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ప���ల�, ��రవ�యల�ౖన �ా�  �ా���� హృదయ ప�ర�క ప�ణ మమల�. 
#$ట& �'ద�(, �'దర)లక� ప�ణ మమల�  
 

ప�సు, త ./01 � క� సంబం45ం6న అంశమ Showers of Divine Grace 
ల9: Method of Training నుం;< �=>�?నబ;<న 
If we are in the the hands of a real Master, all 

the things necessary for man to be called man 

gradually come out of themselves(SDG 54) మనమ సమరC 
గర)వE FేతHలల9 నునIFJ, మ:K,ి మ:ష:Nించు�?నుటక� �ావPQనR 
అ:Iయ SాటంతటST, కUVWN ిసమకXర)ను. ( అమృత వ��Zణ[ . N\] 60) 
 

ప�సు, తమ ./01 � క� ఇ6aన అంశమను ప��bPం6న, ఈ ./01 � క� 
మందు bUకృషdజ1 fషg0, 2010 ల9 :ర�jkం6న ./01 �  అంశమ “మ�ాl  / 
మల0త”. గర)వE nకo N\�మక� లp�వసు, వE అqన Sా; ేమ�ాl .  
 

“మ�ాl ” ల��ా తయrరగట మనమ లp�మ �ా మనదృKిgల9 
వEంచుక�నIపsడu, �v��కవEంచుక�ంటw �ాదు, x :�� �ావల.ని అరyతల� 
మనమ సంzాx5ంచవల. ి యనIx5. సంzాx5ంచవల.ిన అరyతలల9 
{టg{దటx5 ప�సు, త ./01 �  అంశమ: 1  |}వమ.  
 

ప�పంచ సృKిg  భగవంతH: సంకల�మ కనుక ప�పంచమల9: �వ�ాసుల:Iయ 
భగవదంశq�. �ా: సృKిgల9: �వ�ాసుల:Iంట& కంటw �నIం�ా, భగవంతHడu 
మrనవE:�� మనసుQ1�స��, అతH�త,మ�R�ా ���a x5x5�1 డu. మrనవEలల9 
ప�ప�వృ�,, మrనవ ప�వృ�,, xైRక ప�వృ�,  RRధ zాళ�ల9 కలగల. ియనIR. 
మrనవEడu తన మనసుQల9: ప�ప�వృ�,నుం6 బయటప;<, మrనవ ప�వృ�,  
న45గ0ం6, xైRక ప�వృ�,#$ కX;<న x5వ�లpణ ల� N/ంz�ంx5ంచు�?: 
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సర���|}� తృత�మ#$, x5వ�మrనవE:�ా ప��ణ మమ Fెంx5, x5వ� మrనవ 
ప�పంచ ఆR�ా�వమనక� #$డ�డu# డ:, తర)Sాత భగవంతH:ల9 �నV�� తన 
సృKిg�� ప��ప�రdత FేకXర)�ా, డ:, మrనవE:  అతH�త,మ �R�ా సృKిgంF డu.  
 

ప�జ� bU�ామచంద�� మహ�ా�  (�ాజ�� ప�ర)) Sార) qలrRవ���ా, ర). 
 “సృKిg�� మ�లV��న ఆx5 Fైతన� శ��, ప�� మrనవEలల9ను |}గV�� మనసుQ�ా 
NిలవబడuచునIx5. ఈRధమ�ా మrనవE: మనసుQ ఆx5 Fెతౖన� శ��,ల9 |}గV�� 
Rక�ంచుచునIx5.”  
“మనమ {దట& �ా��, ఈ ప�పంచమల9 పEట&gనపEడu, ఏమ�లమనుం;< 
x5�� వ6a1 � అx5 పRత�V��నx5 �ాబట&g  మనమ కXడ పRతH� ల��ా వEంట&0.” 
 

భగవంతH:N/ ౖ ఆ4 రపడడం అ1Tx5 {టg{దట&x5. ఏ అ.ి,త�V��నప�ట&�� అx5 
ప���,�ా, భగవంతH;< N/ ౖఆ4 రప;< ఉనIx5. అx5q� సత�V��న .ిC�. మనం ప�� 
ఒకoరమ  ��ప� “ప�పనుIలVW” {దట. �?ంత �ాలంత�ా�త “భక�, ల�” 

�ా, 6వ���� “�ా� ,యల�” �ామr�ామ.  {దట ప�పనుIల��ా వEనIమనం, 
ఆల96ంచడం {దల� N/ట&g, తర)Sాత  qలr�ాదు N\�మ F లr��ప�ద: 
భక�, లమయr�మ. త�ా�త మన ��ప�త1 :I ప�ద��¡సూ, , సృKిgంచడంల9 
1 శనం  Fయేడంల9గల మన�ామ�ాC £లను ప�ద��¡ంచుత¤ వF aమ. ఈ Rధం�ా 
మనPI మనం x5గజ¥ర)aక�1 Iమ.  
 

""మrనవEడu తనక� # ను ��ప�Sాడu�ా ర§z�ందనూ వచుa ల¨క 
పతనమ��ావచుa.  ఇపsడx5 ఏRధం�ా జర)గతHంxో ఒకo pణం ఆల96x � ం.  
ప�పంచం నలª �ాను, దటgం�ానువEనI సూ«¬f� సూpf పరమrణవEలF ే
కXరaబ;<వEంx5.  �ా: Sాట& మధ� అస�షgV��న �ాం� కXడవEంx5.  ప�కృ�, 
పEర)షHడu ప�కoప�కo1T వE1 Iయ1T |}Sా:I అx5 ధృవపర)సు, ంx5. 
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x5S�నుfఖుల�ౖన R�̄ల�, RSTకవంతHల� ప��ాశవంతV��న ఈ |}Sా:I దృKిgల9 
వEంచు�?: లr|}:I z�ందు# ర).  x°:�� �నIం�ా |±�క ఆకరZణ�� 
ల9బ;<నSార), ఆ నలª : పరమrణవEల#$ సంబం4 ల1Tర�ర)చు�?: x :వలన 
సూC లతర ఫP# లను సంత��ంచుక�ంట³1T ఉంట}ర).  :రంత�ాల9చ1  పరంపర 
ఫPతం�ా అR ఘ�భR�ా, q.  ఆల9చనల� |}వమద�ల1Tర�ర)�ా, q.  అR 
బ�యV�� ఆవరణల ��Uంద ఏర�డu# q.  అST మrయrRక ప�|}Sాల� 
.ిCరపడ; :�� అనుకXల ప��.ిCతHలను q�ర�ర)�ా, q.  ఆ Rధం�ా శ�(�ాణవEలN/ ౖ
ప;<న ప�|}వం V�దడu nకo � ంద�ంN/ ౖ ప��µంµసు, ంx5. ఇx5 
సం�ాoరమల¨ర�డ; :�� x �� �సు, ంx5.  అR �ాఢం�ా 1 ట·�?: సులభం�ా 
ల9బర)చుక�ంట}q. దుషg  ప�వృతH, లక� xోహదం F.ే\ ప��సర�ాంగ# �లక� అత;< 
మనసుQ మ��ంత గట&g�ా అంట&N/ట·g �?1Tటట·ª  F�ేా, q. ఆ Rధం�ా అతడu j̧1 � 
j̧నుడవE# డu.  ఈ దశల9 సదు¹ ర) శ��, మrత�VW అత;< అంతరం��క .ిC�ల9 
మrర)�ను �.ి�?:వ6a అత;<: �ాzాడuతHంx5''.(అమృత వ��Zణ[ N\] 8,9) 
 

బ}బ�� �ార), Sా�� రచనల� ద�ాxేశమల� Sా�ఖr�నమల9 ఆxేశమ (4) 
నందు ఈ ��Uంx5 Rధమ�ా మన nకo x5గజ¥ర)డuత1 :I Rవ��ం6య1 Iర). 
""మrనవE: |}వ1  కంపనమల� x5వ�సంకల� కంపనమలకంట¼ను 
వ��� కమగ నుండuటF ే ఆ కంపనలnకo సహజ��C ల�త మను�:ల9./తౖమ 
ప�ST�ంFనెు.  భగవతoP�త కంపనమల� సహజమగ :రfలమల�ను, 
సూpfమల�ను అగటF ేఅR Sా: సహజ స�|}వమను :ల���?నగల�¹ ను.  �ా: 
మrనవ సంకల� కంపనమల� వకUగ� గలవq½�ను.  ఇx5q� Sా:యందP 
|¾దమ.  పరతత�మ యందుగల సర� శక�, ల�ను మను�: యందును గలవE.  
#¿P«Àభ సమయమన SÁల�వ;<న సూ«¬fణ సమx యమ అత: సంకల�శ��, 
యందును ఉండuటq� x°:�� �ారణమ.  �ా: Sా:x5 వ��� క SÁఖౖ��యగటF ే
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Sా: చర�ల�ను వ��� క మrర¹మన పయ:ం6 ప�ావృ�,మrర¹మన 
R:Â��ంపబడ జÃFెaను. ఇవ:Iయ కల. ి 6క�oల� అ45కమగటక� 
#$డ�;ెను.  Sా:యందP ప�� సూ«¬fణవEను భగవంతH: సువ�క,సృKిg   
ప��ాశమవల� 0గల బలవంతమను, శ��,వంతమను అq½�ను.  ఈ Rధమగ 
మను�డu స�యమ�ా ఒక 6నI సృKిg: �ాRంFెను.  అత: శక�, ల:Iయ ఈ 
Rధమ�ా ఉ�ÄవనమలగటF ే బలసంపనIమల� ౖ {ం;<పట·g దల గలవq½�ను.  
అత: మనసుQ |}వనల� Sా:#$ సహక��ంప {దP;నెు.  x°: ఫPతVW |}వ1  
ప�పంచ సృKిg .  ఆర)బయట Rహ��ంపEమ: ఒక ప�వృ�,  అత:: z'� తQjkంచును.  
మ��nక ప�వృ�,  జల�బ Fయేను అను 1Áపమ#$ x :: Sా��ంచును.  
మ�డవx5 మ��nకట&, 1 ల¹ వx5 ST��కట& Fెపsను.  ఐదవx5 ధనమ 
1 ��ÄంపEమ:య, ఆరవx5 ఉxో�గమ సంzాx5ంపEమ:య �vర)ను.  అ45క 
శUమ వలద: ఏడవx5, ఒక ధనవంతH:యండ జ �� Sా:: తృNి,పర6 తx ��ా 
ఆ.ిC: z�ందవచుaన: ఎ:0దవx5 #ెల��ను.  మ��కట& RSాహమr;< 
సం# నవంతHడu�ా:FJ ఈ ఐశ�ర�మ :రరCకమ: #ెల��ను.  6వరకతడu 
RSాహమr;< సం# నవంతHడu అగను.  µడÇల� N/ద�Sారగ�?లx5 Sా��: 
Rx �వంతHల��ా జ య సమస� ఎదు��ను.  ఒక1 టకమంx5రమన "జÈలr' 
మం6 అ�నయమ FేయచునIద: R: ఇపEడత:�� 1 టకమ చూడ�v��క 
కల�గను.  అతడచట � �� ఆ R1Éదమను 1 ల��=>దు �ార)ª  చూచును.  జÈలr 
nకo �'యగమ వయr�రమ ఆ 1 టకమను మరలమరల చూచుటక� 
అత:: z'� తQjkంచును. ఆV� SాలXaపEల� వయr�రమల� అత:�� ఉxే�గమ 
కP��ంచును.  అV�ను గ���aన ప�� Rషయమ అత:: ఆక��Zంచును. ఇx5 N\�మ�ా 
ప��ణ0ంచును.  ఇపsడతడu అx ే ఆల9చనను �వ�మ Fయేట {దల� 
N/ట·g ను.  తతÊPతమ�ా ఆల9చనక� శ��,: qFెaను.  అx5 అలSాట·�ా మr�=ను.  
ఈ వలయమంతయ మ��ంత �వ�తరమగట {దలq½�ను. ఈ అలSాట· 
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అత:�� ప�పంచమంతయ జÈలr వల� క:Nించు ప�వృ�,  ఏర�డuటక� N\�రణ 
qచుaను. �ా: జÈలr nకo :రంతర ఆల9చన �ారణం�ా అత:�� 
స1 fర¹మన ధనమ సంzాx5ంచుటక� సమయమ xొరకదు.  ధనమ �?రక� 
xొంగతనమ Fయేవల�న: అను�?నును. �ా: �p అత:ల9 భయr:I 
కల�గజ సు, ంx5.  �ా: జÈలr ఆల9చన అత:: Rడuవక 6టg6వరక� N/డ#$� వల9 
xొంగతనమ Fయేటక� .ిదÌప;ేలr Fేసు, ంx5.  అత: {దట&.ిC� ఏ0! ప�సు, త.ిC� 
ఏ0! అతడu తన |}వ1 వలయమన 6��o ఈ Rధమ�ా తయrరq½�ను.  ఇx ే
Rధమ�ా మ���?:I సంఘటనల� మ���?:I 6క�oలను కP�ం6 ఈ 
వలయమను దృఢతర{నర)aను.  Sా:యందP ��C ల�త అ�వృx5Ìయగను.  
తతÊPతం�ా |Î�ాలrలసత, �vపమ, �ాVWచÏ {దలగSా:�� x సుడగను. 
క�ª ప, ం�ా Fెzా�లంటw అత:ల9 దుషgప�వృతH, ల సVWfళనVWర�డuను. ఇంతక� 
ప�ర�మతడనుస��ం6న మrర¹మను కUమమ�ా వదP మనసుQను స1 fర¹మN/ ౖ
� ంx°�క��ం6నFJ N/ ౖRషవలయమనుం;< అతడu SÁనుకక� మరలగలడu. 
 ఈ Rధమ�ా మనసుQను SÁనుకక� మరల�aట �ామrన� మrనవE: శ��,�� 
0ం6న ప:.  అందుFేనతడu అతH�నIతమగ ఆ4 ��fక .ిC�ల9నుం;< 
పతనభయమ ల¨: మ�పEర)షH:యండ జ రవల�ను.'' (bU�ామచంద� మÐPక 
రచనల� N\] 188, 189, 190) 
 

""z�ా రంభంల9 �R# వస�ాల� ప��0తంగ ఉం;ేR.  �ాలం గ;<6న �?x°�  ప��స�ాల� 
ప�జల �R# :I ప�|}Rంతంజ �ాq. x : ఫPతంగ అవస�ాల� 
N/ర)గ1 రం�ం61 q.  |±�క దృక�ధం నుం;< చూ.\,  ప�పంచం x5నx51 �వృx5Ì  
Fెందు#$ంx5.  ఆ �ారణంగ |Îగ Rలr�ాల� కUమంగ అవస�ాల �ాC 1 :I 
ఆకU0సు, 1 Iq.  ఒక Rధం�ా �Rతం ప���,గ |Îగ లrలసత�ంగ తయrరqంx5.  
ఆకరZణల�, Sా���ల�=> మన �ాంp మ��ంత అ45కం�ాను, మ��ంత దటgం�ాను 
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N/ర)గత¤1T ఉంx5.  మన ఆల9చ1 శ��,F ేఅx5 :రంతరం మ��ంత బలపడu#$ంx5.  
ఆRధం�ా వ���,గత మనసుQ ప���,�ా Fె;<z'qంx5. ఆ �ారణం�ా1T అత�45కంగ 
చంచలమq�ంx5.  వ���,గత మనసుQ nకo అ� చంచలత�మ మన 
ఆల9చనల�, Fేతల ప�|}వంF ే వృx5Ì  అq �వ�మవE#$ంx5.  ఇx5 ఆ తర)Sాత 
మన R45: ర§z�ంx5సు, ంx5.  ఆ Rధం�ా మన R45 qÑ మ1Éచంచలత�మF ే
న;<Nించబడu#$ంx5. వ���,గత మనసుQ qపsడu అట·వంట& స�|}వమనక� 
అలSాట·ప;< మనం x : ఆxే�ాల1T అనుస��ంFేటట·ª  Fే�', ంx5.  మనం ఆ Rధం�ా 
ప���,గ zాడq1 మ.  అందువలన మనం qపsడu వ���,గత మనసుQను 
స��x5ద�వల. ిఉంx5. x :�� పదÌ�, మనసుQ అనవసరంగ zాక�లr; ేRషయrలక� 
ఎట·వంట& సంబంధంల¨: సరళ �Rత R4 1 :I అనుస��ంచడVW.  x : అరCం 
�వన ప�మrణ :I త��¹ంచు�vSాల: �ాదు; �ా: x :: «¬ళన F.ే ిx :నుం;< 
అ�గ ఉం;ేటట·వంట& Sాట&:, అనవసరV��న Sాట&: �.ిSTయడVWన: x : 
అరCం''.(ఉx°¹ త 89) 
 

ప�సు, తమ మrనవEడu, తన సృKిgq½�న �ా�రCమ, అహం�ారమ, 
మమ�ారమ, అసూయ, xే�షమ, దు�ాశ, అపనమfకమ, {దల�ౖన 
Fెడu లpణ ల#$ తపsx ��ల9 ప;< తన ఆR�ా�వమనక� మ�లV��న 
భగవంతH:, మర6, ప���,�ా |±�కSాదమల9 మ:��, మృగ�ాC qల91T 
�వనమ �ా��సు, 1 Iడu. :జ¥:�� ప�� మrనవEడu, # ను ఈ Rశ�మల9 ఒక 
భగవదంశను మrత�VWన:, తలంచక # ను STర), ప�పంచమ ల9: 0గ#  
ప�జలందర) STర) STర)�ాను1 Iర: తలం6 సంక�6త బx5C#$ # ను తన క�ట·ంబ 
స�లrభమ �?రక� మrత�VW ప�య�Iంచుచు సమrజమల9: 0��PనSా��#$ 
�నIమ�ా ప�వ��,ంచు చు1 Iడu. x°: వలన ప�పంచమంతట} ప�� �ాC qల9ను 
అ�ాం� ప�బP ప�జల� సుఖ�వ1 :�� దూరమగచు1 Iర). x°: నుం6 బయట 
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ప; లంటw మrనవEడu తన సృKిg: అంత{ంx5ంచు�?:, |±�క Sాదమ#$ 
కX;<న �RతR4 నమ నుం;< ఆ4 ��fకత#$ కX;<న �వనR4 నమSÁౖపE 
మరలrP.  
 

అ.ిCరV��న మrన.ిక .ిC� కP��న మrనవEలను ఉదÌ��ంచుటక� అలª కల9ª లమ గల 
మనసును కUమపర6 �ాం� ప��ాంతతల� Sా�� మనసులల9 పEనర)దÌ��ంచుటక�, 
R�షgమ���,మత�మ (Special Personality) ను, 
తయrర)Fయేటక� ప�కృ� కడu ఆతHరత#$ ఎదుర) చూ6నx5. ఇప�ట& వరక� 
అట·వంట& వ���, అవసరమ ప�కృ��� కల�గల¨దు. ప�కృ��� సృKిg ంచుట, మ��య 
మrర)�ల� Fయే శ��,q� �ాక, R1 శనమ Fయే శ��, కXడకలదు. 
చకox5దు� టక� ఏRధV��న మrర¹మ క:Nంిచకz'వEట వలన, ఇరవయ�వ 
శ# బ�మ ప�ధమrరCమల9 ఒకR�షgమ���,మత�మ ఆR�ా�వమనక� ఆవశ�కత 
ఏర�;ెను. అట·వంట& వ���,: తయrర) Fయేటక� bU�ామచంద�� మహ�ా�  
(ఫ?#ేఘ� ) Sా��: ఈ భ�ప�పంచమనక� పంపబ;<��. ఆయన తనక� ఒసం��న 
�ార�మ :ర���,ంచుటక�, మర)గన ప;<వEనI z�ా ణ హÒ� ప��ారR4 నమను 
పEనర)దÌ��ం6 Sాడuకల9:�� #ె6a�� మ��య, మrనవEడu ప�ప�వృ�,నుం;<, 
మrనవ ప�వృ�,��, అందుం;<, xైవప�వృ�,�� ఎదుగటక�, x°:�� తనల9 
మrర)�ల� Fెంx5ంచు �?నుటక� ఎ:Iమrరªq1  z�ా ణ హÒ�: z�ందుటక� 
భగవంతH: z�ా ��Ìం6 వరమను z�ంx5��. 
  
ప�కృ� ఆxే�ాను�ారమ ప�జ� లrలr� మహ�ా�  �ార) ప�జ� bU�ామచంద�� 
మహ�ా�  (�ాజ�� ప�� ) Sా��: R�షgమ���,మత�మ (Special 
Personality)�ా తయrర) F.ే ి మనక� ప��ాx5ంచడVW�ాక, Sార) Sా��ల9 
ప���,�ా లయV��1 ర).  
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ప�జ� బ}బ�� �ార), ఆధు:క �R# :�� అనువE�ాను, �ామrన�మrనవEల� 
అవలంµంచుటక� సరళమ�ాను సహజమ�ాను ఉం;Rేధమ�ా తగ మrర)�ల� 
Fే. ి #ేP�=>న  z�ా ణ హÒ�#$ కX;<న సత�పథమrర¹మ(�ాజÂగ�ాధన)ను 
మనంద���� ప��ాx5ంF ర). ఈ సత�పథమrర¹మ  గృహసుC ల��ాయంట³ ఐjkకం, 
ఆ4 �తfకం, అ1T �Rతంల9: �=ండu |}�ాల� కX;  సమrనం�ా ప��ా�ంప 
జ సు�?1Tటట·ª  F.ే,ి మన :జ �Rత లp�V��న �ాశ�త సత�z�ా Nి,: సులభం�ా 
z�ందుటక� �ాధ�ప;ేటట·ª �ా ర§z�ంx5ం6��.  
 

ఈ పదÌ� (సత�పథమrర¹మ) ల9 �=ండu అం�ాల�నIR. ఒకట& స�యం కృK ి ల¨క 
అ|}�సమ, �=ండవx5 గర)వE�ా�� స�యసహ�ా�ాల�.  
అ|}�. ి# ను తప�క�ాధన Fయేవల.ినR. 
- ఉదయం 4 �నమ 
- �ాయం�ాలమ «¬ళన 
- �ా�� z�ా రCన 
- "ఎ' మ��య "µ' µందువEలN/ ౖ4 �నమ 
- �ా�� 9.00 గంటల z�ా రCన 
- ద�ాxేశమల� zాట&ంచుట 
- x5నచర� S�ా యట 
z�ా ణ హÒ� x ��ా గర) స�యమ z�ందుటక� 
- వ���,గత .టి&g ంగల� �సు�vవడం 
- సతQంగమలక� �జరగట 
- భం; �ాలక� �జరగట 
 

మన మrన.ిక .ిC�: మనమ కUమపరచు�?నుట అ�ాధ�మ �ావEన మన 
మrన.ిక .ిC�: కUమపరచు |}ద�త గర)వE�ార) .ీ�క��ంతHర). �ావEన 
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ఆయనప:�� మనమ సహక��ంచుటక�, Sార) మన��6aన �ాధనల� 
తH.చ.తప�క zాట&ంచ వల. ియనIx5. 
  
మrనవE:ల9 Fైతన�మ, :మI�ాC qFెతౖన�మ, ఊరCÖ�ాC q Fైతన�మ 
(మrనవ) మ��య xె×ౖ Fెతౖన�మల� కలవE. :మI Fెతౖన�మ �ా�రCమనక� 
ప��0తV��యండuను, x°:: అ45గ0ం6 :�ా�రCమ�ాగల మrనవ 
Fైతన�మల9యంట³ ప�ారCమగ xై× Fైతన�మనక� మrనవEడu పE�Øగ0ంచ  
వల. ియనIx5.  Nిండ ప�xేశమల9నునI 5 గUంధులను ప���భ� పరచు�?నుచు, 
Sాట&ల9 మనమ అ�వృx5Ì  Fెంx5ంచు�vవల.ని అనుకXల|}వమల�, 
ఆల9చనల�, అలSాట·ª , అ�వృx5Ì  Fెంx5ంచు�?:న, మrనవ Fైతన�మనక� 
పE�Øగ0ంచగలమ. 
  
ప�జ� బ}బ���ార) Sా�� రచనలల9, ప�సంగమలల9, :మI�ాC q Fైతన�మ 
నుం;< మrనవ Fెతౖన�మనక�, x : నుం;< xె×ౖ Fెతౖన�మనక� 
పE�Øగ0ంచుటక� q6aన సూచనల� F లr సూpfం�ా #ెPN�ి�. Sాట&: 
అవ�ాహన Fసేు�?నుటక� �ామrన� మrనవEలమqన మనక� అంత సులభమ 
�ాదు.  
ప�జ� �ా�  �ార) ఆF ర)�ల క�ట·ంబమల9 జ:fం6నSార), తత� �ాస, Ùమ 
మ��య మనస,త� �ాసC Úమలల9 :�ాd తHల�. Sార) Sా�� ఉxో�గ |}ద�తల� 
:ర���,ం6నx5 �ా��fక �ాఖ ×ట:Iంట&#$ zాట· ఆ4 ��fకం�ా ప�జ� బ}బ���ా�� 
N\�మక� లp�వసు, వqనSార). :రంతరం పరjkతమ, పరసుఖమ గ��ం6 
ఆల9చన కP��నSా�=> మన అవ�ాహ1  �ాU హ�తక� త��నట·ª �ా ప�� Rషయమను 
Sా�� �ాధ1 నుభవమ#$ Sా�� ప�సంగమలల9 రచనలల9 #ెPNియ1 Iర). 
ద�ాxే�ాల� zాట&ంచుటక� Sాట&N/ ౖ q6aన Rవరణ, ప�జ� బ}బ���ా��6aన 
�ాధనల� అనుస��ంచుటల9 zాట&ంచవల.ిన R4 నమ(Procedure) 
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#ెPNయి1 Iర) మ��య z�ా ణ హÒ�: z�ంx5నపEడu మనల9 కP�  అను 
భ�తHల� ఎట·ª ండuన1T Rవరణల� {దలగనR. 
  
మఖ�ం�ా ప�ప�వృ�,నుం;< మrనవ ప�వృ�,�� పE�Øగ0ంచుటక� మనయrత� 
Nిండ ప�xేశమల9: ఐదు గUంధులల9 మrర)��ావల. ియనIx5. x°:�� గUంధులల9 
మనమ N/ంz�ంx5ంచు �?నవల.ిన అనుకXల స�|}వమల�, మనమ z'��ట·g  
�?నవల.ిన ప��కXల |}వమల� #ెPNయి1 Iర). అx ే Rధమ�ా �vశమల� 
అనIమయ�vశమ, z�ా ణమయ�vశమ, మ1Éమయ�vశమ, Rజ¥¯ నమయ 
�vశమ, మ��య ఆనందమయ �vశమలల9 N/ంz�ంx5ంచు�?నవల.ిన 
అనుకXలస�|}వమల�, మనలను ఈ �vశమలల9 పట&g  బం45ంచు ప�� కXల 
|}వమలను Rవ��ం6య1 Iర).  

మrనవ Fెతౖన�మ  
I. సత�మ. - అ:I సందర�మలల9ను, మన�ా SాF  కరfణ, 

సత�మనక� కట·g  బ;< యండuట.  
II. అjkంస :  - మన�ా, SాF , కరfణ , qతర)లను 

బ}45ంచుక�ండuట. 
III. ఆ.\,యమ: - xొంగ తనమ Fేయక�ండuట 
IV. అప��గUహమ: - అ# �శ ల¨క�ండuట, ఇతర)లx5 

ఆ�ంచక�ం; వEండమ.  
V.  బ�హfచర�మ: ?2బ�హfచర�మన�ా xెవౖమ#$ సV��క�త కP��యండuట, 

అన�ా Rశ�Fైతన�మనక� స�ంx5ంచుట. 
మrనవ Fైతన�మల9 �?ంత పE�Øగ� �ా45ం6న Nదిప �ాధక�డu xె×ౖ 
Fైతన�మనక� పE�Øగ0ంచును. x°:ల9  



11 

 

1. .\Sా|}వమ. 2. # �గbలత 3. సహ�ారమ. 4. సత�పథమrర¹మనక� 
కట·g బ;<యండuట. 
ప�జ� బ}బ���ా�� ఆxేశమల�, మన�ా, SాF , కరfణ  ఆచ��ంచుSా��: 
సతHÊర)షHల��ా N\��oనవచుaను.  
 పంచ R�ా�ాల�: �ామమ, �vU ధమ �హమ, ల9భమ మ��య 
అహం�ారమ. �ామమ, �vU ధమ అ1Tx5 భగవంతHడu q6aనST �ా:, అR 
మనమ F.ేింx5 ల¨దు. మనం Fేసు�?నIxే0టంటw అహం�ారమ, �హమ, 
ల9భమ. �ామమ, �vU ధమ అ1Tx5 భగవంతHడu q6aనx5. �ా: మనం 
�.ిSTయల¨మ. అణగxొ���o# ే qం�ా ఎక�oవ ప�మrx ల¨ వ�ా, q.    అణగ 
#¿కoక�ం;  x :: �ాస, ంత సమమ (balance) Fేసు�?నISాడu మ:Kి�ా 
ఉండగల�గ# డu. (సత�పథమ సంపEట& 9, సం6క 4, N\] 7 2002) 
 

ప�జ� �ా� �ార) "ఆ4 ��fకత' అను రచనల9  ఈ� బ}ధల� ష;<�ధమల�.  
1. xేహVW ఆతfయను బx5Ì  2. మనమ స�తంతH� లమ1T బx5Ì  3. మనమ 
పరమrతfక� �ాక qతర)లక� Fెంx5న Sారమ1T బx5Ì  4.మనలను మనమ 
ర«<ంచు�?నగలమ1T బx5Ì  5.శ�(ర బంధువEల¨ బంధువEల1T బx5Ì  6.ఇంx5�యజన� 
RషయమలననుభRంచవలన1T బx5Ì . (ఆ4 ��fకత, N\] 73) 
 ఈ ఆర) రకమల�ౖన |}వమల� Sాట&�� సంబం45ం6న బ}ధల� మనలను 
బ��fండమను Fేర నడuÇ �?ను న: #ెPN ియ1 Iర).  
 

సత�పథమrర¹మల9 ఇ6aన �ాధ1 R4 1 ల గ��ం6 Sాట& nకo R�షgతను, 
మనక� అవ�ాహన కP� టట·ª �ా, బÎధయం� పరస�రం రచనలల9 
#ెPNయి1 Iర). Nిండ ప�xేశమల9: ఐదు గUంధుల�, మ��య �vశమలను, 
ప��ా, Rసూ, , మన �ాధన ఏ Rధమ�ా �?న�ా��ంచవల�న: ఆRధమ�ా �ాధన 
�?న�ా��ంచు �?:న, Nిండ ప�xేశమనందు మన యrత� ప���, Fసేు�?నగల� 
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మనకండª క� కట&gనట·ª �ా ""bU�ామచందు� : �ాజÂగమ-  ఆ4 ��fక 
లp��ాధన''ల9 #ెPNయి1 Iర).  
 

""x5వ�కృప గర)xేవEల స�యమ x ��ా మrత�VW వ���,ల9:�� ప�వjkంచడం 
�ాధ�మÐతHంx5.  అందువలª  అ|}�.,ి గర)వE x ��ా x5వ�కృzా ప�Sాహమ 
తనక� కర)ణ[ంచమ: z�ా ��CంచడVW  :జమ�ా Fేయవల.ని ప:.  స�యంకృK ి
ల¨క అ|}�సమ ఆ x5వ�కృపక� మనలను zాతH� ల��ా Fేయటక� �ాధనమ 
మrత�VW.''(అమృత వ��Zణ[ N\] 25) 
 

ప�జ��ా� �ార) {టg {దట z�ా 4 న�త z�ా రCనక� య6a 
�ాధనz�ా రం�ం6నట·ª �ా #ెPNియ1 Iర). z�ా రCన సమయమల9 మనకంటw 
��ప�Sార)1 Iర). Sా��: మనమ అ��Cసు, 1 Iమ అ1T |}వమ N/ంz�ంx5, మన 
తక�oవతనమను మనల9 N/ంz�ంx5ంచు�?1Áదమ: #ెPNియ1 Iర). ఇంకనూ 
అసల� మనక� z�ా రCనFెయ�డVW #ెPయదు, z�ా రCన ఎలr Fయేrల9 x : �?రక� 
z�ా ��Cంచమ1 Iర).  
ఆRధం�ా z�ా ��Cం6# ే మనల9 z�ా రCన x ��ా Rనయమ, :రంతరసfరణ, 
ఒx5��యండడమ1Tx5 అ�వృx5C  Fెందు# య: ��Uంx5 Rధమ�ా #ెPN ియ1 Iర).  
Pray(beg) that you pray (be submissive) and 

continue to pray (Constant remembrance) so  

that prayer (yielding) may continue.  

 

{టg{దట& �ా���ా మనమ ఈ మrర¹మల9 ప�ST�ంచుటక� :� ��ంపబ;<న 
z�ా రంభ .టి&g ంగలల9 {టg{దట �Øజ  ""గర)xవేEల�  ఆయనల9గల 
ప���దÌV��న xైవత�మను అ|}�.ీల9:�� ప�STశN/డuదుర).  ఎందువలనన�ా 
qx5 ఆయన ప:.  స�య సహ�ారమల �?రక� Sార) �?:I పదÌతHలను 
సూ6ంFదెర).  x°:ల9 4 �నమ మఖ�V��నx5.''(అమృత వ��Zణ[ .N\]. 55) 
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ప��చయ .ిట&g ంగలల9 {దట& �Ø� "L' అను |}గమనక� z'వE 
ఆల9చ1 సంపం�,  "U' అను |}గమనక� మÞ�ంచబడuను. మనక� వFేa 
|}Sాల�I కXడ హృదయr:�  వ�ా, q. ఆ ఆల9చనల�I కX;  N/నౖుం;< ��Uంx5( 
Lower portion) SÁౖపE ,   Lower portion అంటw ఏÈ ల¨దు మన 
nకo Sాంఛల�,  �v��కల�, ప�ప�వృతH, లక� �ావల.ని బలమ. �R అ1Tx5 
వEం; లంటw ప� ప�వృ�,  వEం; P. ప� ప�వృ�,  ప�కo1T SÁళà�తHంx5 Power 
అం#  కX; .  భగవంతH:  Power, x :1T మనమ మrనవత�మ SÁౖపE 
మÞ�ంచడమ1Tx5 ఈ L to U.  
 

�=ండవ��� "U' |}గమనక� అన�ా, ఎగవ |}గమనక� మరPం6న 
ఆల9చ1 సంప�,  ఆతf చకUమ SÁౖపE మరలa బడuను. ఆతf అ1Tx5 ST� , Upper 
portion అనIx5 ST� . Upper portion ల9 మనnకo ఉనIతV��న 
|}Sాల� మ:Kి�ా, మrనవEడu �ా బ�తకడమ1Tx5. ఇట· (ఆతf) ప�కo మనసు 
�ా: మÞ�నపsడu "మ�K'ి అవE# డu. ఒక ప�కoక� మÞ�# ేమ:K ిఅవE# డu, 
ఇం�?క ప�కoక� మÞ�# ేమ�K,ి అవE# డu. ఎపsడూ ఆతfSÁపౖE ఆల96ంFేSాడu 
మ�K,ి N/ద�  ఉxే��ాల#$ వEంట}డu. ఎపsడూ ఆశయ�x5Ì: �vర) క�ంట}డu. 
(సత�పథమ సంపEట&10, సం6క 2) 
 

మన �ాధ1  పదÌ�ల9 మనక� z�ా ణ హÒ� ప�జ� బ}బ�� మ��ా�  x ��ా 
:రంతరం ప�స��సూ, 1T వEంట·ంx5.  ఒక�ా�� గనుక మన �ాధ1  పదÌ��� ప��చయం 
(introduction) అq#,ే ఈ సంబంధమ (connection) :రంతరం 
వEంట·ంx5.   మనమ ప��pక�;< (Trainer) దగ¹రక� z'qనపsడu x :: 
Sార) ఎక�oవ�ా ప�జ�Pంప Fేసు, ంట}ర).  ఈ సంబంధం :రంతరం మన హృదయ 
తంతH� లను స��x5దు� త¤1T వEంట·ంx5.( �ాజÂగ �ాధన 57) 
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ఉదయం 4 �నమ 
మనమ మన 4 �నమల9 హృదయంల9 �ాం�ల¨: x5వ�జá�� "ఉంద: 4 �నమ 
Fే�ా, మ. సత�పథమrర¹మ nకo మఖá�xేÌశమ మనమ "nillness' క� 
�ాSాP. x°:�� practical �ా అట·వంట& nil thought మంx ే
ఇFేa�ార). ఇకoడ మన��6aంx5 భగవంతHణâd . ఆయన ఇFేa. ి భగవã తత�మ1T 
|}Sా:�� ప���,గ స��ప; ే ఒక |}Sా:I మన��Fేa.,ి x°:N/ ౖ లగIంFేయం;<, 
4 �నం Fయేం;< అ: మ��య భగవతత�మ ఏx5 వEంటw అx ే జర)గతHంx5ల¨. 
ఊర)�v�వE.  Divine light without luminosity, yield to 
him depend upon master and keep quiet. అ:. x°: x ��ా 
మనల9 తక�oవదనమ అ�వృx5Ì  Fెంx5. మనమ ఏ0 ల¨మ, అ:Iట&�� 
మrసgర)�ా�� Èద ఆ4 రప;< వE1 Iమ1T |}వమ వృx5ÌFెందుతHంx5.  
 

«¬ళన 
మనల9 వEం; ేమrP1 �ల� మల, R« ప మ��య ఆవరణల� మనలp�మN/నౖ 
అస�షgత, :మI .ిCతHలల9 �వనమ గడuపEట మలసంబంధV��న 
మrPన�మ�ా Fెపs�?నవచుaను. కషgతరV��న R« ప, ఆవరణల �=ం;<ంట&నుం;< 
మమfPI �ాzాడమ: అ1 Iమ. మలr:I clean Fేసు�vవల.ిన |}ధ�త 
మనx5. ఈ «¬ళన ��Uయల9 1/3rd of the duty మrత�VW మన��F a�ాయన 
2/3 rd ఆయన �సుక�నIర). x°:�  ప��pక�ను నుం;< కUమrను�ారమ వ���,గత 
.ిట&g ంగల� �సు�vవడమ. 
ప�జ��ా� �ార) ""The Demolition of the Past is a chapter 
in the Natural Path'' ./01 �  నందు ఆ4 ��fకమrర¹ంల9 మన 
nకo Blemishes #ెల�పEచూ ×ట&: మనమ z'��ట·g �vSాP అ: 
#ెల�పEత¤, అq# ే ప�జ� బ}బ�� �ార) ×ట&:, మనలను వ���,గతం�ా 
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z���ట·g  �?నుట నుం6 �ాzాడuత¤, F లr Sాట&: «¬ళ1  R4 నమ x ��ా 
z'��టgబడuన: #ెPNి��. (Bodhayanti .Parasparam. Vol V, page 
136- 140) 
   
ఎ' మ��య "µ" µందువEలN/ ౖ4 �నమ 
మనసుQ ఇషgప��ారం�ా, SాంఛలN/నౖ, �v��కలN/ౖన z'తHంట·ంx5. x :I 
control Fేయrలనుక�ంటw మrత�మ ఈ µందువEలN/ ౖకUమంతప�క 4 �నమ 
Fేసుక�ంటw మనnకo sensuousness : Control Fసేు, ంx5. ఏxై# ే
ఆకP, దNి�క, ./äQ , అ1T ఈ మ�డu drives వE1 IÂ Sాట& 
Impulsive tendencies త��¹సు, ంx5. Impulsive tendency 

అంటw, ఒక ప�వEలr ప�వ��,ంF ేఆప�వర,ననుం;< బయట ప;< మrనవE;<�ా బ���  
.ిC��� వసు, ంx5. x°::, :బx°Ìక��ంచడం అ1Tx5 జర)గతHంx ే �ా:, x :I 
ప���,�ా �./య�డం అ1Tx5 జర)గదు. Elimination జ���  అవ�ాశమ 
కXడల¨దు.  
"ఎ' మ��య "µ' µందువEలN/ ౖ 4 �నమ Fయేట వలన మనమ 
ద�ాxే�ాలను zాట&ంచడమల9ను, 5 గUంధులల9, మనల9 అ�వృx5Ì  
Fెంx5ంచు�vవల.ని SÁåౖరలక�, ఏ Rధం�ా స�య పడu1É Imperience 
Beckons, Evaluation -Hints II pages 144 to 148 ల9 
ప�జ� �ా�  �ార) Rవ��ం6 య1 Iర).  
ప�జ��ా�  �ార), ఈ �=ండu సత�పథమrర¹మల9 ప�జ� బ}బ�� �ార) మనలను 
:మI�ాC q నుం;< బయటప;ేx :��, Sార) కను��:, మన��6aన 
బహÒమr1 ల��ాను, Sార) ఎపsడu సందర�మ వ6a1  ×ట& గ��ం6 మనక� 
Fెప�క�ం; వEండర). 
 

9. 00 గంటల z�ా రCన 
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మనమ బ�హfండ .ిC��� ఎదుగటక� �ా�� 9. 00 గం z�ా రCన, ఒకoటw స�=>న 
R4 నమ, ఇంకST�  R4 నమ ల¨దు. మన nకo thought force :, 
మన �?ర�  �ాక, ఇతర)లక� కXడ R:Â��ంచబడuతHనIx5. x°:వలª  మనక� 
Rశ�N\�మ, Rశ��'దర |}వమ అ�వృx5Ì  Fెందుటక� ×ల� పడuతHంx5.  
 

N/ౖSాట&#$ zాట· "తృNి,' కP�� వEం; ల:  "" "సంతHKిg' |}వన ల¨క మనక� 
ఉనIx :#$ తృNి,పడటం అ1Tx5 అనంx :�� {దట& V�టg:,  ఇx ే
ఆనందంnకo రహస�ం అ: 1Tను నమf# న: #ెPNయి1 Iర).  ఇx5 
ల¨నపsడu ఎ:I సుఖrల��ా:, సంపదల��ా:, N\ర) ప�ఖr�తHల� �ా: 
ఆనంx :I qవ�జ¥లవE.  �Rతంల9: Rషయrల�, సంఘటనల� అ�I 
అ:త�మ.  అ�ాస�తమ1T ఎర)క కలగడం nకo ఫPతVW :జV��న 
సంతHKిg|}వన కలగడం'.  గతం గ��ం6 దుఃåసూ, , కలత Fెందడం వలన 
ప�Âజనం ల¨దు.  "తృNి,' అ1Tx5 "అతH�నIతV��న సంపద' అనI Rషయr:I 
గర), ంచు�vSాP.  ఎట&g  ప��.ిC�ల91Á1ౖ  "తృNి,' మ��య "అం�(�ారం' అ1T Sాట&: 
"ఇక F ల¨ª ' అ1T |}వమ ల¨x  అలp�మ#$ z�రబడకXడదు.  "తృNి,' అ1T 
|}Sా:I N/ంz�ంx5ంచుక�ంట·1 Iమ అంటw ఇ6aన x :: 
V�చుaక�ంట·1 IVW�ా:, xొరక: x : గ��ం6 అల96ంచడం ల¨దు.  "1Tను తృNి,  
Fెంx ను' అ1T |}వన, ""1 క� ల¨కz'q1  1Tను ఏÈ అను�vను'' అ1T 
|}వన ఒకట& �ాదు.  మన గర)వర)�ల� q6aన 5 మ��య 7 ఆxేశమలను 
zాట&ంచ; :�� మన SÁౖఖ��ల9 "సమ�లV��న అం�(�ారం' (radical 

acceptance) వృx5Ì  Fెంx P.  అx ేఎట&g  :బంధనల� ల¨: V���� (.\Iహ|}వం) 
nకo # త�ర�మ.  అపsడu మనక� ఏx5 జ����1  కృతజ̄త#$ .ీ�క��ంF ే
:షoపటత మ��య N\�మ మనల9 ఉంట}q.  అట&g  తృNి,  �R# :�� ఎట&g  
అవ�Ø4 ల� ఉండవE.  ఎదుట&Sాడu మనక� నచaకz'q1  కX; , అ 
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హృదయంల9 ప�� ఒకo���� FJట· ఉంట·ంx5.  "తృNి,' nకo :జV��న 
అరCVW0టంటw మనం మrరaల¨: Rషయrలను �ాంతం�ా ఒపsక�ంట}ం.  
మrరaగP�  Sాట&: 4ెరౖ�ం�ా మrర)�ా, ం.  ఈ �=ం;<ట&��గల #ే; ను #ెల�సుక�1T 
RSTకం కP�� ఉంట}మ.( సత�పథమ సంపEట& 14, సం6క 1 2007 N\] 8- 9) 
 

మ:Kి�ా �RంF లంటw 
N\�మ, జ¥P అను�ాగమ, కర)ణ, N/ంz�ంx P. 1 �యr 1 �య, ధ�ాfధరf, 
య�ా,  యక,, Rవpత కP�� యం; P. 1Á�ౖక Rల�వల z�ా మఖ�త #ెPయrP. 
గర)వE�ా��N/ ౖ ప��ప�రdR�ా�శం, �ర)గల¨: నమfకమ కP��యం; P. 
ఇంx5�య:గUహమ N/ంz�ంx P. అjkంస, భ�తదయ, pమ, V����, 
�ార)ణ�మ, పరస�ర సహ�ారమ, సదు� క�z'వడమ, సహనమ, ఉN\p 
మ��య  తృNి,  {దలగ SÁౖఖర)ల� అలవ; P. Rనయమ, R4యేత, 
అలSాట·ª  .ిC రప; P. అహం�ారమ త�ా¹ P. N/ౖ#ెPNినR మనల9 అ�వృx5Ì  
Fెందుటక�, తయrరగటక� ప�జ� బ}బ���ార) ��Uంద Rధమ�ా #ెPN ి
య1 Iర).  
""అహం|}వం వ���,ల9 ఒక ల9పమ.  అx5 #¿ల��z'నంతవరక� వ���,�� తన ఆ4 రం 
q�0టç #ెPయదు.  వ���,ల9 అహం�ారమ ప���,�ా #¿ల��ంపబ;<నపsడu 
వEం;ేటట·వంట& .ిC���, "ఆ4 రమ' అ1T పదం#$ వ���,క��ంచడం జ����ంద: 
1Tను |}Rసు, 1 Iను.  ఆ .ిC�ల9 �Rంచడం మrనవ సం�ాoరం.  ఆ .ిC� �?ంFెం 
సూC లమ�ా అqన q½డల అపsడu అx5 అణక�వ, నమèత అ1T లpణమ 
ప��45ల9 ప�ST�సు, ంx5.  ఆ .ిC�: z�ంx5నపsడu ఆ వ���, (Of the Lord) 
Sాస,వV��న వ���,�ా ర§z�ందు# డu.  ఆ .ిC�: z�ందవల�నంటw �?:I వందలమrర)ª  
z�ా ణ హÒ� ప��ారమ, z�ా రCనల� :� ��ంచబ;<1 q.  మrనవEడu తన 
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�ాC qనుం;< దూరమ �ాకXడదు. ఈ �ాC q: "అభ�x5యã ' (ఆణ[��యండu 
.ిC�) అ1 Iర).''(అమృత వ��Zణ[  N\] 46, 47) 
 

ప�జ��ా� �ార) బ}బ�� �ార) ర6ం6న 1T�, 1T�, అ1T రచనక� (ఆంగªమల9) 
Path of Grace (Commentary on Towards Infinity) ఇx5 
సత�పథ మrర¹మ అనుస��ంచు మనంద����, మrనవ ప�వృ�,�� ఎదుగటక�, 
అచaటనుం;< xె×ౖ Fైతన�మనక� పE�Øగ0ంచుటక� "x5కXQ6' అ: 1 |}వన.  
1Tను ఈ �ాధన z�ా రం�ం6 నప�ట&నుం;< x5నచర� (Diary) S�ా యచు1 Iను. 
1 x5నచర� ఆ4 రం�ా 1Tను "మ:K'ి �ా తయrరవEచు1 Iన1T నమfకమ 
1 క�ంx5, అం#ే�ాక�ం;  �?:I ల9పమల�1 I అR పట·త�మ 
�vల9�వEచునIవ1T |}వన అ�వృx5Ì  FెందుచునIx5. ఇx5 ప�జ� �ా� �ార) 
�ాధనక� q6aన సూచనల� ఆచరణల9 N/ట·g ట, మ��య z�ా ణ హÒ� 
z�ందుటవలన1T, అ1T నమfకమ కల��, z�ా ణ హÒ� z�ందుటక� 1 ల9 తపన 
వృx5Ì  Fెంx5నx5.  
 

మ��ంపE 
సమరC గర)వE FేతHలల9నునI మనమ, మ:K,ి మ:ష:Nించు�?1T x :�� 
మనధ�ాfలను మనమ zాట&ంF P.  అ:I ప��.ిCతHలల9నూ సమతHల�మ  
zాట&ంచడVW ధరfం. ప�కృ�#$ సమన�యం zాట&ంచడVW ధరfం. �Sావరణంల9 
సమతHల�ం zాట&ంచడం ధరfం.   �Rతమ అ�ాశ�తమనI స# �:I గUjkం6 
""మనం �Rతం z�ా రం�ం6న1 ట&క1 I ప�పంF :I మ���?ంFంె అందం�ా 
R;<6N/డx ం'' అ1T .ిx Ì ం# :�� అనుగణం�ా �Rంచడం ధరfం. (సత�పథమ 
సంపEట& 10, సం6క 1, 2003) 
6వ���ా ప�జ� �ా� �ార) ప�సంగమలల9 6నIzాట 
""�వEలక� xేవEలక� బ¾ధమ ల¨దు 
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పరjkతమ, పరసుఖమ పరమrరCమ1T,  
Rజ¥¯ నజá�తHల� SÁP��ంచరయr!'' 
x°:�� మనంద��: మలచవల.ినx5�ా మrసgర)�ా��: z�ా ��Cసూ,   
అంద���� లrలr� శకమ 139 వ సంవతQర �|}�ాంpల� #ెల�పEత¤ 
È��దర)డu 
ఎé . �Øzాలయ�, అ|}�.,ి �ర)ప�.  


