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�షయ ��క
# �షయం �� �ంబ�

1 సం�ద�యం 3

2 సమర� స���� 5

3 సర���� 11

4 సర� సమ��� 32

5 సర��త హృదయంతర��� 37

6 సర��వ స���య నమః 40

7 ��శ��� 41

8 ��రణత�ం 42
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సం�ద�యం
ఓం � ���ం

�����న మన� “భగవం��” ఉ�� ఎ� ����ం�?

అత���త�న “భగవం�� అ��హ�” ఎ� అ�భవమ��ం� ?

ఆశ-����ల� �బడక “ధ��చరణ” ఎ� �ధ�� అ��ం� ?

“���మ కర�” ��� అన� �రణ ఎక�డ �ం� క���ం� ?

ఈ �శ�ల��ం�� స��న� - స����, స���� �వనం,

�ంగత�ం, ఆ�య�, �వ అ� � భర��జ ���� �� రచన�

������ం�.

ఎవ� అ�� స���� ? ఆ స���� ల��� ఏ�� ? అన� �శ��

�ంట� మన� ఉద����. �� సంపద ల��� �వనం�

���ం���, “సర� సమర�త�ం, సర�జ�త�ం, సర� ��పకత�ం” �కట�న

�� “స����” అ� � భర��జ ���� రచన� ����ం�.

� �బ��మయ� �� � �� సంపద ����ంచటం “ప�ప��ర�

�దం శ�రం” అ� �స�కం� �డవ��. ఈ �న� �స�కం� � ��

4



��� ఎంద� స����ల� �కట�న అ�భ�� � �� స���

త���� దర�ణం పట�డ� �క, అ�� స���� తన� ఆ��ం�న

��� “ఆ�త కల�వృ��”, ��� �లభ ��� “ధ��చరణ” ��ం�,

“���మకర�” � �గం ��, “స��� అ�����” ��� అ��ట��

ఎ� ���� �������. ఈ �స�క� చ��న �రంద� “�త�

స���న” � �� కృప� అ�భ�ంచ గల�ల� �ర�న.

సమర� స����

ఈ అ��య�� � �� � �ంగత�ం ల�ం�న �� అ�భ�ల

న�స�ం�, సమ��న మ���ల �శంసల ఆ�రం�, �

�బ��మయ� �� � “సమర� స����” � ���ం� క��ం� �ల�

స�క�ం��ం��.

� క��� మ��నయ� ���, � �బ��మయ� �� ఒక�

15. 8. 2020 శ��రం �� � ����� ��� ���� ��

���ం�న స�ప� దర�నం� � క��� మ��నయ� ���, �

�బ��మయ� �� ఒక�  అ� ���న �ష��� ఇ� �������:
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����� �� �లగ�� � ఉ���, తన� ���న ��ల

��� � భర��జ �స�� �� ���నగ� వ�� ఉ��� అ� ���ం�.

���నగ� ��� �స�� � ద��ం���� అ� మన�� అ��ం�

ఉండ�� �స�� �� ��� ��� ఒం�� �����ర�

��� "అ�� �స�� ��� �� �� �లం అ��ం� క�

ద��ం���క ���" అ� �� ఆ�దన �ం��. అ�� స�ప�ం�

�ం� ��� గ�����. త��త మర� �స�� ��

���నగ� వ��ర� ���ం�. �లగ�� �ం� ����� ��

మ��ంతమం� సత�ంగ స��ల� (జయమ�, జయచం� ��� ��)

క�� ���నగ� ����. ఆ దంప�� ���� �� ఉం� త�వనం

�ప�� ����. �� ��ం బయట ��� �ంద ���� �� ఇంత�

�ం� �లబ� ఉన� ��శం� ���� ���� ��� �ద

నమ��రం ���� ���లం అ�ం� క� అ���, �ప����

�స�� ��� త���� �ద నమ��రం ����, �� అ���

���� ��� ��� ����.

అంత� �స�� �� "క��� ద�� � ఉన�� ఎవ�

అ�����? �. �బ��మయ� అ� ���, మ���ల� ��ం� అ�
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ఒక �బ���య ��� ఇ�� ��� స��� అ��ం�" అ� ����. ఆ

త��త �స�� �� �ద ఇం� ���� ���సం �� ఎవ� అప��త

వ��� �� అక�డ క��ం��. �స�� �� ���ల �ం� ��� వ��

అంద�� ��� � ఇ�����. ��� �ం� ����, �ం� �� �,

�ం� ���� ఇ���. ఆ అప��త వ���� �� �ం� ����, �ం�

���� ఇ���. అంత�� ఆ వ���� �స�� �� �ద ఎం� భ���ద��

ఏర����.

ఆ సమయం� � �� ��� ��� "� �బ��మయ� �� �

���, ��� �ప�� ��ం��" అ� �స�� �� ఆ��ం�ర�

మన�� ���ం�ం�. అ� �ధం� �స�� �� ఇ��న ��� � �ం�

�� �� సం�తం � �� �స�� �ల��� ��ం� ఉంచమ�,

�ం� ���� అం� అక��� వ��న భ��ల� అన��న �ర�����

�ర���ంచమ�, �ం� ���ల� సం�తం� � �బ��మయ� ��

��న �స��ల ��ణ, ��రం �న��ంచమ� �స�� ��

���ర�  �వన ��� క��ం�.

� స�ప�ం ��� స��� � �బ��మయ� �� అంద� మ���ల

�పం� ఉ��ర� మ�� ����� ��� భ�ష��� కర�వ�ం �

7



�స�� �� ��ం�ర����ం�. అం���ం� ఈ స�ప�ం

క��� మ��� �� �ల� �క�ంచ��� �రణ� ���ం�.

� � స���నంద స��� ���� మ��� � �

ధ��చరణ : ����   --- �� ��శ�ర �� ��, దమ��ట

ఆ����కత� ధ��చరణ �� �ఖ��. �� �� � �త ఆచ�ంప

�యటం వలన �� దగ��� �క�ం�, వ��న త��త �����

ఎం� ��� ఉన��. � దగ�ర డ�� ఉం� ��న�ం� ��� ఎ�

ఎ��వ ����� అ� ఆ���� వ��ల� �ప�టం జ���. అ�ం��

�� �� "��ం� � ���ం� అ� న���� ఉప�గప��ం�.

అ� ఎం� �ణ�ం. అం��� వ��ల� �ప��డ�" అ� ����. ��

�� �ట, ఆ సంకల�బలం వలన �ంబ� �� ��� వ�� ఇంక

ఎన�� అ� �య��. �� ��ం� � �ల�ల� అ�ం� ఆ�చన�

���. అం���ం� � అ��� �� ��� సంబం�ం�న

బం��ల� ����న ఆ��క �యం ���, �� ���ళ� త��త 20

�ల ��య� ��� ఇ���. � అ��� �� ఆ 20�ల
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��య� ��క� ఇ�� ��� '�� �� ఆ��క ఇబ�ం� ఉం� �బ��

ఇ���, అం��� వ��� ఇవ���' అ� ����.

"���� స����గం ���ం�. �లగ�� � వ��న���

�ద�ణ� �యం�. త��డ�� �ద�ణ� �యం�" అ� ��

�����. ఆయన �క� సంకల�ం వలన అప�� �ం� ఇప��� ��

ఏ ఇబ�ం� ���. అం���ం� ఎంత� వర�ం వ��� �ద�ణ�

��� అ� ఉ��హం �� �� సంకల�ం వలన ��� అ� �ధ�ం

అ��న��.

�ల �� �లగ�� వ�� ��� దర�నం ���ం� �� మం��

అ� ఒక�� �� ����. అప�� �ం� �� �ల ��� దర����

�ళ�డం జ���ం�. ఎ�� ఇబ�ం�� వ��� అవ�� �� ���

దయ వలన ఆ ఇబ�ం�ల�� �క�� జ������. ఒక�� ��

���ం�. క�� క��ం�����. ఆ�ధన� �వ��� �జ��ష��

��ం� ��� ��ణం ��� �లగ�� ��� దర���� వ���.

�� �� ��� �రణ వల� వ���. అం�వల� �� ఇబ�ం� జరగ�.

�� ఏం ��ల���� అ� �యం� అ� ����. అ��� ����

���� �� ���దం�� �� ����. ఏ ఇబ�ం� కలగ��.
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ఇ� �వల� �బ��మయ� ���� �త��ం�, �ర�ం ���

��ంచటం వల� ��� జ���ం�.  అం� ఆయన దయ.

�� �� ���న�: మన� అధర�ం� సం��ం�న� న���� ఇ��
మనం ��న కర�� �� �� �గమ���. ఆ��� ఎ� ఇ���
అ�� కర�� �� వ���. అం�వలన �� ��త�� ఉం�� అ�

����. �� ఇత�ల� ఉప�గప�� ఉం��, ��నంత

ఎవ��� స�యం �యడం వల� ��� � త��� ఉ�� �� న��

మం� �ర�ం� ���� అ� �� ఒక�� �హ�ం �� మఠం దగ�ర

సత�ంగం� ����.

��� మం�రం� �ద�ణ� �� వ��న త��త �� �స��

�లయం� ఉం� ఏ�� ఊ��� క��� ��� ఉం� �� వ��

ఎం� ప�షం� ����� "�� ఎం�� ఇక��� వ��ం�. ��

ఇం� �త�� కర� ����వ��� �� క�" అ� ��� �లగ���

���� స����గం అ��ట�� ����.

ఒక�� �ంకయ� ��� కల� "అంద� ��� ��� �� ���

�ర��" అ� ���న��� ఆ �షయం �� ��� ����. ��
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"అ�� ఎవ� �� ��� ���న �ంబ� �ణ�ం� �య��. మనం

�యత�ం ��� ఉం� త��� జ�����, ��� మన �త ���

స� �����" అ� అ���.

ఒం��ట బ�� అ� ���న �ట ��� � ఇ��న �ం � �ం�

���� �ం�� �����ం� ��� ఒక�� �� కల� �ం�

���� ��ం��. ఆ �షయం �� � ��� �� "��� �

ఇ��న సమయం ��� ఉం� ఎన�� సంపద వ��ం�. అనంత

క��మ�� �క� కృప కల�� అం� ఆయన� ఏ� ఇ��మ�

���� ��� �రంతర� ఇవ���� �యత�ం ��� ఉం� ఆ

భగవం�� ఎన�� సంపద� ఇ���" అ� ����. ఇదం� �వల�

�బ��మయ� �� �క� �చన ��రం సంకల� ��ర�

జ������, అం��� �� ������ అ� అ��వటం

అహం�ర� అ��ం�.

ఆ�ధన��� �లగ�� � భ��ల ర�� వలన ��� �క� ��

�రక��� �ద� �� �� ఉం�ం�. అ�ంట��� ఆ �ట� ���

�ళ��. �� ఏ ��ం �రసం��, అలసట �� ఉండ�. అ� �వలం

�� �� �యమం ��� ఆచ�ంప �������.
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సర����

ఒక�� �హ�ం �� మఠం� �� �� ��హ�ణ�ం � �����

"�ంప�� �� �� దగ�ర ���� ఉన� ��� ఉత�రం ��ల�"

����. �� ఆ ఉత�రం� "��� ��, �� �� ఎంత �లం

ఉం�� ��య�. �ంప���� భ��ల అ�భ�� �ప�ం �యక

�క�ం�." అ� �� ��� ����. ఒక �రం త��త ఒక ��

�హ�ం�� మఠం� సత�ంగం ���న� ��, �� �� �ం� వ��న

ఉత�రం� “�ంప�� ���� స�� అ���” అన� �షయం

���, �� ��హ�ణ�ం వంక �� కళ�� �గ ���. ఈ

�షయం ��� �ంద� �రం �� ��ం�న �ట� � ����ం�న�

అన��� ��� ���ం�ం�. ��� �� � భ�ష���� జ�� ��

�షయం ����ంద� �� ��హ�ణ�ం � మ��� ఎ�క క��ం�.

� �� ��ల���!

�� సంవత�రం ఆగ�� 24వ �� � �ంకయ���� ఆ�ధన

సందర�ం� �లగ�� � ���స�� �లయం� 23, 24వ ���

�� �ట� �జ�� మ�� 25వ ��న ఉదయం ఫల�రం

భ��ల� �డ��. 2012 ఆగ�� 25వ �� ఉద��� � ���స��
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�లయం� 20 మం� భ��� ఉ���. ఆ �� ఉదయ� ఫల�రం

�ంద ఉ�� ��ల� అ��� ఎంతమం�� వం�� అ� దమ��ట

��శ�ర�� �� �� � అ���. �� 10 ��� వండమ���.

ఉన�� 20 మం� క� ఒక�, �ం� ��� స���ం� అ� �గమ�

�� �ం� ��� ఉ�� ���. �� సమ��� ��మం� భ���

వ���. �రంద�� ��దం ���న�� �ం�ం ����. �ంట� ప�

��ల ఉ�� ��� �త�ం అ���ం�. �� � ఎంతమం� వ���

��� ! అ�� మ���ల �టల� మ� �శ� �క ఆచ�ం�న ��

���ందటం తధ�ం.

ఏ సమయం� ఏ ప� ���� ఆ భ���� భగవం�� �ద మన��

లగ�ం అ��ం� �� � స�ష�ం� ���.

��� � �ళ��న త��త ��� �ం� �లల� �� ��� �

“��� ��ం� �న� �స��ల� ఉన� �� �ల� ఒక� �ం�

���ల� �� ����ం�, ఎవ�� ఏ�� �ల ��� ఆ �ల �ంధస�ం

��� �� ����ం�” అ� ����. ��� �లల� ��� ఒక�,

�ం� ���ల� ��� ఉండటం వలన అత� మన�� అం� ���

�� లగ�ం అ�� ఆ సంవత�రం ఆ�ధన �� జ���గ���.

13



ఒక�� ��� �జయ�డ �ం� �లగ�� వ��ం� �� ��

�� ఒక ��� �ల ఏ �స�కం� ఉం� అ� అ���. ��� �ప��క

���. ఆ �ణం �ం� �లగ�� ��� �� ��� స�రణ�

సమ��� స����గం ���గ���. �� �� �� �� ���

� ��� స�రణ ��. సర����న �� ��� � �� �� స���

దర���� �మస�రణ, మననం� ��ల� �ప�క� ��� ఆ �ధం�

దర���� ర��ం�����.

�� ��హ�ణ�ం ���ట�� అ�న��� అచ�� ఆ�ర�, ఇతర

ప����ల వల� �� �� స�� ప��� ��. అప�� వర� �లగ��

� �� �ంగత�ం� ఉన�ంత� భగవం�� స�రణ �� జ���

��. �ండవ�� � �� �� �� �� �ళ� అమ���� "అమ�!

�� ���ట� �ం� ����� అ�న త��త ఇం�� ���ట���

ఒక�� ��� అ�� ��� ఇక�డ� ���వ��, ����

కృతజ�త� దండం ��� ��� �ం�" అ� ����. � �� �టల�

ఏ� మహత�ం ఉం� �� �� ఆ�చన అం� � ��, ���

�ద� ���ం�. ��� �� �� ఎ��వ �గటం వల�� �� పట�టం

�� అ� ఎ�క క��ం��. పగ� ప���� ఒక �క�� వ�� పగ�
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ప��ం� �� �� ఎ� ప��ం� అ� అనటం� పగ� అం� ��,

��� స�రణ� గడవటం వల� �� �� ప���. �� త�ర� ����,

��� ��ణం� 3 ��� ��, ��� స���� గడపడం

జ��ం�.

� �� సత�ంగం, �చ��కల �రణం� త��త �ల ��� ��

దమ��ట� ��� ���వల� వ���, ఆ �ల వ�ర� సం�షణల�

(ప�మర�ల�) గడపక, అత� ��� స�రణ� గ��� ���.

��కం� కష� �ల� అ��, వ�ర� ఆ�చనల� సం�షణల�,

ఆ�గ� ��త�ల �పం� �� స�రణ �ం� �లగ �యక �� కృప,

సర� సమర�త, �మల� �రంతర స�రణ ��త� ����.

అ�� �� PhD చ��ట��� ఎ�� భ�ల�, అ�హల�

�ల�ం�, �� స���� ర��ం��ం�, ఆ�గ�ం �����,

చ��� ఏ��ం �నకబడ�ం� ఆత� ������� ����� �రంతర

స�రణ� ఎ�� ����భ�ల� న��ం��.

�� ��� �క��� �సం France చ��� ���న��� మరల

మర� వ��న స���శం� “��� అక�డ ��� �� �����” అన�
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అ�భవ�� ఇ��, �� “��� అక�డ ��� �� ఎ�

�����!” అన� �రక�� మ��� �ల�ం� మరల �రంతర స�రణ

�� న��ం��. �రంతర స�రణ ��త � �� !

�మవ� (అమ��) 2003 �ం� �ల� �ం���� �జ��ష� ��ం�

�జయ�డ - �లగ��(����) - �జయ�డ� ��ణం ����.

ఒక�� ఆ� �� � ��� ���� ఎ����� � �జయ�డ�

బయ���ల� ��� ��ష� � వ�� స�� �� ����రం �ద ఉం�.

ఆ� ��� ����ం�� �� ఎ�� �జయ�డ� ��న త��త ���

క�క�� � ��� డ��� ఇ���. �ం� ��ల త��త ఆ� ��

దగ�ర� ���న��� �� ఆ�� "అక�డ ఎం�� డ��� ఇ���,

ఇక�డ క� డ��� ఇ����ం�" అ� అ���. ఇ�� చమ��ర� � �

�� కృప, సర�జ�త��ం అవగత�ం�.

సర����న � �� మనం �� �� ప�� ఎల���� గమ���, మన

మం� ప�ల�, ��� కృప� క��ం� ఆచరణ� �త����

ఉం�� అ�� ఎంద� అ�భవ� ! "�స�� అం� �వం" అన�

�స�కం 15 ��యల ఖ�� అ�� �� �� మం�� ��

ఇ���. �ంతమం� �మవ�� ఆ �స�కం ��ల� అ���. ఆ�
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త��త �రం �� � ఆ �స��� అ��ం�. �� �ం� �స���

మ�� �� ఇ���. ఆ� ��ం �ం�� 30 ��య� ��ం�. ఆ

�షయం ఆ� �� � �ప���. మ�� త��త ఇం� ఇద�� ఆ �స�కం

��ల� అ���. త��త �రం �లగ�� ���న��� మ�� �ం�

�స��� �� � �మవ� అ��ం�. �� � � ఇ���. '��

డ��� ���ం�' అ� �మవ� అం� �� “��� ఎ��

�ం�� ���� క�” అ��� !

��� �వ� ఇబ�ం� ��ం� �డటం, వ�� ఇబ�ం�ల�

�ల�ంచటం � �� ��ధ ��ల� ����.

ఒక�� ఉదయం �లగ�� �ం� బయ���ట��� ��

�మవ�� ఎ� �ళ�� ఏ�� అ���. �మవ� �����న ��

����� మ�� �� �� �సం ��� �� ఈ��ం� � ఇం��

���ం�. �జయ�డ �ం� �లగ��, �లగ�� �ం�

�జయ�డ� అర���, అప�� అ�� ��ణం ��� �� ఎ���

ఆ�� � �� �న� ఇబ�ం� �� కలగ�వ���.
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ఒక�� ఒక ���న ఆ�డ �మవ�� �జయ�డ �ం�

�లగ��� వ�����. ఆ�� �మవ� '�� ��� ��ష� వ��స��

�� అ��ం�. అం�వలన ��� �� ���ం�' అ� ���ం�.

ఆ�డ� ఆ� ��� ���మన��� అర��ం�. ఆ� అ�� ఆ� ���

��� ������. �మవ� ��ష� దగ��� ���స�� �ం� గంటల

ఇర� ���� ��ం�. ఆ�డ� ��� అ��� ఆ�

����ద���. �ంట� దగ��� ��� ��� ���� మ�� ��

ఎ��స�� క�సం 15 ���� ప��ం�. �ం� గంటల 30

���ల� ఆ �� ���� అ��ం�. అ��� �మవ� �� �

మన��� ఇ� ����న�� '��! � ఇష�ం. �� �న�� త����క

�����. ��� �న��� ������. �� ���' అ�.

�మవ� ��� ��� తన �� � ���న� త��త ��� ��

క��ం�.

�జయ�డ� �స�� �� �స���, ���శ�� భగవ��త �స��ల �ద

25% ���ం� వ���. అం�వలన �� �మవ� �త శ�,

ఆ���� �జయ�డ �ం� ఒం�� వ��ట���, ఆ �స��ల�

���ం���. ��� ఆ ���ం� ధరల� భ��ల� ఇ�� �వ ����.
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ఒక�� �మవ� �లగ�� �ం� బయ��� ���న��� ��

ఆ�� “��� ఈ�� వ��ట��� ఏ �స��� ��� ��� ఉత�రం

����” అ���. �� ���రం మ��హ�ం �� �� దగ�ర �ం�

�మవ�� ఉత�రం ���. ఆ� ఆ �� �యం�ం 4 గంటల� ��

� �� ���మ��� �� ��ం�. ఆ� ��� �� ��న త��త

�ధప� ����� ��పణ ����న��. త��త 10 ���ల�

ఆ� అన�య� (���) �� �� ఇంత� �ం� �� �� �� ��

��� �వల�న �స��ల ��� ���� అ� ఏ ఏ �స��� ���

��� ����. ఆ� ����� ��� �� �ంట� ��

�యటం బ�� ����, �� ఒక� అ� అ��ం�ం�. అం���ం�

ఆ �ధం� ��� �స��� �� ఆ� �త ��ం� ఆ� కర�� �ళన

��ర� ఆ� ���సం.

� �� �స�� స��ళనం మందలప��� జ��నప�� �వచ��

���� ��న �� �� దగ�ర� వ�� అ� �� ����. �మవ�

���న��� �� ఒక �� ఇ�� “ఇం�� � అనంత కృష� �� ��

����. ��� ��” అ� ����. � అనంతకృష� �� �వచనం�

“��� దగ�ర ఏ� �చ�డ�” అన� �షయం ఆ�� ��
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హ���ం�. �� � �ఖ��న �ష�� �ప��� అ� ఆ��

అ��ం� ఆ �ష�ల� �వ��� ఆ� ఉత�రం ��ం�. త��త

�రం �� ఆ� �ట� దగ�ర ����� �� ఇం��� ��� గ��

��� ����� ఆ� ఏ� ��� ����. ఆ�� �� ��వ�

ఆయ� �ప�క� ����. అం���ం� ��� దగ�ర ఎ�

�వ��ం�� �� ��ం��.

���� �ందర �� �మవ�� ���న �ట “��� ���న��

��� ��� త��త �� ఏ�� ఇబ�ం�� వ�� ఆయ� స� ����”.

�� ఆ��ం�న సంబంధం ��రం ఆ�� ��� అ��ం�. అ�� ���

త��త ��� ఇబ�ం�� వ�� �� స��� ఆ� �����

ఆనందం� ఉం��.

�మవ� ���� (ఆ��రం �� 11 గంటల� ��ర�ం)

తలం��, మంగళ ��ం కనపడ�ం� ���. ఆ�

త��దం��, ���న�� �� కం�� ప���. ఆ� �� �

త���ం�న� సందర�ం� అ� కనప� ��� స��� జ��ం�.

త��త �� �� � ఆ� అన�య� �� ���, � �� “��� స���

జర�ల� ��� ��� �న� �యం�ం 4 గంటల� �ం�య
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సమ��ం��. ��ర� సమయం� ��� ప�ల దగ�ర ���ం��”

అ� ����. ఆ �షయం �� �� � ఎంత �మ అ�, ఉ�ంచ� ��

స���� సమస�ల� ఎ� �ల���� అ��, భగవం�� ఎ�

���ం��  �� ఆ� అన�య�� ���ం�.

�మవ�� ఒక �ప, ��. �ప ��� �� ఆ� ����

��యణ, �ద�ణ� ���. త��త బద�కం� ఆ� అ� ���

��. ఆ�� �ప ���న త��త సంవత���� మర� గర�ం

ధ�ం�ం�. �� ��� స�� ఆ� 106 ��� ఉన��. �లగ���

���న��� �� ఆ�� �� “��� �ద శ� ���� ఉ���.

��యణ, �ద�ణ� �� ���� ���ం��” అ� ��� �

��చ��, � �� ��మృతం, అవ�త �ల �ం�� ఇ���.

అం���ం� ఆ�� �� �నవద�� ����. ఆ� �� ���న��

���� ఒక సంవత�రం� ఆ�106 ��ల �ం� 59 ��ల� వ��ం�.

ఆ� ఇం�� ��� �తకం ���� అ��� ఆ�� ఏ��� శ�

న���ం� అ� ����. �� � ఆ�� �డం�� ఏ��� శ�

�షయం ఎ� ���ం�? త��త �� దగ�ర� వ��న��� ��

అప���� ఆ� ���న� ��యణ, �ద�ణల� సంత�ం� “���
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��� క��� (�� ��) �య��� ఏ��� శ�� � ��� �ద ����”

అ� అ���. �� ��ం� ఆ�106 ��� ఉన���� ఏ�� �.�.

��. �క�� �� �� ఆశ�ర����.

�మవ� �� � ���ల� � �� ���. ఒక�� ఆ� ��

��న��� �� ఒక �షయం ��� ��� � ఆయన� ���, ���

��� అ���. ఆ� ‘��! �� ����ం��. ��� ��’ అం�

�� “స�! ����” అ���. ఆ�� ఇం�� �� కనపడక �� ��

��� �ప�ం� �� అం� �� �ద ���న��. �� “�� �ద

���” అ� ���నన� �షయం ����. �� మన� కనబ�

��� మ�� �� ఆయన అంత� ఉన� పర�హ��! �క��

�ద��� � ఇం�� ���న� ప� �లగ��� ఉన� �� � ఎ�

����ం�?

�వరత�ం (�వన�) ��� ��� ��త. ����� 2004 �ం�

2007� �� ���న� సమయం� �వన� �లగ��� ఉండటం వల�

��త �ల�క�� �లగ�� వ�� ��� దర�నం ���ం�

ఉం��. అ��� � �బ��మయ� �� ఆ�� "��� �� �రం

��� దర���� ���. �� �వ��� ఆ� ��య�, �వ���
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ఆ� ��య�, ఒక �� ��యల� ���� అర� పం�� ��

ఏ�� ��� �సం సమ��ం�. �త�ం 15 ��యల� ���

దర���� �" అ� ����. ఆ� అ�� ���. ��� వ��న సమ��

���� � ��త �లగ��� �� �స�� �లయం � ఉన��.

��త ఆ�మం� ఏ�� ప� ఉం� ఆ ప� ��� ఉం��. ఒక��

��త� �� "� క����తం ఎక��� ��" అ� అ���. 2007� ��

అ�న త��త ఐ� �ల� ��త� “�� �స�� �లయం”

ఆ�మం� ఉండగ�� అవ�శం క��ం�. ఒక�� �� ��డ���

��� � �� ఓ��ం�� ఉ��య� ����. అక�డ ��త ఒక�న�ర

సంవత�రం ఉ��గం ��ం�. ఉ��గం ��� ��త �� దగ��� వ��

ఉం��. �� ఆ�� B.Ed �యమ� ����. ఒక�� �� ఆ��

"� ప�� �� �����. �ద��� ��� ��ల�� ��క����

��� ���" అ� అ���. అ�� ��త B.Ed� ��ం�. త��త

�స�� � ఉం��� వ��ం�. �స�� �� ��త �ద� �ం� �ల�

క��న త��త, ఆ��క ��మత ��ం� �స�� �� �� క���. ఆ

సమయం� ��త �� ��ం� ఆ�రం �ం�న��. �స�� �

���కం� �� ��ం� �యడం అం� �� కష�ం అం�వల� ��త
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ఈ �షయం �� � ���ం�. �� "�స�� � �� ��ం�

వండమ�, ��� వం���" అ� ����. అ�� ��� ��

���న �ట ��� �స�� ��� ��త�� వంటల� �� ��ం�

��త� �� �క�న ���న త��త ���న �ళ�� ఆ�� ��

వం����. �� అంత ��త�� వంట �యడం అ�� �� �క�

కృప. ఇ�� ���న అ�భ�ల� మనం �యమ �లన �యద���

“�శ� �ర����” � ��� �గమం ���ర�, ���, �� స����

���ం�న క����తం ��, సమయం �� మన �వ����, మన� �

�మ ర� అ� ���ంప ���.

��త ఒక�� ���� �ం� �లగ��� వ�� ఆ� � ఎ��ం�.

��త ఒక�� ఉం�. ఆ� �ంప�� �� �స���� చ���ం�

ఉన��. మధ� ��� ��త� భయ�� ఆ� �� ��మ����

�� �గ��. �లగ�� వ��న త��త ��త �ప��ం�� ��

"ఆ� ���మ��ం� �గ�ం� ఏం ���, అ�� ఎం�కంత

భయప���" అ� ��త� అ���. అం� ��త �����

బయ��� �లగ�� వ���� ఆ� మన�� వ��న ఆ�చన�

�� ��� అ� ���ం�. అమ��� (�� ధర� ప��) జ��న
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�షయం ����� "ఈ �లం� �ల�� స�� ఉండటం ��.

అం�వల� ��� ఒక���� ��ణం �య��! ఎవ�� ఉం��

��ణం ���" అ� ����. అమ���, �� ఎం� �మ�

�ఖ��న సల�� ఇ����. సర���� అ�న � �� �ం� త�న

�చన�, �ర�ం ఇవ�ట� �క, సర����� �రంతరం మన��

ఉ��� అ� ఈ అ�భవం ����ం�.

ఒక�� ��త �ం� ��ం� ���� అ� ��త� రమ�ం�. ��త

'�లగ�� ����, ���' అ� �లగ�� వ���ం�. ��

సత�ంగం� ��త ఏ� �ప��ం�� "�ంతమం� ��ం� �యమ�

అ����. ��� మన� మం� ��� అం��. �క�� మనం

�డ��ళ�� అం��. �� ��ం� � �ం ��� �య�ం� ���

దగ��� వ�� అ� �� �ణ�ం. అ� ఉం��" అ� ��� �ప�టం వల�

��త� �� � అ�� �ష�� ����� అ� �వన దృఢ�ం�.

సర����న � �� మన �� ప�� ��� మన ���� స��ర�ం�

���ం� న��ం� �వ స����, సర� సమ���!

��త త��� అమ� � �న�ప�� �ం� �� అనవసరం� �పం

వ���. ఆ సమయం� అత� ��� ఏ� ఉం� ��� ����యడం
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పగల�ట�డం ����. అ�ం� సంద��ల� ��� �� వ���.

ఒక�� �లగ��� వ��న��� �� సత�ంగం� ఉ���. సత�ంగం

అ�న త��త అమ� � అ�� �పం వ��, త��త ��� వ��

ప����. �� అత�� �� �ంకయ���� దగ��� ��� ఒక

అరగంట ఉండమ� ����. �� అ�� ���. అం� అప���ం�

అమ� � ఆ �ప�త�న �పం ��ం�. అం���ం� అత�� fits

�� మ�న�� ���.

�� ��హ�ణ�ం � ఒక �� ఉదయం �� ���� ఇ�� అ� అత�

�న�ం� ��� ఉం��� �� ��� �����క �కబ��

బయట����. ఆ �� �యం�ం మరల �� ఇ�� “ఇ� �క బ��

��, �� !” అనటం ��� ��� ఇంత� �ం� ���ం� ��

��� అ� �ప�డ� �క స���� మన� ఎంత� �ద� వ����

���ం�.

ఒక�� �కల�� ����� చ�� ���ల� �న��� ��

���న ���� �� �� ��హ�ణ�ం� � �� �యమ���. ���

��ల త��త �యటం అ���ం� అ� �� �� � ���

"అ���ం�?" అ� ���ర�కం� అ���. అ��� సంశయం క��
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�� ��� మరల ���ం� ఇం� ��� ��ద� ���, ���

����న ప� �� �� దగ�ర� ��� ఇ��� ��� అ�ం� �� అ�

����. అ��� �� "��" అ� ��� అ� ������. ఈ �షయం

ఎం� �న��� ఉ�� �� � అ�� �ష�� ����� అన�� ��

��హ�ణ�ం � అ��� �ద�� ఎ�క క��ం� (క��ం��). అక�డ

చ�� ���� ���� ��� �� అ�� �� ����ంద�

�ప�డ� ��ం� �� �త �����న చ�� ���� ��

��ం��.

�గ దత� ���� అ� ఆయన ర���� �� �����. ర� ���

�� సల� �ద �లగ��� వ�� ��� దర�నం ���� ���� '�

�బ��మయ� �� � ���� అవ�శం క��ంచమ�'

�న��ం�����. �గ దత� ���� �� దగ��� ���న��� ��

అత�� ఐ� గంటల �� �����. ఇదం� �� �ంకయ�

���� �న��ం��వటం వలన జ��ం� అ� న����.

6 ��వ� 2010 న ��కృష� 'గత ఒక సంవత�రం �ం� �� శ�,

ఆ���� ���� �ం� �లగ�� ������ క�, ఈ ఒక�

శ��రం ఇక�� ఉం�ం�' అ� అ�����. ఆ�� �� ��కృష�
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కల� �� కనబ� "��� �! మన� ఇక�డ ప� ఉం�" అ� ����.

��కృష� మన��� సం���� ����� ఇ���, సర� ���,

సర����, సమర� స���� అ�న � ��.

2012 జనవ� �ం� �రం� అఖండ �పం �� �� అ��

వ��ం�. అమ��� ��� �ంక�శ�ర�� �ంకట �బ�య� దగ�ర �ం�

�� డ�� ���రమ�� ����. �ంకట �బ�య� 'సం�ం�� అ��

���� ��� వ���. ఒక �రం ప��ం�' అ� అ���.

��� �ంక�శ��� ���� ���న� అమ���� అ���. ��

��న���న� �� 'ఆ �� డ��� ��� ��� వ��న ���

ఉప��ంచం�. �ధ�రం� ��� వ����" అ� అ���. డ���

��� ��� అర �� �� వ��ం�. �ధ�రం క�� �ంకట�బ�య�

�� డ�� ���వ�� ����. � �� �ష�� �లయం � అ��

వ�వ��� � �� ఎ� �ర������� ఈ అ�భవం ����ం�.

�ద���� �ం� అ�న ఆర� �స��� ���� వ�� ఉ���.

���� �ం� �లగ��� �స��� ���రమ�� ఆ��వ�

�దండం� ��� �ంక�శ��� డ��� ఇ���. ��� ����

�దండం �స��� ������. �� � ��� ����� ��� ���
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వ��మ� అ��� �� "ఏం ప���. ఎ��ం� ��� వ���" అ�

అ���. ఆ��వ� �దండం �ం� ��ల త��త తనంత ��

�స��� ���వ���. సర� �ర����, సర� సర���� � ��.

������ ���స�� �� � భర��జ �స�� �� �ట��

�బ��మయ� �� ��ం� ����. ఒక�� ����� ఫ�� � ��

� ��� త��త ఆ �� ��� �లగ��� ����. ఆ �� ��

“��� ఉన� ��రం� �� ���మ�����” అ� � �� � ���న

త��త � �� �ప, �ప��, �ం� ��� వ�� ఇ���. �����

�త అక�డ చ�� ఉం�ం�, ��� ఎక�డ �� �య� అ� ����.

�� ��� అక�డ ఉ��� �బ�� అక�డ ప��ం�� అ�

����.

����� ��� ఆయన� � భర��జ ���� �బ��మయ� ��

��� ప��ం�� అ� అ��ం��. ఆ �షయం ����� ��

�బ��మయ� �� � ��� ఆయన న���. �బ��మయ� ��

ధర�ం ఎం� �క���� ��ం��� అం� ��� ఆజ� ��రం

�లంట� ����ం� నవంబ� �ల� ����� ��� ��� �ల�ల� ఆ

సంవత�రం �లబ� ��� �య��� నవంబ� �ం� ��� �� ���
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� ��� �తం ����ం� ��� ����. ఆ సంవత�రం పదవ

తరగ� ప��� ఎ��వ ���� �������. అం� ��� కృప�

�బ��మయ� �� �����.

ఒక�� ఇం�� ����� �� తన �ర�� �డవ ప� మ��హ�ం�

�లగ�� వ�� ��� �� �స�� �లయం� ���� ఉ���.

�బ��మయ� �� ���� �షయ� వ�� ����� ��� '�న�

������ర�' ��� ��� ����. ���� �� �ళ��� ��

"�న��! వ��� �" అం� �ద� �మ�య �� �క�� ��

���� ��� ����. �� �ట� �� ���� ఆ �టల�

���� �� మన�� �ం�ం�ం�. అంత� �ం� ఎక����

�����ం �� ఆత�హత� ���ం�మ��న� ఆ�చన�

���. అ��� ���� �� �బ��మయ� �� � మన����

ఆ�చన� ��� అ� అ��ం�ం�. �యం�ం సత�ంగం అ�న

త��త ���� ��� �బ��మయ� �� "�ర�జన�� � త��

ఇ��� � �ర� � వ��ం�. ఆ జన�� � వల� �� ఇబ�ం�� ప���

అం�వలన ఈ జన�� ��� ����ం�" అ� ����. ���� ��

అ��� త�� ఇ��� �ర� ? అ��� �� అ� అ���. �� "జన�
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జన� � బం�� ఒక��� ఉం�ల� ��" అ� ����. ��ల���

� ��!

త��త ఆయన ఇం�� ������. ��� ��ల� ఉ���

�స����న ���న �� ���� �� ఇం�� వ�� '���

�బ��మయ� �� రమ����' అ� ��� ����. ���� ��

�ంట� �లగ�� �బ��మయ� �� దగ�ర� ����. అ� చ��లం

అవటం వలన �� అ��� ��� ష��� ���� ఆ�సం�

ఉ���. ఎం�� ఈ ఆ�సం �� అ� అ��� ��� ���ం�

�య�� అం�వలన ��� ���� అ� �� ����. అ���

���� ��� ఆ ఆ�సం �వటం �� ��� ��దం�

���ం���� అ� అ��ం�ం�. ���� ��� ��

�బ��మయ� �� " � అ��� ఎ� ఉ���? ఇం�� �ష��

ఎ� ఉ���?" అ� �మ� అ���. � అ��� వలన ��

ఇబ�ం�� ప��� ఆ �షయం ��� ��  అ���.

ఒక�� ���� ��� ��ంబం� స� �లగ��� వ��

ఉండమ� ����. అ��� ఆయన �వ��� �ప�ం ���. ��

తమ ఇం�� ఉ���. ���న� బం�రం ��ం�. ���� ��
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త��త �� � '�� ���న�� ��నట��� ఇబ�ం�� ఏ�

ఉం�� ��' అ���� ����.

���� �ంక�శ�ర �� తన �ల��� ���న��� �� ���

�షయ� �� � �ర� ��ం� ఎ��వ ��య� క� అ� �� �క�

సల�� అడగ��. అత� అడగ�ం�� �� అత�� “� �ల����

�ంకట అ� ��� ఆ త��త ఏ ��� ����” అ���. �ంక�శ�ర ��

ఇం� ఆ�రం ��రం (ఇల���) �ంకట � �రంభం అ���. �� ఆ

�షయం ��స� �ంక�శ�ర ��� త��త అర��ం� !

సర� సమ���

�వరత�ం తన ఊ��� �లం� ��� ప� ����ం�

అ���ం� �ం� క�ం� ��� ���� ���పక�ల ఎల���

���� అ�� �����. ఆ� ��ల యజ��లంద�

�వరత�ం వలన� �ట�� ����య� �వర���� �� ��� ల

ధర ���ంచమ� గ�� వ��� ���. �వరత�ం� ���క ఆ �మ��ల�

'�� �� శ��రం �లగ�� ��� వ���. ఈ �� శ��రం

�బ�� �లగ�� ��� వ��న త��త �మ�రం ��
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�����ం��" అ� ��� �లగ��� ��� �� �

�న��ం�����. �� "� �ంకయ���� �� స��� � ��� అ��

�ండం� �బ���య �� ���ంత� � �� �ళ�మ���". అ��

�� �వరత�ం తన ఊ�� �ళ��, ఇ�వర� ఏ� జరగన�� ఆ

�షయ� ఎవ� ఏ ���వ� ��� ���! �ం� ��ల �ం�

���ల వర� ���న తతంగం ఇ��� ఇ� స�� మ��ట�� �యటం

ఆ సర�సమ���� ���ం�.

ఒక�� �లగ�� సత�ంగం � మరల, మరల అ��యం

జ���ం� ��� ���న�ం�� ���డంత� ��� �ల�ద�

����. ఆ �రం �వ� � �వరత�ం �����న� బ��� ఒక ��న

వ��� తన �ర��� ఎం� అసభ�ం� �వ�������. అంద�

������ �� ఏ� ప��ం����. �వరత�ం� ఏ (��) �రణ

వల�� ఎ��ం� స�� అంద� �� ����. అత� �వరత�ం�

ఊ�� ఎ� ఉం�� ���న� ���ం��. �వరత�ం �� � ���

�� అభయం ఇ���. త��త ఎ�� ఇబ�ం� క�గ��.

�వరత�ం అక� ���� ఒక �షయ� అత� చ���న� ���

����� అ���. ఆ �ల��� ఆ �ధ� త����క ఎవ�� �ప�క
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ఇం�� �ం� ������. �ం� ��� �� �వరత�ం �వ

�వరత�ం� �� �� �షయం ����. �వరత�ం తన �వ� ��

�లగ��� ఉ��న� ���, తన �వ� �లగ�� రమ��

����. ఆయన వ��న త��త ఆ �షయం �బ��మయ� �� �

����. �� ఒక ��షం �నం� ఉం� త��త �వరత�ం �వ�

"�� � �ల��� ��ం� �తకటం ఆ�� �ంకయ� ��� దగ�ర 108

�ద�ణ� �� ఇం�� �ళ�ం�" అ� ����. �వరత�ం �వ� అంత�

��� ��ల �ంద� ��� ��� వ��ం�. అం�వలన ఆయన�

ఒ�� ���� �ప�తం� ఉండటం� �ద�ణ� ��లం�

భయప���. �� ��� దర�నం అ�న త��త ఆయన మన�� ఏ�

��ం� �� ఒ�� ���ల�� ఏ��� 108 �ద�ణ� ���.

�ద�ణ� ��న త��త �ళ� ఊ� � ����. ఇం��� అ��

�ట��� �ళ� అ��� ��ప� �ం� �� �� "���! ��

��ప�� ఉ���. � ��� ����� అ��ర� ��

చ���మ�����. �� �� మన� ��ం�. �� ఇం��

వ�����" అ� ����. ఇ� �వలం �బ��మయ� �� కృప. �� �

అ�� �ష�� ���. అం��క ఆ �ల��� మన�� ��� ఇం��
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�� ��ం� ఇం�� ��� వ���. �� సర� సమ���, సర�

�ర����!

�త�రంజ� �� �ద��� � �ంప���� �� దర�నం

���ం� ఉం���. తన ����� �మకృష� ���

�లగ��� � �ంకయ����, � �� దర�నం ������. ��

��న �ం�� ���� చ���ం�ం� ��. �� స�� అ�న

త��త �� �ల� గల “�మ� �వ – �వ� �వల�ం” అ� �ం���

�ంప���� స�� ��� అ���� �� ఇ���. ఒక��

�ద��� �ం� ఇం�� � ఇం�� flight � ��� ఆయన

మన��� తన �క��న� �� � ఎవ� ����డ�. �����

��� �డ�� అ�����. మన��� అ��న��� �� �క��న�

�� � ఎవ� �����. ఆ ��ణం� “�మ� �వ – �వ�

�వల�ం” �ంథం ��యణ ���. ��� ��ల� �� ఇ��� ��

క� అ��ం�, ఆ�� �� �� కల� “ఒక ఇం�� మధ� �� ఇ�క

రం� ష��, గళ� �ం�, గడ�ం� ���� ఉ���. �� �ఖం

pleasing � ఉం�”. త��త �� �ం� �త�రంజ� మన��

��ంతం� ఉం�.
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����� �� � �� ఆ���� ���� ఎ� � � �ద ����ం�

� ��ంబం� స� ����. ����ం�� అప���� వర�ం, మ�� ప��

ఉన� ��వరణం �� ���స�� ���� ����ం�. �����

�� ఉన�ంత�లం అక�డ ��వరణం ఎండ� ఉం� బయట

�రగ��� అ��లం� ��ం�. ����� �� ����ం� �ం�

�న�� వ��న త��త అంత� �ం� ఎ�� వర�ం ఉన�� అ�ం�

��వరణం వ���ం�. స��� ఆ���ల� ��న ���

సఫలమ��� అ� ����ం�.

ర� ��� �� తమ ��హం �షయం ���న��� �� ��ఖత

వ�ఖం ���. �రణ� అడగ��. ఆయన ��� �� తన సహ

�క�ర��, ��స�� ��ణం ���న� ��� �లగ�� అడ���� దగ�ర

ఆ���ం� అ�� ��� ��� అ�� �� ��� ఏ ��ం �బ��

తగల�ం� ఉండటం �� కృ� అ� ఆయన నమ�కం. �� �చన

మన� అవగతం ���� �� దయ� మన� స� �����

ఉం�� అన� ��� మ���నక.

� �మకృష� బ�� � �బ��మయ� �� � ఒక�� ఉత�రం ��� త�

ఎవ�, అ�� �� �య��. �� ఉత�రం అం�న �� బ���
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�� (అంత� �ం� ఇ��న �� �ంబ�) �� "� ఉత�రం అం�ం�.

�� అ�� �య�� �బ�� ���� �య���" అ� ����. అం� ఆ

ఉత�రం ��న� ఎవ� �� �� � ���.

బ�� తన తం� �� అ��కల� ��� కలప��� ���న���� ��

�జ��ష� అవ���. �ళ� అమ���� బయ��� ��ష� � వ��స��

�� క��ం�. బ�� ఏ� �చక '��' అ� (�బ��మయ� �� �

ఉ�����) గ��� అ���. �� ఆ���ం� (తన �మయ� ��

���). ఆ �� స��� ��క�� �ం����� �� దగ�ర ఆ�ం�. అత�

అమ���� బ�� �� �ం�� ఎ���. ఆ �� � అమ���� ���

��� ��ణం �ఖవంతం అ��ం�.

సర� హృద�ంతర���

� �� �ట�� ఎం�మం� భ��ల స�ల� మ���ల� ��

స����� ����. ఒక�� ���వ� భగవం��,

మహ��ల స�ప� దర��� అ���� ��క దర�నం ���ంచ

�ద��ం�ం� మ��� � �� �ట�� “మహ��ల స�ప� దర�నం

��క దర�నం� స�నం ����” అ� ���.

37



� �� ఎం� casual� ���� ఇ��న సల�� భ�ష����

��ం���, ��� సంబం�ం�న �చ��క� �చన�� ఉం��.

ఒక�� ���వ �ం�-� ����ం� �ల�ం �ం� ఉన� కృ�మ

��ం�� �ల��య� �స�� ��న �� ��ం� �� � అ���

“�ం�-� ����ం� ������� ��, న����� ���

���డవ���” అ� �� �చ��ం��. త��త ఆస�� ���

�����యం� �� ��ం��. ���వ ఒక�� �ల�ల�

�ం� �లగ�� ద��ం� ��� ��� �ందర �� � ��� వ��న�

���న���� �� అత� ��� ప���� మ� “న����� �ళ��

���” అ� �చ��ం��. ���� క� అ� �ల�ల� ఏ� ఫం�� �

��� �రం ప� ��� అక�డ గ��� అ��గ�ం �� �����

���వ ��-���� అ���� వ��ం�. అ త�ణం� �� �వ

అ�గక� � �� “ఏ� �ం�� పడవ��. �ండంత� �రంత�

అ�భ�ంప �� ర����” అ� �ట�� ��ష� �� �ంద ���. ��

�ం� స���� ��� వ�� �చన� ఎంత� మహత�ర�న� �ం��

అర��ం� అ� ���వ అం��.
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�� ��హ�ణ�ం ఒక�� మ�� � fashion ��� ����

���న� ఆడ�ళ�� �� మన��� '��� కనబ���' అ�

అ�����. ఆ త��త ��� సమ��� �� � �� �య��

అత�� ���డక �ంద� “ఏం ���! ��� కనబ���?” అ�

అ���. మన ��� �ం� �� ఆ�చన� �����న� సర� �� ��

అన� అ�భ�� ���ం��మ� అంద�� �చ�������.

ఒక�� ��కృష� �ళ� అమ���, అక� �లగ�� � ఉ���. ��

�� దగ�ర� వ�� “అ��! �� �స�� �లయం �న అం� ��

�� ���, ��� ఉం�. అ� ��ం �� �డ��! �� � అ�

�ళ�� ��� ����” అ� ����. అ��� �� అమ���,

అత� అక� ‘��! �� ���ం� �� ����’ అ� ��� �ద�

అంత��� ఉన� �� � ��ం ���. �ఖ�ం� ప� �యటం క��

�� �� అన� �ట “� అ� �ళ�� ����” అ�� �� మన��

అ� �����ం�.

సర� �వ స���య నమః
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ఒక�� �� �ర�� ����� అక�డ ఉన� భ��ల� ���

ఇక�డ ఒక� ఉ��� అ� ��� ��� ���క�డ ఉం� భయ

పడ�� అ� అన�� ఆ �� బయట� ���  �యమ���ం�.

���� �లగ��� ఇ�� క��న �త�� ��� గ�� ����

�స�కం చ���ం����. � �� ఉత�రం �క� ఉన� ��� �ం�

��� “ఎవ� వ��� ��!” అ� అ���. �� �� �� ‘��

�� ‘ అ� అ��� అ� ఏ� �యద� � �� ����. �ంత�ప�� ఆ

�� బయట� వ�� �� �ళ� ఇం� �ందర ఉన� క��� ���

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

���ం�, ��� పం�ం���ం అ� అం�ం� �� ఆయన� ఎక�డ ఉం�

అ� అ���. �� ��� �� ��� అక�డ ఆ �� ��.

ఒక�� �� ఇం� �ర�� ఒక బండ �ంద �� ఉం�. �� �స��

�లయం� ప� ���న� ���� ������ ��� ఆ బండ �ంద ఒక

జం�� ఉం� �� అ� ��� ���� బండ �ంద ��� ��

భయప��ం� అ� ఏ� �య� అ� ����. ఆ �� �ల��

�����ం�.
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��శ���

ఒ��క సమయం� �వరత�ం స��మం� ���న క��, అ�వృ��

ఏర�� పంటల� ఎం� నష�ం ��ల�డం వల� ఎం�మం� అ����

�తం ఇబ�ం� పడటం జ��ం�. ఆ సమయం� అత�� అంద��

��� �� �వ� ఏ� ఒక� ��ల��ం�ం�. �య�ం �రకడ�

ఇబ�ం�� ఉన� ఆ సమయం� వర��� �య�ం �� ��

��ంత� �ం���. అత� ���� �య�ం ���� త��వ

ధర� ��� �య�ం అచ�ట �� స�యం� ��� �ళ� ఊ�� �భం

����ం� అమ�టం �ప� �వ అ��ం� �� � ��� 2000

��య� ఇ�� ఆ డ�� ���బ�� ��� ఆ ప� �రం�ంచమ���.

�� ���న�� అ� �యగలగటం జ��ం�. ఆ సమయం�� అత�

ఊ�� ఎ�� మం��� �� ప�� ఉండటం �ధ��ం�, ఆ

�ష��� అత� �� � �న��ం��. �� అత�� 116

��య� ఇ�� "��� ఖ�� �యక, �జ� ��� ���� �క�ం�

ఆ మం��ల� �పం �ట�మ���. డ��, �య�ం, స���,

���ం�, ఇ�క, ��� �ద�న� ����� ��� �� వ���.

��� సంతర�ణ ��న ��� �ంభవృ�� ��� అ�వృ�� �రటం
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జ��ం�. ��శ���న � �� � ���ం� ��న �ణ� �����

ఫ�తం అనంత�. పంచ��� �స���� ఆ��ల�

అ�స����.

��రణత�ం

ఒక�� ���� �� ప��ల ��యల� �ల�ర� 50 �స�, ఒక

��� �ల�ర �ళ��- �ం� బ��� �బ��మయ� �� దగ�ర

����. త��త ��� ���మ��� తమ ఇం�� ������.

�ం� �లల త��త ���� �� �లగ�� � వ�� తమ ఇం��

బయ� ��న��� �బ��మయ� �� అంత బ��న �ల�ర బ���

�ం�ం�� ���ం� ఆ� ��ం� ���వ�� ఆ�� ��� ����

��� బ��� ��త�� ���ం��� ఇం�� ��� ��� అ�

����. ���� ��� “��రణత�మం� ఇ�� ఉం�ం� ?” అ�

అ��ం�ం�.

����� ��� �స�� ��� ప�చయం ఉండటం వలన

�బ��మయ� �� ���� ��� ��బం��� ����.

ఒక�� సత�ంగం� అవ�త �ల చ��� ఉం� ఒకత� వ�� ��

42



�ళ� �ద ప� '�� అంత �ప� �స���� �� ఇ���. ��

����. �� నమ��రం ����ల��ం���� ��' అ�

అ���. అ��� �� అత�� "ఈ �� �ద �� �త�ల� ��!

భర��జ �స�� �� ���. �� �కరణ ��� ���. అ� ఆ

�ంధం� �� ఉన��. అ� ��� �డ��?" అ� ��� అత��

మంద�ం��.
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