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1.   ఎట్టి  విద్యలు జగతిని ఎరుగనట్టి   

                పక్షి జాతులు మృగములు పరమమ ైన  

                నియమమును గూడి జీవిింప నేర్చి యుిండ  

                తెలివి కలిగచన నరునకు ఈ తెలివి లేద ే 

1. Though lacking education, 

             Birds and animals lead regulated lives. 

             Why then can’t humans, 

             Bestowed with the capacity for wisdom  

             Use their knowledge to live properly? 

  

2. ప్రేమ స్వరూపులార్ా !  

02. Embodiments of Divine Love, 

 

3. కరమ శిక్షణ అనేది పేతి జీవికి ఒక పధేానమ ైన ప్ాేణము.  అింద్ులో 

మానవునికి కరమశిక్షణ వెనుుముకవింట్టది. కరమశిక్షణ లేకుిండిన 

మానవ జీవితమే నిరూూలమవుతుింది. కరమశిక్షణ అనగా చకకని 

నియమమును అనుస్ర్చించట్ము.   
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03. For all living beings, discipline is as important as life itself. 

It is more so in the case of humans, for whom discipline is the 

moral backbone. Without discipline, life would be totally ruined. 

Discipline implies strict adherence to rules, regulation and 

principles.  

 

4. ఎట్టి  నియమములు లేకుిండా మానవతవము నిలుచుట్కు వీలుకాద్ు. 

ఈ నియము కూడాను ఒక పర్చమితమ ై ఉింట్ ిండాలి. ‘న శ్రరయో 

నియమిం వినా’ ఈ నియమమే శ్రరయస్ుు, నియమము లేకప్ో తే 

శ్రరయస్ుు లేద్ు.  

04. Humanity would collapse if there were no rules and 

regulations defined within a moral framework. There is an 

ancient saying that without moral discipline, there can be no 

welfare and prosperity in society.  

 

5. ఈ కరమశిక్షణ గరింధములలో చదివేది కాద్ు. లేక అధాయపకుల చేత 

వినేట్ వింట్టది కాద్ు. నితయ జీవితములో కరమ బద్దింగా తన 

కరతవయములో ఈ కరమశిక్షణ అలవరచుకోవాలి. తెలలవార్చ లేచినది  
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మొద్లుకొని, ర్ాతిే పరుిండు నింత వరకు ఎలలవేళల ఈ కరమశిక్షణ 

అతయవస్రము.  

05. Discipline cannot be acquired from books and in classrooms. 

It becomes ingrained only when daily life is properly regulated. 

Discipline is essential in every single action one performs from 

morning to night, and must prevail throughout one’s life.  

 

6. పతేి స్మాజమునకు, పతేి స్ింఘమునకు, ర్ాజకీయమునకు చాల 

అవస్రము.  ఈ కరమశిక్షణే లేకుిండిన స్మాజమే కాద్ు.  ఈ కరమశిక్షణే 

లేకుిండిన అది ఒక ర్ాజకీయమే కాద్ు.  కరమశిక్షనే లేకుిండిన అది ఒక 

స్ింఘమే కాద్ు. కరమశిక్షనే లేకుిండిన అది జాతియే కాద్ు.  

06. Discipline is required not only for individuals but for 

organisations and political systems also, indeed for the whole of 

society. From institutions to nations, none can survive without 

discipline.  

  

7. వయకితక ీవయకితకీ మధయ, వయకితక ీస్మాజమునకు మధయ, స్మాజమునకు 

స్మాజమునకు మధయ ఈ కరమశిక్షణ ఏకతావనిు అిందిస్ుత ింది. 
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07. It is discipline alone that promotes unity between 

individuals, bonds individuals to society, and unifies entire 

communities.  

  

8. కనుక కరమశిక్షణ జీవితమునకు పధేానమ ైన లక్షణము. 

08. This is the reason why discipline is an essential aspect of 

human existence.  

 

9. ఆట్లింద్ు, ప్ాట్లింద్ు, మాట్లింద్ు ఈ కరమశిక్షణ అతయవస్రిం.  

కరమశిక్షణ తపపక ప్ాట్టించాలి.  

09. Discipline is essential even is simple matters like talking, 

singing and playing.  

  

10. భజన చేస్ుత నాురు. భజన చేసర స్మయింలో కోరస్ చేసర, కొింత 

మింది ఉనుపపట్టకీ ఒక ేస్ాా యలో అింద్రు దానిని అనుస్ర్చించాలి.  

10. Consider, for example, chorus singing like in group singing 

of bhajans. On such occasions, everyone must maintain sruthi or 

tonal purity.  
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11. ఒకొకకక కింఠము ఒక వెైపున, ఒకొకకక శృతి ఒకవెైపున 

ప్ో యనపుపడు ఇది వినుట్కే ఇింపుగా ఉిండద్ు.  కనుకనే, ప్ాట్లింద్ు 

కోరస్ అనేది కరమ శిక్షణ.   

11. Even in a small group, if one singer goes off-key it would 

not be pleasing to the ear. Thus, discipline is required even in 

singing.  

 

12. ఇింక ఆట్లింద్ు. ఈ ఆట్లాడే స్మయింలో దీనికి యజమానిగా 

ఉనువాడు కొనిు నియమములను ప్ాట్టించాలని పబేో ధిస్ాత డు.  ఈ 

ఎింప్ ైర్ చెప్పపనది పతేి ఒకకరు తు.చ తపపకుిండా అనుస్ర్చించాలి. 

12. In sports, every player must be disciplined and 

unconditionally submit to the decisions of the umpire, both in 

letter and in spirit.  

  

13.  ఒకొకకక స్మయింలో మ ైమరచి ఆనింద్ముతో ఈ ఆట్లలో 

ప్ాలగొ ని ఆడుతుింట్ారు. కానీ మీకు ఆనింద్ములో మీ దోషిం మీకు 

కనిపించద్ు, కాని గమనిస్ుత ను ఎింప్ ైర్ దీనిని చూచి తక్షణమే విజిల్ 

ఊద్ుతాడు.   
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13. At times while deeply absorbed in the game, players might 

unknowingly commit a breach of rules. However, that 

infringement does not escape the watchful eyes of the umpire 

who blows the whistle.  

 

14. వెింట్నే అింద్రు నిలిచిప్ో వాలి. ఈ విజిల్ ఊదిన తక్షణమే ఎవర్చకీ 

వారు ఏవిధమ ైన చరయ తీస్ుకోనకుిండా స్తింభించి నిలచిప్ో వాలి.  ఈ 

విజిల్ care చేయక ఆట్లాడిన వాడు కరమశిక్షణ ఉలల ింఘ ించినవాడే.   

14. Play should stop when the umpire blows the whistle, and the 

player at fault must bow to the ruling of the umpire. Failure to 

do so would be in violation of the rules of the game.  

 

15. కనుక ఈనాడు లోకములో ఆట్లింద్ు, మాట్లింద్ు, ప్ాట్లింద్ు ఈ 

కరమశిక్షణ లోప్పించట్ిం చేతనే జీవితమూ ఒక భయింకరమ ైన జీవితింగా 

రూప్ ింద్ుతునుది. మానవతవములో కరమశిక్షణ చాలా 

అవస్రమ ైనది.  

15. In today’s world there is a widespread lack of discipline, 

even in simple things like talking, singing and playing. The 

result is that life as a whole has become unbearable. In life,  
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Discipline is absolutely essential. However, only a few are able 

to exercise self-control.  

16. కొింతమింది కొనిు దినములు అధికారిం చేచికికించుకుింట్ారు. ఒక 

వాయప్ారము నింద్ు గానీ, వయవస్ాయము నింద్ు గానీ ఇింకే విధమ ైన 

వృతితలో గాని ఒక విధమ ైన కరమశిక్షణ అతయవస్రము.  

16. Some people hold commanding positions in today’s society. 

Whatever be the field of activity – it could be agriculture, 

business or whatever – all leaders must strictly follow the rules 

and regulations they are bound by.  

 

17.  నేను అధికార్చని కదా యని, తన చేతిలో ప్ నుు ఉింద్ని ఇషిిం 

వచిినట్ ల గా వాేయకూడద్ు. నాలుకకు ఎముక లేద్ు కదాయని ఇషిిం 

వచిినట్ ల  మాట్ాల డకూడద్ు.  

17. Just because one is powerful, one cannot speak as one likes 

or pass orders as one pleases.  

 

18. కనుక ఈ మాట్లు, వాేతలు కూడా తగచన పర్చమితములో ఉిండాలి.  

18. Whatever a leader does must be within the bounds of law.  
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19. మానవుడు ఏమాట్ మాట్ాల డవలెననాు ఇది స్ర్ ైనదా కాదా అని 

విచారణ చేసప మాట్లు మాట్ాల డాలి.  

19. Thus, a person has to observe decorum and propriety while 

speaking. 

 

20. ఏ వాేతకోతలింద్ు ఇషిము వచిినట్ ల గా వాేయకూడద్ు. ఈ వాేత 

భవిషయతుత లో ఏ విధమ ైన ముపుపను తెస్ుత ిందో .   

20. Similarly, while passing a written order, one must pause to 

reflect on the impact the order would have, as well as its future 

consequences 

 

21. కనుకనే మొటి్మొద్ట్ యోచిించుకొనే ఈ వాేతను మనిం 

పయేోగచించాలి.  

21. No order must be passed in haste and without deep analysis 

and reflection. 

22.  అధికారము మనిం ఏవిధింగా కాప్ాడుకోవాలింట్ే కరమశిక్షణ వలలనే 

కాప్ాడుకోవాలి.  కరమశిక్షణ స్ర్చగా ఉనుపుపడు ఇింకొక రక్షణ మనకు 

అవస్రిం లేద్ు.  మన కరమశిక్షణే మనలను కాప్ాడుతుింది.  
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22. The prestige of office must be preserved and protected by 

the regulated and disciplined exercise of authority. Once one 

strictly abides by rules, one does not need protection from 

anyone. Self-discipline itself becomes one’s best armour.  

  

23. నడక యింద్ు గానీ, కూర్చిట్ిం యింద్ు గానీ, నవవట్ము య0ద్ు 

గానీ ఒక విధమ ైన కరమశిక్షణ ఉిండాలి.  కొింతమింది ఇషిము 

వచిినట్ ల గా నడుస్ుత ింట్ారు. నలభ ై అడుగులు వెడలుప ఉను ర్చడుు  

కూడా వార్చకి నడవట్ానికి చాలద్ు. అట్  ఇట్  ఇషిము వచిినట్ ల గా 

నడుస్ుత ింట్ారు.  

23. Discipline is needed on all occasions, whether one is 

laughing, sitting or walking. Some people walk as they please, 

as if even a wide road is not enough for them.  

 

24. ట్ాేఫపకిక ఏవిధమ ైన అభయింతరము లేకుిండా foot path ప్ ై మాతమేే 

నడుస్ూత  ప్ో వాలి. ఆవిధింగా కాక ర్చడుు  ఉింది కదాయని ఇషిిం 

వచిినట్ ల  నడుసరత  కరమశిక్షణ ఉలల ింఘ ించిన వారమే కాకుిండా 

ఇతరులకు కూడా చెడుపు కలిగచించిన వారమౌతాము. ఎవర్చకీ 
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ఏవిధమ ైన నొప్పపనీ కలిగచించకుిండా చూస్ుకోవాలి.  కనుకనే help ever, 

hurt never అనాురు. 

24. One must walk only on the sidewalk or pavement so as not 

to disturb vehicular traffic. If instead one walked randomly, one 

would not only be violating road discipline but also hindering 

others. One must ensure that one does not cause inconvenience 

or pain to others. That is why Swami often says help ever, hurt 

never.  

25. పరులకు ఉపకారిం చేసర మారొములో మనిం కరమశిక్షణను 

అనుస్ర్చించాలి.  కనుకనే start early, drive slowly, reach safely 

అని చెప్ాపరు. 

25. Discipline is needed even while helping others. Such 

discipline must be cultivated in young age and that is the reason 

Swami often says: “Start early, drive slowly and reach safely.”  

  

26.  లేత వయస్ుునుిండే కరమశిక్షణ అవస్రిం. ఇది ప్పలలలకు మాతమేే 

కాద్ు, అధికారులకు కూడా, అధాయపకులకు కూడా, ప్ౌరులకు కూడా 

ఈ కరమశిక్షణ అతయవస్రము.  ప్ ద్దలను చూచినపుపడు ఏవిధింగా  
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మనిం గౌరవిించాలి, ఎవర్చ ముింద్ు ఏవిధింగా మనిం కూర్చివాలి, ఈ 

విధమ ైన చిను చిను విషయములింద్ు కూడా మనిం కరమశిక్షణ చకకగా 

ప్ాట్టించాలి.  

26. Discipline is a must not only for children but also for all 

adults, including teachers, officials and indeed every single 

citizen. Discipline is needed in small matters such as how to 

greet a person, how to show respect to elders, as also when to 

stand up and when one can be seated while in the presence of 

others.  

  

27.  చాలా మింది చినుప్పలల లు కూరుిింట్ారు. ఒక విధమ ైన arrow 

మాదిర్చ. ఈ విధింగా కూర్చికూడద్ు. చకకగా కూర్చివాలి. ఎింద్ుకింట్ే 

spinal column straight గా ఉనుపుపడే మన thought direct గా 

బుదిిక ి ప్ో య చేరుతుింది.  అతి స్వలపకాలములోనే మనము 

ఏకాగరతను ప్ ింద్గలము.  

27. Many children slouch while sitting. This is a bad habit. 

Sitting erect is a must for stimulating good thoughts and 

improving the intellect; that is the best way to achieve rapid 

concentration.  

 



 RE-TRANSLATED 

     DIVINE DISCOURSE DELIVERED BY BHAGAVAN BABA ON 19th June 1996 

12 | P A G E  

 

28. ఇకకడ మనకు Spinal column ఉింట్ నుది. Spinal column 

లో33 ర్చింగులునాుయ. ఇింద్ులో 9, 12 మధయ ఉింట్ ింద ి

స్ుషుమునాడి. అకకడ స్కరమమ ైన ర్ీతిగా ఉింట్ే కుిండలినీ శకిత 

స్హస్ాేర పద్ూమునకు straight గా ప్ో య చేరుతుింది.  

28. There are 33 rings in the spinal column, and located between 

the 9
th

 and 12
th

 rings is the Sushmna nadi or a vital passage. If 

the sitting posture is erect, Kundalini Shakti or energy of 

consciousness whose base is at the bottom, can flow easily and 

directly to the top reaching its destination Sahasrara, often 

described as a lotus with a thousand petals.  

  

29.  ఈ కుిండలిని శకీత అింట్ే ఏమిట్ట?? చాలా మింది మూలాధార 

స్ాా నింలో కుిండలిని అనే స్రపము ఉింట్ ద్ని, కరమకరమేణా అది ప్ ైకి 

వెడుతూ స్హస్ాేర చకరమును చేరుతుింద్ని యోగాభాయస్ిం 

తెలిసపనవారు ఈ విధమ ైన మాట్లతో చెబుతారు.   

29. What exactly does Kundalini Shakti mean? Experts in yogic 

practices say there is a serpent called Kundalini at Mooladhara 

or the base at the bottom of the spine. When aroused, this 

serpent gradually moves to its destination Sahasrara.  
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30. చాలామింది ప్ాేణాయామము చేస్ుత ింట్ారు.  ఈ ప్ాేణాయామ 

స్మయమింద్ు గాలిని నిలబ ట్టి  కుింభకము చేస్ుత ింట్ారు. 

30. Many methods are available for awakening the latent power 

of consciousness, pranayama or meditative breathing exercises 

being one of them. In this process, air is inhaled, held for some 

time and then exhaled.  

  

31. యోగాభాయస్ స్మయమునింద్ు మనము విడిచి తీస్ుకునేట్ వింట్ట 

గాలి యొకక తతత వములో కొింత వరకును గాలి స్తింభించి ప్ో తుింది.  

31. During the retention period, breathing action is deliberately 

suspended as a part of pranayama and there is neither inhaling 

nor exhaling.  

 

32. గాలి నిలిచి ప్ో వట్ిం చేత ఈ మూలాధార చకరమునకు గాలి 

లేకప్ో వట్ిం చేత అది గాలి నిమితతిం ప్ ైకి ప్ో తుింది.  ఇద ిఒక స్రపము 

కాద్ు.  ఇది కేవలిం గాలి.   

32.  This holding of breath stimulates Kundalini to rise and 

travel to higher regions. There is no serpent but just a  
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stimulation of Kundalini power, triggered by the breath retention 

process.  

 

33.  అది ఈ 33 రింధమేుల దావర్ా కరమకరమేణా ప్ రుగుతూ వస్ుత ింది.  

మనము ఈ కుిండలినీ శకిత తెలుస్ుకోవాలింట్ే మన యొకక 

వెనుుముకకను straightగా ప్ ట్ ి కోవాలి.  

33. When stimulated, Kundalini power gradually makes its way 

upwards through the 33 rings. The spine is held erect in order to 

facilitate this ascent of the energy of consciousness. 

 

34.  అింద్ుకోస్మే యోగాభాయస్ము చేసరవారు straight గా 

కూరుిింట్ారు.  అది చాలా మించిది.  జాా పకశకితని అిందిస్ుత ింది.  

ఏకాగరతను కలిగచస్ుత ింది.  కనుక మనిం కూర్చిట్ిం కూడా కరమశిక్షణే.  

34. This is the reason why yoga practitioners maintain an erect 

posture; such a posture improves memory power and greatly 

enhances the ability to concentrate. Sitting erect is thus a part of 

discipline.  

 

35. ఈ కరమశిక్షణ మనకు స్కరమింగా జరగాలింట్ే దీనిక ి కొనిు 

విధములెైన పర్చశుది్తలుింట్ నాుయ. మొటి్మొద్ట్ మన 
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దేహమును పర్చశుది్ము చేస్ుకోవాలి. ఏమిట్ట ఈ పర్చశుది్ము?  

నీతితో, స్ో పుతో ఇింకేవిధమ ైన materialతో కాద్ు దీనిని పర్చశుది్ము 

చేస్ుకోట్ిం. దేహము పర్చశుది్ము కావాలింట్ే స్తకరూలలో 

పవేేశిించాలి.   

35. To achieve this discipline, certain types of purification are 

necessary. To start with the body must be kept pure. This does 

not mean cleaning the body with water and a good soap; rather it 

means that the body must be prepared by engaging in good 

actions.     

 

36. స్తకరూల వలనే దేహము పర్చశుది్మౌతుింది. కరూ వలలనే 

చితతశుదిి  కలుగుతుింది. మన thoughts వలన మన మనస్ుు 

పర్చశుది్ిం చేస్ుకోవాలి.  ఈ ర్ ిండిింట్టనీ మనిం పర్చశుది్ిం 

చేస్ుకునుపుపడు బుదిి  ఎపుపడు పర్చశుది్ింగానే ఉింట్ ింది.  

36. When the mind is absorbed in good thoughts, it becomes 

purified. Good thoughts get translated into good actions which 

then purify the body. It is through such purity of thought and 

action that the buddhi or the power of spiritual discrimination 

gets strengthened.  
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37. దేహములో నును మొటి్మొద్ట్ట శబదిం ఏమిట్ట?  అహిం అహిం.  

నేను నేను అనేది.  నేను ఎకకడ పుట్టినది?  ఈ అహిం ఆతూ నుిండియే 

పుట్టిింది.  ఈ అహిం నుిండి mind పుడుతూ వచిిింది.  mind నుించి 

వాకుక పుడుతూ వచిిింది. 

37. What is the primordial essence of oneself? The answer that 

comes from within is that it is Aham or ‘I.’ Where does Aham 

come from? The Atma is the source of Aham or ‘I.’ From ‘I’ is 

born the mind, from which originates speech.  

 

38. అహిం ఆతూ యొకక కుమారుడు.  అహింకు mind  పుట్టిింది.  

mind ఆతూకు grandson.  Mind నుిండి వాకుక పుట్టిింది.  వాకుక 

ఆతూకు great grandson.  ఇవనీు ఆతూకు స్ింబింధిించిన 

కుట్ ింబమే. 

 

38. From the Atma, ‘I’ is born. From ‘I,’ the mind is born and 

from the mind, speech is born. Speech may thus said to be the 

great grandson of the Atma.  All these namely, Aham, the mind 

and speech belong to the lineage of the Atma.    
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39. ఆతూ ఎింత పర్చశుది్మ ైనదో  మ ైిండ్ అింత పర్చశుది్ము కావాలి.  

మ ైిండ్ ఎింత పర్చశుది్మ ైనదో  అహిం అనే దేహాతూ అింత పర్చశుది్ిం 

కావాలి.  కనుక ఆతూ స్ింబింధమ ైన ఈ కుట్ ింబమింతా పర్చశుది్మ ైన 

భావాలుగా ర్ావాలి. 

39. The mind ought to be as pure as the Atma. In turn, the body 

ought to be as pure as the mind. Therefore, the entire family of 

the Atma should be pure.  

   

40. ఒకొకకక స్మయింలో ఇచిిన మాట్ తపుపట్ము ఇచిిన మాట్ 

తపుపట్కింట్ే మర్ొక ప్ాపము లేద్ు.  బలిచకరవర్చత చెప్ాపడు.  ‘పలికి 

బ ింకుట్ కింట్ే ప్ాపముoడునె?’ పలికి బ ింకుట్ కింట్ ేమర్ొక ప్ాపము 

లేద్ు. వాకుక మనిం పవితిేంగా కాప్ాడుకోవాలి.  

40. People sometimes break their promise. There cannot be a 

greater sin than going back on one’s word, which is why 

Emperor Bali declared: “Can there be a greater sin that failing to  

 

keep one’s word?!” A word given becomes sacred and must 

always be kept.   
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41. షపర్చడీలో ఉిండినపుపడు అనేక మింది భకుత లు షపర్చడీ వచేివారు.  

41. During the days of Shirdi Baba, many people used to go to 

Shirdi for Darshan.   

  

42. అకకడ తరకడ్ అని ఒక ఉిండేవాడు. అతనిక ి భారయ, పద్హారు 

స్ింవతురముల కుమారుడు ఉిండేవాడు. భారయ, కుమారునికి బాబా 

అింట్ే చాలా విశ్ావస్ము.  వీర్చకి ఏవిధమ ైన అడుు  చెప్రపవాడు కాద్ు 

తరకడ్. 

42. There lived in another town a person named Tarkad, whose 

wife and sixteen year old son had great faith in Baba. While 

Tarkad himself was not a devotee of Baba, he did not object to 

his wife and son worshipping Baba.  

 

43.  ఒక దినము మేము షపర్చడీ వెళ్ళాలి అనాురు భారయ, కుమారుడు. 

తపపక వెళామనాుడు. ఇతను బహేూ స్మాజమువాడు.  ఇతనిక ిఏ 

క్షేతాేనిక ి ప్ో వుట్కు ఇషిము లేద్ు.  భారయ ప్ాేర్చాించినా ఇతను షపర్చడీ 

ప్ో లేద్ు. అది కూడా బలహీనతే. ఎింద్ుకింట్ే ఏ స్మాజమ ైతే 
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మనకేమి, స్ర్ేవశవరుడు ఒకకడే అని గుర్చతించాలి.  కొింతమింది ఈ 

కులమతములను తీస్ుకొని వింకర మారొము పవేేశిస్ుత ింట్ారు. 

43. One day, Tarkad’s wife and son wanted to go to Shirdi. 

Tarkad who belonged to a sect known as the Brahmo Samaj did 

not like to go on pilgrimages. He therefore excused himself but 

permitted his wife and son to visit Shirdi. Such restricted 

thinking is a sign of spiritual weakness. Those with such 

limitations fail to realise that though people may profess 

different faiths, there is only one God and not many. 

 

44. ఈ బహేూస్మాజము వాడెైన తరకడ్, నేను ర్ాను మీరు వెళాిండి 

అనాుడు.  ఆ పద్హారు స్ింవతురముల కుమారుడు చెప్ాపడు 

‘నానాు నేను వెళాను’  

44. Thus it is that Tarkad told his wife, “I am not interested in 

visiting Shiridi; however, you may go, along with our son.” 

Hearing this, the son said that he did not want to go.  

45. ‘ఎింద్ుకోస్ిం వెళావు’? ‘నేను నితయ పూజలో తెలలవార్చ మొద్లు 

ర్ాతిే వరకు కరమశిక్షణ ప్ాట్టస్ుత నాును. ఖిండచకకర నెైవేద్యము 

ప్ డుతునాును.  ఇది బాబా సవవకర్చించాడనే విశ్ావస్ముతో తిర్చగచ అతని 
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పసే్ాద్ముగా సవవకర్చస్ుత నాును.  ఈ పద్దతిని నేను వద్లట్ిం ఇషిిం 

లేద్ు.  కనుక నేను షపర్చడీ వెళాను’ అనాుడు.   

45. When the father asked his son why he did not want to go to 

Shirdi along with his mother, the son replied, “Father, every day 

I offer prayers to Baba, at the end of which I make an offering of 

sugar candy to Baba. Later, I eat the sanctified candy as 

prasaadam or a Divine gift. Going to Shirdi would upset my 

daily routine and that is why I prefer to stay here and not go to 

Shirdi.”  

 

46. కుమారుని ప్ ై తిండిేకి ప్రేమ ఎకుకవ.  కుమారుని కషిప్ టి్ట్ిం ఇషిిం 

లేక తిండిే చెప్ాపడు ‘బాబూ ఆ పని నేను చేస్ాత ను, నీవు వెళళా’ 

అనాుడు.  ‘నిజింగా చేస్ాత వా’ అని, కుమారుడు గట్టిగా అడిగాడు.   

‘బాబాకు నీవు పూజ చేస్ాత వా? నేను చెప్పపనట్ ల గా బాబాకు నెైవేద్యిం 

ప్ డతావా? ఆ నెైవేద్యము సవవకర్చస్ాత వా? మాట్ ఇయయ.  నేను షపర్చడీ 

ప్ో తాను లేకప్ో తే ప్ో ను’ అనాుడు. 

46. Tarkad who loved his son very much was moved and asked 

his son to accompany his mother, promising that he, Tarkad,  
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would perform the daily ritual on behalf of his son.  The son 

repeatedly asked his father: “Are you sure you would worship 

Baba as I did, offer Him candy and then partake of it as 

prasaadam? Unless you give me that promise, I will not go.” 

  

47. ఈ ప్పలలవాని పట్ ి ద్ల చూచి తిండి ే మనస్ు కర్చగచింది. ఇింత 

కరమశిక్షణ ప్ాట్టించేవాడు ఎింత ఉతతముడు?  ఇింత వయస్ుు వచిినా 

నాకు ఈ కరమశిక్షణ లేద్ు కదా! అని విచారిం చేశ్ాడు.  కుమారునికి 

నేను చేస్ాత నని మాట్ ఇచాిడు. 

47. The father was deeply moved by the faith his son had in 

Baba, and felt ashamed that he did not have the discipline his 

son had. He then gave his solemn promise to his son that he 

would follow the same routine as his son used to.  

 

48. కుమారుడు, తలిల వెళ్ళల రు.  కుమారునికి ఇచిిన మాట్ పేకారము 

పూజ స్కరమింగా చేశ్ాడు తిండిే. కుమారుడు చేసపనట్ ల  ఖిండచకకర 

అకకడ ప్ టి్ట్ము, తిర్చగచ భోజనము చేసర స్మయములో పసే్ాద్ము 

భుజిించట్ము ఈ విధింగా జరుగుతూ వచిిింది.  
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48. The mother and son then left for Shirdi while the father 

began to observe the daily ritual his son used to perform. As a 

part of the ritual he offered candy to Baba and later reverentially 

partook of it as prasaadam.  

 

49. మూడవదినము గురువారము వచిిింది. కోరుి లో అవస్రమ ైన పని 

పడిింది.  స్ాునిం చేసప పూజ చేశ్ాడు, ట్టఫపన్ తినాుడు. తన డసే్ుు 

వేస్ుకొని ఆఫవస్ుకి వెళ్ళాడు. 

49. Three days had passed and it was Thursday. That day Tarkad 

had some important work in the court. In the morning, Tarkad 

had his bath, offered worship, ate breakfast and rushed to court.  

  

50. తిర్చగచ భోజనమునకు వచాిడు. భోజనమునకు కూరుిను 

తరువాత వింట్వానిని పసే్ాద్ము తీస్ుకురమూనాుడు. వింట్వాడు 

చెప్ాపడు ‘మీరు అవస్రింగా ప్ో తూ పసే్ాద్ము నివేద్న చేయలేద్ు’.  

50. Tarkad then returned for lunch time and asked his cook to 

first bring Baba’s prasaadam before serving lunch.  The cook 

replied, “Sir, this morning you did not offer candy to God; so I 

cannot serve you any prasaadam.”  
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51. చాలా బాధ పడాు డు. కుమారునకు ఇచిిన మాట్ తప్పపనాను కదా! 

బాబాకు నెైవేద్యము ప్ టి్లేద్ని బాధ కాద్ు.  కుమారునకు ఇచిిన 

వాగాద నము తప్పపనాను అదే బాధ.   

51. Tarkad felt great distress not because he had omitted to offer 

candy to Baba but because he had broken the promise given to 

his son.   

52. ర్ ిండవ దినము తరకడ్  భారయ, కుమారుడు నమస్ాకరిం 

చేయట్ానికి వచాిరు. 

52. On the following day, Tarkad’s wife and son went to have 

Darshan of Baba.  

  

53. ‘బాబూ నేను నిను బాిందాేకి ప్ో యాను, కానీ అకకడ నాక వరూ 

భోజనిం ప్ టి్లేద్ు.  నితయమూ నీవు ఇస్ుత ను ఖిండచకకర నాకు 

చికకలేద్ు. చాలా ఆకలిగా తిర్చగచ వచాిను.  ఇపుపడేమ ైనా ఇసరత  చాలు’ 

అని ఆ ప్పలలవానిని అడిగాడు బాబా.   

53. Baba said to them, “I went to Bandra – that was the place 

where Tarkad lived – but no one offered food to Me! I did not  
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get the sugar candy that is normally offered to Me. I am hungry 

and would be happy if you can give Me some food now!”  

 

54. ఆ ప్పలలవానికి shock మాదిర్చ అయింది. ఇింట్టక ివెళ్ళా తలిల  ఒడిలో 

ఏడుస్ూత  కూరుినాుడు. 

54.Tarkad’s son was absolutely shattered. Later, sitting on his 

mother’s lap, the boy wept bitterly over the fact that his father 

had not kept his promise.  

 

55. “తిండి ేమాట్ ఇచాిడు కానీ నెైవేద్యము ప్ టి్లేద్ు. కనుకనే బాబా 

నిర్ాశగా వచాిడు. అమాూ నేను ఇకకడ ఉిండను.  నా కరమశిక్షణ నేను 

తపపను.  నేను తిర్చగచ బాిందాే వెడతాను”, అనేట్పపట్టకి బాబా చెప్పప 

పింప్పించాడు.  

55. The boy then said to his mother, “Father gave his word but 

failed to make the offering. That is why Baba returned 

disappointed! Mother, I cannot stay here any longer. I do not 

wish to miss my duties. I am returning to Bandra.”   

56. ఎవర్చతో చెప్పప పింప్పించాడు, జోగ్ అనే అతనితో.  బాబా ద్గొర జోగ్ 

ఎపుపడూ ఉిండేవాడు.  ప్పలలవానికి చెప్పప పింప్ాడు.  నీవు ఇపుపడు 
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ప్ో నకకరలేద్ు.  నీ తిండి ేమాట్ తప్ాపడుగానీ నీవు మాట్ తపపలేద్ు.  

కాబట్టి  నా అనుగరహిం ద్ిండిగా ఉింది. నీవు వెళానకకరలేద్ు. 

ఎింతకాలము నీకు ఇషిమో అింతకాలము ఉిండు. 

56. Just then Jog, a constant companion of Baba, came to where 

the boy and his mother were and said, “Baba says there is no 

need for you to go back. You are not at fault and it is your father 

who broke his promise. You have My blessings and you can stay 

here as long as you like. 

57. కానీ అింతకాలిం కొింత నిర్ాశగా, అస్ింతృప్పత గా కాలిం గడుపుతూ 

వచాిడు.  పది దినములెైన తరువాత ఇకకడికి వచాిడు.  

57. Though somewhat unhappy about the broken promise, the 

boy and his mother stayed in Shirdi for ten days and then 

returned.  

58. ప్పలలవాడు వచిిన వెింట్నే. తిండి ేప్పలలవాని ద్గొరకు ప్ో య excuse 

me అనాుడు.  నీవు చినువాడవు, నేను ప్ ద్దవాడను, కానీ నినుు 

క్షమాపణ వేడుకొింట్ నాును.   

58. The moment they returned, the father apologized to his son 

and said, “Though you are much younger than me, I ask you to 

excuse me.”  
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59. అపుపడు ప్పలలవాడు చెప్ాపడు నాకు కాద్ు బాబాకు క్షమాపణ 

చెపపమనాుడు.  

59. The son replied, “You have to ask Baba to pardon you and 

not ask me to excuse you.”  

60. ఏ స్మాజములో ఉిండినపపట్టకి, ఏవిధమ ైన కలిరు నీకుిండి 

నపపట్టక ీమాట్ మాతిేం ఒకకట్ే.  నీది బహేూ స్మాజిం కావచుి, ఆరయ 

స్మాజిం కావచుి, దెైవ స్మాజిం కావచుిను  ఏ స్మాజమ ైనా మాట్ 

ఒకకట్ే. 

60. One might belong to any faith group like the Brahmo Samaj 

or Arya Samaj or Daiva Samaj. A promise is a promise and once 

made should not ever be broken.  

61.  స్తయిం ఒకకట్ే.  స్తాయనిు ప్ాట్టించట్ిం  నీకు చాలా అవస్రిం.  నీవు 

కోరుి కు వెళ్ళా నాయయాధిపతిగా వాదిస్ుత నాువు. నీలో స్తయమే లేకప్ో తే  

ఎనిు కుట్ ింబాలు వయరామ ైప్ో తాయ?  

61. The son continued, “It is important for you to adhere to 

Truth. As a lawyer you argue in a Court of Law. Think how 

many families would be ruined if you deviate from Truth.”  
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62. నీవు ‘లా’ చదివావు.  మను చకరవర్చత ఎింతో పవితమే ైన ధర్ాూనిు 

పబేో ధిస్ూత  వచాిడు. కనుక ఈ స్తాయనిు నీవు ప్ాట్టించకప్ తే నీ ‘లా’ 

అింతా వయరాము అనాుడు. తిండీ ే నీవు ‘lawyer’ కా ‘liar’ 

కావద్నాుడు.  

62. “Emperor Manu preached and strictly adhered to sacred 

Dharma. Therefore, if you do not adhere to Truth, all your study 

would be a waste. Father, you should be a lawyer and not a liar.”   

 

63. ఆ విధింగా కరమశిక్షణ మనిం స్కరమింగా ప్ాట్టస్ుత నుపుపడు 

దెైవతవము మనకు స్ాక్షాతకర్చస్ుత ింది. మొటి్మొద్ట్ మన దేహమును 

స్తకరూల చేత పర్చశుది్ము గావినుికోవాలి.  

63. Thus, when one leads a disciplined life, one can attain the 

Divine. To begin with, the body must be sanctified through good 

actions.  

64. మొటి్మొద్ట్ discipline. తెలలవార్చ లేచి కాలకృతయములు 

తీరుికొని, ర్ాతిే పరుిండినింత వరకు నితయమూ ఆచర్చించే కరమశిక్షణ 

చకకగా ఆచర్చించాలి. ఒకొకకకతూర్చ మనిం దానిని ప్ాట్టించడింలేద్ు. 
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64. It all begins with discipline. From dawn to dusk, all the daily 

duties must be performed in a highly disciplined manner. 

Sometimes, they might be lapses.  

 

65.       నిద్ుద ర నుిండి లేచి మర్చ నిద్ుద ర ప్ో యెడు దాది ప్ టి్క ై  

               హద్ుద పద్ుద  లేక వయయమింద్గ జేయుచు జీవితింబు నీ 

               విదెదల ధార ప్ో సప అరవిింద్ ద్ళ్ళక్షుని విస్ూర్చించి నీ వే  

               ప్ ద్ద  స్ుఖింబు నొిందితివొ ప్వేతిగ యోచన చేయు మానవా!! 

65.        Oblivious you are from dawn to dusk, 

                       To the Eternal and the Divine. 

                       And indifferent you remain to lessons learnt, 

                       Preoccupied with just filling your belly.  

                       O Man! Reflect deeply on how you spend your time 

                       And tell me what great happiness have you attained 

                       By so wasting your life? 

 

66. ప్ టి్కు కూడా ఒక discipline ఉిండాలి. ఎింతవరకు పడుతుిందో  

అింతవరకూ తీస్ుకోవాలి. మితిమీర్చ తిింట్ే అది ఒక అజీరణ ర్చగింగా 

బయలుదేరుతుింది.  
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66. Discipline is needed in eating too. One must eat only to the 

extent required. Excessive eating would lead to indigestion.  

 

67. మనిం ప్ాేరాన చేసప తీస్ుకుింట్ నాుము.  

బహేాూరపణిం బేహూ హవిహ్ బేహాూగౌు బేహూణాహుతిం  

        బహే్మూవ తేన గింతవయిం బహేూ కరూ స్మాధినా 

67.  Before eating, we pray:   

Brahman is the offering and Brahman is also the oblation. 

He who offers is Brahman, 

And the fire that receives the offering is also Brahman. 

He who sees Brahman in all his actions would attain  

Brahman. 

 

68. బహేాూరపణమని అరపణిం చేసరత  అహిం వెైశ్ావనర్చ భూతావ అని 

జవాబు వస్ుత నుది. “నేను వెైశ్ావనరుడుగా నీలో ఉింట్ నాును. నాకు 

ఎింత కావలెనో అింతే అిందిించు. ఎకుకవ తీస్ుకుింట్ాిం రుచిగా 

ఉింద్ని.”   
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68. When food is offered to God, God within responds by 

saying, “Functioning as Vaishwanara, I digest the food. Eat only 

to the extent I require.” 

69. అపుపడు వెైశ్ావనరుడు జాగరతత  పడతాడు. “ఇింక పింపవద్ుద  

లోపలకు”.  

69. If one overeats, Vaishwanara warns, “Don’t send me any 

more food!” 

70. కానీ ఈ మాట్లు ఏమాతిేం వినడు, చకకని ప్ాయస్ము, చకకని 

గార్ లు చికుకతుిందాయని తిర్చగచ వేస్ూత నే ఉింట్ాడు. కానీ కడపట్టకి 

తాను అలసపప్ో తాడు. ఆయాస్ముతో కొింత బాధ పడతాడు.   

70. Indifferent to the signals, the person goes on eating pudding 

and other tasty dishes, until he becomes exhausted and 

breathless.  

 

71. కనుకనే మన ఆహారమింద్ు కరమశిక్షణ లేకప్ో తే అనార్చగయము 

రూప్ ింద్ుతుింది.  కరమశిక్షణ లేకప్ో వట్ము అనార్చగయమునకు మూల 

కారణము. 

71. Thus, lack of discipline in eating often leads to ill health. 

Indiscipline is often the main cause for sickness.  
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72. దేహములో స్రవ వాయధులకు మూలకారణము కడుపు. కడుపులో 

ఏవిధమ ైన చెడుపు జర్చగచనా శర్ీరములో అనిు ర్చగములు 

బయలుదేరుతునాుయ. 

72. Carelessness in eating is responsible for many ailments. 

Thus, the stomach is the starting point of many a health 

problem. When the stomach has problems, they often get 

transmitted to other parts of the body.  

   

73. కనుక మూడు భాగములు ఆహారము ప్ ట్ ి కొని ఒక భాగము ఖాళీ 

ప్ ట్ాి లి. ఈ విధింగా జర్చగచనపుపడే కరమశిక్షణ ఉింట్ ింది.  

73. Thus while eating do not fill your stomach; instead eat less 

so that your stomach is at least one quarter empty. This is what 

regulated eating means.  

  

74. నితయమూ కరమశిక్షణ అనుస్ర్చించాలి.  తెలలవార్చ మొద్లు ర్ాతిే 

పరుిండినింత వరకు ఏమేమి చేస్ుత నాుమో అవనీు కరమశిక్షణతో 

చేయాలి.  

74. Discipline must be observed every single day. Whatever one 

does from the time one gets up to the time one goes to bed must 

be done in disciplined manner.  
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75. కూర్చిట్ిం, నడవట్ిం, తాేగట్ిం, తినట్ిం అనీు కరమ శిక్షణలో 

ఉిండాలి.  అపుపడే జీవితమూ ఒక కరమమ ైన పది్తిలో ఉింట్ ింది.  

75. All actions, be it sitting, eating, talking, walking or whatever, 

must be performed in a controlled and regulated manner. Only 

then would your life as a whole would become disciplined.  

 

76. ఈ కరమశిక్షణయే నిజమ ైన కరూ యోగము. ఈ కరూ యోగమే కరూ 

స్ుకౌశ్ాలానిుఅిందిస్ుత ింది. మానవుడు కర్ాూధికార్చ.  కర్ాూదికారులుగా 

మనిం ఉిండాలి.  

76. Discipline is the essence of Karma Yoga. It is Karma Yoga 

that allows one to attain proficiency in action. Man is expected 

to be the master of action, and that is what you should strive to 

achieve. 

77. ఎలాింట్ట కరూగా ఉిండాలి? పర్చమితమ ైన కరూగా ఉింట్ ిండాలి. 

భగవదాజా శిరస్ావహ ించాలి.  

77. What is good action? Good action is that which is in accord 

with God’s command.  
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78. పూట్పూట్కు ఏవిధమ ైనది మనిం అనుస్ర్చస్ుత నాుమో దానిని 

కరమిం తపపక అనుస్ర్చించాలి. అపుపడే మనిం విదాయవింతులము 

కావచుి.  

78. It is only when one performs daily duties in a disciplined 

manner that one becomes eligible to be called vidyavantulu or 

educated.  

79. విత్ అనగా ఏమిట్ట?  జాా నము. ఆ జాా నము ప్ ిందే మారొము ఇదే. 

79. What is the meaning of the word ‘vid?’ It means wisdom. 

Discipline and good action form the pathway to wisdom.  

 

80. పుస్తకముల్ పఠచనిితిని పూర్చతగ జూచితి స్రవ శ్ాస్త రముల్  

        నిస్ుత లమ ైన విద్యలు నేర్చితి నించును గరవమ ల నీ 

        హస్త  యుగింబు మోడిి పరమాతూను భకితతో కొలవలేని యళ  

        పసే్ుత త విద్యలనిుయు ధాతిే నిరరాముల్ కద్ మానవా! 

80.  O Man!  

You boast about books read and scriptures mastered, 

And proud you are of ephemeral knowledge acquired.  

What is the meaning of all this,  

When lacking humility, unable you are   
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To submit to the Divine with folded hands? 

 

81. పుస్తకాలు చదివాను. Bookish knowledge చాలా ఉింద్ని 

గరవపడకూడద్ు.  మనము హస్తయుగము మోడాిలి. ఇదియే 

ఆధాయతిూకమునకు పేధమ స్ో ప్ానము.  

81. Do not claim to have read many books and become proud of 

your scholarship. Be humble and fold your hands, for humility is 

the first step in spirituality.  

  

82. ఏమిట్ట ఈ హస్త  యుగము మోడిట్ిం?  నమస్ాకరము.  

నమస్ాకరములోనును అింతర్ారాము ఏమిట్ట?  ఐద్ు 

కరే్ూిందియేములు, ఐద్ు జాా నేిందియేములు ఏకము చేయట్ము 

నమస్ాకరము. Unity in diversity; 

82. Salutation offered with two hands brought together is 

referred to as Namaskaram. What is the inner significance of 

Namaskaram? When the ten fingers of the two hands are 

brought together to offer Namaskaram, it is a symbolic 

representation of the unity and harmony of the five organs of 

action and the five organs of cognition. Namaskaram stands for 

seeing unity in diversity. 
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83. అనిుింట్టని ఏకిం చేయట్మే నమస్ాకరిం. ఏకాతూతతవమే నిజమ ైన 

ఆతూతతవము. ఆధాయతిూకములో నమస్ాకరము చాలా పధేానమ ైనది. 

ఎింతో అరాము ఉింట్ నాుది.  

83. True spirituality implies seeing the same Atma in all beings. 

The gesture of Namaskaram is thus not only very important but 

also has deep significance in spirituality.    

 

84.  న-మమ.  నేను కాద్ు, నమస్ాకరమింట్ే నేను కాద్ు. అహింకార 

నిరూూలమే, 

84. The Sanskrit phrase ‘na-mama,’ means ‘not me.’ Thus 

Namaskaram can also be interpreted as an action intended to 

diminish and eventually remove ego.  

 

85.  మమ అింట్ే అింతా నాదే, నమమ అింట్ే ఏదినాది కాద్ు. అింతా 

నీదే స్ావమీ! ఈ అర్చపతము గావిించట్మే నమస్ాకరము యొకక 

అింతర్ారాము.  

85. ‘Mama,’ means everything is mine while ‘na-mama’ means 

nothing is mine. It is like saying, “O Swami! Everything is 

yours!!” The gesture of Namaskaram thus implies surrendering 

to God with the feeling that nothing belongs to us.  
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86. కనుకనే తెలలవార్చ లేచినది మొద్లు ర్ాతిే పరుిండినింత వరకు పతేి 

పని యింద్ు కరమశిక్షణ ప్ాట్టించాలి.  

86. Discipline is therefore, a must in every single action one 

performs from dawn to dusk.  

 

87. కానీ ఈనాట్ట మానవులకు కరమశిక్షణ అింతే ఏమిట్ో తెలియద్ు. 

ఇిందియే నిగరహమింట్ే పూర్చత తెలియద్ు.  కనుులు  చూస్ుత నాుయ 

ఎకకడో .  కనుులకు బుదిి  చెప్ాపలి.  ఓ నేతమేా నీవు దేనిని 

చూస్ుత నాువు, చెడు  చూపు చూడకూడద్ు. 

87. In today’s world, people hardly understand what discipline 

means. In fact, they are totally ignorant about the need for sense 

control. The eyes, for example, have to be cautioned, “Oh eyes! 

What is it that you are looking at? Never look at anything that is 

bad.”     

 

88. See no evil see what is good, talk no evil talk what is good, 

hear no evil hear what is good.  Think what is good think no 

evil.  Do no evil do what is good. This is the way to God. 
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88. See no evil, see what is good. Talk no evil, talk what is good. 

Hear no evil, hear what is good. Think no evil, think what is 

good. Do no evil, do what is good; that is the way to God.  

 

89. నీవు మించిని చేయ, మించిని చూడు, మించిని చెపుప, మించిని 

విను, మించిని తలచు. మనము కరమశిక్షణ ప్ ింప్ ిందిించుకోవాలి.  

ఎవర్ నిు విధములుగా నినుు మాట్ాల డిించినపపట్టకీ మాట్లను కొించెిం 

అద్ుపులో ప్ ట్ ి కోవాలి. 

89. Do good, see good, talk good, hear good and think good – 

this is the discipline you must follow. Keep your tongue under 

control. No matter what is the provocation, you should remain 

calm and restrain yourself.    

90. విదాయరుా లార్ా! మృగములు, పక్షులు కొనిు కరమశిక్షణలు 

ప్ాట్టస్ుత నాుయ.  కానీ ఇింత చద్ువులు చదివి, ఇనిు తెలివితేట్లుిండి 

మానవుడు ఈ విధమ ైన కరమశిక్షణ అనుస్ర్చించలేక ప్ో తునాుడు.  

90. Students! Even birds and animals observe some discipline. 

But man, despite all his education and knowledge is lacking in 

basic discipline.  
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91. మీరు చకకగా watch చేయిండి.  మీ కాలేజి ద్గొర్చ, హాసి్లు ద్గొర్చ 

కొనిు కోతులుింట్ నాుయ. దినమునకు ఒక గింట్ మౌనము 

వహ స్ాత య.  పక్షులు కూడా అింతే గింట్ మౌనము వహ స్ాత య.   

91. Near your hostel you would find some monkeys; if you 

watch them carefully, you would notice they remain silent for at 

least one hour during the day. Even birds remain silent for at 

least one hour a day.  

 

92. కానీ మానవుడు ఒకక నిముషము కూడా విశ్రా ింతి తీస్ుకోడు.  

ఊర్చకే డోలు వాగచనట్ ల  వాగుతుింది నోరు. మౌనమనేదే లేద్ు. ఎవర్ ైనా 

మౌనముగా ఉింట్ నాురింట్ే వార్చని గేలి చేస్ాత రు. అతను మౌనిం 

ప్ాట్టస్ుత నాుడు మనిం మౌనిం ప్ాట్టించుదామని ముింద్ుకు ర్ావాలి. 

92. In contrast to birds and animals, humans can hardly keep 

quiet. It is rare to see people being silent. In fact, people who 

observe silence are made fun of. Following the example of such 

people, you too must try to be silent.  

   

93. బహేూ అింట్ే ఎవరు?  నిశశబదిం బహేూ.  Silence is God. 

నిస్ుబదములో నిశశబదమే బేహూ. అింత గొపపద్నము ఉింట్ నుది 
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మాట్ల అద్ుపులోపల.  మాట్లను కింట్ోే లు చేసరత  అింతా కింట్ోే లు 

అయప్ో తుింది.   

93. Who is Brahman or God? Silence is God. In fact, absolute 

stillness in silence is God. It is such Divine power that is 

associated with silence. When speech is controlled, everything 

else comes under control.  

 

94. ఎింద్ుకోస్ిం దీనికి ఇింత శకితనిచాిరు? కింట్టక ిచూచే శకిత మాతేమే 

ఉింట్ నుది.  ర్ ిండవ శకిత లేద్ు.  చెవులకు వినే శకిత మాతమేే 

ఉింట్ నుది.  ఇింకొక శకిత లేద్ు.  ముకుకకు వాస్న చూచే శకిత 

ఉిందిగానీ ఇింకొింక శకిత లేద్ు. నాలుకకు ర్ ిండు శకుత లునాుయ. 

Double promotion ఒకట్ట రుచి చూడట్ము, ర్ ిండవది 

మాట్ాల డట్ము. ర్ ిండు శకుత లునాుయ.  కనుక మొటి్మొద్ట్ 

అద్ుపులో ప్ ట్ాి లి. 

94. How come the tongue is vested with such power? The eye 

can only see, the ears can only hear and the nose can only smell. 

None of these organs has a second capability. By contrast, the 

tongue has two capacities, the ability to taste and the ability to 

speak. Thus, it is the tongue that must be controlled first.  
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95. చాలామిందికి తెలుస్ు.  కారుకు నాలుగు ట్ ైరుల ింట్ాయ.  ముింద్ు 

ట్ ైరలలో గాలి కొించెిం ఎకుకవగా ఉింట్ ింది.  వెనుక ట్ ైర్ు లో కొించెిం 

తకుకవగా ఉింట్ ింది.  తెలియని వారు నాలుగు ట్ ైరలలోను స్మానింగా 

నిింపుకుింట్ారు. అది మించిది కాద్ు. ఎకుకవగా నును దానిని 

తగచొించాలి. తకుకవగా ఉనుదానిని హ్చిిించాలి. 

95. Many of you may be aware of car tyres and the extent to 

which they must be filled. Some people think all tyres must be 

filled to the same pressure; this is wrong. The front tyres must 

be filled to a slightly greater pressure than the rear ones. If the 

pressure is high, it must be decreased; likewise, if it is low, it 

must be increased.  

   

96.  ర్ామకృషణ  పరమహింస్ కమలకూపర్చల  ఉిండేవాడు. అకకడ చిను 

ఆశరమము ఉిండేది. అకకడ ర్ామకృషణ  పరమహింస్కు ఆహారములో 

కొించెము మారుప.  బ ింగాల్ దేశములో బాేహూణులు కూడా చేపలు 

తిింట్ారు.  వార్చని మతుయ బాేహూనులింట్ారు. వారు స్ాునమునకు 
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గింగకు ప్ తే చేపలు కాళాకు వచిి కరచుకుింట్ాయ. చేతిలో పట్ ి కొని 

ఇింట్టక ివస్ుత ింట్ారు. 

96. The great saint Ramakrishna Paramahamsa used to live in an 

ashram in a village named Kamarpakur in Bengal and located on 

the banks of the river Ganges. Unlike their counterparts 

elsewhere, Brahmins in Bengal eat fresh-water fish and are thus 

known as Matsya Brahmins or fish-eating Brahmins. Whenever 

they went to the river for bathing, they would bring some fish 

back home.   

  

97.  కమలకూపర్ నుిండి కలకతాత కు ప్ో వాలింట్ే గింగానది దాట్ాలి. 

చినువార్చని అింద్ర్చనీ చేరుికొని ఆధాయతిూకము కధల ర్ీతిగా 

బో ధిించేవాడు.  

97. For going from Kamarkapur to the city of Calcutta [annotate 

in text version], one had to cross the Ganges by boat. Often 

while Ramakrishna made such trips, he would gather all the 

children in the boat and tell them stories that promoted devotion 

and spiritual values.  

 

98. కానీ ఈనాట్ట కలిపభేావము మించి స్తుింగము చుసరత  హాస్యము 

చేయట్ము. ఇింత చిను వయస్ుులోనే ఎింద్ుకుర్ా భకిత, ఉదోయగము 
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చేసప ర్చట్ ైరు అయన తరువాత నీవు ర్ామ, కృష్ాణ , గచవిిందా అనుకో. 

ఇపపట్ట నుించి ఎింద్ుకు నీక ీ భకిత అని యువకులను తలిలతిండుేలు 

ద్ూషపస్ుత ింట్ారు. విమర్చశస్ుత ింట్ారు.   

98. Thanks to the influence of the Kali age, both young and old 

made fun of satsangh and good company. Thus the youth and 

the parents of children in the boat did not like what 

Ramakrishna was doing and raised questions like: “Why is 

devotion needed at this early age? Worship of God and chanting 

Divine names like Rama, Krishna and Govinda can wait till 

retirement.” 

 

99. ఆనాట్ట యువకులింద్రూ ర్ామకృషణ  ద్గొర చేర్ారు.  ఒక ట్ ైిం ట్ేబుల్ 

వేశ్ాడు ర్ామకృషణ . ఫలానదినము నీవు ఫలాన దినము నీవు సపట్ీకి 

ప్ో య చేపలు తేవాలి. ఒకనాడు బహేాూనింద్ము వెళ్ళాడు బో ట్ లో. 

99. Back then, many youth were drawn to Ramakrishna and 

everyday he would assign one of them to get fish from Calcutta. 

One day, it was the turn of Brahmananda.  

 

100. ఆ బహేాూనింద్ము వస్ుత ిండగనే కాష్ాయ వస్త రము చూచారు 

పడవవారు. మొద్లుప్ ట్ాి రు ద్ూషణ.  ఆ ప్పచిివానికి పనిలేద్ు, ఈ 
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ప్పలలలకు కూడా పనిలేద్ు. అనవస్రింగా ప్పలలలను చేరుికొని 

చెడగొడుతునాుడు అతను ద ింగ అని ర్ామకృషణను ఇషిము 

వచిినట్ ల గా ద్ూషపస్ుత నాురు.  

100. Seeing the orange-robe clad Brahmananda get into the boat 

and recognising him to be one of Ramakrishna’s disciples, the 

people managing the boat immediately began making very 

critical remarks about Ramakrishna saying, “That mad man does 

not do any work nor do his boys, like this one.” In their view, 

Ramakrishna was collecting talented youth and ruining them.  

  

101. ర్ామకృషణను ప్పచిివానిగా చూచేవారు. గురువును ద్ూషపస్ుత ింట్ే 

స్హ ించుకోలేకప్ో యాడు. కానీ ఏమీ చేయగలద్ు మ తతనివాడు. నోరు 

మూస్ుకునాుడు. వెళ్ళాడు. చేపలు తీస్ుకొనాుడు. పడవలోకి 

ర్ావాలింట్ే భయిం. తిర్చగచ ఏమీ విమర్చశస్ాత ర్చ ఏమిట్ోనని భయము. 

ఆశరమమునకు వచాిడు. 

101. Back then, it was common to regard Ramakrishna as a mad 

person. When Brahmananda heard his master being vilified, he 

was deeply upset. However, being a soft person he did not raise 

his voice in protest. Instead, deeply troubled and full of anguish, 

Brahmananda returned to the ashram with fish.   
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102. బహేాూనింద్ము “ర్ా” అనాుడు, కనుులు తుడుచుకుింట్ూ 

వచాిడు.  ఇింద్ుకోస్ిం ఏడుస్ుత నాువు?  ‘స్ావమీ! ఈ పజేలు 

మిమూలిు అనర్ాని మాట్లు అoట్ oనాురు. చాలా కఠచనమ ైన 

మాట్లతో మిమూలిు ద్ూషపస్ుత నాురు.  మమూలిు విమర్చశించినా 

ఫరవాలేద్ు. మిమూలిు విమర్చశస్ుత నాురు. నేను వినలేను.  చాల 

ద్ుుఃఖముగా ఉింది’ అనాుడు.  

102.  Seeing Brahmananda Ramakrishna asked, “What 

happened and why are you in tears?” Brahmananda replied, 

“Master, I just could not bear to hear the way people on the boat 

talked about you. I do not care if people say bad things about 

me; but when they abuse you, I feel deeply hurt!”    

  

103. కోపిం వచిిింది ర్ామకృషణకు. ఛీ ఛీ! గురుద్ూషణ వినే శిషుయడు ఒక 

శిషుయడా, నీవు ఆశరమింలో ఉిండట్ానికే వీలేల ద్ు.  Get out.  ఎట్ాల  నీవు 

విింట్ూ వచాివు, గురు ద్ూషణ వినట్ిం ప్ాపిం కాదా, ద్ూషణ 

చేయట్ిం వార్చకి ప్ాపము. వినట్ము నీ ప్ాపము. కానీ ఏమీ 

చేయగలడు, తిర్చగచ ఏడుికుింట్ూ కూరుినాుడు.  
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103. Hearing this Ramakrishna became angry and said, “Can 

you call yourself a disciple after putting up with abuses hurled at 

your master? You are unfit to be here in the ashram. Leave this 

place at once!  You are not a good disciple. How could you 

remain silent when your Master was being vilified? How could 

you put up with all that abuse? Is it not a sin to tolerate the 

abuses directed at one’s master? The one who abuses a Guru 

commits a sin as also a disciple who puts up with it.” 

Brahmananda did not respond but just went on crying.  

  

104. ర్ ిండవ దినము నర్ేింద్ ేప్ో వలసప వచిిింది.  వివేకానింద్. ఇతనిని 

కూడా ఆ విధింగా ద్ూషపించారు  బో ట్ లోని వారింద్రూ. హాస్యిం చేస్ూత  

వచాిరు.  

104. Next day, it was the turn of young Narendra, also known as 

Vivekananda, to do the boat trip. And as earlier, people on the 

boat began mocking him as he approached.  

105. పడవ ఎకాకడు ట్టకకట్ ి  తీస్ుకునాుడు. నోరుముయయ అనాుడు 

తిట్టినవానిని.  ఇింకా తిడుతూ వచాిడువాడు.  తన శకిత కొదీద  కొట్ాి డు 

వాళాను.  ఒకనిని ఎతుత కొని గింగలో వేస్ాత ను అనాుడు. 
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భయపడిప్ో యారు.  ఎవరు తిర్చగచ నోర్ తతలేద్ు. ప్ో య చేపలు తీస్ుకు 

వచాిడు. ఇతను వస్ుత ింట్ే అింద్ర్చకీ భయము.  ఎవరు మాట్ాల డలేద్ు. 

105. Even as Vivekananda purchased a ticket and boarded the 

boat, the boatmen began to mock him. Infuriated, Vivekananda 

shouted, “Shut up!” This only served to encourage the offenders 

to become more aggressive. Vivekananda then resorted to force 

and picking up one man warned that if the abuse did not stop he 

would begin throwing them into the river. That frightened the 

mob and everyone promptly became silent. Vivekananda was 

thus able to make the trip, buy fish and complete his assignment.  

106. వచిిన తరువాత  ర్ా......’ అనాుడు ‘ఏమి జర్చగచింది’. 

బహేాూనింద్ముకు జర్చగచిందే జర్చగచింది అనాుడు. నీవు ఏమీ చేశ్ావు 

అనాుడు. నా గురువును ద్ూషపస్ుత ింట్ే  నేను ఊరు కుింట్ానా, నా 

గురువును ద్ూషపస్ుత ింట్ే ఊరుకోలేను.  బాగా ర్ ిండు కొట్ాి ను. ఒకర్చని 

గింగలో పడవేయుట్కు పయేతిుించాను అనాుడు. 

106. When Vivekananda returned, Ramakrishna asked him, 

“What happened today?” Vivekananda replied, “Whatever 

happened when Brahmananda went happened again.” “How did 

you respond?” Ramakrishna then asked. Vivekananda answered, 

“Will I remain silent if my Guru is vilified? I thrashed them and 

even threatened to throw them into the river!”   
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107. ర్ామకృషణ  ‘ఛీ ఛీ ! వేసపనది కాష్ాయ వస్ేము, ఉిండేది ఆశరమము.  

నీవు ఇింత మాతేమూ కోపము నిగరహ ించుకోలేకప్ో తే ఎింద్ుకు 

ఆశరమింలోఉిండాలి?   

107. Hearing this Ramakrishna reprimanded Vivekananda and 

said, “You are wearing ochre robe and live here in the Ashram. 

And yet, you seem to have no forbearance. When you have no 

control over yourself, what purpose is there in your staying in 

the Ashram?  

 

108. అపుపడు చెప్ాపడు నర్ేింద్ుేడు, ఆయన పూరవము 

బహేూస్మాజమునింద్ునువాడే, ‘స్ావమీ! నిను బహేాూనింద్మునకు 

ఒక విధముగా చెప్ాపరు. నాకు విరుది్ముగా చెబుతునాుర్ే. అది 

నిజమా, ఇది నిజమా.’  

108. Deeply perplexed, Narendra who had earlier been a 

member of the Brahmo Samaj asked, “Master, yesterday you 

gave Brahmananda some advice but today you are telling me 

exactly the opposite! Which of these two is the correct advice? 

The one you gave yesterday or what you are telling me now?” 
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109. ఒర్ ేప్పచిివాడా ! ట్ ైరు లోపల గాలి ఎకుకవ ఉింట్  తీసప వేయాలి.  

తకుకవగా ఉింట్  కొట్ాి లి. 

109. Ramakrishna then said, “O foolish young man, when there 

is excess air in the tyre that excess has to be let out; likewise, 

when air is lacking, the tyre must be filled to the required 

extent!” 

   

110. పర్చసపాతుల పభేావమును పురస్కర్చించుకొని పబేో ధలు స్లాపలి. ఈ 

పబేో ధలు అింద్ర్చకీ స్మానమ ైనవి కావు. ఒకొకకకర్చ క ప్ాసపట్ీ, 

ఒకొకకకర్చ container ఏవిధింగా ఉింట్ ిందో  అింతవరకే ఇవి 

నిిండుతాయ.  

110. Teaching and preaching must always be tailored to the 

situation and the circumstances and cannot be the same for all. 

They must be tuned to the nature of the person receiving the 

teaching and the capacity of the person to absorb the teachings.  

 

111. గింగానదిలో కావలసపనింత జలము ఉనుది. ఎవర్ వరు ఎింత ప్ాతే 

తీస్ుకుప్ో తార్చ అింత ప్ాతేక ేనీరు చికుకతుింది. అింద్ర్చకి స్మానమని 

చెపపట్ానికి వీలుకాద్ు. 
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111. There is plenty of water in the Ganges. However, what each 

person carries home depends on the size of the container he 

brings. In the same way, teaching must be tailored to the 

recipient; all cannot be taught the same lesson.  

  

112.  ఆధాయతిూక మారొమున వార్చ వార్చ శకాత యనుస్ారింగా కరమశిక్షణ 

అనుస్ర్చించినపుపడు వార్చకి తగచన శకితనిందిస్ాత డు భగవింతుడు. మన 

క ప్ాసపట్ీ ప్ ించుకోవాలనుకుింట్ే కరమశిక్షణ చకకగా ఉిండాలి. కరమశిక్షణ 

లేక దెైవతవము ప్ాేప్పత ించద్ు. ఒక దినము ఒక ర్ీతిగా, మర్ొక దినము 

మర్ొక ర్ీతిగా ఉింట్ ింట్ే ఏమాతమేు స్ర్ ైనది కాద్ు. 

112. Where spiritual seekers are concerned, God bestows energy 

according to their capacity to absorb, which in turn is 

determined by how disciplined they are. It is through discipline 

that you can enhance your capacity to absorb. Without 

discipline, it is not possible to attain God. Lack of steadiness 

would not do! 

  

113. ఒక చిను ఉదాహరణము. మీరు స్ాయింకాలము ఆరు గింట్లకు 

భజన చేస్ుత నాురు. లేక ధాయనము చేస్ుత నాురు. కొనిు 

స్మయములలో పయేాణము చేయవలసప వస్ుత ింది. ఆ 



 RE-TRANSLATED 

     DIVINE DISCOURSE DELIVERED BY BHAGAVAN BABA ON 19th June 1996 

50 | P A G E  

 

పయేాణములో మీరు బస్ుులో ఉింట్ారు ఆరు గింట్లకు. కొింతమింది 

సా్లము, కాలము, కరతవయము ఏమాతమేు మారికూడద్ింట్ారు.  కానీ 

duty ని  మాతిేం ప్ ట్ ి కోవాలి.   

113. Here is a small example. Every day at 6 PM, you either 

sing bhajans or do meditation. Suppose on one particular day 

you happen to be travelling in a bus at that appointed hour. 

Some hold the view that spiritual practices must be done only in 

specific places. That is not correct. What is important is duty 

and not the place. Thus, when it is time to do so, you can 

meditate wherever you happen to be.  

 

114. సా్లము మార్చనపపట్టకినీ కాలము ఎకకడెైనా ఆరు గింట్లే.  

ఆరుగింట్ల ట్ ైిం లో బస్ుులో ఉింట్  అకకడే భజన చిింతిస్ూత  ర్ా.  నీ 

మనస్ుు అకకడకు వస్ుత ింది.  సా్లము నీ ద్గొరకే వస్ుత ింది గానీ నీవు 

సా్లము ద్గొరకు ప్ో నకకరలేద్ు. నీ కరమము తపపక ర్ా.  కరమము 

తపపక ప్ాట్టసరత  అనీు నీ ద్గొరకే వస్ాత య.   

114. The place may be different but what is important is the 

clock time. If you happen to be in a bus at 6 in the evening, it 

does not matter, because you can think of God even while you 

are in the bus. You do not have to go to a particular place to be 
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with God. No matter where you are, your mind can take you to 

God. If you are regular and diligent in your duties, everything 

would come to you.  

 

115. కాలము కాయమును మిింగుతుింది.  కానీ కాలమును కాలుడు 

మిింగచ వేస్ాత డు.  కాలుడు ఎవరు?  అతనే దెైవము.  యముడు 

అనుకుింట్ారు, కాద్ు కాద్ు.  అింతా కాలమే, అతడే కాలుడు.   

115. All mortals must bow to Time via death. But Time too has a 

Master. Who is that Master? It is God. People imagine that there 

is a Lord of Death known as Yama. In truth, Yama is just a 

symbolic representation of Time.  

 

116. కొింతమింది ప్పలల లకు కొనిు స్ిందేహాలు వస్ాత య. స్ూరుయని 

కుమారుడు పుట్ాి డు,యముడు స్ూరుయని కుమారుడింట్ారు. 

ప్పలలలింద్రకు హాస్యమవుతుింది. స్ూరుయడు, స్ూరుయనికి భారయ.  ఒక 

బిడు .  ఇవనీు కధలని నెట్టి  వేస్ాత రు. కాద్ు కాద్ు. ఇది స్తయము. 

కాలము ఎవర్చ వలల  కలుగుతుింది. స్ూర్చయద్యము, స్ూర్ాయస్తమయిం 

వలన కలుగుతునాుది.   
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116. Children and young people too wonder how the Sun 

happens to have a son named Yama, who is the Lord of Death. 

They think it is odd for the Sun to have a wife and son. Such 

feeling arise of out of misunderstanding. How do we understand 

Time? Basically it is via the phenomenon of sunrise and sunset, 

both of which are related to the Sun.  

 

117. తెలలవార్చ స్ూరుయడు పుట్టినపుపడు 6 గింట్లు అనాుము.  

స్ూర్ాయస్తమయిం అపుపడు 6 గింట్లెైింది.  12 గింట్లు జర్చగచప్ో యింది.  

ఈ 12 గింట్ల కాలము ఎవర్చ వలల  జర్చగచింది? ఎవర్చ వలల  పుట్టిింది? 

స్ూరుయని వలలనే పుట్టి ింది. కాబట్టి  కాలము స్ూరుయని కుమారుడు.  

117. We reckon that there are 12 hours from 6 o’clock in the 

morning to 6 o’clock in the evening; this is the way we count 

time and the progress of the day is related to the movement of 

the Sun in the sky. It is in this sense we associate time with the 

Sun, and figuratively describe time as being the child of the Sun. 

   

118. ఆతూ స్ింబింధమ ైన అింతర్ారామును విచార్చించినపుపడింతా 

స్తయమే.  “స్తయస్య స్తయిం” ఏవిధమ ైన స్ిందేహమునకు అవకాశము 

లేద్ు.  మన పుర్ాణ ఇతి హాస్ములింద్ు ఇలాింట్టవి అనేకము 
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వస్ాత య. ఇవనీు ప్ాేకృతమ ైన వాట్టతో ప్ో లుికొని మనిం 

విశవసపించము. చాలా ప్ రప్ాట్ . 

118. It is only when action is related to the Atma that the nature 

of Sathya or Truth stands revealed. Where the Atma or the 

Ultimate Truth is concerned, there is no room or scope for any 

doubt. People do not accept many things said in the scriptures 

because they tend to view these statements in purely physical 

terms and from a narrow perspective. It is a mistake to do so. 

   

119. ఓప్పకతో చకకగా విచార్చించినపుపడే నీకు స్ర్ ైన జవాబు 

చికుకతుింది.  విషుణ వు, లక్షిూ, స్రస్వతి కమలముల నుడిు 

ఉద్భవిించినట్ ి గా చెబుతునాురు.  అనగా హృద్య కమలము 

నుిండి పుట్టినవే స్రవమూ.  మించి చెడు అనేవి మన నుిండి 

ఆవిరభవిించినవే. దానినే “యదాభవిం తద్భవతి” అనాురు. 

119. It is only through proper analysis that the correct meaning 

of the scriptures can be grasped. It is said, for example, that 

Vishnu, Lakshmi and Saraswati are born of out of the Lotus. It 

means that everything Divine is associated with the Lotus of the 

Heart. That said, people do have good and bad thoughts. Such 

thoughts do not belong to the realm of the Heart but to the mind. 

Thus, what you think you become.  
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120. మనము అింతర్ారామును గుర్చతించుకొనలేక ఇది అస్తయమని 

నెట్టివేయకూడద్ు. ట్ ైము తీస్ుకొని స్ిందేహములు నిరూూలము 

చేస్ుకో.  నిశిిింతగా ఉిండు. అింతేగానీ స్ిందేహములతో మనస్ు ప్ాడు 

చేస్ుకోవద్ుద .  మన పుర్ాణములింద్ు స్ిందేహములకు అవకాశమే 

లేద్ు. 

120. Just because you are unable to appreciate the symbolism 

and grasp the inner meaning, you cannot say that the scriptures 

are wrong. Be patient, take time and try to understand the 

correct meaning. Do not be impatient and allow doubts to 

agitate your mind. Be calm and steadfast, and do not doubt the 

Puranas or scriptural mythology.  

121. ఎవరు వాేసపనవి ఈ పుర్ాణములు?  యలలయయ మలలయయ వాేసపనవి 

కావు.  మహరుు  లు, విదాయవింతులు వాల్మూక ి వాయస్ులు వాేసపనవి.  

అింత విదాయవింతులు మర్ొకరు లేరు. అట్టి  విదాయవింతులే కవులు 

కావట్ానికి అధికారము ఉింట్ నాుది. అింద్రు కవులు కాద్ు. 

అస్తయము అింద్ులో పవేేశిించట్ానికి వీలుిండద్ు.  

121. Who has written these Puranas? They are not written by 

some ordinary people. They have been written by none other 
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than great sages like Valmiki and Vyasa, who were the very 

embodiments of wisdom. Today, there are no scholars or poets 

comparable to them. There is absolutely no room for any untruth 

in the Puranas. 

122.  మన భావములు పురస్కర్చించుకొని అస్తయమని 

చెపపవచుినేగానీ అస్తయములేనాట్టకీ కావు.  వాేసపనవనీు 

స్తయములే.  అనీు ఆద్రశములే.  అింతే గానీ తపుప మారొమేదీ 

వాేయలేదే.  ఎవర్చనీ చెడపలేదే.  ఎవర్చని ప్ డమారొము పట్టిించలేదే.  

అనీు ఆద్రశ గరింధములే.   

 

122. Although one might dismiss the Puranas based on one’s 

feelings and limited perception, they do not have any element of 

untruth. The Puranas do not lead one to the wrong path. On the 

contrary, the show the path to idealism and Truth, are nothing 

short of text books of Wisdom. 

 

123. ఆద్రశ జీవితము కావాలి. ఆద్రశ జీవితము కావాలింట్ే మాట్లు 

తగచొించాలి.  దెైవాజా శిరస్ావహ ించాలి. కరమశిక్షణ ప్ాట్టించాలి. ఎలాింట్ట 

పర్చసపాతి యిందెైనా కరమశిక్షణ వద్లకూడద్ు.  
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123. It is important to lead an ideal life and to do so, one must 

first reduce talking. Be disciplined and obey God’s command. 

Under no circumstances must discipline be compromised.  

 

124. చూశ్ార్ా తర్ాకడ్ son 16 స్ింవతుర్ాల ప్పలలవాడు, తన discipline, 

తన కరమశిక్షణ వదిలితే ఏమౌతుిందో  అను ఉదేదశయింతో తన తిండి ేద్గొర 

కూడా మాట్ తీస్ుకునాుడు. కటి్కడపట్టకి ఆ యొకక స్త్ స్ింకలపిం 

చేతనే, తిండి ేచేతనే క్షమాపణ కూడా చెప్పపించాడు. 

124. Tarkad’s son was just sixteen years old. Yet, not sure that 

his father would offer regular worship, the boy made his father 

promise that he would do so. In the end, it was the boy’s purity 

of thought that made his father seek an apology.  

  

125. తిండి,ే కొడుకు వయస్ుులో వయతాయస్ము ఉిండవచుిను. కానీ 

ఆతూ ఈ ఇద్దర్చ యింద్ు ఒకకట్ే. స్తయిం ఒకకట్ే. ఇద ిప్ ద్దవార్చ స్తయిం, 

ఇది చినువార్చ స్తయo అని లేద్ు, ఇది బాేహూణ స్తయిం, ఇది స్ూద్ుేల 

స్తయమనేట్ వింట్టది లేద్ు. అింద్ర్చకీ స్తయిం ఒకకట్ే. Truth is one, not 

two.  
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125. No doubt there was an age gap between the father and the 

son. However, the same Atma was present in both of them. Truth 

is one and age becomes irrelevant where Truth is concerned. 

Truth is always one and there is no such thing as different truths 

for different castes such as Brahmins and Sudras, who represent 

the two ends of the caste spectrum.  Truth is one, not two.  

 

126. “ఏకిం ఏవ అదివతీయిం బేహూ”, ఏకిం ఏవ—Only one. అలాింట్ట 

స్తాయనిు చాట్ట చెప్పప, ఇలాింట్ట స్ింస్కృతినింతా కూడాను చాట్ట 

చెపుపతూ వచిిింది భారతీయ స్ింస్కృతి. 

 

126. The Vedic declaration “Ekameva adviteeyam Brahma,” 

means that God is only one. The ancient tradition of India is rich 

in scriptural declarations that proclaim Truth. 

  

127. భారతీయ స్ింస్ాకరము, స్ింస్కృతి ఇింక నోు విధములెైనట్టి  

మారొములలో పవేేశిించి యావత్ పేపించమునకే ఈ భారతీయ 

స్ింస్కృతి అిందిస్ూత  వస్ుత oడాది. పవితమే ైన, దివయమ ైన, నవయమ ైన, 

భవయమ ైన మన భారతీయ స్ింస్కృతిని మనము విడువర్ాద్ు, 

మరువర్ాద్ు. 
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127. The wisdom and cultural tradition of India have diffused 

widely into the world. That is the culture and tradition into 

which you are born. You should therefore never forget or give 

up your heritage, which is profound, sacred, and divine.  

   

128. నీ బుదిి  ఇషిిం వచిినట్ ల గా ప్ో కూడద్ు. దానిని పట్ ి కొని వెనకిక 

తెప్పపించాలి. Culture follow చెయయడానికి స్ర్ ైన స్ాధన చెయాయలి. నీ 

మనస్ుు ఇషిము వచిినట్ ల  ప్ో వచుి.  కానీ నీవు కద్లకు.  Mind  

నీ servent.  నీవు mind కి servent కాద్ు. నీ మనస్ుుకు నీవు 

బానిస్ కాకూడద్ు. దెైవానికి బానిస్ కావాలి. 

128. You should not allow your mind to wander as it pleases. 

You must restrain and regulate it to follow ancient culture and 

thus stay on the right path. Your mind may waver and stray into 

the wrong path but you must remain firm and steadfast. You 

should be the master of your mind and not its servant. God alone 

must be your ultimate Master.   

   

129. ర్ామదాస్ు చెప్ాపడు ‘దాస్ాను దాస్ుడవు కావలెర్ా, నేను నీ 

దాస్ులకు సరవనే చేయవలెర్ా! ఉద్యము, స్ాయింకాలము నేను నీ 

దాస్ుడనే. నీ దాస్ుడనే కాద్ు, నీ దాస్ానుదాస్ులకు దాస్ుడను.  
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129. Saint Ramdas a great devotee of Lord Rama declared, 

“Lord, I want to serve Your servants and thus become a servant 

of servants and remain so at all times, be it morning or evening.  

  

130. ఒక ఉపదేశమునుది భాగవతములో. కుచేలుడు ప్పడిక డు 

అట్ కులు తీస్ుకువెళ్ళాడు. ఆ మాసపప్ో యన గుడులోని అట్ కులు 

కృషుణ డే తన చేతులార్ా విప్ాపడు. కుచేలుడు చాలా సపగుొ  

పడిప్ో తునాుడు. 

130. An incident described in the Bhagavatham, offers an 

important message. Kuchela a devotee of Krishna, went to see 

the latter. He did not want to go empty handed and being poor, 

all he could take was some puffed rice which he wrapped up in a 

shabby piece of cloth since that was all he could manage. 

Krishna happily accepted the gift, opened the package and 

began eating what was in it, even as Kuchela watched with great 

embarrassment.  

   

131. నా బటి్లు ముటి్ట్ానికి వీలు కానివి.  ఇలాింట్ట ద్ర్చద్ుేడను. 

భగవింతుడు చకరవర్చత. నా బటి్లు ముట్ ి  కొింట్ నాుడు. ఎింత కషిము, 
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ఎింత ప్ాప్పని.  అట్ కులు కొనిు నోట్ోల  వేస్ుకునాుడు కృషుణ డు. కొించెిం 

మిగచలాయ. 

131. Thoughts raced through Kuchela mind. “I am poor and all 

could offer was something packed in a piece of old cloth. Even 

so, Krishna seems to be happy with the gift and is clearly 

relishing the puffed rice I brought. Krishna may be happy but I 

have committed a serious blunder bringing such a trivial 

offering to the Emperor of the Universe.  

  

132. రుకిూణి పరుగ తిత  వచిి చేయ పట్ ి కొింది. కుచేలుడు మర్ొక 

భావము పడాు డు. ఈ మాసపన బటి్ల లోనివి తిింట్ నాుడు, 

ముటి్కూడద్ని అడుు  పడుతునాుద్ని భావిించుకునాుడు.  కానీ 

రుకిూణి హృద్యము కృషుణ నికి తెలుస్ు.   

132. Even as Kuchela was thinking in this manner Rukmini the 

consort of Krishna rushed towards Krishna and stopped Him 

eating. Kuchela thought that Rukmini did what she did because 

the puffed rice was an inappropriate offering to an exalted one 

like Krishna. But Krishna knew Rukmini better.   
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133.  కుచేలునికి అరామయేయింద్ుకు ‘ఎింద్ుకు రుకిూణీ చేయ 

పట్ ి కునాువు! 

133. To make Kuchela understand what Rukmini was doing, 

Krishna asked Rukmini why she was objecting to His eating 

puffed rice.  

 

134. అపుపడు రుకిూణ ిచెప్పపింది. ‘కృష్ాణ  మీరు కుచేలుని దాస్ుడు.  నీ 

దాస్ుర్ాలు నేను. కాబట్టి  దాస్ుర్ాలికి భాగముింది కదా. కాబట్టి  

మిగచలినవి నాకిందిించమింది. 

134. Rukmini replied, “Krishna, you are the servant of Kuchela 

while I am your servant. I should therefore get my portion of 

what You are eating! Please therefore, give me what is left of 

what you are eating.  

   

135. భగవదివషయములు ఎింత విశ్ాలముగా ఉింట్ాయ. భగవింతుని 

స్ింకలపములు ఎింత ఘనమ ైనవిగా ఉింట్ాయ. కానీ మీరు అరాము 

చేస్ుకొనలేక చాలా చులకనగా తీస్ుకుింట్ారు. 

135. God’s vision is infinitely vast, and His Design full of 

grandeur. Unable to understand Cosmic Infinity, humans are 

often quite casual while dealing with matters Divine.  
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136. భగవింతుడు ఎింతో విశ్ాల హృద్యుడు. ఆ హృద్యము 

మర్ొకర్చకి లేద్ు. ఆ హృద్యము భగవింతునికి తపప, ర్ాద్ు. 

అపుపడు తెలుస్ుకునాుడు కుచేలుడు.  

 

136. God is infinitely large-hearted. No one has such a large 

Heart, and indeed none can have it.  Slowly, Kuchela was 

beginning to understand what was happening.  

  

137. ఇింట్టక ి ప్ో య చూచాడు.  భవనములింతా చూచాడు. భార్ాయ 

ప్పలలలు గొపప స్ింపద్తో కూడిన వారుగా కనిప్పించారు.  

137. When he returned home, Kuchela was stunned to see his 

humble house transformed into a great mansion, while his wife 

and children were dressed in gorgeous clothes and wearing 

expensive jewellery.  

 

138. పరుగ తిత  వచిి భారయ, ప్ాదాలు పట్ ి కుింది. ‘నాధా! భగవింతుడు 

ఎింత ద్యామయుడు, ఎింత విశ్ాల హృద్యుడు. అతని ఘనత 
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మర్ొకకర్చక ి లేద్ు. అతను నీతో ఏమీ మాట్ాల డాడు, నీతో ఏమీ 

చెప్ాపడు’ అని మీది మీది పశేులు వేసపింది.  

138. Kuchela’s wife ran to her husband full of joy and, catching 

hold of his feet plied him with questions like, “O my dear 

husband! How merciful and bountiful God is! Tell me, what did 

Krishna and you speak about? What did He say to you? How 

kind and compassionate God is! Truly, He is incomparable!!” 

   

139. ‘దేవీ! 

     నార్ాక ఎర్చగచనింతనే వేగరమూని దావరప్ాలకులచే నాజాా ప్పించె  

     ననుు చూచినింతనే ట్కుకన గదెద  దిగచ నగు మోముతో నను అిండ జేర్ ి  

     మొద్లిించి మోము వాచినట్ ల  ఎగా దిగా జూచి కౌగచట్న్ బిగుస్ుకొనియె 

139. Kuchela said in reply, “As soon as I sent word to Krishna 

through His gatekeepers about my arrival, He personally came 

to receive me. Rushing towards me as soon as He saw me, He 

came near, stood for a moment, carefully looked me over from 

head to toe, and then folded me in a warm embrace as if I was a 

long-lost soul.” 

140. ఏమింద్ు అతని దీన పరత ప్రద్ కుచేలు అట్ కులు ప్పడిక డు తిని  

      బహుళ భాగయింబు నొస్ింగు వారు కలర్ా! 
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140. Kuchela continued: “Who can comprehend the Lord’s 

Infinite compassion?! I poor Kuchela offered only a handful of 

puffed rice and He has acknowledged that humble offering by 

showering us with abundant wealth! Is there anyone who can 

describe God’s Love? 

  

141. ప్రేమయే తాను తానే ప్రేమయగును.ఇింకొకట్ట వర్చణించుట్కు కాద్ు. 

అింత విశ్ాలమ ైన భావము భగవింతునిది. భగవింతునిది expansion 

love. కానీ భకుత నిది contraction love. Narrow mind.  

141. All I can say is that God is Love and Love is God, and both 

are indescribable! God being limitless, so is His Love. Humans, 

on the other hand, tend to shrink and contract whatever love 

they are capable of. God’s love is expansive while the love of 

humans tends to shrink on account of narrow-mindedness.” 

 

142. ఇింత ప్ ద్ద  హృద్యము స్ావమిది. మీరు కూడా ఆతూ నుిండి 

వచాిరు కనుక ఎింత విశ్ాలముగా ఉిండాలో అింత విశ్ాలము 

గావిించుకోవాలి.  మీ హృద్యమును విశ్ాలము చేస్ుకోవాలి.  

142. Swami’s Heart is infinitely large. All of you being verily 

the embodiments of the Atma, you too can and ought to broaden 

your Hearts.  
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143. మీరు నావారు అనుకునుపుపడు మేము మీ వారమని 

భావిించుకోిండి.  

143. When I say you are mine, those words have the flavor of 

Divine Love. Reciprocating it, you too should cultivate the 

feeling Swami is truly yours!  

 

144. మా స్ావమి మా స్ావమి అనే హకుక మీకుింట్ నాుది.  ర్ ైట్ కు 

తగచన శకిత మీరు స్ింప్ాదిించుకోిండి.  అదే మనకు చాలు.   

144. In principle, you have the right to claim Swami as your 

own. However, you should earn the eligibility to make such a 

claim!  

 

145. హృద్యానిు విశ్ాలము చేస్ుకోవాలి. స్ావమి ఆజా ఏమీ చెప్పపనా 

తు.చ. నడచుకోవాలి. అపుపడే ఆనింద్ము మీకు ప్ాేప్పత స్ుత ింది. 

అింతవరకూ పుర్ాణ నింద్ము అనుభవిించలేరు. 

145. Expand your Love, meticulously follow Swami’s 

instructions and achieve Ananda or Bliss. Until you do that, you 

cannot be truly happy.  
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146.  ఏనాడు మీరు స్ావమి ఆజాను ప్ాట్టస్ాత ర్చ ఆనాడే ఈ 

అమృతమయమ ైన ఆనింద్ము అనుభవిించగలరు. నేను ఎపుపడూ 

ర్ డీగా ఉింట్ నాును.  కానీ మీరు ర్ డీగా లేరు. 

146. Real Bliss can come to you only when you obey and follow 

Swami’s commands in every sense of the word. I am always 

ready to receive you but you are not getting ready to come to 

Me! 

  

147. ఒకకట్ట మీరు చుడిండి. ఫో ట్ో గరా ఫర్ ఫో ట్ో తీయాలనుకునుపుపడు 

ర్ డ ీఅింట్ాడు. ఆ ర్ డీ అనుపుపడు steady గా ఉింట్ే ఫో ట్ో పడుతుింది.  

లౌకికమ ైన, ప్ాేకృతమ ైన ఫో ట్ోగరా ఫరు ర్ డీ అింట్ాడు. మనిం ర్ డీగా 

ఉిండాలి. అతను చెపపకముింద్ు ఎట్  తిర్చగచనా ఫరవాలేద్ు. 

147. Before clicking a picture, the photographer gives an alert 

with the word, “Ready!” If you are steady at that moment, then 

the picture comes out nicely. Before the photographer gives that 

signal you could be shuffling about, but when the signal is 

given, you really ought to be ready.    

148. కాని భగవింతుడనే ఫో ట్ోగరా ఫర్ ఎపుపడు ర్ డ ీఅింట్ాడో  తెలియద్ు.  

కాబట్టి  ఎపుపడూ మీరు ర్ డీగా ఉిండాలి. 
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148. Where the Divine photographer is concerned, no one 

knows when His signal would come. You therefore have to be 

ever ready to be united with the Divine.  

  

149. ఎపుపడు తీస్ాత డో  ఏమిట్ో అపుపడే ఆ హృద్యములో మీ చితమేు 

చితిేించుకుప్ో తుింది. భగవింతుడు ప్ ద్ద  ఫో ట్ోగరా ఫరు. కానీ ర్ డీ అని 

చెపపడు.  ఎపుపడు తీస్ాత డో  ఫో ట్ో. కనుక మీరు ఎపుపడూ ర్ డీగా 

ఉిండాలి.  దేనిక ైనా ర్ డీగా ఉిండాలి. అదే స్ర్ ైన తతవము. అపుపడే ఈ 

ప్పకిరు హృద్యములో చేర్చప్ో తుింది. 

149. Without any prior alert, Lord the Master Photographer may 

click and your picture would be recorded in His Heart! If you 

want the right picture to be recorded in God’s Heart, then you 

must always be ready for anything. That is the spirit in which 

life must be lived!   

 


