


గురువుగారి సత్సంగసంలో పాలుపసంచుకోవడసం ఓ అద్భుతమైన అనుభవసం. ఆయన మాటలోలో ని 
అసంతఃదృష్టి, జాలువారే హాస్సం, చమత్కారాలతో వాత్వరణమసంత్ ఉత్్హసంగా, ఉత్తేజ 
భరితసంగా ఉసండేది. ఆయన సానినిధ్సంలో ప్రతి ఒకకారూ ఓ క్రొతతే, శక్తేవసంతమైన అనుభవ 
క్షేత్సంలోనిక్ ప్రవేశసంచేవారు. కళ్ళ మసంద్ కనిపసంచే దృశ్్లు, చెవులకు వినిపసంచే మాటల 
వెనుక అసంతులేని శ్సంతి, మౌనసం, ఊహకు సైతసం అసందనసంత ప్రేమ, వీటనినిసంటికీ నేపథ్మైన 
అపారమైన భద్రత్ భావసం అనుభవమయ్్వి. గసంటలకు గసంటలు గమనిసంపులోనిక్ రాకుసండా 
అలా దొరిలోపోయ్వి. కాలాతీతమైన ఆ సనినిధి వరి్షసంచే అనుగ్రహధారలలో ప్రతి ఒకకారూ తడిచి, 
సేదదీరి నూతన ఉత్తేజసంతో తొణిక్సలాడేవారు.
సత్సంగాలు మసంద్గా అనుకోకుసండా అప్పటికప్పుడు అలా జరిగేవి. మఖ్సంగా ‘ఫలానా’ 
సమయసంలో సత్సంగసం ఉసంటసందని మసంద్గా తెలియజేయడసం అసంటూ ఏమీ ఉసండేది కాద్. 
సత్సంగాలు చాలావరకు రాత్రిపూట జరిగేవి. శ్రీబాబూజీ చిననితనసం నుసండి రాత్రి సమయాలలో 
సాధనలో మనిగివుసండేవారు. సత్సంగాలకు నిరేదేశత ప్రదేశమసంటూ ప్రత్్క్సంచి ఉసండద్: 
శ్రీబాబూజీ ఉనని ప్సంత్నిని బటిటి  శరిడీ, తిరుమల, చెన్ని సమద్రతీరాన, హృషీకేశ్, వారణాసి, 
ఉతతేరకాశీ, తిరువణాణా మలైలోని వారి చినని ఫ్లో ట్... లేదా ప్రయాణ సమయసంలో రైలులోనో, 
బోటలోనో ఎకకాడైనా, ఎప్పుడైనా అప్పటికప్పుడు సత్సంగసం జరిగేది. సత్సంగసం ప్రసంభసంలో  
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ఆ ప్సంతమసంత్ నిశ్శబదేసం నలకొని ఉసండేది. గురువుగారు తమ శ్రావ్ గసంభీరమైన మసంద్ర 
స్వరసంతో నమ్మదిగా, “ఏమిటి ససంగతులు” అని అడిగేవరకు ఆ నిశ్శబదేసం కొనసాగేది.
సత్సంగాలలో ఎవరైనా ప్రశనిసంచే వరకు మాట్లో డకపోవడసం గురువుగారి పద్ధతి. ఆయన 
ఏనాడూ ఏకపక్సంగా ఉపనా్సాలివ్వలేద్. అడిగిన వ్క్తే అవసరానిని బటిటి  వారి సమాధానసం 
ఉసండేది. ఎవరైనా ఏదైనా విషయానిని గురిసంచి ప్రశనిసంచడసం, దానిని గురువుగారు 
వివరిసంచడసం... ఇలా సాగేది సత్సంగసం. ఒక ప్రశనికు వివరణ ఇవ్వడసం అయిపోయాక తిరిగి 
ఎవరైనా అడిగేవరకు వారు మౌనసంగా ఉసండేవారు. సత్సంగసంలో గురువుగారు అత్సంత 
ఉత్్హభరితసంగానూ, సావధానసంగానూ ఉసండేవారు. ఆయన సమాధానాలు ఎప్పటికప్పుడు 
సరిక్రొతతేగా ఉసండి మన నమ్మకాలను సవాలు చేస్తే, మనసం ఏర్పరుచుకునని అభిప్యాలను 
ప్రశనిస్తే ఉసండేవి. గురువుగారు ఇచేచే సమాధానాలు అడిగిన వ్క్తే అవసరాలను ఉదేదేశసంచి, 
వాటిక్ ససంబసంధిసంచినవిగా ఉసండి, ఆ ప్రశనిలోని విభినని అసంశ్లను, కోణాలను తెలియజెప్్పలా 
ఉసండేవి. చాలామసందిక్ తమ మనస్్లోని ససందేహాలు గురువుగారిని వాచా అడగకుసండానే 
సమాధానపడినటలో గా అనుభవమయ్్ది. గురువుగారు తమ మనస్్లోని ససందేహాలను 
తీరాచేరనిపసంచేది.
కొనిని ససంవత్రాలపాట చాలా ప్రదేశ్లలో జరిగిన సత్సంగ ససంభాషణల నుసండి తీస్కునని 
కొనిని శీరి్షకలను ఈ చిననిపుసతేకసంలో పసంద్పరచడసం జరిగిసంది. ప్రేమ, ఆనసందాలతో మన 
హృదయాలు మరిసంతగా వికసిసంచడానిక్ ఇవి ఆధారభూతమై, మనకు ప్రేరణ కలిగిసాతేయని 
ఆశస్తేనానిమ.



భకుతేడు: 
గురువుగారూ, సత్సంగసం అసంటే ఏమిటి?

గురువుగారు: 
సత్సంగానిక్ మూడు అరాథా లు ఉనానియి: 
సత్ అసంటే ‘సత్సం’ లేదా ‘ఉననిది’, ససంగసం అసంటే ‘సాసంగత్సం’, ‘కలసి ఉసండటసం’. కాబటిటి 
సత్సంగసం అసంటే మనసం సత్సం యొకకా సాసంగత్సంలో ఉసండటసం, సత్సంతో లయమై ఉసండటసం. 
అదీ నిజమైన సత్సంగసం.
సత్్నిని దరి్శసంచిన సతు్పరుషుల సాసంగత్సంలో ఉసండటసం రసండవది. మనకు అవకాశసం 
వచిచేనప్పుడలాలో , వారిని దరి్శసంచి వారి మార్గదర్శకత్్వనిని, ఆశీరా్వదానిని తీస్కోవడానిక్ 
ప్రయతినిసంచడసం.
మూడవ అరథాసంలో, మనసం ఎవరితోనైత్ సత్సం గురిసంచి తదేకమైన ఆసక్తేతో, తపనతో 
చరిచేసంచుకోగలమో, ఉపయుకతేమైన వాత్వరణసంలో మన అనుభవాలను పసంచుకోగలమో, 
అటవసంటి వారి సాహచర్సంలో ఉసండటసం. అకకాడ మనసం సత్్నిని దరి్శసంచిన సతు్పరుషుల 
జీవిత్ల గురిసంచి మాట్లో డుకోవచుచే, వ్కుతేలుగా మన అసితేత్వపు యదారథాత గురిసంచి, జగతుతే 
యొకకా వాసతేవికత గురిసంచి, మనకూ, జగతుతేకూ ఉసండే ససంబసంధసం గురిసంచి అనే్వషణ చేసే 
ప్రయతనిసం చేయవచుచే. అసందరూ కలసి నామసం చేస్కోవడసం, భజన చేస్కోవడసం, సద్గసంథ్రాలు 
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చద్వుకోవడసం, అనుభవాలు పసంచుకోవడసం చేయవచుచే. ఒకే ఆలోచనాదృక్పథసం కలిగిన వారితో 
అనుబసంధసం, ఆతీ్మయత, సేనిహసం పసంచుకోసండి. అనిని సామాజిక ససంబసంధాలను ఆధా్తి్మక 
ససంబసంధాలుగా మారుచేకోవడానిక్ ప్రయతినిసంచసండి. మీ మారా్గ నిని వారితో పసంచుకోసండి! వారితో 
మాట్లో డేటప్పుడు అస్పషటిమైన త్తి్వక పదజాలానిని వాడకుసండా, మనకు అలవాటైన వాడుక 
భాషలో, వాళ్ళకు అరథామయ్్ రీతిలో మాట్లో డసండి.
ఇలా మనసం ఈ మూడు మారా్గ లోలో  సత్సంగసం చేయవచుచే.

భకుతేడు: 
గురువుగారూ, ప్రతి ఒకకారూ ఎవరి ఆధా్తి్మక మారా్గ నిని వారిక్ తగినటలో  వ్క్తేగతసం చేస్కోవడసం 
చాలా మఖ్మని మీరు గటిటిగా చెపూతే ఉసంట్రు. ఈ విషయసం గురిసంచి సత్సంగసంలో చాలా 
రకాలుగా చెపా్పరు. ఎవరో లక్ష్నిని మేమ ఎసంచుకోకుసండా, మాకు నిజసంగా అవసరమైన దానిని 
మేమ తెలుస్కోవడసం, మాలో ప్రతి ఒకకారికీ ఓ స్వసంత మార్గసం ఉసండటసం, ఏదో పుసతేకాలలో 
చదివిన సిదా్ధ సంత్లు కాకుసండా మాకసంటూ స్్వయ సిదా్ధ సంత్లు, ఆలోచనలు కలిగి ఉసండటసం, 
మా మార్గసంలో మేమ అకకాడా ఇకకాడా తీస్కునని సిదా్ధ సంత్లను, భావనలనూ ప్రకకాన పటిటి  “మా 
శ్సా్రా లను మేమే వ్రాస్కోవాల”ని మీరసంట్రు.

స్సంత ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని తెలుసుకోవడసం



గురువుగారు: 
గమ్సం యొకకా విలువను తెలుస్కోవడమసంటే దానిని వ్క్తేగతసంగా మీకు తగిన రీతిలో 
మలచుకోవడసం. ఎవరో వసంద మసంది ఓ మార్గసంలో వెళుతునానిరు కాబటిటి  మనమూ వారిని 
అనుసరిసంచడసం కాద్. వారు ఎకకాడిక్ వెళుతునానిరో మీకు తెలియకపోవచుచే లేదా వారు 
ఎకకాడిక్ వెళుతునానిరో అది మీ అవసరసం కాకపోవచుచే.
మత్నిని చాలామసంది అలాగే పాటిసాతేరు. ఇరుగు పరుగు వారు చరిచేక్ వెళుతుసంటే, వీళు్ళ కూడా 
వెళత్రు. వాళు్ళ భోజనసం చేసే మసంద్ ప్రభువు ప్రథాన చేసాతేరు కాబటిటి  వీళు్ళ కూడా ప్రథాన 
చేసాతేరు. కానీ అది వ్క్తేగతసంగా వారి హృదయాలను త్కడసం లేద్. అసందరూ చేస్తేనానిరు 
కాబటిటి  వీళు్ళ కూడా చేసాతేరు.
మతసం అనేది నమ్మకాల సమాహారసం. కానీ బాబా అసంటే ఏవో నమ్మకాలు, నిబసంధనలు లేదా 
సిదా్ధ సంత్ల కూరు్ప కాద్. బాబా అసంటే ఒక వ్క్తేగతమైన అనుభవసం.
మీరు ననుని ఓ ప్రశని అడిగినప్పుడు, నేను కూడా శ్సా్రా లను ఉటసంక్స్తేనానిను, కానీ అవి 
నేను చెపా్పలనుకునని విషయానిని మరిసంత విపులసం చేసేతేనే వాటిని ప్రసాతేవిసాతేను. అసంత్గానీ 
ఆ విషయసం శ్సా్రా లోలో  ఉననిసంద్వలలో నేను చెప్పను. ఒకవేళ శ్సా్రా లు వేరే విధసంగా చెబిత్, నేను 
వాటిని పటిటిసంచుకోను. నా దృష్టిలో రోజువారీ జీవిత ససంఘటనల నుసండి ఒక ఉదాహరణ 
ఇవ్వడసం, మహాభారతసం మరియు గీత నుసండి ఇచేచే ఉదాహరణతో సమానసం. ఆ ఉదాహరణ 
యొకకా ప్రయోజనసం నరవేరడసం మఖ్సం.



గురువుగారు: 
నేను చాలా విషయాలు చెప్పవచుచే, ఎవరిక్వారు తమకు అనువైన వాటిని ఎసంచుకొని సాధన 
చేసాతేరు. మిగత్ విషయాలు మీకు మేధోపరమైన అవగాహన మాత్మే ఇవ్వగలవు, అసంత్.
ఈ సత్సంగాలు మీకు జాఞా నోదయసం కలిగిసాతేయని, నా ఉపనా్సాలతో మీకు జాఞా నసం వస్తేసందనీ 
నేను నమ్మను. కొసంతసేపు మీతో ఇలా కూరోచేవడానిక్ ఇదొక అవకాశసం, అసంత్. ఇప్పుడు మనసం 
మాట్లో డుకునే విషయాలు చాలా మఖ్మైనవని నేననుకోను. ఎసంద్కసంటే నేను ఉపనా్సాలను, 
వాచా బోధిసంచడానిని విశ్వసిసంచను. 
నిజసంగా అది అసంత ఉతతేమమైనదే అయివుసంటే, బాబా బోధిసంచి ఉసండేవారు. ప్రపసంచమసంత్ 
తిరుగుతూ ఉపనా్సాలు ఇచిచేవుసండేవారు! (గురువుగారు నవు్వతూ...) బాబా చేయని దానిని 
నేనసంద్కు చేయాలి? అసంద్కే నేను కూడా ఉపనా్సాలు ఇవ్వను, బహిరసంగసంగా సత్సంగసం 
చేయను. ఇది కొసంతసేపు మీతో కలిసి కూరోచేవడసం కోససం మాత్మే. కూరుచేనానిక ఏదో ఒకటి 
మాట్లో డుకోవాలి కాబటిటి  ఈ (ఆధా్తి్మక) విషయాల గురిసంచి మనసం మాట్లో డుకుసంటనానిసం 
(గురువుగారు నవు్వతూ...)
ఎసంద్కసంటే బాబా చేసేది ఏదైనా దానిని వాచా బోధిసంచడసం దా్వరా చేయరు. ఆయన మార్గసం 
భిననిసంగా ఉసంటసంది – బాబా (మనకు కావలసిసంది) ఇసాతేరు! “మీరు ఇలా చేసేతేనే నేను మీకు 
ఇసాతేను. అలా చేయవద్దే , మీరు అలా చేసేతే నేను మీకు ఇవ్వను” అని బాబా ఎననిడూ చెప్పలేద్. 

మాటలకసందన్ బోధ



అలాసంటిదేమీ లేద్. బాబాకు ఎలా ఇవా్వలో తెలుస్, అది నా అనుభవసం. మనమసందరసం కలిసి 
కూరోచేవడానిక్ సత్సంగసం ఒక మిష మాత్మే.

భకుతేడు: 
గురువుగారూ, మరి ఆధా్తి్మక పరివరతేన ప్రక్రియలో వాచా చేసే బోధనల యొకకా పాత్ ఏమిటి?

గురువుగారు: 
అది వ్క్తే యొకకా అవసరానిని బటిటి  ఉసంటసంది. ఒకరిక్ వాచా బోధిసంచడసం అవసరమైత్, అలా 
బోధిసంచడసం జరుగుతుసంది. వేరొకరిక్ ఆ అవసరసం లేకపోత్, ఇక బోధిసంచనవసరసం లేద్.
కేవలసం వాచా బోధిసేతేనే అరథాసం చేస్కోగలిగిన వారిక్, దానితోనే ప్రసంభిసంచాలి. కానీ అది 
ఆరసంభసం మాత్మే, ఆ తరువాత అది వారిని మాటలకు అతీతమైన దానివైపు తీస్కెళుతుసంది.  
ఎసంద్కసంటే అనుభవ సాథా యిలో (క్రియా) పదాలు ఉసండవు! (గురువుగారు నవు్వతూ...) అసంద్కే 
శ్సా్రా లు, “మనస్్ దానిని చేరుకోలేద్, వాకుకా దానిని చేరుకోలేద్” అని చెప్పనప్పటికీ, 
ఆ పదాలు వరిణాసంచలేని దాని గురిసంచి లెకకాకు మిసంచిన పుసతేకాలు ఉనానియి. ఆ రచయితలు 
వరణానాతీతమైన దానిని వరిణాసంచడానిక్, అనిర్వచనీయమైన దానిని నిర్వచిసంచడానిక్ ప్రయతినిస్తే 
ఉనానిరు. ఎసంద్కు? ఎసంద్కసంటే అది కూడా అవసరసం. వాగ్రూపమైన అనిని బోధనల వలనా 
ప్రయోజనసం లేదని కాద్. రసండూ అవసరసం.

భకుతేడు: 
అసంటే సత్సంగసం సాధ్మైనసంత ఎకుకావగా మౌనసంలో జరగడసం సరైనదసంట్రా, గురువుగారూ?



గురువుగారు: 
మసంద్ మన అవసరమేమిటి, దానిని పసందేది ఎలా అనే విషయాల పటలో  దృష్టి  పడదాసం. 
మన సమసే్మిటి, దానిని తీరుచేకోవడానిక్ ప్రయతినిస్తేనానిమా? సత్సంగసం, ధా్నసం మనకు 
ఉపయోగపడుతుసందా? దానిపై దృష్టి  పడదాసం. 
నా దృష్టిలో ఎవరిక్ వారు వ్క్తేగతసంగా వచిచే ఇకకాడ కూరుచేనానిరు – మీరు ఒక గ్రూప్ గా 
కూరోచేవడసం లేద్, మీలో ప్రతి ఒకకారూ నాతో కూరొచేని ఉనానిరు, నేను మీలో ప్రతి ఒకకారితో 
కూరొచేని ఉనానిను!

గురువుగారు: 
ఇకకాడ జరుగుతునని ఈ సత్సంగసంలోనైనా సరే, నేను మీ ప్రశనిలకు సమాధానమిస్తేనానిననేది 
ఒక భ్రమ. ఒకరి ప్రశనిలకు మరొకరు సమాధానసం చెప్పగలరని ఎవరైనా చెబిత్ అది అబద్ధసం. 
నేను దానిని నమ్మను! నేను భ్రమలోలో  ఉసండను. (గురువుగారు నవు్వతూ...) మీ ప్రశనిలు, ఈ 
సమాధానాల దా్వరా ఇసంకేదో జరుగుతుసంది. దానిక్, దీనికీ ఏమాత్సం ససంబసంధసం లేద్. సత్సంగసం 
యొకకా అసలు ఉదేదేశ్మది. మీరు మఖత్ అడిగే ప్రశనిలు, వాటిక్ నేనిచేచే సమాధానాలూ కాద్. 
మీ మేధస్్గానీ లేక నేనిచేచే మేధోపరమైన సమాధానాలుగానీ సత్సంగసం యొకకా లక్ష్సం కాద్. 
లేద్, ఇసంకేదో జరగాలి. అది జరుగుతుసందా, లేదా అనేది మీ అనుభవమై ఉసండాలి.

సత్సంగసం యొక్క ఉద్దేశయాసం



భకుతేడు: 
అప్పుడు జరిగే ఆ ‘ఇసంకేదో’ ఏమిటి గురువుగారూ?

గురువుగారు: 
మనసం దానిని వివరిసంచలేమ. “అవును, చాలా బాగుసంది! ఏదో తొలగిపోయిసంది” అని మీకు 
అనిపస్తేసంది. ఎవరైనా వచిచే, ఏమి తొలగిపోయిసంది? “చెప్పు, తొలగిపోయినదేమిటి?” అని 
ఎవరైనా మిమ్మలిని అడిగిత్, “నాకు తెలియద్, కానీ నాకు కొసంత స్పషటిత వచిచేసంది, కొసంత 
భారసం నా నుసండి తొలగిసంపబడిసంది” అసంట్రు. ఆ భారసం ఏమిటి? అది మీకు తెలియద్.  
ఏదో జరుగుతుసంది.

భకుతేడు: 
కనుక ఇది జరగాలసంటే మీతో ప్రత్క్సంగా సత్సంగసం లో ఉసండాలి. సత్సంగాల రికారి్డసంగ్ లు 
వినడసం వలలో అలా జరగదా?

గురువుగారు: 
కొనినిసారులో  దానివలలో కూడా జరుగుతుసంది. నేను చెప్్పది ఏమిటసంటే, ఇది కేవలసం పదాల వలన 
జరిగేది కాద్. పదాలకు మరికొనిని పర్వసానాలు ఉసంట్యి.



భకుతేడు: 
స్పషటిత సాధిసంచడసంలో అనుగ్రహసం యొకకా పాత్ ఏమిటి?

గురువుగారు: 
ఉదాహరణకు, మీకు స్పషటిత అవసరసం అనుకుసందాసం, మీరు ఇకకాడకు వచిచే సత్సంగసంలో 
కూరుచేసంట్రు, మీరు దేనికోసమైత్ ప్రయతినిస్తేనానిరో దానిని నా మాటలు మీకు విస్పషటిసంగా 
తెలియజేసాయి – ఆ చర్ను ‘అనుగ్రహసం’ అసంట్రు. ఇకకాడ ఏసం జరిగిసందో అది అనుగ్రహసం.
ఒకవేళ మీకు అప్పటికే కొనిని నిరీణాతమైన భావనలు ఉసండి, ఆ స్పషటిత అవసరసం లేకపోత్ నేను 
చెప్్ప ప్రతి విషయానిక్ అడు్డ పడుతూ, ఒక రకమైన రనినిసంగ్  కామసంటరీలాగా వ్తిరేకమైన 
వాదనను సృష్టిసంచడానిక్ ప్రయతినిసాతేరు. అప్పుడు మీరు మరిసంత గసందరగోళసంలో పడత్రు. 
అప్పుడు సత్సంగసం అనుగ్రహపూరితమైన చర్ కాద్.
కాబటిటి మీరు ఏది అనుభూతి చెసంద్తునానిరు, ఎలా అనుభూతి చెసంద్తునానిరు అనేది 
అనుగ్రహసం. ఆ అనుభవసం మీకు అవసరమా కాదా అనేదానిపైన అది ఆధారపడి ఉసంటసంది. మీ 
అనుభవసం అసందసంగా, ఆనసందసంగా ఉసండాలి. (గురువుగారు నవు్వతూ...) ఒకవేళ ఆ అనుభవసం 
మీకు వెలుపల ఏదైనా కారణసంవలలోగానీ, వ్క్తేవలలోగానీ కలుగుతోసందని అనిపసేతే, అప్పుడు మనసం 
– ఇది బాబా అనుగ్రహమా లేదా మరొకరి అనుగ్రహమా, అది “ఎవరి అనుగ్రహసం వలలో” అనే 
పదాలు వాడుత్సం. 

అనుగ్రహాన్కి ససంసిద్ధత



కానీ అది వారి (సద్్గ రువు) చర్లపై ఆధారపడి ఉసండద్. మీరు దానిని ఎలా స్్వకరిస్తేనానిరు, 
ఎలా అనుభూతి చెసంద్తునానిరు అనే అసంశసం మీద ఆధారపడి ఉసంటసంది.

భకుతేడు: 
గురువుగారూ, సద్్గ రు పాదాల వదదే కూరోచేవడసంలో సకల శ్సా్రా లు, అనిని ఉపదేశ్లు ఇమిడి 
ఉనానియి అని చెప్పడసం సరైనదేనా? సద్్గ రు పాదాల చెసంత ఎవరైన సరిగా్గ  కూరోచేగలిగిత్, 
ఉపదేశ్లనినిసంటితో సహా సర్వసం అసంద్లో ఉననిటేలోనా?

గురువుగారు: 
అలా కూరుచేసంటేనే నిజానిక్ కూరుచేననిటలో  లెకకా. వాసతేవసంగా కూరోచేవడమసంటే అది. గురువు 
పాదాల వదదే కూరోచేవడమే ఓ ఉపనిషతుతే. ఉపనిషత్  అనని పదానిక్ అరథాసం ఏమిటి? అకకాడ 
ఏమి పసంద్తునానిరు అనేది కాద్. అకకాడ కూరుచేనానిరనేదే ఉపనిషతుతే [ఉపనిషతుతే అనే 
పదానిక్ ససంసకాకృత అరథాసం ‘సమీపసంలో కూరోచేవడసం (గురువు పాదాల వదదే)’, ఉప ‘దగ్గర’ + 
ని-షద్ ‘కూరోచేవడసం’]. అప్పుడు, శషు్డి ఆకాసంక్లు, అవసరాలను బటిటి , గురువు విభినని 
రీతులలో ప్రబోధిసాతేరు. అసంద్కే మనకు ఇనిని భినని సిదా్ధ సంత్లు, విభినని త్తి్వక పసంథాలు 
కనిపస్తేనానియి.

సద్గారు చరణ సన్నిధిలో



భకుతేడు: 
గురువుగారూ, సత్సంగసంలో మాకు సమాధానసం లభిసంచినటలో  అనిపసంచవచచేని, కానీ జరగాలి్న 
అసలు విషయసం సత్సంగానిక్ వెలుపల జరుగుతుసందని మీరు అనానిరు.

గురువుగారు: 
మీ హృదయసంలో వచేచే నిజమైన పరివరతేన నేను సత్సంగసంలో మాట్లో డే మాటలవలలో కాద్. 
మిమ్మలిని ప్రభావితసం చేసేది, మారేచేది, నేను మాట్లో డే మాటలు కాద్. మాటలు మీ మేధస్్ను 
పసంచవచుచే, లేదా మేధోపరమైన గసందరగోళానిని తొలగిసంచవచుచే. అసంతమాత్రాన దాని వలలో 
ఉపయోగసం లేదని నేననడసం లేద్ - కానీ నిజమైన పరివరతేన ఈ మాటల వలలో కాద్. పుసతేకాలు, 
ఉపనా్సాలు ఎవ్వరినీ మారచేవు. కొసంతమసందిక్ అవి ఓ మీటలాగా ఉపయోగపడవచుచే.

భకుతేడు: 
ప్రశని అడగడమనేది అడిగే వ్క్తే యొకకా పరివరతేనకు ఏమైనా ఉపయోగపడుతుసందా?

గురువుగారు: 
ఏమీ లేద్. ఒకవేళ మేధోసాథా యిలో ఏదైనా మిమ్మలిని ఇబ్సంది పడుతుసంటే దానిక్ మేధోపరమైన 
సమాధానసం ఇసేతే, ఆ మేరకు స్పషటిత వస్తేసంది. చాలామసందిక్ మేధోసాథా యిలో సమాధానసం 
చెప్పనపుడు అది వారిని సమాధానపరచినటలో , వారు చాలా స్పషటితను సాధిసంచినటలో  అనిపస్తేసంది. 

సత్సంగ ప్రభావసం



కానీ అది నిజసం కాద్. ఇది త్త్కాలికమే. తరువాత మళ్్ళ ప్రశని తలెతుతేతుసంది. అసంద్కే ఒకటి, 
రసండు గసంటల సత్సంగసం తరువాత, వాసతేవానిక్ మీలో ఎవరికీ అడగడానిక్ ప్రశనిలు ఉసండవు. 
కానీ, అది ఎప్పటికీ అలానే ఉసంటసందా? ఉసండద్! కొదిదే రోజుల తరువాత, మరికొనిని ప్రశనిలు 
తలెతుతేత్యి. కనుక ఇది కొనసాగుతూ ఉసంటసంది.
ఒకటి లేదా రసండు గసంటలు ఇకకాడ కూరొచేనని తరా్వత మీరు సత్సంగసం నుసండి బయటకెళ్్ళనపుడు 
మీ మనస్్ పసందే సిథాతి సత్సంగసం యొకకా అసలు ప్రయోజనసం. మీరు ప్రయతినిసంచినప్పటికీ, 
ప్రశని అడగడానిక్ మీకు మేధోపరసంగా లేదా భావోదే్వగపరసంగా మిమ్మలిని ప్రేరేపసంచేది ఏదీ 
లేద్. మీ మనస్్లో ఒక ఆలోచనను తీస్కురావడానిక్ మీరు ఎసంత పదదే ప్రయతనిసం చేసినా, 
అది రావడానిక్ నిరాకరిస్తేసంది. సాధారణసంగా మన సమస్ ఏమిటసంటే ఆలోచనలను ఆపడసం. 
కానీ సత్సంగసం తరువాత ఒక ప్రశనిను ఒక క్రమసంలోనిక్ తీస్కువచేచే ప్రయతనిసం చేయడసం 
కూడా అసాధ్సం అవుతుసంది. ఆలోచిసంచడానిక్ ప్రయతినిసంచినా ఆలోచనలు రాని సిథాతి అది. 
ఆ సిథాతిక్, నేను అసంతకు మసంద్ మాట్లో డిన దానితో ససంబసంధసం లేద్. అదీ సత్సంగ ఫలసం, 
సత్సంగానిక్ ఫలితసం, నిజమైన ప్రయోజనసం.

భకుతేడు: 
కాబటిటి  ఇకకాడ ఏమి జరుగుతుసందో అది మాటలకు, మనస్్కు అతీతమైనది. వ్క్తే ప్రశని 
అడిగాడా లేదా, మేమ ఎసంత ఎకుకావ అడుగుతునానిమ, ఎసంత తకుకావ అడుగుతునానిమ 
అనే దానిమీద ఆ అనుభవసం ఆధారపడి ఉసండద్. మరేదో ఉసంది, మాకు అరథాసంకాని, బహుశ్ 
ఎప్పటికీ అరథాసం చేస్కోలేని మారి్మకత ఏదో ఉసంది, అది కేవలసం మీ సనినిధిలో ఉసండటసం దా్వరా 
అది మాపై చాలా ప్రభావవసంతసంగా పనిచేస్తే ఉసంది.



గురువుగారు:
మనవైపు నుసండి, మనసం ఏమాలోచిస్తేనానిమ, మనసం ఎలా అరథాసం చేస్కుని ఆనసందిస్తేనానిమ, 
మనసం ఎలా తీస్కుని ఎలా నిలుపుకుసంటనానిమ అనేది మనసం చూస్కోవాలి. నేను సత్సంగసంలో 
మాట్లో డినప్పుడలాలో  ఆ అసంశసం గురిసంచే మాట్లో డత్ను, ఎసంద్కసంటే మనకు లోపల జరిగే  
వాటి గురిసంచిన ఎరుక ఉసండద్. దాని వెనుక ఉనని మకానిజమ్ మనకు తెలియద్.

భకుతేడు: 
గురువుగారూ, కొనినిసారులో  మాలో ఒకరు మిమ్మలిని ఒక ప్రశని అడుగుత్రు. మీరిచేచే సమాధానసం 
ఎసంతో విస్పషటిసంగాను, స్టిగానూ ఉసందని చాలామసందిక్ అనిపస్తేసంది. కొనినిసారలోయిత్ ఆ 
వ్క్తేక్ మళ్్ళ మళ్్ళ స్పషటిసంగా తెలియజెప్్పటటలో  ఉసంటసంది. అయినప్పటికీ ఆ ప్రశని అడిగిన వ్క్తే 
మీ సమాధానానిని సరిగా్గ  వినలేకపోతుననిటలో  అనిపస్తేసంది. ఇది చాలా విచిత్సంగా ఉసంటసంది. 
దానిక్ కారణసం వినడానిక్ మాలో ఏదైనా అడ్డసంకులు ఉసండటమా? దానిక్ కారణసం ఏమిటి, 
ఎసంద్కని మేమ కొనినిసారులో  మీరు చెప్్పది వినలేకపోతునానిమ?
గురువుగారు: 
ఇది చాలా కారణాల వలలో జరుగుతుసంది. ఒకటి, వారు ప్రశనిను అడుగుతుననిపుడు, వారు 
భావోదే్వగానిక్ లేదా అహసంకారానిక్ ససంబసంధిసంచిన గసందరగోళానిని మేధోపరమైన ప్రశనిలాగా 
అడుగుత్రు. నేను ఇచేచే సమాధానసం ఆ ప్రశనికు ససంబసంధిసంచిన మేధోపరమైన అసంశ్లకు  

వినడాన్కి అడ్సంకులు



మాత్మే వరితేస్తేసంది. భావోదే్వగపరమైన ఇబ్సంద్లు లేనివారిక్ ఆ సమాధానసం చాలా 
స్పషటిసంగా ఉననిటలో  అనిపస్తేసంది. కానీ అడిగిన వ్క్తేక్, ఇది అసలు సమాధానసం కాద్. నిజమైన 
సమాధానసం కోససం మరేదో ఒకటి చేయవలసి ఉసంది. అది సత్సంగసం సమయసంలో జరగద్, 
తరువాత జరుగుతుసంది.
మరికొసంతమసంది నిశచేతమైన అభిప్యాలతో వసాతేరు. వారు అప్పటికప్పుడు సమాధానానిని 
అసంగీకరిసంచడసం చాలా కషటిసం. వారి అహసం దానిని ఓటమిగా భావిస్తేసంది, కాబటిటి  వారు దానిని 
అసంగీకరిసంచడానిక్ సిద్ధసంగా ఉసండకపోవచుచే. కానీ ఇతరులకు సమాధానసం స్పషటిసంగా ఉసంటసంది.
ఇలా, చాలా కారణాలు ఉనానియి. ఉదాహరణకు, ఎవరికైనా కొసంత దృష్టి  సమస్ ఉసండి, వారు 
దీనిని ఇది యాష్ ట్రే కాద్ గాలో స్ అనానిరనుకోసండి. నేను, కాద్ ఇది యాష్ ట్రే అసంట్ను. నేను 
దీనిని మీ అసందరికీ చూపసాతేను, దృష్టి  సమస్ లేని వారసందరికీ ఇది చాలా స్పషటిసంగా ఉసంది. 
“అవును, ఇది ఒక యాష్ ట్రే, మాకు కనిపసతేసంది” అసంట్రు. కానీ దృష్టి  సమస్ ఉనని వ్క్తేక్ 
అది యాష్ ట్రే కాద్. అసంద్కే ఆమ దానిని గాలో స్ అనుకుని పరపాటపడుతోసంది. “నేను అలా 
చూడలేకపోతునానిను! ఇది ఇప్పటికీ ఒక గాలో సే!” అసంటసంది. కాబటిటి  మనసం చేయవలసిసంది  
కసంటి అదాదే లు మారచేడసం లేదా ఆ దృష్టి  లోపానిక్ కొసంత చిక్త్ చేయడసం. అప్పుడు దృష్టి 
స్పషటిసంగా ఉసంటసంది. అప్పుడు ఆ వ్క్తే కూడా వాసతేవసంగా అది ఏమిటో చూడటసం ప్రసంభిసాతేడు.



భకుతేడు: 
గురువుగారూ, “మమ్మలిని మేమ భ్రమలో ఉసంచుకుసంటనానిమా? మాకు నిజసంగా ఈ అవసరసం 
ఉసందా? మేమ నిజసంగా మనస్్ లగనిసం చేస్తేనానిమా?” – ఇలాసంటి ప్రశనిలను మాకు మేమ 
వేస్కోవడానిని మీరు ప్రోత్హిసాతేరు. ఇలాసంటి వాటిని నేను వినానిను, కానీ నాకు వాటిక్ 
సమాధానాలు తెలియద్. బాబా మాకు సమాధానాలు ఇసాతేరా?

గురువుగారు: 
ప్రశని యొకకా స్వభావసం ఏమిటి? రమణమహరి్ష, “నేనవరు?” అని విచారిసంచమనానిరు. ఈ 
ప్రశనికు రమణులు సమాధానసం ఇవ్వగలరా? ఆయన మిమ్మలిని “నేనవరు?” అని విచారణ 
చెయ్మనానిరు. మీకు సమాధానసం తెలుసా? లేద్. అది ఆబ్జెక్టివ్  టైపు సమాధానాలు సరిపోయ్ 
ప్రశని కాద్. ఉదాహరణకు a, b, c, మరియు తరువాత ఏమి వస్తేసంది? చెప్పసండి, ‘d’ కదా. 
(గురువుగారు నవు్వతూ...) మీరు నిజసంగా భ్రమలో ఉనానిరా, లేదా అనేది మీరే చూస్కోవాలి.
మీరు ఉననిటటి సండి ఒక దానిని చూసాతేరు, అది పామలా కనిపస్తేసంది. మీరు భ్రమపడా్డ రు. 
ఆ సమయసంలో మీరేసం చేసాతేరు? అకకాడ నుసండి పారిపోత్రు, లేదా లైట వేసాతేరు, లేదసంటే  
అదేసంటో చూడట్నిక్ దగ్గరగా వెళత్రు. అప్పుడు మీ భ్రమ తొలగిపోతుసంది. ఆ ప్రయతనిసం 
మీరు చేయాలి. లేకపోత్ మీరు అకకాడ నుసండి పారిపోత్రు. అలా పారిపోయ్ బద్లు, వెళ్్ళ అది  
నిజసంగా పామా, త్డా లేక మరేదైనానా అని స్పషటిసంగా చూడమని చెబుతునానిను. అది 
పామ కాద్, త్డు అని నేను మీకు చెప్పనా, మీరు “లేద్, మీకు తెలియద్. అది పామ, 

విచారణ - సమాధ్నపడిన సిథిత్



నాకు తెలుస్. ఓ బాబా, సద్్గ రూ మీకు ఇది ఒక త్డు కావచుచే, కానీ నాకు మాత్సం అది 
పామే!” అసంట్రు. (గురువుగారు నవు్వతూ...) అప్పుడు మీరు త్డుకు పామకు మధ్ గల 
వ్త్్సానిని తెలియజేయడానిక్ ప్రయతినిసాతేరు. మీరు వెళ్్ళ చూడటమే ఏకైక మార్గసం. ఒకవేళ 
మీరు భ్రమపడుతుననిటలోయిత్ ఆ భ్రమను మీరే తొలగిసంచుకోవాలి.
మీరు భ్రమలో ఉననిప్పుడు ఎవరైనా సమాధానసం చెప్పనా, మీరు దానిని ఆ భ్రమలోనే 
తీస్కుసంట్రు. మీరు వెళ్్ళ చూసేలా చేయడసం దా్వరా సద్్గ రువు మీకు సమాధానసం ఇసాతేరు. 
నేను చేస్తేననిది అదే. అది మీరు సమాధానాలను అసంగీకరిసంచేలా చేయడసం దా్వరా కాద్, మీరు 
సమాధానపడే సిథాతిని ఇవ్వడసం దా్వరా జరుగుతుసంది.
సమాధానసం అనేది ససంసకాకృతసంలో ఒక అసందమైన పదసం, ఒక వ్క్తేక్ జాఞా నసంలో లభిసంచేది 
సమాధానసం: సమాధానసం పసందిన సిథాతి. ఆ సిథాతిలో ప్రశనిలేమిటి, సమాధానాలేమిటి అసంటే 
అతను చెప్పలేడు. ప్రతిదీ పరిష్కారమైపోయినటలో  ఉసంటసంది, మరిక ప్రశనిలే లేని సిథాతిని అతను 
పసంద్త్డు. అతని అనే్వషణ మగిసిసంది.
బుద్్ధ డు తన అనే్వషణను ప్రశనిలతో ప్రసంభిసంచాడు: జీవితసం అసంటే ఏమిటి? మరణసం అసంటే 
ఏమిటి? వా్ధి అసంటే ఏమిటి? దీనిని అధిగమిసంచడానిక్ మార్గసం ఉసందా? ఇవీ ఆ ప్రశనిలు. 
ఆయన సమాధానసం వెతుకుకాసంటూ వెళా్ళడు. ఆయన బోధి చెటటి  క్రిసంద కూరుచేననిప్పుడు, ఆయన 
ప్రశనిలు సమాధానపడా్డ యి. ఆ సమాధానాలేమిటి? ఆయన తన మరణానిని జయిసంచాడా? 
ఆయన దృష్టిలో మరణసం అసంటే శ్రీరక మరణమే, దానితోనే ఆయన ప్రసంభిసంచాడు. దానిక్ 
ఆయన పరిష్కారసం కనుగొనలేకపోయాడు. కానీ తనకు సమాధానాలు దొరికాయని చెపా్పడు. 
ఆయన సమాధానాలు ఇవ్వలేద్, అదే ప్రశనిలు వేస్కుని అనే్వష్సంచమని అసందరినీ అడిగాడు. 



అసంద్లోని అసందసం అది. వేదాసంత పరిభాషలో వారు దీనిని సమాధానసం అని పలుసాతేరు, బౌద్ధ 
పరిభాషలో ఆయన బోధి అని చెపా్పడు. కానీ రసండూ ఒకటే.
కాబటిటి  ఇవనీని అలసంకారికమైన ప్రశనిలే, వీటిక్ ఖచిచేతమైన సమాధానాలేలోవు. ఏదో జరుగుతుసంది, 
అసంత్. అప్పుడు మీకు సమాధానపడినటలో  అనిపస్తేసంది. వాసతేవానిక్ జరగాలి్సంది అదే.

[సత్సంగాలు బాగా ప్రొద్దే పోయాక జరిగేవి, ఆ సమయసంలో ఒకోకాసారి గురువుగారు, అచాచే! 
మీకసందరికీ నిద్రొస్తేననిటలో  ఉసంది అనేవారు.]

భకుతేడు: 
లేద్ గురువుగారూ, గసందరగోళసంగా ఉసంది, పూరితే గసందరగోళసం!

గురువుగారు: 
అది నిజమైన గసందరగోళమే అయిత్, మీకు సమన్వయపడని అసంశ్లేవో వాటిని తెలుస్ 
కోవడానిక్ తప్పకుసండా యతినిసంచాలి – ఆ పని ఇప్పుడు కాద్, మీ ఖాళ్ సమయసంలో చేయసండి. 
ఇది మసంచి చిహనిసం. మీకు గసందరగోళసం అనుభవమవుతుసంటే, మీరు ఆలోచిస్తేనానిరని అరథాసం. 
కాబటిటి  ఆ విధసంగా చూసేతే నేను విజయసం సాధిసంచాను. కనీససం ఒకకారనాని గసందరగోళానిక్ 
లోనయా్రు. అసంటే మీరు ననుని నిజసంగా అనుసరిస్తేనానిరని అరథాసం! (గురువుగారు నవు్వతూ...) 

ఓ విభినని దృకో్కణసం



మనమసందరసం ఏదో కొనిని విషయాలలో, కొనిని విధానాలలో, అసందరూ అసంగీకరిసంచే బ్రెయిన్ 
వాష్ లో భాగమైపోయి ఉనానిమ. అసంద్కే వేరే కోణసం నుసండి ఏదైనా వసేతే మనసం గసందరగోళసంలో 
పడత్సం. మన ఫ్్జ్ పోతుసంది, అసంటే మనసం అప్పటివరకు ఉనని వాటి నుసండి విడివడత్సం. 
అప్పుడు ప్రయతినిసేతే మళ్్ళ క్రొతతే సరూకాయూట్ కు ఫ్్జ్  అవుత్సం (అసంద్లో భాగమవుత్సం). 
కొసంతకాలసం తరువాత ఇది కూడా మళ్్ళ ఒక అలవాట (పా్ట్రన్ )గా మారుతుసంది. నేను ఇకకాడే 
ఆగిపోత్నని అనుకోకసండి! (గురువుగారు నవు్వతూ...) ఇది ప్రస్తేత్నిక్ మాత్మే.

నేను మీకు సమాధానాలివ్వడానిక్ ప్రయతినిసంచడసం లేద్, మీకు తెలియని ఏదో మిషటిరీ ఉసందనే 
భావన కలి్గసంచడానిక్ మాత్మే ప్రయతినిస్తేనానిను. ఎసంద్కసంటే మీకు సమాధానాలివ్వడానిక్ 
ప్రయతినిసేతే మీ ఉతు్కతను, తెలుస్కోవాలి్న మిషటిరీ ఏదో ఉసంది అనిపసంచే కుతూహలానిని, 
మీ అనే్వషణను నేను అడు్డ కుననిటలోవుతుసంది. “అసంత్ బ్రహ్మమే! అసంత్ భగవన్మయమే! ఇది 
పరిపూరణాత్వసం, నేను పరిపూరుణా ణిణా” అని చెపా్పననుకోసండి... “అయిత్ ఏమిటి?” అసంతటితో 
విషయసం మగుస్తేసంది. “మీరు పరిపూరుణా లు, నేను పరిపూరుణా ణిణా , నువు్వ బ్రహ్మసం, నేను బ్రహ్మసం” 
అసంటే అసంతటితో సర్వసం సమాపతేసం! తరువాత, అయిత్ ఏమిటి? (గురువుగారు నవు్వతూ...) 
కాబటిటి  రడీమేడ్ సమాధానాల కోససం చూడవద్దే . తెలుస్కోవడానిక్ ప్రయతినిసంచసండి. ఇది 
అదేనా? అదేమిటి?

మిష్టరీ



భకుతేడు: 
గురువుగారూ, లెసండీ తోట లోని నసందదీపసం చుటూటి  ప్రదక్షిణ చేయడసం నాకు చాలా ఇషటిసం. నేను 
ఆ సథాలసం యొకకా ప్మఖ్తను తెలుస్కోవాలనుకుసంటనానిను. దాని గురిసంచి కాసతే చెబుత్రా?
గురువుగారు: 
మీరు బాబా జీవిత చరిత్ చదివారు కదా? మీరు సాయి సచచేరిత్ చదివిత్ మీకు తెలుస్తేసంది.
భకుతేడు: 
నేను చదివాను, కానీ నసందదీపసం గురిసంచి నేనేమీ తెలుస్కోలేకపోయాను.
గురువుగారు: 
అసంటే మీరు చరిత్ పూరితేగా చదవలేద్. మొదట మీ వైపు నుసంచి కొసంత ప్రయతనిసం చెయ్సండి. 
మీరు నిజసంగా దాని గురిసంచి తెలుస్కోలేకపోత్, అడగసండి. మీకై మీరు తెలుస్కునే ప్రయతనిసం 
చెయా్లనే నేను ఇసంకా కోరుకుసంటనానిను.
మీ వదదే నుసండి పుసతేకాలలో సమాధానాలు దొరకని ప్రశనిలను నేను ఇషటిపడత్ను, అటవసంటి 
ప్రశనిలోలో  ఒక రకమైన ప్రయతనిసం కనిపస్తేసంది. సత్సంగసం మిమ్మలిని మరిసంత సమరులాలో  
చెయ్డానిక్ కాద్. “పుసతేకమసంత్ చదవడమసంద్కు? మనసం సత్సంగసంలో గురువుగారిని 
అడగవచుచే కదా, గురువుగారు సమాధానసం ఇసాతేరు” అనుకుసంటనానిరు. అసంత్నా? మసంద్ 
మీరు ప్రయతనిసం చెయ్సండి.

ప్రయతనిసం చెయయాసండి



నేను మహాతు్మల గురిసంచి మాట్లో డట్నిక్ ఇషటిపడత్ను, దాసంటోలో  ఎటవసంటి ససందేహసం లేద్. 
కానీ నేను ఈ రకమైన ప్రశనిలకు సమాధానమిస్తేపోత్, మీరు మీ వైపు ఎటవసంటి ప్రయతనిమూ 
చెయ్రు. దీనిని నేను ఎసంద్కు ఎతితే చూపుతునానినసంటే, మన సమరితనసంలో నుసండి ప్రశని 
బయటకు రాకూడద్. మనసం ప్రయతనిసం చెయా్లి. ప్రయతినిసంచసండి. మీరు ఏదైనా అరథాసం 
చేస్కోలేనపుడు సహాయసం కోససం ప్రయతినిసంచసండి.

గురువుగారు: 
మీ ప్రశని ఏమిటో ఇసంకొకకాసారి తిరిగి అడగమని నేను మిమ్మలిని అడిగినప్పుడు, మీరు “పరేలోద్ 
గురువుగారూ, అదసంత మఖ్సం కాద్” అనానిరసంటే, ఆ మాట మీ ప్రశని నిజమైన ప్రశని కాదని 
రుజువు చేస్తేసంది. నిజమైన ప్రశని మీకు చాలా మఖ్మైనదిగా ఉసండాలి. మీకది తెలియాలి.  
ఆ ప్రశని మీలో నిసంప తీరాలి్న ఒక కొరతను సృష్టిసంచాలి.
భకుతేడు: 
నా ప్రశనిను మఖ్మైనదిగా చేస్కోవడానిక్ నేను దాని మీద పనిచేయాలని నా సేనిహితుడొకరు 
చెపా్పరు.
గురువుగారు: 
ఆ అవసరసం లేద్, ఎసంద్కసంటే మనసం మాట్లో డే ఈ విషయాలనీని నిజసంగా అసంత మఖ్మైనవి 
కావు. మనసం ఇకకాడ అసందరసం కలసి కూరుచేసంటనానిమ, ఈ ప్రశనిలు మనసందరినీ కలిప 

న్జమైన ప్రశనిలు



కూరోచేబ్డుతునానియి. ఆ రకసంగా చూసేతే ననుని ఈ కూరీచేలో ఉసంచడసం అనే ప్రయోజనసం 
నరవేరినటేలో. (గురువుగారు నవు్వతూ...)
సత్సంగసం లో ఎవరైనా ప్రశనిలు వేస్తే ఉసంటే, ఏ ప్రశనిలూ అడగని మరికొసందరు తమలో 
ఏదో లోపసం ఉసందని అనుకుని, ప్రశనిలు వేసేవారిని అనుకరిసంచడానిక్ ప్రయతినిస్తే, కొనిని 
అససంగతమైన ప్రశనిలు వేసాతేరు. అది అవసరసం లేద్. వారిక్ ప్రశనిలు ఏవీ లేకపోత్, ఏమీ 
అడగవలసిన అవసరసం లేద్.
అలా చేయడసం జబు్తో మసంద్లు తీస్కుసంటనని వారిని మనసం అనుకరిసంచినటలో  ఉసంటసంది. 
కొసంతమసందిక్ మేధోపరసంగా కొసంత ఇబ్సంది ఉసంటసంది. ఆ ఇబ్సందిక్ ప్రశనిలు, సమాధానాలు 
అనే మసంద్ తీస్కుసంటనానిరు. మీకు ఆ జబు్ లేకపోత్, మసంద్ తీస్కోవాలి్న అవసరసం 
లేద్. “ఆ వ్క్తే రోజూ నాలుగుసారులో  మసంచి మసంద్లు తీస్కుసంటనానిడు, నేను కూడా నాలుగు 
సారులో  మసంద్లు తీస్కోవాలనుకుసంటనానిను!” అనుకోవడసంలా ఉసంటసంది.

గురువుగారు: 
ఏ సత్సంగసం లో అయినా ఎప్పుడూ ఒక విషయసం గురుతేసంచుకోసండి: ప్రతిదీ అరథాసం చేస్కోవడానిక్ 
ప్రయతినిసంచకసండి! మీరు ఒక రసాటి రసంట్ కు వెళ్త్, మీకు మనూ ఇసాతేరు, అసంద్లో చాలా 
వసంటకాలు ఉసంట్యి – మీరు రసండు లేదా మూడు పదారాథా లను మాత్మే ఎసంచుకొని తిసంట్రు.
మీరు రసాటి రసంట్ కు వెళా్ళరు కాబటిటి, మనూలోని ప్రతిదీ తినవలసిన అవసరసం లేద్. అసంత్కదా? 

సత్సంగ సార్సంశమే విలువైనది



సత్సంగసం రసాటి రసంట్ లాసంటిది, నేను మీకు మనూని అసందిసంచాను, మీకు నచిచేన వాటిని మీరు 
ఎసంచుకోసండి.

భకుతేడు: 
నేను ఓ సత్సంగసంలో మీరు చెప్పన మాటలను ఉదహరిసంచాలనుకుసంటనానిను. కానీ మీరు ఆ 
సత్సంగసం లో ఉపయోగిసంచిన అవే పదాలు నాకు గురుతేరావడసం లేద్.

గురువుగారు: 
అసంతకుమసంద్ జరిగిన సత్సంగాలకు వెళ్్ళ నేను చెప్పన వాటిని ఉదహరిసంచకసండి. సత్సంగసం 
విషయసంలో కూడా మనసం పాతదనసం లేకుసండా అప్పటికప్పుడు క్రొతతేగా ఉసండాలి. మీరు నేను 
తిరిగి మళ్్ళ వెనుకకు వెళా్ళలనుకుసంట్రు, అది నేను చేయలేను. సత్సంగసంలో విలువైనది 
ఏమిటసంటే అసంద్లోని సారాసంశసం.
మీరు ఆకలితో ఉనానిరు. క్రితసంసారి నేను మీకు చపాతీ ఇచాచేను. ఇప్పుడు నేను మీకు పూరి 
లేదా ఇడీలో ఇసాతేను. “లేద్, లేద్, లేద్. క్రితసంసారి నేను ఆకలితో ఉసంటే మీరు చపాతీ ఇచాచేరు, 
ఇప్పుడేమో మీరు నాకు ఇడీలో ఇస్తేనానిరు!” అసంటనానిరు. నేను చెప్్పది ఏమిటసంటే మీ ఆకలి 
తీరిసందా లేదా అని చూడసండి, అసంత్. పోయినసారి ఇచిచేన చపాతీల గురిసంచి మాట్లో డవద్దే .



భకుతేడు: 
గురువుగారూ, మీరు లక్ష్నిని కలిగి ఉసండటసం యొకకా ప్మఖ్త గురిసంచి మాట్లో డారు. 
లక్ష్నిని నిరేదేశసంచుకోవడానిక్ ఉతతేమ మార్గసం ఏమిటి?

గురువుగారు: 
లక్ష్నిని నిరేదేశసంచుకోవడానిక్ ప్రయతినిసంచే బద్లు, మీ లక్ష్మేమిటో తెలుస్కోసండి. లక్ష్సం అనేది 
ఆకలిలాసంటిది. మన విచక్ణారహితమైన ఆహారపు అలవాటలో వలలో మన ఆకలి చచిచేపోయిసంది. 
ఆకలి లేకపోవడసం వలన మీ ఆకలి మీకు తెలియడసం లేద్. ఈ సత్సంగాలు మొదలైన వాటి 
దా్వరా నేను మీకు ఆకలిని కలిగిసంచే కొనిని పదారాథా లను ఇవ్వడానిక్ ప్రయతినిస్తేనానిను. ఇవి 
పనిచేసేతే మీ ఆకలి మీకు తెలుస్తేసంది, అసంత్గానీ మీరు ఆకలిని తెచిచేపటటి కోవడసం లేద్. మీకు 
ఏసం కావాలో అప్పుడు తెలుస్తేసంది. ఒక లక్ష్నిని తెచిచేపటటి కోవడసం తప్పు.

భకుతేడు: 
అసంటే అది సిదా్ధ సంతపరమైనదిగా ఉసండకూడదని మీ ఉదేదేశ్మా?

గురువుగారు: 
అవును. చాలామసంది చేసేది అదే. వాళ్ళకు అవసరసం లేని లక్ష్నిని తెచిచేపటటి కుసంట్రు. మోక్సం, 
ఆత్మసాక్షత్కారసం, ‘నేనవరు’ ఇలాసంటివి. ఇవనీని తెచిచేపటటి కునే లక్ష్లు. “నేను ఎవరో 

మీకు ఏసంకావాలో తెలుసుకోసండి 



తెలుస్కోవాలనుకుసంటనానిను” అసంట్రు – కానీ వారు ఎవరో తెలుస్కోవలసిన అవసరసం 
నిజసంగా వారిక్ లేద్. అది వాళ్ళ నిజమైన ఆకలి కాద్.

భకుతేడు: 
సిదా్ధ సంతపరమైనదీగాక, ఎకకాడో చదివినదో, విననిదో కాకపోత్ మరి మసంద్కు పోవడసం ఎట్లో , 
గురువుగారూ?

గురువుగారు: 
ఎవరిక్ వారు దానిని తెలుస్కోవాలి, ఆకలిలాగా దానిని అనుభవిసంచాలి. మీరు ఆకలితో 
ఉననిప్పుడు మీరు ఆకలిని ‘తెచిచేపటటి కోరు’, మీరు ఆకలిని అనుభవిసాతేరు, మీ అవసరసం మీకు 
తెలుస్తేసంది: మీకది అవసరసంగా అనిపసంచాలి. ఒకవేళ మీకది అసంత తీవ్సంగా అనిపసంచకపోత్ 
ఆకలిని కలిగిసంచే వాటిని ఇవ్వడసం దా్వరా దానిని పసంచడసం జరుగుతుసంది. లేదూ, అలా 
కాకపోత్ భేద్లు, విరేచనాలు అయ్్లా కొనిని మసంద్లు వాడవలసి ఉసంటసంది. (గురువుగారు 
నవు్వతూ...) నా చుటూటి  ఇకకాడ, ఈ మారా్గ లనినిసంటి దా్వరా మీ స్వసంత ఆకలిని, మీ స్వసంత 
లక్ష్నిని మీరు స్పషటిసంగా తెలుస్కునేలా చేయడసం జరుగుతుసంది. మీ అసందరికీ లక్ష్లు  
ఉనానియి – అవి మీకు అవసరసం లేదని కాద్, ప్రతి ఒకకారికీ వారి వారి స్వసంత లక్ష్లు 
ఉనానియి. కానీ అసంత ఆకలి లేద్. ఆకలి చచిచేపోయిసంది. మీరు ఆకలిని అనుభవిసంచడసం లేద్, 
మీరు తినిసంది అరగడసం లేద్! ఆ విషయానిని నేను మీకు చూపసంచాలి్న అవసరసం ఉసంది.



భకుతేడు: 
ప్రేమ గురిసంచి, ఆనసందసం గురిసంచి మీరు చాలా ప్రమఖసంగా చెపాతేరు. వాసతేవానిక్ ఈ రసండిసంటి 
మధ్ ససంబసంధసం ఏమిటి? ఆనసందసం ప్రేమకు బిడ్డలాసంటిదా లేదా ఆనసందసం ప్రేమకు ఆహారమా? 
ఆనసందసం ఏవిధసంగా జనిస్తేసంది?
గురువుగారు: 
ఆనసందసం ప్రేమకు బిడ్డ. మనసం దేనినైనా ప్రేమిసంచి, అది మనకు లభిసంచినపుడు ఆ ప్రేమ  
మూలసంగా మనకు ససంతోషసం, ఆనసందసం వస్తేసంది. ఆ ప్రేమ లేకపోత్ ఆనసందసం రాద్. మనసం 
దేనినైనా ప్రేమిసేతే చాలా కషటిమైన పరిసిథాతిలో కూడా మనకు ఆనసందసం కలుగుతుసంది. 
(ఉతతేరకాశీ నుసండి గసంగోత్రిక్ వెళ్్ళ తిరిగివచిచేన విషయానిని గురువుగారు ప్రసాతేవిస్తే ) రోజసంత్ 
ప్రయాణసంచేసి, అసంత ఎతుతేకు వెళ్్ళ తిరిగివచిచే, సానినసం చేసి, కడుపునిసండా భోసంచేసిన తరా్వత 
ఇసంత రాత్రిపూట సత్సంగసంలో కూరోచేవడసంలో ఏమి ఆనసందసం ఉసంది – ఇది హిసంస కాదా?

భకుతేలు: [ఒకేసారి] లేద్, గురువుగారూ.

గురువుగారు: 
ఎసంద్కు? ఎసంద్కసంటే సత్సంగమసంటే మీకు ఇషటిసం. అసంద్కే మీకు అసంద్లో ఆనసందసం ఉసంది. 
కాబటిటి  మీకు ఆనసందసం కలిగిసంచేది మీ ప్రేమ. కాబటిటి  దీనరథామేమిటసంటే ఆనసందానిక్ ప్రేమ  
తలిలో వసంటిది.

ప్రేమ, ఆనసందసం



భకుతేడు: 
ప్రేమను ససంరక్షిసంచుకుని పసంపసందిసంచుకోవడసం ఎలా? ప్రేమ ఎలా పరుగుతుసంది?
గురువుగారు: 
ప్రేమ పరగడానిక్ ఒక పద్ధతి లేదా ఒక టెక్నిక్ అసంటూ ఏమీ లేద్. అకకాడ ఉసండేటటవసంటి 
ఏకైక విషయసం ఏమిటసంటే, మీకు ప్రేమ ఉసందని, ఆ ప్రేమను పసంచుకోవాలి్న అవసరసం 
ఉసందని, ఆ ప్రేమను అనుభవసంలోనిక్ తెచుచేకోవాలనీ కోరుకుసంటే ఆ ప్రేమ విసతే ృతసంగా 
పరగడానిక్ అనువైన వాత్వరణానిని సృష్టిసంచుకోవడానిక్ ప్రయతినిసంచసండి, లేదా అటవసంటి 
వాత్వరణసంలో ఉసండట్నిక్ ప్రయతినిసంచసండి, అప్పుడు ప్రేమ తనసంతట త్నుగా పరుగుతుసంది.
అనుకూలమైన వాత్వరణసం ఏర్పరచినపుడు, మొకకా పరుగుతుసంది, అసంత్. మొకకా పరగడానిక్ 
మీరు చేయగలిగిసంది ఏమిటి? ఏమీ లేద్. దానిక్ మీరు నీరు, ఎరువు, సరైన వాత్వరణసం 
వసంటి ఆసరా మాత్మే ఇవ్వగలరు. మీరు ఇవ్వవలసినది అదే. అది చాలు. మీరు ఒక మొకకాను 
తీస్కుని సాగదీసేతే అది పరుగుతుసందా?
భకుతేడు: 
సరైన వాత్వరణసం ఏమిటి, గురువుగారూ?
గురువుగారు:
మీ ప్రేమకు ఎటవసంటి అడ్డసంకులు లేని వాత్వరణసం. ఎకకాడైత్ మీరు ప్రేమను మరిసంతగా 
పసందడానిక్, ప్రేమను మరిసంత అనుభవసంలోక్ తెచుచేకోవడానిక్ అవకాశమసందో అటవసంటి 

వాతావరణాన్ని అనుకూలసంగా మలచుకోవడసం



వాత్వరణసం. ఎకకాడైత్ సాటివారు మనసం కోరుకునే ప్రేమను భిననిరూపాలలో కలిగివుసండి, దానిని 
రకరకాల మారా్గ లలో అనుభూతి చెసంద్తూ, పసంచుకుసంటూ ఉసంట్రో అటవసంటి వాత్వరణసం. 
అప్పుడు మీరు సరైన వాత్వరణసంలో ఉసంట్రు. మీరు అటవసంటి వాత్వరణసంలో ఉసండాలి, 
లేదా అటవసంటి వాత్వరణానిని మీరు సృష్టిసంచుకోవాలి – రసండూ నేను చెపా్పను.
ఆ వాత్వరణసం లేకపోత్, మీరు మీ స్వసంతసంగా సృష్టిసంచుకోవాలి. అటవసంటి వాత్వరణసంపైన 
ఆధారపడి జీవిసంచడసం సరైనది కాద్. మన స్వసంత వాత్వరణానిని మనసం సృష్టిసంచుకునే 
సామరథాయూసం కూడా ఉసండాలి.
ఉదాహరణకు, ఆసంధ్రప్రదేశ్ లో వరి త్లికగా పరుగుతుసంది. ఇకకాడ హిమాలయాలలో ఈ లోయ 
వాలులోలో  వాళు్ళ ఎలా చేశ్రో చూడసండి (వ్వసాయ యోగ్సం కాని ఎగుడుదిగుడు కొసండ 
భూమలోలో  వరి సాగుచేస్తేనని వారి పద్ధతులను గురువుగారు ఉదహరిస్తేనానిరు). అకకాడ వాళు్ళ 
వరిసాగుకు అనువైన పరిసిథాతులు కలి్పసంచారు. కొసండరాళ్ళతో గటటి లా కటిటి , కాలువలు తీశ్రు, 
ఆ ప్రకకానే నీటిని నిల్వ చేస్కునే ఏరా్పటలో  చేశ్రు. చూడసండి, వాళు్ళ వరి పసండట్నిక్ కావలసిన 
వాత్వరణానిని కలి్పసంచారు. అది వరిని సాగుచెయ్డానిక్ అనువైన ప్రదేశసం కాద్. కానీ వాళు్ళ 
దానిని అనువుగా చేసి, వరిని సాగుచేస్తేనానిరు. మనసం చెయ్వలసినది కూడా అదే.

భకుతేడు: 
అలా చెయ్డసం ఎలా, గురువుగారూ?

గురువుగారు:
అటవసంటి పరిసిథాతులను కలి్పసంచుకోవడసం, సత్సంగసంలో ఉసండటసం, మనసం ఎలా ఉసండాలి అని 



అనుకుసంటనానిమో అలా ఆలోచిసంచే మనుషుల మధ్ ఉసండటసం, వారితో మన అనుభవాలు 
పసంచుకోవడసం... ఇలాసంటి వాటి దా్వరా అలా చేస్కోవచుచే, అలా మీ ప్రేమను పసంచుకోసండి! 
గొప్ప మహాతు్మల జీవిత చరిత్లను చదవసండి. ప్రతిరోజూ నియమసంగా కొనిని గసంటలపాట 
ధా్నసం చేస్కోగలిగిత్ మసంచిది. బాబా ఫోటో మసంద్ కూరొచేని ఆయన సనినిధిని అనుభూతి 
చెసందసండి. మీరు కళు్ళ మూస్కోవచుచే లేదా కళు్ళ తెరుచుకోవాలనిపసేతే బాబా ఫోటోను  
చూస్తే ఉసండవచుచే.
ఒకరోజు, ఒక పాశ్చేత్ భకుతేనిక్ భగవాన్ ఫోటో అతనిని చూసి నవు్వతుననిటలో  అనిపసంచిసంది, 
అతనిక్ అది చాలా వాసతేవికసంగా అనిపసంచిసంది. అతను ఈ విషయసం గురిసంచి భగవాన్  వదదే 
ప్రసాతేవిసంచి, అది నిజమా, ఊహా లేక మనోకల్పనా అని అడిగాడు. దానిక్ భగవాన్, “ఇది 
కేవలసం ఛాయాచిత్సం అని మీరు ఎసంద్కు అనుకుసంటనానిరు?” అనానిరు. అసంటే అది కేవలసం 
ఛాయాచిత్సం కాదని భగవాన్ పరోక్సంగా ధృవీకరిసంచారు.
మీరు ఇసంటి దగ్గర ఉననిప్పుడు ఏవైనా పాటలు మీకు తోచినటలో  పాడుకోవాలనిపసేతే – అవి 
భజనలు కావచుచే లేదా నామసం కావచుచే – మీ భాషలో మీరు పాడుకోవచుచే. అవి మనసం 
ఇకకాడ పాడుకునే నిరీణాతమైన భజనలు కానకకారేలోద్. మీరు పనిచేస్తేననిప్పుడు, అసంటే వసంట 
చేస్తేననిప్పుడుగాని, తోటపని చేస్తేననిప్పుడుగానీ ఇవి చేస్కోవచుచే.
ఒక నిరీణాత సమయానిని పటటి కుని మనలాగే ఆలోచిసంచే వారిని కలుస్కునే ప్రయతనిసం చేయసండి, 
అదే సత్సంగసం, ఉదయసం లేదా సాయసంత్సం మీకు సమయసం దొరిక్నపుడు కలసి కూరోచేవడానిక్ 
ప్రయతినిసంచసండి. ప్రతి నిత్సం క్రమసం తప్పకుసండా అసందరూ కలసి ధా్నసం చేస్కోవడసం లాసంటి 
ఆలసంబన (సపోర్టి)ను ఏరా్పట చేస్కోసండి.



సత్సంగానిక్ ససంబసంధిసంచిన మరో విషయసం ఏమిటసంటే – మనసం అసంతమసంది ప్రేమ మధ్లో 
ఉననిప్పుడు, మనకు తెలియకుసండానే పడిబారిన మన మనస్లు చుటూటి  ఉననివారి ప్రేమతో తడిచి 
ఆరదే్రమవుత్యి. ఎసంద్కసంటే, కొనినిసారులో  మనలో భావోదే్వగసం ఉసండద్, దానిని కోలో్పవడసం 
వలలో మనస్్ పడిబారిపోతుసంది. అప్పుడు చుటటి ప్రకకాల వాళ్ళ ప్రేమ మనపై ప్రభావానిని 
చూపస్తేసంది. ఆ ప్రభావానిక్ లోనుకావడానిక్ మీకు మీరే అవకాశసం కలి్పసంచుకోవడానిక్ 
ప్రయతినిసంచసండి, దానిలోని ప్రయోజనాలను పసందసండి! అసందరూ కలసి సామూహికసంగా 
ప్రేమను వ్కతేసం చేయడసంలో ఆ ప్రయోజనసం ఉసంది, అసంద్కే నేను దానిని ప్రోత్హిసాతేను.
“ఈ సత్సంగాలు, అనుభవాలు పసంచుకోవడసం... ఇవనీని ఏమిటి? నేను ఆ సత్్నిని 
తెలుస్కోవడానిక్, నేను ఆ అనుభవానిని పసందడానిక్, వీటికీ ఏమీ ససంబసంధసం లేద్!” అని 
మీరనుకోవచుచే. పసంటకు, దాని చుటూటి  ఉసండే కసంచెకు ఎలాసంటి ససంబసంధసం ఉసంటసందో ఇదీ 
అలాసంటిదే. మీరు భూమిలో వితతేనాలు నాటత్రు, అవి మొలకెతుతేత్యి, తరువాత పసంట 
వస్తేసంది. ఆ ఫలసాయానిని పసందాలనుకుసంటే మీకు మసంచి కసంచె అవసరసం. కసంచె పసంటలో 
భాగసం కాద్, కానీ మీరు నిజసంగా ఫలసాయానిని పసందాలనుకుసంటే మాత్సం మీరు కసంచె 
గురిసంచి జాగ్రతతే తీస్కోవాలి, లేకపోత్ మీకసలు ఆ పసంట చేతికసందద్.

భకుతేడు: 
మీరు సత్సంగసం కసంచె లాసంటిది అని కదా అసంటనానిరు?
గురువుగారు: 
అవును. మనలో చాలామసంది మనస్్లు చాలా బలహీనసంగా ఉసండి, చుటటి ప్రకకాల పరిసిథాతుల 
వలన స్లభసంగా ప్రభావితమవుతుసంట్యి. కాబటిటి  మనకు ఏదో ఒక రకమైన రక్ణ అవసరసం. 



మనలో ప్రేమ, అనుగ్రహసం అనే చినని మొకకా ఇప్పుడే నాటబడిసంది. అది పదదే చెటటి గా మారేదాకా 
దాని చుటూటి  కసంచె కటిటి  కాపాడుకోవాలి. ప్రేమ బీజాలు గాలిక్ రపరపలాడే చినని దీపసంలా 
ఉననిప్పుడు, దానిక్ గాలి అనేది చాలా ప్రమాదకారిగా ఉసంటసంది. దానిక్ చిమీనిగాని, గాలో స్గానీ 
రక్ణగా అవసరసం. అదే పదదేమసంట అనుకోసండి, అది పరిసరాలలో ఉనని వాటిననినిసంటినీ 
దహిసంచివేస్తేసంది. మీ అనే్వషణ, మీలోని ప్రేమోదే్వగసం చాలా శక్తేవసంతసంగా మారినపుడు మీరు 
మీ పరిసరాలను ప్రభావితసం చెయ్గలరు, అప్పుడు మీరు ఎకకాడిక్ వెళ్్ళనా అకకాడ సత్సంగసం 
దానసంతట అదే ఏర్పడుతుసంది. కానీ పరిసరాల వలన ప్రభావితమవుతునానిమ అని మీరు 
భావిస్తేననిసంతవరకు మీకు చిమీని (సత్సంగసం) అవసరసం.

భకుతేడు: 
గురువుగారూ, మీరు నిరసంతరసం సత్సంగసంలో ఉసండటమనే సిథాతి గురిసంచి ఇసంతకు మసంద్ 
మాట్లో డారు. ఆ సిథాతి గురిసంచి కొసంచెసం వివరిసాతేరా?

గురువుగారు: 
మీరు ఆకలితో ఉనానిరు, ఆహారసం తిసంటనానిరు, మీరు ఏ సాథా యిలో ససంతృపతే చెసంద్త్రు? 
మొదటి మదదేతో మీ ఆకలి తీరద్. అలాసంటప్పుడు మీరు ఆ మొదటిమదదేను ఎసంద్కు తినాలి? 
ఎసంద్కసంటే మొదటి మదదే రసండవ మదదేకు, రసండవది మూడవ దానిక్, మూడవది నాలుగవ 
దానిక్... ఇలా దారితీస్తేసంది కాబటిటి. అలా కడుపు నిసండిపోయాక “ఇక చాలు” అనిపస్తేసంది, 

న్రసంతరమైన సత్సంగసం



అప్పుడు మీరు ఆహారసం తీస్కోవడానిని మాని, విశ్రాసంతి తీస్కుసంట్రు. అప్పుడు మీరు ఆకలిని 
గురిసంచిగాని, ఆహారసం గురిసంచిగానీ అస్లు ఆలోచిసంచరు. కానీ మీకు ససంతృపతేగా ఉసంటసంది, 
మీరు విశ్రమిసంచి ఓ కునుకుతీసాతేరు. నిజానిక్ మీ లక్ష్మది. మీరు దానిని చేరుకోవడానిక్ మీకు 
ఆకలి వేసిసంది, ఆహారసం దొరిక్సంది, మీరు తినానిరు. మీరు చివరిలో కునుకు తీస్తేననిపుడు ఆకలి, 
ఆహారసంలాసంటి విషయాలు మీ మనస్్కు రావు, మీరు కునుకు తీయడమనే దానిక్ ఆకలితోనూ, 
ఆహారసంతోనూ ససంబసంధసం లేద్. అయినప్పటికీ ఈ కునుకు తీయడసం అనేది నిరసంతరసం తిసంటూ 
ఉసండటసంలాసంటిది. (గురువుగారు నవు్వతూ...) ఇప్పుడు ఏసం చేస్తేనానిరసంటే ఒక మదదే, రసండు 
మదదేలు ఇలా తిసంటనానిరు, అది కొనసాగుతూ ఉసంటసంది. ఎప్పటివరకు? మీకు ఆకలి  
పూరితేగా తీరేవరకు. అప్పుడు మీకు సత్సంగసం అవసరసం లేద్, నేను అవసరసం లేద్. ఆ సిథాతిలో 
మీకు ప్లోట, డైనిసంగ్ టేబులు, హోటలూ... ఇవేమీ అవసరసం లేద్. (గురువుగారు నవు్వతూ...)

భకుతేడు: 
కానీ అది త్త్కాలిక అనుభవసం కాదా?
గురువుగారు: 
అవును, శ్రీరకమైన ఆకలి విషయసంలో త్త్కాలికమే, మళ్్ళ ఆకలి వేస్తేసంది, కానీ ఇది 
అసంతరసంగసంలోని విషయసం, ఒకకాసారి తీరిపోయిన తరా్వత అది మళ్్ళ జరగద్. అప్పుడు మీరు 
నిరసంతరమైన సత్సంగమనే సిథాతిలో ఉసంట్రు.

c

5 జూలై 2020, గురుపూర్ణిమ సందర్ంగా ‘సాయిపథం’ సమర్పణ


