
సం�� : 06

సం�క :  04

�పథ�ం

��� పట� ���ం�

ఆశ��జ �ర��

అ��బ� 20,  2021

�
�బ��మయ�
�� �వచనం

� �� మన� ���సం బలప�ట�, �� �వ� ��� ఎ�క� ఉం�ట�
స���� ���ం� �వ� అ�భ�ల� తర� ���ం�,
హృదయగతం ����, ���� ఉం���� అ� �చ������� :
http://saimastersevatrust.org/Speeches/Faith.mp3

ఇం�గలడం� �డ� సం�హ� వల� - చ� స��పగ�ం� !
ఎం�ం� �ద� ��న అందం� గల� - �న��� �ం� !!

1

http://saimastersevatrust.org/Speeches/Faith.mp3
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చ�వ�ల� �జ���: ఆ�� ��ట� అండ���� �� �న� ఆ ���
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సం�ద�యం

��� పట� ���ం�

ఓం � ���ం

� స���నంద స��� ���� మ��� � �!

భగ�� � �ంకయ� ��� � � ! హ� ఓం ���వ దత� !

�త� �వన��  స���� �� :

అ��నం� ����, క��ల� ��, ��కల� ఉన� మన� అ��న
�����, సమ���న స���� �� అ�ర క�ణ�, �� �వ�����,
�:ఖ�వృ�� ����� ఎ�క పర�ట ఆరంభమ��క మనం
�యవల�న� ఏ�� ?

“అ�� స���� అ�ర క�ణ�, మన �ద ���ం� �మ� �����,
�� అం�ం� ఆచరణ, �ధల� అ��ణ�న �� ��ంచ య����,
��� కృత��ల� ఉండడ�” అ� � ����, � �ర� ��త �వన
����, �ధ� �����.

అ�� అ�� స���� మన� �రంతరం �� �����, ఎ��
క��ల�ం�-మన �ర�న ��ం�� గ��������, �మ- �న- �ద-
దం���ల� మనల� సంస���� ధర��, తృ��-�ం� క��
ఆనంద ���ల� న��ం� అ�భ�ల� ఇ����, �� �వ�����,
కర�ృ����, �మ�����, �ంగ����, �మ� మన �ం�
మ��ప��� ఏ�� ?

మనం స��� స���� తర�, �రంతర� ఎం�� ���ం�
పరవ�ంచ �క���? �� ���ం�న, ���ం�
�వ�అ�భ�ల� �తం, క�సం మన� ��కర�న �నం�న ��క
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�ర��ల అంత���� ���ం� పరవ�ంచ �క�వ��� �రణం
ఏ��?

� ����, � �బ��మయ� �� వం� మ���� �రంతరం
�����, ����� న��ం� ��� �� ఎంత��
పరవ��� ఉం��గలగ���, అ��త�న �� కృప, �మ���ల�
���ంచ���, �త��వన సంఘటనల��న స��� కర�ృ����, ��
వల�� జరగటం ���ం�, ఈ సంఘటనల� ��� వ����-ప����ల �
ఆ��ంచక “అ�� ���” � ఉం� �శ��ణ ����� ���ం�ట�
�� ��న�, �యమ� మన� ��ం�న� ఏ��?

స���� ప�చయం - ఆ�యం:

� ���� ����మృతం� “క���-��కల� స����
ఆ��ం�న భ���, �� చ�� ��యణ, �ల�-�ధ� చ���
�� �ంగ���� అ�భ��� ఉండడం, ఆ అ��సం వల� స����
తన� మం�� ��� ఏ� జ�గ�వ�� అన� ���సం, ఆ � �� చ��
��యణ-మననం వల� తృ��� ఉం�ం�” అ� ��� వ��ం� అ�
����. స����� ఆ��ంచడం అం� �� చ�� ��యణ,
�ల�-�ధల మనన�, మన� స���� ���ం�న అ�భ�ల�
మరల- మరల తర� ���� �మ� ���� �� �వ�����, మన�
��� గల �మ� ���ం� పరవ�ంచడం ���ం��� ����.

స����� ���సం - స��� �ంగ���� ఆ�టం :

ఇ�� ���, ప���, స��� �న�క �ంగత�� “స���� మన�
మం�� ���� జ�గ�వ��” అన� దృఢ�న ���సం, అ�� స���
కృప �ంద��� “�� స�రణ ��� ఆలంబన, �ర��” అన�
అవ�హన, క��� క��� � ���� �వ�ం�న “న� భక� �ణశ�� -
� భ��� న�ంచ�, �ధ పడ�” అన� �న�క ���� ����ం�.
“��� ఉం���� బ�� కద�� - మనం ఉం��”, “న��న��� ���
- నమ��ం� ....?” అన� ��, ఇ�� �వన, అవ�హన వల� (అ�� భ��ల�)
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మ�ంత� స��� కృప� ���ంచగల, అ�భ�ంచగలం �ర�ం
�గమమ��ం� అ�, � �����, మ���ల� స���తం�
��ం�న ఎంద� ����భ�� �����.

స����� అ�భందం :

మన �నం�క �ధ�తల వద��ం�, మన �� ���� అ�� అవ�ల�
�డగల, సమ�ర�గల స��� �మర��ం అ�భవం అవటం
�దల��ం�. స��� కృప� పరవ�ంచడం, ��� �ర� ���సం,
“జ�� సర� అ�భ�� స��� ����- మన మం��” అన� ఎ�క
క���ం�. � అవ�హన వల� అనవసర� �ల�పన, వ�ర��న
వ�వ��� (ఇ��-అ���ల� �ర��� ����, ప����ల, వ���ల,
సంఘటనల ��� �ంత) �దల� ��� సమయ� వృ��యక,
స��� �వ� సమయం ���ంచగ����. మ�ంత కృతజ�త�
స���� �ల�-ఆ�ర� అ�న, సర� సమ���న స��� �వ�
హృదయ�ర�కం� త�, మన, ధ�ల� ����ంచ గ����.

స���� కర�ృత�ం (ఎ�క) - త�ం�� �ర�ం  :

అ�� �ణ� �ర��ల వల�, స���� మన� �రంతరం ���న�
స�యం-�� మ�ంతస�ష�ం� మన� అవగతం అ��ం� అ� �
�� అ�భ�� �����. � �� �ర�� ��� ��
కమ�ఫ�ల ���� �రదబ��య� సృ��ం�న అ�భవం �వ���
“��� కమ� ���� �ర దబ� �య� ��ట�� ��ం��, ��
�దట ���ంచ��. స�ష�ం� ��� �� ఆ �ధం� ��ర� ���ం�
ఇ���� ఎం�� క��ం�? అం� �� ఎ�క క��ం��. “��
����” అ� �స�కం� ���, ��� ఉ�� ఆ సమయం�; మన��
���� ���ట వల� �ణ�ం జమ అ��, ��� �� �వ� �ల ���ం�
క��ం�” అం��.

అం� ����వ� మన ���-�పం వదల�ట�బ��, �ణ�ం
����� ��, ��� క�ణ� మన� అ���ం� ����భ�ల పట�
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�తం ���ం� క�గదన��ట. అ�� ���ం� కలగ�ం� మన�
కృతజ�త క��� ఎ�? మన మన�� ��� ���� ఎ��? అ� ��ం�
�� �చన�, �ధలన�స�ం� మనం త�ం� �ర���?

ఇ� ��� మన� �� ��� ���ం�ట�, � ��-�����
అం�ం�న �ఖ� �ధన� “Live at the Present Moment”,
“�రంతరం �� మన �� ���ం�, మనం ���ంచక ఎ� �డడం
అప�రం క� !” , “మ��-మరణ�”, “కర� ��శల� - �వ���”.
ఈ �ధ� అ�� � �స�� స���� కర�ృత�� ���ం�ం��, మన
��త సంఘటనల� ��� ఉం��, ��� ��ం� న��ం� ����
���ం�ం��, �� కృప� పరవ�ం�ం�� అం�ం�న �ర�మ� “�
���� ��మృతం” � �వ�ం��.

స����, �� కర�ృ���� ద���� పరవ�ం�ట :

ఈ �� ��ం�, ఆచ�ం�-��ం�న � ����, � �� ల�
“�� ద�� చ��” ��� మన� సత��ణం వృ�� �ం�, �రంతరం
స���� మన� ����కం� వ��ం� కృప ���ంచగ��, �త� �వన
సంఘటనల మధ� �� ఉన� స����, �� కర�ృ���� ��� ���
పరవ�ం�, ��� �నమ��మ� � ����, � �ర� అ�భవ�
����న��. క��� ��కల� ������� మన�,
“న�భక�-�ణశ�� ��”, “�వ��� �- కర����లం” �
వ�వహ���, “అ�� ���” అన� ఎ�క� పరవ�ంచ గల, �మ�����,
అ�భ��� ���ంచమ� ఆ స��� ���ల� �����ం. - ��.

� �� : ఆచర�త�క �ధ
�� � జ��న �� �షయం�� � ��� ఎ� ర�ం��, ���
అ�� ����ం� ����ం���. ��� మ���నక� ఒక ��
స����� “�� ���” అ� �ంధ� �ం� �� �టల��
����ం��!
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10 సంవత��ల వయ�� �షయ� ����� త��ం��డం
� ���� �ష�� ప� సంవత�ర�ల వయ��� ��
�ప��ం� ఒక �ల���� ����� ����. ఆ �ల��� ���
మం� ��� �ంట�� వద� అ� � బం��ల ఇ�� అ� ���
వ����. అక�డ � బం���వ�� ��. ఆ ��� �ం�
���టర� �ర�� � బం������. ��� �ళ� ��� అ���
��య�. ఇం��� �� ��య�. �� అం��. �డ�లంగ�
�� అం� అంద� న������. �� �� �� �� ���
నగరం అం� అ��� �������. �ళ�� ���� ��. ���
డ��� ��, మం���� �హమ�� �డ అ��ం�� ��య�.
�యం�లం �� గంటల �ంతం� ���న �����. ��
పృహ� �డ ఇవతల �ం� ���స���� �డవతల ��� ఆ� ఏ�
ఆ�చన� ప� ���ం� బయట� �� �స��� ప�� ఇ�
��� �� �����. �� �షయమం� ఆ�� ���. ఏ�
�షయ� ఇక���ం������ అ� పలక�ం�ం�. అ��
��క�����. � ఇం��ర� ��� ��� చ��న�� అం�
���ం��� ����. ఆ� ��� ��నం ��ం� అన�ం ���
పం��ం�. �� అల���� గ�క అన�ం �ం�� �ఢం�
�����. ఈ� అంగ�� �� �� త��� ��� రమ�ం�
అత� ��ం� �మ��� పం� �యం�లం ��� ��ం��.
�ల��� �ం�ం �� ���� అంగ�� ���. ��� ��� వ��
ప�� �� �ట� � �న�మ ��ం�� వ���.
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��� �రబ��ం� ���� ��� కృప��ం� �ళ� �ం��ం�
���? అ��� ఆ� �స�ర ��య�� ���. �డ ఇవతల �ం�
�స�ర ���� �� క��ంచ�. ఆ�� ఆ�చన� ప�� �డవతల�
��� వ���. ఇద��� మధ��రం ఎ���� ఒక��క� ����
గ�క క���� �శ�� ��. � ��� �� భక� ర�ణ �యడం ఎం�
��ం� ఉం�ం�. "���ం���� బట��� మన�ం��" అన� �
��� �� �ట� అ��� �జమ� ��������.

�లగ��� ��ర� �� �ధ ప��న��. �� ��� డ���
�� �ళ�� ���� ��, బ����, ����� చ�వ��. న��
����� �తకమం�ం�. �� క��� వద� �లగ�� వ��ం�
�ల���� �����ం���. �తకడం �డ�� ఇం�� ����వడం
అ�� � ��� �� ప�. �� �� ��� �తక� అ� బ��
����. ఆ �� �� �ల��� ���. �ల��� బ�� ��ం�
���� అ��ప� ఏ���ం�. �యం ���� ��ం� �� ��
����� అ� ��� ������. ఈ� అన�ం �నడం��. �డ�
�డ ��యక అన�ం ��ల� �� మర��� ఒక� ఏ��. ��
�న��� ప�ల �ం� ���� ��న ఏ��� "ఏ� ��� ��
సమ��ం� ����ల�� ఏ�న��, �� �� ��యణల�� ఏ�న��,
� �డ��� �ధ �ట�డం �� మం��� అ� �ద�� ఏ���ం�.
�ంట� ఆ�� �కం వ�� మన�కం ��ం� ��ం�. ఆ �కం�
ఆ��క దృశ�ం క��ం�ం�. అ�� �ండం� అఖండ�పం
����ం�. �ద� �ద�� ఏ���ం�. �� ��� ��� �దప�
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ఏ���ం�. ఏ� జ��ం� �ప�మ� ���తం� అ���. తన�
�కం� కనబడ� దృశ�� అంత��ం� �నన� �ట� ���ం�. �
����ల�� ఏ���, � ��యణల�� ఏ��� అ���.
అం�� � ��� �� “� ����� అ�� �పం� �ం����.
��యణ� ��� �పం� �ంట���న� ������” అ�
���� �న�. చ���న ��� �పం ����, తల దగ�ర గ�క
�పం క���� �ల��� ����� ��� అ� ఈ� ఏ��. ��
����ం� ఉ���. �ల��� బ�� �� వ�����.

�ల��� ��� నగ� �ం� ప���� �ట వ���. � �మ
���� ��� �ట�� ��� ��� ఏ� ���ం��. �యం�లం
���� ��� ఉండమం� �� �జ��శ�� �� దగ�ర � అక�
ఉం� అక��� ��ల���.. అ��� � ��� ��ం� ప��ల
��ం� �ర� ��శ�� �� ��క � ��� ��కృష����
��ం�� ఉం�. � �మ ���� ��� ��� �ద ��కవ��
��శ�� �� �ం� వద� ������. ��కృష�య� ��� ��
���యన అం��. ��� �� ���� ఉం� గ�క, ��
�ంతమం� ���యన ఇ�� ఎక�డ� అ���ం� అంద�
న������. ఇక�డ ���� ��. ఒక ���ట� �రం� ���
���� ఉంద� ������. ���ంత న��� అంద�� అ����
ఉ���. ఈ ��కృష�య� ��� �� �� �లగ�� ���
���మయ� ��� �� ఏం �షయ� ఇక���ం����వం� ఇక�డ
���యన ఇం�� � అక� ఉం�. ఆ� దగ�ర� ���.
���యన ఇ��క�డ అ���. ఆయన� �దట అర�ం ���.
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�ంకయ� ��� మం�రం� ��ల�� ఆయన అన���� ఆయన�
అర�� ��కృష�య���ం�� వ�� ����. �� ��� సమ���
�మ� ��ం�� �� �� ఒక గంట� వ���. �� ఇక�� ఉం�
అ� �����ం�. అక�డ ఆ� ఏ� ��� �ం����. ఆ�
త��� ��� �గ �� బయట� �ల� ��� �ద ������.
అ� ఆ�� ��యక పక� ఇండ� T.V.ల�� ��ం�. ఆ��� ��
�� ��కృష�య� ��� ��� ��� �తకమం�. మర� ఆ��� ���
వ�� ����న� ����. ఈ� అన�ం �న�ం� �� ��న
���వ� ����ం�. అ��� ఒక �ల��� చల�� �ర� ����. "�
త��� ఎవ�� ��� �ద ఎ��ం��� ���ట ధర���ల
��లయం దగ�ర� ��ం� ���. �నక�న� �ల���
�త���" అప��� ఈ� �స� చల�బ�ం�. ఈ�� � ���� వ��ం�.
��� అన�ం �నమ� 5 గంటల �ంతం� �లగ�� బ�� ఎ��ం�
పం�ం� � ���. ���నగ�� ఏ �ధం� ఆ�� �షయ�
క��ం�� అ� �ధం� ��శ�� �� దగ�ర ���మయ� కం��
ప���. మనం �వన ��ం� ఎంద� ���న ��� కనప�� మనం
అంద�� పలక�ంచ� గ�! �షయ�� ���మయ� �డ�� ��
అ�య��. ఎ��� ���� ��. ఒక��� ఆప� పంప�, ఈ
�ల��� ఇక��ం�����. అ� అ�� ఒక��ణం� మన�� ���
�ంట� పలక�ం��. పలక�ంచడ� �క ���యన ఎవ�? ఏ�
����? అక�డ � అక� ఎం��ం�? ఇ�ం� �శ�� ��
���యన అం� ��కృష�య�, ఆయ� మం�రం�
��ల���� అ� ���రణ ���� �జ ��శ�� �� ��క ఉం�
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�ళ� ఇం�� ����� � ����� క���. �వన��ం�
���మయ� ఎక�� ��� ��ట� �ద��� �� కనబడ�.
��� ��� �� సమ��� ��� ��ం� అ�య�డ�� �����
ఇక ���� ��� �ప�ట త��ం��.

ఇం� దగ�ర � �ర� ఏ���ం� ఆ�� ఓ���� అ�� �ండం,
అఖండ �ప� ��ం� ఆ� �శ�ల� స��నం ����.
సర���ప��న ఆ క��మ�న� �ధ��, అ�ధ��. ��.
"���ం� ��� బట��� మన �ం��" అన� �� �ట �����
అ��ణ� �� మన� ఉ��రన� ఎ�క� అం� ఆయన
�వ��పమ� �వన� ����ం� ��� సం�షం క���ం�.

బ�� తప��ట�డం
� ��� ����� ఇక �ం� ��� ఉ���. �� ��� �ఖ�
�ష�� ����ల� ��� అ��� అన� ��� �ం� ���
వ��� �� ఇం�� ��. ఇ��� ����� అ��� వ�����.
�� ఆ �షయం �� ��య�. ఆయన ��� �� �ద వ�����.
�� �లగ��� �హ� బయట �ం�య� ��� �ట బ��
ఎ��ం�� పం�ప���� ���� ఉ���. ప� గ�ల �రం�
బ�� �లబ� ఉం�. కండక�� న�� రమ�� �������. �� క��
��� ఉ���, �� మన�కం� ��. ��� మన�కం�� వ��స��
బ�� �� �రం �����ం�. పక�� ఉన� బ��
�����న�ం�� న�� �� �ం�ం��ం� ఇం�� ��� ����
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����� ��� అ��� ��� �� �ద వ�� �ర� ����.
అ��� �డ �� ��� �రకక�� �ం�� ఆ��వడం �యం. ఇ�
��� � ��� �� న�� ఎక��ం� ఆ���. ��� �� �ద
బ��కం� �ం� ���� ���. ��హం స�లం� సల�ణం�
జ��ం�� � ��� ��.
ఈ స���శం� � ��� ��� ఇ�ం� స���శం �ర�మ� ��
���ం��? �� ��. ఆ మహ���� సర�ం ��� గ�క
�కవసర�ం� �� ������. బ�� త����న��� �ధ��
ఉం�. �� అ� �� మన మం�� జ��ం�. ఈ స����
సర���ల�� ���ం��ం� ఇక �ంత� ����.

�రం ��ల� ఉ��గం �వటం  (“స�ృ� �� �స��య నమః” అ�
�ంధం �ం�)
�.�. �మ��� (�� �ళ� అ���) ఉ��గం �ద� � ���
��� "��� ఒక �రం ��� �న� � క�� �ం� అన�ం, �ర,
��� అ�� క�� �ం�� ఉదయం, �యం�ం �� ����,
��� �� �న�. �రం� � చ�� ��యణ ��� ����,
�లగ���� స�� మం���� �త�ం 108 �ద��� ����.
"�రం ��ల�� ఉ��గం ���" అ� ����� �య� స�ృ� -
�� �స��ల�న � ��� �� �వ� ��� ఇంట��� �
���� ఇ��ం� ఉ��గం ఇ��ం��. అంత��ం� ఒక సంవత�రం
�ందట ఒక �����ం�� అ��� ��న ���ం� 89 ���
�ంపర�� ఉ��గ��� ��� కమ�� ఆర�� వ��ం�. త��త ���
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��ల� ప���ం�� ��ం�� మం� ఉ��గం వ��ం�. ఇ�
జరగ��� ��� వ�� వ��ం� అ�� �� ఇ� ����. ఇంట��� �
���న��� ఆ ఆ��� క��� �� మం� �� �కమం�ష� ఉం�
�క�� ���� ఎం�� ఇ��� అ� అ���. ���� ఇవ�క��
�రం �పల ��� ��� అ�� ��ం�. అ� ఆ క��� � � �న�
ఆ�స� � �రణ ��� ���� ఇ��ం��. ఈ స������ ����ం�న
�� మన��� ఆ మం� (���� � �ంకయ� ���) ఎవ�న�
అర��న�.

భ��ల అ�భ��

� �� ��� ర�. �� 2004 సం||� చ���� ��ల� త���
���వ� క�� త��� �లగ��� �ళ�డం జ���. అ���
�� �ంగత�� భగవం�� అ��హ�వలన ల�ం�ం�. ��
ఇ��న అ�భ�ల�, �� �ధల�, తమ �ర� దర�కత�ం�
న��ం�న సంఘటనల� ఇక�డ ��బం��ల �
పం��ం����.

(1) �� �మతత�ం:
ఆ ��ల� శ� ఆ���ల� �లగ��� �� దగ�ర�
అ�కమం�� వ���ళ��. ఉ�హరణ� - �ం��� �ం� �వ,
���, న��, �మకృష�, ఫ�, ��, ���� �ం� - � అన�య�
(��), �ద�మ� (ల���), �� కృష�, �ద����ం� -
�ంక�శ���, సంప�, ఇ� అ�కమం� తర� �లగ��
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వ���ర�. ఇం�� ��మం��, ఎవ� వంట� ��
�����ర� �బ��, �కంద�� అక�డ ����, ��� �|| ���.
�� అక�డ �� క��ం�న ���స�� �లయం� �ందర�, ��
ఇం��� గ���ందర� ఉం� ఉం��ళ��.

మన ఇం�� ఎ��� సంవత���� ఒక�� బం��� �క �����
వ��� �� అవస�� ���వడం మన� ఎం� �మ�, కష�ం�
���ం�! అ�ం��, �� �రం, 10-15 మం� అక�డ� వ����,
ఏ��ం �����ం�, �ళ�ంద� అక�డ �కర�ం� ఉండ���,
వం��వ��� ఏ���� ��, సత�ం�� ��, �� ��� �వ
���వ��� అవ��� క��ం�, అంద� సమస�� ఓ��� ��
��� ప�ష��ంచడం ��న��న �షయం ��.

అక��� ���న మన� � �ంకయ���� ��� �ద�ణ�, ��యణ,
�వ ���ం� �� � మన�� �ప� ����న��� ఎం�
సం��ం���. అక��� ���న ��వర� �జ�న భ��ల�
�క���, మన ఎడల � �� �వర�న, ���� �ర�ల�
�ప�బ�న "� భ��ల ���" అన� ����� ఆచర�త�క �ర�చనం.
అ�రణ�న �� �మ, మన �య��పట� ��� గల �ద�, ఎం�మ��
�� స���� ర��ం�, ఎం� �� క��ం��.

�� న�� ధర��ర�ం� న��ం�న అ�భ�ల� ���ం�� ఇక�డ
పం��ం��.
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(2) ��� ఇ��న ఆ���� ��ంచ�ం� �ట�గ�� ఉండ� !:

�� �ం���� � M. Tech. ��� అ�న త��త PhD ఎక�డ
�య�మం��? అ� � �ంకయ������ ఆ���� అ���
��� పటంవద� ��� ���. అం��, (1) ఇం���� PhD�
�యత�ం �యమ�, (2) ఇతర ��ల� PhD� �యత�ం �య�మ�,
(3) M. Tech. ���� �చ� ఉ����� �యత�ం �యమ� ���
��, ����� ఆ���� �లపమ� �����, ఇతర ��ల� PhD
�య�మ� ����� ఆ�శం వ��ం�. ��� ఇతర ��ల� PhD
�య��� �వ��న ప��� ��, అ�����, ఇం�
మ�����ట� అ��� ���. �� � M. Tech. �ర��� సమ���
ఎక�� �� ���.

� M. Tech. ��, �� ఒ���ం� �ం����� (IISc�) న��
PhD� ���ం�న� ����. ఇతర��ల� PhD �� ���
�బ��, ఇంక �ం����� ��� అ��� అ� అ��ం�, �� �
ఈ �షయ� అ���. అ��� ��, "మన� న��న��
���మ��ం�, అ�ంట��� � ఆ�శం ఏ�ట� ����
అడగ�డ�. ఆయన� ���ం���, మన� ��న �య���
���ం� ���. అ��క, మన� ���కం�, ఆయన ఆ�శం
అ���, ఆయన ఆజ� ��రం �.చ. తప��ం� �య��ం��. ఒక��
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��� సం�శం ఇ��క, �� ��రం�క, మన ఇష�ం వ��న�� ���
మన� �ట�గ�� ఉండ�!" అ� ��� ఆ���.

�� ���న ఆ �టల�, � �ం�� �� ప�న���ం�. ఇక
ఇం��� PhD �య��� ఆ���, �ంపర�� ���� అ���ం� �
��� అ��, ఇతర ��ల� PhD అవ��ల�సం �య���
�న���� ఉ���. ����లం త��త, ఊ�ంచ� �ధం�,
��ట���ం� � EPFL అ� �� మం� ��వ���� PhD �� వ��,
అక�డ ��� అ��, PhD ��� �య�డం జ��ం�. ఇ���
IIT-��ప�� అ���ం� ��స� � ప�������.

ఆ �� �� అంత గ��� ��� ఆ�శం ��ంచడం ��ం�
�చ��ం�, ఆ ఆ���� ��ం�ట�� �య�ం�, న�� ���
�ట� ఉల�ం�ం� న���న� �పం, �ధ ���ంతం �ం���.
ఇ� ��కం� ���, ఎం� �ప� అవ���� ����
ఉం����. ఈ �ధం� �� న�� ఇ� ��కం��, అ� ధర�ం
త�� న����ం�� స� అ�న �ర�ం� న��ం��. అ�
మనల� న��ంచడం - ధ��చరణ సహజ�ద����న
�� �ం���� తప� ����ల� �ధ�మ�� �షయం �� ��.
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(3) �� సర�జ�త�ం:
�� � జ��న ఎ�� స����ల� �� సర�జ�త�ం ఎం� సహజం�
�ం����. అ� ఎంత సహజం� ఉం�దం�, �� �క��యం�
(coincidence) అ� అ���� అ� మనం �రబ�ట�� ఉం��.
��� ఉ�హరణ�:

(i) ఒక�� స��� కృప అ� ప�క� ��� �� వద� ఉ���. ���
అక�డ ఉన� �ళ�� ఇ��, ���� ఒక� ఇవ���ం�, �� �
మన�� "��ం�� �� ఈ ప�క! �� ఎ�� చదవ�" అ�
అ��ం�, �నం� �����ం �స�కం ���వ��� �ం��
���. �� గ��� న���, "��� ఈ ప�క చదవక���, �
�ం� ఉన� �వ చ�����!" అ� ఆ ప�క � ��� ����.

(ii) ఒక�� �� అన�య� ���స�� �ల��� �ంత ద�ణ ��
��� ఇ���. అ�� � మన��, "�� ఒక�ళ మ����, ఆ
డ��� ఆయన�� ఉం���� క�!" అ� ఆ�చన క��ం�.
అ��� �ంట� �� అన�య��, "�� మ������! ఆ డ���
��� ���� ��� �ం�� ���" అ� ����.

(iii) M. Tech. చ���� ��ల�, శ��రం ఉదయం �లగ���
వ��, మర� ఆ��రం �� బయ��� ����రం. �� ���
8:30 గం||ల� �లగ���ం� ����� ఆఖ� బ�� ఉం��.
బయ� ���ం� �� దర�నం ����, �� వద� �ల� ����
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����రం. ఒ��క��� �� దర�నం ���� సమ���
ఆలస�మ��, మన�� కం�� ప�� �� వద�� ���న���,
"�భం, ఇంక బ�� వ��ం� బయ��రం�" అ� పం���. ��ం�
�� బ�� అ�� ����.

�� � (�� ఉత��ల ���)
�� � 2002 � అ��గ�� - �� ���ల �ంగత�ం ఉం�� అ�
��క� �లగ�� తర� వ��, అచ�ట� PhD ��� మ�
ఉం�ండ� అ��� ప������ �ద��� ����� �ళ�వల�
వ��క � �� ఆ సంద��ల� స���� క������ ��� ��� ��న
�ట�� కం�ం�:
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��� మ�� PhD � �ర�బ�న త��త స���� కతృ����, కృప�
���ంప ��� శర�గ�� ��ంచ �ర�దర�కం �� �� ����
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�� �ట��
16-03-1999 న �మ� ల��క� ��� : � ద����� సం�శం (���ల
��ర ��యం) -  � �� �వరణ

�లగ��

16-03-1999

�జ� ��బం� �మ� ల��క� ��� �. �బ��మయ�
నమ��ర��. ఉభయ�శ�ప�. � సత�ంగం తర�న � ద�� ���
��� � అంద� అ�భ�� �� పం�ం��. �� సం�ష�. �
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ద����� ��� �� �గ�� �� క�గ��. � ��� �� దయ
ఎ� ఉం� అ�� జ���ం�.

�� �� ����న �టల�� ఒక ఎ���� “���, �ల�� ప���వడం”
అన��ట ఒక ఎ��. ఇం�� మన� �ల�ల వం��ర�, ఆ
స������ ����ం� ��. �� మనల� ఎం� ��త�� ప����
గమ�ం �������. గ�క మన��ం� �ంత��. మన కర�వ��క��
- కదల�ం� ఉండటం. ఆ స������ �మం� మనల� గమ�ం
���ం�� ఆ��ర�వ�డ�. ఆచరణ� �ం� మన హృదయం�
అ�ం� ��� జర�� గ� ? ఆ ��� ��� �ధ�త �
������. మన� ��య�ం�� మన హృదయం� అ�ం�
��� ����. మన� జ�� స����ల�� “మన మం�� స��� ���
జ�������” అన� ఎ�క ఏ�ర�ం�, మన� వ���కం� ఉన�
��� �� కృతజ�� �వం� ఉం�లట. ఎం�కం� ఆ స���శం
������ మన� వ���కం� మన దృ��� ఉండవ��. �� � స���
���� అ� మన మం��న� చక�� ���. గ�క� ఆ స���శం
జ�గ������. ��� తన �ల�� ప���� �త� స���� ���ట���,
ఆ �ల�� ఎం� అ�కర�ం� �ధ� �� ఉం�ం�. �� ����ల�
���� దృ��� ����� త�� అ� ���ం�. గ�క తమ� ��
�ప�నక�ర��. తన కప��ప�బడ� �� ��� భగవం�� వద�� ���
�ధ�త � ����� �జస�ం�ల� ఉం�. ఆచరణ� అ�భవం
��� �వ��. �ట� ��� మన నడవ� �ర�వ��. �టలకంద�
�ధం� దృ�� �� మన� ��� �వ��. ఏ� ఏ�� ఆ �
����� ��� ���మ�ల వ� ఆడడం తప� మన� ��చ� �ద�
���ం� మన� న��లల �ం� వ�� సల�� � ����� మన�
ఎన�� దయ� పం�న�న� మన �ధన� ప�� వ�� �చన�
సల�� ����ం� �మం� గమ�ం ����. ��కం �ం���.
సర�ం ����. ��క, ఆ����క �ధ�త� మన�� ��. మన
�ధ�తల�� ���.
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� ��ల �ంత ���. � � క��ం� గమ�ం ��� తం� అ�
��ం నమస���� పఠన, మనన, �� ��స� ���ం� సర�ం ��
ఒన�����.

మనం �� �ట� అర�ం �����, ���క��� ఆ
�శ���� మన� �రణ ��� మన� అవసర�న ��� ���
����. మన �� track �న ఉం� గమ�ం �రడం తధ�ం. మన
��� ప��� త��� మ��ణ� accident, గమ�ం �ర��.

� ����� మన� త� ఆచరణ, ��� ��� ��ల� ఆ���

నమ��ర�ల�

�బ��మయ�

మర�ట��ర ��యం ��ండడ� మన అదృష�ం. మర�ట ��ర
��యం� ���ల� త��� ప����� గ�. గ�క �ల� ��� �ధ�త
ఉం�, �క�ం� �ధ�త�� �� సం�షం.

--------- స��� �� శరణం శరణం ---------

25-10-2005 న ���: సర�ం ��� �� సమ�����.
Golagamudi, 25-10-2005

Dear Sai!
�� �� �య�ద� అ��ం�వ� ������. ���� �ం ��.
ఈ వ��� వద�ం� �������. ��� ����� �ళ�� క��.
���ష�� �లయ�� ���. What do you mean by
negligence of duty? అన� ���� �� ఆజ� మన� ��
వ����ం�. �� ఆ��ం�న �వ������ ఆచ�ం� ��� ఆనందం
క���� సృ��కర�� ఆనందం క��ం�న �రమ��మ� ��
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న������. క�క మం�రం� �జ �� ఏ �� ��.
సం�షం� ఉండడ� మన �యత�ం. సర�ం �� సమ�����.

�� �� అ�� �న�� ��ం� �� న��న�� ��ం�. ��క
�ద క��� ఉం�. ఇం�య ��హం ��� ���కృప �ంద��.

������ ఆ���ల�
�సల�బ��మయ�

********* స��� �� శరణం శరణం *********

21-07-2005 న �� �: ��� క�ణవల� - మన �ర�న ��ం��
సర�ం జ����ం� (part 1)

�లగ��,
21-7-2005

Dear Sai !
������ ఎంత� క��మ�� ఈ �య గ��న మన�
ఊ�ంచ��. ����స�� �లయం ఉం� ��� ఇ��క��ల�
శం���పన �ంట ����ం� ఆ� అ��� ���� అం� loose
soil �.  �� �ప�తం� ఊ��ం� ����.
అంకణం 500 ��యల� ��, ��� ��యల�� ఇ��నన�
�జయ�స�� అంకణ� 500 ��యల� ఇ��న� �ట� ��� అ�
ఖ��తం� శం���పన ��ర�ం ���� �రడం ������
�వ���. ఆ స�లం �� ఇ��� ��రం ఉం�న� ఇ�� ఉం� �ట
�ం� అంకణ�ల �� ��ం�ల� ��� అత�� ����, అత�
వ�� ఇం�� �త�ం ��� ఇ���.    � శ�� ఉన�ంత వర� క��� అ�
��� �� ఇ���. � �మ వ�� �త�ం ��� ��రం ����
క��. ���న �ం� అంకణ�� �� ������ డ��
�ల�ం� వ�� ��ం� �� ఇ��న� బలవంతం ���. స�న� ���
��రం �న�ం �� ��� త��ల� �య���� ��నం� ఒ� బండ.
�� అం�ళ�� �� �గ��. ఆ ���న ��� ���� వ��
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ఈ బండ� పగల�ట� వ��, Plinth beam �� ఇ�� క�� �� జ��
అ� �త��ం��. ���� ���ం� అం� ఒక ల���య�
అ�� అం�� �ం�ష� క�� ఖ�� � 25,000 ఉం�ం�. ఇ���
�� � 25,000 �����. ����� �� ఇ�� ప� ��ం�
పరం�మయ� �త ��� ���ం� �బ��మయ���� ప��యమ�
����. అత� కట���� అన�ం ���� �� ఒక��� �����.
క�క క�సం ఐ� �ల �ం� 10000 ����. �జయ�స�� �
���ం� �ట� ��ంచడం, � �మ�త ఇం� ��నం�
���� కట�మ�, డ�� �� ఇ��న� ���ం�, ���� క��ల�
�య���� బండ వల� ���� క�� ప���ం� ���.
పరం�మయ�� ����� ���వ�� ఆ ఖ�� త��ం��. U.T.I
� ���� అ� డ�� �వడం� ���ం� అం� �హ�� స�,
��� స� త�� ��ం�న మహ���. మన� ఆ�
సమ�ల� మన� కష�ం�� ఉం�ం�. �� అ� మన మం��.
ల��క�� నమ��ర��.

�సల �బ��మయ�

22-07-2005 న �� �: ��� క�ణవల� - మన �ర�న ��ం��
సర�ం జ����ం� (part 2)

�లగ��,
22-7-2005

Dear Sai!
�న�� �ట�� � ����� � ఇ�� క��ం�న �షయం ���.
అ��� �� యమ�ం� �ం� ఇద�� మ��ల ప� ������.
��ం��� క�� �న� ��ల�. ఒక� ��� � ఇ�� క�� ప��
స�య� �యమ� �� ���� ���ం� ఎరగ�. అం� �య
వల�ం� మన� గ�! ���  ���ర� అహం�ర� తల���న
��� అ�. ఎస� ��� మనం మంట ��� వంట అ��ంద� �ధవ
��ంతం. �య���ంజ త���యటం మన� �త �ద�
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�షయ� ���ంచ� ��ంధ� ��ల�. � ���స�� �లయం
ఉం��ట శం���పన �ంట �ంత ��� ���ం��. � �ర�న
�క� ��� ��� �� ఇ���. � �ర�న �క� � �మ ���ల�
డ�� ఇ��� అ� బలవంతం ���. � �ర�న �క� పరం�మయ�
����� వ���. � �ర�న �క� ���ం� అం� ఒ� ఒక బండ ప�
���� క�� ప� ఖ�� ��ం� ��ం�. మన �ర�న ��ం��
సర�ం జ����ం�. అ� ఆ స������ కృప. ఇంత జ���
ఇ�ం�� ఒక� �ం� �� వందల అ�భ�� జ��� ఈ మ�న
మన� ���� ���� ఉండమన� �ట ఉం�ం�. అ�
భ�ష���� �క గ��� ����ం�. ఏ� ��� ఆ స������
ఎ��� హత��� ����డ�� ��య�. తప�క ��� �డ��.
ఈ�� ఇం�య�లత�ం, ఆశ, �మ�తనం, �హ� �పల�ం,
పర�షణ, ��లత�ం అ� ��� �ంగల� క���� త��
�యత�ం ���. ���య� �యత�ం ���. �ద� �� �వల�ద�
అవసరమం�� � ���� ��. శ��నం� ����ం� కృ�
�యమం�� ��. ��ం� �నవ జన� �డక�
ఏ���ం��నం��. అ�ం� ���గ���� ��ం� ����న ప�
�� �యత�ం ���య� �  �� త���ం. అక� ��� నమ��ర��.

� ����� కృప స� �� ఉం�ల� �ర�న.
�సల �బ��మయ�

********* స��� �� శరణం శరణం *********

14-08-2001 న ��  � : �� �వ �  ����� ���� �ర�ం

�లగ��

14-08-2001
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�రం�� ��� � ��� �� ఆ���� స� �ం�ల� �����
P.S.R. �యడం. � �ట� ��ం�. మన� ఏ ��� వ���
�ర��పం ధ�ం�� � �� ���న�. గ�క � హృదయ �ర�క�న
�� ����, అ� �� � �� �వ � �� ����� క��ంచమ�
���ం� స���ం�.

�� �వ�ం�న �వ�ల�� ��� ��య�. సర�ం ��ం��,
మనల� న��ం�� ఆ స������. � ఇష�� �ర��న�� ��
�� అ� హృదయ�ర�కం� నమస��ం�� ��. �న�క�న
strain ��ం� ����� happy � �� ��ట�� న���.
�మం� �మ�. �� �మమ� త����.

� ��� �� కృప స� ��ం�ల� �����
�

�సల �బ��మయ�

--------- స��� �� శరణం శరణం ---------

13-10-1997 న D. ��శ�ర����� : �ష�� -  �� ల సం�షణ
(భగవం�� ���: �ల� - మన�� )

�లగ��

13-10-1997

�జ�� D.��శ�ర����� �. �బ��మయ� నమ��ర��. ��
పం�న ����� ఒక�� �స� �� ఉం�. ��� record ��� �దట
��� ఉం�. �వర ���� record అ�ం�. ఇక record �య�క
���. �జ���� ������ ���న ��� అమృత ����
��తం �ద పం�����. �రక�డ record ���వ��.
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����: భగవం�� మన �ం� ����� ? అ���.

��: క��ర �ర�� ��ద�ం అ� ����.

����: ��. �� మన �ం� ���. మన �లం-మన మన��,
�త�ం తప�� స�� ఒ� �య�త �లం� భగవం�� (���)
���ంచడం వలన, �మం� మన��� �� �� �����.
భగవం�� మన� 24 గంటల �లం ఇ���. 8 గంట� ���
��� 16 గంట� ఉ���. అం�� 1/2 గంట �లం ��
�ర�న� �త�ం ఒ� �ం� �య��ం� ���ం� మనం ఏ��
�ం� హ�� ��, అ�� ��� �� మన�క��ం�ం�. ఆయన
పరమ ��ణ���� గ�క ��క� ����ం��. ఎప��� మనం
����� ��ం� మన ఖర�� మనల� వ����� అ� ����.

అ� ���త �లం� మనం ��� స����ం� మన��� �� ��
�����. సర�ం సమ����� అ� �ల����. ఇ�ం� ఎ��
�వ��ధ� ���. ��� �ంథస�ం ��ల� �త �� త�� ��
అమ���� ఒం�� పం��. �� �ం� ����న���. ఇక
���� �� దయ.

�� ���� మ���� �ష�� ����. ఇం� �ంట ����
��తం పం�����. ల��క����, �గమ� ��� స�
సం��లంద�� నమ��ర��,� ����� ఆ���� ��పమ�

నమ��ర�ల�
�. �బ��మయ�

--------- స��� �� శరణం శరణం ---------
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�త� స��� � �� � అ�భవ�
�మకృష� బ�� �� అ�భవం

��, � అత� ��� ���� మంగళ�� ������. మంగళ���
���� �� స��యం �� క�క ���� �� �� మంగళ��� ఏ
బ� � ���� అ� ఆ�������. ���� � మంగళ�� బ�� ఎ��
�ళ�డం ఒక ఆప�� �క �జయ�డ బ�� ఎ�� � � � �� ఆ� �
�ళ�డం ఇం�క ఆప��. �ం�ం��� �ం�ం ఇబ�ం� ఉం� ఎ�
����? అ� ��ం� ఆ�������. ఇంత� ���� ��మృతం
�� �బ��మయ� �� �ట� ����� మన ఆ�చన� అనవసరం
ఆయ� �ర�ం ����� అ��ం� ��� �ద� ��� ఒక ��
అత� వ�� బ� ���� మమ��� ఎ��ం��� ��రణం� �ట��
���� మంగల��� ��� దగ�ర ��ం� � ఇం� దగ�ర� వ�� �
ట�� ���ం� మమ��� అక�డ �ం��.

ఆ మహ��� స����� న��ం� �� అ��తం అ����ం�.
ఎ���� ఆయన ���న ��� ఆచ�ంచ��� మనం �� అ���!
మన �ధ�, �ధ�త� అ�� ఆయన� అన��� అ�భ��
��������.

ఓం ��యణ ఆ���యణ

18.10.2021న � �� స�ప� దర�నం - మద� ��� R ఇ�
������ :

�న� అన� ఆ��రం 17. 10. 2021 సత�ంగం �� అ��తం�
జ��ం�. �� చక�� �ష�� �స�ష� �యడం జ��ం� మ�స�
�� అన� �మ�రం �న���� �స�ట�� �����ల� �ందర�
ప��ం�మ� ప�న�ర గంటల� �� �ం �� ���� �� ఏ��
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ఆ�చన� వ�����, �� స�� �వడం �� మర� 11:30 � ��
� భర��జ �స�� 13 వ భక�జన స��ళనం �వ�� చ���
ఉ���. � �ర� �� �� ఇక ప�� ఉద��� ��ణం ఉం� క�
అం�. �� 12:15 � ���� ఈ �రం � �� �వ� �ధ "�మ�
ఆ�చన� �లబడడం �� ఆయన �వ" అ� మననం ���ం�
��� �� ���న�� �ం� ���� అ�� � ఆ�చన�
ఆ��ం! అ� ప�����. �� ��య�ం�� �� ��
������.

� �� స�ప� దర�నం

� �� ఎం� ఉ��� ఎన���� � ప�� ���ం����. ��
�� దగ��� ��� నమ��రం ���� ఇ� ������.

మద� : �� � దగ�ర� వ��ం� క��� �ల�ం��వ��� ��!
(అ�� ఏ�� ఇ� అ��� అ� మన�� అ���) �� �

ఉ��శ�ం క��� �ల�ం��వ��� ��� �� �� న��
ఉద��ం�� �� అ� ����.

ఇం�� �ం� బయట� వ��న �� ���స� ���� � �శ��
చక�� ఉదహరణ� స��నం ���ల� �� ఆ సత�ంగ స����
(�� ��� ��) ��ం� ���? అ� అ���. �� �� ��య�
అ� ����. అంత� � �� ఆయన� �����న��, ఓ�! ��� ఆ
అన�ద��ల ��� క�, ఎ� ఉ��� ఆ అన�ద��� అ� అ���.
����� �� అ� ���� (�� � ��యన��, �� ���న��) ఆ
త��త � �� : 4 ��త �త��� �� వ��� అ� అం� ఇం�
�ప�� ����.

�� �� �� � �ంబ���� ఉ���. �� � సంగ� ఏం�? అ�
అ���. ��� � �� �����న� �ఖం� తల ���� � ��
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�� న�� ఆటప����న��� "�దం� �� ���� కద��" అ���
అంత� �� అ�� �� � గడ�ం, �� �� అ� అం�����
అ� ఉ���ప� �� ���. సమయం ��� ఉదయం ఐ�న�ర
గంట�. మన�� ఎం� ��క�, ఉ��హం� ఉం�.

��� ��త �త��� వదలడం అం� న���� స�చ��న మన�న�
మ��ల� త�� �� వ��� అ���� అ��ం�ం�.

� �� స�ప� దర�నం ��� 17 �లల త��త అం� � 2020
త��త ఇవ���� గల �ర��

1. సత�ంగం �ద�� �� ఇం���ం� ��ం�� �� ����,
summarize ���. ఇంత��ం� ఎ��� అ� �య�� అం�
�ం�ం �మ �� అ�ందన��ట ��� Sri �� ఆ�ర��ం��
అ��ం�ం�.

2. �� �� �న��� ���� ఓ�� �� అవసరం ఉ��
�క��� ��� ���� �� అల�� వద���� � ����
భ��ల అ�భ�ల� చదవడం ��� మన� ���� ఉం�
�న�కం� శ�� �న��� �� త��న �ష�� ��ం�
మ���ల చ�� ��యణ ��� �� సం�ష� అ� ఇం�క��
���ర��ం�ం�
3. ప�గ���� ఆ�చన� ఆ�� అ� సత�ంగ �ట� �ం�
����� ఆచ�ం�� అ� సంకల�ం ����వడం �� (అం� మన
���� �) � �� ఆ�ర��ం�� అ����ం�.

� ప�� అ��ం��� �ం�ం �మ ఉం� అం� మనం �� �త�
�ర���ల� �� �ం�ం �మ � add �� ��� ఆయన �ప��
తృ�� పడ�ర� ��ం�ర����ం�.
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మ���ల ����
1. �న�క �ధ� �రణం � �������న �గ�ం ���ంచక �వడ�.

2. చ��ట��� top � చదవడ� మన �వన. ఫ��ల� ��� ఆ�ంచ�ం�
ఉం��. ప��ల� ఎ��వ ���� వ��, �� మం� ��� ���. త��వ
వ�� ప�� �� �� ��. క��ం� ప� �� �మర���ం�� ��
����ం��. గ�క చ��� ��� ��ం� �స�� ��� ఉం�.
Future � అ�� ఇ� �����ం�� �స� ��� అ�
�ం�చ�ం� ఉం��� చద��. ���త ప��ల� �� ఏ ఏ �ష��
����ం� future � ఉప�గపడ�� అ� �� master ���.
అ�� ఆ ����� �����. �� minimum 10 �క 15 ����
�జ ఏ �ర�ం� ��� ఇదం� � �� ��. � �వ �� �ణ�ం� ��
�����ట�� ��ట�� �� అ� �����ం�. సర�ం �� ���o��.
ఇంత� �ం� ��న�� �క దృ��, బక ��నం, ���రం, �ర� వ�ం
����o�. సర�ం �� సమ�����.

3. మనం �యడమం� ఏ� ��. �దట �స� మన� �క� �� ����
�����, ఆ త��త అం� ��� సమ�����. సం�� పరమ�న
��యణ� ��ం� ప�యణత �ం� �� ��యణ, �� ��షం
�మస�రణ, ��యణ ��క త��ం��� ఈ �ల ఎం�� ��� అ�
��� ���వడం ���ం� సర�ం సమ���ం�.

4. � ��� ��� తం����� ప���ం� � ��� సర�ం
సమ�ర�గల�. ���సం� ��యణ, మనన�, ��, ��సన�
���ండం�. స�లం� సర�� సమ�రగల�. ���, � ��� �ం�
మహ��ల చ��� ��యణ, చర�, ఆత�� �� ఇత�ల � �� ���ం�
సర�� సమ�డగల�.

�సల �బ��మయ�

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