��� ���ం� ��.
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�� �షమ� �� �� నడవ�క� �� ����న��� ఉన��. ఇక

�ం� �షమ� ��� అమ��� అ� �������. అమ��� దగ�ర

సహ�� సహజత�ం ఉ��ప��ం�.

1. ఏ �షయ�� అమ��� దగ�ర �� భ��� ������ అమ���

మన� �ంకయ� ��� ఉ��� ఆయన� ����� ���ం� అ�

����. అ� ��న �ంట� భ��ల మ����� �ర����.

2. అమ���� �ంద� భ��� మ����� అ��, దండం

�����, �� �స�� �� ��� � �� ఎ� ��� అ�

���� అమ��� అ�� అమ��� ��ం సర� ��రణం��

ఉం��. తన� దండం ���న భ��ల� తన�న� ఆ�చన� -

భయ�� పం��ం�న� �ధం� ������. ��ం��

దండం అ� అత�ంత సహజం� అం��. మరల దండం �ట���

అ� ఆ�చ� ఉండ�.

3. �� - అమ��� వల� ఎం� �� �ం�, �� వద� �ల���

���న ��� �� ఏ ప� అ�న �ప�వల� వ�� “�� �మ ఏ�

- �� ప� ���� “ అన� �� వ�వహ���� �� ఇ�వర� ��

మనవల� ఎం� �� �ం��, �ళ�� ఎ�� ��� ఈ ��ం

�యక�� ఎ� ? ��� అన� �� వ�వహ�ం��. మనం ��న

ఆ �న� ప�� అమ���� �యం ��న �� ��స�ం����. ��
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ప�చయం ఉన�, ఆ ప� �యటం క�ణ� ��ం�, అ�

���మం�� తప� అమ��� ప� �ప��.

4. అమ��� �� శ��రం ��� స�� మం�రం దర�నం � ��

��� 10 గంటల� �షయ� � ��� �����. మం�ర �ఖ

��రం �ం� ��� దర�నం ���� �� తప� ఏ�� ���క

దర��� �ర��.

��మం� భ��ల త��� అమ��� �ప�తనం ఏ�ం�, ఆ�

�� ఒక �ర� �� ఆ� భర�� �వ ���ం�. ఏ�� ���ం��

ఎ��వ మం�� వం� �జ�� ���ం�? అ� �����ం��. ఇం��

వ��న �ళ�� స��� ���డ� మ� ఆ� �ప�తనం ఏ�� అ�

అ����.  ��� ��� ���వన�

ఒక� : “..... ���� �� �� �� ����� �ధన

�యమం��. ప� ఎంత ట�� అ� ��� అ�� criteria ��.

మన�� �గద��� మ�� ఎంతవర� ����ం����� అన��

�ఖ� ���� � ఉం��� ���మ కర� ���ం��” అ� � భర��జ

�స�� ���న� ���ం����. అమ��� �వన �� ���� ��

అమ��� �ప�తనం ����ం�. భం��ల� తన� ���ం� ��ల�

ఎ��� ���డక �� �వ, ��� స��� ��యం � ��ం��.

5



�ండవ�: అమ���� ��, �ళ� అత��� ��ం� �ష��

తప� ఇంక ఏ� ���� �� ��. ఆ �షయం� అమ��� ఎన��

ఎవ� ��ం� �గ����ల� ����న�� ��. అమ��� అం�

నచ�� �� అత���� �� �వర� ��� �వట� ��� �దర�నం.

�డవ�: �� � ప��తం వ��నప�� �ం� �� ఇ�� ��

�ళ���. ఏ�� అమ���� �� � వ�� ���ల��ం�� ��.

అ��డ��� �ళ� అ��� వ�� ��� �సమ� అమ���� ఒ��ం�

������ ���ం�� ��� ���� �యం���  వ�����.

��గవ�: మ�ప��త అ�న ����� ����� ఆ�

మ�మ� �రణ�న ప��� ధ��ల� �వ���న బృహస�� ��

����:

"�� ఎల���� తమ ప�� �హ�� ��ం� �వ ���.

��గన�� ��ం� అ��ల� ఆద�ం��. భర� అ�మ� ��ం� ఏ

�న� �య�డ�. �ధ��నంతవర� ���ళ�� ��ం�,

తప��స��న�� తలవం��� ����. �����న �ల� ��హం

�య�డ�. ఉత��లక�, ��లక� ఒంట�� �ళ��డ�. భర�

�ం�� �న�� � అలంక�ం���డ�. ��ంతరం ���న భర�

������ సం�షం� ���� భ��� ���క��, ���,

�సనక�� �� �ద ����. త��త ఆయన� అలసట ��వర� ���
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��� త��త ��నం ��ం�, ఆయన �ద�ర�ం ����

నమస��ం��. అ� త��త అత� �త��న�స�ం� ఆ�����

�తకర�న �జనం ���, అత� ఉ������ ��దం� ��ం��.

అ� త��త� �� అలంక�ం��� ఆయన� సం�ష����. భర��

�����న త��త� ఆ� �� ���. మర� అత�కం� �ం� ��

���� �ం� ప�� ����, అత� ���న�� అవసర�న

�వ� ���. భర�� వల�న �� ���� �� స�యం�

సమ����. ఇం�� ��ం� �ం����. భర� సం�షం�

�న���� �� ��రం��, భర� ��రం� �న��� ��

సం�షం�� �ండ�డ�. భర� ��ం�న�� ��ంచమ�

���ం��. భర�� తగ��డ�డ�. అత� �పం� అన� �టల�

మన�� �ం���డ�. భర� ఆజ�న�స�ం� �ర� నడ����.

భర� ఆజ� ��� ���, ఉప��� �య�డ�. భర� �క�

ఆ��� �వృ����� ప��, �ం�మ, మంగళ��� �||�న�

భ��� ధ�ం��. భర�� �ష��న ఆభర��, వ��� ���

ధ�ం��. అత� �మల�, �వమర�ల�, ఆ��డ�ల� �డ� ���

�ం�ల� ����డ�. భర�� ల�ం�న ���� సంతృ�� �ం��.

ఇ�� ��� �మం�ల� ��, భర� అసమ��డ�

�ం�ంచ�డ�. ���� ��� ��ం� �� �డ
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��ల���డ�. ప� �వ� ���, �� ��దక� �ర�ం�

ప��త ��ం��. భర� ����, ����, �క�ం��� అత��

పర�శ���� ��ం� అత�� ��ం��. అ�� ప��త� ��

����� �డ సం�����...... “

ఈ ల��� అ�� అమ���� ���ం����. �డ���

ఏ� ��యన�� కనప�� అమ��� �వర�న, �టల� �వ�త�ం

�కటమ��ం�.

అమ���  �వన �� :
� �� �ళ� �న�మ �� �న���� �� ��ం���

��న స�యం దృ��� ఉం��� కృతజ�త� �� �న�మ

����� (ఇక �ందర ‘అమ���’ అ� సం�����) ��హం

����ట� �� �శ��ం�����. ఈ �శ�యం ఎ�� ��క

��జ�ల� ఆ�ం� �క �వ ల��ల� ���ం��� జ��ం�. ��

�� త����, అన� ��� వ����ం� �� దృ��� �చ� � ప����న�

�� � చ���న� అ��� వ�� ఇ� ఇం�� ఉండటం, అ� ��

���ంద� ��ం��. ఆ �షయ� �న�ం� �� � ఆ�� పంపకం�

�� అవ�శ�ండద� అ���. �� � �� తన మన���� కృతజ�త

వం� ఉన�త ��ల� ��వ��� అమ���� ��హ���. ��

��హం 1967 సంవత�రం� జ��ం�.
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���� �ం� అమ��� వల� ఇం�� ఎం� ��బం�

����. �� � ��హ��క అమ���� ఎ�� కష�తర�న �ధ�త�

�ర��ం��� వ��ం�. అప��� �� ఉ��గ��� క����

ఉం���. ��� 7 సంవత��� ��, అమ��� ��సం ���.

అ��� � �� వల� త���� �� �� ఉం���. ��� అమ���

ఎ�� �వ� ఎం� ఓ�క� ����. �� త����� అమ���

చ���� �ల� అ�, �� తన ఇ���� వ���కం� ��హం

�����డ� �లకన �వన ఉం��. ఆ�డ ��� ��� అమ����

��ం���

అమ��� ఎం� ఓ��, �ద�� వ�� దం� �య�ం �� అన�ం

వండటం, బ�ల �షణ �|| �డటం ఇం�� అంద� బట�� ఉతకటం

�� అమ���� �వల�నవ�� ���ండటం, ఇ� ��� అమ����

��� �నటం 11 గంటల�, అన�ం 3 గంటల� �నటం జ���. ��

�� �ళ� అమ���� స���ంచ��� అ��డ��� అమ���

త�� ���� అమ���� ���న��� ������ వ���. �� ��

��� �ధప���. అమ���� �� అత���� �� �� � ��

�ప��� క�! అం� ‘’�న�ం� త�� ����ం� అయన

�ధపడ��’’ అ���. ఎం� కృ�మ �వనం�� మన� ఇ�ం�

ఉత�మ�న సహజ సం��రం ఎ� వంటబ��ం�. అ�� అమ���
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�ధప� �� � �ప�ం��వటం వ����ంచటం బ�� ��

త����� నచ� �ప��క, అమ��� కష�ం �డ�క �ధ ప��ం�

అమ��� ‘ఎం�� ఇ� �ధప��? అత�య��� �ం� న�� ఒక�
�ం� �టల� అం�, ఆ�డ సంతృ��� ఏమన�ం� ఉం��. ��
�జం� �ట���� క�!’ అ� స���ం���. ఇ� ఎంత� ఉ�త�

�ణ�, అ�� దంప�� ఎంత అ��� �ర����� మనం

���ంచవ��.

అమ��� త��త �లం� �ళ� అత���� �� ���,

మంచం� ఉన���� ��న అనన� �వ� ��ం �వర� ఆ�డ

మన�� �రక తప���. ఇ���న అమ��� �� �ళ� అమ�మ�

���, �ళ� అమ����, �న����, �� �, మ� న��� �ద�

��� �� �� వృ��ప�ం � �� �వ ������.

క��� ��మం�ర ��హ ��ష� �ందర �ద� ����

��� ���వ�� �� ���ం�� ����. �� అమ���� ఆర��

ఇవ�మ���. అమ���� ఆర�� ���ం� �� �� వ��ంద� �లవ

పచ��� (ఊర�య�) �న�డద� �������. భగవం���

�వ� ఎంత� క�ర �యమ�� �ద��! ఆ త��త ఎన�� అమ���

ఊర�య� �న��.

�� భర��జ ���� వద�� �రం �రం �����. అమ���

భర��జ ���� దగ�ర� ��� వ�� �� ��ంతం� ఉండటం
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గమ�ం�, �త��ం� పం�ం���. ఒక�� అమ���� ��

�����న��� భర��జ ���� అమ���� “�� ఎ� ఉ���”

అ� అ�� �� ��� ‘’�ట �ం��?’’ అ� అ���. �� ‘’��

ఇచ��� �వ��� డ�� ��ం� � �ర� అ��డ��� ఖ��ల�

ఇ��న డ��� ఉం� ఇ��ం�” అ���. అమ��� ‘’�షయ�� చ��

�వ��ద� అయన అ��డ��� దం����’’ అ� ����. భర��జ

�స�� �� � ‘’�పంచం� అంద� చ���న��� ఉండ�.

అం�వల� �ల���� �ట��” అ� స��నప���. ����

�షయ�� ��� క���. అప���ం� ��� �లల �� �షయ�

ఉదయం 2 గంటల� ��� మం�రం ��� �వ �యటం అ� ���

�వటం జ��ం�. � ������ �� అడగక� ��� ఆ����

�షయ�� ���ం�న �షయ�� మం� ��� వ��ం�.

�� తమ క����తం� క���� �దట ����, త��త

����� త��త మం� ��� ఇ�� �� �తం అం� ���ం�

���ం��� ఉం����. �� � ఆ�సం ఇబ�ం�, �

�ంకయ���� స���� తగ�టం వల� �లగ�� �� �� ��

��ం�� �ర�యం ������. ఈ �పథ�ం� అమ��� �� �

అ�స�ం�న �ధం అ�హ�ం. � ����� సం�శం అ�స�ం� ��

��� �లగ�� వ����. అమ��� ఒక సంవత�రం �� ��
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ఇంక �ల�ల� చ��ంచడం, స���ంచడం �య�న� �లగ��

వ����. అ��� �లగ��� �� ��� స�� దగ�ర �న�

స�ల�� ��� ఆజ� �ర� �� ��� ���. ఇ��, వస� ఏ�

����ం� �� ఆ�గ�ం ��నమ��� అమ��� �వటం

ఎంత� ��గ�, ఎంత� ఆదర� గృహస� ��త� ���ంచగల�. ��

��� ఆ�శం ��ం� �లగ��� ఉండటం� మ� ఆ�చన

వ��ం�� అ� క����� మం� ఇ��� ఎంత ���న

అ��యమ� అమ��� ����. త��త �� క���న� ఖ��� 1/5

వం�� అ����. అమ���� ఈ �షయ� అ��� ‘’ఇ�� ఎం��?

అయన ��ం�� క�!” అ���. అ��శ�ర��మం� కృ�మ �వనం

గ���న� మన� ఇ� సహజ�, సమంజస� అ��ంచ�.

అ��ం�� ఇ�ం�� ��ంచ �హ�ంచ�!

�లగ��� వంట� కమ�� ���ం��� ���

���ం��� వంట వండటం, ���� �కర�ం �� ��ం�

��ంచవల� �వటం, మం� �ంత ఇ�� వద� ఇ�� ��ం� ఒక

��ం�� ఉండటం, వ���లం� ఎ��వ� �� ���, �ష�

��� ��చ�� తర� ఇం��� వ���� ఏ��ం భయపడ�ం�

ఉండటం �|| ఎ�� అత�ంత కష�మ��ం�వ�� ఆ మ����� భర�
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�ంగత�ం, �య�� �ం� ఏ��ం కష�మ��ంచ��. ��

త��త ఏ�� ఆ �షయ� �� � ఒక� �ట ���డ��.

ఒక�� ��� 10 సంవత��ల వయ��� �షయ�

త����న��� అమ��� ��� వద� ����� �ం� ���

“�షయ� కనపడ�ం� �� �న��, �� �� ���ం� �����

అ�� ఏ� అ����� - �� ��క������” అ� ������.

ఇం�� ��� పటం వద� ������ �� ���. కల� అ���ండం

�జ�ల��న ��� కనప�� అమ��� ఇంక �షయ� దక�డ�

�ధప���. �� వ��క కల �� “ఇం�ం భయం, కం��

పడక�ర��. �షయ� వ�����, ��� అ�� - �� �పం� ��

సమ��ం� ��దన� అ�� ��క������ అ�” అ���. అ��

మ������ వ����. ���� ��� త����న �షయ�� ��కం�

ఎ� ��� ���ం�, �వరణ ����� � �డవ��. �� � �షయ�

�సం ఎం�� �తక�� అ� అ��� “���� పట�ం� ఎక�డ�

�����? ����� ���� ఇం� �లగ���

ఉండట�ం��? ��� ������” అ� ����. అమ���

���� �� ���ం�న, ���న అ� ��� సంద��ల� ఇ� ఒక�.

త��త �లం �ం� అమ��� ���� ఆ�రప�న �నం

�� అం� అ�ర�ం. ఈ స���శం�� �క మ��� ��ష� ప������
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�� � అమ��� బ�� �ప�క అ�గ�ం��. ఉ�: వంట�

ఇం�� క��� �క�వటం �|| ��ష� ప����ల� �ద, �లగ���

ఎ�� ����ల� �మ-స�ధనం ���ం�� �� � అ�� �ప�క

�వటం. అమ���� ‘�� �� �ట� బ�� �ప�ల��ం���?

అం� “ఆయన �ట �న�ం� ఎ��?” అన� స��నం ఇ���. ��

�వస���ల� ���సం �క� ఇ� ��ంచటం ఆదర� గృహస� �వనం

�క మ��?

బ�� అమ��� ���� �� ���ం�న మ�క� సంఘటన.

� �� � �� ���న��� ���� �క�� (తన� ��) వ�� క��

క���. �� � ��� ఎం� �ల, �రద �ర�రం� ఉం��. ���

క�� ���యమ� ��. భ�ంచటం �� కష�ం� ఉం��. అ���

అమ��� ���� �న��ం� �� � �ల త�� ఇబ�ం� ��ం� ��

ఒక� �ట ��� �జనం �� ఉం�న� �������. �ంట� �ల

త�� ��పట�డం, మర� ఇబ�ం� �ట��ండటం జ��ం�. అప�� �ం�

తమ �వ� ��స వర� అమ��� ఒక��ట �జనం �యమం

��ం��. � ���� ���ం�న అ��న సంద��ల� ��� �ంట�

స�ం�చటం అమ����, ���� ఉన� అ�బంధం ����ం�.

అమ��� �� �ంగత�ం �సం ���� ఎంద� �ల�ల�

��, న��, ��� �|| ఎంద�� తమ �ల�ల�� �డటం, తర�
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వ�� �� మం����, ఆ�గ�ం, ఆ�ర �ష��

అడగటం-�డటం �� ��లహృద���, �తృ �మ�

����ం�.

�� � అ��గ�� మంచం �ద 6 సంవత��� ఉన����

అమ��� �� � ��న �మ, ��న �వ వర���తం. �� ��

ఎవ�� ���న �య��� ఇష�పడ� సమ�ల� �� అమ���

�ప�� �యటం �� అ�బం��� ����ం�. అమ��� తర�

�� ��, ఆ�రం, ఇతర అవస�ల� �� ఆ��ంచక �� � ��న

�వ, �� ఆ����క ప���� �క సహజ�ద� సం����� ����ం�.

అమ��� �� � అన�ం ��� �యటం, �ట�డం, �� ��� అ�న

�� � అ�� అమ��� �యటం ��� ��� 12 గం|| ల�, ఒం��ట

అన�ం �� 11 గం || ల�, మరల ��� �� 1 గం � �� 3 గం || ల�

ప��� మరల 5 గం|| ల� �� అవస�ర�ం �� ����. ఇ� ���
�ల� �వలం 2 గం|| ��� ��� �వ �యడం అమ���� �
���, �� ���ం�న అ��క శ�� అ� ����. �� స��

అ��వర� అమ���� గల �� ��� �� ��యక�వటం

���ంచక�వటం ��� గల ప� �� �ర�� ����ం�. ��

స�� �ం�� �వర అమ��� �� ప���� ఏడవద�� ��ం�

స�� �ం��.
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ఈ �ధం� �� � సహ�వనం ��, �వ ��న అమ����

�� ఎ�� ��ల సంస��ం� అ���ం�ర����ం�. ఎం� కష�ం
�ద �� ��ంచ�� అభయం, ���సం, అప��హం అమ����
ఉండటం ఎంద�� అ�భవం. ఒక�� ఒక భ����� �� “� ���

ఎ��వ ఖ�� �ట��, �బ�� 10 ��య� � దగ�ర ఉ���”

అ���.

�� స�� అనంతరం అమ���� వ��న ఎ�� కలల� ��

అ��ణం అమ�����, మనంద��� ఉ��ర�, �� మనం

��� ���, మన� న���� ఉం�ర� �������. ��

స�� అ�న �ండవ�� అమ��� స�ప�ం� ఒక� కనప� ��

�� �స�� �లయం వద� ఉ��ర� రమ�ం���ర� ����.

అమ��� అయన ఇం�క�డ ��� ����యరం� ��

రమ�ం���ర� �������. అచ�ట �� అంద�� ప�� ���

�������. అమ���� �� ప� ���� అమ��� ���.

త��త అమ��� �� � ఇం�� రమ�ం� �� ‘’�� ఇచ��

��ం�, ఇక�� ఉం�న���”. భయం �య� అ� అమ���

అ��� అం� �� భయ�� �ద���. �� స��� ఇప���,

ఎప��� ఉం�ర� అమ����, మనంద�� �లపటం ��!

స�� అ�న �����ల� ఒక�� అమ��� �� 10:30

�ం� 11:00 గంటల� అన�ం ���, ��� ���ధన �� �షయ��
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��� అమ��� మర� ���మ��� ఏ� ��ల��ంచక �ధ�

���� ప��ం� �� కల� కనప� “ఎం�� ఏ���? �����ం�

��ం ���? �� ��� ���, వ����” అ� మంచం�

ప�����. అమ���� ��� “����� ఎ� ఉంద� అ�� ఒక��

��� ��, ���� ���� క�! ఇ�� ��� ప��మ� “ ����.

�ల�వ వ��స�� ఇ�� �న�ద� అచ�� ఉంద� �����ం�. ఇ�

మనం �� �� ప� ��� భగవం��� ����� �త����

అమ��� �ంత� ఇ�వర�� �ల��� ఉ���.

మ��� అమ��� కమ�� ���. ప��న����

ప��� ఉం�య�����. ���� �రక��. �వర� �� �

�న��ం��ం� మ��� ఉదయం వం��� కనప���. ఇప���

�� �ంగత�ం, మ�ర స�ృ�ల� తల��ం� అమ��� కం��

�మ���ండటం అమ����, �� � గల ���బం�ల� ��ప�

�� ఆదర� ���� మన� చక�� �ర�దర���.

�స��� ఏ�టం� అమ��� తమ ���క ��తం�

ఎన�� �ర ���ట�మ� �� బం�రం ���ట�మ� �� అడగ��.

�� �� సం�ం�� ����� బట�� ���(ఎ��వ� ��ం���)!

అమ��� �పం మ�� �మ ఎ� ఉం�దం� - శ��రం

శ��రం �� దగ�ర� వ�� భ��� ఇం��� ��� �� � స��� ��
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�ద� �� ����ం� అ� �క���� �����. ఆ భ��� బయట�

��� ఒక ��షం త��త మర� ఇం��� ��� అమ��� ఈ ��

�ళ�� ఎ� ఉ���, ఏం వంట ���? ఏ ఏ �ర�య�

వం��ం� ��ం�ంద� �����. ఈ సందర�ం� అమ��� అ�

�� ఆ�గ�ం దృ��� ఆ భ��ల� అ����, మర� �ంట� అమ���

��ం���.
అమ��� ��వ� 11 న ఉదయం 5.45 � || భగవ� ఐక�ం అ���.
� �� స�� �క�� అమ� �� స��� మనం ��ం��� ���
కృప� ��ల� ��ల�.

భ��ల అ�భ��

అమ���� �� (� �మకృష� బ��) ద��ం�న దయ, �మ, సర�జ�త�ం :

1) �� స�� �ం�న త��త అమ��� ఒక�� TV

������. �� మ���� �� ఇ� TV ���� అ� మన��

అ��ం� అమ��� ఉన� గ��� ����. �ంట� అమ��� న��

�� "ఆయన (��) �� క� అ� మన�� ఒక� ఆ�చన�

�������. అం�� ��� �� TV ���న�� ఆ ఆ�చన�

మ���వ�� అ� TV ������" అ���. � మన�� ఉన�

సం���� �� అడగ�ం�� ఆ రకం� స��నం ఇ���.
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2) బయట �న�� అ� �యమం ఎం� �ంత ����

ఉ��, ఒ��� బద�కం వల� ����ం అ� ఆ�చన వ���.

అ�ంట��� అమ��� న�� ��� "��� బయట �న� క�, మ�

ఈ �ట ఏ� వంట ������" అ� అ����. �ం� ఇక తప�క

వంట ���� �����. ఆ రకం� �యమ భంగం ��ం�

�����.

3) �� ఒక�� 2022 ��� 8వ ��న అమ��� ��� ���

�� ఆ�మం � అన�ం �నవ�� అ�, అ� �� ��� ��ద� అ�,

��లం� ఎం� �ంత ద�ణ �ం� � ��� స���ం� అ�, అ��

��� �� బయట ����� �నమ� ����. ���� ఆ �� �

����� '��గ�జ ���' �ద��� �లగ��� ���

దర��ర�� వ�����. అత�� ఒక��� అన��న స�ం �� పం� ��

ఒక��� వంట ���వటం ఎ�� అ� ఆ�������. �� ఈ

�ష�� ఏ� అమ���� �� �ప��ం��, � సమస�� ప���రం

��రం� అమ��� సర�జ�త�ం ఋ�� అ��ం�.

4) 2022 � ఇ�� ��� సమస��, ఇం�� సమస�� వల�

�న�కం� నరకం అ�భ��� ఏ� ���, ఎవ�� ������

��యక � �జ గ�� ఉన� ����, �� � ����� ���. ��

ప����ల� �ద�� ��� ��. �వ�� 2022 ��వ� 24వ ��న
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త����క అమ���� �� �� � �ధ� �������. అ���

అమ��� "మనం ఏ� �యగలం, ఏ� ��� ��� ���

�యగల�. �� ��� �� �� ఒక� ���� ���, ఆ ��� ���

108 �ద��� ���. �� �� ���న��� �లగ�� వ��

��� దగ�ర �ద��� ���" అ� ����. �ం� �� ఎం�

ఉ��హం వ��, ��� ఒక��� ��� ��ం� �ం� ��� 108

క�� ఎ��వ �ద�ణ� ��� �య���. అమ��� �ట� ���

�� �దన�� ���. 40 ��� �� ��� అవ�క �ం�

�� ���న� �ట మం� ఇ�� ���, త��త అక��� �� ఎం�

�ఖ సం��ల� గ������.

5) �న అమ��� ���న��� ఒక�� �లగ�� వ��

అమ���� ఇ� “ఇం�� �ద��� �����న�, ఈ �� ���

����� దగ�ర 108 �ద�ణ� ��వ���” అ� ����. అ���

అమ��� ఒక���� �రగ�క ��, �ం� ���� ��గ వ�� అ�

����. అ��� �� ఒక� �ట� �య�క�వటం ఏ��

అ��ం� ��� �ద��� �ద� ����. �� ఎంత

�య��ం�� 74 ��� �యగ���. �ం� ఆ ���

���ష�� �లయం� ��ం� మ�స� ఉదయం �గ� �ద���

��� �� వ�� ఉదయం 10:30 గం|| �ంతం� అమ���� ���
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బయ����� అ���. అ��� అమ��� '�� ఏ� �న�ం�

��� �రసం వ��ం�. �బ�� అన�ం వం��� క�సం ��� అన�ం

�� ���. ఇక �� ���� �� స�� �యం�ం 6 గం || ���

ప����" అ���. స� అ� అన�ం వం��� �� బయ� ���.

�� ఏ రకం� ��� �యం�ం 6గం|| �� ఎం�� ప��ం�

అర�ం ���. �� బ�� ఎ��న త��త, ��� స�పం� బ��

పంక�� అవటం, �� ఇ�� ��స�� �యం�ం 7 గం|| �ట�టం

జ��ం�.  అమ��� �ట ఎ� వ�ర�ం అ��ం�

6) 2022 ఆగ�� 24వ �� ��� �� ఆ�ధన అ���న

త��త, మ�స� �� మ��హ�ం �జనం �� ��ం� ���

2గం|| ల �ంతం� బయ����� అ� అమ��� అ�మ� �సం

����. అ��� అమ��� "�న� �ంట� �ళ�డం ఎం��. �ం�ం

�� ప��� ��ం�� �యం�ం బయ� �� �ళ�వ��" అ���.

స� అ� అ�� ప�����. స��� 4 గం|| ల �ంతం� �

�వ�� �� �� "తన ��ం� అ�ం� login, password ఉ��

ప��య��� అ�, �ళ� అ��� ��� �� online � కట����

last date అ�, login problem �డమ�" అ���. �ంట� న��

laptop � �ళ� అ�ం� unlock, reset �� �ళ�� help

�యగ���. అ� అమ��� �ట �న�ం� బయ��� ఉం� ఆ
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�ం � బ�� � ఉం� ���, laptop దగ�ర �క help �య�క

�����. ���క�ం త��ంచ�ం� ���� అ�స��� క�� ��

అం� ఇం� ��.

అమ���� అ�భ�ల ��ం� �ంక�శ�ర�� ఇ�

������: �� 1999 �ం� �� ��, అమ�����

ప�చయ� ఏర��ం�.

�� ఎ��వ� �ద�ల� ఎ� ����� అ��� ��ం�

అమ��� �� బం��ల� ��� 7, 8 మం�� ఎ� �� �ళ��

కడ���ం� ఎ��వ� �����. �� ��వం వలన �� � త��

���  ���గ������.

�� ఆ�ర �యమం ఉన�� . అం�వలన ఎ��� �లగ��

� వ��� అమ��� పక��న� �� �ళం ఇ�� వంట ���మ�

�����. ఇ� ���ట��� ఏం ���ం���� అ� అ����.

ఎ��వ �మ ఉండద� ఇం� దగ�ర �ం� ��శనగ �� �����

���. �బ�� అన�ం ���ం� స���ం�. ఈ �షయం�

అమ��� న�� ��శనగ �� ఎ��వ� �నవద�� �����, ��

��� �రణం అ��� ��య��. ఇంత� �ంత�లం �ం� ��

�న�, �న� మచ�� వ�� �� ఉం��. త��త �లం� ��వలన

చర�ం ఊ���, �ల� ఉం�ం�. ఈ �షయం ఎ��� �� �
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��, అమ���� �� ����ంచ��. ఒక�� ��� �ప� �

��శనగప�� వలన చర� ���� ఎ��వ అ��య� చదవటం వలన,

అమ��� ���న� ���� వ�� �నటం �����. అప���ం�

�మం� మచ�� తగ�టం �ద�ం�. �� �� ��ం� ఎ�వం�

మం�� �డ��. ఇ��� �రద ���� త����ం�. త��త

కం�ప�� �� �డటం త��ంచమ� ����� �� ��� ����

�డటం �న��, ��� �� ఆచ�ం� శ�� అమ� �� ���ం��

అ� ��������.

ఎ���� �లగ��� బయ��� �ం� అమ��� ��

ఏ�� ప� ���� అ� నమస��ం��� బయ���న��� ���

అమ��� �� �న� �న� ప�� ����� అ� �ర�ం�

���న��� ��ం ఏ ప� ����� ��.

2000 సంవత�రం� క�� �ద� �� వ��న��� ఒక��

� �ప �జ�� జ�రం వ��ం�. అ��� �క�� ��� ���� �ద�

��� త����ం�. �� త��త �� మర� ����� ��ం��

అ��� �క�� మం�� అవసరం �� ఇం�� �ళ�మ� �����.

�ప� ��ంద� ��� ��ం� �� ఇం�� వ���. బం� �ద

�రగటం వలన జ�రం �రగ���ం�. పక� �� �� అ��ళ� మంట�

ఉం� ���ల �� ���. అ��� ఒళ�ం� మంట� వ����.
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�� �త�ం �����. ����, మంట� ��ం� ఉం� ���

పట� ���� ��� ��ం� �ప �� �� �ద�ణ� ���.

అ� �ద�ణ� ��, �� �ప అల��� ఉదయం 5 గంటల� ��

��ం�. �ల���న త��త అ���ం� న�� �� �ం�

అమ��� �����. అమ���� ఈ �షయం ���న���

అమ��� అం� �� �ప� బం��ద ���� ���ట��� స��

�ప�� కప��ం� ����ళ� వద�� ���, స���య�ం ��

��ంచమ�, ��ల� �బ�� �� �యమ� �����. ��

�ం� �� �ప�� కప��ం� చ�� ఐ� ���టర�

���ం��, ���ల �� �య�ట�, ఎ��� �� స���య�ం

�� మ���వటం �� ��న �ర���. అమ��� ���

�లగ�� �ం� ����. �� అ� �ధం� స���య�ం త��

�� �ప� ��ం��, �ళ�� �బ�� �� ���. త��త

�ం� �ప� ����, మంట� ���� త������. జ�రం

�� ���� త����ం�. ఈ �ల� అమ��� సర�జ�త�ం,

సర����పకం �కట���. �� త�న �రణ ���, అమ��� ��

��న �ర�ం� న��ంచమ� ��������.

అమ���� � �ంకయ� ��� �ద ఉన� ���సం అనన�

��న�ం.  ��� ఇ� ������.
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��� తన� ఆడ�� �ద ���హం ఉంద� అ�

��ట�మ� అమ���� ��� అమ��� “�ంకయ� ���� �����

ఇష��న ఆ�రం వ��యమ�” ����. �ంట� ��� ఏ� వద��

అ� అ��ం�ం� అమ��� “ఒక �షయం� �మ� వం�య�

�నటం ���ం�” అన�� ��� తన� ఇష��న �ర వం�య

అ� ���� వ�� ��� వ����. �� త��త మం� ����

క���.

��ంబ� 22 � �జయ�డ� �ం� �� ��� మధ� ���

�� ��� ఉప��ం��ం�మ� ఆ�చన� ప� �ద����ం.

�� ఎ���� ప� ���� అ�ం� ��� � �ం�ం �ర�ం త��

అమ���� �� �� ����. అమ��� “�ంకయ� ��� �����

�బ���య సమ��ం�మ�“ ����. ��� �జయ�డ�

�ంకయ���� ��� ��� ��� ��� �బ���య సమ��ం��.

అప�� �ం� �ర�ం వ�� ప� అం� స��� జ��ం�.

జనవ� 2021 �జయ�డ� స�లం �� ఇ�� �� �నమ�

��� �ర� �గల� ��� ఉం� ��� � ఏం ��� �చక

అమ���� �� ��� “ఎం�� డ��� ఖ�� �ట�డం” అ� ���

����. �� త��త ��� � మన���ర�ం �వట� ��ం� ���

�ర�� ఆ ఆ�చ� ��ం� ��ం�.
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��� అమ��� ఆ���� ���� 2021 ��ంబ��

�జయ�డ ఇం� �న �కం� ���� �ం� గ�� క�� గృహ��శం

������. �� �ం�ంచ��� ��� స�� ఆ� ��� ��� స�� ��

అవడం వల� భ��న మంట వ��ం�. �ంబ� ��� ��� ��ండ� క���

����. అంత �ద� ఇబ�ం� జర���ం� అమ��� కృప వల��

ర�ంచబ��� అ� ��� నమ�కం.

��� ��� భర��� ఉపనయనం �లగ�� � ��

స���� ����ల� ��� ��� ��క. ఇం�� �రంద� ��

�దట వ���కత ��� �వర� �లగ��� ���వ���

ఒ������. �ంకయ� ��� స�� మం�రం �న�ల ఉన� క��ణ

మండపం� ���ం�మ� అ�����. అమ����

�����న���� “ఎం�� అంత డ��� ��� అక�డ ���వటం,

ఇక�డ �� దగ�ర ���ం� స���? వ��న �ళ�ం� ఇక��

ఉం��. ఏ� ఇబ�ం�?” అ� అ���. �ంబ� �గల� ఒ���ం�.

��� � �� ఆనందం ��ం�. అక�డ� వ��న �� బం��� ��

ఒక�� �ళ� ��ంబం�� ఫం�� ��న�� �త�ం ప�ల�� ���.

ఇదం� అమ���, �� కృప వలన� జ��ం� అ� ���, ��� �ర�

�గల� �క� నమ�కం!
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��-అమ��� అంద�� తన స�ంత �ల��� ���� �ర�

�� ఇ� ������.

��� ��� �లల�� అ��గ�� � ఉం� ఆ

సమయ�� �� �ర� శ�-ఆ� ��� వ��న���, ��� �ల�

�లగ�� � ఉన���� �� సం� ��ం� �� వద�� ����

��. �� బయట� వ��న��� �క �� ఇం�� ఉన���� ��

�� ��� �క�� ���� ఉం� ���. ��� � ఇం�క��

�వర� పడట�, పం���యడ� �� ��. �� �� � ���

��ల� �ప�డ� �� �యక ����ం� ఉ��� - �సంగ�

�డమ�, ���ట��� సం�షం� పం�ంచ�ం� మర� వ���,

�ప�డ వద�� �� �����. � అమ��� �� ���

����ం� ఎ� ? �� �లగ�� (��) �� ��,

అ��ం�న���� “�� �� ��ం� - �� ���ం��” అ�

భ�� ఇవ�టం �� ధర� ప�� � అమ���� ���ం�. �� ��� ఇ��

� అ��దల ��� అ��ంద� అమ��� �� ��� అర�పం�

�� అ��డ��� ఏ�� ఇ��ం� ��. �ర ఒక �� �క�ర �య�ం

రవ� ఇ�� �� �� వం�� �నమ���. అమ��� �య�ం ��

ఇమ�� ����. �� ఇ��� ��� అ���. మ� �� ��

ఆవ�య ���� అ� � �� అర��. అమ��� క�గ ����
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�ం� ఏ�ం� ? అ��� ! �� అత�� పడ�ం� ఎ� �ం�� ?

అ���. ఇ� ఉం�� ఆ ఆ�దంప�ల సం�ద�, �త�ల��.

🙏🙏🙏

�� సత�ంగం (��� ��)
20-3-2004

● �ణ చలనం ����� పంచ��త� స����

�����.

● �ళయం వ��న పగ� ����డ�. మన�� ���

ఉంచ�డ�.

● ఆడ�ళ� స��ల వంక� క�� ఆ����� ������.

ఒ��క��� �మ �ంఛ� �డడం జ���ం�. ఆ �షయం

��� �� ఇ��న ����:

○ ఈ బల�నత �ం� బయట ప�లం� ��కృప �ఖ�ం

○ ఏ� �జం ఆ� �ప��� ���న�� �తన�ం ��� అ� అబ���

���ంద� ��� ����ం� ఈ �డ� సం��రం �ం�

బయట� �వ��� �య��ం��

○ అ�భవం అ�� ��న�� అ� ��ం��.

● �� ��క� అ��� �ం� ఉదయం అంత ��/��� ఉండ�
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● . ��ష �యత�ం ���

● సర�� ����� ఉ���. ���� ఉ���. ఇ� ఎంత ��

��� ఉం� అంత �� �ధన �యగ����. జ���ం�.

● ���� ���న�� అ�� ఆచ�ంచ��, �� ఆయన ���న

ఒక���� ఆచరణ� ��� ఆయన �� ��� అ���.

ఆయన కృప క���ం�.

● �� (���) �ంగ��� ఎ��వ ఎవ��� కలవ�ం� ��

�� �జ �ర� ���ం����. �� � ఈ �షయం �ప���.

● �� : ఒక �� � ���� ��� �ధన ��. అంద��

����� ఉ��� అ� ��� ఉం��. అ� �ధన ���.

● �ణ చలనం �����. పంచ��త� స����

�����.

● �, �� �గ వద�� ����.

�� సత�ంగం

� ���వ దత�

Work is Worship (15:00 �||ల �ం�)

ఆయన� ల�� ��ం� ఉం��, అ� �ర���� ఉం��. అం� �

కళ�� ��! ల��� �ర��� కలపటం, ��� �ట�ం� �ర���

29

http://saimastersevatrust.org/Speeches/WorkIsWorship.mp3
http://saimastersevatrust.org/Speeches/WorkIsWorship.mp3


కలపటం, ��� �� � �ర��� కలపటం! �� ఒక ల�� అ�

�� ఇంత ��� �య�ం�! ఏ� ఉం� అ� ���. ఏ ���

అ�� ���, �ం�� �ర��� క�����. �� ఇంత పచ�� ఉం�

అంత పచ�� క�����, �����. అ� (ఆ ల��) �� ఒక ���� ��

ఇ��� �! ఎడమ ��� ����ం��. ��� ఆ �ద�� పచ��,

�చ�� ఏ� �యమం�� ఆ�న �����. ఒక ల�� �ద� ����

�� రవ�ంత మర� �ండం� �� ����. �డ�� ���ధ�.

అ� ��ం�� ����, క�క ��ం� ������. ఆయన�

ఏ� ��� క�! మన� అనవసర�న �య�! మన�

త�����, మన� బల� ��ం� ��ం�, మ���ం� పక�న ��

కళ� ��� ����ం�� త����� �యన! అ�. త�����?

ఏ� త����. ఈమం� ��ం�ం�, ఇంత ఇంత �� ఉం�

��� నడవ�క! ఏంద� �� ��� వరగ����? ��� వరగ����

ఏ��? మన� వరగ �ట��� ఏ��? న�� �� ఇం�� ����

ఉం��. ��� �� ����, మర� ఆ�సం ����, ఇ���

ఆ� ఈడ ఏడ� ఉం� �ం�� ఉం��. ���� ఇంత��

���, ఇం�� ��� మర� ��ం� ఉం�ం�. ఉం� ఉం�ం�

��ం�! మర� ��ం� ఉం� మర� �� �ం��. అ�� ఏ� ���

�� తల�య ��ం ����ం�. అ��� ��ట��� ���
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ఉం�ం�. �� ఉం�ం�, ��� ఉం�ం� ���� ఉం�ం�.

అబ� �� అం� ఇ�� ఇ� ఎం�� ���� అ��ం�ం ��

ఆయన దృ��� ఎం���ం� ��. లం� �డ� �! “ఇం����

� చర�ం” ��� ���! �న�త���� త�� �ల�ం�! మన ��� ��

��డ� ��! �� ఇ��న �ధ ��ం ��! �న�త���� త��! ��

�ంప �గ �� మ����� ఉ�� ఇం�� న�� ��ం�

���ల��, �న� త�� అ�� త�� అంత �యబడల ఆ ఒక� రవ�

��� ��, అ��ణం ���ం�ల ��! మన� ఇ��న ప��

స�మం� �ర����� ఆయన సం�����. �ద��� ���� �� �జ

���� �� �ద��� �జ ఎంత �� ����. ఇ��� ����

ఇక��� వ��� కద�� �ద��� ���వట�! �� క���

���ం� దండం �డ��. �దం� ఒక �ర� చ���ం��,

���ం��. అస� ఇ��న ప� ఆయన అ� మన� ఆ��� ఇ��ం�
ప� ఆ ప�� shrewd � ��� ఆయన� �వ �� �గ�ం
ఇ���� మన�.��� shrewd � ���! ఆ �ం� ఆ ����
ఆ� �ం �� ���� క�! ���న �ం అం� మన� ఉం�ం�

క�! మన� ఆ �� � ఆయన� ఉప��ం��! (స�షం)

మ���ల ����
�� �ా��ాం

అమ��� ��ం� � �� :
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1. ఆ� �� శ�� తగ��� ���ం� చ��ర, �� �ట���� ���

ఉం�ం�.

2. “� ఇం�� �� త�� ����” అ� � �� అమ���� �ం���ం�

ఇ����. అమ��� బం�రం, నగ�, �ర� �ద��� ఏ� అడగక

�వడం, ���వ� ��� �ర��.

౩. ��ధ సంద��ల� � �� ���న �� ఆ�రం� అమ����

��హం ���వ��� �ర�� i) �� �మ�� �� త��� ��న

���� కృతజ�త ii) ���న �ట �� మనస�త�ం (అమ���

�ప��ం� ��ం� � �� � అ��ణం� న������).

4. � �� � ఏ� �ం� పడ�, అ� అమ��� ���ం� �� �

�ట��ం� ఉండడం. �� � �� ��� ����, �ర��న ఎ����

� �� �న��� �ంట� �చ��ంచడం, �� ��� ��� ఊ�

�యడం  �య� ఎ��ం��.

5. �� �ళ� అమ��� �న�ప���ం� ఎం� కష�ప� ��ర� ���

���ంచ�ం� ఉండ���, త�� ��ం� అమ���� అ���

ఏమ��వ�� అ� �� అడగడం, అమ��� �� � �ద �పం ��

క�, ఆ�� తృ�� పరచడ� క� �� అ� అ���. అ� పర���,

ఆ� గ��� తృ��� ఉం�ంద� అ�� �యమనడం.
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6. �� �ళ� అమ��� �ద� ���� మం� �ద� ���

�స����, �� �ర�క�ం� ���, �� ��ం�ం��, అన���

అమ���� ���� అవ�క�ం� వర� ���� ����� ���

స�ృహ స�స�త� ఉండడం. �వ� 4 �ల� ���� అ��క అమ����

�మ� ���న�� �ధ ��య�ం�  ఉం�ట�� �యడం.

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