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శ్రీ సఽఫఫమభమమ సర్ జీవిత విధవనెం దవామ ఫో ధిెంచిన

నేథాం: భానఴ ామతనభు – దైఴ నియణ మం

భాషత్రాక
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‚శ్ీభతో ళేవ్ – ళేవ్తో క్ైవ్లమెం ‛ నఽ అనఽసమచెంచి భా జనభలు ధనమభు గవిెంచఽట్కు ఈ భాసత్రాకనఽ

నుాయెంభిసఽినవనభు. శ్రీ సఽఫఫమభమమ సర్ భనకెందిెంచిన అనఽబరలనఽ

, సెంగతమ సభితేలనఽ , సర్ ఆచమచెంచి రచవ

ఫోధిెంచిన అభూలమ విషమాలనఽ

సభమచెంచఽక్ొనఽట్కు, భహాతేభలు ఫోదిెంచిన సతసెంగ, సదా ెంర ధ ఠనలకు ేాయణగ ఈ భా చినన ళేవ్.
గభనిక : ఎవ్మైనవ ఈ e-magazine లో తభ రమసలనఽ, అనఽబరలనఽ ెంచఽక్ోదలిచినరయు saimaster.sevatrust@gmail.com కు e-mail చేమగలయు

శ్రర ష఼ఫబరహభమా
స్హర్ ాఴచనం

http://saimastersevatrust.org/Speeches/Aradana24th2007.wav
సర్ అనెంత కయుణవభముదో అని చెుత అలెంట్ి కినఽ ను ెందిన రయు ఏమి చెమామలో చెుతేనవనయు. సతమెం, ధయభెం,
సెంననతాెం, సధవయణతాెం, సదఽ
ా యుళేవ్ సధిెంచఽ అని చెనవి మదవయధ సెంఘట్నలతో భనసఽసకు హతే
ి కునేతట్ల
ు చెుతేనవనయు.

ఏతవెంతాెంత గతెం నుెం జననవెం ుణమ కయభణవెం - తే దాెందా మోహ నియుభక్ిాః బజెంతే భాెం దిఢవ్ాతవాః!!
నుహాయఫధ భు(ూయఴ కయమ)– ామతనభు – దైఴ నియణ మభు –గుయు ఄన఼గరసం గూరచి శ్రర భాస్హాయు – స్హర్ వివిధ చోట్ల
(భాష్హారచభోదాభాతం / ఄఴధఽతయ్ల ము వహట్ిలో ) చప్న వహాఖ్ాలన఼ షభనఴమం చేస చద఼ఴు కొనే ామతనం చేదా ాభా?
నుాయఫద ెం– అది ఖయుు అభయమ భాయా ెం గూమచుశ్రీభాష్టమచ రమఖమ :
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భనెం క్కీమలో చేమవ్లళనది ైన వివ్మచెంచగ,(కష్టలు –నుాయఫధ ఖయభ ట్ు ) భన ఫావ్ెం ఎలా ఉెండవలో శ్రీభాష్టమచ భాట్లోు:
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నుాయఫధ ఖమభ? ూయా కమభ ?
సర్ సభాధవనెం:ూయాజనభ కితెం కయభెం–తదెద వ్ెంఇత్రగచుత్ర : ూయాభు అెంట్ే భన ాసి ఽత కనఽమ డక భుెందఽ వ్యకు
అని గుమచిెంచభని శ్రీ సర్ ఴెచుమచక. ూయా కయభఅనఽసమచెంచి విధి నియణ మెం / దెైవ్ నియణ మెం ఏయడగ, ఈ(కయభ చే ఏయయుచఽ
కునన) భుెందఽ నియణ మెం ై భన ఫావ్ెం ఎలా ఉెండవలో శ్రీ భాష్టమచ భాట్లోు:
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అభతేనుాయఫధ నియౄభలనకు భాయా ెం ఏమిట్ి ? “కితెం కయభెం –తదెద వ్ెంఇత్రగచుత్ర” . శ్రీ భాష్టమచ భాట్లోు‚Live at the Present‛.
వ్యి భానెంలో ూయా కయభ –నుాయఫద ెం తొలగట్ానిక్క, లేదవభెంచి భాయుకు,ఏమి ామతనెం చేమభనవనమో గుయుి తెచఽుకుెందవభా?
ఈక్కీెంది సెంఘట్నల ఉదవహయణతో శ్రీ భాసటయు కిల –భానవ్ ామతనెం గూమచు వివ్మచసి ఽనవనయు:
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అభతే భన ామతనబే సమానిన సధిెంచ గలదవ? భన కిల క్క తోడె ఉెండవ్లళనది ఏమిట్ి?
కిలని సమైన దో వ్న నడి, సమైన పలితెం వ్చఽుట్కు క్వ్లళనదిఅవ్గహన, విఱాసభు– దెైవ్ెం, గుయువ్ు ై దిడ విఱాసభు
ఈ భాయునఽ ఎలా సఽగభెం చేసి ఽెందో అవ్ధాతలీల లోని ఈక్కీెంది రక్మలు తెలుుతేనవనభ:
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శ్రీ సర్ ఆమాస నిరయణ, గుయుసఽిత్ర లోని ఎననన అనఽబరలు ఈ వివ్యణలకు ాతమక్ష నిదయశనవలుగ భనెం గుయుి
తెచఽుక్ోవ్చఽు. భనకు శ్రీ సామి, సభ, భాష్టయు, సర్ లో చేళన బేలు దివ్మనఽఫారలు కడవ గుయుి తెచఽుక్ో భనవి.
శ్రీభాష్టమచ భాట్లోు భమచెంత వివ్యెంగ సదఽ
ా యుని నుతా ఏమో ఇచుట్ గభనిదవదభా??
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ులి ననట్ి ఫడీ రేట్!
“ులి ననట్ ఫడీ రేట్ వ్లె సదఽ
ా యు కికు నుతేాడెైన రడెుడా విడెవ్ ఫడడె. సదఽ
ా యువ్ు ులి వ్ెంట్ి రడె. భనెం
రేట్ వ్ెంట్ి రయభు. భన కిల అెంతవ ులి ననట్ిలో డేెందఽక్ైనని గట్ిటగ విశ్ాళెంచి అెందఽకు అయహత సధిెంచవలి.
అెందఽలో సధకుని సభయాయభెంతవ ఇమిడి ఉెంది. సదఽ
ా యుని కి ను ెందవక ఇక భన ని ూయి భెందననభాట్ే. రమచ
కి ను ెందడభనే కయి వ్మెం భన ై ఉెంది. అెందఽక్ై ూయా జనభలో చేళెంది భయు జనభకు ట్లటఫడిగ భనక్క
లభిసఽిెందని దద లు చెనుయు. ఇకిడ ూయాజనభ అెంట్ే తలిు గయబరసెంలో జనిభెంచడభనే ఫావ్ెం చవలా తు. ాత్ర
ళకెండ్ భయుజనభ అనేది నిజబైన అయాెం. అెందఽక్ై ఱసి ెంర లో ఇుడె చేళే భన ామతనెం దవామ ూయా చేళన
కయభలనఽ దఴెంచి రేసి ా భుెందఽకు సగు అని చెనుయు. అెందఽక్ై గడత లో యోగచ తన ామతనెం దవామ భనన
భలినవనిన తొలగచెంచఽక్ోరలి అని చెనుయు. గనఽక భన ామతవననిక్క ఎెంతో నుాధవనమత ఉెంది. అెందఽక్ై ఫుదఽధడె శ్ీదధ
అనకుెండవ క్ైవ్లశ్ీదద అెంట్ాయు. బక్కి అనకుెండవ క్ైవ్ల బక్కి అని

adjective రడవయు. గనఽక ఎట్ల చాళనవ భన

ామతనెం గొ నుతా వ్ఴసఽిెంది. ఇతయుల ామతవననిక్క భనెం సహకమచెంచి భుెందఽకు సగై విధెంగ చేమడెం గూడవ
సధనే. అలా సహకమచెంచడెం ుణమకమైభ అభనవ అది భన సధననఽ భుెందఽకు తీసఽకు నుో తేెంది '' అని ఱెలవిచవుయు.
అభతే అలా సదఽ
ా యు కికు నుతేాలవ్ాలెంట్ే భనెం చేమవ్లళనది ఏమిట్ి ? భన ామతనెంతో సధిెంచవ్లళనది
ఏమిట్ి? శ్రీభాష్టమచ భాట్లోు విెందవభా?
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ఇది గీఴెంచిన శ్రీ సర్ ఆచమచెంచి చానది ఏమిట్ి ?
1. నుాయఫాధనిన సెంతోషెంగ అనఽబవిభుట్ానిక్క ళదధభమామయు (ఆమాసెం, లుల ఆమోగమెం, ఉదో మగెం
విషమాలలోభానవ్ ామతనెం లోెం లేకుెండవ చేసయు. క్ని భాష్టయు, సామితో ఎెంతో మచచమబైనవ
రమచని ఆ విషమబై తవనఽగ అడగలేదఽ).
2. భాయుగ ఎెంత కష్టనిక్ైనవ ఓమచు సామి సనినధిక్,క భాష్టమచ సనినధిక్క వ్చేురయు. రమచ సనినధిలో ఎెంతో
ఱమడమచక ళేవ్ (శ్ీభ), భానళకజాగుయతతో సధన కడవ చేళే రయు.
3. కఠోయ నిమభ నులన, సామి సాన-ాతమక్ష ఆదేఱలనఽ తేచ తక నుట్ిెంచఽట్కు ఎెంత కషట ెం, నషట ెం
అభనవ రనఽదియగక చేసయు.
4. నియెంతయసభయణ, ఫలఴీనతలు – దఽయుాణవలు అనే ద ెంగలనఽ గుమచిెంచి తొలగచెంచఽ క్ోవ్ట్ెం ట్ు నియెంతయ శ్ీదధ
సధిెంచవయు.
5. అనినజీవ్ులలో, తన ఆశ్రీతేలలో ళైతెం సామిని గుమచిెంచి, ళేవిసా
ి జీవిెంచవయు.
6. సతమెం, ధయభెం, సెంననతాెం, సధవయణతాెం, సదఽ
ా యుళేవ్లు యౄుదవలిున తతి వెం గ జీవిెంచవయు.

శ్రర ష఼ఫబరహభమా స్హర్ దిఴా య్లలు:
శిఴయతనం తన ఫెంధఽవ్ుల గుమచెంచి ఇలా చెి ునవన యు: భా అకి క్ొడెకుని క్లేజీలో ఒక విషమబై ానిసనుల్
అమచచవడె. ఆ ఫాధనఽ తట్లటక్ోలేక ఎవ్మచక్ీ చెక ఇెంట్ ెంచి రలుు నుో మాడె. మెండె మోజులు చాళ భా ఫావ్ నవకు నూో న్
చేళ చెనుడె. నేనఽ అుడె గొలగభూడిలో ఉనవననఽ అని చె గొలగభూడి యభభని చెనునఽ. రయు వ్చిున
తమాత ఆ విషమెం సఽఫఫమభమమ సర్ క్క చెనునఽ. సర్ ఒక నిమిషెం భౌనెంగ ఉెండి తమాత ఆమనతో మీయు
మీ లురడి గుమచెంచి రతకట్ెం ఆేళ రెంకమమ సామి దగా య 108 ాదక్షిణలు చేళ ఇెంట్ిక్క రళ్ళెండి అని చెనుయు.
భా ఫావ్కు చిక్న్ గునిమా వ్చిుెంది. అెందఽవ్లన ఆమనకు ఒళ్ైళ నొులు విమడతెంగ ఉెండట్ెంతో ాదక్షిణలు
చేమాలెంట్ే బమడవీడె. క్నీ సామి దయశనెం అభన తమాత భనసఽస ఏమి భామచెందో క్నీ ఒళ్ైునొులతోనే
ఏడెసా
ి 108 ాదక్షిణలు చేఱడె. ాదక్షిణలు చేళన తమాత రళ్ు ఊయు క్క రలుు ఇెంట్ిలోక్క రళ్ళగనే రళ్ళ అఫాఫభ
త్రయుత్ర నఽెంచి నూో న్ చేళ "నవనవన! నేనఽ త్రయుత్రలో ఉనవననఽ. భా క్లేజీ ానిసనుల్ అమచచవయని నేనఽ చనినుో
దవభనఽకునవననఽ. క్నీ నవకు భనసఽ భామచెంది. నేనఽ ఇెంట్ిక్క వ్చేుసినఽ" అని చెనుడె. ఇది క్ైవ్లెం
సఽఫఫమభమమ సర్ కి . సర్ క్క అనిన విషమాలు తెలుసఽ . అెంతేగక ఆ లురడి భనసఽస భామచు ఇెంట్ిక్క నూో న్
చేభెంచి ఇెంట్ిక్క తీసఽకు వ్చవుయు. సయు సయా సభయుధడె!
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మభకిషణ ఫట్లట గయు ఇలా చెఫుతేనవనయు : నేనఽ చవలా సెంవ్తసమల నఽెండి ళనిభా థిభయట్ర్ క్క రలుు ళనిభాలు
చాడడెం భానేఱనఽ. ఈభధమ నేనఽ ళనిభా చాడ చవు లేదవ అని చె చీట్ల
ు రేళేి సామి ళనిభా థిభయట్ర్ క్క రలుు
చాడవ్దఽద అని చీట్ు దవామ చెనుయు. ఆ మోజు సర్ తో భనసఽసలో భాట్ాుడెత సర్ మీయు చెనట్ల
ు ళనిభా క్క
రళ్ళలేదఽ కదవ భమచ నవకు ామోషన్ ఇసిమ అని అడిగనఽ. తమాత దవని గుమచెంచి భమచునుో మానఽ. మెండె నలల
తమాత ఆగసఽట ముదట్ి రయెంలో నవకు ఆప఼సఽలో ామోషన్ వ్చిుెంది. ఆప఼సఽలో చవలా క్ెంట్ీషన్ ఉెంది

, క్నీ

నవకు ామోషన్ మవ్డెం సర్ కిగ ఫావిసఽినవననఽ. నేనఽ భనసఽలో అనఽకునన దవనిక్క సర్ విని దవనిక్క తగా ట్ు ల
సెందిెంచి ఆమన కి వ్ఴసఽినవనయు.
హైభఴత్ర హైదరహఫాద఼ ఆలా చుునానయు: ఆగస్టట 4 వ్ తేదేన (2019) ఆదిరయెం ఉదమెం సతసెంగెంలో శ్రీ మభకిషణ
ామోషన్ గుమచెంచి చెనుడె నవకు ఒక అనఽభానెం వ్చిుెంది అది ఏమిట్ెంట్ే సర్ మీయు ననఽన కడవ
చాసఽినవనమ అని. సతసెంగెం అభన తమాత ఓ గెంట్ ళేు డెకునవననఽ. అుడె కలలో సర్

భెంచెం మీద

కయుునవనయు. నేనఽ సర్ దగా మచక్క రయళళనఽ. సయు ననఽన ఒక చినన లుని తీసఽకుని భుదఽద ట్లటకుననట్ల
ు నవ
చఽట్ృ
ట చేభ రేళ నుో ా తసఴెంచినట్ల
ు తట్ిట భుెందయక్క వ్చిు నవ ఫుగా మీద మెండెసయుు భుదఽద ట్ాటయు. దవనితో స ర్
ననఽన అఫజ ర్ా చేసి ఽనవనయని తెలుసఽకుని ఆనెందడవీనఽ. నేనఽ అనఽక్ోగనే నవకు స

ర్ సానదయశనెం ఇవ్ాట్ెం

క్ైవ్లెం ఆమన కి.
ాస్హద఼ ఫంగళొయు ఆలా చుునానయు:

ఆగసఽట ఎనిమిదో తవమడకున తెలురయుజాభున 4:30 క్క నిదా లేచి రలు

కుమడులో కమొుని సామి వ్ెంక చాసా
ి నేనఽ నిదా నుో మానఽ నిదాలో నేనఽ మడీ అభమ కయుునన సర్ దగా మచక్క
వ్చవునఽ. సర్ నవతో అవ్ధాత లీల చదఽవ్ు అని చెనుయు. నేనఽ సర్ కయుునన రనక్ల గదిలోక్క రలుు రత్రక్కతే
అకిడ నవకు ుసి కెం కనఫడలేద. నవకు నిదా నిదా నఽెంచి బలుకువ్ వ్చిుెంది. అవ్ధాత లీల తీసఽకుని చదవ్డెం
సటర్ట చేఱనఽ. అెంట్ే ఆగసఽటలో రెంకమమ సామి ఆమధన ఉెంది. దవనిక్క భుెందయ సామి చమచతా నుమమణ చేమడెం
భెంచిది అని సర్ చెనట్ల
ు ఉెంది. సర్ గుయుి చెమమక నుో తే నేనఽ నుమమణ చేళేరడిని క్దఽ. క్నీ సర్ అనెంత
కితో నేనఽ ఆమధన భుెందఽ ఏమి చేమాలో అది నేమచసఽినవనయు.
2004 వ్ సెం|| పఫవ్
ా మచ నలలో గుంట్ృయు శిఴకుభారచ ట్ీచయు గహయు తెలురయు ఝాభున 5 గెం || 30 ని||లక్క ూజ
అభన తమాత గొలగభూడి సామి సభాధి దయశనెం చేసఽకుెంట్లెంట్ే సర్ భెందియెంలో కయుుని కనిెంచవయు.
ఫాగ గడీ ెం , నీయసెంగ వ్ునవనయు. చలి వ్లన అలా ఉెందనఽకుని అకిడ ఉనన ఒకతనిని ఆమన ఎవ్యు అని అడిగచతే
‘సఽఫఫమభమమ అమమరయు ’ అని చెనుడె. దయశనెం చేసఽకునన రెంట్నే సర్ దగా యక్క రలుు
ఫాగోలేదవ?’ అని అడగెంగనే సర్ ైక్క లేచి

‘ఏమిట్ి సర్ ఆమోగమెం

‚ఏెం నఽరేాభనవన ఫాగు చేసి ర ‛ అని అెంట్ృ నాలుగు ఄడెగులు

ఫమట్కు నడెషఽ
ు ఄదావాం ఄయనుో మాయు . ఒకిసమచ ష్క్ చెెందిన శ్రవ్కుభామచ గయు తేయుకుని సర్ సభభాసట ర్
నిలమెంలో ఉదమ ఆయత్రక్క వ్సియు కదవ అని రెంట్నే సభభాసట ర్ నిలమెంక్క రయళళయు.
కండెవహ లో నీట్ుగహ గడడ ం లేకుండా చాలా సృందాగహ ఴునానయు
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ఆయత్రలో నిభగనబై నుో మాయు. ఈ విషమెం తెలిళ రేణుగోనుల్ గయు సర్ ని అడిగచతే

శ్రీ దమాసామి

“‘చైతనాం ఎకకడ లేద఼ ,

వేణూ!” అని నిమచుిెంగ అనవనయు.

స్హర్ లెట్యుల

శ్రీ సర్ ఈ లెట్ర్ లో నృడీ ల బవిషమతే
ి

దైఴ నియణ మం అనీ– భనెం చేమవ్లళన ామతనెంతో

ఫాఫాన఼ చంత్రంచే

భనష఼ష ఈంట్ే ఄంతా అనందమేఅనేఅదఽబత సతవమనిన సయళ్ ఫాషణభుల తో రదజలుుతేనవనయు:
గొలగభూడి

11-7-2000

ూజమ గుయుఫెంధఽవ్ులెైన K.బరని గమచక్క శ్రీ సామి రమచ ఆశ్రసఽసలు కలుగవ్లెనని నుామచాసి ా  మీయు .రామడెం .సఽ.
ెంన21 యౄ M.O. అెందిెంది.దేనిక్ైనది రామలేదఽ తెలువ్లళనది .

అెంతకు భుెందఽ రాళన letter అెందినది మీ ఫాధనఽ శ్రీ భాష్టయు గయు తీయు వ్లళెందే . మీ ఫాధ అయధభభెంది .గనీ
భానవ్ుల వ్లు క్దఽ.

భా లాెంట్ి రళ్ళభు ఎననభనవ చెఫుతేెంట్ాభు

అనఽబవిెంచే మీకు సధక ఫాధక్లు భానళక ఫాధ .

ఎెందఽకు నిలవ్డెం లేదో అది సభక్ై )విఱాసెం(

అభతే మీకు ఱశ్ాతెంగ హిదమెంలో .తెలుసఽిెంట్ాభ

.తెలుసఽిెంది

మీయు మీ నృడీ ల బవిషమతే
ి తలచఽక్ొని అెంతగ ఎెందఽకు ఫాధ  డి నుో తవయు? భా రళ్ళoతవ ఉననత సాభలో ఉెంట్ే
నవ నృడీ లు తకుివ్ సాభలో ఉెంట్ే నే నట్ాు సఴెంచగలనఽ అెంట్ాయు

మీమచచిుెందే మీ నృడీ లకు ఉెంట్ల

.oదవ?

అెంతకెంట్ే గొ రళ్ైళ క్కడదవ కట్టటలు ఆబే తెచఽుక్ొని . భా అభభ ాత్ర ూట్ వ్డెు దెంచి భభుభలనఽచవక్కెంది !
భమచ ఈ మోజు బేభు ఏమి చేమక . వ్ెంట్ చేమాలిుఽుెండవ నలకు నవలుగు రేల ెంక్షన్ తో జీవిసఽినవనభు బేభు .

.

ఇలా జీవిసిభని ఆబ అనఽకుననదవ? ఆబ ఎుడా భా బవిషమతేనఽ గూమచు తలెంచనే లేదఽ

భా చేత గొడెీ .

ఉదో మగెం చేళేట్ుడె కడ ఆబ గడిీ తెచిు ఫమల
ీ ు బేుత ననఽన తెభభని చె తెెంచేది .చవక్కమచచేభెంచేది

తలులి భాట్ క్దనలేక రలుు తెచేురడిని .ఄషలు బవిశాతే
ు న఼ గూరచి తలంచడం స్హయ బకుులకు నికే రహద఼ .I.A.S.
చదివిన భాష్టయు గ మచక్క ఉదో మగెం నుో భన క్ొీతి లో అనవననిక్క కషట బై oది .అమన భయు ూట్కు ఄననం ఎట్ాలగహఄని
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యోచంచలేద఼ ఄందరచకూ అమనే ప్ెడతా . స్హయయే ఄనిన షభకరహియు .డె భనభంతా అమన బిడడ లమే కదా .?
భనకు కశాభయతే వహరచకూ కశాం లేదా!

ఄషలు స్హయకూ గహాలగచంచాక చంతకు తావేలేద఼.

బిడడ ల అరోగాం ఫాగహ ఈండాలని స్హయని నుహారచథంచాయౌ వహళళ ాఴయు న చకకగహ ఈండాలని . ఄంతే కహని సరచ షందలు కహద఼ .
ఄంతే గహని వహరచకూ .నుహారచథంచ఼నుహాయఫధ ంలోలేనివి షభకయిభని ఄడెగ రహద఼.నుహాయఫధ ంలో ఈండేవి రహక తఴు .

భయలా రాసఽినవననఽ భనకెంట్ే క్కెంీ ద తయగత్రలో త్రన త్రెండి
తిి గ ఇెంత వ్యక్ైనవ ఉనవనభని తిి డవలి.

, గూడె, కట్లటఫట్ట లేని రమచని గూమచు చిెంత్రెంచి భనెం

భాష్టయు గమచ జీవిత భెంతవ భనకు నే మై గొ నుఠెం అదే క్లేజీ లెకుయర్ గ ఉెండి మత్రా మిగచలిన అననెంలో నులు .
నుో ళ తోడె ట్ిట మయీగడీ లు తమచగచ రేళ, ట్ిపన్ కు ఫదఽలు త్రనేరడె

అలా మిగచలిన డఫఫెంతవ ఇతయుల క్ొయకు .

. ఉయోగచెంచే రడెభనం ఄలాగే ఆతయుల కొయకు వరమిసేు స్హయ అనందిస్ు హడె

.భన వహరే ఫాగు డాలని

చంత్రష఼ుండడం స్హఴయధం ఄఴుతేందిభయు ూట్., భయు రోజున఼ గూరచి చంత్రంచకుండా కహలం గడట్ం గొ స్హధన.
గతానిన గూరచి చంత్రంచకు , రేట్ి గురచంచ భయుక్షణం నుహలన్ వేమ ఴద఼ా
గహయు

. ఇ క్షణంలో నిఴసంచ఼ ఄనానయు .భాస్హాయు

ఄనన భాష్హాయు గహరచ భాట్లు ‚ కష్హాలు గూడా ఄన఼గరహానికూ గుయుు ‛ మీద విశ్హఴష భుంచ జీవిత మాతా

స్హగచంచండు.

భనకు చంత బమభు, అందో ళన ఈనానమంట్ే స్హయ మీద విశ్హఴషభు లేనట్ేల ఄనానయు భాష్హాయు గహయు .ఄది ఄక్షరహల
నిజం.

ఎెంత ఫాగమవ్ెంతేడెైన త్రనేది అననబే గదవ ? కడెు నిెండినవక ఫెంగయు డతవననవన త్రనలేడె నవ నృడీ లకు అనన .
వ్సిరలకు లోట్ల చేమనఽ అని హామీ ఇచవుయు ! ఇక తక్కిన వ్నిన లేకునవన ఏమి యవ్లేదఽ .
ఫాఫాన఼ చంత్రంచే భనష఼ష ఈంట్ే ఄంతా అనందమే.

ాకక గహరభంలో అయతేలుడె గంట్లు కొడెతేనానయని, స్హయ అయత్ర వహరచ భందియం భుంద఼ డో లు, భాజంత్రాలు

ఈనానమని వహాస్హయు గదా డో లు, భాజంత్రాలు ఈంట్ే ఄవి లమఫదధ ంగహ భనం నుహడే నుహట్కు ఄన఼గుణంగహ మ్రోగచస్ు హయు

ల నుహం భూట్గట్ుాకుంట్ాయని నేన఼ వహాసనట్ు
కహని ఆశాముచినట్ు
ల గంట్లు కొట్ిా నట్ు
ల ఈంట్ామా ! గంట్లు కొట్ేా వహళై
ల
చు. షరచడీ, శ్రర వంకమా స్హఴమి ఆతయ భహాతేమలు భందిరహలు లేనిది అ భందియభులోనే చేసేు గొ

ఄఴుతేందని

వహళళ భాఴభయ ఈంట్ుంది ఄయతే అయత్ర షభమంలో గంట్లు కొట్ా ఴదా ని చండు. జరచగేట్ుడె అయత్ర భుంద఼
ఐద఼ దఫబలు కొట్ిా అయత్ర ముదలు ప్ెట్ాఫో తేననట్ు
ల దఽయభులో ఈనన వహళల కు తలుడభన భాట్.అయత్ర జరచగచనంత
సేు ఎఴరో కయు ఄుడుడె కొట్ా డం తు .

శ్రర స్హఴమి మీకు చంతలు లేకుండా చేమాలని నుహారచధషు ఼నానన఼ అలోచన రహకుండా నియంతయం భనష఼ మీద ధ్ాాషన఼
ఈండట్మే .ఏ అలోచన లేకుండా ఈండాలని ఏభయునుహట్ు లేకుండా ఈండడం (వరదధగహ)

అధ్ాాత్రమక ఫాట్లో వకూునంతా

వినియోగచంచ కాష చేసేు కహనీ పయౌతభుండద఼ ఎనిన ఄవహద఼ లొచినా ధ్ైయాంగహ నియౌచనుడే స్హయ ప్ెైట్న విశ్హఴషం
ధాఢంగహ ఈననట్ు
ల గుయుు ఄది భయుఴఴద఼ా

మీకు ఱెంత్ర ాసదిెంచభని శ్రీ సామి రమచని నుామచాసి ా

మీ . సఽఫఫమభమమ
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బవహని గహరచ కూ షర్ letter :భన ామతనంతో చేమఴలసనవి, ామతాననికూషంబందించనివి విడదీస తలుుతేనానయు
భాకు నవననగయు ఉనననిన మోజులు భా అభభ నితమెం వ్డెు దెంచి భాకు హమచజనరడలో గెంలో తీసఽకునుో భన
సభానఽలు అమిభ తెచిున వ్డెు దెంచి భాకు అననెం వ్ెండిట్ేటది. భమచ ఈనవడె ఇెంత ాయోజకులబైనవభెంట్ే అది
భాతలిు తెండెాలుభాక్కచిున ఆళి నుసఽిల వ్లనవ్చిునవి క్వ్ు. గన఼క నీఴు నీ బిడడ ల బవిశాతే
ు ఎట్ాల ? అసు నుహష఼ులు
లేకుంట్ే? ఄనిచంత్రంచఴద఼ా. వహరచకూ భంచ షంస్హకయభు చకకని విదాాఫుద఼ధలు నేరచంచ఼. నీ రకకల కూంద ప్ెంచ ప్ెదా
చయా. ఆతయులకు షహామం చేసే ఫుదిధని వహరచకూ ఈగుానుహలతో ప్ెట్ిాన విదాగహ చేషు ఼ండె. ఏ ఴష఼ుఴునే గహని

, ధనభునే

గహని ఴాధ్ా చేమరహదనే షంస్హకయభు నేయు. ాత్ర ఴష఼ుఴు బగఴంతేడె షాషాంచనదే. ఄది భన చేత్రకూ బగఴంతేడె
ఆచింది తోట్ి భానఴులకు ఄది లేని వహరచకూ ఄందించేదానికూ కహనీ , దానిని మిత్రమీరచ ఄన఼బవించేంద఼కు కహదనే విశమం
వహరచకూ ఫాగహ నేయు. ఫాఫా ఏమి చేశ్హయు. తన బిక్షతో జీవిషఽ
ు తననావరయంచన వహరచకూ షయఴస్ౌకరహాలు ఄభరేివహయు.
అయధమత్రా వ్చిున అత్రథఽలకు అననెం ట్ట భని మధవకిషణ భాభ ఇెంట్ిక్క ెంేరయు. ఎననన మిఠభలు ెండెు వ్ళేి
నృడీ లకు ట్ేటెందఽకు బకుిలకు ఇచేురయు. భనభు అలాగై ఉెండేెందఽకు ామత్రనెంచవలి.

ఄందరచని భంచ ఴషత్ర

గాహాలకు ంప్ తన఼ భాతాభు నుహడెఫడడ భసద఼లో ఈనానయు. ఄది భనభు నేయుికోఴలసనది

. ఆతయులకు

ఆఴఴడంలో షంతోశం ను ందాయౌ. ఄుడె దైఴకా కలుగుతేంది . చిననుడె భా బేనతి ఇచిున నుతగుడీ లు నేనఽ
హృెందవగ ధమచెంచి సెంఫయడేరడిని. భమచ ఇుడె క్ొతి ఫట్ట లే ఒకమచక్క ఇవ్ాగలిగై ళాత్రలో ఉనవననఽ. ఇది భా
తలిు దెండెాలు నవక్కచిున ఆళి నుసఽిలు వ్లు నవ అభాభ! 11వ్క్ుసఽ (SSLC) నుళైదియౄనుమలు తీసఽక్ొని భా తలిు గమచ
ఆశ్రసఽసలతో భదవాసఽ రయళునఽ. ఆ ది యౄనుమలు మనఽనుో నఽ చవమడజలకు సమచనుో తవభ. భమచ భదవాసఽలో హాసట లు ో
చేమైెందఽకు త్రయగలి. చవమడజలకు డఫుఫలేదఽ. క్లి నడక్ై. అననెం అసలు లేదఽ. అలాెంట్ి ళాత్రలో నఽెండి ాసి ఽత ళాత్రక్క
ఎదిగనఽ. ఇది క్ైవ్లెం దెైవ్కిే. ఆ దెైవ్కికు ఒకట్ే క్యణభని నవ నభభకెం. చినననవట్ి నఽెండి ఎెందఽక్ో తెలిమని
దెైవ్బక్కి. గీభభులోని నుడెఫడీ దేరలమెంలోని శ్రీమభులు విగీహానిక్క తోట్ి లులెందమచనీ తీసఽకునుో భ అభిలేకెం
చేళేది. అలాగై గీభదేవ్తకుచేళేది. సమెంక్లెం గయుడగుభభెం తీసఽకుని ఇెంట్ిెంట్ిక్క త్రమచగచ నాన భిక్ష ఎత్రి
దేరలమెంలో దీెం ట్ేట రళ్ళభు. భభభలిన చాళ ఒక బజనఫిెందెంతమాయభెంది. భాకు ఒక హమచజన ట్ీచయు
వ్చవుయు. నవ ుసి క్లు చాళ ఆమన భహా ఆశ్ుయమచక్కతేడెైనుో మాడె. రట్ిని ఎెంత జాగీతిగ రడేరడినన , ఆమనే
ననఽన ై చదఽవ్ులు చదవ్భని నుో ా తసఴెంచి , భారళ్ైు ఆమచాకెంగ అసకుిలు అభతే అననెం త్రనకుెండవ నిమహాయ దీక్ష
చేమభని సలహా ఇచవుయు. అలా చేళేి విధిలేక ఒకసమచ ఏడో తయగత్రలో చేముయు.
ఆదంతా ఎంద఼కు చనుహనంట్ే భనం చేసేది ఏమీ లేద఼. ఄంతా దైఴప్ేారచతమే. మీయు చంతడఴద఼ాఄని చప్ేంద఼కు.
ఆశ్రసఽసలతో
సల సఽఫఫమభమమ.
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నగైష్ ఆరేదనక్క క్యణబైన క్ీలక ాశ్నలకు సభాధవనవలు ఇసా
ి శ్రీ సర్ నుాయఫధ భు(కయభ) - దెైవ్నియణమభుామతనభు – బగవ్త్ అనఽగీహాల భధమవ్ునన సననని గచమచని విశ్ద యుసఽినవనయు.
Nageshస్హర్ కు వహాసన letter లబాం కహఴట్ం ఴలల నగేష్ letter, శ్రర స్హర్ వహాసన షభాధ్ానం letter కడా ఆకకడ
ను ంద఼ యచడమైనది .
13-02-06
Hyderabad
డిమర్ సర్,
నభసియభులు.నేనఽ భాతాెం లేనఽ . మీయు క్షైభెంగ ఉనవనమో లేదో తెలిమదఽ .
కనీసెం భనసాపమచిగ నవ్ాట్ెం కడవ చేమలేకనుో తేనవననఽ మీతో సహా అ .ుెందయౄ నవకు మీ .ఉనవనయు ’దాయెంగ‘
.అసలు నుమమణ చేమఫుదిధ క్వ్ట్ెం లేదఽ .భనసఽస తీవ్ాెంగ చలిసఽిెంది .మీద చవలా క్ోెం వ్చిుెంది
ఎెంతెైనవ సమై ఇభభని C.A. FIRM క్క రలుళనవ job ద యకలేదఽ.
మీయు చెనవి ఒకిట్ీ జయుగలేదఽ .
Exam తక నుస్ట అవ్ుతనవనని అనవనయు
Course చెమమభనవనయు

మీయు ఇచిున డఫుఫలు కడవ రయు తీసఽకుని నల మోజులు గడిచినవ .start

చెమమలేదఽసమచకదవ త్రమచగచ return చెమమభనవనయు ఇుడె భమచ ఆ .institution నఽ ఎలా నభభనఽ ?
ఇదెంతవ నవ అని ఎెంత క్లెం అనఽక్ోవ్ట్ెం ’ఖయభ‘?
అనీన

భమచ సదఽ
ా యువ్ుల అనఽగీహెం క ’ భుెందఽ నియణమసయబేజయుగుతవమెంట్ే‘ుాడవ అెంతేనవ ? అలా అభతే

సాామతనెం ఎెందఽకు? నుమమణలు, ూజలు చేమట్ెం కడవ భుెందఽ నియణమెం ాక్యెం జయుగుతేెంట్ామా ?
క్ైవ్లెం అనఽగీహెం నభభకెం ఉెంట్ేనే వ్సఽిెందవ ? లేకనుో తే మదవ? ఏ basis ై నభాభలి ?
అెంతవ భుెందఽ నియణమబైతే అసలు ూజలు ఎెందఽకు చెమమడెం ?
క్ైవ్లెం భెంచిగ ఉెంట్ేనే కి ఉెంట్లెందవ? ‘ను భయమరమచనినుో నిచేురయు గుయువ్ు ఎలా అవ్ుతవయు’?
నవకు మీ మీద బమెం, బక్ీి లేవ్ు. మీ భనసఽ ఫాధ ట్ిటనవ క్షమిెంచనవ్సయెం లేదఽ .
నభసియభులతో ,
నవగైష్ .
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ఇ letter కు శ్రర స్హర్ షభాధ్ానం విందాభా?
గొలగభూడి,
18

06-02-

Dear Nagesh!
ఆరేదన ూయాకబైన నీ లెట్ర్ అెందినది . నీవ్ు ఆరేదనలో అలా రాసవ్ు క్ని ఆ ాశ్నలకు నీకు సభాధవనభులు
తెలిమక క్దఽ అని నవకు ఫాగ తెలుసఽ . నీవ్ు క్ోమచనట్ల
ు నేనఽ ట్టెంక్మ శ్రీ సామి రమచ ధఽనిక్క సభమచసినఽ క్నీ
నీవ్ు రాళన నుాయధన భాతాెం చెమమనఽ

. అెంత ను డెవ్ు నుాయధన

ఎుడా చేమకుడదఽ. ఴయణమకశ్రుదఽ తన

తెలివినెంత ఉయోగచెంచి వ్యభడిగడె.
భానవ్ులచేత, ఇతయ ఆముధభులచేత , బూమిమీద, ఆక్శ్భులోనా, నీట్ిలోనా, గలు, మత్రా నవకు
చవవ్ులేకుెండవవ్యమిమమభనవనడె. నయుడె జెంతేవ్ు క్ని యౄెం

, ఆముధవలు లేకుెండవ గోళ్ళతోనా , బూమి

ఆక్శ్భు క్కుెండవ సెంధవమ సభమెంలో సెంహమచెంఫడవీడె . గనఽక నుహాయధ న ఎుడఽ స్హధామైనంత చననదిగహ ఈంట్ే
భంచదంట్ాయు. నాకు శ్రమ
ర షకయమైనదే చేయ ాబూ ఄని గహని , నా జీవితం మీ చేత్రలోకూ త్రష఼కుని నన఼న షంూయణ
వయణాగత్ర చేయంచండు ఄనిగహని , నన఼న మీ షంకలాన఼స్హయం నియంతయభు నడుప్ంచండు ఄనిగహనీచమాాలంట్ాయు . నవ
భట్ిట ఫుయీకు ఆయౄ
ా య చేమడెం చేతగదఽ

. సమైనని నబేభసినఽ . ఇుడె నీ ాశ్నలకనినెంట్ిక్ీ ముదట్

సభాధవనవలిచిు, తమాత నేనఽ నవ అభినుామాలు రాసినఽ. ఇెంత ను డవ్ు లెట్మ అని చిెంచి నుయరేమమవ్దఽద .
చివ్య ఒక భాట్ రాసవ్ు ద మ! "మీకు శ్క్కి లేకుెంట్ే ఈ నుాయధన చె ధఽనిలో క్ొఫఫమచక్మ రేమెండి " అని రాసవ్ు.
నవకు శ్క్కి ఉెందని నీకు నీరే తలచవర?

లేక చిు రయళళవ్మైనవ చెనుమ? నవకు శ్క్కి ఉెందనఽకునేరళ్ళెంతవ 100%

చిురళ్ళని నభుభ.
ఈమోజుకు ఇెంతవ్యక్ై, మిగచలిన దవనిని మైు రాళే ామతనెం చేసి నఽ.
ా 1. అనీన భుెందఽ నియణమానఽసయబేజయుగుతవమెంట్ే భమచ సదఽ
ా యువ్ుల అనఽగీహెం కడవ అెంతేనవ?
ఆనసర్: ఄన఼గరసం ఎుడఽ ఈంట్ుందట్ . భుంద఼ నియణ మం , వన఼క నియణ మం ఄంట్ృ లేద఼ . అ ఄన఼గరసం భనకు
దకకకుండా భన ఄసం ఄనే గొడెగు ఄడెడందంట్ాయు . నీకు ాషు ఼తం ఈదో ాగం రహలేదని ఄన఼గరసమే లేదని ఄన఼కొనడం
గొ ఄజఞానం. భనకుడె ఏది భంచదో ఄది చేస్ు హయుగహనీ భనం కోరచనఴనీన కహద఼ కదా?
ా 2. సాామతనెం ఎెందఽకు?
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ఆనసర్: నీ ామతనం షపలమైతే అనందంతో గంతేలు వేమకు . విపలమైతే కురంగచనుో కు . విపలమైనుడె అ విధంగహ
అరచధకంగహనఽ, వరీయక వరభదాఴరహనఽ భన కయమ క్షాళన ఄయందని భావించాయౌ గహనీ కురంగచనుో ఴడం విజుా ల లక్షణం కహద఼.
ా 3. నుమమణలు ూజలు చేమడెంకడవ భుెందఽ నియణమెం ాక్యెం జయుగుతేెంట్ామా?
ఆనసర్: ఄంతా భుంద఼ నియణ మమే - అలా క్కుెంట్ే అెందయౄ నుమమణలు ూజలు చేమడెం లేదఽ గదవ . భన 100
భాయుు చెనవ చేమయు . ఉదవ: నేనే. 8 నలలు నుడె చేసనఽ . ఈ 8 నలలలో నవకు తెలిమకనే ుణమెం మచగచ
నుమమణ, ూజ చేసనఽ.
ా 4. క్ైవ్లెం అనఽగీహెం నభభకభుెంట్ేనే వ్సఽిెందవ? లేకనుో తే మదవ? ఏ ఫేళస్ట మీద నభాభలి?
ఆనసర్: 3. ఄన఼గరసభు <--- 2. నభమకభు <-- 1. ుణాభు.ుణాభుంట్ేనభమకముష఼ుంది. ఄన఼గరసం కలుాతేంది.
చఽచ నమిమన వహరచకంట్ే చఽడక నమిమనవహయు ఘన఼లు ఄనానయు కరష
ర ు఼

. చాడక నబేభరమచక్క ఫేళస్టఅకియలేదఽ .

ుణవమనినఫట్ిట ళెంల్ గ నబేభసియు.
ా 5. అెంతవ భుెందఽ నియణమబైతే అసలు ూజలు చెమమట్ెం ఎెందఽకు?
ఆనసర్: ూజలు చేమడం - భనం కోరచనవి ను ందేంద఼కు - ఄని ఎఴయు చనుహయు? ఏ గరంధంలో ఈంది? నీ భాఴం తు.
నవ నభభకెం -- ూజ అెంట్ే ఏమిట్ి -- ఎలా చేమాలి? నీవ్ు రాళేి ఆ తమాత నేనఽ రాసినఽ.
కా ను ందేంద఼కు ఄసంకహయం ఄనే గొడెగు త్రసేసేు , కా ఄనే జలుల భనప్ెై ఴరచశషు ఼ంది . షయఴషావయణాగత్ర కోయుచ఼నానడె
ఄది చేమాయౌ . ఏది ఎఴరచకూ ఎుడె ఆవహఴలో షరేఴవఴయునకు ఫాగహ తలుష఼

. ఄంతఴయక నిషాస డకుండా

అమనన఼ షమరచషు ఽ ఈండాలేగహనీ ఫాధ డెత ఈనాన ఄంతకహలం ఈండాయౌ

.నఴుఴత ఈనాన ఈండాయౌ . షంతోశంగహ

ఈంట్ే నుో తేంది గదా?
ా 6. ను భయమవ్ామచనినుో నిచేురయు గుయువ్ులు ఎలా అవ్ుతవయు?
ఆనసర్: ఎంద఼కు కహయు? ఄందరచనీ కే విధంగహ షాషాసేు నుో లేదాఄనినీఴనఴచ఼ి. షాషా అమన కరడ
ర . షాషాలో భానఴునకు
1. విచక్షణ, 2. సేఴచి రండఽ ఆచాియు. విచక్షణ లేకుండా సేఴచినే ఈయోగచసేు కశాడెతాయు . విచక్షణతో man must
be the master of his senses but not the slave of his mind అెంట్ాయు దద లు . విచక్షణ లేకుెండవ ళేాచునే
ఉయోగచళేి ను భయమరళ్ళనఽనుో నిసియు.
ా 7. నవకు త్రయుగులేని నిదయశనమిచవుయు . ఇది నిజబే . అదికడవ నేనఽ ఏభాతాెం నుాయధన చెమమకుెండవ

. రయు

ఇుడె ఏమి చేసి ఽనవనయు? ఎెందఽకు ఆలసమెం?
ఆనసర్: నిదానుో తేనానడన఼కుందాభా? కొయౌమిలో ప్ెట్ా ాక impurities ూరచుగహ నుో కుండానే త్రసేసేు భయలా కొయౌమిలో
వేమాయౌ. ఄంద఼కని చఽష఼ునానడేమ్ర? అలషాం, ఄజఞగరతు ఎంత ఫాధ తస్హుయోనీకలా తలుస్హుయ?
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ా 8. ట్టైెం మరలెంట్ే - సయా సభయధతకు అయధెం ఏమిట్ి ?
ఆనసర్: షయఴషభయధ తఴం ఄంట్ే కయమ క్షాళన కహకుండానే వంట్ వంట్నే భనం కోరచనఴనీనఆచేిష఼ుండాలా

? What a

wonderful statement.
ా 9. మీ భాట్లు విని ను యనుట్ల చేఱనవ? లేక సమచగ అయధెం చేసఽక్ొలేదవ? లేక ఆచమచెంచ లేదవ?
ఆనసర్ నేనఽ :suggest చేఱనఽ క్నీ రెంట్నే నినఽన చేళే . రెంకట్ేశ్ాయమవ్ునఽ గైడెన్స తీసఽక్ోభనవననఽ . job వ్దిలి
యభభనభని రాసనవ . నీ మచళధ త్ర
 ఈ ఼మచమడ్ లో అలా జయగలని ఉెంది

.జయుగుతేెంది . చిెంత డవ్దఽద , దిగులు

డవ్దఽద. హభగట్ీలో ఆట్ చాసఽినట్ల
ు జమచగైదెంతవచాసఽిెండె .వీ..
ా 10 మీకు శ్క్కి లేకనుో తే ., మీ మీద మీకు నభభకభుెంట్ే నవ లోనులు సయుదక్ొనే క్ొనే శ్క్కినిభభని

, ఫుదిధనిభభని,

విరేకెం ఇవ్ాభని, విఱాసెం ఇవ్ాభని సామి ధఽనిలో ఒక క్ొఫఫమచక్మ రేమెండి .
అనవసర్ నవకు శ్క్కి ఉెందని నేనఽ సయాసభయుదడనని నీకు నభభకెం ఎలా కుదిమచెంది :. ఎవ్యు చెనుయు. అెంతవ మీ బాభ .
తెలివి తకుివ్ . Mis-understanding చేసఽకునవనవ్ు . ఎుడా బగవ్ెంతేని నభుభ
భానవ్ులనఽ ననేనక్దఽ . ఎవ్మచని విశ్ాళెంచవ్దఽద . ఆంత ను డవైన నుహాయధ న కహకుండా

. తేచఛబైన నవలాెంట్ి

“నగేష్ కు ఏది భంచదో ఄది

చేమండు” ఄని ట్ంకహమ శ్రర స్హఴమి వహరచకూ షభరచస్హున఼ .ఆ ఆప఼స్ట రయు నీక్ైబైనవ యళ఼దఽ ఇచవుమ ? డఫుఫలు రమచక్క
భుట్ిటనట్ల
ు . అలా అభతే S.P ని కలిళ help అడగవ్చఽు. నూో న్ దవామ తెలుు.
శ్రీ సామి రమచ ఆశ్రసఽసలు సదవ మీకుoడవలని నుామచధసి ా
మీ
సఽఫఫమభమమ
.06-02-19
ఇప్ెైలెట్ర్ లోస్హర్ షందేవం: ‚భనామతం కయమ క్షాళన కొయకే ! నుహాయఫధ భు –కయమనన఼షరచంచన‘భుంద఼/దైఴ నియణ మం తో’
షయఴం జయుగుతాయ.‛ భన విశ్రశ ామతనం తో షద఼ాయు ఄన఼గరసం, వయణాగత్ర స్హధాం.
విఱేష ామతనెం చెడీ లక్షణవలు నుో గొట్లటక్ోవ్ట్ానిక్క చేమాలనీ, అదిఎలా సధమెం అవ్ుతేెందో సర్ ఈ లెట్ర్ లో
వివ్మచసి ఽనవనయు.
ఓెం
గొలగభూడి
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Dear Sai!
“ఒకి చెడీ లక్షణెం మిగచలి ఉనవన మిగచలిన అనినెంట్ినీ ాజాలిెం చేసి ఽెందని

, రట్ిని తొలగచెంచఽ క్ోవ్ట్ానిక్క చేళే

ామతనెం దవనిక్క అడెగడెగునవ ఆమన సహక్యెం అలా అలా ఇెంక్ ఉదితెం క్వ్ట్ెం ఎెందఽకు సధమెం క్వ్ట్ెం లేదఽ
?” అనిరాఱవ్ు.
నితాం వరీయ వహామాభం ఄఴషయం

. అవ్సయభెంట్ే ఴలాానఽలా కసయతే
ి వ్ెంట్ిదని తలచకు..

షఽయా

నభస్హకరహల ఴంట్ివి తనిషరచగహ ఈండాయౌ . భాసటయు చేమలేదఽ అనిచెవ్దఽద. రయు సభ వ్దద సభాధి ళాత్ర
ను ెందక భుెందఽ రమమాభెం చేసయు. Ph.D. రమచక్క చకిగ వివ్మచెంచే కుశ్లత లేదఽ. అవ్సయెం అని భాతాెం గట్ిటగ
చెగలనఽ. అది అనఽబవ్ెం నేమచన నుఠెం.
Job నఽెండి 6.30 గెంట్లకు వ్ళేి త్రమచగచ 9 గెంట్ల వ్యకు గుడి , Mess, సయుకులు, ఏదో త్రయుగుత 2½ గెంట్ల నుడె
చేసఽ క్ోవ్డబేనవ?
భన కళళ గుండా , చఴుల గుండా , షయవ దాఴరహ , శ్హఴష దాఴరహ ఎంత లౌకూకం భనకు చ఼ట్ుాకుంట్ుందో ఫాగహ
యోచంచ఼.నినఽననీవ్ు సెంఘెంలోని ఇతయులతో నుో లుుకుెంట్ే ఇక ఎట్ిక్ైనవ రళ్ళ లౌక్కక సాభ నఽెండి ఫమట్
డలేవ్ు. సయుకులు భనిల దవామ తెెంచఽకుని నీ వ్ెంట్ నీవ్ు త్రనఽ. సయాెం సభకడెతేెంది. క్ొతి యకెం
Instrument వ్చిుెంది. అననెం , కయ మెండె గచననలలో ట్ిట తగచన నీళ్ైళ నుో ళ ళాచ్ రేళ వ్దిలేళేి ఉడకగనే అదే
autosystesmాక్యెం ఆమచనుో తేెంది. భమొక ఫట్న్

on అభ క్ొదిద నుట్ి రేడి ఉెండి , భనెం ఎుడె త్రనవన రేడిగ

ఉెంట్లెంది. యుచఽలు నుక్లుగ త్రనడెం తగదఽ . వరీరహనికూ వకేు కహనీ , యుచకూ త్రనరహద఼. Food విశమం జఞగరతు. ఄుడె
భన స్హధన ఈదాతం ఄఴుతేంది. Practical గహ చేస చఽడె.
ఆందిామాణాంహిచయతాంమనమనోన఼ విధ్ేమతే
తదషాసయత్రాజా ఞంవహముయనఴమివహంఫస
అనవనయు గడతలో. ఆందిామభులలో చరచంచ఼ భనష఼ష యొకక ాజా సరచంచఫడెన఼. ఎలాగు ? డఴ యొకక వేగభు
గహయౌ చేత సరచంఫడునట్ు
ల .
భామిడి ెండె భానేసి నఽ. ళ఼ాట్ల భానేసి నఽ అని లోల చివ్ుకుి భెంట్ృ వ్దలట్ెం క్దఽ. ఆకలిక్క
భెందఽగ బగవ్ెంతేడె ఇచిుెంది ఆమన ాసదెంగ త్రనవలి.
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అహారహనికూ సాదమూయఴకంగహ నభషకరచంచ ఎనోన జీఴుల కాష పయౌతంగహ షభకరహిఴు. అ జీఴులనీనతభరే. భరచ
నీకు ఋణడకుండాఏమి చేస ఋణ విభుకుుడనవహఴలో ఄలా నడుప్ంచ఼ ఄనిఏమి త్రనాన తాగచనా నుహారచధషు ఼ండె. దిల్ కే
ఫాత్ గహ ఴుండాయౌదిభాక్ కే ఫాత్ గహ ఴుండ రహద఼.
సతసెంగెం భన ఉననత్ర క్ొయక్ై. ఇతయులనఽ ఫాగు చేళేెందఽకు క్దఽ అనే లోల ఎయుకతో ఇతయులకు చెడెం తు
క్దఽ. ఆమన ెంన రమచక్ై చెఫుతవభు.
“రమమోహాల వ్లు నియుదషట బైన ఆచయణ లేకుెండవ నుో తేెంది ?” అనవనవ్ు.
భుంద఼ అవమం గట్ిా గహ నియణ యంచ఼కోవహయౌ . లౌకూకంగహ లక్షలు గడుంచ ఄన఼బవించడభా! లేక అతమ శ్హంత్ర

, తాప్ు ,

అనందంగహ భనకు కహఴలసనది ఄనేది నియణ యంచ఼కొని తకూకన వహామ్రహాలనిన భన భాయా ంలోని భుండల కంలని
గురచుంచ దఽయంగహ తొలగచంచ఼కుంట్ృ జఞగరతుగహ నుో వహయౌ

. దవనినే విరేకభు , రైమగమభు అనవనయు. వివేక, వైరహగహాలే

వహామ్రహాలన఼ నియౄమయౌస్హుయ . ఇక భాయా బే లేదఽ. స్హయ కా చఽప్నా కహని , వివేక వైరహగహాలు లేకుంట్ే అ కాన఼
నిలుుకోలేభు.ఄంద఼కే భాస్హాయు నీ జోయౌకూ చయౌల లేకుండా చఽచ఼కో ఄనానయు . ఄంట్ే భనలోని ఫలహీనతలన఼ యౄు
భాుకో ఄనానయు.
“Professor నఽ motivate చేమడెం నవ ళేవ్లో ఫాగెం” అనఽక్ోకు. అది నిష్ిభ కయభ – సభనే భన చేత అలా
చేభసఽినవనడె అనఽక్ో. ఎుడా పలితెం ఆశ్రెంచకడదఽ. ఫాఫా ఇషట ెం ఉెంట్ే తాయగ అవ్ుతేెంది. లేకుెంట్ే భనెం
ఎెంత ామత్రనెంచినవ క్దఽ. ామతనం – త్రఴా ామతనం భాతామే భన ాధభ కయు ఴాం ఄని స్హగుత ఈండె.
ఉదమనుాయాన ను డెగు చేమవ్దఽద. శ్రీ భాసటయు రాళన నుాయాన

majority of people క్ొయకు. గట్ిట ట్లటతో సగై రమచక్క

ఒక్ై ఒకి భాట్ చవలు. “నిషషహాముడనై నీ నుహదభుల నావరయంచాన఼. నా షయఴ ఫాధాతలు నీవే ాబూ. భామ నా దరచ
చేయకుండా మీరే చేమాయౌ. భా ఫహియంతయభులమంద఼ననమిభుమలన఼ ఄన఼క్షణం గురచుంచ఼చఽ మీ అజా లన఼ తే ||చ||
తకుండా నుహట్ించేట్ట్ు
ల నాకు వకూు ాస్హదించ఼ ాబూ

” అని కుుి ెంగ చెుక్ో. హిదమూయాకెంగ చెు.

అ

నుహాయధనలో నీ స్హధనలో ఴచేి ఆఫబంద఼లు ,doubtలు ఄనీన వహరచకూ విననవించ఼కో. ఄది living నుహాయథ న. అెంతే క్నీ ఉదమ
నుాయాన అెంతవ stereo type లో చెుకుననెందఽకు లాబెం ఏమిట్ి ?Paracetamol, Paracetamolఅని ఎనిన భాయుు
అనఽకునవన జాయెం తగా దఽ కదవ!
జీవితలక్షమెం ఏయయచఽక్ోవ్ట్ెంలో ూయా జనభ సధన , ఈ జనభలో ూయాెం చేళన సధన ఫాగ ని చేసి భ. సభ
సయా సభయుధడె – ఇది త్రయుగులేని సతమెం – భనెం ఒకి అడెగు రేళేి రయు ది అడెగులు భనరైు రేసి యు. ఒకి
అడెగు రేళే హకుి భన క్కచవుయు. భనెం ఎట్ల అడెగు రేళేి అట్ల తవనఽ 10 అడెగులు రేసి యు. జీవిత లక్షమెం
ఎెంచఽకునే ళేాచఛ భనక్ై ఇచవుయు.

జీవిత లక్షాం స్హధ్ించేంద఼కు భన జీవిత విధ్ానం షరచ ఄయనదిగహ ఈండాయౌ.
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అధ్ాాత్రమకత,అతామనందం, తాప్ు , శ్హంత్ర ఄనేవి కహవహలంట్ే ముదట్ భనం ఫానిషలుగహ ఈండకడద఼.

50 రేల

యౄనుమలు నలకు జీతెం. మత్రా గలు విదఽమకి ధయభ నియాహణలో తలభునకలు అవ్ాట్ెం. ఇలాెంట్ి జీవితవనిక్క డఫుఫ
భుఖమెం, భన ళేాచఛ అభుభకునవనడె అననభాట్. అెందఽక్ై భాసటయు కలెకటర్ ని ఫెంగయు సెంక్ళ్ైళ అని ఫడి
ెంతేలు అమామయు. వ్చిున ఉదో మగెం వ్దిలేఱయు. భన ట్టైెం భన సధనకు ఉెండవలి. భన మీద తి నెం
చలాభెంచేరయు ఉెండకడదఽ. ఄనాననికూ చేయ చాచకుండా ఈదో ాగం

భాతాబే క్ని భన Research తోనే ాజా

క్షైభెం ఉెంది అనఽక్ోకడదఽ. ఈ Research లు అనిన లేనుడె ాజలు సఽఖ ఱెంతేలతోలేమ ?? Research లు
చేళ క్ొతి క్ొతి వి కనఽక్ొిని క్ొతి జఫుఫలు వ్చవుభ.
ఄషలు జీవిత ధ్ేామం – జీవిత లక్షాం ఏమిగహ ఈండాలంట్ాఴు ?
నాకు తయౌసనంత ఴయకు భనలన఼ ఇ విధంగహ ుట్ిా ంచ ప్ెంచ నుో షంచన బగఴంతేడె భన న఼ండు కోరేది ఏమిట్ి ? భన
కహలభు, భనష఼ష భాతామ!ే
భనసఽసలో ఆలోచనలు మకుెండవ సధన చేళేెందఽక్ై క్లెం ఇసఽినవనభు. ఈ సధనక్ై భన లక్షమెం మచమితబై
ఉెండవలి. ఈ లక్షమెం దిలటలో ట్లటక్ొని job చాసఽక్ోరలి. Job చేసి ా రమమోహాలకు గుమచ అభతే నిచెున మీద నఽెండి
క్కెంీ ద డీ ట్ేు! ఎవ్మో ఫాట్క్వ్ుఫచవు భాయుత్ర క్యు లో త్రయుగుత చవలా

turn up చేసి ఽననట్ల
ు కనడితే అది

భెంచిదనఽక్ోవ్ట్ెం రమమోహభు.
ఒక క్ోనేట్ిలో ఒక మభ రేళేి దవని నఽెండి ుట్ిటన అలలు క్ోనేయెంత రమెంచినట్ల
ు భనెం ఒక చోట్ కమొుని ధవమనెం
చేళేి దవని ాఫావ్ెం విశ్ాభెంతవ ఉెంట్లెంది అెంట్ాయు భాష్టయు.

T.V.బక్నిజాలు వివ్మచెంచగల మీకు నేనఽ ఏమి

చెగలనఽ?
అమన షయఴ షభయుధడె – షయఴ ప్ేాయణాధ్ికహరచ.
భనం కక ఄడెగు వేమడంలోనే భన ధయమం ఈంది. అ తరహఴత వహయు భనలన఼ నడుప్స్ు హయు.

ఆ ఒకి అడెగు ఫాఫా

క్ోమచనట్ల
ు రేసి భా! లేక MAJORITY OF MASS రేళనట్ల
ు రేసి భా అనేది COUNT అవ్ుతేెంది.
జీవితధేమమెంఏయయచఽక్ొనడెంలో అహెంక్యెంతో కడిన కయి ితాెం ఉ oట్లoదని తలచకడదఽ. ”ఫాఫానే భనకు సమైన
లక్షమెం (ధేమమెం) ఏయయచభని హిదమ ూయాక నుాయాన” చేళేి సమచ.
ఫాహమ మచళా త
 ేలనఽ భనెం భలచఽక్ోవ్డెం ఏమిట్ి ? నేనఽ sub inspector నిలో చేమచ ఫాహమ మచళా త
 ేలనఽ ఏమి
భలుసినఽ? Nature of job selection లో చాచఽక్ో.

నా భనష఼ష , కహలభు నీకు షభరచ oచేట్ట్ు
ల చేమభని

ఫాఫాన఼ నుహారచథసేు ఄనీన అమనే చఽస్హుయు.
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డఫుఫ నిలాచేమడభనేది సధకుని ళాత్ర ఏ బట్లటలో ఉెంది అనే దవనిన ఫట్ిట ఉెంట్లెంది. లౌక్కకులకు ఒక సాతా

o,

గిహసఽాలకు ఒక సాతా o, సనవమసఽలకు ఒక సాతాెం. భనఽ ధయభఱసి ెంర సెంనుదిెంచి చదఽవ్ు. ఫాఫా మీద ఉెండే
విఱాసనిన ఫట్ిట ఎెంత దవచి ట్ాటలి అనేది ఉెంట్లెంది. ఫాఫానే చెుతవయు కదవ

? నవ లాెంట్ి రమచ సలహా ఎెందఽకు ?

సయాజుు లెైన సభని, భాసటమచని అడగలి.
షదో వహషం చేషు ఼ననంద఼కు చాలా షంతొశం.
శ్రీ సతమసభ గమచని గుమచెంచి నీ ఫావ్న

correct గనే ఉెంది. శ్రీ భాష్టయు కడవ అలానే చెేరయు. “నేనఽ సభని

అనే భాట్ ఒకిట్ి తతే మిగచలిన అనినoట్ిలోనఽ రయు భనకు భాయా దయశకులు‛ అనేరయు.
శ్రీ సామి రమచ ఆశ్రసఽసలతో ,
మీ
ఇకిడ మిలిట్మడ సామి సాయా సి ఽలమామయు. సభనవధఽని బకుిలలో భహలాసత్ర

. సఽఫఫమభమమ.

, శ్రీ రెంకమమ సామి రమచ

బకుిలలో నుో లిమడిీ గయు దేహతవమగెం చేళనట్ల
ు చేఱయు. భామచు 24వ్ తేది భదవాసఽలో తన స ెంత యౄమ్ లో దిభెంది
మితేాల ఎదఽట్ రయు ధవమనెం చేసి ా శ్మడయెం వ్దిలాయు. శ్రీ సామిరమచ క్ోసెం రయు గొలగభూడిలో ఉ
Latrine, ఫాత్యౄెం లేదఽ. ఇెంట్ి గోడలు 4 అడెగులు ఎతే
ి .

oడేరయు.

ఇ కష్హాలనీన షంతోశంగహ బరచంచాడె గన఼నకే వహరచకూ

ఈతు భంగహ వరీయం తాజంచే భాగాం కయౌగచంది.
. సఽఫఫమభమమ.
********* షద఼ాయు దేవహ వయణం వయణం *********
ధమభచయణకుమితవహాయెం చేమట్ెం, దెైవ్ కికు అసామాది దఽయుాణవల నఽెండి ఫమట్ డెట్ెం: రనిక్క తీవ్ా
ామతనెం అవ్సయభు అని తెలుుతేనవనయు.
DearRavi,
నీ ేయు G.V.R.M.S.Subrahmanyamఅభతే యవి అని ఎెందఽకు లుసఽినవనయు ? కవ్యు ై అడాసఽ చాచి ఎవ్యు
క్ొీతి రయనఽకునవననఽ.
శ్రీ సామి రమచ చమచతల
ా ో what do you mean by negligence of duty? అని శ్రీ సామిరయు ఒకమచని భెందలిసియు.
అది భనెందమచక్ీ భెందలిెంే. భన duty చద఼ఴు. దానిని నుహడె చేసేవే ఇ చాలాాలు.విదాారచధ లక్షణాలు భయలా గుయుు
తచ఼ికో.
మితాహాయం;జీయణ ఴషు రం; కహకదాషా; ఫకధ్ాానం
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మితాహాయభంట్ే బగఴదీా తలో ముకహుహాయవిహాయషా ఄనానయు. బిసకట్ు
ల

శ్రీ రెంకమమసామి

శ్రీ దమాసామి

, ట్ీలు ఎలాగంట్ే ఄలా త్రని

ఆందిామభులలో చరచంచన వహళళభయ భన ఫుదిధ సరచంచఫడెతేంది. ఫుదిధ సరచంచాక భనం భన

, తాాగచతే

duty (చద఼ఴు)

neglect చేస్ు హభు. చదివినట్ేల ఈంట్ాభు. చద఼ఴుతాభు. కహనీ నిశ్రయోజనమై నుో య నఽట్ికూ నఽయు భాయుకల న఼ండు
40 భాయుకలకు దిగజఞయుతాభు. ఎవ్మచక్క రమై ఫుదిధ తెచఽుకుని ఇెందిమ
ా
నిగీహభు , చవలమభులు చెంుక్ోవ్డభు
చేమాలి గని శ్రీ సామిరయు ఏమి చేసి యు. ఏమీ చేమయు. నయషభమ, ఴకకభమ, రోసరడుడకూ చేశ్హరే ఄంట్ే వహరచ తాాగభు,
ట్ుాదల వైరహగాభు భనకునానమా

?

వహరచది ఎనోన జనమలస్హధనో గదా.భనం కడా ఇ జనమలో

వైరహగాభు,చలాభులునిగరహించ఼ట్ ము || ష఼గుణభులు ఄలఴయచ఼కోకుంట్ే ఏ బగఴంతేడె భనలన఼ యక్షుంచయు

.

వ్క్ిభభ,నయసభభల వ్ెంట్ి తవమగభుెందవ భనకు?
ఄషఽమాది ద఼యుాణాల న఼ండు

ఇతయుల గొకు సెంతోలెంచవలి. భనకు అది లేదే భనకు అని ఫాధడకడదఽ.
విడుఫడే త్రఴా ామతనం చేమాయౌ. ఄలాంట్ి భావహలకు నుహామశిితు ం చేష఼కోవహయౌ.

Each is great in its own place

ఄనానయు. బగఴంతేడె భనలన఼ ఏ విధంగహ ఈంచతే ఄలా షంతోశంగహ భన డఽాట్ీ ఄంతా వహరచ సేవేనని అతమ
ూయఴకంగహ వివఴససేు ఄలా చేసేు ఄనీన వహరే చఽచ఼కుంట్ాయు.ప్ెాసడంట్ of ఆండుమా – నుహకర నివహడె ఆదా యౄ కకట్ే.
********* షద఼ాయు దేవహ వయణం వయణం *********

‚భాష్హారచ ఄడెగు జఞడలలో నడుచేంద఼కు త్రఴా ామతనం చేమాయౌ ఄనీత్రఴా ామతనం కడా చేమలేకునానభంట్ే అ
భసనీములు అంగీకరచచయు” అని సర్ ఴెచుమచక.
గొలగభూడి,
27-8-05
ూజమ గుయు ఫెంధఽవ్ులెైన లక్షభకిగమచక్క చి ||సభక్క శ్రీ సామిరమచ ఆశ్రసఽసలు సదవ కలుగవ్లెనని నుామచాసి ా  .సఽ.
రామడెం. శ్రర స్హఴమివహరచ ఄడెగుజఞడలలో గహనీ శ్రర భాస్హారచ ఄడెగుజఞడలలో కహనీ శ్రర స్హయీశుని భాయా భులో భనం
షంూయణ ంగహ నడఴలేకనుో యనా పయవహలేద఼ . నడుచేంద఼కు త్రఴా ామతనమైనన఼ చేమాయౌ . త్రఴా ామతనం కడా
చేమలేకునానభంట్ే అ భసనీములు అంగీకరచచయు

. రమైమిభనలనఽ మిత్రమీమచన కషట ెం చేమభనడెం లేదఽ

భనససెంతవ రమచ కమచెంచభనడభూ లేదఽ . ాత్ర నితాభు కొంతకహలం ఴదలకుండా నాభం చేమభన఼చ఼నానయు

.
.

ఄననం ఫమట్ ప్ెట్ేాట్ుడె భన కాతజా తా భాఴం ఎంత త్రఴాంగహ సాదమ షందనతో ఈంట్ుందో చఽచ఼కోభనానయు .
ఈ విషమెంలో 2సెం|| క్కెంీ దట్ి నవ ఫావ్నకు నేడె నవ ఫావ్నకు చవలా ఫేదభుెంది . నేనఽ ఱమడయక ఫలభులో చవలా
ఫలఴీనఽడనమామనఽ.

క్నీ నవ ఫావ్నలో చవలా భాయు వ్చిుెంది

.

భంచనీళైళ తాాగుతేంట్ే ంచ

బూతాతమషఴయౄనుహమనభః ఄనే భాట్ రోజులో ఎనినభాయుల తాాగచతే ఄనిన భాయుల గుయుు రహఴడం ఎంత విచతామ్ర గదా!
భెందియెం రళ్ైళ ూజ చేమవ్దఽద అెంట్ే ఇెంతకు భుెందఽ రదనకు దిగైరణనన . క్నీ నేడె అెంతమూ భన బేలునక్ై .
శ్రర స్హఴమి షయఴ షభయుధలు గన఼క ఆది నా భంచకే ఄనే భాఴన చదయకుండా ఈంది . ఇది నవక్ై విచితాెంగ ఉెంది . ఇది ాత్ర
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ఒకిమచక్ీ వ్మచిసి ఽెంది . సి సభుదవాల అవ్తల ఉనవన నినఽన క్నుడెతవనని సభక్క రమచ గుయువ్ు చెనవ సభక్క
కష్టలు తనుమా . కుళ఼ి లో ఓడినుో భ ఊమచ రలుల ఉనవనడె . అెందయౄ తెచఽుకునే నీట్ి తొట్ిటలో తన డఫాఫనఽ
భుెంచ నివ్ాలేదఽ . అెంతట్ి భహానీమునే చెంనులని కయీ ఎతవిడె . రలుగులోక్క మని ఇెంక్నిన ఫాధలు డవీడో . ఆ
ూట్కు నృమమెం లేవ్ు . ఇెంట్ి ఫాడెగ కట్ట గలడవ . ఫాయమ రైదవమనిక్ట్ాు ? వ్చేు అత్రధఽలనేమి చేమాలి . కులబాషట ేడని
రలిరేమడెం, తన స భుభ త్రననరమై తనై దఽబభత్రి నుో మడెం . రమచక్ై తనివి భనకు తవ్ు గదవ ? ఄంతమూ
భన భంచకే.
ప్ే.ష఼ఫబరహభమా.
********* షద఼ాయు దేవహ వయణం వయణం *******

”గుయు సేఴ,వయణాగత్ర:త్రఴా ామతనం ఴలల నే స్హధాం “సర్ లెట్ర్ దవామ వివ్యణ.
గొలగభూడి
02-08-05
DearSai,
నినన శ్యణవగత్రని గూమచు శ్రీయభణభహమచి గమచ రకమెం రాసనఽ
ఎెంతగొగ ఉెందో గభనిెంచవలి

.

ఇెందఽలో శ్రీభాధవ్దవసఽగమచ ఆచయణ .

శ్రీభాధవ్దవసఽ గయు భమచము రమచ గుయువ్ుగయు

మభునవనదీతీమనఘోమయణమభులో నుో తేనవనయు . గుయువ్ుగయు నడవ్లేనుడెశ్రీభాధవ్దవసఽగయు రమచని తన
బుజాన ఎతే
ి కుని నడిచినుో తేనవనడె. ఒక చోట్ గుయువ్ుగయు తనకు దవహెం అధికెంగ ఉననదనిము తననఽ ఒక చెట్ట ల
నీడన దిెంచి తవగైెందఽకు నీయు తెభభని భాధవ్దవసఽనఽ అడెగుతవడె

. అుడె భాధవ్దవసఽగమచ సానెంలో నేనఽ

ఉెంట్ే - ఓ గుయువ్ుగయు ఈ ఘోమయణమభులో నీయు ఎకిడెెందో తెలిమదఽ

. నవ క్ళ్ు కు చెులు లేవ్ు . కనఽక

దమచేళ క్ొెంతళేు ఓక ట్ట ెండి . ాకి గీభానిక్క చేమచ తవగుదవభు . నవ ైన ఎకిెండి మోసఽకునుో తవనఽ ,అని సలహా
ఇచేు రడిని . క్నీ భాధవ్దవసఽ గుయువ్ుగమచ భాట్కు ఎదఽయుచెని ఉతి భ శ్రషేమడె

. రెంట్నే చెెంఫు తీసఽకుని

నీట్ిక్ొయకు ఆ ఘోమయణమభులో రతేకుత రళ్ైతవడె . నీట్ి క్ొయకు రత్రక్క రత్రక్కరేసమచ దవమచ త చవలా తీవ్ాెంగ
ఫాధడెతేనవనడె. అలాెంట్ుడె తన గుయువ్ు గయు హెంసయౄభులోఆక్శ్భున వ్చిు భాదవ్దవసఽకు ఎెండ
తగలకుెండవ గొడెగువ్లె ఆ హెంసలు నీడనిచిు నీయు చాుతవభ

. హెంసలు భనఽషమఫాషనఽ అయాెం చేసఽకుని

భనఽషమఫాషలోభాట్ాుడెతవభ. ఆదంతా భాధఴదాష఼ గుయుఴు భాట్కు ఎద఼యు చకుండా నీట్ికొయకు ామతనభు
కహద఼ త్రవహాత్రత్రఴా ామతనం చేసనంద఼న జరచగచంది . ఄలాంట్ి ామతనమే చేమకుంట్ే కథ ఄడడ ం త్రరచగచ ఈండేదే .ఈ కథనఽ
చదివి వినిెంచఽ క్ోవ్డెం దవామ శ్రీరెంకమమసామి రయు భనకు శ్రషేమడెంట్ే ఎలా ావ్మచిెంచవలా అనేదవనిన
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ఫో ధిసి ఽనవనయు. ఈ ఫో ధనఽ జనభ సెంసియభుగలమోశ్రమడిీ ఆచమచెంచి చానుయు

శ్రీ దమాసామి

. తనకు కళ్ైళ కనడని చివ్మచ

దశ్లోకడవ ఆహాయెం తీసఽక్ోనెందఽన ఫలఴీనెంగ చవలా ఫలఴీనెంగ ఉెండే దశ్లో కడవ శ్రీసామిరమచ ఆజు బేయకు
నితమెం నృక్ష చేమడభనే క్యమెం నయరేములని తీవ్ా ామతనెం చేఱడె

. గనఽకనేభిక్షాట్మానిక్క సాలెంగ

చాువ్చిుక్ొెండెంతఫలెంవ్చేుది. దీక్షనఽెంచి ఆశ్ీభెం చేయగనే చాునుో భఫలెంనుో భ డెకునేరడె

. అదే

గుయుభఴభ. కన఼క గుయుఴుగహరచ అజా న఼ నుహట్ించ త్రవహాత్రత్రఴా ామతనం చేమడమే భన కయు ఴాం . మిగచయౌనదంతా వహరచ
దమ.శ్రీసామిరమచ కి సదవ మీకు ఉెండవలని నుామచాసి ా ,
మీ
. సఽఫఫమభమమ.
********* షద఼ాయు దేవహ వయణం వయణం *********
శ్యణవగత్ర క్క, తీవ్ా ామతవననిక్క సర్ సాచనలు :
ఄనిన వేళలా దైఴం మీదనే అధ్ాయడాయౌ . దైఴం మీద షంూయణ ంగహ అధ్ాయడు భన ామతనం భనం చేమాయౌ .పయౌతం
ఄన఼కలమైతే ను ంగక ాత్రకలమైతే కురంగక ామత్రనంచఴలసన భన కయమ నివహయణ ఄయందని తలచ షంతోశంగహ
స్హగహయౌ.
విద఼ాకు ధయమం ఄంట్ే ఎఴరచకర ఏ ని బగఴంతేడె ఆచాిడో ఄది షకరభంగహ వకూునంతా వినియోగచంచ చేమడం.
ట్లటదల, విఱాసభు, ఓయు ఒక్ైసమచ మవ్ు .నితాం నిదాకుకరమించే భుంద఼ విధ్ిగహ అనాడె భనం చేసన కహయాకరభ
భందయౌ తు , ులన఼ షమీక్షుంచ఼ కోవహయౌ నిభుష్హలు భనష఼లో విధ్ిగహ గుయుు తచ఼ికుని భనం తప్ 5 క .ు
చేసన చోట్ సాదమూయఴకంగహ త్రఴాంగహ స్హయనాధ఼నికూ క్షభాణ చుకుంట్ృ త్రరచగచ ఄలాంట్ి ను యనుహట్ు
జయగకుండా జఞగరతు డే ామతనం చేషు ఽ ఈంట్ే కరభంగహ ఄలఴడెతేంది . ఎననన జనభలుగ వ్చిున సెంసిమలు గదవ !
ఇట్ి భన ామతనెం ఎెంత గట్ిటగ ఉెంట్ే అెంత ఫాగ ఆమా దఽయుాణవలు నుో భ సదఽ
ా ణవలు అలవ్డెతవభ ” .రచవ
శూయతాెం క్దఽ , క్యమ శూయతాెం చాు . అనిూజమనుదఽలు భాసటయు గయు ననననేరయు “బగఴంతేనికూ ఆచిన
కహలం భన స్ ంత న఼లకు వహడెకోకుండా భుంద఼కు స్హగండు .
నభళేి ,
సఽఫఫమభమమ.
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భనం చేమఴలసన ామతనం దివ ఎట్ోఏమిట్ోస్హర్ ,ఄన఼బఴుయఴక షందేవం:
గొలగభూడి,
22-7-2005
Dear Sai!
నిననట్ి లెట్మోు శ్రీ సామిరయు నవ ఇలుు కట్ిటెంచిన విషమెం రాఱనఽ

. ఄుడె నేన఼ మభత్రండు త్రంట్ృ ఆదా యు

భన఼శేల ని చేషు ఼నానన఼ . కహభాంధ఼డునై కన఼న కహననిరోజులవి . కక స్హరైనా నా ఆలుల కట్ేా నిలో షహామభు
చేమభని నేన఼ స్హఴమిని నుహారచథంచ ఎయగన఼ . ఄంతా చేమ ఴలసందిభనమే గదా ! వహరేమి

చేస్ు హయనే ఄసంకహయభు

తలకకూకన రోజులు ఄవి . ఎషయు ప్ెట్ిా భనం భంట్ చేసేు ఴంట్ ఄఴుతేందనే వధఴ వేదాంతం

.నృమముగచెంజ

తమాయుచేమట్ెం భనకు చేత క్దనే విషమబే సఽపమచెంచని క్భాెందుమోజులవి.శ్రీ సభభాసట ర్ నిలమెం ఉెండేచ ోట్
శ్ెంకుసాన గుెంట్ క్ొెంత తావిాూడిెంచవయు. నవ నుాయాన లేకనే రసఽి నుున్ గడళ ఇచవుయు . నవ నుాయాన లేకనే భా భాభ
ునవదఽలకు డఫుఫ ఇసినఽ అని ఫలవ్ెంతెం చేసడె .నవ నుాయాన లేకనేయెంధవభమమఫేలుదవమచగ వ్చవుడె .నవ నుాయాన
లేకనే నృలిీ ెంగ్ అెంతవ ఒక్ై ఒక ఫెండ డి ునవదఽలు కట్ేట ని ఖయుు లేకుెండవ నుో భెంది

. భన నుహాయధ న లేకుండానే

షయఴంజ రచగచనుో తేంది . ఄది అ షద఼ాయుభూరచు కా . ఆంత జరచగచనా ఆలాంట్ివి కట్ి రండె కహద఼ ఴందల ఄన఼బవహలు
జరచగచనా ఇ భయౌన భనష఼ నేట్ికైనా కుద఼యుగహ ఈండభనన చోట్ ఈంట్ుందా

. ఄట్ు బవిశాతే
ు నో లేక గతానోన

యోచస్ోు ంది. ఏమ్ర దీనిన అ షద఼ాయుభూరచు ఎుడె సతభారచి కరోిఫడతాడో తయౌమద఼ . తక కరోిప్ెడతాడె.
ఇలోగహ ఆందిామలోలతఴం, అవ, స్ో భరచతనం, జసఴచాలాం, యదఽశణ, సు రలోలతఴం ఄన఼ నాలోని ద ంగలన఼ కనిప్ెట్ిా
తరచమే ామతనం చేమాయౌ . ళనిసమర్ ామతనెం చేమాయౌ . వరదధ కహద఼ కేఴల వరదధ ఄఴషయభంట్ాయు శ్రరభాస్హాయుగహయు .
వకూునంతా వినియోగచంచ కాష చేమభంట్ాయు స్హయ . లేకుంట్ే భానఴ జనమ ప్డకలు ఏయుకునేంద఼కేనంట్ాయు . ఄలాంట్ి
దౌరహాగాసథత్ర కహకుండా వహరచచిన నిచేసే ామతనం సనిషమర్ గహ చేస తరచదా ాం. అకి గమచక్క నభసియభులు.
శ్రీ సామిరమచ కిను సదవ మీకు ఉెండవలని నుాయధన .
సల సఽఫఫమభమమ
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నుహాయఫధ ం– దైఴ నియణ మం ట్ల ఄఴగహసనతో అ ామతనం లో ఎలా నలకొనాలో స్హర్ షందేవం:
నియంతయం భన ధ్ేామం భనకు గుయుుండాయౌ ఄంద఼కు భనష఼షన఼ నిగరహించడం– ద఼ఃఖ్ రహహితాం – ధ్ేామం ఏమిట్ి.
భన ాసి ఽత ామతనెంతొ ఏమీ భనెం ను ెందే ది లేదన .ఄఴషయంు, భనకు ఏబేమి మరలో ఏబేమి అనఽబవ్ెం
క్రలో భుెందే భన నుాయఫాదనఽసయెం నియణభెంచ ఫడి వ్ునవనమనని ధిఢెంగ విశ్ాళెంచవలి భనెం .
శ్రీ . ామత్రనెంచకుెండవ కమొునవన ఆ ట్టైెం వ్చిునుడె భన నుాయఫధ బే ఆ ని ఆ క్షణెంలో చేభెంచి తీయుతేెంది
సామి రమచ చమచతా, సభ చమచతా, భాష్టయు గమచ రకుిలు, రేద రమసఽ గమచ అనఽబవ్భూ .)ఇదే(
ఇషట భు అభషట భు , మగభు దేాషభుల దవామ భనకు క్ొీతి ఫెంధవలు తగులుక్ోకుెండవ జాగీతి వ్ఴసా
ి ,ఏ
విషమెంలో నైనవ ఱెంతెంగ చెవ్లళనది చెట్ెం. వినకుెంట్ే రమచ ఖయభకు రమచని వ్దలడెం. భనెం భెంచవన డితే
రళ్ైళ చాడమైమోననే బమెం ఉెంట్లెంది , ఒక భూల హిదమెంలో. భన నుాయఫధ ెం క్ొదిద ఎవ్మచ దవామ ఏమిను ెందవలో
అది తక అనఽబవ్భభ తీయుతేెంది. భనెం బమడి భన భాయా ెం వీడనకియలేదఽ. సతవమనిన నియెంతయెం
గుయుిెంచఽక్ోరలి. విరేక విచవమలతో మగదేాష్లు నియౄభలిెంచఽ క్ోవ్డెం త క్ోనునినజభెంచి లొ oగదీసఽ క్ోవ్డెం వీలే
క్దఽ. (విరేక విచవమలతో) మగ దేాష్లు క్ోెం అెంత బేయకు అదఽులోక్క మవ్డెం యభ సతమెం.
.ష఼ఫబరహభమా.
********* షద఼ాయు దేవహ వయణం వయణం *********
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