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Clip No: 01  

ప్రమేస్వరూపులారా!  

యుగయుగముల న ుండి, తరతరములన ుండి ఉగాది యొక్క ఆనుందమున  అన భవిస్తూ  

వస్ ూ న్నారు. భారతీయులు అన్నా దేశములక్ు క్ూడన  ఆధ్నాత్మిక్ తతవ పభేావము చేత 

శాుంత్మ భదతేలు చేక్ూరుస్తూ  వచ్చుంది. క్న క్న్ే, న్నటి మొదలు న్ేటి వరక్ు “లోకతాః సమస్తా  

సుఖినో భవంతు” అనాటువుంటి స్తక్తూ భారతీయులు అన్నా దేశముల క్ూడన  

స్ స్థిరమ ైనటువుంటి శాుంత్మ భదతేలన  చేక్ూరుస్తూ  వచ్చుంది.  

క్ానీ, ఈన్నటి మానవుడు భౌత్మక్ుంగా, లౌక్తక్ుంగా ఎుంతో పగేత్మన్న ప ుందిన్నరు. క్ానీ, న్ ైత్మక్ుంగా 

మానవుడు క్షుదే విమరశలన , స్ుంక్ుచ్తమ ైన భావములన  అరిక్టుు క్ొనలేక్పో తున్నాడు. 

దీన్నక్త క్ారణమేమన్న ఎవరిక్త వారు తమ హృదయ పరిశీలిన జరిప్థనపుుడు గాఢముగా 

క్ూడుక్ునాటువుంటి యొక్క తన హృదయము న ుంచ్ స్ావరధ స్వపేయోజనములే దీన్నక్త 

మూలక్ారణములన్న గురిూుంచటాన్నక్త వీలవుతుుంది.  

ఈన్నటి మానవుడు వస్ ూ వుల న్నమితూమ ై వస్ ూ వులన  ప్రేమిుంచటుం లేద . వాక్ుూ ల న్నమితూమ ై 

వాక్ుూ లన  ప్రేమిుంచటుం లేద . దేశ కే్షమ న్నమితూమ ై దేశమున  ఆరాధ్ిుంచటుం లేద .  

ఏది చతచ్న్న, ఏది చెప్థున్న, ఏది తలుంచ్న్న అుంతయు క్ూడన  తన స్ావరధము క్ోస్మన్ే 

ఉపయోగిస్ ూ న్నాడు. ఈ స్ుంక్ుచ్తమ ైన భావములన  ఏన్నడు మానవుడు దతరము 

గావి౦చ న్ో, ఆన్నడే ఉగాది యొక్క లలితము మనము అన భవిుంచ్నవారమవుతనుం.  



DIVINE DISCOURSE DELIVERED BY BHAGAVAN BABA ON 13th April, 2002 
(UGADI FESTIVAL) 

 

2 | P a g e  
 

ఈన్నడు తెలల వారు లేవగాన్ే అభాుంగ స్ాానములు ఆచరిుంచ్, నతతన  వస్ూ రములు ధరిుంచ్, 

ఇుంటియుంద  క్ొన్నా తీప్థ వస్ ూ వులు అన భవిస్తూ  వస్ ూ న్నారు.  

క్ానీ, బయట శుభేము, బయట నతతన వస్ూ రములు ధరిుంచట౦ మాతమేే స్ లభుం క్ాన్న, తన 

అుంతరుిఖముల౦ద , అుంతరాావములయుంద  అత్మ అమూలామ నైటువుంటి హృదయాన్నా 

చెడుపుక్ుుంటూ ద రాావముల చేత, ద రుు ణముల చేత, ద రాలోచన చేత 

హృదయాన్నామాలినాము గావి౦చ క్ు౦టున్నారు.  

తన హృదయాన్నా ఏన్నడు మానవుడు పరిశుదధముగావి౦చ న్ో, పవితేముగావిుంచ క్ొన న్ో, 

స్ావరధరహితమ ైనటువుంటి యొక్క భావమున  అభివృదిధ పరచ క్ొన న్ో ఆన్నడే మానవుడు 

ఉగాదిన్న అన భవిుంచ్నటువుంటివాడు, ఉతూముడుగా రూప ుంద తనడు.  

Clip No: 02  

ప్రేమస్వరూపులార!  

ఈన్నడు ఉగాది. యుగములక్ు పతే్మ దినమ ైనటువుంటిది క్ాబటటు  “యుగ ఆది”  అన్నారు. ఈ 

యుగాది అన్ేటువుంటిది ఏన్నటి న ుండో  జరుగుతూ వస్ ూ న్నాది. క్ానీ ఎన్నా ఉగాద లు 

జరిగినపుటిక్తన్న, మన హృదయములోన నా ద రాావములు ఏమాతేము క్ూడన  

క్దిలిపో వటము లేద . ఏన్నడు మానవున్న హృదయము పరిశుదధము గావిుంచ క్ొన్న, 

పవితేమ ైన భావములు ప్ ుంచ క్ొన్న, ప్రేమతతూ వమున  న్నుంపుక్ొన్న, తనాగ భావమున  

పుంచ్నపుుడే న్నజమ ైన ఉగాది. మీరు తీన్ేటువుంటిది, త్మరిగేటువుంటిది, ధరిుంచేటువుంటిది 

క్ాద  ఉగాది యొక్క లక్షయాలు.  
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ఈన్నడు క్ొతూ  షరుు  వేస్ క్ోవచ చ. క్ానీ ఎుంత క్ాలమది క్ొతూది. రేపటిక్ది పాతదే. అదే రీత్మగన్ే, 

ఈన్నడు ఒక్ newspaper మనుం చద వుతున్నాము, క్ానీ చదివిన ప్రపరే ఎవవరు క్ూడన 

చద వరు క్దన! ఈన్నడు చదివిన ప్రపర్ రేపు waste ప్రపర్ అయిపో తుుంది. క్ాన్న అలాుంటి 

newspaper న్న ఎపుటిక్త చద వటాన్నక్త వీలుక్ాద .  

ఒక్కతూరి మనక్ీ జనిము లభిుంచ్ుంది. ఈ జనిము మనము అన భవిoచనము. చనలిక్. 

వచేచ జనిమే మనక్ు అక్కరలేద . ఇుంక్ొక్ newspaper మనము తీస్ క్ోనక్కరలేద . ఈ 

newspaperతో పన్న అయిపోయిుంది, దీన్నన్న మనము చదివిన్నము, దీన్నన్న అన భవిoచనము, 

ఆనుందిుంచనము, ద ుఃఖపడనా ము, విచనర పడనా ము. అన్నాుంటిన్న మనుం అన భవిుంచనము.  ఓ! 

భగవుంతుడన ఈ newspaper నీవీన్నడు ఇచనచవు. దీన్నవలల  అన భవిుంచవలస్థనవనీా 

అన భవిుంచనము. ఇక్ ర ుండవ newspaper న్నక్ు అక్కరలేద . ర ుండవ జని న్నక్కక్రలేద . 

“పునర్ జనమ న విద్యతే”   

Clip No: 03  

 ఈ జగతుూ లో ఎన్ోా జరుగుతున్నాయి, ఎన్ోా చేస్ ూ న్నాము, ఎన్ోా అన భవిస్ ూ న్నాము. 

క్ానీ ఏమాతమేు ఆనుందము చేక్ూరటుం లేద . క్న క్న్ే ఆనుందమన్ేటువుంటిది మనక్ు 

లభాుం క్ావాలుంటట, ఈ పకే్ృత్మ వస్ ూ , వాహన్నద ల వలల  క్ాద , పకే్ృత్మ యొక్క క్ారా క్రాిద ల 

వలల  క్ాద . గరుంథ పటనముల వలల  క్ాద , ప్ దదల దరశన, స్ురశన, స్ుంభాషణ వలల  క్ాద .  

నీ హృదయాన్నా పవితేము గావిుంచ క్ొనా దినమ ే నీక్ు భగవుంతుడు స్ాక్షయతకరిస్ాూ డు.  

నీవుందరినీ ప్రేమిుంచ , అుందరిన్న విశవస్థుంచ , అుందరినీ ఆనుందపరచ . అపుుడే నీక్ు 
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ఆనుందము లభామౌతుుంది. ఇతరులక్ు ఆనుంద ప్ టుక్ుుండన నీవు మాతుేం ఆనుంద పడనలుంటట 

అది స్ాధామౌతుుందన? క్ాద  క్ాద  క్ాద .   

క్న క్న్ే మనము ఈ ఉగాది దినము చేయవలస్థన పన్న ఏమిటి? ఈన్నటి న ుండి మన 

హృదయాలిా పవిత ే గావిుంచ క్ొన్ే పదధత్మలో మనుం పయేతాము చేయాలి. జరిగిపో యినవి- 

జరిగి పో యినవి, త్మరిగి రావవి.  

నడుచ క్ొన్న వచ్చన రోడుా  చతచ క్ొన్ే వచనచవు, ముుంద  రోడుా  చతడనలి క్ానీ వ న క్ రోడుా  

ఎుంద క్ు? Future is not sure. అది మనక్ు స్తామ ైనటువుంటిది క్ాద . క్షణములో 

గడిచ్పో తుుండనది. రేపటివరక్ు ఉుంటామన్ే నమిక్మ క్కడ? క్న క్ నీవు future గురిుంచ్ 

చ్ుంత్ముంచవద ద , న వువ తలుంచవద ద . Present న్న నీవు చ్ుంత్ముంచ క్ుుంటూరా. Present 

పధే్ననమ ైనటువుంటిది. This is not ordinary present, this is Omni-present. క్న క్ 

నీవు present న్న పవితుేం గావిుంచ క్ుుంటూ పో యినపుుడే, నీ past క్ూడన  పవితేమౌతుుంది, 

future క్ూడన పవితమేౌతుుంది.  

ప్రేమస్వరూపులార!  

ఈన్నడు ఆుంధ ేల నతతన స్ుంవతసరమన్న, రేపటి దినము తమిళ వారి నతా ఇయర్ అన్న, 

మరాాడు క్ేరళ వాళళ విషు అన్న, దినదినము, దినదినము ఒక్ొకక్క పుండుగలు 

వస్ ూ న్నాయి. పుండుగలక్ు ఏమి తక్ుకవలేవు. క్ావలస్థనన్నా పుండుగలు ఉుంటున్నాయి. క్ానీ 

పుండుగలు అన భవిుంచే బుదిధ  మనలో పాేరుంభుం క్ావాలి.  

ప్రేమస్వరూపులార! న్ేటి న ుండి, ఈ క్షణము న ుండి మీలో ఉనాటువుంటి ద రాావములన , 

ద రుు ణములన , ద రాచనరములన  దతరము చేస్థ, హృదయాన్నా పవితమేు గావిుంచ క్ోుండి. 
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అపుుడే మీక్ు ఆనుందుం పాేప్థూస్ ూ ుంది. క్ేవలుం ఎన్నా గరుంధములన  చదివిన్న పేయోజనము 

లేద . ఎుంతముంది ప్ దదలన  దరిశుంచ్నపుటిక్తన్న పేయోజనము లేద , నీ హృదయాన్నా 

మొటుమొదట పవితమేు చేస్ క్ో, నీవు పవితేముగా ఉుంటుుండు. నీ పన లన  పవితేముగా 

చేయి. అపుుడే నీక్ు స్ారధక్మౌతుుంది. అదియిే ఉగాది యొక్క పధే్ననమ ైన స్ుంస్కృత్మ.  

Clip No: 04  

చతడుండి ఉగాది దినము. పవితేమ ైన భావములక్ు, పవితేమ ైన లలితములే వస్ ూ ుంటాయి. 

క్న క్ మనము చేస్ర పతే్మ పన్న క్ూడన  పవితేమ ైన హృదయముతో చేస్రూ  తక్షణమే పవితేమ ైన 

లలితము వస్ ూ ుంది.  

దీన్నక్త ఎవవరిన్న మనుం స్ాక్షముగా తీస్ క్ోనక్కరలేద . న్ేన్ే స్ాక్షము. న్ేన  చేస్రటువుంటి పతే్మ 

పన్న క్ూడన  న్నస్ావరధముగా చేస్ాూ న . స్ావరధమన్ేటువుంటిది ఏ పక్కన్న లేద . అన్నా పరోపక్ార 

న్నమిితూమ ై చేస్రటువుంటివే.  

ఈ స్తనాన్నా చనలా ముంది గురిూుంచ క్ోడనన్నక్త పయేత్మాుంచడుం లేద . ఏదో  లలితుం క్ోస్ుం 

చేస్ ూ న్నారన క్ుుంటారు. న్నక్ొచేచ లలితమేమి లేద . న్నక్ొచేచ లలితమొక్కటట, అుందరు 

ఆనుందిుంచ్నపుుడు న్ేన  ఆనుందిస్ాూ న .  

క్న క్ మీరు క్ూడన  స్ాయి భక్ుూ ల ైనుంద క్ు ఈ విధమ ైనటువుంటి స్ాయి మారాు న్నా తపుక్ 

తు. చ అన భవి౦చ క్ుుంటూ రాుండి, ఆచరిుంచ క్ుుంటూ రాుండి. మీరు క్ూడన  న్న మాట మీద 

నడచ్నపుుడు మీరు క్ూడన  ఈ విధమ ైనటువుంటి పవితమే ైనటువుంటి లలితనన్నా ప ుంద తూ 

వస్ాూ రు. పవితమే ైనటువుంటి యొక్క స్ారధక్ న్నమాన్నా అుంద క్ుుంటారు.  
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క్షణనల వరక్ు క్ూడన మీరు క్ాచ క్ోనక్కరేలద . న్ేన  ఒక్కతూరి చెప్రూ  తపుక్ అది క్ూడన  

లలిుంచ క్ుుంటూ వస్ ూ ుంది. క్న క్న్ే స్ాయి భక్ుూ ల ైనటువుంటి వారు స్ావరాధ న్నా క్ొుంతవరక్ు 

తాజుంచ్, పరారాధ న్నా వరిుంచ్, ప్రేమతతవుంలో జీవితనన్నా గడపుండి, పరదతషణ మానుండి. 

పరహిుంస్న  మానుండి.  

నీక్ు దేవషథయి ైనటువుంటి వారిన్న చతచ్న తక్షణమే నమస్ాకరుం చెపుుండి. మనలో ఎుంత 

దేవషుం వుుంటాదో  అుంత మనుం క్ృుంగిపో తనము. దేవషము చనలా చెడాది. ఈ దేవషాన్నక్త మనము 

ఏమాతేము క్ూడన  గురిక్ాక్ూడద . ప్రేమన  ప్ ుంచ క్ోుండి. పతే్మ వాక్తూన్న క్ూడన  ప్రేమిుంచుండి.  

బీదలు ఉుంటుుంటారు, అలాుంటి వాళలక్ు మనుం చేతన్ ైనుంత, క్తుంచ్తెతూ న్న స్ాయుం చేయుండి. అదే 

help ever hurt never “పరోపకతర పుణ్యయయ పతపతయ పరపీడనం” అన్న వాాస్ ల వారు ఈ 
యొక్క భగవదీు త లోపల చెపతూ  వచనచరు. ఏుంటిదిది? భారతీయ స్ుంస్కృతీయుంద  ఇది 

పధే్ననమ ైనటువుంటి ఘటుుం. “పరోపకతర పుణ్యయయ పతపతయ పరపీడనం”.  

నీవు ఎవరిన్ో ప్ీడిస్ ూ న్నావన్న అన క్ోవద ద . నీవు పరులన  ప్ీడిుంచ్నట్టుతే న్నన ా నీవు 

ప్ీడిుంచ క్ోటమే. పరులక్ు మనుం ఎుంత స్ాయుం చేస్ాూ మో, అుంతక్ు పదిుంతలు మనక్ు 

స్హాయము అుంద తుుంది.  పరులక్ు మనము ఎుంత  క్ీడు చేస్ాూ మో, అుంతక్ు పదిుంతలు 

క్ీడు నీక్ు క్లుగుతుుంది. ఈ విషయాన్నా మనుం దృషథులో వుుంచ క్ోవాలి.  

క్న క్ న్ేటి న ుంచ్ అుందరూ ప్రేమస్వరూపుల ైపో యి, ప్రేమమయుల ైపో యి, 

ప్రేమహృదయుల ైపో యి ఈ ప్రేమ చేతన్ే పవితమే ైన క్ారాములు పాేరుంభిుంచుండి.  

భజన్: పరేమ ముదిత మనసర కహో ... 

 


