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ఇf>t ఆయన ఎంత%లం 7ం † 8?? ఆయన జనకbజ"³š vPం•? ఈ
అ‡*వˆ]త.
Iన8 Y¹ÄtZ 8ం. l? కృ– Ìƒణ ¢శ

jత ™Z |}నం

క…l ంG. జనక bజ"³R మనం అందరం ఏమ7Zం‰ 8ం? జనZt వం‘
మ 7g†t Öమండలం »ద మÁ“ ఇంతవరµ fట*¢

అ 8?. అ‰వం‘

bజ"³ ఇంతవరµ మÁ“ fట* ¢ . ఏ ‘ %లం $t? ¿Q¾గం

‘ %లం

$t. అరÉంc! మ" ఏ ¿Q¾గ× Øకh †ంc? మన ¿Q¾గY? ఇI8
మ ¾iల( ఈ

…l ¾iల( †న8‰వం‘ $d ? eO

¿Q¾గం( ఒక b

t, eO ¿Q¾గం( ఒక జనకమ bÙ, eO

¿Q¾గం( ఒక bYయణం జ"BÃÚR †ంGi, %బ‘* ఇŽ మనం
ÛbÜక దృ *k 0•C, ఇf>t ఆ అ‡*వˆ
ఎకhడ? అ‰వం‘ అ‡*వˆ

™ంÊ… ఎకhడ? ఈ జనక bజ"³

™ంÊt ఈ జనక bజ"³š vPం•t. ఆయన

తపఃశšC ఇf>t ఎంత? uల లƒల UటÄ సంవత±b…, ØÝhట*nIš Ì… %నంత
%లం $’“

రంA†…i †ం2, అ^ పI, ÑÌe„©క7 IరSÓంచడం అR

పI( † 8?. అ‰వం‘ మ 7g†t ఇf>t ఆయనZ ఏమI Ô?
Ïడcం? స ·?† అంcY? జగ ·?† అంcY? స"ÃQŒ ఈ Ô?Ä?
•లటం ¢ i. ఎం కIట? ఆ కథ •MkంG. అరÉంc అంÈ? ఎI8 వందల,
uల మంG హ … న`•C, ఒక ²మFt ÃQt. ఒక ²మFt ÃÀ, ఒక వంకర
Ã ంG. మ" ఇf>t ఎI8 uల లƒల UటÄ సంవత±b( ØÝhడQY? •లటం
¢ . అ‰వం‘ మ 7g†I Õకh కృ– Ìƒణ ¢శ

jత, ఎం కIట?

ఒక "%M( %… Ï‘*, మ¥క "%M( %… Ï‹* (పల Aవ7 šC కŠBంG
జనక మ bÙZ, జనక bజ"³š. ఎŽ 5ధ&ం అŸ&ంG అG? అం‹ ఇf>t
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ఆయన eOg –ట$ల? అ‡*వÞI eOg –టవY? అరÉంc అంÈ! ఇ¹Ä
Aవ7 šC ఎంత •ప‘( క…l ంG? lßం »ద %… Ï‘* ఒక "%M(,
(ఎÍhcI »ద %… Ï‘*) మ¥క %… Ï‹* (పల Aవ7 šC క…l ంG. ^I వలÄ?
l?కృ– Ìƒణ ¢శ

jత. మ"f>t మనం Aవ7 šCš ఎI8 సంవత±b…

eయO8ం•లI మన అâ యం? అరÉంc? అం‹ ఎకhtంG సమస&? అం‹,
అం Í ఈ వ" paragraph చదవమ 8?. మన దగ·ర ఏ

†ంnలట అ‡*వˆ

]త ప‰*U$Š అం‹, 5ధన చ ష*య సంప789, ఇవ™8 ఇంతZ
Y¹ÄtZ 8

. అŸ

ఒక5" l?CjWZంc

సంప789 †ంnలట. Iరంతbయంi » దగ·ర ఏ
IQ&Iత& వWC uక
ƒతS
దగ·ర

ఈ

. 5ధన చ ష*య
ంnలట సంపద అం‹,

, ఇహãäర ఫలæగ bగ
…l 5ధనచ ష*య

ం

, శYGషటh సంపOC,

. మన దగ·ర ఏ

†ంnŠ? మన

BŠన సంపద… †ం‹ Žభం ¢ . అ‡*వˆ]త ™Z 5Sqనం అ$SŠ

అనం‹, ™Z •ŠŒŠ అం‹, అ7భవం(š b$Š అనం‹, ™Z ఆ 5ధన
చ ష*యం( ఎడ•గI సంపద †ంnŠ. ;5<ధ&యన తత>?9, తత>?9 అం‹,
తతSదరèనం అRట‰వం‘ దృ *k ;5<I8 చదవడం. ;స< దృ *k తQSI8
•…WUవడం % . తతS దృ *k ;5<I8 0డగŠ§ట‰వం‘ అధ&యనప?9,
@" క Aవనం 5B

C, అం‹ ధర V అ@రం, అŽం‘ Aవనం 5B

C, అంతరంi

FGHI - ఇ‰వం‘ $2š అంతరంగం FGH %Zంn †ం‰ంc? అŸ
Yట ఎం Z అ 8?? ఎకhê , ఎంత ధర ం ఆ@రంi A
సృ *š సంబంPం

న‰వం‘ లవ¢శÉ

µn

మ" ఈ

C † 8 అనంత

రబ_ం( YŠన&ం †ంd

అవ%శం †ంG %బ‘*, cII అంతరంగ FGH అ 8?. IశKల మLM Hల ;ంత
NOI, మనW MGH ëంt లƒ„ల7 కŠB †ంnŠ. IశKలంi †ంnŠ, ;ంతంi
†ంnŠ. ఇf>t ఈ ëం2‘( ఏG
ఇf>t

ఏ

NO(

eయO8WC 8Y?
†ండnIš

ం ? 0డం2 అకhడ ఏ

† 8

;ంతంi

eయO8WC 8

?

మLM Hల7

†ంచnIš
).

;ంQI8

†ంì? మనం

IశKలం

eయO8WC 8Y?
eయO8WC 8

jయnIš
(;ంOi
.

మ"
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ఆయRమం‰ 8??

ం

IశKలం అŸÀ కc! అస… ;ంతంi †ండడం

అRG? అరÉంc! cI8 ఏì ఒక క‰* ¬య&š క‹*•CR, అG ;ంతం అ† ంG.
క‰*¬య&Í క‹*యÃÀ, ఎప>‘Î ;ంతం అవ . అ†

%c? %బ‘* IశKల

మLM H… †ంnŠ. †న8 µn మÁ“ ఎŽ †ంnŠ? క‰*¬య&Z క‹*• పI
¢Zంn ;ంతంi †ంnŠ. క‰*¬య&Z క‘*uN

µn ;ంతం ¢న‹*. ”ంíÄ

†న8‰వం‘ అంతbbI8 (పŠš ¨¸“ ¬”_ మనం •రణ j5C

.

సQ&RSషణ UసV A WCన8 ఉతCYP%?… - ™ Aవన లƒîం ఏÉ
†ంnలట? సQ&RSషణ. సత&ం అ 8 భగవం t అ 8 ëంÒ ఒకh‹. స ·?†
అ 8, సత&ం అ 8, భగవం డ 8, పరYత అ 8, పర హ ం అ7, హ అ7
ఇవ™8 ఒ¬hకh‘ NO ïదంi Ï‰*Zన8 Ô?Ä. అం‹
ఇక

BŠన‰వం‘

ఏ» ¢†.

A తం ”I ¬రZ Y~V.

A తం( 5PంచవలNన ఏ» ¢†. jయవలNన

కరCవ&ం అంð ఏ» ¢ . Íవలం ఇG ఒకh‹. అRట‰వం‘ $’“

ఎవñÀ † 8², $’“ ఎవరట? ఈ ò లƒ„… †న8$రంద"Î కŠ£ ఒక Ô?
†ంG ఏ టం‹ అG, ఉతCYP%".
ఇf>2G మ" »? vPంచ
»?

ఇf>t

vPంచ

óదbô (

7Zం‰ 8?. అకhడ »? ఎవ?? అకhడ
ఏం

jయv

8రంÈ?

అష*వˆ]త7

7Z 8?. అం‹ »"f>t ఏ NO( †ంnŠ అRG »? •రణ

jWU$Š. అ?[లZ, ఈ ఉతCYP%" అR$d ”Iš అ?[t. •Ž
అం2. ఈ ]త ఉప^`ంచ

7Z 8?. అహం%bI8 తcSb 0డబd eపంచ

సSg$I8, చకhi అరం jWZI, 0డం2! ఎకhడ Y¹Ät
ఎకh27ం

ఖ&ం
8²...

0nలట? అంతఃకరణ చ ష*యం( అహం%రV ఆ@రం. cI

అవతల? |}త. అం‹ |}తš అహం%bIš మధ&( ప‰*U$లం2. ఇf>t మనం
ఎకhడ ప‰*Z 8

? మనW±š ఇంõŒలš మధ&( ప‰*Z 8

. ఎకhడ

ప‰*U$లట cII? |}త అహం%రంi ¡ద‘ eOöంబం ఏÑÀ
eOöంöWCంì, ఆ ¡ద‘ eOöంôI8 గ7క 7†S Iవ"CంచగŠBÀ, అf>t
ఏÉంG? అం‹, తcSb 0డబd eపంచf సSgవం. అహం దృ‡*î
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0డబt న8 eపంచf సSg$న8ంQ తbSత 7†S అంతఃకరణంk
మ"èWC 8†. 0WC 8†. ఈ eపంచం అŽ †ంG, ఈ eపంచం ఇŽ†ంG. అŽ
™Z ఎ‰వం‘ దృ * †ం‹, అŽ ™Z ఈ eపంచం కనపt ంG. %బ‘* అహం%ర
ãŽI8

•¤·ట*nIš

Y~V

eOöంô9న‰వం‘ మLMGH
అPగ ం

ఉప÷గపdG

ఇG.

అహం%ర

QCల øŠI అPగ ంచnIš, Ì‘I

అహం%ర ãŽI8 •¤·ట*nIš eయత8ం j•$ళ“š ఇG

ఉప÷గం. ఎŽగ? అం‹, 0డం2. gవం(, gవంk l"Cంపబd gవ మయ
జగదùúమ7 డ nలR దృఢసంకల>ంk... ఎ‰వం‘ దృఢ సంకల>ం %$లంÈ?
ఈ సృ * అంQ gవ మయ జగ C. ఈ సత&ం •ŠN ”I ãŽI8 •¤·2À, ఎవ?
¢Zంn ÃŒ?? 7†S ¢Zంn ÃŒ†. qరతSం - qరతSమం‹, Nంహ
హృదయం. ఎ‰వం‘G †ంnలంÈ? Nంహహృదయం %$Š. ఎం కI అŽ
అ 8??
అం‹ మనš ఉcహరణ •–C?. బయట ఒక %š అ" ంG అ7Uం2, ఏ
వ5CŸ? అRక %Z… వ5CŸ. అంÀ

అంÈ? అG ఎవñ

ఈ eపంచం( ఈ సృ *( ఏ జం † అŸ

ప‘*ంûZ 8b?

ప‘*ంûZ 8Œ? %Z…

అరవడం Yã¢, ఇతర %Z… bవడం µn Yã¢. అ^ ఒక Nంహం
గ"üం ంG అ7Uం2, అf>t ఆ గరüన నప2నంత -రం, ఒకh A µn అకhడ
†ండ . %బ‘* qరతSం అం‹ ఆ l?$క&ం అRట‰వం‘ Nంహగరüన తcSb ™
అహం%ర ãలం •BÃ$Š. అG qరతSం అం‹. ఆ l?$క&ం »^
Iలýట*గలiŠ. ^I8? |}తI. ™( †న8‰వం‘ 5þ, l?$%&I8 ఆžŸం
పIjŒŠ. అరÉంc అంÈ! అf>d అహం%ర ãŽI8 •¤·ట* గ…lQ†.
%బ‘* ”Iš ఏం %$Š? దృఢ సంకల>ం †ంnŠ. అŽ§ qరతSం †ంnŠ. 0డం2
qరతSంk ఆఖ" అtl uయvw సQ&RSxలZ eŒణం( ఆఖ"
ఏ ‘? I78 ¢Zంn jWUవడం. అ^ ఆఖ"

‰*

‰*. అŽం‘ $’“ ఉప÷గం

ఇG. 5ధక yxzలZ, తతS {|}WలZ Y~V ఇG స"i అరం అ† ంG. ఇI8
ఉతCమ లƒ„… †న8$రంద"š µn ఇG

ట* వ" NOI అంGWCంG. అం‹
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BŠన$’“ చ వవ _ అ

అరం? అŽం‘ $ళ“Z చరమ గY&I8 అంGంj

5మరîం ఇం ( †ంG %బ‘*, ”II అంత ఉతCమంi, అƒర సత&ంi ™†
g ం

Sక"ం , అ^ A తంi A ంû.
uక0nమÜI µn పకhన Ï‰*Zం‹ ఇం ( వ Kన వ™8 అం (

0WZంð †ం‹ »Z ¨ంటR •…
షయ

C †ం‰ంG. ఏG ఎకhడ †ంì. 0డం2

క( ¡ట*¡ద‘ ఆత 5þi అంద"( చదవం2 ఎవñ .. cII

బ‘* ఇం ( ¨ Zcం, అకhtన8 షయV ఇకhడ uక0nమÜ( µn
†ం‰ంద. %క ÃÀ ఇకhడ ¡ట*¡దట ఎ CUవడV ఎకhడ ఎ CZ 8రంÈ?
ఆత 5þi అంద"( అRG ఎ CZ 8?. ఇకh2š వjKప>‘š అG ఎకhడ
ఎ CZం¹??

వర(. %బ‘* ఆ

ం

Õకh 5þQSI8 IరŸంచnIš Ì
“ఆత 5þi అంద"( ... మ

†న8దంQ ™Z •ŠN †ం‹, ఆత

ంG. (చదవం2)

పం2 …, |}I, bజ"³ అŸన జనZt తన

సం^ ల7, సమస&ల7 ఆత Ixzêన అ‡*వÞI

ం

†ం , ®రKవలNనGi

"WC 8t.”
భగవ”·త ^Ik ¡ద9ంG? అ?üన ‡ద÷గంk ¡ద9ంG. eశ8… ఎవ?
u;?? అ?ü7t i? eశ8… u;?. ఇకhడ µn eశ8… ఎవ? uWC 8??
జనక మ bÙi? uWC 8?. ఎవ"I? జనకమ bÙi" Õకh లƒ„I8
•fC 8రన8Yట. 0డం2, ఏ

8÷ జనకమ bÙ i"š. మ

పం2 t,

|}I, bజ"³ - అGట అం2. Already జనక మ bÙi? మ

పం2 t.

అం‹ ;5<ధ&యనం అంQµn

"C అŸÃŸంG. ఇం% ఎ‰వం‘ $??

|}I. Íవలం ;స< |}నం వరµ ఆయన ఆBÃ¢ . $‘I IజA తం( ఆ
|} I8 ఆžŸం అ7స"ం A ం•t. తcSb ఏÉంG? |}I అŒ&t.
ఈ |} I8 మÁ“ ఏ

j;t? bజ"³i మÁ“ ఆ bజ"³ అం‹ ఏ ‘? %బ‘*

ఆయన Íవలం |}నంk ఆగ¢ . bజ"³ అRంత వరµ వ•Kt. bజ"³ అం‹?
ఏ ‘ Àn? bజ"³ అI, హ "³ అI Ô?Ä Ït
మనZ •ŠNన‰వం‘, అం ô‰( †న8‰వం‘

8?. వ`షz మహ"³ ఒకhd
హ "³. ఎం కI అŽ
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•–>?? eO మ ¾గం( ¿Q ¾గం( ఒక వ`షz మహ"³i? ఎf>Ò
†ం¹?. సపCమహ"³( వ`షz మహ"³i? † 8? కc ! † 8b? ¢b?
0డం2. మ" ఆయన ఎf>Ò †ం¹? కc! మ" ఎf>Ò †ంd ఆయన ఎŽగ?
అం‹ ఆ %ర& I తCం అశ ?… అŸన$? మ “ శ రం ధ"ం వ5C?. Ì’“
ఎf>Ò అశ ?¢. అ‘* అశ ర NO 7ం

మÁ“ %ర&ˆమం అవసరÉనf>t

%•f సశ ?…i వ5C?.
”ంíÄ µn శంకర భగవQ> … l?†i" దగ·రZ ¨Á“?. ఎకh2š
బద"%వనం అం‹ హ క–లం బ
l?†i? (పల

. ¨©“ lహ

ం

Iలబ2

"ం•?.

ంద–c•?&… e%శ ¶పం( † 8?. ఇf>t

సశ ?Ž? అశ ?Ž? ఆ lహ( ఏ» …వ ¢దం2. Yã…i ఏం ¨…l
¢ . %™ lహ అంQ %ంO వంతంi †ంG. ఇf>t l?†i? ఎŽ † 8?
అకhడ. e%శ ¶పంi † 8?. సశ రంi $"š దరèనం ఇ•K?. ఇ K
హ

äలZ gష&ం

;?. అకhd †ం2 $? హ

äలš gష&ం

;?.

%బ‘* gరత^శం ¤ప>తనం ఏ టం‹ ఇకhd •Š•G. అRక మంG
మ 7g†… అశ ర పదHOi gరత^శం( † 8?. ఇకhn అకhn అI
•ప>nIš ఏ» ¢ . •Ž మంG ÓYలŒ(Ä † 8?. $? ^శం( అI8
°¹Ä † 8?. మన పకhన µn అశ రంi •Ž మంG † 8?. మ"f>t ఈ
మ 7g†లంద¶ న2 న‰వం‘ Ö

%బ‘* gరత^శం( (fట*డం)

జI ంచడV మహcùగ&ం. అరÉంc అంÈ! అŸÀ ఈ సQ&I8 మనం Iత&
A తం( మర ÃŒం. $"k మనZ పI¢Zంn, మన శ bI8 స"i·
0WUవడంkR A తం

BN Ã ంG. ఎంత•

ఈ|

ý•Ct శ రం

Wఖంi †ంc ¢c? అI 0WUవడంkR స"Ã ంG.
%బ‘* ఆయన bజ"³ అI ఎం Z •–>రŒ& అI అం‹, మ" bజ&
%ర&కŽ–ల(

IB †న8ప>‘Î µn ఆయనZ ఏం •2Ã¢ద¹? ఋ తSం.

ఋ ః Z?À %వ&ం. ఏÑ

ఒక %వ&ం ర ం•Š అనం‹ ఋ తSం

†ంnలంట. అం‹ ఆ తపఃశšC †ంnŠ. ఆ q శšC †ంnŠ. ఆ |}నం, అనంత సృ *š
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సంబంPం న‰వం‘ |}నం అంQ µn అతI( †న8ప>‘Î, అతI ÑనంGన
Gనచర&( ఎకhn µn, అత7 j• కరCవ&ం jత అత7 eg తం %Zంn
ఎవñÀ † 8² అతt bజ"³ అI అరం అన8Yట. అŽ§ కరC ¢Zంn
†ంdట‰వం‘ NO( †న8$"š µn సం^ … అtl

8?. 0డం2.

ఆయన ఎ‰వం‘ $డట? j• పI Õకh egవం ఆయన »ద ¢ . %రణం
ఏ టట? R7 jయడం ¢ . ఆయన NcHంతం ఏ ‘? bÙi ప"–లన
jWCన8ప>‘Î µn %ర&gరం అంQ IరSÓWCన8ప>‘Î µn అం ( ఎకhn
µn R7 jయడం ¢ . ఎవ? jWC 8? మ"? ఇదంQ సృ *( gగం.
పరYత ( gగం. %బ‘* j•C ఎవ? jŒŠ? ఆయR jŒŠ. అంÀ కc!
మధ&( R7 ఎవ"I? RR

eÀ&కంi jWCన8G ఏ» ¢ . R7 eÀ&కంi ¢7.

Z ఉIš ఎకhడ †న8G? పరYత š వరe5దంi
ఆయన ఎం ( ఇ•Kt

Z ఉIš? ఆయన యం^

Z ఉIš ¢ . అం‹
Z ఉIš †న8G.

ఎం కI? స?SలZ ఉIš ఆయR అŸ† 8t. R7 † 87 అRట‰వం‘ ఆ
†Iš ఎం ( gగం అŸ†న8G? పరYత యం^ gగం అŸ†న8G. %బ‘*
పరYత Z ఆ ఉIš ఇవSగŠBన శšC †న8G %బ‹* ఈ సృ * అంQ Iలబt ంG.
పరYత ఈ సృ *š ఒక‹ శšCI ఇ•Kt. ఏ టట? ఉండడం అRట‰వం‘ శšC.
మ" అ‘* పరYత తŒ? jNన‰వం‘ ఈ అనంత సృ * µn, పరYత
లƒణంkR

Z కనపt ంG.

Z ఏం కనపtkందం2? పరYత

లƒణంkR కనపt ంG. %బ‘* R7 jWCన8G ఏ» ¢ . RR» jయడం ¢ .
అRట‰వం‘ అతt అకరC. అకరC తSgవంk jWCన8‰వం‘ $’“, అం‹ కరCవ&ం
egవం అతI »ద ¢దన8Yట. $ళ“ంద"™ ఏమ 8రంÈ? bజ?³….
అŽం‘ ఆయన ëంt ãt eశ8… u;t ఇf>t అకhడ. ఏ

u;t?

అకhడ ఏì ëంt eశ8… u;t 0డం2. “తన సం^ ల7, సమస&ల7 ఆత
Ixzêన అ‡*వˆ

™ంÊI

ం ం

®రKవలNనGi

భగవం డ 8, సత&మ 8, ఆత అ 8 ఏ Ô?k £Š

"WC 8t.

†న8G ఒÍ ఒక సత&ం.

అ^ ఇం |ల సYనÉన తన YŒకŠ>త |}నం(, QR ZhZన8‰Ä ^హ
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మL M Hలk µ2న A i, Q7 0WC 87 అ7ZR eపంచం(
వ&వహ"WCన8‰Äi మనW±k g WCన8G, తనk అసం &కÉన bగ^S‡ల7,
IశKయIశKŒల7, ఆ;Ibశల7 అ7భ
అ7భవం

C తనÑన eపంచం( YనNక

ం Ú †న8‰Äi A†t g WC 8t. ఈ కరC తS gవన %రణంi

తత ŠతÉన జన కర చˆం(

WCన8‰Äi

మపt

8t. ఈ ôధల(

†ం2ÃZంn బయటపడnIš తనZ, జగ CZ సృ * కరC అŸన జగ”శS?2I
"ం•లR U"కk ఏ% త Ï?l న8G. ఈ ఏ% త, ఈ gవ బలం తన
ప"N ల7 అ7µలంi Y"K, సñన Yb·I8 0£ సత&Éన |} I8
అంGWCంG. ఏ MGHk Q7i, జగ Ci, జగ”శS?2i g

C, మపtÚ

WC 8´ అ^ MGHk ఉన8G ఒÍ ఒక సత&మI, అ^ QనI,
కI£WCన8‰వం‘G అంQ మయI •…WUవడంk Yజన& gవ
మణం సYపC€ న8G. అ|}నం న`ం , |}నం
ÃŸంG. ÀజW±

చˆం(

BŠÃ న8G. O రం

BŠంG. |}నø&O IశKలంi, ఏకంi, అGS®యంi, Q7i

e%`WCన8G Iత&ంi”.
ఏమ 8t? ఎŽ •–>t? uక0nమÜ 5bంశం అంQ ëంt 9నÄ(
•Ô>;b? అకhడ 500 ÔAల( •£>న‰వం‘ uక0డమÜI, జనకమ bÙ,
ఇదంQ ఎవ? •fC 8? ఇG? జనకమ bÙi? •M
•M

8t? మనW±, MGH అŠÄన‰వం‘ తనZ QR 5Ø

8t. ఏమI
t ఎ¹Ä అŸÀ

అŠÄంì, అ¹Ä మLM Hలjత కŠ>ంచబ2న‰వం‘, ఎవరŒ&? A†t. ఈ
మనW± MGH వలÄR 7†S A†డవŸ †. ఈ A†డ† అవnIš ™Z e@నÉన
సమస& ఏ టట? R7 f¹*7 అR బలÉన‰వం‘ |}నం ™( †ంc ¢c
ఇf>t? »? f¹*b? fట*¢c? f¹*7. Ï"ib? Ïరగ¢c? Ï"i
మÁ“ న`5Cb? న`ంచb? న`5C

.

. ఈ YకŠ>త |}నం అన8Yట ఇG. R7

f¹*7, R7 Ï"i7, R7 ÃQ7 అRట‰వం‘G ఏÑÀ †న8ì, ఈ జన
చˆం, కర చˆం ఈ ëంt చ … µn ఎం ( సృ{ంచబt
మLM Hల కల>న(R సృ{ంచబt

8యట.

8యట? ఈ
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అం వలÄ ఏÉÃŒ†? ™† u¦, ™† 0WCన8‰వం‘ జగ C u¦. ఈ
జగ CZ ఈశS?t µn † 8t. ఇం¬క2I µn Ï¹*t. ఏÉందంÈ?
l·? అŒ&?. ఉన8 ఒÍ ఒకht జగ C, A†t, ఈశS?t. జగ AuశSర
ంO కŠBంG. ఇం ( ¡ద‘

ంO ఏ ‘ అస…? అం‹, ఈశS?2కం‹

Q7 uరI, ఈశS?2కం‹ A†t u¦నI తలంf కలగటV ¡ద‘

ంO. ఆ

ంO దృ *k సృ *I 0•t. అప>t ఏమŸ&ంG? అG ఇంU

కh

అŸÃŸంG. అరÉంc అం2? %బ‘* ఈశS?2 కం‹ Q7 u? అRట‰వం‘
ంOI క7క •¤·‘*నటÄŸÀ ఏÉంG? ఈ జగ C, ఆ A†t ఈ ëంÒ
ఎB"ÃŸ Ÿ ఒÍ5". ఎB"ÃŸ ఏ

BŠÃŸంG? ఈశS?t

BŠÃŒt. %బ‘* ™† Iత&ం A ంjటf>t, ఈ జగ AuశSర
ంO దృ *7ం
j•టf>t, జగ

మనం 0WC 8

? మనం eO Iరయ

ంO(, ఏ

, eO ఆ(చన

దృ‡*î 0WC 8Y? ఈశSర దృ *k 0WC 8Y? A†2

దృ *k 0WC 8Y? ఈ ãt దృx*… మన( † 8Œ? ¢$? ఈశSర
దృ *k Iరయం j;మం2. అf>t ఏద 8 ఒకh‘ •ప>ం2 0c_ం, అŽ eWCతం
jWCన8‰వం‘, కరC తSgవంk jWCన8‰వం‘

ఏÑÀ † 8÷, Ì‘( ఈ

ãt † 8Œ ¢$? † 8Ÿ కc!
ఉcహరణ 0c_

.

యక చ O jŒŽ వc_? •Œ&Š. •Œ&Ž

అంÈ? ఎం Z jŒŠ? jయకÃÀ ఇf>t వ Kన నష*ం ఏ టట? ఎf>ê
ఇŽ అ7Z 8b? అ7U¢ i. Ïద_$’“ jయమ 8?, j;? అంÀ.
e`8ంûZR @నం మన దగ·ర ¢ . ఎం Z jŒŠ అస…? అI e`8•C ™Z
NరతSం వ Kంc? ఏ NరతSం ¢Zంn l2i jWZంðÃÀ వ Kంc?
ఇంత%లం ఎI8

యక చ O… jN †ం¹?? Øకh¢ i. ¡న8 ఈ మ &

»రంQ µn jNనG ఏ ‘? వరల

తం µn j•N †ం¹?. ఎం Z?

ఇవ™8 µn ఎకh2 7ం ¡దలŸ Ÿ? AuశSర ïదం jత. ఈశS?t u¦,
A†t u¦ అR gవం jత, ఈశSర NOI R7
సlణ భšCk‘, ఈ ఈశSర ఆbధన అR ఒÍ ఒకh

ంcŠ అంÀ ? %c? మ" ఆ
~ం †ందన8Yట. అంÀ
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%c? ™u ఈశS?డ† అI •…WUవడమR e@న లƒîంk j•C ఇI8 5?Ä
jయవలNన పI †ంc? ఈ పదHOi jయవలNన పI †ంc? ఇf>t ఏ పదHO(
jWC 8

? జగ C దృ‡*î, A†2 దృ‡*î,

ంOగత దృ *k ô…2i †న8f>t,

7†S అవiహన jWU¢క ÃŸనf>t 7†S ఎŽ † 8!, I78 7†S అరం
jWZRంత •Š అf>t ¢

™Z. %బ‘* ™Z ôల&ం( ™ Ïద_$’“ ఇŽ

•–>?. ”I8 అరం jWUవడం Uసం •–>?. I78 7†S •…WUవడం Uసం
•–>?. %™ 7†S వృcHప&ం వ K

µn ఎŽ jWC 8†? %బ‘* ఇf>t

jయవలNన పదHO u?i †ంG. ఎŽ †ందట? R7 ఈశS?2I అR NO(
†ంnŠ 7†S. A†t, జగ C "లBÃŸ R7 ఈశS?డ7 అR NO(
Iల †ం‹, అf>t I78 ఏ

2 Ï‘*ంG? అం‹, కరC తSం I78 2 Ï‘*ంG.

™† ఈశS?2i †ండనంత వరµ, I78 ™ కరC తSం 2 Ïట* . కరC తSం అR
gవన ™Z †న8ంత వరµ ™† fట*క తf> . జనన మరణ చ ల( Zh¬నక
తప> . అరÉంc? అI స>ష*ంi •M

8t. 0డం2 అకhడ •M

8n

¢c? కరC తS gవం jత, జనన మరణ చˆం( ZhZ 8†. ఇf>t 7†S ఏం
jŒలట? ఈశS?2š జననమర„… † 8Œ? ఎం కI ¢†? ^IÎ కరC %
%బ‘*. R7I అ7భ ంచడం ¢

%బ‘*. అ†

%c? అI ఎŽ Iరయం j;†

మ"? ఎŽ •…W ™Z? అం‹ ^$లŒ(Ä ఒక
^I#

ôధ&త వÓWCంc? ఏమ 8

Ibక"ం ంc?

హం Ï¹*వం2. ఆ

హం

Sక"ం ంc? Ã™ ఏమ 8

Sక"ంచ$ ¢ , Ibక"ంచ$ ¢ . %బ‘* అ‰వం‘

5þతSgవం, అచల gవంk కదలన‰వం‘ పదHO( ఒక

@ I8 మనం

ఏb>‰ jWU$Š. అŸÀ cI 7ం ఏ లƒ„I8 IశKల మLM H… కŠB
†ంn(, 5ంతం కŠB†ంn( AuశSర ఐక& eO–దన( A†t, ఈశS?t
ఇద_¶ †ంnŽ వc_? %™ †న8^ ఈశS?t అŸనf>t ఐక&ం •ం^$?
ఎవ?? † 8Œ అస…? ¢† అI అం‰ 8†. %™ ఆచ"ంjటf>t
Y~ం...¢ . NcHంతంi ఒf>Z 8ం %™, ఆచరణ( అŽ ¢
¢కÃవడ

. అŽ

jత, uక &న&త ఏర>2, ™† ఈశS?2కం‹ âన8ం అR gవన jత
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జగ

మ( ప2Ã

8†. %బ‘* జగ

మ Ã$Š అం‹, ™† జగ C 'f

¨©À అG Ã . ఏం jŒŠ? ఈశSర లƒ„ల7 •…WZR eయత8ం j
ఈశSర లƒ„లk A

C,

C, uకం కŠB †న8టÄŸÀ, ఆ A Q7భవం cSb R7

ఈశS?2I అR Iరయం Nరపt ంG. ఆ లƒ„లk A ంj ¬”_, R7
ఈశS?డI అR gవం Nరప2, అf>t ఏÉంG? gవ egవం jత
ఏర>2న‰వం‘, ఈ జగ

మ, ఆ A†t ఇద_¶ ఒÍ 5" "లBÃ

8?.

ఒÍ5" "లBÃ$లట. అం‹ అరం ఏ ‘? A†t †ం2, జగ

ంO

"లBÃ$లం‹ 5ధ&ం % . A†t †న8ంత %లం, జగ

ంO †ండక తప> .

%బ‘* ఏం jŒలట? ఈ ëంÒ ఒÍ5" ¢Zంn jŒŠ. మనం ఇప>‘ వరµ
ఆbధన j•టf>t అŽం‘ పదHO( j;Y? jయడం ¢ i. 7†S A†2iR
†ం‰ 8†, ఆ జగ C( ("Íట‰వం‘ ఉతCమÉన‰వం‘ వWC†ల™8
ఈశSbbధనZ
గమIం•†?

I÷Bం•7 అం‰ 8†. ఇf>t ఈ వWC†ల( ఏం
ఈశS?2R

గమIం•$?

గమIంచ¢ .

వWC†ల7

వWC†…iR 0;†. æగ& వWC†i 0;†. Ì‘I òi ఎŽ 0;†?
A†2š ఈ eపంచం అంQ ఎŽ కనప2ంద¹? æగ&వWC†i కనప2ంG. అం‹
అ7భ ంచnIš తBన వWC†i కనపtkంG A†2š. ™Z ఏ

అP%రం

†ంG? †ంc? ™† సృ *ం•$? ™† Ã ం•$? ™† ^I#

%రణY?

% కc! ఈశS?t %రణంi అనంత సృ * సృ{ంచబ2ంG. ఆయన కరCi ఈ
%ర&ం, ఈ సృ *%ర&ం IరSÓంచబtkంG. మధ&( ™Z ఏం అP%రం †ందI,
ఈ %5C ఈ 1000 గ|…

G, ఈ 200 గ|…

G, ఈ 6 గ|…

స ;నం( సలం µn మనం reservation అన8Yట.

G వ"š

ం^ reservation

jWUకÃÀ స ;నం( సలం µn ¢ . మ" ఇf>t మనం ఎకh2 c%
వjK;

? అం‹ జగ

ంO. ఈ ఆ? జత…
య2దమ š

ంO, ఇŽ bవnIš %రణం ఏ ‘? అం‹, జగ
, అG అనంత సృ *( gగం %c?
£క… complaint ఏమI j;??

|}పన j;?.

ఏంటం‹? » £లÄ$t Y ఇళ“Z వ K, ఆ†ల Õకh -డలI, V

–…
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£ంtUక

ం^ వGŠÏ‹*WC 8t. cI వలÄ Y ఇంíÄ £లÄలZ –… †ండటం

¢ . Y Uడ… i"š ఆ²గ&ం స"i ¢కÃవడం jత, ఆ Z f‘*న‰వం‘ Y
మనవ2š –… ఆ డ ఇవS¢I ప"NO( †న8ం వలÄ, ఈ ఆ†–… పt

8ం.

» £లÄ$t వ K ఆ -డ7 2 Ïట*డం వలÄ –… ¢Zంn ÃŸ Ÿ. %బ‘*
Y £లÄ… ఇబ5ంG పt

8?. » £లÄ$t ఇబ5ంG Ït

8t. కృxt

ఏమ 8t? ఆ† Õకh సన&ం ¡ద‘ అP%రం ఎవ"š? (-డš) 7†S ఏం
jWC 8†? అG కనపd‰*i క‹*5C†. అరÉంc అంÈ? ఆ తŠÄš ఈ öడ
కనపdట‰*i క‹*;†. •Š'న $డన8Yట. క‹*N ఆ తŠÄ ఆ £లÄ$2I
Ã ం•లR దృ * వలÄ అG –… ఇWCంG. ఆ öడ7 ®•Ÿ. ఇంక అG –…
ఇవS . ఇf>t మనం u¦ u¦i అ7Z 8ం. ఎŽ6
®WUవడం అల$‰ అŸÃŸంG.

స¦ మనZ –…

ష … Ï‘* %I ఎŽ6

®WUవûK.

ఆ రకÉన‰ వం‘ 7రణ వjKట‰వం‘ ఇం8ƒ7Ä ఇ K µn మనం –…
®WC 8

. అం‹ Yన†t ఎ¹Ä అŸÀ ˆV„ Gగ|"Ã

•…WUవడం Uసం •M
సబ9. ఈ

8?. ఆ

8´

‘ ¾గం(, ఆ %లం( కృxt jNంG

‘ %లం( మనం ఏం jWC 8

? ఇప>t -డలk మనZ పI¢ .

-డ… అస… ¡ద‘ సంవత±రం (ప¢ చIÃ

8Ÿ. ఎప>‘కf>t ఏ

అవసర× $‘I Y~V †ంచడం,

స"üంచడం. అం‹

$&–bత కంi

Y"ÃŸంG.

BŠన$‘I
మ"f>t

మనŠ8

ఏ

"C
అరం

jWUమం‰ 8?? అస… సృ *(R ™Z ఏ» gగం ¢దŒ&. ఆ 5Ÿ(
Y¹Ät

8?.

7†S సృ *( ఒ%:క అంశ . ఆ పరYత ( ఒ%:క అంశ . అŸÀ
పరYత ( అంశi †ండడం, ¢కÃÀ పరYత (R ¢Zంn Ãవడం. 7†S
¢Zంn ÃŸ

ఎకhడ ¢Zంn ÃŒ†? అ‘* పరYత యం^ ¢Zంn

ÃŒ† మÁ“. ఒక uళ † 87 అ 8వ7U, ఎకht 8†? ఆ పరYత యం^
† 8†. ¢Zంn - అం ( µn 0డం2. ¢క + ఉండడం. ఇf>t ఎకhడ
ఉ 8రంÈ? ¢R ¢t. ¢Zంn ÃŒt. ¢క †ంn ÃŒt. ఇకhడ µn
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•M

8†. అం‹ ఎf>Ò †ంd$t ఒకt † 8t. $2(R %•f

†ండడం, %•f ¢కÃవడం అR ëంÒ µn జ?lÚ † 8Ÿ. అరÉంc?
ఇప>t †ంd పరVశS?t ఎf>Ò † 8t. $2( ఏ

జ?l ందట?

%•f జగ C వ KంG, ¬ంత%లం †ంG, తbSత ¢ . ఆ జగ C( gగంi
AవbF… అ™8 వ K Ÿ. ఇ µn ¬ంత%లం † 8Ÿ. త?$త ¬ంత%లం
¢†. మరŽ ¬ంత%లం త?$త మÁ“ ఉత>న8ం అ†QŸ. %ల egవం jత,
ఉత>న8ం అŸ&ంG ఈ సృ *. మరల అ^ %లం( ¬ంత %లం అw&టప>‘š
¢Zంn ÃŸంG. మ" ఎf>Ò †ంd $t † 8n ¢n? $t ఎf>Ò
† 8t. $2š ఏ ïదÉ

†ంc? ఏ Y?> అŸ

™ f>t ఎవ"»ద అŸÀ ఆ@రప2 సృ *ంచబt

†ంc? (¢ ). మ"
8!, ఎవ"»ద ఆ@రప2

™ ప"„మం అంQ జ?lÚ †ంì, ఎవ"( ™† లŸం Ã

8!, అ‘*

సbS@?2I •…WZR eయత8ం, సbS@?2 Õకh లƒ„¢ ™Z † 8Œ?
¢$? అI •రణ jWU$Š±న అగత&ం †ంc ¢c? †ంG కc! మ" మనం
A తం( ఇప>‘ వరµ ఒక Œ< ఏ’“, అర' ఏ’“ గOం ంc? గOంచ¢c?
ఇf>t ఏ NOš వ•Kం? %’“, j …, ¨78 Iలప¢I NOš వ•K
¢c? ఈ పదHOI ఎf>ê

l"Cం•Y? l"Cంచక Ãవడం వలÄ ఏÉంG నష*ం?

5Ø f?l వØ మన ûð* మనV

t అ…ÄZI ఆ

OI, ఆ ఆ రంk సంతృ£C •ంG, అకhd ఆ
Ï‹*WC 8
AuశSర

. వ•KY

t (R ఆ రం లâ•C

t (R మరŽ శ bI8 2

. %బ‘* ఇŽం‘ మL M Hలjత కŠ>ంచబ2న‰వం‘ జగ
ంO అRట‰వం‘ cంíÄ ZhUవ _. ఇ ëంÒ ™ మL M Hల

Õకh కŠ>Q…. య—ర దృ *k 0•C, ఎf>Ò †న8$t ఎf>Ò † 8t.
మధ&( వ KÃw , వWCన8G, Ã న8G. అరÉంc అంÈ?
అచల NcHంతం µn ఇ^i •M న8G, ఎf>Ò †న8G చ‰*వØ అŽ§
కదలక †న8G. మధ&( వ KÃw ఎ=క ¬ంత %లం †న8G, త?$త
¬ంత%లం తbSత ¢Zంn ÃŸంG. ఈ అనంత శSã µn అ^. అం (
gగV 7†S µn. మ" ఇf>t మనం %దనగలY? %దన¢కÃ

8ం కc!
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ఈ Öమండలం »ద 7†S ఒకh2u
సృ *( ఎI8 † 8Ÿ? ™Z

Z Øకh •Šయ . •Šయ

అన¢†i. ఈశS?t ఒకhd
నƒä…

న†2 ? ఇŽం‘ ÖమండŽ… అనంత
%బ‘* ¢

అనవ•K?

?&n? అI e`8WC 8t. అం‹ ఏమ 8?? అI8

?&t¢. మ" అI8 నƒä…

?&t¢ అŸనf>t మన కళ“Z

కనబt న8 నƒä¢ ఎI8 † 8Ÿ? ØకhÏట* ¢I అI8 † 8Ÿ. మ" ఇన8
ØకhÏట*¢నన8$‘š >ర Z‰ంô… † 8Œ? ¢$? ™Z ఎŽ •…W?
ఎం కIట? ఈ Öమండలం »ద †న8‰వం‘ cంíÄR, ™Z ప" తÉన
|}నం †ంG. అంÀ

%c? 84 లƒల AవbF… ఈ Ö

»ద †ం‹,

Öమండలం »ద మనZ ఎI8 AవbF… •…W? మనం •…WZR eయత8ం
j;Y? ¢ i. lÏ>t Yన†… •లంÈ, మన తicలÎ$ మన W లš.
అంÀ

%c? ఒక పG మంG •…•× మ

మంGk మన A తం

అŸÀ A తం ¡తCం »ద. ఆ 10

BNÃ ంG. మ"f>t మనš ఏం ôi •…W?

ఇf>t మనం ఎవ"k ÃÆ పt

8

? సరSÙ}t, స¦SశS?t, సరS కరC, సరS

æకC, సరS హరC, ఏ %లం($ చŠంచన‰వం‘ $t, ఎలÄf>Ò †న8‰వం‘
$t, అ‘* ఈశS?Ik మన ÃÆ అన8Yట. ఇf>t మనV

అం‰ 8

?

ఈశS?t ¢t అI •ప>గల$ ఎవర 8? ఎŽ? అకh2c% వjK;మన8Yట
మనం. ఎం కI? †ం‹

Z ఏ టంÈ e÷జనం? అం‹ e÷జనం దృ‡*î

IరŸంjట‰వం‘ పదHO(š మనం Y"ÃŒ
వలన ఏ

జ"BనG అం‹, e÷జన

. కరC తS

దృ‡*î IరŸంచడ

ఇ…Ä †ంc ¢c? †ంG. ఎŽ •fC 8†? cI వలÄ
†ంG%బ‘*. e÷జన
%బ‘* జగ
జగ

.
Z e÷జన

Ýం Z cI సంగO? అం‰ 8$ ¢c?

ంO అం‹ ఏ టŒ&? అం‹, ఫŠత

ంO. జగ

ంO. ఫŠత

¢కÃÀ

, æకC తS

ంO అం‹ ఏ ‘? ఫŠత

దృ‡*î IరŸంచడV

దృ‡*î IరŸంచడV జగ

అం‹ ఇf>t ఎకhడ †ంG? %రణ NO( †ంc? ¢ . %ర&

NO( µn ట* వ" gగం. %బ‘* జనన మర„లjత ™† ôPంచబt

8†.

ఈ ఫŠతం దృ‡*î IరŸంjట‰వం‘ లƒణం ™( †న8ంత వరµ, ™† జనన
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మర„ల jత ôPంచబడక తప> . ఈ జగ

ంO డ$Š అనం‹, Aవజగ C…

ëంÒ 2 Ï‘*నf>t Y~V 5ధ&€ ంG. %బ‘* Ì‘ ãలÉన‰వం‘
ఈశS?2I ఆžŸం , R7 ఈశS?2I అR gవం( క7క ™† †ం2నటÄŸÀ,
ఏÉందం‹ ™ Aవజగ

ం … ëంÒ ఒÍ5" 2 Ï‹*;Ÿ. అf>t ఈశSర

%ర&ం( %రణం ఎవ?? ఈశS?t. ఈ సృ *š %రణంi ఈశS?t † 8t. ఈ
సృ * అంQ %ర&ంi క7క g ం నటÄŸÀ, ఈ %ర&ం ¡తC

%రణం »ద

ఆ@రప2 †న8G %బ‘*, ఆ %రణV R7i 7†S ఎf>êÀ IరŸంûZI
A 5C!, అf>t ™( ఆ ఈశSర లƒ„¢ Iలబ2 †ం¹Ÿ. జగ CZ
సంబంPం న లƒ„… %™, A†2š సంబంPం న లƒ„… %™ ¢Zంn
ÃŸ Ÿ. అI uక0nమÜ Iరయం jNంG. అంÀ
ఈ
“

uక0nమÜ

తS IAధ

ట* వ" gగం 0డం2. ఆ @ంద అ

, ఆQ 7భవ ఉప^శ

Õకh ఉపసం ర

అŸ

” ఈ సృ *š అP‡*న

. “సYP I¶పణ

g ం నf>t ఏ NO( † 8†?
అP‡*న

, `x&I vధ 7భవ

, అP‡*న I¶పణ

ఈశS?t. ఆ I¶పణ

%c?
చదవం2.
, ఉప^శ
ఎవ??

” - అG. ™† ఈశS?డ† అI

Z ఈFS2š ïదం ¢దం2. ఈశS?t

i ఈ సృ * †న8దం2. మ‘*k తŒ? jయబ2న‰వం‘ ఏ –~
స¦, cంíÄ ఏ లƒణం †ంnŠ? మ‘* లƒణV †ంnŠ. ఈశSర

I" తÉన‰వం‘ సృ * అంQ ఏ లƒణంk †ంG? ఈశSర లƒణంk †న8G. %బ‘*
R7 ఎవర7? R7 ఈశS?t7. అG అP‡*న Iరయ

( Iలబ2

† 8వ7Uం2, అf>t ఏÉంG? అ^నŒ& ‘సYP’ అం‹. (కరC, æకC ¢t) అ^
సYP సమ+q అం‹. కరC jత %I, æకC jత %I eg తం %న‰వం‘ NO(
†ండడV సYP. 5ధరణంi మనZ సYP అం‹ ఏమI ôi •…W?
చIÃŸ క Öగరùం( –O Ïట*డం %™, అరÉంc అంÈ? ¢దం‹ Aవ
Dతన&ం కŠB†ం2, ™† ఒక

హ

వØ %’“ j … క‰*ZI µ²Kవడం

iI. అరÉంc అంÈ! క’“ ãWZI @&నం j

C అŽ µ¥KI †న8‰వం‘

హV సYP అం‹ మనš 5ధన( •…WCంG. %™ ఇకhడ uక0nమÜ(
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ఏ

Iరయం •–>?? ™† ఈశS?t అR NO( †ండడV. ఆ ఉండడం అRG

ఎŽ †ంnలట? ఈశS?2i †ంnలట. ™† ఈశS?2i సరS%ల,
సbSవసల($ ఉన8టÄŸÀ అ^ సYP. అరÉంc అంÈ!
“'bగ& I¶పణ

” అG. ఇf>t ఎవ"š I¶పణ? ఇf>t 'bగ&ం

ఎవ"I 0N R?KUవలట? ఎవêÀ సరS%ల, సbSవసల( ఈశS?2i † 8´,
$2 A తం అంQ ఏ

ప?ûZI †ం‰ందట? 'bగ&V †ం‰ంG. అం‹

ఏంటట 'bగ&మం‹? bగ^S‡ ల jత ôPంచబడZంn †ండడం. అ^
'bగ&ం. ఔ

%c? bగ^S‡ ల jత ôPంచబడZంn †ండడం అం‹?

(AవతSం ¢Zంn †ండడం) శ రV R7i †న8f>t ఈ జగ CZ సంబంPం న
$‘( ¬I8 వWC†ల7 ™ i g ం , ఆ ¬I8 వWC†… కనపడక ÃÀ, అŽ§
¬ంత%లIš ™ శ రం µn ¢Zంn Ã ంG క7క ¡ద‘ bగ^S‡…
^I»ద † 8Ÿ? ™ »దR † 8Ÿ. ™ శ రం »^ † 8Ÿ. ¬ంత%లం
అŸÀ ఈ శ రం కనపడ^× అన8

ఃఖం jత ఈ తic అంత. ఇf>t ™ శ రం

కనపడక ÃÀ వ Kన ¤ప> Y?> ఏ ‘? సృ *(. ఏమ 8 †ంc? ¬ంత%లం
ఈ శ రం కనప2ందం2, ¬ంత%లం †ందం2, త?$త ¬ంత%ŽIš ఈ శ రం
¢Zంn ÃŸందం2. ఇf>t వ Kన ¤ప> Y?> ఏ టట సృ *(? ఏ» ¢ i.
ఒక Zండ తŒñందం2. ¬ంత%లం ఉప÷Bంచబ2ందం2. తbSత
పగ¢;వం2. ఏం Àn వ KంG మ‘*(. ఏమ 8 Àn వ Kంc మ‘*(? మ"
™Ýం Z

ంత?

R7

ఏమం‰ 8డం2? R7 Ã

Ã
8 ?

87

అం¹†

eO$t

ణం Ã ంc? ëం2‘( ఏG కëF*?

ణం ÃkంG ²G అం‰ 8$? R7 Ã
µn కరÍ* •M

ఎం కI?

87 అం‰ 8$? అకhడ

8†. 7†S Ã† ఎప>‘š. ÃÀ ఏం Ã ంG. v2

ణం

వ KంG, ÃkంG. ¬ంత •f ఈ ఘటం( ¬‰*Zందం2. అంÀ ? ¬ంత%లం
త?$త ఘటం పBŠంG. ఆ

ణం ÃŸంG. అంÀకc ! ÃÀ ఇf>t ఏÉందట?

ఇf>t ఏమ 8 అŸ&ంc? Ï7Y?> ఏÉ
సృ * మÁ“ మ

వ Kంc? సృ * ఏమ 8 fనః

eళయం ఏమ 8 వ Kంc? ఏ» b¢ i. ఇf>t ™

ఃఖం
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ఏ ‘? ఇf>t ™

ఃఖం ఎం Z? 0డం2. ఈ దృ *k మనం

అం;ల7 0డం2 ఇf>t. అస… Iజంi
Y ఆయన ¢వంiR

ఇవ™8?

Z నమ5hరం Ïట*¢ . ¢c Y అô5Ÿ ¨¸“టf>t

Z ¹¹ •ప>¢ . Y మనవt ఆ
™

ఃIంచవలNన అం;¢

ఃIంj

ః Iš %రణం? అర

hJ ఆí ఎÍhటf>t K •ప>¢ . ఏ ‘

ంc?

%•f ఒక Zండ తŒñంG, %•f ఉప÷Bంచ బ2ంG, %•f పగల
uయబ2ంG అంÀ! అంÀ ? అG µn సృ * ధర ం. సృ * Iయమం e%రం
జ"BÃÚ †న8G. ఎం కI? 84 లƒల AవbFల ^హ
™Z ఏ ‘ వ KంG నష*ం? ఏ

… అu. మ"f>t

నష*ం b¢ . ™Z †న8 •Š Àట…

BŠన

AవbFలZ ¢†. ఇG 7†S అరం jWZI †ంnŠ. అరం jWZ 8†. ™ శ రం
ÃŸందం2. ఇf>t ఏÉంG? ఏమ 8 అŸ&ంc? eYదం ఏమ 8 వ Kంc?
ఏ» b¢ i అR దృ *k ™† ™ A QI8 0t. ఈ దృ *k 0•C, శ రంk
j• అI8 ప7L ఎŽ కనపnŸ? ఏమ 8 eÀ&కత †ంc? ఈ శ bIš ôi
Öష„… ధ"ం•వం2. ఆ Öషణ

… ధ"ం•†. ఏ టట ఇf>t అŸÀ?

ఏమ 8 Ï"Bంc …వ? 0డం2 మన$’“ అంQ µn7, చకhi ప‰* Mర
క‰*ZI,

ò7ం

@ందZ

అలంక"ంûZI

ఎవñ

వ•Kర7Uం2

ఏమం‰ 8†? ఓÇ ! మ లNŽi †ంG. అం‹ ఇf>t ఏం j;†? అకhడ
µn ఏం j;† •f>? అం‹ ™ eÀ&కత అంQ µn, A†2š ఈశSర లƒ„I8
ఆ–GంచడV ™ eÀ&కత. అంÀ

ఇం% ఏమ 8 †ంc? ఇf>t ™† ఎవ"I

0WC 8†? ఆ శ bI8 0డడం ¢ . ఆ ఆభర„I8 0డడం ¢ . అతI( ఆ
Àø egవం. అవ™8 ధ"ంచడం jత, ఒక $తనÉన ÀజW± వ KంG అతI(. ఆ
Àø egవం jత, ఆ ÀజW± ఈశSర లƒణం. ఆ ÀజW±I l"CంచiR 7†S
ఏమ 8†? ఆ ! భగవం డ¢Ä ఏం వ•KడంÈ? మ" అf>t ఆయన( ఆ %–d
లƒణం ఏÑÀ †ంì, ఆ దరèనం ఇjK లƒణం ఏÑÀ †ంì, ఆ ÀజW± jత
eg తÉ, ™† ఆ ఈశSర లƒ„I8 l"Cం , అ^ eÀ&కంi •M
%c?

8†. అంÀ
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™Z ఆప¦ష j;రం2 nక*? i?. ఇf>t ఏమం‰ 8† 7†S? I78
ఆ¾@… Ï‘* U;n? Uయ¢c? ఎంత

ఃఖం వjKట‹* j;డంÈ? %™

ఆయన7 ఏమం‰ 8†? ^†డ¢Ä %–n† అం‰ 8$? ¢c? మ"f>t
%–2ంG ఎవ?? ఆ %–డడమR ఈశSర లƒణం. ఈ Wô5b† i? %–2ంG.
అరÉంG? అతI( †న8 ఆ Gవ&తSం ఏ టట? రƒణ ôధ&త. ఆ %–d లƒణం
†న8^ అG ఈశSర లƒణం. ఇf>t ™† సమసC A†ల( ^II అRS WC 8†? ఈ
ఈశSర లƒ„R8. అరÉంc అంÈ! తŠÄI Ñవంi g ంû. ఎం Z g ం•Š?
ఈశSర లƒణం. ™Z ఆ@రం. ™ Ãషక కరC. ™† ఏ» jWU¢I %లం( ™Z
ఆ@రంi †న8G %బ‘*. ఆ ఆ@రంi †ండడVనŒ& ఈశSర లƒణం. l?†7
Ñవంi g ంû. తంOI Ñవంi g ంû. మన gరత ^శం( Ñవం %IG ఏG?
ఒక‘ •ప>ం2. •‰*, fట* అ™8! %™ –

కనప2À

ణం ®5C?, fట*(š ¨©“

–… Ã5C? ఎం కI? అ|}నం. u¦ ఏ» ¢దం2. ఇf>t fట*I
¬…WC 8$? –

7 ¬…WC 8$? అకhడ µn ^హ ంÀ. ఎం కI? fట*

ఇ^ కc! ఇకhడ ఎ¹Ä అŸÀ శ ర gవంk 0WC 8!, అకhడ µn అ^ 0f.
అరÉంc అం2? ^$లŒIš

టÄ

జ j5Cరం2, ఎం Z? gగవkతC

…

నడ న c" %బ‘*, ఆ c" ¨ంబ2 $" Õకh ప ~ gవన, ఆ ప ~త ™Z
అM5 ందI. దృ * అంQ ^I »ద Ï¹*†? ఆ( ంచం2. R7 గమI
†ం¹7, ^I Uసం Ï¹*?? ఏ

jWC 8ం? ఇf>డ

టÄ

C

జ jయమ 8రం2,

ఎం Uసం jయమ 8?? ఎంద² మ 7g†… Ñవదరèనం Uసం వ Kన
సందbù… అRకం †ం¹Ÿ %బ‘* ఆ మ 7g†t న2 న‰వం‘ ఆ
ంతం( $" Õకh egవం ఆ సృ * »ద, ఆ పంచÖQల »ద †ం‰ంG
%బ‘*, ఆ ప ~ gవం ™( eu`ం , ™† ఈశSర లƒ„I8
అRcI Uసం Ïట*మ 8?. ఇf>t మనV

j;

ం^ అవ%శం †ంG.
? Y అô5Ÿ ôi

చ †U$Š, Y అô5Ÿ ôi చ †U$Š అంð పWf bWC 8
అరÉంc అంÈ!

.
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%బ‘* జగ CIంn Iం2 †న8‰వం‘ ఈశSరQSI8 l"Cంj eయత8V ™†
f‘*ంG ¡ద… Ãwవరµ jWCన8‰వం‘ ఒÍ ఒక పI. ఇf>t మనమందరం
అRకÉన ప7… j;మI అ7Zం‰ 8Y? ¢c? అ7Zం‰ 8Y ¢c?
ఎం కI? ఎవñ

f‘*ంG ¡ద… ఇప>‘ వరµ ఏం j;రంÈ? 7†S

jNన‰వం‘ eÀ&%ల™8 •MQ†. అం‹ %ª ¨Á“నం2, bVశSరం ¨Á“నం2.
¢కÃÀ ఆ మ 7g†2 దగ·రZ ¨Á“నం2, ఈ మ 7g†2 దగ·రZ
¨Á“నం2. ఇG

ఆ –ఠం R?KZ 87, ఈ –ఠం R?KZ 87. ఇu ? మనం

•Ô>G A తం ¡తCం »ద? అ” % . Ã™ ఏం •–C†? ఇG
O 8నం2. ఈ 26 ర%… 0;నం2. ఇŽ •–C†. ఇంÀ
అ™8 ఏ టట? అ
ఈశS?2యం

ఈశSర

%c? ఈ eÀ&కత…

ÖOi 0Nనf>t ఏÉÃŸంG?

లŸం•Ÿ. ఈ జగ CI ఈశSర

0 నటÄŸÀ, అకhడంQ ఏ

ఆ 66 ర%…

ÖOi గ7క ™†

కనప2ందంట ఇf>t? అRకతSం కనపడ¢ .

ఏకతS లƒణÉన‰వం‘ ఈశS?d కనపnt. జగ C అంQ ఈశS?d
అŸనప>t ™† u¦ †ంd అవ%శం †ంc? A†2i u?i †ంd అవ%శం
†ంc ™Z? ™Z eÀ&కÉన ఉIš †ంd అవ%శం †న8c? ¢ i. ఎం కI?
ఆ జగ C( gగV కc! 7†S µn. %బ‘* ™† µn ఎవ?? ఈశS?డu అR
Iరయం jWUమం‰ 8?. అదం2, అP‡*న Iరయమం‹. సYP అం‹,
అరÉంc అం2 ఇప>t? uక 0nమÜ వ" giల™8 ఇŽం‘ IరŒI8
•M

8Ÿ. అంÀ

%c?

“@&నIP, ఆత దృ *, eపంచ ôధ, ఆత ంQ @న
ఉÔƒ, ఆత |}న ఫల

, Aవ7 కC లƒణ

Aవ7 ZCt. అం‹ A ం
ఇf>t ^ంíÄ7ం

, దృశ&

Õకh

” ఇŽ A ంj$t ఎవరట?

†ంd, Aవgవం 7ం

ZCêన$t.

ZCt

ZCt అŒ&t? జగ C, A†t అR ëం2ం‘ 7ం

ZCt అŸÃŸ ఈశS?2i †న8$t. జగ CI ఈశS?2i 0WC 8t.
తన7 Q7 µn ఈశS?IiR g WC 8t. $t Aవ7 ZCt.
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“ రబH
v@7భవ

•ర

,

తS IAధ

, ఉప^శ

l?^†I పర హ

, ఆQ 7భ!ప^శ

Õకh ఉపసం ర
ర

, `x&I

, `x&I సం•ర

, œ

” ఇŽగ అ‡*వˆ]తZ సంబంPం న‰వం‘

అం;ల7 అI8ం‘™ µn, uక0nమÜk 9 Ù uWU$Š. uWZం‹
ఇం ( 5Cరంi •ప>బ2 †న8G. ఒ¬hకh అం;I8 5Cరంi •–>?. ఇకhడ
ఏం j;? $‘I? సంþQCక"ంj;రన8Yట. అరÉంc అంÈ! %రణం ఏ ‘?
IQ&Iత& వWC uక
దృF దృశ& uక
ఈ అŸ

, ఆQ

, సదసGSuక

, %ర&%రణ uక

™Z R7 ఈశS?డ7 అRట‰వం‘

,

%C7భవం, ఆ ×ƒం

పదH ల( uకంk ™Z 5ధ&ం అ† ంG. అI ucంతం అంQ

µn ఈ అŸ

u%¢ కనపtÚ †ం¹Ÿ. ఎకhడ 0N

NO( IQ&Iత& వWC uక
అస సదసGSuక
uక

త uక

. ఎGB క ఆQ

త

, ఆ త?$త %ర&%రణ uక

. %బ‘* »? ^IR

స¦ ఈ అŸ

uక

థ క

, ఆ త?$త స

, ఆ త?$త దృF దృశ&
u%లI

0డగŠ§ట‰వం‘ A QI8 కŠB†ంnŠ. •Ž

µn.

2 Ïట*Zంn

ఖ&ం అం2. •Šయడం u?,

A ంచడం u?. A ంచడం( ఈ అŸGం‘I మనం I÷BWC 8Y ¢c?
అRG 0WU$Š ఎప>‘కf>t. ఎf>Sf>êÀ ™† ”ంíÄ 7ం

బయటZ

వjK5C!, అf>డf>t ™Z మÁ“ ãt అŸÃQ†.
ఈ అŸ

u%ల Õకh egవ

ఏ టం‹, ఈ ã2ం‘I

కŠÔWCంG. Âf‘ ¡QCI8 కŠÔ5Cయం2. అÀ ఆ uక
ఏకÂతÉ ఒక‘i †ం2Ã ంG. ãti 2Ã

అం‹ అర

. Âf‘

ఇక. ఈ uకం (7ం

బయటZ వ•Kవ7Uం2, మÁ“ ãt అŸÃ ంG. అం ( ¡ద‘ ãt
ఏ టం‹, జగ AuశS?¢ ¡ద‘ ~యం. అరÉంc అంÈ! ఆ జగ C మÁ“ ఎ¹Ä
ఏర>2ందŒ&? మÁ“ ãt l„…, ãt అవస…, ãt శ b… ఇŽ
ãt ãt ãt •f>Zంð ÃÀ, అవ™8 అu. కర ~యం, ఫల ~యం
అరÉంc అంÈ! మనం కర 7 ఆచ"WC 8Y? ¢c? ఎŽ ఆచ"WC 8
ఒకh5" ఆ( ంచం2. మనం ఏమం‰ 8

? A†లంత

?

రôH75రం
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†ండవలNం^. అR

రబH Iరయం? అస… †ంc? అస… †ంc? అI eశ8

uWUమ 8t.
ఆరబH

రబHం అం‹ ఏ ‘? fర + ఆరబH

అప>‘7ం

ఆరంâం

. e అం‹

రS

.

†ం2 ™Z లâం ంG. 7uS •ûKZ 8$?

•ûKU¢c? •ûKUకÃÀ ఎŽ † 8† మ" 7†S ఇŽ? ఇŽ§ ఎం Z
† 8†? మ²Ži ఎం Z ¢†? అంÀ

%c? మన û‰*eకhల ఇంతమంG

A†… † 8రం2. eO ఒకht ఎవ2š $t ఏమ7Zం‰ 8t? R7 eÀ&కం.
Z †న8 A తం ఇం¬క2š ¢ .

Z †న8 సమస&… ఇం¬క2š ¢†.

Zన8

ప"N … ఇం¬క2š ¢†. ఈ ప"N … ™Z గ7క †ం‹ 7†S µn ఇŽR
†ం¹†. ఇ

ఉŽ* $దన అన8Yట. ఎవñ

అ7Uం2, మన దగ·ర ¤ప>సY@న

ఒకuళ ఏÑ

•ప>vŒ?

ఒక‘ †ం‰ంG. ఏ ‘?

Zన8

ప"N … ™Z †ం‹, 7†S µn ఇŽR †ం¹†. అం‹ ఏ ‘? ఇంక 7†S
•Ô>G

నదలûU¢

5ధరణంi ఎవñ

అన8Yట. l? ఉప^శంk ఆయనZ పI¢ .
మ¥క"š ఏం •ప>T7Zం¹రం2? $tన8 ప"NO

7ం బయటZ వjK Yb·I8 అRSషణ( gగంi Y¹ÄtZం¹?. అంÀ
%c? I|Iš. %™ మనం నదలûU¢ద7Uం2? అf>t ఏం •–Cం? అంQ
న8 త?$త అŸ

ఈ Yట అం¹t. ¬ం•ం సతSlణం( †ం‹, అ^

రølణం( †ం‹, ఏం

నt. ¡దíÄR ఇవ™8

Z •…W%™,

Zన8

ప"N … ™Z †ం‹, 7†Sµn ఇŽ§ †ం¹†. అరÉంc అంÈ!
త×lణ సంప78t అస… నR నt. ఇŽ మనం † 8Y? ¢c? ఇŽ
అంQ ఎం Z † 8† మ" ఇŽగ? 0డం2. అం‹, ™ దగ·ర ఏ
అస…? ఆ ఖర ఫŽ… ™ దగ·ర ఏ
†ంc ¢c?

† 8యట

† 8Ÿ? అI •రణ jN 0•C, శ రం

ణం †ంc ¢c? మనW±? అG µn †ంG. ఈ ã2ం‘I ఇG

కర ఫలం jత ™Z లâం ంG అI ™Z Iరయం %$Š అనం‹, ఎŽ
†ప÷Bం•Š? ఇG •ŠŒŠ. ఇf>t మనం ఎŽ †ప÷BWC 8
కర ఫŠతంi
†ప÷BWC 8

g ం
.

ఉప÷Bంచడం
శ రV

R7,

¢ .
ణV

ఆ
R7,

? అG

ãd

7†Si

మన•±

R7i
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ఉప÷BంjWC 8†. అం వలÄ ఏÉÃŸంG? ఇG కర ఫలం అRట‰వం‘
uక

అకhడ పIjయడం ¢ . %బ‘* ఈ ã2ం‘k తపW± j• పదHO(,

5OSకÉన పదHO( క7క ™† Ì‘I ఉప÷Bం నటÄŸÀ, ™Z ఒక W రణ
•…WCంG. ఏ టG? అం‹, ఈ ãt కర ఫల

…. అI •…WCంG. ఏం

jయnIš వ•KŸ? ఈ ãt అస…? ఇ eO ఒకh Yన†2š † 8Œ
¢$? ఏం jయnIš వ•KŸ ఇ ? (కర ఫలం అ7భ ంచnIš వ•KŸ)
ఏ ¹ కర ఫలం? ధర , అర, %మ ఫల ~యం. ఈ శ రం
jయnIš వ K యట, పI

‰Ä. అ ãt పI

ణం మనW± అ కర

‰Ä. ఎవ" వలÄ వ K Ÿ?

కర egవం jత వ K Ÿ అం‰ 8ం. j•C ఏ టట ఫŠతం b$Ž వc_?
ఏ ¹ ఫŠతం? ధర ం, అరం, %మం. ఈ ãd ఫల ~యం.
దృ‡*î ఈ ధb ర %Yల7 న2£À, ఈ శ ర

ల·వÑన ×ƒం

ణ మనW±… ఏం •Œ&Š? తపW±

jŒŠ. ఈ ã2ం‘k తపW± j•C, ఆ తపW± ఏÉ †ంnలట? ధb ర %Yల7
×ƒం దృ‡*î ఆచ"ంచడV తపW± అం‹. %బ‘* ™ IజA తం( ™†
A ంjటf>t ధర ం e%రం A ం•Ž? అరం e%రం A ం•Ž? %మం
e%రం A ం•Ž? అం‹ ఈ ã2ం‘I ×ƒం దృ‡*î A ం నటÄŸÀ, ఈ శ ర
ణ మనW±ల7 త£ంపUN Ì‘š ఆ@ర ÖతÉన‰ వం‘ కర బంధం 7ం
™† బయట పడవûK. ఇ^
మరŽ ఈ శ ర

య

šC అం‹. అరÉంc అం2?

ణ మనW±… కర egవం jత తŒరవSZంn †ంd

పదHO(š 7†S Y?> •ందవûK. ఈ కర బంధం ¢IG అI దృఢపt ంG ™Z.
•Ž మంG ఏమ7Zం¹రం‹

ZCt అం‹ ఏ ‘ మన అâ యం(? అం‹

ఇత తంi •ప>¢రం2. “కర బంధ

వం

ం

శ రం

ండడ

డం ”. Aవ7 ZC అం‹ అరం ఏ టం‹? కర బంధం వలన ™Z ఏ
కŠB Ÿ? శ రం,

ణం, మనW±. $‘I ఆచ"•C ఏ

కŠB Ÿ? ధర అర

%Y…. Ì‘ వలన ™Z బంధ ~యం, మÁ“ ™Z ãt బం@… కŠB Ÿ.
ఏ టG? జగ AuశSర

ంOk µ2న‰వం‘ బంధ ~యం ఏర>2ంG. మ" ఈ

కర ~యం, ఆ ఫల ~యం, ఆ బంధ ~యం ÌటI8ం‘( µn, eపంచం( ఎవñ
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ఏం •M

8? అం UసమI?

ఃఖ Vతం. ™ A తం అంQ ఏ ‘?

ఃఖ Vతం. అ(క బంధం. Íవల Wఖã ¢ . Íవల

ఃఖ

¢ .

అం‰ 8Y ¢c? %బ‘* ఏ రకంi ఇదంQ పtlÔక అం‹ మన
మLM Hల( అ…ÄZÃŸందన8Yట. ఈ అ…ÄZÃŸన cI(7ం
తతS|}నమR దృ *k 0డడం ¡ద… Ï‰*.
ఏ ‘ తతS|}నం? అం‹, అస… ఈ ¤డ$,

లZ అంQ ఆ@రం

ఎవరం2? ఇవ™8 తమంత QV పIjWC 8Œ? మ¥క ఆ@రంk
పIjWC 8Œ? అస… ఇవ™8 ఉ 8Œ ¢$? ఉ 8Ÿ అం‰ 8$? ఎవ"
ఆ@రంk † 8Ÿ? (ఈశS?t) అR c% ¨’“. ఆ@ర, ఆ య మరè •Ÿ&
¡ట*¡దట. ఈ ¤డవZ అంత‘š ఆ@రం ఏG? ఆ యVG? ఏG ఆ@రంi
†ంG? ఏG ఆ@రప2 †న8G? అR cII 7†S మరè j•C, 7†S •M న8 శ ర
ణ మనW±… ఈ ధb ర %Y… ఆ ×ƒ
•M

ఈ తపW±… ఏ! రకర%…

8† కc! జగ Aవ ఈశS?… అ™, అG అ™, ఇG అ™. ఆ eÀ&కత…, ఈ

Uh‘ ^వత…, ఈ

Q…, ఆ జ–…, ఈ త–…, ఈ 5ధన…, ఈ

షŒ7భ$… ఇవ™87 ఇంÀi A తం అం‹. ఎంత Øకh uN
%c? శబ_ స>రè ¶ప రస గం@… అR ఐ
A తం అంQ ఇంÀ ? ఈ ఐ

ఇంÀ

ఇంõయ షŒల అ7భ$…

%Zంn ఇంÍమ 8 † 8Œ? ఇంÍ» ¢†.

ఇదంQ 7†S †ంd jWC 8$? 7†S ¢Zంn jWC 8$? R7 † 87
అRట‰ంవం‘ ఆ@రÖత NO »ద ఇదంQ ఒకcI»ద ఒక‘ అ…ÄZ 8Ÿ.
R7 అన8$t ఎవ² •రణ •Ÿ& ¡ట*¡దట. ఈ R7 † 87 అం‰ 8d,
ఈ †ండడం అRG ఏం‘? R7 ఏ ‘? ëంd కc! ¡ద‘ NO( † 8Ÿ.
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•రణ jయమం‰ంG అ‡*వˆ]త? ¡ద‹
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”II మరè jNనటÄŸÀR ™† ”II Nరంi Iలýట*గ…lQ†. ఇf>t మనం
ఎకhడ
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అం వలÄ ™Z ఈశSర లƒణంk I" ంచబ2న‰వం‘ ఈ సృ *( ఈశS?t
కనబడడం ¢ . అరÉంc అంÈ!
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అRS ం•లట? 7†S ^I»ద ఆ@రప2 † 8! ఆ ఈశS?2I అRS ంj
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$ళ“kR× మం i Y¹Än†,

BŠన 98 వ&O¦కంi † 8? %బ‘*

$ళ“k •డi Y¹Än†. ఇf>t ఇవ™8 ఎం ( కŠNÃŸ Ÿ ఒకh5"i?
ఆ ఈశSరలƒణం( కŠNÃŸ Ÿ. అరÉంc అం2? %బ‘* IజA తం(
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వరZ ఒక పR jWC 8

ఏ టG అం‹ అనంత సృ *( ఈశSbRSషణ ఒకh‹ jWC 8

. [ ôô !

[File no: MIC-2010-08-29_03h35m59s.mp3 over]

.

అ ావక త 1 of 26

File: 3 [ రన: ఓం
[చదవం !

నందం ఓం
!"#

రమదః
$%&

ర దం ఓం సహ వవ ]
ణ(న" ) *ల! underline

345)6. 8క:; ఎక=డ " ?45)6. @ అవస? " బC%, @ పFGH బC%,
శJK బC%. చదవం !]
“MNజన* PQనంR STత Vం WంXనYZ[ \] # ^_ం`న \)త
ఏb; ]ంc, అd ఆత . అd సత*ం. తతfPQనం స యంR hi# లబ , తన
సfయం j*H#, ఆనందం#, kవలం# ]ం ]ం$న"X.”
ఆ mం[ ) *n _oFంచం . ఆ topic tu ఏ C అసn? “ఆత hi#...
అందFw...” ఇపZCవరy !]f ఎz ] "]? వ*{%వరk ] "]. |w
]న"$వంC వ*{% శ}ర

ణ మన4 ~X•ల& hi# N€• ] "]. ఇYZ[

|& ఈ అƒ*యం Tf? ఏం దF„ంప…† ‡యత"ం 34K "u? అంˆ, |w ]న"
hi‰, అందFw yŠ ]న"X. ఇపZC వరy ఎz ఒYZ&ం$ "]? అంˆ,
Œu]#u W•Zu

బC% ఒYZ&ం$ "]. |& hf!భవం 8•. ]ంT?

ఈ•డw ]న" hi ఎz ]ంX? దF„ంచ8•. |& ఆ శJK 8•.
|& ‘# ’6GంX ఏ ట”*? అ అంˆ, | శ}రం, |
ఇంతవరk ’n4. ఎ•C వ*JK •క=

రణం ఏ C?

ణం, | మన4 , | ~X•.

ణమ–~••ల , అం•w ]న"$వంC

4Œ—n, •u˜—n, N6 * " ™ద•త , ఈ mం[ అవ#హన 34&ంˆ తపZ,
అక=డ ]న"$వంC hiSf " !]f రšంచ8].
అšన ]న"$వంC

థ క ధ? ల ,

బC% |w అš , )Fw

థ క•న$వంC cžల (ం•

_వF4K "u.
మనందFJ వ*{%# ]న"$వంCX ఏ C? అంˆ, ఒక mం[ ) *లw
W•Zu. ఏం W•Zu? చదవం ! “MNజన* PQనంR” - అంˆ మనJYZ[ PQనం
]ంT? 8T? ]ంX.

| d ఆƒరం# వ` న PQనం ]ంX అంˆ, Mమ!

ఆƒరం# 34& వ` న$వంC PQన• ]ంX

|, ఏ 8•? య¡రPQనం

8•. అంˆ ]న"X ]న"$¢# ]న" PQనం 8•. వ4K

శ య PQనం
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అం£రన"Nట T

. ఈ వ4K శ యPQనం అంˆ ఏ టంˆ, ఉన"X ఉన"$¢#

’6యడం. MNజన*PQనం అంˆ ఏ C? 8 X ]న"$¢# కనపడటం Mమ. Mమ
అంˆ ఏ టం ? 8 X ఉన"$¢# కనపడటం. ¥ంH అంˆ ఏ C? ఉన"X
8న$¢# కనపడటం. ఈ mం[ అవల¦—n ~X•J ] "š. ఇ_ d J
] "యం ? ~X•J ] "యన"Nట. ఏ C? Mమ, ¥ంH. Mమ అంˆ
ఏ టంˆ, 8 X ]న"$¢# కనపడటం. ¥ంH అంˆ ఉన"X 8న$¢# కనపడటం.
mం§ సమస*8. !]f Mమ! ¨రం 3”z? ¥ంH ¨రం 3”z? అ
సమస* ఎ K&న"YZ[ మ–~••ల •క= సంఘరªణw అ|" ¥ం 8 ]ం£š.
మ–~••ల సంఘరªణw అ|" ¥ం 8 ]ం£š. ~X•J «న Mమ ]ంX. ~X•J
«న Mమ ]ంX. ~X•J మన4 J మధ*w ¥ం n ] "š. అంˆ అరం ఏ C?
ఉTహరణ ¬T-(.

గడపJ ప4Y ?†K ™భం. ?యక:;? (అ™భం)

ఎవu W•Zu? (ఎవ± WపZ8•, T

బC% అరం 34& "() అంˆ ¥ంH

అంˆ ఏ టంˆ, _oరణR ప 8&ంŠ², అ^*సంw అల)$ప న T
ఒకT

రయం# ³fకFం`, మ´క T

రయం 3యటం ¥ంH. T J

_oరణR ప 8•. ఎం•&? ఏ C? ఇX సత*N?
µనవల¢ ఏ C ‡¶జనం? |& µ వల¢ ఏ
T J.

,

త*N? అ త*N?

వ4KంX? ఈ PQనంR ప 8• ఏ@

| ఏ(ంX? అ^*సం. అర•ంT అం·? అ^*సం 3†4K "]

బC%,

అX |& సత*•. అర•ంT? ఆ అ^*సబలం 3త !]f ఎ "ంC¸; సత*ం#
ఒYZ& "¹, అంˆ _oరణ 8•, kవలం అ^*సం N€• ]న"X. _ºక( 8•.
kవలం అ^*సం N€• ]న"X. )C

!]f సత*ం# ఒYZ& "].

ఆచFం34K "]. ఆ ఆచరణw² |& PQనం ల»¼KంX. | అX ఎ$వంC PQనం
అš]న"X? అంˆ, మ´క T

µ R :6 ¬†K, |కX భ” " క6½4KంX.

అంˆ అరం ఏ టట?
HuపH
¿&=& "[.
భయం

•¾-మ

¿&=& "రం·!

ఫz

జనవFw

వhKన

ర—ంత?ల వలన •ళÂ8•. ఏ•ంX ఇYZ[ అš;? |w

రంభ•ంX. ఎం•& ¿&=& "] |] అసn? PQ దగ˜ర& •ÃK,
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‡Ä"4K "[? ఈ భ” J రణం ఏ C? !]f అ!&న"YZ[ HuపH

•ళÂ8క:వడం. ఎం•& అ!& "]? ²! ¿&=& "!
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¿&=& "]? ఒక ఫ6S " 5?!

బC%. ఆ ఫ6తం 8క:; |& ఏ ‡Nదం

వ` ంX?

బC%, ఆ •ఃఖం :)ల అ!& "!.

& T వల¢ •ఃఖం ]ంX

ఏc, అక=డ _షయం ఏb ! _షయం వల¢ |& •ఃఖం వ` ంT? •ఃఖ•
_షయం# ]ంT? ఈ mం Cw ఏX సత*ం?
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ÐÂ అš; ÈతK దంప ల!

Ñ4& Èండ& వhK!. ఎవF \_తం @ద ఎవu ¿&=& "u? ¬డం .
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|& ఏ@ అÔ ర( 8•.

|

T? T @ద !]f ఏం 3Ó]?
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3Ó]? ఆచF4K "] కT! ÈంతమంX ¿&=&ంˆ అX సత*•న$¢#, |
ఎÕకw ]న")F దగ˜ర PQ
¿&=& "u. ఆ ప

" సంÖ×ంo]#. |& 8•. ఒకØÂ ఎవÇ

అš*ంX. T ²

NÙకం# ³fకFంo]. _oరణ

3య8•. ఆచFం3Ó]. ఏ•ంX ఇYZ[? అX ఆచరణw ఏc ఒక అడÚంJ
వ` ంX. ఆ అడÚంJ ఫ6తం, _oరణ 8&ంŠ అ^*సంwJ Xగడం 3త, |& అX
భ” " క6½4KంX. ఏ ఆచరణ వలన అš; |& భయం కnŒRంc అదంS
¥ంH‰. అ

రయం 3యమ "u. ఏX ఆచF†K–, ఏX ఆచFంచక:;– |&

భయం కnŒ ంX. అX ఆచFం`
ఆచFంచక:š

ఆ భయ• ]ం$ంX.

అX

yŠ భయ• ]ం$ంX. mం CJ result భయ•.

ఎం•క ట? _oరణ 8• బC%. ఉTహరణ W•K! ¬డం .
—”మం 3†K ఆÇగ*ం ‘Œప[ ంX. ఇX అందFË ’6Gన
సత*• ? ఇYZ[ అంద± ఆచF4K "u yŠ.
]న"పZCË yŠ, సÜ ఆ †Y
C%

—”మం ఉd-శ*ం ºÜ

½6న _షయం అంS, « _షయం అంS ‡క=&

—”మం 3యడం Tf? శ}రం ఆÇగ*ం# ]ం$ంX. మF ఇYZ[
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ఎవÇ ÈంతమంX 3ßK ]ం£u. W

K ]ం£u. hƒరణం# సF:వã .
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ఆ
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అPQనం ]ంc, ఆ అPQన• | మరణ

రణం# మలచబ ంX. అd ^రతంw

]న" åపZ రహస*ం. |& ఎక=Ìక=ó; ఆ

రPQనం

మరణ రణం అ] న"X. అర•ంT అం·! అ

FK అవf8c, అX |&
±éhKడన"Nట. ఆ

మ ^రత ôద•ంw పద ì*హం oz hu¢ ప!"Su.

|, అuî![ 8

ºళ ప "[. అర•ంT అం·! అuî![ ]న"ంత లం పద ì*హం õXంచ
బ[ö² ]న"X.
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మనw yŠ పద ì*హం ]ంT? 8T? (]ంX) ఎక=[ంX? షట=మzn.
Ízƒరం, hfÔž÷నం అవ|" పద ì* 8. ఒÈ=క=Ý ఒ5= పద ì*హం అX.
మధ*w ]న"$వంC, ఆ 4ïN"

అ²ట$వంC Íల ß€ం ఏb; ]ంc,

అd Tంê¢ వ3 , :‰ Nర˜ం. ‡క=& :; ఇక మøÂ ఇం•wJ ?]. ఆ పక=&
:&ంŠ, ఆ 4ïN"

w² నడపగల#6. నడపగ6½; !]f T "

õXంã& •ళÂగnŒS]. అర•ంT అం·! •ళÂటం N€• ’nసం·! అంˆ
ఇYZ[ ఏ•ంX? అంˆ బయట& •ÐÂ, ఆ ద¾ల @ద ప 3G, ఆ క? !భవం
ùందటం వరy N€• ప 3G, ఆ క? !భవం ùందడం N€• ’n4.
T " _ éంã5వడం yŠ ’6”6 కT! మF ఎ£¢ ’n4KంX? బC% మన6"
అందF ఉd-Ä*ం3 ఆ •€n అక=డ ‡ºశ C% W•Zu. అర•ంT అం·! అక=డ
జF½న ôద•ం ఒక సంఘటన. ఆ సంఘటన! ఆƒరం 34& , కర , భJK ,
¶# ", PQ

" అ²క N?˜లw, అ²క సంh=రబzn ]న"$వంC

hధ&ల& అరమ‰*ట$¢ WపZŠ J ఆ మ ^రత కథ! అz W•Zu.

బC%

¶గ దృ{% క6½న) kí మ ^రతôద•ం అంS ఇz కనప[ ంX. µ ²
PQన దృ{%R ¬†K, ఆత _oరణ ఏం W~Rంద”* అంˆ, | హృత=మలం ఒక=ˆ
కమలమ”*! | హృదయమ²X ఏ hనం అš; ]న"c, అX ఒక=ˆ పద ం. అd
అష%దళ పద ం. |&
MNజ త(n,

½6నవ|" 8].
¥ంHజన*(n

½6నవ|" MNజ త(n.
].

అ_

½6నవ|"

MNజ త(n

అంˆ

ఎక=[ "š అ_? ~X•J «! "š. అర•ంT అం·! ¥ంH జన*(n అంˆ
మ–~••ల మధ*w ] "š. ఈ సత*ం ‘# ’6”6. శ}రంR,
ఆచFం`నYZ[ మరణభ” ",

ణంR

ణభ” " కnగ…†వ|" ¥ం 8. T

result ఏ(ం$ందం£? ¥ంHJ ఫ6తం భయం. భయపడటం # , భయ ట%టం
. ఈ mం Cw ఏc ఒకC 3hK]. 3GనYZ[ |& T •!క ]న"

రణం

ఏ టంˆ ¥ంH. éల¢6" భయ £%z? éల¢ల& భయపŠz? mం Cw ఏX
3”6? éల¢6" భయ £%z? éల¢ల& భయం ]ంŠz? ¬డం . అంˆ !]f
భయ ట%&ంŠ² ) J భయం ]ంŠ6. ]ం$ంT? ¬డం

ద- (big)
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Question. మనమందరం త6¢దంýల• కT! ఇం5 stage yŠ T£( కT!
T£N? ఇYZ[ ఈ ‡శ"& సNƒనం WపZం

జ\_తంw. (భయం

²uZSం). éల¢6" భయ £%z? éల¢లJ మనం భయపŠz? éల¢ల& భయం
]ంŠz? ఈ Í ంCw ఏX correct? (éల¢లk భయం ]ంŠz) éల¢లk
భయం]ంŠz? éల¢లJ మనం భయపŠz? &దరT! éల¢ల& మనం
భయపడడం &దరT! మన6" భయ ˆ% éల¢n 8?? (ఉ "రం·!) అX దం .
²! ఎం•& WYK "నంˆ,
ºTంS " ఎక= T

త*\_తంw ఆచరణ T

;)6? !]f Ç

?)6 మనం. ఈ

\_ం3 \_తం దగ˜రk ;)6 µ

.

’†K² !]f ఏం W”*w ’n4KంX. ఇంత& (ం•N£¢[&న"X ఏ C?
GT•ంత(. అర•ంT అం·! ఈ GT•ంS " ’n4& "], ’n4&ంˆ ఏ C
‡¶జన(? ఆచరణ, !]f ఆచరణ ఎక=డ 34K "]? !]f | &$ంబ( |
éల¢n ఇం; కT | ఆచరణ | ల. ఇYZ[ µ

ఇక=డ ఎz apply 3hK]? éల¢6"

భయ £%z? భయ ట%yడT? (²! భ”లR ]ంˆ, )ళÂ! భయ డS!)
అంˆ ఇక= క అంశం ]ంX. (ం• |& భయ( ’6G ]ంŠ6. |& ’6యనX
)

ఏమ " 3యగల)? ఏం 3య8]. !]f @ త6¢దంýల

భయపŠÚ)? భJKR ] ")? | అ!భవPQనం wపల ఏ
éల¢ల @ద |] ‡¶½ంచగnŒS]. అం;

డ

]ంc, T

బˆ% |

T? | త6¢దంýల

డ |&

భయం ]ంT? భJK ]ంT? ¬డం . Correct # ఇYZ[ WపZగల??
WపZ8రం .

రణం ఏ టంˆ? | ‘z*వస ’రమuŒ అš:šంX. | 10

ఏళÂ wt ]ం$ంXX, 10 ఏళÂ తu)త ]ండ•. ఏం 3G
ఏమ " భయ ట%గల)? ఏం భయ ట%8వం . )
ఒéZంo6 ంd. భయ

10 wt. 10 తu)త

ఒéZంo6 ంd. N£¢

; అYZ[ ప జuగ• ఇక. 10wప8 !]f ఏం 3G . 5

wపల భయ ట%గల)? ) J అపZ[ అసn ఏ@ ’6య•. అంˆ ఏ
3యవచ £ ఇYZ[? ) J ఆ మÄ¦ణw ^గం# 5 !ం` 10 wపల N€•
!]f ఈ ఆôƒ " ఉప¶½ంచగnŒ

"]. ఇం;

కT? క` తం#

N£¢ ;. మF ఇYZ[ 5 !ం` 10 wపల ఆ మÄ¦ణ w ^గం# !]f

అ ావక త 7 of 26

ఇ` న$వంCX అX భయపడటN? భయ ట%టN? éల¢లందFË మనం ఏం
W~ö ]ం£(? ఆ PÖతK త ¢! ప :S]. ప :Sన

éల¢) J

’6యT? @& )లంˆ 2 ఏళÂwపల, 3 ఏళÂ wపల éల¢6" ¬డం . )[ 8`
న 3టYZ[, ఆ పu ;KటYZ[, ఆ నడక వ` నYZ[ ప :‰ సంగH ) J
’6యT? ’n4. ) k@ ’6యక

దం . ఏం ప :[. ప :SŠ?

అథ) ఒక ºళ పŠÚ T !ం` •ఠం ²u & "[. mండవhF పడ&ంŠ
]ండగ6 GH వ` ంX. ఔ ? అd అí ! éz¢[ పŠÚ[ అ ఈ•డ •ÐÂందం .
ఏ•ంX అYZ[? (ఏ[hK[). ఆ ఏ[Y ‡^వం 3త •ఠం మuY& వ3 GంX.
)[ మ¾Â ఆ ‡యత"ం 3యŠ J సమయం Ñ4&ం£[. అర•ంT అం·!
ఎంత సమయం Ñ4&ం£[ అంˆ, ఈ •ఃఖ ‡^వం ) w ప 3Gనంత †Y
) క ఆ ‡యత"ం 3య[. మనం అš

అం;. @u కmం$R ఏc ప 3య

Þ”రం . ž ÈC%ంX. ఏం 3hKu @u? ఇక మ¾Â చ†K T j6J •ళÂu.
ఎం•క ? భయం. అX ž

È[ ంద

భయం. ఆ ž

ÈC%న భయం

]ం$ంX. ]ం$ంT? ]ండT? మ¾Â ఎంత z J ‡యత"ం 3hK]? ఆ
PQపకం NG:)6. T

అÔగ ంo6 !]f. ఆ భ” " అÔగ ం`న GH

వ` నYZ , మరz ఆ ప 3యగnŒS]. `న"YZó

అం;, ద-YZó

అం;.

మరణం వల¢ భయం ]ంT 8T |&? ]ంT? మF మరణభయం ఎz : ంX?
ఛ†K : ంT? (అÔగ †K : ంX) ఎ£¢గ? (ం• 3య8]# ఆ ప ? ఇవ|"
అంˆ 3G ¬డగలవం . మరణం ఎz 3G ¬hK]? 3†K ఏàS]? !]f
]ండ]. అర•ంT ఇYZ[ @&? ఈ అంÓ " ఎం•& Ñ4& "నంˆ ²!, ఈ
భ”ల "CJ Íల రణం ఎం•w ]ంద£? ఆ

ణభయం మరణభయంw

]ందట. అర•ంT అం·? :‰X ఏX? |& ఎంత †Y :‰X ’n4. ఏX
:RంX?

ణం :RంX.

బC%

ణ భయం అ అం$ "]

|, మన4 &

భయం, ~X•J భయం అం$ ")? అనడం 8•#. :| శ}? J భయం
అం$ ")? అనటం 8•. ఈ భయం అ² ల¦ణం ఎవFX?
ఆ

— X.

ణభయం,

ణం : ంdíన² భయం. ఈ భయం ఎవFJ క6½ంX? మన4& క6½ంX.
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ఎం•& మన4k క6½ంX? ~X•J ఎం•& కnగ8•? మనw ~X• yŠ
]ంX#. ~X• ప 3GనYZ í భ” " అÔగ ంo]. మన4
సంఘరªణ ]న"YZ[ ఏ•ందంˆ,

ణం మధ*w

ణం : ంdí న² భ” J

మన4w¸:šంX. మన4 ~X• మధ*w²í ¥ంH ]న"X. ~X•J అవత8í
Mమ ]న"X.

ణ మన4 ల మధ*w²í భయం ]న"X. ఇX Nనవ \_తం. @u

YC%న దగ˜ర !ం` :‰వర& ఏ సంఘటన అš
@u బ4 ఎ&= న"YZ[ ఎYZ

äక= º45ం .

ఒకYZ[ ùర•$న n ట%Þš,

n PFందం . బÏత½6ంX. ఏం 3hKu? బ4 ఎక=మన"YZడz¢ ఏం 3hKu?
(PÖతK Ñ4&ం£u) వ4KంT ?వడం 8T? సÜ అYZ[ ఏమ "u? | పక=న
]న")ØÂ?

అÜ! ఒకhF ప ; బ4 ఎక=) ఇక? ²! ఎక=! ‘~.

అం$ ")? 8T? అంˆ ఇYZ[ ఎక=డ ఆ½:šంX?
ఆ½:šంX. T

ణ మన4 ల మధ*w

అÔగ ంచ8క :”]. అÔగ †K ఏàS]? మ¾Â

ఆచFంచగలŒS]. ఎYZó

ŒuK $%5ం . ఏb

ఒక అంశంw |& భయం

½6:šంX అంˆ, అక=డ !]f ఆ½:”]? అంˆ, ~X• T 3రడం 8•.
ణం దగ˜ర, మన4 దగ˜ర,

ణ మన4ల మధ*w² ఆ½:”]. ఏb

సÜ ఒకC

3†K, T ఫ6తం భయం# వ` ంద!5ం అX ¥ంH అ WYZ& "ం కT
ఇంTక. అX ఎక=డ ]ందట ఇYZ[? మ– ~••ల మధ*w ]ంX. అర•ంT
అం ? | మ– ~••ల మధ*w ]న"T

ఆచF†K ఫ6తం ఎక=డ వ4Kందం ?

ణ మ–~••ల మధ*w భయం అ² ఫ6తం వ` ంX. అd ~X•J «!న"$వంC
MమR ప 3†K, ఫ6తం ఏ

వ` ందం ? MNజన*PQనం 3త, \)త అ² ¥ంH

Gరప : ంX. \)త yŠ ¥ంH. అX Mమ •. ¥ంH అంˆ ఎక=డ ]ంX
ఇYZ[? మ– ~••ల మధ*w. ఇYZ[ మనమందరం, \][ \][ \][
అ²)[ ఎక=[ "[ ఇYZ[? మ–~••ల మధ*w ] "[. అర•ంT అం·
ఇపZ[. ¬డం
ఇ

Óడన"Nట.

ఆయన ఒక= పదంw ఇంత

ద- \వన h? "
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MNజన* PQనం 3త |] \)త # Gరప :”]. అ ఒక )క*ం ºÓ[
అక=డ. అంˆ ఇYZ[ T

_oరణ 3”6 అంˆ, ఎz _oరణ 3”లంˆ ఇz

3”6. Mమ, ¥ంH, భయ(. ఈ Í[ మన& ]న"” 8)? ] "š.
శ}రం ]ంT 8T? ]ంX. శ}? J Mమ ]ంT? T J ఏ ’6Ê 8•. :|
¥ంH ]ంT? ఆ ’6Ê 8•. :| భయం ]ంT శ}? J? ]ంT? ఉTహరణ
W•K ¬డం . @u •ర:

"రం .

: న"YZ[ •( ]ంX @

‡క=న. @& ఏమ " భయం క6½ంT? ఎం•& కnగ8•? శ}రం @ద ’6_
8• బC%. అం; ? Òల&వ వ` ంX. Wš* పక=& ºÓ[, సZర„PQనం 3త ప
3GంX. •ంట² ~X• Ö×ం`ంT? Ö×ంచ8•. ఎం•క ?
] "]. అYZ[ ఇం

& వ™డ

hంతం Òల&వwJ ?8•#. ఏc వ4K]న"X#

Ö×ంo]. అX •(# Ö×ంచ8•.

†పê¢ ఏం ’6GంX ఇYZ[?

సZర„PQనం ~X• ఇం ” " • =6éంX. ఏ C ఇcd ÒతK# ]ంX,
క•nRంX ఏ C? |] ప[&న"YZ[ | ‡క=న అ$ంవC వ4K] ఏ@ 8d?
అ ~X•w ఏం 3Gందం ? ఈ • =nY వ` ంX. ~X• అYZ[ ఏం 3GంX
•ంట²? !]f (ం• •n5, (ం• ఏ(ంc ¬[ అ అంX. WtZదంS
‘² ]ంX. ²! |& అdంê రšం` W•Z6 అనంˆ, ఈ ఒక= సZర„PQనంR
²! WపZ8!. ఏం )6 T J ఇYZ[? మ´క ఇం య స యం )6. !]f
¬hK¹, _ం£¹ ఏc ఒకC 3š. PQ²ం ”లw ఒకT ² ఉప¶½ంo].
రšంచగలT?

రšంచ8•.

PQ²ం ”n క6G క!క ప 3†K,

mండవT

ఉప¶½†K,

mం[

రయం 3యగnŒS]. ఏం 3Ó]

అYZ[? ఈ wపల కØÂ _tZwప8 W]ల& ఏం _నప ంX? శబ-ం
_నప[ ంT? 8T? ఆ శబ-PQనం, ఈ సZర„PQనం క6G ~X• ఇం యం ఏం
3Gందం ?

రయం 3†GంX. ఇdc ;Š వ3 GంX? ‘Þ

అర•ంT? ఇYZ[ కØÂ _éZ ¬డ8•.

| |&

అంX.

ణభయం క6½ంT 8T?

కnŒRంT? ఎzగ? ఏమ " •(

$ ºGంT? •య*8•. అసn •(

¬Ó?? ¬డ8•. | ఏం క6½ంX?

ణభయం క6½ంX. అర•ంT ఇYZ[
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@&?

బC%

మం#

ణభయం అంˆ ఎక=[ం$ందX?

మన4 wJ,

‡సFంప…య#²
సంÔw

ణంwJ,

శ}రంwJ

ణ(, మన4 . ~X•
తన•క=

మం# ఏ•:šంX •ంట²? T w ఆ

PQ

"

ణమన4 ల

ణభయం • =ంX. అరà ంT? అd మ–~••ల సంÔw ఏ

• =ంX? ¥ంH • =ంX. ~X•J «న Mమ. ఇz ]న"X. | అంతఃకరణ
చ ష%యం. ~X•J `SK J మధ*w²í Mమn ] "š. ~X•J మన4 J
మధ*w²í ¥ం n "š. మన4 J

— J మధ*w²í భయం ]న"X.

ఇX సృ{% ధర ం. @u అ²క జం లw జ ం` )Cw¢ సంÖ×ం`న PQనంR
•$# వ` ంXX. వC% PQన• ?8• |&. ఆ” జం ]ల \వశ}?లw |]
పF—మం Wందడం Tf? PQనంR •$ ÊC

yŠ సంÖ×ంo].

అర•ంT? ÊC అక=డ :å$%5 గ6 అవ శం ]ంT? ఎం•క 8•?
ఉతKమ•న$ వంC _º
ùందŠ J
~X•8•.

" క6½ం`; తపZ, ఇ_ Í§ :]. ఆ _ºకం

వలGన ~X•, ఆ జం ]లw 8•. అక=డ మన4 వFk ]ంX.
బC% మన4 వFk క6½న$వంC \]ల|",

]న" భ” " :å$%5గల)? :å$%58].
ణభయం సహజ• ]న"X. మనw yŠ
మరణ భయం mం§ ఒకˆ.

ణమన4 ల మధ*w
బC% ఏ జం ]É

ణభయం tu @ద ]న"$ వంC

ణభయం అ " మరణభయం అ " mం§ ఒక=ˆ.

ఈ mం§ yŠ |& ఎక= !ం` సం

ం` š ఇYZ[? ఆ

రf

d ల!ం` ల»ం`న PQనంR •$, ఇX yŠ ల»ం`ంX. అర•ంT అం·?
బC% µ

అÔగ ంo6 అంˆ ఒk ఒక Nర˜ం ]ంX. ఏ C?
ణం | hf నం అ)f6. (ఆ జం ల¦—8 ఇYZ[ ప 3ßK "š) అ_

ప 3ßK ]ం£š. అవf£ J మ { శ}రం అ”*]. ఒక ßల శ}ర• NuZ
WంXందం . అర•ంX? అYZ[

nŒ

ళÂ @ద న 3)[ ఇYZ[ mం[

ళÂ@ద న[4K "[. ఆ NuZ వ` ంX.

| wపల ]న"$వంC భయం #|,

¥ంH # , Mమn # :8•. «!న" ¥ంH Mమ8í మ {# Y[ö
:ö సం•Xం`న_. ¥ం n, Mమn జం ]ల& ] "”? 8]. )CJ ఏ
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¥ంH 8•. )CJ ఏ Mమ yŠ 8•. ఎం•క ~d• 8•

బC%. అర•ంT

అం ? అ_ ఒక= మ {k ] "š. ఈ ¥ం n Mమn అ²_ మ {k ] "š.
జం ]n, Nన]ల మధ* దం ఏ టంˆ, జం వలJ ~X• అ² _ స( 8•
బC%, )CJ

ణభయ• ఆఖFb ]న"X. మన& yŠ అd జం ] శ}?లw

\_ం`న$వంC PQన ‡^వంRC, అd
సం

ణభయం మన& yŠ

ం`ంX. ~X• ఆƒరం# 34& \_ం3) J, ఈ భ” ", ఆ ¥ంH ,

ఆ Mమ అÔగ ం3 అవ శం ఒక= Nన] k ]ంX. అం•k _ºక¬డమÙ
¿ట%¿దCw ఎ K&²టYZ ఏం W~

"u? 'జంö ం నరజన •ర¢భం'.

ఎం•క”*? మ!ష*తfం, ((¦తfం, మ Yuష సం య( ఈ Í[ ఒక=
Nన] k hధ*(. అం•w ¿దCX ఏ C? మ!ష*తf(. మ!ష*తf(
అంˆ ఏ(ంŠ6 |&? మన4 ]ంŠ6. అం; కదం ? |] ‡ƒనం# d @ద
ఆƒరప

\_ంo6? మన4 @ద ఆƒరప

\_ంo6. అYZ[ మ {_

అ”*]. ఎYZó; మన4 ఆƒరం# \_ంo¹, అYZ[
అ)fల²# అరం? శ}రం,
|]

ఎవF_?

ణం | hf నం

ణం | hf నం అšన$వంC, పFGHw అ_ ]ంˆ,

మ {_.

అd

అYZ మš:”]? జం ]º.

శ}? J
— J

ం½

] "వ!5ం ,

ం½ ] "వ!5, అYZ[ yŠ

జం ]º. ఎYZó; మన4 ²!# ] "¹, ఎYZó; |& శ}ర

ణ మన4 n

hf నమš ] "¶, అYZ[ |& భయం : ంX.
భగవం

ఆ šంచడం వలన క6 ¿దC ఫ6తం ఏ ట”* అ

అంˆ, అభయం. అంˆ భయం : ంX. ఏ £ భయ(?
:S²í? భగవం [ ఏ

ణభయ(. ²!

W•Z[? ఒకˆ Nట W•Z[ ఆయన. :వడం

ŒFం` ఆw`ంచN& అసn, !]f ఆw`ం`నంత N న అX NÜX
Nu ంT? ఏ@ Nర•. !]f ఆw`ం` , ఆw`ంచక:š

•.

T ప

అX 34KంX. !ºfం 3”6? |& ఆw`ం3 శJK ]ంX బC%, T " _oరణ 3G
భయం :å$%5. |& _oరణ లత, _ºక( సం•Xం3 శJK ]ంX

బC%, |
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శ}ర

—ల! hf నం 345. | ~X•

]ప¶½ం`, | శ}? " |

ఉప¶½ం`, | మన4 !

— " hf నం 345.

hf నం 345వడం అంˆ? (ప ($%# )డటం) ప ($%# )Š6.
ఇYZ[ మనం ప ($%#² )[

"N? ఎక=Ìక=ó; ఈ mం C

|]

ప ($%# )డటం 8c, అక=డ |& భయం కnగక తపZ•. అర•ంT?
‘!±ంw |ØÂ :G ] "యం .

ØÂ PÖతK# ºG నడ)z వT-?

రfPQనంw ‘! ±ంw PFపడÚ సంఘటన ]ంd అ!5ం , ఆ PÖతK
ఏà ంX? భయంR y న PÖతK అ] ంX. NÍn# ‡పంచంw
అంద± PÖతK#² న[hKu. అPÖతK# న[hK?? న[వu.

|

రfPQనంw ఆ సంఘటన& సంబంÔం`, ఆ _ష” J సంబంÔం`న$వంC
•ఃఖం ]ంద!5ం . అYZ మšంX? అక=డ •ఃఖ• ఇక=డ భయం#
‡కCత•ంX. T

3త ‘Ôంచబ న$వంC PQన• ఇక=డ భయం#

‡కCతà ంX వరKNనంw. అర•ంT అం ?
ఉTహరణ W•K ¬డం . !]f ఎYZ

ఒకYZ[ ‡”ణం 3†టYZ[

బ4 మధ*w "u పంక # అš* ఒక ‡క=& :šంX. అYZ[ ఏc W$%&
È£%

8క పక=& :šంc, ఏc పక=& PF:వడí, ఇYZ[ అX

ఎంతమంXJ W•K]? (మరల బ4 ఎJ=నYZడz¢ ŒuK&వ4Kం$ంX) |& ŒuK&
?వడ•

•, | పక=న ]న")ళÂ& yŠ ఏం W•Z]? ఓF| బ4

ఎ&=Sనం£] ¿న" అz wయwJ PF:šంX? ‘~. అm! ఇYZ[
)[ బ4 ఎ =z? N²”z? ఆw`ంచం . అర•ంT ఇYZ[ మF?
ఈ రకం# | భయం | వరKNనంw ]న"$వంC _º

J, _ºకం ఎYZ§

వరKNనం, _ºకం ఎYZ[ ఎక=[ం$ందం . వరKNనంw ]ం$ంX. భయం
ఎక= !ం` వ` ంX? $త లం వ` వరKNనం @ద ఆ•Xంచబ ంX.
వరKNనంw భయం ]ండ•. ఎYZ§ ఎవFË yడ. అYZ[ భయప[ న")FJ
yŠ _ºక• ]ం$ంX. ఎం•క ? ) w అX ప 3ßK]ం$ంX, T
అÔగ ం3 ‡యత"ం wన జuŒö ]ం$ంX. అd _ºకం అంˆ. (మF PÖతK
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Ñ45వడం?) అ!భవ PQన ‡^వం 3త, T
PÖతK అ "]. అర•ంT అం ? T

అÔగ ం3 ‡యత"ంw ^గం#
3య&ంŠ పక=&

ˆ%†K PÖతK

అ ")? ఇYZ[ మనం oz )C ఏం 3Ó(? భయప )C అ "C
మనం hధ*•నంత వరy ఏం 3hKం? పక=& ˆ%hK(. \_తంw )C )CJ
hనం 8 )C%ంద &ల½ం3hKం. ఎం•క ? అš:šంX ‘', T R
మన& ఎం•&

య ? అX మన వల¢

•. వX8†

మFYZ[ ఆ ” అంÓలw |& భయం

. అం$ ") 8T?

½6:šంX#.

½6:8T?

½6:šంX. మF ఆ భయం ఎz : ంX? (మøÂ ఆచరణwJ వ†K : ంX)
ఎYZ కYZ[ T

మøÂ ఆచFంo6. ఆచFం` అÔగ ంచ వలGంd. ఎYZó

ఒక=C ŒuK $%5ం . ఒక=

ణ భయ•, ఒక= మరణ భయ• అ " భ”n#

‡H(ం(ßK ]ంX.
ఆ

ణభయం ఎక= !ం` వ` ంద”* |& అ అంˆ, ఆనందమయ 5శ

‡^వం 3త వ` ంX. ఈ భయం ఎక= !ం` వ` ందం ? ఆనందమయ 5శ
‡^వం 3త వ` ంX. ఆనందమయ 5శ ‡^వం అంˆ, )వస‰ ? )వ†
T? (అ]నం

#ఢ

) ఆ #ఢ

)వసw !]f ( ½:š ఎక=ó;

] "¹, ఆ ( ½:šన$వంC, ఎవÎ; ] " , )[ ఎవ[? \][.
\][. ( ½:š ]న")[ ఎవ[? \][. hi#
hitu

+Q[. _™f[, ,జ4[,

½8K?

+Q[. ఆ

+Q[ అ ఏ Í[ అవసల& hiSf "

రš4K "í, అత! ఎవu? ఆ Í[ అవసn& hi. అర•ంT అం ?
ఆ hi ఏ• ] "డట? ht¦ hi. \వ^) ", \వ శ}? " ఆ \] J
సంబంÔం`న$వంC
Êట "ంCR క6é

— ", మన4

T J సంబంÔం`న అ!భ)ల ,

రšంచబ న hi. అర•ంT అం ? అం•క

ఏమం$ "u? \వhన€యం#
WపZŠ J _™fడ , ,జ™డ ,

ˆ%Ó[ ºTంతంw T

+Qడ WéZ

. )ళÂ

ÊళÂంద± ‡త*#త %ంd |,

«న •. ÊళÂంద± \] Jంd äక=కˆ%Óu. ఎక= J •ÃÂటపZCJ? hంతం «J
•ÃÂటపZCJ. పరNత _?- ×రణ*గరð అ)*కృత పరNత అ²

nŒ
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G లR :6 ¬GనYZ[ ఈ

nŒ ఏ• š? \వత! h.n అš š.

ఆ «_ ఏ• š? ఈశfర త! h.n అš š.
అంˆ |& ఏ

బC% అక= T

•¾Â6

hÔంచబ ]ంŠ6? (ఈ \వత!]ల hi) ఆ hiతfం వ`

]ంŠ6. ఇYZ[ |& ఈ _™f[ అ² hi దగ˜ర అడÚం ఏ

వ3 GంX? ఈ భయం

వ3 GంX. అర•ంT అం ?
మనw ]న"$వంC ²!& భయం ]ంT అసn? త6¢గరðంw ]న" ²!&
భయం ]ంT? 8•. YC%న éల¢) J భయం ]ంT? 8•. అš• సంవత ?ల
వర& భయం ]ంT? 8•. మF అపZC వరy 8 భయం ఎక= !ం` వ` ంX
|&? అంˆ

ణ మన4 ల •క= సం/తంw, ఆ mం§ :Ýప

ప 3GనYZ[ వ` ంX. |] శ}రం,

క6G

ణం, మన4 ల! ఒక ß€ం @ద& ’3

‡యత"ం అ² ¶గబలంw ¶గ _T* _ƒనంw ఆ hధనw ఏం 3Ó]
ఇYZ[, ఈ భ” " అÔగ ం3Ó]. ఈ ß€ం, ఒక ఏక ß€ం# ;వŠ J,
ఆత సంయమ ¶గం yŠ ]ప¶గం.
ఆసన,

—”NX అంˆ యమ, యమ,

—”మ, ‡S* ర, ƒ*న, ƒరణ, సN0n అ² అž%ంగ ¶గం ఎz

]ప¶గప[ ంc, ఈ ఎ

X అž%ంగ ¶#ల , ఒk ఆత సంయమ

¶గంw yŠ 3యవã . అంˆ ఆత _oరణ² ఆ యం 34&న")ØÂ
స?సF ఆత సంయమ ¶# J
‡యత"ం 3†)ó
అభ*Gంo6.

!&ం£[. అž%ంగ ¶గం !ం`

సÜ, ‡S* ర ƒరణల మధ*w ఆత సంయమ ¶# "

| hధరణం# ఈ అž%ంగ ¶గం యమ(,

ఆసనమ²ట$వంC ‘హ*hధనల వర& పF త•
ß1ంwJ Nర#² శ}రం
]ండదం

యమ(,

—”మం అ²

ణం hf న•:š š. ఇంక అYZ[ భయం

) J. ఈ భ” " అÔగ ం3†టపZCk సమతfం వ3 4KంX.

ఎYZó; ఈ భ” " అÔగ ంo

ఆ సమతfం వ3 4Kందం . ఈ సమతfం

వ3 †టపZCJ ఇంక ఆత సంయమ ¶గం అ²ట$వంC ‡S* ర ƒర—
G ల ³fకFంచడన"Nట ఇక. )CR అవసరం 8• ఇంక. ఇX ]న"ంత †t ఈ
%ందవ|" ప 3ßK ]ం£š. అం•క

ఎక= కక=డ Œu] అవసరం వßK
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]ం$ంX అక=డ yŠ. ఎం•క అంˆ, ఆ ల¦Vం అం•5)6 ఎYZ§ yŠ.
ల2* " అం•&² Xశ#² ‡”ణం 3”6. ఆత
అ²ట$వంC ఆత _oరణ, శ}ర

సంయమ¶గం

ణ మ– ~••ల! ఏకß€ం 3యడం ఈ

mం§ క6é; ఆత సంయమ¶గం అ] ంX. ఇX 3†టYZ[ _oరణw !]f
ఎz అÔగ 4K "] అంˆ, ²! ఎవu? ²! మన4
]న"T? మన4 J

? మన4 & Y$%క

uŒదల ]న"T? మన4 & మరణం ]న"T? ఎవÎ

WపZం ? మన4 YC%ంT? అర•ంT అం·!
ఎం•& ఈ åడవంS ప[
MNజన*PQనం T

"( అ అంˆ, ఎక=డ ¿దn £%(?

•¾Â6YZ[ మనం. ఈ అž%వ 3తw ]న"$ వంC

‡ƒన•న `&= ఇd. ఏ టంˆ పంచMమn

±éంచబŠ6. పంచMమn

వFKంచబŠ6. అž%వ 3త వల¢ పరమ‡¶జనం ఏ టంˆ, పంచMమn
±éంచబŠ6, పంచMమn వFKంచబŠ6. T ఫ6తం# |º భగవం

#

½6:S]. అd అž%వ 3త •క= పరమ‡¶జన(. బC% ఆయన ¿దC
•ఠం w² ఏ

ఎ K& "[? MNజన*PQనం అ

ఎ K& "[. |]

²!\]డ! అ²ట$వంC ఉ J |& ఎక= !ం` ల»ం`ంద”*? అంˆ, Mమ
వల¢ ల»ం`ంX. ఏ £ ¿దC Mమ. \ºశfర »–" ‡థమ Mమః \][ ఈశfu[
ºÜ. అ²X ¿దC Mమ.
\ºశfర »–" ‡థమ Mమః \][ ఈశfu[ ºÜ. అ²X ¿దC Mమ. ఈ MNజన*
PQనం 3త |] \)త ] అš ]. \] ²! అ!&ం$ "]. ఆత అ ]న"
4టz¢ ²! $%5ం . ఎక=డ వ`

సÜ. ఆత అన" ‡H 4£ ²!. \)త అంˆ

\] ²!. ఆ MNజన* PQనం 3త, \] ²!# ] "]. \] ²! అంˆ
ఏ C? ) J ఏ( "యట? భయ(, ¥ంH ] "š. ఈ mం§ ]న")[
\][. ఆ Mమ3త ఈ mం§ క6½ š. అర•ంT అం·! ¥ంH అంˆ ఏ C?
ఇంTక WYZ& "(. ఉన"X 8న$¢#, 8 X ఉన"$¢#. Mమ అంˆ ఏ C?
8 X ]న"$¢#. అంˆ అర•ంT @JYZ[? ¥ంH అంˆ ఏ C? ఉన"X
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8న$¢#. ఈశfu[ ఉ "Š 8Š? ‡పంచంw ఎవF¸
భగవం [ ] "Š 8Š? (] "[). @& కనబ[

అడగం

ఈ ‡శ".

"Š? 8డం .

అర•ంT ఇYZ[ @&. ఒYZ&ం$ "].

| ’6యడం 8•.

ఏ టంˆ, అ”* µ J

రణం ఏ టంˆ ¥ంH. !]f

రణం ¥ంH. µ J

రణం

ఒYZ&ం$ ") 8T? అ!భవPQనంw ఈశfu[ ] "డ ఒYZ&ం$ "].
|, ఆ అ!భవPQనం MNజన*PQనం అవfడం 3త Gరం# 8•. ఆ ¥ంH వలన
వ` న `&= ఏ టంˆ, ల»ం`న PQనం Gరం# 8•. !]f `న"పZC !ం`
జn, జ•n, త•n 3Óవం . ] "డ 3Ó)? 8డ 3Ó)? ] "డ²
3Ó]. ] "Š అ
సNƒనం మనవల¢

గC%# అ ½; ఏం W•Z]? (’6య•, ¬డ8•)
వడం 8•. సZష%త 8దన"Nట అక=డ.

రణం ఏ టంˆ,

|] 3Gన ప!ల|" ¥ంHR 3Ó]. అర•ంT అం·!
అం•k ²! ఉదయం ఏమ #!? _ యక చ_H ఎం•& 3”6? ఈ
‡శ" ºÓu అ!5ం , ఏమం$ "u @u? ) w
అz² W•K[. )

ఆ šంచవ•-.

GK&[ ] "[, )[

ద-)ØÂ W•Zu. _ యక చ_H

3యమ "u. Wš*. 3†K ఏ•ంX? ఏం ‡¶జనం క6½ంX? ఆ గణ 5[ |
యం• !]f దF„ండం 5సం అ

£%మం ఈ åడవంS. ఆ b) " ఆ అÔž%న

dవత , |యం• !]f దF„ంo6. ఎYZ[ దF„hK]? శ}? J బయట ]ంˆ
దF„hK)? శ}? J బయట ]ంˆ ఎపZCË దF„ంచ8]. అంˆ బయట!ం`
_ష”ల! సంÖ×ం`నంత వరy |& అd@ షZ6¶జనం. ఏం ‡¶జనం
8•. బయట !ం` _ష”n అంˆ ఏ C? శబ-, సZర„, ±ప, రస, గంƒn. |
బయట ‡కృHw ] "š. )C |] | ఇం ”ల Tf? Ö×ం`, 4ç–"
•ఃç–" అ!భ_4K "]. ఈ GHw |] ]న"ంత వరy ఇ_ |k@
ఉప¶గపడ].

బC% ఇYZ[ ఏం 3”లట? | ఇం ”ల|, | బయట !ం7

|& ల»4Kన"$వంC శబ- సZర„ ±ప రస గంƒల² ఐ• _ష”లw 4ç ",
•ఃç " అtiంచ వf&ంŠ

లపగ6½;,

Ö×ంచ గ6½; అYZ àSš

అ_? ఏ మన4 ‡^వం 3,; అ_ బయటJ •ØK "¶, అ_ HF½ ఎం•wJ
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క6G:Sš? మన4w² క6G:Sš. ఎం•క ? ఈ ఇం ”ల|" ఆ
మ–±ప• బC%. మన† ఇ " ఇం ”n# వFK¼KంX. క!" Tf? ¬4Kన"X
ఎవu? మన†. W_ Tf? _ం$న"X? మన†. అర•ంT అం·! రస²ం య(
Tf? u` ¬4Kన"X? మన†. ఈ అ "ంC PQ²ం ”n, కÜ ం ”ల ±•n
అ|" ఎవF_? మన†. 8క:; శ}రం | ఆకృH ఎ£¢ ధFం`ంX?
ధFంచగnŒ ంT? ధFంచ8•#. ఆ మన4 •క= 9రణ ‡^వం 3త² త6¢
గరðంw ఈ అవయ)ల ఆకృ ల|" ఏరZ[

"š. అర•ంT అం·! ఆ

మ–±ప• ఇక=డ ßల శ}ర ±పంw వ*కK•ంX. అర•ంT? | ŒFం` |& |
శ}? " ¬†K ‘# ’nh? | మ–±పం |& ‘# ’nh? (మ–±ప•
‘# ’n4) ఆw`ంచం . ఎవFJ )ళÂJ )ళÂ ŒFం` ‘# ’n4 అంˆ ఏ
’n4? ¬డం . | శ}? " ¬G |] ²! అ!&ం$ ")? | మన4
¬G ²! అ!&ం$ ")? ఈ mం ంCw ఏX? ¬డం . ఎవFJ )ళÂJ @
సNƒనం @ దగ˜ర ]ంX. ‡శ" ఒక=ˆ. అర•ంT అం·! | !]f ºTంతం ఏం
3~RంX? శ}ర( !]f
లంS

•.

ణ( !]f

రయం 3† ~X• yŠ !]f

•. మన4 !]f

•. ఈ

•. అంêంX. ¬డం

ఎక= J

C%ంc Ñ4&•ÐÂ. ఎం•క ట? శ}ర• !]f అ ")? |& మరణ భయం
తపZ•. మన† !]f అ ")? |& ¥ంH వలన క6½న అPQన( తపZ•. ~d•
!]f అ ")? \][ ఈశfu[ ºÜ ºÜ అ² Mమవలన క6½న అPQనం తపZ•.
ఎం•& !]f '²! ఆత ' అ!5)6? అంˆ @ దగ˜ర సÎన సNƒనం ]ంT?
8దన"Nట. ఇ£¢ ఆw`†K ఇYZ[ సÎన సNƒనం వ` ంT? |•ం•& అసn
ఆత సf±Yడన అ!5)6 అసn? ఇపZ[ ఏ

నష%ం వ` ంX? అంˆ ఇX

ఇద”* నష%ం. !]f శ}ర• అ!5! |& ఫ6తం ఏ
T

ల»4KంX? మరణభయం.

తéZంచ8u ఎవu. !]f శ}రం# ]న"ంత లం, |& మరణభయం

తపZ•. |]

ణం# ]న"ంత లం, ఏం తపZ•? భయ(, ¥ంH. అ$ఇ$#

ప 3ßK ]ం$ందన"Nట. మన4# |] ] "]. ¥ంH తపZ•. ఆ ¥ంH వలన
క6½న అPQనం తపZ•. అం•k# మన)ØÂ ఏం W

K]ం£u? S[ •(.
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అd C? MN? ¥ంS? S[ •(. mం[ ‡క=z ప J వ4KంX అX. అ$
MమJ ప J వ4KంX, ఇ$ ¥ంHË ప J వ4KంX. అం•k T
)[ ం£రం . T J

ఎ&=వ#

రణం అదన"Nట. ఆ ర+îసరZ ¥ంH అనటం ఏí

ర+îసరZ¥ంH అం£u. (ఉన"X 8న$¢, 8 X ]న"$¢) mం§ ] "š అం•w.
అర•ంT అం·! ’6†K²í ఒక= Ñu#. ’6యక:; మ´క Ñu#. mం[
ర n#ë ప J వ4Kందన"Nట. అర•ంT? మరణం ]ంT? ఎవÎ
మరణం ]ంT? 8T? (]న"X

| ’6యటం 8• క!క 8 : ంX) మరణం

]ంT? 8T? ఎవFJ )ØÂ WపZమనం
WపZ8]#. ]ంద

WపZం .

¬T-(. మరణ( ]ంT 8T?

W•Z6 అంˆ !]f అ!భ_ం`న) _ అš*]ంŠ6.

అ!భ_†K !]f ]ండటం 8•. 8• అంTN? కళÂ(ం• కనప[RంX కT!
)సK_క PQనంw, అ!భవ PQనంw కనప[RంX కT! |] అ!భ_ంచడం 8•,
| మ–~••ల
గnŒ

Tf?

ఇతun

అ!భ_ం3T

!]f

"]. అంˆ | మ–~••లJ ఇతరn అ!భ_ం3T

Ö×ంచ

Ö×ంచగ6

శJK ]ంT 8T? ఇYZ[? ]ంX#. మF NటలR WపZ&ంŠ ఇతuల
మ–~••లw ఏం జuŒ ంc ఎం•& ’n458క :
’n45గల#6#. ’n45 గnŒ

")? È " WéZ

:

"].

"].

È²"

’n45గnŒ

ఒకê,

’n458క
mం ,

’n45గnŒ

"]. ఆ పFÔ TC; ప 3యడం 8•.

మన4# ]న"ంత

లం, T

"]?
Í

రణం? !]f

అÔగ ంచ8]. అర•ంT అం ? అం•క

ఇదంS ‘# అధ*యనం 3G, ఆత సంయమ ¶గంR ఒk ఒక పFž=? "
ß`ంo[. ‘'! !]f ఈ åడవంS ఎంత $%& ", (ఇంTక ఆ అ‘Ïš
ఏమ " ;zŠ?) ఇంTక _oరణ 3Óమం . ఆ _oరణ ఫ6తం ఏమ "
;6ంT? ఎం•క ;ల8•?

ణం, మన4, ~X•, శ}రం.

శ}రం ఇక= త!"&ంè ]ం£] ఎంత†
•ళÂ8దన"Nట అXక. అర•ంT అం·!

ణం, మన4, ~X•,

yŠ. ఆ ~X• TC అవతలJ
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అYZ
3†K, µ

W•Zu?

†Y |

ల ఆY. ²! WéZంX 3š. ²! WéZంX

అÔగ ం3 శJK వ4KంX. Šక%# ఏం W•Zడంట ఇYZ[? | అ Çగ*ం

అంS !]f ఏకu] £%వం . Šక%# ఏం 3Ó[? అంS _ ¬[ ‘~, |&
శJK 8క:వడం వల¢ |& అ Çగ*ం వ` ంX. శJK ]ంˆ, T

ఎ•Fంచగ6 శJK

]ంˆ, |& అ Çగ*ం ?•. ఇం; కT! బC% ²;క Nర˜ం W•K!. అ£¢ !]f
ఆ రం Ñ4& , మం• º4&ంˆ, |& (ం• శJK వ4KంX. శJK వ†K ఆÇగ*ం
Tనంతట అd &•ట ప[ ంX. ఇX సÎన _ƒనం. Patient ఏమ "[? శJK
?వŠ J oz late అ] ందం . oz time ప[ ందX. అX వ•-

&.

(ం• అ Çగ*ం త½˜ంచం . ఇYZ[ మనపద•H ఇదన"Nట. ఏమం·! సమయం
పC%

ప?f8•. ‡Nదం 8•. |& వ` న అ Çగ*ం వల¢ ÈతK# వ`

ప :šన ‡Nదం ఏ•

]ంT? ఏ@ 8•. ఎ "hu¢ ?8•? ఎ "hu¢

:8•? అz : ంX ఇX yŠ. అసn ఇ "hu¢ ఎం•& వ¼KంX? అX
ఆw`ంo6 మనం. ఔ

T? అం$ "Š 8T? Šక%u. మనం yŠ

ఆw`ంచం . మన& yŠ ఎ "hu¢ కnŒ ందం ? ఈ భయ(. ఆ ¥ంH. ఆ
Mమ. మనw మ– క6ZS8

ఇవ|"? మF ఇ "hu¢ కnŒö] "yŠ µ

అÔగ ం3 శJK ùంTల మన& ఎం•& 4áFంచడం 8•? ఎంత†

µ

SS=6కం# పFష=Fం3 ‡యత"• ఎం•& 34K "]? జfరం వ` ంX (ళÂ
º4& "] త½˜:šంX. వX8Ó] T

. ఇక=డ ఎz ] "¹ ßలంw,

ß1ం అšన$వంC మ– క6Zతంw yŠ అd Ñu# ‡వFKంo]. ఏ•ంX
T వల¢? అÓశfత అPQనం అz² ]ంX. !]f Óశfత PQన సf±Y
ఎz ‡వFK4K "]? అPQనంR ‡వFK4K "]. | అPQ

]ం ,

J రణం ఏ ట”*?

| ర*(ల|" అPQన•. రణం ఏ Ý అంˆ, రణ hనంw ఈ ¥ంH, ఆ Mమ
] "š.

రణ hనంw ఏ

] "యం·? ¥ంH, Mమ. అసn

ర*

రణ

_ºకం ఏం W~RంX? సరf రణ @శfరం. అ "ంCË రణం ఎవu? ఈశfu[
అ W~RంX.

| మF | అPQ J

!ºf సృ{%ంã& ")? ¬డం . ఎవÎ

రణం yŠ ఈశfu
ఒYZ&ం£??

? | అPQ

"

& ²² అPQ

"
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సృ{%ంã& "నం· అంˆ ఒYZ&ం£?? ఒYZ5u కT! ఆ ఒYZ5క :వడ•
అH ’6_. అంˆ ~X• •క= _పF—మం అన"Nట. పF—మం
_పF—మం. ఎం•క W~

•

"డట? !]f జం ] శ}?ల !ం` ’ã &న"X

ణభయం ఒక=ˆ. ¥ంH, Mమn |& ?8•. ఈ ¥ంH, Mమn అ²_ |&
ఎక= !ం` ఉదð_ం` య”*? అంˆ, Nనవdహంw !]f అ²కhu¢ YC%
:‰టYZ[, | మ–~••ల •క= అ^*సబలం
ఏ(ందట? _ºకం 8 అ^*సబలం ]ందట.
అ^*సబలం ]ంˆ²í అX PQ

3త వ`

š. అక=డ

ద- `&= ఇd. _ºకంR y న

J TFÑ4KంX. _ºకం 8న$వంC

అ^*సబలం 3త, అPQనం, ¥ంH, Mమ క6½ š. ఈ అPQ

J మ´క tu

ఏ టంˆ, MNజన*PQనం. అž%వ>n MNజన* PQనం అనటం •!క ఉd-శ*ం
ఏ టంˆ, |] సfతఃGద•ం# PQనసf±Yడ]. •nŒw 7కCJ hనం ]ంT?
8•#. అPQనం అన£ J Ên • అక=డ. |] అPQ _ అన£ J మ {J
Ên •. ఏ మ { |] అPQ _ అన£ J అసn Ên •. ఏ \_ !]f
అPQ _ అన£ J Ên

•. ఎం•క ట? అX సfతఃGద•(# PQన(

అš]న"X. వ4Kతః !]f PQనసf±Yడº.
ఏం జF½ంద ఇYZ[ ఇంతË? మ– ~••ల సం/తం 3త | _ºకం
5wZ”] అం;. ఆ _ºకం hనంw ఈ ¥ంH, Mమ వ` yu
hనంw ¥ంH, Mమ వ` yu

"š. ఆ _ºకం

"š. ÊC అ^*సంR ఆచFంచడం వల¢,

_ºకం 8&ంŠ ఆచFంచడం వల¢, ఇం•w² Gరప :”]. Gరప :š, |&
Gంహం అ² PQనం

FK# :š, •క#² ]ం :”].

రణం ఏ టట?

•కలR క6G \_ంచడం వల¢, S! Gంహం అ² PQనం 8&ంŠ :šంX. ఇX
yŠ •కలR క6G పచ గ Ú •4KంX. ఇX yŠ అక=డ Gంహం అF†K, S!
Gంహం అš]ం yŠ, •కలR •$ •F:RంX. ఇz :z [ T
ఈ

MNజన*PQనం

అంˆ

ఏ టంˆ,

!]f

Gంహ•.

.
|

మ–~••ల²ట$వంC •కలR క6G సంచFంచడం వల¢, |& ఆత సf±పం
అ²ట$వంC Gంహ హృద” ", GంహPQ

" ఆ య¡రPQనం మuY&
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వ3 G, |] yŠ •కల వä² ‡వFK4K "]. ఆ ఇం ”ల వä² ‡వFK4K "].
ఇం ”ల&

యజN _

అ²ట$వంC

PQనం

:šంX.

అ!మH

ఇ3 ట$వంC 'అ!మంత' | hనం tu ఏ టం ? అ!మంత. అంˆ !]f
అ!మH†K² ఇం ”n ఉతZన"ం అ]

"š అసn. !]f 8&ంŠ

ఇం ”n ఉతZన"మš ”? hధ*•

•. ఈశfu[ 8&ంŠ సృ{%

అš*ంT? అhధ*ం. ఎం•క ? సరf రణ@శfరం. ఈ సృ{% ¿SK J
GHw ఈశfu[ ఉ "[. ఉ•Tన

రణం#

|, _వరK

రణం#

రణ
|. ఆ

రణంw అ²క ర n "š. అX అక= J •ÐÂ క N£¢[&ంT(.
\వపద•H# N£¢ నYZ[ శ}ర,

ణ, మ–~••ల²

|] భ” J, ¥ంHJ, MమJ wన]

6˜ంC సం/తం 3త,

"]. ÊCవల¢ ఈ అ^*సబలంవల¢ |&

ల»ం`నదంS MNజన*PQనం. µ J ఒకˆ ??షధం. ఇ£¢ ఒÈ=క=Ý Ñ†K
అ] ంT

ఎపZCÉ ?

:šన$వంC µ

YC%ంX

¿దn,

:‰

వరy

పuã&

ఒÈ=క= Tరం ÑT-మ!5ం ? ఎపZCJ అ] ంX? ఇX

ఎపZCË అవf•. «# !]f అక=డ ÑßK ]ంˆ, ఎ " అn¢ ందం· మ¾Â పక=న?
ఒకC Ñ†K పX అn¢ö ]ం$ంX మ¾Â పక=!"ం`. ఒక పక=!ం7 ÑßK ]ం£],
మÇ పక=!ం` అn¢&ంè వ3 4KంX. మ–~••n. బC% ఏం 3యమ "[?
ఒక ??షధం ఇవfవ”*! HuŒ8న$వంC ఔషధం. ఏ ట”* అంˆ, ²!
W~

"న న(

†Y. |& ’6య•. అ!భవ PQనం ]న"$వంC మహFª,

Œu] W•Zడ , ²! ఆత సf±Y[ అ² ??షధం •š* T J. | ~X• ఏం
సNƒనం WéZంX?

& T J సంబంÔం`న$వంC ’6_

దగ˜ర ఇక=డ

ఏ@ 8•. ²! ఆత సf±Yడ] అనం#² | ~X• ఏమ " సహకFం`ంT?
ఏమ " అంXం`ంT?
3త •. !]f అ ½

రfPQ

T J సంబంÔం`న సNoరం, రయం

8•. మన4 - T సంగH అసn
¬hK #|, µ

" ఏమ " అంXం`ంT? silent.

&

దగ˜ర ఏ@

& ఏN€ం ’6య•. బయట& ¬డమంˆ

సంగH !]f అ ½; N€ం

ఏ•:šంX అYZ[? silent అš:šంX. ఇక

& ’6య•. ఇX yŠ
— " అ #]. ²! ఆత

అ ావక త 22 of 26

సf±Y[ !]f ఏమ " W•K)? యం€ం వä ఒక పF H •ర& È$%5వడ•
ప .

ణం ప ఏ టం·? ఒక యం€ం ఎz «J, %ందJ È$%&ం$ంc అz

È$%5వడ•

ప . ఇంత&

ం` ఎ&=వ అ ½;,

WపZం ? ఏ@ 8•#. ఆ

ణం ఏ

దగ˜ర ఏ@ 8•. ]ంT?

3¼KంX? ఒక యం€ంw ఎz

È$%&ం$ంc అz ఈ యం€ంw È$%&ం$ంX «Ë JందJ. ఇం; T ప .
:| ఇంÈంWం JందJ X#]. ఏమం· శ}రం #u @ర " WపZం . '²!
ఆత సf±[' అ² T ŒFం` @u ఏమ " WపZం . ఊరక ప ]ండడం తపZ
²! 3†X ఏ@ 8•
అd.

య ! ²! WtZµ 8•, 3†µ 8•. µ J 3†X yŠ

— J 3†X ]ంX.

µ ప . అంˆ

— kí 3† ప ]ంX. శ}? J ప ]ండట•

ణ @తన*ం క6†K² తపZ ఇX ఏ@ 3య8•.
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