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�షయ ��క
# �షయం �� �ంబ�

1 సం�ద�యం 3

2 భ��ల అ�భ�� 5

3 �� �ట�� 28

4 �త� స��� � �� 32

సం�ద�యం
�రద భ�� ��ల� � కృష������ �� “భ�� స��పం పరమ

�మ” అ� ఒక �ఖ� ��ం� ��� “పరమ �మ” అం� ఒక�� �మ,

ఒక వ���, సందర�� �రణ� వల� �మ �క �� స��ప� �మ,

ఆ ప��� వ��న అంద��, అ�� ��ల� ఆ �మ �స�ంపబ��ం�.

�� �� ���ం� అ�స�ం� అ�భవమ��ం� అ� �వ����. �

�� � ఇ� ���టం� కనప��ం�.
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� �� ప��� � వ��న �� అంద� సమస�ల�, �ధ�తల�,

కర���ల� �� తన�� ��ంచడం, ��క�ంచడం, �� సత�ంగ

బలం�, �ంగత�ం � �లభం� ప�ష��ంచడం, అంద� �

�ంకయ� ��� ��� ���ం� ���, �� కృప� ��� �లభం�

ప�ష��ం� ��� �యటం అంద�� అ�భ�క �ద�ం.

మన� �� � �� �� ఉ���, �ద�త � �� � అ�

���సం ఎం� �లభం� అంద�� క���. ��� �రణం � ��

మన� ���ం� సమయ�, ఆ��యం� పలక�ం� మన సమస�ల�

�నట�, �� ప���ర ���� ��ంచటం ��� �క, ఆ
ప���ర �ర�ం� ���� �� ప���� న��ంచటం, ఆ
ప���రం ఒక ����భవం� మన� ��� కృప� అ�భవమ���
�యటం. ఈ నడక� అలసట �క � �� �ంగత�ం, �ంకయ� ���

అ��త �లల �వణం, ఆ మహ��ల �మ���ల� భ��, (మన

ర��� ఉం�) ప�����, వ���� - �శ�� అంత �� సంకల�

��ర� ���ం� అ��ం�, �ట �ం�ం� అన� �వ� �లల ��

క�� అ�భ�ల ��క� ���ంచటం ఎంత� �గ��, అదృష��.
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� ���, �� � మన� గల అ�భవం వ�క�మ�� ��ల�

i) ��కం� మన� సమయ� ���ంచటం, మన సమస�ల� ఓ���

�నటం, ప����� ��ంచటం (�మ),

ii) ఆ సమస�ల� ప�ష��ం�ట � మన కం�, మన త�� దం�ల కం�

�ద� వ�ం� మన� ప���ర �ర�ం� నయన - భ�న ��ం�

న��ంచటం (�త�ల��),

iii) ఆ సమస��, అవస��, ��క� అ�ధ��� ఉ��, క��ం��

� �� �వ� ����, �ల� ప�ష��ంచటం, �ర�టం (క�ణ)

కనపడ��.

భ��ల అ�భ��
� �� �మ, �త�ల�ం, క�ణ� మ���నక�న స����ల� ��

ఇ� పం��ం����:

� �� �ద�గ ప�చయం �� సమయం� �� తన �� ��� ���

� �� � తన� మన� �వం� లగ�ం �యటం� వ�� ఇబ�ం�ల�

����. � �� ఎం� సమయం ���ం� ���� ���సం�

��� ఎ� అ�గ�ం�� ��� ��ం���. ఉ�: ఒక సందర�ం�

�� �న� �ష��� అ�� ఆ��ం� ఈ �ర�యం ���న� త��త
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�ధ ప����. � �� � casual � ��� “���� ���� : �

��� “�ద� ఆ�చన �� ఏ� ��� అ� � సంకల�ం�

�����” అ�. ��� � �రం �� ��� First Thought ఏ� ఇ��

అ� � ��� సంకల�ం� �ర�యం ���� - ���� �ద�త అ�

����. � �� �చన (సంకల�బల� - అప��� ��య���) ��

��క ��ం�. �� చక�� ���, ���� ���స� క��ం�ం�. �

�� పరమ �మ� మన సమస�ల�, మనం �ప�క� తన�� ��ం�

ప�ష��ంచ���, �� ��� స��� � ర��ం�ట� ఇ� ఒక �ం�

అ�భవ�.

��ం� G.E, Bangalore � �� ���న� న�� � ��� స����

�లగ�� ర��ం� ప����� క��ంచట� �క ఆ త��త �

చ��, ఉ��గ�, ��స�, ��హ�, భ�ష��� �దల� అ��

�ష�ల� � �� ���న� �ద�, ��న కృప � �� � ఆ�రప�న

��� �� �త����� �����. మనకం� �ం� � �� మన

��� ఆ�����, ఆవసర�న� ����, ����� అ� �����

ఆ అ�భ��.
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� �� ��ం�న �� న�వ య���� ఉం� మన� వ�� �హ�

అంతర ఇబ�ం�ల� �� �వ� శ�� � ప�ష��మ�డం� � �� క�ణ

కనబ��ం�. � �� �క�ర� �� గవర��ం� ��� � �య���

�త��ంచటం� IIST, Trivendrum � అ���ం� ��స� �� �

��� �వటం జ��ం�. �� �లగ�� �, � �� స���� దగ�ర�

ఉన� ��� అ�� ��ం�ం� అ�, దగ�ర � వ���� చడం� ��

అ� ����� ���. ���న �� అవ�శ� క��ం� IIT Tirupati �

�� వ���� �� � �� స�� �ం� ఇచ�ట ��ర పర�న అనంత

క��మ�� � ��.

��� ఇ� ������ :

�� �మ, �త�ల�ం వర���తం. మ��� (��� ఉన����) ���:

1. ��� �ంగ�� � ఒక �� ఆ�రం ఎ��వ� �నటం వలన

త��త �� ఉదయం �� మ�� � ఉం� ��యణ స���

�య���. �యమం ��రం ��� ఉన���� �� �త ��

�లగ�� �ం� �� ��ం��. �� � ��� ఎ��వ�

�న� ఆ�రం ��ం� ��� �� �పం� “���� ఆ� ���,
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ఇక�డ �� �� ��� సంబం�� ���?” అ� అ���. అం�

��� �సం �� ��� సంబం�� �డటం ఎంత� క�� క�!

2. ��� � ��� అ�� త��త ��� �లల� �� �� “అ����

����� కంఫ�� అ��ం�?” అ� అ���. ��� అవ�దం� ��

��� � �ర�ం ��� అ��ం�� అ� ����. �� ఆ���దం

వలన ��� �లం�� ���, �గల�� ఒక �ల��� ����.

� �మకృష�భ��  ఇ� ������ :

�� తన� ఆ��ం�న ��� ��ం� �త�ల�ం, త��దం�� తమ

�డ�ల� ��ం� �� �త���ల� ఏ ��ం తగ��ం�, ఒ����

ఇం� ఎం� ఎ��వ� ఉం��. 2015 సం|| � � ��� �ద, ��

�క�న �ద� ��� క�� ఉం��. అ� అప��� ��� సంవత����

���� వ��ం�. అ� �ం�ం అంద��రం� ఉ��, �� �ద��

ప��ం��� ��� ��. ఇం�� � �న��� ����, ఆ ��� వల�

�ఖం అందం ��ం� అ�� �� ప��ం����.

�� bed ridden అ�న త��త ఒ���� �యం�ం �ట �� �

భ��లంద� ��నం ��ం�న త��త, �ం�ం fresh air తగలడం

�సం �� �ళ� ఇం��, ���ష�� �లయం� మధ�� ఉం�
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��� �ం�ం �� walker � న��ంచడం ��, wheel chair �

�ప�డం �� �����. 2015 � ఒక �యం�ం అ�� �� �

��నం ��ం�న త��త �� �� � ���� ఈ�న�ం �� ��

��శం � ఆ� �� �ం� ������. ఆ అంద�న, ��ంత�న

�యం�� �� � �� ��ల వద� ����, �� � త�కం�

��� ఉం����. అ��� �� �మ� న��� ఏ�� (ఏ�

��� అన���) అ���. �� ఏ� అడ�� అ��ంచక 'ఏ� ��'

�� అ���. అ��� �� మ�ంత ఆ��యం� � �ఖం��

��� ��� �ద ఆ ��� ఏ�� అ� అ���. అ� �ల

సంవత���� ఉం� అ�, �� వల� �ద�� ఇబ�ం� �� అ� ����.

అ��� �� �క�� � ��ం�� అ� ���ం�, �క�� �

�పమ���. ఇక తప�క �క�� దగ�ర� ����, ప��ం�, �� వల�

ఇబ�ం� �� అ�, �� అ� ��� అం� ఆప�ష� ఒక�� �ర�మ�

����. అ��� �� � అ��� ��ం��మ���. ����

�� ఇంజ�� అం�� ఇష�ం ఉండ�. అ��ం�� ఆప�ష� �సం

��� ఆ green dress �� operation theatre � � ��� ���క,

ఆ ��వరణం �� భయం �� ����ం అ�����. �� ��
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���� అన� ఒ� ఒక� �రణం� �� �ద �రం �� �మస�రణ

��� ఉం����. ��� �ప�� �క�� వ�� చకచ� minor

surgery ��� అరగంట � ఇం�� పం� ���. ఇప�� ���మ��

� ��� �ద ఆ ��� ��, మచ� �� క��ంచ�. అ�� � �ఖం

మ�� ���� అందం� ఉం�� �� ���. ఈ �ధం� ��

తమ దగ�ర� వ�� �� ఒక�� ���� ���ం�, ఎం� �మ�,

�త�ల�ం� కన� తం� వ� ��� క���� ఉం���� .

�� �క� అ�ర�న �మ, క�ణ వ�క��న మ�క సందర�ం

ఏ�టం�... �� �� దగ�ర� వ�� �ద� ���� '�� న��

ఎ��� �� ��� �లవ��, �� � � �� ��� ��'

అ������. ఈ అ��నం ��� ఉం� ��ం� �� ��

ఎవ�� �ప���. ఒక �� �� దగ�ర� ���స�� �� మంచం �ద

���� ఏ� ప� ���ం�న� �ర�� న�� �� "బ�� అన�ం

����?" అ� అ�� మ�� న��� "ఆ.. బ�� అం� ��� క�"

అ���. ఇ� ఎం� �న� �షయం� అ��ం�� ఇం�� ��

�క� సర�జ�త�ం, సర���పకత�ం, సర�సమర�తల � ��� ��

�క� అ��జ�య�న �మ, క�ణ స�ష�ం� క�����.
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మ�� �� ఇ� ������:

� �� మ��. �� అనంత�రం. �� �ద���� 2003

��ంబ�� �లగ�� భగ�� � � �ంకయ� ��� ���

ద��ం�����. అ�� �దర�నం. �� � �ంత త��� ���

మ�య � �న�మ ����� ���� � కల� �లగ���

వ��ం. అప�� వర� �� �లగ�� ఎక��ం� ��య�. ��

వ�స� అన�య� ఉ�ం� �ష�� ���� అవ�త �ల �స�కం

ఇ�� ఇ� ��యణం ��� �ంకయ� ��� �� ఇం�� వ�� �జనం

����. ఈయన �� ���� అ� ����. అ��� �� అ���

సంఘటన� ఇ���� ఉ��గం � స��న�� � ఉ���. �ంట� ��

ఒక మం� అ��యం ఏర��ం�. �ంకయ� ��� �� ��

�డ�� �� ఒక నమ�కం ఏర��ం�. ఆయన� �ల ���ం�ర�,

�� ���ర� �� �� ��య�. �� �� ఇక�డ �ల� ����

ధ�ం� ఇ� �ంకయ� ��� �ల అ� �� �ల�� �ల� �సల

దండ� ���� �� సప���� ��యణ �� అన� 21 ��ల

�� �� �లగ�� ���ం. అ� ��ంబ� �ల 2003 సంవత�రం

���� ఏ�ద�. అక�డ అ� జ���ంద� �� ��య�.
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అ���ం� ���� ఏ�ద� � �జర���. అక�డ అంద�

��య వ��� ధ�ం� ఉ���. అ� �ంకయ� ����� �ల అ�

����. �� �లగ�� �ర�� అ���ష� � ��

������. అ��� ఆ�� �� � ��� ��� ఉ���.

మ�క�� ��. ఆ �� ��� ��� 25 ఉం��. � �మ���

గతం� ����� వ�� అ��� ������. �ంత �రం న�వ

గల�. �� ��� ఎక�డం ఇబ�ం�. ��� గమ�ంచ�ం� ���రం

ఆ�� �న ఉన� గ��� ����. �ట�� గ�� వ��న త��త �

�మ�� �� “అ�! �� ��� ఎక��� ���, అ�� ��� ఏ

స��� ��ం� �� ఎక�గ���?” అ���. �� �జ�! �మ

అన�. అ��� ఇ��� ����ం! అ� ��� �ంట� వ�� ఆ ��� ��

��రణం� �� ఎక� గ���. అ� �� ఆశ�ర�ం�

������! ఇ� ఒక అ��త�న �ల. ఎం�కం� ��

�ట��ద���� అవ�త �ల �� ��� ��యణం ���.

అ� �� స��హ�� ఆ �స�కం� ఉన� అ�� చ�� “ఒక� జ��

ఉం�, వంద �� ఉం��! ఇవ�� క����” అ� అ�����. ��

ఈ �ల �� �� సం��ం��. అ� �ట��ద���� జ��న
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�ల. అ��� � �మ�� ���� “ఒ�� �� �న�� �� కల

వ��ం�. ఆ కల� ��క ���� ఉ���. ఒక ��నం న��

త���ం� వ��ం�. ఆ ��నం�� �రంద� �డ�� �డవ�

ఈ�� �న�� �ర���ల� క���� � �ద� ����.

అ��� �� �ర�ం� ��� �ంకయ� ��� �� ఉ��ర���.

�ంట� � �ంకయ� ��� �� � పక�� ����� ���� క�

ప���� ఉ���. �� ����న� ఆ ఆ��� న�� ఏ�

�య��. ఆ ��నం �� �రంద� � ��� ��� �డ��

భయప� ������. �� సం�షం� �ం�� వ���. ఈ

కలవ��నప�� �ం� � ఆ�గ�ం ��ంద���.” అప�� �ం� ��

మర�ం��� అన� ��� ఎ��� సంవత��� ��

న������. ఆ�గ�ం�� ఉ���. ���స మరణం ��

�ం��. � స��� �� !

���స� �� ��� �� అ��త అ�భ�ల� ���ం� భ��

��ల� �టటం � ��� ��� ����ం�.

🙏🙏🙏
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2003 � అవ�త �ల �స�కం చ�� అం�� ��టన ��ం�

����� ��టన� �� �� �ళ�దల� �లగ���

���ం��. అ��� �� ��య� వ��� ఇక�డ �మ�వరం �ంక��

��� అ� వ��� ���� ��టన� ��� వ���, అ� ���ండ�� ��

ఆలయ �ఖ ��రం �ం� ���య� ప���� ���� దండం

����ం� క��ం��. అ�� �� �మ�వరం �ంక�� అం�

��ం�� ఆయన. �ం ��� ఆయన� క�����ం. ఆయన�

�� ��టన ���. ��, � �న�మ �� ఆ ���య�

��� ��� ఇళ�� �� ��క�ం�ం. �� �� మ� ఇద��

వ���. ���ద�� �� అ����. ��� ఒక�� �ల���. ��

�య� ఆయన ���� �య� ������. ఆ �మ అ����

ఇద�� క�� వ���. �� ��� ���ం��, �� ఏ��

అ�భ�� జ��� ? అ� అ��� �� అ�న���. �� అ��

ఏ� జ��ంద�..?

అ��� ఇ� ����: “�� ��� అ�న త��త ఒక అ���

క��ం�. ఆ� ���న �� �లల� � �ర�� ��� ��మ� వ��

�డ �ట� �� ఎవ�� ���ంచ��. అం��� మల��� తన
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��యం ��ం� �����. అ��ం� ప������ ��

�ద��� � ��� అక�డ అ��� ��ం. ��� ���ట� � ఒక

సంవత�రం ఉం�, ఒక ఆప�ష� �� ���. ��జనం

�క��ం�. అ� త��త మ�� � ఒక సంవత�రం ఉం�ం. అక�డ

�వర� ఆప�ష� ���. ఏ��ం �ణం క��ంచ��. ��శ�

ఇం�� ���వ���. � �మ��� � �లగ�� �ంకయ�

��� �� ��ం� ఎవ� �ప�� ����. అ��� �� “�� ఈ��

�లగ�� �����న� �ద�మ���”. ఆ ఊరం� అ���. ల��

ఖ�� ���� �� ��� అక�డ ����� �� అ��ం�? మం�

�� �క�....? మం�ల� �ంత�య� ����? అ���. ఆ

�ట�� ప��ం���ం� � �మ�� � �ర�� �లగ���

������. ఆ�� �� �ద ���� �� ��� �ద�ణ ���.

అ�ం� ప����� మల�� �సర�న� జ���. అ��� ఆ� �ం

�� ����� ��నం ��ం�, మరల మరల అ� �ధం� ����.

అ� నల� ఒక� �� �ద�ణ� �య��� ��� ��� �ల�

ప��ం�. ఒక �� ���� ��నంత ����� అక��

వం��ం� �� అవస�� ప���. �� ��� �లల త��త 41
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�� �ద�ణ కం��� అ���. అ��� � �ర�� �ట� ��న

�డ �స� ���� వ��ం�. �న�� �డ ప����

����ం�న��. మ��ల �ద ��స, మన ���� వ��ం�. ���

���� ��నం� న��� ���� నడవ��ం�. ఆ త��త

��� మ�� అ�ం�. � సం��ల� అవ�� ��ం�

���. అ� � �ర�� � ��� �� బ��ం��. త��త 8

సంవత��ల� �� ��� �� ����.” అ� �� ����. ��

ఇంత జ��ం�? ఇదం� �జ�? అ� అ���. అ�నం� � �ర�

�ల�� �� ఇక��� వ���. �� ����� అ���. ��టన

అ�న త��త ����, ఆ�� �� �న ఉన� గ�ల� ��గవ

నంబ�� �����. � �� పక�� �డవ �ంబ� �� �

��� ఉ���. ఆ�� ��ం��. ఆ� �� అందం� ఎం�

గం�రం� క����ం�. ఆ� తల � ఎడమ�� ఆప�ష�� ��న���

�ద�� �ం� �త� ఉ���. అన� �ం� ఆప�ష� ���. ఆ

���� అ�� ఉ���. అ��� ఆ �య� �� ఇ� అ���

“భగ�� � � � �ంకయ� ��� �� � �ర�� బ��ం��. అం�

�� � ��ం��� �ల����. ఆ కృతజ�త� ఎ�� అబ��� ���
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�� ఆ �య� వృ��� వ�� వ�వ�యం ���ం����. అ�

����... �� భగ�� ��� �ంకయ� ��� �� ఈ �ండవ �ల�

�� క���� క��ం��. �ద� �ల � �మ�� ��ల��

అ�� �� ��� ఎక�డం .. �ండవ� ��� ��మ� ��ం�..

�� అవ�త �ల �� ఎ��వ�తం క���ల� అ��వడం, �ం�

ప���� ��ం� ఈ �ం� భగ�� � �ంకయ� ��� �� ��

��యపర� �� ఆ నమ���� క��ం�న భగ�� � �ంకయ� ���

��� ఆజ��ంతం  �ణప� ఉం��.

ఇ�� �వ��ల� ఇప��� మన� ఎంద�� అ�భవ� ��� �వం

�క� ఉ��, �మర��ం � �ర� ������ ���ంచటం - మన�

ధ��చరణ ��ంచటం �ం� ఎ��ల �ద� �� � �� �ం�న �

��� ��� సర� ��రణ�.

🙏🙏🙏

�� 2003� భగ�� � �ంకయ� ��� �� �ధమ దర�నం

అ�ం�. 2007 ఆ �ంతం� అనంత�రం �ం� �లగ��� ���

�� ��ల� �� � త��� � స���న ��� ���

ఇద�ర� ��� ��� వ��ం. ���� ��న త��త నం���

17



�మం వ��ం�. బ��� � ఐ� ���టర� దగ�ర .. అ� ఒక �ద�

స��� అక�డ�ం� �హ�ం�� మ��� �� ఉం�. అక�డ �ట��

�� ఉ���. � �� �ళ�మ� అక�డ ఆ��. ఆ �ట� � ఒక

�ద� మ�� ���� 6.2 అ��ల ఎ�� బక�� �డ��� �ల�� 70

సంవత��ల వయ�� ఉన� ఒక �ద�మ�� ఆ �ట�� ������.

�� ��� �� �ద �త�� ఉం�ల� ����� ���� వ��ం. ఆ

�ట� యజ�� ఆ �� ��� �� “�� ర��ల ���ర���?” అ�

అ���. “�ద���”. “మ� ఏ�� ఇ�?” అ���. అ��� ��

“�ంకయ� ���� ��� �� ������” అ���. అక��న� �ద�

మ�� “ఓ �ంకయ� ��� వద��?” అ���. �� �ంట� “��

���?” అ��. ఆయన ��సన���� త���. ఎ� ���? అ�

అ���. అ��� ���� “� �� ���ం �����. �� బ���

పక�� బయక�� ప��. �ంకయ� ��� �� ఎ��� ���న� �ంబ�

� ఊ� � వ����. �� ఎ��� ఆ న��� ఉం���.

��మం� ��� అ� అ���. అప��� �� ��� అ�� 8

సంవత��� అ�ం�. �� సం�నం ��. � ఊ�� �ంతమం�

�ంకయ� ��� దగ��� ��� అ��� సం�నం ఇ���. ఆయన
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����, �� �ళ�ం�. �లగ��� ఉం�� అ� �ప��

��ద�రం ���ం. �లగ�� � �ంకయ� ��� �� ఒక ���

�ంద ������. �� ఆయన దగ��� ��� నమస��ం� ����

������. ఆయన ఏ�� భం�మ� ��� ఆ�శం �� ���

���� అ� ఇ� ���� �ల �ద ఏ�� �త� ��� ����

మమ��� పలక�ంచ��. అ� త��త ఆయన “ఎవ� అ�� ��?”

అ� అ���. ��� �� సం�నం ��. �� ఇవ�గలర� �

దగ�ర� వ��మ���. అ��� ��� �� అ�� అవ�� �� ���,

�� ఎవ� అ��� వ���? ఏ� �నంత��� �ద��! అ���.

“�� ��� �� ఇ��ర� �� నమ�కం � వ���” అ���.

“అ�� అ��ం�వ�� �� ��య�. అ�� �� ���� ��, ఏ�

��. న�� ఒక ���� న��” అ���. అ��� �� ��

���. �వ� �� ��య�. �� �� సం�నం ఇ����ం�

అ���. అ�� �ంత �� ఉం� ఆ�శం �� ��� అ�� ��

సం�నం �ద��. అ�� ��� �� ��� ��ల��. �� �ం

ప��ంద�� అ���. అ�� �ద��! కష�మ��ం�, అ���.

ఆ త��త �� “ఎ���� �� సం�నం ఇ����ం� ���” అ�
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ప�� ప�� ������. అ��� � ����� ఒక అర గంట

ఆ��ం� ఏ�� �� అ�� ఇద�� వ�����. �� అ� � ��యం

��, కం� వరద�జ ���, ��మల �ంక�శ�ర ��� ��ద���.

“అ�� �� �ళ� దర���� ��� ��ల��” �� ఇద�� �ల��

క����, అ���. అ��క �� � దగ��� ��� అ��,

అ���. � ��� �� ఆ���దం ���� �� వ�� కం� వరద�జ

��� దర�నం ���� వ���. � �ర� గర�వ� అ�ం�. ���

����. అత�� కం� ��� అ� �� ����. అ� త��త ��మల�

��� వ���. ఆ త��త గర�వ� అ�ం�. ��� ����. ���

��మల ��� అ� �� ���ం. ఆ త��త కృతజ���వం� �ంకయ�

������ ద��ం��. �� ఆ�ర��ం� పం�ం��” అ���. ��

అ��� “�� వయ�ంత? ఏం ������? అ� అ��!”. అ���

�ర��� “బ��� దగ���� ఇద�� �చ�� � ప� ������. ఒక��

32 సంవత���, మ�క�� 30 సంవత���” అ���. ��

ఆనం�శ���ల� ������.

��న ��� �ం� బం�ర� అ� � ��� ��� నమ��ర��.

🙏🙏🙏
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�� ��� �����ం� � ప� ������. �� ������ �

ఉన���� అన� 2011 న క�� స� ��జ� � ఉన� నల���� అ�

ఊ� ��� ��ష� � ప�������. ���� అనంత�� � ఉం�

�� ఒక�� అక�డ ఉ���. ఆ ��� ��ష� �� �ద�� ఉం� అ�

��య� � అ���ష� ఇ��� �� అక�� ఉ���. ����

�ల������ ��నం �� “అవ�త �ల” �స�కం చదవడం ��

అల��. ఆ �ధం� ఉదయం 7 గంటల వర� ��యణ �����.

అ��� ���న ��� అంద� వ����. అం�� ఒక ������

�డ�ప� అ� ఉ���. �� చ��� ఉండటం �� “అ��! �� ఏ

�స�కం చ������? ఎవ� ��� అ���?”. �� ���� ��

��ం� �వరం� ����. ఆ అ��� �� సం��ం� �స�కం

అ���. ఇ���. ఒక�� ��యణ ���. �లగ��� ���

��� ��� ఉం� వ���. త��త �� �న��� అ� వ����.

ఒ��క �� ఈ �డ�ప� ������ �� �� ���. అ��� ��

�ంకయ� ����� �ల ధ�ం� ఉ���. అ��� ����

అ���. �ంట� ఆ అ��� “అ��! � అ���� �ం�� �వ�

వ��ం�. క��� �క��� �ంట� క��� ���ళ�మ���. ���తం
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క��� � ఉ���. ������ �� త�����. �న� మ��హ�ం

�ం� అ���� ����� ఇవ���� నరం �రక��. ఇప���

��� ఇర� ��� గంట� అ�ం�. అ��� ప���� ����,

అన�! అ� ����. �� �ంట� �ంకయ� ��� � ����,

తప��ం� �� ���� అ��. “�� ���� ��� �� ���

అ��!” అ���. ��� ఇ��న ����� �� �� �� � దగ�ర

ఉం� అ���. అ��� �� �ంట� అ�� ఆ �� అ���

తల�ంద ఉం� అ��. స� అ� �� �����. ఐ� ���ల త��త

అ��� �� ���. “అ��! నరం ���ం� అ��! ���

ఎ�������, అ��! అ� ఆతృత� ������. అదం� ���

మ�మ� అన� ఆ త��త �యం�లం �� అ���� జ�రం ��

������ తగ�డం �� ��. �� ����� త��ం�. అ��� �క���

అ��రట. అ���� ��ం� �� ����� అ���� �వ��,

అ���. అ��� ఈ �డ�ప� �� �� �ప� వర� ఉం��, ఈ ��

����� ��, అ� అ��రట. �క�ర� ఒ���� మ��� ఉదయం

����� ���. ఆ అ��� త��త క��ం� కృతజ�త�

�������.
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ఇ�ం� అ��త�న �ల� �� న మ�����న � �ంకయ� ���

�� ల��� మం�� ����, ��� � శత సహ� ��

వంద��.

🙏🙏🙏

�కరణ : అ�� �స�ర ��� ��  ��ష� సత�ంగం  �ం�

�మ� �దర �ట� ��జమ� �� స��మం �జ ప���రం. అన�

భగ�� ��� �ంకయ� ��� �� ���� మంగమ� �� ఊ�. ఈ

��జమ� తం� �� �� ��� ��హ�ణ�ం ���. ఈ

��హ�ణ�ం ��� � �సల �బ��మయ� �స�� �� అవ�త �ల

�ంథ�� ప�చయం ���. �� భగ�� � � �ంకయ� ��� ��

�ంట ఎ��� �����.

�� ��ం� ��జమ� ��� ����. � �న� �న�తనం 10

సంవత��� వయ� ఉన�����ం� ���� దగ�ర �� గ��

ప�����. ��హ��న త��త ఒక సంవత�రం స��మ�న �జ

ప���రం ��� వ���. భగ�� ��� �ంకయ� ��� ��

�ంచల�న �ం� మద���, అక���ం� కం� వరద�జ ���

��ల��� వ��న���, �జ ప���రం �మ �జ� � ������

23



�� ఓ ��� �ంకయ� ఇక�����? అ�, � �ళ�ం�

�ధప�����, � అ� �జ ప���రం �������. అ��� ఆ

ఊ� �రం� �ంకయ� ��� �� మ�����ల� ���ం��.

��� ఈ ��� ��హ�ణ�ం �� ఒక�. ��� �� �లం

సం�నం �క �దట ఒక ��� ���ం�. అ��� �ంత �లం

వర� ఉం� చ���ం�. ఆ ఊ�� ���ష�ం ���న ఒక� � వంశం

�లవద� ���ష�ం� ఉంద� ����. �� �ంకయ� ��� ���

సం��ం� ��� �� 10 సంవత��ల �ం� �ల�� �� అ�

అ���. �� క��ం� సం���� ���ం��. అ� � �ంకయ�

��� �� వర��� ఈ �దర�ట� ��జమ� ��. ఈ� ���న

త��త ఆ ఊ� ���ం� దగ�ర� ��� ఆ� �తకం �యమ���

��హ�ణ�ం ��. అ��� ఆ ���ం� �� అ��� ఆ� బ��న

త��త ���ం� అ� ఎం�కం� �ళ�� వంశం �లవద� ఆ

���ష�ం� ఉంద� ఇంత� ��� ���� �బ��. అ�� ��

��� �ద �ర�� ��� దగ��� ��� మరల అ���. ��� �

అ��� ప���� ఏ�? ������ ఈ అ��� �తక�

అం����, �� ఏ�� ��� అ� ����. అ��� � �ంకయ�
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��� �� ����� �� ��� ���� ఇ���. అమ� ఇ�

అ��� తల�ం�� ఒక�, ����క�, ఇం�� ఒక� ఇ�

ఉంచమ��� ��. అ� �ధం� ���. ఎ���� తల�ంద ఉన� ఆ

����ల ��తం �� పక�న ఉం�� ఆ అ���� భయ�

ఆం�ళన �ం� ఏ�� అ���. అ��� ఆ ����ల ��తం ����

���� ఉం��. త��త � ����� ఆ���దం ���� ఇం�ం

ప���� అమ�, అ���� ఏం �ద� ����. అప���ం� ఆ� ఏ

ఇబ�ం� ��ం� ��� �ద�ద�ం�.

ఆ�� ��హం ��లన� సంకల�ం� �� తం���న ���

��హ�ణ�ం ��, �ంకయ���� � “���! అ��� ���

��లం� “, “అ��! ��� ఇక�డ ఉండ�డ�. త��ూ� ���

అక�డ ల�� వ���. �� అక�డ స�లం ����� ��� వ���.

అక�డ ఒక మం� సంబంధం ఉం�. ఆ సంబంధం ���ం�

��ం�ం�, �� �����, � అ��! త���� �!” అ�

ఆయన �ంట ������. ఈయన �దల�� �� ��� ��

ఆ��ం��. త��ూ�� అంద� బం���! ఈ ��� �ంకయ� �

ఉం���� అ� అంద� �ళన ����. ��� �ంకయ�� ��హం
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��� అ� అంద� న���ం�ర�, ��� �దల��� ��

ప�ం�, ������, మ�� వ��న� ����. అ��� � ��� ��

అ�� ��� �� మ�� ��, ��� త��ూ� ��� ��శ���

అ���. అక�డ సంబంధం ��� అ��� ��ం�ం�. ��� ��

సంబంధం ����, అ�� ఆ�� ఐ�తనం త��వ ఉం�ం� అ�

ఎంత ���� �� �ట �న�ం� �దల��� బ�� ��

������.

�� అ� త��త జ��న� ఇ� ����: �జ ప���రం� �� 10

ఎక�ల �� ఉం�. ఆ ��� దం�� ��� ప���. “ఆ ��

��� ఎ�వం� ప����ల� �� అమ�ద��, అ� అ���

నష����, అ���.” � �ంకయ� ��� ��. ఆ �లం ���ల�

��మం� ఆ �లం� క����. ఆ ఊ�� ఒక� అ�� �

అ���� �� ���ం��, �� ఆ �లం ఇ��� అ���.

ఎ�� ��న��� క�, �� ఉన�� ఒ� అ��� క�, అ�

�య�ట� ��� ఆ �లం ����. త��త �సమ� ��� ఏ�

�య�క��� ��హ�ణ�ం ��. ఇ� �� అ��� ఈ ��జమ�

��� � ��� �� ���న సంబంధం �క �� సంబంధం ����.
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ఆ�� ఇద�� �డ�ల సం�నం క��న త��త భర� ఎ� ������.

�� ���� ��� వ���. అ��� ఇద�� అ��న�ం� గ���.

�ం� సంవత��� గ��న త��త ��జమ� భర� �� తన �డ� దగ���

��� వ��న� ��ప�� ����. ఆ�� �ల�����న ��జమ� ���

�ల�� ��� �� ���� క� ! �� ఎ��వ ��� ఉండర�,

ఆయన �� ఇ��� ����� క�? అ� మన�� అ��ం�

అ��� ప��ం�. ���న�ర, ఐ� గంటల సమయం� తన ���

�� �� అమ� �న�� ����, �ం�ం ��య� � ఉం�, అ�

����. ఈ� ���న త��త ఆ� భర� మర�ంచడం జ��ం�. �

����� �ట అ��� �జ� ����ం�.

��� ��హ�ణ�ం ��� � ����� అం� ఎం� నమ�కం ��

�� ���న ప� ఏ� �య�దట. ఆయన� ఏ�� జర�ల� ఉం�

�ం��� �� కల� వ���. ఆ ప� �యమ� ����. �� ఆ ప�

��� �యక��� క��ం��. కల� ఏ�� దృశ�ం వ��ం� అవ��

మ�స� ��� జ���. ఒక�� �ంకయ� ��� �� ఈ

��హ����� ఒక ��� ఇ��, “��వ���� �ం�� �ర�

ఇ���” అ� ఆ ��� ఇ���. ఆయన �ర� ఇవ��ం� అవసరం
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��త�ం �లసమ� ��� ఇ���. ఆ త��త �ంకయ� ��� ��

�ర� ���ం��? అ� అ���. ���ం�న� ����. ఆ త��త

మ�స� �� కల�� వ�� “అ�� ��� క��రం ���ంచ��,

��� ���ం�న� ����. ���ం� అ��� ���”. �ంట� తన

అప���� ����� ��వ��� �ర�ఘవ ��� ��లయం�

క��రం ���ం� ��పణ ���� ��� వ���.

అనంత క��మ�� � ��� ��. స���� మన కర� ఫలం

�ం� గ�� ఎ��ంచ ��� ప� తపన, �యత��, ��ధ ���ల�

�� ర�ణ ఈ అ�భ�ల� ���ట�����.

🙏🙏🙏

� �� �ట��

18-09-2005 న �మ� ల��క� ���, ���: మన�వ�� �ర� �వం
మన� ��డ�

�లగ��

18-9-05

�జ� ��బం��� అ�న �మ� ల�అక���� �రం��� ���

� ��� �� ఆ���� స� ఉం�ల� ����� �యడం(p.s.r.).

అ�� మన�న�ంత మం� అండ, ఆ�, ఆ���, ���, బం���
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మ�వ��� ��. ఎం��� �����నం�... ఆ మహ���

మన�� అ� ఉండ� అంద� మన���. మన�వ�� �ర� �వం

మన� ��డ�. ఇ��� మనకవసరం �� గ�� అంద�� �రం

����. మన ����� ఏ�రక మన హృదయం� ఉ��డ� మనం

�రంతర� ఆయన �� ��ల� �� ����ల�న ఈ

�పంచం�� ��ల� ప��ం���ం� �ల�ల�� �� సంకల�ం.

గ�క మనల� అంద� �ం� �రం ���. �� ఒక� బం��

��, ����� ��. �� ��ం ఎవ�� �� అ� �వన ��.

���స�� �లయం� �త ��క�డ ఉండ��. ఎక��� అ��

�����న� ఆ�ధన� �ం� �ల �ం� ��� ఇ���. Ok

�ళ�ం� అ���. � ��� ఆయన �� ఎ�� అ� �ల ���ం�.

�� అ����న gramphone ���� �� ఆయన �� �స��

ఇం�క�� �������. ఆయన �� ఎ�� అ�� మన�ం��?.

���స�� ���హ�� అ�న ������ క� ఆ ��� అ�

������. అం� ఆయన మన�� ఉండ� �� �ంత ఎం��. ��

��వ�� �ర� �వం ����ం�. తృ��, �ం�, ఆనందం, హృదయం

�ం� �ం��ం�. అ��� ����� ఎం� సం�����.
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ఆ మహ��� మన� ఇ�� అ�భ���� �� ��� ఉ���.
�కం� �ం� � ��ం� ఆ��ం� ��� �� ఉం�� అన���

ఎ�� �దర��� ఉ���. �ం���� �� ఆ�ప�� ��

�క�� �క AC �� � ఉం��. ��� వ���. అ��� ��

Bangalore � ��ం� �� ఏమ����. ఆ త��త ద������,

���� �� అంద�ం� ���. ���ల� �లగ��

���వ���. ��� అంద�ం� ��ం� ఎవ�? అం� ��� ఆ

మహ���. �ం��� ���ల� �ం���� ఉం��.

అ�క�� ��. ఆయన �రంతరం మన �క�న మనకం� ��త�

���� ఉ��� అ�ం�� �దర�నం. ఆ మహ��� ఇంత�
�ం� ��న �� తలం��� ఎ��� తృ��, �ం�, ఆనందం�
ఉం� ��� �� �ర�కం� ఆయన ��� నర��ల�న మనం మన
�� ��ం� ��� ఆనందం క��ం�న�ర� అ���. ఏ�

���, ఏ� జ����� అం�� మనం �యవల�న కర�వ�ం

�ణ�ం� �� �� ఫ�తం �� �డ�ం� ఆనందం� ఉండమ� �

�స�� తన ఆచరణ ��� ��ం��.

� ��� �� ఆ���ల�,

�సల �బ��మయ�
********* స��� �� శరణం శరణం *********
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05-06-2005 న ���:అం� ��� న��ం�న�� నడవగ����
�లగ��, 05-06-2005

Dear Sai!

� ����� దయ వలన � చ�� �� ��ల� ��������. �

ఎ�క ��ం� � �జ��ష� ��ం�� మర� ల� ��య�

�లస� వ�� ఇ��ట�� � �� �స�� �� ��� ��� ���. ��

�� వ�� వ�� మద� ��� అ������ ఇ��ల�����. ��

�� వ��న��� ���� ���� �� ��ల �ద అమ� సంత��

����.

��� ��. మ� అ���మం క��లం� అ� �� ��ం�
మద� ��� ఆ���� అ���మం� ���. ��� ఇ��
ఉం�ం�. మన ఇ��ఇ��� ��ం� �� న��ం�న��
నడవగ����. అ�� ఆ �ట కష�ం� ఉం�ం�. ఎం�క�?
మన� ఇ��ఇ��� ��� క�క. ��� ఆ మహ���
వదల���ంత వర� ��ం� ��ం� �ంటప�� మనల�
న����ం��. క�క ఇ������ వద� �� న��ం�న��
ఆ��ం� ��� �మ ఉండ� మన� కష�ం ఉండ�. అ� అన�మయ�

��న �ట. ఓ ����� � ఆట�టల� ��� ���ంచవ����

���మ�� �మ�డగ తగ�. అం� అర�ం ఇ��� � �� �స��

�� ��� న�� �� అ�.
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� చ��� �� ��� న��ం� పద�� అ�. �� ఏ�

అ�ర�పడ�ం�, �ంత� ��వ��ం�, Tension ��ం� నడక

��ంచడ� �వల�న�. మనం త�� ��ల�� �య��. ఆ

క��మ�� తన ��� ��ల� మనల� ర���ం��.

���ల� �లగ��� ఈ��న ఆ మహ��� �మర��� ఏమ�

�ప�గల�? �� PhD �� Roorkee � వ�� �లగ��� ���

క� ! అం�� మ�� � ��ం��. ఋ��బం�� ���. ��

ఋణం, �� ఋణం అ� ఊరక అన��. అమ� � ఓ�� వ�ం�

��త�� �వ స�రణ �యమ� ���. ఎం� �ప� అదృష�ం.

�సల �బ��మయ�
********* స��� �� శరణం శరణం *********

�త� స��� � ��
ఓం ��యణ - ఆ���యణ

మద�  ���, ���� �ట ఇ� ������ :

�� 11వ ��, 2022, శ��రం ఉదయం 11:30 గంటల� �

�న��� అ��గ� �రణం� � ������ ఐక�మ���.

�న��� ��కం� �� అన� ఆ�చన న�� �న�ం�� ���
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���ం�, ఎం�కం� ఈ �పంచం� �� ఊహ ���నప�� �ం�

అప��తం� �� ఎవ��� ��ం�నం� అ� � �న����.

ఆయ� �� సర�స�ం � ��తం� �� సందర�ం�� అం� చ��,

ఉ��గం, ��� వం� �లక సంద��ల� �� ��ం� న��ం��.

ఆయన�� ఆత����సం, ప��దల �� ఎ��� ��

�ప���������. ఆయన పక��ం� �ండంత �ర�ం� ఉం��.

మనం ��తం� ఎ�� అ��ం�� అ�� మనం అ��న��� జరగ�

�� �రణం ��ం� ఏ� జరగ�. � �న���� ��కం� �రం

�యడం �� ఆ భగవం�� ఆట� �గ� అ����ం�.
� ��� �� �న���� ఉత�మ గ� క��ంచడం:
�న��� 13వ �� �ర��మం � �ంత ఊ� ����య�రం�

� ��ల ��� జ��ం�. ఇం�� అ�� �ర���ల� �ం�ం�

మమ��� న��ం� �న� �� �� ఈ సమయం� ఇం� ఎ��వ�

కనప�ం�, అ�క �ధ� �ం�న �న�క ���.

�� �� �న��� ఆత�� ఉత�మ గ�� క��ంచమ� భగవం���

హృదయ�ర�కం� ���ం��. ఆ�� �� ��లయం� ��

�య��� � ఊ�� దగ�ర� ఉన� ���ర�ం �మం ����. � ���

�� తప�� ��న స�లం� �� �యడం �ప� అ���. �న���
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స�ృ�ల�, ���� త���ం� ���� ������. ��

�ల�����న � �స�� ��, � �� స�ప� దర�న����. �

ఇం� ��� �న � �స�� �� మ�� � �� స���

దర�నమ���. �దట �� �స�� �� స�� వద� ���� ��

�ప�తనం (�� ���న) ��ం� � ఊ� �ళ�� ������ ఆ

త��త � �� స��� అ��కం ������ �� ఆనందం��,

మన� ఎం� ��క�, �ప� తృ��, �ం�ల� �ం� ఉం�. �ంట�

���వ వ��ం�.

�న��� �ర�ం అ�న ��� � �స��, � �� స��� �

ఇం� ��� �న దర�నం ఇవ�డం ��� �న� �� ఆత�� క��తం�

ఉత�మ గ�� క��ం�ర����ం�. ఈ స�ప� దర�నం త��త �

హృదయం� �ధ ��వర� త��ం�. ���ంచ� సమ�ల� ��

వ�� ఆ��ం�న� ��� ఏమ� �ల��? ��� కన� తం� ��కం�

�రం అ��డ� �ధప�����, ఆయన� �� ������ ��

తం� వ� ఎప��� �ర�దర��ల� ��, � �ధ�త �� అ� భ��

ఇ��ర����ం�.
-------- స��� �� శరణం శరణం ---------
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