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�పథ�ం:
సర�స� శర�గ�

��పద  �ర��

���ంబ� 10,  2022

�జ��

�బ��మయ�

�� �వచనం

� �� � �� �స�� స��ళనం జ��ం� ఎవ� ? అ� �శ�� స��� ���

�����, అవ�హన� శర�గ� �ర�ం� �ల�న��� ��త� (���� రచన�

చ�� �ధం) ���, స��� క������ ���ంచటం అ�క స����ల� �������:

http://saimastersevatrust.org/Speeches/Sammelanam-08/SirSpeech09pa

rt2.mp3
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శ�ర�ం�య �ణం అర� స�జన �ంధ��

ఆ�� ���కం సర�ం స����� ��ద��

�వ�: శ�ర��, ఇం�య�ల�, �ణ�ల�, ధన��, ��� ���

స�జన��, స����న� ���ంచవ��.

స��� �  �బ��మయ� మ���
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�షయ ��క
# �షయం �� �ంబ�

1 సం�ద�యం 3

2 భ��ల అ�భ�� 16

3 �� సత�ంగం ( �� �ష��) 26

4 �� �ట�� 28

5 �త� స��� � �� 35

సం�ద�యం
ఓం � ���ం

� రమణ చర�ప�శం

"� శయ���. ఇ��, � స�ండ�

ప��న�� ��� ఇ�క� �ం�య� ��'
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�త�ర��: �� ����. �య��. ఇ� �� సంబం�ం�న�

��. �� �యవల�నద�� "శర�గ�". ఇ� అ� అ�

తలచ�ం� �నం� ఉండట�".

���ం� ���న�� ��� �వ. �క�� ��� - � రమణ మహ��

శర�గ�� �ల�న��� ��� ఏ��?

1. స���� అ�ర���సం క�� ఉండడం.

2. సంశయ�-�న�� �� �వన�.

3. ధ��చరణ - �యమ�లన� �ల�� ఉండడం.

4. అ�� ��ల�  � �ంకయ� ఉ��� అన� �రంతర ఎ�క� �వ

5. �రంతర �� స�రణ, మ�� - మరణం � ��ంచడం

� �� భర��జ ����ల ���ల �� ��ధ స����ల� ���

ఈ � �ష�� ఎ� ���ం�ం�� ��� శర�గ�� �ల�న�

�� ఎ� ����� మన� ��యబ��ం�.
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� �� శర�గ�� ����ంప�� ��� స�����:

1. స���� � అ�ర���సం (స���� సర�సమ���, సర�
�ర���� అ�, �� ఆ�శం�� సర�� జరగబ��ం� అన�
���సం క�� ఉండటం) :

� భర��జ ���� “భగవం�� మన �ం� ��� �ల�,

మన��” అ� ���న��� �బ��మయ� �� ��� ��ం�న

��న� అ���య�. �� �� �� ఉదయం 6 గంటల �ం� 9

గంటల వర� భగవం��� సమయం ఇ����. ఉదయం 6 గంటల�

�జ గ�� ��� పటల దగ�ర� వ��� ���� �� వ���� అ�

�����.  అం� ���� ���ం� ���ంచ�ం� �యట�.

� �� �� ఒక��� �లగ�� రమ�� �త��ం���.

�లగ�� - ఆం���� అ�, ��� ��శంక��, �నజ�ద�రణ�

అక�డ �ల������ అ�, �� ���ం�న �రంద��

ర�ం�ట� కంకణం గ���� అ��� అన� ���సం క��ం���. �

�� �ంగత�ం� �లభం� ���� అ�� ���సం కలగటం � ��

� ��� � గల ������, �������� �����. � ��
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���స��� స� అ�భ�ంచడ� �క, మనంద�� ��� �న�

�స��ల ���, సత�ంగ�, అ�భ�ల� పం��వటం, మన�

అ�భ�� క��� న��ంచటం ���, మ��� ��ల ����

������ ఎ�� ��� బలపర���.

� భర��జ �స��, � ����� సర��మ����� అ�భ�ంచడ�

�క ఎంద�� అ�భ�ంప��న��, ��� � ���సం �� ��� �తం

���సం క��ంచడం, �రంతరం ���సం వృ�� �ం� అ�భ��

ఇవ�డం �� స���� తర� జ���.

ఉ�హరణ�

1. ధర� �షయ� ��దం వ��న��� మ�ద�� ��� ��� అఖండ

�పం ��� �డ�ం. �� త���� � �� ���ం�, ��ం� �

�� ���ం� అ� �ర�ం� ��దం� వ��న ��� �ప�గలగడం

��� � ��� గల ������ ����.

2. ఒక�� ఒక ��� �� ������ వ�� �� హయ�� అ��య�

వ���. ��� ��� �జ ���, రం� అం� � �� ��� � గల

అ�ర���స� � ���ం� ఆ� ఇం�� వ��� ���త

సమ���   �జ �యబ��ం� అ� �ర�ం� �ల����.
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2. �న�� - సంశయ� �� �వన� (భగవం�� ఆ�రం� ఓం�

�ల� ఇ�� ��� ఉండటం) :

� �� � �ం� ద���ల �� ఎం� స���తం� ఉన� ఎంద�

�� ఎ�� ��క సమస��, ఆ����క ���� �� �ంత� �బ��

� �� �ఖం�, �వనం� సంశయ� - ����� ��ం� ��.

స���� అ� ఒం� �ల� ఇ�� ఆ�రం� �వనం ��ం� � �� �

సంశయ�-�న�త ఎ� �ధ�ం? అన��� ఉం�� �� �వనం. ��

వ�ం�న ���ష�� �గం� ఎ�� ఒ����� వ���,

అ��గ�� ఇత�ల �ంద�, అ�దరణ �దల� ఎ�� ��క

���� జ����� � �� � �న��-సంశయ� �న��.

ఎంత� ��క ��� సమస� ��, ఆ����క శంక - సమస�

���వ��� � �� వద� ప���ర� ఉం��. ���� � �� ��,

� ��� �� �� అన� �వం �� ఎంద�� � �� స����

ఉం�� ��. ��� �ట�, ��� �వ� �� �� వద�

������ ఉం��.
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ఉ�హరణ�

1. �� �వ � �� ఆ�శం �ర� �� వం�� ����. ��

�� ��న ���ల� �స��� వండ�� అ� �యమం ఉం�. ఇ���

ఎ� ��� �� ? అం� �వ� ��� � �స�� �� ��� �

�యమం సంగ� ��� “�� వం��వడం �దర� అం�, ��

�స�� � ఉండ��. బయట� ��� వం���, �� వ�� ���� వ��

�����. �� అ��� �� �స��� ఉన�ంత� �ం ��ం�

�య��” అ� �స�� � వం�� �న��� ��� �����

�యమన�, ���వ అ� �య� ఆ �స�� �� “�� �� ఏ�

�ప���. �� ��� �� అవసర�న� ���” అ� ����. ఇ� �

�� దయ� ప�ష��ం�న సమస�. �యమ�లన జరగ��� � ��

స�యం ఎ�� ���� ఉం��.

2. ఒక స���శం� � �� ��ం� మ�క�� ధర�బద�ం� అ��ంచక,

�� � ద�� ������ ���� ���. � ద�� ��� � �� �

ఎం�క� ��� అ� ���ంచమ���? � �� ��� న�������

అన� ఎ�క�, �� ��న ��� సంశ�ంచక “��� �క ���” అ�

��ం అ��న ��� స��నం ఇ���. త��త ���న భ��ల�
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�� “ఆ వ�� అ��న �� � ద����� � తమ �� ��� ����

తప� ��� ��ం� �ప���. అ� ��� � ద����� ఎం�� తమ

శ��� ���ం ��� ����, అం�క� ఇ� అడగమ� ����” అ�

�వ�ం��.

3. � �� �� ���న��� ��, �� ���న��� ��, అ��గ�ం

క��న��� ��, ��� ���న �యమ�లన �యడం ఎ�� ? అ�

సంశ���, �యమ�లన ఇక � �య�� అ� �న�� ఆ�చన�

��య�� (స���� ��కం� ����) ! క�సం � ��

�ఖం��� ఎ��  సంశయ�, ఆం�ళన  �న��.

4. �షయ� అ��గ�ం “ఇక నయం ��” అ� ����, ���

ఆ���ల� �శ��ం� ఆ �షయ� మర� �ం�ం� ఎ�గ�.

5. �జ �ం� �ల�ం�న స���శం� �� � �� వల� త��

జ��ం�? అ� సంశ��� ��, ��� ఇ� �����? అ�

�శ��, సం���� ��య��.
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3. ధ��చరణ - �యమ�లన� �ల��ఉండడం:

� �� శర�గ�� �ల�� ఉ��ర�ట� మ� ��� ధ��చరణ

సహజ �ద�� �వటం, �యమ�ల �ం� ఎంత� �పత�ర

ప����ల�� సడలక�వడం. � �� ఆయసం త��ం� �����

స��� అ�భ�ంప��, ����� ��� ���సం క��ంచడం “���

కృప” అ��, � �� � ���-�� ఆ��ం�న �యమ�లన “�

అన�ం �� వం�� �న�� ! ఉ��, ���, �రం ��ం� �న��

?”, “�లగ�� ��� ��� ��ద� స�నం” అన� � �����

ఆ��ల� ��ంచడం �� సమ��ం�న ద�ణ� తలచవ��. � ��

ఒక �ట� � “��� ఇ��న ఆ��ల� ��ంచడ� ��యం� ���

ఆ� అ� ఉ���, ���నదం� ��� ���” అ� ����. అ��

ధ��చరణ �షయం� �ం�క�� సడ�� � �� స�ం� ��

��. సద����� ఆచ���, సద��� చరణ� ఎంత�� �త��ంచడ�

�క ��త��� ��ం���.
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ఉ�హరణ�

1. �వ శంకరయ� �క�ర� � ప� ����. ఒక�� ఇ����ష�

���� �� � అ��� అత�� �� ���ంచ��� స�యం

�యమ� అడగ� �వ శంకరయ� �ర�యం� ��క����. ఈ

�షయం ��� � �� ఎం� సం��ం��. ధ���� �త��ంచడం

ఎ��డ� � �� వద� �డవ��.

2. ����� �స�కం� � �� �ల�ం� జ��న ఎ�� స����ల�

�� శ���, వయ�� �ం� ధ���� ఎ� ��ం��, �త��ం��

�డవ��.

3. ��, ��� �� ఇం�య �ప��ల ��� � �� �

�న��ం��న����, ఇం�య �ఫ��ల� �� అ�న��� అ�

అధర��, “ధర�ం-ధర�ం-ధర�ం ధర�� � ��� ��� �����ం�.

ధర�� త��� ��� �� � ఎల��� �ం��� ��న��. � ���

�� కృప �����” అ� ��� ��స�రణ జ��ట�� �� ధ����

��ంప����.

4. 20 సంవత��ల �� � �� ఉదయం �ల�����న �ం�

గంటల� ��� � ���� �జ ����. ఆ రకం� ఉదయం ��
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హృదయ�ర�కం� ఒ�� జలద�ం�� � ��� �జ �య���

ఎంత� ఆ�ర, ��ర �య�� ���ష�ం� ��ం��� �ప���.

�� �ర వల�ం� !

4. అ�� ��ల� �ంకయ� ఉ��రన� �రంతరం ఎ�క� �వ �యటం:

అ�� ��ల� �ంకయ� ��� �వ� �రంతర, ����మ కృ� ����.

� �� � ��� �లగ�� ర��ం��న�� ��� �వ

��ం���ట� అన��� ఉం��. అ�� ��ల� �ంకయ� ఉ��రన�

ఎ�క� ��� �వ �యటం � �� � సహజ �ద�� అ�ం� అ�

అ�భవ� ����ంప �� ఉ�హరణ�.

1. � �� వద�� ��ధ సమస�ల�, ఆ��క-ఆ�గ� ఇబ�ం�ల�,

మ��� అవస��, ��కల� �రంతరం వ�� ��� � ��

మ���� ��న�, ��� � �� క��ం� ఆస�,

�ర�దర�కత�ం. ��� ��� �వ ��ం� ��� కృప అ�భవం

�ం� �� న��ంచటం.

2. “� భ��ల ��� క��ం�� � హ�” అన� ఆచరణ. ���

స���� తల���వ���, ఒక�-�ం� ���� ఉండ���

ఏ� �� ��ల�� భ��ల వస��, ఉ�తం� ఉం� అవ�శం�
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�� �స�� �లయం - 1 , 2 ���ణ��, �లగ���

వృ���మ�, �హ�ం�� మఠం �న�ద�రణ� �� అచ�ట ���

��ం�ల �వ��� ఇళ� ���ణ� �ద��న� �� స�యం�

��� - �త�� పర���ణ� ��ంచడం.

3. ఒళ�ం� �ం�� ప� ���� ఆ��ం� �� �స�� �లయం�

వ��న �� ల�� ��, ఎం� అ��గ�ం� �� �స��

�లయం� ��న మ�ంద� అవస�ర�� అచ�ట ���ణం� ���

సహ�ర�న ��� �యటం, స�యం� మన ��� �తం మనం

�య�� �వ �యటం.

4. � �� ఇం�� ఒక ��, త��త సగం �ర�� ��� స����

ఉం� వం��� ��� అ��� ఇవ�డం.

5. �రంతర ��� స�రణ� ��ం�న �స�క రచన, �� సంవత�రం ఒక

��� �లల �స�కం ��దల, మ���ల �న� �న� �స���

��దల అ��� ���� �మ

�దల� � �� �� �వన సంఘటన, తన� - తన ��� అం�

�షణ� �ం� సమ�����ట� సమ���, ధ���, ఆ�చన�
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���ం�న � �� ����మ కృ� అ�� ��ల� ఉన� �ంకయ� ���

�వ ���వడం� � �� � గల తత�రత� ����ం�.

5. �రంతర �� స�రణ మ�� - మరణం � ��ంచడం (�గ ���ల

స�ర�� �� �� అంతరంగ�): � �� జ�� �� స���శం� ���

క������ �����, ���ంప���, “మ�� మరణం” - “మత�: స�ృ� ��న

మ�హనంచ” �దల� ������ �వన ���� ��ం��. ��

స���శం ��� క��ం�న��, ��� న��ం�న�� ���ం�,

���ంప�యడం � �� � ���ం�. “�����” �స�కం� జ��న

అ�భ�� అ�� ��� ఉ�హరణ� ! � �� � గల �రంతర స�రణ�

���ం�ం�� ��� సంద���

1. � �� �యమ�లన� ఈ �న� సడ�ం� జ��� మ� �ణ�

��� సం�శం అందటం. ఉ� :  “�న� త���� త�� !”.

2. �� �న� స���శం� �� � � ��� �� �ట / సం�శం

హృదయం� �నప�� ఉండటం. ఉ�: “�రంతరం � ��దం

�ం�, ��దం-��దం అ� ���క�డ�� !”
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3. ��� �� ���మ��న� ���� �� �ం��� ��� సం�శం

ఇవ�టం. ఉ�: voluntary retirement � ��� స�ప�

సం���.

4. � �� ఈ ����� పడ�ం� ��� �ం� ��త��

�యవల�న� ��ంచటం. ఉ�: మం�రం� �ం� అర�పం��

అర� ��� �వద�� �ట�� �ప�టం, క��� మం�ర ���ం�

� ��� ఏ� ��� ఆ ���ం� � ���� �� �� �ం�

ఒక� ��� అ�  అప�ంద �ం� ర�ంచటం.

5. �లగ�� స��ళనం వం� �ర��ర�హణ� ఎ�� క������

వ�ంచక �వటం, ఎంద� �మ��ం��, �ంద� ����

భర��జ ���� ��ం�� అ� �వం సడలక ఎ�క�

ఉండటం, �మ��ం�న ��� �గ-���� వ�ంచక �వటం,

��� ��� అ��� �� మ���� �� �మ��ంచక �వటం.
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భ��ల అ�భ��
� ����న�మః

�మ� జయల� �� �దల�� �మం ���� ��� �మ�

జయల� �� �న�తనం ��ం� అవ�త�ల �ంథం� � �సల

�బ��మయ� �స�� �� ��యప���. �� తం� ��

���మ���. �� స��మం ఇ����, �దల�� మండలం. ��

ఎ��ల బం� �న��� ఒక ఊ� ��� వ�� అక�డ బం� �� �

������ �న��ం�����. అ��� � అ��� � ��� ��

అ��� “అ�� ఆ బం� ఇం�� వ�� �ల��యల� ��ండ�

అ��” అ���. మ� బం� �సం ఇం� ఊ� ����� “అ�� ఆ

బం� ఇ��� ���ం�� �����ం����” ఆ బం� ఇం��

వ�� మం�� �ద�� అ���. మ� బం� �సం ఇం�క ఊ��

���� � ���� �న��ం��� “అ�� ఆ బం� ఇం�� వ��

ఆడ�ళ�� జ�� ���ం� అ��” అ� ����. ��� ��

వ���� �మ��� �� ఎక�డ బం� ��� ��ం�ం� అ� �
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������ క���ం�మ� ఉద��� � ����� దగ�ర� ����.

�� అడ�� �ం� “అ�� త���� ఒక బం� ఉం�. అ� 400

��యల� ఇ���. ��� ����” అ���. అ��� ��� ఏ ���

��ం�ం�? అ� అ���. “అ�� �మ�రం �� ��ం�.

�ల��రక�ం� బం� క���� � ఊ�� వ��� � ఊ� ��లయం

�ం� �� �� ��ం� ��గవ �� బం� క����

�ల�లంద�� బం�� �������� ప��� ���� అంద��

పం��ం� ఇం�� ������” అ� ����. �� అ�� ���. ఆ

బం� 25 సంవత�ర�� ఏ ఆటంకం �క ప���ం�. ఆ బం� వ��న

త��త ఆ������ �� ����. ఈ �మ��� �� ���

�మ� జయ ల��మ�. �� � అ�� �స�ర ��� �� �ర��ం� ��ష�

సత�ంగం� ఇ� ����.

�న�తనం� ఈ� అస�స�త �ం��. ఒం�� ��స ఉం��

��. ఎ���� �త ���� ���� ��ం�� ��జనం

�క��ం�. ఆ� ఒం���� �న��డ ���మ� వ��ంద�,

అ��� జరగ��వ�� ���ంద�. ఎం�మం� �శ�� అడగ���
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వ�����. ��� �వల�న అ��� క� ఇ� అ��ం� అ�

�ధప���. ���� ఎం� మం� వ����. అ��� భగ�� �

�ంకయ� ��� ��� ఆ��ం��. అ��� � ����� అ��

ఈ�� �న��డ �������ం� ��ం�ంద� ����. ���

�వల�న అ��� క� ���రం ��� ఒం��� వ�� �ధం� ��

��ంచం� ��� అ���. అ�� �����. అ��� �� ��

ర�� �వడం� ���మ� �� అస� వం� �ద� ��య�ం�

�యమ���. � ����� అ�� �� ��ం��. అ��� అ��

ఈ� �ంత�లం � దగ�� ఉం�� అ���. � ��� �� అ���

���మ��� �� ఆ అ���� �లసమ� ��� అప��ం��.

���లం� � ����� �ంట� ఉం�.

ఒక�� �ంకయ� ��� �� �మ��� �� ఇం��

వ���. �� �మ��� �ర� �మ� �ద�మ� �� ��� �� అ�క

క��� ఎ�ర����� ఏ�� �ర�ం ��� ��� అ���. అమ�

��� ��న జన�� ��� ఈ ఊ�� ఇ���. � అక� ����

ఇప��� ���� ఉ���. ��� చ���న త��త ఇక�� ���
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����. ఇక�డ � ఎ�క� ఉ���. ��� �� ���� � క���

�ల����. అ��� �ంకయ� ��� ��. �� ఉన� ఇం�� �

����� ���న��� ��� �డ� అక�డ ఎ�క� అ�� ఉ���.

అ� �� �� �� ఆశ�ర�ప����. � ��� �� �����

�ద� �ప� మహ��ల� ���ం��.

� ����� ��ం�� తర� వ�� ���ం���. �మ�

�ద�మ� �� ఎ�� ��� � ������ �జ��� రమ�� ����. �

��� �� ఇ��� ����� ఇం����� వ��� అ���.

ఒక�� � �ంకయ� ��� �� �ల� అమ�� ��� �ం� ��ల

అన�ం వం�ం� ��గన�ం �� ��� ����� �మ� �ద�మ ��� ఇ��

�ళ� అన�ం � ����� ఇ��ం��� ����. అప���ం�

ఎ���� �ద�మ� �� ఇం�� ��� ����.

�� వ� �� �� �� ఎ����న ప����ల� ఆ ఊ�

����� ��� అ����. �� ��ం� వ� �� పండ�

అం� �ల��ం�. �బ�� �� అం� �శనం అ���ం� అ�

��ం� ప��ల� �త��� ప����ంద� ��ం�ల� �
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�ంకయ� ����� ఆజ� �సం ఆ�� అం� ఎ�� ���. �

��� �� అ��� ��� ఇక ����� �ర� తల� ప�మం�

��ల� ���ం� �� ఉదయ� వ�� వ� �� ��� అ�

ఆ���ంచ� �� ఉదయ� వ���. ప�మం�� అన�ం వం� ����.

�� �య��� ���న� ��� �� �ంకయ� ��� ��

�మ��� ��� అ���. ��� ���� �� అ���� వ�

�� అంత �� ��ం�, అ� ప��ల �త�న ప����ం�

�������. �న�ం� ��సం ఎ�� ��� �� ���

క�క ఇ� ��ల� �ర��ం����� అ���. అ�� �� వ�

�� ఏ� ��ద�ం� �� మ��హ�ం �ం� గంటల� అం� వర�ం

��� �� �లల �� ����� వ���. �� పంట �� ��

ప��ం� అ� ����. �� �మ��� �� � ������

అ�ర�న నమ�కం క��న �� �� ��ంచ��. � ��� ��

���న�� �ప�తం� వర�ం ���ం�. �� �లల� స�ప� ��

����� వ���. ఈ �మ��� ��� �� ఏ� పం� పంట కం�

అ�కం� పంట పం�ం�.
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మ��� �మ��� �� ��� �� ఎక�డ ��ం�� ���

ఎక�డ పడ�� �ప�మ���. � �ంకయ� ��� �� �లత� ��

�� ఇక�డ తవ�ం�, ద���� పడమ�� �ళ�కం� �� క���

�ండ ఉం� �� ���న�� త��� ��� సమృ��� ఉం�య� ����.

ఆ ఊ�� సంబం�ం�న ��� ఒక� అ�� �మ��� ఆ ����

�ట� �� �ం���� పక� ఊ�� �� ���� ����� ఉ���.

�� ��ం� క��తం� ����� అ� �ప�� �� �మ���

�� ��క�ం��. అ�� ఆ ��� �� అ� ఇ� ��వ��ం�

ప�ప� ��� ఆ పక� ఊ� ���ం�� �������. �� �ర� �ద�ం

�� ఒ�����. � ����� మన� ఎ�� ���� ఆయన

���నవ�� �� తప��ం� జ���, అ� �ర� ���న ��

�న�ం� ఆ ���ం�� ��ం��. ఆ ���ం� ద�ణ� పడమట

�� ��ం� �� ���మ���. ఆ �� తవ�� �పల �ద� �ండ

ఉం� అ��� ���న ఖ�� అం� వృ� అ���ం�. �ర��న

మ��ంచమ� � ��� వద�� ��� ��యప���. అ�� ఇప����
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�ం���ం� ��. �� �ర� ఇ���� వ�� ��

��ం� స���ంద���. ఆ �ధం� ��� అ��� �వల�న

�� ఆ �� � ఉ���. � ������ కృతజ�త � ��

�ణ����.

ఈ జయల� అమ��� � ����� �ంట ఉండ� నవ��

�ద�లయ� �ండ�ద� ����. అక�డ జనసం�రం ��. �� �

����� అక�డ �� �ల�� ఉ���. �ల�మ�, వ��మ� ��

�ర�ం ��లయ� �� త�తర �ష� స�తం� �ంకయ� ��� ��

అక�డ ఉ���. అ��� �� ���� � ��� �� ఒక�ట

���� అయ� బం��పండయ� అ� అ������. ��ంబవ�� అ�

అర� ఆయన� �పం వ�� ఒ�� �వ బం� ఆప�, �వ అ� క�న�న

ప�� ఉప��ం��. అక��న� ��లయ��� త�త��

అ���. ��� �� �న� �ల���� �� అ�� అ� �� ఇ��� వ�

త� అం� సం�������! అ� ఆశ�ర��� �ంట� ��� ��

ఇ�� ���� ������ బం� ఆపమం����, ఏ��? �� అర�ం

అన� అ�� ��� ��ల� �� ����ం� అ���. �����ల
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త��త � ����� ఆ ��� ఉపసంహ�ం��. అ�� � ���

��� స��ం� ప��రయ� అ���. అ��� ����� అ��త��

����ంద� అ� ఎక�డ ప��ం� ��యక �జలంద� ఆం�ళన

ప��న� సమయం అ� అ� ��� ప�� �� �ళ� �రం అం�

�శనం అ��ంద� ఆ ����� � స��ం� ప��ల� ఎం�

కష�ప����ర� ���� �ర�� వ�����. ఒక భ��� �

����� దగ�ర� వ�� ��� ����� ఎక�డ ప���ం� అ� అడ��,

“అ�� ఇ�� ��� ��ం� అ� క�” ���� ��� స��ం�

ప�����ర�� అ���. అ��ధం� అ� స��ం� ప���ం�.

అ��� అంద�� అర��ం� అ� జయల� మ��� �వ�ం��.

ఒక�� �ళ� అన� ��� ���ం�క� �య�� జయల� �� �ళ�

�న��� వ�� ���! అ���� ఇం�� ������. �శఖండన

అ�న త��త �� ������, అ� అడగ� � ��� ��

ఒ�����. �� �ర�ం ��లయ� ��� అడ�� అ�� ఇ��ం�వ��

���� అ����! ���� ��య�ం� ������ �యం�ం

�� ��� ఇక�డ వ�� అ���. �మ��� �� ����
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�ప��ం� జయల� అమ���� ������. ఆ ��క� ��మం�

�ద�� వ���. అక��న� �ంతమం� జయల� అమ�� ��� అమ�

అ�� �� �న��య� ��ం� ఇ�� �� �ం� ���ం�� అ�

�ప�� ఆ� �ంట� సం��న ���న��య� �� �ణ��

���ండ� ఒక �ద� మం�గబ� అం�� ఉం� ఆ� ��� ���ం�.

�ప�తం� ��� భ�ంచ�� �ధ త����క��ం�. అక�డ �క��

దగ��� ���ం అ��, జయమ� �� ఒ�����. �న� ����

�ప��ం� వ��నం�� ఇ� ��ఫలం అ�ం�. �� చ��� �ంత

��, న�� � ��� దగ��� �����, �� �� ���ర� �ళ�

�న��� అ��ధం� ��� �� వద�� ����� “� అప����

మ��ం� ���” అ� ������. “అ�� అ���� గండం ఉంద�

�� ఆ�� పంప�ద��” అ���. అ�� ఇ��� మ�ం�, అ�

�ండ� �ం� ���న� � ����� ఆ క��� ఎ��� జయమ�

��� ప���� ఆ ��� �ంట� �ండం�� ��� �ంట� ��

����. అంత� ఉన� ఆ ��� ��ల �ద మట�య�ం�.

అ��� అంద� సం��ం��.
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అ� త��త జయల� అమ���� ��హం జ��ం�. ఆ��

ఒక ��� జ��ం�ం�. ఆ�� అన��స ��ం�ల� అ� ���

�� ��న �ల� తన ���� ��ం�ల� �డ� �����

�లగ�� ����. �మ� �ల� అమ��� “�జ�మ� �� ���

అ�నప�� �ం� ����� �� �గడం �� ����”

అ���. అ� �ప�� ����హప�ం�. ����ప�� � ��� ��

అ�� అ�� ఉ�� ��� ఇవ�ండ�� అ���. అ��� భ���

సం��ం� �ద� ��� �ం� �� �గ���ం��. ��� �ం�ం ��

జయమ�� ��� �ప� ��ం� అ� ఇ���. అ��� ఆ�

ఆనం��� అవ�� ��. ఆ �� ఆ� �డ�� �క అక�డ ఉన�

�రంద�� �ర�ం� ఇ��ం�. అంద� ��క�ం��. � �ంకయ� ���

�� ఈ�� ఒక అభయ����. అ��! ��� ��, ��

సంబం�ం�న �� ఎవ�� స� �� ��ం� �� ����� తప��ం�

�� �ర����! అ� �జ�మ� ��� అన� జయల� అమ����. �

��� �� ���� ఈ �జ�మ� �� ���తం �దల��� ��రం

ఉం����. �� భర� �� ����� ��� �ల�ం� ���. గ�క
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�ల� �నయ� అ� �����. �మ� జయమ� �� � ������

ఆజ��ంత� ఋణప� ఉం�ర� � ������ శత�� వంద��

����.

స���� ���స� ఎ� క�����, ��� ఎ� దృడం ���

�� �న� �ష��� తన �� ఆ�రప��� ���, స��ర�ం�

న���� శర�గ� ఎ� ������ �� అ�భ�ల� �డవ��.

🙏🙏🙏

�� సత�ంగం (��� ��)

�� ��య� 2003 � :

● �గ���ల� జ��� ఋ��బంధం �ల�ం����
● �ణం �ణం ఆ�� ����� కృ� �య�డం ఒక�� ��త ల��ం

���
● ఆశ�� అం� ��ండ���!
● ప� ���, ��� �మ�చ��ం�. స���ం�� ప�ం�.

ఉదయ �ర�న: �స���డ� � �ద�ల ���ం��. � సర�
�ధ�త� �� ��! �య � ద� �ర�ం� �� ���. �
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బ�రంత�ల యం�న� �మ��� అ��ణం ���ం�� � ఆజ��
�||చ|| తప�క ��ం�ట�� �� శ�� ���ం� ��!

15-నవంబ�-2003

● ఇ��ఇ��ల� �గన��
● అ��� (����) ��� �షయం ��� ���� ���. ఇంక

ఆయన �త�ం ���ం��.
● �ష� జం��� (�� �||) ఎ�రవటం అపశ�నం
● మనం ���డవల�న వ��� ���ం����న��� �� ��ం� ఆ

�షయం ����ంచ�ం� ఉండటం మం��. ఆ �ష���
అంత�� ఆ�యటం మం��. ఇ� మం� శ�నం ��.

● ఆహరం తృ��� �న� త��త ఆహరం �ర��న �� ఎ� ఒక
ప� (నడవడం etc.) ���.

● స����� �ఖ� ల���:
○ ��� �ద ��� ���సం ఉం��. స���� �����

స������ �����.
○ స��రం కల�� ఉం��. స��రం అం� ఎక�డబ��

అక�డ �న�ం� ఉండటం
○ �ష� కల�� ఉం��. �ష� ఏక�ఖం� ఉం��.
○ ��ష �యమ �లన కల�� ఉం��. ఎక�డబ�� అక�డ

�న�ం� ఉండటం

�శ�: ఇం�� వం���� �� స��రం ఎ� ��ంచగ����?
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�� స��నం: ఎక�డ �ం� ��ం�ం� �ధ�పరం� అలం�
ఒక� �ం� �ట�� �� �ం� ఉండటం

16-నవంబ�-2003

● సత�ంగం వలన �డ� �సన� �ల����
● ��� వద�� ���న ప�� �య�ం� ఉం�ల� �ష� క��

ఉం� ���డం� ���� ��. �� చ��� ఉపమ���
కథ� �� ఉదహ�ం��.

● �న �ధ ఏం� �ప��
● �నం� ���� సం����, ����ం� ఉం��.
● �న� �రంతరం జ�� సం�షణ

� �� �ట��

���సం- ఆ�ర �యమం – ఇం�య�ప��� – శర�గ�:

ఓం

�లగ��

24-11-౦౩

Dear Sai,

1. Mental � enlightenment – శర�గ�, త��త �గ ��

ఆస��లవటం ఎం�� జ���ం� ?
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శర�గ� అ�� ఒక �� �� త��త free � ఉండటం ��.
���ంతం శర�గ��� ఉం��. ఈ �� mental

enlightenment అ� ఈ జన�� ��ం�న� ��. అ� �ర� జన�

�ధ� ఫ�తం. ఈ జన�� శర�గ� ������ �న�క�న

చంచలత�ం వ��ం�. �ం� స�, అస� ���ం� శ�� ��,

స����� వ��, (��) �� స����� అడ�ం ����� ��

�జల �ధ� ����న��� న���ం��. �ం� మరల ���

అం�����ం�. �గ�� ���. తన �� �� త�

���ంచ �� ఎం�క�? తన� ఆ��ం�న �� �గడ�ల� క��

������. �వర� �ప� ��� వ��ం�. ఎంత

enlightenment వ��� తన ���� వదలటం�� తన ��

�� �ద�ంద� ���ంచ��.

2. ఇం�య �ప��ల� �ంగక ఆచ�ం���? �ం��ఏ�?

భగవ��త� ���� – ఇం�య �లత�ం ��� �న�� �జ�

హ�ం� ��ం� – �� వలన పడవ �గం న�ం�న�� అం��.

(�జ� అం� �న�క, ���క �మ���� అ� అర�ం) అ� ��క

ఇక మనం ఎం�� ప�� ��. మన� భ��క� ప��దల

�ం��. ఈ ప��దల సడల�ం� �ం�లం� �త�ం స����
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మన� ��న స���, ఇ��న అ�భ�� తల��� �ల�ం�
���. �జ� గ���� ���. �త�ం గ���� వ�� �ధం�
మన అ�భ�� మననం ���ండట� �ప� �జ. ఆ �ల�
స����� అ��ం�న ఉత��త�మ �ష�ం. అ��� ఇం�య
�ప��ల� ఎం�� �ంగ�డ�, భ��క� ప��దల ఎం��
అవసర� ��� వ�� �ం�� �ళ�ం �� ��కంజ ఉండ�.

మన���న ఒక� అ�భ��� �� స��ంచ� �జ �� ��. అ�

�ం�క� �ంఛన �య�న�. అ�భ�� �� �ళ� సంగ�

అ� ఉం��. ��� ఇత�ల ���న అ�భ�� స�����.

స��ం��. ��ం� అం� wasteful thing.

3. �దట �వ��న ప��� ���స� � ? ��� �ర��� ?
�దట �వ��న ప��� ���స� : ��� �ర��� ? i) �ణ�ం
ii) �యమ �లన. ���సం క��క అ� �� ��� మ� వృ�
మ��లం�– మన� స���� ��న మ�ప��ల� ���
మననం ��� గ���� �ం��ండట�. అ� ��� మన ���సం
సడల�. అం� �క చక�� ����ం�.
4. ఆ�ర �యమం ఎ��� అవసర��?

ఆ�ర �యమం ఎ��� అవసర�. ��� ��� బ��

���� ���� �� న��� ఏ��ం�? �� న���ం�.

�� ఇంజ� �� త�ర� �� ��ం�. Irreparable అ��ం�.
�వం వ�� ఆ�ర �యమం �ప�నక�ర��. మన శ�రం ఏ� �ం�
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స�� ప� ���ం� మన� ����గలం. ఇం�య �ప��ల�
�ంగ�ం� భ��క� ప��దల� �గట�. �ం� ��� ��ష� �

���� స�� ��� 2 kg �య�ం అన�ం వం��. అం� స�����

�యబ�ం�.
�దట మన� ప��దల ఉం��. భ��క� ప��దల.

ఆ���ల�  �. �.

********* స��� �� శరణం శరణం *********

భగవం��� ఆ�రప� �ర�ం – శర�గ� – సర��ర���� –
అన�ఎ�క

�లగ��

27-7-05

Dear Sai,

Total Surrendar,

సం�ర� శర�గ� అం� ఎ� ఉం�� అ�� ����� ఆచరణ మనం
�� ��ం� ������. ���నగ� గ��ల �రణం� ��

అక�డ ఉం� �స�� ��� ���ల� ధ�ంజయ బం�వర��, ఆయన

�ద ఈగ��� ��� తల� ఎ����� అ� ��� ���ం��.
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�స�� ఇం� స��న ��� ఇండ�� ప�ం�� 4 or 5 students

���వ క���, క�� �ర���ల� ��� ఉ���. అ��

సమయ�� శర� �� ������ ప���ం� � ఒం���

ఉం���ల� ఉ��శం� �� ��� ���� ఇం� �ం� ���

�ం� ��� �� ���నగ� వ�� ����� త����ం�. ��

త���క �������. �� ఎక�ం� అ� ఒక���, ధర�ం మన�క�

ఉం�. �� మన �క� ఉ���. �ళ�� భయప� ���బ���.

రమ�� ఎవ�� ����ళ�ం� అ� మ�క��� - ఈ ఇ��� ���ల

మధ� ఊ�స�� మధ�వ��� అ� ఇ� �ప����� మ�క���

త�ర���. అ�� �పత�ర భ��క ప����� సం�ర� శర�గ�

�ం�న మహ�య��� అ�� ����� ����. �రం� ఒక

అరగంట ఇక�� �ం� ����� ��� రం�. �� ��� అ��

���� అ� ��� �� �ం� పం�� ఒక అగ�వ�� ���ం�

��� సమ��ం� ��� గళ��ం� బ���� ����

(సత�ంగ���) �� �� ��ల� ��. ఉం�ల� ��. ��

ఉండమం� ఇక�� ఉం� �మ�ం� ఇక�డ �ం� �����.

అరగంట�� ఈ ���� �దట ఎవ� ���ం� ఏ సల� ఇ���
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��� ఆచ����. ఎవ� ��� ప���� � అ��యం �లపం�

అ� ������. �� ఆంతర�ం� ���నగ� ��� ఏ� ఒక�����

వ�� ఏ� సల� ఇ��� అ� అ����రట. �� ఊ�� �త� ఆయన

అనంత�రం �వడం వ��� ���� �ం� “�� ఎక��� ��������

ఈ �� పం�� �����ం�” అ� అ���. ఆ త��త ���� అన�

�ట� �� ��� క� బ��� ఎవ�� �����, బ��ం��

ఎవ�� �����, �� ఎవ�� ���డ�� ��. అ��

�త���� క� ఈ ���� ఎవ�� ���డ�ం� � ఇ�� �� ఎ�

���ం�? �� ��. బ��ం�� ఫ�� ఇం��� �క�ర� భర��జ ��

ఇ�� ఎక�డ అ� ��ం అ���. ��� ఈ ���� � ���� �వ�

ఇ��. ఇం� �ం� �� ఉం�. ఆ ఇం� అవతల ఇం���� అ�

����. ఇక�డ� వ�� ఎ��� ����� అ���. అ�� �����

వ��� ��క�డ� ��ట�� ఉ��� ఇ� ���� �ళ�ం� అ�

పం�� �� ��� �� ఎక���� ��ట�� ఉ��న� �� ఎ�

���ం�? అ� అ���. Very Sorry sir (�� �� ��) ��

ఊరక� అ��ం� అ� అ��� అం��� �� ����ర� ��
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ఎవ� �ప��� అ���. స� ఇ� �� సం�తమ� �� వ�� ���

��� ���� ������.

ఇక�డ సం�ర� శర�గ� ఎ� ఉం� �� ��ం�. �� ���ం��
�ద�� �� �� ఆ���� ఎ�� ���. �� ఆ���ం�న��

�� ఎ������. �ంకట�� ��� సత�ం�� ��� ఒం��

����� �� ఓ ��, �� న�� ఎక���� � �గశ���
���� ��ం� � �గశ��� ఈ గ��� ��ం� �యమ�
అడగ��. �� ఆ���� �� క����� అం�� ��.

క����ం�� ��. (ఇక�డ) అక�� �ం� �� కదల� � �గ

శ��� న�� ���� అన��. ��� ������. �� �న��

�న�, చదవ��, � �గశ��� న�� న�� అం����. అ�

పద�� �� �యత�ం మనం���. శ��నం� ����ం� కృ�
���. ఒక� అ�� మనల� �యమం�� ��. అ��� ��
ప� అ��� మన �� ���రట. మనం ఒక� అ��� ����ం�,
ఒక� అ���� �� �యత��� ��లట. హృదయ�ర�క
�యత�ం �� అం��. అ��� �� � హస�ం అం� అదృశ�హస�ం

ఇ�� ��� ర����, న����� అం��. క�క మన�� �ం�

������న చ�� �యత�ం ఉం�లం��. అం� �� న�� అ�

�స��� �ం�� ���వడం త��. � ��� �� సం�ర�ం� ���
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శ��నం� ����ం� ���. � స�యం వ��ం�. �వస�యం

ఎవ�� వ��ం�? కష�ప���� వ��ం�. ��� �డ �ం� �వ� �

బం� �రద� ఇ���ం� స�యం �యమం� �య�� �య�

స�యం. సం�ర� హృదయ �ర�క �యత�ం ����. ���

మ��గడ�� ���.

�

�. �బ��మయ�.
********* స��� �� శరణం శరణం *********

మ���ల ����
�� �వ:- �� తప� �కన�ం �� అ� శర�గ� హృదయ�ర�కo �

�� ��ం��. -� భర��జ ����

�� ����, �య��. ఇ� �� సంబం�ం�న� ��. ��

�యవల�నద�� “శర�గ�” – ఇ� అ� అ� అ� తలచ�ం�

�నం� ఉండట�”. -� రమణ మహ��
-------- స��� �� శరణం శరణం ---------
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