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#ద% '2 అత"ంత +,ఢ.న0; +పంచం56 అ67 89%ం:ల5, ఇ0 అత"ంత ?@షB.న 

మDE అFGరణ.న JKం. ఈ రం,67 NOంPలంQ, RనS  తమ Fం+9యక.న 

Rనవ అWXYల! స[లం, R\]^_`. aకbc, ఈ dJe67 fDంgన సత"ం 

Rన_h? ఎపjkl ఒక రహస"ం,o pq`brం0, మDE FRన" RనS  ఎపjkl _D 

సeంత అstనంuత 6యంvంచబxన ప\y5@o z{|} ఉం�\. 

అ�c, #ద% ' అంQ కg]తం, ఏpk? ఒక మతR? ఒక తతeJKR? ఇ0 

�వలం ఆy6కత! ఆz0ం��న7 �ద%మత పంxrల �క� అవ,హన R��. �\ 

�వలం 89%ంత F��5o అధ"యనం uF�\, �67 dమర��త�క అధ"య�ల� మDE 

అ�-�లవబ� పDNధనల� ప6? వu] ఒక తతeJK రం,6? �ం0న0, �dF�\. 6s6? 

#ద% ' �ం�5@ gన7 �,6� పDpతం ��, అ0 �వలం #ద% ' �క� Xథpక 

F��560. #ద% ' అ67 రహF"5@? ఒక అంతర�ృ¡B. క¢  మDE అ£Sల !ంx ఈ 

dశeం వర�, అత"ంత gన7 9!7ంx అత"ంత మహత�ర.న 96 వర�, #ద% ' అ67 

రహF"5@? అంతర�ృ¡B6 +F0¥�ం0, అ67k¦ ఇ§|]�6 ¨¦7 వ0`©టB�. ఇ0 dశeం 

�క� ల«ణ౦ ®-¯®-°®3, dWన7 F��5@ dWన7.న dG , వ"క�మSrం0. G² 

zఠJల “G²”4 అ6 ¨6·c � ¥�ం¸, aక ఏ¹c #ద% zఠJల “'” అ6 అంºం¸ అ0 

»¼ ఇ¨. 

 

 

 !" 1  (loon-yew)–�ష! ఉప¾qంg ఇu] dవరణ. 
 2 ' (fah)–ధర�ం, Rర¿ం, a9 ÀÁ . 

3 ®-¯®-°® (jhun-shahn-ren)–®–సత"ం, సత" Âలత; ¯®–దయ, ఉ9రfణం, అ!�హ§, 

మంgతనం; °® స– హన§, ఓ\j, :hp, సeయం-6�హం. 
4 G² (dow)–“Rర¿ం” (�², »¼ `Ä౦చబ|rం0). ఈ పదం “G²! FOంgన” _D6 »¼ 

ఉ �̈Æ¥�ం0. 



    

+¥�త Rన_h �క� dstన JKం ఎంత ÇÈగÊ6 FOంg� ,6, అ0 ఇం� 

ఈ dశeం �క� రహF"5@ Ëంత �,6? R�� సRGనం �పjగల�. మనం ఒకFD 

#ద% ' �క� +c"క.న ఉ:j:ల! fDంg +F�dంgన౦తo, ఇ� అo మ!Ì  

ఉం�\: “మనం ఇÇj| ఎల�Î6Ï Eగం5 ఉ�7ం, మDE dstన JKం ఏంÐ ÇÈగÊ 

�ం0ం0. అంతÑ« Òక  ఇతర �Óల� ఎq{�, అ��,6 Ô\ ఇం� ఈ zత [ఢ 

నమ��ల! fDంg R�@|r�7\.” 6జం, �zjలంQ, కంÖ"ట\@ ఎంత ÇÈగpంg� 

,6, అd Rనవ ×ద|� ఏ¹c ఈ�k వర» ఒక అంrపటB6 Øఢ +శ7, pq`b�ం¸ 

96? సD సRనం �aS. అంతÑ« Òక  ఎంత Ùరం +YÚంg� ,6, అd ఇం� మన 

RనవsÊ ఉం� ఈ ÛÊక పDR¢67 9k +Yణం �య"aS. ఈ�k Rనవ 

పDstనంÐ అర�ం u¥^గ`qం0 ఏ¹c ఉం¸ అ0 అత"ంత 5ra60 మDE పDpత.న0-

అ0 ఈ dశeం 6జ తతe౦ �క� అసÜన అవ,హన� ఎక�¼ దగ¿ర, a�. Ëంతమం¹c 

dషYత�క.న ఉ6?6 క`q ఉన7 అ�Ý:ల �క� 6s`7 ఎ�È�¼6?, సÔ�ంచ¼6?, 

a9 fD�ంచ¼6? »¼ Fహసం �య"\, అం: ఎం�కంQ ఈ వ"��  మÑ కºB0�Bల! 

క`q ఉంx _\ ఆ5చన uÞటÇj| Fం+9యక.న అWXYల! R\]^¼6? 

ఇషBపడ\ �బkB. �వలం #ద% ' R�� ఈ dశeం �క�, అంతర-�లం �క� మDE 

Rనవ శÑరం �క� రహF"ల! ÖD�, dశదం uయగల�. ఇ0 దయగల 9!7ంx 

�షB:e67, మంg !ంx �|6 6జం, fD�ంచగల�, మDE అ67 తÇj| �వనల! 

àలqంచగల�, అ�á సDâన అవ,హన! క గã¥�ం0. 

ఈ�k Rనవ dstన JK౦ �క� Rర¿దర�క ÀÁ   96 అWవృ0%6 మDE 

పDNధన! ఈ  ÛÊక +పంP6� పDpతం uF�, ఎం�కంQ ఒక అంJ67 fD�౦u9క 

967 అధ"యనం �య"డం జరగ� �బkB–అ0 ఈ R{¿67 అ!సD¥�ం0. సjD�ంచa6 

మDE అదృశ"ం, ఉం� ఉ:j:ల dషY6? వÞ�, �6 ఏäc dషYత�క.న ఉ6?6 

క`qEంx మన ÛÊక +పంచం5? 6జ.న Få:�{ , +Êæ౦æంచబ¼ç¾, అd 

త�jంపబx, dవDంచa6 ఉ:j: , పDగÚ౦పబడ:�. [రèతeం ఉన7 మ!Ì  

6é�త ఆGరం అo0 a�ం¼ అd “XకృÊక” ఉ:j:లంê తమ6 :§ _D తర�ం5 

¥రëతం u¥�ం�\. ఎవDìc 6Øఢ.న ఉ¨�J ౦�¾, _íî తమ మనFïë? 

వ"Êðకం, +వD�ంP\, ఈ ఉ:j:ల¦7 [ఢ నమ��ల6 §ñ òయడం 9e{. NOంu 

మనస�తeం a6 వ"�� , dstన JKం _kÐ వ"వహDంuo�� ఇం� అంత ÇÈగÊ 



    

FOంచaదo F�Ð ఈ dషYల !ంx త�jం���7\. తమ6 :§ మDE dJe67 

Ëత�, ôడగ`q, తమ æ\¥ మనస�:eల! R\]^గ`qc, Rన_h §ం�� 

Ùకగ frం0. #ద% ' మ!Ìల� Ëలవa6 మDE అzర.న +పంPల5? 

అంతర�ృ¡B6  అందã¥�ం0. Eగ-E, ,,  #ద% ' R�� RనSల!, dషYత�క 

ఉ6? క`qEన7 dWన7 పDR¢ల!, õవ§! మDE öత�ం dJe67 సంÖర÷ం, 

dవDంచగ`qం0. 

ø ùంú õ 
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öదk అG"యం 

పDచయం 

మన ¨శం5 (&�5) üýంú1 X3న �లం�k0 �బkB, �ర4.న చD�! క`q ఉన70. 

అం�వలన, మన +జ  üýంú అ�"స౦ uయడం5 ఒక సహజ.న అ!»లత! క`q 

ఉ�7\. üýంú Fధ��"Fల �క� °ం| ధర�బద% zఠJలÜనkB, #ద% zఠJల మDE 

G² zఠJల, ఇంత�§ం� ఏ�ంతం, oరjబ|rన7 అoక ýపj Fధ� R{¿ల!, 

ఇపjk� బ7ర¿తం uF�. G² zఠJల �క� Fధ� R{¿  P� +c"క.నd, 

అº@ండ, #ద% zఠJల� 96�క� సeంత Fధ� dG� �7�. ' ® ýంú2 #ద% 

zఠJల� �ం0న ఉన7త F�� Fధ� dGన§. ఈ +సం,ల 2మం5, §ం�, o! Ô 

శÑ{67 ఉన7త F�� Fధన� అ!»ల.న 8�Ê? సవDంg, త\_త Ô శÑరం5 ' ®3 

మDE ü1 (శ?� యంÁం,ల!)ల! అమర]డం uF�!. o! Ô� మన _"YRల! 

»¼ o\j:!. ఈ dషYల67kl Ð|,, �� ధర� శÑ{  ('ష®) ఉ�7�, ఎవ8c 

Ô� ర«ణ క`jF�È. అ�c Ô\ �వలం ఈ dషYల! R�� క`q ఉండడం సDb�, 

ఎం�కంQ ఇd ýంú4 ! ©ం9ం0ంu లå"67 FOంచaS �బkB–ఉన7త F��ల Fధన 

^సం అవసరమ:" ÀÁల! »¼ Ô\ అర�ం u¥^వడం అవసరం. ఈ Çస�కం _ko 

సం;O¥�ం0. 

 

1 üýంú (chee-gong)–Rనవ శÑర Fధన uEనkB 6D�షB అ�"Fల� _� FGరణ పదం. ఇ<వ` 

దJ=�ల5, üýంú _"YR  &�5 అOకం, జన>యం అY"�.  
2 ' ® ýంú (fah-lun-gong)–“ధర� చ2 üýంú”. ' ® ýంú, ' ® 9' °ం? ఈ 

అ�"F67 ఉ¨�ÆF��. 
3 ' ® (fah-lun)–“ధర� చ2ం” (§ం�న7 రంf @õ6 ôడంx). 
4 ýంú (gong)–“Fధన శ?�”. 
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o! ఉన7త F��ల అ�"స dG�67 o\jr�7!, �బkB ఏ ఒక� +c"క 

×Dxయ®5, ఆ�"పంక]A æం�S, a9 శ?� R{¿6? సంబంOంgన Fధన! చD]ంచ!. o! 

ఒక ýపj Fధ� dG�67 o\jr�7!, అంQ ఉన7త F��ల� uÞ 6జ Fధన� ఒక ýపj 

dG�67. öదB@ ఇ0 అంత నమ�శక"ం, అ6�ంచకbవ�]. అ�c, అం?త �వంÐ 

üýంú అ�"సం uÞ _\, Cద%, ఉం�౦�� +యత7ం uÀ�, _D అ!భ_ల 9e{ 

o\]�ంê ఉన7ంత �లం, _\ అం�56 అ67 అ�Ý:ల!, మDE మ{�ల! 

క!ýం�\. 

1. üýంú �క� [ల§  

మన౦ ఈ È! �Çj�ంºన7 üýంú, 6s6? öదB@ üýంú అ6 � వబడa�. ఇ0 X3న 

&¦Eల ఏ�ంత Fధ� R{¿  మDE మ:ల Fధన !ంx ÇkB౦0. ఈ °ం| అ«{ల 

పదం, ü ýంú, ద® Fధ� �ంథ౦, G² �న®6, a9 v�టక7 [ల �ం�5@ ఎక�¼ 

కనబడ�. మన +¥�త Rనవ �గDకత d�స 2మం5, మ:  _k �ండదశ5 

éÇ0���ంºన7 ��67 üýంú 9kం0. మ:  ఉ6?5? {క §!@ అ0 అపjk� 

ఉ6?5 ఉ౦0. మ:  ఏరjxన త\_త, అ0 మతపర.న dD¯{�ల! Ëంత�ర�  

 

5 ×Dxయ®–ఒకD శÑరం56 శ?� R{¿ల స[హ§, �k6 ü � వ , �dF�\. Fం+9�క 

&¦య äద" JKం5, మDE FGరణ &¦య ఆ5చన +�రం, ఈ ×Dxయన@ 9e{ ü సD, 

+వ7ంచకbc, È,  క f:�. 
6 ద® Fధ� �ంథం (dahn), G² �న®–Fధ��"సం uయడం ^సం X3న, JEయ &¦య G² 

�ం� . 
7 v�టక–“[| #టB ”, zF �న® అ6 »¼ అం�\. ఇ0 Xథpక zF �ంథ స§9యం, 

 ర_ద �ద%మతం �క� [ల 89%ంతం. �656 [| �, : #�%6 ;ధన , స�"¥ల నడవx, 

మDE dDష తతe JK +బంG . 
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9ం0ం0. #�%6 ýపj Fధ� Rర¿ం, G² ýపj Fధ� Rర¿ం అod üýంú �క� 

öదk @\@. 96? òð @\@ ఉం�d, àp�ద౦:ల అంతర¿త రస_దం (Nine-fold 

Internal Alchemy), అరGr6 Rర¿ం8 (The Way of Arhat), వH G"న9 (The 

Dhyana of Vajra) వంkd. ఆy6క ఆ5చన� =, తqనº@,, మDE సRజం5 

ఇం� ¥ S, X�ర"ం 9ంద�6? ఇÇj| మనం �67 üýంú అ6 అంº�7§. üýంú 

అo0 6s6? &�5 �వలం Rనవ శÑర Fధన uయడమo ఒ� ఒక ఉ¨�శంÐ ఉ6?5 ఉ౦0. 

üýంú అన70 ఈ �గDకత 9e{ క!ýనబxన¨¸ ��. �6? ¥Ùర 

సంవతï{ల Iతం�k P� �ర4.న చD� ఉం0. అ�c, üýంú ఉ6?5? ఎÇj| వg]ం0? 

Ëంద\ üýంú [|òల సంవతï{ల చD� క`qEంద6, మDE �ంú {జవంశ10 

�లం5 ఎ��వ, X�ర"ం 9ం0ంద6 అం�\. Ëంద\ �6? &¦య �గDకత ఉన7ంత 

X3న౦,, ఐ�òల సంవతï{ల చD� ఉంద6 �#r�7\. Ç{తతeJK క!K  u8న 

dషYల ఆGరం,, Ëంద\ ఇపjkవర� �6? ఏ|òల సంవతï{ల చD� ఉందం�\. 

üýంú ఆy6క Rన_huత సృ¡Bంచబxం¨¸ �ద6 o! �dF�!-ఇ0 చD� Öరe§న7 

సంస�ృÊ !ంx వg]ం0. అþంÿయ Fమ{��  కల_D పDÂలనల +�రం, మన౦ 6వ8ంu 

dశeం àp�0 F\@ dLMటనం �ం0న త\_త, మF@ 6D�త.న ఒక సతe౦. మన౦ 6వ8ంu 

ఈ �హం ప  R\@ �శనమ�ం0. +þFD �హం మF@ 6D�త.న త\_త, RనవsÊ 

మF@ సంఖ"5 dస�Dంచడం öద ©kBం0. +¥�తం, ఈ�k �గDకత! అOగpంgన ఎ*7 

dషY  ఈ Op( ఇపjk� మనం క!ý�7౦. ¼De® పD¢మ 89%ంతం +�రం, 

RనS  ^rల!ంx పDణpంP\, మDE �గDకత ప0òల సంవతï{లకంQ 

8 అరGr|–#ద% zఠJల5, v5�67 9k, ;Oసతe F��? త��వ F�య5 st*దయ.న_|. 
9 వH G"న–G"న అo0 “×xQష®”, అ!_దం �ం�rం0, వH అo ప967 “�|f”, “వHం”, a9 

“�శనర7తం” అ6 అ!వ0ంచవ�]. 
10 �ంú {జవంశం–&¦య చD�5 (618 - 907 ఏ.x.)  =, వD%`@న ��వy5@ ఒకk. 
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Ç{తన.౦0 ��. అ��, ఐÈz ఆPjQ (European Alps) పరeత fహల5, 

°ం|వందల ఏRòల (250,000) సంవతï{ల Iతం అr"న7త కS d�సం ôÇrన7 ¦k 

రంf gÁ  ఉ�7య6 Ç{తతeJKం క!ýన7 dషY  బయట©�B�-ఇd ఆy6క 

RనSల Fమ{��ల� P� pంg ఉ�7�. ©\56 sþయ dశed9"లం56 వ¥� 

+దర�నJల5 T`L�Ç! పºBË6 న«Áల! పDÂ`À� ఉన7 �క�బxన ఆ�ర౦Ð ఒక 

©ద� బండ{� ఉం0. ఈ ఆ�రం §© Ujòల (30,000) సంవతï{లకంQ X3న.న0. �వలం 

Iందk [|వందల సంవతï{లకంQ Ëం�ం ఎ��వ,, 1609 సం.5 Vø`¾ ఖKళ 

JF W6? సంబంOంgన 30X T`L�Ç! క6©kBన dషయం మన�  `8ం¨. మD §©Ujòల 

సంవతï{ల Iత� T`L�Ç ఎ� ఉండగ`qం0? �రత ¨శం5 àంR àp�0 Jతం 

(99%) (, ఇ!§Ð u8న ఇ!ప స�ంభöకk ఉం0. ఇంతk అOక సeచ+తగల ఇ!§!, 

5Óల! కDqంu ఆy6క Fం�Êకం »¼ ఉతjÊ� uయa�; ఇ0 ఆy6క Fం�Êక F��6 

ఆ�� అOగpంgం0. ఆ �గDకతల! ఎవ\ సృ¡BంP\? మD RనS –ఆ �లం5 À«X 

õS , ఉన7 ఎడల–ఈ dషYల! ఎ� సృ¡Bంచగ f:\? ఈ ఆdష�రణ  

+పంచ_"ప�ం, JKòత�ల దృ¡B6 ఆకDYంP�. �k6 dవDంచడం అFధ"ం �బkB, �k6 

చD� Öరe§న7 సంస�ృÊ !ంx వg]నd, �dంP\. 

+Ê ఒక� �ల-అవO5, äst6క Fధ� F�� Wన7ం, ఉం�0. Ë67 �ల-

అవyల5 మన ఆy6క Rన_h�క� F��కంQ అOగpంgన¹ అr"న7తం, ఉం�0. 

�6, ఆ �గDకత  �శన౦ �బ¼ç�. �బkB, üýంú ఆy6క RనS  ఆdష�Dంgం0, 

a9 సృ¡Bంgం0 �ద6 o! �#r�7!. �6 ఆy6క RనSలuత క!ýనబx, పDÖర÷౦ 

,dంచబxం0. ఇ0 చD� Öరe§న7 సంస�ృÊ !ంx వg]ం0.  

üýంú �వలం మన ¨శ౦5o ఉ:j0త.ం0 ��. d¨Jల5 »¼ ఉం0, �6 

_\ 966 üýంú అ6 అన\. అ×D�, Zట® öదలf zJ]త" ¨Jల5 �66 
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ఇంñsలమ6 అం�\. అ×D�56 �d[ �పÑMPç అ! Rంv�| అþంÿయ 

Fమ{��ల5 6Ç£|, ఎవ8c ఒకFD &�56 మÓ �డ"ంfం¼ (The Great Wall of 

China) నxu అ�Ý:67 +దD�ంP\. Kడfం¼ ]ళ@;: సమయం5, అత! ఒక  ల@6 

వF W67 కÇj�6, ఆ Kడ� హr��6, త\_త 96fం¼ bవడం XరంWంP|. అత! 

అ� ఎం�� uF|? ఆ dధం, uయడంవల@, P�మం0 966 ఇంñsల +దర�న, 

�d౦u అవ�శం ఉం0. &�5 ýపj అþంÿయ Fమ{��  కల_\ అoకమం0 ఉ�7ర6 

అత6?  `యడంవల@ అ� uయవల8 వg]ం0. _Dవల@ )క"ం క frందo భయంÐ, అత! 

5ప`? ]^@ §ం� అ� తన! కÇj��7|. బయట� వu]టÇj|, ఆ వF W67 ఒక uÊÐ 

(_Ê�, బయట� నxP|. “6Ç£  E��ల ^సం ôF�\, FR!"  ఉc�జం ^సం 

ôF�\” అ6 ఒక �!x ఉండo ఉం0. ఈ dధం, uయడంవల@, `«�  966 ఇంñsల 

+దర�న అ6 అ!��7\. Rనవ శÑర Fధన� _k6 ఉప¾qంచడం ��ం¼, �వలం 

d*ద పరచ¼6? మDE అ�Ýత dషYల! ôప¼6? uÞ ò0క +దర�నల ^సం �బkB, 

ఈ అþంÿయ Fమ{��ల! ఇంñsలమ6 అం�\. త��వ F�� దృకjథం5, üýంú ఒకD 

శÑర 8�Ê6 Rర]గల�, త9e{ సeస�త మDE ఆÈగ"ం u»\] లå"ల! FO¥�ం0. 

ఉన7త-F�� దృకjథం5, üýంú ఒకD �క� [ల-శÑర (a® <) Fధన fDంgన0.  

2. ü మDE ýంú 

మన౦ ఇÇj| R�@|�ంºన7 ü11! X3!  312 అ6 అo_\. ఆ °ం? +Gనం, 

ఒకQ, ఎం�కంQ °ం? dశeం �క� ü ! ఉ¨�Æ¥��7�–dశeమంత� ఉం� ఆ�రంa6,  

11 ü (chee)–&¦య ఆ5చన +�రం ఈ ప9ర�ం (a9 శ?�), శÑరం5, పDస{ల5 అoక ézల! 

వ7¥�ం0. FGరణం, �66 “[�Gర శ?�”, అ!వ0F�\, ఈ ü వ"?� �క� ఆÈ,"67 

6{�D¥�ంద6 �dF�\. 
12 3 ఈ పదం ü � Wన7ం, ఉం� అ«{67 _|rం0, �6 ఉP]రణ ఒకQ. 
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క6�ంచ6 ఒక రక.న ప9ర�ం. ü అo0 ,`6 ఉ¨�Æంచడం a�. ఈ ప9ర�ం �క� శ?� 

Rనవ శÑరం5 Fధ��"సం 9e{ ఉc�జమSrం0. 96 ఉc�జం శÑరం �క� ÛÊక 

8�Ê6 R\]rం0, మDE సeస�త, ఆÈగ"ం u»\] +�_67 క`qEంºం0. అ��, ü 

ü R��–¦5 ü ఉం0, అత65 ü ఉం0, ఒక వ"?� �క� ü òbకD ü ! 6ÈOంu 

+�_67 క`qEండ�. Ëంద\ ü È,ల! నయం uయగలద6, a9 అత6 aక ఆ× Èగం 

నయం uయ�6?, Ô ü ! _D äÇ +సDంపãయగలర6 అం�\. ఈ _"ఖ"  

అJEయ.నd, ఎం�కంQ ü ఏ R�ం È,ల! నయం uయa�. ఒక అ�"స�x శÑరం5 

ü ఉన7ంత వర�, అత6 a9 ఆ× శÑరం ఇం� zల-  Ç శÑరం (Milk-White Body) 

�aద6 అర�ం. అంQ, అ�"స�| ఇం� È,ల! క`qE�7|. 

Fధన 9e{ ఉన7త-F�� Fమ{��  9ం¨ వ"?� ü ! +సDంపãయ|. 96? 

బ� ,, అత! a9 ఆ× ఉన7త శ?� {Æ6 +సDంపãF�\. ఇ0 ] f éపం5 వ"క�మ:" 

ఒక ఉన7త-శ?� ప9ర�ం, �6 ð£S  �ణ"ం, ఉం��, మDE 96 Fంñత ఎ��వ, 

ఉంºం0. ఇ¨ ýంú. ఇ0 R�� FRన" RనSల( 6ÈOంu +�_67 క`qEంºం0, 

మDE �6Ðo ఒక\ ఇత\ల È,ల! నయం uయగల\. “#�%6 �ంÊ సరe_"�త. 

+�Æ¥�ం0, మDE అ67 అFGరణతల! =fu¥�ం0” అ6 ఒక À?� ఉం0. అంQ, 6జ 

Fధన! అ�"సం uÞ_\, _D శÑ{5@ అత"ంత శ?�6 క`qEం�\. ఈ వ"��  ఎక�x? 

]h@�, _D �క� శ?� ఆవDంgన c�ం5 అసహజ 8�Ê ఏ¹� సD�గల�, మDE సహజ 

8�Ê? ÊDq {గల�. ఉ9హరణ�, ఒకD శÑరం56 Èగం 6s6? ఒక అసహజ JÑDక 8�Ê, ఈ 

8�Ê =f uయబxన త\_త అ�Èగ"ం brం0. సjషBం, �zjలంQ, ýంú ఒక శ?�. ýంú 

ÛÊక ల«¢ల! క`qEం0, అ�"స�  Fధన! అ�"సం uయడం 9e{ 96�క� 

ÛÊక ఉ6?6 �7ంచగల\, మDE అ!భdంచగల\. 
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3. ýంú zటవం మDE అþంÿయ Fమ{��  

1. ýంú zటవం ¡® ¡ంú13 Fధన 9e{ వృ0% �ం�rం0 

6జం, ఒకD ýంú zటవం (ýంú `)  �క� F��6 6ర÷�ంu ýంú üýంú 

_"YR  uయడంవల@ వృ0% �ంద�. ఇ0 Çణ"§ (డ) అ! ప9ర�ం �క� పDవర�న౦ 

9e{, మDE ¡® ¡ంú Fధన 9e{ అWవృ0% �ం�rం0. ఈ పDవర�� +Iయ FRన" 

RనS  ఊ7ంgనº@,, “[స మDE Ë`p6 ఏ{jº u8, ÞకDంgన రFయ�లÐ 

సంõd6 తY\uయడం”14 9e{ FOంu0 ��. మన౦ ఉ¨�Æ¥�న7 ýంú శÑరం 

బయk!ంx ఉతjÊ� అSrం0, మDE శÑరం �క� 0fవ �గం!ంx öదలSrం0. 

ఒకD ¡® ¡ంú అWవృ0%6 అ!సDంg, ఇ0 సDj��రం5 (? ఎ�frం0, మDE ఒకD 

శÑరం బయట ÖD�, ఏరj|rం0. నxeÊ�6 u\�న7Çj|, అ0 త\_త ఒక ýంú 

స�ంభం, ఎ�frం0. ఈ ýంú స�ంభం�క� ఎr� వ"?� �క� ýంú F��6 6{%D¥�ం0. 

ఈ ýంú స�ంభం ఒక 5r, 9qEన7 పDRణం5 ఉంºం0, అం�వల@ సగº మ6¡? 

�66 ôడడం కషBం అSrం0. 

అþంÿయ Fమ{��  ýంú zటవంవల@ బలప|:�. వ"?� �క� ýంú 

zటవం మDE F�� ఉన7తం, ఉంQ, అత6 a9 ఆ× అþంÿయ Fమ{��  ýపj,!, 

మDE అd ఉప¾qంuం�� ¥లభ౦,! ఉం��. త��వ ýంú zటవం కల_\ 

బలfన.న అþంÿయ Fమ{��ల! క`qEం�\; _D? _k6 ఉప¾qంచడం కషBం, 

ఉంºం0, మDE Ë67 gÊ�, ఉప¾గంa6d. అþంÿయ Fమ{��  _టంతట అò ఒకD 

ýంú zటవం �క� F��6,6, a9 ఒకD Fధ� F��6,6 ÀgంచS. ఒకD F��6 

6{%Dంu0 ýంú zటవం, �6 అþంÿయ Fమ{��  �S. Ëంద\ “:ళం ò8న” 

13 ¡® ¡ంú (shin-shing)–“మనస�తeం”, a9 “హృదయ తతeం”; “·Êక fణం.”  
14 G² Fం+9యం5, Rనవ శÑరం5 అంతA Fధన! వD÷ంచ¼6?, P� �లం!ంx బయk 

రస_ద +Iయ  అలం�{ , ప6uF�. 
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ÑÊ5 Fధన uF�\, అం�వల@ _D ýంú zటవం ఉన7తం, ఉ�7,6, _\ అవశ"ం, 

ఎ��వ అþంÿయ Fమ{��ల! క`qEండకbవ�]. ýంú zటవం 6{%రణ uÞ అంశం, 

¡® ¡ంú Fధన 9e{ అWవృ0% �ం�rం0, మDE ఇ0 P� lలక.న dషయం. 

2. Fధ�  అþంÿయ Fమ{��ల ^సం యత7ం uయ\ 

అ�"స�లందé అþంÿయ Fమ{��ల! పkBం��ం�\. అþంÿయ Fమ{��  FRన" 

+జల� ఆకరYhయం, ఉం��, మDE P�మం0 Ë67k6 9ం9ల6 ^\�ం�\. 

అ��,6, మంg ¡® ¡ంú a�ం¼, ఒక\ అþంÿయ Fమ{��ల! 9ందa\. 

 Dgన [డవ క!715(kయ!�), అ+త"« Cవణం (clairaudience), Ùర 

Cవణం(Telepathy), గత౦  `యడం (precognition) వంk Ë67 అþంÿయ Fమ{��ల! 

FRన" RనS  క`qEండవ�]. ఈ అþంÿయ Fమ{��ల5 అ¦7 2మ.న st*దయ 

దశల5 కనబడS, ఎం�కంQ ఇd +Ê వ"?�l ò\, ఉం�� �బkB. FRన" RనS  

Ë67 6D�షB అþంÿయ Fమ{��ల! క`qEండడం అFధ"ం, ఈ ÛÊక పDRణం5 ఒక 

రక.న ప9{�67 ఇంËక రక.న ప9ర�ం, Rర]డం వంkd–ఇ�ంk0  FRన" RనS  

9ందa\. ýపj అþంÿయ Fమ{��  ÇºBక త\_త �వలం Fధన uయడం 9e{ 

అWవృ0% �ం�:�. ' ® ýంú dశe ÀÁల ఆGరం, వృ0% �ం0౦0, �బkB dశeం56 

అ67 అþంÿయ Fమ{��  ' ® ýంú 5 ఉ�7�. అం: అ�"స�| ఎ� Fధన 

u¥��7| అo96( ఆGరపx ఉంºం0. Ë67 అþంÿయ Fమ{��ల! �_ల!^వడం 

తÇj, �dంచబడ�. అ��,6, అత"ంత þi.న యత7ం R[  ఆ5చన� pంgం0, 

మDE +Ê»ల ఫ`:ల! ఇ¥�ం0. త��వ F��5 ఉన7_\ ఎవ8� అþంÿయ 

Fమ{��ల! 9ందడంవల@ అంత +¾జనం a�; FRన" RనSల ఎ�ట అత6 a9 ఆ× 

 

15 [డవ క!7–Ë67 F\@, “0వ" o�ం”, అ!వ0F�\. ఈ పదం (kయ!�) [డవ కంk dధ§, 

a9 ఆ dధ౦5 ఒక +c"క అంJ67 ఉ �̈Æంg � , _డబ|rం0. 
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Fమ{��ల! +దD�ంg, _D5 బలవంr  �_లo ఆశÐ _k6 ఉప¾qంuం�� 

+యత7ం uF�\. ఇ¨ 6జ.c, ఆ వ"?� ¡® ¡ంú ఉన7తం, aద6, మDE అత6? a9 

ఆ×� అþంÿయ Fమ{��ల! ఇవeడం సD �ద6 కg]తం,   ¥�ం0. Ë67 అþంÿయ 

Fమ{��ల! తÇj| ప!  uయ¼6? ఉప¾qంచగల\, _k6 త��వ ¡® ¡ంú గల 

వ"��ల� ఇÞ�. ఆ వ"��ల ¡® ¡ంú 8�రం, aనం�వల@, _\ �| uయర6 భÈF a�. 

మÈ äÇ, +దD�ంuం��, మDE బయట ô@ం�� తqన ఏ అþంÿయ 

Fమ{��Ü� Rనవ సRs67,6, FRన" FR1క õవ�67,6, Rర]aS. 6జ.న 

ఉన7త-F�� అþంÿయ Fమ{��ల! +దర�న ^సం బయట©QBం�� అ!మÊ a�, 

ఎం�కంQ, +�వం మDE +Rదం P� k�], ఉంºం0; ఉ9హరణ�, ఒక ©ద� 

కటB¼67 పడýటB¼67 ఒక\ ఎÇj? +దD�ంచ»డ�. +c"క.న �{"ర�ంగల వ"��లuత 

తపj, ýపj అþంÿయ Fమ{��ల! ఉప¾qంచడం అ!మÊంపబడ�, మDE ఈ 

Fమ{��ల! ]ల@x uయ»డ�; ఎం�కంQ ఉన7త-F�� f\S  _k6 6రlంOF�\.  

అ�á, Ëంద\ FRన" RనS  üýంú f\Sల! +దD�ంచమ6 పºB 

బడ:\, _D అþంÿయ Fమ{��ల! ôపమ6 బలవంతం uF�\. �k6 బ7ర¿తం 

,dంచడం 6mధం �బkB, అþంÿయ Fమ{��  కల_\ _k6 +దర�న ^సం 

ఉప¾qంuం�� అంnకDంచ\; _k6 +దD�ంచడంవల@ öత�ం సRజ 8�Ê +�dతం 

అSrం0. 6జం,, ýపj Çణ"ం ఉన7 వ"��  _D అþంÿయ Fమ{��ల! +జల §ం� 

ఉప¾qంuం�� అ!మÊ a�. Ëంద\ üýంú f\S  +దర�న u¥�న7Çj|, 

ఇబlం06, త\_త =ధ! అ!భdF�\. _D6 +దD�ంచమ6 బలవంత©టBకంx! ఈ 

dషYల! ]ల@x uయడం _D? మనF�పం క`q¥�ం0. ఒక ÆÌ"| � వద�� ఒక పvక! 

 P]|. 966 చ0dనంతo, �� g{� క`qం0. అం�5 అంత{pþయ üýంú సRòశం 

జరగ!న7º@ q8 ఉం0. అþంÿయ Fమ{��  కల వ"��  ఆ b<5 zr¿నవ�], ýపj 

అþంÿయ Fమ{��  కల_\ ఎవ8� సð, ఆ సRòశం5 zr¿నవ�]. అ0 చ0_క, Ë67 

È!ల వర� �� మనF�పం క`qం0. అþంÿయ Fమ{��  b< ^సం బ7ర¿తం, 
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ô�ంud �S–_k6 జ!ల §ం� +దD�ంచడం dPరకరం. FRన" RనS  s?క 

+పంచం56 _"వÓDక dషYల( దృ¡B క`qEం�\, అ�� üýంú f\S  

మ{"ద¥�Ü ఉం¼`. 

అþంÿయ Fమ{��ల! ^రడం ]!క!న7 ఉ¨�శం ఏpk? _k6 

�_ల!^వడం అ�"స�x Rన8క F��6, మDE య:7ల! Àg¥�ం0. అపd�.న 

య:7లÐ, మDE అ8�ర.న మన¥ïÐ, ఒక వ"?� ýపj అþంÿయ Fమ{��ల! 9ందడం 

అసంభవం. ఎం�కంQ, Ô\ ÖD�, st*దE  �క §ం�, Ô\ �dంu మంg, a9 

�| �వలం ఈ +పంచ౦ �క� +R¢ల( ఆGరపx ఉంºం0. Ô\ dషYల 6జ 

త:e67, మDE  _k మధ"!న7 కర� సంబంGల! ôడa\. మ!Ì"ల మధ" జDá 

b�@ట , Jz  ©టB¼ , అవR6౦చ¼  వంkd సహజం, కర� సంబంGలవల@o 

జ\f:�. Ô\ _k6 �7ంచaకbc, Ô\ FయంకంQ ఎ��వ ఇబlం0 క`qంచవ�]. 

FRన" RనSల కృతజtత  మDE ^z , త9jÇj  ఈ Xపంgక 6యRల( 

న|F��; అ�"స�  ఈ dషYల! పkBం�^»డ�. Ô\ ÖD� st*దయం FOంచక 

§ం�, Ô\ Ô కళîÐ ôÞ0 6జం �కbవ�]. ఒక వ"?� ఇంËకD6 ËkBనÇj|, _\ 

_D �క� కర� ఋ¢ల! þ\]�ంê ఉండవ�]. Ô )క"ం ఆ ఋణం þర¼6? ఆటంకం 

క`qంచవ�]. కర� అo0 Rనవ శÑరం �êB ఉం� ఒక రక.న నల@6 ప9ర�ం. ఇ0 òbక 

పDRణం5 ÛÊక ఉ6?6 క`qEం0, మDE ఇ0 Èగ౦, ,6, a9 �రదృషBం, ,6 

పDణp¥�ం0. 

అþంÿయ Fమ{��  అందD5 ఉం��, ఇక�డ ఉ¨�శం ఏpటంQ, _k6 

6రంతర Fధన 9e{ ©ం9ం0ంP`, మDE బలపరP`. అ�"స�x, ఒక వ"?� �వలం 

అþంÿయ Fమ{��ల ^సం యత7ం u8నట@�c, అత! Ùర దృ¡Ba6, మ`న.న మన¥ï 

క`qన_u ఉం�|. ఏ �రణంuత అత! అþంÿయ Fమ{��ల! ^\��7, అత6 

యత7ం5 Feర�Ç అంJ �7�, అd కg]తం, Fధన� ఆటంకం క`qF��. 

పర"వFనం,, అత! ఎపjkl అþంÿయ Fమ{��ల! 9ందa|. 
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3. ýంú zట_67 uపటBడం 

Ëంద\ అ�"స�  ఎ��వ �లం Fధన u8 ఉండకb��, _D సమర�త!   ¥^వడం 

^సం, ఇత\ల _"yల! నయం uYల6 అ!�ం�\. Ô5 ఉన7త ýంú zటవం a6_\ 

ఎవ8�, Ô uÊ6 P� +యÊ7ంgనÇj|, Èq శÑరం56 నల@6, అ�Èగ"కర.న, అ%ద%.న  

ü !, ©ద� öత�ం5 Ô శÑరం5? v ]�ం�\. Ô� ఈ అ�Èగ"కర.న ü ! _Dంu 

Fమర��ం aనం�వల@, మDE Ô శÑ{6? ర«ణ కవచం »¼ aనం�వల@, Ô\ ÈqÐ ఒ� 

పం��న7 cÁ67 ఏరjర��ం�\; ఉన7త ýంú zటవం a�ం¼, Ô\ ఈ అ�Èగ" ü ! 

_Dంచa\. అం�వల@, P� అwఖ"త! అ!భdF�\. pమ�`7 ఎవé ô¥^కbc, �లం 

గxu Ë��, Ô శÑరమంత� Èగం »|�ంºం0. �బkB, ఉన7త ýంú zటవం a6_\ 

ఎవ8� ఇత\ల È,ల! నయం uయ»డ�. అþంÿయ Fమ{��ల! అWవృ0% u8Eంx, 

మDE ఒక 6D�షB F��5 ýంú zటవంగల వ"?� R��, üýంú Ð È,ల! నయం 

uయవ�]. Ëంద\ అþంÿయ Fమ{��ల! వృ0% u¥�6, È,ల! నయం uయగ`q� 

,6, _\ త��వ F��5 ఉన7Çj|, È,67 నయం uయ¼6? 6s6? _D �క� ©Dqన 

ýంú zట_67–_D సeంత శ?�6–_|r�7\. ఎం�కంQ ýంú అo0 శ?� మDE  `d 

క`qన ప9ర�ం, ఇ0 అంత ¥లభం, ©Dá0 �� �బkB, Ô\ 967 +సDంపã8నÇj|, 

6s6? Ô\ Ô ýంú ! తDqం��౦º�7\. ýంú !  d|¥�న7 Ë��, 96Ð zº Ô 

తల(!న7 ýంú స�ంభం 9డS తf¿rం0 మDE తDqbrం0. అ0 ఏ R�ం మంg0 

��. Ô ýంú zటవం ఉన7తం, aనÇj|, ఇత\ల È,ల! నయం uయ¼67 o! 

ఆx0ంచ!. Ô\ ఎంతk ýపj dG�ల! ఉప¾qంg�, Ô\ Ô సeంత శ?�o వ"యం 

uF�\. 

వ"?� �క� ýంú zటవం ఒక 6D�షB F��6 u\�న7Çj|, అ67 ర�ల 

అþంÿయ Fమ{��  ఉదÝdF��. ఈ అþంÿయ Fమ{��ల! _�టÇj|, Ô\ P� 

s�త� వ7ంP`. ఉ9హరణ�, ఒకFD  \���7క, వ"?� తన [డవ క!7! 

ఉప¾qంP`, అత! ఎపjkl 966 _డకbc అ0 [¥�brం0. అ��,6, 96 
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9e{ తర�, ôడ»డ�. అత! మÑ తర�, 96 9e{ ô8నట@�c, P� ఎ��వ 

శ?� dసDpంపబ|rం0. అంQ ఒక\ 966 ఎÇj? _డ»డద6 అర�R? అ� ��. మన౦ 

966 ఎÇj? _డకbc, మD మన Fధ��"సంవల@ ఉప¾గయం ఏpk? ఎÇj| 

ఉప¾qంP` అo¨ +శ7. Ô\ ఒక 6D�షB 8�Ê? Fధన u8నÇj|, మDE Ôð సeయం, 

భÑ� u¥^గ`á Fమర��ం 9ం0నÇj| R��, Ô\ 966 ఉప¾qంచవ�]. ' ® 

9' Fధ�| ఒక 6D�షB 8�Ê6 u\�న7Çj|, అత! a9 ఆ× ఎంత ýంú ! dxg�, 

' ® సeయం8ïద%ం, పDవర�నం u8, భÑ� uయగల�. ' ® సeయం8ïద%ం, అ�"స�x 

ýంú zటవం F��6 6 Ç} ఉంºం0, ఒక� «ణం zº »¼ అత6 a9 ఆ× ýంú 

తరగ�. ఇ0 ' ® ýంú �క� ల«ణం. ఈ 8�Ê6 u\^నంత వర�, అþంÿయ 

Fమ{��ల! _డ»డ�. 

 

4. [డవ క!7 

1. [డవ క!7!  రవడం 

[డవ క!7 �క� §ఖ" Rర¿ం !�k మధ" �,6? మDE ష® గ®16 æం�S� 

మధ" ఉం0. FRన" RనS  ÛÊక oÁలÐ వ¥�Sల! ôÞ dGనం _×{ ప6uÞ 

R0D,o ప6u¥�ం0: ఒక వ¥�S ఉన7 Ùరం, మDE ] f þ«ణత! బkB కkకం (a9 

క!zప) �క� పDRణం స\��ంºం0. దృ¡B �|లfం¼, ×ద| ]!క!న7 d�ళ 

�ంy( (v6యP �ంy) +Êæం=  ఏరj|:�. d�ళ �ంy [డవ క!7 9e{ o\, 

బయట� ôడగ`á Fమర��ం “Ù¥�6 b: ôÇ” అనబ� అþంÿయ Fమర��ం. 

FRన" వ"?� �క� [డవ క!7 [¥�6 ఉంºం0, ఎం�కంQ అత6 a9 ఆ× §ఖ" 

Rర¿ం ఇ\�,!, 3కk,! ఉంºం0 �బkB. 5పల zషB.న ü a�, ] Ø a�. ËందD 

16 ష® గ® (shahn-gun) æం�S–క!gమ�ల మధ" Ëం�ం Iంద ఉం� ఆ�"పంక]A æం�S. 
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వ"��ల R{¿  అడçqంపబx ఉన7ం�వల@, _\ ôడa\.  

[డవ క!7!  రవ¼6?, §ం�, మనం =హ" శ?�6 ఉప¾qంg a9 

సeయం Fధన 9e{ Rర¿ం �క� అ|ç! àలq౦P`. ఈ Rర¿ం �క� ఆకృÊ 

అం¼�రం !ంx fం{ం,, సమచr\Ýs�రం ({ంభ|) !ంx v^ణ౦,, +Ê వ"?�l 

Wన7ం, ఉంºం0. =, Fధన u8నట@�c, 9eరం మDంత fం{ం, తYరSrం0. 

°ండవ0, f\S Ô� ఒక క!7! ఇF�\. Ô\ సeంతం, Fధన u8న ప«ం5, 966 Ô 

అంతట Ôð Fధన u¥^_`. [డవ0, Ô [డవ క!7 ఉన7 }ట Ô\ zషB.న ü17! 

క`q ఉం¼`. 

FRన"ం, మనం మన °ం| కళîÐ dషYల! ôF�౦, కg]తం, ఈ °ం| 

క^î ఇతర పDR¢ల R{¿6? అ|ç క`qF��. ఇd కవచం� ప6uయడంవల@, మనం �వలం 

మన ÛÊక పDRణం56 వ¥�Sలo ôడగలం. [డవ క!7  \��ంQ, మనం ఈ °ం| 

కళî! ఉప¾qంచ�ం¼o ôడ¼6? �లSrం0. Ô\ అr"న7త F��6 u\�న7 

త\_త, సత" oÁ67 »¼ 9ంద¼6? Fధన uయవ�]. ఆ త\_త, Ô\ [డవ కంk 

�క� సత" o�ం 9e{, a9 ష® గ® æం�S దగ¿\న7 సత" o�ం 9e{ ôడగ f:\. 

#ద% zఠJల +�రం, శÑరం56 +Ê రం~ం ఒక కo7–Ô శÑరమంత� క!7 �7�. G² 

zఠJల +�రం, +Ê ఆ�"పంక]A æం�S ఒక క!7. అ�� §ఖ" Rర¿ం [డవ క!7 

వద� ఉ౦º౦0, మDE §ం�, �66  ర_`. ఈ తరగÊ5, [డవ క!7!  రవగల 

dషYల! o! అందD5 �º:!. వ"��ల ÛÊక ల«¢ల56 �Gలవల@, ఫ`:  

Wన7ం, ఉం��. ËందD? 5�న =d R0D, 3కk కన7ం క6�¥�ం0. అంQ, [డవ 

కంk Rర¿ం 3కk, ఉంద6 అర�ం. ఇత\   ల@6 �రం,67 ôF�\. ఎ�\, వ¥�S  

కనబxనట@�c, [డవక!7  \�^;rం0. ËందD? పD�p¥�న7 వ¥�S  క6�F��,  

 

17 ”ü”! dJల.న దృకjథం5, క6�ంచ6, ఆ�రం a6 ప9ర�§ÜనkB ,`, _సన, ^పం 

öదలf_k6 dవDంచ¼6? »¼ ఉప¾qంచవ�].  
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ఇd f\S18 [డవ క!7  రవ¼6? �kనd. [డవ కంk6 à À�,  Dgన త\_త 

Ô\ ôడగల\. ËందD? [డవ క!7 9e{ ఒక ©ద� క!7 క6�¥�ం0, _\ 966 #�%6 

క!7 అ6 అ!�ం�\. 6s6? అ0 _D సeంత కo7. FGరణం,, ఇºవంk _\ �Üన  

జన�8ద% fణ౦ క`qEన7 _\. 

మన �క�ల +�రం, +þFD మనం ఇu] వ\స +సం,ల� Óజ8న _D5 సగం 

మం0? (, [డవ క!7  \��ంºం0. [డవ క!7  \��న7 త\_త ఒక సమస" 

త�త�వ�], అ¨pటంQ ఒక వ"?� ¡®-¡ంú ఉన7త F��5 aనట@�c, [డవ క!7! �| 

ప!  uయ¼6? c`క, ఉప¾qంచగల\. ఈ సమస"! 6_Dంచ¼6?, o! Ô [డవ 

క!7! o\, stనదృ¡B F��5  \F�!–ఇం^ dధం, �zjలంQ, ఇతర పDR¢ల56 

దృJ"ల!, మDE Fధన uÞడÇj| కనబ� dషYల! ôÞం�� Fధ"ప� అr"న7త 

F��5, Ô� _k( నమ�కం క`గ¼6?,  \F�!. ఇ0 Fధన( Ô నమ��67 

దృఢప\¥�ం0. ఇÇj� అ�"సం öద ©kBన _D ¡®-¡ంú అþ౦ÿయ వ"��ల ¡®-¡ంú 

F��6 ఇం� uరa�. అం�వల@, _\ �| uయడం( öf¿ ôపగల\, ఒకFD అþంÿయ 

dషYల! 9ంద,o. ఒక సర9 ఉ9హరణ! ఇ9�ం: Ô\ 9D5 brన7Çj| �టÑ 

FBం| ఎ�\బxc, öదk బ�మÊ6 þ¥�6 bగల\. అ� జరగ¼6? �  a�–ఇ0 

dషY67 dవDంచ¼6? R��. ఇం^ �రణం ఏpటంQ, P�మం0? �§ [డవ 

క!7!  \¥��7ం. ఒకòళ +þ_D? [డవ క!7! త��వ F��5  Dgనk@�c–+Ê 

ఒక�é Rనవ శÑరంfం¼, Kడల ]!క ఉన7 వ¥�Sల! ôడగ`qc ఊ7ంచంx–ఇం� 

�66 మనం Rనవ సRజమ6 అనగలR? Rనవ సRs6? þi.న భంగం క frం0, 

అం�వల@ ఇ0 అ!మÊంపబడ�, మDE అFధ"ం »¼. (,, అ�"స�ల� ఎºవంk 

�  క గãయ�, �వలం _D బంGల! ©ం�rం0. �బkB, Ô [డవ క!7! �§ 

త��వ F��5  రవడం అo0 �య"ం. 96? బ� , �§ o\, ఉన7త F��5 

 \F�౦. 

18 f\S–ఇక�డ _xన &¦య పదం, ¡�, °ం| అ«{ల! క`q ఉం0; ఒక96? “f\S” అ6, 

ఇం^96? “తం�” అ6 అర�ం. 
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2. [డవ కంk F��  

[డవ క!7� అoక Wన7.న F�� �7�; dWన7 F��ల5 dWన7 పDR¢ల! 

ô¥�ం0. �ద%మతం +�రం ఐ� F�� �7�: ÛÊక దృ¡B, 0వ" దృ¡B, stన దృ¡B, ధర� 

దృ¡B, మDE #ద% దృ¡B. +þ F�� (, మధ", మDE ?ం0 F�� , మరల 

dభ1ంపబxం0. 0వ" దృ¡B F��5, మDE 96క�7 త��వ F��5 �వలం మన ÛÊక 

+పంP67 R�� ôడగలం. stన దృ¡B F��5 మDE అంతక�7 ఎ��వ F��5 

R�� ఇతర పDR¢ల! ôడగలం. Ù¥�6 bగల ôÇ అ! అþంÿయ Fమర��ం 

కల_\ dషYల! �< F�!కంQ �Üన సjషBతÐ సD,¿ ôడగల\. అ��, _\ 

ôడగ`á0 మనం ఉం� ÛÊక +పంచం56d R��, మDE మనం ఉం� పDR¢67 

9టa�; _\ [డవ కంk �క� ఉన7త F��6 u\��7ర6 �dంచa౦.  

ఒక వ"?� �క� [డవ కంk F�� అత6 a9 ఆ× �క� zషB.న ü öత�ం, 

మDE §ఖ" Rర¿ం �క� ]డ j, +�శం, అడçం? �క� పDRణం బkB 

6శ]యమSrం0. [డవ క!7 ఎంత =,  \��ంºం0 అo0 §ఖ"ం, 5పల ఉన7 

zషB.న ü6 బkB  6{%DతమSrం0. ఆðళî కంQ త��వ వయ¥ïగల �ల@ల� [డవ క!7 

 రవడం +c"కం, ¥లభం. o! uÊ6 ఉప¾qంu Cమ »¼ ఉండ�, ఎం�కంQ o! 

R�@డడం öద ©టB,o అ0  \��ంºం0. ఇ0 ఎం�కంQ, �ల@  మన ÛÊక 

+పంచÇ వ"Êðక +�_ల� ఎ��వ, 5!��ం¼ ఉండడంవల@, మDE _\ ఎºవంk 

తÇj|ప6 uయనం�వల@. _D zషB.న ü =, పDరëంపబx ఉంºం0. ఆ\ సంవతï{  

9kన �ల@ల� _\ ©Dá Ë�� బయk +�_  »¼ ©\f} ఉండడం వల@, [డవ 

క!7!  రవడం 2మం, కషBFధ"మS} ఉంºం0. +c"?ంg, మంg చ�S aకbవడం, 

�|, తYరవడం, ¦Ê a�ం¼ తYరవడం–ఇవ¦7 zషB.న ü ! తDqb:� 

uయగలS. ఒ��క 8�Ê6 uDన త\_త, అ0 అం: brం0. zషB.న ü ! ÖD�, 

býºB�న7_\, Fధన 9e{ 2మం, 967 ÊDq 9ందగల\, �6 96? P� �ల౦, 

మDE క�న.న Cమ అవసరమS:�. �బkB zషB.న ü P� అ[ల".౦0. 



    

 16   

 

ఒక వ"?� �క� [డవ క!7! 0వ" దృ¡B F��5  రవ¼67 o! 

ఆx0ంచ!, ఎం�కంQ త��వ ýంú zటవం ఉన7 అ�"స�| Fధన 9e{ అత! 

»|�ంºన7 శ?�కంQ, వ¥�Sల! ôడ¼6? ఎ��వ శ?�6 býºB�ం�|. ఈ 

అవసర.న శ?� మÑ ఎ��వ, bc, [డవ క!7 ÊDq [¥�bగల�. ఒకFD 

[¥�6bc, మF@  రవడం అంత ¥లభం ��. �బkB, FGరణం, o! మ6Ìల� 

[డవ క!7! stన దృ¡B F��5  \F�!. Fధ�x దృ¡B ఎంత సjషBం, ఉ�7, 

aకb��, అత! a9 ఆ× ఇతర పDR¢5@6 వ¥�Sల! ôడగల\. వ"��  తమ 

సహజ8ద%.న f¢ల +�వంవల@, Ëంద\ సjషBం,, Ëంద\ dషYల! ఆంత{�కం,, 

ఇత\  అసjషBం, ôF�\. �6 క¦సం, Ô\ ] f! ôడగల\. ఇ0 Fధ�6 ఉన7త 

F��ల అWవృ0%? Ðడj|rం0. సjషBం, ôడa6 _\ Fధన 9e{ �66 

=fu¥^గల\. 

త��వ zషB.న ü కల_\ [డవ క!7 9e{ +Êమల! �వలం   Ç, 

మDE న Ç5 ôడగల\. అంతకంQ ఎ��వ zషB.న ü ఉన7 వ"?� �క� [డవ క!7, 

దృJ"ల! రంf5, మDంత సjషB.న éపం5 ôడగ frం0. zషB.న ü ఎ��వ, 

ఉ౦Q, సjషBత � , ఉంºం0. �6 +Ê వ"l� ò\. Ëంద\  Dgన [డవ క!7Ð 

Çడ:\, మD ËందD? అ0 గkB, అడçంపx ఉండవ�]. [డవ క!7  \��ంºన7Çj|, 

+Êమ ఒక ÇSe ð� త\_త ð�  \��6 d�]�o þ\! b`Eంºం0. »\]6 

G"నం uÞటÇj|, öదB@ [డవ క!7 Xంతం5 ] f ఉన7º@ Ô�   ¥�ం0. 

öదB@ ] f అంత +�శవంతం, ఉండ�, త\_త ఎ�, R\rం0. ËందD [డవ 

క!7 గkB, [తబx ఉంºం0, అం�వల@ _D öదk ÛÊక +Êసjందన  þiం, 

ఉండవ�]. ఈ వ"��ల� §ఖ" Rర¿ం, మDE ష® గ® æం�S �êB ఉన7 కండ{  

æf¥�న7º@,, _k6 5ప`? �?�నº@, �ంxనº@ అ6�¥�ం0. _D? కణత  మDE 

!�\ _gనº@, మDE ��j,! అ6�౦చడం öదలSrం0. ఇవ¦7 [డవ క!7 

 \��ంºన7º@  `@ gÓ7 . ¥లభం,  \�^గ`qనkB [డవ క!7 గల వ"��  
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అÇjడÇj? Ë67k6 ôడగల\. � తరగrల5, Ëంద\ _D?  `య�ం¼o � ధర� 

శÑ{ల! ôF�\. _\ ఉ¨�శÖరeకం, ôÞం�� +యÊ7ంgనÇj|, అd 

RయమS:�, ఎం�కంQ అÇj| _స�_6? ఈ వ"��  _D ÛÊక oÁల! 

ఉప¾qF�\ �బkB. Ô\ Ô కíî [¥�6 ఉన7Çj| Ë67 dషYల! ôÞ�, అ¨ 

ôÞ 8�Ê5 ఉండ¼6? +యÊ7ంచంx, 2మం, dషYల! ఎ��వ సjషBతÐ ôడగల\. 

Ô\ ఇం� పD?ంg ô¼ల!�ంQ, Ô\ 6s6? Ô సeంత oÁల� RD, దృ¡B �|ల! 

ఉప¾qF�\. అÇj| Ô\ ఇంక ¨6¦ ôడa\. 

ఒక వ"?� �క� [డవ కంk F��6 బkB, [డవ క!7 ôడగ`á పDR¢  

R\} ఉం��. Ë67 JEయ పDNధ� d�,  ఈ ÀÁ67 అర�ం u¥^వడం5 

dఫల., Ë67 üýంú పDNధన  అd ఆÆంgన ఫ`:  uర�ం¼ అ|çప¼ç�. 

అÇjడÇj|, Ë67 పDNధన  వ"Êðక þ{��ల! »¼ uF�. ఉ9హరణ�, ఒక సంస� 

అþంÿయ Fమ{��ల! పÑëంచ¼6? ఒక dG67 క`jంgం0. _\ üýంú f\Sల! 

[8Eన7 ©TB56 _k6 ôడమ�7\. ఆ f\Sల [డవ కంk F��  Wన7ం, 

ఉన7ం�వల@, _D జ_#  ò\ ò\, ఉ�7�. అÇj| ఆ పDNధక �ర"వర¿ం [డవ క!7 

ఒక అసత"మ6, మDE తÇj9D పkBంu ఒక �వన అ6 �d౦P\. ఇºవంk పDNధన5, 

త��వ F��5 [డవ క!7  \��న7_\ FGరణం, ×\�న ఫ`:ల! 

FOంచగల\, ఎం�కంQ అత6 [డవ క!7 0వ" దృ¡B F��5  \��ం0 �బkB–ఈ 

F��5 �వలం ఈ ÛÊక పDRణం56 వ¥�Sల! ôడడం �లSrం0. �బkB, [డవ 

క!7 fDంg అర�ం�6 _\, ఈ వ"��ల� అందDక�7 ýపj అþంÿయ Fమ{�� �7య6 

అ!�ం�\. సõవ౦, మDE 6Ñpవ౦ అ�న అ67 వ¥�S  dWన7 పDR¢5@ dWన7 

ఆకృrల5, మDE ézల5 క6�F��. ఉ9హరణ�, ఒక ,@¥ తY\ అ�నంతo, 

òbక పDRణం5 ఒక  `äన అ8�తeం ఉ6?5? వ¥�ం0. (,, ఈ అ8�తeం ఉ6?5? 

{క§ం�, అ0 òÈకk¹ ఉండవ�]. [డవ క!7 96 �క� అÊ త��వ F��5 

ఉన7Çj|, ఒక\ ,@¥! ôF�\. ఉన7త F��5, ఒక\ òbక పDRణ౦56 అ8�:e67 
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ôF�\. అంతకంQ ( F��5, ఒక\ ఆ  `dగల అ8�తeం ఉ6?5? {క§ం�న7 ప9ర� 

éz67 ôF�\. 

3. Ùర దృ¡B 

[డవ క!7  \��న7 త\_త, ËందD? Ùరదృ¡B అ! అþంÿయ Fమర��ం 

ఉదÝd¥�ం0, మDE _\ òల .ళ@ Ùరం56 వ¥�Sల! ôడగల\. +Ê వ"?� తన¹న 

సeంత పDR¢ల! ఆ2pF�|. ఆ పDR¢5@ అత! dశeమంత ©ద�, ఉం�|. ఒ��క 

6D�షB పDRణం5, అత| !�k ఎ�ట అద�§! క`qEం�|, అ�� అ0 మన 

పDRణం5 కనబడ�. ఈ అద�ం అందDl ఉంºం0, �6 అ�"స�| �6 _x? అద�ం 

5ప`? ÊDqEంºం0. అ�"స�ల�, ఈ అద�ం eమ�0, అº äÇ� Ê\frం0. 

ఒకFD, అº äÇ� ÊD,క, అ�"స�| ô¼ల!�న7 _k6 అద�ం +Êæంæ౦ప 

uయగల�. అత6 �క� 6D�షB పDRణం5, అత! P� ©ద�, ఉం�|. అత6 శÑరం 

P� ©ద�, ఉంºం0, �బkB అద�ం »¼ అ�á ఉంºం0. Fధ�| ఏ0 ô¼ల!��7, 

అద�ం(  +Êæంæంప uయబడ:�. æం=67 పºB^గ`q�, అత! ఇం� ôడa|, 

ఎం�కంQ æంబ౦ అద�ం( ఒక �క!zº 6ల_`. అద�ం ఇº äÇ� Ê\frం0, అ0 

+Êæంæంgన వ¥�Sల! అత| ôడ�6? �  క`q¥�ం0. త\_త ]న?� Ê\frం0, 

òగం, ]న?� Ê\frం0, అ� §ం�?, ]న?� ఆగ�ం¼ Ê\frం0. చలనg� � � 

6రంతర చలన§! సృ¡B౦చ¼6? �క!� ఇరä � f �§ల /Çjన ÊDfrం0. అద�౦ 

ÊDá òగం అంతక�7 ఎ��వ, ఉంºం0, అం�వల@ æం=  అంతరం a�ం¼, సjషBం, 

కనబడ:�. ఇ¨ Ùర దృ¡B–Ùర దృ¡B �క� À�ం ఇంత FGరణం. ఇ0 P� 

రహస"ం, ఉం�0, అ�� o! �వలం Ë67 _�"5@  `యãF!. 

4. పDR¢  

మన దృకjథం5, పDR¢  P� ?@షB.నd. Rన_h? �వలం +¥�తం మనం ఉం� 

పDRణం R��   ¥, ఇతర పDR¢ల! అoe¡ంచడం,6, క6©టBడం,6 ఇం� 



    

 19   

 

జరగa�. ఇతర పDR¢ల dషY6? వÞ�, üýంú f\SÜనkB �§ ఇపjk�  డజన@ Ë�� 

F��ల పDR¢ల! ôF౦. dstన JKం �k6 6é�ంచaకb��, �k6 »¼ 

89%ంతÑ:" dవDంచవ�]. Ëంద\ Ë67 dషYల ఉ6?6 అంnకDంచకb��, 6s6? అd 

మన పDRణం5? +ÊæంæంP�. ఉ9హరణ�, a\�¼ v^ణం (దయ"Ç v^ణం) 

(Bermuda Triangle) అ! ఒక +¨శం ఉం0. Ë67 ఓడ , dR�  ఆ +¨శం5 

అదృశ"మY"�, Ë67 ఏళî త\_త ÊDq బయట� వP]�. ఇ� ఎం�� జDqం¸ ఎవé 

dవDంచa\, ఎం�కంQ Rనవ ఆ5చనల!, 89%ం:ల పDO6 ఎవé అOగpంచa� 

�బkB. 6s6? ఆ v^ణం òbక పDR¢6? 9D. 6D�షB F��67 క`qEం� మన FRన" 

త Çల R0D, ��ం¼, ఇ0 అ�హ".న 8�Ê5 ఉంºం0. ఆ త Ç  Dg ఉన7Çj|, 

ఓడ 9eరంfం¼ b�నట@�c, ఆ òbక పDRణం5? c`క, +òÆంచగల�. RనS  

పDR¢ల మధ"!న7 �Gల! �7ంచa\, _\ త«ణ� òbక పDRణం5? +òÆF�\. 

ఆ పDR¢6?, మన పDR¢6? గల �ల-అంతర �G67 .ళ@5 వ"క�ం uయa౦-òల .ళ@ 

Ùరం ఇక�డ ఒక æం�S5 ఉండవ�], అంQ, అd ఒ� F�నం5, ఒ� సమయం5 

ఉండవ�]. ఓడ «ణంzº 5ప`? }q, అకF�r�, ÊDq బయk? వ¥�ం0. అ��, �లం 

ఈ °ం| పDR¢5@ Wన7ం, ఉంºం0 �బkB, మన +పంచం5 దJ=�  గxgbY�. 

అంc,క, +Ê పDRణం5 ఐ?క 5�  »¼ ఉ�7�. ఇక�డ మన అ£ ఆకృrల 

న[�ల R0D, ఉంºం0, ఒక బంÊ6 ఇంËక 96? þగÐ సంOంgనº@,, P� 

బంr , þగ  క`8; P� ?@షBం, ఉంºం0. 

°ండవ +పంచ E9%6? � f ఏళî Iందట, ఒక Zk� äR6�| ఒక 

�{"67 6రe7¥��7|. dRనం న|Çrన7Çj|, మధ"5 ఉ\§లÐ ©! r'! 

ఎ�8ం0. Öరe§న7 అ!భవంÐ, అత! _|క5 a6 ఒక dR�CY67 

క!ýనగ`,|. ఆ dR�Cయం అత6 కళî ఎ�ట కనబxన «ణ�, ÖD� Wన7.న దృశ"ం 

కనబxం0: ఒక�FD మ#l  a�ం¼ ఎండ, ఉం0, òbక +పంచం!ంx అత! అÇj� 

వg]నº@, అ6�ంgం0. ఆ dR�Cయం56 dR�  ప¥Ç రంf5 ఉ�7�, oల(న 
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మ!Ì  ప!ల5 6మf7ÜE�7\. అ0 P� dg�ం, ఉంద6 అత! అ!��7|!  

అత! Iంద� 0qన త\_త, ఎవeé అత66 గమ6ంచa�; కం�  టవ\ »¼ అత6Ð 

సం�¡ంచa�. ఆ�శం  D�, RDనం�వల@, ఆ äR6�| అక�x !ంx ]ళ@¼6? 

6శ]�ం���7|. ÊDq dRనం నడపడం XరంWంP|, సD,¿ ఎంత Ùరం !ంx Ë67 

«¢ల Iతం dR�CY67 ôF\, అంc Ùరం5 మF@ r'!5? /రబ¼ç|. 

rద�, కషBపx ÊDq {గ`,|. ఈ సంఘటన! 6ò0ంg, �U@º D�\ç5 »¼ qF|. 

�6 అత6 ( అO�\  అత66 నమ�a�. � f ఏళî త\_త, °ండవ +పంచ Eద%ం 

సంభdంgనÇj|, అత! అ¨, ఆ _|క5 a6 dR�CY6? బ0ø uయబ¼ç|. ]ంటo 

అత6? � f ఏళî Iందట సD,¿ అ¨ దృJ"67 ô8న సంగÊ f\�� వg]ం0. üýంú 

f\SÜన R అందDl �66 dవDంచడం   ¥. అత! � áళ @ త\_త uయవల8న966 

§ం�,o uF|. öదk కృత"ం Xరంభం�క §ం¨, అత! అక�x? ]h@ తన z�! 

§ం¨ వ7ంP|. త\_త dషY  ÊDq సDâన 2మం5? వP]�. 

 

5. üýంú g?తï  మDE ఆ¥పv g?తï  

89%ంతపరం, �zjలంQ, üýంú g?తï  ఆ¥ప�5@ ఇu] g?తïల� ÖD� Wన7ం, 

ఉం��. zJ]త" g?తï  FRన" Rనవ సRజం �క� పద%rల! ఉప¾qF��. 

+¾గJల పÑ« , ఎÏï-ð పÑ«  వంk Fధ�  ఉన7పjkl, అd ఈ పDRణం56 Èగ 

[�ల! R�� ôడగలS, మDE అd ఇతర పDR¢5@6 [ల �ర¢ల! 

ôడaS. �బkB, Èగ౦ �క� �ర¢67 అర�ం u¥^వడం5 dఫలమY"\. అత6 a9 

ఆ× �క� అ�Èగ"ం þiం, aనÇj|, మం�ల 9e{ Èq అ�Èగ"ం �క� [�67 

àలqంచవ�], a9 తDp òయవ�] (zJ]త" ä�"  ©�జ® (Èగ �రకం) అ6, üýంú 

5 కర� అ6 �dF�\). Èగం þiం, ఉన7 సందరÝం5, మం�  ప6uయS, ఎం�కంQ 

ఎ��వ x:�ల! Èq భDంచaకbవ�] �బkB. అ67 _"y  ఈ +పంచ 6యRల� 
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5బx ఉండS. Ë67 È,  అÊ þiం, ఉం��, మDE  ఈ +పంచ పDprల� pంg 

ఉం��, �బkB ఆ¥ప�ల� �k6 నయం uÞ Fమర��ం ఉండ�. 

మన ¨శం5 &¦య äద"ం Fం+9య8ద% äద"JKం. ఇ0 Rనవ శÑర Fధన 

9e{ ©ం9ం¨ అþంÿయ Fమ{��ల !ంx ò\ uయa60. X3!  Rనవ శÑర Fధన� 

+c"క.న Cద% వ7ంP\. క�M�¡య® zఠJల, G² zఠJల, #ద% zఠJల– 

క�M�¡య6జం ÆÌ"  �తం–అందé G"�6? XGన"త6P]\. G"నం5 »È]వడం 

ఒక ·Çణ"ం, �dంపబ�0. _\ _"YR  uయనపjkl, �లం గxu Ë��, _D ýంú 

మDE అþంÿయ Fమ{��ల! »¼ వృ0% u¥^గ`,\. &¦య ఆ�"పంక]A Rనవ 

శÑరం56 ×Dxయ® ల! అంత సjషBం, ఎ� క6©టBగ`qం0? ఆ�"పంక]A æం�S  

అడçం, ఎం�� క`8aS? ఇd ఒక966 ఒకk ఖంx¥�న7º@ ��ం¼, 6 S, ఎం�� 

క`¥�7�? _k అమDక అంత కg]తం, ఎ� nయబxం0? &¦య ä�"  gvంgన 

dషYల! అþంÿయ Fమ{�� గల ఆy6క RనS  »¼ తమ కళîÐ ôడగల\. 

ఎం�కంQ, +80%,ంgన X3న &¦య ä�"  FGరణం, అþంÿయ Fమ{��  

క`qEం�_\. &¦య చD�5, ø ¡®, స® ¥R", బ"® ��, మDE ÓeB19, 

�రందé 6s6? అþంÿయ Fమ{�� గల üýంú f\S . ఈ�k? అం0ంచబx వu]  

సD?, &¦య äద"ం 96 �క� అþంÿయ Fమ{��ల అంJ67 ^5j�, �వలం g?తï 

పద%rల! R�� pf ]�ం0. Öరeం, Èగ 6{%రణ� &¦య ä�"  (అþంÿయ 

Fమ{�� గల) _D కళî! ఉప¾qంP\. త\_త, _\ �|ల!20 పÑëంu dG�67 

»¼ వృ0% uF\. &¦య g?:ï పద%rల� ÊDq అþంÿయ Fమ{��ల! uDÞ�, {;: 

P� సంవతï{ల వర� zJ]త" äద"ం &¦య ä9"6? Fk{aద6 ఒక\ �పjవ�]. 

19 ø ¡® (lee shr-juhn), స® ¥R" (sun szz-meow), బ"® �� (byen chueh), మDE 

ÓeB (hwa-toah)–X3న �లÇ &¦య äద" JKం5 +80% �ం0న ä�" . 
20 &¦య äద"ం5, �x 9e{ È,67 క!ýo ఒక ?@షB.న కళ, �6 9e{ శÑరం56 +Ê అవయవ§ 

�క� సõవతeం 6ర÷�ంచబ|rం0. 
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üýంú g?తï  Èగ౦ �క� [ల �ర�67 àలqF��. o! È,67 ఒక 

రక.న కర�, �dF�!, మDE È,67 g?తï uయడం ఈ కర�! తq¿ంచ¼6? 

¸హదప|rం0. Èfల నల@6 ü ! àలqంచ¼6?, Ëంద\ üýంú f\S , ü! 

dసDpం� మDE భÑ� uÞ dG�67 ఉప¾qంg, È,ల� g?తï uF�\. Ëం�ం త��వ 

F��5, ఈ f\S  నల@6 ü! dసDpంపãF�\, అ�� _D? నల@6 ü �క� [ల 

�రణం  `య�. ఈ నల@6 ü ÊDq వg], Èగం మరల Êరగa|rం0. 6s6?, ఈ నల@6 ü 

È,6? �రణం ��–ఈ నల@6 ü ఉండడం �వలం Èq అwఖ"త! అ!భdంu� u¥�ం0. 

Èq జ#l� [ల �రణం, òbక పDRణం5 ఉం� ఒక  `dగల õd. P�మం0 üýంú 

f\Sల� ఈ dషయం  `య�. ఆ  `dగల õd అÊ శ?�వంత.౦0 �బkB, సగº 

RనS  �66 :కa\, Fహ8ంచ\ »¼. ' ® ýంú �క� g?:ï dGనం ఈ 

 `dగల õd6 �ం�కDంg, 96 !ంx öదలSrం0, Èగ౦ �క� [ల �ర¢67 

àలq¥�ం0. అంc�క, ఆ �గం5 ఒక కవచ౦ అమర]బ|rం0, అం�వల@ Èగం ÊDq 9x 

uయడ౦ అo0 Fధ"ం ��. 

üýంú È,ల! నయం uయగల�, �6 Rనవ సRజ పD¥�ల� )క"ం 

క గãయ»డ�. 966 ©ద� ఎr�5 ఉప¾qÞ�, అ0 FRన" Rనవ సRజ పD8�rలÐ 

)క"ం u¥�ంºం0, మDE అ0 అ!మÊంచబడ�; _k g?తï +�_  »¼ సD, 

ఉండS. Ô�  `8నº@,o, Ëంద\ üýంú Èగ 6{%రణ �ం�ల!,  üýంú ఆ¥ప�ల!, 

మDE üýంú Çన\ద%రణ �ం�ల!  DP\. ఈ _"z{ల! XరంWంచక §ం�, _D 

g?తï  మంg +�_67 క`qEంx ఉండవ�]. ఒక�FD, È,ల! g?తï uయ¼6? 

_"z{   DPక, +�వం తq¿brం0. అంQ, FRన" Rనవ సRజ �{"ల! 

eరòర]¼6?, మ!Ì  అþంÿయ పద%rల! ఉప¾qంచడం 6¡ద%ం. అ� uÞ� తపj6సD, 

_k +�వం FRన" Rనవ సRజ పద%r  ఉన7ంత త��వ F��? పxbrం0. 

ఒక వ"?� తన అþంÿయ Fమ{��ల! ఉప¾qంg Rనవ శÑరం 5పల, ఒక 9ర 

త\_త మbక 9ర! ôడగల|, äద" JKం5 అడç ^త u8నº@,. ×త�6 కణ{%ల!, 
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మDE శÑరం5 ఏ ఇతర �గ§·� ôడవ�]. ఇపjk �< F�! సjషBం, ôడగ`q�, 

ఇం� యం�ం �క� అవసరం ఉం0; ఇ0 6జం, P� సమయం þ¥�ంºం0, ఎ��వ 

x:� � �! _|rం0, మDE P� eమ�0,, ఖÑ� ఎ��వ, ఉంºం0. Rనవ 

అþంÿయ Fమ{�� , ఉన7ంత � , a9 కg]తం, ఉండ�. üýంú f\S  _\ కíî 

[¥�6 తeర, పD?ంgనÇj|, Èq �క� ఏ �గ§·� o\,, సjషBం, ôడగల\. 

ఇ0 ఉన7త Fం�Êకత �9? ఈ�| మనం ఉన7త Fం�Êకత, �d¥�న7 _kకంQ ఇం� 

ఉన7త.౦0. అ��, ఇºవంk ·Çణ"ం &�5 X3న �లం5o ఉం�0–ఇ0 X3న 

�లÇ ఉన7త Fం�Êకత. ÓeB �ï �ï�21 ×ద|5 కÚÊ6 క6©kB, అత6? శK g?తï 

uYల6 అ!��7|. అ0 నమ�క, తన� Ó6 తల©QB Rర¿మ6 అzర�ం u¥�6, �ï 

�ï� ÓeB! బంOంపuF|. ఆ ×ద|56 కÚÊవల@ gవD? �ï �ï� మరÚంP|. 

చD�5, అoకమం0 ýపj &¦య ä�"  6s6? అþంÿయ Fమ{��ల! క`qEం�_\. 

ఈ ఆy6క సRజ౦5 +జ  Xపంgక dషYల ^సం ఆస?�, యత7ంuÀ�, Öరe 

Fం+9Yల! మDgbY\. 

మన ఉన7త-F�� üýంú Fధన ఈ Fం+9యక dషYల! ÊDq పÑëంg, 

_రసతeం, 9ం0, మDE మన అ�"సం 9e{ _k6 వృ0%u8, Rనవ సRజం �క� 

�  ^సం మరల ఉప¾qంP`. 

 

6. #ద% zఠJల üýంú మDE �ద%మతం 

#ద% zఠJల üýంú fDంg మనం +F�dంgనంతo, P�మం0 ఒక dషయం fDంg 

ఆ5gF�\: #ద% zఠJల �క� ల«�ం �ద%:e67 Fధన uయడం �బkB, _\ �67  

21 �ï �ï� (tsaow-tsaow)–[| {జ"§ల �లం5 (220 – 265 ఎ.x.) ఒక చ2వD�. 
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�ద%మత dషYలÐ సంబంధం ôపడం öద ©డ:\. ' ® ýంú #ద% zఠJల� 

�ం0న üýంú అ6 o! య�dO, సjషBం u¥��7!. ఇ0 ఒక ధర�బద%.న, ýపj Fధ� 

Rర¿ం, మDE �ద%మతంÐ ఎºవంk సంబంధం a60. #ద% zఠJల üýంú #ద% zఠJల 

üýంá, అ�á �ద%మతం �ద%మత�. Fధన5 _k లå"  ఒకQ అ��, Wన7 R{¿ల! 

అవలంæF��. ఇd dWన7 ఆవశ"కత  క`qEన7kB Wన7 అ�"స zఠJల . o! “#ద%” అ! 

ప967 +F�dంP!, త\_త ఉన7త-F��ల5 అ�"F67 ;OంgనÇj|, మF@ 

+F�dF�!. ఈ ప96? ఎºవంk [ఢనమ�కÇ dD¯{�  aS. Ëంద\ #ద% అ! ప967 

dనడం స7ంచa\, మనం [ఢనమ��67 +Pరం u¥��7మ6 అం�\. ఇ0 సD ��. 

“#ద%” öదట సంస�ృత పదం, �రత ¨శం5 öదల�ం0. ఉP]రణ +�రం, &¦య 

�ష5? అ!వ0ంg, ,B22 అ6 @b��7\. జ!  “B” ప967 dxg, “,” 6 R�� 

ఉంP\. &¦య �ష5? అ!_దం uÞ�, “st6” అ6 అర�ం–st*దయం అ�న వ"?� అ6 

అర�ం. (8 Ó�23 6ఘంºS! ôడంx.) 

1. #ద% zఠJల üýంú 

+¥�:6?, °ం| ర�ల #ద% zఠJల üýంú   బ7ర¿తం uయబ¼ç�. ఒకk �ద%మతం 

!ంx ò8, òల సంవతï{ల 96 d�సం5, అoకమం0 dÆషB §!ల! తY\u8ం0. 

ఇం�56 అ�"స�  Fధన5 P� ఉన7త F��6 u\�న7 త\_త, _\ ఇం� ఉన7త 

F��ల !ంx 6జ.న ;ధన! అం�^¼6?, ఉన7త F�� f\S  �D? ఏ¸ 

oDj౦చ¼6? వF�\. �ద%మతం56 dషYల¦7, ఒక సమయం5, ఒ� వ"?�? అం0ంచబ�d. 

dÆÌBuన ¾q తన õdత అంత" దశ� దగ¿ర5 ఉండ, R��, �ద% 89%ం:ల +�రం 

Fధన u8, పDÖర÷ం, వృ0% �గ`á ÆÌ"6? �k6 అం0ంu_|. ఇºవంk üýంú �  

 

22 ,B (foah-toah)–“#ద%”. 
23 8 Ó� (tsz high)–అO�ర &¦య 6ఘంºS. 
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�ద%మ:6? దగ¿ర సంబంధం ఉన7º@,   ¥�ం0. త\_త, అంQ,  ýపj Fంస�ృÊక 

dప@వం24 (The Great Cultural Revolution) �లం5, స�"¥ల! ¨_లYల !ంx 

తDpòF\. త\_త, ఈ _"YR  +జల5 _"�� �ం0, సంఖ"5 dస�DంP�. 

ఇం^ రక.న üýంú »¼ #ద% zఠJల� �ం0ం0. త{ ,, ఎÇj? ఈ 

రకం �ద% మతం5 �గం �a�. +జల మధ",6, పరeత 5r5@,6, ఇ0 ఎÇj? 

ఏ�ంతం, అభ"8ంపబxం0. ఇºవంk అ�"Fల� _k �క� +c"కత ఉం0. అd మంg 

ÆÌ"6 ఎం�క u¥^_`-అOకం, Çణ"ం క`qEంx, 6జం, అr"న7త F��? Fధన 

uయగల Fమర��ం క`qEన7 వ"?�6. ఇºవంk వ"?� ఈ +పంచం5 P�, P� 

సంవతï{ల� ఒకFD R�� క6�F�|. ఈ అ�"Fల! బ7ర¿తం uయ»డ�, 

ఎం�కంQ _k? అr"న7త.న ¡® ¡ంú అవసరం ఉం0, మDE _D ýంú »¼ P� 

òగం, వృ0% �ం�rం0 �బkB. ఇºవంk అ�"F  P� ఉ�7�. ఇ¨ G² zఠJల� 

»¼ వD�¥�ం0. G² üýంú, అ¦7 G² zఠJల� �ం0నd, ఇd ఇం� �®  ®¿, ఏ�, 

ఉ¼ంú öదలf_k, dభ1ంపబ¼ç�. +Ê �గం5 dWన7 ఉప�, �7�, ఉప�,ల¦7 

ఒక96? ఒకk P� Wన7ం, ఉ�7�. _k6 క`� అ�"సం uయ»డ�. 

2. �ద% మతం 

�ద%మతం �రత ¨శం5, °ం|òల సంవతï{ల Iతం శక"§625 సeయం, st*దయం 

�ం0నºవంk ఒక Fధ��"స dGనం, మDE ఇ0 ఆయన �క� అసÜన Fధ��"సం( 

ఆGరపx ఉం0. �66 [| ప9ల5 సంëప�ం uయవ�]: À�ం, సRO26, stనం.  

24 
“ýపj Fంస�ృÊక dప@వం”–&�5 Fం+9య d వల! మDE సంస�ృÊ6 6ం0ంgన 

క["6ÌBల {జlయ ఉద"మం. 
25 శక"§6–#ద% శక"§6, a9 “#�%|”, �తమ 89%\�|. X3న �రత ¨శం5 ఐదవ శ:బ�ం5 

õdంP|, �ద%మత F�ప�x, +80% �ం9|. 
26 సRO–�ద% G"నం. 
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ÀÁల ల«�ం సRO ^సం. �ద%మతం5 6s6? _"YR �7�, అ0 ఆ dషY67 

చD]ంచకb��. �ద% మత¥�  G"నం5 »\]6, Jంత 8�Ê5? +òÆ¥�న7Çj|, 6s6? 

_\ _"YRల! u¥��7\. ఎం�కంQ, అత6 మన¥ï ��టపx Jంతం, ఉన7Çj|, 

dశeం56 శ?� ఆ వ"?� శÑరం �êB uరడం öదÜ, ఇ0 üýంú _"YR  u8నkB 

+�_67 క`q¥�ం0. �ద%మత ÀÁ  అ67 Rనవ ^Dకల! వదలడం ^సం, మDE 

FRన" RనS| బంG  క`qEన7_k6 అ67k¦ త"1ంచడం ^సం; త9e{, స�"8 

+Jంత.న, స�బ% 8�Ê6 u\Ë6, అత! సRO5? +òÆంచ¼6? Fధ"మSrం0. సRO5 

వ"?� 6రంతరం తన! :! వృ0% u¥�౦�|, అత! rద� st*E| అ:"ంత వర�, 

96Ð అత6 stనం ఉదÝd¥�ం0. ఆ త\_త అత6? dశeం   ¥�ం0, మDE 96 �క� 

స:"67 ôడగల|.  

శక"§6 ;OంgనÇj|, Èû [| ప!  R�� uF\: ÆÌ"ల� 

ధ{�6727 (§ఖ"ం, అరGత ధ{�67) ;Oంచడం, z�! పkB Wåటన uయడం (Êంx 

^సం W«×త�డం), మDE G"నం5 »\]6 Fధన uయడం. శక"§6 ఈ +పంP67 

dxgన త\_త,  హ�ణతeం మDE �ద%మ:ల మధ" d_దం జDqం0. ఈ °ం| మ:  

త\_త ఒక¡, 7ంÙమతం, � వబ|rం0. 96 ఫ`తం,, o| �రత ¨శం5 

�ద%మతం ఇక a�. త\_త d�FలÐ, మDE R\jలÐ, మÓYన28 �ద%మతం 

అవతDంg &�56 5ప` +¨Jల� _"�ంgం0, అక�డ ఇ0 ఈ�k �ద%మతం అ�ం0. 

మÓYన �ద%మతం శక"§66 96 �క� ఒ� ఒక� F�ప�x, Ö1ంచ�–ఇ0 అoక 

మం0 #�%ల! న§�నkB మతం. #ద% అp:భ, äద" #ద% (¢షజ" f\S) öదలf అoక 

మం0 “త�గత”29ల! న§�rం0, ఇÇj| ఇం� P� ÀÁ  ఉ�7�, అº@ండ, 

Fధన ల«�ం »¼ ఇం� ఉన7తమ�ం0. Öరeం ఆయన �లం5, శక"§6 Ëంతమం0  

 

27 ధర�–ఇ0 “'” అ! &¦య ప96? అ!_దం, �ద%మతం +F�వన5 _�0. 
28 మÓYన–“మÓ _హన �ద%మతం”. 
29 త�గత–#ద% zఠJల5 అరGత, ;Oసతe F��ల� pంgన Xప� F��గల st*దE|. 
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ÆÌ"ల� ;Oసతe30 ధ{�67 ;OంP\. త\_త ఆ ;ధనల! ÊDq 2మపరg, ok 

మÓYన �ద%మతం, అWవృ0% �ం0ం0, ఇ0 ;Oసతe F��6 Fధన uయడం ^సం. 

 ర_ద �ద%మతం �క� Fం+9యం ఈ�kl ఆá7య ఆ8Y5 pq`Eం0, 

అþంÿయ Fమ{��ల! ఉప¾qంg ఆPరకర�ల! జD�F�\. �ద%మత౦ �క� d�స 

2మం5, ఒక Fధ� Rర¿ం మన ¨శం56 ka£ Xంత౦5 Jఖ, ఏరjxం0, మDE 

kaట® :ంvజం, � వబ|rం0. ఇం^ Fధ� Rర¿ం ¡® s"ంú32 9e{ Ó®31 

Xంతం5? _"�ంg, �ంú :ంvజం, � వబ|rం0. (¤ePంú33 సంవతïర �లం5 

�ద%మ:67 అణgò8న త\_త, ఇ0 అదృశ".ం0.) ఇం^ Jఖ �రత ¨శం5 ¾,, 

dక8ంgం0. 

�ద%మతం5 ఎºవంk _"YR  oరjబడS, üýంú ! అ�"సం uయ\. 

ఇ0 �ద% Fధన �క� Fం+9యక పద%Ê6 పDరëంచడం ^సం. �ద%మతం ¥Úంచ�ం¼, 

°ం|òల సంవ:ïర� (, 6లవ¼6?, ఇ0 »¼ ఒక §ఖ" �రణం. ప{�0 ఏ� 965? 

�eకDంచ�ం¼ ఉన7ం�వల@, కg]తం, అం�వల@o తన¹న సeంత Fం+9Y67 సహజం, 

6 Ç^గ`qం0. �ద%మతం5 Fధన uయ¼6? dWన7 R{¿ �7�.  ర_ద �ద%మతం 

సeయం-§?� మDE సeయం-Fధన( �ం�కD¥�ం0; మÓYన �ద%మతం సeయ§న�, 

మDE ఇత\ల� »¼ §?�6 +F0ంచ¼6? dక8ంgం0–అ67 సuతన õSల §?� 

^స౦. 

 

30 ;Oసతe–#ద% zఠJల5 అరGr6 కంQ ఎ��వ F��5 ఉంx, త�గత F�� కంQ త��వ 

F��5 Xప� F��గల st*దయ õd. 
31 Ó® (hahn) Xంతం–&�5 హ® +జ  అÊ ©ద� sÊపర.న F[7క౦, హ® Xంతం _\ 

6వ8ంu Xంతం; అంQ, P�మº� మధ" పరగ¢ , &�56 +¨J  (ka£ öదÜనd). 
32 ¡® s"ంú (shin-jyang)–&�56 _Eవ"[ల ఉన7 +¨శం. 
33 ¤e Pంú (hway-chahng)–�ంú {జవంశ చ2వD� ఉ )ంú zల� �లం. (841-846 ఏ.x.) 
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7. ధర�బద% Fధ� R{¿  మDE �షB R{¿  

1. +క�-9eర అస�వ"స� R{¿  (zంú ×® !² G²) 

+క�-9eర అస�వ"స� R{¿ల! అసం+9యక (ü×®) Fధ� R{¿ల6 »¼ అం�\. 

మ:ల F�పన� Öరeం ddధ üýంú Fధ� R{¿  ఉం�d. మ:లÐ సంబంధం a6 అoక 

అ�"F  +s¦కం5 _"�ంP�. �k5 P� _k? 2మబద%.న 89%ం:  aS, 

అం�� సంÖర÷ Fధ� dG�  �a�. అ��, అసం+9యక Fధ� R{¿ల� తమ 

�క� సeంత 2మబద%.న, సంÖర÷.న, మDE అFGరణ þiతగల Fధ� 

dG� �7�, అd »¼ +s¦కం5 _"�ంP�. ఈ అ�"స dG�ల! FRన"ం, 

+క�-9eర అస�వ"స� R{¿ల6 అం�\. _k6 ఇ� ఎం�� అం�\? పంú ×® Rట� 

శ=�ర�ం +�రం “+క�-9eర”మ6, !² G² అంQ “అస�వ"స� R{¿ ” అ6 అర�ం. జ!  

#ద% మDE G² °ంxk zఠJలల Fధ� R{¿ల! సDâన R{¿ , �dF�\; 

త?�న_k6 +క�-9eర అస�వ"స� R{¿ ,, a9 �షB Fధ� R{¿ , �dF�\. 

6s6? ఇ0 సD ��. చD� అంత�, +క�-9eర అస�వ"స� R{¿  రహస"ం, 

అభ"8ంపబ�d, ఒక సమయం5 ఒ� ÆÌ"6? ;Oంపబ�d. �k6 +జల� ]ల@x uÞం�� 

అ!మÊ a�. ఒకFD ]ల@x uFక, జ!  _k6 సD,¿ అర�ం u¥^a\. �k6 అ�"సం 

uÞ_\ »¼ #ద% మDE G² zఠJలల� �ం0నd �వ6 అం�\. అసం+9యక  

R{¿ల Fధ� ÀÁ  క�న.న ¡® ¡ంú +R¢  క`qE�7�. �\ దయగల 

కృ:"  uయడం, మDE ¡® ¡ంú ! ô¥^వ¼67 సమD�À�, dశe తతeం +�రం 

Fధన uF�\. ఈ అ�"Fల5 అత"ంత X�£"Üన f\SలందDl +c"క Fమ{�� �7�, 

_D +c"క.న ·Ç¢"ల5 Ë67 P� శ?�వంతం, ఉం��. o! అసం+9యక Fధ� 

R{¿ల56 అత"ంత o\j! FOంgనkB §f¿\ f\Sల! క`F!, _\ #ద% మDE 

G² zఠJల5 a6 Ë67 dషYల! �� oDjంP\. Fధన uÞ 2మం5 ఈ dషYల5 

+Ê ఒక967 అ�"సం uయడం Ëం�ం కషBం, ఉం�0, �బkB 9ం0న ýంú »¼ 

+c"క.౦0. �6? వ":"సం,, Ë67 #ద% మDE G² zఠJలల Fధ� dG�ల� 
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క�న.న ¡® ¡ంú +R¢  aనం�వల@, _k6 అ�"సం uÞ_\ ఉన7త F��? Fధన 

uయa\. అం�క6, మనం +Ê Fధ� dG�67 6సj«zతం, ô¼`. 

2. Eద% కళల üýంú 

Eద% కళల üýంú � �ర4.న చD� ఉం0. ఇ0 సeంత.న, సమ� 89%ం: , మDE 

Fధ� dG�ల! క`qEంx, ఒక సeతం� dGనం, ఏరjxం0. అ�� కg]తం, 

�zjలంQ, ఇం�5 dశదమ:" అþంÿయ Fమ{��  అంతర¿త Fధన5 అÊ త��వ 

F��5 ఉతjన7మ:"d R��. Eద% కళల Fధన5 కనబ� అ67 అþంÿయ Fమ{��  

అంతర¿త Fధన5 »¼ క6�F��. Eద% కళల Fధన »¼, ü _"YR  uయడంÐ 

öదలSrం0. ఉ9హరణ�, ఒక బండ{�6 ËkBనÇj|, Eద% కళల అ�"స�| 

§ం�, ü! కదప¼6? తన urల! ఊz`. �లం గxu Ë��, అత6 ü సe�వం RD, 

] f éపం5 ఉన7º@ క6�ంu ఒక శ?� §ద�, R\rం0. ఆ «ణం!ంx అత6 ýంú 

ప6uయడం XరంW¥�ం0. ýంú  `d క`qEంºం0, అ0 ] వxన ప9ర�ం �బkB. ఇ0 

ఇంËక పDRణం5 ఉంºం0, ఒకD ×ద|5!ంx వu] ఆ5చనలuత 6�7ంపబ|rం0. 

9x జDqనÇj|, Eద% కళల అ�"స�| ü! కదపవల8న అవసరం a�; ఒక� తలÇÐo 

ýంú వ¥�ం0. Fధ� 2మం5, అత6 ýంú 6రంతరం శ?�వంతమSrం0, 96 ð£S  

�ణ"ం, తYరS}, మDE శ?� అOకమS} ఉంºం0. ఇ!ప మ!7 హస�ం (Iron 

Sand Palm), మDE 8న7=A హస�ం (Cinnabar Palm) వంk ·Ç¢"  కనబడ:�. 

మనం 86R5@, పvక5@, <d5@ ô8నº@, బం,రÇ గంట కవచం (Golden Bell Shield) 

మDE ఇ!ప వK కÔ! (Iron Cloth Shirt) ·Ç¢"  ఇ<వ` సంవతï{ల5 ]`? 

వP]�. ఇd అంతర¿త Fధన మDE Eద% కళల Fధన! ఒ�FD అ�"సం uయడంవల@ 

క`qనd. అd అంతర¿తం,, మDE =హ"ం, ఒ�FD Fధన uయడంవల@ క`f:�. 

అంతర¿త Fధన uయ¼6?, వ"?� Çణ"§న� d వ6g], అత6 a9 ఆ× ¡® ¡ంú ! 

Fధన u¥^_`. 89%ంతÑ:" dవDంgనట@�c, ఒక వ"?� Fమర��ం ఒక 6D�షB F��6 
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u\�న7 త\_త, శÑరం 5ప` !ంx బయట� ýంú d|వబ|rం0. 96 �క� అOక 

Fంñతవల@, అ0 ఒక ర«ణ కవచం అSrం0. ÀÁల +�రం, Eద% కళల�, మDE మన 

అంతర¿త Fధన�గల ©ద� వ":"సం ఎం�5 ఉందంQ, Eద% కళ  బల.న కద`కలÐ 

uÞd, మDE అ�"స�  Jంత 8�Ê5? ]ళ@\. Jంత 8�Ê5 aనం�వల@, ü వ"?� �క� 

ద®  "®345? +వ7ంచ�ం¼, చర�ం Iంద +వ7À�, కండ{లfం¼ b:� u¥�ం0. 

�బkB ఇd õవ§! Fధన uయS, uయa\ »¼. 

3. ÊÈగమన Fధన మDE ýంú అÇj  �]^వడం 

Ëంతమం0 üýంú ! ఎÇj? అ�"సం uయa�. అ�c అకF�r�,, {v? {¦ _\ 

ýంú ! 9ం0, P� బల.న శ?� క`qన_8, ఇత\ల È,ల! »¼ g?తï uయగల\. 

జ!  _D6 üýంú f\Sల6 అం�\, _\ »¼ ఇత\ల� oDjంచడం 

öద ©డ:\. Ëంతమం0, üýంú ! ఎÇj? o\]^కb��, aక 96 కద`క  Ë67 

R�� o\]�6E�7, _\ సeలjం, RD]న dషYల! జ!ల� o\jr�7\. 

ఇºవంk వ"?�? üýంú f\S �వ¼6? అరGత a�. ఇత\ల� oDjంచ¼6? అత6వద� ,6, 

ఆ×వద� ,6 ఎÔ a�. అత! a9 ఆ× oDjంud ఉన7త F�� Fధన� కg]తం, 

ఉప¾గపడS; మÓ అ�c అ�È,"67 àలqంచ¼6?, మDE ఆÈ,"67 ×\f 

పరచ¼6? Fయపడవ�]. ఈ రక.న  ýంú ఎ� వ¥�ం0? §ం�, మనం ÊÈగమన Fధన 

fDంg �Çj�ం9ం. FGరణం,,  `8న “ÊÈగమన Fధన” అo పదం అత"ంత ఉన7త ¡® 

¡ంú గల మంg వ"��ల� సంబంOంgం0. �\ FGరణం, ఏR ఏళî� (బxన వృ�% . �D? 

öదk !ంx Fధన uయ¼6? సమయం సDb�, ఎం�కంQ మన¥ï, శÑరం °ంk6 Fధన 

uÞ _"YRల! oDjంu ఉత�మ üýంú f\Sల! కలవడం అంత ¥లభం �� �బkB. 

ఇºవంk వ"?� Fధన uYల!�న7 «ణ�, ఉన7త-F�� f\S  అత6 a9 ఆ× �క� 

¡® ¡oú Ç�06 బkB, ©ద� öత�ం5 ýంú ! ఆ వ"?�( ఉం�:\. ఇ0 ÊÈగమనం,,   

34 ద®  "® (dahn-t’yen)–“ద® ఆవరణ”, §Ê� క|Ç Iం0 �గం వద� ఉంºం0. 
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( !ంx Iంద� Fధన uయ¼6? �  క`q¥�ం0, మDE ఈ dధం, అ0 P�  òగం, 

ఉంºం0. òð పDRణం5 !ంx, ఉన7త-F�� f\S  పDవర�నం u8, 6రంతరం, అత6 

a9 ఆ× శÑరం బయk !ంx వ"?�? ýంú ! u\F�\; ఇ0 §ఖ"ం, వ"��  g?తï  

u¥�న7Çj|, మDE శ?� c�ం ఏరj|rన7Çj|  ఇ� జ\frం0. f\S  ఇg]న ýంú 

ýటBం 9e{ +వ7¥�న7º@ ఉంºం0. ËందD? ýంú ఎక�x !ంx వg]ం¸ »¼ 

 `య�. ఇ¨ ÊÈగమన Fధన. 

ఇం^ రకం “ýంú అÇj  �]^వడం”, �6? వయ¥ïÐ 6రlంధం a�. RనS6? 

+Gన &తన"ంÐ (! �¡) zº, సÓయక &తన"ం (� �¡) »¼ ఉంºం0, 

FRన"ం, ఇ0 +Gన &తన"ంకంQ ఉన7త F��5 ఉంºం0. ËందD సÓయక &త�"  

st!లÐ సం�¡ంచగ`á ఉన7త F��ల! u{�. ఇºవంk వ"��  Fధన 

uYల!�న7Çj|, _D సÓయక &త�"  »¼ _k F��ల! వృ0% u¥^_ల6, 

త«ణ� ఆ st!ల వద� !ంx ýంú ! అÇj,  �]^¼6?, ]ంటo _D6 క F��. ýంú 

అÇj,  �]�న7 త\_త, {v? {¦ ఆ వ"?� 967 9ం�:|. ýంú 9ం0న త\_త, 

అత! a9 ఆ× మ!Ìల� _D =ధల! తq¿ంచ¼6? g?తï uయగల\. ఆ వ"?� 

FRన"ం,, శ?� cÁ67 ఏరjDu పద%Ê6 ఉప¾qF�|. అత! a9 ఆ× +Ê వ"?�l ò\, 

శ?�6 ఇవeగ f:\, మDE Ë67 ·Ç¢"ల! »¼ oరjగల\. 

FGరణం,, ఇºవంk వ"��  öదB@ =,o ఉం�\. _D వద� ýంú ఉన7 

�రణం,, _\ @\,ంg, ¨"Ê6, సe౦త ��67 9ం�:\. FధనకంQ ఎ��వ,, 

+¨"Ê, మDE సeంత �భ౦ అo బంG  _D ఆ5చనల5 ఎ��వ వంr5 ఆ2pF��. 

ఆ «ణం !ంx, _D ýంú తరగడం öదలSrం0, తq¿, తq¿ gవర� ÖD�, brం0. 

4. జగ# సంబంOత �ష 

Ëంద\ అకF�r�, ఒక రక.న �ష! R�@డగ f:\. 966 ప`?నÇj|, అనర¿ళం, 

ధe6¥�ం0, అ�� అ0 Rనవ సRజం56 �ష R�ం ��. �66 ఏమం�\? �67 ఒక 
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0వ" �ష, ఉ¨�ÆF�\. “జగ# సంబంOత” �ష అనబ� ఈ �ష 6s6? అంత ఎr�5 a6 

õSల �ష. ఈ ఉ:j:  ¨శమంత� Ëంతమం0 üýంú అ�"స�ల� జ\frం0; 

ఇం�5 Ëంద\ అoక Wన7.న �షల! »¼ R�@డగల\. అ��, మన Rన_h56 

�ష  అy�తన.నd »¼, మDE òల ర�ల� (, ఉ�7�. ఈ జగ# సంబంOత 

�ష! అþంÿయ Fమర��ం, �dF�{? o! �@j¨pటంQ, ఇ0 అ� �?�ంచబడ�. ఇ0 

Ô దగ¿ర !ంx వg]న అþంÿయ Fమర��ం ��, బయk !ంx Ô� ఇవeబxన ఒక రక.న 

అþంÿయ Fమర��ం »¼ ��. ఇ0 ప{� õSల ©శల"ం. ఈ õS  Ëం�ం ( 

F��5–Rన_h? ( F��5 Ç�B�. _k5 ఒకk R�@|rం0, జగ# సంబంOత 

�ష! R�@|_| �వలం మధ"మం, వD�F�|. Pలమం0? _\ R�@|rం0 ఏpB 

_D�  `య�. మన¥ï! చ0ò Fమ{��  గల_\ R�� ఒక xస�\, ప9ల అ{�ల! 

�7ంచగల\. ఇ0 అþంÿయ Fమర��ం ��, �6 ఈ �షల! R�@xన P�మం0 వ"��  

ఇత\లకంQ ఘ!లమ6 త F�\, మDE 9ంqb:\, ఎం�కంQ _\ �66 ఒక 

అþంÿయ Fమర��మ6 �dF�\. 6s6?, ఉన7త-F�� [డవ క!7 క`qEన7 వ"?� 

కg]తం, dకర÷ం, (న ఉం� õd6 మ6¡ *k 9e{ R�@డ¼67 ôడగల|. 

ఆ õd అత6? ,6 ఆ×� ,6 96 శ?�6 Ëంత అం0౦g, ఆ వ"?�? జగ# 

సంబంOత �ష! R�@డడం o\jrం0. ఆ త\_త !ంx ఈ వ"?� 96 Feªనం5 

ఉం�|, �బkB ఇ0 ఒక ధర�బద%.న Fధ� Rర¿ం ��. ఆ õd Ëం�ం ఎr�56 

పDRణం5 ఉ�7, అ0 ధర�బద%.న R{¿67 Fధన uయడంa�. అం�వల@ 96? 

Fధ�ల� ఆÈగ"ం, ఉండడం,6, మDE È,ల! నయం u¥^వడం,6 oరjడం {�. 

పర"వFనం,, Rట 9e{ శ?�6 పం@ పద%Ê6 అ0 ఉప¾q¥�ం0. ఇ0 �0D ఉండడంవల@, 

ఈ శ?�? ఎ��వ zటవంa�. ఇ0 gన7 జ#lల� g?తï uయ¼6? ప6u¥�ం0, �6 þi.న 

జ#lలÐ dఫల«rం0. (న ఉం� _D? క¯B , మDE d�G  aనం�వల@, _\ Fధన 

uయa\ అo967 �ద%మతం +F�dంgం0; (, _\ తమ! :§ మల�^a\, మDE 

_D F��ల! వృ0% u¥^a\. �బkB అd మ!Ìల� ×\�న ఆÈగ"ం క`á� u8, 
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96వల@ _k6 వృ0% u¥^గల R{¿ల ^సం ôÀ� ఉం��. జగ# సంబంOత �ష 

R�@డడం అం: �6 fDంu. ఇ0 అþంÿయ Fమర��ం ��, üýంú »¼ ��. 

5. ఆత� ఆవహన 

త��వ F�� õd ఆవ7ంచడం అo0, ఆత� ఆవహనల5 (�k) అ67kక�7 Ó6కర.౦0. 

ఇ0 �షB Rర¿ం5 Fధన uయడంవల@ క frం0. ఇ0 మ!Ì"ల� 6జం, Ó6కరం, 

మ!Ì  ఆవ7ంపబడడం అo96 పD¢R  భYనకం, ఉం��. అ�"సం ఆరంభంg 

ఎ��వ �లం ��ం¼o, Ëంద\ Èfల� g?తï uYల6, మDE ధనవంr  �_ల6 

YవÐ!ం�\; _\ ఈ dషYల fDంu ఎÇj? ఆ5gÀ� ఉం�\. öదB@ ఈ 

వ"��  మంg,o ఉంx ఉండవ�], a9 f\S _D6 అపjk� ô¥�ంê ఉంx 

ఉండవ�]. అ��, g?తï  uయడం, మDE ధనం సంz0ంచడం fDంg ఆ5gంచడం 

öద ©|}o, dషY  u�, R\:�. _\ అÇj| ఈ రకం õd6 ఆకDYF�\. 

ఇ0 మన ÛÊక పDRణం5 aకb��, ఇ0 6జం, ఉం0. 

ఇºవంk అ�"స�x? అకF�r�, [డవ క!7  \��న7º@, మDE అత6? 

,6, ఆ×� ,6 ఇÇj| ýంú ఉన7º@, అ6�¥�ం0, �6 అ0 6s6? ఆ ఆవ7ంgన ఆత� 

అత6 a9 ఆ× ×ద|! 6యంv¥�ం0. అ0 ôÞ æం=ల! ఆ వ"?� ×ద|( 

+Êæంæంపã¥�ం0, అం�వల@ అత6? a9 ఆ×? [డవ క!7  \��న7º@ అ6�¥�ం0. 

6s6? ఆ వ"?� [డవ క!7 ఎంత R�[  \�^a�. ఆ ఆవ7ంgన ఆత� a9 

జంrS ఆ వ"?�? ýంú ఇ_eల6 ఎం�� అ!�ంºం0? ఎం�� అత6? ,6, ఆ×� ,6 

Fయం uYల6 అ!�ంºం0? ఎం�కంQ, మన dశeం5 జంrS  Fధన uయడం 

6¡ద%ం �బkB. జంrS  ధర�బద%.న Fధ� dGన§! 9ంద¼6? అ!మÊ a�, 

ఎం�కంQ _k? ¡® ¡ంú fDంg ఏÔ  `య�, మDE అd _k6 వృ0% u¥^aS. 

అం�� �రణం,, అd _k6 Rనవ శÑ{ల� అంº�6 ఉం¼ల6, మDE Rనవ 

F{67 9ం9ల6 ^\�ం��. ఈ dశeం5 ఇం^ 6యమం »¼ ఉం0, అ¨pటంQ: 
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నషB౦ a6¨, �భం ఉండ�. అం�క6 అd +¨"Ê, మDE సeంత �భం ^ð Ô �ం«! 

þ{]ల!�ం��. అd pమ�`7 ధనవంr ,, మDE +¨"Ê 9ం¨� uF��, �6 ఏÔ 

^ర�ం¼, Ô� Fయం uయS. అd »¼ ఎ¸ 9ం9ల!�ం��: Ô F{67. అd 

pమ�`7 వ0` b:సD? Ô దగ¿ర ఏÔ ఉండ�, Ô\ P� బలfనం, a9 »ర,య�, 

6సïr�వ, తYరS:\. Ô 0గsDన ¡® ¡ంú వల@ ఇ� జ\frం0. ఒక ధర�.న 

మన¥ï వంద �¯Bల! అ£¥�ం0. Ô\ ధర�బద%ం, ఉన7Çj|, Ô\ �¯B67 ఆకD Yంచ\. 

మÈ dధం, �zjలంQ, ఉత�మ అ�"స�x, అవeంx, అ67 �త�_k? Ùరం, ఉండంx, 

ధర�బద%.న Fధ� R{¿67 R�� అ�"సం uయంx. 

6. ఒక ధర�బద% అ�"సం �షB Fధ� Rర¿ం �గల� 

Ëంతమం0 o\]�o అ�"స dG�  ధర�.న Fధ� R{¿ల !ంx వg]�, _D? 

 `య�ం¼o _స�_6? �షB R{¿ల! అ�"స౦ uయవ�], తమ� క�న.న సeంత 

ఆవశ"కత  dOం�^క, ¡® ¡ంú Fధన uయక, మDE _"YR  uÞడÇj| వ"Êðక 

ఆ5చన  uయడంవల@ ఇ� జరగవ�]. ఉ9హరణ�, ఒక వ"? అక�డ 6లబ| భంqమ, a9 

»\]6 G"నం uÞ _"YR  u¥�న7Ç|, 6s6? అత6 ఆ5చన  ధన౦(, +80% 

9ం9ల6, సeంత �భం( ఉ�7, a9 “అత! �� �| uF|, అþంÿయ Fమ{��  

9ం9క అత6 ప6 �#:!.” a9 ఇ�, అ� అþంÿయ Fమర��ం fDంg ఆ5gÀ� ఉంQ, 

అత6 అ�"సం5 P� �|! uD], 6s6? �షB R{¿67 అ�"సం u¥��7|. ఇ0 అత"ంత 

వ"Êðక.న dషYల!, త��వ F�� õSలవంk _k6 ఆకDY౦చగల�, అం�వల@ ఇ0 

P� +Rదకరం. ఆ వ"?�? త! _k6 ఆకDYంgనº@ »¼  `యకbవ�]. అత6 బంధ౦ 

గkB0; ఒకD ^Dక  þర¼6? ఉ¨�శÖరeకం, Fధ��"సం uయడం అo0 

అంnకDంపబడ�. అత! ధర�బద%ం, a|, అత6 f\S »¼ అత66 రëంచa|. అం�వల@ 

అ�"స�  కg]తం, ¡® ¡ంú ! 6 Ç^_`, ధర�బద%.న మన¥ï ఉం��6, ¨66 

ఆÆంచ»డ�. ఇ� uయ6 పåన, సమస"  ఎ�రS:�. 
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°ండవ అG"యం 

' ® ýంú 

' ® ýంú #ద% zఠJల56 “' ® ¬`య® 9'”
35 !ంx ÇkBం0. ఇ0 #ద% 

zఠJల56 dDష.న üýంú dG�5@ ఒకk, అ��, �6? #ద% zఠJల56 FRన".న 

Fధ� R{¿ల !ంx ò\ uÞ సeంత.న +c"క ల«¢ �7�. ఈ Fధ� dGనం 

Fధ�ల� అత"ంత ఉన7త.న ¡® ¡ంú, మDE ýపj జన�8ద% fణం ఉం¼లo అవసరం 

క`qEంxనkB ఒక dDష, þi Fధ� dGనం. ఎ��వమం0 అ�"స�  వృ0% �వ¼6? 

� ,, మDE అOక సంఖ"5 అం?త �వంగల Fధ�ల అవస{ల� తqనº@,, ఇÇj| 

+sదరణ 9ంద¼6? � , ఈ Fధ� dG�ల వ{¿67, o! ÇనD7D�ంg బ7ర¿తం uF!. 

ఈ R\j  u8నపjkl, ఈ అ�"సం ఇతర అ�"Fల!, _k ;ధనల!, మDE 

F��ల! P� అOగpంgం0. 

 

1. ' ® �క� ప6 

' ® ýంú 56 ' ® �క� తతeం, dశe తతeం�,o ఉంºం0, ఎం�కంQ ఇ0 dశeం 

�క� À«X ఆ�రం �బkB. ' ® ýంú Fధ�  అÊ తeర, _D అþంÿయ 

Fమ{��ల!, ýంú zట_67 వృ0% u¥^వడ� ��ం¼, త��వ �లం5o ఒక 

అసRన.న, శ?�వంత.న ' ® ! »¼ ©ం9ం0ం��ం�\. ఒకFD వృ0% �ం0న 

త\_త, ఒకD ' ®  `dగల సతeం, ఉంºం0. ఇ0 అ�"స�6 9Ê�క|Ç �గం5 

సeయం8ద%ం, ఆగ�ం¼ qరq{ Ê\f}, dశeం !ంx శ?�6 6రంతరం v ]�ంê,  

35 ' ® ¬`య® 9' (fah-lun shyo-lien dah-fah)–“ధర� చ2 ýపj Fధ��"స Rర¿ం.” 
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పDవర�నం uÀ�, gవర� అ�"స�6 [ల-శÑరం56 శ?�6 ýంú , R\¥�ం0. 

పర"వFనం,, “' అ�"స�x6 %0% u¥�ం0” అo +�_67 FO¥�ం0. అంQ, అత! aక 

ఆ×  +Ê 6pషం _"YR  uయనపjkl, ' ® 6రంతర[ ఈ వ"?�6 %0% u¥�ం0. 

అంతర¿తం,, ' ® ఒకD? §?�6 +F0¥�ం0. ఇ0 వ"?�6 మDంత బలం,!, ఆÈగ"ం,!, 

ఎ��వ  `d మDE dజtత క గã¥�ం0, మDE ఇ0 అ�"స�| పక�9D పటB�ం¼ 

�z|rం0. త��వ ¡® ¡ంú కల_D )క"ం !ంx »¼ Fధ�x6 �zడగల�. 

=హ"ం,, ' ® ఇత\ల� È,ల! నయంuయడం, మDE �¯Bల! àలqంచడం 

°ంxk6 uయగల�, అ67 అFGరణ 8�rల! సDuÀ� ఉంºం0. ' ® 9Ê�క|Ç  

�గం5 6రంతరం పD�pÀ� ఉంºం0, అ!ఘx 0శ5 àp�0 F\@, త\_త +Êఘx 

0శ5 àp�0 F\@ Ê\frం0. అ!ఘx 0శ5 పD�p¥�న7Çj|, ఇ0 dశeం !ంx శ?�6 

బలం, v ]�ంºం0, ఆ శ?� P� బల.౦0. వ"?� �క� ýంú zటవం ×\గSrన7 

Ë��, 96 �మణ శ?� »¼ దృఢమSrం0. ఇ0 ఉ¨�శÖరeకం, ü! తల( !ంx 5ప`? 

bÞ +య:7ల వల@ FOం�నkB 8�Ê ��. +Êఘx 0శ5 పD�p¥�న7Çj|, శ?�6 d|దల 

u8, అ67 õSల� §?�6 +F0¥�ం0, అFGరణ 8�rల! సDuÀ� ఉంºం0. అ�"స�6 

�êB ఉన7 _\ �భపడ:\. మన ¨శం5 oరjబ� అ67 üýంú అ�"F5@, ' ® ýంú 

“' అ�"స�x6 %0% u¥�ం0” అo 967 FOంgన öదk, ఏìక Fధ� dGనం. 

' ® P� అ[ల".౦0, ఎంతk డ#lÐ·� d6మయం uయa60. � 

f\S �� ' ® ! అం0ంgనÇj|, ' ® ! ò°వeDl అం0ంచ{ద6 �Ð �zj\; 

òల సంవతï{ల( g �, Fధన u8న వ"��  »¼ 966 9ం9ల!�ం�\, �6 

9ందa\. Ë67 దJ=�ల� ఒకFD ఒక వ"?�? అం0ంచబ� _k R0D, ��ం¼, ఈ 

Fధ� dGనం ఒక వ"?�? P�, P� �లం త\_త R�� అం0ంచబ|rం0. �బkB, 

' ® P� అ[ల".౦0. ఇÇj| �§ �66 బ7ర¿తం u8, శ?� తá¿ dధం, R\j 

u8�, ఇం� ఇ0 P� అ[ల".౦¨. �66 9ం0న Fధ�  _D Fధన5 సగం Ùరం 

9kన_\. ఇక pq`౦0 ఒ� ఒక dషయం, Ô\ Ô ¡® ¡ంú ! అWవృ0% u¥^వడ�, ఒక 
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అr"న7త F�� Ô ^సం òg ఉం0. అ��, Öరe dOuత సంబంధం a6 వ"��  Ëంత 

�లం త\_త Fధన uయడం ఆపవ�], ఆ త\_త ' ® _D5 ఉండడం ఆqbrం0.  

' ® ýంú #ద% zఠJల� �ం0౦0, �6 #ద% zఠJల �క� పDpÊ6 P� 

pంg౦0: ' ® ýంú 5 Fధన ÖD� dJe67 అ!సDంg ఉంºం0. గతం5, #ద% 

zఠJల56 Fధన #ద% zఠJల56 ÀÁల! R�� +F�dంgం0, అ�á G² 

zఠJల56 Fధన G² zఠJల �క� ÀÁల! R�� +F�dంgం0. ఈ °ంxk5 

ఏ� »¼ dశeం �క� «`క F��6 ణ÷ం, dవDంచa�. dJe6? మ!Ìల� R0D, 

ప9ర� pCమంÐ zº తన¹న సeంత సe�వం »¼ ఉం0. ఈ సe�_67 [| ప95@ 

సంëప�ం uయవ�]: ®-¯®-°® (సత"ం-దయ-సహనం). G² zఠJల �క� Fధన 

96 అవ,హన! ® ( �ం�కD¥�ం0: 6జం �పjడం, 6s�þ ప!  uయడం, తన 

�క� «`క.న, మDE 6జ 8�Ê? ÊDq u\^వడం, rద� 6జ వ"?� �వడం. #ద% 

zఠJల �క� Fధన ¯® ( �ం�కD¥�ం0: ýపj దయ! ©ం9ం0ం�^వడం, మDE 

అ67 õSల� §?�6 +F0ంచడం. మన Fధ� Rర¿ం ®, ¯®, °® ల! ఒ�FD Fధన 

u¥�ం0, o\, dశeం �క� [ల తతeం +�రం Fధన u¥�ం0, rద� అ�"స�ల! 

dశeంÐ సదృశం అ:"� u¥�ం0.  

' ® ýంú మన¥ï, మDE శÑరం ఈ °ంxk �క� Fధ� dGనం; 

అ�"స�x ýంú zటవం మDE ¡® ¡ంú ఒక 6D�షB F��6 uDన త\_త, అత! ,6 

ఆ× ,6 ఈ +పంచం5 st*దయ§! (ýంú :ళం  \��o 8�Ê (ì ýంú)), మDE 

�శన౦ �6 శÑ{67 °ంxk¦ తపjక 9ం�:\. FGరణం,, ' ® ýంú 

“§5@�ల56-'” మDE “§5@�þత-'”  , dభ1ంపబxం0, ఇd అoక F��ల! 

క`qE�7�. అం?త �వంగల అ�"స�లందé, Cద%Ð Fధన uÀ�, మDE _D ¡® 

¡ంú ! ఎల@Çj? వృ0% u¥�౦ê, 8ద%త! FOF�ర6 o! ఆÆ¥��7!.  
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2. ' ® �క� సమ$కృÊ 

' ® ýంú 56 ' ® ఒక  `dగల, qరq{ ÊDá ఒక ఉన7త-శ?� ప9{�ల ఆ�రం. ఇ0 

Yవr� dశeం �క� అ¦7 గÊ ÀÁల! అ!సDంg పD�p¥�ం0. ఒక రకం,, ' ® 

dశeం �క� À«Xéపం. 

' ® మధ"5 #ద% zఠJల56 ®వతï, , f\� ఉంºం0 (సంస�ృతం5, 

®వతï అంQ “w�,"న7ం: ÞకDంచడం”-8 Ó� 6ఘంºS! ôడంx), ఇ0 ' ® 

�క� [�ంశం. �6 రంf బం,\ ప¥Ç� దగ¿ర, ఉంºం0, మDE 96 �క� 

[ల రంf +�Æంu ఎ\Ç5 ఉంºం0. బయk వలయం �క� [ల రంf �Dంజ. 

� f ¡õ36 f\� , మDE � f #ద% zఠJల ®వతï f\� , ఒక96 త\_త 

ఒకk, ఎ6p0 0��ల5 అమర]బ¼ç�. ఎ\Ç, న Ç రంf  క`qEన7 ¡õ G² 

zఠJల� �ం0౦0, అ0 అ� ఉండ, ఎ\Ç, ¦లం క`qEన7 ¡õ ýపj Xథpక G² 

zఠJల� �ం0ం0. � f gన7 ®వతï  »¼ బం,\ ప¥Ç5 ఉం��. ' ® [ల 

వర÷ం ఎ\Ç, �Dంజ, ప¥Ç, ఆ�పచ], ¦లం, ఇంxK (§�\ ¦లం), మDE ఊ9 

రంfల5? 2R!గతం, R\rం0. ఇd అFGరణ.న అందo క`qన రంf  (రంf 

@õ6 ôడంx). మధ"5 ఉన7 ®వతï, , మDE ¡õల రంf  RరS. dWన7 Ëలతల5 

ఉం� ఈ ®వతï , , ' ® �, సeంతం, _టంతట అò �pÀ� ఉం��. ' ® 

dశeం5 z��6 ఉం0. dశeం పD�p¥�ం0, zలÇంతల¦7 పD�p¥��7�, �బkB 

' ® »¼ పD�p¥�ం0. [డవ క!7 త��వ F��5 ఉన7 _\ ' ® పం¨�, 

Êరగ¼67 ôడగల\; ఎవ8c ఉన7త F��5 [డవ క!7 క`qE�7È, _\ dDష.న 

అందంÐ, మDE +�శవంతం, ఉం� ' ® �క� ÖD� ఆ�{67 ôడగల\, ఇ0 

అ�"స�  ఇం� Cద%, Fధన u8, తeర, ÇÈగpంచ�6? §:ïహకరం, ఉంºం0. 

36 ¡õ (tye-jee)–G² zఠJల �క� f\�, పÆ]మం5 FRన"ం, “�®-Yంú” f\�, 

_|క5 ఉం0. 
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3. ' ® ýంú Fధన �క� ల«¢  

1. ' అ�"స�x6 %0% u¥�ం0 

' ® ýంú అ�"సం uÞ వ"��  తeర, _D ýంú zట_67, మDE అþంÿయ 

Fమ{��ల! ©ం9ం0ం�^వడ� ��ం¼, Fధన 9e{ ' ® ! »డ 

9ందగ f:\. ' ® త��వ �లం5o ఏరj|rం0, ఒకFD ఏరjxన త\_త P� 

శ?�వంతం, ఉంºం0. ఇ0 అ�"స�ల! వ2Rర¿ం పటB�ం¼, మDE త��వ ¡® ¡ంú 

కల _D )క"ం !ంx �z|rం0. ' ® ýంú �క� ÀÁ  Fం+9యక Fధ� 

dG�ల _k !ంx ÖD� Wన7ం, ఉం��. ఎం�కంQ, ఒకFD ' ® ఏరjxన త\_త, 

9నంతట అ¨ ఆగ�ం¼ పD�p¥�ం0; ఒక  `dగల సతeం éపం5 ఉంºం0, అ�"స�6 

9Ê�క|Ç �గం5 6రంతర[ శ?�6 §fuÀ� ఉంºం0. ' ® �మణం 9e{ 

సeయం8ద%ం, dశeం !ంx శ?�6 v ]} ఉంºం0. ' ® “' అ�"స�x6 %0% u¥�ం0” 

అo లå"67 FO¥�ం0, కg]తం, ఇ0 6రంతర[ పD�pంచడం వల@o, అంQ ' ® 

మ!Ìల! 6రంతరం Fధన u¥�ం0, _\ +Ê «ణం _"YR  uయనపjkl. FRన" 

RనS  పగk Öట ప6 u8, {v Öట d¯ంÊ þ¥�ం�రన7 dషయం Ô�  `8ం¨. 

అం�వల@ _"YR  uయ¼6? ఎ��వ సమయం లWంచ�. ఎల@Çj? _"YR  

uYలన7 ఆ5చన క`q ఉండడం, కg]తం, Èû ఇరä � f గంట  6రంతరం uÞ 

లå"67 FOంచa�. {vంబవíî uÞ లå"67 ఏ ఇతర dGనం »¼ eరòర]a�. అ��, 

' ® ఆగ�ం¼ పD�p¥�ం0, 5ప` äÇ� పD�p¥�న7Çj|, ©ద� öత�ం5 ü ! (శ?� 

�క� öదk éపం) v ]rం0. {v, పగ , ' ® v`]న ü ! ' ® ఉం� +Ê ఒక� 

F�నం5 9g, పDవర�న౦ u¥�ం0. ఇ0 ü ! ఉన7త-F�� ప9{� , R\¥�ం0, gవD? 

Fధ�6 శÑరం5 ýంú , R\¥�ం0. ఇ¨ “' అ�"స�x6 %0% uయడం.” ' ® ýంú 

�క� Fధన ద®37 ! Fధన uÞ అ67 ఇతర అ�"స dG�ల�, a9 üýంú Fధ� 

37 ద® (dahn)–అంతర¿త రస_దం5 Fధ�ల శÑ{5@ ఏరj| ఒక శ?� {Æ. బ7ర¿త రస_దం5 , 

�66 “అమరతe �వకం”, వ"వహDF�\. 
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dG�ల� ÖD� Wన7ం, ఉంºం0.   

ద® 6 ��ం¼ ' ® 6 Fధన uయడమo0 ' ® ýంú �క� §ఖ" 

ల«ణం. ఇపjkవర�, బ7ర¿త.న అ67 Fధ� dG� , ఏ zఠJల a9 Fధ� Rర¿౦ 

!ంx వg]� ,6–�ద%మత a9 G²మత, #ద% zఠJల a9 G² zఠJల, a9 జ!ల 

మధ" _"�ంgన R{¿ , JఖÜ�,6–అ¦7 ద® ! Fధన uF��. +క�-9eర Fధ� 

R{¿  »¼ ఇ�á uF��. _k6 ద®-dGన üýంú38 అ6 అం�\. స�"¥ , 

స�"8! , మDE G² మత¥�  u8న Fధన, ద® ! Fధన uÞ ఈ R{¿67 

అవలంæంP�. ఈ వ"��  చ6b�, దహనం uయబxన త\_త, “శÑర”
39 

తYరSrం0, ఇ0 ఒక గkB¹న, అంద.న ప9ర�ంuత »ర]బxం0, ఆy6క äst6క 

పDక{  fD�ంచaనkB0. 6s6?, అd ఇతర పDRణ§ల5 !ంx ÞకDంgన ఉన7త-శ?� 

ప9{� –మన పDRణం56d �S. అ¨ ద®. ద®-dGన üýంú అ�"సం uÞ _D? ఆ 

వ"?� �క� õdత �లం5 st*దయం 9ందడం P� కషBం. ద®-dGన üýంú అ�"సం 

u8న P�మం0 వ"��  _D ద® ! (? ఎత�¼6? +యత7ం uF\. ¦వ® z"�|40 వర� 

ఎÊ�న త\_త ఇం� బయట? ఎత�డం Fధ"పడa�, అం�క6 అక�డ ఆqbY\. 

Ëంతమం0 967 ఉ¨�శÖరeకం, పfలý�Bల6 అ!��7\, �6 అ� uయ¼6? Rర¿ం 

aకb�ం0. ఇºవంk Ë67 సంద{Ý  ఉ�7�: ఒక వ"?� �:మ�| Fధన5 సఫలం 

�a�, �బkB తన õdత అంత" �లం5 ద® ! బయట� ఉp�, ఆ వ"?� తం�? అందãF|; 

అత6 తం� Fధన5 Fఫల"త 9ందa�, అత! õdత అంత" �లం5 967 బయట� ఉp�, 

ఈ వ"?�? అం0ంP|. ఈ È! వర� »¼, ఆ వ"?� ఎ��వ FOంచaక bY|. 6జం, 

ఇ0 కషBం! అ��, ఎ*7 ¾గ".న Fధ� dG� �7�. ఎవD వద� !ంx అ�� అసÜన 

;ధన  అం��ంQ మంg¨, �6 అత! aక ఆ× ఉన7త-F�� dషYల! 

;Oంచకb: అవ�శం ఉం0.   

38 ద® ! Fధన uÞ üýంú dG� . 
39 శÑర–Ëంతమం0 Fధ�  దహనం uయబxన త\_త, pq`న dDష అవD¯ .  
40 ¦వ® (nee-wahn ) z"�|–�6యP �ంy? G² పదం. 
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2. +Gన &తన"§! Fధన uయడం 

+Ê ఒక�Dl +Gన &తన"ం ఉంºం0. ఒక వ"?� uతల�, ఆ5gంచ¼6? FGరణం, +Gన 

&తన"ం Ôద ఆGరపడ:|. ఒక\  +Gన &తన"ంÐ zº, ఒకk a9 అంతక�7 ఎ��వ 

సÓయక &త�"ల!, మDE ÖÑe�ల !ంx _రసతeం, వg]న ఆత�ల! »¼ 

క`qEం�\. సÓయక &తన"ం (ల�) +Gన &తన"ం �క� @ð ఉ౦ºం0, �6 

FGరణం, అ0 ఎ��వ Fమర��ం క`qEంx, ఉన7త F��? �ం0Eంºం0. మన Rనవ 

సRజÇ �మ5 పడ�ం¼, తన¹న 6D�షB పDR¢67 ôడగల�. అoక Fధ� dG�  

సÓయక &త�"67 Fధన uÞ R{¿67 uప�B�, అ౦�5 ఒకD ÛÊక శÑరం, మDE 

+Gన &తన"ం �వలం Rధ"మం, ప6 uF��. ఈ అ�"స�ల� FGరణం, ఈ dషY  

 `యS, ఇం� (, _D? తమ fDంg =f, అ6�¥�ం0. సRజం5 õdÀ� ఉన7Çj|, 

_"వÓDక dషYల !ంx ò\ పడడం అo0 నమ�aనంతk కషBం, +c"కం, వ"?� బంGల! 

క`qEన7 dషYల !ంx. అం�వల@, P� Fధ� dG�  zరవశ"Ç 8�Ê5 

_"YR  uయడం fDంg �?� �zj�–ÖD� zరవశ"Ç 8�Ê5. ఈ zరవశ"Ç 

8�Ê5 పDవర�నం జ\frన7Çj|, 6s6? సÓయక &తన"ం òbక సRజం5 పDవర�నం 

�ం0, ఈ +Iయ 9e{ వృ0% �ం�rం0. ఒక È! సÓయక &తన"ం తన Fధన! ÖD� 

u¥�6, Ô ýంú ! þ¥�6 brం0. Ô +Gన &త�"6?, మDE Ô [ల-శÑ{6? 

ఏÔ pగల�, Ô õdత �లÇ Fధన dఫలమSrం0. ఇ0 P� dPరకరం. Ëంద\ 

+80%,ంgన üýంú f\S  అ67 ర�ల ýపj అþంÿయ Fమ{��ల! తమ Feªనం 

u¥�ం�\, _kÐ zº _D? +ÊషB, �రవం u»\:�. అ�c _D ýంú 6s6? 

_D �ంత శÑ{ల( ©రగaద6 _D? ఇం�  `య�. 

మన ' ® ýంú o\, +Gన &త�"67 Fధన u¥�ం0; ýంú 6జం, Ô 

శÑరం( ©Dá� ÓÔ ఇF�ం. అ�c, సÓయక &తన"ం »¼ ఒక �,67 9ం�rం0, 

°ం\ F�నం5 ఉంx, అ0 »¼ వృ0% �ం�rం0. మన Fధ� dG�6? క�న.న ¡® 

¡ంú +R¢  ఉ�7�, Rనవ సRజం5 అÊ ?@షB.న పD8�rల5 ఉంê, Ô ¡® 
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¡ంú ! మల��6, వృ0% u¥^¼6? Fధ"మSrం0–#\ద !ంx :మర ÖS 

బయk? వg]నº@,. �6 వల@, Ô Fధన5 Ô\ Fఫల"ం 9ందగల\. అం�కo, ' ® 

ýంú అంత అ[ల".౦0: Ô\, Ôð సeయం, ýంú 9ం�:\ �బkB అ[ల".౦0. 

�6, P� కషB.౦0 »¼. P� ?@షB.న పDసరం5 pమ�`7 పÑëంg, మలu R{¿67 

Ô\ ఎ!7�న7 dషయం5o కషBం ఉం0.  

మన అ�"సం �క� ల«�ం +Gన &త�"67 Fధన uయడం �బkB, ఒకD 

Fధన5 9D ô@ం��, ఎల@Çj? +Gన &త�"o7 ఉప¾qంP`. +Gన &తన"� 

6ర÷Yల! þ¥^_`, సÓయక &తన"ం Ôద� eటB»డ�. అ� �6 ప«ం5, ఏ¸ ఒక 

È!న సÓయక &తన"ం తన Fధన! ఉన7త F��5 ÖD� u8 Ô ýంú ! 96Ð þ¥�6 

brం0, Ô [ల-శÑ{6?, +Gన &త�"6? ఏÔ pగల�. Ô\ ఉన7త F��ల� Fధన  

u¥�న7Çj|, Ô\ uÞ _k6 Ô +Gన &త�"6?  `య�ం¼, అ0 6ñ b�నº@, 

ఉండ»డ�. Ôð _"YR  u¥�న7º@, Fధన 9e{ (? ఎ�frన7º@, మDE Ô 

¡® ¡ంú ! వృ0% u¥�ంºన7º@, Ô� సjషBం,  `Y`–అÇj� Ô\ Feªనం5 ఉంx, 

ýంú ! 9ందగ f:\. ఒË�క�FD Ô\ పరG"నం, ఉన7Çj|, ఎ� జDqం¸ Ô� 

 `య�ం¼o, ¨6·� FOంచవ�]. 6s6? Ô సÓయక &తన"ం +�వం వల@ జDqం0; Ô 

సÓయక &తన"ం Feªనం5 ఉం0. »\]6 G"నం uÞ సమయం5, Ô కళî!  Dg 

ô8నÇj|, Ô ఎ�ట Ô�á ఇంËక Ô\ కనబxc, అÇj| అ0 Ô సÓయక &తన"ం. 

Ô\ ఉత�ర §ఖం, »\]6 G"నం u¥�న7Çj|, అకF�r�, Ô� ఉత�రం äÇన “o! 

బయk? ఎ� వP]!?” అ6 ఆశర"brన7 Ôð కనబxc, అÇj| అ0 బయట� వg]న Ô 

6జ సeయం. అక�డ »\]న70 Ô ÛÊక శÑరం, మDE సÓయక &తన"ం. �k56 �G67 

�పjవ�]. 

' ® ýంú _"YR  u¥�న7Çj|, Ô� Ô\ ÖD�,  `య�ం¼ 

ఉండ»డ�. అ� uయడం, ' ® ýంú Fధన ýపj R{¿6? అ!fణం, ఉండ�. 

_"YR  u¥�న7Çj|, మన¥ï! సjషBం, ఉం�^_`. Ô +Gన &తన"ం దృఢ౦, 
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ఉంQ, అ�"సం u¥�న7Çj| +క� ¸వ పటB�, ఎం�కంQ ఏ� pమ�`7 6జం, Ó6 

uయa� �బkB.  +Gన &తన"ం దృఢ౦, aకbc, Ô శÑరం Ôద� ఏä� {వ�]. 

3. 0���, సమY6? పkBంÇ a�ం¼ _"YR  uయడం 

P� Fధ� dG�  _k �క� _"YRల! ఏ సమయం5, మDE ఏ 0�� äÇన 

uÞ� � , ఉంºం0 అo 96? X§ఖ"త6F��. మన� ఈ dషYల Ôద ఏ R�ం 

పkBంÇ a�. ' ® ýంú Fధన dశeం �క� తతeం, మDE dశeం �క� d�స 

ÀÁల +�రం జ\frం0. �బkB 0��, మDE సమయం §ఖ"ం ��. మనం 

_"YR  u¥�న7Çj|, ' ® 5 8�Ê �ం0Eన7kB +�వం ఉంºం0, ఈ ' ® అ67 

0��ల5�, ఎల@Çj? పD�pÀ� ఉంºం0. మన ' ® dశeంÐ సమ�øన. ఉం0. 

dశeం Ê\f} ఉం0, ఆ�శగంగ Ê\f} ఉం0, నవ�Ó  À\"6 �êB 

Ê\fr�7�, Op »¼ పD�p¥�ం0. మD ఉత�రం, }\j, దëణం, పడమర ఏ äÇన 

ఉ�7�? Op( 6వ8౦u జ!  ఈ 0��ల! క`jంP\. �బkB, Ô\ ఏ 0�� äÇ� 

ÊDq ఉ�7, అ67 0��ల äÇ� ఉన7Q@.  

Ëంద\ _"YRల! అర�{v uయడం �ల6, మD Ëంద\ మG"హ7 

సమయం a9 ఇం^ సమయం �ల6 అం�\. మన� �6Ð »¼ పkBంÇ a�, ఎం�కంQ 

Ô\ _"YR  uయనÇj| »¼ ' ® pమ�`7 Fధన u¥�ం0. ' ® Ô\ +Ê 

«ణం Fధన uయ¼6? Ðడj|} ఉంºం0–' అ�"స�x6 %0% u¥�ం0. ద®-dGన 

üýంú 5, మ!Ì  ద® ! Fధన uF�\; ' ® ýంú 5, ' మ!Ìల! Fధన 

u¥�ం0. Ô� సమయం ఉన7Çj|, _"YR  ఎ��వ ÞÇ uయంx, త��వ సమయం 

ఉన7Çj| త��వ ÞÇ uయంx. ఇ0 Pల అ!»ల.౦0.  

 

 



    

 44   

 

4. మన¥ï, శÑరం °ంxk Fధన 

' ® ýంú మన¥ï!, శÑ{67 °ంxk6 Fధన u¥�ం0. _"YR  uయడం అo0 

§ం�, వ"?� �క� [ల-శÑ{67 R\¥�ం0. [ల-శÑరం వ0` òయబడ�. +Gన 

&తన"ం ÛÊక శÑరంÐ ఒక¡, ఒకD సమస� õవం �క� ÖD� Fధన Fధ"మSrం0.  

1. ఒకD [ల-శÑ{67 Rర]డం 

Rనవ శÑరం dWన7 అ£ 6{�¢ , మDE �,  క`qEన7 Rంసం, రక�ం, మDE 

ఎ§కలÐ »ర]బxం0. Fధన 9e{, Rనవ శÑర౦ �క� అ£ సంబంOత pCమం 

ఉన7త-శ?� ప9ర�ం, R\rం0. ఆ త\_త !ంx Rనవ శÑరం öదB@ ఉన7 ప9{�లÐ 

»xEండ�, 96 [ల ల«¢ల5 R\j జDqం0 �బkB. �6 Fధ�  FRన" 

RనSల మధ" õdÀ� Fధన uF�\, మDE _\ Rనవ FRజ౦ �క� þ\� భంగం 

క`qంచ»డ�. �బkB, ఇºవంk R\j శÑరం �క� öదట!న7 అ£Sల 

6{�¢67,6, a9 అ£S  అమర]బxన 2R67,6 Rర]�; öదట!న7 అ£ 

సంబంOత pCR67 R�� R\¥�ం0. శÑరం �క� Rంసం ×త�,o ఉంºం0, 

ఎ§క  గkB,o ఉం��, మDE రక�ం ñవం,o ఉంºం0. P�Ð ^8నÇj|, ఒకD? 

రక�ం »¼ �\rం0. &¦Eల పంచ-Oత§ల 89%ంతం +�రం, అ¦7 5హం, �క�, 

¦\, 6Çj, OpÐ »ర]బx ఉం��. Rనవ శÑరం »¼ అంc. Fధ�| అత6 a9 

ఆ× [ల-శÑరం5 R\j  జDqనÇj|, ఏ¹c öదట!న7 అ£ సంబంOత �,ల!  

ఉన7త-శ?� ప9{�లÐ భÑ� uయబxం¸, ఆ «ణం !ంx Rనవ శÑరం 96�క� 

öదట!న7 ప9{�ల! ఇక( క`qEండ�. “పంచ O:ల! అOగpంచడం” అ6 

¨6న�c అం�È, 96 ]!క!న7 À�ం ఇ¨. 

మన¥ï, శÑరం °ంxk6 Fధన uÞ Fధ� dG�ల5 §ఖ"ం, గమ6ంచదగ¿ 

dషయం ఏpటంQ, ఇd వ"?� �క� õd:67 9xqF��, మDE _ర%�67 6_DF��. ఈ 

గమ6ంచదగ¿ ల«ణం మన ' ® ýంú 5 »¼ ఉం0. ' ® ýంú ఈ dధం, ప6 
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u¥�ం0: +Gనం, Rనవ శÑరం56 అ£ సంబంOత pCR67 R\]rం0, ÞకDంgన 

ఉన7త-శ?� ప9{�67 +Ê కణం5 9À�, gవర� ఈ ఉన7త-శ?� ప9ర�ం కణ సంబంOత 

�,ల! భÑ� uÞ� u¥�ం0. ఆ ( ఇంక õవIయ జరగ�. వ"?� ఈ dధం, పంచ O:ల! 

అOగpF�|, అత6 a9 ఆ× శÑరం ఇతర పDR¢5@6 ప9{�లÐ »x ఉన70, 

R\rం0. ఈ వ"?� ఎపjkl °వనం,o ఉం�\, అత! aక ఆ× మన �ల-అంతర§uత 

ఇక( 6ÈOంపబడ\.   

చD�5, P� �ర4.న õdత �ల§  క`qEన7 అoక మం0 6¯÷rÜన 

స�"¥  ఉ�7\. వందల ఏళî వయ¥ïగల మ!Ì  ఇÇj? �yల5 Ê\fr�7\, �6 

Ô� _\ ఎవర6 �పjడం కషBం. _\ ôడ¼6? P� ��, ఉంx, FRన" +జల� 

R0D, బటB  ధDF�\ �బkB, Ô\ _D6 fD�ంచa\. Rనవ õdత �లం ఇÇj|ం� 

అంత త��వ, ఉండ»డ�. ఆy6క äst6క దృకjథం !ంx ��jనట@�c, మ!Ì  

°ం| వందల ఏళî� (, õdంచగల,`. D�\çల +�రం, Zట® 5 �R�# అ! వ"?� 

°ం|వందల ఏ| సంవతï{  õdంP|. జz® 5 prï �ర అo వ"?� °ం|వందల నలR 

°ం| ఏíî õdంP|. మన ¨శం5, �ంú {జవంశ �లం5, ¤e s± అo స�"8 

°ం|వందల àంR ఏíî ²Ê�|. �1య®41 పరగ¢56 �ంú �� 1�@ �క� +Ê 

ఏ� నxద:" సంఘటనల D�\çల5, �ంú {జవంశ చ2వD� ¡ ³ంú పDzల� �లం5, 

�® !® ³ంú k �లం öదk సంవతïరం5 (881 ఎ.x.) జ6�ంP|. య® {జవంశ 

�� xంú �లం5 (1324 ఎ.x.), � fవందల నలR [| ఏíî õdంgన త\_త 

చ6bY|. ఇవ¦7 D�\çల5 ఉ�7�, _k6 NOంచవ�]–ఇd కºB కథ  �S. Fధన 

వల@, మన ' ® ýంú అ�"స�ల §¨ల5 fD�ంచదగ¿ ÑÊ5 §డత  తq¿, ఇÇj| ఎ\Ç 

రంf5, ఆÈగ"వంత.న �ంÊ6 క`qE�7\. _D శÑ{  P� c`క, అ6�F��, 

నxgనÇj|,6, ప6 u¥�న7Çj|,6 Ëం�ం »¼ అలసట �ంద\. ఇ0 ఒక FGరణ  

41 �1య® +¨శం–&�5 ఆá7యం äÇ ఉం0. 
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ఉ:jతం. o! �తం దJ=�  Fధన uF!, ఇరä ఏళî5 � §ఖం ఎ��వ, Rరaద6 

ఇత\  అం�\. 96? ఇ¨ �రణం. మన ' ® ýంú శÑ{67 Fధన uయ¼6? P� 

శ?�వంత.న dషYల! క`qEం0. ' ® ýంú Fధ�  వయ¥ï5 FRన" 

RనSల� P� Wన7ం, క6�F�\–_D అస  వయ¥ï�, క6�ంచ\. �బkB మన¥ï, 

శÑరం °ంxk6 Fధన uÞ Fధ� dG�ల §ఖ" లå¢  ఇd: õdత§! 9xqంచడం, 

_ర%�67 6_Dంచడం, మDE మ!Ìల õdత ��67 9xqంచడం.   

2. ' ® 0వ" వలయం 

మన Rనవ శÑరం ఒక gన7 dశeం. Rనవ శÑరం �క� శ?� శÑరం �êB Ê\frం0, 

�6o gన7 dశeం �క� +_హమ6, a9 0వ" +_హమ6 అం�\. F��ల +�రం 

��jనట@�c, °®, మDE |42 అ! °ం| ×Dxయన@! కలపడమo0 ( (6 0వ"వలయం 

R��. ఇ0 శÑ{67 Fధన uÞ +�వం క`qEండ�. 96 �క� 6జ �వం5, gన7 

0వ" వలయం అo0 శÑరం 5పల ¦వ® z"�| !ంx ద®  "® వర� +వ7¥�ం0. ఈ 5ప` 

+_హం వల@, వ"?� �క� అ67 ×Dxయ®    రవబ|:�, మDE శÑరం 5ప`!ంx 

బయట� dస�DF��. మన ' ® ýంú 5 §ం�!ంx అ67 ×Dxయ®    \�^_`. 

ýపj 0వ" వలయం అo0 ఎ6p0 అదనÇ ×Dxయ®43ల గమనం, ఒక ఆవృÊ�6 

ÖD� uయ¼6? ఇ0 ఒకFD öత�ం శÑరం �êB Ê\frం0. ఈ ýపj 0వ" వలయం  

42 °® మDE |–| �ళం, a9 “అO�ర �ళం” కk �హరం !ంx öదÜ, �Ç మధ" �గంfం¼ 

(? +YÚ¥�ం0. °® �ళం a9 “ఊÓత�క �ళం”, కk �హరం !ంx శÑరం §ం� äÇన మధ" 

�గంfం¼ (? brం0. 
43 ఎ6p0 అదనÇ ×Dxయ®  –&¦య äద"ం5, FGరణం, ఉం� పe7ం| ×Dxయ®   

��ం¼, ఈ ×Dxయ®   »¼ ఉ�7�. ఈ ఎ6p0 ×Dxయ® ల5 P�మº� ఆ పe7ం| 

×Dxయ® ల ఆ�"పంక]A æం�Sల! ఖంxF��, �బkB _k6 సeతం�.న, a9 §ఖ".న 

×Dxయ®  , �dంP\. 
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 \��ంQ, మ6¡ Op( !ంx ,`5? ఎగరగ`á 8�Ê6 క`j¥�ం0. ఇ¨ ద® Fధ� 

�ంథం5 +F�dంgనºB, “పటB పగ  (? ఎగరడం” అo 96? అర�ం. అ��,6, Ô శÑరం5 

ఏ¸ ఒక �గం FRన"ం, బంOంపబx ఉంºం0, అం�uత Ô\ ఎగరడం Fధ"ం��. 

అ�� pమ�`7 ఈ 8�Ê? þ¥�6 వ¥�ం0: Ô\ òగం,, Cమ a�ం¼ న|F�\, (? 

ఎ��డÇj|, Ô� ]!క !ంx ఎవÈ Ð8నº@, అ6�¥�ం0. ýపj 0వ" వలయం 

 \�^వడం ఒక రక.న అþంÿయ Fమ{��67 »¼ క గã¥�ం0. శÑరం56 dWన7 

అవయ_ల5 ఉం� ü ! F��  Rð]�, u¥�ం0. fం´ �క� ü 9టB äÇ� 

క� rం0, 9టB �క� ü `fల äÇ� +Yణం u¥�ం0, ఇం� ఈ dధం, ü 

క� rం0. ఒకD ýంú zటవం బలబ|rన7 Ë��, ఈ Fమ{��67 Rనవ శÑరం బయట� 

వ0`c, ఇ0 T`ìe8| (ఒక వ¥�S! §ºB^�ం¼ కదపగ`á Fమర��ం) అo అþంÿయ 

Fమర��ం అSrం0. ఇºవంk 0వ" వలY67 ×Dxయ® 0వ" వలయం అ6, a9 0d 

మDE µd 0వ" వలయమ6 అం�\. �6 96 గమనం ఇం� శÑ{67 పDవర�నం uÞ 

లå"67 FOంచa�. ఇంËక సంబంOత 0వ" వలయం, సDహ��ðఖ 0వ" వలయం అo0 »¼ 

ఉం¼`. ఈ సDహ��ðఖ 0వ" వలయం ఇ� క� rం0: ఇ0 ¤e�®44 a9 =� ¤e45 

æం�S !ంx ఉదÝdంg, �® Yంú !46 �QB }ట, శÑరం పక�ల äÇfం¼ 

+YÚ¥�ం0.  

' ® ýంú 56 0వ" వలయం FGరణ Fధ� dG�ల5 చD]ంgన ఎ6p0 

అదనÇ ×Dxయ® ల కద`క కంQ P� ఉన7త.౦0. ఇ0 öత�ం శÑరమంత� అడçం,, 

6 S, క`8నkB అ67 ×Dxయ® ల �క� కద`క. öత�ం శÑరం �క� ×Dxయ®   

44 ¤e�® (hway-yin) æం�S–“©D6యం” ([�Gరం) మధ"!న7 ఆ�"పంక]A æం�S. 
45 =� ¤e (bye-hway) æం�S–ఒకD తల Æఖరం( ఉన7 ఆ�"పంక]A æం�S. 
46 �® (yin) మDE Yంú (yahng)–G² zఠJల అ67k5 �®, Yంú అ! వ"Êðక శ�� . 

ఉం�య6 న§�rం0, ఈ °ం? పరసjరం ò\,, సeతం�ం, ఉం��. ఉ9హరణ� ఆడ (�®), 

మDE మగ (Yంú), శÑరం §ం� �గం (�®) మDE శÑరం ]!క �గం (Yంú). 
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అ¦7 ఒ�FD ÖD�,  \�^_`, అవ¦7 క`8 కద�`. ఈ dషYల¦7 మన ' ® ýంú 

5 ఇపjk� 90q ఉ�7�, అం�క6 ఉ¨�శÖరeకం, _k6 uయ»డ�, మDE Ô 

ఆ5చనలÐ _k6 6ð�Æంచ»డ�. ఆ dధం, uÞ� వ2 Rర¿ం పడ:\. ఈ +సంగ 

2మం5, Ô శÑరం బయట o! _టంతట అò సeత8ద%ం, ÊDá శ?� యంÁం,ల! 

అమ\]:!. ఈ శ?� యంÁం,  అod ఉన7త-F�� Fధన� +c"క.నd, �k వలo మన 

_"YR  సeయంచ`తమS:�. ' ® R0D,o, అd ఆగ�ం¼ Ê\f:�, 5ప` 

×Dxయ® ల! �pంu గÊ5?  F��. Ô\ 0వ" వలయ౦ Ôద ఏÔ ప6 uయనపjkl, 

6s6? ఆ ×Dxయ®   అపjk� కద`క5? cబxనd, మDE 5r, 5పల, బయట అవ¦7 

క`8 క� r�7�. మన _"YRల! మనం శÑరం బయట ఉం� ఈ శ?� యంÁం,ల! 

బలపరచ¼6? ఉప¾qF�౦. 

3. ×Dxయ® ల!  రవడం 

ఈ ×Dxయ® ల!  రవడం56 ఉ¨�శం ఏpటంQ, శ?�6 +వ7ంపã8, క¢ల �క� అ£ 

సంబంOత pCR67 RD], _k6 ఉన7త-శ?� ప9ర�ం, పDవర�నం uయడం. అ�"సం uయ6 

_D ×Dxయ®   ఇ\�,!, ]డ j త��వ,! ఉం��. అ�"స�ల ×Dxయ®   

2మం, +�శవంత., ఇ\�, ఉన7 �,  cటపడ:�. ఎ��వ �లం అ�"సం u8న 

అ�"స�ల ×Dxయ®   ]డ j, అS:�, ఉన7త F��ల5 Fధన uÞటÇj| ఇం� 

]డ j, అS:�. Ëంతమం0 ¶` ]డ jగల ×Dxయ® ల! క`qEం�\. అ�� 

,6 ×Dxయ®    \�^వడం ఒకQ ఒకD Fధ� F��6,6, ýంú 9డS!,6 

Àgంచ�. _"YR  uయడంవల@ ×Dxయ®   +�శవంతం అS:�, మDE 

]డ j, తYరS:�, rద� ఒక ©ద� బద�, అవ¼6? అ¦7 క F��. ఆ «ణం !ంx, 

ఆ వ"?�5 ×Dxయ®   ,6, ఆ�"పంక]A æం�S  ,6 ఉండS. మÈ dధం, �zjలంQ, 

అత6 a9 ఆ× శÑరమంత�, ×Dxయ®  , ఆ�"పంక]A æం�S  ఉం��. ఈ 8�Ê 

క`q� »¼, వ"?� G²! FOంgనº@ ��. ' ® ýంú Fధన +Iయ5 ఇ0 ఒక F�� 

�క� Få:�రం R��. ఈ F��6 u\�ంQ, ఈ వ"?� “§5@�ల56-'” Fధన5 
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అం:67 u\��7డ6   ¥�ం0. అ¨ సమయం5, బయk? అfప� éz67 బkB ఒక 

గమ6ంచదగ¿ 8�Ê6 క`q¥�ం0: [| ÇSe  తల( uరడం (స® Óe !xంú). అÇj| 

ýంú స�ంభం »¼ ఎr�, ఉంºం0, P� ఎ��వ అþంÿయ Fమ{��  వృ0% �ం�:�, 

అ¦7 ఒక éపం, ఆ�రం క`qE౦��. ఆ [| ÇSe  నxeÊ� (న కనబడ:�, 

ఒకk PమంÊ ÖS�,, ఇంËకk :మర ÖS�, ఉం��. ఆ [| ÇSe  dx, 

qరq{ Ê\f} ఉం��, ఇం� ఒక96 �êB ఇంËకk ఒ�FD Ê\f:�. +Ê ÖS 

(న ఆ�శం వర� u\�o ఒక అÊ 9డäన స�ంభం ఉంºం0. ఈ [| స�ం�  »¼ 

ÇSeలÐ zº, �pÀ� Ê\f} ఉం��. ఆ వ"?�? అత6 a9 ఆ× తల బ\S, 

తYర�నº@ అ6�¥�ం0. ఆ «ణం5, ఆ వ"?� “§5@�ల56-'” Fధన5 gవD ×ºB! 

R�� u\��7|.  

 

5. Rన8క సంకలjం 

' ® ýంú Fధన5 Rన8క-సంకలjం �క� ఉప¾గంa�. వ"?� �క� Rన8క-

సంకలjం సeయం, ¨6¦ FOంచa�, అ��,6 ఆ¨Jల! ఇవeగల�. 6s6? ప6 uÞd 

అþంÿయ Fమ{�� , �k?  `dగల õdవ� ఆ5gంu Fమర��ం ఉంºం0 మDE ×దx 

సం�:ల ఆ¨Jల! అం�^గలS. అ�� P�మం0, +c"కం, üýంú స[Óల5, 

�66 ØD] అoక Wన7.న 89%ం:ల! క`qEం�\. _\ Rన8క-సంకలjం P� 

dషYల! FOంచగలద6 అ!�ం�\. Ëంద\ Rన8క-సంకలjం ఉప¾qంచడం 9e{ 

అþంÿయ Fమ{��ల! ©ం9ం0ంచడం, 966 ఉప¾qంg [డవ క!7!  రవడం, 

È,  నయం uయడo, T`ìe8| వంkd uయడం fDంg �#:\. ఇ0 సDâన 

అవ,హన ��. త��వ F��ల5, FRన" RనS  Rన8క-సంక�j67 ఉప¾qంg, 

_D ఇంÿYల!, ur , �ళî! 6ð�ÆF�\. ఉన7త F��ల5, Fధ�6 Rన8క-సంకలjం 

ఇం^ ×ºB ఎ0q, Fమ{��ల! 6ð�Æ¥�ం0. ఇం^ dధం, �zjలంQ, అþంÿయ Fమ{��  
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Rన8క-సంకలjంuత ఆ¨Æంపబడ:�. మనం Rన8క-సంక�j67 ఈ dధం, అర�ం 

u¥�ం�౦. ఒË�క�FD, మనం üýంú f\S  ఇత\ల� g?తï  uయ¼67 ôF�౦. 

f\S uÊ ¶`6 కదపక §ం¨, Èf  _D? =�b�ంద6 fD�F�\, Èగ౦ f\S 

Rన8క-సంకలjం వల@ �0Dంద6 �dF�\. 6s6?, ఆ f\S ఒక రక.న అþంÿయ 

Fమ{��67 d|దలu8, 966 g?తï uయ¼6?, a9 ఇం�¹� uY¼6? ఆ¨ÆF�|. 

అþంÿయ Fమ{��  òbక పDRణం5 +YÚF�� �బkB, FRన" RనS  _k6 

తమ కళîÐ ôడa\. అ0  `య6_\ Rన8క-సంకలjం జ#l! g?తï u8ంద6 

అ!�ం�\. Ëంతమం0 మ!Ì  Rన8క-సంక�j67 జ#lల! g?తï uయ¼6? 

ఉప¾qంచవచ]6 న§�:\, ఇ0 మ!Ìల! తÇj9D పkBంgం0. ఈ దృకj�67 సjషBం 

uY`. 

Rనవ ఆ5చన  ఒక రక.న సం¨శ౦, ఒక రక.న శ?�, మDE ÛÊక.న 

ఉ6?గల ఒక ఆ�రం. ఒక వ"?� ఆ5gంgనÇj|, ×ద| ఒక ·_e¦ï6 ఉతjÊ� u¥�ం0. 

ఒË�క�FD మంÁ67 జ�ంచడం »¼ P� +�వం క`qEంºం0. ఎం�క6? 

ఎం�కంQ dJe6? తన¹న సeంత కం�ంu ·_e¦ï ఉం0, Ô మం�ం �క� ·_e¦ï dశeం 

�క� ·_e¦ïÐ సRన.నÇj|, ఒక +�వం ఏరj|rం0. ఇ0 +�వం 

క`qEం�౦��, కg]తం, 7త సe�వం క`qన¹ ఉం¼`, ఎం�కంQ �షBÇ dషY  

ఈ dశeం5 ఉండడం 6mధం �బkB. Rన8క-సంకలjం »¼ ఒక రక.న 6D�షB ఆ5చo. 

ఉన7త-F�� ఉత�మ f\S �క� ధర� శÑ{  అత6 +Gన శÑరం �క� ఆ5చనలuత 

6�7ంపబడ:�, మDE ఆ¨Æంపబడ:�. ధర� శÑ{6? »¼ తన¹న సeంత 

ఆ5చన , సమస"ల! þర]¼6? మDE ప!ల! 6రeD�ంచ¼6? తన¹న సeంత.న, 

సeతం� Fమ{��67 క`qEంºం0. అత! ÖD�, సeతం� õd. అ¨ dధం,, ధర� 

శÑ{ల� üýంú f\S �క� +Gన శÑరం ఆ5చన    F��, మDE ఆ ఆ5చనల 

+�రం ప!ల! 6రeD�F��. ఉ9హరణ�, üýంú f\S ఒక ఫ�� వ"?� �క� Èగం 

నయం uయదలgనÇj|, ధర� శÑ{  అక�x? ]S��. ఆ తలÇ a�ం¼, అd ]ళ@S. 
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uయ¼6? P� మంg dషY67 ô8నÇj|, అd 967 సeయం, uF��. Ëంతమం0 

f\S  st*దయం 9ందa�, _D? ఇం�  `య6 dషY �7�, �6 _D ధర� 

శÑ{ల� §ం¨   ¥. 

“Rన8క-సంకలjం” òð అర�ం »¼ క`qEం0, అ¨pటంQ, `రణ. `రణ 

అo0 ఒకD +Gన &తన"ం !ంx {�. +Gన &తన"ం �క� dst:Gరం P� 

పDpత.౦0. సRజం5 ఇం� ఉ6?a6 dషYల! సృ¡Bంచడం అo0 �వలం +Gన &తన"ం 

Ôద ఆGరపxc ప6uయ�. `రణ అo0 సÓయక &తన"ం !ంx వ¥�ం0. Ëంతమం0 

IYత�క ప!5@,6, dstన పDNధ� ప!5@,6 ఉన7Çj|, _D �Gశ?�నం: 

వ"యంu8న త\_త ఇక( ఆ5gంచa\, ప!ల! +క�� ekB, ËంతÞÇ dCpF�\, a9 

బయట dÓ{6? ]S�\. అÇj| _\ ఆ5gంచ�ం¼o, అకF�r�, `రణ వ¥�ం0. 

]ంటo _\ అం: తeరతeర, qయడం öద ©డ:\, త9e{ Ëంత 

సృ¡Bంచగ f:\. ఎం�కంQ, +Gన &తన"ం దృఢo, ఉన7Çj|, అ0 ×ద|! 

6యంv¥�ం0, అ0 ఎంత Cమ ©kB� ఏÔ బయట� ] వడ�. ఒక�FD +Gన &తన"ం 

dCpంgనÇj|, సÓయక &తన"ం ప6uయడం öద ©kB, ×ద|! 6యంv¥�ం0. 

సÓయక &తన"ం Ëత� dషYల! సృ¡Bంచగ frం0, ఎం�కంQ ఇ0 ఇతర పDR¢6? 

�ం0౦0 �బkB, �6Ð 6ÈOంపబడ�. అ��,6, సÓయక &తన"ం Rనవ సRజ౦ 

�క� 8�Ê6 Ôర»డ�, a9 )క"ం క గãయ»డ�; అ0 సRజం �క� అWవృ0% 

2R67 +�dతం uయడం అ!మÊంపబడ�. 

`రణ అo0 °ం| [�ల !ంx వ¥�ం0. ఒకk సÓయక &తన"ం. సహYక 

&తన"ం ఈ +పంచÇ ¸ంÊ? 5! ��, మDE `రణ! సృ¡Bంచగల�. ఇం^ [లం 

ఉన7త-F�� õSల �క� ఆ¨శం, మDE Rర¿ 6ð�శం !ంx వ¥�ం0. ఉన7త-F�� 

õS  6ð�ÆంgనÇj|, మ!Ìల మన¥ï  dF�రమS:�, P� అ�Ýత.న dషYల! 

సృ¡Bంచగల\. సRజం మDE dశeం �క� సమస� అWవృ0%, _k �క� సeంత.న +c"క 

6యRల! అ!సDF��. ఏ� Yదృg]కం, జరగ�. 
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6. ' ® ýంú 5 Fధ� F��  

1. ఉన7త-F��ల5 Fధన 

' ® ýంú Fధన 6జం, ఉన7త F��ల5 జ\frం0 �బkB, ýంú P� òగం, 

ఉ:j0తమSrం0. ఒక ýపj Fధ� Rర¿ం అత"ంత FGరణ.౦0, మDE ¥లభ.౦0. 

' ® ýంú 5 Ë67 కద`క  ఉ�7�. అ��, dJల దృకjథం5 ô8నÇj|, ఇ0 శÑరం 

�క� అ67 అంJల! 6రe7¥�ం0, ఉ:j0తం �వల8న అoక dషYల! »¼. వ"?� ¡® 

¡ంú ©\frన7ంత �లం, అత6 a9 ఆ× ýంú òగం, ©\frం0; ఉ¨�శ-Öరeక 

యత7౦, ఎºవంk +c"క.న dGనం �క� ఉప¾గం, [స మDE Ë`p6 ఏ{jº 

u8 ÞకDంgన రFయ�లÐ a9 ÞకDంgన రFయ�ల! 6ÇjÐ �ల]డం 9e{ సంõd6 

తY\ uయడం, ఇºవంk _k అవసరం a�. Rన8క-సంకలjం �క� 6ð�శం( 

ఆGరపడడం P� ?@షBం, ఉంºం0, మDE ఇ� uయడం వల@ ఒక\ ¥ S, వ2Rర¿ం 

పటBగల\. ఇక�డ �§ P� అ!»ల.న, మDE ఉత�మ.న Fధ� dG�67 

అం0¥��7౦, అ�� P� కషB.౦0 »¼. ఇతర dG�ల! ఉప¾qంg Fధ�| zల-

  Ç శÑర F��6 u\^¼6?, దJబ� �లం(,, a9 Ë67 దJ=� , అంతక�7 ఎ��వ 

�లం »¼ పటBవ�]. అ��, �§ ఈ F��? pమ�`7 ]ంటo þ¥�6 వF�ం. Ô� 

అ!OÊ కలగక §ం¨, ఈ F�� 9k bవ�]. అ0 Ë67 గంటల zº R�� 

ఉండవ�]. ఒక È! Ô� $హకం,   ¥�ం0, Ë0� Þపk త\_త, అంత $హకం 

ఉండ�. 6s6?, Ô\ ఒక §ఖ".న F��6 అÇj� 9k ఉం�\. 

2. ýంú �క� Få:�{  

' ® ýంú ÆÌ"  _D ÛÊక శÑరం సవDంచబxన త\_త, _\ 9'47 Fధన� 

అ!äన 8�Ê6 u\�ం�\: అ0 zల-  Ç శÑర 8�Ê. ఈ 8�Ê u\�న7 త\_తo ýంú  

47 9' (dah-fah)–“ýపj Rర¿ం”, a9 “ýపj ధర�ం”, ' ® 9'� gన7 @\, “ధర� చ2 ýపj 

Fధ� Rర¿ం.” 
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వృ0% �ం�rం0. ఉన7త-F�� [డవ క!7గల వ"��  ýంú అ�"స�x చర�ం ఉపDతల5 

©రగడం, ఆ త\_త అత6 a9 ఆ× శÑరం5? vల]బడ¼67 ôడగల\. ఇ� ýంú ఉతjÊ� 

అవడం, vల]బడడం అo  +Iయ మF@ మF@ జ\frం0, ఒక F�� త\_త ఇంËక F��5, 

ఒË�క�FD P� òగం,. ఇ0 öదk-dడత ýంú. öదk dడత త\_త, అ�"స�x 

శÑరం ఇక ( R[  శÑరం ��. zల-  Ç శÑరం 8�Ê u\�న7 త\_త, అ�"స�| 

ఇంక ఎÇj? Èగ�¥�| �|. అక�¼ ఇక�¼ క`á ��j a9 +c"క �గం5 క`á 

అw¨"త Èగం R0D, అ6�ంg�, అ0 అ�Èగ"ం ��: ఇ0 కర� వల@ క frం0. °ం\ 

dడత ýంú వృ0% �ం9క, ఒకD  `dగల õS  P� ©ద�, ©Dq, క� }, 

Rట@డగ f:�. అÇjడÇj? అంత దటBం, ��ం¼, అÇjడÇj? అOక FంñతÐ 

ఉతjÊ� అS:�. ఒక96Ð ఒకk R�@డగ f:�. ఈ  `dగల õSల5 P� ©ద� 

öత�ం5 శ?� 9చబx ఉంºం0, ఇ0 ఒకD [ల-శÑ{67 Rర]¼6? ఉప¾గప|rం0. 

' ® ýంú Fధన5, ఒ��క ఉన7త F��5, అ�"స�x శÑరమంత� Fధన 

uయబxన Æ%S  (�ంú Ó�) అÇjడÇj? కనబడ:�. ఇd అల@D, ఉంê, 

ఆ|^వడం ఇషBపడ:�, మDE దయగల హృదయం క`qEం��. ఇం^ రక.న శÑరం 

»¼ తYరSrం0: అమర Æ%S (య® �ంú). అత! a9 ఆ× P� అందం, ఉం� 

:మర ÖS 8ంÓసనం( »\]6 ఉంºం0. Fధన 9e{ క`qన అమర Æ%S Rనవ 

శÑరం56 �® మDE Yంú ల క`యక వల@ సృ¡Bంపబxం0. Fధ�Üన E, Ç\Ì`ద�é 

ఈ అమర Æ%S! Fధన uయగల\. ఆరంభం5, ఈ అమర Æ%S P� gన70, ఉంºం0. 

2మ2మం, ©Dq ©ద�¹, rద� Fధ�6 +R¢6? ఎ�frం0. అత! Fధ�6 

R0D,o ఉం�|, 6s6? Fధ�6 శÑరం5o ఉ�7|. అþంÿయ Fమ{��  కల_\ 

అత66 aక ఆ×! ô8నÇj|, ఆ వ"?�? °ం| శÑ{  ఉ�7య6 అం�\. _స�_6?, ఈ 

వ"?� అత6 a9 ఆ× �క� 6జ శÑ{67 Fధన uయడం5 సఫలమY"\. అoక ధర� 

శÑ{  »¼ Fధన 9e{ వృ0% �ం�:�. êl,, dశeం5 ©ం9ం¨ అþంÿయ 

Fమ{��ల¦7, ' ® ýంú 5 ©ం9ం�:�; ఇతర Fధన dG�5@ వృ0% �ం¨ అþంÿయ 
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Fమ{��ల¦7 »¼ ' ® ýంú 5 ఉ�7�. 

3. §5@�þత-' Fధన 

' ® ýంú _"YR  uయడం వల@, అ�"స�  _D ×Dxయ® ల! ]డ j, ]డ j, 

u¥�ం�\, అవ¦7 క À� ఒక� బద�, తYర:"�. అంQ, వ"?� ×Dxయ®  , 

ఆ�"పంక]A æం�S  a6 8�Ê? Fధన uF�|, a9 వ"Êðకం,, ×Dxయ®  , 

ఆ�"పంక]A æం�S  అం: ఉం��. అ�� »¼, అత! a9 ఆ× G²! 

FOంPర6 అర�ం ��–' ® ýంú Fధ� +Iయ5 ఇ0 ఒక రక.న Få:�రం 

R��, మDE ఒక F�� �క� +Êఫలనం R��. ఈ 8�Ê6 u\�న7Çj|, వ"?� 

“§5@�ల56-'” Fధన అంతం5 ఉ౦�|. అత! a9 ఆ× ©ం9ం0ం��న7 ýంú 

అపjk�  P� శ?�వంతం, ఉంºం0, మDE éపం 9ల]డం ÖD�â ఉంºం0. ఇం�, ఈ 

వ"?� �క� ýంú స�ంభం P� ఎr�5 ఉంºం0, మDE అత6 a9 ఆ× తల( [| 

ÖS  కనబడ:�. ఆ సమY6� ఈ వ"?� “§5@�ల56-'” Fధన �క� gవD 

×ºB! u\Ë6 ఉం�|.  

ఇం^ ×ºB §ం�� ]h@నట@�c, ఏ� pగల�. వ"?� �క� అ67 అþంÿయ 

Fమ{��  శÑరం �క� అÊ 5�న పDRణం5? �క�బడ:�. అత! a9 ఆ× %ద%-

  Ç శÑర 8�Ê6 +òÆF�|, ఇం�5 శÑరం zరదర�కం, ఉంºం0. ఇంËక ×ºB 

§ం�� ]h@నట@�c, ఈ వ"?� “§5@�þత-'” Fధన! +òÆF�|, �67 “#ద% 

శÑర§! Fధన uయడం” అ6 »¼ అం�\. ఈ దశ5 వృ0% �ం¨ అþంÿయ Fమ{��  

0వ" శ��ల వ{¿6? �ం�:�. ఈ సమయం5, అ�"స�| అpత.న శ��ల! 

క`qEం�|, మDE నమ�{నంత మùన7తం, తY8 ఉం�|. ఇం� ఉన7త 

F��ల! u\�న7Çj|, అత! a9 ఆ× ýపj st*దయ వ"?� అవ¼6? Fధన uF�\. 

ఇదం: Ô ¡® ¡ంú ! Ô\ ఎ� Fధన u¥�ం�\ అo96( ఆGరపx ఉంºం0. 

Ô\ ఏ F��క�c Fధన uF�È, అ¨ Ô Xప� 8�Ê. అం?త �వంగల Fధ�  ధర�బద%.న 

Fధ� R{¿67 9ం0, ధర�బద%.న X��6 FOF�\–ఇ¨ 8ద%త. 
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[డవ అG"యం 

¡® ¡ంú Fధన 

' ® ýంú Fధ�లందé ¡® ¡ంú Fధన� అ� XGన"త6_e`, మDE ýంú 

©ం9ం¨ం�� ¡® ¡ంú ! lలక౦, �dంP`. ఉన7త F��ల5 Fధన uÞం�� ఇ¨ 

À�ం. కg]తం, �zjలంQ, ఒకD F��6 6{%Dంu ýంú zటవం _"YR  uయడం 

వల@ ��ం¼, ¡® ¡ంú Fధన వల@ వృ0% �ం�rం0. ¡® ¡ంú ! వృ0% u¥^వడం 

��jనంత c`క ��. Fధ�  P� ఎ��వ, Cమ ©�B`, _D st*దయÇ �ణ"త! 

×\fపర�^_`, క¯Bల Ôద క¯Bల! ఓ\]^_`, భDంచa6 _k6 »¼ భDంP`, 

ఇºవంkd uయగల,`. సంవతï{ల zº అ�"సం u8�,6, Ëంతమం0 వ"��ల ýంú 

ఎం�క6 ©రగa�? +Gన �ర¢  ఇd: öదk0, _\ ¡® ¡ంú ! అల«�ం uF�\; 

°ం\0, _D? ఉన7త-F�� ధర�.న Fధ� Rర¿ం  `య�. ఈ dషY67 ] f5? 

cవల8 ఉం0. అ�"స dG�67 oDjంu అoకమం0 f\S  ¡® ¡ంú fDంg 

R�@|:\–_\ అసÜన dషYల! ;O¥��7\. ¡® ¡ంú ! అసï  చD]ంచ�ం¼, 

�వలం కద`కల!, మDE E��ల! oðj_\ 6s6? �షB Fధన! o\jr�7\. �=kB 

ఉన7త F��ల5 Fధన! öద ©QB §ం�, అ�"స�  _D ¡® ¡ంú ! వృ0% 

u¥^¼6? P� Cమ ©�B`. 

 

1. ¡® ¡ంú అ౦త{ర�ం 

' ® ýంú 5 ఉ¨�Æంపబxన “¡® ¡ంú” ÖD�, “Çణ"ం”Ðo »xEండ�. Çణ"ం 

కంQ ఇం� P� _k6 »xEంºం0. ఇ0 Çణ"ంÐ zº, dషYల �క� అoక 

dWన7 ల«¢ల! »xEంºం0. Çణ"ం అo0 ఒకD ¡® ¡ంú �క� ఒక Få:�రం 

R��, �బkB �వలం Çణ"ం 9e{ ¡® ¡ంú ! అర�ం u¥^వడం సDb�. ¡® ¡ంú 
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�భ§, మDE నషB§ అ! °ం| dషYల పట@ వ"వహDంu þ\! »xEం0. 

“�భం” అo0 dశe౦ �క� తతeంÐk అ!fణ"ం 9ందడం. dశeం ®-¯®-°® అo 

త:e67 క`qEం0. Fధ�| ఎంత�ర� dశe తతeంÐ అ!fణ"ం 9ం9డo0, అత6 aక 

ఆ× �క� Çణ"ం öత�§! బkB   ¥�ం0. “నషBం” అo0 వ"Êðక ఆ5చన , మDE 

నడవ|ల! త"1ంచడం, అంQ అ:"శ, సe�భం ^సం యÊ7ంచడం, �మం, ^Dక, చంపడం, 

b�@డడం, ¹ంగతనం, ¸�x, xసం uయడం, ఈరY� పడడం వంkd. ఒక\ ఉన7త F��ల� 

Fధన uYలంQ, మ!Ìల5 Fe�dకం, ఉం� ^Dకల య:767 »¼ dడ�¼`. òð 

Rటల5 �zjలంQ, ఒక\ అ67 బంGల! వ0`ò8, సeంత �భం, మDE +¨"Ê? 

సంబంOంgన అ67 dషYల! c`క, þ¥^_`.  

ఒక సంÖర÷ మ6¡ ÛÊక శÑరం, మDE సe�వం క`qEం�|. ఇ0 మన 

dJe6? »¼ వD�¥�ం0: ప9{�  క`qEండడంÐ zº,, ®-¯®-°® అo త:e67 

»¼ క`qEం0. ,`56 +Ê ð£S ఈ త:e67 క`qEం0. ఈ తతeం Rనవ 

సRజం5, మంg కృ:"ల� మంg +Êఫ� , �డç కృ:"ల� J¥�  క f:యo 

dషయం5 Fåత�D¥�ం0. ఉన7త F��5, ఈ తతeం అþంÿయ Fమ{�� , »¼ 

Fåత�D¥�ం0. ఈ తతeంÐ న|��o_\ మంg మ!Ì ; 96 !ంx Ùరమ:"_\ 

�డç_\. ఈ త:e67 అ!సDంg న|��o _\, ఈ తతeంÐ సదృశం అ:" _\ G²! 

FOంu_\. ఈ తతeంÐ అ!fణ"ం 9ం9లంQ, అ�"స�ల� అr"న7త.న ¡® ¡ంú 

ఉం¼`. ఈ dధం, R�� ఒక\ ఉన7త F��ల� Fధన uయగల\.  

మంg వ"?�, ఉండడం ¥లభ�,6, ¡® ¡ంú ! Fధన uయడం ¥లభం ��–

Fధ�  Rన8కం, 8ద%ప¼`. Ô హృదY67 Ô\ సDu¥^వ¼6? §ం�, 6sºþ 

అo0 అవసరం. మ!Ì  ఈ +పంచం5 õd¥��7\ ఎక�uc సRజం అÊ ?@షBం, 

తY8౦¸. Ô\ మంg కృ:"  uయదలg�, Ëంతమం0 మ!Ì  Ô\ అ� uయడం 

ఇషBపడ\; Ô\ ఇత\ల� Ó6 తల©టB\, అ��,6 ఇత\  ddధ �ర¢ల వల@ Ô� Ó6 

క గãF�\. ఇం�5 Ë67 dషY  అFGరణ �ర¢ల వల@ జ\f:�. ఈ �ర¢  



    

 57   

 

Ô� అర�మS:Y? Ô\ ఏ౦ �Y"`? ఈ +పంచం56 b{ట§  +Ê «ణం Ô ¡® 

¡ంú ! పÑëF��. �Çj^a6 అవRనం జDqనÇj|, Ô Feర�Ç +¾జ�  

అÊ2pంపబxనÇj|, డ#l మDE �మం ఎ�8నÇj|, పద� b{ట§5!న7Çj|, 

d�G5@ »ధం మDE ఈరY� �లðqనÇj|, సRజం5 మDE �ºంబం5 ddధ ర�ల 

కలత  ఏరjxనÇj|, అ67 ర�ల =ధ  సంభdంgనÇj|, Ô\ కg]త.న ¡® ¡ంú 

ఆవశ"కతల +�రం pమ�`7 ఎÇj? వ"వహDం�^,ల{? ఒకòళ �ట67k పట@ Ô\ సD, 

వ"వహDంgనట@�c, అపjk� Ô\ st*దయమ�న వ"?� అE"౦�\. అ�నపjkl, 

P�మం0 అ�"స�  FRన" R!S , öద ©డ:\, ¡® ¡ంú Fధన 2మం, 

ఉంºం0; Ë0�, Ë0�, (? ఎ�frం0. పºBదలగల Fధ�  ©ద� క¯Bల! స7ంచ¼6?, 

మDE దృఢ.న మన¥ïÐ ఆపదల! ఎ�È�¼6? 8ద%ం, ఉంQ, _\ rద� తపjక 

ధర�బద%.న X��6 9ం�:\. Fధ�Üన Ô5 +Ê ఒక�é Ô ¡® ¡ంú ! =, 

6 Ç�6, మDE Ô ýంú zట_67 తeర, ©ం��ం�ర6 o! ఆÆ¥��7!. 

 

2. నషBం మDE �భం 

üýంú మDE మతపర.న, °ం| స[Ó5@! నషBం, మDE �భం fDంg 

R�@|:\. Ëంతమం0 “నషBం” అంQ 9నధ{�  uయడం, Ë67 మంg ప!  uయడం, 

a9 అవసరం5 ఉన7 _D? u¼త6వeడం అ6, మDE “�భం” అంQ ýంú ! 9ందడం 

అ6 అర�ంu¥��7\. ¨_లYల5 స�"¥  �తం 9నధ{�  uYల6 అం�\. ఈ 

అవ,హన నషBం �క� అ{�67 సం�gతం u¥�ం0. మనం �Çj�ంºన7 నషBం P� 

dJల.౦0–ఇ0 ©ద� +Rణం క`qEం0. Ô\ FRన" RనSల బంGల!, మDE ఆ 

బంGల! వదలa6 మనస�:e67 వ� ^వడం అవసమర6 �౦ �dF�౦. Ô� §ఖ"ం 

అ6�ంu dషYల!, మDE వదలa\ అ!�o dషYల! వదలగ`qc, అ¨ 6జ.న 

�వం5 నషBం అo0. సÓయం అం0౦చడం, 9నధ{�  uయడం నషBం5 Ëంత �గం 

R��. 
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ఒక FRన" వ"?� +¨"Ê6, సeంత ��67, �Üన õవన +R¢67, అOక 

wఖ"త!, మDE అOక ధన§! అ!భdంPల6 ^\�ం�|. ఇd FRన" RనS6 

లå" . అ�"స� ,, మనం ò\, మనం 9ం¨0 ýంú, ఆ dషY  �S. మనం సeంత 

��67 త��వ, �క�uY` మDE 966 c`క, þ¥^_`, అ��,6 6జం, మనం 

ÛÊక dషYల! వ� ^మ6 అడగడం a�; మనం Rనవ సRజం5 Fధన uÀ� 

FRన" RనSల R0D, ²త�`. Ô\ Ô బంGల! వ� ^వడం lలక.న dషయం–

Ô\ 6జం, ¨6¦ వ� ^వల8న అవసరం a�. Ô� �ం0న _k6 býºB^a\, అ�á 

Ô� �ంద6 dషYల! 9ందa\. ఒకòళ _k6 9ం0తనట@�c, _k6 ఇత\ల� ÊDq 

ఇ_e`. �భం 9ంద�6?, Ô\ నషBb_`. అ��,6, ఒక�FD, అ67k పట@ P� =, 

వ"వహDంచడం అFధ"ం, {v? {¦ st*దయం 9ం0న వ"?� అవడం అFధ"ం అ�నº@,. 

�6 Ëం�ం Ëం�ం Fధన uÀ�, మDE ఒక ×ºB త\_త ఇం^ ×ºB ఎ�f} ఉంQ, 

ఇ0 Fధ"మSrం0. Ô\ ఎంత నషB9c అంత �భం 9ం�:\. Ô\ సeంత �భం 

dషYల! ఎల@Çj? c`క, þ¥^_`, మDE మనJ�ంÊ, ఉండ¼6? త��వ 

�భ§! ఆÆంP`. Xపంgక dషYల� వÞ�, Ô\ Ë67 న¯B  అ!భdంg�, Ô\ 

Çణ"ం మDE ýంú dషYల5 �భం 9ం�:\. ఇం�5o 6జం ఉం0. Ô\ 

ఉ¨�శÖరeకం, Ô +¨"Ê, ధనం, మDE సeంత �భం బ� , Çణ"ం మDE ýంú ! 

9ంద»డ�. �67 ఇక( Ô st*దయÇ �ణ"తÐ అర�ం u¥^_`. 

ఉన7త-F�� G² అ�"F67 FGన u8న వ"?� ఒక\ ఇ� అ�7\: “ఇత\  

^ð dషY  �� వ��, ఇత\ల వద� ఉన7d � వద�aS; �6 ఇత\ల వద� a6d � దగ¿ర 

ఉ�7�, ఇత\  ^ర6 dషY  �� �_`.” FRన" RనS6? అత! aక ఆ× 

సంతృ��ప� «ణం అ\�, ఉంºం0. ఇºవంk వ"?�? ఎవeé ఏ\Ë6 oల(6 fలక{í@  

తపj, అ¦7 �_`. అ��, ఈ G² Fధ�| ఇ� అ�7|, “అ�c o! ఆ fలక{ళ @! 

ఏ\�ం�!” అ6.  ఒక F×త ఇ� ఉం0: “అ\�, ఉం�96? d వ!  ¥�ం0, Ëరత, 

ఉం�96? +c"కత!  ¥�ం0.” fలక{í@ ఇక�డ d వa6d, �6 ఇతర పDR¢ల5 



    

 59   

 

అత"ంత d äనd �వ�]. ఇ0 FRన" RనS6? అర�ం �6 À�ం. P�మం0 

st*దయం 9ం0న, ýపj Çణ"ం క`qEన7 ఉన7త-F�� f\Sల వద�  Xపంgక ఆ¥�  

aS. _D?, d|వa6 dషయమంê ఏ� ఉండ�. 

Fధ� Rర¿ం అ67kక�7 సDâన0, అ�"స�  6s6? అందDక�7  `äన 

వ"�� . FRన" RనS  b{� dషY , మDE _\ 9ం¨ సeలj ��  Ë0� ÞÇ 

R�� 6 F��. Ô\ b{x సంz0ంg�, ¨6·� ఉgతం, 9ం0�, a9 Ëంత 

�భం 9ం0�, అ�� ఏp? FRన" RనSల మధ" ఒక �!x ఉం0: “Ô\ 

ÇkBనÇj|, ÔÐ ఏÔ þ¥�6 {a\, చ6b�నÇj| ÔÐ ఏÔ þ¥�6 ba\” అ6. 

Ô\ ఏÔ a�ం¼ ఈ +పంచం5? వF�\, 967 వ0` ]^@టÇj| Ô\ ఏÔ þ¥�6 

b\–Ô ఎ§క  »¼ �` ½xదS:�. Ô వద� ట!7ల Ë�� ధనం ఉ�7, a9 ýపj 

ù9 ఉ�7–Ô\ ]^@టÇj|, ఏ� þ¥�6 ba\. అ�� ýంú Ô +Gన &తన"ం 

�క� శÑరం( ©\frం0 �బkB, 966 þ¥�6 bవ�]. o! �#rన70 ఏpటంQ, 

ýంú సంz0ంచడం P� కషBం. అ0 P� అ[ల".౦0, మDE 9ందడం »¼ P� 

కషBం, అం�క6 ఎంతk డ#lÐ·� R\]^a60. ఒకFD Ô ýంú ఉన7త F��6 uDన 

త\_త, ఒక È!న Ô\ ఇక( Fధన uయ»డద6 6ర÷�ం��ంQ, Ô\ ఎºవంk �డç 

uయనంత వర», Ô ýంú Ô\ ^Dన ఏ Xపంgక dషయం,·� Rర]బ|rం0–

అ67k¦ Ô\ 9ందవ�]. �6 Fధ�ల వద� ఉం�d ఇక( Ô దగ¿ర ఉండS. _k? బ� ,, 

ఒక\ ఈ +పంచం5 9ందగ`á dషY  R�� Ô వద� ఉం��.  

సeంత-+¾జనం అo0 Ëంతమం0 మ!Ìల! అ2మ పద%rల 9e{ ఇత\ల� 

�ం0న dషYల! þ¥�o� u¥�ం0. ఈ వ"��  _D? మంg �రం ¹D?ంద6 

అ!�ం�\. 6s6?, _\ ఇత\లÐ _D Çణ"§! R\]Ë6 ఆ �భం 9ం�:\–

_D? R�ం ఆ dషయం  `య�. అ�"స�6?, ఇ0 అత6 a9 ఆ× ýంú !ంx 

తq¿ంచబ|rం0. అ�"స�  �6 _D?, అత6 a9 ఆ× õdత �లం !ంx, a9 మð¸ 

ఒక 96 !ంx తq¿ంP`. êl,, Çస��  సD }f:�. ఇ0 dశeం �క� À�ం. 



    

 60   

 

ఎల@Çj? ఇత\ల! 6{దD౦u మ!Ì  »¼ Ëంతమం0 ఉం�\, ప\షÇ RటలÐ 

ఇత\ల� Ó6 uF�\, ఇ�ంkd uÀ� ఉం�\. ఇºవంk చర"లÐ, _D Çణ"ం �క� 

సమrల".న �,67 ఇతర ప«§ _D äÇ� zరò¥�ం�\, ఇత\ల! అవRనపరgన 

చర"� బ� , _D Çణ"§! ఇ�]�ం�\. 

Ëంతమం0 వ"��  మంg వ"?�, ఉండడం వల@ +¾జన౦ aద6 అ!�ం�\. 

ఒక FRన" RనS6 దృకjథం5, మంg వ"?� అ!»ల 8�Ê5 ఉండ|. �6, _\ 9ం¨0 

FRన" RనS  9ందa60: Çణ"ం, అత"ంత అ[ల".న ఒక  ల@6 ప9ర�ం. Çణ"ం 

a6¨ ýంú ! 9ందa\–ఇ0 ఒక పరమ సత"ం. ఏంÐమం0 మ!Ì  Fధన u8�,6, 

_D ýంú ఎం�� ©రగ�? ఎం�కంQ కg]తం, _\ Çణ"§! Fధన uయ\ �బkB. 

P�మం0 Çణ"§!, మDE Çణ"§! Fధన uయవల8న అవస{67 �?� �#:\, 

అ�� _\ ýంú Çణ"ం !ంx ఎ� పDణp¥�ం0 అo 96 �క� 6జ ÀÁల! 

 `యãయ\. ఇ0 ఆ వ"?� అర�ంu¥^వ¼6? వ0a8ం0. ప0-òల Çస��  దగ¿ర, ఉన7 

v�టక5, మDE శక"§6 నలR-సంవతï{ల� (, ;Oంgన ÀÁ  అ¦7 ఒ� dషయ౦ 

ØD] +F�dంP�: Çణ"ం. G² Fధన� �ం0న X3న &¦య Çస��  అ¦7 Çణ"§! 

చD]ంP�. �² !48
 uత qయబxన ఐ�-òల-ప9ల Çస�క.న, G² డ 1ంú »¼ 

Çణ"§! (డ) ఉ¨�Æంg౦0. అ�� Ëంతమం0 �66 అర�ం u¥^వడం5 dఫలమY"\. 

మనం “నషBం” fDంg R�@|:౦. Ô\ �భం 9ం0నÇj|, నషBb_`. Ô\ 

6జం, Fధన uYల!�న7Çj|, Ô\ Ë67 ఉపñ_ల! ఎ�b�ం�\. అd Ô 

õdతం5 Fåత�DంgనÇj|, Ô� Ëం�ం JÑDక =ధ క గవ�], a9 అక�¼ ఇక�¼ 

అw¨"త, అ6�ంచవ�]–�6 అ0 అ�Èగ"ం ��. క¯B  సRజం5, �ºంబం5, a9 

ఉ¸"గం uÞ స�లం5 »¼ Fåత�Dంచవ�]–ఏ¹� Fధ"�. సeంత �భం a9 Rన8క  

48 �² ! (laow dzz)–G² డ 1ంú కర�, FGరణం, G² మత F�ప�x, �dF�\, �² ! 

� గవ శ:బ�ం బ.8.5 ÌR\, õdంPడ6 �dF�\. గమ6క: G² డ 1ంú ! ఒ^�FD �² ట 

gంú అ6 Èమlకరణం uF�\.    
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ఉÿక�ల వల@ కలత  అకF�r�, ఏరjడవ�]. ల«�ం ఏpటంQ Ô\ Ô ¡® ¡ంú ! వృ0% 

u¥�o� Fధ"పరచడం. ఈ dషY  FGరణం, హ¾r�, జ\f:�, మDE 

P� þiం, »¼ అ6�F��. Ô� P� xసం క గãÞ, a9 Ô� ఇబlం0 క`qంu, 

a9 §ఖం �ల@�ం¼ uÞ, a9 pమ�`7 ఎalºB 8�Ê5 ఉంu, dషయ�¹� ఎ�8నÇj|, 

ఆ సమYన Ô\ ఎ� వ"వహDF�\?  Ô\ Jంతం,, చ`ంచ6 8�Ê5 ఉంQ–Ô\ అ� 

uయగ`qc–Ô ¡® ¡ంú ఆ ఉపñవం 9e{ వృ0%�ం0, Ô ýంú »¼ తqనº@, 

©\frం0. Ô\ Ëంత FOÞ�, Ô\ Ëంత 9ందగల\. ఎంత వ"యం uÞ�, Ô\ అంత 

9ం�:\. FRన"ం,, మనం ఉపñవం మధ" ఉన7Çj|, మనం ఈ dషY67 

�7ంచaకbవ�], అ��,6 మనం +యÊ7ంP`. మనల! మనం FRన" R!S�@ 

పDగÚ౦�^»డ�. కలత  ఏరjxనÇj|, మనం ఉన7త +R¢లÐ న|�^_`. మన 

¡® ¡ంú FRన" RనSల మధ" మలచబ|rం0, ఎం�కంQ మనం _D మధ" Fధన 

uF�ం �బkB. మనం Ë67 తÇj  uయడం, మDE _k !ంx Ëంత o\]^వడం తథ"ం. 

Ô\ ¥ఖం, ఉంx, మDE ఎºవంk సమస"  ఎ�రవకbc, Ô ýంú వృ0% �ందడం 

అFధ"ం. 

 

3. ®, ¯®, °® ల! ఒ�FD Fధన uయడం 

మన Fధ� Rర¿ం ®, ¯®, °® ల! ఒ�FD Fధన u¥�ం0. “®” అంQ 6జం �పjడం, 

స:�{"  uయడం, ఒకD «`క, 6జ 8�Ê? ÊDq u\^వడం, rద� 6జ వ"?�, 

తYరవడం. “¯®” అంQ ýపj దయ! ©ం9ం0ం�^వడం, మంg కృ:"  uయడం, 

జ!ల� §?�6 క గãయడం. మనం °® �క� Fమ{��67 +c"కం, �?� �#:§. °® 

Ðo ఒక\ ýపj Çణ"ంగల వ"?� �వ¼6? Fధన uయగల\. °® P� శ?�వంత.న dషయం, 

® మDE ¯® ల! pంg౦0. öత�ం Fధన 2మం5, Ô\ సహనంÐ ఉం¼`ïన అవసరం 

ఉం0, Ô ¡® ¡ంú ! గమ6ం�^_`, మDE సeయం-6�హం zkంP`.  
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సమస"  ఎ�8నÇj|, సహనంÐ ఉండడం ¥లభం ��. Ëంతమం0 ఇ� 

అం�\, “Ô\ ËటBబxనÇj|, ÊDq ËటB6 ఎడల, Ù¡ంపబxనÇj| ÊDq R�@డ6 

ఎడల, Ô �ºంబ౦, బంyS , మDE మంg Þ77rల §ం� §ఖం �ల@కb�నÇj| 

Ô\ సహనంÐ ఉన7 ఎడల, Ô\ ఆ�"49 �, RD�{?” o! �@j¨pటంQ, Ô\ అ67 

dషYల5 R[ , ఉంê, Ô  `d ఇత\లకంQ ఎంత R�ం త��వ �నÇj|, 

�వలం సeంత �భం dషY67 Ô\ c`క, þ¥�న7ట@�c, ఎవeé pమ�`7 �g]_ర6 

అన\. సహనంÐ ఉండగలగడం బలfనత ��, ఆ�"� ఉండడం అంతక�7 ��. ఇ0 దృఢ 

సంకలjం మDE సeయం-6�Ó67 Àg¥�ం0. &¦య చD�5 ఒకFD Ó® ¡®50
 అ! 

వ"?� ఒక6 �ళ@ మధ" !ంx Xకవల8న అవR�67 భDంP|. అ0 P� ýపj సహనం. ఒక 

X3న �!x ఉం0: “ఒక FRన" వ"?� అవR�6? fD అ�నÇj|, తన కÊ�6 þ8 

b{డ�6? 8ద%పడ:|.” అంQ FRన" వ"?� అవRనం zÜనÇj|, +þ�రం 

þ\]^¼6? తన కÊ�6 þF�|, ఇత\ల! Ù¡F�|, a9 ¿బlలÐ _D6 Ëడ:|. వ"?� 

వg] ఒక õdత �లం õdంచడం అంత ¥లభ.న dషయం ��. Ëంతమం0 వ"��  _D 

అహం ^సం ²r�:\–ఇ0 ఎంత R�ం ఉప¾గంa60, మDE p?�` అలసట! 

క`qంu0 »¼. &�5 ఒక F×త ఉం0: “ఒక అ|f ]న?� òÞ�, అzర.న స§�67 

మDE ఆ�J67 క!ýం�\.” Ô� సమస"  ఎ�8నÇj|, ఒక అ|f ]న7?� 

þ¥^ంx, Ô\ ఒక ÖD� Wన7.న దృ¯Bం:67 క!ýం�\. 

అ�"స�| తనÐ d_ద§  ఏరjxన వ"��లÐ, మDE అత66 ఎ�\, 

అవRనపరgన _DÐ సహనం, ఉండడ� ��ం¼, _D పట@ ఔ9ర" +వృÊ�6 

అవలంæంP`, _D? కృతజtత, »¼ ఉం¼`. _DÐ Ô� క¯B a6 ఎడల, Ô ¡® ¡ంú 

! Ô\ ఎ� వృ0% u¥^గల\? =ధ5 ఉన7Çj|, Ô నల@6 ప9ర�ం  ల@6 ప9ర�ం, ఎ�  

49 ఆ �" (ah cue) –@\-,ంgన &¦య నవల56 ఒక  `dత��వ z�.
  

50 Ó® ¡® (Hahn shin)–Ó® {జవంశ (206 బ.8.-23 ఎ.x.) öదk చ2వD� `E బంú � 

+Gన Þ�OపÊ. 
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Rరగల�? Ô ýంú ! Ô\ ఎ� వృ0% u¥^గల\? ఉపñవం మధ"!న7Çj|, ఇ0 P� 

కషBం, అ��,6 ఆ సమYన Ô\ సeయం-6�హంÐ ఉం¼`. Ô ýంú zటవం 

©\frన7 Ë��, ఆ ఉపñవం »¼ ఆగ�ం¼ ఎ��వSrం0. అం: Ô\ ¡® ¡ంú వృ0% 

u¥^గల{ అo 96( ఆGరపx ఉంºం0. ఆ ఉపñవం öదB@ Ô� మనF�పం 

క`qంచవ�], పటB{6 ^పం  �jంచవ�]–Ô న{  _u అంత ^పం క`qంచవ�]. 

అ��,6 Ô\ ఉÁక పడ�ం¼, Ô ^z67 అ£�^గల\–అ0 మంg0. Ô\ సహనం, 

ఉండటం öద ©�B\, �_లo సహనం, ఉండటం öద ©�B\. ఆ త\_త Ô\ 

2మం,, 6రంతర[ Ô ¡® ¡ంú ! వృ0% u¥�ం�\, ఈ dషYల! 6జం, c`క, 

þ¥�ం�\; అ0 ఇం� ©ద� అWవృ0%. FRన" RనS  వ"ర�.న ఘరYణల!, అలj.న 

సమస"ల! P� గంÂరం, þ¥�ం�\. _D అహంËర� õdF�\, ¨6¦ స7ంచ\. 

భDంచ{6 ^పం క`qనÇj|, _\ ఏ.� uయ¼6? Fహ8F�\. అ�� అ�"స�x,, 

మ!Ì  గంÂరం, þ¥�o dషY  Ô� P�, P�, అలjం, అ6�F��–మÑ 

అలjం,–ఎం�కంQ Ô గమ"ం P� �ర4-�`కం మDE P� Ùరం uð0. ఈ dశeం 

ఉన7ంత వర� Ô\ õdF�\. మD ఈ dషYల! fDంg మF@ ఆ5gంచంx: అd Ô వద� 

ఉ�7, aకb�� ప{ea�. Ô\ dJల.న దృకjథం5 ఆ5gంgనÇj|, Ô\ _ట67k¦ 

Ô ]!క వ0`òయగల\. 

 

4. అÀయ! àలqంచడం 

అÀయ Fధన� ©ద� ఆటం�67 క`q¥�ం0, మDE అ�"స�ల( ఎ��వ +�వం 

క`q¥�ం0. ఇ0 o\, అ�"స�ల ýంú zటవం( +�వం ôÇrం0, Ðk అ�"స�ల� 

Ó6 క గã¥�ం0, మDE Fధన5 మన ఎ�fదల� þi.న )క"ం క`q¥�ం0. 

అ�"స�x,, �k? �\ Jతం Ô\ �66 àలqంP`. Ëంతమం0 వ"��  ఒక 6D�షB 

F��? Fధన u8�,6, _\ ఇం� అÀయ! వ� ^a�. ఇం� (,, వదలడం కషBం, 

ఉంQ, అÀయ ఇం� బలపడడం P� c`క. ఈ బంధ౦ �క� వ"Êðక +�_ల వల@ ఒకD 

¡® ¡ంú 5 అWవృ0% �ం0నkB అంJ  �రlలం అ:" అవ�శం ఉం0. ఈ అÀయ! 
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+c"?ంg ఎం�� చD]¥��7౦? ఎం�కంQ, అÀయ అo0 అ67kకంQ బల.౦0, P� 

+¥jటం, &¦Eల మధ" క6�¥�ం0; జ!ల ఆ5చన5@ అ67kకంQ ఎ��వ, }á 

dషయp0. అ��,6 P�మం0 వ"��ల� ఇ0  `య�. Xచ" అÀయ అ6 

(ఓDయంటP ల�), a9 ఆ8Y అÀయ (ఏ¡య® ల�) అ6 � వబx, ఇ0 }\j 

¨Jల _D ల«ణం. &¦E  అంత\�Ã , క`dx, ఉండ\, మDE _\ బయట� 

ఎ��వ వ"క�ం uయ\. ఇవ¦7 అÀయ� 9D þF��. అ67kl °ం| పå ం��. అ¨ 

dధం,, అంత\�ఖ వ"?�:e6? 96 �క� �భన B̄ �7�. zJ]r"  �DకంQ 

బ7రeర�ం, ఉం�\. ఉ9హరణ�, బx5 �\ R\�   �]�న7 = | ఇంk? 

b: 9D5 సంÐషం, “�� వంద R\�  వP]�!” అ6 �క ©|} ఉం�|. 

ఇ\f 9\f_\ త Ç , ?kl   Dg అత66, “�Ä, ¦� అWనందన !” అ6 

అWనం0F�\. అందé ఆ = x ^సం సంÐషపడ:\. అ¨ ఇ� &�5 జDqc–

ఆ5gంచంx–ఆ �క dన7ంతo జ! : “అత6? వంద R\�  వP]�. అ�c ఏంk? 

అం�5 అంత ýపj �Çj^వల8ం0 ఏ§ం0?” అ6 g{�పడ:\. అÀయ మనస�తeం 

ఉంQ ఒకD +Êసjందన ÖD� Wన7ం, ఉంºం0. 

అÀYప\  ఇత\ల! gన7ôÇ ôF�\, ఇత\  _D6 p౦చ6వe\. 

_DకంQ ఎ��వ Fమర��ం కల_D6 ఎవD·� ô8నÇj|, _D మన¥ï  అ67 దృకj�ల! 

^5j�, _D? భDంచaనº@, అ6�¥�ం0, మDE _స�_67 ఖంxF�\. ఇత\ల� õ:  

©DqనÇj|, _\ »¼ అ¨ ఆÆF�\, సRన.న ;న¥ï  9ం9ల6, మDE ఏ¹� 

తÇj జDqనÇj|, సRన =ధ"త వ7ంPల6 అ!�ం�\. ఇత\  ఎ��వ ధన§! 

సంz0౦చ¼67 ô8నÇj|, క!7�kB ఈరY� పడ:\. ఏ0 ఏ.�, ఇత\  _DకంQ 

=f, u¥�న7Çj|, _\ 966 అంnకDంచa\. Ëంతమం0 _\ äst6క పDNధనల5 

Ë67  dDష Fధన  u8నÇj|, ;!¥! þ¥^¼6? భయపడ:\; ఇత\  అÀయ 

పడ:ర6 _D భయం. మD Ëంతమం0 _D? dDష స���  ÇరF�{ , 

ఇవeబxనÇj|, అÀయ మDE ఆ@«ణల భయం వల@ _k6 బయట©టB\. Ëంద\ 
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üýంú f\SÜc ఇతర üýంú f\S  ;Oంచ¼67 ôడa\, అం�క6 ]h@ _D? 

ఇబlం0 క`qF�\. ఇ0 ¡® ¡ంú సమస". üýంú _"YR  క`8 uÞ fంÇ5, 

Ëంతమం0 ఆలస"ం, అ�"సం XరంWంgనపjkl, అþంÿయ Fమ{��ల! 9ం¨ öదk 

వ"��  అY"ర!^ంx. అÇj| ఇ� R�@� వ"��  Ëంద\ం�\: “అత| ýపj 

�Çj^¼6? ఏ§ం0? o! P� ఏíî అ�"సం uF!, సDB�_ట@ ©ద� కటB �వద� ఉం0. 

�కంQ §ం�, అత! అþంÿయ Fమ{��ల! ఎ� 9ందగ`,|?” అత6 అÀయ 

అÇj| బయk? వ¥�ం0. Fధన అంతర¿:67 �ం�కD¥�ం0, మDE Fధ�| సమస"ల 

[ల �ర¢ల� తన 5పల ô¥�6, Fధన u¥^_`. Ô\ Ô( గkB Cమ ©�B`, Ô\ 

=f, uయ6 అంJల5 వృ0% u¥^¼6? +యÊ7ంP`. d_ద§ల �ర¢ల! ఇత\ల5 

ఎ��వ, ]0?నట@�c, ఇత\  Fధన5 Fఫల"త! 9ం0, (? ]h@b:\, Ô\ ఒక�ð 

ఇక�డ pq`Eం�\. Ô\ Ô సమYన7ం: వృG u8నº@ �9? Fధన అo0 ఒకD6 

Fధన u¥^వడం ^సం! 

అÀయ Ðk Fధ�ల� »¼ Ó6 క గã¥�ం0, ఒక\ ప\షం, R�@డడం 

వల@, ఇత\  +Jంత 8�Ê5? ]ళ@డం కషBం, ఉండడం వంkd. ఇºవంk వ"?�? అþంÿయ 

Fమ{��  ఉంQ, అత! a9 ఆ× అÀయ వల@ Ðk Fధ�ల� Ó6 క`qంuం�� 

ఉప¾qంచగల\. ఉ9హరణ�, ఒక వ"?� అక�డ »\]6 G"నం uÀ� ఉం�|, అత! 

=,o Fధన uÀ� ఉం�|. అత6? ýంú ఉండడం వల@ అత! పరeతం R0D, »\]6 

ఉం�|. ఆ త\_త °ం| õS  c } brం��, _D5 ఒక\ స�"8, 

ఉం�_|, అÀయ వల@, st*దయం 9ందa�; అత! Ëంత ýంú zట_67 క`qE�7, 

8ద%త! u\^a�. _\ G"నం5 »\]6 ఉన7 వ"?� దగ¿ర� వg]నÇj|, _D5 ఒక\ 

అం�|, “ఫ�� అత! ఇక�డ G"నం u¥��7|. అత6 �êB b9§.” అ��,6 

మbక õd ఇ� అం�|, “Öరeం o!, �� పరeతం �క� Ëన! నD�!.” ఆ త\_త 

ఆ అ�"86 ËటB¼6? +యÊ7F�|. �6 uÊ6 (? ఎÊ�నÇj|, Iంద� 0ంచa|. ఆ õd 

అ�"స�x6 ËటBa|, ఎం�కంQ అత! ఒక ధర�బద% అ�"సం5 Fధన u¥��7|, మDE 
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ఒక ర«ణ కవP67 క`qE�7| �బkB. ధర�బద%.న Rర¿ం5 Fధన uÞ_6? Ó6 

తల©�B|, అం�క6 అ0 గంÂర dషయమSrం0, మDE ఆ õd Æëంపబడ:|. 

అÀయప� మ!Ì  తమ�, ఇత\ల� »¼ Ó6 క`qF�\. 

 

5. బంGల! వదలడం 

“బంG  క`qEండడం” అo0 తమ! d§క�ం u¥^a6, a9 ఎºవంk సలÓ! ల«�ం 

uయ6 öంxతనంగల అ�"స�  ఒక వ¥�S ^సం ,6, ఒక ల«�ం ^సం ,6, uÞ 

6రంతర.న, అr":ïహ.న +య:767 ఉ¨�Æ¥�ం0. Ëంతమం0 మ!Ì  ఈ +పంచం5 

అþంÿయ Fమ{��ల ^సం యత7ం uF�\, ఇ0 కg]తం, _\ ఉన7త F��ల ^సం uÞ 

Fధన! +�dతం u¥�ం0. �వ§  బలం, ఉన7 Ë��, _k6 dడ�డటం »¼ 

కషBమS} ఉంºం0. _D మన¥ï  సంr`తం, ఉండక, ఇం� అ8�రం, తYరS:�. 

ఆ త\_త ఇºవంk వ"��ల� _\ ఏÔ �భం 9ందaద6 అ6�¥�ం0, _\ o\]�ంºన7 

dషYల! శం?ంచడం »¼ öద ©డ:\. బంG  అod Rనవ ^Dకల !ంx 

Çడ:�. బంGల ల«¢apటంQ, _k గR" , లå"  సహజం, పDpత. ఉం��, 

=, సjషBం,, 6D�షBం, ఉం��, తరô ఆ వ"?�? తన బంG   `యకbవ�]. FRన" 

RనS6? P� బంG  ఉం��. అత! ¨6·� యÊ7ంg, FOంచడం ^సం, అవసర.న 

ఏ పద%Ê·� ఉప¾qF�|. Fధ�6 బంG  òð dధం, Fåత�DF��, ఒక +c"క.న 

అþంÿయ Fమ{��67 యÊ7ంచడం5, ఒక 6D�షB.న దృ¡B5 §6qbవడం, ఒ��క 6D�షB 

ఉ:jతం( Yవ క`qEండడం, öదలf_k5. అ�"స�6,, Ô\ ¨66 యÊ7ంg�, 

అ0 సD��–యత7మo 966 dడ�¼`. G² zఠJల ఏÔa6 8�Ê6 ;O¥�ం0. #ద% 

zఠJల Åన"త!, మDE Åన"త5? +òÆంచ¼67 o\jrం0. మనం అ67 బంGల! 

వ0`òÀ�, gవర� ఈ ఏÔa6 8�Ê6, Åన"త! FOంP`. Ô\ వదలa60 ఏ¹� సð, 

dxgòY`. అþంÿయ Fమ{��ల యత7ం �6? ఉ9హరణ: Ô\ _k ^సం యత7ం uÞ�, 
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Ô\ _k6 ఉప¾qంచ¼6� అ6 అర�ం. 6s6?, అ0 మన dశe త:e6? వ"Êðకం, 

bవడం. _స�వం, ఇ0 ఇం� ¡® ¡ంú � సంబంOంgన dషయ�. Ô\ _k6 

�_ల!�ంº�7\, �వలం _k6 బ¼�? ఇత\ల ఎ�ట ôzల6 ^\�ం�\. ఆ 

Fమ{��లod ఇత\ల� ôప�6?, +దD�ంud �S. Ô\ _k6 ఉప¾qంu అవసరం5 

తÇj aకb�� సð, Ô\ _k6 ఉప¾qంg మంg ప!  uయదలg�, Ô\ u8న ఆ 

మంg ప!  అంత మంg, పDణpంచకbవ�]. FRన" RనSల dషYల! అþంÿయ 

పద%rలÐ uపటBడడం అంత మంg ఉ¨�శం ��. తరగÊ? Óజ8న _D5 డaUl Jతం మం0? 

[డవ క!7  \��ంద6 o! ��jన dషY67 d6, Ëంతమం0 “�� ఏÔ అ!భవం 

�వడం a¨pk?” అ6 అ!^వడం öద ©డ:\. _\ ఇంk? b� _"YR  

u¥�న7Çj| _D G"స [డవ కంk Ôద ఉంºం0–తల ��j క`áంత వర�. అ��,6 

gవర� ఏÔ ôడa\. ఇ0 ఒక బంధ౦. వ"��ల JÑDక 8�Ê మDE జన�8ద% fణ§5 

c¼ ం��. అందé [డవ కంkÐ ఒ�FD ôడడం � ��, ఇం� +Ê వ"?� �క� 

[డవ క!7 ఒ� F��5 ఉండడం »¼ �  ��. Ëంతమం0 వ"��  ôడగల\, మD 

Ëంద\ ôడa\. ఇదం: సహజ�. 

బంG  Fధ�6 ýంú zటవం �క� వృ0%6 2మం, ఆ�òయగలS. ఇం� 

గంÂర.న సంద{Ýల5, అ�"స�  �షB R{¿67 »¼ uపQB అవ�శం ఉం0. +c"?ంg, 

త��వ ¡® ¡ంú కల_\ 6D�షB అþంÿయ Fమ{��ల! �డç ప!  uయ¼6? 

ఉప¾qంచగల\. వ"?� �క� ¡® ¡ంú సD, a6 �రణం,, �డç ప!  uయ¼6? 

అþంÿయ Fమ{��ల! ఉప¾qంgన సంద{ÝÆ ఉ�7�. ఎక�\ �aõ d9"D� ఒక| 

మన¥ï! 6యంvంu అþంÿయ Fమ{��67 వృ0% u¥��7|. �6Ð, అత6 ఆ5చనలÐ 

ఇత\ల ఆ5చనల!, _D నడవx6 6యంvంP|, అత6 Fమ{��67 �డç_k? 

ఉప¾qంP|. Ëంతమం0 వ"��  _\ _"YR  u¥�న7Çj|, దృJ"  అfపడ�67 

ôడవ�]. _\ ఎల@Çj? సjషB.న దృ¡B, మDE ÖD� అవ,హన �_ల!�ం�\. ఇ0 

»¼ ఒక రక.న బంధ�. ఒక 6D�షB.న అW\g ËందD? వ"సనం, Rరవ�], మDE 
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_\ 966 వ� ^a\. ఇ0 »¼ ఒక రక.న బంధ౦. జన�8ద% fణం, మDE ఉ¨�Jల5 

c¼ల వల@, Ëంద\ మ!Ì  అr"న7త F��6 u\^¼6? Fధన uF�\, మD Ëంద\ 

�వలం Ë67 6D�షB dషYల! 9ంద�6? R�� Fధన uF�\. ఈ °ండవ మనస�తeం  

కg]తం, ఒకD Fధన �క� లå"67 పDpతం u¥�ం0. వ"?� ఇºవంk బంG67 

àలqంచకbc, అ�"సం u8�,6, అత6 a9 ఆ× ýంú ©ం9ంద�. �బkB అ�"స�  

అ67 Xపంgక ��ల! c`క, þ¥^_`, ¨66 యÊ7ంచ»డ�, అ67k¦ సహజం, 

జ\గ6_e`, ఈ dధం, Ëత� బంG  క గ�ం¼ 6_DంP`. ఇ0 Fధ"మSrం9 a9 

అo0, అ�"స�6 ¡® ¡ంú ( ఆGరపx ఉంºం0. ఒకD ¡® ¡ంú 5 +Gనం, R\j 

aకbc, a9 ఏ బంGÜ� pq`EంQ, Fధన5 Fఫల"త! FOంచa\. 

 

6. కర� 

1. కర� �క� [లం 

కర� అo0 ఒక రక.న నల@6 ప9ర�ం, Çణ"§న� వ"Êðక.న0. �ద%మతం5 �66 zపÇ 

కర� అ6 అం�\, ఇక�డ మనం కర� అ6 అం�§. �బkB �డç కృ:"  uయడం కర�! 

క`q¥�ంద6 అం�\. ఒక వ"?� ఈ జన�5,6, a9 గత జన�ల5,6 u8న తÇjల వల@ కర� 

ఉతjÊ� అSrం0. ఉ9హరణ�, చంపడం, ఇత\ల! వంgంచడం, ఇత\ల +¾జ�ల! 

ఉల@ంÇంచడం, òbకD6 fDంg అత6 a9 ఆ× ]!క PÈ  �పjడం, ఒకDÐ అమ{"ద, 

ఉండడం, öదలfనవ¦7 కర�! సృ¡BF��. అంc ��ం¼, Ëంత కర� ÖÑe� , 

�ºంÉ�  మDE బంyS , a9 దగ¿D Þ77rల !ంx »¼ వ¥�ం0. ఒక\ ఇంËక 

వ"?�6 ¿బl  ËkBనÇj|, ఒక\ _D �క�  ల@6 ప9{�67 »¼ అ వ"?� äÇ� 

d¥\r�7\, ఆ త\_త _D శÑరం5 ¨Fâన �గం5 నల@6 ప9ర�ం 6ం|�ంºం0. 

చంపడం అo0 అ67kక�7 �షBకృత"ం–ఇ0 తÇj|ప6, P� ఎ��వ కర�! ఉతjÊ� u¥�ం0. 
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మ!Ìల5 అ�È,"6? +Gన �రణం కర�. అ��,6, ఎల@Çj? ఇ0 అ�Èగ"ం 

éపం5o Fåత�Dంచ�–Ë67 క¯B  ఎ�రవడం వంk _k5 »¼ Fåత�D¥�ం0. 

ఈ dషYల¦7 కర� వల@ సంభdF��. �బkB అ�"స�  ఎºవంk �డç uయ»డ�. 

ఎºవంk �| నడత అ��, Ô Fధన! þiం, +�dతం uÞ�,  వ"Êðక +�_ల! 

క`q¥�ం0.  

Ëంతమం0 వ"��  öక�ల56 ü ! ÞకDంచ¼67 §తï7F�\. _\ _D 

�క� _"YR  o\jrన7Çj|, _\ öక�ల !ంx ü ! ÞకDంచ¼67 »¼ 

o\j:\; ఏ �ట@� �Üన ü ఉం¸, మDE dWన7 �ట@ ü �క� రంfల! అత"ంత 

ఆస?�Ð చD]F�\. మన ఈJన" +¨శం5, ఒక z\�5 Ëంతమం0 మ!Ì  oల( 9{@� 

ఒక రక.న üýంú ! అభ"8ంu_\. agన త\_త, (® (¨వ9\) �ట@ �êB ÊDq, _k 

ü! ÞకD౦u_\. అర� సంవతïరం ��ం¼o ఆ (® �ట@ Ðటం: _xb�, ప¥పjచ], 

తYర�ం0. అ0 కర�! ఉతjÊ� uÞ Iయ! అ0 »¼ చంపడ�! öక�ల ü! ÞకDంచడం 

సD ��, మన ¨J67 పచ]దనం ,dంచడం, ప{"వరణ సమr�"67 �zడడం, a9 ఉన7త-

F�� దృకjథం !ంx–ఏ dధం, ô8� öక�ల !ంx ü ! ÞకDంచడం సD ��. ఈ 

dశeం dF�ర.న0, పDpతం a60, Ô\ ÞకDంచ�6? ü అంత� ఉం0. Ô\ బయట� 

b�, 966 ÞకDంచంx–ఈ öక�ల! ఎం�� z|uయడం? Ô\ అ�"స�  

అ�నట@�c, s`, దయగల Ô హృదయం ఏ.b�ం0? 

+þ96?  `d ఉంºం0. ఆy6క dstనం öక�ల� XణంÐ zº,  `d, 

ఆ5చన , �_ , ఇం� అFGరణ-ఇంÿయ dy  »¼ ఉ�7య6 ఇంత�§ం¨ 

fD�ంgం0. Ô [డవ క!7 ధర� దృ¡B F��6 u\�న7Çj|, Ô\ ఈ +పంచం ఒక ÖD� 

Wన7.న +¨శమ6 క!ýం�\. బయk? b�నÇj|, బండ{í@, Kడ , ఇం� �º@ 

»¼ ÔÐ R�@|:�. అ67 వ¥�Sల� Xణం ఉంºం0. ఒక వ¥�S éపం 

9`]నంతo, ఒక Xణం 965? +òÆ¥�ం0. ఈ Op( 6వ8ంu మ!Ì  ప9{�ల! 

సõవ, 6Ñpవ ప9{� , వÑ¿కరణం uF\. ¨_లYల5 ఉం� వ"��  ఒక z�! 
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పfలýkBనÇj|, మనF�పం �ం�:\, ఎం�కంQ అ0 �శనమ�న «ణ�, 96 �క� 

²Ê?Eన7 õవం d|వబ|rం0. 96 õవన Y� ÖD� �a�, అం�క6 96? ఎక�xl 

]ళ@¼6? a�. �బkB 96 X¢67 అంతం u8న వ"?� పట@ అ0 dపÑత.న ¨eషం 

క`qEంºం0. 96 ^పం ©\frన7 Ë��, ఆ వ"?�? ఇం� కర� జమS} ఉంºం0. 

Ëంతమం0 “üýంú f\S ” ò��౦�� »¼ b:\. _D ఔ9ర"ం, మDE 

దYfణం ఎక�x? b�నº@? #ద% మDE G² zఠJల  ¹dక ÀÁల! భంగపరu 

ప!ల! uయS. ఒక\ ఇºవంk ప!  u8నÇj|, అ0 చంÇనkB కృత"ం.  

Ëంతమం0 మ!Ì  గతం5 _\ P� కర�! సృ¡Bం���7ర6 అం�\, 

ఉ9హరణ� uపల!, ^ళ@! చంపడం వల@, a9 uప  పటBడం వల@ ఇ�ంk _k వల@. అంQ 

_\ ఇక( Fధన uయaర6 అర�R?  ��, అ� ��. గతం5, Ô\ పర"వF�   `యక 

uF\, �బkB అ0 ఇం� ఎ��వ కర�! సృ¡Bంచ�. ఇక( భdష"r�5 అ� uయకంx, అ0 

సDbrం0. Ô\ మF@ అ� uÞ�,  `8Eంx ÀÁల! భంగ పరgన_రS:\, అ0 

అ!మÊంపబడ�. మన అ�"స�ల5 Ëంతమం0 ఇºవంk కర�! క`qE�7\. మన 

సద¥ï� ÓజరSr�7రంQ Ô� Öరe dOuత సంబంధం ఉంద6, మDE (? Fధన 

uయగలర6 అర�ం. ఈగ , ¸మ  56? వg]నÇj|, _k6 Ëడ9R? Ô +¥�త F�� 

!ంx ఈ dషY67 వ"వహDంgనÇj|, _k6 ËkB చంపడం తÇj, �dంపబడ�. _k6 

బయట� తDp òయaకbc, _k6 చంపడం ©ద� dషయ�Ô ��. ¨6ì� చ6b: 

సమయం వg]నÇj|, సహజం, అ0 చ6brం0. శక"§6 ఇం� ²Ê� ఉన7Çj|, ఒకFD 

ఆయన F7న§ uయదలg ÆÌ"6 F7నÇ àkB6 %�ం uయమ6 అx,\. ఆ ÆÌ"| 

F7నÇ àkB5 P� Ç\f ండ¼67 క6©kB, ÊDqవg] ఏp �Y"ల6 అx,|. శక"§6 

మF@ �zj\, “o! %�ం �య"మన70 F7నÇ àkB6.”  ఆ ÆÌ"6? అర�., ]న?� ]h@ 

F7నÇ àkB6 %�౦ uF|. Ë67 dషYల! Ô\ మÑ గంÂరం, þ¥^»డ�. 

pమ�`7 అÊ s�త� మ6¡, uయడం R ఉ¨�శం ��. ?@షB.న పDసరం5, అ!«ణం 
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భయప|}, ఏ¸ తÇj uF�ర6 భయపడడం సD �ద6 o! త F�!. అ0 ఒక రక.న 

బంధ౦ అSrం0–భయం అo0 »¼ ఒక బంధ౦. 

మనం s`గల, మDE దయగల హృదY67 క`qEం¼`. మనం dషYల! 

దయగల, మDE s`గల హృదయంÐ వ"వహDÞ�, సమస"  క`qంచ¼6? త��వ ఆF�రం 

ఉంºం0. సeంత-+¾జ�67 c`క, þ¥^ంx, దY హృదయం కల_8 ఉండంx, Ô 

దY��Ê హృదయం వల@  Ô\ తÇj  uయ\. Ô\ నp��, నమ�కb��, Ô\ ఎÇj? 

పగ äఖDÐ ఉంê, ఎల@Çj? b�@x జగడRడదలgc, Ô\ మంg dషYల! »¼ 

�డç_k, Rర]గలర6   ¥�ం�\. o! తరô Ëంతమం0 మ!Ìల! _\ సD, 

u8నÇj|, ఇత\ల! పడ¦యకbవ¼67 ô¥�ం�!; ఇºవంk వ"?� సD, u8నÇj|, 

ఇత\ల! �{దరణ uయ¼6? అత6? gవD? ఎ¸ ఒక F� ¹\�rం0. అ¨ dధం,, 

మన� Ë67 dషYల5 W�7WXY  ఉన7Çj|, d_9ల! ð_త�»డ�. Ô\ 

ఇషBపడ6 dషY  ఒ^�FD తÇj �కbవ�]. అ�"స�6,, Ô F��6 6రంతరం 

©ం��ంºన7 Ë��, Ô\ ప`� +Ê _క"ం శ?�6 క`qEంºం0. Ô\ ఇ B̄!Fరం 

R�@డ»డ�, ఎం�కంQ FRన" RనSల! Ô\ 6ÈOంచగల\ �బkB. Ô\ సమస"ల 

�క� 6s67, మDE _k కర� సంబంOత �ర¢ల! ôడa\ �బkB, తÇj|ప!  

u8, కర�! సృ¡Bం��oం�� ఎ��వ ఆF�రం ఉం0.  

2. కర�! àలqంచడం 

ఈ +పంచం56 ÀÁ  0d56 ÀÁల R0D,o ఉం��: ఇత\ల� ఋణ పxన 

_k6 gవర� þ{]`. FRన" RనS  »¼ _\ ఇత\ల� ఋణ పxన _k6 þ{]`. 

Ô õdతమం: Ô� ఎ�ర:" అ67 క¯B  మDE సమస"  కర� వల@o సంభdF��. Ô\ 

_k6 þ{]`. 6జ Fధ�Üన మన� õdత Rర¿ం Rర]బ|rం0. Ô Fధన� సDb: 

Ëత� Rర¿ం Ô� అమర]బ|rం0. Ô f\S Ô కర�! Ëంత తq¿F�\, ఇక pq`న0 Ô 

¡® ¡ంú వృ0% �వ¼6? ఉప¾గప|rం0. Ô\ _"YR  uయడం 9e{, మDE 
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¡® ¡ంú Fధన 9e{, Ô కర�! బ�  ఇ�]�6, þ\]�ం�\. ఇపjk!ంx, Ô� 

ఎ�ర:" సమస"  Yదృg]కం, జరగS. �బkB Rన8కం, 8ద%ంకంx. Ë67 ఉపñ_ల! 

స7ంచడం వల@, FRన" RనS| d|వa6 dషY67k¦ Ô\ d|వగల\. Ô� అoక 

సమస"  ఎ�రS:�. �ºంబం5, సRజం5, మDE ఇతర [�ల !ంx సమస"  

త�త�వ�], a9 Ô� హ¾r�, �ర4టన ఎ�\�వ�]; ఇత\ల తÇj� Ô\ 

6ం0ంపబడవ�] »¼, ఇ�ంkd »¼ జరగవ�]. అ�"స�  Èగ�¥�  �»డ�, 

అ��,6 þi.న Èగం Ô Ôద� అకF�r, §ం�� {వ�]. ఆ Èగం అత"Oక.న 

శ?�Ð {వ�], Ô\ =ధ! ఇక( తºB^a6 8�Ê? þ¥�6 {వ�]. ఆ¥పv పÑ«  »¼ 

È,67 6{�Dంచaకbవ�]. అ��,6, ఎ¸  `య6 �రణంuత త\_త ఆ అ�Èగ"౦ ఏ 

g?తï a�ం¼ అ¨ bవ�]. 6s6?, Ô ఋ¢  ఈ dధం, þర]బ¼ç�. ఏ¸ ఒక È! Ô 

�ర�,6, �ర",6 ఏ �రణం a�ం¼o అత! a9 ఆ× 6�హం ^5j�, ÔÐ ýడవ 

öద ©టBవ�]; అలj.న సంఘటన  »¼ ©ద� d_9ల! ð�త�వ�]. ఆ త\_త, Ô 

�ర� ,6, �ర" ,6 అత6 a9 ఆ× 6�హం ^5jవడం fDంg P� కలవరపడ:\. Ô\ 

అ�"స�  �బkB, ఈ సంఘటన ఎం�� జDqం¸ Ô� సjషBం,  `Y`: ఎం�కంQ ఆ 

“dషయం” వg]ం0 �బkB, మDE అ0 pమ�`7 Ô కర�! þ\]^మ6 అ|frం0. 

ఇºవంk సంఘటనల! పDష�Dంచ¼6?, ఆ సమయం5 Ô\ 6�హంÐ ఉం¼`, మDE 

Ô ¡® ¡ంú ! గమ6ం�^_`. Ô భర� a9 �ర" Ô కర�! þ\]^¼6? 

Fయపxనం��, Ô\ ×Çj^ ,, కృతజtత, ఉం¼`. 

ఒక\ P� ÞÇ G"నం5 »\]న7 త\_త, �ళ@5@ ��j öదలSrం0, 

ఒË�క�FD ఆ ��j P� =Gకరం, ఉంºం0. ఉన7త-F�� [డవ క!7 కల_\ ఈ 

dధం, ôF�\: ఒక\ P� ఎ��వ ��j6 అ!భd¥�న7Çj|, నల@6 ప9ర�ం �క� ©ద� 

§ద�–శÑరం 5పల, మDE బయట–Iంద� 0q, àలqంచబడడం. G"నం5 

»\]న7Çj| అ!భdంu ��j, అంత{యకం, ఆq ఆq క frం0, మDE P� 

=Gకరం, ఉంºం0. ËందD? ఇ0 అర�మSrం0, _\ �ళ@! dపj»డద6 పºBదలÐ 
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ఉం�\. అÇj| ఆ నల@6 ప9ర�ం àలqంచబx,  ల@6 ప9ర�ం, R\rం0, అ0 మF@ ýంú 

, dక8¥�ం0. అ�"స�  _"YR  uయడం వల@, మDE G"నం5 »È]వడం వల@ 

_D కర�నం: þ\]^వడం బ�J Fధ"పడ�. _D ¡® ¡ంú !, st*దయÇ �ణ"త! 

»¼ వృ0% u¥^_`, Ë67 ఉపñ_ల! అ!భdంP`. §ఖ".న0 ఏpటంQ, మనం 

దYíÜ ఉం¼`. మన ' ® ýంú 5, దYfణం తeర, ఉదÝd¥�ం0. P�మం0 

వ"��  _\ »\]6 G"నం uÞడÇj|, ఏ �రణం a�ం¼ క¦7\ �రడం 

öదలSrంద6 గమ6F�\. _\ ఏ0 ఆ5gంg�,6, _D? =ధ, అ6�¥�ం0. ఎవD6 

ô8�, =ధ క6�¥�ం0. 6s6? ఇ0 ýపj దYfణం గల హృదయం ఉదÝdంచడం. Ô 

తతeం, Ô 6జ సeయం, dశe తతeంÐ కలవడం öదలSrం0: ®-¯®-°® Ð. Ô 

దYfణం ఉదÝdంgనÇj|, Ô\ ప!ల! P� క6కరంÐ uF�\. Ô 5ప` హృదయం 

!ంx, బయk éపం వర�, అందé Ô\ 6జం, దయ క`q ఉండ�67 ôడగల\. ఆ 

సమYన, ఎవeé pమ�`7 ఇక( �{దరణ uయ\. ఎవ8� అÇj| pమ�`7 సD, 

ఆదDంచకbc, Ô ýపj దY��Ê హృదయం ప6u8, బ� , అత6? అ¨ dధం, uయ\. 

ఇ0 ఒక రక.న శ?�, FRన" RనSల !ంx Wన7ం uÞ ఒక శ?�. 

Ô� ఉపñవం ఎ�8నÇj|, ఆ ýపj దYfణం 966 అOగpంచ¼6? 

Ðడj|rం0. అ¨ సమYన, � ధర� శÑ{  pమ�`7 ô¥�6, pమ�`7 �z|:�, 

�6 ఆ  ఉపñ_67 Ô\ అ!భdంP`. ఉ9హరణ�, o! �E® 5 +సంq¥�న7Çj|, 

ఒక వృద% జంట � +సంగం dన¼6? వP]\. _\ �O6 9ºrన7Çj| కం,\5 ఉ�7\, 

�O మధ"� u\�న7Çj|, �\ ఒకk అÊ òగం, అº వg]ం0. ఒక�FD, ఆ వృ�%{`6 

Iంద� పడò8, ఆ×! ప0 Ôటర@� (, ఈ|]�6 ]h@ం0, ఆ త\_త gవర� ఆ× È|ç 

మధ"5 పxb�ం0. ఆ �\ ఇం^ ఇరä Ôటర@� ,6 ఆగa�. ఆ �\ Ëవ\ బయట� 

0q, Ë67 ప\షÇ Rటల�7|, �\5 »\]న7 +YÚ�  »¼ ఏ± 6రసన 

Rటల�7\. ఆ సమయం5 ఆ వృ�%{`? o! ��jం0 జt��? వg], ఆ× ఏÔ అనa�. ఆ× 

aPక ఇ� అం0, “అం: =,o ఉం0, ఏÔ dరగa�.” ఆ త\_త ఆ× తన భర�Ð ఆ 
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+సంగJల� ]h@b�ం0. ఆ× ఆ సమYన ఇ� అ6 ఉంQ, “అ=l, ఇక�డ ��j, ఉం0, 

అక�డ »¼ ��j, ఉం0. Ô\ న!7 ఆ¥పv? þ¥�6 b_`.” dషY  6జం, 

�డç, RD ఉం�d. �6 ఆ× అ� అనa�. ఆ వృ�%{  �Ð ఇ� అం0: “RసBA, ఆ 

dషయం ఎం�� జDqం¸ ��   ¥. � కర�! þ\]^¼6? Fయప|rన70!” ఒక ©ద� 

ఉపñవం àలqంచబx, ©ద� öత�ం5 కర� þ8òయబxం0. Ô\ ఊ7ంgన dధం,, ఆ× 

P� ఉన7త ¡® ¡ంú మDE మంg st*దయÇ �ణ"త క`qEం0. ఆ× అంత 

వృ�%{ , �\ అంత òగం, +YÚ¥�ం0, గkB, oల Ôద� ప�§ం�, ఆ× అంత 

Ùరం �గబxం0–అ��,6 ఆ× సDâన మన¥ïÐ agం0.  

ఒË�క� FD ఉపñవం వg]నÇj|, P� ఎ��వ, అ6�¥�ం0–P� 

మహత�రం,, òð 9D aనº@, అ6�¥�ం0. Ë67 È!ల వర� అ�á ఉండవ�]. ఆ త\_త 

హ¾r�, 9D క6�ంg, dషY  ©ద� మ Ç Ê\f:�. 6s6?, అ0 ఎం�కంQ మనం 

¡® ¡ంú ! వృ0% u¥�న7ం��, ఆ సమస" సహజం, మ\�b�ం0. 

Ô మ*F��6 వృ0% u¥^¼6?, ఈ +పంచ౦56 dWన7 ఉపñవ§లÐ 

pమ�`7 పÑëంP`. Ô ¡® ¡ంú వృ0% �ం0, 8�రం, ఉంQ, ఆ +Iయ5 కర� 

àలqంచబ|rం0, ఆ ఉపñవం brం0, మDE Ô ýంú వృ0% �ం�rం0. ¡® ¡ంú 

పÑ«ల5, Ô ¡® ¡ంú ! గమ6ంచక, Ô\ సD, న|�^కbc 6\:ïహ పడకంx. ఈ 

zఠం 9e{ o\]�o 966 ØD]   ¥�o +యత7ం uయంx, ఎక�డ =, uయa¸ 

క!ýనంx, ®-¯®-°® ల! Fధన uయడ౦5 Cమ ©టBంx. Ô ¡® ¡ంú ! పÑëంu 

త\_Ê సమస" ]ంటo {వ�]. Ô ýంú zటవం ©Dá Ë��, ఆ వu] ఉపñవం �క� పÑ« 

P� హ¾r�,, P� బలం, {వ�]. Ô\ +Ê సమస"! జ�ంgనÇj|, Ô ýంú 

zటవం Ëం�ం ఎr� ©\frం0. Ô\ సమస"! జ�ంచaకbc, Ô ýంú ©రగడం 

ఆqbrం0. gన7 పÑ«  gన7 ©\fదల�, ©ద� పÑ«  ©ద� ©\fదల� 9D þF��. 

+Ê అ�"స�| ýపj =ధల! భDంచ¼6? 8ద%ం, ఉం�డ6, క¯Bల! �eకDంచ¼6? దృఢ 

సంకలjం, మDE పºBదల క`qEం�డ6 o! ఆÆ¥��7!. Ô\ Cమ పడ�ం¼, 6జ.న 
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ýంú ! 9ందa\.  ఏ CR, =ధ పడ�ం¼ ¥ఖం, ýంú ! 9ం¨  ఎºవంk À�[ 

ఉ6?5 a�. +Gనం, Ô ¡® ¡ంú ×\గవకbc, మDయ Ô\ ఇం� వ"?�గత బంG  

క`qEంQ, Ô\ ఎపjkl Fధన 9e{ st*దయ.న వ"?� �a\.  

 

7. (Jgక )క"ం 

“(Jgక )క"ం” అo0 Fధ� 2మం5 కనబ� Få:�{ , a9 దృJ" , ఏäc వ"?� 

�క� అ�"F6? )క"ం క`qF�¾ _k6 fDంgన0. అ�"స�  ఉన7త F��ల� Fధన 

uయ¼6? అవÈధం క`jంచడ� _k ల«�ం. ఇం^ dధం, �zjలంQ, �JP  ఋ¢  

వÀ  u¥^¼6? వF��.  

ఒక వ"?� ఉన7త F��ల� Fధన u¥�న7Çj|, ఈ (Jgక )క"ం అo సమస" 

తపjక సంభd¥�ం0. ఒకD õdత �లం5 _\ తÇj|ప!  uయ�ం¼ ఉండడమo0 

అFధ"ం, ఒకD ÖÑe�  _D õd:5@ u8న R0D,; �6o కర� అం�\. వ"?� �క� 

జన�8ద% fణం � , ఉం¸ a¸ అo0, ఎంత కర�! ఆ వ"?� అత! a9 ఆ× Ôద 

x¥��7రo 966 Àg¥�ం0. అత! a9 ఆ× మంg మ6¡ అ�� »¼, కర� a�ం¼ 

ఉండడం అo0 అFధ"ం. Ô\ Fధ��"సం uయ\ �బkB, Ô\ 966 �7ంచa\. Ô 

అ�"సం �వలం సeస�త u»ర¼6?, మDE ఆÈగ"ం ×\గవ¼6� అ�c, �JP  

పkBం�^S. �6 ఒకFD Ô\ ఉన7త F��ల� Fధన uయడం XరంWంచ,o, అd 

pమ�`7 òOF��. అd అoక dWన7 పద%rల! ఉప¾qంg Ô� భంగం క`qF��, _k 

ల«�ం Ô\ ఉన7త F��ల� Fధన uయ¼6? ఆటంకం క`qంచడం, మDE Ô అ�"సం5 

Ô\ dఫలమ:"� uయడం. �JP  రకర�ల dGల5 Fåత�DF��. Ë67 6త" 

õdతం5 సంఘటన ,, మD Ë67 ఇతర పDR¢5@6 ఉ:j:ల éపం5 KచDF��. 

Ô\ G"నం5 »\]o +þFD ÔÐ )క"ం u¥^¼6? dషYల! ఆ¨ÆF��, Ô� 

+Jంతత! u\^వడం అFధ"ం u8, త9e{ ఉన7త F��ల� Fధన uయడం అFధ"ం 
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uF��. Ë67 F\@ Ô\ G"నం uయ¼6? »\]న7 «ణ�, Ô\ 6ñ5? s\^వడం 

XరంWF�\, a9 అ67 ర�ల ఆ5చన  Ô మన¥ï5? వF��, Ô\ Fధన 8�Ê5? 

+òÆంచడం �  ��. ఇతర సమY5@, Ô\ _"YR  uయడం XరంWంచ,o, 

ఒకÇj| 6శ�బ�ం, ఉం� Ô పDస{  ఒక�FD, �` అ|fల చÇjళîÐ, త Ç  

ËºB^వ¼ , �ర@ Óర® చÇjíî, T`,న@ ÌతలÐ 6ంxb:�, ఇ� ఇం� అoక ర�ల 

ézల5 )క"ం క`qF��, Ô\ +Jంతం, అవడం అFధ"ం uF��. 

ఇం^ రక.న �Jచం Üంqక �మం. ఒక అంద.న E,6, a9 Ç\Ì|,6 

అ�"స�6 ఎ�ట అత! a9 ఆ× G"నం u¥�న7Çj|, a9 కల5@ కనబడవ�]. Ô Üంqక 

�మం అo బంG67 ð_Ê�ంచ¼6?, ఆ వ"?� pమ�`7 ఆకDYంచ�6?, వశపర�^¼6?  

+ð�ంu uషB  uF�\. Ô\ �66 öదkFD జ�ంచaకbc, అ0 2మం, ©Dq, 

వశపర�^వడం ËనFqÀ�o ఉంºం0, Ô\ ఉన7త F�� Fధన uÞ ఉ¨�J67 dxg©QB 

వర�. ఇ0 9టవల8న ఒక క�న.న పÑ«, Ëంతమం0 అ�"స�  �6 వల@ dఫలమY"\. 

Ô\ Rన8కం, �6? తY\, ఉ�7ర6 ఆÆF�!. అత6 a9 ఆ× ¡® ¡ంú ! సD, 

�z|^�ం¼ ఒక\ öదkFD dఫల.c, అత! a9 ఆ× 96 !ంx fణzఠం తపjక 

o\]^_`. Ô\ Ô ¡® ¡ంú ! 6జం, 6`Ç�6, ఆ బంG67 ÖD�, వ0a వర�, అ0 

మF@ వg] P� F\@ )క"ం క గã¥�ం0. ఇ0 Ô\ జ�ంP`ïన ©ద� ఆటంకం, a9 Ô\ 

G²! FOంచa\, మDE Fధన5 Fఫల"త 9ందa\. 

ఒక\ _"YR  u¥�న7Çj|, a9 కల5@, ఇం^ రక.న �Jచం »¼ 

కనప|rం0. Ëంద\ అకF�r�, Ë67 భయంý`@ d�ర.న, 6జ.న §¨ల!, a9 

కr�ల! పºB�6 చంప¼6? భయ©QB ఆ�{ల! ôF�\. అ�c అd మ!Ìల! భయ 

©టBగలS R��. అd 6జం, 9xgనట@�c, అd అ�"స�x6 :కaS »¼, ఎం�కంQ 

RసBA అ�"స�6 శÑరం �êB ఒక ర«ణ కవP67, అత6? a9 ఆ×� Ó6 క గ�ం¼ 

ఉండ¼6?, అమ{]\ �బkB. అd మ6¡6 భయ©టB¼6? +యÊ7F��, అత! a9 ఆ× 

Fధన uయడం ఆ�òF�ర6. ఇd ఒక 6D�షB F��5, a9 ఒ��క 6D�షB సమయం5 
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కనబ|:�, తeర, గxgb:�–Ë67 È!ల5, _రం5, a9 Ë67 _{5@. అం: Ô 

¡® ¡ంú ఎంత ఉన7తం, ఉం0, మDE ఈ dషY67 ఎ� పDగÚF�\ అo 96( 

ఆGరపx ఉం0. 

 

8. జన�8ద% fణం మDE st*దయÇ �ణ"త 

“జన�8ద% fణం” అo0 ఒక\ ÇºBకÐ తమÐ  �]�o  ల@6 ప9{�67 ØD]న0. 6s6?, 

అ0 Çణ"ం–ఒక సjర�¦య ప9ర�ం. ÔÐ ఈ ప9{�67 ఎ��వ,  �]�ంQ, Ô జన�8ద% 

fణం � , ఉంºం0. మంg జన�8ద% fణం కల_\ _D�క� 6జ సeY6? P� 

¥లభం, u\�౦�\, మDE st*దE  అS:\, ఎం�కంQ _D ఆ5చనల� 

అడçం�  ఉండS �బkB. ఒకFD üýంú o\]^వడం fDంg, a9 Fధన� సంబంOంgన 

dషY  fDంg dన7ంతo, _\ ]ంటo ఆస?� ô�ంg, o\]^¼6? ఇషBపడ:\. _\ 

dశeంÐ సంOంచగల\. ఇ0 సD,¿ �² ! ��jన R0D, ఉం0: “ఒక  `äన వ"?� G²! 

dన7Çj|, ఆ వ"?�  P� CమÐ అ�"సం uF�|, ఒక సగº మ6¡ �66 dన7Çj|, అత! 

�67 అÇjడÇj? అ�"సం uF�|. ఒక [రèÇ వ"?� �67 dంQ, అత! 967 fDంg 

æగ¿ర, నSe:|. అత! �67 fDంg æగ¿ర, నవeకbc, అ0 G²o ��.” _D 6జ 

సeY6? ¥లభం, u\�6, st*దయ౦ �గ`á వ"�� ,  `äన వ"�� . అం�� 

వ":"సం,, నల@6 ప9ర�ం ఎ��వ, ఉంx, అలj.న జన�8ద% fణంగల వ"?�, అత6 శÑరం 

బయట ఒక అడçం? ఏరjx, మంg dషYల! అంnకDంచ¼6? అFధ"ం అ:"� u¥�ం0. 

ఈ నల@6 ప9ర�ం అత6? మంg dషY  ఎ�8నÇj|, _k( నమ�కం a�ం¼ u¥�ం0. 

_స�_6?, కర� b¡ంu z�5@ ఇ¹కk. 

జన�8ద% fణం fDంgన చర]5 st*దయÇ �ణ"త dషY67 »¼ u{]`. 

మనం st*దయం fDంg R�@�టÇj|, Ëంతమం0 మ!Ì  st*దయం అవడం అంQ 

�\�, ఉండడంÐ సRనమ6 అ!�ం�\. FRన" RనS  ఉ¨�Æంu “�\�” a9 

“oరjD” అ�న వ"?� 6s6? మన౦ చD]ం��ంºన7 Fధ��"F6? P� Ùరం5 
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ఉ�7|. ఈ రక.న “�\�” వ"��  st*దY67 ¥లభం, FOంచa\. _\ ఈ 

వ"వÓDక, ÛÊక +పంP67 R�� పkBం��ం�\, ఎºవంk ��67 býºB^�ం¼, 

xసqంపబడ�ం¼ త�jం��ం�\. §ఖ"ం, �Çj^దగ¿0, బయట Ëంతమం0 వ"��  

_D6 stనం ఉన7_D,, చ�S�న7_D,, �\ìన_D, పDగÚం��ం�\, Fధ��"సం 

uయడం కºBకథల dషయం, �dF�\. Fధ��"సం uయడం, మDE ¡® ¡ంú ! వృ0% 

u¥^వడం _D? ఊహకంద6 dషY . _\ అ�"స�ల! [\è ,, [ఢ 

నమ�క¥� , �dF�\. మనం �Çj�ంºన7 st*దయం �\�, ఉండడం fDంg ��, 

Rనవ తతeం తన �క� 6జ త:e6? u\^వడం, మంg వ"?�, ఉండడం, ఈ dశe త:e6? 

అ!fణం, న|�^వడం fDంg. ఒకD జన�8ద% fణం ఒకD st*దయÇ �ణ"త! 

6{%D¥�ం0. ఒకD జన�8ద% fణం మంg¹ ఉంQ, _D st*దయÇ �ణ"త »¼ � , 

ఉంºం0. జన�8ద% fణం st*దయ �ణ"త! 6{%D¥�ం0; అ��, st*దయÇ �ణ"త 

ÖD�, జన�8ద% fణంuత dOంపబడ�. Ô జన�8ద% fణం ఎంత � , ఉ�7, Ô అవ,హన 

a9 �హణశ?� 5�ంచ»డ�. Ëంతమం0 జన�8ద% fణం అంత మంg, ఉండ�, అ�� 

_D st*దయÇ �ణ"త ýపj, ఉంºం0, �బkB _\ ఉన7త F��? Fధన 

uయగ f:\. మనం అ67 సuతన õSల� §?�6 +F0F�ం �బkB, మనం జన�8ద% 

f¢67 ��ం¼, st*దయÇ �ణ"త! ôF�౦. Ô5 P� వ"Êðక dషY  ఉ�7, 

Ô� Fధన5 ఎద,లన7 పºBదల ఉన7ంత వర», Ô �క� ఈ ఆ5చన ధర�.న0. ఈ 

తలÇÐ, Ô\ ఇత\లకంQ Ëంత ఎ��వ R�� వ� ^_`, gవర� Ô\ st*దY67 

FOF�\. 

అ�"స�ల శÑ{  %0% uయబ¼ç�. ýంú వృ0% �ం9క, _\ Èగ�¥�  �\, 

ఎం�కంQ శÑరం5 ఈ ఉన7త-శ?� ప9{�67 క`qEండడం వల@, ఇక( నల@67 ప9{�67 

ఉండ¦య�. అ�� Ëంద\ ఈ dషY67 నమ�¼6? సమ�Êంచ\, ఎÇj? _\ 

అ�Èగ"ం, ఉ�7ర6 అ!�ం�\. ఇ� öర ©ºB�ం�\, “�� ఎం�� ఇంత 

అwఖ"త, ఉం0?” �§ �@j¨pటంQ, Ô\ ýంú ! 9ం9\. అంత మంg dషY67 

9ం0నÇj|, Ô� అwఖ"త a�ం¼ ఎ� ఉంºం0? Fధన5, బ� , ఒక\ dషYల! 
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వ� ^_`. 6s6?, అwఖ"త అం: ( (న ఉం�0, Ô శÑరం( ఎºవంk +�వం 

ఉండ�. అ0 అ�Èగ"ం R0D, క6�ంg�, కg]తం, ��–అం: Ô\ ఆ dషY67 

  ¥�ం�{ a9 అo 96( ఆGరపx ఉంºం0. అ�"స�  అÊ ©ద� =ధల! 

భDంచడ� ��ం¼, మంg st*దయÇ �ణ"త »¼ క`qEం¼`. ఉపñ_  

ఎ�8నÇj|, Ëంతమం0 మ!Ì  dషYల! �7ంచ�6? »¼ +యత7ం uయ\. 

o! _D? ఉన7త F��5 ;Oంgనపjkl, ఉన7త +R¢లÐ _D6 Ë �^వడం 

ô�ంg�,6,  _D6 ఇం� FRన" RనSల R0D,o పDగÚం��ం�\. _D? 6జ 

అ�"స� , Fధ��"సం uయడం »¼ _DÐ ��. _\ ఉన7త F��5 ఉం�రo 

dషయం »¼ నమ�a\. 

ఉన7త F��ల5 చD]ం��న7 st*దయం, st*దయం అవడం fDంg, ఇ0 

అకF�r� st*దయం, మDE 2మ.న st*దయం, వÑ¿కDంపబx౦0. అకF�r� 

st*దయం అo0 öత�ం Fధన 2మం అం: :ళంò8న 8�Ê5 జ\frం0. gవD «ణం5, 

öత�ం Fధన 2R67 ÖD� u8న త\_త మDE Ô ¡® ¡ంú ఉన7త F��6 u\�న7 

త\_త, ఒక�FD, Ô అþంÿయ Fమ{��ల :S  dపjబడ:�, Ô [డవ క!7 

అr"న7త F��5 ఒక�FD,  \��ంºం0, Ô మన¥ï ఇతర పDR¢5@6 ఉన7త-

F�� õSలÐ సం�¡ంచగల�. ఒక�FD, ఈ öత�ం జగr� �క� స:"67, 96 �క� 

dWన7 పDR¢ల!, ఐ?క సe{¿ల! ôడగ f:\, ఆ త\_త _DÐ 

సం�¡ంచగ f:\. Ô �క� ýపj 0వ" శ��ల! »¼ Ô\ ఉప¾qంచగల\. 

అకF�r� st*దయం �క� Rర¿ం  అవలంæంచ¼6? P� కషB.న Rర¿ం. చD� అం:, 

ýపj జన�8ద% fణం కల_\ R�� ÆÌ" , ఎం�క అY"\; ఇ0 ఏ�ంతం,, 

ఒË�క�D? R�� అం0ంచబ�0. సగº మ!Ì  �66 భDంచa\! o! అవలంæంgన 

Rర¿ం అకF�r� st*దయ R{¿6¨. 

o! Ô� క గã¥�న7 dషY  2మ.న st*దయం R{¿6? �ం0నd. Ô 

�క� Fధన 2మం5 అþంÿయ Fమ{��  అd వృ0% �వల8న సమY6? వృ0% 

�ం�:�. �6 ఉదÝdంu అþంÿయ Fమ{��  Ô\ ఉప¾qంచ�6? �కbవ�], Ô 
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¡® ¡ంú ! Ô\ ఒక 6D�షB F��? ©ంచa� �బkB, ఇం� pమ�`7 Ô\ సD, 

వ"వహDం�^a\ �బkB Ô\ తÇj|ప!  uయడం c`క. +¥�:6?, Ô\ ఈ 

అþంÿయ Fమ{��ల! _డa\, gవD? _k6 Ô� ఇవeడం జDq� సð. Fధ��"సం 

9e{ 2మం, Ô F��6 ©ం��6, ఈ dశe స:"67   ¥^గల\. అకF�r� st*దయం 

R0D,o, gవD? 8ద%త 9ం�:\. 2మ.న st*దయ Rర¿ం Ëం�ం ¥లభం, అంత 

అzయకర.౦0 ��. ఇం�56 కషBం ఏpటంQ, Ô\ ÖD� Fధన +Iయ! ôడగల\. 

�బkB Ô( Ô\ dOం��o ఆవశ"కత  ఇం� క�నం, ఉం¼`. 

 

9. ఒక సjషB.న మDE సeచ+.న మన¥ï 

Ëంతమం0 _\ üýంú _"YR  uÞటÇj|, +Jంతత! FOంచa\, �బkB _\ 

ఒక dGనం ^సం ]��:\. Ëంతమం0 న!7 ఇ� అx,\: “RసBA, o! üýంú 

_"YR  u¥�న7Çj| ఎం�� +Jంతం, �a!? o! G"నం5 »\]న7Çj| 

+Jంతం, అ:"� �� ఒక dGన౦ ,6, a9 ·Çణ"౦ ,6 oరj,ల{?” o! 

అ|fr�7!, Ô\ +Jంతం, ఎ� �గల\!? ఒక ¨వత వg] Ô� ఒక dGన౦ oDj�,6, 

Ô\ +Jంతం, అవea\. ఎం�క6? అం�� �రణం Ô �క� మన¥ï సjషBం,, సeచ+o, 

a� �బkB. సRజం5 õd¥��7\ �బkB, dWన7.న Rన8క ఉÁ�  మDE ^Dక , 

సeంత-+¾జనం, వ"?�గత dషY , ఇం� Ô Þ77rల, �ºంÉ�ల వ"వÓ{Æ 

ఇºవంk dషYల¦7 Ô మన¥ï5 ఎ��వ, }º u¥�6, అOక XGన"త! వ7F��. 

»\]6 G"నం u¥�న7Çj| Ô\ +Jంతం, ఎ� �గల\? Ô\ ఉ¨�శÖరeకం, _k6 

అణగ¹?��, అd _టంతట అò (? వF��. 

�ద%మతం �క� Fధన “À�ం, సRO, మDE stనం” ØD] o\jrం0. 

ÀÁ  అod Ô\ బంGల! క`qEన7_k6 వ� ^వడం ^సం. Ëంతమం0 

�ద%మత¥�  #�%6 �మం జ�ంu dG�67 అవలంæంP\, �6? “ఒక ఆ5చన త?�న òల 



    

 81   

 

ఆ5చనల! భÑ�uÞ” 8�Ê6 FOంచ¼6? ఏ��తÐ జ�ంచడం అవసరం. అ�� ఇ0 �వలం 

ఒక పద%Ê R�� ��, ఒక రక.న Fమర��ం »¼. Ô� నమ�కం కలగకbc, Ô\ 

జ�ంచ�6? +యత7ం uయంx. Ô *\ d�j #�%6 �మం జ�À�o, Ô మన¥ï5 òð 

dషY  త�r�:య6 కg]తం, �పjగల!. §ం�, ఇ� #�%6 �మం జ�ంచ¼67 

kaట® :ంvజం మ!Ìల� oDjం0; ఒక\ _రం È!లzº, +þ È! వందల òల F\@ 

#�%6 �మ జపం �Y"`. _D? తల ÊDá వర� జ�F�\, త\_త _D మన¥ïల5 

gవD?  ఏÔ a�ం¼ ఉంºం0. ఆ ఒక� ఆ5చన pq: అ67k¦ భÑ�u8ం0. ఇ0 Ô\ 

uయaనkB ఒక రక.న ·Çణ"౦. ఇం� Ë67 òð dG�  »¼ ఉ�7� Ô మన¥ï! Ô 

ద®  "® ( �ంÁకDంచడం, ఎ� �?�ంచడం, Ô కళî! వ¥�Sల( 6లపడం, ఇºవంk _k6 

oðjd »¼ ఉ�7�. 6s6?, ఈ dG�5@ ఏ� »¼, pమ�`7 ÖD� +Jంతత5? ]^@� 

uయaS. అ�"స�  సjషB.న, సeచ+.న మన¥ï! FOంP`, మన¥ï 6ం¼ సeంత 

+¾జ�6? సంబంOంgన ఆ5చన  dడ�¼`, మDE _D హృదYల56 అ:"శ! 

వ� ^_`. 

Ô\ స�బ%త5?, మDE +Jంతత5? ]ళ@గల{ అo0 6s6? Ô �క� 

Fమర��ం మDE F�� �క� +Êఫలనం. »\]న7 «ణ� Ô\ +Jంతత5? ]ళ@గ`qc, 

అ0 ఉన7త F��6 Àg¥�ం0. +¥�:6? Ô\ +Jంతం, �aకbc ప{ea�–Fధన 

9e{ eమ�0, FOంచవ�]. Ô ¡® ¡ంú 2మం, వృ0% �ం�rం0, అ�á Ô ýంú 

»¼. Ô\ సeంత-+¾జనం, మDE Ô ^Dకల� త��వ XGన"త! ఇవeకbc, Ô 

ýంú ఎపjkl వృ0% �ంద�. 

అ�"స�  అ67 òళ� _D6 ఉన7త.న +R¢లÐ ô¥^_`. అ�"స�ల� 

6రంతరం అ67 ర�ల ?@షB.న FR1క ఘటన , అoక అÂ@ల, అ�Èగ" dషY , dWన7 

Rన8క ఉÁ�  మDE ^Dకల వల@ )క"ం క frం0. <�5, 86Rల5, F7త"ం5 

§తï7ంపబ� dషY  Ô\ FRన" RనSల మధ" బలవంr ,, ఇం� _"వÓDక 

వ"?�, తY\�వ¼6? ;ధప\F��. ఈ dషYల! 9k ]ళ@కbc, Ô\ Fధ�6 ¡® 
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¡ంú �, మ*8�Ê? ఇం� Ùర., త��వ ýంú ! 9ం�:\. అ�"స�ల� ఆ అసభ", 

అ�Èగ" dషYలÐ త��వ a9 ఎºవంk వ"వÓ{Æ ఉండ»డ�. _k? fxç, ఉంx, 

_k6 dన»డ�, మ!Ìల�, dషYల� చ`ంచ�ం¼ ఉం¼`. FRన" RనSల 

మన¥ï  న!7 చ`ంచaవ6 o! తర� అంê ఉం�!. ఇత\  న!7 9qxనÇj| 

సంÐ¡ంచ!, న!7 అవRన పరgనÇj| మనF�పం �ంద!. FRన" RనSల మధ" ¡® 

¡ంú � క`á భం,  ఎంత þiం, ఉ�7, o! చ`ంచ�ం¼ ఉం�!. అ�"స�  అ67 

సeంత ��ల! c`క, þ¥^_`, _k6 పkBం�^»డ� »¼. అÇj� st*దయం 

�_లo Ô ఉ¨�శం పDపకeం, �dంపబ|rం0. +¨"Ê, మDE సeంత �భం పట@ గkB 

యత7ం a�ం¼ Ô\ ఉండగ`qc, _k6 §ఖ"§ �6 dషY , పDగÚÞ�, Ô\ 6{శ 

a9 మనF�పం �ంద\, Ô హృదయం ఎÇj? +Jంతం, ఉంºం0. ఒక�FD అ67k¦ 

�డగ`qc, Ô\ సహజం,o సjషB.న, మDE సeచ+.న-మన¥ï కల_రS:\.  

o! Ô� 9' !, మDE ఐ� వ{¿ల _"YRల! అ¦7 o{j!. Ô 

శÑ{ల! సవDంg, ' ® మDE శ?� యంÁం,ల! అమ{]!. � ధర� శÑ{  

pమ�`7 �z|:�. Ô� ఇవeవల8నవ¦7 ఇవeబxనd. ఈ +సంగం5, అం: �( ఉం0. 

ఈ «ణం !ంx, అం: Ô( ఉంºం0. “f\S pమ�`7 Fధన 9eరం 5ప`? నx�F�\, 

Fధన ËనFqంచడం Ô ( ఉం0.” Ô\ 9'! ణ÷ం, o\]�ంê, Cద%, అ!భ_ల 

9e{ అర�ంu¥�ంê, +Ê «ణం Ô ¡® ¡ంú ! గమ6ం��ంê, Cమ©kB Fధన 

uÀ�, అ67k5 కషB.న =ధల! భDÀ�, అ67 క¯B5@క�@ కషB.న _k6 భDÀ� ఉన7ంత 

వర�, Ô\ తపjక Ô Fధన5 సఫలం �గలర6 న§�:!. 

ýంú ! Fధన uÞ Rర¿ం ఒకD హృదయం5 ఉం0 

అzర.న 9'! 9Q పడవ క¯Bల( న|¥�ం0 
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� గవ అG"యం 

' ® ýంú అ�"స dGనం 

' ® ýంú #ద% zఠJల� �ం0న ఒక dDష Fధ��"సం. �6 �క� +c"కత #ద% 

zఠJల56 ఇతర FRన" Fధ� dG�ల !ంx �66 ò\ u¥�ం0. ' ® ýంú ఒక 

ఉన7త-F�� Fధ��"స dGనం. గతం5, అ�"స�  అత"ంత ఉన7త.న ¡® ¡ంú 

(మనస�తeం) a9 ýపj జన�8ద% fణం క`qE౦¼లo ఆవశ"కతÐ ఈ Fధ� dGనం ఒక 

þi.న Fధ� dGనం, వ"వహDంu0. ఈ �రణం,, ఈ Fధ��"స dG�67 జన 

X�ర"ం uయడం కషBం. అ��,6, అoకమం0 అ�"స�ల� _D F��ల! వృ0% 

u¥^¼6?, ఈ Fధ� dGనం fDంg  `య¼6?, మDE ఇం� అOక సంఖ"5 అం?త 

�వంగల అ�"స�ల అవస{ల! þర]¼6?, జ!ల� సDb: dధం,, o! FG� 

_"YRల వ{¿67 సం�7ంP!. ఈ R\j  u8నపjkl, ఈ _"YR , ఇతర 

FRన" dG�  అం0ంu_k6, మDE అd అ�"స౦ uయబ� F��ల dషYల5 

P� అOగpంgం0.  

' ® ýంú అ�"స�  అÊ తeర, _D ýంú zట_67 మDE అþంÿయ 

Fమ{��ల! ©ం9ం0ం�^వడ� ��ం¼, అసRన.న శ?� క`qన ' ® (ధర� చ2ం)! 

»¼ P� త��వ �లం5o 9ందగల\. ఒకFD ఏరjxన త\_త, ' ® అ67 òళ�, 

అ�"స�x 9Ê�క|Ç �గం5 సeయం8ïద%ం, పD�pÀ�o ఉంºం0. ఇ0 6రంతరం 

dశeం56 శ?�6 ÞకDంg, అ�"స�x a® < 5 (అస  õవం) 966 ýంú , (Fధ� శ?�) 

పDవర�నం u¥�ం0. ఈ dధం,, “' (ధర�ం) అ�"స�x6 %0% u¥�ం0” అo ల«�ం 

Fధ"మSrం0. 

' ® ýంú 5 ఐ� వ{¿ల క0లక  ఉ�7�, ఇd #�%| ò� urల! 

ôపడం _"Yమం, ' ® 6లబ| భంqమ _"Yమం, జగr� �క� °ం| Ëనల! 
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/�]Ëనడం _"Yమం, ' ® 0వ" +_హం _"Yమం, మDE ¹dక శ��ల! బలపరu 

Rర¿ం _"Yమం. 

1. ,s® u"® - ' (#�%| ò� urల! ôపడం _"Yమం) 

À�ం: 

#�%| ò� urల! ôపడం _"Yమం అ67 శ?� �Sల!  రవ¼6? Pపడం( 

�ం�కృత. ఉం0. ఈ _"YR67 అ�"సం u8న త\_త, Ëత�, XరంWంgన_\ 

త��వ �లం5o శ?�6 9ందగ f:\, అ!భవంగల అ�"స�  òగం, వృ0% �ందగల\. 

ఈ _"Yమం5 öదk !ంx, శ?� �Sల¦7  \�^వల8న అవసరం ఉం0, త9e{ 

అ�"స�  ]ంటo అr"న7త F��5 అ�"సం uయ¼6? Fధ"మSr౦0. ఈ _"Yమం 

�క� కద`క  అÊ FGరణ౦, ఉం��, ఎం�కంQ ýపj G², dO +�రం, 

o\]^¼6? సరళ౦, మDE ¥లభం. కద`క  సరళ౦, ఉ�7,6, బృహ#-F��5 öత�ం 

Fధ� dGనం5 ఉదÝdంu dషYల! 6యంvF��. ఈ _"YR67 అ�"సం 

u¥�న7Çj|, ఒకD శÑరం ]చ], అ6�¥�ం0, మDE P� బల.న శ?� c�ం ఉన7º@, ఒక 

+c"క.న అ!OÊ క frం0. ఇ0 öత�ం శÑరం56 అ67 శ?� �Sల! Pచడం, 

మDE  రవడం వల@ జ\frం0. 96 ల«�ం శ?� అ|ç, ఉన7 �,ల! అడçం�  a�ం¼ 

uయడం, శ?� 6{టంకం,, !న7, +వ7ంu� uయడం, శÑరం56, మDE చర�ం Iంద 

ఉన7 శ?�6 కదపడం, 966 బలం, +వ7ంపãయడం, మDE dశeం !ంx ©ద� öత�ం5 

శ?�6 vల]డం. అ¨ సమయం5, అ�"స�x6 üýంú శ?� c�ం క`qEన7 8�Ê? తeర, 

u\¥�ం0. ఈ _"YR67 ' ® ýంú �క� Xథpక _"Yమం,, §ం�, 

అ�"సం uF�\. ఇ0 Fధన! బలపరu dG�5@ ఒకk. 
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^� !�: (_"Yమం uÞ §ం� ఒకFD వ`@౦చబ� N@కం) 

ష® 0® హ º   ¹ంú 1ంú Þe õ 

(shun shun huh ee) (dong jing sway jee) 

xంú kయ® Ù !®   u"® - , `  

(ding tyen doo zun)  (chyen show fwuo lee) 

 

8ద%ం �వడం: 

öత�ం శÑ{67 మÑ వ� , ��ం¼, సడ`ంచంx. z9ల మధ" µsల-]డ j Ùరం 

ఉంg, సహజం, 6లబడంx. x�ళ@! Ë0�, వంచంx. x�ళ@!, rంk �,67 వ� , 

ఉంచంx. �#�67 Ë0�, 5ప`? �^�ంx. � క �క� Ëన గkB అంగ`6 :�`. 

ప వ\సల మధ" Ëం�ం s, ఉంచంx. ©దSల! [8, కళî! eమ�0, [యంx. 

§ఖ౦ Ôద +Jంత �_67 వ"క�పరచంx. అ�"సం u¥�న7Çj| Ô\ P� ©ద�,, ఎr�, 

ఉన7º@ Ô� అ6�¥�ం0. 

�"ంú - ã �® (urల! కలపంx) 

అరurల! ( äÇ� అW§ఖం, ఉంg urల! (? ఎత�ంx. Íటనòళ@ Ëన  ఒక966 

ఒకk Ë0�, :�`. త?�న � f òళ@! క`� ఉంg, _k6 ఒక96( ఇంËకk Ëం�ం 

అÊ_"ప�ం, ఉంచంx. Ç\Ìల�, ఎడమu� (న ఉంºం0, Eల�, �xu� (న 

ఉంºం0, ur  అం¼�రం 9 F��, _k6 9Ê�క|Ç �గం5 ఉంP`. °ం| 

µsల! Ë0�, §ం�� ఉంg, xurల! ò��� ఉంP`, ఈ dధం, చంక  

 Dgనº@, ఉం�� (1-1 g�ం5 ô�నº@). 
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x              g�ం 1-1                                                          g�ం 1-2 

Ô ల 0® Y� (.¦E| �Ç! Pపడం) 

ã �® Ð (ur  కల�Eన7 భంqమ) öద ©టBంx. క`�న urల! (? ఎÊ�నÇj|, 

°ం| �ళ@! 2మం, Êన7, uయంx. ur  §ఖం ఎ�ట uDనÇj|, _k6 dడ�8, 

2మం, °ం| అరurల! (? Êzj`. ఒకFD ur  తల(న ఉన7Çj|, అరur  

(äÇ� అW§ఖం, ఉం¼`, °ం| urల òí@ ఒక966 ఒకk ôÇrన7º@,, _k మధ" 

8-10 అంfళ§ల (20-25 �ంkÔటర@) Ùరం ఉంP` (1-2 g�ం5 ô�నº@,). అ¨ 

సమయ౦5, తల! (? ekB, z9ల! oల� ?ంద� వ:�`. °ం| అరurల మడమలÐ (? 

గkB, వత�ంx, శÑ{67 2-3 �_న@ వర� Pపంx. త\_త ఒక�FD, öత�ం శÑ{67 

వ�  uయంx, §ఖ"ం, x�í@, rంk �గ౦ సడ`ంgన 8�Ê? ÊDq {_`.   
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                         g�ం 1-3                                                      g�ం 1-4 

 

é �� ,e® xoú (త�గr| తల Æఖరం5? శ?�6 6ంపడం) 

( భంqమ! అ!సDంచంx. °ం| అరurల! బయట� 140 xÐల ^ణం ఏరj�� ఒ�FD 

°ం| పక�ల� Êzj`, మÚకºBల 5ప` �గం ఒక966 ఒకk ô¥�న7º@, ýటBం ఆ�రం 

ఏరj��. uÊ మÚకºBల! వంg, _k6 Iంద� b6వeంx (1-3 g�ం5 ô�నº@,).  

ur  Ñþ ఎ�\, uDనÇj|, అరur  Ñþ? అW§ఖం, 10 �ంkÔటర@ (4 

అంfSల) Ùరం5 ఉం��. °ం| urల! 9Ê�క|Ç �గం äÇ� b6వeడం 

ËనFqంచంx (1-4 g�ం5 ô�నº@,). 
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g�ం 1-5 

 

షe౦ú - హ ¡ (urల! Ñþ ఎ�\, క`� వత�డం) 

9Ê�క|Ç �,67 uDనÇj|, ]ంటo urల! Ñþ వర� (? ఎÊ�, హ ¡ (g�ం 1-5) 

uయంx. హ ¡ u¥�న7Çj|, uÊòí@, అరurల మడమ , ఒక966 ఒకk వr��6 

ఉం��, అరurల మధ" ¨F s, ఉంºం0. xurల! (? ఉంచంx, §ంãrల! 

సరళðఖ ఏరj�� ఉంP`. (urల! :మర అరuÊ భంqమ5 ఉంP`, హ ¡, ã �® 

u¥�న7Çj| తపj, త\_Ê అ67 _"YRల� ఇ�á ఉంºం0). 
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g�ం 1-6                                                 g�ం 1-7

sంú 1 u"® �® (urల! 0d äÇ�, µd äÇ� ôపడం) 

హ ¡ భంqమÐ XరంWంచంx. urల! 2-3 �ంkÔటర@ (1 అంfళం) Ùరం5 ఉంg, 

dడ�యంx, అ¨ సమయం5 _k6 Êపjటం öద ©టBంx. Ç\Ì  ఎడమ uÊ6, (E  

�x uÊ6) Ñþ äÇ� Êపjంx, �x uÊ6 బయట� Êపjంx, ఈ dధం, ఎడమ u� (న, 

�x u� ?ం9 ఉం��. °ం| ur  §ంãrలÐ సరళðఖ5 ఉం�� (1-6 g�ం5 

ô�నº@,). 

త\_త, ఎడమ §ంãÊ6 dకర÷ 0శ5 ఎడమ ( äÇ� Pపంx, అరu� Iంద äÇ� 

అW§ఖం,, uÊ6 తల F��? u\�o వర� Pపంx. �x u� ఇం� Ñþ దగ¿ర, అరu� 

( äÇ� అW§ఖం, ఉంºం0. ఎడమ uÊ6 dస�D¥�న7Çj|, öత�ం శÑ{67 2మం, 

Pz`, తల! (? ekB, z9ల! ?ంద� వ:�`. ఎడమuÊ6 (? ఎడమ äÇ ( 0శ5 

Pz`, Ñþ §ం�న7 �x u� µజంÐ zº, బయట� Pz` (1-7 g�ం5 
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                       g�ం 1-8                                                         g�ం 1-9 

ô�నº@,). 2-3 �_న@ వర� P�, త\_త ]ంటo öత�ం శÑ{67 వ�  uయంx. 

ఎడమ uÊ6 Ñþ §ం�� క0�, హ ¡ uయంx (1-5 g�ం5 ఉన7º@,). 

త\_త, అరurల! మF@ Êపjంx. �x u� (Eల� ఎడమ u�) (న ఉంºం0, ఎడమ 

u� ?ంద ఉంºం0 (1-8 g�ం5 ô�నº@,). 

�x u�, ఇంత�§ం� u8న ఎడమ uÊ కద`కల! ÊDq u¥�ం0, అంQ �x §ంãÊ6  

dకర÷ 0శ5 (? dస�Dంచంx, అరu� Iంద äÇ� అW§ఖం,, uÊ6 తల F��? uð వర� 

Pపంx. ఎడమ u� ఇం� Ñþ దగ¿ð అరu� (äÇ� అW§ఖం, ఉంºం0. P�న 

త\_త (1-9 g�ం5 ô�నº@,), ]ంటo öత�ం శÑ{67 వ�  uయంx. uÊ6 Ñþ 

§ం�� క0�, హ ¡ uయంx (1-5 5 ఉన7º@,). 
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g�ం 1-10 

 

1® ù �® 0® (బం,రÇ ^Ê తన శÑ{67 3ల]డం) 

హ ¡ భంqమÐ öద ©టBంx. Ñþ వద� urల! dడ�8, µsల� సరళðఖ5 ఉం�� 

శÑరం +క�ల� dస�Dంచంx. öత�ం శÑ{67 2మం, Pపంx. తల! (? ekB, z9ల! 

Iంద� వÊ�, °ం| urల! బలం, +క�ల5 Êన7, u8, � f 0��ల5 2-3 �_న@ 

వర� Pపంx (1-10 g�ం5 ఉన7º@,). ]ంటo öత�ం శÑ{67 వ�  u8, హ ¡ 

uయంx (1-5 g�ం5 ô�నº@,).  
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                                                         g�ం 1-11 

 

షe౦ú rంú ¯ Ó� (°ం| మÓ�గ§  (Ô,!@) స§ñం5? Ùకడం) 

హ ¡ !ంx, urల! dడ�8 §ందర Iం0 äÇ�, Iంద� dస�Dంచంx. °ం| ur  

సRంతరం,, Êన7, ఉన7Çj|, అd �ళ@Ð 30 xÐల ^ణం ఏరj�� ఉం¼` (g�ం 1-11 

�). öత�ం శÑ{67 Pపంx. తల! (? వÊ�, �ళ@! Iంద� వ:�`. 2-3 �_న@ వర� 

Pపంx. ఒక�FD, öత�ం శÑ{67 వ�  uయంx. °ం| urల! ]న?� þ¥�6 హ ¡ 

uయంx. 



    

 93   

 

 

g�ం 1-12 

 

Ö F Õ `య® (;Oసతe :మర( urల! ఉంచడం) 

హ ¡ !ంx, °ం| urల! dడ�8, _k6 dకర÷ం, శÑరం పక�ల� dస�Dంచంx, urల�, 

�ళ@� మధ" ^ణం ¥R\ 30 xÐ  ఉం�� (1-12 g�ం5 ô�నº@,). öత�ం 

శÑ{67 2మం, Pపంx, ò` Ëనల! ?ంద� Ëం�ం బలంÐ బయట� Pz`. త\_త, 

ఒక�FD, öత�ం శÑ{67 వ�  uయంx. urల! Ñþ వద�� క0�, హ ¡ uయంx.   
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                                                        g�ం 1-13 

 ² Ó® � ష® (అరGr| తన �Ç( Ëండ! xయడం) 

హ ¡Ð öద  ©టBంx. urల! dడ�8, _k6 శÑరం ]!క� dస�Dంచంx. అ¨ 

సమయం5, °ం| అరurల! ]!క äÇ� అW§ఖం, Êపjంx. ur  శÑరం పక�ల 

!ంx brన7Çj|, మÚకºBల! eమ�0, వంచంx. ur  శÑరం ]!క� uDనÇj|, 

మÚకºBల�, శÑ{6? మధ" ^ణం 45 xÐ  ఉంºం0 (1-13 g�ం5 ô�నº@,). 

öత�ం శÑ{67 2మం, Pపంx. °ం| ur  సDâన F��67 u\��7క, తల! (? 

eటBంx, మDE z9ల! ?ంద� వత�ంx. శÑ{67 6�\, ఉంచంx, 2-3 �_న@ వర� 

Pపంx. öత�ం శÑ{67 ఒక�FD, వ�  uయంx. urల! ]న?�  g], హ ¡ 5? ÊDq 

రంx.  
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g�ం 1-14 

 

1® గంú z� ష® (వÖ| Ëండ! ©?`ంచడం) 

హ ¡ Ð öద ©టBంx. °ం| urల! dడ�8, అరurలÐ §ం�� Ðయంx. uÊòí@ 

(? ô¥�ం��. urల! µsల F��5 ఉంP`. µsల! Êన7, u8న త\_త, 

తల! (? ekB, z9ల! ?ంద� వ:�`. శÑ{67 6�\, ఉ౦చంx (1-14 g�ం5 

ô�నº@,). 2-3 �_న@ వర� Pపంx. ఒక�FD, öత�ం శÑ{67 వ�  uయంx. °ం| 

urల! క`� Ñþ §ం� ©kB, హ ¡� ÊDq రంx.    
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                     g�ం 1-15                                                          g�ం 1-16 

x� Ë ¯" � (urల! 9Ê�క|Ç ఎ�ట ఒక96 ఎ�ట ఇంËకk వu]� 

ఉంచంx) 

హ ¡ Ð öద ©టBంx. అరurల! క|Ç �గం äÇ� అW§ఖం, ÊÇj}, eమ�0, 

°ం| urల! ?ంద� కదపంx. ur  9Ê�క|Ç �,67 uDనÇj|, urల! ఒక96 

ఎ�ట ఇంËకk6 ఉంచంx. Ç\Ìల� ఎడమ u� 5పల ఉంºం0, Eల� �x u� 5పల 

ఉంºం0. ఒక uÊ అరu� ఇంËక96 ]!క äÇ� అW§ఖం, ఉంºం0. °ం| urల 

మధ", మDE 5ప` uÊ?, 9Ê�క|Ç� మధ" Ùరం 3 �ంkÔట\@ (1 అంfళం) 

ఉంచంx. urల! ఒక96 ఎ�ట ఇంËక966 FGరణం, 40-100 �_న@ వర� ఉంP` 

(1-15 g�ం5 ఉన7º@). _"YR67 �"ంú - ã �® Ð §qంచంx (1-16 g�ం5 

ô�నº@,). 
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2. ' ® జeంú ' (' ® 6లబ| భంqమ _"Yమం) 

À�ం: 

ఇ0 ' ® ýంú _"YRల5 °ండవ వర¿ం. ఇ0 � f చ2ం-పºB�o కద`కల! 

క`qEన7 ఒక +Jంత 8�Ê5 6లబ� _"Yమం. కద`క  ఒ� ÑÊ5 ఉం��, +Ê 

భంqమ5 P� ÞÇ పºB^వల8న అవసరం ఉం0. Ëత�, XరంWంgన _D? öదB@ _D 

ur  బ\S,!, ��j,! అ6�ంచవ�]. అ��, అ�"సం త\_త, _D öత�ం శÑరం 

d¯ంÊ 9ం0నº@, ప6uయడం వల@ క`á అలసట ఏ R�ం అ6�ంచ�. అ�"F67 తర�, 

�య"డం, మDE uÞ సమయం ©Dá Ë��, అ�"స�ల� _D urల మధ" ' ® 

పD�p¥�న7 అ!OÊ క frం0. ' ® 6లబ| భంqమ! తర�, అ�"సం uయడం 

వల@, öత�ం శÑర౦ ÖD�,  రవబ|rం0, మDE శ?� zట_67 ©౦�rం0. ' ® 

6లబ| భంqమ, dజtత ©ంచ¼6?, F��ల! ©ం�^¼6?, మDE ¹dక శ��ల! 

బలపరచ¼6? ఒక సమ�.న Fధ� dGనం. కద`క  FGరణ౦, ఉం��, అ�� ఈ 

_"Yమం 9e{ P� FOంచవ�], అ0 అ�"సం uÞ0 అ67k¦ క Ç�6 ఉంºం0. 

అ�"సం u¥�న7Çj|, కద`కల! సహజం, uయంx. Ô\ అ�"సం u¥�న7º@ Ô� 

 `Y`. Ë0�, కదలడం సహజ� అ��, ఊగకంx. ' ® ýంú �క� ఇతర 

_"YRల R0D,, ఈ _"Yమం �క� §qంÇ, అ�"సం �క� §qంÇ ��, 

ఎం�కంQ ' ® పD�pంచడం ఎపjkl ఆగ� �బkB. +Ê కద`క �క� సమయం వ"?�l, 

వ"?�l Wన7ం, ఉండవ�]; ఎంత ఎ��వ అ�c, అంత � . 

^� !�:(_"Yమం uÞ §ం� ఒకFD వ`@౦చబ� N@కం) 

0oú ¤e జంú ø   bంú ¡® gంú < 

(shung hway zung lee)     (rong shin ching tee) 

8 R" 8 S   ' ® � 3 

(szz myao szz woo) (fah luhn chew chee)                          
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      g�ం 2-1 

8ద%ం �వడం: 

öత�ం శÑ{67 మÑ వ� , ��ం¼ సడ`ంచంx. z9ల! µsల-మధ" ఉన7ంత 

Ùరం5 ©kB, సహజం, 6లబడంx. x�ళ@! Ë0�, వంచంx. x�ళ@!, rంk �,67 

వ� , ఉంచంx. Ô �#�67 Ë0�, 5ప`? �^�ంx. � క Ëన గkB అ౦గ`6 :�`. 

ప వ\సల మధ" Ëంత s, ఉంచంx. ©దSల! [8, కళî! eమ�0, [¥^ంx. 

§ఖం Ôద +Jంత �_67 వ"క�పరచంx. షe౦ú - ã �® (urల! కలపంx) (2-1 

g�ం5 ô�నº@). 

B gయ® =²  ® (చ×67 తల� ఎ�\, పºB^వడం) 

ã �® (ur  క`�న) 8�Ê !ంx XరంWంచంx. 9Ê�క|Ç �గం !ంx urల! 

dడ�À�, ×ల@, (? ఎత�ంx. ur  తల §ం�? u\�న7Çj|, క!gమ�ల 
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                      g�ం 2-2                                                               g�ం 2-3 

F��5 అరur  §¨6? అW§ఖం, ఉం��. °ం| urల òళ@ Ëస  ఒక96? 

ఒకk 15 �ంkÔట\@ (5 అంfS ) Ùరం5 ఉం��. °ం| ur  ఒక వలయం, 

ఏరjx, öత�ం శÑరం వ� , ఉంºం0 (2-2 g�ం5 ô�నº@). 

� gయ® =²  ® (చ×67 9Ê�క|Ç� ఎ�\, పºB^వడం) 

Iందk 8�Ê!ంg urల! 2మం, ?ంద� þ¥�రంx. 9Ê�క|Ç �,67 uð వర�, ఈ 

భంqమ! Rర]కంx. 9Ê�క|Ç�, urల� మధ" 10 �ంkÔటర@ (4 అంfSల) Ùరం 

ఉంచంx. చంకల!  Dgనº@ ఉంg, °ం| xurల! §ం�� ఉంచంx. అరur  ( 

äÇ� అW§ఖం, ఉం��. °ం| urల òí@ ఒక96Ëకk 10 �ంkÔట\@ (4 

అంfS ) Ùరం5 ఉం��. ur  ఒక వలయం, ఏరj|:� (2-3 g�ం5 

ô�నº@). 
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                    g�ం 2-4                                                         g�ం 2-5                                                        

B xంú =²  ® (చ×67 తల (న పºB^వడం) 

Iందk భంqమ !ంx urల �క� వలY�రం Rర�ం¼, urల! eమ�0, (? 

ఎత�ంx. uÊòí@ ఒక96? ఒకk ô¥�న7º@ చ×67 తల (న పºB^ంx. అరur  ?ంద 

äÇ� అW§ఖం, ఉం��, °ం| urల òళ@ Ëనల మధ" 20-30 �ంkÔట\@ (8-10 

అంfS ) Ùరం ఉంచంx. ur  వలY�రం ఏరj�� ఉం��. µsల!, urల!, 

xurల!, మÚకºBల! వ� , (2-4 g�ం5 ô�నº@) ఉంచంx. 

�"oú స =²  ® (చ×67 తల� °ం| äÇ� పºB^వడం) 

Iందk భంqమ !ంx urల! ×ల@, తల� °ం| äÇల� కదపంx. అరurల! �Sల� 

అW§ఖం, ఉంg, §౦ãrల! Êన7, ఉంg, µsల! వ� , ఉంచంx. (2-5 g�ం5 

ô�నº@). urల! �Sల� మÑ దగ¿ర, ఉంచ»డ�. 
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                 g�ం 2-6                                                             g�ం 2-7 

 

x� Ë ¯" � (urల! 9Ê�క|Ç ఎ�ట ఒక96 §ం� ఇంËకk వu]� 

ఉంచంx) 

°ం| urల! Iందk భంqమ !ంx 9Ê�క|Ç �,6? ?ంద� eమ�0, కదపంx (2-6 

g�ం5 ô�నº@) ఒక96 §ం�� ఇంËకk వu]� ఉంచంx. _"YR67  �"ంú - 

ã �® Ð §qంచంx (2-7 g�ం5 ô�నº@). 
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3. గe® .oú �"ంú õ ' (జగr� �క� °ం| Ëనల! /�]Ëనడం 

_"Yమం) 

À�ం: 

ఈ _"Yమం జగr� �క� శ?�6 /�]�6, 966 ఒకD శÑరం 5ప` శ?�Ð కలప¼6? 

ఉ¨�Æంచబxం0. P� ©ద� öత�ం5 శ?� dసDpంపబx, 5ప`? þ¥Ëనబ|rం0. అÊ 

త��వ �లం5o, అ�"స�| అత6 శÑరం56 అ�Èగ"కర, నల@6 ü! dసDpంg, ©ద� 

öత�ం5 జగr� �క� శ?�6 5ప`? þ¥�౦�|, అం�వల@ అత6 శÑరం %ద%., 

àందర, “zల   Ç శÑరం” 8�Ê? u\�ంºం0. అంc ��ం¼, uÊ కద`క  

u¥�న7Çj|, ఈ _"Yమం “తల Æఖరం  \�^¼6?” �  క`q¥�ం0, మDE z9ల 

?ంద!న7 R{¿ల అ|çల! àలq¥�ం0. 

_"Yమం uయక §ం�, pమ�`7 Ô\ °ం| ©ద� ¨F ý�B ,, 0d? µd? 

మధ" 6లబxనº@,, అÊ ©ద�,, అసRన.న ఎr�5 ఉన7º@ ఊ7ం�^౦x. urల �క� 

( కద`కÐ, శÑరం56 ü òగంÐ o\, తల Æఖరం బయట�, జగr� �క� ( Ëనల äÇ� 

brం0; urల �క� Iం0 కద`కÐ, అ0 z9ల Iంద !ంx బయట� జగr� �క� 

?ం0 Ëనల äÇ� brం0. urల కద`కల! అ!సDంg, శ?� °ం| Ëనల !ంx శÑరం 

5ప`? ÊDq వ¥�ం0, త\_త వ"Êðక 0శ5 dసDpంపబ|rం0. కద`కల! ఒక96 

త\_త ఒకk àp�0 F\@ ÊDq �Y"`. àp�దవ కద`క5, ఎడమ uÊ6 (న ఉంg 

(Eల� �x u�), ఇం^ u� వu]9క ఆగంx. త\_త, °ం| ur  క`8 ?ంద� 

క� :�, శ?�6 Iం0 Ëనల� þ¥�6 ]í�ం0, ఆ త\_త శÑరం ]ంబx ÊDq ( 

Ëనల�  ¥�ం0. ur  (?, ?ంద? àp�0 F\@ క0`న త\_త, శ?� శÑరం 5ప`? 

cబ|rం0. ' ® ! అ!ఘx 0శ5 (§ం� !ంx ô8నÇj|) 9Ê�క|Ç �గం5 

� f F\@ Êపjంx, ఇ0 బయట!న7 శ?�6 ÊDq శÑరం 5ప`? Êపj¼6?. _"Yమం 

§qంచ¼6?, °ం| urల! కలపంx, అ�"F67 §qంచ¼6? ��. 
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                          g�ం 3-1                                                     g�ం 3-2 

^� !�: (_"Yమం uÞ §ం� ఒకFD వ @̀ంచబ� N@కం) 

1ంú Óe a® <   ' ì xంú È 

(jing hwa bun tee) (fah kigh ding dee) 

¡® 8 � మంú   .oú kయ® చ � 

(shin tsz ee mung) (tong tyen chuh dee) 

8ద%ం �వడం: 

öత�ం శÑ{67 మÑ వ� , ��ం¼, సడ`ంచంx. z9ల మధ" µsల-]డ j Ùరం 

ఉంg, సహజం, 6లబడంx. x�ళ@! Ë0�, వంచంx. x�ళ@!, rంk �,67 వ� , 

ఉంచంx. �#�67 Ë0�, 5ప`? �^�ంx. � క gవర గkB అంగ`6 :�`. ప వ\సల 

మధ" Ëం�ం s, ఉంచంx. ©దSల! [8, కళî! eమ�0, [యంx. §ఖం Ôద  
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                        g�ం 3-3                                                      g�ం 3-4 

+Jంత �_67 వ"క�పరచంx. ¯eంú - ã �® (urల! కలపంx) (g�ం 3-1), Ñþ 

ఎ�ట హ ¡ (urల! క`�) uయంx (3-2 g�ం5 ô�నº@,). 

ద® - /౦ú ,e® (ఒక-uÊ కద`క) 

హ ¡ !ంx, ఒక-uÊ కద`క öద  ©టBంx. ur  శÑరం బయk ü1 ! (శ?� 

యంÁంగ౦) ]ంబx eమ�0, క� :�. urల కద`కల! అ!సDంg, శÑరం 5ప`  శ?� 

ఆగ�ం¼ (? ?ంద? +వ7¥�ం0. Ç\Ì , §ం� ఎడమ uÊ6 (? ఎ:�̀ , E , §ం� 

�x uÊ6 (? ఎ:�` (3-3 g�ం5 ô�నº@,). 

§ఖ§ §ం� !ంx b: uÊ6 eమ�0, ఎÊ�, తల Æఖరం (న dస�Dంచంx. అ¨ 

సమయ౦5, �x uÊ6 eమ�0, Iంద� b¦యంx(E  ఎడమ uÊ6). °ం| urల! ఈ 

dధం, ఒక96 త\_త ఒకk కదÇ} ఉం¼` (3-4 g�ం5 ô�నº@,). 
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                             g�ం 3-5                                                   g�ం 3-6 

°ం| అరurల! శÑరం äÇ� అW§ఖం, 10 �ంkÔటర@ (4 అంfళ§ల) Ùరం5 

ఉంP`. _"Yమం u¥�న7Çj|, öత�ం శÑ{67 వ� , ఉంP`. ఒక uÊ (?-?ంద? 

కద`క! ఒక FD, �?�ంచబ|rం0. öత�ం àp�0 F\@ ÊDq uY`. 

¯eంú - /ంú ,e® (°ం|-urల కద`క) 

àp�దవ ఒక-uÊ? కద`క uÞడÇj|, ఎడమ u� (Eల� �x u�) (న ఉంx, ఇం^ 

u� (? ఎc�టÇj| అ�á ఉంºం0. °ం| ur  (? ô¥�ం�� (3-5 g�ం5 

ô�నº@,).  

త\_త °ం| urల! ?ంద� ఒ�FD కదపంx (3-6 g�ం5 ô�నº@,). అరurల! 

శÑరం äÇ� అW§ఖం, 10 �ంkÔటర@ (4 అంfళ§ల) Ùరం5 ఉంచంx. ఒక (?-

మDE-?ంద� urల కద`క! ఒక FD, �?�ంచబ|rం0. àp�0 F\@ ÊDq uయంx. 
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                   g�ం 3-7                                                          g�ం 3-8 

 

¯eంú - þe ¹ంú ' ® (°ం| urలÐ ' ® ! Êపjడం) 

°ం|-urల కద`కల! ÖD� u8న త\_త, °ం| urల! ?ంద� §ఖ§! 9k, Ñþ 

Ôద !ంx ?ంద� 9Ê�క|Ç �గం uð వర� కదz`. ఇÇj| 9Ê�క|Ç �గం5 ' ® 

! Êపjంx (3-7, 3-8, 3-9 gÁల5 ô�నº@,), Ç\Ìల� ఎడమ u� 5ప`?, 

Eల� �x u� 5ప`? ఉం¼`. °ం| urల మధ" Ùరం, 5ప` uÊ? 9Ê�క|Ç� మధ" 

Ùరం 3 �ంkÔట\@ (1 అంfళం) ఉం¼`. ' ® ! అ!ఘx 0శ5 (§ం� !ంx 

ô8నÇj|) � f F\@ Êపjంx, ఇ0 బయk శ?�6 ÊDq శÑరం 5ప`? Êపj¼6?. 

' ® ! Ê�jనÇj|, °ం| urల కద`కల! 9Ê�క|Ç �గం5o ఉంచంx. 
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                            g�ం 3-9                                                  g�ం 3-10 

 

 

�"ంú - ã �® (3-10 g�ం5 ô�నº@,). 
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4. ' ® ) kయ® ' (' ® 0వ" +_హం _"Yమం) 

À�ం: 

ఈ _"Yమం Rనవ శÑరం56 శ?�6 dF�ర.న }ట@5 +వ7ంu� u¥�ం0. �వలం ఒకk 

a9 అoక �Sలfం¼ b�ం¼, శ?� శÑరం �క� öత�ం �® పక�!ంx, Yంú పక�� 

మF@ మF@ +వ7¥�ం0. శ?� �Sల!  రu సగº dG�లక౦Q, a9 ýపj మDE gన7 0వ" 

+_హ§లకంQ ఈ _"Yమం P� pంg౦0. ఇ0 ' ® ýంú �క� మధ"స�-F�� 

_"Yమం. Iందk [| వ{¿ల _"YRల ఆGరం,, ఇ0 శÑరమంత� అ67 శ?� 

R{¿ల! (ýపj 0వ" +_హ§! »¼ క Ç�6)  రవ¼6? ఉ¨�Æంపబx౦0, అం�వల@ 

శ?� �S  öత�ం శÑరమంత�, (!ంx ?ంద వర� 2మం, క F��. ఈ _"Yమం 

�క� అÊ dÆషB.న ల«ణం ఏpటంQ, ' ® పD�మణం 9e{ Rనవ శÑరం �క� 

అFGరణ పD8�rల! సDuయడం, అం�వల@ gన7 జగr� అ�న Rనవ శÑరం, తన [ల 

8�Ê? ÊDq వ¥�ం0, మDE öత�ం శÑరం56 శ?� ఆటంకం a�ం¼, సరళం, +వ7¥�ం0. 

ఈ 8�Ê6 u\�న7Çj|, అ�"స�| ¡-1Y®-' (§5@�ల56-') Fధన5 

అr"న7త F��6 FOంgన_డS:|. ýపj జన�8ద% fణం కల_\ _D 9' (ýపj 

ధర�ం)  Fధన! XరంWంచవ�]. ఈ సమయం5, _D ýంú zటవం మDE ¹dక శ��  

dg�ం, ©\f:�. ఈ _"Yమం u¥�న7Çj|, urల! ü1 ! (శ?� యంÁంగం) 

]ంబx కదపంx. +Ê కద`క àందర a�ం¼, eమ�0, మDE సరళం, ఉంºం0.  

^� !�: (_"Yమం uÞ §ం� ఒకFD వ`@ంచబ� N@కం) 

Ìయ® ' 1 Ì  ¡® gంú ¥ E 

(shwen fah jhr shyew) (shin ching szz yew) 

'® బ® áe ®  ¾ ¾ ¥ 3 

(fahn bun gway jhun) (yo yo szz chi) 



    

 109   

 

                                  

                      g�ం 4-1                                                          g�ం 4-2 

 

8ద%ం �వడం: 

öత�ం శÑ{67 మÑ వ� , ��ం¼, సడ`ంచంx. z9ల మధ" µsల-]డ j Ùరం 

ఉంg, సహజం, 6లబడంx. x�ళ@! Ë0�, వంచంx. x�ళ@!, rంk �,67 వ� , 

ఉంచంx. �#�67 Ë0�, 5ప`? �^�ంx. � క gవర గkB అంగ`6 :�`. ప వ\సల 

మధ" Ëం�ం s, ఉంచంx. ©దSల! [8, కళî! eమ�0, [యంx. §ఖం Ôద 

+Jంత �_67 వ"క�పరచంx. 

¯eంú - ã �® (urల! కలపంx) (4-1 g�ం5 ô�నº@), త\_త Ñþ §ందర 

హ ¡ (_k6 కలపంx) uయంx (4-2 g�ం5 ô�నº@). 
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                              g�ం 4-3                                                   g�ం 4-4 

 

హ ¡ 8�Ê !ంx °ం| urల! dడ�యంx. _k6 9Ê�క|Ç äÇ� ?ంద�, అరurల! 

శÑరం äÇ అW§ఖం, ఉం�� ÊÇj} b¦యంx. శÑ{6?, urల� మధ" Ùరం 10 

�ంkÔట\@ (4 అంfS ) ఉంచంx. ur  9Ê�క|Ç Ôద !ంx bYక, _k6 ఇం� 

?ంద� °ం| �ళ@ 5ప` äÇ fం¼ Pపంx. అ¨ సమయం5, న|§! వంg, ?ంద� 

»È]ంx (4-3 g�ం5 ô�నº@). 

uÊòళ@ Ëన  oల� దగ¿ర, ఉన7Çj|, urల! °ం| z9ల బయట� వృత�§! nÞ� 

sర]ంx, +Ê zదం �క� §ందర !ంx �`మడమ బయట� (4-4 g�ం5 

ô�నº@,). 
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                             g�ం 4-5                                                   g�ం 4-6  

 

త\_త °ం| మÚకºBల! Ë0�, వంg, �ళ@ ]!క fం¼ urల! (? ఎత�ంx (4-5 

g�ం5 ô�నº@). 

urల! �Ç fం¼ (? ఎr�rన7Çj|, ]e7§క! Êన7, uయంx (4-6 g�ం5 

ô�నº@,). _"Yమం u¥�న7Çj|, °ం| urల! శÑరం5 ఏ ఒక� �,6l 

:?ంచ»డ�; అ� �నట@�c, °ం| urల Ôద శ?� శÑరం 5ప`? þ¥Ëనబ|rం0. 
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                             g�ం 4-7                                                    g�ం 4-8 

 

urల! ఇం� (? ఎత�aనÇj|, ; , ఉం� �x?ళî! uయంx (4-7 g�ం5 

ô�నº@),  త\_త urల! చంకల fం¼ b:� §ం�� �గంx. 

°ం| urల! Ñþ ఎ�ట అడçం, ఉంచంx, (ఏ u� (న, a9 ఏ u� ?ంద ఉం¼` 

అo96? +c"క ఆవశ"కత a�. ఒకD అల_º! బkB ఉంºం0. Ç\Ìల�, Eల» ఇద�Dl 

ఇ0 ఒ� R0D, ఉంºం0) (4-8 g�ం5 ô�నº@). 
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                     g�ం 4-9                                                    g�ం 4-10 

;ల, ఉం� �x?ళî!  Dg, °ం| urల! µsల( ఉంచంx (Ë0� s, ఉంP`). °ం| 

urల! µsల Yంú పక� !ంx (బయట !ంx) b¦యంx. మÚకºBల! uDనÇj|, 

అరur  ఒక96? ఒకk అW§ఖం,, 3-4 �ంkÔటర@ Ùరం5 (ఒక అంfళం) ఉంg, 

urల! Êzj`. అంQ, బయk gటన ò  (న ఉం��, 5ప` gటన ò  ?ంద ఉం�� 

Êపjంx. ఈ సమయం5, ur , µs  సరళðఖ, ఏరj|:� (4-9 g�ం5 

ô�నº@). 

°ం| అరurల! బంÊ6 పºB�న7º@, Êపjంx, అంQ 5ప` u� బయట?, బయk u� 

5ప`? Ê\f:�. °ం| ur  ?ంద, (6 µsల �® పక�ల (5ప` !ంx) fం¼ 

Ð¥�6 b�నÇj|, _k6 (? ఎÊ�, తల ]!క� b¦యంx. తల ]!క ur  అడçం, 

ఉన7 8�Ê5 ఉం�� (4-10 g�ం5 ô�నº@). 
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                        g�ం 4-11                                                       g�ం 4-12 

 

త\_త, urల! ఇం� ?ంద� ]e7§క äÇ� b¦యడం ËనFqంచంx (4-11 g�ం5 

ô�నº@). 

°ం| urల! dడ�8, uÊòళ@ Ëన  ?ంద� ô¥�న7º@, ]!క ఉన7 శ?�Ð క`యంx. 

త\_త °ం| urల! సRంతరం, తల (!ంx Ñþ §ం�� కదపంx (4-12 

g�ం5 ô�నº@). ఇ�, ఒక 0వ" +_హం ÖD� అ�౦0. కద`కల! àp�0 F\@ ÊDq 

uY`. _"Yమం ÖD� u8న త\_త, °ం| urల! ?ంద� Ñþ fం¼ 9Ê�క|Ç 

వద�� b¦యంx. 
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                         g�ం 4-13                                                  g�ం 4-14 

 

 

x� Ë ¯" � (urల! 9Ê�క|Ç ఎ�ట ఒక96 §ం� ఇంËకk వu]� ఉంచంx) 

(4-13 g�ం5 ô�నº@), ¯eంú - ã �® (urల! కలపంx) (4-14 g�ం5 

ô�నº@).  
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5. 0® .oú 1Y g ' (¹dక శ��ల! బలపరచడం _"Yమం) 

À�ం: 

¹dక శ��ల! బలపరచడం _"Yమం ' ® ýంú 56 +Jంత Fధ� _"Yమం. ఇ0 

బ�-లå"  ఉన7 అ�"సం, ఒకD ¹dక శ��ల! (అþంÿయ Fమ{��ల! »¼ క Ç�6) 

మDE శ?� zట_67, #�%6 uÊ సంజtలÐ ' ® ! Êపjడం 9e{ బలపరచడం ^సం 

ఉ¨�Æంపబx౦0. ఇ0 మధ"స�-F��? pంgన _"Yమం, öదB@ ఒక రహస" _"Yమం, 

ఉం�0. �Üన జన�8ద% fణంగల అ�"స�ల dన7zల! þర]¼6?, ఆ Öరe dOu 

సంబంధ§న7 అ�"స�ల� §?� +F0ంచడం ^సం, o! §ఖ"౦, ఈ Fధ� dG�67 

బ7ర¿తం uF!. ఈ _"YR6? °ం| �ళ@! మxg »È]వల8న అవసరం ఉం0. ÖD�-

:మర 8�Ê అ�c � , అర�-:మర 8�Ê »¼ అంnకDంపబ|rం0. అ�"సం 

u¥�న7Çj|, ü +_హం బలం, ఉంºం0, మDE శÑరం �êB ఉం� శ?� c�ం P� 

©ద�, ఉంºం0. ur  RసBA అమD]న ü1 (శ?� యంÁం,67) అ!సDంg క� :�. 

uÊ కద`క  öదÜనÇj|, హృదయం ఆ5చనల గమ�67 అ!సD¥�ం0. ¹dక శ��ల! 

బలపరuటÇj|, °ం| అరurల( Ëం�ం �ం�కDంg, మన¥ï! ¨F, ఉంచంx. 

అరurల మధ"�గం ]చ],, బ\S,, d�"r� ఉన7ºB,, Ê§\,, బ\S! 

పºB�న7º@, ఇ� అ6�¥�ం0. అ��,6, ఉ¨�శÖరeకం, ఈ అ!Orల ^సం 

యÊ7ంచకంx, సహజం, జరగ6వeంx. �ళ@! ఎ��వ ÞÇ మxg ఉంgc, అ0 � , ఇ0 

ఒకD సహన శ?�( ఆGరపxEంºం0. ఒక\ ఎ��వ ÞÇ »\]న7 Ë��, _"Yమం þiత 

ఎ��వSrం0, మDE శ?� ©Dá òగం »¼ ఎ��వSrం0. ఈ _"Yమం uÞడÇj| 

(¨6 fDంg ఆ5gంచకంx, Rన8క-సంకలjం ఉండ»డ�), +Jంతత5? ]ళ@ంx. 

2మం, xంú (,ఢ.న +Jంతత) 8�Ê5? ]ళ@ంx, +Jంతం, అ6�ంg� xంú �నkB 

Rð 8�Ê !ంx. అ�నపjkl, Ô +Gన &త�"6? Ô\ అ�"సం u¥�న7º@,  `Y`. 
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g�ం 5-1 

^� !�: (_"Yమం uÞ §ం� ఒకFD వ`@ంచబ� N@కం) 

� ఈ ఊ �   �® Þe õ 3 

(yo ee woo ee)  (yin sway jee chi) 

¥ Ëంú � Ëంú  ¸oú 1ంú é � 

(szz kong fay kong) (dong jing roo ee) 

 

�"ంú - ã �® (urల! కలపంx) 

:మర 8�Ê5 �ళ@! మxg »È]ంx. öత�ం శÑ{67 మÑ వ� , ��ం¼ సడ`ంచంx. 

న|§!, ×డ! 6�\, ఉంచంx. దవడ! Ë0�, 5ప`? �^�ంx. � క gవర గkB 

అంగ`6 :�`. ప వ\సల మధ" Ëం�ం s, ఉంచంx. ©దSల! [యంx. కళî! 

eమ�0, [యంx. హృదయం దయÐ 6ం|�ంºం0. §ఖ౦ Ôద +Jంత.న, 

6ర�ల.న �_67 వ"క�పరచంx. 9Ê�క|Ç వద� ã �® uయంx, 2మం, +J౦తత5? 

]ళ@ంx (5-1 g�ం5 ô�నº@,). 
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                   g�ం 5-2                                                            g�ం 5-3 

 

öదk uÊ-సంజt  

uÊ కద`క  öదల�నÇj|, హృదయం ఆ5చనల గమ�67 అ!సD¥�ం0. కద`క  

RసBA అమD]న ü1 ! (శ?� యంÁంగం) అ!సDంP`. _k6 àందర పడ�ం¼, 

eమ�0,, సరళం, �Y"`. ã �® 8�Ê5 eమ�0, °ం| urల! తల §ం�� 

u\�o వర� (? ఎ:�`. త\_త, 2మం, అరurల! ( äÇ� అW§ఖం, Êzj`. 

అరur  §ఖం-(? ఉన7Çj|, ur  »¼ ఎత�¼6? ఉన7త F��6? u{� (5-2 

g�ం5 ô�నº@,). 

త\_త, °ం| urల! dడ�8, తల (న d @ ఆ�రం5 nయంx, పక�ల äÇ� ÊÇj} 

తల §ం� äÇ� uð వర� (5-3 g�ం5 ô�నº@,). 
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                    g�ం 5-4                                                        g�ం 5-5 

త\_త ]ంటo, urల! eమ�0, 0ంచంx. xurల! 5పల�, అరurల! ( äÇ� 

అW§ఖం,, uÊòí@ §ం� äÇ� ô¥�న7º@, ఉంచ¼6? +యÊ7ంచంx (5-4 

g�ం5 ô�నº@,). 

త\_త, °ం| మÚకºBల! వంg, _k6 Ñþ §ం� అడçం, ఉం�� uయంx. 

Ç\Ìల�, ఎడమ u� బయట +YÚ¥�ం0, Eల� �x u� బయట +YÚ¥�ం0 (5-

5 g�ం5 ô�నº@,). 

ur , µs  సరళðఖ, ఏరjxనÇj|, బయట ఉన7 uÊ మÚకºB బయట� Ê\frం0, 

అరu� ( äÇ� అW§ఖం, Ê\frం0. అర�వృ:�67 nయంx, అరu�6 ( äÇ� 

అW§కం,, uÊòí@ ]!క äÇ� ôÇrన7º@ Êపjంx. u� Ëం�ం బల౦ 

ఉప¾q¥�ం0. 5పల ఉన7 uÊ అరu�, Ñþ ఎ�ట అడçం, b�న త\_త, ?ంద äÇ� 

అW§ఖం, Ê\frం0. µs67 Êన7, uయంx. µs67, uÊ6 అరu� బయట äÇ� 

అW§ఖం, ఉం�� Êపjంx. శÑరం §ందర Iం0 �గం5 ఉన7 ur , µs  శÑరంÐ 
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                          g�ం 5-6                                                   g�ం 5-7 

30 xÐల ^ణం5 ఉం¼` (5-6 g�ం5 ô�నº@). 

°ండవ uÊ-సంజt 

?ందk 8�Ê6 అ!సDంg (5-6 g�ం5 ô�నº@,) ఎడమ u� ((న ఉన7 u�) 5ప`? 

క� rం0. �x u� (? క� rన7Çj|, �x uÊ అరu� శÑరం äÇ� ÊDfrం0. 

ఈ కద`క öదk సంజt�o ఉంºం0, ఎడమ, �x ur  R\:�. uÊ 8�r  సD,¿ 

వ"Êðకం, ఉం�� (5-7 g�ం5 ô�నº@,). 

[డవ uÊ-సంజt 

Ç\Ì , �x మÚకºB! (E  ఎడమ), అరu� శÑరం äÇ� అW§ఖం, ఉం�� 

Êన7, uY`. �x u� Ñþ §ం� !ంx 9k b�నÇj|, అరuÊ6 ?ంద äÇ� 

అW§ఖం, Ê�j, §ందర Iంద� �` �క� �క� §ం� �గం వర� ?ంద� 

b6Y"`. µs67 Êన7, ఉంP`. Ç\Ì  ఎడమ uÊ మÚకºB! (Eల� �x) (? 
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                          g�ం 5-8                                                       g�ం 5-9 

 

brన7Çj|, �x uÊ6 9ºrన7Çj|, అరuÊ6 శÑరం äÇ� అW§ఖం, ఉం�� 

Êzj`. అ¨ సమయం5, అరuÊ6 ఎడమ µజం äÇ� (Eల� �x µజం) కదz`. u� 

తన F��67 uDనÇj|, అరu� ( äÇ�, uÊòí@ §ం�� ôÇ:� (5-8 g�ం5 

ô�నº@). 

� గవ uÊ-సంజt 

(న ô�న సంజt�,o ఉంºం0, uÊ F��  R\:�. Ç\Ìల� ఎడమ u� (Eల� 

�x) 5పల క� rం0, �x u� (Eల� ఎడమ u�) బయట äÇ� క� rం0. 

కద`క  �x u� త\_త ఎడమ u� ఒక96 త\_త ఒకk జ\f:�. uÊ 8�r  

వ"Êðకం, ఉం�� (5-9 g�ం5 ô�నº@,). � f uÊ-సంజtల! ఆప�ం¼ 

ఒక96 త\_త ఒకk �Y"`. 



    

 122   

 

                     

                 g�ం 5-10                                                            g�ం 5-11 

 

Kళ-ఆ�ర ¹dక శ��ల! బలపరచడం 

� గవ uÊ-సంజt త\_త ËనFqÀ�, ( u� 5ప`? క� rం0, Iం0 u� 

బయట� క� rం0. Ç\Ìల�, �x అరu� 2మం, ÊDq, ?ంద� Ñþ �గం äÇ� 

క� rం0. Ç\Ìల� ఎడమ u� (Eల� �x u�) (? క� rం0. °ం| 

§ంãr  ÑÊ �గ౦ uD, సరళðఖ, ఏరjxనÇj| (5-10 g�ం5 ô�నº@), urల! 

dడ�8 పక�ల äÇ� �,`, అరur  ?ంద äÇ� అW§ఖం, ఉం�� (5-11 g�ం5 

ô�నº@,). 
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                                    g�ం 5-12 

 

°ం| ur  x�ళî బయట (? uDనÇj|, urల! న|§ F�య5 ఉంP`. 

§ంãr , మÚకºB  ఒ� F��5 ఉం��. °ం| urల! వ� , ఉ౦చంx (5-12 

g�ం5 ô�నº@). ఈ 8�Ê 5ప న7 అþంÿయ Fమ{��ల! బయట� urల5?  g], 

_k6 బలపరచ¼6?. అd Kళ-ఆ�ర అþంÿయ Fమ{�� . అþంÿయ శ��ల! 

బలప\¥�న7Çj|, అరur  ]చ],, బ\S, మDE Êp�D,, బ\S! పºB�న7º@ 

అ6�F��. �6 ఈ అ!Orల! ఉ¨�శÖరeకం, యÊ7ంచకంx. సహజం, జ\గ6వeంx. 

ఎ��వ ÞÇ ఈ F�నం5 ఉంgc, అ0 � , ఒకD? భDంచ¼6? మÑ అలసట, అ6�ంu 

వర�. 
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       g�ం 5-13 

 

స�ంభం-ఆ�ర ¹dక శ��ల! బలపరచడం 

?ందk 8�Ê6 అ!సDంg, �x u� (Eల� ఎడమ u�), అరu� (? అW§ఖం, ఉం�� 

Ê\frం0, అ¨ సమయం5, 9Ê�క|Ç �గం äÇ� క� rం0. u� తన F�న§! 

uDనÇj|, అరu� ( äÇ� అW§ఖం, 9Ê�క|Ç �గం5 ఉంºం0. అ¨ సమయం5, 

�x u� క� rన7Çj|, ఎడమ uÊ6 ఎÊ� (E  �x uÊ6), ఒ�FD దవడ äÇ� 

కదపంx. అరu� ఇం� ?ంద äÇ� అW§ఖం, ఉంºం0, uÊ6 దవడ ఎr�5 ఉంచంx. 

§ంã�, u� ఒ� F��5 ఉం��. ఈ సమయం5, °ం| అరur  ఒక966 ఒకk 

ôÀ�, 8�రం, ఉం�� (5-13 g�ం5 ô�నº@). ఇ0 స�ంభం-ఆ�ర అþంÿయ 

శ��ల! బలపరచడం, “అరu� ఉ\§” öదÜన_k6. ఈ 8�Ê5 ఉంచ¼6? అFధ"ం 

�నంత వర�, ఉంచంx.  
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                        g�ం 5-14                                                    g�ం 5-15 

 

త\_త, ( u� §ం� äÇ� అర� వృ:�67 n8 ?ంద� 9Ê�క|Ç �గం వద�� వ¥�ం0. 

అ¨ సమయం5, Iంద!న7 uÊ6, అరuÊ6 ?ంద äÇ� అW§ఖం, ÊÇj}, �#కం 

?ంద వర� ఉం�� ఎత�ంx (5-14 g�ం5 ô�నº@). u� µజం F��5 ఉంºం0, 

°ం| అరur  ఒక966 ఒకk ôÀ� ఉం��. ఇ0 »¼ అþంÿయ శ��ల! 

బలప\¥�ం0, �వలం వ"Êðక uÊ 8�rలÐ. ఈ 8�Ê5 urల� భDంచ¼6? కషBం, ఉన7ంత 

వర� ఉంచంx.   

+Jంత Fధన 

?ందk 8�Ê !ంx, (u� అర� వృ:�67 ?ంద� 9Ê�క|Ç �గం వద�� n¥�ం0. �"ంú - ã 

�® (5-15 g�ం5 ô�నº@,) u8, +Jంత Fధన öద ©టBంx. xంú 5 

(+Jంతం, ఉ�7, ఎ\క ఉన7 మ*8�Ê5), ఎంత ఎ��వ, ఉంQ అంత � . 
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g�ం 5-16 

 

§qం� 8�Ê 

హ ¡ uయంx (5-16 g�ం5 ô�నº@). xంú !ంx బయట� వg], �í@-మxg 

»È]¼67 §qంచంx. 
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' ® ýంú అ�"సం uయ¼6? Ë67 +Gన ఆవశ"కత , మDE s�త� 

పడవల8న dషY  

1. ఐ� వ{¿ల ' ® ýంú _"YRల! వ\స, ,6, a9 ఎం��6 ,6 uయవ�]. 

అ�నపjkl, FGరణం, అ�"F67 öదk _"YమంÐ XరంWంచవల8న అవసరం 

ఉం0. అంc��ం¼, öదk _"Yమ వ{¿67 [|F\@ uయడం మంg0. 6సïం¨హం,, 

öదk0 uయ�ం¼, ఇతర వ{¿ల! అ�"సం uయవ�]. +Ê వ{¿67 ò\, అ�"సం 

uయవ�]. 

2. +Ê కద`క! సD,¿, మDE సjషB.న లయÐ uY`. ur , µs  (? ?ంద?, 

§ం�� ]!క�, ఎడమ� �x? సరళం, కద�`. ü1 ! (శ?� యంÁంగం) అ!సDంg, 

àందర పడ�ం¼, eమ�0,, సరళం, కదz`. మÑ òగం,, a9 మÑ eమ�0, కదపకంx. 

3. అ�"సం u¥�న7Çj|, pమ�`7 Ô\ +Gన &తన"ం Feªనం5 ఉం�^_`. ' ® 

ýంú +Gన &త�"67 Fధన u¥�ం0. ఉ¨�శÖరeకం, ఊ,�6? +యÊ7ంచకంx. అ� 

జDqనÇj|, శÑరం ఊగ�67 ఆz`. అవసరమ�c, కళî!  రవంx.  

4. öత�ం శÑ{67 సడ`౦చంx, §ఖ"ం, x�í@, మDE rంk �,67. Ô\ మÑ 

æfr, 6 ]ంQ, శ?� �ళ౦ అడçqంపబ|rం0. 

5. _"YR  u¥�న7Çj|, కద`క  వ� ,, మDE సహజం,, Þeచ+, మDE 

dF�రం,, ¥లభం, మDE అ|ç  a�ం¼ ఉం¼`. కద`క  దృఢ౦, ఉ౦¼`, 

¥67తం, »¼ ఉం¼`, Ëంత శ?�Ð అ�� æfr, a9 గkB, a�ం¼. అ� uÞ� 

గమ6ంచదగ¿ +�వ౦ క frం0. 

6. +þFD, Ô\ అ�"సం §qంPక, కద`కల! §qF�\, �6 ýంú ! ��. Ô\ ã 

�® (urల! కలపడం) R�� uY`. ã �® §qÞ�, కద`క  §qంgనºB అర�ం. 

ఉ¨�శÖరeకం,, ýంú ! అంతం uయకంx, ఎం�కంQ ' ® ఎపjkl పD�pంచడం 

ఆగa� �బkB. 
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7. బలfనం,, a9 �ర4 _"y న7 _\ _D పD8�rల! బkB, అ�"సం uయవ�]. _\ 

త��వ, అభ"8ంచవ�], a9 ఐ� వ{¿5@ ¨6న�� ఎం�^వ�]. కద`క  uయa6 

_\, బ� , :మర 8�Ê5 »\]6 అ�"సం uయవ�]. అ��,6, Ô\ అ�"సం 

uయడం ËనFqంP`. 

8. అ�"సం u¥�న7Çj|, }º?, సమY6? a9 0��� +c"క.న ఆవశ"కత  aS. 

అ�నపjkl, %�.న }º, +Jంత.న పDస{  ఉండడం మంg0. 

9. ఎºవంk మ* సంకలj౦ ఉప¾qంచ�ం¼ _"YRల! అభ"8ంP`. Ô\ ఎపjkl 

+క� 9D పటB\. �6, ' ® ýంú ! ఏ ఇతర Fధ� dGనంÐ కలపకంx. అ� 

�నట@�c, ' ® d�రం, R\rం0.  

10. అ�"సం u¥�న7Çj|, +Jంతత5? ]ళ@డం 6జం, అFధ"ం అ6�Þ�, RసBA @\! 

జ�ంచవ�]. �లం గxu Ë��, 2మం, Ô\ +Jంత 8�Ê5? +òÆంచగల\. 

11. అ�"సం u¥�న7Çj|, Ë67 ఉపñ_  {వ�]. కర�! þD] òయ¼6?, ఇ0 ఒక Rర¿ం. 

+Ê ఒక�Dl కర� ఉంºం0. Ô శÑరం5 Ô\ అwఖ"త! అ!భdంgనÇj|, 966 

అ�Èగ"ం, �dంచకంx. కర�! àలqంg, Fధన 5? 9D þయ¼6?, Ë67 ఉపñ_  

àందర,, §ం�,o {వ�]. 

12. »\]o _"YR6? Ô\ �ళ@! మడవaకbc, öదట ఈ వ{¿67 �Ñ] అం�( 

»\]6 అభ"8ంచవ�]. ఈ dధం, »¼ అ¨ +�_67 FOంచవ�]. �6 అ�"స�x,, 

:మర 8�Ê6 uయగల,`. �లం గ|¥�న7 Ë��, Ô\ 967 కg]తం, uయగల\. 

13. +Jంత _"Yమం u¥�న7Çj|, Ô\ ఏ.� gÁల!, a9 దృJ"ల! 

ô8నట@�c, _k6 ల«� ©టBకంx, Ô అ�"F67 ËనFqంచంx. Ë67 భయం ý`@ 

దృJ"ల వల@ Ô� )క"ం క`qc, a9 Ô\ భయపxc, Ô\ ]ంటo f\�  �]^_`: “o! 

' ® ýంú RసBA uత రë౦పబ|r�7!. o! ¨6? భయపడ!.” బ� ,, Ô\ RసBA 

ø @\! »¼ � వవ�], మDE Ô అ�"F67 ËనFqంచవ�]. 
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అ�దవ అG"య౦ 

+శ7  మDE జ_#  

1. ' ® (ధర� చ2ం) మDE ' ® ýంú 

+శ7: ' ® ¨66 క`qEం0? 

జ_#: ' ® ఉన7త-శ?� ప9{�ల! క`qEన7kB ఒక  `äన õవం. ఇ0 ýంú (Fధ� శ?�) 

6 సeత8ïద%ం, పDవర�నం u¥�ం0, మన పDRణం5 ఉండ�. 

+శ7: ' ® ôడ¼6? ఎ� ఉంºం0?  

జ_#: ' ® రంf బం,\ ప¥Ç అ6 R�� �పjగలం. ఈ రంf మన పDRణం5 

a�. 5ప` వృత�౦�క� ]!క ఆవరణ రంf P� +�శవంత.న ఎ\Ç. బయk 

వృత�౦�క� ]!క ఆవరణ రంf �Dంజ. °ం| ఎ\Ç-న Ç ¡õ (�®-Yంú) 

f\� �7�, ఇd G² zఠJల� �ం0నd. °ం| òð ఎ\Ç-¦లం ¡õ f\�  »¼ 

ఉ�7�, ఇd ýపj Xథpక-G² zఠJల� �ం0నd. ఇd °ం| dWన7 zఠJల . సe8�క 

f\�, , బం,\ ప¥Ç5 ఉంºం0. త��వ F�� kయ!� ([డవ క!7) కల_\ 

' ® d�"# పం¨�, Êరగ¼67 ôF�\. ఒక\ 966 సjషBం, ôడగ`qc, అ0 P� 

అందం, ఉంºం0, అ�"స�x6 ఇం� CమÐ Fధన uయ¼6?, గkB +యత7ంÐ §ం�� 

Fగ¼6? `ð�౦చగల�.  

+శ7: ' ® F�నం öదట ఎక�డ ఉంºం0? త\_త ఎక�డ ఉంºం0? 

జ_#: o! Ô� 6జం, ఒక� ' ® ! R�� ఇP]!. అ0 9Ê�క|Ç వద� ఉంºం0, 

అక�� మన౦ R�@|�న7 ద® (శ?� {Æ) Fధన uయబx, ఉంºం0. 96 F�నం Rర�. 
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Ëంతమం0 అoక ' ® ల! qరq{ Êరగడ౦ ôడగల\. _k6 � 'ష® (ధర� శÑరం) Ô 

శÑ{67 సవDంచ¼6? బయట ఉప¾q¥�ం0.  

+శ7: ' ® ! Fధన మDE అ�"సం 9e{ వృ0% u¥^వP]? ఎ67 వృ0% u¥^వ�]? 

�kl, RసBA ఇg]న ' ® » c¼ ఉం9? 

జ_#: ' ® ! అ�"సం మDE Fధన 9e{ వృ0% u¥^వ�]. Ô శ?� zటవం 

6రంతరం బలప|rన7 Ë��, ఇం� P�, P� ' ®   వృ0% �ం�:�. అ67 ' ®   

ఒ� dధం, ఉం��. ఒక� dషయం ఏpటంQ, 9Ê�క|Ç �గం వద�!న7 ' ® �êB 

ఎక�xl కదల�, ఎం�కంQ ఇ0 [ల.న0 �బkB. 

+శ7: ' ® ఉ6?6, పD�మ¢67 ఒక\ ఎ� ôడగల\, అ!OÊ 9ందగల\? 

జ_#: 967 అ!OÊ 9ందడం, ôడడం అవసరం a�. Ëంతమం0? ఇంÿయ$హం 

ఎ��వ, ఉంºం0, ' ® పD�మణ౦ �క� అ!OÊ క frం0. ' ® అమD]న 

Xరంభ దశ5, అ0 Ô శÑరం5 ఉండడం Ô� Ëంత అల_º aనº@, అ6�ంచవ�], Ô� 

9Ê�క|Ç ��j, అ6�ంచవ�], a9 ఏ¸ క� rన7º@, మDE ]చ]ద�67 

అ!భdంచవ�], ఇ�ంkd కలగవ�]. 96? అల_ºపxన త\_త, ఎ�ంk అ!Oþ 

ఉండ�. �6, అþంÿయ Fమ{�� గల వ"��  966 ôడగల\. 9టBÐ »¼ ఇ�á 

ఉంºం0, Ô 9టB కద`క �క� అ!OÊ Ô� ఉండ�. 

+శ7: ' ® gహ7ం( ఉన7 ' ® పD�pంu 0శ, ÆÌ"ల z¥ల( ఉన7 R0D, a�. 

(öదk, మDE °ండవ �p�\ల! ఉ¨�Æంg). ÆÌ"ల z¥ల( §ÿంgన ' ® 

+Êఘx 0శ5 పD�p¥�౦0. ఎం�క6? 

జ_#: ల«�ం ఏpటంQ Ô� ఏ0 మంg¸ అ0 ఇవeడం. 96 �క� బయk శ?� +సరణ +Ê 

ఒక�D శÑ{67 సవD¥�ం0, �బkB అ0 అ!ఘx 0శ5 పD�pంచ�. Ô\ 96 

పD�మ¢67 ôడగల\. 
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+శ7: RసBA ÆÌ"ల5 ' ® !  ఏ సమయం5 అమ\]:\? 

జ_#: �§ Ô అందDÐ ఇక�డ �67 చD]ంPల!�ంº�7౦. అoక Wన7.న అ�"Fల!  

అ�"సం u8న ÆÌ"  Ëంతమం0 R� ఉ�7\. కషBం ఎం�5 ఉందంQ, శÑరం5 ఉన7 

అ67 అవకతవక మDE అస�వ"స� dషYల! àలqంP`, మంg6 ఉంg, �|! þ8òయడం 

9e{. �బkB, ఇ0 ఒక అదనÇ ×ºB. ఆ త\_త, ' ® ! అమర]వ�]. అత6 �క� 

Fధన F�� +�రం, అమD]న ' ® �క� +Rణం R\rం0. Ëంద\ üýంú ! 

ఇంత�§ం� ఎÇj? అ�"సం uయa�. ÊDq సవDంచడం 9e{, మDE మంg జన�8ద% 

fణం క`qEండడం వల@, � తరగÊ5 Ëంతమం0 È,  6é�ల౦ �గలS, “ü” F��6 

9k, “zల   Ç శÑర” 8�Ê5? +òÆంచగల\. అºవంk పD8�rల5 »¼, ' ®  

అమర]బ|rం0. P� మం0? మంg ఆÈగ"ం ఉండ�. _\ సవరణల! 6రంతరం 

9ం�r�7\. సవరణ  �క§ం� ' ® ఎ� అమర]బ|rం0? ఇ0 gన7 dషయ�. 

gంÊంచకంx. ' ® ! సృ¡Bంచగ`á ü1ల! (శ?� యంÁం, ) o! ఇంత�§ం¨ 

అమ{]!. 

+శ7: ' ® ఎ� xయబ|rం0? 

జ_#: అ0 xయబడ�. o! ' ® ! పం� Ô 9Ê�క|Ç5 అమ\]:!. అ0 మన 

ÛÊక పDRణం5 ఉండ�, �6 òð 965 ఉం0. అ0 ఈ పDRణం5 ఉన7ట@�c, Ô 

9Ê�క|Ç5 @f  ఉండడం వల@, అ0 Êరగడం öద ©xc ఏం జ\frం0? అ0 òð 

పDRణం5 ఉంºం0, �బkB ఇక�|న7 96Ð సంబంధం a�. 

+శ7: వu] తరగÊ5 Ô\ ' ® ! ఇవeడం ËనFqF�{? 

జ_#: Ô� ఒకk R�� లW¥�ం0. Ëంతమం0 వ"��  అoక ' ® ల పD�మ¢67 

�7ంచగల\. అd =హ"ం, ఉప¾గప|:�, �వలం Ô శÑ{67 సవDంచడం ^సం. మన 

_"Yమం �క� అÊ©ద� ల«ణం ఏpటంQ, శ?� d|వబxనÇj|, ' ®   వ\స, 
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d|వబ|:�. �బkB Ô\ అ�"సం XరంWంచక §ం¨, అపjk� Ô శÑరం5 qరq{ 

Ê\frన7 అoక ' ® ల! క`qEం�\, అd Ô శÑ{67 సవD¥��7�. o! 6జం, 

Ô� ఇu] ' ® Ô 9Ê�క|Ç5 ఉన7kB0.  

+శ7: అ�"F67 ఆపడం అంQ అర�ం ' ® RయమSrంద�? � శÑరం5 ' ® ఎంత 

�లం ఉంºం0? 

జ_#: pమ�`7 Ô\ Fధ� , పDగÚం��న7ంత వర�, o! చD]ంgన ¡® ¡ంú 

(మనస�తeం) ఆవశ"కతల! అ!సDంgనంత వర�, Ô\ అ�"సం uయనÇj|, అ0 

Rయమవ� సD క9, అ0 బలప|rం0 »¼. Ô శ?� zటవం ఇం� ©రf}o 

ఉంºం0. �6 96? వ":"సం,, Ô\ ఇత\ల కంQ అ�"సం తర�, u8�,6, � ¡® 

¡ంú ఆవశ"కతల +�రం న|�^కbc, ఇºవంk అ�"F  వ"ర�మS:య6 � భయం. 

Ô\ అ�"సం u8�,6, అ0 ప6uయ�. Ô\ ఏ రక.న అ�"స dG�67 u8�, 

ఆవశ"కతల +�రం uయకbc, బ�J Ô\ �షB అ�"F67 Fధన uÀ� ఉండవ�]. Ô 

మన¥5 �వలం ఆ �డç dషY  R�� ఉ౦x, ఇ� ఆ5gÞ�: “అత! ఎంత �డç, 

ఉ�7|, o! Fమ{��  వృ0% u¥�న7ంతo, అత6 ప6 �#:!,” వంkd, Ô\ ' ® 

ýంú o\]�ంº�7,6, ఈ dషYల! అం�5 uDÞ�, మDE � ¡® ¡ంú 

ఆవశ"కతల! అ!సDంచకbc, Ô\ »¼ �షB అ�"F67 అ�"సం uయడం a9? 

+శ7: RసBA తర�, అంºం�\, “Ô\ వంద p`యన@ ¼ల\@ ఖ\]©kB�, ' ® ! 

9ందa\.” 96 అర�ం ఏpk? 

జ_#: అ0 P� అ[ల".ంద6 అర�ం. o! Ô� ఇu]0 ' ® ! R�� ��. Ô 

Fధన� భÈF క`jంu ఇతర dషY  »¼ అ[ల".నd, ఎంత డ#lÐ·� RDjx 

uయa6d. 

+శ7: ఆలస"ం, వg]న వ"��  ' ® ! 9ందగల{? 



    

 133   

 

జ_#: ?ందk [| È!ల Iత� Ô\ వg]EంQ, Ô శÑరం సవDంచబx, ' ® 

అమర]బ|rం0, ఇం� అoక dషYలÐ zº,. Ô\ ?ందk [| È!ల5 

వg]EంQ, �పjడం కషBం. అ�� »¼, Ô\ సవరణల! 9ం�:\. dషYల! 

అమర]డం కషBం. Ô� మంg పD8�r  ఉన7ట@�c, _k6 Ô5 అమర]వ�]. 

+శ7: Rనవ శÑరం �క� సD �6 పD8�Ê6 ¨6·� సDuయ¼6? �వలం ' ® ఒక�Q 

ఉప¾qంచబ|rం¼? 

జ_#: సDuయడం అo0 ' ® ( ÖD�, ఆGరపxEండ�. సDuయ¼6?  RసBA 

అoక ఇతర పద%rల! »¼ ఉప¾qF�\. 

+శ7: ' ® ýంú ! సృ¡Bంచడం5 చD� Öరe XÊప0కం ఏpk? 

జ_#: ఇ0 P� dF�ర.న +శ7, అÊ ©ద� F��50 »¼ అ6 �d¥��7!. మనం 

ఉన7ºవంk F��5   ¥^దగ¿ _k6 pంg౦0. ఇక�డ o! 966 చD]ంచa!. �6, 

Ô\ ఒక dషయం అర�ం u¥^_`. ఇ0 �ద%మత üýంú ��; ఇ0 #ద% zఠJల üýంú. 

ఇ0 �ద%మతం ��. అ��,6, మన ల«�ం �ద%మత ల«�ం R0D,o ఉం0. అ0 �వలం 

మనd °ం| dWన7 R{¿ల! అవలంæంu dWన7 Fధ� R{¿ . మన ల«�ం ఒక�Q. 

+శ7: ' ® ýంú చD� ఎంత �ర4ం, ఉం0? 

జ_#: o! అ�"సం u8న అ�"స dG�6?, o! బ7ర¿తం u8న dG�6? Ëం�ం c¼ 

ఉం0. o! Fధన u8న ' ®, ఇÇj| oరjబ|}, అం0ంచబ|rన7 96కంQ P� 

శ?�వంత.౦0. అంc ��ం¼, ఈ dGనం5 అ!మÊంపబxన 96కంQ ýంú (Fధన శ?�) 

P� òగం, వృ0% �ం¨0. అ�నపjkl, o! జ!ల� +òశ©kBన అ�"స dGనం ýంú 

òగం, ©రగ¼6? ఇం� అ!మÊ¥�ం0, �బkB Fధ�6 ¡® ¡ంú ఆవశ"కత ఇం� 

క�న౦,!, ఇం� ఉన7త౦,! ఉం0. o! జ!ల5 +òశ©kBన dషY  త��వ క�న 

ఆవశ"కతÐ ÇనD7{�ణం uF!, అ�� సగº Fధ� Rర¿ంకంQ ఇం� క�న.నd. 
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öదట ఉన796? Wన7ం, ఉండడం వల@, న!7 F�ప�x, అం�\. ' ® ýంú చD� 

�ర4త! బkB ôÞ�, బ7ర¿తం �క §ం� సంవతï{ల! �?�ంచకbc, o! ఈJన"ం5 

;Oంచడం XరంWంgనపjk !ంx, ?ందk � Rసం5 (1992) öదల�ంద6 �పjవ�].  

+శ7: �౦ Ô +సం,ల! dంºన7Çj|, RసBA R� ఏp ఇF�\? 

జ_#: o! అందDl ' ® ! ఇF�!. ఒక ' ® Fధన ^సం ఉం0, మDE శÑ{67 

సవDంచడం ^సం ' ®   ఉ�7�. అ¨ సమయం5, � 'ష® (ధర� శÑరం) pమ�`7, 

+Ê ఒక�D¦ ' ® ýంú Fధన u¥�న7ంత వర� ô¥�ంºం0. Ô\ Fధన uయకbc, 

సహజం, 'ష® pమ�`7 ôడ�. అత6? ��j�,6 అత! ]ళ@|. Ô\ ఏp 

ఆ5g¥��7È, � 'ష® � కg]త౦,, సjషBం,   ¥. 

+శ7: ధర�బద%.న X��6 Fధన uయ¼6? ' ® ýంú అ!మÊ¥�ం9? 

జ_#: 9'� (ýపj ధర�ం) పDpr  aS. Ô\ “త�గత” F��? Fధన u8�, అ0 

ఇం� అంతం ��. మనం ఒక ధర�బద%.న '. ]h@ Fధన uయంx. Ô\ ధర�బద%.న X��6 

9ం�:\. 

 

2. అ�"స ÀÁ  మDE dG�  

+శ7: Ëంతమం0 వ"��  “0వ" +_హం” ÖD�u8 ఇంk? b�న త\_త, _íî తమ! 

ఆ�శం5 c rన7º@ P� సjషBం, కల5 ôF�\, ఇదం: ¨6 fDంg? 

జ_#: o! Ô అందDl �#rన70 ఏpటంQ, ఈ రక.న dషయం Ô G"నం5,6, 

కల5,6 జDqనÇj|, అd కల  �S.  అ0 Ô ఆత� Ô ÛÊక శÑ{67 వ0`bవడం వల@ 

జ\frం0, ఇ0 కలగనడం కంQ ÖD� Wన7ం, ఉంºం0. Ô\ కలగంºన7Çj|, Ô\ 
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అంత సjషBం,, a9 అంత dవరం, ôడ\. Ô ఆత� శÑ{67 వ0`నÇj|, Ô\ ôÞ0, 

మDE Ô\ ఎ� (? c�È, అ0 6జం�, ôడగల\, సjషBం, f\� ©ºB^గల\. 

+శ7: ' ® d�రం, RDc, ఎºవంk �| పర"వF�  క f:�? 

జ_#: ఇ0 ఒక\ తÇj9D ప�Bర6   Çrం0. ఆ త\_త ' ® తన +�_67 

^5jrం0. ఇంc��ం¼, Ô Fధన5 అoక సమస"ల!  g]©|rం0. ఇ0 ఎ� 

ఉంºందంQ, Ô\ +Gన �O5 ��ం¼, 9D త�j ఎక�x? ]S@5  `య6 పక� È|ç5  

నడవ¼6? ఎం��ం�\. Ô� సమస"  ఎ�రS:�. ఈ dషY  Ô 6త" õdతం5 

+Êఫ`F��. 

+శ7: ఎవ8� సeయం, Fధన u¥�న7Çj|, ఇంk పD8�Ê5 ఎ� వ"వహDంP`? ' ® 

ఇంB@ ఉండవP]? 

జ_#: ఇక�డ »\]న7 _D5 P�మం0 ' ® ! Ô ఇళî5@ ఉండ¼67 ఇంత�§ం¨ 

ôF\. �ºంబ సµ"  »¼ 96 వల@ �భపడడం öదÜం0. �ం +F�dంgనº@,, 

అoక పDR¢  ఒ�FD ఒ� F�నం5 ఉం��, Ô ఇ @ �6? pనÓ�ంÇ ��. 966 

%� పరP`ïన అవసరం ఉం0. 967 %�ం uÞ Rర¿ం FGరణం, �డç dషYల! 

àలqంg, త\_త ఎºవంk �డç 5ప`? {�ం¼ కవP67 అమర]డం5 ఉం0.  

+శ7: అ�"సం uÞడÇj|, ü అ�Èగ" స�ల§! :�rం0, ��j,!, ఉælనº@, 

అ6�ంu� u¥�ం0. ఎం�వల@? 

జ_#: Èగం ఒక రక.న నల@6 శ?� {Æ. తరగÊ à` దశ5, 967 §క� , dDgన 

త\_త, Ô� ఆ స�ల౦ ఉælనº@, అ6�¥�ం0. అ��, అ0 ఇపjk� 96 òళî! 

^5j�ం0, బయట� dసDpంచడం öద ©kBం0. ఇ0 P� òగం, బయట� 

Ðయబ|rం0. ఇక( Èగం ఉండ�. 
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+శ7: � zత జ#l  �p�\5 Ë67 È!ల త\_త RయమY"�, �6 Ë67 È!ల 

త\_త మF@ బయk? వP]�. ఎం�క6? 

జ_#: మన Fధ� dGనం5 ×\fదల  P� òగం, ఉం�� మDE F��  P� 

త��వ �ల౦5o R\:� �బkB, Ô Èగం Ô�  `యక§ం¨ నయమSrం0. ఆ 

త\_Ê ల«¢  o! చD]౦gన “ఉపñ_ ” క గడం. s�త�, అ!భdంg �7ంచంx. 

ఇ0 Ô zత జ#l ల«¢ల R0D, ఉండ�. Ô శÑ{67 సవరంచ¼6? Ô\ ఇతర üýంú 

f\Sల ^సం ôÞ�, _í@ uయa\. ýంú (Fధన శ?�) ©\frన7Çj|, కర� ఇ� 

కనబ|rం0. 

+శ7: Fధన u¥�న7Çj|, మం�  þ¥^వల8న అవసరం ఇం� ఉం9? 

జ_#: ఈ dషయం5, Ô\ సeయం, ఆ5gంg, 6ర÷�ం�^_`. Fధన u¥�న7Çj|, 

మం�  þ¥^వడం అంQ Ô\ Fధన �క� జ#lల! నయంuÞ +�_ల! నమ�డం 

aద6 Àg¥�ం0. 966 నp�EంQ, Ô\ మం�  ఎం�� þ¥�ం�\? అ�నపjkl, 

Ô\ ¡® ¡ంú +R¢ల +�రం pమ�`7 ô¥^కbc, ఒకFD సమస"  త�Ê�నÇj|, 

Ô\ ø ùంú õ మం�  þ¥^వద�6 �zjర6 అం�\. అ��,6, ø ùంú õ  ¡® 

¡ంú �క� ఉన7త +R¢లÐ pమ�`7 కg]తం, ô¥^మ6 �zj\, Ô\ అ� 

uF{? 6జ.న Fధ�ల శÑరం5 ఉం� dషY , FRన" RనSల5 ఉం�d �S. 

FRన" RనS6? క`á అ67 È,  Ô శÑరం5 కలగడ౦ అ!మÊంపబడ�. Ô మన¥ï 

సDâన F�నం5 ఉంx, Fధన జ#lల! నయం uయగలద6 నp�c, Ô\ మం�ల! 

ఆ�ò8, 96 fDంg gంÊంచ�ం¼ మDE g?తï  9ంద�ం¼ ఉంQ, సహజం, ఎవÈ 

Ô� జ#l! నయంuF�\. Ôరందé +Ê Èû ×\fప|r�7\, Ô� =f, 

అ6�¥�ం0. ఎం�క6? � 'ష® (ధర� శÑరం) Ô5 P�మం0 శÑ{5@? ]ళ@డం, బయk? 

{వడం5 6మగ7. ఉం0, ఈ dషయం5 ఈ ప!ల! uÀ� Ô� Fయప|rం0. Ô 

మన¥ï 8�రం, aకbc, Fధన u¥�న7Çj|, నమ�కం a6 a9 “+యత7ం u8 ô9�ం” అo 
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äఖD6 అవలంæÞ�, Ô\ ఏÔ 9ంద\. Ô\ #ద%ల! న§�:{ a9 అo0 Ô st*దయÇ 

�ణ"త మDE జన�8ద% f¢67 బkB 6{%DతమSrం0. ఇక�డ ÛÊక కళîÐ సjషBం, 

ôడగ`á #�%| +త"«మ�c, అందé b� #ద%! అధ"యనం uF�\. అం�వల@, Ô 

ఆ5చన! R\j uÞ dషయం ఉండ�. Ô\ §ం� నR�`, ఆ త\_త 

ôడగ f:\. 

+శ7: Ëంతమం0 RసBA !, RసBA ,D ÆÌ"ల! జ#lల! నయంuయ¼6? ఆÓe6ంPల6 

అ!�ంº�7\. ఇ0 సమ�త��? 

జ_#: o! జ!ల మధ"� జ#lల! నయంuయ¼6? {a�. మ!Ì న7 }ట, 

జ#l ం��. Ëంతమం0 gÊ�, o! ��jన Rట  అర�ం u¥^\, �6 ఇం� o! 

ఎ��వ dవరణ! ఇవe!. #ద% zఠJల56 అ�"స dG�  అ67 సuతన õSల! d§క�ం 

uయడం ^సం. È,ల! నయంuయడం అంn�ర�. మనం ఇత\ల! నయంuయడ౦ 

2మ.న0, మDE +Pరం uÞ తతeంÐ ఉన70. ఎం�కంQ o! ఇÇj� జనం5? వP]! 

ఇం� అంత +80% �a�, ఇత\  న!7 f\�పటB\, � +సం,ల� ఎవeé Óజ\ �క 

bవ�]. సం+0ంÇల5 జ#lల! నయంuయడం 9e{, అందD¦ ' ® ýంú ! 

ôడ6F�౦. ఈ +Pరం �క� ఫ`:  P� =fం�d. �బkB, �౦ gÊ�, జ#lల! 

నయంuయడం ^సం R�� uయa�. శ?�వంత.న ýంú ! జ#lల! నయంuయ¼6? 

ఉ¸"గÑ:" ఉప¾qంచ»డ�, a9 ఈ +పంచ dyల!, ఈ +పంచÇ dyల! 

అOగpంu dyలÐ భÑ� uయడం అంnకDంపబడ�. అ� �6 పåన, జ#lల! నయంuÞ 

ఫ`:  =fండS. Fధన u¥�న7 ÆÌ"ల� =ధ"త క`qEండ¼6?, Ô శÑ{ల! ఇక ( 

È,  a6 8�Ê? సవDంP`. అÇj� Ô\ ఉన7త F��? Fధన uయగల\. Ô\ Ô జ#l! 

fDంg ఎÇj| gంÊÀ�, _స�_6? అసï  Fధన uయకbc, Ô\ ఏÔ �పjనపjkl, � 

'ష® (ధర� శÑరం) � Ô ఆ5చన  సjషBం,   F��, gవర� Ô� ఏ� లWంచ�. మన   

తరగÊ సమయం5, �౦ Ô శÑ{ల� అపjk� సవరణ  uF౦. అ��,6, Ô\ öదట 

Fధన uÞ వ"?� అE"ం¼`. తరగÊ సRòశం మధ"5, o! Ô� జ#lల! నయంuయడం 
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öద ©kB, ఇం� ఎ��వ డ#lల! అడగ!. అºవంk ప66 �౦ �య"౦. Ô జ#l నయం 

�నట@�c, అ0 ఇం� Ô st*దయÇ �ణ"త dషయ�. 6సïం¨హం,, �౦ P� 

అ�Èగ"ంÐ ఉన7 Ëంద\ వ"�� న7 సంద{Ýల! pనÓ�ంచం. Ô శÑరం5 +Êసjందన 

కనబడకbవ�], 6s6? అ0 P� బలం, ఉంºం0. ఒక-FD సవDంచడం సDbక bవ�], 

అ�� �౦ ఇపjk� ఉత�మం, uF౦. �౦ =ధ"త క`qaమ6 ��; అ0 ఎం�కంQ Èగం 

P� ©ద�0 �బkB. Ô\ ఇంk? ]h@ Fధన u¥�న7Çj|, Ô\ ÖD�, నయమ:" 9� 

pమ�`7 నయంuÀ�o ఉం�౦. ఇºవంk సంద{Ý  P� త��వ. 

+శ7: అ�"సం u¥�న7Çj|, +Jంతత5? ఎ� ]ళ@గలం? _"YRల! అ�"సం 

u¥�న7Çj|, మన ఉ¸"గం5 సమస"ల! fDంg ఆ5gÞ�, అ0 బంధ౦, 

పDగÚంచబ|rం9? 

జ_#: సeంత +¾జ�ల� సంబంOంgన dషYల¦7 c`క, þ¥^ంx, అ67 òళ� 

సjషB.న, సeచ+.న మన¥ï! ఉం�^ంx. Ô\ 8ద%పx, ఉపñ_  ఎÇj| వF�¾, అd 

ఏpB Ô�  `Þ�, అd ఇంక ఉపñ_  �S. P� మº�, ఉపñ_  అకF�r�,, ఎక�x 

!ం\ వF��. Ô\ ÖD�, కºBబx ఉంQ, తపjక ef¿:\. అÇj� Ô ¡® ¡ంú 

(మనస�తeం) F�� కనబ|rం0. ఒకFD Ô బంధ౦ bYక, Ô ¡® ¡ంú వృ0% �ం9క, 

ఇత\లÐ Ô _దన , జగ¼  ఇం� Ô ä{ , ¨e¯  వ� ��7క, Ô ఆ5చన  

సjషBం అY"క, ఆ త\_త Ô\ +Jంతం, �వ¼6? Fమర��ం fDంg R�@డవ�]. 

ఇం� Ô\ +Jంతం, �aకbc, pమ�`7 Ô\ ఇంËక వ"?�, ఊ7ం��6, ఈ ఆ5చన  

Ôd �వ6 �dంచంx. Ô ఆ5చన  ఎంత dWన7ం, ఉ�7, _k !ంx బయటప¼`, _k6 

Þeచ+, b6_e`. #�%6 �మం జ�ంచమ6, a9 సంఖ"ల! �?�ంచమ6 సలÓ ఇu] _íî 

»¼ Ëంద\�7\. అ67 ర�ల dG�ల! అ�"Fల5 ఉప¾qF�\. మనం అ�"సం 

u¥�న7Çj|, మన ఆ5చనల! ¨6( �ం�కDంచవల8న అవసరంa�. �6, Ô\ అ�"సం 

u¥�న7º@ Ô�  `Y`. ఉ¸"గం5 వu] సమస"  సeంత +¾జ�ల� సంబంOంgనd 

�S. అd బంG  �S, మంg తతeంÐ ఉ�7�. ఈ అంJ67 అర�ం u¥�న7 ఒక స�"8 
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��   ¥. అత! ఆలయ మ¾OపÊ, P� �{" ం��. �6 అత! అక�డ 

»\]న7ంతo, ఈ dషYల! అత6!ంx ò\ uF�|. ఈ dషYల! ØD] ఆ5gంచడ6 

కg]తం, �పjవ�]. ఇ0 »¼ ýంú. _స�_6?, Ô\ 6జం, Fధన u8నÇj|, Ô 

మన¥ï5 ఏ� ఉండ�, సeంత ఆ5చనల, a9 �వ§ల సeలj.న sడ  »¼. Ô\ సeంత 

dషYల! ఉ¸",6? సంబంOంgన _kÐ కలపకbc, అ�� Ô\ =, uF�\.  

+శ7: అ�"సం u¥�న7Çj|, �డç ఆ5చన  వÞ� �౦ ఏ౦ �Y"`? 

జ_#: అ�"సం u¥�న7Çj|, అÇjడÇj? �డç dషY  {వ�]. Ô\ ఇÇj� Fధన 

uయడం öద ©�B\, Xరంభం5o అÊ ఉన7త F��6 u\^వడం అFధ"ం. +¥�:6?, 

Ô ( అÊ ఉన7త.న ఆవశ"కతల! dOంచ౦. Ô మన¥ï5 ఎºవంk �డç ఆ5చన  

{»డద6 అడగడం అమ  uయa60. 967 2మం, FOంP`. Xరంభం5 అ0 ప{ea�, 

�6 Ô ఆ5చనల! Þeచ+, ప\f ©టB¦యకంx. సమయం గxu Ë��, Ô ఆ5చన  

òగం, (? ఎదగడం öదలSrం0, Ô\ 9'! (ýపj ధర�ం) Fధన u¥��7\ �బkB, 

Ô\ ఉన7త +R¢లÐ pమ�`7 ô¥^_`. ఈ తరగÊ ÖD� u8న త\_త, Ô\ ఇక( 

FRన" వ"?� ��. ÔÐ ఇÇj|  �]�o dషY  P� +c"క.నd, �బkB Ô\ Ô 

¡® ¡ంú (మనస�తeం) ( క�న.న ఆవశ"కతల! dOం�^_`.    

+శ7: o! అ�"సం u¥�న7Çj|, � తల మDE 9టB Ê\frన7º@, Ñþ �గం5 

అwఖ"త, అ6�¥�ం0. 

జ_#: ఇ0 ' ® పD�మణం వల@ జDá öదk దశ. Ô� భdష"r�5 ఈ ల«ణం 

ఉండకbవ�]. 

+శ7: అ�"సం u¥�న7Çj|, gన7 జంrSల! ఆకDYÞ�, ఏ౦ �Y"`? 

జ_#: Ô\ ఏ రక.న Fధన u8�, gన7 జంrSల! ఆకDYF�\. _k6 పkBం�^కంx. 

అంc. అ0 ఒక అ!»ల.న శ?� c�ం వల@, +c"కం, #ద% zఠJల5, ýంú అ67 సõవ 
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జంrSల� ఉప¾గప� dషYల! క`qE౦ºం0. మన ' ® అ!ఘx 0శ5 

Ê\frన7Çj|, మన� Fయంu¥�ం0; +Êఘx 0శ5 Ê\frన7Çj|, ఇత\ల� 

Fయప|rం0. త\_త, అ0 ]న?� పD�pంg మF@ XరంW¥�ం0. �బkB మన �êB 

అ¦7 ��పడ:�. 

+శ7: “జగr� �క� °ం| Ëనల! /�]Ëనడం” _"Yమం5, u� (?, ?ంద? ఒకFD 

క0`నÇj|, 966 ఒకFD, �?�F�{? “#�%| ò� urల! ôపడం” u¥�న7Çj|, 

ur  P@ §ం� న!7 o! ©ద�,, ఎr�, ఊ7ం�^_�? 

జ_#: +Ê u� (?, ?ంద? ఒకFD క0�క, అ0 ఒక FD, �?�ంచబ|rం0. “#�%| 

ò� urల! ôపడం” u¥�న7Çj|, Ô fDంg ఆ5gంచకంx. సహజం, Ô\ ©ద�,, 

ఎr�, ఉన7º@ అ6�¥�ం0. 0d?, µd? మధ" Ô\ అÊ ©ద�, ఉన7º@ Ô� అ!OÊ 

R�� ఉం¼`. �వలం అక�డ 6లబడటం సDbrం0. ఆ అ!OÊ ^సం ఎÇj? 

ఉ¨�శÖరeకం, యÊ7ంచకంx. అ0 ఒక బంధ౦ �గల�. 

+శ7: »\]6 G"నం5 అ�"సం u¥�న7Çj|, :మర 8�Ê5? � �ళ@! మడవaకbc 

ఎ�? 

జ_#: Ô �ళ@! మడవaకbc, �Ñ] అం�( »\]6 అ�"సం uయవ�]. +�వం ఒకQ. 

అ�� Ô\ Fధ�  �బkB, Ô\ Ô °ం| �ళ@! _"Yమం �Y"`, _k6 

మడవగల,`. Ô �ళ@! మడవ¼6? Cp¥�న7Çj|, �Ñ] అం�( »È]ంx. gవర� Ô 

�ళ@! మడవగ f:\. 

+శ7: �ºంబ సµ"  సD,¿ న|�^కbc, ®-¯®-°® ! (సత"౦-దయ-సహనం) 

అ!సDంచకbc, �ం ఏ౦ �Y"`? 
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జ_#: Ô �ºంబ సµ"  ' ® ýంú అ�"సం uయకbc, అ0 సమస" ��. §ఖ" 

dషయ�pటంQ, pమ�`7 Fధన u¥^_`. pమ�`7 Fధన u¥^ంx, ఎ��వ, 

ఆ5gంచకంx. Ô\ Ëం�ం c`క మనస�తeం క`qEం¼`. Ô( ఎ��వ Cమ ©టBంx. 

+శ7: 6త" õdతం5, ఒË�క�FD తÇj| ప!  u8, త\_త =ధపడ:!, �6 ఆ 

త\_త మF@ జ\frం0. ఇ0 � ¡® ¡ంú (మనస�తeం) మÑ త��వ, ఉన7ం��? 

జ_#: Ô\ 96 fDంg q¥��7\ �బkB, Ô\ ఇపjk� Ô ¡® ¡ంú ! వృ0% 

u¥��7ర6, 966 అంnకD౦చగ fr�7\ అ6   ¥�ం0. FRన" RనSల� ఏ¹� 

తÇj u8నÇj|, _D?  `య�. Ô\ FRన" RనSల! అOగpంPర6 96 అర�ం. 

Ô\ öదk FD తÇj uF\, Ô ¡® ¡ంú ! ô¥^a�. ఇ0 ఒక 2మ dGనం. వu] 

FD, Ô� సమస" ఎ�8నÇj|, మF@ వృ0% u¥^¼6? +యÊ7ంచంx.  

+శ7: నలR , ఏRల5 ఉన7 వ"��  “[| ÇSe  తల( uరడం” 8�Ê6 u\^గల{? 

జ_#: మనం మన¥ï!, శÑ{67 °ంxk6 Fధన uF�ం �బkB, వయ¥ïÐ పkBంÇ a�. 

o! ô�నº@,, Ô\ Fధన! �ం�కDÀ�, ¡® ¡ంú ఆవశ"కతల! అ!సDంgనంత 

వర�, Ô\ Fధన uÀ�ంQ, ఒకD õdత§! 9xqంu ఉ:jతం కనబ|rం0. అ0 Ô 

Fధన� సDb: సమY67 ఇవe9? అ��,6, మన¥ï, శÑరం °ంxk6 Fధన uÞ 

_"YRల� సంబంOంgన dషయöకk ఉం0. Ô õdతం 9xqంచబxనÇj|, Ô ¡® 

¡ంú Ð సమస" ఉంQ, ]ంటo Ô X¢6? §Çj క frం0. Fధన ^సం Ô õdతం 

9xqంచబxం0 �బkB, ఒకFD Ô ¡® ¡ంú తÇj9D పxc, ]ంటo Ô X¢6? §Çj 

క frం0.  

+శ7: “బ`షBం అ��,6 మృ�S” +�_67 FOంu బలం dషయ౦5 �౦ ఎ� 

వ"వహDంP`? 



    

 142   

 

జ_#: �66 Ôð సeయం, NOంP`. ఉ9హరణ�, మనం ©ద� uÊ సంజt  u¥�న7Çj|, 

ur  P� మృ�S, క6�F��, 6s6? సంజt  బలంÐ uయబ|:�. §ంãÊ?, 

మÚకºB� మధ", uÊòళ@ మధ" శ?� P� బలం, ఉంºం0. అ��, అ¨ సమయం5, అవ¦7 

మృ�S, క6�F��. ఇ¨ “మృ�తeం5 బలం.” o! Ô అందD ^సం uÊ సంజt  

u8నÇj|, అపjk� Ô� ఇP]!. Ô\ అ�"సం u¥�న7Çj|, 2మం,   ¥�6, 

అ!OÊ 9ందంx. 

+శ7: మగ_D, ఆ|_D మధ" Üంqక సంబంGల అవసరం aదo0 6జ��? వయ¥ï5 ఉన7 

వ"��  d¼�  þ¥^_�? 

జ_#: Üంqక �మం dషయం ఇంత�§ం¨ చD]ంచబxం0. Ô +¥�త F��5, స�"8 

a9 స�"86 అవeమ6 Ô� �పjడం a�. అ� �_ల6 Ôð సeయం, అ|fr�7\. 

lలక.న dషయం ఏpటంQ, Ô\ ఆ బంG67 వ� ^మ6 pమ�`7 అడ,`. Ô\ వదలడం 

ఇషBపడ6 బంGల¦7 Ô\ వద�`. FRన" వ"?�?, ఇ0 ఒక రక.న ^Dక. Fధ�Üన మన�, 

966 వ0aయగ`q, c`క, þ¥^_`. _స�_6? Ëంతమం0 �66 యÊ7F�\, _D 

మన¥ï  ఈ dషYలÐ 6ంxEంºం0. FRన" వ"��ల� �తం ఇ0 P� ఎ��వ 

^Dక. Fధ�ల� అంతక�7 మÑ తగ�. ఎం�కంQ Ô\ Fధన uF�\, Ô �ºంబ సµ"  

Fధన uయ\ �బkB, +¥�త దశ5 FGరణ õవనం Fqంచడం అ!మÊంపబ|rం0. 

ఉన7త F�� u\�న7Çj|, ఏp �Y"5 Ôì సeయం,   ¥�ం�\. 

+శ7: »\]6 G"నం u¥�న7Çj|, 6ñ5? s\^వడం సD:�? 96 పట@ ఎ� 

వ"వహDంP`? Ë67 F\@ [| 6p¯ల వర�  `d a�ం¼ ఉంºం0, ఏం జ\frం¸ 

��  `య�. 

జ_#: a�, 6ñ5? s\^వడం సD ��. అ�"సం u¥�న7Çj| Ô\ ఎ� 6ñb:\? 

G"నం5 6ñbవడం »¼ ఒక రక.న (Jgక )క"ం.  `d a�ం¼ ఉండడమo0 

జ\గ»డ�. Ô\ qయడం వల@ +శ7! సjషBం, వ"క�o uయaకbY{? [| 
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6p¯ల�  `d6 ^5jవడం ఏ¸ తÇjb�ంద6 అర�ం ��.  `d6 ^5jవడం అo 8�Ê 

తర�, xంú ! (చ`ంచ6 8�Ê) FOంచగ`á ఉన7త Fమర��ంగల వ"��ల� జ\frం0. 

అ��,6, ఇ0 ఎ��వ �లం ËనFqc, సమF"త�కం, తYరSrం0. 

+శ7: Fధన 9e{ ధర�బద%.న X��6 ఎవ8� పºBదలÐ FOంచగలరo0 6జ��? _D 

జన�8ద% fణం త��వ¹ ఉ౦Q, ఎ�? 

జ_#: అం: Ô� ఎºవంk పºBదల ఉం0 అo 96( ఆGరపx ఉంºం0. lలక.న 

అంశం ఏpటంQ, Ô\ ఎంత పºBదలÐ ఉ�7రo0. జన�8ద% fణం త��వ¹ ఉన7 వ"��ల� 

»¼ _D పºBదల(, మDE st*దయÇ �ణ"త( ఆGరపxEంºం0.  

+శ7: �� జeర౦,6, జ #,6 u8నÇj|, అ�"సం uయవP]? 

జ_#: Ô\ ఈ తరగÊ6 ÖD� uFక, Ô\ ఎÇj? జ#lపడర6 �పjగల!. Ô\ �67 

నమ�కbవ�]. అÇjడÇj| � ÆÌ" , జeర౦ a9 జ # u8న ల«¢ల! ఎం�� 

క`qEం�\? అ0 ఒక ఉపñవ౦ a9 క¯B67 9టడం, òbక F��? అWవృ0% �వల8 

ఉ౦ద6 Àg¥�ం0. _రందDl 966 ల«�ం uయ»డద6, అ0 9k brంద6   ¥. 

+శ7: క|ÇÐ ఉన7 E  ' ® ýంú అ�"సం uయవP]? 

జ_#: అ0 సమస" ��, ఎం�కంQ ' ® òbక పDRణం5 అమర]బxం0 �బkB. 

క|ÇÐ ఉన7 Eల Ôద �| +�వం క`qంu బల.న కద`క  మన అ�"స dGనం5 aS. 

6s6? అ0 _D? �  u¥�ం0.  

+శ7: RసBA R� Ùరం, ఉన7Çj|, అంతర Ùరం ఏ.� ఉంºం9? 

జ_#: P�మం0? ఇºవంk ఆ5చన ఉంºం0, “RసBA É1ంú 5 a\. మనం ఏ౦ 

�Y"`?” Ô\ ఇతర _"YR  u¥�న7Çj| R0D,o ఉంºం0. RసBA pమ�`7 

Èû ôÀ� ఉండa\, »¼. Ô� ' (ధర�ం) oరjబxం0; ÀÁ  Ô� oరjబ¼ç�. 
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ఈ _"YRల వ{¿  Ô� oరjబxనd; ఒక సంÖర÷ వ{¿ల dషY  Ô� ఇవeబxనd. 

Ô\ ఎ� Fధన uF�È అం: Ô Ôద ఉం0. Ô\ � పక�న ఉంQ, Ô� ÓÔ ఉంºంద6, 

aకbc ఉండద6 Ô\ �పja\. ఒక ఉ9హరణ! _|9ం, శక"§6 చ6b�న త\_త, 

°ం|òల సంవతï{ల� (,, ఆ �ద% మత¥� , °ం\ ఆ5చన a�ం¼ Fధన! 

ËనFqÀ�o ఉ�7\. �బkB, Ô\ Fధన uF�{, a9 అo0 వ"?�గత dషయం. 

+శ7: ' ® ýంú అ�"సం uÞ�, ÉØ (Êనడం, :గడం a�ం¼ ²తకడం) సంభd¥�ం9? 

జ_#: a�, అ� జరగ� ఎం�కంQ ÉØ �ద% మతం, G² మ:ల� §!Ç ఉ6?5 

ఉన7 ఒక ýపj Xథpక-G² Fధ� Rర¿ం. ఇ0 మ:ల F�పన� Öరe� ఉ6?5 ఉం0. 

తర�,, ఈ dGనం ఏ�ంత Fధన� �ం0౦0. ఆ �లం5, స�"8 a9 ¨_లయ వ"వస� 

aనం�వల@, ఎవeé _D? Êంx అం0ంచa�ం¼ ఉం� Ëండల( Fధన! సగం Ùరం వర� 

uయవల8 వu]0. ఆ\ eలల !ంx సంవతïరం వర� 8�రం, ఉం¼`ïన అవసర§న7kB, 

ఏ�ంత Fధన uయవల8 వg]నÇj|, ఈ పద%Ê6 అవలంæంP\. ఈ È! మన Fధన� �6 

అవసరం a� ఎం�కంQ, అ0 dDష పD8�rల5 ఉప¾qంu పద%Ê. అþంÿయ Fమర��ం 

అ�c కg]తం, ��. Ëంద\ ఈ dG�67 o\j:\. öత�ం +పంచం56 మ!Ì  

Ê�`ïన అవసరం aకbc, అ0 FRన" RనSల FR1క పD8�rల� భంగం క`q¥�ంద6 

o! �#r�7!. అం�వల@, అ0 సమస"Srం0. ఎవeé Êనకbc, అ0 Rనవ సRజం 

అSrం9? అ0 సD ��, అ� జ\గ�. 

+శ7: ఈ అ�� వ{¿ల _"YR  మమ�`7 ఏ F��? 9D þF��? 

జ_#: ఈ అ�� వ{¿  Ô\ అÊ ఉన7త F��? Fధన uయ¼6? �  క`qF��. 

కg]తం,, సమయం వg]నÇj|, Ô\ ఏ F��? Fధన uయదలPÈ, Ô�   ¥�ం0. 

ýంú (Fధన శ?�)? పDpతం a� �బkB, ఆ F�నం u\�న7Çj| Ô� ఇం^ Öరe dOu 

సంబంధం క fr౦0, మDE ఇం� ఉన7త F��5 9' ! (ýపj ధర�ం) 9ం�:\. 
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+శ7: ' (ధర�ం) అ�"స�x6 %0% u¥�ం0. అంQ 96 అర�ం, ' ® ఎల@ òళల పD�pÀ� 

ఉండడం వల@, �౦ అ�"సం uయవల8న అవసరం aద�? 

జ_#: అ�"సం uయడం ¨_లYల56 Fధన� Wన7.న0. _స�_6?, Ô\ 

¨_లయం5 Fధన u¥�న7Ç|, Ô\ 6s6? G"నం5 »¼ »È]_`. అ0 అ�"సం 

uయవల8న ఒక Fమర��ం. ఏ అ�"స౦ uయ�ం¼, �వల౦ ýంú ! వృ0% u¥�6, 967 తల 

Æఖరం( !ంx ©ంచడం R�� �_ల6 Ô\ అన»డ�. o! �D6 Fధ�  �ర6 

అం�!, _\ Fధ��? +Ê zఠJల� అ�"సం 9e{ వృ0% u¥^వల8న సeంత.న 

_రసతeం, సం2pంgన dషY �7�. 

+శ7: ఇతర Fధ� dG�ల అ�"స�  ఇ� అం�\, “ఉ¨�శ౦Ð uయ6 అ�"F  Fధన 

��.” ఇ0 సD:�? 

జ_#: ఎ*7 dWన7 _"¨"�  ఉ�7�, �6 9' (ýపj ధర�ం)! o!  `యã8న 

dధం,, ఎవeé uయa�. ఉ¨�శÖరeక కృ:"  క`qEన7 ' �క� F�� అంత మÑ 

ఉన7త.౦0 �ద6 #ద% zఠJల న§�rం0. ఉ¨�శÖరeక కృ:"ల ' కద`కల� 

సంబంOంgం0 ��. _D �క� G"నం, ã �® (urల! కలపడం) »¼ కద`కa. 

�బkB, కద`కల +Rణం, సంఖ"ల( పkBంÇ a�. �బkB, ఉ¨�శ౦Ð ఉండడం, ఉ¨�శ౦ a�ం¼ 

ఉండడం అo0 మన¥ï �క� ఉ¨�J6? సంబంOంgం0. యత7౦ �క� దృ¡B ^ణం5, 

యత7౦ క`qEంx, ఉ¨�JలÐ ఉంQ, అd బంG . 96 అర�ం అ0. 

+శ7: ¡® ¡ంú (మనస�తeం) Ç¢"లÐ (డ) సRనం ��. డ F��ల! 6{�D¥�ంద6, 

Ô\ �#:\; �6 త\_త Ô\ ¡® ¡ంú F�� ýంú (Fధన శ?�) F��6 

6{�D¥�ంద6 �#:\. ఈ °ం| _�"  పరసjరం d\ద%.న_? 

జ_#: Ô\ సjషBం, d6Eండకbవ�]. ¡® ¡ంú dJల.న అంJ67 ఆవDం��6 

ఉం0, అం�5 డ ఒక �గం. అ0 °® (సహనం), క¯Bల! భDంu Fమర��ం, st*దయÇ 
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�ణ"త, d�Gల5 ఎ� వ"వహDంP` öదÜన_k6 క Ç�6 ఉం0. ఇవ¦7 ¡® ¡ంú 

dషY , ýంú మDE డ ల పDవర��67 »¼ క Ç�6 ఉం0. ఇ0 dF�ర.న dషయం. 

Ô\ ఎంత డ ! క`qE�7రo0, Ô\ అంత ýంú ! క`qE�7రo 966 Àgంచ�. 

96? బ� , భdష"r�5 Ô ýంú ఎంత వృ0% �గల� అo 966 Àg¥�ం0. ¡® ¡ంú 

అWవృ0%Ð R��, డ ýంú , పDవర�నం �ందగల�. 

+శ7: �ºంబ సµ"ల5 +Ê ఒకé òð రకం üýంú అభ"8F�\. అd ఒక96Ð ఇంËకk 

)క"ం u¥�ం�Y? 

జ_#: a�, ' ® ,ంú Ð ��. �6, ఇతర అ�"స dG�  ఒక96Ð ఇంËకk )క"ం 

u¥�ం�:x, ��  `య�. �6 మన ' ® ýంú Ð, ఎవeé )క"ం u¥^a\. 

ఇం� (,, Ô వల@ _D? �  క frం0, ఎం�కంQ మనం ధర�బద%.న ' ! (ధర�ం) 

Fధన uF�ం, పక�9D పటBం �బkB. 

+శ7: సRజం5 అoక dWన7.న À��  _"��5 ఉ�7�, వ\స ఉత�{  వంkd. _kÐ 

�౦ ఎ� వ"వహDంచగల,`? 

జ_#: ఈ dషY  ప�� xసమ6 o! �#r�7!. అత6 ఉత�{67 ÊDq పంపకంx. 

ఇ0 ఎంత dPరకరం. 96Ð Ô\ వ"వహDంచవల8ం0 a�. 966 ఒకFD ôÞ�, అ0 

ధర�బద%.౦¸, �¸ Ô\ క!ýం�\. ¡® ¡ంú Fధన� మన ' 5 క�న.న 

ఆవశ"కత �7�. Ëంద\ üýంú f\Sల! o! “üýంú వర�� ” అ6 అం�!. _\ 

üýంú ! ఒక రక.న అమ�కÇ వ¥�S, ఉప¾qంg, 966 డ#lÐ d2యం uÞ �r�, 

R\¥��7\. ఇºవంk వ"��ల� ;Oంచ¼6? _D వద� 6జ.న¨� a�. ఏ¹� Ëంత 

ఉంQ, అ0 ఉన7త F��? �ం0౦¹ ఉండ�. అం�5 Ëంత �షB౦ »¼ �వ�]. 

+శ7: ' ® ýంú ÆÌ"  ఆPర +�రం �ద% మత¥� , RDEంQ, _\ ఏp 

�Y"`? _\ ఉపసంహDం�^_�? 
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జ_#: మన� �6Ð ఎ��వ ప6 a�. Ô\ ఇంత�§ం¨ ఆPర +�రం �ద%మతం5? 

RDE�7, అ0 �వలం ఆPరం R��. 

+శ7: �౦ అధ"యనం XరంWంPక, R5 P�మం0? తల  _gనº@,, Ê\frన7º@, 

అ6�¥�ం0. 

జ_#: ఇ0 ఎం�కంQ Ô\ Ëత� ÆÌ"Ü ఉండవ�], Ô శÑ{  ఇం� ÖD�, సవరణ 

�ం0Eండకbవ�]. o! +సDంపãÞ శ?� P� శ?�వంత.౦0. అ�Èగ"కర.న ü 

బయట� వg]నÇj|, Ô తల ఉælనº@ అ6�ంu� u¥�ం0. Ô తల56 È,67 నయం 

u¥�న7Çj| అ� జ\frం0, అ0 మంg¨. అ��,6, అ�Èగ"ం ఎంత òగం, brం¸, 

+Êసjందన అంత బలం, ఉంºం0. ఏ|-È!ల సద¥ï  6రe7ంgనÇj|, Ëంతమం0 

þ¥^aకbY\. సమY67 ఇం� త��వ uÞ�, సమస"  త�త�వ�]. +సD౦పã8న శ?� 

P� శ?�వంత.౦0, తల భDంచaనంత ఉ#l, అ6�¥�ం0. ప0-È!ల సద¥ï cమం, 

ఉంºం0. ఆలస"ం, వg]న వ"��  ఇం�స� బలం, +Êసjం0F�\. 

+శ7: Fధన u¥�న7Çj|, 8గ°º@, a9 మద"౦ :గవP]? ప6 +వృÊ� వల@ :గవల8 వÞ�, 

ఎ�? 

జ_#: o! ఈ dషY67 ఇ� ôF�!. #ద% zఠJల56 మన üýంú Áగ¼67 

6mO¥�ం0. Áగ�ం¼ ఉన7 Ëంత ��6?, మF@ Ô� Á,ల6 అ6�ంచవ�]. 2మం, 

త"1ంచంx, �6 P� �లం þ¥^వ��; a9 Ô\ Æëంపబడ:\. Øమz�6? వÞ�, అ0 

గkB సంకలj౦ �క� dషయం. Ô\ త"1ంP` అ6 అ!�న7ంత వర�, Ô\ uయగల\. 

FRన" RనS  తరô ఇ� అ!�ం�\, “o! ఈ È! 9గ Áగడం త"1F�!.” P� 

È!ల త\_త, 96? కºBబx ఉండa\. మF@, °ం| È!ల త\_త, ఈ ఆ5చన మF @ 

క`q, ఇం^FD త"1ంచ¼6? +యత7ం uF�\. ఇ�గ, _\ 9గ Áగ¼67 

త"1ంచaకb:\. FRన" RనS  ఈ +పంచం5 õdF�\, ఇత\లÐ సంబంధం వల@ 

క`á FR1క వ"వÓ{  అ6_ర"ం. �6, Ô\ ఇపjk� Fధన uయడం öద ©�B\ 
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�బkB, Ô\ ఇక( pమ�`7 FRన" RనSx, పDగÚం�^»డ�. Ô� సంకలjం 

ఉన7ంత వర�, Ô\ లå"67 FOంచగల\. అ��,6, � ÆÌ"  Ëంద\ ఇం� 8గ°º@ 

:f:\. అత! సeంతం, త"1ంచగల|, �6 ఎవ8� అత6 uÊ? ఒకk అం0Þ�, �దనడ౦ 

అత6? మ{"ద, అ6�ంచ�. అత! 9గ :,ల!�ం�|, °ం| È!  :గకbc 

అత6? అwఖ"ం, అ6�¥�ం0. �6 మF@ :qc, »¼ అత6? అwఖ"త, అ6�¥�ం0. Ô\ 

Ô( 6�హం వ7ం�^_`. Ëంతమం0 +s సంబంGల వ"వÓరం5 ఉం�\, అÊÙల! 

dం�, మద"ంÐ తర�, ÞdంP`ïన అవస{ ం��. ఇ0 þర]¼6? కషBతర.న సమస". 

ఎంత త��వ :గగ`qc అంత త��వ :గ¼6?, గkB +యత7ం uయంx. a9, ఈ సమస" 

þర¼6? ఇం^ dG67 ఆ5gంచంx. 

+శ7: �౦ ఇం� ' ® Ê\frన7º@ ôడaకbc, అ0 అ!ఘx 0శ5 Ê\frన7º@ 

ఆ5gÞ�, ' ® +Êఘx 0శ5 Ê\frన7ట@�c 96 ( +�వ౦ క గãF�R? 

జ_#: ' ® సeయం8ïద%ం, Ê\frం0. Ô మ*సంకలjం �క� Rర¿దర�కం 96? 

అవసరం a�. �66 o! ఇం^FD వ��Úంg �#:!: Ô ఉ¨�J67 _Ú��. ఉ¨�J  

966 ఏ dధం,! 6యంvంచaS. Ô ఉ¨�శంÐ 966 వ"Êðక 0శ5 పD�pంచ¼67 

6యంv౦చగలర6 అ!^వ��. 9Ê�క|Ç �గం5 ఉన7 ' ® ఉ¨�శంÐ 6యంv౦చబ�0 

��. శÑ{67 సవDంచ¼6? =హ"ం, ఉప¾qంu ' ® ల! +c"క dధం, 

పD�pంPలo Ô ఉ¨�J67 అంnకDంచగలS. అ0 Ô�  `యవ�]. o! �#r�7!: అ� 

uయకంx. ఏ ఉ¨�శంÐ·� Ô\ అ�"సం uయa\. అ� u8న అ�"సం “అ�"స�| ýంú 

! %0% uయడం” � Rర9? అ0 ' ® a9 ' (ధర�ం) అ�"స�x6 %0% uÞ� 

ఉం¼`. ఎం�క6 Ô\ Ô ఉ¨�శం( పºB! ఎÇj? వదలaక br�7\? ఉన7త F��6 

u\�న7 Fధన ఏ¹�, G² మత Fధన »¼, ఉ¨�శంÐ నడవ�. 

+శ7: ' ® ýంú అ�"సం uయ¼6? ఉత�మ ఫ`:  FOంచగ`á �Üన సమయం, }º, 

F�నం ఏd? È!� ఎ67 F\@ స§gతం, �dంపబ|rం0? Ûజ�6? §ం� a9 

త\_త అ�"సం uయ¼6? ఏ¹� పkBంÇ ఉం9? 
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జ_#: ' ® fం{ం, ఉం� dశeం �క� À«X ఆ�రం �బkB, dశe ÀÁల! Fధన 

u¥�ం0. అ�,క, dశeం గÊ5 ఉం0. �బkB, ' (ధర�ం) అ�"స�x6 %0% u¥�ం0. Ô\ 

Fధన uయనÇj|, అ0 pమ�`7 Fధన u¥�ం0, బ7ర¿త.న ఏ ఇతర Fధ� ÀÁ6? a9 

89%ం:6? ఇ0 ÖD� Wన7.౦0. � ఒక� dGనం5 R�� “' అ�"స�x6 %0% 

u¥�ం0.” అ67 ఇతర Fధ� R{¿  “ద®” (శ?� {Æ) R{¿67 అవలంæంP�, 

ఉ¨�శÖరeకం, ýంú ! Fధన u8, “ద®” ! 6 Ç�ం��, మన 96� ��. మన 

dG�67 ఎÇju� అ�"సం uయవ�], ఎం�కంQ Ô\ అ�"సం uయనÇj|, ýంú 

pమ�`7 Fధన u¥�ం0. సమY67 ఎం�^వల8న అవసరం a�. Ô� ఎంత �Üc అంత 

అ�"సం uయంx, Ô� ఎంత సమయం ఉందo 96 బkB.  మన _"YRల� �6 పట@ అంత 

క�న ఆవశ"కత  aS, �6 ¡® ¡ంú (మనస�తeం) Ôద క�న ఆవశ"కత �7�. మన 

_"YRల� 0��Ð »¼ పkB౦Ç a�. dశeం Ê\f}, గÊ5 ఉం0 �బkB, Ô\ ఏ 

0��! ఎం���7 ప{ea�. Ô\ పÆ]మం äÇ� ఉంQ, అ0 అస  పÆ]మం �కbవ�]. 

Ô\ }\j äÇ� ఉంQ, అ0 అస  }\j �కbవ�]. అ�"సం u¥�న7Çj| �వలం 

�రవం ôప¼6? పÆ]మం äÇ� ఉండమ6 � ÆÌ"ల� �zj!. అ0, 6s6?, ఎºవంk 

+�_67 క`qEండ�. Ô\ ఏ }ట·�, ఇంk 5పల a9 బయట _"Yమం uయవ�]. 

అ��,6, Ëం�ం మంg స�లం, పDస{ , మDE ,` ఉన7 }º! ]ద�లo0 � 

�వన. §ఖ"ం,, uత��౦È , a9 ���º@ వంk §D? _k? P� Ùరం, ఉం¼`. 

ఇంక òð ¨6l 6జం, పkBంÇ a�. 9' Fధన5 సమయం, }º, a9 0��� పkBంÇ 

a�. Ô\ Ûజ�6? §ం� ,6, త\_త ,6 _"Yమం uయవ�], �6 మÑ 6ం|, 

ఉంQ, ]ంటo అ�"సం uయడం అwఖ"ం, ఉంºం0. Ëంత ÞÇ d¯ంÊ þ¥^వడం 

మంg0. Ô� మÑ ఆక`,, 9టB గDp¥�ంQ »¼, +Jంతం �వడం Ô� కషBం, ఉంºం0.  

Ô\ సeయం, Ô పD8�Ê6 బkB 6రe7ం�^_`.  

+శ7: _"YR  ÖD� uFక, §¨67 \��^వడం �ంk ఆవశ"కత ఏ.� ఉం9? 
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జ_#: _"YRల త\_త, చల@k ¦\ a9 ఇతర dషYల fDంg పkBం�^ం, a9 

§¨67, urల! \��^వల8న అవసరంa�. ఇవ¦7 öదk దశ5, Rనవ శÑ{5@6 

�Sల!, ఆ�"పంక]A æం�Sల!  రవ¼6? ఉ¨�Æ౦పబ¼ç�. మనం 9' ! Fధన 

u¥��7ం, ఈ dషYల! క`qEండ�. +¥�తం Ô\ Ô శÑరం సవDంచబxన 8�Ê5 a�. 

FRన" వ"?�? Fధ�| �వ¼6? XరంWంచడం P�, P�, కషBతరం, ఉంºం0. 96? 

Ð|, Ë67 _"YR  Rనవ శÑ{ల! o\, Rర]aS. _D?, Ë67 ఆవశ"కత  P� 

?@షBం, ఉం��. ఇక�డ మన� అd aS, ఆ రక.న �వన  aS. o! R�@డ6 _k 

fDంg పkBం�^కంx, Fధన uÀ� ఉండంx. మనం 9' Fధన u¥��7ం �బkB, Ô శÑరం 

�6?, 96? భయప� öదk దశ5, a9 �6 a9 96 ఆవశ"కత అవసరం ఉన7 +Iయ5 

ఉంQ, అ0 Ë67 È!ల5o 9kbrం0. ఇ0 ఇతర Fధ� dG�ల Ë67 ఏళî అ�"సంÐ 

సRనమ6 o! +వచనం uయ!, �6 ఇ0 99Ç అంc. త��వ F��ల dషYÜన, ఈ 

0��, ఆ �ళ§ వంkd o! R�@డ!. ఉన7త F�� dషYల! R�� �౦ చD]F�౦. 

9' Fధన 6జ.న Fధన. ఇ0 Fధన, _"YR  ��. 

+శ7: _"YRల! §qంgన ]ంటo F7నÇ గ06 _ÚP]? � [�ం5 P� 

#డగ �7�. ü బయట� �\rం9? 

జ_#: అ0 సమస" ��. మనం ఉన7త F��5 Fధన uF�ం �బkB, మన [�ం a9 

మలం 6జం, శ?�6 క`qEం��. అ��,6, త��వ ö:�5o ఉంºం0, ¨66 

X�dతం uయ�. 9' Fధన uయడం అంQ అ67 సuతన õSల! d§?� uయడం. 

Ë0�, �రడం ©ద� dషయం ��. మనం ÊDq 9ం¨0 ఇం� P� ఎ��వ. ఈ తరగÊ6 

o\jrన7Çj|, o! dసDpంgన శ?� అత"ంత శ?�వంతం, అం: Kడల( వ0`Eం0.  

+శ7: ' ® ýంú ! _"�� u8, +Pరం uయవP]? తరగÊ? Óజ\ �6 వ"��ల� 

oరjవP]? తరగÊ? Óజ\ �6 వ"��  సÓయక �ం�ల5 అ�"సం uయవP]? òð ఊర@5 

ఉం� Þ77rల�, బంySల� ఆx¾ QÇ , Çస��ల! తz  9e{ పంపవP]? 
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జ_#: ఎ��వ మం0 వ"��  �భం 9ం¨�, _D? మన Fధ� dG�67 +Pరం uయడం 

వల@, ఒక\ పక�9D పటB\. o! Ô� అoక ' ల (ధ{� ) fDంg +సంqంP!, ఉన7త 

F�� ' fDంg  `యãF!, ఉన7త F�� dషYల! అర�ం u¥�6, ôÞ� uF!. 

o! Ô� ఇవ¦7 §ం¨  `యãF!, ఎం�కంQ o! ఆqc, Ô\ �k6 ఎ�\�న7Çj|, 

a9 ô8నÇj| Ô� అర�ం �దo0 � భయం. Ô\ ఇతర వ"��ల� అ�"సం uయ¼67 

oరjవ�], �6 ' ® ! అమర]a\. Ô\ ఏం �Y"`? Ô\ అÇjడÇj? Fధన uÀ�, 

6జం, అ�"సం uయకbc � 'ష® (ధర� శÑర౦) pమ�`7 వ0`brంద6 �zj!. Ô\ 

6జం, Fధన uÞ�, 'ష® pమ�`7 ô¥�ంºం0. �బkB Ô\ ఎవDì� oðjడÇj|, 

' ® ! తY\ uÞ ü1 (శ?� యంÁంగం) క`qEన7 సRP{67 c_`, ఏ¹c o! 

o{j*. Ô\ oDjన వ"?� అ�"సం uయడం( Cమ ©kBనట@�c, ' ® తYరSrం0. 

అత! Öరe dO సంబంధం ఉన7_uc, మDE ఉత�మ జన�8ద% fణం క`qEంQ, 

అక�xకక�� ' ® ! 9ందగల|. మన Çస�కం5 P� dవ{ �7�. ఎవDÐ o\, 

o\]^కb��, మంg Fధన జDá అవ�శం »¼ ఉం0.  

+శ7: ' ® ýంú 5 JeసIయ� పkBంÇ ఉం9? Jeస! ఎ� 2మపరచగలం? 

జ_#: ' ® ýంú Fధన u¥�న7Çj|, Ô Jeస! 2మపరP`ïన అవసరం a�. మన� 

JeసIయÐ పkBంÇ a�. Xరంభ F��5 ఒక\ 966 o\]�ం�\. ఇక�డ మన� 96 

అవసరం a� ఎం�కంQ, JeసIయ! 6యంvంచడం, 2మపరచడం ద® (శ?� {Æ) 6 Fధన 

uయ¼6?, ,`6 uD] 6Çj! మంxంచ¼6?. Jeస! (? bS a9 ?ంద� bS ÑÊ5 

þ¥^వడం, a9 ఉ§�! pంగడం అ¦7 ద® ! Fధన uÞ ల«�ం ^సం. మనం ఆ dధం, 

Fధన �య"ం. Ô� �వల8నవ¦7 ' ® FO¥�ం0. ఇం� కషBతర.న, మDE ఉన7త 

F�� dషYల! RసBA ,D 'ష® (ధర� శÑరం) uత uయబడ:�. 6s6? ఏ Fధన 

dGన.�, ద® Fధన! ఎ��వ dవరం, చD]ంgన G² zఠJల »¼, ఉ¨�శ౦ 

ఉప¾qంg FOంu0 ��. _స�_6?, ఆ +c"క zఠJల �క� అr"త�మ f\S అత6 

ఎ\క a�ం¼, అత! Fధన uయ¼6?, మDE ఆ dషYల! పDవర�నం uయ¼6? 
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Fయపడ:|. Ô\ st*దయం 8�Ê6 u\�ంQ తపj, Ô\ సeంతం, ఉ¨�శÖరeకం, 

FOంచa\. st*దయమ�న _\ R�� uయగల\. 

+శ7: అ�"సం u¥�న7Çj| ఉ¨�J67 ఉప¾qంP`ïన అవసరం ఉం9? ఈ _"YRల 

ఉ¨�శం ఏpk? 

జ_#: ఇక�డ �౦ ఉ¨�J67 ఉప¾qంచం. o! అందDl �#r�7! ఉ¨�J67 

ఉప¾qంచకంx, బంGల! వ� ^ంx. ఎºవంk ఉ¨�J67 యÊ7ంచకంx. [డవ వర¿ం5 

°ం| అరur  జగr� �క� °ం| Ëనల! /�]Ëన¼6? ü ! xF��, �6? 

�_`ïంద�@ ఒక� òగ.న ఆ5చన. ఇంక ¨6 fDం3 ఆ5gంచకంx. 

+శ7: శ?�6 ÞకDంచడం, ü ! ÞకDంచడం ఒకQ�? 

జ_#: మనం ü ! ఎం�� ÞకDF�ం? మనం 9' ! Fధన uF�ం. భdష"r�5, Ô\ ü 

! »¼ +సD౦పãయa\. మనం Fధన uÞ0 ü ! ��, అ0 త��వ F��50. 96? 

బ� ,, ] f! +సDంపãF�ం. శ?� Þకరణ ' ® 9e{ uయబ|rం0, మన వల@ ��. 

�6, ఉ9హరణ�, జగr� �క� °ం| Ëనల! /�]Ëనడం అo _"Yమం 6జం, Ô 

శÑ{67  రవ¼6? ఉప¾గప|rం0. శ?�6 ÞకDంu ప6 »¼ uయగల�, �6 అ0 §ఖ" 

ల«�ం ��. ü ! ఎ� ÞకDంచడం? Ô\ 9' Fధన uF�\ �బkB, uÊ6 FGరణం, 

ఊ�c, Ô తల( బ\S, ఉన7 అ!OÊ క frం0, ©ద� öత�ం5 ü వ¥�ం0. �6 Ô� 

96 అవసరం ఉం9? ఉ¨�శÖరeకం,, శ?�6 ÞకDంP`ïన అవసరం a�. 

+శ7: ' ® ýంú “వంద È!5@ Ç�06 కటBడం”, మDE “�ండ§ �క� JeసIయ” 

ల! క`qE౦º౦9? 

జ_#: అవ¦7 త��వ F��ల అ�"F , మనం _k6 Fధన �య"ం. ఆ అ8�ర +òశ-

F��6 ఎÇj\ 9�§. 
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+శ7: ' ® ýంú 5 �® మDE Yంú ల సమr�"6? పkBంÇ ఉం9? 

జ_#: ఇవ¦7 ü ! Fధన uÞ F��56d, త��వ F�� dషY . ఈ F��6 9k 

]h@నÇj|, Ô శÑరం5 �® మDE Yంú ల సమrల"ం dషయం ఇక( ఉండ�. Ô\ ఏ 

dG�67 Fధన u8� ప{ea�, Ô\ f\S వద� !ంx అసÜన ;ధన  అం��ంQ, 

త��వ F��6 తపj�ం¼ వ0`bగల\. Ô\ గతం5 o\]�న7వ¦7 ÖD�, వ0`òY`, 

ఏ� ఉం�^»డ�. Ëత� F��5 Ëత� వ{¿ల dషY  Fధన uయబ|:�. ఈ Ëత� 

F��6 9kన త\_త, ఇం^ Ëత� వ{¿ల dషY  మరల Fధన uయబ|:�. ఇ0 ఇ� 

ఉంºం0.    

+శ7: ఉDpనÇj| �౦ అ�"సం uయవP]? ' ® ýంú అ�"స�  శ=�6? 

భయపడ:{? 

జ_#: Ô� ఒక ఉ9హరణ! ఇF�!. ఒకFD o! É1ంú 5 ©ద� భవంÊ ఆవరణ5 

ÆÌ"ల� o{j!. _న ప�� ఉం0, ఉ\§  అత"ంత þiం, ఉ�7�. ఆ సమయం5, 

_\ ÆÌ"ల� R�� oరjబ� _"YRల! అ�"సం u¥��7\, ఇం�5 ' ® ( నxu 

క0a-8�Ê �Y"`ïన అవసరం ఉం0. o! వరYం {వ¼67 ôF!, అ�� _\ 

_"Yమం ఇం� ÖD� �య"a�. �6, ఆ ©ద� వరYం పడa�. �Ü  Pల ?ంద��7�, 

భవంÊ(న 9\@}. ఉ\§ �ళ�ళమ6 ఉరమడంÐ, P� 3కk, ఉం0. ఆ సమయం5, 

ఒక �|f ' ® Ëన! ËkBం0, �6 R� Ó6 క గa�, ఒక ]ంÝక� »¼. ఆ 

�|f oల! :కడం సjషBం, ôడగ`,ం, అ�� R� ఏ Ó¦ జ\గa�. �6 అర�ం 

ఏpటంQ, మన ýంú మన� ర«ణ! ఇ¥�ం0. FGరణం,, o! అ�"సం u¥�న7Çj|, 

_:వరణం ఎ� ఉం¸ పkBం�^!. అ�"సం uయదలgనÇj|, అ�"సం uF�!. సమయం 

ఉన7ంత వర�, అ�"సం uF�!. �� శబ�ం అంQ »¼ భయంa�. ఇతర dG�  శ=�6? 

జ|F��, ఎం�కంQ Ô\ మÑ, మÑ +Jంత 8�Ê5 ఉన7Çj|, హ¾r�, P� ©ద� శబ�ం 

d6�Þ�, Ô� Ô öత�ం శÑరం( ఉన7 ü dLjటనం �ం0నº@, ఆq ఆq ] f} శÑరం 
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బయట� z\rన7º@ అ!OÊ క frం0. అ�� dPDంచకంx, మన Fధన +క�9D 

పటB�. అ��, అ�"సం uయ¼6? Jంతం, ఉం� }º! ]దక¼6? +యÊ7ంచంx. 

+శ7: RసBA ,D +Êమ! �ం ఊ7ంచవP]? 

జ_#: ఊ7ంP`ïన అవసరం a�. Ô kయ!� ([డవ క!7)  \��న7Çj|, Ô 

పక�న � 'ష® (ధర� శÑరం) ! ôడగల\. 

+శ7: ఈ అ�� వ{¿ల _"YRల! అ�"సం u8నÇj|, ఏ¹� ఆవశ"కత ఉం9? అ¦7 

క`� అ�"సం �Y"�? àp�0 F\@ మF@ మF@ �Y"`ïన _k6 6శ�బ�ం, 

�క�©ºB^వP]? àp�0 F\@కంQ ఎ��వ uÞ�, a9 6D�షB కద`కల! సD,¿ 

f\�©ºB^కbc, +Ê»ల ఫ`:67 క గã¥�ం9? 

జ_#: అ�� వ{¿ల _"YRల5 ఏ వ{¿eU7� అ�"సం uయవ�]. ఇతర _"YRల� 

§ం�, öదk వ{¿67 uయడం �ల6 o! అం�!, ఎం�కంQ öదk వర¿ం öత�ం 

శÑ{67  \¥�ం0. 967 ఒకFD అ�"సం �Y"`. Ô శÑరం ÖD�,  రవబxన త\_త, 

ఇతర వ{¿ల! uయంx. అ� అ�c ఎ��వ +�వ౦ క frం0. ఎంత uయగ`qc అ౦త 

అ�"సం uయంx, Ô� ¹D� సమY67 బkB. a9, Ô\ +c"క వ{¿67 అ�"సం uయ¼6? 

ఎం�^వ�]. [డవ, � గవ వ{¿ల కద`క  àp�0 F\@ ÊDq �Y"`, Ô\ 6శ�బ�ం, 

�క�©టBవచ]6 Çస�కం5 q8 ఉం0. ఇంk? ]h@, అ�"సం u¥�న7Çj|, Ô æడç! దగ¿ర5 

6లబx �?�ంచమ6 అxq ôడంx. ÊDq àp�0 F\@ uయడం ÖD� uFక, ü1 (శ?� 

యంÁంగం) కద`క! మF@ ÊDq ËనFqంచ¼67 Ô\ ఇక( క!^�a\, ఎం�కంQ � 

dషY  ఇ� ప6uF��. ఆరంభం5, 96 fDంg Ô\ ఆ5gంP`, �6 ఒకFD 

అల_ºపxన త\_త, Ô\ సహజం, ఆÇ:\. Ô\ Ë67 కద`కల! సD,¿ 

f\�©ºB^కbc, a9 మÑ ఎ��వ a9 త��వ కద`క  uÞ�, 967 సDu¥^ంx, అ0 

ప{ea�. 
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+శ7: కద`కల §qంÇ, అ�"సం �క� §qంÇ ఎం�� ��? 

జ_#: ' ® సeయం8ïద%ం, Ê\frం0. Ô\ అ�"సం ఆ�నÇj|, 96? ]ంటo 

  ¥�ం0. P� ©ద� öత�ం5 శ?�6 క`qEంºం0, +సD౦పã8న శ?�6 ]ంటo ]న?� 

þ¥�ంºం0, Ô\ ఉ¨�శÖరeకం, ]న?� þ¥^¼6? uÞ 96క�7 P� �Ü౦0. ఇ0 

ýంú �క� అంతం ��, �వలం శ?�6 ]న?� þ¥^వడం R��. ఇతర Fధ� dG�  

_"YR  అ�b�న 6pషం5o 6s6? అంతమS:�. మన dGనం ఎల@òళ� 

అభ"8౦పబ|rం0, కద`క  ఆqనÇj| »¼. �బkB, ýంú ! అంతం uయa\. Ô\ 

' ® Êరగ¼67 ఆపదలg�, Ô\ uయa\. o! 5�న F��5 చD]Þ�, Ô� అర�ం��. 

96 పD�మ¢67 Ô\ ఆపగ`qc, o! »¼ ఆగవల8 వ¥�ం0. Ô\ న!7 ఆపగల{? 

+శ7: �౦ ã �® (urల! కలపడం) !, ¯eంú - హ ¡ (urల! క`� వత�డం) 6లబ| 

8�Ê _"Yమం, uయవP]? 

జ_#: öదk వర¿ం–“#�%| ò� urల! ôపడం” ! 6లబ| 8�Ê _"Yమం, 

అ�"సం uయaం. Pప¼6? మÑ ఎ��వ శ?�6 ఉప¾qÞ�, సమస"ల! ఎ�\�ం�\. 

+శ7: అ�"సం uÞడÇj|, చంకల! ; , ఉంP`ïన అవసరం ఉం9? öదk వ{¿67 

అ�"సం u¥�న7Çj|, � చంక  P� æfr, ఉం��. ఏం జDqం0? 

జ_#: Ô� ఏ.� జ#l ఉం9? öదk దశ5, Ô శÑ{6? సవరణ  uÞడÇj|, ddధ 

dపÑత§ల! క!ýం�\. Ë67 ల«¢  క`qEం�\, �6 అd _"YRల వల@ 

క`qనd �S. 

+శ7: RసBA ø ,D తరగÊ? Óజ\ �6 వ"��  ఇతర ÆÌ"లÐ క`8, z\�ల5 అ�"సం 

uయవP]? 
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జ_#: అS!. ఏ ÆÌ"u� ఇత\ల� అ�"సం ఎ� �Y"5 oరjవ�]. ÆÌ"  ఇత\ల� 

_"YR  oDjనÇj|, ఇక�డ o! Ô� o\jrన7º@ ఉండ�. o! o\, Ô శÑ{ల� 

సవరణ  uF�!. అ�� Ëంద\ వ"��  అ�"సం öద  ©|}o, ' ® ! 

9ం�:\, ఎం�కంQ +Ê ÆÌ"6 ]!క � 'ష® ఉంºం0, o\, ఈ dషYల! 

uప|rం0. ఇదం: _D �క� Öరe dO సంబంధం( ఆGరపx ఉంºం0. _D Öరe 

dO సంబంధం గkBద�c, అక�xకక�� ' ® ! 9ందగల\. _D Öరe dO సంబంధం 

అంత గkB0 �క9c, P� �ల౦ అ�"సం uయడం 9e{, Ê\fనkB యంÁం,67 Ô\ 

సeయం, వృ0% u¥^గల\. ఇం� ఎ��వ అ�"సంÐ, ఆ ÊDá యంÁం,67 ' ® , వృ0% 

u¥^గ f:\. 

+శ7: “¹dక శ��ల! బలపరచడం” +Jంత _"Yమం5 uÊ సంజtల అర�ం ఏpk? 

జ_#: మన �ష 966 dవDంచa�. +Ê సంజt అర� సమృ0%6 క`qEం0. FRన"ం,, ఇ� 

�#rం0 “కద`కల! అ�"సం uయడం, #ద% '! అ�"సం uయడం öద  ©డ:!. � 

శÑ{67 సవDంg Fధన 8�Ê5? +òÆF�!.” 

+శ7: మనం “zల-  Ç శÑర” 8�Ê6 Fధన 9e{ uDనÇj|, శÑర-JeసIయ ఏరjడ�6?  

Þeద రంÞల¦7  రవబడ:యo0 6జ��? 

జ_#: అందé 96 అ!OÊ 9ంద¼6? +యÊ7ంచంx, ఈ F��6 Ô\ ఇపjk� 

9�\. ఎం�కంQ Ô శÑ{ల! “zల-  Ç శÑర” F��? సవDంచ¼6?, ' Ôద ప0 

గంటల� త��వ ��ం¼ +సంqంP`ï వg]ం0. ఇతర Fధ� dG�5@ దJ=�  a9 

అంతక�7 ఎ��వ �లం అ�"సం uÞ� uð దశ� pమ�`7 �ం ఒక�FD, þ¥ËF�ం. 

ఎం�కంQ, ఈ ×ºB� ¡® ¡ంú (మనస�తeం) +R¢ల అవసరం a� �బkB, ఇ0 f\S 

�క� Fమర��ం బkB జ\frం0. Ô\ 967 అ!భdంచక §ం¨, ఆ F�� అపjk� 

9kb�ం0. Ë67 గంట  R�� ఉంxEండవ�]. ఒక È! Ô� P� అ!OÊ 

క frం0, �6 Ëంత ÞÇ5o, అంత అ!OÊ క గ�. _స�_6?, అÇj� ఒక ©ద� 
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F�� 9టబx౦0. అ��,6, ఇతర Fధ� dG�5@, ఈ 8�Ê5 ఒక సంవతïరం, a9 

అ౦తకంQ ఎ��వ �లం ఉంxb:\. 6s6? అd త��వ F��5d. 

+శ7: బ¥ï! ఎ?� brన7Çj|, a9 Ü!5 ògEన7Çj|, ' ® ,ంú 56 అ67 

కద`కల fDంg ఆ5gÞ� ప{ea9? 

జ_#: మన _"YRల� ఉ¨�Jల అవసరం a�, ఇం� Èû ఎంత సమయం అ�"సం 

�Y"లo96? »¼. సంశయం a�ం¼, ఎంత ఎ��వ, అ�"సం uÞ�, అంత � . Ô\ 

అ�"సం uయనÇj|, బ� , pమ�`7 %0% u¥�ం0. �6 öదk దశ5, 967 

బలపరచ¼6? ఎ��వ, అ�"సం uÞ� మంg0. Ëంద\ ÆÌ"ల� ఇ� జ\frం0, _\ 

_"zర పర"టనల� °ం| eలల వర� b�నÇj|, _D? అ�"సం uయ¼6? సమయం 

ఉండ�, �6 అసï  +�వం ఉండ�. _\ ÊDq వP]క ' ® ఇం� Ê\frం0, 

ఎం�కంQ అ0 ఎÇj? ఆగ� �బkB. Ô\ Ô మన¥ï5 pమ�`7 Fధ� , 

పDగÚ౦��6, Ô ¡® ¡ంú ! =, ô¥�న7ంత వర�, అ0 ప6 uÀ�o ఉంºం0. 

అ�� ఒక dషయం ఉం0, Ô\ అ�"సం uయ�ం¼, FRన" వ"��లÐ క`Þ�, అ0 

కDqbrం0. 

+శ7: ' ® ýంú మDE :౦vs67 క`� అ�"సం uయవP]? 

జ_#: :౦vజ౦ »¼ ' ® ! ఉప¾q¥�ం0, �6 మన Fధన dGనంÐ క`� 

అ�"సం uయ»డ�. Ô\ :౦vజం5 Fధన u8EంQ, అం�5 ' ® అపjk� 

ఏరjxEంQ, Ô\ :౦vజం5 Fధన ËనFqంచవ�], ఎం�కంQ :౦vజం »¼ ఒక 

�"యబద%.న ధర�ం. అ��, _k6 ఒ�FD అ�"సం uయ»డ�. :౦vజం56 ' ® 

మధ" �S67 Fధన u¥�ం0, ఇ0 అడçం, Ê\frం0. 96 ' ® మన 96? Wన7ం, 

ఉంºం0. చ2ం( మంÁ ం��. మన ' ® 6 S, 9Ê�క|Ç5 ఉంచబ|rం0, 

చ�!, ఉన7 äÇ బయట� ô¥�ం0. 9Ê�క|Ç5 s, పDpత.ం0 �బkB, � ' ® 
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ఒక�Q ఆ �,న7ం: ఆవD¥�ం0. ఇంËకk అక�డ ఉంgc, dషY  గ1æ1, 

తYరS:�. 

+శ7: ' ® ýంú అ�"సం u¥�న7Çj|, #ద% zఠJల56 ఇతర Fధ� dG�ల! 

అ�"సం uయవP]? ;Oసతe అవ5?cశeర @\! జ�ంu ఆx¾ QÇల! d�P]? 

ఇంkవద� ఉం� FGరణ �ద% మత¥�  ' ® ýంú o\]��7క, మత సంబంOత Çస��ల! 

జ�ంచవP]? అ¨ సమయం5, ఇతర _"YRల! uయవP]? 

జ_#: o! �ద!�ం�!. +Ê dGనం ఒక Fధ� Rర¿ం. �వలం జ#lల! నయం 

u¥�6, ఆÈగ"ం ×\గవ¼6? ��ం¼, 6జ.న Fధన �Y"ల!�ంQ, Ô\ ఒ� 

Rర¿ం5 Fధన �Y"`. ఇ0 గంÂర.న dషయం. ఉన7త F��ల� Fధన �Y"లంQ, 

ఒక\ ఒ� Fధ� Rర¿ం5 Fధన �Y"`ïన అవసరం ఉం0. ఇ0 ఒక పరమ సత"ం. #ద% 

zఠJల56 Fధ� R{¿ల! »¼ కలపaం. మనం R�@|�ంºన7 Fధన ఉన7త 

F��0, P�, P� త{ల !ంx 0qవg]ం0. Ô �వ§ల( ఆGరపxc, అ0 ప6uయ�. 

òð పDRణం !ంx ôÞ�, పDవర�న +Iయ P� గంÂర.౦0, మDE ?@షB.ం0. 

కg]త.న పDకరం R0D,, 96 �,67 ఒకk þ8ò8, ఇం^96Ð భÑ� uÞ�, అ0 ]ంటo 

�xbrం0. Fధన »¼ అంc, అం�5 ¨6¦ కలప»డ�. 966 క`�c, కg]తం, 

తÇjbrం0. అ67 Fధ� R{¿ల� ఇ�á ఉంºం0. Ô\ Fధన uయదలgc, ఒ� 

Rర¿ం( �ం�కDంP`. అ� �క9c, Ô\ అసï  Fధన uయa\. “+Ê Fధన Rర¿ం56 

మంg6 ÞకDంచడం” అo �!x �వలం జ#lల! నయంu¥�6, ఆÈగ"ం ×\fపDu 

F��? వD�¥�ం0. pమ�`7 ఉన7త F��? þ¥�6 {a�. 

+శ7: ఇతర Fధ� R{¿ల! అ�"సం uÞ వ"��లÐ అ�"సం u8నÇj|, ఒకDÐ ఒకD? 

)క"ం క frం9? 

జ_#: అత! ఏ రక.న Fధ� Rర¿ం5 అ�"సం u8�, G² zఠJల560, a9 

అþంÿయ అ�"సం a9 #ద% zఠJల560 అ��, అ0 ధర�బద%.న0 అ�నంత వర�, 
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మన Ôద ఎºవంk +�_67 క`qEండ�. Ô\ అత6? )క"ం క`qంచ\ »¼. అత! 

Ô దగ¿ర అ�"సం uÞ�, అత6? �భ9యకం, ఉంºం0. ఎం�కంQ ' ® ఒక  `äన 

õవం, మDE ద® (శ?� {Æ) ! Fధన uయ� �బkB, అ0 అసంక`jతం, Fయ౦ u¥�ం0. 

+శ7: ఇతర üýంú f\Sల! R శÑ{ల! సవDంచమ6 అడగవP]? ఇతర üýంú f\Sల 

+సం,  dంQ, ఏ.� +�వం ఉంºం9? 

జ_#: ఈ తరగÊ అ�న త\_త, Ô శÑరం ఏ F��6 u\�ం¸, Ô� అ!OÊ 

క frం0. Ëంత ÞపY"క, Ô� È,  కలగడం అ!మÊంపబడ�. సమస"  మF @ 

వg]నÇj|, Ô� జ # a9 క|Ç��j ఉన7º@ అ6�¥�ం0, �6 6s6? అd ఇక Ôద అ¨ 

R0D, ఉండS. బ� ,, అd ఉపñ_ , పÑ« . ఇతర üýంú f\Sల ^సం ôÞ�, 

Ô� o! ��jం0 అర�ం �aద6, నమ�కం aద6 అర�మSrం0. యÊ7ంu మనస�తeంÐ, �షB 

సం¨Jల! ఆకDYF�\, అd Ô FధనÐ )క"ం u¥�ం��. ఆ üýంú f\S �క� 

ýంú �k (ఆత� ఆ_హన) !ంx వÞ�, Ô\ »¼ ఆ õSల! ఆకDYంచగల\. +సం,ల! 

dన¼6? »¼ ఇ¨ వD�¥�ం0, Ô “d�లo ^Dక” Ô\ ¨6* యÊ7¥��7ర6  `యãయడం 

a9? Ô\ ఈ సమస"! సeయం, అర�ం u¥^_`. ఇ0 ¡® ¡ంú (మనస�తeం) dషయం. 

o! 96Ð వ"వహDంచ!. అత! మÑ ఉన7త-F�� ÀÁల fDంg, a9 ¡® ¡ంú 

సమస"ల fDంg R�@xc, అ0 ప{ea�. Ô\ � తరగÊ? ÓజరY"\, అత"ంత CమÐ 

Ô శÑరం సవDంచబxం0. öదB@, Ô శÑరం5 ఇతర అ�"Fల సం¨J  క`8b�, Ô 

శÑ{67 గ1æ1, uF�. మంg6 ఉంg, �|! þ8ò8, ఉత�మ.న 8�Ê? ఇÇj| అం: 

సవDంచబxం0. అ��, Ô\ ఇతర Fధ� dG�ల! o\]^వ¼6? o! అ|ç �పj!. 

Ô� ' ® ýంú మంg, అ6�ంచకbc, ఇతర Fధ� dG�ల! o\]^వ�]. �6 Ô\ 

మÑ ఎ��వ dWన7.న dషYల! o\]�ంQ, అ0 »¼ Ô� మంg0 �ద6 o! 

న§�:!. Ô\ ఇపjk� 9'5 Fధన uF\, 'ష® (ధర� శÑరం) Ô పక�o ఉం0. Ô\ 

ఉన7త-F�� dషYల! 9ం9\, Ô\ ఇÇj| మF@ b� ]ద�ల!�ంº�7\! 
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+శ7: ' ® ýంú అ�"సం uÞ�, మర�నం, సeయం-సంర«ణ, ఒక-¶` ®, ¡3 öదలf 

ఇతర అ�"Fల! అధ"నం uయవP]? �k6 అ�"సం uయకb��, �వలం _k? 

సంబంOంgన Çస��ల! చ0dc, ఏ.� +�వం ఉంºం9? 

జ_#: మర�నం, సeయం-సంర«ణ అధ"యనం uÞ� ప{ea�, �6 Ô� ßరతeం 

ఎ�8నÇj|, Ô\ అwఖ"త! అ!భdF�\. ఒక-¶` ®, ¡3   üýంú , 

వÑ¿కDంచబ¼ç�. _k6 అ�"సం uÞ�, dషYల! u\F�\, Ô శÑరం5 ఉం� � 

ప9{�67 అపd�ం uÀ�. ¡® ¡ంú fDంg R�@� Çస��ల! చ0dc, అ0 ప{ea�. �6 

Ëంతమం0 రచ�త  _\ సeయం, అం:   ¥^క §ం¨, þ{��  uF�\. అ0 Ô 

ఆ5చనల! అసjషBం u¥�ం0. 

+శ7: “తల ఎ�ట చ×67 పºB^వడం” u¥�న7Çj|, అÇjడÇj? � ur  :�:�. 

అ0 ప{ea9? 

జ_#: urల! :క¦యకంx. Ô\ Ëంత s, ఉంPలo0 �ం అవసరం, �dF�ం. 

ur  :?c, urల ( ఉన7 శ?� ÊDq శÑరం5? brం0. 

+శ7: °ండవ వర¿ం అ�"సం u¥�న7Çj|, urలÐ ఇం� పºB^aకbc, _k6 ?ంద� 

0ంg, అ�"F67 ËనFq౦చవP]? 

జ_#: Fధన P� క�న.ం0. Ô� ��j, అ6�ంgన «ణం5o Ô\ ?ంద� 0ంgc, 

+�వం ఉండ�. Rర¿దర�క À�ం ఇ0: ఎంత ఎ��వ, అ�c, అంత మంg0. అ��,6, 

Ô\ Ô Fమ{��67 బkB b_`. 

+శ7: ÖD� :మర 8�Ê5, Eల� ఎడమ �  �x �  ?ంద ఎం��ంºo0? 

జ_#: ఎం�కంQ మన Fధన ఒక అవసర.న అంJ67 పDగణ5? þ¥�ంºం0. ఆడ శÑరం 

మగ శÑ{6? Wన7ం, ఉంºం0, �బkB ఆ× a® < (అస  õవం) ! ఉప¾qంg, తన! 
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పDవర�నం u¥^_ల!�ంQ, అ0 ఆడ శÑర త:e6? తqE౦¼`. Eల�, సహజం, ఎడమ 

�  �x � � ఆGరp¥�ం0, తన సeంత పD8�Ê? అ!fణం,. Ç\Ì  �6? వ"Êðకం. 

అవసర.న తతeం ò\.  

+శ7: అ�"సం u¥�న7Çj|, QÇల! a9 సంnతం dంQ, a9 *kÐ ÀÁల! వ`@Þ�, 

అంn�ర��? 

జ_#: సంnతం సభ".న #ద% zఠJల� �ం0౦¹c, Ô\ dనవ�]. �6 6జ �వం5, 

Fధన� సంnతం అవసరం a�, ఎం�కంQ +J౦త 8�Ê5? ]ళ@వల8న Fమర��౦ అవసరం 

�బkB. సంnతం dనడం అo0 రకర�ల ఆ5చనల! ఒక� ఆ5చనÐ భÑ� uÞ +యత7ం.  

+శ7: “జగr� �క� °ం| Ëనల! /�]Ëనడం” అ�"సం u¥�న7Çj|, �ం వ� , 

ఉం¼� a9 బ�67 ఉప¾qంP�? 

జ_#: “జగr� �క� °ం| Ëనల! /�]Ëనడం”5, öదk వర¿ం� ��ం¼, 

సహజం,, వ� , 6లబడవల8న అవసరం ఉం0. öదk వ{¿6? Wన7ం,, pq: _k5, 

సడ`ంgన  8�Ê5 ఉండడం అవసరం.  

 

3. ¡® ¡ంú ! (మనస�:e67) Fధన uయడo 

+శ7: �� “®-¯®-°®” (సత"ం-దయ-సహనం) +R¢లÐ, సD �_ల6 ఉం0. అ�c 

o! ఎవDÐ*, þiం, _0¥�న7º@ �� 6న7 కల వg]ం0, సహనం, ఉం¼ల!��7!, 

�6 dఫలమY"!. అ0 � ¡® ¡ంú వృ0%? Fయపడ¼6�? 

జ_#: అS!, కg]తం, అంc. o! Ô� కలలంQ ఏpB ఇంత�§ం¨ �zj!. అ0 Ôð 

సeయం, అ5gంg అర�ం u¥^వ¼6? +యÊ7ంP`. Ô ¡® ¡ంú ! వృ0% uయ¼6? 

Fయప� dషY  హ¾r�,, ఊ7ంచ6 dధం, వF��. Ô\ Rన8కం, 8ద%పx, 
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_k6 అంnకDంu వర�, అd ఆగS. ఒక\ మంg_{, �డç_{ అo 967 6ర÷�ంచ¼6?, 

అత! Rన8కం, 8ద%ం, aనÇj| R��, Ô\ అత66 పÑëంచగల\. 

+శ7: ' ® ýంú 56 “®-¯®-°®” 56 °® (సహనం) అంQ అర�ం, మనం అ67k¦, అ0 

సD అ�ం¸, �¸ అన796Ð సంబంధం a�ం¼, స7ంచడ��? 

జ_#: o! R�@|rన7 “°®” Ô �క� సeంత వ"?�గత +¾జన౦, మDE Ô\ 

వదల¼6? ఇషBపడ6 బంGల67kl, సంబంOంgన dషYల5 Ô ¡® ¡ంú ! వృ0% 

u¥^¼67 ఉ¨�Æ¥�ం0. 6s6? “°®” అo0 భయంకర dషయ�Ô ��, FRన" వ"��ల� 

»¼. o! Ô� ఒక కథ! �#:!. Ó® à® �న7 వయ¥ï!ం� Eద% కళలంQ ఇషBపxన 

ఒక ýపj ఉన7త Þ�OపÊ. ఆ �లం5, Eద% కళ  o\]�o వ"��  కr�ల! పºB�6 

Êరగ¼67 ఇషBప�_\. Ó® à® �O5 న|À�౦డ,, ఒక Øం¼ అత6 äÇ� వg] ఇ� 

స_  uF|, “!Se ఆ కÊ�6 ఎం�� పºB��7S? మ!Ìల! చం@ áర"§ం9? 

ఉంQ, §ం� న!7 చంÇ.” ఇ� R�@|}o, తన ×డ! (? ఎ:�|. అత! అ�7| 

“న!7 చం@ áర"ం aకbc, � �ళ@ మధ" !ంx z�!”  Ó® à® అÇj| అత6 �ళ@ మధ" 

!ంx z�|. అత6? ýపj °® శ?� ఉం�0. Ëంద\ వ"��  సహనంÐ ఉంQ �రl Ü, 

c`క, xసbగలర6 �dF�\. dషయం �క� సత"ం ఏpటంQ, సహ�67 అ�"సం 

uÞ_D? P� దృఢ.న సంకలjం ఉంºం0. dషYల త9jÇjల� వÞ�, అd 6జం, dశe 

ÀÁ6? అ!fణం, ఉ�7Y అo0 Ô\ ô¼`.  ఒక +c"క ఘటన5 Ô తÇj �ద6, 

ఆ ఇతర వ"?� Ô� మనF�పం క`qంPడ6 Ô\ అ!�ం�\. _స�_6?, అ0 ఎం�కo0 

6జం, Ô�  `య�. Ô\ అం�\, “��   ¥. అ0 �వలం ఏ¸ gన7 dషయం 

fDంg.” o! �#rన70, ఈ ÛÊక పDRణం5 క6�ంచ6, òbక À�ం. ఒక )�� 

�zjలంQ, Ô Öరe జన�5 Ô\ ఇత\ల� ఋణపx ఉండవ�]. అ0 స8న¸, తbj Ô\ 

ఎ� 6ర÷�F�\? మనం సహనం వ7ంP`. Ô\ §ం� ఇత\ల� ^పం  �jంg, 

మనF�పం క`q౦g, ఆ త\_త స7౦చడ�pk? Ô� 6జం, మనF�పం క`qంgన వ"��ల 

పట@, Ô\ సహనంÐ ఉండడ� ��ం¼, _D? కృత!tÜ »¼ ఉం¼`. అత! Ô( గkB, 
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అDg, త\_త f\S ఎ�ట pమ�`7 6౦0ంg, Ôð అత6( అDPర6 6ంద! x�c, Ô 

హృదయం5 Ô\ కృతజtత   లz`. “o! ఆ �" � (&¦య నవల5 ఒక  `dత��వ 

z�) R\:�?” అ6 Ô\ అనగల\. అ0 Ô అWXయం. ఈ ఘటన5, Ô\ అత! 

వ"వహDంgన dధం, ��ం¼ వ"వహDÞ�, Ô\ Ô ¡® ¡ంú ! వృ0% u¥��7\. ఈ 

ÛÊక పDRణం5 అత! �భం 9ం�:|, ఇంËక పDRణం5 అత! dషYల! Ô� 

ఇF�|, అత! ఇవe¼? Ô ¡® ¡ంú వృ0% �ం0ం0, నల@6 ప9ర�ం పDవర�నం �ం0ం0. Ô\ 

[| dGల �భప¼ç\. మD అత6 పట@ ఎం�� కృతజtత, ఉండ»డ�? FRన" 

RనSల దృకjథం5 అర�ం u¥^వడం అంత ¥లభం ��, �6 o! FRన" RనSల� 

+సంqంచడం a�. o! Fధ�ల� +స౦q¥��7!.  

+శ7: �k (ఆత� ఆ_హన) a6 వ"��  ¡® ¡ంú ! వృ0% u¥�6, �k6 

6_Dం�^గల\. మD ఇపjk� �k ఉంQ ఎ�? అత!  967 ఎ� వ0`ం�^_`? 

జ_#: ఒక ధర�బద%.న మన¥ï వంద �¯Bల! అణgò¥�ం0. Ô\ ఈ È! 9'! 

అం���7\. ఇపjk!ంx, �k Ô� ��ల!  g]©kB�, Ô\ 967 అంnకDంచ»డ�. 

అ0 Ô� ధనం, +¨"Ê, మDE సeంత �భం  g]©kBనÇj|, Ô హృదయం5 P� 

సంÐషప|}, “ôడంx, �� ఎంత Fమర��ం ఉం¸” అ!�ంê, మ!Ìల ఎ�ట 

బ¼�b:\. Ô� అwఖ"త, అ6�ంgనÇj|, Ô\ 96Ð ఉండడం ఇషBపడక, Ô� 

నయం �వ¼6? f\S ^సం ôF�\. మD, అ0 Ô� మంg dషY  ఇÀ� ఉన7Çj|, 

Ô\ ఎ� +వD�ంP\? Ô\ అ0  g]©kBన ��ల¦7 అంnకDంP\ �బkB, �ం Ô ^సం 

ఏÔ �య"aం. Ô� �_`ïంద�@ �భ� అ�c, అ0 అంnకDంపబడ�. Ô\ 

వద�!�న7Çj�, అ0  u] మంg dషYల! »¼ వద�!�న7Çj�, మDE RసBA oDjన 

dGనం +�రం Fధన ËనFqÀ�, Ô\ ధర�బ�%Ü, Ô మన¥ï దృఢ౦, ఉంQ, అÇj� అ0 

భయప|rం0. ఇక Ôదట అ0 Ô� Ë67 ��ల! ఇవe¼6? +యÊ7ంgనÇj|, Ô\ 

అంnకDంచకbc, అ0 వ0` bSట� సమయం వg]నº@. అ0 ఇం� ఉంQ, అ0 తÇj| ప6 
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u¥�న7º@. అÇj|, o! 96 ప6 ôF�!. � urలÐ సహజం, ఊ�c, అ0 

RయమSrం0. �6 అ0  g]©QB ��  Ô\ �_ల!�ంQ, ప6 uయ�.  

+శ7: z\�5 అ�"సం u¥�న7Çj| మ!Ìల� �k క frం9? 

జ_#: o! Ô� P� F\@ dవర౦, �zj!. మనం ధర�బద%.న ' (ధర�ం) ! Fధన 

uF�ం. Ô మన¥ï ధర�.న0 అ�c, అ67 ర�ల �షB dషY  అణgòయబడ:�. 

ధర�బద%.న ' Fధన5, మన¥ï P� సeచ+o,, ¦Ê, ఉంºం0, �బkB ఏ� అత6 వద�� 

{a�. ' ® అన70 నమ�శక"ం �60. �షB dషY  pమ�`7 అంº�6 ఉండaS, అంc 

��ం¼, Ô� దగ¿ర, ఉన7Çj| అd భయప|:�. Ô\ ఇ0 నమ�కbc, òð +¨Jల5 

అ�"సం uయవ�]. అవ¦7 Ô� భయప|:�. o! Ô� �k సంఖ"! �@�, Ô అందDl 

భయంò¥�ం0. P�మం0 �k6 క`qE�7\. జ#lల! నయంãయడం, మDE ఆÈగ"ం 

వృ0% u¥^వడం లå"67 _\ u\��7క, అ�"F67 ËనFqÀ�o ఉం�\. Ô� ఏం 

�_`? Ô మన¥ï ధర�బద%ం, aనÇj|, ఈ సమస"  క f:�. అ��,6, ఈ 

వ"��ల( 6ంద òయ»డ�, ఎం�కంQ _D? ÀÁ  అర�ం�S �బkB. o! బయట� 

{వడం ]!క ఉన7 లå"ల5 ఈ �డç dషYల! Ô ^సం సDuయ¼6? Ô� Fయపడడం 

ఒకk.  

+శ7: భdష"r�5 ఎºవంk అþంÿయ Fమ{��  ©ం9ం�:�? 

జ_#: �� �6 fDంg R�@¼ల6 a�. +Ê వ"?�? సeంత పD8�r ం�� �బkB, 

�పjడం P� కషBం. dWన7 F��ల5 dWన7 అþంÿయ Fమ{��  వృ0% �ం�:�. +Ê 

F��5 Ô ¡® ¡ంú lలక.న dషయం. ఒ��క అంశం5, బంG  àలq౦పబxc, 

అþంÿయ Fమ{��  ఆ అంశం5 వృ0%�ందగలS. అ�నపjkl, ఆ అþంÿయ Fమర��ం 

96 �క� à` దశ5 ఉంºం0, అంత శ?�వంతం, »¼ ఉండ�. Ô ¡® ¡ంú మÑ  

ఉన7త F��6 uరనÇj|, అþంÿయ Fమ{��  ఉండడం అFధ"ం. అ��, మన తరగÊ5 

Ëంద\ వ"��  �Üన జన�8ద% fణం క`qE�7\. వరYం !ంx _D6 అడçqంu 
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అþంÿయ.న నxu Fమ{��67 వృ0% u¥��7\. Ëంద\ T`bðBష® (Ùరం !ంx 

వ¥�Sల! క0@ Fమర��ం) అ! అþంÿయ Fమ{��67 »¼ వృ0% u¥��7\. 

+శ7: ¡® ¡ంú ! (మనస�తeం) Fధన uయడం, a9 అ67 బంGల! వ� ^వడం, #ద% 

zఠJల56 “Åన"త” a9 G² zఠJల56 “ఏÔa6తనం”  fDంP? 

జ_#: మనం �Çj�ంºన7 ¡® ¡ంú a9 డ (Ç¢" ) #ద% zఠJల56 Åన"త5 a9 

G² zఠJల56 ఏÔa6తనం5, క`q a�. 96? వ":"సం,, #ద% zఠJల56 Åన"త, 

మDE G² zఠJల56 ఏÔa6తనం మన ¡® ¡ంú 5 క`qE�7�. 

+శ7: #�%| ఎÇj? #�%x,o ఉంxb:¼? 

జ_#: Fధన 9e{ Ô� st*దయం అY"క, Ô\ ఒక st*దయ.న వ"?�, òð Rటల5 

�zjలంQ, ఉన7త F��ల õd. �6 Ô\ ఎÇj? తÇj, +వD�౦చర6 ÓÔ a�. అ��, 

ఆ F��5 Ô\ FGరణం, తÇj| ప6 uయ\, ఎం�కంQ Ô\ స:"67 ôF\ 

�బkB. �6, pమ�`7 Ô\ సD, వ"వహD�^కbc, pనÓ�ంÇ a�ం¼, ?ంద� 

పడ:\. Ô\ ఎÇj? మంg కృ:"  uÞ�, ఎపjkl అక�� (న ఉం�\. 

+శ7: ýపj జన�8ద% fణం ఉన7 వ"?� అంQ ఏpk? 

జ_#: ఇ0 Ë67 అంJల! బkB 6{%Dంచబ|rం0: 1. మంg జన�8ద% fణం 2. dÆషB.న 

st*దయÇ �ణ"త 3. ýపj సహన శ?� 4. Xపంgక dషYల! c`క, þ¥�6 త��వ 

బంG  క`qEండడం. ఈ వ"��  ýపj జన�8ద% fణం కల_\, _D6 క!ýనడం P� 

కషBం. 

+శ7: మంg జన�8ద� fణం a6 వ"��  ' ® ýంú ! అ�"సం uÞ� ýంú ! వృ0% 

u¥^గల{? 



    

 166   

 

జ_#: మంg జన�8ద% fణం a6 _\ »¼ ýంú ! వృ0% u¥^గల\, ఎం�కంQ +Ê 

ఒకé Ëంత డ ! క`qEం�\. Ëం�.� డ a�ం¼ ఉండడం అFధ"ం. అ� ఎవeé 

a\. Ô(  ల@6 ప9ర�ం aకbc, నల@6 ప9{�67 Ô\ క`qEం�\. Fధన 9e{, నల@6 

ప9ర�ం  ల@6 ప9ర�ం, పDవD�౦చబ|rం0, ఇ0 ఒక అదనÇ ×ºB. Fధన5 Ô\ =ధపx, 

Ô ¡® ¡ంú ! వృ0% u¥�6 :",  uÞ�, Ô\ ýంú ! వృ0% u¥�న7 _రS:\. 

Fధన అo0 §ం�, �వల8ం0. 966 ýంú , పDవర�నం uÞ0 RసBA ,D 'ష® (ధర� 

శÑరం). 

+శ7: ఒక\ ÇkBనÇj|, _D ÖD� õdతం §ం¨ అమర]బxం0. కషBపడడం వల@ ఏ.� c¼ 

ఉంºం9? 

జ_#: అS!, ఉంºం0. Ô\ కషBపడడం »¼ §ం¨ అమర]బxం0, �బkB కషBపడ�ం¼ 

ఉండa\. Ô\ ఒక FRన" వ"?�. అ��,6, ©ద� zÚ56 dషY  Rర]బడS. 

+శ7: kయ!� ([డవ క!7)  రవబx aనÇj|, మనం అం��o సం¨J  మంg±, �± 

ఎ� �పjగలం? 

జ_#: Ô\ సeంతం, అ� �పjడం కషBం. Ô Fధన 2మమంత�, Ô ¡® ¡ంú ! 

పÑëంu సమస"  అoకం ఉం��.  'ష® (ధర� శÑరం) Ô� ఇu] ర«ణ Ô õd:6? Ó6 

క గ�ం¼ ఉండ¼6?. అ�నపjkl ఆయన, Ô\ జ�ంg, పDష�Dంg, అర�ం 

u¥^_`ïన Ë67 సమస"ల! పkBం�^\. ఒ^�FD, �షB సం¨J  వg]నÇj|, అd 

Ô� �టÑ eంబ\@ �పjవ�], �6 ఆ eంబ\@ సD �²�], తÇj �²�]. a9, ఇతర 

dషYల! »¼ �పjవ�]. అం: Ô Ôద ఉం0. Ô మన¥ï ¦Êవంతం, ఉన7Çj|, �షB 

dషY  5ప`? {aS. Ô\ Ô ¡® ¡ంú ! ô¥�న7ంత వర�, ఎºవంk సమస" 

ఉండ�. 

+శ7: మనం ఉÁకంÐ మనF�పం పxనÇj|, అ�"సం uయవP]? 
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జ_#: Ô\ zuన మన8ïâÊ5 ఉన7Çj|, Ô\ »\]6 +Jంతం, �వడం Ô� కషBం, 

ఉంºం0. Ô మన¥ï5 �| dషY  ]ã, ప\fþÞ ఆ5చన  క f:�. Fధన5 

సం¨J  ఉం��. Ô మన¥ï5 �డç ఆ5చన  ఉన7Çj|, ఈ dషY  Ô Fధన5? 

u\:�, 966 �షB Rర¿Ç ఉ¨�శÖDత Fధన, R\F��. Ô\ అ�"సం uÞ 

_"YRల! Ô� Y® ¡ంú, a9 òbక f\S, a9 :ంvజం56 õdంu #�%| 

oDjEండవ�]. �6 _D ¡® ¡ంú ఆవశ"కత! Ô\ ఖంxతం, అ!సDంచకbc, Ô\ 

అ�"సం uÞ0 _D Fధ� R{¿67 ��, _\ Ô� oDjనపjkl. మనందర౦ �6 fDంg 

ఆ5g9�ం, Ô\ 6లబ| 8�Ê6 అ�"సం u¥�న7Çj|, P� అలసట, అ6�Þ�, Ô మన¥ï 

ఇం� �\�, ఉంx ఆ5gÀ� ఉంQ, “� కం©¦5 '�� వ"?� ఎం�� అంత ¦చం, 

ఉం�|? న!7 ఎం�� �{"� uF|? õతం ©రగ¼6? ఏp �Y"`? ధర  ©Dq 

bY�. o! ఇం�F� ¯�ంú �Y"`.” అÇj| Ô\ ఉ¨�శÖరeకం,, అ�5gతం,, 

మDE  `య�ం¼ �షB ధ{�67 Fధన �య"డం a9? �బkB, Ô\ ఉÁకం, 

కృంqEండ¼67 అ!భdÀ�ంQ, అ�"సం uయకbవడం మంg0. 

+శ7: అr"న7త.న ¡® ¡ంú � +Rణం ఏpk? 

జ_#: ¡® ¡ంú Fధన 9e{ వ¥�ం0, 96? 6Ñ÷త +R¢  aS. అదం: Ô\ అర�ం 

u¥^¼6? pq`Eం0. ¡® ¡ంú � +R¢ �7య6 Ô\ పºBబxc, ఘటనల! 

ఎ�\�న7Çj|, Ô\ ఇ� ఆ5gంచ¼6? +యÊ7ంP` “ఇ0 ఒక st*దయ వ"?� 

ఎ�\�ంQ, అత! ఏp uF�|?” అ��,6, ఆదర�Xయ వ"�� , dÆషB౦, ఉం�\, 

అ�� _\  FRన" వ"��ల� ఆదర�ం �గల\. 

+శ7: మనం ఇతర üýంú f\S  ఇu] +సం, , a9 ఉప�"Fల పట@ అ!Rన äఖD6 

క`qEండ»డ�, మD మ!Ìల! డ#l ^సం xసqంu �®-కS�\  R� ఎ�8c, 

ఏ౦ �Y"`? 
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జ_#: అ0 అ� �నవసరం a�. öదట Ô\ _\ చD]ంu0 ô¼`, ఆ త\_త అ0 

xసx �¸, 6ర÷�ం�^_`. ఒక üýంú f\S సభ"త, ఉ�7¼, a9 అo0 

6ర÷�ంచ¼6?, Ô\ అత6 ¡® ¡ంú ! ô¼`. ýంú ఎÇj? ¡® ¡ంú ఉన7ంత ఎr�5 

ఉంºం0. 

+శ7: మనం కర�!, a9 �ద%మతం5 కర� ఋణ౦ అo 967, ఎ� àలqF�ం? 

జ_#: Fధన అo¨ కర�! àలqంu ఒక పద%Ê. ఉత�మ Rర¿ం ఏpటంQ Ô ¡® ¡ంú ! 

వృ0% u¥^వడం, అం�వల@ నల@6 ప9{�67  ల@6 ప9ర�.న డ ప9ర�ం, పDవD�ంచడం 

�లSrం0. త\_త డ ýంú , పDవర�నం �ం�rం0. 

+శ7: ' ® ýంú అ�"సం uÞ�, 6D�షB ప!ల! 6mOంu 6యR  ఏ.� ఉ�7Y? 

జ_#: �ద%మతం5 6mOంపబxనd P�మº� మనం 6రe7ంచaం, �6 మన� òð 

దృకjధం ఉం0. మనం స�"¥ , స�"8!  ��. మనం FRన" RనSల మధ" õdF�ం, 

�బkB ఇ0 òð, ఉంºం0. Ô\ Ë67 dషYల! c`క, þ¥�ంQ, అ0 సDbrం0. 

6సïం¨హం,, Ô శ?� zటవం ©\frన7 Ë��, అ0 P� ఉన7త F��6 u\�న7Çj|, Ô 

¡® ¡ంú P� ఉన7తం, ఉండవల8న అవసరం »¼ ఉం0. 

 

4. kయ!� ([డవ క!7) 

+శ7: RసBA +సంq¥�న7Çj|, RసBA తల( [|-అ|fల బం,\ పDò¯67 o! 

ôF!, తల +Rణం5 ఉన7 అoక బం,\ పDò¯ల! Ô ]న�ల ôF!.  

జ_#: ఈ వ"?� kయ!� ఇపjk� P� ఉన7త F��6 u\�ం0. 
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+శ7: RసBA ,D ÆÌ"  ఇతర వ"��ల� g?తï  ఇ¥�న7Çj|, _\ ఉp�ò8న �« 

F{�5 బం,రÇ �ంÊ క`8E౦డ¼67 ôF!. 

జ_#: ఈ వ"?� =, Fధన uFడ6 �#r�7!. d|వబడç అþంÿయ Fమ{��ల! అత! 

ôడగ`,|. 

+శ7: �ల@ల kయ!�  \��ంQ, _D Ôద ఏ.� +�వం ఉంºం9?  Dgన kయ!� 

శ?�6 d|దల u¥�ం9? 

జ_#: ఆ\ ఏళî 5Ç వయ¥ïగల �ల@ల� _D kయ!�  \�^వడం P� c`క. gన7 

�ల@  అ�"సం uయకbc, _D kయ!�  \��ంQ, 96 ఫ`తం, శ?� �రడం 

జ\frం0. �6, �ºంబం5 ఎవÈ ఒక\ అ�"సం �Y"`. అత66 kయ!� 9e{ È! 

ఒకFD అ�� ôడ¦యడం మంg0, అ0 [తబడ�ం¼ ఉండ¼6?, మDE ఎ��వ, 

�ర�ం¼ ఉండ¼6?. gన7 �ల@  _\ సeయం, అ�"సం uయడం మంg0. ఎ��వ, 967 

_xc, ఎ��వ శ?� బయట� �\rం0. అ0 +�dతం uÞ0 _D �క� అత"ంత 

«`క.న dషYల!, _D ÛÊక శÑ{67 ��. �6 =, పDరëంపబxc, ఎºవంk 

+�వం ఉండ�. o! ఇÇj| R�@xం0 gన7 �ల@ల! ఉ¨�Æంg, ©ద� _ళ@! ��. Ëంద\ 

వ"��ల� kయ!� =, ]డ j,  DgEంºం0, శ?� �రడం fDంg _D? భయం 

ఉండ�, �6 _\ P� ఉన7త F��56 dషYల! ôడa\. P� ఉన7త F��ల! 

ôడగ`á _\ »¼ Ëంతమం0 ఉ�7\. _\ ô8నÇj|, 'ష® (ధర� శÑరం) a9 

ఇతర f\S  శ?�6 ఇF�\. ఇ0 సమస" ��. 

+శ7: RసBA ,D శÑరం Ôద, RసBA ,D ¦డ Ôద బం,\ �ంÊ6 ôF!, �6 అd 

°పjzº �లం5o అదృశ"మY"�. ఏం జDqం0? 

జ_#: అ0 � 'ష®. o! +స౦q¥��7!, � తల Æఖరం Ôద ఒక శ?� కంబం ఉం0, o! 

ఉన7 F�� పD8�Ê ఇ0. Ô� Ô kయ!� ! _డడం {a� �బkB, అ0 °పjzº �లం5o 

అదృశ"మ�ం0. Ô ÛÊక oÁల! ఉప¾qంP\. 



    

 170   

 

+శ7: అþంÿయ Fమ{��ల! ఎ� +¾qంP`? 

జ_#: అþంÿయ Fమ{��ల! p`టÑ (Eద% సంబంOత) JKం, a9 ఉన7త Fం�Êక 

JKం, a9 ØఢPDతeం5 +¾qÞ�, అ0 సమస" అSrంద!�ం�!. మన dJe6? 

ల«¢ �7�. ల«¢ల� సDbc, అd ప6uF��, aకbc అd ప6uయS. మంg కృ:"  

uయమ6 ఒక\ అడగబx�, _\ అr"న7త dషYల! 9ందaకbవ�]. అత! �వలం 

_k6 �7ంచవ�], a9 అ!OÊ 9ందవ�]. వ"?� �వలం అలj.న అþంÿయ 

Fమ{��ల! ఉప¾qÞ�, FRన" FR1క ÇÈగÊ? అంత Ó6 క`qంచ�. అత! 6D�షB 

dషYల! R{]ల!�ంQ, అత! P� dF�ర.న �ర5 ప!ల! జD�ంచగల,`. 

అత! అం�� అవసరR �9 అo dషయం5, అత! �@j0 �క�5? {� ఎం�కంQ 

సRజం �క� అWవృ0% మ!Ìల సంకలjం +�రం జ\గ�. అత! Ë67 6D�షB dషYల! 

FOంPల6 అ!^వ�], �6 r0 6ర÷యం అత60 ��.  

+శ7: ఒకD &తన"ం శÑరం 5ప`?, బయట? ఎ� bగల�? 

జ_#: మనం R�@|�ంºన7 &తన"ం FGరణం, తల Æఖరం !ంx బయట� br౦0. 

అ��, అ0 ఆ ఒక� dG6� పDpతం ��. అత! ఏ }ట !ంx అ�� బయట� 

bవ�], అత! తల Æఖరం!ం� బయట� b_ల6 ఇతర Fధన zఠJల5 వ��Úంgనº@ 

��ం¼. అత! ఏ }ట !ంx అ�� శÑ{67 వ0`bవ�]. శÑరం 5ప`? వ¥�న7Çj| 

»¼ అ¨ R0D, ఉంºం0. 

+శ7: kయ!� �గం5 ఎ�6 �ంÊ ఉం0, మధ"5 నల@6 రం~ం ఉం0. అ0 òగం, 

d�]�ంºం0. kయ!�  రవబ|rం¼? ఒË�క�FD న«� �ంÊ, మDE ×\ÇÐ 

zº, జ\frం0. 

జ_#: Ô\ న«� �ంÊ6 ô8నÇj|, అ0  రవబడ¼6? దగ¿ర, ఉం0. ×\Ç! 

ô8నÇj|, 99Ç ÖD�,  రవబxం0. 
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+శ7: RసBA తల Ôద, శÑరం Ôద ఎ\Ç, ఆ�పచ] రంfల56 పDò¯ల! ôF!. �6 

� కíî [¥�న7Çj|, ఏÔ ôడaకbY!. o! =హ"Ç దృ¡BÐ ôF�? 

జ_#: Ô\ =హ" దృ¡B6 ఉప¾qంచa�. Ô� కíî [¥�6 ఎ� ô¼5 

 `యa�, �బkB కíî  DgనÇj| R�� uయగ`,\. తర�,, వ"��ల� _D �క� 

అపjk�- రవబxన kయ!�! ఉప¾qంచడం {�. ఒ^�FD _\  Dgన _D కళîÐ 

dషYల! Yదృg]కం, ôF�\. �6 Ô\ Ô కళîÐ _k6 =, పÑ«, 

ô¼ల!�న7Çj|, Ô\ Ô ÛÊక oÁల! ఉప¾qంచడం öద ©డ:\, �బkB, అd 

మF@ అదృశ"మS:�. Ô\ G"స5 aనÇj|, మF@ _k6 ôడగల\. 

+శ7: � »r\ ఆ�శం5 Ë67 వృ:�ల! ô¥�ం0, �6 _k6 సjషBం, dవDంచa�. 

ఆ×� ' ® f\�! ôడమ6 �zjం, ఆ× అ¨ అ6 �#rం0. ఆ× kయ!� 6జం, 

 DgEం9? 

జ_#: ఆ\ ఏళî వయ¥ï 5పల �ల@  మన ' ® f\�! ఒకFD ôÞ�, _D kయ!� 

 \��ంºం0. అ��,6, Ô\ అ� uయ»డ�. �ల@  966 ôడగల\. 

+శ7: ఇపjk�  DgEన7 kయ!�! ఎ� ఉప¾qంP5 ��  `య�. RసBA దయÐ 

dవDంచగల{? 

జ_#: kయ!� ÖD�,  రవబxనÇj|, మ!Ìల� 966 ఎ� ఉప¾qంP5 

  ¥�ం0, ఇంత�§ం�  `యకb��. అ0 P� �ంÊవంతం,, ఉప¾qంచ¼6? 

P� ¥ S, ఉన7Çj|, ఇంత�§ం�  `యకb��, మ!Ìల� 967 

ఉప¾qంచడం   ¥�ం0. kయ!� 9e{ ôడడం Yదృg]కం, జ\frం0. Ô\ 

పÑ«, ô¼ల6 అ!�న7Çj|, Ô� త`య�ం¼o Ô oÁల� RD దృ¡B�x6 

ఉప¾qF�\. �బkB, 966 ఇకÔదట ôడa\. 

+శ7: kయ!�  \��న7Çj|, öత�ం dJe67 ôడగలR? 
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జ_#: kయ!�!  రవడం dషY6? వÞ�, అం�5 F�� �7�. òð Rటల5, Ô\ 

ఎంత స:"67 ôF�\ అo0 Ô F��6 బkB ఉంºం0. Ô kయ!�  రవబడడం అంQ అర�ం 

dశeం5 అ67k¦ ôడగలర6 ��. అ��, Ô\, 2మం, ఇం� Fధన uయడం 9e{ Ô 

F��6 st*దయం uð వర� ©ం��ం�\. అÇj|, Ô\ మD67 F��ల! ôడగల\. 

అÇj| »¼, Ô\ ôÞ0 öత�౦ dశeం �క� స:"67 అ6 ÓÔ a�. ఎం�కంQ, 

శక"§6 తన õdత�లం5 ;O¥�న7Çj|, ఆయన తన! 6రంతరం వృ0% u¥�ంêo 

ఉ�7\; +þFD Ëత� F��6 uDనÇj|, ఆయన Öరeం +సంq౦g౦0 6D�షBం �ద6 

క!ý�7\, మDంత ఉన7త F��5 అ0 మF@ RDం0. అం�కo ఆయన gవD? ఇ� 

అ�7\, “ఏ ధర�[ 6\�షB.౦0 ��.” +Ê F��? ఒక À�ం ఉంºం0. öత�ం dశeం 

�క� స:"67 ఊ7ంచడం »¼ ఆయన� అFధ"మ�ం0. సగº RనSల దృ¡B^ణ౦ 

!ంx, ఈ +పంచం5 ఎవ8� త�గత F��? Fధన uయడం ఊ7ంచa60, ఎం�కంQ 

_D? త�గత F�� R��   ¥. అంతకంQ ఉన7త F��  ఉ�7Y6 _D?  `య�, 

�బkB _\ ఉన7త.న త:e67 క`qనkB dషYల! ఇక(   ¥^a\, అంnకDంచa\. 

త�గత #ద% ' (ధర�ం) �క� P� gన7 F��. “ýపj ' పDpÊ a60” అo À?�5 

ఉ¨�శం ఇ¨. 

+శ7: Ô శÑరం( �ం ôÞ dషY  6జం, ఉ�7Y? 

జ_#: అS!, అd 6జం, ఉ�7�. అ67 పDR¢  ప9ర�ంÐ »xEం��. _k 

ఆకృÊ R�� మన 96Ð Wన7ం, ఉంºం0. 

+శ7: భdష"r� fDంg � +;ధన  తరô 6జమS:�. 

జ_#: ఇ0 మనం R�@|�న7 భdష"r�  `యడం అo అþంÿయ Fమర��ం. _స�_6?, 

ఇ0 ¥pంú Bంú (గతం  `యడం, మDE భdష"r�  `యడం) �క� త��వ F��. 

మనం Fధన uÞ ýంú, సమయం �క� �వన a6 òð పDRణం5 జ\frం0. అ0 ఎంత 

Ùరం5 ఉ�7 అ�á ఉంºం0, Ùరం �క� �వన అసï  a�. 
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+శ7: అ�"సం u¥�న7Çj|, రంfల మ!Ì , ఆ�శం, +Êమ  ఎం�� క6�F��? 

జ_#: Ô [డవ క!7  రవబxం0, Ô\ ô8ం0 òð పDR¢6? �ం0ం0. ఆ 

పDRణం5 9ర �7�, �బkB Ô\ _k5 ఒక F��6 ô8 ఉం�\. అ0 ఇంత 

అందం, ఉంºం0. 

+శ7: అ�"సం u¥�న7Çj|, �� ©ద� శబ�ం d6�ంgం0, � శÑరం పq`నº@ అ6�ంgం0. 

ఒక�FD,, P� dషY  �� అర�మY"�. ఎం�క6? 

జ_#: ËందD? �67 అ!భdంచడం P� c`క, ఇ0 శÑరం56 ఒక �గం dLjటనం �ం0, 

 \��న7 +Iయ. Ë67 అంJ5@ st*దయం u{\. �66 2మ.న st*దయం, 

వÑ¿కDంP\. Fధన F��ల5 ఒక966 ÖD� uFక, అం�5 Ëంత �గం dLjటన., 

 రవబ|rం0. ఇదం: సహజ�. 

+శ7: అÇjడÇj|, �� కదలaనº@ అ6�¥�ం0. అ0 ఎం�క6? 

జ_#: Fధన �క� à` దశ5, ఒక�FD, Ô uÊ6,6, a9 Ô శÑరం �క� +c"క 

�,67 కదపaనº@ Ô� అ6�¥�ం0. ఎం�వల@? ఎం�కంQ Ô\ xంú (గడç కQB) ýంú అ! 

అþంÿయ Fమ{��67 9ం9\. ఇ0 Ô అంతర¿త Fమ{��ల5 ఒకk, P� శ?�వంత.ం0. 

ఒక\ తÇj|ప6 u8 zDb} ఉంQ, Ô\ xంú అ6 అ౦Q, అత! ]ంటo గkBపxనº@ 

కదల�ం¼ అ�b:|. 

+శ7: ఇత\ల� g?తï  ఇవeడం ఎపjk!ంx öద ©టBవ�]? o! ఇత\ల È,ల! Ëంత 

+�వంÐ నయం uÞ_x6. ' ® ýంú o\]��7క, జ�  � దగ¿ర� g?తïల ^సం 

వÞ�, _D6 నయం uయవP]? 

జ_#: o! అ!�o0 ఈ తరగÊ5 వ"�� , Ô\ ఏ రక.న _"YR  అ�"సం 

u8E�7, ఎంత �లం _k6 అ�"సం u8�, a9 జ#lల! నయం uయగ`á F��6 
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u\��7, aకb��, ఈ త��వ F��5 Ô\ జ�ల� జ#lల! నయం uయడం o! 

ఇషBపడ!, ఎం�కంQ Ô� ఎºవంk పD8�r  ఉ�7¾ Ô�  `య�. Ô\ ఇతర వ"��ల 

జ#lల! నయం u8E౦డవ�]. అ0 Ô� Ô ధర�బద%.న మన¥ï Fయపడడం వల@, అ� 

అE"౦డవ�]. Ô\ మంg కృ:"67 u¥��7\ �బkB ఒక 9Dన-b: f\S Ô� 

u¼త6వeడం వల@ »¼ అE"ండవ�]. Ô\ Fధన 9e{ ©ం9ం¨ శ?� pమ�`7 ఏ¸ 

ఒకk uÞ� Fయపడగల� అo dషయం ఉన7పjkl, అ0 pమ�`7 �zడa�. Ô\ 

g?తï  u¥�న7Çj|, Ô\ ÈqEన7 c�ం5o ఉం�\. �లం గxu Ë��, ఆ నల@6 ü 

pమ�`7 Èq కంQ ఎ��వ, అ�Èగ" ప\¥�ం0. “Ô\ సeస�త 9ం9{?” అ6 Ô\ Èq6 

అxqc, “Ëం�ం � ” అ6 అం�|. అ0 ఏ రక.న g?తï? Ëంద\ üýంú f\S  

అం�\, “ðÇ ÊDq రంx, ఆ మ\సk È! »¼ మF@ రంx. Ë67 సRòJల5 pమ�`7 

నయం uF�!.” అత! “ప{"Yల”5 »¼ uF�|. ఇ0 xసÖDతం �9? ఉన7త 

F�� uð వర� జ#lల! నయం uయడం ఆ�òÞ� అ�Ýతం, ఉండÙ? Ô\ ఎవD6 నయం 

u8�, _\ =గS:\. అ0 ఎంత =, అ6�¥�ం0! Ô\ మÑ త��వ F��5 ��ం¼ 

ýంú ! ఇపjk� వృ0% u¥�ంQ, Ô\ g?తï  ఇవeడం తపj6సD అ�c, o! Ô urల! 

 Dg Ô �క� జ#lల! నయ౦uÞ అþంÿయ Fమ{��67 బయk? þ¥ËF�!. �6 Ô\ 

ఉన7త F��? Fధన uYల౦Q, ఈ dషYల� Ùరం, ఉండడం మంgద6 � ఆ5చన.  

9'! (ýపj ధ{�67) +Pరం uయ¼6?, FR1క �ర"2Rల5 zr¿న¼6?, � 

ÆÌ"ల5 Ëంద\ g?తï  uస��7\. ఎం�కంQ అత! � పక�o ఉంx, � uత Æ«ణ 

9ం9|, అత6? ర«ణ ఉం0, అ0 సమస"ల! క గãయ�.  

+శ7: �ం అþంÿయ Fమ{��  వృ0% u¥�ంQ, ఇత\ల� �పjవP]? 

జ_#: ' ® ýంú అ�"సం uÞ ఇత\ల� Ô\ �æc, Ô\ గరeం a�ం¼ ఉన7ట@�c, 

అ0 సమస" ��. Ôరందé క`8 అ�"సం u�ంచ¼6? �రణం, Ô\ ఒకDÐ ఒక\ 

�Çj�6, చD]ం��oం��. అ��, Ô� బయట అþంÿయ Fమ{��  క`qEన7 

వ"��  ఎ�8c, _D? »¼ �పjవ�]. Ô\ ýపj  ËటBనంత వర�, 6జం, 96? పkBంÇ 
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a�. Ô\ ఎంత Fమర��ం క`qE�7È, అ6 ýపjల� 9c, అ0 సమస"ల! క గã¥�ం0. 

P� �లం ýపj  ËkBEంQ, ఆ Fమర��ం అదృశ"మSrం0. Ô\ ఎºవంk అ!gత 

వ"?�గత ఆ5చన  a�ం¼, �వలం üýంú 56 అ�Ý:ల fDంg R�@x, చD]Þ�, అ0 

సమస" �ద6 o! �#:!. 

+శ7: #ద% zఠJల, “Åన"త” fDంg R�@|rం0, అ�á G² zఠJల “ఏÔa6తనం” 

fDంg. మనం ¨6 fDంg R�@|:ం? 

జ_#: #ద% zఠJల �క� “Åన"త”, G² zఠJల �క� “ఏÔa6తనం” _k �క� 

సeంత Fధ� dG�ల� +c"క.ం0. అ��, మనం »¼ ఆ F��6 u\^_`ïన 

అవసరం ఉం0. మనం ఉ¨�శÖరeకం, Fధన uయడం fDంg, ýంú ! ఉ¨�శం a�ం¼ 

9ందడం fDంg R�@|:ం. ¡® ¡ంú ! (మనస�తeం) Fధన uయడం, బంGల! 

వ� ^వడం »¼ Åన"త, మDE ఏÔa6తనం5? 9DþF��, �6 మనం 966 గkB, 

వ��Úంg �పjం. Ô\ ఈ ÛÊక +పంచం5 õd¥��7\ �బkB, Ô\ డ#l సంz0ంg 

õవన౦ �Y"`, మDE ప6 �Y"`. Ô\ ప!ల! �Y"`. ప!  uయడం వల@ 

మంgదనం, a9 �డçDకం dషY67 తపj6సD, క`q¥�ం0. మనం ఏం �Y"`? మనం ¡® 

¡ంú ! Fధన uF�ం, మన dGనం5 ఇ0 అత"ంత §ఖ".న ల«ణం. Ô మన¥ï 

ధర�బద%ం, ఉన7ంత �లం, Ô\ uÞ ప!  మన ఆవశ"కతల +�రం ఉంQ, Ô ¡® ¡ంú Ð 

సమస" ఉండ�. 

+శ7: మన అþంÿయ Fమ{��ల అWవృ0%6 మనం ఎ� అ!OÊ 9ందగలం? 

జ_#: Fధన �క� à` దశ5, Ô\ అþంÿయ Fమ{��ల! వృ0% u¥�ంQ, 96 

అ!OÊ Ô\ 9ందగల\. Ô� ఇం� క గకbc, �6 Ô శÑరం ఇంÿయ $హకం, 

ఉంQ, Ô� ఆ అ!OÊ కలగవ�]. °ం? జరగకbc, Ô� �పj¼6? òð Rర¿ం a�. 

Ô\ uయగ`qనద�@ అ,ధం5 Fధన ËనFqంచడం. మన ÆÌ"ల5 అరä !ంx డaUl Jతం 

మం0? _D [డవ క!7  రవబxం0. _\ ôడగలర6 ��   ¥. Ô\ ఏÔ 
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�పjనపjkl, Ô కళî! ]డ j,  Dg©ºB�6 ôF�\. o! pమ�`7 ఎం�� క`8 

అ�"సం uయమ6 అ|f:!? o! ^ð0 Ô\ Ô స[Ó5@ అంతర¿తం, ఒకDÐ ఒక\ 

�Çj�6, చD]ం�^వడం. �6 ఈ Fధ� dG�6? =ధ"త క`qE౦డ¼6?, స[Óల 

బయట 6�హం a�ం¼ Ô\ R�@డ»డ�. అంతర¿తం, ఒకDÐ ఒక\ �Çj^వడం, 

ఒకD�క\ వృ0% u¥^వడం అంn�ర�. 

+శ7: 'ష® (ధర� శÑరం) ôడ¼6? ఎ� ఉంºం0? �� 'ష® ఉం9? 

జ_#: 'ష® ôడ¼6? వ"?� �,o ఉంºం0. Ô� ఇÇj| 'ష® a�. Ô Fధన ఒక 

6D�షB F��6 u\��7క, Ô\ ¡-1Y®-' (§5@�ల56-') ÖD�u8, అr"న7త 

F��5? +òÆF�\. అÇj� Ô\ 'ష® ! వృ0% u¥�ం�\. 

+శ7: తరగÊ ÖD� అY"క, RసBA ,D 'ష® ఎంత �లం R ]ంట ఉంºం0? 

జ_#: ఒక ÆÌ"| ఒక�FD, ఉన7త F�� dషY  Fధన uయడం öద ©xc, 

అత6?, అ0 ఒక ©ద� మ Ç ÊDá F��67 Àg¥�ం0. అ0 Ô ఆ5చన5 R\j! fDంg 

ఉ¨�Æంచడం a�, �6 Ô ÖD� వ"?� �క� R\j!. ఎం�కంQ FRన" వ"?�? FRన" 

వ"?�, లWంచ»డ60 లWÞ�, అ0 +Rదకరం అSrం0. అత6 õdతం అzయం5 

ప|rం0. � 'ష® అత6? ర«ణ క`jంP`. o! ఇ0 uయaనట@�c, అ�� ' 

(ధర�ం)! _"�� uÞ�, అ0 జ!ల� Ó6 క`qంచడంÐ సRనం. అoకమం0 üýంú 

f\Sల� అ0 uయ¼6?, Fధన oరj¼6? భయపడ:\, ఎం�కంQ _\ =ధ"త 

వ7ంచa\ �బkB. � 'ష® Ô\ st*దయం uðంత వర� ఎల@òళ� pమ�`7 

�z|rం0. Ô\ మధ" Rర¿ం5 ఆqc, 'ష® తo సeయం, pమ�`7 వ0`b:|.  

+శ7: RసBA అం�\, “సగº RనS  _"YRల 9e{ ��ం¼, ¡® ¡ంú 9e{ 

Fధన uF�ర6.” ఒకD? అr"న7త ¡® ¡ంú ఉన7ంత వర�, st*దయం u\^గలర6, 

_"YRల అవసరం 6జం, aద6 �పjడం సD:�? 
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జ_#: 89%ంతపరం,, అ0 స8న0. Ô ¡® ¡ంú ! Fధన u¥�న7ంత వర�, డ 

(Ç¢" ) ýంú , పDవD�౦చబ|rం0. �6, Ô\ pమ�`7 Fధ� , పDగÚం�^_`. 

అ� �క9c, Ô\ FOంచగ`á ఒక� dషయం �వలం డ ! »డaºB�ంê ఉండడం. 

Ô\ ©ద� öత�ం5 966 »డaºB^గల\, మDE ధర�బద%.న మ6¡, ఉండ¼6?, డ 

! »డaటB¼6? పºB dడవ�ం¼ ఉండగల\. Ô\ ఉన7త F��ల ' o\]^a� �బkB, 

Ô\ pమ�`7 Fధ� , పDగÚం���7, §ం�� bవడం �  ��. Ô అందDl 

 `8నº@,, o! అoక dషYల! బయట©�B!. RసBA ,D ర«ణ a�ం¼, ఇం� ఉన7త 

F��? Fధన uయడం P� కషBం. ఒక�È! »¼ Ô� ఉన7త F��5 Fధన uయడం 

అFధ"మSrం0. �బkB, st*దయం u\^వడం అంత c`క ��. �6 ¡® ¡ంú వృ0% 

�ం9క, Ô\ dశeం �క� ల«ణంÐ సదృశం �గల\. 

+శ7: ÙరÇ g?తï ]!క!న7 À�ం ఏpk? 

జ_#: అ0 P� FGరణ.ం0. dశeం dస�Dంచగల�, a9 �ంgం��6 bగల�; అ�á 

అþంÿయ Fమ{��  »¼. o! öదట!న7 F�నం5o కదల�ం¼ ఉం�!, �6 

+సDంపబxన అþంÿయ Fమ{��  అ×D� అంత Ùరం5 ఉన7 Èfల! uరగలS. o! 

అþంÿయ Fమ{��ల! +సD౦పగల!, a9 అత6 అస  ఆత�! ఇక�x? {వ¼6? 

ఆ¨Æంచగల!. ÙరÇ g?తï �క� À�ం ఇ0. 

+శ7: ఎ67  ర�ల అþంÿయ Fమ{��  వృ0% �ం�:¾ �ం   ¥^వP]? 

జ_#: అþంÿయ Fమ{��  ప0òల ర�ల� (, ఉ�7�. కg]తం, ఎ67 ఉ�7యo0 

అంత dవరం,   ¥^వల8న అవసరం a�. ఈ ÀÁ67, ఈ '!   ¥^వడం 

సDbrం0. pq`ం0 Ô\ Fధన uయ¼6? d|వబxం0. అంత ఎ��వ,   ¥^వడం 

అంత అవసరం a�; Ô� మంg0 »¼ ��. f\S  ÆÌ"ల ^సం ôF�\, ÆÌ"ల! 

అంnకDF�\. ఆ ÆÌ"ల� అసï  ఏÔ  `య�, f\S  Ô� �పj\ »¼. అదం: 

Ô\   ¥^_`. 
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+శ7: తరగÊ5, � కíî [¥�న7Çj|, Ô\ ò0క Ôద +సంqంచడం ôడగల!. Ô 

శÑరం ( �గం నల@, ఉం0. బల@ »¼ నల@, ఉం0. Ô ]!క ఉన7 బటB f�æ రంf5 ఉం0. 

ఒË�క�FD, Ô\ ఆ�పచ] రంf �ంÊÐ �టBబxE�7\. ఏం జ\frం0? 

జ_#: ఇ0 Ô\ ఉన7kB F��? సంబంOంgన dషయం, ఎం�కంQ kయ!� అÇj� 

 రవబxనÇj|, Ô� నల@d  ల@,,  ల@d నల@, క6�F��. Ô F�� Ëం�ం వృ0% �ం9క, 

Ô\ ôÞదం:  ల@, ఉంºం0; ఇం� (? వృ0% �ం9క, అ67 రంfల! �ధపరచగల\. 

 

5. ఉపñ_  

+శ7: ఉపñ_  RసBA ÆÌ"ల� అమD]న పÑ«�? 

జ_#: Ô\ అ� �పjవ�]. అd Ô ¡® ¡ంú అWవృ0% ^సం ఏ{jº uయబ¼ç�. Ô ¡® 

¡ంú ఆ F��6 u\^నట@�c, Ô\ st*దయం �ం0, Ô Fధన! ÖD� u¥^వడం 

అ!మÊ౦పబ|rం¼? Xథpక zఠJల d9"D�6 �aõ? పం�c ప6u¥�ం9? అ� 

�ద!�ం�!! Ô ¡® ¡ంú 6జ �వం5 వృ0% �ంద�ం¼, Ô\ ఇం� ¨6(� Ô 

అWXY67 c`క, þ¥^కbc, a9 ¨6¦ వదలaకbc, pమ�`7 ఉన7త F��? Fధన 

uయ6Þ�, Ô\ అలj.న dషYల( st¸యం 9ం0న _DÐ _0ంచగల\. అ0 సD ��. 

అం�కo �ం ¡® ¡ంú ! అంత వ��Úంg �#:§.  

+శ7: Fధ�ల ఉపñ_ల�, FRన" RనSల _k? గల c¼ ఏpk? 

జ_#: Fధ�Üన మన� FRన" RనSల� అంత ఎ��వ c¼ a�. Fధ� , Ô 

R{¿67 బkB ఉపñ_  అమర]బ¼ç�. FRన" RనS  FRన" RనSల కర�! 

þ\]�ం�\ �బkB, _రందDl ఉపñ_ ం��. Ô\ Fధ�  �బkB, Ô� 

ఉపñ_ ం��, Ô\ FRన" RనSల�c, Ô� ఉండS అ6 96 అర�ం ��. °ం| 
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సంద{Ýల5� అ0 ఒకQ. అ0 ఏpటంQ Ô ఉపñ_  Ô ¡® ¡ంú ! వృ0% �Y"లo 

ల«�ంÐ అమర]బ¼ç�; అ� ��ం¼ అత6 ఉపñ_  అత6 కర� ఋ¢67 þ\]^¼6? 

అమర]బ¼ç�. dషయం �క� సత"ం ఏpటంQ, ఉపñ_  Ô సeంత కర�, 967 o! 

ÆÌ"ల ¡® ¡ంú అWవృ0%? ఉప¾qF�!. 

+శ7: ఉపñ_  పÆ]R6? Y�5 పd��ం�ల! �Ëన¼6? ఎనR ఒకk క¯B  కలగడం 

�, ఉం�Y? (&¦Eల సం+9�క �ంథం పÆ]R6? Y�5 (Journey to the 

West) ఒక Fధన కథ) 

జ_#: Ëం�ం b`క ఉం0. Fధ�ల õd:  §ం¨ అమర]బ|:�. Ô� మÑ ఎ��వ 

a9 మÑ త��వ క¯B  ఉండS, �6 ఎనR ఒకk �కbవ�]. ఇ0 Ô జన�8ద% fణంÐ Ô\ 

ఎంత ఎr�� Fధన uయగల\ అo967 బkB ఉంºం0. Ô\ FOంచగ`á F��6 బkB, ఇ0 

ఏ{jº uయబxం0. FRన" R!Sల వద� ఉం�_k6, �6 Fధ�ల వద� ఉండ»డ6 

_k6 అ67k¦ వ� �o +Iయ! Fధ�  అ!భdF�\. ఇ0 6జం, కషBం. Ô� 

వదల¼6? కషBం, ఉం� dషYల67k¦ వ� ^గ`á� uÞ R{¿ల! ఆ5gF�ం, 

త9e{ ఉపñ_ల 9e{ Ô ¡® ¡ంú వృ0% అSrం0. 

+శ7: �ం అ�"సం u¥�న7Çj|, 967 dధeంసం uYల6 +యత7ం uÞ వ"��  ఉంQ 

ఎ�? 

జ_#: ' ® ýంú � ఇత\  dధeంసం uF�రo భయంa�. à` దశ5, � 'ష® 

pమ�`7 రë¥�ం0, అ�� Ô\ ¨6¦ ఎ�È�రo0 ఖంxతం ��. L' Ôద Èజం: < 

:f} »\]ంQ, ýంú వృ0% �వడం అFధ"ం. ఒË�క�FD Ô\ ఉపñ_  

ఎ�\�న7Çj|, � @\! �`Þ�, న!7 Ô ఎ�ట ôF�\. o! Ô� Fయపడకbవ�], 

ఎం�కంQ అ0 Ô\ జ�౦P`ïం0 �బkB. �6 Ô\ 6జం, +Rదం5 ఉన7Çj|, o! 

Ô� Fయం uF�!. అ��,6, సహజం,, 6జ.న +Rదం ఉండ� ఎం�కంQ Ô 

Rర¿ం Rర]బxం0, Yదృg]కం, ఏ� క గã¥^¼6? అ!మÊ a�. 
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+శ7: ఉపñ_లపట@ �ం ఎ� వ"వహDంP`? 

జ_#: o! ప¨ప¨ వ��Úంg �zj!: Ô ¡® ¡ంú ! ô¥^ంx! Ô\ u8న ప!  

�డçd అ6 Ô\ అ!^కbc, అ0 మంg0. §ఖ"ం,, ఇత\  6D�షB �ర¢ల వల@ Ô 

+¾జ�67 భంగ పరgనÇj|, Ô\ FRన" RనS6� ÊDq b�@xc, Ô\ »¼ 

FRన" వ"?� అవగల\. Ô\ Fధ�  �బkB, Ô\ dషYలపట@ ఆ dధం, 

వ"వహDంచ»డ�. Ô� ఎ�ర:"  ¡® ¡ంú-)క"ం క`qంu dషY , Ô ¡® ¡ంú ! 

వృ0% u¥^వడం ^సం. అం: Ô\ _kÐ ఎ� వ"వహDF�È, మDE ఆ dషయం !ంx 

Ô ¡® ¡ంú ! 6 Ç�6, వృ0% u¥�ం�È a¸ అo96 బkB ఉంºం0.  

 

6. పDR¢  మDE Rన_h 

+శ7: dశeం5 ఎ67 పDR¢ల F��  ఉ�7�? 

జ_#: ��  `8నంత వర�, dశeం56 పDR¢ల 9రల సంఖ" �?�ంచa60. dWన7 ఇతర 

పDR¢ల ఉ6? dషY6? వÞ�, ఆ పDR¢5@ ఏ§ం0, అక�డ ఎవ\ õdF�\ అo0, 

+¥�త äst6క dG�లÐ   ¥^వడం P� కషBం. ఆy6క dstనం ÛÊక.న ఋ!S! 

ఇం� ôపవల8 ఉం0. అ��,6, మన üýంú f\Sల5 Ëంద\, మDE అþ౦ÿయ 

Fమ{��  క`qEన7 వ"��  ఇతర పDR¢ల! ôడగల\, ఎం�కంQ ఇతర 

పDR¢ల! kయ!� ([డవ క!7) Ð R�� ôడగల\, ÛÊక oÁలÐ ��. 

+శ7: +þ పDRణం ®-¯®-°® (సత"ం-దయ-సహనం) ల«¢67 అవలంæ¥�ం9? 

జ_#: అS!, +Ê పDRణం “®-¯®-°®” ల«¢67 అవలంæ¥�ం0. ఈ ల«ణంÐ 

అ!fణం, ఉం�_\ మంg మ!Ì ; 96? వ"Êðకం, b:_\ �డç_\. 96Ð 

సదృశం అ:"_\, st*దయమ�న _\. 
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+శ7: öదk RనవsÊ ఎక�x !ంx వg]ం0? 

జ_#: öదk dశeం ఇ67 అడç౦,, మDE 6 S, ఉం� పDR¢ల! క`qa�. అ0 

P�  సeచ+o, ఉం�0. 96 �క� వృ0% మDE గÊ 2మగమనం5, õవం వృ0% �ం0ం0. 

96o మనం öటBöదk õవం అ6 అం�౦. అ0 dశeంÐ అ!fణ. ఉం�0, ఏ �¼ç 

a�ం¼ ఉం�0. dశeంÐ సదృశం అE"ండడం అంQ, అ0 dశeంÐ సRనమ6, dJe6? 

ఉం� ఏ Fమ{��ల·� క`qEం�0. dశeం వృ0% �ం�}, dక8À�౦Q, Ë67 ¹dక సe{¿  

కనబ¼ç�. త\_త, P�, P� õ_  కనబ¼ç�. త��వ F��5 �zjలంQ, ఎ� 

అ�ందంQ  FR1క F[Ó  వృ0% �ం0, అం�5 పరసjర సంబంG  ఏరj¼ç�. ఈ 

d�స +Iయ5, Ëంద\ మ!Ì  RDbY\, dశe ల«ణంÐ ఇం� Ùర. 9D 

తzj\. _\ అంత మంg, ఉ౦డaకbY\, �బkB _D అþంÿయ Fమ{��  

బలfనమY"�. �బkB Fధ�  “సత"త� ÊDq ]ళ@డం” fDంg R�@|:\, అంQ 

öదk 8�Ê? ÊDq ]ళ@డం. F�� ఉన7తం అ:" Ë��, అ0 dశeంÐ ఇం� సదృశ., 

Fమ{��  ఇం� శ?�వంతం, ఉం��. ఆ సమయం5, Ë67 õS  dశeం �క� d�సం5 

�డç, RD�, అd �శనం �a�. అం�వల@, _\ తమ! వృ0% u¥�6 ÊDq dశeంÐ 

సదృశం �వ¼6? ఏ{jº@ uయబ¼ç�. _D6 త��వ F��? పం�ంP\, Ë67 క¯Bల! 

భDంg, _D6 వృ0% u¥^¼6?. త\_త, ఈ F��? 6రంతరం, మ!Ì  వP]\. 

త\_త ఈ F��5 dభజనం జDqం0. ¡® ¡ంú త��వ�న వ"��  ఈ F��5 ఇక( 

ఉండ¼6? aకb�ం0. అం�వల@, ఇం^ త��వ F�� సృ¡Bంపబxం0. ఇ� ËనFf} 

ఉం0, Ë67 õ_  ఇం� ?ంద� 0f}, మDE 2మం,, ఈ È! మన RనవsÊ ఉన7 

F��6 uð వర� òరS:\. ఇ0 ఈ�k RనవsÊ �క� [లం. 
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' ® 9' Çస�� : 

' ® ýంú 

!_® ' ® 

ఉgతo, oరjడం మDE వ\�¯Ç  

' ® 9' అ�"స�  +పంచ_"ప�ం, _"YRల! ఉgతం, 

oDjF�\, మDE వ\�¯Çల! 6రe7F�\. dWన7 �షల56 Çస��  

ఇంట°7B@ ఉgతం, 0fమÊ u¥�oం�� లWF��. ఇం� dవ{ల�, ఈ 

0fవ ]ä �ట@� ]ళ@ంx. 

http://www.falundafa.org 

http://www.falundafaindia.org 

Email: info@falundafaindia.org 

�{త ¨శం5 ' ® 9' అ�"సం uÞ +¨J , �ం��B dవ{ల 

^సం: www.falundafaindia.org/site.htm 


