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చ�వ�ల� �జ���: ఆ�� ��ట� అండ���� �� �న� ఆ ���
underlined ���� ల� ��� �యం�.

�షయ ��క
# �షయం �� �ంబ�

1 సం�ద�యం 3

2 భ��ల అ�భ�� 10

3 �� � (�� �వ ��) �ష�� 18

4 � �బ��మయ� �� �ట� � 21

5 �త� స��� � �� � అ�భవ� 32

సం�ద�యం
� ���� వద�� ఒక �� వ�� అత� క��� � �����

����ం��. తన ��� � ����� ���ంచమ�, � ����

��� ����� తన� క��� తప�క ���య� ����.

���ం��. �� � ���� "������ � !�" అ� అన�. �

క��ల� �� �న��ం����.. �ద�న �ధం� ���� ��
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అత� ����� ���� �ధ�త ����. అత�� ���ంచమ�

��� పం����. ఇదం� ��� �ం� అక�� ఉన� � �బ��మయ�

�� "ఎం�� ��! �� ఒక� �ట “�������, ���” అ�

�ప�వ�� క� ��! �� ఇ�వర� ఎంద�� స�యం ��� క�!

�� అ��హం �ందటం�, �� క��� �ల�ంచడం� అ�

అ���. � ���� "ఏ� ఉప�గం �బ��మయ�! ఇత��
ఇప��� (ఇ� వర�) ఎ����� స�యం ��� ఎ��వ ధర�
��రకం �ంజల అమ�టం ���?” అ� ��క ప�వర�న ��ం�
ఎ�� ��� ఏ� �భం? అ� ��ం��.
� �� "�స�� ��మృతం” � ఈ సంఘటన �వ�ం� మ����
మన క���, ��క� �ర�డం� �ఖ� ఉ��శ�ం మన� ఈ "��క
ప�వర�న",  "ధ��చరణ" పట� �ద�,  అ�� ��� ఆ�ం� అ� �����.

క��స���న ఈ మ����, స���� �వ� �లల ��� మన

ఎ�� ��క సమస�ల� �లభం� �ర�డం, ��క� �ర�టం� �ఖ�

ఉ��శ�ం, ��� మన పట� గల �మ, క�ణ మన� అర�� �� �వ�శ��

�� ��న మనం కృతజ�త�, �ర�యం� �� ����ం�న, ��o� -

ఆచ�ం� ��న సత� ధర�ం� నడవగలమ� అ�, అ�� కృతజ�త�

�� ���ం�న ���� స����గం ����ం� మన కర� మన�

�ణ�ఠం ����ం� అ� � ���� "���ల ����" � ����.
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స��� సం�శ�, అండ క�� �ర�ం - �న�ధ
� �ంకయ� ���, "�న�ధ" � �ల�, మన�� �ద�� సమ��ం�

����న� � ��శ�ర�� ���� ��� ���� �����

���ం�న �వ� స���� ఈ మ���ల� ఆ��ం�న ��� ��

ఎ� స��ర�ం� న����� �����. � �� ���న ���

"భర��జ ����, ���, �� ��శ�ర�� ���� స�ప�ం� i)

సమయ �లన � మ�ంత �ద� ���ల� “ప������,

�య����” అ� సం�శం ఇవ�టం, ii) �� �ద�� �యమం�

�� ��యణ, �ద�ణ� మర�� “��� ��� ��� తప��

అనటం” ���ం��. మనం �త�ం �� ��యణ, �ద�ణ�,

సత�ంగం, �లం సమ��ంచట౦ ��� ఎంత �� ���! iii) ��
స�యం� ��� �ద� ���న �� ��క ��� �� � ��� ��
�ధ�త వ�ంచడం. ఉ�: “� ��� ��శ�ర�� �� స�ప�ం�

������� � �� �� �న��న� త��ల� (��� ��

���� �డటం, ���� ల� ��� ఇవ�టం � || ���) �పటం”

� �������. � ����� వం� మ���ల� �ద�� ఆ��ం�

�యత�ం ���ం� మన� సంస��ం� మం� �ర�ం� న����,
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�� అండ� మన� �రంతరం ఉం� �� మనల� న����ర� ఈ

సంఘటన� �������.

సత�ంగ� - సంస�రణ
� �� సత�ంగం �� ��నం �� �ల�ణం� ఉం��. ��

సత�ం�ల� �� ���� గల అ�బంధం, ��� ఆ��ల�

��ంచడం� వ��న ��� ���� ����వటం, ��� ��� ��

�వ� శ��� �ల�ంచటం �దల� ���వన� ఉం��. � ��

�� �� సత�ంగం ��న ఉ��శ�ం మ���ల ���� �ధ�
ఆచరణ అవ�హన� మన�� ��� �����, ���ం� ��� ఆ
మ���ల� ���ం� �నడం అ� �����. సత�ంగం� ఆ
��ల� �ల�ం���ట� మ���� ఏ� ���� మర�
స��ం��వటం ఎం� �త��ం���. అ�� ఎంద�� �� ��

�ష�� చ��ంచక ఆ ��ల� ఎ� ������ � ��

����ం� �ల�ంచడం అ�భవం. ఉ�హరణ� �� బల�నతల�

��� ��� �వటం �ద� అ�� �ం���ం� ఆ �ంత� �ల�ం�

��� తగ� �యత�ం ఏ�, ఎ� ��� �ప�డం, త��త ఆ ���

��� �వటం, �వ బల�నత� ��� ఉప�సం ఉం� �� �
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�ప�క� అన�ం �నమ� ���, ���మం �యమ� ��ంచడం

మ���నక�.

స����� ��� ������వటం - అ��హం�  ���

� �� � మన బల�నతల ��� ��, ��� �రల��� ��� ��
���ం��వ��� �� �త��ం���. ��� � �జయ�డ�

��� సంద��ల� మ����ల� �� అ�� �� � ��న

�న����� అంతః బ�� ప����� ��� �ల�ంచడం, ��
�సం���� ������ �� �� �ధ�ద��త, �ంగత�ం�
��� �వటం, ��� �ళ� ���� “��� వద� ఏ� ����డ�”

అ� సం���� ఇ��ం� �ట� ��� �� ��� ��� �యటం

��� మ�� �నక�. మ���ల� ఎం� �ణ�ం ఉం� �� ���

మన �ధ, ��ల� ���ం� ��� అ� � �� �న� �స�కం�

����. అ�� ����� �ం� �ర�ం �లగ�� � ��� �� వం�
మ���ల దర���� తర� �వటమ� అంద�� �త��ం�, అ��
�లభ�ం క��ం� మన సం���ల� ���ం� ��� ��,
���ంచడం � �� � ���ం�.

���మ కర� - �� అ��హ� �ం� �ర��
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� �� ��ల� స��ద����, � �� సం�శం అ��హం �

మన� ��� �వ��� ���మ కర� �� చక�� �ర�మ� � ��

ఆచర�త�క �ధ. �లగ�� � � �� � ఆ��ం�న అంద��
���మకర�� � ��� �వ� ���� �గ�ం �జం� క��ం�
�����ట��� �క, �యం�ం సత�ం�ల �� �క ప��� �ట

��మ సమయం�� � �� �ంగత�ం, �చనల� మన��
��ల� �ల�ం���.

మ���ల �ంగత�ం - శర�గ� � సం���ల ���

� �� � �స�� ఆ��ం�న �� “మ���ల �ంగత�ం�
ఉన�ంత ���� మన �యత�ం � �ల�ం� ��� �సం����
��� �బడ��” అన�� � �� � ప�చయం ఉన� అంద��

సం���ల ���� ���ం�న ఆలం�న అనటం� అ�శ���

��. ��� స���� �వ��� � �� �త��ం�నంత � �� మ�

��� �త��ంచ �దం� ఆశ�ర� పడనవసరం ��. ర� ��� ���

�� ���క� ధర� �ర�హణ� త�నంత� �ద� వ�ంచ�� సమయం�

� �� � �న���� ��� �� వద� ��� గంట� గడప మం��.

అ� గ�� ��� ఎం� �తన ఉ��జం� చక�� �� �ర�హణ

�యగ����. క���, ��కల� �క మన సం���ల ���� �
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�� ��ం� ఉత�మ�న �ర�ం ���, �ంగత�ం� గడపడ� అ��

���ంచగల�. � ���� ఎ�� వ�య ��సల ��� ��ల ����

ఇతర మ���ల� ద��ంచడం ఇచ�ట ���ం��. � �� � �� ���

�త�� ��ం�న �ట “��� �� వద� �� ���� ���

అ��� �బ��మయ�” అన�� �� �టల� “గ��� �క��ప�

ఉండట�. అవసర�నదం� ��� ����, ����� అన��”

శర�గ� ఈ సం���ల ����, మన ��ల� � స��� కృప �

��రణ, ��� కలగ��� అ��త�మ చరమ �ర�ం అ� � ��

ఆచర�త�క �ధ. � ����, ���శ�� మ��� �� “�య
�ం� బయటప� �ర�ం స��� స��య�” అ� � స��� �
త���న ఆ��ం�ట� మనం �ణ�కర�ల� అవలం�ం�� అ�
�����.

క���� స���� � �న�����వటం:

ఈ �� స���� ఆ��ం�న���, �� �వ� ��� మన� హృదయగత

�న��� మన ��ల� క���� ��� �న��ం�� గ���మ�,
అ� జ��� అనంత క��మ��న స���� �� �వ� శ�� �
మన�� �ల, ��గ �ద�న �� సం���ల� దగ��న���ర�

� �� “ అవ�త ��మృతం” � ఎ�క పర�న �వరణ సం���ల
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���� �లభ�న చక�� �ర�మ� ���ం� అ� ��� శర�గ�

�ం�� క���� ���ం����  మన� సంస��ంచమ� �����

-��

��� స���� � ��
భ��ల అ�భ��

�వరత�ం ఇ� ������

ఆల�ల �న�ద�రణ� �� ఆ����:
ఇ� 2003 వ సంవత�రం� జ��న సంఘటన. �� �����

�మం, ���రం మండలం, ���� ���. అప�� � �మ ప����

గత ఏ� సంవత�ర�ల �ం� వ��� �క ���� �ండక, పంట�

పండక �� దయ�య�న ���� ఉం�. � ఊ�� ��

��ల�� ఉ���. అ� ���లమ� ��లయం, ��లయం, �

�న��శవ��� ఆలయం. ఈ �� ��ల��� �పం ���ం� ���

��. అ�� ���వస�� ఉ���. ��� ��ల��� ��ట ఆడటం,

��� ��ల��� ��� ���వటం ఇ� ఉప��ం�

�ం����. ఈ ఊ�� ఇంత క��, �టకం �వ��� �

��ల�� �� �ట�టం �రణం అ��ం�ం�. ఎంత క�� అం�
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��ప��ల� క��� అమ�టం, ��� ��� ఉన� �ప �ట��

�� అ�� �వల� వ��ం�. అప��� �� గత ���� సంవత��ల

�ం� (అం� ��� 1998 �ం�) � �బ��మయ� �� దగ���

వ�� �� �ం� ఆ����క సల�� ���ం� ఉం����. ఆ

సమయం� �� � � �మ ప���� �న��ం� ��ల�ల� �పం

���� ��ల� ఉం� అ� ����. �మం� ఉం� ప�����

��� ఎవ� ఒక� ��� �� ఇ�� ప������ ��. అ�వం�

ప����ల� � � �బ��మయ� �� �� 101 ��క� ��య�

ఇ�� “ఇ� ఖ�� �ట��ం� ��� �� క�� ���ం� ��లయం ప�

�రం�ం�” అ� ����. �� �� ���న�� ఆ డ��ల� క��

���ం� ప� �రం�ం��. ఆశ�ర�కర�న �షయం ఏ�టం�

అ�వం� ��ష� ప����ల� 70 �ల ��య� సమ���. ఇ�

�� �� ఆశ�ర�ం ��ం�. డ�� �� ��� తమ వం� �ళ��,

��త�ం �� అంత� �ర�ం �����న ��ం�� �నం�

ఇ���. �దట� �మ �వత ���లమ� ��లయం ప�

�రం�ం��. ప� �ద� ���నప�� �ం� �� �� �� �ట

��� ��యణ, ��� �మ� ���ఘ�ం� ���. ���లమ�

11



��లయం ప� ����� �మ��లంద� �త �ంగ�� ���ం��.

మ�స� �� �ం� �ప�త�న వ��� ప�, ���� �ం�

పంట� పం��. అ�� �గ� ��ల�� �� ��ం ��

�మ��� �జ ����� �యడం జ��ం�. � స������

��త�� ప����� ఇంత� �ప� �ర�ం జరగ��� �� అం�ం�న

ఆ���� �రణమ�, � �మర��ం ఏ��� �ద� స�ష�ం�

���ం�.

� �త ఉన�త చ���( B.Ed, M.Ed, M.A.) చ��ం�ట - ఉ��గం

ఇ��ం�ట:

�� 1998వ సంవత�రం �ం� �� దగ�ర� వ�� ఉ���. 2003వ

సంవత�రం �ం� �� దగ�ర �� �స�� �లయం �� ఉం�

���. ఎం�కం� ��న� సమస�ల� �� న�� �లగ��

�� ఉం� �మ����. అప��� �� M.A. ( ఎక����) చ��

ఉ���. ఆ��క ఇబ�ం�ల �రణం� చ�� ఆ���ం�. ��

దగ�ర� వ����. ఉ�స� ��� ���� ఇ��న ఆజ� �� ��

�� �� స���� ��� సంవత�ర�� క��తం� ఉం��
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అ�����. ��� సంవత��ల త��త ఒక�� �� � �� '

�� �� వ�� ��� సంవత��� అ�ం�. ఇప��� �� ఏ

ఉ��గం �� ఇక ఎంత �లం ఈ �ధం� ఉం��' అ� అ���.

అం�� �ంట� �� "��� �� ఆ� సంవత��� ప��ం�"

అ� అ���. �ం�ం ����హప��� �����క. త��త �� �

�త ఉదయ��� B.Ed. ��ం��. ��� �� వ��న త��త �ంట�

ఉ��గం వ��ం�. ఆ��ం� ��� �� అన��ట (���

సంవత��� �� ఆ� సంవత�ర�� ప��ంద�) ఉ��గం

వ����� అర��ం�. త��త �� ��ం��. అ��ర� �ర�ల

వల� ఆ���న చ�� � �బ��మయ� �� దయ వల�

చ���గ���. మన� �వల�న� మ�� అవసర�న� ��

�ంగత��, �� �వల వలన �����ం� అ�ట� సం�హం ��.

అహం�రం అ� మత� గ��� ��ం� - స��� �ంహ�
��� 2004/5 � �� �న� �ష��� అంద�� వం��

�������. �� �ం� ��ల �� �కబ� �ట�మ� సత�ంగం�

�����. ��ం� ��� �ం��� వ��న �ద� ��� ఆహరం

13



��ట��� �వ �ర�కం� �కబ� ���న��� వం��

�����లం� �పంచం� ఉన� �� ఒక���� ������. అ�

ఎంత అసమంజస� అ� అ��ం�ం�. �� త��త అత�� వం��

����వటం త��ం�.

మద� �హ� (�����ట) ఇ� ������
సం���ల ��� �ధన అ��� � �బ��మయ� ����. ��

�ధన � ఉ��� �� ��య� �� � �� � ��తం��

���ం�క �� ��య�ం�� ��న� ��� జం� సం���ల�

����. అం�� �ఖ�ం�

1. � �త �ం��రం �నడం ���ం��. ��వలన �ంత ���క

స��వం అలవ�ం�.

2. క�సం ��� ఒక���� భగవం��� ���రణం� ఆయన

���ం�న ���, మన� ఉన���� కృతజ�త� స��ం��వడం,

ఇంత��ం� �వలం కష��న సంద��ల�� మ�� �� ���

(��కల�) అ�� సందర�ం� ��� స��ం��వడం అల��.

3. ప����ల� ఉన�� ఉన��� అం�క�ంచడం, ఇంత��ం� ��

అ��న��� జరగక�� �ప�తం� �ధపడటం, ఆ� వ���ల�,
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ప����ల� �� �లం �� �ం��� ఉండడం �����. ఇ���

�� ఈ ��� మన�� ఉన�ప��� ��� బలం �ంత వర�

త��ం�� � ��, ���� ఎప��� �ల����?

4. భగవం�� అం� �వలం ��� ��హం � ��� ఉం��

అ��� �ర� �ం� ఆయన సర���ప��, సర����, సర�

సమ��� అ� అవ�హన క��ం� (�లల ��యణ, ���భ��

���) ఆయన మన� �రంతరం ��ం� �ధల� ��� ���ం�ట��

�యడం, ఇం� ���ం���న� ఎ�� ఉ���..

5. క��� ఎం�� వ���? ������ మనం అ��న��

జ���� మ� ������ జ�గ�!, ఎం�� �ంతమం�

���రణం� మన� �రమ���? ఎ��� మనం ఒ� ��

ఉండ�క����� ఎం��? ఇ�వం� ఆ�చన� �� ఎ��వ�

ఉం��... � �� ప�చయం� కర����ంతం, ���బంధం

అ�స�ం� మన ��త అ�భ�� �ర��ంచబడ�య�, ��

స����� సం�ర� శర�గ� ��న�� �క�ల�� ఆయన ���

ఉం�� అన� అవ�హన వ��ం�... ఆచరణ ఎప���?
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6. ఆ మహ��� �రణ� �ద����న ప�ల� �ధ��నంత

వర� �న��ంచడం, ఇంత��ం� ��� ��� �ద� ��� ఆ

త��త ఆ������.

7. త��న �ష�ల�ద ఆ�చన� త���వడం, �ఖ�ం� ����,

�జ��� �ద ఆస��  త���వడం.

8. ఇతర �ంధ�� ఏ� చ��� చక�� అర�మవడం, అవ�త �ల

�ంథం ��యణ త��త ఇతర ఆ����క �ం�ల� �రం ఇంత�

�ం� కం� చక�� �ధపడటం!

9. ఇంత��ం� �� � ���పక�ల �� కం� అ�� �షయ�ల�

�ం�ం��, అంద�� �ప�� ఉం��, ఆ����క �స��� చ��

�ద� �ద� (���, ��ం) �ష�� ����� �� �ప� అ� �వం

� ఉం� ���, ఈ అనంత �శ�ం� మన ఉ�� అ� ���న�

భగవం�� మన�� ఏ ప������ ఉం�� ఆ ప����ల� ఉన��

ఉన��� అం�క�ం� ధ���� చక�� ఆచ�ంచడ� ��త ల��ం అన�

అవ�హన వ��ం�...ఆచరణ ఆయన సంక���సర�!

16



10. వృ�� ధర��, ��ంబ �ద�త, ఆ����కత మధ� సమన�యం

�ంతవర� వ��ం�, ఇంత��ం� ఏ� ఒక ��� ఎ��వ అ���

�గ� ��� ప��ం��� ��� ��.

ఇం� ����న� ఎ�� ఉ���. అం�� �ఖ�ం� అహం�రం :

ఎ�� జన�ల �ం� వ��ం� �� అహం�రం ��య�ం��

నరన��� ���ం���� ఉం�, � ఆ�చన� అ�� అహం�ర�

అన� � ����మయ� �� �ట� ���� ఎప��� ఆచ����?

�మ�తనం : ��� ���ప �క �����. ��రక, �న�క

�మ�త��� ���పమ� ఆ మహ��� ���ం����.

� ఆ�చనల ��ం� ఇత�� ఏమ��ం�� అ� భయం�

�రంతరం ���� స��వం �ం� అంద�� ఈ �ధం� పం���

సం����� �� ఆ మహ��� ఇ���. ��న� �� ���

���, �రవల�న� ఎ�� ఉ���.. �� ఏ ���� ఆ

క��మ�� క��తం� న�� ���ర�ం� ఉం��డ� గ��

���సం, ఎం�కం� ఆయన �ం� �న���ల� వ�వ�యం ��

��� (��) మ�� జలగ ��� �బ��…
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� స��� ��!

ఓం ��యణ - ఆ� ��యణ

� �� � (�� �వ �� �ష��)
ఓం � ���ం

18-07-2004

“�న� త�� అ�� త��!” - “అ� ��, ���” - అర�పం� �నడం -

కల� ��� �ంట� �చ��ంచడం. స�! ఆయన ����. ��� భ�

����! అ� అ����� ��, త��� �య�ం� ఉం����?.

���� �నక�� �ం�, �� ��� ����. త��త “��

�ళ�� ����� కద�� !” అం�� అ��� ��.

“శర�గ� �ం�� అం� ఆయ� ����. త�� �య�వ��. ఏ��ం,

�ం�ం� మన� �� సంగ� ���, ఎం�� �య��? అ� ఉ��

�య ఎ��� ఒక�� �ం���ం�. త�� ����ం�. ���

�య��. ��� ��ం� అ� ���� శర�గ� �ం��.

అహం�రం అ� మత�గజం- మ�ం� ��� ������ ఒ�క��� �ద�

�ద� భవ�� అ�� �ంభస�లం � ఒక �బ� ���ందం� �ట�

���� (Creaks వ�����). ఇం� ��� ���ం��
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�����. �� �నమ� భడవ, �ంహం ఇంత �న�� ఉ�� ఎ��

�� �ంభస�లం � పం� � ���, ప�� ���� ���ం�. ��ం�

ఇం�వ�� ఆ మదగ��� ఆప��. స����ంహం శర�గ� �ం��

అ� ����.

�న� తప��� త��- అ� ����� �చ��ం��.

��� ��ల �తం ��నం� ఎ��వ� work ��ం� ఆ�చన�

�వడం, �� �� � అ��� “మం��!” అ���. మన�� “వ��

�� �����న� !, ఇంక �� ఏ� (ఆ�చన� ��) �వ�” ఇ�

��� ఏర����. అం� �� స�యం కృ�� వ�� �� ���న���.

(త��త) అం�� ���, ఒక�� ఉన���ం� మన�

����ం�. ఇష�ం వ��న�� ప����ం�. అస� ��

ఇంత��ం� �చ��ం�నప���ం� (��� �ల��) � �యత�ం

��ం�� �నంతట అ� అడ��న వ�� �నడం కం�� అ��ం�.

మ�� ఒక��� �� �న��. అ��ం�� ఆ�� అడ��డ�ం� �నడం,

��� ��� ఆ�చన�, ఇ� అ�ం�. ఆ �� �� �� � ����

�� �����. ��� ఉం�. అం� వ�� జరగడం, అస� ���న�
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అ�� కం�� �వడం అం� ఆయన కృ� క�! అ�� ఆయ�

������. (ఇ� మ�వ �డ�  సత�ం.)

�� ఆశ�ర�కర�న �షయం: ���� ఏ�� ప� ���, అ�

�య�� �� �ం�� అ� ����. ��� సంవత���� అ��

జ���ం�. అంద�� అ�� ����. ఒక� �ం� �లల �తం

ఒక�� అ� ���న��� “�� �� �ం�� �ప�డం ఎం�� ? ఎ��

జన�� ఉ���, అ�� జన�ల� �క�� ��� మ�ం� �ం� �ప�

��� ��� ఋణం ������” అం�ండ�, �� ��� త��

“ఛ! ఊ��” అ���. అ� �ద� మ�� ఒక��� �� �ం��

�ప���. అస� అంత అల�ట�ం� మ����ం�, �ప��ం�

ఉండటం, ఒ��� ����వడం ��� ��� �ధ�� ?

అల�� ��రం వ��య��?

ఒక�� అన�య� అమ� మ�� బయ����ం� అన�య� అమ� �

�� � �ంత అ�ం� డ�� ఇ��మ� అ���. అమ� మ�� ���

ఏ�� అవసర�� �న���� అ��ట�� ఉండ�డ�, �ంత

ఉం��ం� ఉం��. �� దగ�ర ఉండబ�� క� మన� ఆప�ష� �

50,000 ఇ��ం�. ఏ� ��ం� ఉం� ఎ� ఇవ�గల�? అ� ���ం�.
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అన�య� ���� �ధప�� ఏ� అ���. అమ� “� ఇష�ం! ఈ ���

��న త��త �� ఎంత ఇ��ల���� ఇ��, న�� అడగనవసరం ��”,

అం� �ంత సం�షణ జ��ం�. ఇద�� మన�� కలత �ం��.

�� ���ట��� �� � ఇ�� ����ం� “డ�� ఇ��� ఎం�� ?”

అ��� !

�� �ట��

22-09-1994 న �మ� �� జయల� ��� : �పల�ం, �పం ��

�ర�ం - స���� � ���సం

�లగ��, 22-09-1994

�జ� ��బం�� �మ� �� జయల� ��� �. �బ��మయ�

నమ��ర��, ఉభయ�శ�ప�.

1. � ద�� ��� �� � �త తం��� �షయం ��ం�

చ��ం��. ఎం� మం��. తం��న� ఎంత మం� ���స�

ఉం� �� ����� యం� మన� ఊ�ంచ��. ���

�ప���. ��తం� �య��. �� వం� �వ��న అ�భవం మనం
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�ంద�� గ�. � ����� ఎడల తం��� వం� ���స�
మన�ం��. మన ���సం �ర� � ��� స�యం
మనకం��ం�. � ��� సర�� ఉ��డ� ���సం మన� ధృడం�
ఉం��. � ��� సంకల��� మన�� బల�నత� తప�క
���పబడ��. అ�� మనక�� ���సం �� ఎడల
మన�ండడ� ��న�న �షయ�.

2. �హ� జ�ంచ�క����న� అ��ణం �ధప��ం� ఆ

బల�నత మన� మ�ంత �ర ���ం�ం�. � �ధ� క���� ఆ

������ ���ంచం�. తప�క క�����. �హ��పల�ం ఏ

ప���ల �ద ఉం� ఆ ప���� �� అంద�� పంచం�.

పం�ట��� ���� �� ���� ��ంచం�. తప�క � ���

క�ణ క���ం�.

3. �ప� ��� అ� అ��మ� ���. �భం. భగవ��త�

�ప�ం�� వ��ం� ���� కృష�పర�త�. ఈ �పం 3 ��� (1)

���ల �పం  (2) ధ����ల �పం (3) ���ల �పం.

(1) ���ల �పం �� �ద ��న అ�రం �గ మ��ణం�

�యమ��ం�.

(2) ధ����ల �పం ఇ�క �ద ��న అ�రం �గ ��� ��ల

త��త సమ���ం�.
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(3) ���ల �పం ��� ���న అ�రం �గ �శ�తం� ఉం� ��

ఎ����� �� ��ల� �య���� అ� ���ం��.

(భ��ల) మన �పం �మం� ���� �ం�� ����� ��

���ం�. ���ల� ���ం�. �� ���� కధ ��స��ం��.

ఒక ���� ���� త���యం అ��ందట. �� ఇత�ల�

�� �య�ం�, �� త�ంచగలవ� �����. అ� �ద�, అ�

అ�య��న �ల��� వ� అంద� �త �బ�� �ం� వళ�ం�

��� �వ�క బ�� ఉం�. ఆ స��� �ండవ �� క���� తన

�న�ధ ���ం� ఏ��ందట. ఆ ���, ఓ� ��� త�� "ఇత�ల� ��

�యవద�ం� కరవవద�� ���� ��, �స��� భయ�ట�వద��

����? � ఆత�ర�ణ� ప���� �ళ�వద�� ���� అ� సల�

ఇ��డట. అ� �ద� ఆ ��� �ధ� �ల� అ��

న���ం� �ఖప�ందట. మన� అం�. ���� �లం ��క.

అ� �న�� �వ��. �ద�� �వ��. �పం వలన ��� న�ం�, మం�

�డ�� ����� ఆచ�ంచ �క ఆత���శ� �� ����ం��.

క�క� � ��� �� “ఆశ�� అం� ��ం����” అ���.
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అ����� అ� �ట� వ���కమ�న� ఈ ��క - �ప�.

అ�� ఎ� న���� అ� ��� ���వడం ����వడ� �ధన. మన
�పల �ం� �గం. అం� ��క �� అ�� సమ����. ���
కం� �ం�, ��క ��ం� సర�గ��న � ������ స����ం�
సర��న� కర��న � స������ సర�� సమ�ర�గల�.

నమ��ర�ల�

�. �బ��మయ�.

శ�రం� ����� ఉం�ర� ����. �� అర�ం మన� అనవసరం.

“�ర� ఉ�� సమం� ���� ��� �నడం అవసరం ��, ఉ�� ఏ

ఏ �ల�ల� ���, ఆ �ల�ల స��వం ఏ�?, ఇదం� మన�

అవసరం �� క�”. మన� �ధన �ఖ�ం. అ� � ��� ���
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�.

--------- స��� �� శరణం శరణం ---------

16-03-1999 న �మ� ల��క� ��� : � ద����� సం�శం (���ల
��ర ��యం) -  � �� �వరణ
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�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�. �

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���
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���� 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�� ���.

� ��ల �ంత ���. � � క��ం� గమ�ం ��� తం� అ�
��ం నమస���� పఠన, మనన, �� ��స� ���ం� సర�ం ��
ఒన�����.

మనం �� �ట� అర�ం �����, ���క��� ఆ
�శ���� మన� �రణ ��� మన� అవసర�న ��� ���
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����. 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 ---------

27-8-05న �మ� ల��క��: ���� అ�� �డల� న��ం�� ��

�యత�ం ���

�లగ��, 27-8-05

�జ� �� బం���న ల��క� ��� �||��� � �����

ఆ���� స� క�గవ�న� ����� �.�. �యడం. � �����
అ���డల� �� � ���� అ���డల� �� � ����
�ర��� మనం సం�ర�ం� నడవ�క��� ఫర���.
న��ం�� �� �యత��న� ���. �� �యత�ం ��
�య����మం� ఆ మహ��� ఆం�క�చ�. ��� మనల�
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����న కష�ం �యమనడం ��. మనస�ం� �� క��ంచమనడ�

��. �� �త�� �ంత�లం వదల�ం� �మం
�యమ�����. అన�ం బయట ���ట��� మన కృతజ�� �వం
ఎంత ��ం� హృదయ స�ందన� ఉం�ం� ���మ���. ఈ
�షయం� 2సం|| �ంద� � �వన� �� � �వన� ��
�ధ�ం�. �� ��రక బల�� �� బల��డన���. �� �

�వన� �� ��� వ��ం�. మం���� ���ం� పంచ��త�
స���య నమః అ� �ట ��� ఎ����� ��� అ�� ���
��� �వడం ఎంత ���� గ�!
మం�రం ��� �జ �యవ�� అం� ఇంత� �ం� �దన�
�����. �� �� అంత� మన ��న�. � ��� సర� సమ���
గ�క ఇ� � మం�� అ� �వన �దర�ం� ఉం�. ఇ� ��
���ం� ఉం�. ఇ� �� ఒక��� వ����ం�. సప� స��ల అవతల

ఉ�� ��� ����న� ��� �� ��� ���� ��� క���

త���. ���� ఓ��� ఊ� ��పల ఉ���. అంద�

����� �� ���� తన డ��� �ంచ �వ���. అంత�

మ���� చం�ల� క� ఎ���. ����� �� ఇం��� �ధ�

ప���. ���� ��� ఆ �ట� �య�ం ��. ఇం� ��గ

కట�గల�. �ర� �������? వ�� అ��ల�� ���. �ల���డ�
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���యడం, తన ��� �న��� తన� ����� �యడం. ���

తప��� మన� తప�� గ�? అంత� మన మం��.

�.�బ��మయ�.

********* స��� �� శరణం శరణం *******

24-04-1997 న �జ��� � : సం�దన, మ���ల స���

�లగ��, 24-04-1997

Dear Rajkumar!

� ����� ఆ���� స� ��ం�ల� ����� �. �బ��మయ�

�యడం. � letter ��ం�. �భం, చక�� ఉ��గం ��� అ�

భగవం�� �వ� ��ం� ��.

అహం ���న� ��� – అ� ��కం� (భగవ��త) ��లంద�

ఆక�� ��, �� ��ం� ��� రక�ల ఆ�ర�� �ర��

������ అ� ����. గ�క మన� సం��ం��
ఎం��? ఆక�� తృ�� ��ట�, అం� ఆ పర�త�� ��ం�ట�
అ� అర��. క�క మనం �� ��ప� ఆక� �ర�? గ�క పర�త�
�వ� అ��ం�. మన �వం ��నం అన� �ట. “కష�ప� ప���,

��� �మం ఉచ��ం�” ఇ� � ����� ఆజ�. �త�ం
హృదయ�ర�క �జ, ��యణ ���ం� ��� అడ� �����
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����� ��డంత �ం క�� వ��ం�. ��న���డం� �����

ఏ���� ���ర �ం��మ� దగ�ర ��ం� �వణ��� ��

ఇం��� � � �ంప������ స���� �ధ��నంత�� గ��.
Holiday �� అ�� ���� ���� � � �ంప������ స���
వదల�ం� ���వటం అల�� ���. ����� ���

క��ం� Hyderabad పం��. � � �ంప������వం�
మ���ల స��� అంద�� ల�ంచ�. ఆ స��� స����గం ���.
“��� దగ�ర ���� � �డ�లత� ఆర�ట�మ� ���ంచనక�ర ��ం��
త� ఆ���ం�. అ��� మహ��ల �త�� ���ధ�ం� ���న�
��న మన �ధన� ����ం���� �ష�సం���� �టంతట
అ� క�� �యబడ�� అ� �జ� � భర��జ ���� ����.
అం�� న�� � �ంకయ���� �� స��� వ���ట�వద�� ప� ప�
����. గ�క �� ���తం � �ంప������� వ�� �ట�వ��.

��ం� ఆ �ంతం� �� ���� ఉం� �త�ం �� స���

ల���ం�.

�కృ����, �కృ��ద��ల, �గం�ట, �ద���

�ద���� ��ం� ఏ��� �కృ��ద��ల

� ��� �� భ��ల �ర� �తకవ��, ��� �� ప�చయం

అ���. � �ంప������ �� సర�స�ం అ��. �స�� ��

1979 � ���న �ట� 16-04-97 ���� ప�క� ����. అ�
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చ���. �� ���� ప�క ��ం� కష����� సంవత�ర

చం� క�� ���� ప�క ���ం��. అ��ప�క� �����. అ�

�ల కట��� ఆ�����. �స�� �� చ�� ��� అ�ం�.

�ద��� �� వ���.

�ం� ల���యణ, 5-1/10, 6 New Maruthi Nagar, Kothapet,

�ద��� – 500035. �� మన దమ��ట ��మ��, ల��క���

బం��. ��� క���. �� ఎక�డ �న� �త�ం ½ గంట �ల�ల���

సత�ంగం ���ం�. Rolling stone gathers no mass. ��గ��

ఏ� అం��� అ� ��త ఉం�. ���నం�న ఏ� ��జనం

��. �కం �ం� పకడ�ం�� బయటప� మన ���, �జ,

��యణ, సత�ంగం, � �ంప������ స���� � �లం

స����గం ���. మనం మన ��స� ఆ���క ఏ�

�య��. ఆగక�ం� ఏ�� �యగ��ం�. �ట� ���ం�. �

సం��ల� జ�� ���ం��. �� ��� అ��� ��.

ఆ���ల�, �. �బ��మయ�

********* స��� �� శరణం శరణం *********
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�త� స��� � �� � అ�భవ�
� �మ కృష� బ�� � �� 05 2021 � �� అ���ం�న

�వ������ ఇ�  పం��ం����:

I was flying to Udaipur today for office work. I thought....If I

get darshan from any mahatma in Udaipur, it will be good.

The soon I landed and switched on my mobile saw the

above pic of SIR (Sir Samaadhi pic on that day) 🙏🙏

�� 06 2021 :

One more thing.. I ate breakfast and lunch outside here

yesterday. Night, I was getting ready to go for dinner. I was

thinking as a punishment, shall I skip dinner or not....

As usual I had put a query to SIR with 90% probability in

my favour. If the time then shows the last digit as zero, I

will skip dinner, otherwise I will eat. What a blessing…!

Time showed 8.50pm. SIR is always watching me and

correcting me. Thanks to SIR. I bow down and pray to SIR

to continuously show HIS GRACE on us like this forever.

******స��� �� శరణం శరణం *******
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