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(భగవ� �త 15.15) �వ�: �� సమస� ��ల హృదయ�ల�
��త� ఉ���, � �ం� ��పకశ��, ��న�, మ�� �స�ృ�
(మ����ట) క����. అ�� �ద�ల ��� ����బడవల�న
�డ� �� ���, ��ంత రచ�త� ��, మ�� ��ర���
���న�డ� ��.

స��� �  �బ��మయ� మ��� స�� వద� �ల��, �ద��
క�� ���క �జ ��న అనంతరం

చ�వ�ల� �జ���: ఆ�� ��ట� అండ���� �� �న� ఆ ���
underlined ���� ల� ��� �యం�.
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�షయ ��క
# �షయం �� �ంబ�

1 సం�ద�యం 3

2 �� � (�వ ��) �ష�� 8

3 భ��ల అ�భ�� 16

4 �� �ట�� 22

5 మ���ల ���� 30

సం�ద�యం

సర� �ర���� -  �ర�ద��
భగవం�� సర� �రణల� �ర�� అ� అర�ం.
� �బ��మయ� �� �� �స�� ��మృతం 336 వ ���
“అ���ళ� ఆనందం� ఉండగల�లం�- �గ���� స�లం�
ద�ంచబ��. అ�� ద�ంచబ�లం� భగవం�� సర�సమర�త�ం,
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సర�జ�త�ం, సర� ��పక��ల �ద �ప� ���స�ం��. ఎవ�� త��
ప������. ఆ�� అప�ధం ఎవ��? అ� ��ం�. సర�ం ���
ఆయ�.  అ� అ����� అ�ం�� అర�ం.
“మత�ః స�ృ����న మ�హనంచ” అ��� కృ��� �త�.
“� ఆజ��క ఆ�� కదల�” అ��� ��.
“� ఆ�చనల�� � అహం�ర�” అ��� � �����” అ�
����.
�న ���న� చదవ���, �న���, �క���� �ప���� ���
ఉం�ం�. �� “�� ఆ��ంచటం వల�� ���ం� క���, ��
చదవటం వ�� ఉ��గం వ��ం�, �క�� �ద�ం �యటం వ�� � �గం
త��ం�, �� ���న�� �� �యక�వటం వ�� ఆ త��, నష�ం
జ��ం�” అ� �ట� మన నరన��� �ర�� ఉన��. అ� మన
�వర�న� మ������. �స���� ఒక�� మన ఆ�చన� ఎంత
అల��న� ����ం��.
❖ ఎ�� ��� ��గ��� ��రం ఒక మ�� ��� 6,000 ఆ�చన�

�ం� 30,000 ఆ�చనల �� ���� అ� �� ఉం�.
�ం�ం�� అ� �జమ��ం� ���� ��� ఒక�� ��
మనమ��న��� జరగ�. ఉ�హరణ� ఆక� ���ం� అన�ం
��ల� ఆ�చన వ�� అన�ం �నటం �� ఎం�� అం� అ�
మ�గడ� �వల�న�. �� ఆక� ��న��� ఏ �ర, ఏ ప��, ఏ
వంటకం ఎ� ఎంత ��� �ం�మ��ం��న� ఆ�చన�
ఏ� మనమ��న��� జరగ�. మ� మనం ఆ��ంచటం
ఎం��?
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❖ మన �ద�� ���న అవయ�ల క�� ఎ��వ శ�� ���. మన
�ద� ఇ�వం� అ��త�న వ�ర� ఆ�చనల �సం ���
20% �ం� 30% శ��� ���ం�ం�. భ� ��ం� ఉం� క�!
��� ఎ��వ శ�� ��లం� ఎ��వ ఆహరం ���ం�� (అ�
ఆ�రం ఇం�క ��� ఉప�గ ప�� �� �ం��
త���ం�?) �� వలన ఇం�� ఇబ�ం�� �� క�! అం�
అస� ఇబ�ం� ఆ�చనల వలన ఏర��న మన�� వలన! ఎ�?

❖ � �బ��మయ� �� ���న�� “మన ఆ�చన� �ఖ�ం� �గ
���ల� సంబం�ం�న�. మన� జన�� �గ���ల�
��నట��� ఆ ��� మన �సన�� మన మర�నంతరం
మనల� �ంబ����. �గ ���ల� �న����మం� భ�ష��
జన�ల�� అ�భ�� మన� �ద�ం���ం���మ� అర�ం”.

అం� మనం ఇ� ప��తం� (అంత� ఉన� �తన� స��పమ� స�ృహ
����) ఉండ��� �రణం మన ఆ�చన�! �ం�ం ఆ���� మన
��యం ��ం� మన శ�ర అవయ�� (ఊ������, ���శయం,
��యం �||� ) అ�� ప�������.
అ� ఒ���ం�� �� మ�� సంఘ�� క�, �క����
వ�వహ�ంచ��� ఆ�చన� �క�� ఎ� అం� �జ�� ఆ�ర� �
ఎ���ల భర��జ ���� �� ఆ���ల� �ర� ��� ��
ర�ం�న “� �ద��ఢ ��� చ��” �ంధం�� ఒక స������ తర�
��� మనంద�� (మన� ���ంచ�ం� ఉన�) పర�త� ఎ�
అంద�� �రణ ���� ����ం�. (45వ �� �ం�
(https://www.saibharadwaja.org/books/readbook.aspx?book=Sri-Siddharudha-Swa

my-Charitra&page=45):
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“బ��� �మం� ��లయం� �����న� ���ల� (�ద��ఢ
����) �ప���, "ఎవ� ���?" అ� అ���. ���� ఏ�
���డక �వడం� ���� దగ�ర� �������. ���� ఎ��
�శ�� ��� ���డక �వడం�, ���ల� ఒక �క� గ�� ��,
�ళం ���. �� ��ల త��త బయట� ���వ��, మ��
���ం�� ���� జ��వ�క �వడం� �ర�� �ట�డం
�రం�ం��. �బ��బ�� ���� "��ర�ణమ��" అం�ండడం ��,
ఒక �హ��� ప��న వ��, "ఈత� �హ���� వ� క�������.
ఇత�� �ట�కం�" అ� ���, ���ం� తన ఇం�� ������
సక�ప��ల� ��ం� ��� తమ ఇం�� �����ం�����.
ఆ �� �రం� ���ల వద���� ఆ��త��ధ �ం�, ఇంత�
మ���� ��ం�నం�� ���� �ద ��ం��. ���� �డ ఆ
మహ��� పట� �� ��న అప���� ప��త��� ���ల �ళ�
�ద ప���. ���� ��� "� కర�� ఈ ��న ప�హ�ం�న ��
�� ఆ��డ�" అం� ����� నమస��ం��. ���� కలవరప�
"పరమ ���న న�� ర�ం�మ� శర� ��� �� �� నమస��ం�
న�� ఇం� ఏ నర��� పం���?" అ� క��� ����. అ���
����, "���� ��. � కర�� � దృ�� ��ర� �ం� �
మన��� ��న�. అక�డ అంత����న ��� ��� ���ం�, �
�త ఈ ప� ��ం��. � కర��� �� ���ం�, �����న ఆ
���� � నమ��ర��. ��వలన �� ఏ �� క�గ�" అ�
ఆ�ర��ం� పం��.
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� �ల ��త�� గమ��� మన ఆ�చనల� ��యం ��ం� అ��
ప�ల�, వ�వ��ల� స���� అంద�� �� �� ఆత�� ���ం�
ఎవ�� �వల�న అ�భవం ఇ���. అం�వలన మన మన��
�ం�ం� ����� � �బ��మయ� ���� “� �� �స��
��మృతం”� ఇ� ����.
“ఆ�� అప�ధం ఎవ��? ���� �హం ���. �� ���,
���ం� ��, ���ం� �� అ� �రంతర� పర�ంద ���
పం� ��న�� వ�వహ�ం� మన�� �ంగ ���� �ప� �ర���.
�� మలభ�ణ��� ఈ జన�� అ� �డ�� �వ��ం�ట�
�రణ��� ? గత జన� సం����. అ� �న�� �� ��
�ట��దట ��� అ� సృ��ం�ం� భగవం�� గ�. గ�క
భగవం�� �ం�ంచ �ధ��? �ళ�న�� ��� �ళ���� ���
భగవం��. గ�క ��� అ�� �వ�����. ఎవ�� త�� ప��ం��
����. మన �ంత �� జ����� ఈ �వన� ��రం�
��వగ��� ఆనంద� ఆనందం. ఇ��� మన� జ�� ��� �ర�
జన�ల ఋ��బం�� �రణమ� �� మననం �� ఆ �వం�
��రం� ��వడ� �ధన”.
స��� �� మనన, �ంతన�, ఎ��� ఆనంద �తన� స����,
సర��ర�� అ�న ఆ స����� మనందర� మన��,
అంత� ద��ం�ద� �క! ఆ ఎ�క� ��న మన “ఆట �టల�
��� (ఆ స��� ����) ���ం�ద�” �క !

- ���
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ఈ �ల సం�క ��� � �బ��మయ� �� స�� అనంతరం
�త�స��� - సర� �ర����� ఇ��న అ�భ�ల�, �ర� దర�
క����  ఇక�డ  �ం� ప������.

� �� స���: �� �వ ��

"�జ తప�� ఎ��� అ��ందం� �� ఏ �ర�ం�, అస�
�దర�ం� �� �� �ం � �� ��� � ఒక 15 ����
ప����� �క �ం� �����, ప��దల� ��� ఉం� అ�
తప��. ఇ� ���శ�� మ���, �స�� ���ం�" అ���.

"క�ర �యమ �లన �� �యగల�, ���� అన� ఎ��ం�
ఉన���� ��� �పంచం� ఎక���� దగ�ర� ����. ��ం�
����ళ��…"
2-10-04
�న� �లగ�� �ం� వ���. �� ��న�� ��
�హ���� ఎ� ఆ�రం ��� �� ����. �� ఇంత�
��� 3 ���� చక�ర ���, ఇ��� ఒక� ��� ���.
అప���ం� ��� �ల� �� ��� వ����యట! "��� కృప
�రణం ��. ఆయన కృప �� చ��ర �ం�న���� ��ం ��?
అ��� ఉం�, ఇ��� ఉం�. �� �� చ��ర త��ం� నం�వల� �ల�
���� �వటం జ���ం�. ���� “మన� �� ఉన���
జ���ం�. ఎవ� ��న ఎ� �� �ం� అ� జ���ం�” అం�
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అస� ఒ������ ��. అ�� భగవ��త, �గ��ష�ం అవతల
����. అ� ���న ���� ��� ��� ��! అవ�� ఇ�-ఇ�
����, ఉం�� అ� ���ం�ం��? మనం ��న ��న�� మనం
ఉం�టట���!
మన �య���� ��న�ం ఇ���. మనం ఎంత� ఇం��ల�
చ�ంచ�ం� ఉం� అంత �జ� ఉం�ం�. మన �ధ�� ప� ���ం�.
ఇం��ల� చ�ంచ�ం� ���� ఎ� వం����� ����.
��హం �నంత వర� ���ల �ంప�� ఒక ���� �య�ం,
�ర�క��, �ంతపం�, �� ����, ��� ��, ప��
�రప�య ఇ� అ�� ప���రట! అ� ఉ����క ��� ���
క���� (��� �� ���� �����రట) ���� ���రట!
��హమ��క అమ��� ఎ� ��� అ�� (అ��ం�� �ర, ��,
పచ��� ���) ����. ���ం వ��వర� ��ం �� �షయం�
�� ��త�� ��� చం� ���. ఆ త��త మ�� “ఇం���ం
� చర�ం- అ� � వంట �� �న� అన�డ�” అ� అ�న���
����.

�వలం �ణ�� అ��ం�� �లం. ఎం�� �� �� �ణ�ం ���
ఉం�. ఎం�కం� అ� ���� వద�� �రం �రం �����ం�. ఆ
�ణ�ం ఆ��ంచ��� భగవ��త� �వ, ��జ, �జ� �జనం, �చం,
�ర�వ�; అ�ం� సత� ��ధం… అ� ����. �జ ���
త��త ���న�.. ఈ �జ� తప�� అ� ���శ�� భగవ��త�
����. �� �స�� � �� �జ� వ���� �తకటం �యడం
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ఇబ�ం�� ఉం�. కమ�� �� ���� మన��� ధ�ం� ఉం�ల�
ఉం�ం� అం�, ఆ మహ��� అ�� అ�� ఉప���
�న�కం� �యమ�, �జ ��ం ఏ�రవద�� ����. �జ
తప�� అ� ���ం� ���శ�� మ���. �స�� �� ఒ� �య�త
�లం� ��� 1 ���� - 1 ��య ఫ�తం, ��ం� �� ఫ�తం.
ఎ�� �ల� ��� ��� � �త �వర� ��ం��". ఆ �ప�డం ��
�� ఉన���� ���� �క���� ����రట. అ��� ఒక�� ��
“��! �� ���� � ����� గ�! అం�, అ� �ప��డ�
�బ��మ��! అ�� ��� ��� “�! �య�క�����” అ�,
అస� �వ��� ఇష�ం ఉండ�. �వడం �����. ఇత�ల�
���ం� “అ� ఇ� ఎంత �ప� �షయ�� ఇ�� ��� ������?
�� ���ం!” అ��ం� �రంతట �� ����" అ���. ఆ త��త
�� ���య� � �� సంవత��� �యబ�� ఆనంద ��� �వడం
జ��ం�. "���� దగ�ర తల ఊ� ఆయన ���ం� �య�ం� ఉం�
ఆయన కృప క��� ��. ఆయన కృప ఉందన��� �దర�నం �వటం
అమ� ఆ �ధం� �� �య�డం".

5-01-05
రమణ మహ�� ��ం�న �స�కం “Ramama Smrti” �
sampurnamma �� ఇ� ����.
He would allow nothing to go waste. Even a grain of rice or
a mustard seed lying on the ground would be picked up,
cleandup carefully, taken to the kitchen and put in its proper
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tin. I asked him why he gave himself so much trouble for a
grain of rice. He said “Yes, this is my way. I let nothing go
to waste. In these matters I am quite strict. Were I married,
no woman could get on with me! She would run away”. On
some other day he said “This is the property of my Father
Aruchala. I have to preserve it and pass it on to his
children”.

�ం� ��� �తం �వరత�ం �� � “మన� అస� కం���
ఉండడం ��. ఆయన �ం� ����� ఆ�చన� రకర�ల
ప��, �ష�ల� ఆ�చన ��ం�” అ���. ��� �� “�ం�
�ం� ���ల �� ఏ ఆ�చన ��ం� �వలం �మస�రణ
��ల� ����� ���”. త��త �� అ� ��� త��త
���య� � ఆ time �ం��ం�, �� అ� ��� ఉం�, అ��
ఆ�చన� ���” అ���. అం� “�దట ��� ��� �ం�
����, త��త ఐ� ����, 15 ���� ఆ �ధం�
�ం��. �ం� ఆయన ���న ప� ���. ��� శ�రం కం�ష��
ఉంచడం, ఉం����� ఏ� �ం� ఉం�ం� ��� �����”
అ���. మ��హ�ం ���� ���� వ�� �యం�ం సత�ంగం
�ం వర� �����. అ��� �� �ఖ�ం� �� ��ం�
����.
“ఆయన మన�� ��ల��ంచ�ం� �య�డ�?” అం� అ�
�య�. ఆయ� అ� �����, �� మనం ఎం��? �� చ���
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ఒక�� ��� �� �ట�మం� �� ఎంత ���� కట� �లవడం ��.
�� ��� ��ం��ం� మల� వ�� ������ : "కట� ఎంత
��� �లవడం ��” అ� ఏం �ప���. �ణం ��� ఆయన
���ం� �� ��ల� ��ం� కట�� అ�� ప�����. �నం� ��
���. ��� వ�� �వ�� ఆ�ర��ం��. ఏ�? ��� ���
పం�ం� ��ం��వడ�ం��? ఆయన �గ శ��� �� ����
�య��? ఆయ� �� ����వ��� ! అం�� ��� ���
పం�ంచడం ఎం��? అ� �వలం �� �స� ! అం�క� ఆయన ఏం
�య�. మన� ఆయన ���ం� ��ల�� ప��దల� ����
��ం� ���. �ం���� ఒక �న���, బం� ఇ�� �న�ం
�మ����. �� “ఇం� �న��� ��ం� ఎ� ���
�����?” అ� “ఎవ� దగ�ర ��� ���? అ�” ఏం
���ంచ��. ఆయన� ��య�? ఇం� �న��� బం�� ��ల�.
�� �ణం ��� ��� ���ం� ��ల� �రద� బం�
�����న ��� ప����. ��� వ�� ఆ�ర��ం��.
అ�� �డవ ��� “ఏదం� అ� �నద��”, ఒ��క�� క� ���
వ���. �� ��� వద�� ���ం� ��ం మ�� �నడం ��.
�వర� ���� �� ��� క���� ��� ప�� ��� వ��
�వ���. గ�క ఆయ� �గస��� అ�� ���గ��� �న�
ఉద��ం�ల� మన� ��� ����. అ� �ణం ��� ��లన�
ప��దల� ��� ఆయన కృప �ం��ం.
�య� “��� వయ��� ఉ���. �బ�� �హ�� కం��
�యక�� �� �బడ��. ��త�. �� �ం���� �య�!
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అం�క� ���న�. ఆయన ���న Ph.D. ��ం ��� ��
����ం�” అ� అన�య� కల ��ం� అక�డ ��� ��� “���
�ఖ�, �ండం ఉం�, �క ఉం�. �క ��� ఈయన ��� �ద
���� (ఆప�ష� �ందర ��). ఆయన ��� ���శ��డంత�
��� ���� (సర� ���� � ��� ఉం��). ఆంజ�య���
అంత� బ����� ���� �!” అ���. “��చ� ఎ� ఉం�ం�
�� �� అ����ంద��! �లగ��� ఉంచ��� ��� ఇ�
అ��” ��ం��. న�� �� �� �� న��� �� ఇక�డ
ప��ండ� అ� అ� ���.
“�య మనల� �ంగ ఆక� �పం�, ��� ��� అన� ��క
��� కబ���ం�. �దనష�� �య, ��� ��� ���� ����
నష�ం ��. ఎ���� ఆయన స�� ���� ఏం ��జనం? అ�
����� ఈ �ండ మన� ఏ� ��ం�. మ��ల�� ��ం�
ఆయన �వ ��� అ��� ఆయన �య� �ల����. ఆ �వ
��ట��� మన�� అ��య�న ఆ�చన� ఉండ��. మన�
����నంద సరస�� ���న�� ����? అం� మన� �ట ఉం�
����. అ��ం�� �ణ�� ��నం. �ణ�ం ఉం� ఆచరణ�గ�ం
అ��ట�� ���ం�. ��ం� ఈ �ప కర� ఎంత�ప�� �న�� ���
ఉం�ం�. ����� మన �ం అం� Pull Up ���� ఆయన�
మన�-�ల� ఇ��ం� అ� �ణ�ం. అ� అ� ఆయన మన���న ప�
�ంగ� ��� “ఓం ��యణ ఆ���యణ” అం� �� �ం�
�డ� ���ం� �య�! అం��. ��నం �ం �, ����
��ట��� ��ట��� ప�� �� ట��� �వన
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న���న���� ప��దల� ���ం�, ���య�� ���ం� ఆయన కృప
క���ం�.

23-10-04: �న� �యం�ం ��� గంటల �హ�ం �� మఠం �
సత�ం��� అన�య� ���. అమ�� �� వద� క��ంచ��.
అంత��ం� ఎం� �ధ-భ�ల� అన�య� ఉ���. “ఎం��
���?” అ� అమ� కం�� ప��ం�. �� “ఎక�� చ�� చదవడం
� ప��� �ం మ���� ఉం��” అ���. అస� ఆ �రణం ఏ
��ం ఊ�ంచ��. �� ���క �� అ� అ� ఉం�ంద�
నమ�కం కలగటం ��. 5 గంటల �న సత�ంగం అ��క �� ���
వ��ం� ��� అన�య� ఎ�� వ�����. అ���ం�!
చ��� ఉం� �ం ��య��. ఇ��� అ��� �ం 5:00 అ�ం�
అ��� అ���.

�జయదశ� �� �� ఉం� �చ��� ���� ధ�ం� ��
మం���. ����� ��� క�� ��� ��� �పం �� ధర�
�ర��. ఒక వర�� ����� �� అత� తన ఏ�ఎం ��� ��
ఇ���. �ర� �� �నమ�� �నక �వటం - ఆ�� �ళ� మనటం,
���� ��ట� అ��� ��� ఇవ�టం, ఉదయం ��� �య��ండ
���� లం� �యడం. �� ఇ�� క��ట��� ఒక ���� �� ��
�� కట�డం- అత�� �క�� ల��ం� �ర�� వ�� �ం�
���ల �స� �ం ��ం� ���? Don’t Care for the world. go
ahead as your will says. ��� ఔరంగ�� చ�వ�� ������ ���
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తన �ం�� సం��ం�����, �జల��� �న�ం�.
�ంక�చలం ��� ��ష� � ���� ఇ�� అత� �ం� ���� �ంత��
�������. ఒక �ంత� గవర��ం� ���, �ండవ� అత�
�ంత�. ���� ఇ����� ��� గవర��ం�� ����.
త��న��� తన �ం�� ����� చ���ం�ం��.
అ���� ��� ఒక ��� ఇవ�టం ��. అ� ఆ �ట�. అ� �క
అత� కష� ప����, అత� �ద���� �రణం ఏ�� క���� ���
�ల�ం� అత�� �వ��� క��ం��. �� ఇం� ఎక�డ ��
�చ�ం� ఉం��� ��నట���ం�. ��� మం�రం � ఉదయం
�� గంటల� ఒక� � ����� అ����, �� ���
����. �� అస�న �����. ఎవ� దగ�ర �� �ప�ం�
కష�ం� �������. �� 3 గంటల� అ� ��లం� �� 2
గంటల� �� � ����� ���.
“��ఉం� �చ��� ���� ధ�ం� �� ..” అన���� ����
ఉ�హరణ. ఆయన �షం �యడం ��. చ�� అన�ం �� ��. ఇ�
�క� బట�� ������ (అమ��� �నంత �లం). ���ంజ� ��
� �����. అ�� అవసరం అ�న �ట ఖ�� ����. �� ���
ఉం� ప�క 8 ��యల� �� ఒక� ��షం �� �ల�ల� అట�
���మ�� అ� ��������.
��హం, మం��� కట��ల� �� ఇం�� ��� ��� ��� ఏ�
��� అ� �వడం, ఏ� ��ం� ���ం�� ���� మ�� ఇమ��
అ� �� ��� �యమ���.
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��న�రం ���, �ంక�శ�ర ��ల� ����� ��� �త��
అ�భ�� �క�ంచమ� పం� �క�ంప���. (��� ���
�ల�ల� ఆ ప� ����) .

భ��ల అ�భ��
ఓం ��యణ - ఆ� ��యణ

స�� అనంతరం అ�భ��:
దమ��ట ��శ�ర�� �� తన� � ��� � �� � అ���ం�న
స�ప� అ�భ��� ఇ� పం� �ం���� : ��� ��ంబ� 14,
2021 న � �బ��మయ� �� స�ప�ం� �ఉ��� �� అ� సత�ంగ
స����� ��ం� � �ంకయ� ��� �స � (�ట�) ”అ�� !
ఆ�� �ద��� �యమనయ� !” అ� ����. ఇ�వర� ��
���� ��� �ద�ణ� ����. ఇ��� ������ ��
��య�. ఆశ�ర�ం� మ��� �� �� � అ��� “�� ����
�షయ� ఎ� �య��ల� �ద�ణ� �యటం ఆ� ��మ��
అ�� అ�ద� అ��ం� �యటం �ద�” ����. � �� ���ం�న
స�ప� దర�����, � ��� సం���� ��యపర� తప�క �యమ� ��
స�యం ఉం�ం� అ� �త��ం��. �� మరల �ద�ణ�
�న�������. � �� �త�స���, సర����, సర� ������
అ� �న� అ� �ణ� క���� �తృ �మ� న��ం� �� ఎంత
అ��త� ఈ అ�భవ�� ���. � ��� - �బ��మయ� ��
అ��� అ� �దర�నం� �� ఈ అ�భవం మన� ఉం�.
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� �ంకయ� ��� స���� �ం� మండ�� (80 ���)
గ���న� �ం� ల� ��యణ ��, �� ధర� ప�� �ంత ల� ��
తమ� � �బ��మయ� �� అ���ం�న అ�భ�ల� ఇ� పం�
�ం����.

ఈ ���� ల� ��� �� ఆర�� �ం� �� �ష�� �లయం�
�ంత సమయం �ద�ణ� �యటం, గడపటం ����. ఒక ��
అచ�ట � �� �ట�� �స�కం ఓ� �� �ర� సం�శం �సం ��� �
�� “�న� ��� ఒక భ��� అ��న �శ�� అంతరంగ �న�
అవసర�, అ� ��ంచ�ం� �హ� �న� ��� ����
పలకల �ద �యటం, �గ� � �ప�టం � || �� వలన
��జన� �� “ అ� ���న �� ��� �ం�. ఇ� వర� ల�
�� తర� �హ� �న� ��ం� ��. ��ం� అ� ��
అల��� సంస���� - సం����� తగ� సం�శం �వటం�
ఆశ�ర��- ఆనంద� క���.
అ�� మ� �� ఆర� �ం� �ద��� అ��క �ద�� ఇం��
���� అ��ంచక ఆర� � ఉం����. ఆ �� ఆర� సమయం�
� �ష�� �� �� చ�� ఆర� ఇ��న� ��� � ���� ���
�మం� � �� �ఖ� - దర�న� ల�ం�ం�. ఆర� సమయ��
�� �� ఇ� �� ���� �లయం �టం � ఉన� ���� ��
�ంద ఉన� � �� �� ఒ�� ఉ���. �� ��కం�
��ం��న� �� ���న ����� � �� � �దం �� అ�
���న�� ఉం� ఈ అ�భవం.
గతం� ఒక భ����� “�లగ�� �� �� �స�� �లయం�
�ంకయ� ��� �� �� క� మధ�� ఉండవల�న�, భర��జ
���� �� ఎం�� మధ�� ఇం����� ఇ����� ఉం� ?
అ��ం� ఒక ��� � ��� �ం� � �� ��� ���
త��త � ���� ��� లయం అ�� న�� దర�నం అ��ం�.”
��� ఆ ���� అ��� అ�న పర�త� స��ప� అ� ��పణ
అ��ం�.
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� అ�భ�ల� � �బ��మయ� ��, ����, ���, ��
అ��� � �� మష��� �లయం� ���ఉ��ర�, ���ం� భక�
ర�ణ, �ర� దర�కత�ం ������ అ� �������.

� భర��జ ����� స�����న ��� భ��� ఇ� ������:
�బ��మయ� �� B.SC B.ED , ��� �చ� ఆయన� ఏ��ం
ఆ��డ�ం ఉం�� ��. ఆయన ఎ�వం� ప� అ�� ����.
ఆయన ఒక �ట అం� �ంకయ���� ఆ �ట� �జం �����.
ఉ�హరణ�
1. ��� �ర�ల వల� � త�� �క��� న�� ��ం��ం�

స��ం� ���. �� ఇం�� �జ� ఒక 11 �ల� ���. ఆ
సమయం� � ��� �లగ��� �ంకయ�����
ద��ం��� �బ��మయ� ��� క���. ఆయన�
�����న���� � స��న�� ��ం� ����. �ంట�
�బ��మయ� �� “� �యన� �లగ��� వ�� ఉండమ�.
�ల ��ల� ఆర��� వ���” అ� ����. �� ఆయన �ట
��రం ��� ఉం� 30 వ ��� ఆర��� వ���.

2. �బ��మయ� �� ఒక�� �� �� “�లగ���� � స�లం
��� � ఇవ�ం� “ అ� అ���. �� ఆ స�లం � అ����. ఒక
�ట అ�� ���� అ�స�� �� ���పం� ఏ ��� ���
ఇవ�నం��” అం� “ఇప��� ��� ఉ��� ఈ స�లం
ఇవ�మ�” అ� �� �����. � ���� అ��న �ంట�
ఇ��య�మ���. అ�� �� � ఆ స���� ఇ�� అదృష�ం క��ం�.
�� త��త � ���� ��� క���. �బ��మయ� ��
అన�� జ���.

18



�త� స���న � �� మన�� అహ��శ� ఎ� క������
�������, "సర� �ర���� � " న������� బ��
��మకృష� తన అ�భ�ల ��� ఇ� ��య ������:

బ�� ��మకృష�:

1. గత 2-3 సం|| � � అమ� తన� ��� ప���న��� ఉంద�
�ం�� � � cardiologist ల� కలవడం, ��� ఇ��న మం��
�డటం జ���ం�. 2021 ���ంబ� � ఒక�� �ధ �ం�ం
ఎ��� భయప�ం� ���. అక�� ��� ఆం����
��ం��మ� సల� ఇ�� ఉం�, అక�� కం� ���� � ����
better అ� Chennai � � ఇం�� ���వ���. ఇక��
Porur-Ramachandra ���ట� ��� �� Master health
checkup �� ఆం���� ����� మం�� అ� సల� ఇ���.
��వ� ���న మ��� (5 Nov, ���రం) ఉదయం ఆ �క�� ���
�� ���, �దట వ�� �రం ���ం అ�, మ�� ఎం�� ��, "��
ఇష��� �� ����ం" అ���. �� పటం �� ��� "Yes" అన���
అ��ం�ం�. అ�� ప�� general � '���ం �, �ల�� ���ం �
' అ� ��� �� అల�� ఉన� ��, �వలం �� YES ���ర�
���, �ంత అ�ష�ం �� ���ట� � ��� � అమ�� అ���
���. మ��� ఉదయం 8 గం|| ల � ఆ �క�� �� angiogram
��� heart valves ��ం � ఉ���, ఎ�వం� ఆప�ష�
అక����, ఇప�� �� ���న� మం�� �� ఆ�యం� అ�,
�వలం బ���, etc., ��� మం�� ��ం �డమ���. అ� ఎంత
�ప� relief అ�� �టల� �ప���. ఆ �� ����� అ� ఇం��
వ�� ఉన���� �ల�� వర�ం �ద�ం�. ఆ �� �ం� ��� ఒక
�ల �� ���� � వ��� �ం����. � ఇ�����ల � సంబంధం
��ం� �వలం �� �ళ�మ��రన� ఆ�శం follow అవటం వల�,
ఎం� ��� ���ట� ప�� ��� ����, �మం� ఇం��
������. ��ం� ఈ �� వర� angiogram ��ంచటం
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���� ��. అం� ��ం� �� ���ట� � ఉన���� � �ర�
� �రణ ��� � terrace �� ��� ��ంచడం వల�, అ� � ఆ��
�� � ��� ��ం� వ��ల ��� బట�� ఆ������
�� ఉప�గ ప��ం�. ఇం� ��త� � గమ���, � పక�
అ����ం� �ళ� �సం వ��న electrician � ఇం�� వ�� geyser
repair �యడం వల� ఈ వ�� �లం � �� ఏ ఇబ�ం� ��ం�
��� ఉ��� అం� అ� �వలం �� కృ�. ఈ �ల� ��ం�
���న� ���త �ం (17-Jan-2022) � �� �� ���� � �� వర�ం
����ం�.

2. ఒక వ��� �� �.15,000/- ఇవ�వల� ఉం�. ��� ఒక
సంవత�రం �� గ�� ��ం�. �� ఎ��� గ��� అ���ం,
�పం � ���డ�ం అ���� �� 'వ��' అన��� అ��ం��. ఇక
�భం �ద�, 2021 March � �� � '�� 30వ �� గ��. ఆ
�� క�� � డ��� ఇ��ంచం�. �దం� �� ఆ వ���� గ���
���డ��. అప�� �� �� ఇష��న ice cream �న� అ�
�యమం �����" ఎ�� ���. ��ం� ఆ వ��� క��� �
30-Jun-2021 న � 15,000/- �� transfer ����. �� �ట
�ం�, ఇక మన� ��� worry ఉండ�.

3. అ�� � ఎ�� flat �ళ�� ��� �ష�� ���డ�ం
అ��న� �� ��� �� న�� ఆ���. త��త ఒక �� న��
���ం� �ళ�� �� క���న� ఇబ�ం�ల ��ం� �మ�,
�ల�� అర�ం అ���� ���� ��� ��. �ం� ఆ ఇబ�ం��
అ�� ��� అ� �� ����.

4. 2021 ���ంబ� � అత�వసరం � � అత� ��� ���� �ం�
మంగళ�� ��� ����� వ��ం�. Direct �� �రకనం�న ���
� �� �� బ�� ��ం� �� న���, "�జయ�డ బ�� ఎ����,
మంగళ�� బ�� ఎ����, ఏ� ఎ��� �� �����న ��� ���
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��� �వల� వ��ం�,... ��ం� వడ��� flyover దగ�ర �� ఆ�
ఎ����" అ� �� బద�� ������, ఇంత� "� �ష�� ��
��మృతం � ఆ�చన� అనవసరం, సర�ం ఆయ� న�����" అ�
చ��ం� ��� వ��, "� ఇష�ం ����" అ��� �ల��
న������. "సర�ం � �వ� క� మయం..." అన��� ఒక car వ�� �
పక�న ఆగటం, అ� �� � ����మ� ��� మమ��� ఎ��ం���
��� �� ����న �� దగ�� �గ�ట�టం జ��ం�.

5. 2021 � �� ఆ�ధన � 'A Day with SIR' అ� ��ం ���ం
అ� ��, ఇం� �గ� స��� అ��ం����. As usual �,
�� ఎం��� అ� ప��ం����. �� ఒక �� �ల���
��న ��� ��ం� �� �� �రణ ���, ఒక outline
��ం��. ��� ���ంచ�� అంద� ��ం� అ���. అ�
��� �� rehearsal ���, అంత �ప�� ���. ఒక దశ� ��ం
������ అ� �� అ�����. �� �� స�యం� � �త
ఇ� �������, ఖ��తం� �� ����� అ� గ��� అ��ం�,
��� � �ర�ం� ఆ ��ం �ధ�త �� వ��యమ� ����.
���� final script ఆ ��ం start అ�� సమ��� �� ��
���. అ�� ఆ ��ం ఎం� �ప�� స��� అ�� "�� �
��న� �వ� స�ృ�ల� �����, మ�� అంద� మ�: ఫల�� �
��ం�ం�" అ� ����. �స��� ఏ�టం� అప�� వర�
"Senior Engineering Manager" � ఉన� � office designation
� ��యం ��ం�� "Program Director" � �ర�బడటం.

6. 2021 December 21వ �� ఉదయం �� ఆ�� �� ఒక�
casual � ���� (audio link �� ఈ magazine � �న
ఇవ�బ�ం�). ఆ ఆ�� ఎం�� ��య�ం�� మ�� మ�� �ం�
ఉం� ���. అం�� "income tax ఖ��తం � గవర��ం� �
క��ల�, �క�� �జ�హం ��న�� అ�, అ�� �డ���న డ��
hospitals � ఖ�� ����� వ��ం� అ�,... అం� ��ం� �� ధర�ం
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�సం �లబ�, క�ం� �ట� ���న�క connection ��
����ం� strict � ఉండటం వం��" �వ�ం��. ఇ� �న�
త��త, �� income tax �షయం � convenient � ���న�
త��ల�� � కళ� �ం� క��ం��. �ం� �� ��� వ��నంత
�ర, �త�ం tax క��� ��� ఊ�� �������. ఇదం�
income tax returns filing � 10 ��� �ం� జరగటం ఎంత
��� �డం�.

ఇవ�� �� �� ���ం�న ఎ�� �ల��.. �� ���ంచ గ��, ���
����� ���న� ���� ��� ���. ���� �� అహ��శ�
"�� ��� అ��ణం గమ���, ర���, న�������. క�క,
అనవసర�న �త� ఆ�చన� వ�� ��, సం�ర� శర�గ� ��" అ�
�చ������� అ����ం�.

�� �ట��

25-11-2003 న Sampath � :  �యమ�లన � - శర�గ�

ఓం
�లగ��

25-11-2003

Dear Sampath !

� ��� �� ఆ���� స� ��ం�ల� ����� � �సల
�బ��మయ� �యడం. ఒక��� �యమం త��ంద� ఏ�
�ధపడవ��. అ� త��న�� ��ం� - ఆ పర��� గ�! �� ����
అ� �వం మన అహం�వం ����ం�. � �త �� ��ం� ��
అ� శర�గ� ��ల� � ��� �� ఇ� ���. ఇ� �� ఏ��
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తమ� ����� �యగల�. ఓ సర� �ర�����న ఓ తం�! ��
��కర�న ప�� ��ట�� న�� ���ం�. ��� ఈ అహం����
స�లం� �శనం �యమ� ���ంచమ� ఈ స���శం ��� �� �
��� �� �������. అ� �� ��� �� కృప �ందవల�న�.

� ��� �� ఆ���ల�

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

6.7) �� ��హ�ణ�ం� : �డ� ల��� �����వ��� ఏ
�యత�ం ఎ� ���

� ����య నమః
ఓం

�లగ��
Dear Sai!

“ఒక� �డ� ల�ణం ��� ఉ�� ���న అ��ం�� �జ��ంప
���ంద�, ��� �ల�ం� �వ��� �� �యత�ం ���
అ�గ��� ఆయన సహ�రం అ� అ� ఇం� ఉదృతం �వటం
ఎం�� �ధ�ం �వటం �� ?” అ� ���.

�త�ం శ�ర ���మం అవసరం. అవసరమం� ప�����
కసర��  వం�ద� తలచ�. �ర� నమ���ల వం�� తప��స��
ఉం��. ���� �య�� అ� �ప�వ��. �� �� వద� స��
��� �ందక �ం� ���మం ���. Ph.D. ��� చక��
�వ�ం� �శలత ��. అవసరం అ� ��ం గ��� �ప�గల�. అ�
అ�భవం ���న �ఠం.
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Job �ం� 6.30 గంటల� వ�� ��� 9 గంటల వర� ��, Mess,
స���, ఏ� ���� 2½ గంట� �� �� �వడ��?
మన కళ� �ం�, ��ల �ం�, స�ర� ���, ��స ��� ఎంత ��కం
మన� ����ం�ం� �� ��ం�. ����� సంఘం��
ఇత�ల� ����ం� ఇక ఎప���� �ళ� ��క ��� �ం�
బయట పడ��. స��� మ�� ��� ���ం��� � వంట ��
��. సర�ం సమ���ం�. �త� రకం Instrument వ��ం�. అన�ం,
�ర �ం� ���ల� ��� త�న ��� �� ��� �� వ���� ఉడక��
అ� auto systesm ��రం ఆ���ం�. మ�క బట� on అ� ���
�� �� ఉం�, మనం ఎ��� ��� ��� ఉం�ం�. ���
���� �నడం తగ�. శ���� శ�� ��, ��� �న��. Food
�షయం ��త�. అ��� మన �ధన ఉదృతం అ��ం�. Practical �
�� ��.
ఇం���ం� చర�ం యన��� ��య�
తదస� హర� ���ం ��ర�వ ��ంబ�
అ��� �త�. ఇం�య�ల� చ�ం� మన�� �క� �జ�
హ�ంచబ��. ఎ��? పడవ �క� �గ� �� �త హ�ంప
బ�న��.

��� పం� �����. ��� ����� అ� �పల ����
మం� వదలటం ��. ఆక�� మం�� భగవం�� ఇ��ం� ఆయన
��దం� ���.
ఆ���� హృదయ�ర�కం� నమస��ం� ఎ�� ��ల కృ� ఫ�తం�
సమ����. ఆ ��ల�� తమ�. మ� �� ఋణపడ�ం� ఏ� ��
ఋణ ����డన��� అ� న��ం� అ� ఏ� ��� ���
�����ం�. �� � �� � �ం�� ��� � �� � �ండ ��.
సత�ంగం మన ఉన�� �ర�. ఇత�ల� �� ��ం�� �� అ�
�పల ఎ�క� ఇత�ల� �ప�డం త�� ��. ఆయన పం�న ���
����.
“����ల వల� ���ష��న ఆచరణ ��ం� ��ం� ?” అ���.
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�ం� ఆశయం గ��� �ర��ం����. ��కం� ల�� గ�ం�
అ�భ�ంచడ�! �క ఆత��ం�, తృ��, ఆనంద� మన� �వల�న�
అ�� �ర��ం��� త��న ����ల�� మన �ర�ం�� �ండ�
కంపల� ���ం� �రం� (ఉం�) �ల�ం��ం� ��త��
���. ��� ��క�, ��గ�� అ���. ��క, �����
����ల� �������. ఇక �ర�� ��. �� కృప ���
��, ��క ����� ��ం� ఆ కృప� ������. అం��
���� � ��� ��� ��ం� ��� అ���. అం� మన��
బల�నతల� �� ��� అ���.
“(�) Professor � motivate �యడం � �వ� �గం” అ���.
అ� ���మ కర� – ��� మన �త అ� ������� అ��.
ఎ��� ఫ�తం ఆ�ంచ�డ�. �� ఇష�ం ఉం� త�ర� అ��ం�.
��ం� మనం ఎంత �య��ం�� ��. �యత�ం – �� �యత�ం
��� మన �ధమ కర�వ�ం అ� ��� ఉం�.
ఉదయ�ర�న ��� �యవ��. � ���� ��న �ర�న majority
of people �ర�. గ�� ప��� �� ��� ఒ� ఒక� �ట ��.
“�స���డ� � �ద�ల ���ం��. � సర� �ధ�త� ��
��. �య � ద� �ర�ం� �� ���. � బ�రంతర�ల
యం�న� ���ల� అ��ణం ���ం�� � ఆజ�ల� �||చ||
తప��ం� ��ం�ట�� �� శ�� ���ం� ��” అ� ��ప�ం�
����. హృదయ�ర�కం� ���. ఆ �ర�న� � �ధన� వ��
ఇబ�ం��, doubt� అ�� ��� �న��ం��. అ� living �ర�న.
అం� �� ఉదయ �ర�న అం� stereo type � ����న�ం��
�భం ఏ�� ? Paracetamol, Paracetamol అ� ఎ�� ���
అ���� జ�రం తగ�� క�!
��తల��ం ఏర�ర��వటం� �ర� జన� �ధన, ఈ జన�� �ర�ం
��న �ధన �� ప� ����. �� సర� సమ��� – ఇ�
����� సత�ం – మనం ఒక� అ�� ��� �� ప� అ���
మన�� ����. ఒక� అ�� �� హ�� మన ����. మనం ఎ�
అ�� ��� అ� �� 10 అ��� ����. ��త ల��ం ఎం���
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��చ� మన� ఇ���. ��త ల��ం ��ం�ం�� మన ��త ��నం
స� అ�న�� ఉం��. ఆ����కత, ఆ��నందం, తృ��, �ం� అ��
��లం� �దట మనం ��స�� ఉండ�డ�. 50 �ల
��య� �ల� �తం. �� పగ� ���క� ధర� �ర�హణ�
తల�నక� అవ�టం. ఇ�ం� ����� డ�� �ఖ�ం, మన ��చ�
అ������ అన��ట. అం�� ���� క�క�� ప� బం��
సం��� అ� బ� పం�� అ���. వ��న ఉ��గం వ����. మన
�ం మన �ధన� ఉం��. మన �ద �త�నం చ��ం���
ఉండ�డ�. అ���� �� �చ�ం� ఉ��గం ��� �� మన
Research �� �� �మం ఉం� అ���డ�. ఈ Research �
అ�� �న��� �జ� �ఖ �ం�ల� ��?? Research � �� �త�
�త�� క���� �త� జ��� వ���.
అస� ��త ��యం – ��త ల��ం ఏ�� ఉం�లం�� ?
�� ���నంత వర� మనల� ఈ �ధం� ���ం� �ం� ��ం�న
భగవం�� మన �ం� ��� ఏ��? మన �ల�, మన��
���!
మన��� ఆ�చన� ��ం� �ధన ��ం�� �లం ఇ�����.
ఈ �ధన� మన ల��ం ప��త� ఉం��. ఈ ల��ం దృ��� �����
job �����. Job ��� ����ల� �� అ�� ���న �ద
�ం� �ంద పడ���! ఎవ� �ట�� బ�� ��� �ర�� ����
�� turn up ���న��� కనప�� అ� మం�ద��వటం
���హ�.

ఒక ���� ఒక �� ��� �� �ం� ���న అల� ��రంత
���ం�న�� మనం ఒక �ట ���� ��నం ��� �� ��వం
�శ�మం� ఉం�ం� అం�� ����. T.V. �����
�వ�ంచగల �� �� ఏ� �ప�గల�?

ఆయన సర� సమ��� – సర� �ర����.
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మనం ఒక� అ�� �యడం�� మన ధర�ం ఉం�. ఆ త��త ��
మనల� న�����. ఆ ఒక� అ�� �� ��న�� ����! �క
MAJORITY OF MASS ��న�� ���� అ�� COUNT
అ��ం�.
��త��యం ఏర�ర��నడం� అహం�రం� ��న కర�ృత�ం
ఉo�oద� తలచ�డ�. ”��� మన� స�న ల��ం (��యం)
ఏర�రచమ� హృదయ �ర�క  �ర�న” ��� స�.
�హ� ప����ల� మనం మల��వడం ఏ��? �� sub
inspector ప�� �� �హ� ప����ల� ఏ� మ����? Nature
of job selection � ���. � మన��, �ల� ��
సమ��o�ట�� �యమ� ���  ����� అ�� ఆయ� ����.

డ�� �ల��యడ మ�� �ధ�� ��� ఏ ���� ఉం� అ� ��� బ��
ఉం�ం�. ���ల� ఒక ��o, గృహ��ల� ఒక ��o,
స���ల� ఒక ��ం. మ� ధర���ం సం��ం� చ��. ��
�ద ఉం� ������ బ�� ఎంత �� ���� అ�� ఉం�ం�. ���
���� క�? � �ం� �� సల� ఎం��? సర����న ���,
����� అడ��.

స�ప�సం ���న�ం�� �� సం�షం.

� సత��� ��� ��ం� � �వన correct �� ఉం�. � ����
�� అ�� �����. “�� ��� అ� �ట ఒక�� త���
���న అ��o��� �� మన� �ర�దర���” అ���.

� ��� �� ఆ���ల�,

� �. �బ��మయ�.

ఇక�డ ��ట� ��� స�ర���ల���. ����� భ��ల�
మహ��ప�, � �ంకయ� ��� �� భ��ల� ����� ��
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�హ��గం ��న�� ���. ��� 24వ �� మ��� తన �ంత
�� � ప�మం� ��ల ఎ�ట �� ��నం ��� శ�రం వ���.
� ����� �సం �� �లగ��� ఉo���. Latrine,
�� �ం ��. ఇం� �డ� 4 అ��� ఎ��. ఈ క��ల��
సం�షం� భ�ం��, గ�న� ��� ఉత�మం� శ�రం త��ం�
�గ�ం క��ం�.

�. �బ��మయ�.

********* స��� �� శరణం శరణం *********

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��
����.
��� ��. మనం అ���మం క��లం� అ� �� ��ం�
మద� ��� ఆ���� అ���మం� ���. ��� ఇ��
ఉం�ం�. మన ఇ��ఇ��� ��ం� �� న��ం�న��
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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�.
� 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 *********
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మ���ల ����
Sri Sir Speech Audio Transcript:

ఒక head �స�� ��� ���ం వ���. “అక�డ ఉం� యజ�ం
���మ� డ�� క��రట. యజ�ం ��� అం� ��ందట. ��� అం� !
ఇం�� ��, అం� వ����ం�, అ���ం�. అక�డ �� �జ��ష�
అ���ం�” అ��ం��. ���స�� ��� కట�డం �డవ
అం����. కట�క���� అ� ��� కట��.

����� � 20 �ల ��య� �తం, ప� �� ���
���ం�. సగం ��� �. కట�క�� ���� �డ�డ� భయం.
���� � �� ��� ��� ఏ�� ? అం� అ�. అదన��ట.

��� (త���� ����) �� �ంగ �క�ల� ��� స�. �� ��క�
ఉం�, �� ఇ� ���, అ� ���, ధర�ం ���, అ� �ంగ
�క�� అ� ���, ఆ�� అ� ����� ఆ�ట� � ����� ఏ���
“���� ���� �డ��” అ� భయం. ఎంత � �తం 20 ఆ, 30
ఆ అం��. ఏ� �� � ��� వ��� 10 ��. స��� ఎ�ం� ���
��� క���. �ంత ఎ�ం� ��� �� వం�� గవర��ం� �
��ం�.  ఒక �గ� మన�.

Venu అం�� “ఏ� వ��న��. మనం ఎం�� ������. ఏ
�ర� ��ం� �ల�ల� ఇం��� కం��ట� ��� ��������. ఏ�
ఖ�� ��. ��� ఇబ�ం� ��. ప� �� ��య� అ��
స���ం�. (��: �� �ం� �� ఖ�� �� !). ఉద���
�ల�ల� ఇ�� ��ం� చద�న�ం ఉద��� �� ���. ���� ���
�స�� �, ���� ����, ఎ���� ��లం�. �� ��ర�� ��
��� ఇ���, �బ�� ��గ ఖ��� �� ��. అల��న � �ర�
�డ�� ���� ����ం�. ఇ� ఆ� ����. అ�� ���
కం�ం��ం� అన��ట, అ� ! (����) ��� సహచర�ం ��న
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���. “తృ�� - �ం� �� �న�� సప���ప�లం�న చక�ం బ��”
అ� ��త ఉం�. ��� తృ��� ఉం�, ఇంక �� అ� �� అ�.

ఎంతఉ�� అనవసర� ఖ��� ����� ఇం�� స��వటం �ద�
�ధపడ���.

అ� ��, ఇ� �� అ� లగ�� � �� ఏ� �ల�. �� ఏ�
���ం�. �� ఇ��మ� అంద� �ం�� ! ఏ� �� ఇ��� ?
ఏ� త��వ అం��. �స�� ఇ� బట�� ��ం� ��� � ���న��
ఉం�. అట� ఎంత మం� ఉం��, అమ� ?

గవర��ం� � ఉన��న����, �క� ���. త��ం��� ����,
కట��ం� ఉం� ���� ������. ఆ�ట� � ����� �ల�
��� ��య� అత�� ఇ�� 10,000 � త���� ����.

మ��నయ� అ� ��క �ం� ఉ���. జ�రం ���, ���
��� ఇ����. చ������� �బ��మయ� ఈ వ�వ�రం�
అం��. ఏ� � ? �� అంత కష�ం ఏ� వ��ం� అం�, ఈ
గవర��ం� లం���� మన� �తక������ ? అం��. ఏ� ?
అం� ���� క��ల�. అ���ం� ����లం� ఆ�ట� �
����� ��� ��� ��� ఉం�లన��ట. ��� ఎ��
�యమం�� ? ఆయన� డ��� ఇ���.

మ�కత� ��� కం��� ��జ�. ��� 20�ల �తం. �న ఇం�
20 �� వ��యట. 40 �ల ఆ�యం ���� 15�� వ��ం�,
���న� గవర��ం� � ��ం�. త��� �క�� ��� ఇదం�
����ం� అ��ం��. ఎం�� ఈ డబ�ం� ?

�� అ�� �ం�� అమ� ! �� తప�క ఇం��� �ం� ! ఇ�� రవ� 5
��� ���� ! 10 ��� అ�� ���� ! �� ����� ఒక ఇ��
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��లం� ! అంత� ఎ��వ �ం� ప���ం�ం�. మ��హ�ం ���
��� అన�ం ��� అం�. ఎ��వ �ం� అ��.

��� �దం� ? ఏ� �న��� ��. అం� “అం�� క� �� దగ���
వ��� ��” అం��. గవర��ం� � త��� �క�� �ప�� అం�.
అ� ��ం �ప��� అం��. అత�� ఏ� �గం ? అం� �గ�.
�గ� ఉం� ఎ��వ �ం� ��ం� �����ం�, ప����.

� �మ ��� ఒక� �గ� �క� �య�ం� ఎట�ం� అ�� ���ం�
బ�� ��� ప����. తల�య ప��ం�. క��� � అ���
����. ���� �� ప���� ఉ���. �ంట� ����
ప����. �వ��, ���� �� �� ఇబ�ం� అ�ం�.
ఇ���ం అం� మరల ��� ఆప�ష�. ��� ఆప�ష� ��ం�����.
�కం� �న���. �� 15 ఏళ�� ��� ఐ���. ఇంత �న���� ���
ఆప�ష� అట. ���ం� �� ప�� ��� ���రట. ఏం� �జ�
���ం� అట. �ప� ����� ���ట� � ����, �����.
�ం�� ���� �� �� ���ందట. ఎం�� ఈ డబ�ం� ? శ� !

�� ��� ఏ� ��ం� ���. ��మ� ��� ! �� ��ం�
��ం�. ఎ�� ఇం�క�� ఉం��. భగవం��� ����ం�� ఆ
ఇం�క�� ���ం�. ధర� ���ం భగవం��� ���. ధర�
����� మనం ఆచ�ం� ��� భయం ���� �పల. ���� “
��� � ఇ�� డ�� ��� మ� �ల�� ప���� ��ం�” అ���.
��� మ� �ల�� � మన ఎంక�� ���� ! అ� త�� క� ! అ�
ఒక భయం. అ� �ద� ���� ��. ఎం��� ��� ����?
��� �డ�ం� ? ��� ఎం��� ���� అం�� అంద�.
����� ��� మ� �ల�� � డ��� ఇవ���, � ��� ��
బ���!

“��� వ�� ���రం ��� అ���� ప�� వృ� ���న��” అ���.
అ� ���. ఇ��� ఇం�� �ద� నస. �� అం� పం�
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�����వ�. ఎ�� ��� క��డ��. మన దగ�ర� వ�� ����.
��� �� �����ం�, �ణం ��ం�, అం��. �� అ�
���� అం��.

డ��� డ��� ఇ�� ఇ���. ఊ�� �యడ�, �� ��తం ��
��� ��. ��� �ప�ం ఉం� ���. మన� ���� ఉం� వ��ం�.
డ��� ����� మం� అ���� ప�� వృ� ���ంచటంఅ�
భయం ���� �పల.

�న� �� గవర��ం� � ఎగ ���� స� �జ�హం అ� �ట�
ఎంత భయం ����� �పల. ఏ�� స� గవర��ం� ��� ఒక�
రవ� ����డ�. అం�� ���� �� క�ం� �ద� ఏ��ం�.
క�ం� ��� �ం� ఉం�. �� ��� అం��. �ట� ��ం�
�� ���నం��. �� ��� డ�� కట� వ���, త��త �ట�
�డ��, �� ���. ఎవ�� వ�� �� జ�� అం�� ����.

మనం అత�� డ�� ఇ��� అ� గవర��ం� � �ళ��. గవర��ం� �
ఎ�� ��� ? మనం ఎం�� ���ం�ం. ఒక�ళ ఇ�� ఒక 100
��� ఇ��ం. సంవత�రం అం� ���� ఒక వంద ��య�
��� ��� ��ం� ? గవర��ం� � ���ం�? ���
అనవసరం� ఇవ�టం తప� ! ��� వ�� �తం ��� గవర��ం�
ఇ��ం� ? ఇం�� ? �ంగ �ం� మనం �పడం ఎం�� ? ��
“�శమం� ఇ�� ఉం� �� ప���ం� �శ�” అం��.

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