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“ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష�” �వ్� ��వ�, ���య్ల� ��న �దయ్ ఉ�తం� + �లభం� + ఆకరష్�యం� + 

�ణయ్త� �� అం�ం� �� �రయ్�మం� �గం� ఈ �సత్��న్ �ధ�� �ల్� �ం� �క�ం� అం��త్�న్�.  

ఇం�� �� ��� కృతజఞ్త ��య���ం��న్�.  

 

�� �� �� �వల �సత్రణ� �గం� ఈ �ం�ష� �థ్�ంచబ�న�. ���వ్��  అ�న్ �వ� అం�ంచబ��. 
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       1) �ధ�� �ల్�:  https://sadhakudu.blogspot.in 

       2) ఉ�త ���ల �దయ్ �ం�ష� �� �� :  www.freegurukul.org  

       3) �� �� �� �� :  https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement    

       4)   ��� ఆ�:  Free Gurukul 
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‘శ�ర� ��’ అ� �వన� �ర�ంచ����, ‘�� ఆత� స���డ�’ అ� 
�వన� ��రపర ల�" “అ���ప అప�దం” అ� %ర&ం తప' () %ర&ం *+. 
ఎం+కన/0? అం2, ఇప'4 వర5 శ�ర6 7ప'8, శ�ర6 9:;న8, �� 
శ�ర�� అ� పద=>? మనం Aల5వ? Bన"ంత Cలం అDE F9ం �. 
Cబ4H అD F9ంIన8 అంJK� �ర�ం L. �ర�MN తప' Oధ0ం C+. అ8 
�ర�ం L అం2, Q� కం2 7ప'8 అRనSవం4 అT0Uప� అV ఆUప�, 
Q�కం2 అVకWనS వం4 Q�� QంXY ఆUZం L. అ�'[ అ8 Oధ0ం 
అB\ం8. Q�కం2 అVకWన Q�� ఆUZMN, Q�కం2 త5]వ8 అప^దం_ 
�ర�ంచ��` ab\ం8. ఇ8 మన F9తం? మనం c>�త0ం deN� B�"ం. 
ఎDగ/0?  

 
gల0ం? Bన"8, gల0ం? hటHhదట ఏం klm? ఆట: ఆm5�"m. 

తn^త Q�కం2 అVకWన8 ఏo4? చ+B అVకWన8. ఎం+క�? ఆ చ+B 
వలY p8= 9Cసం క:q\ం8.  ఆ p8= 9Cసం కLrనSవం4 Q� వలY� stనం 
వuNం8 అ�టSవం4 ఆVపత0ం అVvwనం_ Q�� xyH�. Cబ4H Q� వలన 
ఏం జnq{ం8? అ�'m ఆ అT0Uపం ఆ చ+B |సమ� ఆ ఆటL" అప^దం_ 
వ8*uN�"m. వ8*uN�"�? *Q? ఆ చ+B|సమ� ఆటL" వ8*l�? 
CM� ఆm5ంS�"m, ఎ5]వ M� చ+B5ంS�"m. }ంతCలం అ/0క 
అస: ఆట: %�lm, ~వలం చ+B5ం�� B�"m.  అD ఎ�'�� �n, 
F9తం అంJ గమ�eN BంyU అ�'m, “ఏ 9షయW� ఇం�. అ8 }ంత Cలం 
BంSం8. Q�కం2 అVకWన8 మ�క4 వuNం8. ఇంత5 �ం+ Bన"8 
అప^దం_ �ర�ంచబm� BంSం8” అ�8 �:u5ంyn.  

 
gల0W�, �%రW�, యవ�నW�, వృQ=ప0W� ఏ�� K� ఈ 

�:q అవస�: ఇyYE జnq�BంyR. అyYE s�Qవస�, అyYE స�ప"ం, 
అyYE ��.  
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ఇ� %నవ F9తం hతNం అంJ Bన"� అస: ఈ అT0Uప అప^దం. 
p8= అంJ ���� ఆTరప� Bన"దన"%ట. Cబ4H �n �త0 F9తం? 
U�^� kM c> ఆ?చన, c> kత, c> %ట, c> కర�, c> O� K� ‘
� 

ఆత�స���డ�’ అ� �రం�MN తప' ఈ అ�0సం �+. అD �n c> ఆ?చన� 
�రం�ం L. �త0 F9తం? Q�� అల^S ku|^L. అD F9uNన"�'m 
%�6 ‘
� శ�రం ��’ అ� ��రపm\ం8. అ�'m �n ఏ ప� k�� K�, 
ఏ Oధన k�� K�, ఏ 9 రణ k�� K� ఆత��వన? ��రపడడం |సం 
%�6 kONn. శ�ర�వన? ��రపడ��` అవCశం Bన"9 �య0రన"%ట. 
ఎం+క�? �L��� BంSం8 అ�'m. శ�ర�వం? ��ర పm\�"ం 
అనం_� �ంట� �ర� +ః�:, �ర� అstనం అంJ qnN}uNం8. మ�� అ 0 
�� మ¡� అం+?~ �\�"� అ� �:u5� �న`] 9రoం¢| 
గ:qJరన"%ట. అyY 9రoం¢ |గLrన�'[  Oధ0£\ం8. ఎ¤¥"� మన` 
?పల అహం{ Km5�, అstనం{ Km5� Bన"Sవం4 పంJ: ఎ¤¥"� 
Bంy  అవ�" +ః��` §\B* తప'+ ఎప'4�� ^4{ +ఃఖం తప'+.  

 
ఎం+క/0? +ఃఖం �5 క:q{ం8 అం2, +ః��భవం Bం8 అం2, 

తప'� సª_ Q���Cల అహం BంSం8. అం�. Q� ��Cల అstనం 
BంSం8. ��" du|. c> అ�భవం? du|. +ఃఖం క:q{ందం� ఈ 
9షయం?, అR� అహం Bన"2Y. అR� అstనం Bన"2Y.  

 
ఎవª�� +ఃఖం �«¬షం_ �Rం, ^[ Fవ��5Nm. ��వలన K� 

అత�` +ఃఖం క:గ+. �5N�నSవం4 ^�` �� వలన K� +ఃఖం 
క:గ+. అ8 మరణం వలన K� అత�` +ఃఖం క:గ+. శ���" 
వ8*uN�"న� సహజం_ Bంym. అDE శ�రం �టHటం అ�8 *+. శ�రం 
చ��వటం అ�8 *+. �� �టH*+. ��  వ*+. అ� సహజం_ Bంym. 
ఆ ®ం�4~ *న�'m మధ0? ^4 qªంI అస¯: Iంతపడm.  
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ఏ8 వI°� ఏ8 �R� ఏ8 B�" ఏ8 *5�" ఏ8 జªr� ఏ8 జnగక 
�R� ఏ8 k�� ఏ8 kయక�R� సహజం_ Bంym. ఏ gధ�, ఏ 
+ః��" ±ందm. మ�క®వU తన|సం cవªNంచ*ద� C�, cవªNం ర� C�, 
స%జం తన5 అ�Kలం_ Bన"ద� C�, వ0>)కం_ Bన"ద� C� ఎ4H 
+ః��" ±ందm. Cబ4H �5N�నSవం4 ̂ �` Bన" M�చ² ఎవª³ *దన"%ట.  

 
భగవ�&త అంJ ఈ ®ంm ^C0ల �� %yYm\ం8. ఎంతM�. �B� 

ఎ�" q´లµ� �n°|, ఎ�" ధర�¶� ఆచªం¢, ఏ�� �R0 ‘�� �య�� 

���’ అ^�L. 9� 9న� ^�9 అ^�L. dI dడ� ^�9 అ^�L. >� >న� 
^�9 అ^�L. అ�" అం�. F9ంI F9ంచ� ^�9 అ^�L. F9eN� B�"B. C� 
�� ఆత�స���డ� అ� �వం{ శ�రం? B�"�. శ�రం అ� గృహం? 
యజ%�_, �� ఆత� స��పం_ B�"�. శ�ర6 � గృహం. అం�C�, శ�రం 
�వ�ంk గృహం C+ � గృహం. ఎం+క�? ఎప'4�� శ�రమ� గృ·�" 
9�Ix4H �¡�L కQ ��. అప^దం_ �ర�ంI(/L కQ ��� ��. ఇ8 
మధ0? �¢°5న"8 కQ. మధ0?� �\ం8 కQ. ఎలY�'¸ Bం[8 
ఆత�స��పం కQ. మధ0? వI°న గృహం మన{� IవªQC BంSంQ? ఎyY 
BంSం8? Bండ+ కQ! శ�రం అ� గృ·�" 9�Ixm\�"� కQ మ�. 
�హమ� ఇం4� �º 9�Ixm\�"m కQ. అT0Uప అప^దమం2 అర�ం 
ఇ8. 
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“అ���ప అప�దం” అ� �ర�ం
 తప �� �ర�ం
 ఆత���నం 
ల��ంచ�. అ� ‘�
�వ మనన�’
 �� న!"వం$ %ట'%ద$ 
)*ం. ఎం�కన-.? అం0, నవ2ధ భ56 �7�ల8 ఆచ9ం:; <త6=�> ?సం. 
A
 Bన!"వం$ 2ష-ల Dడల Bన! అF7G8! తH�ంI?వడం ?సం 
నవ2ధ భ56 �7�ల8 ఆచ9ం:;. 2ష-ల Dడల Bన! అF7గం వలK�, �F 
శMరం అ8 బలపOP Q!B. ఆ 2ష-ల
 Bన! అF7గం తG�;. అF7గం 
తG�; అం0 RంS పద> 
K తT� ం�. ఎUగ? %ట'%దVK పWపXరం 
?సమ8 Z-;. A[\ ఫU8! అ^_ంచ`ంa పWపXరం ?సమ8 
bcdవంe Z-;. అfక పద>g. h8కం0 ఉన!తjన పద>g k.గం. 
కర�ఫలk.గంe Zb పద>g ఒక పద>g. 2ష-ల
 మనం m2ం:;. XA RంS 
పద> ల
 m2ం:;. ఎnKగ-. అం0, 8opమకర�, అమనసpం. ఈ RంS 
పద> r Bంnయన!�ట. 8opమ కర� అం0 కర� tకp ఫ;k8! 
ఆu�ంచ`ంa Zయడం 8opమకర�. h8కం0 ఉన!తjన� ఏwట-. అం0 
అమనసpం. మనxye ప8 z`ంa, కర�ఫలk.గ ��>e, అసr కర6{ zS అ� 
పద>g
 Zb6, అ� అమనసpdc85 Z| ందన!�ట.  
ఈ }~�5 7cలం0 Xస6 }ధన అ�� XA 7z| కh? 
అd.సం - Xమకర�
 �G ప9�g �ంh;. Xమ కర� Zb అలc" 7c; కh 
�ం�. �ం� ఇప$ వర� ఎU Z�ం మనం? ఫ;k8! అ^_ం< Z)6 
వ:��. ల;k సహ�� చ�c�. చ�2� ఫలశృg చ���B. <వర` ఆ 
ఫ;తం వ<�ం�, ఈ ఫ;తం వ<�ం� అం"Q!BG. �తం
 �a ఆ ఫ;తం 
వx6ం�, ఈ ఫ;తం వx6ం� అ8 ఫలశృg చ�B`ం"Q!BG. ఆ ఫలశృg 
చ���S ఈ ఫలంe Q` ప8 z�. �F ఆత�స���S8 �$e Q` ప8z� 
అ� dవం క;Hంh అ�S? కrగz�G. అం�వలK ఏjం�? ఆ నవ2ధభ56 
�7�r ఆచ9ం:B, XA ఏjం�? Xమ.క కర�r అ�P�Q�. అం0 
?9కe Z�వన!�ట. ఇ�� ఫUQ 8wత6j ఈ ప8 Zx6Q!F. అ8 �"'`8 
Z�B. Q` ��నం ఒకp0 Xc;, Q` wH;ం� అవసరం z�, �7గ.ం ఒకp0 
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Xc;, wH;ం� అవసరం z�, ��న�7G.r తప wH;ం� Q` అవసరం 
z�, అ�ట"వం$ �~g
 �~రపO ఎ��� Z}6�, అ�� అ� 8opమ కర� 
అB ందన!�ట. zకP� అవ��.  
��� అ� (అU�) �-.;G? మన�� �8! Z}6ం, �8! �య.�... 
 ఆఁ... అం0 అF�న2 Z}6B, h85 అF�న"వం$2 Z}6B. ఆ 
2షయం
 ఆ ప9�~g
 ఆ సమ-F�లంG Bం0, అU Z}6B. z`ం0 
�¡rG Zb}6వన!�ట. అ�కh mBడం0. శMరdవమం0. Xబ$' �g 
అంశం
, �g ఆ
చన
 �a ‘�F ఆత�స���డF’ అ� dవంe Z�న�� 
అహం z`ంa P ం�.  
 mBడ� అహం Bన!ంతవర` అహంXరం తప�. ఆ అహం ¢Fక �ఃఖం 
తప8స9G Bం"ం�. h8 ¢నXz వx6ంద� ఎ�¥�a. 
ఆ అహం ఎం�` వx6ం�? 
అహం 7z� A`. అహం అం0 �F. ఆXరం అం0 శMరం. ‘�F శMర��’ - 
అF?వడం Zత అహంXరం అ�.ం�. ఆXర dవన ���b6, �F` వ<�న 
సమస. ఏ�ం� అసr? ఇ�S Gఢ 8§వస~
 BQ!వ��... ఇ�S ఆXరం 
Bంh A`? z�G. xఖంG� BQ!BG. �ఃఖం ఎకpడ Bం� A` 
Gఢ8§వస~
, ఏ m2¨Q �ఃఖం Bంh? z� కh! అవXశ� z� కh. 
ఎం�క8? ఆXరdవం z� Xబ$'. మ9 ªల`వ
5 7G� ఆXరdc8! 
ఎం�` «I�`Q!B? «I�?�డ� కh ¬కp �Xరం, ఇకpడ �a అU� 
BండవI�G. �F �FG� Bం0, ఒకp}9 ఎవ95 c® ఆ
<ంI?ంO ఇ�. 
Gఢ8§వస~
 ఎU BQ!B? �F �FG� BQ!F. xఖంG BQ!F. �$'ం� 
%దr, త;K గర¯ం
 Bన!ప$ Fం< ఈ 8° నS)6� Bం�. ఆఖ9 �ద± 8° 
hX. మ9 అకpడ ఎU BQ!B? �F �FG� BQ!B కh! �F xఖంG� 
BQ!BG. ఏం Z�వట? మధ.
 ఆX78! «<��n'B. «<��0'టప$5 
ఏమ�.ం�? ఆXర� �F అ�P�ం�. అం0 ఈ �F` ఒక ల²³8! 
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అd.}8! అలc" Z�B. ఏwటట? ఎం�
 ´9� అ� �µ P¶ 
Bం"ం�. అర~jంh?  
 ఆటవx6Bలe ఆ�ట�S ఆటవx6Bz FB�. �స6Xr చ�2�, �స6Xz 
FB�. 2ష-
K Z9�, 2షయ� FB�. ��నం
 Z9�, ��న� FB�. ఈ �F` 
ఆ ల²ణం Bందన!�ట. ఎం�
 Z9� అ� అ¸P¶ Bం"ం�.  
��నం
 Z9� �F, మం<� కh ? 
మం<� కh మM. XA 8ల¹ట'zక P Q!B కh! అd.సం zకPవడం Zత 
8ల¹ట'zక P Q!B అం�. అd.సం ��.. 8లబS ం�. నడవa85 
ఎంతXలం �యత!ం Z�B? RంS సంవతy7r �యత!ం Zb6� X8 శMరం 
నడవa85 �ద>పడz�. అం�Q Xh? ప9ºత6a85? ఇంX �ంతXలం. �~రంG 
Bండa85? ఇంX �ంతXలం. ఇ�S? �|�ం0 zcలం0 `దర�. 
అర~jంh? h85 అd.సం Zx6Q!B. Xబ$' m2తమంk అd.స�Q? Xh? 
��» అd.స�. XA 8F! ఏ అd.సం Zయమం"Q!|? ఏ అd.సం Zb6, 
�ఃఖం ¼లHP ం½ అ�. ఇప$వర� wH;నవA! Z�B, c$వలK ఏం 
wH;ం�? �ఃఖం wH;ం�.  
(అ� �ఃఖం అF?z� Xబ$' అn' Z)6 P-ం....) 
అ� xఖం అF`Q!B. ఆ 2షయxఖ� �శ�తమF`Q!B. ఏjం� 
�ంతXలం అ�Qక P�ం�. P�ంద� అFభవం వ<�ంh zh? ఇ�S. 
అ�S �¾� «;య�. అ� Xb� BంO Peం� అ�� A` A` «;-;.  
ఇ�S ఇం�
5 వ<�న త|cత అ� «;�ం�.  
అం0 అర~ం ఏw$? ఆత���నం దృ¿'e Àb6 GA, అ� Xb� BంO Peం�7 
�Á అ8 «;యడం z�. అం0 అర~ం ఏwటn? అం�
� BంO Àb6 
«;య�7 QయQ A`. Xb� పకp`7 బయట5. ఆ 2షయం
Fం< Xb� 
పకp` వ<�, అసr ఆ 2షయం బలం ఎంe ÀS ఒకp}9. ఆ 2ష-85 శ56 
ఎంత? 8F! U`pP{ంత శ56 ఎకpOFం< వ<�ం� h85? FB� ఆ��b6� 
కh! 8F! ఎవ| ఆ��ంచమQ!|? 8F! ¢Â® అం�
 ఎవ| ZరమQ!|?  
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(ఒక"ం�, ఇం�
 ఆనందం Bం� అ8 ÃమపO) «;యక Z7B. 
«;యకPవడ� కh అ��నం. �� ఇం[ం zద-. �Á. ఏం Zb6 hంVKFం< 
బయటపడk� «;యకPవడ� అ��నం. «;�ం�G మ9 ఇ�S. అd.సం 
�|�?. P�నh88 T9ం< <ంతపడk�? అd.సం �|�?వa85 
ఎ`pవ సమయం పట'z�G A` ఇంత`�ం� �a. ఒక �త6 అం�8! 
�|�?cల��, �|�`Q!c? �|�?zh? �|�`Q!B. అnK� ఇ�¥ 
�|�?గrTkB. A ��>5 ఆ శ56  ఎ�¥ Bం"ం�.  
XA అ� వ<�నంత ¼ందరG ఇ� 7వడం z� కh?  
ఎం�కన-. అం0 h85 బలం ఎ`pవ Z�7�BG మM! అBQ Xh? 
ఇంతXలం �85 బలం Z�7�B? h85 బలం Z�7�c? ఇ�S ఆ బU8! 
8ర�ం:U? అBQ Xh? ఉhహరణ ��k ÀS. \ ఇంVK �9Hనంత 
Xలం, 2cహం Xనంత Xలం FB� ఏమ8 అQ!Ä? \ అమ�G9 ఇzK A ఇrKG 
BQ!c? zh? 2cహం అ�Qక �ంతXలం Å" ఏమQ!B? అ� � అమ� 
ఇrK, ఇ� \ ఇrK, అ� � అమ� ఇrK, ఇ� \ ఇrK, ఇ� � అమ� ఇrK, ఇ� \ 
ఇrK అQ!c? \ అత6G| వÆ7r అంద� గgం< F�� యజ�82 
అ-.వంÈ, ఏjం� ఇ�S?  
Q� అ�P�ం�. అం0 AB యజ�8G Bన!�S అంk A�. అర~jంh? 
అ�S �$'rK, ª$'8rK �a Bంh? z�. మÉక| యజ�8G Bన!�S 
�*ం ఏం �ÅB? \ అత6G|, �మG|K యజ�FrG Bన!�S ఏం 
�ÅB? \ అ��Qన!r �a BQ!|G అ�S. అ�S Q �$'rK Bం�, 
ª$'8rK Bం�. RంS ఇ® BQ!� అ�S A`. ఎ��� Êన యజ�8 
P-డంÈ, F�� యజ�82 అ�P-B. ఏjం� అ�S b�చË 7U? 
అnK�,  ఇ��మ-.B? 2షయం
5 Z7వంO. 2షయ� యజ�8Ì 
�|�ం�. ఏమ-.B అ�S? �F యజ�8G Bంa; అసr ఎ�¥ 
�a. XA ఏమ�.ం�? 2షయం యజ�8Ì �|�ం�. అ�S 
ఏjP-B? xఖం �ఃఖం అ� RంS ఇ® వ<�Q�. 2షయం ఎ��� 



21 speeches File no.2          Page 5 of 8 

 

యజ�8 అ�.ం½, xఖం �ఃఖం అ� RంS ఇ® వ<�Q�. �$�$5 
ఏమంnB? �F �$'ంVK అ�� xఖంG Bం�h8!, అg6ం$5 వ<� 
కష'పOP Q!F. అం"Q!c? zh? మÍ® ఇకpడ xఖం వ<�న�S? అకpడ 
�ఃఖం T|6` వx6ం�. ఇnK ఏమ-.Ä ఇ�S అnK RంS ఇ® RంS 
ఆu-r ఏరS Q!�. అ��, �F యజ�8G BQ!నంO ఇ�S, ఇక 
2షయం
 Bన! xఖం �ఃఖంe Q[ం ప8? b�చË వZ��ం� ఇ�S Q`. b�చË 
వZ��Qక ఇ��j P�ం�? అA! పF�"K అ�P�Q�. అA! 
ప8�"K అ�P�Q�. ఎ��� ప8�"K అ�P�QÎ, అ�S 
ఏjం� సహజంG? సమస.r z`ంa P�ం�G. ఎ��� AB యజ�8G 
BQ!�, అA! A ఆÏనం
 BQ!�. �88 Xcలం0 h88 ప8�"'G cS. 
అ� FB� X�`. ఏFT నO^ �వ$cS, ఏFT c�� cS ఎnK 
నS�kS? నడపగలa? నడపzS కh! TÐ8! నO^ Ñ , cS TÒj� 
నSపగrTka? నSపzS కh! మనం ఇప$వర� ఏÓ¶ వ:��? 
FB� h8! నడప7 QయQ అ8 భగవం S పంÔb6, శM7A!, ఇంÕ-;!, 
2ష-;!, జగ 68 అర~ం Zx?, c$8 నS�. 7Ö వ¬ నS�. యజ�8 వ¬ 
BంS. అ8 భగవం S A` ఆ శ56 }మర~×ం ఇ<�, �నవ ఉÅØ8 ఇ:�S.  
 XA ఆ �నవ ఉÅØ
5 వ<�Q, Ùర� జం  అd.స� Pz�. 
అర~jంh? A` Å[ జం B Fం<, నOZ జం B` వ:�c? 7zh? 
ఆ2ధంG 7బ0'G ఇకpడ ఎవ� �ర`ంa Åకడం Fం< నడవa85 
వx6Q!B.  
* �నవ జన�ల
 :U జన�r అ�P�Q� కh, ఇంX ఆ జం  జన�ల 
అd.}�! ఎం�` �x?c;?  
ఎం�` 7z� అం0, A ��> 2Xసం
 ఎ�¥ ఇU 2:రణ8 �ట'z�G. 
ఇ��G %దr �n'B. ఆ ��> 2Xసం Ùర6{. ప8 Zయz�G. ఎంతbÙ. 
��> 2Xసం ఎ�S Ùర6�.ం�? 2:రణ ��నం �O� ��> 2Xసం ÙRÛ6 
P�ం�. అ�S A` �నవజన� ఎం�` వ<�ం½ �~రంG అర~మ�P�ం�. 
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ఇ�S �నవ ఉÅØ8 అసr ఎnK ఉపÎHంI?cల� పద>g
 m2ంచడం 
%దr �n'B. అ�S కh ఆఖ9 �నవ జన� అ�P�ం�. ఎప$క�S 
A` జం B జన� ఎnK అ�P�ం�? ఆ జం B జన�
 AB }Øంచవల�న�, 
Üందవల�న ��Q8! AB Üం�b6 ఆ జం B ఉÅØ అకpOe అ�P� h8 
Ê�~g
5 వ)6 వ:�B. అnK�, ఆఖ95 �నవ ఉÅØ ల�ం<ం�. ఈ �నవ 
ఉÅØ5 ఆఖ| ఏwట-.? »8 త|cత ఏw$? ��> 2Xసం Ùర6c�; 
QయQ! ఏw$ Ùర6c�;? 2:రణ ��నం Zత �� Ù96G అంతn c.Ôం< 
Bన! cడF. �� సత.ం, �� �శ�తం, �� సQతFడF, �� పర�త�F, �� 
ఆత�స���డF, �� భగవం డF. అ� ��నం కFక A` ల�b6, �నవ ఉÅØ 
A` ఎం�` వ<�ం½ h8 ప8 అ�P�న0K. ఇంక అ�S A` ఆ ఉÅØe 
ప8z�. ప8z� Xబ$' AB ఏం Z}6B? మÍ® �n';yన అవసరం z`ంa 
P�ం�. ఎం�` �S Q!B? (ఇ� �రz� Xబ$' �S Q!B) ఈ ��నం 
z� Xబ$' �S Q!B. మరల మరU �నBOG� �S Q!B. XA 
ఏÓk� «;య�G. అం�క8 �న�ÅØ A` ఎం�` ల�ం<ం½ 
%ట'%దట AB «rx?. ��> 2Xసం ?సం �న�ÅØ ల�ం<ం�. ఆ ��> 
2Xసం Ù96 అc�లం0 2:ర³��నం Xc;.  
 XA 2:ర³��Q8! 2షయం వర[ ప9wతం Zx?వడం Zత, శMర�, 
2షయ� వర[ ప9wతం Zయడం వలK ఏjP-B? 
kkp;క xÝ8! �*� ఆu�ంZ పద>g
 m2ం:B. అం�వలK ఏjం�? 
2ష-r 7Þ �|�Q!�. యజ�µ �|�Q!�. అ2 బలబOP�Q�. 
అం�వలK ఇ�S ఏం �-.లట? అసr Q` �నవ ఉÅØ ఎం�` 
ల�ం<ం�? ఈ 2షయం ?స�Q? �F �$'ం� �8?సం? అ� �శ! �x? 
%ట'%దట. ఎవO? ఒకO5 Wß ఒక వంXయ �ర Z��ట'a8?, ఒక 
�ంàర Z��ట'a8?, ఒక }ం�á Z� �ట'a8? �n'Q? ��మQ!? �F 
�8 ?సం �n'F? e�?వటం, అన!ం వంS?వడం, Hâ!r e�?వడం, 
అన!ం వంS?వడం, Hâ!r e�?వడం, gనడం, పS?వడం ఇం�Q? 
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  �� ప8 zh ఇంX? ఎం�` �n' �F అసr? మనం Wß ఇ�G 
ప8Zã6ం�? �� ఇంX ఏమQ! ప8Z��? 40 ఏ®, 50 ఏ® ¢న5p g9H 
ÀడంO, అం�
� xÝ8! ¢ `pQ!B. ఆ అం"K eమడం
� =ÃంG 
e�F, తళ తళU�ట"K e�F, సáè �$' e�F, 2é �$' e�F... ఇnK 
ఏjP-Ä? kkp;క xఖం, kkp;క êëన.త, kkp;క ��.కత... ఎవìన 
�Tందం0? అ�P{... మహhనంద పOP-Ä . మహhనందం 
అం�
� BందF`Q!Ä అం�. అ�í! \| �$'న }ం�| అ�¯తమంÈ 
అం0, ఇక:r ఓ ÜంHP-B. ఏFగంత అ�P-B అం�. అBQ Xh? 
మ9 2షయం కh ఇ�. ఈ }ం�| ఎంత b� Bం"ం�? �ప$5 
ఏjP ం�? ఎంత ïప¸Q �� �బí
5 �n';yం�Q? FB� Z�Q, �F 
Z�Q? మ9 ఇం�
 �శ�తత�ం ఏjQ Bన!h? z�. ఇcళ ÜHOనcS, 
�� స9G FB� ZయzదంÈ, ఏమQ!S? (g"K) అ��jం� మM? 8న! �G 
Z�F, ఇంX �G �-.ల� ðంg
� BQ!F. ఏమ-.వ�S? 
అర~jంh? అం0 అర~ం ఏw$? QయQ 2:ర³ ��నం zక Zయడం వలK ఇU 
అ�P-Ä . Xబ$' అd.స బU8! �|�?. అం�X8 గతం
5 ¢Â® ఊ9[ 
<`p పడ�క. గతం గO<P�ం� కh! గO<P�న అFభc8! దృ¿'
 
BంI`8 మÍ® అం�
5 P�క. అ» Zయవల�న�.  
 

XA మన�w Zx6Q!�? (అ" Pవద±Q! మÍ® మనx ¢Â®P ం� 
కh అకpO5) P�P8 మÍ® g9H ఇకpO[ వx6ం�. FB� �~రంG BంS. ఇంX 
�నం0 ఏw$? ఆఁ... అం0 �ం� ఏం �Å;? మనx �F Xద8 �Å;. 
మనx` �Å;. అ�. FB� Q Zg
 ప8�"'B XA, �F FB� X�. ఆ 
ఆ
చన వ<�న �g 8wషం ��¶ Bంa; h85. ఏò FB� మó® వ:�c? 
Àx6Q!F 8F!. �F గమ8x6Q! 8F!. మÍ® వ:�B FB�. �F 
గమ8x6Q!F. Q
 రôTణం ప8Zx6ం�. Q
 త� Tణం ప8Zx6ం�. Q
 
సత�Tణం ప8Zx6ం�. Q
 ఈ ¡S T³r êరంభjQ�, �F 
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గమ8x6Q!F. �F 8F! Àx6Q!F. 8F! గమ8x6Q!F. �F 
గమ8ంZcడF. �F }_8. 8F! గమ8x6Q!F. FB� �F X� ఎప$õ, Q 
Zg
 FB� ప8�"'2. ఈ cX.r A మనx5 �¾�, �g ఆ
చన5 h85 
FB� ఇnK �Å;. �� ²ణం ఇక అ�ప8
 Bంa;. అ�S అd.సం 
�9P�ం�. ఎంతb� ఎంe öం పట'� »8[\, ఒకp సంవతyరం గ$'G 
కష'పS �g ఆ
చన` ఇnK �పడంe �~రపOPkB అం�. ఒకp సంవతyరం 
:r. 2:ర³ ��నం
 ఒకp సంవతyరం Å" ఎవ��, ÷కరణ =�>e �g 
ఆ
చన5 �F మనxF X�, �F ��>8 X�, �F ఇంÕ-లF X�, �F 
శMర�F X�, �F ఆత� స���డF, (ఇ� �ం� T|6 Bంa; కh, ప8
 
పOP� ఇ� మర<P Q!� కh!) ప8 కం0 �ం� ఆ
చన. ఆ
చన కం0 
�ం� 2:రణ. అర~jంh? ఇUగ Àx?ంO. అU ఆ �స6కం చదవంO. చకpG 
2:రణ ZయంO. ��ంతంG ఈ cరంÅ" ఆ ‘�
�వ మనన�’ చదవంO. 
జ9HP¶ Bం"ం�. మÍ® మÍ® 2ంø BండంO. అంద| «I�`Q!| కh! 
ఇ�. 
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ఓం �ర�మదః �ర�
దం ���� �ర� దచ�� 
�ర�స� �ర���య �ర���వ�ష�� || 

 
ఓం త� స� 

 
ఓం సహ� వవ� సహ�  న"# సహ$ర�ం కర�వ& �జ() �వ*తవ+# 
�,-).వ& ఓం /ం0ః /ం0ః /ం0ః 
12�ం, 
4ద56 మనం ఇక89 క� 4ద: ;<=ం-, ధ�?ర@AమBCల దగFG మనం HI 
A6J 4ద: ;K=. �MM ఎO ,Pరణ R/ం?  
ధ�?MT ఆచVంPW, ఎK6 ఆచVంPలX�?  
BYం దృ.=[ ధ�?MT ఆచVంPW.  
అ�@MT సం]-ంPW, ఎK6 సం]-ంPలX�?  
BYం దృ.=[ అ�@MT సం]-ంPW. 
A�MT (_`8M) అbభ,ంPW, ఎK6 అbభ,ంPW? 
BYం దృ.=[ _`8b అbభ,ంచవX�!  
అO R(నట62� అ, MbT బంgంచh. ఇijk మనM బంgంR, ఏ
<? ఈ 
ధ�?ర@A�n. oG ఇంpq nr. sడంu qv, ఏ పM RయMవ)ంu, అ- ధర?ం 
Ar క�! అh� A�? nకx� అ- నష=ం క�! ఇ- Oభం క�! అ- ఇష=ం క�! 
ఇ- అ2ష=ం క�!  
ఇ.=2.=: ఎంry,?  
Aమంy,. _`8y,. అర@zం�?  
'అ- Oభం క�, ఇ- నష=ం క�' అ|, అర@ం y,.  
అ- ధర?ం క�, ఇ- అధర?ం క� అ|, ధర?ం y,.  
మనం �K69 �టMT<y} ఇo� h�T2?  
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అ~T ��� ఇo� మనం �K69-, ఏద�T RయMవ)ంu. qG �r�నT nPరం�, 
ఏ� �ర]�న Aరణం Rత ��= ;�=_nదం�! ఇij9zందట? ��దం 
ఏమ�T వ��ం�? ఏం �nr�. hనT �స:b ఎవ� ��యnr�. 
అర@zం�? M:h ��= ;<=�, అడ���= ;<=�, అస: ��= ;ట=కx2� 
hనT �సలb ఎవ� ఏq �ర�nv�. అh� A�? A~ అంద� ఎK6 
అల�� పuxXv? q" qG అద�ంy� s+_�|, ఏ� ;ద� ��?ండం 
�ద��x2న�6, ��దం వR�(ంద| �వన q" క:��ం-. ఎంrవల6?  
అ- ధర?ం Ar క�!  
ఏ
< ధర?ం Ar?  
అ- ఆచVంచడం �)�, ~h BYం qద దృ�=�| ఆచV+#�T� �MT? 
ఆచVంచడం nr క�!  
మరijk అ- ధర?ం ఎO అ2�ం-?  
ధర?ం అం� అర@ం ఏ
టX� అం� bh) అ- ఆచVం�నijk ~" BYం 
�v#"��W �య�!  
(ఇ�T��) ఆ ,వరణ ఎవ)� �" ఇవ)nr Aబ<=, ఇijk �v�_�W.  
��j- ఏ
టం�, గతం గతః. ఇijk ఆచVంRటijk |b ఈ పM R+#�Tb 
ధర?ం అM. ఇ- ధర?ం ఎijk అ2�ం-? ఇ- R+#నTijk �" BYం �క8 
��పకం కbక వ��నట62�, |b ఈ �నవజన? ఎ0# ఈ ధ�?MT ఎంr" ఆచVంచ 
వల(న పV(@0 వ��ం-? అం�, ఈ �నవజన?" గమ�ం ఏ
<? BY� గమ�ం, 
oG లY[ం nr. BYం అం� ఏ
టX�? మ � iట=IM� $: nr, మ � 
PవIM� $: nr. జన? మరణం `ం¡ n"ంI R+_వడ� BYం. 
అర@zం� అం�? Aబ<= |b ఈ ఆచరణ R�టijk |b ఆ దృ�=� R+#�T�? 
ఆ /శ)తzన�వం< దృ�=� కbక R�#, అ- ధర?ం అ2�ం-. ఈ ఆచరణ �)� 
�క- ల£ంPW. అం�క�!  
ఏం R(� ఎవ¤� BCMT ఆచVంచIM� $¥�ం�?  
$: Ar క�!  
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ఏం ఆచVం¦§ం మనం?  
ధర?ం అర@ం Aమం. ఈ ¨uం<M ఆచVంR-.  
ఆచVంR- ఈ ¨9, A~ ఏ లY[ంy? ఆ ¨k ఆచV�# ఫWతం ఏ- ��లట?  
BYం అ| ఫWతం ��W.  
A~ ఈ ¨k ఇపj< వరH ఆచVంచ n�? 
ఆచVంPం.  
A~ ఏం �nr? 
BYం అ| ఫWతం �nr.  
అం� ఏమb"ంKం?  
అ- �:ª-, ఈ ¨k అ2x2�క ఆ �:ª- R��మM మన అ£«యం.  
అం� ఆ �:ª�M �క8 సంగ� nr, ఆ ¬n nr మన�.  
�0 ��� q" ;�y �పjMవ)ంu, �మకరణంy �పjMవ)ంu, ఎijడనT 
�పjMవ)ంu ధ�?ర@ Aమ BC: �:� �®��Tk� అక8డ. �:� 
iv.�@లM ¯hడ|�k �య0TంPW, iv.ర@: అం� �యతT 
1ధ�:. 1ధన� 1gంపబ9,. ~h �యతTం R( సం]-ంPW �<M. అM 
�®��Tk�. iv.ర@: అం� iv°: R�వM Ar. �నవ ±హం 
ఎ0#న�వం< �0 ¯hu� ధ�?ర@ Aమ BCలb ఆచVంRట�వం< అర²త 
hనT-. ఆ BYం అ| ఫW§MT �ం± అవAశం hనT-. జం�hల" nM-, 
�నhల" కW³న- ఇ- ఒక8�. పర�త? ఇవ)గWµ- HI ఇ- ఒక8�.  
 �0 M
షం bh) పర�త?M �య� bh) ¶బ·VAయ ఇh), �" అ- 
ఇh), �" ఇ- ఇh) అM అడ�W�న పMnr. ఆయన R�±� ఒక1G R�/k, 
ఏ
< R/k?  
84 లYల ¯వ�ºలy, �<� ధర?ం hం� �<�?  
ధర?ం అ| ,చYణ hం�?  
ధ�?ధర? ,చYణ nr.  
Oభన.=ల ,చYణ hం�?  
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nr. 
_`8 ఒక పV
తzన �M �రp అనTం ఆ�రం సం]-ం¦_వడం, 
M»xవడం, �< సం1�MT Rయడం. ఇంతవరp �<� పV
�: ,gం�, 84 
లYల ¯వ�º: ¯,+#�T2. A~,   
ఈ ధ�?ర@ A�లy }v/తం �)చ¼ ఎవV� ఇP�k? 
�నhu� ఇP�k.  
_`8 అ|- hం�ం� �<� (జం�hల")? 
అ½�! _`8 n"ంI సం1రం ఎO R+#ం- అ-? iనvతj0# ఎO 
«రం£+#ం-? జన?M ఎO ఇ+#ం- �ºh� ¯వ�º:? _`8 n"ంI అ1ధ�ం 
క�!  
A~ పV
తzన (@0 వరp hం-, ,క(ంచnr. ,చYణ Rయnr �MM. A~ 
ధ�?ర@A�లM ¨uం<~ HI �V# �)చ¼�< ఆచVంచగWµ 1మర@[ం ఏ 
ఉ]g� hం- ఇijk?  
�నవ ఉ]g� hం-.  
ఇంక పర�త? ~" R� స�యం ఏ
<?  
ఇ± 4ద< స�యం, ఇ± ఆఖV స�యం HI. A~ మM� Àం0� yÁ, 
�య� �" Âజనం nr, Âజనం ;�=. �" �డ�nr, �డ� ఇh). �" అ- 
nr, ఇ-h). అ-nr, ఇ-nr, ఇOగ ఏకరh ;�=_వడం 
అల��పuxXk. �" ఆÃగ� nr, ఆÃ��MTh). � అÄ·2� 
ఉ��గం nr, ఉ���MTh). � _డల" అ- nr, ఇ- ఇh). ఇK=గ వvస;<= ఏ 
కvh ;�=_వడం అల�� పuxXk. అంrవలన ఏzx2ం-? bh) 
ఆచVం�న�వం< ��-, BYమ| ఫWతం n"ంI x2ం-. ఆఁ... ధ�?MT 
ఆచVంPh, ఎంr" ఆచV+#�Th? [అu³�| ఇవ)�6r, అడగకx� 
అస:వ)9B?] (�ర]� పk��Th అక89) భగవం�k ఇR�- 4ద<-, 
ఆఖV- ఒక8� 1V ఇ1#k, మ � �< �<� ఇవ)డం ఏq hండదం�. ఇ±ం 
మనం ;<=న�= Ar క�! పర��?k ̄ hu� 4ద< స�యం, �వV స�యం 
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ఒక8� R1#k. ఏ
టX� అం�, MbT జం�h శÈరంybం� పVÉమం 
�ం-ం�, �నవ ఉ]g� వR��=� Rయడ�, 4ద<, �వV, ఆఖV స�యం. ఇక 
అంత" 
ం� ¶త#� R�- ఏq nr. (మÈ ఏq �య�కx� మV ఈ �జ: 
ఇవMT ఈ _Vకల~T ఎంr"?) ఇవ~T ~" ఈ సత�ం ÊWయËపjడం _స�. ( 
_Vక: _v��T క�, సత�ం ÊWయËపjIM�)  ఎంrకM? _ర� _ర� 
Pం§డంత _�వం�, 30 ఏళ� bం� _�h ఏzం-? ఏమ�T అ2�ం�? ఏq 
అవ)nr. ఏzం-ijk, ఏం �Wం- ఏ§ �§? ఆయన ,Ïహం. అం� ఏ
<? 
~h ��j- ఏమ�T Ð)కV1#I? Ð)కV�# ,Ïహం అh�ం� అ-? ఇij� 40 ఏళ� 
bం� రకరAల Áo��: ;K=వంu, ఏమ�T Ð)కVం�ం� అ-? bh) ;<=న 
Áoద�� Ð)కVంచnన�వం<-, bh) _`8WT ఇ�#, Pం§డంత �Ñ� అ±
 
స�Òనం �®�ం-? �®�ం�? �పjr క�!  
మV ఎవరX� ��j-?  
~ హృదయంy hనT�వం< పర�త?.  
,|- ఎవరX�? 
~ హృదయంy hనT పర�త?.  
స�Òనం ఇR�- ఎవరX�? 
~ హృదయంy hనT పర��?.  
~y ఒక పర�త? (@0 hనT-. అ- స�Òనం �®�ం-. ఏ- ,చYణ, ఏ- సత�ం, 
ఏ- అసత�ం, ఏ- Mర�యం, ఏ- Ar, ఏ- ఏం  RXW? ~" �రFదరÓకత)ం yపW 
bం� అంతః +Ôరణ �)� ఇ+#ం-. A~ మనం అంతః+ÔరణM ¨�/ం. 
(గమMంచ"ంI) �MT వ-n/ం. bh) ఇK6µ �®§hn. �" ఇ± A�Wn. 
అనడం అల�� R/h. అ��సం ఇO R/h.  
ఇijk పర�త? +Ôరణ n� ఎవVÕ� సG?  
hంద-, yపల ఎij¡ పMRÖ#| hం- అ-.  
(ఒp 1V �i#ం- క�!) 
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మV ÖÔV# అం� అర@ం అ±�. bh) �MT ఆÒరం R+"M ¯,�#, అ± ¯,తం 
అ2x�ం-. �¨:� ~h ~ మన+ qద ®-×qద ఆÒరపu ¯,ంPW�న 
అవసరం nr.  
(అ±B ఒక81V ��jటపj<�, ఈ మన�B 10 1v6 �i#ం-) 
ఎవk ,నమ�Tk MbT? అం� అర@ం ఏ
<? ఏ- +ÔరÙ, ఏ- మనÚ ,చYణ 
nదనT�ట. అర@zం� అం�? bh) �శT o/వంu, ఎijÛ� �v# ;�=_ంu, 
�శT o�# ఏ పV(@�లyÁ� ఒp స�Òనం ��j- అంతః+Ôరణ (మరO మరO 
�పjr క� అÜ!) `ండవ1V �పjr. ఒక1G �i#ం-, ఎijడu³� ఒp 
స�Òనం �i#ం-. ఎK6 అం�, �®§ ,నంu. ఎijడu� అం� అర@ం ఏ
<? 
మన��B పV(@�లb బ<= �V� స�Òనం �i#ం-. A~, అంతః+Ôరణ అ|- 
పV(@�లb బ<= �V� �పjr స�Òనం. ~ పV(@0 ఎO h�T, తనÝన పద×0y 
స�Òనం �i#ం-. అం��M �:� స�Ò�: ఇవ)r. ~ ఇష=ం. ఇO 
Aకx� అO R+_, అO Aకx� ఇO R+_, ఇO Aకx� అO HI 
R�¦�క�! ఇO ఏం �K6డr. అu³న �01V అ± స�Òనం repeat 
అh�ం�? అh�ం-. మ 6 అ± స�Òనం �i#ం-. ఒp స�Òనం HI 
మర  మర  వ+#ం-. ఎంrకM? ఎMT పV(@�: h�T �É: అo క�! 
�Éల �క8 వ�ã#కరణä క� పV(@�:. అం�� A�! ~" ర¬�ణం 
కW³నijడO6 ,షయం �రవ¦�. A~ �ణం అ±�. అం�� A�? సత)�ణం 
- �ణం అ±, R� పM ఏÝ� Aవ¦�. జపం Aవ¦�, యజ�ం Aవ¦�, Xగం 
Aవ¦�, Ò�నం Aవ¦�, �జ Aవ¦�, తపం Aవ¦�, bh) ఎMT పb�� 
R+#�Tæ, ధర? అర@ A�ల| ¨¡ HI ఆ ¨k �Éల� Hk"M 
h�T2. అంrవలన పVపV ,Ò:� కనపk��T2. A~, ~ yపల hనT 
అంతః +Ôరణ ఏం RÚ#ం-? ఆ ¨k �Éల~, ఈ ధ�?ర@ A�లM సVçన 
-శ� నkiè hం�ం-. ఆ అంతః+Ôరణ ఎij¡ HI. అ± అంత��
. అ± 
అంత�త?. ébనT శÈర�B ±�త? అ2�, �M yపల పMR�- అంత�త?. ~ 
అంత�త?b అu³ �ij అంKం మనం అంrp. అij9
<? M�@రణ� 
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Ê:+#ం- అM. �u హృదయంy hనT�వం< అంత�త?, �uM అu³ �ij, ~ 
�ంêలqద �2�o+"M �ij, ~ అంత�త?b అu³ �ij అం��Th. A~ 
అదస: hందM ~" �v# hం� క�! ఎంrకM? ~ ¯,త ఆచరణy �MM 
ఆë2ం� ¯,ంచడం nr�.  
 ధ�?ర@A�లb ఆచVంRటijk ఇ, BY ఫW§MT ఇ�)W క�! మV ఇ, 
BY ఫW§MT ఇవ)టం nr క�! |b ఎక8డ తij�V ప<= xXb అM 
ఎijÛ� A~ ,Pరణ R/�? �య�nr క�! ,Pరణ R�# �:¶|- 
ఎవరX� ఇijk. అంత�త? �:¶ం5ం-.  
 ఆత? ,Pరణ R�# ఏ
టX� �½జనం? ఈ అ��సం వల6 ఏ
< 
�½జనం? అం�, ఇపj< వరH ఎవVÁ� bh) ప<=ం¦_"ంI వ-n/æ, ఆ 
అంత�త? �:¶ం5ం-. అ- Mరంత�యం� MbT ìచ�VÖ# hం�ం-. అ- 
�Éల� íంగr. అ- పV(@�ల" íంగr. అ- ,షXల" íంగr. అ- 
ఇంîXల" íంగr. అర@zం� అం�! 
³Wన, ఎంత బలzన, అ2� A~, 
అ- �M� íంగr. |b అ- ��j స�Òనం ఎij¡ �®�ం-. bh) ~ 
మన+� ఎనT�T �పj~, ~ ®-× ఎనT�T �పj~, ~ అbభవ��నం ఎనT�T �పj~, 
అ- Oభం �~, నష=ం �~, ధర?ం �~, అధర?ం �~, ఫWతం �~, �కx~, �~ 
స�Òనం ఎij¡ ఒక8 �v�| hం�ం-. అం� ఏ
< అ- అంతః+Ôరణ. అM 
మనం �v#పట=డం nr. అ- అంత�త? �®�ం-, అ` �MT ప�="ం� ఈ 
ïడవం§ వ-W x�ం-, అ|ట�వం< Öðం ÊWయక xవడం Rత, ఎంత�i 
~" అbh� hనT�వం< మన+ñ ®-×ñ ఇంîXలñ ప�="M oOkè 
hంKh.  
 (అ- ఒక1V �Ñ� ఇ- 10 1v6 �®�ం- Aబ<= ఇ± �v# hం�ం-)  
 ఎంr" ,�W? ఈ ప- 1v6 ��j- ,ం� rఃఖం hం-� మV! అijk 
ÜM| క� ,Pరణ Rయవల(న-, అijk అంత�త? ఏం �®�ం-? ఒక81V 
ఆy�ం¦. �ర)ం అం§ ఇOµ R/h క�! ఇO R�# rఃఖం వ��ం- క�! మV 
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ఎంr" bh) అ� x��Th? అM ìచ�VÚ#ం- క� అ-. A~ ఏం RÚ#ం- 
ఇ-? అ± +ఖం� hం- అం5ం-. అర@zం� అం�?  
 ఆ Aరణం Rత, అ��సబలం అ�òi hండటం Rత, ఆత? ,Pరణ 
nకxవడం Rత, `ంk సమస�: అనT�ట. ఏ
టట? 1. Ê:+_వల(న- 
Ê:+_కxవడ, 2. Ê:+_HడM �Môంట పడడం. `ంk �"8: 
h�TయనT�ట అంry. ఏ
టట? ±MM అbసVంచHడ�, ±MM ఆë2ంచ 
Hడ�, �MM ఆë2ంచడం. ±MM అbసVంPy, ±MM �V#ంPy, �MM 
�V#ంచక xవడం. ఈ `ం¡ ~ yపn h�T2. �"8:. బయట ఎక8I nh. 
మనం అ~T �� సమస�" Aరణం ఎక8డ �®§ం? బయట �®§ం. ఇ-ª ఈ 
సమస�" Aరణం �k. అM ఎij¡ బయట" s;k§h. ~ సమస�" Aరణం 
బయట Ar. ~ yపల hం-. ఏ
<? ~ అంత�త?b సV�F ప<=ం¦_ 
4ట=4దట. �k (అంత�త?) ఏం �i#�Tõ ,b. ఈ సమస� ¨OMT �k 
పVög1#k. పVögం� ఏం �]jk? ~" ఈ ,షయంy ర¬�ణ ��వం 
hం- Aబ<= bh) ఇK6 �వV#+#�Th. bh) ఇK6 �వV#ంPh Aబ<= పV(@0 ఇK6 
తX¤ం-. MbT ర¬�ణం� ఎవv �వV#ంచమ�Tv? ఈ ,షయంy. అM 
MbT Mట=M:hన MలÜ+#ం- అంత�త? ఎij¡ Hడ. ~ తijb అ±ం 
Y
ంచr అ-. �Mpం తన మన పర ÷దం hండr అక8డ. అ- Mట=M:h� 
�K6k�ం-. bh) ఎంr" RXW ఇK6గ? bh) ఇK6 Rయడం ఎంr"? 
�u- తij అM అనడం ఎంr"? bh) �u- తij అనTంత �ø� 
ఇij9మ�T అ2�ం�? (ఇంత ,మరÓ R+#ం�?) 
 ఆఁ... ఎంత< బలzన +Ôరణ hం�ందం� అ-, అం� bh) �MM 
ఆë2ంచడం nr Aబ<= ~" ఆ +Ôరణ ÊWయడం nr. అం�. అర@zం� అం�. 
ఆë2�# ఏù�ం-? �Mp బలం ;v��ం-. అ± |b ఉదయం �újం- 
HI. |b అ|- ~yపల hనT-. ఈ |b ఎ�వం<దట? bh) Äల�ంy 
h�Tవం�! ఆట వ+#o ~ �పంచ�? ఎంrవల6? '|b' అ|- ఆ ఆటవ+#h 
,షయంy RVx2ం-. RVx� ఏమ2�ం-? అ± �పంచం అ2x2ం-. 
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తv�త iస#క �పంచం. ఆ తv�త ,షయ �పంచం. ఆ తv�త సం1ర 
�పంచం. ఆ తv�త §పðయ �పంచం. వ+#�TX n�? �û y అందVã. ఎO 
వ���2? అం� ~ |b" ఒక శ�# hం-. bh) ఎ� s;u� అంry 
RVx�ం- అ-. ఈ అహం అ| |b, bh) ఆAరం òi s;K=h, అంry 
RVx�ం-. Ar... పర�త? òi s;K=h, అంry RVx�ం-. Aబ<= 
త;jవVదX�? �MM సV�F నడపnకxవడం, ఆ అహం అ| |b అ| వృ0# 
®-×y hనT±, ఆ ®-×M bh) ఎ� నడ]లట? తన ¨లzన�వం< ఆత? 
�వంy�, పర�త? �వంy� కbక bh) నuú�, ఏzందట అijk? |b 
ఎపj¡ ఆత?స)�iడ|. Aü... స
�=� పర�త? స)�iడ|. �" ఏ ÷ద 
�వన nr క�! ఎవV ýడO nr క�! అందV ýడO సర) సkM క�! |b 
1þ స)�ikM క�! |b ��న స)�ikM క�! �" ఏ అ��న nr క�! 
�" ఏ rఃఖ nr క�! �" ఏ _Vక: nh క�! |b /శ)త స)�iడb 
క�! |b అనం�uM క�! ఇOం< �A�: hంK2 అంత�త?y. ఈ �A�: 
అ~T ఎక8ubం� వP��2? ఎక8u bం� ,�Tv ఈ iస#Aలy వ~T, తన 
�క8 అంత�త?యంr h�T2 ఇ, అ~T. ఆ +Ôరణy h�T2. �MM 
ఆë2ం� ¯,ం�న�ళ�" ఈ �A�: అ~T ���2. ఆయ|ం R/k? 
Ïంథస#ం R/k. �య�! bh) ఈ �A�లb Mరంతరం మననం R2, మననం 
R�# ఏ
టX� hప½గం? అం�, ~ అంత�త? ఇ± �A�: �®è 
hం�ం-. ఆ �A�: �újనijk ఈ �A�: అక8డ �1#2 క�! ôంట| ~" 
Ê:+#ం- � అంత�త? �:"ం-� Ä®. yపలbం� ~" ఈ �A�: 
,నపkè hంK2. ఈ స�Ò�: వÖ# hంK2. ఎవv �®��Tv ఈ 
స�Ò�:? ~ అంత�త? �®�ం-. �MM ప<=ం¦_. ఇంత"ంr ఈ 
�A�లy అ- �®�ందM ~" ÊWయr క�! �M �ర�y అ- �®è 
hం�ం-. అ- ఎK6 �®�ం� ~" ఆ ,షయ� ÊWయr Aబ<= ఏం R/h? 
అ- మన+ �®�ం�? అంత�త? �®�ం� అ| ÷�MT �V#ంచnh. 
అంrకM ఆత? ,Pరణy �గం� ~" ఏ �A�: �®��TరX� అం�, ~" 
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~ అంత�త? ఎO +Ôరణb ఇ+#ం�, ఆ �A�n ఇక8డ �®è hంKv. 
అంrవల6 ఏù�ం-?  అbభవ��k అ2న�వం< �vh�~, /స�ం �~ ఆ 
అంత�త? +Ôరణ qybం� ఎO ఇÖ# hం�ం� ఆ �A�: Mరంత�యం� 
�®è hంKv. ఏù�ం- ,నటం �)� ~"? ~yపల (@రపk§2. ~ 
అంత�త? ��j �A�:, bh) ®-×y ,నT �A�: `ం¡ HI ఒక� 
అ2x§యనT�ట. ఎijÛ� ఒక��½, bh) ôంట| �v# పట=క:�§h. 
ఓ�! � అంత�త? �:¶ం-� Ä®, ÜMM ప�=_�W |b. ఇపj< వరH ఈ 
�A�: ÊWయక xవడం Rత ఏం R/h? మన+ ��j �A�n సత�ం 
అb"�Th.  అర@zం� అం�!  
 "	ండపంk రం� 
ర అం�, అr�తం� hం�ందం�!" ఎవv �]jv? 
అంత�త? �®�ం� ఇOగ? �Mpం పM? 	ండపంk రం�� ఏ
<? బం�v 
రం�� ఏ
<? �Mpమ�T �I hం�? ఏq nr. ఎక8Û�, ఏ /స�ంyÁ� 
ఇO hం�? nr క�! ఎంrకM? అ- మన+ ��j �క�ం Aబ<=, ,షXM� 
సంబంgం�న �క�ం, దృ/�M� సంబంgం�న �క�ం, శబ� సjరÓ �ప రస గంÒ: 
అ| ఐr ,షXల" సంబంgం�న �A�: ~ మన+y hంK2 ఎij¡ 
HI. �<� సంబంgం�న 1�§)M� సంబంgం�న �A�: అంత�త?y 
hంK2. అంత�త? ఎij¡ 1�� �వV#ంచమM �®è hం�ం-. bh) 
�Éల" íంగ�". ఇంîXల" íంగ�". అవస@ల" íంగ�". bh) 
1�,. |b అ| 1� అంry� RVxHడr అM అంత�త? ఎij¡ 
Mరంత�యం� �®è hం�ం-.   
 qv s+_ంu ఒక81V, q" Ä� �6ష=zన సమస� వ��నijk yపల 
bం� ఒక +Ôరణ వ+#ం-. ~pంపM �M�<? ఈ `ంk �ట: అ- �®�ం-. 
ఎవ)VÕ� �®�ం- ఈ �ట:. ôంట| ~" ,Pరణ క:��ం-. అhb 
��ంr" అస: ఇంry? �pం పM? ôంట| ôన"8 తµF1#h. ఈ `ంk 
�శT: ��|, ôంట| ,ర
ంR1#h, ôన�8 ,ర
ంR1#h. పV(@0 ఎంత బలం� 
అ2� hండMవ)ంu. ~ yపల +Ôరణ ఈ `ంk �శT: oయ�|,  ఏం R1#h? 
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అB?! ఏ� ��దం hం-� Ä®. అM � yపల �®�ం-. ఆఁ... ఎijÛ� 
�v# ;�=_ంu. అ- అK6 �új� HI ô �వం�, ఏù§h?  
(�Mకం� బలం� ఈ మన+ �®�ం-) 
bh) R�, bh) R� bh) x! bh) x అం�ం-. అ|టపj<� ఏమX�h? 
ÜMM ఆë2ంPh. x2 ఊÑy� పuxXh. అర@zం�? �®�ం-� 
yపWbం�, ~�ంr"? ~పM Ar క�! ~ కర#వ�ం Ar క�! ~ ,షయం Ar 
క�! ~ ,షయం Aనijk ~�ంr"? �/ంతం� hంk bh). ùనం� 
hంk. అM yపWbం� �®�ం- క� అ-. �új� �M �ట ఎంr" 
ప<=ం¦_వడం nr మనం? �M� ఉO= మన� �i#�Tం. ఇijk |b 
�K6డకx� అ��ం-. |b �య�కx� అ��ం-. |b �పjకx� 
ఇ��ం-. ఏ
< అä�-? ఎ0# "±�# ంr bo)ù��Tæ s+_ 
అం�ంద-. అ- ఎij¡ ఏం �®�ం-? ంr ~ సంగ0 ఆy�ంచవX� 
Ä®. (ఇ- ర¬�ణ� ôంట| సjం-ంచడం అ|-?) అం�� మV ఇijk AంY 
hం�ం- క� yపల. ,షయం qద AంY hం� ర¬�ణం. అం� క�! ,షయం 
qద AంY nr. అijk సత)�ణం. ,షయం qద AంY బలపux2ం- 
తB�ణం. అంrవల6 ధ�?ర@A�లM అంrp ���ం �®��Tv? BY 
పరమiv.ర@. అం� లY[ అనT�ట. పరమiv.ర@ అం� అర@ం 
ఏ
<? BCMT ఆచVంచIM� $¥�ం� ఎవVÕ�? BYం అ|- ���కం� 
ఆచVంచIM� ఏం- అక8డ? అక89ం nr BYం అం�. ధ�?ర@A�లM 
BYం అ| లY[ంy ఆచVంచడ� BYం. అం� అర@ం ఏ
<? 
ధ�?ర@A�లy} ,షయ�పంy బం*òxXh. �ం56bం� ,kదల 
�ంr. అ± నX� BYం. ఎంr" ,kదల �ం�లX�? సర)ధ�?û పVత�జ� 
�ం ఏకం శరణం �జ ఆ అMT ధ�?లy�ల6 ఉనTత ధర?ం ఏ
టX�? అం� � 
శరÉగ0 �ందట�. సర) సమరjణ �వం. MbT bh) �" అVjం¦_వడ�. ~ 
|bb �కVj�#, ~ అహంA�MT �" అVj�#, ~ అ���MT �" అVj�# అంతకం� 
ఉనTతzన ధర?ం nr �య�!  
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 అ- అVj1#� మనం? అ- అVjంPలం� bh) ±MM ప�=_�W? ~ 
అంత�త?b ప�=_�W. ఎంrకM? పర�త?" �V s;�=- అ±. ఎంrకM? 
ఆత? ¨k ,Ò:� పMR+#ం-. శÈరంy ±�త?� పMR+#ం-. �Myపల 
Ö�ం� అంత�త?� పMR+#ం-. �Myపల పర�త?� పMR+#ం-. ఆత? 
¨k (@�లy పM R+#ం-. అంతK ఆత? స)�ప� అM ఎంr" 
అం��T? q అందVã సం±హ �వ¦�, ఏవంu అంతK ఆత? స)�పం 
అం��Tv ఎO 1ధ�ం? ఇ-ª ఇO 1ధ�ం. ఎంrకM? ~ శÈరం hం�? అ- 
±�త?. ~ yపల «ణ, ®-×, మన+� పMR+#�TX? పMR+#ం- క�! 
�Myపల |b అ|- అం��Th క�! � «ణ, � మన+�, � ®-× 
అం��Th క�! అం� |b hం-� అక8డ. ఆ |b ఎవరX�? అ- అంత�త?. 
అర@zం� అంu? ఆ |b ఎవv? అంత�త?. మV సర)సృ�= పMR+#ం� n�? 
�M� ~� ఏమ�T పM hం�? bo)మ�T �M� ఆÒర�? Ar క�! మV ఈ 
అనంత సృ�=� ఆÒరం ఏ�, ఈ అనంత సృ�= అం§ ��úం� hనT- ఏ�, ఏ� 
ఒక< hం- క�! hం�ం- అM ఒij"ంK� n�? ఒij_క తపjr. ఎంrకM? 
bo)ం �య�డం nr క� �MM. Aబ<= అ- పర�త?. ~y |నంK�? అ- 
అంత�త?. ~ బయట s( అంK�? అ± పర�త?. Ar శÈర�నంK�? అ- 
±�త?. Aబ<= ఈ జగత#ం§ ఆత?y �గz hనT-. సృ�= అం§ ఆత?y �గz 
hనT-. ~ |b అÜ ఆత?y �గz hనT-. ~ శÈరం అంK�? అ- HI ఆత?y 
�గz hనT-. Aబ<= ఆత? సర)��పకం అM ఒij"ంK�? n�? ఇijk. 
ఒij_క తపjr �య�! ఎంrకM? ~" hనT- ఈ ¨9 క�! ~ దగFర 
ఏ�T2? |b, శÈరం, జగ�#. ¨9 క� h�T2 ~". ఎ�0V³ s(� 
ఈ ¨9. bh) �ల"వy �ij, కలy �ij, M»y �ij, ఎijk �új� |b, 
శÈరం, జగ�# ఈ ¨¡ HI ఆత?స)�ప�� A�? అhb �య�! ఎOగ? 
ఆత? అం� |b. ఎOగ? శÈరం ±�త?. ~yపల hనT ¯hk? |b క�! �k 
అంత�త?. అంతK ��úం� hనT�k, జగ�# అం§ ��úం� hనT�k �k 
పర�త?. మV సమస� ఏ
 hం-? ఏం nr క�! ఇijk ఆత? స)�ప� క�! 
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అంతK hనT-? (అ- �V#ంచట� సమస�). ఆఁ.... oG ఏq nr �య�! bh) ఈ 
పద×0y �V#ంచడం |v�_. అijk ఏzం-? అక8డ A� ;K=వంu. 
ఎక8ubం� ఎవÃ A��డ bం� A� ÊP�v. ఏ
టట అ2�? ంr 
~yపల ~ మన+ ఏం ��Tం¦_�W? A��డ A�! ఓ�! అ2� ఏ
టట? 
ఏÝ� పంచ�ర� తXv R(ం±�? n� స»ంy ఉij Ê�� R/�? 
ఏzంÜ? �ర) ��పకంy అÄ·! A��డ A�లం�, 0ం� ఎంత అr�తం� 
hం�ం� నం� అM ��పAM� బలం RH��h. అ��సబలం Rత అO బOMT 
RH��వనT�ట. అంrవలన ఏzం-? ఆ వ+#h �~, ఆ �ట�~, ఆ �వన 
�~ ఎrv�ంI ��|, ఆ ��పకం �í8ం-.  
 �y8�| ఎవv �y8�W �M �క8|? ఆత? ,Pరణ� Huన అంత�త? 
�:_�W ôంట|. � �ట బయట� �క ం±, అంత�త? �:_�W. 
�:"M అ2� ఇijk ఏ
టట? అనం�| ఏzం-? ఇ- /ంతం� 
�K6k�ం-. అంత�త? ఎij¡ ఘ:6ఘ:6� �K6డr. ఆ�! ఓ�! 
A��డ A� అr�తమM మన+ ïపj: �újన�=� ఇ±ం �పjr. ఒక� �ట, 
అ2� ఇijk ఏ
టట? (అం�ం-, ఒక పక8న మన+ 0b 0b అం5ం-) 
 అhనం�! 0ం� 0b, 0నకx� �|2. �M వలన అంత�త?" ఏq 
��ద nr. A~ ఎK6 �య�మం5ం- ఆ పM? అ2� ఇij9
టట? �M 
���కతb ��2. A��డ A� అr�తం అM అbభ,ంP�? మ � మ � 
అbభ,ంచమం5ం-. అ2� ఇij9
టట? అనం�| ఏzx2ం-? 
1మన�zx2ం�? �M ���కత x2ం�? ���కత x2�క, 
అbభ,ం��, అbభ,ంచకx2� ��పకం బలం� పడడం nr. అర@zం�?  
 అంత�త?b ఆë2�# ఏ
< ఉప½గం అనం�, �M ఎrట అం§ 
1�న��. ~ ఇంîX: A~, ~ ఇంîయ ,షX: A~, ~ జగ�# A~, ఆఖV� 
~ |b A~ అ~T HI �M ంr 1�న��. �Mp ���కత nr. అMTం<~ 
1�న�ం R�+#ం-. అర@zం� అం�! ఏవం� 2 లYల �]2: ;<= Av 
¶�Tడం� మనÄ·2, ఓ�! అOగ! అ2� ఏ
టట ఇijk? అం�ం- 
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మనyపల ఇijk. బయట� అనమM Ar, bh) ô� �u� అ2� ఏ
టట 
అ�Tవం� �u� త�� వ+#ం-. ~" ~". ~" ÊWXW. ఓ అ2� ఏ
టట 
ఇijk? అంry ఏమ�T ���కత ఏమ�T hం�? �u� అవసరం hం-, డ®· 
hం- ¶�Tk. ~pమ�T �M� పMhం�? � అÄ·2 ¶�Tk. ఏ
టట 
అ2�? అస: bh) h�T� ంr? ~ జన? మరÉల సంగ0 ~¶క< 
ÊWయr. ఎవV� u;K=h ~,ijk? q అÄ·2�. �k ¶నT Av�. ఆ 
Avy hనT +�M�. అర@ం hం�? ఎక8u� xXh? ¶ం�ం ,Pరణ R2. 
ఏzం- ఇijk? /శ)తత)ం ôంట ఆë2ం� పv�k��T�? అ/శ)తం 
ôంట ఆë2ం� పv�k��T�? bh) కbT¨�# ~ అÄ·2 ఎక8õ ~ôక8õ 
~p ÊW�-. �k ¶నT A`క8డ? ఆ Avy hనT ఏÐ ఎక8డ? ఆ ఏÐy H��నT 
+ఖం ఎక8డ? hనT� ఇదం§? nM- క�! మV nM�M ôంబu ఎంr" 
పv�k��Th? అM అంత�త? మన+" ®-× �i#నT- క�! ఎijk 
�®�ం-? bh) ÜMM ఆë2�#. ఇంత బలం� hంu HI, ~h (ంహz hంu 
HI ఏమX�h? �MM �V#ంచకxవడం Rత, �M� �2J n"ంI 
అ2x2ం-. �M� బలం n"ంI అ2x2ం-. �MM ప<=ం¦"| ��k 
nడనT�ట ఇijk. ఎంత�� �క అ2న�వం< మన+� (ంహం వ� 
�లG³x�నT-. ఎంrకM? 
 

అ± ప<=ం¦"ం��Th, అ± ±వత అM ¶:+#�Th. అంrవల6 ఏzం-? 
�M� బలం ;V³x2ం-. Aబ<= అ��సబOMT �v�_. ధర?, అర@, A�లb 
BYం దృ.=[ �2�, ఈ _Vకb ఎంతవరH అbభ,ంచవ¦�? Üం56 |b 
బంధం �ందనంతవరH అbభ,ంచవ¦�. ఇ- �" బం-�� �: 
అä�ట�� 6�, ఆ �: అä� పద×0y bh) అbభ,ంచHడr. ~ �)చ¼ xHడr. 
~ క# స)�వం xHడr. |b ఆత? స)�iడb అ| �వం xHడr. |b 
��న స)�iడb అ| �వం xHడr. ఆ 1�త) xHడr. 
కW(xHడr అంry. పరవశత)ం �ందHడr. _`8y పరవశత)ం 
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�ందHడr. పరవశత)ం అ2� ఏzం-? పర+వశత)ం �vy| �®��Th. 
�M� వºడh అ2xXh. అÄ·! ఏం (M�నం�! ఏం �/రం�! అం§ 
అr�తమం�! ఏzం- ఇijk? పరవశత)ం అ2�ం-. పరవశత)ం అం� ఏ
<? 
మV అ±� ¯hడం�. అ±� శÈరం అం�. Aబ<= ��M� "#u� అbభవ��నం 
ఎవVÕ� hం� �u� పరవశత)ం hం�ం�? hండr �u�. ఎంrకM? అ~T 
1�న�n. ఎవ`J= పర)త s/నం�, ||మ�T పరవశత)ం �ం��? 
ఏq �ందnr, ఎంrకM? ��8క8డ rరF�u ¶ండ, !�లయ పర)త ̀ ం¡ 
ఒక8�v�| కనబk��T2. ఏం- �I? మ� అ2� ÜMqద మం¦ 
nr, �M qద మం¦ hం-. అం�� �I ఇంpమ�T hం�? ఏq nr�? 
ఏమ�T hం� �I? ఆ�! !�లయ పర)తం, ఓ�! !�లయం అనం�| 
పరవశత)ం వR�(ం-. ఆ Bహం వR�(ం-. దృశ�జగ�# అం� క�! ఏం-? 
ఎంత�i hం�ంద- ~"? 4ద<1V s(నijk hం-, A�పä�టపj<ã? 
చW, ఇంA A�i అä�పj<� ఆXసం. ఇంA A�i అä�పj<� అ�Ãగ�ం. 
ఇijk ఏ- క`"=? అర@zం�? ఏzx2ం- +ఖం? ఓ�! అr�తం అ�Th�, 
ఏzం- ~ +ఖం? A�ప56 rఃఖం� పVణ
ం�ం-. అర@zం� అం�! అ± 
1�త)ంy h�Th. �M వల6 ఏzం-? తv�త ~" ఆXసం వ���, సGn 
శÈ�M� సVపడM �§వరణంy� వ��ం- Aబ<= ఇO �0సjం-Ú#ం-. సG! 
సjం-ంచM అb"ంKk.  
 (అందVã  ఎంr" ఇK6ం< Äధ: ఇP�k భగవం�k?) 
 bh) ప<=ం¦"| ¯వన ,Ò�MT బ<= క�! ~ rః�bభ�MT బ�=, 
rః�bభవం nr. ~p �/ంతం� Ä| h�Th�. ఆ ,షయ+ఖ� ఆనం-Ö# 
hంKh. rః�bభవం hం�, �శT వ��ం-. �" ఎంr" rఃఖం క:��ం-? 
|b అ~T Ä| R+#�Tb క�! అ- ±M వల6 వ��ం-? ,షయం qద hనT 
అb�గం వల6 rఃఖం వ��ం-. ఇijk ±M వల6 వÚ#ం-? ,Pరణ వల6. rః�MT 
,Pరణ R+#�Th ఇijk. ¶త#� rఃఖం ఏq �nr. �ర) rః�MT ఇijk 
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,Pరణ R+#�Th. మరO ఆ rఃఖం �"ంI hం9 పద×0y ¯వ+#�Th. 
అర@zం� అం�!  
 ఇం¶క ,షయం, అందV సంగ0 ~�ంr"? ఇijk ôంట| ఈ �శT 
o+_�W. అందV సంగ0 ~�ంr"? ~" ఏమ�T �½జన hం�? bh) 
M» x� ~ అంద� ఎక8డ? ~ మరణంy ~ అంద� ఎక8డ? ~ జన?y ఈ 
అంద� ఎక8డ? ~ అంత�త?" ఈ అందV� ఏమ�T పMhం�? nr క�! ~ 
|b" ఈ అందV� ఏమ�T పMhం�? nr క�! ఆ పర�త?" ఈ అందV� 
ఏమ�T పMhం�? ఏq nr క�! మV ఎవV� hందX�? ఆ అంద� �V#ంR- 
~ శÈ�MT. bh) HI �V#ంR- �ళ� శÈ�|T. ఏమX�h అijk? శÈర� 
|b. అందV~ �V#ంచ�| ఏమX�h? శÈర� |b అX�h. ఎవv 
అవమ�Tv MbT ఇijk? ఇO �MT ,Pరణ RÖ#, నచ��]jW �M�. �0 
అంశంy HI. శÈర��MT Mర(ంRXW. ఎijÛ� శÈర��MT �V#� 
Mర(ంR1#æ, అijk ఆత?�వ� 
³Whం�ం-. #త#� అక8డ �+¶�� 
;�=- ఏq nr. అంrp ÜM� ఉప�నం ఏ
 �®��Tv?  
 ఒక ���6+y రం� ~�� h�Tయంu. �6+ ప�ల¶�= అవAశం nr. 
A~ అంry రం�~�� xä�6 RXW. ఏం  �X�లట అ2� ఇijk? ఎO 
1ధ�ం? అ± రం�~�� x�# �v�ం�? �రr. oGరం� ~��x�# 
�v�ం�? అస: �రకx� ,ంత ,ంత రం�ల~T వ1#2 �M�. ఇij9ం 
�X�లట? మం�~�� xÖ# hండవX�! రం�~�� �V6x2 1ంతం 
మం�~�� 
³nవర", �య�వX� మం�~�� �ం56. Aబ<=, ఎంతవరÕ� 
~" ~ శÈర�|b అ| అ��సబలం 
³W hం�, ఆX 
³W hనT� వం<, 
4త#ం అ��సబలం అం§HI �V#� �Vxäంత వరH, శÈర� |న| 
అ��సబలం అం§ �V#� Mర(ంచబ9 వరH �MT అ��సం �2�. అijk 
ఏzం-? |b ఆత?స)�ik అ| �వన సహజzx2ం-. ఎijÛ� 
సహజzx2ం� |b Ð�M, |b iv°డb అb"ం��T� ఇక? 
అb_వడం nr�. ఇijk ఎK6 అ2� |b Ð�M అM అb_"ంI ̄ ,+#�T� 
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n�? అK6 |b ఆత?స)�iడb అ|�వంy సహజం� hంIW. Ã� 
అb"ం��T�? |b Ð�M అM అb"ం��T�? అb_వడం nr�. 
సహజం� ¯,ంR+#�Tv. ఔ� A�? అK6 |b ఆత?స)�iడb అ| పద×0y 
¯,ంPW. ఔ� A�? M�M� q�వVÕ� A~ Äల�ంy qv Ð� �, iv°I 
ఏమ�T �వం hం�? nr�. తW6 గర�ంy hనTijk hం�? బయట" 
వ���క hం�? ఎM
- ఏండ6 వయ+ వR�వరH hం�? nr క� ! ®-× 
,Aసం కW³నపj< bం� �M� �పjడం 4ద: ;K=h. |b Ð�M, |b Ð�M. |b 
ఇK6 hంIW. |b అK6 hంIW. ఇO �M� 4<=Aయ: o(, o(, o( �MM 
అK6 తXv R/h. R/� n�? అ��సబల�� A�? అదం§? అల��� 
A�? అల�ట6~T ;<= bh) Ð�, bh) ఇOµ hంIW. bh) iv°u, bh) 
ఇOµ hంIW. అM %త: ;K=�? ;ట=n�? ఎవv ;K=v ఇijk పర�త? 
;K=I? nr క�! శÈర �వన Rత ~o ;�="�Th. ÜMM ఏం RXలట 
ఇijk? అK6 అ��స బలం Rత ~క- సహజం అ2x2ం�? అవ)n�? 
ఎంrకM? అK6 అb_"ంI| bh) అK6 hం��Th ఇక. ఇహ అంత" 
ం� 
MbT ¶త#� �vj RXలం� $:Ar. MbT iv°k వn 
¯,ంపRXలం� 1ధ�ù�ం�? ఇహ ఇijk 1ధ�ం Ar, ఎంrకM? 
1ంతం సహజzx2ంద-. అల�� ఆ Rయ� Rయ� Rయ� అ± 
సహజzx2ం-. Aబ<= ~ ®-×� ఇijk ఆ శ�# hం�? n�? hం- క�! 
�M| ÜM� hప½³ం¦. |b శÈరం Ar, |b ఆత?స)�పడb. అM ~ 
అంత�త?b �:¶:i. అంత�త?b ఆë2ం¦. అijk ఆ ధ�?ర@A�లb 
BYం దృ.=[ R� అవAశం వ+#ం-. అijk ~" అస: ధర?ం అం� ఏ
<? ఎO 
ఆచVంPW? ఈ ,ధzన�వం< అర@ం అijk కనబk�ం-. ఆఁ... Oభం అం� 
ఏ
<? నష=ం అం� ఏ
<? యదృ/� Oభ సం�&= అంKk అంrకM. "#k 
అర@ంy ఎO �వV#1#డX�? ¯వb?"#డ|�k అర@ ,షయంy ఎO 
�వV#1#డX�? యదృ/� Oభ సం�&= Oభ� నష=� అM ,Pరణ 
�య�"ంI, ఎO జV³� అ- ఆత?స)�పం�| �,ం�, తనయం± 
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జv��నT-� �,ం�, తన" అన�� �చ"ంI ఆచVం¦b. అం� అర@ం 
ఏ
<? తనybం� బయట"�k ఇక ఎij¡ HI. అ±ద�T అక8డ జV³� 
ఓ! ఇ- �యం± జv��నT-. ఈôడ ఎక8k�Tv? �యం± h�Tv. 
|'క8k�Tb? ఆ,డయం± h�Tb. ఆత?�వంy ఇద�� ఒక8� క�! |b 
ఒక8� క�! అక8డ |b", ఇక8డ |b" ÷దం ఏనT-? ఏద�T ఆAరంy ÷దం 
hం±B A~, |b దగFర ఏ ÷దం hం-? ఏ ÷ద¨ nr. అ2� అంత�త? 
nకx� పర�త?. అంత�త? (@0y} ÷దం nr, పర�త? (@0y} ÷దం 
nr. మV ఈ అనంత జగ�#y జVµదం§ ఎక8డ జv��ం-? �యం± 
జv��నT-. �కం� అన�ం� జరగడం nr�. ఏంrకM? |b సర)��úM. 
|b అనం�డb. అ��(డb. సర)Aల సర) అవస@లy hనT�డb. |b 
/శ)�డb. |b గం)vడb. ±M� చWంచM �డb. మV ఇijk 
జv��నTవ~T ఎక8డ జv���T2? �యం± జv���T2. ఈ అనంత 
��?ండ �యం± జv��నT-. ఎంrకM? |b అంతK ��úం� h�Tb 
గbక. úMT�v oG h�T�? úMT nr, �య� nr, అ�? nr, ఎవ)� nv. 
�§ �(#, ú§ �(#, �(# బం* స�దరః ¯వb?"#u� ఎవv�TరX�? 
ఎవ)� nv �య�! ఎంr" nv? �ళ�ం§ ఆయనy| hం�, బయటbం� 
ఎక8డbం� వP�v? `ంõ�డ|�k ఎవర�T hం�| క�! తy6, తం+, 
బం*æ అM �పjIM�. 84 లYల ¯వ�º: అత9 అ2h�Tk. చ�చర సృ�= 
అత| అ2h�Tk. ఇijk `ండవ�k ఎక8డ? nk. ఈ (@0 యంr అతM� 
తం, ఎవv? nv. ఆత?స)�]M� తం, ఎవv? nv. పర�త? స)�]M� 
(@0� తం, ఏ-? తW6 ఏ-? బం*h: ఏV? ఎవ)� nv. ఎంrకM? �ళ�ం§ 
అంry అం-.త� h�Tv. అర@zం� అం�!  
 �êక8డ? కృ°�êక8డ? �/�వ� nv �య�! అం§ పర�త?యంr 
ఇ
uxXv అం�. అంrక|� భగవÜFతy ఏం �®��Tv? ��?ండ 
qశం కమOసనస@ం ఋ1ంచ స�)bర�ంశ� -��û అ|క Ä2దర వక� |ðం 
ప/�
 §)ం సర)� అనంత �పం న అంతం న మధ�ం న �ణస#�gం ప/�
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,3)శ)ర ,శ)�] - అ- ~ �పం. ఈ అనంత ,శ) ~o అ2 h�Th. ఆ 
,శ)�ప� ~ò hండ�, ఈ ��4Ê#k hనT�వం< ఈ �పం శÈరం 
|నంKo
<? అర@ం hం� ఏz�? ¶ండM అద�ంy బంgంచIM� 
$¥�ం�? ఎK6 1ధ�ం? ~ôవv? ఆ ¶ండవం<�డh. ఈ శÈరం 
ఎ�వం<-? అద�ంy hనT �0Ñంబం Oం<-. ఇijk ¶ండ అద�ంy hం�? 
అ5K6 1ధ�ం? 1ధ�ం Ar క�! అK6µ ,శ)�iÛన� వం< పర�త? �క8 
అ6h, ఈ శÈరంy �0ÑంÑ+#నT-. అ2నంత�øన ఈ శÈరం పర�త? 
Aకx2ం� ఇijk? శÈరం HI పర��?. ఎijk? ఆ పద×0y 
,M½³ం¦. ,షXల దృ�=y ఎంr" ,M½³ంPh? rఃఖం వR� పద×0y 
ఎంr" ,M½³ంPh? అ��నపద×0y ఎంr" ,M½³ంPh? ఇK6 
,M½³�# ఇ± ఈ¯. దృ�=M �v�. ��నపద×0y ,M½³ం¦. అijk అo 
ధ�?ర@A�n BY7�h: అ2�2. BCM� Aరణం, BYమ| ఫW§MT 
ఇP�2. ఆ ధ�?ర@A�n ,షయం దృ.=[ R/h, ఇంîయం దృ.=[ R/h, 
§§8Wక +�MT ఆë2ం� R/h బంధ: అ2�2. oG ఏం nr. Aబ<= 
మనఏవ మb.�Éం Aరణం బంధ BYయ అం� అర@ం ఇ-. ఆ మన+� ధ�?ర@ 
A�లy �వV#+#నT-. ఆ మన+ ధ�?ర@A�లy �వV#ం� ~" ఆyచన: 
ఇR�టijk, �<M ఏం RXలట? Aరణం బంధ BYయ. ఆ Aరణzన�వం< 
మన+, ,షయమ:, ఇంîయ: �®�నTijk bh) �MM ఆë2ంR 
గbక R�# బంధమh�నT-. అO Aక 1� అ2న�వం< ఆత?స)�]MT, 
పర�త?M �V#ంR పద×0� గbక ,Pరణ R( కbక bh) ఆచV�#, ఆ 
ధ�?ర@Aమn BYAరణ: అh��T2.  
 ఈ మన�� ఆ BYAరణం అh�నT-. సమస� ఏం-? పM�=M అ� 
0új �9 బr:, ఇ� 0új �డవX�! లC�MT �v�_. దృ�=M �v�_. ఇ± 
¯,త�, ఈ Rష=n, ఈ Âజన�, ఈ క��, �h:, "8:, ఈ ఇంîXn, ¶త#, 
ఏq అవసరం nr. A~ ఏం ��W? దృ�= ��W. సృ�=M �రమM �పjHడr 
ఎij¡ HI. |b ఇంతïపj�uM, � బ<= bh) �v, అ- "-G పM Ar. 
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ఎంrకMట? �k o¤xXk�, bh) �v అM ఎijÛ� �®��Tæ, 
అijk bo)zxXh? ఇద�¤xX� n�? ఇద�¤x� ఏù§h? 
x2ం- ఆత?స)�పం. ఎంrకM? ఆత?స)�పం సర)��పకం. పర�త? 
సర)��పకం. `ంõ�k ఎవv�Tk అక8డ? bh) �v అM �]jలం� 
ఎవvంIW ఇijk? ఇద�v hంIO? |b bh) ఇద�vంIO? |b bh) 
ఇద�v hం� ఏమX�v? ¯hÛxXk. శÈర�వం వR�(ం-. (రకరA:� 
h�Tv�) ఇంpమX�h అijk? ఇంA �0Ñంబ �0ÑంÄ:.  
 (ఇ�T�O అల�� పux2, ��j��� nక) ఆఁ... ఇijk �v�_ంu. 
|b ఎంr" �®��Tb అం�, గతం గతః అM మన��� ఊVp �పjnr. ఈ 
YÉM� గ0ం�x2న Yణం, ఇంత" ంr Yణం గత�. �M ¬W� ôళ��క. 
ô �� rఃఖం తపjr �య�! ఎంrకM అం� గతజల �� బంధన�ల? అక8డ 
జల� nr, �రg ఏం కడ§8? 9:; ±M� కడ§8? ~�� hం� క�! 9:; 
కట=IM�, �+#త వర#��MT _yj��To. �M భ,ష��#|B ఊ!+#�Th, 
గ0ం�x2న�వం< గ§MT ��పAల �పంy ôంKk��Th, �+#త 
వర#��MT _yj��Th. అస: ఈ ¨uం<y hనT- ఏ- ~ దగFర? ఎij¡ 
వర#�న� hం- ~దగFర. గతం ~ దగFర ఎij¡ nr. hం� ఎక8kం-? ~ 
��పAల �పంy hం-. ఆ ��పAn క� ®-×. అ- ఇంîయం క�! పM�= 
క�! bh) Ar క� అ-. అం� క� మÈ! అMT ��పA: ®±×. మన+� 
ఆyచన:, సంకలj ,కOj: అం�. ఆ ��పAn ఈ �పంy వ+#�T2. ఆ 
��పAల�రp ఈ ఆyచన: వ+#�T2. oG ఏq nr. ఏb� ఇO hంIW. 
ఎO �]jh? ఎijõ ఏb�b s( hంKh క�! sడ"ంI �పjగల�? 
�పjnh�. bh) ఎక8õ ద�É<Ay ఒక Ü, hందంu. q" �" ÊWయదం�! 
అక8డ ఏ� �M �Vం� �®��Tడం�, bh) ఊ!ంచగల�? ఎంrకM 
ఊ!ంచnh? sడnr Aబ<=. �M� సంబంgం�న ఏ ��పకం ~ దగFర nr 
Aబ<=. అం�� A�? qv వంట: Ä� అr�తం� R1#v కదం�! qv 
urgent � �¶క ú�; తXv R(;ట=ంu. ú�;" సంబంgం�న ��పA: � 
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దగFర ఏq nh అం�ం- ®-× ôంట|. ఎంrకM? sడnr, ,నnr, 0నnr 
Aబ<= �M ��పA: అ~T ±M� సంబంgం�న,? s¦ట, ,bట, 0bట ~ 
��|ంîXల" సంబంgం�న�వం< �< �)� ��పA: ®-× అh�ంద-. 
oG ఏం-? అం� ఏ
<? �<� సంబంgం�న స�Pరం ఏమ�T hం� 
�<� స�Òనం ఇ+#ం-. ఆ స�Pరం bh) అh§�? స�Pరం bh) 
Ar�. � ®-× ఇO hం- Aబ<= ఇO h�TనX�, |b oG h�Tb. � ®-× 
oG hం-. (®-× స@మం�| �®�ం- క�!) ఎంr" స@మం�? �M� 
స@మం, అ@మం ఏq nr �M�. hనT ��పAMT �®�ంద-. � yపల hనT- 
ఇదX�!  
 ఇijk |b MbT ఏమu�b? ~" అ~T Ä� వంట Rయడం వ¦� క�! 
ú�; R(h) �" అ�Tb. ఏమM �]jh? ఆ ú�;n
5 �" ÊWయr 
�య�! |b ఎij¡ sడnr. ,నnr, 0నnr అ�Th. ఇijk అ- ఎక8u 
bం� వ��ం-? ®-× bం� వ��ం-. ఆ �శT" స�Òనం ఎక8u bం� వ��ం-? 
®-× మన+� అం-ం�ం-. �M� సంబంgం�న స�Pరం � దగFర ఏq nr 
అం- ®-×. మన+ అ± ఆyచన �పంy వ�ã# కVం�ం-. �"8 అ± �పంy 
�K6uం-. అర@zం� అం�! అ± ~" సంబంgన అంశం మ � ఇం_< 
�0]-ంPk, ú�; వr�n ఊతపjం �2� అ�Tk, ఊతపjం �య0Tం� 
s1#b, ¯,తంy ఓ1V R/b, మ � bh) అk���Th Aబ<= ఇం_1V 
R1#. అం� ఎijõ ఓ1V s/h, ఓ 1V ,�Th, ఓ1V 0M s/h, �M� 
సంబంgం�న ��పA: ~ దగFర h�T2 Aబ<= ఆ ��పAలb వ�ã# కV+#�Th, 
అం� క�! Aబ<= ®-×� �ం56 అ@మం, స@మం ఏÝ� hం�? ఏq nr. అ- 
ఊVp ఒక Av� Oం<-, అ- yపల ఏ�
 వ+#h:�T2, ఏ ఏ 
��పA:�T½ Êv+#ం-. ఈ ��పA:�T2, � దగFర స�Pరం ఇ- hం-. 
అM �®�ం- అం�. (మV ¶MT మర�xè hంKం క�!) అవసరం nM,. 
(అవసరం hనT- HI మV�x�ంKం) x~. ఎK6 అం� అ-, 
ఉప½³ంచకx� అ- ఏం �®�ం-? ÄB! ఈ స�P�MT bh) PO 
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Aలం bం� ఉప½³ంచడం nr, Aబ<= ఇ- అనవసరం. |b ప9+#�Tb 
అం�ం-. అర@zం�? Av� Mంuxè hం�ం- క�! Av� Mంux� ఏం 
RXW మV అ-! hనT, �(]G�#| క�! ¶త#, అంry ప9-. మV బయట 
పడoయటం అం� ఏ
<? ఇ± బయట ప9యటం. అ- ఏమk��ం-? ~" ఈ 
స�Pరం A�O? అ± కల. oG ఎక8డ bం� కల �దంu. ఆ కల ఏ
టం� ఇ±. 
Av� Mంux2ం-. Av�y Mంux2న, బయట]G�, అ~T కలy 
వ1#యంu. ఆ కలy వR�( ఇక ÜM� 1@నం nr. � దగFర ®-×y ÜMM M�ప#ం 
RయIM� ఇక 1@నం nr, అవAశం nr, (,వరణ hండ "ంI వ1#2 క�!) 
అ- oG ,షయం. ,వరణ ~" ÊWయr, ~" అijk ÊW, nr Aబ<= ,వరణ 
nదం��Th అం�. �ల"వy� వ�# ,వరణ వ+#ం-. కలy Aబ<= ,వరణ 
nr.(¶MT కలల" అస: అర@ం hండh, ఏq hండh) అhన�?! ~ ®-× ఇ�ళ 
వ��ం�? 84 లYల ¯వ�ºల bం� వ��న ��పA: అ~T ఎంry h�T2? 
అ~T అంry| h�T2. ~ godown అం§ ఆ ®±×. hండబ�= క�! bh) ôల6�O 
పk"నT�u, F�6 ఎవk ప9/k MbT? ఆ ®-×ä. తW6 గర�ంy ~ శÈ�MT 
తXv R(ం- ఎవv? ఆ ®±×. (ఇijk ఈ ఆyచన: ఇవ~T ఈ జన?, Ar 
క�!) ��పకం. ��పకం వ�ã# కVంచ బk�నTదం�, అంత"
ం� oG ఏq nr. 
అంry ఇ- ఈ జన?�, ఆ జన?� అM bh) �క8: o+_వడ�. �M�, ®-×� 
అస: జన?� పMnr. మన+" అంతకం� జన?� పMnr. Ö�ం అ-. ఇక8డ 
అంశం ఏ
టం�, ÖC?M� మరణం nr. Ö@OMp మరణం hం-. జన?HI 
Ö@OMp hం-, ÖC?M� nr. Ö�ం ఎij¡ hనT-.  ~ «ణ మñ ®r×: ఈ 
�పంచం hనTంత వరH hంK2 అ,. సృ�= hనTంత Aలం «ణ మñ ®r×: 
hండక తపjr. �M� 'జయమ?' అ| �v nr. అర@ù�ం�?  qv ఏÝ� |b 
|b |b అM qv అb"ం��TÃ, అ- q ÖC?M� nr ఆ �v. 
అర@ù�ం�? �ం56 ఏ�T2? ¨k �É:�T2, ¨k 
అవస@:�T2. �M� సంబంgం�న ��పA:�T2. అం�. ¨k �సన: 
ఏ
<? /స��సన, ±హ�సన, yక�సన. ఆ ¨k �సన:, ¨k �É:, 
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¨k అవస@:. అO ¨k ¨k� hనT, ఏò� h�T½, అ, 
«ణమñ®r×ల �పంy h�Tయంu. �<� ఏ �v nr, ,��1గG అ| �v 
nr, జయమ? అ| �v nr, ఆ- శంకvk అ| �vHI nr. ,oAనంrk 
అ| �v అంతకం� nr. అ±
< అస: Ö�ం. అర@zం�? ఆ బలం ;రగ�| 
ఏzం-? �" Ö@లం A�W అం� Ö@లం వ��ం-. ఈ Ö@లం �" పM��r 
x అం� x2ం-. అం�. Aబ<= Ö�ం R0y ã:�మ?� hం-, ఈ Ö@లం. 
మV Ö@OMT ప�="M o k§o
< �" అర@ంAr? అర@ం hం� ఏz�?  
 ఆ «ణ మñ ®r×n nకx� ఈ ఇంîXలb పMRయమb. 
అbభ,ంచమb. ఏÝ� ~" ÊWయËపjమb. 1ధ���? మGzం- Ö@లం 
అం§? అ, nకx� ఎంrH పM� �r ఇ-. A~, ,:వ అం§ ±M� ఇP�h? 
xä, అక8డ x2ం-. అర@zం� అం�? ఇO అ��సబలం అం§ HI, �vj 
�ం�W. �0Ü ఇK6 ,Pరణ RXW. ధ�?ర@A�ల దృ.=[ ఆచVంR �� �MM 
ఇO ,Pరణ RXW. ఇO ,Pరణ R(, ఆyచన R(, ఏ- సత�? ఏ- 
/శ)త? ఏ- స�తన? ఏ- అనంత? ఏ- ��న? ఏ- సర) ��పక? 
అ| పద×0y మనం sIW. ఏ- 1�§)MT ఇ+#ం-? ఎK6 R�# |b 1�� 
Mలబడక:���Tb? అ| �Mp «Òన�తb ఇ�� ¯,§MT నడ]W. 
అij9మ2�ం-? ఆ ధ�?ర@A�n BCMT ఇ1#2.  
 తv�త �క�ం, (yకy ov ov iణ� కర?లR ల£ం¦ స)�F- 
yక: HI þ�ం¦న<=o, BY �హ?��న వలన| ల£ం¦b) 
 ఏమM �®��Tv ఇijk? |b ఆ Xగం R/, ఈ Xగం R/, ఈ 
యజ�ం R/, ఆ iణ�ం R/, ఈ iణ�ం R/ ఇ, అ~T h�TX? అక8డ ఎక8Û�? 
��పAల �పంy ®-×y h�T2. అం�క�! శతv» చం� X�M� ô� 
వP�నం�! ఓ�! అO� అ2� ఏ
టట? ఏమ�T hం�? BYం వ��ం�? 
±ం56 bంచ�T �# �ం��? శÈర �వంybం� �# �ం��? ఏ
< 
�M వల6 �½జనం? అం� ఏzం-? iణ�ం అ|- �వ|�? Äహ�ం Arక�! 
ప�ర@ం Ar క�! మV �వనం§ ఎంry hం- ఇijk? ®-× �పంy| క� 
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hం-. ��పక��. ఇijk G�r�న మరణం వR�టijk ~ శతv» చం� Xగం 
ఏమ�T మరÉMT ఎrVంచ క:��ం�? n"ంI Rయక:��ం�? n±. 
x~, ఏÝ� rఃఖం వ��ందం�, ఆ rఃఖం వ��నijk ఈ శతv» చం� Xగం 
ఏమ�T rః�MT xï<=ం�? xïట=n±. x~ ఏమ�T 1�త)ం వ��ం�? 
�n±. x~ ఏమ�T ��నం వ��ం�? అÜ �n±. మV ఏzం- ఇijk? అం§ 
XంHక�. ఆ iణ�ం HI అb"ం��To A~, అక89 ం-? �Mpమ�T 
�] ]I? (�క8 ¶ల�న�?) h�TX ఇవ~T? అ~T ~ ®-×y| h�T2� 
Ä®. ఆ స)రF నరA: HI ~ ®-×y| h�T2. ~ Ö�� అం§ HI. ఇ- 
Ö@లం, అ- Ö�ం. అం� �I. ఎంత �i అO hంKh? ¶ంత�é�క అ- 
x�ం-�. అ- HI /శ)తం Ar క�! �vj �ం±± క�! A�i అ2�క 
ఏమ2�ం-? �" ఇ- 4హం వ0#ం- అం-. ఏzం-? మÃ Ö@లం �+_ 
అ2�. �కృ0 ఏం �újం-?  ~" అ- Pలటం nr, అ- అbభ,ంచIM� $: 
Aవడం nr, బయట పడKM� $:Ar, Ö�ం Ö�ం�| hనTంతవరH 
బయటపడIM� $:Ar. ఏం A�W మV~"? (Ö�ం అం� ఏ
టస:?) «ణ 
మñ ®r×n Ö�ం. oG ఏq nr. yపల «ణం పMR+#ం�? ఆ «ణం ఎO�? 
అక8డ స
�= «ణం hం- Aబ<= ~yపల «ణం ¶�="ం�ం-. ~yపల మన+ 
పMR+#ం�? స
�= మన+� అక8డ hం-. అంrవn6 ~y మన+� పMR+#ం-. 
(స
�=� hనTijk అంద� ఒక రకం� hంIW క�!) «ణ మñ ®r×ల 
�పంy అ± ~" �®�ం- ఇijk, «ణ మñ ®r×:� hనTijk అంద� 
ఒక8�v�| h�Tv. ~y ర¬�ణం hందంu. ఈôడy ర¬�ణం hం-. 
ర¬�ణ �పంy ఒక�. ,షయంy� వR�టపj<� �vj వR�(ం-. 
ఇంîXలy� ,షయంy� -³నijk �vjb �V#+#�Th అం�. �I 
వ��ం- ఎO�? �" ú�; A�W, ~" ఊతపjం A�W. ఎO�? (ఇవ~T 
ఒక�నijk ఇ, HI ఒక< A�W క�!) ఆ� �®§ ,b. �" ú�; A�W 
అ|- ర¬�ణ�. ~" ఊతపjం A�W అ|- ర¬�ణ�. «ణ మñ ®r×: ఏం 
�®��T2? ర¬�ణ ధర?ంy అంద� స�న�. bh) ఇంîయంy� 
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-�h. ఇంîయంy� -³� ఏzం-? ఆ ��పకం ఇంA బలపuం-. ��పకం 
బలపuం-, ఆ ��పకం ఎK6hం� ఆ త:i ÊVPh, ఆ ��పకంy ఎK6 hం� 
అK6 R/h, �u ��పకంy ú�; hం-, ~ ��పకంy ఊతపjం hం-, అ± Ö� 
దృష=[ s/h, `ం¡ ఒక�. ఎంrకM? `ంuం<y HI రస|ంîయం 
పMR+#ం- అం�. v� పMR+#ం-. �k ú�;M ఆనం-ం�న ~h ఊత]jMT 
ఆనం-ం�� ఆ +ఖం ఎక8u-? �:క �క8 v� వలన వ��న +ఖం. ఏ
టట 
అ2� ర¬�ణ +ఖం. అ, ఎక8k�T2? మñ «ణ ®r×y6 h�T2. «ణ 
మñ ®r×y6 ఏం ÷దం nr. అక8u� వR�టపj<� Ö�ంy అం§ 
ÖIకVంచబux2ం-. అం§ వంద సంవత��ల ¯,తం అం§ �నT ఒక 
సంఘటనy� �vj �ం±(ం-. ÖI కVంచబux2ం- 4త#ం అం§ HI. 
ఎంత�i ®-× అO Mర�2+#ందం�, అంry ఎO, ఆ అరy ఎO 
సv��ందX� అం�, సత)�ణ ��పA: అ~T ఒక�క8న, ర¬�ణ ��పAల~T ఒక 
�క8న, తB�ణ ��పA: అ~T ఒక �క8న. 1�§)M� సంబంgం�నవ~T é 
వvసy, అంత�ంత�ళy hంKయనT�ట 1�§)M� సంబంgం�న,. 
éవ~T ర¬, తB, సత)�ÉM� సంబంgం�నవ~T hంK2. త:i �య�| 
అ, వR�1#2 బయట�. ఇ, అ~T అ2� �~ ఆ yపW- �r. అ2� 
మన�ంటట ఇ, ��| ఇ, వ���2� అM ఇo R�+#�Tం, ఇo 
ఆచVంR+#�T. A�i ఆ� M�Mం¦, ఒక M
షం ఆ�, అ- ఏం R+#ం-? 
ర¬�ÉM� సంబంgం�న,, ంr బలzన, ఇ+#ందం�. ఏ, బలం� hం� 
అ, ఇ+#ం-. ~ అ��స బలంy సత)�ÉM� సంబంgం�ం- బలం� 
hందb_ంu, ంr అo ఇ+#ం-. nr ర¬�ÉM� సంబంgం� బలం� 
hం� అo ఇ+#ం-. nü తB�ÉM� సంబంgం�న, బలం� hం� అo 
ఇ+#ం-. ఆ ��పA: ంr ఇ+#ం-. A�i M�MంPవb_ ఏం R+#ం-? 
ఓ�! ఇ, A� ~" Aవల(ం-? ఇంA yపల h�T2, yపల అరలb 
Êv+#ం- అijk. అijk 1�§)M� సంబంgం�న�వం< ��పA: 
బయటపk§2. ఆ �A�: బయట" వ1#2. ఆ అbభ�: బయట" 
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వ1#2. అijk ఓ�! ఇ- క� |b. (M�నం� ఆy�ం�) ఆఁ... M�న� 
�Òన �య�! అం� అర@ం ఇ-. ,Pరణ R(, ,చYణ �<, ఒక8Yణం 
ఆy�ం�, M�Mం�, ఏ- ��# అ- R�యట��? ¶ం�ం ఆ�. M�Mం¦. 
,Pరణ �2�. ఏ
< ,Pరణ ��? ఇ-ª ఇ±. అ- ఏం �®�ం-? ంr 
ఏ- అం-Ú#ం-? �y ఇ- బలం� hం- Aబ<= ఇ- అం-Ú#ం-. త�)త ఏ- 
అం-Ú#ం-? A�i ఆ�. ఏq ఇవ)nr. అం� �Myపల ఇంpం nr. ఇ± 
hందనT�ట. అర@zం� అం�! అ2� M�Mం¦. M�M�# xä నష=ం ఏం 
nr. (ఆ M�నం ��W�) ఆఁ.. అం� ఏం �X�W? bh) ఇO అ��సం �2�. 
M�నం ��లం� ఎక8ubంJ �r క�! ఎక8ubం� వ+#ం-?(automatic� 
వ+#ం-) auto nr matic nr అస:. ఒక8� �v#;�=_! ఏÜ ఈ సృ�=y 
ఆ5�<" nr. అ~T ఒకపద×0, ఒక ÖøM� yబ9 పMR+#�T2. 
(4ద<bం� ఇK6 అల�� R/ం Aబ<=) అhb, ఇijk �v�_! Aబ<= ̄ వన 
రహస�ం అం§ HI ఇOగ ఈ ÖøM� yబu పMR+#ం-. Aబ<= ఈ ÖøMT 
అర@ం R+"M, ¯,§MT పVష8VంPW. ఇపj< వరH గతంy hనT� వం< 
,Ò�MT మర  +Ôరణ" Ê¦�_�కంu. |b ఎij¡ q" �®�ం- అ±! 
bh) 1ధన� Huన ¯,§MT ¯,ంPW అb"నTijk, 1ధన" వ�0Gకzన 
¯,§MT మ � +Ôరణ" Ê¦�_Hడr. ఏù�ం- Ê¦�"ం�? మ � 
పux§వX�! MbT బలవత#రం� nపIM� � శ�# అం§ hప½³ం� MbT 
nపIM� �య0TÖ# hంKb, bh) ±MM �v# Ê¦�"ంKh? తN వ�0GAMT 
�v#" Ê¦�_వడం వల6, bh) ఓux��Th, �" ëమ అh�నT-. Aబ<= 
�v సమYంy, �v సMTÒనంy hనTijk, భగవం�u సMTÒనంy 
hనTijk, bh) వ�0GAMT ఆy�ంచHడr. ~ �ర)��పAలb �Vం� 
ఆy�ంచHడr. ~ గతం �Vం� ఆy�ంచHడr. }తనzన ¯,§MT 
¯,ంచIM� ఇక8u� వP�b. అ|ట�వం< �వం� భగవం�M ఆలయంy� 
ô �W, �vh దగFర" ô �W. qv ఎijÛ� �uy� ôళ�ంu, ô�నijk 
ఏzం-? ఇ�= bంu |b }తనzన ¯,§MT ¯,ంచF��Tb. భగవం�M 
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దృ�=y ;�="M, పర�త?b దృ�=y ;�="M, ¯,ంచIM� Mశ�2ం¦"M 
భగవం�M దగFర" వP�b. అ| �వం� bh)yపW� వ��, (@రపu, అ± 
�వం� ఇం<� ô �లంu. ఇÜ అస: ఆలXM� ôళ�IM� �Òనzన�వం< 
Aరణం. Mజం� మనం అO| ô�#�T�? ఏzం- ఇijk అక8డ? ,Pరణ nr. 
|b ��j- అ-. bh) ఆ పM R+#�Th, A~ ,Pరణ nr. సంవత�రంy 365 
Ã�y6 300 1v6 rరF �u ��6 ఎ�8 ఎ�8 ఎ�8 ��� అV³x2�2, Aళ�" 
�ij: అV³x2�2. �½జనం ఏ
 వ��ం-? ఏq �nr. ఎంrకM? ఈ 
�వన nr. అర@zం� అం�! భగవం�k �వంy h�Tk A~, Äహ�ంy n9. 
bo)ం R/h, Ä��MT ప�="ం<,, ��MT వ-n(#,. అర@zం� అం�! bh) 
ఏ ��VÁ� అk�. ఏవం� qv ఆలXM� ô�#�Tv క�! అమ?�VM 
Mజం� s/� qv? ఆ అవAశం nr �య�! ఎవV_ }<_ _<_ 
ఎవV_ �య�! అ- 1ధ�ం అh�ం� n� HI �p ÊWయr �య�! ఇ- 
pవలం � Âజన వృ0# �ð�. అ�T� అijk ఏzం- ఇijk ~"? అijk 
�వం ఎక8డ� Ñ�+" x2ం-? bh) ఎంత ఆ ,Ïహం �క8| hంu, ¨ల 
,�Q " �జ: RÖ# hనTపj<ã, ~yపల ఏం బలపux2ం- ఇijk? 
పర�త? పద×0� ¯,ంPల| తహ nr�. |b ఆలయంy h�Tb, 
భగవం�uM లY[ం� ;�="M ¯,1#b. పర�త? పద×0y| ¯,1#b అ| 
Mర�యం nr�. అంrవలన ఏzం-? bh) ఎMT1v6 ఆలXM� ô6� మ � 
అక8డ ~ శÈర� +ÔVం�ం- A~, భగవం�k +ÔVంచnr. ఎijÛ� ఆ 
Mర�యం� బయట" వP�æ, అij9ù�ం-? ±MÁ� ఎrVంచ గ:�§h. 
ఏ పV(@0Á� ఎrVంచగ:�§h. ఏ �vjÁ� ఒij"ంKh. ¯,§MT 
(@రzన పద×0y నki§h. Aబ<= ధ�?ర@ A�లb ఇK6 ఆచVంPW. ఆ స)రF 
నరA: A~ అ~T ~ ®-× �పంy hనT ��పAn. అవ~T ఎపj<Õ� 
þ�ం�xäo. అవ~T n"ంI xäo. ఎపj<Õ� సG! /శ)తzన �హ?��నం 
ల£ంPW అం�, ఆత? ,Pరణ వల6| ల£+#ం-. అ- అÒ�Ãప అప�దం వల6| 
ల£+#ం-. oG�M వల6 ల£ంచr. తv�త �క�ం అ±.  
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(అÒ�Ãపం అన� BYం �హ?��న వలన ల£+#ం-, ov �రF nr. ఆ 
�హ?ం అÒ�Ãప అప�దం వల6| ÊWయబk�నT-) ÊWయబk�నTదట అం�! 
�v#;�=_ంu.  �హ?ం అ|- ఎK6 hందట? ÊWయబk�ం-. ఇijk మన 
Öv�uM Ê:+"ం��T�? అbభ,+#�T�? Öv�uM. Öర��A/MT 
Ar. Öv�uM Ê:+_వడ�. Öv�uM అbభ,ంచIM� ¶త#� అక89q 
nr. �M �క8 �Aశ ���MT �ðం అbభ,1#. అK6µ, ��?M� 
సంబంgం�న� వం< �హ?���MT Ê:+_�W 4ట=4దట. అ- ¯,తం 
అం§ ఆ@
�#, ఆ ¯,త ��వం ఏ
5 �vj �ం-� అijk అbభవం 
వ+#ం-. Aబ<= ంr ఏం �X�లట? Ê:+_! "కM RV �ందవల(�" 
అ|- Öðం అనT�ట. కM అ±
5 sIW 4ట=4దట. RV - ఆ (@0� RV, 
�ందవల(� - ~ ¯,తంy �MM ఆë2ం� ¯,�# అbభవం వ+#ం-. కM, 
RV, �ందవల(�! ఇ± Öðం, o�ంతం 4§#M� ఇ± Öðం. కM, RV, 
�ంద వల(�! �:ª (@0 hం-, 'అgగ
ంచ వల(�'. �ం�వX�! 
అక89 ఆ³x§� ఏ
<? �MM HI అgగ
ంPW �య�! కM, RV, �ం-, 
అgగ
ంచవల(�!  
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�రంత�యం� 	 
�రణ� �ం��. పర�త� ఎ� �ం��, 
����� అ�� �ం��. సర !"ప#� $బ&'. అంద) ప�*+ స,- �� 
స,-.. $బ&' ఆ ��స,- 01వం *త� సర !"పకం� �ం��. 4�  
ఎ56� త7+- అ56� అక89 �ం��, పర�త� �� అం:. ��� ఎ� 
�;<�, పర�త� �� అ�= �ం��. $	 అత4 	# ఎ56� 
�ప>గప�,డA"? అ� అంC, 4�  	 �జ EFతం ఆ 
�రణG& EFH- 
�ంC, ��� ఆ Fషయం ఎ� JK6�? ఆయన !క"ం ఎ� JK6�? ఆ 
!క"ంG& మనం ఎ�N EFంO7? ఎ�N ��6 JంP7? ఏ ��6 JంR: ��� 
గమ�ంచగT�,�? 4�  ఎంత� ��6 JంPలట? 4�  అక8డ# 
�నక8WNX. 4�  ఆ ��!$"�< అ4స)ంY EFH- �ంC OT. 	 ఆ)- 01వం, 
	 FOరZ 01వం, 	 క7= తపన అR ���4 [\8T5]ంR. 
పర�త�4 [T^T6]ంR. 	 అంతః
�రణ [\8ంC OT 	 అంత�త� 
J`]ందన<�ట. 	# ;# !రa ఎవరA"? అంత�త�. !రa. ఎంXక�? 
;పల �న< అంత�త�, 	పల �న< అంత�త� ఒక8C�. ఆ అంత�త� అ� 
!రa P � cT
-ంR. 4�  Jd: ;# c7+దం, వ&'e. ఎంXక�? ఇR 
ఇంgAల సమhం జ)=R. ఇ56� 	# ఏం Ji6; ,,87క[. jశ తlనR 
ఎ�గA" అ� అంC, 4�  	 అంత�త�� పm'n! 	 అంత�త� pq 
[\8�టNr:, ఆ pq అ� అంత�త� P �, ఆ !రa P � cT
#�దం, 
సత"ం. అరslంP అంt! ఆ రకం� cT
n!7. అr: అ56డ56u 4�  
vసw. అవ$శం �ంR. ఏR అx, ఏR మనy, ఏR అంత�G� స6ష'ం� 
c7యX $బ&' zథ|క దశల అ56డ56� మధ" ఇ� వY~ FOరణ *H-, 
ఏవంt ఇ56�R ఇ� జ)�ంR, ఈ సంఘటన ఇ� 
�రణ GYంR, ఈ 
�రణ 
క��';? ఇR మనp? అంత�,�? (ఇR 
�రణ అ�R ��-ండడం�X కP!) ఒక& 
��- �m'nం�, Yన< iలN!� ఇ569 అh�1"సం �దT ��'డంt! ఏం ��- 
�ంmంR !��? 4�  అ569 !�� ఏx, �ద� పం�]� level  JA"7 
అంC ఎ�గ? 
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అద�ం �క� 	
�ంబం, � �పల స�� �ం�, � బయటం� ఎ��� 
స���� �ం ం!. #$$ ఏం స�&యక�'(దం)! +� మనం ./తం 1త2ం ఏం 
	య
3425? బయట #$$ స�&య7$8 ./తమం� స�9:ం!. అ! 
ఎప�;< అ! ఒక >? @A3� వCDన E కనపడG. అసH ఎక�డ స�&IJKలట? 
� �పల స�&IJవLM! � �పల �న3 NO PQలA స�RSM. NO 
అవసTలA స�RSM. NO KసనలA స�RSM. K;U 4V� �ండటం �?DJ. 
అ��O � WహMం $A3 ఏం &Yం!? ఏZ RయM[G. (మనం అA]� #$$ బ;E 
అ! �ం ం!) అం_, స#`వంa bO అం� స#`వం�� కనబO:ం!. 
వM
'కcన దృeEa bf�, KO మంC8 Rg�h �] వM
'కం aI2ం!. 
అసH అSh ఇద�? [? ఇక�డ. Rj�KO, /�KO [రLM Wl! ఆతn 
సopపం� ఇద�p ��. ఇద�? ఎక�Oh3?? � �పల �న3 qrs, ఆ ./ 
�క� qTt$3 ఆuSంC పvUw2ం!. ఇ! సతMం. అరTxaం# అం)! �A 
1దy( z7 R{�A Z]. Zరందp ఇ��� �A |}(O:h3A, 
Zరందp /ం h3?  అ$ Z అ~�యం అం_ కదం)! ఎంa �రం Aం� 
Z? �ద�WG AంC ఎంG��D?? ��� R{2A Z'� /ం}ర$ 
అం_h అం)? +� hయంG పH�:న3! � 	జ�. ఈ శ��$3 ఆuSంC 
పH]:న3! ఎవరLM? � అంత�తn�. � అంత�తn, � qrం, h యంG 
&�, �$$ ప$5 E� KO]$, �8 /$gw2ం!. ఈ ��నం, ఇ��O �A 
R�:న3 ��నం h! అ�� � అ~�యం అం_h +#? h�పల �న3 
��నch, � �పల �న3 ��నch �ం� ఒక��. � ��నs ఈ శ��$3 (ఉ{�$) 
ప$5 E� �ప��ం�]$ �8 /$gI2న3!.  
 (మ� | ��నం ఇt �ం� |�ంG] @vయడం [G?)  
 అ�� C]�. అ�� సమసM. @HIJ[క 9వ7$U +రణం � దృeE �దం. 
�� NO PQల$, NO Kసనల$, ఇం�Lల� ప;Eం�]ం� 
./I2h3�. +బ;E అ! కనబడడం [G, /నబడడం [G. అ�, సతMం ఏ�; 
ఇ��O? �A Z అంద�< సంబం�ంC, h8మh3 @H4 Z ./�H ఈ నల� 



21 speeches File No. 5                                                              Page 2 of 5 

 

L� ఏ�� ఏం &f ? h8ం @vయG క#! +� �A |}(O:న3��O ఎt 
|}(O:h3A? Z ./�ల�3 h] W� @vYన�E |}(O:h3A. Z 
./�ల] సంబం�ంCన ఉప|hల� R�¡�ం}A. Z] స�ప¢ 
ఉప|h[ వq2 �ం}S. Z] ఏం R�_ Z] అ! క�£E � @HI2ం� ఆ 
¤ర¥�� |}(O�ం. ఇ��O �A ఎt? h] ఎవరh3 training ఇ�D�? 
ఎక�డh3 తLరLMh? ఏదh3 �స2కం� చG�]$ వ�Dh? ఏం [G క#! 
ఎtP R�2ం! అం�, అ� సరoసమర�ణవం hయh! A�o పర|తn] సరo 
సమర�ణ వం� �ంO. ఎంGక$? సరo® KMgంC�న3 పర|తn] సమర�ణ 
వం� A�o ఎ��¯_ �ం}°, ఎవ�U ఏ! అవసర± KO వ42O, K�U � 
ఉ{�, �� �న3 ��నం, � అంత�తn, � qr శ�రం, � qTల శ�రం అ�3 ఆ 
పర|తn] #wహం అS �h3S క#! అ��O ఏమS �న3దట? ఎవ²42  
�� ప$&³� ఆ P? స�2�. ఆ పర|తn సత2�. h� ప$&³!, ఆ P? 
స�2�, ఆ పర|తn స�2�. ఇంG� Rj�! ఆ P?స�2�, ఆ పర|తn 
స�2�. �� /�! ఆ P? సత2�, ఆ పర|తn స�2�. అt గAక 
+క9Sనట(S_ A�o /న[�, �A Rప�[A. ఎంGక$ట? +³ప�;� �] 
ఇం�LH Iµరణ�U వ&D42S, h] ఇం�LH Iµరణ�U వ&D42S. 
ఏc9:ం! అప�O? ఇద�p ¶? ¶? అS9L?, �ద వం వ&DYం!. 
అ�3 _7H వ&DYhS. ఎ��¯_ ఇద�p ఆతnవం�� �h3రం)! ఎ$3 
గంటH Rg�h +�, A�o /ం�� �h3�, �A R·2� �h3A. ఇ$3 గంటH 
Rప�7$U ఏ5ందం)? �మnv3 అOP�? Z ఇం; దగ�ర, ఇ$3 గంటH Z? 
ఏం /$ వ�Dరం)? అం�కలY ఏం R{�? Z?? (| JడH ¸ళ�ం�� 
అOP:ందం)!) ఆతnవం� ./ంచడం ఎtº R{�రం)! అం_క#! మ� 
ఎంGక$ Rప�[క9:h3�? అం�, �� Rj� P?స�2 �ం� 
ప$&యడం[G. K�� /� P?స�2 ప$&యడం [G. ఎంG]$? Z? 
సమర�ణ వంa ./ంచడం [G. $A3 A�o సమ��ం�J. � అ»$3 
సమ��ం�J. � అహం+�$3 సమ��ం�J. � �AA సమ��ం�. �A అ�! 
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[]ం7 &IJ. పర|తnవంa ./ంచడం �?DJ. అ��O ఏcం!? ఏం 
R{�రం)? య¼తథం� వ&DI2ం! {ఠం. ఎక�Oం!? అం� పర|తn� YTరం 
అSM �ం!. ఎ��డLM? A�o సమ��ంచబ�న వం� �ంO. అరTcం# 
అం)! | P?� ఎ}( ���రLM? అం�, ఏ {ఠం |] ఎ��� ఏం Rj�K�� 
+G. ఏం �స2కం చ!/ం&K�� +G. ఇt ఎవ  ఒక�� వ&DK?, K¿�° 
@&DK�� �స2+H గÀ Kళ� సం�»H, ఇ!º K¿�� అOP:h3? �� 
R��, అ�K�� అం_. అం_! h8మh3 పAం#? K¿�� అOP�?? h8ం 
	శ3H [�. అ�Á! ఎవ�$? P?� ��$. Rj�! ఎవ?? P?��?. మధM� 
�A ఎవ�$? $�త2|Ãం ప$5 E. మధM� h�ంG]? ఆయ�� అ��O? 
��ం R{�A? ఆ రకం� ఎ��¯_ A�o సమ��ంచబడÄ వం� ./42° 
ఏcం!? అం� జ��9Sం! సవMం�. K�� అడగడం అSMం!. Rప�ట5 
అSMం!. సంతృg2 Rందడం అSMం!. అందp నమ4��H Å E]h3?, 
¸Æ�9L?. ఇ��O ఎవ�U Å}E? నమ4��H? అంGక$ మన Y#Çంతం� 
ఎక�7 {దనమ4��H +� ఏZ [�. ఎంGక$? � �పt ప$ &³! ఆ 
అంత�తn�, h �పల ప$&³! ఆ అంత�తn�. A�o �A పర|తnయంG 
ఒక�>?� �h35. ¶?� ఎక�డ �h35? +బ;E కvY ./ం�. కvY ./³2 
ఏcం! అ��O? hవÈ �� ./ం& 	యత3ం &42�. అ��O సహజం� 
ఉదÇ�ంచబ�9��. సహజం� �] ఆ సమ��ంచబ�న ./త5 వ&DI2ం!. 
అ��O ఏx��? � అ»$3 J��L�. � అ»$3 రG� &³I]h3�. అహం 
[]ం7 ./ం&ట E. అ��O ఏమLM�? సహజం�� ఆ�nAభవం� 
�h3�� అ��O. అ�� ఎవo? Rg�h, ఎ$3 ¶#H Rg�h, ఎ$3 f4ÊH 
Rg�h, ఎ$3 4�ంfH, ఎ$3 ఉప$ష:2H చ!/h. అ}(ం; ./తం Jసs�. 
మ� ./తం Jసం 	య
3ం�v +�, fసÊం Jసం 	య
3ంచ zడG ఎ��� 
z7.  
 ./తం Jసం 	య
3³2 4ధMం అ�:ం!. fసÊం @HIJవ7$U 
	య
3³2, అ! �G. ఎంGక$? ఏ�� రకర+ల Ì��నం KMకరణ q®H, 



21 speeches File No. 5                                                              Page 4 of 5 

 

W� ఆ సంసÍత ��నం, షం� �?D]$ ఎప�;U అ�M! ఈ 	యత3ం? అ�h 
+#? L� ఏ��, అరÎ ఏళ� వయIÏ� ఇ��O 1దH Å�_ ఈ 	యత3ం 
ఎప�;U అ�:ం!? +బ;E fసÊం �?DJవ7$U �వడం [G A�o. ./�$3 
ఎ}( |?� &IJK� �?DJవ7$U వI2h3�. సమ��ంచబ�న వం;, 
పర|తn] సమ��ంచబ�న వం; /Ðయతa z�న ./�$3 ఇప�; వరz 
/Ðయత [G మనదగ�ర ఎంత³� తల ఎగ'యడs. 	
Ñట తల ఎగ'యడs. 
అహం �A �A తల ఎగ'యడs. అంGవల( ఏమLM�? పర|తn K$3 
J��L�. Òప� NtM$3 Rv(ం�]h3�, >Óం� నషE9L�. 
@HIJవడం [G. ఏ� 4�ం�A, ఏ� సం{!ం�A అA]ం h3¶±, 
1త2ం నషE9LవLM Wl. అరTcం# అం)! అంG8 పర|:nO ఏం 
R�:h3O? 1త2ం ఇ�Dట ఎంG�రకLM? 4ంతం ÔంGట �ర8. సరoం 
సమ��ం��Aట ఎంGకLM? సరo5 ÔంGట8. పర|తn] సమ��³2 
ఏ�టట �ప�గం? �� పర|తn ఒక�¢ అ$ @HI]ం}�. అ��O ఏం 
ÔంG��? �$ Jసం �త2� 	య
342�? �$$ /�CÅO��? ఏ! A�o 
+G? అక�¢Z �దం [G. అంత} �� అS �h3A. అరTcం# అం)?  
 ఈ రకcన వం; YTరcన  వం; ./�$3 కv��ం}వన3|ట. ఇ! 
³oచÕ అం�, ఇ! 5U2 అం�. అ��O జనన మరQల] ఏం భయపడ�, ఎంGక$? 
అ/ h� �లLM. ఔh +#? అంత} �� అS �ం�, �త2� �;Eం! 
ఎక�డ? �త2� 9Sం! ఎక�డ? శ�రం అం}K? +³� వCDం!, +³� �ం!, 
+³� 9Sం!. qrం #$U �� � EకH [�. q×n$8 [న��O #$U 
అ�ÌØనcన h�క�డ/. �ణ మÙ �GÇల8 �� � EకH [న��O, h] 
�h3L? h�}( �ం}S? �A K;U 4V$ క#! ఇt ఆ�Cం�v. 
4S�ం.  
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ఓÛ ·రÜమదః ·రÜ�దం ·�ÜÞ ·రÜ5దచM_ ·రÜసM ·రÜ|#య 
·రÜsKవßషM_ 
ఓం తÞ సÞ 
ఓÛ సహh భవ: సహà áన]2 సహâరMం కరKవ� _జYohవãతవI2 | 
/!oÌవ� ఓం fం
ః fం
ః fం
ః 
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����� (ఆత	) 
1) �ల���� �ం� �క� | ����� ��న  
 దయంబల� $��| మన& �ర( | �ల� బయ )�* | 
 ఆ+	 ���న, || 
2) ఉన/0న/1�ం2 ��� | 3న/ కన/4 5క��� | 
 �న/6 7 �8క 9ల  | :; 5<�* || 
 ఆ+	 ���న, || 
3) >? వృBC� DలE ��� | FచనH 
 IJ�కK L�� | ఉచM NచంబO� ప�Q� 
 ఉతCR ��* || ఆ+	 ���న, || 
4) Tతపంచక UనKL�� | Vత 5;H 
 5క��� | �తకంW� ����� | పరమ 
 పదL�* ఆ+	 ���న, || 
5) ఇ�� బయZ �ల�$�� | కల� [ధ� ]^� 
 ��� | _ల� )టల a^b�� | cమ 
 5<�* ||   ఆ+	 ���న, || 
6) _ండ fg	ండ ల �ంh� | 
 దం2యహ ల �^3 j�� | ఖండ 
 ఖండ l� mడ య | ఖండ( ��* ||  
 ఆ+	 ���న, || 
7) హ�హo0ల కందQంh� | IJp 
 �కK  న;	b�� | పరమపద� బటq 
 బయZ | rవ;క j�* ||  ఆ+	 ���న, || 
8) జనన మరణ  జv� w�� | క�ల ,vక 
 b^��� | మన& xంyయ చల  
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 zల�� | L{( ��* || ఆ+	 ���న, || 
9) జగ� 3W~ల స�ప/L�� | పగ� o�� 
 5క ��� | ఒక� �ం� 9లL�� | 
 ఊg 5<�* || ఆ+	 ���న, || 
10) ఇం�6 నలగండ� �^�� | �ంప� నర�ంహ� 
 IJవJ | పం�న� ��ల క3l | బయ� 
 బయ ల�K* || ఆ+	 ���న, || 
  -*-*-*- 
1) �ల���� �హ�;రం | �ల� j�� ��న 
 �దయం | బల� �బలం jయ | తన మన�ల� 
 ��రL�* || ఆ+	 ���న, || 
2) 9v Iణ � |  �E ��� | 
 ఏv �B� | z�క బ�q� | ఏడ :;H | 
 5క��� | ఎ�E ���న, || 
 ఆ+	 ���న, || 
3) అషq త��� అడ3 బ�q� | అషq మద  లg;క  
 మణ�� | కషq &ఖ ల | bం� ��� | 
 ఘనత ���న, ||  ఆ+	 ���న, || 
4) అషq �కృBల ఆట�2�� | అషq�శ ల�h 
 �h� | ఇషq �;H 5క��� | 
 ఇ�v ���న, ||  ఆ+	 ���న, || 
5) �స$�య �ద^ ��� | ఈషణ � 
 య;�h �h� | 3న/ ¡;H 5క ��� | 
 ,గ ���న, || ఆ+	 ���న, || 
6) ¢గరంWల చ�£ �2�� | �ద ¤ద  
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 వద^��� | $ద మ�£h నశKL�� | 
 నయ¥ ���న, ||  ఆ+	 ���న, || 
7) మండల లO మమతLO� | Qండలస�^ 
 V^��� | పంv �O/ల rవL�� | 
 బరగ ���న, || ఆ+	 ���న, || 
8) మన& W4¦H మరల జp�� | Lp ��� 
 జనన మరణ  | మమత ఏ;H 5క ��� 
 మ�H ���న, || ఆ+	 ���న, || 
9) IJv §¨Kం©క L�� | Qల  �� 
   5క ��� | Q2 యడమ� సమ¥ 
 ఆ�� | IJ �8క j�* || ఆ+	 ���న, || 
10) పరªo p «తo ల | భజన pతK  
 H®�� | jI6 ¯షమ	 rవ  | 
 బయ�l 5 <�* || ఆ+	 ���న, || 
  -*-*-*- 
����� (°వ) 
1) కటకట �సL�� | 
 �సL�� °వ ±డగ | �హ�శ  
 ల²క L�� | 6§ ³ందగ, µ� Nగ� | 
 కర	 �మం¶ || °� ���న, || 
2) కల£శత ల కన/ ;·�^ | bల L��, 
 ��E ±డగ | అల£ &ఖ మp, కలl  � 
 H? | ఆv?$/� ||  °� ���న, || 
3) ¸� జన	  z�CH� | శత¸� 0ఃఖ 
   ల�భ3ం?? | $� Lట� దల? 
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 �ం� $1 N మ4· ||  °� ���న, || 
4) ఇJవ Dక �xK ఆJ ºJ� | జJI హం 
 స� తJI $H� | హ�హo0� వ»¼ 
 pల»న | ఆగ� త�½ ||  °� ���న, || 
5) 5pap 0ఃఖ�ల  | lనబ2 ]2 
 a� �ం0Q | Lన అవLనంW లp | N మమత  
 3డ 5½ ||  °� ���న, || 
6) pజIJండI FJK2�£v | pజ 6 
 ఉదxం] ±v  | ¾జగ ల �రంత  
 ���p | �^3 గ$/J || °� ���న, || 
7. బటqబయ�� IJv m_న | న1q 5క� 
 �డ; అం?న | ప1q 3vవక I1q మJ 
 వక | 4టq( a� ||  °� ���న, || 
8. Lయ త�R Lయ+À | Lయ ప� 
 ల� µH?� మ� | Lయ తన మర	ం 
 WగÁ | Lయ( a�* ||  °� ���న, || 
9. <�ద§Âడ¨లO జల�ర కరÃ లం0 
 Ä·న | jధలp/H ÅలE N3క | �ం� 
 Æ4zద½ ||  °� ���న, || 
10. rగవత ÇకృషÃ ¡§క �ÈవJం21 
 oO వ]¼� | ,గ గp త� మన ధనంW� 
 �2 | శరణన, ||  °� ���న, || 
11. É�Êన శంకJండp _^» | �ÈవJం 
 ©^$రట | 9ల9 5న�q �8క� | 
  ం» ,�ర® ||  °� ���న, || 
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Ç మË�²oజ మహo� ÌÍంÎ చంÎ 
rగవత కృషÃ ¡§క �È మహoÏÐ  
Ñ Ñ Ñ 
oఓo 
తÔ సÔ 
Õం�ః Õం�ః Õం�ః 
-*-*-*- 
¢xoం! ]ప£ం2, ఏ($ అvI+�?  
ఇ�� బయZ �ల�$��, కల�[ధ� ] �̂���, _ల�)టల a^b��, 
cమ5<య* |ఆ+	���న,| ఇ�� అంØ �p అర�ంl ఏం�? ఇ4 ఇ��b0 
5దంØ శÙరం ఇ��. bN అక�డ ఏ ఇ�� ]WB$/డంØ, 3శ�ం అÁ ఇ�� 5QంÚ 
axంద{K jW, (ఇ4 b0, అ4 b0) 3శ�మÁ ఇ5� 5QంÚ ax, 
బయZaxం4 అం+! అ1వం� ���l కల�[ధ� ]^���� - ఏ [Û$ ఏం 
]W>ం4? ఇ4� ఇ4 ఆ�రం $య$, ఇ4 ఆÜయం $య$! ఇ4� ఇ4 
�<¦ంతం $య$! ఇ4 o<¦ంతం $య$! అp ]W>ం4 ఏ [Û$ VÚ. 
3శ�� 5QంÚ axన1వం� ���l ఈ �<¦ంత o<¦ం+� ఎక�v$/x? 
ఈ ఆ�ర ఆÜ{� ఎక�v$/x? కల�[ధ� - ఇవN/ కల�[ధ�, 5న1వం� 
<pp I�ం» ]WB$/x. కల� అంØ 5p4. 5p <pp I�ం» 
L®�vB$/x. 5p 3శ�ం I�ం» 3వ�ంÝట1వం� [ధ� ఇవN/ VÚ. 
3శ�� 5p4. అ1వం� 5p 3Õ�p/ I�ం» [²&C$/x ఇవN/ VÚ. 
అ1వం� కల�[ధ� ]^����. ఇంb ఈ 3Á4 ఏ;�? 5QంÚ ax$x, 
5p [ధ� 5QంÚÁ ax$x.  
 ఇ�£©;టట? 3శ�ం ఎ®� కనబv>ం4? ఈ ���l 3శ�ం ఎ®� 
కనబv>ంద{K $Q అంØ? _ల�)టల a^b��, ఓÞ! ఈ 3శ�మం+ 
_ల�)టల a^b��, అ) కనపvBం4, ఆvQం1$/J, ఆv¸pవ�ం2. 
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�ంతbలం అx$క �ßàVÚ ��&Qం®J, ఇ4 VÚ 5p¡! వ45¢CJ. 
cమ5<�* - cమ 3శ�జNన(న4 అp క< అందá అÁ4? అంØ ఈ 3Õ�p· 
ఆ�రం cమ: నం2. ఈ 3శ�ం అం+ �K_ం» �న/4 c�నం2. ఈ 3శ�ంl 
సతK(న4 అం+ c�నం2. మ� 3శ�� 5QంÚ axన�£v మ� cమ ఎ) 
�ం4? bబ�q cమ5<�* . ఆ+	 ���న,. (అ4 âQ ఇ�£© అం¡ అంశం 
b0) ఆత	 ఆ ���l ��¸�లట, ãm ఆ ���l ఉదయం ���Áట�£v 
ఆత	 ఆ 3శ�� 5న1వం� ���l ��¸�లట. అ4 ఆ ��� �ం» అN/ ఉత£న/ం 
అx$x. ఏâ 5p ����ం» అN/ ఉత£న/ం అx$యంä! ఆ ఏâ 5p ���l 
ఏåæ �న/ç, అ¡ ఉన/4. ఎల�bలం అ¡ �ం1ం4. <ంè� ఏ LJ£ �ండ0. ఈ 
3శ�� 5QంÚ �న/�£v VÚ ఒక� �న/4. ఆ �న/4 ఏç �న/4, <p· ఏ 
వKÐCకరణ 50. <p· LJ£ 50. 3శ�ం oవడం వల� <ంè� ఏ LJ£ ]ంద¶. 
3శ�ం aవడం వల� VÚ ఏ LJ£ ]ందడం 50. ఎల�bలం ఒక� wJ6 
Õశ�తం6 �న/4 ఏç అ¡ సతKం. <pé ఏ êJ ë1qQ$/! <p êJ అచలం 
కదల0. 3శ��� చ^&Cం4, క0�Bం4. అర�(ం< అంä!  
 మనం L®�vBన/వN/ క45 <ంè�Á! కదలp4 L®�డ0. �రగ0, 
కJగ0, �Jగ0, 3Jగ0. అ¡మ$/ �JIBం<? �రగ0. కJIBం<? 
కJగ0. 3JIBం<? 3రగ0. �Jగ0 మన)6 ఏâ L®�డ0 అ4. 
Õశ�త(న4, ªద¦(న4, Wద¦(న4, pతK(న4, స$తన(న4, 
అనంత(న1వం�4, ఎల�bలం ఒక�wJ6 �ం©4 అ¡ అచలం. కదల0. అ¡ 
ఎప£�ì$ ఆ ��æ. �� ¡�లయంl 3íహం క0�>ం<? ఏం [²ÄCం4 
ఇ�£v? ఎం0Q అ) ë®qJ? ఆ 3ígలp. $య$! ఈ 3శ�మం+ ఏ ��� 
�ం» వ»¼ం4? కదలp ����ం», కదలp <p âద ఏర£2ం4. అ�q కదలp ��æ 
సతK(న1వం�4. ఎప£�ì$ ¡pp ��&¸�^ ���? ఎప£�ì$ ¡pp 
��&¸మp ]WBన/4 3íహ ? కదలp ��� I�ం» ��&¸వ{K! 
కదలp ��� ��రం6 �ం2 L®�v. కదలp ���, ��� క45 ���l �$/�. న�/ 
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��� ఆÜx&C$/� bబ�q NQ ఒక ఆîర�చన  ]WB$/�. ఏ;�? $ వz 
��� �ంv. ఆ 3íహం వz ��� �ంv. ఏ� «�క�ంచLQ. ఏâ ]యKLక. 
ఎన/$/ ఏద$/ జరగN, ఆ 3íహం  ం0 ఏ4 జ�E$ ఏå$ L®�vBం<? 
ఏ మ$/ «�క�ÄCం<? ఏమ$/ సL�నం ]W>ం<?  
 ��రం అంØ, ¢ê�ం. అంØ కద^కల <�o ఆEaవడం.  ం0 క0లï 
�ం4. తJ�త ఆEం4. అ�£v ��ర(ం4 అ$/ . అచలం అంØ అస� కదలÁ 
కదలp4 క< అ4. <ంè� కద^క5 5�. ఇక ��రం ఏ ం4? ��� క0�ï 
�ంØ, ఆEæ ��రం. (ఊరé క0�ï �ంØ, ��రం6 Vã¼ అం®J) అ4, �p· 
అస� కద^é 506. 3ígp· కద^é 506. bబ�q �� ¡�లయంl 3íహం 
ఏ; [²&Cన/4? అ4 °�ð$, o ð$, ¡�ð$, అమ	 అx$, అయK 
అx$, ఎవñ$, ఏ 3íహ($ [²&Cన/4, ఒé [ధ ]WBన/4 ఏ;ట{K? 
ఈ అనంత 3శ�9 VÚ »టq»వ�· ఏమ��ల{K? క0�ï �న/దం+, 
కదలQంÚ aక తప£0. మన($ అంæ కదంä! N శÙరం కదలడం5<? తo�త 
ఏ(ందంä? »టq»వ�· ఏ(ందంä? కదలQంÚ axం4. bబ�q 
అంతKbల న ఏå$ అ4 తప£0. ±డం2. ఎంత స£షq(న1వం� [ధ� 
ఏo£1 ÝÕã! ఆలయంl.  
 ఈ [ధ� క�క ఎవñæ «�క�¢Cã, �v క<! pజ(న1వం� ఆల{p· 
�òà వ»¼న �v. �2· క< భగవÔ దరóనం అxన1q. �2· క< అ�	, అÌK 
కనప2న1q. అంæ 6p, 18 ÝBల> అమ	 కనప2దంä, 4 ÝBల> 3 Ã̈� 
కనపÚôడంä. 66 ÝBల>� Ç కృ Ã̈v కనపÚôడంä! ఇవN/ వ�q, $య$!  
ఎం0కp? కల�[ధ� అ3. 5QంÚ a+x �ంతb)p·. ఏమp? ఆ 3íహం 
ఏమp ]WBం4? ఇవN/ 5QంÚ a:వp ]WBం4. ��� అక�డ 
ఎ0JIంÚ Võ¼p అÂqతCo�, సహö$L�, [z�v చ0�B$/�. 
అం0l ��� అ®� �$/వN, ఇ®� �$/వN, అ) ÝÕవN, ఇ) ÝÕవN, 
&C�&C$/�. ఏమన/4 3íహ ? ఏమ$/ అన/<? N &CBలQ ఏ మ$/ 
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స£ం4ం»ం<? N సహö$LలQ ఏమ$/ స£ం4ం»ం<? N ల� ¸� 
QంQLర¼నQ ఏమ$/ స£ం4ం»ం<? ఏమp ]W>ం4? కదలp <pp 
ప1q¸! అ4 సంగ�.  
 ఇ�£v ¡pp I�ం» సహö$మం చ0�+�? 3íహ  I�ం» 
చ0�B$/�? N I�ం» చ0�B$/�? ÷ర�1. N I�ం» N, 
చ0�Qం1$/�. bN, »టq»వరQ ఏం ]W>ం4? ఆ సహö$మం VÚ 
»వ�· ఏం ]W>ం4? కదలp ��æ $య$!  
 ]�£6 âQ ఇం<é, ఏ� �^యన�£v jలKంl, p�/ jలKంl 
స�øన <�l ë®q^ అనంØ అవN/ అవసరం. అక�2 �ం» �ద� ë®q^ NQ. 
ఇవN/ ఎ�£v Áo£J? jలKంl Áo£J. అ�£v NQ ఏం ��&Cం4 NQ? ఈ 
Lట ]�£నంä!  ఎ®� ��&Cం4 NQ? NQ 8 ఏళà వయ&ú, 10 ఏళà వయ&ú 
ûర� bలంl 3<KrKసం ఎ�£v?  
 (ÁÁç జపం Ý&QÁ<pp, అమ	��· దండం ë1qQÁ <pp) ఏ(ం4 
ఇ�£v? ఒక� IJC ë1q¸ం2. అమ	 w&üళàడం, అయK w&üళàడం 5� ఇవN/. 
ఇవN/ వ�q Lట�. స+Kp/ ��&¸నంత వరV. N, సతK . Nl �న/ ఆత	 
స�áప� సతK  అÁ ��నం> ��� శÙop/ 3డ�^. అంæbN అమ	 
w&Qaవడం, అయK w&QaవÚ� ఏâ 5�. వ�q3 ఇవN/!   
 ఏ(ందట? ఇక�ýక అంశం ఉందంä ! అంØ, అ®� ]þæ ��&Cం<? అ®� 
]þæ అసú� �^య0. ఇ�£v �ß� అJ&C$/J క< అp మనం VÚ అ�Ý 
]�£మంä ! NQ ఎ®� ��&Cం4? (అంØ �ßà ఇ®� అరవడం త_£æ <p· అర�ం 
�^య0) అంØ అర�ం �^యదంØ, N pజ°3+p· అన�యం Ý&¸వడం 50. 
(అ¡ మ�) ఆఁ..  ఏమxKందట ఇ�£v? అం0é ఏం Ý�C$/v? [²ంచడం VÚ 
÷టqV� 3దK� అx$x. NQ ,<ంతం>� ఆ+	�గత(న °3+p/, 
ఆ+	�¢ర(న1వం� °3+p/ పరLత	� దృ�ql ë1qQp °3+p/ 
°3ంచÚp· ఉపÌగపడవల�న 3దK �జ$p· ఉపÌగప2ం4. అxæ 



21Speeches File No.6  Page 9 of 29 

 

 

ఇక�ýక అంశం �ం4, °3· ఏç ఒక ఆ�రం అవసర�, ఆgర సం�దనQ NQ 
ఏç ఒక Lర �ం అవసర�, bN అ¡ సతKం b0.  
 ఎ®� అxæ �2· ఇహ lక 3దK� సతKం b�, పరlక 3దK� 
ఇహlbp· ఉపÌగపv+x, ఉపÌగపడకa�. bN, అ¡ సతK( 
ఊJQంØ �ం� క^Eం4. అ®� �ం� ]ందVడ0. <p అo�p/ <pé 
వ4zxK. ఆత	 పరLత	 సతK(నదÁ rవనl ��� N °3తంl °3ం?. 
అ�£©మxKం4? అంత® NQ ఏం కనప2ం4? ఆ పరLత	: కనపvB$/v. 
ఆ ఆత	 స�áప� కనబvBన/4. అ4 ¡gత	6 �$/, అంతoత	6 �$/, 
పరLత	6 �$/, F�త	6 �$/, ఆత	Q $�I ��B�$/యంä!  (F�త	 
అంØ అ4 ఆఖJ ���). ఇప£v అక�డ L®�vBన/4 అ4. 3శ�� 5దన/ ���l 
�న/1వం� ��� êJ F�త	. అ)ం� F�త	 <b L®�vB$/J 
అం0l. ఆ �����l ఎక�2 <b L®�vB$/J అంØ, $ల�వ ���, 
 ం0 ·ంద4 ¡gత	, అ4 °�డన/Lట. <p�4 ఏ;�? అంతoత	. <p �4 
ఏ;�? పరLత	. <p�4 ఏ;ట{K? F�త	.  
 పరLత	 VÚ 3శ�ం అం+ �K_ం» �$/v. అంతవరé ఆయన పp. 
3శ�� 5ద{K! అ�£©;�? అ4 F�త	. 5p ఎ8క. <p ê� 5p ఎ8క. 
��&QÁ ఎ8é 5QంÚ axం4. 3శ�� �న/4 అÁ1వం� ��� ఏåæ 
�న/ç అ4 ఎ8క. 3శ�� 50 అంØ, అ4 5O8క. అర�(ం< అంä! 3శ�� 5p4 
అxaxం4, అ�£v ఎ8é 50. ఎం0కp? ఉంØ క< I�Cంచడం. 3శ�� 
5దన/�£v ఇంé($ I�CంÝ అవbశం �ం<? bబ�q, IJC అంØ ఎ8క. ��� 
�w<pp ¡p> Ý&C$/�? IJC >Ø Ý&C$/�. ఆ I�C 5కaæ ]xK 
±<	ం!  bబ�q, °�26 వ»¼న�£v Nl �న/ W4¦ పpÝÄCం4. ఆ ఎ8క 
�rవం వల�Á పpÝÄCం4. ఆ 3శ�శ·C 
క� �rవం ÝతÁ N W4¦ VÚ 
పpÝÄCం4. ఆ 3శ�శ·C �rవం ÝతÁ Nl �ణం పp ÝÄCం4.  
ఆ 3శ�శ·C �rవం ÝతÁ Nl ఇంy{� పpÝ&C$/x. ఆ 3శ�శ·C �rవం 
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ÝతÁ ఇంy{� చ^&C$/x. 3ష{� పpÝ&C$/x. ఆనందం అం1$/,, 
ఆ ఆనందం VÚ ఆ 3శ�శ·C �rవ�. అం+ ఎ8క �rవ�న{K! j�!  ఆ 
ఎ8క �rవం 5p4 ఏå$ �ం<? ఏâ 50. bరణం ఏ;టట? ఎ8క చ^FC 
�న/4. 3శ�ం చ^FC �న/4. అర�(ం< అంä?  
 ఎ8క అంØ ఏ;�? చ^ంÝ4. బయ� అంØ ఏ;�? చ^ంచp4. బయ� 
అంØ, చ^ంచ0, అచలం. ఎ8క అంØ, చ^ంÝ4. bబ�q చ^ంÝవN/ ఎ8క ందé 
వ¢Cx. ��� ¡pÀ$ w&¸. అN/ చ^ంÝ,, చ^ంచp3 అం� ఏâ 5�. (మÙ 
ఎ8క> �ంv, ఎ8క> �ంv అÁ4 ఎం0Q) 
 ఎం0కంØ  ం0 ఇ)ం� ��నం o�^. ��నం వ»¼ a�^ ఎ�£ð$ స�! 
âJ, _ల�� �$/రంä! ఆట� ఆvB$/రంä, ఎం0Q ఆట� ఆÚ^? ��నం 
oవడం ¸సం. ఆ ఆటల <�o �2· ��నం క^Eం4. �^3 ë�E$క ఏ(ం4? 
ఆట� వ45Õv. అర�(ం<? ఆ��నం 5<? అxaxం4. ��నం 
సహజ(axం4. ఇం¸ �^3l· వÝ¼Õv. మ�à �సCbల �^3. అ4 
అxaxం4. ఇహ ఎంతbలం చ0�+v, �సCbల �^3 అxaxం4. 
pజ°3తంl· �,§ంÝÕv. N °3తంl ఇ�£v 3ష{ల âద ఆ²పతKం, 
ఆనందం âద ఆ²పతKం ¸సం aovï �$/v. ఈ ��నం వ»¼ం4 ఇ�£v. 
ఇ�£v వృ<¦పKం వ»¼ం4. ఇప£2ంb 3ష{� �$/{? ఏâ 5�. ఎం0కp? 
ఉ2E aï�$/x. �� వల� ��నం వÝ¼�ం4. అ3 o6Á ఇ�£v 
ఏమం1$/�? $üం0Q? $ üం0Q? $éమ$/ ప$ <ం>�? $éం పp 
5దం2. అ,ం $Q అవసరం 5దంä! ఎం0కp? అxaxం4. ÝÕ�, 
±Õ�, అ²గ;ంÝÕ�, ఆ ��నం వÝ¼�ం4. ఇ�£v �తC6 అం0l 
ÁJ¼¸వÚp· ఏం 50. (మ� అx$ ఇంb �p/ 3ష{ల� ప1qQp 
,�vBం®ం క<!) అంØ ఇంb అం0l N·ంb �ంత jÐ �ందన/Lట. 
అê� �న/4. ఇంb �తCదనం �న/4. ఇంb NQ <pp 
అ�భ3ం�లÁట1వం� jÐ �న/దన/Lట. lపల ఇంb IJC ]W>ం4. 
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ఇంb ��� అ4 Ýయ50, ఇ4 Ýయ50. ఇంb ��� అ4 ]{Kల� Q$/� 
క<! ఇంb ఇ4 ]{Kల�Q$/� క<! ఇంb Nక4 ;E5 �ం4 క<! అp 
]W>ం4. ఎp/ం�l అxæ ;గలQంÚ axంç, అ4 అ²గ;ంÝ¢C�. 
అర�(ం< అంä! 
 ఎp/ం�l అxæ ;గ5�ç, అవN/ VÚ అ²గ;ంÝయ 
గ�I+వన/Lట. ఇ¡ IJC <p·. bబ�q �� �ట �� ¡�లయంl VÚ ఆ 
¡�లయంl ��� �,§ంచ6Á ఈ స+Kp/ ��&¸. అp చక�6 [²&Cన/4. 
ఏమp [²&Cన/4? ఈ క45 3శ�మం+ VÚ, కదలQంÚ aవల�ం¡! 
ఎప£�ì$ స�. N> సg. ��� ÁనÁ ¤దం 50. Á� ��� అÁ ¤దం 50. 
ఎవ�ñ$ స�. అదం+ VÚ కదలQంÚ aవల�ం¡. క45దం+ Õశ�తం b0. 
కదలQంÚ �న/4 ఏåæ �ంç అ¡ Õశ�త . bబ�q ఏåæ క0�ï �న/ç 
అదం+ ఎ8కQ సంబం²ం»న 3rగ . ఏåæ కదలQంÚ �న/ç, అదం+ 
బయ�Q సంబం²ం»న1 వం� 3rగ . ఆ బయ� ఏåæ �న/ç అ¡ 
Õశ�త . అ¡ సతK . అ¡ స$తన . <pp I�ంÝ అp/ ,<�, 
ఉపpషBC� ఏ3 ]_£$ అం+ ఆ బయ� I�ంÝ. ఆ కదలp ��� I�ంÝ. కదలp 
��æ సతK  అÁట1వం�¡ ఎ�£� VÚ °3తంl IJCë1q¸�^. ��� 
ఇ�£v ఏ పp Ý&C$/ VÚ క0�ï Ý&C$/�. మన&ú క0�>ం4, W4¦ 
క0�>ం4, �ణం క0�>ం4, ఇంy{� క0�B$/x. 3ష{� 
క0�B$/x. &ఖం క0�>ం4. 0ఃఖం క0�>ం4. �టqటం 
క0�B$/�, మరణం క0�B$/�. అస� ఆ క4^క 5pదÁ4 N �1qక 
�ం» మరణం <b ఏ� 50. bబ�q ఇదం+ అÕశ�తం అxన1వం�4. 
జననమరణ ల జv� w�� - స£షqం6 ]WB$/v. కదలp <pp 
ప1qQన/�£v కద^క pÁ/ం Ý�ంద{K? ��� ¡pp ఆÜxం�లట? ఆ 
Õశ�త(న1వం� కదలp ���p ఆÜxం?. అ�£v ఈ కద^కలN/ 
ఏ(ax$యట? 5QంÚ ax$x. త �̂ గర�ంl కదలడం �ద� ë�qన 
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దగ�ర �ం», axన తJ�త VÚ క0�ïÁ �ం4, ఏ4 axం4? F�లం 
axం4, F�ం క0�ïÁ �ం4. అ4 ఎక�2· ax చ»¼ం4? అ4 
క0�ïÁ �ం1ం4. bరణం అ)Á క0�ï �ం1ం4. మgbరణం 
అంతకంØ క0�>ం4. ఎం0కp? F�లంl �న/1 వం� �ణ మ� W0¦� 
F�ం అ3 క0�ïÁ �$/x. F�లం 32»ë�qన తJ�త VÚ F�ం 
F�ంlÁ �ం1ం4. అ4 ఎక�2· 32»ë�q �ళà0. <p· �� �1qక� 5�. 
(అ4 బయటQ వÝ¼�ం4, అంæ!) మ�à �ణ మ� W0¦� పంచT+l� అ)� 
�ం®x. అ3 ఎక�2· a�. మ�à ఉ�²p ధ�ం»,¢Cx. మ�à శÙర � 
ధ�ం»,&Cం4. ఇ�£v శÙరం êJ oమల�, ఇ�£v శÙరం êJ జయమ	, 
ఇ�£v శÙరం êJ మõక�, ఇప£v శÙరం êJ 3<K¢గ�, మõక� ఇం�క�. 
శÙopé ఇవN/ bp, �ణ మ� W0¦లQ êJ� 5�. Nl �న/ ��p· êJ 
�ం<? 50 క<! Nl �న/ మన&Q êJ �ం<? 50 క<! W4¦· êJ 
�ం<? <p· అంతకంØ 50. శÙopé êJ. ఏ ఎవ�J ÝÕర{K అనంØ, 
pజం6 Ý&Cన/¡� �ణమ�W0¦�, §�� శÙop· ,&C$/ం. అర�(ం< 
అంä! అస� Ý&Cం4 ఎవJ? �ణ మ� W0¦� F�ం. తప£ం+ ఎక�డ �ం4 
ఇ�£v ఆ F�ంl �ం4. సమసK� ఎక�డ ప�ష��ం�^? F�ంl 
ప�ష��ం�^. F�లంl ప�ష��&C$/�, ఏ(ం4 ఇ�£v? Áరం ఒక�·, §� 
ఒక�·. bరణం ఏ;టట? p�/ <pp ఎవv ఆÜxంచమ$/v? N �^3 
ఏమxం4? ��� త�£<� పØq <pp ఎం0Q ఆÜxం�^? �ణ మ� 
W0¦ల� స�మం6 నడ�^ క<! ఎ1 నడ�^? కదలp <pp ఆÜxంచమp 
<pp నడ�^. క45 F�	p/ కద^p ���p ఆÜxంచమp ]�£^ <p·. bN 
�,�; ]�£�? క45 శÙop/ ఆÜxంచమp ]�£�. అర�(ం< అంä? �ణ 
మ� W0¦� ఎం0Q శÙరంl· వ�¼x అస�? తమ కద^క� 
a�1q¸వÚp·, తమ 9ల(న1వం� కదలp ���p ��&¸వడం ¸సం 
శÙరంl· వ�¼x. ఎం0కp? అ3 F�ం6Á �ంØ ��&QÁ �^3 50 
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bబ�q. మ� ��· వKÐCకరణ 50 క<! అ�భవం 50 క<! అ�భవం 50 bబ�q, 
అ�భవం b�లంØ శÙరం b�^. ఏ అ�భవం ¸సం వ�¼x? తమ కద^కల� 
a�1qQÁం0Q bవల�న1వం� ¢ధనమయ శÙరం ¸సం, పp 1� ¸సం 
వ»¼$x. శÙరం పp 1�6 పpÝ{^. bN ఏ(axం4 ఇ�£v? శÙర� 
సతK( VJ¼ం4. అం0వల� ఏ(axం4? అp/ �త� శÙop· ëvB$/�. 
�Ìజన  ఏ; �ం4? �pé ఉప�¢�, �pé అN/, అN/ �pé. ఏమ$/ 
�Ìజన  �ం<? ఏ;� �Ìజన ? ఇంy{� ��ం»aB$/x. 
అంతQ ;ం» ఆ ఉప�సం వల� ఏâ �Ìజన  50. bబ�q ¢ధQðన �v 
ఏం Ý{K^? p>Kప�స ��� పటqవ{K! °3తbలం ��� ప1q. ఈ ఒకãÏ, 
�ంv ãÏ� 40 ãÏ�, 3 సంవతúo�, 2 సంవతúo� ఇ) ఎp/ పv+�? 
పటqదల?Qం®�? వ�¼�6 శÙరంl·, మ�à a: వరV ప1q. ఈ వ»¼న 
శÙరం a:వరQ, ��� aవడం అÁ4 ఎప£�Ð 50. ఎం0కp? �ణ మ� 
W0¦లé జనన మర�� 5�. NQ ఎ) �$/x? ��� �ంØ తప£ �ణ 
మ�W0¦� పpÝయ,? N ఉp· వల�Á �ణమ�W0¦� పpÝ&C$/x. 
ఆ�రం Á�. ఆ�రం ఎ�£� Á�. $ âద ఆ�రప2 �ణమ�W0¦� 
పpÝ&C$/x. �ణమ�W0¦ల âద ఆ�రప2 శÙరం పpÝ&Cం4. bబ�q ఎవJ 
�1q a: అవbశం �ం4? శÙరం �1q a: అవbశం �ం4. ఎం0కp? 
$Q �� 50 �1qక 50. �ణ మ� W0¦లQ అంతకంØ 50. éవలం 
పp ట�Q �ంద{K jW. b� పp 1� వ»¼$x. పpÝ�$x. 
ax$x. (మ� శÙop· ఎం0Q jధ కల6^? Ý3 అ3 క<!) jధ 
శÙop· b0. శÙర  నం0 �K_ం» �న/ �ణ మ� W0¦5 I�C&C$/x. 
I�CంÝ ఎ8క, �^3 <p4. �మ Q1qందం2. Q�qం4 b�p. b�· �^3 
�ం<? b�· �^3 50. �ణ మ�W0¦� పpÝCÁ. శ�p· �మ� 
QvB$/యం2. ఏం �^�ం4? (శ�pé b0) pÎaB$/వం2, అస� 
pÎaB$/�, pÁ/ w&¸! ఏం �^�ం4? �ణ మ�W0¦� పpÝ�నంత ê 



21Speeches File No.6  Page 14 of 29 

 

 

NQ ఏå$ �^4, ఆ �ణ మ� W0¦� పpÝయక aæ, ఏâ �^య0. bబ�q 
N యం0 అ�భ3&Cన/దం+ ఆ �ణ మ� W0¦5. ఈ శÙరంl ఇంy{లÁ 
పp ట�� ఉపÌEం», అ�భ�p/ సం�4&Cన/దం+ ఆ �ణ మ� W0¦5. 
శÙరం b0. ఈ శÙరం éవలం పp 1q. EO/ )ం�ద4. EO/ )ం�4 అంØ, EO/ 
తప£ <ంè� ఏâ 50. EO/ అన/ం అ�Bం<? ఎప£�Ð అవ�ద4. ��� ఎp/ ¢J� 
<pp ÷యKl ë�q$, lపల þయKం �డకp¡ EO/ అన/ం అ�Bం<? EO/ 
అన/ం అవ�0 క<! ఆ �ణ మ� W0¦� 5p¡ ఈ EO/Q ఏ;� �Ìజన ? 
bN ��నKత అం+ ¡p· ఇ�¼� ఇ�£v? EO/·. a:! అక�డ 
axందన/Lట. ��� పp 1qQ ��నKత ఇ»¼, పp 1q� oÏ� 
ÝÕ�. N �ణ మ� W0¦� అస� ¡pp ��&¸�లట  ం0? <p· 
ఆ�ర(న Á�� ��&¸�^. ఆ Á� పరLత	� ��&¸�^. ±డం2. 
ఎ®� �ంç రహసKం. Á� అÁ అంతoత	. Á� అÁ4 ఏ;�? అంతoత	. అ4 �ణ 
మ� W0¦ల� ఆ��_ంÝ ¢మర��ం �న/1వం�దన/Lట అ4. ఎం0కp? ఆ 
Á� �ంØ తప£ ఈ �ణమ�W0¦� పpÝయ�. అంతoత	 �ంØ తప£ ఈ 
�ణమ�W0¦� పpÝయ�. ఆ అంతoత	 ఏ; ��&¸�లట? పరLత	� 
��&¸�^. అంతoత	 ఈ �ణ మ� W0¦లp పp 1�6 �v>ం4. ఆ 
�ణ మ� W0¦� శÙop/ పp 1q6 �vB$/x. ఈ అంతoత	 ¡p 
p;తCం ఈ �ం2�p పp 1q6 �v>ంద{K అp అంØ, పరLత	� 
��&QÁ p;తC� �v>ం4. bN ఏ(axం4? �ణ మ� W0¦� 
శÙop/ ఆÜxంచ6Á, ఈ అంతoత	> సg, శÙర� సతKమÁ �ం�l 
VJQa{x. పరLత	 r�p/ మర»ax, ఈ శÙరం Á� ఎం0Q 
�?¼Q$/� అస�? శÙరం �?¼Q$/నÁ rవÁ 5QంÚ axం4. శÙర� 
ÁÀaxం4. (అంతoత	 Á�Q సంబంధం 5దp అం1$/v6) ఎం0కp 
అం1$/v? అం0l �ంv r6�$/x. శÙరం> క^� పpÝ rగం ఒక� 
�ం4, ¢  rగం ఒక� �ం4. అ¡ అంతoత	l వKవహ�ంచడం ¸సమp, 
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సగrగ�� !తనK rగం శÙరంl క^� పpÝÄCం4. అం0lÁ ¢  rగం 
ఒక1ం4. అ¡� గమpFC �ం4. గమpంÝ ¢  ఏ(a{v? I�CంచQంÚ 
a{v. bబ�q ఏ(axం4? శÙరం> క^�axన1వం�¡ 
సతK(ax, ఈ శÙరంl ఇంy{� పpÝ¡ సతK(ax, ��ర(ax 
�న/4 అన/Lట. అ) ఎ�£ðæ ��ర(ax �న/ç, »వర· ఏ(ం4? శÙర� 
సతKం6 L�axం4. అ®� శÙర� సతKం bQంÚ �ంÚ^ అంØ, N,ం 
]{Kల{K? N� ఈ స+Kp/ í"ం?. శÙరం �?¼Q$/ Á�. మ�à శÙరం 
32» ëv+�. ఒక పp p;తC( ఒక పp 1q� ��¼వం2 â ఇంè�. పp 
b6Á w�ప©&C$/� అంæ$? b<? అ®�� పరLత	� ��&QÁ p;తC(, 
అంతoత	 ఈ పp 1q� �?¼Qన/దం2. ఆ పp 1q> పp అxaxం4. 
3�� అవతల ���ం4 అంæ. <péâ zక�, జL 50. ఎం0కp? �ణ మ� 
W0¦� అంØÁ zక� జL 50 <p·. F�ం అంØÁ zక�, జL 50 <p·. 
ఎం0కp? Á� �ంØÁ F�ం పpÝ&Cం4. Á� 5కaæ F�ం పpÝయ0. 
Á� సర�¢ p. Á� ఆత	స�á�2p. N అంతoత	: 5కaæ ఆ �ణ మ� 
W0¦� పpÝయ5�. N అంతoత	 ఆ�రం. �ణ మ� W0¦� ఆ#య . 
ఆÜయ  అన/Lట. ఆÜయ  ఎవJ అంతoత	. <pâద ఆ�రప2 �న/4 
ఏ�? �ణ మ� W0¦�. �ణ మ� W0¦� ఆ�ర . <p âద ఆ�రప2 
�న/4 ఏ4? శÙరం. bబ�q ఏ4 ఆ�ర� <pp ఆÜxం�^. ఈ 92ం�· 
VÚ ఆ�ర�4? పరLత	. ఈ 9v ఎవ�âద ఆ�రప2 �$/x? పరLత	 
âద ఆ�రప2 �$/య{K jW.  
 పరLత	 âద అంతoత	 ఆ�రప2 �న/4. అంతoత	 âద �ణ మ� 
W0¦� ఆ�రప2 �$/x. �ణమ�W0¦ల âద శÙరం ఆ�రప2 �న/4. 
ఇ�£v మనం అస� ఎవ�p ప1q¸�ల{K? పరLత	� ప1q¸�^ అస�. 
zక� �bరం ��� శÙop/ ఎం0Q �?¼Q$/�? ఆ పరLత	 ���p 
��&¸వడం ¸సమp శÙరం �?¼Q$/�. bN ¡pp ప1qQ$/�? 
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పp 1q� ప1qQ$/�. పp Øq ��� అం1$/�. ఇంతకంØ అ��నం 
ఏ($ �ం<? Nåన1వం� స����, స�áప��నం ఏ;�? అంతoత	. ఆ 
స�áప��నంl ఏ(�$/�? Á� ఆత	స�á�vÀ �$/�. అp ఎ�£ðæ 
I�C�6�, అ�£v N Ý�l పp 1� అxax${ 5�? ఇవN/? �ణ 
మ� W0¦� పp 1� అxax$x. శÙరం పp 1q అxaxం4. 
Á� ఎవ�/? Á� ఆత	స�á�2p. ఇ�£v ఏం ]W>ం4? �ణ మ�W0¦� 
ఇ®� Ýx, అ®� Ýx అp NQ Fచన ]WB$/:, అ) a, ఇ) a 
అం1ం¡ lపల �ం», అ3 ఏ;�? �ణ మ� W0¦�. Á� ఎవ�p? Á� ఆత	 
స�á�2p. Á� గమpంÝ �డ�. ��p గమp&C$/�. ఓÞ! ఇ�£24 
Ý{) వ<	? ఆత	 స�á�v గమpంచడం. �ణ మ� W0¦� Ýయమp 
cరణ. (Ýxంచడం) cరణ. శÙరం Ýయడం. శÙర�� Ýయడం. cర$� �ణ 
మ� W0¦�. గమpంÝ �v అంతoత	. ఇ�£v ఎక�డ �ంÚ^ ��� అస�? 
గమpంÝ�2 ¢�నంl �ంÚ^. bN ఎక�2· వÝ¼Õ�? cరణl· వÝ¼Õ�. 
ఇంéంÝÕ�? Ýతl· వÝ¼Õ�. ఇ�£©(ం4? అంతoత	 అస� ఏమ$/ 
ÝÄCం<? ]యKడం 506. ఏం Ý�$ ఎవJ ÝÕJ? శÙరం ÝÄCం4. bబ�q 
�త� ఎవ�· ë®q^? శÙopé ë®q^. అం0కp శÙopé §� ,&C$/ . 
కNసం అ®�À$ ��&Cం¡�నp? bN అ��న ûర�కం6 Ý&C$/� క< ఎ) 
��&Cం4? §�ణ� ఇ��^. §� ,C )భం 50. Training ఇ��^ <p·. §�ణ� 
ఇ��^. <p· అrKసం ]{K^. అrKసం Ý� Á� ఆత	స�á�డ� అp 
��రపÚ^ bp, Á� <pp p��$ ¸దండం ,x¢Cనం2, తలం0�6 
+�v+నం2, ఒం�b� âద pలబv+నం2... ఇవN/ �Ìజన  50 
$య$! ఇవN/ §��. ఈ §� ,C �Ìజన  �ం<? ఈ §� ,C �Ìజన  
50. §�ణ� ఇ��^. ఇంy{లQ §�ణ� ఇ��^. �ణ మ� W0¦లQ §�ణ� 
ఇ��^. Á� ఎవ�p? Á� ఆత	స�á�2p. Á� గమpంÝ �డ�. Á� ���p 
�న/ంత � VÚ N� ఏâ Ýయ�ల�. ఎ)గ? ��� ఎ®� అxæ ���p 
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�ంØ, Qక� ఎ®� అxæ ఇంè�· oç, ఈ ఉపLనం ఎం0Q ]WB$/v? 
Qక�Q �స$బలం �) ఎQ�వ. అ4 ఎక�డ �$/ VÚ వం�ంè� �న/1వం� 
ఆgరప<o�p/ ��&¸గ^Eన1వం� ¢మర��ం క^Eన1వం�4 Qక� 
అన/Lట. అ)� మన�ణమ�W0¦� VÚ ¡p· వశ( పpÝ&C$/యట? 
�స$బ)p· lÀ పpÝ&C$/యట. అంతoత	 �స$బ)p· lన:K 
అవbశం 50. ఎం0కp? అ4 ¢  స�áప . �స$బ)p· ఏ4 lÀ 
�న/దట? �ణ మ�W0¦� lÀ �$/x. ఆ �స$బల� వKÐC క�ం»న�£v 
9v I�� అx$x. అర�(ం< అం2?  
 �స$బలం అంØ ఏ;ట{K? శÙర �సన (¡హ�సన), Õస, �సన, lక 
�సన. ఏం Ý�న N °3తమం+, ఈ 92ం� ¸స�. ëòà Ý&Q$/వం2, ¡p 
¸సం? ¡హ�సన? Õస, �సన? lక�సన? 9v కనపvత$/{? 5<? 
శÙop· &ఖం b�లం®�? ¡హ�సన. bదం2 lకం ¸సం, సృ�q �నJత£�C 
bరKంl rగం ¸సం అం®� lక �సన. bదం2, Õ¢,ర�ం �రQ ఐ0ãÏ 
ëòà ÝÕనం2 అం®�? Õస, �సన. bబ�q ��పpl VÚ ఏ $/x? ఈ 
9v �$/{? 5�? 5p4 ఏç ±ë1q? (�సన �యం అంØ అ¡) ఇ¡ 
�స$�యం అంØ. అర�(ం< అం2? �స$ �యం అంØ ఏ;�? Õస,�సన, 
lక �సన, ¡హ�సన.  
 pÎaB$/వం2, pÎa: పpp w&¸. pÎa: పpl ఏ $/x? 
�ం< 5< ¡హ�సన? ఎం0కp pÎaకaæ ¡హం పpÝయ0o jW. 
3.ం� 5కaæ ¡హం పpÝయ0o $య$! అÁ rవం Ýత lప^· 
a{వ�¸ అ4 ¡హ�సన అxKం4. Á� ఆత	స�á�2p అp గమpFC, 
pÎ� VÚ Á� గమpంÝ�డ�, pÎ ఇంy{లé bp, $Q bద{K! pÎ 
ఇంy{లé bp, $Q b0. Á� ఆత	 స�á�డ�. అవ¢��{p· ¢ p అÁ 
పద¦�l pÎl· ��àవ{K! అ�£v ఏమxKం4? pÎVÚ ��న� అxKం4. 
అ¡ పద¦�l మరణంl VÚ �ం®�. మరణం ఎవ�క{K? ఇంy{లక{K. 
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$Q b0 క<! Á� ¢ p క<! మర�p· VÚ ¢ p. �1qకl ¢ 6 
�న/�2p, మరణంl ¢ p b<! ఎం0కp? ÁÁ 5కaæ శÙరం ఎ®� ఏర£2ం4 
త �̂ గర�ంl?  ం0 ఏ4 ఏర£2ం4 త^� గర�ంl? Á� �$/�. °�డÁ Á� 
�ండబ�q, $Q ఆ�రం ఆÜయం bవల�న<p/ ÁÁ Qమ	�  �JI వz, ఆ ¢z 
�JI వz, ఈ ఇ�� అ®� అ)��. ¢z �JI అల�డం5<? అ��>ం4 /vp. 
అ®�� Á� $Q bవల�న °3తం, భ3షKBCl $ అ�భ�p· ఎ)ం� 
ఇంy{� b�l, అ1వం� ఇంy{ల� త^� గర�ంl అ��Q$/�. ¢z 
�JI� ఊ�é ఉ<హరణ ]ప£డం 5దం2 °�2·. ఆ ¢z�JI ఎ®� అxæ, 
తనl �ంÝ ఆ <op/ w� తన /v� అ��Qp, అం0lÁ �ం2, ఆgop/ 
అం0lÁ సం�4ం?�p అక�© చ&Cం4. ఆ ¢z�JI అ¡. °�v VÚ 
అంæ. త �̂ గర�ంl �న/1వం� °వప<o�p/ �పÌEం?Qp, తనl 
�న/1వం� శ·Cp ఉపÌEం», ఆ ఇంy{ల� p�	ం»ం4. p�	ం»న 
ఇంy{లlÁ °�v అ)� �ం4. అక�© ఆgop/ సం�4ం?Qం4. అక�© 
ఆనం<p/ సం�4ం?Qం4. అ¡ సతKమ�Qం4. అక�© చpaxం4. ఇ�£v 
Lనవ °3తం, శÙర� సతKమంØ, ¡p> సLనం6 °3&C$/�? 
¢z�JIవz °3&C$/వ{K! అ¡ /�l »Q�Qp °3&C$/�. ఎవ�á NQ 
Ñ� సృ0ంచ50. ఎవ�á NQ బం�� సృ0ంచ50. ఎవ�á NQ క1q� 
క^Eంచడం50. ఎవ�á NQ 0ఃÊ� క^Eంచడం50. N °3తం అం+ 
ఇతJల� pం4ం»న4 అం+ వ�q వృ�. ఇతJ� ఎవá bరణం bÁ b0. 
ఎం0కp? ��� ఈ ¢z �JI వz °3&C$/�. త^� గర�ం �ం» మరణం 
వరV VÚ N °3తం సమసCం అ¡ ¢z�JI వz �స$బలం> °3&C$/�. 
ఆ ¡హ�స$బలం ఇంb p�/ 32»ëటq50. Lన�23 అx$ VÚ. ఎక�డ 
; Ðటb0లl �న/1వం� ¢z �JI? ఎక�డ Lన�v? 84 ల�ల 
°వoªలl అంతకంØ ఉతCమ(న1 వం� జన	� ఎ�/ అ�భ3ం», ఆ $� 
; Ðటక దశ� ఇంb వ0�¸5కa�,. ±డం2. Lన�26 ఏం 
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�Ìజన ? ఇంత ఉ�², ఉతCమ(న ఉ�² క^E, ఏ($ �Ìజన  
క^Eం<? ఏâ �Ìజన  50 క<! త^� గర�ంl ఇంy{� ఎ®� 
ఏర£vB$/x అÁట1వం� ��న� 50. ఆ ఇంy{� ఎ®� 
ఏర£vB$/x? ఆ ¢z�JI ఎ®� అxæ p�	&Cంç అ®� ఏర£vB$/x. 
అం0lÁ తన ఆనం<p/ �BQ�ం2. అం0lÁ తన ఆgop/ సం�4ం»ం4. 
��� VÚ అ)� Ý&C$/వ{K! అp N ఆనందమం+ బయట �ం» oవడం 
50. N యం¡ �న/4. ఆ ఆనందం ��þంþ&Cన/4. ఈ ûట మ02గ ��&l 
��þంþC, �� ఉలవ�Jl ��þంþ&Cం4. అంతQ ;ం» ఏ ం4 æÚ? N 
యం0 ఆ ఆనందమÁ ��æ 5కaxనట�xæ �న/< ఇంé($ bN?  అ)ం�4 
ఏâ 50 క<! అం0వల� ఏం జJI>ం4 ఇ�£v? bబ�q ఆ ; Ðటక జంB� 
అవస� �ం», ��� ప��మం ]ం<^. ఈ ఉతCమ(న1వం� Lనవ ఉ�²p 
ఇవ�డ� పరLత	 Ýట1వం� �ద�, ఆఖ� సgయం. ఇంతQ ;ం» 
�æKకం6 N ల^+ సహö$Lల¸, 3 Ã̈ సహö$Lల¸, N&C�ల¸, ÄC�ల¸ 
ఆయÁç ÷ంEax ఇÝ¼ట1వం�ం4 ఏâ 50. ఆయన ఇవ�డం ఒకØ ¢� 
ఇÝ¼Õv. ఏ;�? Lనవ ఉ�²p ఇÝ¼Õv. ఉతCమ(న1వం� జన	� 
ఇÝ¼Õv. ఆ ఉతCమ(న1 వం� జన	� స4�pÌగ పర?¸వడ� N పp. bN 
ఇ4 �^యక ఏం Ý&C$/వ{K అంØ, jలKంl ఎ®� అxæ bమKక కర	�, 
¸�క> Ýయటం, ¸�క �రé Ýయడం అÁట1వం� అ��$వస�l ఎ®� అxæ 
�$/�, °3తbలం అక�© ఆEa{�. అక�© �ం2a{�. 
ఎవJండమ$/J? ఒ��క�� °వనదశలl ఎ®� అxæ, <p/ ±FC, ఆ ��$p/ 
÷ం0ï, అ²గ;FC, jలKం �ం» ఎ®� అxæ ప��మం ]ం0ï వ�¼�, 
అ®� N� ప��మం ]ం<^ క<! అp/ం�N వ0�¸�^ క<! వ0�¸QంÚ 
ఎం0Q�$/�? ఆ వ0�¸5క aవడం అÁట1వం�, píహం 5దన/Lట. 
అం0కp ఏం ]�£J? ¢ధన సంప�C, ¢ధన చBషqయం అÁ $�I సంపద� 
�ంÚలంట. N ఈ ��$p/ ÷ం<^ అంØ, NQ ¢ధన చBషqయ సంప�C �ంÚ^ 
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$య$! ఎం0కp? (¢ధ$చBషqయ సంప�C సం�4ం»న తJ�æ ,<ంతం 
]ప£మ$/రం2) bN ఎం0Q  ం0 ]�C$/మంØ, �p ఔన/తKం �^య0 
క<! NQ direct 6 ¢ధన చBషqయ సంప�C ]�C� అ�¸ం2, ఎం0క{K 
$·4? ఏం Ý&¸�? అం®� క<! అం0కp, ��� ఎం0కp ¢ధ$చBషqయ 
సంప�C సం�4ం�l  ం0 ఆత	 3�రణ ]�£^. ]þæ ఏమxKందట? 
ఇ�£v NQ �^�ం4. ఓÞ! °3తంl ఇప£� వరV ఏం ¸l£{� Á�? 
ఇప£� వరV సం�4ం»ం4 ఏ($ $,$ అ3? అ,� $3 b0. మ� NRన3 
ఎవ{K? Nవం1 �p/ సం�దన� సం�4ంచవ?¼. ఏ;ట{K అ3? అ3 
¢ధన చBషqయ సంప�C. ఆ $�I ¢ధ$� క�క, N దగ�ర క�క �ంØ, ��> 
��$p/ సం�4ంచవ?¼. ఈ ��నం మరణంl VÚ aQంÚ pలబvBం4. 
ఎ) pలబvBంద{K? ఇంతQ  ం0 జ$	ంతరంl అÁక °�లl జంB 
శÙoలl ��� ప��మం ]ం0ï, LJ£ ]ం0ï వ�¼� క<! అ�q 
ప��మం ]ం4న1 వం� జంB ��నం �ం< axం<? �ం4 క<!  �ంØÁ 
క<! ��� Lన�26 ఇp/ Ýయగ^6�? 5కaæ p�/ [o� ,�ం4 ఎవJ? 
pలబ©ట1q Ý�ం4 ఎవJ? L®�©ట1q Ý�ం4 ఎవJ? అవN/ ఎవJ 
Á�£ం»ం4? ఎవá Á�£ అవbశం 50, Nl సహజం6 ûర� జ$	ంతరం �ం» 
�_Cం»4 అ4. bబ�q ��నం శÙరం ax$ pలబvBందp �^�ం4 క<! మ� 
అ�q ��$p/ pల�1q¸. ఆత	��నం ¸సం �యత/ం Ýx. ఎంత �యత/ం Ý�$ 
నషqం ఏ ం4? మధKl aæ aBం4 ఈ ఉ�². వÝ¼జన	ì$ 
ఉపÌగపvBం4 ఆ ఆత	3�రణ ��నం. ఎక�2· a0. bబ�q ��నంl 
ఎంత�రQ కృ�Ý�$ <p వల� నషqం 5ద{K! poశ పడLQ. అÌK! 
వృ<¦పKం వÝ¼�ం¡, అÌK! ఇంy{� బల8నax$:, అp 
poశపడLQ. ఈ »వ� bలంl అx$ bp కNసం కృ� Ýx. NQ 
¢ధK(నంత �రQ కృ�Ýx. వÝ¼ జన	l �రంభం �ంÝ �ద� ëv+�. 
ఆ4�ంÝ ఆ���l pల�v+�. అ�£v ఏ9Bం4? ఆ జన	> కడæ�a+�. 
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కNసం ఈ జన	 axందp 0ఃఖపడLQ, జన	 ¡p·? శÙop· bN NQ b0. 
ఈ పp 1ql శ·C అxaxం4 అ�Qం1$/,�? ఏం కం6J పడLQ. 
[2 పp 1� aæ వ¢Cx. ఎక�2· a+x? ఈ పంచT+ల> ఏర£Úôx, 
ఈ పంచT+ల>Á a+x. మ�à ఈ పంచTతl�Á ఏర£v+x. ఎక�2· 
a+x? (ఇంత �^3 �ంÚ^ క<! ��qన దగ�ర �ం») అ¡ NQ ]_£ం4. ఆ ఎ) 
వ&Cంç ]WBం4 అ¡. ఆ ��నం N> �16, N �ణ మ� W0¦ల> �16 
F�ంl �ం1ందన/Lట. అ¡ F�ం మ�à శÙop/ ధ�ంÝట�£v ఈ 
��నం> వÝ¼&Cం4 మ�à. ఎం0కp అంØ? ఎ�£డంØ, అం0é ]ê£4... 
అంతb5చ Lం ఏవ స	ర:  bC; క<బరం యః �{� సమ<�వం న�/ 
క»¼తం6 ÝJ+�. ��� క�క మరణbలంl క�క నÁ/ IJCë1qQÁ 
�యత/ం ÝC. న�/ IJC ë1q¸ అంØ, న�/ అంØ ఎవJ? Ç కృ Ã̈v b0, 
3శ�áపం 36 ÝB� b0. Á� అÁ ఆత	 స�áప ��నం. పరLత	 ��నం. ఆత	 
పరLత	లQ సంబం²ం»న ��న ���l క�క ��� మర�p/ 
32»ë�qనట�xæ, మరణంl 3vవమం1$/v శÙop/. ��� శÙop/ 
3v&C$/� అంæ. ఏâ అవ�డం 50 అంతQ ;ం». ãÏ వ¢,p/ 32», ºతన 
వ¢,p/ ఎ®� అxæ ధ�&C$/�, అ®� శÙop/ 32» ఇం¸ శÙop/ 
ధ�&C$/వÁట1వం�, ¢ 6 �ం©ట1వం� �యత/ం మరణంl ఎ�£ðæ 
NQ �న/ç, అ�£v ఏమ{K�? అ¡ ¢ త���నం> మరల వÝ¼�ం4 ఉ�². 
ఇ�£v ఏమ{K�? NQ అ¡ ఆఖ� జన	. Finish. <ం> అxaBం4 జనన 
మర�� 5QంÚ <�a+�. అ�q��· అN/ ¢ధK�. bబ�q అ)ం� ��� NQ 
o�^ అంØ, ఈ ¢ధన చBషqయ సంప�C �ంÚల{K. ఇ4 pజ(న1వం� 
సంపద. ఎం0కp? ఈ సంపద మరణbలంl ఉపÌగపvBం4. N� ఇప£� 
వరV Ý�నవN/ మరణb)p·  ం¡ వ45�$x. ఎం0కp? »న/ pÎl· 
aæÁ p�వన1వం� సంపద� ëద 	 pÎl ఎక�vం®x? �^3 తప£6Á, 
�ణం VÚ aవక���0, �^3 తప£6Á, ���క�@, N శÙర¥క�@, N 
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బం~గణం ఎక�@, N సంపద� ఎక�@, N వAoలN/ ఎక�@. Nదం+ 
�òàaxం4 అంæ ఒక� BబC·. �ప£�1l గ�ం»axం4 అంæ. 
w&üళàÚp· అవbశం 50 అంæ. మ�à ê° �ê£ అవbశం 50 అక�డ. మ� 
�p ¸సం ఎం> 3�Rన1వం� 100 సంవతúoల °3+p/ వృ� ÝÕ,, ఒక�¢� 
ఆl»ం?. మనం �వ) వృ� అxKందp 0ఃఖపvB$/,, అయKÌK! ఎంత 
3�Rన °3తం a>ం4 అp 0ఃఖ పడటం 5¡, ఎవJ అ��p? ఆl»ంచం2? 
>టVర కటq¸సం �2> �వ) Dరం ఆv+,, అÌK! °3తం a>ం¡! 
��నం 5QంÚ axం¡, అ��నం వ»¼ం¡, నలE ఏßà, {E ఏßà 
గ2»ax$:, ఏ$@, ఈ$@ మరణం ఎ�£ý&Cంç, ఏ$v ఈ °3తం 
ప�సLపCం అxaBంç, ÷ందవల�న4 ÷ంద5కa{,, అయKÌK! 
ఎం> 3�Rన Lనవ ఉ�² Áల�� అxaxం¡! ఎ�/ జన	�, ఎ�/ ల�ల 
సంవతúo� జంB� ఉ�~l� ��E ��E ��E ��E అp/ ల�ల 
సంవతúoల�1 పరLత	� ,vQంØ, పరLత	 ఇ»¼న దయ> వ»¼న Lనవ 
ఉ�² క< ఇ4. అp/ ల�ల సంవతúoల�1 Ý�న Üమ, ±డం2. �వ) ¸సం 
వృ� అxaBం¡. �ల 5న1వం� ధనం ̧ సం, <p· �ల ఎ) వ»¼ం4? మనం 
ఇC వ»¼ం4. <p· ఏం 3�వ �ందం2? మనం ఈ$v ]�Cన/1వం� 3�Rన 
వ&C��, ఎవ��¼J ��·? 3�వ ఎ) వ»¼ం4? ��� ఇ�¼�. ఆ�4ం�� 
<p·. పరLత	  ం0 అ3 ఏ 9�Q? ఈ 3శ�ం  ం0 ఏ 9లQ అ3? ఆ 
3Õ�p· సంబం²ం»న ��$p/ ÷ం4æ, పరLత	Q సంబం²ం»న ��$p/ 
÷ందÚp· అరFత �న/1వం� ఉ�² లGం»ం4. పp 1� లGం»$x. bN 
ఆ పp ట�>� ఏం Ý&C$/�?  కంè� ఆప�ష* ÝయÚp· ¢ధK(న 
&p§తత�ం �న/1 వం� పp 1q>, Hరbయ� తJIBం�3.  ఏ;ట{K 
అp అంØ, $Q ఇ¡ వ?¼ అం1ం�3. ఇంతక$/ అ��నం ఏ($ �ం<? 
ఇ�£v ¡p¸సం jధపv+�? ¡p ¸సం 0ఃI&C$/�? అర�ం �ం< ఏ($ 
N 0ఃÊp·. ఒక¢� ఆl»ం?? 0ఃఖం క^Eన�£డ)� ఈ Lట� IJCQ 
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o�లం2. అÌK! $ °3తం వృ� అxaం4. 0ఃఖం క�గ6Á ఈ Lట� 
&J�ం�లం2. 0ఃఖం క^EందంØ అ��నం �ం4, అహంbరం �న/4. axం4. 
అÌK! axం4o jW. ఇంతbలం ఎ�/ సంవతúoల �1, ఈ నలE ఏßà, 
{E ఏళà�1 °3తం అం+ ఇ)� క< axం4. ఈ �ల 5న1వం� అంÕల 
¸సం, ఎం0V �ర6p అంÕల ¸సం, 0ఃIం»�Á.  
 ఒక మp� jధ ëvత$/v, అతp Ýత Á� j²ంచబvB$/� అÁ¡ 
క<!  అత� ఎక�v$/v? Á� ఆత	స�á�డ�. అంØ Á� అంత®, సర�� 
�K_ం» �న/�డ�. అతpl �న/ అంతoత	 ఎవJ? ÁÁ. పరLత	 ఎవJ? ÁÁ. 
ఏం æÚ �ం4? శÙరం æÚ �ం4. అంæ క<! �ణ మ� W0¦�? ఒకØ. ఏం 
æÚ వ»¼ం4? EO/ æÚo jW. అంతQ ;ం» ఏâ 50. ఈ EO/ ఆ EO/� ఎ) 
j²ం»ం4? (న�/ b0 అ�¸వడ�$?) Á� ఒక�Ø �శ/ అvI+ 3�. â 
ఇంè� [�ô EO/� �$/యం2. ఈ EO/ ఆ EO/� j²ంచగ^Eం<? (అ) 
అ�Qన/ మన& ఊJ¸వడం 50 క<! మ�) అంØ అర��;� అక�డ? ఏç ఒక 
�సనQ �ంEం4 అ4. ( అ4 b0 ఎవర$/ వ»¼ ఏమ$/ అ$/ర�¸ం2, ఆ 
LటQ ఈ మన& న�/ b0 అ�¸వడం 50) 3� ]W+ 3� స£ం4ÄCం4 
అక�డ. ఎ) స£ం4ÄCందంØ, ¡హ�సనQ lబ2 స£ం4ÄCం4. ఎం0కp? ఈ 
ëద	EO/ వ»¼ ఆ »న/ EO/� �1qQందం2. EO/� సJ 	QÁట�£v EO/� 
�1qQం1$/{? �1q¸వడం 5<? ఏమ$/ EO/ 0ఃఖప2ం<? 
0ఃఖప2ం<? <p· �ణం 506. ఎం0Q అ�Qం1$/�? NQ కనపడడం 
50 అంæ. NQన/ �ణం NQ �న/1�6 <ంè� 50 అంæ. <ంè� �ం© !తనKం 
<p· �ండబØq <p· EO/ అÁ ఆbరం �ం4. 5కaæ ఆకరం ఎ®� �ం4? 
అంæక<! ఆ EO/ అÁ ఆbరం ]డQంÚ �ంÝట1వం� శ·C lపల 5కaæ EO/ 
ఆbరంl �ం1ం<? ఎ) �ం1ం4? �ండ0 క< మ�. bబ�q N యం0 �ణ 
శ·C6 �న/4. <p యం0 !తనKం జడశ·C6 �న/4. (న�/ b0 అÁ$?) న�/ 
b0 అÁ4 b0 అంశం అక�డ IJC ë1q¸వల�న4 అతv $ ��þంబం. అత� 
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ఎక�KÃం� o50. $l �న/ �ణమ�W0¦లl �న/ రLIణ�, అతpl 
పpÝÄCం4. అతpl �న/ రLI�p/ pÎ 5�>ం4. అత� అ) �వ�CంÝట1� 
ÝÄCం4. $ F�	p/  ం0 స� Ý{^. $l �న/ �ణమ� W0¦లl �న/ 
రLI�p/ క�క  ం0 వ45&QంØ Á�, $Q 9v I�లl క�క 
స£ందన 5కaxనట�xæ, (అత� అ) అ$/రÁ Lట �ండ0) అత� అస� 
అÁ ప���æ o0. అర�9Bం< అంä!  
 అత� అం1$/డంØ ఎ) అం1$/v? N lపల F�ం అం0l Ý�ం4. 
ఆ EO/l ఏం Ý�ం4? N �ణ మ� W0¦5 �òà Ý�$x. N F�ం �òà అతp 
F�ం> సంÌగం ]ం4ం4. NQ రమణ L¢qJ ఎ®� న�¼v? �పంచంl 
ఇంతమం4 �ండ6? ఎ®� న�¼v? ఇక�డ ఒక అంశం �ం4. అంØ అర��;�? 
N త^�దంMలl VÚ �ణమ� W0¦� అÁ F�ం �ం4 క<! ఆ F�ం ఏం 
Ý�ం4 ఇ�£v? మõక °3l, మõక ఉ�²l �న/ F�ం> సంÌగం ]ం4, 
pరÃయం Ý&Cం4. bN అస� pరÃయం ఎవJ Ý{^? అంతoత	 Ý{^. ¢  
Ý{^ pరÃయం ఎ�£� VÚ! అంæ క< ! bN ఏ3 Ý&C$/x? �ణ మ� 
W0¦� Ý&C$/x. ¡p· lబ2 Ý&C$/x? Õస, �సన, ¡హ �సన, 
lక�సనQ lబ2 Ý&C$/x. bబ�q త�£ ఎవ�4? $¡. Á� అంతoత	l 
క�క ��రం6 �న/ట�xæ, అత� అJ&C$/డంä, Á� ఎవ�p? గమpంÝ 
�2p. ¢ p. అంæక<! ఎం0కp? అతpl �న/ అంతoత	 ఎవJ? ÁÁ. అక�Ú 
గమpంÝ�2Á. ఇక�Ú గమpంÝ�2Á. ఆ గమpంÝ�2 దృ1q� ±C ఇద	J 
ఎక�v$/J? ఇద 	J 5J. ఒక�© �$/v. మ��£v ఎవJ ఎవ�p అ$/J? 
ఎవá ఎవ�p ఏâ అన50 $య$! ప��మ F�ం �రQ, ఒక�> ఒక�క�డ 
ప��మం ]ం0ï �$/J. ఒక��కJ �ఠం ÁJ¼Qం1$/J. ఒక��కJ 
IJ§¨K�6 [ధ సంగ� జJIBం4. ఎం0కం2? 3� ]W+ 3�. $l 
�న/ రLIణం $Q ÁÁ ��&QÁ అవbశం 50 bబ�q, పరLత	 ఏం 
ÝÕv? N)ం� °�లÁ N ?1qపక�ల ఏo£1 ÝÕv. Nl �న/ రLI�p/ 
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�v ఎ�C ±�B$/v. Nl �న/ త� I�p/ �v ఎ�C ±�B$/v. 
ఎం0కp? �v 5కaæ ��� ��&¸5�. Nlపల ��� ఎంత� ÅంE 
±�$ అ3 కనపv+{? కనపడ� క< ! అ3 ��l ��þంþCÁ క<! అద	ం 
 ం0Q �òà pలబ2æÁ క<! ��� <pp చక�40	QÁ4? bబ�q �v 
ఎవడ{K? N ��þంబం. అద	ంl కనపvBన/ ��þంబం. N ��þంబ� అ4. 
Nl ఎంత రLIణం బలం6 �ంç, �v అంత బలం6 L®�vB$/v. Nl 
త�Iణం ఎంత బలం6 �ంç, �v అంత wOం6 �వ�C&C$/v. Nl 
సత�Iణం ఎంత బలం6 �ంç, �v అంత సత�Iణం> �వ�C&C$/v. ($ ఇ4 
5QంÚÁ �ßà అ®� Ý&Cం®J క<!) N ఇ4 అంØ ఇప£� వరV శÙరం, 
L®�డడం వ�é ë1qQ$/�. శÙరం L®�డక ax$, �ణ మ� W0¦� 
పpÝ&C$/{? పpÝయడం 5<? ��� 9నం6 VJ¼$/�, �ణ మ� 
W0¦� పp Ý&C$/{? (పpÝFCÁ �$/x) అంæ క<! �J కØq�నంత 
L�న, అ3 క1qబడ50 క<! అ3 పpÝFCÁ �$/x క<! అ)� ఆ �ణ మ� 
W0¦�, ఆ శÙరంl· �òà అ) పpÝ&C$/x. ($ ��యం 5QంÚ) ఏం పp 
50. F�లం> F�	p· ఏâ పp 50. కల �ందం2, NQ కల జJIBందం2. 
N F�)p· ఏ($ పp �ం<, ఆ కల>? కల జJI>ం< 5<? జ�EaïÁ 
�ం4. అ®�� ¥లQవl �న/�£v N� శÙop/ L�� I�C&C$/� bN 
శÙరం కంØ  ం0 ఏ4 ���ం4? F�ం ���ం4. N F�లం కంØ, F�� 
 ం0 ���ం1ం4. bబ�q F�ం ���$/é క<, ఈ F�లం 
���ం1ం4? bబ�q ఈ F�లం పp Ý&Cన/4 అంØ ఆ F�ం పpÝ&CంØÁ 
క<! bబ�q ఈ F�ం ఎ�£�  ం0 �ం1ం<? �ండ<?  ం0న/�£v 
మ��£v ఏ(ం4? <ంè��ం» L®�vBన/ F�ం ఇ�£v ఎవJ? N 
F��. <ంè��ం» �వ�C&Cన/ F�ం ఎవJ? N F��. <ంè� �ం» 
పpÝ&Cన/ కర	 ఎవJ? N F��. <p�ం» వ&Cన/ ప��మం ఎవ�·? N వల� 
Né క�I>ం4. �ం@�v ఎక�v$/v ఇక�డ? ఎవá 5Á 5J ఎ�£� 
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VÚ. (ఇ1వం� IJ�6�p ఎ0JIంÚ ë1qQp ఏâ ��&¸5క 
aవడ� ëద	 అ��నం). ఇక�ýక అంశం �ందం2. ఏంటంØ ఎ�£� VÚ 
ఇతJల� ,J6 ±డడ� మనం ఇప£� వరV అల�1 పÚô . ఎం0కp? 
Á� ,J, ��� ,J. Á� ,J, ��� ,J. Á� ,J, ��� ,J. అ) b0. Nl 
�న/ �ణ మ� W0¦�, అక�డ �న/ �ణ మ� W0¦� ఒక�Ø. ఎవJ ఎవ�/ 
అ$/J? ఎవá ఎవÙ/ అన50. EO/ EO/� అన/దం2. EO/� EO/ అంØ EO/Q 
ఏ(ం4? ఇం�క�, అ4 �పÌగ�. $Q �పÌగ�. ఎం0కp? IJR 
[²FC �$/v. అర�(ం< అంä! 5కaæ న�/ Á� ��&QÁ అవbశం 
�ం<? ఈ మ�¨� ఎవ�á 5J అ�¸ం2, ఏం ��&Qం®�? ఎ) 
��&Qం®�? ¢ధK�$? NQ ��నం క^� అవbశం �ం<? (అ®� అ�¸ 
బØq6) �^4NQ a^క. ఆ a^é 5కaæ ¡p> a�¼Qం®�? ఎ®� 
¢ధKం? ఒక�2, �$/వం2. ��నం ఎ®� వ&Cం4? bబ�q పరLత	 ఎంత� 
 ం0±�>� ఈ సృ�qp ర»ం�v? NQ �తCం IJ�లనం+ N ?� qÁ 
ఏo£1 ÝÕv. ��� ఎక�2¸ aQంÚ. ��&¸గ^� �^3, ��నం క�క NQ 
�న/ట�xæ, N, క< సతKం. N� సతKమp, ¢ వN ��&¸�^ అంØ, 
�ళàందá అవసర�$ b<? అం0é క<! N �స$బల �rవం �రQ, 
�రంద�N ఏo£1 Ý&Q$/�. ఒ��క�� ఒ¸� ��þంబం. ఒకv రLI�p· 
��þంబం, ఒకv త� I�p· ��þంబం, ఒకv సత�I�p· ��þంబం. 
ఒకv ¢ · ��þంబం. అర�(ం< అం2? ఇ)గ ఎం0కp? అందá అవసర�. 
“N ?1qపక�ల �న/ అందá IJ�5. N� §¨Kడ�. ఈ సృ�q IJR [²FC 
�న/4. Á� §¨Kð, ¢ధQð ÁJ¼Qం1$/�. అp ఎ�£ðæ ఈ సృ�qp 
IJ�6 «�క�¢C�, ఆ$v ��� కడæJట Êయ ”. గJCë1q¸ం2. ఇ¡ 
�కK . ఈ సృ�q [²&Cన/దp ఎవñæ «�క�¢Cã, ఆ జన	l �v కడæJట 
Êయ . ఎం0కp? �v జనన మర�ల� అ²గ;ంÝ¢Cv. bరణం ఏ;�? 
సృ�qp అధKయనం ÝÕv. తనp +� అధKయనం ÝÕv. సృ�qp, తనp ఏకం6 
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¢ త�ం6 అధKయనం ÝÕv. పరLత	 pరÃయం6 సృ�ql °3ంÝ¢Cv ఇంb. 
ఎం0కp? సృ�q అతpp j²ంచ50. ఎం0కp? IJR [²&Cన/4 అ4. ఇంb 
j²ంÝ4 ఏ ం4? §�ణ� ఇÄCం4, మం» RpంS ఇÄCం4. మం» �ఠం 
వÝ¼1q ÝÄCం4. జన	 జన	ల· IJCం© �Tp/ ఇÄCం4. మ� అ¡ క< ��నం 
అంØ. ఆ ��నం ఎ®� వ»¼ం4 NQ? ఆ సృ�q �ంÝ వ»¼ంద{K jW. ఈ సృU q 
ఈశ�Jv. ఈ సృU q పరLత	. ఈ సృU q IJ�. సృ�q IJR [²FC �ండ6, 
ఎక�డ ఒక తలbx, �ంv bßà, �ంv ÝB� �న/ IJ� ¸సం �BQ+� 
ఎం0Q? �xK¸ట� జ$rl ఎక�డ �$/డp ఎ®� �BQ+�? ఈ అనంత 
సృ�q N ఎ0ట IJR [²FC �న/4. ¢z�JI దగ�ర�ం» VÚ NQ 
[²&Cన/4. N� ఎ®� °3&C$/వÁ4. bబ�q NQ ఏం Ýయగలడ{K? సశÙర 
IJ� NQ &Jరణ� ఇవ�గ�I+J అంæ. ఒÞ ! ఇ) b0, దృ�qp ఇ) 
LJ¼¸. అp NQ ]�Cv అంæ. Lర � దరóనం Ý¢Cv. °3ంÝ4 ఎవJ? �,�. 
bబ�q ఈ °3+p/ ఎప£�ì$ స�, ¢ధQ26 °3ంచÚp· LJ¼¸ ఇప£�ì$. 
మరణ bలంl �పÌగప©ట1వం� ¢ధ$చBషqయ సంప�Cp 
సం�4ం?QÁం0Q �యత/ం Ýx. ఏం Ý{ల{K అp ఎవ��N 
అvగLQ. ఏ ¢ధన Ýయమం®J అp అvగLQ. ఏ; ]{Kల{K అంØ 
జపం, తపం, యజ�ం, {గం, Þమం ��� ఏం Ý¢C� అÁ4 అనవసరం అక�డ. 
bN N దగ �ర ఏ ంÚల{K? మరణbలంl �పÌగప© ¢ధనచBషqయ 
సంప�C �ంÚ^. ఎం0కp? ఈ ��� Ý&Cన/ జపం, యజ�ం, {గం, Þమం 
ఇవN/ మరణ bలంl ¢ధK�$? అస� అ¢ధKం $య$!  ఎం0కp? bßà 
ÝB� �^3· ఎIవ పÚôక యజ�  50, {గ  50. bవN/ ఇవN/ 
F�లrగంl 5�. యజ�rవం> °3ం�లట. N శÙర� ÞమIండం. N 
యం0 �న/1వం� �ణ� హ3&ú. N యం0 �న/1వం� మన&ú W0¦5, 
Nl �న/1వం� �స$బల సం¢�ర బల� స;ధ�. అం0l 
బయ�¡�న1వం� అE/ RÕ�నJv. Nlపల �న/ RÕ�నJ© అE/. N �Q�5 
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Vత&ú. $దం Nl �న/దం2. ఓంbర $దం Nl �� ధ�p&Cన/4. ఆ ఓంbర 
$దం �రé Nl �ణం జJIï �న/4. ఆ ఓంbర $ద� మం� . ఇ®� 
యజ�rవంl N శÙరంl యజ�ం జJIï �న/4. bN ఈ య��p/ I�Cంచ5క 
aB$/�. ఈ య��p/ ఎవñæ I�Cం�ã, Á� ఎవ�p ఇప£v? ఆ 
యజ��J¨ðన1వం� ¢ p. ఆ యజ��J¨ðన1వం� fహ	�. ఆ యజ�ం 
ఎవ�Àæ ÝJBంç ఇ®� °3ంÝ�v క< ¢  స�á�v. ఇప£v ఏ4 ఏ4? 
ఏ4 b0? అర�(ం<? ఈ రకం6 ఎవðæ °3+p/ °3¢C@, ఇ4 యజ�ం 
Ýయడం అంØ. ఇ4 Äమ{0త�ం అంØ. ఇ4 మకర Qండ)�. ధ�¢CJ 
±డం2. ఎం0Q ఆ మకర Qండ)�? మకరం ¡p· IJC? Nl �న/1వం� 
9v I�ల· IJC అ4. గµంÎ ��ంl ఎవJ ప1qQ$/J? �స^ 
ప1qQం4. ఆ �స^ ఏంట{K? N మన&ú. మన&ú »వరQ ఏ(axందట? 
Qండల �. ]�లQ ఆభరణ �. మన&ú అÁ4 $ Ý�l పp 1q అ{K 
j�. ఇ4� Qండల � ఎ®� అxæ... (మ� శంకo�JKల �� �స^ 
ప1qQం4 అంØ అ4 ఏ;�?) ఆయన �vïÁ bరణ జ�	26 �®qv. 
స$Kసp;తC( <pp సంక^£ం�v. అమ	p అ26v. jలKంl స$Kసం 
bదం4 ఆ�డ. bదంØ మ��£v ఏం ]{K^? ఆ�డp ఒ_£ం�^. ఒ_£ం�లంØ 
ఒక� క^£ం�v. క^£ం�డక�డ. త� సంక^£ం�v. ఆ సంకల£� �స^ 
áపంl �ం� ఆ�డQ క^�ట1� ÝÕv. ఆ�డQ క^�ట1� ÝÕv, అక�©â 
�స^ 50, �v 50. (నన/ �స^ ప1qQం4) ఏం Ýయమం®�? Á� 
స$Kసం ప1qQంØÁ bN వదలనం1ం4 అ$/v. ఆ�డQ þడô âద cమ. bబ�q 
a $య$ w&¸! N� fBQ+�6 అం4. స� అxaxం4. ఆయన పp 
అxaxం4. అంæ6p అక�డ �స^ 50. ఆ�డ· ఆ �ం� క^�ట1� ÝÕv. 
±డం2. ఎp;¡ళà వయ&úlÁ త �̂·, ఎ®� అxæ Ç కృ Ã̈v యWదQ ఎ®� 
±ë®qv? (lb� అN/�) అంæ! అ)గ ఒక� సంక^£ం�v. ఆ�డQ ఆ 
�స^ ప1qQం4 అనం6Á ఒ�£QÁట1q �ం� క�గµÕv అంæ. అక�డ 
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�స^ 50, �v 50. అ)గ �ళàందá VÚ bరణ జ�	�. అం0కp మనం 
కర	 °�లం. bబ�q �ళàéం�? జన	తః ��నం �ం1ం4 �ళà·. ఆ p;తC� 
వ¢Cv �v. అంØ ఉ�²p ఎం_క Ý&¸గ^� ¢మర��ం �ం1ం4. త^�p 
ఎం_క Ý&¸గ^� ¢మర��ం �ం1ం4. అN/ ఏo£1 Ý&Qp వ¢Cv. 
ఉ�²l·. మనం ఏం ÝÕ ? ఉ�²l· వ»¼$క ఏo£1 Ý&Qం1$/ . 
�ళàందá bరణ జ�	లన/Lట. �ళàందá ఏ;�?  ం¡ ఏo£1 Ý¢CJ 
అం+VÚ!  �ళàQ bవల�నవN/. (ఈ L9� �ßà VÚ అ�QÁ వ¢CJ 
క<! ఫ)$ �ßà b�లp) కర	� ఆÜxం». �స$ బ)p/ ఆÜxం» ��� 
త �̂ తంYp ఎం_క Ý¢C�. �v ��$p/ ఆÜxం» ఎం_క Ý¢Cv. అ� æÚ. 
¢ త� ��$p/ ఆÜxం» ఎం_క Ý¢Cv. అర�(ం< అం2? ¢xoం.  
 
 (Next class ¢ధన చBషqయ సంప�C) 
 
ఓం ఓం ఓం 
ఓం ûరÃమదః ûరÃ;దం ûoÃÔ ûరÃ  దచKæ ûరÃసK ûరÃL<య 
ûరÃ��వ§షKæ  
ఓం ûరÃ మదః ûరÃ;దం ûoÃÔ ûరÃ దచKæ ûరÃసK ûరÃL<య 
ûరÃ��వ§షKæ 
ఓం ûరÃ మదః ûరÃ;దం ûoÃÔ ûరÃ దచKæ ûరÃసK ûరÃL<య 
ûరÃ��వ§షKæ 
ఓం తÔ సÔ 
ఓం సహ$ భవB సహ] ÈనQC సహ�రKం కర �వ^  æజ�� $వ_తమ&C 
L34�1వ^ 
ఓం Õం�ఃÕం�ఃÕం�ః  
¢xoం 
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“ఇ�వ�క�	
 ఆ� �� జ�� హంస, త�����, 

హ�హ�� వ�� �ల�న, ఆగ!త"#, $% &'న(”. అం, అర.ం ఏ01? 
ఏ01 అర.ం? త"� ఎప516� 78ం9 అం:�;( <=, ఆ త"�� 
న>?@వటం BCD%? అ9 Bన E� కF! ఇం@1 ఏంటట? అ9 B�H 
అం,, ఏం ��IంJలట? అ9 KL@%H. అం�MC NంO ��;	. సమQ
 
�ం9, = ప�RSరం TU అం�MC �ం:ందంW. ఏం XY
H? = సమస
 
ఏ01? = సమస
 ఏ01? త"�" ఆZ	ంJ�. త"( C" అ"[ం:�;�. 
ఈ త"� C" అ"@[ంU $]ంJH అం, ఏం XY
H? ఇ�వ�క�	
 ఆ� 
�� జ�� హంస, త�����, హ�హ�� వ�� �ల�న, 
ఆగ!త"#. "�^ ఆ హ�హ��ల" ఎంత_` ఏ0 (a'ం:�;�? C" 
Jవ[ంU ba, C" Jవ[ంU ba, ఈ Lఖం �ంd:ef ba, ఈ Lఖం 
�ంd:ef ba, ఈ శhరంi TWన Lఖం �ంd:ef bడమC కF 
$]త<లం %W� బlమmU�? బlమmWn %dమ�; oయగలU? ఏం 
oయEa �య�! ఎం�క� �య�? %W olM ఏq E� �య�! 
ఎం�క�? మరణం ధృవం. u1eన %a 7క తప5ద� u�v, అReదశ 
u�vMw xy z�O ఎ�; తపL{ o|� TU X}5ం9 అz! అ	n 
ఏ0టట? "�^ త}5ం~@వ~�. ఎ�w అY
? ఆత?��నం KH_I, మరv�; 
�కS�ంచవ~�. మరv�; అ�గ0ంచవ~�. అ�w Qధ
ం f�, మరణ <లంM ఏ 
Qధన గ"క = దగ�ర �ం,, మరv�; "�^ Q�f bడగ�8�;�, 
అ:వం1 ��నం = దగ�ర �ం,, "�^ F�� అ�గ0ంచవ~�. అంn f� F�� 
E[ంU oయడం ఎవ�వmw అవ^�. ఎం�క�? అ9 త"�" ఆZ	ం� �న;9. 
త"� u1eం9, త"� 7క తప5�. "�^ 7వడం అC9 అQధ
ం అన;Bట. అC 
��నం =[ కలfH. కలfH అం, z�� ఆZ	ంJH? అం, ఈ త"� C" <� 
అ� �ర�ంJH అం,, ఈ త"� z�qద ప�oసIందంట ఇu5O? ఆ��� qద 
ప�oLIం9. అంn�? ఈ త"� z�qద ఆ�రపW �ం9? ఆ��� qద 
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ఆ�రపW �ం9. ఆ��� z� qద ఆ�రపW �ం9? హంస qద ఆ�రపW 
�ం9. ఆ హంస� �NI�� �టe�దట. ఆ హంస� ��Iంo xయత;ం o_I, అ9 
ఇ�వ9 ఒకS �	
 ఆ� �� జ�గiందంట. �మం తప5[ంU తHw గర�ం 
"ం� �ద �Wn, మరణ <లం వరT TU ఆ హంస 21,600 Q�w 
':e'ం�ందంట. ఎం�క� �� అంత �ద�ప� మనM జ��� ��; TU, 
మ� మనం ఎం�[ ��IంచEక78�;>? అర.�ంF అం�! 
 �న; �న; బయట ఆవ�ంజ క9H�, �మ క9H� ��Iపa�నం:�;(, 
<= ఏ0 ��IంచEక 78�;�? =Mపల హంస, u1eం9 �ద 7�F< 
�� ':e'ం�ంz? F�; ��Iం~ �టe�దట. F�; ��I_I, = ఆ��� 
ఎm త��7iం� KLIం9 =[. = ఆ���యం ఎm  ¡ం�78ం� 
అu5a KLIం9 =[. (ఇ�;£¤) "(^ం ¦స7Y�. z� ��ం� = 
ఆ���Y�; ఖ�� �a8�;�? అర.�ంF? = ఆ���యం ఇప51 F< z� 
@సం ఖ�� ��e�? ఒకQ� �న[S lర� bL@! భగవం8a =[ 
ఆ���Y�; ఇJ�a. అz సంపద. ఆ 21,600 Q�w హంస ':e@వడం అC 
శ Ï� ఇJ�a. ఈ హంస శ Ï� ఇప51 వరT z�¨ �ప©�ంJ�?  
 �లE�, ]వE� %1� సంª9ంచU�¨ �ప©�ం�, ఇ9 త��7	, 
జ��7	, ]W��,e_ సమయం వo�టప51¨, అ©
, [©
మ« అం, 
x©జనం ఏ>ం9? <బ1e ‘C" త"� <�’ అ� �ర®	ంJH అం,, "�^ 
హంస� ��IంJH. ఆ ¯ణశ Ï� ��IంJH. �రంత�యంf దృ°e�, ¯ణశ¨I� 
అ! ఆ�ªనసl, అ! }ర0± �
నం అ=; అ(. ఆ ¯ణశ¨I� ��Iంo xయత;ం 
o_I, ఏం 7	ం9 =[? ‘C" శhరం <�’ అ� |.ర పWం9. C" శhరం <�. 
C" ఎవ��? C" ¯v�;. ¯ణ& ²వం. ఎం�క�? ఆ ¯ణ&, ఆ ¯ణం 7n 
అం� 7	న,e. శhర& C" అ	నu5a ¯ణ& ²వం. ఇం³కS´ E� ²వం. 
హ�హ�� <=, ఎవ^µ� �:e@, >�¶· ¸a @టw zవత ఆ ¯ణంMC 
��;�. ఎం�క�? "�^ శhరంfC ��;� <బ1e. C" శhరం <దY
 
అ�;వ"@, C" ¯v�; అC |.l¨ �%లన;Bట. C" శhరం <�, C" 
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¯v�;. ఎం�క�? త��7iం9 ఏ9 శhరB? ¯ణB? ¯ణం 
త��7iం9. ఆ��� త��7iందన;Bట. C" ¯v�; అం, అu5a 
ఏ�ం9? మనL ²వం అ	
ం9. C" ¯ణ>" అం,, మనL ²వం అ	
ం9. 
C" మనL{ అC |.l¨ వJ�� ఇu5a. ఈ హంస� ��Iంచడం F^� అ9 
Yం¹కంf ':e'ం�ం9 తప5 Fం�w ఏ>ం9? (º ఏ�� �ంF? »¨ 
¨ంద¨, »¨ ¨ంద¨, »¨ ¨ంద¨ ':e'ం�ం9 అంn! పంచ¯vల ¼పంM 
�న;9. ఏ01 ఆ పంచ ¯v? ¯ణ, అªన, సBన, %
న, ఉFన అంn కదం�! 
ఆ అ	� %��ల ¼పంM =[ శhరంM �న; అ�; ఇం¾Y ప� 
o_:ef o¿Iం9. మనం yL[C fH, ఆ ఐ� Áff ]W7	, ఐ� 
Q.�లM �H� �ంW, ఆ ఐ� Q.�లM �H� �ంW, అ�; ఇం¾Yల=; 
ప�oయU�¨ అz <రణం. ఒకSQ� ఆ ¯ణ %�� yL@వడం ఆu. ఏÂ, = 
ఇం¾Yల" ప�oయమ". = Ãప5తనమం� ఎవ�¨ అప5Äª5�? ఆÅ! � 
క£¤ Ãప5], ఆÅ! � X� Ãప5]. ఆÅ! � o8 Ãప5]. అం:�;% EF? 
�	
 <యÆ� సº C" �,eQIనం� Bf	. ఎm ��e� ఏ01? ఆ ¯ణం 
ప�oయ[ంU ��e%? = Ãప5త�ల=;, = ఇం¾Yల Ãప5ం� ఎకSW"ం� 
వ��ం9? z� qద ఆ�రపW వ��ం9? ఆ ¯ణం qద ఆ�రపW వ��ందY
! ఆ 
¯ణం ఎm ప�oLIం� KH|ంF? అ9 KHయE� కF! ¯ణం అం, 
ఎకSaన;9? అªనం అం, ఎకSaన;9? %
నం అం, ఎకSaన;9? సBనం 
అం, ఎకSaన;9? ఉFనం అం, ఎకSaన;9? ఏ Q.న>లM ఆ ఐ� %�� 
ప�o_I, ఈ ఇం¾Y ప�oLI�;© ��Iం~. పంచ@శ ]Jరణ అం�Ç 
oయమం�రంW. తప5�స�f ఈ అన;మయ
@శం ప�XY
H అం, Mపల ఆ 
¯ణమయ @శం ప�o_IC. ఆ ¯ణమయ@శం అC ÈÉం ప� oయక7n ఈ 
È.లం ఎం�T ప�¨ ��. <బ1e !�కం, È.ల�న:వం1 Fం�w "ం� 
ÈÉ�నF�� ��Iం~. ఆ ÈÉ�నF�కం, మ�ంత ÈÉ�నF�� 
��Iం~. F�కం, ÈÉ�న9, F�కం, ÈÉ�న9, F�కం, ÈÉ�న9 
అ�w ��IÈI 7n, ఏ�ందట ఇu5a? అu5a అన;మయ
 @శ> C" <�. 
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¯ణమయ@శ> C" <�. మÊమయ@శ> C" <�. ]��నమయ@శ> 
C" <�. ఆనందమయ@శ> C" <�. C" ఆత? స^¼uడ". అ� 
�టe�వ�¨ nEట:వం1 �ర®యం అన;Bట అ9. <బ1e శhరం C" <�. ¯ణం 
C" <�. మనL C" <�. Ë9Ì C" <�. C" ఆత? స^¼uడ". ఇmగ 
xl�త
> q� ]షY వ��నu5డmw, ఆ ఆMచన వ��నu5డmw, అ"భవం 
క�8న;u5డmw, ఏ ప� ̄ రంÎంచÏ	� సº, C" శhరం <�. C" ̄ ణం 
<�. C" మనL{" <�. C" Ë9Ì� <�. C" ఆత? స^¼uడ". C" 
ఇం�M |.రమ�
, ఈ ప�� oD" అంn. ఇం�M |.రం <E�, అu5a ఏ� 
జ��� �ం�	.  ఎ�1%a �ఃÑÈI �ం�a, "�^ దఃÑÈI �ం��, 
%W �ఃఖం b| "�^ �ఃఖపa� �ం��, %W Lఖం b| "�^ 
Lఖపa� �ం��, = Lఖం b| %a Lఖపa� �ం�a. ఇm అ=; 
జ��7� �ం�	. ఇవ=; TU. ఇవ=; ఏ ప��M జ�గ� ��;	? శhరం 
ప��M జ��� ��;	. ఒక �ర®యం oD>, ఒక �ర®యం o_I ఏ01? 
ఎవ�@ ఒక�¨ �ఃఖం కగవ~� F�M ఏ>ం9? �ఃఖం క�� �ందం, 
అ��నం �ం9 �"<ల. అ9 ఏ రక�న �ఃఖం అ	� సº. ఏ �ర®య�� <= 
"�^ ఎం�[ ఆనం9ంచEక78�;�? (మనవలw %£¤ Òధపa�º¦ అ�)  
మÓ¤ �ద1¨ వJ�� అz. ఆత? స^¼ప��నం @సం "�^ z�Ô� 
త
Õంచమం:�;a. ఎం�క�? "�^ జ�?ం�ంz F�@సమY
! అస9 
7	ం9. అస9 7	 %a �ఃÑLI�;డ� !�� వ9E|I]. ఇu5d�ం9? 
x©జన Öన
ం అ	7EF? జన? వృ� అ	7వడం EF? జన? వృ� 
అ	7	�క ఏం x©జనం? (మన వలw అవతల %a Òధ పa8�;d¦?) 
ఆ ధ�?�; ఎం�[ 7°ంచమ�;�? ��నం కలగడం @సమ� ధ�?�; 
7°ంచమ�;రంW. అz �న; X}5ం9. ధ�?�; ª1ంJH. ఏ �0తI�? ¦×ం 
దృReØ ª1ంJH ధ�?�;. ఉFహరణ XË�నంW. ఇu5a C" మనం 6 
గంటల[ EJం, మనప�M మనం వo�D>. మన ప�M¨ మనం వo�_I ఏ�ం9? 
ఈ గంటన;ర Â� ÙకS _వ మన[ అందడం Ez అ� �ఃÑంo%� E�? 
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�ం�� కF ! ఇu5dం XY
లట అ	n? ఈ గంటన;ర ఆÚ| %� _వ 
oLI�;( అ"@ంW, ¦×ం ఎప516� వLIంF? ధర?&. గృÛ¡ ధర?&. C" 
<దనడం E�. 6 to 7.30 ఉదయం `ట ఏ� ఇంత[ >ం�"ం� ఏ ప= E� 
<బ1e ఏ àల E� <బ1e ఏ� ఇం�w ఆ �u�i Õమ?ట¦, ఈ �u�i అ: 
Õమ?ట¦ ఏ� oÈI �ం��. ఇu5a "�^ ఆ ప� oయడం EదంW. ఏమ�; 
áÅ?ండం áద�Æ7	ంF? ఏq అవ^E�f. (మనం ఎu5O పకS%W ��ం�) 
అzf C" X7Iం9? �న; ధ�?�; ఆZ	ం�, �ద� లâ
�; వ9E|I(? $]తం 
ఎం�@సం వ��ం�, జన? ఎం�[ జ�?ంJ� ఆ ల×Øం 7	, ఏం 
0��[�;�? �మ?W<య 7	ం9, ఆవ �ంజ 0�Hం9. అర.�ంF అంW?  
 _(, ఎu5a _వ అ	
ం9? =[ ��నం లÎ_I _వ అ	
ందంW. ఎu5ã� 
��I �:e@ంW. ఈ ప� oయడం F^� =[ ��నం లÎ_I, అ9 _వ అ�8ం9. 
C" అC కరI" త
ÕంJH. ఇu5a C" అC కరI బలపUäU? త
ÕంJU? 
ఏ�ందu5a? ��నం ఎm అ	
ం9 మ�? ఆ ధ�?�; ఆచ�_I, C" అC కరI 
7%H. ఎం�క�? ధర?& పరBత? స^¼పం. C" పరBత? ఒకS,. 
ఆచ�ంo%డ" C" ఎకSడ ��;"? పరBత? పదÌlM ఆచ�LI�;". <బ1e 
o_9 ఎవరY
? పరBn?. o	ంo9 ఎవరY
? పరBn?. అ"భ]ంo9 
ఎవరY
? అం� పరBn?. C" ఏq Xయ
� %డ". ఆ ÁవంM �ంW "�^ 
o_I _వ అ�8ం9. <= q� q ఇళ¤Mw o|ం9 _వ అ�8ంF? అవ^� కF! 
ఎం�క�? "�^ oDవ� %a ��Iంచబ,e, %a ��Iంచక7n "�^ 
�ఃÑంచబ,e. (అంnకF మ�) bడంW. అర.�ంF? ఇmగ. అం�క� q� 
�æ%� �త
 $]తంM ఎu5ã� సº Â1� ��I �:e@%H. ధర? సంకటం 
వ��నu5డmw �ంటC ఈ xశ; (L@%H. ఈ ధ�?�; ఆచ�ంచడం F^� �[ 
ఆత?��నం క�iంF? C" Q�f �ండగ�8�;�? Eక7n $�Wf 
కరIf అం�M¨ ç�78�;�? ]షయంM ç�78�;�? ఉFహరణ 
XªIనంW. ఇu5a �న;1 F< q� అకSW¨ వJ��. అర.�ంF అంW. 
అకSW"ం� ఇu5a ఇకSW¨ B��>. B�_I ఇం�w %�¨ �ఃఖం �ండF? 
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�ండ~� F�9 ఏ>ం9? ఆ�డ �ఃఖపa�� కF అ� Xప5డం BCQIB? 
]నడం BCQI�? q� <క7n మèక�. C" <క7n మèకa. అంn 
కదంW. XÚ5%£¤ zశంM, xపంచంM Ïäమం9 ��;�. ]C%£¤ అmé 
��;�. అం�క� ఈ xêయ Ï�ంచడం, ]నడం అC xêయ ���ష
 
QంxFయం =i �i �ద <E�. =i �i 7�. అంn� <F? 12 
ఏళ¤ "ం� XË�C ��;>. ఎకS´ ఒకëట XË�C ��;>. ఎకSã� 
ఒకS,. ఏ X:eêం²� XÚ5QI>. ఎకSã� XÚ5QI>. ఎం�క�? F�¨ 
ìమండలం అం� సBన& F�¨. ఇకSడ Xప5డం, అకSడ Xప5డం అC íదం 
BÇq E�. q[ ఎకSడ అ"�f �ం, అకSd XªIం 7. ఇం< అకSã� ఏ� 
ఇw క�e� <బ1e, అకSడ C" �ం:�;" <బ1e ఇకSడ¨ రంW అం:�;>. 
అకSడ ఆ ]�న> ఏq E� ఎu5O TU. =[ ఎకSడ అ"�f అ�}_I C" 
అకSWÇ వ�� XªI". ఎం�వలw? =[ అ"�f �న; ëట అ	n "�^ |.రంf 
�ం��. �[ అ"�f �న;ëట అ	n "�^ |.రంf �ండ�. "�^ 
మన_¦ అకSడ �ం:ం9. మ�î¦ ఇకSడ �ం��. (C" మ:[ |.రంf 
�ంUH). ఎం�క�? XÚ5%a ఎu5O |.రంfC �ం�a. %a ఆ |.l¨ వ_IC 
XªIa. Eక7n Xప5Ea కF! అర.�ంF? అం�క� q� ఎకSడ అ	n |.రంf 
�ం��, అం�క� ఆ ]�నం qÇ వ9EQI>. ఎకSడ q� o_I, ఎకSడ q� 
�ం,, q� ఏ |.lM �ం,, q� ఆ Nంa గంటల _u, |.ర�న:వం1 
ఏ<ïత� �పగ���? Diversion �ండTడ� అం� మధ
M. మధ
M అ9 
వ��, ఇ9 వ��, అ9 ఆ÷, ఇ9 ఆ÷. ఇ9 ఆపంW. XÚ5%W� ఆపమ=, ]C%W� 
ఆపమ= రకర<ల ప"ల మధ
M వ_I ఏ�7	ం9 అu5a? మÓ¤ B¸E. 
0మ?H; »¨ ఎ8I¨ ఎ¨Sంచడం కషeం కF! అ�� <F?  
 ఇu5a q అంద� మనL�, హృదY�; ఏం oLI�;>? ఈ Nంa గంటల 
_u? q� ఇప51 వరT ఎm $]ంJ�, ఆ $]ం�న $]��¨ వ
lºకం 
oLI�;>. ఉme. lÚ5LI�;> అం� TU. అ9 ప�¨ ��. అ9 అ�e ప�¨ 
��. ఇ�w B��@%H అ� XË8�;>. ఏø8ం9 q [:ంబ సù
ల 
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మధ
M XªIం అ"@ంW ఏø8ం9? తfF ��? Jm తfF 
వQIయంW. అ� q[ KHYH. KHయÄప5డం వ�Ç � Òధ
త. F�; ఎ�w 
ఆచ�ంJM, q KH]� ఉప©�ం� ఆచ�ంJH. అం�క� అం�కC XÚ5దంW. 
‘]]కI %స>’ అ� !�¨ అం�రంW. అం, అర.ం ఏ01? (జనం) xజల మధ
M 
ఎu5O Xప5Tడ� �య�. <= ఇ%ళ ఈ �యB�; ఉలwంúం�, �[M 
'�; ల×ల మం9¨ XÚ5LI�;>. ఎం�క�ట? అ�e Xûn అ9 �ద9. 
ఎం�క�ట? ]వకI %స>. ]Wf ��eH %ళ¤". ఎ�w అ	n (}mwW�) ]F
�.� 
ÈS¨ పం}ం�నua, %W� yL³ü¤ ఒక ÈS అ� separate f ��e% 
EF? ఎం�[ ��e�? q ఇం�wC Xప5వ~�f? ఇం�wC చ��[న; %£¤  
B.Sc, B.Ed  Ïä మం9 ��;�f, Xప5వ~�f. ప�¨ �� �య� అmగ. 
%W¨ ]ద
 C��@%H అం, క��తంf ]]కI %స> �ంUH{ంz. �ం,C %a 
Ò�పa�a. Eక7n %W¨ ]ద
 ��. ఎం�క�ట? XÚ5టu5a ��� 
ఎu5O TU, పరBత?" దృ°eM �:e[� XªIa ఎu5O TU. �" 
ఆచ�ంo9 పరBత?" దృ°eM �:e[�, అ"భవ ����; దృ°eM �:e[�, 
స5షeంf XÚ5QIa. ఆ XÚ5టu5a ఎ�;ం1Ô� �ర|ంచవల| �వ~�". 
�ర|ం� క��తంf, ఖంWతంf XªIa. ఆ �ర|ంచడం వలw = ~:eపకSల 
�న;%ళ¤[ f�, = qద అÎBన> �న;%ళ¤[ f=, � qద అÎBన> 
�న; %ళ¤[ f� �ఃఖం కగవ~�. అర.�ంF? ఆ �ఃఖం వలw %a ఏం 
oQIa? ఊ�[ం�U? ఊ�@a, వ�� అడäంf �లబa�a. "(^ం 
XË8�;� అం�a. అర.�ంF అం�! <బ1e ���ష
 QంxFయంM 
¸´ వ
 Ï¨ �� E�. పరBత?[ TU �� E�. అకSడ ఎవ�Ô� సº, 
��� ఇ9 తu5 వదల వల|ంz అం, ఖంWతంf Xప5వల|ంz. ఇ9 
వదలవల|ంz. అంnf� !�� 0��@ �య�! అ� Xప5U�¨ 
Â<దన;Bట. అm Xûn అ9 ఆత?��నం అవ^దన;Bట. ఆత?��నం అం, F� 
qz �ల�1e B�wa�a అంతవరÇ. ఎం�క�? అ9 లÎ_IC = జన? 
Qర.కø8ం9. Eక7n Qర.కం <�. "�^ ఎన;�; oL@, "�^ X	
, 
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BC	. �[ అనవసరం. "�^ ఏ దృ°ei oYH? ‘C" ఆత? స^¼uడ"’ అC 
Áవంi, oYH. Eక7n కటక� ¦సB�" - అC �ఃఖం ఎప51
 
�ంW78ం9. ఆ �వ� <లంM మరణ (దన అం� TU ఈ $వ bడfC 
నంW. ��I �:e@ంW. మరణ<లంM అంద�¨ మరణ (దన లÎంo, ��Ç 
అ"భవం వLIంz ఆ మరణ (దన అం� TU ఈ �వ� $వ bడగC.  
 
 త�^త ‘E� 7= �ఃఖ �ల>Mన బW XW7��ం�[? 
BనవBనంËల� = మమత ]డE# $% &'న(’ - E� 7= - 
�ఃఖ�ల> ��� B�wa8�;a. మనం అందరం ఎవ� ��ం�, ప9 మం9 
కH|న ëటmw ఏం Xu5[ం�రం�? (కషeం Lఖం) E� 7� �ఃఖం, 
�ఃఖ�లమట. ఎం�క� �ల> అ�;a? �లం అం,, స¸హ>. ఒక1 
Xûn ఊ�'ం�%? ఒక1 Xûn ప9 XË�� మÓ¤. ఆ ప9¨ మÓ¤ Âక ప9 
XË�a. ఈ ప9¨ మÓ¤ ప9. ఏ�7	ం9 ఇu5a? ఎకSడ�; F�¨ అంశం 
�ంF? ఫ� Qe� �ంF? u1eం9 �ద XË�C �ం1]. ఎ�; ��Mw 
ఎంతమం9 కH|�, అస ��, య��, Yf, �B ఎం�[ 
��e�? ఎవ� ఒక� F^� "�^ ఆత?��నం C��@వడం @సమ� �Wn, ఇవ=; 
o| ఏం >చ�:w Xª5�? ఈ ప9 మం! కH|, ÂW �ఃఖం %W¨, %W �ఃఖం 
ÂW¨. ఇu5a ��నం వ��ంF? �ఃఖం వ��ంF? (�ఃఖ&) అర.�ంF అం�!  
 �ఃఖం త��7%H. �ఃఖం E[ంU 7%H. అవ=; ఆచ�_I. ఆ సతSర? 
ఆచ�_I, �ఃఖం E[ంU 7%H. <= ఏం జ��ం9? (�ఃఖం ���7	ం9) 
ఎం�వలw? �ఃఖ �ల> - �లమం, Nం´ అర.ం �ందంW. వల. అర.�ంF 
అం�? అ9 ఎ:వం1దట? వల. ఆ �ఃఖ�ల> ఎంతf 
స¸హ�7	ందం,, ఆ వల అ9 అంతf û�L[ 7	ందన;Bట ఇu5a. 
ఎం�క�? ఇu5a అం�M"ం� బయట[ �Eక, ప� ఎ�w అ	n వలM 
�[S[ం, త";[ం:�;�, అm �ఃఖం అC వలM త";[ం:�;�. ఆ 
స¸హ>M త";[ం:�;�. ఎ:వం1దంట అ9? E�9, 7�9. F�¨ 
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Nంa ల×v ��;యటంW. ఏ0టట అ9? E�9. అస �జంf �ఃఖం 
�ంF? EదY
. మ� "�^ అ"భ]LI�;� కF! 7వడం E�. ]Jరణ o| 
b_IC¦, ఆ �ఃఖం E�9. <= 78ంF? 7వడం E�. అర.�ంF? 
అ"భవంM �ం9 కF! E�ద� ఎ�w ఒu5[ం��? ఇu5a ��� 
ఏమం:�;a? Dస�ం ఏమం:ం9? ఈ �ఃఖం అC9 E�9 �య�! కలM9 
mం19. అ9 అస EC E�. "�^ ఎu5O ఆత?స^¼uW(. ఎu5O ఆనంద 
స^¼uW(. =[ అస �ఃఖ& EదY
! "�^ Q� స^¼uW]. "�^ ��న 
స^¼uW]. "�^ అనం8W], "�^ అx&�W]. "�^ స��Fనంద 
స^¼uW]. =[ ఏ �ఃఖం E� �య�! ఆ పరBత?i సB�న:వం1 
%W]. =[ అస �ఃఖమC �� E� =[. LఖంM 'ంXం ఎ[Sవ, 'ంXం 
త[Sవ �ం, �ండవo�¦ f= అస �ఃఖమCz E� =[. ఈ సృ°eM. =� 
Çవల ��న స^¼uW]. =[ ఏ íదÁ% E�. =� సర^స>డ�. Q�]. అ� 
X}5 XË� �ం,, Âa ఏమ"[ం:�;a? ఏ01 ఈయన ఇ�w XË�a? 
���న E�ం9 �ద �¹ F< �ఃఖ& కF! xl ప�M� �ఃఖ& కF! ఇ9 
Xయ
క7n �ఃఖం. అ9 o_I �ఃఖం. xl ప�M ఏ0టం�? o_I ఒక �ఃఖం. 
oయEదం�%? మèక �ఃఖం. మ� ఏ0టట ఇu5a = Lఖం? ఎకSడ �ం9 = 
Lఖం? �ంF? ఏ9 b�:e? ఎం�క�? Xయ
Eదం�%? Xయ
Eద� 
%డం�a. o|I% =[ �ఃఖం వLIం9. అర.�ంF అం�! <బ1e Xయ
క7n 
%a Bట అ�;డ= �ఃఖం వ¿Iం9. o_IC¦ o|న త�%త ఫH��; TU 
అం�a కF! ఏ� ఒక1? అన[ంU �ం�U? అం, ఏ�ం9? మÓ¤ �ఃఖం 
వ��ం9. ఎం�వలw అట ఇu5a? అం,, B�వBన>లi Ta[� �ందట 
అ9. అ! వ��న �[S అ9. ఆ �ఃఖ�లమం� ఎం�వలw? ఎం�M 
ఇ�[S�;వY
 అం,? ఇu5a ప�ల" ప,e (టfa ఏం oDడట? వల 
ప�;a. వల @సం ప� êంద[ 9� వLIంF? ��. F� Mపల �ంజ ��;	. 
ఆ �ంజల@సం 9�ం9. వలM �[S[ం9. అ�wé =� ఏం oDవట? శhరం 
అCట:వం1 వలM 9f�. అర.�ంF అం�! ఎం�[ 9f�? 
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B�వBన> అC �ంజల@సం 9f�. xlëట = అహం సంతృ}I Xం�� 
�ందన;Bట. అకSడ. ఎకS�కSãn = అహం<రం సంతృ}I Xందడం E�, 
అకSడం� �ఃఖం వ¿Iం9. %a న"; ��IంచE�. %a � xn
కత" ��Iంచ 
E�. %a న"; ఒu5@E�. %a � Bట ]నE�. %a � Bట ]నE�. 
ఏ01 ఇం�M �న;9 రహస
ం? అం,, B�వB� ��;	 �య� 
అం�M. = Bట ]ం,, �ం�78�;�. Bట ]నక7n [ం� 78�;�. 
అర.�ంF? ఈ B�వB� అC �ంజ ��;	 ఆ వలM. అం�వలw 
ఏ�ందట అ] E�], 7�]. B�వB� ��;Y ఎకSã� b�:e. అ] 
E�] కF! 78న;F మ�? 7వడం EదY
. అం, ఇu5a ఏం XY
లట? 
“B�వBన>ల" 7Ã:e@%H, అ] E�] అC Áవంi b�”.  
 
 z� దృReØ b_I అ] E�? C" ఆత?స^¼uW� అC Áవంi b_I అ] 
E[ంU 7�	. C" ఫm� అ� ఏ ఉ�¨i b�� TU, అ] 7� �య�! 
అర.�ంF అం�? ఏ ఉ�¨i b|� సº! =� $]తం �తIం qద $]ంo, అ�; 
ª� అహంi Ta[న;(. అం, అర.ం ఏ01? C" ఫm� %� Áర
నం�? 
అహం �ం9 అం�M. EF? = ఉ�¨� J:[ం:�;�. అర.�ంF అం�! మ� 
ఎం�[ J:8�;�? =� ఎవ�]? ఫm� %� Áర
 అC9 z�9? 
శhరంMF? Eక7n ¯ణంMF? మనLMF? Ë9ÌMF? ¯ణ మÊ 
Ë�Ìల¨ ఎకSã� Á�
భరI ��;Y? ¯ణ మÊ Ë�ÌలÇ Eనu5a, F� 
Q�Ôన �[ ఎకSaం9? E� కF! C" అంత�త?" కF! ఆ ¯ణ మÊ 
Ë�Ìల[ Q�� కF! ఈ Q�¨ Á�
భరI ��;Y? E� కF! తHwదం� 
�ంF? E� కF! బం�గణం �ంF? E� కF! T8£¤, 'a[ 
మనమ�£¤ �ంF? E� కF! = ª� అ=; ఇ(f. u1eం9 �ద 7� 
F<, ఈ ª�E సత
మ"[ం1] కF! ª� సత
> ఎm అ	�	? ª� 
సత
> అవ^� కF! ఆ ª�ల F^� = అంత�త?ÙకS Q�� కF �NIరగమ� 
XËiం9. <=, =(0 �NI�f�? = అంత�త? Q�� �NIరగవY
 అం,, 
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ª�ల" �NI��, ª� సత
మం1]. ��; ఎ�w సత
�ం9? ��; సత
ం <� కF! 
ఎం�వలw అ�? అm =� ��Iంచడం వలw, =� �� ఆ xn
కత, అహం, ఆ Lఖం 
కH�nC¦, ఆÅ! ఆనందం. ఏమమ?B?! అం� q }లw వ�� 
�గHం~[�;ర"@ంW. ఓ మహFనందం అÒ ! �"; ప1eం~@[ంU అ�eé 
%�మ?ట %a 7Yడ"@, ఓ�= Âa ఇ, 7� క=సం న"; 
ప1eం~@E�. అర.�ంF? bడంW. ఏమ�; అర.>ంF? ఒకSQ� 
ఆM�ం~@ంW. మనM కHé Áవ> అం� ఇవ=; TU. ఎంత ���వ>. 
ఔ� <F? ఆత?��నం దృReØ b_I, ఎంత1 ���వ> ఇవ=;? ఎu5´ 
వ�ల@వల|న] ఇవ=; TU". ఏ�´ వ�ల[న;టw	n, ఎu5´ ��నం 
వo�_9. ఈ వ�@క 7వడం oత, 7= అ! అం�Ç XÚ5దం�. ఇ] 7[ంU 
ప:e[�;�. అర.�ంF అం�? ఈ B�వBన>ల" అం�Ç zంi 
7QIడY
 అం,, గû లం వం1]. తలw¨ం�f క=సం ��f TU 
<�. తలw ¨ం�f. ఆ గû లం ఎu5O తలw¨ం�fC �ం:ందంW. మనం 
TU అంn. మనం Bన�ã ఎ�w �ంUలంట? �రL{ »¨ ªద> ̈ ంద¨ <= 
ఈ B�వBన>ల xÁవం oత, ఏ�7Yవట? తల ¨ంద¨ <£¤ »¨. 
ఎం�వలw? ��నం 7	 అ��నం వ��ం9. ఆనందం 7	 �ఃఖం వ��ం9. 
అర.�ంF అం�! C" ఆత? స^¼ua అ� io అవ<శ& E[ంU 7	ం9. 
`�If క}5(|�	 అ]. ఎంతf క}5(|�యY
 అం, ఈ 
B�వBన>, ఇక ఎప51
 ��న È�
a io అవ<శం Eనంత 
f"ంధ<ర>M క}5(|�	. గû లం పగ ఏం oLIం9? పగ బయట 
కనపa8ంF? కనపడ� కF! ఎకSW¨ 78ం9? ఎకSడ �క1f�ం� అకSW¨ 
o�8ం9. ఎం�క�ట? ��న È�
a కనపWn F�¨ క£¤ కనపడ�. ��న 
È�
దయం క"క జ��n గû m�¨ క£¤ కనపడ�. అ�wé =[ ఆత?��నం 
�ద	_I, B�వBన> EC E�. అవ<శ& E� అస F�¨. అ©
! ఇ9 
CC, ఇ�w oయTడz. ఏ0ట9 "�^ అర.ం �ంF? =� ఎవ�] �టe�దట? 
అ9 ఆM�ం~. =� పరBత? స^¼uడ�. అథ% <�. ఆత? స^¼uడ�. ఈ 
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NంO వ9E| ఎకSW¨ వo�D�? C" $�a. C" శhరం. C" ఫm� ఇw. C" 
ఫm� ఇం�w ఫm� గ9. ఫm� గ9M ఫm� మంచం. �వర¨ ఎకSW F< 
వo�D�? ($�డ� TU KHయ�, శhరమC $ంl) ఇం< TU XË� 
]నంW.  
 వృFÌప
ం వo�|ందంW. మంచంM పUäవంW. = xపంచం ఏ�7	ం9 
అu5a? మంచ& = xపంచ>. bD C" అ9TU bD. అ�w TU bD. 
ఎంi మం9� bD. ఆ మంచం త�Hn J. ఎ� ఎం�[ త�m� � 
మంJ�;. Ãడవపd వృ�Ì E�? ఎం�క�? మంచ& అత� xపంచం. 0�Hన 
xపంచం అం� అ	7	ం9. ఇం¾Yల బలం  ¡ం�7	ం9. �న[S 
y_L[ం9. వృFÌప
ం వo�|ం9. �వర[ ఎంత[ వo�|ం9? మంచ& = 
xపంచం. �ఃఖపW7� �ం��. అ	� సº B��@E�. q కళ¤ >ం� q 
�ద�%ళ¤" అంద�= bడంW. గlం�న:వం1 �ద�%ళ¤" b| ఆÅ! ఏ0 
��న>" Ï�ంJ� Â£¤. %ళ¤ �వ�<లంM %£¤ మన¨ ��న& Ï�ం� 
�£I�;�. �య�! �వ% =� �ండB[. B�వBన>లi1, ప�0త�న 
Áవంi1, �ఃఖపW7� ఎం�[ �ÓI�? ఆత?��నంi Lఖంf �ü¤7. 
Lఖంf �Ó¤H, Lఖంf �Ó¤H అ� అంద¼ అం� �ం�రంW. z�� ఆZ	_I 
Lఖంf ఈ శh��; వ9H�1e �ళ¤గల�, ఆ ప� oయ[ంU Lఖంf �Ó¤లC 
ఆశ B�ం �ండడం వలw ఏ0 x©జనం �ం9? Ú�శ అ9. ఎం�క�? 
$]త<లమం� ��న స>ªర &న[ ఏ xయత;¸ oయE�. ఏ ]Jరv 
oయE�. ఏq B��@E�. మ� Ú�శ B�ం అ�wé �ంW 7	ం9. xl 
ఒకS¼ XË8�;�? EF? ఏ� EంW. ఈ $]తం ఇ�w Lఖంf జ��7	, 
Lఖంf �ü¤7n J. Ú�శ అన;Bట. ఎప51
 yర� ఇ9. ఎం�క�ట? 
�[S[�;� వలM. �ఃఖ�ల> అC వలM �[S[�;�. ఎం�వలw? 
B�వBన> అC సంతృ}I 'ర[. =� �గడ బడటం, ఇత�ల" Kగడటం 
Nంa సమస
 ��;	. "�^ �ంfH అం, ఎ�1%a [ంfH, "�^ 
ఆయ�; అం�� ఏద�;. %W� ]మ�'QI�. ]మ�'_I, ఏ0టY
 ఉప©గం? 
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=[ ఆనందం. ఎం�క�? %a [ం�7� bÈI �ం, = Bనం అవBనం 
NంO "(^. అకSడ [ం�7iం9 "(^. ఇకSడ �ం�7iం9 "(^. ఈ 
�ంగక, [ంగక �ంdట:వం1 $]తం �%లన;Bట. అu5d “E�, 7�” అC 
స5షe�న అర.ం KLIందన;Bట. u1eం9 �ద, 7�Fక 7వడం E�. 
అ"భవంM �ం�ం9. <= ఇ9 E�9 అ� KL[� $]_I అ978ం9. ఇ9 
�న;9 అ� ��Iం�నంత<లం, ఎప51
 7�. ��I�:e@ంW.  
 
 శhరం f�, ]షY <=, పంచ@D <= �న;] అ� =[ iÈI 
�న;ంత వరT  %1 వలw =[ �ఃఖం తప5�. ఎకSW
 7� �యన అ9. <బ1e 
>ం� ఏ0 �ర®యం oYలట? ఇ] E�] అ� �ర®యం X	
. ఇ] E�]. ఆత? 
స^¼పÁవనM ఇ] E�]. అ� �ర®యం o| ఆ దృ°ei bడవY
! అ9 
ప�RSరం F�¨. ఇ9 7%H అం, ఎ�w? C" ఆత?స^¼uడ" అC ÁవంM 
|.రపW �ంW, ఆ అÁ
సబలంi, ఆ అల%:� వృ9Ì oL[�, ఆ దృ°ei1 
ఎu5�u5ãn ఇ] క�� ��;©, ఇ9 E�9 కF! మÓ¤ i¿Iంz, న"; 
మÓ¤ m[S7iంz వలM¨. � _^చ(" హ�¿Iంz. � ఆనంF�; హ�¿Iంz, 
అ9 మÓ¤ వ��ం9� ÒË. !�¨ �ïతIf �ంUH C". !�¨ �ïతIf �ంUH. 
!�¨ �ïతIf �ంUH. అ� ఎప51కu5a bL[ం� �ంUH. ఒక Nప5ª: 
J �"; B�వB�Mw¨ ప:e[7వU�¨. ఒక Nప5ª:M 
m³Sü¤78ందంW, అంn ఏq �ండ� అకSడ. (అ: 7ంfC ఇ9 
మ��78�;>) 7�! ఇంక ఏ>ం9? అర.�ంF అం�! 
 
 �రంత�యంf, అం�Ç XÚ59, =[ మరణం ఎంత<లంM వLIం9? 
Nప5ª:MC వLIం9. ఆ Nప5ª:MC =[ ఆత?స^¼పÁవన �లబW �ంUH 
�య�! అంతf అÁ
స> o	. సహజ�n తప5 ఇ9 Qధ
ం <�. 
అప51కu5a ఏ C" ఏ� Ïä Q�w xయత;ం oDనం�, ల×@:w జపం 
oDనం� ఏం x©జనం E�. = జపBల ఎకS´ F�iª, అ! 7	ం9. = 
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జపం z�i 7	ం9? z�qద ఆ�రపW oD�? జపBల qద ఆ�రపW 
oD�. 7�. ఆ జపBల పకSన �Wn = జప> 7�, = జపBల 7�. 
ఎం�క�? F�వలw ఏ అ"భవ> E�f. Yం¹కం కF! ఏం XY
లట? 
జపBల ]|º) . హంస జపం o	. = హంసi సమంf జపం o	. = ̄ ణంi 
సమంf జపం o	. 'ంతవరT x©జనం �ం9. త�%త ఆ ¯ణం ఆ�7n 
ఏం oLIం9? జపం ఆ�7F? అu5d0 XY
లట? ¯ణంi ప� E[ంU జపం 
జరfలట. fH ]W��,e9 E�, yL[C9 E�. <= మనL B�ం జపం oÈI 
�ంUలట. అ9 ప�|.l ఇంక. �మంf XË8�; అం�@సం »¨. అర.�ంF 
అం�! ఇం< » |.l, మనLi TU ప�E�, ఏ ఆMచనi TU ప�E�. 
øనంf జపం oQIవట ఇu5a. అu5a TU జప& జ��8ం9. øనంf 
జ��8ం9 <క7n. (జపం అం, ఎm�, �B�; Eక7n..) = ఇషeం ఏ²� 
సº, ఏ²� ఒక,. సపI @1 మÅమం�>�;యం�, ఏa @టw మÅమం* 
��;	. అ�;1 ఫHతం ఒకS,. అ=; మం*ల ÙకS ఫHతం ఒకS,. మనL� ఒక 
Q.	M �ల�టeడం వరÇ. ఒక |.lM మనL� |.రంf �ల�a8ం9. (మనL E� 
|.lM �ంUm? మ"L...) అ9 త�%త ]షయం. అ9 త�^త ]షయం. » 
]షY B�wa[ం, x©జనం E�. >ం� Qధన అకSడ F< �%H. 
వ���క అu5a » |.l.  
 త�^త. bడంW. »న ఏం Xª5a. E�7� �ఃఖ�లం X}5, అ9 గû లం 
అన;Bట. �ంటC ̈ ంద ఏం XË8�;´ bడంW. �జ��ండ� È�
Wu5a 
�జ>f �ద	ంo ba>. ఆ B�వB� ]W� �Wn f= =[ ��� 
కనపడడY
! ఎప516� సº. �[ ��� కనపడEదంW. �[ ��� 
కనపడEదంW. "�^ ఎంత �ర �:e[�; x©జనం E�. ]W� �:e 
B�వB� �ంటC ��� కనబa�a. �జ��ండ� È�
Wua 
�జ>f ఉద	ంX ba>. ¹జగ>ల %రం� &+S� KH] గ�;�. $% 
&'న(. అmగ ఎu5ã� TU ఏ01 oYలట F��? ఆ 
B�వBన>లM"ం� బయట[ �. అ9 E� 7� �ఃఖ�లమ� KL@. 
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బయట[ వ�� b_I, �జ��ండ� È�
Wu5a �జ>f ఉద	ంX". 
ba>. ఎం�క�?  సృషeం� ���fC కనపa�a. ఆ NంWం1 వలwC ఈ 
సృ°e ���f కనపడడం E�. పరBత? ఈ సృ°e అం� తనÙకS స^¼పంf 
ఎకSడ b�� పరBత?� ఈ సృ°e అం� కనపdట:wf సృÕంJa. <= =[ 
B�వBన> �ండడం oత, %1కం, C" అ�[W� అCట:వం1 
అహం<రం �ండడం oత, ఆ సృ°eÏ�ంoట:వం1 Ïధ" ,^క�ంచEక 
78�;� �య�! అర.�ంF అం�!  
 
అం�కC ఏం XË8�;�? ప�ప<రం @స& u�eH, ప�ప<రం @స& ఈ 
శh��; ఉప©�ంJH అం:�;�. ఎం�క�ట? ఆ ప-�, పâ
� 
Eక7n ఈ X:w, oమ న� అ=; ఉపB� XË� వJ��. అ] అ=; 
z�@సం ª�8�;	? z� @సం u°5LI�;	? z� @సం ఫHLI�;	? 
%1¨ ఏ�� ఉప©గం �ంF? ఏq E� కF! అవ=; ప�ప<ర& 
Ï�LI�;	 కF! =[. మ� "�^ ఎం�[ oయవY
 ప�ప<ర>? ఈ 
అనంత సృ°e ఏం Ï�LIన;9? �æ ఎవ�@ ఒక�¨ ఉప©గపడవY
! ఎవ�@ 
ఒక�¨ ఉప©గపడవY
! అం, ఏం o|I]? (ఇం�w%ళ¤¨ 
ఉప©గపa8�;a) అ!సంగl! ఎకSãn = అహం<రం సంతృ}I Xం�8ం�, 
%1¨ ఉప©గపd xయత;ం oLI�;(, �"; ��Iంచ� %W¨ X	
. "�^ 
ఎవ� KHయ�%W¨ X	
. "�^ ఎవ� KHయXప5[ంU X	
. అ9 
ప�ప<రం అం,. అర.�ంF అంW? C" ఫm� అ� %W¨ KHయTడ�. <= 
%W¨ ఉప<రం జరfH. =[ అu5a కరI.త^ం �ండ� అకSడ. C" oD" అC 
Áవన �ండ� అకSడ. అu5a అహం 78ం9. అ! ప�ప<రం, ఆ _వ వలw 
ఉప©గం. C"" �
గం oYH. ఆ C"" �
గం oయనంత వరT ఎప51
 
TU, =� ���" ��IంచE�. ���� ��IంJH అం,, ఎవ^µ� సº, ఆ 
B�వBన>ల� ]W� ��eH. C" అC కరI" త
ÕంJH{ంz. అప51 వరT = 
��� వలw ఏం x©జనం E�.  
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 త�%త, “బటeబయ" ��a �}న, న:e Eక" uడ0 అం~న, ప:e 
]aవక �:e మ�వక, 9టe� 7�,  $% &'న(!” - పరBత? రహస
ం, 
రహస
ం, రహస
మ� అం:ం�� కF! <= పరBత? ఎm ��;డట? 
బటeబయf ��;డట. ఏ రహస
ం E[ంU అంత�, సర^%
పక�, అ/� 
మహ0 అC nU E[ంU, అనంత సృ°eయం� ]శ^మం� %
}ం� �న;%a 
పరBత?. బటeబయf ��;డట. మనం ఎం�[ bడEక78�;> మ�? 
(మన కళ¤Ç కనబడడం E�) అ! సంగl! సమస
 = దృ°eM �ం9 <=, సృ°eM 
EదY
! ఆ సృ°e� పరBత?Áవంi bడవY
! అu5a పరBత?� 
కనపa�a. bడక7వడం oత, బటeబయ" ��a b}న, ఆ ��� ఏం 
oDడY
? ఇ9à పరBత? ఎm ��;´ ba, అ9à ఆ మ%wX:e `¿Iం9 
కF! ఆ u�^ `LI�;యం,, F� �"క ఎవ� శ Ï <రణం? ఆ <రణం 
ఎవరY
? పరBn?. ఆ 1తన
& Fం�w ప�oయక7n అ9 ఎ�w `LIం9? 
జడ పFర.ం కF అ9. =� ఇంత అందంf B�wa8�;�. ఎవ� వలw ఏ xÁవం 
వలw? ఒ<యన అందంf ªa8�;డం�, 2వ
ంf ªa8�;డం�, ఎవ� 
xÁవం వలw? Òల>ర3 కృష®f� ªa8�;� <�. Òల>ర3కృష® 
యం�న; స�I xÁవం oత ఆ ఉª� అm ఉప©గపa8ం9. అర.ø8ంF 
అం�! 
 C" �రం$] favorite � అంW. �రం$] అm న1ంచU�¨ <రణం ఎవ�? 
అత�M ప�o_ పరBత? స�I. ఆ 1తన
ం, అm xవ�IÈI �ం9. ఆ ఆ 
¯థ0కతi ప�oLIం9. C" అ��తంf వంట oQI". జయ}�; అ��తంf 
వంటo_ అవ<శం E�. అం�M �న; పరBత? స�I, ఆ 1తన
ం, ఆ ¼పంM, ఆ 
é5 M"ం� ప�o¿Iం9. (మ� ఒ'SకS£¤ ఒ@Sరకం �ం:�;� కF!) ఆఁ... ¯ణ 
మÊ Ë�ÌలM �ం9 అ9. ఆ ÈÉంM �ం9 అ9. !�� Ò� oYలం, ఎకSడ 
Ò� oYలంట ఇu5a? Èâ?�; Ò� oYH అస. మనం z�� 
Ò�oYలY
 అం, Èâ?�; -9Ì oYH. నవ]ధ భ Ï B��ల F^�, ¯ణ 
మÊ Ë�Ì -9Ì XంFH. <=, ఏ] -9Ì Xం�8�;	? Òహ
 -9Ì. ప9Q�w 
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=£¤ 7L[�;� కF! »"ం� ¨ంద¨? అంn� <F! 10 Q�w Q;నం o__I 
ఏ�ందట? శhరం -9Ì అ	
ంద� = అÎ¯యం. అస ఆ భ Ï వలన ఏ0 -9Ì 
అ%^H? ¯ణ మÊ Ë�Ì. %1M �న; %స�బలం 7%H. %1M �న; 
సంQSర బలం 7%H. %1M �న; �ణబలం 7%H. (మనL{ అu5a ఈ ¸d 
XË8�;�f... మనL{�) ఒకS, ��I �:e@ంW. మన_ Ë9Ì, ËzÌ �తIం, 
�తI& అహం<రం, అ=; మన_!  అ	n F� ÙకS |.l� బ1e, ప�o_ 
ప�|.l� బ1e, XË8�;a. అm ]డÃ1e Xప5క7n ఏøiం9? F�� 
పటeEక78�;� కF! "�^ పటeడం @సమ� ]డÃ1e XË8�;a. 
అర.�ంF? అం�క�, ¯ణ మÊ Ë�Ì అ� nE�LI�;a. ఎం�క�? స5షeంf 
]W7	 ��;	 అ]. ఈ మనÈ ËzÌ ఇం< 'ంXం ÈÉం అ	n, MపH¨ 
�ü¤ l�� b_I �తI>, అహం<ర> అ�8న;9. మనL, Ë9Ì, �తI>, 
అహం<ర>. అ9 అకSW F< �Ó¤H అం, "�^ >ం� !�� Ò�o	. 
¯థ0క వ
వQయం o	. ఇu5a ఎm �ందట? 'ండ, �టe, 8ప5, 
�ళ¤i1 �ం9. మన 7�ం అం� TU. !�� ఏం oYH >ం�? Ò�o	 
>ం�. అu5d ]తI� (_I x©జనం ఏ>ం9? <బ1e =� ఆ బటeబయ 
ఎ�w అ	n ��;´, �ం� అm పరBత? ��;డY
!  
 ఏ రహస
¸ E� �య�! కనపడక7వడం అC xసÇI E� �య�! "�^ 
అC^°ంచవల|న అవసర& E�. ఎం�క�? = Mపల, = బయట, అంత� సర^* 
%
}ం��న;%W� ఎకSడ� �8[��? మనం u1eం9 �ద ఏం 
oDమం�? ఇప51 వరT! <8M ��;U? �&శ^రంM ��;U? 
ÇF9 �: M��;U? ఇం< ఇప51
 TU మనM ఆMచన క��C �ం9 
కF! గంà¹M ��;U? య>Ê¹M ��;U? �ంF ఎకSã�? అకS�కSడ 
��;a? అకSడ �ం, ఇకSడ EU? అకSd �ంW, ఇకSడ Eక7n పరBత? ఎm 
అY
a? ఒకQ� ఆM�ంచంW? అత" ²వ& క"క అ	n, ²వం 
సర^%
ప[a కF! ÇF9 �: M B�& �ంW ఇకSడ EU? ఎm Qధ
ం? అm 
అ	n ²వం ఎm అY
a? అం, ఏ $ంl �న;9 ఇu5a =[? 7�$ంl 
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�న;దన;Bట. అం, ఏ0టట? ఆ 7*�¨ �ün uణ
ం వLIం9f. ఏం 
oL[ం�� = uv
�;? (మÓ¤ జన?వ_I..) మÓ¤ Lఖ&f. (మÓ¤ Lఖం 
ఎం�క� అC ఆMచన TU �ండ�.) అం, అర.ం ఏ01? uణ
ం వ_I Jల� 
ఎం�[? uణ
ం వలన Lఖం వLIం9. =[ uv
�; ఎం�[ @�8�;వY
? 
L;Ú×. Lఖం qద అÚ× (ఆశ) �న;దన;Bట. ఆ Lఖం ఏ01? శhర Lఖ& 
కF! ఇం¾య Lఖ& కF! ఈ ఇం¾యLఖం @సమ�, ¦<1 పర^తం ఎ¨S, 
¦<H �ప5 ప�లÃ:e'�, ఆ l�పl అmw �ü¤, ఆ l�పl z�a ఇకSడ 
EU? ఏa 'ండల qz ��;U? xl Fం�w, xl 7�ంM TU %£¤ స5షeంf, 
ఆత?��న �¼పణ @స& అవ=; అm ��e�. అ=; కRe పW "�^ ఎం�[ 
�Ó¤లY
? అంత కషeపW �ü¤న త�%త అ	� <= =[ KLIంద�. ఒº) ! 
అకSడ �ం9, ఇకSడ �ం9 ఒకSd� z�a అ�. ఎం�క�? ఎu5O ఏa'ండల 
qz �ంa. Qధ
మ�8ంF? Â<� కF! <బ1e, ²వం అం,, పరBత? 
అం,, సర^%
పక�, బటeబయ వ% ��;డY
! ఈ సత
ం KL@.  
 ‘��a �}న, న:e Eక" uడ0’ uడ0 అం, సృ°e, ఈ సృ°e� అ�w 
bడవY
! పరBత? Áవంi ba. ‘అం�న" ప:e ]aవక, �:e మ�వక’ 
ఈ పరBత? సర^%
ప[ã ��;డC �:e" మ�వ��. అ9 మర�78ం��, 
B1B1¨ శhరÁవంM¨ వLIం�� <బ1e. మ�వక ప:e]aవక - పంతం 
=[ ఏమ�; పంతం �ం,, ఇం�M ప:e. ఆ, =[ ఇప51 వరT, అ�;ం1M, 
Ï%wa ]షYలMw పంతం �న;9 కF! ఆ పంతం ఏ� ఇం�M ప:e bF�ం. = 
స�I ఏ0� KLIం9. అంత� �న; పరBత?" ద�'ంచడంM ప:e ప:e ఆ 
పంత&�. �[ ఏ�� సº, అంత� �న; పరBత? �[ ఎం�[ కనపడa? ఆ 
పరBత? Áవంi ba, అంn<=, అహంi b_I కనపడa మÓ¤. అకSడ 
ఎవµ� ఆత?��నం �న; మÅ"Á�a ��¨n, =[ ఏ�� ఇmం1 %క
ం 
XË�డC �z�శ
ంi ��e� అ] (yర.Y�). »f F�¨ ఒక �యమ> 
�ందంW. ఈ 7� సందర'న స�
|¨ E�, అర.�ంF అం�! áహ?J�¨ E�. 
ఎవ�¨ �ందంట మధ
M. గృహL.¨ ఒకSWÇ �ం9. %నxL.W¨ అస{ E�. 
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ఎం�క� వ�Mw �ం�a <బ1e. ఏ<ంతంM �ం�a <బ1e. స�
|¨ 
అవసరం E�. áహ?J�¨ ఆ ]<సం E�. Çవలం గృహL.¨ B�& ఈ 7� ఆ�మ 
సందర'న, yర.Y� అ=; TU. ఎం�[ ��eడY
 అం,, =� ఈ yర.Y* 
ఫHతం వలw ఎవã� ఒక మÅ"Á�W� ��I_I, %W� ఆZ	ం� = 0�Hన 
$]తం �లwÏయడం @సం. అంn<� అకSW¨ �ü¤ l�పl xQదం l� రమ?� 
<�. �ంa'1eం~@వడం, లOä lనడం, వo�యడం. ఇంnకF! l�పlM 
�<¤9, మనం o_9 ఇంÇమ�; �ంF? ఎu5ã� <=, ఎకSã� ఆలY�¨ 
�ü¤నu5a, ఏ²�, ఎకSã� ఎవµ� మÅ"Á�a ��;U? ఆత?����; 
Ï�ంo వ
 Ï ఇకSడ ఎవµ� ��;�? అ� అC^°ంJ%? ఎu5ã�? 
(ఎద��ంU ��; ��Iంo |.l E�) అ�నB?! అం, ఏ01 "�^ అస ఇకSడ 
బయ zº >ంz C" ఎం�[ �£I�;"? C" ఎం�[ �£I�;" అస 
అకSW¨? ఆ మÅ"Á�W� �తకడం @సం �£I�;". � $]న గB
�; కడnº� 
మÅ"Á�a ఎకSã� ఇప51 వరT లÎంచE�, �[ ��� అకS�కSã� 
లÎQIU? అ� అC^షణi1 "�^ ఇకSడ $]_I, ఆ దృ°e వLIం9. అంnf�, 
ఇకSడ"ం� అ=; స�స�, recommendation i1 �వ�ఖ� F^� book o|I] 
అ=;. xDంతంf ఎ¨S పa[ం1]. అకSడ E|I]. �üI]. b|I]. 
�ంa'1eం~'"'ం1]. l�పl లOä xQదం TU recommendation 
iC �ü¤ yL'ం1]. వo�|I]. ఏ0టY
 అం,? B అwడం�! స�స� 
బంf� %¨m F< yL[7Yడం�! 10 �0RMw దర'నం 
అ	7	ందంW. ఆÅ! అ��తంf AC mW &M పa[�;మంW, వo�DమంW. 
ఏ�ందట ఇu5a? ఏ01 x©జనం? ఇz కF మనం Xu5[C9. ఎ�; 
yర.Y� bL@ంW q�. (z�W దర'నం కం, Òf TU, yL³<¤ %£¤ 
Òf yL³Ó¤రం�! b}J�రం�! ఇz ఎ[SB8ం9.) ఆఁ.. అర.�ంF అం�! 
 ఏ�ం9 ఇu5O? అర.�ంF? 
 ఇm xy F� �"< �U ఇm ¦స78�;వY
! అం�Ç ఇ9 
�ద�1eనu5d Xª5>. కటకట ¦సB�" ఇm ¦స78�;� 
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KL@! xl పద
ంM� అం�Ç XÚ59, అం�Ç ఈ 8ర�క �టe�దట అm 
�1eం9, ఈ xl అంశంM TU, "�^ ¦స78�;వY
! ఏం1 
¦స78�;�? ఆత?����; @M58�;వY
! z�@స�n Bనవ ఉª� 
వ��ం�, ఆ ల×Øం 7	ందY
! ఆ గమ
ం 7	ందY
! ఆ ]�నం 
7	ందY
! ఇ9 KL@!  
 ‘Bయ త"C, Bయ �Ô, Bయప"ల" o�~" మ�, Bయ తన 
మర?ంË గ�C Bయ�7�D $% &'న(’ - Bయ BY అం:�;� 
అస Bయ �న;F? Bయ అం,C అర.> E�ద�. Bయం, అర.ం ఏ01? 
E�ద�. (Bయ oDడB? అం�ం) E�9 magic. అకSడ %a ఏం oDడట? 
ఇంF�H[a? fMw o8 ఊªa. E� వLI�� సృ°eంJa. = olM 
�టefC Bయ�7	ం9. ఎmగట? Bయ అం, E�దY
 ÒG! �న;9 
<� అ9. <= "�^ z�� ఆZ	ంJవట? �న; పరBత?" ఆZ	ంచవY
 
అ� అం,, = B�వB�ల ÙకS 7షణ @సం, ఈ Bయ" ఆZ	ంJ�. 
ఆZ	ం� »f ఏం XË8�;�? �వర[ వo�ప51¨ ఫHతం �ఃఖం అ	�క, 
ఏం oQI� �య�! అం� Bయ. అ©
! ¦స7Y� కF! E� Bయ" 
ఆZ	ంచడం వలw ¦స78�;� �య�! ఆ Bయ[ ఒక రహస
ం �న;దం�. 
ఏ0టట అ9? Bయ త"C - = త"� B� �యన! అం, E�9. Bయ �Ô 
- "�^ ఎ�;ం1Ôn C" C" అ"[ం:�;�, ఆ C" E�9� ÒË. Bయ 
త"C, Bయ �Ô NంO స5షeంf XË8�;a, అం�@స&! "�^ త"( 
అం�%? అ9 అసE E�9. త"� <ద�;�. ¯ణం. అ9 TU E�దY
! 
మనL{. అ9TU E�దY
! Ë9Ì. అ9 TU E�దY
! F�¨ అవతల �తIం. 
అ9TU E�దY
! F� అవతల అహం<రం. అ9TU E�దY
. 
KL[C%a - %a TU EడY
 ÒË. ఎ�;ం16n ఈ C"" 
>dLI�;�, MపH¨ �<¤ '!�, అ]TU E�(. Bయ �Ô అం, అదన;Bట 
అర.ం. ఎకSWF< అం,, పరBత? F<. �వర[ అ9TU E�z. అ9 త�^త 
]షయం. అర.�ంF అం�! ఈ C"" ఏఏ |.l6n >dÈI �£I�;�, అవ=; 
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E�( నY
! ఎం�[ ¨ంద¨ Xప5డం E�. ¨ందవ=; »న XÚ5Da. Bయ 
త"C, శhర>, శhర గత సంబం�ల=; B�నY
 ÒË. ఒక Hబ [ y| 
అవతల పdDa. 0�Hన] ఏం B�wa8�;a? QధనM xYణం 
o_టu5a, C" శhరం <�, C" ̄ ణ>" అ"[�;� కF! C" ̄ ణ>" 
అ"@fC 7	ం9 మÓ¤ అ9TU B� �యన. Bయ �Ô, ఈ C"" 
ఎకS�కSãn >dLI�;�, అ9TU E�z నY
! ÒG! Bయత"C, 
Bయ�Ô, Bయ ప"ల" o�~ - ఎం�[ oLI�;వట? ఈ C"" అm 
Bయ[ >dD�. ఈ శhర& Bయ. అ9 KL@Eక78�;�. అర.�ంF 
అం�! qరంద¼ KHయ[ంUC ఆ Bట అం� �ం��. తHwగర�ంM ఎకSడ 
���ందం� �-�? ఎకSడ ���ం9? = శhరం ఎకSడ ���ం9? z� F^� 
తYµం9? Fం�w "ంo తYµం9. Fం�w "ంo తYµన F�¨ F� 
ల×ణం <క7n (º ఏ0 �ం:ం9? (Bయ ల×ణం). అంn కF! ఎం�M 
తYµం9 ఇ9? (BయM) అకSd ఆ Q.నంMC తYµం9. ఆ Q.నంM, ఆ 
ఆÅరంi, ఆ ల×ణంi, ఆ �ణంi తYµన:వం1 శh��¨, ఏ0 
వLIందY
? E� ల×ణ& వLIందY
! ఎం�క�? తHw¨ F�i త�%త 
ఏ�� ప� �ంF? ఏం ప� E�. Iం1 అవతల పd|ం9. �-�i సÅ! 
bL@ంW ఒకQ�. �-�i సÅ తHw శhరం ఏం o|ం9? =i �[ ఏం 
ప�E� �మ?ం9 అంn! Bయ" Iం1 అవతల పd|ం9. పడక7n అu5a 
తHw¨ xBదం. అర.ø8ంF అం�! సృ°e¨ సహజల×ణం ఎm �ం9? ఏ 
$]iÔ� సº, అm Iం1 అవతల పdLIం9. అం, ఏ01 Bయ" ఆZ	ంo 
అవ<శం EదY
! సృ°eM ధర?ం ఎంత చకSf Ï�LIం� bడంW. <= మనం 
ఈ ªఠం C��[�;B? ఐ��� }లwH;, ఆ��� }లwH;, డజ" మం9� 
కం1]. �రª:Ô� TU ఇm ]Jరణ oD%? Xయ
E� కF! ఎంiమం9 
మన కళ¤>ం� }లw ua8�;�.  %ళ¤" bLI�;�. %ళ¤[ _వ 
oLI�;�. <=, అ©
! ఈ శhరం ఎకSడ జ�?ం�ం9. ఇం�M కF జ�?ం�ం9. 
మ� ఇ9 Iం,LI�;" కF ! త�%త. ఇ9  ప�¨ �[ంU 7iం9 కF! అం, 
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ప�¨ �� Fం�w ua8న;9 కF ఇ9. మ� !�¨ ఏ ల×ణం �ం:ం9? ఆ 
ల×ణ& కF �ంd9 !�¨? మ� C" !�� ఆZ	ంJC01? ఏ0 
అ](క09? ఏ0 అ��న09? ఈ శhర& C" అ"[ం:�;C01? 
కనపa8న; ఆ శhర& � మ"మ� అ"[ం:�;C01? �ంF? E� 
కF! అర.�ంF? <బ1e q� ఇm ]Jరణ oYH. అu5d�7Y�? 
మనవ� E�. అమ?మ? E�. ఎవ�? ఇద�� ఇద�� $�ల]. %� %� $వ 
xYణం @సం, ప�vమ ªఠం @సం, ఆ శh��; yL[�;�. ఆ ప�vమ 
ªఠం x<ర& అకSడ జ��78ం:ం9 అకSడ అ=;. = xÁవం F� qద, F� 
xÁవం = qద. అం� TU �ణ xÁవ&. ��SHకం. = రK�ణం, = 
త¦�ణం, = సత^�ణం. ఆ $]M �న; రK�ణం, త¦�ణం, సత^�ణం. 
అం�M �న; ¯ణ మÊ Ë�Ì, ఇం�M �న; ¯ణ మÊ Ë�Ì. అం�M 
�న; ÈÉం, ఇం�M �న; ÈÉం. ఆ È.m�; �ప©�LI�;	, 
ప�vమªఠం అం�M |.రపaiం9. అంత[ 0ం� (º ఏ>ం9? $]తం 
అం� ఒÇ ఒక %క
ం �న;9. ఏ0టY
? ఆ ¯ణ మÊ Ë�Ì అC $�a, 
�vల� ఆZ	ం�, ఈ శh��; ప�>:ef �ప©�ం�, ప�vమªఠం 
C��[�;a. అంn! �తIం $]తమం�, (º ఇం< ఏం E� �య�!  
 మ� 0�Hనవ=;, అవ=; Bయత"C, Bయ�Ô Bయప"ల" 
L�~" మ� Bయతన మర?ంË గనC ఇm KL@వY
 F� మర?ం. 
KL[�;�. Bయ� 7�D - ఎకSaం� b�:e ఇu5Wక. Bయ ఎu5ãn 
అంత�ం�7	ం�, అu5a పరBత? ఎ���ంU కనపa�a. ఈ 
Bయ" ఆZ	ం�నంతవరT పరBత? కనబడa. అర.�ంF అం�! <బ1e, ఈ 
Bయ ÙకS మర?ం ]}5 XÚ5LI�;a, ఇm KL@ !��. ఈ NంO 
7Ã:e[�;%? ఆ Bయ అంత�ం�78ం9. అంత�ం� 7n, పరBత? 
Qâ�Sరం కళ¤ ఎ���ంUC �ం:ం9. ఎకS´ �8@SనకSరEదY
 "�^. 
అర.�ంF అం�! =� Bయ" ఆZ	ంJ�. ఎవ� ఆZ	ంచమ�;�? E� 
F�� ఎవ� ఆZ	ంచమ�;�? ఉన; పరBత?" వ9E|, E� Bయ" ఎవ� 
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ఆZ	ంచమ�;�? అర.�ంF? (Bయ అం, E�9) అ9. అంnకF! Bయ 
అం, అర.ం E�9.  
 ‘F^ద8 Mడ-లC జల�ర కర®>లం� ¿¨న Òధల�;� Nల� =]క 
$ంl వద%ద# $% &'న(’ - ‘ఈ ఉతIబటeబయ ఏq E�’ అC9 F^ద�. 
ఈ ఉతI బటeబయ ఏq E�. ఇంFక ఏం Xu5[�;>? బటeబయ అం, 
పరBత?� కF ! ఈ ఉతI బటeబయ ఏq E�. »న ఏ0 Xª5a? Bయ 
]aవ మ�;a. ]W_I ఏం 0�Hం9? పరBn? �న;9. అంnకF! అz01? 
బటeబయ వE �న;9. ఈ ఉతIబటeబయ ఏq E�. ఎu5O ��I�:e@ ఇz 
%క
ం. అకSడ ఏ�� �న;:e i�ంF �ంటC =
 %క
ం ��I[�%H. ఈ 
ఉతIబటeబయ ఏq E�, అ9 i¿IందY
, ఇ9à ఇకSడ ఈ 8ల| X:eం9, 
8ల| X:e[ �� =£¤ 7_I �[ ¦×ం వLIం9. ఏ�ం9? Qధ
&�? ఎm 
Qధ
ం? 8ల| X:e ¦â�; ఇo�టe	n, ఆ మ%w X:e ఎం�[ ఇవ^�? అC 
]Jరణ �%H. xశ; �%లన;Bట. ఈ 8ల| X:e ¦â�; ఇo�టe	n, ఆ 
మ% wX:e ఎం�¨వ^�? (!�Ç� xn
కత) ఆఁ... =[ �న; అహ& !�
 
త�HంJ�. (అంn�). ఈ 8ల| X:e ]�®స^¼పం అం�! మ%w X:e<F? సర^ 
|.l <ర[a ]�®� అ	నu5a, (అం�M �న;9 ఆ Xతన
&) ఇం�M �న;! 
ఆ 1తన
& కF! అం�M �న; ²వం ఇం�M EU? (F�; ఎండ�1e, !�¨ =£¤ 
7|) ఏ�ం9? అయ
©
! bడంW ఒకSQ�. ఎంత1 అ��న¦! ఇంత1 
అ��నంM T�[7	, C" పరBత?" �8[8�;నం�! అం,, 
అర.>ంF ఏ��? ఒకSQ� మన ఆచరణ ఎకSaన;9? ల×Øం ఎకSaన;9? C" 
�� bQI�ం� అంద�=, ఈ ప�o_%ళ¤" అంద�=, అ©
! ఎంత1 
అ��నంM పW78�;a? 8ల| X:e దగ�ర[ వ�� !పం �a�a. ఆ !పం 
�,e_I, uణ
ం వo�|న,e, ¦×ం వo�|న,e. ఎం�[ �a8�;వY
 !పం? 
(భగవం8a) అ©
! అzమ� XÚ59, ఎu5a ��eలట అ9TU? È�
దయం 
<క>ం� ��eలట. అంn కదం�! ఎం�[ ��eలం�? సం�
సమయం. 
కN[ef ఉదయ సంధ
 అన;Bట. ఉదయ సం�
<లంM, ఆ È�
దయ <లంM 
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అ: చంOa, ఇ: È�
a ఏక <లంM �న;u5a, ఆ !పం �H�ంJ�. ఏం 
KH|ందట ఇu5a? ఆ Èర
 చంOల Q�f �M ఆత?��నం �న;9, ఆ ఆత?��న 
K
l అm x<�ÈI �న;9 అ� KHయడం @సం. అ9 సం�
సమయంM =[ 
L�B;�WM ఒక ×ణం ª: ':e[ం:ం9. హంస. =[ KHయక7వ~�. 
xl$]¨ ':e[ం:ం9. అం�క� �య�! సం�
సమయంM �F7BకంW. 
&'� �ండంW �య�! సహజంfC పరBత? ='క వరం ఇJ�a. 
ఏ0టY
 అం,, ఆ సం�
<లంM =� క"క &'� = హంస" గమ�ÈI 
�ం,, = ¯v�; గమ�ÈI �ం,, ఇం�M ఇU }ంగళ, మధ
M L�మ; �W 
�ం:ందన;Bట. ఆ LషB; �WM ఒకS ×ణం ª: హంస ':e[ం:ం9. 
ఎu5O అం�M ':e@�. ఇU}ంగళM ':e[ం:ందన;Bట. ఈ 
L�B;�WM ఆ ×ణం ª: ఎu5ãn ':e[ం:ం�, ఆ ':e[C ×ణంMC 
"�^ KL@గ��వట. ఆత?����;. ఆత?Qâ�Sరం అu5a 
జ��8ం9. ఒకS ×ణంM, ఒకS Nప5ª:M జ��78ం9 అ9. అ9 xl�� 
�ం9 =[ ఆ అవ<శం. ఆఁ.. అదం�! సంగl. ఎవ� X}5� అz. 6 గంటల[ 
oయంW, 5.30[ oయంW. áహ?>QరIంM EవంW, ఏ01? E� ఏం oYH? 
ఇంFక ���న �fC XËiం9 అz. EవfC ఏం oYH? ఇ9 oYH{న ప�. 
ఐ� గంటల[ E� ఏంoYH? EJనంW, మÓ¤ అ� ఇ� ��wనంW. అ9 
<దం� అకSడ ]షయం. E�న త�%త ఏం XY
లY
? = ¯v�; 
గమ�ంచవY
! ఇడ, }ంగళ, L�మ;. »¨ êంద¨ ఎm ':e'ం�ం9? 
[WMం� �ü¤ం9. ఎడమ[ l�� వ��ం9. మÓ¤ ఎడమMం� �ü¤ం9, [W¨ l�� 
�%H. <= అm �వడం E�. xయత;ం o| ¹u5@. lu5[ం, మధ
M 
L�B; �W అm త�Iందన;Bట. త�Hనu5a =[ ఆ స5ర'ÙకS íదం 
KLIం9. ఇU }ంగళM హంస ప�o_I ఎm �ం9? L�మ;M �ం, ఎm ప� 
oYH? (�[ ఎం�[ ఉదయం Tè�ం, అస{ �
నం [దరç?) అz 
XË� ]నంW. ఇవ=; అస �
నం వR�ల KH¨ �S¤��. ఇకSW వరÇ. >ం� 
¯థ0క xయత;ం. q అంద�
 ఏ0టం,, అ×�Á
సం E�. » <wL�ం9. ఈ 
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అ×�Á
సం E[ంU ఆ » <wL ��. >ం� ఇవ=; set right అ%^H. = 
�జ$]తంM �న; సమస
 అ=; ప�షS�ంచ బWn �
నం [��8ం9 <=, 
�
నం [9�n ఇవ=; ప�షS�ంచబa�యం, ఎప51
 ప�షS�ంచబడ� 
అన;Bట. "�^ ఆత? ]Jరణ i1 $]_I, ఉన;త తరగl. తరగ8 B�� 
ªఠం Bº '!�, ఉన;త�న $వనం వo� '!�, �
నం �ప©గపa8ం9. 
అంnf�, ఆ �
న అÁ
సం ఎప51@ అప51¨ ఉప©గపa8ం9. ఇu5డ9 
ఉప©గపడక7వ~�.  
 Mడ� అం, అర.ం ఏ0టం,, ‘¸m�; �NI�é శhరం ఏq E�’. అకSడ 
Nంa XË8�;a కదం�! F^ద8, Mడ8 అC జల�ర కర®>లం� U¨న $ంl 
వద%ద�. Òధల=; Nల�7	�	. ఎం�[ $ంl వ9Hందట? Òధల=; 
NH�7	�	 <బ1e. ఎం�కనY
? అం,, ఈ NంO ��I�:e@%H. 
ఏ01? ‘ఈ ఉతIబటeబయ ఏq E�’, ‘¸ల> E� V �NI�é శhరం 
ఏqE�’. అ9 16 అ×�, ఇ9 12 అ×�. Â1 ÙకS ]వరం Jm çరం 
�ం:ం9. త�%త �Fనంf KL@వ~�.  
 ‘Áగవత W కృష®z�క xùవ�ంW:, �� వX�", (గగ� త"మన 
ధనంË ÂW శరణన( $% &'న(’ - ఏ0 ]W���eలటం�? మన దగ�ర 
ఏ>�;	? (త"మన ధనంË). అ9. "�^ ఏం ]W��Wn ���" 
��Iంచగ���? ‘C" త"��, C" మనL�, �[న; ధన>’ - ఈ ¸a 
=M ప�oÈI �ం�యట. ఏ01 = ధనం? ¯ణ& = ధనం. ��I �:e@ంW. 
ఇw %¨£¤ b| ��� �a. =[న; ఏడంతLIల &డ b| అస{ �a. =[ 
ఏa@:w ��;, �� ¶� @:w ��;, ���¨ ఏq అవసరం E�. = త"�i 
అస అంతకం, ప�E�. ఆయన త"( అవసరం Eద� ]|º|న:వం1 %a. 
= మనLi1 అస అంతకం, ప�E�. ఎం�క�? మన_ జడ�న:వం1ం9. 
మనL అస జడ స^¼పం. ఇ9 ఎ�w అ	n స^యంf కదలE�, ఆ త"�, 
మనL{, ధన>. ఈ ధన> అం, ఏ01? ̄ ణ>. త"ధనమనంË అం, అ]. 
ఆ ¸a "�^ అ"[ం:�;�. "�^ అ9 <దC, �ర®యంi1 �. ��� 
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దగ�ర¨. అ] శరvగl అం,. "�^, ��� =[ ఎu5a ఉప©గపa�డY
 
అం,, ఆ త" మన ధన> ]W� వ_I, అu5a ఏ |.lM వQI�? ఆత? స^¼ua 
అC |.lM వQI�. "�^ ఆత?స^¼ua అC ల×ØంM "�^ వ_I, అu5a ��� 
ఉప©గపa�d<=, త" మన ధన> అC ల×Øంi వQI%? ఏq 
ఉప©గపడa �య�! �Hw<L¨ ఉప©గపడa �య�! ���� 
ఆZ	ంJH అం,, అవ=; ]W� �%H.  
 ‘÷;న శంక�ండ� }H� xùవ�ంdH�రట ¸ల¸ Eన1e 
�Xక" >ం� (|ర� $% &'న( !’ - అu5a ఏం oDడట ���? 
��
W� }HJడట. ఆయన Ú� Y� ;D . ఆయ"; ఏమ� }HJడట? శంక� 
ఇm �వY
 అ�;డట. ఇu5a ఏ ÁవంM వJ�a ఆయన? ఆయన త"� Ú� 
కF! Y;D వ9EDa అ9. త"Áవన వ9EDa కF! ఆత?ÁవనM వJ�a. 
<బ1e ఇu5a ఆయన ఏమ� }HJa. శంక� అ� }HJa. ఆయన Ú� 
అప51"ం� శంక9 . Y;� శంక�ండ� }ల� xùవ�ంa ఏH�డట - 
ఇu5a శంక�a ఎకSa�;a? (º ఎవ� E� �య�! "(^ శంక�డ�. "(^ 
²వం. �� �ష
 QంxFయంM ఉపzశం �ందfC, =[ 
KHయవల|న:వం1 �టe�ద1 |.l ఇz. CC పరBత?". CC భగవం8డ". 
�T ²%�¨ ఏ íదం E�. అ� ఎu5ãn KL[ం��, అu5a ఏ�ందట? 
¸ల> Eన1e ఎXక E[ంU 7	ం9. ఎXక[ ¸లం E�. ఆ ఎXకiC 
కF Âట�;ం1= ��ILI�;�! C" శh��;, C" అమ?", C" తHw�, C" 
అమ?మ?�, "�^ ఎ�; ��I �Wn, ఆ ��I అ=; ఎం�M]? ఎXకMవY
 
ÒË. ఆ ఎXక[ ̧ లం EదY
 ÒË. ఆ ఎXక� Bయ. ఆ ఎXక[ ̧ లం 
E�. >ం� (|ర� - అ9 ఎప516� >��7క తప5�. F�� ఆZ	ంJ� 
<బ1e "�^ TU ఎప516� >��78�;�. F�� ఆZ	ంచB[. F�� 
ఆZ	ంచ[ంU �ం,, "�^ >��7� ప�|.l ��.  
 ‘W మZ���జ మహ�� ©[ంF చంF Áగవత కృష® z�క xù 
మహ�æ
  \ \ \’ -  (స ఏక ఏవ కల5n >³¶Iః అ: వం1 > Ï వLIందట.  అ1e 
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%�¨ B�& > Ï¨ అర]త కల�.) ఎ1e %a? అ� »న Xª5a అదం�. ఆ 
È�మం�, F�¨ ఆ�ర�నదం� »న Xª5a. ఎ�w �ం, > Ï లÎLIం�, 
అ9 �వ� %క
ం. స ఏవ కల5n »న X}5న9 అం� క"క "�^ �ం,, > Ï 
లÎLIం9. (అంn�) అ9. (ఏ²� xn
కత ఏ¦) అ9 �వ� %క
ం. »న X}5నF�¨ 
�వ� %క
ం ><I	ంuf �వ�¨ XuI�;a. »నం� X}5న:ef "�^ 
�న;టw	n, =[ > Ï లÎLIం9. అ9 సంస^త ÁషM అmగ ఆ Bట 
అం:�;a. (�న; చ9%", పంచ¯v, పంoం¾Y, కº?ం¾Y, È.ల 
శhరం అz �న; X}5నదం� F� ��ంo, È.ల శhరం ��ం�) ఈ ]వరణ Òf 
KLIందంW ](కbUమ¡ Òf చ9]n q[. (ఒక1¨ �� Q�w చ9]n) 
|.రపW7%లంW. ](క bUమ¡ సహజ�7%H. అర.�ంF అంW? భగవ!�త 
కం, TU ](క bUమ¡ Òf ప�oLIం9. ఎం�కం, భగవ!�త అం� TU 
telephone directory mం19 అ9. అ=; �ం�	 అం�M. ఒక1 �ం9, ఒక1 
E� అ� Xప5U�¨ Â<�. భగవ!�తM అ=; �ం�	. <= అ=; Èచన 
¯యంf �ం�యన;Bట. ]వరణ �ండ� ̀ �If. (!ం�w ]వరణ �ం9). ఆఁ... 
"�^ ఒక xశ; (Dవ"@, ఆ xశ;¨ ఒక xశ; ఒక సB�న& �ం:ం9 అంn. 
మÓ¤ xశ; qద xశ; (_I అకSడ సB�నం �ండ�. అ9 ఎవర�; ]వ�ం� 
Xª5H{ంz. భగవ!�త ïంa�; ]వ�ం� XÚI <= Â<�. అz ఇu5a q� 
�న?Y 0షD %ళ¤ ](కbUమ¡ చ9%ర"@ంW, ఎవ^¼ అవసరం E�. 
(xశ; సB�నం TU �ం9 అం�M) ఇ9 B¸f చ�వ[�; 
అర.మ�
:w QBన
�న ÁషM b|ం9 ఆ�డ. మÅ"Á�� ఆ�డ 
అన;`ర®f�. ఆ�డ¨ ఆ�?"భవంi1 స5షeంf �_|ందన;Bట. ఆ 
�న?Yనం�ల ÙకS xÁవం అం� ఆ�డM �ందన;Bట. అన;`ర®f� 
o|న:వం1 _వ అం� ఇం� <�. ఎం�కం, ఆయన ఇం[ w�M bD�. 
(�న?Yనం�). మÅ"Á�లంద¼ సంస^తంM b_I, �న?Yనం� 
]z8�ల @సమ�, సంస^��; ఇం[ w�M bD� ఆయన. ఆ ఇం[ w�M b�న 
F�� ఆ�డ K�_త o|ం9. ఆ�డ[ Nంa Áష వ~�. సంస^త> వ~�, 
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ఇం[ w�TU వ~�. K�. అం�క� ఆ NంWం1= దృ°eM �:e[� K� _త 
o|ందంW. ఆ9శంక�E¦ సంస^తంM ర�ంJ�. అ9 ఈయన ఇం[ w�M 
ర�ంJ�. <బ1e ఎంi మహ0 ïంథం అన;Bట ](క bUమ¡. F� Ú�MC 
�ం9 bడంW. ](క bUమ¡. అ9. (](కం) ఆఁ.. అ��త�న:వం1 ](కం 
క�8ందంW. ఎ:వం1 ](కం అం, C" త"� <ద� స5షeంf 
nH78ం9. అ9 `రI�
టప51¨ C" శhరం <ద� స5షeంf 
nH78ందన;Bట. ఎ�w <� �¼}LIం9 అ9. =(0�, = ��ం� ఏ0� 
స5షeంf XÚ5LIం9. అ9 అనంత Bనవ@టw¨ అ9 సBన&. అర.�ంF అం�! 
<బ1e �i
ªసన అం,, �� o_9 అ� అర.ం. �త
> అం, ఎu5ã� ��I 
�:e@ంW. 24గంట. ఏ ప�Ô� "�^ 24 గంట o_I అ9 �త
ం అ�8ం9. 
(అంnf= �� o_9<�) �� అం, ఉదయం ఆ� గంటల[ E� ఆ� 
గంటల"ం�  ఆ�న;ర గంటల F< o_I అ9 �i
ªసన అవ^�, =త
 `జ 
అవ^� అ9. �త
> అం, అర.ం ఏ0టం,, ఏ ప�Ôn =�, అ�; �యBల�, అ�; 
ధ�?ల�, అl�0ం�, 24 గంట, ¯ణంi సBనంf oయగగ��, 24 
గంట =M జ�é9 ఏ01? ¯ణం ఒకS,. 0�Hన9 ఏ! జ�గ�. మనLTU 
<_u పa[ం:ం9. Ë9Ìf <_u పa[ం:ం9. 0�Hనవ=; 
పa[ం�	. ఒకS ¯ణం B�& &+S� �ం:ం9. అర.�ంF అం� ! ఆ 
¯ణంi సBన�నంf "�^ ఏ²n oయగ���, అ9 �i
ªసన 
అ�8ం9. ఇం<... ఊర.dºతLSa అం, అ9? అu5d <� అ9. (F�¨ ఇం< eం 
�ంF?) F�¨ ఇం< eం�ం9. (అర.ం <E� �న; ఎకS´ వ��ం9). అu5d 
ఎmగ? (సº!) 
 
ఓం `ర® మదః `ర® 0దం `�®0 `ర® >దచ
n `ర®స
 `ర®BFయ 
`ర®&% వ�ష
n  
ఓం `ర® మదః `ర® 0దం `�®0 `ర® >దచ
n `ర®స
 `ర®BFయ 
`ర®&% వ�ష
n  
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ఓం `ర® మదః `ర® 0దం `�®0 `ర® >దచ
n `ర®స
 `ర®BFయ 
`ర®&% వ�ష
n  
 
ఓం త0 స0 
 
ఓం సహ�భవ8 సహfùన[I సహÂర
ం కర%వg  nజ|^ �వhతమLI B 
]9^Rవg  
ఓం DంlఃDంlఃDంlః 
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ఎ�� �ష� �దన�ట ��. �రణం ఏ�టం�, �వణ మనన �� 
��సన ! అ# $!% &ధన ల )*+# ఆత. /0రణ 12రప45, 67 
�ర8  �9. నవ/ధ భ�; �+8ల< అ=> ?@, రకర�ల అంB! అకCడ 
EంF=. Gయ�4��, /న4��, Iడ4��, GపJ4��, అKసLంచ4�� 
0N EంF=. �O ఆత. /0రణ �ర8ం< Pవలం �వణం, మననం, ��, ��స 
అం� #K ఆత.స*QRడ� అ� %SE అKభవTUనంV GWX Eం� OE /�, 
)�Y అNZ /నY)�� 12రపర[\�, )�� మననం ]^5. �రణ ]^5 
_ట�_దట. 67 �ర8ం �9. �రణ ]1, ఆ �రణ ]1న )�# మననం ]^5. 
ఆ మననం ]1న )� దృa�b# OE )�� 12రపర[@� c/ం05. �రణ అం� 
ధLంచడం. మనం వ&d! ధLంచడం �)? శgరం ధLంచ�)? అh సహజంk. 
)�� ఆ lm )ట�� �య��� <బo c/ం05. ఆ �యమం ఎవQ GపJS. 
OE ఎంత కpనంk ఆ �య��Y qr&;s, ఎంత ప�షtంk ఆ �యమం ?ద 
�లబo c/&;s, O@ ఆ అKభవం అంతuందరk క!%vంw. ఆx.Kభవం 
కలగ4�� ఎంత? zపJ{�. ఏ? �దంo. ం|} ఎ@Cవ కష�ప45~న అంశం ఏ? 
�9. ఆత.&�xCర TUనం కలk5 అం�, ఎంత �లభమ^� అం�, శత 
ప� ! క5�నmవం� RE*, అం� 100 7@! క5�నmవం� xమర 
RE*<Kం�, ఒక �w� ఎ�Cం0లం� ఎంత �లభ�, అంత� �లభం 
ఆత.&�xCర TUనం. ఎం9క�? అw O6 అ=E$YE. అకCడ 67h? �]�w 
ఏ? �9. \త;w ��ం]w ఏ? �9. �O ����� ఆత.&�xCర TUనం 0N 
కpన తరం, 0N అ&ధ�ం, c/తమంx ��� Eంw, అw అ��ప� �9, ఈ జన.@ 
అ��ప� �9, ఇN అకCడ ఏమK@ంm$Yరం�, అh ?@ ఇకCడ GWVంw. 
?రందQ �4 మనం ఒక)ం|} w%� �/< పoq^మంo. ఊ�< 
�@C@$Yమంo. ఇRJ� ?@ ఏం ��5? KE* ఎంతk vKY@ం�, ఎంతk 
తKY@నY \� �ంద@ qxE. స*�యతYంV KE* ఎంతk తKY@నY \�, 
అంతk �ంద� qxE. �బ�� O@ ఏం ��లట? ఒక బల�న ఆ�రం Eం� తపJ 
KE* �� +�వ^�! 67 �ర8ం �9. ఆ బల�న ఆ�రం ఏ��? #K 
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ఆత.స*QRo� అ#టmవం� �వన బల�నmవం� ఆ�రం. అw ఎవS 
G{;�? అKభవTUనం EనY�� G{;�. అw 67 /షయం. �బ�� �� ఒకCQ 
�4, #K ఆత.స*QRo� అ# ���Y గKక OE ఆ�=ం�నట}=>, ఆ ఒకC 
�వ#, �KY ఇం9<Kం� బయట@ NZటm} ]��;ంw. అw తపJ KE* 
��5న/ ఏ/ పm�@$Y, అ/ మ ��KY ఊ�<P ప¡&;=. 67 �ర8ం �9. 
అం9వల} తపJ� సLk #K ఆత.స*QRo� అ# �వం<#, ¢<C�5. #K 
ఆత.స*QRo� అ# �వంV# �£q�5.  
  ం9 ��నంk �¤ సమ^�Y  ం9 చకCk /�¥�ం05. ఈ 
�¤సమయం &ధనk ఎవL¦> �Svం�, �o� ఆత.&�xCర TUనం 
తపJ�సLk క!%vందనY�ట. 0N మంw ��, ��5న నవ/ధభ�; �+8! 
]1నm�k, §ల@వ< ఏ� ఉదయం ©ట అరగం|, గం| ]1 /o� ��xS. 
)�వల} ఏ? �¥జన  �9. పగ! +ª అ# «దం �@ం4, #K 
ఆత.స*QR� అ# �వంV#, �� ఆ<చన� ¬రంం05. �� ప�, �� ధర.ం, 
�� ]త, �� కర., �� �ట KE* ఏ®$ G=�, ఇం¯^ల� ఉప¥��;  ం9 
#K ఆత.స*QRడK అ# �వంV _ద! �F�5.  
 _ద! �o> అRJ� O@ ఆ %ణ �షం అంట9. అవ&2�య�షం 
అంట9. O@ ఏ �ష  అంట9 ఇక. అంట@ం4 సహజంk &°k EంFE. 
ఒక6ళ అకCడ ఏద$Y %²! �వL;�; E$Y=, ఓ´! &°k I�; EంFE 
అం>. ఆµ! ��, ఇRJ� అ�¶= అనటం �9 మన�, అ�¶=< EనY 
ర·%ణం, O< EనY ర·%ణంV �వL;�;నYw. ఆ ర·%ణం ఈ ర·%ణంV 
�F}�vనYదంo. అం>, అంత@ �ం� ఏ ంw? మన< ఇం� ర·%ణం 
�¸ Eంద� )� )*+ �51ంw. ఓ´! మం�h క)! )� వలన నష�ం ఏ ంw? 
ఒక 9ఃఖం క5�ంw,   ఎం9వల} క5�ంw? అTUనం వల} క5�ంw. అTUనం Eం� 
క5�ంw. అTUనం ఎం9@ Eంw? అహం�రం Eంw �బ��. 9ఃఖం క5�ంw 
అం� »Kక తపJ�సLk ఇ/ E$Y= అ� �!�¼�5. అTUనం అం� ఏ? 
�9. ఆ �� %²ల< ½రడ¢ అTUనం. {పం అం� ఏ? �9, �� 
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%²ల< wగట¢ {పం. �� %²! అంట@ం4 Eండడ¢ Rణ�ం. ?S 
అంm$YS IB+, ¾ర2^�! ]�; Rణ�ం, యజUం ]�; Rణ�ం. ఈ Rణ�ం 
అంx ఏ�టం�, OE �� %²ల� అంట@ం4 Eం¡ అవ�శం అRJ� 
Eంw �బ�� Rణ�ం. KE* �� %²లK అం�> {పం. అంత@ �ం� 67 
ఏ? �9 $య$! cE� అK\Kట� {పం. #K ఆత.స*QRo� అ� 
12రంk Eండట¢ Rణ�ం. ఇం� 67 ఏ? �9. ఆ Rణ� ఫ5తం అంx ఇh. అ#క 
జ$.LÀత�నmవం� Rణ�ఫ5తమంx క5Á>, is equal to ఏం ఫ5తం 
వ�;ంద^� అం�, ఆత.&�xCరTUనం వ�;ంw. �బ�� అందL� Rణ�ం 
సం{wంచమ� �ద�! ఆ0రంk �F�S. ఎం9క�? ]యk ]యk 
]యkË$ kO, O@ ఆ �Ìరణ క5�, #K ఎం9@ ]�;$YK ఇw? ఏ ��త;  
]�;$YK? »న@C �L� I�@ం�, #K ఏ� 0ంxడంత ¼Lక! చw�K. 
అ6? ¾ర�9. అ6? ఆయన ]య�9. ఎం9@ ]య�9? ]య� �బ��. 
]య� �బ�� అ# 12రం అ=$ +�5 క)! ]య� �బ�� అ# 12రం +�9. 
ఇం� ]&;��, ఇం� ]&;�� అ� ¼SX qవడ¢ kO, ఆయన ]�w ఒక� 
ఒక ప� ]B�. �నY �4 G{JK. O@ �నవ ఉ{�� ఇవ*డ¢ _ద�, �వL 
సµయం. ఇం� 67 సµయం ఏ? �9. ఇh _ద�w, ఆఖL సµయం పర�త. 
]�టmవం�w. ఎం9కం� ఎKబw $!% లÍల cవ+Îల< అ�Y�కం� 
ఉత;మ�న ఉ{� �నవ ఉ{�. భగవంvo� �!�¼వ4��, సృr� రహ&��Y 
�!�¼వ4��, సృr�� అ�గ�ంచ4��, ఆత.�వం< c/ంచ4��, #K 
పర�త.# అ# సహజ�న 12�� క5�Eండ4��, అవ�శం EనYm వం� ఉ{� 
�నవ ఉ{� ఒకC�. ఈ �నవ ఉ{�< ఏం తరతమ «)! �E. ఆ 
�నEలందL� అరÏత EనYw. అ¥�! ఇw $@ �ద� �+శ Gందవల1న 
అవసర¢ �9. /6క I4మÐ ఇ]� _ట�_ద� ఆÑర*చన�h. OE 
�నEok Rట�డ¢ �� అరÏత. 67 ఇంP? అరÏత! �E. ఈ TUనం Òం)5 
అం�, �నEo� ఒకCoP అవ�శం Eంw. అh $య$ _ద�w, �వLw O@ 
పర�v.� ఇ]� ఆÑర*చన . పర�v.� ]� సµయం.  
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 O@ WwÓ� ఇ0��, చకCk /0రణ ]యగ5Z శ�;� ఇ0��. ఈ 
/0ర²TU$�Y చకCk Eప¥�ం[¼. ఎF} Eప¥�ం[¼�< 
అKభవÔUÕన %SEK ఆ�=ం� �!�¼. అం>k� Bసdం ?ద ఆ�రపo 
/0రణ ]య�@. ఎం9క�? /0రణ TUనం అ#w సÖన పదÓ� EందనY�ట. 
అం� ఏ��? అస! %SE అం� ఎవ× �5య9 �బ��, ఏం �!�¼�5? 
%SEK »Ø� ఏం అడk5? అ� �5య4�� ¬థ�కంk Bసdం అవసరం. 
�బ�� Bసd దృష�ం, Bసdం ఎF} I��Vం� _ట�_దట చw/ I1 �!�¼. 
�!�@నY )�� మ � ఆ B&d�Y పm�@� మ � ఎవL దగ8ర@ » �లట? 
అKభవTUనం EనYmవం� %SE దగ8ర@ »Ø�, %×+*క�ం, )�� ఎF} 
c/ం0< GWx�. Bసdం ఏం GWvందంట? ఎF} c/ం0< GపJ9. 
1)Óంతం వర� GWvంw. ఇwÚ Oళ�K /డÛo> ÜÝజÞ, ఆ�~జÞ వ�;ంw. 
)� వల} O@ ఏ�� �¥జనం? ఆ ÜÝజÞ, ఆ�~జÞ వß;ంw అం� అàక 
1)Óంతం. OPం �¥జనం? అw ఎF} Eప¥�ం[@� c/�;, O@ 
ఆx.Kభవం క!%vం�, O@ �5యG{J5 అం�, అF} c/ం� EనYmవం� 
మµK�E� దగ8L¦$ »Ø>, �S O@ ఆ 1)Óంx�Y �జc/తం< ఎF} 
Eప¥�ం�, c/ం0< G{;�.  
 ఎం9@న^�? �KY KE* I�¼వడం O@ ]త�9 �బ��. 
ఎం9క�? �KY KE* I�@నYRJ� పÍ{త áరÐV I&;E. O ?ద O@ 
పÍ{తం Eంmంw క)! O<పల మన� ఎmâR@ ఓm 6�;ంw? )�âã 
ఓm 6�@ంmంw. �ర1ం] âR ఓm 6�;ం)? »య�9 క)! అh %SE 
అ=> ఏం ]&;�? %SE దగ8ర@ ఎం9@ » �E? O <{లK సL]యమ# 
క) » �E. �బ�� %SE ఏం ]&;� ఎRJä �4 O@ 9ఃఖం క5Z అంB� 
G©;EంF�. అw /నYRJడN} O మన�� 9ఃఖం క!%X Eంmంw. 
ఎం9క�? �KY �రమంF� క)! అw సÖనw �9, ఇw సÖనw �9. అw 
అF� ప�� +9, ఇw ఇF� ప�� +9. ఇ/ �L># KE* అExE, �క q> 
KE* అవ*E. ఇF} కpనంk GWX EంF�. ఏåvంw? 9ఃఖం వ�;ంw. 
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ఎం9క�? ఎ�; I�o>. Ow OP ఎ�; I��># O@ 9ఃఖం క!%Vంh, మL 
ఇంత�లం KE* ]1న ప� ఏ��? అh క)!  
 ఇతSల వల} O@ ఎం9@ 9ఃఖం ¬Á;ం�ంw? KE* అh ప#k ]BE. 
�O అకC¡� TUనం +�9, అTUన¢ వ��ంw. ఈ <{�Y సL]�@ం�, )�� 
�ర1ం]��;, ఏమ^�E? TUనం క5�ంw. మ � 9ఃఖం ఏరJ¡ అవ�శం +�9. 
ఇక. �బ�� O æకC సం&Cర బN�Y బ��, ఏం ]�;, ఎN c/�;, KE* )ం|} 
Kం� బయటపడగలs, అందL¸ ఒP రక�న సం&Cర బలం Eండ9. ఈ»డ@ 
��ం] సం&Cర బలం Eంw. O@ /# సం&Cర బలం Eంw. O@ \ంత GãJ, 
\ంత /# సం&Cర బలం Eంw. అF} �� ఒకC c/�, ఒ¼Cరక�న సం&Cర బలం 
Eంmంw. ఆ సం&Cర బN�Y బ��, �జc/తం< అOY ఏరJ�x=. అర2�ం) 
అంç!  
 $@ కp$�కpనంk ప�]� సం&Cరబలం Eంw. �బ�� �రంత+యంk 
అF} కpనంk ప�]�టmవం� పL12v� వ�; EంFయనY�ట. ఎం9క�? 
ఉ{� ధLం�నRJ� <పల EనY సం&Cరబలం అF} Eంw. అర2�ం) అంç! ఆ 
కpన�నm వం� �మ �4 ర·%ణ¢. ఆ కpనమ# �మ <పల Eంoqవడం, 
)�V hహం ఏరJoంw. అం9వలన ఏ�ంw? కpన�న పK� వ&;=, ఇక 
ఎపJ�¸ �4, కpన�న పKలOY ఇక ]యవల1ంh అం>! q�)� 
]^5~ంh. ఎం9క�? hహం ఏరJoంh )ంV ఏరJoంw. )#Y? తÁJంచ4�� 
è!�9. ఎంత� �ఖంk ]యగ5�న పË$ స7, �� వ]�టపJ�� అత�ంత 
కpన�qvంw అw. ఎం9క�? అh $య$ రహస�ం. ఇh సృr� రహస�ం. 
�!�¼ంo. అz �� ఈc k# ]�;$Y� క)! �o� అw ఈc#. ఎం9క�? 
అం9< EనYmవం� �o %ణ బలం అNEంw. �o %ణబలం. సత*%ణంV 
E$Y�, �ఖంk ©ర*జన.. �)నంk జL�qXEంmంw. అర2�ం) అంç!  
 ర·%ణం, త�%ణంV EంFE. కpనం అంx Eంmంw అం9<. 
�pన�ం అంx మL ఎకCo� qvంw? �k §డ! వం� ప�]�; �O, అw 
qదw. అం9క� ఏåvంw? (ఏ ప� ])�మ$Y ఆటంక¢ $¦>). ఇh క) #K 
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GWVంw. అw త�%ణ ��వమనY�ట. �!�¼�5 మనం. ఓ´! మన< 
త�%ణ ��వం Eంw �బ��, ��)�� ఆటంకం వ�;నYw. త� %²�Y 
�ర1ం]�;kO అw q9. అర2�ం) అంç! 
 అF}Z, hహం ధLంచ4�� ��నంk �� $!% సం&C+� �రణం 
అEx=. మన ��5న c/తం అంx�4 0N ఇతరë సం&C+! 0N 
EంFయనY�ట. అవOY �4 మనం /0రణ ]1 qÛట�వ[�. �O hహం 
ధLంచ4�� �రణ�న ¬రబÓం ¬రబÓం అంm$Y6, ఆ ¬రబÓం - ఆరబÓ కర. 
అంFరంo. �+ఆరబÓ. ©ర*ం Kం� ఇRJ� వ��ంw అ� అర2 . ¬రబÓ  అం� 
ఏ� �9 అకCడ అర2ం. సంసîత పదం క) అw. � అం�  ం9. ఆరబÓం  ం9 
Kంï ఇపJ�వర� వ��ంw. అ� అర2 . అర2�ం) అంç! ఆ ¬రబÓం అం� 
ఏ�ట^� అం�, h� ]త అ=> ఈ hహం ఏరJoం�, ఏ సం&Cర ðజ ల]త 
hహం ఏరJoం�, అh ¬రబÓం.  
 ఇక అw అం>. ఎం9కన^�? ఆ hహం )�V# ఏరJoంద^�! �W! 
)�� ఏం ]^5? ఆత.TUనంV# ÎwÓ]యవ[�. 67 �ర8ం �ద^�! 
ఎం9క�? 67 KE* ఎంత �యతYం ]1$ hహం )�V# ఏరJoంw, అw వ�� 
�S�ంmంw  ం9. అర2�ం) అంç! #K ఎñY �యxY! ]Bనంç, ఏ 
 ం9@ &గ�దంç! అ� GãJ��� 0N మంw EంFS. �రణం ఏ��? ఆ 
hహం అF}Z ఏరJoంw. అà��  ం9 �S�ంmంw. అw qÛF�5 అనం�, 
67 ఇతరë TU$లV )�� ÎwÓ ]య4�� è!�9. �నY� Kం� 
GWvనYw ఇh. ¬ణ మñ W9Ó! అ# �òం< EంF= సం&C+!, 
�సన!. 67 ఎకC4 EండE. ఆ ¬ణ మñ W9ÓలK ఆ�=ం] ఈ శgరం ప� 
]ß;ంw. KE* శg+�� �త! �o> �¥జన  �9. )�� సL]^5. 
)�� సL ]^5 అం� KE* /0రణ G^�5. ¬ణ మñ W9Óల� ÎwÓ 
]^5 అం� /0రణ ]^5. అర2�ం) అంç! hµ�Y 10&S} V�నంత 
�ëన ¬ణ మñ W9Ó! �%ప�x^? �%పడE క)! qO �� 
�Kం� �ంw వర@ తoబట�! Wరó 6�; ఏమ$Y �Lం)? ఏమ$Y ¬ణ మñ 
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W9Ó! �రE క)! �బ�� ��.�Y �òంk WwÓ� WwÓV# పLషCLం05. 
 !}�  !}V# �^�5. వô�Y వõంV# \^�5 అ# &§త! అOY 
ఇం9<ం� వ��న6. WwÓ æకC సమస�K WwÓV# పLషCLం05. )�� ఎm 
�ÁJ> /0రణ� ఏ లÍbం దృa�b �ÁJ> )� పLaCరం వ�;ం�, అF} /0రణK 
�{J5. అం>k�  oపoq� పదÓ�<� �పJ�డ9.  
 ఇRJ� మనం ఎN c/�;$Y ? మLంతk సం&Cర బం�! 
బలపoq�m}k,  �! 6�@ంm$YE ఇం�. �k  �! 
6�@ంm$YE. ఎంతk  �! 6�@ంm$YE అం�, ఇక /పJ4�� 
è!�నంతk  �! 6��@ంm$YE. మ � ఉత;ర జన.@ /{J5~ంh, మ � 
వ]�జన.@ /{J5~ంh. è��. ఈ జన.@ /పJ4�� è! �9 ఇక. అంతk  o 
6��@$YE. మL ఈ జన.@ కOసం /ãJ TUనం అ$Y Eం45 క)! (/{J5 అ�) 
అw ఆ �5/>ట! అ$Y +�5 క)! అ®$ కOసం ఈ జన.< �ÌL�;, అw 
ఏåvంw? èö> ఈ జన.<# బంధ +÷త�ం క!%vంw. బం�లKం� 
బయటపడవ[�. �ద^� అధ�, ఏం నష�ం �9 $య$! ఈ TUనం తపJ� సLk 
వ]� ఉ{�� ఉప¥గప�vంw $యన. ఎNగ $య$? �ø 
ఎనù$!%లÍల cవ+Î<} KE* c/ం�నRJ� ఏ TU$úûY> ఒ\CకC 
ఉ{�< స {LÀం0s, ఆ TUనమంx O@ �నవ ఉ{�< 
ఉప¥గప�vంw �బ��, అ/ ]యగ5�న అ�Y పKü KE* ఇRJ� 
]యగ!%v$YE. అర2�ం) అంç! అ�Y జంvE! ]యగ5�న అ�Y పKü 
�నE� ]యగల�. ఆ TUనం అంx �నEo< Eంw. అం9P Iడంo 
ఒ\CకCo� ఒ¼C /ద�< +ÐంR Eంmంw. ఒక� ¾గల ?ద న�వ గల�. �� 
ఎF} న�వగ5k�? మనం ఎం9@ న�వ �కq^ ? (ïమ!, బ5} 
న�&;=k). �o< ఆ �5/, ఆ సం&Cర బలం బýయంk Eంw. ఆ ప� 
]యగ!%v$Y�. అర2�ం) అంç! ఈ రకంk ఆ ఉ{�� ధLం]టRJ� O@ 
ఏ సం&Cరబల�> EనY�, )�� బ�� O@ ఏరJ�X E$Y=. \ంతమంw 
/కNం%!k, \ంతమంw సకNం%!k R�v$YSk. మL �þ�N 
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R�v$Yర^�? ఆ^ ఇం¯య ధ+.లK, �కృ� ధ+.�� /SదÓంk, అం� 
ఏ��? �నవ ఉ{�k �@ం4 జంvE ఉ{�k )�� Eప¥�ం� 
నట}=>, సృr� æకC /$శ$��, సృr��య��� తÁJ Eప¥�ం� నట}=>, 
kఢ త�%ణంV గKక Eప¥�ం� నట}=>, అRJ� ఆ ఇం¯య <పం 
ఏరJ�vంw. సృr� �యమం అనY�ట అw. సృr�< ధర.ంk అN వ]��;ంw అw. 
�బ�� అం9క� ఏం G{JS? $య$! ]vలV మం� పK� ]=. Gడ�పK! 
]య�@. ఉత;×త;+ ఏåvందట? వ]�జన.@? ఇం¯^! ఏ �యమం 
��త;� ఈ సృr�< ఏరJరచబ4�¥, ఆ �యమం ¢రP ��� OE 
ఉప¥�ం[ $య$! �యమం తÁJ Eప¥��;, అ/ బల�నం అ=qx=. 
ఉత;ర జన.¦$ బల�నం అ=qx=. అ/ �@ం4 q�9. E$Y=. �O 
Eప¥గపడE. అర2åvం) అంç! /కNం%� అం� ఏ��? �o� �)? 
�న1క /కNం%� E$Y�, �o� WwÓ �)? Eంw, �O ఉప¥గపడ9. 
�o ��� క�� ��? E$Y=, �O Eప¥గపడE. అర2�ం) అంç! ఇN �� 
అం>. అN ఆ /కNంగత*  ఎN వ��ంద^� O@? ఆ ఇం¯^లK స�మంk 
సృr� �య�ల@ <బo /న¥�ంచ�9 �బ��, సృr� ఒక �ర �యం ]1ంw, ఒక 
రహస�ం, ఇh సృr� రహస�మం� నంo. అhం ]1ంw? వ]� ఉత;ర జన.�, సం&Cర 
బలమంx వ]� జన.@ ఏం ]1ందం�, ఆ అKభవ {ఠం +�5 అం�, ఆ పL²మ 
{ఠం +�5 అం�, ఆ ఇం¯యం బల�నపoq�m�k త5} గర�ం< 
ఇం¯^లK సృ	ం�ంw. ఎకCడ సృ	ం�ందంట? త5} గర�ం<# సృ	�;నYw. � 
అ�¶=� �
 ఏ� వ��$క q5¥ వ��ందంo. Òర{m. �
 �� 
వ��న తS�త q5¥ +వడం, �
�� వ��$క �న1క /కNం%� 
అవ*డం ఏ? Eండదంç! �¡ళ� వర� �k# E$Yడంç! తS�త వ��ందంç 
అంFS. ఎNగ? అw <పల already Eంw. త^ర��టRJ¡ Eంmంw. అNZ. 
ఉ)హరణ GWx ?@. బందS< � ఇం� పకC ఒక అ�.= Eం¡w. ఆ 
అ�.= M.Sc చw/ంw. ఏ? �9 ఒక ×Ô EనYm�Eంo జ*రం వ�� 
పoq=ంw అం>! µ1Jట� @ ప��� �S. జ*ర¢ క) అK@$YS, 
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ఊS@$YS. ఏ? ¼!¼�9. మంచం< పoq=ంw. ఎం9@ మంచం< 
పoq=ం� �5య9. శgరం నల}బoq=ంw. ఎం9@ నల}బoq=ం� 
�5య9. »ంట# ఎవ× I1న ��� అ$YS, ఈ అ�.=� heart disease 
EనYm�k Eంw, I�ట�ంo. అ$YS. »Ø� I�F�S. I�o> అపJ�� %ం� 
{�క Bత¢ ప�]ß;ంw. 75% ప�]యడం �9. మL _నY M.Sc చw6వర@ 
�k# Eంw కదంç! �రం<# %ం� ప�]యడం 75% ఎN పoq=ంw? 
_నY�)� �# Eంw కదంç! (అw �¢� �Ð�; వ��ంw) �¢� �9. <పల 
EనY సం&Cర బN�� సమయం, time scale EంmందనY�ట. �¾)�¸ �4 
సమయం ¢ర@ +1 Eంmంw. ఇwÚ ఇ�Y ఆ�+�య !, ఇ�Y ఆ���!, 
ఇ�Y హంస! ©L; అ��టపJ�� ఇw వ� ;̧ కLంచబ45. త5} గర�ం<Kం� �ÎE 
బయట@ ఎN వß;ంw? �కC ఎNగ? సమయం �కC ఎNగ )��? )�� ఎN 
�51ంw? GపJంo. బయట EనY �ళ�@, ?¦> సమయం �కC �!�;ంw. 
గo^రం I�@ంm$YS. త5}గర�ం< EనY �ÎE@ ఎN �51ంw? 
ఆ���. (ఏ� hEoP �5^5) అh Òర{m. ఏడవ úల Kం�  *య B*స 
ప�]�; Eంw. ఆ 21,600 హంస! జS%X E$Y=. అపJ�Kం] )�� �కC 
_దల=�ంw. ఆ �కC _దల��టపJ�� ఆ �కC ��రం సం&Cర బలం, ¬రబ� 
బలం GWVంw. O #ం అ=q=ంw+ �W. బయట@ + ఇక. O <పల 
EనYmవం� అంత+త., &° అకCoKం] ప�]�;ంw. మL ఇRJ� ఎవS 
ప�]BS? ఇ అh! అంత+త. &$. #ం అ=q=ంw + �W. ఒకC &L 75% 
%ం� ప�]యడం త�8q=ంw. ఎñY �యxY! ]BS. అm �LkS, ఇm 
�LkS. ఎ�Y ]1$ స7, #K �4 » �K. ఓ´! సమయం అ=q=ంw. ఆ 
అ�.=� G{JK. అ�.% ! O సమయం అ=q=ంw. ��5నmవం� 
స�^�Y KE* ఇRJ� 9ఃఖంV �@ం4, �ఖంk Eం¡ పదÓ�< I�¼ 
KE*. అ� ఆ అ�.=P స*యంk G{JK. ఆ అ�.=� �!�, $ #ం 
అ=q=ంద� ఆ అ�.� GWVంw. $ #ం అ=q=ంw, ?S 
9ఃఖపడవ9� అ� త5}దం&ల@ GWVంw. ఇRJ� ఎవL� TUనం Eంw? (ఆ 



21 Speeches file no.8                                                        Page 10 of 29 

 

అ�.=P Eంw). అ¥�! మL Iడంo. అర2�ం) అంç! �నEo� <పల 
సహజంk TUనస*QRడం� ఇh #K GãJw. ఆ సహజTUనం తపJ�సLk 
Eంmంw ఎRJä �4. అw ఎకCo¸ q9. �O KE* )�?ద /ష^వరణ 
]త, ఇం¯^వరణ ]త కRJ@$YE. O6 కRJ@$YE. అనYమయ�¼B�Y, 
¬ణమయ ¼B�Y, మñమయ¼B�Y, /TUనమయ¼B�Y, ఆనందమయ 
¼B! అ# పంచ¼Bల� న .@�, ఆ పంచ¼B� OE అ# పదÓ�< c/�;, 
ఐ9 9పJ�! కRJ@$YE. ఐ9 ఆవరణ! కRJ@$YE. ఆ TUనం ?ద. 
అంత+త. అ# TUనం ?ద. అం9వల} ఏ�q=ంw? ఏ� ఒక ¼శ పL�< 
]Lqవడ¢ అల�m ప4�E �O, #K &°�, ఈ ఐ9 ¼Bల� అ#టmవం� 
�Ìరణ� మL�q^E. త)*+ ఏ�ంw? సహజంk అNం� పL12� 
ఎ9×Cగ5Z 12� వ��నRJ� kO, ఆ TUనం బయట@ +9. అం� +మకృష � 
పరమహంస అంFS, ‘�� �న�వం	 సం�� ��� �� �� ఈశ�ర��రణ 

క�గ�’. O@ అస! �ర8¢ �9, బయటప¡ అవ�శ¢ �9 అనYRJ¡ అన�* 
శరణం $1; అనYRJ¡ ఈశ*S� æకC �Ìరణ క!%Vంw. అRJ¡ O@ ఆత. 
�Ìరణ క5Z అవ�శం EనYw. O@ ఆత.TUనం అRJ¡ V�;ంw. అపJ� వర� V] 
అవ�శం �9 $య$! ఎం9క�? ఇwÚ ఇవOY �m�@$YE �బ��. �బ�� 
 ంh ¢!¼!  ం9 ¢!\� ఈ ఐ9 9పJ�లK, ఈ ఐ9 ఆవరణలK /1L 
అవతల {7% ! ఆ �వం, ఆ ఐ9 ఏ��? �వ !. �హ�  �9 అ/ ఏè 
�4. ఆ �వం< ��� V1 +Ô అనవ^�! &°k �లబడవ^�! అRJ� O 
ఇం¯^! �KY ఏ? Gయ�E, O /ష^! �KY ఏ? Gయ�E, O పంచ¼B! 
�KY ఏ? Gయ�E. O �� అవస2! �KY ఏ? Gయ�E. అవOY అN EంF=. 
O ఇం|} అ�Y వ�;E! �E? ఏ సమ^�¦> ఆ వ�;EK ¾1 �డటం �)? 
మ � ఆ వ�;E అకCడ@ qvంw, ఏåvందట ఇRJ�? ఆ వ�;EK 
ఉప¥��;$YE, ÎwÓ ]�;$YE, మ � అకCడ ��v$YE, మ � అవసరం 
వ��నRJ� ఉప¥��;$YE, ÎwÓ ]�;$YE, అకCడ ��v$YE. ఇ 
అం>న^� �ø! ఆ ఇం¯యంV అవసరం వ��ంw, �4E, ÎwÓ ]BE, పకCన 
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�F�E, �వంV అవసరం వ��ంw, ఈ ���Y �4E, �� Eప¥�ం0E, 
¾BE, పకCన �F�E.  
 �O ఎRJÕ$ kO, Eప¥�ం]�డE క) KE*. &°/ క) KE*. �O 
�úY KE* ఎం9@ అ^�E? అర2�ం) అంç?  �úY KE* అ=> 
ఏ�q^E? అRJ� మంట ?ద �లక తపJ9 $య$! )�� ఎవQ 
తÁJంచ4�� è!�9. KE* అhk ]�;$YE. KE* వంట ]�టRJ� KE* 
»Ø� మంట ?ద �S�$Y�? �×��9 క)! ఎం9క�? O ప� m�K 
ఉప¥�ం0E అకCడ. అNZ ఇw ప� m�k IBE, అRJ¡�ంw? శgరం 
ప� m� అ=q=ంw. KE* శgరం �దనY�ట ఇక. అh శgరం KE* 
అ^�E. అRJ� క��తంk మంట ?ద �×�క తపJ9. ఆ 9ఃóKభవం 
Òందక తపJ9. )�� తÁJంచ4�� è!�9. ఇNగ O c/తం అంx ప�]�; 
EనYw. (_నYక� G{JS, �E� 6S, ఈశ*S� 6S అంF7��?) 
ఎF}గ^� అం�, ఈ సృr� అంx�4 ఎN EనYw అ#)�� /�న �ర �యం 
EనYదనY�ట. అం� మనం అందరం ఎF} అ=> త5} తం+ \�@ మనవ� అ� 
KE* ఎF} అ=> ఇకCడ GRJ@ంm$Ys, అNZ ఇకCడ ప�]య4�� +Ô, 
మంª వ,+ ఎN,> పL{ల$ /�నం EనY�, అNZ �న �4 �òం< \�Y 
/�న �ర �^! Eం�# క), ఈ �òం సLk ప�]�w? అం9క� ��� ఏం 
]Bర^� అం�, ఈ సృr� స+సL వ�క;�ం) అవ*�9 క)!  ం9 ఇం¯య 
అ�a�న hవత! వ�క;�$S. ఆ hవతల Kం� ఇం¯^! వ�క;�$=. అం� 
అర2ం ఏ��? ?S ×- చ9E@ం. EంFS, ‘చం�  మన"  #తః 

&'( చ)ర#య+’ అ�, అం� అర2ం ఏ��? మన�~ æకC అ�a�న ®వం 
ఎవS? చం/�. అం� చం/� సృr�< ఏరJ4�క, చం/� ��వం ]త cEల@ 
మన�~ ఏరJoంw. అర2�ం) అంç! చం/� ��వం ]త, cEల@ మన�~ 
ఏరJoంw. అNZ �×� చ0 రTయx! O కKY ప�]�;ంద^� అం�, ఈ కKY 
æకC అ�a�న ®వం ఎవS? �S��. �S�� Eండబ�� కKY ప�]�;ంw. 
�బ�� �S�� ��వం ]త O@ కKY ఏరJoంw. క�� �నmవం� జంvE! 
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��? 1� ¸ట�9! ఎñY E$Y=. \�Y లÍల cవ+Î!. ¼ట} cవ+Îల@ 
కKY �9. అర2�న) అంç? ఆ �ర�hE� æకC అK2హ , ఆ �+��a�న 
®వం, ఆ ®వం æకC అK2హం ]త O@ కKY ప�]�;ంw. ఇF} O æకC �� 
ఇం¯^�¸ �4 ఒక అ�a�న hవత E$YరనY�ట. ఆ^ అ�a�న hవతల 
��వం ]త O ఇం¯^! ప�]�;$Y=. అ#w ?@ పంïకరణ< 
GWxరనY�ట. ఆ^ పంïకరణ< I1నRJ�, ఏ�ట^� మL, 3హ., 
/��E, S/�, మ4శ*S�, స) �E�. ఈ ఐ9%Q �4 పంచ3హ.! అ� 
Á!వబ�xS. ఈ ఐ9%S పంచ 3హ.!. è5� ఈ సృr� _x;�Y నoãw. 
ఎవర^�? 3హ., /��, S£, మ4శ*ర, స)�E!. S/�, మ4శ*S�, 
స)�E� ఒకCS �)? అం� ఏ��? ©ర*ం భ�; �వం< I�\నYRJ� 
O@ ఈ TUనంV ప��9 క)! అంx ఒకC�. O@ 3హ., /��E, �E! Eం� 
0! అRJ�. (అం>క) 3హ., /��, మ4శ*S!). అంm$YE. �O, /వరణ 
GపJమం�, �ý9. 3హ. ఎN ప�]&;�? ఏ 12�< Eంo ప�]&;�? ఏ శ�;V 
ప�]&;�? ఎN ఈ సృr�� �య�ంచగ!%v$Y�? ఎN సృ	ంచ 
గ!%v$Y�? �!& O@? �5య9. అNZ /��E ఎN 
qrంచగ!%v$Y�? అNZ S/� ఎN ల=ంచగ!%v$Y�? 
లయ�ర@� S/� క)! ల=ంచడం అం� అర2ం ఏ��? మనందL దృr�<? 
�@ం4 ]యడం. $శనం ]యడం. అ� క) మనందL అర2ం. �O ల=ంచడం 
అం� $శనం ]యడం అ� అర2ం �9. ��  ం9 EనY 12�, సృr��   ం9 
EనY 12�� సృr�� పm�@ »5���. మరN సమయం వ��నRJ� సృr� 
వ� ;̧కLంచబ�vంw. అర2�ం) అంç! 
 �6< పంచ)ర క5{రంç! పంచ)ర �6< లయం అయ�ం)? �కq> 
�@ం4 q=ం)? లయం అ=q=ంw. ఎం9క�? �6� ఆ లÍణం 
వ��ంwk. వ��ం) +�)? Oళ�<} ఉRJ కL�ందంo. లయం అ=�ం) 
అవ*�)? (లయం అ=q=ంw క)!) లయమ=q^క Oళ�@ ఇRJ� ఆ 
లÍణం వ��ం) +�)? (ఉపJk Eంwk ఉRJ లÍణం) అNZ, ఈ సృr� 
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�క ం9 12� Kం� ఈ సృr� వ��ంw. అం> క)!  ం9 ఈ సృr� �9 క)! 
అం9<ం� ఈ సృr� వ��ంw. ఆ +వ4�� 3హ. �రణం. అN త^S 
]య4�� 3హ. �రణం. వ��న సృr�� సLk8 నడప4�� �రణం /��E. ఈ 
నoãటmవం� సృr� మరN సృr�  ం9 EనYmవం� 12�� qవ4�� S/�. 
అ=q=ంwk మL. మL మ4శ*ర, స)�EలV OPం ప�? అం�, ఈ zం� 
12v! �4 ఇం� � §m�< E$Y=. అం� ఎకCo)� 
�F}�@ంm$YE? �2ల , �ò , �రణ  వరP �F}�@ం�, 3హ. 
/�� S/�. �రణం �న ఏ? �)? మµ�రణం EనYw క)! మµ�రణం �న 
ఏ? �)? )��న ఇం� Pవలం Eంw క)! మL èట�Yం�� సంబం�ం�న 
పంచశ@;! GRJ@ంm$Yం క)! పంచశ@;! అం� ఏ��? ఇ07శ�;, 1^శ�;, 
TUనశ�;, ఆw శ�;, ప+శ�;. మL ఐ9 శ@;! E$Y= క)! పంచ3హ.!, 
పంచశ@;!. అర2�ం) అంç?  
 3హ. దగ8ర ఏ ం45? సృr�ం05 అం� ఇRJ�? ఇ07శ�; Eం45. 
సృr�ం05 అం� ఇ07శ�; Eం45 క) మg! /��E దగ8ర ఏ ం45? 
qrం05 అం�? (1^శ�;) అం> క) మg! 1య �కq> ఆయన ఏమ$Y 
qrంచ గల4? ఏమ$Y పK! ]యగ!%x4? ]య�� క)! �బ�� 
1^శ�; ��వం ]త క) /��E. మL ల=ం05 అం� సృr��  ం9EనY 
TUనం Eం�# �O,  ం9నY 12�� ¾��ళ��S క) సృr��. �బ�� S/o� 
ఏ ం45? TUనశ�; Eం45 క)! మL మ4శ*So� ఏ ం4ల^�? ఆ సృr�� 
 ం9EనY 12�< మ4శ*S� E$Yడ^�! అద^� ఆwశ�;. అం9P క) 
ఏమంm$YE? ఆwశ�; Kం] అంx ఉద�/ం�ందంo అ� అంm$YEk. అం� 
సృr��  ం9 EనY 12� ఏ��? ఆw శ�;. ఈ సృr� ఏ? ఏరJడ�దంo.  ం9నY 
12�< ఏ ంw? ఆw శ�; Eంw. ఆ ఆwశP; ఇ�Yశ@;! అ=�ంద^�! 
అంm$Y  క) ! �ట@ అంm$YE. �O TUనం<� వ]�టపJ�¸ ��ం అF} 
�లబడటం �9. అF} Iడటం �9. అF} I�; ఏ�ంw అRJ�? ఈ స�r� 
అంx ఎN ప� ]�;ం� అవkహన అ=�ంw. సృr� రహస�ం అంx �ధపoంw. 
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ఇRJ� ఏ�ంw? ఆwశ�;� అ�a�నం మ4శ*S�. )�కం�  ం9నY 12� 
Eంద^�! సృr� ఏరJ¡  ం9నY 12� కం� �4, అస! ఏ? కదల@ం4 EనY 
12� ఒకmంద^�! )�� స)�Eడ^�. ఆ స)�Eo దగ8ర ఏ ంద^�? 
ప+శ�; Eంద^� �W. శ�;� పర�నmవం�w. అం� శP; ఏరJడ�ద^� అస!. 
ఆw శ�; అ# శ�; ఏరJ4�క సృr� ఏరJoంw. అస! శ�; �4 ఏరJడక  ం9 
ఏ ంద^�? అw ప+శ�; అ^�. శ�;� పర�నmవం�w. అకCడ ఎవర^� 
అ�a�నం? స)�Eడ^�! అ� ఏ+Jm ]BS. �బ�� OE ఏ లÍbంV 
c/ం0లట ఇRJ�? ఈ కOసం స)�వత*ం, ప+శ�; 12� స)�వత*ం వర� O@ 
అKభ���, అవkహన� వ�;, O@ 3µ.Kభవ  అం� ఏ�| �!�;ంw. 
3హ. /ద� అం� ఏ�| �!�;ంw. 3హ.TUన  అం� ఏ�| �!�;ంw. ఇw 
$య$ 3µ.Kభవ  అం�. పంచ3హ.!, పంచశ@;లV ఈ అనంతసృr� ఎF} 
జS%Vంw, ఎF} వß;ంw, ఎN qVంw? �వర@ q=న తS�త మ � 
ఏåvంw? ఇదంx O@ అKభ��� వ�;, ఈ స�a�bKభవం క5Á 
3µ.Kభవం అంFS. �బ��, KE* అK@# Q{! అ/�E. KE* అK@# 
3హ. అం� చvS.ఖ 3హ., �కq> $!% ]v! ధLం�న /��E, �కq> 
ఎRJä §డ< { ! 6�@# �E� ఈ ఆ�+లOY OE భ�; �ర8ం< 
ఏ+Jm ]�@నY6 kO, య*ర2ంk అN �E అ/. అవOY 12v� �O అకCడ 
ఆ�రం �9. అవOY  Pవలం 12v!. 3హ. అ# 12�, /��E అ# 12�, S/� అ# 
12�. ఇవOY O<పల �4 E$Y= $య$! ?S ల5x సహ8$మం< 
చw6టRJ� Gబv$YS క)! 3హ.2ం� /«w� - ఎకC�ందంo? మÐ©+ం 
తSwx /��2ం� /«w�, అE$ అంç! )� కం� 1ంద ఏ ందంç? మÐ 
©రక చ�ం  ం9 3హ. 2ం� /«w�, �N�రం &*�atనం< E$Y� 
3హ.2ం�. అర2�ం) అంç? మÐ©+ం తSwx /��2ం9 /«w�. అE$ 
అంç! మL ఎకC�$YS è�} అంx? O<ప� EనYర^�! �ళ�ందQ O< 
Eం�# O శgరం ప� ]ß;ంద^�. Oవల} KE* ఏ� ]�;$YE అK@ంm$YE, 
O వల} KE* ఏ? ]యడం �9 $య$! ఈ అ�a�న hవత! అందQ O< 
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ప�]�;#, O శgరం అ# యం�ం ప�]ß;ంw. O ¬ణ మñ W9Óల@ అ�a�న 
®వంk Eంo �రందQ O ��.�Y నoÁ> O �2లం న�ß;ంw. KE* కర;K 
అంF6��? #K ]BK అంF6��? #K �F�నంç 150 �యల ఆవ�=. 
ఏం� KE* ���ంw ఆవ�=? ఎN �డxE? ఆ కర;, 1య, కర. ఎవS? OE �9 
క)! O ఇం¯^ల@ అ�a�న hవత!. అ=> ���. �దంF�? �హ�ం<� 
వ&;�? O ఇం¯^!. KE* ఎN అ^�E? KE* �9 క)! OE ఎవL/? ఈ 
పంచ3హ.ల�, ఈ పంచశ@;ల� �4 అ�a�నం అ=నmవం� 3హ.స*QRడE. 
‘ఏక-./�0యం 1హ3’ - ఒPఒకC�k EనYmవం� 12�< EనYmవం� 
3హ.TUనం ఏ®> Eం� అw OâE$Yవ^�. ఆ పర�త. Oవ^� �W. ఆ 
పర�త. Kం�, ఈ పంచ 3హ.!, ఆ పంచశ@;! ఉతJనY�$=. ఈ సృr� అంx 
న��; Eంw. ఆ పర�త.E OE అExE kO, ఈ ఐ9 3హ.! OE �9, ఆ 
ఐ9శ@;! OE �9. మL ఎం9క�? అw K»û*> �òం KE* అExE. �òం 
KE* �9 క) మL! #K ఎవL�? &°� క)! �బ�� ఇN /�న �ర �యం 
�!�¼�5. ఇN �5యనంతవర� �4 (ఈశ*So¸K, �Eo� ఇ >4) 
ఆఁ.. అం� అర2ం ఏ�టం�, &ధరణ $మం< ఈశ*S� అ� �¡&; . 
ఎం9క�? జగశ*S�, జగత;ంx ��Áం� EనY�� ఈశ*Sడ^�. అ� 
&�రణ $మం< �¡&;S. �E� అ$YS, �E� అం� Îభ  క5�ం]w, 
అ &�రణంk �¡h, ఆ ఈశ*S� అనY�o¸ సJష�త �9, ఈ �E� 
అనY�o¸ సJష�త �9. ఎవL¦> ఈ పంïకరణ �మం �!�;ం�, �L� 
�!�;ంw. ఓ´! ఎకCడ �F}�v$Y�? h�� సంబం�ం� �F}�v$Y�. 
ఏ 12� %Lం� �F}�v$Y�? ఈ TUనం EనY�o� �!�;ందనY�ట.  
 వ�r�k ఆత.TUనం Eం45, స�r�k 3హ.TUనం Eం45. ఈ zం� 
అKభవ TU$! EనY�o�, అతK ఏ 12� %Lం� �F}�v$Yడ� అంచ$ 
�!�¼గ!%x�. �బ�� 3హ./ద�� అ�Y�� �ల�నmవం� /ద�. 0E 
�� /ద� చ9వంగ వల�. /ద�లOY చw�� ఇపJ��? అందQ �� }� 
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certificates సం{wం0+? ఏం చ9E¼�9? 0E �� /ద�K చ9E¼�9. 
అర2�ం) అంç? 
  
  చ9Eల�Y� చw/ చw/ 0వంగ #�� 0E�� /ద� చ9వంగ 
వల� అ� 6మ$S�� G{J�. అర2�ం) అంç! �బ�� ఎñY o<!, మన 
c/తం< ఏం ]&;మం�, zం� o<! సం{w&; . ఇం� ó=k E$Yం క) 
అ� ఇం¼ zం� o<! సం{w&; . ఇం� ó=k E$Yం క) అ� ఇం¼ zం� 
కట�మంF . ఇం¼ zం� కF�E. ఏ�ంw? వSసk +�¼వ4�� ఆS o<! 
E$Y=. �O తS�త ఏం ]&;E? మరణ�లం< ఇ6? ప��+6. �బ�� 
మరణ�లం< OP®$ ప�� వ]�w Eంద^� అ� అం�, &ధన చvష�య 
సంప�; తపJ, మ7 ప�� +�h.  
 ఈ &ధన చvష�య సంప�;� తపJ�సLk �� ఒకCQ Òందవల1ంh. 
&�ంచవల1ంh. అh�ట^�? _ట�_ద�w �x��త� వ�; /6క . 
_ద�w �x��త� వ�; /6క . ఏ�ట^�? అw, �x��త�వ�;/6క  
అం�, ఏw �త� , ఏw అ�త� ? �త�  అం� ఎల}�ల  Eం¡w, ఏ �SJ 
Gంద�w, Bశ*త�నmవం�ంw. అw �త� . అర2�ం) అంç! )�� 
ఆద�ంత ! �E. +క4 qక4 �E. అw �త��నmవం�w. 
అ�త��నmవం�w )�� వ��7కం. +క4qక4 EనYw, �SJGంhw. 
Bశ*తం ��w. 12రం ��w. చ5ం]w. �� ఎ�Y లÍ²ö$ మన@ �51నవOY 
�m�¼వ[� )��. ఇRJ� మన@ �k �51నw ఏw? అ�త�ం. 
అ�త�ం<Kం� ఏం ¾�^లట ఇRJ�? అ�త�ం< O@ �ÌL�;నY�ట�Y�O 
ఉN�, వ��7కంk c/ం05. వ��7కంk �వనK �L� �ర1�; తపJ, అw q9. 
అం� అర2ం ఏ��? O@ �ÌL�;నYవOY �4 అ�త�మ� �!�@�, ��� 
�వన< �ర1ం05. �ర1�;#, అw &ధ�åvంw. (ఆ �వన �4 
బలపoqvనYw క)!) ఎం9క�? అF}�9, �ర1ం0లK@నY \� అం� 
అకCడ ఏం G^�లట? అh O@ GÁJంw, O< KE* తKY@ం. Eం� ఊ�< 
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1ంద@ w�qxE, K6*ం]^లట అస5RJ�  ం9? అN �ర1ం05 
అK@ం�, �ర1ం05, �ర1ం05 అం� �ర1ంచ�E. )�� ఏ �వన, ఏ 
����Y )� ఎ9S%ం4 �o>, అw �ర1ంచబ�vం�, అw �!�@� 
)�� �F�5. అం� అర2ం ఏ��? ఉ)హరణ GWxK I�.  
 ఒకo� åనంk Eండడ¢ �o సం&Cరబలం< Eందంo. �o� ఆ 
సం&Cరబలం వw5q�5, TUనం +�5 అం� ఏం G^�5? �k 
�F}oం05. �రంత+యంk �F}డడం అ��సం ]^5. అ��సం ]�; k�, 
ఆ åనం< EనYmవం� త�%ణం q9. (åనం< �4 త�%ణం 
Eం)?) ఆఁ... . Eంw క)! ��)ం|} Eంmంw. అర2�ం) అంç! ఒకo� 
/పgతంk �F}¡ అల�m, èo� ఏం G^�5 ఇRJ�? èo#ంG^�5? 
èo� å$�Y �F�5. (ర·%ణ� అw?) అం>కదంç మL! �F}45 అం� 
ర·%ణం ��5. (èపgతంk �F}�x�) అం> క)! )�PంG^�ల^� 
&ధన? åన &ధన G^�5. O@ K6* I�¼�లనY�ట! O సం&Cర బలం 
ఎN Eంw? O ఆ<చన ఎN ప�]�;ంw? )�� ఏం G^�లట ఇRJ� »ంట#? 
వ��7కం G^�5. )�� వ��7కంk KE* c/ం05. వ��7కంk c/�;# �O 
అw balance అవ*దనY�ట. అwq9 అw. ?S ఒక� %S;�m�¼ంo. ఈ 
అనంత సృr�?) ఒక రహస�ం EనYదంo. ఏ®$ స7, OE ఒక పకC� »Ø�qX 
EంFE, సృr� ఏం ]�;ందం�, )�� balance ]య4�� వ��7క wశ< 
ఏ+Jm ]�; Eంmంw ఎRJä�4. ఎం9క�? సృr� అంx ఎRJä 
సమత*ం<# Eంmంw. అసమ@ల�ంk ఎRJä Eండదంo. అw cEÕ$, 
�వ�$ ఏ®$ స7! �బ��, ఈ నడక అంx�4 సమత*ంk Eం¡టm� ]�;ంw. 
అh పL²మ {ఠం అం�, 67 ఏ? �9. అర2�ం) అంç! �బ�� OE &ధన 
)*+ �!�@�, ఆ wశk �యతYం ]�;, uందరk సమత*ం వ]��;ంw. 
‘సర�సమత�ం 456 ఆత389+:రం 4వడం అ8ధ(ం’. ఇw %S;�m�¼ంo.  
 O@ అడ�ం ఏ�ట^�? «ద�వ¢ అడ �ం $య$! ఆత. O< 
EనYmవం�w, Ow O@ �5యకqవ4��, �KY KE* �!�¼�క 
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qవ4��, O@ KE* కనపడక qవ4��, �రణం ఏ�ట^� అ� అం�, 
«ద�వ � �రణం. అw ¾��;, సర*సమx*�Y గKక OE �జc/తం< &��;, 
OE c/ం]టRJ¡ &�ం0లంo, ఇh� #K Rస;కం చw�K, +ª 1�� 
IBK, A/< IBK, అంతమంw క��న ఆ��ల దగ8ర@ » �K, KE* 
ఎúûY$ G=�, O@ �జc/తం< సర*సమత*�వన +�5.  
 అం9P సJష�ంk +మకృష � పరమహంస దగ8ర@ వ�� ఒ�యన ఉపhశం 
అ�%xడనY�ట, $@ ఉపhశం ]యంo అ�, ఈ è� �వర ఒ�యన 
EంF�, ఆయన దగ8ర@ »�� q, అంF�. అకCడ ఒ�యన @పJV� �కCన 
Bజనం ]�; EంF�. Gత;@ంç Eంmంw కదంç! )� పకCన /స;+@< 
Bజనం ]�; EంF�. ఆయనV{m ఒక @కC /స;+@< Bజనం ]�; 
EంmందనY�ట. ఆయన దగ8ర@ » ;� ఈయన. ఈయ#��? మం� స$�1, 
జట! వ,+ అOY zç ]�@� వ0�K క) #K. Tip top k త^ర=� వ0�� 
ఉపhశం ¾�@ం)మ�. ఆయన దగ8ర� » ��. »5; ఆయన �¸, 1ంద¸ 
IB�, ఆయన ప�< ఆయన E$Y�. ఈయన &*?, మL ఆయన GÁJ$యన 
ఎవS? పరమహంస. ఈయన ఇకCడ I�;, ఏ ంw? ఇకCడ పL12� ఎN Eంw? 
ఆయన ఉపhశం అం� ఆయన ఏమK@� వ0��? ఏ� ఆ�మ , /�న , 
�ఠ , మµK�E! EంFS, »Ø� �ళ�?ద పo>, ఏమ$Y GWxS, ఏ� 
ఉపhశం GWxS అK\�, మం�ం GWxడ� అK\� వ0�S. �O ఇకCడ 
ఈయన ఎN E$Y�? Gత;@ంç పకCన /స;+@< Bజనం ]�;$Y�, 
ఈయనV{m @కC �ం|ంw, ఈయన అN E$Y�. ఈయన దగ8L� 
పంÁం0� ఏ��? ఆయన అస!? ఆయన@ WwÓ Eం)? ఈయన ఆ<చన 
Iడంo! ఆ పరమహంసkL� ఏమ$Y WwÓ Eం)? ఈయన దగ8ర@ నKY 
పంపడ¢��? ఇN V�;ందంç! ఒకC Íణం< �పJLN}�. పరమహంస అంత� 
మµK�E� ఈయన దగ8ర� పంÁం0� అం�, ఇం9< ఏ� రహస�ం Eంw, 
మర.ం Eంw. �కq> ఎం9@ పంÁ&;� నKY? స7 I)�ం ఇRJ� ఏం 
q=ంw అK@$Y� ఆయన. అok� మµK��, పరమహంసkS నKY 
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పంÁం0రంç, ? దగ8ర ఉపhశం ¾�¼మ� అ�. ఆయన �¸ �ంద¸ I1 మ � 
తనప�< xK E$Y�. ఎం9క�? ఉపhశం GãJంత సమయం +�9. 
ఎం9క�? అంత@  ం9 ఏం V�ంw ఈయన�? పరమహంస kL� WwÓ 
�K� అK@$Y� క)! ఆ �వన ఆయన@ �5య)? స7! మ � ఆయన 
ప�< ఆయన E$Y�. మ � ��R ఆk�, ఆ�న తS�త మ � అok�. �¸ 
�ంద¸ I�, ఈయన ]�< ఏ ందట? కమండలం Eంw క)! అOY పm�@� 
1దÓ� వ0�� క)! ఉపhB��. అం9< ఏ ంw అ$Yరట? ప/�గంkన 
¾ర2ం Eందంç ఇం9< అ$Yడట. ఓ´! ఇh�� అ$Yడట, అw ïïï  L� 
�!వ< EనYmవం� OS అంç! అ$Yడట. ఆ గంkన ¾ర2 , ఈ  L� 
�!వ< OS zంä ఒక�k O@ ఎRJ� V�నE, అRJ� + q! అ$Yరట. 
అర2�ం)? ఉపhశం Òంద4�� అరÏత ఏ�టట ఇRJ�? (ఆ OS ఈ OS ఒక�) 
ఆఁ.. సర* సమత*�వ¢ ఉపhB�� అరÏత. అం� అర2ం ఏ�ట^� అ� అం�, 
ఉపhశం Òంwన »ంట# O@ ఆత.&�xCర TUనం కలk5. కOసం 
సంవత~రం<R కలk5. అw 0N ఎ@Cవ సమయం. ఉపhశం Òంwన 
సంవత~రం< ఆత.&�xCర TUనం క5�¾+5. అN కKక క!గక 
q=నట}=> ఆ ఉపhశం వృ� అ=qvంw. O c/త�N�� అw 
ఉప¥గపడ9. మ � 67 �ర8ం �యతYం ]^5~ంh KE* ఇక. అRJ� 
�య�Yం�న /�నం సLq�దనY�ట. �బ�� అందQ ఉపhB! 
¾�@ంFS, అw ఎం9@ క!గ�ద^� అం�, O@ సర* సమరJణ �వం 
ఏరJడ�9. అw ఏరJ¡టm�k  ం9 �KY KE* �% ]�¼�9. అర2�ం) 
అంç! /త;$! 6^లం� ఏం G^�లంç? $ë�Y �%]^5 క)! F�� 
9�Y, �k చ9K ]1, O����� ready ]^5 కదంç! మనం అN 
]య�దనY�ట. ¬ణ మñ W9ÓలK చకCk, వ�వ&యం ]య4�� అKEk, 
¾L�wద��దనY�ట. ఆ /త;$!, TUనðT! _ల�త;4�� �వల1నmవం� 
/ధంk )�� త^S ]య�9. _ద�Kం� ]య�9 క)! ఇRJ¡k 
_ద! �F�E. ]= ఇRJ�. అం9క� ఉపhశం ��ల� ఎవL దగ8ర¦$ 



21 Speeches file no.8                                                        Page 20 of 29 

 

»5� ం9 అw ¾�క# అరÏత O@ Eం� �� I�¼! ఏ ం4లంట అరÏత? 
గంkన ¾ర2 ,  L� �ల*<� OS zంä ఒకC¾Sk ఎRJ� V�;, అRJ� 
O@ అరÏత వ]�1న�}. ఎం9క�ట? సర* సమత* �వన. అRJ� ఈయన 
ఇకCoKం� �L� »Ø�న తS�త ఆయన అokరట. అ^�! �S ఎవరంç అ�? 
�S స)�వ34.ం/! $య$! అవGత �S. అh�టంç? మL అN 
E$YS? అh $య$! అవGత! అం�. �L� సర* cEల HడN ఒP Iమ. 
�L� �S ఎF} I�@ంF×, ఆ @కC< �4 �7 E$YS. �S ఇద�Q 
క51 చకCk Bం]�;$YS క)! /స;×}. మL అh�టంç? అw అం> $య$! 
�7 క)  @;లం�! �L� ఏ «ద�వన �9. ఏ c/ HడN �9. ఈ అనంత సృr� 
పర�త.k# V�;ంw ఆ  @;o�. అన�ంk Vచ9. ఎంత� �KÕ$ స7, 
�L� పర�త.k# V&;�. అర2�ం) అంç! హత�! ]1న�Õ$ స7, వ�0L 
అ=$ స7, ఆత.హత�@ ©K@నY�Õ$ స7, ఎంత� �K�, ఇహ<కం< 
ఎంత� �K�, ఎంత� O[� అ� OE అంm$Ys, �ళ�ందQ పర�త. 
స*QR!k V&;S  @;o�. ఈ అవGత! �O, ఈ  @;! అందQ ఎవL 
¼సం E$Yర� �శY అok�, èళ�ంx ఎవS? �ళ� Nం� �ళ�¼స¢ 
EనYర^�! ONం� �ళ� ¼సం �S q! అ$Y+యన. అర2�ం) అంç!  
 ఎవÖ> �K�, K� E$Y
, ఆ �K� �K� æకC Ü$��Y, 
Ko æకC నx*�Y qÛట�డ¢ ఆ  @;ల æకC ప�. 67 ఏ? �దంo. ��� 
ఎవL పÍం వ÷&;ర^�? ��� �ళ� పÍ¢ వ÷&;ర^�! ఎం9క�? ��� 
సృr�]త ��ంచబoనmవం� ���. ¬రబÓ కర.]త ��ంచబ�vనYmవం� 
���. ఆ %ణ ��వం ]త, ¬రబÓ కర. ��వం ]త, అN �K�, K� 
అ=q^�. ఆ �K�, K�� ఉదÓLంచడ¢ �ళ� ప�. ఎం9క�? ��5న 
�ళ� వల} ఎవL వల} అవ*ద^�! అw. ��! &మన� �నEల వల} అ�� ప� 
�9. స�న�TUనం EనYmవం� �oవల} అ��ప� �9. ఎవÕ> సహజంk 
 క;12�< E$Y
, �� ఎవL పÍం వ÷&;డ^� అం�, ఇwÚ ఇNం� 
�K�, K� అ=నmవం� �o పÍం వ÷&;డ^�! భగవ8త< 
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EనYmవం� అSÀన /aద¥గం GWvనYw ఇh. ఎం9@ J కృ��� అSÀ�� 
పÍం వ÷ం0డ^�? అతK KÕ శరKL0��. ఎంV సవ�&� అ��ంo, 
ఎంV శ&dసd బలం Eంo, ®è సంప�; Eంo, అ�Y ర�ల లÍ²! Eంç �4, 
¬రబ� కర. వశం ]త K� అ=q^�. +జ�ం ¼<J^�, అడEల{! 
అ^��, అTUత �సం ]B�, సర*ం హLం�q=ంw. అంత నత*ం వ��న 
తS�త �O, O6 సర*స*ం అ� అన�9. అం9క� ఆ అSÀన /aద¥గ ��వం 
]త, తS�త భగవ8త ��ంచవల1న అవసరం వ��ంw. �కq> అSÀన 
/aద¥గంV ప��9. అర2�ం) అంç! �బ�� OE �4, O ÛపJలOY 
/o����, O �>�కత! అOY /o����, &�న�ంk 1ంw� w�వ��, 
సర*సమత*�వంV OE ఎRJÕ> EంFs, »ంట# O@ ఉపhశ అరÏత 
క!%vంw.  
 ఉపhB�Y కKక OE ఉపhశపదÓ�< c/�;, సంవత~ర �లం< <పల  
క��తంk ఆx.Kభవం క5�  @;డE అExE. స98SE స����� గKక, 
అరÏత క5�నmవం� స98SE, అరÏత క5�నmవం� స����� ల�;, 
ఆSúలల �లం<,  �; 1దÓ . ఆS úల! 0N ఎ@Cవ అంF� పరమహంస. 
అర2�ం) అంç! ఎం9క�ట? O@ అరÏత �9 అం>! స�7��� అ# అరÏత 
Òం9 KE* _ట�_దట. )�� �యతYం ]% . KE* స�7ష�పద/� �యతYం 
]�;, అOY &ధ�¢. ఎం9క�? స98SEV స�నంk, అKభ��Y Òందగ5Z 
అరÏత ఆ ఒకCoP Eంw. ��5న ��� అందQ అKసLం] ���. అKసLం] 
�ళ�� అవ�శం Eండ9. ఈ అKసLం] �ళ�<} èళ�ందLO )m@ం. ఒక� 
»ళx�. ఎవ� ��? �� స�7���. �� _ట�_ద��డనY�ట. �� 
zపJ{m �4 %S�క�ం<Kం� అవత5� Eండ�. �o అరÏత అw. �o 
&మర2bం అw. �ర �యం ]�&;� అం>! %S�క�ం ఇంతవరP Eంw �బ��, 
ఇంతవరP c/&;. ఏ®$ �O. అనంత సృr�� త�	&;�. x�ZËవ అమృతత* 
� M అ� అందQ GRJ@ంm$YS. )�కం�  ం9 E$Y=. న ధన - 
�రÓ#న, న �జ^, నరÓ# అ�  ం9 �క�ం Eంmంw. అం� �జల వల} �O, ధనం 
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]త kO, మ7)� ]తkO O@ అమృతత*ం క!గ9. Pవల  x�గ  ]త# 
క!%vంw. ఏ�� త�	ం0ల^�? O %²5Y త�	ం[, O అవస2లK త�	ం[, 
O పంచ¼BలK త�	ం[, O ఇµ�Y త�	ం[, O TU$�Y త�	ం[, O స+*OY 
త�	ంచవ^�! OE అK@� ఇపJ�వర� ఎúûY> �m�@$Ys అవOY 
త�	ంచవ^�! (త�	ం[ త�	ం[ అంm$YS �O... ) �వన<. (�వ# అంత 
>5కk బలపడడం�9 క)!) అ��సబలం. ఒకC� %S;�m�¼ంo, (ఎకCoకకCడ 
అh వ]��;ంw క)!) ఎపJ�కRJ� అ��సం. అం9P భగవ8త అంx h� [. � 
�RJvంw? ‘అ>(స?గ@A�న’ సJష�ంk GWVంw. O@ zం� Eం45. 
అ��సం అం� ఏ��? /ద� #S�¼వడం అ��సం. \త;k c/ంచడం. Nతన 
c/తం. ఒకC� %S;�m�¼ంo, మనం %SEK ఆ�=ం0  అం� మనం 
Nతన c/x�Y ¾�@$Yం. అర2�ం) అంç! ©ర*�లం Kం� ఉపhశం 
¾�@#��� ఏం GãJ�O� �!&? ఏమంç ?@ ఎంత వయసంç అ� G�>, 
ఉపhశం ¾�@నY దగ8రKం� ఎంత�ల�> అంత వయ� GãJ�S. అర2�ం) 
అంç? ఒక పh�� అ=�ంw అK¼ంo, $ వయ�~ పh5� అ� GãJ���. �ళ�@ 
60 ఏ�� Eండ[�. ఏవంç ?S అరâ�ళ�� �? అw శgరం వయ�~. Nతన 
c/తం ¬రంం� ఎంత�లం అ=�ంw? $ వయ�~ పh5�నంo. �బ�� 
%SEK ఎపJ�KంP> OE ఆ�=ం0s, O ©ర* c/x�Y OE మర�q! 
అర2�ం) అంç! మర�qవడం O ]v<# Eంw. O ]�< �@ం4 q�9 అw. 
O ©ర* c/x�Y OE మర�q. Nతన c/x�Y c/ం[ %SE GÁJనm�k. 
Nతన c/తం ¬Á;�;ంw. ఆx.K&ర c/తం ¬Á;�;ంw. ఆx.Kభవం 
&ధ�åvంw. అం9క� %SE ఎRJä ఏం GWX EంF�? O 
©ర*c/తం< EనYmవం� సం&C+లOY అంచ$ 6�, అవOY GWX 
EంF�. అవOY మర�q, అw వw��¼, ఇw వw��¼. అF} �S, ఇF} 
�S అ� GWX EంF�. ఇN అOY �4. అw O@ K6* /0రణ ]1నRJ� 
ఏåvంw? అం9క� ×Ô �£q�టRJ� /0రణ ]యమంm$Y . O@ 
K6* /0రణ G^�5. ఏw �త� , ఏw అ�త� ? ఇw $య$ KE* ×Ô 
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�£q�  ం9 ]యవల1న ప�. అw అRJ� �£ అంx &ధన అEvంw. ఆ 
�¤ సమయ  అంx &ధ$ సమయం ఎవL¦> అEvం�, ఎవÕ> ఈ 
�x��త� వ�;/6��Y /0రణ ]&;
, �డ^� &ధ@�. ఏ�� �� 
&�ం]w?  �;� ��¢ &�&;�. ఇంక ��5న/ ఏè &�ం] అవ�శ¢ 
�9. ఎం9క�ట? అw ఒకC� &ధ�ం, అw ఒకC� &�ంచవల1నw �4. 
��5న/ ఏè &�ంచనకC7}9. అవOY O సం&Cరబలం ¢ర@ ఏ/ +�< అ/ 
వ�; EంF=, ఏ/ q�< అ/ qX EంF=. అర2�ం) అంç! KE* ఏ� 
�యతYం ]1 3µ.ండం 3దÓ! \F�నం� వ�� అబదÓం. One town < $ {త 
ఇ!} Eంw, ఓS! #K 30 ��� E$Yనంç అంF�? )�Y వw�1 ఇకCడ �� 
అంత�2ల ¢డ కF�నంo. ఓ´! అNk. అw qవడ� ¬రబ� < �గ¢, ఇw 
+వడ� ¬రబ� < �గ¢. అw సం&Cర బల < �గ¢, ఇw �4 
సం&Cర బల < �గ¢. అw %ణబల < �గ¢. ఇw %ణబల < �గ¢. 
#K అ#w )ం|}K �9, ం|}K �9. క��ంw OE �9, పడÛ��ంw OE 
�9. అర2�ం) అంç! (అ Bశ*తం �9, ఇ Bశ*తం �9). ఎం9క�? 
�x��త� వ�; /6కంV I� ఒకC&L. ఏw వw�BE? ఏ వw�య��9. అOY 
TUపకం< భ£ంk )��m�@$YE. ఇంక వw�1ంw ఏ��? (వw�)�మ$Y 
వదలడం �9 క)!) అh GWvనYw. వw�టmవం� ���! O దగ8ర Eం45. 
ఆ^ �Ìరణ క5�నRJ� )�� వ��7క�క�ం O@ �ÌLం05. అం9క� 
6)ంత ���! ఏకSE ��� GãJw. ఎం9@ ఇంత వSసk �+ ��హంN 
�F}�xS? అంFS. �+��హంk ఎం9@ �F}�v$Yడ^� అం�, 
ఈ �F}¡టRJ� ఈ వSస�మం �F}�v$Y¡ ఇం9< 6)ంత ���! 
వ]��; EంFయనY�ట. ఆ ���లK పm�¼. ఆ ���లK కKక మన�< 
12రం ]త, �వణ మనన �� ��స! ఆ ���ల Hడ ]^లనY�ట. ]�; 
ఏåvంw అRJ�? O@ బలంk ఇ/ �ÌLంచk# ఇm �4 ఇ/ బలంk 
�ÌL�;ంద$Yమట. �ÌLంచk# ఏåvంw? �� �� qA వ�;ందనY�ట. 
ఇపJ� వర� O@ qA <పల �9. ఒక పÍ¢ Eంw. zం
 పÍ  �9. 



21 Speeches file no.8                                                        Page 24 of 29 

 

ఎం9క� బలవంతంk %SE ఇmపకC ఎ�C�;$Y� తన శ�;నంx �రq1? O 
మన�< è�� �°ప;ం ]�;$YడనY�ట. ఎం9క�? )�� అ�గ�ం] బలం 
��5 O@. O దగ8ర ఏ� �9? ఏ� �క $ దగ8ర@ వ0�E? )ంV 
q+�v$Yనంç, ఓoqv$Yనంç, $ దగ8ర శ�; �9 అ$YE. ఏం G^�5 
ఇRJ� O@? )�Y ఏ ����Y ఆ�=�;, ఏ ���Y ఆ�=�; )�� 
అ�గ�ంచగలs ��� O@ GÁJ, ��� O< 12రప¡టm� ]�;, è�� 
ఆ�=ం�, è�� అ�గ�ం] �యతYం ]యగ!%xE. ఇw %SE 
]^5~ంh �O, Bసdం ]య�9. వ��న �@C ఇw. Bసdం �4 ���! ఏకSE 
��vంw. �O ఏ �మం< G�> O@ అw శ�;k 12రప�vం�, O@ 
అంm@ంmం�, అw Bసdం GపJ�9. Bసdం జన&�న�ంk GWvంw. (పw 
మంw� ఉప¥గప¡టm}) ఎంతమంw చw/> ఏ, లÍ మంw చదవమనంo, 
లÍమంw¸ సLపoన�} Eంmంw అw. �O అం9< O@ సLపడ�m�k �ర�డం 
)�� Oవ�} èUvంw. అం9క� %SE అవసరం. �బ�� %SE అ#�� ఏం 
��ం0ల^�? ఆత.TU$#Y ��ం0ల^�! ఇహ<��� సంబం�ం�న/ OE 
అo�$, ��� �ర1ంచవల�# �O, ��� అw ]�¼, ఇw ]�¼ అ� 
GపJ+9. �� భగ�Þ రమK! ఒక ��ం GWxరంo. ఎవLక^� ఈ 
/0రణ �ర8ం? అం�, �o� ఒక పgÍ �F�లట. ఏంటట? వ��న తS�త 
అ�%xE క)! అo�> #K ఏ®$ GÁJ పంÁ&;నK¼ంo, �L� వ�� మ � 
KE* ��Y�;, /0రణ �ర8ం G{J5. �L� +�దK¼ ఇక అకCoV సL. 
అర2�ం) అంç! అం9క� ఇRJ� ఎవÖ$ �4 ?S ఎవL దగ8L¦$ 
» �రK¼ంo, ఇwÚ ఈ మం�ం జపం ]�¼ంo, త�8qvంw అ$YనK¼ంo, 
?S ఏం ]�;$YS? �ర� వ]��;$YS అం>. అం>kO మరN �L� »Ø� 
ఏవంç, why Mantra Japam? మం�జపం ఎం9@ ]^5? ఈ మం�జపం 
అర2ం ఏ��? ఈ మం�జపం #K ]�; �¥జనం ఏ��? $@ �వల1ంw 
ఆత.TUన�> మం�జపం GÁJ పంÁం0S $@. అ� �L� »Ø� ��Yం0�? 
��Yంచ�9 క)! �బ�� ఆయన తRJ ఏ? �9. �L� ��Y�; /0రణ �ర8ం 
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GWx�. èþû�$ అం>క)! {ఠం GWxS, �L� ��Y�;, ()�� అర2ం) /వ+! 
GWxS. అం>క)! �కq> ఎంతవర� GWxS? \ంత¢రP GWxS. 
అం>! <కసహజ�న /ద� అ=$ అం>. 3హ./ద� అ=$ అం>. అం� OE 
/0రణ �ర8ం< 12రప45 అం�, ��Yంచడం సLk8 #S�¼. అర2�ం) అంç! O 
మన��, O WwÓ� ��Yంచడం +�5. ఇపJ� వర� బయట� ��Yం0E 
అందL�. K»*ంx, K»*ంx? K6*��, O �PC��? బయట� ��Yం0E. 
బయట� �9. బయట� åనం. అర2�ం) అంç! బయట@ అంx åనం. 
ఎం9క�? åనంk Eం�# &°త*ం èUvంw. )�� èUvంw. ఎంత�R 
åన¢. ఎం9క�? <ప5� 6&;E అRJ� �శY. �KY KE* 6స;E �శY!. �� 
అN ఎం9@ �వL;�;$Y�? ఇపJ�వర� ఏం ]BE? �o� IBE. �o� 
అడగడం �9, �KY అ�%. �� ఆ c/ అN ఎం9@ �వL;�;$Y
, (�� 
�9 ఆ c/, ‘��’ అ#w q�5 ఇRJ� O@, �� అం� మ � ఒక సంబంధం 
ఏరJర[@$YE) ఆ c/ ఎం9@ అN �వL;ం�ంw, ఈ c/V? ఇRJ� èo ãS 
ఏ��? è� cE¡. అర2�ం) అంç! #K q=ంw ఇRJ�. ఆ c/ ఈ c/V 
ఎం9@ అN �వL;�;నYw? అకC�నY శgరం జడం. ఇకC�నY శgరం జడం. 
అకC�నY ¬ణమñ W9Ó! �òం. ఇకC�నY ¬ణ మñ W9Ó! �òం. 
అకC�నY అంత+త. &°, ఇకC�నY అంత+త. &°. ఈ �oం�< ఏ�$ «దం 
Eం)? ఏ? �9. శgరం అంF�? సప; �v �L.తం. శgర, అ1;, మజÀ, ¢W, 
×మ అం> కదంç! ఏ $Y= అం9<, ఏ ంw �ంస , ఎ క!, రక; , 
న+!, ×మ ! ఇ6 క) E$Y=. O@ ఏ $Y¥, )�� అh క) Eంw. 
\త;w ఏ ంw? ఏ? �9 క)! సప;�v �L.తం శgరం< ఏ�$ «దం Eం)? 
ఏ? �9. అర2�ం) అంç! Ò�� ðర�=, Ò�% ðర�=. అం>క)! 
ðర�య< difference Eం)? ఏ? �9. లÍణం< ఏ? «దం �9. అh. �O 
Ò��, Ò�% ]త ��/తం అEv$YE KE*. అE$ �)? ఆ»డ అN 
Eందంo, ఈ»డ ఇN Eందంo. ఆయన అN E$Yడంo, అ�¶! � అ!}�kS 
ఎంత అందంk E$Yడంo? ఏ�� అందం? ¬ణ మñ W9Óల)? బయటEనY 



21 Speeches file no.8                                                        Page 26 of 29 

 

శg+�)? <పల EనY అంత+త.)? ఏ�ంw ఇRJ�? Ò��ðర�య, Ò�% 
ðర�య. ðర�య అh ఏx�x. అం>క)! లÍణం ఏం �Lంw? ఏ? 
�ర�9 $యన. Pవల  �KనYmవం� సప;�v�L.త ఆ�ర Xం�� 
<న^�E �ø. ఈ ఆ�రం అ�త�ం క)! అ� ఇF} /0రణ G^�5. ఎవL� 
��� �KY KE*, <పల /0రణ, ఈ ఆ�ర  అ�త�  క)! మL ఆ �ò�? 
అw �� %²!, �� �సన!, �� అవస2ల ]త �L.త�నw క) మL! 
మL )�¸ �� �� అవస2! ఒక�k. T2M స*పY ��Á;! ఒక�. సత* 
రజస;� %²! ఒక�. <క�సన, hహ�సన, Bసd�సన )�¸ ఒక�, �¸ 
ఒక�. మL ఎం9@ సJంwß;ంద^�? అw )�� <బoంw �బ��. ఎవS 
<బడమ$YS �KY? #K ర·%²�� <బడబ�� అw అF} �వL;�;నYw. #K 
hహ�సన@ <బడబ�� అw అN �వL;�;నYw. అం>$ అంç! ?రందQ ? 
అ�.=ల@ �Ø�IR! �k IB+? ఎం9@ IBS? ఎN IBS? 
ఎN �ర �యం ]BS? �వర@ ఏ�ంw పL²మ ఫ5xల<? ]1నRJ� అంx 
అ9�త¢ అ$Y�? త+*త ఏ�ందంç? తS�త ఏ c/ ¬ర��K&రం 
పL²మ ఫ5తం ఎN Eం�, అN అEX qX Eంw. KE* ఏమK@$YE? 
అRJ� అంx అ9�తమ# ]B క) అ$YE. అRJ� అంx అ9�త¢  ఇRJ� 
wబ¶ అ� ఎవర$YS? ఏ ఇRJ� �4 మం], పL²మ {ఠం వß;ంw చకCk. 
cవన {ఠం +�5~ంw వß;ంwk. మం�hk జS%Vంwk. జLZదంx 
మం�P అ� �ద�! ఎం9@ G{JS? పL²మ{ఠం O@ TUనం వß;ంw 
$య$! ఈ �óãÍ త�8q=ంw $య$! శgరం, ఆ�ర Xం� త�8qVంw 
$య$! ఏw త�8q�<, అw త�8q�m}k ఏ+Jm ]యడ¢ సృr� ధర.ం. సృr� 
తన ధ+.�Y చకCk qr�;నYw. ఎకC4 <పం�9 )ం|}. O6 వ��7కంk 
ఆ<��; E$YE. అసహజ పదÓ�< c/�; E$YE. ఆ సృr� రహ&��Y �5యక, 
cవన రహ&��Y �5యక, వ��7కంk WwÓ� �m�@�, $ WwÓ ��రం c/తం 
�h అంm$YE. O WwÓ c/తం Ow అంx �4K సృr� ��రం 
�రవల1ంhk�, సృr� O ��రం �Svం)? ఎN &ధ�ం? మనం ఎంత �R 
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ఏ� అ�%v$Y . $@ WwÓ GÁJనm� సృr� అF} �ర�దంo, ఎF} &ధ�ం? 
అస! సృr� ఎంత? O WwÓ ఎం9< �గం అస!? ఆ సృr�< �గం క)!  
అర2�ం) అంç! స £ం< EనY ఉRJK ��� Yమ. ]Bమంo. ఈ ఉRJYమ. 
అందట. స £ం ఉపJk Eంw. KE* ఎకCo Kం� త^ర^�6��? ఈ 
ఉRJYమ. ఏమంmంw? స £ం ఉపJk Eంmందంట. KE* ఎకCoKం� 
త^ర^�E? KE* )ం|}Kం]k త^ర^�E. O@ అh లÍణ¢k Eంw. 
KE* ఏమ�*లట ఏx�x? �KY ¾��Ø� )ం|} ప¡�; ఏ ÚN �9. (అw 
�!�¼ �క, అw ఉRJ అంmంw). ##� సత�ం, KE* ఉRJ అం|ంw. అర2ం 
Eం) ఏ�$? �బ�� ¬ణమñW9Óల వ�వµరం అంx ఇN EనYw. ఈ సత�ం 
�!�¼! ఇRJ� #K ఎవL�? #K అంత+త.�. �త� స*QRడK. $@ ఏ 
«ద  �9. $@ �SJ�9. పL²మ  �9. Bశ*త�నm వం� �డK, 
&°�, స$తన�నmవం� �డK. ఆద�ంత ! �నmవం� �డK. ఇNం� 
���! O<పల కKక 12రపర[@నYట}=>, ఇRJ� అకCడ ఎ9S%ం4 
�వL;ం]w ఏ�q=ంw? ఓ´! ఇం� మన< ర· త�%²! E$Y=. 
ఎ�;I��v$Y=. స7 ��. ఎపJ�¦$ &ధన ]1 è�� అ�గ�ం05 క)! 
$@ ¢� ]B�k. సం&Cరం రZû�qvంw క)! ఈ c/V $@ సం&Cరబంధం 
రZ û�qVంw క)! ఒక� గS;�m�¼ంo. %SE తనæకC c/x�Y, 
అKభవTU$�Y, ? ఎ9S%ం4 Eం�, xK ఎF} c/�;$Y
 I���, O@ 
���;$Y�. ఎం9@ అNగ? O ©ర*ం అN �వ� అత�� �5య)? �!�. 
ÁN}o� అÍ+��సం. అÍ+! వ�; అÍ+! ��ం] �యతYం ఏ ంw? 
అÍ+! +వ# క) ��ం�ంw. అర2�ం)? అÍ+! +వ� �Ìరణ@ 
�[�@ం� మ � వ��ంw qvంw. ఎRJä ?S »న�C »ళ��డదంo. ?@ 
_ద�Kం� ఇh GWv$YK. �మ.5Y ఎంV కష�పo ఇmపకC� ఎ�C&; . 
ఎ�Cం�న తS�త ?S �ందపడ4�� ఎంత సమయ  ��5? ఒక zపJ{m 
0!. O గx�Y �Ìరణ@ �[�@ం� 0! »KకబoqxE. �బ�� గx�Y 
�Ìరణ@ �[�¼�@. $@ ]త�వడం �9 అK¼�@. O@ 
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]తన��h��? ]తన�� %SE E$Y�. �KY �� Nగ4��. అర2�ం) 
అంç! �రం పర�v.o?ద »=�. �రం %SE?ద 61 �యతYం G=�. O 
?ద 6�@ంm$YE, అం9క� క��తంk �ందపoqxE. ఇపJ� వర� 
ఏం]Bవ^�? O?ద 6�@ంm$YE. ఈ అనంత సృr�� న�RvనYmవం� 
పర�త.?ద �రం »య�@ం4 O ?ద 6�@$YE. ఏ�ంw? పoq^E. 
KE* పoqవ4�� �రణం ఎవS? K6*. KE* పoqవ4�� లÍbం ఎం9@ 
�m�@$YE? పర�త. ?ద �రం 61 G=�. అRJ� ఏ�ంw? సహజంk 
అ�గ�ం]&;E. %SE ?ద �రం 61 ]=. సహజంk అ�గ�ం]�&;E. 
ఎం9క�? అw అం> $య$! ఆ అKభవTUనం అం9< Eంw సx;. ఆ �క�ం< 
Eంw సx;. బలంk GWv$Y�, తన సx; అంx Eప¥�ం� GWv$Y�. 
తన శ�;నంx ఆ �క�ం< �$Á�;$Y�. ఆ శ�;�, ఆ ��వం ]త O< 
బల�నmవం� TUపకం ఏరJ¡టm} ]�;$Y�. ఈ బల�న TUపకం ��వం ]త 
O@ ఆ �క�ం �Ìరణ@ వ�;ంw. ఆ సమయం వ]�టపJ��. O@ GపJడం �9. O 
<పల EనY �జU@ GWv$Y�. Pతన�ం ?ద  £ 6�;$Y�. ఎRJä %S; 
�m�¼ంo. %SE దగ8ర ?S /#టRJ� �దÓ EనYట}=>, ఆ �దÓ ��వం ]త, 
అ/ ?@ WwÓ< పడవంo. WwÓ� అవతల ప�x=. WwÓ< పo> మ � KE* 
��� manage ]�&;E. O@ <బoqvంw అw. KE* GÁJనm� /#�;ంw. 
�O, అ/ అF} Eండ@ం4 Eం4�� ఏం ]&;డం�, WwÓ� అ¾తంk, WwÓ� 
అవతల EనYmవం� �TU12�< ఈ ���లK �°ప;ం ]�;$Y�. తన శ�;V�. 
అతK తన@ EనYmవం� ఈ అ¾త�న �జU]త, ఆ అ¾త�న సx; ]త, ఆ �క�ం 
)*+, ఆ శబ�ం )*+, O< �TU12�< è�� �°ప;ం ]�;$Y� �బ�� O@ ఆ 
సమయం +k# ఈ ���! �Ìరణ@ వ&;=. అw O ��వం అK@ంF6�, 
అw O ��వం అ=>, WwÓ< �o> మ7�qxE. �బ�� %S; �m�¼ంo. 
%SE దగ8ర {ఠం #S�@#టRJ� �దÓ 0N అవసరం. 67 అన���� 
ప��+దంo. ఎం9క�? O@ అన���స క5�>, తపJ�సLk అw O WwÓ 12�<� 
వ�� పoqx=. మ � ఇదంx {ఠం అంx మ � /నవల1ంh. �బ�� 
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��×- �x��త� వ�; /6��Y, చకCk /0రణ G^�5. �త�వ�;E ఏw? 
అ�త�వ�;E ఏw? అ# /0రణ V�, �9<� » �5. ఇ�ళ #K ఏం ]BK? 
�x��Y ఆ�=ం0$? అ�x��Y ఆ�=ం0$? �త�  సత�  అ� ]B$? 
అ�త�  సత�మ� ]B$? Thumbs Up సత��? Pepsi సత��? ఈ zంä 
సత�ం �9. మం�O�� సత�ం. అNగ ఎRJä �4, )హం సత�¢ క)! �O ఆ 
)హం �4 అసత�¢ క)! ఎం9క�? ¬ణ ��వం ]త ఏరJ�vనYదw. 
అంత+త. ��వం ]త ఏరJ�తనY)? ఏరJడడం �9 క)! ¬ణం. #K ¬²$Y 
మL ఇRJ�? �9 క)! ఆ ¬²�� &°�. �బ�� )హం ]త #K 
చ5ం�qవడం ఏ��? )హ¢�; ఆగ�S మK�5క. ఎం9క�? ఆ ¬²�� 
<బo E$YE �బ��. అh అంత+త. 12�< Eం�, �KY ఏw ]7w? KE* 
kఢ�¤వస2< EనYవంç, )హం �KY ఏమ$Y ]1ం)? (�9) ఎం9క�? 
¬²�Y అ�గ�ం]1 E$YE. ఆ మన� WwÓ )�1 E$YE. �బ�� అw �KY 
ఏ? Gయ��9. �బ�� అ�గ�ం�న 12�< Eం� ఈ ¬ణ మñ W9Ó! �KY 
ఏ? ]యTలవ^�. ఈ సx��Y �!�@� c/ం[. &=+ం.  
 
ఓం ©ర �మదః ©ర��దం ©+�M ©ర � దచ�> ©ర �స� ©ర ��)య ©ర �¢� 
వ�ష�> 
ఓం ©ర �మదః ©ర��దం ©+�M ©ర � దచ�> ©ర �స� ©ర ��)య ©ర �¢� 
వ�ష�> 
ఓం ©ర �మదః ©ర��దం ©+�M ©ర � దచ�> ©ర �స� ©ర ��)య ©ర �¢� 
వ�ష�> 
ఓం తM సM 
ఓం సహ$భవv సహ^_న@; సహèర�ం కర�వÜ >జ1*$వ`తమ�; � 
/w*aవÜ  
ఓం Bం�ః Bం�ః Bం�ః 
&=+ం. 
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అంత�త� �ర	యం �ర� వ��ం��. �� స�యం� వ��ం������. 
ఎ� వ����ం  ఇ ? ‘శ%ర� &'’ � వ��ం������. అం)వల+ ఏ- 
./ం ? &' �ర	యం �0', '2� ఎం)� 34ంచ2? '2� �ర	యం �6� 
78 34ంచడం ఏ:4? '2� క< 34ం��=ం . ఎవ> అస? ఎవ� �ర	యం 
34ం��? � అంత�త� �@న �ర	B�� � C D 34E�ం<? అF 34ంచడం 
G). '2� �ర	యం �@ం  ఇంHక> 34ంచడం G) అంIJ:4? 
అరK�ం< ఏ-�? మన )ఃNO+ సగం )ఃN? ఇJ నంQ. సగRగం ఇF Sడవ. 
&' T3U' '2� VనG). &' T3U' '2� VనG). ఏ:4 '2� TWU , 
78 V& ? అరK�ం<? '2� TXUం  �ం) '2� V'. � అంత�త� � 
Oప�'ంZ [\��న� . <�� V' '2� స��] �ం). ఇ  Vనటం �త�) 
��, 78 VనG) అంIJ:4? �Oపల సంగ_ �Hక4 `�యడం G). అFం 
[\��ంa b>�పcd `�Veట? G2. ��న� ఆ HంTం `�Veటలg4, 
ఇంhవi HంTం `�Veట? 2న�7Qj Tke, ఆ HంTం `�Veట? 
2న�78, ఈ HంTం `�Veట? 2న�78 TXUన  VనGదంట. ఏ:టట �� 
అరK-ం  ఏ-�...?  
 nర	 opనం qQj 2ం<? qQj G). .� 7Qj 2ం<? 7Qr G). 
ఇదst అop'G క<! మ� అvవంటwU8 q8 TXUం , 78 TXUం  ఒకyc 
క<! �� ఏ-� nర	opనం 2ంc, '2� <�� zంగం� 7Qj అరKమ{|టvd 
TపUగ�} zమరK~ం 2ంvం . ఎం)� Vనటం G) 78? '2� 7Qj 
zంగం� 7Qj ఎం)� అరKమ{|టv+ TపUGక .���2? 7Q bణబ��� 
అరKం ����, 78 సత�ం bణంO ఎwU8 2ంc, అwU8 TC�2 �� 
nర	opనం 2ంc. ఆ nర	opనం Gక.వడం �త ఏ-ం ? 78 త�bణంO 
2న�wU8 ఎ)��� TC���2. ఏ-ం ? 78 V>��ప8�8. '2� 
అస? 78 త�bణంO 2��డ& b���} `�Veట? G2 � దగ]ర. 
ఏ-ం wU8? అం� వ|_�క�. )ఃఖ�. )ఃఖం ఎI+ వZ�ం  ��? అం)�. ఆ 
`�Veట? G2. ఆ opనం G). '2� ఈ అనంత సృ�dO �2లం� ఏ bణబ��j 
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�ం� 2��i, ఆ bణబ��� b��ంZ '2� వ��6�, అస? సమస| ఎకyడ 
వZ�ం ? �G)�! 78 క��, ��� �U8� 2��8, ఏం TB|� ఇwU8? 
7Qj అwU8 Tke ఏ: ఎ�y�ం ? ఏ� ఎకy). �బ4d opనం 2న�78 ఏం 
TB|లట అwU8? 7Qj అ   �.{ంత వర� JZ ���.  �./�క 
సత�bణంOj వz�8. అwU8 �చన� �ం) TXU ���. V& ప�@K_ 
2ం , 78 అ8b�8 అwU8. ఇం<క అంc &' �U8O 2��', అwU8 
ప4dం��G), ఇwU8 TwU అ� అ8b�8. అwU8 Tke అరKం అ2�ం . 
అwU8 �� మ�� HంTం �U8O 2��8, వ G� ! మ�� తb]�ం  ఎwU�! 
త�]నwU8 మ�� �చన �� . �య�! �� ఇంత� �ం) ఒకz� 
TXU�0', మ�� ఇwU8 TC���'. � సంగ_ ఏ:4? ఏమ�� V�రణ 
�07? ఈ �ర�O �I+8�� మనం? �I+డ�. అ  అI+ క<! ఇ  ఇI+ 
క<! ఏ-ం  అwU8? అంeక<! 7Qj అ'భవ 3ఠం వZ��క క<! �ం}  
78. 7Qj అ'భవ 3ఠం �క �ంF, అ8గక �ంF ఎ)> ¢�� 7Qj 
TC�ంc, ఏ-ం  ఇwU8? 78 అసG అopనం, మనం అంతకంc £దs అopనం. 
ఎం)క�? 7Q @K_ b��ంచGక .వడం � `�Vత�yవ తనం క<! �బ4d 
£దs7�� స>s�7�? Zన�7�� స>s�7�? అస? ఇwU8. (£దs7¥� 
స>s�7�). ఎం)�? (7Q C§ ఎ� 2ంa �@) �). �Vతం ¨కy 
అ'భవopనం అం� ఎవ�దగ]ర 2ం ? � దగ]� క< 2ం . �� మనం ఎwU8 
ఎవ�� సరs�మ� TC�ం? (&' £దs7Q� &' Tke '2� V��) ఎం)� 
V�� 78, అస? ఎI+ VంIడంట? 7Qj `�య) క<! (అ'భవ opనం) 
అ2నంQ. అస? `�య) క<! VనI�j. ఇwU8 Zన�X�+8��డ��! 78 
ఉB|లO ఆ8�ంv��డంQ. 78 ఏం V��8? V���? VనG) క<! 
7Qj `�య) క<! ఆ `�య) అ& లªణం 7Qj ఎwU« 2ం  క<! ఇwU8 
G<? ఇwU8 �� 7Qj `�య) క<! `�య) �బcd క< 78 ఆ @K_O 
2��8. `�6� � ��& 2ంI8 క<! `�@న7QV అంv��2. �� 
ఎవ��� వ������2 '2� �¬ం? 7Q వల& వ������2 క<! `�@న 
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7Qe ఎ� వ��ం��? 7Qj ఎwU8 Tke opనం అC®�ంa `�@ '2� 
T3U�. అంe క<! &' � దగ]ర opనం 2ం  క< అ�, � దగ]ర అ�� 2��/ 
క< అ�, �� [\z�' అంc '2� వz�7? �2 క<! �� ఎwU8 <� 
అవసరం వ6� అwU8 వz�2. అwU¯ T3U� ��. అంe �� ఎwU8 పQe 
అwU8 Tke, °జనం G) క<! అ  2ప°గపడ). అరK-ం< అం²! 
 అ�}, �� ఏంటంc �చన ³యం� TC´ 2ంIం. ఇ µ ఇ  
ఇI+�, అ  అI+గ, ఇ  ఇI+గ. �� సమయం వZ�నwU8 ఈ opనంg అవసరం 
వ��ం . అవసరం వZ�నwU8 � దగ]ర� వz�2G 'J�ం కం�> పడ��. ఆ 
సమB�j �<sంG అ� <ట J�� 2ంI8. ఎం)క�? 7Qj ఒక ¶జం, ఒక 
�·రణ J�� 2ంI8. ఆపద �లంO న'� స��ం� �య�! &' వz�' 
అwU8, సమB�j స¸య�, సల¸¹ TC�'. ఉప°గప8�' 
ఎపU4º�. <ం»+'ంZ బయటప8�2. �బ4d న'� b>� £vd�. అ� 
అ'భవop��� అ'నయం� TC�8 ఎwU« ��. ��, ఎwU¼e ���, 
���� T3Uవ'�, ఏ-ందwU8? ఇwU« అF అopన�. అరK-ం< అం²! 
ఇwU8 ఎవ8 £<s? ఎవ8 Z��? అopనంO ఇదst .½ ప8�న�c+�. ఒక8 
£<s ఒక8 Z�� ఏ�ం ?  
 �బ4d ఎwU¼న �జ�VతంO �> ఈ ³థ:క �¿ల' b>� 
£vd�7�. మనం మ'Àలg వ��ం� టwU8, _ మ��, _ �V �� ఆ 
Á8 bÂల� �ం� 2ంvం . ఆ Á8bÂల� 2న� �ంbÃvOంZ 
VQవడట� �j�. అరK-ం< అం²! కర�బంధం అంc J� ఏ� G). ఈ Á8 
bÂG కర�బంధం J� ఇం�� G). ఈ Á8 bÂల� అÅతం� 
2ండగలగడ� �j�. ఆ �హం అ&  ఎం)వల+ ఏరUQం ? ఈ Á8bÂలవG+ 
ఏరUQం . ఆకరÇణ ఎం)వల+ ఏరUQం ? Á8bÂల వG+ ఏరUQం . అ�� Á8 
bÂలవG+ ఏరU�È/ ఈ సృ�d Éత�ం అం� ��. ఎ�గం² �ర	యం?  
 ఆ2 �డంQ, zÊ జం�2 క< అ . సత�bణం. <� పకyన ఎ)s 2ం  
కదం²! అ  ఏ:4 మ�? రËbణం. అరK-ం< అం²? ఇ� Å <ం»+' 
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2ంIయన��ట. సత�bణం, రËbణం జం�2O+ �� 2ంI/. అ�} 
మ'ÀO+ �� 2ంI>. అ/e ఏ:4? మ��j వ��టపU4j ఏ:టంc, 
ఎwU« ఒక bణంO 2ండ8. (అ  �>´ 2ంvం .) ఆఁ... �� ఆ bణ Íరణ, 
అV (జం�2?) ఎwU« ఒ� bణంO& 2ంI/, అం)క� జం�2� 
పంజరంg .��ం . ఒక Î? అ , ఆ Î?, ఆ శ%రం Î?, ఏ Î? వ6� ఆ Î? వర� 
2ంvం  అంe. ఆ ÎO+ 2ంQ, 74j `�@నంత� పర�త� మ��j `�య). 
జం�2ల� `�@నంత� Ïవం, �న2Qj `�య). ఎం)క�? 74j ఒక 
ప�:త-న opన� 2ం . �రంత�యం� అV w4dం  Éద?, .{వర� 
పర���Q� J8HంÐ 2ంI/. �య�! ఈ జం�2 పంజరం 'ంZ న'� 
V�j� క��ం�. <�j ఒకyc ��క 2ంvం . &' ఈ జం�2 పంజరం 'ంZ 
�j�� Ñం<�. అ�. Ïవం సహజం� కనబ8�ం  74j. (మ� ఆ ��క 
2న�wU8 అV) జం�2 పంజరం 'ంZ �j� Ñం ం  క<! �నవ ఉ3\j 
వZ�ం  క<! (Zవ�j క< వ�� ) అంe� మ� ఎ'బ  �?b లªల �వ�ÒO+ 
చ�ంZ �వల@ంF. (_ �V అI+ �వ�=ంF�?) ఆఁ.. అ� �7�=ంF. అ  
G�ం� �� �నవ ఉ3\ లÓంచ). మ� ఇం<క ఏం T3U8? 
‘కలUశత�లక�� :jy� �ల�Ô'’ - అ�Ã 'ంZ �న2Q వర�, అ�Ã 
'ంZ �న2Q వర� �� అ&క జం�2ల జన�లO క< '2� _>b´ 
వ��2. మ� ఎంత Öం ప4d 2ంvందంI2? ఒకz� ఆOZం�? (లª జన�లంc 
ఎ��..?) ×కy ఏ�ం  <�j లØ, �»! �బ4d మనం అ�� ��' ఇపU4 వర� 
గ_ంZన 50 సంవత=�ల b�ంZ ఆOZంచ��. ఈ 50 సంవత=�? అ&  '2� 
ఇwU8 ×కy J��ంv��2. ఈ 50 సంవత=�లO ఏం జ��ం  అ& <�కంc 
�� సమస| ఏ:టB| అంc అస? ఎ¹� లªల సంవత=�ల 'ంZ ఎ¹� 
జన�లO F¸�� ధ��� 2��2, వ �£8´ 2��2. ఇFం Hత��) ��. 
�క.e ఎం)� )ఃÛ����2 మ�? Fహం ./ంద� )ఃÛ����7? G) 
Fహం 2న�7ళ�g సంబంÝ? ./ంద� )ఃÛ����7? GÞ అంత�త�' 
b��రగG) అ� )ఃÛ����7? G) F� �:త�-, పర�త� �స- వ��2 క< 
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�నవ ఉ3\Oj అ  లÓంచG) అ� )ఃÛ����7? � )ఃఖం F�j అస?? 
�బ4d అరKం 2ం< ఏ-�? మరÂ�� �సం )ఃÛంచడం ఏ:4? అస? మరణం 
)ఃÛంచద�న అంశ��? <� అంత పV¬-న  ఏß G) క<! మ� <�� 
అÒభం� ఎం)� �02? తwU క<! దృ�d àదం క< అ . పర�త� 
మృ�|2' ఎం)� సృáం�8? �ం) మృ�|2' సృáంZ�క �2న� 
జన�' ఇ�� VÝ��� సృáం�8. అరK-ం< అం²! పంâకరణO TC�8 
అం)�స�. మృ�|Fవత 25వ  ÉటdÉదట సృáంచబQందంQ. 1st మృ�| 
Fవత' సృáంZన త>7త&, :��న అ\çdన Fవతల' అంద�� ఏ�Uv ���, 
ఇంèBల' ఏరU��8. ఎం)క�? �� ప�Âమం �7� అంc, అF �రణం. 
Hంత�లం �Vం�0వం²! ఇంక ఈ ఉ3\ ప�j�) ప�Â��j. ఇwU8 ఏం 
TB|� మ�? ఈ ఉ3\� VQZ£4d J� ఉ3\Oj ¢¥� �� �� 3ఠం, opనం 
�). ప�Âమం �). మ� అస? మృ�|J Gక.e ఏ-.�2? (ఇI+} 
2ంQ.వడ��) ఎI+? °జనం ఏ�ం ? ఉన�<ం»+ ప�Âమం �). ఆ 
3ఠం �). ప�Âమం �). opనం �). ఎపU4r. 78 ఏ-.7� ఇwU8? 
�బ4d ఏం �08? ఎంg �ం)�wg ఆOZం�డం²! �� అopనం �త 
మృ�|2�, మరÂ�� అÒభం అ� అ'�ంv��2. -? అ� అ'�ంv��2. 
�షUê°జనం, అopనం. ÒదD అopనం. �వలం త�bణ అopనం అ . అం)క& 
<ం»+'ంZ ఎపU4r బయట� �Gనంత� �>�.B2. �o�j <�� 
:ంZన పV¬-న Fశ� G), <�� :ంZన పV¬-న @Ke G). ఎం)క�? 
(స�|సం w���ంc మë� -? 2ండదట) అరKం GదంQ. ఏమం²! స�|సం అంc 
ఏ:4? అ&  �ం) Gక.వడం అన��ట. సమ|ì �|స�, సమ|ì �|స� 
అంc స�|స� అ� అరK�. �|స� అంc ఏ:4? �Vతం ఎ� Éదí�న� , 
�Vతం ఎ� అంత|ం అ2�న� . �2Q ¨కy �కడ, .కడ `�6� �|స� అ� 
అరK�. మహ�|స� అంv���? �>. î7Óïకం �6టwU8 ఏం 
TC�రం²? మహ�|స��? ఏ:4 మహ�|సమంc? మహð అ&టvవం4 
సృ�d ఎ� వZ�ం ? ఎ� .�ంచబ8�న� ? ఎ� .�ం ? Tke 
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మహ�|స� అ/|ం . అరK-ం< అం²! మ� సమ|ì �|స� అంc ఏ:4? ఆ 
�2Q ¨కy �కడ ఎ� 2ం ? ఎ� �V����8? ఎ� .���8? ఏ  
:b?�ం  Zవరj? ఆత�స�tపం :b?�ం . అ� ఎవ�ºe `?E�ంa, ఎవñe 
ఆ కర�ఫ��� త|á����� 78 స�|@. <�j �çయం bడÈ? కటdకy�+), 
>óª? ధ�ంచనకy�+), Vô  అంతకంc £టdకy�+). (ఆ స�|@.e -? 
2ండ)) ఎం)కంc, ఒ�õకwU8 మ¸'R2? అ� �Vం�>. ఎవ>? 
<� �స� జ��ంZ, @<Dం��� ఉదD�ంZ, O�దDరణ� జ��ంZనvవం4 7��, 
7ళ� �వన VÝ��� Å���, 7�� �@న <�� ఆÝరం� Å���, �� 
అ'2� £vd���2. అరK-ం< అం²! 7�వi ఆ మ¸'R2�j 
వ��ంపö@ం , �� ఎ� వ��ంపöయ��j qí�ం ? zధ|��? �2 
కర��VV. 7> �రణజ'�8. �రణజ'�8 wvdక'ం� కర�ఫల�|గం అ& 
op��� క��2��8. ఆ @K_O 2ంQ �V����8. అ� �Vం�టvవం4 7�j, 
7�j స�|సం అంc ఏ:» `?�. 78 wvdకg& ఆ @K_O వ��8 78. 
మ� అvవంటwU8 7Qj, 78 .e అంc, 7Q �వన VÝనం �రం 
మరÂనంతర Ò D అ&  ఎ� అ/e 2ం . 7Qj `?�, Fహం 78 `�@ 
VQZ£8���8. సమస| ఏ� G) క< ! Fహ� `�@ VQZ£4dన78 అ& 
opనంO 2��8 78. 7Qj మరÂనంతర V\ G). 7Qj స�\ కటdమ��ం. 
7Qj దహన ÷య? G2. 7Qj, �వ'���¼నvవం4 7Qj స�\� ���ంZ, 
78 �VంZ 2న�wU8 ఎ� అ/e గృహ�K? 7�� ఆø/ం�i, అI+} 
అత� స�\� ఆø/ంZ� �� �� opనం క?b�ం  .! అ��>. (మ� 
�ళ�O+ వ G  ఏ:4?) అF TWU , రకర�ల స�Ê? ఇవ�� ��. జలస�\, 
ôస�\ ఇవ�� రకర�ల స�Ê?. ఇవ�� స�\ �ర	యం. స�! అ  ఎ� 2�� 
��, ఇదం� �వలం Ãహ| ఆ�ర ఆడంబర ÷{ ��, <ం»+ ఏ� G). 
స�\ అంc క4dనvవం4 అ  �). అరK-ం< అం²! ఏÏe ఇwU8 అకyడ ఒక4 
క8���>� అ< స�\ అంc? అ  �దంQ. అత' �� ఉప°గప�� 
అంc, ఏ @K_O 2��8? పర�త� @K_యం) 2��8, ఆత�RవంO 2��8. 
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�2 సమ+ú స�\ @K_� �2 �� Ñం e, అత8 అశ%ర tపంO 2��8 
�బ4d, సశ%>Q� G8 �బ4d, ఆ అశ%>8� 2న� మ¸'R2Q� అ�} 
ద�ûంచగ�} zమ�K~�� Ñం  �� అI+ 2ప°గప8�8 ఆయన. అ� 
TపUడం అకyడ 2Fsశ|ం. అ ./ Zవ�j @üంv  :��ం . అరK-ం< అం²! 
ఇ� అం� �� Ãహ|ం :�?��వడం �త, ఆ Ãహ|ం, ఆంత�క opనం అస? 
G), V�రణ అస? G). ఎం)� ప8���ý `�య), ఎం)� 
V8����ý `�య). �బ4d �వల త�bణ opనం�త, ఆచ�ంచడం �త 
మ�ంత� �>�.B>. �బ4d తపU�స�� ఆత�V�రణOj వZ�న78 
అం)� ఈ Oక ధ��ల' అ��ం4� g@�þ అంIడన��ట. ఎwU« ��. 
ఎం)క�? అV అopనnర�క క��'çdన�?. 74� �z�8, �� opనపదD_O 
�z�8. అopనnర�కం� �య8. ఆచరణO àదం 2ంvందన��ట ఇత�j, 
అత�j. opనnర�కం� �z�8. అ  `�@ �z�8. ఏం ������, `�@ �z�8. 
<�వల+ z\ంచబ¯  ఏ:» ̀ �@ �z�8. స�యం� అందరr TC�8. ఇ µ 
ß� వల+ ���న�  ఇ . ఇ  ఆ �:త�- �యబడడం G). ఇ µ ఈ �:త�- 
�యబ8gంద�, 34ంZ మ%, TXU మ% �z�8. అ  opనబలం 
2న�vవం478 �6 VÝనం. అF అopనంO 2న�78 ఏం �08? 
Ãహ|క��చరణO బం\�8 అ/./, అF సత|ం� �6టపU4j మ�ంత 
శ%ర� &'� kb��.B8. �బ4d �రందt �� V�రణ �6టwU8 
ఏ ప��� స�, అ  ఆ�రం �వ��, zం<యం �వ�� మ�క4 �వ��. 
ఏÏ� స�, ఆత�opనం అ& �v�/�ద zధ|-e& <�� ఆచ�ం��. 
అ��క O�ల Hర� &' ఆచ�z�' అ'���J అ'�, ఎపU4r �2 ఆ 
ప�:�లO& 2ండక తపU). nర� జం�2 లªణం .Gదన��ట.  
 భయపడడ�, భయ£టdడ� �ం« జం�2 లªÂలంQ. b>� 
£vd�ంQ. అ  �2 O�ల� భయప�È, పర�త�� భయప�È, ఎవ�j భయప�È 
భయపడటం అ& లªణం జం�2 లªణం. మ�� లªణం �). అంc, �నవ 
FహంO 2న�vవం4 జం�2�& 2��2. �న28 అ& V�స� �G) 
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ఇం�. భయప8´ 2న�ంత �లం, ఇF �ర	యం b>�£vd�ంQ. '2� 
భయ£టd�), భయపడ�). ఎం)కంc, పర�త�' ఆø/6� క�}టvవం4 
ÉటdÉద4 ఉప°గం అభయం. అరK-ం< అం²! ఏ F2Q�� �డంQ. ఏ 
హస�ం క�� 2ంIరంQ? అమ�7> ��, అయ|7> �� అభయహస��� 
అంQ? ఇం�మ�� 2ంvం<? �బ4d అస? భగవం�� Ôడల �� V0�స�, 
భj� 2��/ అంc, ÉటdÉద4 2ప°గం ఏంటB| అంc అభయం. �� ఆ 
లªణం .7�. అంc భయప¯ లªణం .7�, భయ£cd లªణం .7�. 
ఎం)క�? అ  జం�2 స�Rవం �బ4d. '2� �నవFహంOj వ��2 �బ4d. 
భయపడ�), భయ£టd�). భయపQe కZ�తం� భయ£డ�2. 
b>�£vd�ంQ. భయ£Qe కZ�తం� భయపడ�2. అం)O సమ6| GదంQ. 
ఎం)క�? �ం« త�bణ లªÂ? అV. ఒక4 2ంc, ఒక4 2ంvం  
కZ�తం�. (భయ£టdక./�, భయప8´ 2ంIం) భయపQe '2� 
కZ�తం� ఎవ�¹ ఒక�� భయ£డ�2. ఎం)కంc, '2� భయ£cd ప�@K_, �� 
�ం�2ం¯ 78 �G) �బ4d, '2� భయ£టdక./2ండవ��. �� �Oపల 
అ  బలవత�ర�� ప���� 2ంvం . �Oపల భయ£cd లªణం 2ంc&, '2� 
భయపడ�2 అస?. b>�£vd�ంQ. బయట భయ£cd లªణం 2న�78, 
7డంత X�j78 2ండడంQ. OకంO 78 �� X�j78, అ��4O+ ��. 
అం)క� బయట భయ£8´ 2ంI8. అరK-ం< అం²! 
 భయ£cd 7Qకంc భయప¯ 78 ఒjంత ü>b అన��ట. ఎం)క�? 
(పకy7Q� Ãధ £టd8) 7Q� 7¯ Ãధ£vd�ంI8. �� Oపల Å��చ� 
2ంvందన��ట. <�� Å>��7ల& కª, Å��చ� 2ంvందన��ట. q8 
న'� భయ£8���8. qQ� అ\గ:ం�� ఏ-� స�! qQ� అ\గ:ం��. 
ß�� అ\గ:ం��. 7Q�ద Å��చ� 2ంvందన��ట. అ  మ�ంత 
�దం. అరK-ం< అం²! 7Q�� X�jతనం, Oపల X�jతనం 2ంQ, 
X�jతనం వల+ ఎకyడ �దం వ��ంa అ� బయట �ం�ర|ంg4 భయ£8´ 
2ంIడన��ట. ��, �జ-న సందర�ం వZ�నwU8 78 3�.�8. 78 
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�లబడG8. zమరK~ం 2ండ) 7Q దగ]ర. అF �జం� భయప8´ 2ంI8 
ఒక8. �� సñన @K_ వZ�నwU8 78 �లబ8�డంQ. 78 భయప¯78 
అ/� ��, అస�న Vషయ� వZ�నwU8 78 �లబ8�8. ఎం)క�ట? 
Oపల భయ£టd గ�} zమరK~ం 2ంQ ��, బయటj భయప8���8. �బ4d 
సమయం వZ�నwU8 q8 �లబడగ?b�8. ��, Oపల భయప8´, 
బయటj భయ£cd 78 2ంI8, q8 3�.�8. అరK-ం< అం²! �బ4d 
ఇం)O ఒక4 2ంc, �ండవ  తపU�స�� 2ంvం . ఈ �ం« �� జం�2 
¨కy లªÂG. �న2Q లªÂ? �వన��ట. �బ4d �2 Ï7�� ఆø/ం�� 
అంc ÉటdÉదట VQZ£టdవల@న  ఈ �ం8 లªÂ?. (భయ£టdడం, 
భయపడడం). F�r భయపడవ)s, ఎవ�r భయపడవ)s. ఎవ�� భయ£టdవÞs. 
F�� భయ£టdవ)s. ఏ జం�2�� �వ��. ఏ ప�@K_�� �వ��. ఏ మ���� 
�వ��. భయ£టd�), భయపడ�). అ� 2ంc&, <� వల+ ఎ¹� సమస|? 
వz�యం²! అ/e Ï7�� VQZ£టdవల@ంF. '2� భయప¯ లªÂ�� 
VQZ£8�7? Ï7�� ఆø/ంచడం అ& లªÂ�� VQZ£8�7? 
ఇపU4వర� ఏం �02? (భయప8´ వ��') Ï7�� వ G02. Ï7�� 
Vస��ం�2 అంe. ß�j �ం�2 అంc, కZ�తం� Ï7�� Vస��ంచక తపU). 
ఎం)కంc, Ï7�� Vశ�@6� ÉటdÉద4 లªణం అభయం. భయపడ8 78. 
F�r భయపడ8. ఎం)క�? ఏం.�ందం²? ఏం `��2 గ'క? ఏం 
.�ం ? ఏమ�� `��7? ఏ� eG). శ%రం. ఈ శ%రం ఎవ� Hల+Sడ�డ� 
భయం. ఏ:4 Hల+Scd ? అ°|! ఏం �z�8 78 � శ%���? ఏం 
���ంI8? ఏం °జనం ఏ�ం ? �బ4d F�j భయప8���2? శ%రం 
�ద J��న� 74�సం. అంe�? అ°|! ఒకyz� ఆOZం��ంQ. అం)� 
TWU .  ధన� ఎచ�ట'ం8¹ అచ�ట సరUభయం, �రభయం, సరUభయం 
తపU). (ఎం)H��ం  ధన�న��ట). ఆఁ... ఎం)� వ��ందంc, అకyడ ఒక 
అంశం 2న�దం²! ధ��j �ప� ఎwU« సరUం. (ధనం ఎవ� ఇం»+ 2ంc, 
అకyQr వ��ం<?) �దంQ. అకyడ ఉFsశ|� అ �). అంc ఉప�నం 
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అన��ట అ . <� ¢'�ల రహస|ం 2ంvం  ఎwU« ��. ఎకy¼e �2, 
అధ��ర 	న 2ంvంa, ఆ అధ��ర 	న� Éద4 7ర�8 ఎవరB|? అంc 
ంగ. 
Éద4 7ర�8 ఎవరB| అంc 
ంగ. � దగ]ర 2న� అధ��ర 	న తపU�స�� 
�'� VQZ£4d ¢ళ�క తపU). ఏ ప�@K_O �� సృ�d �యమం అంQ. �> 
ఎంత� �38���, ఎవ> ఎంత� �38���. ఎంత �½శ�>¼� స�! 
అధ��ర 	న ఏÏe 2ంvంa, ఆ అధ��ర 	న అం��� తపU�స�� .వల@ంF. 
అధ7 .Gద'�ంQ. 
ంగవZ� తపU�స�� <�� Å��.�8. '2� ఏa 
ఒక tపంO అ�� <�� .Svd�ంI2. సప�వ|స�లO ఏa ఒక tపంO 
<�� .Svd�ంI2. ఒక Jళ సప�వ|స�లO �� అధ��ర 	న .Gద'�ంQ, 
తపU�స�� 
ం�� స� <�� పvd�.క తపU). ఈ �ం« �� 
తXUంద'�ంQ. Áడవ  అ��భయం. అ���దం తపU�స�� 
జ��Å>�ందంQ. కZ�తం� అ���దంO ¢��.�ం . అం���. z�¸! 
ఈ అ�� �ద �Zక సరUం. అరK-ం< అం²! అం)క� nర�ం ఏÏ� ఇళ�O+j 
3� వZ�ందంc, 0ం�? �/ం��, 0ం�? �B� అంvంI>. 
£దs7�� అం� ��. �రణం ఏ:టంc, (qళ� అమ��> 2��>, �న గ>డ 
ప 7�ం  అంc 0ం�? �/ం�� అంI>, ఇం»+ గk®లం వZ�ందంc 
0ం_ �/ం��? e��� d పQe 0ం_ �/ం�లంట, Éన� 10 e��� d? 
ప4d�/, మ×+ Tvdjంద, Ñగ£Id�, ./�/, ఎం)క� అ ) ఏవం²! ఇF 
TWU . ఇదం� ��ం. nర��లంO ��opనం 2న�7�� 2న�wU8 సంగ_ 
ఇదం�. ఇwU8 �� అస? �Kలopన� G). �బ4d �� అస? 0ంe G). 
(0ం_ అకy�+)) అస? ఇF� అకy�+) ��. (�� ఏం G)) అస? ఆ �ంe 
G) ��. (ఏ� ఏ��ంa అ&  G)) ఆఁ.. ఆ �ం_ 2ంc& క< 0ం_. (ఈ 
భయం 2ంc 0ం_). ఒక4 b>�£vd�ంQ, F�º� భయం 2ంc, ఆ భB�j 
0ం_. &' అం)� TWU . ఎ��ం4క� ఇI+ �z�2? అ2నం², ఇకy�క 
అంశ� 2ందంQ. ఎ��4క� ఇI+ భయప8�2? గk®��j భయపQ, 
b>డపj భయపQ, �jj భయపQ, X�+j భయపQ ఎ��4j భయపడ�2? 
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సృ�dO. ఇwU8 74O '2� ఏం �02? 84 లªల �వ�ÒలO 2న�  
పర�e� అ/e, '2� F�� b������2 ఇwU8? అరK-ం<? ఆ ¹> G� 
జం�2లO �� T8& ���ం4V. ఇ  అపV¬-న జం�2, ఇ  పV¬-న 
జం�2. ఇwU8 ఏ-ం ? àదRవం £��ం< త�]ం<? ఈ భB? 0ం�? 
వల+ ఎwU« �షUê°జనం అం²! ఇదం� �� శ%రపదD_. 
ఆ��'zర-నvవం4 �VతంO q4j �2 G). �v Gదన��ట. 
అరK-ం< అం²! 
 �బ4d ఏ�, ఇవ�� ��, ఇదం� �� �వల� శ%�'zర 
�Vతమన��ట. శ%ర� &' అ'�న�wU8, �� జం�2 లªణ� 2ంvం . 
�2 భయప8�2. భయపడÈ Xల+7Q� అ'న/ంచడం �సం, '2� ఎI+ 
అ/e 7Q� ఓ<>����ý, ఆ ఓ<>U �6 ÷య? ఈ 0ం�ల�� ��. 
<� వల+ ఏß జ�} , జ>గ[{ , జ>b�న� <ం»+ �>U ఏ� 2ండ). 
అరK-ం< అం²! ఇం� �� TC�. �� ఎంత� <� ¢ంబQ .�ý, అV 
ఇం� మ�� మ�� వ�� 2ంIయంQ. ఎం)� వస�యB| అంc, ఆB �2ల 
Ôడల �� క��న వ|_�క Rవం �త, 74 �త ఆక�Çంచబ8´ 2ంI/. ఆ 
�2ల Ôడ �� సమత� Rవన ��& �'� VQZ£cdz�/. � Ë�j �2 అV 
ఇక. (మ� �హ@K_ ÃbండG), ß�j ఇ  �బ4d q�j ఇ� C)Dల w8�/, 
ఇ  �/6� ఈ C D .�ం , ఈ కపట C D ./ మంZ C D వ��ం ) అంe�? 
ఒకy4 TC� �� VనంQ. ఇదం� �� �వల�, Ñటd�4 Vద|? ఇవ�� 
��. అంc ఏ:4? ఏం Tke � ఇహOకంO '2� ఉప0ం_ Ñం)�ý, ఆ 
ఉప0ం_�సం TWUటvవం4, �న@క ఉప0ం_ ��]? �¬�. (�� q�� 
�>�� Xనత�+, H8� ఓ oత�? _ర}����>, '2� �G)� ��) 
కర�వ|R7��, కర�R7�� �ర�గ�} zమరK~ం F�r G). �హ�op��� 
F�� �� �ర�8. ఒకyc VÝనం. కర� R7�j '2� Oబడ�ం� 
�యగ?b�8. ఎ�గ? opన Rవం �త. �� opనం వ��vd �z�8 
అంe��, �&ß స�యం� సంక�UంZ, �� ఈ కషdం ��ం� �Bల� 
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ఆOZంచ��j q?�). (ఆ కషdం ఆ �హ�op�j 2ండ) క<!) అత' 
అ'భVం� Å>O e� 2ంvం . ఎI+ 2ంvందంc, '2� అ'భVంచ��j, 
&' అ'భVంచ��j e� ఇం<� T3U &'. ఎI+ అంc, �2 అ  
అ/.�2. అ  వZ�నwU8 '2� అ  అ/.�2. (అ/./ && Ãధ 
ప8´ 2ంI') )ఃÛం�z�2, అ'భVం�6z�2. అం� �� వZ�ం , && 
అ'భV����', అ� కృం�.�2 3�ళంOj. opనం 2న�78 ఏ:టంc , 
ఓ�! అ�iగ|ం వZ�ం . ఎవ�j వZ�ం ? శ%��j వZ�ం . శ%��j ఎం)� 
వZ�ం ? ªయ, వృ)D? <� సహజధర�ం. వృ D Tందడం ఎ�µ, ª/ంచడం 
�� <� ధర�- 2న� . ఎం)క�? ష«>�?��/. ఆ> ర�ల కçd? 
2��యట మనj. _ �న2Qj ��, _ �Vj ��. అV ఏ:టB|? అ@� - 
wటdటం, oయe, వరDe, Vప�ణమe, అప�యe అ�� సంస�త ప<? `?bO 
TwU�ంc, wటdటం, £రగటం, వృ D Tందటం, @Kరపడటం, కృîంచటం, G�ం� 
.వటం. ఈ ఆ> లªÂ? ఎవ�వట? శ%��V. అం)O Rగం� జ>bgం . 
జరగ�. &' ఎవ��? అ�i�|�j �� z�. అ�iగ|ం అంc ఏ:4? �ం8 
ఆiగ|@K�ల మధ| 2న� àద��. సమత�ంO వZ�న Oపం అ�iగ|ం. 
సమత�ం� 2ంc ఆiగ|ం. అంe క<! ఆiగ|ం అంc ఏ:4? ఆ�ః + °గ�. 
ఈ �ం« క�6� ఆiగ|మంQ. J� ఏ� G). � ఆ�ÀÇ, � °గ� ఈ �ం« 
�� `�6�, అ  ఆiగ|�. � ఆ�ÀÇ ఎంg �� `?z? `�యడం G). �2 
ఏ °గ @K_O 2��ý `?��ంv��7? అß G). ఇహ ఆiగ|ం ఏ:4 
ఆiగ|ం? ఎంత అ�iగ|ంO 2��2? అß ఆiగ|ం అ'�ంv��2. ఇ  
�దB| ÃC. ఆiగ|�, అ�iగ|� అంc అరKం ఏ:టంc, �న� TwU���ం, 
_iþ �?H?wO 38����  ఇ>వ  ఒక ¢/| ఆ> �>? జ>b 
హంస?, ఆ హంస? b����న7Qj `?��ం . ఓ�! � ఆ�ÀÇ ఎ� 
��ంZ.�ంa 7Qj కనప8´ 2ంvందంQ. ఆ meter reading `�@.´ 
2ంvం . అ�} °గ@K_, °గzధన �@న7Qj, °గం అంc ఎwU¼� 
b>�£vd�ంQ. °గ� అంc 2న� @K_� �3డటం. 'మం. °గ'మం 
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అంI> క<! అంc ఏ:4? ఉన�త-న @K_ కలగటం, ఆ 2న�త-న @K_ 
Tదర�ం� @Kరం� 2ండటం. 'మం� 2ండటం అన��ట. ఈ °గ'మ�G 
°గం� �I+8´ 2ంI�. ఆ�ః °గ�. అరK-ం< అం²! ఆ �ం« 
క�Xe ఆiగ|� అ/|ం . ఈ �ం« 2న�7Qj, అ  `?��ం . అ�iగ|� 
అంc ఏ:4? ఆ °గ@K_O �>U వZ�ం . అం)వల+ ఆ�ÀÇO àదం 
వZ�ం . �ం) ఏం TQందట? °గం TQం . అరK-ం< అం²! &' 
ఆత�స�twQ�, &' పర�త�స�twQ� అ& @K_O సహజం� 2ంc, �� ఏ 
అ�iగ|� �G). అరK-ం< అం²! ఆ °గం TQం . ఆ Rవన TQం . 
FహRవనOj వ��'. ��& ఏ-ం ? ఆ �ఖ)ఃN)? అ�� ప��@�/. 
ప� �య�&, శ%రం తల+Q�+./ం . అం)వల+ 21,600 జ�} హంస? �z� 
ఏ-ం ? ఆ b>� ./ం , ఆ `�V ./ం . అopనంOj వ��0ం. 
అwU¯-ం ? ఇంèBల ¨కy )ఃNG � )ఃN? అ/./�/. �బ4d 
�2 ఈ V�రణం� �@, ఇదం� శ%��j సహజం. ఇV )మ వృ D, ªB? 
Ñం)´ 2ంI/. ఇ  � సహజ-నvవం4 సృ�d ధర�ం. �  �) ఇ . ఇ  
�వలం ఈ ప��vd' 7డటం �సం వ��'. ప��vd Z?+పడ�ం� 
���వడ� � ప�. అంతవర�. <�� 2ప°�ం�2, V@� అవతల3�@ 
¢��.�2 �Ñ sన. ఏ�ం  అం)O అంత� :ంZ? అంత� :ంZ ఏ� 
GదB|. ఈ �స� య���j ఓ �¸�ండం �దs? H8´ 2ం4V. ఒక ���, ఒక 
3¬' `��Hం4V, 3¬' 2ప°�ంZ, 3ఠం Ñం<�. ప�Âమం Tం<�. 
పర�త�&' అ&టvవం4 3ఠం &>��7�. ఆ opనం �సం ఈ 3¬' 
`�����2. ఈ 3¬' 78�2, V@� అవతల 3�@ ¢��.�2. ఇంe 
�Vతం అంc. ఒకy�టO T3U� అంc. �నవ �Vతం ఇంత� :ంZ ఏ� G). 
ఈ �¬ం ఒకy 7�|�j, <�� ఓ zగ��, అv *j, ఇv ��, <�� �¸? 
×�y@, గ8? ×�y@, ఇ�� ×�y@, <�� అv �<s�? .� ఏమ�� ఆ ఇ�� 
ఏమ�� �>z�7? ఆ �¸ల' ఏమ�� �� అ'నvd� �i�+8�7? ఆ 
zమరK~ం 2న�vవం4 �వÂ�>Q వG+ �G) <�� తXUంచటం. ఎం)� 
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��యణం చ)వమంIరంc, ఇం)� TWU . �¸ల� 0@ంచగ�}టvవం4 
zమరK~ం 2న�vవం4 మ¸మ,ల వల+& zధ|ం �G). �బ4d అvవం4 
య��? �య��. అదం� వృÝ Bస. అవ�� వ4dJ. G�J. ఆ G�.� 
)ఃఖoలంO పQ.వడం ఎం)�? అరK-ం< అం²! అం)వలన ఏ��ం ? 
��మ�� )ఃఖం .gం<? .వడం G). .క.� ఏ-ం ? మ�ంత వృ D 
Tం ం . అరK-ం< అం²! �7లంc ���ంQ �>, ఇ µ ఈ hంw�య 
£vd�ంQ, hంw �య £vd�ంc �� అం� ��.�ం . ఏ:4 
��.{ ? ఏ:4 ��.{ ? (ఏ� �రల) అ°|! ఏవం²! ఈ 
ôమండలం Éత�ం �ద, రత�గర� అ/నvవం4 ôమండలంO ఎ¹� Jల, 
లªల, �ట+ o_ ర��ల�� ßం»+ 2��యంQ. ఏ-� ôమండల గమనం 
��ం<? (మ� £vd�ంI> క<!) &' ఒకyc అ8b���! (ఓ నమ�కం... 
�>�ంF� అ�) �ం_. �� ఆ �ం_ 2ం . అంత� :ంZ J� ఏ� G). 
ఏ� �ర�టం ఏ� 2ండద��! �'� ఏ�>����> అంe!  
 
  Zన� Xల+78 ప�Èడం²! ఏం �02 7Q�? ఏం�02? 7Q 
)ఃN�� ఏమ�� త�]ం�7? త�]ంచG). Ãధ' '2� ఏమ�� Å����7? 
Å��G). 7Q� ఏ���2. J� w దృ�d� ���2. దృ�d� �ర�డం �సం 
ఏం Tke q8 )ఃN�� మ�Z.���� అI+ ఏ���2. �'� అF �����>. 
(య<�వం తద�వ_ అంI> క< !) ఏ� G), య<�వం తద�వ_ op��j 
సంబం\ంZన . ఆత�op��j సంబం\ంZన  అ . అంe��, '2� hంw �/ 
£vd�న�ంత �¿న ‘య<�వం తద�వ_’ ఏ��ం ? ఏ: అవ�). (ఏ� 
తb]�ంద& నమ�క�..) అ-®! సర�శj� స�twడ2 �J. సర�opన స�twడ2 �J. 
పర�త�g స�న-నvవం4 శj� zమ�K~లg �న2Q� సృá6�, �న2? 
�/, రపU��, Á�కల' పvd��, �/��ల' పvd�� J�డంO 
అopన�? �ం� ఇ . �2 పర�త�g స�న-నvవం4 7డవB|! 
అనంత-నvవం4 శj� zమ�K~? �యంF 2��యB|! అ� పర���8 
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TC´ 2ంc, '2� ఏం �02? అరK-ం<? ఇ�గ ఎwU¼� b>�£vd�ంQ, 
ఇవ�� �� �'� ఏ�ర���j �6టvవం4 ప'లన��ట. � Ãల|ంO �� 
)ఃఖం క��e, '2� � Zన�Xల+��, Xల+7Q� ఎ� ఏ���>? ఆట.మ�ల ., 
wస��ల ., .మ�ల ., 7Q� ఏ  ఆక�Çంప�6� )ఃN�� మ�Z.B�, 
అ� �� ఏ��� యత�ం అన��ట. �6w. ��y�కం. �6w ఆ VషB�� 
మరZ.�2. మ�� )ఃఖం వ��ం . మ�� �ÁG. ఈz� hంw �క.e 
ఇంHక4 £vd. ఇwU8 అß ఇß �>���ం�, /:�ß 2న�V ఒ�z� £Id>. 
SడJ Gద�. ఇ  మ% Ãbం . అరK�న�< అం²! ఏ-�? ఒకy4 
b>�£vd�ంQ. (F�'ంâ ఏ� ఉప°గ� GదంI>) సర�శj�మం�డ2 �J. 
�� �2 ఉప°గపడనంత�లం, �'��2 `?��నంత�లం, అ�� వృÝ&. 
b>�£vd�ంQ. �'� '2� `?��గల��. �యం) 2న� శj� zమ�K~? 
�� `�యబ��. అ  ఏ-� 2ప°గం. అంeతపU :��నవ�� వ4d వృÝ. 
ఎం)క�? opనం �ం) ఇV ఎం)� Hర�2. న?� అంత ��, ఆవ �ంజ 
అంత �� q4j V?వG). ఆత�opనంO. అం)� TWU . ఆత�V�రణ ఎవ�j 
T3UలB|? అంc, ఎవ�ºe �ం_ Ga, ఏ �ం_ Ga, ÅరK�ం_ అరK-ం< 
అం²? ÅరK �ం_ Ga 7�j T3U�. ఆ¸! Fహ�ం_ .Sటdడం �స� క<! ఈ 
opనం TWU . ఆ Fహ�ం_ ఇ��ం4g �QపQ వZ�ం . ఒక4�) ఇ . ఈ 
Fహ�ం_j ఎ���8? J0> ఇwU8? (0�y?, 1�?, B¬?) అ�� 
ఇ�� �). అ-®! అస? ఎ�� వ6�, అ��4j అ�� �8? J��ంÐ ���ం4V. 
అరK-ం< అం²! �బ4d �2 శ%ర� సత|� అ'�న�ంత �ల�, ఇ� '2� 
అopన� �త ఏ�ర�బ8´& 2ంI2. తపU�స��. <�� ఏ� �>U 
�యoల> ఏ-� స�! ఏం �z�> మ¸ అ/e? � స�Rవం ఏ:», � 
లªణ�:» TపUవ��. oతకం వలన ఉప°గం ఏ:టంc, ఫ�� ఫ�� 
�¸ల వల+, నª¿ల వల+, ఫ�� ��O+ జ��ంZనvవం4 7Qj ఏ రక-న 
స�Rవం 2ంvం  అ� ఊ3ం� యత�ం అ  అంe. అస? �జం� అవ�� 
ఎం)� £IdరB| అ� అంc, మృ�|2 ¨కy అవ�హన క��ంచడం �సం 
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£Id>, అరK-ం< అం²! Vశ�ం అంc ఎ� 2ం ? అ  ఎంత V0లం� 2ం ? 
<�j ఆద|ంత�? G�ం� ఎ� 2��/? పర�త� ఆ V0��� ఎI+ 
�య:ం�8? ఆ పర�త� ఎI+ Vశ��యమంg ఈ సృ�d� .�����8? ఈ 
సృ�d� పర�త� పదD_� ఎI+ �ర�3����డ&  `�య4పUడం �సమ� ఏరUQన 
Ë|_షం, Zవరj ఏ-./ం ? '2� ´>U� అ8b JB�? పడమర� 
అ8b JB�? 
ంగత��j �5ర�ం £Id�? హత|� �5ర�ం 
£Id�? <� వ��@ం . అరK-ం< అం²! (74j �� �5���) ఆఁ.. 
అ°|! 78 వ��8, డC® ఇ6� �5ర�ం £డ�న��8, డC® ఇ��8, 
తWU�ం  అం)O, � వృ_� అ  అ� అంI8 ఆయన. ఇwU8 ఒకy4 �> 
అడగంQ. �> ఎవñ� ఇవ�� TWU7��, ఏమం² � �Vతం ఏ-� ��ం<? 
అ� 7ళ�' అడగంQ. ఒకz�. ఒకz� �> అQ� �డంQ. 7¥� TC�>, ఏ� 
�రG) �య�! ఏ� �>U TందG) �య�! ఎం)కనB|? �ర��j 
ఇ  �ల). ఆత�opనం వల+ �ర��j zధ|ం అ2�ం  ��, q4వల+ ఏ� 
�>U TందÞ. ఉ<హరణ� &' ఒకc అ8b�నం²! నవర��ల çw 78 
2��డం²! 78 ఏం ��8? 7Qj ఏ అ)�తం జ��ం ? మ� 9 ర��ల' 
78 w4d, C D ఎ��న దగ]ర 'ంâ అ��´& 2��8 క<! ఏ-ందట? 7Qj 
�G< మరణం? 78 .G<? (మరÂ�� b�ంZ �) క<! 78 ఎంత 2న�త 
@K_j వz�8... ) �> అQ� �డంQ. ఏవం²! �� ఏ )ఃN? G7? 78 
ఏక>2 £4dన )ఃN? అ�� ఇ�� �దంQ. (అ2'). ఎం)క�ట? ఇwU8 
7Q�� )ఃN? 2ండ�డ) క< � ×కy�రం? (7Q  7|3రం అం²!) 
ఏ-ం  మ�? ఎవ� �ద 7|3రం? � అopనం �ద 7|3రం. J� ఏ� G). 
అంత� :ంZ. అరK-ం< అం²! ఇదం� �� �వల �ం_ �ర	B?, శ%రం 
&' అ&టvవం4 పదD_O �Vం� �వన VÝన�. q4� ఆø/ంZ 2న�ంత 
వర� �� ఆత� V�రణ ఎపU4r అబ®). ఆత�V�రణO 2న�78, q4� 
ఎన�4r 34ంచ8. ఒకc b>� £vd�ంQ. �> ఇV 34z�>, ��క త>7త 
ఆత�V�రణO �లబ¯ అవ�శ� 2ండ). కZ�తం� ఏ ప�@K�లO� 
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2ండదంQ. ఎం)క�? మ�� 74Ë�� ¢��2. ఆ ��y�క-నvవం4 
పదD_O� ¢��2. ఆ ��y�క �N&� ఆø/z�2. Zన�Xల+�� ఎI+ అ/e 
'2�, 7Qj 7బ®త��నwU8, ఏ���నwU8 7Qj ��y�క �ఖ� ఎI+ 
క?bgంa, అ�} �� ఆ Ã�|వసKO 2న� CFD 2ంvం  తపU, ఎపU4r 
�� C D V�స� n�� అవ�). �బ4d, అ�� �ం�ల� �ర@ం�� 
అ'�న�7Q�, ఈ ఆత�opనం 2ప°గప8�ం . &' శ%రం �), &' 
ఆత�స�twQ� అ& �ర	B�j �Vం�ల'�& 7Q� ఈ 2ప°గం అం�. ఈ 
VJక ��మ���, ఆ అçdవ)�త ��, ఈ భగవß]త�� ఇవ�� 7ళ�� �¬�. 
అంe�� J� �ర]ం G). (oత�? �Xం��, ��� �0�, ఉంగ�? 
�/ం��...) అ-®! ఇవ�� వ4d �టలంQ. (మన ఆ�ర వ|వ¸�? అ�� ��e 
��..) అంe! కZ�తం� �రవల@ంF నంQ. �> � ఆ�ర వ|వ¸�? అ& 
పంజరంO Z�y�� 2న�ంత �ల� '2� శ%రం�& 2ంI2 కZ�తం�. 
ఎం)క�? అవ�� శ%�'zరం ఏ�Uv �����2. ఆ��'zరంO 74j 
�vG). �ం_j �c G) అస�కyడ. అరK-ం< అం²! ఎం)క� అంc, అవ�� 
'2� ఎ� ఏ�Uv �����2? 74j అరK� G). 74� ఏ లª~ంg 
£vd���2? ఆ లª~� @ DంచG). ఎ¹� ఏ�� 74� అ'భV��& 2��2, 
ఆచ���& 2��2 ఏం z\ం�2? ఏ�7� ఏ� z\ంచG). �బ4d 74� 
q�నంత �ర� త�]ం���, ఆ త�]ం��న�74� �� ఆత�opన పదD_O 
ఆచ�6�, అJ �'� వ Gz�/. �బ4d 74� '2� వ)?��వడం ఒక ఎ` 8�e, అV 
�'� వ Gvd� �Vంచడం మi ఎ��. అV �'� వ Gvd �Vం�� అ&  సñన 
VÝనం. 74� '2� వ G6� మ�� వz�/. ఎవ� ఒక8 పకyన'ంâ TC�8, 
అ°|! �> అ  కదం²! (అJ మన�� వ Gvd� ���) ఆఁ... అJ �'� 
వ Gvd� �Vం��. అ  0శ�త-న పదD_ అన��ట. అంc అరKం ఏ:4? 
ఉ<హరణ T3�' �డంQ.  
 ఇwU8 Éన� &' ఆబßsక� £Id�. అంe కదం²! ధ�ంజం �7� వ<s 
అwU8? J����'. మర� <ంg ప� అ/./ం . ధ�ంజం V@� అవతల 
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3�0'. ఎం)క�? iþ7� �VతంO ��� <�g అవసరం G). 
ఎం)క�? ఏÏe '2� న7వరణ స3త-న శj� స�tప� అ�, ఏÏe ఆ 
ధ�ంo�� ఏÏe £Idý, ఆ న7వరణ అంశల� Áల-నvవం4 kం) zKన� 
ఏÏe 2న�a, ఆ kం) zKనంO 2న� పరమî28 ఎవi, అ4d పరమî2Qj 
��నvవం4 @K_ ఏÏe 2న�a, అకyQ<� opనం `�@న 7Qj, ఈ ధ�ంజంg 
ఏం ప�? ఎం)� £Id> �� అ ? ఈ @K_� �Zంచడం �సం అ�, ఒక 
�చన� అ  £Idరన��ట. అరK-ం< అం²! � అంద�r �� అంe. 
మంగళ�¬ం ఎం)� £Id> ��? � ఆయన కId8 �బ4d J����2. Å@ 
గvdన� £Qe, � ఆయన ఎకyడ wv�yమంI� అ� � భయం అం� ��. 
�� � మంగళ �¿�j, ఆయన ఆ��sB�j ఏమ�� సంబంధం 2న�<? 
(G)). ఒకyz� �£టdంQ. అంc గ_ంZన7రందt (మ� ఆ మంగళ �¬ం 
ఎం)� కId>?) అFనంQ, గ_ంZన7రందt ��� మంగళ �¬ం గvdన 
£Qe .B�? ఈ¢¯మ�� .� ప?� �డంత మంగళ �¬ం J��ంc, 
ఏమ�� కల�లం ��Z 2ంI8. 7Q ఆ��sB�j, � మంగళ �¿�j ఏం 
సంబంధ� G). ఇF �ం_ అంc. �� <� ¢'క ఒక రహస|ం 2న� . 
ఏ:టంc, kం)zKన �ర	యం TపUడం �సమ� £Id>.   
 nర��లంO ఎవñe భర�? 2��i 7ళ�j opనం 2న� . అరK-ం< అం²! 
7�� �హ�చర|ం 34ం�7>. b>���� ఆø/ంZ, �హ�op��� Ñం , 
b>2 అ'జp �ర� గృహసK ఆøమంO Jîం�టwU8 ఆ భర�{, ఈ Rర|j 
b>2 అన��ట. మ� అwU8 7�� R�|భర�? �). b>îష|zం<య 
పదD_O గృహzKø��� ��క�ం�7��.  అwU8 ఆయన ఆ kం)2 
�ర	యపదD_�, ఈ kం)2'ంZ సృ�d ఎ� 2ద�VంZం  అ&టvవం4 
రహz|�� `�యTపU��j �చన� ß�� ఏ�Uv �0>. అరK-ం< అం²! 
 ఏ�4 'ంZ, కృత�గ�లం Vషయం. కృత�గ �లంO అంద�r 
ఆత�opనం 2ం¯  ఆ �లంO. అందt ఆత�స�tw?�& 2ం¯7��. �వలం 
పర�త� �:త�� �Vం�7��. 7ళ�� ఏ ఇబ®ంß G). ఆ పర�త� �ర	యపదD_ 
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TపUడం �సం, సృ�d రహz|�� [\ం� �:త�-, భర� Rర|� ఈ kం)2 
�ర	B�� TXU, ఈ kం)2'ంZ సృ�d ఎ� 2ద�VంZం , మర� kం)2O 
ఎI+ లయ-.�ం  అ& <� �ర	యం TWU పదD_O ఆ �చన �:త�-, ఈ 
మంగళ �¬ం ¨కy b>�' 7�>. అరK-ం< అం²!  
 �> ���ంQ �వల@ వ6�, బయట ఒక ��� 2ంvం , మధ|O ఒక 
kం)2 ఉంvందంQ. ఆ బయట 2న�F� సృ�d అన��ట. ఆ మధ|O 2న�  
kం)2 అన��ట. ఆ kం)2 'ంâ సృ�d వ|r� క�ంచబQం , మ�� అF 
kం)zKనంO లయం అ/.�ం . అ� ఆ b>�' 7�8. ఒక Wప> �a 
Gక.e ఒక<��ద �@ �£4d ß�� Vవ�ంచ�న��ట ß��. ఇF �� 
�మక�V�స� అ� 9V<|రహస|� అ& wస�క� ఒక4 2ందంQ. <ం»+ 
ఇ  2ంvం . ఇF ఈ మంగళ �¬ం b>� 2ంvందన��ట. ఆ b>�' 
ఉప°�ంZ, అపU»+ 9 V<|రహz|�� [\z�>. అ  [\ంచ��j ఎవ�j 
అర:త 2ందB| అంc, భర�j Rర|� [\ం� అర:త 2ందన��ట. 
9V<|రహస|ం [\ం�� అంc, భ�� [\ం�లన��ట <��. అం)క� అ� 
£Id> <��. అ� £4d 7�� ఆ [ధ �సం 2ప°�ంZన b>��, త��త 
�లంO ఆ 9Vద|./ం , రహస|ం ./ం , భర� b>2 ./ం , 
Rర|îÀ|? ./ం , అ�� ./ Zవర� ఏ: :��ం ? మంగళ�¬ం 
కటdటం, అ  :��./ం . ఆ b>� ఏÏe2ంa ఆ b>�tపంO ఒక tw 
తB> �@, ఆ tw �� b>�ం�ల& 2Fsశ|ంg üడO కటdడం తBñం . ఈ 
üడO కటdడ� [\ంచడం ఇక. qQj `�6� క< 7ళ�j [\ంచ��j అస?. 
అరK-ం< అం²! ఇ� ఆ మంగళ �¬ం ¢'�ల 2న� రహస|ం ఇ . అం)� �> 
9 తం�2? .@  <�j. 9 <�? .z�రం² కZ�తం�. ఆ 9 <�? 
.యడం ¢'�ల 2న� రహస|ం ఏ:టంc, ఆ న7వరణ స3త-నvవం4 
9V<|రహz|�� [\ంచడం అన��ట అ . ఆ [\ం� �:త�ం�సమ& అwU8 
ఐ) iþ? £Id> £��. nర��లంO ఐ)iþ? ఊర� £టdG). ఆ ఐ) 
iþ? అందt ఊర� Roభజం<లg4 అందt వZ�, =జనం �@ ¢ళ���j 
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�) £4dం . ఆ ఐ)iþO+ )�2 2ంvందం²! ఆ )�2O, ఆ ఐ)iþల 
)�2O _ఘటdÁ �� ఇwU8 మనం ఏÏe Á8గంటO+ Éత�ం n�� 
�6�����, ఈ Á8 గంటO+ n�� �6 , ఐ)iþO+ TB|� అ . ఆ ఐ) 
iþO+ ఈ భర� b>2� @Kరపడ�డన��ట. Rర|� [\z�8 అ��! ఒHyకy½ 
Vవ�ంZ TXU [\ం� VÝనం అం� ఐ)iþO+ 2ం . ఐ)iþల £�� 
అం)�స� £Id>. ఆ ఐ)iþల £��O ఈ �హ��> ఎవ��r [\ంచరం²! 
�హ�zKనంO ఈ భర��� 2ంI>. ఈయ& Éత�ం అం�, ఎI+ అ/e యజpం 
�B�? ఎ� అ'సరణ �B�? గృహzKøమ ధర�ంO ఎ� 2ం��? ఇవ�� ఈ 
V\VÝ�ల��, ధ��ల��, �య�ల�� ఆ 9V<|రహస| స3తం� 
[\z�రన��ట. ఎwU� కృత�గ�లంO 2ం¯  అ . ఇwU8 ఆ పనం� 
wi3�8 �����8. q�� ��? �wU���>. అరK-ం< అం²! q�� 
��? _wU���> అంe! ఆ తమల3� ఇకyడ £టdB|? ఎం)� £IdO 
qQj అనవసరం. అంe! £cdz�8 అంe. (మం¿లO వ��  �� ఇF�?) 
అంeక<! మం¿లO TWU  అం��� ఇFనం²! ఆ మం¿లO వ��దం� 
�� ఈ VF|. �28 ఎ� వz�8? �28 ఎ� .�8? సృ�d ఎ� వ��ంa, 
సృ�d ఎ� .�ంa T3�8 అంe. అం)వలన ఏ-./ం ? అదం� ./ 
Zవ�j, అ�� b>�? �¬� :��./�/. �బ4d � మంగళ �¬ం �ద 
ఆÝరపQ ఈ ôమండలంO ఏß Gదన��ట. అరK-ం< అం²!  
 �బ4d �క  మంగళ�¬ం ఎwU¼ం ? �� 9V<|రహస|ం [ధపQe, ఆ 
b>� �డ�& అ  �·రణ� �7లన��ట. ఆ 2Fsశ|� అ . అ  `�6� ఇ  
ఉప°గప8�ం . ఇwU8 అంద�r ధ�ంజం �� ఇ�} అ/./ందంQ. 
ఈ ధ�ంజం �� ఇ� ఎం)� అ/./ం  అంv��నంc, ‘జగü��న 
�హ�?Qj ధ�ంజ�ల?’ అంc అరKం ఇFనంQ. ఎవ�ºe సృ�d రహస|ం `�@ంa, 
`�యటం �సమ� ఈ Vద|' £Id�. ఇకyడ ఒకc అంశం b>�£vd�ంQ. �2 
ఎwU¼e Vద|' Ñటd�4j ఉప°�z�ý, లª~ం .�ం . �2 
Ñటd�4�సం Vద|' ఉప°�ంచ�డ). అం)� J<ంత Vద|' 
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[\ం�7�� îÀ|ల దగ]ర'ంZ నª¬ం V?వ �� ��క�ంచ�డద� �యమం 
2ం . అంc అరK�:4ట? తమల3� /Qమ'�� �3ంచ�). 
(ఆîంచ�)) �3ంచ�), ఆîంచ�)�) �3ంచ�). � దగ]ర'ంZ &' 
/మల3� /Qమ' �� �3ంచ�). అం)క� సUషdం� ఏం 
TC����? అం)� �> వ4d ��లg రండ��! �> ఏ� e�కంQ. ఏ� 
z�ల పడ�కంQ. ఎవt నమzy�? �య��j ��, ఎవ�t నమzy�? 
��క�ంచ��j �� ఎవ��r అర:త G). (ఊ�� ��డ) అ� అంI> కదం²!) 
ఊ�� ��డ) అంc ఏ: Å��రమ��? ఏ b>2�ñ�? �2 ఇం<కQ'ంâ 
TC���J �ం_g �8�న�vవం4 78. శ%ర� సత|మ�, �'� ఏ���, 
��y�క ఉపశమనం TWU b>2? J�. అరK-ం< అం²! ఆత�op��j 
సంబం\ంZన b>2? అందt ఇ�& 2ంI>. (ఆ iþO+ �� 2��> 
కదం²!) ఏ iþO+? (ధ�? పంXం�7�� క<!) ఎవ> పంXం�>? వîష @ 
మహ�Ç ఏ: ��క�ం�8? ఏ� ��క�ంచG). �హ�opనం 2న�7> ఎవ�t ఏß 
��క�ంచ>, 7�� ఏß అవసరం G) 74g4. దశరథ మ¸�þ ��Qj Vద| 
[\ంచమ� పంXం�డం²! ఆ Vద| [\6� ��8 ఏ: ఇ��8? ఏ� 
ఇవ�G). దశరథ మ¸�þ ఏ: ఇ��8? ఏ� ఇవ�G). మ?�, �Â|�, 
�o|�? ఏ: ఇ��8? ఏ� ఇవ�G). అం)� °గ7@షdం చ)వమ� TWU . 
అం)O ఏ� ఇవ�డం అ&  ఏ� 2ండదంQ. �2 opనం �సం వ��2. op��� 
సం�3ం�. .! �� opనం వZ�ం , ప  మం j &>U. ఇంe. (అF దణ) అస? 
b> దణg ప�G). ఎం)క�? b>2 îÀ|8 ఏక-.e& '2� ఇకyQ 
'ంZ ¢��2. �హ�Vద|' .�ంZన7�j ఎI+ 2ంvం  అంc, b>2g 
స�నం అ2�2. �హ�O ఇదst స�న�. మ� ఇదst స�న-నwU8 
ఇ��78 ఎవ8? w��క& 78 ఎవ8? b> దA G) ఇకyడ. b> దణ 
zం<యం ª�య �జ Vద|లO& 2న� . �హ�Vద|O G). అంc అరKం 
ఏ:4? ÃÂ? Jయడం, �దDం &రUడం అ�ం4 �ట b> దణ VÝనం 
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£Id>. ª�య - రËbణంg �Q�� 2న�దన��ట అ . ఆ రËbణ V<| 
VÝనం 'ంâ w4dం  b>దణ. అరK-ం< అం²! 
 అం)వల+ �హ�V<| zం<యంO ఎకy� b>దణ G). (అ2' 
అwU8��/ మన b>��? Jదం &�U�>, z�ర�ం &�U�>, అన�ం £4d, 
_ంటం, &>��వడం) అF:ట ? మBకర వృ_�. వృ_� అ/e మBకరం. 
మBకరం అంc అరKం ఏ:4? మÊ2 అంc అమృతం అం²! కర� - £cd T/| 
అమృత హస��. '2� ఏం £8���వట ఇwU8? అన�ం £టdడం G), opనం. 
�'� ఏ: అ8b���8? &' ఏ వృ_� �:త�- వ��నంQ? మBకర వృ_�. �  
అమృత హస�ం అ/e £vd. అమృత హస�ంg '2� ఏం £Id�? అమృ��� 
అం ం�� క<! అమృతం అంc అరKం ఏ:4? opన� అమృతం. � దగ]ర 2న� 
op��� అ8b���' &'. � దగ]ర 2న� అ���� అడగడం G) &'. (ఇకyడ 
�ం8 R7? G2, ఇZ�న 78 G8, Å��& 78 G8.) ఏ-ం  అwU8? 
7Q క8w �ం�� �బ4d అన�ం £8���', 7¯� అన�ం _�� �బ4d 
_ంv��8. అ . అరK-ం< అం²! ఇ� _<ం»+ అస?  ./, శ%రRవం 
��Z./ం . అI+} అత' ఏ: అ8b��ు�డ? �ధవ కబళం. అరK-ం<? 
�ధవకబళం. �Ý�ళం �దంQ. ‘�ధవ కబళం’ అ . (�ధవ కబళం) ఆఁ.. 
'2� _& 74O+, భగవం�Q �:త�- ఏÏ� Å@ందంÐ 2ంc, అ  �� 
£vd. &' ఎవ�� ఇwU8? పర�త� స�twడ'. అQ}78 ఎవ8? ఆ �ట. 
పర�త� స�tw8. ఏ: అ8b���8? '2� పర�త� �:త�� ఏ-� 
��X 2న�  ఏ-� 2ంc, అ  ఇ2� ��. (అ� వ�� 7D� G>, ఇ� £cd 7D� 
G>). అస? ఇwU8 ఎం)�./ం ? ఎ� ./ం  ? లª~ం ./ం  
�బ4d. అస? Vషయం .{టపU4j, �� ఆచరణO ఎ�yవ �లం �లబడదంQ. 
&' TC���' క<! ఈ�8 �> TC�న�V ఏ-� స�, ఒకy4 TC��� 
VనంQ. � �తల తరం �8, ��wU8 ఆచ���న� ఆ�ర సం<B? ఎ� 
2��/? ఇwU8 ఎ� 2��/? ఎంg �>U వ��@ందంQ. ఇwU8 
�����> �>. �?b త�ల త>7త �డంQ. ఏ� 2ండదంQ. ఎం)క�? 



21speeches file No.9                                                                               Page 23 of 28 

 

opనలª~ం Gక.e ఏ ఆ�ర, zం<యం �లబడ). సమ6| GదంQ. మ¸ 
అ/e ఒక 100 ఏ�� 2ండ��. ఒక 50 ఏ�� 2ండ��. ఒక 200 ఏ�� 2ండవ��. 
అంe తపU opనలª~ం.e ఏ ఆచరÂ �లబడదంQ. � మంగళ �¬ం ఇ7ళ 
ఎంతమం  క8���>? అ/./ం  <� ��� �� అ/./ం . 
ఎం)��? J��& 7Qj ఆ Rవన G). కcd 7Qj ఆ Rవన అస=? G). 
[\ంచగ�} zమరK~ం G). q�j îÀ|8 అ& Rవన G). b>îష| 
zం<య� G) అస�wU8. R�|భర�ల మధ| అస=? G). ఒక> [\ంచడం, 
ఒక> Vనడం అ& VÝనం అస? G)� ఇwU8. ఎవ�j 7¥�. ఎవ�j 7¥� 
b>2?. îÀ|? ఎవt G>. îÀ|? G�ం� b>2? ఎ� 2��> అస?? 
V&7�� Gక.e TWU7�� ఎవ>? అరK-ం< అం²? b>�ర	యం ఎవ> 
�B�? îÀ|8 �B�. V&78 2ంc& క<! అB|! �� op��� 
[\ంచమ� అQ�e, b> �ర	యం అ/|ం . op��� [\ంచమ� అ8గక.e, 
îÀ|G G>, b>2 ఎకyడ? �బ4d అం��� ఇwU8 ఇ� �>U Tం , �ల� 
ప�షy�ం���ందంQ qట��ం4�. �> ఒకy4 b>� £vd�ంQ. ఏ స�జంO 
అ/� స�, �ఢత�bణ-నvవం4 ఆ�ర, zం<B? ఎwU¼e 
వ��z�°, <�� �దD? Hcd  �� <� పకy& వ����ం  ¢ంట&. <� J> 
w>b <� పకy& వ����ందన��ట. అ  ఎంత� ¢��, ఆ మ��O 2న�v వం4 
అహం అం� ��.�ందంQ. ��./ అం� అ  kb��.�ందన��ట. 
ఎwU¼e kb��./ంa, �న28 <ం»+'ంZ ¢ంట& ఉద�Vz�8. 
6���గత �న28 ఉద�Vz�డంQ. <�� ¢ంట& �దD? H8�8. (ఒ�యన 
2��8, అ  üడO 2ండడం వల+ వZ�ం  ఏ:4? ./ం  ఏ:4 అంI8) 
ఎI+µ TC� VనంQ. )ఃఖ �వృ_� <� వల+ �� 7దన� �¬� Å602 అ . 
7దన� Å66� �� )ఃఖ �వృ_� 2ండ). )ఃఖం క?గ�ం� 2ండ). (<� వల+ 
ఏ:4 ఉప°గం) ఉప°గం G). &' TC����. ఆఁ.. ఇwU8 ఉప°గం 
G) కర�d. �� ఉప°�ం��వడం `�@ '2� Vస�	ంచడం J>. `�యక 
Vస� 	ంచడం J>. ఇwU8 ఉ<హరణ TC�నంQ. ఇwU8 కర��ండ �B�. � 
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అమ��> గ_ం�>. ఎవ� �సం �02? ఎవ��సం �����> అ� �/ం� 
ఆయన అQ�>. ��సం �����' �య�! � �సం �యడ�:4? � 
అమ��సం �<? � అమ��సం &' �) �య�! హ�హ�)? వZ�� 
Tయ|టం �దర) �B�! ఎం)క�? ఒకz� శ%రం VQ6�, <�j addres  
G) మi శ%రం ఈ 34j వZ� 2ంvం . '2� <�� ¢_j పటd��j 
q?�). '2� TWUదం� ��, �6  ��సం. ఆత�opనం [\����2, �2Q 
¨కy �కడ, .కడ [\����2. ఇదం� సత|ం �� `?�. '2� TWU 
సంస�త 7�|ల అరKం అం�, `�@ &' �����' �బ4d �� `?� '2� ఏం 
TC���ý, ఏం �����ý. �7లంc '2� అ8b. �� �� TC�. 
(./న 7ళ��సం �)) ./న7Qj అFG ఏ ? శ%రం VQZ£4dన త>7త 
� అFG ఎకyడ? (మ� qళ�ం� కలO+j �వడం ఇదం� ఏ:4 అస??) � 
opప�?. �J. � opప�G. � ³ణమ¹C)DG. � Oపల 2న� �·రA. 7�� 
ఎవ>, మ�క> ఎవt � Á8 అవసKలO Jîం� అవ�శ� G). (� 
అమ�మ� �w చ�.�ందనం� &8 కలOj వZ�ం ) ఇవ�� వ4dFనంQ. అం� 
�ం_ గతం. శ%ర �ర	యం. � opప�?. �� బలం� ఏV 2ంc, అJ వz�/. J� 
ఏ� G) అం)O. ఈ �2¼� అంe. ఎవ�ñ� అంe. F2¼�, 7య|-�, అ�� 
అంe. అV ఏ-�, � కలOj మ�క> Jîం� అవ�శ� G). ఒకyQj 2ం  
అవ�శం. ఎవడB| అంc, సZ�À|8, స)]>2� 2ం  ఆ అవ�శం. 
ఎం)కనB| అంc, సZ�À|8 అవzK¬B�� అ\గ:ం� @K_O 2ంI8. 
Á8 అవసKల� <4./నvవం4 @K_O వz�8 సZ�À|8. వZ�నwU8 
bర2 ఒక ప%ª£8�8. qQj కల 2ంa Ga `?��7�. కల Rవం 
2ంa Ga `�B� అంc, �2 �ఢ �óవసKO 2ండ�, అశ%ర పదD_O �'� 
��y?U�8. అ  ఒక ప%ª అన��ట. అశ%ర పదD_O ��y�Xe, �� 
`�B� అwU8. `�B� అంc �� `�V 2ం��. �ఢ �óవసKO �� 
`�V 2ం�లంQ. `�V 2ంc& b>2 ��y�Xం  `?��ం . Gక.e 
`�య). అ  ఆ ప%ª £డ�డన��ట. '2� ఆ @K_j వ��ý Ga 
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`?��7లంc ఈ ప%ª£డ�>. అంత� తXUe, ఎవQºe అనంత సృ�dj 
సంబం\ంZనvవం4 సృ�d సంకలU ¶జం అంc ఓం�రం <4నvవం4 @K_ 
క��నvవం4 మ¸'R2?, స)]>2? ఎవñe 2��i, 7�j ఈ ప%ª£cd 
zమరK~ం 2ంvం . 7�� సంకలUంg, ఎwU« సంకలUం G�ం� 2న�vవం4 
7��, సంకలUంOj  � వz�>.  �వZ� ఆ îÀ|Q� ఉదD�ం� �:త�-, 
సంకలUంOj  �వZ�, ఆ �ఢ�óవసKO 2న� îÀ|Q� అకyడ ��y?U�8. 
అశ%ర పదD_� ��y?U�8 అ  ��. ఏ� శÃs? 2ండ2, ఏ� 2ండ2. 
'2� త4d GXనvd� 2ండడం ఏ� 2ండ). ఒకy సంకలU�¬ంg, ఎకy� 2ంQ 
సంక�Uz�8. అతQj ¢ంట& `?��ం . అత8 �ఢ�óవసKO 2ం¯ స�Ýనం 
T3�8 b>2j. Ãహ|ం �)ర.´& 2ంvం . �� అంతరంగం �¬ం, 
జp�¬ం b>2g Hన��ం . అ�గ �%BవసK', �%B'భ7�� 
Ñం)�8. ఇ� qట��ం4r �ర	యà<లg4, రకర�ల ప%ª?, రకర�ల 
ఫ��?, రకర�ల �ర	B? 2ంI/. ఇదం� ఆత�opన Vషయం జ>b´ 
2ంvం . (అంc Hంతమం  అంvంI> F28 కనప8�ం , 7య|� 
కనప8�ం ) ఒకyc b>�£vd�ంQ, ఇకy�క అంశ�ందంQ. కనప�È/ 
అన�7ళ�j కG అ . కనపడG) అన�7Qr కG. కనపడG) అ�� కG. 
కనప8gం  అ�� కG. ఒకc b>�£vd�ంQ. (కనప¯7ళ�ం� �ం�O+ 
2��రన��ట) అFం GదంQ. �a ఏ  ఎంత బలం� 2ంc, అ  అంత బలం� 
అకyడ కనప8�/. üల�వ అ/� �ంe. కల అ/� �ంe. �I అ/� 
�� �ంe. �క.e కల? ఎ�yవ� వ��7Qj చంచలత�ం ఎ�yవ 2ంvం . 
కల? త�yవ వ��7Qj చంచలత�ం త�yవ 2ంvం . చంచలత�ం త�yవ 2ం¯ 
<ం»+ మ�� �ం8 bÂ? 2ంI/. ఒక4 ÒదD త�bణంg �Qనvవం4 
`�V 2ంvం . ÒదD సత�bణంg �Qన `�V 2ంvం . ÒదD సత�bణంg 
�Qన `�V అ/e, కల? ఏq �క./� �� `�V 2ంvందంQ. 
అరK-ం< అం²! కల? ఏq �2 7Qj. �� `�V 2ంvం . సహజopనం 
2ంvం  కలO ��. 7Qj zధ|ం. �� ÒదD త�bణంO 2న�7Qj కల? 
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ఏ� �2. వZ�� 7Qj `�యబడ). �వలం É)s �I� 2ంvం . ఇ�గ Å 
<ం»+ ��', üల�వO' Á8 bÂ? 2ంI/. కలO� Á8 
bÂ? 2ంI/. �IO�� Á8bÂ? 2ంI/. (మ� కల? ఎ�yవ 
వ��7Qj?) రËbణం బలం� 2ం . ప���� 2ంvం . కలO ��, �IO 
�� 78 @Kరం� 2ండ8. ఇÐ అÐ ప�J8´ 2ంI8. ప�J8´ 
2ంIడన��ట ఆ �IO ��. అ . అం)క� మన� ప�ప� VÝ?� అకyడ 
Bణం ��� 2ంvం . ఆB bణ ధ��ల' బ4d, VషBల' బ4d, ఏ 
VషB? బలం� 2ంc, ఆ VషB? Vమ�û�� 2ంvం  కలO. త<�� అV 
బయట� �వడ�, Oప�j .వడ�, ఆB 7స�బలం �ర� జ>b´ 
2ంI/. కలO ఏం జ>b´ 2ంvందంc, �వలం 7స�బలం �tపణ. 
అంతవర� తపU J� అం)O ఏ� G). ఈ రకం� Á8 అవసK?... (`ల+7> 
K�న కలవ6� జ>b�ం , అF:4 మ�?) ఒకy4 T3� VనంQ. `ల+ .. 7>.. 
K�.. అంe� అం²! Éన� T3U' ��. సంÝ|సమయ�. 
సంÝ|సమయ�O _�Vr �� హంస �À�� �QO ప���� 2ంvం . 
ఆ `�V 2న�vవం4 7Qj, ఆ �À�� �QO హంస ప��6టwU8 ఆత� 
zL�yరం క�} అవ�శం 2ం . ఆ opనం 2న�vవం4 7�� అందt 
�హ��5ర�ంO �� ప���� 2ంI>. HంTం `�V క��, �ష @, ఉ3సన' 
క�� 2ంI>. ఎవñe n�� üల�వO 2���, 7Qj కల వ�� అవ�శం G). 
కల అంc అరKం ఏ:4? సగం �I + సగం üల�వ. అరK oగృ_ అంIరం² <�&. 
అంc సగం `�V 2ంvం , సగం �I.´ 2ంvం . కల అంc G�  అ� 
�ర	యం. అ  `ల+7> K� ��, :టdమÝ|హ�ం ��, అరK����, పగ? 
��. కల అంc G� . అంతవర�. అ  `ల+7> K-�, మ�కÖ� ఏ àదÁ 
G). కల అంc G�F. అంత� :ంZ J� ఏ� G). ఎం)కంc ఇవ�� �� 
బండ�_ �ద £4dన b>�ల వG, �నవ�VతంO మనం, శ%�'zరం� 
£vd�న�vవం4 b>�లన��ట. ఆB శ%�' zరం� �@న �ర	య ఫ��ల 
వల+, 74 �Ðd _రb´ 2ంI2 ఎwU« ��. ఎపU4కwU8 _రb´ ఏం 
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��� 2ంI2? అ  అ� అ/|ం , ఇ  ఇ� అ/|ం  అ� -%þ J��వడం 
gc �Vతం స�.�ం . (మంZ కల వZ�ం  అ�) మ�� �ప4�సం ఎ)> 
��� 2ంI2. �w ఏ కల వ��ం<? �w ఏం జ>b�ం<? ఏ-ం  ఇwU8 
<�వల+? వర� �నంO �VంచవB| ÃC, �త|వర��'డ �VంచవB|! 
ఆత� opనంg �VంచవB|! అంc, ఏ-ం  ఇwU8? üల�వO 2ం¯ 
�Á? `�Veట?�� ./�/ ఇwU8. ఎంత6w గ_ంZన ���� 
తల��వడ� స�.�ం . ఆ కల ఇwU8ం<? G). గ_ంZన కల Rవం, 
üల�వ �ద �£8�ంద& �ం_ �త, üల�వO 2న� VJ��� �� 
�OUB2.  
(�À�� �Q అంc...) 
 �Q��y, ఎడమ ��y మధ|O �À��. అ�} ¢'క ¢'�3�O 
�� మధ|O �Àమ�, అv ఇv ఇ�, Xంగళ. అJ� అంతర ఇ� Xంగళ 
�Àమ�? అంI>. ��yO 2న�74&� Ãహ| ఇ� Xంగళ �Àమ�? 
అంI>. ఈ అంతర �À��, Ãహ|�À�� �ం« ఒక zKనంO 
క�@.�/. ఆ zKనం W� �హ�రంM zKన�. అF ఇంI°�, అF అ�� ��. 
అ  ఎకyడB| అంc, Hండ�?క దగ]ర క�@.�యంQ ఇవ�� ��'. �ం8 
క��, �ం8 T2?, �ం8 ��y? ఇవ�� ఈ op&ంèBల� 
సంబం\ంZనvవం4 �8? అ�� ��, క�6టvవం4 �² �ం\ 
ఎకy8ందB| అంc, Hండ�?క దగ]ర 2ం . µ�ంసభªణం అ& యజpంO 
TWU  ఏÏe 2న�a, ఆ ‘µ’ అంc అరKం ఏ:టంc �28, ఆ N�8�న�vవం4 
�ంసఖండం ఏ:టB| అ� అంc Hండ�?క. ఆ Hండ�?క దగ]ర 'ంZ, ఆ 
�² �ంథ àదన� జ��నwU8, opనRవం �త, ఆ �Q�ంథàదన� 
జ��నwU8 ఒక అమృత kం)2 øV��ం . అ  24 గంటల� ఒకz�. ఒక 
kం)2 ప8�ం . ఎవ�కB| ఇ  అం� అంc, ఎవñe హఠ°గ 
zం</�? 2��i, 7ళ�j. అంద�r �). ఇ  �వలం �> అQ�> 
�బ4d �ట �¬ం� TC���. ఇ  ఆచరణ� ప�j�). ఎవ�ºe లంk� 
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îవ°గ ßª క��నvవం4 7�� ఎవñe 2ంIi, ఆ లంk� îవ°గ 
ß�? 7ళ� ¨కy VÝన �ర	యంO అ� ���ంIరన��ట. అంc ఈ 
�?క' ¢న�y Å��ంI> 7��. ఈ á¸�O�� Å�h��, �� ÁలంO 
అంc Hండ�?క� త��ంZ 7�� ఉ3సన �z�రన��ట. ఆB ఉ3స� 
VÝనం, �ం�క VÝనం క��2న�vవం4 7ళ�j �¬� అ  
ఉప°గప8�ం . �వలం �� °గ ప�చయం 2ం�లన� 2Fsశ|ంg ఇ� 
Xంగళ �Àమ� Vషయం TC���>. �� °��� ఆచ�ంచడం కంc, 
�వల� ³Â�� b>�ప4d, 0�స ఎ� ¢�gం , ఎ� వE�ం , సమJగంg 
0�స' న8w�వడం �� అవసరం. opనం �సం. �బ4d _7> 7� ¨కy 
0�స ఎ� న8E�ంద&  �¬ం b��ం��. తపU�స��. (ఈ �ం8 
��yలOం� b��ం��? �Á?� అ/� b��ంచవ��?) '2� ఎ� 
అ/� b��ం�. �Q 'ంZ ఎడమ� ¢���, ఎడమ 'ంZ �Qj �7�. (అI+} 
�7�?) అ� _�� �7�. (��?� వ6�) �Á?� �), �Q� ¢��ం , 
�Qj _ర�వ��ం . ఎడమ� ¢��ం , మ�� ఎడమ� _�� వ��ం . యత� 
zధ|ం ���� ß�� _wU�న�ట+/e, op��j ఉప°గప8�ం . అథ7 
_wU�వ��j q?�G), క�సం సమJగంg ³ణం జ>b´ 2ంa Ga 
���! అంc, ఒకz� ఎ�yవ Å��వడం, ఒకz� త�yవ Å��వడం 
��ం�, nరక �చక �ంభ�? Á« �� సమం� 2ం¯టv+ ���ంc, 
అ  �� op��j ఉప°గప8�ం . �రణం ఏ:టంc, మన� 7�2 �ద 
ఆÝరపQ 2ం . అరK-ం< అం²! ఆ మన� 7�2 �ద ఆÝరపQ 2ండడం 
�త. 
 
 



21speeches file no.10                                                                                      Page 1 of 27 

 

అం��� ఆత	 
ష, ఆ �ంశం అం� �గ��ష��� �ం�. అ�� 
త��త ��న��ష��. అ� �� వ�ష� మహ#$ �మచం&న' ()ం*న+� 
�ం,ం�. అ� -.	/భవం. ఎ23గ, 4ద6� �గ�7ష�� ఎ2389 
ఆ�	/భవ� వర� ;23<=ం>, అ23� ��న��ష�� -.	/భవ�, 
పర;త	@షయ� ;23<=ం�. అB9 CDE� బృహCH�ష��. ఈ 
బృహCH�J�DK �వ�మLM=N ర*ంO�. CDD PNQ Rత Sగవత 
కృషUV�క WX�N YZ�. ఇ� పర;త	 @షయం Eన ;23<=\K�. 
బృహCH�ష�� అ]�, పర;త	 @షయ� Eన అం+ పర;త	 ఎ23 ఏర_�̀<? 
@శHం ఎ23 ఏర_bం�? @శHం ఎ23 c'ం� d=ం�? అ] E ఆఖ# 7fg� 
@షయం ;23<��. అB9 అhiHత�, అచల�, hiHత� అD k< 
@l\N �\KయనK;ట. hiHత� అం+ ఏn6? �గ��ష��� o�< - 
V�< అ] పదqg� o�< - ఈశH�<. శrర� - ]/ ఇ23గ sం< sం<t 
�ంu�6 అDK6vC ;23<w CDK ఏమం,\Kమం+ hiHతం. అదనK;ట 
hiHతం. ఎవHxన మనం yరంzంY�, hiHతం దగ{ర/ం| yరంz}�. అం+ 
ఏn6? మనమందర� �\K�. ]/ �\K/, భగవం=< �� �\K<. 
]/ భగవం=bD ~జY��. భగవం=< సృ�� కర}. �bD ~�R} \' 
ఉప�గం �ం,ం�. \' అతD దయవల] ]/ o@�}\K/, ]/ ఎప_6� 
భగవం=bD �/, భగవం=< ఎప_6� V�< �<. hiHతం అం+ అరfం 
అదనK;ట. అం+ భగవం=< ఎ�_� భగవం=u. ]/ ఎప_6� o�b]. ]/ 
�<w �ం2/, dw �ం2/. భగవం=bD y#f�} �ం2/. �� ]/ 
ఎప_6� భగవం=bD �c/. భగవం=< ఎప_6� o�< ��. @bdB 
�ం2యనK;ట. ఎప_6� కలవ� ఇ@. అ� hiHత పదqg. ఇ� ఇక�b /ం* 
yరంzం* �గ��ష�� అ� �� \య\! �� అhiHత సH��b@, �� ఆత	 
సH��b@, ఆ �వతHం అం� �� ఆత	�] �నK�, అV �� �� 
ఆత	సH�ప�t �నK�. అD ��=ం�. అ� అhiHతం�� C# ��}ందనK;ట. 
ఈ అhiHత (ధ ఆఖ# 7f=ల' వY�టప_6�, ఆ�	/భవం, -.	/భవం, సn��t 
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-.	/భవం, వ���t ఆ�	/భవం కలగటం, పర;త	 @షయం, పర-హ	 
@షయం ��w, D��ం* వ�c�}ం�. ఇ� అhiH�/భవం వర� 
;23<=ం�. ఎవx\ lరణంt ఇక�b వర� ;23<��. అB9 
అhiH�/భవం వ*�న �ళ��, ఇం9\ అసN, LD అవతల ఇం��\ �నKC? 
అం+ పర-హ	, పర;త	 అ/భవం �వడం, అ� c'ం� dవడం అ] అంశం 
Q#ం* ;23u� బృహCH�ష�� అనK;ట. �బ6� ఇ�గ k< ��ష� 
ంWC�N �\KB.  
 అం+ మన' lరణంt వ�¡�<, ��< అం+ మన' ఏం 
కనబ<�రం+, ఎవ¢ గడ̀ం £ంY�'\Kయన వ�ష� మహ#$¤, ¥దండం 
ప,�'\Kయన ��డD మన పదqg. �� అవ�K �� అ�v ��. అవ�K �� 
¦�§క పదqg� అ� *నK �ల3ల� అరfం అవHడం ¥సమD, �6� �¨N అ� 
£6� ఏ�_, YZ�. వ�¡�< అ] ఆయన ఒక మహª$. �� ��ష�ం - అం��] 
�ందంb. �ష�� అం+ /�H ఏ� ఆ«BR} ��\DK ¬ం�� అ� �ష�ం. 
అరf�ంC అం®! �� ఏ ఆO�DK ¨6ంOల��? అం+ �J�Oర�� అD 
అం,\K� కC! ఆ �J�Oర� ంWCయం అం+ ఏnటం+, ఆ ఆOర 
ంWCయ�N ఎక�b/ం* yరంభం అB\B అం+, CD ల¯°ం 
ఆత	��న� �నKదనK;ట. ఏ ఆత	��\DK ఆచరణ� £b9, అ� � ంWCయం 
అ�=ం> అ� �J�Oర� సంWCయం అB�ందనK;ట. మన�±� అంద� 
ఇ�ళ W�CD� ��_']� ఏn6? ;� �J�Oర� ంWCయం అం®, ;� 
²�కమం® అD అం,ం2ం కC! అదం� ఏnట��? అD అం+, ఆ ఆOర 
ంWC�ల� ఆత	��నం ఆచరణ� �ం�లనK;ట. అ� CD అరfం. 
��ష�� అం+ @�ష��న,వం6�. అం�� �� ఆ�	/భవం /ం* 
-.	/భవం Yర�D�, ఎ,వం6 ఆచరణ ���, అ,వం6 ఆచరణ, 
ంWCయం క�³ �ండటం ��ష� ంWCయం అనK;ట. అ� ఏర_bం� 
వ�ష�ం అ]ట,వం6 ́ �. అం9t� అV> ఒక మD� ́ � ��, ఒక 7fg. అ�� 
��< అ\K �� ఒక 7f9. మD� ´� ��. అరf�ంC అం®! 
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 ��< అ] మ.�µ ప#¨�ంO< Sరత Vశం� అ� �ª అంశ�. 
�� ఈ sం< 7f=ల� ఆlరంt Y�'D, ఈ �Cంత @ద�D అంద#� 
అం�¶,�� PO�రనK;ట. ఉపDష=}ల�, 108 ఉపDష=}ల� Sగంt, అg 
రహస�ంt �నK,వం6 CDD, CDK బయట' ��'వO��. బయట' 
��'వ*�, అ]క�న,వం6 ంWC�ల� అం+ కర	, భ�}, �గ, ��న 
ంWC�N \N³ం6� �� అ]క ర�ల ;న�N �\K� �బ6� కర	 
ంWCయం� �నK�b� కర	, అం+ �b శ�}°/ ర�, �< ఏ ºర' 
ఆచ#ంచగల< అ] CDD బ6� »6D ఏ�_, Y�} వO��. �దSగ�ల� అ�K 
�\KB. కర	;�{D� సంబం)ం*న ;ర{k �ం�, భ�}� సంబం)ం*నL 
�ం�, �tD� సంబం)ం*నL, ��\D� సంబం)ం*నL �ం�. అ23� 
-హ	చర��, గృహసf�, �నWసf�, స\�స� అ] \NQ ఆ«మ ధ�	ల �±�, 
�±� �±� ఎ� ఆచ#ంOల] పదqg� ��, ఆ పదqg� �� ఉపDష=}N 
��w �\KB.   
 అB9 lరణంt మనమందరం ²�కం అD అం,నK� ఏ�9 �ం>, 
�ద� అం+  ఏnటం+ వ+ఇద½ ఉనK� ఏ> P�´� అనK;ట. అం+ cD� 
cన,�t D��ం*, ఉనK� ఉనK,3t D��ంచడº కC సత�� అం+.  
 సత�� అం+ అరfం ఏn6? cD� ఎ� c> D��ంO�, ఉనK� ఎ� 
�నK> D��R} అV సత��. �బ6� 'వ ఇద½' ఉనK� ఏ> Dజంt 
PN�=ందనK;ట. స��DK P�´� అD అరf�, �ద� అం+ అరf�. �బ6� 
CD� మనం రకర�ల StN, అ]క ర�ల Zస¿ పదq=�3 ;23b9 O�, CD� 
£దÀ @షయ�. సª అ��'ం� మన' అవసర�నంత వర� ;23<'ం+ 
²దక�, అ²�క� అం+ అరf� ఏnటం+, ఉనK� ;Áº P�´�, స��DK 
సత�ంt P�´� ఏ�9 �నK> అ� ²�క�. స��DK మ�Qt PN�w, 
మÂక పదqg� P��9 అ� అ²�క½ . అం+ స��DK �నK� �నK,�t 
�ప_డనK;ట. �ª పదqg� � }̈�. ఏమD? /�H V�b��! /�H పర;త	��! 
అD �ప_�. /�H శrరº \య\! ఈశrరం�/ంY బయటప<. ఈ 
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శrరం�/ం* ��} �ం�. ఈ శrరం�/ం* ��} �ం�9 స#d=ం� �'. 
శrరం� �నKంత�లం �Ãత}t �ం<. శrరంÄ YR ప/ÅK �Ãత}t YB. 
శrరంÄ YR ప/ల�K కర	�ండ� �Ãత}t YB. ఆ భగవం=bD �VÀ��ం* 
YB. ఇ23 కర	�ండ' సంబం)ంచన,వం6 @lనం అం� �Æ9 అ� 
అ²�క�. అరf�ంC అం®! ��న పదqgt �Æ9 అ� ²�క�. అV కర	పదqgt 
�Æ9 అ� అ²�క�. �బ6� మన� మనం �´_�టDKం6� ఏం �¨_�? అపర 
కర	 అ�, పరకర	 అ� sం< StNt @భ�ంÇ'D, మÈ� కర	/ sం< StN 
Y�'D ఇ� ఎక�bకక�డ W�CDD sం< sం< StNt Y7 
పuZమనK;ట. ��\DK �� sం< StN YRRటప_6� ఏ�dBం�? 
ఇ� sం<t @bdÉటప_6� మన� మన� cDdD తtCN అ�K 
వY�7\యనK;ట. ఇ�గ ఇవ�K �� ప#ష�#ంO< శంకర భగవ�_�N. 
ఆయన అ�K ప#ష�#ం* \య\! తtCN ప��Êన అంశºv c�, అంద� 
ఎ238\ t�, *ట�*వ#� అhiH�DK PN�¥క తప_�. v� ఎDK మ�ల� 
�\K��, ఆ మతమం� v మgD బ6� ఆlరపb �నK�. CంË3 ఏv c�. �' 
ఏ� ఇష��9 అ� మత� ���ం�. �బ6� �' ఇష��న,� ఆచ#ంÇ, ఏ 
W;ద� ఏv c�. ఆ ఆచ#ంY CంË3 ఆ�	/ర� o@ంచవ��! వ*�న 
తtC ఏv c�. /�H Z�}య�\, ²షUవ�\, శంక�hiHత�\ cÌ ]/ 
Íవ�\, మరÎÏ\, tÐపత��\ ఏ�\ �� సQణం �� రకర�ల మ�N 
SరతVశం� �\KB. vsవx\ ఏ�\ ఆచ#ంచంb. ఆ�	/ర o@�DK 
o@ంచంb. ఆత	/ దృ��� £,�'D o@R}, v� YR ప/N t�, అవ�K tD, 
nమ	�K ఏv అంట'ం� �ం2B. కర	/ అంట'ం� Yయగ��ట,వం6 
7fg� v� �ం2�. 4ట�4దట ;న�< )ం*వల7న,వం6 yథnక 
ల¯°ం ఇ�. /�H ఏ�\ YB, అ� Y7న�_< అ� D/K అంట'ం� �ం>, c> 
Ò�¥. అంట'ం� �ండటం అం+ ఏn6? అంట'ం� �ండటం అం+ 
ఏnటం+, v' ఇV సరH�Cంత �¢Óషణం� ఇ� \NQ ��D Ôక� 
7f=లంb, @�Õ Öరణ�గర× అ��కృత పర;త	లD \NØ �వసH�¨c ఇ@. 
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అరf�ంC అం®! ఇ�గ LంË3 ఒక *Áం �ZరనK;ట. ఈ *Áం �� vకంద#� 
�� ఉప�గపuV. PN�¥వల7నదనK;ట ఇదం� ��. @�Õ 
Öరణ�గర× అ��కృత పర;త	ల] పదqg� ఈ Wపంచమం� �నK�. ఈ @శHం 
అం� న<పబ<=నK� �ళ� నNQ# Yత. ఎవx9 ఈ అనంత @ZHDK 
న<�=నK �# 7f=N ఏ²9 �\K�, అ@ ఏnట�� అం+, @�Õ - ఈ 
అనంత @శHం �fలంt కనబ<=నK� కC! అదం� ఎవర��? @�Õ . CD� 
�Ùం �ం,ం� కC! CD ´� Öరణ�గర×ం. CD� �రణ�న 7fg �ం,ం� 
కC! CD� ఆ�రం c� �బ6� అ� అ��కృతం. ఇ�_డ�K ఆ�రంÄ �నK� కC! 
@శHం అం���. �Ú	D� �� ఆ�రం �నKదంb. CDD ఆ �Ù�, 
�fల� c'ం� �నK 7fg అ��కృత�. ఆ అవ�కృత� ఎక�b/ం* 
ఏర_bంద�� అం+, పర;త	 7fg/ం* ఏర_bంద��! ఈ \NQ 7f=ల�] 
@శHం న<పబ<=నK�. ఈ సత�ం PN�¥ంb v�. ఇ� PN�'D �� ఎ� 
పDY�}\KB ఇ@ PN�¥! ఈ అనంత @శHం� Sగº కC /�H. మ# �� 
�� ఇ@ �\KB కC! ఎ� �\KB �� అం+, @శH Ûజస yజ� Wత�tత	N. 
ఆ నNQ� ఈ నNQ#t �\K�. అక�డ @�Õ ఇక�డ @ÜHbt �\K<. అం+ 
@ZHDK Q#}�}\K<. �� �నK ]/ @ZHDK Q#}�}�ం� కC! Ýల'వ�. 
�బ6� Ýల'వ� M ఎవర�� అం+ @ÜH<. /�H Ýల'వÞ /�H 
ఆత	సH��< అం+, �b ´� ఏn6? @ÜH<. కల� ]/ MD అ\K� 
అ/¥, ఆ కల� �నK జగ=}� M ఎవ�? ఆ సHపK జగ=}� M ఎవర�� అం+ 
Ûజ�<. 9జసH��డనK;ట. అం+ �� ఆ 9జ�Ê, కల� ßÕ à�³9]\? 
��పల àNQ �ం+]\? కల కనపu�? cకd9 àNQ cకd9 
కనప<=ంC? tఢDâవసf�� àã�టప_6� ఏ�dBం�? ఆ àNQ/ 
Q#}ంY P�@ dBం�. �బ6�. కల� ;Áం �' ఆ P�@ పDY�}ం�. ఏ 
�పం�? àNQ �పం� పDY�}ం�. ఆ àN� M. అ� Ûజ�<. అ� 
cకd9 కలc�. �బ6� ఆ Ûజ�డనK;ట, � కల� M ఎవర�� అం+ 
Ûజ�<. అ�� �రణ�న,వం6, �రణ జగ=} అBన,వం6 
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tఢDâవసf��� ఒక ]/ �\K<. �< ఎవడ��? yµ�<. 
W��సH��< అనK;ట. ఆ కల�, tఢDâవసf� ºÞ�D�నK M ఎవä9 
�\Kå �u W��సH��<. ఆ Wæ� �' కల� పDY�}ం�. Ýల'వ� �� 
పDY�}ం�. �బ6� �� ఎవ#వ��? W��సH��డ�. �� W��నం. అం9tD, 
శrరం అ/'ం,\K�. �� /�H శrరం ��. � ]/ ఎవ�? ఆ W��నం. ఏ�9 
tఢ Dâవసf� yµ�bt, W��నఘనంt �నK>, అV కల�, n³�న �6�3, 
Ýల'వ� n³�న �6�3 WgÆంÆ�} �నK�. ఆ సHW�శ ��నº �ంద�6�3 
WgÆంÆ�} �నK�. Wgఫ��} �నK�. W���} �నK�. ఈ సత�ం PN�¥! మ# 
LDకం+ అవతల ఒక,నK� కC! ఏnట�? =rయం. \ల{వ 7fg =rయం. 
అB9 ఇ� \ల{వ 7f�? \Né 7fg ��. ఈ k< అవసfల�¤ అం+ 
Ýల'వ, కల, Dê k< అవసfల�¤ ఒక M ఎవä9 �\Kå, ఈ M k< 
అవసfల�¤ గ/క MతHం ¬ం�9 అ�_< �b� ఏం c'ం� dB\B? 
Ýల'�, కల, Dê c'ం� dB\B. అ� c'ం� dBన,వం6 7fg. 
ఎëక. CD] ఎëక అ\Kరం®! ఆ ఎëక 7fg ´ªnటం+ =rయం. CD ´� 
ఏnటం®? =rయ�. CంË3 �నK M ఎవర��? Wత�tత	. Wత�ì + ఆత	. � 
యం� �నK� ఆత	, \ యం� �నK� ఆత	. ఆàడ యం� �నK� ఆత	. అంత2 
�నK� ఆత	. ఇ23 Wgí2 Wత�ì ఆత	. అ� Wత�tత	. అరf�ంC అం®! అం� 
ఆత	 సH�ప�t Òడగలగడº Wత�tత	. ఆ�	/భవం కNQ=ందనK;ట 
అ�_<. �బ6� వ���t ÒR} ]î, @శH Ûజస yజ� Wత�tత	N. v� ఎ�_ä\ 
సª జగ=}D ÒZ�, ఓð! ఈàడ O� అందంt �నKదం® అ/'\K� 
అ/¥ంb, అ�_< ఏం ����? ఓð! \� ఎవ� పDY�}\K� ఇ�_<? 
అB9 క/K పDYñ}ం�, క/K' దృశ�@షయం పDY�}నK�. ఈ దృశ�@షయం 
CH� \' ఆనందం కNQ=నK�. Ýల'వ�] కC! �� ఈ ఆనంCDK 
గమD�}నK�< ఎవ<? ఈ ఆనంCDK గమD�}నK�< ఎవ<? ]/. ఈ ]/ 
´� ఏn6? @ÜH<. Mt �ం+]î @ÜHb@ అ���. cకd9 ఒక Ý,� 
�ంద' �³, ఆనందం�� ��Z� అ/¥, @షయం�� వY�Z�. ఇం� ఒక 
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Ý,� �tవ/¥, ఆ దృశ�º సత�ం. అందంt �ండడº సత�ం. ఇం� ఒక Ý,� 
�tవ/¥, ఈàడÄ ¨, ]/ RKహం YR} ¶Qం<, ఆàడ/ అ� ÒR} 
¶Qం<, ఇ� ÒR}... ఇం� �³d�వనK;ట. ఇం� �ంద� �t�, ఇ�గ 
ఇ� �³dw�ం2వనK;ట. �బ6� ఎ�_ä\ సª, ఉCహరణ ��=\K/ 
v'. ఏ�\ ఒక దృశ�జగ=}, ఈ జగ=} అం� దృశ�º కదం®! ఏ�\ సª! ఒక దృశ� 
జగ=} �నKదం®! ఆ దృశ�జగ=}� దృZ�DK ÒZ�. Òడt] ఏ�ం�? 
(ఆనందం) àంట] ఆనందం కNగc�. ఇదం� ఒక sప_¨,� �పల జ�Qw 
�ం,ం�. ఈ sప_¨, ��DK /�H చక�t @Oరణ �B�. @భ�ంÇ. ఏం 
��=\K<? ]/ ఎవ#D? ]/ ఆత	 సH��bD. Ýల'వ� ఎవ#D? 
@ÜHbD. అం9కC! �ం� Ýల'వ� @ÜH< ��లం®! త��త Ûజ�b 
సంగg, yµ�b సంగg. Ýల'వ� MతH� �'ం� వ�}ంC బయట? కల�, 
Dê� �దనK;ట. �బ6� Ýల'వ� ఎ�న ఒక పD� /�H �� �ం�, ఒక 
ఆ�చన� �� �ం�, అ� తప_Dస#t ఎ> ఒక ��]ంô�D� సంబం)ం*న 
@షయ� �ం,ం� తప_Dస#t. అం9 కC! ఒక< ఎవ¢ మం*t �Bద�ం 
ఏ> �B�}\Kరం®! సంõతం @\K�. ఓð! అ�×తంt �B�}\K�. 
అ/'\K� �' Sవన క�³ం�. కలగంt] ఏమB�ం�? ఎవ# @షయం ఇ�? 
(«వÐనందం) «వöంôయ @షయం. అం9కC! «వöంôయం శ¶ÀDK 
ÃÖం*ం�. ]/ ఎవ#D? CD పక�న ఏం జ#³ం�? «వöంôయం �ం�. ఆ 
ఇంôయం శ¶ÀDK @నK�. ఆనం�ం*ం�. k< 7f=N �\K� c�? ఇ�_<. 
ఇంôయ� �నK�, CD @షయ� �నK�, CD� సంబం)ం*న ఆనంద� 
�నK�. ]/ ఎవ#D? ]/ గమDంY�డ/. ఆనంCDK �� గమDంO/. ]/ 
ఎవ#D? MD. ]/ ఆత	సH��డ/. ఇ�_< ఎవ#D ]/? Mt �నKంత R� 
@ÜH<. MతHం dBం�, ఆ.! ఏం ¨bందంb అ�×తంt అనK;Oర� �ర}న. 
ఈàడ�t ఎవ� ¨డcదంb అ\K�. ఏ�ం� ఇ�_<? ఆనందం�� �t� 
కC! ఇం�ం YZ�? ఈ ¨u ఆàడ ఎవ¢ ఈàడ/ Ò÷CÀం àø�. ఎక�డ' 
àø�ం� ఇ�_<? ంతం @షయం C� àø�ం�. అక�b C� àã�టప_6� ఇ�_< 
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శబÀం @షయం dBం�, ఆ@డ ¨ట, ఆàడ శబÀం dBం�. అ� dB ఏn 
వ*�ం� ఇ�_<? మD�� వY�7ం� వ�వ.రం. క/K' వY�7ం�. దృ³Hష�D� 
వY�Z�. అరf�ంC అం®! ఇ�గ ఒకCD త��త ఒక6 @షయస�Cయం 
పDY�} �ం2B. అం+ �ం� ఏ> ఒకCDÄ 4దùw �ం,ం�. 
4దßన�_u CDD /�H చక�t ప,�'నKట3B9, CంË3/ం* sండవ�, 
kడవ�, \ల{వ�, ఐదవ� �'ం� �ం2B. �� ఏం జ�QÄం� ఇ�_<? 
శబÀం దగ{ర 4దN £<��. త��త �పం - àÈ��. త��త శబÀం, �పం 
అBdBం�t. శబÀ స_రû �ప రస గంl�N కC! ఏం YZ�? ఆ స_రû, �పం 
పDYZB. ఆ త��త గంధం. ఆ త��త రసం. CDK అ/భ@ంO�. ఆ 
@ష�DK అ/భ@ంO�. CDK ఆ«BంO�. CంË3 �D³d��. ంతం 
�D³dB �ఃఖం వ*�\క అ�_< క±� P#*, ఎం�' వ*�ం� ఈ �ఃఖం? 
అD @Oరణ YZ�. YR} ఏం 9�ం�? \' ఎం�' వ*�న éల ఇ�. అ/'\K�. 
�� ఎ�_<? అం� ంతం �6� �D³న త��త, W�జనం ఏ�ం�? CD 
వలన \' ఏం W�జనం వ*�ం�? పZ�ý �పం వల3 W�జనం c�. మÈ� 
4ద6� వY�Z�. �బ6� ��ం ���ల��? �� Ýల'వ� M@ అD 
PN�¥! @ÜH< అD PN�¥! సHపK M@ Ûజ�డ@ అD PN�¥!  
 కల ఏద\K జ�Qw �ం�. ఇ�_< ]/ ఎవ#D? ఈ కలD 
గమDంY�డ/. అం9కC! ఈ కల ]/ �� కC! కలయం� �నK,వం6 
క�N=నK �ప�Nt�, ఆ ;23u ;టN ��, ఆ శ¶Àరf�N t�, అక�డ 
జ�Q=నK సంఘటన ��, అవ�K \ క�_త�N. \ మనR క�_ం*ం�. ]/ 
ఎవ#D? MD కC! ఆ సHపKం� ఏం జ#³\ ��, అ� ]/ అ��\? అవH/ 
కC! ]/ ఎవ#D? Ûజ�డ/ కC! 9జసH��డ/ కC! W�శ సH��డ/ కC! 
]] cకd9 ఆ కల �ంC? ధ�ం �� కC! శ�D� కల �ంC? c� కC! 
అరf�ంC అం®! �బ6� ]/ అ] þతన�ం �ండబ+�, ఆ కల పDY�} �నK�. అం9 
కC! త��త ఏ�ం�? �రణ జగ=} tఢ Dâవసf. ంతం �D³d��. 
�D³d'ం� �ం+, ]/ అ] P�@ �ం,ం�. అ� ఎ� �ం,ంద��? �' 
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మ=} ఇ}� కC ఎ�_డ\K? మ=} ఇ*�న అ/భవం �ం+, ఆ మ=} ఇ*�న�_< 
]/ పDY�}] �ం,ందంb. P�@ �ం,ం�. అ<Q�< D/K, ;23<w 
�ం2< �Ä6. �' అం� మ23<w�ం+ �� P�@� �నK,3 అనK;ట. 
అ� ¥�_9 £దÀ W;దం. ¥;�� అ+ àø�d��. అం�వల3 ఆ మ=} 
ఇ*�న�_< ఎ23 అB9 �ం,ం>, ]/ పDY�}] �ం,ం�. అ�K PN�}] 
�ం2B. �� ¶ధ P�య�. �ఖ �ః�N P�య� అక�డ. ఇ�_< � tఢ 
Dâవసf� �� ఎ� �\K� /�H? ఆ ]/ అ�� �నK�. ఇంô�ల Ôక� 
WSవం c�. మన� ��q WSవం c�. ��, అ�K పDY�}] �\KB. �� �' 
P�యడం c�. /�H ��t �\K�. అరf�ంC అం®!  
 /�H ఎక�<\K PNñ}ం�, సగం P�@ �ం�. ఆ సగం P�@ పDY�}] 
�ం�. ఆ ]/ ]/t] �నK�. DêdÉ� Dêdw] �నK�. మÈ� ఏ�ం�? 
మÈ� �RE\క ºÞ�నK�. కల�� ºÞ�నK�, త��త Ýల'వ�� వY�7ం�. 
ఇ� ¢� Dê� జ#� �ర��మం. ఇ�గ @శH Ûజస yజ� పత�tత	ల] \NQ 
�N, అ�� »6Ôక� సn�� �N ఎవ�? @�Õ Öరణ�గర× అ��కృత 
పర;త	N. మనం పర;త	 పర;త	 పర;త	 అం2� ��, ఆ పర;త	 
7fg� �� ఆ \NQ @భజనN �\KయనK;ట. అం+ ఏn6? @�Õ 
Öరణ�గర× అ��కృత పర;త	ల] \NQ 7f=లÔక� అ/భవ� వR} t�, 
పర;త	 అ/భవ� ~#} అవH�. అ23� @శH Ûజస yజ� Wత�tత	 7f=ల Ôక� 
అ/భవం వR} �� ఆ�	/భవం ~#} అవH�. �బ6� ఆత	Ú��ర ��నం 
క�³\ పర;త	 Ú��రం క�³\ ఈ \NQ 7f=ల Ôక� అ/భవం ¥సº 
జ�Q=ందనK;ట. అB9 ఇవ�K జరt�, ఇ@ జ#³9 W�జనం ఏంట�� 
అం+, మరణం D/K ఏv �య��ల�. జననమరణ�ల జ<� �s/ - ఇంCక 
అం� ఏం ��=\K<? అం� జనన మరణం vV ;23<=\K<. మరణం 
vద �' ఎ�_ä9 భయం c'ం� dBం>, మరÐDK /�H )క�#ంచగ�� 
మరf°ం ఎ�_ä9 �' వ*�ం>, అ�_u�ందంట? � జననం Q#ం*న éc c�. 
�b9 �<=ం� శrరం, d9 d=ం�. అ] 7fg� సహజంt �ం2<. ఇంక 
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ఎ�_ä9 మరÐDK అ)గnంYR}å, అ�_< ఏంటట? శrర�/ వద�/. 
*వ# 7fg� ఎ� �ం2డంb? శrర�/ వ�cZ<. వ�cR} మÈ���. @bR} 
మÈ� వ�}ం�. ఇ�_< మన� అందరం ఏం Y�}\K�? శrర� 
@<�}\K;? వదN}\K;? @<�}\K�. P�7 అB\, P�యక అB\ 
శr�DK @<�}\K�. అరf�ంC అం®! శr�DK @bR} ఏ�ం�? మÈ� శrర� 
వ�}ం�. అ�� ఏ ధ�\ t�, ఏ @షయ�\ ��, @bY WయతKం 
Yయ�డ�. వ�c WయతKం Y��. అ� D/K వ�c��. అ� D/K వ�cR 
పదqgt /�H o@ంO�. అం+ అరfం ఏn6? ఆ @షయం D/K à='�ం� 
వ*�న�_u, /�H CD ��� àÈ��. /�H @ష�DK à='�ం� àళ��డ�. 
4ద6 Dయమం అ�.  
 ఇ�_< మనమందర� ఏn Y�}\K�? @ష�DK à='�ం2 
à±}\K�. అరf�ంC అం®! @ష�DK à='�ం2 àø�నంత �లం, 
తప_Dస#t CD Yత ¶)ంచబడక తప_�. ఏం ���లట? �ం� /�H ఎ23 
o@ంO�? ఏ శబÀ స_రû �ప రస గంlల' సంబం)ం*న ఏ @షయ�\, D/K 
à�'�ం� అ� వY�వర� �* �ంb DÃÖంచగల� మరf°ం �ం�ల��! ఈ 
DÃహం ´ª ఇహ�	రfఫల
గ @�గ�. ధన చ=ష�య సంపg}� sండవ�. 
అరf�ంC అం®! @షయº D/K à='�ం� వY�ట,వం6 DÃ.DK క�³ 
�ండటం ఏnట�� అD అం+ ఇహ�	రf ఫల
గ @�గ�. అం+ అరf� 
ఏn6? ఇహం అం+ ఏn6? ��D� సంబం)ం*న�, శr�D� సంబం)ం*న�, 
జగ=}' సంబం)ం*న�, o�b� సంబం)ం*న�, ఎనK\K, ఎ23 అ\K 
��_¥ంb. ఇదం� ఇహం. అం+ ;�_ �ంV� అD అరfం. ఇహం అం+ �Ïన 
అరfం ఏnటం+, ;�_ �ం�w �ంu�. పరం అం+ ఏnటం+, ;�_ 
�ందD�. ZశHతం. స\తనం. ఆద�ంత�N cD� అD ఇహం-పరం అం+ అరfం 
ఇ�. (అం�� అం2� ఇహం c� పరంc�) ఎ�_< c�? బృహCH�ష�� ఆ 
*వ#�, అక�bC� పర;త	 �� c<, @శHం �� c� అ] 7fg� ;23b9 
పరం c�. అ�_u ఎక�డ పరంc�. అసN పరం P�R} కC! ఇం� పరº 
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P�యc�. ఇహం�ం* బయటప� c�. �బ6� మన�±�, ~రH వ�'}N 
ఏంటం+ అ�K �¨_�. అ@ అ/Oనంt, ;టNt వO�B t�, @షయం 
P�య�. CD వల3 W�జనం ఏ�ం�? ��నం cకdవడం వల3. అ�నం®! 
ఎవ� అ\K�? ఆ�లం� ఎవb�9, *ట�*వ# వర� ప#~రUం వర� 
P�7న�< �\Kå, పర;త	�� c< అ] 7fg P�7న�< అనK;ట అ�. 
(అ¶�! అ� *వర' �<� dBంV త�_9, అరfం �cదనK;ట) W�జనం 
ఏ�ం�? మనం ¢µ�r, v� ¢µ�r ;ట�<'] ;ట�3 O� 
అంZN �\KB. �� అ�v v' P�య� కC! @Oరణ c� కC! CD Ôక� 
�Ûన @Oరణ �ం+ కC అసN v� ఎం�' అం,\K¢, ఏమం,\K¢ 
(అనడº ��, ఎం�కం,\K¢ @Oరö c�) W�జనం ఏ�ం�? ఒక6 Q�} 
£,�¥ంb. @ద�vద ఆ�ం¯ �నK�<, తహ �నK�< CDD ]��'] 
WయతKం Y�}] �ం2<. �బ6� ఇహ�	రf ఫల
గ @�గం�, CDD ఏn6 
���ల�� అం+, మన� ఏ�ందంట? ఇహం అం+ ఏమD �¨_/? ;�_ 
�ంV�, ఈ ;�_ �ంV CంË3, ఫల
గం �ం,ందంట మన�. మనం VDD 
ఆ«BంO� ఇ�_<? ఫ��DK అ/భ@ంO�. అ]CDD ఆ«BంO�. 
ఇదం� ఏn6? ఇహం కC! ;�_ �ం�w �నK�. ఈ ;�_ �ంV CంË3 
@షయం �నK�. ఆ @షయం�� /�H ఎం�' à±}\Kవ��! అసN /�H 
ఇంత�? ఆ ;�_ �ంV @షయం�� ఎం�' à±}\K�? ఫల(tDK 
అ/భ@ంచడం ¥సం, ఆ ఫ��DK 
³ంO�, అ/భ@ంO�. అ]ట,వం6 CD 
Yత à±}\K�. ఆ 
క} ఎవä9 �\Kå, �< అం��� Y�=\K<. Yరt] 
ఏమ��<? CDK అ/భ@�}\K<. అ/భ@R} ఏ�ం�? �ఖî �ఃఖî 
వ*�ం�. CంÄ »< �� ;�_ �ం�=\K<. అB9 ఇ�_< ఏం 
���ల�� CDK? @�గ� �B�. @�గ� ఎం�' ���ల��? అం+ 
CంË3 అ/�గ� �ం� �బ6�. అ/�గ� అం+ అరf� ఏn6? îహం 
అం,\K< కC! îహం అం+ ఏn6? య îద Wîద�ల] 3 Sవ�ల� 
క��9 îహం అ�=ందనK;ట. యం îదం Wîద�N అం+ అరfం 
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ఏn6? ఇ�_< v' ఎవx\ ��\డ /ం* ~తª'N PO�డంb. 
CDQ#ం* @షయం W}@ంO<. ఎ�_å /�H ~తª'N gD �ం2� కC! 
ఆ ��పకం ��#ం*ం�. ��#ం*న త��త ఏ�ం�? అ�_< gనK �* ఇం�� 
#��` అB� �ం,ం� కC! �ం� � ��పకం #��̀ అB� �ం,ం� కC! ఆ 
~తª'N gం+ ¶Qం<, ~తª'N gం+ ¶Qం< అD �పల �రణ 
కNQw �ం,ందనK;ట. అ� పDY�} �ం,ం�. ఆ ��పకం వృg}t 
పDY7ం�. ��పకం ��పకంt �నKంత R~ CD�v W;దం c�. అ� ఏ�ం� 
ఇ�_<? బయట' వ*�ం�. వృg}�పం�� వ*�ం�. ఆ వృg}�పం�� 
వ*�న�_< CD ´� ఏn6? *త}ం. ఆ వృg}�పం� �పc �నK�_< CD´� 
ఏn6? *త}ం. అ� ఏం Y7ందట? వృg} �పం� 4దలB�, ఆ Cరం అల3టం 
4దN £6�ం�. /�H ~త ª'N g\�, /�H ~తª'N g\�, /�H 
~తª'N g\� అక�<నKB� £,�¥ అD, �పల పDY�} �ం,ం�. 
పDY7ం� ఏం Y7ం�? ��q� వY�7ందనK;ట. ఆ Wవృg} ఏ�ందం®? వృg} 
�} ఏ�ం� ఇ�_<? బలపb Wవృg} అB�ం�. Wవృg} అB� ��q�� వY�7ం�. 
��q�� �t] ��q ఏం Y7ం�? \ దగ{ర CD� సంబం)ం*న @వ�N ఏమ\K 
�\KÉî అం�} Ò< అం�. ఈ ~త ª'N ప�\ సHగృ. ��Ê � 
�ం,ం� cకd9 ప�\ బంద� ¢<̀� �ం,ం�. ప�\ íట �ం,ం�, 
ఫ�\... gనమD gన�À అD ఏం �ప_� ��q. ఇ�é �� ఫ�\ అ<Q=\K� 
కC! CD� సంబం)ం*న @వ�N \ దగ{ర ఇ@ �\KB. అD @వ�ల/ 
అం�ంY�}ం�. అం�ంచt] ఇ�é ఫ�\ íట �\Kయట కC! ఫ�\ íట 
�\Kయట గC! ఫ�\ దగ{ర' àళ�మంËం� కC! /�H àÈ��? మÂకbD 
పం�ంO�? /�H àÈ��? మÂకbD పం�ంO�? ఇ� �పల g�గw 
�ం,ం�. CD� చక�t అవ�శం ¶హ�ం� ఏర_<=ందనK;ట. cదం+ 
సృ�ంÇ'ం2�. ఏం Y}� àంట], CD� ఇం� బలపbందనK;ట. ఇ�_< 
ఏnటం+, యంt �నK�_uî వృg} �పం అంb, యంt �నK�_< వృg}, 
*త}ం �పం� యంt �ం,ందనK;ట. యం అక�డ. ఏ�ం� ఇ�_<? ��q 
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�పం�� వ*�ం�. �ంద' వY�7ం� కC! ��q ఏం Y7ం� ఇ�_<? మన�/ 
అb³ం�. /�H àø9 ¶Qం,ంC? మన� ఏం Y7ం��_�? �bD 
పం�CÀ;? »bD పం�CÀ;? »bD పం�CÀ;? �bD పం�CÀ;? cక 
మనº àళC;? ఇ� మనసనK;ట. ఐC� ర�Nt ఆ�*ంY� 
మనసనK;ట. ��q ఏం Y7ం�? ��q ఏv ఆ�*ంచదం®! CD� సంబం)ం*న 
��ప�ల� �నK @వ�ల/ అం��}ం� అం9. CD పD అం9. మన� ఏం 
Y7ం�? LDD )ంO�. )ంY ;ర{ం అనK;ట. మన�Ê ధ�¨యం 
ఎ�_� ��. అం�క] మన�D ఆ´��, D�´��, �\K ���� 
ఇదం� త��త @షయం. �ం� ఏం Y��? మనR ధ�¨యం ఎ�_� 
��. అDK6� ధ�¨యం మనR. CDD /�H గమDం* �Ãత}t 
�<'ం+, Cనంత �త}మ�న పD�,� ఏL c�. �� ఆ మన�D మనం 
పD�,�t �<¥వడం Yత�క ఏ�d�� అం+ @ష�D� 
�బ<=\K�. చక�గ ఈ మన� ఏంY7ందట ఇ�_<? \NQ ర�Nt 
ఆ�*ంచ గ�� మరf°ం �నKదం® LD�. ఈ \NQ ర�Nt ఆ�*ంY మనR 
cకd9, మD�@ ఎ� అ���? �బ6� /�H మD�@ అ��వం+, ఆ మనస] 
ధ�¨యం � దగ{ర �ండబ+�. ఇV బంlD� îÚD� �రణం ��. LDD 
ఎ, g�_9 బంధం అ�=ం�? ఎ, g�_9 î¯ం అ�=ం> PN�¥ గ�³9 
అV ధన. ధన అం+ �ª ఏv c�. ఈ మన�/ ఎ, g�_9, �' బంధం 
ఏర_<=నK�? ఎ,g�_9 CంË3/ం* బయట పbd=\K�? ఇ� 
PN�¥వడº ధన. CD¥సº ఈ ధన చ=ష�య సంపg}D £6�ందంb. 
ఇదం� మన�Ê, ��q, *త}ం LDvద] ;23<w �ం,ం� ధన చ=ష�య 
సంపg} అం� ��. అం�� D]Kం�¨_�? D��Dత� వ�} @�క�. ఎవ� 
@Oరణ ����? అం+ *త}�, ��q మధ�� @Oరణ ���లనK;ట. ఆ 
D��Dత� వ�} @�కం ఎక�డ Y�లంb? వృg} కలగt] యం, *త}ం� వృg} 
యం �పం� కNగt], ఈ ��q మన' @వరణ, @Oరణ అం��}ం� కC! ఆ 
@వరణ, @Oరణ అం�ంYట�_u, �Cంత ���లÄ �bన @Oరణ 
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అం�ంOలనK;ట. అసN ��q. �� ఏn అం�ñ}ం�? @ష�ల' 
సంబం)ం*న,వం6 @వ�ల/ అం�ంచడం Yత, మన��� ధ�¨యం 
ఎం�� పDY�}ం�? @ష�ల �పం� పDY�}ం�. �బ6� ఈ ఇహk	రf 
ఫల
గ @�గ� �' స#t �ం�లం+, �ం� ఏ�ం�లట? D��Dత� వ�} 
@�క� �ం��. అం+ అరfం ఏn6?  
 ~తª'N g\� అD అD�ం*ందంb. అD�ంచt] అ� ఎక�<ంద�? 
*త} �పం�, వృg} �పం�, య�పం� �ందనK;ట. ఆ îహం 
కNగ=ందనK;ట అ�_u. ఆ కNగt] ��q ఏం ���� ఇ�_<? సHగృ. 
��Ê � �ంC cకd9 బంద� ¢� � �ంC @వ�N అం�ంచ�డ�. 
��qంC �'? ఏ�\ �ంC �'? ఎంత R� gం2�? మ. అB9? d� 
ఒక డజ/ gం+ ఏమ\K పD� వ�}ంC? o@తం ఏమనK àళ�;�=ంC? �' 
��q �ంC? అD �Cంత ���N క/క ఎ�_ä9 ఇ� ��q �పం�, �నK 
@వ�లD, జ�ప�లD, �Cంత ���ల �పం� CD� ��_ం>, అ�_u�ందట? 
మన� C� �గc�t అసN ఇం�? *త}ం వృg}�పం� �నK యం అణ³ 
dBం�. వృg} �పం ఏ�dBం� అం®? య�పం� �నK�_< 
బల�నంt �ం,ం�. CD�v బలం cద�_<. అ�_< అణ³d=ం�. ఆ *త} 
వృ=}N అణ³d�యనK;ట. అ§³d9 ఏ�ం�? ఇక మÈ� �ంద� �� ఇక. 
మన�C� వ*�, �bD పం�C;? »bD పం�C; C� �� ఇక. అ� 
అక�u అణ³d=ం�. ( మ# ఆ ��q ఎ�_< అ� �ం,ం�) ఆఁ.. అం+ 
ఎం�కం+, ��q� మన� ఏం YZమం+ ఇప_6 వర� @ష�D� 
అ/�లంt �ంu అ/�గంÄ Wవ#}ంY @l\DK ఏ�_, YZ�. అం�వల3 
మన దగ{ర ఏn c�? ఇహ�	రf ఫల
గ @�గ� c�. మన దగ{ర ఈ ధన 
సంపg} c�. ఎంతR� ఇహ @షయం� అ/�గంÄ Wవ#}ంచడº. ఆ @ష�D� 
అ/�లంt Wవ#}ంచడº ఎ�_� ��. అం9tD, CDD @Oరణ Y7, àన�� 
g�_C� అ]ట,వం6 @lన� మనదగ{ర cదనK;ట. �బ6� ఈ సతHQణం, 
ర�Qణం, తî Qణం వల3 అ� @ష�ల' అ/Qణంt పDYయడº 
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అల�, Y�'\K�. ఆ అS�స బలం Yత, ��q� మన దగ{ర ఇ�_< 
ఏ�\KB? అ�K ��/? CD� అ/�లంt �ప_డº. అం9tD  CDD 
gప_టం, Dర7ంచగ�� మరf°ం cదనK;ట మన దగ{ర. �బ6� Q�� దగ{ర' 
àø�న�_< v� అత/ ��_న,వం6 �Cంత ���ల� ఏ�ం2యం®? 
Dర7ంచడం �ం,ందనK;ట అం� ��. @రnంచడం.  Dర7ంచడం. ఆ 
యమ]ట,వం6 7fg� /ం* @రnంచడం. ఆ వృg}D àన�� gప_టం. ఈ 
పదqg� ���N ��w �ం2<. ఈ ���ల/ /�H ��q� DMప}ం 
Y�¥�� \య\! lరణ Y�� \య\! అం�� �´_�. /�H «దqÄ @ం+ 
తప_ ధ�ం ��. ఎం�కD? ఒక# ��_న,� మ¢# �ప_�. ఒకª 
���<. మÈ� ఆ �క�ం మ¢# ���å c>, ఆయన' P�య�, �' 
అంతకం+ P�య�. �బ6� �ª �ª అన�� d'ం�, Q�fనం� �నK Q�� 
దగ{ర' వ*�న�_< ఆయన �´_ట,వం6 @ష�ల/ య�తథంt ఆ ���DK 
lరణ YB. YR} ఏ�=ందట? ఆ �క�ం �', �' య�న వృg} *త}ం� ఆ 
య�న వృg} క�³న�_<, àంట] ఈ �క�ం Dê c�}ం�. c* ఏం Y�}\K�? 
అక�డ ఏం �¨_< ఆయన? అక�డ Zస¿ం ఏం ��Äం�? 4నK ఏం @\K�? ఏం 
Y7 వO��? ఏం �¨_< అ/భవ��నం �నK,వం6 �±�. LDవc3 �' �ఃఖం 
కNQÄందD �¨_< కC ! LDK ;��¥మD �¨_< కC! ఈ యం అ] వృ9} 
కC W;దకర�న,వం6�. ఇV కC D/K శrరం అ/,�t Y�}నK�. ఇV కC 
D/K o�< అ],�t Y�}నK�. ఇV కC k<QÐ�3� D/K �ంÇÄం�. 
అDK �ః�ల' ఇV కC kల�రణం. ఈ îహº కC �' సమస�. LDK 
వ��ంÇ¥మ] కC ఆయన ��=\K<. ఇ�గ ��q �Cంత ���లనDKం6� 
చక�t అం��}ందనK;ట. అం�ంచt] ఏ�ం� ఇ�_<? *త}ం� �నK వృg} 
అ§³dBం�. యం అ] వృg} అ§³dBం�. అ�_< îహం �} c'ం� 
dBం�. îహ¯యº î¯ం. îహం ¯Bం*d9 î¯º.  
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n³��నK 7fg ´� î¯ం. అం9tD Îత}t ఏ> ఆ�శం /ం* వ*� 
�³పu�, ఊbపu� ఏv �ండదంb. ఈ యం అ] వృg} దగ{ª CDD Dలపగ�³, 
DÃÖంచగ�³, ఈ �Cంత పదqg� CDD @Oరణ Y7, ZశHతం ఏ�, అZశHతం 
ఏ�, Dత�ం ఏ�, అDత�ం ఏ�? అ] పదqg� @Oరణ Y7, ఇ� అDత�ం కC, ఆ 
@షయం� �నK,వం6 వ�}� అDత�ం కC, ఆ @షయం �డల �నK అ/�గం 
అDత�ం కC, �� ZశHతం కC, ]/ అ]� అక�డ ఎ� పDYñ}ం�, Mt 
�ం�� కC, /�H ఆత	సH��b@ కC! ఎం�' అం�� Y�=\K�? ఆ 
పCరfం�� ఎం�' Y�=\K�? ఆ పCరfం� �నK,వం6 శబÀ స_రû �ప రస 
గంlN అ],వం6 ఐ� @ష��3� ఎం�' Y�=\K�? ఈ ఐ� 
@ష�N ;�_ �ంV@ కC! అZశHతం కC! అD ఎ�_ä9 @Oరణ YZ, 
ఏ�ం� అ�_<? ఆ యం అ] వృg}, అ§³dBం�. అ� ఇ� @Oరణ 
Yయకdవడం k�న ఏ�ంద��? ఆ యం �} îదం అB�ం�. అం+ 
అరfం ఏn6? ఒక Ý,� �³ందనK;ట. ��q�� వ*�, CD� 
అ/�ల�న,వం6 ��ప�లDKం6� సvక#ం*ం�. సvక#ం* ఇహ DరUయం 
YR7ం�. îదం దగ{ర� వY�టప_6� DరUయం YR7ం�. /�H అ/భ@ంO�ÊంV 
ఏ�\ సª! ఇక D/K ఆప�D� »N��. అ/భ@ంO�ÊంV, /�H 
అ/భ@ంO�ÊంV, /�H అ/భ@ంO�ÊంV. CDK ¬ందవల7ంV, CDK 
అ/భ@ంచవల7ంV... ఇక 
క} వY�ZడనK;ట ఇ�_<. అరf�ంC అం® ! ఏం 
��=\K< CంË3 
క} వY�ZడనK;ట. ఇ�_< అV కC! ఇహ�	రf 
ఫల
గ @�గ�. ఫల
గ� అ/భ@ంY� ఎవ�? ఈ 
క} అనK;ట. ఈ 
DరUయం YRZ<. ఏ�\ సª ;nb�B ప�_ g\�ÊంV. ఏ�\ సª 
;nb�B ప�_ g\�ÊంV. ఏం YZ<? మDంË3 c�, ఎవ#¥ ఒకb� 
�¨_<. Urgent t ]/ ఆ!� à±}\K/, \' ;nb�B ప�_ 
g\లD�ం*ం�, àంట] ఏం YZ�? \' అక�డ ఆ!� ;nb�య ప�_ 
"రక�, \' ;nb�య ప�_ £డ�� £ట��? అ\K�. ఇ�_< ఇంË3 
;nb�య �ం> c> Ò�¥�� కC! ఈàun Y7ం�, ¨పం భర} t� 
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అb³న àంట] #/ Î<=ం�. #/ Îట�ంt] ఆàun Y7ం� d�, ఇ�_< 
ఇంË3 �ం> c> ఆàäన �ప_వÇ� కC! ఆàడ అడక� అడక� న/K అb³ం�. ]/ 
9కd9 ఎ�t అD బంb��'D ఎక�<ం> అక�డ' àø� ఆ ;nb�య P*� 
ఆ@డ' ఇ*�ం�. ఆàడ ;nb�య ప�_ వంu7ం�, g]Z<, ఆనందప�̀<, 
àø�d�<. ఇం9కC! ఇ� @షయ� అనK;ట. అం+ ఎం�' ��=\K/ 
అం+, మనం lరణంt మన దగ{ర జ#�@ �Æ9 (స_ష�ంt అరf�=ందD). 
ఏ�ం� ఇ�_<? ఎక�డ @Oరణ ����? �$, ��q �ంC? o@తం� 
ఎDK�3 ;nb�య ప�_ g\K/? ఏమ\K W;దం వ*�ంC ఇ�_<? ఆ 
;nb�య ప�_ cకd9 o@తం àళ3;రcC? o@తం ఏమ\K àళ�;రC. 
ఏం gం+ àళ�;ర�? అ]ట, వం6 7fg� క/క /�H �ం+, @�గమనK;ట. 
@�గమం+ ఇ�. *త}ం� �నK వృg}D àన�� gప_గలగటం. ఆ యం అ]ట,వం6 
వృg}D àన�� gప_గలగటం. ఆ Wవృg}D Dవృg} Yయడం అనK;ట. Wవృg} అం+ 
ఏn6? ఈ @షయం àంబb dవడం Wవృg}. àన'� g�_9 Dవృg}. (îదం అ\K� 
Wîదం అం+?) � }̈, � }̈.. కంt� పడవ�À. @షయం అం+ ఏn6 ఇ�_<? 
ఇ� వ�}ందనK;ట @షయం. ఈ @ష�D� సంబం)ం* ��q� àg�9, 
అ/భవం వ*�ం� ఇ�గ. ఈ అ/భవం వY�ప_6� ఏ�ం�? అ/భ�D� ��� 
కC ఇ�. �ం� DరUయం YRZ� �C, ఏ�\ సª అ/భ@ంO� అD DరUయం 
YRZ� కC! ఇ�_< Wîదం అ�. అం+ ఏంటం+ Dలప�D� »N��. 
ఎంతt ��Z� అం+, ఇంô�ల�� ��Z� ఇక. ంతం. మన��� 
అBdBం�. ంతం రస]ంôయం�� వY�ZవనK;ట. వY�Rటప_6� 
ఏ�ం�? gనక �ంV �� ~రHం gనK అ/భవం �/ం*, ఆ ��పకం�/ం*, 
gనK అ/భవ ��పకం �/ం*. మÈ� g\�, మÈ� g\�, మÈ� g\� అD 
బÅయ�dBందనK;ట అ�. ఎంతt బÅయ�dBం� అం+, ఆ మÈ� 
g\� అ]� ఎప_6� అ�] �ం,ం� ఇక అ�. అరf�ంC అం®! (అం�� ఇంత 
బలంt �ం,ం�). అ@ WîదfB� �నK@ అనK;ట. మనం ఇ�_< 
అం��� ఎక�<\K� అం+, Wîద fB� �\K�. WîదfB� 
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�ంuటప_6� ఏ�ం�? ఇక gప_2D� »N�దంb. అ/భ@ంచడº. ఇక 
క} 
అBd�< already. ఎం�కD? Eన అ/భ@ంÇ అD, అ/భ@ంOలD 
DరUBంYZ< కC! ఆ అ/భ@ంO�Êం� DరUయం YRటప_6� ఏ�d�<? 
]/ అ] 'కర}', 
క} అBd�<. యం îదం Wîదం� యంt 
�నK�_uî ]/ కర}t �\K<. అ/భ@ంO� îద fB� వY�టప_6� 
క} 
అ��<. ఈ 
క} Wîద fB� వY�టప_6� ంతం @షయం�� 
��'d�<. ఇ� îహం అనK;ట. ఇ� îహం అం+. ఇV o�<� 
�నK,వం6 Wlన�న,వం6 సమస�. ఇV, అDKం6� ఇVనంb. ఈ �	DK 
v� అDKం6� �ప�³ంO�. చక�t. �ప�³ం* Ò�లనK;ట. ఇ�_< 
ఏn6�? ఇ� యం fB� �ంC? îదం fB� �ంC? Wîదం 
fB� �ంC? Wîదం C� వY�7ం�. ఇహCDD ÓWపంచం� ఎవH�, 
Úý ఈశH�< వ*�, � ఎ��Qం� Dలబb D/K ఆప�D� WయgKం*\ 
»N�� ఇక. (gప_c�CDD) CDK gప_c� అం9 ఇక. (ఆ time �\, ఆ త��త 
ఎప_6�\\?) ఎప_6�\ సª! /�H WîదfB� �ం+, D/K ఎప_6�, 
ఎవH� gప_c�. CDK ఏం ���లట? అం�క] ఏం ��=\K�? అం�� 
�మ@Oరణ YB}�. ఎ23 అం+, D/K అసN, /�H 
క}t అవH'ం� �ంu 
పదqg� D/K ఇక�డ ;23<w �ం2�. ఇ�_< ఇక�డ ;23u @lన� 
అం� ఎక�డ ;23<=\K�? =r�D� M@. � *�}D� M@. ]/ 
ఎవ�? ఆత	సH��డ/. �బ6� ఇ�_< ఏం ���లట? �DK àన'� 
g¨_ల\K, îCDK àన'�g¨_ల\K, Wîదం� /ం* D/K àన'� 9�ల\K, 
/�H 4ట�4దట ఏం Y�లట CDD అ/భ@ంYట�_< ]/ 
ఆత	సH��డ/ అ] పదqg� అ/భ@ంÇ, ]/ MD అ] పదqg� 
అ/భ@ంÇ. అ�_< ఏ�ందట? అ/భ@ంYట�_ä\ Îం�ం ఎడం ఏర_bం�. 
ంతం �D³d'ం� Îం�ం ఎడం ఏర_bందనK;ట. Îం�ం ఎడం ఏర_b9 
అసN ఇ� ఏnటD ÒR అవ�శం వ*�ం�. అరf�ంC అంb? £దÀ �®� 
ఆవ�య కN�=\Kమంb. ఆవ�య /�H అ���? అవH� కC! Ç�� 
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నNQ� Ò�} �\Kరం®! �ళ�' @ం9. అరf�ంC అం®! �ã�> మధ�� 
రకర�ల WశKN ��}�ం2�. అ� అ2�గ, ఇ� ఇ2�గ, అ� అ� ఎం�' YZ�, 
ఇ� ఇ� ఎం�' YZ�. �b�î @షయం PN�¥వడం, ��n6? 
@ష�DK అ/భ@ంచటం. కC! ఇ�_< v� Òడంb ఒక�#. ఎ�_ä\ ]/ 
గమD�} �ం2, ఆ క�´ �ళ�D. మహCనందపbdw కN�w �ం2�. 
ఇ�_< అం�� క�7dÉ� ఎవ�? అ� ఆవ�య �ంb, పCరfం, �క�N అ] 
పదqg� Mt �ంb Y�}\K�? Yయడం c�. ఆ క�7dÉట�_< �] 
క�7d=\KడనK;ట అం��. మహCనందపbd=\K<. అ� 
ఏ�d�� ఇ�_<? ఆవ�య/ త�� Yయడం�, కర} ఏ�d�< 
ఇ�_<? Mt �ం��. �� ఏ�d�<? ఆవ�య� Åన�d�<. 
క�7d�<. ఆయన ఏ�d�< ఇ�_<? 
క} అBd�<. ఇ�_< 
ఏ�ందట? ఆవ�య gనక�ంV, త�� YRట�_u 
క} అ/భ@ంYZ<. 
~రHం ఆవ�య gనK,వం6 ��పకం �ం� కC! ఈ ��పకం �¯�పం� ఆ 
gనK అ/భవమం� +మర�R�}ం�. క�´టప_6� ఏ�d�<? gనK 7fg� 
;#d�<. 
క} అ/భ@ం*న 7fg� ;#d�డనK;ట. ఎ�_ä9 ఇ23 
అ/భ@ం*న 7fg� ;#d�å, ఫ�తం C6dBన త��త, ఆ 
ఫ��/భవం వY�7ందనK;ట. Dజంt జ#³ంC gనటం? జరగc�. �� 
�Ùం� ఏం జ#³ం�? yణ మ� ��qల�? gనK అ/భవం వY�7ం� already. 
ఊహ �ం�' àø�dBం�. యం îదం Wîద fBD �ంV 
అ/భ@ంY�}ం�. �స}వం� జ�గక dBన�_< �� ఇ�గ LDD 
�స\బలం అం2�.  
 "ఇ�_< W�}త వర};నం� జ#³ అ/భవం వR}]î సం�రం. 
జ�గ'ం�] అ/భవం వR} �స\ బలం." sం� అ/భ@ంO�ÊంV కC! 
sం� �� యం îదం Wîద�c కC! అ/భ@ంO�ÊంV ��, అ@ 
gప_వ�7న@. అ/భ@ంచ'ం�], (అ/భవం �� కర	ఫలం) కర	ఫలం 
ఎ�_äం�? కర} అ]�< 
క} అB9 కర	ఫలం అB�ం�. ( 
క}�� వ*� 
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gనకdB\ �� 
క} �� వ*�) అం+ ఏం Y�లట ఇ�_<? 
క} �'ం�] 
�B�. కర	ఫలం � vద పDYయ'ం� �ం�ల�� అం+, /�H ఏం 
���లట? ఆ �స\బలం � vద పDYయ'ం�, ఈ సం�ర బలం � vద 
పDYయ'ం� �ం��. పDYయడం వల3 ఏమ���? కర} అ]�< 
క} 
అ��<. అ� అవH'ం� �ంuట,3 Ò�¥మ] కC! ఈ ఇహ�	రf ఫల
గ 
@�గ� �´_�. అం+ అరfం ఏnటట? @షయం� Wవ#}ంYట�_<, �� 
ఎ�_� ఎక�డ �ం�లట? MతHం� �ం<. ]/ ఆత	సH��bD అ] 7fgD 
మ#�d;'. ¶.�DK మ#�d;'. మ#�d'ం� ఆ 7fg� �ంb YB. 
ఏ�ందట అ�_<? కర} కర}t] �\K<. 
క}t అవHc�. ఎ�_ä9 
క} అవHc>, 
ఏ�ందట ఇ�_<? సం�ర బలం పDYR అవ�శం c�. అరf�ంC అం®! �� 
�స\బలం పDYR అవ�శం �ం�. ఎం�కD? కర}t �\K�t. కర}t �ం+ 
�స\బలం పDY�}ం�. 
క}t �ం+ సం�ర బలం పDY�}ం�. అం+ ఏమ6? 
ంతం ఇంô�ల C� P�@ వ*� పDY7 అ/భ�DK �ఖ�ః�ల/ 
¬ం�న�_uî 
క} అB�\K<. �Ùం� ;Áº పDY�} �నK�_< కర}t 
�\K<. �బ6� ఏం ���లట? అసßన,వం6 7fg ఏnట�� అం+, �� కర} 
�ద��! �� కర} ఎ� అ���? అనంత సృ���, @ZHD� ఎవర�� కర}N? 
@�Õ Öరణ�గర× అ��కృత పర;త	N అB� �ండt, మధ�� ]/ 
అం2�n6? ఏమ\K �$, ��q �ంC? � Óమండలం vద ఎంతమం� 
ఆవ�య £ట�డం c�? ఏnటట � W9�కత? ðటN �< ఒ�# 
àB��యల�, \NQ �3 £<�<, సంవతÊరం 4త}ంvద. ఏn6 � 
W9�కత? సంవతÊరం� \NQ �3 £డ�డంb ðట- �<. àB��యN 
£డ�< ఒÎ�క�#. ఒక ప� మం� క�7 £డ��. ఏంటట అB9? (�b�v 
�ండ�, �bక� పDకC!) ఎం�కDట? \� �� ఇ�. \� ��. ఈ ఆవ�య 
\� ��. ]/ త�� Yయడం c�. ఎవ#¥సî త�� Y�}\K/. ఎవ¢ 
gం2<. \.ం�'? Dnత};Áº ]/. అ] 7fg� �ంb Y�}\K<. 
అరf�ంC అం®! �� ఎం�' Yయడం c� అ�గ. అం+ ఏమ���? అం+ 
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పDD yరంzంYట�_u, \¥సం Y�}\K/. అ] 7fgÄ 4దN £<=\K�. 
అం�వల3 ఏమ��<? \¥సమ] �రణ మన�� ఆ యం పDYయt], కర} 
అBdB ���\K<. (\¥సం �క dB\ \ �ల3N \¥సం) v� ఒక6 
Q�} £,�¥ంb. అదం� \ ¥సం� Sగº. /�H �ం+] కC! ఆ సంరం éల 
అం� ��.  
  
 � ]/ అ] కర} »ళ�ంద#� X�న ��'\K<. ��¥t] ఏమ��<? 
కsi}���\K< ఇక �b� 7fరంt వY�7ం� కర}. అంత' �ం� కర} బల�నంt 
�\K<. అరf�ంC అం® ! ]/ ]/t] �నK�_< �� కర} �\K<. �� 
బల�నంt �\K<. �స\బలం అతD vద పDYయటం c�. ఎ�_ä9 తనÄ 
స. n³�న,వం6 సంబంlN �నK,వం6 అంద#� కN�'\Kå, 
ఏమ��<? 7fరపbd�< కర}t ఇక. ఇ�_< ఏం Y�లట చ*�న,� 
�ళ�¥సం పDYయక తప_�. �< 
క} అవHక తప_�. �బ6� /�H ఈ @Oరణ 
�మం చక�t �B�. YR} ఏ�=ంద��? ఇహn�. ;#dÉ� ఇ�. 
ప#Ðమం �ంV� ఇ�. ;�_ �ంV�. ZశHత�న,వం6� ��. ఆద�ంత�N 
cన,వం6� ��. స\తన�న� ��. LD వల3 ఎ6� ��న� లzంY అవ�శ� 
c�. ;�_ �ంV ��నº ��, ;�_ �ందD 7fg Ôక� ��నం ఇం�� c�. 
ఇ� @ష�D� సంబం)ం*నV. రస]ంôయం అ] @ష�D� సంబం)ం*న�. 
Òడంb. ఆ కలపటం Ä] v� ఏమం2�? అ¶�! ఎంత ఎ$t �ం>, gనక 
�ంV ఈàడ ÒZ�, దృశ��పం. కళ�Ä ÒOడం®, gనc�. కళ�Ä Ò*, 
~రHం కళ�Ä Ò*న�_< gనKCD� tally YZ<, స�స# ��'àø�. ఒక ప� 
�3 క��ం� Ò*ం� �ం,ం� కC! అ�_< ఎ$t �ం�, త'�వ ఎ$t �ం�. 
ఎ'�వ ఎ$t �ం�. ఆ �6� ఏ�ం�? రస]ంô�D� సంబం)ం*న ��పకం 
�bంచబbం�. �bం* sం� క�� ఇ� పDY7, ఇ�_< gనక�ంV, 
క��న,వం6 దృశ�వ�}�D Òడt], ఇ� t�sం/t �రంt �ం,ం�, ఇ� 
t�sం/t ఉ�_ ఎ'�వ �ం,ం�. ఇ� t�sం/t.... ఇ� DరUయం YRR 7fg 
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C� వY�Z<. Òడంb ఒక�#. ఎక�<\Kî ఇ�_< మనం. ఇద�� îహం 
అం+. îహం అం+ అం�� అసN ఏ î.N అ/'ం2�. అ@ ;Áº 
î.N �దం®, W�L îహº. ఏ> ఆడ�±� మగ�ళ�/ �ంMంచడం, 
మగ�±� ఆడ�ళ�/ �ంMంచడº îహం అ] 7fg� మనమందరం 
;23<�ం అం®! Cనంత త�_ ఏL c�. అరf�ంC అం®! W� @షయం�, �' 
అసN W� @షయం�¤ �నK� îహº. ఎం�కD? అ� ¬ంద'ం� �� 
ఆగcకd=\K�t. ఆగcకdవడం ఏ�9 �నK> అV îహ�. 
Q�}£,�¥ంb. ఏవం®! LDK Òడ'ం� ]/ ఆగcకd=\Kనం®! îహం. ఈ 
0#య- Òడ'ం� ]/ ఆగcకd=\Kనం®, îహం. ఏ�\ సª! ఈ పD 
Yయక ]/ ఆగcకd=\Kనం®, ఆగcకdవడం అ] �గం ఏ�9 �నK>, 
అదం� îహº. ఒక�# ఆ 7fg వర� వ*�ం� అం+, D/K ఆప�D� »N��. 
ఎం�కD? ఆ �గం వY��}ం� CD�. ఇంôయ �గం వY��}ందనK;ట. మన�� 
�గం వY��}ం�. ఇంô�ల' �గం వY��}ం�. ఇంôయ �గం వY��}ం�. �� ఆ 
@షయ�¨DK ధ#ం*�}వనK;ట. ఇం� D/K ఆప�D� »N��. అ�_< 
అDK ధ�	ల/ అg�n}�. CDK అ�_< ¬ందడº � ల¯°ం అం9. »< 
¶ధపడ��? ¶ధపడcC? »< �\K�? d��? అవ�K ఏ» 
ఆ�*ంచవనK;ట ఇం�. పర;త	Ä ఏ Dnత}� �ండ�. ఇ� ���. 
YRZ/  అం9. \�� ��లం®, ]/ YRZ/ అం9. అం2< అం9. 
తîQణం వY��}ందనK;ట అప_6�. ంతం îహం�� వY�Rటప_6�, 
తîQణ WSవం వY��}ందనK;ట. ఇ�_< �ప_�D� »ù=ంC? »N��. 
=rయ�పం� �నK�_< సతHQణం. îద �పం� �నK�_< ర�Qణం. 
Wîద �పం�� వY�Rటప_6� తîQణం. �బ6� v� �నK,వం6 @షయ 
@OరణD చక�t Y�}, ఆ @షయ @Oరణ అం� �� ఎ� ���ల�� అం+ 
ఇ� Y��.  
 ఏవం®! \' ఎం�' ఇDK సమస�N వ�}\KB? ఎం�' ఇంత �ఃఖం 
క�³ం�? ]/ ఎం�' ఇ� �\K/? \' పర;త	 ఎం�' P�యc�? 
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\' ఆత	సH�పం ఎం�' (ధపడcద�� అం+, అDKం6� మనం మన 
;నవ o@తం� ఇప_6వర� o@ం*న o@తం� �నKవ�K ఏn6? ఈ యం 
îద Wîద�c �\KB. అDK6�. ఎక�1క�ä9 v' ఈ యం îద 
Wîద�N �\K�, మÈ� ఇ�_< అ� కNQw �ం2యంb. Îత}t ఏv 
కలగ�. అ�K ¨త�. /�H �6� ��q ఎ#గనప_6 /ం* ఇప_6 వర� Ò*న@, 
Y7న� �ం2B. ఇం� Îత}@ ఏv ÒRL, YRL c�. ఎం�కD? � 
��ప�ల� ఎప_6 /ం* �\Kయం®? 'కల_శత�ల కనK n��� �ల ;�/ 
g#³ Òడగ ' - ఈ @శHమం� g#³ Ò�}] �\K�. ఎప_6 /ం* ÎDK ల¯ల 
¥ట3 సంవతÊ�ల /ం* ఇV పD Y�} �\K�. అసN �' Îత}ద] అవ�శº 
c�. �' ఈ సృ�� 4త}ం vద. ఇంటsKÕ అL ఎ�_å ÒRZ�. కం~�ట� - 
అL అంతకం+ �ంV ÒRZ�. అ�K ÒR7న�, Îత}@ ఏv ��. ఇ�_< 
ఎ� Îత}@ ��? �R� ఆ పD Y7 Ò<. 10 DnJN అÉ�టప_6� �' అ� 
¨త� d=ం�. Îత}�9 ఎ�_� Îత}t �ం�� కC! �ంËంC? �ండడం 
c� కC! (మ# ̈ తCD] మర� మరల ¥�'ం,\K� కC!) ఎం�కD అం+, 
ఆ ¨తCంË3 Îం�ం ;�_ వ*�ందనK;ట. శబÀం��, స_రû��, �పం��, 
రసం��, గంధం�� ఒక ప� Zతî, ఒక Zతî ;�_ వ*�ందనK;ట. CDK 
Îత}� అం,\K�. ఎం�కD? ;రటం CD సహజ ల¯ణం. అం9 కదం®! v� 
అ�K ఒ� రంQనK, ఒ� రక�న |రN కడ��? ఎం�కD? ఎం�కD కట�రం®? 
��. అం�కD �±� ఏం YZరం+, ఆ�*ం* £2��. ²ధవ�ం - భర} గgం*న 
త�Hత �వలం ఒ� రంQ PN£ |ª క2�లD £2�రంb. ఎం�కD £2��? 
identification ��. ¨పం. అ� అంతకం+ ¬ర¨,. అ��! @షయ²�గ�ం 
¬ందమD. @షయ� అం+ రంQలÄ �<'D �ం,ం�. Îం�ం Îం�ం 
;�_లÄ6 Dరంత�యంt ప#Ðమం �ం�w �ం,ం�. ప#Ðమం 
cన,వం6 ZశHత�న 7fg ¥సం, ]/ o@�}\K/ అ] W�క. ZశHతతH�, 
ప#Ðమ� cD, ;�_cన,వం6 7fgD PN�'] Dnత}� ]/ ఇక /ం| 
o@�}\K/ అD తన' �] L¯ ��¥వడం అం® అ�. స\�స� ఎ�é, ఇ� 
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�� అం9. తన' �] 0Hక#ంYట,వం6 L¯. �� ఈ �స}వం dBం�. ఈ 
�స}వం dB ఇ�_< ఏ�ందంb? ఒక�# ఆ�*ంÇ¥ంb. అరf�ంC అం®! 
 తన' �] తన o@తం vద àన'� gర³ ÒÇ'D, ఓð! ఏ�ం� 
ఇం��? అం� @షయº తప_, ఇక�uv c�. అD ఇహ�	రf ఫల
గ 
@�గ� Yత, ధన చ=ష�య సంపg}� �నK,వం6, 5ప_�న,వం6 ఈ 
sండవ L¯ అంb. ఈ sండవ ధ]. ఈ sండవ ధన Ôక� WSవDK అక�డ 
£2�రనK;ట. అరf�ంC అం®!  
 lరణంt 0¿ల' @ష�N ఎ'�వ �ం2B కC! ఈ Wకృg ధర	ంt 
�#� ఒ�ంత ఎ'�వ పDY�} �ం,ందంb. అం�వల3, ఆ @షయ ²�గ�ం, ఆ 
²�గ� DరUయం ¥సం, ZశHత�HDK ]/ Q#}ంY Dnత}� ఇక 6షo@�DK 
గడప(=\K/. అ] ఒక DరU�DK తన' �] L¯t 0Hక#ం*ం� �బ6� అ� 
ఏ�_, Y�'ం�. ఆàడ' ఆàu. మÂక� ఏ�_, YR అవ�శ� c�. ఎ23 
అB9 స\�సం తన' �] 0Hక#ంO�, అ�� ఇ� �� అం9. అరf�ంC 
అం®? అ�గ ఎ´_ä9 ఈ @lనం� ఏ�_, YZ¢, *వర' ఏం n³�ం� 
ఇ�_<? అం�� ఒక�# @Oరణ Y�¥ంb. అం�� మన సంWCయం�... 
ఇదం� �J�Oర ంWCయం. అం� ఆత	��న W(ధం అం�� �నK�. �� 
ఆత	��నం dBం�. dB *వర' ఏn n³�ం�? ¶హ�ం n³�dBం�. 
అం�వల3 ఆ �J�Oర ంWCయం ఎవH� ¨6ంచ� ఇక. ఎం�కD? ల¯°ం 
dBం�. ఇ�_< ఎవH� ¨6ంచడం cదంb. అసN ఈ @lనº dBం� 
ఇ�_<. అం�� నంb, ఆయన �ం+ �\K<, cకd9 d�< ఏnటట 
ఇ�_<? ఆయన �ం+, d9 ఇ�_< \' ఏం 9� వ*�ం�? ]/ ఎ�_� 
�\K/. \�మ\K 9� వ*�ంC? �6� ��q ఎ#³న దగ{ర/ం| అ�K �\KB 
\'. ]/ d9 కC ఏకంt. ]/ dBన�_< \Ä¨, అ�K d�B. (b 
ఇ�_< ఆయన �ం+ ఏంటట? d9 ఏంటట? అ] 7fgC� వY�7ం�. ఎం�కD? 
ఆOర�, ంWCయ� అD �´_CంË3 ఈ ఆత	��న� ��ం*ం�. ఎ�_ä9 
Dజo@తం� ఆత	��నం ��ం*ం>, ¶హ�º n³�dBం� ఇ�_<. 
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అరf�ంC అం®! �బ6� ఇ�_< v� ఏం Y�లట? v� ఆచ#ంY ట�_< 
ఆత	��నంÄ ఆచ#ంÇ. అ�_< ఆ ఆOర ంWCయం -='=ందంb. v� 
Dజంt ఆOర ంWC�DK -g�ంO� అD అ\Kర/¥ంb, v� ఏం Y�� 
ఇ�_<? ఆత	��నంÄ ఆచ#ంÇ. /�H ఆత	��నంÄ ఆచ#R}, � Ç,�పక�ల �నK 
o�లDKం6 vC CD WSవం �ం,ం�. ఆ WSవం ఏం Y�}ం�? అ� 
-g�ంY,� Y�}ం�, CDK �< ఆచ#ంY,� Y�}ం�. v� ఎంత ��_\ �±� 
ఆచ#ంచడం cదంb, ఎం�' ఆచ#ంచడం c�? /�H ఆచ#ంYట�_< 
ఆత	��నంÄ ఆచ#ంచడం c�. @Zల SవంÄ ఆచ#ంచడం c�. ప#nతతH 
SవంÄ ఆచ#�}\K�. ఏ�\ సª Y��ÊంV అD బలవంత�t 
��À=\K�. Wపంచం� బలవంత�t ఏప� YBంచ�D� »N��. త�3 
గర×ం�ం* �Ü� బయట ప�ల\K �� బలవంత� 7హ	Ðరfం పD���. 
అధ��. �� మనºn Y�}\K�? అ�K ఇ�_< బలవంత�t 
YB�}\Kమం®! ఏ�ం�? త�_ కC! ఆచరణ ధ�ం �� కC! �బ6� 
Dజo@తం� ఈ ధన చ=ష�య సంపg}D WgDత��, Wg @షయ��¤, 
Wg ¯ణ�, Wg ;ట, Wg Yత, Wg ఆ�చన� D��Dత�వ�} @�క�, 
ఇహ�	రf ఫల
గ@�గ� అ] sంbం6 Ôక�, ఈ sం< ధనN O� 
అవసరం అంb. మరణ�లం� àంట], �' ��q @రnంY �పల, 
�ప�గపuట,వం6 సంపదN �\KB ఏమ\K అం+ అ@ ఇ@ sంu. ��q 
@రnం*న త��త అసN ఈ sం� �� ఉప�గపడవంb. అం�క] �´_�, 
మరణ �దన yరంభం �క�ంV, �' �ంV PN�}ందంb, P�@ �నK�b� 
ఏం జ�Q=ంద�� అం+, 4ద+ �¨_/ కC! శrరం వ�� �}<. P�@Ä 
వ�� �}డంb. ఆ P�@ �ం,ం�. మరణం వY��}ం�. ఇహ సమయం 
ఆసనK�ం� అD P�యt] ఏం Y}డం+, ఈ D��Dత� వ�}@��DK, 
ఇహ�	రf ఫల
గ @�tDK o@తమం� ఆచ#}< కC! సహజ�d�B 
అ�_డనK;ట. ఆ సహజ�న,వం6 7fg�, �/ ఆత	సH��< అD 
7fరపbdB, Ò�} �ం2< అం9. ఎ� ఇంô�N ఒÎ�క�6 ఎ� 
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పbd=\K�, సహజంt Ò�}�ం2< అం9. అ�� పbd�B. d9 
d� అD అ/'ం2< అం9. ఏv చ�ంచడనK;ట. అ�గ అ� చ�ంచD 7fg� 
�ం�� మరణం� �� అం+, ఈ ధన చ=ష�య సంపg} ఎంÄ అవసరం. ఇ� 
ఈ ధన చ=ష�య సంపg}Ä o@ంY�u ధ'<. LంË3 సహజతHం 
¬ం�న�< �¡�<. అ6� సహజతHం ¬ం�న�#� అÃగ8�< స*9¡�<. 
»#� :CN ఇవంb. ఈ ధన చ=ష�య సంపg}D సం¨�ంచ'ం� g#��±� 
అ/స#ంY �±�. ఒక+ Q�} £,�¥ంb. vరంద� �� భ@ష�=}� 
ఏ��� అ]�, LDK బ6� PN�}ం�. ఎప_6� v� v Dజo@తం� ఈ ధన 
చ=ష�య సంపg}D సం¨�ంచ'ం� �� ఇ�� @ం��ండవÇ�, à±w 
�ండవÇ�, @ం��ండవÇ�, à±w �ండవÇ�, @ం��ండవÇ�, అ]క 
ఆ«;ల' à±w �ండవÇ�, ��ణ «వణం @ం� �ండవÇ�, à±w 
�ండవÇ�. »ళ�ంద� ఎవ�? అ/స#ంY�±3. అం9. »ళ�' ఏv ఉప�గం 
�ండదంb. »ళ�' ఏ ధన చ=ష�య సంపg}Ä పDc�. PN� »ళ�' �కd9 
అ�K ��. �� �ళ� దగ{ర ఏv �ండదనK;ట. �b దగ{ర ధనºv �ండ�. 
�� ధన� అం+ ఏnË PN�. అరf�ంC అం®? ¶�ం'� ���య� 
�ం6�డనK;ట »<. ఎDK ¥,3 అB\ వ�} �ం2B, ఇ�}�ం2<, �� 
�b� అ]� ఏv అక�డ �ండ�. ��, క�సం »b� ఏంటం+, @షయ
గం vద 
అ´¯dదంb. ఎం�కం+, »bదగ{ర ధన చ=ష�య సంపg} c� �బ6�. 
@షయం వ*�న�_< CంË3 �D³dw �ం2డనK;ట. @షయం cన�_< 
;Áం WZంతంt] �ం2డ\K;ట. ఈ అ/స#ంY �ళ�' �� ఉప�గం 
�ందంb. ఏంటట? @షయం cన�_< ;Áం WZంతంt �ం2<, @షయం 
వR} ;Áం »డంత W;ద�# మÂక< c<. ఎం�కం+ అంద#కం+ �ం� 
»u �D³d�< �బ6�. అరf�ంC అం®! ఎం�కD? ఆనకట� క/ �, క/ �, క/ � 
�ం2<. @షయం �t] ఏ�d�డంb? PంÇ'D @�Ç' ప<=ందంb. 
ఈ అ/స#ంY �b� వ*�న W;దం ఇ�. అB9 LంË3/ం* ఒక Ý,� E� 
ఎ���. ధన చ=ష�య సంపg}D Dజo@తం� మనం Dజంt సం¨�ంO� 
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అంb. ఇV � �Ú	DK ¶Q YRట,వం6 సxన ధన. ఈ ధన చ=ష�య 
సంపg}D సం¨�ంచడం ¥సº, అDK ఉపDష=}N, �Cంతమం� ()ంY� 
అం� »6¥సº. ఈ ధన చ=ష�య సంపg} c'ం�, ఏL ధ�� ��. 
అధ��. �� ఎనK\K చ��, ఎDK @/, ఎDK YB అం� D/K ఎక�b C� 
��.ø� వ�c}B? అ/స#ంY �bC� ��.ø� వ�c}B. Q�� 
అవసరం ఏnట�� అD అం+, ఈ ధన చ=ష�య సంపg}D �' @వ#ం* 
� }̈<. న/K ;ర{దరûకతHం Y}<, న/K ;ర{దరûకతHం Y}<, ఏం ���� 
� }̈< అం,\K�, ఏంట��? ఆయన �´_� అం+ ఇ�é ఇV! ఆ ధన 
చ=ష�య సంపg} అం+ ఏn6? అ� ఎ23 సం¨�ంO� అ]� @వరంt 
� }̈డనK;ట. Dజo@తం� �6D ఎ23 ఆచ#ంO� �ప_డº, Q�� 
YRట,వం6 పD. yథnకంt Q�� YRట,వం6 పD. ఆయDK 
ఏమ\Kర�� అం+ ; Q�� అ\K�. ఇ23 �´_ ఆయDK ఎవరం2�? ; 
Q�� అం2రంb. �బ6�  ఆ రకంt v� D��Dత� వ�}@�క� DనK ÒZ�. 
ఇ�ళ ఇహ�	రf ఫల
గ@�tDK గమDంO�. ª� మÂక6.  
 
ఓం ఓం ఓం ~రUమదః ~రU nదం ~�Uý ~రU �దచ�9, ~రUస� ~రU;Cయ 
~రUº� వ�ష�9  
ఓం ~రUమదః ~రU nదం ~�Uý ~రU �దచ�9, ~రUస� ~రU;Cయ 
~రUº� వ�ష�9  
ఓం ~రUమదః ~రU nదం ~�Uý ~రU �దచ�9, ~రUస� ~రU;Cయ 
~రUº� వ�ష�9  
ఓం తý సý 
ఓం సహ\భవ= సహ< Xన'} సహ»ర�ం కర�వ= 9జ7H\వ>తమ�} 
;@�HJవ=  
ఓం Zంgః Zంgః Zంgః 
B�ం.   
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ఎవ�� ఝ�� 	ం��, భయ� 	న�� �డ�� �	�. అం� అర�ం 
ఏ��? !" #$%� &'(��. మరల ఉదయం -./ం0(��. 1#� 
ఏమ(�ర�� అం� #త�3ళయం. 1## ఏమం56? #త�3ళయం. అం� !" 
చ89�, !" �డ:�. ఒక8� 100 ఏళ?@� Aవడం అBC DE. �	� అం� 
అర�ం ఏ�టం�, #త�3ళ�G అGభHంI��. ఉప#ష'9L ఏ� 
MN'(�య�� అం�, ఏ ఉప#ష'9 OPQ(� RS TటUTదట �	V 
Hషయం MN:6. అ5WX ఈశ[6V Hషయం MN:6. �\శ[6L ఎ] క^_ 
	(�6? `ంa ఒక� ఎ]గ అc	(�c? ఆ ఈశ[ర లefD, ఈ �	V� ఎ5W 
	(�c? అ5W గGక ఆ ఈశ[ర లefలg గGక G	[ ఈ శhరం% 
�HంiనటWcj, k\ భగవం'VH అ# ఎ5W lLPQం5	? k\ భగవం'VH 
అ# ఎ5W �H89	? ఏ ఉప#ష'9 అc( ఇn oథ�క qrం sద న�P9ంC. 
అC ఈt�స� �దం సర[ం దగvర Gంi TదL wVj, iవ�� ��9xప#షy 
వరQ అ#� ఉప#ష'9L, 108 ఉప#ష'9L RS ఇn oథ�కం{, 
TటUTదట% �	� అం� ఏ��? ఆ త6�త ఈశ[6� అం� ఏ��? 
�\శ[6లQ ఒ@ లefL ఎ] 	(�c? �	� ఈశ[ర లefలg ఎ] 
�HంA^? అ] �H|9 :G భగవం'డ# ఎ5W lLPQం5�? lLPQన� 
త6�త భగవం'V{ ఎ5W �H89�. ఇంj! ఏ ఉప#ష'9 అc( RS ఇn 
ఆ6 �~�లsద న�P9ందన��ట. ��# ష� ̂ ంగ�L అ# సంస�త�% 
అం5రన��ట. ఆ6 పద�'L అన��ట. ఉప#ష'9 ఆ ఆ6 పద�'L{ Hవ�q9 
	ం0ంC ఎ��a RS. �# లe�ం అదన��ట. 3� ఉప#ష'9� లe�ం ఇn. ఏ 
ఉప#ష'9 Tద�Gంi, iన� ఉప#ష'9 ~వ��, అ� wద� ఉప#ష'9 ~వ��. అC 
ఈ ఆ6 ధ��లG క^�	ం0ందన��ట. అంE% ఏ� Hవ�ంచబ�:c? 
�	డం� ఏ��? అం� s6 ఎక/�(, ఏ�( ఉప#ష'9L MN'(�రం�, 
Hం0(�మం�, చE	'(�మం� అ(�రGxంV. ఈ ఆ6 లefలG అంE% 
గమ#ంAలన��ట. ఓ�! ఇంE% �	� అం� ఏమ# M���? ఈశ[6� 
అం� ఏమ# M���? �	V� ఈశ[ర లefL ఏ� 	(�c? ఈ ఈశ[6V 



21speeches file no.11  Page 2 of 33 

 

లefలg �	� ఎ5W �HంA^? అ] �H|9, �	� ఈశ[6V{ ఎ] 	(��? 
ఇC త6�త ఎ] ��989	? ఇక అదం:, ఆ అGభవం ఎ5W ��989	? ఇంj 
సంగ'L. ఇn, ఇ]X MN:యన��ట. అk� ఇ]X M�9c. అ#� ఉప#ష'9L 
ఈ లefలB క^�	ం5c. ~బ�U �	డం� ఏం MN'(�c? అk� క^� �#� 
#ర��L M��tయన��ట. ఏ ఉప#ష'9L �రX_( RS, �#� �#� 
H��L అం�, ఆచరణ 8ధ( �ద�L 	(�యన��ట. అం� కర���v#� 
�r- M��0వం� �#� పద�'L, భ�9 ��v#�, �గ ��v#�, ��న��v#� 
ఇ5W ఆ� ��vలQ సంబం ంiన 8ధనL M��ట��� అం�, �	� 
ఈశ[6V{ �Hంచడ� ఎ5W? అ# M��దగvరQ వI�టప��� �rం �ంMం 
ఆ� ��v#� బ�U �దం 	ం0ందన��ట. ��^నH అk� స�నం{B 
	ం5c. అcj ఏ�టం�, ఈ ఉప#ష'9L అk� క^_ �#� #ర��L 
I_(c. ��% ఏs �దం DE. ఏ�¡ అం�, ‘��� ఈశ��	’, అ#� 
ఉప#ష'9L M��( RS ఒ@ #ర�యం. �	� ఈశ[6¤. �\శ[6L ఒక/�. 
ఎంEక��? అం�, ఆ ఈశ[6¤ ఈ �	� అc(� ~బ�U. ఎ]గ? ఈశ[6� 
అB�� మ�U, �	� అB�� Qండ. మ�U అB ఆ¥రం DQంS Qండ అBC 
త�¦'ం�? QండQ మ�U లeణం ~QంS 3j�క లeణం వI� అవ~శం 
	ం�? DE క�! ఆ~రం ��నంత �§న లeణం ��ం�? �రDE క�! 
~బ�U �	V� ఏం �6'(�c? ఆ~�L �6'(�c. లeణం �రడం 
DE. ~బ�U G	[ ఆ~�#� ఆ¨cంచQంS, లef#� ఆ¨cంచవ��!  
 ఇ��� మనమందరం 	(��. మనంద�� ఏం �ద� 	ంC? ఆ~ర �దం 
	ంC. అంj క�! iన�Qండ, wద�QంS, �ంత, చ�U, ©Q� అంj(? ఆ~ర 
�దం 	ంC. ~k మనం అందరం ఎవరం? %ప^� ��� ª89�? శhరం వరR 
ª|9 �	�. ఇం~ %ప^� ª89�? అంత�త�. ఇం~ %ప^� ª89�? 
పర�త�. అక/డ ఏ«( �దం 	ం�? అక/¤s �దం DE. �	డ(� �దం DE. 
అంత�త�(� �దం DE. పర�త�(� �దం DE. ఎంEక#? &¬!న ఏం 
MN'(�	? ఎవ6 &c( ఎవ� &��? �	� &�� అం0(�6. 
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(అంj{ మ�) ఎవ� &c(, �	� &�� అం0(�	 {k, ఆ~రం 
&cంC అం0(��? ªడంV. మనం మరణ ~లం% ఎక/V�... అంE@ 
MN:6 అంత�~లం% తప�#స�{ ఆఖ� ª� ±²?లంV. ఎంEQ ±²?లట? 
ఆఖ� ª��. అం� మంi �~�L అ��¤ M�96. �H:#� ప#� వI� �~�L 
ఎ��� MN:ర�� అం�, అGభవ�లం: అక/V� I6:6 క�! �³? 
�H:Gభవం అం: క^� అ��� MN:రన��ట. �~�L. ఏ��? �	� 
&�డంV. స´ �	� &వడం ఏ��? అB 3శ� kQ అ��� 
ఉదcP9ందన��ట. ఇn��? అn��? ఎE6�ంS ఆ~రం ఎE6�ంSB 
	ంC. ఎవ� &�� ఇ���? �	� &��. #$% RS ఎవ� 
&�� ఇ���? ఆ~రం అక/¤ 	ంC. �	� D� అంE%. DS #జం{? 
ఉ(��. ~k ఇం¶�లG �� 	(��. s� 	(�డన��ట. అంEవలన 
ఏ«ంC? మన@s l^యDE. అర�«ం� అం�! ·లQవ%� వI�టప��� 
ఏమ��	? మ¸? ఇం¶�ల%� వA�	. ~బ�U �	� అం� ఏ�ట��? 
#త�3ళయ�G అGభHంI �� �	డ��! అం� ఏ��? �� ఏ� �¹ 
సంవతº�లx, వంద సంవతº�లx ఒక8� &¬�� ~E ఎంEQ 
Eః¼89	? kQ జననమరణ�ల ఝ�� క� �	V� 	న�C? అంE% 
మరf#� Hవ�P9(�డన��ట. మరణం అం� ఏ��? రణ�+మ అంj కదంV. 
రణ� అం� ఏ��? ¾ద��. �Hతం అB ¾ద��, &�ట� IP9(��. మ 
&¿0UQ(��. ఆ _��g �Hతం అB ¾ద��, &�ట� ��_&cంC� 
ÀN. మంin క�! �Hత~లం అం: ఆ &�టం ��ంI{ త{� పSÁ	. 
ఎ��� ��P9ం�? ఎ��� ��P9ం�? అ# ��| Âం వi�న��� 
Eః¼89	 ఎంEQ మ�? kQ ఎంEQ Eఃఖం? ~బ�U మరణం అం� 
ఏ�ట��? Eః¼ంచ ద�నC ~E అC. Ãర���(#� అంCంIట0వం�C. 
ఎంEక#? ఇ��� అంExDన0వం� ��(#�, మరల వI� ఉ� � 
అంExవS#� ¿ప� అవ~t#� l6Ä9ంC. ఈ ఉ�  ��(#� అందS#� ప#� 
�DదంV. #ర�యం It�, %పల 	న� అంత�త�. ఇహ kQ ఈ ఉ�  
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ప#��E� ÀN. G	[ ఎంత~లం తG�Q(� RS ఈ ఉ� % 	ం� 
3�జన� DE. ఇ5WX 	ం5	 ఎంత|� ª_( ~#. ఈ జం'	 NC�, ఈ 
Æటక� NC� &E kQ. ఇహ 1ంÇWGంi ��j ~k, kQ ప�fమం �E. 
~బ�U nÈ#� వCD|É అ# #ర�యం Iయ{B �	� ఏం It�? వCDt�. 
మ� ఇ��� వCD_న �	� ఏ� అV{�? నG� ఇC వCDÉ మ(�	, 
త6�త సంగ� ఏ��? అC ఆ త6�త సంగ� ఏ�� అ# అVXn ‘మరణ దన’.  
 మరణ \దన అం� ఏs DE. అంత�త� #ర�యం I_ంC. kQ ఇC 
ప#��E� ÀN. అ# #ర�యం I_ందంV. అC Iయ{B �	� ఏమ(��, 
okay ready BG, k అÑనం% వన��V#. ( అÑనం ఏs DE. |[చÒ ఏs DE. 
!" #$% &ÓB 	(�G క� BG. &'(�(? D�? మ²? k #ర�యం 
-రQ ఎక/డ DP9(�G? అn ఉ� % #$ DP9(�G. -./ం0(�G. !" 
#త�3ళ�#� అGభHంI�VB. !" &¬�VB. ఇ�ళ BBం �త9{ 
&వడం DE. (@ం Eఃఖం DE. ~బ�U �	V� Eఃఖం 	ం� ఇ���? �	V� 
Eఃఖం DE. ఎంEక#? శh�#� 8Ô��. అర�«ం� అంV. అం� ఏ��? 
oణమ�NE�L �	�. ఈ oణ మ� NE�L శh�#� 8Ô. ఈ oణమ� 
NE�ల�  
8Ô ఎవ6? అంత�త�. oణ మ� NE�ల� 8ÕÖ అంత�త�. శh�#� 8Ô 
oణమ�NE�L �	�. అన��ట. ఆ �	V �´ ఈ oణ మ� NE�L. మనం 
ఏమGQం0(�� ఇ���? ఈ శhరం oణ మ� NE�L ఒక� 
అGQం0(�� ఇ��� �HంIట���. అC వi�న త{�! #�#� ఏం 
M��^? ఈ `ంV�# \6 M��లన��ట. శhరం \6, oణ మ� NE�L 
\6. ఈ oణమ�NE�L అB �	� ఏం IP9(��? శh�#� 
HViw�UP9(��, #$% శh�#� HViwటUడం D�? ఇం¶�లk� 
HViwటUడం D�? k q�ల ఇం¶�లk� వCDయడం D�? వCDP9(��. 
కల%� �రగ{B k q�ల ఇం¶�లg ప# అc&cంC. �V� ఏs అవసరం 
DE. తనQ :G{ మనP% 	ండగL�'(��. తనQ :G{ మనP% 
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అk� సృØంచగL�'(��. తనQ :G{ మనP% అk� 
అGభHంచగL�'(��. �	� �	V{B 	(�� అ���. ఇం¶�ల 
సం�గం DE. ~k, ఈ �	� శhరం వC^w5U] D� అ# #ర�యం I|C 
ఎవ6? ఆ �	V� |[చÒ DE. ఎవ6 I�^ #ర�యం? అంత�త� I�^. 
అంత�త� #ర�యం I_, kQ Âం అc&cంC� ÀN. ఇంక kQ ఇC ప#� 
�E, ఈ ఉ�  kQ ప#��E. అ# ఈ �	� ఆ అంత�త�Q l^యÙయ{B, 
ఈ �	V� ఏం MN'ంC? అcj వCDÉ . అcj వCDయ�మ(�	 స´! BG 
ఎక/డ D�^ ఇ���? ఇC వCÚయ�మ(�	, ఎక/డ D�^? kQ తగvC ±'. kQ 
	ంC{ శ�9. ఈ oణ మ� NE�లQ 	న� శ�9 ఏంటట? Ûమండలం% 
	న�0వం� ఏ �H త^W గరÜం%Ý( స´ 3\ÞంచగలE. ఎంEక#? qßం 
సర[��పకం. ~బ�U మర] ఇn �మలßమ�{�� ఇn అన�Ãర�మ�{6 
�డ:�? ఏs అవ~శ� DE. ~k, ఆ l^HjటL Dక మన� 
ఏమGQం0(��? � అ-� మ²? � అ��c{ ��UంC. � అ��¬ 
�ళ? అÀàc{ �5U�. ఇవk� వ�U �టL (య(! ఇ] D# &# బం¥లk�, 
Eఃáలk� మనం �# l��Qం0(��. (#ర�cం�Qం� 	ండ6) �� 
#ర�cం�Qన�C, kQ ఎ5W lLP9ంC? అం� ఏం IP9(�	? ఆ~రం% 	న� 
&^కలG బ�U, #ర�యం IP9(�	. ~k, BG ఏమం0(�G? అసL ఆ~రం 
ఎ5W వi�ంC? మ�U âక/ 3ãవం Iత వi�ంC. అంjకదం�! అ#� Qండä 
త�6 ItడంV. Qండలk� ఒక/ h�{B 	(�c. అ#� QండL ఒక�(? 
ఎ5W అ	:c? ఏ QండQ ఆ Qం¤. అంj క�! మ� ఈ QంS, ఆ QంS ఒక� 
క�? అ# అం5�. Qమ�� దగvర� G	[ QండL �నS#� &cన��� 
ఏమ(��? ఒ�/క/ QంS ª_ w�'(�వంV. ఏమ(��? అ#� QండL 
ఒక� న��, త�6 I_ంC BB. అం0(�S? D�? మ� ఇ��� అ#� 
QండL త�6 I_న�� ఎవ�? పర�j�. మ� అ#� Qండల% 	న� లeణం 
ఏ��? ఆ మ�U. లeణం దృåU� ª|9, ఒక/�. ఆకర �దంg ª|9, HVHV{ 	ంC. 
~బ�U G	[ ఇ��� ఏ� HViw5Uలట? ఆ~ర ��#� HViw5U^. లef#� 
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ఆ¨cంA^. ~k మనం ఇప��వరR �Hంiన �Hతం% ఎ] �HంA�? 
ఆకర ��#� ప0UQ(��.  
 1#� ఇం�క ఉ�హరణ RS MN:G. అ#� ర~æన0వం� O� 
ప���L ఒక� క�! ~k మన-� It�? �#� రకర~ల అG�న ��^�, 
ఒక8� శనగ�ంV, ఒక8� çయ�� �ంV, ఒక8� �నప �ంV, ఒక8� ఇంx�... 
k ఇషUTi�నవk� �#� క^�	. 3¥న $వ�ం ఏ��? పంచ�ర. అC DQంS 
DE క�! ఏC �(� అn{. ~k, ఈ పక/న I��న0వం� అG�న �దం Iత, అC 
3j�కం అం0(�	. అC 3j�కం అం0(�	. Qండ \´. చ�U \´. ఎ] 
అc�ంC? Qండ, చ�U ఒక�{. ఎక/S? లeణం దృåU� ఒక/�. `ంa మ�U� 
ÀN. పగD|9? `ంa ప�]9c. ఇn{ ~�% M��C? ఏం ItరంV? ఇం� 
దగvర Gంi ఇక/V� Qండ ప0Uè²?S? ఈ కర9 ఏం ప0Uè²?డంV? Qండ 
ప0Uè²?S? (#�� ఎంEQ?) ఆఁ.. #:��� �rం, !" దêంచబ�'న��� 
#:��� �rమ# lLPx! kQ ఏ�ంద��? nహం. అంj( అంV? ఇప�� 
వరR n## ఆ¨cంi 	(�	? nహ�. nహమం� ఏ��? దêంచబ�నC 
nహ�. ఎ��ë iవ�� ~� తగలì�'న�C అGx�Q. !" 
దêంచబ�'న�C (య(! ఇC. దêంచబ�'న�C ~బ�U 1#�6 nహ�. 
శhర� అ(�\ అGxంV ఒక\ళ, íర�� ఇ� శhరః í��ంచడం అం� 
నÞంi&వడం. ఎ��ë ఒక8� ~�%� &cన��� నÞంi&వడం ~E, 
!" నÞంi&'న�ద��! ఒక8� నÞంi&వటం ~E ఇC. !" ��Ó, 
&Ó 	ంC. !" దêంచబ�Ó 	న�C. !" నÞంi&Ó 	న�C. !" 
íర��. చ#&Ó 	న�C. !" చP9న�C. �# �6 ఏ�� అంEకB? �	�. 
#త�3ళయ�G అGభHంI�� �	�. ఈ îధ Mప�డ- అక/డ కర9 
ఉn�శ��. 
 ఇక/డ అ���rం I_, అం: చక/{ Icంi kIత, G	[ ïహ� 
స[ð�VH, ఈ సృñU అం: అ] 	ంC, ఆ అ�� 3ãవం Iత ఈ సృñU ఏర�VంC. 
అ# అం: M�� ఇక/డ, ఆ ఈశ[ర లefL అk� M��, ఇ��� ఈ ©Q�% 
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#��L ప0UQ# పదవ��! అ(��. ఏ«ంC ఇ���? ©Q� %B(? 
#��L ప0UQBC? Qండ. �ంద ఆ¥రం Qండ. అంj{. òన #��L 	ం5c 
క�! òన ©Q�. #��L 	ం5యంV. అంEక# ఎంEక# M��6? ఆ QంS 
©Q� ఒక�(? ఒక�( ~�? (ఒక�{ మ�U) ~k G\[�� �దం{ 
ªP9(�	? అ] ªడ�Q. ©Q�% #��L \tG. Qండ% #��L 
\యDE. అర�«ం� అం�! ఇ��� ఎవ6 \ó~/6? QంS \V ఎ�/ం�? 
©Q� \V ఎ�/ం�? ©Q¤ \V ఎ�/ంC క�! ~బ�U k%పల 
దêంచబ¤ట0వం� nహం దêంi&gంC క�. ఎవ� వలW? ôt[న���. ఆక^. 
ఆ ఆక^ 3ãవం Iత !" దêంచబV&Ó 	న�C. మృ'�	 RS ఈ 
ôt[న��� 3ãవం IతB వP9న�C. మరణం RS �# 3ãవం IతB వP9న�ద# 
î P9(�� అ���. ఏ�టట? మరణ ~లం వI�ప���, ఈ ôt[న��� 
nహమం: ఆవ�ంIP9ంC. అర�«ం� అంV? మృ'�	 ��^, G	[ ఆ nÈ#� 
HVi w5U^ అం�, ఏం జర{లట? ఆ %పల 	న� ఆక^ అం: RS Tత9ం 
శhరం ���ంi \_ంC. ���ంచ{B, ఆ అ�� 3ãవం Iత qßం \õంC. oణ 
మ� NE�L �	డB qßం nహం %Gంi ఏ«ంC? \õ&cంC. \రవ[{B 
�#� |[చÒ క^�ంC. ఆ |[చÒ 3ãవం Iత, మöక nహం%� 3\ÞంI_ంC. (1#� 
త0UxDక బయటQ &'ం�?) త0UxDక ~E, �# #ర�య-{, వCÚ��^ 
అం� ఏం ~�^? వCÚ��^ కదం�! వCÚ��^ అం� ఏం ~�^? 
1ంÇWGంi \6 అ�[]? \6 అ�[^ అం�, n# Iత అంE% 3\Þంiం�, 
�B� 	ప��ంA^. \´ �రvంDE. n# Iత అంE% 3\Þంiందంట? అ�� 
�[� అంE%� 3\ÞంiంC. అర�«ం� అం�!  
 త Ŵ� ©డవ ÷ల% ఆక^ ఎQ/వ 	ం0ం�? (లvవ÷ల% ఆక^ ఎQ/వ 
	ం0ం�? ఏÖనంV �@ం�69? ఎంEక#? ఆ l^HjటL D	. sరంద6 
గరÜ�సం, అంద�k క(�6 {k, ఆ l^Hjటలg ªడDE. అర�«ం� అం�! 
s6 ªడంV. గమ#ంచంV. ఒక� `ం� ©� ÷ల%WB ఆక^% �దం 
వP9ందంV. �ంE jS వI�C ఆక^% �ద-. ఏ�� ఈ±డ? ఆÈరం 
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�B�ంÇW �6� వI�_ంC? ఎQ/వ �BP9ంC ఈ±డ? ఆ±డQ l^యదంV. 
l^యQంSB �Bq9 	ం0ంC. ఒక/Ç ÷ల �ట{BB Tదø'ంC. అం� 
తన% 	న�0వం� ఆ âక/ �H, TటUTదట nంÇW Gంi 3\ÞంA�? అ�� 
3ãవం Iత 3\ÞంA�. 3\Þంi, ఆ అ��# 	ప��ంI nÈ#� త�6 
It�. అర�«ం� అం�! Qండ త�6 I�లం�, ~]�]? వ��? ఆ~రం 
_�రపS^ అం� ఏం M��^? (గ�UపS^ అం� ~]�^) ~]�^ క�! అక/�( 
ఏ� 	ప��ంA	? అ��B. ఇక/�( ఈ nహం గ�UపS^ అం� ఏంI�^? 
త Ŵ గరÜం% 	ప��ంAలంV. గ�UపS]? అస�కL పS]. అ_�కL పSలం� 
ఎ] ప�:c? అ�� 3ãవం IతB. ~బ�U �	� ఎ] త�6 It� nÈ#�? 
అ�� 3ãవం IతB. మ²? ఎ5W Hడ¿5U^? మ²? అn అ�� 3ãవం IతB 
Hడ¿5U^. ªడంV. ఎంత స�షUం{ 	ం�, సృñU #ర�యం. ఎక/�( confusion 
	ం�? no confusion at all. ఏs ఎక/S ఏs ఇPమంత, కG `ప��0, దరÜ 
&చ అంతRS jS 	ండE. అ] స�షUం{ ఏర�V 	ం0ంC. ఇదం:. ఇదం: 
చక/{ మరణ ~లం% ఆ కర9� MN'(��. IcP9(��. మ²? ఏం It�? 
ఈ #��D ప0Uè�? అక/డ ~షUం% \c, అ# మ²? �ంgB TదL 
wటUమ(��. ఏ«ందట ఇ���? iవ�� ఏం &¿5U	? ఆ~�#� &¿5U	. 
n#g ఆ అ��gB. అర�«ం� అంV? ఆ~ర �దం నÞంi&cంC. మ²? ఏం 
It�? li�న Qండ% k³? ప0UQ� ఇ��� ±�?. Qండ lA�	{ 
ఇం�Gంi. �ంÇ ఏం M��^? k³? ప0UQ�. �#�� U �6�. ఏ�� 
ఇ���, n# �� U �ర�'(�	? k ఆ~ర-. k ఆ~ర�, ఆ ఆ~ర� ఒక� 
అ# lLPx! ఇ��� అn� &cంC అం0(�	 క�, &cంC ఏం 
&cంC? ఆ~ర� &cంC. �	� already \´ nహం%� I�&��. 
	న� ఆ~ర� &cంC అసL. ఇC వC^wటU{B ±ంటB I�&:�. #ర�యం 
అc(@ వC^wడ:�. అర�«ం� అం�!  
 అవతల #ర�యం అవ[డ- మరణ \దన. తEప� nహ #ర�య- మరణ \దన. 
అc&'ందC. `ప��0% జ��&వ��, ఏళ?� ఏ³? ప� U��. అC \´ అంశం. 



21speeches file no.11  Page 9 of 33 

 

~బ�U అ]గ #ర�యం అc(క, ఏం It	? ~�� ±²?	. s6 ఎవð ~�� 
±ళ?6 ~బ�U, ఇ\s ªడ6 ~బ�U మ²? MN'(� అంExసమ#. అంద�� 
ఇం� దగvరGంi 8గనంపడం అB Hషయం% w5U6. ~k � అÀàc#�, 
�మ�{� BG � అమ�{6 చ#&cన��� OPè²?G అక/V�. అం: 
అక/డ ఎ5W జ6�'ం� ªS^. చక/{ ª|9{# ��నం �E. అంEQ M��C 
sQ. ఒక��� 	ం¤C, ఈ(� ~లం% sరందð RSG, ఆAర 
8ం3��L nÈG8రం{ w0UQ(�6 ~బ�U, ఇ] w0UQ(�6. 
ఒక��� ఈ పద�'L ఏs DవంV. (��QG RS OPQ&c(�?)  ఆ...! 
అ��! (g ��, నG� � (యన OPè²?�. అ5WX BG �V# ప0Uè²?G. 
ఆ.. (Q iన�ప��Gంi అk� సర[ం lLసంV. �@ం ఆ �ద-s DE. అ��! 
త Ŵతం� 	న��� �Rడn. Qండ ప0UxRడn. చ�U ప0UxRడn. ఈ 
	ం'Ds D	. iన�ప��Gంi, BG iన�ప��Gంi అ#� మరfల# స[యం{ 
కళ?g ªtG. అ]గ ఎ���j మనం ª89Ö, సహజ��నం ఏర��'ంC. 
ఓ�! ఏ�న�C ఇంE%, ఆ~ర� వi�ంC, �ంత~ల� 3వ�9ంiంC, 
ఆ~ర� గ�ంiంC. ఉన��� ఎ��a 	న��¤. �	V� మరణం DE. 
ఎంEక#? ఇంx nహం% I�&��. అంత�త� అం5�? �#కసL 
ఎ��a మరణం DE. ఎ��a 8Ô స[ðపం. పర�'�� అం5�? అC 
సర[��పకం. ఏ� వi�ంద5 ఇ���? Qండ, �ంత, చ�U. అంjక�! ఈ ఆ~ర 
�ద- క�! 3వ�9P9న�C. మ� ఇంE% #త�-C? అ#త�-C? ఒక/8� HAరణ 
Mc�. ఈ ఆ~ర �ద� ఇప�� వరR #త�� అ# ఆ¨cంA	. ఈ 
ఆ~ర�ద� సత�-(? ఒక/8� HAరణ Mc�. 1#@{ ఈ అలం~�లk�, 
అంj( అం�! ఆ Qండ@ రం�L అC��H, ఆ Qండ@ V
GW \_9H, ఆ Qండ@ అk� 
I_9H, ఓ అEÜతం అం�H. తగD_న !న? Qండ పగDt�? n## పగDt	? 
అర�«ం� అం�! అంEక# ఏం MN'(��? Qండ� చక/{ iLWL �5U�. 
k³? పV&Ó 	ం5c. అ] k ఆ¾��యం ��ంi&gంC (య(! k´ 
of¥రం అం0(�	 క�! k ఆ¾��యం ఎ] ��ంi &cంC? ఇE ఈ 
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Qండ iLW%Wంi k³? ఎ5W పV&gం�, అ]  k ఆ¾��యం ��ంi&gంC 
(య(! 
 ఇ6వ�క±c� ఆ6 �6L జ6� హంసL, త6�(¾	 
హ�హ�ELవi�( ఆగ1తG	. అB q§#� స�షUం{ î P9(��. కర9�. 
కర9� MN'(�� ఇదం:. ఏం M��� ఇ���? అం: ~�&cంC. 
తగD|c(య(, ±న�/��� ªడQంS తగD|c (య(! ఎంEక#ట? 
±న�/ ��� ª|9, kQ మ²? తగD| Qండsద RS 	ం� కL�'ంద#. 
అర�«ం� అం�! ��� ªడQ. అంE@ s6 -L�L�% ªడంV. ��� 
ªడQ, ±న�/ ��� ªడQంS, ఓ8� మ²? ±న�/ ��� ª|9, అÖ�! ( 
ఆ~రం అం5	. అC ప#��E (య(! ఎ��a �ంE@ 3�ణం kC. 
ప�fమం ఎ��a ��నం%@. మ²? అ��నం%� ��� ªడ�Q. అ��! 
Ãర[ం (Q Iత~Dn అB బల�న efలG P�రణ%� l��x�కంV. kC 
~E బలం. (C బలం. పర�త�C బలం. ఆ¥రం, పర�త�G ఆ¥రం{ IPx! 
అ��� ఏ�:	? k బల�న efలG మరi&:	. k బల�న efలG 
అ గ�ంI89	. #G� �69w0UQ(��? మ²? ��పV&:	. అంEక# k 
Ãర[��ప~ల% గతం%	న�0వం� బల�న«న0 వం� అంtల# �69Q 
l��x�Q. ఇ��� ఎవ� ఆ¥రంg 	(�	? �తన«న �H:#� 
oరం�ంA	. ఆ:�G8ర �H:#� �HP9(�	. పర�త�G ఆ¥రం{ 
w0UQ# �Hం�. ఎంత |[చÒ కL�'ం� k@ l^యE. అసL ఈ సృñU% 
#G� ఏ1 బం ంచ�లE. ఏ1 బం ప�లE. శhరం ~E, oణం ~E, మనP 
~E, NC� ~E, ఆత� ~E ఏ1 #G� బం ంప�లE. k అంత |[చÒ ఈ సృñU% 
ఎవ�Æ DB DE. ఎంEక#? తన ఇషUం వi�న0W �Hంచగల�. తన# ఏ1 
అంట�లE. ఎంEక#? పర�త� ఆ¥రం. n#Æ భయపడ�. జననమరణ�ల 
ఝ�� O`G. ~బ�U #:�#త�వP9H\కం బలం{ క^�	న��V �Hతం ఎ] 
	ం0ంద��? స�షUం{ î P9(��. #త�� అం� ఎలW���, ఎలW~ల�, 
tశ[త�, ఏ ప�fమ� DQంS, �6�DQంS, స(తన«, సi��నంద« 
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ఏ�j 	న��, అC ఎ��a ఒక/O6{B 	న�C (య(! �ంÇW ఏ�6� DE 
(య(! �´n��? అం: ఆ~ర�ద- (య(! ~బ�U ఆ~�#� 
ఆ¨cంచ�Q. ఆ~�#� ఆ¨cంచడం IతB, kకం: i~QL iQ/L 
వi�(c. అంEవలన ఏ«ంC? �	Vô&c(	? Dక&j k	 ఎలW��a 
ఆత�స[ð�డ\. k	 ఎ��a పర�త�స[ð�డ\. మధ�% ఏం l��Q(�	? 
ఆ~ర 	ం�# l��Q(�	. ఈ ఆ~ర	ం� ఎ5W ఏర�VంC? ఇC ఇ5W 
ఏర�VంC. ~బ�U �HంIట��� ఈ స:�#� మ6వ�Q. ఒక/8� lLPx! 
HAరణ Ic. HAరణ I_, ఏం -రQ M��% lLPx! TటUTదట. 
#ర�యం IయQంS ఆచ�ంచ�Q. ఇప�� వరR ఏం It	? ఆచ�ంi ఫ^తం 
వi�(క, #ర�యం Iయడం TదL w5U	. ఇ��� ఏ� I�^? �ంE 
HAరణ Ic. �ంE HAరణ Ic. �ంE HAరణ I�^. HAరణ I_, 
#:�#త�వP9 H\~#� 	ప��ంi, HAరణ I_ అ��� ఏం M��లట? 
#ర�యం  I�^.  
 #ర�యం I|ట��� ఏం ~�ల��? #న� M��న0వం� ఇహ�§ర� 
ఫల�గH�గ� ~�^ (య(! వ�U #:�#త� వP9H\క� HAరణ I_నంత 
�§న #ర�యం I89�? Mయ�D	{. ఎంEక#? Ãర[ అã�సబలం 	ం0ంC. 
Ãర[ అã�స బలం ఏం IP9ంC? ఆ...  M��	D, A] ~లం Gంi Iq9B 
	(�	{. ఇn Mc� అం0ంC. అర�«ం� అం�! ఎంత �ఠం M��( {k, %పల 
	న�C ఏం MN'ంC? ఇ��� �త9{ �ఠం MN'(�	, ఇంత~లం Gంi ఏం 
It	 G	[? అ5WX Mc� అం0ంC. ఇ(�³? జరగD�? ఇ��¤� 
�ంప�#�ంC kQ? G	[ �త9�ఠం Mçj BG Hం5(? అం0ందC. అం� 
అ��� ఏం I�లట? ఇహ�§ర� ఫల�గH�గమBట0వం� 8ధన 
చ'షUయ సంప�9% `ండవ�## ఉప��ం�. kQ NC� 	ం�, ఇప�� వరR 
ఫల�{#� అGభHంI క� ఇంత�ర� వA�	. G	[ మ²? IయమBC 
ఏ��? ఆ ఫల�గ- క� ! ఈ ఫల�గం అc(క మ²? BG HAరణ I|9 ఏ�� 
3�జన�? kQ NC� 	ం�? ~బ�U ఇదం: ఇహం క�! ��&¬C క�! 
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స(తనం ~E క�! tశ[తం ~E క�! ప�fమ �ఠం �వడం DE క�! మ²? 
నG� OPè�? అn �త 	ం�%, ఊç% ప¤P9(�	. ఎంEQ ఇ] IP9(�	? 
kQ NC� 	ం�, ఇÈ�rఫల�గ H�గ�, (Q ô�గ�� DQంS I_ంC 
G\[ క�! అ# �## �చ��ంAలట. `ండవC ఏ�టంV? �చ��ంA^. 
Tద�C ఏ��? HAరణ. #:�#త�వP9 H\కమB HAరణ. `ండవC ఏ��? 
ఇÈ�rఫల�గHAరమ# �చ��ంచడం అన��ట. �చ��|9 ఏ«ందట 
ఇ��� అC? ~|� �# \గం త�vంC. ÷మ�Cంiందన��ట. స´! ఏ�� ఇ��� 
M��, అసL Hషయం ఏ��? అం�, అ��� ©డవC అవసర«ంC. ©డవC 
ఏ��? శ�C షట/ సంప�9.  
 శ�Cషట/సంప�9 అం�, షట/ అం� ఆ6. అం� ఆ6 	ం5యన� �ట 
ఇH. ఏమం�! Tత9ం (LX అ# M��6 క�! (LX అ# M��( ©డవC 
అcన0వం� ఇC A] 3¥న«న0వం�దన��ట. శ�C షట/ సంప�9. 
ఏ��? శమ�, దమ�, ఉపర�, �Oe, ¨ద�, స�¥న�. ఈ ఆ6 లefల# 
క^�j, శ�C షట/సంప�9 అ	'ందన��ట. ఈ ఆ6 లefL ఎవ�j 
క^�	ం5ë, �� తప�#స�{ ఆత� స[ð�¤ అc�	ం5� ఇక. �V� ఏ 
ప�_�'ల% RS �	డ¬� అవ~శం DE. ఆ~ర 	ం�� %నవ[డన��ట. 
అం� ఏ��? @వలం #:�#త� వP9H\కం �r- HAరణ I_నంత�§న 
kQ #ర�యం �6�xవS#� అవ~శం DE. ఎంEక#? �త9�ఠం అC. Ãర[ 
అã�సబలం క�! కల�శత�లGంi k	 ఏం IP9(�	? ఈ �త పద��%B 
	(�	. ఈ �త పద�� అం: ఒక/8� �త9 �ఠం Mçj &'ం�? &E క�! 
ఏమం0ంC? అ]X Mc� అం0ంC. �## #! ంA^, �6� M��^ అం� 
ఏం ~�లట? ఇÈ�r ఫల�గ H�గ� ~�లట. ఆ ô�గ�� ~�లట. ఆ 
ô�గ� 3ãవం Iత, �## �చ��ంi #లìటUగ^{	, �# \గం త�vంC. మనQ 
ఏం ~�లట ఇప��? `ండవC A] ఇం�`Uం0 అంV. ô�గ�� DE 
మనదగvర. అం: అG�గ- 	ంC. ఆ అG�గ 3ãవం Iత ఏ�'(�	? మ²? 
�ంÇW@ I6'(�	. అG�గం &�^, ô�గ�ం ~�^. వ|9 ఏ�'ంద��? 
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ఇ��� ఈ శ�C షట/సంప�9 ©డవ సంపద# సం�CంI అర�త వi�ంC kQ. 
ఈ ©డవ సంపద# అందð RS ఏం I89రం�, ఈ ©డవ సంపద# �ంn 
3యత�ం I89రంV. అం� శమ�, దమ�, ఉపర�, �Oe, ¨ద�, స�¥న�L. 
ఈ ఆ6 లefల# 3�! s6 భ�9% RS I|H ఇ\. ~k అH kQ ఎంEQ 
ఉప�గపడDద�� అం�, �ంE `ం� లefL D	.  
 శమ� అం� ఏ��? శమ� అం� అంత´ం¶య #�హ�. ఒ@ �క�� 
అం�! శమ� అం� అంత´ం¶య #�హ�. అంత´ం¶�L అం� ఏ��? 
oణ�, మనPº, NC� ��% ఏ�(�c? అంత´ం¶�L ఇవk� క�! ��% 
అంత´ం¶�ల# 3j�కం{ M��H ఏ�ట�� అం�, మనPº, NC�, iత9�, 
అహం~ర�, ��త. అంత´ం¶�L అం� అర�ం ఏ�టంV? మనPº, NC�, 
iత9�, అహం~ర�, ��త. ��త క^|9B అంత´ం¶�L అ	:c. ��తG 
O|tమGxంV, ��త అం� lLPQB��, \´ ఏs DE. ��త అం� ఏ��? 
lLPQB��. ఎ��a గమ#ంI��, ఆ lలPQB�V#, గమ#ంI�V# 
క^�j అH అంతhం¶�L అc(c. ��# \6 ItమGxంV, ఇH 
ప#�0W అc(c. కరణ�L అc(c. k అంతఃకరణ� అం� ఏ��? 
మనPº, NC�, iత9�, అహం~ర� వర@ �5WVj అంతఃకరణ�. (LX అH. 
అంత�ం¶య� ��� l^H ఎక/VGంi వi�ంC? శ�9 ఎక/VGంi వi�ంC? ఆ 
��త క^|9 వi�ంC ��� శ�9. మనP� స[యం{ శ�9 DE. ఈ ��తâక/ శ�9 
మనP% ప#I|9 మనP ఆ%iంచగL�'ంC. ఆ ��తâక/ శ�9 NC�% 
ప#I|9, NC� ��ప~లG అంCంచ గL�'ంC. ఆ ��తâక/ శ�9, iత9ం% 
ప#I|9, �యం Öదం 3Ö�L అB వృ'9లG అంCP9ంC. ఆ ��త âక/ శ�9 
అహం~రం% ప#I|9 BG BG అంÇంC. ~బ�U ఈ (^��� స[యం{ ఏs 
శ�9 DE. k ఓ0. k అGమ�. ఆ ��j G	[. ఆ ��త ��RS kQ బంధ- 
అc�	(��. ఎంEక#? ��RS పర�త� _��% 	ండవల_న�V# �ంద� 
lA��. అర�«ం� అం�! ఎక/�ంS^ అసL G	[? k	 BB పర�త�G అB 
_��% 	ంS^. ~k ఏమ��	? (Q అంత´ం¶�L ~�^ అB _��� 
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వA�	. ప��తమ��	 అన��ట. అ5Wం� ప��త:[#� ~రణమ��� 
~బ�U ��%W RS �ంMం �ష�ంC. ~k �V కం� ��^న��% ఇం~ 
ఎQ/వ �ష�ంC. ~బ�U ఏం M��లట ఇ���? శమ� అం� అంత´ం¶య 
#�హ�. దమ� అం�, À��ం¶య #�హ�. q�{ ఒక� �క�మంV. 
À��ం¶�L ఏ��? క´�ం¶�L, ��Bం¶�L. అంj క�! oణం RS 
À��ం¶�D. ఎంEక#? మనQ lLÄ9ంC{ బయ��. lLÄ9ం�? 
l^యడం D�? ~బ�U పంచofL, పంచofL అం� ఏ��? oణ, అ�న, 
స�న, ��న, ఉ�న�L ఇవk� పంచofL. క´�ం¶�L, క´�ం¶�L 
ఏ��? ��, ��, �ద, �¾, ఉపస�L. అర�«ం� అం�! �� �5Wడడం, 
�� I'L, �ద�L, �¾	, ఉపస�L Hసర �క అవయ�L. ఈ ఐ� RS 
క´�ం¶�L. ��Bం¶�L ఏ��? చ  !r Øహ[ "ణ�L  అంj కదం�! 
రస� అC \´. `ం� పGL IÄ9ంC{ మ� అC. 6iªP9న�C, 
�5W�'న�C క�! అ1 సంగ�. ~బ�U ��Bం¶�L ఐE. క´�ం¶�L ఐE. 
పంచofL ఐE. ఈ ©� ఐEL పC�� RS À��ం¶�L. 
అర�«ం� అం�! ఇ��� %పల ఏ�(�c? అంత´ం¶�L(�c. 
అంjకదం�! అంత´ం¶�L ఏ��? మనPº, NC�, iత9�, అహం~ర�, 
��త. ఇH అంత´ం¶�L. మ� oణం RS lLP9ంC క� మన�? బయటQ 
l^|వk� Àహ�-. l^యక &j అంతర�. అంjక�! క`QU{ ఇ��� మనం 
n## పటUDక&'(��? మనPº, NC�, iత9�, అహం~ర�G 
పటUDక&'(�� క�! ~బ�U అH అంత´ం¶�L. %పల ప#Iq9 
	ం5c. ÀÈ�#� l^|వk� À��ం¶�L. oణం బయటQ lLP9ంC 
క�! ఇక &j ఇH ~క ఐE Hష�L 	(��? D�? ఏ�టH? శబ�, స�ర#, 
ðప, రస, గంధ�L. అH ఏ��? ��Bం¶�ల âక/ శ�9. క³? ªP9(�c, 
M	L Hం0(�c, �Q/ �సనL ªq9 	ంC ఐE ��Bం¶�L ఐE 
పGL Iq9 	(��? చర�ం స�ర#. అంj కదం�! ఈ ఐE ��Bం¶�ల âక/ 
శQ9L, Àహ�� అంతర�? ఇ���? Àహ�- క�! ~బ�U À��ం¶య 



21speeches file no.11  Page 15 of 33 

 

#�హ� అం�, ఇH RS అంE%� వ89c క�! ~బ�U ఇరô బయట 	(�c. 
ఐE %పల 	(�c. అంj( ~�? ఇరô బయట 	(�c. ఐnÖ %పల 
	(�c. ~బ�U శమ� అం� అంత´ం¶య #�హ�. దమ� అం� 
À��ం¶య #�హ�. ~బ�U ఇరవ¬�Ö బయట 	(�c. ఐnÖ %పల 
	(�c. ఇంjన�� G	[. k ��ంi Mప�వ�� అం� ఈ ఇరవ¬�. #G� 
HభØంi ª|9, ఇంతQ �ంi ఏం కనబ�'(�c Mప�ంV? ఎవõ( స´, అC 
�	డనంV, ఆ~రమనంV, మöక� అనంV, ఏ �6 అc( w0U �#�. ఇH 
ఇరô అcn{. ఏమ(� 	(��? ఈ ఇరô అcE ~క. ఏ ఎవ[�Ý( 
OPxంV ఈ సృñU Tత9ం sద ఏ �H అc( OPxంV. ఏ మ#ñÝ( 
OPxంV. ఈ ఇరô అcE ~క ఏ«( 	(��? k �Hతం అం: ఏ��? ఈ 
ఇరô అcn. ఈ ఇరô అcE ~క ఇం�క� ఏమ(� 	ం�?  
 
 G	[ ఎ#� 3j�కతL అ(� Mప�ంV. ఆ 3j�కతలk� ఈ 25% ఒక�#� 
MంCనn(? ఆÈ! À{ ��:రంV. �&ం¶య�. క´�ం¶య-{. అథ� 
~E, శబ�ం Hషయం. Hషయం అn Àహ�-{. G	[ Àహ�ం ~#C ఏ� ఒక� 
M��. కళలంV మనP%, NC�% సం&త ��న� 	న�దంV. అ1 
అంత´ం$య�. మ� BG ఎవ�#? ఈ 25� 8Ô# క�! BG ఈ 25% �V# 
~E క�! BG ఆత�స[ð�V#, BG ఈ 25# ~E. ఈ ఇరô అcCం�# 
ªP9న��V#. గమ#P9న��V#. (Q ఇంE% ఏs ఏ� DE? మనంద�Æ 
ఏ�ంC ఇంE%? సంగత[ �షం 	ంC. ఇం�క M��ంC ఇn. �షమం� ఏ�� 
ఆ �షమం� సంగత[ �షం అ(�6. సంగత[� అం� ఏ��? క^_&వడం. ఈ 
25% ఏ� ఒక�#g క^_&Ó 	ం5వంV, ఎ��a RS. క^_&QంS 
	ండ	. G	[ ఏ ఆ%చన I_(, ఆ%చన oరంభం అవ[{B, ఏ� ఒక�ంÇW 
కL89	. ఒక�#gB కL89�? Hషయం �� ±ంటB? ఒక ఆ%చన కలగ{B, 
అంత´ం¶యం ~�^, �#� ఇం@ం~�^? Hషయం ~�^. Hషయం �{B 
అnం అV�ంC? ఆ%చన Hషయం వI�P9ందంV. అంత´ం¶యం వi�ంC, 
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À��ం¶యం వi�ంC. ఇం@ం ~�^ ఇ���? అcj ��Bం¶యÖ, Dక&j 
క´�ం¶యÖ, సÈయం ~�^ �#�. ~�] వ��? ��Bం¶య, క´�ం¶�ల 
సÈయం అV�ంC ±ంటB. ఎంEక#? అC అGభHంA^ ~బ�U. �యం Gంi 
Ö�#� వi�ంC. Ö�#� �{B ఏం ~�^ ఇ���? ఇం¶�L ~�^. 
À��ం¶�L, క´�ం¶�L, ��Bం¶�ల సహ~రం ~�^. అడగం{B 
ఏ� అV�ంC? నG� అV�j ( దగvర ఎ] 	ంC? kR (R మధ� �ర  ఏC? 
ఆ మనPÆ�, ఈ À��ం¶�ల� మధ� �ర  ఒక� ~�^ క�! అC ఎవ6? 
oణం. oణ శ�9 ప#I_నంత |�, ఆ మనP ఈ ఇం¶�లsద 3ãవం ªwటU 
గL�'ంC. oణ శ�9 ప#Iయక &j, మనP ఇం¶�L, అంj´ం¶�L, 
À��ం¶�L \6 అc&c(c. అర�«ం� అం�! 
 ఇ��� శ�#� ఏ� 	(�c? À��ం¶�L 	(�c. ��Bం¶�L 
అక/¤ 	(��? 	(�c. క´�ం¶�L అక/¤ 	(��? 	(�c. ఏం DE? 
`ం� ఎ�� &c(c, Àహ�ం% RS. Hష�L &c(c. శబ� స�ర# 
ðప రస గం¥లG �êంI శ�9 DE. పంచ ofL D	. అర�«ం� అం�! `ం� 
ఐEL పC �r- అక/డ 	(�c. À��ం¶�ల% పC &c(c. ఈ 
À��ం¶�ల% 	న�, ఈ పంచofL, Hష�L ఎవ� 3ãవం వలన 
ప#IP9(�c? అంత´ం¶య 3ã�ల ప#IP9(�c. ఇ��� 
అంత´ం¶�L అBట0వం� �	� ఏమ���? త��Q(��. ఆ ��త అB 
�	� ఏమ���? త��Q(��. త��x{ ఏ«&cంC? ఈ 
À��ం¶�ల% 	న� `ంa \õ&c(c. ఏం ��^&c(c? `ం� 
ఐEL పC ��^&c(c. క´�ం¶�L, ��Bం¶�L ��^&c(c. 
ఇ��� శ�#� ఏ�(�c? క´�ం¶�L, ��Bం¶�L 	(�c. మనQ 
ఏ� 	(�c? క´�ం¶�L, ��Bం¶�L 	(�c. అంత´ం¶�L 
	(�c. ఈ అంత´ం¶�L, క´�ం¶య ��Bం¶�లG ఉప��ంAలం� 
ఏం ~�^ ఇ���? పంచ ofL ~�^. పంచ Hష�L ~�^. పంచ 
ofL, పంచ Hష�L. ఈ `ంV� âక/ సంఘర(ణ% ��'(�యన��ట 
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ఈ పంచ Hష�L. శబ� స�ర# ðప రస గం)L ఎక/డ ��'(�c? ఆ 
అంత´ం¶�ల�, ఈ క´�ం¶�L, ��Bం¶�ల� మధ� ఒక ఘర(ణ, ఒక ��V 
అంE% ��'(�c ఇH. ఆ పంచ Hష�L RS. Dక&j �డ:�? ఈ 
M	L Hం0(�యం�! ఈ Hనగ^X శ�9 ఎక/VC? మనP%C. మన| MH 
అc�ంC. మన| కG� అc�ంC. మన| అk�, అ#� ఇం¶�ల ð�L ఎంE% 
	(�c? మనP% 	(�c. ఆ మనP, NC�, iత9�, అహం~ర� ��త% 
	(�c. అసL గ�U{ �5WVj మనP% 	(��? ��త% 	(��? 
��త% 	(�c. మనP% D	. ఆ ��త అB �	V% 	ండబ�U, ఈ 24%� 
వi�(c అH. (~k kÆ ప# మనP� IయNC� ~వడం DE) అం0(�	. 
ఎంEక#? Àహ�- సత�ం{ 	(�	 ~బ�U. ��త�~ Hషయం l^యE{ 
అ���. ఎంత|� ��Bం¶�L, క´�ం¶�L వర@ 	(�	 ~బ�U HAరణ%, 
ఆ~ర ��#� ��P9(�	 ~బ�U. లef#� ఆ¨cంచDE ~బ�U, అ��� ఎ] 
	(�	? మనP మనP మనP అం0(�	. ~k మనP, NC� జడమ�� ÀN. 
ఈ ఇం¶�L ఎ5W జడÖ, అH RS జడ-. ఎంEక#? ఆ ��త ప#Iయడం 
DE ~బ�U. ఆ ��త ఇంE% ప#I|9B, �# l^HjటL ఏ«( స´. ఆ ��త 
కGక మనP% ప#Iయక &j, మనP RS ఈ వP9	 ]ం�n. G	[ 
ఉప��|9B ఆ వP9	 	ప�గప�'ంC. అ]X ��త ఉప��P9(�� 
మనP#, NC�#, i:9#�, అహం~�#�. తన శ�9# అంE% 3\శw�'(��. ఆ 
3\శwటU{B ��� +తన�ం వP9న�C. Dక&j �వడం DE. మ� {ఢ#-వస�% 
ఎవ6(�ర��? ��త ఒక/¤ 	(��. మనP, NC�, iత9�, అహం~ర� RS 
ప#Iయడం DE క�! {ఢ #-వస�%. D� మ� అH? 	(�c. ఎ] 	(�c? 
ప#�టWవÚ 	(�c. ఆ ��త ·లQవ%� C��వS#�, ఎంE%� వA��? 
TటUTదట. అంత´ం¶�ల%� C{�. తన అంతఃకరణం%#� C{�. C�న 
త6�త ఏం It�? ఆ అంతఃకరణం% ఏ�(�c? �స( బలం, సం8/ర 
బలం 	(�c. �ణబలం 	ంC. ��g� .రణ /ం��. .రణ /ంC 
ఏమV{� ఇ���? (@ం~�^ ఇ���? Hష�L ~�^. Hష�L 
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అనం{B ఏ«ంC? పంచofL ~�^. Hష�లG ఆచ�ంA^ అం� ఏం 
~�^? పంచ ofL ~�^. పంచ ofL, Hష�L �{B, క´�ం¶�L, 
��Bం¶�L #$ Di(c. ఇదం� ÀN. s6 !" #$%Gంi 
·లQవ%� వI� H¥న�.  
 మ²? ఇ]X #$%� &:	. �ంE ఏ� పV&:c? క´�ం¶�L 
పV&:c. త6�త ఏం పV&:c? ��Bం¶�L పV&:c. ఆ 
త6�త ఏ� పV&:c? Hష�L పV&:c. ఆ త6�త ఏం 
పV&'ంC? oణం పV&'ంC. ఆ త6�త ఏం పV&'ంC? 
అంత´ం¶�L పV&:c. మరణం RS ఇంj (య(! �ంE ఏం 
జ6�'ంC? �ంE క´�ం¶�L పV&c(c. త6�త ఏం 
పV&c(c? �5Wడటం DదంV. * ¥రకం DదంV. ��Bం¶�L 
పV&c(c. అంj( అం�! ఇం@ం కనపడDదంV? (య( మనం M��C 
Hనపడడం DE, కC�( ~k 	(�� ~k, G	[ �^|9 �5Wడటం DE. ఏం 
&cంC ఇ���? Hష¬ం¶�L &c(c. ఇ��¤� &�^క next? 
next ఏం &�^? oణం &�^. అc&cంC (య(! అc&cంC 
(య(! అం0(�	 {k, 2ంద wటUDE. k పంచofL ఒ�/క/¡ 
Hర�P9(�c. ఎక/V� Hర�P9(�c? అంత´ం¶�ల%� Hర�P9(�c. 
ఇం~ 8ంతం Hర�ంI_ంC. అ��¤«ంC? ��త nÈ#� వCDt�. ఇ��� 
nÈ#� వCD| �	V �´��? ��త. ఇప�� వరR ఎ] It	? oణ మ� 
NE�L అం� M���A�	. అ]~E H¥నం{ MN'న�C. ఇC సõన 
#ర�యం అన��ట. ��త అB �	�, శh�#� HViw�Ut�. ఎవ� #ర�యం 
-రQ? ఆత� #ర�యం -రQ. అంత�త�, RటP�� ఎవõj �6� MందQంS 
	(�ë, ఆ RటP�# #ర�యం -రQ, ఈ ��త ఏం It�? వCDt�. 
ఎంEక#? ఈ ��తQ స[యం{ శ�9 DE. ఈ �	V� స[యం{ శ�9DE. �V శ�9, 
ఆ పర�త�శ@9 ఇంE% ప#IÄ9ంC. ఎంEక#? సర[ ��పకం{ ఎవ6(�6? 
పర�త� 	(��. ఆత�స[ðపం 	న�C. �#% 	న� శ@9, �#% 	న� +తన�-, 
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ఆ పర�త� స:9¬ ఈ ��త% ప#IP9ంC. అంj ~k, ��తQ స[యం{ శ�9 
DE.  ~బ�U ఈ ��త స[యం{ శ�9 Dక&c( RS, ఈ ఐ�EL 25 # 
న��'(�S? D�? ~బ�U k ఇం¶�లQ � ఎవ6? ��త. k 
ఇం¶�లQ � ఎవ6? ��త. ఇప�� వరR ఎవ6 � అం0(�	? 
మనP# � అం0(�	. అక/డ &cంC. అర�«ం�? k ఇం¶�లQ � 
ఎవర�� అం�? మనPº M��న0U ఇం¶�L Hనవ�� ÀN. ఆ మన| 
మöకV ఆÑనం% 	ంC. ఆ మన| మöకV ప#�0U{ 	ంC. అn జడం. 
అర�«ం� అం�! మనP wద� జడం. �ంÇW ఏs స[యం{ ప#I| శ�9 DE. 
ఎంEక#? BG అGమ� ఇ|9B అC ప#IP9ంC. ఆ ��త అB�� అGమ� ఇ|9B 
ప#IP9ంC. ప#I|9 {ఢ#$% ప#IయమG ఆ మనP#. ఏం ప#IయడంDn? 
అC స[యం{ ప#Iయగ^�న శ�9 8మర��ం 	న�C అcj, మనP# {ఢ #$% 
ప#IయమG. ప#Iయటం DE క�! ~బ�U �#� RS ప��'L 	(�c 
క�! అC స[యం, q�ల ఇం¶�లg &^|9, �ంÇW శ�9 ఎQ/వ 	ంC. ఇ��� 
~ళ?�, I'లÆ� of#� &]�మంV, oణశ�9 ఎQ/�? ~ళ?%W, I'%W 
	ం¤ శ�9 ఎQ/�? oణ శ@9 ఎQ/వ. ఎంEక#? oణం &gంC� À3 
అం0(�	{. అర�«ం�? ఏ�( వ|9 ఏ�'ంC? అ(!గ�- వi�ందంV. 
ఏమం0(�	? ( oణ� &gంC� À3! ªడంV. అక/డ RS స�షUం{ 
MN'(��. ( oణం &'ంC అం0(�	 {k, BG &'(�G 
అం0(��? ªడంV. అం� oణం RS k I�% ప#��U. oణం sద ఏs 
ఆ¥రపV D	. k sద ఆ¥రపV oణం 	న�C. ఈ స:�#� lLPx�లం� 
ఎ��a RS. ��తsద ఆ¥రప¤ ఈ పంచofL{k, ఆ అంత´ం¶�L 
{k, ఈ À��ం¶�L {k, క´�ం¶�L, ��Bం¶�L, Hష¬ం¶�L 
(అ#�ం�Æ 8Ô అC ఒక/¤) ఆ ��త. 8Ô ~E, ఆ ��త ఈ ఇరô ఐCం�� అ ~�. 
� అన��ట. ~k ఈ ��త 8Ô{ ప#IP9(�S? ప#Iయడం DE. వi�న 
iQ/ �Vg ఇC. ఈ �	Vg వi�న iQ/ ఇC. (ªడడం ~E, ��  I|9B ఇC) 
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�� I|9B ఇC క�! మ� అసL కర9 ఎవ6? ��j కర9. అర�«ం� అం�! �క9 
ఎవ6? ఈ 24 ఇం¶�L �క9. అర�«ం� అం�!  
 క´�ం¶�L, ��Bం¶�L, Hష¬ం¶�L, పంచofL, 
అంత´ం¶�L ఈ 24 	(�¬, ఈ 24Q అ ~�{ 	న� ��త ఏÖ కర9. ఈ 24 
ఏ��? �క9. అంj( అం�? �BC ఎవ6? ఇం¶�L. అGభవం #ర�cంIC 
ఎవ6? అంత´ం¶�L. అC ఎవ� ఆÑనం% 	ంV ప#IP9(�c? ��త 
అÑన�%	ంV ప#IP9(�c. ~బ�U కర9 ఎవర��? ఆ ��త. �క9 ఎవర��? 
ఈ 24. అర�«ం� అం�? ఇ]గ #ర�యం M��^ TటUTదట. 1B� ఏమ(�6? 
�ంSండ పం4కరణ. 1## ఏమ(�రం�! �ంSండ పం4కరణ. q�లం{ 
MN'(� sQ. ఇం~ %పల� Mప�QంS @వలం �ంSండ పం4కరణ అం� 
ఎ5Wగ? అం� #:�#త�వP9H\క� ఎంEQ 	ంSల��? ఇంE% ఈ 25% 
#త�� ఏ1? పర�త� #త�� అసL. ఆ పర�త� సత9 TటUTదట ఎవ�% 
ప#IÄ9ంC? ��త% ప#IÄ9ంC. ~బ�U పర�త� âక/ లeణం స�స� ఎవ�% 
కనప�gంC kQ పర�త�# ఆ¨cంA^ అం�? TటUTదట ఆ ��త 
l^�ల�� À3 kQ. BG అB ��త# కGక k	 �69 w0UQం�, �V% 
	న� లeణం ఏ��? ఈశ[ర లeణం 	న�C �V%. ఆ ఈశ[ర లeణ� 	ంC ~బ�U 
�� ఆ 24 sద అ ~�{ 	(��. ఆ ఈశ[ర లeణ- కGక ��త% Dక&j, ఈ 
ఇ6వC ( v̂ం�k న�పగలS? ప#IcంచగలS? ప# IcంచD�. ~k, 
��తG ఆ¨cంచQంS, 2ంద 	న� ఇ6వC ( v̂ం�% ఆ~ర ��#� 
ఆ¨cంచడం Iత, ��తకం� దగvర{ ఒక ·0U 2ంద ఎవ6(�6? అహం~రం. 
ఒక ·0U ��త%ంi 2ందQ Cగ{B ఏం వi�ందంV? అహం~రం. అం� ఆ~ర 
�దం వI�_ అంE% క^_&cంC. BG ~స9 ఏ«&��? BG శh�#� 
అBt� అంj. ఒక/ ·0U C�j AL �ంద�. 8Ôత[ం%ంi ఒక/ ·0U ఆ 
లef#�, ఈశ[ర లef#� HViw�U, ఒక/ ·0U 2ందQ Cగ{B ఏమ���? 
BG శh�#� అBt�. అహం~రం వI�_ంC. ~బ�U ఆ ఒక/ ·� U Cగ�క��! 
ఆ Tద� T0U CగQంS 	ం�. G	[ ఎక/�(�	 ఇ���? ఆఖ� ·0U దగvర 
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	(�	. 24వ �# దగvర 	(�	. అంj( ~�? క´�ం¶�L, ��Bం¶�L, 
మన|ం¶�L, Hష¬ం¶�L ఓ iటUiవ�� వI�_ంC 8ంతం. అంj( 
~�? ఒక/� దగvర 	ండవల_న ��, ఎక/�(�� ఇ���? 24, 25వ దగvర 
	(��. 8ంతం అ��·0UQ వI�t	. ఇ��� ఎ] 	(�వ��? ఏం 
వ6స% ఎక/క/ ẂE. ఎంEక#? ఈ 24వC అc(, ఆ 25వC అc(, ఆ ఒక/�# 
3ãవ-( ~�? (అంj{ మ�, ��తn{) �� Dక&j మ� ఇnం ప#I_ంC? 
ఒక/8� HAరణ I_ ª�. అంj( ~�? ఓ�! అEÜతం అం�, చం$Èరం. 
ఎవ�� అEÜతం? (��త�) ఎ]{? �� 8Ô క�! �V� ఏ లeణం 	ంV? ఈశ[ర 
లeణ� 	ంC. ఈశ[6� సర[ 8Ô క�! ఆయన@s ఎవ[�g ప#DE క�! 
ఏమ���? ఒక ·0U C{� �ంE. ఒక ·0U Cగ{B ఏమ���? 
అహం~రం వI�_ంC. ఆ~ర �దం త�^ంC �#�. తగల {B ఏమc�ంC? 
చం$Èరం wVj À�ం� అB ��నం NC�% #$ DiంC. �# sద ~ంe 
	ందన��ట. ఆశ 	న�దన��ట. ఎ��ë, ఎక/ë �³? చంద/È�L w0Ux{ 
G	[ ªt	. ఆ ª_న అ�eG /ం�లB �యం %పల 	ంC. ��నం%. ఆ 
NC�% 	ందన� �ట. ఏ«ంC? ఆ ��పకం #$DiంC. చం$Èరం w0UQం� 
À�ంa అBట0వం� �యం .రణ I_ంC. Iయ{B ఏమc�ంC? 
చం$Èరం ఎవ6 w0UQ(�! �V# ��9ంiంC. Dక&j అసL �� ఎ5W 
కనపSÁ� kQ? అC చం$Èరమk, �� w0UQ(�డk, అC w0UQం� 
À�ంC అk, ఈ Hవరణ అం: ఎక/VGంi వi�ంC? ఇ1 మనPº. అంj క�! 
అహం~రం Gంi ఇ��� ఏమ��	? ·లW{ ఒx/·� U 2ందQ C{	. 
iత9వృ�9%� CXటప���, �యం అc�ంC. ఇంx ·0U C{	. మనP NC�%� 
C{	. Öదం అc�ంC. ఇ��� ఏం It	? �óవë అంత�రం Gం4 
&'(�� క�! kèంEQ ల? 	(��? 	ండ]. �V దగvర� &c, ఏవం�! 
ఈ చం$Èరం ఎం5ంC? 3Öదం%� ��	. ఎక/డ �(�6 s6, ఎక/డ 
IcంA6? ఎం5ంC? ఓ�! x� ð�cL అc�ం�? A] À�ందంV. 
ఏ�టట ఇ���? దృశ� జగ'9. కG�%� వI�t	 8ంతం. క´�ం¶యం%� 
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వI�t	. �ంÇW ఏ�ంC? దృశ�ం అB Hషయం 	ంC. ఆ దృశ� Hషయం%� 
RS వI�t	. Hష¬ం¶యం%� వI�t	. ��� సహక�P9న�C ఏ1? 
పంచofL. k oణం ప#I|9B క�! G	[ అక/V �~ ప66�9ంC. �V# 
HAరణ I_ంC. kèంEకం�? �óక/ë అండ�7 #xÀ8 1	ల% 
IcంA� చం$Èరం kèంEQ? ఏమన� 3�జన�ం� k@«(? ఆ 
Hషయ స�Aరంg kQ ఏమ(� 3�జనం 	ం�? (బం{రం sద 	ం� 
	ంC{) ఆఁ.. అం� TటUTదట ఎక/�ంC? G	[ ఒక ·0U �ందQ C{	. 
అహం~రం%� C�, శhర 	ం�# /ంC, ఇంx·0U C{	. �యం%� C{	. 
iత9 వృ�9%� C{వ��. అర�«ం� అం�! శమ�, దమ� అ# ఎంEQ 
M��డ�� అ# అం�, శమ� అం� ఏ��? ఇం�క M��న À��ం¶�ల# 
#�êంA^, దమ� అం� ఏ��? అంత´ం¶�లG #�êంA^. శమ�, 
దమ�. శమ� అం� ఏ��? అంత´ం¶య #�హ�. దమ� అం� 
À��ం¶య #�హ�. ( ఆ చం$È�#� అంత´ం¶�L #�êంA^) 
అంత´ం¶�L �ంE శమ�%� ఆచ�ంAలం�! ఎ���( స´ 
�69w0UxంV, �ంE శ�#� ఆచ�ంA^ {k, ద�#� ఆచ�ంచRడE. 
మనం భ�9% ఎంEQ త�� Itమ�� అం�, �ంE ద�#� ఆచ�ంA�. 
�ంE ఏం It	? À��ం¶�లG #�êంచడం TదL w5U	. ఎ5U 
#�êంచబ�:c? 8ధ�ం ~E క�! G	[ అంద�Æ ఏం MN'(�	? అC 
ఏ�ంC� �ంÇW? అం5	. అC ఏ�ంC� �ంÇW అం�, �� 
À��ం¶�ల%� వI�t� 8ంతం. #�êంచమం0(�	. ఎక/డ #�êంA^ 
అసL TటUTదట? అంత´ం¶�ల% #�êంA^ G	[. (అn BG M��ంC 
ఇ��a) అంత´ం¶�ల �[�B క� చం$Èర� �³? \PQ(�ర#, అ0 
±³9(�ర# ��9ంiంC. (I'L, ~³? ~E క� ��9ంiంC.) �� శhర ఆ~�#� 
��9ంచDE. �� ఏం ధ�ంAë, �# sద ±�?ంC స�స�. �#� ~రణం 
ఏ�టం� kQ �# sద అ�e 	ంద#. ఆ �యం, ఆ %పల 	ంC. �#� 
ఏమ(�ర��? iత9వృ�9. �## ఏమ(�రం�? iత9వృ�9. ఆ అ�eL అk� 
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iత9వృ'9ల ðపం% 	(�c, అn �స(బలం అం�. �69w0UxంV. “�త�ం� 

�ం	దం� �స�బలం. ���� �ం	� అం� సం !ర బలం”. మనP% ఏs 
	ండE. ఉన� 3�దం అం: iత9ం%, NC�%, అహం~రం%. ఆ ©Vం�%B. 
అహం~రం%� Cగం{B BG శhరమB 	ం� క^�ంC. ఆ 	ం� Gంi ఇంx 
·0U C{�, iత9ం%� Cగ{B అ#� అ�eL, �స(బలంg RVనC అం: #$ 
DiంC. ఆ �స( బలం%Gంi, సం8/ర బలం బ;యం{ ��ంC. NC�%� 
వI�టప��� ��ప~ల#�ం�k సsక�ంiంC, �#� త�న�ట#�ం�k RSG. 
సsక�ంచ{B ఏ� ఒక �రvం �[� ఇం¶�ల%� ��^ క�! 
À��ం¶�L, క´�ం¶�ల%� ��^ క�! �వS#� ఉప�గప¤ �[రం 
మనPº. ఈ �[రం ]ం�C మనPº అంj. ఆ మనPº@s అంతQ �ంi శ�9 DE. 
ఈ %పల బలం, �స(బలం, సం8/ర బలం, బ;యం అవ[{B తL�L 
l6�Q(�c. అర�«ం� అం�! అC �నంతట అnం ఇవ[DE. ఈ �స(బలం, 
సం8/ర బలం. iత9ం%, NC�% బలం w��&cంC. ~�^. ~�^. ~�^. 
~�^. ఆ %పల బలం w��&cంC. w��&¬టప��� తL�L 
l6�Q(�c. l6�Q# వI�_ంC À��ం¶�ల%�. �{B ఏ«ంC? అC 
�#� అG�ణ«న0వం�, ఇం¶యం ఏ _��% 	(�, టQ/మ# స�ంCంiంC 
అంj. ఇక/డ ఏ�, O<«న0వం� discussion % 	ం5�. ~k, gటRర 
బయట Hనపడం{B, ఏ«ందం�? (ఇC అ0 ప#I_ంC.) ఇ��� ఎక/డ 
ప#IÄ9ంC? l^H ఎక/�ంS^ అసL ఇ���? 8Ôత[ం% #లబV 	ంV, మనం 
HAరణ IP9(�ం క�! ~k మధ�% gటRర ఎ] వi�ంC? అం� �ంn 
#ర�యం It	. అ5W ~E, �ంn #ర�యం I_, 1ంÇW� C{	, ఎ5W C{	? 
�ంE ఒక #ర�యం It	. 7.30-8గంటల వరR ఈయన 	ం56, 8-8.30 
#�åల Âం% gటRర �� వ89�. gటRర �� వi� ±�?&j (Q 
3�దం వP9ంC. అంEకB అC �Gx/�ల# �ంE #ర�యం I_ ఇంE%� 
C{	. ఏ«ంC ఆ Âం వI�టప���? ఆ శబ�ం Hనపడ{B, G	[ ఎంత ¿ప� _��% 
	(�, స�స� `ప��0% ఎక/V� వA�	? అÖ�! gటRర సంగ� ప�Uం�x, 
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��త ఎక/V� &:�? ఇక/¤ 	ం5� ఎక/VÆ &� ��. HAరణ ఎక/VÆ 
&E అ(�	. �ంE gటRర సంగ� ప�Uం�xమ(�	. ఎంEక#? అం� 
ఎంత|ప�% వi�ంC �ంద�? `ప��0% వI�P9ంC. ఎ] �గ^{డ��? 
అk� అత# ఆ పత�ం% 	(�c ~బ�U �గL�'(��. ఆ ��త ఆ పత�ం% 
ఈ 24 	(�య# Mప�డం xసమ# ఈ ఉ�హరణ MN'(�G. G	[ 
అక/VGంi ఇక/V� ��^ అం�, #�#� అcj ఎంత Âం ప5U^ అసL 
Úక/3~ర«j? ��త అహం~రం%� C{^, అహం~రం iత9ం%� C{^. iత9ం 
NC�%� C{^. NC� మనP ఓw7 I�^. మనP Gంi À��ం¶�ల%� 
��^, À��ం¶�L Hష�#� ��9ంA^. Hషయం అ��� #ర�యం 
I�^, అ��� �# దగvర� ±²?^. (�� ±�?&:� ఈ%పల) ªt�? 
ఎక/VÆ &�, ఎక/V� &:�? �� ~క&j ఇం�క�. అ# 
ఉ�Ôంచగలగడ-. ఒక� �69w0UxంV. ఈ ఉ�హరణ ఎంEQ 
MN'(�న�� అం�, శమ�, దమ�. శమ�, దమ� ©డవC 
ఏ�టం�? ఉపర�, �Oe. ఉపర�, �Oe.  
 ఈ ఉపర�, �Oe A] ¿ప�వంV. ఎంత ¿ప�వ�� అం�, 
అంత´ం¶�ల% #G� ��త 8�నం% #లìటUగ^XH అం� ఏ«( 	(�c 
అం�, �ంద� పV&QంS #G� #లìటU గ^X ¿ప�8ధనL ఏ�ట��? అం�, 
ఆ ఉపర�, �Oe. A] ¿ప�వంV. ఎంత¿ప�H అ�� అం�, 3��న	a 
RS, :G ఈశ[6డG అ# lLPx�లం�, ఈ `ం� 8ధనD AL. ఉపర�, 
�Oe. అంEకB, Þ@�L అంద�Æ MN:రం�! (య(! �Hత~లమం: 
�న	� ఈ ఉపర�, �Oe lLPQన� దగvర Gంi, �Hత ~లమం: 
Iయద�నC ఏ�( 	న�దం�, ఈ ఉపర�, �OÕ. (అం� ఏం� ఉపర�?) MN:, 
ఆఖ� t[స వరR RS, ఆచ�ంచద�న0వం�, ¿ప�8ధన ఏ�ట�� అం�, ఈ 
ఉపర� �Oe. మÈGã	L ఎవõ( స´, k	 మహ�( అ# �లవబS^ అం�, k 
âక/ వ�వÈరం%, 3� Aట, 3� ఆ%చన%, 3� Iత%, �ట%, నడక%, k 
సర[స[ం �వనం అం: RS ఈ ఉపర�, �OB కనప�Ó 	ం5c. ఆ `ంa 
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~�Vj AL k	 మహ�(\. అంత� ¿ప� _��# అంC89యన��ట అH. kQ 
ïహ���(#� 38CంAల�� అం�, ఆ ఈశ[6# âక/ ��నం ��^ అం�, ఆ 
పర�త� 8B:/రం ~�^ అం�, ఆత� 8B:/రం ~�^ అం�, తప�# స�{, 
24 గంటL, #త��, ఇn #త� Ãజ అంV. అ#� 8ధనల కం� ఉత9మ«న 8ధన 
ఏంట�� అం�, ఈ ఉపర�, �OÕ. ఈ ఉపర�,�Oe Dక &j, ఆత���నం 
అ8ధ�ం. ïహ���నం అ8ధ�ం. ఈశ[hయ ��నం అ8ధ�ం. ఆత�8B:/రం 
అ8ధ�ం. ఆ పర�త� 8B:/రం అ8ధ�ం. ఏ�( స´, G	[ ఎన�(� w0Ux, 
అవk� RS ఈ ఉపర� �Oe%B ఇ�V 	(�c. అంత ¿ప�వన��ట ఇH. 
��కం� �ంiన 8ధన DE. 
 
 ��కం� �ంiన0వం� ఆ¾ధం DE. n#Ý( స´ జcంAల(� ఇ\, 
8 ంAల(� ఇ\. ��# �ంiన 8ధనD DవంV. ©� �fలG 
అ గ�ంAల(�, ©� అవస�లG అ గ�ంAల(�, n÷C�( స´, �స(బ]#� 
అ గ�ంAల(�, k	 �	� ~QంS ఆత� స[ð�V{ �HంAల(�, 
ఆ:�Gభవం /ం�ల(�, పర�:�Gభవం /ం�ల(�RS ఈ ఉపర�, 
�OeలG �ంiన0వం� 8ధB DE. ~బ�U ��# �Hత~లం ఆచ�ంAలంV. 
ఒక `ప��0 RS ఎడం ఇవ[QంS ఈ ఉపర�, �Oeల% �� ఆచ�|9 �¤ 
సiÒ@�� అనబడ:�. ఎవ�j ఒక/`ప��0 RS, ఒక/ ఆ%చన% RS ఈ 
ఉపర�, �OeలG ఎడÀయQంS 	ం5ë, ఇn గమ#89రం�, k	 సiÒ@�డ	 
అ	( ~� అ# గమ#ంIC ఈ `ంVం� sn గమ#89రన��ట. ఉపర�, �Oe. 
ఉపర�, �Oe ఈ `ం� లefL ప�Ãర�ం{ 	ంSలన��ట. వ�U Ãర�ం{ 
~E, ప�Ãర�ం{ 	ంS^. ఎక/S వడWTన Ö�నంత RS jS DQంS, 
ఉపర�, �OeL ఎవ�Dj #త��Hతం% ఆచరణ% 	ం5�, �V� ��9 
_ద��. ఒక/ eణ� RS D0 	ండదంV. ఈ `ంa 8 ంచడ- DE . ఇH 
`ంa 8 ంiన త6�త ఒక/ eణ� RS, అం: ‘అయ# దయం� అర$ణ%’ - 
ఒక� �69w0UxంV. ఈ �~�#�. అ�� దFj అం: అరeణ-. అయ� దయ 
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n#sద ఆ¥రపV 	ం0ంద��? ఇC ఈ `ంVం� s� ఆ¥రపV 
	ం0ంC. ఉపర�, �Oe. \�ంతం% ఎ�� Hష�లG MN:రంV. అC ఇC, 
ఇC అC అ# HAరణ{ ఎ�� MN:రంV. ఇC ఇ5W 	ంC. అC అ5W 	ంC. అం: 
ఏ�టం�, k Ãర[ం G	[ I_న అã�సబలం%ంi �6� Iయడం xసం 
MN:డన��ట ఇదం:RS. ~k #జం{ ఆచ�ంIC, �Hతం Tత9ం #జం{ 
ఆచ�ంIదం� ఏ�( 	ందం�, అC ఉపర�, �Oe. ~రణం ఏమం5డం�, 
#:�#త� వP9 H\కం ఎంత|� HAరణ I89	? అC ఎంత|� 	ం0ంC? 
HAరణ I_నంత |� 	ం0ంC. త6�త మ²?, మ²? �©D. మ²? HAరణ 
�©D. అర�«ం� అం�! ఇహ�§ర�ఫల�గ H�గ� ô�గ�� ఎంత|� 
	ం0ంC? 	ం0ంC. �ంÇW బలం 	ం0ందంV. ::/^కం{ 	న���� 
అ]B 	ం0ంC. O<ం{ ô�గ�ం ల�ంiన��� Tత9ం ��&:	. ఆ 
O<ô�గ�ం వi�న���, ఆ O<ô�గ�ం ��లం� ఏ� 	ంS^? ఉపర�, �Oe 
	ంS^. #:�#త� వP9H\కం _�రం{ G	[ HAరణ M��^. ఎలW��a ఆ 
HAరణ M��^. ఏం ~�^? ఆ ఉపర�, �Oe ~�^. ఎలW��� 
అంత´ం¶�ల#, À��ం¶�ల# k అÑనం% 	ం�x�^, G	[ ��త 
8�నం% 	ంSల��! ఎ��a RS. అC క� ఇం�కV Gంi MN'న�C. 
	ంSలం� ఏం ~�^? ఉపర� �Oe ~�^.  
 ఇప��వరR M��న��# అ#�ం�k సవ�ం{ I�^ అం� Æలకం ఉపర�, 
�Oe. ఈ ఉపర�, �Oe Dక&j 8ధQ� ఎప��Æ RS ఈ _��# అంద�ల�.  
 (ఇంతÆ ఉపర� అం� ఏ��?) ఉపర�, �Oe M��లం� మ²? ఒక ~WP 
ప�'ంC. అర�«ం� అం�? అC Âం ప�'ంC. అంEక# s6 Gమం{, 
s´s కం{6 పడవE�, అంE% ఏs 3�ద� DE. Gమం{ B6�xంV 
Hద�#. _�రం{ B6�xంV. ఎంEకం5నం�, ఆచరణ 8ధ�«న0వం�C{ s6 
B6�x�^. @వలం �ఠం{ B6�Qం� వC^&'ంC. �#వలW sQ 3�జనం 
	ండE. అంEక# #:�#త� వP9H\కం అం� ఏ��? #త�-C, అ#త�-C? 
A] స�షUం{ lLPx�లంV. ఎ] lLPx�ల��? ఐE ఐEల ఇరô 



21speeches file no.11  Page 27 of 33 

 

ఐE. �ంE n#Ý( స´ ఐE ఐEL ఇరôఐE{ Hడ¿5UలంV. #త�-� 
అ#త�-� j]�లం� ఏం M��లం� TటUTదట? 1st �## 25{ HభØం�, 
nంÇW� వP9ం� HభØం�, ఆ 25% nంÇW� వi�ంC? ఓ�! ఫ]( �ంÇW� 
వi�ంC. BG ఎవ�# ఇ���? BG ��తG. nంÇW� వA�G? ఇC 1ంÇW� 
వA�G. 1ంÇW� ఎ]గ వA�G? �ంE అహం~రం%� C{G. అంEవలW 
ఏ«ంC? ఆ~ర 	ం� క^�ంC. త6�త ఏ«ంC? ఆ వP9	 sద, ఆ ప�ర�ం 
sద, ఆ Pఖం sద అ�e 	న�C ~బ�U, iత9�%� C{G. �యం వi�ంC. మ²? 
ఇ��� ఏ«ంC? ఈ iత9ం%Gంi ఏ� వA�G? NC�% 	న� ��ప~లG 
&XtG. &X|9 ఏ«ంC? అC అక/డ �6Q'ంC, ఇC ఇక/డ �6Q'ంC, 
అC అ5W 	ంC, ఇC ఇ5W 	ంC అB ��నం అC అంCంiంC. అంCంచ{ ఏ«ంC? 
%పల 	న� nహ�స�, %క�స�, tసH�స� బలపVంC. ఈ ��ప~లk� 
&X_(క ఏ«ంC? ఆ %పల 	న� �స(బలం, �యం బలపVంC. �యం 
బలప¤టప��� Öదం అc�ంC. Öదం అ¬�టప��� ఏ«ంC? తL�L 
l6�Q(�c. మనP అB తL� l6�QంC. l6�x{B ఏ«ంC? 
À��ం¶�ల%� వA�G. À��ం¶�L అం� ఏ��? oణం. 
పంచofL ప#I_(c. ఆ తL� l6�x�లం� ఏం ~�లట? 
పంచofL ప#I|9B మనP తL� l6�Qం0ంC. పంచof%WGంi 
ఐE Hష�%W� వA�G. అంE% ఏ�ంC? అcj శబ�Ö, Dక&j స�!#, 
Dక&j ðపÖ, Dక&j రసÖ, Dక&j గంథÖ. oIం¶�L త6�త 
Hష¬ం¶�ల%� వA�G. ఇం@ంItన��? ఇ��� ��Bం¶�ల%� 
C{G. కG� ðపం, శబ�ం MH, �Q/ �సన, చర�ం స�ర# ఇ5Wగ ఐE 
��Bం¶�ల%� C{G. ఇం@ంItన��? ఐE ��Bం¶�L అGభHంA^ 
అం� అH ఇక/�(�c, వP9	 అక/�ంC. ఇ��� అక/డ ఏంM��^? ఈ 
క´�ం¶�L ప#I_ వP9	 దగv�� &cంC. ఇ��� ఈ ఐE ఐEL ఇరô ఐE 
	న��? D�? nంÇW అc( స´? 	(�c క�! ఎక/డ ఎ��� HAరణ 
M��ల��? ప# Iయక�ంE. ఆ%చన# అGమ�ంI �ంE HAరణ 
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M��^. (ఆ%చన� 1#� మధ�% GAP ఎక/�ంC?)  ఇంత 	న�C క�! ఇn 
w5U^. ~�^ అం� ఇE ఇదం: w5U^. w�Ó 	ం�, G	[ అã�సం 
I|టప��� ఏ«&cంC? BG ��తG అB P�రణ బలపV&'ంC. kQ 
��తG అB P�రణ బలపVjB తప�, G	[ 1## అ గ�ంచD	. ఇప�� వరR 
G	[ ఏమGQం0(�	? G	[ మనP అGQం0(�	. ఇప�� వరR 
ఎంEQ బలపడDE? ఆ jS, మధ�% ఎంEQ సమయం Dద�� అం�, k	 
ఎక/V�~ ±²?	 %ప^�? మనP అB gate �~ ±²?	. తG�Q(�	 
బయటQ వI�t	. ఇం¶�ల Gంi మనP వ�@, ఆ X0 వర@ వA�	. మనPº 
తL�L l6�xDE. శhరం అం� మనPg క^�{. ఇప�� వరR శhరం 
అం�, శhరం \´, మనP \´ అB Nర�% ªP9(�	. అ]~E k శhర- ఆ 
మనPº, ఆ మన|º k శhరం. jS ఏs DE. ఆ సం8ర- ఈ మనPº, ఈ మన|º 
సం8రం. మనPº అ# ఎంEQ అం0(�వ��? ఆ X0 l6�Qం� తప� 
ఇవk� ఓw7 అవ[డం DE. మనP అBC ఏs DE, ఒక �[ర బంధం ]ం�C. �# 
%పల ప#IP9న�0వం�C ఏ��? NC�, iత9ం. ఆ iత9ం% �యం 	ంC.  ఈ 
NC�% Öదం 	ంC. అర�«ం� అం�! ఎ���( స´ �69w0UxంV. ఈ±డ� 
�లWల� î ంI ప# 	ందGxంV. ఈ±డ� ~WO � ±�? !" �ఠం Mప�డం 
ఆనంద-(? ఆనంద-( ~�? (ఆనంద- క�!) మ� ఆనందం అ# ఎ5W 
giంC? iత9ం%. �ంE iత9ం% î ంచడం అB సం8/రబలం, �స(బలం 
	ందన��ట. 3పంA#� ఉద��ంI #�త9« BG î ంA^. %క�సన. �#వలW 
(Q �జనం వP9ంC. nహ�సన.  అర�«ం� అం�! #�#� �5WVj �జనం 
వP9ంC అ# మనం ఎవõ( ప#I89�? Mయ�మంV. �# వలW k 3j�కత 
#లబ�'ంC. ఈ స�జం% అGx, ఈ Q0ంబం% అGx, k% అGx, ఏ� 
ఒక 3j�కత �ంÇW 	ం0ందన��ట. ఆ 3j�కత¬ iత9ం% వృ�9ðపం% 
	ం0ంC. అ#� 3j�కతL �స(బలం ðపం% iత9ం% 	ం5c. 3పంచం% 
ఎ#� xటWమంC ¡చ6W 	(�6? అంE% మనం ఎవరం? ఎంత 3ãవం 	ంC? 
జగ'9% ఆCశంక�A6�� RS ఉ�¥�¾¤, ¡చ´, îధQ¤. ఆయనg 
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&^�ª�. ఇ��� మనం ఏమ���? ఏం î P9(��? A	D# Hద�G 
î P9(��? చ#&¬ Hద�G î P9(��? చ#&వS#� ~రణం 
అ¬�C? ~బ�U అసL ‘Hద�’ అం� ఏ��? ��న�. అ��(#� &¿�UC. ఏ 
అ��నం &�^ అసL? n# వలన జనన మరfL o�9P9(��, అC అ��నం. 
n# వలన జనన మరfL Pల�:� అC ��నం. ఎంEక#? ఆ జనన మరfల 
మధ�%B ఈ ¿డవ అం: 	న�C. \´ ఎక/డ(� 	ం�? DE క�! ఇ] HAరణ 
I|టప��� ఆ î ంచడం% 	న� 3j�కత &cం�? &D�? &¬టప��� 
ఏ«ంC? 8Ô{ Iయగ^�ంC. మనం అందరం ఏమGQం5ం అం�, ఆనంCq9 
I|9 |[చÒ ఎQ/వ 	ంద# మనంద� అ�oయ�. ఎంEక#? Eః¼q9 Iయడం 
కం� అC ఉత9మం ~బ�U. ఏ�q9 Iయడం కం� న	[Ó, ఆనంCq9 Iయడం 
ఉత9మం. ~k ఆ న	[Ó, ఆనంCq9 I| �ంÇW ఏ� ఏర�VంC? సంగత[ �షం 
ఏర�VంC. అంE% I�&'(�	 G	[. ��&'(�	. అC మ²? �క&j 
మ²? Eః¼P9(�	. Eఃఖం అసL ఎ5W వi�ంC kQ? ఈ సంగత[ �షం, ఈ 
Pఖ�, ఈ ఆనంద� %�|9, Eఃఖం వi�ంC. Eఃఖం వi�ంC క� అ# M�� 
ఇంE% I�	. ~k అసL �షం అం: ఇంE% 	ంC. Pఖం ఆనందం% 
	ంద(��ట. ఏ��? అÀà! ¡చ8 {6 ఎంతÀ{ M�9రం�? అ# పC మంC 
H��6�%, పC మంC �సU!W, పCమంC Q0ంబం% 	న��Q?, ఎవ! 
అ(�రంV. ఏ«ంC అ��� ఈ±డ�? ఓ�! ఎంత అEÜత� అం�! ఇం~ À{ 
3యత�� I_ంC. ~³? I'L R��L వi�( {k, I'L ~³? �ంక6W 
&c( {k, 3�దం వi�( స´, అc( స´, ఏ«( స´, ÀW� î8 Á అం: 
#ం�_, �|_, I||�ల#, ఇ��� ఏ«ందట ఇ���? తనQ �^న ధర�� 
TదL MVన Sర� అc�ంC. ఎంEక# ఆ �ట MN'(�6? k	 #ర�యం 
I|ట��� ��త9{ #ర�యం Ic. కర9వ�ం I�^. ~k “కర�వ#ం ఎ)* +,-? 

ఆత012నం వ+3ట5*6 7,#ల,#!”. కర9వ�- ఎవ6 ~ద(�6? ఎవ�� 
కర9వ�ం? ��త అB కర9� కర9వ�ం అంV. అంj( ~�? ఎవh ��త? ఆ ఈశ[ర 
లeణంg, ఆత�స[ð�V{, పర�త� స[ð�V{ ప#I�లంV. ~k �� ఏ 
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లeణంg ప#IP9(��? ఇం¶�ల లeణంg ప#IP9(�డం�! బయట 	న� 
3j�కతల#, T�న \PQ#, ©ట క0UQ# �ంg ప#IP9(�డంV. ఇ��� 
ఏం M��లంట కర9వ�ం అం�? M��^ కర9వ�ం. ఏ�� కర9వ�ం? �ంE 3¥నం 
ఏC? ��నం 3¥న�? కర9వ�ం 3¥న�? (��నం). ��నం వi�(క కర9వ�ం 
I_న��� ఏ«ందట? ‘కర0 9 :శలం’.  ఏ«ందట? మంi Ý�ణ�ంg Iయగ^X 
8మర��ం వi�ందంV ఇ���. అర�«ం� అం�! ఈ ��నం 	ం� ఏంట�� 
ఉప�గం? k ¡చ8 పB G	[ IPx! ( 	��గం BG I89. ఎవ6 ఏం I_( 
ఏం �దం DE. ~k ఈ ��నంg I|9 ఏ�:వ��? ఈ ��నంgB ఆ ప## 
I89	 ~బ�U, ఫ^తం RS ఈ ��నం ðపం%B ల�P9ంC. ఒక6 
సం¥�వందనం I_(, ఒక6 ఉ��గం I_(, ఒక6 U!êత�ం I_(, బయట 
	న�0వం� À��ం¶�ల 3వర9B క�! అC. అంj( ~�? %పల ఇం@మ(� 
	ం�? అంత´ం¶�ల% 	న� �స(బలం, సం8/ర బలం, iత9ం%, NC�% 
ప#I|C ఏ�j 	ం�, అC ఏం MNgంC? ఇ��� G	[ సం¥�వందనం Mc� 
kQ ఆనందం{ 	ంC. ఇ��� k	 î ం� kQ ఆనంద�{ 	ంC. ఇ��� 
k	 HG kQ ఆనంద�{ 	ంC. ఇ] MNÓ 	ం0ందన��ట. అC ఎ��a 
�యం Öదం 3Ö�ల% �0UQం� 	ం0ంC. k iత9వృ�9 అం� ఏం DE, 
అC ఎంత |Ã ఏం IP9ంC? k �స(బలం% 	న�0వం� �య�లk�, 
ఏక6	 w�Ó 	ం0ంC. G	[ అC I|9 À�ం0ంC, ఇC I|9 À�ం0ంC. 
�# ప# ఎ��a ఇn. ఆ iత9 వృ�9 ఎ��a ఏం MNÓ 	ం0ందంV? అC I|9 
À�ం0ంC, ఇC I|9 À�ం0ంC. �# ప# ఇంj. ఇంతQ �ంi \´ ఏs 
Dదక/డ. అk� �య�L 	ం5యన��ట. NC�% ఏ�ం5c? ఆ 
�య�లQ సంబం ంiన0వం�, వ��´క అGRల«న0వం� ��ప~L 
అk� 	ం5యన��ట. ఆ Data అం: 	ం0ంC. స�Aరం అం: 	ం0ంC. 
ఆ �యం gచ{B ఇవk� �# �ంE ఎE6{ w�'ంC. అC I|9 ఇ] 
అ	'ంC, ఇC I|9 అ] అ	'ంC. అC I|9 kQ Eఃఖం వi�ంC, ఇC I|9 kQ 
Pఖం వi�ంC. ఇ5W ¤5 అం: �#�ంE w�'ందన��ట. wటU{B 
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ఏ«ంC? �యం ~89? Öదం అc�ంC. ఈ Öదం ఏ«ంC? %పల 
�స(బలం, సం8/ర బలం �ర�ర�ర�ర ���(c. ఎంత|�? ఎంత \గం{ 
�6�'ందం�, �# అంత \గం{ ఏ1 �రగE అన��ట. అంత \గం{ ��� 
�ంÇW బలం w��ంC. చ^|9 \గం w��ం�? చ^ంచక&j \గం w��ం�? 
చ^ంచబ�U క�! ~బ�U #�êంచమ# క� MN'న�C. (అంjక� మ�) 
అర�«ం� ఇ���? ఏం MN'(��? శమ�, దమ�. అం� ఏ��? 
À��ం¶య #�హ�, అంత´ం¶య #�హ�. À��ం¶య #�హ� ఏ��? 
దమ�. శమ� అం� ఏ�� అంత´ం¶య #�హ�. �ంE ఏం M��^? 
అంత´ం¶య #�హ� Ic. అం� అసL చ^P9న�C ఏ��? �ంE 
అంత´ం¶�L Hపhత \గ�g చ^P9(�c. ఆ Hపhత«న \గంg చ^ంI 
�ంత ãగ�, À��ం¶�ల%� వP9ంC. ఇ��� BG ఈ Ic ఇ] 
���'(�నంV. ఇ] ���'(�G అం� %పల ఈ మ� NE�L ఎంత \గంg 
ప#I|9, ఇ5W �ప�గL�'(�G? అంj క�! s6 Àహ�ం% యం§లG 
ªడడం D�? Hపhత«న \గంg చ^ంI Öట8 	ం�, ఆ Öట8 
అGసం¥#ంచబVన �ంMం \గంg, �#కం� �ంMం \గంg, ఈ Öట8 
ప#I�లం�, క`ంE ఎంత \గంg �6�'ంC %పల? ఎల~ W7 L ఎంత 
\గంg, 1#కం� �#� \ల `0W \గంg అH చ^|9B, 1ంÇW �ంత ãగం వi�ంC. 
~బ�U, s అంత´ం¶�L ఇ��� ఎంత \గంg చ^P9(�c? ఇ] HAరణ 
I�^. I|9 ఏ«ందట ఇ���? �# âక/ \గం త�v&cంC. అ��� BG 
ఎవ�#? ��త#. ఎక/V� CగRడE? �యం Öదం 3Ö�ల%� CగRడE. 
ఎక/V� CగRడE? అహం~రం%� CగRడE. iత9ం%� CగRడE. NC�%� 
CగRడE. అథ� C�( RS, �## అక/¤ #�êంA^. అంత´ం¶య 
#�హ� అB శమ�G ��ంA^. అక/డ ��ంA	. త6�త ఏమc�ంC? 
ఎంg �ంత ãగం చ^ంiంC ~బ�U, À��ం¶�ల%� �క తప�E. వM�G &! 
ఏ«ంC ఇ���? À��ం¶య #�హ�, దమ�G ఆ¨cం�. 
À��ం¶�ల దగvõ( #�êం�. మర] ఇ5W అమL% wటU�Q, అమL% 
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wVj ఏ«ంC? ఫ^తం వI�_ంC. కర9 ~89 ఏమ��� ఇ���? �èC9 
R6�(��. “ఈ శమ;, దమ; ఎవ=> ఆచ@ �A, �BC Dక� EFంG 

H��”. అర�«ం� అం�! ఈ శమ�, దమ� వలW ఉప�గం ఏంటం�, ��త 
అ÷V కర9 �క9 అవ[QంS 	ం5�. ఎప��Æ మర] ఈ HAరణ I_, ఈ #�È#� 
��|9, మ²? ��త అ	Ó 	ం5వన��ట. �ంద పV&Ó 	ం5	, 
Dq9	ం5	. పర[DE, �ంత |� అã�సం I|టప���, మ²? ఎప��Æ ��త{ 
	ం¤ట0వం�, _�రత[ం వP9ందన��ట. ఈ శమ�, దమ� వలW ఉప�గం 
ఏంటం� అC. �క9 DQంS, ఫ^:#� ఆ¨యంIట0వం� �� DQంS 
&:�. ఈ �క9 DQంS &c, ఉపర� �Oe Iయగ^X 8మర��ం వP9ందంV. 
అర�«ం� అం�! ఉపర� �Oe ఏ�టం�, కర9G &¿�:c అH. ��తG 
&¿�:c అH. k	 ఆత�స[ð�డ	 అB #ర�యం%� #లì�:యన��ట 
అH. ఆ ��త% 	న�0వం� కర9Xత[ãవం, కర9వ�ãవం &¿�U 3యత�ం I|C 
ఉపర�, �Oe. ~k అC &�^ అం� �ంE ఏం &�^? ఫ^:#� ఆ¨cంI 
�క9 &�^. TటUTదట. ఎంEక#? మనం ఇప�� �~ ఎంE% 	(��? ఆ 
ఫ^:#� ఆ¨cP9(��, ఆ 3j�కత# ఆ¨cP9(��. ఆ 3j�కత%న, అ�e% 
	న� Pá#� ఆ¨cP9(��. అంEవలW ఈ �క9 బలపV&c 	(��. �ంE 
�V# ఎగర¿5U^. ఎ��a RS. �క9 ఎ��&�^ అం�, ఒ@ ఒక #య�#� 
��ంA^. ఏ�ట�� అం�, #త�వర9�Gడô �HంA^. #త� వర9�G� 
అం� ఏ��? ఎలW��a ఈ eణ- సత�ం. గత eణం ఇ��� DE. �î¬ eణం 
అసºL DE. ~బ�U BG ఎవరG? అB �� ఎక/�(��? ఈ eణం%B 	(��. 
ఎప��క��� ఇn ªPx�^. ఎప��క��� ఈ eణ-, ఎప��క��� ఈ eణ-. 
గతeణం సంగ� వCDయట-. Àధ�తL Iయడం, Iయక&వడం. అవ[టం, 
అవ[క&వడం అk� O_ ఒ@ ©ల, ఒక కటU{... s6 ఎ���( {k ఒక ఉ�హరణ 
ªడంV. Mత9 బయట ప¤|�ంE మనం HAరణ I89ం క�! ఏం బయట 
ప¤P9(�� అ# (అ	G). ~k అ] HAరణ IయRడE. ఎంEక#? అం: 
�´|n క�! అర�«ం� అం�! అం: �´|n అcన��� ఏం HAరణ I89	 
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ఇంక? ఒక #ర�యం It	. అం: �´యవల_ంn� ÀN. ఎంEక#? �	� 
క�! �� ఎవ�? �	� క�! Tద� Gంi ఏం MN'(��? �	� క�! ఈ 
�	� ఏం IP9(�డట? ఇంE%� C� రకర~ల ��ప~ల#, రకర~ల H~�ల# 
/ంC, !" #త�3ళ�#� అGభHP9(��. ~బ�U �� tశ[త«న0వం� 
_��%� I�^ అం�, తప�#స�{ ఈ 8ధన చ'షUయ సంప�9# సం�CంA^. 
అంE% #:�#త�వP9 H\క�, ఇహ�§ర� ఫల�గ H�గ�, శ�C షట/ 
సంప�9% శమ�, దమ� వరQ అc(c.  
 
ఓం ఓం ఓం Ãర�మదః Ãర��దం Ã��y Ãర��దచ�j Ãర�స� Ãర���య 
Ãర�-�వÞష�j 
ఓం Ãర�మదః Ãర��దం Ã��y Ãర��దచ�j Ãర�స� Ãర���య 
Ãర�-�వÞష�j 
ఓం Ãర�మదః Ãర��దం Ã��y Ãర��దచ�j Ãర�స� Ãర���య 
Ãర�-�వÞష�j 
 
ఓం తy సy 
 
ఓం సహ(భవ' సహYTనQ9 సహ�ర�ం కర�వZ jజ_[ (వÑతమP9 
�HC[åవZ 
ఓం tం�ః tం�ః tం�ః 
 
8c�ం.  
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����� (ఆత	) 
1) �ల���� �ం� �క� | ����� ��న  
 దయంబల� $��| మన& �ర( | �ల� బయ )�* | 
 ఆ+	 ���న, || 
2) ఉన/0న/1�ం2 ��� | 3న/ కన/4 5క��� | 
 �న/6 7 �8క 9ల  | :; 5<�* || 
 ఆ+	 ���న, || 
3) >? వృBC� DలE ��� | FచనH 
 IJ�కK L�� | ఉచM NచంబO� ప�Q� 
 ఉతCR ��* || ఆ+	 ���న, || 
4) Tతపంచక UనKL�� | Vత 5;H 
 5క��� | �తకంW� ����� | పరమ 
 పదL�* ఆ+	 ���న, || 
5) ఇ�� బయZ �ల�$�� | కల� [ధ� ]^� 
 ��� | _ల� )టల a^b�� | cమ 
 5<�* ||   ఆ+	 ���న, || 
6) _ండ fg	ండ ల �ంh� | 
 దం2యహ ల �^3 j�� | ఖండ 
 ఖండ l� mడ య | ఖండ( ��* ||  
 ఆ+	 ���న, || 
7) హ�హo0ల కందQంh� | IJp 
 �కK  న;	b�� | పరమపద� బటq 
 బయZ | rవ;క j�* ||  ఆ+	 ���న, || 
8) జనన మరణ  జv� w�� | క�ల ,vక 
 b^��� | మన& xంyయ చల  
 zల�� | L{( ��* || ఆ+	 ���న, || 
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9) జగ� 3W~ల స�ప/L�� | పగ� o�� 
 5క ��� | ఒక� �ం� 9లL�� | 
 ఊg 5<�* || ఆ+	 ���న, || 
10) ఇం�6 నలగండ� �^�� | �ంప� నర�ంహ� 
 IJవJ | పం�న� ��ల క3l | బయ� 
 బయ ల�K* || ఆ+	 ���న, || 

-*-*-*- 
1) �ల���� �హ�;రం | �ల� j�� ��న 
 �దయం | బల� �బలం jయ | తన మన�ల� 
 ��రL�* || ఆ+	 ���న, || 
2) 9v Iణ � |  �E ��� | 
 ఏv �B� | z�క బ�q� | ఏడ :;H | 
 5క��� | ఎ�E ���న, || 
 ఆ+	 ���న, || 
3) అషq త��� అడ3 బ�q� | అషq మద  లg;క  
 మణ�� | కషq &ఖ ల | bం� ��� | 
 ఘనత ���న, ||  ఆ+	 ���న, || 
4) అషq �కృBల ఆట�2�� | అషq�శ ల�h 
 �h� | ఇషq �;H 5క��� | 
 ఇ�v ���న, ||  ఆ+	 ���న, || 
5) �స$�య �ద^ ��� | ఈషణ � 
 య;�h �h� | 3న/ ¡;H 5క ��� | 
 ,గ ���న, || ఆ+	 ���న, || 
6) ¢గరంWల చ�£ �2�� | �ద ¤ద  
 వద^��� | $ద మ�£h నశKL�� | 
 నయ¥ ���న, ||  ఆ+	 ���న, || 
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7) మండల లO మమతLO� | Qండలస�^ 
 V^��� | పంv �O/ల rవL�� | 
 బరగ ���న, || ఆ+	 ���న, || 
8) మన& W4¦H మరల జp�� | Lp ��� 
 జనన మరణ  | మమత ఏ;H 5క ��� 
 మ�H ���న, || ఆ+	 ���న, || 
9) IJv §¨Kం©క L�� | Qల  �� 
   5క ��� | Q2 యడమ� సమ¥ 
 ఆ�� | IJ �8క j�* || ఆ+	 ���న, || 
10) పరªo p «తo ల | భజన pతK  
 H®�� | jI6 ¯షమ	 rవ  | 
 బయ�l 5 <�* || ఆ+	 ���న, || 
  -*-*-*- 
 

����� (°వ) 
 

1) కటకట �సL�� | 
 �సL�� °వ ±డగ | �హ�శ  
 ల²క L�� | 6§ ³ందగ, µ� Nగ� | 
 కర	 �మం¶ || °� ���న, || 
2) కల£శత ల కన/ ;·�^ | bల L��, 
 ��E ±డగ | అల£ &ఖ మp, కలl  � 
 H? | ఆv?$/� ||  °� ���న, || 
3) ¸� జన	  z�CH� | శత¸� 0ఃఖ 
   ల�భ3ం?? | $� Lట� దల? 
 �ం� $1 N మ4· ||  °� ���న, || 
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4) ఇJవ Dక �xK ఆJ ºJ� | జJI హం 
 స� తJI $H� | హ�హo0� వ»¼ 
 pల»న | ఆగ� త�½ ||  °� ���న, || 
5) 5pap 0ఃఖ�ల  | lనబ2 ]2 
 a� �ం0Q | Lన అవLనంW లp | N మమత  
 3డ 5½ ||  °� ���న, || 
6) pజIJండI FJK2�£v | pజ 6 
 ఉదxం] ±v  | ¾జగ ల �రంత  
 ���p | �^3 గ$/J || °� ���న, || 
7) బటqబయ�� IJv m_న | న1q 5క� 
 �డ; అం?న | ప1q 3vవక I1q మJ 
 వక | 4టq( a� ||  °� ���న, || 
8) Lయ త�R Lయ+¿ | Lయ ప� 
 ల� µH?� మ� | Lయ తన మర	ం 
 WగÀ | Lయ( a�* ||  °� ���న, || 
9) <�ద§Áడ¨లO జల�ర కరÂ లం0 
 Ã·న | jధలp/H ÄలE N3క | �ం� 
 Å4zద½ ||  °� ���న, || 
10) rగవత ÆకృషÂ ¡§క �ÇవJం21 
 oO వ]¼� | ,గ గp త� మన ధనంW� 
 �2 | శరణన, ||  °� ���న, || 
11) È�Éన శంకJండp _^» | �ÇవJం 
 ©^$రట | 9ల9 5న�q �8క� | 
  ం» ,�ర® ||  °� ���న, || 
Æ మÊ�²oజ మgo� ËÌంÍ చంÍ rగవత కృషÂ ¡§క �Ç మహoÎÏ  
Ð Ð Ð  ఓo తÓ సÓ  ఓం Ôం�ః Ôం�ః Ôం�ః 
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  IJ�� ఆÕxం»న�£v ఏం ��&¸�^ అస�? అం×, ÔసØం ఏం 
�^యµ&Cం4? IJ� ఏం �^యµ¢Cv? అస� IJ�� ఆÕxC, ÙJ ఏం 
��&¸�^? ఏం �§/ంÚ^? ఏం ��&Qం× అ4  ·C? ��ం అ�Bం4? 
ఎÛ/ రb�6, ఎం>మం4, ఎÛ/3ష{�6 �pp ]WÜ �ం®J. bN, 
F�6 ఒÞ ఒక �టl, ఒÞ ఒక �ఠంl �తC  ,<ం+p/ ఇ;2¼న1వం�4 
ఇ�£v ÙJ చ0�QÀట1వం� �����. ఈ ����� àక� 
అ�భవం, ఎవ�áâ ã�C6 వ&Cంä, �ళæ·  ·C ��ం ¢ధKç+x. 
అ�భవ��నం6 o�లన/Lట. అxâ, అస� IJ� ఏం �^య³�Cv? 
§¨Kv ఏ; అడ6^? ఇ4 క< �^{^èం4. ఇ4 �^{^ అం×, IJ�p 
ఆÕxం»â ఏం ]�Cడ{K అం×, ãర�bలం �ం» ఏం ]é£�ళæం×, ఆయన 
త�ంê Lరëం ]�Cv. IJ� ఏం ]�Cడ{K అం×, ¡p· పp·వ¢Cv ఆయన? 
త�ంê Lరëం ]ప£ìp· పp· వ¢Cv. అంతQ ;ం» IJ� ¡pÏ పp·ov. 
ఏం త�¢Cవ{K? అం×, ఏం త�ంÚl �^య0 క<! అర�(ం< అంî? oమ 
శjïp· ఏమp �ందం2? +రక o v క<! అం× అర�ం ఏ;�? “�మ శ���� 

ఎవ�� ఆ�����, ��� త����”. °�v అÀట1వం� భవ¢గop/ 
త�ంచìp· ఒÞ ఒక Lరëం oమ శబïం. ‘రమయ� ఇ� �మః’ - 
ర;ంêట1వం��v o v. అం× °�v ఆత	 అÀట1వం� అ�భవంl 
�ండడ� ర;ంచటం అం×. ,ô ఇంÞ; అర� � 5వం2. మనl �న/1వం� 
హంస, ఈ హంస <p 9ల  ఎం0l�ం» వ»¼ంద®? పరLత	 ����ం» 
హంస వ»¼ం4. bబ�q ఈ హంసp ఆ�రం ê&Qp, ఎ�£õâ N� పరLత	 ��� 
యం0 �ం©ట1వం� °3+p/ క^E�ం®ö, 9v అవస�లlº À� 
పరLత	 స�÷�డÀ అÀ ���l ఎ�£õâ �ం®ö, అ�£v ఈ అనంత సృøql 
జJIBన/వN/ పరLత	Q ఎ) కనబv+Ë, N� అ) �$/�. అ) �ం© 
���p అ�భ3ంపµయìp· bవల�న1వం� ùక, $వ ఏ;ట{K అం× oమ 
శబïం. ఆ ‘o’  ‘మ’  అÀట1వం� <ంú� ‘o’ o Q �రûం �న/4 కదంî! oమ 
శబïంl ర;ంêట�£v ఆ �రûం వ&Cం4. ఆ హంస ���p అ²గ;ంêC అ4 
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32aBం4. bబ�q oమ అ$/, హంస అ$/ అం0Þ �ంv �ంv అ�o� 
�న/1వం� శjïలN/ Vì�, త�ంêట1వం� శjï�. అం0Þ ü<ï�ýæ 
అంద÷ ¢x, ¢x, ¢x, ¢x అ4Vì �ంv అ�oల శబï�. ఏ& అ4 
Vì �ంv అ�oల శబï�. అ)� �ంv అ�oల శబï�. §వ �ంv అ�oల 
శబï�నం2. oమ, కృషÂ ��� ఎOþ/$ ü1q¸ం2, 0రë ÙJ ఎన/$/ w&¸ం2, 
ల� అN/ �ంv అ�oల శjï5. �వ+�p· సంబం²ం»న శjïలN/ �ంv అ�oల 
శjï� �ం®x. b� �ంv అ�oల శబï�నం2. ఇ®�గ అN/ ఇంâ నం2. ఇ)గ 
ఈ �ంv అ�oల శబï లN/ Vì�, హంస· �2ంచìp· అ�Rన1వం� 
శjïలన/Lట ఇ3 అN/ Vì�. bరణం ఏ;టం× �p తJ�త ఏb�ర� 
�ం1ం4. అ4 ఓంbరం. ఈ �ంv అ�oల శబïంl�ం» ఓంbరంl· 
L�a+రన/Lట. ¢ధన êట1వం� �ýæ. అ)గ అస� ÙJ IJ� 
దగëరQ వ»¼ ఏం ��&¸�^? ఏ; అడ6^? ఏం ]{K^? అp ]�£^ 
అpఅం×,  
 
+రక  ±üJగ వzన$/  
స0ëJp కృపê +రతమK  తర» క���L   
+రక  ±üJగ వzన$/  
స0ëJp కృపê +రతమK  తర» క���L 
 
మర� �రపనQండ ��త pరత � స��/ &¨�C�  
అరమర� 5Qండ ఎ�£v ��ర గ� °�త	 చ4��  
 
+రక  ±üJగ వzన$/  
స0ëJp కృపê +రతమK  తర» క���L 
 
ధర� lపల 9ఢ మBలQ DరQ బ� 0ర�భం	4  
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IJ క®�  వలన ��రమI పరమపద3· ê� H·Cp  
Àర£వz °�త	 ·�డ$/  
À�£�E Hం× మరవక� జ_xం? Bండ$/  
ఈ జప  O�Eన�J pర	ల fహ	 ���ల$/  
���Zన ��క� ¢�Q� జప¢/న �ల$/  
¢/నంW �^�న �� �డ;l oజËగ$/ 
 
$ర<4 మg  Nం
ల తర» W~లê కp� మం�   
మర	¥�E p;ష(న� మJవ Qండగ పరంW ê��  
 
+రక  ±üJగ వzన$/  
స0ëJp కృపê +రతమK  తర» క���L 
 
అండ _ండ fg	ండ మంత® pం2న4 pజIJp మ�మ  
పం2త ���లQ rవంW ఖం2తంWగ �^H  
Nl �ంh TతంW Z0 క� మ$/  
�·ýæ 9� మండలంW� <ట వzన$/ 
�ణవ 	 3vవక �ండO·� â� mడ$/  
వ�� <_న మండప 	� మ�మ క�మ$/ 
తరచంగ _మ	ట పంv �O/ల �బలమIన$/  
 
దం2గ� üం°కటవ�ల Hంh బయ� �rవం ��E  
�ండవz  ం0ంv భవమ4 మం2 భస	( :Kట1ల  
 
+రక  ±üJగ వzన$/  
స0ëJp కృపê +రతమK  తర» క���L 
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ఆ+	o ల bన 5కº 9� �ంపl  pE ]v0J 
À�<�ర  నం0 ��æన F��Jp bన 5కº �� లQ� a0ôమ$/  
 
�+Hగ  �� ��మ� క^£ంప బhన$/  
9�లQ  ఖK  Tత ãజలం0 cమ$/  
తనl �న/ తత�  OవJ తర» కనర$/  
�_øq జన	  ఎ�C నం0Q ఫల  ఏద$/  
 
 
�తగల JÊ� Lల� N�> ధ�xం» ��Eన  
సతK , ��నంW కనక� pతK��  ]ంద�లJ 
  
+రక  ±üJగ వzన$/  
స0ëJp కృపê +రతమK  తర» క���L 
 
bమ �థ  )J మర� �మరత�  �v ê�  
Ãమ�R ]డక ఇలl pయమ pషq� 5p  
ఆ+	o ల� �Kpంప వzన$/  
 
ధశర�p ��p o డp తలêJ �మ	$/ 
ËIల� మ4l ర;ం?�© o డI న$/ 
జ$	0 )+	o  hన/v ఎJగ [డ$/ 
�మJ� �^యక య p Lయl »Q�పhర$/ 
 
�మ	)ట �పంచ � క^E న;	 ]v0J $ణK¥Jగక  
కమ	�గ §వ oమ మం�  Oమ	4గ అ�4న  జ���  
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+రక  ±üJగ వzన$/  
స0ëJp కృపê +రతమK  తర» క���L 
 
ఎక�hక�డ �ద· ��Eన అక�డ ,ద � క^��  
pక� గ ��నంW క�క� మQ�వ> ��న ��మQ  
�Q�0J ఎ1వం� �^వ$/ 
 
N �మల êత� �క� W0¦� 3vవ [ర$/  
º�·p, ¸�·p అక��క�v êJÀమ$/ 
అ��ర  త��� �Q�$ IJp µ� కనర$/  
పర«Øల m» Qక�వz ,2 �Jగ [క$/ 
 
�క�వz పరLత	 గ��p �క�వz అ��న వృBC� 
�క�స  5Qండ o ల ;·�^ �p{h సమయ   
 
+రక  ±üJగ వzన$/  
స0ëJp కృపê +రతమK  తర» క���L 
 
చ0� ÔసØ  5ల  
»తC  p^_� pజపద3 DరQ�  
మదగజ  వz ప� 3ధంW� మన& ]ద�న ����£v  
Q0J$ ËగంW 3నర$/  
 
RoగK ం» W~ల ]ంతQ êరవzన$/  
దర£ణంW గ� ప4లంWగ ¢²ంచ వzన$/ 
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À�ద�యంW� BదQ �ంv� ఏకçన$/  
ఆ మధK న ఒక� క0ï ఆa�K�p కనర$/ 
 
üదïల ¢ంగతK న ��ద¦(న [ధ క��p 
N వదï�న/ 3bర Iణ � వద� మO� ÈJ ��4ï 
  
+రక  ±üJగ వzన$/  
స0ëJp కృపê +రతమK  తర» క���L 
 
ఈ �ంథ  éJ +రbమృత ¢ర . ఈ �సCక  అం+ �టల>À 
�ం1ందం2. ãర�  అం+ ఇ)� Àô£�ýæ. ãర� పద¦� అన/Lట ఇ4. 
ఎం0కం× ఇ) �m �vÜ �ం×, ఈ �ట5 అల�1 ప2ax ఈ 
rవంl pలబ2ax Ú) âట��Il �ం®యం2, ఏÙ అర�  ఎవ�÷ 
3డ��q ]ప£క�ô�0. F�6. ఇ¡ స	రణ ê&Qం�, �ట� �vÜ, 
పpê&Qం� �Ôంతం6 �ం©�ళæన/Lట. ఇ�£©;టం× ఇవN/ ax, 
మనQ అర�ం bp, సంస తrషl �న/ 3¨Â సహ!$మం, ల^+ సహ!$L� 
ప1qQÀటప£�·, ఆ rష మనQ �^య0. <p అర�ం మనQ o0. bబ�q 
అర�మ:Kట1వం� rషl �న/1వం�3, ÙJ ÀJ¼Qన/ట�xâ �Î�" 
ÙJ 3న®p· అ�¸వìp· F�6 �ం®యన/Lట ఇ3. ఇ3 అంద÷ 
అ��. �p· ఏం üదï సంÌతం గ# అవసరం 50. వ»¼న �ýæ �2â అందం6 
�ం1ం4. ఇ�£v $Q సంÌతం o0 bబ�q ½�Þ చ4��. అxâ �p/ j6 
�© �ýæ Vì �$/J. bబ�q ఎప£�á$ ��&¸వల�ం4 ఏ;ట{K అం×, 
ఈ +రbమృత ¢రం అం+ క^_, ఒక �కKంl ]�£ల{K అం×, IJ�� ê� 
ఏం క�¸��ల{K అం×, o� ఎ1l a� ఎ1l, అxన4 ఎ1l bp4 
ఎ1l, కpH bనp తత�¥1l +రక  ±üJగవzన$/, స0ëJp కృపê 
+రతమK  తర» క��$/. o� ఎ1l a� ఎ1l, ఎ) వ&C$/�? ఎ) 
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aB$/�? Ú)  ఖK(న అంశమం2. ఎంద� ఎÛ/ ��&Qం®J 6N, 
ఎ) వ&C$/�, ఎ) aB$/� అÀ అంÔp/ ఎవ�÷ ప�qం?¸కaవడం êత, 
°3తం వృ� అxaBం4. ఈ ఒక� అంశం తప£ మనం °3తంl అN/ 
ప�qం?�ం®ం. అN/ ��న� మన·. అN/  ఖK�. ఎవJ మనp ±� న��J, 
ఎవJ మనp ±� ఏì¼J? మన  ఎంత � న�� , మనం ఎంత� 
ఏì¼  ఈ �ల ప�qం?¸వడ� °3తమం+ స�aBందం2. ఎ®� వÚ¼�? 
ఎ®� aB$/�? ఈ $థ;క(న F%p/ ప�qం?QÀ �యత/ం êయం2. ఈ 
;E^న1వం� న���, ఏv£� ఎ�£& �ం©,. ఇవN/ L�a:, క<! 
ఎంతbల  ఎవ� ¸సమp న��+�, ఎంతbల  ఎవ� ¸సమp ఏv¢C�? 
ఇ4 ¢ధKమ:K పp b0. ఎంతbల($ bN, <p వలన ఉపËగ9 50. 
bబ�q ¢'త�ం> p;తC L�ం6 �ండడం °3తంl అల�1 ê&¸�^. ఏం 
��&¸�ల{K? o� ఎ1l, a� ఎ1l, ఎ) �^{లట? N� ఎ) 
వ&C$/�? ఎ) aB$/�? అం× °�v ఎ) వ&C$/v? ఎ) aB$/v? 
పరLత	 �ం» ఆత	 ఎ) సృøql· వ&Cన/4, ఎ) aBన/4? సృøq ఎ) 
వ&Cన/4? ఎ) aBన/4? పరLత	 ఎ) ఏర£vB$/v, ఎ) aB$/v? 
$�I ��Bల· Vì oకడ, aకడ �న/4.  
 
 _ండ , _ండ lp ¢'. fg	ండ , fg	ండ lp ¢'. ఈ 
$^ëం�· �ందట ఈ �డKం. ఈ అం1�K², ఈ oవడం, aవడం అÀ 
అం1�K². అం1�K² అం× ఏ;టం× సంగత�äషం అన/Lట. అం1�K² 
అం× ,ô అ�QÀJ, సంగత� äషం. అం× µ�aవడం అన/Lట అం0l. ఆ 
¡�2· శ"రంl êర6À ;E^న4 అం+ మర»ax శ"ర �ం� క^Eం4. 
ఏర£డనంతã j6À �$/v. త^� గర(ంlం» 3vదల:Kంత వరV �వం 
j6 ��&. బయటపడ6À �వం మర»a{v. ఈ రకం6 ��� ఇంâ. o� 
ఎ1l, a� ఎ1l. ఇంÞం ê{లం2? o�)1l, a�)1l, 
అxన)1l, bp)1l. ఏ4 ఎ®� అx�న/4? ఏ4 ఎ®� 5Qంì �న/4. ఈ 
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�ం& �^{లట. ఇ�£v మనం 5p<pp ఆÕxంÚ)? �న/<pp 
ఆÕxంÚ)? �న/<pp ఆÕxంచìp· �*Bం4. 5p<pp ఎ®� 
ఆÕx¢C� అస�? ¢ధKం b0 క<!  
 మనం ఇప£� వరV �న/ <pp ఆÕxంÚL? 5p <pp 
ఆÕxంÚL? (5p <pp) ఎం0కp? ఉన/4 �^యక. bబ�q అxన4 ఎ1l, 
bp4 ఎ1l,  ం0 ఈ 3వరం �^{లట.  స0ëJ�� ఆÕxం» అస� 
ఏద{K �న/4? ఏ4 5ద{K? ఇ4 �టq�దట 3Úరణ ]xK. ఎ®� వÚ¼�? 
ఎ®� {K�. ఏ4 �న/4? ఏ4 50. ఇ�£v ఇ) 3Úరణ êయìp/ 
ఏమ$/రట? కpH, bనp తత� ¥1l. ఇప£� వరV ±&Cన/4 ఏ;�? అ4 
ఎ®� 5Qంì axం4? �న/4 ఏ;�? తత�ం. ఇదం® ఇ®� 3Úరణ êయìp/ 
తత�ం అం®రంî! తత�ం అం× ,ô ఏÙ 50. M.A philosophy � PhD êCÀ 
తత�ం అవ�0. తత�ం అం× ఏ;� అం× ఇ) 3Úరణ ]{K^. o� ఎ1l, 
a� ఎ1l. అxన4 ఎ1l, bp4 ఎ1l. ఈ �ంv 3Úరణ� క�క êC, 
అ4 తత� 3Úరణ అ�Bం4. అర�çBం< అంî! 
 సతèంగత�  అం× ఈ 3Úర5 సతèంగ . ;E^న4 అం+ సతèంగత�  
అవ�దన/Lట. అవN/ సత�ర	�. అం× అర�  ఏ;�? ÙJ భగవ�ëత 36?¼, 
3 Â̈సహ!$మం 36?¼. ల^+ సహ!$మం 36?¼. ãజ� ]àK?¼, 
జ�� ]àK?¼. నవ3ధభ·C LoëలN/ ఆచ�ంచవ?¼. అ3 ఏ;ట3? సత�ర	�. 
అ3 ఏ;�? సత�ర	�. కర	 అం× ఫ^తం �ం1ందం2 అక�డ. cరణ �ం1ం4. 
ఫ^తం �ం1ం4. అం× ఆ సమయం గంట �×qటప£�· 3 Â̈సహ!$మం 
చదవకaâ �Lదం వ»¼న1q �ం1ం4. ఇ)గ <ంú� అN/ �ం®యన/Lట. 
కర	Q ఫ^తం �ం1ందన/Lట. ��� సత�ర	 ê�$ Vì ఆ§ం» 
ê¢Cవన/Lట. ఆశ, అé� �ం1ందన/Lట. అ¡ తత�3Úరణl ��$é� తప£ 
ఇంÞÙ �ండ0. ఏ4 అé'C ;E^నవN/ ÄలEa+Ë, అ4 ఒక�× 
�ం1ందం2. bబ�q సతèంగత�  అం× అర�ం ఏ;టం×, 3షయ సంగత��� 
కర	, IJCü1q¸ం2. 3షయ సంగత�  ê�â కర	. స+èంగతK  ఏ4 సతK ? 
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అం× తత�3Úరణ êC �^యబ©4 ఏ�â �న/ä, అ4 సÓ . అర�(ం< అంî! 
తత�ం సతKం b0. మ7æ తత�ం సతKమ�Qం®J Ú) మం4. త+�p/ 8�¼ 
3Úరణ ê&C$/� bబ�q తత�ం సతKమ�¸LQ. ఈ తత� 3Úరణ ఒక ���p 
అం4ంపê&Cం4. ఒక���p అ�భవ��నంl �^యµ&Cం4. ఆ ��� సతKం. అ4 
సÓ.  
 తత�3Úరణ అం× ఏ;�? తÓ త�ం అÀ �ంv అ�o�$/x. తత�ంl. 
తÓ +త�ం. త�ం అం× À�, తÓ అం× అ4. �ంv �$/{ 5� ఇ�£v? త�ం అÀ 
À��$/�. తÓ అÀ జగBC�న/4. అంâకదంî! jహKం6 ±C ఇదïర  
�$/L 5<? జగBC�ం4, À�$/�. lప^· ��6�. ఇ�£© ం4? 
అంతoత	. త�ం. త�ం ఎవJ? అంతoత	. తÓ ఎవJ? పరLత	. అర�(ం< అంî! 
ఇ�£v ఇ3 �ంv �ం& �$/x క<! ��&¸�^ క<! ��� °3తమం+ 
ê�న �యత/ం ఏ;టంî? త�ం అÀ À�. తÓ అÀ జగBCp ��&Qp °3ంచడం 
ÀJ¼Q$/� jహKంl. F�లం6 L®�2â. lప^· �రEâ. N అంతoత	 
పరLత	p ఎర6^. ఆ పరLత	 ��� ��&Qp °3ంÚ^.  అంâ క<! lపల 
rగం ఏమ$/ పp· ã�þCం<? bN <p¸సం �?¼Qన/ పp 1q  �£�క 
అ�Eaxం4, ఇంక ��క ఎ�£v అJIBంä <pÞ �^య0. ఎం0కp? 
మరణం ఎ�£:, ఎచ¼ú, ఎ) ��& NQ? ఇంటÛ, నటqన23 యంä, 
j3యంä, ఎక�: NQ ఎ®� ��&? లమంä, b�యంä ఏ($ ��¢? 
ఏÙ �^య¡! మ� ¡p· సం�0¦v3 అ�B$/�? °3తbలమం+ ¡p· 
సం�0¦డ3 అx$�? (jgKp·) ఏ;� �Ëజనం? ఈ jహKం అస� 506. 
ఉన/దం+ ఏ;�? ఎ�£& �న/4 ఏ;�? అంతoత	, పరLâ	. (ఇ�£v <b 
�న/4 అ�Qన/4 ఇ¡ క<!) ఆఁ... అం0కp ఇప£� వరV ¡pp ఆÕxంÚ�? 
5p<pp ఆÕxంÚవ{K jW. ఎ�£& �న/4 ఏ;ట{K? అంతoత	, 
పరLత	. ��� ¡g� ఎp/ L�¼$, ఎ�£& �ం©4 ఏ;�? అంతoత	, 
పరLత	. *అp/ ¡gలp �§/ం?. అంద÷ ఏ; ఒ�£Qం1$/J? అంతoత	 
�ందp ఒ�£Qం1$/J. ఎp/ ¡gల అp/ం�l Vì �న/ద¡6, అంతoత	 
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�ందp ఒ�£Qం1$/ì 5<? ఏo NQ అంతoత	 �ం< 5<? ఉం4. 
పరLత	 �$/ì 5<? ఒ�£Qం1$/�6. మ� ఎ�£& �న/4 ఏ;�? 
అంతoత	, పరLత	. అం× అంతoత	, పరLత	 ���p ఎరగటం ¸సం, ¡హం 
వ»¼ం4. bN, ¡gp/ ¡p¸సం 3pËEంÚ ? (కర	ల ¸సం) ఏ(ం4? ఇ)గ 
5p<pp ఆÕxంêట1వం� <ంú� �ం� వ»¼ం4. 5p<pp ఆÕxంచడ� 
�ం� అం×. అం0వల� అp/ భ{� వ»¼$యన/Lట. అర�(ం< అంî! ఈ 
5p<pp ఆÕxంచడం వ5�, �ం� భయ  ఏర£ì<x. �ం� ఎ�£õâ 
ఏర£2ంä భయం ఏర£2ం4. ఎ�£õ$ IJC ü1q¸ం2. ఏ4 ]{Kల$/ అ�	 
$Q భయం అ$/రం×, <p ��bల �ం� �ం4. ఎ�£õ$ ఒక� 
IJCü1q¸ం2. ÙJ మన&l, rవనl 3Úరణ ê&¸ం2. ఏ పpê{ల$/, 
ఏ అంÔp/ ఎ0���ల$/ అ�	! $Q భయమం2. భయం అనం6À ఏ(ం4? 
అ�£v? సహజం6À <p ��bల �ం� �న/4. �ం� ఎం0Q �న/4? 
5p<pp ఆÕxంÚ� bబ�q. ఇ) 3Úరణ �^{లన/Lట ÙQ ÙÞ. ÙQ 
ఏద$/ ఆlచన &=�ం»ం4. ఆlచన &=�ంచ6À అ�	! $Q భయం 
అ�Q$/వ�¸, భయం �ంద�¸6À <p ��క ఏ ందp &=రణQ 
o�^? ఓ>! ఎక�: �ం� �ం4 bబ�q $Q భయం వ»¼ం4. Dంగ అం× $Q 
భయం అం2. ఎం0కp? సంపద Ùద �ం� �ం4 bబ�q. అర�(ం< అం2.  
సంపదÙద ఎం0Q �ం� �ందం2? 5p<pp ఆÕxంÚ� bబ�q. ఎం0కp? 
�న/ సంపద ఏ;�? ¢ధన చBషqయ సంపద అÀ4 �న/ సంపద. 5p సంపద 
ఏ;�? వ&C �హన ధన ÍవK � అN/, ధన �నK ÍవK లN/ 5p సంపద. 
అర�(ం< అంî! మనం అందరం Vì మgల?À క< అందరం సంపద ¸సం 
$��ంê4? అ�$ అంî! ఏ ందంî? మgల� ÃC�ంl �టq�ద� @�కం? 
“నమ �!� మ"#$ % &' !ర ()� శంఖ చ- గ/ హ � మ"ల2 

న3!��” ఆ మgల� ÃC�ం అం+ చ43 ±డం2. ఎక�õ$ ఆ�డ ధనం 
ఇ&Cందp bN, �నKం ఇ&Cందp bN, ఐశ�రKం ఇ&Cందp bN ఎక�డ$/ �ం<? 
ఎక�ì �ండదంî! ఎం0కం× ఆ3© మgL{ స�÷_�. స£షqం6 
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]WB$/J. నమC&C మgL:. ఎBCQం�À �ద� �కKంlÀ 
ఏ న/దంî? నమC&C మgL:, అస� �p· ;ం»న L: 50 $య$! 
ఈ మgల� స�÷ప  కం× ;ం»న L: 50. ఎం0కp? అ¡ మgL{ 
స�÷ప . ఇ�£v ¡pp ఆÕxంÚ�? Lయp. అËK! మ� Lయ అం× 
5p4 క<! మgLయ అట. మ7æ అ®� b0. అనంత సృøq ఎ®� 5Qంì 
aBంä, ]é£ట1వం� L{ స�÷_�. Lయ అం× ఊ�Þ aBందp 
అ�¸Lకం2. ��$p/ �^య³ప£డం ¸సం అ4 ఏర£2ందం2. �న/<pp 
�^య³ప£డం ¸స� 5p4 ఏర£2ం4. అందJ అం®J ఇం+ అం1$/J 
కదంî, అస� ఈ సృøq అం+ ఎం0Q ఏర£ìలంî? ఈ 5pవN/ ఎం0Q 
ఏర£ìలంî? 5p4 అం+ �న/4 �^య³ప£డం ¸స� ఏర£2ం4. ఎం0కp? 
NQ ఆ 5p4 అం× ఏ;ú �^CÀ క<! �న/4 I�C��4? అం× ఆ 5p4 వ45CÀ 
క<! 5p4 �^{^, వ45{^. 5p4 �^� వ45{^ అం×, అ4 ఉన/దÀ 
�ం�, N �ం� అ4. <pÞ సమ¢K 50. మgల� స�÷�p· ఎ�£& ఇబBం4 
50. ఎం0కp? <p· $oయణ స�÷ప  ఎ�£& ��&. $oయణ 
హృదయమం¡ మgLయ �న/4. ల?· p�స ¢�నం ఎక�డ? $oయణ 
హృదయం. $oయCv అం× ఎవJ? సర� °�ల హృదయమం0 �K_ం» 
��ర( �న/�v ఎవ:, �v $oయCv. అంâ bN RQంఠంl �న/�v 
b0 $oయCv. అం× ఇ�£v సర� °�ల హృదయమం0 మgల? �న/< 
5<? సర� °�ల పక�న 50 ర�1 పvB$/J, సర�°�ల హృదయమం0 
$oయCv �$/v, $oయణ హృదయమం0 మgLయ �న/4. ఏ;టం2 
ఇ3? ఒక�¢� 3Úరణ êయం2. 
 ఆ $oయCv పరLత	. ఈ మgLయ అంతoత	. N అంతoత	6 ఆ 
మgLయ �న/4. ఆ అంతoత	 ఎవ� హృదయంl �న/4? పరLత	 
హృదయంl �న/4. సర��Kపక(న1వం� పరLత	 యం0 �న/4. N� 
సర��Kపక+�p/ ��&Qం× ఏ(ం4 ఇ�£v? Lయ ఎE�axం4. మహBC 
;E^axం4. మgLయl �ంv శjï�$/యం2. మహBC Lయ. 



21speeches file no.12  Page 16 of 36 

 

$oయC2p ��&Qం®�? పరLత	p ��&Qం®�? సర��Kపక+�p/ 
ం<�? Lయ axం4. సర��Kపక+�p/ ంద6À Lయ 32»ం4. 
అంâ క<! ఏం ;E^ం4? మహBC ;E^ం4. ఇక పరLత	,. అర�(ం< అంî! 
bబ�q నమC&C మgL:, Æ ÈD - Æ Èఠం అం× ఏ;టం2? $oయణ 
హృదయ� Æ Èఠం. ఎం0కp? ఆయన Æమ$/oయCv. అం0కp Æ 
ê�ందం2. 5కaâ ఆయన· Æ శబïం 50. Æమ$/oయCv అÀ శబïం 5దం2. 
$oయణ శబï� �ం4. Æ Èఠం. ఈ మgL{ శబïం అంతoత	6 �న/�£v 
ఈయన Æమ$/oయCv. �కృ� �చKం Vì క^�ం4. 5కaâ ఆయన 
పరLత	 �?Kv. $oయC©. Æ శబïం 50. ఎ�£õ$ IJC ü1q¸ం2. ఎp/ 
Æ � ê�â, అంత �కృ� j6 ê�న×q. మనం అంద�Ï ఏం o¢Cమం2? ÆÆÆÆ 
అం× j6 �కృ�l బం²ంచబì<v అp అర�ం. అర�(ం< అంî? ఆ రకం6 
ఎ�£õ$ IJCü1q¸ం2. Æ p ఆÕxంÚ)? Æ ఎవ� హృదయంl �ంä, 
�ళæp ఆÕxంÚ)? (Æ ఎవ� హృదయంl �ంä ��p ఆÕxంÚ^) 
ఎం0కp? �2p ఆÕxC, ఈ�డ అం0lÀ �న/4 క<! అర�(ం< అంî! 
�2p ఆÕxC, ఈ�డ అం0lÀ �ం4. అం0కp ఏం ]�£రట? సర� � 
హ�xం?�v హ�. అం× Lయ> సg హ�ం]2 �v హ�. అp అర� . 
అం× అ�£v ఏ; ;E^ం4? పరL+	�భవ  ;E^ం4. ఇ�£v మనం ఏం 
;E�¼¸�లp �య�/&C$/ ? (5p<pp ;E�¼¸�లp) ఏ(ం4 
ఇ�£v? ±డం2. ఎంత6 5p<pp ;E�¼¸�లp �యత/ం ê&C$/�! 
°3తమం+ �p ¸స� క<! ఒక�¢� 3Úరణ ê� ±డం2. N భ{�, N 
�ంB� అN/ ¡p ¸స ? ఆ Æ Èఠ�6. అంâ$ అంî! Æ ÈD &ర ãEâ! 
స£షqం6 ]WB$/డం2. &రãEâ - ¡వత� ãE&C$/J. ఎవo ¡వత�? N 
ఇంyయ అ²�qన ¡వత� అN/ <pÀ ãE&C$/x. ఎం0కp? <p êâ 
ఏర£ì<x bబ�q. N ఇంy{ల అ²�qన ¡వత� అం× ఎక�డ �$/J? 
ఎవJ$/J? ఉ$/o �ళæం+? 5J క<! ఎం0కp? సర��Kపక 
పరLత	యం0 �ళæంద÷ అంFTత �. అంâ$ అంî! FరK�bశ l 
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·రణ � ఏ;�? అంFTతం. అం0l r6�. అ)� N ఇంyయ అ²�qన 
¡వత� అN/ ఎం0l rగం? ఆ పరLత	 యం0 rగం. ఇం
v, వJCv, 
య v ఇ) ఎంతమం4నp ప1qQం®�? సoస� F�6 ఒక�× ప1q¸. 
పరLత	p ప1q¸. ప1qQం×, �ýæ అం+ అం0l అంFTత� క<! ఇp/ 
32r6� 5�6 అక�డ. పరLత	� ప1q¸వడం అం× ఏ;టట? 5p<pp 
32»üటqవ{K! ఉన/¡ �న/4. ఇప£� వరV ఏం �యత/ం êÔమం×, 
ప1q¸వడం అం× ఎక�2¸ ��æ ప1q¸�లp అ�Qం1$/�. RQంఠం ��æ 
పటq¸�)? á)సం ��æ ప1q¸�)? అ�Qం1$/�. RQంఠ á)¢లl 
D�Þ4 bద4. సర��Kపక ��� అ4. అం0Þ ఇం<క “4రక6 

78�గవ9న:�” l ఏం ]WB$/J? ఎం0Q �%లQ �JI+J? 
Nlపల అంతoత	 �న/4. అ4 పరLత	 ��� �ం» ఏర£2ం4. ఆ పరLత	 àక� 
¥�èంజG. భగవంB2 àక� �వ ¶త. ఎవJ? ఆ అంతoత	. ఈ అంతoత	 
ఎప£�á$, ఏ ���p ం<^? ఆ �� ���À అ�భ3ంÚ^. ఆ పరLత	 ���p 
అ�భ3ంÚ^. అం0¸స� ఈ ¡హం వ»¼ం4. ఈ ఒక� స+Kp/ I�CJI. ఇ�£v 
ఏ �%p· a+�? ఏ JÊ� Lల�, ఎp/ JÊ� Lల� ,C ఇ4 ��&Cం4? 
ఎp/ మCIల 3T� H�ం» ·ంద· oC ��&Cం4? (jgKp· ఎంత êC 
L�ం ఏం �Ëజనం) ఈ IJCl �ంv. °3ంêట�£v ఈ IJCl �ంv. 
bబ�q నమC&C మgL:... Æ ÈD &ర ãEâ... శంఖ చI 6< హC... మgల� 
న�&Câ....!  
 శంఖ  చI  గ< ధ�ం» �న/దట కదంî! ¡p· అంî ఇ3? ఎ�£& 
మనం 3Úరణ êయ5దం2. అం0¸స� ]WB$/�. చI  éJ &దరJన 
చI . &+దరJన  ఆత	 ¢K+�ర� &దరJన . ,ô ఇంÞÙ 5దం2. ఆ 
&దరJన  వలన అp/ �తక � ÄలEax$యట. అంధbర  p÷	లÀ 
&దరJన . అర�(ం<? ÙJ rగవత  చదవం2 చక�6.  
 $L �K�ష �ర  అÀ ఒక �ర  �ం4. <p· jM&Jv <p àక� 
అ²�qన 6 �$/v. అదం+ ఎ�£& �క�l �ం1ం4. ఆ �క�l �ం× 
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ఎ�£& ఎవ�Ï కనపడ0 క<! అ&ర oజKం అన/Lట అ4. Æకృ Â̈v అక�2· 
�7æv. ��æ ఏం êÔడట? &దరJన చNp/ �ËEంÚv. �ంటÀ ��BJ 
వ»¼ం4. ఎవJ ఎక�v$/� కనప2ం4. jM&J2p చంéÔv. ఇ)గ 
Oo�క కథ. ఈ కథ ఇ) ఎం0Q ]�£J?  
 ఎవJ ఆ jM&Jv? మన�. మనl �న/1వం� ఆ ఆ&" సంపద 
అ�$ అంî! కPన 6 L®�vట ఆ&"సంపద. ��&ర సంప4�rగ Ëగం 
భగవ�ëతl చదవం2. కPన 6 L®�vట. ఆ&" సంపద. o�&ల ల�ణ  
అ4. ఇతJల� j²ం?ట ఆ&" ల�ణ . అర�(ం< అంî! ఇవN/ మనl 
�$/{ 5� ±&¸ం2. అ,. bబ�q ఏం ]{Kలట ఇ�£v? &దరJన చNp/ 
�ËEం?. ఆత	¢K+�ర ��నం క�గ6À ఇవN/ ÄలEa+x. <p¸సం 
�యత/ం êx. ఇ3 అ, a+x. అం0కp ఏం ]�£రట?  
 0JëMల� 3డ�^ అం×, ��� స0ëMల� అవలం	ంచవ{K! ఏ 
��$p/ అవలం	C ఇ4 ÄలEaBంä, ఆ ��$p/ అవలం	ం?. ఈ IMల 
I�ం» ఎ�£õâ ��� »ం�ంÚö, ఇ, వ¢Cx క<! మ7æ. ‘<�� మననం = � 

అ< వ!�ం?’. ��� వ4z{K^ అ�Qం1$/�? a�^ అ�Qం1$/�? 
మ7æ �À/ IJCl ü1qQp °3C ఏç+�? మ7æ అ¡ వ&Cం4. ఏ4 
వ45{ల�Qం1$/ö, <pp వ45� °3C, అ4 5Qంì axం4. 
అంâక<! jలKం వ45{లం2. వ45{లం× ఏం êÔ�? H ���, oవల�న 
���p స	రణ êFC �$/�. Ïటక  �న/దం2. తన ?� q 8v క�qందం2. 
«+¸క »�క ఎ) అxKం4? «+¸క »�క ���p స	�FC �ం×, «+¸క 
»�క అxKం<? �ంగ� �JI ���À స	�C, «+¸క »�క అxKం<? 
�ంగ� �JIVì �ఠం [²&Cం4 చక�6. ఏమp [²ÃCం4? భ3షKBC. N 
àక� యQర� ��నం ఏ;�? À� ఎవ�p అస�? «+¸క »�కp. bN À� 
ఎ) �$/� ఇ�£v? �ంగ��JI6 �$/�. ఇ4 వ4^a�లం× ¡pp 
స	�ంÚ^ ఇ�£v? bబ�q. పరLత	p స	�ంచవ{K! అpతK(న1వం�3 
5న1వం� ��p స	�ంచడం êత,  ��p ఆÕయం» °3ంచడం êత, 
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ఇ)గ{K�. bబ�q Ùరంద÷ Vì �Î �" ê��p అp/ం�N ఇ) 
చక�6 3Úరణ ê&¸ం2. ఎం0కం× త�ంచడం అం× ఇ4 ఎవ� ఎ�C w&Qp 
��æ ప©4 b0. ‘A అంతట AC, సEFయత�6 �ధనH త�ంచవలIం<, JK 

#రLM NO’. అrKస బలం>, ¢ధ$బలం> ¢²ంచవల�ం¡. ఈ$�· ప¡ళæ 
తJ�త మ7æ వ»¼ం4 అవbశం. LQ ]ప£డం ax, $��ýæ అxKం4. 
అం× À� ]ప£డం LÀ�, $��ýæ అxKందం2. $��ళæ �ం» ఎ�£& 
]ప£డం 50 ఇంక. ఎం0కp అం× ]ప£డం axం4. అ¡ వ45�ందం2. మ7æ 
ఎం0Q వ»¼ంä ఇ�£v వ»¼ం4. మ7æ ÙJ వê¼టప£· ]ప£టం అÀ ��� 
�ండ?¼, �ండకaవ?¼. ఇ)గ IJ�Q Vì ��B� L�aÜ�ం®x, 
ఎ�£& Vì. ]é£�2· Vì ��B� L�aÜ �ం®x. �& �{ణం 
êFC �ం®v క<! �& ¢ధQ©. �2 °వనం Vì అ)À �ం4. bబ�q 
ఎప£�క�£v ÙJ ఎ�£& Vì అం0j1l· వ»¼న1వం�, &వరÂ 
అవbÔలp 3pËEం?Qన/�© ¢ధQv. ఎం0కం× LQ Vì ఇ)À 
]�£J. �  L IJ� దగëరQ ê�న�£v ��· �Q�5దం2. �J 
çన���l �$/J, ఆ çనం �ం» ¢ంతం బయట· o50 అప£�· ఇంb. 
»వ� ���l �$/రన/Lట. ఆ ఈశ�"య çనం »వ� ���l �ండ6 �� దగë�· 
êo . అ�£v ఆయÀÙ ]é£�J b0. అం+ çన�. ఏం ]_£$ 
çనంlÀ. bబ�q çనంl ]	â, çనంl ��&¸గ^� ¢మర�Rం NQ �ం× 
�ండమ$/J, 5కaâ మ	$/J అంâ. ��� న�/ అ2�� 50, À� NQ 
]é£� 50. (çనంl ఎ) వ&Cం4) వ&Cం4 అ¡ మ�, N� �ద¦ప2â �ంv 
5కaâ a. <p· తగë�23 అxâ �ంv 5కaâ a. À� $ ��� ఇ4. À� 
అxâ ఏం ]é£�2p b0. ��� అ2E$ ÀÀ; ]ప£5�. À� çనం6 
�ం®� అంతవరÞ. ÀÀం ]ప£�. ��� çనంl, NQ ఆ ��� �ం2, �§/C NQ 
సL�నం వ&Cందp NQ 3Ô�సం �ం× �ంv. అంâ �Î ఉదయం, 
మ�Kహ/ం, ¢యం�ం, o¾ �ళæడం, V�¼వడం, గంటల తరబ2 V�¼వడం 
oవడం. గంటల తరబ2 V�¼వడం oవడం. అ) çనం6À ��&¸వడం వల�, 
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�p/ వందల ¥1� ఒÞ¢� న�/ <�ంÚJ. వందల ��B�, L9�6 
నడ�^ అం× Ú) Sం పvBందం2. అ)ం�4 ఇ¡ కPన ప"�. ఈ కPన ప"�Q 
N� pలబv. తQ�వ అp అ�¸LQ. ఇ¡ä. ఈ పp, ఈ çన�KఖK� 
��&¸వడ� అస� అం+Vì. ,<ంత  అం+ ఈ çన�KఖK� 
��&¸వడ�. (çనం6 వê¼��·, pజL, అ�$ b<? అÀ doubt....) అస� 
అం0Þ ]é£4, N� 326 �ం× ఇ4 326... అం0కÀ ఏం ]�£J? �m o. 
����m �దయం, మ�Kహ/ం, ¢యం�ం $�I ãట) వ»¼ a! �  
ఎ) �$/�, ��� అ) �ంv. NQ ]é£4 ఏÙ 50. �  ఎ) �$/�, 
��� అ) �ంv. NQ ఏమ$/ �శ/�, సL�న� అN/ ఇక�డ �ం×, ఏమ$/ 
�సCb� �?¼¸, చ0�¸. NQ ]é£4 ఏÙ 50. ఆ �సCకం చ43$ Vì ��� 
అ¡;�, ఇ¡;�? అp/ �§/ం»$ NQ ]é£4 ఏÙ 50. L®�©� ఏÙ 50. 
��� V�¼ ఇక�డ, a. అ)� జ�Eం4. VJ¼$/  �7æ  అ)� 
సL�$� వê¼�$x. �శ/ సL�న  అN/ అక�© ã�C అxax$x.  
 
 అ)గ మg�r�� అxన1వం� IJ�� ఏం ]�Cర{K అం×, 
�ýæ ఎ�£& ఇ¡ ]é£4. “సమయం PంQRHం?. శTరం ఎUVW 

�XRYంZ [XయO. శTరం �XR�, I\� #�R�న త��త ]CE 

వQ^: F_జనం NO”. bబ�q ఎ�£õ$ సô, D�·న సదవbÔp/, °3తంl 
ఇహం ¸సం ఎÛ/ అవbÔలN �ర3v?Q$/ం అంî ఇప£� వరV. ఇ�£v 
Vì ఏమం1$/� మ7æ? మ7æ IJ� దగëరQ వ»¼$క Vì, ఆ �త 
అrKసబలం 3డవ5క, అËK! అక�©ä �Lదం వê¼&Cం4, p�/ 32»üv+ 
$య$! మ7æ <p· Sం వ&Cం4, Sం వ»¼న�£v వ¢C� అ$/�. ��� Sం 
వ»¼న�£v వC, ఇక�డ �ద¦ం6 �ండ¶ï? ]ప£ìp·?  
 bబ�q, IJ� అం× ఏ;టం×, అం0Þ సశ"JZన IJ�ల> ఇ¡ 
ఇబBం4. అం0కp సశ"JZన IJ�� Vì అశ"ర ���l �ం© ]W+J. 
శ"రంl �ం× ]ప£5v. అం0కp అశ"ర ���l �ం2 ఎ�£& ]é£ట1వం� 
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�v, �v ఎ�£& ]é£4 ఒక�×, “:య:! F� bపVde fghన<.” 
ఎం0కp? ఏ �ప£�1l శ"రం వ45&Cంä $Þ �^య0. ఎం0కp? $ 
ê�l �ండ4క. ఎం0కp? �కృ� అXన(axం4. ¡p/ <p· 
అప£³é£�న�©  QCడం2. ��� మర�ం»న తJ�త అప£³é£ �యత/ం 
ê¢C�, అప£³é£ అవbశం 5క మర) ¡హంl· వ¢C�. �ýæ °3ం» �ండ6À 
¡pp <p· అప£³é£¢Cరం2. ఏ శ·C· ఆ శ·C, ఈ ¡gp/ ఎ�£õ$ Vì అ3 
«�క�ంచవ?¼. పంచT+�, �ంచY�క ¡gp/ ఎ�£õ$ Vì 
«�క�ంచìp· �ద¦ం6 �ం®v. ఎ)�ం®డ{K అం× <p· ఒక ఉ<హరణ 
]�C�.  
 భగ�* రమC� Ú) �ప£ ఉపLనం °3తంl j6 గJCü1q¸ం2. 
ఎ)గ{K అం×, “iQ^�� వంjk YంWlడn ఎUVW o�R�ంZ అత�p 

ఎeq [XయZ, అeq <హ6 o�RC] 6r�నr”. �డ{K  QCv. 
pరÂయ�కKం అన/Lట ఇ4. ఆ ��$p· pరÂయ�కKం ఇ4. ¡హం 
��axందట. ఎ®� ��axందట? _»¼�p వం�Ùద BంvIడ<వz 
��axందట. bబ�q ఇత� ఎం0l ఉన	BCõ �$/v? పరLత	 ���యం0 
ఉన	BCõ �$/v. ¡హrవన 50. జగ+(వన 50. jహK&=రణ 50. ఆ ¡హ  
ఎ) �ందట? ఒం� Ùద BంvIడ <వz �ందట. ఎ�£v ��ax$ అతp· 
ఏÙ పp50. అ) �ం®డ{K  QCv. ఎం0కp? rవంl, అంతoత	l 
<pp వ45Ôv <pp. bబ�q అ)గ ఎవõâ �ం®:, ఈ �కKం $Q 1996 l 
��సం2. అప£�· L IJ�6�·, jహK&=రణ 50. ఆయన ఏక వసØ�� 
అ�£v. ఒక� ఉతC"య  L�� ?1qQÀ�J అంâ. అ) ��æaÜ 
�ం©�J. అంâ! ఒం�Ùద ఇంb వసØ  �ం©4 b0. (�సCక  ±� ]é£4 
ఏÙ5<? అం+ �Þ�$) ఏÙ 5దం2. అం+ సహజ�ద¦ ��న�. (�J �సCక  
±డం¡...) ఏÙ అ®�ం�4 ఏÙ 5దం2. వ�q¡నం2. అ¡ ఇ�£v ఇం<క 
చ43ం4. ÙQ అం0Þ. +రక  ±üJగవzన$/... చ0వమన/4. అం0l 
ÙకN/ చక�6 �ం®యం2. ÔసØ��నం, పం2త ��నం ఇదం+ Þవలం (క3త�  
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ఎ®� అxâ వ&Cన/ä, �Q� Vì అ×� వ&Cన/4) అËK! ఒక�� IJC ü1q¸ం2. 
సర�  �ణవ$దంl �$/యp �ô ఒ�£Qం1$/J క<! ÔసØ����, 
పం2B� అం+ Vì. ఆ �ణవ $దం Nl Vì �న/దం2. అ¡ 
హంసస�÷పమం2. ఎవ�áâ ఈ హంస ��న  సహజ�ద¦ 6 �న/ä, ��l 
��న  సహజ�ద¦ 6 �ం1ందం2. మ� �  ఎవరం �సCb� చ43 
ÀJ¼¸5దం2. �ం À�¼న 3�నం Vì ఏÙ �సCb� చ43 ÀJ¼¸5దం2. L 
êత �సCb� చ43ంచ50 అస�. ఏ �సCక  చ43ంచ5దం2. ఒక,ళ అథ� 
ఎ�£õ$ bN L®�ìలం× ఇ�£v Ù> L®�ì^ అం×  ం0 ఏద$/ 
చ43ంచడం 5<? ఒక �కK�, అర �కK�, ఇ®� ఏద$/, ఎవర$/ పక�న ఇ®� 
VJ¼ం© �ýæ. వ¢CJ క< ఎవ� ఒకýæ. �ýæ ఏä �సCక  �C, ఆ 
�సCక l ఏద$/ ఒక �కK  చదవం2 అÀ �ýæ. ఒక �కKం చదవ6À, ఆ 
చ43ందం+ అ4 a:, �సCకం a:, ఆ �కKం a:, అం+ a:, ఇ1 
��EaBందన/Lట ఇక. ఇ®� ��E ]é£�యKడ�. ఇ®� ]ప£డ� ఇంâ. ఆ 
]é£టప£�· �సCక  ã�þCaBం4. (అంâ 6N ఆయనÞÙ �సCక ��న�Ù 
50) అZB! అస� �సCకం> ఏం పp 5దం2. అం0Þ �న/ Ùరంత వ»¼న�£v 
��p ఒక �శ/ అ26J. �p· భగవ�ëతl ఎక�డ సమన�యమం2? ఉపpషBCl� 
ఎక�డ సమన�యమం2? అp ఒక �శ/ అ26J. అం0Þ �  అ�£v F�6 
]_£ం4.  
 
“అ]భవtuvనeవంj l�C దగLరr వQ^, xసyfషయ6] అWl�� కం{ 

|}W మ~కW NW.” ఎం0కp? �సCకం అ�భ�p/ ఇవ�0 $య$! 
°3తం అ�భ�p/ ఇ&Cం4. p�/ కడâo¼లం× అ�భవ��నం �న/ IJ�· 
¢ధKం bp, �సCbp· ¢ధKం b0. �సCకం వ5� ¢ధKం అxâ, �ంQల{� 
ఎp/ �$/x? �సCb� అ�	 ��� ఎp/ �$/x? ఎంతమం4 �సCb� 
చదవడం 50. చ43నంతL%న  QCv అ�+ì? అ¢ధKం. W4¦· 
పద�üడ+�. అంతQ ;ం» ,ô ఏÙ 50 $య$! N W¡¦ NQ అడ<మp 
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��&¸5�. ఏ W4¦ అxâ NQ అడ<�, <pp అ²గ;ంêట1వం� 
�^3�న/�v b�^. <pp అ²గ;ం»న1వం� ��న  �న/�v b�^. 
�2p ఆÕxC, ఎం0Q ]WB$/� అం×, N� ఏ ఇంy{p/ ఆÕxం»$ 
Vì అహం బలపvBం4. బలపvBం<? బలపడ<? ఉ<హరణ ]W+� 
±డం2.  
 ఇ�£v Ù _ల�� అంద÷ j6 చ0�Q$/J. �ళæl� ఏ; �ం1ం4? 
అహం. �ం1ం< �ండ<? À� M.Sc B.Ed, À� double 6KడK:`, À� a&q 
avK:` ఎ�£õâ �v కషqప2 చ4�v క< మ� అం0l, ఆ కషqప2 
చ43న�£v �2l �ం1ం<? �ండ<? �ం1ం<? �ండ<? ఎం0కp? 
కషqప2â, అహం ఏర£vBం4. ఎం0కp? అ4 Iణం. <p ధర	ం సహజం6 
±üvBం4. LÞ; �ంద{K అం0కp? LQ చ0� 50 $య$! �2· 
చ0� 50, ఇ�£©; axం4? LÞÙ ఇహlక 3దK� 5�. ÀÀÙ üదï 
2b� చ0�¸50. üదï 3దK5Ù చ0�¸50. bN Ú�5p3దK ఒక�× $ 
దగëర �ం4. N దగëర �న/ 2b� $ దగëర 5�. bN సర� °�లQ, ఏ4 
�పËగ�, ఆ 3దK �న/4. అ4 ఎ) వ»¼ంద{K? సహజం6 వ»¼ం4. 
అంâ6N సహజ��న� bN, �»¼ü1qQన/ ��న  b0. అం× ఏ;� మ�? 
�2· శృ���న  �ండ<? Nlపల �ంê శృB� వ»¼$య{K! 
ఉపpషBC� ఎ) వ»¼$x? మహJc� అస� ఉపpషBC� ఎ) ]�£J? ఏ 
�సCక  ±� ]�£J? ఏ �ండతK  ±� ]�£J? ఇ�£డం× �సCb� 
అం1$/రం2. ఆ$v ఉపpషBC� ఎ) ]�£J? ఆ సహజ��న ���l �ం2 
]WÜ �ం×, �ంథసCం అx$x. ఆ �ంథసCం అxన3 ఎవ� పరంపరl �ýæ, 
తJ�త ఎp/ LJ£� êÔ� ఎవ�· ��&? bN, సహజ��న  ఎ�£& 
సహజ��న�. <ంú� ఏ LJ£ �ండదం2. ��� శృ� స	d� �oణ � ఎp/ 
చ43$, ఆ సహజ��న  �న/�2· అవN/ ఎ®� కనబv+యం×, 
_ల�)టలవz కనపv+x. ఎం0కనం×, ���న/ ���p బ�q అర�ం wFC �ం×, 
<pl రకరbల అo�� వ¢Cx. మgrరత  ఒక oజÏయ$యQv 
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చ4�డ�¸ం2, �2· oజÏయం )6 కనబvBం4. అర�(ం< అంî! ఒక 
¢LEQv చ4�డ�¸ం2, సంఘసంస�రC6 కనపv+v Æకృ Â̈v. ఒక 
భQCv చ4�డ�¸ం2, భగవంB2)6 కనపv+v. ఒక ��p చ4�v 
అ�¸ం2, À� Æకృ Â̈2À అÀ ���l �ం2 ±¢Cv <pp. మ� ఇ�£v ఎ) 
ఎవ� eర�· ఎ®� >»ం4 అ4. అ) oయట� ÔసØ సమ	తం. �సCకం అం× 
ఏ;టం×, ఎవJ ఏ rవంl ±C, అ4 అ) కనపì^. అ®� oCÀ అ4 ÔసØం. 
అం0Þ ఇంతbలం ఇp/ H6Z$ Vì అ4 అ®� pలబ2 �$/x. ఎవJ 
<p· IJv §¨Kv 5కax$ ఎం0Q pలబ2 �$/x? ఎవJ ఏ rవం> 
±C, అ) అ3 కనబv+x. ఆ r�p/ [²¢Cx అ3. మ� NQ N�న/ ���· 
[²ంê�v ఎవv? అం0Q అవసరం వ»¼ం4 $య$ IJ�.  
 ఒక� IJCü1q¸ం2. ‘న xసyం f: ouనం’ అం× ÔసØం చ0వక aâ 
��నం 50. అÀ4 F�ం. అxâ ‘న l��E: 6p�ః’ (అ4 ��నం వ&Cం4 bN 
 ·C o0) అర�(ం< అంî! న ÔసØం 3$ ��నం ÔసØం 5Qంì ��నం o0. 
bN, న IJ 3$  ·Cః  ·C o�లం× L�ం ��� ÔసØం ప1qQం× 
�Ëజనం 50 $య$! ÔసØం చ0�¸�^, Ù> చ43ంచడం 5<? 
bవల�నంత �రQ చ43â Ú�. ఎం0క{K అం×, ఒక� IJC ü1q¸ం2, ఇ4 
°3తbలం IJCü1q¸�లం2. ఎం>మం4 �p/ ల�ల ¸ట� మం4, ఈ ÔసØ 
అరణK l »Q�Qp �ం®రం2. $థ;క ¢ధన దగëô ఈ Ô¢ØరణK l 
»Q�Qp �ం®రం2. �p/ జన	ల �1 �య�/ంÚలం2, �pl�ం» 
బయటQ o�లం×, �p/ జన	� అp ]WB$/�, స£షqం6. �p/ జన	�, 
ఎం>మం4p ±Ô  � .  
 ఉ<హరణ ]W+� 3నం2 <p·. భగ�* రమCల దగëర· bవKకంఠ 
గణప�  p అp ఒక మg�r�v êoడం2. ఆయన 108 ఉపpషBC� 
�^�న�v. శృ� స	d� �oణ � చక�6 �^�న1వం� �v, ఆ 4నం 
ఏంêÔడ{K అం×, ఆ మg�r�p దగëర· êov. ఏవం2 అN/ శృ� స	d� 
�oణ � అN/ À� చ4��. ,ద � చ4��. ,ద rగ � చ4��. 18 
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�oణ � చ4��. సంస త rషl 4టq.  అంత� 4టq ఎవ÷ 5డన/Lట. 
అ)ం� bవKకంఠ గణప�  p భగ�* రమCల� ఆÕxంచ6, భగ�* 
రమC� ��p, ఒక సంవతèరం �1 �$/డం2, భగ�* రమCల దగëర. 
ఆయÀÙ ]ప£50. ఈ మgపం2Bv ఆయన దగëర ê�â, ఆయÀÙ 
]ప£5దం2, ఒక సంవతèరం �1. çనం. ఆయO�£& çన ¢�; భగ�* 
రమC�. అం+ çన� [ధ. అ)గ ఎ�£õâ ఆయన ê�న తJ�త ఆయన 
ఒక�× Lట ]�£డం2. సంవతèరం తJ�త ఒక�× �కKం. అ¡ ఉప¡శం. “ఇపVj 

వర� [g!rన�దం4 f� �, 6p� �ధ�ం” అ$/J. ఏమన5దంî. ఇంâ ఒక× 
Lట అ$/J. ఇప£� వరV ��� ��&Qన/దం+ 32C,  ·C ¢ధKం 
అ$/రం2. ఇక అంâ. ఆయన �ంటÀ +� చ43న 3<K ��నం శృ� స	d� �oణ 
ఇ�gస ల� �తCం ఒక� �ణంl À� 32» üvB$/� అ$/డం2. 
ఎం0కp? సంవతèరం �1 ఆయన దగëర �$/v. సంవతèరం �1 ,» ±C, 
ఈ ఒక� �కKం ]�£డం2. bబ�q IJ� ఒక �కKం ]�£v, ఒక Lట ]�£v 
అ�¸Lకం2. అం0l అనంత(న1వం� శ·C �ం1ం4. p�/ జన	 జన	ల 
�1 <�ంచ గ^�ట1వం�, ఇ�ళ పp�&Cం4 అ�Qం1$/,�, 
IJస+Cp ఆÕxం» గ�క N� °3C, ఈ జన	Q bద{K p�/ ఎp/ జన	ల 
�S$ త�ంచగ^�ంత శ·C, ¢మర�Rం అం0l �ం1ం4. అం0Þ స0ëJ� 
àక� �ప£తనం. ఆ స0ëJ� àక� అ0(తం ఏంట{K అp అం×, ఇ¡న{K! 
ఈ స0ëJ� àక� మహతKం ఏ;ట{K అం×, అ¡! స0ëJ మహతKం వల�, 
ఎవõâ స0ëJ�p ఆÕxం» °3&C$/:, అతp �rవం êత, ఈతp· �p/ 
జన	ల �1, అవత^· ��a+v. ఆ జన	లN/ Vì� <�ంచగ^� ¢మర�Rం 
అతp ê�l �ం1ం4. అం0Þ ]é£దం2. fహ	oత� Lర¼గ^Eన1వం� 
�v ఎవf$ �$/o అం× �v స0ëJ�. ఎం0కp? fహ	oత అం× N 
°3తం. అంâ క<!  
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N °3+p/ LJ£ ê¢Cv. ఎం0కp? ��� స0ëJp ఆÕxC, స0ëJ� 
సృøqp అ²గ;ం» �ం®v bబ�q.  
 ��� ఏ సృøq కరC అం®ö, ఆ సృøq కరC ���p అ²గ;ం» �ం®v స0ëJ� 
ఎ�£& Vì. bబ�q అ�q స0ëJ�� ఆÕxంచవ{K ! త�ంÚలం× 
స0ëJ�� ఆÕxం?. ఇం<క ఏం]�C$/v? ‘4రక6 78�గవ9న:�, 

సOL�� కృప=’ ,ô Lరë  50 $య$! స0ëJ� కృప తప£ ,ô Lరë  50 
 ·C b�లం×. అం0Þ ఇం<క ]_£ం4. న ÔసØం 3$ ��నం. న IJ 3$ 
 ·Cః. Ú)మం4 �ద� �కKం వరÞ ప1qQం®రం2. ÔసØం 3$ ��నం వరÞ 
]�Cరం2. ఎం0కp? ��నం వC క< NQ  ·C సంగ�.  ·C· ��నం> పp 
5ద{K! స0ëJ, అం+. IJవ, IJpష g, IJభ·C, IJ�కKం ఈ $�గం2. 
ఎ�£õ$ IJCü1q̧ ం2. IJవ, IJpష g, IJభ·C, IJ�కK . ఈ $�I 
��ం»న �2·  ·C సహజ . ��న  సహజ . సహజ��న  �ం1ందం2 
�2·. ఏం ÀJ¼Qp అBQ�, �BQ� ,�న1వం� అBQల�ంâÙ 
�ండ0 �2 దగëర. �2l సహజ��న  �ం1ం4. ఆ సహజ��న� NQ 
మరణంl పp· వê¼4. ఈ అBQల �ంత ,&న1వం� ÔసØ��నం అం+Vì 
W4¦ �రగÀ ప2aBం4. అక�డ అvI+డం2 ఆయన, bవKకంఠ గణప� p 
ఈ �శ/ అvగ6À ఒకLట అvI+డం2. çనంlÀ ��æదï÷ 
L®�vQ$/రన/Lట. అ¡ తJ�త ÙJ ఎక�õ$ bN, భగ�* రమణమహ�c 
àక� సం�ద , bవKకంఠ p భగ�* రమణల· జ�Eన సం�దం �ంథసCం 
êÔరం2. అ4 ఎ�£õ$ చ43 ±డం2. అం0l �ం®యన/Lట. ఎÛ/ 
రహ¢K� �$/యం2 అం0l. ఏ;టం×, ఏమం2 Ùరం+ కషqప2 
°3తమం+ సంస త �ం2తKం ÀJ¼Qp వÚ¼ం క<! ఇవN/ వ45యమ$/J 
 ·C ¸సం అం×, $య$! ఈ సృøq�తCం Ùద ��I hరవ2p అడ3 ఎక�õ$ 
�ం<? FరK·రM� Ãకన1వం� అడ3 ఎక�õ$ �ం<? అp అ26J. 
అ¡;టంî? FJKp ��I ÃకQంì T; Ùద ఏ ం1ం4? L ÔసØంl 
ఎక�ì 5దం2 అ$/J. ఆ Ô¢ØరణK� FJKడ Ãకp అడ3 $య$! N� 
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అ�QÀ ��నం అం+ Vì, N W4¦ »న/ pÍl· a6À ఎక�vం4? భగవ�ëత 
కంi�ఠ�, 780 @ �b� j6 వ»¼$x. pÍa:ట�£v, �ýC$/�? �m 
pÍl· �ýC$/�? ±v ఒక�¢�. N భగవ�ëత ��న  ఎక�vం4? ఎంత� 
�ం4? ఏ(ం4�£v మ�? ఉంì^6 మ� ఎ�£& N>�? bబ�q ÔసØ��న  
అసహజం. అ4 అBQల �ంత. ఇ�£v ఈ Ô¢Øp/ నL	�. ఇంతQ  ం0 
ఇం¸ Ô¢Øp/ నమ	5<? అ�£& నL	�6. ఇ4 అxax$క ఇం¸ Ô¢Øp/ 
నమ	�? ��� L�aâ ఇం¸ Ô¢Øp/ న 	+�6. ఏ(ం4 ఇ�£v? bబ�q 
N� సహజ��$p/ ం¡ �యత/ం êx$య$. IJ� అం× ఏ;టం×, 
IJ�p నమ	మp ఏ IJ� ]ప£డం2. న�/ నమ	మp �పంచంl ఏ IJ� 
]_£$ ఆయన IJ� b0. ఒక�× IJC ü1q¸ం2. NQ IJ� ఎం0Q 
b�ల{K? సహజ��నం ¸సం b�^. Nl �న/1వం� సహజ��$p/ 
pÍ5é�డన/Lట అత�. ÔసØ��$p/ [²ంê�v bదం2. N� సహజం6 
��నస�÷�23 అx�$/�. N� సహజం6 ఆత	స�÷�2R �$/�. p�/ ఆ 
���l ���5£�v. అ4 అత� êట1వం� పp. ఒక× పp ê¢Cv. తన 
స+Cp, శ·Cp ఉపËEం», +� ఏ4 అ�భ3&C$/:, ఆ ���l �ం2, ఆ ���l 
�ం© �కKం ]WÜ, NQ అ�భవం వê¼ట1q6 êFC, LJ£êFC, p�/ 
సహజ��నస�÷�26 ê¢Cv. అ�£©(ం4? »న/ pÍl అ4 a0. 
üదïpÍlVì అ4a0. అ4 సహజం6 ఆ ��నం అ)À �ం1ం4. ఎం0కp? 
N� ఆత	స�÷పంl ��నస�÷�2, అx�$/�. N� ��నస�÷�2, 
అx�ండ6, మ7æ ఇ�£v ఆత	Q ఏం ê&C$/�? NQ ఈÔ�@KపpషBC 
[²¢Cనం2, NQ కiపpషBC [²¢Cనం2, NQ భగవ�ëత [²¢Cనం2, అవN/ 
ఎం0l�ం» వ»¼$x? N స�÷ప��నంl�ంê$? N స�÷ప ��$p/ 
�సCకంl, అ�ర÷పంl వKÏCక�ంచ ã�Qం×, అ4 అxKం4. అంâ$ అం2. 
వKÏC కరణ సతKçBం<, ��� సతKç+�? �,� క< సతKం. అర�(ం< అంî!  
 bబ�q N� ఇ®� 3Úరణ ê&¸ $య$! ఇ) 3Úరణ ê&Qp 
అ�భవ��$p/ ం0. bబ�q మరణbలంl Vì NQ ఉపËగప©4 
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ఏ;�? సహజ��న� ఉపËగపvBం4. అ¡ త�ంచìp· అవbశం. ఆ 
సహజ��నం NQ ¢ధన చBషqయ సంప�Cp అrKసం ê� °3CÀ ¢ధKçBం4. 
ఆ ¢ధన చBషqయ సంప�Cp ఎల�bల  మJవVడ0. అ)�, చB��ధ 
ªjష�. IJ�Q êట1వం� $�I ªjష�, అంగ, ¢�న, rవ, ఆత	 
ªjష�. ఈ $�I, ఆ ¢ధనచBషqయ సంప�C, చB��ధ ªjష�. ఆ 
$�I ఈ $�I pజ°3తంl ఎవõâ ¾కరణ ª4¦6 ��¢C:, �2·  ·C 
�ద¦ . �v ఏÙ చదవక�ô�0. ఏÙ �2· �ం2తK  అవసరం 50. సంస త 
rష అవసరం 50. ��I rషVì op �ýæ �$/రం2. Tసం 
�ంకయK6రp, b�లం× ±üv+ం. చల�ప^�· దగëర Tసం �ంకయK6J 
�ం©�ý�. ఆయన pర�రQ'. ఆయన స0ëJ�. మg�r�డన/Lట. ఆయన 
kú అక�డ ఆÕమంl�ం1ం4. బ7æ &బB$గన/6� ఆÕమంl �ం1ం4. 
ఆయనQ ఏÙ oదం2. అ�ర��నం 50. అం+ ,^  l. ¢^ పp ê&QÀ�J. 
mసం �ంకయK6J. ఏÙ 50. అ) సహజ��నం �4¦ం»ం4. �ýæ ��ంê3 
ఇ3 $��నం2. $య$ ¢ధన చBషqయ సంప�C అం× ఇ4� ఇ4. ఇ) ఈ 
$�I సంపదలp ��తC6 IJCü1qQp ¢²ం? pజ°3తంl. $�I 
ªjష�, IJ�· $�I ªjష� ]xK. ఏ;ట3? అంగ, ¢�న, rవ, ఆత	 
ªjష�. అంగ ªjష అం× ఇం0l jgKo��, అంతoo�� �ం& 
�$/x. అంగªjష అం× IJ�6� శ"op· వêయమp, bN అ4 
bదం2. IJ� శ"ర , $ శ"ర  ,J6 5వం2. �ం& ఒక×. అÀ rవనl 
p^_�ంv. N శ"రం Ùద Nýæ a&Q$/�. ఇ�£v ఎవ�· అnoకం 
ê&C$/�? IJ�6�·. ��� pంê&C$/�, ఎవ�· ఆgర  üvB$/�? 
IJ�6�·. ���. ఈ శ"రం> ê �� పp, �� r�p/, �� ఆlచనp, ఈ 
IJ� àక� దృøql �ం2 êx. అ�£v అంగ ªjష అ�Bం4. అ¡ ªjష. 
అంâ6p N býæ 6క�ìp, N êB� 6క�ì�, N కంఠం 6క�ì� ఆయనQ 
ఏÙ అవసరం 50. అర�(ం< అంî! ఇవN/ అ²గ;ంê�న �v ఆయన. 
అంâ6p ��� ఆయన bళæÙద ప2నంతL%న ఆయనQ ఒ��4 ఏÙ 50. 
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ఆయన bళæ మ�q NQ అంటటం తప£ �Ëజనం 50. అ4 అవసర(న �ళæ· 
]W+ం. ఎం0కం× j6 అహంbరం �న/1వం� �ýæ, ప2âÀ 6p, 
ఆbళæÙద ప2âÀ 6p, తల j0Qం×À bp aన�£v ]W+ం. అx$ 
Vì L పద¦� అ4 b0. L4 సహజ��నపద¦�. Þవలం ఇహం> పp 5Qంì, 
N� సహజం6 ��న స�÷�డవp, N> క^��ం2, N> సమం6 �ం2 
[²ంచడ� L పద¦�. ఎం0కpట? ఒక� IJC ü1q¸ం2. �øq. మనం ఇ�£v 
L®�vQన/దం+ Vì �øq. అం× ã�C �చM �న/4 ఎవ�á$ సô. $Þ b0 
ÙQ Vì L®�డìp· ã�C �చM �న/4. ఎ�£õ$ IJCü1q¸ం2, Æ 
కృ Â̈v ఉద¦�2· ఏç+v? IJ� §¨Kì? ;�ì? ;�v క<! * 
;�v, $ణ ;�ం2. bబ�q పరLత	... �_క� ఎ) �$/J? ఏమ$/ ఎడం 
�ం< �ళæ·? 50 క<! అ)గ IJ§¨K� క^��ంì^ $య$! À� 
IJ�p అÀ అహం అతp· పp·o0. À� §¨Kడ� అÀ ºKన+rవం NQ 
పp· o0. అ�	! À� §¨Kడp, À� ¶రం6 �ంì^, À� భయం... 
అ�¸LQ. IJ�> మ�కం6 క^� °3ం?. ‘ఉన�త�న �jH కXI �f � 

Ar ఉన�త�న �fతM ల�!�ం?.’ Nచ(న °3తం లnంê అవbశం 50. 
ఎం0కp? �ళæ దగëర �న/ ల�ణ� అ4. అర�(ం< అం2?  
�ýæ పతనం ]ందJ, మqక�p పతనం ]ందpవ�J. ఎం0కp? జన	జన	ల 
àక� సం¢�ర బలం, �స$బలం �+Cp/ అధKయనం ê�న1వం� ¢మర�Rం 
�న/1వం� వKQC� �ýæ. N� ఏం êC jIపv+ö NQ �^యకaవ?¼ 
bN, �ళæQ ��&. అర�(ం< అం2? NQ ఎంత కషq($ సô! NQ 0ఃఖం 
వ»¼$ సô, �ýæ ]WÜÀ �ం®J. ఎం0కp? ఆ 0ఃఖం a�^ క<! మ�. 
bబ�q �ళæp ఆÕxంÚ^ అp అం×, N� ఈ అంగ, ¢�న, rవ, ఆత	 ªjష� 
ê{^ $య$! ¢�న ªjష అం× ఏ;�? ¢�న ªjష అం×, IJ� 6J 
VJ¼À �Kన మం4రం, ã� మం4రం, ఆ IJ�6� ఇ�� అ3 jgKర�ం. 
అంతoర�ం ఏ;టం×, IJ� సర��K_ క<! మ� ఎక�vం®v? సర��Kపకం 
అxన1వం� �v N హృదయంl �$/v. bబ�q N హృదయం అం× ఏ;�? 
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$ణ మÛ బ0¦� ఎక�õâ rనçB$/Ë అ¡ N హృదయం. ఎ�£õ$ IJC 
ü1q¸ం2. N హృదయ ¢�నం ఎక�ì? అp ఎవf$ అp �§/C, ;మ	^/ ÙJ 
అ2Eâ, $ హృదయం ఎక�ì? ఎక�õâ $ణ మన&è� rనçB$/Ë, 
ఆEaB$/Ë, అ4 N హృదయ¢�నం. ఇ�£v 6ఢpÊవస�l NQ N మన&è 
ఆEaBం< 5<? ఎక�డ<b వÚ¼�? అ�£v ఎQ�v$/�? కంఠం వరV 
వÚ¼�. అం0Þ తల �^aBందం2. pÍl· a6À ఏం �^axం4? తల 
�^axం4. అం× కంఠ¢�నం వరÞ వÚ¼�. IJCü1q̧ ం2. bబ�q $ణం, ఈ 
$ణం Vì హృదయ¢�నంl rన(aBం4. ��� ¡pÛ ఒక<pp 
ఆÕxం?, $MÛ/, మన&èÛ. NQ ఏ4 êత¿â <pp ఆÕxం?. ఈ 
మన&è� �ంబ2FC a. గమpFC a. �ంతప�· మన& 5Qంì aBం4. 
కదలQంì ఆEaBం4. ఆ కదలQంì, ఆlచన� 5Qంì, ఆEaxన 
¢�న� హృదయ¢�నం. అ)� $ణం Ùద ఆ�రప2 ê¢Cనం®�? ఆ $Mp/ 
గమpFC a. �ంత� అ:Kప£�· $ణ చలనం ఆEaBం4. ఆEaxన ��� 
ఎక�õâ �ంä అ¡ N హృదయ¢�నం. అp భగ�* రమC� హృదయ¢�నం 
I�ం» అంద�Ï అర�మ:K rషl ]�£J. ఆయన ఒక� �ంv �bK5 
]�£రం2 చక�6. ఆయన ఉన/4 న�బ4 అp నలs @ �b� ]�£రం2. (ఆE 
axన ��� a<) a) ఇ®� ��&¸, NQ అ¡ ��&Cం4. $Mp/ 6p, 
మన&èp 6p, ఏä ఒక<pp గమpం?, అ4 �ంత¶రం అ:Kటప£�· చలనం 
ఆEaBం4. �,�;, N �యత/ం అవసరం 50, ��� గమpFC �ం× Ú�. 
�� చలనం ఆEaÜ �ం1ం4. ఆ ఆEaxన ¢�నంl NQ �^3 �ం1ం4. 
ఆEaxన ���l �^3 �ంì^ మ7æ. మ7æ pÍl Vì, �^3 5Qంì aâ, 
pÍl· aâ �Ëజనం 50. NQ �^3 �ంì^. �� చలనం ఆEaBం4. 
సహజం6 ఏ �యత/ం 5Qంì. (ఆEaxం4 �^యటం 50 ఇ�£v) 
��&Cం4, ��&Cం4.  pÍàక� �rవం తEëaâ ��&Cం4. త�Iణ 
�rవం తEëaâ ��&Cం4. తEëaBం4. అN/ తEëa+x. ఒక� 
IJCü1q¸ం2. N స��యత/ం �న/�£v ఎప£�Ï �^యదం2. p�/ ��� 
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బయ× స�6ë ��&¸5కaB$/�, lపల ఎ®� ��&Qం®�? ఈ 
ÔసØ��నంl �న/ంత �, ఈ ;2;2 ��నం �న/ంత �, ఇ)� �యత/ం 
ê¢CJ. p�/ మ�¼a b�. rరం భగవంB2 Ùద �xK. IJ� Ùద �xK. 
చక�6 ఆ IJ�� �Kpం?. IJ� ÷�p/ ఉ��ం?. అ¡ �వం. ఆ ÷�À/ 
ప1q¸. <p Ù¡ దృøq pల�1q. మన&, $Mp/ అ®� గమpFC �ంv. »వరQ 
ఆ ÷పం ;E^ aBం4. ఈ $ణ మన&èల చలనం ఆEaBం4. ఆ ÷పం అ®� 
;E^aBం4 అంâ. ఏ కద^క 5Qంì ÷పం అ®� ;E^aBం4. $ణ 
మన&èల àక� చలనం ఆEaBం4. �ంతbలం అ:Kటప£�· ఆ ÷పం 
ఎE�aBం4. ఆ ¢�నంl ఆత	 ¢Kత��&Cం4. అంâ. N హృదయంl· ê�â 
NQ ఆత	¢K+�ర ��నం క�IBం4. అంâ. ,ô ఏÙ 50. NQ ఎం0Q 
కలగడం 5ద{K? N హృదయంl· N� êరడం 5ద{K jW. ఎంతã 
బయ× �ం1$/�. ఎంత� బయట �న/ ఇంy{లlÀ �వ�C&C$/�. bబ�q, 
¢�న ªjష అం× ఏ;టం×, ఈ హృదయ¢�నం �pp చక�6 ��&Qp, �pp 
చక�6 jI]xK. �pp చక�6 హృద{p/ jగêx, »తCª4¦p క^E�ంv. ఆ 
వృ�C క^Eన�£డ)�, అËK! $Q మ7æ tయం క^Eం¡, �gp· <�w&Cం¡, 
అp I�CJI, RoగKr�p/ క^E�ంv. అర�(ం< అంî! ÙJ ఒక�� IJC 
ü1q¸ం2. ÙQ అ�Vల(న, tయం b0. ÙQ వK�ôక(న3 Vì 
tయ�. అ4Vì అం0l rగ�. అర�(ం< అంî! అ)గ ఈ స+Kp/ 
��&¸, ఇ¡;�4 ¢�న ªjష. అంగ, ¢�న. rవ ªjష - rవం అం× ఏ;� 
ఇ�£v? À� ఎవ�p? À� ఫ)$ అన/ãరÂ6�p, À� ఫ)$ ... b0 
Ù�వ�J. À� ఎవ�p? À� స»M¨Kడ�. ÀOవ�p rవంl? À� స»M¨Kడ�. 
ఆ సÓ అÀట1వం� ��$p· §¨Kడ�. ఆ సÓ అÀ ���· §¨Kడ�. సÓ §¨Kడ� 
À�. అర�(ం< అంî !  
 ఇ�£v ÀOవ�p, À� స»M¨Kడ� అp ఎవfâ rవన ê¢C�, �డ{K 
rవ ªjష. IJ� ̧ ô4 ఇదన/Lట. అంâbN N పండ�, ఫ)�, N అర� �ల� 
ఏం ê&Qం®ìయన అవN/? N Dంతర�, Dంతర� వ¢Ø�, ఏం 
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�Ëజన  50, హంస Ü^b త)£�, ఎం0Q అవN/? ఆయనQ ఏం 
�Ëజన  50. అర�(ం< అంî! ఓ L;2 పండ� Wటq ఇC సం>øంê �v 
b0. అర�(ం< అంî? ఎ)ం� �డట? హృదయ � Ù� �$/డ{K! N� 
హృద{p· êరట� �^యp �23. ఆయన హృదయ ���p Ù� �న/1వం� 
�v. అర�(ం< అంî! bబ�q rవ ªjష అం× ఏ;�? À� స»M¨Kడ�, ఆ 
స»MషK ���p b�vQం®�. స»MషK ���p aøంÚ^. ఇ�£v ఎ®� అxâ 
rరK���p, భరC ���p, ఈ రకరbల ��Bల� aø&C$/,, ఉ��Kయ ���p, 
�ఠం చ0�QÀ 3<K�� ���p, aø&C$/� క< ఇవN/ ��5 క<! అ®� ఏ 
��ల� aøంÚలంట °3తం �తCం Ùద? స»M¨Kడ� అÀ ���p aøంê 
�యత/  ]xK. అ�£v N� rవ ªjష ê�న1వం��డ�. ఇక ఆత	 
ªjష. ఆత	 ªjష అం× ఏ;�? ఇ¡ ఆఖ� ఉన/త(న ªjష అం2. ఇ¡ 
నవ3ధ భ·C Loëలl �న/1వం� »వ� ¢ధన ఆత	p,దన. అక�డ Vì 
]W+రం2 ఆత	 p,దన. Ä;	దవ4 అన/Lట అ4. అ®�� IJ�· 
êట1వం� ఉతCమ(న1వం� ªjష ఏ;టం×, ఆత	 ªjష. అం× $ 
అంతoత	, ఆ పరLత	, ఆ IJ స�÷ప  �ం& ఒక�×. À� IJ� ఒక�×. అÀ 
���l pల» �ండట�, ఆత	 ªjష. ఇ) ఎవõâ ��&Qం®:, �2·  ·C 
�ద¦ . �2· ఏ రక(న1వం� ¤ద  �ండ0. bబ�q ఈ రకం6 ఎవfâ, ఆ 
¢ధన చBషqయ సంప�C, p+KpతKవ&C 3,క , ఇహ %ర� ఫలpగ 3oగ , 
శL4 షట� సంప�C,   uత�  ఈ $�8 �ంì^. ఈ $�I ªjష� 
ê{^. ఆ $�I సం�4ంÚల$/, ఈ $�8 ê{ల$/, Ïలక  ఎం0l 
�ంద{K అం×, pన/Vì ]�£. ఉపర�, �w� °3తంl °3ంÚ^. అ3 
]{K^ అం×, NQ ఏ; �ంì^ అం×, wv��చM �ంì^.   uత�  
wvం6 �ంìలం2. ఆ $లëవ ¢ధన అxన1వం�   uత�  wvం6 
�ంì^. ÀÀ  ·C ఈ జన	l ]ందవల�ం¡. ఎం0కp? ఈ జన	Q Q4�న1�6 
వê¼ జన	l Q0JBంä 5ä $Q �^య0. ఆ వê¼ జన	Q ÷పం 50 క<! 
గ�ం»న జన	5� ��పbల ÷పంl �$/x క<! bబ�q ¡pp ప1qQం®� 
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ఇ�£v? ఇ�£vన/ వరCL$À/ ప1q¸. ఈ జన	l À� ఏ($ సô  ·Cp 
¢²ంచవల�ం¡. అp ఎవõâ pరÂయం> °3¢C:, ఆ wv ��చM êత, ఆ $�I 
¢ధన చBషqయ సంప�C ఏర£v+x, ఈ $�I ªjష� êయగ�I+�. 
ఈ $^E�·, ఆ $^E�· ఆ�రం ఏ;ట{K అం×, ఆ wv(న1వం� ��చM. 
ఆ ��ంl ̧ �క �ంì^. �� ఇచM. ఆ ̧ �క �ం× తప£ ¢ధKం b0. (ఇ4 Vì 
ఒక ¸�Þ క<!) ఎవ��·? ��స$Kస Ëగం, ��ం Vì తKEంచగ^� 
అ�భవం వ»¼న�£v, NQ పరLత	... అం0Þ ÙQ ఇం<క ]ప£5<? పరLత	 
��� అ�భవం వê¼�ందం2. ఇంb ��నం ఎవ�· b�^? అక�ô�0 క<! 
అ�భవ��నం వ»¼ సహజం6  QC26 �న/�£v అత� ఏ �ఠం చద�^? ఏ� 
చ0వక�ô�0. ఏ ¢ధన ]{K^? ఏం ]యKక�ô�0, ఎం0కp? అp/ ¢ధన� 
అతplÀ �$/x. ఏ�$ �ప£�1l êయగలv. ఆ ¢మర�R  �న/1వం� 
�v. అర�(ం< అంî! అంత ¢మర�Rం �ం×À క<! ఆ ���l �$/v. 
అర�(ం< అంî? ఇ�£v À� _ర;w �K$p· �7æనం2. అంద÷ �Kనం 
ê&C$/రం2. À� Vì �ళæ> �1 VJ¼$/నం2, ఆ _ర;w LసqG 
6ర$/J, ఏమం2? ఏ;� ÙQ �Kనం Qదరడం 50 అ$/J. ఏ;úనం2 మ� 
Qదరటం 50 అ$/�. అర�(ం< అం2? మ� ÙJ �m రం2, చక�6 L> 
�1 ¢యం�ం వ»¼ Ô�స Ùద �Kస pలపం2 చక�6 �Kనం Q0JBం4 
అ$/J. సô నం2, అ)� ±<ïం ప����p బ�q ê<ïం అ$/�, ఇ�£v మనQ 
ఎం0Q ఆయన> త6<? ÙJ ఏం ê&C$/J అx$ bN ఇంత మం4 �Kనం 
ê&Cం× అ$/J. �Kనం ê�ళæ అంతరం6ల� గమp&C$/నం2 అ$/�. 
ఇ�£v ఏం ê&C$/ ? ఇ�£v అ4 �KనL అ4 ఏ;టం®� ఇ�£v? ��� 
ê �Kనం ఏ;�? N అంతరం6p/ గమpంê �యత/  ê&C$/�. అక�vన/ 
అంతమం4 అంతరం6ల� కýæ 9&Qp గమp&C$/నం2. À� ê 
�Kన;4. bబ�q À� కýæ 9&¸వటం 5దం2, �ళæ)6 À� 5�, అంâ 
âì అంతQ ;ం» ఏÙ 50. ఈ �ల అం+ ఆయనQ అర�ం b50. అదం+ 
$�ం0Q bN, ÙJ ôప� �ం» వ¢Co? oo? ]ప£ం2 అ$/v. సô5ం2 
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అ)�, ��Q4�â అ)� వ<ï , ఇ�£v ఏ; axం4? నషq� ం4? 
తJ�త ఆయన ఈ �కK  ��æ �ళæ �ళæ� అ26v. �ళæ LసqGè, H LసqGè 
�ం®J క<! �ళæp అ26v. �ýæ ]�£J. ఒôx $య$ �ýæ �Kనం 
Àర£ట1వం� �ýæ b0, �ýæ already �Kనం <�న1వం� �ýæ. ��� 
�ళæQ Àర£డం b0, �ళæ దగëర ��� ÀJ¼¸వల�న�ýæ అp ]�£J. తJ�త 
ఆయన వÚ¼v, అËK! క�1 పì <నం2, ÙQ �Kనం ÀJ£+నp Àన$/� 
ర�1 పì<�. bబ�q సహజ��న  �న/�2l అంత ¢మర�R  
�ం1ందం2. ఏÙ êయv. ÙరందV అN/ êC �ం× చక�6 ±FC �ం®v. 
అN/ êయగ^Eన ¢మర�R  �న/1వం� �v. అN/ 3_£ ��&Qన/�v. 
అN/ <×�న �v, �2Þ;�? అN/ సహజం6 �ం®x. ఆ సహజత�ంl 
�ం®డన/Lట ఎ�£& Vì. ��� ఎ�£õ$ IJC ü1q̧ ం2. Ùరం+ Vì 
ఏ పpê�$ Vì, ¢��కం, oజ�కం, +మ�కం తప£pస�6 �ం®x. అం× 
శbK�¢ర� ]{Kలp üదïల pరÂయ . అం× అర�  ఏ;�? శ·C· lబ2 
తQ�వ6 ê¢Cవ�¸, NQ <నం êయగ^� ¢మo�Rp· తQ�వ êÔవ�¸, అ4 
+మ�క <నం అ�Bం4. అర�(ం< అంî! శ·C· ;ం» êC ర�Iణం 
అ�Bందం2. ఎ�£õ$ ఒక�� IJCü1q¸ం2. Ù శ·C· ;ం» ఏ పp ê�$ సô 
అ4 ర�Iణ� అ�Bం4. యQశ·C êC అ4 సత�Iణం అ�Bం4. ఎ�£& 
Vì ఆచరణ యQ శ·C ]{K^. ఆ శ·Cp pరÂయం ]{K^ అం× ఒక 3�నం 
�ందం2. ఇక�© అంద÷ త�£<� పడ+రన/Lట. యQశ·C అం× ఏ;టం×, 
అప£�క�£v ±&Qం®ం అన/Lట. అప£�క�£v ±&¸వడం b0, ��న 
ల�Rం> ±ì^. N శ·Cp అం+ ఆ ��న ల�Rం> ±C, స�ax �ంì^. అ4 
స�పడటం అం×. ��న ల�Rం కం× ;ం» êÔవ�¸ం2, శ"ర �ం�l 
ప2a+�. అర�(ం< అంî! ��నల�Rం కం× ;ం» ê�న�£v ఏం ê¢C�? 
శ·C· ;ం» ê¢C�. N �âKకత p��¸�లp ê¢C�. అ�£v ర�Iణం> 
ê¢C�. అ�£v శ"ర �ం�l ప2a+�. bద{K! ��న ల�Rం కం× ;ం», 
తEëం?Q$/� ఇ�£v. ;ంచదïp ]�£� క<! తEëం?Q$/�, తEëం», 
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l_ం» êÔ� ��నం. ��నల�Rం> bQంì êÔ�. అ��నల�Rం>À êÔ� 
అస�. ల�R� axం4. అ�£©(ం4? త�Iణం, జగ<({ం� l· వê¼Ô�. 
అ4 ఇంb �Lద . శ"ర �ం�|న పo�50 �ంతవరQ, ఎం0కp 
ర�Iణం, తEëంచవ?¼ <pp. ఎ)�) ప�Mమం ]ందవ?¼. ఇ�£v 
జగ<({ం�. �ద�Þ �సం అన/Lట. జగ<({ం� వంb: సతKమన/Lట 
ఇ�£2క. <pp Lర¼ìp· ��b0. అ4 త�Iణం. ప<ర��ం�l 
�ం®వన/Lట. bబ�q N� ఏ�$ ఆచ�ంêట�£v ఈ 92ం�p దృøql 
ü1q¸�^. ��p ఆచరణ êట�£v, ఆ ¢ధన చBషqయ సంప�Cp, ఈ చB��ధ 
ªjషలp, N శbCR� ¢రం êయడం అÀ ��న లKKp/ దృøql ü1qQp 
êయìp/, మనమందరం ఆచరణ �ద¦ం6 pజ°3తంl �vQp, ఉపËEం» 
°3ంêటట�xâ, మనం  ·Cp ]ందìp· �� ఒక�÷ అJ}5. ఇ4 స0ëJ కృప 
వల�À ¢ధKçBం4. ఇదం+. ఎ�£õ$ IJCü1q¸ం2. IJ కJMక®�  
5క,  ·C అ¢ధK . ఒక× IJCü1q¸ం2. ఇ4 అ�భవ �కKం అన/Lట. 
ఎంతమం4, ఎం>మం4 మg�r��, ఆఖ�· ,ద�K&v సర�9, అp/ 
,<ల� 3భEం»న1వం��v, అ�qదశ �oMల� 3ర»ం»న1వం��v, 
ఇ¡ అం0Þ »వ�· ]�Cరం2. అంద�Ï ఈ Lట� ]ప£J. ఏం êÔరం× 
»టq»వ�· ¡హ అవ¢న దశ వê¼&Cందం2, వê¼�$ Vì ఆయనQ 0ఃఖం 
3vవ5దం2, ఏ;టట? ఒక అరణK l తల~ంద êxüటqQp పvQp 
�$/v. ఒక వట వృ�ం ·ంద. పvQp �ం×, ఆ <� �ంబ2 ఎవ�  p కనK� 
�ýÜ �$/J. ఓ>! ఎవ� మg�r�v, మహ�c, ఈయన అN/ గడ<ం 
üం?Q$/v, ±డ[â ఈయన Ú) bలం �ం», ఈయనQ ,ల సంవతèoల 
వయ&è �న/1qం4. Ú) తప�� )6 �$/©. bN తల·ంద êxü1qQp 
p0రaB$/©, ఇంb తల·ంద êయü1q¸�^, ఆ &ఖం Ùద అé� �ం¡ 
ఈయన·. అp అ$/రట  p కనK�. ఇ4 ఆయన 3$/v. 3p ఏం êÔడట? 
మ7æ  pకనK� ఎ�£v వ¢C� ±�, ఈ తల·ంద êx w�,Ôడట. 
wయ6À �ýæ, అËK! ఈయన· &Éé� �ంద�Q$/�, ఈయనQ అహం 
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Vì �ం¡! మనం అ$/మp ]_£ wÔv bN, &ఖం Ùద అé�ax b0 
క<! మన· ±üటqడం ¸సమp wÔv క<! అ$/రట.  

అ�£v ఆయనQ ��Ûదయం అxKందట. bబ�q ÔసØ ��న($, 
మqకS$, మqకS$ �� అ�భవ��p... À� ]é£4 అ¡ నం2,  

A �జ�fత ouనం� F� #ట, =త� సహజouనం ఎUV� Cం�X. అ< 

xశEతం. అం� ��, మ~క� �సం =!�:�వం{ అదం4 అహం �క� 

F�dదన.  
 

ఓం ఓం ఓం 
ఓం ãరÂ మదః ãరÂ;దం ãoÂÓ ãరÂ దచKâ ãరÂసK ãరÂL<య ãరÂ�� వ§షKâ 
ఓం ãరÂ మదః ãరÂ;దం ãoÂÓ ãరÂ దచKâ ãరÂసK ãరÂL<య ãరÂ�� వ§షKâ 
ఓం ãరÂ మదః ãరÂ;దం ãoÂÓ ãరÂ దచKâ ãరÂసK ãరÂL<య ãరÂ�� వ§షKâ 

ఓం తÓ సÓ 
ఓం సహ$ భవB సహù ÇనQC సహ�రKం కర�వ� âజ�� $వXతవ&C L34��వ�  

ఓం Ôం�ః Ôం�ః Ôం�ః 
¢xoం. 
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శ�రం ఎక�	క�
� �ం, ఒక శ�ర� �ంద��ం���� క�! రకర�ల 
శ��� ����. �ఃఖ" �ం�ం#. శ�ర $వన �ం' �ఃఖ" �ండక 
తప+దం,.  
అ./! �ఃఖం క�01ం# క�! �ఃఖం కలగ345 �రణం ఏ89? ఎక�డ శ�ర 
$వన �ం', శ�రం ��, శ�ర $వన. ;� శ�రం అ; $వన గ�క �ం', 
�ఃఖం తప+డం <�. మ> ఏం ?./ల./? �ఃఖం �ండ@డ� ��. 
�ండ@డ� అం' ఏం ?./A? శ�ర $వన <�ం3 �ం3A. అ# ఎBగ? అ# 
Cశ�. అంద>5 అD క� �వAEం#. F�లంద>G ఏ"ం#? �ఃH�భవం �ం#. 
అ# <�ం3 �ం3A. JK ఇంMN <�. అస� ఈ J�ంత" అంQ ఎక�, �ంR 
S9Tం#? ఇ�U ఈ Cశ� దగVర �ంW S9Tం#. X� అస� శ�రం ఎం�� �వలY 
వRZం#? [ఖ\] వల̂; శ�రం �వలY వRZం#. �ఃఖ 4వృ à, [ఖ అ\]. �ఃఖ 
<�ం3 bcA, [ఖం �cA. అ;ట�వం9 ఆశ Wత, శ�రం కAfం#. కAf�క 
ఏgం#? శ�రం ప4"�Th �ండ�ం3, శ�ర� ��i అ�b.�. �బ9T 
శ�ర� ;� అ; $వన ఎక�kం' అక�డ �ఃఖం తప+�. మ> ఏం ?./ల./? 
శ�రం <4 Yl` ఏg� ఒక9 �ం�? అD ?ప+మం���m. ఏం ?no��m?  
 
 ��i ఏం p�[qcల./? ��i ఏr� అ����s, యuరlం - యw 
అరlం. ఏr� అ����s సixపం. X xపం ఏr� అ��న�, ఆ yంz X Yl` 
ఏr� �న�, అ# ��i pAY, అB �ండట�, {Dహ". అం' Dహ" 
<న�వం9#. �బ9T ��i ఇS+k ఎం�� �ఃఖపko��వ./? శ�రం 
;�h ���� �బ9T �ఃఖపko���. శ�రం ��i �ద4 p�[�4, ఆ 
Yl`} గ�క �న�ట̂��, X� �ఃఖం <�. అరlgం� అం~? శ�రం ��i �� 
అ4 గ�క p�[�4 �న�ట̂��, X� �ఃఖ" <�. �బ9T �ఃఖం 
కAfనS+డB^ ఏం {�రణ W.లట "ం�? ;� శ�రం ��, మ> ;� 
ఎవ>4? ;� ఆత�సixప"�. అ4 �ంట; స��నం �cA అక�డ. �కb� 
ఊmq�. అ#. ఈ answer వRZంద�qం,, అS+డ# బల�నప,boం#. ;� 
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ఆత�సixSడ� అ; ఆ�యం �iక>ంRనS+k D�45 సంబం�ంRన�వం9 
{ష.లX�, ��ంR bQ�. అB ��ంR, ��ంR, ��ంR �ంత�లం 
అ�/టప+95 ;� Dహం �� అ; �ం�^ Ylర ప, bQ�. Ylరప,bQ�. 
$వ; ఇ#. <కb� ఏ�oందం'. C`{షయం} @3�, ;� Dహంh 
Cవ>aంచడ� అలc� ప,b.�. ;� Dహ" �� అ; పద�`} �తah 
F{ం�A. ఏ ప�� సK, 4� <వడం దగVర �ంR 4�bవడం ��, SటTడం దగV> 
�ంR చ4bవడం ��, �జనం Wయడం దగV> �ంR �;యడం ��. ఏr� 
�వ�Z. �ణం �[qవడం, hA �[qవడం, {,R  టTడం1 స�! ;� శ�రం 
��. ;� ఆత� సixSడ�. X� ఆత� సixSడ� అ4 ఏ# 4ర¡�[aన�# అం', 
X �ణ� 4ర¡�[aన�#. ఎB 4ర¡�[aన�ద./? అం', అ# హంస క�! �బ9T 
¢హం. hA �[�;S+k ‘¢....’ {,R  'TటS+k ‘హం’. ఆ రకంh ¢హం 
¢హం ¢హం ¢హం ¢హం ¢హం ¢హం అ4 జm0¥ �ం#. జm0¥ 
�న�S+k ��i వmసh ¦§a ఏgం# అS+k? ¢హం ¢హం ¢హం..... 
హం¢ హం¢ హం¢ హం¢హం అ4 జm01ం#. ఎం�క4 hA �[qcA 
అం' ¨టT¨దట X� hA {,R ©TA క�! �బ9T ‘¢’} ¨ద�  kQc? 
‘హం’1 ¨ద�  kQc? ‘హం’1; ¨ద�  kQం మనం. hA ª>ah 
{,R 'T§a; �X hA «�Zq<�. �బ9T ‘హం¢హం’ ఇD �య�! మం¬". 
ఇంక ఏN మం¬ం <�. సరi F�ల� త>ంప W§ మం¬ం ఏ8ట./ అం', ఈ 
హంస మం¬� త>ంప W§ మం¬ం. ఈ సత/ం pAయన�వం9 c® ఎవ¯� సK, 
cm శ�ర $వన}; �ం©m. �బ9T X� శ�రం �� అ4 4ర¡యం pA.A 
అం', ��i ఎక�,q bవక�K̂�, ఏం ?య/క�ర<�. X °క� �±;� ��i 
అరlం W[�; Cయత�ం W[��� @3, హం¢హం హం¢హం హం¢హం 
హం¢హం హం¢హం అ4 జm01ం#. �బ9T hA {k[aన�S+k ‘హం’, hA 
�[�న�S+k ‘¢’ అ4 4�నంh మన[E1 ఈ జపం W²a, “�హం ��న 

�జ
�” - అం©m. అం' అరlం ఏ89? ఈ ¢హం $వన} క�క 4లకడ 
?ం#న c,5, µహ�¶·నం ల¸[aం#. JK ఇంMం Cయత�ం WY� Bభం <�.  
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మ> ఆత�సixSడ� అ4 ఎం�� అ�qవడం? 
ఎం�� అ�qమం���మం', ��i స�స> �±4� 0maపటT<�h. 

��i �ణం 0maప�Tq��! అం', ��i �ణం 0maపటT<4 Yl`} ����h. 
n#� ²¹త అంతºరం b<�h. �బ9T ఇం� {ష.ల}; `ర01ం#h. 
{ష.ల}�ంR ఎవ>»�, �న�� వWZYం, తన� Q� 0>aం�qగA¼ 
½ధన ఎవ
� Wయగ�0o��¿, ఇS+k అ�స>ంW c® Jm, ½ధ�� 
Jm అన��ట. అ�స>ంW cళ® పద�` ఏ8టం', ఇS+k ?noన� పద�`. ఏÁ 
‘;� ఆత� సixSడ�’ అ�qవడం. {షయసమQi4� ½�ంR, {షయం} 
�ంR �న5� �వడం. అక�,�� అ# ఉపÃగపkoం#. ఈ ఆత� {�రణ 
?�/, అవhహన1 F{ం�. {ష.}̂�ంR �న5� � "ం�. ఎం�క4 
{ష.ల1 Ä� b¥ �ం', ��i �±4� ఎ©̂ 0>a½a�? �±;� 
0>aంచ<4 c,{, మన[� ఎ©̂ 0>a½a�? మన[; 0>aంచ <4 c,{ n#�4 
ఎ©̂ 0>a½a�? �X మనం అందర" ఏ8 W[a��"? స�స> మన[Å, 
n#�Å, ఏ W§½a� అం©�. ఏ89 W§#? ఏN Wయ<� �44. ఎం�క4? 
��i త.m W§a త.m అవi<�. సృÆT} సహజంh వRZ�� అ{. అ{ సృÆT 
ఏర+,నS+k ఎ©̂ ఏర+,�Ã pA§a తప+, అస� అ# ఎ©̂ ఏర+,ం pA§a 
తప+, ��i �44 అస� అవhహన W[�;# ఎ©̂? �44 ఉపÃfంW# 
ఎ©̂? అ# X ప4"�T అ�/# ఎ©̂గ? ఎక�k��� ��i? �4 అÇనం} 
È4సలవÉ �న��45 È4సÊ ����. మన[ అÇనం} ఇంË.� ����. 
ఇంË.ల� {ష.� �cA. {ష.ల� ప�� �cA. ప�ల� ఫAQ� 
�cA. ఎక�kం9{ ఇS+k? ఫAQల దగVర ����. మ> ఎక�k��� అ{. 
మన[5 ఇంË.� È4స�. ఇంË.ల� {ష.� È4స�. {ష.ల5 
ప�� È4స�. ప�ల� ఫAQ� È4స�. c95 §iచÍ <�. ప45 ఫAతం 
��ం3 W� ¦�Î". అ½ధ/ం. ఏ ప4 »� ఫAతం వWZ[aం#. ఫAతం దగVర 
����. ఎక�k��� ఇS+k? È4స�� È4సల� È4సల� È4స దగVర 
����. ఇప+k ��i D44 ఆ��ం��? మన[� ప©TA అం', మన[కం' 
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Ï�న� �44 ప�T�ం' మన[ ప4"�T అ�oం#. అం� h4, ఫAQ4� 
ఆ��ంR F{²a, మన[� ;� ½�ం�A, మన[� control ?./A, 
మన[� control ?./A. ఎ©̂ W½a�? ఎ©̂ ½ధ/ం? ఎక�k��� అస�? 
ఒక½> {�రణ W[q! అం�క4 �య�! ఫAత ½lనం} ఆ}R[a���. 
ఫAత½lనం} �ఃఖÔ, [ఖÔ వRZ�క {�రణ W§a ఏ89 CÃజన"? 
అంQ వWZY�క W§a ఏ89 CÃజన"? � అÈÕ� న�� �©Tడం,, 
`©Tడం,. ఓ×! అBh? తmcత ఏం WØ�? �ఃÙం�నం,. ఏ89 
CÃజన"? �ఃÙంR�క {�రణ WØనం,. అ# �4 వలన ఇం� CÃజనం 
ఏ89? {�రణ WYa{ b! bX ఈ ½> ఏg� �X, ఇంq½> W§టS+k 
"ం� WØc {�రణ? "ం� Wయ<దం,. అ�b��M WØనం~ 
{�రణ. ఏ8టట CÃజనం? CÃజన Úన/ం క�! ఎం�వల̂ అం', ��i 
ఫAతం Wత Bగ బko���. ఆక>Ûంచబko���. ఆ ఫAతం Nద అ\] �B 
�ం#. ఎం�వల̂? ;� W[a���, ఫAతం È0ం3A. �45 �రణం ఇ#. శ�ర 
$వన1 Wయడం}, �న��వం9  దÎ �ర అలc� ఏ8టం', ఈ సృÆT అంQ 
పర�o�Ü 4య8ంR, ఆ�రంh �ం', మధ/} ;� ఒక,4 వ�Z�. ;� 
ఒక,4 వRZ, ;� WØ �బ9T ఏg� సK ఇ# È0ం3AEంD. అరlం �ం�? ��i 
Wయడం ఏ89 మధ/}, ¯లంQ బం,} C.ణం W[a��రం~! 
C.Ý�లంQ, ¯� C.ణం �Þ®b1ం#. (;�) C`ck ఎవ,5 ck 
ఏమ��ం���k? ;� C.ణం W[a��నం,. cÜ ¯�� నkSo��k 
అ��ం���k. అరlం �ందటం~! ¯� �Þ® b1ం#. �Þ®b� ¯�} ��i 
����. Ccహ Jగం1 ప>±మం ?ం�oన��వం9, సృÆT} X� ����. 
సృÆT ప>±మం ?ం�¥ �ం#. అం�} $గంh ��i ప>±మం ?ం�¥ 
����. ;� F{ం�� అం©J89 మధ/}? అరl"ం� ఏg�? 
 

సృÆT} $గంh X శ�రం వRZం#. సృÆT1 స�నంh అ# ప>±మం 
?ం�¥ �ం#. మ> మధ/} ;� S©T�. ;� అ# WØ�. ;� ఇ# WØ�. 
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;� b.�. అం©J89? అ# అంQ ఎం�} $గం? సృÆT} $గం క�! 
మ> సృÆT దృáTâ; క�! ¦3AEం#. ఎం�} ���� ఇS+k? సృÆT}; క� 
����. మ> సృÆT దృáTâ ఒక½> {�రణ WY ¦k. ;� " ãä �® ఉ/గం 
WØ�, ;� ఏ åk æAçం0� క©T�. ఏ " ãä æAçం0� @BZ�. 
<కb� åk  Þ®® WØ�. <� " ãä  Þ®ళ®� �è®�. ఇDh ��i ?\+#, 
ఎంత§S ?é+�? F{తం అంQ WYం# ఏ89? ఈ ప; క�! ఏ8టట �4 వల̂, 
Dహ $వం1; క� WØ�. WYన ప4 అంQ ఏ $వన1 WØ�? Dహ $వన1; 
WØ�. మ> అ�వంటS+k ఇంక సమ§/8 �ం#? అD  దÎ సమస/ అస�. �బ9T 
అ4�9G åలం, అ4� ప>±�ల5, అ4� �ఃHల5, అ4� Äêల5 
åలgన�వం9 సమస/� ప>ష�>ంప ë§a; �X, ఇ# ఈ సమస/ ప>á�రం 
అవi� �య�! ��i ఏ ఒ��క�9 ప�T�4, ఒ��క�9 ప�T�4, Á45 �రణం 
ఏ89? Á45 �రణం ఏ89? అ4 అ,f�, ఇ4� �ర±� <�. అస� ఏ8 
W[a��"? S9T n#� ఎ>fన దగVర�ంR, ìంత n#� వRZనప+9�ంR, ఇ# 
ఎం�� ?./A? Á45 �రణం ఏ89? అ4�9G �రణం ఒక'. ��i శ�రం 
అ�qవడ�  దÎ�రణం. అస� ఆ �ర±4� ప>ష�>ం�. అ# ప>ష�>§a అX� 
ప>á�రం అ�bQ�. �బ9T, X} జm0oన��వం9 �ణం ఏr� �న�, 
అD అజÄ hయí. ఆఁ.. ఈ ¢హం జప�, అజÄ hయí. ఈ జపం Wయ�ం3, 
జప�ల1 ప4 <�ం3 W§ట�వం9 అజÄhయí ఏr� �న�, ఈ 
అజÄhయí pAYనcÜ 4జgన ïహ�ðk. అరlgం� అం~! ఈ అజÄ 
hయí4 p�[qవడం qస�, సం�/వందనం W§#. �రణం ఏ8టం', ఈ 
అజÄ hయí ఇ3, éంగళ, [ñ�� అ; �kల �i� ప4W²a �ం�ం#. అ# 
సం�/�లం} అం', అ� ఉదయం, ఇ� �í మధ/}, ²ò/దయం, 
²�/సaమయం. అప�హ�ం, మధ/}. మè®  4ó �í. అం' 6 - 12, 6 -12 
అన��ట. ఉ¶÷�ంSh. ఒక Ä�గంట అ� ఇ�h. ఇ# సం�/�లం. ఈ 
సం�/�లం}, ఈ హంస [ñ���,} ఒక ]ణం Ä� ��T�ం�ం#. ఆ 
]ణం}, కy�Th ఉదయ సంధ/ సమయం}, మ�/హ�ం సంధ/, ½యం¬ం సంధ/, 
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4ó�í సంధ/. ఇ©̂ ��0 ����. ఈ ��0 �Bల}, ఒక yప+Ä� 
�లం}, ఈ హంస [ñ�� �,} ��T�ం�ం#. ఇ# C` F{5 
��T�ం�ం#. ��0 సంధ/ల} ��T�ం�ం#. ØiYంW C` F{5 @3, 
ఇ# [ñ���,} ��T�ం�ం#. మ4Æ5 n#� �ం# �బ9T, Á44 
p�[qగA¼ అవ�శం �ం#. 8fAన F�ల� ఆ అవ�శం <�. �బ9T, మ4Æ 
øప+తనం ఏ8ట./ అ4 అం', శ�రం ;� �� అ4 F{ంచగA¼ ½మరlâ" 
�నవ ఉÄ�5 �ం#. �X జంo�ల� ఆ శ5a <�. జంo�5 శ�ర� సత/ంh 
F{ంచ వలYంD అ#. �నవ ఉÄ�5 ఒక��4M, ఆ అరùత �ం#. ఇ# 
p�[�ం' ఏ8ట./ ఉపÃగం అం', సృÆT రహస/ం p�[aం# �య�! 
X�. ఈ సృÆT ఎ©̂ ఏర+,ం#? అం�} $గంh X శ�రం ఎ©̂ ఏర+,ం#? 
అం�} $గంh X� ఇంË.� ఎ©̂ ఏర+3ç�? అం�} $గంh X� 
�ణం ఎ©̂ వRZం#? అం�} $గంh X� మన[ ఎ©̂ వRZం#? అం�} 
$గంh X� n#� ఎ©̂ వRZం#? అం�} $గంh ��i ఎ©^ వ�Z�? ��i 
<�ం3 ఎ©̂ bQ�? ఆ శ�ర $వం <�ం3 ఎ©̂ boం#? అం', శ�రం} 
�ం,, శ�రం ;� �� అ; Yl`} ఎ©̂ �ం3} p�[aం#. ఇD �య�! "5a 
అం'. ఇంత� 8ంR JK ఏN <�. ఇక ��i ఎ4� J�� `ర¼Y�, ఎ4� 
ఉప4షoa� `ర¼Y�... అం�M ఆ Cశ� దగVర ¨ద�  9Tం#. �య�! 
Jద"ల} ?ప+బ,న�̂h.. ��i అX� Jద"ల} ?ప+బ,న'T 
W[a��నం����h, �ం Ê#�ల మం~. ఏం WY�, ఏ89? úడశకర�� 
WØ�. �మకరణం �ంR ¶Qûచం �ంR మృQ ûచం ��. ఏ8టట 
ఇS+డంQ ఎవ>4 éA��? ఆ Jదం చ�వ�న�c,4, మంü� 
చ���న�c,; క� éA��. ఇవX� W§c® అందx J�4� ఆ��ంW 
F{[a��m అం���� క�! ఆ Jదం అంQ ఏ8 ?n1ం#? శ�రం} �ం,, 
శ�రం} �ంý ‘;� శ�రం ��’ అ; Yl`} F{ంచమ4 ?n1ం# ఆ Jదం. 
�X �� ఏం Wత�వడం <�? శ�రం ;�h; �ండటం అలc� 
అ�b�ం#. అరlgం� అం~! �బ9T ఏం ?Ä+m ఆయన ఇS+k? �య�! 
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ఇం�}�ంR "5a ఎ©̂h? అం', X యuరl Yl` ఏ8� X� pA.A. X 
సixపం అం' ఏ8� X� pA.A �య�! pA§a తప+... X� pAYంD89? 
X� శ�రం ఒక' p�[. X యuరl Yl` pAయ�. అ# pA§a �X, ఇ# వదల�. 
ఇ# వ#A� h4, అ# pAయ� అం����. అం' అరlం ఏ89 ఇప+k? ఆట� 
మ>§a �X, చ�� ��. చ�� వ§a; h4, ఆట� మmవ�. మ> ఏం ?./A 
ఇS+k? ఏం WØ� X éB^,4? ("ం� ఆట� మmcA) ఆట� ఎ©̂ 
మm½ak, మmవkh. (చ�J అలc� W.A) ఆఁ.. అం' òజంQ ఆట� 
ఆÜటS+k, ఒక గంట చ��. మè® ఏం WØ�? yంk గంట� చ��. అ©̂ 
చ��4  ం�¥, ఆట� తfV²a వ�Z�. �ంత�లం అ�/టప+95 ²�þ } 
చ��¥ ���k. ఆట� @3 ఆ3k. �<�5 �è®k ఇS+k. �<F5 �è®క 
ఏgం#? ఆట� ª>ah తfV��. b<�. ª>ah తfV��. చ�� ª>ah 
�/స 4లబ,ం#. �4వ>E�5 �è®డం,. అS+Üమ�/ం#? ªరiం ఆటంQ 
b�ం#. b� ఏ8 వRZం# ఇS+k? చ��B; ఆట వWZYం#. చ��; 
ఆటh మల�qగA¼ ½మరlâం వWZYం#.  Ph.D. WØడం,. ఇS+Üమ�/ం#? ఆ 
చ��} ��� ఆట �Sణ/ం అంQ @3, Cపం�45 ఉపÃగపÜ 
½మరlâం}5 ��k. అ# క�! Ph.D. అం' అరlం. మన {¶·�4� �ళ®, WY, 
Cపం�45 @3 ఉపÃగపÜ ½మరlâ". Ph.D. @3 అ�b�ందం,, 
scientist అ./డం,. ఏం WØk ఇS+k? ఆ.. ఆఁ.. ఎంత§S ÄతD�? ఈ 
సృÆT} ఇంMN �తa# <�? అ4 �తa# క��న�S+k scientist అ./k. 
అ�� ఏ8టట ఉపÃగం? ఆ �తa�44 క��న� తmcత అ#�నcÞ 
¨Qa45 ఎ©̂ ఉపÃగపkoం#? ఈ Cపంచం ¨Qa45 ఎ©̂ 
�పÃగపkoం#? సమసa �నcÞ5 ఉపÃగపÜ# ఎ©̂U, 
�తనgన�44 ఆ{ష�>ంపëØk. ఆ Y��ంతం �i�. అS+k ఏgం#? 
¨తaం �నcÞ5 ఉపÃగప,ం#. అ�� ఏgందట? మ> ఇS+,B 
�ko��3 <�? మ> ఇS+k ఇB �Þ®నc,4 ��i, øప+ck అ4 
అం����h. X� pAYన చ���న� cళ®ంద>}	B^ øప+ck ఎవk? 
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k. Scientist. ఏr�, �తనgన ఆ{ష�రణ� WY, సమసa �నcÞ5 
ఉపÃగపÜ ½మ�lâ4� �ం�¿, cడ./ øప+ck అం����h. మ> 
ఇS+k ck Dహ $వన1; WØ3 ఆ ప4 అంQ? ?య/<�h. Dహ$వన1 
W§a చ�� వ¢aం�? �వడం <�h. ఏం W[a��k? ఆట� ఆko��k. 
(మ> Dహ$వన <కb� ఆత� $వన �న�c c,5) ఆత�$వన సంగ` పక�న 
 �T. ck "ం� D44 మ>�k? ఆటల4 మ>�k. క�! ఆట< క�! మనం 
ఆk1ం#, F{Qంతం మనం ఏం ఆ3"? ఆ'h. ఇS+k ఏ8 
మmవమం���k? ఈ ఆట మm²a, ఆ చ�� ;mZq! c,4 ఎ©̂ చ�� 
;mZ�4 ం9�T అవiమం���s, ��i ఏం ?./A? “éల̂Bటల 
bA���” - ఇంË.ల1, {ష.ల1 ఆట� ఆడడం ¨ద�  ©Tవం,, 
మÅ {�సం, n#� {�సం qసం. �X, మÅ {�సం, n#� {�సం �వడం 
¨దలవih;, ఏం WØ�? ఆ ఆట< సత/ంh ����. ఆ ఇంË.�, {ష.< 
సత/ంh ����. ఆ సత/ంh �న�S+k ఆ ప�< W²a ����. ఆ ఫAQ< వ²a 
����. �తa ఫAత" ఏN <�. అ�� [ఖÔ, <కb� �ఃఖÔ. ఆ 
ఫAతం} yంÜ ����. అ�� [ఖం, <కb� �ఃఖం. ఫAతం ఏమ�� 
�>ం�? ఆట �>� ఫAతం ఏమ�� �>ం�? �ర<�. ఆ}చన �>� 
ఫAతం ఏమ�� �>ం�? �ర<�. Cయత�ం ఏమ�� �>� ఫAతం ఏమ�� 
�>ం�? �ర<�. �బ9T Á44 బ9T ఏం �Aం#? åల �రణం �రడం <�. 
ఫAతం �రడం <�. ఎం�క4? åల�రణం} శ�రం ;�h ����. 
ఫAతం} [ఖÔ, �ఃఖÔ �ం#. ఈ మధ/} �న��ం�̂;, ఆట};, 
Cయత�ం}; �3 �ం#. మ> ఇS+k మనం అంQ ఏం ?./A అస�? 
ఎక�k��" మనం? ఫAతం దగVర ���". D44 ఆ��ం�లట ఇS+k? 
మధ/} �న�c94 ఎం�� ఆ��½a�? ఇప+9 వర@ ఏం WØ�? ఈ ఆట �క 
b�, ఆ ఆట ఆ, ¦�Î". ఈ Cయత�" �కb�, ఆ Cయత�" WY 
¦�Î". ఇ# �కb� అ# W�Î". �రVమ� 0,5 �కb�, �ంక'శiర ½i8 
0,5 �Þ®వ�Î". �బÕ> �య ఒక �బÕ> �య �కb� 108 �బÕ> �య� 
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�డ�ం. �ట̂ ªజ �కb�, నcవరణ ªజ W�Î". ఇవX� ఏ89? మధ/} 
�న�{ ఇ{. åల�రణం ��. అవX� W§టS+k, åల�రణ అ�న�వం9 
��i శ�రంh ���c? ��i ఆత�h ���c? అ# ¦[q ¨టT¨దట. 
W§టప+95 ఏమ./�? �ట̂ ªజ. ఎం�� WØ�? � అÈÕ�5 IIT వ§a ;� 
�ట̂ ªజ W½a�. IIT 5 ¨ట̂ ªజ� ఏమ�� సంబంధం �న��? c® స>hV 
చ#{�, స>hV ప�]�§a, c,5 స>hV pA{ �ం', c,5 స>hV అ¶·నం <�ం3 
�ం', ck చ��qcAEన ప>Yl� గ�క �ం', c,5 అంత {�సం వ§a, (ఆ 
�ట̂ªజ మ�మ 
, gం� } �రబ,) .... ఏ89 �రబÜ#? ఇదంQ �ం�h. 
X brain}5 ఏం �రబ,ంD89? ఇంత WØ� అం���� క�! X}5 ఏం 
�రబ,ం#? X}5 �రబడడం �దర4 {��4�, c,}5 ఎ©̂ 
�రబkoం#? ఒక½> ఆ}Rంచం,. అరlం �ం� ఏg�? ��i ఇంత�లం 
WØనం���J, X} ఏం �రబ,ంద4 ��i 0>aంచగAh�? X}5 
�రబ,ం�? ఏÁ ¦ �T? ఆ �రబడడ� క�క సత/� అ��, X� ఎS+¿ 
ఈ శ�ర $వం bcAh. b<�h. (ఆ ఫAతం �cల4 WØ") అ�న��! 
�<� క�! ��i అన�# అక�డ ఎS+z �<�h. వRZంద4 ఒక�Øతం1' 
వRZంద4 సంతృéa ప3ç�. అ# 100 Øత" ఎS+z �<�. ఒక Øతం �¬� 
వ[aం#, ఎS+k వRZ�. ఆ ఒక Øతం ఎ©̂ వRZం#? Cకృ` ధర�ంh సృÆT 
ప>±మం} ఎB �c}, అB వRZం#. (అ©̂ అ�qవడం <�, ఆ rవ� 
వRZం# అ��ం���") ఏమ./� అS+k? �ం`5 }�b.�. 
ఎం�వల̂? అస� åల�రణం}; �ం` �ం#� Èn. ��i ఆ ప4 ¨ద� 
 'TటS+Ü శ�ర $వం1 ¨ద�  ©Tవ./ Èn. అరlgం� అం~!  
 
� మనవ,5 ఆòగ/ం �cA అం', ;� ఇS+k అమ�c>5 అ�̂b.A. అరlం 
�ం� ఏమ��? అమ�c>5 అ�̂ bయ3న5� మనవ,5 సంబంధం ఏమ�� 
�ం�? ఇB ర�ర�ల c®��m. రకర�ల అ;క అంØ� ����. ఇవX� 
��i WØ�, ఇS+k �న5� `>f ¦§a ఏ"ం#? ఇDh, ఈ U< క�! ఇంత� 
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8ంR ఏమ�� �ం�? �బ9T ఒక�½> {�రణ ?�/. åల �ర±4� {�రణ 
?�/. ఫAతం Nద అ\]� {,R �T. అం' ��i ఇS+k yంk ప�� 
W.లన��ట. ఏ89? “åల�రణం ఏ89? శ�ర� ;� అ; �ం`1 
W[a���. అస� అ¶·�45 అంత9G åల �రణం ఇ#”. �ఃH45 �4, 
[H45 �X åల�రణం ఇ#. b� yంz bQ�. ఒక9 b� ఒక9 
�ండ�. అం' అరlం ఏ89? �ఃఖం b�, �ఃఖం1 Ä�, [ఖం @3 
boం#. ఏ"ం�ంద./? కదల�ం3 �ంÜ Yl` �ం�ం#. ఆనందం 
�ం�ం#. మనం ఇప+9 వర@ ఆనందం అం', ఎగడS, #గడS ప,b� 
న�iqవడ� ఆనంద" అ4 అంద> అ¸�య". అ�Õ! అస� ఆనందం అం' 
అ# ��. కదల�ం3 �ండడం. hఢ 4�వసl} ��i ఏ Yl`} ����? 
కదల�ం3 ����. X} �న��వం9 ;�, ఏ Yl`} ���డS+k? ఆనందంh 
���k. �రణం ఏ89? ఆనందమయ qశ ప>�} ���k �బ9T, ఆనందంh 
���k. అత4� ఏr� hX కదలZగల� అS+k? ఏÁ కదలZ<�. మన[ h4, 
n#�h4, ఇంË.� h4, {ష.� h4, X అS+� h4, X b�[ 
M[�h4, X అ�òగ/ం �X, X {కBంగతiం @3 4�� ఏN Wయ¶ల�. 
(4�} ఏ ఊ>M ఆనంద� �X, ఇంత {వరణ @3 pAయ�) అ# JK 
{షయం. �X hఢ 4�వసl} ��i ఏ Yl`} ����? 
9 వలన ఏ 
రకgన�వం9 చలన" <�ం3 ����. �బ9T ఆనందం అం' 4ర¡యం 
ఏ8టం', [ఖ �ఃఖ చలన" <4 Yl� ఆనంద". [ఖ �ఃఖ"ల; కదAక 
<�ం3 �ండడ� ఆనంద". [ఖ �ఃఖ"� అ; కదAక �ంÁ... (అS+k 
ఆనంద Yl` ��). 
ఉ�హరణ ?Äa. ఇS+k 0,çck ���డం,. c,5 క® <� క�! 
4�bo��k. hఢ 4�వసl} ck క® �న�c3? క® <4 c3? 
(4�boన�S+k మన� ఎం1 c,G అం�!) ��. X� c,G @3 �ం?ం 
�3 �ం#. ��i �å�h �ల�వ} క® ఉపÃf[a���. క® 
å§[�4 4�b.� అ; Yl`} ����. ck క® pరR�, 
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pmవకb��, ¦Y�, ¦డక b�� �ల�వ} @3 ఒక' క�! �X 
4�వసl}... అస� క®h ప4Wసaన�# ఏ#? మన[E క�! అం��? ఇS+k 
మన[ ఏం W¢aం#? మన[ 4�b1ం#. 4�b� "ం� మ> కల కం�ం# 
క�! ఆ కల కన�S+k, ఆ క® �న�ck ఎB �ం©¿, ck అB; �ం©k. 
�బ9T మన[ Yl`} అ4� ఇంË.� ����. మన[ Yl`} అ4� ఇంË.� 
����. ²lలం}, శ�రం} �4� ఇంË.� <కb��, మన[E Yl`}, 
అ4� ఇంË.� ����. మన[E5 c, కల}.. కల� కనపkQ.? (ఆ..). 
��i ఎB కలగం©s, ck అB¼ కలగం©k. ఏ �దం <� అక�డ. ��i ఎB 
¦[a��s, ck అB; ¦½ak. ��i ఎB అ�భ{½as ck అB; 
అ�భ{½ak. ఏ �దå <�. X� ఎ©̂ కల వ[aం, c,5 అ©̂¼ వ[aం#. 
(బయట� వRZన తmcత మ�® c,5 కనబడ�) అం�! అం� �3. అ©̂¼, ఒక 
�® <4 ck ���డం,. కల క;టS+k ఎB ���k? పm k¥; 
�ం©k �å�h;. అÃ/! �� �® <J, ;� పm తa<; అ; pA{ 
�ండ� అక�డ. ఇS+k మన[} అ4� ఇంË.� ���. <c? అ4� 
ఇంË.� ����. అరlgం� అం~ ఇS+k? �బ9T, అస� ��i ఈ శ��4� 
ఏమ4 ప�T���� ఇS+k? X� [గ! c/" వRZం# అ�qం,, <º #« ; 
�ం# అ�qం,. మన[ }పA5 �$®టప+95 ఏgం#? మన[5, [గ! c/�, 
#« c/� �ం�? <�h. ఏం WYం#? ఒక� Yl` అవతల� �టh;, X c/%లX� 
ఇక�Ü వ#<Yం#. X c/%లX� ఎవ>{? ఇంË.ల{. అక�Ü వ#<Yం# అం�. 
ఎం�క4? �� X c/%ల1 ప4 ఏ"ం#? మన§ ?baం# స+షTంh. X 
c/%ల1 �� ఏN ప4 <�. ;� సహజంh §iచÍh ����. X� �® 
&S+� అ��, D�45 �® &S+�, మన[ కల} పm తaడం <�? 
పm ko���. ఇల} పm �T... పm తa<�. అరlgం� అం~! 
 కల} పm తa<�? పm తaక�01ం#. ఎం�� పm తaగ�01ం#? 
X� ఈ ఇల} Dహం1 �న� ఏ ల]±� @3 అక�డ, మన[ Yl`}; <�. 
మన[ Yl`}; <కb�, �4 అవతల �న� Yl`} ఎక�డ ����? �బ9T ఇప+9 
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వర@ ��i D44 ఆ��ం��? మన[4 @3 ఆ��ంచ<�. ��i స>hV 
p�[q<� �య�! ఆ �±4� స>hV p�[q<�. ఎం�క4? �±4� 
p�[�ం' హంస సixపం అ�� pA§#. ¢హం $Jన ªజ�w . ఆ ¢హం 
¢హం అం' ఏ8� pA§#. అÁ pAయ<�. bX మన[ pAYం�? అÁ 
pAయ<�. ªజ� WØ�, తÄ� WØ�, య¶·� WØ�, .h� WØ�, 
�/�� WØ�, అ�b�ం# �/నం @3 W§Ø�. ఆఖ> Cయత�ం అD ఇక. 
ఇక తmcత ఏం <దం,. ఎంతమం# మ��$�� ?é+�, ఆఖ> Cయత�ం 
�/న�. �/నం @3 W§Øనం,. ఏం pAYం# ఇS+k? ఆఁ... ఇ# కy�Th 
?Ä+m. అం' �ల�వ} @3 �ం?ం §S 4�b� అవ�శం వRZం#. 
అరlgం� అం~! �å�h 4� ఎB' bo��". �X �ల�వ} @3, 
మè® �§S కA+త 4�, (అ# 4�Bh @3 �ండ� క�!) కA+త 4� క� మ>. 
�å� 4� అ��, "4fbQ�. ఇ# కA+త 4� క�! X� �Ji 
కA+ం�����. �బ9T కA+త 4�h ����. ఒక ��b  pరంత �ల�వ 
�ం�ం#. 8fAనవX� "4fbQ�. (È; p�[aం©� �/నం}) అ# JK 
అంశం. ఇం� ½ంతం బ�' �న�S+k. hఢ �/న Yl`} �న�S+k, బయట 
సంగ` {నపkoం# hX, స+ం#ంచ�. p�[aం# �X స+ం#ంచ�. ఎం�క4? 
ఒక �� b0 అంత pAJ బయట� �ం�ం# �బ9T. అ# @3 <కb�, 
ª>ah స�� 4ష (. అ�� ఎ4� \m^  �T���, ఏం అ��మ4 ఇS+k? ;� 
శ�రం �� అ; పద�`} Wయడం ;mZq. ఈ ప�ల4�ం9}. �/నం WØ�, ;� 
శ�రం ��. శ�రం ;� �ద./ Èn. అS+k ��i �/నం}5 �$® "ం� 
వ[aన��వం9 అ4� ఆ}చనల5, ఈ స��నం ?n¥ �ంk. C� ఆ}చన5 
ఈ స��నం ?S+"ం�. ;� శ�రం ��, అనంh; ఏమk0oం#? మ> 
��i ఎవర� అ4 అk0oం# �ంట;. ఆ మన[ )mqదం,. �ంట; 
ఏమం�ం#? ;� శ�రం �� అ4 ��i అనంh; Cయత�ం WY, ��i ఎవ>{? 
అ4 అk0oందం,. ;� ఆత�సixS,4. అ�� ఇ# Tally అవiడం <� b 
అం�ం#. ��i ఆత�సixS,{ అ��, ��i W§, ఈ ఆ}చన, ఈ {�నం tally 
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అవiడం <�, ��i Wయ345 
��� b అం�ం# n#� �ంట;. (ఈ ఆత�1 
�©̂,నS+k }oh �ం#, మన[ ÏÏనh �ం#) అం�h మ>. ఇ# 
{ష.� క�! X� ఇక�డ ఏ"���? n#�}; అX�, ఇవX�! X n#� ఏం 
?é+ం# �ంట;? ;� ఆత�సixSk అ4 ?ప+h;, ఏమం�ం# �ంట;, ��i 
Wయ+� ప4 �45 స>bవడం <�, W§ {�నం $వన స>b<� అం�ం#. 
ఎం�క4? X దగVర �న� ¶·ప�లX�, శ�ర పద�`h; ���� ¶·ప�లX�. 
ఆత�పద�`h ఏg� ¶·ప�� ���.? <�. ఇS+Üh b¼[a���. �బ9T, 
ఆQ��½ర F{తం F{ంచడం �రం¸ం�A. ఇ©̂ F{ంచడం ¨ద� ,� 
ఏgం#? అS+k? D4�� 1Y�, అనగAh�. �45 అడçం ఏÁ <�. 
ఎం�క4? ;� ఈ శ�రం}5 వRZంD �4 qసం. అరlgం� అం~! ��i 
ఆత�¶·నం p�[qవ345, 
� <�. ఒక ఆనE! �`5ం�మం,. ఎవ>�� ఆS 
¦�Îం. ఆపగలc? అ½ధ/�. అరW` అడçం  9T ²ò/ద.4� ఎ©̂ ఆSQ�? 
అ# అ½ధ/ం క�! అ# ఎంత అ½ధ/Ô, ఇ# అంత అ½ధ/ం �య�! ఎం�క4? 
ఇS+k అ��ం����, ఆత�దృáTâ ¦§a, ��i ఈ శ��4{, ఇS+k 
జ4�ం��, ఇS+k F{ం��, ఇS+k వ#<Ø�. ఆత� దృáTâ అ{ అX� 
�మ�¬ం. ఎ4� శ��� �[���, ఎ4� శ��ల} F{ంR�, ఎ4� శ��� 
{,R 9T�, X గమ/ం ఎప+9»� ఆత�¶·న�. �ండబద�� �9Tన�T ?n1ం# 
అం�M. J�ంతం. �బ9T ��i 4జF{తం} F{ంWటS+k, శ�రం} 
F{ంWటS+k, ;� శ�రం �ద4 F{ంచవ./!  
 
అS+Ü "5a ½ధ/ం అ�oం#. తmcత చదవం,.  
 “తన యuరl సixప"� {�>ంR... “ అ#, ఆనE! }; Cశ� JØk మè®. 
"ం� ఏం WØk? �య�! "5a అం' ఏ8� �� pA.A అ��k. "5a 
అం' ఏ8 ?Ä+k? ��i శ�రం అ��ం���� �య�! ��i శ�రం} 
�ం, శ�రం ��ం3, యuరl Yl` అం' ఏ89? X సixప Yl`} �ం' ��i 
"�aడJ. �ంట; మè® ఆనE! }; Cశ� JØk. యuరl Yl` అం' ఏ89? 
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సixప Yl`} �ండడం అం' ఏ89? �44 p�[qవడం ఎ©̂గ? pA§a క�! 
�ండ345. ఇప+9 వర@ మన� ఏ8 pAయ�? అ# ఎ©̂ �ం pAయ� 
�బ9T, �ండ<క bo��� అం~! pA§a �ం©�. అ��m.  
 “ఎల̂c>5 ఇQ/# అ�భవ"ల �ం,� అయ/�భవ"ల�... తfన 
-యల� åలgన ;� అ� ఒక.. అం' pA{, ఆ pA{ °క� 4జసixప"�, 
;� ఎవడ�? {�రణ WY.... �ండట�.... యuరl సixప"�... “ 
 అదం~ సంగ`. N ఇం9�ంR ఇక�,5 వ�Z3 <�? వ�Z�? ;� 
వRZ`4. వRZ`4 ఏ89? ప4. ఎవm WØm? ఇంË.� WØ�. �45 .రణ 
ఏ89? ఏ ;రZqcA. ఏ p�[qcA. అ# @3 ఇంËయ� క�! మ> 
�4 అవతల �ంÜ ;�? �బ9T వRZ`4, b�`4, WY`4, `ం94 అ4 న�i 
ఎ/ã�� ?no��s, c9 అ4�ం9 ���ల �న�# ఎవm? ;�. �బ9T ఆ ప�� 
W§"ం� ఏం Có�ం�లట ఇS+k? ;� ఎవడ�? ఈ W§ ck ఎవk? 
b�ck ఎవk? వWZck ఎవk? ̀ ; ck ఎవk? (అస� ఈ Cశ� వ[aం� 
అ4 � 0�, �ం ఏం ప4 WY� ఈ Cశ�� �వడం <�, �å�h 
W[�ంý bo��") ఆఁ... అం' అం�M క�! N� ఏం ?Ä+� ఇం�క? 
శ�ర పద�`h ?య/డ� ��i అ$/సం WØ�. అ$/సం Wయడం వల̂ ఈ Cశ� 
�వడం <�. ఈ Cశ� వ§a hX, ��i శ�ర�? ఆత� సixప� అ4 4ర¡యం 
Wయ<�. అరlgం� అం~!  
 ఇS+k ఉ�హరణ ?nQ ¦డం,. Nm È/ం�} డnÕ� 
�[qవ345 �è®రం,. ఏమ,hm 8మ�A�? Nm ఎవm? Nm ఎవm అ4 
అk0o��3 <�? Nm ఎవm అం' Nm ఏం ?Ä+m? N HQ�m,4 
అం~ ;�. అం���c? cళ® HQ�mk �కb� X� డnÕ ఇ½a3? X HQ 
Sసaకం, సంతకం, �fతం అX� �ం3Ah. అX� �ం3B? �బ9T ��i ఎవ>{ 
అ4 pA.A ¨టT¨దట? � c,{ అ4 pA.A ¨టT¨దట. అం��? 
�బ9T Cశ� D41 ¨ద�  ©Tk? ��i ఎవm? ��i @3 D41 ¨ద� 
 ©TA? ;� ఎవm? "ం� �41 ¨ద�  �T. ఏ ప��, ఏ �1� సK, ;� 
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ఎవడ�? ;� ఎవడ� అ4 Có�ంచంh; ��i�45 స��నం ?Ä+A. 
"ం� ఆ Cశ� Jయడం ;mZq! C`4త/ం ;� ఎవడ� అనంh;, ;� 
ఆత�సixSడ� అ4 స��నం ?S+. ;� ఆత� సixSk అ; స��నం 
?ప+h;, (yంz మన� ?Ä+B?) ఆ.. yంz మన� ?Ä+A. ?S+qh; 
ఏgం#? 4� <[a��మం,. 4�<²a; ;� ఎవడ�? ;� ఆత�సixSడ�. 
ఇంత� "ం� 4�b�ం# ఎవm? ఇంత� "ం� WYన ప4 ఏ89? 
4�bవడం. ఎవm 4�b.m? 4�b`4. ఏం ?Ä+k అక�డ? 4�b`4 
అ��k క�! 4�b`4. ఎవm 4�b�ం#? ;� 4�b.�? ఇంË.� 
4�b��.? (మన[) మన[@3 ఇంËయ� క�! 4�b�ం# ఏ89? 
ఇంË.�. ప4 WYం# ఏ89? ఇS+k ���న�# ఏ89? అÁ ఇంË.<. 
(ఇవ4�9G �రణం మన§E క�!) మన[E@3 ఇంËయ�. (అ# ప4W§a; 
ఇంË.� ప4 W½a� క�!) అ��. అ# @3 4�boం# క�! అ# 
4�b�; 
ట4�95. అ�నం, ఏr� సK ఇS+k ఏgం#? ఇS+k ఇంË.� 
4�b���. ఇంË.� �2����. అం��? JK ఏమ�� �ం�? మ> 
�4q  దÎ ��న/త ఇ½aJ? ఏ Cపంచం బదÎ� అ�b�న�T. ఏgం#? 
ఇంË.� ప4 WØ�. ఇంË.� {3ం` �[����. ;� ఎవడ�? ;� 
గమ4ంWcడ�. ;� ½44.  ;� ఆత� సixSడ�. ;� 4�bవడం <�. ;� 
�}�వడం <�. ;� ఎS+z ఒక� �mh; ����. ఎB ��� �� �41 
ఏN ప4<�. ఇS+k � దగVర ప4"�̂ ���యం,. ఆ ప4"�̂ 
ప4W[a���. ;� ఏం W[a���? ¦²a ����. అవసరg� ఒక 
ప4"�T� c3A, c3�. పక�న  ©T�. ప4"�T� c,నంత�üన, 
;� ప4"�T� అ�Q�? (½4తiం �cA క�!) �cA అం' ��i Cయత�ం 
?./A క�! ��i �న�# ఆ �mh; ����. �X ప4"�T� 
ఉపÃfంWటS+k ప4"�T అ�o���. అరlgం� అం~! 
 శ�ర $వన అం' అరlం ఏ8టం' ఇS+k, ప4"�T� ఉపÃfంW 
టS+k ప4"�T� అ./�. అం' అరlం ఏ89? Cell phone cko��వం,, 
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�©̂ko��వం,. ఆ �§S ��i ఏమ./�? Cell phone అ�b.�. 
అ./c <�? అవi@డ� క� మ>! TV ¦Øవం,. TV ¦§a ఏమ./�? 
అం�} వWZ ఏ �ర/8మం అ�� �ం, ఏ Ä¬ అ�� �ం, D4Nద అ�� 
X� ఆకరÛణ �ం, అ# ��i అ�o���. 0ma �Tqం,. Cell phone ��i 
అ./c? అవi<�. అవతల �న��వం9 ఏ వ/5a W9� ��i �©̂ko��s, 
ఆ వ/5a{ ��i అ./�. అరlgం�? �X ఉపÃfంRన Cell phone { 
అ./c? అవiడం <�h. మ> అ©̂¼, ఇంË.ల� ఉపÃfంR 
ఇంË.రl"� ½�ంచబko��యం,. ఇంË.� ��i ఎ©̂ అ./�? 
ఇంË.� @3 cell phone Bం9D క�! Nట &5�� ప4W[a���, Nట 
క'T§a ప4 Wయడం <�. మ> ఆ ఇంË.� ప4"�̂ క� X�. ప�Tq మం' 
ప�T�ం#. వ#Éయ/మం' వ#<Yం#. మ> X� ఇ# ఇంË.� ప4"�^ క�! 
మ> ఇంË.రl"�? ఇంË.ల �i� WయబÜట�వం9 ప��? అ
 అం�! 
ప�ల వల̂ వRZన ఫAQ�? అ
 అం�! మ> ఫAQల} ఇ4� Rating ఎం�� 
 ©T�? ఇ# øప+, ఇ# #బÕ. ఇ# మధ/}. అ# �న�ల. ఇ# "ం�5. ఇ# 
½�న/ం. ఇ# C�/కం. అవX� ఫAత ½l�}  9Tన{ క�! X ఇం�^ అ4� 
ప4"�̂ ఒక'� ��? ఒక'�? ఒక' అ��న�S+k ఏం W[a���? వ<ం 
øప+#, �� #బÕ. yంz �$® కదం~! అవసరం ��. yంz �$® క�! (yంz 
�$®, �కb� p�[q<క వ=45 {�వ ఇ½aం, �å� ��5 ఇవiం) ఏం 
WØ� ఇS+k? అÃ/! అరlం �ం�? yంz >8} ?>MJ క�! yంz 
>8} ?>MJ�? ఇ# అmrనదం,. ఏ89 అmrన#? (దృÆT �4Nద �ం#, 
�4 {�వ  >fం#). ఏం WØ�? �45 ఇS+k C�/కత� ఆÄ#ం��. <4 
C�/కత4 ఆÄ#ం��. అరlgం�? ఈ వ=ల� ప�T�b�, నల̂4 ��, 
óవAంగం Nద bØ�. ఇS+k ఏమం9{? అÈÕ! ఇం� øప+దం,. అ���. 
ఏంటంట? ఈ ��4 ప�T	Þ®, మò �� Nద  ©Tవం, అం��? వ=� 
�#fన 5�టం ప�T	Þ®, óవAంగం N, Jంక'శim4 N  ©Tవం~. 
ఏ8టట ఇS+k? ఆ బంhర" >8}D. ఆ Jంక'శiర½i8 {@హ" 
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�న��వం9 óB >8}D. అంQ ��h. వ=�? అÁ ��. ��Nద 
��  9T, �B øప+ప4WØ� అం©J89? (అDÔ D�డ4, ఇDÔ వ=ల 
5�టమ4) D�,5 5�టం  'T Yl` �� వRZంద4? అరl"ం� ఏg�? nA 
�ం� XMg� అస�. అDమ�� శ�ర�? D�k? �� క�! ��i 
 �T�న��T ఏమ�� ఊK0o��3 ఆయ;మ��? ఏం ఊKగడం <D? 
అరlgం�? ఇS+k ఊKfంS వ[aం# అ��! అయ/ h> ఊKfంS వ[aందం,? 
అందx c5B® 4లబ, �రo� ఇ[a���? ఏ89 అస� ఊKfంS అం'? 
ఏ89? (పక��ంC4 హ3�,) D�k వ[a��డం,, D�k వ[a��డం,, 
D�k వ[a��డం,! ఏ89 వ[a��k? అ# ��. }క సహజం అం,. ఆ 
ఊKfం\ <కb�, D�,5 ఆభర±� ఎం��? (మన� p��, �X c® 
వ[a��m) ఇS+k Jంక'శiర ½i8 ఇS+k X� `m
%ల} 
ఊKfంపబkQరం, òD ఊKfంపబkQm. చం�Cభ cహనం, 
²ర/Cభcహనం, ఏ�0 cహనం... (మన దగV>5 @3 వ½akh) ��i ఎ©̂ 
అ�� W[q! ఇదంQ ఏ89#? అ�Zåmaల� ఊKfంS �ం�ం#. అరlgం� 
అం~! 
  åల {�E � ఏN <�. అ�� ��? ఉతEవ {@�� క�! ఊKfంS 
అం' ఊm + ఏగటం. ఏగటం అం' ఏ89? bవడం. అరlgం� అం~! ఆయన 
ఊm �è®k, ఏ ఊm �è®k? ఊm అం' Dశం, ఈ Dశ" �ంR మGక 
DØ45 �è®k. (ఇం`ంత c95 ఖmZ  koం©m క�! అD మ> అంద>}� 
ఆత�� ¦డమ4 ఆ \దcళ®�, #దcళ®� ఇవiవ�Z క�! ఆ Jంక'శiర ½i85 
ఎ4� ల]� వ�Zం©Ã క�!) మన�ం WØం éడక�. మనం అం' pAయ� 
క�క, pAయక WØ". సK! ��i Dహ$వన1 W[a���. ;� ఒక' ?nQ 
{న��! అం�M ?\+# {నం,. $రత Dశం}, Hమ�ల  Þ®ళ® �ర� ఎÅ� 
W½a". ఆ ఒక�9 ��. Hమ�ల  Þ®ళ® \m Nద, మనం ఎ4� W½a"? అ4� 
నవ�I� W½a". {�యక నవ�I� WØం, అమ�c>5 నవ�I� WØం, 
J�మ నవ8 నవ�I� WØ", వసంత నవ�I� WØ". ఇవX� ఏ89{? 
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Hమ�ల  Þ®$® క�! Hమ�ల  Þ®ల̂� q�̂ ఖmZ టT34»� Yద��. “అన�Ô 
�మచం�! అ�c,5 é,	k అన�" K�T అన�ªర¡ <� క�! ఈ 
$రQవ4}” ఏమం, �న�,5 �న� �ం`4 �[	Þ® అక�డ @3  ©T". 
X� �న� అ�4�, X� �న� �ం`4, X� �న� అ¶·�4� @3 ఆయన5, D�,5 
తfA§a �X, సంతృéa ?ంద<� మనం. åల{�E ఒకS+k Jంక'శiర ½i8, 
ఇcళ ఉన� ప>Yl` ��ం3, åల{�E �న� {,Ã� ���యం,. అS+k 
ఏ8 ����? ఆయన {@హ" Nద Mవల" ఒక ఉతa�య" �ం#. ఓ 
ఉతa�య" �ం# అం�. అంత� 8ంR ఏN <�. ఇcళ ��. ఒక yంkన�ర 
సంవతE�ల -తం, అక�డ ఏN <�. ఇS+kన� ఆలయ" <�, ఇS+kన� బంhm 
Qపడå <�, ఏN <�. �å�h బయట ఎ©̂ అ�� ఆంజ;య ½i8 
0, �ం�ం, ఆంజ;య ½i85 ఒక ఉతa�య" కé+ �ం�ం, అ©̂గ ఒక 
ఉతa�య" కé+�ం# �45 అం�! (ఇ# @3 40, 50 �ళ®�k ఎ©̂ �ం.. ) 
�Rన�S+k ఎB �ంD89? మ> అS+k ఏ"ం#? (ఆ 0, �ýT Cద4±� 
W§cళ®ం) అ��, స�స> �Þ® b�cళ®". ఏ"ం#? అ�నం~! ఇS+k 
�45 ఆ Yl` ఎ©̂ వRZం# ఇS+k? (డnÕ�) డnÕ��. �ం`. X� X దగVర �న� 
అ¶·�4�, X దగVర �న� �ం`4 @3 �[�b�, �4 Nద  'Tటప+95, 
D�,4@3 అ¶·నం} "ంR� �X మన� నచZ<�. అరlgం� అం~!  
 ఇS+k X C`æంÈ4� ¦Y ��i ఆనందపko��c? పko��c 
<�? అ©̂¼, ��i చం� వంG�  �T�ం', అమ�cm చం�వంG� 
 �TqcA. (అమ�c>5  ,� అ# ఆనందం) అ�! మనం  �T���" "ం�. 
ఆనం#ం�ం. ఇS+k మనం  �T�4 ఆనం#[a��" క�! �బ9T ఆ�డ� 
@3  ©T�. అలంకరణ అంQ ఎ©̂ వRZం# ఇS+k? ఇ©̂ వRZం#.  అరlgం� 
అం~!  
 X� ��i W[�ం���వం~! úడNప�రªజ1 $గంh వRZందం, 
ఇ#. 0ma �Tqం,. ఈ úడNప��� ఏ89? X� W[�;{. ఎం�� 
W[qమ��m? ��i Dహం �� అ4 p�[qవడం qసం W[qమ��m. 
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Dహం} �ంý, D�4{ ��i �� అ4 p�[qవడం qసం, òD ఈ 
úడNప��� W��యన. 4త/ ªజ అం' అరlం ఇD! అ4 ?Ä+m. �X ఏం 
WØ�? X� X� W[q� Èn úడNప��� అం', ��i ఏం WØ�? ఒక 
Rన� 95� క9T, ఆ 9G�} ఒక yంk అం0èల {@��  9T, ఈ yంk అం0èల 
{@�45 ఆ ఫల�రం WY, అ# 4త/ªజ అం����. అరl"ం� ఏg�? అ# 
4త/ªజ ఎ©̂ అ�oం#? X� ��i W[q� Èn, X} �న��వం9 rవతiం 
X� p�[aం#. X #వ/¶·నం X� p�[aం#. X} భగవంok ఎ©̂ ���¿ 
p�[aం#. �బ9T X� ��i W[q� Èn. అ4  ©T". అ# b� Rవ>5 
ఏgం#? ఇS+k D�k అం' ఎక�డ ���k? '9} ���k. N ఇం�̂ 
D�k ఎక�k��డం~? �B �ం`కరgన�వం9, ఎం1 
ఆశZర/కరgన�వం9, అ¶·నª>తgన�వం9 $వన. � à�^ కడQరం,. N 
ఇం�̂ D�,4 ఎక�డ  డQరం,? ఎక�డ ���డం, N ఇం�̂ D�k? అ#U ఆ 
åల ���డం,. అరlం �ం� ఏg�? ఎంత �ం` కరgన అంశం? ఆ}చన 
�ం�? అం' అరlం ఏ89? �ం1 @3 ప4<�ం3  ª>ah "4fb� Yl` 
�ంR ఇక�డ� వ�Zన4 ?ప+డం. అరlgం�?  
 Èల/ం} ఉ./ల} ���వం,. ఉ./ల} �న�S+k D�,1 X� ఏం 
ప4? D�, 0,1 XMమ�� ప4 �ం� అS+k? ఏం ప4 <�h. ఆట� 
ఆk�;S+k D�,1 ఏమ�� ప4�ం�? ఏం ప4 <�h. అం' మÅ {�సం, 
n#� {�సం �ంDటS+k అవసరం వRZం#. అం�� ��? అం' మÅ {�సం 
వRZంద4 ?ప+డం qసమ4 ఆ D�,5 ª�  ©T�. ఏ8టట? So what? 
ఏ8టట? ఏgందట? ఇS+k? ఏgం#? మ>ంతh æ0[�b.�. అం� 
తప+ CÃజనం ½�ంRం# ఏN <�. �బ9T ఇB p�[q! Dహం} �ం,, 
Dహం ;� �� అ4 p�[q! p�[qcలం' X� ఏం pA.ల./? 
యuరl Yl`. X� ఏr� అ����s, అ# X� pA.ల./! ఎB 
p�[aంద./? అం' ఈ Dహం1 W§ అ4� ప�� W§టS+k, అ4� ప�� 
అం' ఆ}చన @3 ప;. hA �[�4 {,R టTడం @3 ప;. ప4 అం' ;� 
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ఏ, µ��ండం µదÎ� �,�; ప4 ��. (ØiYంWటS+k @3 ?./A) అం', 
Øiస1 సమంh ;� ఆత�సixSడ� అ; $వం1 �ంk. C` ఆ}చన4 
¨ద�  'TటS+Ü ;� ఆత�సixSడ� అ; $వన1 �రం¸ం�. అS+k 
ఏgం#? ;� ఎవడ� అ4 Có�ంచమ��m అD. ఆ ఆ}చన �రం¸ంWటS+Ü 
;� ఎవడ�? 4�నంh. O®మ4 అ,f� అ# స��నం ?ప+�. అరlgం� 
అం~! 4�నం. ఎం�కం', ²¹ం అ#. ²lలం �� అ#. �బ9T n#� ²¹త� 
�ం�A ¨టT¨దట. Có�ం�A అం' ఏ"ం3A? n#� ²¹త �ం�A. 
అం' n#� {�స" ª>a అciA �య�! n#� {�స" ª>a అ�/ం� మన5? 
అవi<� �బ'T ఈ R��లX�! మÅ {�స" అ�� ª>a అ�/ం# �X, n#� 
{�స" ª>a అవi<� �య�! ª>a అ�� X� pA§#. అం�క4 ఇS+k 
ఏ8 ?./లట ఇS+k మనం? ఆ చ�� �i� n#� {�స" ª>a ?�/. ఏ 
చ�� �i�? ;� ఎవడ� అ; చ�� �i�. C`4త/ం Có�ం�q. C` 4త/ం 
4�� �Ji Có�ం�q! ఈ W[aన�ck ఎవk? �రణgన ck ఎవik? ఉ45 
ఎవik? అ; Cశ�� J§a ఏgం#? X ప>8తతiం b�ం#! ;� శ�రం అ; 
$వన b�ం#. త�i� X� ఉద�>ంచబkQ�. ఏ89 �ద�>ంచబడడం? 
ఉద�Kw ఆత� �Q�నం ఆQ�నమవ½ధ�w X ఆత��, X� ఆత�సixSడ� అ4 
X� pAయë[aం#. ఏ ఆత� సixపం �న�#. అ# �Ji అ4 X� 
pAయPSaన�#. ఒKQ ! pA{త��వh ఇప+9�� WØ�. అB Wయ�క. ;� 
ఏr� ���Å, ��i @3 అB �ండ�Èn. ;� పర�త�} అంR>Q4�. 
X శ�రం? Cకృ`} అంR>తం. ఆత�సixప�Ô పర�త� అంశ. శ�ర�Ô 
Cకృ`}4 అంశ. ��i ప4"�Tవ< ఉపÃfం�q� Èn అం', ఆ f/� 
��i అ�/ @mZ���. 4�� ఎవk @òZమ��k. �బ9T ఈ సQ/4� 
p�[q.  
 �మ�>ck �ండ ఎప+9క�� అ�Q3? అ�Q3? W½ak �X, �మ�> 
ck �ండ అవik ఎప+95. క�! �X ఇS+k ఏమ./�? (ck �4} 
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�నgb� అD అ�Qk అం���mh?) ఓ>X! ఎవik అవiమ��k 4��? 
(అవiమన<�< �X,)  
అస� ‘�నం’ అం' ఏ89? ‘లయం’ అం' ఏ89? 
 ఈ yంk ప�� cko��" మనం, �S} పంచ�ర కAÄ" అం~! 
�నం అ�/ం�? లయం అ�/ం�? (లయం అ�b�ం#, కAYb�ం#) 
�నం అం' ఇS+k? �ం�^ �ంR మరB `>f �4; �త+ à WయగలhA. �నం 
అం' అరlం అ#.  
;� భగవంo,} �నం అ�b.నం,. లయం అ./�? �నం అ./�?  
సృÆT అంQ భగవంo,} లయం అ�oందం,. మè® `>f ఉత+`a అ�oం�? 
అవiడం <�?  
అ�1ం# క� ! 
�నం అ��? ఇక అవi�.  
ఇ# ల.45 ��45 �3. `>f మè® వ[aంద./ అం' లయం.  
�నం అం' ��.  
�నం అం' అరlం ఏ89? (ఆ0, Tందర పడ�, 4�నం, ;mZ�;D ఇS+k అంత 
కంhm) 
�య� గమయ� ఇ` Aంగః 
మనం అందరం óవAంh4� ఎం�� ª�[a��మ./ అం', ‘�య� గమయ� 
ఇ` Aంగః’ ఆ Aంగ శÈÎ45 అరlం ఇ#. సంసUతం}#. అం' అరlం ఏ89?  
�య� - ఆ# అంత" <�ం3.  
గమయ� - c/éంR �న�#.  
ఇక�3 అక�3 అ4 ?ప+345 
� <�ం3 అంత© c/éంR �న�# ఏr� 
�న�, అ# �య� Aంగ" అం'.  
ఇS+k X ²¹ం �న�దం,. ఇక�3 అక�డ ఎక�డ �ం#?  
²¹ం అం'; c/éంW# అ4 క� అరlం. ఎBh? 
cV� ²lల�? ²¹�?  
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cV� ²¹�. 
c/éంR �ం�? 
céంR �ం#. 
ఆ�శ" ²lల� ²¹�? 
అ# @3 ²¹�. 
c/éంR �ం�? 
ఆఁ.. 
�బ9T ²¹gన �45 అరlం ఏ89? 
c/éంR �ండడం �4 ధర�ం.  
ఎంతºరం c/éంR �ందం,? 
ఆద/ంత"� <�ం3. ¨ద� Rవర అ;# <�ం3 c/éంR �న�#. �బ9T, 
Aంగ" అం' ²¹" అ4 అరl". అరlgం� అం~!  
ó�k �య�! ó�k, ó�k. {>`  �Tq! ఆ ó�,4 ఆ��§a అంQ 
మంగళకర�.  
ఏ89 ఆ ó�k ఇS+k?  
ఆ Aంగ" ఏమ4 ?n1ం#? 
X}పల �న� ²W�4� p�[q!  
ఈ ²lల �ం` boం#. అD �య�! మంగళకర". 
ఇక ఇంత� 8ంRన మంగళకర" ఏÁ <�. 
ఇంత� 8ంRన Xభం ఏÁ <�.  
అరlgం� అం~! మనం C��45 ?n¥ �ం©".  
H�T  �Tqక b� అXభమం,, QÞ పక�న  ,� అXభమం,, pల̂ Yర క,� 
అXభమం,. ఇB రకర�ల అX$లX�  ©T". ఇJ
 CÃజనం <�. ఇవX� 
శ��45  9Tన cత�. Á4వల̂ ఏN CÃజన" <�.  
ఈ శ��4� ఆ�రం W[�4, ఈ శ�రం} �న��వం9D �క, సృÆT అంQ 
c/éంR �న��వం9# ఏr� �న�, �4� p�[q!  
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p�[�ం' ఏgం#?  
అ# కదలడం <� అ4 p�[aం#. కదల4 �44 క�క ��i ఆ��§a, X� D4 
qసg� ఈ శ�రం}5 వ�Zs, అ# ½ఫల/" అ�oం#.  
�బ9T ¨ద9 Cశ� ఏ89?  
�య�! ;� "5a ఎB ?ం�A? 
X� యuరl Yl`4 p�[qcA �య�! X సixప ¶·�4� p�[qcA 
�య�! 
అ# ఎ©̂గ? 
అ# ఎ©̂గ అం', ��i ఈశ�రం1 W§ C` ప45, C` ఆ}చన5, ఆ}చన� 
@3 వ[a��.? bo��. <�? ;� వRZ`4, ;� b`4. �ం� <�?  
ఆ ఆ}చన @3 ¨దట ఎక�డ ¨ద�  ©Tలట? 
;� ఎవడ�? 
ఈ ఆ}చన W§"ం� ;� ఎవడ�? 
N అÈÕ� 4�� ఒక 10 ల]� అ,hడం,. ఇS+k ఏం ?./A? 
"ం� ఏం ?./A? 
;� ఎవడ� అ4 Cశ� J.A.  
;� ఎవడ�? 
ఇవiడం, ఇవiకbవడం అ; ఫAతం1 �� ప4<�.  
;� ఎవడ�? 
;� ఆత�సixSడ�. 
;� ఆత� సixSడÊ �ండh X� ఎవర�? 
(��i ఆత� సixS,J) 
;� D4 qసం Cయత�ం ?./A? 
¶·నం qసం Cయత�ం W.A. 
X� @3 ;� ఏం కA¼ట�̂ W.A? 
¶·నం కA¼ట�^ W.A.  
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అం�, X� ¶·నం కA¼ట�^h F{ం�. 
ఎ�9c,5 ఏం W§a ¶·నం క�0oం ఆ}RంR ?�/.  
��i 10 ల]� ఇ�Zc? ఇవi<� అ;�ం1 అక�డ ప4 <�. 
ఆ ప4 Wయడం �i�, అత45 ¶·నం క�01ం�?  
¶·నం క�01ం#, అ�� WQ. 
¶·నం కలగడం <�, Wయ��. 
ck qéం�k, Z�ం�k, మGక9 WØk, మGక9 WØk. ఏ8టట 
అ��? 
అ¶·నం క�! 
ఇS+k ఇRZ అ¶·�4�  ం��? ఇవi�ం3 అ¶·�4�  ం��? 
ఇవiడå, ఇవiకbవడå అ;�4 వల̂ �� అక�డ సమస/. అత4}4 ¶·నం 
వృ#� ?ంD�T అ��, ?య/వ�Z. ఇవiడం ఇవiకbవడం yంz ప�<. 
అరlgం�? ఇవiడg�, ఇవiకbవడg� yంz ప�<. �X, �4 వల^ అత45 
¶·నం వృ#� ?ం�1ంద�qం,. ఇవiకbవడం @3 ?°/�Z. ఇవiకbవడం 
వలన ¶·నం వృ#� ?ం�1ం#. ఇవi��. ఇవiడం �i� ¶·నం వృ#� ?ం�oం#, 
ఇవi�Z.  
ఆ 10 ల]� ఎS+k ఇciలట? 
(ప>Yl`4 బ©T) 
¶·నం వృ#� ?ం�oం�? 
ప>Yl` ��. 
c,} ¶·నం వృ#� ?ం�oం�? 
 ¶·నం వృ#� ?ం�1ం# అం' Wయవ�Z. 
?య/డం అ;# ఏ89? 
ఇవiడ" Wయడ�, ఇవiకbవడå Wయడ�, 
అరlgం�? 
మన దృÆT} ఏ89? 
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ఇవiడ" Wయడం <� ఇవiకbవడ� Wయడం. 
ఈ yం,9} ఏ ఒక',  
�X, ;� ఎవడ� అ; Cశ�1 ¨ద�  ,� ఏమ�/ం#? 
yంz ఒక� �mh అ�b���. ఇ# ?య/డం �i� ఇవiడం hX, ఇవiక 
bవడం hX, �� ¶·నం వృ#� ?ం�1ం�? "ం� 4�� ¦[qcA. ;� 
ఆత�Yl`} Ylరంh ����? ;� ఆత�సixప ¶·నం} Ylరంh ����? 
ఏమ�� �m+ ?ం��? ఏమ�� Jదన క�01ం� ��? Jదన కAfం# 
అం' ఏgం# ఇS+k ��? (శ�రgb.�) 5ంద� వWZØ�. �బ9T, ఇB 
{�రణ Wయమ4 ?no��m. 
 
(note: Proof reading not yet done) 
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�బ�� �� �ర
ం�. స��ప ����� ��ంచవ��ం�. � ! �"� అం$ 
%&� ఏ( &��), +, -�య వ��ం�. అ� -�/!0 �+ 1�హ� ! వర3 
34 �ధ678ం9. అ9 �క;< � ! అ09 �ధ6ం �. ఎంవల?? 
ఎకABకAC< శEర Fవన కHIJంK, అకAడ ఃఖం కHIJం9 �బ��, ఃఖం 
;"� అం$, %&� ఏ( &��) -HO,� &ం4�. %&� ఈ శEరంQ 
RRA�కంS &ండ4� , %&� ఈ శET�� ప��U�S ఉపWXంచ4� , 
వYZ& S�, శEరం %&� �, అ0 సR6�� -HO,�, శEరంQ [వ\!ంY�. 
�బ�� అ]^_ +,, శEరం ప��U� అ&8ం9, ఇంabH ప��U? 
అ&Rc, ఇంaయ 1షbH ప��U? అ&Rc. ఇ]^_ ఏe< అ+� [<6కం 
అ� అ%,ంU��), ఆ [<6కం అ+� 34%, �మన6h �+ ఇంab� 
iO!��c �+, 0% iయడం �. �j?_8న�9. kl �j?_8న�9. 0% 
�j?డడం �. 0% 7నంS0 &��%. kl �j?_8న�9.  
 
 స��పmno -�mన"p  ఏ78ందం$, �j?_8న�]^_ 0% 
7నంS &న�9 అ� -HO!ం9. అం$ ఏక �లంQ ఇ]^_ ఏrం9? Qపల &న� 
�s 7నంS &న�9. బయట &న�Uవం� ప��U� ప�iu! &న�9. �బ�� ఈ 
vం_ Fవ�� &ంjc అకApక. wజనం imం9, 0% �s� అ09 ఎ]^y 
7నh, ఏం iయ. wజనం imంz? �s ఏ{ wజనం iయ�. �s |వలం 
�sS0 &న�9. బయట &న�Uవం� ఇంabH wజనం im�c. �} ఒక 
�ద� ���ం� కj�l, ఎవl కj�l? ఎవl క��YZl? ఇంabH క���c. 
ఇంabH క��ం��c. �s కట�� �, క��ంచ� �. �బ�� �s అ09 
��  కర!S �. 0% అ0 �s ఏ(< స��పంQ &న�K, అ9 ��� కర!S �. 
0% కర!S �న]^_ 0% అ%భ1ంi"pS &���? wక!S&ంj�? &ం� 
అవ�శం �. ఎ�గ ఇ9 �ధ6ం. ఎ� �ధ6ం అం$, ఈ అనంత సృ��  34 
పర�త� కర! అ� అ%,��l అ%�ంp. �బ��, ఈ సృ��Q &న�Uవం� అ�� 
ః�H పర�త� అ%భ1O!��4 మ\? అ%భ1ంచడం �S. ఈ ః�H 
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ఆయన, �ందడం � కz! ఎవ\1 "�� అ%భ1O!��l కz! మనం కర�H 
అ%భ1O!��� కz! పర�త� ః�ల% అ%భ1u! &ం$, +& ఎం, 
ఃఖప_8��&? �బ�� పర�త� కర!S &��4? �_ కz! మ\ ఎ� 
&��_? సృ��  �sS &��_ కz! మ\. �sS &ండబ$� కz, ఈ సృ�� అంR 
34 "6�ంచ గ�S_. +�గ కర!S క%క &ం$ ఆయన 34 ప\�తంS0 
&ం� "_ కz! �బ�� 9వ6త�� అం$ ఏ��? "6పకత�h 9వ6త��. 
ఎంక�? సర�"6పకంS &ం$0 తప^, �sత�� �ధ6ం �. �బ��, 
సర�"6పకత��, సT��రంS &ంUం9. �sత�� 34 సT��రంS 
&ంUం9. �+, ఏక �లంQ అ9 ఎj? &న�9? �T�రంS 34 &న�9. అం$, 
శEర� &న�ంత వ\| �s &న�9 అ� �]z�? �s ఎ]^y &ంUం9 కz! 
ఎంక�? ఒక ఇంaయ� ప� im�, ఒక ఇంaయ� ప�iయక;c�, 
ఇంabH అ+� కట�కU�,�, �టకU�,� ��Q �లనప4�, �s ఎ]^y 
&ంj_. మ\ �_ అవసnలQ� �s ఎ]^y &ం�ం9. �+ ��� ��ం 
ప� iO!��c, ��� 1�ంo �O,ంU��c. ��� అసH ప�iయడం �. 
ఇంabలQ తర తమ �దంS &��c. మ\ ఇంabలQ0 తరతమ �దంS 
&న�]^_, 1షbలQ 34 తరతమ�దంS &ంj& కz! 1షbలQ 
తరతమ �దంS &న�]^_, ప%లQ 34 తరతమ �దంS &ంj& కz! 
ప%లQ తరతమ �దంS &న�]^_, ఫ�RలQ 34 తరతమ �దంS &ంj& 
కz! మ\ ఫ�Rల% అ%భ1ంiట]^_ ఏమb6&? ఇం� తరతమ�దంS 
అb6&. ఇ� ఎ]^C<, + స��పmno� మర�;b), ఒకA_S �sS 
&ండవలmనUవం� "డ&, అ0కం అc;b&. �బ�� +, ఏ ఆQచన 
క�X�, ఏ Fవన క�X�, ఇ9 �b6�? ఇ9 �¡6z�? vంy ఆQచన�S. 
¢£�� ¢¤�z�? vంy ఆQచన� కz! ఏమ�� [<6కత &ంz? ఒ�AకA]^_ 
¢�! [<6కత అంU��&, ఒ�AకA]^_ ¢ళ�క;< [<6కత అంU��&. 
సత6�Tయణ §తం ¢¨< [<6కత. అం< కదం©! మ£� అ�ª ఇం�  o\X 
వYZ" �z? o\X వYZ&. [�ద� పU��YZ&, ప9మం9  పం��j�&. 
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అం<� �z? అ� ఒక\ ఇం�? చ�;bl, చ�;< ¢£�&, ¢¨< ఏ�టట? 
మ£� ¢¨< సTస\ { ఇం�| ¢£�లట �+, ఇం�కళ� ఇం�  ;3డ. 
అరn�ంz ఏr�? అకA4 �$�9 [�దhS. అకA4 %&� ఏం �«8��&? 
�తృ�వతH అ0 అంU��&S. 9వ6త�h అ� అంU��&S. mno �దh కz 
�l^. ఏమ�� <4 &ంz? ఏ{ <4 � కz! (�+ అవత� "ళ�, అ9 ఇష�ం 
&ండ �బ��..) అం$ ఏrం9 ఇ]^_? ప\�తం అc;b&S. అం$ ఏం 
iO!��&? + ¡కA అ0కత�ం అంR 34, తరతమ �దం అంR ఎంQ 
&న�దట ఇ]^_? ఏK ఒక "సన iత �pపpన]^_, అ9 తరతమ �దంS 
�\;cం9. Qక"సన  �pపpం9. �pప�ప^�  ఏrం9? తరతమ �దం 
వiZmం9. ఇ9 ®భం, అ9 అ®భం.  
 
 �sత� mnoQ%ం� ¯/!, ఏ9 ®భం? ఏ9 అ®భం? అ��నం అ®భం, 
��నం ®భం. ఇంక అంత, �ం� అకAడ ఏ{ �. "°� ���న]^_ 34, 
�ం[zb��, ఆYT��, ఇj? ఆQ�ంi �j�l. �+, �ల±h² «9³ 
�ంద6ం ఆవ\ం�, అంత}రం 1Yరణ i/ �మరn´ం �క, z�� -HO�గ�ª 
�మరn´ం �క, «9³ 1�స� �క, µహ6rనUవం�, �ం[zయకంS z��... 
�ం[zయకం అ0 zం�?0 &ం9 అసH. ‘zయక�’ అం$ ఇiZ9. ‘సం[త’ 
అ09 &ం9 కz! ‘సం[త’ అం$ అరnం ఏ��? ‘సం[త<��...’ అంU��& కz! 
‘[o’ �,ం4, అం$ వ6o�కం �,ం4, ‘సం’- ¹\!S, �దం ఏ(< �«JంK 
z�� అ%స\ం�, ¹\!S z� ఆºయం »ం9< +, అ%¼హం క�ª9 అ� 
అరnం. �ం[zయం అం$ అరnం అ9.  
 

మ\ z�� ఇ]^_ ఏం i½� మనం? �ంతం �హం mnoQ  వ�Z 
3¾Z� మనం, �హం z�T z�� ¯డడం ¿దH���, �ÀÁ�నంJ z�� 
మనం ప\Â�ం�, ఆ �ÀÁ�నంJ0 ఆచ\ం�, ఈ �ÀÁ���� ¢¨? z�  
తX�ం�, &న� �ం�ం ����� 34 మర�;c, అ��నh సత6ంS 
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Ã1O!��&. అంవల? ఏrం9? అ�� అ®FH, ®FH అc�c. అ�� 
®FH ��! మర�;b&. అసH ®భం అం$ ఏ�ట9? మl], 
¢¨�;cం9. అ®FలQ0 మ£� ®F®FH �\X;c�c. vంy 
అ��నh. �హÄంoJ ¯/!, vంy అ��నh. ఏం <4 &ం9? vంp�? 
ఏ%IÅమ�J ఆp<0Æ ఆట, ��?Åమ�J ఆp<0Æ ఆట �,ం4 
;cంz? vంy Åమ��S. �z! vంy Åమ��. vంy ఆట�. vంp�? 
ఆనం9O!��&S. vంp�? అ��నh. �బ��, Ç కం Qకం ��^ం9, Qకం ఇj? 
�«Jం9 కz! Qకం అ� �«Jం9 కz! అ��� అ%�! ఏrb6& అ]^_? 
Qక"సన iత బం�8డ1 అc�&. అ]^_ స��ప mnoQ �&S. అరnrంz! 
�బ��, Qకం ఏం �«Jం9? ఒక vం_ డజ%?, �_ డజ%?, �HI డజ%?, 
ఐ డజ%? %&� వ�Éల% అ+� క�X &ం4�. Êl"ల% క�X &ం4�. మE 
బండ{ద బట�, ఒం� {ద బట� &ం$ ఎ� ,l8ం9? Qకం ఒ]^,ంUంz? 
Qకం న%� ¯m ఏమ%,ంUం9? అ��� అ%�! అ]^_ �� iత బం�8డ1 
అc�&? Qక"సన iత. అ&% కz! �బ�� ఎవË<, 0% ఎవర� 
[Ì�ంÍ�మ� �«8న� భగ"Î రమÏH, ఆయన ఏక వసÉ�\, |వలం 
అంగవసÉం, ఆ Ð� ఒకA$ ధ\ంi"l. ఆయన ఆయన వ�ÉH ఆయ0 ఉ8,A0 
"l. ఇంక సమ/6�ం9? బl��ం9? ఇబÑం9 ఏ{ �. మ\ ఇ]^_ ఆయన 
ఎంవల? అ%,��_ అj?గ? అసH �హh ¿ద� వసÉ�. స��ప mno %ం� 
¯/!, �s ధ\ం�నUవం� ¿ద� వసÉం ఏ��? �హం. అంQ0 అ0కం 
ఏpZ�c. అవ+� వ�É�S. ఇ]^_ ఏం ibలట మనం? వసÉం {ద వసÉం, వసÉం 
{ద వసÉం, వసÉం {ద వసÉం పంచ�½H వ�ÉH �"? అప^�| ఐ వ�ÉH 
అc�b? ఒక �శం {ద మ¾క �శం, �ం ఆనందమయ �శంQ  
9S& కz! స��ప mno%ం�, ఒక �శం క�^ం9. z� %ం� ఏం i½&? 
1��నమయ �శంQ  9S&. అ9 ఇం�క వసÉం క�^ం9. ఇం�క �శం Q  
9S&. Òణమయం. అÓ క�^ం9. మkమయం. Òణమయం. అన�మయం. ఐ 
వ�ÉH అకAడ కÔ^&S. ఒకA శEరం ÕlJ, ఇ]^_ z� {ద ఏం i½& మ£�? 
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మ£� ఒక� కÔ^&. ఏమం�1? Y� Öప^ అం�1. అరnం &ంz? Öప^  
అ®F�  ఏr�? ఈ ×న క�^న ఐ Ø|m, అ®భం అం�1. అరnం &ంz 
ఏr�? �బ�� �హÄంoJ, ప\�తత�FవంJ ¯m �రÙయం i/టUవం�1 
అ+� 34%, ఎప^�� సత6ం �&. అవ+� అ½శ�త�H. RRA�క�H. 
Qక� అంU��"? ఆ QకంQ అj? � అ9. %�� + �ÀÁ�నం 
అ0టUవం� అ��నంJ z�� అj? తbl i½&. z�  Õl Qక�, 
Ç క� అ� Õl �j�&. �బ�� +& ధర�ం ��త!� Ã1O!��"? ��నం 
��త!� Ã1O!��"? Qకం ��త!� Ã1O!��"? Qకం అpXం9 అ� 
శEరంQ  వYZ"? T�S. Qకం అpXం9 అ� శEరం 1p��_8��"? 
� కz! మ\, Qక ��త!� ఏ�� iO!��&? 
 
 అ���వృతrనUవం�1 అ+�, + అ��నమంR, �OÚ¨�, Qక ��త!� 
అ� �j�&. మన ÍÛ� [పంచ� &ం9 కదం©! ఆ [పంచ� ఒప^�"� 
కదంp? ఈ స�జం ఒ]^�"� కదం©! అంU���, + �లంQ ఒకA�\ 
1Yరణ im ¯_, + ��Q ఎకA_ం9 ఆ Qకం? �. + కలQ ఎకA_ం9 ఆ 
Qకం? �. vం_ అవసnలQ �0 �. z� అవతల �s అంj"? z� దగ
ర 
అస�H �. మ\ ఎ]^_ &ందb6? %&� Üల,వQ �/] ఆ ఇంaయంJ, 
Il! iO,న�]^_ ��h &న�9. ఈ అనంత సృ��Q, 84 లßల ÃవT®లQ, 
ఏ9 + Qకం? �న&� అంz�. 643 �ట? �న&లQ, +& +Qకం ఇ]^_ 
ఎంత? %&� I\!ంi Qకం ఎంత? ఒక I�^_ &ంUంz? ఒక ప9 మం9 
&ంjT? ఓ bãమం9 &ంjT? అం$ ఏ��? %&� I\!ంi"°�, �%� 
I\!ంi"°�, ఇ�S + Qకం? ఈ I\!ం] అసH ఎంత/] &ం9? ఒక 9,A, 
¯/!, ఒక 9,A �. ఒకp� ¯/!, ఒక_ �_. అం$, +& �ంత మం9� tick 
�U�,��&. + అ��నం hర, ఎవ_ స\పడRè, ఆ అ����� ఎవ_ 
ÜÍZ,ంjè, అµÑ! %&� Y� Öప^ అం©! అ0 "_ ఎవC< &��è, "p 
దృé�´, ఈ అ����� �O, ¢¨� "p  ���, "p అ��నం, + అ��నం vంy êX, 
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êX TO,ం$ ëpద T�ందనU�S, �వర  అ��నh �X�ంద�, ఏం 
i½�? z�0 ఒ]^,� z�0 Ã1తమంR z�� ]ÍZ,� o\Sం. 
అరn�ంz ఏr�? �ం�ం 1�కంJ ఆQ�ం� ¯/!, ఎంత అ��నంS 
కనబ_8ం9 అ9? Ã1తం అసH మనం ���సం Ã1O!���? మనం అ0 
ఆQకం ఎంతమం9 &��l? మÀ అc< ఐIl &ంjl, ప9 మం9 
&ంjl. + Ã1తం ¿త!ం {ద ఎంతమం9 వ6,!లJ� [వ\!ం� &ంj&? ��� 
వందH, �ల మం9. మ\ ఈ వందH, �ల మం9 �%� ఎవy ప��ంÍ���? 
ఎంక�? "ళ�, -HO, �sS &ండడం ఎj?Ð, +J ��త!ంS ఎంతhర�, 
అంతhర|, ìహ�Ï_ వYZడం©! ఏవం© íళ�, వ�ÉH �j�లంp అ��l. 
%&� పU� వసÉం -�Z�, అ� మం�h. 8ం_ Iడ� ���� అ� మం�h. ఏమ�� 
<4 &ంz? ఏ� �� మం�ం �ప^�S. �బ�� FవంQ ఏమ�� �దం &ంz? 
�. �+ �$� "l ��ం ఏ దృ��J �j�l? "l లî �రయÏH, �$�"_ 
లî �TయÏ_, ]ÍZ,0 "°� లî �TయÏH, అ0 FవంJ 
¯�న]^_, అసH %&� ఏం �j�& అ0 z�  ఏమ�� Ò�న6త వ�Zంz? 
T� కz! �+ [o సంఘటనQ ¯డంp. ఏం కనబ_Rc? ఇ�గ, తరతమ 
�దంJ అ��నంS Ã1ంచ4�  అF6సంim, అల"U పp, ఆ తరతమ �z�� 
I\!ంi "\Q, మర� + అ����� »X�"p� దృ��Q �U�,�, ఈ Qకం 
హ\ðం కz! అంU��&. ఎ]^_ హ\ðం? ధT��  S?� క�Xన]^_ 
హ\ðంచ. %&� అధT��� క%క ఆచ\/!, అ]^_ í_ "_ అ� �, �%� 
I\!ంi"_, న%� I\!ంi"_J ప� �. [పంచం అంR �రmO!ం9 
అ]^_. ఆ స�Yరం ఎవ\  -�/!, "°� అంద� �రm�!l. ఎంక�? అ9 
అధర�ం �బ��. �+ మనం �Õ^9 ఈ Ç కం ఏ(< &ంK, ఈ Ç కం అసH 
ఎంతమం9  సంబం�ం�ం9? + ,UంబంQ0 �/] ఒ]^,ం$, �/] 
ఒ]^�_. %�� �/] ఒ]^,ం$, �/] ఒ]^�&. మ\ ఇ]^_ ఏrం9? 
ఇంతకం$ Sఢ తÆIణం అcన అ��న� &ంz? � కz! మ\ ఇ]^_ మన 
Ã1తం అంR ��� ఆ�రం iO,� Ã1ంY�? ఈ Ç �0��? «9³ 1�సం 
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అంR ఈ Ç కం �సh కz! ¢�Zంచడం అంR? "�� అంjè, í�� 
అంjè, "_ �_, í_ �డ� సత6ం -HO,న�]^_, స��ప mno%ం� 
¯mన]^_, "_��4? í_��4? "_ �_, í_ �_. ఎవl��l? �s 
ఒకA� &��_. &ం$ "� &��_. ఇంÚవ�� �l. ఎంక�? �_ అవసnల  
òంగ,ం4, �_I²ల  òంI,ం4, పంచ�½ల  òంగ,ం4, ఇవ+� 
××న ÜlIH, ××న ఆవరణH, ××న వసÉ�H �ం�1 అ0 సత6� ఎవC< 
-HO,��è, అ]^_ ఏrం9 "p ? అ]^_ "p� µ�ంi "_ ఎవ_? 
�టH అంU��మంp. ఆ �టH అంUన�9 ���? అc< 
అన�మయ6�½��, � Òణమయ�½��, అÓ �, మkమయ �½��. 
అంత, �ం� అవతల ఏమ�� అనగల4? � కz! మ\, ఆ �శ�H ఈ 
�శ�ల% 1మ\óం��యట. ఈ �శ�H z� I\ం� µధప4�యట. అరnం 
&ందటం©! ఏr�?  
 

%&� ధ\ం�న వసÉం, 0% ధ\ం�న వ�É�� 1మ\óం�దట. వసÉం వ�É�� 
1మ\ó/!, వ�É�  ఃఖం క�Xందట. అరnం &ంz ఏr�? స��ప mno%ం� 
¯�న]^_ ఇj? ¯�!డన��ట. ఇ]^_ ఏrం9? ఓô! అ�S? అంj_ 
అం<! ఎంక�? వసÉం వ�É�� 1మ\óంచడం ఏ��? �ద� Äంo కz! అ9. %&� 
ధ\ం�ం� శEరం ఒక �ద� వసÉం. 0% ధ\ం�న శEరం, అంతకం$ �ద� వసÉం. 
ఇ]^_ ఆ శEరం ఈ శET�� 1మ\óం�ం9 అం<� జ\Xం9? ఏ�టట అc< 
ఇ]^_? ఆ జడవO!&, ఈ జడవO!&% 1మ\óంi శ !� క�X&ంz? అథ" 
అ��నం iత ఆ ప� అ9 imం� అ%�, + ��నం ఏrం9? +& ఎj? 
ఆQ�ంY�? %&� స��ప mnoQ &ంp కz! ¯డవలmం9. %&� �sత�ంQ 
&ంp కz! ¯డవలmం9. అ]^�మc6ం9? ఓô! జడ iతన 1మరó -�యక 
అ��నంiత �j?_8��&. öతన6ం ��÷� 1మ\óø!ంz? �. మ\ ఆ 
öత�6�  �ల �nనం అcనUవం� స��ప �nనం 0% కz! స��ప��నం 
0% కz! 00 ఆ öత�6�  �లం కz! మ\ 0% కర!% �, wక!� � కz! 
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0% ఆత�స��]డ% కz! ఇంab� కర!H. ఇంab� wక!H. ఎంక�? 
ఇంab� ù�పణల  òంI8��c. ఇంab� ప%H iO!��c. 
ఇంab� ఫ�Rల% అ%భ1O!��c. అం<కz!  
. 
 �p�pS �రప�య బÃúH o�� అ� �\క ఎవ\  క�Xం9? �s  
క�Xంz? ఇంabల�? ఇంabల,. o��b �z? o��c. Oఖం ఎవ\  
క�Xం9? ఇంabల|. 0% ఎవ\�? 0% �s�.  
 
 ఎ]^C< �sత� mnoQ &��), అ]^_ + ఇంabH �\న �vAల% 
%&� ఇ]^_ ఎ� ¯½&? �����ంS ¯డ�z? అ]^_ ఆ కద�క% 
అసH ఎవ_ I\!ంY_? (కద�క &న�9 కz) క9�ందంp. కద�క% ��ం ఎj? 
¯�!_? ఓô! z\ ¢ంబp ;û ఒక మ�� ఎవè ¢£�డంp, z\ ¢ంబట. 
%&� ఇ]^_ ఆయన స�Yరం క%,A��"? క%�A�S. ఎంక�? �, 
అవసరం � �బ��. ఇంabలQ ఏ) కద�కH కHü &ంjc. కదలటం 
z� ధర�ం. క9�ం9. ఇ]^_ �, ఏrం9? �, ఏ{ అవ��S. 0% ఏ{ 
ప��ంÍ��S. అ1 �lü &ంjc. అం�సh వYZc అ1. �ర�. 
�|ం ప�? అ� ఉÕsం� ¯డగHIR_. ఎ]^C< ఉÕsం� ¯½), అ]^_ 
+ ఇంabH ఎంత/] ;T_Rc +J? ఎంక�? + అ%మo �,ం4 
"�  Ã1తం �. + అ%మo �,ం4 "�Q  కద�కH ఏ{ ఫ�ంచ&. + 
అ%మo �,ం4 "�Q క�ª చలన�ల, ఏ{ ఫ�RH T&. (అ%మo అం$ 
ఏ9 అ%మo ఇO!ం9? మన�?) అం$ ఏ�� అసH ఆ mnoQ %&� &��&. 
�+, ఇప^_ అసH �s అసH ��÷� అ%మo ఇO!��z? అ%మoంచడం 
� కz! ఎంక�? అ%మo/! అ9 ý�క\ంY� కz! కర!S &ం$0 
అ%మoO!ం9. కర!S &ం$ అ9 ý�క\ంY� కz! ఎ]^C<, �sత�� కర! �K, 
అ]^డ9 అ%మoంi ప� &ంz z� ? అ%మoంi ప�34 �. 
అ%మoంi ప��న]^_ ý�క\ంi ప� &ంz? అÓ �. మ\ ఏrం9 ఇ]^_? 
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0% 0%S &��% అం<! స��ప mnoQ. ఇ]^_ ఃఖం &ంz? � కz! 
ఇంabల mnoQ� �. ఇ9 లß´ం. � ! అం$, ఇ9Ð � !� వ\ÙO!��_. 
� ! అం$ ఎ� &ంUం9? +, అంతరంగంQ ఆ � ! mno� ఎj? 
అ%భ1�!&? అం$ ఇj? అ%భ1�!& �య�! జనన మర²H 34 
1షb�. జనన మర²H 34 ఇంabల, సంబం�ం�న�. జనన మర²H 
34 [కృoQ ఏర^_8న� కద�క�. �బ�� �s ఏ కద�� �� "_ కz! మ\ 
జనన మర²H &��b? �& కz! జనన మర²� �న]^_, ఈ మధ6Q 
వ�Z;ûటUవం� క%vప^ÔU ��h &ం�టUవం�, ఇంabల ¡కA 
కద�కH, "� ¡కA ù�పణH, ఇంత}రం ఎవ_ ¯½_ ఇ]^_? ఏమ�� 
అవసర�?  
 
 ఆ�శంQ [�శ�నంS ¢HI8న� ul6p , ఒక»లంQ పంట 
పంpం9, ఒక »లంQ కl& వ�Zం9 అ0 z�J ఏr� ప� &ంz? ఆ 
ul6_ �,ం4 ఈయన పంటపంpంY4? ఆ ul6_ �,ం4 ఈ కl& 
వ�Zంz?  
 
 
 �+, ఈ కl& వ�Z� ఆ పంట పంp�, ul6_ ఏr� ప��ంÍ,��4? 
(స^ం9ంచ�) ఎంక�? �s �బ��. +& 34 అ� &ండమ0 కz 
�«8��_, þ� &దcu!0 +, ��O!��_, � వ� &ండవb6 µ«. 
అ�S సం�6వందనం అం$ మ\. మ\ þ� సం�6వందనం, జపం o]^R&, 
మం�ం o]^R&, +°� ;�!&, ఈ +°� అంQ ;�!&, ఆ +°� ఇంQ 
;�!&, ×�  ంద  o]^R&, ఏK ఆ�శంQ  ¯�!&, ��{ద, ¯�!&. 
�జంS ul6_ ��O!న�9 ఏ��? ఆ oÕ^ z� ¡కA �రంశ� ఏ��? 
తన వ� �%� &ండమ� �«8��_. �J ÔU �I&. 0% ఎ� వO!��k 
-HO�, ఈ సృ��Q 0% ఎj? &��%? + శEరంQ %&� అj? &ం_. ఎ]^C< 
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శEరంQ �sS &��), అ]^_ ఈ సృ�� �%� ఏం imం9? i/ అవ�శం 
&ంz? � కz! ఎంక�? సృ�� పంచ�RలJ ఏర^pం9. శEరం 
పంచ�RలJ ఏర^pం9. ఏr� జ\X<, ఈ పంచ�Rల మధ6, ఆ Ôంచ�oక 
�హం మధ6, అ%3ల వ6o��H జlIü &��c కద�కH. �l^H, 
il^H జlIü &��c. అ9 సృ�� ధర�ం. ]��ం9, �\Xం9, &న�9 
�ంత�లం, �ంత�లం తl"త �,ం4 ;cం9. ఇవ+� �l^� కz! ఈ 
�l^ల  %&� ఒక Õl �U�,��&. ఏర^డ4�� జనన� అ��&. �రగ4�� 
mno అ��&. సృ�� అ��&, mno అ��&. మ£� �,ం4 ;వ4�� లయం అ��&. 
ఈ Õlల+� ఎవ_ �U�,��_? %�� �U�,��&. �� దృé�´ �U�,��&? 
�హం దృé�´ �U�,��&. �s దృé�´? సృ�� �, mno �, లయం �. మ\ 
ఏ� &ం9? ఎల?]^y అ� &ందb6 µ«. సృ��  �ం అ� &ం9. సృ�� 
వ�Z�క అ� &ం9. సృ�� ;c�క 34 అ� &ం9.  
 
మ\ ఇ]^_ ఈ �s ఎవడb6? ఆ పర�<� ఈ �s. �బ�� �sR��� క%క 
అ%భ"� , %&� + శEరంQ -ÍZ�గ�X<, అ]^_ +, ఆR�%భవం 
క�Xం9. ఆ 0% ఎవడ% అం$? 0% ఆత�స��]డ% అ� సహజంS 
&ండగHI8��&. అ� ఆత� స��పFవనJ, స���Q 34 &��&. అ]^_ 
ఏrం9? �À�%భవం క�Xం9. వ6�� �sÕl ఆత� అc<, స��� �s Õl 
�హ�. ÕlQ �దh �+, mno �దh �+, �ధ� �దం �. �బ�� ఆ రకంS, 
+& &ం� [యత�ం ic. అ]^_ ఏrం9? వ6�� ఃఖ� �, స��� ఃఖ� 
�. ఇకAC� ఇంabH, అకAడ ఇంaయ అ�é�న �వతH. <4 ఏ�ం9? 
ఇకAడ ఇంabH &��c. స���Q ఇంaయ అ�é�న �వతH &��c. ఆ 
ఇంaయ అ�é�న �వతల అ%¼హబలం iత ఈ ఇంabH ప�iO!��c. మ\ 
0% ఎవ\�? 0% �s�. అకAడ ఇంaయ అ�é�న �వతల% �య�O!��% 
సృ�� ��త!r. ఇకAడ ఇంabల% �య�O!��%. ప� ��త!r. ��నం 
��త!ం. ఆ ప� ఏ��? ��నం. 0% ఎవడ% అ� -HO,0 ప� ��త!r, ఈ 
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ఇంabల% �య�u! &��%. అకA4 అం<! స���Q 34 అం<! మ\ ఈ 
వ6����, ఆ స�����, ఎల?]^y వం� ఆ mnoÕl ఏ��? �s. అ9 z�  
శEరం &ంz? �. ఆశEరం. మ\ శEరంQ &ంÛ, అశE\S &ం4� కz! 
%&�. అ]^_ కz! +, ఈ �sత�� అవSహన అû69? అ%భవం అû69? 
�బ�� + స��ప mno ఏ�టb6? శEరంQ &ంÛ అశEరS &ం4�. iu! 
iయ�"p1 అ"��. 1ంÛ 1న�"p1 అ"��. ¯u! ¯డ� "p1 అ"��. 
oంÛ oన� "p1 అ"��. కర! �,ం4 ;"�. wక! �,ం4 ;"�. అదb6 
µ«! ఇ9 స��ప mno అం$. ఇ9 � ! అం$.  
 
 ఇj? ఎవC< సహజంS &��è, "p  1�హ� ! �ధ6ం అc6ం9. 
ఎంక�? శEరంQ &ండS �,!_. Ãవ%�,!_. íp  �ంత�లం తl"త 
స�é�´%భవం క�X, ఆ �À�%భవంJ, ఆ స����, ఈ వ6���, vంpం�Q� 
�,!_ అc;b_. అ9 1�హ � !. �బ�� ఆ 1�హ � ! పర6ంత� 
34, +, J_S &న�9 ఏ9 ఇ]^_? %&� ఏ(< అc&��), ఆ స��ప mn< 
+& అc&��&. మధ6Q -ÍZ,న�వ+�, మధ6Q0 ;c�c. మధ6Q 
-ÍZ,న� "�Q మ£� ఏం i½&? మ£� ఆ -ÍZ,న�z�� మ£� అ0కం 
i½&. అ0కంQ ఏం i½& మ£�? ఇం� �కAH, జమH �ంi½&. ఇం� ఏం 
i½&? ప\�8H �ంi½&. మ\ంతS �ంi�Ó� ఏr;b&? మ\ంత 
,ం�ంÍ, ;b&. ఎంతS ప\�తం అc;bవం$ ఇ]^_ ఇక, ఇహ 
�%� బయట, �Sలం$ �ధ6ం �నంతS 3l,;b&.  
 
 ఎం, 3l, ;bవ� అంU��_?  
 %&� ఏ(< అc&��), ఆ స��ప mno అ0 �sR���, ఎంతS 
మర�;b& అం$, �రంతTయంS Il! im�, Il!,TనంతS 
మర�;b&. ఎంవల?? %&� ఆ mంహr &ంp 34, hకలJ సహ"సం 
i½&. im, im, im, im, im �వర, mంహగరúన0, 0% గ\úంYల0 mno 34, 
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సహజR��� �Q^b&. (అంద� mంÀ� కz! hకల� [<6కంS �& కz) ఆఁ.. 
ఏ�టం$, ఎంక� అ� �j�రం$, ఇంabల< క�m [వ\!ంiట]^_ %&� 
mంహం అ� Il!ంÍ,� [వ\!ంY�. �+ మనం ఏం iO!���? 
ఇంabలQ  9గంS0, %&� mంహం అ0 I\!ం] ;cం9. mంహం గ\ú/! 
hకH &ంjb? &ండ& కz! Ô\;Rc. అ� అంత �మరn´ం &ం9 + 
దగ
ర. �+, +& mంహం అ� మర�;ûటప^�  ఏమb6&? hకలJ ÔU i\ 
h, h, h అంU��&. %&� గ\ú/!0... %&� ఏం �య6కA�? "��. ఒకA 
	ంక\/!, ఒకA గ\úం] i/! Ô\;Rc. అంత� �\ పందH ఆ ఇంabH. ఆ 
1షbH. ఈ [కృo  సంబం�ం�నUవం�1 అ+�! �+, +& పర�త�& 
అc&ంp 34, [కృo  òంX;cనU?S Ã1O!��&. %&� [కృo� 
�య�ంi"డ& కz! ఈ సృ��� ఏర^రi "డ& కz! సృ��| �
 �8డ& కz! 
�+ అUవం� ��నం ఎంవల? ;cం9? అం$ ఇంabలQ i\ 
Ã1ంiట]^_ %&� ఏం i½&? ఇంab� సత6ంS, 1షb� సత6ంS, 
I²� సత6ంS, అవసn� సత6ంS, కU�,న� వసÉh +&S, ,మ�\ - ,ండ ఒక� 
అc6;û పద³oQ, 0% ,ండ% తbl i/"p� అc� S+, ,మ�\ 
,ండ అ&R4? ఎప^���? అవ�_ కz! ఇ�ం� ఉప��H ఎం, 
�«8��_ అం$, %&� శEరం � అ� ధృవ పరచడం �సం. ఒకA�\ + 9 
బలrన ��పకం గ%క +Q పpం9 అం$, అ�� ��ప�H 8p��U�,;Rc. 
అ�� సంక�^H 8p��U�,;Rc. అ�� ఆQచనH 8p��U�,;Rc. 
అ�� "సనH 8p� �U�, ;Rc. అంతబలంS �U�"లన��ట ఇ9. 
ఎంక�ట?  
 
 ఒక వసÉంQ �H? �,A,��c అంp. ఏం �b6లట ఇ]^_? ఒక �ద� 
�H? �O�. ఈ �H?ల+� z�J ఏ\ Ô�c. అ]^_ వసÉం �రగ�, �H? 
�/½&. �H? �/m�క, ఈ �ద� �H?J +|�� ప�? అవసరం �, అ]^_ 
అ9 34 Ô�c. అరnrంz? �న� �°�ల+� Ô�/! Ãవ%� !, �ద� �H? 34 
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Ô�/! 1�హ� !. �+ స��ప mno? అకAC� ఇకAC� ఒకA$. �బ�� + 
స��పmno  ఇంత [Fవం &ం9 �య�! జన� జన�HS %&� 
-ÍZ,న�Uవం� 84 లßల ÃవT®ల శETH అ��ం�Q, ఏ9 ఆ�రంS 
&న�9? ఈ �s ఆ�రంS &న�9. ఏ9 (ఆ�య�) z� {ద ఆ�రపp &న�9? 
శEర� ఆ�రపp &న�9. మ\ ఆ�రపp &న�9 %&� అ&R"? ఎప^��� 
S+? ఎj? అc� �+? ఎj? అ&R&?  
 

(�ం �H?H �b�S...) ఆఁ... అం$ ఏం ibలట? %&� 
¿ట�¿దట +Q %&� 1Yరణ �b6�. +Q %&� 1Yరణ im, ఇంQ 
శEరFవ�J 0% ఎj? [వ\!O!��%? ఒక�\ గమ�ంY�. గమ�ం� ఏం 
�b6�? �j?డక �ం� గమ�ంÍ�"� ఇవ+�. �j?�m�క గమ�/! 
[Wజనం �. అ]^_ ప� అc;8ం9. ఎంక�? ఆ �టH ఎ�"_ 
10�!_. íp  "pQ I²ల [Fవం ప�iO!ం9. "p  అ� కz &��c. 
+, ఏ ర?ß²H &��W "p� అ� &��c. +, ఏ రF6�H &��W, 
"p� అ� రF6�H &��c. + ఏ అ��న [Fవ� &ంK "p� అ� &ం9. 
+, ఏ �ÀÁ�నం &ంK "p  అ� &ం9. ఇద�\� జ«Ñ ఒకA$. అం< కz! +, 
\bßÎ వ/! "p  Tz? "p� వO!ం9. %&� 1Yరణ i/"p| అంత 
\bßÎ వ/!, �య6� "p ? "p  అసH -�యS. 1Yరణ �య6� "p  
అస�H -�య. ;+ 1Yరణ i/"p  ఎం, -�యడం �దట? 1Yరణ, 
తXన �ధన � �బ��. అం$ ఏం �"లట ఇ]^_? 1Yరణ &ం4�. �ధన 
34 &ం4�. అం$ ఏం �b6�? అరnrంz అం©! �బ�� �ం ఏం 
iయమంU��l? %&� ఆత� 1YరణQ mnరంS 1Yరణ �య6డం 0lZ�! 
స��ప mno సత6మ� -HO�! స��పmno {ద �లబ� [యత�ం ic. 
స��పmno ¡కA Öప^తనం అంR -HO�! �sత�ంQ &న�Uవం� ఆ శ ! 
ûK +, అవSహన అc<, z��సం %&� [యత�ం i/9 అంR �ధన 
అ&8ం9. 
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ఆ �ధనQ బలప� �Ó�, +, 1Yరణ బలపp<0 �+, �ధన బలపడ. అం< 
కz! మనం ఏం iO!���? 1Yరణ iయ� ఇంత, �ం. అ�� ప%H 
iO�YZ&. నవ1ధ భ ! �T
లQ &న� అ�� ప%H, అ�� �ధనH i/½&. 
ఏ� �? ఆత� 1Yరణ �. అంవలన ఏrం9? ఒక vకAJ ఎj? ఎIlR&? 
ఎగర�&. ఇ]^�మc6ం9? ఆత� 1Yరణ 0lZ,��&, �+ ¹ర� �ధనH అ+� 
34 0% i/½% కz! �Úం, ఇం�? అ� +& 1p��j�&. 1p��p< 
ఏమc6ం9? అ1 ;c�b ¹\!S? ;�S. ఎవC� ఆ ప� imన]^_, 
+, ఆ O�రణ కHIJం9S, క�Xన]^_ z� అరnం ఏ��? ఇం� +Q అ9 
�X� &ంద0 కz! �X�&ంz �z? �బ�� ఏం �b6లట ఇ]^_? ఆత� 
1Yరణ ��నం ÒరంÁం�న తl"త, ఈ ఆత� 1Yరణ ��నంJ, +Q బయంS 
ఏ(�, ఒక ¹జ �b6లk, ఒక జపం �b6లk, ఆ నవ 1ధ భ ! �T
ల, 
సంబం�ం�న9 క%క O�రణ, వ/!, ఈ ఆత� 1Yర² ��నంQ%ం� బయట, 
T,ం4, స��పmno అ0Uవం� mnoQ%ం� బయట, T,ం4, z�� 
ఆచ\ంÍ. అ]^_ ఏrం9? ¹ర�� ఆచ\ం�న]^_ ఏ అ%భవ� �గల�. 
ఫ�త� {ద Rప�యం తప^. ఇ]^_ ఏrం9? ఫ�తం {ద Rప�యం �S. 
స��పmno %ం� ఒక లß´�Q0 �లబp iO!��&S. అ]^_ ఈ �ధన అంR 
ఏr;cం9? ��నrన ���%భ"�� ఇ�Z�c. ఈ నవ1ధ భ ! �T
�, ఈ 
సం�AT�, ఈ "సన�, ఈ శEరh, ఈ [పంచh. ({l �«8న�]^�Æ 
<�కS &ంUం9 �+, అ9 ఆచరణQ �$�ట]^_?) అం$ అరnం ఏ��? అj? 
�ద��! ఈ �ండ% పIలÖU� అ� �Ô^% 0%. పగలÖట�డం ఎj?Ð �Ô^%. 
��^నంత��న %&� �ండ% పIల ÖడR"? పగHÖ$� [యత�ం ¿దH 
�j�&. అ�Ñ! {l ��^నంత <�కS �దంp, �ండ పIలÖట�డం. ఇ]^_ 0% 
<�కS &ంUంద� �Ô^� +,? ఎ]^_ <�కS &ంUం9? z� ¡కA 
రహస6ం -�/! +, -�1 వO!ం9. <�కS &ంUం9. %&� ఇ]^_ రహస6ం 
-HO,� iO!��"? iయడం �. ¿�S iO!��&. తÆIణంJ 
iO!��&. అం$ అరnం ఏ��?  
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 ఏద�� ఎl వ�Zం9, ఎ(� ఎl TS0 అసH ఏం �b6� 
¿ట�¿దట? ¿దట ఏం �b6�? ¿దట ఏం �b6� అం$, %&� ఇ]^_ 
ఏం iO!��&? ¿దట ఏం �b6� అ0zక %&� ఆగడం �S. ¢ంట0 
�j?�O!��&, \bßÎ వiZO!ం9. �ం ఏం �య6మ��l? ఏం 
�j?డవ�. ఏద�� జరగ+, అ%3లం జరగ+, వ6o�కం జరగ+. 
అ%3లంQ� �j?డ�క, వ6o�కంQ� �j?డ�క. (�j?డక;< 
మనO ఊl�S) ఆI, అ]^_ ఏం �b6�? మనO� 1Yరణ �b6� 
¿ట�¿దట. (వ�Zన �,A అంR అ�S) ఆఁ.. ఆS�. %&� ఏద�� [యత�ం 
ic, అకAడ ఆÔ�. అకAడ ఆÔ� అం$, %&� �ంS I\!ంY�. %&� 
�ంS I\!ంY� అం$, vం_ ప%H ఏక�లంQ �b6�. ఏ��? + ½�స 
{ద �6స �j��. + మనO {ద 34 �6స �j��. ఇప^� వర3 ఏం i½&? 
ఒకA$ i½&. ఒకA� i/!, ఒక� ;cం9. ½�స% I\!/!, మనO ;cం9. 
మనO� I\!/!, ½�స ;cం9. అం< కz! �బ�� ఇ]^_ ఏం �b6లట? అj� 
�ద��! %&� ½�స {ద �6స �j��. +, ఉప�శ మం�� ఏ(< &ంK, ఆ 
మం�జపం మనOJ ib�. vం_ ప%H ఏక �లంQ �b6�.  
 మనO vం_ ప%H iయగHI8ం9. ఎ]^C� Il!�U��ంp. z�  
vం_ &��c, �మTn´H. (vంy ఒ|�\ iయగHI8ంz?) iO!ం9. 
[యత�ం �c6. ఎj? [యత�ం �b6� అం$, 0% ఇ]^_ ఏక�లంQ, �ం 
ఏ� ib�? ¿ద� vం_ �_ ��éH, ఐ ��éH ½�స% 
గమ�ంY�, గమ�u! &ండంS0 మనO ఏం iO!ం9? అ9 vండవ ప� 
iయగHI8ం9S. vండవ ప� ఏం imం9? ��ప�ల% తవ�డం ¿దH 
���ం9. అం< కz! ఆ ��ప�ల% �వ�టం ¿దH �ట�క�ం�, %&� ఏం 
�b6లట ఇప^_? + ఉప�శ మం�ం ఏ(< &ంK, ఆ మం�జపం �నmకంS 
iయడం ¿దH�U�. ఇ]^_ మనO శ ! ఎంత? vం_ ప%H. ఒకప� ఏం 
iø!ం9? ½�స{ద �6స. vండవప� ఏం iø!ం9? మం� జపం. అరnrంz? ఇ1 
vంy ఎ]^C< i/mంK, �డవప� i/టంత శ ! �మTn´H, zం�? అ]^� 
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&ండ&. %&� ఈ ప� i/�Ó�, ఏr;8ందం$, ½�స {ద �6స ¢ంట0 
వiZO!ం9 �z! �లకడ వiZO!ం9. ఒక zం�? �లకడ TS0, ఇ]^_ అ�ం 
�«8ం9? అ9 0% ఇ]^_ గమ�ంచనకA�? అ9 సహజr ;cం9. ఇ]^_ 
0% ఏం iO!��%? మం�జపం ఒకA$ iO!��%. ఇ]^_ vంèప� �మరn´ం 
వ�Zం9. �X�ం9. అ]^�{ i½&? మ£� ��ప�H Tవడం ¿దH 
�_8ం9. ఇ]^�� �b6�? ఆ జపం i/ట]^_, జÔ�  
సంబం�ం�నUవం� స
l �þ!, �"R�þ! &ంUం9. z�� 
êpంYలన��ట. ఇ]^_ మనO ఏం imం9? సహజంS ½�స {ద �6స% 
క�X&ం9. vండవ ప� ¿ద� ప�  ంద జÔ�� imం9. vండవప�  ంద Fవ 
�Ô�� ఎlIం4 �U�,ం9. µహ6�పంJ ప�� అ]^_ ఇక. ఏ 
Il&÷< %&� 1శ�mంY), ఏ పర�త�÷< %&� 1శ�mంY), ఆ పర�త� 
¡కA, +& అ%,న�Uవం�, �oక �Ô��, మనOQ �aం�, జపం �పం, 
జపం �పం, ÜU� 9Xం9 �పం �pంp. ¢ంట0 ఏ� వO!ం9? Ó� ంద 
ఏ�ం9? ½�స {ద �6స. ½�స {ద �6స, జపం, �పం. ½�స {ద �6స, జపం, 
�పం. ఈ �p� {z oరIü &ంUం9. �ంత�లం అû6ప^�  
ఏr;cం9? ½�స {ద �6స సహజr;<, జపం �పం, �pం9, ఒక �ళ ×న 
�పం �pం9, ఏK ఆQచన వ�Z �ం ఏం �_8ం9? Fవ �పం 
�_8ం9. �డS0 ¢ంట0  ంద  ¯4�.  ంద  ¯/! ఏrం9? మ£� 
�6సQ  వiZ�!&. మ£� ×  ¯_ ఇ]^_. మ£� �పం వO!ం9. ఇ�గ 
అF6సం �య6S iయS, ఈ �ధన iయS, iయS �ంత���  
ఏr;R&? ఈ ½�స{ద�6స సహజr;cం9. మనO జప�, �ప� 
క�X&ం9. ఇం� %&� mnరప�టప^� , జపంJ ప��,ం4 ;8ం9. వ�� 
�పం కళ��ం &ం9. ఇం� �ంత�లం అû6ప^� , ఆ ఎlIం4 ఏ 
�పr< �j�), ఆ �పh 0% అc;R&. ఇ]^_ ఇకA_ం9 కz �పం, 
Fవ �పం, ఇU అc;cం9. z�  �, �దం �. ఇహ �రÙయం వiZmం9. 
�రÙయం TS0 ఇ]^_ ఏrం9? మనO «9³Q  �\;cం9. అరnrంz? 
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«9³ ఎ�� ప%H iO!ం9? ఒ| ప� iO!ం9. �రÙయం �«8ం9 అం<. ఆ Il 
�Ô�  �, �దం �. ఆ పర�త�  �, �దం �. �రÙయం i�య6S0, 
ఇక మనOQ ఏ ఆQచన Òరంభం అc�, �ం ఈ ఆQచనJ మనOQ 
ఆQచన Òరంభం అ&8ం9. �బ�� �ధన ¡కA ఫ�తం ఇదన��ట. 1Yరణ 
i/!0Æ అవSహన వ�Zం9. 1Yరణ i/! ఏం క�Xం9? అవSహన క�Xం9. �+ 
వ�� అవSహనJ +, బలం &ంz మ\ ఇ]^_? �. అరnrంz?  
 + ఇం�? అన�ం &ం9, ప]^&ం9, 3ర &ం9, అ9 &ం9, ఇ9 &ం9. Õl? 
చ91నంత��న +, శ ! కHI8ంz? కHగ కz! ఏం �b6�? "�� 
ý�క\ంY�. అం<� �z? +, స��ప mno &ం9 అ� -�mం9. పంచ�½H 
&��c అ� -�mం9. �_ అవసnH &��c అ� -�mం9. �_ I²H 
&��c అ� -�mం9. �sత�ం ఎ� �p;8న�K -�mం9. ఎ� ఃఖం 
వO!ంK -�mం9. ఎ� ఃఖం �వృo! »ం8ంK -�mం9. ఇవ+� ఎj? 
-�m�c? "� address H -�m�c. "� mn8H -�m�c. Õl? 
-�m�c. z�{ద అవSహన వ�Zం9. �+ ఏ� T�? అ%భవం T�. 
అ%భవం T"� అం$ ఏ� �b6�? �ధన �b6�. ఆ 1Yరణ అవSహన 
&ం4�. ఆత� 1YరణJ 3pన అవSహన &ం4�. �ధన �b6�. ఈ 
vంp�J క�mనUవం� Ã1R�� Ã1ంY�. ఇ]^_ మనం మన Ã1తంQ ఈ 
vంy &��b? ఒక� &ం$, ఒక� �. ఏrం9 z� వల?? ఒక vకAJ ఎj? 
ఎIlR&? ఎగర�&. �బ�� +& ఆత�1Yరణ% అF6సం �b6� 
¿ట�¿దట. ఆత� 1Yరణ% అF6సం iu!, + "స�బలం hర,, + సం�Aర 
బలం hర, ఏ ఏ �ధనH +, అ%3ల� అ� J/!, ఈ 1Yరణ� �న�Xu!, 
ఈ 1Yర² దృ��J, ఆ �ధనల% ib�. ఏrం9 అ]^_? అ]^_ �ధన, 
అవSహన vంy &��c. vంpం� వల? �రÙయం కHI8ం9. ఒకAz� వల? 
�రÙయం కHగ. ఒకA�\ ఆ �రÙయం క�X< ఆ «9³Q, ఆ �రÙయం [FవంJ 
ఆQ�ంచడం ¿దH �_R&. తz�T [o ఆQచనQ�, ఆ �రÙయh [o 
ఫ�O!ం9. అj? �ంత�లం ఆ �రÙయంJ Ã1ంiటప^� , +Q 
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స�లrనUవం� �l^H వ�!c. అ]^_ + Ã1తం అంR 
�\;cనUవం�, �తనrనUవం� Ã1తం, ఆR�%�ర Ã1తంS 
ప\²మం �ం8ం9. �బ�� [o ఒకA� ఏం ibలం© �ధన? ఏమంp, న%� 
సహ��మం iయమంjT? అ��త!రం iయమంjT? ఎK ఒక� �c6. ఏం 
i/! ఏం <4 &ం9? అ9 +| కz �కA. ఆయన, ఏమ�� �కA &ంz? సహ�ం 
అc�, అ��త!రం అc�, ఏక�మr� ఆ �వత, ఏr� <4 &ంz? 
పర�త�, ఏమ�� <4 &ంz? ఏ{ �. ఎంక�? అ1 స��ప mn8H కz! 
+ స��పmnoQ ఏ�ంK, అకA4 అ� &ం9 కz! �బ�� +& ¿ట�¿దట ఏం 
�b6�? ఆత� 1Yరణ �c6. ఈ 1YరణJ ఒ| ఒకA �ధన �య6గHIR_. 
ఏ�ట9? ఇంzక ��^ం9. �ం ఏం �b6�? 1Yరణ ic. vండవ9 ఏం 
ib�? ½�స{ద �6స �U�. �డవ9 ఏం �b6�? మం� జపం ic. 
�ల
వ9 ఏం �b6�? z�  తగ
 Il& ¡కA �Ô�� �+, పర�త� ¡కA 
�Ô�� �+ అ%సం��ంÍ. +& ఎ]^C< ఈ ±మంQ i½), ఏrం9 
అ]^_? +, �నmకంS బలం లÁం�ం9. �నmకంS అ%స\ంచగ�ª 
�మరn´ం వ�Zం9. «9³  �మరn´ం వ�Zం9. «9³ 1�సం ¹\! అc6ం9. ఆ «9³ 
1�సం ¹\! అcన]^_, ఏ �రÙయంJ అc< స��ప mno  సంబం�ం�న 
�రÙయ� &న�K, ఆ �రÙయంJ$ మనOQ  9Iü &ంj& ఇక. �బ�� 
అ]^_ మనO ¡కA ¹రÙrనUవం� �Ôంతరం �ం9ం9. సం�Aర బలం 
అంR �Ôంతరం �ం9ం9. �త! సం�ATH, ��నపరrనUవం�1 ఏర^4�c. 
అ��న పరrన1 J�న]^డ�? అF6సబలం iత, "�� �రmంiO�"�. అ9 
QకంQ ��, వ6 !S +, ��. �రmంi/�!_ అం<! ఎంక�? త% 
ఆచ\ంచ_ ఇక "��. అ��న పద³oQ ఆచ\ంచ_ ఇక అం<! ఆచ\/! 
��నపద³oQ0 ఆచ\�!_. ఎ]^_? అ9 ��త! కర�, ధర�ం అ%,న�]^� 
ఆచ\�!_. [<6కత �సం ఆచ\ంచ_.  
 Ã1తం ¿త!ం {ద సత6�Tయణ ��� §తం ఎ�� �l? �b6�? +, 
శ ! &ం$ þ� iO�! �క;< సంవత�T�  ఒకA�Ë� �c6. �క;< 
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�మకరణం, 1"హం, ఇం� వ�T ఏ) �H� �Ô!&. అ]^_ ic. 
మరణ�లంQ ఎం, �¡6�? మరణ�లం 34 Öప^� కz! �z? మ\ 
ఎం, అ]^_ iయడం �? ఒక�\ 1Yరణ �c6. మరణం అ®భంS 
¯½&. సత6�Tయణ §తం? ®భంS ¯½&. అరn�ంz ఏr�? 
ఎంక�? �జrన ��నం అసH అ]^� ��O!��_ +,. స\�న ��నం 
అ]^� -Hø!ం9. ఉత!Æత!మ ��నం లÁం�న తl"త �హÄంoJ 3pన 
§తం iయమ� �«R4 ఎవC�? �+, 1ం�� 1షయం ఏ�� ̄ డంp. 13వ 
þ� తl"త, ]²6హ వచనం తl"త, ఇ"ళ అంద� ఏం iO!��రం©? ... 
అరnం &ంz ఏr�? ఉత!Æత!మrన ��నం 13 þ�H ��ంY_ +, �త6 
కర�z�T. +& ఆత�స��]డ& �య�! +& Ã&డ& �. +& శEర� �. 
+& ఇంabH �. ఇవ+� ఎj? వO!��c? ఇ9Ð సృ�� ఇj? ఏర^_Jం9. 
;Jం9 అ� 13 þ�H ఏకl& ��� �త6 కర� icంYl. 13వ þ�న మ�� ఏం 
i½_? ఇ]^_ ఇ9 మన సం[zయమ� ఒ]^,ంz�? ఏ �ం[zయం 
అంz� ఇ]^_? అ��న �ం[zయ�? ��న �ం[zయ�?  
 ఆఁ.. అం$ అరnం ఏ��? (ఏK అంద� iO!��l, మన� iO!���) 
అం$ అరnం ఏ��? (-�య,ం4 iO!���) అ��నంQ ఇం� Sఢ 
తÆIణం. ��;ü iయడh. ఎంక�? ��;û"p  ఏం i½_, ఏం 
iయ� అ� ఏం <4 -HO? (ఈ తÆI²�� ఎj? అ�గ�ంY�?) ఆఁ.. 
1Yరణ. అం| ¿ట�¿దట 1Yరణ అ� �Õ^9. ఎంతS %&� 1YరణQ 
బలపp<, అంతS +, సత�Iణం అÁవృ9³ �ం8ం9. సత�Iణం అÁవృ9³ 
�ం9<S+, + ½�స{ద �6సS+, మ%O iత ప�iయడం S+, ఆ �పం 
�లపడం S+, అ�í �ధ6ం �&. అరnrంz? ఎంక� "°� అంద� ఒకA� 
iయమంU��రం$, అంద� తÆIణం "��S. ఆ ఒకA_ iయడh 
కష��ధ6ం. %&� ఒకA�\ �HI iయమం$? �ధ6ం �. అంక� ఏం 
i½l ఇ]^_ "°�? స��! ఈ Ðల అంR +, ఎం, S+, ఆ ½�స {ద �6స 
ఏK �ం9 అ9 ic, అ9 వ�Z�క ¯z��. అ9 వ�Z�క ఆత� 1Yరణ 
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�«Rరన��ట. అకAడ &��శ6ం అ9. ఆత�1Yరణ అ]^_ �«R_. అ]^_ 
��^ మ£� ఈ ½�స{ద �6స% ic�!_. vంy iత÷న "_, {, 
��ంi"_ ఇ]^_ అకAడ. ఒక_ 3¾Z� �6నం ��O!��_ కz! "_ 
ఎవ_? "pక9 -HO. ఆత� 1Yరణ -HO, ½�స{ద �6స -HO. �+ ఏం 
-�య? × mn8H -�య ఇం�! × �ధనH -�య&. అ9 34 -�mన 
"_ ఏం i�!_? అ9 �Ô!_. ఇj? ఎవ\  "°�, "°� ఏ �ధన z�T 
ప\²మం �ంü వYZþ, ఆ స��ప mno� -HO�గ�Sþ, ఆ పద³oQ 
"°� �«ü &ంjl. + సం�Aర బ��  ఏ9 అ%3లంS &ంUంK, ఆ 
�T
�� ఎం�క iO�! ఈ �ర
ం, ఆ �ర
ం, ఇ9 Öప^9, అ9 త,Aవ9 అ� 0% 
�ప^డ� �. + సం�Aర బ��  ఏ9 అ%3లÆ, అ9 ఎం�క iO�! ఆb 
�ధనల% ఆత�1YరణJ ic. అం< �+, ఆత� 1Yరణ 1p���� i/! 
[Wజన� �. �బ�� �ం +� తÆIణ [Fవం తX
;"ల��, రêIణ 
[Fవం తX
;"ల��, ఆత�1Yరణ �b6�. ఎంతS ఆత�1Yరణ �b6� 
అం$, సత�Iణం వృ9³ �ం9, ఎ]^y ఆత�1YరణJ, Ã1తం గ_u! &న�9 
అ%,� mnరప�ంత వర3 ఆత�1Yరణ �b6�. మ\ vంèప� �¡6ÍZ 
కదం©! �c6, ఎవl iయద���l? ఏ �ధ÷� ic, ఆత�1Yరణ J�. �+, 
అంతl�ఖ [bణ� అంU���, అంతl�ఖ [bణం ��ం ఎ� 
�ధ6మb6 అం$, ఈ ఆత�1Yరణ తl"త, ¿ద� mnoQ ఏ� -HO�"�? 
Òణమయ�½�� -HO�"�. �బ�� ½�స {ద �6స. Òణమb�� zj&, 
ఇ]^�� -�b�? మkమయం -�b�. �బ�� మనO�J జపం ic. 
అ]^_ మkమయం -�mం9. అరnrంz? z�×న ఏ� -�b�? 
1��నమయం -�b�. z�|ం ib�? ఆ Il�\! ¡కA �Ô�� �U� 
భ�ంS. ఈ జపం, ఆ �పం, ఈ  ంద �6స బయట, వ/! ఆత�1Yరణ. ఇహ �%� 
�డÖట�మనంp ఇ]^_? రßణ కవYH ఎ�� ఏర^రY&? పంచ�½H కz! 
పంచ�½ల  ఐ �టH ఏT^U i½&. ఇ]^_ + {ద zp iయమ%. ఎ� 
i�!c? ఎంక�? బయట  అన�మయ6 �శ ప\�Q  వYZ"? ఆత� 1Yరణ. 
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kl -\/! ఆత�1Yర� ఇక. ఇంabH ఓ�Î i/!, ఇంabల% ¿దH 
�j�లం$ ఆత�1YరణJ0 ¿దH �_R_ ఇక. ఇ� బ రంగం. Qప�  
o\S& ½�స {ద �6స. ఇం� Qప�  o\S&, మనO�J జపం, ఇం� Qప�  
o\S&, Il�\! ¡కA �పం, పర�త� ¡కA �పం, ఇం� Qప�  
o\S&, స��పmno అ0 �రÙయం. Finish. ఎంక�? అ�నb6 µ« �s. ఆ 
�sత� mnoQ &ంj_ అం<. ¯4� $ంద , ఇంabలQ  ×%ం�, 
�ండ{ద%ం� [పంY�� ఎj? ¯�!è, అ]^_ ఎj? కనబ_8ం9 
[పంచం? �ండ {ద &న� �&p�,  ంద &న� [పంచం ఏమ�� iయగలz? 
ఏ{ iయ� కz! అంR �న�9S కనపడ�z? [పంచం అంR.  ంద%ం� ×  
¯/!, ఇ1 �ద� [�దకరంS కనప4�c. అంత �దం &ంUందన��ట. (స��ప 
mno..... ) అం<కz మ\! ఎ]^C< ఈ ±మంQ ¢£�), ఆ ఆ�రంS �U�,న� 
�పh 0% అc;Rk  ఎ]^C<, ¢ంట0 ఆత��%RAర ��నం కHI8ం9. 
అరnrంz అం©! 
 ఈ �ధ� ±మంQ ¢��"p , ఎ]^C< ఆ «9³ mno� z� ;Rè, ¢ంట0 
ఆత��%RAర ��నం కHI8ం9. అ]^�rం9 ఇక? «9³Q ఏ ��పకం ప� 
ibల��, 0% ఆత�స��]డ% అ0 �రÙయంJ ¿ద&<0, ఆ ��ప�H ప� 
i�!c. z�  స\పడ� ��ప�ల� «9³ ఏం iO!ందం$, �\��/!O!ం9. z�  
ఆ �మరn´ం వiZO!ందన��ట అ]^_. ఆ «9³ 1�సం ¹\! అû6టప^� , Ó�  
స\ప� "�0 &ంÍ8ం9. �X�న"�� అ��ం�+ �\��/O!ం9. ఎంక�? 
í�{ అమH iయ_S "��. అమH iయ�1 + దగ
ర ఏమ�� &��b 
ఇ]^_? ఏ{ �&. �న�]^_ ��� ప%H i½మంp. �ద� అc�క అ�{ 
ఇ]^_ iయ�దంp, "�  సంబం�ం�న ��ప�H ఇ]^_ + దగ
ర ఏమ�� 
&��b? �&. ఎంక�? «9³ స^ష�ంS �\��mం9. ఆ... ��� �X�న1 
ఏ��? అ� Òరబ³ం. ఇ]^_ Òరబ³ం -�m, "�� ర� ib� అం$, ఇంత 
}రం T"లన��ట.  
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 ఆత��%RAర ��నం క�X< S+, Òరబ³ం ర� అవ�. ఎj?గ? ఆ ��నంJ 
అ]^_ కర��ండ% ¯�!_. ఆ కర� [F"�� ¯�!_. ఆ ��నంQ ఈ కర� 
Ê�H దగ³ం అc;c�c. (మన, -�య,ం4 జ\Xన1 34�?) అ+� 
అ]^_ -H�!c. + «9³ ¡కA అంతTంతTళQ  ¢ళ�గ�ª �మరn´� 
ఇ]^_ �. అరnrంz? ఈ ±మంQ �ధన iu!, 0% ఎవడ% అ� 
[Ì�ంÍ,ంÛ, 0% ఆత� స��పడ% అ0 �రÙb�� %&�, �వ\వర3 
ఎ]^C< �ల'U��గ�S), అ]^_ ఆ ఆత��%RAర��న [FవంJ + 
«9³Q  ¯/!, + µల6ం �, + జన�జ��9 ±మంQ +, వ�Zనవ+� 34 
అ]^_ -�యబp;Rc. అ+� దగ³r;Rc. ఎంక�? I²�తంS 
&ంj& �బ��. I²ల, òంS"? మ£� దగ³ం �&. అ�ª &ంp;Rc, ఆ 
Ê�H. మ£� ¿లÚ8!ü &ంjc. �బ�� ఎంత��నం వ�Z� 34 í_ 
మ£� అ����  సంబం�ం�న ప0 iu!&��డ� అ%,ంjవ%�! ఎంవల? 
కHIJం9? అం$, అ1 ఇం� �ంతం ;�. "�Qం� 1_దల »ంద�. 
అ1 రద�వ�. ఎప^��� అ1 ర� అ"���ం�. ఎంక�? అ]^� +, � ! 
�ధ6ం. �బ�� ఏం �«8��_ అకAడ? 0(వడ%? అ0టUవం� స��పmno 
సంబం�ం�నUవం� 1Yరణ� బలపlÍ�! ఇ9 ¿ద� �ధన. ఆ ±మంQ 
పంచ�½ల ±మం ఎj? &ంK, అ� ±మంQ �ధన iu! ;! ఎ]^C< %&� 
1��నమయ �శ ప\�� z�, ఆనందమయ �శ ప\�� z�, 0% అ0 స��ప 
mno� -HO� గ�S), ఆత� �%RAర ��నం క�XంK, అ]^_ ఆ mno%ం� 
 ంద  ¯�!&. ఆ mno%ం� పంచ�½ల� ¯�!&. అ]^_ +& పంచ�శ 
వ6o\,!డ&, Iణ�b�8డ&, అవ�n�b�8డ&, అ� +, +| అ%భ"�  
వO!ం9. అ9 �s¡కA అ%భవం. ఇUవం�9 &న�"p| � ! �ధ678ం9.  
 చదవంp!  ంద స^ష�ంS �«R_ ఇదంR... 
(తన యzరn స��ప� 1Y\ం� -HO�%టయనS 0�?)  
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ఎల?"\� స�Fవ�S గHI ;o�, వ�Zo�, &ం��, imo� ఇR69 
అ%భవ�ల, తXన $యల, �లrన 0% ¡కA �ధ, -�1 కHIÍన�9.) 
అ9. 
 ఏం iO!��మంట? ఇ]^_ మనం? ;co�, వ�Zo�, oం��, &ం�� 
అంU��& కz! "� అ���� �లం ఎవl? 0%. ఆ 0% అ0 Il!. 0% అ0 
ఎ)క. 0% అ0 �ధ. ఆ 0% అ0 �రÙయం. %&� ఎ]^C< z�� ఆºcంY), 
అ]^_ ఇ�Zo�, వ�Zo�, ;o� అ09 +, ఏమ�� Ò�న6త &ంz? � కz!  
అj? �c6 "��. ఇప^� వర3 ��  Òధన6త ఇYZ&? ఇ�Zo�, వ�Zo�, 
;o�� Òధన6త ఇYZ&. అంవల? ఏమb6&? ఃఖFరం »ం8��&. 
ః��  òంX;b&. ః�%భవం కHIJం9 +,. అ���%భవం 
కHIJం9. �ÀÁ�నం కHIJం9. Óం�?%ం� బయటప_. ఎ�గ? 
íట��ం�� �లం ఎవl? 0%. ఆ 0%% ఆºcంÍ, ఆ స��ప mno� 
ఆºcంÍ, � !� »ం. (తl"త చదవంp) 
 (ఆ -�1 ¡కA �జస��ప�, 0% ఎవడ%? అ% 1Yరణ�i 
1Y\ం� R% R%S �IHటû తన య*రn స��ప�% 1Y\ం� 
-HO�%ట).  
 R% R(వడk -HO�+, ‘R%’S &ం_టû, -HO,న� తl"త 
మ£�  ంద, వiZయ3డ. ఇ]^_ మనం ఏం iO!���? -HO,��% 
అంU��&. �+ Ôతపద³oQ0 i�!మంU���, ఏrంద]^_? 
అ���%భవh కHI8ం9 �+, ���%భవం వO!ంz? T కz! �బ�� 
R% ఎవpk -HO,�, R%S Ã1ంచవల+%.  
 (0% ఎవడ% అ� 1Y\ం� -HO,�, ) 
 ఊఁ... ఇ9 �ఖ6ం.  
 (;&ట, వÍZట ఆ9S కల �ర6�H �హసంబంధrన� S+, ఇతర�H 
�వ%టû �హh 0% అ� ��^నU? కz! ) 
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 0% ,దTµ %ం� ఇకAp  వYZ%. �హం వ�Zంz? 0% వYZ�? 
�హం వ�Zం9. �+ 0% వYZ% అ� అంU��&. %&� T�, �హం వ�Zం9. 
ఈ సత6ం -HO,న�"_ ఏమంj_ ఇ]^_? Tవడం జ\Xం9. 1జయ"డ 
Tవడం జ\Xం9. ఎవl? శEరం. 0%? అకA4 00, ఇకA4 00. తమ\J 
�ట?డడం జ\Xం9. Il&S\� ఆºcంచడం జ\Xం9. �¨� µS జ\Xం9. 
§తం µS జ\Xం9. ఎంక�? µహ6ం అదంR. జlIü &ంUం9 అ9. 
0%? ఏ{ జరగ%. కదల%. �s�. ¹ర�ం �ద�"°� ఏం �j?� "°�? 
�య�! [bణం µS జ\Xంz? [bణం µS i½"? అ� అpST? 
ఎవ�� అడగరంp. ఇ]^_ ఏ� అ_I8��l? ¯O�ంp ఎంత �దం 
&ంK, �టQ. అ%భవ "క6ం అన��ట అ9. �య�! [bణం µS 
జ\Xంz? -మంS Tగ�ST? ఇj?గ ¹ర�ం �ద�H ఆ అ%భవ��నంJ 
�j?�"l. మనం 34 ఇ]^_ ఎj? �j?_8��ం ఇ]^pక? ఆ ��నం 
వ�Zన]^_ అj? �j?_Rం. ��నం �న]^_ ఏr;cం9? అ��నంS0 
�j?4�. ఏý µIంz? ýU ,షÎ µIంz? ఇ� అ_IRమన��ట. 
ఇ]^_ ఏrంద]^_? ¹\!S �హ ÄంoQ ��X;�z? అరnrంz? �బ�� 
%&� �j?_zమ%,న� �టQ?0 అ��నం &ం9T µ«. z� వల0 అసH 
బలప_Jం9. %&� �j?డ,ం4 �ం 1Yరణ �c6. �హంS 
�j?_8��"? ఆ �హమ0 -�1J �j?p<, అ� బలపp;Jం9. �బ�� 
�హమ0 -�1Q �j?డ�,. 0% �హం �. 0% ఆత�స��]డ%. ఆ 
స��పmno� Il!ంÍ,� �j?_. ఆ స��పmno� Il!ంÍ,� ఆQచన 
ic. ఆ స��పmno� Il!ంÍ,0 ఏ ప�Q�� 9I. ఆత�1Yరణ �,ం4 
�ం�?  అ%మoంచ�,. �ం�?� 9గ�,. ఇ9 అF6స� ic. ఈ 
అF6స� బలపడవలmం�. (తl"త) 
 (................. �హ� ]U�క �ం... పంచ�Rత�క�ల iత%... తI�?)  
అ� 0% అ� అంz�? అ� 0% అ� అం$ ఏrం9? ��Q &ండడం �. 
జననమర²ల, Q.Jం9. �9��లh &ం�ం9, �ంత�లం తl"త 
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&ండడం �. ½శ�తంS �. సర�"6పక�S �. ప\�త�S &న�9. మ\ 
ఇ� 0% అ� �«z�? ఎj? అంj&? అన4�  íH� కz! 0% 
½శ�8డ% కz! 0% �s� కz! 0% ఆ�రం కz ! మ\ �{ద ఆ�రపడ�9 
కz �హమ09? అ9 శవం వ� &న�9 కz! 0%ం$0 కz అ9 కHJం9? మ\ 
�హం 0% అ� ��ంచవYZ? ��ంచT కz! �బ�� మనం ఇతlల, ఏr� 
�Õ^ట]^_, �హÄంoJ �«8���? �హÄంo �,ం4 �«8��� 
¯O�! ��H �ట&� స�! అ]^_ ఏrం9? ��నపద³oS బలపడR&.  
 (క/ � ¿దలI"�� ;�న జడపzరn� శEర�, 0% అ� స�\ం� 
వ6వ ంÍ�?) 
ఆగంp, ఇకAడ ఏమ_I8��_ u�S? శEరం జడపzరnం, ఈ జడపzరnం, 
ఇ9 0% అ0 -�1 z�  &ంz? � కz! ఎ� �? + ఎlIం4 ఒక క/ � 
&ం9. ఆ క/ � 0% అం�ంz? అ0క జడపzTnH &��c ఈ సృ��Q, అ1 
ఏr� 0% అంU��b? 0% అ0 -�1 z�  &ంz? � కz! �బ�� మ\ 
ఈ శEరం 34 జడపzరnం కz! మ\ శEరం 0% అ0 అవ�శం z�  &ంz? 
అసH. � కz! +& 34 �j?�]^_ ఏమంU��&? � శEరం అంU��& 
కz ! �బ�� 0% ��, శEరం �� కz! శET�  ఎప^�� 0% అ0 -�1 Tకz! 
మ\ శEరం 0% అ� అంj�? అ9 ఎప^�� �ధ6ం � కz! ఇ� -HO�! 
(తl"త) 
 (...... �హ�... �హ��ద% �ధû...�ధయ�,.... అహం�రమ�.... ) 
ఇj? ఎ]^C< ఈ 0% శET�� అ0z�� క%క +& ఆºcం� ఏ9 im� 34, 
అ9 అహం�రr 3lZంUం9. Ó�� �రm/!, అ�� సమస6H ప\éAరం 
అ&Rc.  
 (అ1ద6య�, �యయ�, .... పH1ధ�HS �ప^బ_Íన�9) 
ఎ�� Õl? �ట�+ �zంత�Q, %&� Ã&_ అ%, మ�న ��న6మ%, మలం 
అ%, మల� అం$ ఆణవ మల�, �యûమల�, �cక మల� అ� 
�_ ర�ల మల�లన��ట. (పంచ మ�H అం$ ఏ��?) అ9 ��! ఇ9 01ధ 
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మల�H, ఇం� vం_ add i/!, అ1 పంచమల�H. + �హ�1ద6Q అ+� 
&ంjc అవ+�! {, ఇYZం కz! �హ�1ద6 అ0 ]స!కం, అంQ అ+� 
&ంjc. అ�ª Rప�bH అ%, Iణ �bH అ%, %&� ఎన��� �]^�, 
అవ+� ఏ��? అహం�రం µ«. �ÀÁ�నం �య�! ఆ ఒకA$ ఇ�� అc6ం9. 
ఏ ÕlJ ��^�, ఆ �ÀÁ�నh. అ9 unల �ÀÁ�నం అ%, 
u1�ÀÁ�నం అ%, �రణ �ÀÁ�నం అ%, మÀ�రణ �ÀÁ�నం అ%. 
ఏ(� �హh కz! �బ�� z�| అ0క Õl?. అ0క mn8H. �+ అదంR క��< 
ఏ��? �ÀÁ�నh. అ��నh. �య అ�� అ��నh. �థ6 అ�� అ��నh. 
ఇ�� �ÔలQ &ం9 ఆ �ÀÁ�నం. అరnrంz? అంక0 ఏమంU��_? 
%&� ఎU¯m� అ� కనబ_Jం9T µ«. ¯�న]^డ�? %&� ఏం 
�b6లట ఇ]^_? కనబ_8న� �ÀÁ�నంQ, %&� అ9 ఎj? �) ¯_. 
అరnrంz?  
 
 %&� అ9 �& కz! అ9 ఎj? �& అ0 దృ��J z�� ¯డడం 0lZ�. 
ఎ�గb6? ఇ9 �ధ6ం? ఒక వ6 ! వYZడంp. ఇ"� ¿ద��\ ¯O!��&. 
అత�� ఎ� ¯½&? ఇత�  �, ఏ�� సంబంధం? ఏ సంబంధ� �. 
అంU��"? �z? అ&� �z? అ� ¯_. í�� 34. అ� ¯4ల0 
దృఢrన �రÙయం &ం4� +,. అ]^_ ఏ� i�!&? అ� ¯�!&. అ]^_ 
ఏమb6&? ¹ర�ం గR�  సంబం�ం�నUవం� �ÀÁ�న�, 0% �Àత� 
స��]డ%, శEరh 0%, ఆ అÁ�నంJ imన 1�న�, ఆ ��ప�H అ�{ 
+{ద ప�iయ �ల&. ఎప^�క]^_ �త!"��. (µI��"?) %&� �త!"p1 
� �య� స�త%డ&. ఎవl "_? �s. ఆ ఆత� స��ప�. అ9 Ôత9. 
అ9 ఎ]^y �త!9 �. మ\ �త!9 ఏ��? �హం ఎ]^y �త!�. ప��U� 
ఎ]^y �త!�. ఈ ప��U�J ప� అc;cం9 1m\ అవతల Ô�½&, �త! 
ప��U� -ÍZ,��&. ఇం< జనన మర²H అం$. ��  భయపడR&? 
ప��U� Ô�mనం, ఆనం9�!"? �త!ప��U� -ÍZ,న�ం, 
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ఆనం9�!"? ఇÓ �, అÓ �. (ఇ9 �త!9 అ� -�mన]^_ Äంo &ండ 
కz!) Äంo &ండ కz! ఆఁ... Ó�� �, ఏ�టb6 సంబంధ�. �|{ 
సంబంధ� � Ó�J�. ఈ ప��U� -ÍZ,��%, ఒక ప� ��త!r. ఆ 
��నం ��త!r ఈ ప��U�% -ÍZ,��%. అ��నం ;ÖU��"�. ��నం 
»ంz�. ఆ ప� ��త!ం ఈ ప��U� -YZ%. "4%, Ô�½%. ఎకAడ Ô�/! 
ఏ��? వల?��Q Ô�/! ఏ��? +ళ�Q? Ô�/! ఏ��? అడ1Q Ô�/! ఏ��?  
 
 అం$ ఏ�� ఇj? ¯4లb6! %&� þ�"E Ã1తంQ, జనన 
మర²ల, సంబం�ం�న1 S+, జనన మర²ల మధ6Q &న� Ã1R�  
సంబం�ం�న1 �+, ఇj? ¯డడం అల"U iO,�, �రmంY� "��. 
అ����� �రmంY�. ఆ Qక"సన, ½సÉ "సన, �హ"సన� �రmంY�. �_ 
I²ల% �రmంY�. ఈ �రmంi పద³oQ  %&� Tనంత వర3 34, +& 
ఆత� అ0టUవం� mnoQ �లబడ�&. �ÀÁ���� �రmంచమ� �«8��_ 
అం�సh. ఇప^� వర3 ఏం i½&? �ÀÁ���� µS బలప\Y&. 
అరnrంz అం©! ఎంక�? z�  అ�S ��ంY&. "�  ]��, «9³ 
ఎ\Xనప^�%ం� మనం ��ం�ం9 ఏ�� �ప^ంp. ఎంత/] �య�! �¼త!S 
&ం_. "p  ఏ{ �ట��,. అ+� %�� ®2ంS o%. ఇ�S మనం �Õ^9 
�న��ల?ల . ¿ద� %ం�. ఈ వO!& +��? ఈ ���3 ఎవp9T. ��. "_ 
�� అనంS0, మనం మహzనంద పp;ü &ంj�. ఈ 4కA ఎవp9? ��. 
ఇ�S �ల?ల  �న�ప^�%ం� 0\^ం�ం9. ఎంక�? µS మనం zం�? బలపp 
&���. "_34 బలపp< మహzనందం. అంR పర�8�_ ఇ�Zం� కz! 
ఈ సృ��. అ0 9వ6త� FవనQ ¯/!, +�9? ��9? &న�z ఇకAడ? %&� 
-ÍZ,న� ప��$� +9 �. అ9 [కృoQ Fగం. +& అంj"? +& �s1. 
అ9 పర�త�Q Fగం. %�� ��"డ&. ఈ [కృo అంతకం$ ��9. మ\ ఆ 
��z�� పU�,�, బలపp;b% అంj���? అరn�ంz ఏr�? �బ�� 
+& ఇ� 1Yరణ iయడం 0lZ�! �ÀÁ���� �రmంY�. ఆ దృé�´ 
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&న�Uవం� Qక"స�, ½సÉ"స�, �హ"స� �రmంY�. �_I²ల� 
�రmంY�. �_ అవసnల� �రmంY�. ఇదంR ఎంQ Fగం? అదంR 
�ÀÁ�నhT µ«. ఇ� ఎ]^C< %&� �జÃ1తంQ Ã1�!), అ]^_ +, 
ఆR�%భవం �ధ6ం అ&8ం9. ఇ1 �రmంచ,ం4 ఎప^�� �ధ6ం�. 
�రmం�న]^_ [పంచం ఎవ� ఒ]^�l కదం©!  
 
 %&� ప��U� [పంచం �సం -ÍZ,��"? ��నం �సం 
-ÍZ,��"? [పంచం �సం -ÍZ��S. íళ�Q? ఎవl ��< 
-ÍZ,��&? ఈ ప��U��? ;+ íళ�Q? ఎవl ��< �»9�న వ9��!&? + 
జనన మర²ల, í£� �రణం? � కz!  
 మ\ (పం "ళ� {ద �_R¢ం,? త�^ంÍ��O!��&. ఎవ\%ం� 
త�^ంÍ,ంj&? %&� జన�జన�H ఎo!� + అ��నం +¢ం$ వO!ం9. %&� 
జన�జన�H ఎo!� + ��న� +¢ం$ వO!ం9. అ9 ఎకAp� ; కz!  ఆ 
అ��న� ;û9 �, ఈ ��న� ;û9 �. సృ��Q &న�Uవం� 
అంద\Q &ం9 ఇ9. ఎం, &ం9? z�� -HO,�, [యత�ం im, “�� 
zం�? �ర� z�� I\!ంY�”. అ���వృతంS కనబ8న�zం�?0 ��నం 
&ం9. ఆ ��న దృ��J ¯డడం +, T"� అం$, %&� ఇj? &ం4� �బ�� 
పర�త� అj? ఏT^U i½_. అ]^_ ఏrం9? ఈ సృ�� అంR Il& 
అc6ం9. ఈ సృ�� అంR ��ంi�. అ9 చకAS �«Jం9, �ÀÁ���� 
�రmంచమం�ం9. ః��� వ9�య6మం�ం9. [పంచంQ ఎవC� 
మనదగ
ర, వ�Z, %&� µS ః7�!"? అం$ మనం ఏం �«Rం? íBవ_T 
µ«, న%� ః7�!" అ� అ_IR_ ఏ��? అంj� �z? ఈ సృ�� 
ఎ]^C� �%� ః7ంచమ� �\ంz? �ర� కz! మ\ %&� ఎం, 
ః7O!��&? ఈ సృ�� ఏK ��ం�ం9 అంj���? సృ�� ఎ]^y ���0� 
��O!న�9. +& అ��న దృ��J ¯డడం iత, ఈ సృ�� అంR అ��నం�, 
�య�S కనబ_Jం9. ��న దృ��J ¯/!, అంR పర�త�û. అసH 
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�య, &�  û9? �థ6, ఉ�  û9? � కz అ9. ��1 కz! �య 
అం$0 అరnం ��9 అ�. �థ6 అం$ అరnం ��9 అ�. మ\ ఈ [పంచం అంR 
ఏ��? అంR పర�<�. 0% పర�త�% అc<, ఈ సృ�� పర�త� �z? అ9 
34 పర�<�. ఇ9 స�é�´%భవం. ఇ9 �À�%భవం. వ6��S ¯/! 
ఆR�%భవం. స���S ¯/! �À�%భవం. ఈ రకంS Ãవ%� !�, 1�హ� !� 
»ంRl. అj? »ంz� అం$, ±మం ఎ�గ? �ÀÁ���� �రmంY�. 
�_I²ల� �రmంY�. �_ "సనల� �రmంY�. �_ అవసnల� 
�రmంY�. ఎంత� కష�r� స�! ఆ కష�ం అంR ఏ��? + అ����� %&� 
;ÖU�,ంU��&, అంత, �ం� ఏ{ iయటం �. ఏం [పంY�� ఉద³\ంi 
�ర6±మం ఏ{ iయడం �. +& స!ంF�  క���యబp &��&. ఎవl 
క$�½l? �%�%�� క$�O,��&. ఎవl 1� ! ib�? %�� iO�"�. 
మ\ Il& పర�త� ఏం i�!l? +, ఆ శ ! వiZU�S i�!l. %&� ఎj? 
1]^,ం$, 1]^�గల) �ర
దరóనం i�!l. +, ఆ �మరn´ం వiZU� i�!l. 
ఎ� %&� �\<, �రmంÍ�గల) +, ఆ -�1 వiZU� i�!l. అం<S�, 
R% వ�Z స�యంS + కU? 1Õ^ అవ�శం �. ఎంక�? అj? 1�^< ఏం 
i�!&? �, మ£� బంధh µIం9 అ�, మ£� Í$�O,ంj&. +& 
��%భవ��నంJ � !� »ంz� �+, �0�K �OÚ¨� ఆ అటక {ద 
3þZ�p< ఎంత/] &ంj&?  ం� µIం9 అ� 8ం అ� ప_R&. �బ�� ఈ 
[పంచంQ అ%భవ��నం &న� ఎవ�� 34 అ� �య6l. +, ఆ �మరn´ం 
వiZU� i�!�. అంక� ఏం iయమంU��_? 0% ఎవడ% అ� 1Yరణ 
ic ¿ట�¿దట. ఆ [శ�J, ఆ �రÙయంJ ¿దH�U�. అ]^_ స��పmno� 
»ందగHIR&. �cTం. 
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ఆ� ఆ�చన� క	
న��, ఆ ఆ�చన ���ల �న��వం� �� అ� 
��రణ�  !"ం#	. �� అ� ��రణ� ఆ%&'", ఆ�చన� �న��వం� 
()*+నం తన- .�/ న0ం123ం4. అ5�-ం6 ఆ�చన �ంబ8 
క�క మనం ఆచరణ��: 4
;, అ�� <-= అ&> ?6 ఆచర@. 
+ABడడం ?6 ఆచర@. ఆ +ABడడం అ� D�: Eం( F#రణ GH, �� 
అ�ట�వం� ��రణ� ఆ%&ం#	. ఆ J	F�, ఆ ఎLక�, ఆ M4N� క�క 
ఆ%&ం1నటB&;, ఆ ఆ�చన� �న��వం� ()*+నం తన- .� 
న0ం123ం4. ఎAB అ&; )రO కP�రం తన- .� న0ం123ంQ, అAB 
అ4 ?6 న0ం123ం4. ఇ4 +రSం. ఇ4 Tధన. ఇ5 F#రణ GయంW అ� 
XM3>�Y. (తY<త) 
 (అహం�రE ]క= ^లE� F#!ం1న అచ_ట ఏab acdY 
eవE� ... ��- f;gక తలం� hiట j()  
సం(హం అW/ ఇ��. ఏమంl! nY Xo�Y. ఆ�చనల� 
గమ�ంచమ>�Y. ఎ�� ఆ�చనల� గమ�ం1>, ఆ�చనల �ంబW ఆ�చనj 
వ�">�& /q, �� అ�ట�వం� తలం�/q, ��రణ/q, >- J	యడం 
jr. అF వ�">�&, 2s�>�& ఆ�చన�, �s �>�&, 
అసంtgకం/ అ�3>�&, అ�కం అ�3>�&. �� ఆ�చనల �ం1 ప�� 
G�">��. ప�ల- ఫ	.� వ�">�&. �q w�� ఎంత'� xH>, '��' 
అ� ��రణ >- J	యడం jr. ఇ�� ఏం GయమంAY? అ� అW/. మన 
సమసg అ( కD! (ఊం... స+|నం ఏం Xo�?) 
 
  (...........h1న} hచక2&న} ఇతర.... ల�~!_న 
<కgEల���..హృదయE నంద	.... (�హం అన�....�� అ� .... 
అహం�రE j-ండట�, ఇతర తలం�� j-ంట- �రణం అ �. 
^లT�నE �ంట Gత}, ....) 
(ఆ  ఆ  #5 �రం చ4a��.) 
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ఏం Gయమం�>�? ఆ�చనలq� వ�">�&. ఈ ఆ�చనల��ం�� ̂ లం� 
ఏEం4? అహం�రం �ం4. ఆ అహం�రమ� aY �న�ంత వర?, ఈ 
ఆ�చన� �ంt� �ంt�/ ఇ5 అ�కం/ వ�"� �ంA&. ఇF �?డr 
అం� ఆ ^లం� �న��వం� aY� J�SA�	. అహం�ర �రసన అ�4 
అegసం X�g	. (అహం�రం అం�?) అహం�రం అం� ()*+నE. 
శ�ర� �� అ� eవ� అహం�రE. D�� �రHంG fయత�ం X�g	 అం�, 
^  �ల� �రHం#	, ^ అవస�ల� �రHం#	, ^ <సల� 
�రHం#	, fO ఆ�చన� .ప�యం��, ఈషణ�యం ��, <స>�యం 
/�, అవT��యం /� ఇan j-ం6 �ం8ట�B x��<	. ఆ ఆకర�ణ 
j-ం6 �ం8ట�B x��<	. �క<సనGత /�, �స�<సనGత /�, 
(హ<సనGత /�, సతd ణం ర� ణం త� ణం Gత/�, �ల-వ కల �� 
^Wం�Gత /�, ధ�షణ, |cషణ, ��షణ అ� ఈషణ�యంGత /�, w�వలB 
ఆక!�ంచబడ-ం6 q ఆ�చన� �న�� j<? x��<	. ఆ�చన అAB 
jr. అ�� ఆ ఆ�చన� �న��వం�4 w�: సంబం�ం1న4 ఏEంQ 
 !"ం1 D�� �రHం#	. అ�� �రH'" ఏ�ం4? అహం�రం అ� aY 
J
2&ందట. aY J
2&న వృ�ం ఎAB అ&; తన- .� ?	23ంQ, 
అAB q అహం�రం ?	23ం4, q ()*+నం ?	23ం4. అ�� ఏ4 
�
	�ంQ, అ( �� అ� ��రణ. ఇ4 2; ఏ4 �
	�ం4? ఆ ��రణ  Y 
��. �బ�� ఈ ఆ�చన ���ల �న��వం� �� అ� ��రణ� 
గమ�ంచవ�g అం�, ఆ�చన� వ�"�న�ంతవర? �� అ� ��రణ 
J��"ంD? J	యడం jr. ఆ�చన� �వడం ఆ
2;, �� అ� ��రణ 
J	Hం4. ఆ�చన� �వడం ఆ
2<	 అం� D�: ఆ|రం ఎక=ం4? 
అహం�రం అ� aY� �ం4. �బ�� ��d ఏం G�ల�g? eవం� ఆ 
()*+>��, అహం���� �రHం#	. అం� ఏం X�g	? ఈ ^  �ల 
fe<�� �రHం#	. ^ అవస�ల fe<�� �రHం#	. ఈషణ ���� 
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�రHం#	. ఇABగ XM3>� అq�. ఇF q ఆ�చన� ఎAB �>�¡ 
గమ�ంi�! <�� �రHంi. అ�� అహం�ర �రసన జ!
, aY J
న వృ�ం 
ఎAB అ&; ?	23ంQ అAB ?	23ం4. అర��ంD! ఇ4 GయవలHన 
Tధన.  
 (fO�తgం....తలం��...మన� ఆ D!న 2jక...�స�సdPప�న 
తనయం( �ల1...తన£rట...జర iన�... జY న4 జYగ�E¤ అ� T¥వ¦ 
... అegస�.. అన/ ...) 
 ఏ� జY § జYగ�E¤ అ� xi T¥ అ� అegస� #5 Eఖgం. 
ఇంDక n- �� x©A��. సమయం అ&gం4, D�2hం4, ªజనం 
©ట�jr, «¬ F|నం ఎABగ? <c ªజనం ©�� �T"Y. సమయ�ం4 
ªజనం ©A�� రంW అ�. మనం 	1 �®¯ అడగడం �q, వ°�� j�. �బ�� 
ఏం జY 3ంQ xడడ� /� మనం, ఇ4 X&g, అ4 X&g అ� Xప�డం jr. 
�బ�� ఏం X�g	 ఇ��? ©�� వర? a1 xడవ¦±�. ��d అడగం( 
>- ఎAB J��"ం4? అW
; ఏ².�? T¥తdE 23ం4, �బ�� ఏం 
X�g	? ఏ� జY § xXదE అ�, గమ��" T¥/ �ంE. �ం� 
ఏ�ం4? <!�� ³ం ^ అం�� fOo4ం#Y. fOo4ం1న�� 
అంr��న� e<�� ´dక!'" ఏ�ం4? q- ?6 ()త¤eవన క� 3ం4. 
వgOcకత� వT"&. స+|నం Xo�	µవ�"ం4. అ( T¥/ �ం� ఏ�ం4? 
ఏn స+|నం Xప�jr. D� అంతట అ( సమH2&ం4. ఎంత'� 
�ం�ం4. ఇ�� ఎవ!F ఎవ! దగSర �>�&? ఇ�� <!F <! దగSc 
�>�&, > T¥తdE > దగSc �ం4. ´dక!'"... అం; కD! �బ�� ఏ� 
X�gలట ఇ��? ఏ� జY § xతE అ� ఉ ¥ం1 T¥వ¦ �ంE. 
ఏn జరగr అ�( J	H23ం4. ·Fత�లం జననం �ం1 మరణం D�, ఇం� 
అం;. ఇ( ¸�: మంr. ఆ అహం���� �రHం#	 అం�, అ4 fO¸ ఏQ ఒక 
Pపం�, ఒక సంఘటన Dd�§, q�పల �ం», q బయట �ం», ఏQ ఒక 
రకం/ ��� ()త¤eవన�: ¼A�ల� x�" �ం�ం4. అ�� ఏం X�g	? 
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�రHం#	 D��. �రHం#	 అం� ఏ� X�g	? ఏ� జY § xతE అ� 
గమ��" �ం ²నం/. అం;. (మనం X�gల� �ం4 ?6 x�" 
�ంA+?) ²నం/ �ంW G&. (+ABడ-ం6>?) +నHక ²నంh G&. 
అ�కమం4 అ�కం fసం
�" �ంAY. ఆ సమయం�. ఎవY ఏం +AB-ం� 
మన- ఏం ప�? T¥తdం� �ం. ఇం½�� fవ!"T"&. అ��8n 
´dక!ంచjr/. అ��8మ&gం4? ()*+నE ఏర�డjr. అహం�రం aY 
J
2&ం4. అర��ంD? ఇ5 ఆచ!ం#	. అర��ంD అంl! ఎ��¾ ?6 q� 
తప� �
	న4 అం. fకృ; కD! T¥తdE� �న��� q శ�రం ?6 
fకృO� eగ�. అం;> �D? �బ�� fకృO ఎంత'� ��� ఏం G�"ం4? 
తన¿� 5-=2వ6�: fయO��"ం4. D�వలB q- ()*+నE 
క� 3ం4. ��d ఏం X�g	? fకృO Gత ఆకర�ణ క	
న��డ5B, D�� 
�రHం#	. �రHం#	 అం� ఏం G�	? ఉ ¥ం1 ఊY-� �ం6	. 
ఉ ¥ం1 ఊరక �ం6	 అం� ఏం X�g	? ఏ� జY § xతE అ� 
గమ��" �ం. +ABడ+-. ఆ�1ంచ+-. ఏం Gయ+-. ఏn 
Gయ-ం6, గమ��" �ం. ఆ fకృO ఏం G�"ం4? గమ��" �న�<W� ఏn 
Gయr. ఆక!�ంచబ8<W� 5-=ం�ం4 �ప	:. అర��ంD అంl! మం1qÀ¯ 
�<5? అక=cBr. ఎండ�ం1 వ#_Y కD! మం1qÀ¯ .గంW. అక=cBr. 
ఎం6�లం ?6 .గక2; ఎ5గ? ²న� స+|నం. ఇ5 �� 10 TYB ఇ'", 
Ã��క2; >- ఇ<dల� అ�ంచr. ²న� స+|నం. nY ఎంr- 
Ã��Y? ²న� స+|నం. ఎంrక�? శ�రం fకృO. ఇక=డ ఎవY అW/Y 
అన�4 �r సమసg. (అ��Wక ఏ ఆ�చ> �ండD? మన��...) ఏn �ండr. 
ఊరక �ం�ం4 అం;! (అ4 ¼రaర_డ� కD...) ఔన+¤! ��d అegసE G&. 
ఇ�� q ఎrY ం6� ఇ�� x�">�� కD! ఇ�� ఇ( 1న� సంఘటన 
Ã��! ఈ 1న� సంఘటన� +^�/ అందP ఎ5 స�ం4T"Y? మం1qÀ¯ 
Ã�-ంA�, .ÅT"�. ఆ ఇ1_న<W £డల కృతజÆ.eవంh xT"�. 
ఆogయతh xT"�. అ��గంh xT"�. > సమసg� ప!ష=!ం#Y కD! 
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అ� xT"�. అం;>? D�� ఎక=డ J�SA�లట ఇ��? ఇ4 అం. 
()*+నEh ?-� �న�4. ఎక=డ J�SA�	? ఓ�! శ�రం Dహం. ఇ4 
fకృO ధర¤ం. �� ఎవ!�? T¥�. D)�� x�" �ం� ఏ²3ం4? Èంత 
'ప�:? Dహం jr. qళ¯h అవసరం jr. శ�రం అW
ం4 మనం ఎంr- 
ఇ<d	? శ�ర� fకృO అ&న�� శ�రం బయ�4? అ4 fకృ;. అ4 ఇం� 
మ!ంత దగSర/ వ1_, న�� ఆ%&ంచమ� అ hం4. ఇ�� ఏం X�g	? 
ఏం XM3>� అక=డ స�ష�ం/ Tధన? ఊరక �ం. DంÊB Gర+-. 
గమ��" �ం. T¥/ �ం. అహం�రం త
S23ం4. �రHంచబ3ం4. 
�ంA+? మనం అ5గ? ఇABగ... ఇ5 అegసం G�	, ఇ4 Tధన అం�. 
అం;/�, ఎQ E-= ^�-� ఏQ జపం G��, ఓ పక=న ?Y_>��. ఆ 
Tధన� అF Ëలgం అన�+ట. అ��egస Tధన�. అవq� ?6 ..=	క�న 
Tధన�. అF అహం���� మ!ంత ©ంi.&. ఈ Tధన G&. అ�� 
ఏ�ం4? fO ³ప�o� �Ì=� �ంA�. fO ³ప�o� ÍÎత"/� �ంA�. 
శ�రం వ4	2� వర? ?6 ఇ( H�O�� �ంA�. అ�� ఏ�ం4? 
అహం�రం ?క� Ïళ¯h J
2&ం4. ()*+నం ఏర�డjr. ఎంrక�? 
శ�రంh స) fకృ;. �� ఒక=W� పర+త¤�. D� ప� ఏ��? D� ధర¤ం అ4 
G�" �ం�ం4. > దగSర అF �>�&, ఇF �>�&, అ4 X&g, ఇ4 X&g 
అం�ం4. అ4 అ�భFంi, ఇ4 అ�భFంi, అ4 Fమ!Ñంi, ఇ4 Fమ!Ñంi 
ఇ5 XMs �ం�ం4. fకృO. ��d ఏం X�g	? అం. fకృO/ గమ�ం1, 
ఊరక �ం. ఉ ¥ం1 �ం. (Dహం a�"� �ం4/?) ఇ�� ఒకY అW
; 
ఏ�ం4? (మÒక� మÒకY...) అం;! �జం/ అంత అతgవసర� అ&gందంW. 
ఏ²3ం4 అ��? అతgవసర H�O వర? వ1_న�� ��� అ4 బం�ంచr. 
అర��ంD? ��త"కర¤ అ&23ం4 అ��. అ5 �-ం6 +^�/ 
Ã�-ం� ఏ�ం4? f;gక కర¤ అ&gం4. f;gకత ఎ��Ó; వ�"ంQ అ4 
బం��"ం4 కD మ! ���. బం��"ంD? బం�ంచD? ఎ�� �ండr? 
ఇG_<W: ఇG_</ �ండ?డr. �i_-� < �i_-� </ 
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�ండ?డr. (అందP అAB �ండY కD !) Tధg�, అ¡g! ఇ1_న <Y ?6 
అABం� <Y అ±gం� అ�� ఏ²3ం4? �ంట� ´dక!T"E. అక=డ సమసg 
ఏ�టం�, ఇG_< ?6 ఆ H�O� �ం�, �ంట� ´dక!T"E. అర��ంD?  
 n- #గం� ��శdర�� XM3>�Y/... �+యణం XM3>� 
Ô.w� 9 గంటల-. �+యణం XMs అ�కం XMs �ంAY ఇABగ. 
ఎవÖ> Dc2� మ)�e� ·వ�¤-" n ఇం� Eంr ఆ
 
ఒక=/B� మం1 qÀ¯ అW
 ×/డం� #�, q ·Fతం ఉదN!ంచబW23ం4 
అంA. ఎంrక�ట? < అడగ. ��� ఉదN!ంచ6�Ø అ .. అక=డ 
Fషయం అ4. అర��ంD? అంrక� < కదల� కదల. క456, D�� 
ఆపడE అశకgE. ఆ ఉదN!ంచ6�� ఆపడE ఎవ! వలB అవdr. అంrవలB 
సrSY కృప కలగడ� jÙ . సrSY కృప క	
>క అం. అర �ణ�. (ఎ��) 
 ఎ��Ú xT", ఎAB xT" అం�, w ఆత¤F#రణh ?Wన ఈ 
అశ�ర పదNO: సంబం�ం1న Tధన� �>�6 jD? అ� D� Gత 
ఆక!�ంచబ.. అర��ంD అంW! +^�/ ఆక!�ంచబడ. ఆయన 
+^� J	F� �ండ కD! ఆ J	F� ఆక!�ంG fజÆ q� �ం6	. ఆ 
సంబం�ం1న ·Fతం �ం6	 q దగSర. (ఇం� �E ఈ ^  ��, ^ 
అవస��..... +- అ�వం� H�O ) ఆఁ.. అంrక� కD! మ!. అంrక�, ఏn, ఊరక 
ఉ ¥ం1 �ంAY అంrØ. ఏం +ABడY. ఏం GయY. ఏం Ã��Y. ఏం 
XయgY. ఎ��డం�, ��� గమ��" �ంA అం., ��� q� ?6 
గమ�ంi�j�. అంత దగSర/ గమ��" �ంA ���. q fజÆ�, q Üత>g��, 
q F�T�� అం. ఎంh దగSర/ గమ��" �ంA. గమ��" ఆ +Y� వG_H�O 
�/�, �ంట� సంక	�T". ��d ��2s �ంA�. �q ఆయన �Ì=� 
�ంA. q హృదయT�నం� �ంA. ఎ��¾ ��� గమ��" �ంA 
పర+త¤. అంrక� పర+త¤- అంత� F0షÝత వ1_ం4. ఆ T¥: అంత� F0షÝత 
ఎంr-? q J	F ��2s �ం�ం4. J	F: J	¿న�వం� పర+త¤ �Ì=� 
�ంA. �బ�� అత� ల�ణం ఏ��? గమ�ంచటం. అత� ల�ణం ఏ��? 
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T¥/ �ండటం. అత� ల�ణం ఏ��? ఉ ¥ం1 �ండటం. అత� ల�ణం ఏ��? 
(�� స�ం4ంచక 2వడం. అత� ల�ణం ఏ��? ఊరక �ండటం. ఇ4 q 
హృదయం� �న� పర+త¤ ల���. అ( Tధన/ ©���వ�g ËM. ఆ 
ల��ల� �జ·Fతం� Tధన/ ©���. అ�� అహం�రం 
�రHంచబ3ం4. ��d T¥F అ� J��-ంA�. ఆ పర+.¤�భవం 
క� 3ం4. q హృదయం�� �>�, పర+త¤ Pపం� �>�. ఈ 
ల��లh �>�. ఈ ల��ల� �తg·Fతం� అమ� పYi. X&g. ఆచరణ� 
X&g ఈ ల��లh. ఏ².� అ��? అ( అ�.� ��d. అ�� q 
అంత�త¤ పర+త¤� Þనమ&g �ం�ం4. ఆ పర+త¤ H�O అ�భF�" 
�ం�ం4. ఈ ల��లh ·FంGట��.  
బయట- �<	µన అవసరం jr/ D�:.  
ఎంrక�?  
ఉ ¥ం1 �ం4 �బ��. ఊరక�ం4 �బ��.  
��d బయట- ఎంr- వ�">��?  
ఇం½�ల అ�భవం �సం.  
ఇం½�ల అ�భవం అవసరం jదన�<W: ఎ�2&ం4 అంత�త¤?  
పర+త¤�: �®¯2&ం4.  
ఇం; ;6! బయట- వ1_ ఇం½�ల Dd� పD���� అ�భFం#	 అంA<?  
()*+నE క	
ం4. అహం�రం క	
ం4.  
ఇ4 �రHంG��. అ4 ఇ��క2; అ� కల<	µం(. అ�2& క��"ం4. 
�బ�� ��d ఏం G�	? ఏం G�ల� ఎంతమం4� క	H అW
> ఇ(. ఇ( 
ఆఖ! Tధన. ఏ��? ఆత¤F#రణ X&g. ఊరక�ం. ఎంrక�? q� 
హృదయం� �న� పర+త¤H�O అ( �బ��.  
ఇ�� ఆ >�  <�g� మß¯ చదవంW. #5 �ప�<�g� అంl అF. 
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(మన ఎrట ఏ�� జY iన�b, జYగగలb, జYగ��dE. T¥వ¦ 
Fల�ణE/ ఉ ¥ంi అegస� ... అన/ దృశgEలà ... Fదల áంr�... 
Eంr X�న fO బంధEల���: ^ల�న ()త¤ M4N. Pప మ§ 
>శEల-  ఉoయE�, అహం�రE�, ఈ +రSE� భ:" అ�±, 
|gనమ�±, ¡గమ�±, ÍÆనమ�± Xప�బWన4.)  
 
ఈ âత"E ఆ ఊరక �ండడం, గమ�ంచ6�Ø ^  YB. |gనమ�, 
¡గమ�, ÍÆనమ�. ))! x��? ¸�� ఇ�� ఎంతమం4, ఎ�� aల 
ర��/ XM3>�Y? ��d ఎ�� ల�ల ర��/ D�� ã�ం1>, <� 
అ��ం�� G'4 ఏ��? q హృదయం� �న� పర+త¤ ]క= ల��� ఏ¿; 
�>�¡, ఆ ల��ల� �జ·Fతం� ఆచ!ంi >య>! ఆయ�ం G�">�? 
ఏం Gయడం jr. ఏం జY § xతమ� ఊరక x�" �>�. గమ��" 
�>�. స�ం4ంచ-ం6 �>�. కదల-ం6 �>�. +Y�j-ం6 
�>�. ఇ4 ఆయన ల���. అ( ల��లh ��d «ä<� ·Fంi. ఆ 
«ä<� ·F'", q� G' Tధనల-  YB ©ట�వలHవ'" <�  YB ఏ��? âద� 
H�O� |gనం, అం� మన� ప!�� G'" |gనం. M4N ప!�� G'" ¡గం, D� 
అవతల ప!�� G'", T¥ ప!�� G'" ÍÆనం. అర��ంD? ఆ ఊరక �ండడం 
అ�4, మ§ప!� వర? �ండగ	/E అ�� అ�� |gనం, M4N ప!�� 
?6 �ండగ	/E అ�� ¡గం, T¥/ �>�వ�� ÍÆనం. ఆ H�O  cB అF. 
అం; �� అF Tధనల  YB ��. ఆ� H�3ల  YB. ¸�� |gనమq, ¡గమ�, 
ÍÆనమ� ã�ంii>�Y. G' Gత ఇ4. అర��ంD? 
 
|gనం అం� �À¯ G3� క���-�, కÀ¯ E-= క���-�, ఒక ^లన 
?Y_� G'4 �r |gనం అం�. అ�� ఇం½�ల� ఉప¡
ంGట�� �� 
ఎవ!�? T¥�. గమ�ంG<W�. అనంత�న�వం� F�d�: fకృO: T¥�. 
�� పర+త¤�. ఏ�జY §... ఇ�� ఇదం. దృశgం కD >-. ఈ 
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దృశgfపంచం అం. ?6, శ�రంh స), ఇం½�లh స), ఇదం. 
దృశgfపంచం T¥:. ఏ� జY §, జYగ�E¤. అ� xXదE. అం�>� 
xడంW. ఆ <కgం మß¯ చదవంW. చక=/. 
(మన ఎrట� ఏఏ 1�E� జY iన�b) మన ఎrట� ఏఏ 1�E� 
జY iన�b, అం� ఎrట� అం� ఏ��? బయట: �r, q ఇం½�ల� 
జ!ÅF ?6 1�Ej. అF ?6 దృశgEj. ఎక=W: T¥:. T¥ H�O �ం1 
x�"న���, క��h ప5> D�� x6	 అ� మన�- క	
ందంW. 
మన�- T¥F కD! అ�� మన�� ఏ��? దృశgPపం/�/ క4	ం4. 
1�Pపం/�/ క4	ం4. M4N� ప5> +�Wపం Ãయ/ �ం�ం4 అ� 
ÍÆపకం క	
ందంW. అ4 ఏ Po�� ధ!ం1ం4 �ంట�? +�W పం దృ�g�� 
ధ!ం1ం4/. �బ�� q ఇం½�ల� క4j కద	క� అq� ఎ5 కr�3>�&? 
1�Pపం�� కr�3>�&. అర��ంD? ఈ 1�Pపం� క4j<�: 
అ��ం��, q�పల q బ&A ?6, ఏ� జY § xతE. (ఇ�� చr�) 
 
( T¥వ¦ Fల�ణం/ xi అegస�, అన/ దృశgEల మయE/క, దృå 
PపE� Fవక,.... అ���:, ^ల�న ()త¤M4N) 
 
ఇంత- Eంr XM3>�a, >- అ4 -దరడం jr, ఇ4 -దరడంjr, అF 
అడæం వ�">�&, ఇF అడæం వ�">�& అ4 fOబంధకE అం�. ��d 
X�gల�-న�D�: అడæం వ�"ంద� Xప�డం fOబంధకE. అవq� �వ!"ం#	 
అం� ఏం X�g	? ఇ5 �ం. అ4 అడæE వ1_ం4. ��� ఎవ �ళ¯మ>� 
D�: అడæE? (అస� Eంr ఈ (హ çంO 2;� /� T¥/ xడjE) 
కD! (హçంO 2<	 అం� ��d T¥/ x6	 అం�>�. (హçంO 
2&>క T¥/ xడడం �r.  
(2కEం( xడ6�: ఇ( ©దè fOబంధకE)  
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ఆ fOబంధ�� 2<	 అం�, <�� ఎ5 xడలట ��d? దృశgE వ¦. 
éడnద 1�E వ¦. ఒక éడnద పటE �ందంW. D�� ఎ5 x�">��? ఆ 
fOబంధ��� అ5 x. ఆ పటE ఏమ>� స�ం4ం1ంD? ఏం స�ం4ంచjr. 
ఏమ>� +ABWంD? +ABడjr. ��d ఎ5 �ం6లట? ��d ?6 D� 
వ¦� �ం. ఆ fOబంధ��� ��� ఎవ స¤!ంచమ>�? ఆ fOబంధ��� 
��� ఎవ DంÊB Gరమ>�? ఆ fOబంధ��� ()త¤ eవం/ ఎవ 
´dక!ంచమ>�? ఊరక �ండవi_ కD! 1�E� xXW<, ఏమ>� 
స�ం4�">�6? ఏం స�ం4ంచడం jr కD! అ5 ��d ?6 స�ం4ంచ-ం6 
�ం. ఉ ¥ం1�ం, ఊరక�ం. అ��8�ం4? ఆ fOబంధ��: 
^ల�న�వం� అహం�రం అ� aY ఎక=ంQ, q- J	H2&ం4. ఇ�� 
ఏం G��? D�� �రHం#�.  Y<కgంh ��, aDంత <�gలh ��, D� 
వgOcక <�g� �ంA& కD! ఆ �రసనeవంh D�� తgêం#�. ఎక=డ? 
eవం�. ఎ��Ó; D�� �రHంచ/� ఏ�2&ం4? fOబంధకం j-ం6 
2&ం4. ఇ¸ fOబంధ��� ëల
ంG F|నం. అం;/� ఎrY �®¯ Wìgం 
అం� Wìgం అ>�వ�� ఏ�ం4? fOబంధకE ©!
ంD? త
SంD?  
 
(ఇప��వర? ఊ!క� స�ం4�"న�4 ఇAB) మన�µ. ( ఆ +ట అం� ఊY->� 
మన�µ స�ం4�"ం4) �బ�� ఇ�� మన�µ: T¥/ �ం6	. బయ�: T¥/ 
�ం�>��. q అంతరం/�: ��d T¥/ �ం6	. అం� q అంతరంగం� 
స�ందన క� hం4 కD! D�� గమ�ంi. D�: aDంత <కgం X��. Mí, 
M4N �ంD qØ�>? ఎంr- స�ం4�">��? మß¯ ()త¤eవం�: ఎంr- 
23>��? అహం�రం�: ఎంr-23>��? �� ఆత¤సdP�Wî 
�ండ/ మß¯ ��d oత పదNO� ఎంr- స�ం4�">��? అ� మన�: M4N 
Xo�<? ఎ��Ó>? Xo�లన�+ట. ఎ�� Xo"�? గమ�'" Xo"�. Eంr 
గమ�ం� �ం6	. తY<త ఆత¤ F#రణ� బలం �ం6	.  Y� nద 
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F�dసE �ం6	. ఈ ^¾ క	'"� /�, q అంతరం/�: Xప�j�. 
అర��ంD? (తY<త) 
 
(హృదయE నంrగల అహం సdPo�సం|నం .... భగవం3ంట 
Gత�...సంకల� +�... తలం� +�� బంధమ� âదల... తలం� 
Pపమన�µలత� యం( �	, ఎ��¾ అత�� మYవక ... TధనE. ఇ(... 
HDNంతE)  
 
 అ¸ సంగO. ïషÝ�న Tధన ఏ�ట�g? అం�, �� అ� తలం�, అహం 
�ం4 కD! అహం వృO". అ4 ఆ�ర eవం ధ!ంచకEంr ðవం/ �ం4. ఆ�ర 
eవం ధ!ంచ/� ·� అ&gం4. �బ�� q అంతరంగ Pపం�: +రక 
Eంr, q ÍÆప�ల Pపం�: +రక Eంr, ఆ�చనల Pపం�: +రక 
Eంr, D�� ఆ%&ం1, గమ�ం1, ఆ H�O� �ం8 fయత�ం G'", అ4 ·Fతం 
â."�: ఉప¡గపW, ÍÆ>�భ<�� క	
ం1, q- ఉత"మ�న Tధన/ 
ప!ణ�ం1, సÖన�వం� ÍÆ>�భ<�� ఇ�"ం4. �బ�� ఇ�� ïషÝ�న�వం� 
Tధన� G&. �
	న�వం� Tధన� ఏ��? అF ?6 Tధనj. �q, 
ఇABం� ఫ	.�� ఇవd�.  
 
 (fశ�. F#రణE ��ల (హE నంrగల ఆత¤eవE +�ం ... T¥తd 
Tధన+...) 
 
అం� అర�ం ఏ��? ఈ ఆత¤F#రణ G�E, ØవలE ��లం/ �న��వం�( 
23ంD? >- ��లం nద ఆకర��, eవన �ందంW, అ4 +�� 23ంD? 
ఇంØమ>� f¡జనం �ంD అ� అ 3>�Y.  
 
   (�ñ, �రణ (హEనంr గల ఆత¤eవE ?6 �రHంచ Tధg+?....) 
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ØవలE ��ల (హE వరØ ప!�త+ ఈ ఆత¤F#రణ? ¸�ò అవతల 
�ñ(హం, �రణ (హం ?6 �>�& కD! ఈ ఆత¤F#రణ అక=డ ?6 ప�: 
వ�"ంD? సం(హం అన�+ట. (స+|నం) 
 
 (��ల(హE� బ��� ఇతర (హE� ·Fం1 ±ంట ...) ఆ  స!/S 
చr�. (��ల (హE� బ���...) ఆ.. 
ఈ ��ల ()�� ఆ%&ంG, ఆ �ñ (హE �ం4. ఆ �ñ()�� ఆ%&ంG 
�రణ (హE �ం4. �బ�� అF (� వలన ఉ�:� క	
 �>�&? ¸�� 
(��ల(హ��)  బ�� ఉ�:� క	
�>�&. కD! �బ�� ¸�: ప�: వ1_ం4, <�: 
ప�:�D? ఇ��? ప�: వ�"ం4 అ� కD! XM3>�. xడంW. ఎAB 
XM3>�Ú.  
 
 (��... పంచ�శPప శ�ర �యమ&g... ��ల (హమంrగల ఆత¤eవ 
>శ�...ఇతర (హEలనంr ఆత¤eవ >శE అ ట Gత�, F#రణ ^ 
శ�రEల� గల ఆత¤eవE� 2���ట-..�రణమ iన�4) 
 
 �బ�� ఆత¤F#రణ అ�4 ^ (హEల ]క= ఉ�:� 
J���వ6�:, T¥.d�� J���వ6�:, <ట� 2�ట�6�: 
ఉప¡గపhం4. �బ�� ఇ�� G'4, ఇక=W వరØ అ��+-. ఇ4 కల� 
ఉప¡గప3ం4. /ఢ�ôవస��?6 ఉప¡గప3ం4. (అ&2&ంD 
అక=W: ఆ స+|నం?)  
 
ఓం ఓం ఓం  
ఓం àరõమదః àరõ�దం à�õ÷ àరõ Eదచg; àరõసg àరõ+Dయ àరõ�< 
వ0షg; 
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ఓం àరõమదః àరõ�దం à�õ÷ àరõ Eదచg; àరõసg àరõ+Dయ àరõ�< 
వ0షg; 
ఓం àరõమదః àరõ�దం à�õ÷ àరõ Eదచg; àరõసg àరõ+Dయ àరõ�< 
వ0షg; 
ఓం త÷ స÷ 
ఓం సహ>భవ3 సహø ùన-" సహwరgం కర<వú ;జHd >వûతమ�" 
+Fదdüవú 
ఓం �ంOః �ంOః �ంOః 
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ఓం ఓం ఓం 
 

ఓం �ర�మదః �ర�
దం ���� �ర�దచ�� �ర�స� �ర���య 
�ర���వ�ష�� 

ఓం త� స� 
 

ఓం సహ�వవ� సహ��న!" సహ#ర�ం కర�వ% �జ'(�వ)తమ*" 
�+,(-వ% 

ఓం .ం/ః.ం/ః.ం/ః 
 

012నందం పరమ*ఖదం 5వలం 78న9:"ం 
ద(ం�(;తం గగన సదృశం తత(మ?�, ల@Aం 
ఏకం Cత�ం +మలమచలం సర() ?DEతం 
F�;తం GHణ రJతం సKLMం తం న�
. 
 
ఓం నO 012,P� 0హ2+�� ?ంQ�య కర"RP�  
వంశ ఋTP� మహUVA నOHMభ�ః  
 
సX(పపYవ రJత Q78నఘన Qత�గX[  
0\]2�హమ'2 అహం ప�ర[ రJతః  
 
అ?2KLM స�రంFం కృష�?ం_ప మధ��ం 
ఓంaర bఠ పర�ంతం వంd HM పరంప�ం. 
 
?e�ం.  
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(అహంaరgప 9లh +i:ంచక ...) 
అంత!ంK Qశkl ఏమ�km? అంత!ంK Qశkచదవంo. (ph 

అp +i:ంqట ఎtY?) ఎtY?  
 ఇvwm ఒyzకz Qశk{, ఒyzకz Qశk{ అకzడ వMస ~నkదనk�ట. �మం 
~నk,. �దట ఏం ��wm? {" ఎtYగ? అC అo�m. �C +షయం ��wm. 
తM�త ఏం �.M? య�ర[ స(g�Ck ��*�వడం ఎtY ? అ�kM. 
�య�! h~( య�ర[ స(gపం ��*!ం� {" వ*"ం,. య�ర[స(gపం 
��*�వడం ఎtY? స� ��! h~( అCk పh� �*"ంt~ క�! ఆ 
��టvwm వ��టvwm ��టvwm /�kh, �.h అం��k~ క�! �C 
�hక ‘ph’ అC ~ం�ం,. ఆ ‘ph’C ప���! ఆ ‘ph’C ప��!ం�, �! 
��*"ం,. ఆ ‘ph’C ప���వడం ఎtY? అ�kM. 9డవ Qశk ఏ
�? ‘ph 
ఎవడh’ అC ఎtY +i:ంi�? �! ��యడం �K క�! వ��/C, �/C, 
/ం�C, �'/C అC ��*"ం, aC, ph ఎవడ� ��యడం �K క�! ఎంK! 
��యడం �K �య�! �! అం�, h~( పCl C����k~. 
ఆlచనl... ఆlచన�  పp. అ+ వ��నvwm అంKl, ��lY 
C����k~. 9డవ�ం¡Y ఏం �¢��km అం�, �య�! �~ ఎం£ 
aలం�, d1¤�నం£ ¥+ంచడం అల�� �*!�k~. ఈ శ§రంl{ 
వi�~. శ§రంl{ ఎtY వi�~? వ?¨Ck ఎtY ధ:ంi©, అtY ఈ శ§�Ck 
ధ:ంi~. a�, lక�సన �త, .స¨�సన �త, dహ �సన �త, 9m Hªల 
�త, �~ కపwబo, ఆ పంచ�.ల �త కపwబo, �~ d1¤��Ck ¬ం�~. � 
dహం ఎtY త®ం,? #� �(� త®ం,. aబ�� ��£ ¥+ం�టvwm, 
అ, � �/l పC�� అp 78�Ck మర��~. Q/ ఆlచన �ha�  
ph అp *¯రణ ~ం�p, ph అp ఉC{ ~ం�p, �! ఆlచన వ±"ం,. �క�� 
ఆlచన వ*"ం�? శ�C{ ఆlచన ~ం�? �K క�! శ§రం జడప�ర[ం క�! 
�C{ ఆlచన ~ం�? �K క�! మ: అ�� జడప�ర[ం �hక ~నk ²తన�ం h~( 
క�! ఆ ph ఎవM? ²తన�*¯రణ. అd అహం ³కz *¯రణ. అe� ఏ´ం,? ఈ 
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అ1C{ ఆaర µం/ వ���:ం,. �రడం వలY ఏమ�~? ఆ ph అp *¯రణC 
మర��~. మ:��e, అహంaరం పద¶/l క�H�నk�వం�, ఏ 
ఆlచన� ~�k·, ఏ పh� ~�k·, అ+ h~( అh�వడం �ద� 
¸t�~. అస� ph �e, 
��ph వ��'ం, అనk�ట. అం� �C ph 
వ��'ం,. ఎtYగ? ph ¹¨C, ph ఫ»� �: Fర�h, ph ఫ»� �:{ అమ2h, 
ph ఫ»� �:{ అమ2మ2h... ఇవ�k ఏ
�? 
�� ph�. � ¼ద 
క�wంచబ ½e. � ¼ద క�wంచబ ½e. ఆ సంఘటనల ఆ¾రం�, ఆ 
ప:'[�ల ఆ¾రం�, శ§ర Fవం£ క�wంచబoన�వం�¿ a�, �~ య�ర[ం� 
~నk�C{ క�wంచడబ ½? య�ర[ం� ~నk�C{ క�wంచ C{ #�aK 
క�!  
 ఎ»గం�, ఆaశంl ÀM�m Qa�*"�km. ఈ Eమండలం ¼K 
~నk�వం� అpక మం,, ఆ ÀM�oC ఉప·�ంq!C, అpక పh� 
�*"�kM. ఏÁ� ÀM�o{ �ం,�? �ంద�K క�! మ: ?D స(gప 
క�! అtYÂ, �l ~నk ‘ph’�  స(gప '[/l, స(Qaశ '[/l, 78న '[/l 
?D� ~నk,. a�, ఆ ?D మMv! వ��'ం,. ఎంత� మMv! వ��'ం, 
అం�, ఇక అ, /:� HM"! �నంత� మMv! వ��'ం,. aరణం ఏ
�? �~ 
XÃ�§ అF�సం ��టvwm, ఏం � �!? +iరణ ~ం �, ?ధ� 
~ం �. అం� ఏ
�? �CC (?DC) HM" �q�!p ?ధన ~ం �. �CC HM" 
�� +iరణ �  ~ం �. a� ఈ ÄంÅ ~�k? మన దగLర ఇvwm? 
ÄంÅ �~. ÄంÅ �క�వడం వలY ఏ´ం,? శ§ర� ~ం,. శ§ర Fవం£ 
¥+ంచడ� సత�´ం,. aబ�� ఏం �లట? ంK ?D{ సంబంÆం�న 
+iరణh అF�స �e. తM�త ఏం ��? �C{ తగL ?ధన �e. 
అe� +iరణ, ?ధన ఏం �లంÇ? ఏం  ��" ఇ, ?ధ�ం అ~�ం,? అం�, 
��! h~( �ట��దట ఏం ���? అ�k వ�����ke క�! �~ 
Xm½¼ద �ట?M� అందg వ�����kM క�! �ళÉ +వర, �ÊÉ 
ఎవరC ఎvwË� కh!z�k�? కh�z�K క�! మ: � మన*Ìl Íం�Î'న 
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Q/ ఆlచనC ఎంK! ప��ంq!ం��k~? h~( అ, ఏం �*"�k~? ఆlచన 
��p �C �ంబÏ ��ం�+. �~ ఏం �లట ఇvwm? ఓÐ! �ట?:�M 
వi�M. ఆlచన కలగ�p h~( ఏం ��? �CC ఎtY Î లట? ఓÐ! 
Xm½ ¼ద �ట?:�M వi�రంÇ! ఇvwm #m ఎవÑ �! ఎంK!? ph 
ఎవ:C? ?DC, ph ఎవ:C? ఆత2స(g�Ck. � ఆlచనకం� ంKనk �డh. 
ఆlచన తM�త ~నk�డh aK ph. ph ఆlచన కం� ంK ~నk 
�డh. ఇvwm ఈ ఆlచనC గమC*"�kh. ఎవM వi�M ఇvwm ఆlచన 
�M? ఓÐ! �ట?: �M వi�M. ��. ఎంత �v ~ంtM? ఆlచనl బలం 
ఎంత �v ~ం�ం,? Chk అmH�ం, అ,. అtY Î�నvwm ఏÒ�ం,? 
Chk అhమ/ంచమC అmH�ందంo. ఇvwm నhk ఏం �యమంt~? నhk 
ఏం �యమంt~? అంÓ ~ం�ంద,. ఏ
� h~( ��,? ఊM� a�v 
అtYH. ఏం �యమ�kడట �C{? �C{ ఉప�నం ��wm. �Õల వÖ 
Îm. ఇవ�k �×� క�! ఆ �ÕలC ఎtY Î*"�k©, �CC �  అtY 
Îm. ఊరక ~ంm. ఇ, �యలట. ఆ ?D ���, ph ��� అC అం�, 
h~(.. ph ఏం��ల�? �×Ck ఎtY Î*"�k©, Øడ¼ద �×Ck ఎtY 
Î*"�k©, దృ.�Ck ఎtY Î*"�k©, ఆ దృశ�ంl{ �ర�!. ఊరక ~ంm. 
సwం,ంచ�!. ఊరక ~ంm. గమCÀ" ~ంm. గమCÀ" ~ంm. ఊరక ~ంm. 
అవ�k ఎవ: ల@ª�? � హృదయంl ~నk పర�త2 ల@ª�. ఆ ల@ªల£� 
¥+ంచడం �ద�¸��. ఇపw� వర� శ§రం£ �oన ల@ªల£p ¥+*"�k~. 
ఇvwm పర�త2 ల@ªలp Cత�ం స2:À", పర�త2 ల@ª� అం� 
+Ù�సహÚ�మం చదవడం aK, అర[́ ం_? � హృదయంl పర��2m ఈ 
ల@ªల£ ~�km. ఎ» ~�km? ఏం కదల!ం  ~�km. .శ(తం� ~�km. 
ఎ»? సwం,ంచ!ం  ~�km. గమCÀ" ~�km. ఊరక ~�km. ఇవ�k 
పర�త2 ల@ª�. ఈ పర�త2 ల@ª� ఎకzడ ~�ke? �lp ~�ke. � 
హృదయ?[నంlp ~�ke. అకzడ ఎవM�kM? h¿( ~�k~. ¿��m ఎవÅ 
�m. ఆ ph అp పర��2m ~�km. ఆ ph అp పర��2m ఈ ల@ªల£ 
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~�km aబ��, ఈ శ§రం Cలబo ~ం,. ఇ, తvw!ం�, ఏ_ � శ§�C{ +�వ? 
అందg ఇంత Ûపw�, Chk XÃ�§ ¬KÜన ��ం, �ద�, h~( ఇంÝo+, 
h~( చంÝo+, h~( �క�� ఈ !�ంబ �K, h~( �క�� అ, �K, ఇ, 
�K అనk�ÊÉ, ఈ ph తvw��p _CC ఏం �.M? (బeట ��.M) 
ఎంKకC? _C{ ఏం +�వ �K. _C{ +�వ �K. +�వ ఎtY వ��ం,? ‘ph’ 
వలY వ��ం,. అర[´ం� అంÇ? aబ�� _ం¡Y ~నkvwm ‘ph’h 
ప��ంq�వ�! అం� ఏ
�? సశ§MడÞ అశ§:� ¥+ంq. శ§రంl 
~ండ�p, _ం¡Y ~నk అశ§: ఒకm ~�km. శ§రం£ సంబంధం �!ం  ఒకm 
~�km ఇంKl. �oC ఆßeంq, �oC H:"ంq, ఆ ల@ªల£ ¥+ంq. 
ఏÒà~ అvwm? శ§రంl ~ంo !"డ~ అ~à~. అం� అర[ం ఏ
�? 
¥వh2!"డ~ అ~à~. 0/{ ~ంo � , ¥~m aC �డ~ అ~à~. 0/{ 
~ంÏ, ఏ
�? శ§రం. � ఆ¾రం£ శ§రం వ±"ం,. � ఆ¾రం£p ఈ శ§రం 
�  �£ం,. aబ�� vm�నk, శ§ర�, ��నk, శ§ర�. ఇvwm 7à 
áచం, మృà áచం శ§�Ca? �a? �5
 ~�ke? ph ఎలYvwÅ ప/త 
�వhడh. ఎ�వం� ���2లâ� �  ప+ãక:ంప �యగ�Â ?మర[A 
~నk�వం� �డh. ph ?DC. �! అప+Õత, ప+Õత ఎకzడ ~ం�ం,? �K 
క�! ఏ ద(ం�(� �~ క� �!. అ�వం� �డh ph. aబ�� ఆ ‘ph’ 
అp�వం�, హృదయ?[నంl ~నk�వం� పర�త2h ఆßeంq. ఏÒà~ 
అvwm? h~( ఆ పర�త2 ల@ªల£ ¥+�", పర�త2¿ అ~à~. శ§ర 
ల@ªల£ ¥+ంi~ aబ�� ఏమ�~? శ§రం అ�~. aబ�� �l ~నk 
పర�త2 ల@ªలh H:"ం�, అ�� పర�త2 ల@ªల£ ¥+ంచడం Qయతkం �e. 
అC ��wM. �ä� ఈయన ఏమంtm మåÉ? �లLవ Qశkl?  
 (అహంaర gప ... 9లh +i:ంప�, అకzడ ఏ¿© ... జMH�నk, 
��, ....) h~( ఏం �¢��k~? ఆ ‘ph’ అp తలంvh ప���వ�! అ, 
ప��!ం�, ఆ ల@ªCk ప��!ం� అంà సమస� ప:-zరం అ~�ం, 
అం��k~. a�, ph lప�{ Íం� Î�", బయ�{ aK, lప�{ Íం� Î�", 
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ఏం కనబm��kయట? ఎంత �� అహంa�C{ సంబంÆం�న¿ 
కనబm��ke a�, ఈ ph అp తలంv ఎకz  కనబడడం �ద� �¢! ఏU 
�C సంగ�� ఇదంà! �లవ�, ప�వ��, కథ�, కథ��, ఆ అహంa�C{ 
సంబంÆం�న ఆlచన� కనపm�నk¿ ��, ph అp తలంv కనబడడం 
�ద� �¢. (Q; ఆlచ� అహంaర��?) ఆఁ.. అంKl, ఆ ఆlచనl 
~నk�వం� అహంa�Ck H:"ంi� h~( ఇvwm. H:"�" తపw Cర'ంచ�~. 
సమస� ఏ
టం�, ఇvwm ఒక ఆlచన వ��ందంo. �ం¡Y అహంaరం ఎtY 
~ంU ంK H:"ంi�. H:"ం� అహంa�Ck Cర'ంi�. Cర'�" a�, �C 
�న!నk ‘ph’ కనపడK. ఎంKకCట? ఈ ంK దట�´న�వం� అm½Øడ� 
ఇ, ~ందంo. _CC Cర'�" a�, _C �hక ~నk, కనపడK. అర[´ం� అంÇ?  
 గరVHo త�v� 9�' ~�kయంÇ! Áవం ఎtY కనపm�ం,? 
త�v� �:�" క�! ఆ మం,రంl త�v, అంK5, గరVHo ఎంK! ¸t�రం�, 
ఇd +షయం. ఆ lప�{ Íం� Î�", ఏం కనబm��kయట ఇvwm? అంà 
అహంa�C{ సంబంÆం�న¿ కనబm��kయట. ఎంKకC? అtYÂ ~�ke 
aబ�� అ+. ఇపw�వర� అF�సం ఎ» �.~? అ»Â �.~. ఆ మన*C ఏ 
�:l ¸t�~? అహంaరం అp �:lp ¸t�~. ¢,¶C ఏ �:l ¸t�~? 
�CC అహంaరం అp �:lp ¸t�~. ¸�� èªCk �  dCÞv 
ఉప·�ంi~? అ� శ§రం పద¶/lp ఉప·�ంi~. మ: వ��న పC�Y 
అCkం�� అహంaర పద¶/� ~ప·�ం�, ఇvwm అÄéం�� phh 
Î లం�, అం� ఏం ��లంట? ;' ��య C{ #ê�ం�? అtY 
!దరK. �CC ఏం �లట? గమCంq. �ట��దట ఏం గమCంiలట? 
�¢��km స�¾నం. ఎtY �CC ��*���. ఈ అహంaరv ఆlచనల 
�hక ~నk ‘ph’h ��*�వడం ఎtY? అd Qశk. (అd తలంv �వడం �d అC.. 
) అం� కనబడడం �K�. �~ ఎంత lప�{ /:� Î'�, � అహంaర 
సదృశ´న�వం�¿ ~�ke ��, ‘ph’ తలంv అకzడ కనబడడం �K. ఎtY 
�� మ:? అం��km. స�¾నం Îడంo భగ�h� ఏం �¢��kX.  
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(కర" ... �ÕలCkë Qథ�+భ{"C ఆßeం��... అCkë dహgపh... 
¢,¶ gప ph అh �ద� వృ/"ì అH, అహంaరh ఆßeం�� ... 
�తh, అహంaరం �!ంmట�... ఇతర తలంvలCkë �!ంm నvwm 
aరణగh, 9ల ?[న గí, సం?ర అh � వృ@ ³కz ¿M 
అH, అహంaర .... ఇతర తలంv లCkë.... 9ల ��న వృ@ వÖ, ... 
పo�~h. తన Cష�! Q/బంధక� ఎCk తలంv� £�నí మన*Ìh ఆ 
�:న ��యక, ఆత2 స(gప´న తన యంd C�î తన ïKట ¿� .... 
��*!నkð, జMగగల©, జMగC Îత అC ?DవÖ +ల@ణ� ... 
అF�స gప మ� �శల! అh అహంaర �శన �ì ఈ �రLp 
భ{" అCì, ¾�నమCì, ·గమCì, 78నమCì అpక ñరY£� ....) ఆH 
ఆH ¸దÜ� చ,¿.~.  
Îడంo. ఏం �¢��kÑ ఆయన, ఎంత చకz� �¢��kÑ!  
 �య�! h~( lప�{ Íం� Î�", Qథ� +భ{"£� అం�, ph 
Qథ�+భ{". ,(;, తృ; �~ aక ఇంa 
��న+. అం� అర[ం ఏ
�? � 
Fర�. � Fర� అనం�p ఏ´ం,? Äండవ �m వ��.m క�! అర[´ం� అంÇ! 
ఇtYగ ph అp Qథమ?[నం hం� 
��న+ అ�k ~�ke. అస� ~ండడ� 
ఇ» ~ం,. ఈ సత�ం �~ ¥+తం �త"ం ¼� Q; ఆlచనlí ~ం,. Q/ 
�Õlí ~ం,. Q/ సంబంధం lí ~ం,. Q/ �!zlí ~ం,. Q/ 
ఆlచనlí ~నk,. aబ�� ఏ
� �లట ఇvwm? h~( ఆlచన 
�య Ck, పh� �య Ck, �tYడ Ck, (�tYడడం �  పp!) ఇvwm 
ఎకzడ ¸t�లట _CC? అస�. ఈ �tYడడం ఆlచన దగLర ¸t�లట అస� _CC 
�ట��దట. ¸�� ఏం �యమం��km? h~( ఏం �'� ఇ, �K �య�! 
ఒకz� ��. ఏ
టట? �C{ ఒక ?[నంl ¿M, 9లం� ¿M ~ం,. ఆ ¿MC 
�ం� Qయతkం ��. h~( ఏద�k �e�. h~( ఇంతమ�� ఏం �.~? 
òòన Î*yi�~. ఆ!� Î.~, yమ2� Î.~, Äమ2� Î.~, 
�pkU పÊÉ Î.~, �� Î.~, �Ck a�v ఈ ఫలం అ�k~, a�v ఆ 
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yమ2 అ�k~. ఏU �À" వi�~ ��, ఎకzడ ¿M Íల��", ఈ వృ@ం 
పo��ంU, ఆ ¿MC ప���! ప����లం� ఏం ��లట? ంK Qథ� 
+భ{"C ప����లట. అం� అర[ం ఏ
�? ఏÁ� ఒక పCC ;*�ంo.  
 ఉ�హరణ! ;*!ం�ం. ఈ �డ îCk�M అ�kh అh�ంo. ఎవ:{ 
îCk�M? ఎవ:� ఒక శ§�C{ îCk�M. ��M అh��డK, ��M 
అh!ం� మåÉ ఏ´ం, అకzడ? మåÉ అహంaరం వ��'ం,. ఇvwm ఏం 
���? ఒక శ§�C{ ఈ�డ îCk�రంo. అం�క�! ఈ îCk�M అp,, శ§ర 
గత సంబంధ�? ph£ వ��న సంబంధ�? (శ§�C5) శ§ర గత సంబంధం. 
అం� క�! ఈ îCk �:{ ph డజh �
oపÊÉ ఇ�" �~ంm. ఆlచp�. 
అం��? ఈ�డ îCk �M aక�� ph ఇ?"�? వ�/�కం ఆl�ంiలంo. 
ఈ�డ îCk�M aక�� ph ఇ?"�? అం� శ§ర గత సంబం¾C{ è¾న�త 
ఇ��నvwÏ ph ఇ, ఇ�ÜమC అh!ం��kh. ఇవ( C{ îCk�� a�»? 
ఇvwm ఎtY ��� ఆlచన? ఇవ( C{ îCk �� అì�ం »? అకz�YK. ఏ 
¥+ ఏ ¥+{ అe� ఇవ(q�. ఇ�� �! మన* ~ం � a�, vq�!p�m 
ఎవË� vq��వq�. ఇ�� ph అC మåÉ ph అh��»? ph ఎవ:C 
ఇవ( C{? పర�త2 క� సృóం�ం,! సృT� యంK పర�త2 సృóం�ం,, ఎవ:C 
ఆßeంil, �:C ఆße±"ం, క�! మధ�l ph ఎవ:C? aబ��  ఇవ(డం 
సమంజస�? ఇవ(క�వడం సమంజస�? ఇవ(డ� సమంజస. పర�త2 
పద¶/� ఇవ(డం అత�ంత సమంజస. అvwm ఏ´ం,? ఇ��న �Å �m. 
vq�!నk î�k �K. అర[´ం�? పర�త2 ఇi�m. పర�త2 vq�!�km. 
ఇదÜ:ô నష�ం �K. ఎవ:{ అహంaరం ఏరwడ�K. అd îCk�:5 ఇi�నంo. 
ఏ´ం, అvwm? vq�!నk �m ఏ´�m? (¥~m అe�m) అ_ 
సంగ/! అర[´ం�! 
 ఇvwm ఏ´ం,? ఇtY అహంaరం ³కz ¿MC h~( �ట��దట 
ప���! Q/ ఆlచనl ఈ ¿M ~ం�ందంo. _C{ వ�/�కం� 
ఆl�ంiలనk�ట మనం ఇvwm. ఇపw� వర� ఏం �.~? అh�లం� 
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ఆl�ంi~. అh�లం� ఆl�ంచడం వలY ఏ´ం,? అd బలపo�eం,. 
ఇvwm ¼ ఇం�{ (¸õÉ�?మంo) అలYm �M వi�రంÇ! అ�Ym �M వ�", who 
is అ�Ym? అ�Ym ఎవడవ�? h~( � అవత�{? �హ�ంl Qవ:"ంచడం 
aK, ంK h~( అంతరంl Q�kంq�? వ��న �m ఎవm? పర�త2. మన 
¸దÜల ?ంQ�యంl ఏం ��wM? ఇCk సంబం¾� అకzడ �~. ఎవË� స�, � 
ఇం�{ వ��న Q/�Å ‘అ/û d© భవ’. వ��న �ÊÉ అంà అ/ü�. �య�! 
�o{ ఇCk ñMY, ఇCk సంబం¾�, ఇCk �ంధ��� �~ అకzడ. అర[´ం� 
అంo? �ÊÉ ఏం ��wM అంKకC? ��Â �ంధ���. ఈ సృT� �త"ం ¼ద 
�న~ల! ��Â �ంధ���. ఏ
�? �తృd©భవ, îతృd©భవ, ఆiర� 
d©భవ, అ/û d© భవ. ఈ ��Â. h~( ¥+తం �త"ం ¼� ఈ ��H 
సంబం¾లh �Õ� ¸��!ం�, h~( _CC ��*�గ�Hà~. ఈ 
అహంaరం వృ@ం ³కz �క� ¿ÊÉ ��� అం�, ఇకzo{ ప:
తం 
¸����� h~(. ఇకzo{ ప:
తం ¸��!C ఈ ��H సంబం¾లl5 
+iరణ �', అహంaర సంబం¾Ck �!ం  ��", ఏ´ం, అvwm �!? ‘ph’ 
అp *¯రణ ��*"ం,. ఇvwm మనం ఈ ��Lం� వర5 ~�k�? ��H 
��H ¿� అe�ం,. ఇ_ అC �C Ö5zం,? అ, ఎంత అ~�ంU, నలý 
¿� అ~�ంU �  మన! ��యK. అంKకC, ఆ;2యàబంధం ఒకz� 
~ం �. ph ¼M ఎవరంÇ? ¼M ఆ;2ìలంÇ! ఆ;2ì� అం� �C{ ఏ¼ 
సంబంధం �K�. ఎంKకC? ఆత2సంబం)!m. � ³కz ‘ph’C *¯రణ 
���m. �l ~నk పర�త2h *¯రణ! ����m. ఏమ�m అvwm 
�m? �m ఆ;2ìm. aబ�� ఆ;2ìm కం� దగLర�m ఉ�k ? �m. 
అర[´ం� అంÇ! aబ�� ఎవo£ అe� �  � Ûపw సంబంధం ఏ
�? దగLర 
సంబంధం ఏ
�? ఆ;2ìÏ అత�ంత దగLర సంబంధం. Îడంo. �ర(ం ¸దÜ� 
అp�రంo, ఇvwm ఎవg అనడం �దంo. �ర(ం ¸దÜ� చకz� �M ఇd �ట 
అp�M. #రంà � ఆ;2ìలంo. అం� ఏ
�? �:ô �! అరమ:క� �~. 
అంKకC �! అత�ంత దగLర �m. pp �m. అvwm �! ఆ;2ìm. �oô 
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�! þదం �K. ఎంKకC? ‘ph’� Î'నvwm ఎకzmం,? అర[´ం� అంÇ? 
ph ph� Î.h. �oC ph� Î*"�kh. ph పర�త2h. �Å 
పర��2. ph ఆత2స(gvడh, �Å ఆత2స(gvÏ. అం� dహసంబంధం� 
Îడడం �K ph. dహసంబంధం� Qవ:"ంచడం �K. అvwm క� �! అస� 
Cజ´న సంబంధం అం� ఏ
¡ ���,? అvwm క� ఎవg ఎవ:ô ఏం 
��w�Ìన అవసరం �K. �m Î�"p h~( అవ�హన �*�గల~ ఏం 
��l? Chk Î�"p �m అవ�హన �*�గలm ఏం ��l! ఇvwm 
F�� భర"� ఆ;2ì»? �క��? శ§ర సంబం)!»? (ఆ;2ì�) ~ం �. 
a� ఎ» ~�kM? dహసంబం)!�� ~�k. ఏ´ం, అంKవలY? �ä� 
అర[ం aK. �పwక�e� అస� అర[ం aK. అర[́ ం� అంÇ! ఇvwm 
ఏమ�M? అంKవలY ఒక దగLర ~ం��k� తపw Q·జన �న�ం. ఎంKకC? 
ఒక: సమస�h ఒకM అర[ం �*�M. అర[ం �*��� అం� ఏం �? ఇ,Ø 
అహంaర Cరసన£ �oన�వం� ఆ;2యà బంధం ~ం �. ఆ;2యà బంధం 
అp, బంధ� ఇvwm? అ, బంధ aK. ఎంKవలY? అ, ¸దÜ�Y. 
��న 
వం�నCkం�� Íల�ం�ట�వం� ¸దÜ �Y. �!zపo�eం, � వస¨ం �õÉ 
లY ¼ద పoందంo. ఆ �Y అ�k ఈ వస¨ంl �:�e. ఇvwm ఆ �నk �నk 
�Y అ�k ;��. ;�లం� ఏం ��? ఒక ̧ దÜ �Y a��. తM�త 
ఈ ¸దÜ �Yh �  ��?". �Ck ఉప·�ంq!C. aబ�� ph 
ఆత2స(gvm అp Fవన£ �~ గhక, అCk అహంaర 9»లC కhక +iరణ 
�'నటYe�, �l క�H�నk ఆlచనలCkం��, అ+ దృశ�gపమC, 
�ÕgపమC, ఆ దృశ��, �Õ� ph aదC, ��l �ర!ం , ఆ �:న 
�!ం , ఆ దృశ�ంl �!ం , ఆ �×Ck ఎtY Î*"�k©, Øడ¼ద �Õం 
~ందంo, ఎtY Î*"�k~? ఏమ�k �:���k�? అంKl{? ఆ �Õంl 
¸దÜ ��h వ��న�Y ఒక �Õం �?రంÇ! ఆ ��hl h~( y��! 
��నk�Y Fవన �.�? �య�K�. ఆ �×pk ఎtY Î*"�k~? +o� 
~ండడం ��? ?D� Îడడం ��? అ»గ � ఆlచనలC Îడవ�!  
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 (ఆత2స(gvoC అp '[/lhం� Î�...) గమCంq. ఊరక ~ంm. 
?DవÖ ÎÀ" ~ం�, ఈ ఒకz ?ధp �లట, ఇం�Ck �'�, ?ధ�ం aK. 
అంK5 ఇంతమం, ఇCk రa�� �¢��kM కదంÇ! మ§! ఏం 
�యమంtరంÇ? అ�k ఇdన� �¢. ఇd భ{". ఇd ¾�నం. ఇd ·గం. ఇd 
78నం. ఈ పC �యక��, h~( ఎCk �'� ఆñM ¼ద, అ, ?ధ���? 
ఉ�హరణ �¢à Îడంo. ఇvwm ph భ{"l i» �.నంo. ఎకzడ �.~? 
ఆ అహంaరం అp వృ@ం yమ2ల ¼ద, ఇÓ అÓ ఊ�స» ~. ఒక ?: +Ù� 
సహÚ�మం అ�k~, ఒక ?: ల�à సహÚ�మం అ�k~, ఒక ?: �వ 
సహÚ�మం అ�k~. ఒక?: సం¾�వందనం అ�k~, ఒక ?: ఇం�� అ�k~, 
ఒక?: ఇం��.... ఇvwm ఏంటట? ఆ yమ2ల ¼ద ఎHM��k~, ఈ yమ2 ఆ 
yమ2. అస� ఆ అహంaర వృ�C{ 9లం ఎకzmం,? ఆ 9ల´న ¿Mh 
�ం� Qయతkం ��", వృ@ం అd ���eం,. aబ�� వృ�Ck òన y���" 
Q·జనం �K �¢. ఆ 9ల´న ¿MC �ం� ?ధన �e. ఆ ?ధనlp భ{", 
¾�నం, ·గం, 78నం అ�k అంKlp ~�ke. ఎంKకC? అCk ?ధనల{ 
అంత�?ధన, �వ: ?ధన ఏ
ట� అం� ఇd. h~( ఎCk అ�k �'�, అవ�k 
నవ+ధ భ{" ��Lలl+. �వ:Áన ఆత2 C¿దన ��� అం�, �! అస� అ, 
���. ఆ నవ+ధభ{" ��Lలl ఆఖ:, ఏ
�? ఆత2C¿దన. అర�నం, వందనం, 
+��ః స2రణం, �ద �వనం అC వMస� �ñw Í
2, ��Lలl, నవ+ధ 
��Lలl ఆఖ:, ఏ
�? ఆత2C¿దన. మ: ఆత2స(gపం ���" క�! C¿దన 
��,. h~( X� â¿ద�ం ̧ m�నk, â¿ద�ం aద,. ఆత2C¿దన అp '[/ �సం 
¸m��k~ అ,. a� ఏ´�eం,? �ర�ం �Ä� సత�ం, �Ä� సత�ం, îంo 
వంట� సత�ం అe�eం, â¿ద�ంl. �C�సం భగవం�m అకzడ �m. 
�� వలY Q·జనం �K. ఆ C¿దన అp, �వర! ఎంK! ¸t�M? అంత! 
ంK Í
2,, నవ+ధ భ{" ��L� �À" వi�~, అర�నం, వందనం, 
+��ఃస2రణం, �ద�వనం అ�kవMస� ;*y�� �వ:{ C¿దన ¸t�m. C¿దన 
అం� ఏ
�? అ:wం�.~. ఇక /:� �K. Chk h~( అ:wం�.~. ph అp 
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ఆత2 స(g�Ck పర�త2! అ:wం�.~. ఏ´ం, అvwm? ఆత2C¿దన 
అe�ం,. ఇ» ¸t�M �¢. _CC అర[ం �*�! Q;�ం¡Y ¸�� +¾నం అd! 
a� ఆచరణl ఏ´ం,? ఈ అహంaర వృ�Ck ఆßeంచడం �త అంà 
�eం,. �Mw /:Â ఎంK! ��? (�G �  ��w అd!) �Mwన 
ÀM�డp ?D ~�km. ?D స2రణ£. ఆ ?DC pనC, ఆ ?DవÖ ~ంtనC, 
ఆయన ఎKMHం  �	�C, ఆయCk ఆßeం� ఆ '[/l ~ంo, ph ఈ పC 
�*"�kh అC. అంK! �Mw /:� �	�C �యవ� అ�kM, Q/�C{ 
� . అస� ఎంK! �Mw అం� �o{ ��యK. �ñw�o{ ��యK, 
���o{ అంతకం� ��యK. అdం� అం� ¸దÜ� ��wM అంtm. a� 
¸దÜ� ఎంK! �¢àM? � ఉనk/ �స� ��"M. � ఔనkత�ం, �l 
~నk�వం� '[/C ��*�వడం �స� ��wM. a� +iరణ �యక�వడం 
వలY ఏ´ం,? �హ�� సత�´, అహంaర వృ�Ck ఆßeంi~. dCC 
ఆßeంi� h~(? ఆత2C ఆßeంi�. phC ఆßeంi�. aCC dCC 
ఆßeంi~? అహంaర వృ�Ck ఆßeంi~. 
  ఇd �ä� �  �ñw,. ఎవM �îw� ఇd. �య�! ïÐ�C, Q�~C 
ఆßeంq. ?àhC ఆßeంచ�!. ఆ ఆî� ���h ఆßeంచ�!. ఆ 
ఆî� పంm /న�!. అ, /ం� �! dహ µం/ క��ం,. అహంaరం క��ం,. 
h~( ���2o+ అe�~. Îడంo సwష�ం� �ä� �  అd �v"నk,. ¿� 
ఏం �K.  
 ఇకz  అd �¢��km. అహంaర వృ@ �C ఫ»Ck ¹(క:ంచ�!. 
�C ఫ»Ck ¹(క:�" ���2o+ అe�~. Q�~C ఆßeంq. ఆత2h 
ఆßeంq. పర�త2h ఆßeంq. అvwm ఏ´ం,? vª��2డ~. aబ�� 
�ప, vª�ల! ఇvwm అర[�
�? అహంa�Ck ఆße�" అంà �ప�. 
d1¤�నమంà �ప�. vణ�ం అం� ఏ
�? ‘ph’C ఆßeంచడ� vణ�. 
� ³కz స(gప'[/. ఆ స(gప 78న. స(Qaశ 78�Ck ¬ందడ� vణ�. 
ఇంత! 
ం�న vణ� ఏ_ �K �య�! ఎంKకC? అCk vª�ల ఫ�త� 
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అ,. ఆ భ{" ·గం ¾�నం 78నం h~( ఎ]k� �¢��k©, ఆ vª�ల ఫ�తమp 
?ధనంà ఏ
�? ఆ అహంaర వృ@ం ���వడ�. a�, ఇపw� వర� ఏం 
�.~? #�C �  ప��!C �e అహంaర వృ�Ck బలప:i~. ఏం ��" ఆ 
అహంaర వృ@ం ����l, ఆ ?ధన తపw, ఏం ��" ఇ, బలపm�ంU, అtY 
�.~. aబ�� ఇvwm ఏం �యమం��km? త� వ�/�కం� ఆl�ంq. ఆ 
ఆlచన వ��నvwm, ఆlచన{ వ�/�కం, అంKl ~నk అహంa�Ck 
ప����� h~(. అర[´ం� అంÇ!  
 ఒక� �¢àh +h. ఇvwm �å"~. ఇం�{ �ళÉం�p ఏం �' 
వi�వ�2? అంtM అh�ంo ¼ !�ంబ స���. ఇvwm Chk �ÊÉ dCC 
అ�kM? (శ§�Ck) Chk ఏ మ�k అ�k�? ఆత2 స(gపంl h~( �m ఒకz� 
క�! 
ఆ స(gప '[/ H:ం� ��*!C వi�నంo. �� ��'ం, స(gప'[/ H:ం� 
అ�kరh�ంo. అvwm ¼! స�¾నం ఏం �¢àM? అం� అర[ం ఏ
�? 
ఎ» ?ధ�ం అ~�ంద� ఇ, అం�, ఎvwm ?ధ�Ò�ందt? �~ 
Cజ¥+తంl � , �ట� �tYÏ+, ఈ ¿�ంత �క�ల£ �tYడడం 
అల�� �*�! ఇపw� వర� �tY �? �tYడ �K క�! ఏ´ం, అvwm? 
ఎvwË� ఈ ¿�ంత �క� *¯రణ£ h~( ఎvwË� �tYm��k©, అvwm 
�! return ఏం ��w�? మåÉ ఇపw� వర� ఏ
�? Qశk! Qశk క�! �~ ఒక� 
�ä�, �ÊÉ Äంm అంtM క�! ఎvwm అ�kM? అహంaరం వృ�Ck h~( 
ఆßeం� �îwనvwm, ఒక�{ Äంm అe�ం, అ,. అd ఇvwm మ: h~( ఎ» 
�tY లట? ¿�ంత �a�ల£ �tYm. ఇvwm �tYడమh. �tYo� 
ఏÒ�ం, ఇvwm? �! Kఃఖం క�గ�K. అd �~ అహంaర వృ�Ck కhక 
ఆßeం� �tYoనvwm, Kఃఖం క��ం,. ఎvwË� h~( ¿�ంత �a�Ck 
ఆßeం�, ఈ ¿�ంత �a�లp స�¾��� ��w©, అvwm ఏ´ం,? 
Kఃఖం ~ండK. అ~h అ�km, ఓÐ! అ78నం£ అ�km. మం�d! ఇvwm 
మన5
 �eం,? ph అtYÂ అ�kh� Cనk� �a ph ఇtY అనk�op 



21speeches file no.16                                                                                      Page 14 of 20 

క�! ��'నvwm �m �  అన!ం  �àm. అం� క�! aబ�� ఎపw��� 
ఈ అహంaర వృ@ం ���వల'ంd. ఎంతaలం _CC a�mà~? ఎంKకC? 
ఈ శ§రం ఎంK! �q�!�k~ h~( అస�? ఈ అహంaర వృ@ం �ల�డం 
�స�, ఈ శ§రం �q�!�k~. a� శ§రంl{ ��p మ:��~ ఆ సంగ/. 
మర� �e, అహంaర వృ�Ck �� �M �', �M �' �� ¸ం� 
�Tంi~. ఏ
t �M �', �M �'? +ష� అp �M, �M. ఫ�à� 
అp �M, �M. అñ@. ఫ�తం ¼ద అñ@. అ, h�](�వడం. అంKకp 
ఏమం��km అకzడ? దృశ�మయ a!ం . ఆ దృశ�మయ. ఆ దృశ� 
h�](���k~. ఆ ఆlచన �  దృశ��. ¢,¶l ~నk 78పక �  దృశ��. 
(అంKl �న´���k క�!) ఆఁ... అ, ��p, అ, h�](�~. (అ» 
�న´�e, �హ��  ప��ంq�నంత '[/l{ �õÉ���k, ph 
���, ఆ తలంv �!ం  ���)  
 
 అంKకC i» సwష�ం�, ఎంKకC స(gప తనయంd Cల�� అం� 
ఇvwm ఏం �లట?  
 
 అంKకC i» సwష�ం�, ఎంKకC స(gప తనయంd Cల�� అం� 
ఇvwm ఏం �లట? ఇ»ం� ¿�ంత �a�లC *¯రణl మననం ��. 
ఆఁ.. ఈ ¿�ంత �a�లC మననం ��. ఆ �Æం�ట�వం� '[/C మననం 
��. ��" ఏ´ందట? అvwm త� వ�/�కం ఆ అహంa�C{ వ�/�కం ఏ
¡ 
�ధపoం,. ఆ ph అం� *¯రణ అం� ఏ
¡, ?D అం� ఏ
¡ �ధపoం,. 
ఈ ?ధన తపw ¿� ఏ ?ధన �'�, �! ఇ, ?ధ�ం aK. అC సwష�ం� 
�¢��kM, భగ�� రమ��.  
 
 అస� బంధం ఏ
ట�? సంకలw� బంధ, CసÌంకలw� {". ఇ, 
�య� _C{ ఆ¾ర. ¿�ంతంl ~నk� వం� �క�ం, ఆ ¿దంl  
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�îwన�వం� శృ/ �క�ం ఏ
టం�, సంకలw� బంధ, CసÌంకలw� {". మ: 
�vwm CసÌంకలwం� ~�k�? ఎvwË� అస�. �~�. అస� Cరంత�యం� 
సంక»w�, అ, ఊM!�k h~( ఊM�వడం �K. ph ఊM!ం� సంక»w� 
�àయంo. ఎంKకనం�, అCkం�ô 9లం అd. ఆ ph అp ðటhం�, అCk 
సంక»w� èరంభం అ~��ke. ఈ ph అp ðటp అCk సంక»w� 
అ�����ke. అర[´ం� అంÇ! aబ�� మన*h ఆßeం� �C, èªCk 
ఆßeం� �C, �~ � హృదయ ?[�Ck గhక �:నటYe�, �~ ఆ 
హృదయ?[నంl ~నk phh ��*�గ�Hà~. ��*!ం� ఉప·గం 
ఏ
�? అం� ఇd. సంకలw� బంధ, CసÌంకలw� {". అC ��*"ం,. ఆ 
phh ఆße�" ఇ, ��*"ందనk�ట. ఎtYØ �¢��kM.  
 
 శృ�� �ర ¸m��kయట!  ఏమC? సంకలw� బంధ అC. తలంñ 
బంధ అC. ¿� ఇం5¼ �K �య�! అస� �! బంధ అంÓ ఒక� 
~ందం�, h~( ఎ�k ñMY �¢��k~, నhk � ym! ఇబ�ం, ¸t�డంo, � 
Fర� ఇబ�ం, ¸��ందంo. భర" ఇబ�ం, ¸t�డంo. �m ఇబ�ం, ¸t�డంo, 
పకz�m ¸t�డంo, �ర�యల �m ¸t�డంo... మనం X� ఏకM~ ¸�� 
Kః�లl ఎవÑ ఒకm ~�km క�! #ళÉందg ఎకzm�kర�? � 
తలంvlp క� ~ం,. aబ�� తలంv బంధమC ��*�! తలంvh త�ó�", 
బంధ� �K. ఆ తలంv! 9ల´న అహంa�Ck త�óంq. తలంv అd 
��ం,. ఇvwm మన�
 �*"�k? తలంvలh ఆñ Qయతk 
�*"�k. తలంvలh ఆñ Qయతkం ��" అ, మ:ంత అe��ం,. 
తలంvలh ఆñ Qయతkం �య�డK. ఆ తలంvలC, Xm½ ¼ద �Ê"నk 
�ట?Mలh గమCం�న�Y గమCంq. � ఇం�ంK Xm½ ¼ద �Ê"�kM 
క�! ఎంతమం,C ఆî �: +వరం కh!z�k~? ఎవ(:� ఆప�K. �o పC ¼ద 
�m వ*"�km ���km. � తలంv� �  అం�! అ» గమCÀ" ~ంm, 
�Õం వÖ గమCÀ" ~ంm, దృశ�ం వÖ గమCÀ" ~ంm. గమCం� �ం¡Y ~నk 
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అహంa�Ck ప���! ఆ 9లం ఎtY ~ంU ప���! �l ~నk�వం� 
అహంa�Ck ఆ తలంv ఎ» �Tంప �*"ంU ప���! ఏ´ం,? Q/ పCl, Q/ 
�తl, Q/ �టl, Q/ ఆlచనl �  � అహం Q/�ద�� ~నk, అకzడ. ఆ 
అహం Q/���Ck Cర'ంi�. అ, Cర'�" తపw, �! ‘ph’ అp *¯రణ క�గK. 
‘ph’ అp *¯రణ క���p a� బంధ ÍలగK. ఆ ‘ph’అp *¯రణh 
ప���వడం i» అవసరం. అంKకC అహంaర Cరసన �యమం��km. 
�CC Íల�ంiలం�, ;'¿య C{ ప�ర[ం aK అ,. h~( �ం¡Y ఏం 
��? ph ‘�మ ల�’C aK. అC బలం� +నప �. ఇపw� వర� ఏం 
�.~? ‘ph �మ ల�’p అంÓ �.~. ‘ph �మ ల�’p అంÓ ��" ఏ´ం,? 
బలపo ���? �జ� �'�, జ�� �'�, త�� �'�, �~ ఎtY �.~? 
� శ§�Ck దృT�l ¸��!p �.~. అ�k ఇం¡Y �� అ�k. Cత� â
/"క 
aర���� అ�k �  ఆ ph అp, బలపm�p �.~. ఆ ph అp, ఎtY 
బలపm� �.~? అహంaర పద¶/� బలపm� �.~. aబ�� త� 
వ�/�కం� �e. ��" �� Cర'ంచ C{ #�aK.  
 (ph అh తలంv, Îv...... అతC యంd C�î, ) 
ఇ,. అCk ఉపCష�"� క�', 108 ఉపCష�"� క�' �¢�నk ఆఖ: ?ధన 
ఏ
ట�? కడప� '�¶ంత. ఏమంÇ! ph అ, +�kనంÇ, ఇ, +�kనంÇ! 
Gv� రహస� +�kనంÇ! �క�� ·గ��ష� +�kనంo. �క�� 
ఇం�� +�kనంo. � ఇష�ం ఎ]k� ఏకM~ ¸��. ��యణం +�kనంÇ, 
Fగవతం +�kనంo, అ, +�kనంo, ఉపCష�"� +�kనంo, 
బృహ�రణ��పCష�" +�kనంo, 5�పCష�" +�kనంo, క#పCష�" 
+�kనంo, h~( ఎనk�k �పwవ� �¢. అవ�k క�' ఆఖ: '�¶ంత 
ఒకz�CC �¢��ke. ఇవ�k కట�క�� ఒకz�ం¡ ��", ?రమంà వడగo�, 
�య�! ఇదంà ఒ5 ఒక '�¶ంత. ఏ
�? అహంaర Cరసన 
�యమం��ke. తలంñ బంధమC ��*�మం��ke. �! తలంv 
వ��నvwడ»Y, ఆlచp బంధ £ �ద�¸��. ఆ మననం అం� అర[ం 
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ఏ
టం�నంo, ఒక దగLర �	�C �~l ¸��!C +నడం aK. h~( 
Cత�¥+తంl ��టvwm, ఆ �టల£, ఆ �a�ల£ ¥+ంi�. ఎవ®� ఏÁ� 
అ�kరh�ంo, �ంటp ‘తలంñ బంధ క�!’ అ�kరh�ంo, ఏ´ం, అvwm? 
ఇం5ం,? ఇక సమస� �K�. తలంñ బంధ క�! అ�kరh�ంo, ఎK� 
�m +C, అర[ం �*!ం�, �oô ఉప·గ�. �m +న�K, అర[ం �*��K, 
�! ~ప·గ��! �Þ� ‘ph’ అp *¯రణl ~ంt~�. అహంaర Cరసన 
జ:���ం, క�! అ, �! ఉప·గ� క�! h~( ంK 78నంl ~ంm. 
�o సంగ/ త�(త Î�Ü. h~( బంధ +{"o+a. �~ స"ంFC{ 
క��¿యబo ~ంo, �m నhk ym��km అC అం�? Chk ఎవm 
క��¿యబడమ�km? h~( �(చ$h ¬ం,� �m y�� అవaశం ~ం�? �K 
క�! మ: ఏమంt~ ఎంత�� � ? నhk �m ~ండCవ(డం �దంÇ! నhk 
అస� �Cవ(డం �దంo. అర[ం ~ం�? ఏ´�? h~( ¿�ంత �a�లh 
ఆßeంq. ¿�ంత �a�ల£ ¥+ంq. Chk ఎవM ఆపగలX Î�Ü. � 
శ§�Ck ఏÁ� �యగలM �C, �C lపల�Ck ఏం �?"~? ఎవ(Å ఏ¼ 
�య�m �¢. ఎంKకC? ఏÁ� �య�గ��� ��XÃన ఏం �.M? ఏం 
�.Ï
�? ఆ ���CC ఎవË� ప���గ�� ? ఏ¼ �K. వ��d. ఈ సత�ం 
��*�! �m నhk Cయ
ం�.డంÇ! నhk కదలCవ(డం �దంÇ! dC 
కదలCవ(డం �K? శ§�Ck. అర[ం�? h~( మన*£ ��పCC ఎవm 
ఆపగలm? అ?ధ�ం. ఎవ(Å ఆప�m క�! aబ�� పర�త2h ఎtY 
ఆßeంi�? శ§రం£ ఎtY ఆße?"~? మన*£ ఆßeంq. h~( ఆv 
_CC Î�Ü. ఆప�~ క�! Q1YKoC Jరణ�క�vm �Dంచ 
�h!�kడంo. dCC �Dంim? శ§�Ck �Dంim. ఏ
 ఆపగ��m? 
aబ�� �~ Cరంత�యం�, � q��పకzల ~నk Qపంచం CరVం,ం�*"ందంo. 
ఈ Qపంచం అ� నhk Íయ�Cవ(డం �దంo. �! అడ½ం� ~ందంo. ఇd క�! 
మనం �ñw వ�k! dC{ ఇవ�k? � శ§ర సంబం)!� ఇదంà � . ఆత2 
సంబం)!� a~ ఇ+. (మనం �  �Clp ~�kం క�!) ఆఁ.. h~( ంK 
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���. h~( ఆà2h?ర పద¶/l{ మన*C �:�" తపw, ఇం�క ఏం 
�¢��km? �C �ంబo �క... ఆ dహ సంబం)క´న +¾నంl, ఆ '�¶ంతం 
�ంబo మన* �£ం,, �Cవ(క ఆ �×Ck ఎtY గమCÀ" ~�k©, ఆ 
�ట?Mలh ఎtY గమCÀ" ~�k©, దృ.�Ck ఎtY గమCÀ" ~�k©, అtY 
�~ ~ంm. అvwÏ అ, ?ధ�Ò�ం,.  
 
 (ఆaర À[ల శ§ర నంK �Õ�.......... అ¤�న.... ?ధ��) 
ఈ +iరణ ��", 5వల À[ల d1C{ సంబంÆం�న+ ~నk ఆత2 +iర% 
అ~�ం�? �దం� À&ం, aరణం వ'�� ఇంa ~�ke క�! ఈ 
ఆత2+iరణ అకzడ �  ఉప·గపm�ం�?  
 
 (À& aరణ d1Kల యంద� ఆత2 Fవ � .... Cవ:"ంప ?ధ��?) 
అకzడ �  ఇ, ఉప·గపm�ం�? ఎంKకC? మనం ఒvw!ం��k 
క�! À[లం ఎKMHం  ~నk�వం� జడప�ర[´న శ§రం. _C lపల 
పC�*"నk èణ మ� ¢K¶� À&ం. ¿� ఏ¼ �K. ఆ èణ మ� ¢K¶� À&ం. 
�Cకం� అవతల ~నk '[/ aరణం. ఆ C('[� aరణం. ఆనందమయ �శ� 
aరణం. మ: ఈ 9m ðtY ~ప·గపm�ం� ఈ ఆత2 +iరణ? �క�� 
వ�� జడప�ర[´న À[లdహం వర5 ఉప·గపm�ం�? ఇ, ఒకz� Cవ:"ంప 
�*"ం�? ఈ మంK ¿*!ం� జ(రం ఒకz� తHL�ం�? ఇంa 
��న+ �  
ఏమ�k తHLà? అC అmH��k~ క�! అtYÂ �య�! ఈ ?ధనC ఇd 
కడప� ?ధన అC అం��k~ క�! మ: కడప� ?ధన ��" మ: అCk�ô 
ఉప·గప � క�! _Ck 
ం�న మంK �దంo అ�kడంo  క�M. _Ck 
ం�న 
మంK �దంo అం� అర[ం ఏ
�? h~( �îwన అCk ల@ªల{ మంK ఇd� 
�¢. అం��C ల@ªC{ ఒక మంK aK. aబ�� h~( À[ల dహం వలY 
అహంaరం క��ంద�k అd మంK. À& dహం వలY క��ంద�k ఇd మంK. ఇd 
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?ధన. aరణ dహం వలY క��ంద�k ఇd ?ధన. అtY ఇ, ~ప·గపm�ం�? 
అC అmH��km.  
 (À[ల dహh బ��� ఇతర dహ� ¥+ం� ìంmట �తh, 
dహ ph అhటl పంచ�శ gప శ§రÕయ మడ� ~ంmట �తh, 
À[లdహ నంKగల ఆత2Fవ �శ�, ఇతర dహలయంKగల 
ఆత2Fవ�శh, 9m శ§రలయంK గల ఆత2Fవ�శh .... 
�Æంqqనk,. ) 
 
ఈ À[ల d1Ck ఆßeం� 
��న ÄంÅ పC�*"�ke. అస� ఈ À[ల dహం 
ఆ Äంoం� hం� ఏరwoం,. ంK ఏ
 ఏరwoం,? aరణ dహం. �Chం� 
À&ం. �Chం� À[లం ఏరwoం,. À[లం ఏరw ½క ఆ ÄంÅ ఇంKl 
�M��ke. h~( స�స: À�2Ck, aరªCk ప���వ C{ #ê�ం�? అ, 
#� aK. ఈ À[ల dహం దగL� �ద� ¸�� ఆ Äంoం�C ప�����. 
9oం�� Cవ:"ంప��. aబ�� _CC ఆ ÄంÅ ~�ke. ��C ఆßeం� 
ఇ, ~నk, aబ�� ఈ వMసl 9oం�ô ఉప·గపm�ం,. ఒyzకz �CC 
Cర'À" ��, À[ల dహం ph aK, À&dహం ph aK, aరణ dహం �  
ph aK, శ§ర Õయ ?DC. ఆ శ§రÕయ ?DC ph అp �C£ �ద�¸��. 
ఏమం��km? అe���, h~( ?DÞ� ఇ+ వ,�¸màh అం�, h~( 
ఎపw�ô అవ(), ఇ+ ఎపw�ô +mవ~. h~( ఏం ��లంట ఇvwm? ph 
ఎవ:C? శ§ర Õయ ?DC. h~( ఏÁ� ఒక అం.Ck Q/�,ంiవh�, అe� 
À[లdహంlU, �క�� À&dహం lU, �క�� aరణdహం lU అe� 
~ం�ం,. ph అ~�ం�? అవ(K. ఎంKకC? ఒకz?: +iరణ �*�, ఏ 
సంఘటâ� స�, ఏ పâ� స�, ఏ ఆlచâ� స�, అe� À[ల d1C{ 
సంబంÆం�న, �క�� èణ మ� ¢K¶ల! సంబంÆం�న,. �దం� 
ఆనందమయ �.C{ సంబంÆం�న,. ఇంత! 
ం� ఏÁ� aC, ~ం�? మ: 
అ, ph aK క�! అC �ద� ¸t��.  
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ఈ À[ల dహ9 ph aK,  À&dహ ph aK, aరణ dహ ph aK. 
“ph ఎవ:C? ph ఆత2స(gvడh”. అp ఈ ¿�ంత �క� +iరణ£, ఆ 
ఆlచనC +మ:,ంi�. అvwÏ´ం,? అంKl ~నk అహంaరం 
Cర'ంచబoం,. అ» �యమం��km. అ» ��" అ+ 9o�{ ఉప·గ�.  
 ('[/ -ధల£ మన*Ì ¢,¶ �త" అహంaర అC ప� +ధ�� 
అన� మ��. అHట� {"యhట.....) 
  
i» ò +షయ. 
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(......) అర��ం
 అం�! అదం�. �ం� �ఖ�ం� ���ద ఆ�రప� 

����?  పం. ఎం�క�? #న�ప%& 'ం# '�( )� ప*+,ం- ���? ఆ 
 .��. /ండవ- ఏ3&? మన56. ఈ  పం మన568'ం# వ#9ం
? మన56 
 పం అ:�ం
?  పం మన56 అ:�ం
? ఈ /ం�&8 ఏ- సత�ం? �ం� 
మన56 ఏర%=>క?  పం ఏర%�ం-. @A  పం ఆ�రం� మన5� 
BCD5D��� మన�. అంE క
! F-G వ#9�క ఏం HI�?  పం 
(J 
మన5� BCD5D���. ఇL%� ఏమం*���? ఏమం� ఇదం� MFN��O 
�O, ఇదం� మQ�శంS? Tధ�VNం
? ఆ మQ�శం అ:E తప%, 
ఇదం� Tధ�ం అW�ట*Y కనబడటం [� క
! సత�\! మC అస] మQ�శం 
ఎ Ŷ అ�Nం-? అంE క
! ఏ_ MFN��O? ఆ మన56 అ?- న`ం#aE? 
�A, ఈ ‘?'’అ?- 5dరణ, BODJద�, అస] మQ�శం అంత అవసరf? 
అ- Tధ�మW�ట*Y� కనబడడం [� �, ఎకg= h='. మన5 న`5Dం
? 
ఏప%&i� ��? న`ంచ� గ
! ఇవA� � సం�lలన�fట. 
�nసం ఏం 
MFN���? అకgop /ం� పదGN] ���: ఇL%� ఇం�8. ఎప%&i� 
ఈ మన5 [,ం=? aNంద? సత�� A, qrsr. అ- qrtD? ��, ఈ 
‘?'’ అ? 
�� ఆu:ంచ�. �vవస�8 మన5 ప�H5Dం
? ప�Hయడం [� 
క
! మరణ@లం8 మన5 ప�H5Dం
? ప�Hయడం [� క
! xరyzగం8 
�న�L%� మన5 ప�H5Dం
? ప� Hయడం [� క
! అ Ŷ{ |#9}�~ మన5 
ప�H5Dం
? ప�Hయడం [�.  
“మరL, మరణ�, xరy, 5�|D] సమ�]” క
! మర#as�. అL%� 
మన5 ప�H�ం
? ప�Hయ[�. అర��ం
 అం�! @బ&+ ఏం MFN���? 
మరL, మరణ�, 5�|D, xరy ఈ �]B సమ�]. సమ���8 ���:. 
అర��ం
 అం�! మరణం BCం# ఎం�, భయప���? అ- మరL వం&-. 
మరL ఎ*వం&-? మరణ� వం&-. మరL, మరణ�] ఎ*వం&�? 5�|D 
వం&�. మరL మరణ� 5�|D] ఎ*వం&�? |#9}� వం&�. ఉన�ND�~  
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ఏం qr�ం-? ఏ� qrయ[�. @బ&+ A� A స(��� యం� ఉన�ND��@. 
అర��ం
 అం�! A� ఏం Hయలట ఇL%�? A స( ప��నం8, A ఆత���నం8, 
A �కg స( ప స(�@శ ���8, ఆ అ'భవం8 ఉన�ND�� �ం�, |#9}�వ� 
�ండవs� )F. �పం��� �l�f��� BCDంచ,ం=, A స( ప���8 
ఉన�NDడ� �ం�. ఇL%� ఏ�ందట అం�8 �ం�? ఏమ�� �fదం 
వ#9ం
? )హ�ం8 ఎవ��, ఏమ�� అ��రం�. |#9}�� ఎవ��, ఏ�� 
అం� }���� qr�ం
? qrయ[��. ఎం�, qrయ[�? (}�~ మన5 
ప�Hయడం [�) మన5 [� @బ&+. A� h= అ Ŷ పరfత����యం� 
ఉన�NDడ� �ం�. ఆత����యం� ఉన�NDడ� �ం�. ‘?'’ అ? 5dరణ8 
ఉన�NDడ� �ండవs�! ఆ |#9ప&+నం�వలY నష+ం [�. ఎం�క�? A, �fదం 
ఏ�ం-? A, అడ>�నవA� ఆ ఒకg
�S �ల�a:�:. ఇL%� మనం 
��� ఒL%nవడం [�? ��� ఒL%nవడం [�. అp�! |#9 వH95Dం�pనం�! 
ఏ3ట-? Jదf�! ఏం భయపడf,. ఎం�క�? �& అ��& �'@ల �న�- 
అ�! సర(}�పక�, స�( సర(� �న�- ఏ-? ఆ పరfత� ���W! ఆ పరfత� 
���W. 
� �కg 5dరణవలY ఏ�a:ం-? ఈ )హ�ం అం� 
న`ం#a:ం-. ఈ  ప మన56] )హ�\ క
! న`ం# a:�:. [,ం= 
a:�:. �జం� [,ం= a:�s? ��� [,ం= a:�:. 
�జం�? [,ం= a:� �, ఏ� అవ([�. ఎం�క�? ఎప%&i� aW� 
@బ&+. ‘ఇ� ఎప%&i� aW�’ అ? సత�ం �, qr�ందం�, ఇL%� 
� 
BCం# ఏ3 #ంతప���? అర��ం
! ఇL%� ఎం�, #ంతప�N���? 
అ� a�Wp, అ� a�Wp, అ� A �లం� L&+ం-  ద] aW
@, 
ఈ  పం ఎకgడ~ aNం_, ఆ మన5 ఎకg�~ aNం_ అ? �[ క
! 
ప*+,ం� ఆ��s? aA ¡¢*+. A కళ¤�ం� ఎంS, ఎQ�  .] 
న`ం#a:�:. ఈ న`ం#a:న  పంS .*, ఆ మన5 
న`ం#a[
? a:ం- క
! a:ం-�. aSం-� అ-. ఎం�క�? మC 
అర��ం
 ఏ��? ఇL%¥� �A!  
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 �య�! కడTC ¡L, తప%�సC� �¦¤r. ఎం�, �¦¤r? aSంద� 
q]5nవ=�~ �య�! ఈ  పం aSం-. ఆ మన5 aSం-. ఈ 
అహం@రంS H�న §�తమం� aSం-. ఇ- aSం- అ� q]5nవడం 
nసం, తప%�సC� �¦¤r �య�! అ� A, a' అం¨ qrtD �¦¤r �య�! 
ఏ3& qrtD �¦¤r?  పం aSం- అ� A, అకg�~ �©E q]ªDం-. 
అIశ(తమ�. ఆ అIశ(తం అ? సత�ం A, దృఢపo అవ@శం �ం- అL%�. మ¦¤ 
�C� వ#9�క A� ఆ సత�ంS §�TD�. ఆ ధ, ఆ అవ@శం A, అL%� ఆ 
®ణం8 �ం-. అ��క అత� తన §�తTరమం� కr| అL%� A, MF��, 
ఓfట. అర��ం
 అం�! [°.. కAసం ఆ మరణం ఎ Ŷ ±|DªDం_, కAసం 
కళ¤S ¡డవ²9. ఓ³! ఈ  ప మన56] h= ఒక �&~ ఇ� క
! మC 
ఇL%� ?' ��� ఆu:ం�'? ఈ  ప\ క
! అత�ంత అంద�నద�, ��� 
)� అలంకCం��. ఏమం�? అ��@
? M�~ వం´] ¢ట+కaE, M�] 
ఎకgడ �a�µ? ¶డ8 ఆభర·] [కaE, 
�~ ఎకgడ �fదం 
వ5Dం_, ¶డ¸~ [వhడ�, ఎL%¹ ºంద, -ంH �ం=ల� )� ఒక �§ 
ఆభర·] �I� 
�~. ఇ� క
 మన పదG� అం� h=! అర��ం
 ఏ��? 
ఏమం�? ఇ� (�&�) ఎంతtL ఆu:TD�? @tL ఆ�E ఇ- ఎకg�ం_, ��� 
qrయ[�. @tL ఆ�E ��~ �]వ[�. ��� ఎంS �న�తం� ¡I' 
అ',ం*���, »�Dన �ద ¢*+,� ¡�న}రం�, @tL ఆ�క ��� ఎకgడ 
¢ +̂O? �ం²nమ'? ఏ� ఈ  .�~... ¼�~ �న�L%o A, �]వ [,ం= 
¡5Dం&C క
! ఎం�క�? అకgర[దం�! ఇL%� ¼�~ �న�L%� ���మ�� 
�]వ �ంద�? ఏ� [దం�! ఎం�క�? A� శ½J�� ఆu:ం# ���� క
! 
ఎం�, �]వ [దs�? '�( శ½J�� ఆu:ం# ����. అంE! ఆ శ½రంS 
H�న �]వ�, @tL ఆ సంబం��� పకg, ¢&+ ¡�, A �]వ ఎంS, 
ఏ.&_? ఆ¾�య� సంబంధం ఎకg¥� �ం
? [� క
! అf�... ¿f�! ఏ3 
అf�? ¿f�? అకgడ ఏ�� ఆ¾�యత �ం
? [� క
! ఎం�క�? శ½రగత 
సంబంధం క
! అర��ం
? ఏ- A~L%� ప�H5Dం-? ‘?' 
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ఆత�స( Lడ'’అ? ���8 �ం�, '�( ¡�నL%� అంద  ఆత�స( L]� 
కనప�నL%�, అంద  ఆ¾�À[. ఇంక అంతకం� దగÁర }Â¤ [O. అహం@ర 
�రసన, Ãప%fరÁం [�. అం�వలY ఎL%¥� h= ��}�� ఎÄ 
¡డమం*���? ఆత�సంబంÅ,�� ¡�. ఆ��'Tర §�తంS ¡�. 
అంత& �Iల ÆవంS ¡�. తన పJ: అ? Ç
] �ండ� అL%� అకgడ. 
తన పర Çద�] [�. తర తమ Çద�] [�. అం� ఆత�స( ప\. ఎవC~ 
ఎవO ఉపµగం? ఎవC~ ఎవ(O ఉపµగం [�. ఎవC~ }�. �య�! ?' � 
§�తమం� Anస\ �రaI'. అర�ం [� ఆ fట8Y. FÈ �ం
 ఏ��? 
�nసం '�( �రaయడం ఏ3&? మనం అం� ఏమ',ం*��మం�? 
H5D��' ��~, sÉ ఏÂ¤ /కg], �కg] కష+ప� HI' ��~, ఏ3& 
HI�? ఏ3& HI�? A nసం H5,���. A  ప మన56] అహం@J�� 
బలపర²nవడం nసం H5,���. అంE�A }�~ HI' అం^�3&? 
ఒక� Ht}� [�, ఒక� H:ం²,? }� అంతకం� [�. అర��ం
 
అం�? మC అ Ŷ అ:E ఈ �పంచం ఎÄగం�? ఆ �పంచ\ [�-. ఇL%� 
�న��? 
� �ంబ� ప�aE �ం-. A అహం@రం ఎ Ŷ �ం-? 
� �ంబ� ప� 
aE �ం-. ఇప%& వరh ఏం MFN���? అ�� MFSం-. 
� �ంబ� ప� 
aE, దృశ�ం �ంబ� ప� aE, అ� బలప�ం-. దృశ�ం �ంబ� ప� af,. 
�లబ� ¡ÊD �ం�. TË� గమ�ం². ఏమs�� అL%�? ఏ- ¡¢*+ 
ఇL%�? [�. �'� ~ంద, Äగమ'. Äగ[�. అTధ�ం క
! ఎం�క�? '�( 
Iశ(తం క
! ఆ  ప మన56] a:� ఇ- �లబ� �ం*ం- క
! ఈ ?? 
[కaE ఆ  ప మన56] ఎ Ŷ ఏJ%=>:? ఏర%డ� క
! @బ&+ ‘మQ�శనం’ 
అ?*వం& ఒ� ఒకg ప� �3తD\ '�( ఇం�8~ వ�9�. ఏవం� ఇంత´ ?' 
జన� ఎం�, ఎ�D�ం�? ఎం�, L +̂p q]5n �s�!  ��రణ H: 
�య�! అం¨ �ం^� క
! మC L&+ం- ఎం�n, qrt- ఎందC~? అం� 
?' ఎం�, జన�»�D'? ఎం�, శ½రం8~ వ�9నs�? అం�, ఈ మQ�శ 
��� Ìర� వ�9'. ఇ� ఈ జన� ల®Íం. అర��ం
 అం�! ఎంత@లం వTD�? ఇ- 
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అW�
@ వTD�. ఇహ BOD ¢*+nం�. ?' ఎ�� TOY Lడ�నం�? ఇంక 
ఎంత @లం �ం^నం�? అ� ఎవ(CA అడగకg�Y�. '�( ఇం@ ఎంత@లం ���, 
[° ఎ��TOY L&+�, ఏ ప� nసం Lడ��? ఈ మQ�శ ��� కr{ వరh జన� 
తప%�. @బ&+ స%ష+ం� MFN���. �య�! '�( ఎంత ఏ పÎ� H:, 
Mయ�కa! A� ఏ ల®ÍంS Hsr?  ప మQ�శ�] అ�N��s? [
? 
ఆ ఆ8చన H�నL%�, ఆ ప� H�నL%�, ఆ ఫrతం జOBÐ �న�L%�, ఫrతం 
A, అ'భవ ��నం8 వ#9నL%�, 
�� ఎ Ŷ ��రణ Hsలంట ఇL%�? 
 ప మQ �శ�] అ�N��µ, [_ ¡�. ఆ ల®ÍంS ¡డడం అల}* 
H5n! దృÑ+� fO9n!  పమQ�శ�ల' బలపరచవr�ం- a:, '�( 
ఏం HI�?  ప మన56ల' )� బలపC��. న`ంప Òsr. @A మన\3 
HI�? బలపC��. ఇL%� ఏం Hsలంట? ఇకg� 'ం# ఆ��'Tరం� 
§�ంచడం అం�, �� ఆ8చన8, �� Hత8, �� fట8 ఆ అహం@ర వృ®ం ఈ 
 ప మన56లS ��ప� �న�-. �ర�ం�r 
��. �ర�tD ఏ�ం-? న`ం# 
a:ం-. Ìంత@లం అW�టప%&~, బలÓనప� న`ం#a:ం-. @బ&+ 
మQ�శనం అ��వశ�కం. �Ä అవసరం అ-. ఆ మQ�శం ఒకg fన��� 
Tధ�ం. 3�rన జంN�ల~ Tధ�ం @�. ఎం�క�? .... ¸ ��NÔన F-G, #తD�, 
అహం@ర� q]5nగr{ Tమర�Íం ఒకg మ�Ñ� �ం-. అం�వలY A� ఈ 
జన�8~ వ�9�. ఈ fనవ ఉ.Õ ల�ం#ం-. ÕంH}O ల�ం�O. 
q]5nగr{ ITÖ] ���:. చ�వగr{ Tమర�Í� �న�-. f Ŷడగr{ 
Tమర�Í� �న�-. ఇ�� ఆ×ర(చ�] ఒకgfనవ ఉ.Õ~ భగవంN� ఇ�9�. 
హృదయT�నం8 �న�*వం&, పరfత� �కg అంశ� సJసC q]5nగr{ 
Tమర�Íం ఒకg fనవ ఉ.Õ� �న�-. ఇక ఇంత, 3ం# ఏం @}r? 
భగవంN� ఇవ(వr�నవA� ఒ� TC ఇH9I�. '�( �� zØ �©¤ ఒక ÌబÙC 
�కg ¢Ú+, [కaE ఒక అర&పం� �కg ¢Ú+, �� TC Mప%కg�Y� �, అ- 
ఇ�( �య�! �, ఇ- ఇ�( �య�! అ�. ఆయన ఇవ(దల²,న�- ఒకT� 
ఇ�9�. f అ)Ù:~ CజÛ+ వ5Dం
 J
? f}�~ ఇంÜACంB Ý* 
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వ5Dం
 J
? }� »ల, లÞsÉ �] సం.-TD=? [
? ఇవA� ��S 
��ప� ���:?  పమన56లS ��ప� ���: �య�! 
�� 
�ర�ం². ఏ�ం- అL%�? కరDవ�ం. వర� HTD�. �3తDfßం� HTD�. 
�E�కం� Mయ��. అర��ం
 అం�! 
 అµ�! }� అÄ అ',��?, �� ఇÄ అ',��?, '�( ఏం M|%� 

� �'@ల ఏ3�ం-?  ప మన56] ���య� q]5n! fట �'@ల 
ఏ�ం-?  ప మన56ల' దృÑ+8 ¢*+,� f Ŷ�N���. మC 
 పమన56ల' దృÑ+8 ¢*+,� f Ŷడవ�9? f Ŷడhడ� క
! A ఆత� 
స( .�� దృÑ+8 ¢*+,�, }�8 �న� ఆత�స( .�� దృÑ+8 ¢*+,� 
f Ŷ�. ఏ�ం- అL%�? ఇO�C´ àమ\. àమ\� @
? @A మనం �JI 
�స%áహలS f Ŷ��ం ఈ �
ంత }@�ల�. BOD ¢*+nం�. అకgడ 
a:ందన�fట. అంద  f Ŷ��O @A, �
ంత }@�ల� �Jశ 
�స%áహల' â�ం# f Ŷ�N��O. ఏ�ం- అL%�?  ప మన56ల' 
న`ంపÒయవr�ం- a:, అL%� h= బలప�a:ం-. అర��ం
 అం�!  
 ఆ అం� }� కర� �య�! 100 ~ 100 Jవల�న }�~ 60 fß\ 
వ#9�:. అర�� �ం
 ఏ��? ¡డం�, ఎంత �JI �స%áహ] ���µ, 
ఆ Æవం8. f Ŷ�Nన�- సత�\. @A 
� �'క Bణం8 _షం �ం-. 
అర��ం
? ఆ రâBణం, తpBణం, సత(BణంS f Ŷ�N���. అర��ం
 
అం�! ఈ Bణ_æల వలY, ఎL%¥E A� f Ŷ�N��ç, అL%� అ�� సమస�] 
వ�9:. @బ&+ ఆ Bణ_æల' ఆu:ంచ,ం=, A� �èతD� �ం�. ఇవA� 
 ప, మన56లS h�,న�*వం&�. ఈ  ప మన56] [,ం= a}r 
అం�, ఒక éమ�న Tధన �ం=r. ఒక éమ�న ��రణ �ం=r. éమ ��రణ 
�Ä అవసరం. éమ ��రణ ఎం�కం�? xలం 'ం# ��రణ ±రం�ం�r. 
~ంద 'ంê ±రం�ంచhడ�. ఇL%� మనం H�ం- ఏ3&? ~ంద 'ంê 
HI�. అÄ Hయhడ�. xలం 'ం#, ?? ఎవడ'? అ? xలం 'ంê 
±రం�ం². ?' ఆత�స( Lడ' అ? సf�నంS  ద] ¢&+ ~ంద, J. 
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ఎ Ŷ J}లట?  ప మన56ల, ±�న�త' త�ÁÊD.  ప మన56ల' 
�ర�ÊD. అహం@J�� �ర�ÊD. �E�కతల� �ర�ÊD. �
ంత }@�ల? 
సf��]� మr# §�ం². ఏమs�� అL%�? ‘?'’ అ? 5dరణ' 
q]5nగ]B��. ఇ- ��రణ. ఇ- éమ ��రణ.  
 
  
 అ Ŷ{ éమTధన. /ం� /కg] @}r, ¸~ ఎగJr క
 మన3L%�. ¸~ 
ఉన�త�న ���~ ఎగJr అం�, /ం� /కg] @}r. ఒక& ఏ3&? ��రణ. 
/ం� Tధన. Tధన అం� ఏ3&? అ� MFN����. ఆఖC Tధన ఇ� �యన! 
'�( ఎ�� M|%� అవA� Tధన] అం^�p? అవA�  ప, మన56ల' 
బలపCHTధన]. }ట��ం&8 ఇ-  �ం-. అ� HtటL%� ఈ దృÑ+S H:. 
అL%� fß\ }&8 �న�*వం&  పమQ Æవ�] �ర�ంచబ��:. 
@బ&+ A� (�r) I(స �ద ��స ¢&+�, మన56S మంßజపం H�� [° ఒక 
పరfత�  .Q�, Æ}Q� F-G8 �]L,��... ఇవA� Tధన[. ఈ Tధన] 
éమTధన]� H:. HtD ఏVNం-? ఈ  పమన56ల �కg �Æవం 
త�ÁaNం-. ఎL%�? ఈ ల®Íం8 �ం� HtD. ఈ ల®Íం8 [,ం= HI� �&�, 
మ¦¤ అ� బలప��:. @బ&+ ల®Íం8 E= Jhడ�. ల®Íం ఎప%¹ ��రం� 
�ం=r. ఈ Tధన] Hsr. @బ&+ zë ?' ఏం Hsలం�? I(స �ద ��స 
¢*+. ¾Cక ìC~E ఏం Hsr? ఎడమ 'ం# ,�~, ,� 'ం# ఎడమ~, మ¦¤ 
,� 'ం# ఎడమ~, ఎడమ 'ం# ,�~ �OBNం_ [_ గమ�ÊD �ం�. 
మన568 ఏ_ ఒక మంßజపం H:. అ� సమయం8. íî సమయం ]>�ం-. 
ఎం�క�? ఎ�&}� )� �మCï5D��డం�! ఏం Hయవ²9'�(? ఈ ప� 
H:. �� �ద దృÑ+¢*+. �నప�E A, ఎం�,? �నపడకaE A, ఎం�,? 
A ప� '�( H:. ఎం�క�? ఆ �మరïnసం వ�9}? ఈ Tధన nసం వ�9}? 
ఏ- ఉన�త�న-? (Tధన Hయడం �న�త�న-). మC అL%� ఏం HI�? ఓ³! 
అÄ� మం#-. #వC సf�నం అ-. అం� అ:a:ం-. Tధన అం� 
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అ:a:ం-. ఏ3& f Ŷడ�? ఓ³! అÄ� మం#-. బయట~ వ#9నL%� 
ఏం M.%�? ఓ³! అÄ�? మం#-. అం� అర�ం ఏ�ం-? ఏ3& మం#-? ఏం 
M|%� మం#� �యన. ఎం�క�? ఆ �
ంత }క� 5dరణS? f Ŷ���. 
ఆ �
ంత }@�ల? సf��]� మr# MF�� @బ&+. అం� మంH 
�య�! పరfత� ఏ- H�� అం� మం# Ìర�. ఏ3& మం#? '�( H��, 
?' H��, ఎవ(O ఏం H��, పరfత� పదG�8 ఏ- జC�� అం� మంH 
�య�! ఇL%� }� Mð% �షs�~ ±�న�త �ం
? ±�న�త [�. 
ఎL%¥E '�( ఈ }@�ల� MFN��ç, అL%o�ం-? }��- ��నం? 
�షయం ��నం. A, ఏం ��నం? ల®Íం ��నం. BOD¢*+nం�. ఆ E= 
స%ష+ం� �ం=లం�.  
 '�(  ప మన56ల�, అహం@J�� ఆu:ం#నL%� �షయ��నం� 
����. Tధన8... ��రణ8, Tధన8 �న�L%�, ల®Í��నం� ����. 
ఎం�క�? ల®Íం aE ఈ �షయం ఏం H5n'? తల q�న పË~ �]వ 
ఏ�ం-? ఏమ�� �ం
? [� క
! @బ&+ A� ఏం Hsలs�? చకg� 
��రణ, éమ ��రణ, éమ Tధన. ��రణ Hయదల²,���, Tñ స( ప� 
'ం#  ద]¢*+ ��రణ. అÄ{ Tధన Hయదల²,���...  చకg� 
అన�మయnశం 
ట�? కనపo ±ణమయnశం, �r ,� 'ం# ఎడమ~, 
ఎడమ 'ం# ,�~ �L%nవడం ఒక Tధన. ఇం@ మన568 మంßజపం 
Hయడం, ఇం@ ఒక పరfత�  .�� ��Ñòంచడం. ఈ x� HÊD�ం� '�( 
éమTధన]�. Ìంత@లం అW�టప%&~ ఏ�a:ం-? ఈ Tధన8' శ~D 
వ#9ం-. ఆ ల®Íం వలY బలం కr�ం-. ఆ éమ ��రణ వÄY బలం వ#9ం-. ఈ Tధన 
వÄY బలం వ#9ం-. ఇL%� 24గంటõ ప?. ఎం�క�? ఇంÌక�S �, ప� 
ఏ�ం-? @}r6నంత ప� వ#9ం- ఇL%� �,. ఇప%&వరh ప� [ద�, 
బయటప'] ¢ట+,��'. ఇప%& వరh బయటప'] ఎం�, ¢*+,���? 
ఈ ప'] [� @బ&+, ఈ ప'] ¢*+n[� @బ&+. మన5~ ఏం ప�[క. 
�~ 
ఈ Tధన [� కదం�! ఈ Tధన [కaWప%&~ ఏం HI�? ఆ}ల |ం� 
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Ì�
f? ఇంn |ం� Ì�
f? �మ�@య] q
öf? ఆవ@య] 
q
öf? అ- q
öf? ఇ- q
öf? 10 H
öf? 16 H
öf? ఏ�ం- ఇL%�? 
ఆ 10, 16 HయకaE ÷O,��= ఇL%� }�? ÷On�. ఎంత@లం 
HTD�? Tధ�మW� ప?�? @బ&+ ఎంతtø బùరం��~ �ళ¤,ం=, A 
8పr~ అంతO�úడ�@. A 8పr~ �ళ¤డం ?O9n! A8పల �న� యûర� 
?'' BCDంచ=�~ �యత�ం H:. ఆ ���8 �ండ=�~ �లబ�. ఎం�క�? 
fనవ ఉ.Õ q²9,న�� 
�nసం �యన! ఇ-, ఈ ప� HయకaE A� ఎ�� 
ప'] H�� వృ�?. ఇప%& వరh ]>ప'] HIనం*����, అవA� 
waste అs� )F. ఎం�క�? @tL ఆ�E ఈ  పం �ల�E, A BCం# 
ఎవ(¹ తలవ� �యన! '�( ఏ తల�� గ'క, గ�ం#న }ళ¤�? A తO}త 
}¹ అంE! అర��ం
 అం�! 
 ఒక �ళ అథ} తలం#� h=, ఏమ� త]TD�? f అమ� �ం� అబÙ! f 
,*ంబ�  �D�~ ఆవ@య ¢�+దం�. ఇL%� ఆవ@య ¢�+� అ? 5dరణS 
త]TDo �A, ��� అ�f�TD�? �l�� అ�f�TD�. అంE క
! 
ఆ���fనం �ం
? అస] ఆత�, అ�fనం [� క
! @బ&+ అ�fనం 
�ం� ఏ�as�? ఇL%�. �హం8~ వH9I�. ఆ.�యత �ం� ఎకg�~ 
వH9I�? �హం8~ వH9I�. అ'Jగం �ం� ఎకg�~ వH9I�? �హం8� 
వH9I�. ఆత�~ ఇ� ఏ� [��. @బ&+ అసÔన పదG� ఏ3&? ఆ��'Tర 
§�తం. ఆ¾�యE ��నం. }���ం-? }�~ ఏ� [�. }� A  ప 
మన56ల� ప&+ం²n[�. �వల� స(���, స( ప ���� fß\ ఆuయం� 
¾5,���. ఆ ల®Íం8 �ం� ¡TD� �'�. ఆ ల®ÍపదG��? AS �వCDTD�. 
'�( ఏం H�� ఆ ల®Í��� 'ంH f Ŷ���. అత' ఏ�� �మCïం#�, 
M|%� h= ఆ ���'ంH �మCïTD�. A ఉదGరణ� అ- �పµగప�Nం-. A, 
నష+ం కలగదం�, ఎL%¹ h=! �Äమం- అం^O. ఇ}ళ BO��O �Ä 
nపం� ���రం�. ఆయన, ఏం ప� nపం S&? ఆయన, ఏమ�� ప� 
�ం
? ఏం ప� [� క
! ఆయన~. ఎం�క�? స(���8 �న�}�~ nపంS ఏం 
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ప� అం�, స(���8 �న�*వం& }�, ఈ nపమ? ప��*+� Æ}�� 
రమ��r. ఆ ప��*+� ఒక �3తD\ రమ��r. 
�� ఆu:ంచమ�r. 
ఆ�`ంచమ�r. 
� పనం� జC� ఇం�sల8 nపం ఆ�`ంచబ=r. 
పడ^�~ ఎంS సమయం ¾5,ం*ం-. A, /ప%.*8 వtD, }�~ ఎంS 
సమయం ప�Nం-. ఎంS -� J}r ~ంద, }�. ఎం�క�? ఒక ప� 
�3తD�, ఒక ¢దö ల®Íం ¢*+,ం^�, 
� �3తDం, ఒక ¢దö లÞ��� ¢*+,� 
~ంద, -� వTD�. వ#9న}� ఎంతtL �ం^�? /ప%.*8 మ¦¤ 
�©¤a��, స( ప���~. '�(? వtD �ళ¤[�. అర��ం
 అం�! ఇÄగ, A, 
అత�~ ఎంS Çదం �ం-. @బ&+ అత� H�న*Y Hయf,. అత' M|%న*Y 
H:. అర��ం
 అం�! అత' M.D� A, చకg� �� ఒకg ��� BCం# �వCం# 
MF��, ఇ-� ఇ- ఇÄ �ం*ం-, ఇÄ �ం*ం-. ఇకgడ ఈ అడ>ం~ 
�ం*ం-. ఇL%� ఇ- ఇ Ŷ త|%ం²n}r. ఇ-� ఈ fరÁం ఇ Ŷ Hsr. �� 
ఉ.యం ఇ Ŷగ. ఇÄ �¾- MFN����. అÄ M|%న*Y H:. zజం� 
íîW క
! ఆ �]B éమTధన] H:. ఆ éమ��రణ H:. ఈ /ం¹ 
Hయ,ం=, 3�rనవA� ఏ_ HIవ',ం*���ం&? అర��ం
 అం�!  
 �O �LJ రహస�\ Ý� ���రం�. �ం� ఏ�ం-? (�న� @tð) 
�న�@tL h= ఏ�ం-? éమ��రణ �ం
? [�. éమTధన �ం
? [�. 
@A ]> q]5,���. IసÖ����~ సంబంÕం#న- ]> q]5,���. 

ంÚY 'ం# ఒకg& ఉపµ�ం² �త�§�తం8. ఉపµ�5D��}? అం� 
అర�ం ఏ3&? A, ఎంత� అ'భవ��నం �ం�, అంత Tమర�Íం �ం*ం- 
అవ�హన H5nవ=�~. ఓ³! ఈ ల®ÍంS, ఇంత Ãప%, అంత ఉన�త�న ���� 
��ö`�ం#, ఆ పదం �5D���. (ప- �3æ8Y చ-�
�� �O ఇL%� /ం� 
x� గంటల tL M.%O) ఎ Ŷ q]5Dంద-? A, అ'భవ��నం �ం=r. 
�ం� q]5Dం-. అ'భవ��నం [కaE చ��,ం¨ a�� అంE. 
ఎం�క�? అకgడ h= అÄ �హÆవనS? ¡5D���. అహం@రంS� 
¡5D���. (ఆ అర�ం h= f, ఇంn రకం�? 5dC5Dం*ం-) '�( ఏ ���8 
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�ం� అÄ 5dC5Dం-. @బ&+ ఈ ��� A, ఎం�, 5dCంచడం [�? ఇ Ŷ 
ఎం�, A, Jవడం [�? అం�, '�( �జ§�తం8 అ Ŷ ఆచCం# [వs� 
)F. '�( �జ§�తం8 ఎ Ŷ ���ç, అ Ŷ{ వ5Dం- �s� ఇ-. ఆయన 
అ Ŷ{ MF�� [ం�. అం�8'ం# ఆయన బయట, వtD మ¦¤ fx[! 
అ��� అ'n? ఏ- '�( �ం� ¡
öం అ Ŷగ? �ండ[� అ Ŷగ. @బ&+ '�( 
ఏం Hsr? ఆయన ఎ Ŷ MFN��� చకg� ��రణ H5n! ఆ éమ ��రణ 
H:, éమ Tధన H:. )� BOD¢*+n}లం� ఇ-. §�తం  తDం �ద 
ఇం�L%¹ ఎవCA ఏం Hsల� అ�గhడ�. ఒక� BOD¢*+nం�.  
 ?' ఎవడ'? అ? �థమ తలంLS&  ద] ¢ +̂r. �� ఆ8చన 
�ం�h= ?' ఎవడ'? ‘?' ఆత� 
స( Lడ'’, ?' పరfత� �కg అంశ'. ?? Iశ(Nడ'. ?' స�త'డ'. 
?' స#9
నంద స( Lడ'. ?' అ�\Àడ'. అ?ట*వం& ఏ }@�ÔE 
���µ, }&S ఆరం�ం�r �� ఆ8చన�. అ Ŷ ±రం�ం#, వ#9న �� 
ఆ8చన8  .�~ సంబంÕం#న� ఏ���:? మన5, సంబంÕం#న� 
ఏ���:? పంచnIల, సంబంÕం#న� ఏ���:? Ê�ల �l�~, 
Ê	�l�~, @రణ �l�~ సంబంÕం#న- ఏ�ం-? అ� �&~ 
సంబంÕం#న- ఏ��� స�, అదం� h= అహం@ర\. �� ఏ� @�. 
అర��ం
 అం�! ఏమ�� E= వ#9ం-, E= వtD ��~ E= వ#9ం-? �ంట? 
��రణ Hsలం�. ఆ E= J�? �ంÚY వ#9ం-? Ê�లం8�, Ê	ం8�, 
@రణం8�? ��ం E= �ం-? �, ఏ E= [� క
! ?»వC�? ?' 
ఆత�స( Lడ'. ఇÄ éమ��రణ Hsr. ఇం@ సమయం ìC~ం-, ఏం 
Ms�r ఇL%�? éమTధన H:. ఎడమ 'ం# ,�~, ,� 'ం# ఎడమ~ 
I(స' �L%n! మన5S జపం H:. xడవ- ఏ3&? పరfత� .�� 
హృదయం8 ��Ñòం². ��Ñòం# ఈ x¹ ఎL%¥E HIç, ఈ x� శ,D] 
ఒకg
a�:. అర��ం
 అం�? ఈ ±ణ�, మన56 F-G ఏక�a:, A, ఆ 
8పల �న�*వం& ‘?'’ అ?ట*వం& 5dరణ ఆత�TÞ�gర ����� 
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కr�5Dం-. ఈ x� ఇL%� ����� ���:. అర��ం
 అం�? ±ణం 
H�8 ±ణం Ì*+,ం*ం-, మన5 H�8 మన5 ప�H5Dం-, F-G H�8 
F-G ప�H5Dం-. @బ&+ éమTధన అం� అర�ం ఏ3&? ఈ x�ం&A ఒక 
ల®Íం8~ q#9, ఒ� ¾O� నడపడం అన�fట. అ- éమTధన. అం�� �� ðO 
ఏం&? éమTధన. �చ®ణS ఒక éమం8~ J}r. �O�O� �న�� ఒక 
éమం8~ J}r. ఒక ల®Íం -శ� ప�Hsr. ఎL%¥E ఇÄ HIç ఏ�ందట? 
ఈ x� ఏక �తం అవ(�?, �తం అం� x� అన�fట. ఈ x� 
ఏక��:. అవ(�? A, ఆత�TÞ�gర ��నం క]BNం-. ఆత�TÞ�gర 
��నం అం� ఏ3&? అ-� ఆ ?' అ?ట*వం& 5dరణ q]5Dం-. ?' ?' 
?' అంÚం- క
! ఆ ?' అ?- qrయబ�Sం- �య�! ఇ� అ��&కం� 
ఉన�త�న Tధన. ఇహ ఇంత, 3ం#ం- [�. ఎ�� ఉప�షND] చ-��, ఎ�� 
�ర{��, ఎ�� య��], s�], ³f] ఎ�� �-క కర�] H��, 
Mయ�కa:�, ఈ Tధన Mయ�కaE... ఎం�క�? మరణ@లం8 ఏ యజ�ం 
H
ö�? చం� sగం H
öf? శతO�చం�sగం H
öf? ఎÄ Tధ�ం? 
Tధ�f? @బ&+ యజ�ÆవంS H:. �రంతరం యజ�ం జOBNం- ఇL%�. 
ఇÄ HtD ఏ�ం-? ఎL%¹ యజ�\. ఎం�క�? A ±ణ\ �త56], హ�56], 
ఆ యజ�ం8 �t�. A మన56, A F-G అ� అA� ఏ3&? యజ�ం8 
ప�aN��:. ఆత�యజ�ం అర��ం
 అం�! Tధ�యజ�ం, T(��యం 
అం^O. ��� ఏమం^O? స(+అ��యం. �'� '�( అధ�యనం Hయడం. 
ఇంత, 3ం#న యజ�ం [�. T(��య�' 3ం#న తప56 [�. 
T(��య�' 3ం#న యజ�� [�. T(��య�' 3ం#న Tధన [�. ఈ 
T(��య� తప% 3�rనవA� HI� మన3L%�. అర��ం
 అం�? ఈ 
ఉన�త�న Tధన� Ý(కCంచ[�. ఎం�కట? ఇ- Ý(కCtD §�త@లం Ms�r. 
మన �ల అ-. 3�rనవA� ఏ3టం� ఆ @tø H� వH9tD ప� అ:aNం-. 
మ¦¤ మన ప�8, మన �ల8 మనం �ండవ²9. సం��వందనం ఎం�, 
H5D��వs�? ఆ @tø సం��వందనం HtD, � ప� ?' H5,ం^ తO}త. 
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ఆ øజ] HtD ఏ3టట ఉపµగం? ఆ øజ] అ:a:�క � ప� ?' 
H5nవ²9. ఇ- 24 గంట] Hsr� మCL%�. 24 గంట] Hsr, Ìస 
±ణం 
@ Hsr, మరణ @లం8 h= Hsr.  
 ఎL%¥� ఒకg& BOD¢*+n! |ÄY� ÊgÛ ~ �ÂD��డం�. }�~  Doubt 
వ#9ం-. ఏమం�! బం�� LసD@] ఇ�9O, ఇ� చ��N��'. ఇంత@లం 
చ-�� �, �ర~D వH9�ం- ఇక¸న ?' చదవ' అం*���. అL%� }�S 
�య�! '�( §�త@లం చద}r �యన అ��వ'n, ఏVNం-? 
Ìంత@ల\ H
öమ? ��öశ�ంS అం�8~ ��`ం��. ఇప%� }డంతట 
}� ?' §�త@లం �
�C�� అ� q]5,ం� ఏ సమT� [�. మనం M�E 
ఏ�ం-? �fదం వ#9ం-. @బ&+ ఏం HtD }డంతట}� q]5nగ]B�� 
అ- H:. అ Ŷ{ '�( h= అంE. A, '�( qrsr. A, '�( 
qrయ,ం= ����L%�. ఏ Tధన HtD A, '�( q]TDç, అ- H:. ఇప%& 
వరh ఏ Tధన HI�? �'� '�( ఏ fర9=�~ HI� అంE. తL%
C8 
పడ=�~ HI� అంE. A, A� qrయ=�~ Hయ[�. @బ&+ ఇక 'ం# éమ 
��రణ, éమ Tధన ఈ /ం� ప'] Ms�r. ఆత� ��రణ, ఇL%� 
MFNన�*వం& éమTధన. అం� ఏ3&? సమయం ìC~ం-. ఎవ(CS A�ం 
ప�[� �య�! సమయం ìరక[�, ప� HÊD h= ఇ� ప�. అర��ం
 అం�! 
మన58 జపం HÊD ప� H5n! ఏVNం-? ఏ3 అవ(�. పL% 
f�aNం�p? aA! �జం� A, ��� ,-Cందం�, బయట, వH9 )హ� 
5dరణ [దం�. అL%� పL% �ం
? పL%~ంద మంట �ం
? f�ం
 
అL%�? ఏమవ(�. )హ�5dరణ8 �ం� '�( ప&+ం²n[ద'nం�. A� తL% 
వ5Dం-. అర��ం
? @బ&+ '�( �ం� ఏం Ms�r? ప� HÊD h=, I(స 
�ద ��స ¢ +̂r. ప� HÊD h= మన5S జపం Hsr. ప� HÊD h= 
F-Gయం� పరfత�' ��Ñòం�r. (Ht ప� h= అL%� q]ÊD? 
�ం*ం- క
!) స%ష+ం� q]5Dం-. ఇL%� అస%ష+ం� q]5Dం-. �ం� 
q]5Dం-. ఈ ప� HtD ఏ3టs� ఉపµగం అం�, ఏ_ పC��� 
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జరగSంద� A, �ం� q]5Dం-. 
�~ వ���కం� అహం@రం 
బలపడ^�~ అవ@I] ఏర%�N��య� �ం� qr�aSం-. (ఆ పL% 
¢&+ం- ఉ�~ంద�) ఆ సమs�~ qr�aNం-. ఏ� ఎవ  వ#9 
Mప%నకgర[�. అA� స%ష+ం� �ం^యం�. ��� 3ం#న*వం& శ~D ఏ� 
[దం�. ఈ éమTధన H�న }�~ అA� øర ��@స� Mం��:. �కg? 
h�9�, 
�? �లబ� ¡t}�~ h= 
�� BCDంచడం qrయ�. ఇహ 
8@�~ సంబంÕం#న ప� h=, ఇకgడ h�9� ��Î� Mప%గ]B��. 
ఎÄగ? ఆ Ê	పC��నం, F-G �@సం వH95Dం-. øర �ం� �క�ంH5Dం-. 
��Î� q]5nగr{ Tమర�Íం వH95Dం-. అకg�'ం# MFÐ �ం^O 
అంE! �'8 MFÐ ��� qr�aNం-. �య�! ఇ- �యన, అ- �యన, 
అÄ H5n, ఇÄ H5n, ఇÄ fO9n, అÄ fO9n... Mð%TD�. ఆ రకం� 
పC·మం Mం���. ఈ స���� q]5n! ఈ éమTధన వలన ఇహం 
M�aNం- అ',ం*���p? ఇహం సమర�వంత�� Hయబ�Nం-. 
@A, ఇL%� H5Dన� పదG�� @�. H� Hయ�}డ' అ? పదG�8 
Hయబ���. ఇంn& ఏ3&? త,gవ ప'] HTD�. ఇL%� ఏం H5D���? 
�శం8 �న� MతD అం� A�! (ఇ- వరh అనవసర�న ప'లA� »�Dన 
�5,��ం) ఇL%� �లబ���, ��రత(ం �ం���. A స( ప ��నం8 
��రం� �ం^�. ఏ- స�న ��నం? zØn 1000 ప'] H�, MతDం� »�Dన 
a5nవడం స�న ��నf? ఎంతవర,? ఈ /ం� ప'[ � ప'లం�, 
3��వA� �� @�. (త|%ం²nవడం) త|%ం²nవడం @�, మ¦¤ అ-�...!  
త|%ం²nవడం @�, అ- అనవసరం. అర��ం
 అం�? అ- అనవసరం. 
ఎం�క�? �� వలY ఏ3& �µజనం? అహం@రం బలపడడం తప% �µజనం 
ఏ� [� �య�! A �ంబ� వ�9', '�( బట+] Ì���, ?' h= A �ంబ� 
Sక Ä� వ�9', ఏ3టట �µజనం? ��3& �µజనం? ప� ఎవC-? A-. 
అంE�? � �ద �మ Ì�ö, వలYfrన అ�fనం Ì�ö న'� |r�వ� 
అ',ం*��నం�. ఆl! A, )� q]5క
, '�( �S .* J అ��'. 
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ఎం�కf�? �,. శ½ర\ వసÖం క
! అ��వ'nం�, ఇL%� �'� ఎవ¥� 
వTÖల æL~ ప*+�ళ�=? ఎL%¥E A T(��య�, A స(+అధ�యన� 
అ?ట*వం& ప� ఎL%¥E �న�_, ఈ �
ంత }@�ల' ఎL%¥E సf�నం� 
M.%ç, ఏ�ం- అL%�? ఇL%� ఎL%¹ సమయ\. Tధన Hయ=�~ 
ఎL%¹ సమయ\ క
! ఇంత, �ం� ఏమ���? ఎకgడం�? Tధన 
Hయ=�~ సమయం [దం�! ఏ-? ఇL%� ¡¢*+? (Tధన Hయ=�~ 
సమయ�) ఎL%¹ �ం*ం- క
 అ-. ±ణ�, మన56, F-G ఎL%¹ 
���: A దగÁర. '�( ఈ ప� M:�. (అం� ఏం Hsలట) ఈ ప� HÊD.... 
�ం� ��~ (Tధన~) ±�న�త' ఇ�(. అం� ఏ3&? ఈ ప�... ఉ
హరణ 
MF�నం�. 
 ø½(,] �, ఏం ?J%O? వంట వండటం  ద] ¢�+�ం� 
కృæ�ర%ణం, Jfర%ణం... అం¨  ద]¢ట+మ��O. అర��ం
? 
అ:a:ం-. అL%� h= అÄ{ øCD Hయమ��O. ఎం�క� అ Ŷ 
Hయమం*���? ఇ� T(��య�. '�( �ం� Tధన H:. (అ Ŷ@�). 
ఈ éమTధన ÌంతtL �లకడ �ం�వరh H�, అL%� ప�8~ -B. �O 
¡డం�. ఏ పÎ� HtటL%�... ఓం �ః �వః... అనమం^�. అ� I(స �ద 
��స. Mð%టL%� A øజ8 [
? ఉ�DషòంN �త �త |I�ః... ఎ Ŷ a�: 
అ�? A I(స �ద ��స ¢�E, అ� �?�� Hయ[�. ఎL%¥E శ½ర Æవన8�~ 
వH9Iç, ఆ �త �త |Iచ�] అA� A 8పల? ���:. ఎకg� ���: 
అ',ం*���p, అ� �� ఎకg= [�. �l�fన\ అ-. '�( zë øజ8 
MFN��� @A ఎం�, H5D��ç, ఏ3 H5D��ç A, qrయ�. అర��ం
 
అం�! ఆ రకం� చకg� I(స �ద ��స ¢ట+ం�. మన56S జపం Hయం�. అÄ{ 
F-G8 పరfత�  .�� ��Ñòంచం�. ఈ x� H��� �హంS ప�8~ 
-గం�. ఈ x� H���, ��8~ ఉపé3ంచం�. ఆ ���'ంH ��8~ 
ఉపé3ంచం�. [ÊD h= ఈ x�ం&S? [వం�. éమ ��రణ Hయం�. 
ఏద�� తలంL కr�ం-, �ంట? ఆl తలంL కr�ం-. ఎం�క� అం�, ఈ Tధన 
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HtటL%�, ఈ éమTధన HtటL%�, తలంL క]గ�? A, �ం� 
qr�aNం-. ఓ³! మన5 ప� H5Dం-. �� ప� HªDం-. మన5 ఏం Hsr 
అస]? జపం Hsr. F-G ఏం Hsr? పరfత�  పం �ద �లబ� �ం=r. 
@A ఏం H�ం-? పకg'ం# ఇంn �L ¡¢�Sం-. ¡¢�Sం- అనం�? 
ల®Íం fONన�L%� మన, �ంట? qr�aNందం�. ఓ³! ఏ3& ఇL%� 
వ#9ం-? �ంÚY ?' ఇప%& వరh ఎÄ HI'? ఇL%� ఎÄ Hsr? 
ఆత���రణS Hయడం అం� ఎÄB ఇ-? ?' ఎవడ'? ?' ఆత�స( Lడ'. 
మC ?' జయ|��� @' క
! ?' ఫÄ� }C Æర�' @� క
! ?' ఫÄ� 
}C~ అమ�� @� క
! �&8 ?' ఎÄ ఆ8#5D��'? ?' ఆత�స( L�� 
¡5D���? �హసంబంధంS ¡5D���? �ం� /ం� �3æ] Ms�r 
ఈ ప�. HtD ఏ�ం-? అ* éమ Tధన, ఇ* éమ ��రణ. éమ ��రణ HtD, éమ 
Tధన8 ,�O,ం^�. éమ Tధన HtD, éమ ��రణ బలప�Nం-. �ంÚY 
�న� Ãప% �షయం ఇ�నం�. ఈ Tధన వలY ఉపµగం ఏ3&? ఈ Tధన HtD, 
��~ అన�ం అ:న- చకg� qr�aSం-. qrయం�? éమ��రణ HTD�. 
ఒకg& HtD ఒకg& తప%�సC� వH95Dందం�. ��రణ HI} ఈ Tధన Hయక 
తప%�. Tధన HI} ��రణ Hయక తప%�. ఈ ఆత���రణ ఈ Tధన /ం¹ 
అ� దగÁర� ���: అన�fట. అం�� ఏం M.%�? ఆత� ��రణ Ht}� 
Tధ,� స(+అధ�యనం Hsr. T(��య యజ��' 3ం#న యజ�� [� 
�s�, T(��య�' 3ం#న తప56 [� �యన. ఎQ� �ల జన�ల'ం# 
మl'Æ�] M*+, �Ä� H�న*వం& }Â¤ H�న �ర తప56లS A, 
ఏం ప� [� �య�. ఎం�క�? ��న యజ�� H: �యన. T(��య యజ�ం 
H:. T(��య యజ�ం8 A�, A ±ణ మQ F�G[ యజ�ం8 �tట*వం& 
స3ధ]. ఏ�ం- అL%�? సహజం� �ం-. ఏం �fదం [�. ఎం�క�? 
ఆత�స( పం8 సహజం� ��ర� ���� క'క. fనవ �హం వ#9నం�,, ఏ 
�3తD�E వ#9ం_ ఆ �మతDం »ర�ONందన�fట.  
T:Jం.  
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ఓం ఓం ఓం 

ఓం øర � మదః øర � 3దం øJ�� øర � �దచ�E øర �స� øర �f
య 
øర �\}వ`ష�E  
ఓం øర � మదః øర � 3దం øJ�� øర � �దచ�E øర �స� øర �f
య 
øర �\}వ`ష�E  
ఓం øర � మదః øర � 3దం øJ�� øర � �దచ�E øర �స� øర �f
య 
øర �\}వ`ష�E  
ఓం త� స� 
ఓం సహ�వవN సహ� �న,D సహ�ర�ం కర}వ� Eజ�( �వÅతమ5D 
f�-(æవ� 
ఓం Iం�ః Iం�ః Iం�ః  
T:Jం.  



ఉత��ల� మన� 
� !  
. 
మన� ��మం�� అ��ం�ం " �� అత�� స�యం � � !"�# 
$%జనం ?"  
అత( అ��!)( " �� స�య పడక-
 .ళ0� ఎవ3 స�య పడ43 ? 
అ5  
. 
. 
జ67న కధ ! 
9:; <=> ?5వ6@A � 1892 � జ67న .స�వం .  
. 
18 సంవత@Fల ఆ Hవ�( IJK కట:Mక ఏ� OPQ� RS5 TUV� ఉ!)( 
. అత( తWX తంYK M5 అ!ధ !  
. 
అతZ అత�  )[\Z కWT ఒక పధకం ఆ�^ం�3 . .ళ0 ?5వ6@A � 
ఒక సం_త క�` ఏFab �cdమe , అంg� ఖ3iK -� �_న c5j తమ 
IJK కk:యQవli అe 5రnoంl�!)3 .  
. 
అపapX qపa rPs .దQ u3( Ignace J. Paderewski. వదd� ��03 . 
ఆయన ��జ3 IJ �పం � 2000 �ల3X కeస �త�ం � ఇ.�లe , ఆ �న 
ఇతర ఖ3iK అe ఒపaదం ���!)3 . ��0 అం_క6ం�3 . #�bX అమ�డం 
97ం�3 . అ��న) �J వ^iం� . ��ం అg�తం � జ67ం� . అo
 ��0 
అ��న)b: వ��X FMg . �త�ం 1600 �ల3X ��� వ^iం� .  
. 
.�0 Paderewski. దగ�ర� ��03 . వ�K అoన �త�� , 400 �లరX� 
� ¡ పb:� �¢X జ67న �త�ం £షయం O¥a3 . 9ధQమoనంత త�ందర� ఆ 
�7Wన ¦�� OWX9�� అe , §�ంచమe అ!)3 .  



. 

.ళ0 ©6ం^ Paderewski. � RSg . ఆయన .ళ05 అత� �ంg ªడMg . 
ఆయన ఆ O�¡� ^ం«¬( . . 1600 �ల�X .ళ0 �V� (® .ళ0j 
ఆయన ఇ� అ!)( 
. 
" ¯� అoన ఖ3iK ఎంj °క¡ b:±ం� . ¯ IJల� ఎంj అ²jం³ అ� 
 � ఇంg� �ం� �న�oంl±ం� . ఏ´! �7W
 ఆ �7Wన ¦�� 
!� ఇవ�ం� "  
. 
ఈ సంఘటన Paderewski �నవత� �# O·\ం� . తన� RS5 , తన� 
ఏ¯u5 , .6 వలన ఎbవం# $%జన� ఆ¸ంచ�ం� తన ¹మº , తన 
ఆcPe) ఇవ�డం Paderewski హృదయం ©6ం^ O·jం� క½ !  
మన� ��మం�� అ��ం�ం " �� అత�� స�యం � � !"�# 
$%జనం ?"  
అత( అ��!)( " �� స�య పడక-
 .ళ0� ఎవ3 స�య పడ43 ? 
అ5  
అ¾ ఉత��ల� మన� 
� !  
. 
ఇ� ఇక¡�j ఆ7-Mg  
. 
Paderewski తF�V uలం � -�ం¿ $À5 అPQ3 .  
. 
ÁంÂ $పంచ HదÃం � -�ం¿ సర� !శనం అoÅoం� . 15 ల§ల మం� 
ఆకWj అలమ#ం� TUV� �F3 .  
.Paderewski � ఏ� OPQ� jచMg . ఎవ65 అడ�� jచMg . ^వ6� 
అ�రu ఆ�ర , ÇనF.స £È�5) సం$�ం�( . c5� అÉపV Herbert 
Hoover . ఇతÏ తF�త అ�6u అధQÐ(  � అPQ( . అత( �ంట� 



$Vసaం�ం�( . ట�)లÑÒd ఆ�ర పcFÃK -�ం¿ � సరపF జ67ం� . 
-�ం¿ � ఆ�ర సంÓభం 5.6ంచబ�ం� .  
. 
Herbert Hoover �Tన స�P5� కృతజÖతK Oపa�5� Paderewski అ�6u 
�¢X ×వ= � కW¬( . కృతజÖతK O·® ఉండ� Øవ= అ!)(  
. 
" Ñ5) సంవత@Fల Ùతం ¯3 uMÚ IJK కట:M5 ఇదd3 Hవ�ల� స�యం 
�¬3 . .6� �� ఒక�5 "  
. 
ఈ $పంచం ఒక అg�త´న $¾శం . e² ఏ� ఇ9�Û అ� e² అ�క ÁbX 
Åంg4² అ� _4 9రం ఇ� . 
. 
The world is a wonderful place. What goes around usually comes around. 
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�మత 
��తం� ఎవ��, ఎ��� ��ం��? 
ఆ అవ�శం వ��ం�?  
��ం�న�వం� అవ�శం వ��ం�?  
��ం�లం! ఏం #$%& 'ట)'దట?  
��ం�లం! ఏం #$%లం+?  
,-, �వ./ 012�34.  
ఎవ� 6త� ��ంపబ9లం! ఏం #$%&? మనం.  
మనం ఒకళ= 6త ��ంపబ+ >ం9& అం!, మనం ఏం 6? >ం9& @ళ=A?  
  
 BC ఎవD ఆన/CE #ప�క,F GGB Hఠం #ప�నం+.  
పదJK L&?ంM క�! BO, ఉప%సం #��OG,R@+S �T. అUE అVF, 
�మW&2 అంద�- XరZన 6యమS, ఏ\ ]^_` ab�మS, ఆ పదJK �T 
మనదంc. B అవ`హ eమ�ZfS2 gంచడj పS. అk. అk 
gరగmదnoం+, అpq ̀ nగ ఎT3pG KCrs >ంU> అంF. ]C��T. 
అUE ఆ L&� అంT�G >ం! 0tజనjB mT. n>v ఎద`లం!, w eZV 
L&� Fట_ �@&. w eZV L&�Fట_ వxyG, ఈ తతy{|}నం అరZం అ>~ంk.  
mక,F BC ఎంత�లం ��బదJ_ ��)O2, ఆ పం�కరణ ఐT ఐTల ఇC� 
ఐT అంF >ం�ంk. అరZ�ం�?  
 
 ల�ల సంవత/�ల nం� ��ం�న��� �ద@%�� 
#��నప�� nం�, ఐT ఐTల ఇC� ఐT అంF >ంk. ఆ H��E ఏ ]C� 
�mT. ��ంత H�ల� ఏ ]C� >ండT. అ� >ంUV. ఉపSష~y_ 
#��న�లం nం� ఇప�� వరa అ� >2V. ఏం ]C�_ 6యmT. 
అరZ�ం�?  
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�క,F L&�Fట_ ఎవ�� ]�&?  
మన� ]�&. ]�& అం! ఇp 0శ2_ ��o@&.  
Gn ఎ��� ��తం� ఎవ�� ��ం�?  
m� ఎవ� 6� ��ంచబ9�?  
ఈ �ం� ����v�/� ��తం� అn�K� >ం9&.  
ఎంTకS? ఎంTO >ం9లం+? 
b� భగవం~+S ఏం ��Oం�2>? ఏం ��Oం�2మం�? 
 
 ��ంచమG క�! ��Oం�2>. b� BC �జ_, 
ఆల$�E 6యం+, BC ఎక�� 6యం+. �జ_ 6యం+, �c_ 6యం+, 
జH_ 6యం+, అ-2 6యం+. అS2 E అk >ం�ంk.  
 
 ‘�య�! �� 	
�, 	
య ��న��� అ��ం�� దయ� 

��ం��, న�� గ��న �� ’ అS అ�rc>ంU>.  
£ష�¤ �క,F. L_r �దk. సంస¥త4. అరZ�ం�?  
ఎంTO ��ం�& ఈశvC�? 
మనం ఈశvC+A ఏం 6¦మం+? 
n>v ఈశvC+ 6త ��ంచబ9& అం!, �ం� ల�§_ మనO అn�తం 
అV% >ం9& అS #H�క�! n>v ��ంచడం -O L&? >ం9&. mదం!, 
��ంచబ+న�వం� సంఘటన అV �- -O అn�తం అV>ం9&.  
ఈ �ం© మనO అn�త� >2$?  
>న2@ª= ఎవర2 కళ=�E ఎక�9 కనపడడం mT. కళ=�E «C�_ కనపడడం 
mT. «C�_ mక,F mక,Vన!E. అpం� సందర¬ం B� �న!E. అk.  
>ం9p? అక�¤E�? అసలk?  
>ం!G క�! మనO... 
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 ఒక�� rCyg�)oం+! అn)న ��ంతj -® �¯mk. 
�¯&ందంc వ�)M. �¯&నk అంc @� ��ంత4. అరZ�ం� అం�! @� 
��ంత4 అం!, b� Gn ఆతWసvD�+S అnoవడ4, Gn ఈశvC+S 
అnoవడం, Gn °హWసvD�+S అnoవడం, �సy�_ చT>oవడం, 
±y²H�_ వ³E �యడం ఇవ-2 అవసరj. GGB �దనడం mT. అదంc 
Xథ�క �ద%. ఆ �ద% mOం9 తC@త Gn #��న ]ట_ GC�o@లం!, 
అస_ ఆ µ?¶ అవ`హన mOం9 n>v  �ం EA �m>. అ� GC�O2> 
`-, అక�· ఆ¯,F, ఎ¸ .¹.� ®! - చT> అV,Vన!). అk ¹వలం 
Xథ�క �ద% అంతవర¹. �SS Sజ��తం�A అnవkంºoవడం �@&. 
ఇ��� మనం b»@� ��తం� ���y2మం+.   
 
b� ఎవ�� ���y2]?   
b� ఎవ�6� ��ంచబ�~2]?    
m� సంవత/�SA ఒకe� ���y2]?  
సంవత/�SA ఒకe� ��ంచబ�~2]?  
అస_ ఈ సందర¼ం ఎ��� వ�yంk?  
(మనం ఎk¯F అవత& @ళ=n ��eyమం�!) 
మనం ఎk¯F ��ey4.  
ఎ��� ��ey4? ఎంTO ��ం�& అస_ @+S?  
 
“�మత” అం! ఏ�� అస_?  
అంT�nం� వ��ంM క�! �మత అG శబ3ం�nం6 ��ంచడం, ��ంచబడటం 
అG �ం� Áయ_ ��)V.  
�మత అం! ఏ��? 
‘త’ a9 ÂxV.  
 
‘�మ’ అం! ఏ�� అస_? L_r శబ3]? సంస¥త శబ3] అk?  
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 అం! £|}నం Ã` త¯Ä,Vంk ఒక తరం ]¤టప��A. 
�k3`.. మన ÃÅ�> `� త�SA అVF �k3` £|}నం >ంk. తC@త 
తరం @ª= అంc కనబ�~2C ఇ���. 0�yతం £|}నం అ�గవల?న 
ప�?ZK వ6�?ంk. 
  
‘�మ’ అGk L_r శబ3]? సంస¥త శబ3]?  
(సంస¥త శబ3ం అం�!) 
ఆ.. L_r శబ3ం �T, సంస¥త శబ3j అk.  
‘�మ’ అం! ఏ��? 
(‘Æమ4’ అం! కC>. ‘�మ’ అం!...) (Çమ4...) 
ఆ.. Çమ4, Æమ4, �మ ÃG>ంk. ��ర4 Bద ప�_ ÃG వ��V. �-, 
‘�మ’ అం! ఏ��? 
(��ంచడం అం! ఏ��? ఫ. ¯É �� క�? ఆ.. ఫ. ̄ É ��) 
 
 ‘�’ అం! Ã�ంºట. ‘�’ అం! Ã�ంºట. Ã` rCyg�)oం+. 
ఆ ‘�’�ర4 BదG @ª= అ-2 ఎంTO �¦రం!, ‘�’ అం! Ã�ంºట. mక �దన 
ప�ట. ‘మ’ అం! ఆ Ãధ mOం9 6Ëట. ఆ �దనS mOం9 6Ëట. 
ÃధపడOం9 6Ëట. �దన పడOం9 6Ëట. m� Ãధn mOం9 
6Ëట. �దనS mOం9 6Ëట. ‘మ’ అం! అరZం అk. ఎక�� ‘మ’�రం Ìక� 
>M3శ%4 అk. అం! ఏ��ర4 a9 సంస¥త4� శబ3�... @ª= ఆ £షS 
Íంkక` ఏ��� 6¦C. L_r� అUE >ండ>. L_r� అ-2 �ం� ^� 
అ��_ క&xyG ప�_ త$ÎcV. �- సంస¥త4� అUE �T. ‘�’ అం! 
Ã�ంºట. mక �దన ప�ట. m� Ã�ంచబ�ట. అk ఏ రక�న Áయ` 
ఉపtగప9� a9. �దన అన2 దృÐ)S ఉM31%ం�, ‘�’��S2 @9C అక�డ. 
అరZ�ం� అం+?  
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‘ÆWH_�’ అS a9 అంU4. అk L_e BO ఎవ�Ñ?  
ÆWH_�. �»S ‘ÆWH_�’ అంUరన2]ట.  
ఎంTకS అUE ఆ శబ3ం �¦C?  
 0జలంద� Ìక� �దన- Òల¯ంº@� ÆWH_�. 
అరZ�ం� అం�! �p అరZవంత�న� వం� శÃ3_ >ంUయం+. అం! B 
అందరÓ �k3` ఆ రక�న�వం� £ష ఆనంkం6 ల�ణం >ం!, BC చk� 
�సy�లS, ఇUE ఆనంkÔy చT>cC. ఆÕ! ఇ@ళ Gn �p Öప� �ష$S2 
L_�O2n. అT¼త�న �ష$S2 L_�O2n.  
 
Sజ��తం� ఎ��డ2 @�c�? ఈ ‘�’�ర4® >న2�వం��?  
×C KరగS ప�_ మనO ఎంTకం�?  
అత� ఆ« ,R వ6�... అnOం! ��త4 అV,R.  
�- L&�Fట_ ఎUE వeyV?  
�>. అరZ�ం� అం�! 
�బ�) ÆWH_� అం! అరZం అk. ��ర4 �p.. ��తం� అంT¹..  
మనO అ��_ ఎక�+ nం� ఎక�+ వరO అం�? 
(‘అ’ nం� ‘ఱ’ వరO) 
‘అ’ nం� ‘ఱ’? 56 అ��_ ఎక�+ nం� ఎక�+A?  
‘అ’�ర4 nం� ‘�’�ర4 వర¹. ‘ఱ’_ m>. అరZ�ం� అం�!  
అం! ఇ��� ఎవ�Ó... అ��_ a9 మర�,$C అంc!   
 
 అk ‘అ’�ర4 nం� ‘�’��ంత4. ‘అ’�ర4 ఆk, ‘�’�ర4 
అంత4. ‘అ’�ర4 nం� ‘�’�ర4 వరO >న2 ఏ అ�ర�నÛ మం²� 
£?�yందన2 ]ట. @�A ^లం సంస¥త4� >ంk. అరZ�ం� అం�! 
సంస¥తం అ��_ @ª= Sయమం 6?, అ�ర]లn SరÜయం 6?, �S nం� 
L_rn Â����న��� a9, ఆ రక�న�వం� ÝÞశAyS ,SవvOం9 
6¦రన2]ట �SS. అరZ�ం� అం�!  
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 ఏ ఒక� అ��S2 Sరంత�యం` జపం 6?, అk మం²� 
£?�yందన2]ట. @�� ఆ శAy >ంk. ‘అ’�ర4 nం� ‘�’�ర4 వరO. -O 
£వj >ం9m `S, 0త%�ర4 మం²� £?�yంk. అంత శAy క&¯న�వం�, 
అ��_ అన2]ట అ�. అంT¹ అ� ‘అ�ర4_’. అరZ�ం� అం�! అక�డ a9 
‘�’�రj gU)4.  
 
అ�ర4 అం! ఏ��? 
�ర4 అం!?  
శన4. 
ఎp? >%త��y #ప�ం+ ß�34? ఎp న1�yంk? 
�ర4 అం! న1ంºనk అS B అంద�A Ã` మన�� ప+,Vంk. ఎp? 
అ�ర4 అం! న1ంచSk. ‘�’��SA ఇ��· #H�. ‘�’�ర4 అం! ఏ��?  
�దన. �ర4 అం! Ã�Ôy ,~ంk. �దన క&ÄÔy ,~ంk. న1ం�,~ంk. 
అరZ�ం� అం�?  
ఎవà Ãధ క&q� ,@లnOంU�? ఆనంద�§_ ,@లnOంU�?  
�ణ4 – అక�డ ఇంo ‘�’�ర4 �¦ BO.  
� – అం! మâE �ణ4 అ24 అంT¹.  
ఎంTకS ‘�ణ4’ అ2మం�? 
 
 B�వvD BO BC చT>Oన2 �సy�ల�, ‘�’�ర4 Bద 
ఎS2 శÃ3_ వã�, ఇం�దగÄర äం వ.� �యం+. అ��� BO L_�yంk అk. 
అం! మన� ఒక� rCyg�)oం+. 0Âk సమరZF అV% >న2k. అk 
rCyg�)oం+. -> ఎంత సమCZడ� >ం9& అం!, - తC@త త�_, త�_, 
త�_, త�_ Sn2 ఆåVం�, ఈయన దగÄర ఎంత GC�O2 ఇం� 
�¯&,Vంk� Ã�! అG ?ZK� మనం >ం9&.  
ఇ��� అp >2]?  
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ఎవర2 ఏమ2 #ప�ం+ అం! మన దగÄర ఏమ2 >2$?  
æ³G/? అంc çన@%ఖ%R?  
అk అరZం �T` �pE+A. ఏమం+? ఇUE అస_ మనం ఎT�@+A ఏం Gర�గ&q 
సమరZత మన� ఏb» �b» ఏం GC�O24, ఏం gంÍంkంºO2ం? 
మన తC@త త�ల @�A ఏం Gర�గ&q సమరZత మన� >ంk?  
ఎంత x� వం�య aర ఎp >ం9&? éర�య aర ఎp >ం9& అM?  
 
 అk @� ఎUEr GC�OంU�. @+A ఆక& ��yంk. @+A 
ఆక& �?న��� @� ఎUEr ఆÕరం వం�oవడం @+A 6తê~ంk. n>v 
Kన2 వం�య aర, éర�య aర @� ఎUEr Kన�. �|ë_, బరÄ¤E KంU� 
@�. అరZ�ం� అం�! @+ �వన ì&S బ�) >ం�ంk అk.  
 
�- మనం అస_ @ళ=A ఏం G��&?  
ఏం G��F అస_ @� మన&2 ఆåVey�?  
అంF ��? అం�!  
gద3@ళ=ంద�Ó ఇం E nం� బయటO íî=ట���, ��)నb» ఏÝ అం¦_ 
వ��న��� gద3లA నమస��ం�p వ�3? �లEలందD a9 ఎంTO 
నమస��ం�&?  
(ఆï�vదం oసం)  
ఏ? ఏమS ఆïరvkey>?  
(ð�ñËW� భవ) 
 
£ర%`C, భరy `� ఆïరvచన4 Â�o@p వ�3?  Â�o@p?  
£ర%`C, భరy `� ఆïరvచన4 Â�o@p Â�oనక�రm�?  
భరy`C, £ర% `� ఆïరvచన4 Â�oనక�రm�? m� అpగ? 
(Â�oవº� �- 0�yతం అమ_� mT.)  
ఎంTకS? ఇk అమ_�>ం�? ఇð mT`! 
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 £ర%`C భరy`� �ళ=A దండం gట)మG మం� సం0�యం, 
ఆ తరం� >ం·k అkò. wత�ల�. ఈ తరం� m>. ఇ��డంc ఏ� ,� G. 
అరZ�ం� అం�!  
w` అk ఏమం�2C w`?  
 eS2óత%4 అS అnOం�2రం+. \షం అన2]ట అk. 
ఒక� rCy g�)oం+. ఎవ�� �రv�లం� @ళ=Ìక� ÃధS వ%కyం 
6$లnOం!, అ��� ]²j ఏకవచన 0tగం 6x@ª=. �pమంkA 
L&యదం+ ఈ �షయం. ఇ��� ఎప�� ]ట_ ]UE�~2నం!, 
�]యణ �లం, ôcËగ �లం nం6 మనO అ-2 @రసతv eం0�$_ 
వ��V. కృతËగ �లం � @రసతv eం0�$_ ఇ��� మనం 
#��oవ9SA అn>` మనం అస_ ��ంచడం mT. �బ�) @�S వkm¦4. 
õ�మచంö^�y �లం nం� a9 ఒక�÷కC పరస�రం øర�ంºOS 
]UE�OG ùరúS �]యణం మనA G��ందన2]ట. ఏ� ,� mT.  
 
తంû అV, ��O అV, ఏ సంబంüý స¤, ఒక�÷కC ఏకవచన 
0tగం� 0t¯ంచaడT. ఎంTకS? ఎంTక× #ప�ం+ ß�3ం? 
(ÝÞ£వన ,~ంk) 
ఎంTO ,~ంk?  
మనమందరం kవ%cvn�K� >ం9& అం!, ఏ eZనం� >ం9&?  
(మనమందరం #వ%&'�()* +ం,
 అం-) హృదయ12నం* +ం,
. 
హృదయ12నం* +న�345, �+' ఏకవచన 9:గం �య;+. అరZ�ం� 
అం�! త�vత �లం� Sం��y~ల® a+న�వం� �@%_ వ��V. 
క&Ëగ �లం�. అka9 క&Ëగం� మధ%Ëగ�ల�E వ��యన2]ట. 
ఆ Sం��y~ల®,  ÃధలS2�Ó -� �రణ4 అS ఈశvC+S Kట)డం. ఆ 
తC@త అt%! Sn2 KU)G అS మâ= ఏడvడ4. ఈ రక�న ‘�కEబ%ం’, ఇk a9 
సంస¥త శబ3jనం+. ‘�కEబ%ం’ అGk a9.  
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 అం! మన� �కలతvం #ంద9S2 �కEబ%ం అS అంUC. ప� ప� 
�ü_` మన� ఆ��ంచడం అన2]ట. ఆ రక�న ల�ణం అ��� mT.  
ఇ��� మనం ఏ ల�ణం� >24 ఇ���?  
 
మన� ప�ప� �ü_` ,®ంk �బ�) మనం a9 ఇ��� ఏం 6�y2ం?  
�þ�ట ప�OGట��·� ఈశvCS Sం��y~ల® Sంkచటం, ÍT3G2 
mవ`G అయ%t%! తg ��,Vంk ÃÅ అS #ంప_ ��oవడం. మâ= �జ_ 
6యడం.  
ఎంTకS? �þ �¯` Sö,~2>. bజంc పగలంc ఏం 6¦>?  
 ఆ Mహ @%H�ల-2 6¦ం. Xరబ3 క�Wneరం ��ం�4. 
@+S మనం Kట)డ�, మనS @� Kట)డ�, ఏ\ ఒక� జCr®ంk అక�డ. 
అం! మనం ఇతCలO �దన క&Äంచడ�, m� ఇతCల 6త మనం 
��ంచబడడ�, అరZ�ం� అం�? అంTకG ‘�’��SA అంత �_వ ఇ��, ఇ@ళ 
�S BదG ]UE�~24. ఈ �దన క_గ�యడం ‘�’�ర4 అన2]ట. 
అరZ�ం� అం�?  
 ఈ ‘�మ’ అం- ఆ �దన ;?ం, �యడం. అరZ�ం� అం�? 
�బ�) b»@� ��తం� మనవలE ఎవ�Ñ �దన క_r®ందnoం+...  
అ��� మనం ఏ ?ZK� >2ం?  
@ళ= 6త ��ంచబ·ట�వం� ?ZK� >24. అరZ�ం�?  
మన¹ ఎవ� వలE2 �దన క&¯ందnoం+, అ��� మనం ఏ ?ZK� >ం9&?  
@ళ=n ��ం6 ?ZK� >ంU4.  
ఈ �ం+�� ఏk w 6V? ఏk Aంద 6V?  
(��ంచగలగడం w6V, ��ంచబడడం Aంk 6V) 
ఏమం+, ��ంచగలగడం w6V అS అందD ఒ��OంU�? అంF mక,F 
@+ 6F మనం ��ంచబ+F �ట�? (better) 
అp OదరT`. అంF ��? ఎంTకS? 
ఎంTక× #ప�ం+ ß�3ం?  
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ఏక�వం, BC �న2�లE&2 అడగం+, ��ంచడj Öప�. సమస% mT అంT�. 
ఎంTకS అS అ+¯F స]üనం #ప�mక,వº�`S, ఏ� n>v @+ దగÄరO 
í�= Â�OంU@? n>v @+A ఇey@? అS అ�r. ఏం #Hy�?  
 ఇeyn అంU�. అంF`S Â�OంUn అS అన�. అం! 
మSÐ� ]నవతvం అG�వం� Dపüరణ 6య`G, -� ఈ �]rణం, -� 
సహజల�ణం అV>న2దన2]ట. అk -�పల ఇG2 ���య. innate 
behaviour అంU4 ðSG. సహజ సv£వం అన2]ట. - 6V ఎ��© ఆ w 
6V` >ం·ట�)`G ��ంచ9SA 0యK2ey> `S, #V AందA 
��ంచ9SA - మన� అం�క�ంచT. ఎ������F 6V AంÝన సందర¼ం 
వ��న��డpE ఏçc>? Ã` �దనO rÎc>.  6V Aంద అV%ందS 
�పలk Ãధప+,s >ం�దన2]ట. మâ= - 6V w 6V అR%ంత వరa 
,��c>. అరZ�ం�? ఇk మSÐ� >న2�వం� �bగమన �రణం. ఇk 
mక,F మSÐ �bగ�ంచడం+. అరZ�ం� అం+! 
  
 ఇక ��ంత �ష$SA వxy, తతv|}నం GC�o@& అం!, ‘�మ 

సర'స'B బరD’ అస_ అS2 ÝÞ ల�§లA, ఆüర�త�న�వం� ÝÞ ల�ణ4 
అం� ఏÝ >ందం! అk �మR. అస_ ��ంచడం అGట�వం� ల�ణం 
�న�వం� @�A,  
 మన1 �E కరFG ఈ ‘�మ’ అన�� వం� ల�ణం మనK* 

�రంతLయంM, LN(తBన�వం� �O స'PపంM ఏ మ�RS +ంTU 

�V 1W స'P35. �YZ ఈశ'\YZ ]దం ;^.  
ఎంTకS?  
 సకల �>_ మn�m �T, సకల �>� a9 భగవం~S 
���ం� >ంUV. అ$%! O L&యక, L&� 6?న�వం� ÍరH�E, 
\_, నn2 దయ® ��ంº. n>v ఎ���F ఈ �]r§S2 n>v 
Sల��)O2�, సరv�ల సరv అవసZల యంT ఈ �మ అG ల�§S2 ఎ���F 
�k` g�)O2�, అ��� n>v ఏçc>?  



�మత   11 of 66 

ఈశvCడ�.   
ఆ ఈశvర ల�ణం Sn2 ఎక�+A న��~ంద$%? 
-> ఈశvC+� అS L_�OG �� న��~ంk.  
ఇ��� ఈ �మ, ఎంత �S �_వ అం!?  
 
 అంT¹ Gn 'దట అ+¯ంk. -O ��తం� ఎంత మంkA 
��ం�న�వం� అn�K >న2k? m� ��ంచబ+న అn�K, అk a9 
ఒకరకం` మం�M. అం! మనం ర�rణ, త�rణ ధ�Wల® ఒ��క� �లం� 
మనం, అ|}న Ëతం` 0వ�yం�న��� ఏç~ంk? మ�క �>లO, ఇతర 
�>లO Ãధ క_r~ంk. �దన క_r~ంk. క&¯న��� @ª= ఏం 6eyC? 
-కం! ఉన2తతర�న సంe�రం క&¯>న2@ª=, -కం! ఉన2తతర�న సv£వం 
క&¯>న2@ª=, సతvrణ Sష � క&¯>న2 @ª=... @ª= ఏం 6eyC అ���?  
(��eyC) 
స¤m! Gn a9 ఒక��� ఇpq >2n క�! అS �లE@+ 6ష)p` £�ం�, 
��eyరన2]ట.  
ఆ ��ం�న�వం� బలం ఎంత?  
అస_ ఈ �మA బలం ఎంత? >ం� m� ðSA?  
అస_ ��ం�లం! ఎO�వ శAy �@p?  
��ంచబ9& అం! ఎO�వ శAy �@p?  
(��ం�లం!G ఎO�వ శAy �@&.)  
అంF అం+?  
��ం�లం!G �@p వ�3? ఔ? ఏక�వం` ఒ��OంU�? BC ఏమ2 
Þ  6యదలºOం! !"ం` Þ  6యవచ�ం+. BరందD ఒక ప�ం, Gn 
ఒక�+G ఒక ప�ం. అరZ�ం� అం�!  
 
��ం�& అం! మనO ఎO�వ సమరZత >ం9&.  
అంF ��?  
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ఇతCలO �దన క&¯ం�& అం!?  
తO�వ సమరZత, �S¹ం �@&?  
\మ a9 O�), చక�` ���yంk మన&2. ఔ ��?  
ఎ���, ఎవ�� మనం ��ం�ం అnoం+, మన&2 @� ఎp ßey� 
అం!, ఈ \మవ³ ßey�. అ��� n>v మSÐ?ZK o��c> @+ దృÐ)�. 
ఏ�,c>?  
ఓ$! Þ+A ]నవతvం mT, ]నవ ఉH�� >2� �-, ఏ ల�ణం ,mT?  
(జం~> ల�ణం) ఆ \మ ల�ణం ,mT.  
ఎంTకS? 
Oట)డj �S పS. అరZ�ం� అం�?  
 �SA ఎంత రకy�F అవసర�....�p... �S2 �ష$_ 
#�cn. Á� Óట�Tల�, ఈ \మO ఒక��SA ఒక 0F%కత >ంk. �SA 
క�� Sం+ స¤ O�~ంk. అం! ఈ 0పంచ4� ఎవvD a9, ఒక �� 
మ�క ��S, ఆÕరం �ర¹ Ã�ం6ట�వం� అn%ÕS2 ఇ��� భగవం~�. 
అరZ�ం� అం+. ఇం¹ం.... Íట) Sం+ంk అnoం+. అk MSS óం?ంచT. 
?ంహం >ందnoం+, ఒక �SS ఆÕరం Kందnoం+, మ�క�SS చంపT. 
ఏ �� అV స¤ అంF. కg�� స¤ అంF. H� స¤. Íట) Sం+న తC@త 
]²ం, ఆక& Â�న తC@త మ�క ��S అ� Ã�ంచ>. �- ఒక� \మ¹ ఒక� 
ల�ణం ఇ���, ఏ�టk? Oట)డj �S పS. అం! �S�పల >న2 &రణ ఎp 
>ం�ందం!, ఆ ఆ సందర¼ం వ��న��� అk O�)Oం9 >ండmదన2]ట.  
మన� a9 ఇ��� ఈ ల�ణం >ం�? m�?  
 
 ఆ సందర¼ం వ��న��� ఎT�@�S Oట)Oం9 >ండ4 
మన4. ]టల �v� �-, 6తల �v� �-, Õవ£వ4ల 6త �- (body 
language also), @+S ఏB అనం. �- ఏం 6ey4? ఎ\ అతyBద oపం Tతy 
Bద ßg�)న�) #ం� పగmey>. అ��� ఏ�ంk? Õవ£@ల �v� 
#��న!) ��?  
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�బ�) ఈ �దన క&¯ం6 ల�ణ4 సతvrణం� >ం�?  
mT.  
అk (�దన క&¯ం6 ల�ణ4) ఎంT� >ం�ంk? 
ర_Dణ, త`Dణ ధరFల*� (�దన క
bం� ల�ణc)  +ం�ం#.  
e,తvం � >ం�? 
సతvrణం�G mక,F, e,తvం� ఎp >ం�ంk?  
�బ�), ఎ���F మనం ఇతCలO �దన క&¯ey�, @ళ=�E మనం ఏరక�న 
£@S2 క&¯ం�4 ఇ���?  
ఓä! Þ� మSÐDపం� >న2�వం� (జం~>) \మ. జం~>�T. \మ. 
±.. \మ O+F ఏం 6eyC BC? 
(చం-ey4) ఫ�)మS �డc> �SS. అ> ��? చంHలS �T - 
>M3శ%4. ఛ�yం� °~O~ం� (is not your criteria) ఈ� � Ëవ. 
01�$. అ>? ��?  
4ంT O�)న ãట ఏం 6ey>?  
2బ¬�ey>.  
ఆ 2బ¬O అk ఏç~ంk? 
>ం! >ండº�, ,F ,వº�.  
అ��� మన� a9 ఏ రక�న £వ 0కంపన_ క&¯V? 
(రజ�/, తమ�/) Same x5 , అరZ�ం� అం�!  
అం! మన� ఇk (innate) ఇG2 ̀  >ం�? m�?  
(Natural) º%ర¸ ̀  >ంk. �బ�) అం! ఈ సృÐ)�..  
మనమందరం �|}న ¦స7ం� ఏం చT>O24?  
(Action is equals to Reaction) $�� ఈ; ఈకv¸/ � �$��. అS 
చT>O2]? m�? అk ఏ దృÐ)® #H�C అస_?  
 

 d)కBన�వం� పeర2 దృf�� gప4;^. ఇ#i ఈ jk 

శlరం* +న��వం� Dణ9m��� దృf�* n��?� go4\.  
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అS2 $�nE ఎక�+ nం� ��~2V ఇ���? 
ఆ ^� r§లnం6 ��~2V.  
�బ�) �$�� a9 ఏ rణ ధరWం® వ�yంk?  
ఆ rణ ధరWం®G వ�yంk. అరZ�ం� అం�! 
ఇ��� ఎT�@C నn2 �మ�<ం�C అం! ర�rణ ధరWం® �బ�) $�� 
ఈ; ఇకv¸ � �$�� �బ�) Gn a9 @+S... @� O �దన క&¯ం��, 
Gn a9 @+A �దన క&¯ం�n అ2వనOoం+. అ��� మనం ఏ సvDపం 
అ$%4?  
(\మ.) xం XబEం (same problem). 
n>v @+S అp ßxy, \మ` ßxy, @� Sn2 ఎp ßey�?  
n>v �దన క&¯ంచన���?  
x5 (same). అ��� ]నవMహం అGట�వం� ల�ణం >ం�?  
మnష%తvం అG ల�ణం® >2]? మనం అ���?  
m4 క�! 
�బ�) మనం మనe, @�, కరW§ ఎవ�� ఇp Ã�ం�లG ల�ణం మన� 
�`G... అస_ ఇ��� ‘�మత’ ఎక�డ క&>ం9& మనం?  
‘�మత’ బóరంగ]? అంతరంగ]? 
(అంతరంగం) 
 
�- మనం ఇ��� మనం ఎక�డ వ%వహ��y24?  
@·\ O 6¦డం�, Gn @+Bద 0Â�రం ÂC�oOం9 ��ం6¦నం+. 
అం�2@? m�? �- ఎక�> \షం m�?  
 
@+ Ô? శ�రం అp 0వ�yంచ9SA, ఆ &రణ Íంద9SA �రణం ఏ��?  
rణ ధరWం క�! 
మ� మన* ఆ DణధరFం బలంM +ండబ-� కe! మన q�� పకrల s+లందP 

అtu తvరv%\. అంF?  
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�వ§��+ º� ) ���m >2�? Mవత_ a9 >2�?  
(���m >2C) 
ఆయన Mవతలn అంద�S జVం�9? m�? 
(జVం��)  
తన సమరZత®, తన తపఃశAy® �వ§�C� అంద�- జVం��. 
జVం�న gద3మన�_, Mవతలనంద�- తన º� ) g�)oవº�`? 
g�)Oం! క-సం ఏమR% @�?  
MవF అR%@�. సహ@స బలం 6త అV `S.  
�-, తన� >న2 rణ ధరWం 6త ఎవ�S g�)O2�?  
 ���లG g�)O2�. Mవతలనంద�S జVం�, BC 
xవO_ Íం+ అక�డ B పn_ BC 6�oం+ �-,  ఆజ} 0�ర4 పS 
6యం+ అ2�. క-సం సృÐ) ధ�WS2 #డÖట)mT.  
�- ఇ@ళ మనj� 6�y24?  
సృÐ) ధ�WS2 మనం 6యSవv4. ఎవ� పS @+S #య%Sవv4.  
ఏం 6ey4?  
 n>v అp 6యaడT, ఇp #$%&. n>v ఇp 
#య%aడT, అp #$%&. అం! సృÐ) ధ�WS2 ]నవ�kJA అnrణం` 
]ర�డం 'ద_ gU)4.  
ఏ�ంk అ��� �SవలE?  
 త�rణ ధరW a9, `ఢ�న త�rణ ధరWం` ]�,V, 
j_�G అవ�శం mOం9 ,Vంk. ఈ ‘�మత’ అG అంశ4 j_OG 
అవ�శం mT ఇ���.  
ఎ��� jB�ం�ంk, అథ@ jB�2 a9? 
 Oండ పగm?క, eంతం @+�C, Þ+ �C °ద3ýక, 
@+A Þ+A ఇద3�Ó TఃD_ వ6�?, gn సమస%_ వ6�?, gn 0]�_ వ6�?, 
�వరA ఇద3C ��cల� ఏ\ ఒక ��తం ఆ¯,R దశO వ6�?, n>v !ంఠ 
అం! n>v !ంఠ అn�S,  
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అస_ BO ఈ శÃ3SA అరZం L_e? ‘!ంఠ’ L_e ఎ��డ2?  
L_r శబ3]? సంస¥ త శబ3]?  
సంస¥తం.  
ఎంTO gU)C అpగ? L_e BO? అస_ �SA అరZ4ం�? 
L_e m�? ఈ పదం BO?  
 �- BC ఎవD 0యత2ం 6యడం mదం+. Gn B అంద�S 
అ+qk అM. ఎ��©, G���� వ�� �మW&2 అ+qk అM. Gn ఎ��> 
సంవత/�SA ఒకe¤ వeyn, ఆ�2న2�కeb... వ��న���  
BC ఈ ఆC �ల_, సంవత/రం� ఏం అధ%యనం 6¦C?  
ఏం �తy L&�Fట_ వ��V?  
BC ఏం 0శ2_ నn2 అ�గగ_rcC?  
 ,- Gn ఏం అ+¯F BC ఏం #HyC అS ßeyn. �- BC 
0Ke� ఒక�ÂC`G >ం�2C. ఎదగడం mT BC. BC ఎ��� నn2, 
టకట� 0శ2ల® �యగ_rc¤� అS ßey, అµ¬! GG �మW&2 0శ2_ 
�యడj తH�, BరందD నn2 0శ2_ �x eZVA ఎదగడం mదం+. 1:20 
ఇర�మంk >2C క�! j^ Bp` eధOలj క�! BD ]p` 
eధOm. BB eధన�, B అధ%యనం�, BC ఒక ఆC �ల�, సంవత/రం 
H , నన2 ßడ9SA Iం వ��న���, ఈ �లం� BC ఏం అధ%యనం 
6¦C? ఏం 0శ2ల® వeyరS ßeyn. అంF క�! mక,F ® పnం� 
B¹మ2? × J; (No use). అంF ��? �బ�) BC ఎ��� స¤, ® 
]UE9లం!,  �E�A �@& అం!, mక,F ® BO ఏద2 0tజన4 
>ం9& అం!, BC అధ%యనం 6?న�వం�... 
 అUE... అp mC అnoం+, BC �� అV �mదnoం+,  
వలE BO gద3 0tజన4 ఏB >ండT.  
ఆ.. ఈ !ంఠ అం! అరZం ఏ�టం!, ‘ఠ’�ర శబ3ం ఎక��క�డ @�cం? 
ఇ��· GG #�c ,-, ఈ ‘ఠ’�ర శబ3ం® ]ట_ #ప�ం+ ß�3ం? 
(ఠO�న, కంఠం, Kఠం)  
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�>_ L_e?  
(-ప�E అం�!) �>_ అం! -పCE �T. X§_. అరZ�ం� అం�! అం!, 
తత/మ, తద¼వ శÃ3_ �ం� >ంUయన2]ట. ‘w+x దn4� త�వండy%� 

zర{ వg|�’ £గవత పద%ం �T. అk వxy �>_ అం! X§_ అS 
L_�yంk. అరZ�ం� అం�! మనA ఏk Ã` �L��yం\, ఎంTO ఈ ఎక/. æ; 
(exercise) B 6త 6V�y2నం!, B �kJ� ఏk �L��yం\ BO 
L&య9SA. ఒక Ûతన�న శబ3ం �24. మన �kJ ఏం ఆన/. (answer) 
#��ం\ BC ఇ��� గమSంచం+.  
BO L&యక,F ఏం 6?ంk?  
ÃEం¶ (Blank).  
ÃEం¶ అన2��� LలE�¯తం కనప+ం�? నలE�¯తం కనప+ం�?  
నలE�¯తం కనప+ంk. LలE�¯తం కనప+F BC ఏమ2 �x 0యత2ం 6eyC. 
నలE �¯తం కనప+F, ఆ 0యత2ం a9 6య>. ఇ��� BC ఏమ2 0యత2ం 
6¦�? �>_ అనం`G, అk O L&యT అంk అంF... 
L&యT అనం`G ఏ�ంk?  
ÃE¶ -ప. (black paper) వ6�?ంk. ÃE¶ -ప. , ÃEం¶ -ప. ఒక� అ�రj F9. 
అరZ�ం� అం�?  
మనO Sö వ��న��� a9, ఏ -ప. వ�yందం+?  
(Black paper) ÃE¶ -ప¤ వ�yంk. (Not blank paper)  ÃEం¶ -ప..  
అ> ��?  
అM eధO� అVన@+A?  
(Black paper will become blank paper) ÃE¶ -ప. �¸ �క5 ÃEం¶ -ప.. 
(Such that you can write something on it) అం6త �SBద ఏÝ �యవº�. 
అరZ�ం� అం�?  
అం! Mఢ�~వస2� అధ%యనం �యగ
uట�వం� సమర2త వ�yంk అ��� 
అక�డ. అð eధన అం!. అk మనO ఏమ2 >పtగ ప�~ంk.  
ఎంTకS? 
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మర§వసZ� a9 ఏ� వ�yంk? 
ఈ (black paper) ÃE¶ -ప¤ వ�yంk అ��� a9.  
�- అక�డ a9 ఏ� �@&? 
(You should get blank paper) అరZ�ం� అం�? 
అ��� ఏం 6యవº�? 
ఆ ఆ మర§n�K సమయం� a9, You can decide something.  
ఎ��� decide 6యగ_rc>?  
(Blank Paper  వ��న���) 
ఎ��� వ�yంk? 
‘�మత’ ఆ �మత >ం9ల$%!  
 

ఈ �మ� ����Z zలం. � *పల �#� ��1�Z zలం ‘�మ’.  
 
��ంచ9SA ఒక ఉప]నం  #ప�ం+ ß�34? 
�స� (JESUS CHRIST).  
ఊఁ.. ఆయS2 Ã` 1_వ �¦C, �U)C, అk 6¦C, ఇk 6¦C, �- ఆయన 
ఏమ2C?  
When he was crucified అంF��? Cross Bద ఎA�ంచ9S2 crucified, when he 
was crucified ఆయGం #H��? 
M@! Þª= ఏం6�y2b, ÞªE అ|}నం® 6�y2C, Þళ=O L&యT, Þª= 
L&యక 6¦C �బ�), Þళ=S 1,ంచవT3, ��ంº. అS అ+`�. 
అM ��ంచడం అం!? ఇం¹మ2 >ం�? Anything else?    
ఇం¹మ2 ఉప]_ #ప�ం+ ß�34, ��ంచ9SA ఎవà >ప]నం 
#ప�ం+ ß�34?  
మÕcW`ం^ a9 ��ం�C.  
ఊఁ.. మÕcW`ం^ a9 ��ం��, ఎpగ? 
ఒక #ంపn �+F, మ�క #ంపn ßపమ2� ఆయన. ఎpగ? 
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అk a9 �j. అం!, ఆ� MశభAy® ��ం6�లం�, అంద�S @ª= 
óం�ం6@ª=. óంసS 0Kఘ�ం�& అం! తO�వ శAy �@&, సóం�& అం! 
ఎO�వ శAy �@&. అరZ�ం� అం�! ఈ óంసS 0Kఘ�ం�& అం!, తO�వ శAy 
�@&. అM సóం�& అం!, ఎO�వ శAy �@&, ఎంTO? Why? 
(Pain) ఆఁ...  
సత'DG�Z ఎ?rవ శZ� ��
. సత'Dణ అm%1�Z, ఎ?rవ శZ�� ఉప:bం� 

మనం ��� అm%సం gv%
.  
6xy ఏ�� 0tజనం? 
 �న2���...  ఇ��� BరందD Ã` gద3@ª= క�!  
ఇ��� ఎంత అన2ం K2b, �న2��� a9 అంత అన2ం K2�?  
(mదం+)  
Kనm�? ఏ?  
(Capacity mT �బ�)) ఆఁ.. అ��� అంత XణశAy mT. ఇ��� XణశAy Ã` 
��స4 Íంkంk. అంF క�! �ణశZ�� బ-� కe ఆక
. ఆ ఆక&S బ!) ఆహరం 
�vక�ంచడ4. _jK అ£%స4 6x �ð3, ఈ ఇం`యధ�W_ ఎp ��స4 
Íంkt, అUEq మన� >న2 �kJa9 ��స4 Íం�p వ�3? 
(Íం�లం+.) 
ఆఖ� ��స4 ఏ�� మనA?  
ఆ �kJ ��సj (ఆఖ� ��స4).  
ఇం`య ధ�Wల� ఆఖ�A �క?ం6k ఏk? 
�kJ ��స4.  
ఇ��� ��ంచడం అG ల�ణ4, శ�ర ��స4� ��3]? Xణ ��స4� 
��3]? మ× ��స4� ��3]? �|}నమయoశ ��స�న�వం� �kJ 
��స4� ��3]?  
(�|}నమయ oశం) అంF? ��? 
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ఏమ2 శ�ర ��సం� �? ß�3]? శ��SA అంత �� mT`. 
��ంచడ], అంతశAy mT �SA. �బ�) ఇUE గమSం� ßxy, సతvrణ 
అ£%సం 6xట��� మనA Ã` శAy ఖC� అV,~ంk. అ£%స�లం�.  
 
అM సతvrణం -O ?kJం�ంk. సహజమV%ంk. n>v ^� అవసZల� a9 
eKvకం` >ండగ_r~2>. అ��·మV%ంk?  
You are the potent energy. శAyA -� ¹ంöం అ>c> అ���. అరZ�ం� అం�! 
 �బ�) ఈ �మ అG �S వలE, You will be the energy source. You 
will be the energy centre.  
మన� శAy gర`లం! ఏం #$%ల$%?  
ఈ �మత >ం9&.  
�మతO అస_ ఉప]నం ఏ�  L_e? ఎవà #ప�ం+ ß�3ం? 
స�aన ఉప]నం >ం9లం+. క�O)` �+F క�O)` 100A 1000 ]C�_ 
ప·ట�)` >ం9లం+ ఉప]న4. స4ö4.  
స4ö4 ఎ���న 0Â�ర4 ÂC�Oం�ం�?  
ఎ��డ2 #&య& కట) ��~ం�?  
�టT.  
ఎS2 నT_ íళcయం+?  
(అ-2!) 
0పంచం� >న2దంc ఎంT�A ,~ంk?  
(స4öం�A.) 
ఎంTకS? 
అంT�ం6 వ��ంk �బ�).  
స4öవసG MÞ, పరvతసZనమండm, అం�2] m�? 
�]తO b Eకం ఏ��? 
స4öవశG M� ఆíడ. 'ద E ఒక��� స4öం� >ం·k.  
�-  
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�|}నం ఏం #�®ంk? �|}Sకం` ఏం #�®ంk?  
�� Bద స4ö4 >ం�ంk అం�2C.  
ఏ��, ఎక�> contra >ం�ంk, ఏk క�O)?  
(£రÂËలం �బ�) మన@ª= #��ంM క�క)ం+) 
అÃ¬!  
 ఇక�cక రహస%ం >ందం+. �రvం @ª= ఏం #�� a9, 
అం! మనO ఇ��� ఆ £ష అంTÃ�� mక,వడం వలE, �S >%త�Ky అ�Z_ 
L&యక ,వడం వలE, �S� >న2 రహe%లn b�ం6 �kJ ��సం mక,వడం 
వలE, ఇp త$ర$%ం అన2]ట. Actual ` @ª= #ప�డం� >M3శ%ం 
ఏ�టం!, స4öం అం! -ళ=® >న2 స4öం r�ం� #ప�డం mT. అk -ళ=® 
>న2 స4ö4, మన కళ=® dKకం` ß?న స4ö4 r�ం� ]UEడడం 
mT @ª=.  
Hల స4ö4 అం! ఎక�డ >ందం+? 
(�Oంఠ4, �%మ4) 
Hల స4ö4 అం! ఎక��ంk? Where is స4ö4?  
ఎక�డ2 ఈ 0పంచం� Hల స4ö4 >ం�ం� ఎక�డ2?  
-ళ= స4e_ >ంUV �-, Hల స4e_ >ంU$? ఎక�డ2?  
మ� ఎంTకం+ అp #H�C? Hల స4öం >ం�ంk. �ం E ఆయ�వb 
ప�OS >ంU� (ఆk f��). అp Í�OS >న2 ఆయన Bద  ఇం��యన 
ప�OS >ంU� (��Ü^�y). అS #H��? m�? 
ఏ�� �S b Eకం?  
“�ం&�రం, �జగ శయనం, పదF�భం” వº�క� ఈ b Eకం అంద�A, 
ద���` అంద�A వº�, అం� �G >ంUC ðSS.  
('న2 దర<నం జ�¯నk అ2C ఇM క� evB!)  
‘¦ంc�రం’ అం! ఏ�� ఇ���? 
అస_ ¦ంcSA rCy ఎవC అం! స4ö4. అరZ�ం� అం�! అం! ఏ��? 
��ధ &పc� ;న�వం�# �ంతం. �మత అ�� �, అ� అర2ం.  
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ఈ ¦ంత4 ఆ �మత అG� దగÄర దగÄ� అ�Zలన2]ట. అరZ�ం� అం�! �బ�),  
ఈ ��ధ &oలZ మనం �ంగక, ?ంగక, �ంగక +న�ట� S, మన� �మత 

+న���. అ��� మనం ఎవC?  
 ఆ �శv gతన% ¹ంöం` ]¤ అవ�శం >ంk మనA. మన� 
>న2�వం� �శv gతన% ¹ంöం jB�S, ఈ jB�న2�వం� �శvgతన% ¹ంöం, 
హృదయeZనం� >ంk �బ�), ఇk బయట >న2�వం� �శvgతన% ¹ంöం® 
అnసంüన ప�~ంk.  అరZ�ం� అం�! ðG2 మ�క ]ట�E #H�& అం!, 
బయట అంc �శvXణం >ంk. మన�పల వ%Ð)Xణం >ంk. ఈ వ%Ð)Xణం, ఆ 
�శvXణం® అnసంüనప9&. ఆ అnసంüనప· �ద%ల -¤E ü%నం, tగం, 
etc. ఎS2-రE2 #��oం+. ఈ �ం© సమనvయ పరచడం, ఈ �ం+�S ఒ¹ 
Ô²ం Bద సమనvయ పరచడj...  నవ�ధ భAy ]�Ä_ అM, ü%న]రÄం అM, 
tగ]రÄం అM, అ-2 అM!  
Ultimate ` ఇ� �ం© ఒ¹ సమనvయం�A వ��న���, మన� ఏ� ఏర�+ంk?   
¦ంత�రం. అరZ�ం� అం�!  
ఇ��� మన hpÓ/ Milky way >ం�? m�? wన Hల�ంత అS #�~2]? 
m�? ఆ hpÓ/ �j� � � ఈ þ�ధ cH_ >2$? ఆkdKక, ఆü%KWక, 
ఆkÝ�క cH_ >2$? >2$?  
(m>.)  
ఎంTకS? 
అక�డ �>_ m>. అంc ప�రZమయ4, శAyమయ4. అVF ప�రZమయ4. 
mక,F శAyమయ4. �ం· >2V. అంF. ఈ �ం+� �kతం` >న2 �>_ 
మనం. మన� ప�రZ4 >ంk, శAy a9 >ంk. �ం© ఒక proportion ® 
balance అV%ంk �బ�), మనం ఇUE ఆ�రం® కనబ�~24.  
ఈ �ం+�� శAy Ìక� 0£వం g�,Vందnoం+, ఏç~ంk?  
ప�రZ �±Lటనం జCr~ంk. అరZ�ం� అం�!  
శAy Ìక� బలం g�¯F ఏç~ంk?  
ప�రZ �±Lటనం జCr~ంk. ఈ body ,~ంk. అంF అం�!  
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శAy Ìక� బలం త¯Äంk. ప�రZ బలం g�¯,Vంk. 
అ��·మV%ంk? అ��� ఏమ$%4?  
�కpంrలం అ$%4. 
ఉ2V �-, పS#య%>. అరZ�ం� అం�!  
అ-2 >2V �-, అ� పS#య%>. �రణం ఏం�?  
శAy Ìక� బలం త¯Äంk. ప�రZ బలం g�¯ంk.  
ఈ �ం� ఒక సమlల%ం� >2V ఇ��� మన�.  
>2$? m@?  
>2V �బ!) !"ం` Kం�2>, !"ం` rంmV KS, మC�కpE 
హ�ంºOం�2>. అ> ��?  
�³E� మంT_ ��Oం! �-, p` అరగS @ª= �³E� మంk m�?  
>2�? m�?  
9క)C దగÄరO í�=, ఏవం+ ఆ problem అం�, ఏవం+ ఈ problem అం+, ఏమం+ 
�SA మందం+. ðSA మందం+. అం! అUE ��OG @ª= >2� m�? మ� 
ఇ�B mOం9, !"ం` �ం6�OS, మ�2�A !"ం` అ�¯ం6�OG శAy 
మన� >ందం!, అk శ¹y ��?  
(శAyRనం+)  
mక,F, 9క)C దగÄరO íîy ఏం #�c�?  
అCrదల శAy త¯Äందం+, ప�రZ]? శAy$ ఇ��� అk?  
శAy.  
�బ�) మన� ఇ��� ఏ42V?  
శAy >న2k, ప�రZ4 >న2k. ఈ �ం� స�ష)మVన�వం� సమనvయం� 
>2V. ఈ సమనvయపC�yన2k ఎవC అస_?  
(gతన%4) అk. ఆ gతన% ¹ంöj - హృదయం.  
ఈ �ం+ం�S ఎవC సమనvయ పC�y2ర$%?  
B అ]W? B య? mక,F �Oంఠం� >న2 ��Ü^�y$?  
mక,F Ñpసం� >న2 1>9? అం! �T.  
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- హృదయeZనం� @ళ=Ìక� స�స� ¹ంöం ఒక� >ంk.  
అM gతన%4. అరZ�ం� అం+?  
అk మన&2 ఏం 6±yంk? 
Balance create 6±yంk. ఇk a9 ‘�మత’R. ఈ �ం© balanced `, 
సమం` >ండడం a9 ‘�మత’R. ఎ���F ఇk అ� ఇ� అV%ం\, అS2 
F9_ వ6�eyV. �@? íంటG వ6�eyV. అUE ఈ ‘�మత’ అన2 అంశం, n>v 
త&E గర¼eZనం�, eZనం సంHkం�న దగÄరnం� 'ద_g+F, మృ~%eZన4 
వరa a9, ��తం అంc పCºOS >ం�ంk. అంTకS ఆ ‘�’�ర4® 
ఎ×2 ప�_ �¦C. అరZ�ం� అం�! 
�బ�) ఆ ¦ంc�రం అన2�వం� ?ZKS మనం, ��Ü^�y Ìక� Xథ�క, 
'ద� ?ZK ఏ��? ¦ంc�రం. అం! ఆ �శvం ఎUE అVF, తనంతట cn 
"�Ôy, తనº� ) cn "�Ôy, ఆk Ý�క, ఆü%KWక, ఆk dKక cHలO 
Bంగక, Íంగక, Oంగక ఎp >న2\,  
అM �శvgతన%ం -�a9 >ం� m�?  
>ంk క�!   
మ� ఈ �ం© -O ఎంTO సమనvయ పడడం mT? 
Something is wrong. �SS, ðSS balance 6�oవడం మనO �వడం mT. 
ఏమం+ ఆయG Ã%³�/ 6? ఇ6�xయº�క�! ]O ఈ Öడవంc ఎంTO? 
ఆయG ఆ పS ఏ\ 6xxy, ] పS ] సమస% ప��రం అV,~ంk క�! ఇk 
BC b� oCOG, ³ంప_ ��oవడం, నn2 ��ం6xV య! నn2 
��ం6xV. ఈ ³ంప_ ��OG business ఎంTO వ��ంద$% అం!, ఇk అk 
సమనvయం 6�oవడం �వడం mT. ðనS �SA �%� 6$&. �SS ðSA 
�%� 6$&. అర�ంT_ ఏమంUరం!, �SS ఇక�+A ఆÕvSంచవ$%.  
 
స4ö4�ం� ఉ�� వ��ం�? ఉ���ం� స4ö4 వ��ం�? 
(స4ö4 �nం6 ఉ�� వ��ంk)  
అంF?  
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Ultimate ` ఉ�� í�= ఎంT� క&?,@&? 
(స4öం� క&?,@&) కల@& క�!  
స4öం వ�� 1 È�� ప9& అం!? 
అk eధ%పడT. అ> ��?  
B ఇం E వం� EA, స4öం వ�� వంట�EA ప9లం+? OTC~ం�? అM 
ఉ�� అVF?  
(ఉ�� అVF OTC~ంk) అk. 
 
అనంత �శvgతన%ం` >న2M� స4öం,  
ఆ అనంత ల�§S2 Ô�ంచటం స4öం.  
అంF`S -ళ=® >న2k �T స4öం.  
 

సc� వస� ��, ‘M�’ అం! ఏ��? kవ%తvం అG? 
మ� kవ%cvS2 Ô�Ôy ఇక�డ మ�) అంU���? 
‘స4ö వసG MÞ’ అనం`G మనO ఏం �L�ం�ందం+?  
-ళ=�Eం� మ�) వ��ందnO24.  
-ళ=�Enం� మ�) వ��ందS #H�9? అక��క�డ2?  
#ప�mT క�! 
 
 అనంతం` >న2 �శvgతన%4�, ఒక ÝÞ 0§�క® 
a+న�వం� �Lరణ క&¯ంk. ఈ kవ%తv4 �L�ం�ంk. అM` n>v ఓం�రం 
అం�2>. �G2 ఓం�రం అం�2>. ఆ ÝÞ �Lరణ, ఆ kవ%తv �LరణÌక� 
Xథ�క�న� వం� ?ZK�, �ంT ?ZK�, అk ఓం�ర� >న2k. అM 0ణవ� 
>న2k. అk స4ö వసG MÞ, ఇ��� మనO ఏ� అరZ�V, మన4 b� 
చT>OG b E�_? అరZ�ం� అం+. ఇ���?  
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 అంTకG #-�k Gn, అరZం �Oం9 6x 0యత2మంc @� 
��ంతం` �¯&,~ంk. మన� ఆ £వన >ండT. అM ఇUE ßడం+, 
ఇ���. ¦ంc�రం, nజగ శయనం  ఇ��� అరZç~ంk.  
 
nజగశయనం అం! ఏ��? ]^_` @�%రZం ఏ��?  
H4 Bద ప�O2�.  
అpగ అక�డ #H�9?  
nజగ శయనం – అనంతం` >న2�వం� స��కృK� ఆ �శvgతన%ం అంc 
తనº� ) cn KCr®ంk. Double helix అM` �� �య�A అnO2ం. 
Double helical theory. ఆ ��¸ p&¶/ ఒక�S® ఒక�S® ఒక� «&క_ 
కల? K�¯, ఆ అనం~+ Ìక� ®క ఎక�>, తల ఎక�> L_�o@లం! Þ_ 
�దట.  
ఈ nజగ శయనం అం�2j, ఈ భజగం ఎవC?  
అనం~�. 
ఆ అనంతం అG సర�ం Ìక� ®క ఎక�>, తల ఎక�> L_�o@లం! Þ_ 
�వక�¤Eదట. అంత అనంతం` >న2దట. అం! �S అరZం ఏ��? ఈ డ�¸ 
p&¶/ ఇUE «&K�¯,V >2V. x�� అంq ఎన� ë అS అక�డ అUE �ం© 
క&?,V >2V. ఆ �ం© ఏ�ట�? Space & Energy. అ� �ం© అUE 
క&?,V>2V అక�డ. క&?,V >న2�ం E nజగ శయనం,  
శయనం ఏ�టం� మâE?  
m��, పChU)� అనవº�`.  
శVంºట, BC అందD ఎక�డ శయSeyC b�?  
(మంచం Bద)  
మంచం Bద శయSey@? ఎక�డ శయSeyC? 
B ఇం E... n>v ఎక�డ >ం! అM కద]W - ఇª=.  
n>v ఎక�డ ప�OంU>?  
- ఇం E.  
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ఆఁ.. ఈ double helical theory మధ%� ఒక energy >ంk. మâ=. ఆ energy 
శVంºట అం! ఆåయ4. ఆ ఆåయం` ఒ�యన >2డట.  
ఎవ�యన? తC@త ఏం�?  
¦ంc�రం, nజగ శయనం, ప�Wభం. ఇM�ట$%?  
Comedian పదWభం �T. పదWభ4 అం! ఏ��?  
పదW4 అం!,  
(అంటSk, MSA అంటSk) పదW4 అం! ఏ��? 
పదWs అS ఎంTO అ2C? 
ఎంTకS? ఎp? �SS ఎp అనvVeyC?  
ఎప�© rCyg�)oం+, ఇవ-2 0Â�తWక�న �ధన అంUC ðSS.  
అం! అరZం ఏం�? ఇం�క nం� ఏం #�~2n BO? 
ఒక ఉప]నం >ం9& B 6K�. ఈ ఉప]నం�nం� ఒక ల�§S2 ఏ�& 
మనం. ఏ�న��� ఏç~ంk?  
ఈ ల�ణ4 దృ)f 0పం�S2 ßడటం వ�yంk. 
ఈ ల�ణ4 దృ)f సృÐ)S అధ%యనం 6యడం వ�yంk.  
ఈ ల�ణ4 దృ)f - జనన మర§లn అధ%యనం 6యడం వ�yంk. 
అ��� -� ఏ�ంk? 
ఆ ల�ణం ?Zరప+ంk.  
ల�ణం ఎ���F ?Zరప+ం\ అ��� -O |}నం వ�yంk.  
అంF `S, �¯&న అం¦లn ప�)Oం! �T. అరZ�ం� అం�!  
ఇ��� ‘�మ’ అGk ప�రZ]? ల�ణ]? శ�y? 
ల�ణ4 అk, అk ప�రZ4 �T, శAy �T. అరZ�ం�?  
 
‘e,తv4’ ల�ణ]? ప�రZ]? శ�y? 
ల�ణ4.  
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 అpq, మనం 6య` 6య` 0యత2ం 6య`, n>v భAy 
]రÄం� 0యత2ం 6V, కరW]రÄం� 0యత2ం 6V, tగ ]రÄం� 0యత2ం 
6V ultimate result ఎక�+A �@& n>v?  
 
 ఈ ‘�మత’ అన2 ?ZKA �@&. ఆ e,తvం అG ?ZKA �@&. 
అ��� ]²j n>v ఆ �శvgతన%ం అం! ఏ� , ఈ వ%Ð) gతన%ం అం! 
ఏ� , అn�త� ఈ �ం© ఒక�! అన2 �Lరణ కలగడj ఆతWeÆc�ర 
|}నం అం!. �¤ ఏB mT.  
 
ఈ �ం© synchronize అV% ఒక�e� touch అVన��� ఏç~ంk?  
�ం� ju_ ఇUE ��)O2యం+. ఏç~ంk?  
«C� వ�yంk. అరZ�ం� అం+! 
 
 అUEq, మన º� ) >న2�వం� అనంత�న�వం� gతన%4, 
మన� >న2 వ%Ð) gతన%4, ఒ¹ Ô²ం BదO ఎ���F వ6�?t, ఈ �ం© 
ఒ¹ e� -O �L��yందన2]ట. ఇk ఒక�! అన2 �Lరణ క_r~ంk. ఆ �Lరణ 
కలగడj ఆతWeÆc�ర |}నమం!. ఆ దృÐ) వ6��yంk అ��� -O. అ�! 
ఇం���� అM కనబ�~ంk -O. అరZ�ం� అం�! ఔ ��?  
 
-O b»@� ఇ��� ��తం�, బ|C� íªy2వం+. -�పల ఒక� ఆసAy 
పS6Ôy >ం�ంk. ఏం 6ey>?  
 ఎన22 కనబడS అM í~Os >ంU>. అ> ��? అక�డ 
a9 అంF. ఈ ఆతWeÆc�ర |}నం అG ��స4 వ6�xప��A, �kJ 
అ�K�¯,~ంk. అ� K�¯,V, ఆ దృÐ)®G ß�yంk. ఎక�� స¤, ఈ 
e,తvం >ం� m�?  
 ఆ e,తv దృÐ)®G ß�yంk అంF. అ%S2 ఏం 6�yందం!, 
O అవసరం mT, ఇ��� BC ఏం 6�y2C?  
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ఏ\ ఒక ఆసAy క&¯న అం¦S2 ప�)O2>. �¯&న @�S ఏం 6¦>?  
 ఇM అ£%eS2 అక�డ a9 6ey>. �-, Gn ఆతW సvD�డG 
స�vహ® 6ey>. ఇం�క+ nం� Gn అn�K, అn�K అS ఎంTO 
అం�2నం! ఇంTO. 
  
��ంచ బ+న అn�K >ం� మనA? ��ం�న అn�K >ం�?  
ఈ �ం+ E మన� ఏk బలం` పS6�yందం+? 
��ంచబడట]? ��ంచడ]?  
(��ంచడం) 
 ��ం�న��� -� eKvక అKశయం వ�yందన2]ట. ఆ 
సతvr§�క%ం క_r~ంk. త�v� -�క ��స4 వ�yంk. �kJA. అంతకం! 
తO�వ eZV �దన_ ఏ� వ�� స¤, SS2క ఏB 6యm>. అరZ�ం� అం�!  
 భకyలంద�Ó Ã` కwన ప��_ వ��న�E మనO ��§_, 
కథ_ #�~2V క�! ఎంTO?  
 ఇM, ఈ సతvr§��%S2 gం�లG, ఆ �వనం అంc అUE 
ఈశvర కృప`, 0కృK వర0eదం`, అమW దయ అం! ఇM. �p మంkA 
L&యT. అమW దయ >ం! అంc అV,~ంk. అమW దయ >ం! అంc 
అV,~ంk.  
అమWదయ >ం! ఏç~ంk? 
మన� ‘�మత’ gCr~ందన2]ట. (కష)ం �T అk) ఆ �] ïలత gCr~ంk.  
(�]ïలత) ఎంత` gCr~ంద$%? అం!, 
�S4ంT మరణం �న2k అV,~ంk. అk ఎంత` gర`& అం!, మరణం, 
మరణ �దన అGk అK �న2k అV,~ందన2]ట. అరZ�ం� అం�!  
BరందC ఇక�డ �p మంk త_E_ >2C. ���య� అVన త_E_ >2C.  
ఆ 0సవ �దన, �దభ�తj? ��? అ>? ��? 
B �లE_ �మW&2 Ã��yంU�? m�? �న2���. gద3@ª= అVక 
Ã�ంచడం �¤ �షయం.  
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�న2��� Ã��yంU�? m�? 
@� Ã�ం�న��డpE ఏం #�s >ంU>? 
ఓ$ ! Sn2 కన2��· �³E� �దన ప9�n� Ã�, ఇ��·4ంk?  
�-, స¤m �S! ఇవ-2 �న2 �న2� @� 4ంT అంUం.  
అ> ��? ఎంTకS? 
ఆ ‘�]ïలత’ వ6�?ంk -O అక�డ, అంTవలE -> ]తృMవత> అ$%>.  
�ద భ�త� >న2ప��Ó a9, n>v మ�క ��A ఆüర�తమ@vలG �మత, 
-� పS6?ంk. త�v� -> ]తృMవత> అ$%>. అ��� Sn2 64,000 
]తృ� గ§_ Sn2 ఆåVం�V. త�v� -� ఆ kవ%తv4 
ఆ��రమV%ంk. త�v� ఆ ��A n>v జనWS��>. ఈ సc%S2 మనం 
అn�K� ఆ· మనం L_�OS >న2టEVF, B అంద�� a9 ఇ�y, 
Á$, |}న శOyల-2 పS6?, ఆk శAy సvDH_` BO kవ%తvం అn�K 
అË%ం·k. S|SA �@హ వ%వసZ అంToసం ఏ��� 6యబ+ంk. అరZ�ం� 
అం�! ఆడ@ళ=O ]తృతvం �ం�న వరం mదS #�~ంk ఎ��© a9. అమW 
అS�ంº�nట కం!, �7 ^�yA øరవం mT,  
ఎంTO øరవం mT? ఎంTకS అp #H�C?  
అం!, ఆ ÝÞ ల�§లS n>v అ��� గమSంచ గ&qట�వం�, ఆ �దన వలE -� 
ఒక ��సం వ�yంk. ఒక �kJ ��స4 ఏర��~ంk.  
ఎంత ��స4 ఏర��~ంk అం!?  
తC@త ��తం� ఏర�· ఏ �ద� �- �S4ంT తO�� అV,~ంk. ఇక 
Sn2 అ� Ã�ంచ>. అ�! అంత gద3 కష)j ప+ @+S క2G, ఇంత �న2 
�షయ4, gద3 �షయj� >ంk? అS త&E` ��ం6ey>. �]ïలత -O 
సహజ� ,Vంk. అ��� kవ%తv4 -� సహజ� >న2k క�! అk ]తృMవత 
అం! మ�.  
ఇ��� మనం అpq >2]? ఆ��ం� ßడం+! 
(మ� �C�ల కం�?) 



�మత   31 of 66 

ఈశvరతv4 >ంk Þ+�, అరZ�ం� అం�? e,తvం >ంk ఇంT�. -�� (�7 
^Cy_) �]ïలత వలE kవ%cvS2 e�xy, e,తv4 వలE �C�� e�ey�. 
�C�+� సహజల�ణ4 e,తv4.  
ఇ��� ఇద3��Û �కEబ%4 వ6�?ంk.  
మనz��© �ష$ల º� ) పCh�s >ం!, మనం ఏÝ అధ%యనం 6xy, 
�SBద �� పS6�yం�?  
(ఎO�వ x� >ండT) 
0tజనj� >ంk? 
�x� >ం! అరZమR%� �>`?  
ఇ��� మనం ఒక అం¦G2, ఎంత xప� nం� అధ%యనం 6�y24? 
�ం� అ��ల శÃ3S2 Â�O24 ఇ@ళ.  
‘�మ’ అన2 అం¦S2. �S2 �p |%తy` అధ%యనం 6$&.  
అGక %ం{ల� �SA సంబం�ం�న�వం�, ల�§లn ఎp #H�C?  
ఆ$ మహ-Ë� �SS ఎUE ��ం��?  
ఆ ��cS2  ��తం�A ఎUE Lº�o@&? 
అ��� క� Gn e|�C�+S అR%k! అంF? ��?  
ఆ ��ం�క ,F, e|తvం ఎUE వ�yంk? మనA? వ�yం�? 
కథ_ చk�FG వ6�xట�E అVF �న2ప�� nం� �³E� చk@ం క�! 
�mT`! 
�బ�) ��తం� అవ�శం ఎ��� వ��ంk?  
Sజ��తం� ��Ôy, ఆ$ ల�§_ మన ��తం� 0K�ం�ం�న���, ఆ 
సందర¼ం వ��న���, @+S ��ంచగ&qట�వం� ఉ�ర�న సv£వ4 
>ం9&. ఉ�తy�న సv£వ4 >ం9&. ఉ��నం` >ం· e,తv4 
ఏర��~ంk అ���. ఒక� �మ ßడం+, మన� ఎS2 ల�§లn L��ం\ 
ఇ���. ఉ�ర సv£వం L��ంk, ఉ�తy�న�వం� వ%AycvS2 L��ంk. 
ఉ��న�న�వం� e,cvS2 L��ంk.  
మ� అk (�మ) అవసరం ��?  
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“�మ సర'స'B పరD అ�ల �� Dణం�ల�ల�” 
అ-2 ఎన22 #ప�Sవvం+ ¦స7ం ÝÞr§_, ఆ ÝÞ r§_ అS2ం�Ó a9, 
�మR.  
ఎం�� ���	� 
వం� స�నమం�? 

 (�మ వలE) ఆఁ... అk. త&EA ఎUE �]rణం >ం�ం\, rC>O 
a9, �ï�త�న�వం� �]rణం అk. 1�%� ఎS2 త��ý #య%S, 
ఎS2eరE2 @� త��` �యS, ఎS2 e� �E త�� పలకS, ఎS2e� �E త��` 
6యS ఏం 6Ôy >ంU�?  
 అHర�న కC§ సv£�. అరZ�ం� అం�! �S వలE ఆయనA 
ఎ\ ఒCr~ందS ఆయGం 6య�. ఇక�డ త³ �E ఇం¹మV అ-� క&¯ 
6యవ6�� `-, rC>A అ-Æ }న%ం. @+A అ-� mT. అ-� >న2@� 
rC>` పSA ��. ఇk rCy g�)oం+. ��ం6 @ª= అందC, B� ఏ^ల 
అV స¤, ఏ oశం� అV స¤, అ-� కnక �¯& >ందం!, BC ఆ సTÄC 
ÔL�yS అంTomC. అ�� �న�ం	 �ం�లన��ట ��� ఎ��� ��! 

అ��! �"# $�% ఆ '()*+ ,లబడగ0�1�. అ��! �"# 3+ $ం4 

ఆ �� స1* 56 78హం	 ప,;<*ం=. 3� గ$క అ�? గ$క �ందంA, అ= 

అCD అ!E వ;F<*ం=. $�% ఆ స�G� HIJ+ �ండK�. ఆ స1* 3$ం4 

7వLంప;యK�. ఎUE అVF ఒక �T%�vహకం పS 6$& అం!, ఏ 
అడ�ంO� mOం9 �T%~ 0eరం జర`�, ఇk a9 అంF. ఆ �శv gతన% 
0eరం, - వ%Ð) gతన%ం �v� బóరÄతం అ@v&. వ%Ay` వ%కyం అ@v&. అpం� 
4ర� వ³ అ@v&. అంT¹ eధO+A ఎ��© ‘4ర�’ (�లEన ��) ఆదర<ం. 
Ò�Wk రం�_ >ంUV �SA a9. wnం� AందA అంc �_. ÖU)ం. 
ఏ� అడ�ం >ండT. అ��· ఇ�పక� ఊkంk ఆ �వ�A 4ర� దం` 
వ%కyç~ంk. అUEq  ఆ అనంత �శv gత%S2, ఈ Ò�Wk Ò�ల ���nం� 
వ%కyం 6$&. ఈ Mహj 4ర�. అk D�` >ం!G, అ-Æ }న%ం` >ం!G, 
õ కృషÜ పర]తW 6K� పS4�)` పS6xk అk.  
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ఆయన ఆ 4ర�S ఉపt¯ం6, అంద�S స�Wహనం 6¦�. ఆ 4ర� `నం 
వలEG సమసy �>_, ఆయన వశం అV,VV.  
మ� అUE పS4�)̀  >2] మనం?  
అUE >న2��� మనం ఏ� >24?  
ఆయనA మనA �దం ఎక��ంk? 
అ�ద ?ZKA దగÄర` >న2�E` m�? 
కృ�Ü� MS� �+�gU)� �-, చ�ËüS2, ఆయన ��Ü^�y` 
>న2��� ధ�ం�న ఆËüలS a9 వkm¦�.  
õకృ�ÜS అవcరం� >న2ంత �లం MSS పక�న g�)O2�?   
(4ర� - �లEన��G) 
�బ�) పర]తWO అK దగÄర �@లం! మనం ఏ eధనn �vక�ం�&? ఇ���. 
ఆ �శv gతన%ం  nం� �రÜం` వ%కyమR%ట�వం� ?ZK� Gn ���y2?  
 6ష),  కn�ప�ల కద&క_ æతం ఆ gతన% ¹ంe_` >ం9&. సTÄC ^�y 
Ìక� కృH కU� Þ�ణం, @� Ìక� దర<నం �ణ%ం, స�ర<నం Hప శనం 
అం�2]? m�? ఎp?  
అ� ఎp 6యగ_rcV?  
 అం! ఆయన ఇp >2� �బ�). ఆ అనంత �శv gతన%4, 
ఆయన యంT ^�y భ�ం�, ఆయన Ìక� నవ�vర4ల �v� అ� బóరÄతం 
అ>~2V. అ� వ%కyç~2V. ఆ �శv gతన% 0£వం 6త, ఎవ�వàF 
�ం EA �బ9�b, ఆåVం�b, @ళ=�E అంc అk ప�§]S2 Â�O 
వ6��yంk. ‘ఒక�e� ఆయన అp ß¦రం+. Gn ]�,$నం+’ అన2@ª= 
o�లE_ >2C. మÕn£>ల Ìక� దర<SA í�=, ఆయన అp 
నఖ1ఖపర%ంత4 ఒకe� ß¦రం+ అంF. అంత�® Gn ]�,$n. 
అంత� మÕn£>_, సTÄC>_ అం!.  
 
మ� @ª= ఎ�వం� @C?  
ఎంత� �మత క&¯న�వం� @C?  
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ఎ�వం� synchronisation >ంk @�Ón, �శvgత%S2A?  
 @C a9 మనpం�, ఈ సపy ü~>ల® a+న MÕG2 క� 
ధ�ం�ంk. మ� అpం� మÕn£>_ ఎం®మంk ఈ £రతMశం� >2C.  
 
మనం ఇ��� @�S ఆåVం� ఏ రక�న ��cS2 గ��~24? 
0Kb» మనం ̀ ఢ SeవసZ�A íîE�పల, ఈ ̂ � అవసZల�, ఈ b»� Gn 
ఈ �శv gత%SA ఏ రకం` Gn �%� అ$%n?  
�SS ఏ రకం` Gn ఆÕvSం�n �A? 
�SS ఆÕvSxy ఏ�$%n?  
Gn అM అ$%n. అరZ�ం� అం+! 
Gn í�= అంT� ప9& అం!, అk ఎక��ం\ ఎUE L_�yంk?  
4ంT �SS ఏం #$%&? 
ఆÕvSం�&.  
�SS ఆÕvSxy?  
ఏnr వ�� r9రం� ��ంk అ��·మV%ంk?  
(r9రం 'తyం ఏnగV%ంk) అV,R! 
అk �లభం క�! 
r9రం ఏnrn í~O�ం� í�=ంk. ఎప��A అ>~ంk ఇk? అ>~ం�? 
ఇ��� మనం ఏం 6�y24? 
r9ర4 ఏnrn í~O~ంk.  
�ï� �fvశvC�29? �jశvరం� >29... కృÜలయం� >29? 
అమW@�� >ం�? అయ%@�� >ం�?  
�jశvరం íâ3]? ���నంT+ దగÄరO íâ3]?  
పరమహంస ]రÄం� íâ3]? అర�ంT+ ]రÄం� íâ3]? 
సత%eV ]రÄం�...  
ఏð వT3, ఒక నమe�రం g�) KS ప�Oం�]?  
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ఇUE r9రం ఏnrn í~Oందన2]ట. ðS వలE 0tజనం mT. అ> 
��? 
ఎంTకS ఈ పదWభం అన2�వం� ప�S2 అక�డ �¦ర$% అS అం!,  
పదW4_ O�మ oమల�న�వం��. అ> ��? 
@� Ìక� ల�ణం ఏ��?  
(4�)Oం! ]?,cV) “ల
తం” 4�)Oం! ప+,వడం �T. 
అM �మ%£ష పSA �T.  
ల&తం. ఎంTకS ల&తం? 
�pమంk ల&త అన2 -C g�)Oన2@ళ=n ßడం+, �p eKvక సv£>ý 
>ంUరం+.  
అ��డ��� Reverse a9 >ండవº�. అk �¤ �షయం.  
ల&తం - ఆ ల&తం అన2 ల�ణం సతvr§�క%ం.  
మSÐ ఎ��© a9, ఈ ల&తం అG ల�§S2 ,Ðంºo@&.  
eధ%�నంతవరa -� ‘�షయ 9పం’ �`G �p వరa ,Rk ఈ 
p&త%ం అం+. అ> ��? 
ఒక� b» (వయ�న2) �లE@+S gం�& అం!, ఎp gం�లం+? 
One day age ఎp gం�లం�? 
p�, KA, పక�O ప·?, ఏ� H_cగ�ం� అS ఒక����?  
OదరT క�! ఎp Deal 6$లం+ ఇ���? 
ల&తం. అంF? ��? 
�బ�), �వన ధ�Wల�, 'ద� nం� �వ� వరa, - �వకO ఆüర�త�నk 
‘ల
తం’ అన2]ట. 
 
ఆ ల&త అన2 శబ3j ఆkశAy సvDప4.  
 
ఈ ల&త అన2 శబ3j��?  
ఆíడ nవGశv� K�SA rCy అన2]ట. అక�· �ంT²యం ��)ంk.  
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అక�· మండల ²యం a9 ��)ంk. అk పదWభం అం!. అంF`S, cమర 
�>v, cమర �>v� మధ%� >న2 TT3, అG ,&క 0Â�తWకం. అం! 
ఉప]నం® #��నదన2]ట.  
�- అస_ @సy@SA ఏం #�~2C? 
అంతO 4ంT ఏం #H�C? 
¦ంc�రం, nజగ శయనం, పదWభం... kవ%తvం ఉత�న2�నk.  
ఆ kవ%తvం ఏ�ందట ఇ���?  
�ంT²య4`, మండల ²య4` ]C�#ంT~ంk.  
సృÐ) ఆరంభ ?ZKS ���y2రన2]ట, ఆ పదWభ ?ZK�. 
0Â�తWకం a9 ఏం #H�C? 
��Ü> s�nం� ఇp cమర �>v వ��ంk, ఆ cమర �>v ఇp ఇp >ంk, 
�S Bద °హW`C a��S >2C. ఆ °హW`C సృÐ) 6¦C. అంF? 
S|SA ఇp >ం�? 
అp mT. ఎక�+nం� అVF, ±మ Ôర% అ¯2 మండల4_ ఉత�న2�t... 
±మ Ôర% అ¯2 మండల4_ అం!? 
చం��, ÔC%�, అ¯2 ఈ ^� మండp_ ఉత�న2�V.  
ఈ ^� మండp_ ఎక�డ ఉత�న2�V? 
!కE, రకy, ఇంoక� ఏ��? �ంT ²యం�... 
BO ఆ �ధ mT, !కE �ంT>, రకy �ంT>, సంËకy �ంT> అS ^� 
ఏర�9�V. అరZ�ం� అం+? 
ఈ ^� �ంT ²య4, మండల ²య4 ఈ �ం© ఏర�+న eZనం -C 
పదWs. ఆ పదWs. �S-C.  
 

మన+ ఒక పదOం �ం=. ఏ పదOమQ� అంA? 

 సహ�ర దళ కమల4 అవతల అష)దళ పదW4 >ంk, �SG 
‘�] ¹ంö4’ అS a9 అంUC. ఆ అష)దళ పదWeZనj పదWs.  
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 అM హృదయ s. అM మండల ²యeZనం. అM �ంT ²య 
eZనం. అక�డ nం� సృÐ) ఆరంభ�ంk అS #ప�డం oసమS, S|SA ఇ��� 
�|}న ¦స7ం a9 అM #�yన2k. ఎp #��ంk అం!?  
 Whited Warf అGట�వం� star >ం�ంk. 0Â �¦vSA a9 
ఒక Galaxy A, ఒక black star, death అVF G� black star, death �క,F 
white dwarf, whited giant (�టq �ం) అGక -రE® �_�y24. అం! 
0�¦S2 అk íదజ_Es >ం�ందన2]ట. ఆ 0�శ4 íదజmEM, �ంT>ý, 
న��_` ]�,VV. �ంT>ý �రమండp_ అVV. �ంT>ý 
చంöమండp_ అVV. �ంT>ý oUn oటE �శvం` @%�ం�ంk.  
మâ= అదంc íనA� Â�Oం!? 
(Black Hole) ÃE¶ ä¸ అ>~ంk. కృషÜ�లం అ>~ంk. అరZ�ం� అం�!  
ఇp �శv ఆ��¼వ, Kbüన4లn ��ం6ట�వం� b Eకj ఆ ‘¦ంత�రం...’ 
b Eకం.  
ఇ��� మన @ª= �|}S2 ��ంచm�? అంత�� �|}S2? 
b Eకం Dపం� 0Â�తWకం` ��ం�C.  
�- మనO ఎUE ఆనందం అS��yంk? 
ఇUE #�F ఆనందం` అS��yం�? 
 �షÜ^�y ఒక H4 Bద ప�O2�. ఆయన nం� ఇUE 
కమలం వ��ంk. అక�డ చ~CWఖ °హW`C వ��C. ఆ చ~CWఖ °హW`� nం�, 
ఆయనnం� సంకల� సృÐ) అంc వ��ంk. ఆయనA వ��ందంc ��Ü^�y`C 
,Ðం��. మâ= �x� ఆ¯న తC@త °హW`�A, ��Ü>`�A ,1 gU)ం. 
అం! మn�ల మధ% ఏ రక�న H��త క&�c_ >2t, ðSG kవ%cvSA 
a9 apply 6?, సrణ e�ర పదJK�, మ DHల పదJK�, ఆ�శ��¦_ 
మనO ఎUE >2t, @ª=O a9 అ� 4+�? #-y తప� ఆనంద ప· ల�ణం 
mదన2]ట.  
ఇk ఎ�వం� ల�ణం ఇk?  
�న2 �లE_ ఐMళE �లEలA, ఆ పంచతం² కథ_ ఎp #H�C?  
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అం!, �జ% ప�Hలన ఎp #$%& అS ��ంచ దలºO2�, ఆ �జ 
O]CలA. �జ% ప�Hలన ఎUE #$%�, ఎUE #Hyడం+ మ����? 
 జం~>_ ఉ�హరణ` Â�OS, అడ� జం~>_ 
ఉ�హరణ` Â�OS అp �టO Â�Oí�= అp అడ�A Â�Oí�=, 
జం~>లn ßg�), ఆ జం~>ల Ìక� 0Â�తWకం` ఇkò ఈ జం~> 
Þ+® ఇUE ]UE+ంk. ఈ జం~> Þ+S ఇUE �సం 6?ంk, ఈ జం~> 
Þ+® ఇUE ËదJం 6?ంk. ఇUE జం~>లn అడ�ం g�)OS #��న�వం� 
కథ_ పంచతం² కథ_. మ� ఇ��� ఏ� ��ం�డం! ఆయన, �|%S2 ఎUE 
ప�H&ం�లS ఉÂyCÜలn 6య9SA ఇk @9�. మన@ª= a9 ��úక 
కథ&2, ఆ �|}న ¦స7 £ం9`�S2 అంkం6 ఉM3శ%4® ��úక కల�న` 
#H�C.  
ఎవ�A #H�C? 
(�న2 �లEలA) ఎS�Mళ= �పల >న2 �లEలA #H�C. 
 �-, మనO వ��న �kJ ��స4 a9 80 ఏª= వ�� 8 ఏళ= 
దగÄ¤ >ండడం వలE, మనం ఆ ��úక కల�నల�nం�, �|}న £ం9`�S2 
íKA పట)mక,~24. ఎవàF మ�eyb ðSS ఇUE, మన�పల ఇUE మథనం 
జర`&. ఒక� చk@4, ఈ చk�నk ఏం #H��? ఏం #H��? ఏం #H��? 
అS మన� Kరrs >ం! ఏç~ంk?  
ఒక దశO వ6�xటప��A n>v, ఆ మథG ��తం అV,~ంk.  
అ��� ఏ�,c>?  
 -O ఆ �రeధన మథSA �దం mT. ఇM �ర eగర మథనం 
అం!. -�పల >న2 ÝÞ ల�§_, -�పల >న2 ఆ�� ల�§ల మధ% ËదJం 
జ�¯ంk. ఆ మథనం జ�¯ంk. అ��� ఏ� h&�V?  
kవ%తv4 ఆ�ర¼��yంk -� అ���. అp అn�తం అ@v& మన�.  
ఇp అn�తం అV%ంk n>v మర�, ß�34? 
కష)ప+ సంHkం�@ m�? ఇ���? 
వ6� వరa �డవOం9 ప�)దల® సంHkం�@ m� ఇ���? 
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eధన 6¦@ m�? 
ఇ��� అందD ఏమం�2C? 
సంవత/రం nం� ü%నం 6�y2నం+. ఏం ]C� �mదం+.  
0tజనం ఏమ2 >ం�?  
అస_ �ర eగర మథనం ఎS2 సంవత/�_ జ�¯ందం+? 
L_e BO ఎవ�Ñ? 
��ణం చk@�? °ÕWండ ��ణం చk@�? 
సహ� kవ% సంవత/�లH� మ�ం�C.  
సహ� kవ% సంవత/�_ అం! ఎంత? 
ÝÞ సంవత/�_ అం! ఎంత? 
మనO సంవత/రం ఆయనO (°హW)O ఏం�? 
ఒక పగ_. మâ= ఒక �þ అం! ఇం�క సంవత/రం.  
అUE ఎS2 b»_ అ@v&? 
అUE 365 b»_ అ@v&. ఆయనO సంవత/రం అ@v& అం!. 
ఆయనO సంవత/రం అ@v& అం! ఎంత అ@v&? 
మన 365 ఒక పగ_ అం+. మన సంవత/రం ఆయనO ఒక పగ_. మన సంవత/రం 
ఇంo సంవత/రం �þ. అరZ�ం� అం�! ఇUE ఏమ@v&?  
అUE మâ= 365 అ@v& ఆయనA. అం! ఎంత అ@v&? 
(365 x 2 �xy ఒకb») x 365 �$&. ఇk ఒక kవ% సంవత/రం. 
 ఇ�వం� kవ%సంవత/�_, íV% సంవత/�_ మ�ం�C. 
సృÐ) వ%కyం �వ9SA అంత కష)ప9�C. అk ఏ\, ఇ@ల తలºOం!, ¤ÍT3న 
కpE ఉద¼�ంచmT. ఆ వ��న �üS2 explain 6యడj ఆ సృÐ) ఎp వ��ందS 
#ప�డ4. అMB మనం అధ%యనం 6యమన2]ట. ఇ�� a9. ఏ\ @ª= 
ఏ\ ��O2Cm. మనO ఎంTO అనవసర�న òల?  
 �S r�ం� ఆ��ంచడం, ఊ�¹ �� °దJ_ ��)oవడం, 
తల÷�� Lº�oవడం ఎంTO మనం అS, మన �&ం� అన2]ట.  
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 �బ�) మనం ఏÝF Ã` అధ%యనం 6?, మనం �SS ��Üంప 
6�OS, ఆ eధన` �SS ద�<ం�, ద�<ం�& అం! ఎ��� rCy g�)oం+.  
ఏం �@& BO, ద�<ం�& అం!? 
ఆ �శv gత%SA, ఈ వ%Ð) gతన%ం, అð ఇð ఒ¹ Ô²ం BదO �@&. అ> 
��? 

-*- 
మన� >న2 Xణ మ× �TJ_ ఒక Ô²ం Bద పS 6�y2$?  
þకరణ4_ ఒక Ô²ం Bద పS 6$p వ�3? ఇ���? 
(#$%&) ఇk ఒక Ô²ం Bద పS 6xy, ఈ Ô�S2 ప�)��= �SA త¯&ంచ 
వº�. అంF ��? 
మనం దగÄర ఆ Ô²ం >ం�? ఇ���.  
(mదం+) ఇk 4ంT ఒ¹ Ô²ం Bద >2t, m� ß�o@లన2]ట.  
ఒ¹ Ô²ం Bద >2t, m� ß9& అం! ఎUEr? ఎUE ßeyC? 
‘Xణ మ× �TJ_’ ఒ¹ Ô²ంw >2V అS ఎp L_�OంUC? 
ఒ¹ ÂC` >2$? �+�+` >2$? 
(ఇ��� �+�+` >2యం+) 
ఎp #ప�గలC? 
(ఆ���y2ం �బ�)) 
(|}పకం ఏర�+F...  Xణ మ× �TJ_ separate ` >ం! |}ప�_ 
ఏర��cయం+, |}ప�_ ఏర�డడం m� అం! కnక) 
అkò ఆయన ఏ\ #�~2�. అk ఒక �ల]నం.  
 
 అం! Xణ మ× �TJ_ �+�+` పS6?న���, బల�న 
|}ప�_ ఏర��cV, వ�) |}ప�_ �> అ�. �షయ@స బలం® 
a+న�వం�, సంగతv \షం® a+న�వం� |}ప�_ ఏర��cV. అం! 
అరZం ఏ��? 



�మత   41 of 66 

 మన� �S2 పn_ #Ì%T3, #Ì%T3 అS అS�Ôy 
>ం�ంk. �- 6Ôy >ంU4. అ> ��? ఎవ�A@ª= ఆ��ంºoం+. 
Gn అ-2 ల�§m #�cn. ఎవ�A @ª= apply 6�oవడం B H². Apply 
6�OS సంMÕ_ వxy BC వ%Ayగతం` ® ]UE+ SవృKy 6�oవడం 
a9 B Ãధ%F. ]UEడక ,F Gn 6యగ&¯నk ఏB mT. అరZ�ం�? 
�బ�) ఇ��� ఏం #$%&?  
 
 అస_ సంగతv \షం ఎక�డ ఏర��~ందం!, ఈ ^� 
�+�+` పS6యడం�G, �షయ సంగతvం ఏర��~ందన2]ట. ఆ సంగతv 
\షం వలG �>� ఏర��~2�. ఏ�ట$% ðSA rCy అం!, మన�పల ఇk 
#ÌT3, ఇk అధరWం, ఇk పSA �T, ఇk మం�k �T అS మనO L_�. 
అరZ�ం� అం+.  
�-, బలవతyర� 6eyం.  
ఏం 6eyం అం�? బల�నం, ఏం 6eyం?  
 ప�)omక ,$4, ఇం`య S%హ4 mT. అS 6ey4 
అన2]ట. అ�క £గం. �S2 compulsory ` ఇ� మం� పn_, 6? Â�&, 
e�ం�&, అS a9 L_�. �- అ� #య%4.  
 
మన �kJA �ం� ల�§_ >2V. ఏ��?  
 6యaడT.6యaడT.6యaడT.6యaడT. అS 
L_�. �- బలవతyర� 6ey4. అ�క £గ4. 
 
�ండవ పదJK ఏ��? 
 #$%&/న� a9 L_� మనA, Íం�&/న� a9 L_�. 
ఏ� e�ం�� a9 L_�. �- (అ� #య%4) �kJవలE �దన]ట అ�. అUE 
6య9SA ఒ��oT అk. అÕ! అk కష)ం, Gn 6యn అం�ంk.  
�pE+S ßడం+. ఎ��_ Aందnం� wA చదవమం! ఏమంU�?  
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(O OదరT అంU�) Aందnం� wA చదవడం, ] 1చ. ఒ��oT అస_, 
Gn wnం6 AందA చT>c. అ> ��? 
ఒ¤� ! Aందnం� wA GC�o�! -O L&� Fట_ gCrcV అS #�F, 
@� ఏమంU�?  
అస_ ఎ��_ ఎంTO? ఒక  �E� తC@త ఎ��_ ఎవ© అడగ�. అం! 
ఎప��క��� ఏం జCr®ంk ఇ���?  
ఆఁ... Easy way of living. Easy going nature అంU4 ðSG. ]^_` #�F, 
కప��� పదJK.  
eధ%�నంత వరa ఎp త��ంºOం�4?  
ఎక�డ త��ంºOంU>? 
0సవ �దన� త��ంºO2@? మరణ �దన� త��ంºOంU@? 
సృÐ) ధరWం� త��ంºoవడం అన2 business mT. (No escape button in life) 
�ట �యడం a9 అస/_ mT. ఎంTకS? 
అ� �ం� త� rణ ధ�W_.  
అ� eధ%పడ>. cc�&క�న�వం� ఉప¦ంKS క_గ�?న�E కనబ�cV 
�-, ¦శvత�న సమస%n Â�Oవ�� ఎTCrం9 g�cV. అ��·� 
6ey>?  
అ��� �� � ప�c>. అరZ�ం� అం�! 
 
ఏ�F మనం ��తం�, �ట �Ôy వ���, అవ-2 ఏçcV?    
 ఎక�+Ó ,>, -�G S,పyం అV>ంUV. ఒక బల�న 
�ణం� అ� - ఎTCrం9 వ�� aC�ంUV. అ-2 ఒ¹e� ప�ష��ం�& 
అ���. ఇ��� ఒ��క�1 ప�ష��ంచవల?ంk ,V, ఆ సమయం a+ 
వ6�?న��� ఏçcV?  
అ-2 ఒకe� వ6�eyV.  
�p మంk ఏమంUC? 
అS2 సమస%_ ఒక�e¤ వ6�?యం+ అంUC.  
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ఎక�+nం� వ��R�� అ�? 
ఏమ2 ఆ�శం nం� ఊ+ప9�$? 
ఏB ఊ+పడmT.  
మనj ఏం 6¦4 @�&2?  
(Post pone) �ట �¦మన2]ట @�S. త¯న�)` ]రmT. త¯న eధనn 
gంºomT. త¯న కష)ం 6య9SA ఒ��omT. త¯న�వం� ��eS2 
ÍందmT. త¯న అధ%యనం 6యmT. త¯న rC>S íతక mT. త¯న 
ఆå$S2 ÍందmT. త¯న�వం� ఏÓకృత�న సమనvయ �üS2 �మతS 
సంHkంచmT.  
త�v� ఏ�ంk?  
ఒక సందర¼ం వ6�xటప��A, అ-2 ఎTCrం9 వ6�?V.  
ఏం 6యమంUరం�, ఏం 6యమంUరం+? 
ఏం 6ey> అ��� n>v? 
అ��� �� � �క�Oన2�) �క�OంU>.  
Way out mT అంU>.   
అ��� ఏం 6యమ2C?  
ఒక�! way out అ���. ఉ��నం` >ండగలగడj.  
ఎంTకSట? 
ఆ ఉ��నం e,తv ల�ణం.  
  
 “1�M +న� �Y� ఈ (9పంచం* ఏ� ఏ� �య�ల^. 

�Y� ఏ�, ఈ z5 అవస2��^ కe, మరణం �, �Y� ఏ� �య;^.”  
 
 అ�వం� e,తvం అ�+ ��షüS2 @+F తప�, 
�ం Enం� బయటO �m>.  
అk @+F?  
(వeyం బయ�A)  
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�S �పర�ష�/ >ండ@?  
�జ ఔషధం �¦మం+. అ��� శ�ర Xణ మ× �TJ_ �దన Íంద@? 
ÍంTcV. 
Â��న ఔషü_ @+F ఏç~ంk? 
Â��న జ�¬వ��ందం+. Â��న�వం� ఔషü_ @9p వ�3?  
@డక,F ఎUE మ� Ãrప�c>? 
@+F ఏç~ంk? 
(Side effects >ంUV)  
అk Side Effect mక,F actual ` -� ��eS2 ��y 6యడ]?  
-� ��eS2 ��y 6యడం.  
ఆ Transformation complete అ@v& ఎప��Ñ. 
n>v అ��· ఒ��క� సమస%S ప�ష��ంº�xy, ఆ transformation easy 
అV,Rk.  
ఎ���F అp అవvmT n>v. ఏç~ంk?  
�జ ఔషü_ @డక తప�T.  
@+F ఏç~ంk? 
 
 త¯న�వం� ��సం అంc ఆ సమయం� ఒ¹ �ణం� 
Íందవల? �వº�, ఒక సంవత/రం� Íందవల? �వº�, ఒక ��త�లం� 
Íందవల? �వº�. �ంతమంkA ��త �లం కష)ం >ం�ంk. నన2+¯F 
అpం� @ª= O L&? ఇక�డ ఎవvD mC. అpం� @ª= O L_�. 
అnkన4 సమస%_ >న2�వం� @ª=. 0K�ణ4 సమస% >న2�వం� @ª=. 
�SA out mT, way out mT. ఉ��నం` >ండడం తప�. �¤ way out mG 
mదన2]ట. ఆ ఉ��న ల�§లn Gర�9SA సంవత/�_ ప�~ంk. అk 
GC�oవ9SA సంవత/�_ ప�~ంk. అk ఎ��� GC�oగ_rcవం!, ఈ 
^� ఏకÔ²ం Bద >ం!G Þ�~ంk. mక,F Þ_�T.  
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(ఏక Ô²ం BదO Fవడం ఎUE అం�?) 
 శ�ర Xణ మ× �TJ_ _� a9 ఏక Ô²ం Bద 
>ం9&. ఉం!G ఉ��nడ� >ంU>. >ం!G e,` >ంU>. ఈ &Ä�� ఏ 
ఒక�� పక�O త��O2, మâ= అk ఆ �� � �O�Oం�ంk. మâ= �S6త 
Ã�ంచ బ�~ంk. మ�= సంe�రం ఏర��~ంk. మâ= @సబలం 
ఏర��~ంk. అUE ఇp జనW పరంపర ��s ,s, ��s ,s, వÔy 
,s, వÔy ,s >ం�ంk. �బ�) ఈ జనW� త&E గ�¼S2 ఆåVం�n. 
త&EH_ cగవల?న అవసరం ఏర�+ంk. �S 6త ,Ðంచబడలవల?న�వం� 
సందర¼ం వ��ంk. ఇక మరల మCజనW� అ�వం� సందర¼ం �Oం9 
6�oగ&qట�వం� �వన �üS2 Gn ఆåVం�& అన2@·, 44�>.  
 
 అ�వం� �Çచy, Â��న�వం� �Çచy కల`& అం!, 
Xథ�క �న�వం� plat form ఏ��? 
 ఈ _� ఏక Ô²ం Bద >ం9&. ఆ �మతS సంHkం�&. 
ఎంత కష)ప� సంHkం�&. #+,వ9SA ఒక� జనW�_. ఈ ఏకÔ²ం` 
>న2k #డÖ�)oవ9SA, ఒక జనW�_. గ�)` ]UE+F ఒక సంవత/రం a9 
�_. #+,Vన �S2 Ãr6$లం! మâ= 101 జనW_ ప�~ంk అంU� 
వ1�)� tగ @1ష)ం�. ఈ þకరణ !kJS గnక ఎవàF o� #డÖ�)OG 
@ళ=ందD ఎO�వ మంk >న2ãట క&Ëగం. క&Ëగం అం! �¤ ఏB mT. 
ఎంత ఎక�వ జ£ o�, ఈ þకరణ !kJS ]న>_... అం! ]న>� సహజం` 
þకరణ !kJ® �U)�. ఈ ]నవ ఉH�� సహజం` >ంk అk.  
�-, మనం ఏం 6¦4? 
 
 “�షయ సంగత'  షం �త, ఆ ఆకర¡ణ బలం �త, ఈ ఏకj¢B 

+న��వం� శlర �ణ మ£ �^�� పకr? ¤ � . ఒక� D\�n��ంY, 

�షయ సంగత'ం* ¦య, అ¦v� §ం5 +�� . ఒకr ¦య¨ �^, 

అ¦యc �, +న�#”.  
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O ఇk నచ�దం+. క�>` #Hy>.  
ఏం ల&తం` #ప�m@ ఆ ]ట? 
(#ప�వº� �- #ప�4) 
ఎంTకS? 
(సv£వం అk) 
rణ ధరWం. అంF ��? �¤ ఇం¹� >ం�? 
అUE ఎ���F n>v, ఆ �య అ�$లO ఎ���F n>v సంగతv \SA 
�న$%�, ఏçc>? 
ఈ ఏక Ô²ం �ey... 
BరందD ü%నం 6xట���, Sö,Rట���, కల_ `-, ఇతర� etc. 
_`-, ఎక�+nం� ఉత�న2ం అ>~2V?  
(శ�ర Xణ మ× �TJ_ ఏక Ô²ం Bద mక ,వడం వలన) 
 
 Ô²బదJం �న�వం� మ× �TJల Ìక� వ%వÕర ì&S, 
`ఢ SeవసZ� n>v 4న`& అం!, అk Ô² బదJం అVFG 4nr~ంk. 
mక,F 4నగT. n>v `ఢ SeవసZ� ప+,R 4ంT, ఈ శ�ర Xణ మ× 
�TJల-2, ఆ కలల Dపం� వ%వహ�ం�, అn�త�, అక�డ n>v 
Íందవల?న�వం� �య అ�$లn Íంk, మâ= Ô²బదJం అV,~ంk. 
అ��� 4S¯,c>. ��HyfవసZ�. అరZ�ం� అం�? 
 
అంTవmE -O ��HyfవసZ �ఖం`>ంk.  
'న2 ఎవb నn2 0శ2 అ+`C.  
అక�డ ��HyfవసZ� >ం! ఇక�డ «లOవ� ఎp >ంUమం+ అS? 
ఇ��� ఆ ��HyfవసZ� ఎp >2>?  
ఈ _r (శ�ర Xణ మ× �TJ_) ఏకÔ²� >2V.  
�బ!) సరv�>_ ��HyfవసZ� ఆనందమయ oశం� >2V.  
సహజం` ఆనం�S2 అnభ��y2V. ఏ అసహజతv4 mT అక�డ.  
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|}త` సహజం` ఆనందమయoశం� ఆనం�S2 అnభ��y2V. 
అM ఏక Ô²బదJం «లOవ� 6xy? 
(ఎp అం�?) 
అస_ -O 4ంT ఆ ల�fం Íం�లG బలం (�ం�) >ం! అM వ�yంk. 
పలక, బలపం ప�)OS అ��_ GC�o@లం+. 
ఎp ఎp అం! వ�yం�? 
ఏం #$%&? 
(k�3&) 
 పలక, బలపం దగÄర g�)OS, ఒక rC>n í~O�S, @+ దగÄర 
>ం+, @� #V% ప�)OS kk3xy, ఆ kM3 వంకర_ అ-2, వeyV.  A, B, C, D ల� 
అS2 వంకCE >ండ>. మన అ�ర4 nం� ��ర4 వరO >న2 వంకCE.  
అ> ��? 
ఎంTO అp gU)C? 
@ళ= p`  ` �యవº� క�! 
(శÃ3SA ఒక shape వ�yంద-...) 
కష)పడOం9 GC�Oన2 �ద%, స�aన �లం� అక�రO �T.  
(కCÜ+ శe7స7 �ద%p` అం+) 
అరZ�ం� అం+? అవ-2 మన oసం సృÐ)ంచబ+న H²_ అ�.  
అరZ�ం� అం+! 
�బ�) కష)ప+ GC�Oన2 �ద%? 
(ఎప��Ó rCy >ం�ంk) B ¡ంతం అk. 
అరZ�ం� అం�! 
అ$�తం` వ��ంk, అ��·� 6ey>? 
�SA �_వ L&యT` -O. ఎక�> H¤�OంU>. అరZ�ం� అం�? 
oóÛ. �మంq S paper wait ` @�OంU>. 
ఎంTకS?  
�_వ L&యT`. 
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 �బ�) అందC ఈ శ�ర Xణ మ× �TJ_ అG ఈ Ô² 
వ%వసZS, స_మ�న�వం� పదJK� BC ‘�మత’...  
ఇk ‘�మత’ అం! అస_. S|SA �మత అం! అరZం ఇk. అరZ�ం� అం�! 
 
 అం! ఎ��© ఒ¹ ల�fం Bద పS #$%&. ఎ��© ఒ¹ ÂC` 
>ం9&. పక�O ,aడT ఇk. ఆ సంగతv \షం�A ,aడT. ఎక�డ 
>ండమం! అక�డ >ం9& అk. ఎక�డ పS 6యమం! అక�· పS6$&. 
అంF క�? 
 
 అp క�)�xట�వం� eధన_ 6$లన2]ట. ఏక 
Ô²మR%ట�వం� పదJK` #$%& ü%నం. ü%నం అం! అరZం అM. ü%నం 
అం! ఏ\ �T. ఆ�శం అవతల ఆ��ంచ9SA ఏB mT. ఈ &Äం�S ఒ¹ 
ý� � >ంచగలగడj ü%నం. ఇk ü%SA స�aన�వం� Ô²ం. ఎవàF ఇp 
>ం�b, ఇ��� - 6K� ఒక అస7ం ?దJం` >ంk. ఈ _� a9 ఏ DHS2 
ÍంkV? ఇ� ఇp >ండడం వలE. ఒక eధనం` ]�V, ఒక పS4�)` 
]�V, ఒక అస7ం` ]�V, ఈ అe7SA మం² శAyS �+xy kవ%cvS2 
ÍంT~ంk.  
 
þ���ర సంÕరం #$%& అS అం!, ఆయన అe7S2 0t¯ం�9 m�?  
ఏ�టk? ఎవC ఆ þ���C_? 
 మనj. ^� అవసZల�, @ª= ÔC%+A అడ�ం వ6�@ª=. 
Ôర%గమSA అడ�ం వ��న @ª= þ�C_. þ���C_. ఇద3C >2C. * 
Þళ=ందD Hపం ఆ XÂ�తWక �ధ మనO అరZం అ>~ందS అp #H�C. 
మన¹� ఆ L&� mT. అk అరZం �వడం mT. ఆ «లO@, కల, Söల� ఈ Ô² 
బదJత #+,~ంk అS అరZం. అ� þ��_ అం!. �¤ ఇం¹B mT. ఈ «లOవ 
కల Söల� ఈ Ô² బదJత #+,Oం9 కnక మనం Sల��)oగ&¯నటEVF,  
ఏ�ంk అ���?  
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 “ఆ K©o�ªవస2* ఏ ఆనందమయ శ ప«¬* ఆనంe�� 

ప«�తంM, ��త� 	�Kవ,�Z అవ�శం ;?ం,, తన%ం �ందడమ� 

ఎ®క� 	�Kవ,�Z అవ�శం ;?ం,, ��� అ�భవK���¯, అ� 

తన%j°«�� ±ల?వ* ఎ®క� అ�భ�1�+”. ఇk ðS 0tజన4. 
అరZ�ం� అం�! 
 
 ఈ ^� అవసZ_ అGట�వం� þ���ర సంÕర4 గnక 
జ�¯నటEVF, ఈ þ��S గnక క&-?నటEVF, సంÕరం అం! తల తరగడం 
�T, ^+ం�S ఏకం 6యడం అS అరZం. Õర4, సంÕర4. ఎక�+ nం� 
'దలV%ం\ అక�+A Â�Oవ�� కలపడం అS అరZం.  
 
�బ�) మనA Xథ�కం` మన ల�ణ4 ఏ��? 
ఆనంద ల�ణ4. n>v ఆనంద సvD�+�.  
ఈ ఆనంద ల�§S2 ఎ��� అnభ��y2>?  
 ¹వల ��HyfవసZ�, ఎ¢క mOం9 అnభ��y2>. �S2 
e,తvం® ^� అవసZల�Û అnభ�ం6 ?ZKA కnక -> Fగ&¯F,  
అ��� -> ఎవ��? 
-� 1>డ>. అk 1వ సvDప4 అం! అరZం.  
అ��� - సvDపం ఏ��? 
ఆనందj - సvDపం. 
_jK ఆనంద ల�ణం nం� స���నంద ల�§SA ఎTrc>. ఎంTకS? 
ఆనందమయ oశ ప���nం� బయటO వ6�¦> �బ�). అరZ�ం� అం�?! 
 “ఎవ«²S ఇ� ఆ ఏక j¢ంM ప��య; , ఎవ«²S 

�షయ�స� బలం �త అ� పకr? ¤³ +��:, ఏ´S �డ^ �డ^ అ�� 

�, అ# ఇచ{bK�ం , �ంe
, �ంe
 అ� gµ4� �ంద?ం�ం , ఈ 

´కల%Bన�వం� �#��, ఎవ¶S 1'·నపరqగ�D¸��¹, �YZ 

ఇంºయ �»హc +న���”.  
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 “ఎవ«²S ఈ 9పంచం �ద ఇ�వం�, Lగ�'షc� 

;న�వం� mవన� క
b�:, �5 ´Lగ% సంప��5”.  
 
 �$�య4_ m> @+A. ¹వల e,తvj. @+A ఇం¹B 
కనపడT. H²_ కనపడ>. H��త4_ కనపడ>. ధ�WధరW4_ కనపడ>. 
సరvదvందv4_ ��గ%మG అ¯2� దగJం అV,VV @+A. @+A ¹వల 
e,తvం తప�, ¹వల 1వసvDపం తప�, అన%ం కనబడT @+A.  
 
 అంT¹ �వnWOy_ �ందC ల&తం`n, �ందC కwన 
సvD�_`n, �ందC కwK కwన సvD�_`n, �ందC oపసv£>_ 
`n, �ందC ద$ సv£>_`n ఆ$ �వnWAyS Íంkన ?ZKS బ�), @ª= 
అp >ంUC. @ª= ఇpq >ం9లS Sయమ4 mT. T�v��a9 
�వnWOy·. ప��రÜ |}S ఆయన.  
 
మ� ��v�+S మనం అందరం MSA @�OంUం ఉప]నం`? 
(4o��`) 
 4o�� అంUC BC. Gn ఏమంUn అం! ఆయన 
ప��రÜ|}S. జనW�óత%ం Íంkన�వం� మÕn£>� T�v��.  
 
 మ� ఆ మÕn£>+S, dKక �వనం� మనం MSA 
ఉప]నం` @�~24?  
 
ఎUE అVF స4öంవలE -¹�ట$% 0tజనం అం!?  
మ£ ëగ� ఉ�� క_�oవ9SA ఉ�� పS���ందం+ అన2�E` >ంk. 
 
ఎంTకS? 
dKకం 6త మనం సంతృ�y #ంT~24. ఎక�> \షం mT?  
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 అనంత�న�వం� �శv gతన% ?ZKS ��న�వం� 
మÕn£>_ @ళ=ంc a9. �శvj mదన2 ?ZK� >న2�వం� @ª= @ª=, 
మనం �శvgత%SA �� ��oవ9S¹ మన వలE �వడం mT. ఎక�> F9 
mT? అరZ�ం� అం+? 
 
 �బ�) మన £రతMశం� >న2�వం� �|}న సంపదS, 
మనMశం� >న2�వం� సతన ధ�WS2, Sజ��తం�A ఆక�ం� 6�o@&. 
4ంT మన� ల�fం బలం` ?Zరప9&. “�� ఏB� స¼ ��� ఏకj¢ం 

�v
”. ఈ ఏకÔ²ం 6య9SA ఏÝ అ���Sవvం+, అk O అవసరం 
mT, అS త%£ంచగ&qట�వం� సమరJత �@&. 
 
  ఆ ఇం`య S%హం, ఆ ��గ% బలం ఏ�F -O ఉత�న2�ం\, 
ఆ �ం� �క�ల 6త, ఏం #H�డం�?  
-O |}నం �@లం! ఏం #H�C? 
అ£%స, ��గ%4ల 6తG |}నం లs�yందS,  
భగవðÄత� స�ష)ం` #H�9? m�?  
కరWtగం�G #H�� అk a9. ఎంTకS?  
 
 n>v కరW 6xట��� Gn కరy, Gn కరy, Gn కరy అంU>. 
అనం`G అk పక�O ,~ంk. హం కరy, హం కరy, హ�ః కరy. ఈశvC· కరy. 
అG S�మ కరW ల�§S2 �నక,F, -> ఇk ఏక Ô²బదJ4 ఎp 6ey>?  
�బ�) మన� ఎంత బjయం` >ం9ల$% అం!, అt%! ఈ ఒక�b� 
,VంM, ఈ ఏకÔ²ం 6య9SA ఒక�b» గ+�,Vంk.  
 
ఇం� ఎS2 b»_ >ంU�, ఎS2 �§_ >ంU� -O L_e? 
L&యT క�!  
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 �బ�) 0K ఒక�D a9, ఈ సమనvయ ?ZKS e�ం�&. ఈ 
�మతS e�ం�&. ఈ �మ అన2 ల�ణj, ]నవ ��cSA ఎం® ^ల¹ంö� 
Ëన2k. అ�వం� �SS BC అందD a9 ఎంత Òందర` e�xy, eధన... 
ఎ��� rCyg�)oం+, 
 
  “1ధన బ½రంగం �^, 1ధన ఆంత«కం, sవ�FZ� అన�# 

ఆంత«కc, బ½రంగం �^, � *పల +ం,
 ఆ అ�(తం, ఆ c��వస2, ఆ 

�'చ{, §ప4o�* ఆ ¾న (�2)*) +ండక
u సమ\2డ´ +ం,
”.  
 
�ప�H�� ఎంTకS? 
 మరణం �ప�H�కం! తO�వ �లం� వ6� అవ�శం >ంk. 
అరZ�ం� అం+! ఆ మరణం, ఆ మృ~%> వ�� ఆవóం6 �పm n>v అవతల 
>ండగల`&. అంత సమCZడ� >ం9&. @� మృ~%>n జVం�న@�. 
(మృ~%ంజË�) మ� అ��� 1వసvD�+�`. అUE Sn2 ¤త/ó�yంk 
��ంత4. అUE Sn2 ¤త/ó�yంk తతy{|}న4.  
 
ఇ��� ఏ� వk& H�ÍమWS?  
ఏB వk& H�,మనmT.  
ఎక�+A ,c>? 
 ఎక�+A ,V, n>v - సంeరం -® H! వeyV. n>v 
అడ�A ,V, అ«��O ,V. మSÐ� ,$వం!, - శ�ర Xణ మ× 
�TJ_ -® H! వ��V క�!  
�బ�) సంRరం అంA ఎకT!ం=? 
 n�v, - సంe�SA ఆల@లం n�v, ఆåయం n�v, - జనన 
మర§లO ఆåయం n�v, - �ఖTఃDలO ఆåయం n�v, - �యఅ�$లO 
ఆåయం n�v. -� >న2 rణధ�Wm అp 0K�ం��y2V. ఈ సc%S2 %óం� 
íనO� Â�OS, ఆ íనO� Â�oవడం �@&.  



�మత   53 of 66 

cµ_S ఉప]నం` ఎంTO #�~2C?  
ఏÝ F9 �`G, అp MSS Â�o@& ఇ���? 
�kJS.  
ఎంTకS? 
అk ఇం`$ల� �pE �». 
 ఆ �kJS ఏక Ô² బదJం�A íనO� Â�oవడం వ��న @�, 
ఏం 6ey� అ���? 
 ev^నం అV,VV అ-2, అp >ం� అం!, అp 
>ంటk అంF. ఇp , అం!, ,~ంk. ఇ��� n>v íª= అక�+A, ఆ �ష$S2 
L_�o అం!, ఇక��ం· L_�Oం�ంk.  
ఎక�> rC> >న2@�, ఎక�> >న2 1�%+A ఎp సÕయం 6ey�? 
@ళ= ఇద3� మü% connection ఏ��? 
అp సÕయం Íంkన @C m�? 
>2C.  
అp |}నం Íంkన @C m�? 
(ఏక ల>%�) 
ఎp Íం�C మ�? 
�శv gతన%j.  
@�=ద3A మü% @ర� ఎవC? 
(�శv gతన%ం) wireless. 
ఈ� ]UE�~న2�వం� Wi-Fi @ళ=O �మండలం అంc >ంk @ళ=A. 
మన Wi-Fi �x-. ఇక�+®G. అవత&A íîy కనపడT అk మâ=.  
ఈ� ]UE�~న2�వం� internet వ%వసZ @ళ=O ఆ· >ంk.  
ఎక�> �&xy ఎక�> ప_Oc�. @� అక�డ m� క�! మ�? 
ఇ��� @ళ= శ�ర, Xణ, మ×, �TJ_ ఎ�వం� ఎల� ¦S¶ టవ./ అ�? 
ఎంత� �H?1 >ంk @�A? 
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 �మండలం Bద ఎవC �&� ప_కగ&qట�వం�, 
�H?1 >న2�వం� ఎల� ¦S¶ టవ./ అ�. మ� ఈ ఇ�`. మన� m@? ఎల� ¦nE, 
¤UnE, Û§� _? అ¨>_ m@? ఆట5 m�? ]&a%¸/ m@? 
 
ఎంTకS మనం @�S ఐయ�; 6యmక,$4? 
ఎంTO మనం @�S �-. 6యmక,~24? 
ఆ �-. 6యడం జపం.  
ఆ ఐt�; 6యడం 5�నం. 
 ఆ ఐt��ష� S ఎక/,E. అR%ట�E 6యడం, �శvgతన%ం® 
అnబంధ ప·ట�E 6యడం Vగం.  
 ఆ అnసంüన 0Áయ tగం. Preparative 0Áయ జపం, తపం, 
ü%నం. త�ంప �$& n>v అUE.  
 
@�S �ష$ల�� ,SÔy>ం!, ఇం� తప�/ ఎక�డ >ం�ంk? 
ల©� Kం�]? |ం� Kం�]? 
ఇం� 0tజనం ఏ� >ంk? 
 ఇUE అS2 |}Gం`$_, క¤Wం`$_ ఆ �kJ అGట�వం� 
ఇం`యం 6తG పS6�y2V.  
 
�- ఎnrS ]వ�@� ఎUE Bంగð�O2�? అంF, ��? 
�SA ఎక�డ బల�న� L_�OS, అక�డ �U)�.  
ఒక�e¤ �U)�. ఇంoe� �ట)� ఇక. 
 
Aంద Sలబ+ అంO¦S2 ßgU)�. ßgట)`G �SA ఏం r�y��ంk? 
ఆ Â��న తల,� r�y��ంk. ఆ Â��న తల,� rCyOవ�� ab�మం! 
aC�ంk, mవమం! m�ంk. 
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 ఏnrS Bంగð�Oన2�వం� ]వ�@S వm -> - �kJ 
అpగ Bంగð�o. �S బల�నత ఎక�డ >ం\ L_�o! అక�డ �ట)వ$% 
�SS 2బ¬. ఒక�e� �SS ఎT�ంº.  
 
 “ఒకr1« e�� (�#��) 1'·నపరq! అ# � g34�త*�Z 

వ��, ఎంత �'చ{+ం  అ345 �? 	�K�ం#. e� g34�త*� �+' +��+ 

�బ��, �? ఇ345 ఆ �'చ{ ¿కr ��వ 	
యడం ;^”. 
 
 w` అk ఎUE ఆడమన2��డpE ఆ+, త`�_ �S Lº�OS, 
సమస%_ gంºOS, �Cü%_ gంºOS, �$�య4లO Bం¯, 
దvం�vలO Bం¯, సకల �వ�!ల® ఋ§nబంüS2 Ã` gంºOS, ఈ 
జనW� అతy`b, మCజనW� 'r>, mక,F మC జనW� అÃ¬t, మన� 
>న2 �గMvm ఆ$ H��త�న �>_ అ>~2V.  
 
ఎక�+ nం� వ��C Þª= అంc?  
ఏం Þళ=®G ఎంTO కల? ��ంచ వల? వ��ంk? 
 @ª= అందD ఈశvర 0KS|_. n>v ఎక�డ �� తH�� 
ßg!)� వం� ðప� స«W_. @రందD a9 guide post _. ఇk �జయ@� 
,~ంk, ఇk ªద�Ã« ,~ంk. Guide post >ం!G మనO L&xk. అUEq  
 
 “(ఆ ఈశ'ర 9)�W�) �+' ఈ �కరణ Á#� �ం�, ఆ 

1�త'c �ం�, ఆ �ందవల�న ��నం �ం�, ఆ ÂÃ `Äచ{ �ం�, ఆ 

sవ�F��వస2 అ� ల�ªం �ం� ఎకrడ పకr? త34? ¤v¯, gÅ4ట�వం� ఆ 

s+� �ÆÇ’’.   
@ª= అందD Guide post _.  
@� ఎక�+ nం� వ���?  
అమW పం��ంk. 
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ఈశvCúÜ ßg!) ]రÄం అమWM! 
“7కృJ XకT కృప అంA, �� కృప అంA ఏYZ? 

 ఆv వ%)¼క ల�G� +న� s+ల� �+' క
���M �1�\. 

s�ం���M �1�\. వ%)¼క ప«�2¸ల*, ^రÉరBన�వం� �2¸ల*, �+' 

ఉeÊనంM +ంY ఎt ఎ^D&¯ Ë1�\. ఆ ఉeÊన ల�ణం�� �+' 

1�త'ం*Z ఎt వ1�¯, సÌయం �1�\. అ# కe �జBన 1ధన. అ# కe 

�జBన�వం� తత�Í��నc. అ# కe �జBన�వం� 1ంఖ%�Eరణ”  
 
 ఆ��ం� ßడం+. పం�కరణ_ అంc ఇక�డ ఇp క� మనం 
@డవల?నk. అంTO క� అస_ అంతx�, ఆ పం�కరణn Gర�9SA @ª= 
0యత2ం 6?ంk. 600 -�ల ��కß9మú ఎS2eCE ��¯,R�) చk� 
a9 �SS Sజ��తం� apply 6యడం �క,F? 0tజనం >ం�?  
ఇ��� ��కß9మú ఎS2eCE Kరqx? >ంUC?  
Kరగ మరగ... Gn ఒక�e� a9 చTవmT. అరZ�ం� అం�? 
 �క,F ఒక�� rCyg�)o@&. “1Lం��� మనం 

»½ంE
. అ��ణం e�సం ÏంపL�,
. ఆ ÏంపL�ట Lనంతవర� 1ధన 

cం^? 1గ^. �రంతLయంM �� ��� ఎం^? �య;�, �� ��� 

�1��. ఆ ప��దల, ఆ �ంహహృదయం �* Lనంతవర� �\ e�� 

అ¬గ�ంచ;\”.  
ఎంTకS?  
 అk dKకం �T. ఎ��� వ�yం\ L&యT. -�పm 
>ం�ంk. n>v ఎ��� బల�నం` >2� ß?, ]��? 2బ¬��~ంk. 
అk @%¬�జం. అk ?ంహం �T. �&. ]�న  >ం+ 2బ¬��~ంk. n>v 
ఎ��� ఏమరH�` >ంU� అk ß�yంk, ß? ట¶ మS 4ంTA 
వ6��yంk. ఇక అంF, �ల�లp+,c> అంF! అప�� వరa ఎS2 H�_ 
#�� �S 4ంT, (kగT�-) ఏB pభం mT.  
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 KనT3,KనT3,KనT3,KనT3,KనT3, అం�G KG�yంk. 
అV,Vంk. ò�ం�. �య§.  
 మâ= 'దm కథ. మâ= మన ,�టం, మన íంప�Eట, మâ= 
104 జvరం వ6��� ,�9&/ంM. ఆ సమయం, సందర¼ం, ప�Æ సమయం 
వ6�ంత వరa ,�9&/ంM. మâ= ప�Æ సమయం వ6�టప��A, మన పక�G అk 
పS6�yంk.  
 ఇUE ఈ అ£%eS2 మనం గమSÔy, e,` >ం+ గమSÔy, 
0యత2ం 6x �ð3 మన� ఏ బలం g�¯ంk? ఇ���.  
 
 ‘�మత’ g�¯ందన2]ట. త�v� n>v ఇM ]రÄం� 
వ�y2వS Gn %óం�n. ఆ %óం� శAy �`G ఏ�,Vంk ఇక. - �షయం 
O అరZ� ,Vంk. 4ంT -�క jB�ంU>.  
4ంT n>v j��`G ఏ�,c>?  
 
 ఆ సంe�ర బలం, ఆ @స బలం, ఆ �ష$_, ఆ Ìక� 
ఆకర§ బలం అవ-2 &¤పణ ÍంTs >ండ`G n>v 4ంM jB�S 
%óey>.  
 %óం� ఆఁ.. ఇ��� 6ey  తప�/.  eధన. ðSA ఇవతల. 
��� ఇవతల gడcn. ఇవతm� ఇ� >ంUV. ఇవతల మన తప�/, మన 
eధన, మన బలం, మన rC కృప, మన ఆ�y, మన �� o_, అ-2 సమసy శOy_ 
వ·�ey>. అ��� ఏç~ంk?  
 
- ఓ� ఇ� పడం`G, �S బలం త¯Ä,Vంk.  
- ఓ� ఇ� �� >ం!, ఇk wA ,Vంk. అరZ�ం� అం�!  
- ఓ�R అక�డ 0üనం. ఆఖ� ఓ� -M. ఏk ఎS2 g�)? 
ఇ! n>v ఓ� �¦>, అ��� ఏ�,Vంk? 
Finished. అp ఒక�e� జVంº. ��తం�. ఇక - �&A �T అk ఇక.  
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ఎp? 
 ఏnr ]వ� @SA Bం¯న �K, �kJ -� >న2�వం� �kJ, 
అp -O Bం¯,~ంk.  
అ��� -> ఏం 6¦>?  
 �SS పM పM �SGB 2బ¬Âయక�రmT. ఇ��� అంO¦S2 
ßg�F �_. ఇక అంF.  
 అ�W! మâ= ఆ తల,� వ6��yంk� Ã� అS, ఒª= వం� 
పS6�yంk అరZ�ం�? 
 
[లD8�, ఒకTR) గZ\	 ]^R*� K_ 4న���!? 

 ఎంTకS? ఏ\ ]�ం 6?, గ�)` ఏ�ey� @�. అk 
అసందర¼� >ం�ందన2]ట. సందb¼�తం �దన2]ట. అసందర¼ం అన2��� 
ఏం 6ey4?  
గ�)` 1,ey4. 
ఎంTకS? 
బల�న |}పకం ఏర�·ట�E` 1,ey4.  
ఈ e� @+A ఏç~ంk?  
 ఏ� అనం`G, అ�W! అమW ��~ంk. అGట�వం� దృక�థం 
@+� ఏర��~ంk. త�v� ఆ రక�న 0వరyన�A íళ=Oం9 >ంU�. అక�డ 
ఎp 6¦�, ఇక�డ �పల ]²ం ... అ-2 బయట 6యగ_r~2మం�! వ��న 
త`� అk. మన �పల మనం 6యmక,~24.  
 
 “���Z అంత\Fఖ 9vణం అం-, �శ' తన%ం� ఏÐ కృత 

అ�సంÑనం �ం#న�వం� వ%f� తన%ం, �శ' తన%Òం�ం*Z 9vణం 

��, తన� &� ¤Ó��Ô�, �శ'తన%zలÒం�ం ́ 3 9vణం ��, తన% 

ర½త �2)� 	�Kవడం అ� e� �\¸ం#. అ# అంత\Fఖ 9vణం అం-”.  
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ఇ��! మనం అంత�Oఖ 7Qణం+ ఎ,� అ!�0 def? 

 ఎవ�A @ª= ��రణ 6�o@&. �nన2 వ%Ð) gత%S2 
�శvgతన%ం® ఏÓ కృత ప��, అnసంüనప��, స� �SS nం� �LరణS, 
ÔL�yS ÍంTs, ÝÞ 0§�క 0�ర4 ��Ôy, సTÄC ÔL�y 0�రం ��Ôy, 
^� అవసZల�Û e,` >ం+, ఆ Ìక� గమS2 L_��ం�, ఈ 
అంతCWఖ 0$§S2 ఎక�+�� �నe¯ం�&? 
 
 ఈ వ%Ð) gతన%ం í�= ఆ �శv gతన%ం® క&?,@&. సశ��a 
>ండ`, శ�రం వkm?క �T, సశ��a >ండ`, - హృదయం� ఆ 
�శvgతన% ¹ంöం ఉత�న2ం అ@v&, j��@&. ఆ �శv gతన% ¹ంö eZనం nం�, 
ఈ శ�¤ం`య Xణమన�/లS నడH&. ఆ �శv gతన% ¹ంö eZనం ఎ�¯న @+�, 
అనంత �శv4 gతన% రóత ?ZK� ఎp >ం\, L_�OGట�వం� �� - 
0$ణం e`&. ఇk అంతCWఖ 0$ణం అం!, మ� ఈ అంతCWఖ 0$ణం 
అG ల�fం® క�, అస_ ��ంత4 ��ంచబ�~ంk. �S�రO క� eంఖ% 
cరక అమనస� పదJKS 0�శg�)ంk. eంఖ%4 అం! పం�కరణ_, ఆ 
పృథక��ంచడం, ఐT ఐT_ ఇర�ఐT` �డÖట)డం ఎpò L_�oవడం 
eంఖ% ��రణ. �SS Sజ��తం� ఇp �St¯ం�, cరక ?ZK�A ఎద`&. 
cరకం అం! ఎక�> >ందS అnOGC,  
 
“ఈ వ%f� త�%�� ఆ �శ'తన%ం� అ�సంÑనపరచడ¨ &రకం అం-”.  
 
 త�ంºట. ఈ ��క nం� ఆ ��కA, ఉన2 ?ZK nం� ఉన2త 
?ZKA త�ంºట. అM tగమం!. ఈ cరకj tగం. అంT¹ cరకtగం 
అ2C �SS. ఎవàF అనంత�న�వం� �శvgతన% ¹ంöం� Sలబ+ >ం+, 
ÝÞ 0§�క� ��Ôy, �వnW�yవసZ� ��Ôy, అనంత �శvgతన% రóత ?ZKS 
ఎవàF L_�Oం�2b, @î=� �ÆS2 ÍంT~2C. అరZ�ం� అం�!  
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 జనన మరణ �óత%S2 ÍంT~2C. అpం� �ట)�వ� 
గ]%SA 6¤ట�వం� ]�ÄS2 Íందడj, ఆ �వర, ఆ చలన రóత�న�వం� 
?ZK. ఆ బయ_ అన2�వం� ?ZK. �శvj mన�వం� బయ_ అన2�వం� ?ZK� 
Sలబ+, >ండగలగడం, సశ��a... Ã` rCyg�)oం+, సశ��a... ఆ ?ZKS 
Íందగలగడం ఏÝF >న2\ అM� అమనస� tగ� >న2k. అM� అమనస� 
tగం. ఈ అnసంüన ప�6 ఈ అంతCWఖ 0$§S2 ��y 6యడj�, cరక 
tగం.  
 అM dKకం` కనబ�~న2� వం� 0పం�S2, dKకం` 
కనబ�~న2� వం� ఈ పంచo¦లS, -O -¹ పృథక��ం�, ఐÝTల ఇర� ఐT 
తcv_`, 25 ఈ Ìక� j_ కలVక`, ÝÞశAy వలE ఇ� న�పబ�~2V 
అGట�వం� HTS B� �ల�ల�9SA, ��ంచబ�~న2k అంc a9, 
eంఖ%��రణ దృÐ). ఇk eంఖ%tగం.  
 
�బ�) ఈ Rంఖ� 1రక అమనసT పదhJ+ �న�iవంZ ఏక '"ం ఏ��?  
Balance. ?మత.  
 
ప�రZ4, శAy.  
gతన%4, సృÐ). అరZ�ం� అం�? 
 
dKకం` ßxy ప�రZ4 శAy. 
అవత&A íâ=>. అక�·� >ంk?  
gతన%4, సృÐ). అరZ�ం� అం�!  
 
ఇం� అవత&A íâ=>. అక�డ ఏ� >ంk? 
ఆతW - పర]తW. �ం· >2V అక�డ, �¤ ఇం¹B m> ఇక.  
ఇం� అవత&A íâ=>. ఇ�B m>.  
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 ఇp అవత&A �టటం. ఇk >న2 ?ZKnం� ఉన2త ?ZKA 
�టటం. ఎవ�A @ª= �మW&2 BC ఇUE గమSంºoం+.  
 
ఎంతవరa Gn �ష$Âతం` >ండగ_r~2n?  
ఎంతవరa Gn ఈ þకరణ !kJS e�ం�n? 
ఎంతవరa Gn ఈ �శvgత%S2, ఆ �శvgతన%ం® అnసంüన పరచగ&`n? 
ఎంతవరa ఆ ÝÞ శAyS, ఆ ÝÞ gత%S2, ఆ ఈశv�య�న gత%S2 Gn � 
Sం�oగ_r~2n? 
 
 అS2 ఆ�ధనల�, అS2 భAy ]�Äల�, అS2ం�� >న2 ఈ �శv 
gత%S2, -�A ఆవóంప6�oవడj, ఆÕvనం పలకడj, -� >న2 0K 
కణ4, 0K అ¨>, ఆ �శv gతన%ం® (ionize) ఐయ�; అవvడం. ఆ �T%ðకరణం 
Íందడం, ఆ �T%Ýe�ంత తతv ?ZKS n>v అn�తం Íందడం.  
 
అ��� ఏమ$%>?  
 మన�పల >న2�వం�, ఈ «ద� అGట�వం� ఈ «ద� 
పS6xదంc ఆ �T%Ýe�ంత తతvం ®!. �- ఇk ప��తం. ఇం`య ప��� 
]²j పS6�yంk. �- ఇంT�G ఒక ల�ణం >ంk. అk అనంత సృÐ)A a9 
అnసంüన పడగ_r~ంk. �- ðSS అUE మనం @డడం mT. ఆ హృదయ 
¹ంeS2 jB�లపడం mT. ఆ �శv gతన% ¹ంeS2 r�yంచడం mT. ఆ ఘన 
���y� n>v ఎp >2�, ఈ «లOవ� ఆ e-�ం` ß�OS 
>ండగ&qట�వం�, eధనS 6యడం mT. ��త�లం అంc eంఖ%tగj.  
 
 ��త�లం అంc ఇం E >న2 వ�y>లS òతం� �యడం, 
^ట కట)డం, మâ= వ�y>ల-2 Âయడం, Aంద gట)డం.  దృÐ)� eంఖ%tగం 
అం! ఇంF. B ఇం E >న2 వ�y>ల-2 L�� òcం� �? ^ట క!)¦4. 
అంF ��?  
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 ఇkò ఇk n>v అ24. O అరZం �mదం+ అ2>. అVF 
అ-2 మâ= Â? ఒ��క�� Aందgట)మ2>. అ-2 Â? మâ= - ఇ_E అంc 
ప��4. ఇk n>v అ24. అంF. ఐT ఐTల ఇర� ఐT క&? n>v అ$%>. 
n>v ఎp >2� -O L&యT �బ�), మâ= ఐT ఐT ఇర� ఐT 4క�_ 
LÖÄ�), �డÖ�) ßgU)4. ఏం 0tజనం వ��ంk?  
 
ఈ cరక tగ4 mక త�ంºట ఎ�E? వ�) ��4n e�ంºట ఎ�E? 
 
 అమనస�ం ?kJం�& అం!, ఆ ?ZKA n>v ఎద`& క�! అందరం 
ఎదగడం, ఎదగడం అS �లభం` @�~2C ఈ మధ%�. ఈ ఎదగడం అం! 
ఇk. ఈ ఎTrదల ఎక�+ �� వ��ంk? 012ంºo@p అక�రm�? 
 
 b�... సంవత/�SA ఒకe� íâ=మం+, rC>`�S 
ఆåVం�మం+, ప�)O2మం+, �â= ప9�మం�, �â= ప9�మం� mదం! 
క-2ª= g�)O2మం+. 0tజనం ఏ�>ంk? ఇవ-2 -క అవసరj. GGB 
�T అనn. - ప�§మం� అవ-2 అవసరj.  
 
�- End Result ఎక�+A 6�4? ఎక�+A Fp4? 
 
 ఈ సంవత/ర �లం 4¯?,Vంk, °హW`�A ఒక పగ_ 
4¯?,Vంk. ఇంo సంవత/రం గ+�,Vంk. °హW`�A ఒక �þ 
గ+�,Vంk. ఒక b» అV,Vంk ఆయనA. ఆయన ఎ��� కª= 
LCey>, ఎ��� కª= ^ey>, ఎ��� 0ళయం వ�yం\, ఎ��� �వ 
0ళయం సంభ��yం\ మనO L&యT.  
 
మ� మన ఆË�3యం ఎంత? 
ఒక kవ% సంవత/రం >ం�ం�?  
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 మన ]నవ సంవత/�_ శత ఆË�3యj, అంT� 
సగ�pS2 Âx?, సగ �లం అ�ద%�, సగ�లం అ|}నం�, సగ�లం Sö� అ-2 
,` �¯&న |}న �లం ఎంత? eధన �లం ఎంత? 
 
 �బ�), 0F%కం` అరగం , 20 S��, 10 S�� 
�మo� ®¦నం� mక,F �x� ఏ\, 10 S�_ ü%నం 6¦నం�, 10 
S�_ మం²జపం 6¦నం+, �xప�A ఒక ðH�ధన ఇ��నం+, ఒక 
అర�పం� ��ద%ం gU)నం+, ఆ అర�పం� కpE O ��ం ఇ6�$లం+. 
ప²ం, �ష�ం, ఫలం, ®యం tj భ�yf 0యచyK తదహం భOyfపహృతం 
బü2� �యcతWనః GS��� భగవం~+ �యత4+G కదం�! �బ�) O 
భగవం~+A �దం mదం+. ఒకe� �యణ అnOం! �_ కదం�! ఇpం� 
short cut methods పSA�>.  
 
ఇవ-2 ఎవ�A?  
 ఎవ�ÑF eంఖ% cరక అమనస� tగ ��A పSA�b, 
eధO_` పSA�b, eధన చ~ష)య సంపKy m\, @ª= a, b, c, d _ a9 
GC�oవ9SA అC¯_ �b ... అరZ�ం� అం�,  
 
^·ళ= �న2�pE+A ఏం GC�cం? �ం�న2ర ఏళ= �pE�, ఏం GC�cం?  
 ఆ వయ�� మనం ఎUE అVF @+A ]ట_ GC�~2�, 
eధO_` అp సంతృ�y పడడం ఆ �ం�న2ర సంవత/�ల వయ�/O 
సంబం�ం�న ��సం pం�k. ఇం� Gn Ík3న ðపం ÕరK ఇ��నం+, 
eయం²ం కD�ర ÕరK ఇ��నం+, �� yక ]సం� ఉ?��య ÕరK 
ఇ��నం+. mక,F \స�య ÕరK ఇ��నం+, mక,F ఉ?� #�)O ÕరK 
ఇ��నం+... అవ-2 #Ì%T3 అS �T.  6యం+.  
 6xy n>v ఏ ��కం� >2� -O �ధ ప9&. -O సంతృ�y 
అక�· క_r~న2���, - �kJ ��స eZV ఏ eZV� >ంk అం!, 3 years.  
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 -O 30 ఏళ= వ��, 300 ఏª= వ��, 3000 ఏª= వ�� 
a9 ఆ �kJ ��eSA parameter ఎక�డ gU)C అ���?  
n>v eంఖ%t`SA పSA �>, అరZ�ం� అం�! 
 
eంఖ%t`S¹ పSA �S @�, ఎక�డ పSA వey� ఇక? 
 �బ�), |}న]రÄం అGట�వం�k కKy అంº Bద నడవడం 
pం�k. ðSA ?దJపడ�@î=, ఈ ]రÄం� న�వగ_rcC. ఇk అత%ంత 
కwన�నM. అత%ంత... ఏమS #H�& అం!, స� Ä̀ ]UE9& అం!... 
 

“§ప4o� �మత *µం�� �, తల 	b¤¸ం#”. 
 
�ళ=® న�వ> ఇక�డ, నడవడం అం! అందD �ళ=® అnOంUC.  
|}న ]రÄం� �ళ=® ఎUE న�ey>? 
�kJ® న�ey>, ��కం® న�ey>.  
 
 �ప�H� ఏమరH�` >ం!, gద3H4 మâ= �OంఠH�� 
ఒక�A వ6�ey> అంF. ఈ రకం` |}న]రÄం, ఎంత �¦ల�ం\, ఎంత 
��కïల�ం\, అంT� ఏమరH� mOం9, అ0మతyం` నడవ 
వల?న�వం�k. eధO� a9 అpG >ం9&. �బ�) Sరంత�యం` 
0యK2ం�& 4ఖ%ం` @ª=. స¤! 0K �ణ4, 0K ¦vసA 0యత2ం 6x 
సమCZ� >ం9&. Gn ఈ జనW�G ��ం e�ం�లS ]టA @� ��ంత4 
�లT ఇక�డ. Gn �x� అk చk@నం+, �x� ఇk చk@నం�, ఈ 
cc�&క�న�వం� 0tజనం, cc�&క�న�వం� ఉప¦ంKA 
సంబం�ం�న�వం� paracetomal tablets పSA�> ఇక�డ. అరZ�ం� అం�! 
 
అ  ఇ  F_�oవ9SA ?దJపడ�@·, |}న]�ÄవలంéO�.  
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* ఇకw ఒక Sయమం 6�34.  
  �E�A ¹వలం |}న]�ÄవలంéO_ ]²j రం+. 
?దJపడ�@ª= రం+. BC ]UE+FG Gn ]UE�c. ఈ జనర¸ �E�_ m>. 
ఇప��A �p సంవత/�లnం� Gn ఇUEq ]UE�s వ��. ద��� O 
L&? ఒక �ష�ర �లం �� ÍV%ంk. ఇక nం� ఒక Sయమం g�)Oం�4.  
 
 BరందD BB తరగKలO సంబం�ం�న�వం� rC>n 
í~o�@లన2]ట. BC  �E�A స�ప9 �@& అం!, BరందD 
|}న]�ÄవలంéOý >ం+, అpం� అంతCWఖ 0$§SA ?దJపడ�@ª= 
]²j రం+. SరWల `C సత/ంగం అS,  సత/ంగం అS �&xy, ఎంTకం! Gn 
అpగ w¹ ]UE�cn, AందA ]UEడడం O �T.  
 
ఎంTకం! AందA ]UE+F 0tజనం ఏ4ంk?  
n>v >న2k అక�· క�!  
n>v >న2 �Ex -O #�F ఏ�టం� BO 0tజనం?  
-> అక�· క� >2>? ఆపG క� 6�y2>?  
ఇక �S2 #�� 0tజనం ఏ� >ంk? అ> ��?  
 
అ|}S2 ÍÖU)& అం!, |}న ðHS2 í&¯ం�& అం!,  
వKy �&,@p అక�¤E�?  
వKy ]²ం �లaడదం�, ðపం ]²ం íల`లం�, ఎp OTC~ంk?  
 
O ఏ నష)ం �aడదం�, ఏ కష)ం �aడదం�, ఏB సమస%_ �aడదం�, 
అంc Çమం` >ం9&, అంc �ఖం` >ం9&. |}నం ]²ం వ6�$&.  
ఇk eధ%]?  
అeధ%ం క�!  
అరZ�ం� అం�?  
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 అGక జW�ëత�న�వం� సం�త�1S దగJం 6యగ&qట� 
వం� |}¯2S, సంHkం�లG ఉతyమ లÆ%S2 e�ం�లnOన2@+A, ఈ 
న+మం²� ?�® వ6�ట�వం�, న+ మం²� క)ల® వ6�ట�వం�, 
సమస%_ ఏH��?  
gద3 స4eS2 లం°ం�లnOన2@+A �లE�_వ �టడం ఏH�?  
 అpం� ?ంహ హృదయం®, అpం� ^b�తy�న ల�ణం 
>న2@� పSA వey�.  
 
±C> అVన@�? 
 �x� న�² ÕరK ఇవvవº�, �x� OంభÕరK ఇవvవº�, 
�x� చంöÕరK ఇవvవº�, �x� కD�ర ÕరK ఇవvవº�... @�® సంతృ�y 
#ందవº�. అరZ�ం�?  
 
 �బ�) ఇకw ఎవàF ఇp, ఈ ]రÄం� న��3మS 
అnOన2@C >ంUb, BరందD వ6�e� మనం క&xటప��Ó, BC ఆ 
రక�న�వం� ప�§]S2 Íం�లS, ఆ రక�న�వం� eధబలం® 
4ంద�r �$లS ఆ1�y2n. అంద�Ó ధన%@�_. 

 
XరZన 

ఓం ఓం ఓం 
ఓం �రÜమదః �రÜ�దం ��Ü~ �రÜ 4దచ%F �రÜస% �రÜ ]�య �రÜj@ వ1ష%F 
ఓం �రÜమదః �రÜ�దం ��Ü~ �రÜ 4దచ%F �రÜస% �రÜ ]�య �రÜj@ వ1ష%F 
ఓం �రÜమదః �రÜ�దం ��Ü~ �రÜ 4దచ%F �రÜస% �రÜ ]�య �రÜj@ వ1ష%F 

ఓం త~ స~ 
ఓం సహభవ~ సహê nనOy సహÞర%ం కర@వª Fజ?v వ^తమ�y ] �kvవª 

ఓం ¦ంKః ¦ంKః ¦ంKః 
eV�ం. 

http://ksha-ma-tha.blogspot.in 



� Tooth Paste � ఉ� �ం�? 

======================= 

� దృ��� గం
 �డ� �ం�? 
అ� నం� ��క ��గ� ఖడ�ం 
 
����� 1: అంద�న  ల�" �#కృ$%ల &మ( )డ*+, What’s app 4 
అ56ం7* పం �.  
�ధ���:  ల �" �:హ�న +<, నల=�" �:హ�న +<? �:హ> 
?:హ> @రB క�! 
 
����� 2: అDE! ఈ GH ఎంత DKLMN, ఈ >K�H, design 
అTU 7* �LMV. 
�ధ���: యదృశ�ం తనMశ�ం. 
 
����� 3: అమ(YZ[ అలంకరణ ఎంత D* ]^_! ఎంత D�ం`... 
�ధ���3: ఏం D�ంb?, ?జం* అమ( Dహ� అలంd�?M )efం�, �పల 
సT�ణ అలంd�?M )efం�? 
 
���� 1: ఈ  ట, ఈ అనMijర� కృ" ఎంత klల �ంT* �ంm, 
�ధ��1: ?n?[ అనMమయ�! oవం �? అb ?శqయం ]erంs 
DKండlrంtu, Bవలం సంvw?M, *x?M ఆz{b|f }~qrంtu? 
 
���� 2: KFC iంసం >క�� �UKH వjqయంట, అ56ం7* �� �� � 
�� ]��, �rంs �పంచం ఏ��l? 
�ధ��2: �UKH క?�ంjక+ `షం K�fం�qం�, రస+ం��?M సంతృ�f 
పరచడం క� అస�న `షం. 
 



���� 3: UNESCO Y�� oరత n�య vw?M �ప� national anthem * 
�క¡ంjరంట. అందZ¢ £ ��. 
�ధ��3: జగ" Yరfల యం�ల r¤హల> ¥r?  
 
���� 4: i ఇం§= ¨నM d©fక ªర%<[ «హ( కమలం G¬ంb.  
�ధ�� 4: అV ఏంటట? ¥r «హ( n®నం వ�qం�, అంw «హ(మ+ 
?శqయn®నం�, ?ష¯� ¬°రం* �LMY ¥�? 
 
���� 5: Good Morning 
�ధ�� 5: Good అVన+�, Bad అVన+�, Good, Bad H µ��[ d¥, 
ఏiU� �న¡� ఆత(¶న Lr అ� �� క�! 
 
"#� $#:  సం·� సమ�?M zధన dలం* iUq¹ం�. 
���� $#: మహ D* £ �U స� ! అºE ఎంత D* £ �_,  
�ధ��: ?జం* 6 4 4 సంధ�లl zధన dలం* iUqrంs KU� 
సం½�zfu? D* £ �U అ? [w� ఇ|f KU� సం½�zfu? 
 
����: అºE! ¾¿bÀన భకf �తన ¬?i అంట Âk� �U )డం�.  
�ధ��: £7��ద ఫల>H ¥¡� �"ÄంÄefLMయట, ఆ ¥¡యంద� 
ఫల>ల½ ఆక� �UÅం�? 
 
���� 6: అDE!  Journey boring * �ంb, what’s app 4 మనం Ë¡�న �e� 
ఎంతమంb )^_, మన Ì§[ ఎ?M �rH వjqN )�Àం. 
�ధ�� 6: అ�l మZ ¾� మరణ dలం� మన�M ఆ �rH, �¾= క� d Íb, 
)Î )Î D* )Î.  
 

 



&వర$ )స+#:   

����: ఈ �ష�?M +l అÏగ<ంచ�క�ÅLMl, ఎÐగ� ��u? 

,-. స&/���: ఇ��Î +l �నM పZ¬°"� KU� �ంs ఏం ]zfÑ +l 
అ� ]��.  
 
 
 



ఆనందము 

ఆనందము ఒక పని చయె్యటము లేక ఒక పని చయె్యకపో వటము వలన వచచే ది కాదు. ఆనందము కారణ, 

కారయ రహతిము. ఏక కాలములో నేను ఉననాను, ఉనాదననిని గుర్తిస్ుి ననాను అనా స్థితి య్ందు ఉనా వానిక ిస్రవ 

పరపంచము ఉపశమిస్ుి ంది. మూడు అవసి్లలోను శర్రీ , ఇందిరయ్, పరా ణ, మనో బుదుు లు, పరపంచము వాటంతట అవ ే

ఉపశమిస్ాి యి, లేనివ ేఅవుతనయి. ఇంటువంట ిస్థితిలో మిగతలిపొ యిన భావము  ఏదో దననికి ఆనందము అని పేరు. 

స్త్ లోను,  చిత్ లోను ఏక కాలములో ఆతమ నిష్ఠ  య్ందు ఉనావానిక,ి స్ాక్షిగా ఉనావానిక ిఅనిా ఉపశమించిపో గా ఏ  

భావమ తైచ మిగతలిపో యినదో  ఆ భావమునకు ఆనందము అని పేరు. ఇది ఆతమ జ్ఞా న పూరవకముగా ఆనంద 

నిరణయ్మును చచయ్ుట అంటే. 

 ఆనందము = పూరణతవం = అనంతము 

నేను  ఎపపడు ఆనందమునే కోరుకుంటుంది.  

              కాని ముకి పురుష్ులు అనుభవంచచది కారణరహతి ఆనందము  

              జీవుడు అనుభవంచచది కారణస్హతి ఆనందము  

              కారణస్హతి ఆనందము నినుా బదుు డను చచస్ుి ంద ి 

మానవులు అందరు కోరుకొనదేి ఆ  శాశవత ఆనందమున ే కాని తనతనాలిక స్ుఖానుభవము కాదు. భరమచచత 

తనతనాలిక స్ుఖానుభవమే ఆనందముగా భరమ పడుచుననాము. అజ్ఞా నముతో మానవులు స్ుఖము జ్గతుి లోని 

బాహ్యవస్ుి వుల వలన లభిస్ుి నాది అని భరమిస్ుి ననారు. నిజ్మునకు ఆ స్ుఖము మనలో జ్ఞా పకముల రూపములో 

లేక స్ురుతి రూపములో ఉనాది. అవ వయకిమవుటకు  అనుకూల వాతనవరణము లభించిన వ ంటనే  వయకతికర్తంచ 

బడుచునావ.  మనలోని భావనల దృష్టాయ ా జ్గతుి లోని వస్ుి వులను చూస్ూి , ఆ వస్ుి వుల దనవర్ా స్ుఖము 

లభిస్ుి నాద ిఅని భరమిస్ుి ననాము.   

               ఒక పథలలవాడు ఆటబొ మమలు కనపడకపోయిన ఏడుస్ాి డు. తన మానస్థక భావనలు ఆ బొ మమలప  ైఆర్ోపథంచి 

ఆ బొ మమల దనవర్ా ఆనందము లభిస్ుి నాది అనా భరా ంతిక ిబాలుడు లోనవుచుననాడు.  కాని ప దువార్తక ిఆ భరా ంతి 

లేదు కనుక , ఆ బొ మమల వలన లభించచ స్ుఖము ఏమి లేదు అని తెలుస్ు కనుక దుుఃఖము ఉండదు.  కాని పథలల లు 

కనిపథంచకపో యిన ప దులు దుఖిస్ుి ననార్ా? లేదన? దుఖిస్ుి ననారు. కనుక పరతి దుుఃఖము వ నుక బరా ంతి ఉంటుంది. జ్ఞా ని  

దుుఃఖరహరిముగా, ర్ాగరహతిముగా, భరా ంతి లేకుండన జీవస్ాి డు. 



కుటుంబ స్భుయలు ఎవర్ నైన చనిపోయిన దు:ఖిస్ుి ననామా , ఆనందసి్ుి ననామా? ఏడచేవాడు ఏమని 

ఏడుస్ాి డు? నువువ ననుా అలా చూచచవాడవి, ననకు కావలస్థనవ అనిా చచస్వేాడవి అని ఆనంద స్ంఘటనలను 

ఏకరువు ప డుతూ  ఆ ఆనందము లభించచ అవకాశమును  కోలోపయ్ానని దు:ఖిస్ాి డు. అంటే లోపల  ఆనంద 

క్షణములను న మరవేస్ూి  ఆనందసి్ుి ననాడు  బయ్ట అది లభించచ అవకాశము కోలోపయ్ానని దు:ఖిస్ుి ననాడు. 

బాలడు ఆట వస్ుి వు కొనివవక పో యిన ఏడుస్ాి డు. మానస్థకముగా బాలుడు ఆ ఆటవస్ుి వుతో ఆడుచూ, రమిస్ూి   

బాహ్యములో ఆ వస్ుి వు దనవర్ా  ఆనందము లభించలేదని ఏడుస్ుి ననాడు. బాలయములో ఏఆట బొ మమతో కూడని  

ఆనందము వస్ుి వు దనవర్ా లభించలేదని ఏడనేవో వృదను పయము వరకు అదచ స్ంబంధముతో ఏడుస్ుి ననావు. 

దుుఃఖించుటకు కారణమ ైన వస్ుి వు మారుచునాదచ కాని అదచ స్ంబంధము కొనస్ాగుచునాద.ి జ్ఞా నము ఉంట ేదుుఃఖము 

ఉండదు.  దుుఃఖర్ాహితయమ ే జ్ఞా నము. వటేికోస్ం ఏడుస్ుి ననావో వాటలిో నీకు జ్ఞా నము లేదు. వటే ి కొరకు నీవు 

దుుఃఖించుట లేదో  వాటలిో నీకు జ్ఞా నమునాటుల . 

మానవులు అందరు కోరుకొనేది శాశవత ఆనందమే కాని తనతనాలిక స్ుఖమును  కాదు. శాశవత 

ఆనందమును పొ ందవలెననా  తనతనాలిక స్ుఖము కొరకు పరయ్తామును, వయధను వడననడవలెను. మనస్ుు 

ఎపుపడు తనకు అనుకూలమ ైనవ, స్ుఖమును కలిగతంచచవ కోరుకొంటుంది. మన పరయ్తాము అంతన మనస్ుుకు 

కావలస్థనవ ఏరపరచుట కొరకే. మనస్ుుకు కావలస్థనవ ఏరపరచుచుననావు అంట ేకరమను, ఫలితముతో ముడపి టియనటేల . 

కామయక కరమలో ఫలాస్కిత ఉంటుంది కనుక వయధ తపపదు. శాశవత ఆనందమునకు నీకు మారగము గోచర్తంచవలెననా 

పరయ్తిాంచి స్ుఖమును భోగతంచ ర్ాదు, పరయ్తిాంచి దుుఃఖమును వడువ ర్ాదు. కోర్తకలు అలజ్డిని, అశాంతిని 

స్ృస్థయస్ాి యి. అలజ్డ ి పొ ందని మనస్ుు వచనరభూతమవుతుంది. కోర్తకలను వడువ గలిగతతచనే ఆలోచనల అలజ్డ ి

తగుగ తుంది. అలా శాంతించిన మనస్ేు ఆనందమునకు ఆటపటుయ . ఈ వధముగా కోర్తకలు తగతగనకొదిు  అశాంతి తగతగ 

ఆనందము ప రుగుతుంది. నీలోని కోర్తకలు  అంతన ఖాళీ అయితచ లభించచ అఖండ అనుభూతచ ఆతనమనందము. 

ఆతనమనందమును పొ ందవలెననా ఆనంద నిరణయ్మును నిరస్థంచవలెను. ఆనంద నిరణయ్మును నిరస్థంచుట 

అంటే ఉదనస్ీనతతో జీవంచుటయిే. ఈశవరుని నిమితిము కరమ చయెియ. అపుపడు ఆనంద నిరణయ్ము ఉండదు. 

కారణరహిత ఆనంద స్థితినే నిర్ావణము అంటారు. మానవ జ్నమను ఎతిిన పరతి ఒకానిక ిఈ నిర్ావణమును 

పొ ందచ అరహత ఉనాది. స్ుఖము  లేక దుఖము కరమ ఫలితముగా నీ మనో పర్తధిలో కలుగుతుంది. కాని ఆనందము ఒక 

ఆలోచన లేక కరమ లేక కిియ్ యొకా ఫలితముగా లభించచది  కాదు. ఆనందమును నీవు అనుభవంచచ టపుపడు 

మనస్ుు లయిస్ుి ంది. మనస్ుు ఎకాడెతైచ లయిస్ుి ందో  ఆ స్ాి నమునకు  ఆనంద నిలయ్ము అని పేరు. అదచ హ్ృదయ్ 



స్ాి నము. నిదరలో నీవు ఏమి చచస్ుి ననావని నీకు ఆనందము లభిస్ుి నాది? ఏమి చచయ్ుట లేదు కదన. కాని ఆనందము 

లభిస్ుి నాది కదన. నిదనర  స్మయ్మున మనస్ుు ఈ హ్ృదయ్ స్ాి నము నందచ లీనమవుతుంది. నిదరలో ఆనందము 

కలుగు చునాది కాని ఆ ఆనంద నిరణయ్మును చయె్యలేక పో వు చుననాము. మన పరయ్తాము జ్పతపాదులు 

మ దలగునవ  అంతన ఈ ఆనందము నిరణయ్ము కోస్మే. 

ఆనంద అనుభవము ముందు కలుగుతుందన లేక ఆనంద నిరణయ్ము ముందు కలుగుతుందన?  

మనస్ుు పని చచస్ుి నాంత స్పేే ముందు తలెిస్థకోవటము తరువాత అనుభవమును పొ ందటము. మనస్ుు 

పనిచచయ్టము ఆగతపో యిన తరువాత ముందు అనుభవము తరువాత నిరణయ్ము ఉంటుంది. ఆనందము 

అనుభవంచు స్మయ్మున మనస్ుు లయిస్ుి ంది కనుక ముందు ఆనంద అనుభవము కలుగుతుంది తరువాత 

ఆనంద నిరణయ్ము కలుగుతుంది. కనుకనే మనము నిదర లేచిన తరువాత ఆనందమును నిదరయ్ందు అనుభవంచనను 

అని చెబుతనవు. 

తత్ అంటే అద ిబరహ్మము 

తవం అంటే ననేు  

తవం , తత్ ను తలెిస్థకోవాలి. తవం ఇపుపడు ఇందిరయ్ాభిముఖముగా ఉనాది. దననిని అంతరుమఖము చచస్థ తత్ రూప 

దృష్థయని పొ ందనలి. అంటే అది నేను అయి ఉననాను అనా భావన ఉంటే తపప  తత్ రూప దృష్థయ  కలుగదు. ఆతమ 

స్వరూపుడుగా నీవు ఉండ ినీ ఇందిరయ్ములను నీవు గమనించు. నీ చచష్యలలో ఉనా వకారతవమును నీవు ఖండించు. 

అపుపడు కారణరహతి ఆనందమును నీవు పొ ందుతనవు. 

ఆనందభావము లేక నీ స్థితి య్ందు నీవు నిలిచియ్ునా అద ి బరహ్మము స్థితి.  ఆనందమును 

అనుభవస్ుి నాపుపడు ఉనికి ఉండదు. కేవలము అనుభూతి మాతరమే ఉంటుంది. నీవు తనతనాలిక స్ుఖములను 

కోరుకుంటునాంత వరకు జీవభావనను నిలుపుకొంటుననావు. ఉనికిని నిలుపుకొంటుననావు. వాటిని పర్తతయజంచిన నీ 

స్వస్వరూప ఆనందము అనుభవమునకు వస్ుి ంది. ఆతనమనుభూతి కలుగుతుంది. 

                                                                           --- X --- 



గురువు 

గురువు అనగా  చీకటిని (అజ్ఞా నమును)  పారద్రోలి వలెుగును (జ్ఞా నమును) ప్సోాద్ ించువాడు. 

            గురువు అనగా 

                                 ద్ార ితెలిసినవాడు ద్ార ిపో యినవాడు  

                                 ద్ారలిో చీకటిని  పారద్రో లిన వాడు  

                                 దర ిఅించు కనుగొననవాడు  

ఆ మారగ ములో తనను ఆశ్రయిించిన వారిని నడిపిించగల శ్క్తి సామర్యములు కలవాడు. 

సాధకులు ప్ుసి్కములు చద్ వి జ్ఞా నమును తెలసిక్ొనవచుు, అవగాహనను ప ింప ింద్ ించుక్ోవచుు.  క్ాని ఆ 

జ్ఞా నమును అనుభవ  జ్ఞా నముగా (విజ్ఞా నముగా)  మారుుక్ోవలనింట ే మాతమోు అనుభవజా్ఞడగు గురువు నడపిిింప్ు 

తప్పనిస్ర.ి శాసి్రము మనకు గురువు అింటే ఎవరు? గురువుకు ఉిండవలసని లక్షణములు ఏమిటి? గురువును 

ఆశ్రయిించి ద్ేనిని గురిించి తెలిసిక్ొనవలెను? గురువును ద్ేనిని గురిించి ప్శో్నించ వలెను అను పాోధమిక విషయముల 

గురిించిన  అవగాహనను కలుగ చసే్ుి ింద్ .  శాసి్రము మనకు సిద్ాధ ింతమును తెలియ చసే్ుి ింద్  మరయిు  జ్ఞా నమును 

జ్న సామానయముగా చెబుత ింద్  అనగా అిందరిక్త అవగాహన కలిగిించ ేవిధముగా తలెియచసే్ుి ింద్  

గురువు ఆ శాసి్ర జ్ఞా నమును నీ జీవితమునకు అనవయిించు క్ొనుట ఎలాగో  తలెియ చేసాి రు. ఏ వరుస్ 

కరమములో చెబితే ఆ జ్ఞా న వాకయములు నీ స్ింసాార బలమును అధ గమిించ ే  శ్క్తినిసాి యో ఆ వరుస్ కరమములో 

చెబుతారు. నీ సిి తిని గురతిరగిి నీ సిి తిక్త తగని విధముగా  బో ధ సాి రు. నీకు నినున నీవు చూస్ుక్ోవటము, 

స్రచిసే్ుక్ోవటము నీకు చతేక్ాదు కనుక నినున నీవు ప్రశిీలిించుక్ొనటేప్ుపడు ప్క్షపాత ధర రణతత  వయవహరిసాి వు. 

కనుక నీవు గురువును ఆశ్రయిించిన, గురువు నీలోని లోప్ములను చూపిించి, నీ స్ింసాార బలమును అనుస్రిించి 

ఏవిధమ ైన సాధన చసేతి  వాటనిి అధ గమిసాి వో,  ఆ  విధానమును తలెియచేసాి రు. నీకు నీ లక్షయమును తలెియజ్సే ి ఆ 

లక్షయము ద్ శ్గా ప్యోాణతించుట ఎలాగో తెలియచేసాి రు. 

గురువులలో కూడా వివిధ రకములెైన గురువులు ఉింటారు  

కరమ, భక్తి, యోగ మారగ ములో శరరయస్ుు అింద్ ించ ేవిధానమును ఉప్ద్శే్ించవేారు శ్రగురువులు  



జ్ఞా న మారగములో శరర తిోయ బహోమనిషఠ  కలిగ ిఉననవారు గురువులు 

ఆతమ సాక్షాతాార జ్ఞా నముత  మానవులను స్నామరగ ములో, జ్ఞా న మారగములో నడపిిించ ేఆచారుయలు శీర స్దుగ రువులు  

స్తయ స్ింకలప సది్ ధ చేత ఆశ్రయిించిన వారిని ఉద్రిించే వారు స్దుగ రువులు  

క్ాలాతీత లెై అనింత విశావనిక్త నిరవహణ, అత మద్ాధ రణకు పతోరపేిించి స్హాయము చేసతవారు విశ్వస్దుగ రువులు  

అనింత విశావనిక్త ఒక త ప్ునిచేు స్మరధత కలవారు అవతారులు 

గురువు శ్ష యడు ఉనన ప్రిసిి తిని మరయిు సిి తిని బటిి  వివిధ రకములెైన వాకయములను బో ధ సాి రు. వాటిని 

స్ూచన వాకయములు,  సాధన వాకయములు, విచారణ వాకయములు, ఆపి్  వాకయములుగా విభజించవచుు.     

స్ూచన వాకయములు లక్షయమును స్ూచిసాి యి.  

సాధన వాకయములు సిి రమ ైన  అభివృద్ ధ ని , సావనుభవమును అింద్ సాి యి. 

విచారణ వాకయములు వస్ుి   నిశ్ుయ  జ్ఞా నానిన  ఇసాి యి   

 ఆపి్  వాకయములు   స్దుగ రు  కృప్ని  అింద్ సాి యి   

సాి యిని  బటిి   సిి తిని  బటిి   అనవయ  వయతిరేకములను  అరధము   చసే్ుక్ొనుటకు  గురుమయ దృష్ిిత     అరధిం  

చేస్ుక్ోవటిం అతాయవశ్యకము. గురువు బో ధ ించిన వాకయములు బుద్ ధ క్త ఆవలనునన ప్జాో్లో ముద్ తోమవుతాయి. తగిన 

స్మయమిందు అవి స్ుపరణ రూప్ములో ప్ని చేసాి యి. గురువు తాను బో ధ ించ ే వాకయముత  పాటు శ్క్తిని కూడా 

నిక్షపిి్ము చేసాి రు. 

ఎవరతతై ే గురువు చపెిపన వాకయములను విని తిరగి ి ప్ోశ్నసాి రో వారిక్ ే మాతమో  గురువు   విచారణా 

మారగ మును బో ధ సాి రు. అలాగే విచారణా మారగ మునిందు ప్యోాణతించే వాడు తన మనస్ుును,  తన బుద్ ధ ని 

ప్శో్నించుక్ోవాలి. ఇప్పటివరకు జీవితములో జ్రుగుచునన స్ింఘటనలకు క్ారణము బయట చూస్ుి నానము, బయట 

వెతకుచునానము. విచారణా మారగ మునిందు ప్వోేశ్ించినవారు ఆ జీవి, ఈ జీవిత  అలా ఎిందుకు ప్వోరిిించినద్  అని 

క్ారణము తమలో వదెకుకుింటారు. కనుక విచారణా మారగమునిందు ప్యోాణతించే వానిక్త ప్తోి జీవి స్హాయక్ారయిిే 

అవుత ింద్ . 



గురువు పాోరింభ  సిి తిలో ఉనన శ్ష యనిక్త అవగాహన కలిగేవరకు అనిన విషయములు కరమముగా బో ధ సాి రు. 

ఒక సారి అవగాహన కలిన తరువాత శ్ష యడు వాటిని ఆచరణలో ప టాి లి. అింట ే సాధకునిగా మారాలి.  గురువుని 

స్మీపిించి  సాధన చేయుచుననప్ుపడు ఎదురవుచునన ఇబబిందులను చెపపి వాటిక్త  ప్రిష్ాారము తలెిసకి్ోవాలి. 

గురువు కూడా నీవు ఉనన సిి తిని గమనిించి ఏమి చేసతి  ప సైిి తిక్త చేరుకుింటావు,  ఆ సిి తిని చేరుక్ోవడానిక్త నీలో ఏవి  

అడడ ింకులుగా ఉనానయో వాటనిి తెలియ చేసాి రు. అింత ే  క్ాని గింటలు గింటలు బో ధ ించుట ఉిండదు మరయిు ద్ాని 

వలన ప్యోోజ్నము కూడా ఉిండదు. శ్ష యడు సాధకునిగా మారనిచ  ో క్ొింత క్ాలమునకు గురువును మాటాా డిించ 

గలిగ ేశ్క్తిని క్ోలోపతాడు. శ్ష యని అింతరింగములోని మధన, సాధనా బలమ   గురువుని పతోరపేిించి మాటాడిింప్ చేస్ుి ింద్ . 

శ్ష యనిలోని జజ్ఞా స్, ప్రపి్శో్న, సాధనా బలము వలన కలిగని ఉద్ాసీనత గురువుకు పతరోణను కలిగిసాి యి.   

ఒకసార ిగురువును ఆశ్రయిించిన పదిప్ శ్ష యడు తన  పాత జీవితమును మరచి పో వలెను. గురువు యొకా 

బో ధను అనుస్రిించి నూతన జీవితమును , అతామనుసార జీవితమును జీవిించుట పాోరింభిించవలెను. తన ప్ూరవ 

స్ింసాార బలమును సాధనద్ావరా అధ గమిించ వలెను. గురువు, శ్ష యని  ప్ూరవ వాస్నలను ,  స్ింసాార బలమును 

ప్రశిీలిించి  వటేిని అయితే విడువ వలెనో వాటిని శ్ష యని తెలియ చెప్ుపచు, వాటిని   అధ గమిించుటకు  క్ావలసని 

జ్ఞా నమును, వేద్ాింత వాకయములను  ఉప్ద్శే్రూప్మున అింద్ ించుచుింటారు . ఆ వాకయములను శ్ష యడు శ్రవణ, 

మనన, నిధ  ధాయస్ములద్ావరా తనలో  సిి ర ప్రచుక్ొనవలెను. అప్ుపడు  ప్ూరవ వాస్నలు స్ింసాారముల 

రూప్ములో ప్నిచయేుట పాోరింభిించిన వెింటనే తదవయతిరే్ జ్ఞా న వాకయములు స్ుపరణకు వచుును. ఆ వాకయములను 

అనుస్రిించి జీవిించుట వలన జ్ఞా న బలముత , స్ింసాార బలమును జ్యిించ అధ గమిించ గలుగును. 

విచారణ చేయుటలో గురువు చసేత స్హాయము కనాన సాధన అనుభవములను భేరజీ్ఞ వేస్ుక్ొనుటకు, 

సాధకునిలో  ప్రివరిన తీసకి్ొని వచుుటకు గురువు చసేత స్హాయము, అింద్ ించే శ్క్తి ఎింత  అమూలయమ ైనవి. 



కర్మ ఫలములు 

జీవునకు ప్రాప్త ించు కర్మ ఫలములు మూడు విధములుగర ఉిండును  

1.సించితము  2.ప్రార్బ్ధము 3.ఆగరమి  

సంచితము - జీవులు తమ పూర్వ జనమలలో కూడబ్టె్టు కొనిన కర్మ ఫలములను సించితము అింట్ార్ు  

ప్రార్బ్ధము -  జీవుడు ఏ కర్మఫలములను అనుభవిించబ్డు నిమితతము ఈ శరరీ్ము ధర ించాడో వరట్నిి ప్రార్బ్ధము 

అింట్ార్ు  

ప్రార్బ్ధము మూడు విధములు  

ఇచ్ఛాప్రార్బ్ధము - మనము మనఃపూర్వకముగర కోర్ుట్ వలన ఇపుుడు అనుభవమునకు వచిిన కర్మఫలములు  

అనిచ్ఛాప్రార్బ్ధము - తాము కోర్కుిండానే ద వైికముగర ప్రాప్త ించేవి  

పరేచ్ఛాప్రార్బ్ధము -  ఇతర్ులు కోర్ుట్ వలన మనకు ప్రాప్త ించిన కర్మఫలములు  

ఆగరమి -  జీవులు ప్రార్బ్ధమును అనుభవిించే కరమములో కొర తత  కర్మలు చసేతత  ఉింట్ార్ు. వరట్లిో భాగముగర ఏర్ుడని  

కొర తత  కర్మఫలములను ఆగరమి అింట్ార్ు. భవిష్యతతత లో చేర ేకర్మఫలములను ఆగరమి కర్మలు అింట్ార్ు.  

సించితము భూతకరలము, ప్రార్బ్ధము వర్తమానకరలము, ఆగరమి  భవిష్యతతత  

సించితములో కొింత భాగము ప్రార్బ్ధ  కర్మగర వసుత ింది. దనీిని అనుభవవిించే కరమములో ఆగరమి 

ఏర్ుడుతతింది. దనీిలో మిగ లినది సించితములో కలుసుత ింద.ిఈ కర్మ సతతాానిి అధయయనము చసే్, అర్థము చేసుకొని 

జఞా నముతో సించితముతో సహా ఎవర తైే ప్ో గొట్టు కొింట్ారో వరళ్ళు మోక్షానిి ప్ ిందుతార్ు.  

ఫలితములను ఆశించకుిండా కర్మలను ఆచర ించుట్ వలన అర ష్డవర్గములు నశించి చితతము 

పర శుదదమగును. పర శుదదమ నై చితత తము జఞా న బ్ో ధకు సింసద్ధమ నైది. సదుగ ర్ువు దావరర జఞా నము కలుగును. 

జఞా నమును ఆచర్ణలో పటె్ిు  సరధన చయేగర చయేగర భగవదనుగరహము వలన జఞా నము అనుభవజఞా నముగర 

పర ణమిించును. అట్ిు  స్థతిలో జఞా నాగ ి వలన సించితములోని సమసత  పుణయ ప్రపకర్మలు నిశ్శేష్ముగర దగదమ ైప్ో వును. 

ప్రప కర్మ ఫలములను పుణయ కర్మలను ఆచర ించుట్ వలన నశింపచసే్కొన వచుిను. కరని పుణయ ప్రప కర్మలను 

సమూలముగర నశింప చయేగల శకతత ఒకక ఆతమజఞా నమునకు మాతమాే ఉనిది. 



ప్రా(ముిందు) + ఆర్బ్దము(వచిినది) - ప్రార్బ్ధము అింట్ ే  పూర్వము నుిండ ి వచిినది అని అర్ధము. గత 

జనమ కర్మ ఫలితమును ఇపుడు మనము అనుభవిసుత నాిము. చాలామింద ి పసాుత తము మేము ఉని పర స్థతికత 

కరర్ణము నా ప్రార్బ్ధము. అద ే  ననుి ఈ విధముగర జీవిించటే్ట్టు  చేసుత నిద ిఅింట్ార్ు. కరని నీవు వర్తమానములో కర్మ 

చేసటే్పుుడు దానికత వయతిరకేమ ైన కరరమచర్ణ చేయుట్ దావరర ఆ కర్మ పభాావమునుిండ ిబ్యట్ పడవచుి.  పసాుత తిం 

ధర్మ పదధతిలో ధర్మబ్దధమ నై కర్మలు చసే్ వరట్ి పభాావమును తగ గించుకొనవచుిను. ఉప్రసనలు, ప్రార్ధనలు, పూజలు, 

శ్రసరత ా ధయయనము, తపసుు, ధ్ాయనము వింట్ి వరట్ి వలన మనము గత కరలములో నిర్వర తించిన కర్మల వలన కలిగ న 

ఫలిత పభాావమునకు లోనుకరకుిండా తప్ుించుకొని సకరమమ ైన మార్గములో వళె్ళులా చేసక్ొనవచుిను. గతిించిన 

కరలిం మన వశింలో లేదు. గత కరలింలో సర నై నిర్ణయము తీసుకొనక అనకే ప్రపకర్మలు చసే ్ఉిండవచుి. ప్రపము 

అింట్ే ఆతమ ధరరమనికత వయతిరఖేముగర  చసేేదింతా ప్రపమ.ే తిర గ  ఆతమ ధర్మింలో నిలబ్డి జీవిించి కర్మను అధ్ిగమిించిన 

స్థతిలో ఉిండవచుి.  

మనము ఈ శరరీ్ము ధర ించడానికత కరర్ణమ నై బ్లీయమ నై సింసరకర్ములు మూడో , నాలుగో ఉింట్ాయి.  

అవ ేమన ప్రార్బ్ధము. మిగ లిన సింసరకర్ములను కేవలము విచార్ణచ ేఅధ్ిగమిించవచుి. కరని జనమకు కరర్ణమ నై 

సింసరకర్ములను మాతమాు కేవలము ఆతమజఞా నము చేతనే అధ్గిమిించుట్కు వీలగుతతింది. సింసరకర్ములు, 

వరసనలు ప్రాణ,మనో,బ్ుదుధ లు అనే సతక్షామనిి ఆశరయిించి ఉింట్ాయి. ఈ శరరీ్ము ప్రాణ,మనో,బ్ుదుధ లను ఆశరయిించ ే

పనిచేసుత ింది. కనుక మనము సర చయేవలసన్ది అింతర్ింగమును, సతక్ష్మమును. అద ి కవేలము విచార్ణ దావరరన ే

సరధయము.  బ్ుదిధని బ్ుదిధ  చతేనే అధ్ిగమిించాలి. మన జీవన  విధ్ానము ఈ సింసరకర్ బ్లము మర ింత బ్లపడ ే

విధముగర ఉింట్టనిది. విచార్ణ iదావరర ఏవిధమ ైన జీవితమును జీవిించిన ఈ సింసరకర్ బ్లము నుిండ ి బ్యట్ 

పడతామో ఆ విధమ నై జీవన  విధ్ానమును ఆశరయిించాలి. అపుుడు ప్రార్బ్ధ పభాావమునకు లోబ్డక  

జీవిించగలుగుతావు.  

జీవితములో ఏవి మన వశమున ఉనివో  అనగర పయాతిముచ ేమార్ుు చసేక్ొనుట్ అవకరశము  ఉనిదో 

వరట్ిని మార్ుుచసే్కోవరలి. ఏవెైత ే మన వశమున లేవో  వరట్ిని ఎింతో ఓర్ుుతో, అణకువతో అనుభవిించి  ర్దుద  

చేసక్ొనవలసన్దే. ప్రార్బ్ధము విలుు  నుిండ ివిడిచిన బ్ాణిం వింట్దిి. కరబ్ట్ిు  వనెుకకు తీసుకోట్ిం కుదర్దు. శరరీ్ము 

వచేి స్ింద ి కదా! వరట్ిని ఏిం చయేగలిం? అనుభవిించి క్ష్యిింపచసేుకోవరలి. ‘నీవు’ లేకుిండా ఉింట్ ే అవి క్ష్యిం  

అవుతాయి. నీవుిండ ిచసేేత  అవి ఎపుట్కిత ఉింట్ాయి. అనుభవిించేట్పుడు నేను చయేట్ిం లేదన ేకర్తృతవ భోకతృతవములు 

లేకుిండా ఉిండాలి, అపుుడ ే అవి క్ష్యిం అవుతాయి. లేకప్ో తే మిగులుికొింట్ావు. వరట్ికత ఎదుర్ు చ పుకుిండా 

మౌనింతో,సహనింతో, ధ్ ైర్యింతో అనుభవిించవలస్ిందే. వరట్నిి ఎలా తప్ుించుకోవరలి అని చతడకుిండా, దానికత అనయ 



కరర్ణాలు వతెకకుిండా, సర్వకరర్ణ మీశవర్ిం అని ఈశవర్ పసారదింగర భావిించి దానిని సింతోష్ింగర, సహనముతో, 

సరధనగర తర ించడానికత మార్గింగర భావిించి దవియమ నై స్థతిలో అనుభవిించడిం నేర్ుికోవరలి. నేను అనే నామర్ూప్రలు, 

జీవభావిం సరథ నింలో ద ైవరనిి అకకడ పటె్టు కొని, ఆ ద ైవీస్థతిలో ఉిండి అనుభవిించడము నరే్ుికోవరలి. మనిం 

అనుభవిసుత ని సుఖదుఃఖాలనిి మనను భగవింతతడలిో చరే్ుికోవడానికత ఆయన మనకతసుత ని అవకరశింగర చతడాలి. 

సరధనా మార్గింగర చతడాలి. సుఖదుఃఖాలకత పభాావితిం కరకుిండా చతసుకోవరలి. మనము బ్ాధలననుభవిసుత నిపుడు 

వరట్ిని నివరర చేిందుకు వెదైుయడు ఇసుత ని మాతలా వింట్విే ఈ దుఃఖానుభవమని త లుసుకోవరలి. ప్రఠరనిి ఈ 

ర్ూపింలో తీసుకోవరలి. అపుుడు నీ మీద ప్రార్బ్ధ  కర్మల వలు  ఏర్ుడే సుఖదుఃఖాల పభాావిం లేకుిండా ఉింట్టింది. 

 ప్రార్బ్ధమును ఓర్ుుతో, అణకువతో అనుభవిించాలింట్ే గుణాతీతింగర ఉిండాలి. గుణాతీతింలో ఎపుుడు 

నిలబ్డతారో అపుుడు సరక్షివి అవుతావు.  గుణతయాానికత, అవసరథ తయాానికత ఎవర ైత ేసరక్షగిర నిలబ్డఉినాిరో  వరళ్ళు 

ప్రార్బ్ధమును సరధనగర మార్ుికొని జఞా నానిి ప్ ిందగలుగుతార్ు. 

శరరీ్ మనసుులు ననేు అని పర మిత భావనను విడచి పెట్ిు  , నేను ఆతమను అను భావనలో ఉిండ ికర్త లేని 

స్థతిలో కర్మను ఆచర ించ వచుి. కర్తయి ేలేనపుడు కర్మ ఎవర ని ఆశరయిసుత ింద?ి కర్మయి ేలేనపుడు కర్మ ఫలము ఎలా 

ఉింట్టింద?ి  జఞా నము యొకక ఫలము నీవు ప్రార్బ్ధము చేత బ్ాధ్ిించ బ్డకుిండా ఉిండ ేస్థతిలో ఉించట్మ.ే జీవిించటే్పుుడు 

వచిిన దానిని కరదనక, ప్ో వుచుని దానిని వదదనక, లేని దానిని కరవరలనక సరక్షిగర జీవిించట్మ ేదీనికత పర ష్రకర్ము.  

కర్మ జడము. దానికత ఉనికత లేదు. చ తైనయ సహాయము ఉింట్నే ేసింసరకర్ములు పని చసేుత నాియి, మనసుు ర్ూపమును  

దృశయముగర  చతప్సుత నిద,ి ఇిందియాములు పనిచయేు చునివి. అద ే చ తైనయ సహాయముతో ఈశవర్ుని చతడు. 

అపుుడు ప్రార్బ్ధము చతే బ్ాధ్ిించబ్డని స్థతిలో ఉిండగలుగుతావు. నీవు ఆతమ ధర్మింలో నిలబ్డ ిఉిండి ఈ సరధనాలనీి 

చేసన్ట్ుయితే సవసవర్ూపజఞా నము వసుత ింది. సవసవర్ూపజఞా న పభాావిం వలన ఆ కర్మ పభాావిం నీ మీద పడకుిండా 

ఉింట్ావు. 

జఞా నమార్గిం దావరర భవిష్యతతత లో జర గే కర్మఫలములకు దతర్ింగర ఉిండాలి, గతములో మనిం కూడబ్టె్టు కొని 

కర్మఫలము నుిండ ి (సించితము నుిండి) పర పకవత ప్ ిందని కర్మ ఫలములు అింట్ ేఈ జనమలో అనుభవిించడానికత 

స్దధింగర ఉని కర్మ ఫలములు ప్రార్బ్ధకర్మలు అవుతాయి. ప్రార్బ్ధమును అనుభవిించ ేకరమములో  భవిష్యతతత లో మన 

ఖాతాలోనికత చేరే కర్మఫలములను ఆగరమి కర్మలు అింట్ార్ు. శ్రసరత ా ధయయనము చయేట్ము వలన నిర్ింతర్ 

ధ్ాయనాభాయసము వలన జఞా నమును ప్ ింది అహింకరర్భావమును పూర తగర లయిం  చసేేత  జీవితములో మనకు కలుగు 



సుఖదుఃఖానుభవమునకు అసింగింగర, సరక్షీభావముతో ఉిండట్ము సరధయపడుతతింది. సరక్షి భావనతో జీవిించుట్ దావరర 

ఆగరమి కర్మను ప్ో గొట్టు కోవచుిను. 

              “ననేు, నేను” అనదేానిి నిర్స్ించడిం నేర్ుికోవరలి. నేను సరక్షిని, ననేు సరక్షిని, అని నిలబ్డి ఉిండ,ి ఎనిి 

వచిినా అనిిింట్ిని నిర్సస్తత  వచేి సేత  కవేల సరక్ష ిచివర్కు మిగులుతతింది. ఆ కవేల సరక్ష ేబ్హామము అని త లుసుత ింది. 

బ్హామమనే స్థతిలో నిలబ్డి ఉనిపుడే ఇవనీి నిర్స్ించడానికత వీలు అవుతతింది. ఈ ఆతమ జఞా నము వలన ననేు 

చేసుత నాిను, నేను అనుభవిసుత నాిను అను భావములు తొలగ ప్ో తాయి. ననేు భావిించవేరడిని, ననేు ఆలోచిించవేరడిని 

అన ేజీవ భావిం అింతా తొలగ ప్ో తతింది. కర్తృతవ భోకతృతావలను నిర్స్ించాలి. ననేు సరక్షిని అనటే్పుట్ికత ఈ ఆలోచనలు, 

భావరలు లేకుిండా ప్ో తాయి. దీని పర్యవసరనముగర నీవు జీవ భావము లేక అసింగింగర ఉిండుట్ సింభవిసుత ింది. కరబ్ట్ిు  

సరక్షీ సరధన దావరర ఆగరమి కర్మను ప్ో గొట్టు కోవచుి. 

ప్రార్బ్ధము భోగముతో నశసుత ింది. సరక్షతివముతో అకర్తగర ఉిండి అనుభవిసేత  ప్రార్బ్ధము క్ష్యము అవుతతింది. 

ఆగరమి కర్మ నితయవర్తమానములో, నిష్రకమ కర్మతో, ఈశవరరర్ుణ భావముతో  జీవిించుట్ దావరర 

ఏర్ుడకుిండా ఉింట్టింది. 

సించితము బ్హామజఞా నముతో పర్బ్హామ నిర్ణయానిి ప్ ింది తనువు లేని వరనిగర వునిపుుడు మాతమాే ర్దుద             

పెై విధముగర జీవిించుట్ వలన మూడు కర్మలు నశించిన మోక్ష్ము కలుగును. 

--- X --- 



కోరికలు 

నేను అసంతృప్తు డను, అసంప్ూర్ణు డను అనన భావనయ ే సమసు  కోరికలకు  మూలము. అసంతృప్తు డను, 

అసంప్ూర్ణు డను అనన భావనయ ే  జీవతని  సుషుప్తు  నుండ ిమెలకువ లోనిక ితీసుకొని వసుు ంద.ి  ఆ  అసంతృప్ుతను 

బాహ్యములో  తీర్ణుకొన ే  ప్రయతనములో భాగముగా  కారయయనుుకుని చేసుు ననద.ి తీర్ణుకొన ే కరమములో ఏయ ే

విషయములలో అసంతృప్ుత  మిగలిిఉననదో   అవి ఆగామిగా (వాసనలుగా) తయార్వతతునననయ. ఆగామి - సంచితమె,ై  

సంచితములో కొంత భాగము  - ప్రా ర్బదమె-ై  ఈ విధముగా జనన మర్ణ చకరములో తిర్ణగాడేటటలు  చేసుు నననయ.  

ఆహార్ , నిద్ర, భయ, మెధైునములు  జంతువతలకు కూడన ఉననవి. బుదిి  జంతువతలకు లేద్ు. బుదిి  ఉననవాడు  

వివకే  వ ైరాగయములు కలిగ ిఉండనలి. ఇవి ర ండు లేని మానవతడు ప్శువతతో సమానము.  బుదిి  బాగుననద,ి బాగుండలేద్ు 

అను వాట ిమద్య ఉగసిలాడుతూ ఉంటలంద.ి బాగుననద ిఅననవాటివలన  సంతృప్తుని, బాగుండలేద్ు అననవాటవిలన  

అసంతృప్తుని ప్ ంద్ుతుంద.ి మానవతలు తమ జీవితమును గురించి తెలియచయేమనన  సాధంిచినవి, సాధించవలసతనవి  

చెబుతనర్ణ. సాధించినవి సంతృప్తు  ప్రధిలిోనిక ి,  సాధించవలసతనవి అసంతృప్తు  ప్రిధలిోనిక ివసాు య.   

ఏయ ేవిషయములలో బుదిి  వికాసము ప్ూరిు అయనదో  వాటిలో ప్రపి్ూర్ుత వసుు ంద.ి ఏయ ేవిషయములలో 

బుదిి  వికాసము ప్ూరిుకాలేదో  వాటలిో అప్రపి్ూర్ుతవం మిగలిి ఉంటలంద.ి ఏయ ేవిషయములలో నీ అప్రిప్ూర్ుతవం మిగిలి 

ఉననదో  ప్రిప్ూర్ుతవం ప్ ందే నిమితుము ప్రయతనము జర్ణగుతూ ఉంటలంది. ఈ శరరీ్ము దనవరా సాధయము కానిచయ 

మరయిొక శరీర్ము ధరించబడుతుంది. 

నేను ఆతును, సంప్ూర్ణు డను. ననేు ప్ ంద్వలసతనద ి కాని, కోలోోవతనద ి కాని ఏమి లేద్ు అనన గరహ ంప్త, 

గురిుంప్త వలన మాతరమ ేఈ జనన మర్ణ చకరము నుండ,ి ఈ కోరకిల విష వలయము నుండ ిబయట ప్డతనము కాని  

కోరికలు తీర్ణుకొన ేకరమములో దీనిక ిప్రిష్ాార్ము ఎప్ోటిక ిలభంచద్ు. 

అంద్ర్ణ కోరికలు తీర్ణట వలన సుఖము, సంతోషము కలుగుచుననవి. తృప్తు  చెంద్ుచునననము  అని 

భావిసుు ంటార్ణ. నిజమునకు ఆనంద్ము ఆతు  సహ్జ లక్షణము. కార్ణ ర్హ తము. అద ిఒక వసుు వతను ప్ ంద్ుట వలన  

లభంచునద ి కాద్ు.  ఒక వసుు వత ద్ూర్మగుట వలన తొలగేద ి కాద్ు. మనసుు  నంద్ు కోరిక ఆలోచనగా ఎప్తోడు 

అయత ే  వయకుమెనైదో  , ఆ కోరిక తీర్ణనంతవర్కు   వర్కు అలజడకి ిలోనగునటలు  చసేత మనసుు బహ ర్ణుఖము అగునటలు  

చేసుు ంద.ి కోరిక తీరని అలజడ ి , అశాంతి ద్ూర్మె ై   సవసవర్ూప్ ఆనంద్మును తిరిగ ిఅనుభవిసుు ంటాము.  ఇద ిఅలజడ ి

తొలగుట వలన కలిగినద ేకాని కోరిక తీర్ణట వలన కలిగనిద ికాద్ు.  



వసుు వతను ప్ ంద్ుట వలననే సుఖము కలిగిన ఒక ేవసుు వత అంద్రికి సుఖము కలుగజేయవలెను కదన? కాని 

అటాు  జర్ణగుట లేద్ు. ఒకరిక ి సుఖకర్ముగా ఉనన వసుు వత మరయిొకరకిి ద్ుుఃఖము కలిగించుచుననది. కవేలము 

మనలోని కోరకిను ఆ వసుు వతప్  ై ఆరయప్తంచి ఆ వసుు వత సుఖమును ఇసుు ననద ి అని భరమించుచునననము. ఇద ి

చంటపి్తలు వాడు తన బొ టన వేరలు చీకుచూ తలిు సథనమునుండి ప్ాలు తనర గుచుననననని భరమించుట వంటదిి. 

మానవతలు అంద్ర్ణ కోర్ణకోనేద ి సుఖమునే. కాని సుఖము, శాంతములేక లభంచద్ు. శాంతము 

సమతవభావన వలన ప్రా ప్తుసుు ంది. సమతవభావన దెవైీసమర్ోణ భావనతో జీవించుట వలన అలవడుతుంద.ి 

అజఞా నముతో మానవతలు సుఖము జగతుు లోని బాహ్యవసుు వతల వలన లభసుు ననద ిఅని భరమిసుు నననర్ణ. నిజమునకు 

ఆ సుఖము మనలో జఞా ప్కముల ర్ూప్ములో లేక సురుతి ర్ూప్ములో ఉననది. అవి వయకుమవతటకు  అనుకూల 

వాతనవర్ణము లభంచిన వ ంటన ే  వయకతుకరించ బడుచుననవి.  మనలోని భావనల ద్ృష్ాయ ా జగతుు లోని వసుు వతలను 

చూసూు , ఆ వసుు వతల దనవరా సుఖము లభసుు ననది అని భరమిసుు నననము. మన సుృతిని ప్రశిీలించి, సమతవభావనను 

న లకొలిోన ఈ భరా ంతి నుండ ి బయటప్డతనము. 

 సుఖము ప్దనర్థముల వలన కలుగు చుననదన? లేక ఆ ప్దనర్థములకు సంబంధించిన జాప్తు  వలన కలుగు 

చుననదన? ముగుు ర్ణ హ్ో టల్ కు వ ళ్లు ర్ణ. ముగుు ర్ణ మూడు వేర్ణ వరే్ణ ప్దనర్థములు ఆర్డర్ ఇచనుర్ణ. ముగుు ర్ణకు 

ప్దనర్థముల వలన కలుగు  సుఖము, సంతృప్తు  ఒకాట ేకాని ప్దనర్థములు వరే్ణ.  ప్దనర్థమును ఎలా ఎనునకొంటలనననవత? 

ఏదెైనన ఒక ప్దనర్థమును తిననప్తోడు ఆ ప్దనర్థము బాగుంద ిఅని ఒక జఞా ప్కమును ( ఆ ప్దనర్థము వలన కలిగని 

సుఖమును ) నిరాి ర్ణగా భద్రప్ర్చుకొంటలనననవత. మర్ల అనుకూల ప్రిసతథతి వచిునప్తోడు  ఆ ప్దనర్థము వలన కలిగని 

సుఖమునకు సంబంధించిన జఞా ప్కము కోరికగా వయకుమె ైప్దనర్థమును ఎనునకొంటలననద.ి 

ప్దనర్థమును తింటలననప్తోడు ప్దనర్థము వలన సుఖము వసుు ననదన? జాప్తు  వలన సుఖము వసుు ననదన?  

జఞా ప్కము వలన సుఖము కలుగు చుననద.ి కాఫ ీతనర గుచునననవత, దననిలో ప్ంచదనర్ వ యయలేద్ు, తనర గావత. 

ద్ుుఃఖము వచిునద.ి ఎంద్ువలన?  కాఫ ీఅంట ేఇలా ఉండనలి అన ేనిర్ుయము నీలో జఞా ప్కముగా నిరాి ర్ణగా ఉననద.ి 

దననితో ప్ో లుుకొని సుఖము , ద్ుుఃఖము అని నిరాద రసిుు నననవత. కనుక సుఖము , ద్ుుఃఖముల నిర్ుయము జఞా ప్కముల 

వలనన ేకలుగుచుననవి. 

ఒక వసుు వతని  చూసతన వ ంటన ే  అదేమిటి అని ప్రశన కలుగుతుంద ి మనసులో.  తలెుసుకోక ప్ో త ే

ననకమేయయంది అని ఊర్ణకుంటామా? లేద్ు.  మనకు తెలిసతన ప్రజిఞా నముతో దననిని  విశలుషతంచే ప్నికి ప్ూనుకుని, ఒక 



నిర్ుయానికి వచిు ఆ వసుు వతని ప్టలయ కుని అవతననకాదన అని ప్రశిీలించి zandu balm అనననవత.  దనని గురించి తెలిసతన 

వాడు, దీనిన ‘ర్ణమాసతల్’ కతళ్ళ నొప్తోలకు ఇంకా బాగా ప్నిచేసుు ంద ి అనననడు. ఏ నొప్తోలకయనన రాయొచుు. 

Zandu balm కననన power full. చనలా ర్కాల మూలికలు దీనిలో కలుసాు య అని ప్ూరిు వివరాలు నీకు అందించనడు. 

ఇక నీవత ర్ణమాసతల్ మాతరమ ేకొంటావత, ఇలా కోరకి కలుగుతుంద,ి ఆ వసుు వత యడెల ఆ విషయము ఎడల కలిగని 

ప్రజిఞా నం వలు  కోరిక కలుగుతుంది. మనకు తలెియని విషయం యెడల మనకు కోరిక కలిగే అవకాశమే  లేద్ు.  

కాబటియ  మనసులో ఉనన కోరకిలను ప్రతియజంచనలంట ేమీకు ఏమేమి తలెుసో  ఆ ‘తెలుసు’ను ప్రషిారిసతు  

తప్ో ప్ో వత. కాని మనము  తలెిసతనంత వర్కు ఆ ప్రజిఞా నననిన బల ప్ర్ణసుు నననము ఆచర్ణలో, దననిని బలహనీ 

ప్ర్చటం చయేాలి సాధకుడు. అలా చసేతు  కోరికగా మార్కుండన ప్ో తుంది. మనసు మార్ణుకుని ఊర్ణకుంట,ే 

తనతనాలికమ ేకాని శాశవత ప్రషి్ాార్ం రాద్ు.  మనసులోని కోరకిలు ప్రతియజంచు. ప్రతియజంచుట అంట ేఏమిట?ి దనని 

ప్రజిఞా నంతో సహా విడవటం. మనసులో ఉనన వసుు  ప్రిజఞా నం వలు  విషయాలు అనుభవానిన ఇసుు నననయ. మనసులో 

ఉనన ప్రజిఞా నం చతే వసుు వతను చూడగాన ేఇది బాగుంటలంద,ి లేక బాగయద్ు అనేద ితోసుు ంద ికదన! కాబటియ  నువతవ దనేిన 

ప్రషిారించనలి అంటే మనసులో ఉనన ఆ వసుు  ప్రజిఞా నననిన ప్రషిారించనలి. ఆ వసుు వతల యడల ‘బాగుననద’ి అన ే

ప్రజిఞా నననిన ప్రితయజంచు. దననిన వదలిేసతు  ఇక కోరిక కలిగ ేఅవకాశం లేద్ు.  

నీలో బలీయమెైన జఞా ప్కములు ఏమి ఉననవో చూచుకో. వాటిని అధిగమించ వలెనంట ే ర ండు ప్ద్దతులలో 

ప్రషిారించుకోవచుు  

1.విచనర్ణ చేసత వివేకముతో వాటిలోని లోటలప్ాటును, వాటవిలన కలుగుచునన నషయమును అరి్మగునటలు  చపె్తోట దనవరా 

ప్ూర్వ అభాయసమును విడచి ప్ టయవచుును  

2.వటేిన తై ేవిచనర్ణ దనవరా ప్రషిారించుకోలేవో,  ఏవ ైత ేనీ బలహనీతలుగా సతథర్ప్డనివో అటలవంట ివాటిని అధిగమించ 

వలెననిన అద ేప్నిని విడువక ప్ద ేప్ద ేచయెయండ.ి దననిప్  ైవిర్కిు, విసుగు  కలిగ ివదలిి ప్ టేయసాు ర్ణ  

వివకేము ద్ృష్ాయ ా సవభావానిన ప్రషిారించుకొనిన అద ి శాశవత ప్రిష్ాార్ము. తనతనాలిక ప్రిష్ాార్మును చూచిన 

వివకేమును కోలోోతనము. ఇద ితమోగుణ లక్షణము 

 భూర మధయమున ద్ుర షతయ  నిలుప్గలిగని  వాని తలెివి ఎలువళే్ల ప్నిచసేుు ంద.ి మనోబుదిి  ప్రిధలిో ఏవిధమెైన ఆకర్షణ 

ఉననను ద్ుర షతయ  భూర మధయమున నిలువద్ు. సూక్షు శరీర్ములోని(మనోబుదిి  ప్రధిలిోని) ఆకర్షణలను ప్రషిారించుకొన ే

వర్కు భూర మధయమున ద్ుర షతయ   నిలుప్తట సాధయ ప్డద్ు. ఒక వసు రములోని అడడ  ధనర్ములను , నిలువత ధనర్ములను 



తీసతవసేతన వసు రము లేని విధముగా సూక్షు శరరీ్ములోని ఆకర్షణలను ఒకొాకా దననిని ప్రషిారించుకొని ఏమి లేకుండన 

చేసతకోవాలి.  

--- X --- 



మరణము 

మ + రణము  

రణం = పో రాటము  

మ = లేక ండా పో వుట  

మరణముతో  జీవితము అన ేయుద్దము (లేక)  పో రాటము ముగసిిపో తున్నది. 

 నీ మనో , పాాణ , బుద్ధు లే సూక్ష్మము అంటే. జన్న్ మరణముల  శరరీమున్కే, సూక్ష్మమున్క  

కాద్ధ. సూక్ష్మము ఈ సృష్ిి  ఉన్నంతవరక  ఉంట ంది. ఈ సూక్ష్మములో మూడు అవసథల , మూడు గుణముల , 

మూడు వాసన్ల , వాటిక ిసంబంధించిన్ జఞా పకముల  ఉంటాయి. ఈ  సూక్ష్మములో జఞా పకరూపములో ఉన్న కోరకిల   

తీరచుకొన్ధటకే శరరీము ధరించబడుచధన్నది(జన్న్ము). ఈ  శరరీము నా కోరకెల  తీరచు కొన్ధటక   పనికి రాద్ధ 

అన్ధకొన్నపుుడు చిరగిని్ వస్రమున్ధ విడచిన్ట ు ,  శరరీమున్ధ సూక్ష్మము  విడుసధ్ న్నది (మరణము). 

మాన్వుల  మరణము నిమిత్ము ఎంద్ధక  ద్ధ:ఖిసధ్ నానరచ ?   

ఈ శరీరము పో తుంద్ని ద్ధ:ఖిసధ్ నానరా లేక దేహము ఉన్నవారతిో సంబంధము పో తున్నద్ని 

ద్ధ:ఖిసధ్ నానరా?  అంతరాతమన్ధ గురక్రగ లేద్ని ద్ధ:ఖిసధ్ నానరా  లేక ఈ మాన్వ ఉపాధిలోనికి వచిున్ద ిపరమాతమన్ధ 

తెలిసకిొన్ధటక . అది ఈ శరరీము దాారా నరెవేరచట లేద్ని ద్ధ:ఖిసధ్ నానరా? వీటిలో వటేి నిమిత్ము ద్ధ:ఖిసధ్ నానరచ. 

నిజమున్క  మరణము అసల  ద్ధుఃఖించ వలసని్ అంశమే కాద్ధ. అద ిపవితమా నై్ది. దానిని అశుభముగా 

ఎంద్ధక  చూసధ్ నానరచ? మృతుువు దవేత. దానిని సృజంచిన్ తరవాతనే జీవులక  జన్మ నిచ్ాురచ. నీక  పరిణామము 

కలగాలి అంట ేమరణమే శరణుము. ఒక ఉపాధ ి దాారా ప ంద్వలసని్ పరిణామమున్ధ ప ందావు. ఇంక ఆ ఉపాధ ి

దాారా నీవు సాధించ వలసని్ద ిఏమి లేద్ధ. ఆ ఉపాధ ిన్ధండి విముకి్ ప ంద ి కొత్ ఉపాధిని ధరించ వలసి ఉన్నది. 

మృతుువు లేక మరణము దాారా అది జరచగు చధన్నది. కన్ధక మృతుువు  పవితమా నై్దా లేక అశుభమా? ఒక 

శరరీము శిధలిమ  ైపో యిన్ది. దాని దాారా ఇంక సాధన్ చ్సే ిపరణిామము ప ంద్ధటక  సహకరించ్ ేపరిసిథ తిలో లేద్ధ. 

మరణము దాారా ఒక శరీరమున్ధ విడచి కొత్ శరీరమున్ధ ధరసిధ్ నానవు. మరణము నీక  సహాయ కారయిా లేక 

శతుావా? సహాయకారియిే కదా. 



నితు పళాయమున్ధ అన్ధభవించ్ేవాడు జీవుడు. పతాి దని్ము నిద్లాోనికి వెళ్ళిన్ వెంటనే జీవుడు లేక ండా 

పో తునానడు(ఇందియాములన్ధ మీరి ఉంట నానడు), మ ల క వ వచిున్ వెంటనే తలెివి కలిగి ఉంట నానడు 

(ఇందియాములలోనికి దగిి వసధ్ నానడు కన్ధక). జీవుడు మరణముతో శరీరమున్ధ విడచి పటె ి చధనానడు.   

నేన్ధ శరీరమున్ధ. ననే్ధ ఎపుటికి పో న్ధ అనే భావన్లో ఉంట నానవు. కాని శరీరము ఏదో  ఒకనాటికి పో యిదేే. 

అంద్ధకే మరణ భయము కల గు చధన్నది. ననే్ధ రోజు పో తునానన్ధ అంటే నీవు జీవుడవు. నేన్ధ పంచభూతములతో 

కూడని్ సృష్ిితో పాట  పో తునానన్ధ అంట ే అతమసారూపుడవు. నేన్ధ బహాామండముతో పాట  పో తునానన్ధ అంట ే

బహామసారూపుడవు. నేన్ధ విశాముతో పాట  పో తునానన్ధ అంటే పరమాతమవు. ననే్ధ అనదేి ఒక పరమిితి. ఆ 

పరమిితిని అధగిమిసూ్  కరమముగా  ననే్ధ అనదే ిలేని సిథతికి చ్ేరచకోవాలి. ఏమిలేని సిథతే సతుము. ఏదో ఒకటి ఉన్నద ి

అంట ేదాని ఉనిక ిచ్ేత పరమిితించ బడతావు. బుదిు  ఎపుుడెైత ేభూత ,భవిష్ుత్ కాలములన్ధ గురించిన్ ఉహ చ్సేిందో  

అపుుడు బంధము మొద్ల ైన్టేు . ఎవడు నితు వర్మాన్ములో జీవించ గల గుతాడో  వాడ ేనితు పళాయమున్ధ దాట 

గల గుతాడు. 

ఆఖర ిచూపుక  తపుక ండా వెళ్ళిలి అని పదె్దల  చ్ెబుతారచ. ఎంద్ధవలన్ అంట ేపెద్దలంద్రచ చ్రేని్పుడు వార ి

జీవిత అన్ధభవమంతా తమ మాటలలో అపుుడు తలెియజసేా్ రచ. ఎవరకనైా చనిపోయిన్పుడు జీవుడు పో యాడు అని 

అంటారచ. పాాణ, మనోబుద్ధు లే జీవుడు. జీవుడు శరీరమున్క  సాక్షి.  పాాణ, మనోబుద్ధు లక  సాక్షి అంతరాతమ. 

మరణము అంటే  పాాణ, మనోబుద్ధు ల  లేక జీవుడు ఈ శరరీమున్ధ విడచి పటె ి టయిే. కాని ఈ జీవుడు శరరీమున్ధ 

విడచి పటెాి లి అనే నిరణయమున్ధ చ్సేేద ిఅంతరాతమ.  

ద్హ ంచ బడదేి దేహము. న్శించి పో యిదేి శరరీము.  

ఎవరకనైా మరణ ంచి న్పుడు చ్సే ే కారుకరమములో మొద్ట ఈ సృష్ిి  ఎలా ఏరుడిన్ద ి మొద్లగు 

విష్యములన్ధ తెలియ జేసా్ రచ. ఈశార లక్ష్ణముల  అనిన చ్ెపుి నీవు బహామ సారూపుడవని తలెియజసేి మూతలో 

నిపుుల  పట ి కొని బయల దరే  మంటారచ. క ండపెై మూత పటెిి  దానిలో నిపుుల  తీసకిొని వడెతారచ. క ండ, మూత 

వేరచగా చూడమాక . రకండు ఒకెటే అని తలెియజయేుట ఇది. రూపము ద్ృష్టాి ా క ండా, మూత వరేకనై్పుటిక ి

లక్ష్ణముల ద్ృష్టాి ా రకండు మటిిన్ధండి వచిున్వే. రకండు ఒకెటే. 

వెైశ్ాాన్రాగనిచ్ే రోజు నీవు తీసికొన ే ఆహారము జీరణము చ్యేబడుచధన్నది. నీక  ఆకలి వేయుచధన్నది. ఆ 

వెైశ్ాాన్రాగనియి ే మరణ సమయమున్ శరీరమంతా వాుపించి సూక్ష్మమున్ధ, సూథ లంన్ధ వరేచచ్సేధ్ ంది. అపుుడు 



జీవుడు ఈ శరీరమున్ధ విడచి పటె ి టక  అవకాశము ఏరుడుతుంది. వెైశ్ాాన్రాగనిచ్తేనే తలిు గరభమున్ంద్ధ శిశువు 

యొకె శరరీము ఏరుడుచధన్నది.  వెశై్ాాన్రాగిన సహాయముచ్తేనే జీవుడు శరరీమున్ధ విడచి పటె ి చధనానడు. 

చివరక  అగిన చ్ేతనే కాటి యంద్ధ శరరీము ఆకారము కోలోుతున్నది, కాలు బడుచధన్నది. ఆకారము వచిున్ది. 

కొనానళళి ఉంట న్నది. ఆకారము పో తున్నది. ఉన్నవాడు ఎపుుడు ఉంట నానడు.  

మరణ సమయ కారుకరమములో ఉపయోగించధ క ండ నీ శరీరమున్క  సాద్ృశుము. ఆ క ండలో నీరచ పో స ి

చిల ు  చ్ేసా్ రచ. ఆ క ండలోన్ధండి  నీరచ ఎలా కారచ చధన్నదో  నీ ఆయుష్ుు  అలా దని్ దిన్ము క్షీణ సధ్ న్నది అని 

తెలియజేసధ్ నానరచ. చివరక  క ండన్ధ వెన్ధకక  తిరిగ ి చూడక ండా పగలగొట ి  అని తెబుతారచ. వెన్ధకక  తిరిగ ి

చూచిన్ పగల గొటేి  క ండపె ై కూడా వాుమోహము కల గుతుంద్ని. అంట ే శరీరమున్ధ విడచిపటెేి  సమయమున్ 

శరరీముపెై ద్ధాష్ిిని ఉంచిన్ నా శరీరముపో తున్నది అని ద్ధుఃఖము పాలవుతావు. కన్ధక వెన్ధకక  తిరగి ి

చూడక(శరరీముపెై ద్ధాష్ిిని నిల పక) శరీరమున్ధ విడచి పటె ి   అని ఈ రూపములో మన్క  పదె్దల  తలెియజశే్ారచ. 

మన్ పూరీాక ల    కర్క  జఞా న్మున్ధ అందించధ నిమిత్ము ఈ విధముగా  కరమకాండల రూపములో మన్క  

అందించ్ారచ. 

--- X --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



సాధనా చతుష్టయ సంపతి్త 

నిత్యానిత్ా వస్తు  వివకేము, ఇహాముత్ర ఫలభోగ విరాగము లేక వ రైాగాము, శమాది షట్కస్ంపత్తు , 

ముముక్షత్వము  అనత నయలిగధంట్ిని సాధనయ చత్ుషటయ స్ంపత్తు  అంట్ారు. ఒక విదయారధి పరీక్షకు వ ళ్ళుట్కు ఏ 

విధముగా స్ంసది్తు డవుత్యడో ఆ విధముగానే సాధకుడు కూడయ బ్రహ్మజ్ఞా నమునత అధాయనము చసే ి 

అనతభవమునకు  త్చెతుకొనతట్కు ఈ లక్షణములనత అలవరచత కొని స్ంసిద్తి డు కావలెనత. సాధనయ చత్ుషటయ 

స్ంపత్తుయే సాధకునికి నిజ్మ నై స్ంపద్.  

నిత్యానిత్ా వస్తు   వివేకము దయవరా  ఏద ినిత్ాము ఏది అనిత్ాము అన ే స్పషటమ నై నిరణయమునత  ప ంద్ని యడెల  

ఆచరణలో పరవేశంచి నపుపడు అనిత్యానేే  ఆశరయసాు ము.  అపుపడు  బ్ుదిి  ఆత్మ సిిత్త యంద్త నిలబ్డద్త. 

వ ైరాగాము లేనియడెల  అనిత్ామ ైన వాట్పిట్ల  ఆస్కిుని   నిరసించలేము. 

శమాదషిట్కస్ంపత్తు  లేనియడెల ఇందిరయములనత  నిగరహ ంచలేము   

ముముక్షత్వము లేని యడెల   ఆత్మభావన  యంద్త నిలబ్డలేము    

సాధనయ చత్ుషటయ స్ంపత్తు   లేకుండయ అంత్ఃశుదిి  కలుగద్త. అంత్ఃశుదిి  లేకుండయ ఆత్మ విచయరణ చసేిననత అద ి

బ్ుదిి  యంద్త  నిలబ్డద్త. కనతక బ్రహ్మజ్ఞా నమునత శరవణము చేస ి అనతభవమునకు త్ెచతుకొనవలెననే సాధనయ 

చత్ుషటయ స్ంపత్తు  త్పపనిస్రధ. 

సాధనయ చత్ుషటయ  స్ంపత్తుత్ో జీవించవేాడు సాధకుడు. సాధనయ చత్ుషటయ  స్ంపత్తు    స్హ్జ్మ  ై

పోయనవాడు శషుాడు. అట్ిట  శషుాలలో అగరగణుాడు  స్చిుషుాడు. సాధనయ చత్ుషటయ  స్ంపత్తు  లేకుండయ జీవించ ే

వారు, స్త్సంగములలో పాలగొ నే వారంత్య  అనతస్రధంచే వారు. సాధనయ చత్ుషటయ  స్ంపత్తు  లేకుండయ స్త్సంగములలో 

పాలగొ న ే వారు విషయములచ ే బ్ాధించబ్డనంత్ వరకు పరశాంత్ముగాన ే ఉంట్ారు. కాని విషయములచ ే

బ్ాధించబ్డినపుడు విషయములలో మునిగధ పో త్యరు, కనతక ఆధయాత్తమక మారొమునత అనతస్రధంచే వారంత్య సాధనయ 

చత్ుషటయ  స్ంపత్తుని స్ంపాదించి ముంద్త సాధకులు కావాలి. ఈ సాధనయ చత్ుషటయ  స్ంపత్తు  సాధించ బ్డకుండయ 

నీకు ఏ ఆత్మజ్ఞా న పరమ నై ఏ అనతభవము కలుగద్త. పరా ధమికముగా గురువు చసేే పని ఈ సాధనయ చత్ుషటయ  

స్ంపత్తుని ఏవిధముగా ప ందయలి, దయనిని ఏ విధముగా అనతభవములోనిక ి త్చెతుకోవాలి అనదేి త్ెలియజ్ేసాు రు. ఇద ే

గురువు మారొద్రశకత్వము వహ ంచడము అంట్ే. 



నిత్ాానితా  వివేకము 

వివకేము అనగా వేరు చసేి చూచతట్. నిత్యానిత్ా వస్తు  వివేకము అంట్ ే ఏద ి నిత్ామో , ఏది  అనిత్ామో 

పరధశీలించి ఆచరణలో నిత్ామ నై దయనిని ఆశరయంచతట్, అనిత్ామ ైన దయనిని నిరసించతట్.  

నిత్ాము అంట్ే మారుప చెంద్నిద,ి శాశవత్మ ైనద ి , స్రవ కాల స్రవ అవసి్ల యంద్త ఉండునది. అద ి

ఎలలపుపడూ ఒక ేతీరుగా ఉంట్ ంది.  అనిత్ాము అంట్ ే  మారుప చెందదే,ి రాకడ పో కడ కలిగధనది, చలించదేి. మారుప 

చెందదేి ఆకార బ్ధేము. కనతక నీవు ఆకారమునత ఆశరయంచక లక్షణములనత ఆశరయంచత. నీవు ఎలలపుపడూ ఆత్మ 

స్వరూపుడవే. ఆకారమునత ఆశరయంచతట్ వలన ఆకార భరా ంత్త ఏరపడి జీవుడవ నైయవు,  ద్తఃఖముల పాలగుచతనయేవు 

అని నిత్యానిత్ా వివేకము వలన నీకు అవగాహ్న కలుగుత్ుంది.  నిత్యానిత్ా వస్తు  వివేకము దయవరా నీకు స్తురధంచ ే

వాట్ిని పరధశీలించి అనిత్ామ ైన వాట్నిి దయనికి వాత్తరఖేమ నై భావన చేయుట్ దయవరా  నీ భావనలో వాట్ిని నిరసించ 

గలగాలి. ఏ వాకాములనత  సవవకరధసేు  అవి నిరసించ బ్డత్యయో ఆ వాకాములనత, ఆ భావనలనత  సవవకరధంచయలి. 

పంచ విషయములెైన శబి్,స్పరశ,రూప,రస్, గంధములే మానవుల బ్లహనీత్లు. కనతక వీట్నిి పరధశీలించిన  

నిత్యానిత్ా వస్తు  వివేకము ఆచరణలో ఉందో లేదో  త్ెలిసకిొన వచతునత. 

ఈ పంచ  విషయములలో వటే్యింద్త బ్లహనీత్ ఉనేదో ఎలా పరధశీలించయలి?  

ఉదయహ్రణకు శబి్ విషయమంద్త బ్లహనీత్ కలవాడు ఎపుపడు మాట్ాల డుత్ూనే ఉంట్ాడు. దయనికి సాధన 

మౌనమే. మాట్ాల డుట్ బ్లహనీత్.  మౌనము బ్లము.  స్మత్వము రావలెననే  పరస్పర వాత్తరకే పరధసిిత్ుల 

యంద్త జీవించట్ము అలవడయలి. పరస్పర వాత్తరకే పరధసిిత్ుల యంద్త జీవించతచత  సాధన చేయుట్ వలన 

శబి్,స్పరశ,రూప,రస్, గంధములు సావధీనమవుత్యయ. ర ండు విపరతీ్ పరధసిిత్ులనత మనస్తస ముంద్త ఉంచిన 

మనస్తస ఓడిపో త్ుంది. బ్ుదిి  ఏ నిరణయము తీసికొనేనత నేనత ఆత్మ స్వరూపుడనత అనే భావనత్ోనే నిరణయము 

తీసకిోవాలి.  శబ్ు , స్పరశ, రూప, రస్, గంధములలో దనేి పట్ల  అయనయ ఆకరషణ  కలిగధన యడెల ఏ విధముగా  చసేేు  దయని 

పట్ల  మనస్తస విరధగధ పో త్ుందో  చూస ి ఆ విధముగా పరవరధుంచయలి.  ఈ ఐద్త విషయములలో పరధష్ాకర మారొము 

కనతగొనయలి త్పిపంచి అణచిే పరయత్ేము చయేకూడద్త.  

ఉదయహ్రణ: ఉద్యము లేచిన వ ంట్న ేకాఫవ త్యగే అలవాట్  ఉనేది.  నీ మనస్తసకు నీకు కావలసనిది కాఫవన ేకదయ, 

కేవలము కాఫవన ేపాలు ఏమీ కలపకుండయ త్యగు అని ఇవవండి. మనస్తసకు దయని పట్ల  ఇషటత్నత కోలోపత్ుంది. రస్ము 



బ్లముగా పనిచేస్తు నే యడెల వంట్చసేేట్పుపడు ఏది పరధయనముగా ఆ పదయరిమునకు రుచినిస్తు ందో  దయనిని త్గధొంచి 

వేయండి. అపుపడు దయని పట్ల  ఆస్కిు వికట్ించి వసే్తు ంది.   

మరధయొక సాధన -  దనేి పట్లయత్ ేఇషటత్ ఉనేదో దయని పట్ల  విపరతీ్ దోరణలిో పరవరధుంచండి  

ఉదయహ్రణ: సవవట్సస ఇషటమ నై విపరతీ్ముగా సవవట్సస త్తనండి. అపుపడు కుడయ దయని పట్ల  ఆస్కిు వికట్ించి వసే్తు ంది.   

శబ్ు , స్పరశ, రూప, రస్, గంధములనే ఎదరిధంచట్ము చేత్కాని ఎడల మూడు గుణములత్ో కూడని 

స్వభావానిే  ఏ విధముగా ఎదిరధసాు రు.  నిత్యానిత్ా వస్తు  వివేకమునత స్పషటముగా పరధషకరధంచతకునేవారధక ిసాధనలో 

ఏ అడడంకి రాద్త. నిత్యానిత్ా వస్తు   వివేకము  కవేలము విచయరణ చసే్ూు  ఉంట్ ేస్రధపో ద్త. అచరణలోనికి రావాలి.  

నిత్యానిత్ావస్తు  వివకేమునత ఉపయోగధంచి నిరణయములనత తీసకిోవాలి. నిరణయము చేసని దయనిని ఆచరణలో 

పెట్ ట ట్కు వాస్నయబ్లము అడుడ  త్గులుత్ూ ఉంట్ ంది. పూరవ వాస్నలనత అనతస్రధంచి జీవించే విధముగా నినతే 

పేరరపేసి్ూు  ఉంట్ాయ. అపుపడు నీవు ఇహాముత్ర ఫలభోగ విరాగమునత ఉపయోగధంచయలి. ఇపపట్ి వరకు ఫలభోగమునత 

అనతభవించతచూనే ఉనయేవు. నీకు ఏ పరధణయమము కలిగధనది, విషయములలో కూరుకొని పో వుట్ త్పపించి  ఇద్ంత్య 

మారుప చెందదేి. ఇహ్ము. శాశవత్మ నైది కాద్త కదయ? మరల ననతే ఎంద్తకు విషయముల ఉబిలో దించతత్యవు అని 

హెచురధంచయలి. అపుపడు విషయముల పట్ల , వస్తు వుల పట్ల   అనతరాగము త్గధొ  విరాగము కలుగుత్ుంది. అపుపడు 

బ్ుదిియంద్త స్ంసాకర పరభావము  త్గధొ   న మమదసి్తు ంది. ఈ విధముగా నిరసించతట్కు ఇహాముత్ర ఫలభోగ విరాగము 

అవస్రము. 

ఇహాముతర ఫల భోగ విరాగము 

 నిత్యానిత్ా వస్తు వివకేములో స్పషటత్ లేకుండయ ఇహాముత్ర ఫల భోగ విరాగము కలుగద్త. విషయములు, 

వస్తు వుల పట్ల  ఆస్కిుని విడచిపెట్ ట ట్య ేవ ైరాగాము. శరరీము మనలనత విడిసేు  శరీరము మరల వస్తు ంది. శరరీమునత 

మనమే వదలిిత్ే మరల శరరీమునత ధరధంచ వలసని అవస్రము ఉండద్త. అలాన ేఏ ఆధయాత్తమక సాధన అయనయ స్రే 

వాట్ిని నీవు విడచతట్ కాద్త, నినతే అవే విడచ ేవిధముగా జీవించయలి. విషయములనత నీవు వ త్ుకుచూ వ ళ్ళునంత్ 

కాలము అవి నినతే బ్ాధించ త్పపద్త. కాలకరమములో వాట్ంత్ట్ అవి పరా పిు ంచేవి త్పిపంచి మనము విషయముల 

వ ంట్ పడకుండయ నిగరహ్ముగా ఉండ ే సామరియము కలిగధ ఉండయలి. ఈ సాధన పరే ే ఇహాముత్ర ఫల భోగ విరాగము. 

ఇహ్ము అంట్ ే ఈ లోకమునకు లేక జ్గత్ుు కు లేక జీవుడకు స్ంబ్ందించినవి. ఇహ్ము అంట్ ే మారుప చెందదేి. 

పరము అంట్ే మారుప చెంద్నిది. ఈ మారుప చెంద ేఇహ్ము నంద్త ఫల భోగము ఉంట్ నేది. అంట్ే ఫలిత్మునత 



అనతభవించయలి అనే దయనిని ఆశరయస్తు నయేము. ఇహ్ము నంద్త మారుప చెందే విషయములు ఉంట్ నయేయ. ఆ 

విషముల వలన కలుగు ఫలిత్ములనత అనతభవించయలని భోకు అంద్తలో పరవేశస్తు నయేడు. వాట్విలన కలుగు 

స్తఖములనత , ద్తఃఖములనత అనతభవిస్ూు  ఆ మారుప చెందవేాట్ిత్ో పాట్  త్యనత కూడయ మారుప చెంద్తత్ునయేడు.  

దీని నతండి బ్యట్ పడవలెననే ఏమి చేయవలెనత? 

 విరాగామునత కలిగధ ఉండవలెనత. అనతరాగము లేక మోహ్మునత, విరాగము చతే్ త్ొలగధంచత కొనవలెనత. 

పిరయ, మోద్, పరమోద్ములు అనత మూడు కలిప ిమోహ్ము అవుత్ుంది. మోహ్ము అంట్ ే సవు కీ ి పురుషుని పట్ల , 

పురుషునకు సవు  ీ పట్ల  ఉండ ే కోరధక మాత్రమ ేకాద్త, ఏవ తై్ే ప ంద్కుండయ ననేత ఉండలేనత, ఈ పని చయెాకుండయ నేనత 

ఉండలేనత అంట్ నయేవో వాట్నిేంట్ి పట్ల  నీవు మోహ్ము కలిగధ ఉనేట్ేల . ఆగలేక పో వుట్ అనే మనో వేగమ ే

మోహ్ము. మోహ్ము కలిగధన ధరామద్రమముల విచక్షణ కోలోపత్యడు.  

నీకు పూత్రకేుల గురధంచి ఎవరనయే పరసాు వనకు త్చెయురు లేక నీకు కనపడినవి. అపుపడు అంత్కు ముంద్త 

వాట్ిని గురధంచిన జ్ఞా పకములు (పూరవ అనతభవములు) నీ స్మృత్తలో మ ద్తలుత్యయ. ఆ జ్ఞా పకము వృత్తు  రూపములో 

బ్యట్కు వస్తు ంది. వృత్తు  రూపములో ఉనే సిిత్తని పిరయము అంట్ాము. దయని పేర ే చిత్ుము. ఆ వృత్తు  అవి త్తంట్ ే

బ్ాగుంట్ ంద ి అన ే పేరరణ నీలో కలిగధస్ూు  ఉంట్ ంది. ఆ వృత్తు  బ్లపడ ి పరవృత్తుగా బ్ుదిిలోనిక ి వస్తు ంది. బ్ుదిి  అద ి

న రవేరుుకొనతట్కు కావలసని స్మాచయరమునత, వివరములనత ఇస్తు ంది. మనస్తస సాధనోపకరణము. దయనిని కారా 

రూపములో పెట్ ట ట్కు కావలసని మారొములనత అనేవషసి్తు ంది. మనస్తసనత స్కరమముగా వాడుకొనిన దయనంత్ 

ఉత్ుమమ నై సాధనోపకరణము లేద్త. దయనిని వినియోగధంచట్ము చేత్కాక విషయములకు లోబ్డి ద్తఃఖముల 

పాలగుచతనయేము. ఈ మనస్తసయే బ్ంధ మోక్షములకు కారణము. ఈ మనస్తసనత ఏవిధముగా వినియోగధంచిన 

బ్ంధము కలుగుత్ుంద ిఏవిధముగా వినియోగధంచిన మోక్షము (బ్ంధము నతండి బ్యట్ పడత్యము) కలుగుత్ుంద ి

అనదేి త్ెలిసకిొని పరవరధుంచ గలుగుట్యే సాధన అంట్ే. మనస్తసనత ఏవిధముగా వినియోగధంచిన 

మోక్షకారకమవుత్ుందో  ఆ విధముగా స్ంసిది్ము చయేుట్క ేసాధనయ చత్ుషటయ స్ంపత్తు  అంత్య.  

నీకు పూత్ రేకులు త్తనయలి అనిపించిన వ ంట్నే విషయము చిత్ు  పరధధలిో పిరయం రూపములో ఉనేది. 

అపుపడ ేమోహ్ము కలుగు చతనేది. అపుపడు బ్ుదిి  ఆ విషయము న రవేరుుకొన ే దశిగా స్మాచయరము అందించ 

కుండయ కవేలము వదేయంత్ పరమ నై వాకాములు, విషయముల యొకక ఆశాశవత్త్వమునకు స్ంబ్ంధించిన జ్ఞా న 

పరమ ైన వాకాములు అందించయలి. అపుపడు బ్లహనీముగా చిత్ు  వృత్తు  రూపములో ఉనే పిరయం అణిగధ పో త్ుంద.ి 

మనోపరధదిలోనికి దిగధరాకుండయ ఆగధపో త్ుంది. ఈ విధముగా చిత్ు  వృత్తుని వ నతకకు త్తపుపట్నత, పరవృత్తుని నివృత్తు  



చేయుట్నత విరాగము అంట్ారు. ఈ పరకిరయనే ఇహాముత్ర ఫల భోగ విరాగము అంట్ారు. ఇది నిరసించే పరకిరయ. ఇపపట్ ి

వరకు మనము విషయములకు అనతకూలముగా పరవరధుంచయమేకాని నిరసించే పరయత్ేము చేయ లేద్త. గురువు ఈ 

చిత్ు  పరధధలిో పిరయం రూపములో ఉనే విషయములు కిరయా రూపములోనిక ి రానివవకుండయ నిరసించి వ నతకకు 

మరలుుట్కు కావలసని వదేయంత్ వాకాములనత బో్ ధసి్ూు  ఉంట్ారు. మనము వాట్ిని ధయరణ చసే ి మనలో 

నిలుపుకోవాలి. అపుపడు అవి త్గధన స్మయమంద్త స్ూపరధుగా పనిచసే ినిరసించ ేపరకిరయలో ఉపయోగపడత్యయ. ఈ 

విధముగా మోహ్ము క్షణీింప చేయాలి. మోహ్ క్షయమే మోక్షము. 

పిరయం రూపములో ఉనేంత్ వరకు ననేత కరుగా ఉంట్ ంది. పిరయంగా ఉనేపుపడే విషయములనత నిగరహ ంచ 

కునే యెడల అది మోద్ముగా పరధణయమము చెంద్తత్ుంది. చిత్ు  వృత్తు  బ్లీయమ ైన పేరరణనత ఇస్తు ంది. ఏ 

విధముగాన నై అనతభవించి తీర వలసనిదే అనే నిరణయము చేసాు ము. అపుపడు నేనత భోకుగా పనిచసే్ూు  ఉంట్ ంది. 

కనతక ఆ విషయమునత న రవేరుుకొనే మారొమునత అనేవషించి దయనిని కిరయా రూపములో పెడత్యడు. మన కోరధకనత 

తీరుే వస్తు వునత ప ంద్తత్యము. పరమోద్ పరధధలిో విషయము మనో పరధధ ినతండి ఇందిరయ పరధధలిోనికి దగిధ వస్తు ంది. 

విషయములో కూరుకు పో త్యము. ఆ విషయమునత అనతభవించి ఆనంద్ము ప ంద్తత్యము.  

నేనత ఆత్మ స్వరూపుడనత అనే భావనలో ఉండ ి చిత్ు  వృత్తుక ి సాక్షగిా ఉండయలి. కనీస్ము అనతభవించ ే

స్మయమున అయనయ ననేత ఆత్మ స్వరూపుడనత అనే భావనలో ఉనేపుపడు విషయములలో కూరుకొని పో కుండయ 

ఉంట్ాము. ఒక సారధ విషయము పరమోద్ సాి యకి వచిునది అంట్ే దయనిని మరలుుట్ కషటము. అనతభవించతట్య ే

మారొము. విషయము పిరయము సిిత్తలో ఉనేపుపడు ననేత కరుగా ఉంట్ ంది. స్త్వ గుణములో ఉంట్ాడు. విషయము 

మోద్ సాి యలో ఉనేపుపడు ననేత భోకుగా ఉంట్ ంది. రజ్ో గుణములో ఉంట్ాడు. విషయము పరమోద్ముగా 

ఉనేపుపడు భోకుగా ఫలిత్మునత అనతభవిసాు డు. త్మో గుణములో ఉంట్ాడు. 

ఇద్ంత్య మారుప చెందదే,ి అశాశవత్మ ైనది. దనీివలన మారుప చెంద్ని దయని గురధంచిన జ్ఞా నము కలుగద్త. 

పిరయ, మోద్, పరమోద్ముల చతే్న ేజీవిత్ము అంత్య నడపిింప బ్డుచతనేది. వాట్ిని ఆశరయంచి జీవించినంత్ కాలము 

ఆత్మ జ్ఞా నము కలుగద్త , పరమాత్మ జ్ఞా నము బ్ో ధ పడద్త. వాట్ి పట్ల  వ రైాగాము పూని ఆస్కిుని 

త్ొలగధంచతకొనవలెనత. 

శమాది ష్ట్క  సంపతి్త  



శమము, ద్మము, ఉపరత్త, త్తత్తక్ష, శరది్, స్మాధయనము అనత ఆరధంట్ిని శమాది షట్క  స్ంపత్తు  అంట్ారు. ఈ 

ఆరు లక్షణములు కలిగధ ఉనేవాడు త్పపనిస్రధగా అత్మస్వరూపుడే అయ ఉంట్ాడు. ఏ పరధసిిత్తలోనత ఆకార బ్రా ంత్తక ి

లోనవడు. మరల జీవుడుగా మారడు. నిత్యానిత్ావస్తు  వివకేము, ఇహాముత్ర ఫలభోగ విరాగమునత స్ంపాదించ కుండయ 

శమాద ిషట్క  స్ంపత్తుని  ఆచరధంచతట్ వలన పరయోజ్నము ఏమి ఉండద్త. 

శమము, దమము 

శమము అనగా అంత్రధందిరయ నిగరహ్ము. ద్మము అనగా బ్ాహెాందిరయ నిగరహ్ము.  మనస్తస, బ్ుదిి , 

చిత్ుము, అహ్ంకారము, జ్ఞా త్ అనత ఐదింట్ిని అత్రధందిరయములు అంట్ాము. వీట్యింద్త జ్ఞా త్నత త్ొలగధంచిన మిగధలిన 

నయలిగధంట్నిి అంత్ఃకరణము అంట్ాము. కరణము అంట్ ేపనిముట్ ల . అంట్ ేజ్ఞా త్ లేకపో త్ ే  మనస్తస, బ్ుదిి , చిత్ుము, 

అహ్ంకారములు కవేలము పనిముట్ ల  మాత్రమే. జ్ఞా త్ కూడయ వాట్తి్ో చేరధత్ేన ేఅవి ఇందిరయములు అవుత్యయ. పంచ 

జ్ఞా నేందిరయములు + పంచ కరేమందిరయములు + పంచ పరా ణములు + పంచ జ్ఞా నేందిరయముల యొకక పంచ శకుు లు 

అయన పంచ విషయములు - ఈ ఇరువద ిబ్హెాందిరయములు. 

జ్ఞా త్  అంట్ ేత్ెలిసకిొనే వాడు. అంత్ఃకరణమునకు స్వయముగా త్లెిసికొన ేశకిు లేద్త. జ్ఞా త్ లేక జీవుని శకిు 

వలన మిగధలిన ఇరువద ినయలుగు త్త్వములు పని చేయుచతనేవి. జ్ఞా త్ లేక జీవుని శకిు వాట్ ియంద్త పరవేశంపకునే 

అవి జ్డములు. జ్ఞా త్య ే మిగధలిన ఇరువద ి నయలుగు త్త్వములకు అధిష్ాట నము.  పరమాత్మ శకిు జ్ఞా త్లో పని 

చేస్తు నేది. కనతక జ్ఞా త్యంద్త ఈశవర లక్షణము ఉనేది. ఈ  ఈశవర లక్షణము ఉనేది కనతకనే జ్ఞా త్ ఇరువద ి

నయలుగు త్త్వములకు అధిష్ాట నముగా ఉనేది. దయనియొకక శకిు చతే్న ేమిగధలినవి పని చయేుచతనేవి. జ్ఞా త్యే కరు. 

మిగధలిన ఇరువద ినయలుగు త్త్వములు భోకు. నేనత ఆత్మ స్వరూపుడనత ఈ ఇరువద ి ఐదింట్కిి సాక్షనిి. మానవులు 

వావహ్రధంచే ట్పుపడు ఈ ఇరువద ి ఐదింట్తి్ో కలిస ిపో త్యరు. దయనినే స్ంగత్వ దోషము అంట్ారు. 

ఒక పదయరిమునత త్తంట్ నయేవు. త్తంట్ నేది ఇందిరయములు. దయనియంద్త ఆనందసి్తు నేది అంత్ఃకరణము 

(భోకు) . కరు జ్ఞా త్. నిత్యానిత్ా వస్తు వివేకము దయవరా పరధశీలించిన జ్ఞా త్ నిత్ాము, మిగధలిన ఇరువది నయలుగు 

త్త్వములు అనిత్ాము. జ్ఞా త్నత ఆశరయంచ కుండయ కిరంద్ ఉనే ఇరువది నయలుగు త్త్వములనత లేక ఆకార 

లక్షణమునత ఆశరయంచతట్ వలన ననేత, నేనత శరీరమునత అంట్ నేది. అంట్ ేజ్ఞా త్ సాక్షతి్వము నతండ ిఒకక మ ట్ ట  

కిరంద్కు దిగధన సాక్షతి్వము పోయ  అహ్ంకారము ఏరపడుచతనేది. అహ్ంకారము నతండి జ్ఞా త్ చిత్ుములోనిక ి

దిగుచతనేది. అపేక్షలనిే నీలో  చిత్ు  వృత్ుు లుగా చిత్ుము నంద్త ఉనయేయ అద ేవాస్నయబ్లము అంట్ ే(పిరయముగా) 

. అనిే పరత్ేాకత్లు చిత్ుములో వాస్నబ్లముగా ఉంట్ాయ. త్రువాత్ అద ిబ్లీయమ ై దయనిని ప ందయలి అనే పేరరణగా 



స్ంసాకరబ్లముగా మారధ బ్ుదిిలోనికి దగిుచతనేది(మోద్ము). బ్ుదిిలో స్ంసాకరబ్లము పనిచసే్ూు  ఉంట్ ంది. బ్ుదిి  

జ్ఞా పకములనిేంట్నిి స్మీకరధంచి ఒక నిరణయమునకు వచతుచతనేది. దయనిని ఆచరణలో పెట్ ట ట్కు దయవరము 

మనస్తస. దయనిని ప ంది అనతభవించ వలెనత అనే నిరణయము జ్రధగధన వ ంట్నే పరమోధముగా మనస్తసలోనికి వస్తు ంద.ి 

దయనిని కిరయా రూపములో పటె్ిట  అనతభమునత ప ంద్వలెననే జ్ఞా నేందిరయ, కరమేందిరయముల స్హ్కారము కావాలి. 

మనస్తసకు  జ్ఞా నేందిరయ, కరేమందిరయములకు మధా వారధి పరా ణ శకిు. ఈ పరా ణ శకిు స్హాయముత్ో 

అంత్రధందిరయములు, జ్ఞా నేందిరయ కరేమందిరయములత్ో వావహ్రధస్తు నేపుపడు వాట్ి మధా ఘరషణ వలన పంచ 

విషయములు  పుట్ ట  చతనేవి. వాట్ిని అనతభవించి  అనతభవమునత ప ంద్తట్ పరమోద్ము. ఈ వావహారమే మానవ 

జీవిత్మంత్య జ్రుగు వావహారము. 

ముంద్త శమమునత ఆచరధంచయలి కాని ద్మమునత కాద్త. 

ఆలోచనలోనగా వచిునపుపడ ే దయనిని కనిపటె్ిట  పరధషకరధంచతకోవాలి. కావలసనిది పూరవ త్యపము కాని 

పశాుత్యు పము కాద్త. మనమంద్రమూ సేవచునత ఎంద్తకు కోలోపత్ునయేము?  అస్లు ద్తఃఖము ఎంద్తవలన కలుగు 

చతనేద?ి స్ంగత్వము వలన కలుగు చతనేది. స్ంగత్వము వలన మనము కోరుకునేది లభంచకపోయనయ లేక 

ద్ూరమ నైయ ద్తఃఖము కలుగు చతనేది. ఆ ద్తఃఖమునత త్ొలగధంచత కొనతట్కు మరల ఆ విషయములలో చరేధ 

స్ంగత్వమునత ఏరపరచత కొనతచతనయేవు. 

ఈ  స్ంగత్వదోషము నతండ ిబ్యట్ పడుట్ ఎట్ాల ? 

కరువా నిరవహ్ణ జ్రగాలి. కాని దెవైీ భావనత్ో, ఆత్మ జ్ఞా నము కలిగే దశిగా చయెాాలి. 

ఇపపట్ి వరకు ననేత శరరీమునత అనే భావంత్ో ఇందిరయములత్ో చరేధ పని చేసావు.  ఇపుపడు ననేత జ్ఞా త్నత 

అనే భావనత్ో కరమ చెయా. జ్ఞా త్ ద్ృష్ాట య అంట్ ేఅనిేంట్కినయే జ్ఞా త్యే పరధయనము అనే ద్ృషిటత్ో  కరమనత ఆచరధంచయలి.  

జ్ఞా న ద్ృష్ాట య చసేిన కరమ ఫలము కూడయ జ్ఞా నమ ేఅవుత్ుంది. అద ేకరమ కుశలత్ కలుగుట్ అంట్ే.  

చిత్ువృత్ుు లు లేక వాస్నయబ్లముల పని ఎపుపడు అద ి చసేేు  ఆనంద్ము లభస్తు ంద ి లేక ఈ పనిచసేేు  

ఆనంద్ము లభస్తు ంది అని పేరరేపించతట్యే. అద ేపిరయము అంట్ే. బ్ుదిిలో ఆ పిరయముకు స్ంబ్ంధించిన వాత్తరేఖ, 

అనతకూల జ్ఞా పకాలు అని ఉంట్ాయ. అంట్ే ఏ పని చేసేు  స్తఖము కలిగధనద ి , ఏ పని చేసేు  ద్తఃఖము కలిగధనది అన ే

జ్ఞా పకాలు ఉంట్ాయ. అదే మోద్ము. పిరయ మోద్ములు అంత్రధందిరయములలో విపరతీ్ వగేముత్ో చలిస్ూు  ఉంట్ాయ. 



దయనిలో కొంత్ వగేము బ్ాహ్ా ఇందిరయముల దయవరా వాకుమవుత్ూ ఉంట్ాయ. ఒక మోట్ారు ఎంత్ వగేముత్ో లోపల 

చలిసేు  బ్యట్ యంత్రమునత త్తరపపగలుగుత్ుందో  ఇద ిఅంత్ే.  

కనతక మొద్ట్ ననేత అనతనద ిజ్ఞా త్గా ఉండుట్కు పరయత్తేంచయలి. జ్ఞా త్నతండి అంత్ఃకరణములోనికి దిగావు. 

విచయరణత్ో అంత్రధందిరయ పరధధిలో దయనిని   నిగరహ ంచయలి అదే  శమము అంట్ే. అది అంత్రధందిరయము నతండి బ్ాహ్ా 

ఇందిరయములలోనికి వచిునది. బ్ాహ్ా ఇందిరయములనత అది కిరయారూపము ధరధంచకుండయ  నిగరహ ంచయలి . అద ే

ద్మము అంట్ే. ఆచరధంచి అనతభవమునత ప ందయవా భోకువు అవుత్యవు. 

శమము, ద్మమునత ఆచరధంచిన జ్ఞా త్ అనే కరు ,భోకు అవకుండయ ఉంట్ాడు.  ఈ అభాాస్ము వలన జ్ఞా త్గా 

నిలబ్డ గలిగే సామరియము, ఉపరత్త, త్తత్తక్షలనత ఆచరధంచ గలిగే సామరియము కలుగుత్యయ. శమము, ద్మమునత 

ఆచరధంచిన భోకు లేకుండయ పో త్యడు. 

ఉపరత్త, త్తత్తక్షలు 

చంచలమగు మనస్తసనత నిశులము చేస ిబ్ాహ్ా విషయములనతంచి మరలిు నిరంత్రం బ్రహ్మదయానము నంద ే

ఉంచతట్ ఉపరత్త. మనోవృత్ుు లత్ో త్యదయత్మయత్ చెంద్కుండయ ఉండుట్  ఉపరత్త. అహ్ంవృత్తు  ఆధయరం కోస్ం విషయాలనత 

ఆస్రాగా తీస్తకోకపో వట్ము ఉపరత్త. అష్ాట ంగ యోగము వలన ఉపరత్త యంద్త పరవేశసేు  , కలుగు అనతభవము 

పరా పంచిక విషయ వాాపారము నతండ ివిరమించతకొనతట్. 

త్తత్తక్ష అనగా  

- భౌత్తక , పరా పంచిక విషయముల పట్ల  చలించని మనస్తస కలిగధ ఉండుట్ 

- పరపంచములో స్ంభవించత స్మస్ు  ద్వంద్వముల యంద్త ఓరుప కలిగధ ఉండుట్ 

- పరా రబి్ వశమున కలుగు భోగ భాగాములకు స్ంత్ోషించక, అవి త్ొలగధన  ద్తఖంచక స్మ బ్ుదిిత్ో ఉండుట్  

- ఇత్రుల వలన కలిగధన ద్త:ఖమునకు పరతీకారము చయే త్లంపు లేకుండుట్  

- దిగులు విలాపము లేక స్రవ ద్త:ఖములనత వాస్ువిక ద్ృషిటత్ో సవవకరధంచతట్  

- చింత్ అంట్ ేత్యనతనే పరధసిిత్తని గురధంచి పద ేపద ేఅలోచించతచత దిగులు చెంద్తట్  

- విలాపము అంట్ ేత్యనతనే పరధసిిత్తని గురధంచి మొరపటె్ ట కోవట్ము, మాట్ాల డట్ము  



 ఈ విధమ నై జీవిత్ము జీవించతట్ వలన పరజ్ఞా  సిిత్తలో సిిరత్వము, స్మస్ుమునత సాక్షిగా ఉదయసవనముగా చూచతట్ 

అలవడునత 

ఉపరత్త, త్తత్తక్షలు జ్ఞా త్ యంద్తనే కరుృత్వమునత త్ొలగధంచి,  కరునత లేకుండయ చేసాు య. ఆత్మగా 

నిలబ్ెడత్యయ.సాధనలో ముంద్త ఫలిత్యనిే ఆశరయంచే భోకు లేకుండయ చసే్తకోవాలి, త్రువాత్ కరుృత్వము లేకుండయ 

చేసకిోవాలి. భోకు లేకుండయ చసేికోవాలి అంట్ే పాట్ించ వలసిన ఒకే ఒక నియమము నిత్ా వరుమానతడవ ై జీవించయలి. 

ఎపపట్కిపుపడు పరస్తు త్ క్షణమ ేస్త్ామని జీవించయలి  

  అంత్ఃకరణములోనికి దిగకుండయ నినతే జ్ఞా త్ సాి నములో నిలబ్ెట్ేట  సాధనలు ఉపరత్త, త్తత్తక్ష. పరత్త మానవుడు 

త్యనత ఈశవరుడనత అని త్ెలిసికొనతట్కు ఈ ర ండు సాధనలు చయలు. మహానతభావులు , మహ్రుష ల పరత్త చతే్లో, పరత్త 

మాట్లో ఈ ఉపరత్త, త్తత్తక్ష కనబ్డుచూ ఉంట్ాయ.  ఉపరత్త, త్తత్తక్ష లేకుండయ ఆత్మ సాక్షాత్యకరమునత , బ్రహ్మ 

జ్ఞా నమునత ప ంద్తట్  అసాధాము. వాస్నయ బ్లమునత అధిగామించయలనయే, గుణబ్లమునత అధగిామించయలనయే ఈ 

ఉపరత్త, త్తత్తక్షలనత మించిన సాధనోపాయము లేద్త. నిత్యానిత్ా వస్తు  వివేకమునత సిిరముగా విచయరణ చయే 

వలెననే, తీవర వ ైరాగాము కలుగ వలెననే  ఉపరత్త, త్తత్తక్ష అనతనవి కావలెనత. ఎలలపుపడూ అంత్రధందిరయములనత , 

బ్ాహ్ా ఇందిరయములనత నీ ఆధనీమంద్త ఉంచతకొనవలెననే జ్ఞా త్ సాి నమునంద్త ఉండవలెనత. నీవు ఎలలపుపడూ  

జ్ఞా త్ సాి నమునంద్త ఉండుట్కు స్హాయ పడునవి ఉపరత్త, త్తత్తక్ష.  జీవత్కాలమంత్య ఈ ర ండు సాధనలనత క్షణ 

కాలము కూడయ మరువకుండయ ఆచరణలో పటె్ేటవాడ ే స్చిుషుాడు అనబ్డత్యడు. గురువు ఒక శషుాడు స్చిుషుాడయ 

కాదయ  అనతనద ిచూచతట్కు అత్ని జీవిత్ములో ఉపరత్త, త్తత్తక్షల సాధన ఎలా ఉనేదో చూసాు రు. ఉపరత్త, త్తత్తక్షల 

యంద్త సిిర పడని వానిక ిముకిు సిది్ము. 

శరది్ 

శరది్ అంట్ే వేద్పరమాణమునత , గురువాకామునత  పరత్ాక్ష పరమాణము వలే  విశవసించతట్  

గురువు, శాస్ుమీులు నీవు పరధపూరుణ డవు , బ్రహ్మమువ  ైఉనయేవు అని బ్ో ధిసాు య.  కాని నీ అనతభవములో 

నినతే నీవు పరధమిత్ుడుగా , అస్ంపూరుణ డవుగా గురధుస్తు నయేవు. అంట్ ే గురువు, శాస్ుమీులు నీ అనతభవమునకు 

భనేమ నై వాకాములనత బ్ో ధసి్తు నయేయ. అట్ వంట్ ిజ్ఞా నమునత అనతభవములోనిక ిత్చెతుకోవలెననే గురువు, శాస్ు  ీ

వాకాముల పట్ల  నమమకము లేక విశావస్ము త్పపనిస్రధ. శరది్ ఉనేపుపడు మాత్రమ ే గురువు, శాస్ు  ీ వాకాములనత 

సవవకరధంచి శరవణ , మనన, నిధ ిదయాస్ముల దయవరా వినే  జ్ఞా నమునత అనతభవములోనిక ిత్చెతుకోగలుగుత్యము. 



  

పరా ధమికముగా  శాస్ు వీాకాములు, గురువాకాములు  స్త్ాము అనత విశావస్ము కలిగధ ఉండుట్నత  శరది్ 

అంట్ారు.  వినే  వాకాములనత ఆచరధంచి అనతభవములోనిక ిత్ెచతుకొనతట్ వలన  గురధ కుదరిధ   శాస్ు వీాకాములు, 

గురువాకాముల పట్ల  అచంచలమ నై భకిు ఏరపడుత్ుంద.ి ఇట్ వంట్ ి  సిిత్తలో  శాస్ు వీాకాములు, గురువాకాముల పట్ల  

అచంచలమ నై భకిున ే  శరది్  అంట్ారు. త్ద్తపరధ శాస్ు వీాకాములు, గురువాకాముల లకాారిమ ైన పరబ్రహ్మమంద్త 

విశావస్మున ే శరది్ అంట్ారు. బ్రహ్మనిషట  యంద్త మునిగధ ఉండుట్న ేశరది్ అంట్ారు. 

సమాధానము  

స్మాధయనము  అనగా  

- పెద్ుల నతండ ి జ్ఞా నము నేరుుకొనత స్మయమున మనస్తస ఇందిరయములు , విషయముల వ ైపు మరలకుండయ 

నిలుపుట్  

- మోక్షము వచతునో లేదో  అని స్ందేహ ంపక , బ్రహ్మ చింత్న యంద్త కాలము గడపుచూ, పరా రబి్ వశమున వచతు 

పరత్తబ్ంధములనత లెకక చేయక ఓరుపత్ో పదె్ులు చెపపెడు రహ్స్ాములనత  త్ెలసికొన వలెనన ే  ఆస్కిుత్ో నతండునట్ ల   

మనస్తసనత నిలుపుట్  

- పెద్ుల వలన త్ెలిసికొనినవి, వేదయంత్ శాస్ుమీంద్త చపెిపన స్ంగత్ులు ఒకకట్ ేఅని శృత్త, యుకిు , అనతభవము చతే్ 

మనస్తసనత  స్మాధయన పరచతకొనతట్ 

- మనస్తసనత ఎలలపుపడూ  శుది్ స్వరూపమ నై బ్రహ్మము నంద్త నిలుపుట్  

- కేవలము బ్రహ్మము నంద ేనిరంత్రమూ మనస్తసనత నిలుపుట్ 

ముముక్షతవము 

ముముక్షత్వము అనగా మోక్షమంద్త ఆపేక్ష కలిగధ ఉండుట్.  

మోక్షమంద్త ఆపకే్ష  ఎపుపడు కలుగుత్ుంద?ి  



స్ంసారము నంద్త కలుగు ద్తఃఖములచ ే  బ్ాధించబ్డినపుడు. అపుపడు  స్ంసారము వలన కలుగు 

ద్తఃఖములనత పో గొట్ ట కొనత మారొము చపెుప  స్ద్తొ రువు   ఎకకడ దొరకునయ అని పరయత్తేంచతనత. ఇద ే  మోక్షమంద్త 

ఆపకే్ష కలుగుట్. 

మోక్షము అంట్ ేఏమిట్?ి 

అషటవిధ త్నతవుల యంద్త ఉనే మోహ్ము క్షయము అగుట్యే మోక్షము.  మోక్షము అంట్ ేనేనత అస్ంత్ుర పుు డనత , 

అస్ంపూరుణ డనత అనత భావన నతండ ివిముకిు. 

నేనత ఆత్మ స్వరూపుడనత , ననేత పరధపూరుణ డనత అనత జ్ఞా నము కలుగుట్ వలన మాత్యర మ ేఈ విముకిు సాధాము.  

మోక్షమంద్త ఆపేక్ష లేక  ముముక్షత్వము జిజ్ఞా స్గా, త్ననత త్యనూ త్ెలుస్తకోవాలి అన ేకోరధకగా మారధనపుపడు అద ి

స్ద్తొ రువు   ద్గొరకు నడిపసి్తు ంద.ి స్ద్తొ రువు వలన  ఆత్మ జ్ఞా నము త్ెలసకిొనతట్ దయవరా అహ్ంకారము మొద్లుకొని   

స్ూి ల  దేహ్ము వరకు పరత్త ద్శలోనత త్యధయత్మయత్ చెంద్తట్ వలన బ్ంధము కలుగుచతనేద,ి ఇద ేస్మస్ు  ద్తఃఖములకు  

మూలము అని గరహ సాు డు.  స్వస్వరూపం గురధుంచతట్ దయవరా అజ్ఞా నము చేత్ కలిపంచబ్డని బ్ంధములనత 

త్ొలగధంచతకోవాలి అన ేకోరధక కలుగుత్ుంద.ి అద ే ముముక్షత్వము. 

 

ఈ జ్నమయంద్త అనతకూల వాత్యవరణము లభంచినట్ ల త్ద్తపరధ జ్నమ యంద్త లభస్తు ందో , లేదో ఎవరధక ీత్లెుస్త. 

కనతక ఎట్ిట  పరధసిిత్తలోనత ఈ జ్నమ యందే ముకిుని సాధించ వలెనత అని తీవరమ ైన పట్ ట ద్లనత కలిగధ సాధన చయేండి. 

సాధనయ చత్ుషటయ స్ంపత్తుని అలవరచతకొని, బ్రహ్మజ్ఞా నమునత అధాయనము చసే,ి అనతభవమునకు త్చెతుకొని 

జ్నమనత త్రధంపచసేికోండి. 

---- X --- 

 

 



సాధన 

భగవంతుడు మనకు చేసని అతి పదె్ద  సహాయము, అతి పదె్ద  వరము  ఈ మానవ శరరీమును ఇవవటమే. 

ఎనుబద ి నాలుగు లక్షల జీవరాసులలో అతుుతతమ ఉపాధ ి  ఈ  మానవ ఉపాధి. ననేు ఆతమ సవరూపుడను అని 

గుర్తంచుటకు,  ఆతమకు పరమాతమకు బధేము లేద్ు అని తలెిస ికొనుటకు ఉపయోగ పడు ఏక ైక ఉపాధి, ఈ మానవ 

ఉపాధి. భగవంతుడు మనంద్ర్క ి బుదిిని, విచారణ చయేగలిగ ే శకితని అనుగరహ ంచారు. ఈ విచారణా శకితని చకకగా 

వినియోగ్ంచుకొని ఆతమ జ్ఞా నమును ప ందే అరహత మానవ శరీరము ధర్ంచిన పరతి ఒకకర్కి ఉననది. ఆ లక్షుము దిశగా 

ఈ శరీర, పరా ణ, మనోబుద్ుి లను వినియోగ్ంచుకొనుటకుచేయు పరయతనమే సాధన అంటే. 

సామానుముగా పరతి మానవునికి కొనిన బలహీనతలు, కొనిన సద్ుు ణములు ఉంటాయి. బలము (నేను ఇద ి

చెయుగలను), బలహనీత (ననేు ఇద ిచెయులేను) ర ండు అహం యొకక పరతిబంబములే. బలహీనతలను నిరసించుట 

లేక బయట పడుట, బలములోని అహమును లేక  పరతేుకతలను నిరసించుటయి ే సాధన అంట.ే ఆచరణలో 

బలహీనతలనుండ ిబయట పడాలి. విచారణలో పరతుేకతల నుండ ిబయట పడాలి. బలహనీతలనుండ ిబయట పడాలి 

అంట ేమనసుు చపెపేదానిక ివుతిరకే ఆచరణ చేయాలి. ఈవిధమ ైన సాధన చెయాులి అంట ేమనసుు కనాన సూక్షమమ నై 

బుదిి  సాా నములో ఉండాలి. నీ బుదిిచే నీవు  పరయతనము చేసి పర్ష్కర్ంచు కొనే సామరియము నీకు లేద్ు, ఆయా 

పరస్ిాతులలో నీ బుదిి  పనిచయేుట లేద్ు అననపుేడు తద్వయతిరేక జీవనము జీవించు. అంటే నీ బలహీనతలకు 

ఆవకాశము లేని వాతావరణములో నీ బుదిిపెై పటటు  సాధించే వరకు జీవించు. ఒకసార్ పటటు  సాధించిన తరువాత, బుదిి  

నీ సావధనీమ ైన తరువాత అంటే నిగరహ ంచ గల శకిత వచిిన తరువాత  ఏ పరస్ిాతిలో నీవు ఓడిపోయావో ఆయా 

పరస్ిాతులలో మరల పో రాడి అధగిమంచు. వాతావరణము మారుిట అనేద ిఆఖర్ పర్ష్ాకరము. విష్యాసకతత లోని 

ఆపపక్షను, ఆనంద్మును వివేకముతో పర్ష్కర్ంచు కొనుట శాశవత పర్ష్ాకరము. విచారణ వసపత  తపే విష్య 

సుఖముల నుండ ిబయటపడలేరు. విచారణ అంట ేఇద ిశాశవతమా లేక   అశాశవతమా అని పరశ్నంచుకోవటమ.ే  

మనకు తలెియ కుండా జ్రుగునద ిసాధన కాద్ు. పరణ్ామశీలతను గుర్తంచి అవగాహన చేసకిొంటేన ేఅద ిసాధన 

అవుతుంద.ి గుర్తంచి వర్తంచడమ ే నేరుికోవడము అంట.ే నీలోని అంతరంగక్ పరపంచమును అధునము చసేపతన ే నీ 

సవభావము ఏమట ,ో నీ సంసాకర బలము ఏమట  ో , నీ పరా రబిము ఏమట  ో నీకు అరిమవుతుంద.ి అపుేడు దానిని 

అధగిమంచుటకు తగన్ సాధన చేయగలుగుతావు. 

సాధన చేసపటపుేడు తదావరా ఏమ సాధించబడినది అన ే పరశన వసేకిోండి. ఆ సాధనల వలన ఈ కిరందివి 

ఏవ ైనా సాధించబడినవా? లేదా? అనదేి సర ్ చూచుకొండి. 



- ముకిత సదిి్మ ైనదా ? 

- కరమ బంధము లేకుండా పో యినదా? 

- కరమ నుండ ిపపరరణలు లేకుండా పో యినవా? 

- ఒక వళే వసపత  నిలువర్ంచ గలుగు చునానవా? 

- నీ మనో బుద్ుి లను సాక్షగిా చూడ గలుగుచునానవా? 

ఈ విధముగా పరశ్నంచు కొననపుేడ,ే  ఒక లక్షుము దశిగా సాధన చేసనిపుేడే ఆ సాధన ఫలవంత మవుతుంది. 

సాధకులు ఎవరక్ ివారు పరతిరోజు  తమ అనుదని జీవన విధానమును పర్శీలించుకొంటూ ఉండాలి. ఒక 

పగలు , రాతిర గడచి పో యింద ి  

నేను ఏమ సాధించాను? 

నేను ఏమ అధుయనము చేశాను? 

సాక్షతివములో ఎంతవరకు నిలువగలుగుచునానను? 

విష్య పరవశతవం నుండి ఎంతవరకు బయట పడగలిగాను? 

కరతగా లేకుండా కరతవు నిష్ఠ ను ఎంతవరకు ఆచర్ంచగలిగాను? 

అనుభవములో భోకతగా మునిగప్ో కుండా ఎంతవరకు ఉండగలుగు చునానను? 

ఇలా పర్శీలించు కోవటము అలవడాలి. 

చాలా మంద ి సాధకులు సాధనన ే లక్షుముగా ప రపడుతుంటారు. సాధనలో చయేు పరతిదాని వ నుక ఒక 

ఉదేదశుము ఉంటటంది. ఆ ఉదేదశుము ద్ృష్ాు య వానిని వినియోగ్ంచుకో గలిగన్పుేడే అవి ఫలవంతము అవుతాయి. 

శావసమీద్ ధాుస , బుదిితో ధాునము ఇవనినయు ఆతమ సాక్షాతాకర జ్ఞా నమును ఇవవవు. కాని దాని కొరక  ైనీ శరీర, పరా ణ, 

మనసుులను సిది్పరుసాత యి. అటటవంట ి సిది్మ ైన అంతఃకరణతో ఆతమజ్ఞా నమును తలెిసికొని, దానియంద్ు నిలిచి 

ఉండుట దావరా ఆతమ సాక్షాతాకర జ్ఞా నము కలుగుతుంద.ి  



మానవులు అంద్రు ఎపుేడు పర్సిాతులు తమకు అనుకూలముగా ఉండాలి అనుకొంటారు. కాని వుతిరేక  

పరస్ిాతులతో   పో రాడ ిగ లచుట వలనన ేవివకేము అభివృదిి చెంద్ుతుంద,ి సాధనలో పురోభివృదిద  ఉంటటంది. కనుక 

సమసు అన ేపరస్ిాతి  పరకృతి  మనకు  అందసిుత నన  చకకట ి  అవకాశముగా  భావించి సాధన చేస ిఅధగిమంచాలి. 

అలా అధిగమంచ ే  వరకు పరకృతి అటటవంట ిపరస్ిాతులను మరల మరల  కలిేసూత న ేఉంటటంద.ి బుదిి  తనకు తెలిసిన 

వాటిని తవరగా చయెుగలుగుతుంది. కొతత  విష్యములను తెలిసికొనటేపుేడు చాలా న మమదిగా పని చేసుత ంద.ి బుదిిక ిఒక 

లక్షుము ఇచిి ఆ లక్షుము దిశగా  బుదిి  పని చసేపటటటు  చూడాలి. అపుేడ ేపురోగాభివృదిి   ఉంటటంద.ి 

సాధనయంద్ు పటటు ద్ల ఉంటేన ే ఆచరణలోనిక ి వచిి అనుభవము నిసుత ంద.ి మనలోని దవిుతవము లేక 

దెైవతవమును అనుభవములోనికి తచెుికొనవలెననన శావసతో సమంగా దెవైానిన మనం భావించగలగాలి.  అంట ే

శావస తీసికొనక ఎలా జీవించలేమో, దెవైమును విడచి , మరచి ననేు జీవించలేను,  నా జీవనానికి ఆధారం దెవైం 

అనేసాా యిలో దెవైానిన మనం సవవకర్ంచగలిగ్నపుేడ ే మనలోని దవిుతవము  అనుభవములోనిక ి వసుత ంది.  ననేు 

గురువుకు లేక ఈశవరునకు ఈవిధముగా జీవిసాత ను అని వాగాి నము చేసాను. పో త ేపరా ణము పో వచుి గాక,  వాగాి న 

భంగము కలుగనివవను అని సాధన చేయు  వానిని సృష్ిుయంద్లి ఏ శకితయు ఏమ చయేజ్ఞలద్ు. ఎటిు  పర్సిాతులలోను 

గురువుకు లేక ఈశవరునిక ిఇచిిన మాట నిలబటెటు కోవాలి అన ేపటటు ద్ల ఉననవాడు తాను గురువును  లేక ఈశవరునిని 

ఆవహ ంపచేసుకొని పనిచేసాత డు. అటటవంట ిపటటు ద్ల కలిగన్వార్క ేసాధన ఫలవంతము అవుతుంది. 

అనుభవ జ్ఞా నము కలిగ్న గురువు  నీకు జ్ఞా నము కలిగటేటటు   చెబుతారు (అనిన అవగాహన కలిగేటటటు  

చెబుతారు) కాని ఇలా చయెిు అని చపెేరు. ఆ జ్ఞా నమును నిజ్ జీవితములో వినియోగ్ంచుట ఎటాు  అనేద ినీ బుదిిచ ే

నీవు పర్ష్కర్ంచుకోవాలి. ఏ వాకాునిన,  ఏ సాధనను సవవకరస్పత  జీవితములో ఎద్ురవుచునన సమసులను పరష్్కర్ంచు 

కోగలవో  ఆ  సాధనను సవవకర్ంచ ే  తెలివి నీ పో రాటము లోనుండ ినీక ేకలగాలి, సుేర్ంచాలి. అద ేవికాసము అంటే. 

గురువు చపెపే వదేాంత వాకుములనినంటిని నీలో జ్ఞగరతతగా నిక్షిపతము చేసకిోవాలి. నీవు నిజ్జీవితములో 

మాటాు డేటపుేడు, ఇతరులు అడగి్న దానికి సమాధానము చపెపేటపుేడు ఈ  వేదాంత వాకుములను మాటాు డుట, 

ఉపయోగ్ంచుట  అలవాటట చేసకిో. దీనివలన ననేు అన ేసుేరణ ఎలుపుేడూ ఉంటటంది. జీవిత సంఘటనల వలన 

ద్ుఃఖము కలుగద్ు .వదేాంత వాకుములు మననమ  ైవాటయింద్ు నీవు సిార పడతావు.  

సాధకులు మొద్ట  కరమ ఫలముల యంద్ు ఆసకితని తొలగ్ంచుకోవాలి. బాహు పరపంచము నీ అంతరంగక్ 

పరపంచము యొకక పరతి బంబము. నీలోని  కోరక్ బలీయమ  ైఎట్లు నా అనుభవించాలి అనన తీవర తహ కలిగ్నపుడు ఆ 

కోర్క ఘనీభవించి పదారామగు చుననద.ి ద్ుఃఖము లేక పో వడమ ే సుఖము. ర ండు ద్ు:ఖ సంఘటనల మధు  



విరామమ ేసుఖము. మానవులు ఎలుపుేడు సుఖమున ేకాంక్షిసాత రు . ద్ుఃఖమును  కోరరు.  ఈ సుఖాసకతతయి ేజీవ 

భావము. సుఖ ఆపపక్ష నుండ ిబయట పడుటయి ేఈశవరునిగా  అగుట అంట.ే ఈ సుఖాసకతత నుండ ిబయట పడ ి

సమతవమును ప ంద్ుటకు సాధన చేయవలెను. ఈ సమతవ సాధన యంద్ు నీ చుటూు  ఉనన పరపంచములోని పరతి 

పరా ణ ి  సహాయకార్యి.ే ఏదో  ఒక విష్యమును బో ధిసూత న ేఉంటాయి. కనుక ఈ సృష్ిు యంద్లి పరతిద ినీకు గురువ.ే  

నిష్ాకమకరమను శరదాద  భకుత లతో చేసని పాపకరమలు నశ్ంచి మనో నిరమలతవము కలుగును. రాగ దేవష్ములు 

నశ్ంచి విష్య విరకిత కలిగ్ వ రైాగుము పెంప ంద్ును. నితాునితు వివేకోద్యమ ై అనితుమ నై వాట ిపటు  తుచఛ బుదిి  

మోక్ష మంద్ు తీవరతర విచారము కలుగును. ఎవరక్ తై ే ఆసకతత, ఆనంద్ము లేక ఉదాసనిముగా  ఉండుట 

అలవడుతుందో  వారే  తతవజ్ఞా న శరవణము చయేుటకు అరుహ లు.  అటిు  అరహతను ప ందనివారు బరహమజ్ఞా నమును గురు 

ముఖత శరవణముచేయవలెను.  శరవణ, మనన, నిధధిాుసనములు అనువాటి  దావరాన ే ఆతమ విచారణ సిార పడాలి. 

వేర ేమారుము లేద్ు.  అనుభవ జ్ఞా నము కలిగ్న గురు ముఖత ననేు ఆతమ సవరూపుడను అను నిశియ జ్ఞా నమును 

శరవణము చేయవలెను. వినన వాకుముల యొకక అరిము బో ధపడు వరకు, ఆ జ్ఞా నము బుదిి  యంద్ు సిారపడు వరకు  

మనము చయేవలెను. ఆ భావము సమృతిలోని చేర ్నిరణయమ ై సహజ్మ  ైపో వుట నిధధిాుస. నీవు నియమ నిష్ఠ లను 

ఎంత పటిష్ుముగా పో ష్సిుత నానవో అంత తవరగా నీకు అనుభవ జ్ఞా నము కలుగుతుంది. ఆతామనుభవము కలుగుటకు 

ర పేపాటట సమయము చాలు. సాధన అంతా దానికొరకు సిది్ పడుటయిే. ఆతమభావన యంద్ు సిారపడని వానిక ి

దెైవానుగరహము లేక గురుకృప వలన ఆతమసాక్షాతాకర జ్ఞా నము కలుగుతుంది. ఆతమసాక్షాతాకరజ్ఞా నము కలిగన్వాడు 

మహావాకుములను శరవణము చేస ి అనుభవమును ప ందిన బరహమనుభవమును ప ంద్ుతాడు. ఇద ే సాధన 

చేయవలసని కరమము 

----x---- 



సంసారము  

వస్తు వులు, విషయాలు ఈ ర ెంటి యెడల మనస్తలో కలిగే ఆలోచనలే  స్ెంసారము అెంట.ే అెంతే కాని, పెళి్ల 

చేస్తకోవటెం, పిలిలిి కనటెం వాళి్కు పళె్లిళ్ళి చయేటెం ఇదికాదత స్ెంసారెం అెంటే. మనస్తు వస్తు వుల యెడల,  

విషయాల యడెల ఆలోచనలు కలిగసి్తు  నినతి జీవుడగిా చసే్తు నిది. ఆ మనస్తుని కనతక లేకుెండా చసే్తకుెంటే నీవు 

ముకుు డవే. 

నీలోని ఇష్ాా యషాములు, రాగదేేషములే నీ అెంతరెంగిక ప్రప్ెంచము. నీ అెంతరెంగ ప్రప్ెంచము, నీ 

ఇష్ాా యషాములనత బటిా  బాహ్య ప్రప్ెంచములోని వస్తు వులకు లేనిపో ని విలువలనత ఆపాదిెంచి స్ెంసారము 

ఏరపరచతకొనతచతనిది. వస్తు వులకు లేనిపో ని విలువలనత ఆపాదిెంచతట దాేరా ఆకరషణకు లోన ై, అదే నీవు 

అయనటలి గా భ్రమ చ ెందతచతనాివు. దానికి ఏమ ైనా అయన నీకే అయనటలి గా భరా ెంతి చ ెందతచతనాివు. ఈ విధముగా 

ఆస్కిు, ఆకరషణ అనతనవి నీవు నీవుగా ఉెండకుెండా జగతతు  భావననత ప ెందేటటలి  చేస్తు నాియ. 

శరరీమునకు ననేత భినిమ ైన వాడనత, అధషి్ాా నమునత. ననేత శరరీమునత ధరిెంచిన వాడనత, శరీరము నాకు 

ఒక ప్నిముటలా  అని భావిెంచి జీవిెంచత వానికి జగతతు  వాయపారము స్ెంసారమునత ఏరపరచజాలదత. వస్తు వునకు విలువ 

ఆకరషణనత బటిా  కాక వినియోగమునత బటిా  ఇచిి దానిని వినియోగిెంచతకొనిన  ఆ వస్తు వుతో తాదాత్యత చ ెంద ే

అవకాశము ఉెండదత. ఆస్కిు, ఆకరషణల నతెండి నీవు బయటకు వచిిన జగతతు  నినతి ఏమి చయేజాలదత. నీపెై ఏ 

ప్రభావమునత చతప్జాలదత. ఏద ైనా బలీయమ ైన ఆకరషణ కలిగనిప్ుపడు మనస్తునత మరియొక దానిపె ై మరలుిట, 

మనస్తునత శ్ాేస్పెకైి మరలుిట మొదలగునవి తాతాాలిక ఉప్శమన ప్దద తతలు. వాటనిి ఆత్లో స్ెంయమనము 

చేయుట అనతనది శ్ాశేత ప్రిష్ాారము. అవి మరల తలెతు కుెండా ఉెండే విధముగా ప్రిషారిెంచే ప్దద తి ఆత్ 

స్ెంయమనము. 

వస్తు వులకు విలువ ఆపాదిెంచినప్ుపడు ఒక భావననత ఆశరయెంచ ే దానిక ి విలువనత ఆపాదిసాు వు. ఆ భావన 

దృష్ాా య విలువనత ఇసాు వు మరయిు వయవహారములో తాదాత్యత చ ెందతచతనాివు. ఆ విలువనత ్టాి  ఆపాదసి్తు నాివ  

చతచతకొని దానిని వివేకముతో ప్రషిారిెంచతకోవాలి. ఆ వస్తు వునత నీవు ఆపాదిెంచిన విలువ దృష్ాా య చతచతట కాక 

వస్తు వునత వస్తు వుగా చతచతట అలవరచతకోవాలి. 

ఈ స్ృష్ిా లో ్ెంతో మెంది స్త్ు లీు ఉనాిరు. ఈవిడక ే్ెందతకు విలువనత ఇస్తు నాివు? భారయ కాబటిా   



భారయగా విలువనత ఇచిిన తరువాత ఆ దృష్ిా తోన ే చతసాు వు. తాదాత్యత చ ెందతతావు. రాగదేేష్ాదతలు ఏరపడకుెండా 

ఉెండాలి అెంట ే ఉెండగలుగుతావా?  అలాకాక ఈశేర ప్రతినిధగిా చతడు. ఈశేరుడు తననత వ దకుటలో 

స్హాయప్డుటకు ఈ రూప్ములో మారగ దరిిగా వచాిడు అని భావిెంచి చతడు. అప్ుపడు  వయవహ్రిెంచటేప్ుపడు కూడా 

ఈశేరుడు అనే భావనతో వయవహ్రిసాు వు. చతచే దృష్ిా లో మూలములోనే మారుప వస్తు ెంది. తాదాత్యత కలుగుటకు 

ప్రధానకారణము వస్తు వుకు విలువనత లేక ప్రతయేకతనత ఆపాదిెంచతట. అలాకాక జగతతు తో వయవహ్రిెంచ ే టప్ుపడు 

ద ైవీభావనతో స్మస్ు మునత దరిిస్తు   జగతతు లోని వస్తు వులకు ఇచేి  అనవస్రప్ు విలువనత తీస్తవి యయ. అప్ుపడు 

నిరేేదము లేక ఉదాస్త్నత  కలుగుతతెంది. స్ెంసారము నతెండి బయటప్డగలుగుతావు. 

త్రివిధ తాపములు  

దహ ెంప్బడదేి దేహ్ము. చనిపో యన తరువాతనే కాదత జీవిెంచి ఉెండగనే మూడు విధములెైన తాప్ములచ ే

దహ ెంచబడుచతనిది.  

 ఆధది వైిక తాప్ము - ప్ెంచభ్ూతముల వలన కలుగు తాప్ములు మరయిు ్వరి బాదయత లేకుెండా ్దతరుప్డునవి. 

 ఆధభిౌతిక తాప్ము - ఇతర జీవరాస్తల వలన కలుగు దతుఃఖము  

 ఆధాయతి్క తాప్ము - తనవలనన ేతనకు కలుగు దతుఃఖము  

  ఒక చిని పలిినత తలిితెండుర లు ఇెంటవిదద  విడచిపటెిా  బయటకు వ ళ్ళిరు. ఆ పలిి స్్ృతి  ప్దములో 

తలిితెండుర లు మ దలిారు. ఏడవటము మొదలుపడెుతతెంది. ఇెంటలి ని వారు కొెంతస్తపే్ు మ ైమరపిెంచతటకు 

ప్రయతిిసాు రు. ఏడుప్ు ఆప్నియెడల స్్ృతిలో తలిితెండుర ల చితరములు బలీయముగా ప్నిచేస్తు నిటలి .  ఈ దతుఃఖము 

్వరవిలన కలిగినద?ి తన స్్ృతిలోని జాా ప్కముల వలన, తన వలన తనక ే కలిగనిది. ఇద ే ఆధాయతి్క తాప్ము. 

అజాా నావస్థ లో  జీవిెంచత వారు ్కుావగా బాధిెంచబడేద ిఆధాయతి్క తాప్ము వలననే.  

  సాధారణముగా ఇతరులతో మనము వయవహ్రసి్తు నిప్ుపడు కలుగు దతుఃఖములనిియు ఆధాయతి్క తాప్ము 

కిరెందకే వసాు య. కాని చాలామెంది ఆధాయతి్క తాప్మునత విశ్లి ష్ిెంచటేప్ుపడు అదిభౌతిక తాప్ముగా చతసాు రు. 

ఉదాహ్రణకు నీపె ై అధికార ి నినతి తిటాా రు. అతని వలన నాకు దతఖము కలిగనిది అెంటారు. సాధారణముగా పెై 

అధకిార ి మనప్నిని మనము స్కరమముగా నిరేహ ెంచనప్ుపడే కదా మనలనత కోప్పడునది. ఈ విశ్లి షణలోన ే జాా నికి, 

అజాా నికి బేధము స్పసా్ముగా కనప్డుతతెంది. జాా ని తననత కారణముగా పటెలా కొని తననత తానత స్రదిిదతద కొెంటాడు, 



కారణము లేనియెడల ఉదాస్త్నముగా ఉెంటాడు. అజాా ని తన దతుఃఖమునకు ఇతరులనత కారణముగా చతస్తు  

తిరగుణముల ప్రభావమునకు వశుడ ,ై ప్రతిస్పెందిసాు డు. 

మనలో అెంతుఃస్ెంఘరషణ నితయమూ జరుగుచతనే  ఉెంటలెంది. బుదిి  ఒక ప్క్షము వహ స్తు ెంది, మనస్తు 

మరయిొక ప్క్షమునత వహ స్తు ెంది. నీవు దేనిక ి ఓటల వయేక సాక్షిగా చతస్తు  ఉరక ఉని యడెల ్కాడ నతెండ ి

అయతే స్ెంఘరషణ ప్ుటిా నదో  అకాడే స్మస్తిపో తతెంది. స్ముదరములో అలలు వసాు య, మరల స్ెందరములోన ే అవి 

స్మస్తిపో తాయ. అలాన ే మనలోని స్ెంఘరషణలు సాక్షిగా ఉనియెడల అవ ే స్మస్తిపో తాయ. మనోబుదతి లలో కలిగ ే

చలనములనత అమోదిెంప్క, తిరస్ారిెంచక  గమనిస్తు  ఉెండుటయే ధాయనము. అనిి స్మస్తిపో యన స్తిథ తిన ే స్మాధ ి

అెంటారు. నీ మనో బుదతి లలో మ దలిే భావములకు నీవు స్పెందిెంచక ఉనియడెల నీవు నీ మనోబుదతి లకు సాక్షిగా 

ఉనిటేి . అప్ుపడు నీవలన నీకు ఏరపడే ఆధాయతి్క తాప్ము నతెండ ి తపపిెంచతకో గలుగుతావు. ననేత 

ఆత్స్ేరూప్ుడనత, ననేత సాక్షిని అని నీ స్ేరూప్జాా న నిషఠ లో నిలబడయిుని యడెల, నీవలన నీకు ఏరపడ ే 

ఆధాయతి్క తాప్మునత ప్రిషారిెంచతకోగలుగుతావు. 

బంధము - స్వేచ్చ 

ప్దారథ ములోన ేస్తఖమునిద ిఅని భావిెంచి జీవిెంచత చతనిెంత కాలము నేనత చ ైతనయమునత   అన ేభావనలో  

జీవిెంచలేవు. వ ైరాగయ భావనతో దీనిని ఖెండిెంచత. అనతరాగము లేకుెండా ఉెండటమ ే వ ైరాగయము. ్దతట ి వస్తు వుతో 

మనము స్ెంబెంధము  ఏరపరచతకొనతట వలన అనతరాగము కలుగుతతెంద.ి  స్ెంబెంధములో బాధ, బాెంధవయము, 

బెంధము ఉెంటలెంద.ి వస్తు వు ప్టి అనతరాగము ఉెంట ే  ఏదో ఒకనాడు అద ి నినతి బాధిెంచక, బెంధిెంచక తప్పదత. నీ 

మనస్తు దాేరాన ే జగతతు తో స్ెంబెంధము ఏరపరచత   కొనతచతనాివు. కనతక  ఈ  స్మస్యనత  మనస్తు  దగగ ర ే తలేిిన 

స్మస్య పెరగదత.  మనస్తు కలిపస్తు ని అనిి పేరరణల యెడల నాకు స్ెంబెంధము లేదత అని తేలిి చ ప్పెండ.ి 

అనతరాగము నతెండ ిబయట ప్డగలుగుతావు. 

అదద ము లోని ప్రతిబెంబము నినతి ్లా బాధిెంచ గలుగుతతెంద?ి  ప్రతిబెంబముతో నీవు స్ెంబెంధ, 

బాెంధవయములు కలిగ ి ఉెండవు కదా. బాహ్య ప్రప్ెంచము నీ అెంతరెంగ ప్రప్ెంచ ప్రతిబెంబము. అలాెంటప్ుపడు ప్రతిబెంబ 

స్మానమ నై ప్రప్ెంచము మాతరము నినతి ్లా బాధిెంచ కలుగుతతెంద?ి 

పిలిలనత ఈశేరుడు పో ష్ిస్తు నాిడు, నేనత నియమిత మాతతర డనత. నాకు  ఒక జీవి ప్రిణామ కరమమునత 

అధయయనము చేయుటకు ఈశేరుడు ఇచిిన అవకాశము అని  భావిెంచెండ.ి అప్ుపడు అనతరాగము కలుగదత. బడడ  



ప్ుటాట అెంట ే ఒక కుెండ నతెండ ి మరియొక కుెండ తయారగుటయ.ే ఒక కుెండ మరయిొక కుెండనత పేరమిెంచతట, 

దేేష్ిెంచతట ఉెండవు కదా.  బరహ్్ము కుమ్ర ి వాడు. స్ృష్ిా  వయకుము కాక ప్ూరేము కుెండ కుమ్ర ి వాని జాా న 

రూప్ములో, స్్ృతి రూప్ములో ఉనిద.ి ఆ జాా నమునత వయకుము చేస్తేు  స్ృష్ిా  అయనద.ి కాని బరహ్్ము దేని ్డల 

స్ెంబెంధము కలిగ ిఉెండదత.  బరహ్్ము  దృష్ాా య చతచిన స్మస్ు ము నా నతెండ ిఉదభవిెంచినద.ి తతేజాా న  దృష్ాా య చతచిన 

ఒక కుెండ నతెండ ిమరయిొక కుెండ తయారగు చతనిద.ి ఏ  దతర ష్ిా తో చతచిననత ఈ ప్రప్ెంచముతో స్ెంబెంధము ఏరపడదత. 

కనతక ప్రప్ెంచము నినతి బాధెించ ే అవకాశమ ేలేదత. 

నా పలిిలు నా సాధనకు అడుడ గా ఉనాిరు. బెంధిెంచి వసే్తు నాిరు అెంటారు. నీ పలిిలు నినతి ఏ విధముగా  

బెంధసి్తు నాిరు? నీకు ఆకలి కలుగకుెండా , నిదర రాకుెండా, దపపిక కలుగకుెండా, శ్ాేస్ జరుగకుెండా ఆప్ుచతనాిరా?  

శ్ారరీకముగా ఏ కిరయన నై జరగకుెండా చసే్తు నాిరా? లేదత కదా. కేవలము నీ మనస్తు యొకా ఆలోచనల కదలిక 

వార ిచతటటా  తిరిగు చతనిది. ఇద ేబెంధము అెంటే. 

వివాహ్ము జరిగనిప్ుపడు 10 నవరుుల బెంగారప్ు గొలుస్త పెటాా రు. కొెంత కాలమునకు అది కనప్డ లేదత. 

ఏమి చేసాు వు? మొదట వ దకుతావు, తరువాత అెందరతిో చ ప్ుపకొెంటావు. దతుఃఖిసాు వు.   

నాది కానిది ననతి ఆశరయెంచదత  ఈ స్ృష్ిా లో అనే స్తిథ రమ ైన నిరణయము కలిగి జీవిస్తు నాివు. అద ే

స్నిివశేము నీకు దతుఃఖము కలుగజేస్తు నిదా? లేదత కదా. ప్టలా  కోవడమ నై, వదలటమ నై నీ చతేిలో ప్ని.  

ప్టలా కోవడమే బెంధము.  చేతిగుడడ నత ప్టలా కొనాివు. అది నీకు అవస్రమే. కాని ్ెంత స్తేప్ు ప్టలా కొెంటావు?  దానిని 

అవస్రమ ైనప్ుపడు తీస్తకిోవచతి అని  ప్కాన పడెతావు.  

ప్టలా కోవడములో స్తఖమునిదా? వదతలుటలో స్తఖమునిదా? 

ఈ ప్రప్ెంచములో దనేిక ి నినతి బెంధిెంచ ే శకిు లేదత. ఇద ి ననతి బెంధసి్తు నిది, నేనత దనీిలో మునిగ ి

పో తతనాినత అనదేి కేవలము నీ భావన మాతరమే. అలా భావిెంచతటకు  బదతలు దానికి వయతిరకేమ నై ఆచరణ చ యయ. 

అప్ుపడు స్తేేచినత కలిగి జీవిెంచ గలుగుతావు.  

--- X --- 
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��+* кJ C�)!* ^,  /eu�5ef ]mD�!�J шCD��� ���5Eి 
����� 858\��" 8Ì��'! "��Íe�ED"-c -!���G:^,  



 

7. gw�'Z /	01к+ Kc�?� �p	�"QR? 

N%^: �(�� /6� ��¦&к�C� к&�q ��CF:к���� 8�9�C� 7
�56g"-c �· 5�� 
]�Î�'! 8�(x5X��j>h ;5������5X �Xn� 78��� U7¦�,  ���D U
��"-c 
78��C� ;Zpzк� mFyq� �D"" U7¦�'! ��(
�©)!* �+,   ;5CF -!V -!&� ��� �8�* �j 
�к\ �¦Eి� U7¦�'! ��(
"5|�>��,  
 

U7¦�" )!lD��5'! ���ిef ¶� ��eu� -.5e��+,  -.5��+ �D"" 7�Ba�J mD� S��T�� 
/6� ш�̧� ��'!� ¶� кWED ��eu� кJ5e��+,  -.5��+, ]yq* кJ�J ш�̧�!"-c ;56ef-k ��"" 
�+��� -.5e��+,  mD�G 5�ి 7)!�"# y�Mк�(5X��jx>�Gv  Xef-�>h Ne¡v  $Yyq-.5e��+,  
 
gw�'Z /	01к+ .��	3)5? 

78�� ;NY GeкJ ²�  ! !��� 78�� mFyz�ి, 7
�56gEి" Bab �к� mFyz�ి² ;" 
;�L�,  "7² ;5e� 78�� mF�ED"#; "8�² 8������ 8�X8�* ND#^,  ;5����� 
78�lD�� ����CDM"# "�i�&5X, �ి�:CDM"# Bab �к5 mF8�* 5�ి,  78�� ,, 9�(5X� 
$!�(-c §Ï7"8�* 5�ి 
��к ²U7¦�² <§Ï7? ;V, �D"" ��eu� кJ�# $!�(" ��(H��  ��X 
$!�(" ;ND�A
:6, ����6���5Eీ �}ి8�* 5�ి 
��к �Æ ;" ;5e��,   
�· � <�U6����� 5CD� �C� ;'(# �F�jEి-c 8�(x5mF "$Y��? ;�5-!�� )!M�L 
-!���� Bab �NY ;'(#-c ���D [к 4�#6 ")!RÐ�L -!��D�L�кJ ]�¼�'! 
8�(x5|ED"" 8�X8�* 5�ి,  6�DM�! �mFn 78�� ;eu�5ef ����J Ñ&65'! �mFn 
G�yqк ��(H��6�� 8�X8�* 5�ి,  "$Y�����, 8�9��� ;'(#�� �¢£5�B̀�>NY�ి 
Bab �NY ;'(#�� ;Bab ��, )o �( 6ND"# ��ి&5|� -��ED"# 8�X8�* 5�ి,  �� 
9�(5mF 78��, 3 ш�̧���� ���# ;86:�j CD�D6�Ò6 �(�� B�� ��D� 
��(�6g� ��5X UEి�Eి 8M656g� � $!M�" 8�X8�* 5�ి,  ш�̧�� �¤5mF�", 
[кND>�ి �¦Eి�'! ;�j6g5�" кWED �кJ 78� lD�� 
��+*  mF8�* 5�ి,  ;5����� 



�� �F����� ��¶�(� -!�5 к&'( 45>кW>��,  ��NY�ి � Æ�DN%�ND 
�!�|�n,  3 
�¢£5�j ÌUCD"# 46*�6*�'! U"�'(5|�-." ;Z���ిL  G�!� � 
��"5mF �G
�� mF8�* 5�ి,  ;5CF-!" ��D"# 
��(5X Bab �к� mFyz ��®х 
7�(6�����" ; !�L� mFyq-� кW>��,  -!�� w��( -�85 "��>�" C�&�B̀yz 
ш-c*�56���� 8�Xк 3 78��,  
 

ш�̧�56e� 7)!�"# �!8�-�NYeeu�5ef �� ¤�j"C� 3 78�� ��CF:к���� 
85�59� к&'( 45�ి,  ¤� 7кJ* �J 7)!�"# ���j5ED� -!�5�� 9�()!* �+,  9:�� w��" 
�Á eu� C� к&�q ��eu� кJ�#�jx>h ] 
��+*  ¤� шкJ* ��� 8�X8�* 5�ి,  
 

кe¹��V#<��D�!L �J? -!& o ^� 6�+$!6 �'(���ి �¦Eి�,  �D"-c NDш�� ����,  ;�F 
U9�'! �Tк\���"# ND �i !�C� кWEి� 8�pq�  ;5CD �¤5X��jx>h �'(& 45EF�ి, 
NDш�� ���eu�5ef §!шM6 86:� �� 7
�56g>h G6���,   
 

"78��² Ó�9
��D�" к&'( 45�ి,  /�ి wN# ]���̀M� 5����� $!> �>h6g5�ి,  
/�ి ш�̧����" ;lిк »6�6�� ���Jn-.5eu5�ి,  B�J��, 6�N«�jx�J �!кJ5ED 
-! !>h6g5�ి ,  7)!�"# ����e 9�(5mFe�jx>h �6g:5B� 56�� m� !x�" 
4�"�6g* �J m��j6gND#^  

 
H��	8к	 ��SQ�� $1Y	Mి	 �r�y�  n�W�	  

[��G�Dк {n 8	.X)� QR� ����D��ీ� Q�Q&�)�  

�&#  o pq5mFeeu�5ef, � ÌUCD��� ��(ÃÔ��� $!:�q5� mFyzeeu�5ef 
��NY6�lD�+E��� ¤�jEి" �KO�D� �,  ;6>h �&# ��®х� �(�� ��D� 
85-�01��5Eి �5Eి� �³8-!� C�Eి ��5Eి UEి o ^_ e56 8��75'! UEి�q5|��� '!к,  
 



 

8. P��QR #_y�pX� QR	0� wYn	HiZ�� Z��(ి��N QR /	01к+? 

 !§!n6: )!5���D���� кJ� 6BbCD ������  !� �L� 6�+$!6 �yq-��>h6g5�ి,  
�������J �D"" 7
�56g"-c "$Y�� mFyq� 6�+$!6 '��)!�5' '! y�Mк�()!* �+,  
�F$!��G��� �(�� ;NYкJ� 
����v �� ����A� �5Eి� ��!�!L �J �5��'! 
7
�56g"-c "$Y�ి�n�>CD^,  ] "$Y�ి5��Eి� ��D�L� �
CD ��D�!L �C� к&�q 
��)!�5'! �Eి{ 5| �>h6g5�ి,  � "6: �KBa -!�:к�5�� кWED �� 7
�56g"-c 
'N%�$Y�:�' 8�(x)!* �,  
 

Q�QR XB>��0�QR /	01к+ $Q��`��N QR 

7
�56g>h 8�M ш-c* �56g>h �(�� 8�M�b >h,  7
�56g>h �K�+ª >^ 45>'! 
G��j>h ;5���� ;5ш G6���,  �� � �N%�ND 7
�56gEిXn� ш-c*, Bab �� ��� 
G6��� mF�
�J
�6gND#�,  -!�j� ÌU6��� �5 mFyz к��� Ñ&65'! �� 
 � 5�F�5CD "Ba"-c ]���F,  3 U��� 
�¢£5X ]��!"# ]��кJ N%�$Y�:5'! 
8�(x)!* �,   7
�56g"-c ;�(x5X� 6�!M6 ;�ి ]�� �ి�: 8x�Â N«5�ి ;��
��5C� 
�-cXn� -!��к'! �mF y�Mк�(5| �>h6g5�ి,  
 

3 U��5 C�&yq-.�# 6�+$!6 ]��5 �ev , ]��5 �NY U�D�5�ev  � $%�х�( �K�(*'! 
G�+6g5�ి,  )!lD��5'! "$Y�ిx�Eి� ]��� �U6�5'!��, 46*�����ి '!�� 
45eu5�ి,   �� �D"" y�Mк�(5mF �5�� /6�+�C� �5|�-.5e��,  �� 
]��!"# ;lి-!� �K�Mк�'! ;>
кW>��,  ;856��q*  �>кW>�� ��к �кJ 
�Z5X� ]���j ND�:6 
��(5X U�(Â5| кW>��,  �� �D"" 85C���'! 
��)!� ���ిLC� y�Mк�(5mD&,  3 U9�'! ��)!� ���� ��5 � 5�ి5� mF8�-.5e� -̀��� 
]��� �evNY -!к � ÌU6��� �Z5mF ;"#5ef" кWED ��)!�5'! 85C���'! 
y�Mк�(5|
��,  
 



����A� �QBND"# �5�� �U6�� mFyz |�:'! к5|5 |�eÕ�  V�+ |�Jv CD�,  к5|5 
��к\'! ��� ������ �mF6 m�&v5|�EF �+�D�-c ���к'! 45|�CD�,  
1) (4n ��	  ..  �F�6� ��G��Ö ;��
��� �(�� �Æ��кJ,  
2) KyHi�  ��	  ..  �q6� �F�6�-c  �5ш  !�5��:CDM"# �(�� 858\��" 
/Xn�5��кJ,  
3) w�H ��	 ..   w��( ]�5�� ��"�F 3 85¿��� �� ÌUNDn��� ] 
85¿G"# ��x�(X� $!�+,  
4)  �D�y ��	  ..  � 6��� �(�� 858\��" 
��(*5�mFyq, ���ిL  ��X, 

6�DM�! �к5�ి5X�5��кJ  
5)  Q�1�� ��	  ..  /6�  !� ���J 8M�G���zÆ ��кJ5ED �&# yzU8�* �#5��кJ  
 

] 6�!M6 �5|  !� �D�J'! ш�̧�!"# "��Íe��   !� � ш-c*'! ��� 4�# 7
�56gEి-c 
 !� �D�G )!M�; ; !ND� )!M�; $!:ND� )!M�; 4�DND� )!M�; 8GND� 
)!M� ;" m��j6× "$Y�ి5| �>h6g5�ి,  �5|  !� �D�J 3 -c�5�ి U9�'! §!�̧�к U9��J 
"�M¢£)!* ^,  
 
1) -�� �QR ... §!M8 -.ш��� m��6�: �56� '!U8�* 5�ి,  
2) ����QR     NDEీ �:�8��� "�5��5� mF8�* 5�ి  
3) 6-��QR     �:�L ��!�!L ��� ��eкJ C�� 8�* 5�ి,  
4) $Q��QR     Ì�ª -c���� m��6�: �56� mFyq ш�̧�!"к56ef-c ш-c* 8�Ñ�! mF8�* 5�ి,  
5) [()�QR  ... w-c\0¥1 S��
��U к&�5mF�ి, ]��|ND ш-c* "mFn�ి,  ��� U95'! 
"$Y�ి5|�Eి� 6�+$!6 ]��5 ��)!�5'! �yq-��>h6g5�ి,  3 ���� 
��+*  mFyq -��ED"-c 
7
���� 6 ��" 3 §Ïv -!��� |���jCD�+,  
 

 



8����`�	 8�F� Fgj 8���Af@ 8�F��)F�H	  

8�����n�4� Y	Hn�	 8�F� к�� $Q�MిX)  

к��NY ����" yq��5'! ��U5X ����NY  �U8�R ����NY ;'(#�� �����mF6 
�· 5 mF��EF�ి ������,  �D"�DM�! ;5��-���yq� 
:5 кWED ������,  
 

6F	 �B>��G���w��)G -�� ��X)	 (4FQ��lHJ  

-�� �)-�� $Q��RкNJ �3)Q��@	 CHi��G.	  

NY�� $%�§!M��+EిN%�  !� ��� �F���� ]ш�̂ 5X  !� �D !���C� кWEి-." |6g�(M9 
;ND#"# �|�� mF8�* ND#��,  



 

9.  ��0�ి�QR 34��N QR ^ /	01к+? 

�� �F$!��G"# ��(Â5X��jx>h  !� �L�, �KB ;�56�� 
�!I��� |�eÕ�  
кJEి mF� $Y�j'! ��
>�� ���}ి�,  
��0�ి�QR /	01к+ 34��N QR? 

[к -̀5�� º5���j ��"�F �� [к ��CD* "# X��к�(5|���,  7
�56g>h � 
ÌUCD�кJ -̀5���, ]lD�� �(�� )!��,  �� ]���� -̀5���'! mFyq-." 
� ÌU6 -!�: к�G !�J )!'()!* �,  3  !� �х:6�� C�&�z�F ���}ి��,  
 

[к ��CD* "-c �D" ��(lి ��" ��� º5���j -̀5�� )!� �� ��5d 8G����� ���5��NY 
45eu5�ి,  ;�'! ���к\> 4�#�xef-k, w��^��xef-k, 7
�56g"-c ;5��¦ 
8G����� 8"#¢£6g���,  �Æ !6 �¢£6�'! ]�� к�+� ;5��( $%��j [-̀�G'! 
���¢£8�*  45eu5�ి,   
 
��0�ి� /aQ �1	\ి к+\ి�� YR	a�A�X� /	01к+ 34�8abHi	(ి? 

���}ి� mFyze�jx>h 7
�56g>h �кJ кJEి$%��j 45e�>h,  ;5��к" кJEి $%��j ��5X 

���}ి�� mF)!* �,  ���6 �Fш��� кJEి $%��j ;NY�ి H7 ���6 �� C��J�j6g5�ి,  
]5
v ����� кWED 8����, 8�(-!" ;" m��xED"-c ���Ø y��Ù Å �!5Ú y��Ù ;NY ��D�J 
$!>CD�+,  ;5����� 
�!I��5�� кJEి $%��j'! 45X ���}ి�� mFyze�jx>h �кJ 
;"# $Y0�G 8���, ш-c*" /Xn, G�� ��Âк6M� ;^ � ÌUCD"# 9���  
$%��j �Eి�q5mF $!>^� 7
�56g"C� ��eu Û� ��*�� к&'( H7������� ÌUCD"# 

> !�" 
��+*  mFyq-�$!&,  �� ;6:56  !� �х:5 /mFn $!ef" кJEి $%��j� ;56 
кND# 6кJ\�  !� lD:�:6 /mFn $!ef" $%> $%��j� 45|>� � )!5���D�5,   3 
U9�'! mF�>� ��� ;9�� ����6g* � ��5X ��e �Eి Ü1 Ü1 6�jx�J 
mF�кJ5ED 8�: G����� "��>CD�,   
 



����� $Y� 
�5lD�J G6��F$Ý 7�, �q6��F$Ý 7�, ]mD�:�F$Ý 7�, ;�lి �F$Ý 7� ;" 
§!yq)!* ^,  ���jM V 6&v�5>h� ��� �(�� 
��+�j�" 7
�6RÐ�i�j�J'! 
��U5|����j '!к~  3 ����C� �� � 6&v �5>h� �кJ �(�� �6g��-c 
кWED ���}ి� mF)!* �,  6� 6&v �5>h� �-c 
��� �F�j>h ���}ి� mFyq�euv  m��zx к9 
;5��(-k C�&yq��F,  
 

85���D� ���� ��-!�� �KB �K�(* mFyq� 6�+$!6 �� Ulి'! ]6� ���}ి� 
mF)!* �,  3 U9�'! mF�>� ��� ���:�'! U
�� �i�5�� 4�# 7
�56gEF 
��� 4�# U¤������ �ి�:6M�'! 
��(*)!* �,  �� ���}ి� mFyze�jx>h 3 -c�5�ి 
U95'! 8�* �)!* �,  
 

��Z��ZC -�-�Z �X)�	H� к&�)Z C  

�)Z �)Z ���ш�	' ��0�ి� �(4 �(4   

wN# B���J'! mF��Eి�  ! !�V# ���}ి��� $Yyz ��� ;>h
����� �¤5��>h '!к~ 
 



 

10. �к%*Z, 37� Z �gH�QRA� !"g��N QR /	01к+? 

 !� d� -!�� ��5d �������J Sк\�V ��}Þ�V �U6� ���� C� �KO8�* ND#�+,  
]�G ���Fш� �5�& ��Æ, B56g )!� ��!�"#5efV �U6� ����C� '´�U8�* ND#�+,  /�ి 
[к ¦ß ]mD�� ��к ;ND
�(к |�: -!��,  /�ి ���6 858\�� �к\ Bab ND"#, 
�����pq�" �(�� 5X 85)!\�!"# C�&� ��+8�* �#�ి,  �j�!6� �������J 
��к�� G6�� �KO5mD�+,  ]9�"к G��j>h ��к��" �ш��|�-��ED"-c 
����#8�* ND#>h,  
 
Q�QR �к%*:, n&��*: /	01к+ �gH�	A� !"g��N QR? 

��� Ì� ш-c* '! 4�# 7
�56gEF Sк\�J, B56g�j�J S��T�� ;"#  !� ������� 
$!:�q5X 4ND#>h,  ;5�����NY Sк\�T���xef-k, B56g�j�T���xef-k $!ef �"#5efV 
�U6�����U '! ��(
�©)!* �,  3 7¦� ¶� G��jEి ÌU6� Sк\���� �(�� 
��}Þ���� ]lD��Eి 45�ి,  ;U � ��
>кJ ;�8����� ]���,  !� � $!���j, 
�)!* ¬ �J, �8�, Ó�lD�J S��T��  !� �DlD� ���+��� ;5�ి8�* ND#^,   � 
��(8�!�кJ 8�5��CDM"# к&'(8�* ND#^,   �¶ ]¤5|кJ5ED G��jEి-c yz�mF8�*  
�� ÌU5|ED"-c $!ef ÌUCD&# ;�(x8�* ND#^,  CD:'!"-c 4�D���'! "��Eి 
4ND#^,  Ñ�7�(6���� m�eu�  ���-c �!^ Uyq�(CF ] m�eu�  ����J'! Ñ�G"# /8�* �#�ి,  
 

"Ba"-c 7¦� ¶� G��jEిкND# �5�F ��Æ B56g 8¦��J "�yq5mF̂ ,  
��8�* 6� $!ef �ev  G��j" кà(� $%�х�( ��� ��:  !� 5CD�J NDш�� mF�>� 
��� wN# �-!� ��ÆBa�" �¤5� mF�>� ��� ���5|� ������� 7�GN� 0��кJ 

��( ;
�|��#�ి,  �� $Yef-c  U�J� /)!* � $!efNY �}ి5|�-.5e��,  ;5��-̀ ���6 
�Fш��� Sк\��� ��}Þ��� �U6�����U'! '´�U5|>� X�#�xeu#5mF 
NY�x�>h6g5�ి,  ;�jxEF 8M6�'! $!ef" �� �}ి5|�-.5e��,  
 



� -!���mF6N%�ND [к m�eu� �� ��+к ��yq�yz*  ��ి m�ev�� NDe��" ����� �U6� 

�5lD�J m��j* ND#^,  �кJ ]���, �5em��кJ �8� S��T�� $!ef-c ;�8�����56 
��кJ G6��� Sк\� ��}Þ� ��'!��� $!>h-�$!�" m��x�Eి5�ి,  ;5CF -!кJ5ED 
m�eu� �� ��(-c�  !�� �!кJ5ED 45ED�5e� [к Sк\�� ��к m�eu� �� -���á ^_ 
�5�� ÆG�� ;>
��yq5�ి'! кWED m��x�>h6g�#�ి,  Sк\�J, ��}Þ�J mFyz CD:
 
yz�� 
��(5X �(�� $!ef"  o pq5|��yq� � ��9:6 
��(5X� кâ�J X�#6�� 
��5mF m��x �>CD^,  ;��I6���� ���B�к� 
��D�J к&�� 6g�yq, �!U S��T�� 
Sк\�J, ��}Þ�J NYef-k �KO5� �>h6gND#^,  
 

�F�6�J Sк\�J �(�� ��}Þ� �i���� 4ND#�NY ��к� ��� ;NYкJ�J $!�( 
-��(к��� ��+n-.��eкJ �(�� 7
�56gEి" 85C�� ��|�eкJ $!ef" �KO)!* �+,  



 

��  [���$	 /	01к+ 34��5� 
7-c* ш����J 
� ;6:lిк �Æ �������J [к к� ������ ���D �5>h
� �5ef ��C�:к 
85��!I��� 4�$!)!"#  !ef)!* �+, ;eu�5ef �A���v  $!0¥1 �¶ ��кJ5ED ��к [к\)!�( 
��>5 ���D �5>hv  ��к ;�Gx����� ]���'! �yq-." 4�$!8� 45e��+,  
-.5��+ �AB5CD кV85 5X V0¥1 ;^ND CD� 
кJ5ED кà(� ���� 4�$!8� mF)!* �+,  
4�$!85 wN# -!��D� -�85 mF��>h6g5�ి, 7
�56g" -�85 ��к 85��5 -�85ã 
;8��" C�&� ��|ED"-c кWED 4�$!85 mF)!* �+,  '!5l� '!�+ º�efä ��( !��кJ 
�:��̀к5'! ;8��" C�&���|ED"-c 4�$!85 mF)!�+,  
[���$	 /	01к+ 34��N QR� 
]��!"#  � ���j mF�ED"-! ��к ]к&" ��'! ��5|�кJ" U5�� ]�'(5mD�D"-!å 
"Ba"-c ;5��кJ -!��, �( ���5��кJ 4�$!85 mF)!* �å 

858\�65�� 4� ;5e� æ�
��'!æ ¯ $!8 ;5e� æ45>>5æ ;" ;�L�,  -!�ef�  4�$!8� 
;5e� �
��! <] 7
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4�D6*���� $!ef'! mFyq-��ED"-c §!5���6 �8�R�� к&�  45>ED"-c G��� |��q 
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6�+$!6 ;��7U5| �|�n�NY �z��� "mFn�ి'!�� 45>кW>��,  4�$!8� $%��к 
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]��� �yq-���yq��ి'! 7
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12.  (4��*�	*� Y	� I� A���N 	 /	01к+? 

mD�G �F$!��G��� ��$Yш�DM�!"-c �
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5e�� ���-c w'(�( ��к 
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�56gEి" "�� ���ED"-!? -!V �F�j>h w�jx>� "�� o ��,   
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13. к*��Z@ /	01к+ �]���N QR? 
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14.  Hi*_yZ ^ �]���N QR /	01к+? 
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15. �)Q� �]nrZ ���4�к}¥¦�(ిA� ���Y����N QR ^ /	01к+? 
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�C� U-!8�, ���ిL  m�5��CD^,  CD� �K�j 
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[к кâ�5 ��-!�5 ш5хG8��+>NY �!Æ8�>h �F�6��� ËEి5X $Y�D��� ;���(5X 
8����j ;>h
� ��
���-c $%ÃÔ1>h,  �F�6�J 8��� -.�кJ U�gª ¦�(*-c 
U�#U5|�-.ND#�+,   »� �U�gª  'CDRÒ�CD��' 9�(5X ш5хG8��+�©ª  85��(5mD>h,  
7
$!��>h ш5хG-!���� 4�# ;6" m�U �(�� 6� w�к�� ó�'! ;5��5Eి 
$Y�D��� 4�IUxmFyq�ef�  ND�� $%�J�Eి5�ి,  $Y�D��� 4�# Bab �5CD Ë5-!�� 
�к\ U���^_,  ш5х� 'ш5хG8��+"' ��D�56�� 'ш5х�' '! 
�q���>h|��#�ి,  7
$!��"mF �K�(5|�Eి� ш5х� ' !5| B�:�' '! �q�J� 
�>h|��#�ి,  ]�� ND�J
� mF6g���" [к mF��� w�v$Y0��� ш5х� �eu� -." 
45e�>h,  ;�ి ÌU6�j |6g�(M9 �j�+µ!�!L ��� [кe^� '9���' ��к 
9��»�6кJ���к ,  ;5����vNY ш5хG�!�� ;9������ 9��� �к\ UB�G"-c 
85-̀6�,  ш5хG"# � m��j�-c �
��'! ��eu� -.5e� 8����j ;�� �· �+ 
U��>h6g5�ి,  
 



7кJ* � �8���� $!CD������ к�����e��  �:��̀к $!:хG:ND��� �6��� �K�(*'! 
6�(���:ED"-c '!�� ш5х� �(�� /6� $!^�D:��� �ë '(5X 5
0к����� 
9M����� 46x�#� mF�>� ;NY�ి �(�к �х: 4�F�ш:�,  
 

�j�!6� ���6 �Fш� '!� G��� "�yq8�*  45EF�ి,  ��� '!� � [к ��lD� 
�F$!��� �(�� ;NYк X�# �F$!��G� ;9:Æ6�� 45EF�ి,  ��� �х:���� �KB 
�'(5�j���� �(�� �j�: �ిND����� ��� C�  !eu ш5хG�!�� mF��>h6g5�ి,  
)!lD��5'! '!� � X�#�ి'! 45>>5 ��� ] ш5хND�5 ó�56ef-k U"�q5mF�ి,  
�F$!��G"-c $%01ED"-c ��J-!" ��B�5CD $!�+ � �" mF8�* ND# ] �" ]�q -."# 
Æ�D�  !e¹�ND G�yqк5'! 7
�56gEి-c �����Gv �" 
��+*  mF��EF�ి,  3 ш5х ND�5 
��(к ��" "6: к�CD:� 9: ���# ��B� �8��" кWED 7-c* ��$!�C� "5�j6× 
yz��� ;5�ి5mF�ి,  
 

ND� �����, 86:�, $Y�D�J, Ë5-!��, 9��¦, UB�� �(�� 
H78�|-!�-c ���к'! �F$!��G� ����, /01����, ���� ���� ��� , 7
�56g"-c 
��к\'! ш5х� 45| �>h6g5�ి,  7кJ* � �8��J 4�#6��� 86:5 $%��j w�
ED"-c 
/mFn ��L��кJ кWED ш5х� $!> �>h6g5�ి,  
 

3 -c�5�ి §Ïv к�C� ш5х� �KO5��>h6g5�ి,  
 
HG	 �r�� ��Y��H`�@J g�iª X) g01� HJ к��  

(4�B>ш¢ �]�HJ $�«¬GJ -�	C���	 �I$1N �4  

 

8������ �jef��, U�gª ¦�(* mF6 �ef�� �(�� �F�6�5��(mF �KO5��Eి� 
 !5|B�:�� ш5х��кJ �5���,  



 

17. ��	' nC�QR Q�ab ���D  37-�N QR ^ /	01к+? 

§!5� ;5e� ;�L� ��§!566, ;�F ÌU �к\ 8�B���� yq��,  8�B yq�� " 75
5 
к&'(5mFU ;V# ;§!шMCD��,  ш��� �J, ]5�³0��J �( � /6� ;>{5кJ�J �mF '!V 
/6�+�mF '!V к&'(5 |�>CD^,  4�D���-c [к 8����� w����ND ш��� mFyz ��кJ 
;к\> 45EF�ి ��§!56CF,   -!�ef�  � ;"# ]5�³0��J ;56�̧v�5'! §!5�" к&'̀ 
4ND#^,  ]5�³0��J �'(yq� $%5eNY ;�xef-̀ ;к\> 4�#5����v  §!5� 8�B5'!NY 
;��7�5��"-c �8�* 5�ి,  wк\E��CF §!5� 45eu5�³  ;к\> 85C��5 45eu5�ి,  ;5����� 
� ���^5�j ��кJ5ED ��� [к\�i 6� ÌU65�� §!5�" -��+кJ5e��+,  ���xef-k 
� 8M56 ]5�³0�� mF6 к�qx$Y��Eి�5����v , ;56�5'(к5'! '!V ���:5'! '!V 
'§!5�' "  � 5�>� mD� к��"�q8�* 5�ి,  mD� ;�+���� -.5��+ G6��� ���:���� 
]5�³0��J, кµ!� � 9: кWED §!5���65'! 45> 
�J
�CD�+,  �� §!5�" 
 � 5�ED"-c  !� �L��J mF)!* �,   !� �L��J mF�>5 ��� кµ!� �J �'(yq ���:]5�³0��C� 
85�595 ��кJ5ED ;56�5'(к5'! §!5� ;��7����-c �8�* 5�ి,  ;eu�5ef  !� �L��V# 
¦>h )!�+v  §!5� ��к>�C� �
�)!* ^,  
 
Q�QR Q�ab ���D  ��	' nC�QR /	01к+ 37-�N QR? 

'��$!�5 86:5' ;��>h6g5�ి,  ����ND [к U��G"# N«-c\ m��xED"-c �� ¦>h 
)!�+v  ;�F U��G"# �j��!��65 mF)!* �,  ND:� )!� �� �� кWED, )!Æ:5 m��xED"-c 
"��Eి�$!�+ ²NY�� "B�� m� !* ��, ;5CD "B�� m� !* ��, "B5 6�x �( /5-̀� 
m��x��² ;" ¦>h )!�+v  m� !* �+,  �кJ §!5�  � 5�D��# -��(к �к\ ���6�� N«-c\ 
m��xED"-c �� ¦>h )!�+v  §!5� �|�� �&v)!* �,   
 

;"# �-!� U¿G#�J, 88:�J, �(�� ��®хG�J ¦>h UlD�J'! 
46x�#�jCD^,   
 



1. 6Mి(7>gкj � G6�� � ;���j�� ��" ���� шкJ* � ��� ��xEF 7¦к5 !�J, 
����J, ;'(#��M6 U)o ôeND�J S��
��U,  
 
2. 6Mిw�Hj �|�eÕ�  45Eి �кJ C�&yq� ��G�D�J, G�� 85�5lD�J, 
-!�J�:� NY���J S��
��U, 
 
3. PM)�'�кj §!�̧�к $!:9��J, -���, "�+CDR�� �5ef G�yqк 88:�J,  
 

������ND ��CF:к���� �" mFyze�jx>h �(�� "6: ÌU6��� ���� U��(5|�Eి� 
¦>h ¦�-!��D� ��� � 88:�J ��кJ5>'! ��к 88:��� 6'(�5|" ²§!5� 
[к\e� 45>h'!к~² ;" 7
�56g"  !� �(�)!� �,  -!�ef�  ¦>h )!�+v  §!5� �|�� 
mF��>h6g5�ి,  
 

S�ef )!�( ���5'! 4�# ;�:к* шкJ* ��� 4�F�¤5X §!5� �|�� mF��>h6g5�ి,  
� $%��$%5e 4�# ��(8�!��� �(�� |�eu� ��к\� 4�# �:кJ* ��� 4�F�¤5X 
��5>�)!�( -.56 ����j '!��; 6кJ CD� 4�F�¤5X X��( )!�( ��'! ����j'!�� 
§!5� �|�� mF��>h6g5�ి,  



 

18.  �p89�� ����1 Z��(ి��N QR ^ /	01к+? 

���6 �Fш�j �F$!��G��� mFyz ;6:56 )!G�: "$Y����� -.�í�(-!� [кef,  
U$!���J �5>h
�J, -.6*  $!���, �5C��, /�Jv  S��
��U $!EFe�jx>h 
�(�� ;"# H7 85��!I����� -.�í�(-!� "$Y�ి5��>h6g5�ి,  VefC� "5Eి 
G�Eి ]кJ�C� ;�5к�(5��Eి �D"��� -.�í�(-!� 4�# к�ш��� �х:���� �KBa 
85��!I��� �(�� ��CF:к ;�â���� ]�M"5|ED"-c 4��'(5|�>h6g5�ి,   
 

�· � mFyz 8���� /�ి �· G'(#-c ]�¼�'! ;�(x5| �>h6g5�ి,  7
�56g" 
���jx-��, -��(к�J ��+n-.�ED"-c -.�í�(-!� �
�� '�e��Eి )!M�-c N%�$Y�:�'! 
��e��>h6g5�ి,  6�+$!6 ��)!��'! �5| �>h6g5�ి,  
 

[-!N«к�jx>h ���" B56g ����6g* ��� 7
�56g"-c 8�(x5|ED"-c 
��+* '! 
B56g�& ;�J�� 45EF�ి,  N%��ి'! ] ]mD�� 6'(� o ^ �D"-c ����J'! 
-.�í�(-!� "$Y�ి5| �>h6g�#�ి,  w5Eి� -.�í�( -!�кJ ��� ��
��� �q�к-�85 
G6�� ��ి&, �
CD ��|� ;5CD �yq $%� �>h6g5�ి,  ���� 4�# 
��+* �J G��j" 
6� G�ి�('! к"�q)!* ^,  �'(&� -.�í�(-!� ;�5-!�� �к\ U�+�j�� 
���º5º5� mF8�* 5�ి,  ���" ;56�5
 ����6g* �кJ <$!8��J? ���к �� ���& V�+, 
�8�кJ ���к �� -.�í�(C� 8� 7
�56g"-c "$Y�ి5� �>CD^,  7
�56g" 8x�ÂC� 
H�ిL  ;^� �8� ��)!�5 '! U"�'(5| �>h6g5�ి,  
 

�F$!��G��v �� /01��v �� mFyz 85���D� ������� �5mD�6 ;Zpzк ��-c���� U
��5 
�����5d  !�J, ���+
�, CFN%, -.�í�( V�+, 
59�j �ш��, U7¦� S��
� $!efC� 
;Zpzк� mF)!* �+,  ��� [к\ ��D�L� 7кJ* �-c ���BND��� к&�5mF [к ��CF:к���� 

��(*5�j 
&'( 4�#�ి,  )!9кJ"-c ]lD:��к 4�#�" к&'(8�* 5�NY ��к�C� 
-.�í�(V�+ ;Zpzк ��-c����� $!>�>h6g5�ి,  



 

-.�í�(-!� Ñ�G�zÆ �¢£6 yz�-c кWED ���к,  m�eu�  �к\ ��� ��
� ± Gë ��, 
]кJ�J, -!�, ��|� S��T��U /5ef к�jx, mD��J �+Xк����� �5e-!�J, C����, 
8��í�J S��T�� $!ef 6�G�̧ �� 4��'(5| �>CD^,  /�ి 7¦�����5X 4�jx 
Vef" �yq-." ����Lк���� Vef'! G�+n6g5�ి,  3 V�+ ��CF:к�'! �A
��кJ 4��
 
�>h6g5�ి,  /�ి wN# ]���̀M� 5����v �� /6� ��CD:G#� $%��: UlDND����� 
$!>�>h6g5�ి,   
 

-.�í�( -!�кJ ������# ¦>h к01 
��+* &# �ef�  ��NY6g� E��� ��¤�j"-c ���к'! 
��U)!* �+,  ;5����vNY � -��(к�J ��nED"-c ;�ి )!9�5'! ��(
�©5| �>h6g5�ి,  
-."# $%��ిк ��-c����� �� ¤�j"-c �(�� Bab "-c ���к'! -.�í�( -!� к�ш5 ��� 
��e��Eి ;�5к�(5��Eి, G�G�5к�6� mF��Eి �KO5��>h6g5�ి,  



 

19. 	���QR �*+к+�)QR ^ /	01к+? 

���6 �Fш��� wкJ\�'! ��Jк�EF ш��  X�#� Ë5-!��,  Ë5-!�� ± 9M"5�mFyz 
$!�( ш�̧��, �8������ �(�� ��(8�!� ���� кWED ��(�K�ª ������ 45eu5�ి,  
mD�G 5CD� �J, $%��ిк  !� �L��J Ë5-!��C� ]�57�jCD^,  	F��J	 S��T�� 
;Z�5����� кWED ;�ి $!>�>h6g5�ి,  �D" ]-!�� �KO5��>h6g5�ి,  �D"��� 
���� mF��>h6g5�ి,  H78�|к5'! $!>�>h6g5�ి,  /�ి 56�� G�ి�( '!NY ��F 
��F B�q5| �>h6g5�ి,  
 
	���QR /	01к+ 34��N QR? 

Ë5 ;NY�ి 7
�56g" �к\ ��9 ND�,  ;�ి ;, 4,  ;NY ;Æ�!� к�^к ��� 
��xEి��ి,  8M�)!#���j� ��5Eీ $%�J�EF ш��� '�56g �к\ ;>h
� ��
� ��5d 
';'-!��'! ]�57�j6g5�ి,  ���ి�J ¦8�-.�#�jx>h ''-!�� C� ш��� 
]'( o 6g5�ి,  ¦>h ;Æ�!�W, ¦>h ;�8��J <Ba
�õ, 8M�#, 8��g�q* ?, �
�� �+ 
�F�6�J (���� U�gª , ¢öшM�?, ¦>h $Y�D�J <ÛÚ, ��÷, )!?, ¦>h ��-!�J 
(7¦®, 7��®, 8��®? S��T�� $!ef-c ���к�J,  /U ;V# �(�� �e"#5ef-c ]�� 
4�#$!>h ²7
�56g>h² ��5>h Ë5-!� 9M��� 9:���# "шÂ��� "�+� � "�!-!� 
������"# 8�X8�* 5�ి,  Ë5-!�5 ����� ;" кWED �q�J��>h6g5�ి <²�F" �DM�! 
;^CF 7
�56g>h 8�* �5| �>CDE³² ;" ;�L�?,  $Y�D���" )!�5CD ²Ë5² ;NY 
�UCD� Æ���� "}ి�*�����ి,  
 

7
�56g>h Ë5-!�� �(�� ';â' ;" �&-c� 6�+$!6 ���5mD"# 8�pq�5|>5 
]�5Z5mD>" m��x �>h6g5�ి,  -!�e��  �5 6���e��  � �" ]�57� ���^ND Ë5-!� 
ND�� H7 8�|к5'! ��(
�©5| �>h6g5�ి,  
 

Ë5-!�ND�� mFyq��jx>h �mFn ш��� 
5e �к\ ���9M""  o & 45ED& 



(Ë5ooooo...ø ø? ;�ి �8�" §!5�5�mFyq ��(�K�ª���� 8�Æ����� ш��5C� 85lి5� 
B̀8�* 5�ి,  G��j�J �D" ;�L5���� lD:�5 mFyq ]CD���7$!"#  � 5��CD�+,  
 

Ë5-!�5 $Y�̀M�+  !� 5CD��� $Y�̀M�+ UlD�J'! $!� � �>h6g5�ి,  8�M )!lD������ Ë5 
]-!�� 
�ùHEి-c X�#�'! 45eu5�ి,  ���� 4�# �5�j 6�, -c�5�'! 4�# ����  �5�j 
 � e�  ��к\'! 4�#�ి Ct5>� �(�� |�к\C� 4�# ;�L|5�D� -!�� 
�ùш 7
$!��Eి 
mF��� 4�# ��к�,   
 

3 U9�'! Ë5-!�� Ì��
:5, )!9�, ���5|� �D" $%��к 4�# 86:� 
�ú�к� ;�ú�к� )!-!�±"�(M-!���J ;"#5ef" C�&���+8�* 5�ి,  



 

20. ��' ���N QR ^ /	01к+? 

7
�56g"  !� �L�, �KB ���D 7B� X��Av  ��к '´��V���T�� ;�îి" ��к �6g�Eి" 
]�M"5mFe�jx>h ��� /)!* �,  /���jx>� ¿5e� ND�5 C��� -."# 8����� 
 !e�J /6� 85'̧6 $!^�D:�C���, �(�� |�xevC��� к&yq 45eu5�ి,   
 

/�ి ����+ ;5m��J'! mFyz µo >§Ï�mD� �KBa -!�:к����" [к ��
�,  /�ి 
H78�|к���� 5
0 V�!B��'! 8�X5� �>h6g5�ి,  7
�56g" �i !"# 
��-!¤5� mF�ED"-c �� кJEిmF��� $%�J
�6g�# �� !"# �eu� -." ���G-!� 
�ిш�� ��� /mFne�jx>h ����j $%�J
��� ��-!¤5mF 7
�56g" 8�5�� �i !"# 
�����
� UEి'!�� �(�� �K�(* �i�� ш��L'! 
"8�*  �8��� '!V ���-c 
ef�'! 
'!V )o* CD� �J |��>� mF)!* �,  ] 8�5�� �  !� �L��� 6�� �(�� 
7
�56g" �i���� ��CF:к���� ) 5��:� �кJ ;��7��j6g5�ి,  X���� ] 
$%�J
� ��� � mF6g���5X 6�+$!6 N%��ి'! � к01кJ 6� �����'!"-c 
;��� -.5e��,  
 

�� X�#�xef ��5d 3 ��-c���� |�8�* ND#�,  ;5����  !�2� 5euND#�,  
�� ��� w5��кJ /)!* � C��J8�кJ5�D�,  
 

/���K�Mк�'! 7
�56gEి" �KO5X��jx>h, ;Zpzк5 mFyq��jx>h, 
;�5к�(5X��jx>h, Ñ���J �(�� 9�� ��D����C� "$Y�ి5X��jx>h 
$%�7$Ý�z6���� ]�� 8�5�� �i !"# |�>
��,  ����j $%�J
�mF ��-!ш�56� '! 
к��>h6g�# 7
�56g" ��� ��
� ¶� �8�R 85lి5|�Eి ;6" �:���� 
�i����� �8� ���кJ�C� "шÂ��  lD:�5 mF8�* 5�ి,  '!�5 m��:>5 |�xeuv  |�|>5, 

5e $!^5|>5 S��T���V# 7
�56g" ��Â��C� к&�� 85C�µ!"# �(�� H7 
8�|-!"# C��J�jCD^,   



 

��� )!lD��5'! к�ix�5C� /�M�>h6g5�ి,  к�ix�!"# $%&'(5X��j>h � G6�� 
mD��J �
�nкJ5ED 6�кJ CD�� �K�(*'! -!& o 6g5�ి,  к�ix�5 � ;56��6 
����6g* �кJ <$!8��J? ���к,  Bab �NY ;'(#mF6 $%&'(5| �Eి��jx>h ����CF 
7
�56gEి" ��-!¤5� mF8�* 5�³  ] Bab ND'̀# � $!8��J �K�(*'! �
�� mFyq 7
�56gEి 
��5X ���� mFyz ;�5-!�!"# "�i�&8�* 5�ి,  к�ix�� $%�J
�6g�#�jx>h 
7
�56g" U7¦�" §Ï7�� C��J�ED"-c ;�ి 6��� CD�� ]�¼� mF8�-.5eÕ кWED 
|к\" 8�$!8�" $%�J��(8�* 5�ి,  � ]lD:��к �j�AZ���ిL�� �� � 
��+�jV 
85¿GV# yzU5|�кJ5eÕ ;5��(-c '�z�' ;NY '8�
5lD"#' $!:�q5�mF�ED"-c 
�8�x�(*'! ��" �� ;�(x5|�-�$!&,  
 

6�|� �� ��-!¤5�mFyz 7
�56g�©ª  |�>ED"-c mD�Gyz�j $YX 45e��,  -!V 
����� |�8�-��ED"-! ;�#euv  ��� /mFn ;8�J 8�G"-c ;�GX65'! к0¥1 
¦6 �>CD^,  � �F�� �F�j" ]��V, ���� �ి�:CDM"# к&'( 4ND#" 
3 U95'! к0¥1 ¦�>5 8�X8�* 5�ి,  �KBa�( ��� $%�J
��� 7
�56gEి" 8x��5'! 
|��q5X�euv '!NY, 
��+�j '!�+ кWED Bab �NY $%�J
� 8���C� ��� [к\�(-c 
�����# �ి�:CDM"# 8x��5'! C�&���+)!* �+,  ��� X��(�� �D"��� mF6g�J5X 
6�+$!6 к01-c, 6������'!"-c ;>h{ -��>5e� ;�L� ± 7
�56gEి" ��-!¤5�B̀yq� 3 
$%�J
� ND ��pq�" $%&'(5|�'!к~ ND ��pq�  �U6�
� '!к ND ]��|��J 4�#6�'!�� 
5XU '!�� 45>h'!к~ ;"  !� �(L5|>5,  
 

���-c $Y�D�*������ ;�L�; 8��+:>h |5��� >h �ÆCD� �J U��:õ �(�� ;'(# ± /U 
$%�J
�-c 8�B���� ¦� -!����J,  8�pq���" ;��I6���� ;�K�M���� $!e"#5ef-c 
7
�56g>h ]lD��,  ]�� -!���'!NY �'(&�U �$%�ND 45>e¦ �(�� 
��-!¤5|>¦ B�+
�6g5�ి,  ��� $%�J
��� 7
�56gEి" ��-!¤5� mFyq��jx>h � 



��pq�" ;"# $%�J
��кJ ¦� -!��� �(�� Bab ND"# ÌUCD"# 8�X5mF ��G6� 
$%��j �v)!* �,   
 

8��+:>h ���ిL-c, |5��� >h �8�-c, ;'(# $!кJ\-k ;lి�F�6�J,  7
�56g>h �e"#5ef" 
$%&'(5mF ;6g:�#6���� m��6�:�,  ;6�� ��кJ5ED ���ిL  ]��X5|����,  �8� 
��U5�����,  ND�Jк Ge�v > ����,  �8� ���ిL  �(�� $!кJ\�-k $%��к 4�#�� 
7
�56gEF,  3 ��(�6���� 4�к��D�J ] ;��(�6���� 7
�56gEి" � U9�'! 
��-!¤5�B̀�
��j,  ;5��-̀ ��� /mFne�jx>h �� 3 -c�5�ి U9�'! 8�* �)!* �,  
 
� HH� $U���!"' � C	0� �)�к	  

X�Q� g01��� !"	' к+�®2 �QA�@J  

H}~n !"	H Q�1!"' $�G	  

H$�!"�� $�G{0	 g!"'  

 

8��+:>h ��-!¤5|" mAe, |5��� >h, �ÆCD� �J, U��:õ ��-!¤5|" mAe, ]�� 4ND#>h,  
�( 3 X"# Br:� <ND mF��� 4�#? �� mF�
���? ����� ;6" ���NY ��-!¤)!* ^,  
;6" $%�J
� ��� G6��� �5CD ��-!¤5� �>h6gND#�,  
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