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సహన్ం మన్స్సుని అంతర్ముఖం చేస్సతంది:  మీకు జ్ఞాన్ం పందాలనే కృత 
నిశ్చయం ఉండాలి, సహన్ం ఉండాలి. సహన్ం లంచి శ్క్తత వస్సతంది. 
మనిషిక్త knowledge ఒకటే సరిపోదు, శ్క్తత కావాలి. మన్ం నాలుగు 
మాటలు మాటా్లడాలి అంటే శ్క్తత ఉండాలి కదా. శార్దాన్ంద మంచి మాట 
చెప్పమని అడిగితే శార్దామాత ‘సహన్ం, సహన్ం, సహన్ం, సహన్ం’ 
అని ఒకే మాట నాలుగు సార్మా చెప్పపర్మ. సహన్ం మన్స్సును అంతర్ముఖం 
చేస్సతంది. అంతర్ముఖమైన్ మన్స్సుక్త Truth ఎర్మకలక్త వస్సతంది. 
 

మీర్ందరూ మోక్షం కావాలి అంటునానర్మ. ఇస్తత భరించగలరా?:  భగవంతుడు తెలియబడుతాడు. కాని మీర్మ 
తటుుకోగలరా? మీ శాాస ఆగి పోతుంది. ఒక ఛాదస్సతడు  భగవాన్ దగగరిక్త వచిచ: ‘బోధల వలన్ బాధలు 
వసాతయి. నాకు ఇచేచది ఎదో ఇచేచయండి’ అని అడిగాడు. భగవాన్ అనానర్మ ‘సరే నేను ఇసాతను నీకు తీస్సకో 
గల శ్క్తత ఉంటే తీస్సకో. ఈ క్షణంల ఇసాతను భరించగలవా? వర్ద వస్తత తటుుకోగలరా? You must only 
get what you deserve. యోగయత అర్హత లేకుండా ఇస్తత చచిచ ఊర్మకుంట్లవు. భరించలేవు’. మీర్ందరూ 
మోక్షం కావాలి అంటునానర్మ. ఇస్తత భరించగలరా? రొజూ మాటా్లడేవారే మాటా్లడక పోతే మీకు భయం 
వస్సతంది. మీకు realization ఏంటి? ఒక చిన్న సంఘటన్ వస్తత కంగార్మ ప్డిపోతునానర్మ. మీకు realization 
ఏంటి? God మీర్మ deserve అయ్యయరో లేదో చూస్సకుంట్లడు. యోగయత లేకుండా గుర్మవు ఇస్తత మీర్మ 
భరించలేర్మ. భగవంతుడు మీ ప్టా దయ లేకుండా ఉంట్లడా? Purity లేదు. ఇస్తత భరించగలరా? మేము 
ఇవాడానిక్త ready గా ఉనానము. Deserve కాకుండా ఇస్తత మీర్మ చనిపోతార్మ. 
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దక్షిణామూరిత అంటే కుడి వైపున్ ఉండే రూప్ం లేని వాడు: శివుడే దక్షిణామూరితగా 
అవతరించాడు. విష్ణువు భూమి మీదకు వచిచన్పుపడు తలిాతండ్రులు ఉనానర్మ. శివుడిక్త 
తలిాతండ్రులు లేర్మ. ఆయన్ శ్రీరానిన ఆయనే సృజంచుకునానడు దక్షిణామూరిత. దక్షిణం 
అంటే కుడి వైపున్; అమూరిత అంటే రూప్ం లేని వాడు అని అర్థం. 
 

జీవిత గమయం సతయం తో తాదాప్యం చెందడం: శ్రీర్ం మన్స్సు మన్ం అని 
అనుకుంటునానం. వాటితో మన్కు తాదాప్యం ఉంది. అలాగే లప్ల ఉన్న నిజం 
తో, సతయం తో తాదప్యం రావాలి. అది జీవిత గమయం. మన్ం ఎనిన తాయగాలు 
చేసినా, ఎనిన తప్స్సులు చేసినా, ఈ సతాయనిన దరిశంచడానికే. శ్రీర్ం 

చనిపోకముందే, శ్రీర్ం పోయినా నేను ఉనానను అనే అనుభవం నీకొస్తత Immortal అవుతావు. అదే 
జీవిత గమయం.  
 

ఈశ్ార్మడు యంత్రి, మన్ం యంత్రాలం: గీతల కృష్ణుడు అనానడు: మీ అందరి 
హృదయ్యలల అంతరాయమిగా ఉండి ఈశ్ార్మడు మీ శ్రీరాలిన యంత్రాలు తిప్పపన్టుు 
తిపుపతునానడు. ఈశ్ార్మడు యంత్రి. మన్ం యంత్రాలం. ఈశ్ార్ సంకలపం అనుసార్ం 
మన్ం అందర్ం ఇకకడిక్త వచాచం. శ్రీర్ం చనిపోయే వర్కు ఆ శ్రీర్ం ఎపుపడు ఎకకడ ఉండాల నీ 
దేహ ప్రార్బాానినబటిు నియమిస్తత ఉంట్లడు. వాడు కంట్రోలర్. మన్ controller మన్కు దూర్ంగా 
లేడు. దగగర్లనే ఉనానడు. వాడు కళ్ళు లేకుండా చూడగలడు; చేతులు లేకుండా ప్నిచేయగలడు; 
చెవులు లేకుండా విన్గలడు. కళ్ళు లేకుండా చూచే వాడిన చూడడం మన్కు కష్ుం అవుతుంది. 
ఎందుకంటే వాడు రూప్ర్హితుడు నామర్హితుడు కాబటిు. ఈశ్ార్మడిక్త అసాధయం అంటూ ఏదీ లేదు. 
తాట్లకు ఇంటా్ల పుటిున్ వాడిన రాష్ట్రప్తి భవన్ ల కూరోచపెట్లుడు. ఈశ్ార్మడు ఉనానడు అన్డానిక్త ఈ 
ఒకక నిదర్శన్ం చాలు. ఆ శ్రీర్ ప్రార్బాానిన బటిు ఎపుపడు ఎకకడ కూరోచవాల, ఎపుపడు చనిపోవాల 
నిర్ుయించేవాడు ఈశ్ార్మడు. నీవు దేహబుదాిని overcome చేస్తత ఈశ్ార్మని control ల ఉండవు.  
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ప్రతీ తలంపుకు సమాధాన్ం చెప్పపలి: మీకు ఒక తలంపు వస్సతంది వెళ్ళుపోతుంది. మళ్ళు ఇంకో తలంపు 
వస్సతంది. మీకు వచిచన్ ప్రతీ తలంపు రికార్్ అయిపోతుంది. మీకు ఎవరిమీదనాన దేాష్ం కలిగినా, అది 
రికార్్ అయిపోతుంది. నీకు వచేచ ప్రతీ తలంపుకు సమాధాన్ం చెప్పపలిుందే. 
 

నీ హృదయంల ఉన్న వాడిక్త శ్ర్ణాగతి చెయియ: శ్ర్ణాగతి మార్గం మన్కు SAFE SIDE. నాకేది 
మంచిదో నాకంటే ఈశ్ార్మనిక్త బాగా తెలుస్స. ఇంక అడగటం ఎందుకు మన్ం? ఇది ఇలా ఎందుకు 

జరిగింది, అది అలా ఎందుకు జరిగింది అని అనుకుంట్లం. అలా 
అనుకోన్కకరేాదు. ఎందుకంటే నా మంచి నా కంటే ఈశ్ార్మడిక్త బాగా 
తెలుస్స. ఈశ్ారా నీ సంకలపమే నెర్వేర్మ గాక అని అన్డం శ్ర్ణాగతి. 

ఈశ్ార్మనిక్త శ్ర్ణాగతి చేయండి. మీకు శ్ర్ణాగతి కుదిరితే ఈ ‘నేను ఎవడను’ గొడవ అకకరేాదు. 
తుకారాం అనానడు: ‘ఆ నేను ఎపుపడు ఎకకడ ఎలా పోయిందో నాకు తెలియదు. ఆ దేహం నేను 
అనుకునే బుదాి పోయింది’. అది శ్ర్ణాగతి వలా పోయింది. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ఆతు స్సఖానిన శాంతిని డబుుతో చదువు తో కొన్లేము: డబుు 
ఉంటే బజ్ఞర్ ల అనీన కొనుకోకవచుచ. కాని ఆతు స్సఖానిన 
శాంతిని బజ్ఞరోా కొనుకోకలేర్మ. మీర్మ స్సఖానిన శాంతిని 
కొన్గలరా? రామకృష్ణులు అనానర్మ: ‘ఎందుకొచిచన్ చదువులు 
ఇవి? మీకేమైనా దేహాభిమాన్ం పోయిందా? పోలేదు కదా!’  
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నువుా అనే ‘నేను’ నేను కాదు అని తెలుుకోడానికే ‘నేను ఎవర్మ?’ అనే ప్రశ్న:  నేను 
ఎవర్మ? అనే ప్రశ్న ఎందుకొచిచందంటే, నువుా అనే ‘నేను’ నేను కాదు. ఆ నేనుని నేను 

అనుకుంటునానం. కాబటిు విచార్ణ చేసి, ఈ నేను నువుా కాదని తెలుస్సకోవడానికే ఈ నేనెవడను అనే 
ప్రశ్న వచిచంది. ‘నేను’ ‘నేను’ అని mind అంటుంది. ఆ నేను నువుా కాదు కాబటిు ‘నేను ఎవడను?’ అనే 
విచార్ణ వచిచంది. 
 

 
కోరికను SATISFY చేస్తత కోరికను జయించలేము: కోరికలు నెర్వేరే 
కొలది కోరికలు పెరిగి పోతాయి. నిపుప మీద నెయియ వేస్తత ఎలా పెరిగి 
పోతుందో అలాగ. ఏదనాన కోరిక వస్తత చేసిచూడండి- ఆ కోరికను 

SATISFY చేయడం కంటే CONTROL చేయడం వలా ఎకుకవ HAPPINESS వస్సతంది. 18 
పురాణాలాని సారాంశ్ం చెపుతనానను: కోరికను SATISFY చేస్తత కోరికను జయించిన్ వాడు ఈ 
సృషిుల ఎవడూ లేడు. కోరికను CONTROL చేయడం వలా, దానిన జయించడం వలా అది ప్లచచబడి 
చిరిగిపోతుంది. 

Birthdays ఉనానయి కాని deathdays లేవు: మన్ం అందర్ం 
ఏదో ఒక రోజు చనిపోతాం. మనిషిక్త ONLY పుటిున్ రోజే 
ఉంది. మన్ం పుటిున్ నాడే చనిపోయే రోజు నిర్ుయం 
అయిపోయింది. కాని మన్కు తెలీదు. అందుచేత birthdays 
ఉనానయి. death డేట్ లేదు.  
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ఆచార్మయల వార్మ అనానర్మ: ‘ఓ ప్రభువా, నాకు అజ్ఞనా్ం అనే ముడి తెగాలి’:  రాగదేాషాలు 
వస్సతనాన, ఏ ర్కమైన్ దుుఃఖం వస్సతనాన, నీకు లప్ల అజ్ఞాన్ం ఉన్నటుా గుర్మత. ఇపుపడు దేహం 
చనిపతే మన్కు దుుఃఖం వస్సతంది. దేహం సతయం కాదని నీకు అనుభవంల లేదు. 
ప్ంచభూతాలు కలిస్తత దేహం వస్సతంది. చనిపోవడం అంటే ప్ంచభూతాలు విడిపోవడం. జీవుడు 
ఈశ్ార్మనిల ఐకయం అయేయవర్కు నీ ప్రయ్యణం ఆగదు. ఈశ్ార్మనిల ఐకయం అవాాలంటే  
జీవలక్షణాలు (రాగదేాషాలు) పోవలాలి. ఆచార్మయలవార్మ అనానర్మ: ‘ఓ దయ్యసారూపుడా, మాకు 
నువుా నేత్రాన్ందం కలుగజేయి. మములిన చూపు దాారా అనుగ్రహించు. మా కోరికను 
అనుసరించి మాకు అద్వాత జ్ఞాన్ం ప్రసాదించు’. 
 

జీవుడు ఈశ్ార్మడి వాడే కాని తలిాతండ్రుల వాడు కాదు: జ్ఞనాాన్ంద తో 
వారి నాన్న కలిసి ఉన్నపుపడు,  ‘వీరెవర్మ?’ అని జ్ఞానాన్ందక్త తెలిసిన్ 
వార్మ అడిగార్మ. జ్ఞానాన్ంద ‘నా శ్రీరానిక్త తండ్రి’ అని సమాధాన్ం 
ఇచాచర్మ. నా తండ్రి అని చెప్పలేదు. జీవుడిక్త తండ్రి ఈశ్ార్మడే. జీవుడు 
ఈశ్ార్మడి వాడే కాని తలిాతండ్రుల వాడు కాదు. 
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కోరికకు శ్క్తత లేదు, శ్క్తత ఈశ్ార్మనిది:  శ్ంకర్మలు 8 సం. వయస్సుల ఇలుా విడిచి వెళ్ళతనానర్మ. అందరిక్త 
అనీన అప్పగిస్సతనానర్మ. “ఈ అప్పగింతలు ఏంటి? నా శ్రీర్ం చనిపతే ఎవర్మ నిపుప పెడతార్మ? నువుా 
మా ఇంటి కాడ ఎందుకు పుట్లువు? నీ వలా మాకేమైనా ఉప్కార్ం ఉండాలి కదా!”, అంది తలిా. అపుపడు 
ఆచార్మయలు realize అయ్యయర్మ. చనిపోయే రోజుక్త వసాతన్ని వచిచ నిపుప పెట్లుర్మ. ఆవిడ మోక్షం 

ఇవామని అడగలేదు. కాని మోక్షం ఇచాచర్మ. ఆవిడ మన్స్సు 
విష్ణురూప్ం మీద నిలబడింది. నిలబడ్ాక దానిన హృదయంలక్త 
ఉప్సంహరించి, ఆవిడ మోక్ష స్సఖం పందాక, చితిక్త నిపుప 
పెట్లుర్మ. కాని ఆవిడ మోక్షం అడగలేదు. కోరికకు శ్క్తత లేదు. 
శ్ంకర్మల దాారా ఆవిడకు మోక్షం వచేచ యోగం ఉంది. మీ 
దేహ ప్రార్బాం ల ఆ ప్ని అయేయదుంటే, మీ కోరిక తో 

సంబంధం లేకుండానే అయిపోతుంది. కోరికకు శ్క్తత లేదు. ఈశ్ార్మడిక్త శ్క్తత ఉంది. మన్క్త 90 కోరికలు 
వస్సతనానయి. అనీన నెర్వేర్మతునానయ్య? లేదు. కోరిక ఉంటే అవుతుంది, కోరిక లేకపోతే అవాదని 
అనుకోవదుా. అనుకునేది జీవుని సంకలపం. జరిగేది ఈశ్ార్ సంకలపం. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ఇంటి వార్మ మాట్లడాక పతే భయప్డే ఇటువంటి 
ప్పరిక్తవారిక్త, బలహీనులకు, బదకాస్సతలకా జ్ఞనా్ం? 
మీ ఇంటా్లవార్మ మీతో మాటా్లడక పతే మీకు భయం 
వేస్సతంది. మాటా్లడక పతే మంచిదే కదా. నీకు time కలిసి 
వస్సతంది. ఏకాంతవాసం కుదుర్మతంది. ఇటువంటి ప్పరిక్తవారిక్త, 
బలహీనులకు, బదాకస్సతలకా జ్ఞాన్ం? 
 



8 

 

న్ర్కానిక్త గుమాులు రాగం, భయం, కోరిక: మీర్మ శ్రీర్ం ఉండగానే అద్వాతానుభవం పందాలంటే 
భయం పోవాలి. నీకు రాగం ఎకకడ ఉంటే నీ mind అకకడిక్త వెళ్ళాపోతుంది. నీకు ఇష్ుం ఉనాన, 

అయిష్ుం ఉనాన, నీ mind బహిర్ముఖం అవుతుంది. Likes అండ్ 
dislikes విడిచి పెట్లులి.  రామకృష్ణుడిక్త కోప్ం వచేచది కాదు. కోప్ం 

న్టించే వాడు. ఇవనీన దేహం నేను అనే బుదాిలంచి వస్సతనానయి. ప్రయతనం చేసి వీటిని విడిచి 
పెటుమంటునానడు భగవంతుడు. అద్వాత జ్ఞనా్ం వస్తత రాగదేాషాలు, భయం అనీన పోతాయి. అపుపడు 
అమృతానుభవం కలుగుతుంది. ఆ అద్వాతానుభవం ప్రసాదించమని దక్షిణామూరితని ప్రారిథస్సతనానర్మ 
ఆచార్మయలవార్మ. శ్ంకర్మడు ఎవర్మ? దక్షిణామూరేత. వాడిని వాడే ప్రారిథంచుకుంటునానడు. శ్ంకర్మడు 
అంటే స్సఖానిన ఇచేచవాడు. శివుడు సిథర్ం. శ్ంకర్మడు చలం- దేశ్మంతా తిరిగాడు. 
 

DEEP SLEEP అంటే గాఢనిద్ర మన్కు గుర్మవు: నిద్రల మన్ం ఉంట్లం. కాని మన్ం 
కాని దాంటా్ల నుంచి విడిపోతాం. ఇషాులు, అయిషాులు, ప్రప్ంచం, కాలం, దూర్ం 
మరియు దేవుని తో విడిపోతాం. మన్ం ఏదిగా ఉనానమో అదిగా ఉంట్లం. నిద్రల 
శ్రీర్ం గురించి ఏమీ తెలీదు.  నీ కాలు మీద ప్పము ప్పక్తనా తెలీదు. నీ mind గురించి తెలీదు. Mind 
ల ఏవో గొడవలుంట్లయి. ఈ mind గొడవ ఉండదు గాఢ నిద్రల. I am so and so- అంటే నేను 
ఫలానా వయక్తతని, ఫలానా పేర్మ నాది అనే వయక్తత భావన్ deep sleep ల ఉండదు. అకకడ ఏమి ఉండదు 
కాని మీర్మ ఉంట్లర్మ. ఆచార్మయలవార్నానర్మ: నిద్రల ఏమీ లేదు కాని మీర్మనానర్మ కదా. మన్ం జీవించి 
ఉనానమని గుర్మత - గాలి పీలుస్సతనానం కదా. నిద్ర ల ఏదిగా ఉనానమో ఇపుపడు అదిగానే ఉనానము. అది 
bodyless, mindless, worldless, godless, egoless. అది ఈ జ్ఞగ్రదావసథల కూడా ఉంది. అది 
మీకు ఎర్మకలక్త రావాలి. అది ప్ర్మ సిథతి. అదే Truth. Deep sleep ల ఏదైతే ఉందో దానిన ఈ 
జ్ఞగ్రదావసథల realize చేయ్యలి. చేస్తత అది కడసారి జన్ు. మళ్ళు శ్వాలు మోయన్కకరేాదు. హృదయం 
ల మన్స్సుని కొంత కాలం నిలబెటిు ఉంచితే మన్స్సు కరిగిపోతుంది. అది హృదయం ల కరిగిపోయి 
బ్రహుం యొకక సారూప్పనిన పందుతుంది. నీవు పందిన్ దానిక్త చావు లేదు. 
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తలిదాండ్రుల ఋణం తీర్మచకోవడం విష్యంల ముగింపు లేదని చెప్పపర్మ ఆచార్మయల వార్మ: 
ఆచార్య దేవుడు ప్పలాకాయలకు Mother’s glory గురించి చెపుతనానడు. తలిాదండ్రుల కంటే ప్పలాలు 
తెలివిగల వారైనా, behavior ల ఆలచన్ ల wise man అయిన్ప్పటికీ తలిా ఋణం తీర్మచకోలేర్మ. 
కుమార్మడు ఎంత పెదావాడైన్ప్పటిక్త తలిాదండ్రుల ఋణం తీర్మచకోవడం కష్ుం అని ఆచార్మయడు 
చెపుతనానడు. కుమార్మడు తలిా గర్భంల 9 నెలలు ఉంట్లడు. Delivery time ల కొనిన ఇబుందులు 
ఉంట్లయి. Surgery లే ప్డతాయి. తలిా ప్పలావాడిన భూమి మీదకు తీస్సకు రావడానిక్త కొనిన ఇబుందులు 
ప్డుతంది. ప్తయం కూడా చేస్సతంది. కుమార్మడు తలిాక్త ఉప్కార్ం చేసినా దీనిక్త ముగింపు అయియందని 
అనుకోకూడదు. తలిాదండ్రుల ఋణం తీర్మచకోవడం విష్యంల ముగింపు లేదని చెప్పపర్మ 
ఆచార్మయలవార్మ. తలిాక్త ఆచార్మయలు liberation ఇచిచన్పుపడు చెప్పపన్ మాటలు ఇవి. దేహం ఉండగానే 
దేహాభిమాన్ం తీస్తసి పున్ుఃజన్ు లేని సిథతిక్త తీస్సకు వెళ్ళా ఆవిడకు bliss ని ప్రసాదించార్మ ఆచార్మయల 
వార్మ. ఆ time ల చెప్పపన్ మాటలివి. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modi శ్త్రువులు కూడా తలిాని ప్రేమగా చూడటంల Modi ని 
ఆదర్శంగా తీస్సకోవాలి అంటునానర్మ. 
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రాతి మన్స్సు ఉన్నవారిక్త రాతి దేవుళ్ళు సరిపోతార్మ: మన్ం అర్మణాచలం వెళ్ళతనానం. Temple క్త 
వెళ్ుడం లేదు. ర్మణ మహరిి మాటలు మన్క్త భక్తత పెంచుతునానయ్య లేక తగిగస్సతన్నయ్య తెలియదు. 
రాతి మన్స్సు ఉన్నవారిక్త రాతి దేవుళ్ళు సరిపోతార్మ. ఇంతకీ మన్ం ఎవర్ని? రాతి మనుష్ణయలం 
అనా? ఉప్పసన్ మంచిదే. వారానిక్త ఒకసారి temple క్త వెళ్ుడం మంచిదే. ఈ మధయ జరిగిన్ 
సంఘటన్ చెపుతనానను: భర్త హిందువు, భార్య christian. భర్త వెంకటేశ్ార్ సాామిని చూడట్లనిక్త 
వెళ్ళతంటే నేనూ వసాతన్ంది భార్య. సంతోషిస్సతందని తీస్సకు వెళ్లాడు భర్త. భర్త సాామి అలంకార్ం చూసి 
ఆన్ందిస్సతంటే, భార్య మాత్రం సాామిని చూసి ఏడుస్సతంది. బయటిక్త వచాచక భర్త భార్యని అడిగాడు: 
‘ఎందుకు ఏడుస్సతనానవు?’ అంటే భార్య అంది: ‘హిందువులు ఇలా రాళ్ుని పూజంచి ప్పడైపోతునానర్ని 
ఏడుస్సతనానను’. ఆవిడ ఉదాేశ్యం హిందువులం అందర్ం ప్పడైపోతునానం అని అర్థం. అందుచేత ఇపుపడు 
మన్కు కావాలిుంది జ్ఞాన్ మతం- హిందూ లేక బౌదా మతం కాదు. 
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నువుా కానిది నువుా అనుకుంటునానవు కాబటిు అది నువేా ‘You are That’ అని వేదం చెప్పపలిు వచిచంది:  
ఆచార్మయల వార్మ తలిాతో అనానర్మ: నువుా అనుకునేది నువుా కాదు. You are That. అది నీవై ఉనానవు. ప్రతీ 
వాడు శ్రీర్ం నేను, మన్స్సు నేను అని ప్రిమితమై ఉనానడు. నువుా శ్రీర్ం అని అనుకునాన, మన్స్సు అని 
అనుకునాన, నువుా అది (TRUTH) అయిఉనానవు. నీ శ్రీర్ం హైదరాబాద్ ల ఉంది. కాబటిు మాది 
హైదరాబాద్ అంటునానవు. హైదరాబాద్ ల మీ శ్రీర్ం ఉంది. శ్రీర్ం మీరైతే హైదరాబాదాో ఉండటం నిజం. 
కాని You are That (TRUTH). Consciousness హైదరాబాద్ లనే ఉందా? నీవు కాని దేహం నువుా 
అనుకుంటునానవు కాబటిు ‘అది నువుా’ అని చెపుతనానర్మ. శ్ంకర్మడి కంటే advanced భగవాన్. ఆచార్మయడు 
నువుా ఇది కాదు అది అని చెపుతనానర్మ. భగవాన్ నువుా అది అని అనుకునాన ఇదే అంటునానర్మ. శ్రీర్ం నువుా 
అని అనుకుంటే అనుకో. అలా అనుకునాన నువుా అదే అని అంటునానర్మ. 6+3=9 కాని 6+3=10 అని నీవు 
అనుకునాన 6+3=9. నువుా 9 అనుకున్నపుపడు 9, 10 అనుకున్నపుపడు కూడా 9. Subject దగగరిక్త వచేచసరిక్త 
భగవాన్ రాజీప్డర్మ. అది నువుా అని తెలియకపోయినా అది నువేా అంటునానర్మ. తెలిస్తత శాంతి, తెలియకపతే 
అశాంతి. తెలిస్తత మళ్ళు ఈ దుఖాలయం లక్త రాన్కకరేాదు. వేదం చెప్పపన్ దానిన ఆచార్మయలవార్మ quote 
చేస్సతనానర్మ: You are That - అది నీవై ఉనానవని. ఇపుపడు ఎవర్మ నువుా? స్సబుమువా? కాదు. ఇపుపడు 
కూడా నువుా అదే. స్త్రీ అనో పుర్మష్ణడనో ఏదో ఒకటి అనుకుంటునానవు. అది నీవని తెలియక పోవడం వలా. 
మన్ brain క్త clarity ఇవాటం కోసం భగవాన్ చెపుతనానర్మ: నువుా కానిది నువుా అని అనుకుంటునానవు 
కాబటిు ‘అది నువేా’ అని వేదం చెప్పపలిు వచిచంది. వేదం చెప్పకపోయినా అపుపడూ నువుా అదే అనానర్మ 
భగవాన్. నేను body ని కాదు, mind ని కాదు, నేను బ్రహుంను అని అనుకోవడం ఎలా ఉంది అంటే- నేను 
కుకకను కాదు, నేను కుకకను కాదు, నేను మనిషిని- అన్నటుా ఉంది. నేను శ్రీరానిన, నేను మన్స్సుని అని నీ 
ఇష్ుం వచిచన్టుా అనుకుంటునానవు కాబటిు ‘You are That’ అని అంది వేదం. ఇదంతా mind కలిపస్సతంది. 
Mind చిరిగిపోతే ఉన్నది ఉన్నటుా వయకతం అవుతుంది. భగవాన్ అనానర్మ: ‘You are neither this body nor 
this mind. Immortal Self you are’.  
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నియమాలనీన మనుష్ణయలు ఏరాపటు చేసార్మ:  
పూర్ాం సాాతంత్రం రాకమునుపు వేంకటేశ్ార్ సాామిని చూసి ఒకడు కౌగిలించుకునానడు. వాడిని జైలుల 
ప్డేసార్మ. రాజ్ఞజీ అది పేప్ర్ ల చదివి court క్త వచిచ argument చెప్పపడు: ‘అది వాడు భక్తత తో 
చేసింది కాని దుర్మదాేశ్యం తో చేసింది కాదు. మీ కాప్లాదార్మలు చూస్సకోవాలి touch చేయకుండా. అది 
మీది పర్ప్పటు’, అని వాదించి వాడిని jail నుంచి విడిప్పంచార్మ. ప్ండరిపుర్ంల కృష్ణుడిని touch 
చేయవచుచ. ఈ నియమాలనీన మనుష్ణయలు ఏరాపటు చేసార్మ.  
 

‘Rajaji, you are the keeper of my conscience’ అనేవార్మ గాంధీజీ:  తర్కం మన్లిన Truth 
దగగరిక్త తీస్సకెళ్ాడానిక్త సహకరించాలి. Truth కానిదానిన Truth అనుకునాన అది కాదు. గాంధీ 
ఆలచన్ల పర్ప్పటు ఉంటే రాజ్ఞజీ సరిదిదాే వాడు. Rajaji, you are the keeper of my 
conscience అనే వార్మ గాంధీ. గాంధిజీ ని కాలిచ చంప్పన్పుడు రాజ్ఞజీ అనానర్మ: ‘గాంధీజీ ఇప్పటిదాకా  
mortal. ఈ శ్రీర్ం తో కలిసి ఉనానడు. కాలిచన్సమయంల ‘హేరామ్’ అని అన్నపుపడు ఆతాురాముని 
ల ఐకయం అయ్యయడు. అప్పటిక్త వాసనాక్షయం అయిపయింది. Last minute ల దేహబుదాి పోయి 
ఆతుబుదాి కలిగంది’. 
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వాలీుక్త రామాయణం ల ముళ్ళ ాఉంట్లయి కాని తులసీదాస్ రామాయణం ల ముళ్ళ ాఉండవు: 
భగవాన్ క్త జ్ఞాన్ం ఎలా వచిచందంటే మర్ణానుభవం దాారా మర్ణం అంటే భయం పోయింది. తాను 
దేహమాత్రుడను కాను అని అనుభవంలక్త వచిచంది. మరి తులసిదాస్ క్త జ్ఞాన్ం ఎలా వచిచంది? భార్య 
ర్తనమాల తులసీతో అంది: ‘తులసీ నేన్ంటే నీకు చాలా ఇష్ుం. నా మీద ఉన్న ఇష్ుం నీకు రాముని 
మీద ఉంటే ఈ ప్పటిక్త నీకు జ్ఞాన్ం వచేచది’. ఇష్ుం ఉన్న చోట కష్ుం ఉండదు. మీకు సాధన్ కూడా 
తేలికగా జరిగిపోతుంది. రోజులు నిమిషాల క్రంద వెళ్ళా పోతాయి. ర్తనమాల మాటలు విన్గానే 
తులసీదాస్ అమృత నాడి తెర్మచుకుంది. తులసీదాస్ రేప్టి నుంచి సంసకృతం ల రామాయణం వ్రాదాాం 
అని కాశిల కూర్మచంటే ఆ రోజు రాముడు సాప్నదర్శన్ం ఇచిచ అనానడు: ‘వాలీుక్త సంసకృతం ల 
రాశాడు కదా; నువుా అయోధయ వెళ్ళా ప్రజల మాతృ భాష్ అయిన్ హిందీ ల వ్రాయి’ అని చెప్పపడు. 
వాలీుక్త రామాయణం ల ముళా్ళ ఉంట్లయి కాని తులసీదాస్ రామాయణం ల ముళా్ళ ఉండవు. 
తులసీదాస్ రామాయణం సీాట్ గా ఉంటుంది కాని ప్ండితుల దగగరిక్త వచేచసరిక్త వాలీుక్త రామాయణం 
ప్రమాణం. రామ నామం medicine కంటే గొప్పది. రామనామం చేస్సకుంటే నిద్ర ప్టుని వారిక్త నిద్ర 
వస్సతంది. రామనామం వలన్ భయం పోతుంది. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

మన్ం రామా అంట్లము కాని తులసిదాస్ అనానర్మ: 
‘రెండక్షరాలు ఎందుకు? రాం  (ఒకకఅక్షర్ం) అంటే చాలు’. 



14 

 

 
 
 
 
 
 
‘ఛల్ ఛల్ ఛల్’ అని జడమైన్ గోడని న్డిప్పంచి మహిమలు చేస్త వాడి గర్ాం అణిచార్మ సంత్ 
జ్ఞనాేశ్ార్: జ్ఞానేశ్ార్ మహారాష్ట్ర సెయింట్. Pune క్త 10 క్తలమీటర్ా దూర్ంల జ్ఞానేశ్ార్ సమాధి ఉంది. 
18-19 సం. మాత్రమే బ్రతికార్మ. ఆయన్ సమాధి చూడట్లనిక్త జన్ం తీర్థంలా వసాతర్మ. జ్ఞానేశ్ార్ 
దున్నపోతు చేత కూడా వేదం చదివించాడు. మహారాష్ట్ర వాస్సలు జ్ఞానేశ్ార్ వ్రాసిన్ భగవదీగత మీద 

కామంటరీ ఎకుకవగా చదువుతార్మ. జ్ఞానేశ్ార్ క్త తముుడు చెలిా ఉనానర్మ. 
జ్ఞానేశ్ార్ వేల మందిక్త ప్బ్లాక్ మీటింగ్సు చెప్పపర్మ. జ్ఞనాేశ్ార్ చెలిా ఇంటి దగగర్ 
ప్పలాలకు చదువులు చెపేపది. ఎకుకవ మంది ఉనాన తకుకవమంది ఉనాన ఒకే 
లాగ చెపేపది. అన్నలకనాన చెలిాకే ఎకుకవ జ్ఞాన్ం ఏమో అనిపస్సతంది. పూనాక్త 
దగగర్ల ఒక మహిమలు చేస్తవాడు పులిమీద కూరొచని సాారిచేస్సకొంటూ 
జ్ఞానేశ్ార్ ని చూడట్లనిక్త వచాచడు. ఆ సమయం ల జ్ఞానేశ్ార్, ఆయన్ 

తముుడు మరియు చెలిా గోడ మీద కూరోచని ఉనానర్మ. వాడి ఔన్నతాయనిన ప్రదరిశంచడానిక్త పులిమీద 
కూరొచని వచాచడు ఆ మహిమలు చేస్తవాడు. పులిక్త ప్రాణం ఉంది కాని గోడ జడం కదా. అది చూసి 
చెలిా అంది: ‘వాడు పులి మీద వస్సతనానడు మన్కు సాాగతం చెప్పడానిక్త. మన్ం సాాగతం చెప్పడానిక్త 
ఎదుర్మ వెళ్లులి కదా’. జ్ఞానేశ్ార్ ఏ గోడ మీదైతే కూర్మచనానడో ఆ గోడని న్డవమని ‘ఛల్ ఛల్ ఛల్’ 
అనానడు. ఆ గోడ న్డవసాగింది. మహిమలు చేస్త వాడు పులి నుంచి దిగివచిచ జ్ఞానేశ్ార్ క్త 
న్మసకరించాడు. జడానిన న్డిప్పంచాడు సంత్ జ్ఞానేశ్ార్. 
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‘గోడ మీద ప్గులును చూస్తత మీకు వికార్ం వస్సతందా? ఈ శ్రీర్ం అనే గోడ మీద (బటులు లేక 
పోవడం) ఒక ప్గులు లాంటిది. అంతకంటే ఏమీ లేదు’ అని అనానర్మ జ్ఞనాేశ్ార్ చెల్లలాు:   
ప్ట్లుభి సీతా రామయయగార్మ Andhra bank సాథప్పంచిన్ వార్మ. ఆయన్ జ్ఞానేశ్ార్ గురించి ఒక పుసతకం 
రాస్తత అందుల జ్ఞానేశ్ార్ చెలిా గురించి ఒక సంఘటన్ రాశార్మ. సబెెక్ు మీద interest ఉన్న ప్పలాలు 
ఒక ప్ది మంది జ్ఞానేశ్ార్ చెలిా దగగర్ చదువు నేర్మచకొనుటకు వెళ్ళువార్మ. ఉప్నిష్తుతల గురించో గీత 
గురించో బోధించేది. సరిగాగ time క్త ప్రార్ంభించేది సరిగాగ time క్త 
ఆపుచేస్తది. ఒక రోజు ఆవిడ సానన్ం ఆలసయం అయింది. ప్పలాలు వచాచర్మ. 
ఈవిడ సానన్ం చేసి బయటిక్త వచిచంది. ప్పలాలు 10 నిమిషాలు అయ్యయక 
వదాాం అని బయటిక్త వెళ్ళుపోయ్యర్మ. ఆవిడ బటులు వేస్సకొని వచిచ 
కూర్మచంది. ప్పలాలు వచాచక: ‘మీర్మ న్నున చూసి ఎందుకు బయటిక్త 
ప్పరిపోయ్యర్మ? ఇకకడ కూరోచవచుచ కదా’ అని అడిగింది. ‘మీర్మ బటులు 
వేస్సకునానక వదాాం అని వెళ్లుం’ అనానర్మ ప్పలాలు. ఆవిడ అనానర్మ: ‘బటులు వేస్సకోక పతే ఏముంది? 
గోడ మీద ప్గులు చూశారా? అంతకంటే ఏముంది ఇందుల? అంత సిగుగప్డి ప్పరిపోవాలిుంది 
ఏముంది? గోడ మీద ప్గులును చూస్తత మీకు వికార్ం వస్సతందా? ఈ శ్రీర్ం అనే గోడ మీద (బటులు 
లేక పోవడం) ఒక ప్గులు లాంటిది. అంతకంటే ఏమీ లేదు. మీర్మ నా దగగర్ subject ఏమి 
నేర్మచకుంటునానర్మ? మీర్మ above senses అవాాలి కదా. నా దగగర్ చదువు నేర్మచకొంటున్నది 
బాగుప్డట్లనికా లేక ఇతర్మలకు చెప్పడానికా?’ ఆవిడ దగగర్ గొప్పతన్ం ఏమిటంటే singleness ని 
అలవాటు చేస్సకుంది. ఆవిడక్త కాలక్షేప్పనికైనా ఎవరూ అకకరేాదు. ఆవిడకు happiness సాంతంగా 
ఉంటుంది. ఆవిడ happiness కోసం ఇంటా్ల వారి మీద depend అవాదు. Singleness- అంటే 
ఒంటరిగా ఉండి నూటిక్త నూర్మప్పళా్ళ happy గా ఉండటం. జ్ఞానేశ్ార్ చెలిా జ్ఞానానిక్త గుర్మత. ఆవిడంత 
ఆవిడ happy గా ఉంటుంది. మరి మన్కు ఆ Singleness సాధయమా? మీర్మ ఇంటికాడ ఒంటరిగా 
కూరొచని ఎవరూ లేకుండా happy గా ఉండగలరా? ఉండలేర్మ. ఎవరి గొడవ లేకుండా మీర్మ 
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ఒంటరిగా ఉండి happy గా ఉంటే ( ఆ happiness society మీదగానీ, వయకుతల మీదగానీ, దేని మీద 
ఆధార్ప్డకుండా ఉంటే ) మీకు realization వచేచస్సతంది. మన్క్త కొండ గుర్మతకోసం చెబుతనాన: మన్ం 
చనిపోయే రోజుక్త నూటిక్త నూర్మ శాతం happy గా ఉంటే ఇంక body రాదు. అన్నగారిల లేని 
గొప్పతన్ం ఆవిడల ఉంది. ఆవిడ అంతట ఆవిడ happy గా ఉంటుంది. ఎవరి సహాయం లేకుండా 
స్సఖంగా శాంతిగా ఉంటుంది. మన్ం ఎవరో ఒకరిన కాలక్షేప్ం కోసం వేస్సకుంట్లము కదా. జ్ఞానేశ్ార్ 
చెలిా ఇంటా్ల మనుష్ణయల మీదగాని, property మీద కానీ, బాహయమైన్ సదుప్పయ్యల మీదగాని ఆధార్ 
ప్డకుండా ఆవిడఅంతట ఆవిడ happy గా ఉండగలర్మ. ఆవిడకు ప్పలాలు ప్పఠాలు నేర్మచకోవడానిక్త 
వెళ్ళునా ఒకటే వెళ్ాక పోయినా ఒకలానే ఉంటుంది. తేడా లేదు. మన్ం happiness కోసం ఎకకడో ఒక 
చోట depend అవుతాం. దాని వలా slavery వస్సతంది. 
 

 
Bible అంది: You must know the Truth and the Truth only shall 
make you free (freedom from rebirth and from everything that 
is nonsense):  నినున drive చేస్త వాడు నీ హృదయంలనే ఉనానడు. వాడే 
నిజం. ఆ నిజం నీకు ఎర్మకలక్త రావాలి. అది నువేా అనే ఎర్మక నీకు లేదు. అది 

నీకు ఎర్మక లక్త వస్తత చావు లేదని తెలుస్సతంది. నువుా ఎదిగా ఉన్నవో దానిక్త death లేదు. భగవాన్ 
అనానర్మ: ‘వాడు చావని వాడే. అందుకే వాడు చావంటే ఇష్ుప్డటం లేదు’. మీర్ంతా Immortals అని 
మీకు తెలియడం లేదు. దేహం ల ఉండగానే మీ హృదయంలని నిజం realize చేయ్యలి. You must 
know the Truth and the Truth only shall make you free (freedom from rebirth and 
from everything that is nonsense). Truth ని realize చేస్త వర్కు లిబరేష్న్ లేదు. భౌతికంగా 
నువుా ఏదైనా achieve చేసినా అదంతా dream stuff. మన్ం అనీన తెలుస్సకుంటునానం కానీ మన్ 
హృదయంల ఏముందో తెలుస్సకోలేకపోతునానం. మన్ హృదయం ల ఉన్నది సృషిుకంతా ఆధార్ంగా 
ఉంది. మన్కు దాని తాలూకు ఎర్మక రావటం లేదు. ఆ ఎర్మక నీకు వస్తత స్సఖివి అవుతావు. 
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One alone without second: Truth అనేది ఒకటిగా ఉంటుంది కాని రెండుగా ఉండదు. జ్ఞానేశ్ార్ 
చెలిా happy గా ఉండట్లనిక్త కార్ణం ఆమకు దిాతీయం అకకరేాదు. Truth అనేది ఒకటిగానే ఉంటుంది. 
రెండు లంచి భయం వస్సతంది. Pleasure అనేది depend అయి 
వచేచది. అది ద్వాతం లంచి వస్సతంది. అద్వాతం లంచి happiness 
వస్సతంది. రెండు అనేది నీ mind creation. యేస్స అనానడు: ‘I and 
my father are one’. One alone without second- ఆ oneness అనుభవంలనిక్త వస్తత సమాధి 
స్సఖం వస్సతంది. సమాధిలనే నీకు లప్ల ఉన్న divinity వయకతం అవుతుంది. లప్ల ఏదైతే ఉందో అది 
నీకు ఒకకసారి అనుభవంలక్త వస్తత, ఆ అనుభవం మళ్ళు heartcave లక్త withdraw చేస్సతంది. 
 

నారాయణుడు అంటే వయక్తత కాదు శ్క్తత:  శ్ంకర్మడిని మన్ం ఈశ్ార్మడు అంట్లము. అంతరాయమి అయిన్ 
ఈశ్ార్మడినే వైష్ువులు నారాయణుడు అంట్లర్మ. పేర్మా తేడా. నార్ములు అంటే జీవకోటి. ఈ 
జీవకోటికంతకూ ఏ సదాస్సతవు అయితే support గా ఉందో దానిన నారాయణుడని అంట్లర్మ. మన్ం 
hindus ఆచార్ం ప్రకార్ం శ్వానిన తీస్సకెళ్ళుటపుపడు నారాయణా నారాయణా అంట్లము. దాని 
అంతరార్ాం ఏంటి అంటే: ‘ఎవరైతే జీవుడు శ్రీరానిన విడిచి పెట్లుడో వాడు నారాయణుని ల ఐకయం 
అగుగాక’. అలా శ్వం అనుకోలేదు కదా అందుకని తీస్సకు వెళ్ళు వార్ంట్లర్మ. నారాయణుడు అంటే వయక్తత 
కాదు. నారాయణుడు అంటే ప్ర్మాతు, అంటే జీవులని వారి ప్రార్బాానుసార్ం  నియమించేవాడు. 



18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ఉప్పసన్ నీ హృదయంలని వస్సతవు సమీప్ంలక్త తీస్సకెళ్ళతంది: జీవునిక్త నామరూప్ చింతన్ అలవాటు 
అయిపయింది. జీవుడు నామ రూప్పలని ప్టుుకొనే పుటుును, పెర్మగును. రూప్పలిన మార్మస్తత ఉండును. 
ఇంకో రూప్పనిన సురిస్తతనే ఈ రూప్పనిన విడువును. జీవుడిక్త రూప్ం నామం support కావాలి. మనిషిని 
రూప్నామాలే బంధిస్సతనానయి. జీవుడు నామరూప్ చింతన్ లేకుండా ఉండలేక పోతునానడు. అందుచేతనే 
దేవతా పుర్మష్ణని ఉప్పసన్ చేయడం (నామానిన సురించడం, రూప్పనిన ధాయనించడం). అలా ఉప్పసన్ 
చేయడం వలన్ మన్ నామానిక్త మన్ రూప్పనిక్త దూర్ం అవుతాం. అలా మీరాబాయి తరించింది. 
తాయగరాజు అనానడు: ‘ ఓ రామా, ఓ శ్రీ రామా, తనువు తాను కాదని తెలిసిన్ వాడిక్త జప్ములేలా, 
తప్ములేలా, యంత్రములేలా, తంత్రములేలా?’ నీకు శ్రీర్ బుదాి పోయి ఆతు బుదాి కలిగితే ఈ 
జప్పల్లందుకు తప్స్సుల్లందుకు? అని అర్థం. జబుులేని వాడిక్త hospital తో ప్నేముంది? ఉప్ అంటే 
సమీప్ం. ఆసన్ం అంటే కూరోచడం. ఉప్పసన్ నీ హృదయంలని వస్సతవు సమీప్ంలక్త తీస్సకెళ్ళతంది. Lord 
అంటే జగతుతకు ప్రభువు. ఈశ్ార్మడినే సురించాలి ధాయనించాలి. ఎందుచేతన్ంటే ప్రభువు ఆయనే. ఈశ్ార్మడిని 
సురించగా సురించగా నీ మన్స్సు ఆయన్ల లయం అవుతుంది. నీవేది నిర్ంతర్ం సురిస్తత అది అవుతావు. 
అందుచేత నీకొచేచ ఆలచన్ల విష్యంల జ్ఞగ్రతతగా ఉండాలి. 
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శ్రీరానిన ఇంట్ల ాదాచుకుంటే చావు ఆగుతుందా?: జ్ఞానేశ్ార్ అనే ఆయన్ vizag ల doctor. ఆయన్ 
తలిాదండ్రులది బందర్. జ్ఞానేశ్ార్ సినిమా చూసి ఆయన్కు జ్ఞానేశ్ార్ అనే పెర్మ పెట్లుర్ంట. జ్ఞానేశ్ార్ 
గారిక్త cancer వచిచంది. మీర్మ చనిపోవట్లనిక్త prepare అవాండి అనానర్ంట నాన్నగార్మ. కాని 
ఆయన్కు బ్రతకాలని ఉంది. death ని ఆయన్ accept చేయడం లేదు. దేహం ఆయన్ కాదు కదా. 
ఆయన్ కాన్పుపడు ఎదో ఒక రోజు వదలాలికదా. శ్రీరానిన ఇంటా్ల దాచుకుంటే చావు ఆగుతుందా?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
దేవతలు కూడా ఏ జ్ఞనా్ం కోసం ఆరాట ప్డుతునానరో ఆ జ్ఞనా్ం కేవలం నాకే కాదు నినున పూజంచే 
అందరికీ ప్రసాదించు: ‘ఓ ఈశ్ారా, అనిన కాలాలల నేను నీ ప్పదాలను విడిచిపెటుకూడదు. అనిన 
కాలాలల నీవే నాకు సుర్ణల ఉండాలి. సుర్ణే యోగం. నీ ప్టా నేను శ్ర్ణాగతి చేస్సతనానను’ అని 
ఆచార్మయల వార్మ శ్ంభునితో చెపుతనానర్మ. దేవతలు కూడా ఏ జ్ఞాన్ం కోసం ఆరాట ప్డుతనానర్మ ఆ జ్ఞాన్ం 
నాకే కాదు నినున పూజంచే అందరికీ ప్రసాదించమంటునానర్మ ఆచార్మయలవార్మ. భగవాన్ అక్షర్మణమాల 
ల అర్మణాచలేశ్ార్మనితో అనానర్మ: ‘న్నున జ్ఞాన్ంతో అలంకరించావు. అంతటితో నీ ప్ని 
అయిపయింది అనుకోకు. నా బోటి వారిని ఇంకా ఆశీర్ాదిస్తత నువుా కలకాలం ఉండవయ్యయ’. 

భగవాన్ లాజక్ ఏమిటంటే: శ్రీర్ం వాడు కాదని 
తెలిస్తత ఎపుపడు చనిపోయినా ఒకటే. వాడిక్త దుుఃఖం 
రాదు. 
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జగమే మాయ బ్రతుకే మాయ వేదాలల సార్మింతేన్య్య: కృష్ణుడు గీతల ప్రప్ంచం దుుఃఖాలయం అని 
చెప్పపడు. తలిాదండ్రులు ప్పలాలక్త ప్దివేల కోటుా ఇచిచనా వారిక్త అన్నం పెటుడం లేదు. పైగా మేము మా 
నాన్నక్త carriage ప్ంపుతునానం అంటునానర్మ కాని ఇచిచన్ ప్దివేల కోటుా తినేశాం అని చెప్పర్మ. 
ప్రప్ంచం అంటే ఇలా ఉంటుందని అనానర్ట ఒకర్మ. సముద్రాల వ్రాశాడు: ‘జగమే మాయ బ్రతుకే మాయ 
వేదాలల (వేదం అంటే జ్ఞాన్ం) సార్మింతేన్య్య; కష్ుస్సఖాలు కావడి కుండలు; ఆశామొహాలు 
దరిజేర్నివాకు’. మన్ం ఈ లకంలక్త training అవాటం కోసం వచాచం. లకం ల ఎనోన ఆకర్ిణలు 
ఉంట్లయి. నీవు ఏ ఆకర్ిణలను ప్డకుండా ఉంటే ఒడు్క్త వసాతవు. ఈ భూమి training ground. 
అందరూ మేము మంచి వార్ము అనుకుంట్లర్మ. మీర్మ కాదు అంతరాయమి అనుకోవాలి. అంతరాయమి 
అనుకుంటే మళ్ళు ఈ దుుఃఖాలయ్యనిక్త రాన్కకరేాదు. 
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ఆ సదాస్సతవు నీవు తెలుస్సకునేది కాదు. దాన్ంతట అది తెలియబడాలి: నీ controller నీ హృదయంల 
ఉనానడు. నువుా ప్కాానిక్త వచాచవా లేదా అని నిర్ుయించే వాడు ఇకకడే ఉనానడు. మీర్మ ఎంతవర్కు 
deserve అయ్యయరో, దానినబటిు (యోగయత, అర్హతని బటిు) ఇసాతడు. ఆ సదాస్సతవు నీవు తెలుస్సకునేది 
కాదు. దాన్ంతట అది తెలియబడాలి. లప్లున్న సదాస్సతవు మీర్మ ఎర్మకలక్త ర్ముంటే రాదు. మీ బుదాి  
ప్కాానిక్త వస్తత, ఏకాగ్రత ప్విత్రత వస్తత, ఎవరికైతే యోగయత అర్హత ఉందో 
వారిక్త మాత్రమే తెలియబడుతుంది. నీ హృదయంలని వస్సతవు ఎర్మకలక్త 
వస్తత నీ దేహం చనిపోయినా నేను ఉనానను అనే అనుభవం నీకు వస్సతంది. 
దేహంతోటి లకంతోటి సంబంధం లేకుండా అది ఉండగలదు. అది 
Immortal. దాని సారూప్మే స్సఖం, శాంతి, ఆన్ందం, ఉండటం. ఏదైతే 
ఎపుపడూ ఉంటుందో అది మీరై ఉనానర్మ. అది అనుభవంలక్త రావడానిక్త 
సహకరిసాతడు గుర్మవు. మన్ం సాధన్ slow గా చేస్సకునాన మన్ mind 
ల మన్ం పందవలసింది మాత్రం miss అవాకూడదు. Truth మన్స్సుతో 
తెలుస్సకునేది కాదు. నీ మన్స్సు అంతర్ముఖం అయితే, likes-dislikes లేకుండా ఉంటే, purity ఉన్న 
mind క్త అది తెలియబడుతంది, ఎర్మకలక్త వస్సతంది. మన్స్సు అంతర్ముఖం అవాగానే దానిక్త నామ 
రూప్పల నుంచి వచేచ food ఆగిపోయి, mind purify అవుతుంది. Purify అవాగానే Truth 
ఎర్మకలక్త వస్సతంది. చీకటి లంచి వెలుగు లక్త వచిచన్టుా అనిప్పస్సతంది. శ్రీర్ం పోతునాన మన్ం 
ఉంట్లం అని తెలుస్సతంది. నీ మన్స్సు, మాట, చేత ఒకటిగా ఉండాలి. కొందర్మ ఎలా ఉంట్లర్ంటే 
ఆలచించేది ఒకటి, చెపేపది ఒకటి, చేస్తది ఒకటి. మన్స్సు, మాట, చేత ఒకటిగా ఉన్నవాడికే అంతరాయమి 
reveal అవుతాడు. ఆయన్ తెలియబడితేనే తెలుస్సకోగలం. మన్కు object కాదు God. ఈశ్ార్మడు 
సర్ాసాక్షి. నీవు ఏ ప్ని చేస్సతనానవో, నీకు ఎటువంటి తలంపులు వస్సతనానయో చూసాతడు. మన్కు 
ఎంతవర్కు purity, goodness ఉనానయో చూసాతడు. purity ఉంటే గాని అంతరాయమి నీకు 
ఎర్మకలక్త రాడు. 
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‘Lead me from ignorance to Knowledge, from mortality to Immortality’ అని 
వేదంల ఉంది. నిద్ర లంచి మలుకువ లక్త ఎలా వస్సతనానరో అలాగే అజ్ఞాన్ం లంచి జ్ఞాన్ంలక్త 
మేలుకోవాలి. ఆ state ల మన్ం ఉనాన, ఆ state ల మన్ం నిద్ర 
పోతునానం. మన్ం చని పోయే రోజుకైనా ఆ state ల మేలుకోవాలి. 
మలుకువ వస్తత దేహం పోయినా మన్ం ఉంట్లం అని తెలుస్సతంది. మలుకువ 
రాక పతే fail అయిపోయిన్టేు. దీప్ం ఉండగానే చదువుకోక పతే దీప్ం పోయ్యక ఇంకేమి 
చదువుతాం? మీకు న్చచలేదని అసతయం సతయమలా అవుతుంది? 
 

నీ లప్ల ఉన్న వాసన్లనీన న్శిస్తత bodies ఆగిపోతాయి:  
Mind ల tendencies ఉంటే body వస్సతంది. ఈ చెవులు కళ్ళు గోళ్లలు. నీకు సినిమా చూడాలనే 
తలంపు మదడుల ఉంటుంది. ఆ తలంపు, ఇంద్రియం, చూడాలనే బుదాి mind ల ఉంది కాని కళ్ుల 

లేదు. సుశాన్ం ల కళ్ళు కాలిపోతాయి కాని సినిమా చూడాలనే బుదాి 
కాలదు. ఎందుచేతన్ంటే అది శ్రీర్ంల ఒక భాగం కాదు కాబటిు. 
వాసన్ ఉంటే body వస్సతంది. వాసనాక్షయం అయితే శ్రీర్ం రాదు. 
ఎందుకంటే వాడిక్త ఇంక అవసర్ం లేదు. శ్రీర్ంతో, మన్స్సుతో, 
ప్రప్ంచంతో, సెనెుస్ తో సంబంధం లేకుండా 100% happiness మీకు 
అనుభవంల ఉంటే body రాదు. వార్మ నిరాాణ స్సఖానిన పందుతార్మ. 
kerosene oil అయిపోయిన్ వెంటనే దీప్ం ఆరిపోతుంది. నీ లప్ల 

ఉన్న వాసన్లనీన ఆరిపోతే bodies ఆగిపోతాయి. వాసన్లు ఉంటే matter కావాలి. జ్ఞానులు 
మిములిన ఆ bodies రాని state క్త తీస్సకెళ్ుడానిక్త ప్రయతినసాతర్మ. 
 

 
 
మన్స్సును అంతర్ముఖ ప్ర్మచు: రాగదేాషాలు మాన్సికమైన్వి. ఇవి మన్స్సుని బహిర్ముఖం చేసాతయి. 
రాగదేాషాలు లేని మన్స్సు అంతర్ముఖం అయితే, దానిక్త లచూపు కలిగితే, లప్ల ఉన్న సతయం నీకు 
ఎర్మకలక్త రావడం తేలిక. 
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ఎలాము పులాముని కాదు శాసాానిన ప్రమాణంగా తీస్సకోవాలి:  
శాస్త్రం అంటే నిరేాశించి చెపుతంది. Do’s don’ts (చెయయ వలసిన్వి, చెయయ కూడనివి) చెపుతంది. మన్క్త 
ఏ తలంపు వస్తత అదే నిజం అనుకుంటునానం. అలా కాదు. ఏది చేయదగింది, ఏది విడవాలిుంది అనే 
విష్యంల శాసాానిన ప్రమాణంగా తీస్సకోవాలి. ఎలాము పులాముని కాదు ప్రమాణంగా తీస్సకోవాలిుంది. 
శాస్త్రం ల చెప్పబడింది: ‘నీవు ఈ దేహం కాదు, ఈ మన్స్సు కాదు. వీటిక్త అతీతంగా సదాస్సతవు ఉంది. 
అది నీ హృదయంల ఉంది. అది నీవై ఉనానవు. అది ఒకకటే నిజం. అది 
తెలిస్త వర్కు శాంతి లేదు, స్సఖం లేదు. ఆ నిజం నీకు తెలిస్తత శ్వాలను 
మోయన్కకరేాదు. ఆ నిజం నీకు తెలియక పతే, శ్రీర్ం పతే నేను పోతాను 
అనుకుంట్లవు’. గాడిద బర్మవు మోస్సకెళ్ళతంది. మీర్మ బంగార్ం వేస్తత 
బంగార్ం, కలవ వేస్తత కలవని మోస్సకెళ్ళతంది కాని వాటి విలువ దానిక్త 
తెలీదు. అలాగే మన్ం మంచి గ్రంథాలను (eg: భగవదీగత) మోస్సకు పోతునానం. వాటి విలువ 
తెలియటం లేదు. మన్ దగగర్ మంచి గ్రంథాలు, ఉప్యోగప్డే సాహితయం ఉన్నప్పటికీ, ప్ండితులు కూడా 
వాటిని మంచి గంధపు చెకకలిన గాడిద మోస్సకెళ్ళున్టుు మోస్సకెళ్ళతనానర్మ. వారిక్త ర్మచి తెలియటం లేదు. 
నాలుగు పుసతకాలు చదివి ప్పండితయం సంప్పదిస్సతనానర్మ కానీ వాటి విలువ తెలియటం లేదు. శాస్త్రం ల 
ఏ విష్యం గురించి ప్రతిప్పదించారో దానిన తెలుస్సకోవాలనే జజ్ఞాస గానీ ముముక్షతాం కానీ వీరిక్త 
రావటం లేదు. గ్రంథాలు మీ దగగర్మనాన వాటి విలువ తెలియకపతే వాటిని గ్రహించే శ్క్తత ఉండదు. 
చంటిప్పలాాడిక్త 100 రూ. కాగితం ఇస్తత చింపేసాతడు. దాని విలువ వాడిక్త తెలీదు. అలాగే శాస్త్రం విలువ 
తెలీకుండా మన్ం కూడా అలాగే ప్రవరితస్సతనానం. శాస్త్రం ఉనాన దాని విలువ తెలియకపోవడం వలన్ ఆ 
శాస్త్రం మీకు ఉప్యోగ ప్డదని ఆచార్మయలవార్మ చెప్పపర్మ. 
 
 దుుఃఖసపర్శలేని సిథతిక్త తీస్సకు వెళ్ుడానికే ఈ సబెెక్ు : ఎదో రోజుక్త మీ శ్రీర్ం చనిపోతుంది. ఆ రోజుక్త 

మీ బాహయప్రిస్సథతులతో సంబంధం లేకుండా 100 క్త 100 ప్పళా్ళ స్సఖంగా ఉండ గలిగితే, మీకు 
శ్రీరాలు రావు. మిములిన ఆ స్తుట్ క్త (దుుఃఖసపర్శలేని సిథతిక్త) తీస్సకు వెళ్ుడానిక్త ఈ సబెెక్ు వచిచంది. 
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బ్రహుం గురించి వింటేనే బ్రహుం తెలియదు. బ్రహుం ల ఉండగలగాలి. బ్రహుం ల జీవించగలగాలి. 
అది బ్రహునిష్ఠ: ఉప్నిష్తుత ల ఏ సతయం అయితే చెప్పబడిందో దానిన తెలుస్సకున్న వారిని శ్రోత్రీయుడు 
అని అంట్లర్మ. బ్రహునిష్ణుడు అంటే బ్రహుం ల సిథర్ప్డిన్ వాడు. కాలేజీ ల philosophy 
చదువుకున్నప్పటికీ నీవు బ్రహునిష్ణుడివి శ్రోత్రీయుడివి కాలేవు. 
నీకు philosophy ల డిగ్రీలు ఉనాన బ్రహునిష్ఠల అంటే నీవు 
ఏదిగా ఉన్నవో దానిల సిథర్ంగా ఉండకపోతే, నీ ప్రజా అకకడ 
సిథర్ంగా ఉండలేకపతే నీకు బ్రహునిష్ఠ కలుగదు. బ్రహునిష్ఠ అంటే 
బ్రహుంల సిథర్ప్డిన్ వాడు. మీర్మ శ్రవణం చేస్తత సరిపోదు. 
విన్నది, చదివింది, ధాయన్ం చేసింది ఇవనీన రెండో ప్క్షం. అదిగా 
మీర్మండాలి. అంటే మన్ం ఇపుపడు శ్రీర్ంగా ఎలా ఉంటున్నమో, 
మన్స్సుగా ఎలా ఉంటునానమో అంత సహజంగా మీర్మ 
బ్రహుంల (మీర్మ ఏదైతే అయిఉనానరో అందుల) సిథర్బుదాి కలిగి ఉండాలి. బ్రహుం ల ఉండగలగాలి. 
బ్రహుం ల జీవించగలగాలి. అది బ్రహునిష్ఠ. ఇపుపడు మీర్మ దేహంగా, మన్స్సుగా, అహంకార్ంగా 
జీవిస్సతనానర్మ. మీకు Individual consciousness ఉంది కానీ Universal consciousness లేదు. ఆ 
Universal consciousness రావాలి. బ్రహుంను తెలుస్సకోవాలి అంటే బ్రహుం గా ఉండగలగాలి. 
అదిగా ఉంటేనే అది తెలియబడుతుంది. ఇందుల రాజీ ప్డేది లేదని చెపుతనానర్మ ఆచార్మయలవార్మ. 
బ్రహుం గురించి విన్నంతనే బ్రహుం తెలియదు. 
 
 

 
 
 
 

మన్ం ప్పడైపోడానిక్త రెండే కార్ణాలు: doership and enjoyership: మేము బాగా 
సంప్పదించాము అనుకోవడం doership అయితే స్సఖప్డిపోతునానం (అందుకే పెదా కార్మలా 
తిర్మగుతునానం) అనుకోవడం enjoyership. ఈ రెండూ ఉంటే ఏ జీవుడికైనా మళ్ళు body 
వచేచస్సతంది. 
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శ్రీర్ం ఉండగానే secret burdens న్శించాలి: భగవాన్ ఉన్నది న్లుబది ల అనానర్మ: ‘ ఈ 
అహంకార్ం రూప్ములు ప్టుుకొని పుడుతంది. రూప్పలు మార్మస్తత ఉంటుంది. చచేచటపుపడు ఎదో 
రూప్పనిన చింతిస్తత చస్సతంది. అది వేంకటేశ్ార్ సాామి రూప్పనిన ప్టుుకోదు. ఎకకడ attachment ఉంటే 
ఆ రూప్పనిన ప్టుుకొని చస్సతంది. ‘మీర్మ చెపేపది తపుప. మా ఇష్ుదేవుడు రాముడు కనుక రాముడిన 
ప్టుుకుంట్లం’ అని మీర్మ అన్వచుచ. రాముడంటే మీకు ఇష్ుం ఉండచుచ కాని రాముని మీద ఇష్ుం కనాన 
వేరే ఇషాులు మీ గుండెల ఇంకా ఎకుకవగా ఉనానయి. వాటిని secret burdens అంట్లర్మ. మీకు 
తెలియవు. సినిమా ల ఒక బొము తరాాత ఇంకో బొము మార్మతూ ఉంట్లయి కదా. అలాగే ఒక 
బొము తరాాత ఒకటి mind లక్త వస్తత ఉంట్లయి. secret burdens రాగానే Mind దానిన 
ప్టుుకుంటుంది. అపుపడు ప్రాణం పోతుంది. ఆ time లనే నీకు rebirth ఏంట్ల decide 
అయిపోతుంది. శ్రీర్ం ఉండగానే secret burdens న్శించాలి. వాసనాక్షయం అయిపోతే నీకు 
body అవసర్ం లేదు. ఆ Nirvana సిథతిల happiness ఉంటుంది. శ్రీర్ం పోయినా మన్ం ఉంట్లం 
అని తెలుస్సతంది. మీర్మ attain చేసిన్ దాంటా్ల ముగింపు లేని స్సఖం, శాంతి, ఆన్ందం, ఉండటం 
ఉనానయి. అది world తో సంబంధం లేని happiness. మన్ శ్రీరాలనీన చనిపోతాయి. అపుపడు 
మన్ం అనుకున్న ఆలచన్ రాదు. హృదయంల ఉన్నది వస్సతంది. ప్రాణం పోయే రోజుక్త మీర్మ 100% 
independent గా happy గా ఉంటే, దానిక్త బయట విష్య్యలు కార్ణం కాకుండా ఉంటే, తిరిగి 
శ్రీరాలు రావు. ఎందుకంటే అవసర్ం లేదు కాబటిు. మన్ం ఉంట్లం అన్న సంగతి తెలుస్సతంది. ఆ 
ఉండటం endless peace ల ఉంట్లవు. నీకు దుుఃఖ సపర్శ ఉండదు. 
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One look is enough, one word is enough, one touch is enough: మహాతుులు, యోగులు 
ఎవరైతే Truth ని realize చేసారో, వార్మ దయగా మన్ వంక చూస్తత చాలు. నీకు గుర్మవు grace 
ఉంటే సృషిు అంతా దైవంగా కనిప్పస్సతంది. భగవాన్ యొకక ఒకక చూపుతో చలం లని నాసితకతాం అంతా 
కాలిపోయింది. గుర్మవు దయ వలా మాటా్లడుతార్మ కాని ప్ని ఉండి కాదు. భగవాన్ ర్ంగన్ తో అనానర్మ: 
‘నీతో ప్ని ఉండి మాటా్లడటం లేదు’. అంటే ర్ంగన్ ‘మరి నాతో ఎందుకు మాటా్లడుతునానవు?’ అని 
అడిగాడు. ‘Out of Love, Out of Mercy, Out of Compassion మాటా్లడుతునానను’ అని 
భగవాన్ అనానర్మ. Love ఏమి అడుగదు. Lust క్త trade ఉంది. ఆచార్మయల ఋణం మన్ం 
తీర్మచకోలేము. నేను చెపుతనానను అనే తలంపు కూడా లేకుండా ఆచార్మయలు ఎంత జ్ఞాన్ం పోస్సతనానర్మ 
మన్కు! 
 

ఆచార్మయడు మీ brain క్త clarity తీస్సకురావాలి: ఆచార్మయలు అంటే మీర్మ తిండి లేక ఇబుంది 
ప్డుతూంటే అన్నం పెట్లులి, ప్పఠాలు చెప్పపలి, ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే clear చేయ్యలి. subject ల 
clarity తీస్సకురావాలి. మీ brain ల confusion ఉండకూడదు. ‘I AM’- అది ultimate truth. ఆ 
సిథతిక్త మిములను తీస్సకుపోడానిక్త ప్రయతినంచాలి. నీకు జ్ఞాన్ సముప్పర్ెన్ ప్టా encouragement 
తీస్సకు రావాలి. మిములిన Truth లక్త ప్రవేశ్ పెటుడమే ఆచార్మయని ప్ని. అజ్ఞాన్ం అంటే జ్ఞాన్ం 
లేకపోవడమే. ఆచార్మయడు అజ్ఞాన్ం లంచి మేల్కకలుపతాడు. 
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బుదుడాు అనానడు: మీకు జీవించే విధాన్ం తెలియటం లేదు. అంటే right 
living లేదు; right speech లేదు; right action లేదు; right 
knowing లేదు. Right thinking లేకపోవడం వలా మీ  హృదయంల 
ఉన్న దేవుడిక్త దూర్ం అవుతునానర్మ. 

 

బుదుడానానడు: నేను విశాలమైన్ దృకపథంతో ఇలుా విడిచి వెళ్ళతనానను. నేను పందే శాంతిని సృషిు అంతా 
ప్ంచడానిక్త వెళ్ళతనానను: గౌతముడు ఇంటి నుంచి ప్పరిపోతునానడు. చెనునడు (driver) అంట్లడు: ‘నినున 
అందరూ ప్రేమిస్సతనానర్మ, గౌర్విస్సతనానర్మ. మంచివారి మధయ ఉనానవు. వారి అందరిని విడిచి పెటిు పర్ప్పటు 
చేస్సతనానవు’. గౌతముడు ముగింపులేని శాంతిల ఓలలాడుతునానడు. గౌతముడనానడు: “చెనాన! ఇటువంటి 
శాంతిని ఇంటా్ల న్లుగురికే ప్ంచిపెటుమంట్లవా? మన్వార్మ ఈ న్లుగురేనా? లకం అంతా మన్ వారే 
కదా! మన్ శాంతిని లకానికంతా ప్ంచిపెట్లులి. జీవకోటిని దుుఃఖసపర్శ లేని సిథతిక్త తీస్సకెళ్లులి. నేను 
విశాలమైన్ దృకపథంతో ఇలుా విడిచి వెళ్ళతునానను. నేను పందే శాంతిని సృషిు అంతా ప్ంచడానిక్త 
వెళ్ళతునానను”. వార్మ ప్ంచాలి అని ప్ంచర్మ. వారి దాారా ఆ ప్ని జరిగిపోతుంది. 

 

కోరికలు ఉంటే body వచేచస్సతంది: శ్రీర్ం రాకూడదు అనుకుంటే ఆగదు. 
శ్రీర్ం తీస్సకొచేచ తలంపులు ఉండకూడదు. బుదుాడిని: ‘మాకు తిరిగి body 
వస్సతందా?’ అని అడిగితే బుదుాడు అనానడు: ‘అవసర్ం ఉంటే body 
వచేచస్సతంది అంటే కోరికలు ఉంటే body వచేచస్సతంది’. 
 
 



28 

 

Unfulfilled desires ఉంటే శ్రీర్ం వచేచస్సతంది: బుదుాడిని ఒకర్మ అడిగార్మ: ‘మాకు మళ్ళు శ్రీర్ం 
వస్సతందా?’ అంటే బుదుాడనానడు: ‘మీకు మళ్ళు శ్రీర్ము వస్సతందా లేదా అని న్నున అడుగుతారేంటి? మీకు 
ఆకలి వేస్సతంటే ఎవరైనా మీకు చెప్పపలా లేక మీకే తెలుస్సతందా? మీ ఆకలి మీకే తేలుస్తత ఉంటుంది కదా. 
అలాగే మీకు శ్రీర్ం అవసర్మా లేదా అని మీకే తేలుస్తత ఉంటుంది. మీకు అవసర్ం ఉంటే వచేచస్సతంది. మీకు 
అవసర్ము లేదు అనుకుంటే ఇకరాదు. మీకు తెలుస్తత ఉంటుంది. అందరూ శ్రీర్ం కోర్మకుంటునానర్మ కదా. 
ఎందుకు కోర్మకుంటునానర్మ? శ్రీర్ం వస్తత అవయవాలు వసాతయి. అవయవాల తోటి 
మీకున్న కోరికలు satisfy అవుతాయి. శ్రీర్ం లేకపతే అవయవాలు రావు. శ్రీర్ం 
ఉండగా మీర్మ desirelessness పందార్మ అనుకోండి, ఇక శ్రీర్ం రాదు. ఎందుకు 
రాదంటే అకకడ అవసర్ం లేదు కాబటిు. ఇకకడ logic వినాలి; అసలు తర్కం అనేది 
ఎందుకు వచిచందంటే దేవుడు దగగరిక్త తీస్సకు వెళ్ుడానిక్త. మాకు ఇంద్రియ్యలు ఇక అవసర్ం లేదు, శ్రీర్ం ఇక 
అవసర్ం లేదంటే, మళ్ళు శ్రీర్ం రాదు. మన్కు అవసర్ం లేని desires ఉంటే మళ్ళు శ్రీర్ం వచేచస్సతంది. 
ఇకకడ భగవంతుడు ఉనానడా లేడా అన్నది సమసయ కాదు. ఒకక వాసన్ ఉంటే చాలు శ్రీర్ం రావట్లనిక్త. ఒకక 
రోగం ఉంటే చాలు శ్రీర్ం చనిపోట్లనిక్త. Desires- దేహానిక్త సంబంధించిన్వి అవాచుచ, లకానిక్త 
సంబంధించిన్వి అవాచుచ లేక శాసాానిక్త సంబంధించిన్వి అవాచుచ. ఏ desire ఉనాన అది desire యే. 
desire ఉంటే body వచేచస్సతంది. శ్రీర్ం ఉండగా ఎవరైతే desireless state పందారో, ఎవరికైతే 
వాసనాక్షయం అయియందో, వారిక్త మాత్రమే శ్రీర్ం రాదు. ఎందుకు రాదంటే వారిక్త శ్రీర్ం యొకక అవసర్ం 
లేదు కాబటిు. ఇపుపడు అన్నం కావాలా అంటే వదాంటునానర్మ. ఎందుకు వదాంటునానర్మ? అన్నం మీద మీకు 
ఇష్ుం లేదా? ఇష్ుం లేక కాదు. మీకు ఆకలి లేదు అందుకే అవసర్ం లేదు. అలాగే next body మీకు అకకరేాదు 
అనుకోండి- దాని అవసర్ం మీకు లేకపతే అది ఇంక రాదు. కాని మీకు unfulfilled desires ఉంటే శ్రీర్ం 
వచేచస్సతంది. 
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God is also creation of thought:  రామానుజుడు జగతుత, జీవుడు, ఈశ్ార్మడు నిజమే అంట్లర్మ. 
వీటిని త్రిర్తానలు అంట్లర్మ. ఈ మాట భగవాన్ తో అంటే : ‘మరి అహంభావం ఉన్నంత కాలం అది నిజం 
కదా’ అని అంట్లర్మ. నీ ఆసిథతాం ఈ దేహానికే ప్రిమితం అయిన్ంతకాలం నేను నిజం అనుకుంట్లవు. 
దేహం లప్ల నేనునానను. నాకు బయట ప్రప్ంచం ఉంది, ఎకకడో దేవుడు ఉనానడని అనుకుంట్లవు. ఈ 
నేను ఎంత నిజమో అవీ అంతే నిజం’ అనానర్మ భగవాన్. ఒకే మందు గురించి M.B.B.S ల ఒకలాగ 
చెప్పతర్మ, M.D ల ఒకలాగ చెప్పతర్మ. అలాగే భగవాన్ ‘There is Ishwara’ అని ముందు చెప్పప, తరాాత 
He is also creation of thought అనానర్మ. నీ తలంపు ఎంత నిజమో ఆయనా అంతే నిజము. 
 

ఆచార్మయలవార్నానర్మ: ‘The Highest happiness is born out of Self Knowledge’: మన్క్త 
బయట ప్రిసిథతులనీన బాగునాన Highest happiness రాదు. Only సారూప్ జ్ఞాన్ం వలా వస్సతంది. 
సారూప్ జ్ఞాన్ం వలా నీవు ఏదిగా ఉనానవో దాని తాలూకు awareness వస్సతంది. అపుపడు happiness 
హృదయంలంచి ఉబ్లక్త వస్సతంది. బయట నుంచి వచేచవి pleasures. నువుా ఏదిగా ఉనానవో దాని 
తాలూకు ఎర్మకలంచి Highest happiness వస్సతంది. Truth ని realize చేస్తత ఈ క్షణం ల ఇపుపడే 
ఇకకడే Highest happiness అనుభవించవచుచ. 
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చితడె గ్రంథి తెగిపతే  మీకు ఉన్నది ఉన్నటుగాా తెలుస్సతంది: నువుా ఏదిగా ఉనానవో, దాని ఎర్మక లేదు. 
నువుా కాని దానిన (దేహం, మన్స్సు) అవును అనుకుంటునానవు. ఉన్నదానిన లేదు, లేనిదానిన ఉంది అని 
అనుకుంటునానవు. వేదం అంది: ‘నువుా దేహం కాదని చెప్పపనా, నీవు ఆ దేహానికే ఎందుకు ప్రిమితం 
అవుతునానవు?’ నువుా కానిదానిన అవును అనుకోవడం అదొక ముడి- అదే చితెడగ్రంథి. నీవు జడ 
వస్సతవు కాదు చైతనాయనివి. ఆ ముడి విడిపోవాలి. గుర్మవు దయ వలన్ ఆ ముడి విడిపతే ఉన్నది 
ఉన్నటుాగా తెలుస్సతంది. ఈ towel క్రంద ప్డిపతే నేను ప్డిపోయ్యను అని అనుకోను. ఈ శ్రీర్ం 
పోయినా మన్ం ఉంట్లం అని తెలుస్సతంది. అదే realization. చితెడ గ్రంథి తెగిపతే  మీకు ఉన్నది 
ఉన్నటుాగా తెలుస్సతంది. మీర్మ ఉంట్లర్మ. సాతంత్రంగా ఉంట్లర్మ. ముగింపు లేని ఆన్ందం ల ఉంట్లర్మ. 
100% happiness దొరిక్తతే భగవంతుడు అకకరేాదు. నువుా నూటిక్త నూర్మ ప్పళా్ళ శాంతిగా ఉంటే 
భగవంతుడితో ప్నేంటి? మీర్మ కషాులల ఉంటే భగవంతుడు గుర్మతకొసాతడు కానీ happy గా ఉంటే 
గుర్మతకురాడు. ముడి తెగాక వచేచ స్సఖంతో ప్రప్ంచం లని ఏ స్సఖం పోలచలేము. ఆ గ్రంథి ఇపుపడు 
శ్రీర్ం ఉండగా తెగిపోతే ఆ happiness ఇపుపడే అనుభవించవచుచ. అదే మీర్మ అయిపోతార్మ కాబటిు. 
న్ది వెళ్ళా సముద్రంల కలిసిన్టుు ఐకయం అయిపోవాలి. Separateness కోర్మకుంటే దుుఃఖం వస్సతంది. 
నీకు దేహబుదాి పతే ఈశ్ార్మనిక్త దొర్కవు. దేహం నువుా కాదు కాబటిు దాంటా్ల నుంచి 
విడిపోతునానవు. ఆ దేహం నేను అనే బుదాిని పెటిు ఈశ్ార్మడు ద్బులు కొటేుస్సతనానడు. గుర్మవు 
సహాయంతో ఆ ముడిని తెంపేస్సకోండి. అపుడిక ఈశ్ార్మనిక్త దొర్కర్మ. 
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కీరిత కాంక్ష కామక్రోధాల కనాన bad habit: మీర్మ ఏదైనా ప్ని చేస్తత purity కోసం చేయ్యలి కాని కీరిత 
కోసం కాదు. కీరిత కాంక్ష కామక్రోధాల కనాన bad habit. కొందర్మ కీరిత వస్సతంది అంటేనే ప్ని చేసాతర్మ. 
లేకపతే చేయర్మ. ఇది చాలా చెడ్. రాగ దేాషాలు ముసలివార్మ అయ్యయకనాన తగుగతాయి కానీ కీరితకాంక్ష 
మంచం ప్టిునా ఉంటుంది (పెర్మగుతూనే). కీరితకాంక్ష మన్స్సును బహిర్ముఖం చేస్సతంది. 

మన్ శ్రీర్ం తోనే విడిపోతున్నపుపడు బాహయంగా ఉన్న వస్సతవులతో విడిపోవటం తప్పదు:  
ఒకరిక్త డబుుంది, అధికార్ం ఉంది, అనిన facililties ఉనానయి; జన్ం కూడా ఉనానర్మ చేయడానిక్త. 
ఆయన్: ‘నాకు పున్ర్నె్ు లేకుండా చేయండి’ అని అడిగార్మ. దానిన బటిు వారిక్త subject ఎంతో 
కొంత అవగాహన్ అయియందని అర్థం అయియంది. మన్ దగగర్ ఏది ఉనాన (Power, Money), 
వాటిలాంచి విడి పోక తప్పదు. మన్ శ్రీర్ం తోనే విడిపోతున్నపుపడు బాహయంగా ఉన్న వస్సతవులతో 
విడిపోవటం తప్పదు. ఆ హృదయం లని సతయమే మీర్మ కాని దాంటా్లంచి విడతీస్సతంది. ఆ హృదయం 
లని సదాస్సతవుని తెలుస్సకునే వర్కు దుుఃఖం వెంట్లడుతుంది. 
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తీర్మపలు చెప్పకండి: వార్మ మంచి వార్మ, వీర్మ చెడ్వార్మ అని ఈ తలంపులు కూడా మన్ం జ్ఞాన్ం 
పందడానిక్త అడు్వసాతయి. There is Ishwara. వీటివలా mind pollute అయిపోతుంది. మీర్మ 
వార్మ ఇలా ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంట్లరా. మీర్మ అలా ఉంటే బాగుండును అని వార్మ 
అనుకుంట్లరా. ప్రతి మనిషి వాసన్ని బటిు న్డుసాతడు. మన్స్సుని నొక్తకతే అది వాసన్లని కకుకతుంది. 
 

రాగి కాదు ఇది బంగార్ం: ఆచార్మయడిక్త spoken expression ఉంది, written expression ఉంది. 
రెండూ ఉనానయి. Teaching అంతా Mercy. ఆచార్మయలవార్మ చెపుతనానర్మ. భగవాన్, దక్షిణామూరిత 
చెప్పకుండానే Silence ల final state క్త తీస్సకెళ్లతర్మ. ఆ Silence no mind state లంచి వచేచది. 
ఆ Silence నినున Truth దగగరిక్త తీస్సకెళ్ళతంది. రాగి కాదు బంగార్ం ఇది. 
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Buddhism ల రెండే కులాలు- mind మరియు no mind: బౌదుాలను మీది ఏ కులం అని అడిగితే 
buddhism అని అంట్లర్మ. అంటే buddhism ల కులాలు లేవు అని దాని అర్థం. బుదుాడు last days ల 
చెప్పపడు: ఉన్నవి రెండే కులాలు- mind ఒక కులం, no mind ఇంకో కులం. buddhism ల రెండే కులాలు 
ఉనానయి: ఒకటి mind, ఇంకోటి no mind. mind ఉంటే ఆ మనిషి ఎంతోకొంత చెడ్గా ఉంట్లడు. mind 
ల ఏదో ఒకటి పెటుుకుంట్లడు. mind ఉంటే చెడ్ కులం; No mind అనేది మంచి కులం. No mind అంటే 
అమన్సక సిథతి. వయవహార్ం మామూలుగా న్డుస్సతంది కాని అకకడ ఏమీ ఉండదు. అంటే అకకడ 
దాచుకోట్లనిక్త ఏమీ ఉండదు. మీ అముగార్మ ఏమైనా అంటే జీవితాంతం మీర్మ mind ల దాచేస్సకుంట్లర్మ 
కదా (mind ఉన్నందుకు). No mind state ల దాచుకోట్లనిక్త ఏమీ ఉండదు. Mind ఉన్న state అయితే 
అది backward caste. Forward caste అంటే no mind state. ఇపుపడు మన్ం ఏ caste ల ఉనానమో 
చూస్సకోవాలి. 
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ఉన్నది న్లుబది భగవాన్ హృదయం లంచి వచిచన్ది: ఉన్నది న్లుబది చదవగా చదవగా ఇందుల ఉన్న 
అక్షరాలు మన్ని వదిలేసాతయి. అక్షరాలలని అర్థం గుండెను ప్టుుకుంటుంది. అక్షర్మణమాల ఎవరో అడిగితె 
భగవాన్ రాసిచాచర్మ కాని ఉన్నది న్లుబది రాయట్లనిక్త భగవానిన ఎవరూ ప్రోతుహించలేదు. ఆయన్ 
హృదయంల నుంచి వచిచన్ది. ముందు భగవాన్ ఉన్నది న్లుబది అనుబంధం వ్రాసార్మ. అది కూడా మంచిదే. 
అది రాసి ముర్మగునార్ క్త చూప్పంచార్మ. ‘ఇది విడి పూలుగా ఉనానయి, దండలు గా లేదే’ అని ముర్మగునార్ 
అనానర్మ. అపుపడు దండ క్తంద ‘ఉన్నది న్లుబది’ రాసార్మ భగవాన్. భగవాన్ ఏదైనా సంసకృతంల రాస్తత 
గణప్తిముని చూడాలి. తమిళ్ంల రాస్తత ముర్మగునార్ చూడాలి. ఆచార్మయలవారిక్త ఏమి అకకరేాదు. వాళ్ుకున్న 
knowledge తో పోలిస్తత సముద్రంల కూడా అంత నీర్మ లేదమాు. ఆచార్మయల వారి written expression 
అయినా spoken expression అయినా ఇంకొకర్మ చూడకకరేాదు. ఆతు జ్ఞాన్ం దగగరిక్త 
వచేచసరిక్త వార్మ కూడా భగవాన్ తో సమాన్మే. కాని sanskrit దగగరిక్త వచేచసరిక్త వార్మ 
సముద్రం తో సమాన్ం. ఉన్నది న్లుబది tamil ల భగవాన్ వ్రాశార్మ. sanskrit ల 
గణప్తి శాస్త్రి వ్రాశార్మ. ర్మణ భకుతలక్త ఉన్నది న్లుబది చదవటం అలవాటు లేదు. అది అలవాటు 
చేస్సకోవాలి. ఉన్నది న్లుబది tamil ల భగవాన్ వ్రాశార్మ. ఒక pleader గార్మ దానిన సంస్కకరతంల 
అనువాదం చేశార్మ. అపుపడు గణప్తి శాస్త్రి గార్మ గోకర్ుంల ఉనానర్మ. ఎవరో గోకర్ుం వెళ్ళతంటే వారి దాారా 
ఈ సంసకృత అనువాదానిన శాస్త్రి గారిక్త చూప్పంచడానిక్త ప్ంప్పర్మ. అది చూసి శాస్త్రి గార్మ: ‘ఇందిల తపుపలు 
దిదాడం కంటే నేను మళ్ళు రాసి ప్ంపుతాను. ఎనిన తపుపలని correct చేసాతము. 4-5 తపుపలైతే correct 
చేయచుచ కాని అనిన తపుపలుంటే correct ఏమి చేసాతం? అందుచేత భగవాన్ తో చెప్పండి మళ్ళు రాసి రెండు 
రోజులా ప్ంప్పంచేసాతం’ అనానర్మ. అలాగే రెండు రోజులా ప్ంపేసార్మ. ఉన్నదేదో ఉంది; లేనిదేదో లేదు; ఆ ఉన్న 
దానిన 40 ప్దాయలల భగవాన్ ఇరిక్తంచేసార్మ. అందుచేత దానిన slow గా చదవాలి. Newspaper 
చదివిన్టుాగా చదవకూడదు. మన్ జీర్ుసాథయి చూస్సకోవాలి. మన్ం చదువుకున్న దానిబటిు ఏమి రాదు, అర్థం 
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చేస్సకున్న దానినబటిు వస్సతంది. మన్ం ఏదైనా పుసతకం చదువుతాం అనుకో, అది చదవటం వలా ఎదో 
వచేచయదు- అది అర్థం అవాాలి. It is not what you read but what you understand that makes us 
learned. కనుక ఉన్నది న్లుబది ఇంటికాడ slow గా steady గా చదువుతూ ఉండండి. 

జర్గవలసిన్ది జర్మగతుంది: ప్రప్ంచం ల ఏ incident జరిగినా భగవాన్ ఆశ్చర్యప్డ లేదు. గాలి వాన్ 
వచేచసినా ఆయన్కు ఆశ్చర్యం కలిగించదు. శ్రీ రామమూరిత గార్మ వెళ్ళుపోయ్యర్మ. ఇంకో 4 సంవతురాలు 
ఉంట్లర్ని అనుకునానము. ఆయన్ కూడా అలాగే అనుకునానర్మ కాని వెళ్ళుపోయ్యర్మ. ఇది మన్ం 
భగవాన్ తో చెబ్లతే: ‘అది అంతే కదా మరి. జర్గాలిుంది జరిగింది’, అనే వార్మ. దానిగురించి ఇక 
discussion కాని argument కాని లేదు. భగవాన్ మరియు బుదుాని teaching ఒకే లాగ ఉంటుంది. 
objective కాదు అది subjective. మీకు sorrow ఉంటే కొనిన క్షణాలా ఆరేపసాతర్మ. నినున sorrow 
నుంచి sorrowless state క్త jump చేయించడానిక్త వారిక్త కొనిన క్షణాలు చాలు. నిమిషాలు కూడా 
అకకరేాదు. రామకృష్ణునిక్త ఆరాధన్ ఉంది. భగవాన్ క్త బుదుానిక్త worship లేదు. 
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ర్మణ భకుతలు first AC passengers: ‘ర్మణ భకుతలు ఎవరితోనూ కలవర్మ ఏంటి?’ అని 
నాన్నగారిని అడిగితే నాన్నగార్మ అనానర్మ: ‘వాళ్ళా first AC ల ఉనానర్మ. దిగమంటే దిగర్మ. First 
AC ల ఉన్నవారిక్త నిద్ర ప్టేుసినా ప్రాాలేదు. conductor చూస్సకుంట్లడు. ర్మణ భకుతలందరూ 
First AC ల ఉనానర్మ. ఎవరికీ జత అకకరేాదు. మీ station వస్సతంటే conductor చెపేపసాతడు. పెట్టు 
చుటుపెటుుకోండి అని చెబుతాడు. passenger క్త బాధయత లేదు. conductor దే బాధయత. ఈ ర్మణ 
భకుతలందరూ అటువంటి వార్మ. వారి గొడవ వదిలేయండి’. 

 

భగవాన్ అనానర్మ: ‘Where can I go? I am not going away. I am here only: నేను 
ఎకకడిక్త వెళ్ళా పోగలను? చోటు ఉండాలి కదా వెళ్ుడానిక్త. మన్ం లేని చోటు ఉంటే అకకడిక్త 
వెళ్ళాపోతాం. మన్ం లేనిది ఎకకడ? అంతట్ల ఉన్నపుపడు ఎకకడిక్త వెళ్లతం? ఈ వెళ్ళాపోవటం 
వెళ్ళాపోవటం గొడవేంటి?’ అది ఒక supreme state అమాు. అది మామూలుగా మాటలు కాదు. 
వార్మ experience లంచి తీసి చెప్పపంది. I am here అంటే ఇకకడే ఉనానను ఎకకడా లేను అని 
కాదు - అంతట్ల ఉనానను అని అర్థం. 
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కనీసం body వచిచన్ రోజైనా ఈ body మన్కు ఎందుకు వచిచంది? అని విచార్ణ చేయ్యలి: 1912 ల 
భగవాన్ విరూప్పక్ష గుహల ఉండగా first time birthday celebrate చేసార్మ. భగవాన్ అనానర్మ: 
‘birthday అంటే body రావడం కదా. body అసలు ఎందుకు వచిచందో విచార్ణ చేయ్యలి కాని ఇవనీన 
ఎందుకు?’ అని అనానర్మ. భకుతలు ఏవో eatables తెచుచకునానర్మ. ఇపుపడు తెచుచకున్నవి మావా మీవా అని 
భగవానిన అడిగార్మ. మీవే అనానర్మ భగవాన్. మేము తెచుచకున్నవి నీ ఎదుర్మగా మేమే తిని వెళ్ళాపోతాము. నీకు 
అభయంతర్ం ఏమిటి? birthday నీది. eatables మావి. నినున తిన్మని బలవంతం చేయము. ఇష్ుం ఉంటే 
తిను లేకపతే మానేయి. మేము తెచుచకున్నవి మేమే తినేసి వెళ్ళాపోతాము. నీకు అభయంతర్ం ఏంటి?’ ఇంక 
భగవాన్ reply ఏమి చెప్పతడు. ఇక response లేదు. ‘కనీసం body వచిచన్ రోజైనా ఈ body మన్కు 
ఎందుకు వచిచంది? అని విచార్ణ చేయ్యలి’ అనానడు. ‘విచార్ణ చేసాతము లేండి. ముందు తిన్ట్లనిక్త 
తెచుచకున్నవి తిన్నివాండి’ అని భకుతలు అనానర్మ. వాళ్ళు తినేసి వెళ్ళాపోయ్యర్మ. అప్పటి నుండి భగవాన్ 
birthday celebrate చేయడం ప్రార్ంభం అయియంది. 
 

చదువుకునోనళ్ుక్త భగవాన్ ఒక పేర్మ పెడాతర్మ- చదువుకున్న మూర్ములు: వాళ్ుక్త చదువు ఉంటుంది కాని 
మూర్ుతాం పోదు అని అర్థం. వాళ్ుక్త explain చేసి చెప్పపనా మూర్ుతాం పోదు. వాళ్ు brain enlighten 
చేయడానిక్త చూసినా మూర్ుతాం తందర్గా పోదు. వీళ్ుకు భగవాన్ ఒక పేర్మ పెట్లుర్మ - చదువుకున్న 
మూర్ములు అని. మూర్ుతాం common గా ఉంటుంది. అదన్ంగా చదువు ఉంటుంది. అదింక మన్ం తీయలేము. 
అదేదో పుటుుకతో వచిచ ఉంటుంది. 
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మధాాచార్మయలు సంసకృత భాష్ల బుల్లటా్ ట్రైన్ వంటి వార్మ: శ్ంకర్మల వారిది kerala. రామానుజునిది 
tamilnadu. మధాాచార్మయనిది కరానటక. ధర్ుసథలం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. అది కరానటకల ఉంది. 
అకకడి దేవుడు శివుడు. ఆయన్ పేర్మ మంజునాథుడు. పూజంచే వార్మ వైష్ువులు.Management జైన్ాది. 
అయినా సమన్ాయం ఉంటుంది. వారిక్త డబుులు ఎకుకవ వసాతయి. అందుచేత high schools మరియు 
ప్రకృతి ఆశ్రమాలు న్డుపుతునానర్మ. మధ్వాలు శివుడిని ఒపుపకుంట్లర్మ కాని వారి supreme God విష్ణువు. 
ఉడిప్ప కృష్ణుని ఆలయంల రెండు శివాలయ్యలు ఉనానయి. అవి చాలా ప్రాచీన్మైన్వి. మధాాచార్మయలు 
శివాలయంల కూరొచని ప్పఠం చెపేపవార్మ. వారిక్త supreme God విష్ణువే అయినా శివాలయంల 
కూరొచని ప్పఠం చెపేపవార్మ. ఆయన్ శ్రీర్ం శ్వం అవాలేదు. ఎకుకవగా ఉప్నిష్తుతలు బోధించేవార్మ. 
వారిది భగవదీగత మీద వాయఖాయన్ం కూడా ఉంది. మధాాచార్మయలు ప్పఠం చెపూత చెపూత అదృశ్యం అయ్యయర్మ. 
వారి శ్రీర్ం శ్వం అవాలేదు. ఈ మాట ఎందుకు చెపుతనానను అంటే శ్ంకర్మలది భాగావన్ ది తతతవం 
ఒకకటే. మధాాచార్మయలది తతతవం వేర్మగా ఉనాన sanskrit language మీద వారిక్త command ఎకుకవ. 
కొనిన దేశాలా trains 400-500 kms/hr speed ల వెళ్లతయి. ఇలా కూర్మచనాన అసలు రైలు వెళ్ళతన్నటాే 
తెలియదు. క్తటిక్త తలుపులు తీస్తత కాని రైలు వెళ్ళతన్నటుా తెలియదు. అంటే shake అవాదు బండి. track 
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అటువంటిది. ఇపుపడు మోడీ ఉదాేశ్యం Bombay నుంచి Ahmedabad కు ఇలాంటి track ఒకటి వేదాామని. 
మధాాచార్మయలు అటువంటి వార్మ. శ్ంకర్మలకు వచిచన్ంత పేర్మ మధాాచార్మయలకు రాలేదు కాని ఆయన్కు 
language మీద command అలా ఉందమాు. అయితే subject దగగరిక్త వచేచసరిక్త శ్ంకర్మల (గొప్ప 
ప్ండితులు అయిన్ప్పటికీ) కంటే భగవాన్ బాగా develop చేసార్మాు. ‘శ్ంకర్మలు చెప్పపన్ దానిక్త మీర్మ 
చెప్పపన్ దానిక్త సరిగాగ సరిపోతుంది ఏంటి?’ అని ఒకర్మ భగవాన్ ని అడిగితే భగవాన్: ‘ఆ విష్యం నాకు 
తెలియదే. మన్ అనుభవం తీసి మన్ం చెపుతనానం’ అనానర్మ. బాష్ ఒకప్కకక్త పెటేుస్తత ఆ subject యొకక gist 
ని భగవాన్ improve చేసార్మ. 

 

‘ఉన్నది బ్రహుం ఒకకటే’ అనే పుసతకం  బ్రహు స్తత్రాలు లా రాస్తశార్మ: ‘ఉన్నది బ్రహుం ఒకకటే’ అనే పుసతకం 
గురించి ప్ండితులు చాలా ఉతతరాలు రాస్సతనానర్మ. ఏమని అంటే మీర్మ కూడా శ్ంకర్మడి లా రాస్తసార్మ. అంటే 
standard అలా maintain చేశార్మ అని వారి ఉదాేశ్యం. శ్ంకర్మడి భాష్ మన్కు రాదు. West Godavari 
ల collector గా చేసిన్ రామకృష్ు గారిని ‘ఉన్నది బ్రహుం ఒకకటే’ మీద వారి అభిప్రాయం అడిగాను. 
‘బ్రహుస్తత్రాలు లాగ రాశార్మ’ అని వార్నానర్మ. బ్రహుస్తత్రాలు వాయస్సడు రాశాడు. భగవదీగత మునుుబు 
court; ఉప్నిష్తుతలు high court; బ్రహు స్తత్రాలు supreme court తో సమాన్ం. ఈ ఉప్నిష్తుతలా 
పేచీలు ఉనానయి. ఒక ఉప్నిష్తుత ల ఒకలాగ ఉంటే ఇంకో ఉప్నిష్తుత ల ఇంకోలా ఉంటుంది. 
ఉప్నిష్తుతలల differences ఉనానయి. ఇవనీన బ్రహు స్తత్రాలల వాయస్సడు సమన్ాయం చేశాడు. 
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లకంలక్త వచిచనా లకం మాయక్త చికుకకోకుండా ఉండేవాడు ప్ర్మహంస: 
ర్మకృష్ు ప్ర్మహంస అని వింట్లం. హంస అంటే పూర్ాం హిమాలయ్యలల ఉండేవి. మన్ం ప్పలు నీర్మ 
కలిపేసి అకకడ పెడితే అవి ప్పలు త్రాగేసి నీర్మ వదిలేసాతయి. అలాగే మీర్మ లకంలక్త వచిచనా హంస లాగా 
లకం మాయల చికుకకోకుండా, నామరూప్ బుదాి లేకుండా, వార్మ హృదయంలని వస్సతవుగా అంటే 
బ్రహుంగా ఉంట్లర్మ. ప్రప్ంచంలని dust ని వదిలేసాతర్మ. వార్మ ప్రప్ంచానిన బ్రహుం గానే చూసాతర్మ. మన్ం 
ప్రప్ంచానిన ప్రప్ంచంగా చూసాతం. వారిక్త ప్రప్ంచం బ్రహుం యందు కలిపంచబడింది. ప్ంచదార్ తో ర్కర్కాల 
వస్సతవులు చేసాతం. ఎనిన ర్కాల వస్సతవులు చేసినా అందుల ఉన్నది ప్ంచదారే. అలాగే కుండలు ఎనిన 
ర్కాలునాన అందుల ఉన్నది మటిుయే. రామకృష్ణులు ఉన్నవస్సతవు ఉన్నటుాగా చూసాతర్మ. లేనిది లేన్టుాగా 
చూసాతర్మ. వార్మ nonstop గా ఆన్ందానుభవంల ఉంట్లర్మ. వార్మ శాంతి సామ్రాజ్ఞయనిక్త అధిప్తులు. వారి 
సమక్షంల మీ effort లేకుండా మీ mind క్త control వస్సతంది. Mind ఎపుపడైతే అణిగి పోయిందో mind 
ల ఉన్న disturbance కూడా అణిగిపోతుంది. 
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రామకృష్ణుడు world famous అవాట్లనిక్త కార్ణం ఆయన్ నిష్కప్టతాం: రామకృష్ణుని భార్య మడల గొలుస్స 
లేదమాు. అందరిని తిటుడం మొదల్లటేుసాడు రామకృష్ణుడు. నీ మడల గొలుస్స ఉందనుకో నినున తిటుడం: 
‘నువుా గొలుస్సలేస్సకొని తిర్మగుతునానవా?’ అని. అందరిని తిటుడం మొదల్లట్లుడమాు. ఇది అలారి కాకపతే 
ఏంటమాు? శార్ద కు కూడ మడల గొలుస్స చేయించాలని రామకృష్ణుని ఉదాేశ్యం. ఆయన్ దగగర్ డబుు లేదు. 
Currency మరియు gold ముటుుకోడు కదా. రామకృష్ణుడు గొలుస్సలు వేస్సకున్న వార్ందరినీ తిడుతునానర్మ 
అని ఒక అముగార్మ ఇంటిక్త వెళ్ళా చెప్పపర్మ. అపుపడు ఆ యజమాని శార్దకు గొలుస్స చేయించార్మ. గొలుస్స 
తీస్సకొస్తత ‘నేను బంగార్ం ముటుుకోను. మీరే వేస్తయండి’ అని వారిచేతే వేయించేశార్మ. ఇంక అప్పటినుంచి 
తిటుడం మానేశార్మ. ఏమో మరి పెదా world teacher అయిపోయ్యడు కదా. అమరికా ల కూడా చాలా 
famous. రామకృష్ణునిక్త ఆచార్మయల వారిలా తర్కం లేదు. Yes లేక no చెపేపసాతర్మ. అంత పేర్మ రావట్లనిక్త 
కార్ణం- రామకృష్ణుడిక్త అసులు కప్టం లేదమాు. 100% purity. ఒకక మాటల కూడా కప్టం కన్ప్డదు. 
ఆచార్మయల దగగర్ లౌకయం ఉంటుంది. అది రామకృష్ణుడిక్త అసలు తెలియదు. ఆచర్మయలక్త చదువు ఉంది కదా. 
రామకృష్ణుడిక్త చదువు లేదు. నేను ఆచార్మయడి గురించి చెప్పపనా రామకృష్ణుడంటే నాకు చాలా బాగా ఇష్ుం. 
రామకృష్ణుడు కొంత కాలం (అర్చకతాం) ఉదోయగం చేసార్మ. నెలకు 8 రూప్పయల జీతం. తరాాత మానేశార్మ. 
ఏవండి మీర్మ ఎందుకు మానేశార్మ అని అడిగితే: ‘నాకు పెళ్ళా అయిపయింది’ అనేవార్మ. పెళ్ళుక్త ఉదోయగానిక్త 
సంబంధం ఏమిటి? అని అడిగితే: ‘అసలు మన్ం ఉదోయగంల ఎందుకు చేరాం? పెళ్ళా అవాటం కోసం చేరాం. 
మరి పెళ్ళా అయిపోయ్యక ఉదోయగం ఎందుకు?’. ఇలా మీకు ఆచార్మయలు చెప్పలేర్మ.  
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వయక్తతక్త పలం ఉంటుంది కాని చైతనాయనిక్త పలం ఉంటుందా? నేను సంతకం పెడితే వయక్తతగా ఉనాననా లేక 
చైతన్యంగా ఉనాననా?: రామకృష్ు ప్ర్మహంస గారిక్త 3 ఎకరాల పలం ఉంది. వారి నాన్నగార్మ 
చనిపోయ్యర్మ. ఒక అన్నయయ ఉనానడు. వాళ్ా అముతో వాళ్ు అన్నయయ అనానడు: ‘రామకృష్ణుడు చాలా 
అమాయకుడు. నాన్న చనిపోయ్యర్మ. మూడు ఎకరాల పలం ఉంది. రామకృష్ణుడు చూస్సకోలేడు. నేను 
ఉదోయగానికై calcutta వెళ్ళాపోతునానను. కాబటిు అది అమేుదాాం’ అనానడు. అమేుసి డబుు ప్ంచుకోవచుచ. ఇది 
మీర్ందరూ విన్ండి. ఇది వింటే ఇంక భగవదీగత చదవకకరేాదు:  3 ఎకరాల పలం అమేుసాను అని అన్న 
చెప్పపనా ర్మకృష్ణుడు ఎందుకు అమేుసార్మ అని ఏమీ అడగలేదు. అన్నగార్మ అనానర్మ: ‘subregistrar office 
క్త నువుా వెళ్లులి. ఇవాళ్ు సంతకాలు. అది అమేుసిన్టుుగా ఒపుపకోవాలి. అమిున్ డబుు ఇచేచశాడు. కాబటిు 
మన్ం వాడి పేర్మ మీద register చేయించాలి’. రామకృష్ణుడిక్త అర్థం అయియందో లేదో మన్క్త తెలీదుకాని సరే 
అని ఒపుపకునానడు. అప్పటిక్త రామకృష్ణుడిక్త పెళ్ళా అవాలేదు కాని major అయిపోయ్యడు. అప్పటిక్త ఇంకా 
ప్ర్మహంస అవాలేదు. ఇంకా గదాధర్ గానే ఉనానడు. అన్నగార్మ సంతకం చేశాక subregistrar గదాధర్ ని 
సంతకం కోసం తీస్సకుర్మునానర్మ. గదాధర్ వెళ్లుడు. అపుపడు subregistrar ఇకకడ సంతకం చెయియ అని  
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గదాధర్ ని అనానడు. ఇకకడ మొదలైన్ామాు. సంతకం ఎందుకు పెట్లులి అని గదాధర్ అడిగాడు. subregistrar 
అనానడు: ఆ పలం నువుా సంప్పదించలేదు కాని అది వార్సతాంగా నీకు వచిచంది. నువుా ఆ పలానిక్త 
యజమాని కాబటిు సంతకం పెట్లులి’. గదాధర్ అనానడు: ‘ఆ పలానిక్త నేను యజమాని అని అంగీకరిస్తత నేను 
కప్టిని అని అంగీకరించిన్టాే కదా. సంతకం పెడితే ఆ పలం నాది అని ఒపుపకున్నటాే కదా’. అంటే 
subregistrar ‘అంతే కదా’ అనానడు. అప్పటికే గదాధర్మడు చైతన్యం అయి ఉనానడు. అందుకే ఇలా అనానడు: 
‘మరి నాది అని అంగీకరిస్తత చైతనాయనిక్త పలం ఉంటుందా? Individual i క్త పలం ఉంటుంది, జీవుడిక్త 
పలం ఉంటుంది కాని చైతనాయనిక్త పలం ఉంటుందా? న్నున సంతకం పెటుమంటునానవు. ఇపుపడు నేను 
జీవుడిగా ఉనాననా లేక చైతన్యంగా ఉనాననా? సంతకం పెడితే నేను జీవుడిన. మరి who am I? నేను 
చైతనాయనిన. చైతనాయనిక్త ownership ఉంటుందా? చైతనాయనిక్త ownership లేకుండా నేను సంతకం ఎలా 
పెడాతను? Universal I క్త ownership ఉంటుందా? ఉండదు. మరి ownership లేకుండా నేను సంతకం 
ఎలా పెడాతను? వయక్తతక్త పలం ఉంటుంది కాని చైతనాయనిక్త పలం ఉంటుందా? నేను సంతకం పెడితే వయక్తతగా 
ఉనాననా లేక చైతన్యంగా ఉనాననా? అందుకు సంతకం పెటును’ అనానడు. ఈ పేచీ అంతా గదాధర్ 
subregistrar మధయల జరిగింది. కొనుకుకనే వాడనానడు: ‘ గదాధర్ చూడడానిక్త ప్పచోచడిలా ఉనానడు. వీడు 
court కెళ్ళత కదా గొడవ. వీడు court క్త వెళ్ుడు. వీడు సంతకం పెటుకకరేాదు పోమునానడు’. నీకు అభయంతర్ం 
లేకపతే నాకేంటి అని subregistrar కూడ గదాధర్ ని వెళ్ళాపమునానడు. అలాగే గదాధర్ ఇంటిక్త 
వెళ్ళుపోయ్యడు. మరి డబుు సంగతి ఏమిటి? గదాధర్ వాట్ల తలిా మరియు అన్నయయ తినేశార్మ. 
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ఇది world history ల లేదమాు. రామకృష్ణుడు Currency note గాని gold గాని touch చేస్తత ఆ చేతిక్త 
paralysis వచేచస్సతంది: దక్షిణేశ్ార్ం ల అన్నగార్మ ఉదోయగం వేయించార్మ. 8 రూప్పయల జీతం. అది గొప్ప 
story. 8 రూప్పయల జీతానిక్త న్లుగుర్మ కాప్లా. ఏవండి రేపు మీర్మ ఖాళ్ళ ఉంట్లరా? రేపు ఒకట్ల తారీకు 
వచేచస్సతంది. జీతం తెచుచకోవాలి. మిములిన ‘ఖాళ్ళగా ఉంటే వచేచయండి’ అని అడుగుతాడాయన్. జీతం 
ముటుుకోడు. ఎదో వేలిముద్ర వేస్తసాతడు. ఫలానా వారిని తెముంట్లుడు. తరాాత ఇంకొకరిని ప్పలిచ 
ల్లకేకయమంట్లడు. సంతకు ఇంకోడు. ఇంకో విచిత్రం ఈ ప్రప్ంచం ల ఎకకడా లేదు- బుదుానిక్త యేస్సక్రీస్సతక్త 
కూడా లేదు: Currency note గాని gold గాని touch చేస్తత ఆ చేతిక్త paralysis వచేచస్సతంది. ఇది world 
history ల లేదమాు. అందుచేత సంతకు కూడా ఎవరో ఒకరిని తీస్సకెళ్ళువాడు. ఈ 8 రూప్పయలల ఒక 
రూప్పయి donation. ముందు ఆ రూప్పయిని separate చేస్తయమంట్లడు. donation కూడ ఎవరో ఒకరి 
చేత ఇప్పపసాతడు. భకుతలక్త 8 రూప్పయల జీతం పెదా చాక్తరి అయిపయింది. 
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రామకృష్ణుడు అంట్లడు: ‘I am poor in the spirit’ అంటే డబుుంటే దాచుకోండి కాని దానిన నెతితమీదకు 
రానివాకండి: ఇపుపడు ఎవరైనా మిములిన బీదవాడంటే బాధప్డతార్మ; ధన్వంతుడంటే సంతోషిసాతర్మ. కాని 
‘మీర్మ బీదవార్మ’ అంటే రామకృష్ణుడు ఏమీ అనుకోడు పైగా సంతోషిసాతడు. రామకృష్ణుడు అంట్లడు: ‘మీకు 
బయటకు నేను లేనివాడిగా కనిపస్సతనానను. Not only that I am poor in spirit. అంటే లప్ల కూడా బీద 
వాడినే. మీర్మ న్నున ‘ధన్వంతులు అనుకోవాలి’ అని అనుకోవటంలేదు. మీర్మ న్నున బీదవాడు అని అనుకునాన 
నాకేమి తేడా అనిప్పంచదు ఎందుచేత అంటే I am already poor in spirit. రామకృష్ణుడు బీదవాడు అని 
మీర్మ అనుకునాన నాకు ఇబుంది లేదు. ఎందుచేత? నేను లప్ల బీదవాడినై ఉనానను కదా’. దీని అంతరార్ాం 
ప్టుుకోవాలమాు: ఇంటికాడ డబుునాన లప్ల poor గా ఉండండి. ఇంటికాడ డబుుంటే దాచుకోండి but you 
must be poor in the spirit. లప్ల మీర్మ బీదవాడిగా ఉండండి. లప్ల ‘నేను ధన్వంతుడిని 
ధన్వంతుడిని’ అనుకుంటే ప్పడైపోతార్మ. ఆయన్ మాటలు మీకు అందుతునానయ్య? అందటం లేదు. అవి 
అందాలి. డబుుంటే దాచుకోండి కాని దానిన నెతితమీదకు రానివాకండి. న్రేంద్రుడు ఉనానడుకదా కుర్రగాడు. 
రామకృష్ణుడు అనేవాడు: ‘ఏమయ్యయ న్రేన్ మన్ గురించి టౌన్ ల talk ఎలా ఉంది?’ టౌన్ అంటే calcutta 
అని అర్థం. టౌన్ అంటే ప్టనం. మద్రాస్ ని కూడా పూర్ాం ప్టనం అనేవార్మ. న్రేంద్రుడు అనానడు: ‘badman 
అనుకోవటం లేదు కాని poorman అనుకుంటునానర్మ’. అపుపడు రామకృష్ణుడు: ‘Oh! very good, very 
good, very good’ అనానడు. మరి మిములిన poor man అంటే మీకు బాధ వచేచస్సతంది కాని రామకృష్ణుడు 
అలా కాదు. 
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సాంప్రదాయం ప్రకార్ం ముందు హరే రామ అనాలి తరాాత హరే కృష్ు అనాలి కాని హరే కృష్ు వార్మ తిరిగేసి 
చెప్పతర్మ: పురాణాలా ఉన్నది ‘హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే; హరే కృష్ు హరే కృష్ు కృష్ు కృష్ు 
హరే హరే’ కాని హరే కృష్ు వార్మ చెపేప మంత్రం: ‘హరే కృష్ు హరే కృష్ు కృష్ు కృష్ు హరే హరే; హరే రామ హరే 
రామ రామ రామ హరే హరే’. శాస్త్రం ల ముందు రాముడు తరాాత కృష్ణుడు వసాతర్మ. మన్ం అనుకుంటే శాస్త్రం 
ల ఉన్నటుు అనుకోవాలి (ముందు రాముడు తరాాత కృష్ణుడు) లేక నోర్మ మూస్సకొని ప్డి ఉండాలి. వాళ్ళు హరే 
కృష్ు అని అంటునానర్మ. ఎందుకు అంటునానరో వాళ్ుకే తెలియదు. ఈ దేశ్ంల కుల feeling ఎకుకవ. శ్రీ 
కృష్ుచైతన్య కృష్ణుని యొకక అంశ్. ఆయన్ బ్రాహుణుడు. అందరిక్త ‘హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే 
హరే; హరే కృష్ు హరే కృష్ు కృష్ు కృష్ు హరే హరే’ అని మామూలుగానే చెపేప వాడు. ఇది చూసి బ్రాహుణులు 
ఎదుర్మ తిరిగార్మ. ‘నువుా అలా చెప్పట్లనిక్త వీలు లేదు. బ్రాహుణులకే ఉప్దేశించాలి, ఇతర్ కులాల వారిక్త 
మంత్రం ఉప్దేశించట్లనిక్త వీలు లేదు’ అని గొడవ పెట్లుర్మ. మరి ఇతర్ కులాల వార్మ కూడా బాగు ప్డాలి కదా 
అని చైతనుయడు ‘తిర్గేసి చెపుపకుంట్లం అంటే హరే రామ బదులు హరే కృష్ు అని ముందు చెప్పతం; మీకేమైనా 
అభయంతర్మా?’ అని అడిగాడు. అపుపడు బ్రాహుణులు ‘చెపుపకుంటే చెపుపకోండి’ అనానర్మ. ఇంక అప్పటినుంచి 
బ్రాహుణులు తిర్గబడడం ఆపేసార్మ. అప్పటి నుంచి చైతన్య సాంప్రదాయం వార్మ ‘హరే కృష్ు’ అని మొదట 
అంటునానర్మ. అలా అనుకోవడంల తపుప లేదు కాని పుణయం వస్సతందో రాదో చెప్పలేము. 
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వివేకాన్ందుడు ఓదార్చడు మిములిన తిటేుసాతడు: వివేకాన్ందుడు అంట్లడు: మీ ఆరోగాయనిక్త భగవదీగత అడు్ 
వస్సతంటే అది తీసి రోడు్ మీద ప్పడేసై. మీర్ందరూ ఇన్ప్ కండర్ములు ఉకుక న్ర్ములు కలిగఉండండి. మన్ం 
ఏడిస్తత వివేకాన్ందుడు ప్రామర్శ చేయడమాు తిడతాడు: ‘What makes you weep my friend? ఎందుకు 
అలా ఏడుస్సతనానవు. అసలు నినున ఏడిప్పంచగల శ్క్తత ఈ world ల దేనికైనా ఉందా?’ అలా తిటేుసి 
వెళ్ళుపోతాడు. ఆయనిన ప్పలవకూడదు మన్ం. ఈ Modi క్త ఎవరూ దొర్కక కళ్ుక్త కన్ప్డేలా table పైన్ 
ఆయన్ (వివేకాన్ందుని) photo పెటుుకుంట్లడు. రాముడు లేడు. కృష్ణుడు లేడు. కళ్ుక్త కన్ప్డాలి అని - ఈ 
సాామిజ photo table మీద ఎదుర్మగా పెటుుకుంట్లడు. వీడిక్త వాడిక్త సరిపోయింది అనుకోవాలి మన్ం. 
Mission సాంప్రదాయం ప్రకార్ం వివేకాన్ందుడిని సాామీజీ అని అంట్లర్మ. నువుా ఇవాళ్ time క్త class 
రాలేదేంటి అని సాామీజీ అడిగిన్పుపడు ఒకవేళ్ ఇంటికాడ ప్ని ఉంది అని నువుా అనానవనుకో, సాామీజీ 
అంట్లర్మ: ‘You call yourselves as a householder. What house can hold you?’ ఇలాు నినున 
ప్టుుకుందా? వెళా్లదుా అని చెప్పపందా? లేక ఇంటిని నువుా ప్టుుకునానవా? మీరే ఇంటిని ప్టుుకొనానర్మ. మరి 
ఇలుా మములిన ప్టుుకుంది అని ఎందుకు తిరిగేసి చెపుతనానర్మ?  
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Lincoln క్త అంత పేర్మ రావట్లనిక్త కార్ణం- civil war గెలిచ slavery పోగొటుడం:  దూడసంతలా దూడలను 
అమిున్టుా మనుష్ణయలను అమేుస్తవార్మ. మీ దగగర్ ఒక మనిషి ఉనానడనుకో వాడు సరిగాగ ప్ని చెయకపతే వాడిన 
bazaar లక్త తీస్సకువెళ్ళా సంతల అమేుస్తవార్మ. వాడిన ఇంకోడు కొనుకుకంట్లడు. Cattle మారెకట్ ఎలా 
ఉంటుందో  Lincoln time ల మనుష్ణయల మారెకట్ అలా ఉండేది. ఆ business చేస్త వార్ందరూ కూడా 
చెబ్లతే విన్లేదు. అపుపడు ఆ business చేస్త వార్ందరి మీద war declare చేశాడు. ఆ business చేస్తవారిక్త 
కూడా సైన్యం ఉంది. వాళ్ళు war declare చేశార్మ. Lincoln ది government సైన్యం. చివరిక్త Lincoln 
నెగాగడు. Slavery పోగొట్లుడు. యుదాం అయిపోయ్యక వార్మ Lincoln ని ఆహాానించార్మ. Lincoln క్త 
security ఉంటుంది. అయినా రాత్రి 9 గంటలకు Lincoln ని కాలాచర్మ. అది బాగా పేలిచనా ప్రేాదు వెంటనే 
చచిచపోదుడు కాని సరిగాగ పేలచలేకపోయ్యడు. ఇకకడ Lincoln ని మీర్మ అర్థం చేస్సకోండి. వాడు బతకడు 
చావడు. చచిచపోయినా ప్రేాదు లేక బతిక్తనా ప్రేాదు. కాలేచవాడు correct గా కాలచలేకపోయ్యడు. ఇవాళ్ రాత్రి 
9 ఇంటిక్త కాలిస్తత రేపు పదుాన్న 9 ఇంటివర్కు Lincoln చావలేదు. ఇపుపడున్న మందులు అపుపడు అంత latest 
వి లేవు. 12 hrs Hell అనుభవించాడు. 
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Who am I? నేను physics వాడినా mathematics వాడినా? అంటే physics వాడే అని చెప్పచుచ. 
Einstein physics & maths రెండిటా్ల పెదావాడు. ఆయన్ పేర్మ Albert Einstein అయినా వాళ్ు అము 
మాత్రం Albert అని ప్పలిచేది. ‘Who am I?’ ప్రశ్న Albert కూ వచిచంది. Albert కూడా ‘Who am I ?’ 
అని అనేవాడు. ఎందుకు అనేవాడు? అమరికాల mathematicians conference వేర్మ physicist 
conference వేర్మ. Maths కాంగ్రెస్ మరియు physics కాంగ్రెస్ ఇదారూ Einstein ని ఆహాానించే వార్మ. 
ఎవరో ఒకర్మ ప్పలిస్తత ప్రేాదు. ఇదార్మ ప్పలిస్తత ఎలాగా? నేను mathematician నా లేక physicist నా? అనే 
ప్రశ్న Einstein క్త వచేచది. physicist అని చెప్పచుచ. ఎందుకంటే mathematics ల ఉన్న ల్లకకలు కనాన 
physics ల ఉన్న ల్లకకలు కష్ుంగా ఉంట్లయి. mathematics ల maths వేర్మ physics ల maths 
వేర్మ. physics ల కూడా maths ఉంటుంది. ఆ maths arthimetical maths కనాన కష్ుంగా ఉంటుంది. 
కాగితం కలం అకకరేాకుండా Albert ఇలా గోర్మ మీద ల్లకకలు చేస్తసాతడు.  
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Albert ఈ భూమి మీదకు వచిచ వెళ్ళపాోయిన్టుు కూడా గుర్మత వదు ా అనానడు: Einstein New Jersey 
hospital ల చనిపోయ్యడు. ‘మీర్మ చని పోయ్యక మీ తలకాయ కోసి ప్రిశీలిసాతం. మాకు అనుమతి 
నివాండి’ అని Einstein ని అడిగితే ‘మీ తలకాయలు ఎలా ఉనానయో నా తలకాయ అలాగే ఉంటుంది 
దానిల వేరే ప్రతేయకత ఉండదు’ అని ఆయన్ ఒపుపకోలేదు. ‘ఎలాగైనా burial ground ల Einstein తల 
కాలిపోతుంది కదా, మాకు ఇవాండి’ అని doctors బంధ్వవులను అడిగితే వార్మ ఒపుపకునానర్మ. History 
record చేసిన్ంతగా world ల Einstein and Newton అంతటి genius లు ఇప్పటి దాకా రాలేదు. వారి 
మదడు ఎలా ఉంది? మన్ందరి మదడు లా ఉందా? ఏదైనా ప్రతేయకత ఉందా? అని చూడాలని doctors 
ఉదాేశ్యం. బంధ్వవులు ఒపుపకోగా వార్మ Einstein తల కోసి ప్రిశీలిస్తత లప్ల ర్కతకణాలు మన్కనాన deep 
గా ఉనానయట. ఎదో ఒకటి మొతాతనిక్త brain ల ఎదో తేడా ఉంది-something different. ఆ గొడవ 
వదిలేయండి. Einstein Human side అంటే మాన్వతావాదం చాలా great. Einstein ల అసలు 
కీరితకాంక్ష లేదు. The end of Mathematics is philosophy. Mathematics ల peak క్త వెళ్లావనుకో 
next step philosophy లక్త వచేచసాతవు. ఇకకడ విన్ండి Albert గురించి - science side కాదు human 
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side: Doctors తో అనానడు- నేను చనిపోయినా ఎవరితోనూ చెప్పదుా. రేడియో ల కూడా చెప్పదుా. New 
Jersey ల ఫలానా burial ground క్త తీస్సకెళ్ుండి. funeral procession వదుా. ఎవరో ఒక న్లుగుర్మ 
సరిపోతార్మ. body ని అకకడ burn చేస్తయండి. bury చేయకండి. burn చేసాక మీర్మ నాకు చేయ్యలిున్ 
ఉప్కార్ం ఏంటంటే: Albert ని అకకడ burn చేసిన్టుు గుర్మత ఉండకూడదు. నీళ్ళు వేసి అదంతా కడిగేయండి. 
Memorial వదుా. burn చేసిన్టుు గుర్మత ఉండకూడదు అని ఎందుకు అనానడు అంటే అకకడ memorial 
కటేుసాతర్మ అని. ఇపుపడు మన్ సాాములు ముందే కటిుంచేస్సకుంటునానర్మ కదా. వార్మ సాాముల తెలియదు 
ప్పముల తెలియదు. Albert ఈ భూమి మీదకు వచిచ వెళ్ళాపోయిన్టుు కూడా గుర్మత వదుా అనానడు. అంటే 
అకకడ doership లేదు. ఆ doership గనుక లేకపతే మీర్మ Albert కనాన great అయిపోతార్మ. Albert 
ని కాలాచర్మ కదా. కాలిచన్పుపడు అసితకలు వచిచన్వి. New Jersey క్త ప్ది మైళ్ు దూర్ంల ఒక river ఉంది. 
ఆ అసితకలను ఎవరో ఒకరిని (ఫలానా వాళ్ళు అని కాదు) అకకడ ప్డేయమనానడు. Albert immortal 
words- ఇవి సురించుకొంటూ చచిచపండి మీర్ంతా: ఈ ప్రప్చానిక్త ఏదైతే ఆధార్ంగా ఉందో ఈ 
ప్రప్ంచానిక్త తెలియదు. Creator creation క్త ఆధార్ంగా ఉనానడు. కాని ఆ Creator ఎవరో creation క్త 
తెలియటం లేదు కదా. మన్మూ అంతే. మన్కు ఆధార్ంగా ఉన్నవార్మ తెలియకుండా బ్రతికేస్సతనానం. Eating 
అండ్ sleeping అంతే కదా. భౌతికంగా ఎంత సంప్పదించినా అవనీన ఒకటి లేని స్సనానలు’. Albert క్త 
name and fame అకకరేాదు. మన్ందర్ం ప్పడైపోవడానిక్త కార్ణం గురితంపులు కోర్మకోవడం. ప్రతీ దానిక్త 
గురితంపులు కావాలి. మేము ఇంటికాడ చాక్తరి చేస్సతనానం కాని ఎవరూ గురితంచటాేదు అంట్లర్మ కదా. ఆ 
గురితంపు కోరేది ఎవర్మ? Who is that I? వాడే body bound i. మీర్మ గురితంపులు కోర్మతూ ఉంటే వాడు 
పెరిగిపోతాడు. rebirths కూడా పెరిగిపోతాయి.  
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మీ అబాుయిక్త education మీద ఉన్న interest ఆ డబుు నాకు జ్ఞపా్కం చేస్తత ఉంటుంది:  రెండో తర్గతి 
చదివే ఒక ప్పలావాడు తెలియక Einstein దగగర్కు వచిచ ల్లకకలు చెప్పండి అనేవాడు. Einstein ఆ అబాుయిని 
వెళ్ళాపముని చెప్పపలి కదా అలా చెప్పకుండా కూడికలు చెపేపస్తవాడు. ఆ అబాుయి అమాునాన్నలకు వాళ్ు 
అబాుయి Einstein దగగరిక్త వెళ్ళతన్నటుా తెలియదు. కొనుకోకడానిక్త ఆ అబాుయి వాళ్ా అము ఏదో అయిదు 
డాలర్మా pocket money గా ఇస్తత వాడు వెళ్ళా దానిన Einstein క్త ఇచేచసాడు. Einstein ఆ అయిదు డాలర్మా 
దాచేస్సకునానడు. తరాాత Einstein ఇంటిక్త వెళ్ళతన్నటుా ఆ అబాుయి వాళ్ు నాన్నకు తెలిసింది. ఆయన్ 
Einstein దగగరిక్త వెళ్ళా: ‘ఏవండి ఏమీ అనుకోవదుా. మిములిన ల్లకకల మాసుర్ అనుకుని తెలియక మా బాబు 
మీ దగగరిక్త వచేచస్సతనానడు. మా అబాుయిని తీస్సకుపోతునాన. మీ ఇంటిక్త ఇంక రానివాను’. Einstein వంటి 
brain ను ఇంతవర్కు nature తయ్యర్మ చేయలేదు. ఈ రెండో తర్గతి చదివే అబాుయిక్త Einstein ల్లకకల 
మాసాుర్మగా కనిపంచాడు. అపుపడు Einstein ఒక మాట చెప్పపడు: ‘ మీ అబాుయిని తీస్సకు వెళ్ళతే తీస్సకు 
వెళ్ుండి. మీకు తెలియదేమో మీ అబాుయి నాకు అయిదు డాలర్మా ఇచాచడు; ఆ అయిదు డాలర్మా మాత్రం నేను 
return చేయను. ఎందుచేతంటే అంత చిన్న ప్పలాడు చదువు మీద శ్రదా ఉండి బాగా నేర్పమని అయిదు డాలర్మా 
నాకు ఇచాచడు. ఇంత చిన్న ప్పలాడివి. ఈ అయిదు డాలర్మా నీకు ఎకకడివి అంటే ‘మా అము ఇచిచంది’ అని 
చెప్పపడు. వాళ్ు అము ఇచిచన్ అయిదు డాలర్ాతో ఏదైనా కొనుకోకవచుచ కదా కాని మీ అబాుయి వాటిని నాకు 
ఇచేచసాడు. అవి నేను మీకు తిరిగి ఇచేచ సమస్తయ లేదు. ఎందుచేతంటే మీ అబాుయికున్న శ్రదా నాకు జ్ఞాప్కం 
ఉండాలి. మీ అబాుయిక్త education మీద ఉన్న interest ఆ డబుు నాకు జ్ఞాప్కం చేస్తత ఉంటుంది’. 
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BV Raju గార్మ ‘నా దేవుడి నుంచి ఎలా విడిపోయేది’ అనుకునానర్మ:  BV Raju గార్మ ప్దివేల కోటుా 
సంప్పదించార్మ. Caste ప్రకార్ం రాజులను కాలుసాతర్మ. కాని BV Raju గార్మ వదానానర్మ. ఆయన్కు ఒక 
స్తనహితుడు ఉనానడు- నారాయణుడు. ఆయన్ native place కొడవలిా. వారి తాతయయ శ్రీ మహా విష్ణువుది 
చిన్న బొము ఇచిచ ‘ఇది నువుా కాప్పడుకో’ అనానర్మ. జీవుతం పడుగునా BV Raju గార్మ దానిని 
కాప్పడుకునానర్మ. ఇపుపడు విడిపోవడం ఇష్ుం లేదు. ‘నా దేవుడి నుంచి ఎలా విడిపోయేది’ అని ఆయన్కు 
అనిప్పంచేది. ఇంతకాలం స్తనహంగా ఉండి ఇపుపడు separation అంటే ఎలాగ? Separation ఇష్ుప్డలేదు. 
‘అందుచేత చనిపోయ్యక న్నున గోతుల పెటేుసి మహా విష్ణువుని కూడా గోతిల పెటేుయండి. జతగా 
ఉంట్లం’ అని అనానర్మ. ఇదొకకటే కాదు అయన్ ఉదాేశ్యం. కాలిస్తత అసితకలు వసాతయి. BV Raju గారిక్త 
కూతుళ్ళు కాని కొడుకులు లేర్మ. ఈ మన్వళ్ు చేత అసితకలు ఎందుకు కలిపంచుకోవడం అని అనుకునానర్మ. 
అలా కలిపంచుకోవడం ఆయన్కు లప్ల ఇష్ుంగా లేదు. In his last days he became my friend. 
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వేంకటేశ్ార్మడు సర్ాదేవతా సారూపుడు: అమువార్మ వాడే, శివుడు వాడే, విష్ణువు వాడే, కుమార్ సాామి 
కూడా వాడే. వేంకటేశ్ార్ సాామి అంట్లర్మ. సాామి శ్బాం స్సబ్రహుణుయడిక్త ఎకుకవగా వాడుతార్మ. 
సాామి అంటే సొతుత గలవాడు అని అర్థం. ప్రప్ంచం అనేది ఒక ఆసిత అనుకుంటే ఈ ఆసిత ఈశ్ార్మడిది. 
సాామి అంటే ప్రప్ంచం అనే ఆసితక్త యజమాని. మంత్రం చేస్తటపుపడు ‘వె’ అక్షరానిక్త దీర్ఘం ఉండాలి. ఓం 
న్మో వేంకటేశాయ అంటే- మన్స్సుల ఉన్న దోషాలను కట్ల చేస్తవాడు అని అర్థం. మన్కు శివ కేశ్వ 
భేదం లేదు కాని వైష్ువులకు ఉంది. వాళ్ళు ఎకుకవగా వేంకటేశాయ అన్ర్మ శ్రీనివాసాయ అంట్లర్మ. 
శ్రీనివాస అంటే లక్ష్మీదేవిని నివాసంగా కలవాడు అని అర్థం. హృదయం ల ఉంటుంది కదా లక్ష్మీదేవి. 
వాళ్ళు శ్రీనివాసాయ, మన్ం వేంకటేశాయ అంట్లం. మన్దే correct. 
పురాణాలల వేంకటేశాయ అనే ఉంది. వాళ్ళు కూడా వేంకటేశాయ అంట్లర్మ 
ఛాదస్సతలే శ్రీనివాసాయ అంట్లర్మ. శుక్రవార్ం దేవి ప్రధాన్మైన్ రోజు. శివుడి 
రోజు కాదు, విష్ణు రోజు కాదు. శుక్రవార్ం వేంకటేశ్ార్ సాామిక్త అభిషేకం 
చేసాతర్మ. వారానిక్త ఒకక రోజే చేసాతర్మ- శుక్రవార్ం తెలావార్మ జ్ఞమున్. ఆ 
బటులు మారేచసాతర్మ. సానన్ం ఒకకరితో కుదర్దమాు. అయిదు ఆర్మ మంది ప్డి 
చేయిసాతర్మ. రోజు చేస్తత అరిగిపోతాడు. మరి రాయికదా అది. రోజు చేస్తత అరిగిపోతే మీర్ందరూ మళ్ళా 
ఎకకడిక్త వెళ్లతర్మ? ప్రతీ శుక్రవార్ం కూడా ఎదో oil పెటిు తుడిచేసాతర్మ. తుడిచేసి బంగార్ం ఏదో 
వేశేసాతర్మ. మళ్ళు వచేచ శుక్రవార్ం వర్కు బటులు గాని ఆభర్ణాలు గాని ముటుుకోడానిక్త వీలు లేదు. 
మధయల రాష్ట్రప్తి గాని prime minister గాని వస్తత గనుక మంచి ర్తానలతో కూడిన్ క్తరీటం 
పెడతార్మ. దానిన వచేచ శుక్రవార్ం తీస్తసాతర్మ. మిగితా రోజులా కళ్ళు మూస్తసాతర్మ. లక్ష్మివార్ం కళ్ళు 
బాగా కన్ప్డేలా చేసాతర్మ. దానిన నేత్ర దర్శన్ం అంట్లర్మ. ప్పద తడుగులను సానన్ం చేయించే ముందు 
తీస్తసాతర్మ. దానిన ప్పద దర్శన్ం అంట్లర్మ. సానన్ం అయ్యయక మళ్ళు తడిగేసాతర్మ.  
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లభితాం అనే గుణం పోగొటుడం కోసం భగవంతుడు offerings పెట్లుడు: భగవదీగత ల కృష్ణుడు: 
‘నాకు ఆకుగాని, fruit గాని, నీర్మగాని సమరిపంచండి’ అని అడిగాడు. ఒక రైలేా station మాసుర్ 
నాన్నగారిని అడిగార్మ: ‘మన్కు ఇష్ుం ఉంటే ఇసాతం గాని భగవంతుడు అలా ఎందుకు అడిగాడు?’ 
అంటే నాన్నగార్మ అనానర్మ: ‘ జీవుడిక్త అసలు giving habit తకుకవగా ఉంటుంది. వాడసలు fruit నే 
విడిచి పెటులేన్పుపడు ego sense (లేక false i) ఎలా విడిచి పెడాతడు? Giving habit అలవాటు 
చేయడానిక్త భగవంతుడు అడుగుతునానడు. వాడే (భగవంతుడే) water, వాడే fruit, వాడే leaf. 
water water ని ఏమి చేస్సకుంటుంది? General గా మనుష్ణయలా giving habit తకుకవగా 
ఉంటుందమాు. మనుష్ణయలా misers ఎకుకవగా ఉంట్లర్మ. ఈ misers అంతా చచిచపోయ్యక డైరెక్ు గా 
న్ర్కానిక్త వెళ్ళుపోతార్మ. నువుా water ఇవాక ముందు కూడా భగవంతుడు water అయి ఉనానడు. 
భగవంతుడిక్త అవసర్ం ఉండి కాదు; మీకు ఒక మంచి అలవాటు (giving habit) నేర్పడానిక్త అలా 
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అడుగుతునానడు. జ్ఞగ్రతత వేర్మ లభితాం వేర్మ. ఈ లభితాం ఉన్నవార్ంతా direct గా న్ర్కానిక్త 
వెళ్లతర్మ. అంటే వారిని కొంత కాలం మంచి లకాలా ఉంచి తరాాత న్ర్కానిక్త ప్ంప్ర్మ. USA క్త 
direct flight ఉంది. New delhi నుంచి Newyork direct flight ఉంది. అది nonstop. అలాగే 
న్ర్కానిక్త వీర్మ (misers) direct గా వెళ్ళా పోతార్మ. జ్ఞగ్రతత తప్పని చెప్పటం లేదు. లభితాం తపుప. 
లభితాం అనే గుణం పోగొటుడం కోసం offerings పెట్లుడు. Creation అంతా ఆయన్దే కదా.అసలు 
ఆయనే creation కదా. విష్ణుసహస్క నామాలల మొటుమొదటి నామం ‘విశ్ాం’ అని వస్సతంది. ఇపుపడు 
ప్రప్ంచం ప్రప్ంచం లా కనిప్పస్సతంది. ఆయనిన తెలుస్సకునానక ప్రప్ంచం రూప్ంల కూడా ఆయనే 
ఉనానడని అనిప్పస్సతంది. ఇపుపడు మన్ం బ్రహుం వేర్మ ప్రప్ంచం వేర్మ అనుకుంటునానం. బ్రహుం తెలిసాక 
తెలుస్సతంది ప్రప్ంచం కూడా బ్రహు రూప్మే అని. అప్పటిదాకా తెలియదు. శ్ంకరాచార్మయల వార్మ 
ప్రప్ంచం అబదాం అని చెప్పపర్మ కాని బ్రహుం అబదాం అని చెప్పలేదు. ప్రప్ంచం ప్రప్ంచంగా అబదాం కాని 
బ్రహుంగా నిజం. నీ మడల గొలుస్స ఉంది. గొలుస్స గొలుస్సగా అబదాం కాని బంగార్ంగా నిజం. 
గొలుస్స చెడగొటేుసామనుకో గొలుస్స పోతుంది కాని బంగార్ం మిగులుతంది కదా. అలాగ అనానడు. 
వాళ్ళు realize చేసి చెప్పపన్ మాటలివి. ఇందుల వంకర్ మాటలు ఏవి లేవు. వాళ్ాక్త అలా చెపేప 
necessity కూడా లేదు. ఒక gentleman lie చెప్పడు మరి ఈశ్ార్మడు lie ఎందుకు చెబుతాడు? 
నువుా భగవదీగత చదువుతునానవనుకో ఆ వాకయం వేర్మ చెపేపవాడు వేర్మ కాదు. అంటే మామూలు 
మనుష్ణయలు ఎలా ఉంట్లర్ంటే: మన్స్సుల ఒకటి ఉంటుంది; నోటితో ఒకటి చెబుతార్మ; చేతితో ఒకటి 
చేసాతర్మ. దానిక్త అసలు నిదాన్ం ఉండదు. కాని భగవంతుడు చెపేపది అలా కాదు కదా. వాడు ఏ వాకయం 
చెబుతునానడో ఆ వాకయం వాడై ఉనానడు. వాకాయనిక్త వాడిక్త difference లేదు. అందుచేత ఈశ్ార్మడిక్త 
lie చెపేప ప్ని లేదు. ఎందుకంటే వాడు నీ దగగర్ ఏమీ ఆశించటం లేదు. అనీన ఈశ్ార్మడే అయిన్పుపడు నీ 
అవసర్ం వాడికెందుకు ఉంటుంది? 
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Tension లేకపతే మీర్మ God/Goddess తో సమాన్ం: ‘మా అమాుయి badminton ఆడేటపుపడు కొంచం 
tension వస్సతంది’ అని ఒక భకుతడు అడిగితే నాన్నగార్మ ఇచిచన్ సమాధాన్ం: ‘ Mind ఉంది కదా మరి. 
కృష్ణుడిని పూర్ుమైన్ దేవుడంట్లర్మ అంటే కంపాీట్ అవతార్ం అని అంట్లర్మ. ఎందుకు అంట్లర్మ అంటే: మన్కు 
ప్రీక్షల ముందు, ఆటల ముందు కొంచం tension వస్సతంది. first mark వచిచన్ వారిక్త, Toppers క్త 
కూడా tension వస్సతంది. MDS ల top (Toppers అంటే best outgoing students 
అని అర్థం) చేసిన్ ఒక అమాుయిక్త కూడా tension ఉండేది. Toppers అయిన్ప్పటికీ 
results వచేచసరిక్త tension ఉండేది. నేను ఉదాహర్ణకు ఏమి చెప్పతన్ంటే: ‘కృష్ణుడు 
భగవదీగతను సరిగాగ యుదాం ముందు చెప్పపడు. అసలు tension ఏమీ లేదమాు కృష్ణుడిక్త. 
పైగా చెపేపది శాస్త్రము; మామూలు మాటలు కాదు కదా. యుదాం అంటే ఏమిటి? 
మర్మక్షణం అసలు పీకలు ఉంట్లయో లేదో తెలియదు. యుదాం ఇంకో గంటల ప్రార్ంభమౌతుంది. అయినా 
ఆయన్కు ఏమీ tension లేదు. 1% కూడా tension లేదు. అందుకే వాడిని దేవుడు అని చెబుతార్మ. మీ 
అమాుయి కూడా అంతే- tension లేకుండా ఆడితే goddess అవుతుంది. అసలు మన్కు main రెండు 
మార్మకలు ఎకుకవ వచాచయ్య లేక తకుకవ వచాచయ్య అన్నది ముఖయం కాదు. tension లేకుండా exam 
రాయ్యలి. కొంత మంది విదాయర్మథలను నేను చూస్సతనానను- exams అయిపోయిన్ ఆఖరి రోజున్ ఎలా 
ఉంట్లరో, exam ముందు రోజు కూడా అలా tension లేకుండా ఉంట్లర్మ.అది great. వారిక్త first mark 
రావకకరేాదు. Average గా వచిచనా చాలు. వార్మ great. No mind state క్త వెళ్ళుతే ఇక tension రాదు. 
Nehru చాలా tension మనిషి. ఇపుపడు china-india border ల సైన్యం ఉంది కదా. మన్ ఆరీుని వెన్క్తక 
వెళ్ళుపోండి అని china వార్మ అంటునానర్మ. కాని మోడీ ఒకక అంగుళ్ం కూడా వెన్క్తక వెళ్ుం అని చెపుతనానడు. 
వెన్క్తక వెళ్ుం అని అలా అన్లేదు- ఒకక అంగుళ్ం కూడా వెన్క్తక వెళ్ుం అని అనానడు Modi. అది 
tensionless state. Leader ల timidity ఉండకూడదు. timidity ఉంటే leader గా ఉండకూడదు. 
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కర్ముడు మంచి వాడో, చెడ ్వాడో కాని ‘దాన్ కర్ముడు’ అనే పేర్మ ఇంతవర్కు సృషిుల ఎవరికీ రాలేదు, కేవలం 
కర్ముడికే వచిచంది: కర్ముడిక్త ఇలా ప్ళ్ళు ఇస్తత పుచుచకుంట్లడమాు. మీ అందరిక్త తలా ఒక కాయ ఇవాచుచను 
కదా. అలా చేయడు. ఎవరో ఒకరిని ప్పలిచి ప్టుుకు పముంట్లడు. వాడిక్త చేతులు లాగ కూడదు. అందుచేత 
వాడిక్త దాన్ కర్ముడు అని పేర్మ వచేచసింది. ఇనిన కాయలు పోగు ఉనానయి అనుకో, మీ అందరిక్త తలా ఒక 
కాయ ఇవాచుచ కదమాు. ప్లానా వాళ్ును ప్పలిచి ‘ఈ కాయలు ఇంటిక్త ప్టుుకు పో’ అంట్లడు. దీనినబటిు 
వాడిక్త దాన్కర్ముడు అని పేర్మ వచేచసిందమాు. కృష్ణుడు న్వేావాడమాు. ‘ప్రప్ంచం ల ఎవారిక్త ‘దాన్ కర్ముడు’ 
అని పేర్మ రాలేదు కాని నీకు  వచేచసింది’ అనేవాడు. కోటి రూప్పయలు ఉనాన కర్ముడు ఒకకడికే దాన్ం 
చేస్తవాడు. అంటే వాడిక్త చేతులు లాగకూడదు. అందరిక్త తలా ఒక రూప్పయి ఇస్తత చేతులు లాగుతాయి కదా. 
ఇచేచ ఆ ఒకకరిక్త కూడా తన్ చేతులతో ఇవాడు ‘నువుా ప్టుుకు పో’ అంట్లడు. 
అందుచేత చాలా మందితో కృష్ణుడు కర్ముడి గురించి ఇలా చెప్పపడు: ‘ కర్ముడు మంచి 
వాడో, చెడ్ వాడో కాని దాన్ కర్ముడు అనే పేర్మ ఇంతవర్కు సృషిుల ఎవరికీ 
రాలేదు, కేవలం కర్ముడికే వచిచంది’. ఎవరైనా పెంకులు కొన్డానిక్త డబుు లేక నినున 
అడిగితే నీ దగగర్ డబుు లేదనుకో ‘రేపు రా ఆలచించి ఎదో చేదాాం’ అని అంట్లవు. 
కాని కర్ముడు అనుకో ‘నాకు పెంకులు కొన్డానిక్త డబుులు లేవు. మా ఇంటా్ల 
పెంకులు ప్టుుకుపో’ అని అంట్లడు. డబుులు ఉంటే ఇసాతడు, డబుు లేకపతే ‘మా 
ఇంటా్ల పెంకులు ప్టుుకుపో’ అని అంట్లడు. రేపు అని మాత్రం అన్డమాు. ఉంటే ఇసాతడు లేక పతే 
లేదంట్లడు. Yes or No. Case ని pending ల పెటుడు. Yes అంటే yes అని చెబుతాడు; No అంటే no 
అని చెబుతాడు. ఆలచిదాామనే గొడవే లేదు. అప్పటికపుపడు ప్రిషాకర్ం అవుతుంది. వాడు చెడ్వాడో 
మంచివాడో మన్కెందుకు? ఈ giving habit ల కర్ముడు great man. అది కృష్ణుడు కూడా చెప్పపడు ఆ 
greatness ఎవారికీ రాలేదని. ఒకసారి కృష్ణుడు ధర్ురాజుతో అనానడు: ‘నీకు ప్రప్ంచం అంతా ధర్ురాజు అని 
పేర్మ వచిచంది. దాన్కర్ముడు అనే పేర్మ ఎకకడ వచిచంది? అది కర్ముడు ఒకకడికే వచిచంది. వాడు చెడ్వాడు 
అవాచుచ లేక మంచివాడు అవాచుచ. అది వేరే విష్యం. అది కర్ముడు ఒకకడికే చెలిాంది’. 
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ఆశ్రమాలు న్డిపే వార్ందరికీ ఆన్ందాశ్రమం ఆదర్శం: 
ఆన్ందాశ్రమం Mangalore దగగర్ ఉంది. ఆశ్రమాలు న్డిపేవార్మ 
ఆశ్రమానిక్త వచిచన్ వారిని ఎలా గౌర్వించాల నేర్మచకోవాలి అంటే 
ఆన్ందాశ్రమం వెళ్ళురావాలి. ఆశ్రమం garden ల చాలా 
ప్ండిసాతర్మ. ఆ సర్మకులు బజ్ఞర్ ల అముర్మాు. వచిచన్ భకుతలకు 
ఇంటిక్త వెళ్ళుటపుపడు ఇసాతర్మ. ఆశ్రమాలు న్డిపే వార్ందరికీ 
ఆన్ందాశ్రమం ఆదర్శం. 

 

ఎంత అందంగా ఉంటే అంత ప్రమాదం: ‘మీ commissioner 
చూడడానిక్త బాగుంటుంది కదా’ అని నాన్నగార్మ ఒకరితో అంటే: ‘ 
మా commissioner అందంగా ఉంటుంది అని అంటునానర్మ కాని 
గులాబ్ల పువుా కూడా అందంగానే ఉంటుంది కదా. రోజుక్త నాలుగు 
moods ఆవిడిక్త. ఆవిడ mood రోజుకో ర్కంగా ఉంటుంది. అసలు 
minister గారికే దడవదు’ అని వార్నానర్మ. ఆయన్ ఉదాేశ్యం 
గులాబీక్త అనీన ముళ్ళు. ఇపుపడు sugar complaint ఉన్నవార్మ 
గులాబ్ల ములాు కుచుచకొని septic అయి చచిచపోయిన్ వార్మ 
ఉనానర్మ. ఎంత అందంగా ఉంటే అంత ప్రమాదం అని అర్థం. 
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డాకుర్ు అందరూ శివుడిలా ఉండాలి: శివుడిక్త నీలకంటుడు (విషానిన కంటంల గలవాడు) అనే పేర్మ ఉంది. ఆ 
విషానిన బయటక్త ఊస్తస్తత లకాలు కాలిపోతాయి. అలాగని లప్లిక్త మింగేస్తత శ్రీర్ం కాలిపోతుంది. 
అందుచేత ఆ విషానిన కంటంల పెటుుకునానడు. లప్లిక్త వెళ్ునివాడు బయటకు వదలడు. శివుడు ఎలా 
ఉనానడో డాకుర్ు అలా ఉండాలి. మీ డాకుర్ు కు ఇంటికాడ ఇబుందులు ఉంట్లయి. అయినా patients ను 
smiling face తో చూడాలి. శివుని మొఖం చూడండి ఎంత calm గా ఉంటుందో. అలాగని శివుడు 
స్సఖంగా ఉనానడా? కంఠంల poison ఉంది వాడిక్త. అలాగే డాకుర్ు క్త కూడా ఇంటికాడ ఇబుందులు 
ఉండొచుచ. Medicine అంటే acquired knowledge అంతే కదా. అందుచేత patient దగగర్ మాత్రం 
డాకుర్ు క్త smiling face ఉండాలి. అసలే patient బాధతో వస్తత doctor బాధగా కన్ప్డితే ఎలాగ? 

 

జ్ఞమ కాయని ఏమంట్లర్మ? Indian apple అని అంట్లర్మ. 
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రాజకీయ నాయకులు కూడా మన్కు గుర్మవులే. ఎందుకు గుర్మవులంటే దూర్ంగా ఉండండి అని 
చెప్పట్లనిక్త: రాజకీయ నాయకుల గురించి ఒకర్మ భగవానిన అడిగార్మ: ‘ఏవండి వార్మ స్తవ చేస్సతనానర్మ 
కదా. వారిక్త లిబరేష్న్ రావాలి కదా’ అంటే భగవాన్ అనానర్మ: ‘అది నిజమైన్ స్తవ అయితే వస్సతంది’. 
హైదరాబాద్ వచాచక అనిన ప్పరీులకు సంబంధించిన్ ప్దిమంది రాజకీయనాయకులను కలుస్సకునానం. 
అందరూ కూడా మేము individual గా ఎలా అభివృదాిలక్త వసాతం (power, status ఎలా 
పెంచుకోవాలి)? అని అడుగుతునానర్మ. అసలు అదేమీ రాజకీయమమాు? మేము ప్రజలకు ఎలా 
ఉప్యోగప్డతాం అని ఒకకర్మ కూడా అడగటం లేదు. అసలు ఆ ఆలచనే లేదమాు వాళ్ాక్త. ఇది చాలా 
ఆశ్చర్యం. వాళ్ళుకూడా మన్కు గుర్మవులు. ఎందుకు గుర్మవులంటే దూర్ంగా ఉండండి అని చెప్పట్లనిక్త. 
ఇదంతా status గురించి. status ల ఏముంది? status కూడా zero. status కూడా imagination. 

 

Homepathy వైదయ సిదాాంతం ఏమిటి అంటే: Treat the 
patient and not the disease. అంటే ఒకే జబుుతో 
న్లుగుర్మ వెళ్ళుతే న్లుగురిక్త నాలగు ర్కాల మందులు ఇసాతర్మ. 
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కలియుగం ల అలా ఉంట్లర్ని ఊహించము:  వాళ్ళుదారూ అకకచెల్లాళ్ళు డాకుర్ు. మగప్పలాలు లేర్మ. వాళ్ు 
నాన్నగార్మ ఆసిత ప్ంచకుండా చనిపోయ్యర్మ. ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే కలియుగం ల అలా ఉంట్లర్ని 
ఊహించము. ఇదంతా మీర్మ సంప్పదించారా అని అకకను అడిగితే: ‘ఇదంతా మా నాన్న ఇచాచర్మ’ అంటుంది. 
‘మరి మీ చెలాలు మాట ఏంటి?’ అని అడిగితే ‘ ఇదార్ం ఒకటే కదా’ అని అంటుంది. నా దగగర్ ఏమైనా ఉంటే 
మా చెల్లాలిది 50%, మా చెల్లాలి దగగర్ ఏమైనా ఉంటే 50% నాది అని అర్థం. ఇది చాలా విచిత్రమైన్ కేస్స. రోగం 
తగిగపోయింది కదా వెళ్ళా పోతాను అంటే : ‘మన్ హాసెపటలే కదా ఇది. ఉండచుచ కదా నాలుగు రోజులు’ అని 
అంట్లర్మ. అది మరాయద. hospital ల ఉండండి అని చెప్పడం మరాయద అమాు. మన్ హాసెపటలే కదా అని 
అంట్లర్మ. ర్కతం తీయట్లనిక్త న్రాలల needles పెడాతర్మ కదా- అది చాల pain లేకుండా చేసాతర్మ. మాకు 
ఇకకడ apollo hospital ల దొరికార్మ. ఆ sisters మధయప్రదేశ్ నుంచి వచాచర్మ. ‘మీర్మ మీర్మ మీర్మ మీర్మ’ 
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అని అంట్లర్మ. మేము చేస్సతనానం కదా మీర్మ మాటా్లడకండి అని వారి ఉదాేశ్యం. వారిక్త తెలుగు రాదమాు 
ప్పప్ం. ఆ భాష్ బాగుందమాు మాకు. ‘మీర్మ మీర్మ మీర్మ మీర్మ’ అంటునానర్మ కాని మాటా్లడకండి అన్న మాట 
వారిక్త రావటం లేదింక. అది మాకు hospital ల 
కాలక్షేప్ం అయిపోయింది. మన్కు మాతృ భాష్ కాబటిు 
తెలియటం లేదు కాని తెలుగు నేర్మచకోవడం కష్ుమే. ఆ 
sisters ఇదారిల అకక london ల 10 సంవతురాలు 
ఉనానర్మ. చెల్లాలు delivery cases ఎకుకవగా చేస్సతంది. 
తన్ది Indian చదువే.  వారి నాన్నగారి దినానిక్త 100 మందిక్త order ఇస్తత 200 మంది వచేచశార్మ. లక్ష 
తంభై ఐదు వేలు ఉటిు చాప్లక్త మాంసంకు ఖర్మచ పెటేుసార్మ. మరి ‘మిములిన ప్పలవటాేదు’ అని చెపేపసార్మ. 
మరి మీర్మ చాప్లు తింట్లరా? అని అడిగార్మ. మా అముగార్మ మిములిన ప్పలవదుా అంది అని ముందే 
చెపేపశార్మ.  వీళ్ళు కాక్తనాడల చదువుకునానర్మ. రాత్రి ఒంటిగంట రెండింటి వర్కు చదివేస్త వార్మ. వారి 
నాన్నగార్మ వీర్మ చదువుతూ ఉంటే దగగర్ కూర్మచనేవార్మ. ‘మీర్మ చదివింది ఇక చాలు. చదవదుా ఇంక చదవదుా’ 
అనేవార్మ. వార్మ దానిక్త ‘మీర్మ మములిన గార్ం పెటేుస్సతనానర్మ. చదవదుా చదవదుా ఏంటి? మరి డబుు పెటిు సీటుా 
కొన్గలరా? మేము చదవకపతే కట్లనలు ఇచిచ పెళ్ళా చేయగలరా? మీర్మ వెళ్ళుపండి. మములిన గార్ం 
పెటుకండి’ అనేవార్ట. వారి నాన్న నాతో ఒక మాట చెప్పపర్మ: ‘కాక్తనాడ ల మొగప్పలాలిన ఒకకరిన కూడా వీళ్ళు 
దగగరిక్త రానివాలేదట. ఫస్ు మార్క మరియు సెకండ్ మార్క వాళ్ుకే. వస్తత అకకకు రావాలి లేకపతే చెల్లాలిక్త 
రావాలి. మిగితా వారిక్త రానివార్మ. వారిదారిల అకక MRCP చదివింది. వాళ్ుని MRCP ఎకుకవా లేక MD 
ఎకుకవా అని అడిగాను. ‘ఈ పేచీల మాటలు మాటా్లడుతారేంటి మీర్మ? ఎంతస్తపు ఈ పేచీల గొడవలేంటి? 
ఇది శ్ంకరాచార్మయలు నేరాపరా మీకు? శ్ంకరాచార్మయల దగగర్ ఈ పేచీల గొడవ నేర్మచకునానరా?’ ఇండియ్య 
వారిని MD లు అంట్లర్మ. అసలు MRCP ఎకుకవ. కాని ఇండియన్ డాకుర్ు ఒపుపకుంట్లరా? లేదు. పేచీలకు 
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వెళ్లతర్మ. మేము కూడా MRCP తో సమాన్ం అని ఇండియన్ డాకుర్ు అంట్లర్మ. ‘ఎందుకీ పేచీల గొడవ. ఈ 
పేచీలు శ్ంకరాచార్మయలు నేరాపరా? భగవాన్ పేచీలాక్త వెళ్ుర్మ. మీర్మ ఆచార్మయలవారి దగగర్ ఈ పేచీలు 
నేర్మచకునానరా?’ అని న్నున అడుగుతార్మ. వారి దగగర్ డబుు ఉనాన అంతేన్మాు. చెల్లాలు దగగర్ డబుు ఉంది 
అనుకో 50% అకకగారిదే. అలాగే అకకగారి దగగర్ డబుు ఉంటే 50% చేల్లాలిదే. ఏమో అలా తయ్యర్య్యయర్మాు. 
అది artificial కాదు. పెదాావిడి భరేతమో ఎముకల వైదయం. ఆయన్ DM. ఈ చినానవిడ భర్త 
gastroentrology ల DM. చినానవిడ పెళ్ళుక్త నేను వెళ్లును. ఈ పెదమాాుయి తో: ‘నీ భర్తని ఎపుపడూ 
చూడలేదని’ చెప్పపను. ‘ఔను ఆయన్ ఆప్రేష్నుా ఎకుకవ చేసాత ఉంట్లర్మ. అవి లేన్పుపడు లాకొకసాతను లేండి’ 
అని అంది. అలాగే ఒక రోజు తీస్సకోచేచసింది. ‘మీరెవరో నాకు తెలుసండి. విశాఖప్టనం ల చాలా చోటా మీ 
బొముని చూసాను. మిములిన చూడట్లనిక్త న్నున తీస్సకోస్సతందేమిటి? మీర్మ తెలుస్స నాకు’ అని ఆయన్ 
అనానర్మ. మన్ భకుతలక్త వైదయం చేస్తత late అయితే ఇంక vizag వెళ్ుండి అని నేను అనానను. ‘మీకు 
ఎనిమిదింటికే నిద్ర? ఇకకడ ఎవర్మ కూరోచమనానర్మ మిములిన? వెళ్ళాపండి. మీర్మ వెళ్ళపాండి. మాకు ఎపుపడు 
వెళ్లుల తెలస్స’ అంటుంది. మందులు ఇవాడం మాన్దు. రాసి ఇచేచస్సతంది. వాళ్ు hospital నుంచి direct 
గా జనునర్మక్త వెళ్ళాపోవడమే అంట. ఇంక ఎవరింటికీ వెళ్ుదుా. అది వార్మ చెపేప ప్పఠం. 

  
Individual Truth అందుకోలేడు. వాడు Universal అయి ఉండాలి:  ఒక రూప్పనికో పేర్మకో ప్రిమితమైతే 
ఇంక Truth తెలియదు. మన్ందర్ం Individuals. శ్రీర్ం పతే మన్ం పోయ్యము అనుకుంటునానము. body 
క్త ప్రిమితం అయి ఉనానము. సతయము మన్కు ఎలా తెలుస్సతంది మరి? మన్ం అంటూ ఒకర్ం ఉంటే mind యే 
కదా అది. mind క్త నిజం తెలుస్సతందా? తెలియదు. mind క్త నిజం తెలిస్తత no mind state ఎందుకు? 
individual అందుకోలేడు. వాడు Universal అయి ఉండాలి. 
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ఒక భకుతరాలిన ప్రిచయం చేస్సతంటే నాన్నగార్మ అనానర్మ: వీరిని ఫలానా వారి వియయపురాలు 
అంటునానర్మ; అలాగే ఫలానా వారి అతతగార్మ అంటునానర్మ; మరి ఇంతకూ ఈవిడ వియయపురాలా లేక 
అతతగారా?ఈ రెండిటా్ల ఏది నిజం? ఇదంతా ఫిక్షన్. ఇదంతా mind. 

 

గుర్మవుతో అనుబంధం కళ్ుక్త కన్బడని సంకెళ్ళు - అవి unseen 
అండ్ unheard: నేను మిములిన కూరోచమని అడుగుతునాననా? 
మీర్మ న్నున కూరోచమని అడుగుతునానరా? మన్లిన ఎవరైనా 
కటేుసారా ఇకకడ? లేదు. మీర్మ నా time ఇవామని అడగటం లేదు 
కదా. మరి ఎందుకు ఇలాగ కూర్మచనానము? ఇవి chains అమాు. 
ఒక ర్కంగా ఇవి సంకెళ్ళు అమాు- కళ్ుకు కన్ప్డవు- unseen and 
unheard. సంకెళ్ళు కన్బడితే త్రంచుకో గలము. కన్బడని 
సంకెళ్ును ఏమీ చేయలేము. తాడు కనిప్పస్సతంటే త్రంపుకోగలం. 
తాడు కనిప్పంచక పతే ఎలా break చేసాతం? 
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oldage అనేది curse అమాు. మన్లను oldage ల ఎవారూ ప్టిుంచుకోర్మ: oldage వచిచ మీర్మ మంచం 
ప్ట్లుర్నుకో ఇంటా్లవారిక్త మీ అవసర్ం ఉండదు. ఒక వేళ్ మీర్మ వారికేమైనా సలహా ఇస్తత మాకు తెలుస్సలేండి 
అంట్లర్మ. మిములిన ఎవారూ ప్టిుంచుకోర్మ. జ్ఞాప్కం ఉంచుకోండి. అంటే మన్ అవసర్ం వారిక్త లేదు కదా. 
మన్ చేతులు ప్ని చేయలేవు. నోర్మ ప్నిచేస్సతంది. మళ్ళు వాళ్లుచిచ పెట్లులి. వీళ్ళు ఎంతకాలం ఉంట్లర్మ అని 
వాళ్ళు అనుకుంట్లర్మ. వీళ్ళు వెళ్ళాపతే బాగుండును అని లప్ల అనుకుంట్లర్మ. వెళ్ళాపోవటం మన్ ఇష్ుమా 
అది? మన్కు oldage వచాచక ఇంటా్లనే మన్ importance తగిగపోతుంది. Eaters ఏ కాని workers ఏమి 
కాము కదా. చేతులు ప్ని చేయవు. నోరేమో తినేస్సతంది. ఇంటా్లవార్మ ‘మన్ం కష్ుప్డి సంప్పదించినా వార్మ 
తినేస్సతనానర్మ’ అని అనుకోవచుచగా. oldage curse అమాు అది. మన్లను ఎవారూ ప్టిుంచుకోర్మ. 
ప్టిుంచుకోక పోయినా ఫరాాలేదు. మన్లను అవమాన్ం చేసాతర్మ: మాకు తెలుస్సలేండి ఊర్మకోండి అని 
అంట్లర్మ. 

 



67 

 

 

మన్ India క్త oldage homes ఇంకా ఎకుకవ అవసర్ం: ఎందుకంటే చదువుకున్న అమాుయిలు 
పెరిగిపోయ్యర్మ. వార్మ ఉదోయగాలకు వెళ్ళా పోతునానర్మ. ఇంటికాడ మనుష్ణయల మీద ఆధార్ ప్డితే వార్మ సరిగాగ 
చేయర్మ. అందుచేత India ల ఇపుపడు ఉన్న oldage homes సరిపోవు. ఇంకా వాటి necessity ఉంది. 
కాకపతే ఎకుకవ శుభ్రత ఉండాలి. ‘ఎవరైనా bedridden అయినా ఒక మనిషిని assistant గా తీస్సకొని 
ఇకకడే (oldage home లనే) ఉంటునానర్మ’ అని చెబ్లతే నాన్నగార్మ అనానర్మ: అలా ఉండాలి. ఇపుపడు 
ముసలితన్ం వచాచక ఇంటిక్త ప్ంప్పంచినా అకకడ చూస్త వార్మ ఎవరూ ఉండర్మ. ఎవరో ఒక మనిషి అవసర్ం 
oldage home ల ఉంటుంది. అలా తణుకుల చేస్సతనానర్మ. మన్ ఇంటికాడ ఎవరైనా పెదావార్మ ఉంటే వార్మ 
ఎపుపడు వెళ్ళాపోతార్మ అని కనిపెటుుకోకండి. బాగా వృదాాప్యం వచిచ వెళ్ళాపతే వెళ్ళాపోయ్యర్మ అని దుఖప్డకండి. 
మన్ India ల జరిగేది ఏమిటంటే: బ్రతికుండగా చూడర్మ. ఆ ప్దకొండో రోజు గౌర్వం కోసం భోజనాలు 
పెడతార్మ. అదొక మాయ. వృదాాప్యం అంటే రెండో బాలయం కదా. అందుకే oldage homes అవసర్ం ఎంతగానో 
ఉంది.  
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ప్రప్ంచం ల ఏదనాన ప్పప్ం అంటూ ఉంటే అది attachment: నీ లప్ల ఉన్న చైతనాయనిక్త దేనితోను 
attachment లేదు. Attachment అంతా mind కే. మీర్మ ఒంటరిగా కూరోచండి. ఏమీ సాధన్ వదు.ా 
మీకు ఎకకడ attachment ఉందో అకకడిక్త మీ mind వెళ్ళుపోతుంది. If there is any sin in the 
world, it is only attachment. It is attachment that brings us fear. It is attachment that 
brings us misery. It is attachment that brings us death also. ఒక ఇంటా్లనే ఉంట్లమనుకో 
వాళ్ు కష్ుస్సఖాలు చూడొచుచ కాని detached attachment ఉండాలి. మామూలుగా attached ఉనాన 
లప్ల detached గా ఉండాలి. ఎవరూ ఎవరికీ ఏమీ కార్మ. మన్ duty మన్ం చేయ్యలి కాని 
detached గా చేయ్యలి. అలా అని duty చేయటం మాన్కూడదు. detached attachment ల 
ప్రమాదం లేదు. కాని detachment లేకుండా attachment ఉంటే misery తీస్సకొస్సతంది. 
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Universe ల ఎనిన secrets ఉనానయో body ల అనిన secrets ఉనానయి: సాుర్ు ల, ఇపుపడు మన్ం 
ఉన్న planet ల, ఇవనీన కలిప్ప ఎనిన secrets ఉనానయో human body ల అనిన secrets ఉనానయి. 
human body అంటే 6 అడుగుల ఎతుత అంతే కదా. ఈ 6 అడుగుల ఎతుత body ల అనిన కాంపా్పకేష్న్ు 
ఉనానయి.అందుచేత డాకుర్ాది పర్ప్పటు అని మన్ం చెప్పలేము. ఇవాళ్ ఉన్న ప్దాతి రేపు ఉండక పోవచుచ 
కదా. అంటే డాకుర్మా (ఒకే అంశ్ం పై) differ అవాడంల పర్ప్పటు లేదు. 

 

Passed away & absorbed - రెండిటి మధయ భేదం ఉంది: ఒకసారి భగవానిన అనానర్మ: ‘Your 
mother has passed away’. అపుపడు భగవాన్ అనానర్మ: ‘Not passed away but absorbed’. 
Not passed away but absorbed- రెండిటిక్త తేడా ఏమిటి? మన్ం చనిపోయ్యక desires ఉండడం 
వలన్ ఇకకడనుంచి ఇంకో body లక్త గాని ఇంకో లకానిక్త గాని వెళ్ళతే passed away అంట్లర్మ. 
Absorbed అంటే లయం అయిపోవడం. వాడిక్తక wandering ఉండదు. Merge అయిన్ వాడిని 
absorbed అంట్లర్మ.  
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సమాజ్ఞనిక్త ఎలాగ ఉప్యోగప్డతానో ఒకక మాటైనా చెప్పండి: Calcutta ల వివేకాన్ందుని neighbours 
ఉనానర్మ. వార్మ మన్ తెలుగు అమాుయిని చేస్సకునానర్మ. వాళ్ు father Calcutta corporation ల ప్నిచేసి 
చనిపోయ్యర్మ. Mother ఇంకా ఇంటికాడ ఉనానర్మ. వీర్మ వీరి భార్య Paris ల ప్నిచేసాతర్మ. మేము కలకతాతల 
ఉన్నపుపడు వార్మ వచాచర్మ అందుచేత వారింటిక్త తీస్సకెళ్లుర్మ. వార్మ చదువుల మన్కనాన పెదోాళ్ళు. ఏదో 
తింగరితన్ంగా: ‘మీ అముగారిక్త ఏదైనా డబుు ప్ంపుతారా? మీకు Paris ల income ఎంత ఉంటుంది? 
మిగిలిన్ డబుు ఏమి చేస్సతనానర్మ?’ ఇటువంటి ప్రశ్నలు నేను వారిని అడుగుతునానన్మాు. మన్ం చెపేపవనీన 
వినానడమాు. ‘ఏవండి ఈ ప్రశ్నలంతా ఏమిటి? నేను సమాజ్ఞనిక్త ఎలా ఉప్యోగప్డతానో చెప్పరేంటి? ఈ 
గొడవలేంటి? మిములిన ఎందుకు తీస్సకొచాచను ఇకకడిక్త? అసలు సమాజ్ఞనిక్త ఎలాగ ఉప్యోగప్డతానో ఒకక 
మాటైనా చెపుతనానరా మీర్మ? మిములిన ఇకకడిక్త ఈ మాటలు చెప్పట్లనిక్త తీస్సకోచాచనా? మీర్మ అసలు society 
గురించి ఏదైనా ఆలచిస్సతనానరా? పైగా నాన్నగార్మ అని పేరా?’ వార్మ అడిగింది బాగానే అడిగార్మ కదా. నాకు 
కాసత సిగేగసిందమాు. అపుపడు నేను అనానను: ‘మొతాతనిక్త వివేకాన్ందుని పర్మగువాడు అనిపంచుకునానర్మ మీర్మ’. 

 



71 

 

 Mind తో జప్ం చేస్సతనానం అంటే mind ని అంగీకరించిన్టే ాకదా:  మంత్రం దేనితో చేసాతర్మ? మన్స్సు తో 
చేసాతర్మ. అది నిజమా అసలు? అది నిజం కాదు. వాడు జప్ప. వాడొక దొంగ. ఆ దొంగగాడిక్త ఇంకో 
అలంకార్మా మళ్ళుని? అసలు mind means disturbance. mind తో జప్ం చేస్సతనానం అంటే mind ని 
అంగీకరించిన్టాే కదా. భగవాన్ mind ని అంగీకరించ వదుా అంట్లడు. అందరికీ సాధయమా అది? కాదు. జప్ప 
లేన్పుపడు జప్ం ఎలా చేసాతర్మ? అని ప్రశ్న. భగవాన్ గొడవ అన్వసర్ం అమాు. భగవాన్ అము అనేది: ‘వాడు 
ప్పడైపోయ్యడు. అందరిని ప్పడు చేస్సతనానడు’. కాశీక్త వెళ్లాము అంటే రాను అంట్లడు. నువుా కాశీక్త వెళ్ళతనానను 
అని చెప్పతవనుకో వెళ్ుదుా అన్డు. ‘ఎదో ఉంది అనుకునానర్మ. ఏమి లేదని తెలుస్సకోడానిక్త వెళ్ళార్ండి’ అనేవాడు. 
అవేమి మాటలు అసలు? అకకడ వెళ్ుమనా వదానా? మరి మీకున్న న్ముకాలు చెడిపోతాయి కదా. 
మనుష్ణయలందరూ న్ముకాల మీద బతుకుతునానర్మ కదా. అది ఊడకొటేుస్తత ఎలా మరి? ఎవరిక్త ఏది కావాల 
భగవాన్ చెప్పడు. మేము చెపేపసాతము. ఆ జప్ప ఎవాడు? అని. వాడిని కతతరించాలి. పెళ్ళా కూతుర్మ పెళ్ళా కొడుకు 
మధయన్ తెర్ కడుతునానర్మ. తెర్ తీస్తసిన్పుపడు కదా వార్మ కనిప్పంచేది. నీల Truth కన్ప్డకుండా చేస్తది 
mind. దానిన eliminate చేస్తత ఏమీ లేదు. ఇపుపడు మంత్రం చేయడం వలా mind కొంత బలప్డినా mind క్త 
ఏకాగ్రత వస్సతంది. మన్స్సు కొంత శాంతిగా ఉంటుంది. ఇవనీన divine names కదా. మన్ సాథయిల మన్ం 
అనుకోవచుచ. భగవాన్ గొడవ అన్వసర్ం. Leave Him. ఇపుపడు మన్ం బతిక్త ఉనానమా చచిచపోయ్యమా? 
ఇపుపడు లేము అంటే ఎవర్మ follow అవుతునానర్మ? ఇపుపడు మన్ం ఉనానం. కాని భగవాన్ మన్ం లేము 
అంట్లడు. ఉనానం అనుకోవడం ఒక తలంపు అంట్లడు. శ్రీర్ం చనిపోయ్యక ఉండము అని చెపపచుచ కాని 
ఇపుపడు లేము అంట్లడేమిటి? అదొక తలంపు అంతే. The body itself is a thought. భగవాన్ గొడవ 
వదిలేయండి. ఈ మంత్రాలు జప్పంచుకోండి. 
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గుర్మవు punishment ఇవాడు కాని ఈశ్ార్మడు ఇసాతడు: అవసర్ం అయితే నీకు రివార్్ ఇసాతడు, 
punishment ఇసాతడు. రెండూ కూడా ఇసాతడు ఈశ్ార్మడు. ఏమి చేసాతడు punishment ఉంటే 
రాసాతడు. గుర్మవు  punishment ఇవాడు. ఊరికే నినున truth క్త దగగరిగా తీస్సకెళ్ళు వదిలేసాతడు. ఆ 
Truth ల ఈశ్ార్మడు లేడు కదా కనుక నినున ఇంకేమి చేయలేడు. అందుకే bible అంది: ‘You must 
know the Truth and the Truth only shall make you free’. అకకడిక్త close గా తీస్సకెళ్ళు 
వదిలేసాతడమాు గుర్మవు. Truth క్త నీ చెయియ అందిసాతడు. Truth దాంటా్లక్త ఐకయం చేస్తస్సకుంటుంది. 
ఈశ్ార్మడు వీళ్ళు ఎవర్మ? బొములాు. ఇంక అపుపడు వాళ్ళుమి చేయలేర్మ.  
 

Blessings కే ప్నికోసాతము. నీకు తిండి పెటులేము: ఒక భకుతరాలు ‘మీ Blessings కావాలి నాన్నగార్మ’ 
అని అడిగితే, ‘Blessings తప్పపంచి మా దగగర్ ఇవాట్లనిక్త ఇంకేమీ లేవు. ఏదైనా eatables పెట్లులనాన 
మా దగగర్ ఏమైనా ఉంటే కదా, ఏమీ లేవు. నువుా ఏదైతే అడుగుతున్నవో అది తప్పపంచి ఇంకోటి లేదు. 
Blessings కే ప్నికోసాతము. నీకు తిండి పెటులేము’. గుర్మవు పెటిునా పెటుకపోయినా ఆచార్మయడు 
పెడతాడు. చదువు బాగా వస్సతంటే డబుులేక చదువు మానిపంచే సిథతి ఆచార్మయడు రానివాడు. వాడనాన 
మాడిపోయి శిష్ణయడిక్త పెడాతడు ఆచార్మయడు.  
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Emotion positive గా ఉంటే ప్రాాలేదు: ఒక భకుతరాలు నాన్నగారిని అడిగార్మ: ‘మా ప్పప్కు 11 సంవతురాలు 
కాని 16 సంవతురాల teenage అమాుయిలా ప్రవరితస్సతంది. అనినటికీ argue చేస్సతంది. తన్ మాటే correct 
అంటుంది. ప్రవర్తన్ ల చాలా కోప్ం ఉద్రికతత కన్బడతాయి. control చేస్సకోలేక పోతుంది. చదువు బాగానే 
చదువుతుంది కాని emotional అవుతుంది అనిప్పస్సతంది’ అంటే నాన్నగార్మ అనానర్మ: ‘అంటే మీ అమాుయి 
ఇంచుమించుగా సర్ాజాురాలు. కొంతమంది అలాగే ఉంట్లర్మాు - అనీన వారికే తెలుస్స అనుకుంట్లర్మ. మొన్న 
nephrologist దగగరిక్త వెళ్లున్మాు. నా subject లక్త ఎవారినీ రానివాను (అంటే నా subject ల ఎవారినీ 
మాటా్లడ నివాను) అని అంటునానడు. ఏ మనిషి సర్ాజాుడు కాదమాు. వయస్స వచిచన్ పెదావారే అనీన మాకే తెలుస్స 
అనుకునేవార్మ ఉనానర్మ. ఊరికే వారిక్త అలా అనిప్పస్సతంది. ఇపుపడు nephrologist కే అలా అనిప్పస్సతంది. మీ 
అమాుయిక్త అలా అనిప్పంచటం ల ఆశ్చర్యం లేదు. వివేకాన్ందుడు కొచం emotional man కాని ప్రప్ంచం ల 
అంత పేర్మ రావట్లనిక్త కార్ణం- In Swami Vivekananda everything is positive. 24 hours positive 
గానే ఉంట్లడు. నినున ఎపుపడైనా ఏదనాన అనాన కూడా అది పోసిటివే. మీ అమాుయిక్త వయస్సు వచేచ కొదాి 
emotion తగుగతుంది. ఆ emotion positive గా ఉంటే ప్రాాలేదు’. 
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కన్బడే మనుష్ణయలనే అర్థం చేస్సకోలేక పోతునానం మరి కన్బడని భగవంతుడిని ఎలా అర్థం చేస్సకోగలం?: 
నిన్న ఎవరో నాకు నెహ్రుగారి గురించి చెపూత అనానర్మ: ‘నెహ్రు మన్ కళ్ుక్త చాలా పెదా leader గా 
కనిప్పస్సతనానడు. కాని ఆయన్కు misconceptions చాలా ఎకుకవ. అతను ఒకక problem కూడా ప్రిషాకర్ం 
చేయలేకపోయ్యడు. మంచి వారిని చెడ్వార్మ అనుకుంట్లడు. అది misconception. అంటే understanding 
proper గా ఉండదు. China ని అతిగా న్మిు Europe ని తిటేువాడు. అది misconception వలన్ అలా 
తిటేువాడు’. నీ కళ్ుకు కనిప్పంచే వారి గురించే నీకు understanding లేన్పుపడు brain క్త అందని దేవుని 
గురించి నీకు understanding ఏంటి? దాని గురించి వచిచంది ఈ talk. ర్మణ మహరిి ని ఒకర్మ అడిగార్మ: 
‘దేవుడు ఉనానడా లేడా?’ భగవాన్ అనానర్మ: ‘లేకపతే గొడవే లేదు. ఉనాన నీకు ఆయన్తో ప్నేంటి?’ నువుా 
100% happy గా ఉన్నపుపడు ఆయన్తో ప్నేంటి నీకు? ఆరోగయం బాగున్నపుపడు doctor తో ప్నేంటి మన్క్త? 
మీ ఇంటి ప్కకనే hospital ఉందనుకో, నువుా ఆరోగయంగా ఉంటే ఆ hospital నీకెందుకు? 
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ఆచార్మయలకు గుర్మవులకు మధయ బేధం: ఆచార్మయల వార్మ world క్త గుర్మవు- ఒటిు India కే కాదు. అంటే 
వాళ్ు subject ల world లని ఎవరిక్త డౌట్ వచిచనా answer చేయ్యలి. ఎవరైనా వాళ్ు subject ల 
ఏదైనా చెప్పతే వటిు America కే కాదు మొతతం world క్త ultimate word అయియ ఉండాలి. అపుపడే 
America ల వాళ్ుని గొప్ప professors గా గురితసాతర్మ. భగవాన్ క్త రామకృష్ణుడిక్త arguments లేవమాు. 
కాని శ్ంకరాచార్మయల వారిక్త గంటల తర్బడి arguments. ఆచార్మయలు కదా మరి. ఒక subject తీస్సకుంటే 
దాని మీద గంటల తర్బడి discussion ఉంటుంది. కాని భగవాన్, రామకృష్ణుడు - వీళ్ళు వేర్మ. వాళ్ళు 
ఆచార్మయలు కాదు కదా- వాళ్ళు గుర్మవులు. ఎవరైనా ప్రశ్న అడిగితే reply చెబుతార్మ. ఒకవేళ్ reply చెప్పడం 
అన్వసర్ం అనుకుంటే మౌన్ంగా ఉంట్లర్మ. భగవాన్ దగగరిక్త ఎవర్నాన వెళ్ళా marriage చేస్సకోవాలా వదాా 
అని అడిగేవార్మ. Yes అని చెపేపవార్మ కాదు No అని చెపేపవార్మ కాదు. నువుా ఈ గోడక్త తలకాయ ఏసి 
కొటిునా చెప్పడు. అడిగిన్వాడు వెళ్ళాపోవాలి. అదే రామకృష్ు ప్ర్మహంస అయితే చెపేపసాతర్మ. ఆయన్ 
అమాయకుడమాు. ఆయన్కు లౌకయం తెలియదు. అనీన చెపేపసాతర్మ. కాని భగవాన్ చెప్పర్మాు. అంటే 
ఎందుకొచిచన్ నోటి మాటలివి- ఏమో నీ mind ల ఎలా ఉందో? అనిప్పంచి ఏమీ చెప్పర్మ. 
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మన్ pleasures అనీన diluted: దానిము ర్సం ల water కలపదుా అని చెపూత నాన్న గార్మ ఇలా అనానర్మ: 
water కలపదుా అన్నపుపడు ఇలా గురొతస్సతంది. మన్కూ pleasures ఏవైనా వచిచనా అవనీన diluted. మన్ 
pleasures అనీన diluted. అవనీన water కలిపన్వే. లప్ల Spiritual heart లనుంచి వచేచ happiness 
undiluted. నువుా చదువుకొని, ఉదోయగం చేసి సంప్పదించుకోవటం అది కూడా diluted. నినున ఎవరైనా 
స్తతత్రం చేసినా లేక విమరిశంచినా అనీన diluted. World లనుంచి వచేచ ఏ happiness అయినా అది 
diluted. Undiluted happiness spiritual heart నుంచి వస్సతంది కాని world నుంచి రాదు. గుండె 
problem తో doctor గారి దగగరిక్త వెళ్ళుతే అసతమాన్ం left side చూసాతడు కాని right side చూడడు. right 
side physical heart లేదు, spiritual heart ఉంది. అది stethoscope క్త అందదు. నీకు ఏదైనా జ్ఞాప్కం 
వచిచందనుకో, అది మరిచపోవచుచ. మళ్ళు ఎపుపడో ఒకపుపడు repeat అవుతుంది. అప్పటిదాక అది ఎకకడ 
ఉంటుంది? ఇకకడే spiritual heart ల ఉంటుంది. నువుా అది కాక్తనాడ వెళ్ళాపోయింది అనుకుంట్లవేమో. 
లేదు అది ఇకకడే right side దాకుకంటుంది. 
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నేను late గా వస్తత నా time waste అయిన్టు ాకాదు, మీరెంత మంది wait చేస్సతంటే అంతమంది time నేను 
waste చేసిన్టు:ా నాన్నగార్మ బయటకు వెళ్లాలిు ఉంది. కనుక time ఎంతంది అని అడిగార్మ? ఒక భకుతరాలు 
time చెబ్లతే నాన్నగార్మ ఇలా అనానర్మ: ఇంకో 10 నిమిషాలు తరాాత వెళ్లతము. మీ అందరిక్త waiting 
అకకరేాకుండా. దీనిక్త mathematics algebra ల ఒక సిదాాంతం ఉంటుంది: మీర్మ ఇకకడ 10 మంది 
కూర్మచనానర్మ. మిములిన నాలుగింటిక్త ర్ముని నేను ఎకకడికో బయటకు వెళ్ళుపోయి రెండు నిమిషాలు late గా 
వచాచన్నుకో, నేను ఏమనుకుంట్లను రెండు నిమిషాలు late గా వచాచను అనుకుంట్లను. కాని అది తపుప 
అనానర్మ. 10 మంది ల మీకు రెండు నిమిషాలు waste అయిన్టాే కదా అంటే మీ time 20 నిమిషాలు నేను 
ప్పడుచేసిన్టుా. నేనేమి అనుకుంట్ల నా 2 మినిట్ు waste చేస్సకునానను అనుకుంట్లను కాని మీ 10*2=20 
minutes waste చేసింది ఎవర్మ? నేనే waste చేసాను. Europe ల time is money. 

 

చెప్పట్లనిక్త ఏమీ లేదు, చూడట్లనిక్త ఏమీ లేదు, విన్ట్లనిక్త ఏమీ లేదు: ఒక MLA గార్మ నాన్నగారి తో 
అనానర్మ: ‘ మీర్మ చెపేపది మేము వినాలి కాని మేము చెపేపది మీకు విన్బడటం లేదు ఏంటి? విన్బడటం లేదు 
అంటే చెవులకు మషిన్ ఎందుకు వేయించుకోర్మ?’ మన్కు విన్బడక పోవడమే స్సఖం అనుకునానమమాు. అంటే 
ఇంక ఈ అవయవాలతో గొడవ లేదు. ప్రప్ంచం అంటే అవయవాలు కదా. ప్ంచభూతాలే ప్రప్ంచం. అంతకంటే 
ప్రప్ంచం లేదు. ఈ శ్బాాల గొడవ తీరిపోయింది మాకు. చెప్పట్లనిక్త ఏమీ లేదు, చూడట్లనిక్త ఏమీ లేదు, 
విన్ట్లనిక్త ఏమీ లేదు. 
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Husband క్త wife క్త ఏదైనా గొడవ వచిచంది అనుకో wife అంటుంది: ‘నువుా న్నున కొనానవా లేక నేను 
నినున కోనాననా?’: మన్ India ల చెడ ్ ఎకకడోచేచసింది అంటే స్త్రీలు తకుకవ పుర్మష్ణలు ఎకుకవ అని 
పుర్మష్ణల డామినేష్న్ వచేచసింది. అది India క్త వచిచన్ ద్బు. ఇపుపడు కూడా స్త్రీలకనాన మేమే ఎకుకవ అని 
పుర్మష్ణలు అనుకుంటునానర్మ. వార్మ ఎంత పెదా మనిషిగా కనిప్పంచినా లప్ల నేనే ఎకుకవ అనుకుంట్లర్మ. 
కాని ఎకుకవ ఏముంది? ఏమీ లేదు. Europe ల అలా ఏమీ లేదు. నేను రెండు సార్మా England వెళ్లును 
కదా. అకకడ ప్ని విభజన్ లేదమాు. మన్ India ల ఇది లేక అణిగిపోయింది. Gents office నుంచి 
ముందు వచేచస్తత Europe ల ఇలుా తుడిచేసాతర్మ కాని India ల లేడీస్త తుడవాలి. ఈ ప్ని విభజన్ వలన్ 
సగం population క్త laziness వచేచసింది. అలా country అణిగిపోయింది. ఈ బెంగుళూర్మల గొడవ 
చాలా బాగుంటుంది. husband క్త wife క్త ఏదైనా గొడవ వచిచంది అనుకో wife అంటుంది: ‘నువుా న్నున 
కొనానవా లేక నేను నినున కోనాననా?’ అంటే కటనం నువుా నాక్తచాచవా లేక నేను నీకు ఇచాచనా? అని అర్థం. 
నీకూ car ఉంది. నాకూ car ఉంది. నువ్వా driving చేసాతవు. నేను driving చేసాతను. నీకూ లక్ష జీతం; 
నాకూ లక్ష జీతం. ఇంక difference ఏముంది?’ ఆవిడ అడిగింది correct: మా దగగర్ కటనం పుచుచకునానవు 

పెళ్ళ ా వలన్ completeness వస్సతంది: రాముడిక్త పెళ్ళా ఎందుకు? అంటే పెళ్ళా వలా (పూర్ుతాం) 
completeness వస్సతంది. రాముడిక్త పెళ్ళా అవసర్ం లేదు. Marriage అనేది marriage గా చెడేామీ కాదు. 
ఒకరి ప్టా ఒకరిక్త understanding ఉంటే పూర్ుసిథతి వస్సతంది. లేకపతే రాముడిక్త marriage ఎందుకు? 
ఒక completeness కోసం. ఈ పెళ్ళా అనేది వాయవహారికంగా చెడేామి కాదు. అలాగే oldage వచాచక ఒకరి 
support ఒకరిక్త అవసర్ం కదా. రామకృష్ు ప్ర్మహంస వాళ్ు ప్దాతి వేర్మ. ఒక ideal కోసం అలా 
ఉండిపోయ్యర్మ. ఇది (పెళ్ళా చేస్సకోకపోవడం) రామకృష్ణుడు అటుహాసంగా చెబుతాడు కాని కొంతమందికది 
చాలా natural అండ్ normal. జ్ఞానేశ్ార్, ఆయన్ తముుడిక్త, చెలిాక్త పెళ్ళా చేస్సకోకపోవడం చాలా normal 
విష్యం.  
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కదా; ఇంకా ఈ పెతతన్ం ఏమిటి? అని ఆవిడ ఉదాేశ్యం. ఇటువంటి గొడవలు హైదరాబాద్ ల విన్బడవు. 
దీనిక్త మీర్మ బెంగుళూర్మ వెళ్లులి. ఆవిడ అడిగిన్ దాంటా్ల right ఉంది కదా. వార్మ (భార్య) ఊరికే అన్ర్మాు 
ప్పప్ం. ఈ తింగరోళ్ళు (భర్త) ఏమి చేసాతర్ంటే ‘మీ అముతో మాటా్లడొదుా’ అని ఇటువంటి పేచీలు పెడాతర్మ. 
వాళ్ు అముతోని మాటా్లడటం మానేయడం అంత తేలికా? వీడు ఎపుపడు వచాచడు? మధయల వచాచడు. వాళ్ు 
అము ఎప్పటినుంచి ఉంది? చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. వీళ్ు (భర్త) ఈ తింగరి మాటలకు వాళ్ళు (భార్య) ఎదుర్మ 
తిర్మగుతునానర్మ. ఇపుపడు dictation అలా ఉండకూడదు కదా. మీ అముతో మాటా్లడకూడదు అని అలా 
dictate చేయడం ఏమిటి? మరి తలిాని విడిచి పెటుటం అంత తేలికా? మరి వాడు వాడి తలిాని అలా విడిచి 
పెటేుసాతడా? వాడు చెప్పపన్ మాటను విన్మన్డం dictatorship. ఇపుపడు అది వాళ్ళు (భార్య) 
అంగీకరించటంలేదు. ఈ computers వచాచక అంగీకరించటంలేదు. ఈ computer science revolution 
అమాు. అంటే న్లుగుర్మ చేస్త ప్ని ఒకర్మ చేస్తస్సతనానర్మ కదా. కూరోచని చేస్త ప్ని, outdoor క్త వెళ్ుకకరేాదు, 
ఎండతగలదు. Ladies ఎకుకవగా ఈ ప్ని (computers క్త సంబంధించిన్ది) చేస్తస్సతనానర్మ కదా. మొగవాళ్ా 
కనాన ఆడవారిక్త marks ఎకుకవ వచేచస్సతనానయి. మరి ఎకకడ చూసినా toppers అమాుయలు వచేచస్సతనానర్మ. 
మరి మీ అముతోని మాటా్లడొదుా నాన్నతోటి మాటా్లడొదుా అనే ప్పచిచ మాటలేంటి? తపుప కదా అది. అందుకే 
వీర్మ ఎదుర్మ తిర్గడంల తపుపలేదమాు. మరి వీరి freedom పోతుంది కదా. ఈ freedom ఎందుకు 
పోగొటుుకోవాలి? అది వారి ప్రశ్న: ‘నువుా న్నున కొనానవా లేక నేను నినున కోనాననా?’ ఇది బెంగుళూర్మ 
గొడవ. మీర్మ నేర్మచకోకండమాు. అంటే ఇపుపడు ఇది ఎందుకు చెపుపకునానమంటే: చదువుల పేర్మ చెపుపకొని ఈ 
ladies తగువుల జోలిక్త వెళ్ళతనాన (వార్మ ప్నిచేయడం) country క్త మంచిదే. laziness పోతుంది కదా. 
ఎపుపడైనా డాకురేా చిరాకు ప్డుతనానర్మాు; ఇంజనీర్ు కాదు డాకురేా. ‘Hospital ల చాక్తరి. ఇంటిక్త వచాచక 
అన్నం పెటుడం. పోనీ table మీద పెటేుస్తత తినేసాతరా అంటే వడి్ంచమంట్లర్మ. ఈ doctor ఉదోయగం స్సఖం 
లేదు. వస్తత నాలుగు రూప్పయలు రావచుచ. hospital ల కష్ుప్డాలి. ఇంటికాడ వంట చేయ్యలి. మరి house 
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wife అలా చేయటం లేదు కదా. ఇంటికాడ వంట చేసి కూర్మచంట్లర్మ. వారిక్త office క్త వెళ్ళు ప్ని లేదు. 
మేము కూడా house wife గా ఉండి పతే బాగుండు. అన్వసర్ంగా MBBS చదివాము’ అని 
అంటునానర్మాు. ఇలా చాలామంది డాకుర్ు అనానర్మ నా తోని: ‘ఎందుకండీ బాబు house wife గా ఉండి 
పతే బాగుండును. వాళ్ళు బాగునానర్మ. ఒకరి సంప్పదన్ సరిపోతుంది’. చదువు ఉంది కాబటిు సంప్పదన్ ల 
తపుపలేదు. కాని tire అయిపోతునానర్మ కదా మరి. tire అయిపోతున్నది మాత్రం నిజం. vizag ల MRCP 
చదివిన్ doctor (పెదా అమాుయి) ఇంటిక్త వచెచ సరిక్త tire అయిపోతుంది. ఇంటిక్త వచిచ husband క్త ఏ 
మాంసమో వండేస్సతంది. వాళ్ు అము దగగరిక్త వచిచ అన్నం పెటుు 
అంటుంది. అలా రెండు రోజులు వెళ్ళుపోయింది. వాళ్ు అముకు: 
‘ఇంక మన్ ఇంటిక్త వచేచస్తలా ఉంది ఇది’ అనిప్పంచింది. వంట 
చేస్సకోలేక రోజు వెళ్ళుపోయేది. వాళ్ు అము అన్నం తెనేయ్యలి అని 
కాదు. వంట చేస్సకోలేక అలా వెళ్ళుపోయేది. కూతురిన భోజనానిక్త 
రావదుా అని వాళ్ు అము ఎలా అంటుంది? రెండు రోజులు వాళ్ు 
అముక్త అర్థం కాలేదు. రొజూ భోజన్ం time క్త కూతుర్మ వచేచస్సతంది 
అని ఇదారిక్త కలిప్ప భోజన్ం వండడం మొదల్లటిుంది. వాళ్ు అము 
అన్నం తినేస్తత వాళ్ు అము ఏమి తింటుంది? రెండు రోజులా వాళ్ా అము గ్రహించి ఇదారికీ వండడం మొదలు 
పెటిుంది. వాళ్ు అము ఆవిడ వండుకున్న అన్నం రెండు రోజులు కూతురిక్త పెటిుంది. రోజు వచేచసాతను అని 
కూతుర్మ చెప్పలేదు. అది understood. ఆవిడి ఇదారికీ వండేస్సతంది. కూతురిక్త అలవాటు అయిపోయి తిని 
వచేచస్సతంది. దీనిక్త కార్ణం ఒకకటే: ఇంటా్లను hospital లను చాక్తరి చేస్సకోలేక. 

 ఆచార్మయలవార్మ అనానర్మ: ‘అర్థం అన్ర్థం తీస్సకొస్సతంది’. 
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Money కంటే time కే విలువ ఎకుకవ: గీత ల భగవంతుడు చెప్పపడు: వయస్స ల ఉన్నపుపడే సాధన్ 
చేస్సకోండి. oldage వచాచక కష్ుం అవుతుంది. oldage వచాచక మన్ body, మన్ body అవయవాల 
సాాధీన్ం తగుగతాయి. అంటే dependency వచేచస్సతంది. సాధన్ చేయలేము. అందుకే వయస్స ల ఉండగా 
time సదిానియోగం చేస్సకోండి. Dont waste your time. డబుు పతే సంప్పదించగలం కాని time 
పతే సంప్పదించగలమా? నీకు డబుు పోయిందనుకో సంప్పదించగలవు. ఇపుపడు నీకు 40 వ సంవతుర్ం 
అనుకో 20 వ సంవతుర్ం తిరిగి వస్సతందా? రాదు. అందుచేత money కంటే time కే విలువ ఎకుకవ. 

 

మన్ subject science కనాన accurate. science ల మార్మపలు వస్తత ఉంట్లయి. మన్ం చెపుపకునే 
subject ఇపుపడు ఎంత నిజమో after 1000 years కూడా అంతే నిజం. ఇది naked spirituality. 
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సినిమా field లక్త వెళ్ళుతే ప్పడైపోయే వర్కు ప్పడైపోయిన్టు ాతెలియదు: ఒక అబాుయి ‘సినిమాలా ప్ని 
చేయ్యలనుంది’ అంటే నాన్నగార్మ అనానర్మ: ‘సినిమా field మంచిది కాదు. బొములు కనిప్పసాతయి 
అనిప్పస్సతందేమో నీకు. ఎవరో చేస్సతనానర్మ అని కాదు అసలు ఆ field మంచిది కాదు. అందుల 
ప్పడైపోయిన్ వార్మ చాలా ఎకుకవ. బాగుప్డిన్వార్మ చాలా తకుకవ. మన్ రెండు కళ్ుకు బాగుప్డిన్ వారే 
కనిప్పసాతర్మ. మన్ం కూడా అలా అయిపోతాం అనుకుంట్లం కాని ప్పడైపోతాం. ఇంజనీరింగ్స చేశావు కదా. 
నీకు తగిన్ ప్ని చేస్సకో. నువుా సినిమా field లక్త వెళ్ళుతే ప్పడైపోయే వర్కు ప్పడైపోయిన్టుా తెలియదు. 
ప్పడైపోయ్యక తెలుస్సతంది ప్పడైపోయ్యమని. అసలు దాని గురించి ఆలచించకు. నువుా qualified కదా 
తగిన్ ఉదోయగం చేస్సకో. జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సినిమా actor సావిత్రి తన్కు వచిచన్ sorrow 
భరించలేక తాగుడు అలవాటు చేస్సకుంది. ఎంతో suffer అయి చచిచపోయింది. చాలా డబుు, కీరిత 
సంప్పదించింది కాని అలా suffering అవుతూ అంతరించింది. నీకు తగిన్ ఉదోయగం వస్సతంది. ఆ ఉదోయగం 
లక్త వెళ్ళు. నీకు స్సఖం కూడా కావాలి కదా. సినిమా field ల స్సఖం లేదు. 
 

Time బాగా late అయియంది అని అంటే నాన్నగార్మ ‘Truth ల time లేదు’ అనానర్మ.  
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ప్ని లేకుండా మాట్లడాటం luxury : మన్ం ఏదో ఒకటి మాటా్లడుతునానం. భగవాన్ అంట్లర్మ: ‘నీకు ప్నేంటి. 
నీకు ప్ని ఉండి మాటా్లడుతునానవా? మాటా్లడే necessity ఏంటి? ప్ని లేకుండా మాటా్లడటం luxury. నువుా 
ప్ని లేకుండా మాటా్లడేస్తత దానిక్త అర్థం ఏమిటి?’ అంటే useless talk వదాని అర్థం. ఇంటికాడ కూడా ప్ని 
ఉంటేనే మాటా్లడాలి. ప్ని లేకుండా ఊరికే మాటా్లడవదుా. అలా మాటా్లడితే time waste అండ్ energy 
waste. మాట, చేత, mind – ఈ మూడే తప్స్సు. ప్రతి నిమిష్ం కూడా mind ని purify చేస్త ప్రయతనం ల 
ఉండాలి. Purification లేకుండా వెయియ జన్ులు ఎతితనా truth ల ఉండవు. Top most importance 
should be given by you to purify the mind. సమాజం ల గాని ఇంటికాడ గాని అవసర్ం లేకుండా 
మాటా్లడితే mind pollute అవుతుంది. necessity లేకుండా మాటా్లడకూడదు. అలా ఉంటే మీకు గర్ాం 
ఎకుకవ అని ఇతర్మలు అనుకోవచేచమో? అనుకుంటే నీకేంటి గర్ాం లేన్పుపడు? నీకు గర్ాం లేదు. ఎవరో నీకు 
గర్ాం ఉంది అనుకుంటునానర్మ అంటే నీకు సంబంధం ఏమిటి? నీకు సంబంధం లేదు. మాటా్లడితే ఆప్పయయత 
ఉన్నటుా, మాటా్లడక పతే లేన్టాేనా? 
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మీర్మండగా మాకు science ఎందుకు నాన్నగార్మ?: ఒక భకుతడని నాన్న గార్మ అడిగార్మ: ‘మీర్మ బైప్పస్ సర్ెరీ 
చేయుంచుకొని ఎనానళ్ళు అయియంది?’ అంటే ఆయన్ 22 సంవతురాలు అని చెప్పపర్మ. దానిక్త నాన్నగార్మ: ‘అయితే 
ఇది Miracle అండి. మీర్మ ప్రయ్యణం ఒంటరిగా చేయకూడదు. మీర్మ మడికల్ science క్త above గా 
వెళ్ళుపోయ్యర్మ’, అంటే ఆ భకుతడు అనానడు: ‘మీర్మండగా మాకు science ఎందుకు నాన్నగార్మ?’ 22 years 
అయియందమాు ఈయన్ బైప్పస్ చేయించుకొని. బైప్పస్, సుంట్, క్తడీన మారిపడి- వీటనినటి life 12 సంవతురాలు.ఆ 
తరాాత ఆ మనిషి ఉండొచుచ ఉండక పోవచుచ. గడియ్యర్ం ములాు ఆగిన్టుా వారి ప్రాణం ఆగిపోవచుచ. ఒక 
ముసలముగార్మ ర్మణాశ్రమం ల ఉనానర్మ. ఆవిడ ఇంగీాష్ బుక్ు తెలుగులక్త అనువాదం చేసాతర్మ. ఆవిడ 
తిర్మవనానమలై నుంచి హైదరాబాద్ వస్సతనానర్మ. మనిషి బాగానే ఉనానర్మ కాని ఆశ్రమం వారిక్త ఎందుకు అనుమాన్ం 
వచిచందో తెలీదు, కూడా ఒక మనిషిని ప్ంప్పంచార్మ. ఆవిడ ఆరోగయంగా ఉన్నప్పటికీ train గుంటూర్మ చేరేసరిక్త 
ప్రాణం పోయింది. అలా బలామీద ఉంచేశార్మ. బంధ్వవులు వచాచక అప్పచెపేపశార్మ. కార్యక్రమం అంతా హైదరాబాద్ 
ల చేస్తసార్మ. ఆవిడ husband chemistry professor. ఆయన్ అంతకముందే పోయ్యర్మ. ఈవిడ ఇంగీాషిన 
తెలుగు అనువాదం చేసాతర్మ. ‘అనువాదం మీద నీ పేరే రాస్సకుంటునానవు. నువుా నా పేర్మ రాయవేంటి? నా పెర్మ 
కూడా రాయ్యలి కదా?’ అని ఆవిడ భర్త ఆవిడతో అనేవార్మ. రాయచుచను కదా గౌర్వం కోసం. అపుపడు ఒకసారి 
నేను ఆవిడకు చెప్పపను: ‘అసలు మీ ఆయన్ మీద మీకు గౌర్వం ఉండాలి కదా. ఆయన్ అడిగిన్పుపడు రాయట్లనిక్త 
ఏంటి?’ మరి ‘ఆయన్ రాస్సతనానరా, ఆయన్ పేర్మ పెటుట్లనిక్త?’ అని అడిగింది. ‘మరి నినున chemistry professor 
గారి భార్య అంటునానర్మ, మరి chemistry ప్రొఫెసరాా?’ అని అడిగాను. తరాాత రాయటం మొదలు పెట్లుర్మ. 
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దేహబుదిా తో ప్నిచేస్తత కర్ుఫలం అంటుకుంటుంది. కర్ుఫలము ఎంతకాలం అనుభవించాల ఈశుాడు 
నిర్ుయిసాతడు: ‘కర్ుఫలము ఇంకా ఎనిన రోజులు అనుభవించాలి? తటుుకోలేక పోతునానను’ అని ఒకర్మ 
నాన్నగారిని అడిగితే నాన్న గార్మ అనానర్మ: ‘ కర్ు చేస్తది mind తోటే. కర్ు mind ని వెంట్లడుతుంది. చేస్తత 
వెంట్లడుతుంది. అంటే నువుా కర్తృతాంతో చేస్తత కర్ుఫలం వెంట్లడుతుంది. రామాయణం ల రాముడనానడు      
‘నేను మూడు లకాలు కాలేచసినా నాకు కర్ుఫలం లేదు’. ఈ అమాుయి కర్ుఫలం ఉంది అంటుంది. English 
ల కతృతతవ బుదాిని doership అంట్లర్మ. దేహబుదాి తో చేస్తత కర్ుఫలం అంటుకుంటుంది-వెంట్లడుతుంది. అది 
ఎంతకాలం అనుభవించాలి? అంటుంది. అది ఈశ్ార్మడు నిర్ుయిసాతడు. ఈ లప్ల తాడు తెంపేస్సకోవచుచ 
కదా. ఈ అమాుయి ఈశ్ార్మడిక్త దొర్కకూడదు. మరి మేము రోజు చెపేప subject ఏంటి? దూడను కట్రాడుకు 
కటేుసాతర్మ. అది తాడు తెంపుకుంది అనుకో, ఇంకేమి చేయగలర్మ? దూడ నీ చేతిలంచి వెళ్ళాపోయ్యక ఏమి 
చేసాతవు? ఈ అమాుయి తాడు తెంపేస్సకుంటే ఇక కర్ుఫలం గొడవ ఉండదు. తాడు తెంపేస్సకోవడం అంటే 
దేహబుదాి పోయ్యక ఈశ్ార్మడు ఇంకేమి చేయలేడు అని అర్థం. 
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దేహాభిమాన్ం కతితరించామనుకో, ఈశ్ార్మడు ఏమి చేయకలుగుతాడు?: ఈశ్ార్మడు కర్ు ఫలానిన 
అనుభవింప్ చేశేలా చూసాతడు. మేము అలాకాదు కతితరించి వదిలేసాతం. మేము కతితరించాక ఈశ్ార్మడు ఏమి 
చేయలేడు. అది కోత అన్మాట. దేహాభిమాన్ం కతితరించామనుకో, ఈశ్ార్మడు ఏమి చేయకలుగుతాడు? ఏమి 
చేయలేడు. కర్ుఫలం Truth క్త చైతనాయనిక్త ఉండదము. పుటిున్ దానిక్త కర్ుఫలం ఉంటుంది కాని 
పుటునిదానిక్త ఉండదు. నువుా పుటుని దాన్వు అన్న అనుభవం నీకు తీస్సకొచాచమనుకో, దానిక్త అసలు కర్ు 
ఫలము ఉండదు. నినున ఆ state క్త తీస్సకెళ్ళు వదిలేసాన్నుకో ఆ దేవుడైనా ఏమి చేయలేడు. జైలు ల నుంచి 
బయటకు వచేచస్తత jail అధికార్మలు ఇంకేమి చేసాతర్మ? ఈశ్ార్మని దగగర్ ఒక లక్షణం ఉంది - వాడు 
punishment ఇసాతడు. వాడి duty అది. మన్ది కతతరింపు అమాు. మాకున్న compassion వాడిక్త ఉండదు. 
వాడేంటి? రాతగాడు. అందుచేత ఈశ్ార్మడిక్త ఒక పేర్మ ఉందమాు - 
కర్ుఫలదాత. కర్ుఫలానిన ఇచేచ వాడు- మంచిక్త మంచి చెడ్క్త చెడ్. 
ఇపుపడు మన్ రాష్ట్రప్తి అయిన్వాడు హరిజన్. ఆయన్ అనానడు:        
‘నేనొక తాట్లకు ఇంటా్ల పుట్లును. ఒక ప్కకన్ వర్ిం కురిస్తది; ఇంకో 
ప్కకన్ కూర్మచనే వాళ్ుం. ఆ తాట్లకు ఇలుా బాగుచేయించుకునే శ్క్తతలేక ఈ వర్ిం ఎపుపడు ఆగుతుందా అని 
కనిపెటుుకుని కూర్మచనే వాళ్ుం. (వీళ్ు గురించి వర్ిం ఆగిపోవాలట. వాళ్ళు ఉన్న తాట్లకు ఇంటిని తిటుర్ట 
వరాినిన తిటేువార్ట- అంటే అంత poor family అమాు వారిది). నేను ఈ రోజు రాష్ట్రప్తి భవన్ ల 
కూర్మచనానను. ఇదంతా నిజమా సాప్నమా? ఈ రాష్ట్రప్తి భవన్ క్త వచిచ నేను కూరోచటం ఏంటి?’ ఆయన్ 
చదువుకోడానిక్త డబుు లేదు. స్తనహితులు చుట్లుల సహకార్ం తో B.A, B.L చదివాడు. అది చదివి 
supreme court ల ప్ని చేస్సకునేవాడు. ఎదో కొంత కాలం BJP ల ప్ని చేశాడు. Modi క్త ఎవరైనా 
వెన్కప్డిన్ వారిని president చేయ్యలి అనిప్పంచింది. మాలళ్ుని చేస్తత మాలళ్ు అభిమాన్ం వస్సతందని 
(votes అనీన వసాతయని) ఆయన్ ఉదాేశ్యం. అది అకకడ రాజకీయం. ఆయన్ పేర్మ గోవింద్ కాదు కోవింద్. 
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మనిషి మంచోడు. మంచోడే కదా ప్డుంట్లడు అని president చేస్తశార్మ. అది destiny. కోవింద్ అంట్లడు: 
‘తాట్లకు ఇంటా్ల పుటిున్ వాడిని నాకు ఈ భవన్ం ఏంటి? IAS అవాాలి అని ఉండేది. కాని మూడుసార్మా fail 
అయిపోయ్యను. చదువుల సామనుయడనే కాని పెదా తెలివైన్వాడిని కాదు. ప్దవి వచేచసింది’. అంటే మోడీ 
కళ్ళు కోవింద్ మీద ప్డ్ాయి. మోడీ చూశాడు ఎవర్మ బాగుంట్లర్ని. కోవింద్ న్చాచడు (చూపుడు వేలు 
చూప్పంచి సైగల తో president చేస్తసాడు. మూగ భాష్మాు అది) కోవింద్ చాలా సంతోష్ ప్డ్ాడు. కోవింద్ 
పెదా నాయకుడు కూడా కాదమాు. వాడి అదృష్ుం బాగుండి వచేచశాడు. 
ఇపుపడు ఈ అమాుయిక్త కరాునుభవం తీస్తదాాము. దేవుడి కంటే గుర్మవు 
మంచోడమాు. దేవుడిక్త రాత ఒకకటే ప్ని. నువుా కర్ు చేశావు కాబటిు 
ఫలితం అనుభవించాలి అంట్లడు. కాని గుర్మవు అనుభవించే వాడిని 
తీస్తసాతడు. అపుపడు ఈశ్ార్మడిక్త ఇంక దొర్కడు- జీవుడిగా ఉండడు కదా. 
కోవింద్ president అవాడం destiny. Shakespeare అనానడు కదా: ‘We are all creatures of 
destiny’. ఆ destiny రాస్త వాడు ఈశ్ార్మడు; దానిన తెంపేవాడు గుర్మవు. destiny అనుభవించేది దేహమే. 
గుర్మవు ఏమి చేసాతడు? దేహాభిమానానిన తీస్తసాతడు. అపుపడు దేవుడు కూడా ఆ కర్ు చేసిన్ వాడిని ఏమీ 
చేయలేడు. 

 

 

 

 

మన్ము రోజు ప్రప్ంచానిన చూసాతము కాని చనిపతే ప్రప్ంచం కన్ప్డదు. అందుచేత చావు వస్తత కంగార్మ 
వచేచస్సతంది. చనిపతే సినిమాక్త ఇంక ఎలా వెళ్లతర్మ? చనిపతే హుస్తున్ సాగర్ కనిప్పస్సతందా? కనిప్పంచదు. 
మరి రోజు కనిప్పంచేది కనిప్పంచక పతే దుుఃఖం వచేచస్సతంది కదా. అందుకే రామకృష్ణుడు ఏమనానడంటే ‘ I 
have never enjoyed the world even in a dream’. Waking state లనే కాదు dream ల కూడా 
enjoy చేయలేదు అనానడు రామకృష్ణుడు. అందుచేత ఆయన్కు body ఉనాన ప్రేాదు, body లేకపోయినా 
ప్రేాదు. ప్రప్ంచం కనిప్పంచినా కనిప్పంచక పోయినా ఆయన్కు ఒకటే state. 
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మంత్రంగా అనుకోవాలి అంటే ‘ఓం శ్రీ సాయి రాం’. కాలక్షేప్పనిక్త 
అనుకోవాలి అంటే ‘సాయి రాం’ సరిపోతుంది. 

Bible ల ఏమని చెప్పపర్ంటే: ‘ మీ పర్మగు వారెవర్మ? మీ 
ఇంటి ప్కకవార్మ కాదు మీ పర్మగువార్మ. నీ welfare 
కోరేవార్మ Europe ల ఉనాన వార్మ నీ పర్మగువార్మ. వార్మ 
నీకు neighbours అవాన్కకరేాదు. 

 

ఉప్నిష్త్ అంటే physical గా దగగర్గా కూరోచటం కాదు. Truth క్త సమీప్ంగా తీస్సకెళ్ళుది- 
undying spirit క్త సమీప్ంగా తీస్సకెళ్ళు కూరోచపెడుతంది. అగిన దగగర్క్త వెళ్ళనా్పుపడు మీకు ఎంతో 
కొంత heat wave వస్సతంది కదా అలాగే ఉప్నిష్త్ Truth క్త దగగరిగా తీస్సకెళ్ళు కూరోచపెడుతంది. 
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You are my Latu. I am your Naren: లాటుకు చదువులేదమాు. 
వివేకాన్ంద USA వెళ్ళావచాచక, అతనిక్త దూర్ం దూర్ంగా ఉండటం 
మొదల్లట్లుడు లాటు. ‘వాళ్ళు చదువుకున్నవార్మ; మన్కు చదువులేదు. 
ఎందుకు వారి దగగరిక్త వెళ్ుడం?’ అనిప్పంచేది లాటుక్త. ఒకసారి 
వివేకాన్ందుడు దగగరిక్త ప్పలిచి: ‘ఏంటి 
పూర్ాం ఉన్నటుు నా దగగర్ లేవు?’ అని 

అడిగాడు. లాటు అనానడు: ‘నీ కూడా దొర్లు తిర్మగుతునానర్మ. 
పెదోాడివి అయిపోయ్యవు. మన్ చిన్నప్పటి స్తనహం ఇపుపడు ఎలా 
కుదుర్మతంది?’ అపుపడు వివేకాన్ందుడు అనానడు: ‘ నో, నో, నో, నో. 
నువుా న్నున చిన్నపుపడు న్రేన్ అని ప్పలిచేవాడవు. I am your 
Naren. ఈ చదువులు, స్తనహాలు మధయల వచిచన్వి. Even now 
you are my Latu. I am your Naren. అలా దూర్ం దూర్ంగా వెళ్ళుపోకు’. 
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ఒక రోజున్ భగవానిన అడిగార్మ: ‘మీర్మ శివుడు గురించి చెబుతునానర్మ కాని అమువారి గురించి 
చేప్పరేంటి?’ అంటే భగవాన్ అనానర్మ: ‘శివుని ల ‘ఇ’ కార్ం అమువారి గుర్మత. శివుని ల ‘ఇ’కార్ం 
తీసివేస్తత ‘శివ’ కాసత ‘శ్వ’ అవుతుంది. ‘ఇ’ కార్ం అంటే శ్క్తత. శివునిక్త వరితంచి చెపేపదంతా 
అమువారిక్త కూడా వరితస్సతంది’. 
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Time sense, road sense, cleanliness, దేశ్భక్తత– ఈ నాలుగు మన్ India ల లేవు: అమరికా ల 
time sense ఎకుకవ. మన్ం interview క్త ప్ది నిమిషాలు late గా వెళ్ళత late గా ఎందుకు వచాచవు? 
అని అడుగుతార్మ. ఒకవేళ్ traffic jam ప్డింది అని నువుా అంటే, ‘ఇంటిదగగర్ బయలుదేరిన్పుపడు 
traffic jam కూడా calculate చేస్సకొని బయలుదేరాలి. 10 నిమిషాలు late గా వచాచవు కాబటిు ఇవాళ్ 
interview చేయము పో’ అని అంట్లర్మ. మన్ Indians క్త time sense లేదు. రోజు paper నిండా 
accidents కదా. వాళ్ాక్త road sense లేదు. మన్ం బుదాిమంతులుగా ఉండలేక పోతునానం కనుక మన్ 
మీద పోలీస్ వారి కాప్లా. మన్ం బుదాిమంతులం అయితే, మన్కు road sense ఉంటే ఇక traffic 
పోలీస్ ఎందుకు? మన్కు road sense కూడా లేదు. అందుకే రోజు accidents జర్మగతునానయి. మన్కు 
ప్పరిశుధయం అసులే లేదు. మన్కు philosophy ల ఏమి చెప్పపర్ంటే: ‘Cleanliness is next to 
Godliness’. Not only America, Europe అంతా కూడా ప్రిశుదాంగా ఉంటుంది. తరాాత మన్కు 
దేశ్భక్తత లేదు. Train ల కూర్మచన్నపుపడు seat ఏదైనా చిరిగితే, ఆ చిరిగింది గటిుగా లాగేసి మన్ం దానిన 
పెదాది చేస్తసాతం. అదే europe ల స్తది దార్ం పెటిు ప్రయ్యణికుడే కుటేుసాతడు. Conductor తో సంబంధం 
లేకుండానే కుటేుసాతడు. అలా కుటుడం వారి personal ప్ని కాదు కదా. అయినా కుటేుసాతడు. Train అంటే 
దేశ్ం యొకక సంప్ద. అయినా వాడే కుటేుసాతడు. ఎవారినీ ప్పలవడు. దానిన patriotism అంట్లర్మ. 
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 నాన్నగార్మ ఒక భకుతరాలిన అడిగార్మ: ‘భగవాన్ teaching కనాన ఆచార్మయల వారిది సీాట్లగ 
ఉందంట్లవా?’ అంటే ఆ భకుతరాలు అనానర్మ: ‘మీర్మ ఏది చెప్పపనా sweet గా ఉంటుంది నాన్నగార్మ’. 

 

నేను Thank you All - అంటే మీర్మ మాటా్లడటాేదేంటి? మీర్మ ఎందుకు thanks చెపుతనానర్మ అని 
అడగటం లేదేంటి? నేనే మీకు thanks చెపుతనానను for your coming. వచాచర్మ కదా. మీర్మ రాకపోతే 
ఇకకడ ఎవరిక్త చెప్పతను? 
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కదల లేని ఈ న్దిని చూడ కర్మణా సముద్రము తానే దిగివచేచ 
 

ఈవిడ శ్రీ నాన్నగారిక్త చాలా ప్పత భకుతరాలు. ఎనోన సంవతురాలు శ్రీ నాన్నగారిక్త వంట చేసి పెట్లుర్మ. 
ఇపుపడు ప్క్షవాతం వచిచంది. ఆవిడకు శ్రీనాన్నగారిని చూడాలన్న ఆరిత ఉంది కాని కదలలేని ప్రిసిథతి. 
కనుక నాన్నగారి సాథవర్ం అయిన్ శ్రీన్గర్ కాలనీకు వచిచ car లనే ఉండిపోయ్యర్మ. శ్రీ నాన్నగార్మ 
ఎంతో అసాసథతగా ఉండినా ఆవిడ కోసం క్తందిక్త దిగి వచిచ తమ అమృత సపర్శతో అనుగ్రహించార్మ. 
కనుక: ‘కదల లేని ఈ న్దిని చూడ కర్మణా సముద్రము తానే దిగివచేచ’. 
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హైదరాబాద్ ప్ర్యటన్ 2017  

              తీప్ప జ్ఞాప్కాలు 
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స్తుష్న్ ల నాన్నగారి చివరి మాటలు: ‘హం కమింగే కదా, హైదరాబాద్ హం కమింగ్స’ 


