
    

�� ��ం� 

(��య్) 

��1 అ�� సృ�ట్కరత్ �కక్ �ఞ్నం. ఇ� సృ�ట్ �కక్ ఆ�ర�ల, �� �ద అ�� సవ్రగ్ం, 
�� మ�� �శవ్� ��మ్ంచబ� ఉ�న్�. �శవ్ సంబం�త స��ల �వన త��ల్ 
�� ఒకక్ �ం�ల్� ��నన్�న �కాష్�క్�ల� క�� ఉం�, ఇ� అతయ్ంత �కష్మ్�న 
��న్ం� ��లం�� ��ల�న �� వర�, అ�న్ �ష�ల� ఇ��చ్�� ఉం�ం�. 
�శవ్ స��ల �కక్ ���ల్ �ం� ఎకక్�� ����ల్ అ� �నన్� �టట్�దట 
�తయ్కష్ం అ���, అకక్డ �ం� �కక్ �న�న్ �ర� �ర�� ����, ���� �నన్ 
��న్ం� బృహతత్ర�న �� వర� �య్�ం� ఉ�న్�, �న��� ���న ఆ �హయ్ త�ల 
వర� �� ����-పర����, అ���, ��� మ�� నకష్� మండ��-
మ�� ��న్ �� ఏ�� ఇం� ఎ�క్వ ��ల�న� అంతవర�. �శవ్ సంబం�త 
స�హం అంత� క��ం� ��నన్ �లత�ల్ ఉనన్ ���� ��నన్ �లత�ల్ ఉనన్ ��ల�, 
��నన్ �లత�ల్ ఉనన్ �పం�ల� త�� ���. ���ల �కక్ ��ధ త��ల్� 
��� �� త��త ఇం� �దద్ తలం� ఉనన్ ���ల� �� ఆ���ల్ ఉనన్ ���� 
ప�గ��త్�, మ�� �� ఒకక్ తలం� �� ఇ� �జం. �శవ్ం �కక్ �� ఒకక్ 
తలం� ఉనన్ ��ల� ఇ� అనంతం� అ�-అ� ���� ఉనన్�ట్ అ���త్ం�. �ల� 
మ�� �గంతర�, అ���క�న ��� మ�� �వ���, మ�� ఈ సృ�ట్ 
�తత్ం అం� ఈ �� �వ్� సృ�ట్ంచబ�న�; ఉ��� ఉనన్ �� �షయ� ��� 
ఋణప� ఉ�న్�, ��న్ �� బయట ఏ� ��. ఈ �ష�� అ�న్ �� ��నన్ త��ల్ 
�� �కక్ లకష్ణం: ��, ��, మ�� ��2 �కక్ ఒక సప్రశ్�య�న వయ్�త్కర��. 

 
1��(dah-fah)–“మహతత్ర ధరమ్ం” �క “మహతత్ర�న �రగ్ం”. 
2��-��-��(jhun-shahn-ren)–��–సతయ్ం, సతయ్ �లత; ��–��ణయ్ం, ఉ�ర�ణం, 

అ��హ�; ��–సహన�, ఓ�ప్, ���. 



    

మ��ల �కక్ అంత�కష్ అ�వ్షణ మ�� �వ ప��ధన ���� ఎంత 
�ర� అ�వృ�ధ్ �ం�� ��, త�వ్� �ం�న �ఞ్నం �శవ్ం�� ఒక �ం� తలం� 
�న�� ��ం� ఈ ఒకక్ ప��ణం�� ��న్ ��ద్షట్�న ��ల� ప��తం. చ�� 
�ంద� �లం� ఉనన్ �గ�కతల �న�ల �వ్� ఇంత� �ం� ఇతర ��� 
ప���ంచబ�డ్�. అ���� ��ం�న ఔనన్�య్� మ�� ��� ఎ�న్ ఉ�న్, 
�న�� అ� �వ�ం� ప��ణం ఏ�� ఉం� ఆ ప����న్ �� �ళల్�క��ం�. 
�శవ్ం �కక్ �జ�న సవ్�పం అ�� ��� ఎపప్�� అం����� ��. ఒక 
�న�� �శవ్ం, �ల�-అంతర� మ�� �నవ శ�ర� �కక్ రహ�య్ల� అరథ్ం 
����� అం�, అత� ఒక సతయ్�న ��గ్�న్ కృ� �యయ్డం �ద� ��ట్�స్ ఉం� 
మ�� తన అ�త్తవ్ తలం �కక్ �థ్� �ం��ం�, య�రథ్�న �ఞ్�దయం 
��ం��. కృ� �వ్� అత� ��క సవ్�వం ఎ���ం�, మ�� ఒకక్�� అత� 

ఎ��� �జం� �� �ం� మం�� మ�� వయ్సనా�న్ం� ����న్ 
��త్ంచగ����, మ�� �నవ త��న్ అ�గ�ం� ��త్�, అత� �శవ్ం �కక్ 

�సత్�ల�, ��� �� ఇతర ప���ల మ�� త�ల �కక్ ��ల� �డడ� 

మ�� అం��గలగడం ���త్�. 
 
మ��� తర�� �ళళ్ �కక్ ��ఞ్�క అ�వ్షణ� అ�� “�వన ���ల� 

అ�వృ�ధ్,” �యయ్��� అ� ��ప్� ��, �ళల్� �ం�� న��ం�� ��ం ఆ 
�ం��కపర�న �� అ��. మ�� ��� అ�న్ ప��థ్��ల్� అ� మ��� 
�వ�వ్�న్ వ�� �� మ�� సవ్యం-�యం�ణ� ��� ఆ ��క �య�వ� తయ్�ం�న 
త��� ఇ� జ��ం�. ఇ�వం� �ర�� వలల్� అ�క ��ల్ గత �ల� �గ�కత� 
��శ��న్ చ� ���. అ���� మ��ల �కక్ అ�వ్షణ� అ�� అవశయ్ం� ఈ 
��క �పం��� ప��త� ఉ�న్�, మ�� పదధ్�� అ�� ఎ�వం�� అం� �వలం 
ఏ�� ��త్ంచబ�ం� అ� అధయ్యనం �యబ��ం�. అ� అ� ఉండ�, �నవ 
ప��ణం� �ష�� ఏ�� �క��� �క అ�చర�, �� ఏ�� ��ప్కిష్కం� ఉ�� 
క�� ఉం� మ�� ఈ తకష్ణ �పంచం� �జ�న ��గ్�ల్ ��� అ� �లల్� 
���ం��-ఎ�వం�� అం� ఆ�య్�మ్కత, నమమ్క�, �వయ్�న పద� మ�� 



    

అ�భ్��-ఇ� ��దధ్ం� �డబడ��, ఎం�కం� మ��� ఆ �వ�వ్�న్ 
వ����� ��న. 

�నవ �� �� �కక్ సవ్�వ�, �వరత్న మ�� ఆ�చన ��� ��క 
��వల� �థ్రప�� ���ప���గ���, �నవ �పంచం� �గ�కత అ�� �లబ� 
ఉండగల� మ�� ఇం� అ�భ్�� �� మరల సంభ�ం� అవ�శం ఉం�. గతం� 
�� ��ల్, �నవతవ్ం క�� ఉనన్ సంస��� మ�� �వ�వ్�న్ క�� ఉనన్ సంస��� 
ఈ �పంచం� �తయ్కష్ం అ�య్� మ�� మ��ల� �శవ్ం మ�� ����న్ ��ం� 
ఒక ఇం� �సత్�క�న అవ�హన� ������ స�యం ���. ఎ��� మ��� 
�� మ�� ఇకక్డ ఈ �పంచం� అ� �వ్క�ం� సవ్��ల ఎడల స�న �రవం మ�� 
భ�త్ ���త్�, ��ళ్, �ళళ్ �� �క �ళళ్ �శ� ��న�, స�మ్న� మ�� ��త్ 
అ�భ��త్�. ��-�శవ్ం �కక్ ఆ �పప్ �రగ్ం-�శవ్ సంబం�త స���న్, �శవ్�, 
�వ� మ�� ��త్ సృ�ట్ అంత�� సృ�ట్ం�ం�. ఎ�ం� �� అ�� �� �ం� 
వయ్��కం� ���� అ� �జం� ����న�ట్, ఏ మ�� అ�� ఎవ�� �� ��రం 
న���గల�, �� �సత్వం� ఒక మం� మ��, ఆ�గయ్� మ�� సం�ష� 
బ��నం� మ�� ��న� �ం���, మ�� �ధ�� ఎవ�� �� � ఏకం 
�గ���� �� �ఞ్�దయం �ం�న ��ళ్-�వం. 

� �ం� � 
� 24, 2015 
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   �ద� అ�య్యం 

  ప�చయం 
  

మన �శం� (���) ��ం�1 ��న �లం��� �బ�ట్, �రఘ్�న చ��� క�� ఉనన్�. 

అం�వలన మన �జల� ��ం� �ధన �యడం� ఒక సహజ�న అ��లత ఉం�. 

��ం� కృ� �కక్ �ం� ధరమ్బదధ్ సం����న�ట్ �దధ్ సం��యం మ�� �� 

సం��యం, �రవ్ం ఏ�ంతం� �రప్బ��నన్ అ�క �పప్ కృ� ��గ్ల� ఇపప్�� 

బ�రగ్తం ���. �� సం��యం �కక్ కృ� ��గ్� �� ��య్క�న�, 

అ�ల్ండ� �దధ్ సం����� ���కక్ సవ్ంత కృ� �����న్�. ��� �ం�2 

�దధ్ సం����� �ం�న ఉనన్త �థ్� కృ� �ధ� ��న�. ఈ �సం�ల �మం�, 

�ం�� �� � శ���న్ ఉనన్త �థ్� కృ�� అ��ల�న �థ్�� స���, త��త � 

శ�రం� ���3 మ�� �� ల� (శ�త్ యం�ం�ల�) అమరచ్డం ��త్�. �� �� 

మన �య్��ల� �� ��ప్��. ఈ �ష�ల�న్�� ���, �� రకష్ణ క�ప్ం� 

� ధరమ్ శ��� (�ష�) ఉ�న్�. అ�� �� �వలం ఈ �ష�ల� ��� క�� 

ఉండడం స���, ఎం�కం� ఇ� �ం�4� �ం�ం�ం� లకాష్య్�న్ ��ంచ�� �బ�ట్–

ఉనన్త �థ్�ల కృ� �సం అవసరమ�య్ ��ల� �� �� అరథ్ం ���వడం 

అవసరం. ఈ �సత్కం ��� సం���త్ం�. 

 

1 ��ం� (chee-gong)–�నవ శ�ర కృ� ��న�ట్ ��ద్షట్ �ధనల� �� ��రణ పదం. ఇ�వ� 
ద��ద్ల�, ��ం� �య్��� ��� అ�కం� జన�యం అ�య్�.  
2 ��� �ం� (fah-lun-gong)– “ధరమ్ చ� ��ం�”. ��� �ం�, ��� �� �ం� ఈ 
�ధన� ఉ�ద్��త్�. 
3 ��� (fah-lun)– “ధరమ్ చ�ం” (�ం�నన్ రం� ��� �డం�). 
4 �ం� (gong)– “కృ� �వ్� వ�చ్ శ�త్”. 
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�� ఉనన్త �థ్�ల �ధన ����న్ ��ప్��న్�, �బ�ట్ ఏ ఒకక్ ��య్క 

���య�5, ఆ�య్పంకచ్� �ం�� �� శ�త్ ��� సంబం�ం�న �ధన� చ�చ్ంచ�. 

�� ఒక �పప్ కృ� �ధన ����న్ ��ప్��న్�, అం� ఉనన్త �థ్�ల� �� �జ�న 

కృ� �ధన� ఒక �పప్ ����న్. �ద�ల్ ఇ� అంత నమమ్శకయ్ం� అ��ంచక�వ�చ్. 

అ�� అం�త �వం� ��ం� � కృ� ���� �దధ్� ఉం�ం�� �యతన్ం ��త్, 

�� అ�భ�ల �వ్� ��చ్�ం� ఉనన్ంత �లం, �� అం��� అ�న్ అ�భ్�ల� 

మ�� మ�మ్ల� క��ం��. 

 

1. ��ం� �కక్ �ల�� 
మన౦ ఈ �� ���ం�నన్ ��ం�, ���� �ద�ల్ ��ం� అ� ��వబడ��. ఇ� 

��న ���ల ఏ�ంత కృ�  ��గ్� మ�� మ�ల కృ� �ం� ��ట్౦�. ఈ �ం� 

అకష్�ల పదం � �ం�, ద� �ధ� �ంథ౦, �� �న�6, �� ��టక7 �ల �ం��ల్ 

ఎకక్� కనబడ�. మన ��త్త �నవ �గ�కత ��స �మం�, మ�� �� �ండదశ� 

����ద్�ం�నన్ ���� ��� ��ం� ఉం�. మ�� ఉ���� �క ��� అ� 

అపప్�� ఉ��� ఉ౦�. మ�� ఏరప్�న త��త, అ� మతపర�న ����థ్ల� 

�ంత�ర� �ం�ం�. ��ధ్� �పప్ కృ� �రగ్ం, �� �పప్ కృ� �రగ్ం అ�� ��ం� 

 

5 ���య�–ఒక� శ�రం�� శ�త్ ��ల స�హ�, ��� � ��వ�� ���త్�. 
సం���క ��య �దయ్ �స�ం� మ�� ��రణ ��య ఆ�చన ��రం, ఈ ���యనల్ 
�వ్� � స�� �వ�ంచక��, ��� క����. 
6 ద� �ధ� �ంథం (dahn), �� �న�– కృ� �యడం �సం ��న, ���య ��య �� 
�ం��. 
7 ��టక– “�� �టట్�”, �� �న� అ� �� అం��. ఇ� �థ�క �� �ంథ స��యం, 
�ర�ద �దధ్మతం �కక్ �ల ��ధ్ంతం. ���� �� ���: ��ధ్� �ధన�, స�య్�ల 
నడవ�, మ�� ��ష తతవ్ �స� �బం��. 
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�కక్ �ద� ��ల్. ��� �� ��ల్ ఉం��, ��మ్ద౦�ల అంతరగ్త రస�దం (Nine-

fold Internal Alchemy), అరహ్�� �రగ్ం8 (The Way of Arhat), వ� �య్న9 (The 

Dhyana of Vajra) వం��. ఆ��క ఆ�చన� �� త�న�ల్� మ�� స�జం� 

ఇం� ���� ��రయ్ం �ంద��� ఇ�� మనం ��న్ ��ం� అ� అం��న్�. 

��ం� అ�� ���� ��� �వలం �నవ శ���న్ కృ� �య��� ఉ��� ఉ౦�. 

��ం� అనన్� ఈ �గ�కత క��నన్� ��. ��� ఎ�న్ ��ల ��రఘ్�న 

చ�� ఉం�. అ�� ��ం� ఉ���� ఎ�� వ�చ్ం�? �ంద� ��ం� ���ల 

సంవతస్�ల చ�� క���ంద�, మ�� �ం� �జవంశ10 �లం� ఎ�క్వ� ��రయ్ం 

�ం�ంద� అం��. �ంద� ��� ��య �గ�కత ఉనన్ంత ��న౦�, ఐ��ల 

సంవతస్�ల చ�� ఉంద� ����న్�. ��తతవ్�స� క��నన్ �ష�ల ఆ�రం�, 

�ంద� ఇపప్�వర� ��� ఏ��ల సంవతస్�ల చ�� ఉందం��. ��ం� ఆ��క 

�న�� సృ�ట్ం�ం� �ద� �� ���త్�-ఇ� చ�� �రవ్�నన్ సంస�� �ం� వ�చ్ం�. 

అ�ం�య �మ�థ్��నన్ �� ప��లనల ��రం, మన౦ �వ�ం� �శవ్ం ��మ్� ��ల్ 

��ఫ్టనం �ం�న త��త, మ�ల్ ��మ్త�న ఒక సతవ్ం. మనం �వ�ం� ఈ �హం ప���ల్ 

�శనమ�ం�. ���� �హం మ�ల్ ��మ్త�న త��త, �నవ�� మ�ల్ సంఖయ్� 

�సత్�ంచడం �ద���ట్ం�. ��త్తం, ఈ�� �గ�కత� అ�గ�ం�న ఎ�న్ �ష�� 

ఈ ��� ఇపప్�� మనం క���న్ం. ��వ్� ప��మ ��ధ్ంతం ��రం, �న�� 

��ల �ం� ప�ణ�ం��, మ�� �గ�కత ప��ల సంవతస్�ల కం� ��తన�ం� 

 

 

8 అరహ్��–�దధ్ సం��యం�, ����న్ �� ��సతవ్ �థ్�� త�క్వ �థ్య� 
�ఞ్�దయ�న��. 
9 వ� �య్న–�య్న అ�� “���ష�” � అ��దం �ం��ం�, వ� అ� ప��న్ “���”, “వ�ం”, 
�� “�శనర�తం” అ� అ�వ�ంచవ�చ్. 
10 �ం� �జవంశం–��య చ��� (618 - 907 ఏ.�.)  �� వ�ధ్�ల్న ��వ��ల్ ఒక�. 
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��. అ�� ఐ�� ఆ�ప్� (European Alps) పరవ్త �హల�, �ం� వందల ఏ��ల 

(250,000) సంవతస్�ల �తం అ�య్నన్త క���ణయ్ం ���నన్ �� రం� ��� 

ఉ�న్య� ��తతవ్�స�ం క��నన్ �ష�� బయట��ట్�–ఇ� ఆ��క �న�ల 

�మ�థ్�ల� �� �ం� ఉ�న్�. ��� ��య �శవ్��య్లం�� �య్�యం� 

���క్�� ప�ట్�� నకష్�ల� ప����త్ ఉనన్ �కక్బ�న ఆ�రం� ఒక �దద్ 

బండ�� ఉం�. ఈ ఆ�రం ���ప్�ల (30,000) సంవతస్�ల కం� ��న�న�. 

�వలం �ంద� ��వందల సంవతస్�ల కం� �ం�ం ఎ�క్వ�, 1609 సం.� ���� 

ఖ�ళ ����� సంబం�ం�న 30X ���క్�� క���ట్న �షయం మన� ���ం�. మ� 

���ప్�ల సంవతస్�ల �త� ���క్� ఎ� ఉండగ��ం�? �రత�శం� �ం� ��మ్� 

�తం (99%) �� ఇ��� ��న ఇ�ప సథ్ంభ�క� ఉం�. ఇంత� అ�క సవ్చఛ్తగల 

ఇ���, ��ల� క��ం� ఆ��క �ం��కం �� ఉతప్�త్ �య��; ఇ� ఆ��క 

�ం��క �థ్�� ఆ�� అ�గ�ం�ం�. ఆ �గ�కతల� ఎవ� సృ�ట్ం��? మ� 

�న��–ఆ �లం� �కష్మ్ ���� ఉనన్ ఎడల–ఈ �ష�ల� ఎ� 

సృ�ట్ంచగ����? ఈ ఆ�షక్రణ� �పంచ�య్పత్ం� �స��తత్ల దృ�ట్� ఆక�ష్ం��. 

��� �వ�ంచడం అ�ధయ్ం �బ�ట్, ��� చ�� �రవ్�నన్ సంస�� �ం� వ�చ్న�� 

��ం��. 

�� ఒకక్ �ల-అవ��, ��ఞ్�క �ధ� �థ్� �నన్ం� ఉం��. ��న్ �ల-

అవ�ల� మన ఆ��క �న�� �కక్ �థ్�� అ�గ�ం�న� అ�య్నన్తం� ఉం��. 

�� ఆ �గ�కత� �శనం �బ�డ్�. �బ�ట్ ��ం� ఆ��క �న�� ఆ�షక్�ం�ం�, 

�� సృ�ట్ం�ం� �ద� �� ����న్�. �� ఆ��క �న�ల �త క��నబ�, 

ప��రణ్ం ��ంచబ�ం�. ఇ� చ�� �రవ్�నన్ సంస�� �ం� వ�చ్ం�.  

��ం� �వలం మన ���� ప��త�ం� ��. ���ల� �� ఉం�, �� 

�� ��� ��ం� అ� అన�. అ���, �ట� �దల� ��చ్తయ్ ��ల� ���  
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ఇం��లమ� అం��. అ����� ��� �ప�ఫ్�డ్ అ� �ం��� అ�ం�య 

�మ�థ్�ల� ����, ఎవ�� ఒక�� ���� మ� �డయ్ం�ం� (The Great Wall 

of China) న�� అ�భ్��న్ �ద�శ్ం��. �డ�ం� �ళల్�� సమయం� అత� ఒక 

�లల్� వ���న్ క���, ఆ �డ� హ�త్��, త��త ���ం� �వడం �రం�ం��. 

అత� అ� ఎం�� ���? ఆ �ధం� �యడం వలన, �� మం� ��� ఇం��ల 

�దరశ్న� ��ం� అవ�శం ఉం�. ��� �పప్ అ�ం�య �మ�థ్��గల �� అ�క 

మం� ఉ�న్ర� అత�� ��యడం వలన అ� �యవల� వ�చ్ం�. �� వలన �కయ్ం 

క���ంద� భయం�, అత� �ప�� ��ల్ �ం� అ� తన� క���న్�. బయట� 

వ�చ్ట�� ఆ వ���న్ ఒక ��� ���త్ బయట� న���. “���� ��త్ల �సం 

��త్�, ���య్� ఉ�త్జం �సం ��త్�” అ� ఒక ��� ఉండ� ఉం�. ఈ �ధం� 

�యడం వలన �కష్�� ��� ఇం��ల �దరశ్న అ� అ���న్�. �నవ శ�ర కృ�� 

��� ఉప��ంచడం ��ం�, �వలం ��దపరచ��� మ�� అ�భ్త �ష�ల� 

�ప��� �� ��క �దరశ్నల �సం �బ�ట్, ఈ అ�ం�య �మ�థ్�ల� ఇం��లమ� 

అం��. త�క్వ �థ్� దృకప్థం�, ��ం� ఒక� శ�ర �థ్�� �రచ్గల�, త�వ్� సవ్సథ్త 

మ�� ఆ�గయ్ం ���చ్ లకాష్య్ల� ���త్ం�. ఉనన్త-�థ్� దృకప్థం�, ��ం� ఒక� 

�కక్ �ల-శ�ర(బ� �) కృ�� సంబం�ం�న�.  

2. � మ�� �ం� 
మన౦ ఇ�� ��ల్��ం�నన్ �11� ���� �12 అ� అ���. ఆ �ం� 

��నం� ఒక�, ఎం�కం� �ం� �శవ్ం �కక్ � � ఉ�ద్��త్�న్�–�శవ్మంత�  

 

11 � (chee)–��య ఆ�చన ��రం ఈ ప�రథ్ం (�� శ�త్), శ�రం�, ప�స�ల� అ�క 
��ల� వ��త్ం�. ��రణం� ��� “���ర శ�త్”� అ�వ��త్�, ఈ � వయ్�త్ �కక్ 
ఆ��య్�న్ ��ద్��త్ంద� ���త్�. 
12 � ఈ పదం � � �నన్ం� ఉం� అకష్��న్ ���ం�, �� ఉ�చ్రణ ఒక�. 
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ఉం� ఆ�రం��, క��ంచ� ఒక రక�న ప�రథ్ం. � అ�� ��� ఉ�ద్�ంచడం ��. ఈ 

ప�రథ్ం �కక్ శ�త్ �నవ శ�రం� �ధ��య్సం �వ్� ఉ�త్జమ��ం�. �� ఉ�త్జం 

శ�రం �కక్ ��క �థ్�� ��చ్�ం�, మ�� సవ్సథ్త, ఆ�గయ్ం ���చ్ ����న్ 

క���ం�ం�. అ�� � � ���–�� � ఉం�, అత�� � ఉం�, ఒక వయ్�త్ �కక్ 

� ��క� � � ���ం� ����న్ క���ండ�. �ంద� � ��ల� నయం 

�యగలద�, �� అత� �క ఆ� �గం నయం �య��� � � � �� �� 

�స�ంప�యగలర� అం��. ఈ �య్ఖయ్� అ���య�న�, ఎం�కం� � ఏ ��ం 

��ల� నయం �య��. ఒక �ధ�� శ�రం� � ఉనన్ంత వర�, అత� �� ఆ� 

శ�రం ఇం� �ల-��� శ�రం (Milk-White Body) ��ద� అరథ్ం. అం� �ధ�� 

ఇం� ��ల� క����న్డ� అరథ్ం. 

కృ� �వ్� ఉనన్త-�థ్� �మ�థ్�� �ం� వయ్�త్ � � �స�ంప�య�. ��� 

బ���, అత� �� ఆ� ఉనన్త శ�త్ ��� �స�ంప��త్�. ఇ� ��� �పం� 

వయ్కత్మ�య్ ఒక ఉనన్త-శ�త్ ప�రథ్ం, �� ���� �ణయ్ం� ఉం��, మ�� �� 

�ం�త ఎ�క్వ� ఉం�ం�. ఇ�� �ం�. �ం� ��� ��నయ్ �న�ల� ���ం� 

����న్ క���ం�ం�, మ�� ���� ఒక� ఇత�ల ��ల� నయం �యగల�. 

“��ధ్� �ం� సరవ్�య్�త� ����త్ం�, మ�� అ�న్ అ��రణతల� ����త్ం�” 

అ� ఒక ��త్ ఉం�. అం� �జ�న కృ� ����, �� శ���ల్ అతయ్ంత శ�త్� 

క���ం��. ఈ వయ్�త్� ఎకక్�� ��ల్�, �� �కక్ శ�త్ ఆవ�ం�న కేష్�ం� అసహజ 

�థ్� ఏ�� స� �గల�, మ�� సహజ �థ్�� ��� �గల�. ఉ�హరణ� ఒక� 

శ�రం�� �గం ���� ఒక అసహజ ���క �థ్�, ఈ �థ్� �� �యబ�న త��త 

అ��గయ్ం ��ం�. సప్షట్ం� ��ప్లం�, �ం� ఒక శ�త్. �ం� ��క లకష్�ల� 

క���ం�, �ధ�� కృ� �యడం �వ్� �� �కక్ ��క ఉ��� ��ంచగల�, 

మ�� అ�భ�ంచగల�. 
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3. �ం� �టవం మ�� అ�ం�య �మ�థ్�� 

1. �ం� �టవం �� �ం�13 కృ� �వ్� వృ�ధ్ �ం��ం� 
�జం� ఒక� �ం� �టవం (�ం� �) �కక్ �థ్�� �రణ్�ం� �ం� ��ం� 

�య్��� �యడం వలన వృ�ధ్ �ంద�. ఇ� �ణయ్� (ద) అ� ప�రథ్ం �కక్ 

��ంతరం �వ్�, మ�� �� �ం� కృ� �వ్� అ�వృ�ధ్ �ం��ం�. ఈ ��ంతర 

��య ��నయ్ �న�� ఊ�ం�న�ల్�, “�స మ�� ���� ఏ�ప్� ��, 

�క�ం�న ర�య�ల� సం��� త���యడం”14 �వ్� ��ం�� ��. మనం 

ఉ�ద్��త్నన్ �ం� శ�రం బయ��ం� ఉతప్�త్ అ��ం�, మ�� శ�రం �కక్ ��వ 

�గం�ం� �దల��ం�. ఒక� �� �ం� అ�వృ�ధ్� అ�స�ం�, ఇ� శం��రం� �� 

ఎ���ం�, మ�� ఒక� శ�రం బయట ��త్� ఏరప్��ం�. తల �కక్ ����న్ 

���నన్��, అ� త��త ఒక �ం� సత్ంభం� ఎ���ం�. ఈ �ం� సత్ంభం �కక్ 

ఎ�త్ వయ్�త్ �కక్ �ం� �థ్�� ��ధ్��త్ం�. ఈ �ం� సత్ంభం ఒక ��� ���నన్ 

ప��ణం� (dimension) ఉం�ం�, అం�వలన సగ� మ��� ��� �డడం కషట్ం 

అ��ం�.  

అ�ం�య �మ�థ్�� �ం� �టవం వలన బలప���. వయ్�త్ �కక్ 

�ం� �టవం మ�� �థ్� ఉనన్తం� ఉం�, అత� �� ఆ� అ�ం�య 

�మ�థ్�� �పప్��, మ�� అ� ఉప��ం�ం�� �లభం�� ఉం��. 

త�క్వ �ం� �టవం క��న �� బల�న�న అ�ం�య �మ�థ్�ల� 

క���ం��; ��� ��� ఉప��ంచడం కషట్ం� ఉం�ం�, మ�� ��న్ 

��త్� ఉప�గం ���. అ�ం�య �మ�థ్�� �టంతట అ� ఒక� �ం� �టవం 

�కక్ �థ్�� ��, �� ఒక� �ధ� �థ్�� �� ��ంచ�. ఒక� �థ్�� 

��ధ్�ం�� �ం� �టవం, �� అ�ం�య �మ�థ్�� ��. �ంద� “�ళం ��న 

 

13 �� �ం� (shin-shing)– “మనసత్తవ్ం”, �� “హృదయ తతవ్ం”; “��క �ణం.”                         
14 �� సం��యం�, �నవ శ�రం� అంత� �ధన� వ�ణ్ంచ���, �� �లం�ం� బయ� 
రస�ద ��య� అలం���� ప����. 
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�థ్�� కృ� ��త్�, అం�వలన �� �ం� �టవం ఉనన్తం� ఉ�న్��, �� ఎ�క్వ 

అ�ం�య �మ�థ్�ల� క���ండక�వ�చ్. ఒక� �థ్�� ��ధ్రణ ��� �ం� 

�టవం, ఇ� �� �ం� కృ� �వ్� అ�వృ�ధ్ �ం��ం�, మ�� ఇ� �� �లక�న 

�షయం. 

2. �ధ�� అ�ం�య �మ�థ్�ల �సం యతన్ం �య� 
�ధ�లంద� అ�ం�య �మ�థ్�ల� ప�ట్ం��ం��. అ�ం�య �మ�థ్�� 
��నయ్ �జల� ఆకరష్�యం� ఉం��, మ�� �� మం� ��న్�� �ం�ల� 
���ం��. అ���� మం� �� �ం� ��ం�, ఒక� అ�ం�య �మ�థ్�ల� 
�ంద��. 

���న �డవ క�న్15(�య�మ్), అ�తయ్కష్ �వణం (clairaudience), 
�ర �వణం �� �ర సం�షణ (Telepathy), గతం ��యడం (precognition) 
ఇ�ం� ��న్ అ�ం�య �మ�థ్�ల� ��నయ్ �న�� క���ండవ�చ్. ఈ 
అ�ం�య �మ�థ్�ల� అ�న్ �మ�న �ఞ్�దయ దశల� కనబడ�, ఎం�కం� ఇ� �� 
వయ్�త్� ��� ఉం�� �బ�ట్. ��నయ్ �న�� ��న్ ��ద్షట్ అ�ం�య �మ�థ్�ల� 
క���ండడం అ�ధయ్ం, ఈ ��క ప��ణం� ఒక రక�న ప��థ్�న్ ఇం�క రక�న 
ప�రథ్ం� �రచ్డం వం��–ఇ�ం��  ��నయ్ �న�� �ంద��. �పప్ అ�ం�య 
�మ�థ్�� ��ట్క త��త �వలం కృ� �యడం �వ్� అ�వృ�ధ్ �ం���. ��� 
�ం� �శవ్ ��ల ఆ�రం� వృ�ధ్ �ం�౦�, �బ�ట్ �శవ్ం�� అ�న్ అ�ం�య 
�మ�థ్�� ��� �ం� � ఉ�న్�. అం� �ధ�� ఎ� కృ� ��త్�న్� అ� ��� 
ఆ�రప� ఉం�ం�. ��న్ అ�ం�య �మ�థ్�ల� ��ల��వడం త�� 
��ంచబడ�. అ�� అతయ్ంత ���న యతన్ం ��� ఆ�చన� �ం�ం�, 
మ�� ���ల ఫ��ల� ఇ�త్ం�. త�క్వ �థ్�� ఉనన్�� ఎవ�� అ�ం�య 
�మ�థ్�� �ందడం వలన అంత ��జనం ��; ��నయ్ �న�ల ఎ�ట ��  

 

15 �డవ క�న్–��న్ ��ల్, “�వయ్ ��ం” � అ�వ��త్�. ఈ పదం (�య�మ్) �డవ కం� 

�ధ�, �� ఆ �ధ౦� ఒక ��య్క అం��న్ ఉ�ద్�ం� ��� �డబ��ం�. 
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�కక్ �మ�థ్�ల� �ద�శ్ం�, ��� బలవం�� ��ల� ఆశ� ��� 

ఉప��ం�ం�� �యతన్ం ��త్�. ఇ� �జ��, ఆ వయ్�త్ �� �ం� ఉనన్తం� �ద�, 

మ�� అత�� �� ఆ�� అ�ం�య �మ�థ్�ల� ఇవవ్డం తగద� క�చ్తం� ���త్ం�. 

��న్ అ�ం�య �మ�థ్�ల� త�క్వ �� �ం� గల వయ్�త్ల� ఇ�త్, ��� త��ప�� 

�య��� ఉప��ంచగల�. ఆ వయ్�త్ల �� �ం� �థ్రం� �� �రణం�, �� �� 

�యర� భ�� ��. 

మ� ��, �ద�శ్ం�ం�� మ�� బయట ��ం�� త�న ఏ అ�ం�య 

�మ�థ్��� �నవ స���న్ ��, ��నయ్ ���క �వ��న్ �� �రచ్��. �జ�న 

ఉనన్త-�థ్� అ�ం�య �మ�థ్�ల� �దరశ్న �సం బయట��ట్ం�� అ�మ� ��, 

ఎం�కం� ��వం మ�� ��దం �� ��చ్� ఉం�ం�; ఉ�హరణ� ఒక �దద్ 

కటట్��న్ పడ�టట్డం ఒక� ఎ�� �ద�శ్ంచ�డ�. ��య్క�న ��య్రథ్ంగల వయ్�త్� 

తపప్, �పప్ అ�ం�య �మ�థ్�ల� ఉప��ంచడం అ�మ�ంపబడ�, మ�� ఈ 

�మ�థ్�ల� �లల్� �య�డ�; ఎం�కం� ఉనన్త-�థ్� ���� ��� 

�రబ్ం��త్�.  

అ�� �ంద� ��నయ్ �న�� ��ం� ���ల� �ద�శ్ంచమ� ప�ట్ 

బడ��, �� అ�ం�య �మ�థ్�ల� �పమ� బలవంతం ��త్�. ��� బ�రగ్తం 

��ంచడం ��ధం �బ�ట్, అ�ం�య �మ�థ్��గల �� ��� �దరశ్న �సం 

ఉప��ం�ం�� అం�క�ంచ�; ��� �ద�శ్ంచడం వలన �తత్ం స�జ �థ్� 

���తం అ��ం�. �జం� �పప్ �ణయ్ం ఉనన్ వయ్�త్ల� �� అ�ం�య �మ�థ్�ల� 

�జల �ం� ఉప��ం�ం�� అ�మ� ��. �ంద� ��ం� ���� �దరశ్న 

��త్నన్�� ఇబబ్ం��, త��త �ధ� అ�భ��త్�. ��� �ద�శ్ంచమ� 

బలవంత�టట్కం�! ఈ �ష�ల� �లల్� �యడం ��� మన�త్పం క���త్ం�. ఒక 

��య్� � వదద్� ఒక ప�క� ��చ్�. ��� చ��నంత�, �� ��� క��ం�. 

అం�� అంత�జ్�య ��ం� స��శం జరగ�నన్�ల్ �� ఉం�. అ�ం�య 

�మ�థ్��నన్ వయ్�త్� ఆ ��� ��గ్నవ�చ్, �పప్ అ�ం�య �మ�థ్��నన్ �� 

ఎవ�� స� ఆ స��శం� ��గ్నవ�చ్. అ� చ��క ��న్ ��ల వర� �� మన�త్పం 

క��ం�. అ�ం�య �మ�థ్�� �� �సం బ�రగ్తం� ��ం�� ��– ��� 
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జ�ల �ం� �ద�శ్ంచడం ��రకరం. ��నయ్ �న�� ��క �పంచం�� 

�య్వ��క �ష�ల� దృ�ట్ క���ం��, అ�� ��ం� ���� మ�య్ద�థ్� 

ఉం��. 

అ�ం�య �మ�థ్�ల� �రడం ��క ఉ�ద్శం ఏ��? ��� ��ల��వడం 

�ధ�� �న�క �థ్�� మ�� య�న్ల� ���త్ం�. అప���న య�న్ల� 

మ�� అ�థ్ర�న మన�స్�, ఒక వయ్�త్ �పప్ అ�ం�య �మ�థ్�ల� �ందడం 

అసంభవం. ఎం�కం� �� ��త్� �ఞ్�దయం ��ంచక �ం�, �� ��ం� మం� 

�� �� �వలం ఈ �పంచం �కక్ ���ల� ఆ�రప� ఉం�ం�. �� �ష�ల 

�జ త�వ్�న్ మ�� �� మధయ్�నన్ కరమ్ సంబం�ల� �డ��. మ��య్ల మధయ్ జ�� 

��ల్ట�, ��� �టట్��, అవ��ంచ�� వం�� సహజం� కరమ్ సంబం�లవలల్� 

జ����. �� ��� ��ంచ�క��, �� �యం కం� ఎ�క్వ ఇబబ్ం� 

క��ంచవ�చ్. ��నయ్ �న�ల కృతజఞ్త� మ�� ���, త�ప్�� ఈ �పం�క 

�య�ల� న��త్�; �ధ�� ఈ �ష�ల� ప�ట్ం���డ�. �� ��త్ 

�ఞ్�దయం ��ంచక �ం�, �� � కళళ్� ��� �జం �క�వ�చ్. ఒక వయ్�త్ 

ఇం�క�� ��ట్న��, �� �కక్ కరమ్ ఋ�ల� ��చ్�ం� ఉండవ�చ్. � �కయ్ం 

ఆ ఋణం �ర��� ఆటంకం క��ంచవ�చ్. కరమ్ అ�� �నవ శ�రం ��ట్ ఉం� ఒక 

రక�న నలల్� ప�రథ్ం. ఇ� ��క ప��ణం� ��క ఉ��� క���ం�, మ�� ఇ� 

�గం� �� �� �రదృషట్ం� �� ప�ణ��త్ం�. 

అ�ం�య �మ�థ్�� అంద�� ఉం��, ఇకక్డ ఉ�ద్శం ఏ�టం� ��� 

�రంతర కృ� �వ్� �ం�ం�ం�� మ�� బలపర��. �ధ��� ఒక వయ్�త్ �వలం 

అ�ం�య �మ�థ్�ల �సం యతన్ం ��నటల్��, అత� �రదృ�ట్ ��, మ�న�న 

మన�స్ క��న�� ఉం��. ఏ �రణం�త అత� అ�ం�య �మ�థ్�ల� ����న్, 

అత� యతన్ం� �వ్రథ్� అం���న్�, అ� క�చ్తం� కృ�� ఆటంకం క���త్�. 

పరయ్వ�నం� అత� ఎపప్�� అ�ం�య �మ�థ్�ల� �ంద��. 

 

 



    

  11    
    

3. �ం� �ట��న్ �పటట్డం 

�ంద� �ధ�� ఎ�క్వ �లం �ధన �� ఉండక���, �� సమరథ్త� 

����వడం �సం ఇత�ల �య్�ల� నయం ��ల� అ��ం��. �� ఉనన్త 

�ం� �టవం �� �� ఎవ�� � ��� �� �య�న్ం�న��, �� శ�రం�� నలల్�, 

అ��గయ్కర�న, అ�దధ్�న � � �దద్ �తత్ం� � శ�రం�� ��చ్�ం��. �� ఈ 

అ��గయ్కర�న � � ��ం� �మరథ్�ం �క�వడం వలన, మ�� � శ���� రకష్ణ 

కవచం �� �క�వడం వలన, �� ��� ఒ� కేష్��న్ ఏరప్ర��ం��; ఉనన్త �ం� 

�టవం ��ం� �� ఈ అ��గయ్ � � ��ంచ��. అం�వలన �� అ�ఖయ్త� 

అ�భ��త్�. �మమ్�న్ ఎవ� ���క��, �లం గ�� ��ద్ � శ�రమంత� �గం 

���ం�ం�. �బ�ట్ ఉనన్త �ం� �టవం �� �� ఎవ�� ఇత�ల ��ల� నయం 

�య�డ�. అ�ం�య �మ�థ్�ల� అ�వృ�ధ్ ���ం�, మ�� ఒక ��ద్షట్ �థ్�� 

�ం� �టవంగల వయ్�త్ ��� ��ం� � ��ల� నయం �యవ�చ్. �ంద� 

అ�ం�య �మ�థ్�ల� వృ�ధ్ ���� ��ల� నయం �యగ���, �� త�క్వ 

�థ్�� ఉనన్��, ���న్ నయం �య��� ���� �� �కక్ ���న �ం� 

�ట��న్–�� సవ్ంత శ�త్�–����న్�. ఎం�కం� �ం� అ�� శ�త్ మ�� ��� 

క��న ప�రథ్ం ఇ� అంత �లభం� ���� �� �బ�ట్, �� ��న్ �స�ంప��న�� 

���� �� � �ం� � త��ం��ం��న్�. �ం� � ���త్నన్ ��ద్, ��� �� 

� తల��నన్ �ం� సత్ంభం �డ� త�గ్��ం� మ�� త����ం�. అ� ఏ ��ం 

మం�� ��. � �ం� �టవం ఉనన్తం� �న��, ఇత�ల ��ల� నయం �య��న్ 

�� ఆ��ంచ�. �� ఎంత� �పప్ ���ల� ఉప��ం��, �� � సవ్ంత శ�త్� 

వయ్యం ��త్�. 

వయ్�త్ �కక్ �ం� �టవం ఒక ��ద్షట్ �థ్�� ���నన్��, అ�న్ ర�ల 

అ�ం�య �మ�థ్�� ఉదభ్��త్�. ఈ అ�ం�య �మ�థ్�ల� ��ట��, �� 

�� ��తత్ వ�ం��. ఉ�హరణ� �డవ క�న్ ఒక�� �����న్క వయ్�త్ ��� 

ఉప��ం��, అత� ఎపప్�� ��� �డక�� అ� �����ం�. అ���� 
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�� �వ్� తర�� �డ�డ�. అత� మ� తర�� �� �వ్� ��నటల్��, 

�� ఎ�క్వ శ�త్ �స�జ్ంపబ��ం�. అం� ఒక� ��� ఎ�� �డ�డద� అరథ్�? 

అ� ��. మనం ��� ఎ�� �డక��, మ� మన కృ� వలన ఉప�గయం ఏ��? 

ఎ�� ఉప��ం�� అ�� �శన్. �� ఒక ��ద్షట్ �థ్�� కృ� ��న��, మ�� �� 

సవ్యం� శ�త్� భ�త్ ���గ�� �మరథ్�ం �ం�న�� ���, �� ��� 

ఉప��ంచవ�చ్. ��� �� �ధ�� ఒక ��ద్షట్ �థ్�� ���నన్��, అత� �� 

ఆ� ఎంత �ం� � ����, ��� సవ్యం�స్దధ్ం� ప�వరత్నం ��, భ�త్ �యగల�. 

��� సవ్యం�స్దధ్ం� �ధ�� �ం� �టవం �థ్�� ���� ఉం�ం�, ఒకక్ కష్ణం 

�� �� అత� �� ఆ� �ం� తరగ�. ఇ� ��� �ం� �కక్ లకష్ణం. ఈ �థ్�� 

���నంత వర� అ�ం�య �మ�థ్�ల� �డ�డ�. 

 

4. �డవ క�న్ 

1. �డవ క�న్� �రవడం 
�డవ క�న్ �కక్ �ఖయ్ �రగ్ం ��� మధయ్ ���� మ�� ష� గ�16 �ం��� 

మధయ్ ఉం�. ��నయ్ �న�� ��క ��ల� వ�త్�ల� �� ��నం ��� 

ప��� ����� ఉం�ం�: ఒక వ�త్� ఉనన్ �రం, మ�� ��� �కష్ణత� బ�ట్ 

క�కం (�� క��ప) �కక్ ప��ణం స�ద్�ం�ం�. దృ�ట్ ��ల �వ్�, �ద� 

��క�నన్ ��ళ �ం�� (��య� �ం�) ���ం�� ఏరప్���. ��ళ �ం� 

�డవ క�న్ �వ్� ��� బయట� �డగ�� �మరథ్�ం “��చ్��� 

��”(penetrative vision) అనబ� అ�ం�య �మరథ్�ం. ��నయ్ వయ్�త్ �కక్ 

�డవ క�న్ ���� ఉం�ం�, ఎం�కం� అత� �� ఆ� �ఖయ్ �రగ్ం 

ఇ����, �క��� ఉం�ం� �బ�ట్. �పల �షట్�న � ఉండ�, ��� ఉండ�.  

 

16 ష� గ� (shahn-gun) �ం��–క��మమ్ల మధయ్ �ం�ం �ంద ఉం� ఆ�య్పంకచ్� �ం��. 
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�ంద� వయ్�త్ల �ఖయ్ �రగ్ం అడడ్ంప� ఉనన్ం�వలల్, �� �డ��.  

�డవ క�న్� �రవ��� �ం�� మనం �హయ్ శ�త్� ఉప��ంచడం 

�వ్� �� సవ్యం కృ� �వ్� �రగ్ం �కక్ అ�డ్� �ల�ం��. ఈ �రగ్ం �కక్ 

ఆకృ� అం��రం �ం� �ం�ం�, సమచ��భ్��రం (�ంభ�) �ం� ��ణ౦�, 

�� వయ్�త్� �నన్ం� ఉం�ం�. �� కృ� ��నటల్�� �వ్రం మ�ంత �ం�ం� 

త�ర��ం�. �ండవ� ��� �� ఒక క�న్� ఇ�త్�. �� సవ్ంతం� కృ� ��న 

పకష్ం�, ��� � అంతట �� కృ� �����. �డవ� � �డవ క�న్ ఉనన్ �ట 

�� �షట్�న �17� క�� ఉం��. 

��నయ్ం� మనం మన �ం� కళళ్� �ష�ల� ��త్ం, క�చ్తం� ఈ 

�ం� క�ళ్ ఇతర ప���ల ��గ్�� అ�డ్ క���త్�. ఇ� కవచం� ప��యడం వలన, 
మనం �వలం మన ��క ప��ణం�� వ�త్�ల� �డగలం. �డవ క�న్ 
����ం�, మనం ఈ �ం� కళళ్ ఉప�గం ��ం�� �డగలం. �� అ�య్నన్త 
�థ్�� ���నన్ త��త, సతయ్ ���న్ �ంద��� �� కృ� �యవ�చ్. ఆ త��త, 
�� �డవ కం� �కక్ సతయ్ ��ం �వ్�, �� ష� గ� �ం�� దగగ్�నన్ సతయ్ ��ం 
�వ్� �డగల�. �దధ్ సం��యం ��రం శ�రం�� �� రం�ం ఒక క�న్–� 
శ�రమంత� క�న్��న్�. �� సం��యం ��రం �� ఆ�య్పంకచ్� �ం�� ఒక 
క�న్. అ�� �ఖయ్ �రగ్ం �డవ క�న్ వదద్ ఉం�ం�, మ�� �ం�� ��� 
�ర��. ఈ �సంగ సమయం� �డవ క�న్� �రవగల �ష�ల� �� అంద�� 
����. వయ్�త్ల ��క లకష్�ల�� ��ల వలన, ఫ��� �నన్ం� ఉం��. 
�ంద�� ��న �� ���� �క� కనన్ం క���త్ం�. అం� �డవ కం� �రగ్ం 
�క�� ఉంద� అరథ్ం. ఇత�� �లల్� �రం��న్ ��త్�. ఎ��� వ�త్�� 
కనబ�నటల్��, �డవ క�న్ ������ంద� అరథ్ం. �ంద�� ప����త్నన్  

 

 

17” �” � ��ల�న దృకప్థం�, క��ంచ�, ఆ�రం �� ప�రథ్��న�ట్ ��, �సన, �పం 
�దల���� �వ�ంచ��� �� ఉప��ంచవ�చ్.  
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వ�త్�� క���త్�, ఇ� ���18 (��)  �డవ క�న్ �రవ��� ��న�. �డవ 
కం�� ���త్ ���న త��త �� �డగల�. �ంద�� �డవ క�న్ �వ్� ఒక �దద్ 
క�న్ క���త్ం�, �� ��� ��ధ్� క�న్ అ� అ��ం��. ���� అ� �� సవ్ంత 
క�న్. ��రణం� ఇ�వం� �� ��న  జనమ్�దధ్ �ణం క���నన్ ��. 

 

మన �కక్ల ��రం, ���� మనం ఇ�చ్ వ�స �సం�ల� �జ�న ��� 
సగం మం�� �� �డవ క�న్ ����ం�ం�. �డవ క�న్ ����నన్ త��త ఒక 
సమసయ్ త�తత్వ�చ్, అ��టం� ఒక వయ్�త్ �� �ం� ఉనన్త �థ్�� �నటల్��, �డవ 
క�న్� �� ప�� �య��� ��క� ఉప��ంచగల�. ఈ సమసయ్� ���ంచ���, 
�� � �డవ క�న్� ��� �ఞ్నదృ�ట్ �థ్�� ���త్�–ఇం� �ధం� ��ప్లం�, 
ఇతర ప���ల�� దృ�య్ల�, మ�� కృ� ��డ�� కనబ� �ష�ల� 
��ం�� �ధయ్ప� అ�య్నన్త �థ్��, �� ��� నమమ్కం కలగ��� ���త్�. 
ఇ� కృ�� � నమమ్��న్ దృఢ ప��త్ం�. ఇ�� �ధన �ద���ట్న �� �� �ం� 
అ�ం�య వయ్�త్ల �� �ం� �థ్�� ఇం� �ర��. అం�వలన అ�ం�య �ష�ల� 
�ంద�� �� �� �యడం� ��గ్ �పగల�. ఒక సర� ఉ�హరణ� 
���ం�ం: �� ��త్నన్�� ��� �ట� �ట్ం� ఎ��బ��, �ద� బ�మ�� 
���� �గల�. అ� జరగ��� �� ��–ఇ� �ష��న్ �వ�ంచ��� ���. 
ఇం� �రణం ఏ�టం� �� మం�� �� �డవ క�న్� ���త్�న్ం. ఒక�ళ �� 
ఒకక్�� �డవ క�న్� త�క్వ �థ్�� ���న�ల్��–�� ఒకక్� �నవ 
శ�రం�ం�, �డల ��క ఉనన్ వ�త్�ల� �డగ��� ఊ�ంచం�–ఇం� ��� మనం 
�నవ స�జమ� అనగల�? �నవ స���� ���న భంగం క���ం�, అం�వలల్ 
ఇ� అ�మ�ంచబడ� మ�� అ�ధయ్ం ��. �� �ధ�ల� ఎ�వం� �� 
క�గ�య�, �వలం �� బం�ల�(attachments) �ం��ం�. �బ�ట్ � �డవ 
క�న్� �� త�క్వ �థ్�� �రవడం అ�� �యయ్ం. ��� బ�� �� ��� ఉనన్త 
�థ్�� ���త్ం. 

 

18 ���–ఇకక్డ ��న ��య పదం, ��, �ం� అకష్�ల� క�� ఉం�; ఒక��� “���” అ�, 
ఇం���� “తం�” అ� అరథ్ం. 
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2. �డవ కం� �థ్�� 
�డవ క�న్� అ�క �నన్�న �థ్���న్�; ��నన్ �థ్�ల� ��నన్ ప���ల� 

��త్ం�. �దధ్మతం ��రం ఐ� �థ్���న్�: ��క దృ�ట్, �వయ్ దృ�ట్, �ఞ్న దృ�ట్, 

ధరమ్ దృ�ట్ మ�� �దధ్ దృ�ట్. �� �థ్� �, మధయ్ మ�� �ం� �థ్��� మరల 

�భ�ంపబ�ం�. �వయ్ దృ�ట్ �థ్�� మ�� �� కం�  త�క్వ �థ్�� �వలం మన 

��క �పం��న్ ��� �డగలం. �ఞ్న దృ�ట్ �థ్�� మ�� అంత కం� ఎ�క్వ 

�థ్�� ��� ఇతర ప���ల� �డగలం. “��చ్��� ��” అ� 

అ�ం�య �మరథ్�ం ఉనన్ �� �ష�ల� �� �క్� కం� ��న సప్షట్త� స��గ్ 

�డగల�. అ�� �� �డగ��� మనం ఉం� ��క �పంచం��� ���, 

మ�� మనం ఉం� ప����న్ �ట��; �� �డవ కం� �కక్ ఉనన్త �థ్�� 

����న్ర� ��ంచ�ం.  

ఒక వయ్�త్ �కక్ �డవ కం� �థ్� అత� �� ఆ� �కక్ �షట్�న � 

�తత్ం, మ�� �ఖయ్ �రగ్ం �కక్ �డ�ప్, ��శం, అడడ్ం� �కక్ ప��ణం బ�ట్ 

�శచ్యమ��ం�. �డవ క�న్ ఎంత �� ����ం�ం� అ�� �ఖయ్ం� �పల 

ఉనన్ �షట్�న � � బ�ట్ ��ధ్�తమ��ం�. ఆ�ళళ్ కం� త�క్వ వయ�స్ ఉనన్ �లల్ల� 

�డవ క�న్ �రవడం ��య్కం� �లభం. �� ��� ఉప��ం� �మ �� ఉండ�, 

ఎం�కం� �� ��ల్డడం �ద��టట్�� అ� ����ం�ం�. ఇ� ఎం�కం�, 

�లల్� మన ��క �పంచ� వయ్��క �ష�ల� ఎ�క్వ� ���తం ��ం� ఉండడం 

వలన, మ�� �� ఎ�వం� త��ప�� �యనం�వలన. �� �షట్�న � �� 

ప�రకిష్ంపబ� ఉం�ం�. ఆ� సంవతస్�� ��న �లల్ల� �� ��� ��ద్ బయ� 

���� �� ���� ఉండడం వలన, �డవ క�న్� �రవడం �మం� 

కషట్మ�� ఉం�ం�. ��య్�ం� మం� చ�� �క�వడం, ��� త�రవడం, �� 

��ం� త�రవడం–ఇవ�న్ �షట్�న � � త����� �యగల�. ఒ��క �థ్�� ��న 

త��త, అ� అం� ��ం�. �షట్�న �  ��త్� ���ట్�నన్ ��, కృ� �వ్� 

�మం� ��న్ ��� �ందగల�, �� ��� �� �లం మ�� క�న�న �మ 

అవసరమ���. �బ�ట్ �షట్�న � �� అ�లయ్�ం�. 
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ఒక వయ్�త్ �కక్ �డవ క�న్� �వయ్ దృ�ట్ �థ్�� �రవ��న్ �� 

ఆ��ంచ�, ఎం�కం� త�క్వ �ం� �టవం ఉనన్ �ధ�� కృ� �వ్� అత� 

�ం��నన్ శ�త్ కం�, వ�త్�ల� �డ��� ఎ�క్వ శ�త్� ���ట్�ం��. ఈ 

అవసర�న శ�త్ మ� ఎ�క్వ� ��, �డవ క�న్ ��� ����గల�. ఒక�� 

���� ��, మ�ల్ �రవడం అంత �లభం ��. �బ�ట్ ��రణం� �� 

మ��ల� �డవ క�న్� �ఞ్న దృ�ట్ �థ్�� ���త్�. �ధ�� దృ�ట్ ఎంత సప్షట్ం� 

�� అసప్షట్ం� ఉ�న్, అత� �� ఆ� ఇతర ప����ల్� వ�త్�ల� �డగల�. 

వయ్�త్� తమ సహజ�దధ్�న ��ల ��వం వలన, �ంద� సప్షట్ం�, �ంద� 

�ష�ల� అంత��కం�, ఇత�� అసప్షట్ం� ��త్�. �� క�సం �� ���� 

�డగల�. ఇ� �ధ�� ఉనన్త �థ్�ల అ�వృ�ధ్� �డప్��ం�. సప్షట్ం� �డ�� 

�� కృ� �వ్� ��� �� ���గల�. 

త�క్వ �షట్�న � ఉనన్ వయ్�త్� �డవ క�న్ �వ్� ��మల� �వలం 

��� మ�� న��� �డగల�. అంతకం� ఎ�క్వ �షట్�న � ఉనన్ వయ్�త్ �కక్ 

�డవ క�న్ దృ�య్ల� రం�ల�, మ�ంత సప్షట్�న �పం� �డగ���ం�. 

�షట్�న � ఎ�క్వ� ఉ౦� సప్షట్త ��� ఉం�ం�. �� �� వయ్�త్ ��. �ంద� 

���న �డవ క�న్� �డ��, మ� �ంద�� అ� గ�ట్� అడడ్ంప� ఉండవ�చ్. 

�డవ క�న్ ����ం�నన్�� ��మ ఒక ��వ్, �� త��త �� ����� 

��చ్�� ��� ���ం�ం�. ��చ్� �య్నం ��ట��, �ద�ల్ �డవ 

క�న్ �ంతం� ��� ఉనన్�ల్ �� ���త్ం�. �ద�ల్ ��� అంత 

��శవంతం� ఉండ�, త��త ఎ�� ���ం�. �ంద� �డవ క�న్ గ�ట్� 

�తబ� ఉం�ం�, అం�వలల్ �� �ద� ��క ��సప్ందన� ��ం� ఉండవ�చ్. 

ఈ వయ్�త్ల� �ఖయ్ �రగ్ం మ�� ష� గ� �ం�� ��ట్ ఉనన్ కండ�� 

����నన్�ల్�, ��� �ప�� ��క్న�ల్, �ం�న�ల్ అ���త్ం�. ��� కణత� 

మ�� ��� ��న�ల్ మ�� ��ప్�� అ��ంచడం �దల��ం�. ఇవ�న్ 

�డవ క�న్ ����ం�నన్�ల్ ��� ��న్�. �లభం� ����గల �డవ  
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క�న్ ఉనన్ వయ్�త్� అ�డ�� ��న్�� �డగల�. � �సం�ల సమయం�, 

�ంద� ��� ��య�ం�� � ధరమ్ శ��ల� ��త్�. �� ఉ�ద్శ�రవ్కం� 

��ం�� �య�న్ం�న�� అ� �యమ���, ఎం�కం� అ�� �సత్��� 

ఈ వయ్�త్� �� �కక్ ��క ��ల� ఉప���త్� �బ�ట్. �� క�ళ్ ���� 

ఉనన్�� ��న్ �ష�ల� ��త్, అ� �� �థ్�� ఉండ��� �య�న్ంచం�, 

�మం� �ష�ల� ఎ�క్వ సప్షట్త� �డగల�. �� ఇం� ప��ం� 

��ల��ం�, �� ���� � సవ్ంత ��ల� �� దృ�ట్ ��ల� 

ఉప���త్�. అ�� �� ఇంక ��� �డ��. 

ఒక వయ్�త్ �కక్ �డవ కం� �థ్�� బ�ట్, �డవ క�న్ �డగ�� 

ప���� ��� ఉం��. ��న్ ���య ప��ధ� ���� ఈ ���న్ అరథ్ం 

���వడం� �ఫల�, ��న్ ��ం� ప��ధన� అ� ఆ�ం�న ఫ��� �ర�ం� 

అ�డ్ప�డ్�. అ�డ�� ��న్ ప��ధన� వయ్��క ��మ్�ల� �� ���. 

ఉ�హరణ� ఒక సంసథ్ అ�ం�య �మ�థ్�ల� ప�కిష్ంచ��� ఒక ����న్ 

క�ప్ం�ం�. �� ��ం� ���ల� ���నన్ ��ట్�� ��� �డమ�న్�. ఆ 

���ల �డవ కం� �థ్�� �నన్ం� ఉనన్ం�వలల్, �� జ��� �� ��� 

ఉ�న్�. అ�� ఆ ప��ధక �రయ్వరగ్ం �డవ క�న్ ఒక అసతయ్మ� మ�� 

త��� ప�ట్ం� ఒక �వన అ� ��మ్�ం��. ఇ�వం� ప��ధన� త�క్వ 

�థ్�� �డవ క�న్ ����నన్ �� ��రణం� ���న ఫ��ల� 

��ంచగల�, ఎం�కం� �� �డవ క�న్ �వయ్ దృ�ట్ �థ్�� ����ం� �బ�ట్–

ఈ �థ్�� �వలం ఈ ��క ప��ణం�� వ�త్�ల� �డడం �ల��ం�. �బ�ట్ 

�డవ క�న్ ��ం� అరథ్ం �� ��, ఈ వయ్�త్ల� అంద�క�న్ �పప్ అ�ం�య 

�మ�థ్���న్య� అ��ం��. స�వం మ�� ��జ్వం అ�న అ�న్ వ�త్�� ��నన్ 

ప����ల్ ��నన్ ఆకృ�ల� మ�� ��ల� క���త్�. ఉ�హరణ� ఒక �ల్� 

త�� అ�నంత�, ��క ప��ణం� ఒక ���న సతవ్ం ఉ���� వ�త్ం�. �� ఈ 

సతవ్ం ఉ���� �క �ం�, అ� ��క�� ఉండవ�చ్. �డవ క�న్ అ� త�క్వ 

�థ్�� ఉనన్��, ఒక� �ల్�� ��త్�. ఉనన్త �థ్��, ఒక� ��క  
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ప��ణం�� స�వ్�న్ ��త్�. అంతకం� � �థ్��, ఒక� ఆ ���గల సతవ్ం 

ఉ���� �క �ం�నన్ ప�రథ్ ���న్ ��త్�. 

3. �ర దృ�ట్ 
�డవ క�న్ ����నన్ త��త �ంద�� �రదృ�ట్ అ� అ�ం�య �మరథ్�ం 

ఉదభ్��త్ం�, మ�� �� �ల �ళల్ �రం�� వ�త్�ల� �డగల�. �� వయ్�త్ తన�న 

సవ్ంత ప���ల� ఆ���త్�. ఆ ప����ల్ అత� �శవ్మంత �దద్� ఉం��. 

ఒ��క ��ద్షట్ ప��ణం�, అత� ��� ఎ�ట అదద్�� క���ం��, అ�� 

అ� మన ప��ణం� కనబడ�. ఈ అదద్ం అంద�� ఉం�ం�, �� �ధన �య� ��� 

అదద్ం �ప�� ����ం�ం�. �ధ�ల� ఈ అదద్ం �మమ్�� అ� ��� ����ం�. 

అదద్ం ���క, �ధ�� ��ల��నన్ ��� అదద్ం ���ం�౦ప �యగల�. అత� 

�కక్ ��ద్షట్ ప��ణం� అత� �� �దద్� ఉం��. అత� శ�రం �� �దద్� 

ఉం�ం�, �బ�ట్ అదద్ం �� అ�� ఉం�ం�. �ధ�� ఏ� ��ల���న్, అదద్ం� 

���ం�ంప �యబడ��. �ం��న్ ప�ట్�గ��� అత� ఇం� �డ��, ఎం�కం� 

�ంబం అదద్ం� ఒక �క� �� �ల��. అదద్ం ఇ� ��� ���, అ� ���ం�ం�న 

వ�త్�ల� అత� �డ��� �� క���త్ం�. త��త �న�క్ ����ం�, �గం� 

�న�క్ ����ం� అ� �ం��, �న�క్ ఆగ�ం� ����ం�. చలన�� ��మ్ 

�రంతర చలన�� సృ�ట్ంచ��� �క�� ఇర� ��� ��ల ��న ����ం�. 

అదద్ం ��� �గం అంతక�న్ ఎ�క్వ� ఉం�ం�, అం�వలల్ �ం�� అంతరం ��ం�, 

సప్షట్ం� కనబ���. ఇ� �ర దృ�ట్–�ర దృ�ట్ �కక్ ��ం ఇంత ��రణం. ఇ� 

�� రహసయ్ం� ఉం��, అ�� �� �వలం ��న్ ��య్�ల్ ��య���. 

4. ప���� 
మన దృకప్థం� ప���� �� �ల్షట్�న�. �న��� �వలం ��త్తం మనం ఉం� 

ప��ణం ��� ���, ఇతర ప���ల� అ�వ్�ంచడం ��, క��టట్డం �� ఇం� 

జరగ��. ఇతర ప���ల �ష��� వ�త్, ��ం� ����న�ట్ �� ఇపప్��   
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డజనల్ ��ద్ �థ్�ల ప���ల� ��ం. ��ఞ్న�స�ం ��� ���ంచనపప్��, ��� 

�� ��ధ్ంత��య్ �వ�ంచవ�చ్. �ంద� ��న్ �ష�ల ఉ��� 

అం�క�ంచక���, ���� అ� మన ప��ణం�� ���ం�ం��. ఉ�హరణ� 

��మ్� ��ణం (దయయ్� ��ణం) (Bermuda Triangle) అ� ఒక ��శం ఉం�. 

��న్ ఓడ�, ���� ఆ ��శం� అదృశయ్మ�య్�, ��న్ ఏళళ్ త��త ��� 

బయట� వ�చ్�. ఇ� ఎం�� జ��ం� ఎవ� �వ�ంచ��, ఎం�కం� �నవ 

ఆ�చనల�, ��ధ్ం�ల ప��� ఎవ� అ�గ�ంచ�� �బ�ట్. ���� ఆ ��ణం 

��క ప����� ��. ��ద్షట్ �థ్��న్ క���ం� మన ��నయ్ త��ల ���� 

��ం�, ఇ� అ�హయ్�న �థ్�� ఉం�ం�. ఆ త�� ��� ఉనన్�� ఓడ �వ్రం 

�ం� ��నటల్��, ఆ ��క ప��ణం�� ��క� ���ంచగల�. �న�� 

ప���ల మధయ్�నన్ ��ల� ��ంచ��, �� తకష్ణ� ��క ప��ణం�� 

����త్�. ఆ ప�����, మన ప����� గల �ల-అంతర ���న్ �ళల్� వయ్కత్ం 

�య�ం-�ల �ళల్ �రం ఇకక్డ ఒక �ం��� ఉండవ�చ్, అం� అ� ఒ� �థ్నం�, 

ఒ� సమయం� ఉండవ�చ్. ఓడ కష్ణం�� �ప�� ��, అక�మ్�త్� ��� బయ�� 

వ�త్ం�. అ�� �లం ఈ �ం� ప����ల్ �నన్ం� ఉం�ం� �బ�ట్, మన 

�పంచం� ద��ద్� గ�����. అం��క �� ప��ణం� ఐ�క(unitary) 

��� �� ఉ�న్�. ఇకక్డ మన అ� ఆకృ�ల న��ల ���� ఉం�ం�, ఒక 

బం�� ఇం�క ��� �గ� సం�ం�న�ల్� �� బం��, �గ� క�� �� �ల్షట్ం� 

ఉం�ం�. 

�ండవ �పంచ ��ధ్�� ��� ఏళళ్ �ందట, ఒక ��� ����� ఒక 

��య్�న్ �రవ్��త్�న్�. ��నం న���నన్�� మధయ్� ఉ��ల� �� 

��� ఎ��ం�. గత అ�భవం� అత� ��క� �� ఒక ������న్ 

క��నగ���. ఆ ����యం అత� కళళ్ ఎ�ట కనబ�న కష్ణ�, ��త్ �నన్�న 

దృశయ్ం కనబ�ం�: ఒకక్�� మ�బ్� ��ం� ఎండ� ఉం�, ��క �పంచం �ం� 

అత� అ�� వ�చ్న�ల్� అ��ం�ం�. ఆ ����యం�� ���� ప��  
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రం�� ఉ�న్�, �ల�న మ��� ప�ల� �మ�న్���న్�. అ� �� ���ం� 

ఉంద� అత� అ���న్�!  అత� �ంద� ��న త��త, ఎవవ్� అత�� గమ�ంచ��; 

కం�� టవ� �� అత�� సం��ంచ��. ఆ�శం ���� ��నం�వలల్, ఆ 

����� అకక్� �ం� �ళల్��� �శచ్�ం���న్�. ��� ��నం నడపడం 

�రం�ం��, స��గ్ ఎంత �రం �ం� ��న్ కష్�ల �తం ������న్ ���, 

అం� �రం� మ�ల్ ����� �రబ�డ్�. �ద� కషట్ప� ��� �గ���. ఈ 

సంఘటన� ���ం�, ��ల్� ���డ్� �� ���. �� అత� � అ���� అత�� 

నమమ్��. ��� సంవతస్�ల త��త �ండవ �పంచ �దధ్ం సంభ�ం�న��, అత� 

అ�, ఆ ��క� �� ������� బ�� �యబ�డ్�. �ంట� అత�� ��� ఏళళ్ 

�ందట స��గ్ అ� దృ�య్�న్ ��న సంగ� ��త్� వ�చ్ం�. ��ం� ����న � అంద�� 

��� �వ�ంచడం ���. అత� ��� సంవతస్�ల త��త �యవల�న ��� 

�ం��� ���. ఆ కృతయ్ం �రంభం�క �ం�, అత� అకక్�� ��ల్ తన ��� 

�ం� వ�ం��. త��త �ష�� ��� స��న �మం�� వ�చ్�. 

 

5. ��ం� ��తస్� మ�� ఆ�ప� ��తస్� 
��ధ్ంతపరం� ��ప్లం�, ��ం� ��తస్� ఆ�ప��ల్ ఇ�చ్ ��తస్ల� ��త్ �నన్ం� 

ఉం��. ��చ్తయ్ ��తస్� ��నయ్ �నవ స�జం �కక్ పదధ్�ల� 

ఉప���త్�. ��గ�ల ప�కష్�, ఎ�స్-� ప�కష్� వం� �ధ�� ఉనన్పప్��, అ� ఈ 

ప��ణం�� �గ ��ల� ��� �డగల� మ�� అ� ఇతర ప����ల్� 

�ల �ర�ల� �డ��. �బ�ట్ �గం �కక్ �ర��న్ అరథ్ం ���వడం� 

�ఫలమ�య్�. అత� �� ఆ� �కక్ �గం ��ం� �న��, మం�ల �వ్� �� 

అ��గయ్ం �కక్ ���న్ �ల�ంచవ�చ్, �� త�� �యవ�చ్ (��చ్తయ్ ��య్� 

��జ� (�గ �రకం) అ�, ��ం� � కరమ్ అ� ���త్�). �గం ��ం� ఉనన్ 

సందరభ్ం� మం�� ప��య�, ఎం�కం� ఎ�క్వ ���ల� �� 

భ�ంచ�క�వ�చ్ �బ�ట్. అ�న్ �య్�� ఈ �పంచ �య�ల� �బ� ఉండ�. ��న్  



    

  21    
    

��� అ� ��ం� ఉం��, మ�� ఈ �పంచ ప���ల� �ం� ఉం��, �బ�ట్ 

ఆ�ప�ల� ��� నయం �� �మరథ్�ం ఉండ�. 

మన �శం� ��య �దయ్ం సం��య�దధ్ �దయ్�స�ం. ఇ� �నవ శ�ర కృ� 

�వ్� �ం�ం� అ�ం�య �మ�థ్�ల �ం� ���య���. ���� �నవ శ�ర  కృ�� 

��య్క�న �దధ్ వ�ం��. క�ఫ్��య�జం సం��యం, �� సం��యం, �దధ్ 

సం��యం–క�ఫ్��య�జం ��య్� �తం–అంద� �య్��� ��నయ్త��చ్�. 

�య్నం� ��చ్వడం ఒక ��ణయ్ం� ��ంపబ��. �� �య్��� �యనపప్��, 

�లం గ�� ��ద్ �� �ం� మ�� అ�ం�య �మ�థ్�ల� �� వృ�ధ్ ���గ���. 

��య ఆ�య్పంకచ్� �నవ శ�రం�� ���య� ల� అంత సప్షట్ం� ఎ� 

క��టట్గ��ం�? ఆ�య్పంకచ్� �ం��� అడడ్ం� ఎం�� క�� ��? ఇ� ఒక��� ఒక� 

��� ��ం�, ���� ఎం�� క���న్�? �� అమ�క అంత క�చ్తం� ఎ� 

�యబ�ం�? ��య ��య్� ��ం�న �ష�ల� అ�ం�య �మ�థ్��గల ఆ��క 

�న�� �� తమ కళళ్� �డగల�. ఎం�కం� ���ధ్�ం�న ��న ��య ��య్� 

��రణం� అ�ం�య �మ�థ్�ల� క���ం���. ��య చ��� � ���, స� 
��య్, బయ్� �� మ�� �వ్�19, �రంద� ���� అ�ం�య �మ�థ్��గల 

��ం� ����. ఈ��� అం�ంచబ� వ�చ్  స��, ��య �దయ్ం �� �కక్ అ�ం�య 

�మ�థ్�ల అం��న్ ��ప్�, �వలం ���స్ పదధ్�ల� ��� ���చ్�ం�. �రవ్ం 

�గ ��ధ్రణ� ��య ��య్� (అ�ం�య �మ�థ్��గల) �� కళళ్� ఉప��ం��. 

త��త �� ��ల�20 ప�కిష్ం� ����న్ �� వృ�ధ్ ���. ��య ���స్ 

పదధ్�ల� ��� అ�ం�య �మ�థ్�ల� ���త్, ��� �� సంవతస్�ల వర� ��చ్తయ్ 

�దయ్ం ��య ��య్�� �� ��ద� �పప్వ�చ్. 

 

19 � ��� (lee shr-juhn), స� ��య్ (sun szz-meow), బయ్� �� (byen chueh), మ�� 
�వ్� (hwa-toah)–��న �ల� ��య �దయ్ �స�ం� ���ధ్ �ం�న ��య్�. 
20 ��య �దయ్ం�, �� �వ్� ���న్ క��� ఒక �ల్షట్�న కళ, �� �వ్� శ�రం�� �� 

అవయవ� �కక్ స�వతవ్ం �రణ్�ంచబ��ం�. 
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��ం� ��తస్� �గం �కక్ �ల �ర��న్ �ల��త్�. �� ���న్ ఒక 

రక�న కరమ్� ���త్� మ�� ���న్ ��తస్ �యడం ఈ కరమ్� త�గ్ంచ��� 

�హదప��ం�. ��ల నలల్� � � �ల�ంచ���, �ంద� ��ం� ���� �  
�స�జ్ం� మ�� భ�త్ �� ����న్ ఉప��ం� ��ల� ��తస్ ��త్�. �ం�ం 

త�క్వ �థ్��, ఈ ���� నలల్� � � �ల��త్�, అ�� ��� నలల్� � �కక్ 

�ల �రణం ��య�. ఈ నలల్� � ��� వ�చ్ �గం మరల �రగ���ం�. ���� ఈ 

నలల్� � ���� �రణం ��–ఈ నలల్� � �వలం �� అ�ఖయ్త� అ�భ�ం�� 

��త్ం�. �� జ�బ్� �ల �రణం ��క ప��ణం� ఉం� ఒక ���గల ��. �� 

మం� ��ం� ���ల� ఈ �షయం ��య�. ఆ ���గల �� అ� శ�త్వంత�ం� 

�బ�ట్ సగ� �న�� ��� �క��, �హ�ంచ� ��. ��� �ం� �కక్ ���స్ 

��నం ఈ ���గల ��� �ం�క�ం� �� �ం� �దల��ం�, �గం �కక్ �ల 

�ర��న్ �ల��త్ం�. అం��క ఆ �గం� ఒక కవచం అమరచ్బ��ం�, అం�వలల్ �గం 

��� �� �య��. 

��ం� ��ల� నయం �యగల�, �� �నవ స�జ ప��థ్ల� �కయ్ం 

క��ంచ�డ�. ��� �దద్ ఎ�త్� ఉప���త్, అ� ��నయ్ �నవ స�జ ప��థ్�ల� 

�కయ్ం ���ం�ం� �బ�ట్ అ� అ�మ�ంచబడ�; �� ��తస్ ���� �� స�� 

ఉండ�. �� ���న�ల్�� �ంద� ��ం� �గ ��ధ్రణ �ం�ల�,  ��ం� ఆ�ప�ల� 

మ�� ��ం� �న�దధ్రణ �ం�ల� ����. ఈ �య్��ల� �రం�ంచక �ం�, 

�� ��తస్� మం� ����న్ క�� ఉండవ�చ్. ఒకక్�� ��ల� ��తస్ �య��� 

�య్��� ���క, ��వం త�గ్��ం�. అం� ��నయ్ �నవ స�జ ��య్ల� 

�ర�రచ్���, మ��� అ�ం�య పదధ్�ల� ఉప��ంచడం ��దధ్ం. అ� ��త్ క�చ్తం� 

�� ��వం ��నయ్ �నవ స�జ పదధ్�ల త�క్వ �థ్�� ప���ం�. 

ఒక వయ్�త్ తన అ�ం�య �మ�థ్�ల� ఉప��ం� �నవ శ�రం �పల, ఒక �ర 

త��త మ�క �ర� �డగల�, �దయ్ �స�ం� అడడ్�త ��న�ల్�. �తత్� కణ��ల�,  
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మ�� శ�రం� ఏ ఇతర �గ��� �డవ�చ్. ఇపప్� �� �క్� సప్షట్ం� 

�డగ���, ఇం� యం�ం �కక్ అవసరం ఉం�; ఇ� �జం� �� సమయం 

���ం�ం�, ఎ�క్వ ��� ��మ్� ���ం� మ�� �� �మమ్��, ఖ�� 

ఎ�క్వ� ఉం�ం�. �నవ అ�ం�య �మ�థ్�� ఉనన్ంత ���, ఖం�తం� ఉండ�. 

��ం� ���� �� క�ళ్ ���� తవ్ర� ప��ం�న��, �� �కక్ ఏ 

�గ��� ���, సప్షట్ం� �డగల�. ఇ� ఉనన్త �ం��కత ��? ఈ�� మనం 

ఉనన్త �ం��కత� ���త్నన్ �� కం� ఇం� ఉనన్త�ం�. అ�� ఇ�వం� ��ణయ్ం 

��� ��న �లం�� ఉం��–ఇ� ��న �ల� ఉనన్త �ం��కత. �వ్� �స్ 
�స్�21 �ద�� క��� క���ట్, అత�� శస� ��తస్ ��ల� అ���న్�. అ� నమమ్క, 

తన� �� తల��ట్ �రగ్మ� అ�రథ్ం ����, �స్ �స్� �వ్�� బం�ంప���. ఆ 

�ద��� క�� వలన �వ�� �స్ �స్� మర�ం��. చ��� అ�క మం� �పప్ ��య 

��య్� ���� అ�ం�య �మ�థ్�ల� క���ం���. ఈ ఆ��క స�జం� 

�జ� �పం�క �ష�ల �సం ఆస�త్� యతన్ం ��త్, �రవ్ సం���ల� 

మ�����. 

మన ఉనన్త-�థ్� ��ం� కృ� ఈ సం��యక�న �ష�ల� ��� 

ప�కిష్ం�, �రసతవ్ం� �ం� మ�� మన �ధన �వ్� ��� వృ�ధ్��, �నవ స�జం 

�కక్ �� �సం మరల ఉప��ం��. 

 

6. �దధ్ సం��య ��ం� మ�� �దధ్మతం 

�దధ్ సం��య ��ం� ��ం� మనం ��త్�ం�నంత�, �� మం� ఒక �షయం 

��ం� ఆ���త్�: �దధ్ సం��యం �కక్ లకష్�ం �దధ్�వ్�న్ కృ� �యడం �బ�ట్,  

 

21 �స్ �స్� (tsaow-tsaow)–�� �జయ్�ల �లం� (220 – 265 ఎ.�.) ఒక చ�వ�త్. 
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�� ��న్ �దధ్మత �ష�ల� సంబంధం �పడం �ద��డ��. ��� �ం� �దధ్ 

సం����� �ం�న ��ం� అ� �� య���� సప్షట్ం ��త్�న్�. ఇ� ఒక 

ధరమ్బదధ్�న, �పప్  కృ� �ధ� �రగ్ం మ�� �దధ్మతం� ఎ�వం� సంబంధం ���. 

�దధ్ సం��య ��ం� �దధ్ సం��యం �కక్ ��ం�, అ�� �దధ్మతం 

�దధ్మత�. కృ�� �� లకాష్య్� ఒక� అ��, �నన్ ��గ్ల� అవలం��త్�. ఇ� 

��నన్ ఆవశయ్కత� క���నన్�ట్ �నన్ �ధ� ����. �� “�దధ్” అ� ప��న్ 

��త్�ం��, త��త ఉనన్త-�థ్�ల� �ధన� ��ం�న�� మ�ల్ ��త్��త్�. ఈ 

ప��� ఎ�వం� �ఢనమమ్క� ����థ్� ��. �ంద� �దధ్ అ� ప��న్ �నడం 

స�ంచ��, మనం �ఢనమమ్��న్ ��రం ��త్�న్మ� అం��. ఇ� స� ��. “�దధ్” 

�దట సంస�త పదం� �రత�శం� �దల�ం�. ఉ�చ్రణ ��రం ��య �ష�� 

అ�వ�ం� ��22 అ� ��క్�న్�. జ�� “�” ప��న్ ���, “�”� ��� 

ఉం��. ��య �ష�� అ��దం ��త్, “�ఞ్�” అ� అరథ్ం–�ఞ్�దయం అ�న వయ్�త్ అ� 

అరథ్ం. (��య ప��న్ � ��23 �ఘం��� �డం�.) 

 

1. �దధ్ సం��య ��ం� 
��త్��� �ం� ర�ల �దధ్ సం��య ��ం� � బ�రగ్తం �యబ�డ్�. ఒక� 

�దధ్మతం �ం� ��, �ల సంవతస్�ల �� ��సం� అ�క మం� ��షట్ ��ల� 

త����ం�. ఇం��� �ధ�� కృ�� �� ఉనన్త �థ్�� ���నన్ త��త, 

�� ఇం� ఉనన్త �థ్�ల �ం� �జ�న �ధన� అం�����, ఉనన్త �థ్� 

���� ��� ��ప్ంచ��� వ�త్�. �దధ్మతం�� �ష�ల�న్ ఒక సమయం� ఒ� 

వయ్�త్� అం�ంచబ��. ���ట్�న �� తన ��త అంతయ్దశ� దగగ్ర� ఉండ� ��� 

�దధ్ ��ధ్ం�ల ��రం కృ� ��, ప��రణ్ం� వృ�ధ్ �గ�� ��య్�� ��� 

అం�ం���. ఇ�వం� ��ం� � �దధ్మ��� దగగ్ర సంబంధం ఉనన్�ల్� 

22 �� (foah-toah)– “�దధ్”. 
23 � �� (tsz high)–అ��ర ��య �ఘం��. 
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���త్ం�. త��త అం� �పప్ �ంస��క �పల్వం24 (The Great Cultural 

Revolution) �లం�, స�య్�ల� ��ల�ల �ం� త�����. త��త ఈ 

�య్��� �జల� �య్�త్ �ం� సంఖయ్� �సత్�ం��. 

ఇం� రక�న ��ం� �� �దధ్ సం����� �ం�ం�. త��� ఎ�� 

ఈ రకం �దధ్మతం� �గం ���. �జల మధయ్ ��, పరవ్త ���ల్ �� ఇ� ఎ�� 

ఏ�ంతం� �ధన �యబ�ం�. ఇ�వం� �ధనల� �� �కక్ ��య్కత ఉం�. అ� 

మం� ��య్� ఎం�క �����-అ�కం� �ణయ్ం క���ం�, �జం� అ�య్నన్త �థ్�� 

కృ� �యగల �మరథ్�ం ఉనన్ వయ్�త్� ఎం�క �����. ఇ�వం� వయ్�త్ ఈ �పంచం� ��, 

�� సంవతస్�ల� ఒక�� ��� క���త్�. ఈ �ధనల� బ�రగ్తం �య�డ�, 

ఎం�కం� ��� అ�య్నన్త�న �� �ం� అవసరం ఉం�, మ�� �� �ం� �� �� 

�గం� వృ�ధ్ �ం��ం� �బ�ట్. ఇ�వం� �ధన� �� ఉ�న్�. ఇ� �� 

సం����� �� వ�త్�త్ం�. �� ��ం� అ�న్ �� సం����� �ం�న�, ఇ� 

ఇం� �� ��గ్, ఏ�, ఉ�ం� �దల� ��� �భ�ంపబ�డ్�. �� �గం� ��నన్ 

ఉప����న్�, ఉప��ల�న్ ఒక��� ఒక� �� �నన్ం� ఉ�న్�. ��� క�� �ధన 

�య�డ�. 

2. �దధ్ మతం 
�దధ్మతం �రత�శం� �ం��ల సంవతస్�ల �తం �కయ్��25 సవ్యం� 

�ఞ్�దయం �ం�న�వం� ఒక కృ� ��నం, మ�� ఇ� ఆయన �కక్ అస�న కృ� 

� ఆ�రప� ఉం�. ��� �� ప�ల� సంకిష్పత్ం �యవ�చ్: �యమం, స��26, 

�ఞ్నం. �య�ల లకష్�ం �య్నం� ఏ��త �ందడం �సం. �దధ్మతం� ����  

 

 

24 “�పప్ �ంస��క �పల్వం”–��� సం��య ��వల� మ�� సంస��� �ం�ం�న 
క�య్��ట్ల �జ�య ఉదయ్మం. 
25 �కయ్��–�దధ్ �కయ్��, �� “��ధ్�”, �తమ ��ధ్�థ్�. ��న �రత�శం� ఐదవ 

శ�బద్ం� ��ం��, �దధ్మత �థ్ప��� ���ధ్ �ం��. 
26 స��–�దధ్ �య్నం. 
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�య్����న్�, ఆ �ష��న్ చ�చ్ంచక���. �దధ్ మత�థ్� �య్నం� 

��చ్� �ంత �థ్��� ����త్నన్��, ���� �� �య్��ల� ��త్�న్�. 

ఎం�కం� అత� మన�స్ ��టప� �ంతం� ఉనన్��, �శవ్ం�� శ�త్ ఆ వయ్�త్ శ�రం 

��ట్ �రడం �ద�, ఇ� ��ం� �య్��� ��న�ట్ ����న్ క���త్ం�. 

�దధ్మత �య�� అ�న్ �నవ ��కల� వదలడం �సం, మ�� ��నయ్ 

�న�� బం��(attachments) క���నన్��� అ�న్�� తయ్�ంచడం �సం; 

త�వ్� స�య్� ��ంత�న, సత్బధ్ �థ్�� ���� అత� స���� ���ంచ��� 

�ధయ్మ��ం�. స��� వయ్�త్ �రంతరం తన� �� వృ�ధ్ ���ం��, అత� 

�ద� �ఞ్�ద�� అ�య్ంత వర�, ��� అత� �ఞ్నం ఉదభ్��త్ం�. ఆ త��త 

అత�� �శవ్ం ���త్ం�, మ�� �� �కక్ స�య్�న్ �డగల�.  

 

�కయ్�� ��ం�న�� �� �� ప�� ��� ���: 

��య్ల� ధ�మ్�న్27 (�ఖయ్ం� అరహ్త ధ�మ్�న్) ��ంచడం, ��� ప�ట్ �కాష్టన 

�యడం (�ం� �సం �కష్�తత్డం), మ�� �య్నం� ��చ్� కృ� �యడం. 

�కయ్�� ఈ �పం��న్ ���న త��త, �హమ్ణతవ్ం మ�� �దధ్మతం మధయ్ 

��దం జ��ం�. ఈ �ం� మ�� త��త ఒక� �ం�మతం� 

��వబ��ం�. �� ఫ�తం� �� �రత�శం� �దధ్మతం ఇక ��. త��త 

���ల� మ�� ��ప్ల�, మ��న28 �దధ్మతం అవత�ం� ���� 

�ప� ���ల� �య్�ం�ం�, అకక్డ ఇ� ఈ�� �దధ్మతం అ�ం�. మ��న 

�దధ్మతం �కయ్��� ఒ� ఒకక్ �థ్ప��� ��ంచ�–ఇ� అ�క మం� �దధ్ల� 

న�మ్న�ట్ మతం. �దధ్ అ��భ, �దయ్ �దధ్ (�షజయ్ ���) �దల� అ�క మం� 

“త�గత”29ల� న�మ్�ం�, ఇ�� ఇం� �� �య�� ఉ�న్�, అ�ల్ండ� 

కృ� �కక్ లకష్�ం �� ఇం� ఉనన్తం అ�య్ం�. �రవ్ం ఆయన �లం�,  
 

27 ధరమ్–ఇ� “�” అ� ��య ప��� అ��దం, �దధ్మతం ��త్వన� ���. 
28 మ��న– “మ� �హన �దధ్మతం”. 
29 త�గత–�దధ్ సం��యం� అరహ్త, ��సతవ్ �థ్�ల� �ం�న �పత్ �థ్�గల 
�ఞ్�ద��. 
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�కయ్�� �ంతమం� ��య్ల� ��సతవ్30 ధ�మ్�న్ ��ం��. త��త ఆ 

�ధనల� ��� �మపర�, �� మ��న �దధ్మతం� అ�వృ�ధ్ �ం�ం�, ఇ� ��సతవ్ 

�థ్�� కృ� �యడం �సం. �ర�ద �దధ్మతం �కక్ సం��యం ఈ��� ఆ�న్య 

ఆ��� ����ం�, అ�ం�య �మ�థ్�ల� ఉప��ం� ఆ�రకరమ్ల� 

జ���త్�. �దధ్మతం �కక్ ��స �మం�, ఒక కృ� �రగ్ం మన �శం�� ��� 

�ంతం� �ఖ� ఏరప్�ం� మ�� ��ట� �ం�జం� ��వబ��ం�. ఇం� కృ� 

�రగ్ం �� �య్ం�32 �వ్� ��31 �ంతం�� �య్�ం�, �ం� �ం�జం� 

��వబ��ం�. (�వ్�ం�33 సంవతస్ర �లం� �దధ్మ��న్ అణ���న త��త ఇ� 

అదృశయ్�ం�.) ఇం� �ఖ �రత�శం� ��� �క�ం�ం�. 

 
�దధ్మతం� ఎ�వం� �య్��� �రప్బడ�, ��ం� � �ధన �య�. 

ఇ� �దధ్ కృ� �కక్ సం��య పదధ్�� ప�రకిష్ంచడం �సం. �దధ్మతం కీష్�ంచ�ం� 

�ం��ల సంవ�స్ర� �� �లవ��� ఇ� �� ఒక �ఖయ్ �రణం. ప��� ఏ� 

���� �వ్క�ంచ�ం� ఉనన్ం�వలల్� తన�న సవ్ంత సం����న్ సహజం� 

����గ��ం�. �దధ్మతం� కృ� �య��� ��నన్ ��గ్��న్�. �ర�ద 

�దధ్మతం సవ్యం-��త్ మ�� సవ్యం-కృ� � �ం�క��త్ం�; మ��న �దధ్మతం 

సవ్య�న� మ�� ఇత�ల� �� ��త్� ���ంచ��� �క�ం�ం�–అ�న్ 

స�తన ��ల ��త్ �సం. 

 

 

30 ��సతవ్–�దధ్ సం��యం� అరహ్�� కం� ఎ�క్వ �థ్�� ఉం�, త�గత �థ్� కం� 
త�క్వ �థ్�� �పత్ �థ్�గల �ఞ్�దయ ��. 
31 హ� (hahn) �ంతం–��� హ� �జ� అ� �దద్ ��పర�న ���క౦, హ� �ంతం 
�� �వ�ం� �ంతం; అం� ��మ�� మధయ్ పరగ��, ���� ���� (��� 
�ద�న�). 
32 �� �య్ం� (shin-jyang)–���� ��వయ్�ల ఉనన్ ��శం. 
33 �వ్ �ం� (hway-chahng)–�ం� �జవంశ చ�వ�త్ ఉ �ం� �ల� �లం. (841-846 
ఏ.�.) 



    

  28    
    

7. ధరమ్బదధ్ కృ� ��గ్� మ�� �షట్ ��గ్� 

1. �కక్-�వ్ర అసత్వయ్సత్ ��గ్� (�ం� �� �� ��) 

�కక్-�వ్ర అసత్వయ్సత్ ��గ్ల� అసం��యక (���) కృ� ��గ్ల� �� అం��. 

మ�ల �థ్పన� �రవ్ం ��ధ ��ం� కృ� ��గ్� ఉం��. మ�ల� సంబంధం �� 

అ�క �ధన� ���కం� �య్�ం��. ��� �� ��� �మబదధ్�న ��ధ్ం�� 

��, అం�� సం�రణ్ కృ� ���� ���. అ�� అసం��యక కృ� ��గ్ల� తమ 

�కక్ సవ్ంత �మబదధ్�న, సం�రణ్�న మ�� అ��రణ ��తగల కృ� 

�����న్�, అ� �� ���కం� �య్�ం��. ఈ �ధ� ���ల� 

��నయ్ం� �కక్-�వ్ర అసత్వయ్సత్ ��గ్ల� అం��. ��� ఇ� ఎం�� అం��? 

పం� �� �ట� శ�ద్రథ్ం ��రం “�కక్-�వ్ర”మ�, �� �� అం� “అసత్వయ్సత్ 

��గ్�” అ� అరథ్ం. జ�� �దధ్ మ�� �� �ం�� సం���ల కృ� ��గ్ల� 

స��న ��గ్�� ���త్�; త�క్న ��� �కక్-�వ్ర అసత్వయ్సత్ ��గ్�� �� �షట్ 

కృ� ��గ్�� ���త్�. ���� ఇ� స� ��. చ�� అంత� �కక్-�వ్ర అసత్వయ్సత్ 

��గ్� రహసయ్ం� �ధన �యబ��, ఒక సమయం� ఒ� ��య్�� ��ంపబ��. ��� 

�జల� �లల్� ��ం�� అ�మ� ��. ఒక�� �లల్� ��క, జ�� ��� స��గ్ అరథ్ం 

�����. ��� �ధన ���� �� �దధ్ మ�� �� సం���ల� �ం�న� 

�వ� అం��. అసం��యక ��గ్ల కృ� �కక్ ��� క�న�న �� �ం� 

���� క����న్�. �� దయగల కృ�య్� �యడం మ�� �� �ం� � 

���వ��న్ సమ�థ్�త్, �శవ్ తతవ్ం ��రం కృ� ��త్�. ఈ �ధనల� అతయ్ంత 

���య్�న ���లంద�� ��య్క �మ�థ్���న్�, �� ��య్క�న ���య్ల� ��న్ 

�� శ�త్వంతం� ఉం��. �� అసం��యక కృ� ��గ్ల�� అతయ్ంత ��ప్� 

��ం�న�ట్ ��గ్� ���ల� క���, �� �దధ్ మ�� �� సం���ల� �� 

��న్ �ష�ల� �� ��ప్ం��. కృ� �� �మం� ఈ �ష�ల� ���క ��న్ 

�ధన �యడం �ం�ం కషట్ం� ఉం��, �బ�ట్ �ం�న �ం� �� ��య్క�ం�. ��� 

�నన్ం�, ��న్ �దధ్ మ�� �� సం���ల కృ� ���ల� క�న�న �� �ం�  
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���� �నం�వలల్, ��� �ధన ���� ఉనన్త �థ్�� కృ� �య��. అం�క� 

మనం �� �ధ� ����న్ �సప్కష్�తం� ���. 

2. �దధ్ కళల ��ం� 

�దధ్ కళల ��ం� � �రఘ్�న చ�� ఉం�. ఇ� సవ్ంత�న, సమ� ��ధ్ం�ల�, 

మ�� కృ� ���ల� క���ం�, ఒక సవ్తం� ��నం� ఏరప్�ం�. అ�� 

క�చ్తం� ��ప్లం�, ఇం�� �శదమ�య్ అ�ం�య �మ�థ్�� అంతరగ్త కృ�� అ� 

త�క్వ �థ్�� ఉతప్నన్మ�య్� ���. �దధ్ కళల కృ�� కనబ� అ�న్ అ�ం�య 

�మ�థ్�� అంతరగ్త కృ�� �� క���త్�. �దధ్ కళల కృ� �� � �య్��� 

�యడం� �దల��ం�. ఉ�హరణ� ఒక బండ��� ��ట్న��, �దధ్ కళల 

�ధ�� �ం�� � � కదప��� తన ��ల� ఊ��. �లం గ�� ��ద్, అత� � 

సవ్�వం ��, ��� �పం� ఉనన్�ల్ క��ం� ఒక శ�త్ �దద్� ���ం�. ఆ కష్ణం 

�ం� అత� �ం� ప��యడం �రం��త్ం�. �ం� ��� క���ం�ం�, అ� 

��వ�న ప�రథ్ం �బ�ట్. ఇ� ఇం�క ప��ణం� ఉం�ం�, ఒక� �ద�� �ం� 

వ�చ్ ఆ�చనల�త ���ంపబ��ం�. �� జ��న�� �దధ్ కళల �ధ�� � � 

కదపవల�న అవసరం ��; ఒకక్ తల��� �ం� వ�త్ం�. కృ� �� �మం�, అత� 

�ం� �రంతరం శ�త్వంతమ��ం�, �� ���� �ణయ్ం� త�ర�� మ�� 

శ�త్ అ�కమ�� ఉం�ం�. ఇ�ప మ�న్ హసత్ం (Iron Sand Palm), మ�� 

�నన్�� హసత్ం (Cinnabar Palm) వం� ���య్� కనబ���. మనం ����ల్, 

ప�క�ల్, ���ల్ ��న�ల్ బం�ర� గంట కవచం (Golden Bell Shield) మ�� 

ఇ�ప వస� క�� (Iron Cloth Shirt) ���య్� ఇ�వ� సంవతస్�ల� ��� 

వ�చ్�. ఇ� అంతరగ్త కృ� మ�� �దధ్ కళల కృ� ఒ��� �ధన �యడంవలల్ 

క��న�. అ� అంతరగ్తం� మ�� �హయ్ం� ఒ��� కృ� �యడంవలల్ క����. 

అంతరగ్త కృ� �య��� వయ్�త్ �ణయ్�న� ��వ��చ్, అత� �� ఆ� �� �ం� � కృ� 

�����. ��ధ్ంత��య్ �వ�ం�నటల్��, ఒక వయ్�త్ �మరథ్�ం ఒక ��ద్షట్ �థ్��  
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���నన్ త��త, శ�రం �ప� �ం� బయట� �ం� ��వబ��ం�. �� �కక్ 

అ�క �ం�తవలల్, అ� ఒక రకష్ణ కవచం అ��ం�. ��ల ��రం, �దధ్ కళల� 

మ�� మన అంతరగ్త కృ��గల �దద్ వయ్�య్సం ఎం�� ఉందం�, �దధ్ కళ� బల�న 

కద�కల� ���, మ�� �ధ�� �ంత �థ్��� �ళల్�. �ంత �థ్�� �� �రణం�, � 

వయ్�త్ �కక్ ద� �య్�34�� �వ�ంచ�ం�, చరమ్ం �ంద �వ��త్ కండ�ల�ం� 

��ం�. �బ�ట్ �� ఆ��ద్య�� కృ� �య�, �య�� ��. 

3. ��గమన కృ� మ�� �ం� అ� ��చ్�వడం 

�ంతమం� ��ం� � ఎ�� �ధన �య��. అ�� అక�మ్�త్� ��� �� �� 

�ం� � �ం� �� బల�న శ�త్ క��న��, ఇత�ల ��ల� �� ��తస్ �యగల�. 

జ�� ��� ��ం� ���ల� అం��, �� �� ఇత�ల� ��ప్ంచడం 

�ద��డ��. �ంతమం� ��ం� � ఎ�� ��చ్�క���, �క �� కద�క� 

��న్ ��� ��చ్����న్, �� సవ్లప్ం� ��చ్న �ష�ల� జ�ల� 

��ప్��న్�. ఇ�వం� వయ్�త్� ��ం� ��� �వ��� అరహ్త ��. ఇత�ల� 

��ప్ంచ��� �� వదద్ ఎ� ��. అత� �� ఆ� ��ప్ం�� ఉనన్త �థ్� కృ�� 

క�చ్తం� ఉప�గపడ�; మ� అ�� అ���య్�న్ �ల�ంచ��� మ�� 

ఆ��య్�న్ ��� పరచ��� �యపడవ�చ్. ఈ రక�న �ం� ఎ� వ�త్ం�? �ం�� 

మనం ��గమన కృ� ��ం� ���ం�ం. ��రణం� “��గమన కృ�” అ� పదం 

అతయ్ంత ఉనన్త �� �ం� గల మం� వయ్�త్ల� సంబం�ం�ం�. �� ��రణం� ఏ� 

ఏళళ్� �బ�న వృ�ధ్�. ��� �ద� �ం� కృ� �య��� సమయం స���, 

ఎం�కం� మన�స్, శ�రం �ం�� �ధన�� �య్��ల� ��ప్ం� ఉతత్మ ��ం� 

���ల� కలవడం అంత �లభం �� �బ�ట్. ఇ�వం� వయ్�త్ కృ� ��ల��నన్ 

కష్ణ�, ఉనన్త-�థ్� ���� అత� �� ఆ� �కక్ �� �ం� ���� బ�ట్, �దద్ 

�తత్ం� �ం� � ఆ వయ్�త్� ఉం���. ఇ� ��గమనం�,  � �ం� �ంద� 

 

34 ద� �య్� (dahn-t’yen)– “ద� ఆవరణ”, ��త్ క�� �ం� �గం వదద్ ఉం�ం�. 
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కృ� �య��� �� క���త్ం� మ�� ఈ �ధం� అ� �� �గం� ఉం�ం�. �� 

ప��ణం� �ం�, ఉనన్త-�థ్� ���� ��ంతరం �� �రంతరం� అత� �� 

ఆ� శ�రం బయ� �ం� వయ్�త్� �ం� � ���త్�; ఇ� �ఖయ్ం� వయ్�త్� ��తస్� 

��త్నన్�� మ�� శ�త్ కేష్�ం ఏరప్��నన్�� ఇ� జ���ం�. ���� ఇ�చ్న 

�ం� �టట్ం �వ్� �వ��త్నన్�ల్ ఉం�ం�. �ంద�� �ం� ఎకక్� �ం� వ�చ్ం� �� 

��య�. ఇ� ��గమన కృ�. 

ఇం� రకం “�ం� అ� ��చ్�వడం”, ��� వయ�స్� ప��� ��. 

�న��� ��న �తనయ్ం� (� ��) ��, స�యక �తనయ్ం (� ��) �� 

ఉం�ం�, ��నయ్ం� స�యక �తనయ్ం ��న �తనయ్ం కం� ఉనన్త �థ్�� 

ఉం�ం�. �ంద� స�యక �త�య్� �ఞ్�ల� సం��ంచగ�� ఉనన్త �థ్�ల� 

���. ఇ�వం� వయ్�త్� కృ� ��ల��నన్��, �� స�యక �త�య్� �� 

�� �థ్�ల� వృ�ధ్ ����ల�, తకష్ణ� ఆ �ఞ్�ల వదద్ �ం� �ం� � అ�� 

��చ్���� �ంట� ��� క��త్�. �ం� అ�� ��చ్�నన్ త��త, ��� �� ఆ 

వయ్�త్ ��న్ �ం���. �ం� �ం�న త��త, అత� �� ఆ� మ��ల� �� 

�ధల� త�గ్ంచ��� ��తస్ �యగల�. ��నయ్ం� ఆ వయ్�త్ శ�త్ కేష్��న్ ఏరప్�� పదధ్�� 

ఉప���త్�. అత� �� ఆ� �� వయ్�త్� ��� శ�త్� ఇవవ్గ���� మ�� ��న్ 

���య్ల� �� �రప్గల�. 

��రణం� ఇ�వం� వయ్�త్� �ద�ల్ ��� ఉం��. �� వదద్ �ం� ఉనన్ 

�రణం� �� ���ం�, �య్��, ధ��న్ �ం���. కృ�కం� ఎ�క్వ� ��య్�, 

మ�� ధనం అ� బం�� �� ఆ�చనల� ఎ�క్వ వం�� ఆ���త్�. ఆ కష్ణం 

�ం� �� �ం� తరగడం �దల��ం�, త�గ్ త�గ్ �వర� ��త్� ��ం�. 

4. జగ� సంబం�త �ష 
�ంద� అక�మ్�త్� ఒక రక�న �ష� ��ల్డగ����. ��� ప��న�� 

అనరగ్ళం� ధవ్��త్ం�, అ�� అ� �నవ స�జం�� �ష ��ం ��. ���  
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ఏమం��? ��న్ ఒక �వయ్ �ష� ���త్�. “జగ� సంబం�త” �ష అనబ� ఈ �ష 

���� త�క్వ �థ్� ��ల �ష. ఈ �ప�త�� �శమంత� �ంతమం� ��ం� 

�ధ�ల� జ���ం�; ఇం�� �ంద� అ�క �నన్�న �షల� �� ��ల్డగల�. 

అ�� మన �న���� �ష� అ��తన�న� ��, మ�� �ల ర�ల� �� 

ఉ�న్�. ఈ జగ� సంబం�త �ష� అ�ం�య �మరథ్�ం� ���త్�? �� 

��ప్��టం� ఇ� అ�ం�య �మరథ్�ం ��. ఇ� � దగగ్ర �ం� వ�చ్న అ�ం�య 

�మరథ్�ం ��, బయ� �ం� �� ఇవవ్బ�న ఒక రక�న అ�ం�య �మరథ్�ం �� 

��. ఇ� ప�� ��ల �శలయ్ం. ఈ ��� �ం�ం � �థ్��–అం� �న��� � 

�థ్�� ��ట్�. ��� ఒక� ��ల్��ం�, జగ� సంబం�త �ష� 

��ల్��� �వలం �ధయ్మం� వ�త్�త్�. �� మం�� �� ��ల్��ం� ఏ�� 

��� ��య�. మన�స్� చ�� �మ�థ్��గల �� ��� ఒక �సత్�� ప�ల 

అ�థ్ల� ��ంచగల�. ఇ� అ�ం�య �మరథ్�ం ��, �� ఈ �షల� ��ల్�న �� 

మం� వయ్�త్� ఇత�ల కం� ఘ�లమ� త��త్� మ�� �ం����, ఎం�కం� 

�� ��� ఒక అ�ం�య �మరథ్�మ� ���త్�. ���� ఉనన్త-�థ్� �డవ క�న్ 

క���నన్ వయ్�త్ క�చ్తం� �కరణ్ం� �న ఉం� ��� మ�� �� �వ్� ��ల్డ��న్ 

�డగల�. 

ఆ �� ఆ వయ్�త్� �� శ�త్� �ంత అం�ం�, జగ� సంబం�త �ష� ��ల్డడం 

��ప్�ం�. ఆ త��త �ం� ఈ వయ్�త్ �� �వ్�నం� ఉం��, �బ�ట్ ఇ� ఒక 

ధరమ్బదధ్�న కృ� �రగ్ం ��. ఆ �� �ం�ం ఎ�త్�� ప��ణం� ఉ�న్, అ� 

ధరమ్బదధ్�న ��గ్�న్ కృ� �యడం ��. అం�వలల్ ��� �ధ�ల� ఆ�గయ్ం� ఉండడం 

�� మ�� ��ల� నయం ���వడం �� �రప్డం ��. పరయ్వ�నం� �ట �వ్� 

శ�త్� పం� పదధ్�� అ� ఉప���త్ం�. ఇ� ��� ఉండడంవలల్ ఈ శ�త్� ఎ�క్వ �టవం 

ఉండ�. ఇ� �నన్ జ�బ్ల� ��తస్ �య��� ప���త్ం�, �� ���న జ�బ్ల� 

ప��య�. � �థ్�ల� ఉం� ��� క�ట్� మ�� ���� �నం�వలల్, �� కృ� 

�య�� అ���న్ �దధ్మతం ��త్�ం�ం�; �� �� తమ� �� మల���� 

మ�� �� �థ్�ల� వృ�ధ్ �����. �బ�ట్ అ� మ��ల� ���న ఆ�గయ్ం 

క��� ��, త�వ్� ��� వృ�ధ్ ���గల ��గ్ల �సం ��త్ ఉం��. జగ� 
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సంబం�త �ష ��ల్డడం అం� �� ��ం�. ఇ� అ�ం�య �మరథ్�ం ��, ��ం� 

�� ��. 

5. ఆతమ్ ఆ�హన 

త�క్వ �థ్� �� ఆవ�ంచడం అ�� ఆతమ్ ఆ�హనల� (��) అ�న్�క�న్ 

��కర�ం�. ఇ� �షట్ �రగ్ం� కృ� �యడంవలల్ క���ం�. ఇ� మ��య్ల� �జం� 

��కరం, మ��� ఆవ�ంపబడడం అ��� ప���� భ�నకం� ఉం��. 

�ధన ఆరంభం� ఎ�క్వ �లం ��ం��, �ంద� ��ల� ��తస్ ��ల� మ�� 

ధనవం�� ��ల� �వ� ఉం��; �� ఈ �ష�ల ��ం� ఎ�� ఆ���త్ 

ఉం��. �ద�ల్ ఈ వయ్�త్� మం��� ఉండవ�చ్ �� ��� ��� అపప్�� 

���ం� ఉండవ�చ్. అ�� ��తస్� �యడం మ�� ధనం సం��ంచడం 

��ం� ఆ��ంచడం �ద� ����, �ష�� ��� ����. �� అ�� 

ఈ రకం ��� ఆక�ష్�త్�. ఇ� మన ��క ప��ణం� �క���, ఇ� �జం� ఉం�. 

ఇ�వం� �ధ��� అక�మ్�త్� �డవ క�న్ ����నన్�ల్ మ�� 

అత�� ��, ఆ�� �� ఇ�� �ం� ఉనన్�ల్� అ���త్ం�, �� ���� ఆ ఆవ�ం�న 

ఆతమ్ అత� �� ఆ� �ద�� �యం��త్ం�. అ� �� �ం�ల� ఆ వయ్�త్ �ద�� 

���ం�ంప��త్ం�, అం�వలల్ అత�� �� ఆ�� �డవ క�న్ ����నన్�ల్ 

అ���త్ం�. ���� ఆ వయ్�త్ �డవ క�న్ ఎంత ��� ������. ఆ ఆవ�ం�న 

ఆతమ్ �� జం�� ఆ వయ్�త్� �ం� ఇ�వ్ల� ఎం�� అ��ం�ం�? ఎం�� అత�� ��, 

ఆ�� �� �యం ��ల� అ��ం�ం�? ఎం�కం� మన �శవ్ం� జం��� కృ� 

�యడం ��దధ్ం �బ�ట్. జం��� ధరమ్బదధ్�న కృ� ��న�� �ంద��� అ�మ� 

��, ఎం�కం� ��� �� �ం� ��ం� ఏ� ��య� మ�� అ� ��� వృ�ధ్ 

�����. అం�� �రణం� అ� �నవ శ��ల� అం��� ఉం�ల� మ�� 

�నవ ���న్ �ం�ల� ���ం��. ఈ �శవ్ం� ఇం� �యమం �� ఉం�,  
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అ��టం�: నషట్ం ���, �భం ఉండ�. అం�క� అ� ��య్� మ�� ధ��న్ �� � 

�ంకష్� ��చ్ల��ం��. అ� �మమ్�న్ ధనవం��� మ�� ��య్� �ం�� 

��త్�, �� ఏ� �ర�ం� �� �యం �య�. అ� � ���న్ 

�ం�ల��ం��. అ� �మమ్�న్ వ���� స�� � దగగ్ర ఏ� ఉండ�, �� �� 

బల�నం� �� �సస్�త్వ� త�ర���. � �గ��న �� �ం� వలల్ ఇ� 

జ���ం�. ఒక ధరమ్�న మన�స్ వంద ��ట్ల� అణ���త్ం�. �� ధరమ్బదధ్ం� 

ఉనన్�� �� ��ట్�న్ ఆక�ష్ంచ�. మ� �ధం� ��ప్లం�, ఉతత్మ �ధ��� కృ� 

�యం�, అ�న్ �తత్��� �రం� ఉండం�, ధరమ్బదధ్�న కృ� ��గ్�న్ ��� �ధన 

�యం�. 

6. ఒక ధరమ్బదధ్ కృ� �షట్ �రగ్ం �గల� 

�ంతమం� ��చ్�� �ధ� ���� ధరమ్�న కృ� ��గ్ల �ం� వ�చ్�, ��� 

��య�ం�� �సత్��� �షట్ ��గ్ల� �ధన �యవ�చ్, తమ� క�న�న సవ్ంత 

ఆవశయ్కత� ��ం��క, �� �ం� కృ� �యక మ�� �య్��� ��డ�� 

వయ్��క ఆ�చన� �యడంవలల్ ఇ� జరగవ�చ్. ఉ�హరణ� ఒక వయ్� అకక్డ �లబ� 

భం�మ �� ��చ్� �య్నం �� �య్��� ��త్నన్��, ���� అత� ఆ�చన� 

ధనం�, ���ధ్ �ం�� అ� ���, సవ్ంత �భం� ఉ�న్, �� “అత� �� �� ���, 

అ�ం�య �మ�థ్�� �ం�క అత� ప� ����,” �� ఏ� అ�ం�య �మరథ్�ం 

��ం� ఆ���త్ ఉం�, అత� �ధన� �� ��� ��చ్, ���� �షట్ ��గ్�న్ �ధన 

��త్�న్�. ఇ� అతయ్ంత వయ్��క�న �ష�ల�, త�క్వ �థ్� ��లవం� ��� 

ఆక�ష్౦చగల�, అం�వలల్ ఇ� �� ��దకరం. ఆ వయ్�త్� త� ��� ఆక�ష్ం�న�ల్ 

�� ��యక�వ�చ్. అత� బంధం గ�ట్�; ఒక� ��క� �ర��� ఉ�ద్శ�రవ్కం� కృ� 

�యడం అ�� అం�క�ంచబడ�. అత� ధరమ్బదధ్ం� ��, అత� ��� �� అత�� 

రకిష్ంచ��. అం�వలల్ �ధ�� క�చ్తం� �� �ం� � ������, ధరమ్బదధ్�న 

మన�స్ ఉం��� ��� ఆ�ంచ�డ�. ఇ� �య� పకాష్న, సమసయ్� ఎ�ర���. 
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�ండవ అ�య్యం 

��� �ం� 

��� �ం� �దధ్ సం��యం�� “��� ��య� ��”35 �ం� ��ట్ం�. ఇ� 

�దధ్ సం��యం�� ��ష�న ��ం� ����ల్ ఒక�, అ�� ��� �దధ్ 

సం��యం�� ��నయ్�న కృ� ��గ్ల �ం� ���� సవ్ంత�న ��య్క 

లకష్���న్�. ఈ కృ� �ధ� ��నం �ధ�ల� అతయ్ంత ఉనన్త�న �� �ం�, 

మ�� �పప్ జనమ్�దధ్ �ణం ఉం�ల� ఆవశయ్కత�నన్�ట్ ఒక ��ష, �� కృ� �ధ� 

��నం. ఎ�క్వ మం� �ధ�� వృ�ధ్ �వ��� ���, మ�� అ�క సంఖయ్� అం�త 

�వంగల �ధ�ల అవస�ల� త�న�ల్�, ఇ�� ��దరణ �ంద��� ��� ఈ కృ� 

�ధ� ���ల వ�గ్�న్ �� �న�న్�మ్ం� బ�రగ్తం ���. ఈ ��ప్� ��నపప్��, ఈ 

�ధన ఇతర �ధనల�, �� �ధనల� మ�� �థ్�ల� �� అ�గ�ం�ం�. 

 

1. ��� �కక్ ప� 
��� �ం� �� ��� �కక్ తతవ్ం �శవ్ తతవ్ం��� ఉం�ం�, ఎం�కం� ఇ� 

�శవ్ం �కక్ �కష్మ్ ఆ�రం �బ�ట్. ��� �ం� �ధ�� అ� తవ్ర� �� అ�ం�య 

�మ�థ్�ల�, �ం� �ట��న్ వృ�ధ్ ���వడ� ��ం�, త�క్వ �లం�� ఒక 

అస�న�న, శ�త్వంత�న ��� � �� �ం�ం�ం��ం��. ఒక�� వృ�ధ్ �ం�న 

త��త, ఒక� ��� ���గల సతవ్ం� ఉం�ం�. ఇ� �ధ�� ��త్క�� �గం� 

సవ్యం�దధ్ం� ఆగ�ం� �ర�� ����, �శవ్ం �ం� శ�త్� �రంతరం ��చ్�ం�,  

 

35 ��� ��య� �� (fah-lun shyo-lien dah-fah)– “ధరమ్ చ� �పప్ కృ� �ధన �రగ్ం.” 
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ప�వరత్నం ��త్ �వర� �ధ�� �ల-శ�రం�� శ�త్� �ం� � ���త్ం�. 

పరయ్వ�నం� “� �ధ��� ��ధ్ ��త్ం�” అ� ����న్ ���త్ం�. అం� అత� �క 

ఆ� �� ��షం �య్��� �యనపప్��, ��� �రంతర� ఈ వయ్�త్� ��ధ్ 

��త్ం�. అంతరగ్తం� ��� ఒక�� ��త్� ����త్ం�. ఇ� వయ్�త్� మ�ంత బలం��, 

ఆ�గయ్ం�� ��త్ం�, ఎ�క్వ ��� మ�� �జఞ్త క�గ��త్ం�, మ�� ఇ� �ధ�� 

పకక్�� పటట్�ం� ����ం�. త�క్వ �� �ం� ఉనన్�� �కయ్ం �ం� �� 

�ధ��� ��డగల�. �హయ్ం� ��� ఇత�ల� ��ల� నయం�యడం, మ�� 

��ట్ల� �ల�ంచడం �ం��� �యగల�, అ�న్ అ��రణ �థ్�ల� స���త్ 

ఉం�ం�. ��� ��త్క�� �గం� �రంతరం ప����త్ ఉం�ం�, అ�ఘ� �శ� 

��మ్� ��ల్, త��త ��ఘ� �శ� ��మ్� ��ల్ ����ం�. అ�ఘ� �శ� 

ప����త్నన్�� ఇ� �శవ్ం �ం� శ�త్� బలం� ��చ్�ం�ం�, ఆ శ�త్ �� బల�ం�. 

వయ్�త్ �కక్ �ం� �టవం ��గ��నన్ ��ద్, �� ప��మణ శ�త్ �� దృఢమ��ం�. 

ఇ� ఉ�ద్శ�రవ్కం� � � తల� �ం� �ప�� �� �య�న్ల వలల్ ��ం�న�ట్ �థ్� 

��. ��ఘ� �శ� ప����త్నన్�� శ�త్� ��దల �� అ�న్ ��ల� ��త్� 

����త్ం�, అ��రణ �థ్�ల� స���త్ ఉం�ం�. �ధ�� ��ట్ ఉనన్ �� �భం 

�ం���. మన �శం� �రప్బ� అ�న్ ��ం� �ధన�ల్, ��� �ం� “� �ధ��� 

��ధ్ ��త్ం�” అ� ��న్ ��ం�న �ద�, ఏ�క కృ� �ధ� ��నం. 

��� �� అ�లయ్�ం�, ఎంత� డ�బ్��� �నగ��� ��. � ��� 

�� ��� � అం�ం�న��, ��� � ��వవ్�� అం�ంచ�ద� �� ��ప్�; �ల 

సంవతస్�ల ���� కృ� ��న వయ్�త్� �� ��� �ం�ల��ం��, �� 

�ంద��. ��న్ ద��ద్ల� ఒక�� ఒక వయ్�త్� అం�ంచబ� �� ���� ��ం�, ఈ 

కృ� ��నం ఒక వయ్�త్� ��, �� �లం త��త ��� అం�ంచబ��ం�. �బ�ట్ 

��� �� అ�లయ్�ం�. ఇ�� �� ��� బ�రగ్తం ��, శ�త్ త�గ్ �ధం� ��ప్ 

��� ఇం� ఇ� �� అ�లయ్�ం�. ��� �ం�న �ధ�� �� కృ�� సగం �రం 

��త్ ��న��. ఇక ���ం� ఒ� ఒక �షయం, �� � �� �ం� � అ�వృ�ధ్ 

���వడ�, ఒక అ�య్నన్త �థ్�� ���ం��. అ��, �రవ్ ���త  
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సంబంధం �� వయ్�త్� �ంత �లం త��త కృ� �యడం ఆ�నటల్��, ఆ త��త 

��� ��� ఉండ�.  

��� �ం� �దధ్ సం����� �ం�ం�, �� �దధ్ సం��యం �కక్ 

ప���� �� �ం�ం�: ��� �ం� � కృ� �ధన ��త్ ��వ్�న్ అ�స�ం� 

ఉం�ం�. గతం� �దధ్ సం��యం�� కృ� �దధ్ సం��యం�� ��ల� 

��� ��త్�ం�ం�, అ�� �� సం��యం�� కృ� �� సం��యం �కక్ 

��ల� ��� ��త్�ం�ం�. ఈ �ం��� ఏ� �� �శవ్ం �కక్ ��క �థ్�� 

కుష్ణణ్ం� �వ�ంచ��. ��వ్�� మ��ల� ���� ప�రథ్ ��మం� �� తన�న 

సవ్ంత సవ్�వం �� ఉం�. ఈ సవ్���న్ �� ప��ల్ సంకిష్పత్ం �యవ�చ్: ��-
��-�� (సతయ్ం-��ణయ్ం-సహనం). �� సం��యం �కక్ కృ� �� అవ�హన� 

�� � �ం�క��త్ం�: �జం �పప్డం, ���� ప�� �యడం, తన �కక్ ��క�న 

మ�� �జ �థ్�� ��� ���వడం, �ద� సతయ్�న �� �వడం. �దధ్ సం��యం 

�కక్ కృ� �� � �ం�క��త్ం�: �పప్ దయ� �ం�ం�ం��వడం మ�� అ�న్ 

��ల� ��త్� ���ంచడం. మన కృ� �రగ్ం ��, ��, �� ల� ఒ��� కృ� ��త్ం�, 

��� �శవ్ం �కక్ �ల తతవ్ం ��రం కృ� ��త్ం�, �ద� �ధ�ల� �శవ్ం� 

స�కృతం అ�య్� ��త్ం�.  

��� �ం� మన�స్ మ�� శ�రం ఈ �ం�� �కక్ కృ� �ధ� ��నం; 

�ధ�� �ం� �టవం మ�� �� �ం� ఒక ��ద్షట్ �థ్�� ��న త��త, అత� �� 

ఆ� �� ఈ �పంచం� �ఞ్�దయ�� (�ం� �ళం ����� �థ్� (� �ం�)), 

మ�� �శనం �� శ���న్ �ం��� తపప్క �ం���. ��రణం� ��� �ం� 

“��ల్�ల��-�” మ�� “��ల్��త-�”�� �భ�ంపబ�ం�, ఇ� అ�క 

�థ్�ల� క����న్�. అం�త �వంగల �ధ�లంద� �దధ్� కృ� ��త్, మ�� 

�� �� �ం� � ఎలల్�� వృ�ధ్ ���ం�, �దధ్త� ���త్ర� �� ఆ��త్�న్�.  
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2. ��� �కక్ సమ�కృ� 
��� �ం� �� ��� ఒక ���గల, �ర�� ��� ఒక ఉనన్త-శ�త్ ప��థ్ల ఆ�రం. ఇ� 

�వ�త్ �శవ్ం �కక్ అ�న్ గ� ��ల� అ�స�ం� ప����త్ం�. ఒక రకం�, 

��� �శవ్ం �కక్ �కష్మ్�పం. 

��� మధయ్� �దధ్ సం��యం�� శీర్వతస్,  ��త్ ఉం�ం� 

, శీర్వతస్ అం� “���య్నన్ం� �క�ంచడం”-� �� �ఘం��� 

�డం�) ఇ� ��� �కక్ ��ంశం. �� రం� బం�� ప��� దగగ్ర� ఉం�ం� 

మ�� �� �కక్ �ల రం� ���ం� ఎ��� ఉం�ం�. బయ� వలయం �కక్ 

�ల రం� ��ంజ. ��� ��36 ��త్� మ�� ��� �దధ్ సం��య శీర్వతస్ 

��త్�, ఒక�� త��త ఒక�� ఎ��� ��క్ల� అమరచ్బ�డ్�. ఎ��, న�� 

రం�� క���నన్ �� �� సం����� �ం�ం�, అ� అ� ఉండ� ఎ��, �లం 

క���నన్ �� �పప్ �థ�క �� సం����� �ం�ం�. ��� �నన్ శీర్వతస్� 

�� బం�� ప��� ఉం��. ��� �ల వరణ్ం ఎ��, ��ంజ, ప��, 

ఆ�పచచ్, �లం, ఇం�� (��� �లం) మ�� ఊ� రం�ల�� ���గతం� 

���ం�. ఇ� అ��రణ�న అందం క��న రం�� (రం� ��� �డం�). మధయ్� 

ఉనన్ శీర్వతస్   మ�� ��ల రం�� �ర�. ��నన్ �లతల� ఉం� ఈ శీర్వతస్�,  

��� �� సవ్ంతం� �టంతట అ� ప����త్ ఉం��. ��� �శవ్ం� ���� 

ఉం�. �శవ్ం ప����త్ం�, �ల�ంతల�న్ ప����త్�న్�, �బ�ట్ ��� �� 

ప����త్ం�. �డవ క�న్ త�క్వ �థ్�� క���నన్ �� ��� పం��� 

�రగ��న్ �డగల�; ఎవ�� ఉనన్త �థ్�� �డవ క�న్ క����న్� �� 

��ష�న అందం� 

, ఇ� �ధ�� ఇం� �దధ్� కృ� ��, తవ్ర� ��గ�ంచ��� 

��స్హకరం� ఉం�ం�. 

 

36 �� (tye-jee)–�� సం��యం �కక్ ��త్, ప�చ్మం� ��నయ్ం� “��-�ం�” 

��త్� ��క� ఉం�. 
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3. ��� �ం� కృ� �కక్ లకష్�� 

1. � �ధ��� ��ధ్ ��త్ం� 
��� �ం� �ధన �� వయ్�త్� తవ్ర� �� �ం� �ట��న్ మ�� అ�ం�య 
�మ�థ్�ల� �ం�ం�ం��వడ� ��ం�, కృ� �వ్� ��� �డ 
�ందగ����. ��� త�క్వ �లం�� ఏరప్��ం�, ఒక�� ఏరప్�న త��త 
�� శ�త్వంతం� ఉం�ం�. ఇ� �ధ�ల� వ��రగ్ం పటట్�ం�, మ�� త�క్వ 
�� �ం� వయ్�త్ల �కయ్ం �ం� ����ం�. ��� �ం� �కక్ ��� 
సం��యక కృ� ���ల �� �ం� ��త్ �నన్ం� ఉం��. ఎం�కం� ఒక�� 
��� ఏరప్�న త��త, �నంతట అ� ఆగ�ం� ప����త్ం�; ఒక ���గల సతవ్ం 
�పం� ఉం�ం�, �ధ�� ��త్క�� �గం� �రంతర� శ�త్� ����త్ 
ఉం�ం�. ��� ప��మణం �వ్� సవ్యం�దధ్ం� �శవ్ం �ం� శ�త్� ��చ్� 
ఉం�ం�. ��� “� �ధ��� ��ధ్ ��త్ం�” అ� లకాష్య్�న్ ���త్ం�, క�చ్తం� ఇ� 
�రంతర� ప���ంచడంవలల్�, అం� ��� మ��ల� �రంతరం కృ� ��త్ం�, 
�� �� కష్ణం �య్��� �యనపప్��. ��నయ్ �న�� పగ� �ట ప���, 
�� �ట ��ం� ���ం�రనన్ �షయం �� ���ం�. అం�వలల్ �య్��� 
�య��� ఎ�క్వ సమయం ల�ంచ�. ఎలల్�� �య్��� ��లనన్ ఆ�చన 
క�� ఉ�న్, క�చ్తం� �� ఇర� ��� గంట� �రంతరం �� లకాష్య్�న్ ��ంచ��. 
��ంబవ�ళ్ �� లకాష్య్�న్ ఏ ఇతర ��నం �� �ర�రచ్��. అ�� ��� 
ఆగ�ం� ప����త్ం�, �ప� ��� ప����త్నన్��, �దద్ �తత్ం� � � (శ�త్ 
�కక్ �ద� �పం) ��చ్�ం�. ��, పగ� ��� ��చ్న � � ��� ఉం� �� 
ఒకక్ �థ్నం� ��, ప�వరత్న౦ ��త్ం�. ఇ� � � ఉనన్త-�థ్� ప��థ్�� 
���త్ం�, �వ�� �ధ�� శ�రం� �ం� � ���త్ం�. ఇ� “� �ధ��� ��ధ్ 
�యడం.” ��� �ం� �కక్ కృ� ద�37 � కృ� �� అ�న్ ఇతర �ధ� ���ల�, 

 

 

37 ద� (dahn)–అంతరగ్త రస�దం� �ధ�ల శ���ల్ ఏరప్� ఒక శ�త్ ��. బ�రగ్త రస�దం� , 

��� “అమరతవ్ �వకం”� వయ్వహ��త్�. 
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�� ��ం� �ధ� ���ల� ��త్ �నన్ం� ఉం�ం�.   

ద� � ��ం� ��� � కృ� �యడమ�� ��� �ం� �కక్ �ఖయ్ 
లకష్ణం. ఇపప్�వర� బ�రగ్త�న అ�న్ కృ� ����, ఏ సం��యం �� కృ� �రగ్౦ 
�ం� వ�చ్� ��–�దధ్మత �� ��మత, �దధ్ సం��యం �� �� సం��యం, 
�� జ�ల మధయ్ �య్�ం�న ��గ్�, �ఖ�� ��–అ�న్ ద� � కృ�  ��త్�. �కక్-
�వ్ర కృ� ��గ్� �� ఇ�� ��త్�. ��� ద�-��న ��ం�38 అ� అం��. 
స�య్��, స�య్��� మ�� �� మత�థ్� ��న కృ� , ద� � కృ� �� ఈ ��గ్�న్ 
అవలం�ం��. ఈ వయ్�త్� చ��� దహనం �యబ�న త��త “శ�ర”39 
త�ర��ం�, ఇ� ఒక గ�ట్�న, అంద�న ప�రథ్ం�త �రచ్బ�ం�, మ�� ఆ��క 
��ఞ్�క ప�క�� ��త్ంచ�న�ట్�. ���� అ� ఇతర ప��ణ�ల� �ం� �క�ం�న 
ఉనన్త-శ�త్ ప��థ్�–మన ప��ణం��� ��. అ� ద�. ద�-��న ��ం� �ధన 
����� ఆ వయ్�త్ �కక్ ��త �లం� �ఞ్�దయం �ందడం �� కషట్ం. ద�-��న 
��ం� �ధన ��న �� మం� వయ్�త్� �� ద� � �� ఎతత్��� �యతన్ం ���. 
�వ� �య్��40 వర� ఎ�త్న త��త ఇం� బయట� ఎతత్డం �ధయ్పడ��, అం�క� 
అకక్డ ఆ����. �ంతమం� ��న్ ఉ�ద్శ�రవ్కం� ప�ల��ట్ల� అ���న్�, �� 
అ� �య��� �రగ్ం �క��ం�. ఇ�వం� ��న్ సంద�భ్� ఉ�న్�: ఒక వయ్�త్ 
��మ�� కృ�� సఫలం ���, �బ�ట్ తన ��త అంతయ్ �లం� ద� � బయట� 
ఉ�మ్, ఆ వయ్�త్ తం�� అంద���; అత� తం� కృ�� �ఫలయ్త �ంద��, అత� ��త 
అంతయ్ �లం� ��న్ బయట� ఉ�మ్, ఈ వయ్�త్� అం�ం��. ఈ �� వర� �� ఆ వయ్�త్ 
ఎ�క్వ ��ంచ�క ���. �జం� ఇ� కషట్ం! అ�� ఎ�న్ �గయ్�న కృ� 
�����న్�. ఎవ� వదద్ �ం� అ�� అస�న �ధన� అం��ం� మం��, �� 
అత� �క ఆ� ఉనన్త-�థ్� �ష�ల� ��ంచక�� అవ�శం ఉం�.   

 

 

38 ద� � �ధన �� ��ం� ����. 
39 శ�ర–�ంతమం� �ధ�� దహనం �యబ�న త��త, ���న ��ష అవ���.  
40 �వ� (nee-wahn) �య్��–��య� �ం�� �� పదం. 
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2. ��న �తనయ్�� కృ� �యడం 
�� ఒకక్�� ��న �తనయ్ం ఉం�ం�. ఒక వయ్�త్ �తల� మ�� ఆ��ంచ��� 

��రణం� ��న �తనయ్ం �ద ఆ�రపడ��. ఒక�  ��న �తనయ్ం� ��, 

ఒక� �� అంతక�న్ ఎ�క్వ స�యక �త�య్ల� మ�� ��వ్�ల �ం� 

�రసతవ్ం� వ�చ్న ఆతమ్ల� �� క���ం��. స�యక �త�య్�� ��న 

�తనయ్ం �కక్ �� ఉం�ం�, �� ��రణం� అ� ఎ�క్వ �మరథ్�ం క���ం�, 

ఉనన్త �థ్�� �ం��ం�ం�. మన �నవ స�జ� �మ� పడ�ం�, తన�న 

��ద్షట్ ప����న్ �డగల�. అ�క కృ� ���� స�యక �త�య్�న్ కృ� �� 

��గ్�న్ �ప�ట్�, అం�� ఒక� ��క శ�రం మ�� ��న �తనయ్ం �వలం 

�ధయ్మం� ప� ��త్�. ఈ �ధ�ల� ��రణం� ఈ �ష�� ��య�, ఇం� 

�� ��� తమ ��ం� ��� అ���త్ం�. స�జం� ���త్ ఉనన్�� ��క 

�ష�ల� �రం� ఉండడం అ�� మ� కషట్ం, ��య్కం� వయ్�త్ బం�ల� క���నన్ 

�ష�ల �ం�. అం�వలల్ �� కృ� ���� �రవశయ్� �థ్��, అం� ��త్ 

�రవశయ్� �థ్�� �య్��� �యడం ��ం� ��క్ ��ప్�. ఈ �రవశయ్� 

�థ్�� ప�వరత్నం జ���నన్��, ���� స�యక �తనయ్ం ��క �పంచం� 

ప�వరత్నం �ం� ఈ ��య �వ్� వృ�ధ్ �ం��ం�. ఒక �� స�యక �తనయ్ం తన 

కృ�� ��త్ ����, � �ం� � ���� ��ం�. � ��న �త�య్�� మ�� � 

�ల-శ���� ఏ� �గల�, � ��త �ల� కృ� �ఫలమ��ం�. ఇ� �� 

��రకరం. �ంద� ���ధ్�ం�న ��ం� ���� అ�న్ ర�ల �పప్ అ�ం�య 

�మ�థ్�ల� తమ �వ్�నం ���ం��, ��� �� ��� ��షట్, �రవం 

�����. అ�� �� �ం� ���� �� �ంత శ��ల� �రగ�ద� ��� ఇం� 

��య�. 

మన ��� �ం� ��� ��న �త�య్�న్ కృ� ��త్ం�; �ం� �జం� � 

శ�రం� ���� �� ఇ�త్ం. అ�� స�యక �తనయ్ం �� ఒక ���న్ 

�ం��ం�, �ం� �థ్నం� ఉం� అ� �� వృ�ధ్ �ం��ం�. మన కృ� ����� 

క�న�న �� �ం� ���� ఉ�న్�, �నవ స�జం� అ� �ల్షట్�న  
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ప��థ్�ల� ఉం� � �� �ం� � మల��� వృ�ధ్ ������ �ధయ్మ��ం�–

�రద �ం� �మర �� బయ�� వ�చ్న�ల్�. �� వలల్ � కృ�� �� �ఫలయ్ం 

�ందగల�. అం�క� ��� �ం� అంత అ�లయ్�ం�: ��, �� సవ్యం� �ం� 

�ం��� �బ�ట్ అ�లయ్�ం�. �� �� కషట్�ం� ��. కషట్ం ఎం�కం� �� 

ఎం��నన్ �రగ్ం �� �ల్షట్�న ప�సరం� �మమ్�న్ ప�కిష్ం�, చకక్బ��త్ం� �బ�ట్.  

మన �ధన �కక్ లకష్�ం ��న �త�య్�న్ కృ� �యడం �బ�ట్, ఒక� 

కృ�� �� ��ం�� ఎలల్�� ��న �త�య్�న్ ఉప��ం��. ��న �తనయ్� 

�రణ్�ల� �����, స�యక �తనయ్ం �ద� �టట్�డ�. అ� �� పకష్ం�, ఏ� 

ఒక ��న స�యక �తనయ్ం తన కృ�� ఉనన్త �థ్�� ��త్ �� � �ం� � ��� 

���� ��ం�, � �ల-శ����, ��న �త�య్�� ఏ� �గల�. �� ఉనన్త 

�థ్�ల� కృ� ��త్నన్��, �� ��� � ��న �త�య్�� ��య�ం� �� 

��న�ల్� ఉండ�డ�. �� �య్��� ��త్నన్�ల్, కృ� �వ్� �� 

ఎ���నన్�ల్, మ�� � �� �ం� � వృ�ధ్ ���ం�నన్�ల్ �� సప్షట్ం� 

����–అ�� �� �వ్�నం� ఉం� �ం� � �ందగ����. ఒ�క్కక్�� 

�� పర�య్నం� ఉనన్��, ఎ� జ��ం� �� ��య�ం�� ���� 

��ంచవ�చ్. ���� � స�యక �తనయ్ం ��వం వలల్ జ��ం�; � స�యక �తనయ్ం 

�వ్�నం� ఉం�. ��చ్� �య్నం �� సమయం� � కళళ్� ��� ��న��, � 

ఎ�ట ��� ఇం�క �� కనబ��, అ�� అ� � స�యక �తనయ్ం. �� ఉతత్ర 

�ఖం� ��చ్� �య్నం ��త్నన్��, అక�మ్�త్� �� ఉతత్రం ��న “�� 

బయ�� ఎ� వ�చ్�?” అ� ఆశరయ్��నన్ �� కనబ��, అ�� అ� బయట� 

వ�చ్న � �జ సవ్యం. అకక్డ ��చ్నన్� � ��క శ�రం మ�� స�యక �తనయ్ం. 

���� ���న్ �పప్వ�చ్. 

��� �ం� �య్��� ��త్నన్��, �� ��త్� ��� ��ం� 

ఉండ�డ�. అ� �యడం ��� �ం� కృ� �ధన �పప్ ��గ్�� అ��ణం� 

ఉండ�. �య్��� ��త్నన్��, మన�స్� సప్షట్ం� ఉం����. � ��న 

�తనయ్ం దృఢం� ఉం�, �ధన ��త్నన్�� �కక్ �వ పటట్�, ఎం�కం� ఏ�  
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�మమ్�న్ �జం� �� �య�� �బ�ట్.  ��న �తనయ్ం దృఢం� �క��, � శ�రం 

�ద� ఏ�� �వ�చ్. 

 

3. ��క్�, సమ��� ప�ట్ం� ��ం� �య్��� �యడం 
�� కృ� �ధ� �� �కక్ �య్��ల� ఏ సమయం� మ�� ఏ ��క్ ��న 

��త్ ��� ఉం�ం� అ� ��� ��ఖయ్త��త్�. మన� ఈ �ష�ల �ద ఏ ��ం 

ప�ట్ం� ��. ��� �ం� కృ� �ధన �శవ్ం �కక్ తతవ్ం మ�� �శవ్ం �కక్ ��స 

��ల ��రం జ���ం�. �బ�ట్ ��క్ మ�� సమయం �ఖయ్ం ��. మనం 

�య్��� ��త్నన్�� ��� � �థ్� �ం��నన్�ట్ ��వం ఉం�ం�, ఈ ��� 

అ�న్ ��క్ల�� ఎలల్�� ప����త్ ఉం�ం�. మన ��� �శవ్ం� సమ��న� 

ఉం�. �శవ్ం ���� ఉం�, ఆ�శగంగ ���� ఉం�, నవ��� ��య్� ��ట్ 

�����న్�, �� �� ప����త్ం�. మ� ఉతత్రం, ��ప్, దకిష్ణం, పడమర ఏ 

��న ఉ�న్�? ��� �వ�ం� జ�� ఈ ��క్ల� క�ప్ం��. �బ�ట్ �� ఏ ��క్ 

��� ��� ఉ�న్, అ�న్ ��క్ల ��� ఉనన్�ల్.  

�ంద� �య్��ల� అరథ్�� �యడం �ల�, మ� �ంద� మ�య్హన్ 

సమయం �� ఇం� సమయం �ల� అం��. మన� ��� �� ప�ట్ం� ��, 

ఎం�కం� �� �య్��� �యన�� �� ��� �మమ్�న్ కృ� ��త్ం�. 

��� �� �� కష్ణం కృ� �య��� �డప్�� ఉం�ం�–� �ధ��� ��ధ్ 

��త్ం�. ద�-��న ��ం� � మ��� ద� � కృ� ��త్�; ��� �ం� � � 

మ��ల� కృ� ��త్ం�. �� సమయం ఉనన్�� �య్��� ఎ�క్వ �� 

�యం�, త�క్వ సమయం ఉనన్�� త�క్వ �� �యం�. ఇ� �ల ��� ఉం�ం�.  

 

 

 



    

  44    
    

4. మన�స్, శ�రం �ం�� కృ� 
��� �ం� మన�స్�, శ���న్ �ం��� కృ� ��త్ం�. �య్��� �యడం అ�� 

�ం�� వయ్�త్ �కక్ �ల-శ���న్ ���త్ం�. �ల-శ�రం ��ప్ �ం��ం�. 

��న �తనయ్ం ��క శ�రం� ఒక�, ఒక� సమసథ్ �వం �కక్ ��త్ కృ� 

�ధయ్మ��ం�.  

1. ఒక� �ల-శ���న్ �రచ్డం 
�నవ శ�రం ��నన్ అ� ��మ్�� మ�� ��� క���నన్ �ంసం, రకత్ం మ�� 

ఎ�కల� �రచ్బ�ం�. కృ� �వ్�, �నవ శ�రం �కక్ అ� సంబం�త ��మం 

ఉనన్త-శ�త్ ప�రథ్ం� ���ం�. ఆ త��త �ం� �నవ శ�రం �ద�ల్ ఉనన్ 

ప��థ్ల� ���ండ�, �� �ల లకష్�ల� ��ప్ జ��ం� �బ�ట్. �� 

�ధ�� ��నయ్ �న�ల మధయ్ ���త్ �ధన ��త్�, మ�� �� �నవ ��జం 

�కక్ ��� భంగం క��ంచ�డ�. �బ�ట్ ఇ�వం� ��ప్ శ�రం �కక్ 

�దట�నన్ అ��ల ��మ్��న్ ��, �� అ��� అమరచ్బ�న ���న్ �� �రచ్�; 

�దట�నన్ అ� సంబం�త ����న్ ��� ���త్ం�. శ�రం �కక్ �ంసం 

�తత్�� ఉం�ం�, ఎ�క� గ�ట్�� ఉం�� మ�� రకత్ం �వం�� ఉం�ం�. 

��� ��న�� ఒక�� రకత్ం �� ���ం�. ���ల పంచ-�త�ల ��ధ్ంతం 

��రం అ�న్ �హం, �కక్, ��, ��, ��� �రచ్బ� ఉం��. �నవ శ�రం 

�� అం�. �ధ�� అత� �� ఆ� �ల-శ�రం� ��ప్� జ��న��, ఏ�� 

�దట�నన్ అ� సంబం�త ��ల� ఉనన్త-శ�త్ ప��థ్ల� భ�త్ �యబ�ం�, ఆ కష్ణం 

�ం� �నవ శ�రం ���కక్ �దట�నన్ ప��థ్ల� ఇక� క���ండ�. “పంచ 

��ల� అ�గ�ంచడం” అ� ��న�� అం�� �� ��క�నన్ ��ం ఇ�. 

మన�స్, శ�రం �ం��� కృ� �� కృ� ���ల� �ఖయ్ం� గమ�ంచదగగ్ 

�షయం ఏ�టం�, ఇ� వయ్�త్ �కక్ ����న్ ����త్� మ�� �రధ్��న్ ����త్�. 

ఈ గమ�ంచదగగ్ లకష్ణం మన ��� �ం� � �� ఉం�. ��� �ం� ఈ �ధం� 
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ప� ��త్ం�: ��నం� �నవ శ�రం�� అ� సంబం�త ����న్ ��చ్�ం�, 

�క�ం�న ఉనన్త-శ�త్ ప��థ్�న్ �� కణం� ��త్, �వర� ఈ ఉనన్త-శ�త్ ప�రథ్ం కణ 

సంబం�త ��ల� భ�త్ ��� ��త్ం�. ఆ � ఇంక �వ�య ఉండ�. వయ్�త్ ఈ �ధం� 

పంచ ��ల� అ�గ��త్�, అత� �� ఆ� శ�రం ఇతర ప����ల్� ప��థ్ల� 

�� ఉనన్�� ���ం�. ఈ వయ్�త్ ఎపప్�� �వనం�� ఉం��, అత� �క ఆ� మన 

�ల-అంతర��త ఇక� ���ంచబడ�.   

చ��� �� �రఘ్�న ��త �ల�� క���నన్ అ�క మం� ��ణ్��న 

స�య్�� ఉ�న్�. వందల ఏళళ్ వయ�స్గల మ��� ఇ�� ��ల� �����న్�, 

�� �� �� ఎవర� �పప్డం కషట్ం. �� �డ��� �వనం�, ��నయ్ �జల� 

���� బటట్� ధ��త్� �బ�ట్, �� ��� ��త్ంచ��. �నవ ��త �లం ఇ��ం� 

అంత త�క్వ� ఉండ�డ�. ఆ��క ��ఞ్�క దృకప్థం �ం� ��ప్నటల్��, మ��� 

�ం� వందల ఏళళ్� �� ��ంచగల��. ���డ్ల ��రం, �ట� � ��క్� అ� వయ్�త్ 

�ం�వందల ఏ� సంవతస్�� ��ం��. జ�� � ��స్ �ర అ� వయ్�త్ �ం�వందల 

నల� �ం� ఏ�ళ్ ��ం��. మన �శం� �ం� �జవంశ �లం� �వ్ �� అ� స�య్� 

�ం�వందల �ం� ఏ�ళ్ ����. ��య�41 పరగ��� �ం� �� ��ల్ �కక్ 

�� ఏ� న�ద�య్ సంఘటనల ���డ్ల� �ం� �జవంశ చ�వ�త్ � �ం� ప��ల� 

�లం�, �� �� �ం� � �లం �ద� సంవతస్రం� (881 ఎ.�.) జ�మ్ం��. య� 

�జవంశ �� �ం� �లం� (1324 ఎ.�.), ���వందల నల� �� ఏ�ళ్ ��ం�న 

త��త చ����. ఇవ�న్ ���డ్ల� ఉ�న్�, ��� ��ంచవ�చ్–ఇ� క�ట్ కథ� 

��. కృ� వలల్, మన ��� �ం� �ధ�ల ��ల� ��త్ంచదగగ్ ��� �డత� త�గ్, 

ఇ�� ఎ�� రం��, ఆ�గయ్వంత�న �ం�� క����న్�. �� శ��� �� 

��క� అ���త్� న��న�� ��, ప� ��త్నన్�� �� �ం�ం �� అలసట  

 

 

41 ��య� ��శం–��� ఆ�న్యం �� ఉం�. 
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�ంద�. ఇ� ��� �ం� � ��రణం�  జ�� �షయం. �� �తం ద��ద్� కృ� 

���, ఇర� ఏళళ్� � �ఖం ఎ�క్వ� �ర�ద� ఇత�� అం��. ��� ఇ� 

�రణం. మన ��� �ం� శ���న్ కృ� �య��� �� శ�త్వంత�న �ష�ల� 

క���ం�. ��� �ం� �ధ�� వయ�స్� ��నయ్ �న�ల� �� �నన్ం� 

క���త్�–�� అస� వయ�స్�� క��ంచ�. �బ�ట్ మన�స్, శ�రం �ం��� కృ� 

�� కృ� ���ల �ఖయ్ లకాష్�� ఇ�: ��త�� ���ంచడం, �రధ్��న్ ���ంచడం 

మ�� మ��ల ఆ��ద్��న్ ���ంచడం.   

2. ��� �వయ్ వలయం 
మన �నవ శ�రం ఒక �నన్ �శవ్ం. �నవ శ�రం �కక్ శ�త్ శ�రం ��ట్ ����ం�, 

��� �నన్ �శవ్ం �కక్ ��హమ�, �� �వయ్ ��హమ� అం��. �థ్�ల ��రం 

��ప్నటల్��, �� మ�� �42 అ� �ం� ���యనల్� కలపడమ�� �హయ్ 

�వయ్వలయం ���. ఇ� శ���న్ కృ� �� ��వం క���ండ�. �సత్వం� �నన్ �వయ్ 

వలయం అ�� శ�రం �పల �వ� �య్�� �ం� ద� �య్� వర� �వ��త్ం�. ఈ �ప� 

��హం వలల్ వయ్�త్ �కక్ అ�న్ ���య� � �రవబ���, మ�� శ�రం �ప� 

�ం� బయట� �సత్��త్�. మన ��� �ం� � �ం� �ం� అ�న్ ���య� � 

������. 

�పప్ �వయ్ వలయం అ�� ఎ��� అదన� ���య�43ల కద�క, ఒక ఆవృ�త్� 

��త్ �య��� ఇ� ఒక�� �తత్ం శ�రం ��ట్ ����ం�. ఈ �పప్ �వయ్ వలయం  

 

42 �� మ�� �–� ��, �� “అ��ర ��” క� �హరం �ం� �ద�, �� మధయ్ 
�గం�ం� �� ����త్ం�. �� �� �� “ఊ�తమ్క ��”, క� �హరం �ం� శ�రం �ం� 
��న మధయ్ �గం�ం� �� ��ం�. 
43 ఎ��� అదన� ���య� �–��య �దయ్ం�, ��రణం� ఉం� ప�న్ం� ���య� � 
��ం�, ఈ ���య� � �� ఉ�న్�. ఈ ఎ��� ���య� ల� ��మ�� ఆ ప�న్ం� 
���య� ల ఆ�య్పంకచ్� �ం��ల� ఖం��త్�, �బ�ట్ ��� సవ్తం��న, �� �ఖయ్�న 
���య� �� ��ం��. 
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����ం�, మ�� ��� �ం� ���� ఎగరగ�� �థ్�� క�ప్�త్ం�. ఇ� ద� �ధ� 

�ంథం� ��త్�ం�న�ట్, “పటట్ పగ� �� ఎగరడం” అ� ��� అరథ్ం. అ���� � 

శ�రం� ఏ� ఒక �గం ��నయ్ం� బం�ంపబ� ఉం�ం�, అం��త �� ఎగరడం 

�ధయ్ం ��. అ�� �మమ్�న్ ఈ �థ్�� ���� వ�త్ం�: �� �గం�, �మ ��ం� 

న��త్�, �� ఎ�క్డ�� �� ��క �ం� ఎవ� ��న�ల్� అ���త్ం�. �పప్ �వయ్ 

వలయం ����వడం ఒక రక�న అ�ం�య �మ�థ్��న్ �� క�గ��త్ం�. 

శ�రం�� ��నన్ అవయ�ల� ఉం� � � �థ్�� ��చ్�� ��త్ం�. �ం� �కక్ � 

�టట్ ��� క���ం�, �టట్ �కక్ � ��ల ��� ��ణం ��త్ం�, ఇం� ఈ 

�ధం� � క���ం�. ఒక� �ం� �టవం బలబ��నన్ ��ద్, ఈ �మ�థ్��న్ �నవ 

శ�రం బయట� వ���, ఇ� ������ (ఒక వ�త్�� ��ట్��ం� కదపగ�� 

�మరథ్�ం) అ� అ�ం�య �మరథ్�ం అ��ం�. ఇ�వం� �వయ్ వల��న్ ���య� 

�వయ్ వలయం అ�, �� �� మ�� �� (Heaven and Earth) �వయ్ వలయమ� 

అం��. �� �� కద�క ఇం� శ���న్ ప�వరత్నం �� లకాష్య్�న్ ��ంచ��. ఇం�క 

సంబం�త �వయ్ వలయం, స�హ�ద్�ఖ (Borderline) �వయ్ వలయం అ�� �� ఉం��. 

ఈ స�హ�ద్�ఖ �వయ్ వలయం ఇ� క���ం�: ఇ� �వ్��44 �� �� �వ్45 

�ం�� �ం� ఉదభ్�ం�, �� �ం� �46 ��ట్ �ట శ�రం పకక్ల ���ం� 

����త్ం�.  

��� �ం� �� �వయ్ వలయం ��రణ కృ� ���ల� చ�చ్ం�న ఎ��� 

అదన� ���య� ల కద�క కం� �� ఉనన్త�ం�. ఇ� �తత్ం శ�రమంత� అడడ్ం�, 

���� క��న�ట్ అ�న్ ���య� ల �కక్ కద�క. �తత్ం శ�రం �కక్ ���య� � 

 

44 �వ్�� (hway-yin) �ం��– “���యం” (���రం) మధయ్�నన్ ఆ�య్పంకచ్� �ం��. 
45 �� �వ్ (bye-hway) �ం��–ఒక� తల �ఖరం� ఉనన్ ఆ�య్పంకచ్� �ం��. 
46 �� (yin) మ�� �ం� (yahng)–�� సం��యం అ�న్�� ��, �ం� అ� వయ్��క 
శ�త్� ఉం�య� న�మ్�ం�, ఈ �ం� పరసప్రం ���, సవ్తం�ం� ఉం��. ఉ�హరణ� 
ఆడ (��), మ�� మగ (�ం�), శ�రం �ం� �గం (��) మ�� శ�రం ��క �గం 
(�ం�). 
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అ�న్ ఒ��� ��త్� ������, అవ�న్ క�� కద��. ఈ �ష�ల�న్ మన ��� 

�ం� � ఇపప్�� ��� ఉ�న్�, అం�క� ఉ�ద్శ�రవ్కం� ��� �య�డ� 

మ�� � ఆ�చనల� ��� ��ద్�ంచ�డ�. ఆ �ధం� ��త్ వ� �రగ్ం పడ��. ఈ 

�సంగ �మం�, � శ�రం బయట �� �టంతట అ� సవ్త�దధ్ం� ��� శ�త్ 

యం�ం�ల� అమ�చ్��. ఈ శ�త్ యం�ం�� అ�� ఉనన్త-�థ్� కృ�� 

��య్క�న�, �� వల� మన �య్��� సవ్యంచ�తమ���. ��� ����� 

అ� ఆగ�ం� �����, �ప� ���య� ల� ప���ం� గ��� ��త్�. �� 

�వయ్ వలయ౦ �ద ఏ� ప� �యనపప్��, ���� ఆ ���య� � అపప్�� కద�క�� 

�బ�న� మ�� ��� �పల, బయట అవ�న్ క�� క����న్�. మన 

�య్��ల� మనం శ�రం బయట ఉం� ఈ శ�త్ యం�ం�ల� బలపరచ��� 

ఉప���త్ం. 

3. ���య� ల� �రవడం 
ఈ ���య� ల� �రవడం�� ఉ�ద్శం ఏ�టం� శ�త్� �వ�ంప��, క�ల �కక్ 

అ� సంబం�త ����న్ ��చ్ ��� ఉనన్త-శ�త్ ప�రథ్ం� ప�వరత్నం �యడం. �ధన  

�య� �� ���య� � ఇ����, �డ�ప్ త�క్వ�� ఉం��. �ధ�ల 

���య� � �మం� ��శవంత�, ఇ��� ఉనన్ ��� �రవబ���. ఎ�క్వ 

�లం �ధన ��న �ధ�ల ���య� � �డ�ప్� అ���, ఉనన్త �థ్�ల� కృ� 

��ట�� ఇం� �డ�ప్� అ���. �ంతమం� �� �డ�ప్గల ���య� ల� 

క���ం��. అ�� �� ���య� � ����వడం ఒక� ఒక� కృ� �థ్�� ��, 

�ం� �డ�� �� ��ంచ�. �య్��� �యడంవలల్ ���య� � ��శవంతం 

అ��� మ�� �డ�ప్� త�ర���, �ద� ఒక �దద్ బదద్� అవ��� అ�న్ 

క��త్�. ఆ కష్ణం �ం�, ఆ వయ్�త్� ���య� � ��, ఆ�య్పంకచ్� �ం��� �� 

ఉండ�. మ� �ధం� ��ప్లం�, అత� �� ఆ� శ�రమంత� ���య� �, 

ఆ�య్పంకచ్� �ం��� ఉం��. ఈ �థ్� క��� �� వయ్�త్ ��� ��ం�న�ల్ 

��. ��� �ం� కృ� ��య� ఇ� ఒక �థ్� �కక్ �కాష్�క్రం ���. ఈ 

�థ్�� ���ం�, ఈ వయ్�త్ “��ల్�ల��-�” కృ�� అం��న్ ����న్డ�  
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���త్ం�.అ� సమయం� బయ�� అ�ప� ���న్ బ�ట్ ఒక గమ�ంచదగగ్ �థ్�� 

క���త్ం�: �� ��వ్� తల� �రడం (స� �వ్ ��ం�). అ�� �ం� సత్ంభం 

�� ఎ�త్� ఉం�ం�, �� ఎ�క్వ అ�ం�య �మ�థ్�� వృ�ధ్ �ం���, అ�న్ 

ఒక �పం, ఆ�రం క���ం��. ఆ �� ��వ్� న���త్ �న క���త్�, 

ఒక� �మం� ����, ఇం�క� �మర ���� ఉం��. ఆ �� ��వ్� 

��� �ర�� ���� ఉం��, ఇం� ఒక�� ��ట్ ఇం�క� ఒ��� 

�����. �� �� �న ఆ�శం వర� ���� ఒక అ� �డ�న సత్ంభం 

ఉం�ం�. ఈ �� సత్ం�� �� ��వ్ల� ��, ప����త్ ���� 

ఉం��. ఆ వయ్�త్� అత� �� ఆ� తల బ��� త�ర�న�ల్ అ���త్ం�. ఆ 

కష్ణం� ఆ వయ్�త్ “��ల్�ల��-�” కృ�� �వ� ��ట్� ��� ����న్�.  

 

5. �న�క సంకలప్ం 
��� �ం� కృ�� �న�క-సంకలప్ం �కక్ ఉప�గం ��. వయ్�త్ �కక్ 

�న�క-సంకలప్ం సవ్యం� ��� ��ంచ��, అ���� ఆ��ల� ఇవవ్గల�. 

���� ప� ��� అ�ం�య �మ�థ్��, ��� ���గల ��వ� ఆ��ం� �మరథ్�ం 

ఉం�ం� మ�� �ద� సం��ల ఆ��ల� అం��గల�. అ�� �� మం� 

��య్కం� ��ం� స��ల�, ��� ��చ్ అ�క �నన్�న ��ధ్ం�ల� 

క���ం��. �� �న�క-సంకలప్ం �� �ష�ల� ��ంచగలద� 

అ��ం��. �ంద� �న�క-సంకలప్ం ఉప��ంచడం �వ్� అ�ం�య 

�మ�థ్�ల� �ం�ం�ంచడం, ��� ఉప��ం� �డవ క�న్� �రవడం, ��� 

నయం �యడం, ������ వం�� �యడం ��ం� ����. ఇ� స��న 

అవ�హన ��. త�క్వ �థ్�ల�, ��నయ్ �న�� �న�క-సంక�ప్�న్ 

ఉప��ం� �� ఇం��ల�, ���, �ళళ్� ��ద్��త్�. ఉనన్త �థ్�ల�, 

�ధ�� �న�క-సంకలప్ం ఇం� ��ట్ ఎ��, �మ�థ్�ల� ��ద్��త్ం�. ఇం� �ధం�  
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��ప్లం�, అ�ం�య �మ�థ్�� �న�క-సంకలప్ం�త ఆ��ంపబడ��. మనం 

�న�క-సంక�ప్�న్ ఈ �ధం� అరథ్ం ���ం�ం. ఒ�క్కక్�� మనం ��ం� 

���� ఇత�ల� ��తస్� �య��న్ ��త్ం. ��� �� ��� కదపక �ం�, 

��� ��� ����ంద� ��త్�త్�, �గం ��� �న�క-సంకలప్ం వలల్ ���ంద� 

���త్�. ���� ఆ ��� ఒక రక�న అ�ం�య �మ�థ్��న్ ��దల ��, ��� 

��తస్ �య���, �� ఇం��� ����� ఆ���త్�. అ�ం�య �మ�థ్�� ��క 

ప��ణం� ����త్� �బ�ట్, ��నయ్ �న�� ��� తమ కళళ్� �డ��. 

అ� ��య� �� �న�క-సంకలప్ం జ�బ్� ��తస్ ��ంద� అ��ం��. 

�ంతమం� మ��� �న�క-సంక�ప్�న్ జ�బ్ల� ��తస్ �య��� 

ఉప��ంచవచచ్� న�మ్��, ఇ� మ��ల� త��� ప�ట్ం�ం�. ఈ దృకప్��న్ 

సప్షట్ం ���. 

�నవ ఆ�చన� ఒక రక�న సం�శం, ఒక రక�న శ�త్ మ�� ��క�న 

ఉ��గల ఒక ఆ�రం. ఒక వయ్�త్ ఆ��ం�న�� �ద� ఒక ��వ్�స్� ఉతప్�త్ ��త్ం�. 

ఒ�క్కక్ �� మం��న్ జ�ంచడం �� �� ��వం క���ం�ం�. ఎం�క�? 

ఎం�కం� ��వ్�� తన�న సవ్ంత కం�ం� ��వ్�స్ ఉం�, � మం�ం �కక్ ��వ్�స్ 

�శవ్ం �కక్ ��వ్�స్� స�న�న��, ఒక ��వం ఏరప్��ం�. ఇ� ��వం 

క���ం�ం�� క�చ్తం� �త సవ్�వం క��న� ఉం��, ఎం�కం� �షట్� 

�ష�� ఈ �శవ్ం� ఉండడం ��ధం �బ�ట్. �న�క-సంకలప్ం �� ఒక రక�న 

��ద్షట్ ఆ�చ�. ఉనన్త-�థ్� ఉతత్మ ��� �కక్ ధరమ్ శ��� అత� ��న శ�రం 

�కక్ ఆ�చనల�త ���ంపబడ�� మ�� ఆ��ంపబడ��. ధరమ్ శ���� 

�� తన�న సవ్ంత ఆ�చన�, సమసయ్ల� �రచ్��� మ�� ప�ల� 

�రవ్�త్ంచ��� తన�న సవ్ంత�న, సవ్తం� �మ�థ్��న్ క���ం�ం�. అత� ��త్� 

సవ్తం� ��. అ� �ధం� ధరమ్ శ��ల� ��ం� ��� �కక్ ��న శ�రం 

ఆ�చన� ���త్�, మ�� ఆ ఆ�చనల ��రం ప�ల� �రవ్�త్�త్�. 

ఉ�హరణ� ��ం� ��� ఒక ఫ�� వయ్�త్ �కక్ �గం నయం �యదల�న��, 

ధరమ్ శ��� అకక్�� ��త్�. ఆ తల� ��ం� �ళల్�. �� మం� �ష��న్  
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��న��, ��న్ సవ్యం� ��త్�. �ంతమం� ���� �ఞ్�దయం 

��ంచ��, ��� ఇం� ��య� �ష���న్�, �� �� ధరమ్ శ��ల� �ం� 

���. 

“�న�క-సంకలప్ం” �� అరథ్ం �� క���ం�, అ��టం� �రణ. �రణ 

అ�� ఒక� ��న �తనయ్ం �ం� ��. ��న �తనయ్ం �కక్ ��ఞ్��రం �� 

ప��త�ం�. స�జం� ఇం� ఉ�� �� �ష�ల� సృ�ట్ంచడం అ�� �వలం ��న 

�తనయ్ం �ద ఆ�రప�� ప��య�. �రణ అ�� స�యక �తనయ్ం �ం� వ�త్ం�. 

�ంతమం� ��తమ్క ప��ల్ ��, ��ఞ్న ప��ధ� ప��ల్ �� ఉనన్��, �� 

��శ�త్నం� వయ్యం��న త��త ఇక� ఆ��ంచ��, ప�ల� �కక్� ��ట్ 

�ంత�� ����త్� �� బయట ����� ��త్�. అ�� �� ఆ��ంచ�ం�� 

అక�మ్�త్� �రణ వ�త్ం�. �ంట� �� అం� తవ్రతవ్ర� �యడం �ద��డ��, 

త�వ్� �ంత సృ�ట్ంచగ����. ఎం�కం� ��న �తనయ్ం దృఢం� ఉనన్�� అ� 

�ద�� �యం��త్ం�, అ� ఎంత �మ ��ట్� ఏ� బయట� ��వడ�. ఒకక్�� 

��న �తనయ్ం ���ం�న��, స�యక �తనయ్ం ప��యడం �ద���ట్ �ద�� 

�యం��త్ం�. స�యక �తనయ్ం �తత్ �ష�ల� సృ�ట్ంచగ���ం�, ఎం�కం� ఇ� 

ఇతర ప����� �ం�ం� �బ�ట్ ఈ ప��ణం�త ���ంపబడ�. అ����, 

స�యక �తనయ్ం �నవ స�జం �కక్ �థ్�� �ంచ�డ� �� �కయ్ం 

క��ంచ�డ�; అ� స�జం �కక్ అ�వృ�ధ్ ���న్ ���తం �యడం 

అ�మ�ంచబడ�. 

�రణ అ�� �ం� ��ల �ం� వ�త్ం�. ఒక� స�యక �తనయ్ం. 

సహ�క �తనయ్ం ఈ �పంచ� �ం�� �� ��, మ�� �రణ� సృ�ట్ంచగల�. 

ఇం� �లం ఉనన్త-�థ్� ��ల �కక్ ఆ�శం మ�� �రగ్దరశ్కతవ్ం �ం� 

వ�త్ం�. ఉనన్త-�థ్� ��ల� �రగ్��ద్శం �యబ�న�� మ��ల మన�స్� 

��త్రమ���, �� అ�భ్త�న �ష�ల� సృ�ట్ంచగల�. స�జం మ�� �శవ్ం 

�కక్ సమసత్ అ�వృ�ధ్, �� �కక్ సవ్ంత�న ��య్క �య�ల� అ�స��త్�. ఏ� 

�దృ�చ్కం� జరగ�. 
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6. ��� �ం� � కృ� �థ్�� 

1. ఉనన్త-�థ్�ల� కృ� 
��� �ం� కృ� �జం� ఉనన్త �థ్�ల� జ���ం� �బ�ట్, �ం� �� �గం� 
ఉతప్�త్ అ��ం�. ఒక �పప్ �ధ� �రగ్ం అతయ్ంత ��రణ�ం� మ�� �లభ�ం�. 
��� �ం� � ��న్ కద�క� ఉ�న్�. అ�� ��ల దృకప్థం� ��న��, ఇ� 
శ�రం �కక్ అ�న్ అం�ల� �రవ్��త్ం�, ఉతప్�త్ �వల�న అ�క �ష�ల� ��. 
వయ్�త్ �� �ం� ����నన్ంత �లం, అత� �� ఆ� �ం� �గం� ����ం�; ఉ�ద్శ-
�రవ్క యతన్ం, ఎ�వం� ��య్క�న ��నం �కక్ ఉప�గం, �స మ�� 
���� ఏ�ప్� �� �క�ం�న ర�య�ల� �� �క�ం�న ర�య�ల� ��� 
�లచ్డం �వ్� సం��� త�� �యడం, ఇ�వం� �� అవసరం ��. �న�క-
సంకలప్ం �కక్ ��ద్శం� ఆ�రపడడం �� �ల్షట్ం� ఉం�ం� మ�� ఇ� �యడం 
వలల్ ఒక� ���� వ��రగ్ం పటట్గల�. ఇకక్డ �� �� అ��ల�న మ�� 
ఉతత్మ�న కృ� �ధ� ����న్ అం��త్�న్ం, అ�� �� కషట్�ం� ��. ఇతర 
���ల� ఉప��ం� �ధ�� �ల-��� శ�ర �థ్�� ������ ద�బద్ 
�లం��, �� ��న్ ద��ద్�, అంతక�న్ ఎ�క్వ �లం �� పటట్వ�చ్. అ�� �� 
ఈ �థ్�� �మమ్�న్ �ంట� ���� వ�త్ం. �� అ��� కలగక �ం� ఈ �థ్� 
�� �వ�చ్. అ� ��న్ గంటల �� ��� ఉండవ�చ్. ఒక �� �� ���త్ం�, ��ద్ 
�ప� త��త అంత ��యక�వ�చ్. ���� �� ఒక �ఖయ్�న �థ్�� అ�� �� 
ఉం��. 

2. �ం� �కక్ �కాష్�క్�� 
��� �ం� ��య్� �� ��క శ�రం స��యబ�న త��త, �� ��47 కృ�� 

అ��న �థ్�� ���ం��: అ� �ల-��� శ�ర �థ్�. ఈ �థ్� ���నన్ త��త�  

 

47 �� (dah-fah)– “�పప్ �రగ్ం”, �� “�పప్ ధరమ్ం”, ��� ��� �నన్ ��, “ధరమ్ చ� 

�పప్ �ధ� �రగ్ం.” 
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�ం� వృ�ధ్ �ం��ం�. ఉనన్త-�థ్� �డవ క�న్గల వయ్�త్� �ం� �ధ�� చరమ్ం 

ఉప�తల� �రగడం, ఆ త��త అత� �� ఆ� శ�రం�� �లచ్బడ��న్ �డగల�. 

ఇ� �ం� ఉతప్�త్ అవడం, �లచ్బడడం అ�  ��య మ�ల్ మ�ల్ జ���ం�, ఒక �థ్� 

త��త ఇం�క �థ్��, ఒ�క్కక్�� �� �గం�. ఇ� �ద�-�డత �ం�. �ద� 

�డత త��త, �ధ�� శ�రం ఇక � ��� శ�రం ��. �ల-��� శ�రం �థ్� 

���నన్ త��త �ధ�� ఇంక ఎ�� �గ��థ్� ��. అకక్� ఇకక్� క�� 

��ప్ �� ��య్క �గం� క�� అ��య్త �గం ���� అ��ం��, అ� అ��గయ్ం 

��: ఇ� కరమ్ వలల్ క���ం�. �ం� �డత �ం� వృ�ధ్ �ం�క, ఒక� �కక్ ���గల 

��� �� �దద్� ��� క��� �టల్డగ����. అ�డ�� త�క్వ 

�ం�త�, అ�డ�� అ�క �ం�త� ఉతప్�త్ అ���. ఒక��� ఒక� 

��ల్డగ����. ఈ ���గల ��ల� �� �దద్ �తత్ం� శ�త్ �చబ� ఉం�ం�, 

ఇ� ఒక� �ల-శ���న్ �రచ్��� ఉప�గప��ం�. 

��� �ం� కృ�� ఒ��క ఉనన్త �థ్��, �ధ�� శ�రమంత� కృ� �యబ�న 

���� (�ం� ��) అ�డ�� కనబడ��. ఇ� అలల్�� ఉం�, 

ఆ��వడం ఇషట్పడ�� మ�� దయగల హృదయం క���ం��. ఇం� రక�న 

శ�రం �� త�ర��ం�: అమర ��� (�� �ం�). ఆ ��� �� అందం� 

ఉం� �మర �� �ం�సనం� ��చ్� ఉం�ం�. కృ� �వ్� క��న అమర ��� 

�నవ శ�రం�� �� మ�� �ం� ల క�యక వలల్ సృ�ట్ంచబ��ం�. �ధ��న 

��, ����దద్� ఈ అమర ���� కృ� �యగల�. ఆరంభం� ఈ అమర ��� 

�� �నన్�� ఉం�ం�. �మ�మం� ��� �దద్�, �ద� �ధ�� ����� 

ఎ���ం�. అత� �ధ�� ����� ఉం��, ���� �ధ�� శ�రం�� 

ఉ�న్�. అ�ం�య �మ�థ్��నన్ �� అత�� �క ఆ�� ��న��, ఆ వయ్�త్� 

�ం� శ��� ఉ�న్య� అం��. �సత్��� ఈ వయ్�త్ అత� �� ఆ� �కక్ �జ 

శ���న్ కృ� �యడం� సఫలమ�య్�. అ�క ధరమ్ శ��� �� కృ� �వ్� వృ�ధ్ 

�ం���. ���, �శవ్ం� �ం�ం� అ�ం�య �మ�థ్�ల�న్ ��� �ం� � 

�ం�ం���; ఇతర కృ� ����ల్ వృ�ధ్ �ం� అ�ం�య �మ�థ్�ల�న్ �� 

��� �ం� � ఉ�న్�. 
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3. ��ల్��త-� కృ�  
��� �ం� �య్��� �యడంవలల్ �ధ�� �� ���య� ల� �డ�ప్, �డ�ప్� 

���ం��, అవ�న్ క��త్ ఒకక్ బదద్� త�ర�య్�. అం� వయ్�త్ ���య� �, 

ఆ�య్పంకచ్� �ం��� �� �థ్�� కృ� ��త్� �� ఇం� �ధం� ��ప్లం�, ���య� 

�, ఆ�య్పంకచ్� �ం��� అం� ఉం��. అ�� ��, అత� �� ఆ� ��� 

��ం�ర� ��–��� �ం� కృ� �ధ� ��య� ఇ� ఒక రక�న �కాష్�క్రం 

���, మ�� ఒక �థ్� �కక్ ��ఫలనం ���. ఈ �థ్�� ���నన్��, వయ్�త్ 

“��ల్�ల��-�” కృ� అంతం� ఉం��. అత� �� ఆ� �ం�ం�ం��నన్ �ం� 

అపప్�� �� శ�త్వంతం� ఉం�ం�, మ�� �పం �లచ్డం ��త్� ఉం�ం�. ఇం� 

ఈ వయ్�త్ �కక్ �ం� సత్ంభం �� ఎ�త్� ఉం�ం� మ�� అత� �� ఆ� తల� 

�� ��� క���త్�. ఆ సమ��� ఈ వయ్�త్ “��ల్�ల��-�” కృ� �కక్ 

�వ� ��ట్� ���� ఉం��.  

ఇం� ��ట్ �ం�� ��ల్నటల్��, ఏ� �గల�. వయ్�త్ �కక్ అ�న్ 
అ�ం�య �మ�థ్�� శ�రం �కక్ అ� ��న ప��ణం�� �కక్బడ��. అత� 
�� ఆ� �దధ్-��� శ�ర �థ్�� ����త్�, ఇం�� శ�రం �రదరశ్కం� ఉం�ం�. 
ఇం�క ��ట్ �ం�� ��ల్నటల్�� ఈ వయ్�త్ “��ల్��త-�” కృ�� ����త్�, ��న్ 
“�దధ్ శ�ర�� కృ� �యడం” అ� �� అం��. ఈ దశ� వృ�ధ్ �ం� అ�ం�య 
�మ�థ్�� �వయ్ శ�త్ల వ�గ్�� �ం���. ఈ సమయం� �ధ�� అ�త�న 
శ�త్ల� క���ం�� మ�� మ�నన్తం� త�� ఉం��. ఇం� ఉనన్త 
�థ్�ల� ���నన్��, అత� �� ఆ� �పప్ �ఞ్�దయ వయ్�త్ అవ��� కృ� ��త్�. 
ఇదం� � �� �ం� � �� ఎ� కృ� ���ం�� అ� ��� ఆ�రప� ఉం�ం�. 
�� ఏ �థ్�క�� కృ� ��త్�, అ� � �పత్ �థ్�. అం�త �వంగల �ధ�� 
ధరమ్బదధ్�న కృ� �ధ� ��గ్�న్ �ం�, ధరమ్బదధ్�న ��త్� ���త్�–ఇ� �దధ్త. 
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�డవ అ�య్యం 

�� �ం� కృ� 

 

��� �ం� �ధ�లంద� �� �ం� కృ�� అ� ��నయ్త��వ్� మ�� �ం� 

�ం�ం�ం�� �� �ం� � �లకం� ��ం��. ఉనన్త �థ్�ల� కృ� ��ం�� ఇ� 

��ం. క�చ్తం� ��ప్లం�, ఒక� �థ్�� ��ధ్�ం� �ం� �టవం �య్��� 

�యడం వలల్ ��ం�, �� �ం� కృ� వలన వృ�ధ్ �ం��ం�. �� �ం� � వృ�ధ్ 

���వడం ��ప్నంత ��క ��. �ధ�� �� ఎ�క్వ� �మ ��ట్�, �� 

�ఞ్�దయ� �ణ�� ���పర����, క�ట్ల �ద క�ట్ల� ఓ�చ్���, భ�ంచ�� 

��� �� భ�ం��, ఇ�వం�� �యగల��. సంవతస్�ల �� �ధన ��� ��, 

�ంతమం� వయ్�త్ల �ం� ఎం�క� �రగ��? ��న �ర�� ఇ�: �ద��, �� �� 

�ం� � అలకష్�ం ��త్�; �ం��, ��� ఉనన్త-�థ్� ధరమ్�న కృ� �రగ్ం ��య�. 

ఈ �ష��న్ ����� �వల� ఉం�. �ధ� ����న్ ��ప్ం� అ�కమం� ���� 

�� �ం� ��ం� ��ల్���–�� స��న �ష�ల� ���త్�న్�. �� �ం� � 

అసస్� చ�చ్ంచ�ం� �వలం కద�కల� మ�� ��త్ల� ��ప్ం��� ���� �షట్ 

�ధన� ��ప్��న్�. ���ట్ ఉనన్త �థ్�ల� కృ�� �ద���ట్ �ం�, �ధ�� 

�� �� �ం� � వృ�ధ్ ������ �� �మ ��ట్�. 

 

1. �� �ం� అ౦త�రథ్ం 
��� �ం� � ఉ�ద్�ంపబ�న “�� �ం�” ��త్� “�ణయ్ం”(ద)�� ���ండ�. 

�ణయ్ం కం� ఇం� �� ��� క���ం�ం�. ఇ� �ణయ్ం� ��, �ష�ల �కక్ 

అ�క ��నన్ లకష్�ల� క���ం�. �ణయ్ం అ�� ఒక� �� �ం� �కక్ ఒక �కాష్�క్రం 

���, �బ�ట్ �వలం �ణయ్ం �వ్� �� �ం� � అరథ్ం ���వడం స���. �భ�,  
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మ�� నషట్� అ� �ం� �ష�ల పటల్ వయ్వహ�ం� �� �డ �� �ం� క���ం�. 

“�భం” అ�� �శవ్ం �కక్ తతవ్ం� అ��ణయ్ం �ందడం. �శవ్ం ��-��-�� అ� 

త�వ్�న్ క���ం�. �ధ�� ఎంత�ర� �శవ్ తతవ్ం� అ��ణయ్ం �ం�డ��, అత� 

�క ఆ� �కక్ �ణయ్ం �తత్�� బ�ట్ ���త్ం�. “నషట్ం” అ�� వయ్��క ఆ�చన� 

మ�� నడవ�� తయ్�ంచడం అం� అ�య్శ, సవ్�భం �సం య�న్ంచడం, �మం, ��క, 

చంపడం, ��ల్డడం, �ంగతనం, ���, �సం �యడం, ఈరష్� పడడం వం��. ఒక� 

ఉనన్త �థ్�ల� కృ� ��లం�, మ��ల� �వ్��కం� ఉం� ��కల య�న్�న్ 

�� �డ���. ఇం� �ధం� ��ప్లం�, ఒక� అ�న్ బం�ల�(attachments) 

వ����, సవ్ంత �భం మ�� ��య్�� సంబం�ం�న అ�న్ �ష�ల� ��క� 

�����.  

ఒక సం�రణ్ మ�� ��క శ�రం మ�� సవ్�వం క���ం��. ఇ� మన 

��వ్�� �� వ�త్�త్ం�: ప��థ్� క���ం�, ��-��-�� అ� త�వ్�న్ �� 

క���ం�. ���� �� ��� ఈ త�వ్�న్ క���ం�. ఈ తతవ్ం �నవ స�జం� 

మం� కృ�య్ల� మం� ��ఫ��, �డడ్ కృ�య్ల� ��త్� క���య� �షయం� 

�కాష్తక్��త్ం�. ఉనన్త �థ్��, ఈ తతవ్ం అ�ం�య �మ�థ్��� �� 

�కాష్తక్��త్ం�. ఈ తతవ్ం ��రం న���� �� మం� మ���; �� �ం� 

�రమ�య్ �� �డడ్ మ���. ఈ త�వ్�న్ అ�స�ం� న����, మ�� ఈ 

తతవ్ం� స�కృతం అ�య్ వయ్�త్� ��� ��ం�న��. ఈ తతవ్ం� అ��ణయ్ం 

�ం�లం�, �ధ�ల� అ�య్నన్త�న �� �ం� ఉం��. ఈ �ధం� ��� ఒక� 

ఉనన్త �థ్�ల� కృ� �యగల�.  

మం� వయ్�త్� ఉండడం �లభ� ��, �� �ం� � కృ� �యడం �లభం 

��–�ధ�� �న�కం� �దధ్ప��. � మన�స్� ��ధ్ ������ �ం�� 

���� అ�� అవసరం. మ��� అ� �ల్షట్ం� త��న స�జం� ���త్�న్�. 

�� మం� కృ�య్� �యదల��, �ంతమం� మ��� �� అ� �యడం ఇషట్పడ�; 

�� ఇత�ల� �� తల�టట్�, అ���� ఇత�� ��ధ �ర�ల వలల్ �� �� 

క�గ��త్�. ఇం�� ��న్ �ష�� అ��రణ �ర�ల వలల్ జ����. ఈ  
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�ర�� �� అరథ్మ���? �� ఏం ��య్�? ఈ �పంచం�� జగడ�� 

అ�కష్ణం � �� �ం� � ప�కిష్�త్�. ����� అవ�నం జ��న��, � �వ్రథ్� 

��జ�� అ���ంపబ�న��, డ�బ్ మ�� �మం ఎ��న��, పద� 

��ట�� ఉనన్��, సంఘరష్ణ�ల్ �ధం మ�� ఈరష్� �ల��న��, స�జం� 

మ�� ��ంబం� ��ధ ర�ల కలత� ఏరప్�న��, అ�న్ ర�ల �ధ� 

సంభ�ం�న�� �� క�చ్త�న �� �ం� ఆవశయ్కతల ��రం ఎ�� 

న���గల�? ఒక�ళ �ట�న్� పటల్ �� స�� వయ్వహ�ం�నటల్��, అపప్�� �� 

�ఞ్�దయమ�న వయ్�త్ అ�య్ం��. అ�నపప్�� �� మం� �ధ�� ��నయ్ 

����� �ద��డ��, �� �ం� కృ� �మం� ఉం�ం�; ��ద్, ��ద్� �� 

ఎ���ం�. ప�ట్దలగల �ధ�� �దద్ క�ట్ల� స�ంచ��� మ�� దృఢ�న 

మన�స్� ఆపదల� ఎ��క్��� �దధ్ం� ఉం�, �� �ద� తపప్క ధరమ్బదధ్�న 

��త్� �ం���. �ధ��న �� �� ఒకక్� � �� �ం� � �� �����, 

మ�� � �ం� �ట��న్ తవ్ర� �ం��ం�ర� �� ఆ��త్�న్�. 

 

2. నషట్ం మ�� �భం 
��ం� మ�� మతపర�న, ఈ �ం� స���ల్� నషట్ం మ�� �భం ��ం� 

��ల్���. �ంతమం� “నషట్ం” అం� �నధ�మ్� �యడం, ��న్ మం� ప�� 

�యడం �� అవసరం� ఉనన్ ��� ��త�వవ్డం అ�, మ�� “�భం” అం� �ం� 

� �ందడం అ� అరథ్ం ����న్�. ��ల�ల� స�య్�� �తం �నధ�మ్� 

��ల� అం��. ఈ అవ�హన నషట్ం �కక్ అ�థ్�న్ ప��తం ��త్ం�. మనం 

���ం�నన్ నషట్ం �� ��ల�ం�–ఇ� �దద్ ����న్ క���ం�. �� ��నయ్ 

�న�ల బం�ల�(attachments) మ�� ఆ బం�ల� వదల�� మనసత్�వ్�న్ 

తయ్�ంచడం అవసమర� �ం ���త్ం. �� �ఖయ్ం అ��ం� �ష�ల� మ�� 

వదల�� అ��� �ష�ల� తయ్�ంచగ���, అ� �జ �వన� నషట్ం అ��. స�యం 

అం�ంచడం, �నధ�మ్� �యడం నషట్ం� �ంత �గం ���. 
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ఒక ��నయ్ వయ్�త్ ��య్��, సవ్ంత ���న్, ��న �వన ����న్, అ�క 

�ఖయ్త� మ�� అ�క ధన�� అ�భ�ం�ల� ���ం��. ఇ� ��నయ్ 

�న�� లకాష్య్�. �ధ��� మనం ��, మనం �ం�� �ం�, ఆ �ష�� ��. 

మనం సవ్ంత ���న్ త�క్వ� �కక్��� మ�� ��� ��క� �����, 

అ���� �జం� ��క �ష�ల� వ���మ� �పప్డం ��; మనం �నవ 

స�జం� కృ� ��త్ ��నయ్ �న�ల ���� �త��. �� � బం�ల� 

వ���వడం �లక�న �షయం–�� �జం� ��� వ���వల�న అవసరం ��. 

�� �ం�న ��� ���ట్���, అ�� �� �ంద� �ష�ల� �ంద��. ఒక�ళ 

��� �ం�నటల్��, ��� ఇత�ల� ��� ఇ�వ్�. �భం �ంద���, �� 

నషట్���. అ���� ఒకక్��� అ�న్� పటల్ �� �� వయ్వహ�ంచడం అ�ధయ్ం, 

��� �� �ఞ్�దయ�న వయ్�త్ అవడం అ�ధయ్ం అ�న�ల్�. �� �ం�ం �ం�ం కృ�  

��త్ మ�� ఒక ��ట్ త��త ఇం� ��ట్ ఎ��� ఉం�, ఇ� �ధయ్మ��ం�. 

�� ఎంత నషట్�� అంత �భం �ం���. �� సవ్ంత �భం �ష�ల� ఎలల్�� 

��క� ����� మ�� మన�శ్ం�� ఉండ��� త�క్వ �భ�� ఆ�ం��. 

�పం�క �ష�ల� వ�త్, �� ��న్ న�ట్� అ�భ�ం��, �� �ణయ్ం మ�� 

�ం� �ష�ల� �భం �ం���. ఇ� �జం. �� ఉ�ద్శ�రవ్కం� � ��య్�, 

ధనం మ�� సవ్ంత �భం బ��� �ణయ్ం మ�� �ం� � �ంద�డ�. ��న్ 

ఇక� � �కక్ �హణశ�త్� అరథ్ం �����. 

ఉనన్త-�థ్� �� �ధన� కృ� ��న వయ్�త్ ఒక� ఇ� అ�న్�: “ఇత�� 

�� �ష�� �� వ�ద్, ఇత�ల వదద్ ఉనన్� � వదద్��; �� ఇత�ల వదద్ ��� � దగగ్ర 

ఉ�న్�, ఇత�� �ర� �ష�� �� ���.” ��నయ్ �న��� అత� �క ఆ� 

సంతృ�త్ప� కష్ణం అ��� ఉం�ం�. ఇ�వం� వయ్�త్� �ల� ఎవవ్� ఏ��� 

�లక��ల్  తపప్, అ�న్ ���. అ�� ఈ �� �ధ�� ఇ� అ�న్�, “అ�� �� ఆ 

�లక�ళల్� ఏ��ం��” అ�.  ఒక ��త ఇ� ఉం�: “అ��� ఉం� ��వ� 

��త్ం�, �రత� ఉం� ��య్కత� ��త్ం�.” �లక��ల్ ఇకక్డ ��వ���, �� ఇతర 
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ప���ల� అతయ్ంత ���న� �వ�చ్. ఇ� ��నయ్ �న��� అరథ్ం �� ��ం. 

�� మం� �ఞ్�దయం �ం�న, �పప్ �ణయ్ం క���నన్ ఉనన్త-�థ్� ���ల వదద్  

�పం�క ఆ�త్� ��. ��� ��వ�� �షయమం� ఏ� ఉండ�. 

కృ� �రగ్ం అ�న్�క�న్ అతయ్ంత ��న�, �ధ�� ���� అంద�క�న్ 

���న వయ్�త్�. ��నయ్ �న�� ��� �ష�� మ�� �� �ం� సవ్లప్ 

��� ��ద్ �� ��� ���త్�. �� ��� సం��ం��, ���� ఉ�తం� 

�ం��, �� �ంత �భం �ం��, అ�� ఏ�? ��నయ్ �న�ల మధయ్ ఒక 

��� ఉం�: “�� ��ట్న�� �� ఏ� ���� ���, చ���న�� �� 

ఏ� ���� ���” అ�. �� ఏ� ��ం� ఈ �పంచం�� వ�త్�, ��న్ వ�� 

��ల్ట�� �� ఏ� ���� ��–� ఎ�క� �� �� ��ద���. � 

వదద్ ట�న్ల ��ద్ ధనం ఉ�న్ �� �పప్ �� ఉ�న్–�� ��ల్ట�� ఏ� ���� 

���. అ�� �ం� � ��న �తనయ్ం �కక్ శ�రం� ����ం� �బ�ట్, ��� 

���� �వ�చ్. �� ���నన్� ఏ�టం� �ం� సం��ంచడం �� కషట్ం. అ� 

�� అ�లయ్�ం� మ�� �ందడం �� �� కషట్ం, అం�క� ఎంత� 

డ�బ్��� �న���. � �ం� ఉనన్త �థ్�� ��న త��త, ఒక ��న �� ఇక� 

కృ� �య�డద� �రణ్�ం��ం�, �� ఎ�వం� �డడ్ �యనంత వర�, � �ం� 

�� ��న ఏ �పం�క �షయం��� �రచ్బ��ం�–అ�న్�� �� �ందవ�చ్. 

�� �ధ�ల వదద్ ఉం�� ఇక� � దగగ్ర ఉండ�. ��� బ��� ఒక� ఈ �పంచం� 

�ందగ�� �ష�� ��� � వదద్ ఉం��.  

సవ్��జనం అ�� �ంతమం� మ��ల� అ�మ పదధ్�ల �వ్� 

ఇత�ల� �ం�న �ష�ల� ����� ��త్ం�. ఈ వయ్�త్� ��� మం� �రం 

���ంద� అ��ం��. ���� �� ఇత�ల� �� �ణయ్�� ��చ్�� ఆ 

�భం �ం���–��� ��ం ఆ �షయం ��య�. �ధ��� ఇ� అత� �� 

ఆ� �కక్ �ం� �ం� త�గ్ంచబ��ం�. �ధన �య� ���, అత� �� ఆ� 

��త �లం �ం� �� మ�� ఒక �� �ం� త�గ్ం��. �ల్పత్ం� ��ప్లం�, �భ- 

న�ట్� స����. ఇ� �శవ్ం �కక్ ��ం. ఎలల్�� ఇత�ల� ��ద�ం�  



    

  60    
    

మ��� �� �ంతమం� ఉం��, ప�ష� �టల� ఇత�ల� �� ��త్�, 

ఇ�ం�� ��త్ ఉం��. ఇ�వం� చరయ్ల� �� �ణయ్ం �కక్ సమ�లయ్�న ���న్ 

ఇతర పకష్� �� ��� �ర���ం��, ఇత�ల� అవ�నపర�న చరయ్� బ��� 

�� �ణయ్�� ఇ�చ్�ం��. 

�ంతమం� వయ్�త్� మం� వయ్�త్� ఉండడం వలల్ ��జనం �ద� 
అ��ం��. ఒక ��నయ్ �న�� దృకప్థం�, మం� వయ్�త్ అ��ల �థ్�� ఉండ�. 
�� �� �ం�� ��నయ్ �న�� �ంద���: �ణయ్ం, అతయ్ంత అ�లయ్�న ఒక 
�లల్� ప�రథ్ం. �ణయ్ం ��� �ం� � �ంద��–ఇ� ఒక పరమ సతయ్ం. ఏం�మం� 
మ��� కృ� ��� ��, �� �ం� ఎం�� �రగ�? ఎం�కం� క�చ్తం� �� 
�ణయ్�� కృ� �య� �బ�ట్. �� మం� �ణయ్��, మ�� �ణయ్�� కృ� 
�యవల�న అవస��న్ ��క్ ����, అ�� �� �ం� �ణయ్ం �ం� ఎ� 
ప�ణ��త్ం� అ� �� �కక్ �జ ��ల� ��య�య�. ఇ� �� సవ్యం� 
������. ప�-�ల సం�ట�ల� దగగ్ర� ఉనన్ ��టక� మ�� �కయ్�� నల�-
సంవతస్�ల� �� ��ం�న ��� అ�న్ ఒ� �షయ౦ ��చ్ ��త్�ం��: �ణయ్ం. 
�� కృ�� �ం�న ��న ��య �సత్�� అ�న్ �ణయ్�� చ�చ్ం��. �� �48 �త 
�యబ�న ఐ�-�ల-ప�ల �సత్క�న, �� డ �ం� �� �ణయ్�� (ద) 
ఉ�ద్�ం�ం�. అ�� �ంతమం� ��� అరథ్ం ���వడం� �ఫలమ�య్�. 

మనం “నషట్ం” ��ం� ��ల్��ం. �� �భం �ం�న��, నషట్���. 

�� �జం� కృ� ��ల��నన్��, �� ��న్ సంకట�ల� ఎ��క్ం��. అ� 

� ��తం� �కాష్తక్�ం�న��, �� �ం�ం ���క �ధ క�గవ�చ్, �� అకక్� 

ఇకక్� అ�ఖయ్త� అ��ంచవ�చ్–�� అ� అ��గయ్ం ��. క�ట్� స�జం�, 

��ంబం� �� ఉ�య్గం �� సథ్లం� �� �కాష్తక్�ంచవ�చ్–ఏ�� �ధయ్�.  

 

48 �� � (laow dzz)–�� డ �ం� కరత్, ��రణం� �� మత �థ్ప��� ���త్�, �� � 
��గవ శ�బద్ం బ.�. � ���� ��ం�డ� ���త్�.  
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సవ్ంత �భం �� �న�క ఉ�కత్ల వలల్ కలత� అక�మ్�త్� ఏరప్డవ�చ్. ఇకక్డ లకష్�ం 

ఏ�టం� �� � �� �ం� � వృ�ధ్ ����� �ధయ్పరచడం. ఈ �ష�� 

��రణం� హ��త్� జ����, మ�� �� ��ం� �� అ���త్�. �� 

�� �సం క�గ��, �� �� ఇబబ్ం� క��ం�, �� �ఖం �లల్�ం� ��, �� 

�మమ్�న్ ఎ�బ్�ట్ �థ్�� ఉం� �షయ��� ఎ��న��, ఆ సమ�న �� ఎ� 

వయ్వహ��త్�?  �� �ంతం�, చ�ంచ� �థ్�� ఉం�–�� అ� �యగ���–� �� 

�ం� ఆ సంకటం �వ్� వృ�ధ్�ం�, � �ం� �� త�న�ల్� ����ం�. �� �ంత 

���త్, �� �ంత �ందగల�. ఎంత కృ� ��త్, �� అంత �ం���. ��నయ్ం� 

మనం సంకటం మధయ్ ఉనన్��, మనం ఈ �ష��న్ ��ంచ�క�వ�చ్, అ�� మనం 

�య�న్ం��. మనం ��నయ్ ����ల్ ఉండ�డ�. కలత� ఏరప్�న��, మనం 

ఉనన్త ���ల� న�����. మన �� �ం� ��నయ్ �న�ల మధయ్ 

మలచబ��ం�, ఎం�కం� మనం �� మధయ్ కృ� ��త్ం �బ�ట్. మనం ��న్ త�� 

�యడం మ�� �� �ం� �ంత ��చ్�వడం తథయ్ం. �� �ఖం� ఉం� �� 

ఎ�వం� సమసయ్� ఎ�రవక��, � �ం� వృ�ధ్ �ందడం అ�ధయ్ం. 

 

3. ��, ��, �� ల� ఒ��� కృ� �యడం 
మన కృ� �రగ్ం ��, ��, �� ల� ఒ��� కృ� ��త్ం�. “��” అం� �జం �పప్డం, 

స�క్�య్� �యడం, ఒక� ��క, �జ �థ్�� ��� ���వడం, �ద� సతయ్�న �� 

�వడం. “��” అం� �పప్ దయ� �ం�ం�ం��వడం, మం� కృ�య్� �యడం, 

జ�ల� ��త్� క�గ�యడం. మనం �� �కక్ �మ�థ్��న్ ��య్కం� ��క్ 

����. �� �� ఒక� �పప్ �ణయ్ంగల వయ్�త్ �వ��� కృ� �యగల�. �� �� 

శ�త్వంత�న�, �� మ�� �� ల� �ం�ం�. �తత్ం కృ� �మం�, �� సహనం� 

ఉం��స్న అవసరం ఉం�, � �� �ం� � గమ�ం����, మ�� సవ్యం-��హం 

��ం��.  
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సమసయ్� ఎ��న�� సహనం� ఉండడం �లభం ��. �ంతమం� ఇ� 

అం��, “�� �టట్బ�న�� ��� �టట్� ఎడల, ��ంపబ�న�� ��� ��ల్డ� 

ఎడల, � ��ంబం, బం���, మ�� మం� �న్��ల �ం� �ఖం 

�లల్క��న�� �� సహనం� ఉనన్ ఎడల, �� ఆ�య్49 �� ����?” �� 

��ప్��టం� �� అ�న్ �ష�ల� ���� ఉం�, � ��� ఇత�ల కం� ఎంత 

��ం త�క్వ �న��, �వలం సవ్ంత �భం �ష��న్ �� ��క� ���నన్టల్��, 

ఎవవ్� �మమ్�న్ ��చ్�ర� అన�. సహనం� ఉండగలగడం బల�నత ��, ఆ�య్� 

ఉండడం అంతక�న్ ��. ఇ� దృఢ సంకలప్ం మ�� సవ్యం-����న్ ���త్ం�. 

��య చ��� ఒక�� �� ��50 అ� వయ్�త్ ఒక� �ళల్ మధయ్ �ం� �కవల�న 

అవ���న్ భ�ం��. అ� �� �పప్ సహనం. ఒక ��న ��� ఉం�: “ఒక ��నయ్ 

వయ్�త్ అవ���� �� అ�న��, తన క�త్� �� ��డ��� �దధ్పడ��.” అం� 

��నయ్ వయ్�త్ అవ�నం ��న��, ���రం ��చ్���� తన క�త్� ��త్�, 

ఇత�ల� ���త్�, �� �బబ్ల� ��� �డ��. మ��� ��ట్ ఇకక్డ ��ం� 

అవ�శం అంత �లభ�న �షయం ��. �ంతమం� వయ్�త్� �� అహం �సం 

�����–ఇ� ఎంత ��ం ఉప�గం��� మ�� ��క్� అలసట� క��ం�� 

��. ��� ఒక ��త ఉం�: “ఒక అ�� �న�క్ ��త్, అ�ర�న స���న్ మ�� 

ఆ���న్ క��ం��.” �� సమసయ్� ఎ��న��, ఒక అ�� �నన్�క్ ���ం�, 

�� ఒక ��త్ �నన్�న దృ�ట్ం��న్ క��ం��. 

�ధ�� తన� ��ద�� ఏరప్�న వయ్�త్ల� మ�� అత�� ఎ��� 

అవ�నపర�న ��� సహనం� ఉండడ� ��ం�, �� పటల్ ఔ�రయ్ �వృ�త్� 

అవలం�ం��, ��� కృతజఞ్త� �� ఉం��. �� ��� ఆ ఘటన సంభ�ంచక��, 

� �� �ం� � ఎ� వృ�ధ్ ���గల�? � నలల్� ప�రథ్ం �లల్� ప�రథ్ం� ఎ�  

 

49 ఆ �య్ (ah cue) –��-�ం�న ��య నవల�� ఒక ���త�క్వ ��.  

50 �� �� (Hahn shin)–�� �జవంశ (206 బ.�. -23 ఎ.�.) �ద� చ�వ�త్ �� బం� � 
��న ���ప�. 
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�రగల�? � �ం� � �� ఎ� వృ�ధ్ ���గల�? ఒక సంకటం మధయ్న ఉనన్�� ఇ� 
�� కషట్ం, అ�� �� ఆ సమ�న �� సవ్యం-��హం� ఉం��. � �ం� 
�టవం ����నన్ ��ద్, ఆ సంకటం �� ఆగ�ం� ఎ�క్వ��ం�. అం� �� �� 
�ం� వృ�ధ్ ���గల� అ� ��� ఆ�రప� ఉం�ం�. ఆ సంకటం �ద�ల్ �� 
మన�త్పం క��ంచవ�చ్, పటట్�� �పం ��ప్ంచవ�చ్–� న�� �� అంత �పం 
క��ంచవ�చ్. అ�� �� ఉ�క పడ�ం� � ���న్ అ���గ���–అ� మం��. 
�� ��హం� ఉండటం �ద���ట్�, సహనం� ఉండటం �ద���ట్�. ఆ 
త��త �� �మం�, �రంతర� � �� �ం� � వృ�ధ్ ���ం��, ఈ �ష�ల� 
�జం� ��క� ���ం��; అ� ఇం� �దద్ అ�వృ�ధ్. ��నయ్ �న�� వయ్రథ్�న 
ఘరష్ణల�, అలప్�న సమసయ్ల� �� గం�రం� ���ం��. �� అహం �ర� 
���త్�, ��� స�ంచ�. భ�ంచ�� �పం క��న��, �� ఏ�� �య��� 
�హ��త్�. అ�� �ధ���, మ��� గం�రం� ���� �ష�� �� ��, 
��, అలప్ం� అ���త్�–మ� అలప్ం�–ఎం�కం� � గమయ్ం �� �రఘ్-��కం 
మ�� �� �రం ���. ఈ �శవ్ం ఉనన్ంత వర� �� ���త్�. మ� ఈ �ష�ల� 
��ం� మ�ల్ ఆ��ంచం�: అ� � వదద్ ఉ�న్, �క��� ప�వ్��. �� ��ల�న 
దృకప్థం� ఆ��ం�న�� �� �ట�న్�� వ���యగల�. 
 

4. అ�య� �ల�ంచడం 
అ�య కృ�� �దద్ ఆటం��న్ క���త్ం� మ�� �ధ�ల� ఎ�క్వ ��వం 

���ం�. ఇ� ��� �ధ�ల �ం� �టవం� ��వం ���ం�, �� �ధ�ల� 

�� క�గ��త్ం�, మ�� కృ�� మన ఎ��దల� ���న �కయ్ం క���త్ం�. 

�ధ��� ��� �� �తం �� ��� �ల�ం��. �ంతమం� వయ్�త్� ఒక ��ద్షట్ 

�థ్�� కృ� ��� ��, �� ఇం� అ�య� వ�����. ఇం� ��, అ�య� 

వదలడం కషట్ం� ఉం�, అ�య ఇం� బలప��ం�. ఈ బంధం �కక్ వయ్��క 

���ల వలల్ ఒక� �� �ం� � అ�వృ�ధ్ �ం�న�ట్ అం�� �రబ్లం అ�య్ అవ�శం 
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ఉం�. ఈ అ�య� ��య్�ం� ఎం�� చ�చ్�త్�న్ం? ఎం�కం� అ�య అ�� 

అ�న్�కం� బల�ం�, �� ��ప్టం� ���ల మధయ్ క���త్ం�; జ�ల ఆ�చన�ల్ 

అ�న్� కం� ఎ�క్వ� ఉం� �షయ��. అ�� �� మం� వయ్�త్ల� ఇ� ��య�. 

�చయ్ అ�య అ� (ఓ�యంట� �ల�), �� ఆ�� అ�య (ఏ�య� �ల�) అ� 

��వబ�, ఇ� ��ప్ ��ల �� లకష్ణం. ���� అంత�మ్��, క���� ఉండ� 

మ�� �� బయట� ఎ�క్వ వయ్కత్ం �య�. ఇవ�న్ అ�య� �� ��త్�. అ�న్�� 

�ం� పకాష్�ం��. అ� �ధం�, అంత�మ్ఖ వయ్�త్�వ్�� �� �కక్ �భన�ట్��న్�. 

��చ్�య్� �� కం� బ��మ్ఖం� ఉం��. ఉ�హరణ� బ�� �� ��క్� 

��చ్�నన్ ��� ఇం�� �� ��� సం�షం� “�� వంద ��క్� వ�చ్�!” 

అ� �క ��� ఉం��. ఇ�� ��� �� త���, ���� ��� అత��, “��, 

�� అ�నందన�!” అ� అ�నం��త్�. అంద� ఆ ��� ��ం� సం�షపడ��. అ� 

ఇ� ��� జ���–ఆ��ంచం� ఆ �క �నన్ంత� జ��: “అత�� వంద ��క్� 

వ�చ్�. అ�� ఏం�? అం�� అంత �పప్ ���వల�ం� ఏ�ం�?” అ� 

���పడ��. అ�య మనసత్తవ్ం ఉం� ఒక� ��సప్ందన ��త్ �నన్ం� ఉం�ం�. 

అ��ప�� ఇత�ల� �నన్ �� ��త్�, �� ఇత�ల� 

అ�గ�ంచ�వవ్�. �� కం� ఎ�క్వ �మరథ్�ం ఉనన్ ��� ఎవ��� ��న��, �� 

మన�స్� అ�న్ దృకప్�ల� ��ప్� ��� భ�ంచ�న�ల్� అ���త్ం� మ�� 

�సత్��న్ ఖం��త్�. ఇత�ల� ��� ���న�� �� �� అ� ఆ��త్�, 

స�న�న �న�స్� �ం�ల�, మ�� ఏ�� త� జ��న��, స�న �ధయ్త 

వ�ం�ల� అ��ం��. ఇత�� ఎ�క్వ ధన�� సం��ంచ��న్ ��న��, 

క�న్��ట్ ఈరష్� పడ��. ఏ� ఏ��, ఇత�� �� కం� ��� ��త్నన్��, �� 

��� అం�క�ంచ��. �ంతమం� �� ��ఞ్�క ప��ధనల� ��న్ ��ష �ధన� 

��న��, ���� ������ భయపడ��; ఇత�� అ�య పడ�ర� �� 

భయం. మ� �ంతమం� ��ష �ర�� �ం�న�� అ�య మ�� ఆ�కష్ణల 

భయం వలల్ ��� బయట�టట్�. �ంద� ��ం� ����� ఇతర ��ం� ����  
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��ంచ��న్ �డ��, అం�క� ��ల్ ��� ఇబబ్ం� క���త్�. ఇ� �� �ం� సమసయ్. 

��ం� �య్��� క�� �� �ం��, �ంతమం� ఆలసయ్ం� �ధన 

�రం�ం�నపప్��, అ�ం�య �మ�థ్�ల� �ం� �ద� వయ్�త్� అ�య్ర��ం�. 

అ�� ఇ� ��ల్� వయ్�త్� �ంద�ం��: “అత� �పప్ ������ ఏ�ం�? 

�� �� ఏ�ళ్ �ధన ���, స�ట్��టల్ �దద్ కటట్ � వదద్ ఉం�. �కం� �ం�� 

అత� అ�ం�య �మ�థ్�ల� ఎ� �ందగ���?” అత� అ�య అ�� బయ�� 

వ�త్ం�. కృ� అంతరగ్��న్ �ం�క��త్ం� మ�� �ధ�� సమసయ్ల �ల �ర�ల� 

తన �పల ���� కృ� �����. �� �� గ�ట్ �మ ��ట్�, �� ��� �య� 

అం�ల� వృ�ధ్ ������ �య�న్ం��. ��ద�ల �ర�ల� ఇత�ల� ఎ�క్వ� 

���నటల్�� ఇత�� కృ�� �ఫలయ్త� �ం�, �� ��ల్���, �� ఒకక్� ఇకక్డ 

����ం��. �� � సమ�నన్ం� వృ� ��న�ల్ ��? కృ� అ�� ఒక�� కృ� 

���వడం �సం! 

అ�య �� �ధ�ల� �� �� క�గ��త్ం�, ఒక� ప�షం� 

��ల్డడం వలల్ ఇత�� ��ంత �థ్��� �ళల్డం కషట్ం� ఉండడం వం��. ఇ�వం� 

వయ్�త్� అ�ం�య �మ�థ్�� ఉం�, అత� �� ఆ� అ�య వలల్ �� �ధ�ల� �� 

క��ం�ం�� ఉప��ంచగల�. ఉ�హరణ� ఒక వయ్�త్ అకక్డ ��చ్� �య్నం ��త్ 

ఉం��, అత� ��� �ధన ��త్ ఉం��. అత�� �ం� ఉండడం వలల్ అత� పరవ్తం 

���� ��చ్� ఉం��. ఆ త��త �ం� ��� ��� ��ం��, ��� 

ఒక� స�య్�� ఉం���, అ�య వలల్ �ఞ్�దయం �ంద��; అత� �ంత �ం� 

�ట��న్ క����న్ �దధ్త� ��ంచ��. �� �య్నం� ��చ్� ఉనన్ వయ్�త్ దగగ్ర� 

వ�చ్న��, ��� ఒక� అం��, “ఫ�� అత� ఇకక్డ �య్నం ��త్�న్�. అత� 

��ట్ ���.” అ�� మ�క �� ఇ� అం��, “�రవ్ం �� �� పరవ్తం 

�కక్ �న� న���.” ఆ త��త ఆ �ధ��� �టట్��� �య�న్�త్�. �� ��� 

�� ఎ�త్న��, �ంద� �ంచ��. ఆ �� �ధ��� �టట్��, ఎం�కం� �ధ�� ఒక 

ధరమ్బదధ్ �ధన� కృ� ��త్�న్�, మ�� ఒక రకష్ణ కవ��న్ క����న్� �బ�ట్. 
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ధరమ్బదధ్�న �రగ్ం� కృ� ����� �� తల��ట్�, అం�క� అ� గం�ర 

�షయమ��ం� మ�� ఆ �� �కిష్ంచబడ��. అ�యప� మ��� తమ�, 

ఇత�ల� �� �� క���త్�. 

 

5. బం�ల� వదలడం 
“బం�� క���ండడం” అ�� తమ� ��కత్ం �����, �� ఎ�వం� సల�� 

లకష్�ం �య� �ం�తనంగల �ధ�� ఒక వ�త్� �సం ��, ఒక లకష్�ం �సం �� �� 

�రంతర�న, అ�య్�స్హ�న �య�న్�న్ ��ం�న�. �ంతమం� మ��� ఈ 

�పంచం� అ�ం�య �మ�థ్�ల �సం యతన్ం ��త్�, ఇ� క�చ్తం� �� ఉనన్త 

�థ్�ల �సం �� కృ�� ���తం ��త్ం�. �వ�� బలం� ఉనన్ ��ద్, ��� 

�డ�డటం �� కషట్మ�� ఉం�ం�. �� మన�స్� సం��తం� ఉండక, ఇం� 

అ�థ్రం� త�ర���. ఆ త��త ఇ�వం� వయ్�త్ల� �� ఏ� �భం �ంద�ద� 

అ���త్ం�, �� ��చ్�ం�నన్ �ష�ల� శం�ంచడం �� �ద��డ��. 

బం�� అ�� �నవ ��కల �ం� �డ��. బం�ల లకష్�� ఏ�టం�, �� 

గ�య్�, లకాష్య్� సహజం� ప��త� ఉం��, �� సప్షట్ం�, ��ద్షట్ం� ఉం��, 

తర� ఆ వయ్�త్� తన బం�� ��యక�వ�చ్. ��నయ్ �న��� �� బం�� 

ఉం��. అత� ���� య�న్ం�, ��ంచడం �సం అవసర�న ఏ పదధ్��� 

ఉప���త్�. �ధ�� బం�� �� �ధం� �కాష్తక్��త్�, ఒక ��య్క�న అ�ం�య 

�మ�థ్��న్ య�న్ంచడం�, ఒక ��ద్షట్�న దృ�ట్� ����వడం, ఒ��క ��ద్షట్ ఉ�ప్తం� 

�వ క���ండడం �దల����. �ధ��� �� ��� య�న్ం��, అ� స� 

��–యతన్మ� ��� �డ���. �� సం��యం ఏ��� �థ్�� ���త్ం�. �దధ్ 

సం��యం �నయ్త� మ�� �నయ్త�� ���ంచ��న్ ��ప్�ం�. మనం అ�న్ 

బం�ల� వ����త్, �వర� ఈ ఏ��� �థ్��, �నయ్త� ��ం��. �� వదల��� 

ఏ�� స� ������. అ�ం�య �మ�థ్�ల యతన్ం ��� ఉ�హరణ: �� �� �సం 

యతన్ం ��త్, �� ��� ఉప��ంచ��� అ� అరథ్ం. ���� అ� మన �శవ్ త�వ్��  
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వయ్��కం� �వడం. �సత్వం� ఇ� ఇం� �� �ం� � సంబం�ం�న �షయ�. �� 

��� ��ల��ం��న్�, �వలం ��� బ��� ఇత�ల ఎ�ట ��ల� 

���ం��. ఆ �మ�థ్�ల�� ఇత�ల� �ప��� �ద�శ్ం�� ��. �� ��� 

ఉప��ం� అవసరం� త� �క��� స�, �� ��� ఉప��ం� మం� 

ప�� �యదల��, �� ��న ఆ మం� ప�� అంత మం�� 

ప�ణ�ంచక�వ�చ్. ��నయ్ �న�ల �ష�ల� అ�ం�య పదధ్�ల� 

�పటట్డడం అంత మం� ఉ�ద్శం ��. �సం�ల� �జ�న ��� డ��బ్ �తం మం�� 

�డవ క�న్ ����ంద� �� ��ప్న �ష��న్ ��, �ంతమం� “�� ఏ� 

అ�భవం �వడం ����?” అ� అ��వడం �ద��డ��. �� ఇం�� �� 

�య్��� ��త్నన్�� �� �య్స �డవ కం� �ద ఉం�ం�–తల ��ప్ 

క��ంత వర�. అ���� �వర� ఏ� �డ��. ఇ� ఒక బంధం. వయ్�త్ల ���క 

�థ్� మ�� జనమ్�దధ్ �ణ�� ���ం��. అంద� �డవ కం�� ఒ��� 

�డడం �� ��, ఇం� �� వయ్�త్ �కక్ �డవ క�న్ ఒ� �థ్�� ఉండడం 

�� �� ��. �ంతమం� వయ్�త్� �డగల�, మ� �ంద� �డ��. ఇదం� 

సహజ�. 

బం�� �ధ�� �ం� �టవం �కక్ వృ�ధ్� �మం� ఆ��యగల�. 

ఇం� గం�ర�న సంద�భ్ల�, �ధ�� �షట్ ��గ్�న్ �� �ప�ట్ అవ�శం ఉం�. 

��య్�ం� త�క్వ �� �ం� ఉనన్ వయ్�త్� ��ద్షట్ అ�ం�య �మ�థ్�ల� �డడ్ ప�� 

�య��� ఉప��ంచగల�. వయ్�త్ �కక్ �� �ం� స�� �� �రణం�, �డడ్ 

ప�� �య��� అ�ం�య �మ�థ్�ల� ఉప��ం�న సంద�భ్� ఉ�న్�. 

ఎకక్� ��� ��య్�థ్ ఒక� మన�స్� �యం�ం� అ�ం�య �మ�థ్��న్ వృ�ధ్ 

����న్�. ��� అత� ఆ�చనల� ఇత�ల ఆ�చనల�, �� నడవ�� 

�యం�ం��, అత� �మ�థ్��న్ �డడ్��� ఉప��ం��. �ంతమం� వయ్�త్� 

�� �య్��� ��త్నన్��, దృ�య్ల� అసప్షట్ం� �డవ�చ్. �� ఎలల్�� 

సప్షట్�న దృ�ట్ మ�� ��త్ అవ�హన ��ల��ం��. ఇ� �� ఒక రక�న 

బంధ�. ఒక ��ద్షట్�న అ��� �ంద�� వయ్సనం� �రవ�చ్, మ�� �� ��� 
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వ�����. ఇ� �� ఒక రక�న బంధం. జనమ్�దధ్ �ణం మ�� ఉ�ద్�ల� ��ల 

వలల్, �ంద� మ��� అ�య్నన్త �థ్�� ������ కృ� ��త్�, మ� �ంద� �వలం 

��న్ ��ద్షట్ �ష�ల� �ంద��� ��� కృ� ��త్�. ఈ �ండవ మనసత్తవ్ం  

క�చ్తం� ఒక� కృ� �కక్ లకాష్య్�న్ ప��తం ��త్ం�. వయ్�త్ ఇ�వం� బం��న్ 

�ల�ంచక��, �ధన ��� �� అత� �� ఆ� �ం� �ం�ంద�. �బ�ట్ �ధ�� 

అ�న్ �పం�క ��ల� ��క� �����, ��� య�న్ంచ�డ�, అ�న్�� సహజం� 

జరగ��వ్�, ఈ �ధం� �తత్ బం�� క�గ�ం� ���ం��. ఇ� �ధయ్మ��ం� 

�� అ�� �ధ�� �� �ం� � ఆ�రప� ఉం�ం�. ఒక� �� �ం� � ��నం� ��ప్ 

�క�� �� ఏ బం��� ����ం�, కృ�� �ఫలయ్త� ��ంచ��. 

 

6. కరమ్ 

1. కరమ్ �కక్ �లం 
కరమ్ అ�� ఒక రక�న నలల్� ప�రథ్ం, �ణయ్�న� వయ్��క�న�. �దధ్మతం� ��� 

�ప� కరమ్ అ� అం��, ఇకక్డ మనం కరమ్ అ� అం��. �బ�ట్ �డడ్ కృ�య్� 

�యడం కరమ్� క���త్ంద� అం��. ఒక వయ్�త్ ఈ జనమ్� ��, �� గత జనమ్ల� �� 

��న త�ల వలల్ కరమ్ ఉతప్�త్ అ��ం�. ఉ�హరణ� చంపడం, ఇత�ల� 

వం�ంచడం, ఇత�ల ��జ�ల� ఉలల్ం�ంచడం, ��క�� ��ం� అత� �� ఆ� 

��క ��� �పప్డం, ఒక�� అమ�య్ద� ఉండడం �దల�నవ�న్ కరమ్� 

సృ�ట్�త్�. అం� ��ం�, �ంత కరమ్ ��వ్��, ��ం��� మ�� బం���, 

�� దగగ్� �న్��ల �ం� �� వ�త్ం�. ఒక� ఇం�క వయ్�త్� �బబ్� ��ట్న��, 

ఒక� �� �కక్ �లల్� ప��థ్�న్ �� అ వయ్�త్ ��� �����న్�, ఆ త��త 

�� శ�రం� ���న �గం� నలల్� ప�రథ్ం �ం��ం�ం�. చంపడం అ�� 

అ�న్�క�న్ �షట్కృతయ్ం–ఇ� త��ప�, �� ఎ�క్వ కరమ్� ఉతప్�త్ ��త్ం�.  
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మ��ల� అ���య్�� ��న �రణం కరమ్. అ�� ఎలల్�� ఇ� అ��గయ్ం 

�పం�� �కాష్తక్�ంచ�–��న్ క�ట్� ఎ�రవడం ఇ�ం� ��� �� 

�కాష్తక్��త్ం�. ఈ �ష�ల�న్ కరమ్ వలల్ సంభ��త్�. �బ�ట్ �ధ�� ఎ�వం� �డడ్ 

�య�డ�. ఎ�వం� �� నడత అ��, � కృ�� ��ం� ���తం ���,  వయ్��క 

���ల� క���త్ం�.  

�ంతమం� వయ్�త్� �కక్ల�� � � �క�ంచ��న్ �తస్��త్�. �� 

�కక్ �య్��� ��ప్�నన్��, �� �కక్ల �ం� � � �క�ంచ��న్ 

�� ��ప్��; ఏ �టల్� ��న � ఉం�, మ�� ��నన్ �టల్ � �కక్ రం�ల� 

అతయ్ంత ఆస�త్� చ�చ్�త్�. మన ఈ�నయ్ ��శం� ఒక ��క్� �ంతమం� 

మ��� �ల� ��ల్� ఒక రక�న ��ం� � �ధన ����. ��న త��త, �� 

(�వ��) �టల్ ��ట్ ��� �� � � �క�ం���. అరథ్ సంవతస్రం ��ం�� ఆ 

�� �టల్ �టం� ����, ప�పప్చచ్� త�ర�ం�. అ� కరమ్� ఉతప్�త్ �� 

�య! అ� �� చంపడ�! మన �శం �కక్ �టల్� �ం� యతన్�, ప�య్వరణ 

సమ�లయ్ం �� ఉనన్త-�థ్� దృకప్థం �ం�–ఏ �ధం� ���, �కక్ల �ం� � 

� �క�ంచడం స� ��. ఈ �శవ్ం ��త్ర�న�, ప��తం ���, �� �క�ంచ��� 

� అంత� ఉం�. �� బయట� �� ��� �క�ంచం�–ఈ �కక్ల� ఎం�� 

���యడం? �� �ధ�� అ�నటల్�� ��, దయగల � హృదయం 

ఏ���ం�? 

����� ��� ఉం�ం�. ఆ��క ��ఞ్నం �కక్ల� �ణం� �� 

���, ఆ�చన�, ���, ఇం� అ��రణ-ఇం�య �య� �� ఉ�న్య� 

ఇంత��ం� ��త్ం�ం�. � �డవ క�న్ ధరమ్ దృ�ట్ �థ్�� ���నన్��, �� 

ఈ �పంచం ఒక ��త్ �నన్�న ��శమ� క��ం��. బయ�� ��న�� 

బండ��ల్, �డ�, ఇం� ��ల్ �� �� ��ల్���. అ�న్ వ�త్�ల� �ణం 

ఉం�ం�. ఒక వ�త్� �పం ��చ్నంత�, ఒక �ణం ���� ����త్ం�. ఈ 

��� �వ�ం� మ��� ప��థ్ల� స�వ, ��జ్వ ప��థ్�� వ�గ్కరణం ���.  
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��ల�ల� ఉం� వయ్�త్� ఒక ��� ప�ల��ట్న�� మన�త్పం �ం���, 

ఎం�కం� అ� �శనమ�న కష్ణ�, �� �కక్ ����నన్ �వం ��వబ��ం�. 

�� �వన �� ��త్ ���, అం�క� ��� ఎకక్�� �ళల్��� ��. �బ�ట్ �� 

���న్ అంతం ��న వయ్�త్ పటల్ అ� �ప�త�న �వ్షం క���ం�ం�. �� �పం 

����నన్ ��ద్, ఆ వయ్�త్� ఇం� కరమ్ జమ�� ఉం�ం�. �ంతమం� “��ం� 

����” ���ం�� �� ���. �� ఔ�రయ్ం మ�� ద��ణం ఎకక్�� 

��న�ల్? �దధ్ మ�� �� సం���� ��క ��ల� భంగపర� ప�ల� 

�య�. ఒక� ఇ�వం� ప�� ��న��, అ� చం�న�ట్ కృతయ్ం.  

�ంతమం� మ��� గతం� �� �� కరమ్� సృ�ట్ం���న్ర� అం��, 

ఉ�హరణ� �పల�, �ళల్� చంపడం వలల్ �� �ప� పటట్డం వలల్ ఇ�ం� �� వలల్. 

అం� �� ఇక� కృ� �య�ర� అరథ్�?  ��, అ� ��. గతం� �� పరయ్వ��� 

��యక ���, �బ�ట్ అ� ఇం� ఎ�క్వ కరమ్� సృ�ట్ంచ�. ఇక� భ�షయ్�త్� అ� 

�యకం�, అ� స���ం�. �� మ�ల్ అ� ��త్ ����ం� ��ల� భంగపర�న 

�ర���, అ� అ�మ�ంచబడ�. మన �ధ�ల� �ంతమం� ఇ�వం� కరమ్� 

క����న్�. మన సద�స్� �జర���న్రం� �� �రవ్ ���త సంబంధం ఉంద�, 

మ�� �� కృ� �యగలర� అరథ్ం. ఈగ�, �మ� ��� వ�చ్న�� ��� 

�డ��? � ��త్త �థ్� �ం� ఈ �ష��న్ వయ్వహ�ం�న��, ��� ��ట్ 

చంపడం త�� ��ంచబడ�. ��� బయట� త�� �య�క��, ��� చంపడం 

�దద్ �షయ�� ��. ���� చ��� సమయం వ�చ్న��, సహజం� అ� 

చ���ం�. �కయ్�� ఇం� ��� ఉనన్��, ఒక�� ఆయన �న్న� �యదల� 

��య్� �న్న� ��ట్� ��ం �యమ� అ���. ఆ ��య్� �న్న� ��ట్� �� 

�����న్య� క���ట్, ���వ�చ్ ఏ� ��య్ల� అ���. �కయ్�� మ�ల్ ��ప్�, 

“�� ��ం �యయ్మనన్� �న్న� ��ట్�.” ఆ ��య్�� అరథ్�, �న�క్ ��ల్ �న్న� ��ట్� 

��ం ���. ��న్ �ష�ల� �� మ� గం�రం� ����డ�. �మమ్�న్ అ� 

��తత్ మ��� �యడం � ఉ�ద్శం ��. �ల్షట్�న ప�సరం�, అ�కష్ణం భయప��, 
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ఏ� త� ��త్ర� భయపడడం స� �ద� �� ���త్�. అ� ఒక రక�న బంధం 

అ��ం�–భయం అ�� �� ఒక బంధం. 

మనం �� మ�� దయగల హృద��న్ క���ం��. మనం �ష�ల� 

దయ మ�� ��గల హృదయం� వయ్వహ��త్, సమసయ్� క��ంచ��� త�క్వ 

ఆ�క్రం ఉం�ం�. సవ్ంత-��జ��న్ ��క� ���ం�, ద� హృదయం కల�� 

ఉండం�, � ద�రద్� హృదయం వలల్  �� త�� �య�. �� న�మ్�, నమమ్క��� 

�� ఎ�� పగ �ఖ�� ఉం�, ఎలల్�� ��ల్� జగడ�డదల��, �� మం� 

�ష�ల� �� �డడ్��� �రచ్గలర� ����ం��. �� తర� �ంతమం� 

మ��ల� �� స�� ��న��, ఇత�ల� పడ�యక�వ��న్ ��త్ం��; 

ఇ�వం� వయ్�త్ స�� ��న��, ఇత�ల� ��దరణ �య��� అత�� �వ�� ఎ� 

ఒక �� ����ం�. అ� �ధం�, మన� ��న్ �ష�ల� ��న్���� 

ఉనన్�� ���ల� ��తత్�డ�. �� ఇషట్పడ� �ష�� ఒ�క్�� త� 

�క�వ�చ్. �ధ��� � �థ్�� �రంతరం �ం��ం�నన్ ��ద్, �� ప�� �� 

�కయ్ం శ�త్� క���ం�ం�. �� ఇ�ట్��రం ��ల్డ�డ�, ఎం�కం� ��నయ్ 

�న�ల� �� ���ంచగల� �బ�ట్. �� సమసయ్ల �కక్ ���న్ మ�� �� కరమ్ 

సంబం�త �ర�ల� �డ�� �బ�ట్, త��ప�� �� కరమ్� సృ�ట్ం���ం�� 

ఎ�క్వ ఆ�క్రం ఉం�.  

2. కరమ్� �ల�ంచడం 
ఈ �పంచం�� ��� ���� ��ల ����� ఉం��: ఇత�ల� 

ఋణప�న ��� �వర� ��చ్�. ��నయ్ �న�� �� �� ఇత�ల� 

ఋణప�న ��� ��చ్�. � ��తమం� �� ఎ�ర�య్ అ�న్ క�ట్� మ�� 

సమసయ్� కరమ్ వలల్� సంభ��త్�. �� ��� ��చ్�. �జ �ధ��న �� ��త 

�రగ్ం �రచ్బ��ం�. � కృ�� స��� �తత్ �రగ్ం �� అమరచ్బ��ం�. � 

��� � కరమ్� �ంత త�గ్�త్�, ఇక ���న� � �� �ం� వృ�ధ్ �వ��� 

ఉప�గప��ం�. �� �య్��� �యడం �వ్�, మ�� �� �ం� 
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కృ� �వ్� � కరమ్� బ�� ఇ�చ్��, ��చ్�ం��. ఇపప్��ం� �� ఎ�ర�య్ 

సమసయ్� �దృ�చ్కం� జరగ�. �బ�ట్ �న�కం� �దధ్ంకం�. ��న్ సంకట�ల� 

స�ంచడం వలల్, ��నయ్ �న�� ��వ�� �ష�ల�న్�� �� ��వగల�. �� 

అ�క సమసయ్� ఎ�ర���. ��ంబం�, స�జం� మ�� ఇతర �ర�ల వలన 

సమసయ్� త�తత్వ�చ్, �� �� హ��త్� �రఘ్టన ఎ���వ�చ్; ఇత�ల త�� 

�� �ం�ంపబడవ�చ్ ��, ఇ�ం�� �� జరగవ�చ్. �ధ�� �గ��థ్� 

��డ�, అ���� ���న �గం � �ద� అక�మ్�� �ం�� �వ�చ్. ఆ 

�గం అతయ్�క�న శ�త్� �వ�చ్, �� �ధ� ఇక� త�ట్��� �థ్�� ���� 

�వ�చ్. ఆ�ప� ప�కష్� �� ���న్ ��ద్�ంచ�క�వ�చ్. అ�� ఎ� ��య� 

�రణం�త త��త ఆ అ��గయ్ం ఏ ���స్ ��ం� అ� �వ�చ్. ���� � 

ఋ�� ఈ �ధం� �రచ్బ�డ్�. ఏ� ఒక �� � �రత్ ��, �రయ్ �� ఏ �రణం 

��ం�� అత� �� ఆ� ��హం ��ప్�, �� �డవ �ద��టట్వ�చ్; అలప్�న 

సంఘటన� �� �దద్ ���ల� ��తత్వ�చ్. ఆ త��త � �రత్ ��, �రయ్ �� 

అత� �� ఆ� ��హం ��ప్వడం ��ం� �� కలవరపడ��. �� �ధ�� 

�బ�ట్, ఈ సంఘటన ఎం�� జ��ం� �� సప్షట్ం� ����: ఎం�కం� ఆ 

�షయం జ��ం� �బ�ట్, మ�� అ� � కరమ్� ��చ్���� వ�చ్ం�. ఇ�వం� 

సంఘటనల� ప�షక్�ంచ��� ఆ సమయం� �� ��హం� ఉం�� మ�� � 

�� �ం� � గమ�ం����. � భరత్ �� �రయ్ � కరమ్� ��చ్���� 

�యప�నం��, �� ����� కృతజఞ్త� ఉం��. 

ఒక� �� �� �య్నం� ��చ్నన్ త��త �ళల్�ల్ ��ప్ �దల��ం�, 

ఒ�క్కక్�� ఆ ��ప్ �� ��కరం� ఉం�ం�. ఉనన్త-�థ్� �డవ క�న్ 

క���నన్ �� ఈ �ధం� ��త్�: ఒక� �� ఎ�క్వ ��ప్� అ�భ��త్నన్��, 

నలల్� ప�రథ్ం �కక్ �దద్ �దద్–శ�రం �పల మ�� బయట–�ంద� ��, 

�ల�ంచబడడం. �య్నం� ��చ్నన్�� అ�భ�ం� ��ప్, అంత�యకం� ఆ� ఆ� 

క���ం� మ�� �� ��కరం� ఉం�ం�. �ంద�� ఇ� అరథ్మ��ం�, ��  
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�ళల్� �పప్�డద� ప�ట్దల� ఉం��. అ�� ఆ నలల్� ప�రథ్ం �ల�ంచబ�, �లల్� 

ప�రథ్ం� ���ం�, అ� మ�ల్ �ం� � �క��త్ం�. �ధ�� �య్��� �యడం 

వలల్ మ�� �య్నం� ��చ్వడం వలల్ �� కరమ్నం� ��చ్�వడం బ�� �ధయ్పడ�. 

�� �� �ం� �, �ఞ్�దయ� �ణ�� �� వృ�ధ్ �����, ��న్ ఇబబ్ం�ల� 

అ�భ�ం��. �ఖయ్�న� ఏ�టం� మనం దయ� ఉం��. మన ��� �ం� � 

ద��ణం తవ్ర� ఉదభ్��త్ం�. �� మం� వయ్�త్� �� ��చ్� �య్నం ��డ��, 

ఏ �రణం ��ం� క�న్� �రడం �దల��ంద� గమ��త్�. �� ఏ� ఆ��ం�� 

�� ��� �ధ� అ���త్ం�. ఎవ�� ��� �ధ క���త్ం�. ���� ఇ� �పప్ 

ద��ణం గల హృదయం ఉదభ్�ంచడం. � తతవ్ం, � �జ సవ్యం �శవ్ తతవ్ం� కలవడం 

�దల��ం�: ��-��-�� �. � ద��ణం ఉదభ్�ం�న�� �� ప�ల� 

�� క�కరం� ��త్�. � �ప� హృదయం �ం� బయ� �పం వర�, అంద� �� 

�జం� దయ క�� ఉండ��న్ �డగల�. ఆ త��త ఎవవ్� �మమ్�న్ ఇక� ��దరణ 

�య�. ఎవ�� అ�� �మమ్�న్ స�� ఆద�ంచక��, � �పప్ ద�రద్� హృదయం� 

బ��� అత�� అ� �ధం� �య�. ఇ� ఒక రక�న శ�త్, ��నయ్ �న�ల �ం� 

�నన్ం �� ఒక శ�త్. 

�� సంకటం ఎ��న��, ఆ �పప్ ద��ణం ��� అ�గ�ంచ��� 

�డప్��ం�. అ� సమ�న � ధరమ్ శ��� �మమ్�న్ ����, �మమ్�న్ 

�����, �� ఆ ఇబబ్ం�� �� అ�భ�ం��. ఉ�హరణ� �� ��� � 

�సం��త్నన్��, ఒక వృదధ్ జంట � �సంగం �న��� వ�చ్�. �� ��� 

���నన్�� కం��� ఉ�న్�, �� మధయ్� ���నన్�� �� ఒక� అ� �గం� 

అ� వ�చ్ం�. ఒకక్��� ఆ వృ�ధ్��� �ంద� పడ��, ఆ�� ప� �టరల్� �� 

ఈ�చ్�� ��ల్ం�, ఆ త��త �వర� ఆ� ��డ్ మధయ్� ప���ం�. ఆ �� ఇం� 

ఇర� �టరల్� �� ఆగ��. ఆ �� �వ� బయట� �� ��న్ ప�ష� �టల�న్�, 

��� ��చ్నన్ ����� �� ఏ� �రసన �టల�న్�. ఆ సమయం� ఆ 

వృ�ధ్��� �� ��ప్ం� జఞ్�త్� వ�చ్ ఆ� ఏ� అన��. ఆ� ��క ఇ� అం�, “అం� 

��� ఉం�, ఏ� �రగ��.” ఆ త��త ఆ� తన భరత్� ఆ �సంగ�ల� ��ల్��ం�.  
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ఆ� ఆ సమ�న ఇ� అ� ఉం�, “అ�బ్, ఇకక్డ ��ప్� ఉం�, అకక్డ �� ��ప్� 

ఉం�. �� న�న్ ఆ�ప�� ���� ���.” �ష�� �జం� �డడ్� �� ఉం��. 

�� ఆ� అ� అన��. ఆ వృ�ధ్�� �� ఇ� అం�: “�సట్�, ఆ �షయం ఎం�� 

జ��ం� �� ���. � కరమ్� ��చ్���� �యప��నన్�!” ఒక �దద్ సంకటం 

�ల�ంచబ�, �దద్ �తత్ం� కరమ్ ���యబ�ం�. �� ఊ�ం�న �ధం�, ఆ� �� 

ఉనన్త �� �ం� మ�� మం� �ఞ్�దయ� �ణం క���ం�. ఆ� అంత వృ�ధ్��, 

�� అంత �గం� ����త్ం�, గ�ట్� �ల �ద� ప� �ం� ఆ� అంత �రం 

�గబ�ం�–అ�� ఆ� స��న మన�స్� ��ం�.  

ఒ�క్కక్�� కషట్ం వ�చ్న��, �� ఎ�క్వ� అ���త్ం�–�� 

మహతత్రం�, �� �� �న�ల్� అ���త్ం�. ��న్ ��ల వర� అ�� ఉండవ�చ్. ఆ 

త��త హ��త్� �� క��ం�, �ష�� �దద్ మ�� �����. ���� అ� 

ఎం�కం� మనం �� �ం� � వృ�ధ్ ���నన్ం��, ఆ సమసయ్ సహజం� 

మ����ం�. 

� మ��థ్�� వృ�ధ్ ������, ఈ �పంచం�� ��నన్ సంకట�ల� 

�మమ్�న్ ప�కిష్ం��. � �� �ం� వృ�ధ్ �ం� �థ్రం� ఉం�, ఆ ��య� కరమ్ 

�ల�ంచబ��ం�, ఆ ఉప�వం ��ం� మ�� � �ం� వృ�ధ్ �ం��ం�. �� 

�ం� ప�కష్ల� � �� �ం� � గమ�ంచక, �� స�� న���క�� ���స్హ 

పడకం�. ఈ �ఠం �వ్� ��చ్�� ��� ��చ్ ����� �యతన్ం �యం�, ఎకక్డ 

�� �య�� క��నం�, ��-��-�� ల� కృ� �యడం� �మ �టట్ం�. � �� 

�ం� � ప�కిష్ం� త��� సమసయ్ �ంట� �వ�చ్. � �ం� �టవం ��� ��ద్, ఆ 

వ�చ్ సంకటం �కక్ ప�కష్ �� హ��త్�, �� బలం� �వ�చ్. �� �� 

సమసయ్� జ�ం�న��, � �ం� �టవం �ం�ం ఎ�త్ ����ం�. �� 

సమసయ్� జ�ంచ�క��, � �ం� �రగడం ఆ���ం�. �నన్ ప�కష్� �నన్ 

���దల�, �దద్ ప�కష్� �దద్ ���దల� �� ��త్�. �� �ధ�� �దద్ క�ట్ల� 

భ�ంచ��� �దధ్ం� ఉం�డ�, క�ట్ల� �వ్క�ంచ��� దృఢ సంకలప్ం, మ��  
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ప�ట్దల క���ం�డ� �� ఆ��త్�న్�. �� �మ పడ�ం�, �జ�న �ం� � 

�ంద��.  ఏ ��, �� పడ�ం� �ఖం� �ం� � �ం� ఎ�వం� ��� ��. 

��నం� � �� �ం� ��గవక��, �� ఇం� వయ్�త్గత బం�� క���ం�, �� 

ఎపప్�� కృ� �వ్� �ఞ్�దయ�న వయ్�త్ ���.  

 

7. ���క �కయ్ం 
“���క �కయ్ం” అ�� కృ� �మం� కనబ� �కాష్�క్��, �� దృ�య్�, ఏ�� వయ్�త్ 

�కక్ �ధన� �కయ్ం క���త్� ��� ��ం�న�. �ధ�� ఉనన్త �థ్�ల� కృ� 

�య��� అవ�ధం క�ప్ంచడ� �� లకష్�ం. ఇం� �ధం� ��ప్లం�, ���� 

ఋ�� వ�� ������ వ�త్�.  

ఒక వయ్�త్ ఉనన్త �థ్�ల� కృ� ��త్నన్��, ఈ ���క �కయ్ం అ� సమసయ్ 
తపప్క సంభ��త్ం�. ఒక� ��త �లం� �� త��ప�� �య�ం� ఉండడమ�� 
అ�ధయ్ం, ఒక� ��వ్�� �� ����ల్ ��న ����; ��� కరమ్ అం��. వయ్�త్ 
�కక్ జనమ్�దధ్ �ణం ��� ఉం� �� అ��, ఆ వయ్�త్ అత� �� ఆ� �ద ఎంత 
కరమ్� క����న్ర� ��� బ�ట్ ���త్ం�. అత� �� ఆ� మం� మ�� అ�� 
��, కరమ్ ��ం� ఉండడం అ�� అ�ధయ్ం. �� కృ� �య� �బ�ట్, �� ��� 
��ంచ��. � �ధన �వలం సవ్సథ్త ��ర��� మ�� ఆ�గయ్ం ��గవ��� 
అ��, ���� ప�ట్ం���. �� ఒక�� �� ఉనన్త �థ్�ల� కృ� �యడం 
�రం�ంచ�� అ� �మమ్�న్ ���త్�. అ� అ�క ��నన్ పదధ్�ల� ఉప��ం� �� 
భంగం క���త్�, �� లకష్�ం �� ఉనన్త �థ్�ల� కృ� �య��� ఆటంకం 
క��ంచడం, మ�� � �ధన� �� �ఫలమ�య్� �యడం. ���� రకర�ల 
��ల� �కాష్తక్��త్�. ��న్ �తయ్ ��తం� సంఘటన��, మ� ��న్ ఇతర 
ప����ల్� ఉ�ప్�ల �పం� �చ��త్�. �� �య్నం� ��చ్� ���� �� 
�కయ్ం ������ �ష�ల� ఆ���త్�, �� ��ంతత� ���వడం అ�ధయ్ం  
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��, త�వ్� ఉనన్త �థ్�ల� కృ� �యడం అ�ధయ్ం ��త్�. ��న్ ��ల్ �� �య్నం 
�య��� ��చ్నన్ కష్ణ�, �� ���� ���వడం �రం��త్� �� అ�న్ ర�ల 
ఆ�చన� � మన�స్�� వ�త్�, �� �ధన �థ్��� ���ంచడం �� ��. ఇతర 
సమ��ల్ �� �య్��� �యడం �రం�ంచ��, ఒక�� �శశ్బద్ం� ఉం� � 
ప�స�� ఒకక్��� �� అ��ల చ�ళళ్�, త��� ��ట్�వ��, �రల్ �ర� 
చ��ళ్, ���నల్ �తల� �ం����, ఇ� ఇం� అ�క ర�ల ��ల� �కయ్ం 
క���త్�, �� ��ంతం� అవడం అ�ధయ్ం ��త్�. 

ఇం� రక�న ��చం �ం�క �మం. ఒక అంద�న �� ��, �� ���� �� 

�ధ�� ఎ�ట అత� �� ఆ� �య్నం ��త్నన్�� �� కల�ల్ కనబడవ�చ్. � �ం�క 

�మం అ� బం��న్ ���త్ంచ���, ఆ వయ్�త్ �మమ్�న్ ఆక�ష్ంచ���, వశపర�����  

���ం� �షట్� ��త్�. �� ��� �ద��� జ�ంచ�క��, అ� �మం� ���, 

వశపర��వడం �న���త్� ఉం�ం�, �� ఉనన్త �థ్� కృ� �� ఉ�ద్��న్ �����ట్ 

వర�. ఇ� �టవల�న ఒక క�న�న ప�కష్, �ంతమం� �ధ�� �� వలల్ �ఫలమ�య్�. 

�� �న�కం� ��� త��� ఉ�న్ర� ఆ��త్�. అత� �� ఆ� �� �ం� � స�� 

�����ం� ఒక� �ద��� �ఫల��, �� �ం� �ణ�ఠం తపప్క ��చ్���. 

�� � �� �ం� � �జం� �����, ఆ బం��న్ ��త్� వ�� వర�, అ� మ�ల్ వ�చ్ 

�� ��ల్ �కయ్ం క�గ��త్ం�. ఇ� �� జ�ం��స్న �దద్ ఆటంకం, �� �� 

��� ��ంచ�� మ�� కృ�� �ఫలయ్త �ంద��. 

ఒక� �య్��� ��త్నన్��, �� కల�ల్ ఇం� రక�న ��చం �� 

కనప��ం�. �ంద� అక�మ్�త్� ��న్ భయం��� ��ర�న, �జ�న ��ల� 

�� క�త్ల� ప�ట్�� చంప��� భయ��ట్ ఆ��ల� ��త్�. అ�� అ� 

మ��ల� భయ �టట్గల� ���. అ� �జం� �డవ��� వ�త్ అ� �ధ��� 

�క�� ��, ఎం�కం� �సట్� �ధ�� శ�రం ��ట్ ఒక రకష్ణ కవ��న్, అత�� 

�� ఆ�� �� క�గ�ం� ఉండ��� అమ�చ్� �బ�ట్. అ� మ��� భయ�టట్��� 

�య�న్�త్�, అత� �� ఆ� కృ� �యడం ఆ���త్ర�. ఇ� ఒక ��ద్షట్ �థ్�� ��  
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ఒ��క ��ద్షట్ సమయం� కనబ���, తవ్ర� గ�����–��న్ ��ల�, �రం� 

�� ��న్ ���ల్. అం� � �� �ం� ఎంత ఉనన్తం� ఉం� మ�� ఈ �ష��న్ ఎ� 

ప�గ��త్� అ� ��� ఆ�రప� ఉం�. 

 

8. జనమ్�దధ్ �ణం మ�� �ఞ్�దయ� �ణం 
“జనమ్�దధ్ �ణం” అ�� ఒక� ��ట్క� తమ� ��చ్�� �లల్� ప��థ్�న్ ��ం�న�. 
���� అ� �ణయ్ం–ఒక సప్రశ్�య�న �సత్వ�న ప�రథ్ం. �� ఈ ప��థ్�న్ ఎ�క్వ� 
��చ్�ం�, � జనమ్�దధ్ �ణం ��� ఉం�ం�. మం� జనమ్�దధ్ �ణం క���నన్ �� 
���కక్ �జ సవ్��� �� �లభం� ���ం��, మ�� �ఞ్�ద�� 
అ��� ఎం�కం� �� ఆ�చనల� అడడ్ం�� ఉండ� �బ�ట్. ఒక�� ��ం� 
��చ్�వడం ��ం� �� కృ�� సంబం�ం�న �ష�� ��ం� �నన్ంత�, �� �ంట� 
ఆస�త్ ��ం� ��చ్���� ఇషట్పడ��. �� �శవ్ం� ఏకం �గల�. ఇ� స��గ్ �� 
� ��ప్న ���� ఉం�: “ఒక ���న వయ్�త్ ��� �నన్��, ఆ వయ్�త్ �� �మ� �ధన 
��త్�, ఒక సగ� మ�� ��� �నన్�� అత� ��న్ అ�డ�� �ధన ��త్�. ఒక 
�రఖ్� వయ్�త్ ��న్ �ం�, అత� ��న్ ��ం� �గగ్ర� న�వ్��. అత� ��న్ ��ం� 
�గగ్ర� నవవ్క��, అ� ��� ��.” �� �జ సవ్��� �లభం� ����, 
�ఞ్�దయం �గ�� వయ్�త్� ���న వయ్�త్�. అం�� వయ్�య్సం�, నలల్� ప�రథ్ం ఎ�క్వ� 
ఉం�, అలప్�న జనమ్�దధ్ �ణంగల వయ్�త్, అత� శ�రం బయట ఒక అడడ్ం� ఏరప్�, మం� 
�ష�ల� అం�క�ంచ��� అ�ధయ్ం అ�య్� ��త్ం�. ఈ నలల్� ప�రథ్ం అత�� మం� 
�ష�� ఎ��న��, ��� నమమ్కం ��ం� ��త్ం�. �సత్��� కరమ్ ��ం� 
���ల్ ఇ�క�. 

జనమ్�దధ్ �ణం ��ం�న చరచ్� �ఞ్�దయ�  �ణం �ష��న్ �� ��చ్�. 
మనం �ఞ్�దయం ��ం� ��ల్�ట��, �ంతమం� మ��� �ఞ్�దయం అవడం 
అం� ���� ఉండడం� స�నమ� అ��ం��. ��నయ్ �న�� ఉ�ద్�ం� 
“���” �� “�రప్�” అ�న వయ్�త్ ���� మనం చ�చ్ం��ం�నన్  కృ�� ��  
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�రం� ఉ�న్�. ఈ రక�న “���” వయ్�త్� �ఞ్�ద��న్ �లభం� ��ంచ��. 
�� ఈ వయ్వ��క, ��క �పం��న్ ��� ప�ట్ం��ం�� ఎ�వం� ���న్ 
���ట్��ం�, �స�ంపబడ�ం� త�ప్ం��ం��. �ఖయ్ం� ���దగగ్� 
బయట �ంతమం� వయ్�త్� ��� �ఞ్నం ఉనన్ ���, చ���నన్ ���, ���న 
��� ప�గ�ం��ం��, కృ� �యడం క�ట్కథల �షయం� ���త్�. కృ� �యడం 
మ�� �� �ం� � వృ�ధ్ ���వడం ��� ఊహకంద� �ష��. �� �ధ�ల� 
��ఖ్��, �ఢ నమమ్క�థ్�� ���త్�. మనం ���ం�నన్ �ఞ్�దయం 
���� ఉండడం ��ం� ��, �నవ తతవ్ం తన �కక్ �జ త�వ్�� ���వడం, 
మం� వయ్�త్� ఉండడం, ఈ �శవ్ త�వ్�� అ��ణం� న���వడం ��ం�. ఒక� 
జనమ్�దధ్ �ణం ఒక� �ఞ్�దయ� ���న్ ��ధ్��త్ం�. ఒక� జనమ్�దధ్ �ణం మం�� 
ఉం�, �� �ఞ్�దయ� �ణం �� ��� ఉం�ం�. జనమ్�దధ్ �ణం �ఞ్�దయ 
���న్ ��ధ్��త్ం�; అ�� �ఞ్�దయ� �ణం ��త్� జనమ్�దధ్ �ణం�త 
��ంపబడ�. � జనమ్�దధ్ �ణం ఎంత ��� ఉ�న్, � అవ�హన �� �హణశ�త్ 
��ంచ�డ�. �ంతమం� జనమ్�దధ్ �ణం అంత మం�� ఉండ�, అ�� �� 
�ఞ్�దయ� �ణం �పప్� ఉం�ం�, �బ�ట్ �� ఉనన్త �థ్�� కృ� 
�యగ����. మనం అ�న్ స�తన ��ల� ��త్� ����త్ం �బ�ట్, మనం జనమ్�దధ్ 
���న్ ��ం�, �ఞ్�దయ� ���న్  ��త్ం. �� �� వయ్��క �ష�� ఉ�న్, 
�� కృ�� ఎద�లనన్ ప�ట్దల ఉనన్ంత వర�, � �కక్ ఈ ఆ�చన ధరమ్�న�. ఈ 
తల�� �� ఇత�లకం� �ంత ఎ�క్వ ��� వ�����, �వర� �� 
�ఞ్�ద��న్ ���త్�. 

�ధ�ల శ��� ��ధ్ �యబ�డ్�. �ం� వృ�ధ్ �ం�క �� �గ��థ్� 
��, ఎం�కం� శ�రం� ఈ ఉనన్త-శ�త్ ప��థ్�న్ క���ండడం వలల్ ఇక� నలల్�న్ 
ప��థ్�న్ ఉండ�య�. అ�� �ంద� ఈ �ష��న్ నమమ్��� సమమ్�ంచ�, 
ఎ�� �� అ��గయ్ం� ఉ�న్ర� అ��ం��. ఇ� �ర ��ట్�ం��, “�� 
ఎం�� ఇంత అ�ఖయ్త� ఉం�?” �� ��ప్��టం� �� �ం� � �ం��. అంత 
మం� �ష��న్ �ం�న��, �� అ�ఖయ్త ��ం� ఎ� ఉం�ం�? కృ��  
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బ��� ఒక� �ష�ల� వ�����. ���� అ�ఖయ్త అం� � �న ఉం��, � 
శ�రం� ఎ�వం� ��వం ఉండ�. అ� అ��గయ్ం ���� క��ం��, క�చ్తం� 
��–అం� �� ఆ �ష��న్ ����ం�� �� అ� ��� ఆ�రప� ఉం�ం�. 
�ధ�� అ� �దద్ �ధల� భ�ంచడ� ��ం�, మం� �ఞ్�దయ� �ణం �� 
క���ం��. క�ట్� ఎ��న��, �ంతమం� మ��� �ష�ల� ��ంచ��� 
�� �యతన్ం �య�. �� ��� ఉనన్త �థ్�� ��ం�నపప్��, ఉనన్త 
���ల� ��� ����వడం ��ం�� ��, ��� ఇం� ��నయ్ �న�ల 
����� ప�గ�ం��ం��. ��� �జ�న �ధ��� కృ� �యడం �� ��� 
��. �� ఉనన్త �థ్�� ���ం�ర� �షయం �� నమమ్��. 

మనం చ�చ్ం��నన్ ఉనన్త �థ్�ల� �ఞ్�దయం, �ఞ్�దయం అవడం 
��ం�-ఇ� అక�మ్�త్ �ఞ్�దయం మ�� �మ�న �ఞ్�దయం� వ�గ్క�ంపబ�ం�. 
అక�మ్�త్ �ఞ్�దయం అ�� �తత్ం కృ� �కక్ �మం అం� �ళం��న �థ్�� 
జ���ం�. �వ� కష్ణం� �తత్ం  కృ� �కక్ ���న్ ��త్ ��న త��త మ�� 
� �� �ం� ఉనన్త �థ్�� ���నన్ త��త, ఒకక్��� � అ�ం�య �మ�థ్�ల 
��� �పప్బ���, � �డవ క�న్ అ�య్నన్త �థ్�� ఒకక్��� 
����ం�ం�, � మన�స్ ఇతర ప����ల్� ఉనన్త-�థ్� ��ల� 
సం��ంచగల�. ఒకక్��� ఈ �తత్ం జగ�త్ �కక్ స�య్�న్, �� �కక్ ��నన్ 
ప���ల�, ఐ�క(unitary) సవ్�గ్ల� �డగ����, ఆ త��త ��� 
సం��ంచగ����. � �కక్ �పప్ �వయ్ శ�త్ల� �� �� ఉప��ంచగల�. 
అక�మ్�త్ �ఞ్�దయం �కక్ �రగ్ం అవలం�ంచ��� �� కషట్�న �రగ్ం. చ�� 
అం�, �పప్ జనమ్�దధ్ �ణం క���నన్ �� ��� ��య్�� ఎం�క అ�య్�; ఇ� 
ఏ�ంతం� ఒ�క్కక్�� ��� అం�ంచబ��. సగ� మ��� ��� భ�ంచ��!  �� 
అవలం�ం�న �రగ్ం అక�మ్�త్ �ఞ్�దయ ��గ్��. 

�� �� క�గ��త్నన్ �ష�� �మ�న �ఞ్�దయం ��గ్�� �ం�న�. � 
�కక్ కృ� �మం� అ�ం�య �మ�థ్�� అ� వృ�ధ్ �వల�న సమ��� వృ�ధ్ 
�ం���. �� ఉదభ్�ం� అ�ం�య �మ�థ్�� �� ఉప��ంచ��� �క�వ�చ్,  
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� �� �ం� � �� ఒక ��ద్షట్ �థ్�� �ంచ�� �బ�ట్, ఇం� �� స�� 
వయ్వహ�ంచ�� �బ�ట్ �� త��ప�� �యడం ��క. ��త్��� �� ఈ 
అ�ం�య �మ�థ్�ల� �డ��, �వ�� ��� �� ఇవవ్డం జ��� స�. కృ� �వ్� 
�మం� � �థ్�� �ం���, ఈ �శవ్ స�య్�న్ ����గల�. అక�మ్�త్ �ఞ్�దయం 
����� �వ�� �దధ్త �ం���. �మ�న �ఞ్�దయ �రగ్ం �ం�ం �లభం, అంత 
అ�యకర�ం� ��. ఇం��� కషట్ం ఏ�టం� �� ��త్ కృ� ��య� �డగల�, 
�బ�ట్ �� �� ��ం��� ఆవశయ్కత� ఇం� క�నం� ఉం��. 

 

9. ఒక సప్షట్�న మ�� సవ్చఛ్�న మన�స్ 
�ంతమం� �� ��ం� �య్��� ��ట�� ��ంతత� ��ంచ��, �బ�ట్ 

�� ఒక ��నం �సం �����. �ంతమం� న�న్ ఇ� అ���: “�సట్�, �� 

��ం� �య్��� ��త్నన్�� ఎం�� ��ంతం� ���? �� �య్నం� 

��చ్నన్�� ��ంతం� అ�య్� �� ఒక ��నం ��, �� ��ణయ్ం �� 

�రప్�ల�?” �� అ����న్�, �� ��ంతం� ఎ� �గల�!? ఒక �వత వ�చ్ �� 

ఒక ��నం ��ప్� ��, �� ��ంతం� అవవ్��. ఎం�క�? అం�� �రణం � 

�కక్ మన�స్ సప్షట్ం�, సవ్చఛ్ం� �� �బ�ట్. స�జం� ���త్�న్� �బ�ట్, 

��నన్�న �న�క ఉ��� మ�� ��క�, సవ్��జనం, వయ్�త్గత �ష��, ఇం� 

� �న్��ల, ��ం��ల వయ్వ��� ఇ�వం� �ష�ల�న్ � మన�స్� ఎ�క్వ� 

�� ���� అ�క ��నయ్త� వ��త్�. ��చ్� �య్నం ��త్నన్�� �� 

��ంతం� ఎ� �గల�? �� ఉ�ద్శ�రవ్కం� ��� అణగ��క్�, అ� �టంతట అ� 

�� వ�త్�. 

�దధ్మతం �కక్ కృ� “�యమం, స��, మ�� �ఞ్నం” ��చ్ ��ప్�ం�. 

�య�� అ�� �� బం�ల� క���నన్ ��� వ���వడం �సం. �ంతమం� 

�దధ్మత�థ్� ��ధ్� �మం జ�ం� ����న్ అవలం�ం��, ���  “ఒక ఆ�చన 
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త�క్న �ల ఆ�చనల� భ�త్��” �థ్�� ��ంచ��� ఏ��త� జ�ంచడం అవసరం. 

అ�� ఇ� �వలం ఒక పదధ్� ��� ��, ఒక రక�న �మరథ్�ం ��. �� నమమ్కం 

కలగక�� �� జ�ంచ��� �యతన్ం �యం�. � �� ��ప్ ��ధ్� �మం జ��త్�, 

� మన�స్� �� �ష�� త��త్�య� క�చ్తం� �పప్గల�. �ం�� ఇ� ��ధ్� 

�మం జ�ంచ��న్ ��ట� �ం�జం మ��ల� ��ప్ం�; ఒక� �రం ��ల ��, 

�� �� వందల �ల ��ల్ ��ధ్� �మ జపం ��య్�. ��� తల ��� వర� జ��త్�, 

త��త �� మన�స్ల� �వ�� ఏ� ��ం� ఉం�ం�. ఆ ఒకక్ ఆ�చన ��� 

అ�న్�� భ�త్��ం�. ఇ� �� �య�న�ట్ ఒక రక�న ��ణయ్ం. ఇం� ��న్ �� ���� 

�� ఉ�న్� � మన�స్� � ద� �య్� � �ం�క�ంచడం, ఎ� ��క్ంచడం, � కళళ్� 

వ�త్�ల� �లపడం, ఇ�వం� ��� ��ప్� �� ఉ�న్�. ���� ఈ ����ల్ ఏ� 

�� �మమ్�న్ ��త్ ��ంతత�� ��ల్� �య��. �ధ�� సప్షట్�న, సవ్చఛ్�న 

మన�స్� ��ం��, మన�స్ �ం� సవ్ంత ��జ��� సంబం�ం�న ఆ�చన� 

�డ��� మ�� �� హృద�ల�� అ�య్శ� వ�����. 

�� సత్బధ్త�� మ�� ��ంతత�� �ళల్గల� అ�� ���� � �కక్ 

�మరథ్�ం మ�� �థ్� �కక్ ��ఫలనం. ��చ్నన్ కష్ణ� �� ��ంతత�� 

�ళల్గ��� అ� ఉనన్త �థ్�� ���త్ం�. ��త్��� �� ��ంతం� ��క�� 

ప�వ్��–కృ� �వ్� �మమ్�� ��ంచవ�చ్. � �� �ం� �మం� వృ�ధ్ �ం��ం�, 

అ�� � �ం� ��. �� సవ్ంత-��జనం మ�� � ��కల� త�క్వ 

��నయ్త� ఇవవ్క��, � �ం� ఎపప్�� వృ�ధ్ �ంద�. 

�ధ�� అ�న్ �ళ� ��� ఉనన్త�న ���ల� �����. �ధ�ల� 

�రంతరం అ�న్ ర�ల �ల్షట్�న ���క ఘటన�, అ�క అ�ల్ల, అ��గయ్ �ష��, ��నన్ 

�న�క ఉ��� మ�� ��కల వలల్ �కయ్ం క���ం�. ���, ���ల�, 

��తయ్ం� �తస్�ంచబ� �ష�� �� ��నయ్ �న�ల మధయ్ బలవం���, 

ఇం� �య్వ��క వయ్�త్� త�రవ��� �ధప��త్�. ఈ �ష�ల�  
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అ�గ�ంచక��, �� �ధ�� �� �ం� �, మ��థ్�� ఇం� �ర�, త�క్వ �ం� � 

�ం���. �ధ�ల� ఆ అసభయ్, అ��గయ్ �ష�ల� త�క్వ �� ఎ�వం� 

వయ్వ��� ఉండ�డ�. ��� ��డ్� ఉం� ��� �న�డ�, మ��ల� మ�� 

�ష�ల� చ�ంచ�ం� ఉం�. ��నయ్ �న�ల మన�స్� న�న్ చ�ంచ�వ� �� 

తర� అం� ఉం��. ఇత�� న�న్ ���న�� సం��ంచ�, న�న్ అవ�న 

పర�న�� మన�త్పం �ంద�. ��నయ్ �న�ల మధయ్ �� �ం� � క�� భం�� 

ఎంత ��ం� ఉ�న్, �� చ�ంచ�ం� ఉం��. �ధ�� అ�న్ సవ్ంత ��ల� ��క� 

�����, ��� ప�ట్ం���డ� ��. అ�� �ఞ్�దయం ��ల� � ఉ�ద్శం 

ప�పకవ్ం� ��ంపబ��ం�. ��య్� మ�� సవ్ంత �భం పటల్ గ�ట్ యతన్ం ��ం� 

�� ఉండగ���, ��� �ఖయ్� �� �ష��� ప�గ��త్, �� ��శ �� 

మన�త్పం �ంద�, � హృదయం ఎ�� ��ంతం� ఉం�ం�. ఒకక్�� అ�న్�� 

�డగ���, �� సహజం�� సప్షట్�న మ�� సవ్చఛ్�న మన�స్ కల�ర���.  

�� �� �� � మ�� ఐ� �య్��ల� అ�న్ ��ప్�. � శ��ల� 

స���, ��� మ�� శ�త్ యం�ం�ల� అమ�చ్�. � ధరమ్ శ��� �మమ్�న్ 

�����. �� ఇవవ్వల�నవ�న్ ఇవవ్బ�న�. ఈ �సంగం� అం� �� ఉం�. ఈ 

కష్ణం �ం� అం� �� ఉం�ం�. “��� �మమ్�న్ కృ� �వ్రం �ప�� న���త్�, కృ� 

�న��ంచడం �� ఉం�.” �� �� � కుష్ణణ్ం� ��చ్�ం�, �దధ్� అ�భ�ల 

�వ్� అరథ్ం ���ం�, �� కష్ణం � �� �ం� � గమ�ం��ం�, �మ��ట్ కృ� 

��త్, అ�న్�� కషట్�న �ధల� భ��త్, అ�న్ క�ట్�ల్క�ల్ కషట్�న ��� భ��త్ 

ఉనన్ంత వర�, �� తపప్క � కృ�� సఫలం �గలర� న�మ్��. 

 

�ం� � కృ� �� �రగ్ం ఒక� హృదయం� ఉం� 

అ�ర�న ��� పయ�ం� పడవ క�ట్ల� న��త్ం� 
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��గవ అ�య్యం 

��� �ం� �ధ� ��నం 
��� �ం� �దధ్ సం����� �ం�న ఒక ��ష కృ� �ధన. �� �కక్ ��య్కత �దధ్ 

సం��యం�� ఇతర ��నయ్ కృ� ���ల �ం� ��� �� ��త్ం�. ��� �ం� ఒక 

ఉనన్త-�థ్� కృ� ��నం. గతం� �ధ�� అతయ్ంత ఉనన్త�న �� �ం� (మనసత్తవ్ం) 

�� �పప్ జనమ్�దధ్ �ణం క���ం�ల� ఆవశయ్కత� ఈ కృ� ��నం ఒక ���న 

�ధ� ��నం� ఉం��. ఈ �రణం�, ఈ  కృ� ����న్ జన ��రయ్ం �యడం కషట్ం. 

అ���� అ�కమం�� ఈ కృ� ��నం ��ం� ��య���, �� �థ్�ల� వృ�ధ్ 

������, మ�� ఇం� అ�క సంఖయ్� అం�త �వంగల �ధ�ల అవస�ల� 

�రచ్���, జ�ల� త�న �ధం� �� �ధ� �య్��ల వ�గ్�న్ సం��ం��. ఈ 

��ప్� ��నపప్��, ఈ �య్��� ఇతర ��నయ్ ���� అం�ం� ��� 

మ�� అ� �ధన �యబ� �థ్�ల �ష�ల� �� అ�గ�ం�ం�.  

��� �ం� �ధ�� అ� తవ్ర� �� �ం� �ట��న్ మ�� అ�ం�య 

�మ�థ్�ల� �ం�ం�ం��వడ� ��ం�, అస�న�న శ�త్ క��న ��� (ధరమ్ 

చ�ం)� �� �� త�క్వ �లం�� �ందగల�. ఒక�� ఏరప్�న త��త, ��� 

అ�న్ �ళ� �ధ�� ��త్క�� �గం� సవ్యం�స్దధ్ం� ప����త్� ఉం�ం�. ఇ� 

�రంతరం �శవ్ం�� శ�త్� �క�ం�, �ధ�� �� � � (అస� �వం) ��� �ం� � 

(�ధ� శ�త్) ��ంతరం ��త్ం�. ఈ �ధం�, “� (ధరమ్ం) �ధ��� ��ధ్ ��త్ం�” 

అ� లకష్�ం �ధయ్మ��ం�. 

��� �ం� � ఐ� వ�గ్ల క�లక� ఉ�న్�, ఇ� ��ధ్� �� ��ల� 

�పడం �య్�మం, ��� �లబ� భం�మ �య్�మం, జగ�త్ �కక్ �ం� �నల� 

��చ్�నడం �య్�మం, ��� �వయ్ ��హం �య్�మం, మ�� ��క శ�త్ల� 

బలపర� �రగ్ం �య్�మం. 
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1. ��ధ్� �� ��ల� �పడం �య్�మం (��� 

�య్� � �) 
��ం: 

��ధ్� �� ��ల� �పడం �య్�మం అ�న్ శ�త్ ��ల� �రవ��� �పడం� 

�ం�కృత� ఉం�. ఈ �య్���న్ �ధన ��న త��త, �తత్� �రం�ం�న �� 

త�క్వ �లం�� శ�త్� �ందగ����, అ�భవంగల �ధ�� �గం� వృ�ధ్ 

�ందగల�. ఈ �య్�మం� �ద� �ం� శ�త్ ��ల�న్ ����వల�న అవసరం 

ఉం�, త�వ్� �ధ�� �ంట� అ�య్నన్త �థ్�� �ధన �య��� �ధయ్మ��౦�. 

ఈ �య్�మం �కక్ కద�క� అ� ��రణం� ఉం��, ఎం�కం� �పప్ �� 

��ం ��రం ��చ్���� సరళ౦ మ�� �లభం. కద�క� సరళం� ఉ�న్��, 

బృహ�-�థ్�� �తత్ం కృ� ��నం� ఉదభ్�ం� �ష�ల� �యం��త్�. ఈ 

�య్���న్ �ధన ��త్నన్�� ఒక� శ�రం �చచ్� అ���త్ం� మ�� �� బల�న 

శ�త్ కేష్�ం ఉనన్�ల్� ఒక ��య్క�న అ��� క���ం�. ఇ� �తత్ం శ�రం�� అ�న్ 

శ�త్ ��ల� �పడం మ�� �రవడం వలల్ జ���ం�. �� లకష్�ం శ�త్ అ�డ్� ఉనన్ 

��ల� అడడ్ం�� ��ం� �యడం, శ�త్ ��టంకం�, �నన్� �వ�ం�� �యడం, 

శ�రం�� మ�� చరమ్ం �ంద ఉనన్ శ�త్� కదపడం, ��� బలం� �వ�ంప�యడం 

మ�� �శవ్ం �ం� �దద్ �తత్ం� శ�త్� �లచ్డం. అ� సమయం� �ధ��� ��ం� శ�త్ 

కేష్�ం క���నన్ �థ్�� తవ్ర� ���త్ం�. ఈ �య్���న్ ��� �ం� �కక్ 

�థ�క �య్�మం�, �ం�� �ధన ��త్�. ఇ� �ధన� బలపర� ����ల్ ఒక�. 

�� ��: (�య్�మం �� �ం� ఒక�� వ�ల్ంచబ� �ల్కం) 

ష� �� హ �   �ం� �ం� �వ్ � 

(Shen He Yi)                     (Dong Jing Sui Ji) 

�ం� �య� � ��   �య్� � � �  
(Ding Tian Du Zun)  (Qian Shou Fo Li) 
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�దధ్ం �వడం: 

�తత్ం శ���న్ మ� వ��� ��ం� సడ�ంచం�. ��ల మధయ్ ��ల-�డ�ప్ 

�రం ఉం�, సహజం� �లబడం�. ��ళల్� ��ద్� వంచం�. ��ళల్�, �ం� 

���న్ వ��� ఉంచం�. గ�డ్�న్ ��ద్� �ప�� ��క్ం�. ��క �కక్ �న గ�ట్ 

అంగ�� ���. ప�వ�సల మధయ్ �ం�ం �� ఉంచం�. �ద�ల� ��, కళళ్� 

�మమ్�� �యం�. �ఖం �ద ��ంత ���న్ వయ్కత్పరచం�. �ధన ��త్నన్�� 

�� �� �దద్�, ఎ�త్� ఉనన్�ల్ �� అ���త్ం�. 

 

��ల� కలపం� (�య్ం� � � ��) 

అర��ల� � ��� అ��ఖం� ఉం� ��ల� �� ఎతత్ం�. �టన�ళల్ �న� 

ఒక��� ఒక� ��ద్� ���. త�క్న ��� �ళల్� క�� ఉం�, ��� ఒక��� 

ఇం�క� �ం�ం అ��య్పత్ం� ఉంచం�. ���ల� ఎడమ�� �న ఉం�ం�, ��ల� 

���� �న ఉం�ం�, ��� అం��రం ���త్�, ��� ��త్క�� �గం� 

ఉం��. �ం� ��ల� ��ద్� �ం�� ఉం�, ���ల� ���� ఉం��, ఈ 

�ధం� చంక� ���న�ల్� ఉం�� (1-1 ��ం� ��న�ల్). 
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x                           ��ం 1-1                                                                               ��ం 1-2 

���� ��� �పడం (� ల �� ��) 

� �� � (��� కల��నన్ భం�మ) �ద��టట్ం�. క��న ��ల� �� 
ఎ�త్న��, �ం� �ళల్� �మం� �నన్� �యం�. ��� �ఖం ఎ�ట ��న��, 
��� �డ�� �మం� �ం� అర��ల� �� ��ప్�. ఒక�� ��� తల�న 
ఉనన్��, అర��� ���� అ��ఖం� ఉం�� �ం� ��ల ��ల్ ఒక��� ఒక� 
���నన్�ల్�, �� మధయ్ 8-10 అం�ళ�ల (20-25 �ం��టరల్) �రం ఉం�� 
(1-2 ��ం� ��న�ల్�). అ� సమయ౦� తల� �� ��ట్, ��ల� �ల� �ంద� 
వ�త్�. �ం� అర��ల మడమల� �� గ�ట్� వతత్ం�, శ���న్ 2-3 ��నల్ వర� �పం�. 
త��త ఒకక్��� �తత్ం శ���న్ వ�� �యం�, �ఖయ్ం� ���ల్, �ం� �గం 
సడ�ం�న �థ్�� ��� ���.   
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                                    ��ం 1-3                                                                          ��ం 1-4 

త�గ�� తల �ఖరం�� శ�త్� �ంపడం (� �� �వ్� �ం�)  

� భం�మ� అ�స�ంచం�. �ం� అర��ల� బయట� 140 ��ల �ణం ఏరప్�� 

ఒ��� �ం� పకక్ల� ��ప్�, మ�క�ట్ల �ప� �గం ఒక��� ఒక� ��త్నన్�ల్, 

�టట్ం ఆ�రం ఏరప్��. �� మ�క�ట్ల� వం�, ��� �ంద� ��వవ్ం� (1-3 

��ం� ��న�ల్�).  

��� �� ఎ��� ��న��, అర��� ��� అ��ఖం� 10 �ం��టరల్ (4 

అం��ల) �రం� ఉం��. �ం� ��ల� ��త్క�� �గం ��� ��వవ్డం 

�న��ంచం� (1-4 ��ం� ��న�ల్�). 
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��ం 1-5 

 

��ల� �� ఎ��� క�� వతత్డం (షవ్౦� � హ �) 

��త్క�� ���న్ ��న��, �ంట� ��ల� �� వర� �� ఎ�త్, హ � (��ం 1-5) 

�యం�. హ � ��త్నన్�� ����ల్, అర��ల మడమ�, ఒక��� ఒక� వ�త్�� 

ఉం��, అర��ల మధయ్ �� �� ఉం�ం�. ���ల� �� ఉంచం�, �ం��ల� 

సరళ�ఖ ఏరప్�� ఉం��. (��ల� �మర అర�� భం�మ� ఉం��, హ �, � �� 

��త్నన్�� తపప్, త��� అ�న్ �య్��ల� ఇ�� ఉం�ం�). 
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 ��ం 1-6                                                                              ��ం 1-7 

��ల� �� ���, �� ��� �పడం (�ం� � �య్� ��) 

హ � భం�మ� �రం�ంచం�. ��ల� 2-3 �ం��టరల్ (1 అం�ళం) �రం� 
ఉం� �డ�యం�, అ� సమయం� ��� �పప్టం �ద��టట్ం�. ���� ఎడమ 
��� (��� �� ���) �� ��� �పప్ం�, �� ��� బయట� �పప్ం�, ఈ �ధం� 
ఎడమ �� �న, �� �� �ం� ఉం��. �ం� ��� �ం��ల� సరళ�ఖ� 
ఉం�� (1-6 ��ం� ��న�ల్�). 
త��త ఎడమ �ం��� �కరణ్ �శ� ఎడమ � ��� �పం�, అర�� �ంద ��� 
అ��ఖం�, ��� తల �థ్�� ���� వర� �పం�. �� �� ఇం� �� దగగ్ర, 
అర�� � ��� అ��ఖం� ఉం�ం�. ఎడమ ��� �సత్��త్నన్��, �తత్ం శ���న్ 
�మం� ���, తల� �� ��ట్, ��ల� �ంద� వ�త్�. ఎడమ��� �� ఎడమ �� � 
�శ� ���, �� �ం�నన్ �� �� �జం� ��� బయట� ��� (1-7  
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                                    ��ం 1-8                                                                                   ��ం 1-9 

��ం� ��న�ల్�). 2-3 ��నల్ వర� ��, త��త �ంట� �తత్ం శ���న్ వ�� 

�యం�. ఎడమ ��� �� �ం�� క��, హ � �యం� (1-5 ��ం� ఉనన్�ల్�). 

త��త అర��ల� మ�ల్ �పప్ం�. �� �� (��ల� ఎడమ ��) �న ఉం�ం�, ఎడమ 

�� �ంద ఉం�ం� (1-8 ��ం� ��న�ల్�). 

�� �� ఇంత��ం� ఎడమ �� కద�కల� అ�స��త్ం�, అం� �� �ం���  

�కరణ్ �శ� �� �సత్�ంచం�, అర�� �ంద ��� అ��ఖం�, ��� తల �థ్�� �� 

వర� �పం�. ఎడమ �� ఇం� �� దగగ్� అర�� ���� అ��ఖం� ఉం�ం�. 

�ం� ��ల� ��న త��త (1-9 ��ం� ��న�ల్�), �ంట� �తత్ం శ���న్ 

వ�� �యం�. ��� �� �ం�� క��, హ � �యం� (1-5 � ఉనన్�ల్�). 
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��ం 1-10 

 

బం�ర� �� తన శ���న్ �లచ్డం (�� � �� ��) 

హ � భం�మ� �ద��టట్ం�. �� వదద్ ��ల� �డ��, ��ల� సరళ�ఖ� 

ఉం�� శ�రం �కక్ల� �సత్�ంచం�. �తత్ం శ���న్ �మం� �పం�. తల� �� ��ట్, 

��ల� �ంద� వ�త్, �ం� ��ల� బలం� �కక్ల� �నన్� ��, ��� ��క్ల� 

2-3 ��నల్ వర� �పం� (1-10 ��ం� ఉనన్�ల్�). �ంట� �తత్ం శ���న్ వ�� 

��, హ � �యం� (1-5 ��ం� ��న�ల్�).  
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                                                                                          ��ం 1-11 

 

�ం� మ��గ�� (�గ�ల్) స��ం�� �కడం (షవ్౦� �ం� � ��) 

హ � �ం�, ��ల� �డ�� �ందర �ం� ���, �ంద� �సత్�ంచం�. �ం� ��� 

స�ంతరం�, �నన్� ఉనన్��, అ� �ళల్� 30 ��ల �ణం ఏరప్�� ఉం�� (��ం 

1-11 �). �తత్ం శ���న్ �పం�. తల� �� వ�త్, �ళల్� �ంద� వ�త్�. 2-3 ��నల్ 

వర� �పం�. ఒకక్��� �తత్ం శ���న్ వ�� �యం�. �ం� ��ల� �న�క్ 

���� హ � �యం�. 
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��ం 1-12 

 

��సతవ్ �మర� ��ల� ఉంచడం (� � � �య�) 

హ � �ం� �ం� ��ల� �డ��, ��� �కరణ్ం� శ�రం పకక్ల� �సత్�ంచం�, 

��ల�, �ళల్� మధయ్ �ణం ��� 30 ��� ఉం�� (1-12 ��ం� ��న�ల్�). 

�తత్ం శ���న్ �మం� �పం�, �� �నల� �ంద� �ం�ం బలం� బయట� ���. 

త��త ఒకక్��� �తత్ం శ���న్ వ�� �యం�. ��ల� �� వదద్� క��, హ � 

�యం�.   
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                                                                                             ��ం 1-13 

అరహ్�� తన ��� �ండ� �యడం (�� �� � ష�) 

హ �� �ద� �టట్ం�. ��ల� �డ��, ��� శ�రం ��క� �సత్�ంచం�. అ� 
సమయం�, �ం� అర��ల� ��క ��� అ��ఖం� �పప్ం�. ��� శ�రం పకక్ల 
�ం� ��నన్��, మ�క�ట్ల� �మమ్�� వంచం�. ��� శ�రం ��క� 
��న��, మ�క�ట్ల�, శ���� మధయ్ �ణం 45 ��� ఉం�ం� (1-13 ��ం� 
��న�ల్�). �తత్ం శ���న్ �మం� �పం�. �ం� ��� స��న �థ్��న్ 
����న్క, తల� �� �టట్ం�, మ�� ��ల� �ంద� వతత్ం�. శ���న్ ���� 
ఉంచం�, 2-3 ��నల్ వర� �పం�. �తత్ం శ���న్ ఒకక్��� వ�� �యం�. 
��ల� �న�క్ ��చ్, హ � �� ��� రం�.  



    

  95    
    

 

��ం 1-14 

 

వ�� �ండ� ���ంచడం (�� గం� �� ష�) 

హ � � �ద��టట్ం�. �ం� ��ల� �డ��, అర��ల� �ం�� �యం�. 

����ల్ �� ��త్ం��. ��ల� ��ల �థ్�� ఉం��. ��ల� �నన్� ��న 

త��త, తల� �� ��ట్, ��ల� �ంద� వ�త్�. శ���న్ ���� ఉంచం� (1-14 

��ం� ��న�ల్�). 2-3 ��నల్ వర� �పం�. ఒకక్��� �తత్ం శ���న్ వ�� 

�యం�. �ం� ��ల� క�� �� �ం� ��ట్, హ � � ��� రం�.    
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                                   ��ం 1-15                                                                           ��ం 1-16 

 

��ల� ��త్క�� ఎ�ట ఒక�� �ం� ఇం�క� వ�చ్� ఉంచం� (�� � 

�య్ �) 

హ � � �ద��టట్ం�. అర��ల� క�� �గం ��� అ��ఖం� ���, 
�మమ్�� �ం� ��ల� �ంద� కదపం�. ��� ��త్క�� ���న్ ��న��, 
��ల� ఒక�� ఎ�ట ఇం�క�� ఉంచం�. ���ల� ఎడమ �� �పల ఉం�ం�, 
��ల� �� �� �పల ఉం�ం�. బయ� �� అర�� ఇం�క�� ��క ��� 
అ��ఖం� ఉం�ం�. �ం� ��ల మధయ్, మ�� �ప� ���, ��త్క��� మధయ్ 
�రం 3 �ం��ట�ల్ (1 అం�ళం) ఉంచం�. ��ల� ఇ� ��రణం� 40-100 
��నల్ వర� ఉం�� (1-15 ��ం� ఉనన్�ల్). �య్���న్ �య్ం� � � �� � 
��ంచం� (1-16 ��ం� ��న�ల్�). 
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2. ��� �లబ� భం�మ �య్�మం (��� జవ్ం� �) 
��ం: 

ఇ� ��� �ం� �య్��ల� �ండవ వరగ్ం. ఇ� ��� చ�ం-ప�ట్�� కద�కల� 

క���నన్ ఒక ��ంత �థ్�� �లబ� �య్�మం. కద�క� ఒ� ��� ఉం��, �� 

భం�మ� �� �� ప�ట్�వల�న అవసరం ఉం�. �తత్� �రం�ం�న ��� �ద�ల్ 

�� ��� బ����, ��ప్�� అ��ంచవ�చ్. అ�� �ధన త��త, �� �తత్ం 

శ�రం ��ం� �ం�న�ల్, ప��యడం వలల్ క�� అలసట ఏ ��ం అ��ంచ�. �ధన� 

తర�� �యయ్డం, మ�� �� సమయం ��� ��ద్, �ధ�ల� �� ��ల మధయ్ 

��� ప����త్నన్ అ��� క���ం�. ��� �లబ� భం�మ� తర�� �ధన 

�యడం వలల్, �తత్ం శ�ర౦ ��త్� �రవబ��ం� మ�� శ�త్ �ట��న్ �ం��ం�. 

��� �లబ� భం�మ �జఞ్త �ంచ���, �థ్�ల� �ం����� మ�� ��క 

శ�త్ల� బలపరచ��� ఒక సమ��న �ధ� ��నం. కద�క� ��రణం� ఉం��, 

అ�� ఈ �య్�మం �వ్� �� ��ంచవ�చ్, ఈ �ధన అ�న్ క���� ఉం�. 

�ధన ��త్నన్��, కద�కల� సహజం� �యం�. �� �ధన ��త్నన్�ల్ �� 

����. ��ద్� కదలడం సహజ�, అ�� ఊగకం�. ��� �ం� �కక్ ఇతర 

�య్��ల ����, ఈ �య్�మం �కక్ ��ం� �ధన �కక్ ��ం� ��, 

ఎం�కం� ��� ప���ంచడం ఎపప్�� ఆగ� �బ�ట్. �� కద�క �కక్ సమయం 

వయ్�త్�, వయ్�త్� �నన్ం� ఉండవ�చ్; ఎంత ఎ�క్వ అ��, అంత ��. 

 

�� ��:(�య్�మం �� �ం� ఒక�� వ�ల్ంచబ� �ల్కం) 

�ం� �వ్ జం� �   �ం� �� �ం� � 
(Shenghui Zengli)                    (Rongxin Qingti)                                           

� �య్ � �   ��� � �                                                  

(Simiao Siwu)                     (Falun Chuqi)                          
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      ��ం 2-1 

�దధ్ం �వడం: 

�తత్ం శ���న్ మ� వ��� ��ం� సడ�ంచం�. ��ల� ��ల-మధయ్ ఉనన్ంత 

�రం� ��ట్, సహజం� �లబడం�. ��ళల్� ��ద్� వంచం�. ��ళల్�, �ం� 

���న్ వ��� ఉంచం�. � గ�డ్�న్ ��ద్� �ప�� ��క్ం�. ��క �న గ�ట్ అ౦గ�� 

���. ప�వ�సల మధయ్ �ంత �� ఉంచం�. �ద�ల� ��, కళళ్� �మమ్�� 

���ం�. �ఖం �ద ��ంత ���న్ వయ్కత్పరచం�. షవ్ం� � � �� (��ల� 

కలపం�) (2-1 ��ం� ��న�ల్). 

చ��న్ తల� ఎ��� ప�ట్�వడం (� �య� �� ��) 

� �� (��� క��న) �థ్� �ం� �రం�ంచం�. ��త్క�� �గం �ం� ��ల� 

�డ��త్, �లల్� �� ఎతత్ం�. ��� తల �ం�� ���నన్��, క��మమ్ల  



    

  99    
    

                                   

                                   ��ం 2-2                                                                             ��ం 2-3 

 

�థ్�� అర��� ���� అ��ఖం� ఉం��. �ం� ��ల �ళల్ �స� ఒక��� 

ఒక� 15 �ం��ట�ల్ (5 అం���) �రం� ఉం��. �ం� ��� ఒక వలయం� 

ఏరప్�, �తత్ం శ�రం వ��� ఉం�ం� (2-2 ��ం� ��న�ల్). 

చ��న్ ��త్క��� ఎ��� ప�ట్�వడం (� �య� �� ��) 

�ంద� �థ్��ం� ��ల� �మం� �ంద� ���రం�. ��త్క�� ���న్ �� వర�, 

ఈ భం�మ� �రచ్కం�. ��త్క���, ��ల� మధయ్ 10 �ం��టరల్ (4 అం��ల) 

�రం ఉంచం�. చంకల� ���న�ల్ ఉం�, �ం� ���ల� �ం�� ఉంచం�. 

అర��� � ��� అ��ఖం� ఉం��. �ం� ��ల ��ల్ ఒక���క� 10 

�ం��ట�ల్ (4 అం���) �రం� ఉం��. ��� ఒక వలయం� ఏరప్��� 

(2-3 ��ం� ��న�ల్). 
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                                 ��ం 2-4                                                                                    ��ం 2-5                                                         

చ��న్ తల �న ప�ట్�వడం (� �ం� �� ��) 

�ంద� భం�మ �ం� ��ల �కక్ వల��రం �ర�ం�, ��ల� �మమ్�� �� 

ఎతత్ం�. ����ల్ ఒక��� ఒక� ��త్నన్�ల్ చ��న్ తల �న ప�ట్�ం�. అర��� �ంద 

��� అ��ఖం� ఉం��, �ం� ��ల �ళల్ �నల మధయ్ 20-30 �ం��ట�ల్ (8-

10 అం���) �రం ఉంచం�. ��� వల��రం ఏరప్�� ఉం��. ��ల�, 

��ల�, ���ల�, మ�క�ట్ల� వ��� (2-4 ��ం� ��న�ల్) ఉంచం�. 

చ��న్ తల� �ం� ��� ప�ట్�వడం (�య్ం� స �� ��) 

�ంద� భం�మ �ం� ��ల� �లల్� తల� �ం� ��ల� కదపం�. అర��ల� 
��ల� అ��ఖం� ఉం�, �ం��ల� �నన్� ఉం�, ��ల� వ��� ఉంచం�. 
(2-5 ��ం� ��న�ల్). ��ల� ��ల� మ� దగగ్ర� ఉంచ�డ�. 
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                             ��ం 2-6                                                                           ��ం 2-7 

 

��ల� ��త్క�� ఎ�ట ఒక�� �ం� ఇం�క� వ�చ్� ఉంచం� (�� � 

�య్ �) 

�ం� ��ల� �ంద� భం�మ �ం� ��త్క�� ���� �ంద� �మమ్�� కదపం� 

(2-6 ��ం� ��న�ల్) ఒక�� �ం�� ఇం�క� వ�చ్� ఉంచం�. �య్���న్  

�య్ం� � � �� � ��ంచం� (2-7 ��ం� ��న�ల్). 
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3. జగ�త్ �కక్ �ం� �నల� ��చ్�నడం �య్�మం 
(గవ్� �ం� �య్ం� � �) 
��ం: 

ఈ �య్�మం �శవ్ం �కక్ శ�త్� ఒక� శ�రం �ప� శ�త్� కలప��� ఉ�ద్�ంచబ�ం�. 

�� �దద్ �తత్ం� శ�త్ �స�జ్ంపబ�, �ప�� ���నబ��ం�. అ� త�క్వ �లం��, 

�ధ�� అత� శ�రం�� అ��గయ్కర, నలల్� �� �స�జ్ం�, �దద్ �తత్ం� �శవ్ం �కక్ 

శ�త్� �ప�� ���ం��, అం�వలల్ అత� శ�రం �దధ్� �ందర� “�ల ��� 

శ�రం” �థ్�� ���ం�ం�. అం� ��ం� �� కద�క� ��త్నన్��, ఈ �య్�మం 

“తల �ఖరం �������” �� క���త్ం�, మ�� ��ల �ంద�నన్ ��గ్ల 

అ�డ్ల� �ల��త్ం�. 

�య్�మం �యక �ం�, �మమ్�న్ �� �ం� �దద్ �� ��ట్��, ��� 

��� మధయ్ �లబ�న�ల్�, అ� �దద్� అస�న�న ఎ�త్� ఉనన్�ల్ ఊ�ం��ం�. 

��ల �కక్ � కద�క�, శ�రం�� � �గం� ��� తల �ఖరం బయట� �శవ్ం 

�కక్ � �నల ��� ��ం�; ��ల �కక్ �ం� కద�క�, అ� ��ల �ంద �ం� 

బయట� �శవ్ం �కక్ �ం� �నల ��� ��ం�. ��ల కద�కల� అ�స�ం�, శ�త్ 

�ం� �నల �ం� శ�రం �ప�� ��� వ�త్ం�, త��త వయ్��క �శ� 

�స�జ్ంపబ��ం�. కద�కల� ఒక�� త��త ఒక� ��మ్� ��ల్ ��� ��య్�. 

��మ్దవ కద�క�, ఎడమ ��� �న ఉం� (��ల� �� ���), ఇం� �� వ�చ్�క 

ఆపం�. త��త �ం� ��� క�� �ంద� క����, శ�త్� �ం� �నల� ���� 

��త్ం�, ఆ త��త శ�రం �ంబ� ��� � �నల� ��త్ం�. ��� ��, �ంద� ��మ్� 

��ల్ క��న త��త, శ�త్ శ�రం �ప�� �బ��ం�. ��� � అ�ఘ� �శ� 

(�ం� �ం� ��న��) ��త్క�� �గం� ��� ��ల్ �పప్ం�, ఇ� 

బయట�నన్ శ�త్� ��� శ�రం �ప�� �వ���. �య్�మం ��ంచ��� �ం� 

��ల� కలపం�, �ధన� ��ంచ��� ��. 
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                                 ��ం 3-1                                                                             ��ం 3-2 

 

�� ��: (�య్�మం �� �ం� ఒక�� వ�ల్ంచబ� �ల్కం) 

�ం� �వ్ బ� �   � � �ం� � 
(Jinghua Benti)                    (Fakai Dingdi) 
�� � � మం�   �ం� �య� చ � 
(Xinci Yimeng)                    (Tongtian Chedi) 

�దధ్ం �వడం: 

�తత్ం శ���న్ మ� వ��� ��ం� సడ�ంచం�. ��ల మధయ్ ��ల-�డ�ప్ 
�రం ఉం� సహజం� �లబడం�. ��ళల్� ��ద్� వంచం�. ��ళల్�, �ం� ���న్ 
వ��� ఉంచం�. గ�డ్�న్ ��ద్� �ప�� ��క్ం�. ��క �వర గ�ట్ అంగ�� ���. 
ప�వ�సల మధయ్ �ం�ం �� ఉంచం�. �ద�ల� ��, కళళ్� �మమ్��  
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                                  ��ం 3-3                                                                                ��ం 3-4 

�యం�. �ఖం �ద ��ంత ���న్ వయ్కత్పరచం�. �వ్ం� � � �� (��ల� 
కలపం�) (��ం 3-1), �� ఎ�ట హ � (��ల� క��) �యం� (3-2 ��ం� 
��న�ల్�). 

ఒక-�� �� �ంద� �� కద�క (ద� � �౦� �వ్�) 

హ � �ం�, ఒక-�� కద�క �ద� �టట్ం�. ��� శ�రం బయ� �� � (శ�త్ 
యం�ంగం) �ంబ� �మమ్�� క����. ��ల కద�కల� అ�స�ం�, శ�రం �ప�  
శ�త్ ఆగ�ం� �� �ంద� �వ��త్ం�. ���� �ం� ఎడమ ��� �� ఎ�త్�, ��� 
�ం� �� ��� �� ఎ�త్� (3-3 ��ం� ��న�ల్�). 

�ఖ� �ం� �ం� �� ��� �మమ్�� ఎ�త్, తల �ఖరం �న �సత్�ంచం�. అ� 

సమయం� �� ��� �మమ్�� �ంద� ��యం�(��� ఎడమ ���). �ం� ��ల� 

ఈ �ధం� ఒక�� త��త ఒక� కద�� ఉం�� (3-4 ��ం� ��న�ల్�). 
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                                      ��ం 3-5                                                                              ��ం 3-6 

�ం� అర��ల� శ�రం ��� అ��ఖం� 10 �ం��టరల్ (4 అం�ళ�ల) 

�రం� ఉం��. �య్�మం ��త్నన్��, �తత్ం శ���న్ వ��� ఉం��. ఒక �� 

��-�ంద� కద�క� ఒక ��� ��క్ంచబ��ం�. �తత్ం ��మ్� ��ల్ ��� ���. 

�ం�-��ల �� �ంద� �� కద�క (�వ్ం� � �ం� �వ్�) 

��మ్దవ ఒక-�� కద�క ��డ��, ఎడమ �� (��ల� �� ��) �న ఉం�, ఇం� 
�� �� ఎ�త్ట�� అ�� ఉం�ం�. �ం� ��� �� ��త్ం�� (3-5 ��ం� 
��న�ల్�).  

త��త �ం� ��ల� �ంద� ఒ��� కదపం� (3-6 ��ం� ��న�ల్�). 
అర��ల� శ�రం ��� అ��ఖం� 10 �ం��టరల్ (4 అం�ళ�ల) �రం� 
ఉంచం�. ఒక ��-మ��-�ంద� ��ల కద�క� ఒక ��� ��క్ంచబ��ం�. 
��మ్� ��ల్ ��� �యం�. 



    

  106    
    

                                        

                               ��ం 3-7                                                                               ��ం 3-8 

 

�ం� ��ల� ��� � �పప్డం (�వ్ం� � �వ్ �ం� ���) 

�ం�-��ల కద�కల� ��త్ ��న త��త, �ం� ��ల� �ంద� �ఖ�� ��, 

�� �ద �ం� �ంద� ��త్క�� �గం �� వర� కద��. ఇ�� ��త్క�� 

�గం� ��� � �పప్ం� (3-7, 3-8, 3-9 ��ల� ��న�ల్�), ���ల� 

ఎడమ �� �ప��, ��ల� �� �� �ప�� ఉం��. �ం� ��ల మధయ్ �రం, �ప� 

��� ��త్క��� మధయ్ �రం 3 �ం��ట�ల్ (1 అం�ళం) ఉం��. ��� � 

అ�ఘ� �శ� (�ం� �ం� ��న��) ��� ��ల్ �పప్ం�, ఇ� బయ� శ�త్� 

��� శ�రం �ప�� �వ���. ��� � ��ప్న��, �ం� ��ల కద�కల� 

��త్క�� �గం�� ఉంచం�. 
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                                      ��ం 3-9                                                                         ��ం 3-10 

 

��ల� కలపం� (�య్ం� � � ��) (3-10 ��ం� ��న�ల్�). 
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4. ��� �వయ్ ��హం �య్�మం (��� � �య� 

�) 
��ం: 

ఈ �య్�మం �నవ శ�రం�� శ�త్� ��త్ర�న �టల్� �వ�ం�� ��త్ం�. �వలం 

ఒక� �� అ�క ��ల�ం� ��ం�, శ�త్ శ�రం �కక్ �తత్ం �� పకక్�ం� �ం� 

పకక్� మ�ల్ మ�ల్ �వ��త్ం�. శ�త్ ��ల� ��� సగ� ���లకం�, �� �పప్ మ�� 

�నన్ �వయ్ ��హ�లకం� ఈ �య్�మం �� �ం�ం�. ఇ� ��� �ం� �కక్ 

మధయ్సథ్-�థ్� �య్�మం. �ంద� �� వ�గ్ల �య్��ల ఆ�రం�, ఇ� 

శ�రమంత� అ�న్ శ�త్ ��గ్ల�(�పప్ �వయ్ ��హ�� �� క����) �రవ��� 

ఉ�ద్�ంపబ�ం�, అం�వలల్ శ�త్ ��� �తత్ం శ�రమంత� ��ం� �ంద వర� �మం� 

క��త్�. ఈ �య్�మం �కక్ అ� ��షట్�న లకష్ణం ఏ�టం�, ��� ప��మణం 

�వ్� �నవ శ�రం �కక్ అ��రణ ప��థ్�ల� స��యడం, అం�వలల్ �నన్ �శవ్ం 

అ�న �నవ శ�రం తన �ల �థ్�� ��� వ�త్ం�, మ�� �తత్ం శ�రం�� శ�త్ 

ఆటంకం ��ం� సరళం� �వ��త్ం�. ఈ �థ్�� ���నన్��, �ధ�� �-���-

�(��ల్�ల��-�) కృ�� అ�య్నన్త �థ్�� ��ం�న�డ���, ఇం� �ధ�� 

�పప్ ఆ�య్�మ్క �ంతన క���నన్�డ��, �� (�పప్ ధరమ్ం) కృ�� �రం�ంచవ�చ్. 

ఈ సమయం� �� �ం� �టవం మ�� ��క శ�త్� ���ం� �����. ఈ 

�య్�మం ��త్నన్��, ��ల� �� �(శ�త్ యం�ంగం) �ంబ� కదపం�. �� కద�క 

�ందర ��ం�, �మమ్�� మ�� సరళం� ఉం�ం�.  

�� ��: (�య్�మం �� �ం� ఒక�� వ�ల్ంచబ� �ల్కం) 

�య� � � �  �� �ం� � � 
(Xuanfa Zhixu)                    (Xinqing Siyu) 
�� బ� �వ్ ��  � � � � 
(Fanben Guizhen) (Youyou Siqi) 
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                                 ��ం 4-1                                                                             ��ం 4-2 

 

�దధ్ం �వడం: 

�తత్ం శ���న్ మ� వ��� ��ం� సడ�ంచం�. ��ల మధయ్ ��ల-�డ�ప్ 

�రం ఉం�, సహజం� �లబడం�. ��ళల్� ��ద్� వంచం�. ��ళల్�, �ం� 

���న్ వ��� ఉంచం�. గ�డ్�న్ ��ద్� �ప�� ��క్ం�. ��క �వర గ�ట్ అంగ�� 

���. ప�వ�సల మధయ్ �ం�ం �� ఉంచం�. �ద�ల� ��, కళళ్� �మమ్�� 

�యం�. �ఖం �ద ��ంత ���న్ వయ్కత్పరచం�. 

�వ్ం� � � �� (��ల� కలపం�) (4-1 ��ం� ��న�ల్), త��త �� 

�ందర హ � (��� కలపం�) �యం� (4-2 ��ం� ��న�ల్). 
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                                         ��ం 4-3                                                                          ��ం 4-4 

 

హ � �థ్� �ం� �ం� ��ల� �డ�యం�. ��� ��త్క�� ��� �ంద�, 

అర��ల� శ�రం �� అ��ఖం� ఉం�� ��� ��యం�. శ����, ��ల� 

మధయ్ �రం 10 �ం��ట�ల్ (4 అం���) ఉంచం�. ��� ��త్క�� �ద �ం� 

��క, ��� ఇం� �ంద� �ం� �ళల్ �ప� �� �ం� �పం�. అ� సమయం�, 

న��� వం�, �ంద� ��చ్ం� (4-3 ��ం� ��న�ల్). 

���ళల్ �న� �ల� దగగ్ర� ఉనన్��, ��ల� �ం� ��ల బయట� వృతత్�� 

��� �రచ్ం�, �� �దం �కక్ �ందర �ం� ��మడమ బయట� (4-4 ��ం� 

��న�ల్�). 
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                                              ��ం 4-5                                                                        ��ం 4-6  

 

త��త �ం� మ�క�ట్ల� ��ద్� వం�, �ళల్ ��క �ం� ��ల� �� ఎతత్ం� (4-5 

��ం� ��న�ల్). 

��ల� �� �ం� �� ఎ�త్�నన్��, ��న్�క� �నన్� �యం� (4-6 ��ం� 

��న�ల్�). �య్�మం ��త్నన్��, �ం� ��ల� శ�రం� ఏ ఒకక్ ���� 

��ంచ�డ�; అ� �నటల్��, �ం� ��ల �ద శ�త్ శ�రం �ప�� 

���నబ��ం�. 
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                                       ��ం 4-7                                                                       ��ం 4-8 

 

��ల� ఇం� �� ఎతత్�న��, ��� ఉం� ���ళళ్� �యం� (4-7 ��ం� 

��న�ల్),  త��త ��ల� చంకల �ం� ��� �ం�� �గం�. 

�ం� ��ల� �� ఎ�ట అడడ్ం� ఉంచం�, (ఏ �� �న, �� ఏ �� �ంద ఉం�� 

అ���� ��య్క ఆవశయ్కత ��. ఒక� అల��� బ�ట్ ఉం�ం�. ���ల�, ��ల� 

ఇదద్�� ఇ� ఒ� ���� ఉం�ం�) (4-8 ��ం� ��న�ల్). 
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                                 ��ం 4-9                                                                          ��ం 4-10 

�ల� ఉం� ���ళళ్� ���, �ం� ��ల� ��ల� ఉంచం� (��ద్ �� ఉం��). 

�ం� ��ల� ��ల �ం� పకక్ �ం� (బయట �ం�) ��యం�. మ�క�ట్ల� 

��న��, అర��� ఒక��� ఒక� అ��ఖం�, 3-4 �ం��టరల్ �రం� (ఒక 

అం�ళం) ఉం�, ��ల� ��ప్�. అం�, బయ� �టన �� �న ఉం��, �ప� �టన 

�� �ంద ఉం�� �పప్ం�. ఈ సమయం� ���, ��� సరళ�ఖ� ఏరప్��� 

(4-9 ��ం� ��న�ల్). 

�ం� అర��ల� బం�� ప�ట్�నన్�ల్� �పప్ం�, అం� �ప� �� బయట�, బయ� 

�� �ప�� �����. �ం� ��� �ంద మ�� �� ��ల �� పకక్ల (�ప� 

�ం�) �ం� ���� ��న��, ��� �� ఎ�త్, తల ��క� ��యం�. తల 

��క ��� అడడ్ం� ఉనన్ �థ్�� ఉం�� (4-10 ��ం� ��న�ల్). 
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                                   ��ం 4-11                                                                          ��ం 4-12 

 

త��త ��ల� ఇం� �ంద� ��న్�క ��� ��యడం �న��ంచం� (4-11 

��ం� ��న�ల్). 

�ం� ��ల� �డ��, ���ళల్ �న� �ంద� ��త్నన్�ల్, ��క ఉనన్ శ�త్� కలపం�. 

త��త �ం� ��ల� స�ంతరం� తల ��ం� �� �ం�� కదపం� (4-12 

��ం� ��న�ల్). ఇ� ఒక �వయ్ ��హం ��త్ అ�౦�. కద�కల� ��మ్� ��ల్ 

��� ���. �య్�మం ��త్ ��న త��త, �ం� ��ల� �ంద� �� �ం� 

��త్క�� వదద్� ��యం�. 
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                                   ��ం 4-13                                                                          ��ం 4-14 

 

�� � �య్ � (��ల� ��త్క�� ఎ�ట ఒక�� �ం� ఇం�క� వ�చ్� ఉంచం�) 

(4-13 ��ం� ��న�ల్), �వ్ం� � � �� (��ల� కలపం�) (4-14 ��ం� 

��న�ల్).  
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5. ��క శ�త్ల� బలపరచడం �య్�మం (�� �ం� 

�� � �) 
��ం: 

��క శ�త్ల� బలపరచడం �య్�మం ��� �ం� �� ��ంత �ధ� �య్�మం. 

ఇ� బ�-లకాష్య్� ఉనన్ �ధన, ఒక� ��క శ�త్ల� (అ�ం�య �మ�థ్�ల� �� 

క����) మ�� శ�త్ �ట��న్, ��ధ్� �� సంజఞ్ల� ��� � �పప్డం �వ్� 

బలపరచడం �సం ఉ�ద్�ంపబ�ం�. ఇ� మధయ్సథ్-�థ్�� �ం�న �య్�మం, �ద�ల్ 

ఒక రహసయ్ �య్�మం� ఉం��. ��న జనమ్�దధ్ �ణంగల �ధ�ల �నన్�ల� 

�రచ్���, �రవ్ ��� సంబంధ�నన్ �ధ�ల� ��త్ ���ంచడం �సం, �� 

�ఖయ్ం� ఈ కృ� ����న్ బ�రగ్తం ���. ఈ �య్���� �ం� �ళల్� మ�� 

��చ్వల�న అవసరం ఉం�. ��త్-�మర �థ్� అ�� ��, అరథ్-�మర �థ్� �� 

అం�క�ంపబ��ం�. �ధన ��త్నన్�� � ��హం బలం� ఉం�ం�, మ�� 

శ�రం ��ట్ ఉం� శ�త్ కేష్�ం �� �దద్� ఉం�ం�. ��� �సట్� అమ�చ్న �� (శ�త్ 

యం�ం��న్) అ�స�ం� క����. �� కద�క� �ద�న��, హృదయం 

ఆ�చనల గమ��న్ అ�స��త్ం�. ��క శ�త్ల� బలపర�ట��, �ం� అర��ల� 

�ం�ం �ం�క�ం�, మన�స్� ��� ఉంచం�. అర��ల మధయ్�గం �చచ్�, బ���, 

��య్�త్ ఉనన్�ట్�, ����, బ��� ప�ట్�నన్�ల్� ఇ� అ���త్ం�. అ����, 

ఉ�ద్శ�రవ్కం� ఈ అ���ల �సం య�న్ంచకం�, సహజం� జరగ�వవ్ం�. �ళల్� 

ఎ�క్వ �� మ�� ఉం�� అ� ��, ఇ� ఒక� సహన శ�త్� ఆ�రప��ం�ం�. ఒక� 

ఎ�క్వ �� ��చ్నన్ ��ద్, �య్�మం ��త ఎ�క్వ��ం� మ�� శ�త్ ��� �గం 

�� ఎ�క్వ��ం�. ఈ �య్�మం ��డ�� (�� ��ం� ఆ��ంచకం�, 

�న�క-సంకలప్ం ఉండ�డ�), ��ంతత�� �ళల్ం�. త��త � మన�స్ �కక్ 

��ంత �థ్� నం� �మం� �ం� (�ఢ�న ��ంతత) �థ్��� �ళల్ం�. అ�నపప్�� � 

��న �త�య్�� �� �ధన ��త్నన్�ల్� ����. 
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��ం 5-1 

�� ��: (�య్�మం �� �ం� ఒక�� వ�ల్ంచబ� �ల్కం) 

� ఈ ఊ �   �� �వ్ � � 
(Youyi Wuyi)  (Yinsui Jiqi) 
� �ం� � �ం�  �ం� �ం� � � 
(Sikong Feikong)                      (Dongjing Ruyi) 
 

��ల� కలపం� (�య్ం� � � ��) 

�మర �థ్�� �ళల్� మ�� ��చ్ం�. �తత్ం శ���న్ మ� వ��� ��ం� 
సడ�ంచం�. న���, �డ� ���� ఉంచం�. దవడ� ��ద్� �ప�� ��క్ం�. 
��క �వర గ�ట్ అంగ�� ���. ప�వ�సల మధయ్ �ం�ం �� ఉంచం�. �ద�ల� 
�యం�. కళళ్� �మమ్�� �యం�. హృదయం దయ� �ం��ం�ం�. �ఖం 
�ద ��ంత�న, �రమ్ల�న ���న్ వయ్కత్పరచం�. ��త్క�� వదద్ � �� �యం�, 
�మం� ��ంతత�� �ళల్ం� (5-1 ��ం� ��న�ల్�). 
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                                ��ం 5-2                                                                                  ��ం 5-3 

 

�ద� ��-సంజఞ్  

�� కద�క� �దల�న��, హృదయం ఆ�చనల గమ��న్ అ�స��త్ం�. కద�క� 

�సట్� అమ�చ్న �� � (శ�త్ యం�ంగం) అ�స�ం��. ��� �ందర పడ�ం�, 

�మమ్��, సరళం� ��య్�. � �� �థ్�� �మమ్�� �ం� ��ల� తల �ం�� 

���� వర� �� ఎ�త్�. త��త, �మం� అర��ల� � ��� అ��ఖం� ��ప్�. 

అర��� � ��� ఉనన్��, ��� �� ఎతత్గ�� ఉనన్త �థ్��� ��� (5-2 

��ం� ��న�ల్�). 

త��త �ం� ��ల� �డ��, తల �న ��ల్ ఆ�రం� �యం�, పకక్ల ��� 

��� తల �ం� ��� �� వర� (5-3 ��ం� ��న�ల్�). 
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                                   ��ం 5-4                                                                                ��ం 5-5 

 

త��త �ంట�, ��ల� �మమ్�� �ంచం�. ���ల� �పల�, అర��ల� � 

��� అ��ఖం�, ����ల్ �ం� ��� ���నన్�ల్� ఉంచం� (5-4 ��ం� 

��న�ల్�). 

త��త �ం� మ�క�ట్ల� �నన్� ��, ��� �� �ం� అడడ్ం� ఉం�� �యం�. 

���ల� ఎడమ �� బయట ఉం�ం�, ��ల� �� �� బయట ఉం�ం� (5-5 

��ం� ��న�ల్�). 

���, అర��� సరళ�ఖ� ఏరప్�న��, బయట ఉనన్ �� మ�క�ట్ బయట� 

����ం�, అర�� � ��� అ��ఖం� ����ం�. అరథ్వృ�త్�న్ �యం�, 

అర��� � ��� అ��కం�, ����ల్ ��క ��� ���నన్�ల్ �పప్ం�. �� 

�ం�ం బల౦ ఉప���త్ం�. �పల ఉనన్ �� అర��, �� ఎ�ట అడడ్ం� ��న 

త��త, �ంద ��� అ��ఖం� ����ం�. ���న్ �నన్� �యం�. ���న్, ��� 

అర�� బయట ��� అ��ఖం� ఉం�� �పప్ం�. శ�రం �ందర �ం� �గం� ఉనన్  
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                                         ��ం 5-6                                                                         ��ం 5-7 

 

�� శ�రం� 30 ��ల �ణం� ఉం�� (5-6 ��ం� ��న�ల్). 

�ండవ ��-సంజఞ్ 

�ంద� �థ్�� అ�స�ం� (5-6 ��ం� ��న�ల్�) �న ఉనన్ �� �ప�� 

క���ం�. �న ఉనన్ �� �కక్ అర��� శ�రం ��� �పప్ం�, అ� సమయం� �ంద 

ఉనన్ ��� �� కదపం�. ఈ కద�క �ద� సంజఞ్�� ఉం�ం�, ఎడమ, �� ��� 

����. �� �థ్�� స��గ్ వయ్��కం� ఉం�� (5-7 ��ం� ��న�ల్�). 

�డవ ��-సంజఞ్ 

���� �� మ�క�ట్� (��� ఎడమ), అర�� శ�రం ��� అ��ఖం� ఉం�� 

�నన్� ���. �� �� �� �ం� �ం� �� ��న��, అర��� �ంద ��� 

అ��ఖం� ��ప్, �ందర �ంద� �� �కక్ �కక్ �ం� �గం వర� �ంద� 

���వ్�. ��� �నన్� ఉం��. ���� ఎడమ �� మ�క�ట్ (��ల� ��) �� 
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                                           ��ం 5-8                                                                      ��ం 5-9 

 

��నన్��, �� ��� ���నన్��, అర��� శ�రం ��� అ��ఖం� ఉం�� 

��ప్�. అ� సమయం�, అర��� ఎడమ �జం ��� (��ల� �� �జం) కద��. 

�� తన �థ్��న్ ��న��, అర�� � ���, ����ల్ �ం�� ���� (5-8 

��ం� ��న�ల్). 

��గవ ��-సంజఞ్ 

�న ��న సంజఞ్��� ఉం�ం�, �� �థ్�� ����. ���ల� ఎడమ �� 

(��ల� ��) �పల క���ం�, �� �� (��ల� ఎడమ ��) బయట క���ం�. 

కద�క� �� ��, ఎడమ �� �థ్�� ����. �� �థ్�� వయ్��కం� ఉం�� 

(5-9 ��ం� ��న�ల్�). ��� ��-సంజఞ్ల� ఆప�ం� ఒక�� త��త ఒక� 

��య్�. 
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                                   ��ం 5-10                                                                             ��ం 5-11 

 

 

�ళ-ఆ�ర ��క శ�త్ల� బలపరచడం 

��గవ ��-సంజఞ్ త��త �న���త్, � �� �ప�� క���ం�, �ం� �� 

బయట� క���ం�. ���ల� �� (��ల� ఎడమ) అర�� �మం� ���, �ంద� 

�� �గం ��� క���ం�. ���ల� ఎడమ �� (��ల� �� ��) �� 

క���ం�. �ం� �ం��� �� �గం ��, సరళ�ఖ� ఏరప్�న�� (5-10 

��ం� ��న�ల్), ��ల� �డ�� పకక్ల ��� ���, అర��� �ంద ��� 

అ��ఖం� ఉం�� (5-11 ��ం� ��న�ల్�). 
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                                                          ��ం 5-12 

 

�ం� ��� ��ళళ్� ��న��, ��ల� న�� �థ్య� ఉం��. �ం���, 

మ�క�ట్� ఒ� �థ్�� ఉం��. �ం� ��ల� వ��� ఉంచం� (5-12 ��ం� 

��న�ల్). ఈ �థ్� �ప�నన్ అ�ం�య �మ�థ్�ల� బయట� ��ల�� ��త్ం�, 

�ళ-ఆ�ర అ�ం�య �మ�థ్�ల� బలపరచ���. అ�ం�య �మ�థ్�ల� 

బలప��త్నన్��, అర��� �చచ్�, బ��� మ�� ��మ్��, బ��� 

ప�ట్�నన్�ల్ అ���త్�. �� ఈ అ���ల� ఉ�ద్శ�రవ్కం� య�న్ంచకం�. 

సహజం� జరగ�వవ్ం�. ఎ�క్వ �� ఈ �థ్నం� ఉం��, అ� ��, భ�ంచ��� మ� 

అలసట� అ��ం� వర� ఉంచం�. 
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             ��ం 5-13 

 

సత్ంభం-ఆ�ర ��క శ�త్ల� బలపరచడం 

�ంద� �థ్�� అ�స�ం�, �� �� (��ల� ఎడమ ��), అర�� �� అ��ఖం� 

ఉం�� ����ం�, అ� సమయం� ��త్క�� �గం ��� క���ం�. �� తన 

�థ్న�� ��న��, అర�� � ��� అ��ఖం� ��త్క�� �గం� ఉం�ం�. 

అ� సమయం�, �� �� క���నన్��, ఎడమ ��� ఎ�త్ (��� �� ���), 

ఒ��� దవడ ��� కదపం�. అర�� ఇం� �ంద ��� అ��ఖం� ఉం�ం�, ��� 

దవడ ఎ�త్� ఉంచం�. �ం��, �� ఒ� �థ్�� ఉం��. ఈ సమయం�, �ం� 

అర��� ఒక��� ఒక� ��త్, �థ్రం� ఉం�� (5-13 ��ం� ��న�ల్). ఇ� 

సత్ంభం-ఆ�ర అ�ం�య శ�త్ల� బలపరచడం, “అర�� ఉ��” �ద�న���. ఈ 

�థ్�� ఉంచ��� అ�ధయ్ం �నంత వర�, ఉంచం�.  
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                                     ��ం 5-14                                                                          ��ం 5-15 

 

త��త, � ��� �ం� ��� అరథ్ వృ�త్�న్ �� �ంద� ��త్క�� �గం వదద్� 

���� రం�. అ� సమయం�, �ంద�నన్ ���, అర��� �ంద ��� అ��ఖం� 

���, గడడ్ం �ంద వర� ఉం�� ఎతత్ం� (5-14 ��ం� ��న�ల్). �� �జం 

�థ్�� ఉం�ం�, �ం� అర��� ఒక��� ఒక� అ��ఖం� ఉం��. ఇ� �� 

అ�ం�య శ�త్ల� బలప��త్ం�, �వలం వయ్��క �� �థ్�ల�. ఈ �థ్�� ��ల� 

భ�ంచ��� కషట్ం� ఉనన్ంత వర� ఉంచం�.   

��ంత కృ�  

�ంద� �థ్� �ం�, ���� అరథ్ వృ�త్�న్ ��త్, �ంద� ��త్క�� �గం వదద్� ���� 

రం�. �య్ం� � � �� (5-15 ��ం� ��న�ల్�) ��, ��ంత కృ� �ధన 

�ద��టట్ం�. �ం� � (��ంతం� ఉ�న్, ఎ�క ఉనన్ మ��థ్��), ఎంత ఎ�క్వ� 

ఉం� అంత ��. 
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��ం 5-16 

 

��ం� �థ్� 

హ � �యం� (5-16 ��ం� ��న�ల్). �ం� �ం� బయట� వ�చ్, �ళల్� 

��� �థ్�� ���� రం�. 
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��� �ం� �ధన �య��� ��న్ ��న ఆవశయ్కత�, 

మ�� ��తత్ వ�ంచవల�న �ష�� 

1. ఐ� వ�గ్ల ��� �ం� �య్��ల� వ�స� ��, �� ఎం��� �� �యవ�చ్. 
అ�నపప్�� ��రణం� �ధన� �ద� �య్�మం� �రం�ంచవల�న అవసరం 
ఉం�. అం� ��ం�, �ద� �య్�మ వ�గ్�న్ ����ల్ �యడం మం��. 
�సస్ం�హం�, �ద�� �య�ం� ఇతర వ�గ్ల� �ధన �యవ�చ్. �� వ�గ్�న్ ��� 
�ధన �యవ�చ్. 

2. �� కద�క� స��గ్, మ�� సప్షట్�న లయ� ���. ���, ��� �� �ంద�, 
�ం�� ��క�, ఎడమ� ��� సరళం� కద��. �� � (శ�త్ యం�ంగం) 
అ�స�ం�, �ందర పడ�ం�, �మమ్��, సరళం� కద��. మ� �గం� �� మ� 
�మమ్�� కదపకం�. 

3.  �ధన ��త్నన్��, �మమ్�న్ ��న �తనయ్ం �వ్�నం� ఉం����. ��� �ం� 
��న �త�య్�న్ కృ� ��త్ం�. ఉ�ద్శ�రవ్కం� ఊ���� �య�న్ంచకం�. అ� 
జ��న��, శ�రం ఊగ��న్ ఆ��. అవసరమ�� కళళ్� �రవం�.  

4. �తత్ం శ���న్ సడ�ంచం�, �ఖయ్ం� ���ల్, మ�� �ం� ���న్. �� మ� 
���� ��చ్ం� ���య�ల్ అడడ్�ంపబ���. 

5. �య్��� ��త్నన్�� కద�క� వ��� మ�� సహజం�, �వ్చఛ్� మ�� 
��త్రం�, �లభం� మ�� అ�డ్� ��ం� ఉం��. కద�క� దృఢం� ఉం��, 
��న్తం� �� ఉం��, �ంత శ�త్� అ�� ���� �� గ�ట్� ��ం�. అ� ��త్ 
గమ�ంచదగగ్ ��వం క���ం�. 

6. ���� �� �ధన ��ం�క కద�కల� ���త్�, �� �ధ� యం�ం�ల�  
��. �య్��ల� ��ంచ��� �� � �� (��ల� కలపడం) ��� ���. 
� �� ���త్, కద�క� ��ం�న�ట్ అరథ్ం. ఉ�ద్శ�రవ్కం� �ధ� యం�ం�ల� 
అంతం �యకం�, ఎం�కం� ��� ఎపప్�� ప���ంచడం ఆగ� �బ�ట్. 

7. బల�నం� �� �రఘ్ �య్��నన్ ��, �� ప��థ్�ల� బ�ట్ �ధన �యవ�చ్. �� 
త�క్వ� �ధన �యవ�చ్, �� ఐ� వ�గ్�ల్ ��న�� ఎం��వ�చ్. కద�క� 
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�య�� ��, బ��� �మర �థ్�� ��చ్� �ధన �యవ�చ్. అ���� �� 
�ధన �యడం �న��ం��. 

8. �ధన ��త్నన్�� ���, సమ��� �� ��క్� ��య్క�న ఆవశయ్కత� ��. 
అ�నపప్�� ���న ��, ��ంత�న ప�స�� ఉండడం మం��. 

9. ఎ�వం� మ� సంకలప్ం ఉప��ంచ�ం� �య్��ల� �ధన ���. �� 
ఎపప్�� �కక్ �� పటట్�. �� ��� �ం� � ఏ ఇతర కృ� ��నం� కలపకం�. అ� 
�నటల్��, ��� వ�ం� త�ర��ం�.  

10. �ధన ��త్నన్��, ��ంతత�� �ళల్డం �జం� అ�ధయ్ం అ���త్, �సట్� ��� 
జ�ంచవ�చ్. �లం గ�� ��ద్, �మం� �� ��ంత �థ్��� ���ంచగల�. 

11. �ధన ��త్నన్�� ��న్ ఇబబ్ం�� �వ�చ్. కరమ్� ��చ్ �య���, ఇ� ఒక 
�రగ్ం. �� ఒకక్�� కరమ్ ఉం�ం�. � శ�రం� �� అ�ఖయ్త� అ�భ�ం�న��, 
��� అ��గయ్ం� ��ంచకం�. కరమ్� �ల�ం�, కృ��� �� �య��� ��న్ 
ఇబబ్ం�� �ందర�, �ం��� �వ�చ్. 

12. ��చ్� �య్���� �� �ళల్� మడవ�క��, �దట ఈ వ�గ్�న్ ��చ్ అం�� 
��చ్� �ధన �యవ�చ్. ఈ �ధం� �� అ� ����న్ ��ంచవ�చ్. �� 
�ధ��� �మర �థ్�� �యగల��. �లం గ��త్నన్ ��ద్, �� ��న్ క�చ్తం� 
�యగల�. 

13. ��ంత �య్�మం ��త్నన్��, �� ఏ�� ��ల� �� దృ�య్ల� 
��నటల్�� ��� లకష్� �టట్కం�, � �ధన �న��ంచం�. ��న్ భయం ��� 
దృ�య్ల వలల్ �� �కయ్ం క���, �� �� భయప��, �� �ంట� ��త్ ��చ్���: 
“�� ��� �ం� �సట్� �త రకిష్ంపబ���న్�. �� ��� భయపడ�.” బ��� 
�� �సట్� � ��� �� పలకవ�చ్, మ�� � �ధన �న��ంచవ�చ్. 
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అ�దవ అ�య్య౦ 

�శన్� మ�� జ��� 

1.��� (ధరమ్ చ�ం) మ�� ��� �ం� 
 

�శన్: ��� ��� క���ం�? 

జ��: ��� ఉనన్త-శ�త్ ప��థ్ల� క���నన్�ట్ ఒక ���న �వం. ఇ� �ం� (�ధ� 

శ�త్) � సవ్త�స్దధ్ం� ప�వరత్నం ��త్ం�, మన ప��ణం� ఉండ�. 

�శన్: ��� �డ��� ఎ� ఉం�ం�?  

జ��: ��� రం� బం�� ప�� అ� ��� �పప్గలం. ఈ రం� మన ప��ణం� 
��. �ప� వృతత్ం�కక్ �ల రం� �� ��శవంత�న ఎ��. బయ� వృతత్ం�కక్ 
�ల రం� ��ంజ. �ం� ఎ��-న�� �� (��-�ం�) ��త్��న్�, ఇ� �� 
సం����� �ం�న�. �ం� �� ఎ��-�లం �� ��త్� �� ఉ�న్�, ఇ� �పప్ 
�థ�క-�� సం����� �ం�న�. ఇ� �ం� ��నన్ సం����. సవ్�త్క ��త్, 
బం�� ప��� ఉం�ం�. త�క్వ �థ్� �య�మ్ (�డవ క�న్) క���నన్�� 
��� ��య్� పం��� �రగ��న్ ��త్�. ఒక� ��� సప్షట్ం� �డగ���, అ� 
�� అందం� ఉం�ం�, , గ�ట్ �యతన్ం� 
�ం�� �గ��� ���ంచగల�.  

�శన్: ��� �థ్నం �దట ఎకక్డ ఉం�ం�? త��త ఎకక్డ ఉం�ం�? 

జ��: �� �� �జం� ఒకక్ ��� � ��� ఇ�చ్�. అ� ��త్క�� వదద్ 

ఉం�ం�, అకక్� మనం ��ల్��నన్ ద� (శ�త్ ��)  కృ� �యబ� ఉం�ం�. ��  
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�థ్నం �ర�. �ంతమం� అ�క ��� ల� �ర�� �రగడం �డగల�. ��� � 

�ష� (ధరమ్ శ���) బయట � శ���న్ స��య��� ఉప���త్�.  

�శన్: ��� � కృ� మ�� �ధన �వ్� వృ�ధ్ ���వ�చ్? ఎ�న్ వృ�ధ్ ���వ�చ్? 

��� �సట్� ఇ�చ్న ��� � �� ఉం�? 

జ��: ��� � కృ� మ�� �ధన �వ్� వృ�ధ్ ���వ�చ్. � శ�త్ �టవం �రంతరం 

బలప��నన్ ��ద్ ఇం� ��, �� ��� � వృ�ధ్ �ం���. అ�న్ ��� � ఒ� 

�ధం� ఉం��. ఒకక్ �షయం ఏ�టం� ��త్క�� �గం వదద్�నన్ ��� ఎకక్�� 

కదల�, ఎం�కం� ఇ� �ల�న� �బ�ట్. 

�శన్: ��� ఉ���, ప��మ��న్ ఒక� ఎ� �డగల�, అ��� �ందగల�? 

జ��: ��న్ అ��� �ందడం, �డడం అవసరం ��. �ంతమం�� ఇం�య�హం 

ఎ�క్వ� ఉం�ం�, ��� ప��మణ౦ �కక్ అ��� క���ం�. ��� అమ�చ్న 

�రంభ దశ�, అ� � శ�రం� ఉండడం �� �ంత అల�� �న�ల్� అ��ంచవ�చ్, 

�� ��త్క�� ��ప్� అ��ంచవ�చ్, �� ఏ� క���నన్�ల్ మ�� �చచ్ద��న్ 

అ�భ�ంచవ�చ్, ఇ�ం�� కలగవ�చ్. ��� అల��ప�న త��త, ఎ�ం� అ��� 

ఉండ�. �� అ�ం�య �మ�థ్��గల వయ్�త్� ��� �డగల�. ఇ� � �టట్ 

����� ఉం�ం�, � �టట్ క���నన్ అ��� �� ఉండ�. 

�శన్: ��� �హన్ం� ఉనన్ ��� ప���ం� �శ, ��య్ల ��ల� ఉనన్ ���� ��. 

(�ద�, మ�� �ండవ ����ల� ఉ�ద్�ం�). ��య్ల ��ల� ��ం�న ��� 

��ఘ� �శ� ప����త్౦�. ఎం�క�? 

జ��: �� ఏ� మం�� అ� అం�ంచడ� లకష్�ం. �� �కక్ బయ� శ�త్ �సరణ �� 
ఒకక్� శ���న్ స���త్ం�, �బ�ట్ అ� అ�ఘ� �శ� ప���ంచ�. �� �� 
ప��మ��న్ �డగల�. 
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�శన్: �సట్� ��య్ల� ��� �  ఏ సమయం� అమ�చ్��? 

జ��: �� � అంద�� ఇకక్డ ��న్ చ�చ్ం�ల��ం��న్ం. అ�క �నన్�న 

�ధనల�  �ధన ��న ��య్� �ంతమం� ఉ�న్�. కషట్ం ఎం�� ఉందం� శ�రం� 

ఉనన్ అ�న్ అవకతవక మ�� అసత్వయ్సత్ �ష�ల� �ల�ం��, మం�� ఉం�, ��� 

���యడం �వ్�. �బ�ట్ ఇ� ఒక అదన� ��ట్. ఆ త��త ��� � అమరచ్వ�చ్. 

అత� �కక్ కృ� �థ్� ��రం, అమ�చ్న ��� �కక్ ��ణం ���ం�. 

�ంద� ��ం� � ఇంత��ం� ఎ�� �ధన �య��, ��� స��యడం �వ్� 

మ�� మం� జనమ్�దధ్ �ణం క���ండడం వలల్, � �సంగ సమయం� �� ��� 

��మ్ల౦ �గల�, “�” �థ్�� ��, “�ల ��� శ�ర” �థ్��� ���ంచగల�. 

అ�వం� ప��థ్�ల� �� ���  అమరచ్బ��ం�. �� మం�� మం� ఆ�గయ్ం 

ఉండ�, �� �రంతరం స� �యబ���న్�. స��యడం ��త్ �క�ం� ��� 

ఎ� అమరచ్బడగల�? ఇ�ం� �� �ంతమం� ��� ఉ�న్�. �ం�ంచకం�. ��� 

� సృ�ట్ంచగ�� ��ల� (శ�త్ యం�ం��) �� ఇంత��ం� అమ�చ్�. 

�శన్: ��� ఎ� �యబ��ం�? 

జ��: అ� �యబడ�. �� ��� � పం� � ��త్క��� అమ�చ్��. అ� మన 

��క ప��ణం� ఉండ�, �� �� ��� ఉం�. అ� ఈ ప��ణం� ఉనన్టల్��, � 

��త్క��� ��� ఉండడం వలల్, అ� �రగడం �ద���� ఏం జ���ం�? అ� �� 

ప��ణం� ఉం�ం�, �బ�ట్ ఈ ప��ణం� సంబంధం ��. 

�శన్: వ�చ్ �సంగం� �� ��� � ఇవవ్డం �న���త్�? 

జ��: �� ఒక� ��� ల��త్ం�. �ంతమం� వయ్�త్� అ�క ��� ల ప��మ��న్ 

��ంచగల�. అ� �హయ్ం� ఉప�గప���, �వలం � శ���న్ స��యడం �సం. 

మన �య్��ల �కక్ అ� �దద్ లకష్ణం ఏ�టం�, శ�త్ ��వబ�న�� ��� �  
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వ�స� ��వబ���. �బ�ట్ �� �ధన �రం�ంచక �ం�, అపప్�� � 

శ�రం� �ర�� ����నన్ అ�క ��� ల� క���ం��, అ� � శ���న్ 

స���త్�న్�. �� �జం� �� ఇ�చ్ ��� � ��త్క��� ఉనన్�ట్�.  

�శన్: �ధన ఆపడం అం� అరథ్ం ��� �యమ��ంద�? � శ�రం� ��� 

ఎంత �లం ఉం�ం�? 

జ��: �మమ్�న్ �� �ధ��� ప�గ�ం��నన్ంత వర�, �� చ�చ్ం�న �� �ం� 

(మనసత్తవ్ం) ఆవశయ్కతల� అ�స�ం�నంత వర�, �� �ధన �యన�� అ� 

�యమవ� స� క�, అ� బలప��ం� ��. � శ�త్ �టవం ఇం� �ర��� 

ఉం�ం�. �� ��� వయ్�య్సం�, �� ఇత�ల కం� �ధన తర�� ��� ��, � 

�� �ం� ఆవశయ్కతల ��రం న���క��, ఇ�వం� �ధన� వయ్రథ్మ���. 

�� �ధన ��� ��, అ� ప��య�. �� ఏ రక�న �ధన ����న్ ���, 

ఆవశయ్కతల ��రం �యక�� బ�� �� �షట్ �ధన ��త్ ఉండవ�చ్. � 

మన�� �వలం ఆ �డడ్ �ష�� ��� ఉం�, ఇ�ం�� ఆ���త్: “అత� ఎంత 

�డడ్� ఉ�న్�, �� �మ�థ్�� వృ�ధ్ ���నన్ంత� అత� ప� ����,” �� 

��� �ం� ��చ్�ం��న్ ��, ఈ �ష�ల� అం�� ���త్ మ�� � �� 

�ం� ఆవశయ్కతల� అ�స�ంచక��, �� �� �షట్ �ధన �యడం ��? 

�శన్: �సట్� తర�� అం�ం��, “�� వంద ��యనల్ �ల�ల్ ఖ�చ్��ట్�, ��� 

� �ంద��.” �� అరథ్ం ఏ��? 

జ��: అ� �� అ�లయ్�ంద� అరథ్ం. �� �� ఇ�చ్� ��� � ��� ��. 

� కృ�� భ�� క�ప్ం� ఇతర �ష�ల� �� ఇ�త్�, అ� ���న�. అ�న్ 

అ�లయ్�న�. 

�శన్: ఆలసయ్ం� వ�చ్న వయ్�త్� ��� � �ందగల�? 
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జ��: �ంద� �� ��ల �త� �� వ�చ్�ం�, � శ�రం స��యబ�, ��� 

�, ఇం� అ�క �ష�ల� అమరచ్వ�చ్. �� �ంద� �� ��ల� వ�చ్�ం� 

�పప్డం కషట్ం. అ�� �� �� స� �యబ���న్�. �ష�ల� అమరచ్డం కషట్ం. 

�� మం� ప��థ్�� ఉనన్టల్��, ��� �� అమరచ్వ�చ్. 

�శన్: �నవ శ�రం �కక్ స� �� ప��థ్�� ���� స��య��� �వలం ��� ఒకక్� 

ఉప��ంచబ��ం�? 

జ��: స��యడం అ�� ��� � ��త్� ఆ�రప��ండ�. స��య��� �సట్� 

అ�క ఇతర పదధ్�ల� �� ఉప���త్�. 

�శన్: ��� �ం� � సృ�ట్ంచడం� చ�� �రవ్ ��ప�కం ఏ��? 

జ��: ఇ� �� ��త్ర�న �శన్, అ� �దద్ �థ్��� �� అ� ���త్�న్�. మనం 

ఉనన్�వం� �థ్�� ����దగగ్ ��� �ం�ం�. ఇకక్డ �� ��� చ�చ్ంచ��. �� 

�� ఒక �షయం అరథ్ం �����. ఇ� �దధ్మత ��ం� ��; ఇ� �దధ్ సం��య 

��ం�. ఇ� �దధ్మతం ��. అ���� మన లకష్�ం �దధ్మత లకష్�ం ����� ఉం�, 

అ� �వలం �ం� ��నన్ ��గ్ల� అవలం�ం� ��నన్ కృ� ��గ్�. మన లకష్�ం ఒకక్�. 

�శన్: ��� �ం� చ�� ఎంత �రఘ్ం� ఉం�? 

జ��: �� �కష్ణ �ం�న �ధన �����, �� బ�రగ్తం ��న ����� �ం�ం �� 
ఉం�. �� కృ� ��న ���, ఇ�� అం�ంచబ��నన్ ��కం� �� శ�త్వంత�ం�. 
అం� ��ం� ఈ ��నం� అ�మ�ంపబ�న ��కం� �ం� �� �గం� వృ�ధ్ 
�ం��. అ�నపప్�� �� జ�ల� ��శ��ట్న �ధన ��నం� �ం� �గం� 
����ం�, �బ�ట్ �ధ�� �� �ం� ఆవశయ్కత ఇం� అ�� క�నం��, ఉనన్తం�� 
ఉం�(��రణ �ధనల కం�). �� జ�ల� ��శ��ట్న �ష�� త�క్వ క�న 
ఆవశయ్కత� �న�న్�మ్ణం ���, అ�� సగ�  కృ� �రగ్ంకం� ఇం� క�న�న�. 
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�దట ఉనన్��� �నన్ం� ఉండడం వలల్, న�న్ �థ్ప��� అం��. ��� �ం� చ�� 
�రఘ్త� బ�ట్ ��త్, బ�రగ్తం �క �ం� సంవతస్�ల� ��క్ంచక��, �� 
ఈ�నయ్ం� ��ంచడం �రం�ం�నపప్� �ం� �ంద� � �సం� (1992) 
�దల�ంద� �పప్వ�చ్.  

�శన్: �ం � �సం�ల� �ం�నన్��, �సట్� �� ఏ� ఇ�త్�? 

జ��: �� అంద�� ��� ల� ఇ�త్�. ఒక ��� కృ� �సం ఉం�, ఇం� శ���న్ 

స��యడం �సం ��� � ఉ�న్�. అ� సమయం� � �ష� (ధరమ్ శ���) 

�మమ్�న్,  �� ఒకక్�� ��� �ం� కృ� ��త్నన్ంత వర� ���ం��. �� కృ� 

�యక��, సహజం� �ష� �మమ్�న్ �డ�. �ష� � (ధరమ్ శ��ల�) ��ప్� ��, 

�య�. �� ఏ� ఆ���త్�న్� � ధరమ్ శ��ల� క�చ్తం�, సప్షట్ం� ���. 

�శన్: ధరమ్బదధ్�న ��త్�  కృ� �య��� ��� �ం� అ�మ��త్ం�? 

జ��: ��� (�పప్ ధరమ్ం) ప���� ��. �� “త�గత” �థ్�� కృ� ���, అ� 

ఇం� అంతం ��. మన� ఒక ధరమ్బదధ్�న �, ��ల్ కృ� �యం�. �� ధరమ్బదధ్�న 

��త్� �ం���. 

 

 

2. �ధన ��� మ�� ���� 
�శన్: �ంతమం� వయ్�త్� “�వయ్ ��హం” ��త్�� ఇం�� ��న త��త, ��ళ్ 

తమ� ఆ�శం� ���నన్�ల్ �� సప్షట్ం� కల� ��త్�, ఇదం� �� ��ం�? 

జ��: �� � అంద�� ���నన్� ఏ�టం�, ఈ రక�న �షయం � �య్నం���, 

కల��� జ��న��, అ� కల� ��.  అ� � ఆతమ్ � ��క శ���న్ వ���వడం వలల్ 

జ���ం�, ఇ� కలగనడం కం� ��త్ �నన్ం� ఉం�ం�. �� కలగం�నన్��, ��  
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అంత సప్షట్ం�, �� అంత �వరం� �డ�. � ఆతమ్ శ���న్ వ��న��, �� 

��� మ�� �� ఎ� �� ���, అ� �జం�� �డగల�, సప్షట్ం� ��త్ 

��ట్�గల�. 

�శన్: ��� వ�ం� త���, ఎ�వం� �� పరయ్వ��� క����? 

జ��: ఇ� ఒక� త��� ప�ట్ర� ����ం�. ఆ త��త ��� తన ����న్ 

��ప్�ం�. ఇం� ��ం�, � కృ�� అ�క సమసయ్ల� ��చ్���ం�. ఇ� ఎ� 

ఉం�ందం� �� ��న ��� ��ం�, �� త�ప్ ఎకక్�� ��ల్� ��య� పకక్ 

��డ్�  నడవ��� ఎం��ం��. �� సమసయ్� ఎ�ర���. ఈ �ష�� � 

�తయ్ ��తం� ��ఫ��త్�. 

�శన్: ఎవ�� సవ్యం� కృ� ��త్నన్��, ఇం� ప��థ్�� ఎ� వయ్వహ�ం��? ��� 

ఇం�ల్ ఉండవ�చ్? 

జ��: ఇకక్డ ��చ్నన్ ��� �� మం� ��� � � ఇళళ్�ల్ ఉండ��న్ 

ఇంత��ం� ���. ��ంబ స�య్� �� �� వలల్ �భపడడం �ద�ం�. �ం 

��త్�ం�న�ల్�, అ�క ప���� ఒ��� ఒ� �థ్నం� ఉం��, � ఇ�ల్ ��� 

�న��ం� ��. ��� �� పర��స్న అవసరం ఉం�. ��న్ ��ం�� ��నం 

��రణం� ఇ� ఉం�ం�-�డడ్ �ష�ల� �ల�ం�, త��త ఎ�వం� �డడ్ 

�ప�� ��ం� కవ��న్ అమరచ్డం.  

�శన్: �ధన ��న�� � అ��గయ్ సథ్ల�� ���ం� ��ప్��, ఉ�బ్న�ల్� 

అ��ం�� ��త్ం�. ఎం�వలల్? 

జ��: �గం ఒక రక�న నలల్� శ�త్ ��. �సంగం �కక్ �� దశ� ��న్ �కక్�� 

���న త��త, �� ఆ సథ్లం ఉ�బ్న�ల్� అ���త్ం�. అ�� అ� ఇపప్�� �� 

���న్ ��ప్�ం�, బయట� �స�జ్ంచడం �ద���ట్ం�. ఇ� �� �గం� 

బయట� �యబ��ం�. ఇక� �గం ఉండ�. 
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�శన్: � �త జ�బ్� ����� ��న్ ��ల త��త �యమ�య్�, �� ��న్ 

��ల త��త మ�ల్ బయ�� వ�చ్�. ఎం�క�? 

జ��: మన కృ� �ధ� ��నం� ���దల� �� �గం� ఉం�� మ�� 

�థ్�� �� త�క్వ �లం�� ���� �బ�ట్, � �గం �� ��యక�ం� 

నయమ��ం�. ఆ త��� లకష్�� �� చ�చ్ం�న “ఇబబ్ం��” కలగడం. ��తత్� 

అ�భ�ం� ��ంచం�. ఇ� � �త జ�బ్ లకష్�ల ���� ఉండ�. � శ���న్ 

స��య��� �� ఇతర ��ం� ���ల �సం ��త్ ��ల్ �య��, ఎం�కం� � 

�ం�  ����నన్ ��ద్, కరమ్ ఇ� ��వ��ం�. 

�శన్: కృ� ��త్నన్��, మం�� ���వల�న అవసరం ఇం� ఉం�? 

జ��: ఈ �షయం� �� సవ్యం� ఆ��ం� �రణ్�ం����. కృ� ��త్నన్��, 

మం�� ���వడం అం� �� కృ� �కక్ జ�బ్ల� నయం�� ���ల� నమమ్డం 

�ద� ���త్ం�. ��� న�మ్�ం�, �� మం�� ఎం�� ���ం��? 

అ�నపప్�� �� �� �ం� ���ల ��రం �మమ్�న్ ���క��, ఒక�� 

సమసయ్� త��త్న��, �� � �ం� � మం�� ���వదద్� ��ప్ర� అం��. 

అ���� � �ం� �  �� �ం� �కక్ ఉనన్త ���ల� �మమ్�న్ క�చ్తం� 

���మ� ��ప్�, �� అ� ���? �జ�న �ధ�ల శ�రం� ఉం� �ష��, 

��నయ్ �న�ల� ఉం�� ��. ��నయ్ �న��� క�� అ�న్ ��� � శ�రం� 

కలగడం అ�మ�ంచబడ�. � మన�స్ స��న �థ్నం� ఉం�,  కృ� జ�బ్ల� నయం 

�యగలద� న�మ్�, �� మం�ల� ఆ���, �� ��ం� �ం�ంచ�ం� మ�� 

��తస్� �ంద�ం� ఉం�, సహజం� ఎవ� �� జ�బ్� నయం��త్�. �రంద� 

�� �� ���ప���న్�, �� ��� అ���త్ం�. ఎం�క�? � �ష� (ధరమ్ 

శ���) �� �� మం� శ���ల్� �ళల్డం, బయ�� �వడం� �మగన్� ఉ�న్�, ఈ 

�షయం� ఈ ప�ల� ��త్ �� �యపడ��. � మన�స్ �థ్రం� �క�� కృ� 

��త్నన్�� నమమ్కం �� �� “�యతన్ం �� ��ద్ం” అ� �ఖ�� అవలం��త్, 
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�� ఏ� �ంద�. �� �దధ్ల� న�మ్�� �� అ�� � �ఞ్�దయ� �ణం 

మ�� జనమ్�దధ్ ���న్ బ�ట్ ��ధ్�తమ��ం�. ఇకక్డ ��క కళళ్� సప్షట్ం� 

�డగ�� �దధ్ �తయ్కష్మ��, అంద� �� �దధ్�వ్�న్ అధయ్యనం ��త్�. అం�వలల్ 

� ఆ�చన� ��ప్ �� �షయం ఉండ�. �� �ం� న�మ్�, ఆ త��త 

�డగ����. 

�శన్: �ంతమం� �సట్� �, �సట్� �� ��య్ల� జ�బ్ల� నయం�య��� 

ఆ�వ్�ం�ల� అ��ం��న్�. ఇ� సమమ్త��? 

జ��: �� జ�ల మధయ్� జ�బ్ల� నయం�య��� ���. మ���నన్ �ట 

జ�బ్�ం��. �ంతమం� ��త్� �� ��ప్న �ట� అరథ్ం ����, �� ఇం� �� 

ఎ�క్వ �వరణ� ఇవవ్�. �దధ్ సం��యం�� �ధ� ���� అ�న్ స�తన ��ల� 

��కత్ం �యడం �సం మ�� ��ల� నయం�యడం అం��ర�. మనం ఇత�ల� 

నయం�యడం అ�� �మ పదధ్�� అ�స�ం� ��త్�న్ం మ�� ఇ� ��రం �యడం 

�సం. ఎం�కం� �� ఇ�� జనం�� వ�చ్� ఇం� అంత ���ధ్ ���, ఇత�� న�న్ 

��త్పటట్�, � �సం�ల� ఎవవ్� �జ� �క �వ�చ్. సం��ం�ల� జ�బ్ల� 

నయం�యడం �వ్�, అంద�� ��� �ం� � �డ��త్ం. ఈ ��రం �కక్ ఫ��� 

�� ���న్�. �బ�ట్ �ం �వలం జ�బ్ల� నయం�యడం �సం ��� �య��. 

శ�త్వంత�న �ం� � జ�బ్ల� నయం�య��� ఉ�య్గం� �యడం ��దధ్ం. ఈ �పంచ 

��ల� ఉనన్త ��ల� భ�త్ �యడం అం�క�ంచబడ�, అ� ప��థ్�ల� ���త్ం�, 

జ�బ్ల� నయం�� ఫ��� �� ��ండ�. కృ� ��త్నన్ ��య్ల� �ధయ్త 

క���ండ���, � శ��ల� ఇక � ��� �� �థ్�� స����. అ�� �� ఉనన్త 

�థ్�� కృ� �యగల�. �� � జ�బ్� ��ం� ఎ�� �ం��త్, �సత్��� అసస్� 

కృ� �యక��, �� ఏ� �పప్నపప్�� � �ష� (ధరమ్ శ��ల�) � � ఆ�చన� 

సప్షట్ం� ���త్�, �వర� �� ఏ� ల�ంచ�. మన �సంగ సమయం� �ం � 

శ��ల� అపప్�� స��యడం జ��ం�. అ���� �ం�� �� కృ� �� వయ్�త్ 

అ�య్ం��. �సంగ స���ల మధయ్�, �� �� జ�బ్ల� నయం�యడం  
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�ద���ట్, ఇం� ఎ�క్వ డ�బ్ల� అడగ�. అ�వం� ప�� �� �యయ్ం. � జ�బ్ 

నయం �నటల్��, అ� ఇం� � �ఞ్�దయ� �ణం �షయ�. అ�� �� �� 

అ��గయ్ం� ఉనన్ వయ్�త్ల� �న��ంచం. � శ�రం� ��సప్ందన కనబడక�వ�చ్, 

���� అ� �� బలం��, ఎ�క్వ�� ఉం�ం�. ఒక�� స��యడం స��క 

�వ�చ్, అ�� ఇపప్�� � వం� ��త్� ��ం. �� �ధయ్త క���మ� ��; అ� 

ఎం�కం� �గం �� ���ం� �బ�ట్. �� ఇం�� ��ల్ కృ� ��త్నన్��, �� 

��త్� నయమ�య్ �� �మమ్�న్ నయం��త్� ఉం�ం. ఇ�వం� సంద�భ్� �� 

త�క్వ. 

�శన్: �ధన ��త్నన్�� ��ంతత�� ఎ� �ళల్గలం? �య్��ల� �ధన 

��త్నన్��, మన ఉ�య్గం� సమసయ్ల� ��ం� ఆ���త్ అ� బంధం� 

ప�గ�ంచబ��ం�? 

జ��: సవ్ంత ��జ�ల� సంబం�ం�న �ష�ల�న్ ��క� ���ం�, అ�న్ �ళ� 

సప్షట్�న, సవ్చఛ్�న మన�స్� ఉం��ం�. �� �దధ్ప�, ఇబబ్ం�� ఎ�� వ�త్�, 

అ� ఏ�� �� ���త్, అ� ఇంక ఇబబ్ం�� ��. �� మ�� ఇబబ్ం�� 

అక�మ్�త్� ఎకక్� �ం� వ�త్�. �� దృఢం�, �శచ్లం� ఉం� తపప్క ��గ్��. 

అ�� � �� �ం� (మనసత్తవ్ం) �థ్� కనబ��ం�. ఒక�� � బంధం ��క, � 

�� �ం� వృ�ధ్ �ం�క, ఇత�ల� � �దన�, జగ�� ఇం� � ���, �వ్�� 

వ����న్క, � ఆ�చన� సప్షట్ం అ�య్క, ఆ త��త �� ��ంత �థ్��� �ళల్డం 

��క అ��ం�. ఇం� �� ��ంతం� ��క��, �మమ్�న్ �� ఇం�క వయ్�త్� 

ఊ�ం��� ఈ ఆ�చన� �� �వ� ��ంచం�. � ఆ�చన� ఎంత ఎ�క్వ� ఉ�న్ 

�� �ం� బయటప��, ��� �వ్చఛ్� ���వ్�. ��ధ్� �మం జ�ంచమ� �� 

సంఖయ్ల� ��క్ంచమ� సల� ఇ�చ్ ��ళ్ �� �ంద��న్�. అ�న్ ర�ల ���ల� 

�ధనల� ఉప���త్�. మనం �ధన ��త్నన్��, మన ఆ�చనల� �� � 

�ం�క�ంచవల�న అవసరం ��. �� �� �ధన ��త్నన్�ల్ �� ����. 

ఉ�య్గం� వ�చ్ సమసయ్� సవ్ంత ��జ�ల� �� బం�ల� సంబం�ం�న� 

��ం�, మం� తతవ్ం� ఉ�న్యం� అ� మం��. ఈ అం��న్ అరథ్ం ���నన్ ఒక  
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స�య్� �� ���. అత� ఆలయ మ��ప�, �� ��య్�ం��. �� అత� అకక్డ 

��చ్నన్ంత�, ఈ �ష�ల� అత� �ం� �� ��త్�. ఈ �ష�ల� ��చ్ 

ఆ��ంచడ� క�చ్తం� �పప్వ�చ్. ఇ� �� ఒక �మరథ్��. �సత్��� �� �జం�, 

స��గ్ �య్��� ��న��, � మన�స్� సవ్ంత �� పర�య్నం క��ం� ఆ�చన� 

�ం�ం �� ఉండ�. �� సవ్ంత �ష�ల� ఉ�య్��� సంబం�ం�న ��� 

కలప�ం� ఉం� , ఉ�య్గం� �� ��త్�.  

�శన్: �ధన ��త్నన్��, �డడ్ ఆ�చన� వ�త్ �ం ఏం ��య్�? 

జ��: �ధన ��త్నన్��, అ�డ�� �డడ్ �ష�� �వ�చ్. �� ఇ�� �ధన 
�యడం �ద���ట్�, �రంభం�� అ� ఉనన్త �థ్�� ���వడం అ�ధయ్ం. 
��త్���, �� అ� ఉనన్త�న ఆవశయ్కతల� ��ంచం. � మన�స్� ఒకక్ �డడ్ ఆ�చన 
�� ��డద� ఆవశయ్కత �సత్�క�న� ��. ��న్ �మం� ��ం��. �రంభం� 
అ� ప�వ్��, �� � ఆ�చనల� �వ్చఛ్� ప�� �టట్�యకం�. సమయం గ�� ��ద్, 
� మన�స్ ఉనన్తం� అ��ం�, �� ��� (�పప్ ధరమ్ం) �ధన ��త్�న్� �బ�ట్, 
�� ఉనన్త ���ల� �మమ్�న్ �����. ఈ �సం�ల� ��త్ ��న త��త, 
�� ఇక� ��నయ్ వయ్�త్ ��. � వదద్ ఉనన్ �ష�� �� ��య్క�న�, �బ�ట్ �� � 
�� �ం� (మనసత్తవ్ం) � క�న�న ఆవశయ్కతల� ��ం����.    

�శన్: �� �ధన ��త్నన్��, � తల మ�� �టట్ ����నన్�ల్, �� �గం� 

అ�ఖయ్త� అ���త్ం�. 

జ��: ఇ� �ద� దశ� ��� ప��మణం వలల్ జ���ం�. �� భ�షయ్�త్� ఈ 

లకష్ణం ఉండక�వ�చ్. 

�శన్: �ధన ��త్నన్��, �నన్ జం��ల� ఆక�ష్�త్, ఏం ��య్�? 

జ��: �� ఏ రక�న కృ� ���, �నన్ జం��ల� ఆక�ష్�త్�. ��� ప�ట్ం��కం�. 

అం�. అ� ఒక అ��ల�న శ�త్ కేష్�ం వలల్, ��య్కం� �దధ్ సం��యం� �ం� అ�న్ 
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స�వ జం��ల� ఉప�గప� �ష�ల� క���ం�ం�. మన ��� అ�ఘ� 

�శ� ����నన్��, మన� �యం��త్ం�; ��ఘ� �శ� ����నన్��, 

ఇత�ల� �యప��ం�. త��త అ� �న�క్ ప���ం� మ�ల్ �రం��త్ం�. �బ�ట్ 

మన ��ట్ అ�న్ �భం �ం���. 

�శన్: “జగ�త్ �కక్ �ం� �నల� ��చ్�నడం” �య్�మం� �� ��, �ంద� 

ఒక�� క��న��, ��� ఒక ��� ��క్�త్�? “��ధ్� �� ��ల� �పడం” 

��త్నన్�� ��� �� �ం� న�న్ �� �దద్�, ఎ�త్� ఊ�ం����? 

జ��: �� �� ��, �ంద� ఒక�� క��క, అ� ఒక ��� ��క్ంచబ��ం�. 

“��ధ్� �� ��ల� �పడం” ��త్నన్��, � ��ం� ఆ��ంచకం�. సహజం� 

�� �దద్�, ఎ�త్� ఉనన్�ల్ అ���త్ం�. ���, ��� మధయ్ �� అ� �దద్� ఉనన్�ల్ �� 

అ��� ��� ఉం��. �వలం అకక్డ �లబడటం స���ం�. ఆ అ��� �సం 

ఎ�� ఉ�ద్శ�రవ్కం� య�న్ంచకం�. అ� ఒక బంధం �గల�. 

�శన్: ��చ్� �య్నం� �ధన ��త్నన్��, �మర �థ్��� � �ళల్� మడవ�క�� 

ఎ�? 

జ��: � �ళల్� మడవ�క��, ��చ్ అం�� ��చ్� �ధన �యవ�చ్. ��వం 

ఒక�. అ�� �� �ధ�� �బ�ట్, �� � �ం� �ళల్� �య్�మం ��య్�, ��� 

మడవగల��. �య్�మం ��త్నన్�� �ళల్� మడవ��� ��చ్ అం�� ��చ్ం�. 

�మం� � �ళల్� మడవగ����. 

�శన్: ��ంబ స�య్� స��గ్ న���క��, ��-��-�� � (సతయ్ం-��ణయ్ం-

సహనం) అ�స�ంచక��, �ం ఏం ��య్�? 
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జ��: � ��ంబ స�య్� ��� �ం� �ధన �యక��, అ� సమసయ్ ��. 

�ఖయ్ �షయ��టం� �మమ్�న్ �� కృ� �����. కృ� ���ం�, ఎ�క్వ� 

ఆ��ంచకం�. �� �ం�ం ��క మనసత్తవ్ం క���ం��. �� ఎ�క్వ �మ 

�టట్ం�. 

�శన్: �తయ్ ��తం� ఒ�క్కక్�� త�� ప�� �� త��త �ధపడ��, �� ఆ 

త��త మ�ల్ జ���ం�. ఇ� � �� �ం� (మనసత్తవ్ం) మ� త�క్వ� ఉనన్ం��? 

జ��: �� �� ��ం� ��త్�న్� �బ�ట్, �� ఇపప్�� � �� �ం� � వృ�ధ్ 

����న్ర�, ��� ��త్ంచగ����న్� అ� ���త్ం�. ��నయ్ �న�ల� 

ఏ�� త� ��న�� ��� ��య�. �� ��నయ్ �న�ల� అ�గ�ం�ర� 

�� అరథ్ం. �� �ద� �� త� ���, � �� �ం� � �����. ఇ� ఒక 

�మ ��నం. వ�చ్ �� �� సమసయ్ ఎ��న��, మ�ల్ వృ�ధ్ ������ 

�య�న్ంచం�.  

�శన్: నల��, ఏ�ల� ఉనన్ వయ్�త్� “�� ��వ్� తల� �రడం” �థ్�� 

���గల�? 

జ��: మనం మన�స్�, శ���న్ �ం��� కృ� ��త్ం �బ�ట్, వయ�స్� ప�ట్ం� 

��. �� ��న�ల్� �� కృ�� �య్స ఉం�, �� �ం� ఆవశయ్కతల� 

అ�స�ం�నంత వర�, �� �ధన �� ��ద్  � ��తం ���ంచబ��ం�. అ� � 

కృ�� స��� సమ��న్ ఇవవ్�? అ�� మన�స్, శ�రం �ం��� కృ� �� 

�య్��ల� సంబం�ం�న �షయ�క� ఉం�. � ��తం ���ంచబ�న�� � 

�� �ం� � సమసయ్ ఉం�, �ంట� � ���� �� క���ం�. కృ� �సం � 

��తం ���ంచబ�ం� �బ�ట్, ఒక�� � �� �ం� త��� ప�� �ంట� � 

���� �� క���ం�.  

�శన్: “బ�షట్ం అ���� మృ��” ����న్ ��ం� బలం �షయ౦� �ం ఎ� 

వయ్వహ�ం��? 
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జ��: ��� �� సవ్యం� ��ం��. ఉ�హరణ� మనం �దద్ �� సంజఞ్� 

��త్నన్��, ��� �� మృ��� క���త్�, ���� సంజఞ్� బలం� 

�యబ���. �ం��� మ�క�ట్� మధయ్, ���ళల్ మధయ్ శ�త్ �� బలం� 

ఉం�ం�. అ�� అ� సమయం� అవ�న్ మృ��� క���త్�. ఇ� “మృ�తవ్ం� 

బలం.” �� � అంద� �సం �� సంజఞ్� ��న�� అపప్�� �� ఇ�చ్�, �� 

�రణం� �� �ధన ��త్నన్ ��ద్ �మం� అ��� �ం���. 

�శన్: మగ��, ఆ��� మధయ్ �ం�క సంబం�ల అవసరం �ద�� �జ��? 

వయ�స్� ఉనన్ వయ్�త్� ���� �����? 

జ��: �ం�క �మం �షయం ఇంత��ం� చ�చ్ంచబ�ం�. � ��త్త �థ్��, 
స�య్� �� స�య్�� అవవ్మ� �� �పప్డం ��. అ� ��ల� �� సవ్యం� 
అ��ం��న్�. �ఖయ్�న �షయం ఏ�టం�, �� ఆ బం��న్(attachment) 
వ�����. �� వదలడం ఇషట్పడ� బం�ల�న్ �� వద��. ��నయ్ వయ్�త్� ఇ� 
ఒక రక�న ��క. �ధ��న మనం ��� వ��యగ��, అంత� ప�ట్ం���డ�. 
�సత్��� �ంతమం� ��� ��ల� ���ం��, �� మన�స్� ఈ �ష�ల� 
�ం��ం�ం�. ��నయ్ వయ్�త్ల� �తం ఇ� �� ఎ�క్వ ��క. �ధ�ల� 
అంతక�న్ మ� తగ�. ఎం�కం� �� కృ� ��త్�, � ��ంబ స�య్� కృ� 
�య� �బ�ట్, ��త్త దశ� ��రణ �వనం ��ంచడం అ�మ�ంచబ��ం�. 
ఉనన్త �థ్� ���నన్�� ఏ� ��య్� �� �� సవ్యం� ����ం��. 

�శన్: ��చ్� �య్నం ��త్నన్�� ���� ���వడం స���? �� పటల్ ఎ� 

వయ్వహ�ం��? ��న్ ��ల్ �� ���ల వర� ��� ��ం� ఉం�ం�, ఏం 

జ���ం� �� ��య�. 

జ��: ��, ���� ���వడం స� ��. �ధన ��త్నన్�� �� ఎ� 
�����? �య్నం� ���వడం �� ఒక రక�న ���క �కయ్ం. �� “��� 
��ం� ఉండడం” అ� ���? ��� ��ం� ఉండడమ�� జరగ�డ�. ��  
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�� �శన్� సప్షట్ం� వయ్కత్ం �య��? �� ���ల� ���� ��ప్వడం ఏ� 
త��ప్��ంద� అరథ్ం ��. ���� ��ప్వడం అ� �థ్� తర�� �ం� � (చ�ంచ� �థ్�) 
��ంచగ�� ఉనన్త �మరథ్�ంగల వయ్�త్ల� జ���ం�. అ�� ఇ� ఎ�క్వ సమయం 
�న���, సమ�య్తమ్కం� త�ర��ం�. 

�శన్: కృ� �వ్� ధరమ్బదధ్�న ��త్� ఎవ�� ప�ట్దల� ��ంచగలర�� �జ��? �� 

జనమ్�దధ్ �ణం త�క్వ� ఉం� ఎ�? 

జ��: అం� �� ఎ�వం� ప�ట్దల ఉం� అ� ��� ఆ�రప� ఉం�ం�. �లక�న 

అంశం ఏ�టం� �� ఎంత ప�ట్దల� ఉ�న్ర��. జనమ్�దధ్ �ణం త�క్వ� ఉనన్ వయ్�త్ల� 

�� �� ప�ట్దల� మ�� �ఞ్�దయ� �ణం� ఆ�రప��ం�ం�.  

�శన్: �� జవ్రం��, జ���� ��న�� �ధన �యవ�చ్? 

జ��: �� ఈ �సం�ల� ��త్ ��క, �� ఎ�� జ�బ్పడర� �పప్గల�. �� ��న్ 
నమమ్క�వ�చ్. అ�డ�� � ��య్ల� జవ్రం �� జ�� ��న లకష్�ల� ఎం�� 
క����? అ� ఒక సంకటం, �ధ అ�భ�ం��-అం� ఇం�క �థ్�� వృ�ధ్ �వల� 
ఉంద� ���త్ం�. �� ��� అరథ్ం ����న్�, ��� లకష్�ం �య�, ఆ �ధం� అ� 
��ం�. 

�శన్: క��� ఉనన్ ��� ��� �ం� �ధన �యవ�చ్? 

జ��: అ� సమసయ్ �� ఎం�కం� ��� ��క ప��ణం� అమరచ్బ�ం� �బ�ట్. 

క��� ఉనన్ ��ల �ద �� ��వం క��ం� బల�న కద�క� మన �ధన ��నం� 

��. ���� అ� ��� �� ��త్ం�.  

�శన్: �సట్� �� �రం� ఉనన్��, ���క(spatial) �రం ఏ�� ఉం�ం�? 

జ��: �� మం�� ఇ�వం� ఆ�చన ఉం�ం�, “�సట్� ��ం� � ��. మనం ఏ౦ 

��య్�?” �� ఇతర �య్��� ��త్నన్�� ����� ఉం�ం�-��� 

�మమ్�న్ �� ��త్ ఉండ�� ��. �� � (ధరమ్ం) �రప్బ�ం�; ��� ��  
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�రప్బ�డ్�. ఈ �య్��ల వ�గ్� �� �రప్బ�న�; ఒక సం�రణ్�న �ష�ల వ�గ్�న్ 

�� ఇవవ్డం జ��ం�. �� కృ� ���వడ� ��� ఉం�. �� � పకక్న ఉం� �� 

�� ఉం�ంద�, �క�� ఉండద� �� �పప్��. ఒక ఉ�హరణ� ���ం�ం-

�కయ్�� చ���న త��త �ం��ల సంవతస్�ల� ��, ఆయన ��య్� �ం� 

ఆ�చన అ�� ��ం� కృ�� �న���త్� ఉ�న్�. �బ�ట్ �� కృ� ��త్� �� అ�� 

వయ్�త్గత �షయం. 

�శన్: ��� �ం� �ధన ��త్, �� (�నడం, �గడం ��ం� �తకడం) సంభ��త్ం�? 

జ��: ��, అ� జరగ� ఎం�కం� �� �దధ్ మతం, �� మ�ల� ��� ఉ��� ఉనన్ 

ఒక �పప్ �థ�క-�� కృ� �రగ్ం. ఇ� మ�ల �థ్పన� �రవ్� ఉ��� ఉం�. ఈ ��నం 

తర�� ఏ�ంత కృ�� �ం�ం�. ��� �రణం �పప్ �థ�క-�� కృ� �రగ్ం అవలం�ం� 

�లం� స�య్� వయ్వసథ్ �నం�వలల్, �ధన� మధయ్ వర� �ండల� �యవల� వ�చ్�, అకక్డ 

��� �ం� అం�ంచడం �ధయ్మ�య్� ��. ఏ�ంత కృ� �యవల� వ�చ్న��, ఈ 

�ధన� ఆ� �లల �ం� సంవతస్రం వర� �థ్రం� ఉం��, ఆ ప��థ్�� ఈ పదధ్�� (��) 

అవలం�ం��. ఈ �� మన కృ�� �� అవసరం �� ఎం�కం�, అ� ��ష ప��థ్�ల� 

ఉప��ం� పదధ్�. అ�ం�య �మరథ్�ం అ�� క�చ్తం� ��. �ంద� ఈ ����న్ 

��ప్��. �తత్ం �పంచం�� మ��� ���స్న అవసరం �క��, అ� ��నయ్ �న�ల 

���క ప��థ్�ల� భంగం క���త్ంద� �� ����న్�. అం�వలల్ అ� సమసయ్��ం�. 

ఎవవ్� �నక�� అ� �నవ స�జం అ��ం�? అ� స� ��, అ� జరగ�డ�. 

�శన్: ఈ అ�� వ�గ్ల �య్��� మమమ్�న్ ఏ �థ్�� ���ళల్గల�? 

జ��: ఈ అ�� వ�గ్� �� అ� ఉనన్త �థ్�� కృ� �య��� �� క���త్�. 

సమయం వ�చ్న�� �� ఏ �థ్�� కృ� ���, �� ���త్ం�. ఇ� ఎం�కం� 

మన �ధన� ప��� �� �బ�ట్, �� ఆ �థ్నం ���నన్�� �� ఇం� �రవ్ ��� 

సంబంధం ఉనన్�ట్ ఏ�ప్� ఉం�ం�, మ�� ఇం� ఉనన్త �థ్�� �� � (�పప్ 

ధరమ్ం) �ం���. 

�శన్: � (ధరమ్ం) �ధ��� ��ధ్ ��త్ం�. అం� �� అరథ్ం ��� ఎ�� 

ప����త్ ఉండడం వలల్, �� �ధన �యవల�న అవసరం �ద�? 
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జ��: �ధన �యడం ��ల�ల�� కృ�� �నన్�న�. �సత్��� ఒక వయ్�త్  

��లయం� కృ� ��త్నన్��, �� �� �య్నం� ��చ్��. అ� �ధన 

�యవల�న ఒక �మరథ్�ం. ఏ ఒకక్ �య్�మం �య�ం� �వలం �ం� � వృ�ధ్ 

����, ��న్ తల �ఖరం� �ం� �ంచడం ��� ��ల� �� అన�డ�. 

ఇ�ం� �� �ధ��? �� సం����� �రసతవ్ం� సం��ం�న సవ్ంత�న 

�ష���న్�, ��� �య్��ల �వ్� వృ�ధ్ �����.  

�శన్: ఇతర �ధ� ���ల �ధ�� ఇ� అం��, “ఆ�చ� ఉ�ద్శం� �య� 

�ధన� కృ� ��గ్� ��.” ఇ� స���? 

జ��: ఎ�న్ ��నన్ �య్�య్�� ఉ�న్�, �� �� (�పప్ ధరమ్ం)� �� ��య��న 

�ధం� ఎవవ్� �య��. ఉ�ద్శం ఉప��ం� కృ� ��నం �కక్ �థ్� అంత మ� 

ఉనన్త�ం� �ద� �దధ్ సం��యం న�మ్�ం�. ఉ�ద్శ�రవ్క కృ� ��నం ��ం� 

�� ���నన్��, అ� �ధన కద�కల� ��ం� ��. �య్నం, � �� (��ల� 

కలపడం) ఇ� కద�క�, �బ�ట్ కద�కల ��ణం, సంఖయ్� ఇ� సమసయ్ ��. �బ�ట్ 

ఉ�ద్శ౦� ఉండడం, ఉ�ద్శం ��ం� ఉండడం అ�� � ఆ�చనల� సంబం�ం�ం�. 

�� యతన్ం క���ం� ఉ�ద్�ల� ఉం�, అ� బం��. �� అరథ్ం అ�. 

�శన్: �� �ం�(మనసత్తవ్ం) �ణయ్ం�(ద) స�నం ��. ద వయ్�త్ �కక్ �థ్�� 

��ద్��త్ంద� �� అ�న్�; �� త��త �� �� �ం� �థ్� �ం� �థ్�� 

��ద్��త్ంద� ��ప్�. ఈ �ం� ��య్� పరసప్రం ��దధ్�న�? 

జ��: �� సప్షట్ం� ���ండక�వ�చ్. �� �ం� ��ల�న అం��న్ ఆవ�ం��� 

ఉం�, అం�� ద ఒక �గం. అ� �� (సహనం), క�ట్ల� భ�ం� �మరథ్�ం,  

�ఞ్�దయ� �ణం, సంఘరష్ణల� ఎ� వయ్వహ�ం�� ఇం� అ�క అం�ల� క���� 

ఉం�. ఇవ�న్ �� �ం� �ష��, �ం� మ�� ద ల ��ంత��న్ �� క���� 

ఉం�. ఇ� ��త్ర�న �షయం. � వదద్ ఎంత �ణయ్ం ఉం� అంత �ం� ఉంద� ��.  
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భ�షయ్�త్� � �ం� ఎంత వృ�ధ్ �గల� అ� ��� ���త్ం�. �� ఎ�ర�య్ 

ఇబబ్ం�ల వలన � �� �ం� అ�వృ�ధ్� ���, ద �ం� � ��ంతరం �ందగల�. 

�శన్: ��ంబ స�య్ల� �� ఒక� �� రకం ��ం� �ధన ��త్�. అ� ఒక��� 

ఇం�క� �కయ్ం ���ం��? 

జ��: ��, ��� �ం� � ��. �� ఇతర �ధన ���� ఒక��� ఇం�క� 

�కయ్ం ���ం��� �� ��య�. �� మన ��� �ం� � ఎవవ్� �కయ్ం 

�����. ఇం� ��, � వలల్ ��� �� క���ం� ఎం�కం� మనం ధరమ్బదధ్�న 

� (ధరమ్ం)� కృ� ��త్ం, పకక్�� పటట్ం �బ�ట్. 

�శన్: స�జం� అ�క ��నన్�న ఉ�ద్�� �య్�త్� ఉ�న్�, వ�స ఉతత్�� వం��. 

��� �ం ఎ� వయ్వహ�ం��? 

జ��: ఈ �ష�� ప�క్ �సమ� �� ����న్�. అత� ఉతత్��న్ ��� 
పంపకం�. ఇ� �� ��చ్�, ��న్ �� ప�ట్ం��కం�. ��� ఒక�� ��త్ అ� 
ధరమ్బదధ్�ం�, �� �� �����ం�. �� �ం� కృ�� మన � � క�న�న 
ఆవశయ్కత��న్�. �ంద� ��ం� ���ల� �� “��ం� వరత్��” అ� అం��. 
�� ��ం� � ఒక రక�న అమమ్క� వ�త్�� ఉప��ం�, ��� డ�బ్� �� 
��త్� ���త్�న్�. ఇ�వం� వయ్�త్ల� ��ంచ��� �� వదద్ �జ�న�� ��. 
ఏ�� �ంత ఉం�, అ� ఉనన్త �థ్�� �ం�ం� ఉండ�. అం�� �ంత �షట్ం �� 
ఉం�. 

�శన్: ��� �ం� ��య్� ��� �యమం ��రం �దధ్ మత�థ్�� ���ం�, 

�� ఏ� ��య్�? �� ఉపసంహ�ం����? 

జ��: మన� ��� సంబంధం ��. �� ఇంత��ం� �యమం ��రం 

�దధ్మతం�� ����న్, అ� �వలం పదధ్� ���. 
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�శన్: �ం అధయ్యనం �రం�ం�క, �� �� మం�� తల� ��న�ల్�, 

����నన్�ల్� అ���త్ం�. 

జ��: ఇ� ఎం�కం� �� �తత్ ��య్� ఉండవ�చ్, � శ��� ఇం� ��త్� 
స��యబ� ఉండక�వ�చ్. �� �స�ంప�� శ�త్ �� బల�న�. అ��గయ్కర�న � 
బయట� వ�చ్న��, � తల ఉ�బ్న�ల్� అ���త్ం�. � తల�� ���న్ నయం 
��త్నన్�� అ� జ���ం�, అ� మం��. అ�� అ��గయ్ం ఎంత �గం� 
��ం�, ��సప్ందన అంత బలం� ఉం�ం�. ఏ�-��ల సద�స్� 
�రవ్�ం�న��, �ంతమం� ����క���. సమ��న్ ఇం� త�క్వ ��త్, 
సమసయ్� త�తత్వ�చ్. �స�ంప��న శ�త్ �� బల�ం�, తల భ�ంచ�నంత ఉ�బ్� 
అ���త్ం�. ప�-��ల సద�స్ కేష్మం� ఉం�ం�. ఆలసయ్ం� వ�చ్న వయ్�త్ల� 
��సప్ందన� ఇం�సత్ బలం� ఉం��. 

�శన్: కృ� ��త్నన్�� �గ��ల్ �� మదయ్ం �గవ�చ్? ఉ�య్�ల �వృ�త్ వలల్ �గవల� 

వ�త్ ఎ�? 

జ��: �� ఈ �ష��న్ ఇ� ��త్�. �దధ్ సం����� �ం�న మన ��ం�  
�గ��న్ ����త్ం�. �గ�ం� ఉనన్ �ంత ����, మ�ల్ �� ��ల� 
అ��ంచవ�చ్. �మం� తయ్�ంచం�, �� �� �లం ���వ�ద్; �� �� 
�కిష్ంపబడ��. �మ���� వ�త్, అ� సంకలప్శ�త్� సంబం�ం�న �షయం. �� 
తయ్�ం�� అ� అ��నన్ంత వర�, �� �యగల�. ��నయ్ �న�� తర� ఇ� 
అ��ం��, “�� ఈ �� �గ �గడం తయ్��త్�.” ��న్ ��ల త��త, ��� 
క�ట్బ� ఉండ��. మ�ల్ �ం� ��ల త��త, ఈ ఆ�చన మ�ల్ క�� ఇం��� 
తయ్�ంచ��� �యతన్ం ��త్�. �� ఈ �ధం� �గ �గ��న్ ఎపప్�� తయ్�ంచ��. 
��నయ్ �న�� ఈ �పంచం� ���త్�, ఇత�ల� సంబం�ల వలల్ క�� ���క 
వయ్వ��� అ��రయ్ం. �� �� ఇపప్�� కృ� �యడం �ద���ట్� �బ�ట్, �� 
ఇక� �మమ్�న్ ��నయ్ �న��� ప�గ�ం���డ�. �� సంకలప్ం ఉనన్ంత వర�, 
�� లకాష్య్�న్ ��ంచగల�. అ�� � ��య్� �ంద� ఇం� �గ��ల్ ����. ��  
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ఒక� ఉనన్�� తయ్�ంచగల�, �� ఎవ�� ��� ��� ఒక� అం��త్ �దనడం ��� 
మ�య్ద� అ��ంచ�. �� �గ ��ల��ం��, �ం� ��� �గక�� ��� 
అ�ఖయ్ం� అ���త్ం�. �� మ�ల్ ��� �� అత�� అ�ఖయ్త� అ���త్ం�. �� 
�� ��హం వ�ం����. �ంతమం� �� సంబం�ల వయ్వ�రం� ఉం��, 
అ��ల� �ం�, మదయ్ం� తర�� ��ం��స్న అవస��ం��. ఇ� కషట్తర�న 
సమసయ్. ��నంత త�క్వ� �గ��� గ�ట్ �యతన్ం �యం�, �� ఈ సమసయ్ 
�ర��� ఇం� ���న్ ఆ��ంచం�. 

�శన్: �ం ఇం� ��� ����నన్�ల్ �డ�క��, అ� అ�ఘ� �శ� 

����నన్�ల్ ఆ���త్, ��� ��ఘ� �శ� ����నన్టల్�� �� � ��వం 

క�గ��త్�? 

జ��: ��� సవ్యం�స్దధ్ం� ����ం�. � ఆ�చన �కక్ �రగ్దరశ్కం ��� 

అవసరం ��. ��� �� ఇం��� వ�క్�ం� ����: � ఉ�ద్��న్ ���ద్. 

ఉ�ద్�� ��� ఏ �ధం�� �యం�ంచ��. � ఉ�ద్శం� ��� వయ్��క �శ� 

ప���ంచ��న్ �యం�ంచగలర� అ��వ�ద్. ��త్క�� �గం� ఉనన్ ��� 

ఉ�ద్శం� �యం�ంచబ�� ��. శ���న్ స��య��� �హయ్ం� ఉప��ం� 

��� � ��య్క �ధం� ప���ం�ల� � ఉ�ద్��న్ అం�క�ంచగల�. అ� �� 

��యవ�చ్. �� ����న్�: అ� �యకం�. ఉ�ద్��న్ ఉప��ం� మన �ధన 

�య��. అ� ��న �ధన “�ధ�� �ం� � ��ధ్ �యడం” � �ర�? అ� 

��� �� � (ధరమ్ం) �ధ��� ��ధ్ ��� ఉం��. ఎం�క� �� � ఉ�ద్శం� 

ప�ట్� ఎ�� వదల�క ���న్�? ఉనన్త �థ్� కృ� ఏ��, �� మత కృ�  

�� ఉ�ద్శం� నడవ�. 

�శన్: ��� �ం� �ధన �య��� ఉతత్మ ఫ��� ��ంచగ�� ��న సమయం, 

��, �థ్నం ఏ�? ��� ఎ�న్ ��ల్ స��తం� ��ంపబ��ం�? �జ��� 

�ం� �� త��త �ధన �య��� ఏ�� ప�ట్ం� ఉం�? 
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జ��: ��� �ం�ం� ఉం� �శవ్ం �కక్ �కష్మ్ ఆ�రం �బ�ట్, �శవ్ ��ల� కృ� 

��త్ం�. అ��క, �శవ్ం గ�� ఉం�. �బ�ట్ � (ధరమ్ం) �ధ��� ��ధ్ ��త్ం�. �� 

కృ� �యన��, అ� �మమ్�న్ కృ� ��త్ం�, �జల� ��శ ��ట్న ఏ ఇతర కృ� ���� 

�� ��ధ్ం��� ఇ� ��త్ �నన్�ం�. � ఒకక్ ��నం� ��� “� �ధ��� ��ధ్ 

��త్ం�.” అ�న్ ఇతర కృ� ��గ్� “ద�” (శ�త్ ��) ��గ్�న్ అవలం�ం��, కృ�మం� 

�ం� � కృ� �� సం��� �� ��త్�, మన ��� ��. మన ����న్ ఎ��� 

�ధన �యవ�చ్, ఎం�కం� �� �ధన �యన�� �డ �ం� �మమ్�న్ కృ� 

��త్ం�. సమ��న్ ఎం��వల�న అవసరం ��. �� ఎంత ��� అంత �ధన 

�యం�, � సమ��న్ బ�ట్.  మన �య్��ల� ఈ �షయం� అంత ఆవశయ్కత� ��, 

�� �� �ం� (మనసత్తవ్ం) �ద క�న ఆవశయ్కత��న్�. మన �య్��ల� ��క్� 

�� ప�ట్ం� ��. �శవ్ం ���� గ�� ఉం� �బ�ట్, �� ఏ ��క్� ఎం���న్ 

ప�వ్��. �� ప�చ్మం ��� ఉం�, అ� అస� ప�చ్మం �క�వ�చ్. �� ��ప్ 

��� ఉం�, అ� అస� ��ప్ �క�వ�చ్. �ధన ��త్నన్�� �వలం �రవం 

�ప��� ప�చ్మం ��� ఉండమ� � ��య్ల� ��ప్�. అ� ���� ఎ�వం� 

����న్ క���ండ�. �� ఏ �ట��, ఇం� �పల �� బయట �య్�మం 

�యవ�చ్. అ���� �ం�ం మం� సథ్లం, ప�స�� మ�� �� ఉనన్ ��� 

����� అ�� � �వన. �ఖయ్ం� �తత్�ం�� �� ����ల్ వం� ��� ��� 

�� �రం� ఉం��. ఇంక �� ��� �జం� ప�ట్ం� ��. �� కృ� �ధన� 

సమయం, �� �� ��క్� ప�ట్ం� ��. �� �జ��� �ం� ��, త��త �� 

�య్�మం �యవ�చ్, �� మ� �ం�� ఉం� �ంట� �ధన �యడం అ�ఖయ్ం� 

ఉం�ం�. �ంత �� ��ం� ���వడం మం��. �� మ� ఆక��, �టట్ గ�జ్�త్ం� 

�� మన�స్ ��ంతం �వడం కషట్ం� ఉం�ం�.  �� సవ్యం� � ప��థ్�ల� బ�ట్ 

�����.  

�శన్: �య్��� ��త్ ��క, ���న్ ��ద్�వడం �ం� ఆవశయ్కత ఏ�� ఉం�? 
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జ��: �య్��ల త��త చలల్� �� ఇ�ం� �ష�ల ��ం� ప�ట్ం� ��, 

���న్, ��ల� ��ద్�వల�న అవసరం ��. ఇవ�న్ �ద� దశ� �నవ శ���ల్� 

���య� ల�, ఆ�య్పంకచ్� �ం��ల� �రవ��� ఉ�ద్�ంపబ�డ్�. మనం �� � 

కృ� ��త్�న్ం, ఈ �ష��� ఇం�� ��. ��త్తం � శ�రం స��యబ�న �థ్�� 

��. ��నయ్ వయ్�త్� �ధ�� �వడం ��, �� కషట్తరం� ఉం�ం�, ��న్ �ధన 

��గ్� �నవ శ��ల� ��� �రచ్��. �� �కక్ ��న్ ఆవశయ్కత� �� �ల్షట్ం� 

ఉం��. ఇకక్డ మన� అ� ��, ఆ రక�న �వన� ��. �� ��ల్డ� �� ��ం� 

ప�ట్ం��కం�, కృ� ��త్ ఉండం�. మనం �� కృ� ��త్�న్ం �బ�ట్, � శ�రం ��� 

��� భయప� �ద� దశ� �� �� �� �� ఆవశయ్కత అవసరం ఉనన్ ��య� ఉం�, 

అ� ��న్ ��ల�� ����ం�. ఇ� ఇతర కృ� ���ల ��న్ ఏళళ్ �ధన� 

స�నమ� �� ��� �పప్�, �� ఇ� ��� అం�. త�క్వ �థ్�ల �ష��న ఈ 

��క్, ఆ ���య� వం�� �� ��ల్డ�. ఉనన్త �థ్� �ష�ల� ��� �� 

చ�చ్�త్ం. �� కృ� �జ�న కృ�. ఇ� కృ�, �య్��� ��. 

�శన్: �య్��ల� ��ం�న �ంట� �న్న� గ�� ���చ్? � ��ం� �� 

�డగ��న్�. � బయట� ���ం�? 

జ��: అ� సమసయ్ ��. మనం ఉనన్త �థ్�� కృ� ��త్ం �బ�ట్, మన ��ం �� 

మలం �జం� శ�త్� క���ం��. అ�� త�క్వ ����� ఉం�ం�, ��� 

���తం �య�. �� కృ� �యడం అం� అ�న్ స�తన ��ల� ���త్ �యడం. 

��ద్� �రడం �దద్ �షయం ��. మనం ��� �ం�� ఇం� �� ఎ�క్వ. �� 

���త్నన్�� �స�జ్ం�న శ�త్ అతయ్ంత శ�త్వంతం, అం� �డల� వ���ం�.  

�శన్: ��� �ం� � �య్�త్ ��, ��రం �యవ�చ్? �సం�ల� �జ� �� వయ్�త్ల� 

�రప్వ�చ్? �సం�ల� �జ� �� వయ్�త్� స�యక �ం�ల� �ధన �యవ�చ్? �� 

ఊరల్� ఉం� �న్��ల�, బం��ల� ఆ�� ���, �సత్�ల� త�� �వ్� 

పంపవ�చ్? 
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జ��: ఇం� ఎ�క్వ మం� మన �ధనవలల్ �భం �ంద��� మన కృ� �ధ� ����న్ 

��రం �యడం వలన ఒక� పకక్�� పటట్�. �� �� అ�క � ల (ధ�మ్�) ��ం� 

�సం�ం��, ఉనన్త �థ్� � ��ం� ��య���, ఉనన్త �థ్� �ష�ల� అరథ్ం 

����, ��� ���. �� �� ఇవ�న్ �ం� ��య���, ఎం�కం� �� ఆ��, 

�� ��� ఎ��క్నన్�� �� ��న�� �� అరథ్ం �ద�� � భయం. �� ఇతర 

వయ్�త్ల� �ధన �య��న్ �రప్వ�చ్, �� ��� � అమరచ్��. మ�  ఏం జ��ం�? �� 

అ�డ�� కృ� ��త్, �జం� �ధన �యక�� � �ష� (ధరమ్ శ�రం) �మమ్�న్ 

వ����ంద� ��ప్�. �� �జం� కృ� ��త్, �ష� �మమ్�న్ ���ం�ం�. �బ�ట్ 

�� ఎవ��� ��ప్డ��, �� ��ప్న �ష�ల� �� క���ం��, అ� ��� � 

త�� �� �� (శ�త్ యం�ంగం) క���ం�. �� ��ప్న వయ్�త్ �ధన �యడం� �మ 

��ట్నటల్��, ��� త�ర��ం�. అత� �రవ్ �� సంబంధం ఉనన్��� మ�� 

ఉతత్మ జనమ్�దధ్ �ణం క���ం� అకక్�కకక్� ��� � �ందగల�. మన �సత్కం� 

�� �వ���న్�. వయ్�త్ ఎవ�� ��� ��చ్�క��� �� �� కృ� �యవ�చ్. 

�శన్: ��� �ం� � �వ్స�య� ప�ట్ం� ఉం�? �వ్స� ఎ� �మపరచగలం? 

జ��: ��� �ం� కృ� ��త్నన్��, � �వ్స� �మపర��స్న అవసరం ��. మన� 

�వ్స�య� ప�ట్ం� ��. �రంభ �థ్�� ఒక� ��� ��చ్�ం��. ఇకక్డ మన� 

�� అవసరం �� ఎం�కం�, �వ్స�య� �యం�ంచడం, �మపరచడం ద� (శ�త్ ��) 

� కృ� �య���, ��� ��చ్ ��� మం�ంచ���. �వ్స� �� �� �� �ంద� 

�� ��� ���వడం, �� ఉ�మ్� �ంగడం అ�న్ ద� � కృ� �� లకష్�ం �సం. 

మనం ఆ �ధం� కృ� �యయ్ం. �� �వల�నవ�న్ ��� ���త్ం�. ఇం� కషట్తర�న, 

మ�� ఉనన్త �థ్� �ష�� �సట్� �� �ష� (ధరమ్ శ���) �త �యబడ��. 

���� ఏ కృ� �ధన ��న��, ద� కృ�� ఎ�క్వ �వరం� చ�చ్ం�న �� 

సం��యం �� ఉ�ద్శం ఉప��ం�, కృ�మం� ��ం�� ��. �సత్��� ఆ ��య్క 

సం��యం �కక్ అ�య్తత్మ ��� వయ్�త్� ��య�ం� అత� కృ� �య���, 

మ�� ఆ �ష�ల� ��ంతరం �య��� �యపడ��. అ� �� �నవ 
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�యతన్ం� ��ం�� ��, �� �ఞ్�దయం �థ్�� (�� �ం� �ళం ����నన్ 

�థ్��) ���ం� తపప్. 

�శన్: �ధన ��త్నన్�� మన�స్� �ం�క�ంచవల�న అవసరం ఉం�? ఈ 

�య్��ల� ఏ��త ��� ఉం��? 

జ��: ఇకక్డ మన�స్� �ం�క�ంచవల�న అవసరం ��. �� అంద�� ���� 

ఉ�న్�  మన�స్� �ం�క�ంచకం�, బం�ల� వ���ం�. ఎ�వం� ఆ�చన� 

య�న్ంచకం�. �డవ వరగ్ం� �ం� అర��� జగ�త్ �కక్ �ం� �నల� 

��చ్�న��� � � ��త్�, ��� ���స్ంద�ల్ ఒకక్ ���న ఆ�చన. ఇంక �� 

��ం� ఆ��ంచకం�. 

�శన్: శ�త్� �క�ంచడం, � � �క�ంచడం ఒక��? 

జ��: మనం � � ఎం�� �క��త్ం? మనం �� � కృ� ��త్ం. భ�షయ్�త్�, �� � 
� �� �స�ంప�య��. మనం కృ� ��� � � ��, అ� త�క్వ �థ్���. ��� 
బ��� ���� �స�ంప��త్ం. శ�త్ �కరణ ��� �వ్� �యబ��ం�, మన వలల్ 
��. �� ఉ�హరణ� జగ�త్ �కక్ �ం� �నల� ��చ్�నడం అ� �య్�మం � � 
�క�ంచ��� ��, � శ�రం �ం� ��� �య���. శ�త్� �క�ం� ప� �� 
�యగల�, �� అ� �ఖయ్ లకష్�ం ��. ఒక వయ్�త్ � ఎ� �క��త్�? � �క�ంచడం 
��ం� ��ల్�లం�, స� అ� ఎ� �యడం? �� �� కృ� ��త్� �బ�ట్, ��� ఊ�� 
� తల� బ��� ఉనన్ అ��� క���ం�, �దద్ �తత్ం� � వ�త్ం� �బ�ట్. �� ఆ � 
వలల్  ఉప�గం ఉం�? అ�� �� ఉ�ద్శ�రవ్కం� శ�త్� �క�ం��స్న అవసరం ��. 

�శన్: ��� �ం� “వంద ���ల్ ���� కటట్డం”, మ�� “�ండ� �కక్ 

�వ్స�య” ల� క���ం�ం�? 

జ��: అవ�న్ త�క్వ �థ్�ల �ధన�, మనం ��� కృ� �యయ్ం. ఆ అ�థ్ర ��శ-

�థ్�ల� ఎ�� ���. 
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�శన్: ��� �ం� � �� మ�� �ం� ల సమ��య్�� ప�ట్ం� ఉం�? 

జ��: ఇవ�న్ � � �ధన �� �థ్����, త�క్వ �థ్� �ష��. ఈ �థ్�� 
�� ��ల్న��, � శ�రం� �� మ�� �ం� ల సమ�లయ్ం �షయం ఇక� 
ఉండ�. �� ఏ ����న్ �ధన ��� ప�వ్��: �� ��� వదద్ �ం� అస�న 
�ధన� అం��ం�, త�క్వ �థ్�� వ��న�� తపప్�ం� �� గతం� �ధన 
��నవ�న్ ��త్� వ���యబ���-ఏ� ఉంచబడ�. �తత్ �థ్�� �తత్ వ�గ్ల 
�ష�� కృ� �యబ���. ఈ �తత్ �థ్�� ��న త��త, ఇం� �తత్ వ�గ్ల 
�ష�� మరల కృ� �యబ���. ఇ� ఇ� ఉం�ం�.    

�శన్: ఉ��న�� �� �ధన �యవ�చ్? ��� �ం� �ధ�� శ�ద్�� 

భయపడ��? 

జ��: �� ఒక ఉ�హరణ� ఇ�త్�. ఒక�� �� ��ం� � �దద్ భవం� 

ఆవరణ� ��య్ల� ��ప్�. �న ప�� ఉం�, ఉ��� అతయ్ంత ��ం� ఉ�న్�. 

ఆ సమయం� �ంద� ��య్ల� ��� �రప్బ� �య్��ల� �ధన ��త్�న్�, 

ఇం�� ��� � న�� క��-�థ్� ��య్�స్న అవసరం ఉం�. �� వరష్ం �వ��న్ 

���, అ�� �� �య్�మం ఇం� ��త్ �యయ్��. �� ఆ �దద్ వరష్ం 

పడ��. ��� �ల �ంద��న్� భవం��న ��ల్�. ఉ�� �ళ�ళమ� 

ఉరమడం� �� �క�� ఉం�. ఆ సమయం� ఒక ��� ��� �న� ��ట్ం�, 

�� �� �� క�గ��, ఒక �ం�క� ��. ఆ ��� �ల� �కడం సప్షట్ం� 

�డగ��ం, అ�� �� ఏ �� జరగ��. �� అరథ్ం ఏ�టం�, మన �ం� మన� 

రకష్ణ� ఇ�త్ం�. ��రణం� �� �ధన ��త్నన్�� ��వరణం ఎ� ఉం� 

ప�ట్ం���. �ధన �యదల�న��, �ధన ��త్�. సమయం ఉనన్ంత వర� 

�ధన ��త్�. �� శబద్ం అం� �� భయం��. ఇతర ���� శ�ద్�� జ��త్� 

ఎం�కం� �� మ�, మ� ��ంత �థ్�� ఉనన్��, హ��త్� �� �దద్ శబద్ం 

����త్ �� � �తత్ం శ�రం� ఉనన్ � ��ప్టనం �ం�న�ల్, ఆ� ఆ� ���� 

శ�రం బయట� ���నన్�ల్ అ��� క���ం�. అ�� ���ంచకం�, మన 
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కృ� �కక్�� పటట్�. అ�� �ధన �య��� �ంతం� ఉం� ��� �దక��� 

�య�న్ంచం�. 

�శన్: �సట్� �� ��మ� �� ఊ�ంచవ�చ్? 

జ��: ఊ�ం��స్న అవసరం ��. � �య�మ్ (�డవ క�న్) ����నన్��, � 

పకక్� ఉనన్ � �ష� (ధరమ్ శ��ల�) � �డగల�. 

�శన్: ఈ అ�� వ�గ్ల �య్��ల� �ధన ��న�� ఏ�� ఆవశయ్కత ఉం�? అ�న్ 

క�� �ధన ��య్�? ��మ్� ��ల్ మ�ల్ మ�ల్ ��య్�స్న ��� �శశ్బద్ం� 

�కక్��ట్�వ�చ్? ��మ్� ��ల్ కం� ఎ�క్వ ��త్ �� ��ద్షట్ కద�కల� స��గ్ 

��త్��ట్�క��, ���ల ఫ���న్ క�గ��త్ం�? 

జ��: అ�� వ�గ్ల �య్��ల� ఏ వ�గ్��న్� �ధన �యవ�చ్. ఇతర 

�య్��ల� �ం�� �ద� వ�గ్�న్ �యడం �ల� �� అం��, ఎం�కం� 

�ద� వరగ్ం �తత్ం శ���న్ ���త్ం�. ��న్ ఒక�� �ధన ��య్�. � శ�రం 

��త్� �రవబ�న త��త, ఇతర వ�గ్ల� �యం�. అ� అ�� ఎ�క్వ ��వం 

క���ం�. ఎంత �యగ��� అంత �ధన �యం�, �� ��� సమ��న్ బ�ట్. ��, 

�� ��య్క వ�గ్�న్ �ధన �య��� ఎం��వ�చ్. �డవ, ��గవ వ�గ్ల కద�క� 

��మ్� ��ల్ ��� ��య్�, �� �శశ్బద్ం� �కక్�టట్వచచ్� �సత్కం� �� ఉం�. 

ఇం�� ��ల్ �ధన ��త్నన్��, � �డడ్� దగగ్ర� �లబ� ��క్ంచమ� అ�� �డం�. 

��� ��మ్� ��ల్ �యడం ��త్ ��క, �� (శ�త్ యం�ంగం) ఉనన్ �వం �� ఇక� 

��య�, ఎం�కం� � �ష�� ఇ� ప���త్�. ఆరంభం� �� ��ం� �� 

ఆ��ం��, �� ఒక�� అల��ప�న త��త �� సహజం� ఆ���. �� 

��న్ కద�కల� స��గ్ ��త్ ��ట్�క�� �� మ� ఎ�క్వ �� త�క్వ కద�క� ��త్, 

��న్ స����ం�, అ� ప�వ్��. 
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�శన్: కద�కల ��ం�, �ధన �కక్ ��ం� ఎం�� ��? 

జ��: ��� సవ్యం�స్దధ్ం� ����ం�. �� �ధన ఆ�న��, ��� �ంట� 

���త్ం�. �� �దద్ �తత్ం� శ�త్� క���ం�ం�, �స�ంప��న శ�త్� �ంట� 

�న�క్ ���ం�ం�, �� ఉ�ద్శ�రవ్కం� �న�క్ ������ �� ��క�న్ �� 

��ం�. ఇ� �ధన �కక్ అంతం ��, �వలం శ�త్� �న�క్ ���వడం ���. 

ఇతర �ధ� ���� �య్��� అ���న ��షం�� ���� 

అంతమ���. మన ��నం ఎలల్�ళ� �ధన �యబ��ం�, కద�క� ఆ�న�� 

��. �బ�ట్ �ధన� అంతం �య��. �� ��� �రగ��న్ ఆపదల��, �� 

�య��. �� ��న �థ్�� చ�చ్�త్ �� అరథ్ం ��. �� ప��మ��న్ �� 

ఆపగ���, �� �� ఆగవల� వ�త్ం�. �� న�న్ ఆపగల�? 

�శన్: �� � �� (��ల� కలపడం) �, �వ్ం� � హ � (��ల� క�� వతత్డం) 

� �లబ� �థ్� �య్�మం� �యవ�చ్? 

జ��: �ద� వరగ్ం–“��ధ్� �� ��ల� �పడం” � �లబ� �థ్� 

�య్�మం� �ధన �య�ం. �ప��� మ� ఎ�క్వ శ�త్� ఉప���త్, సమసయ్ల� 

ఎ��క్ం��. 

�శన్: �ధన ��డ�� చంకల� ��� ఉం��స్న అవసరం ఉం�? �ద� వ�గ్�న్ 

�ధన ��త్నన్��, � చంక� �� ���� ఉం��. ఏం జ���ం�? 

జ��: �� ఏ�� జ�బ్ ఉం�? �ద� దశ�, � శ���న్ స���డ��, 

రకర�ల ప��థ్�ల� అ�భ��త్�. ��న్ లకష్�� క���ం��, �� అ� 

�య్��ల వలల్ క��న� ��. 

�శన్: �సట్� � �� �ల్�ల� �జ� �� వయ్�త్� ఇతర ��య్ల� క��, ��క్ల� 

�ధన �యవ�చ్? 
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జ��: అ��. ఏ ��య్�� ఇత�ల� �ధన ఎ� ��య్� �� �రప్వ�చ్. ��య్� 
ఇత�ల� �య్��� ��ప్న��, ఇకక్డ �� �� ��ప్�నన్�ల్ ఉండ�. �� ��� 
� శ��ల� స���త్�. అ�� �ంద� వయ్�త్� �ధన �ద� ���� ��� � 
�ం���, ఎం�కం� �� ��య్� ��క � �ష� ఉం��, ��� ఈ �ష�ల� 
�పడ��. ఇదం� �� �కక్ �రవ్ �� సంబంధం� ఆ�రప� ఉం�ం�. �� �రవ్ 
�� సంబంధం గ�ట్ద��, అకక్�కకక్� ��� � �ందగల�. �� �రవ్ �� సంబంధం 
అంత గ�ట్� �క��, �� �లం �ధన �యడం �వ్� ���న�ట్ యం�ం��న్ �� 
సవ్యం� వృ�ధ్ ���గల�. ఇం� ఎ�క్వ �ధన�, ఆ ��� యం�ం��న్ ��� � 
వృ�ధ్ ���గ����. 

�శన్: “��క శ�త్ల� బలపరచడం” ��ంత �య్�మం� �� సంజఞ్ల అరథ్ం ఏ��? 

జ��: మన �ష ��� �వ�ంచ��. �� సంజఞ్� �� అరథ్ం ఉం�. ��మ�ట్� ఇ� 

ఉం�ం�: “కద�కల� �ధన �యడం, �దధ్ �� కృ� �యడం �ద� �డ��. � 

శ���న్ స��� �ధన �థ్��� ����త్�.” 

�శన్: మనం “�ల-��� శ�ర” �థ్�� కృ� �వ్� ��న��, శ�ర-�వ్స�య 

ఏరప్డ���  �వ్ద రం�ల�న్ �రవబడ�య�� �జ��? 

జ��: అంద� �� అ��� �ంద��� �య�న్ంచం�, ఈ �థ్�� �� ఇపప్�� 

���. ఎం�కం� � శ��ల� “�ల-��� శ�ర” �థ్�� స��య���, � �ద 

ప� గంటల� త�క్వ ��ం� �సం�ం��స్ వ�చ్ం�. ఇతర కృ� ����ల్ ద��ద్� �� 

అంతక�న్ ఎ�క్వ �లం �ధన ��త్ ���� దశ� �మమ్�న్ �� ఒకక్��� 

����త్ం. ఎం�కం� ఈ ��ట్� �� �ం� (మనసత్తవ్ం) ���ల అవసరం �� 

�బ�ట్, ఇ� ��� �కక్ �మరథ్�ం బ�ట్ జ���ం�. �� ��న్ అ�భ�ంచక �ం� 

ఆ �థ్� అపప్�� ����ం�. ��న్ గంట� ��� ఉం��ండవ�చ్. బ�శ ఒక 

�� �� �� అ��� క�గవ�చ్, �� ��ద్ �ప� త��త అంత అ��� 

క�గ�. �సత్��� అ�� ఒక �దద్ �థ్� �టబ�ం�. అ�� ఇతర కృ� ����ల్, 
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ఈ �థ్�� ఒక సంవతస్రం �� అంతకం� ఎ�క్వ �లం ఉం����. ���� అ� 

త�క్వ �థ్���. 

�శన్: బ�స్� ఎ�క్ ��నన్�� �� ��� ���నన్��, ��� �ం� �� 

అ�న్ కద�కల ��ం� ఆ���త్ ప�వ్��? 

జ��: మన �య్��ల� ఆ�చనల అవసరం ��, ఇం� �� ఎంత సమయం 

�ధన ��య్ల���� ��. సంశయం ��ం�, ఎంత ఎ�క్వ� �ధన ��త్, అంత 

��. �� �య్��� �యన�� �� �ధన �మమ్�న్ ��ధ్ ��త్ం�. �� 

�ద� దశ�, �� ల� బలపరచ��� ఎ�క్వ� �ధన ��త్ మం��. �ంద� 

��య్ల� ఇ� జ���ం�, �� �య్�ర పరయ్టనల� �ం� �లల వర� 

��న��, ��� �ధన �య��� సమయం ఉండ�, �� అసస్� ��వం 

ఉండ�. �� ��� వ�చ్క ��� ఇం� ����ం�, ఎం�కం� అ� ఎ�� 

ఆగ� �బ�ట్. �� � మన�స్� �మమ్�న్ �ధ��� ప�గ�ం��� � �� �ం� 

� �� ���నన్ంత వర�, అ� ప� ��త్� ఉం�ం�. అ�� ఒక �షయం 

ఉం�, �� �ధన �య�ం� ��నయ్ వయ్�త్� �వ�త్�త్, అ� క����ం�. 

�శన్: ��� �ం� మ�� �ం���న్ క�� �ధన �యవ�చ్? 

జ��: �ం�జం �� ��� � ఉప���త్ం�, �� మన కృ� ��నం� క�� 

�ధన �య�డ�. �� �ం�జం� కృ� ���ం�, అం�� ��� అపప్�� 

ఏరప్��ం�, �� �ం�జం� కృ� �న��ంచవ�చ్, ఎం�కం� �ం�జం �� 

ఒక ధరమ్బదధ్�న కృ� ��నం. అ�� ��� ఒ��� �ధన �య�డ�. 

�ం�జం�� ��� మధయ్�నన్ ���య� � కృ� ��త్ం�, ఇ� అడడ్ం� 

����ం�. �� ��� మన ��� �నన్ం� ఉం�ం�, చ�ం� మం�ం ఉం�ం�. 

మన ��� ���� ��త్క��� ఉంచబ��ం�, చ��� ఉనన్ �� బయట� 

��త్ం�. ��త్క��� �� ప��త�ం� �బ�ట్, � ��� ఒకక్� ఆ 
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��నన్ం� ఆవ��త్ం�. ఇం�క� అకక్డ ఉం��, �ష�� గ���� 

త�ర���. 

�శన్: ��� �ం� �ధన ��త్నన్��, �దధ్ సం��యం�� ఇతర కృ� ���ల� 

�ధన �యవ�చ్? ��సతవ్ అవ���శవ్ర ��� జ�ం� ఆ�� ��ల� ���చ్? 

ఇం� వదద్ ఉం� ��రణ �దధ్ మత�థ్� ��� �ం� ��చ్��న్క, మత సంబం�త 

�సత్�ల� జ�ంచవ�చ్? అ� సమయం� ఇతర �య్��ల� �యవ�చ్? 

జ��: �� అ� �ద� అ��ం��న్�. �� ��నం ఒక కృ� �రగ్ం. �వలం జ�బ్ల� 

నయం ����, ఆ�గయ్ం ��గవ��� ��ం�, �జ�న కృ� ��య్ల��ం�, �� 

ఒ� �రగ్ం� కృ� ��య్�. ఇ� గం�ర�న �షయం. ఉనన్త �థ్�ల� కృ� ��య్లం�, 

ఒక� ఒ� కృ� �రగ్ం� కృ� ��య్�స్న అవసరం ఉం�. ఇ� ఒక పరమ సతయ్ం. �దధ్ 

సం��యం�� కృ� ��గ్ల� �� కలప�ం. మనం ��ల్��ం�నన్ కృ� ఉనన్త 

�థ్�� ��, �� త�ల �ం� వ�చ్ం�. � �వ�ల� ఆ�రప��, అ� ప��య�. 

�� ప��ణం �ం� ��త్, ��ంతర ��య �� గం�ర�ం� మ�� �ల్షట్�ం�. 

క�చ్త�న ప�కరం ���� �� ���న్ ఒక� ����, ఇం���� భ�త్ ��త్ అ� �ంట� 

����ం�. కృ� �� అం�, అం�� ��� కలప�డ�. �� �ష�� క��� 

క�చ్తం� త���ం�. అ�న్ కృ� ��గ్ల� ఇ�� ఉం�ం�. �� కృ� �యదల��, 

ఒ� �రగ్ం� �ం�క�ం��. అ� �క��, �� అసస్� కృ� �య��. “�� కృ� 

�రగ్ం�� మం�� �క�ంచడం” అ� ��� �వలం జ�బ్ల� నయం����, ఆ�గయ్ం 

���పర� �థ్�� వ�త్�త్ం�. �మమ్�న్ ఉనన్త �థ్�ల� ���� ���. 

�శన్: ఇతర కృ� ��గ్ల� �ధన �� వయ్�త్ల� �ధన ��న��, ఒక�� ఒక�� �కయ్ం 

క���ం�? 

జ��: అత� ఏ రక�న కృ� �ధ� �రగ్ం� �ధన ��� �� సం��యం���, 

�� అ�ం�య �ధన �� �దధ్ సం��యం��� అ��, అ� ధరమ్బదధ్�న�  
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అ�నంత వర�, మన �ద ఎ�వం� ����న్ క���ండ�. �� అత�� �కయ్ం 

క��ంచ� ��. అత� � దగగ్ర �ధన ��త్, అత�� �భ�యకం� ఉం�ం�. 

ఎం�కం� ��� ఒక ���న �వం మ�� ద� (శ�త్ ��) � కృ� �య� �బ�ట్, అ� 

అసంక�ప్తం� �యం ��త్ం�. 

�శన్: ఇతర ��ం� ���ల� � శ��ల� స��యమ� అడగవ�చ్? ఇతర ��ం� 

���ల �సం�� �ం�, ఏ�� ��వం ఉం�ం�? 

జ��: ఈ �ల్� అ�న త��త, � శ�రం ఏ �థ్�� ���ం� �� అ��� 

క���ం�. �ం�ం �� త��త, �� ��� కలగడం అ�మ�ంచబడ�. సమసయ్� 

మ�ల్ వ�చ్న��, �� జ�� �� క����ప్ ఉనన్�ల్ అ���త్ం�, �� ���� అ� ఇక 

�దట అ� ���� ఉండ�. అ� ��ం� అ� ఇబబ్ం��, ప�కష్�. ఇతర ��ం� 

���ల �సం ��త్ �� �� ��ప్ం� అరథ్ం ��ద�, నమమ్కం �ద� అరథ్మ��ం�. 

య�న్ం� మనసత్తవ్ం� �షట్ సం��ల� ఆక�ష్�త్�, అ� � కృ�� �కయ్ం 

���ం��. ఆ ��ం� ��� �కక్ �ం� �� (ఆతమ్ ఆ�హన) �ం� వ�త్, �� 

�� ఆ ��ల� ఆక�ష్ంచగల�. �సం�ల� �న��� �� ఇ� వ�త్�త్ం�, � “��ల� 

��క” �� ��� య�న్�త్�న్ర� ��య�యడం ��? �� ఈ సమసయ్� సవ్యం� 

అరథ్ం �����. ఇ� �� �ం� (మనసత్తవ్ం) �షయం. �� ��� వయ్వహ�ంచ�. అత� 

మ� ఉనన్త-�థ్� ��ల ��ం� �� �� �ం� సమసయ్ల ��ం� ��ల్��, అ� 

ప�వ్��. �� � �సం��� �జర�య్�, అతయ్ంత �మ� � శ�రం స��యబ�ం�. 

�ద�ల్ � శ�రం� ఇతర �ధనల సం��� క����, � శ���న్ గ���� ���. 

మం�� ఉం�, ��� ����, ఉతత్మ�న �థ్�� ఇ�� అం� స��యబ�ం�. అ�� 

�� ఇతర కృ� ���ల� ��చ్���� �� అ�డ్ �పప్�. �� ��� �ం� �� 

అ��ంచక��, ఇతర కృ� ���ల� ��చ్�వ�చ్. �� �� మ� ఎ�క్వ ��నన్�న 

�ష�ల� ��చ్�ం�, అ� �� �� మం�� �ద� �� అం��. �� ఇపప్�� 

��� కృ� ���, �ష� (ధరమ్ శ���) � పకక్� ఉ�న్�. �� ఉనన్త-�థ్� 

�ష�ల� �ం��, �� ఇ�� మ�ల్ �� �ద�ల��ం��న్�! 
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�శన్: ��� �ం� �ధన ��త్ మరద్నం, సవ్యం-సంరకష్ణ, ఒక-�� ��, �� �దల� 

ఇతర �ధనల� అధయ్నం �యవ�చ్? ��� �ధన �యక���, �వలం ��� 

సంబం�ం�న �సత్�ల� చ��� ఏ�� ��వం ఉం�ం�? 

జ��: మరద్నం, సవ్యం-సంరకష్ణ అధయ్యనం ��త్ ప�వ్��, �� �� ���� �వం 

�దల��నన్�� �� అ�ఖయ్త� అ�భ��త్�. ఒక-�� ��, �� � ��ం� � 

వ�గ్క�ంచబ�డ్�. ��� �ధన ��త్ �ష�ల� ���త్�, � శ�రం� ఉం� � 

ప��థ్�న్ అప��ం ��త్. �� �ం� ��ం� ��ల్� �సత్�ల� చ��� అ� ప�వ్��. 

�� �ంతమం� రచ�త� �� సవ్యం� అం� ����క �ం� ��మ్�� ��త్�. 

అ� � ఆ�చనల� అసప్షట్ం ��త్ం�. 

�శన్: “తల ఎ�ట చ��న్ ప�ట్�వడం” ��త్నన్��, అ�డ�� � ��� 

����. అ� ప�వ్��? 

జ��: ��ల� �క�యకం�. �� �ంత �� ఉం��. ��� ���, ��ల � ఉనన్ 

శ�త్ ��� శ�రం�� ��ం�. 

�శన్: �ండవ వరగ్ం �ధన ��త్నన్��, ��ల� ఇం� ప�ట్��క�� ��� �ంద� �ం� 

(�ం�ం �� ��ం� ����), ��� �ధన �న��ంచవ�చ్? 

జ��: �ధన �� క�న�ం�. �� అలసట� అ��ం�న తకష్ణ� �� �ంద� �ం��, 

��వం ఉండ�. �రగ్దరశ్క ��ం ఇ�: ఎంత ఎ�క్వ� అ��, అంత మం��. అ�� 

�� � �మ�థ్��న్ బ�ట్ ���. 

�శన్: ��త్ �మర �థ్��, ��ల� ఎడమ �� �� �� �ంద ఎం��ం�ం�? 

జ��: ఎం�కం� మన కృ� �ధన ఒక అవసర�న అం��న్ ప�గణ�� ���ం�ం�: 

ఆడ శ�రం మగ శ���� �నన్ం� ఉం�ం� �బ�ట్. ఆ� �� � (అస� �వం) �  
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ఉప��ం�, తన� ప�వరత్నం ����ల��ం� కృ� �ధన ఆడ శ�ర త�వ్�� 

త��ం��. ��ల� సహజం� ఎడమ �� �� ��� ఆ�ర��త్ం�, ఆ� ప��థ్�� 

అ��ణం�. ���� ��� వయ్��కం� ��త్�, �� ��న తతవ్ం �� �బ�ట్.  

�శన్: �ధన ��త్నన్��, ��ల� �� సం�తం �ం�, �� ��� ��ల� వ�ల్�త్, 

అం��ర��? 

జ��: సభయ్�న �దధ్ సం�తం అ�� �� �నవ�చ్. �� �జ�న కృ�� సం�తం 

అవసరం ��, ఎం�కం� ��ంత �థ్��� �ళల్వల�న అవసరం ఉం� �బ�ట్. సం�తం 

�నడం అ�� రకర�ల ఆ�చనల� ఒకక్ ఆ�చన� భ�త్ �� �యతన్ం.  

�శన్: “జగ�త్ �కక్ �ం� �నల� ��చ్�నడం” �ధన ��త్నన్��, �ం వ��� 

ఉం�� �� బ��న్ ఉప��ం��? 

జ��: “జగ�త్ �కక్ �ం� �నల� ��చ్�నడం”�, �ద� �య్�మం� 

��ం� సహజం�, వ��� �లబడవల�న అవసరం ఉం�. �ద� �య్���� 

�నన్ం�, ��� ��� సడ�ం�న  �థ్�� ఉండడం అవసరం.  

 

3. �� �ం� � (మనసత్�వ్�న్) కృ� �యడం 
�శన్: �� “��-��-��” (సతయ్ం-��ణయ్ం-సహనం) ���ల� న����ల� 

ఉం�. అ�� �� ఎవ��� ��ం� ���త్నన్�ల్ �� �నన్ కల వ�చ్ం�, సహనం� 

ఉం�ల���న్� �� �ఫలమ�య్�. అ� � �� �ం� వృ�ధ్� �యపడ���? 

జ��: అ�� క�చ్తం� అం�. �� �� కలలం� ఏ�� ఇంత��ం� ��ప్�. అ� 

�� సవ్యం� అ��ం� అరథ్ం ������ �య�న్ం��. � �� �ం� � వృ�ధ్ 

�య��� �యప� �ష�� హ��త్�, ఊ�ంచ� �ధం� వ�త్�. ��  
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�న�కం� �దధ్ప� ��� అం�క�ం� వర�, అ� ��ం� ఆగ�. ఒక� మం���, 

�డడ్�� అ� �రణ్�ంచ��� �� �న�కం� �దధ్ం� �న�� ���, �� ��� 

ప�కిష్ంచగల�. 

�శన్: ��� �ం� �� “��-��-��” �� �� (సహనం) అం� అరథ్ం మనం అ�న్��, 

అ� స� అ�ం� �� అనన్��� సంబంధం ��ం� స�ంచడ��? 

జ��: �� ��ల్��నన్ “��” � �కక్ సవ్ంత వయ్�త్గత ��జనం మ�� �� 

వదల��� ఇషట్పడ� బం�ల�న్�� సంబం�ం�న �ష�ల� � �� �ం� � వృ�ధ్ 

�����న్ ఉ�ద్��త్ం�. ���� “��” అ�� భయంకర �షయ�� ��, ��నయ్ 

వయ్�త్ల� ��. �� �� ఒక కథ� ����. �� �� �నన్ వయ�స్�ం� �దధ్ 

కళలం� ఇషట్ప�న ఒక �పప్ ఉనన్త ���ప�. ఆ �లం� �దధ్ కళ� ��చ్�� వయ్�త్� 

క�త్ల� ప�ట్�� �రగ��న్ ఇషట్ప���. �� �� ��� న��త్ండ�, ఒక �ం� 

అత� ��� వ�చ్ ఇ� స�� ���, “��వ్ ఆ క�త్� ఎం�� ప�ట్��న్�? 

మ��ల� చం� �రయ్�ం�? ఉం� �ం� న�న్ చం�.” ఇ� ��ల్���, తన 

�డ� �� ఎ�త్�. అత� అ�న్� “న�న్ చం� �రయ్ం �క��, � �ళల్ మధయ్ �ం� 

��!”  �� �� అ�� అత� �ళల్ మధయ్ �ం� ���. అత�� �పప్ �� శ�త్ ఉం��. 

�ంద� వయ్�త్� సహనం� ఉం� �రబ్��, ��క� �స�గలర� ���త్�. �జం 

ఏ�టం� సహ��న్ �ధన ����� �� దృఢ�న సంకలప్ం ఉం�ం�. �ష�ల 

త�ప్�ల� వ�త్, అ� �జం� �శవ్ ���� అ��ణం� ఉ�న్� అ�� �� ���.  

ఒక ��య్క ఘటన� � త� �ద�, ఆ ఇతర వయ్�త్ �� మన�త్పం క��ం�డ� �� 

అ��ం��. �సత్��� అ� ఎం�క�� �జం� �� ��య�. �� అం��, “�� 

���. అ� �వలం ఏ� �నన్ �షయం ��ం�.” �� ���నన్� ఈ ��క ప��ణం� 

క��ంచ� ��క ��ం. �సయ్ం� ��ప్లం�, � �రవ్ జనమ్� �� ఇత�ల� 

ఋణప� ఉండవ�చ్, �� �� ��త్నన్� స�న�, త�ప్ �� ఎ� �పప్గల�? మనం 

సహనం వ�ం��. �� �ం� ఇత�ల� �పం ��ప్ం�, మన�త్పం క��ం�, ఆ 

త��త స�ంచడ���? �� �జం� మన�త్పం క��ం�న వయ్�త్ల పటల్ �� 

సహనం� ఉండడ� ��ం� ��� కృత�ఞ్� �� ఉం��. అత� �� గ�ట్� అ��,  
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త��త ��� ఎ�ట �మమ్�న్ �ం�ం�, �� అత�� అ��ర� �ంద� ���, � 

హృదయం� �� కృతజఞ్త� �ల��. “�� ఆ �య్ � (��య నవల� ఒక 

���త�క్వ ��) ����?” అ� �� అనగల�. అ� � అ��యం. ఈ 

ఘటన� �� అత�� వయ్వహ�ంచక��, �� � �� �ం� � వృ�ధ్ 

���నన్�ర���. ఈ ��క ప��ణం� అత� �భం �ం���, ఇం�క 

ప��ణం� అత� �ష�ల� �� ఇ�త్�, అత� ఇవవ్�? � �� �ం� వృ�ధ్ 

�ం�ం�, నలల్� ప�రథ్ం ప�వరత్నం �ం�ం�. �� �� ��ల �భప�డ్�. మ� 

అత� పటల్ ఎం�� కృతజఞ్త� ఉండ�డ�? ��నయ్ �న�ల దృకప్థం� అరథ్ం 

���వడం అంత �లభం ��, �� �� ��నయ్ �న�ల� �సం�ంచడం ��. 

�� �ధ�ల� �సం��త్�న్�.  

�శన్: �� (ఆతమ్ ఆ�హన) �� వయ్�త్� �� �ం� � వృ�ధ్ ���� ��� 

���ం��గల�. మ� ఇపప్�� �� ఉం� ఎ�? అత�  ��న్ ఎ� వ��ం����? 

జ��: ఒక ధరమ్బదధ్�న మన�స్ వంద ��ట్ల� అణ���త్ం�. �� ఇ�� 

��� �ం��, ఇపప్��ం� �� �� ��ల� ��చ్��ట్� �� ��న్ 

అం�క�ంచ�డ�. అ� �� ధనం, ��య్� మ�� �భం ��చ్��ట్న��, � 

హృదయం� �� సం�షప��, “�డం�, �� ఎంత �మరథ్�ం ఉం�” 

అ��ం� ఇత�ల ఎ�ట బ�����. �� అ�ఖయ్త� అ��ం�న�� �� 

��� ఉండడం ఇషట్పడక, �� నయం �వ��� ��� �సం ��త్�. మ� అ� 

�� మం� �ష�� ఇ�త్ ఉనన్��, �� స�� ఎం�� �వ�త్ంచ�? �� అ� 

��చ్��ట్న ��ల�న్ అం�క�ం�� �బ�ట్, �ం � �సం ఏ� �యయ్�ం. �� 

���స్ంద�ల్ �భ� అ��, అ� ప��య�. �� వ�ద్ అ� అ��నన్��, అ� 

��చ్ మం� �ష�ల� �� వ�ద్ అ� అ��నన్��, మ�� �సట్� ��ప్న 

��నం ��రం కృ� �న���త్, �� ధరమ్బ�ధ్� � మన�స్ దృఢం� ఉం�, అ�� 

అ� భయప��ం�. ఇక �దట అ� �� ��న్ ��ల� ఇవవ్��� 

�య�న్ం�న�� �� అం�క�ంచక��, అ� వ�� ��ట� సమయం వ�చ్న�ల్. 

అ� ఇం� ఉం�, అ� �షట్�న ప�  ��త్నన్�ల్. అ��, �� �� ప� ��త్�. 
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� ��� ఒక�� ఊ�� అ� �యమ��ం�. �� అ� ��చ్��ట్ ��� �� 

��ల��ం�, అ� ప� �య�.  

�శన్: ��క్� �ధన ��త్నన్�� మ��ల� �� క���ం�? 

జ��: �� �� �� ��ల్ �వరం� ��ప్�. మనం ధరమ్బదధ్�న � (ధరమ్ం) � 

కృ� ��త్ం, ఒక ధరమ్బదధ్�న మన�స్ వంద ��ట్ల� అణ���త్ం�. ధరమ్బదధ్�న � 

కృ� � మన�స్ �� సవ్చఛ్ం�, ��� ఉం�ం�, �బ�ట్ ఏ� � �ద� ���. 

��� అ�భ్త�న�. �షట్ �ష�� �మమ్�న్ అం��� ఉండ��, అం� ��ం� 

�� దగగ్ర� ఉనన్�� అ� భయప���. �� ఇ� నమమ్క��, �� ���ల� 

�ధన �యవ�చ్. అవ�న్ �� భయప���. �� �� �� సంఖయ్� ��త్, � 

అంద�� భయం��త్ం�-�� మం� ��� క����న్�. జ�బ్ల� 

నయం���వడం మ�� ఆ�గయ్ం వృ�ధ్ ���వడం లకాష్య్�న్ �� ����న్క, 

�ధన �న���త్� ఉం��. �� ఏం �ం�ల��ం��న్�? � ఆ�చన� 

ధరమ్బదధ్ం� �న�� ఈ సమసయ్� ��చ్��ట్�ం��. అ�� ఈ వయ్�త్ల� �ంద 

�య�డ�, ఎం�కం� ��� ��� ��య� �బ�ట్. �� బయట� �వడం 

��క ఉనన్ లకాష్య్ల� ఒక� ఈ �డడ్ �ష�ల� స��యడం. 

�శన్: భ�షయ్�త్� ఎ�వం� అ�ం�య �మ�థ్�� �ం�ం���? 

జ��: �� �� ��ం� ��ల్�ల� ��. �� వయ్�త్� సవ్ంత ప��థ్�� ఉం�� 
�బ�ట్, �పప్డం �� కషట్ం. ��నన్ �థ్�ల� ��నన్ అ�ం�య �మ�థ్�� వృ�ధ్ 
�ం���. �� �థ్�� � �� �ం� �లక�న �షయం. ఒ��క అంశం� 
బం�ల� వ���ం�, ఆ అంశం� అ�ం�య �మరథ్�ం వృ�ధ్�ందగల�. 
అ�నపప్�� ఆ అ�ం�య �మరథ్�ం �� �కక్ �� దశ� ఉం�ం�, అంత 
శ�త్వంతం� �� ఉండ�. � �� �ం� మ� ఉనన్త �థ్�� �రన��, �� 
�మ�థ్�� ఇవవ్డం �దర�. అ�� మన �ల్�ల� �ంద� వయ్�త్� ��న జనమ్�దధ్ 
�ణం క����న్�. వరష్ం �ం� ��� అడడ్�ం� అ�ం�య�న న�� �మ�థ్��న్  
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వృ�ధ్ ����న్�. �ంద� �����స (�రం �ం� వ�త్�ల� క�� �మరథ్�ం)  
అ�ం�య �మ�థ్��న్ వృ�ధ్ ����న్�.  

�శన్: �� �ం�  � (మనసత్తవ్ం) కృ�  �యడం �� అ�న్ బం�ల� వ���వడం  

�దధ్  “�నయ్త” �� �� “ఏ���తనం” ��ం�?  

జ��: మనం ���ం�నన్ �� �ం� �� ద  (�ణయ్ం) �దధ్ �నయ్త� �� �� 

ఏ���తనం� క��  ��. ��� వయ్�య్సం�, �దధ్ �నయ్త  మ�� �� 

ఏ���తనం మన �� �ం� � క����న్�.  

�శన్: ��ధ్� ఎ�� ��ధ్��� ఉం����?  

జ��: కృ�  �వ్� �� �ఞ్�దయం అ�య్క  �� ఒక �ఞ్�దయ�న వయ్�త్, ఇం� 

�ధం� ��ప్లం�, ఉనన్త �థ్�ల ��. �� �� ఎ�� త�� �వ�త్ంచర� 

�� ��. అ�� ఆ �థ్�� �� ��రణం� త�� ప� �య�, 

ఎం�కం� �� స�య్�న్ ��� �బ�ట్. �� �� స�� వయ్వహ�చక��  

�ంద� పడ��. �� ఎ�� మం� కృ�య్� ��త్, ఎపప్�� అకక్� �న 

ఉం��.  

�శన్: �పప్ జనమ్�దధ్ �ణం ఉనన్ వయ్�త్  అం� ఏ��?  

జ��: ఇ� ��న్ అం�ల� బ�ట్ ��ధ్�ంచబ��ం�: 1. మం� జనమ్�దధ్ �ణం 2. 

��షట్�న �ఞ్�దయ� �ణం 3. �పప్ సహన శ�త్ 4. �పం�క �ష�ల� ��క� 

���� త�క్వ బం�� క���ండడం. ఈ వయ్�త్� �పప్ జనమ్�దధ్ �ణం 

ఉనన్��, ��� క��నడం �� కషట్ం.  

�శన్: మం� జనమ్�దద్ �ణం �� వయ్�త్� ��� �ం� � �ధన ��త్ �ం� � వృ�ధ్ 

���గల�?  
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జ��: మం� జనమ్�దధ్ �ణం �� �� �� �ం� � వృ�ధ్ ���గల�, ఎం�కం� �� 
ఒక� �ంత ద � క���ం��. �ం��� ద ��ం� ఉండడం అ�ధయ్ం. అ� 
ఎవవ్� ��. �� �లల్� ప�రథ్ం �క��, నలల్� ప��థ్�న్ �� క���ం��. కృ� 
�వ్� నలల్� ప�రథ్ం �లల్� ప�రథ్ం� ప�వరత్నం �ందగల�, ఇ� ఒక అదన� ��ట్. కృ�� 
�� క�ట్ల� భ�ం�, � �� �ం� � వృ�ధ్ ����, �య్�� ��త్, �� �ం� � వృ�ధ్ 
���నన్ �ర���. కృ� అ�� �ం�� �వల�ం�. ��� �ం� � ��ంతరం 
��� �సట్� �� �ష� (ధరమ్ శ���). 

�శన్: ఒక� ��ట్న�� �� ��త్ ��తం �ం� అమరచ్బ�ం�. కషట్పడడం వలల్ ఏ�� 

�� ఉం�ం�? 

జ��: అ�� ఉం�ం�. �� కషట్పడడం �� �ం� అమరచ్బ�ం�, �బ�ట్ 

కషట్పడ�ం� ఉండ��. �� ఒక ��నయ్ వయ్�త్. అ���� �దద్ ���� �ష�� 

�రచ్బడ�. 

�శన్: �య�మ్ (�డవ క�న్) �రవబ� �న��, మనం అం��� సం��� మం��, 

�� ఎ� �పప్గలం? 

జ��: �� సవ్ంతం� అ� �పప్డం కషట్ం. � కృ� �మం�, � �� �ం� � ప�కిష్ం� 

సమసయ్� అ�కం ఉం��. �ష� (ధరమ్ శ���) �� ఇ�చ్ రకష్ణ � ����� �� 

క�గ�ం� ఉండ���. అ�నపప్�� �ష� �� జ�ం�, ప�షక్�ం�, అరథ్ం 

�����స్న ��న్ సమసయ్ల� ప�ట్ం���. ఒ�క్�� �షట్ సం��� వ�చ్న�� ఆ 

సం��� �� �ట� �ంబ�ల్ �పప్వ�చ్, �� ఆ �ంబ�ల్ స� �వ�చ్, త� �వ�చ్, �� 

ఇతర �ష�ల� �� �పప్వ�చ్, అం� �� ఎ� వయ్వహ��త్� �డ���. � 

మన�స్ ధరమ్బదధ్ం� ఉనన్��, �షట్ �ష�� �ప�� ���. �� � �� �ం� � 

���నన్ంత వర�, ఎ�వం� సమ�య్ ఉండ�. 

�శన్: మనం ���వ్గం� మన�త్పం �ం�న��, �ధన �యవ�చ్? 
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జ��: �� �� �� మన�స్��� ఉనన్��, �� ��చ్� మన�స్� ��ంతం� 

���వడం కషట్ం� ఉం�ం�. � మన�స్� ��� ప���� �� ఆ�చన� 

క����. మనం �య్��� ��త్నన్�� సం��� ఉం��, � మన�స్� 

�డడ్ ఆ�చన� ఉనన్�� ఈ �ష�� ����, ��� �షట్ �రగ్� ఉ�ద్శ��త 

కృ�� ���త్�. �� �ధన �� �య్��ల� �� ��య్��ం�న ���, 

�� ��క �పప్ ���, �� ����నన్ �ం�జం ��ధ్� ��ప్�ండవ�చ్. �� 

�� �� �ం� ఆవశయ్కత� �� ఖం�తం� అ�స�ంచక��, �� �ధన ��� �� 

కృ� ��గ్�న్ ��, �� �� ��ప్నపప్��. మనం �� ��ం� ఆ���ద్ం, �� 

�లబ� �థ్�� �ధన ��త్నన్�� �� అలసట� అ���త్, � మన�స్ ఇం� 

���� ఉం� ఇ� ఆ���త్ ఉం�, “� కం��� ��� వయ్�త్ ఎం�� అంత 

�చం� ఉం��? న�న్ ఎం�� ��య్� ���? �తం �రగ��� ఏ� ��య్�? 

ధర� ��� ���. �� ఇం��త్ ��ం� ��య్�.” అ�� �� 

ఉ�ద్శ�రవ్కం�, అ���తం� మ�� ��య�ం� �షట్ ధ�మ్�న్ కృ� �యయ్డం 

��? �బ�ట్ � �న�క �థ్� �� �క��, �ధన �యక�వడం మం��. 

�శన్: అ�య్నన్త�న నడవ�� ��ణం ఏ��? 

జ��: నడవ� కృ� �వ్� వ�త్ం�, ��� ��ణ్త ���� ��. అదం� �� అరథ్ం 

�����. మనం ��ణం ���, అ� ఈ �ధం� ఉం�ం�: �� ఏ�� 

ఎ��క్నన్��, �� ఇ� ఆ��ంచ��� �య�న్ం�� “ఇ� ఒక �ఞ్�దయ వయ్�త్ 

ఎ��క్ం�, అత� ఏ� ��త్�?” ఆదరశ్�య వయ్�త్� ��షట్ం�� ఉం��,  �� 

�వలం ��నయ్ వయ్�త్ల� ఆదరశ్ం �గల�. 

�శన్: మనం ఇతర ��ం� ���� ఇ�చ్ �సం�� �� ఉప�య్�ల పటల్ అ��న 

�ఖ�� క���ండ�డ�, మ� మ��ల� డ�బ్ �సం �స�ం� ��-

క����(con artists) �� ఎ���, ఏం ��య్�? 
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జ��: బ�శ �� ఎ�� పడక�వ�చ్. �దట �� �� చ�చ్ం�� ���, ఆ 

త��త అ� �స� �� �రణ్�ం����. ఒక ��ం� ��� సభయ్త� ఉ�న్�, 

�� అ�� �రణ్�ంచ��� �� అత� �� �ం� � ���. �ం� ఎ�� �� �ం� 

ఉనన్ంత ఎ�త్� ఉం�ం�. 

�శన్: మనం కరమ్�, �� �దధ్మతం� కరమ్ ఋణం అ� ��న్ ఎ� �ల��త్ం? 

జ��: కృ� అ�� కరమ్� �ల�ం� ఒక పదధ్�. ఉతత్మ �రగ్ం ఏ�టం� � �� �ం� � 

వృ�ధ్ ���వడం, అ� �యడం వలన నలల్� ప�రథ్ం �లల్� ప�రథ్�న ద � ���ం�. 

త��త ద �ం� � ��ంతరం �ం��ం�. 

�శన్: ��� �ం� �ధన ��త్, ��ద్షట్�న �య�� ఏ�� ఉ�న్�? 

జ��: �దధ్మతం� ���ంపబ�న� ��మ�� మనం �� �య�డ�, �� 

మన� �� దృ�ట్�ణం ఉం�. మనం స�య్��, స�య్��� ��. మనం ��నయ్ 

�న�ల మధయ్ ���త్ం, �బ�ట్ ఇ� ��� ఉం�ం�. �� ��న్ �ష�ల� ��క� 

���ం� అ� స���ం�. � శ�త్ �టవం ����నన్ ��ద్, అ� �� ఉనన్త �థ్�� 

���నన్��, � �� �ం� �� ఉనన్తం� ఉండవల�న అవసరం �� ఉం�. 

 

4. �య�మ్ (�డవ క�న్) 
�శన్: �సట్� �సం��త్నన్��, �సట్� తల� ��-అ��ల బం�� 

ప����న్(halo) �� ���, తల ��ణం� ఉనన్ అ�క బం�� ప���ల� � 

�న�ల ���.  

జ��: ఈ వయ్�త్ �య�మ్ ఇపప్�� �� ఉనన్త �థ్�� ���ం�. 
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�శన్: �సట్� �� ��య్� ఇతర వయ్�త్ల� ��తస్� ��త్నన్��, �� ఉ�మ్��న �కష్ 
���� బం�ర� �ం� క���ండ��న్ ���. 

జ��: ఈ వయ్�త్ �� కృ� ��డ� ����న్�. ��వబడడ్ అ�ం�య �మ�థ్�ల� 

అత� �డగ���. 

�శన్: �లల్ల �య�మ్ ����ం� �� �ద ఏ�� ��వం ఉం�ం�? ���న �య�మ్ 

శ�త్� ��దల ��త్ం�? 

జ��: ఆ� ఏళళ్ �� వయ�స్గల �లల్ల� �� �య�మ్ ����వడం �� ��క. 
�నన్ �లల్� �ధన �యక��� �� �య�మ్ ����ం�, �� ఫ�తం� శ�త్ �రడం 
జ���ం�. �� ��ంబం� ఎవ� ఒక� �ధన ��య్�. అత�� �య�మ్ �వ్� 
��� ఒక�� అ�� �డ�యడం మం��, అ� �తబడ�ం� ఉండ��� మ�� 
ఎ�క్వ� �ర�ం� ఉండ���. �నన్ �లల్� �� సవ్యం� �ధన �యడం మం��. 
ఎ�క్వ� ��న్ ���, ఎ�క్వ శ�త్ బయట� ���ం�. అ� ���తం ��� �� 
�కక్ అతయ్ంత ��క�న �ష�ల�, �� ��క శ���న్ ��. �� �లల్�� 
�ష�� �� ప�రకిష్ంపబ��, ఎ�వం� ��వం ఉండ�. �� ఇ�� ��ల్�ం� 
�నన్ �లల్ల� ఉ�ద్�ం�, �దద్ �ళల్� ��. �ంద� వయ్�త్ల� �య�మ్ �� �డ�ప్� 
����ం�ం�, శ�త్ �రడం ��ం� ��� భయం ఉండ�, �� �� �� ఉనన్త 
�థ్��� �ష�ల� �డ��. �� ఉనన్త �థ్�ల� �డగ�� �� �� 
�ంతమం� ఉ�న్�. �� ��న��, ధరమ్ శ�రం �� ఇతర ���� శ�త్� ఇ�త్�. 
ఇ� సమసయ్ ��. 

�శన్: �సట్� �� శ�రం �ద, �సట్� �� �డ �ద బం�� �ం�� ���, �� అ� 

�పప్�� �లం�� అదృశయ్మ�య్�. ఏం జ��ం�? 

జ��: అ� � �ష�. �� ఇకక్డ �సం��త్నన్�� � తల �ఖరం �ద ఒక శ�త్ కంబం 
ఉం�, �� ఉనన్ �థ్� ప��థ్� ఇ�. �� � �య�మ్ � �డడం ��� �బ�ట్, అ� 
�పప్�� �లం�� అదృశయ్మ�ం�. � ��క ��ల� ఉప��ం��. 
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�శన్: అ�ం�య �మ�థ్�ల� ఎ� ���ం��? 

జ��: అ�ం�య �మ�థ్�ల� ��ట� (�దధ్ సంబం�త) �స�ం�, �� ఉనన్త 
�ం��క �స�ం�, �� �ఢ��తవ్ం� ����త్, అ� సమసయ్ అ��ం�. మన ��వ్�� 
ఒక తతవ్ం ఉం�. ఈ త�వ్�� స��� �మ�థ్�� ప���త్�, �క�� అ� ప��య�. 
ఈ �మ�థ్��నన్ వయ్�త్� మం� కృ�య్� �యమ� అ���, అత� ఉనన్త �థ్�ల� 
ఎ�ం� ��ప్� ���తం �య��. అత� �వలం �� అ��� �ందవ�చ్. వయ్�త్ 
�వలం అలప్�న అ�ం�య �మ�థ్�ల� ఉప���త్, ��నయ్ ���క ��గ�� అంత 
�� క��ంచ�. అత� ��ద్షట్ �ష�ల� ��చ్ల��ం�, అం� �� �దద్ 
�ష�ల�, అత� అం�� అవసర� �� అ� �షయం� అత� ��యం ఉండ�, 
ఎం�కం� స�జం �కక్ అ�వృ�ధ్ అత� సంకలప్ం ��రం జరగ�. అత� ��న్ ��ద్షట్ 
�ష�ల� ��ం�ల� అ��వ�చ్, �� �� �రణ్యం అత�� ��.  

�శన్: ఒక� �తనయ్ం శ�రం �ప��, బయట� ఎ� �గల�? 

జ��: మనం ��ల్��ం�నన్ �తనయ్ం ��రణం� తల �ఖరం �ం� బయట� 
��ం�. అ�� అ� ఆ ఒకక్ ���� ప��తం ��. అ� ఏ �ట �ం� అ�� 
బయట� �వ�చ్, తల �ఖరం�ం� బయట� ��ల� ఇతర �ధనల� ��ప్న�ల్ 
��ం�. అ� ఏ �ట �ం� అ�� శ���న్ వ���వ�చ్. శ�రం �ప�� వ�త్నన్�� 
�� అ� ���� ఉం�ం�. 

�శన్: �య�మ్ �గం� ఎ�� �ం� ఉం�, మధయ్� నలల్� రం�ం ఉం�. అ� �గం� 

��చ్�ం�ం�. �య�మ్ �రవబ��ం�? ఒ�క్కక్�� నకష్� �ం� మ�� 

���� ��� జ���ం�. 

జ��: �� నకష్� �ం�� ��న��, అ� ������� దగగ్ర� ఉం�. ���� 

��న��, ��� ��త్� ����నన్�ల్. 
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�శన్: �సట్� తల �ద, శ�రం �ద ఎ��, ఆ�పచచ్ రం�ల�� ప���ల� ���. �� 
� క�ళ్ ���నన్��, ఏ� �డ�క���. �� ప��య(peripheral) దృ�ట్� 
���? 

జ��: �� ప��య దృ�ట్� ఉప��ంచ��. �� క�ళ్ ���� ఎ� ��� 
��య��, �బ�ట్ క�ళ్ ���న�� ��� �డగ���. తర�� వయ్�త్ల� �� 
�కక్ అపప్��-�రవబ�న �య�మ్� ఉప��ంచడం ��. ఒ�క్�� �� 
����నన్ కళళ్� �ష�ల� �దృ�చ్కం� ��త్�, �� ��� �� ప�కష్� 
��ల��నన్�� �� ��క ��ల� ఉప��ంచడం �ద��డ�� �బ�ట్, అ� 
మ�ల్ అదృశయ్మ���. �� �య్స� �న�� మ�ల్ ��� �డగల�. 

�శన్: � ��� ఆ�శం� ��న్ వృ�త్ల� ��త్ం�, �� ��� సప్షట్ం� �వ�ంచ��. 

ఆ�� ��� ��త్� �డమ� ��ప్ం, ఆ� అ� అ� ���ం�. ఆ� �య�మ్ �జం� 

����ం�? 

జ��: ఆ� ఏళళ్ వయ�స్ �పల �లల్� మన ��� ��త్� ఒక�� ��త్, �� �య�మ్ 

����ం�ం�. అ����  �దద్� అ� �య�డ�. �లల్� ��� �డగల�. 

�శన్: ఇపప్�� ����నన్ �య�మ్� ఎ� ఉప��ం�� �� ��య�. �సట్� 

దయ� �వ�ంచగల�? 

జ��: �య�మ్ ��త్� ����నన్�� �� ��� ఎ� ఉప��ం�� ���త్ం�, 

ఇంత��ం� ��యక���. అ� �� �ం�వంతం�, ఉప��ంచ��� ���� 

ఉనన్�� ��� ఎ� ఉప��ం�� ��యక���, ఇ�� ���త్ం�. �య�మ్ 

�వ్� �డడం �దృ�చ్కం� జ���ం�. �� ప�కష్� ��ల� అ��నన్��, 

�� త�య�ం�� � ��క ��ల� �� దృ�ట్��� ఉప���త్�. అం�వలల్ ��� 

ఇక �దట �డ��. 

�శన్: �య�మ్ ����నన్��, �తత్ం ��వ్�న్ �డగల�? 
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జ��: �య�మ్� �రవడం �ష��� వ�త్, అం�� �థ్���న్�. ఇం� �ధం� 
��ప్లం�, �� �ష�ల �జ �థ్�� ఎంత ��త్� అ�� � �థ్�� బ�ట్ ఉం�ం�. � 
�య�మ్ ����వడం అం� అరథ్ం �శవ్ం� అ�న్�� �డగలర� ��. అ�� �� 
�మం� ఇం� కృ� �యడం �వ్� � �థ్�� �ఞ్�దయం �� వర� �ం��ం��. 
అ��, �� మ��న్ �థ్�ల� �డగల�. అ�� ��, �� ��� �తత్ం �శవ్ం 
�కక్ స�య్�న్ అ� �� ��. �కయ్�� తన ��త�లం� ���త్నన్��, ఆయన 
తన� �రంతరం వృ�ధ్ ���ం�� ఉ�న్�; ���� �తత్ �థ్�� ��న��, ఆయన 
�రవ్ం �సం�ం�ం� ��ద్షట్ం �ద� �����న్�. త�వ్� �థ్�� ఆయన ��ప్న� 
మ�ళ్ ���. అం�క� ఆయన �వ�� ఇ� అ�న్�, “ఏ ధరమ్� ��ద్షట్�౦� ��.” 
�� �థ్�� ���  ఉం��. �తత్ం �శవ్ం �కక్ స�య్�న్ ఊ�ంచడం �� 
ఆయన� అ�ధయ్మ�ం�. సగ� �న�ల దృ�ట్�ణం �ం� ��త్, ఈ �పంచం� 
ఎవ�� త�గత �థ్�� కృ� �యడం ఊ�ంచ���. ఎం�కం� ��� త�గత �థ్� 
��� ���, అంతకం� ఉనన్త �థ్�� ఉ�న్�� ��� ��య�, �బ�ట్ �� 
ఉనన్త�న త�వ్�న్ క��న�ట్ �ష�ల� ������, అం�క�ంచ��. త�గత �దధ్ � 
(ధరమ్ం) �కక్ �� �నన్ �థ్�. “�పప్ � ప��� ���” అ� ��త్� ఉ�ద్శం ఇ�. 

�శన్: � శ�రం� �ం �� �ష�� �జం� ఉ�న్�? 

జ��: అ��, అ� �జం� ఉ�న్�-అ�న్ ప���� ప�రథ్ం� ���ం��. 

�� ఆకృ�� ��� మన ��� �నన్ం� ఉం��. 

�శన్: భ�షయ్�త్ ��ం� � �చచ్�క� తర� �జమ���. 

జ��: ఇ� మనం ��ల్��నన్ భ�షయ్�త్ ��యడం అ� అ�ం�య �మరథ్�ం. 

�సత్��� ఇ� ��ం� �ం� (గతం ��యడం, మ�� భ�షయ్�త్ ��యడం) �కక్ 

త�క్వ �థ్�. మనం కృ� �� �ం�, సమయం మ�� అంతర� �కక్ �వన �� �� 

ప��ణం� ఉం�ం�. అ� ఎంత �రం� ఉ�న్, ఎంత �ల�� అ�� ఉం�ం�. 
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�శన్: �ధన ��త్నన్�� రం�ల మ���, ఆ�శం, ��మ� ఎం�� క���త్�? 

జ��: � �డవ క�న్ �రవబ�ం�, �� ��ం� �� ప����� �ం�ం�. ఆ 

ప��ణం� �ర��న్�, �బ�ట్ �� ��� ఒక �థ్�� �� ఉం��. అ� ఇంత 

అందం� ఉం�ం�. 

�శన్: �ధన ��త్నన్�� �� �దద్ శబద్ం ���ం�ం�, � శ�రం ప��న�ల్ అ��ం�ం�. 

ఒకక్��� �� �ష�� �� అరథ్మ�య్�. ఎం�క�? 

జ��: �ంద�� ఈ అ�భవం జ���ం�, ఇ� శ�రం�� ఒక �గం ��ప్టనం �ం�, 

����నన్ ��య. ��న్ అం��ల్ �ఞ్�దయం �ం��. ��� �మ�న �ఞ్�దయం� 

వ�గ్క�ం��. కృ� �కక్ �థ్�ల� ఒక��� ��త్ ��క, అం�� �ంత �గం 

��ప్టన� �రవబ��ం�. ఇదం� సహజ�. 

�శన్: అ�డ�� �� కదల�న�ల్ అ���త్ం�. అ� ఎం�క�? 

జ��: కృ� �కక్ �� దశ� ఒకక్��� � �����, �� � శ�రం �కక్ ��య్క 

���న్ కదప�న�ల్ �� అ���త్ం�. ఎం�వలల్? ఎం�కం� �� �ం� (గడడ్ క�ట్) �ం� 

అ� అ�ం�య �మ�థ్��న్ �ం��. ఇ� � అంతరగ్త �మ�థ్�ల� ఒక�, �� 

శ�త్వంత�ం�. ఒక� త��ప� �� ���� ఉం�, �� �ం� అ� అం� అత� 

�ంట� గడడ్క�ట్న�ల్ కదల�ం� అ����. 

�శన్: ఇత�ల� ��తస్� ఇవవ్డం ఎపప్��ం� �ద��టట్వ�చ్? �� ఇత�ల ��ల� 

�ంత ��వం� నయం �����. ��� �ం� ��చ్��న్క, జ�� � దగగ్ర� ��తస్ల 

�సం వ�త్, ��� నయం �యవ�చ్? 

జ��: ఈ �ల్�� ఉనన్ ���-�� ఏ రక�న �య్��� �ధన ����న్, ఎంత 

�లం ��� �ధన ���, �� జ�బ్ల� నయం �యగ�� �థ్�� ����న్,  
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�క���-ఈ త�క్వ �థ్�� �� జ�ల� జ�బ్ల� నయం �యడం �� 

అం�క�ంచ�, ఎం�కం� �� ఏ �థ్�� ��� �� ��య�. గతం� �� ఇతర 

వయ్�త్ల జ�బ్ల� నయం ���ండవ�చ్, అ� � ధరమ్బదధ్�న మన�స్ �యపడడం 

వలల్ అ�య్ండవ�చ్, �� �� మం� కృ�య్�న్ ��త్�న్� �బ�ట్ ఒక ��న-�� 

��� �� ��త�వవ్డం వలల్ �� అ�య్ండవ�చ్. �� కృ� �వ్� �ం� శ�త్ 

వలల్ �� ఏ�� �యవ�చ్, �� అ� �మమ్�న్ ��డ��. �� ��తస్� ��త్నన్�� 

��, �� ఒ� కేష్�ం� ఉం��. �లం గ�� ��ద్, ఆ నలల్� � �మమ్�న్ �� కం� 

ఎ�క్వ� అ��గయ్ ప��త్ం�. “�� సవ్సథ్త �ం��?” అ� �� ��� అ���, 

“�ం�ం ��” అ� అం��. అ� ఏ రక�న ��తస్? �ంద� ��ం� ���� 

అం��, “�� ��� రం�, ఆ మ�స� �� �� మ�ల్ రం�. ��న్ స���ల� 

�మమ్�న్ నయం ��త్�.” అత� “ప�య్�ల”� �� ��త్�. ఇ� �స��తం 

��? ఉనన్త �థ్� �� వర� జ�బ్ల� నయం �యడం ఆ���త్ లకష్ణం� ఉండ�? 

�� ఎవ�� నయం ���, �� �గ���. అ� ఎంత �� అ���త్ం�! �� మ� 

త�క్వ �థ్�� ��ం� �ం� � ఇపప్�� వృ�ధ్ ���� ఉం�, �� ��తస్� 

ఇవవ్డం తపప్�స� అ��, �� � ��ల� ��� � �కక్ జ�బ్ల� నయం�� 

అ�ం�య �మ�థ్��న్ బయ�� ����త్�. �� �� ఉనన్త �థ్�� కృ� 

��లం�, ఈ �ష�ల� �రం� ఉండడం మం�ద� � ఆ�చన.  ��� (�పప్ 

ధ�మ్�న్) ��రం �య���, ���క �రయ్��ల� ��గ్న���, � ��య్ల� 

�ంద� ��తస్� ��త్�న్�; �� � పకక్� ఉం� � �త �కష్ణ �ం��, �బ�ట్ 

��� రకష్ణ ఉం�, ఇ� అ�� సమసయ్ ఉండ�. 

�శన్: �ం అ�ం�య �మ�థ్�� వృ�ధ్ ���ం�, ఇత�ల� �పప్వ�చ్? 

జ��: ��� �ం� �ధన �� ఇత�ల� �� ���, �� గరవ్ం ��ం� 

ఉనన్టల్��, అ� సమసయ్ ��. � అంద��త క�� �ధన ��ంచ��� �రణం, �� 

ఒక�� ఒక� అ�భ�ల� ����, చ�చ్ం��ం�ర�. అ�� �� �మ�థ్�� 

క���నన్ బయ� వయ్�త్� ఎ���, ��� �� �పప్వ�చ్. �� �పప్� �టట్నంత 
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వర�, �జం� ��� ప�ట్ం� ��. �� ఎంత �మరథ్�ం క����న్� అ� �పప్ల� 

��, అ� సమసయ్ల� ��చ్���ం�. �� �� �లం �పప్� ���� ఉం�, � 

�మ�థ్�� అదృశయ్మ���. �� ఎ�వం� అ��త వయ్�త్గత ఆ�చన� ��ం�, 

�వలం ��ం� �� అ�భ్�ల ��ం� ��ల్�, చ�చ్�త్ అ� సమసయ్ �ద� �� 

����. 

�శన్: ��ధ్� “�నయ్త” ��ం�, ��� “ఏ���తనం” ��ం� ��ల్���. 

మనం �� ��ం� ��ల్��ం? 

జ��: �దధ్ “�నయ్త” మ�� �� “ఏ���తనం” �� �కక్ సవ్ంత కృ� 

���ల� ��య్క�న�. అ�� మనం �� ఆ �థ్�� �����స్న అవసరం 

ఉం�. మనం ఉ�ద్శ�రవ్కం� కృ� �యడం ��ం�, ఉ�ద్శం ��ం� �ం� � 

�ందడం ��ం� ��ల్��ం. �� �ం� � (మనసత్తవ్ం) కృ� �యడం, బం�ల� 

వ���వడం �� �నయ్త మ�� ఏ���తనం�� ����త్�, �� మనం 

��� ��య్కం� ��క్ �పప్ం. �� ఈ ��క �పంచం� ���త్�న్� �బ�ట్, �� 

ఉ�య్గం ���, �వనం ��ం��. �� ప�ల� ��య్�. ప�� �యడం వలల్ 

�� ��� మం��, �డడ్� అ� సం�హం తపప్�స�� క���ం�. మనం ఏం 

��య్�? మనం �� �ం� � కృ� ��త్ం, మన ��నం� ఇ� అతయ్ంత �ఖయ్�న 

లకష్ణం. � మన�స్ ధరమ్బదధ్ం� ఉనన్ంత �లం, �� �� ప�� మన ఆవశయ్కతల 

��రం ఉం�, � �� �ం� � సమసయ్ ఉండ�. 

�శన్: మన అ�ం�య �మ�థ్�ల అ�వృ�ధ్� మనం ఎ� అ��� �ందగలం? 

జ��: కృ� �కక్ �� దశ� �� అ�ం�య �మ�థ్�ల� వృ�ధ్ ���ం�, �� 

అ��� �� �ందగల�. �� ఇం� �మ�థ్�ల� వృ�ధ్ ���నటల్��, �� � 

శ�రం ఇం�య �హకం� ఉం�, �� ఆ అ��� క�గవ�చ్. �ం� జరగక��, �� 

�పప్��� �� �రగ్ం ��. �� �యగ��న� �� ��ం� ��య�ం� కృ� 

�న��ంచడ�. మన ��య్ల� అర� �ం� ���బ్ �తం మం�� �� �డవ క�న్ 

�రవబ�ం�. �� �డగలర� �� ���. �� ఏ� �పప్నపప్��, �� కళళ్�  

 



    

  176    
    

�డ�ప్� �����ట్�� ��త్�. �� �మమ్�న్ అంద�� క�� �ధన �యమ� ఎం�� 

����? � స�హం� �� అ�భ�ల� ����, చ�చ్ం��ం�ర� �� 

ఆ��త్�. �� ఈ కృ� �ధ� ����� �ధయ్త క���ండ���, స��ల బయట 

��హం ��ం� �� ��ల్డ�డ�. అంతరగ్తం� ఒక�� ఒక� ���వడం, క�� 

వృ�ధ్ ���వడం మం��. 

�శన్: ధరమ్ శ�రం �డ��� ఎ� ఉం�ం�? �� �ష� ఉం�? 

జ��: �ష� �డ��� వయ్�త్ ��� ఉం�ం�. �� ఇ�� ధరమ్ శ��� ��. � 

కృ� ఒక ��ద్షట్ �థ్�� ����న్క, �� �-���-� (��ల్�ల��-�) ��త్��, 

అ�య్నన్త �థ్��� ����త్�. అ�� �� ధరమ్ శ��ల� వృ�ధ్ ���ం��. 

�శన్: �ల్� ��త్ అ�య్క, �సట్� �� �ష� ఎంత �లం � �ంట ఉం�ం�? 

జ��: ఒక ��య్� ఒకక్��� ఉనన్త �థ్� �ష�� కృ� �యడం �ద����, 

అత�� అ� ఒక �దద్ మ��. �� అత� ఆ�చన� ��ప్� ��ం� �పప్డం ��, �� 

��త్ వయ్�త్ �కక్ ��ప్� ��ం� ����న్�. ఎం�కం� ��నయ్ వయ్�త్� ��నయ్ 

వయ్�త్� ల�ంచ�డ�� ల��త్, అ� ��దకరం అ��ం�. అత� ��తం అ�యం� 

ప��ం�. � �ష� అత�� రకష్ణ క�ప్ం��. �� ఇ� �య�ం�, � (ధరమ్ం)� �య్�త్ 

��త్, అ� జ�ల� �� క��ంచడం� స�నం అ��ం�. అ�క మం� ��ం� ���� 

ఇ� �య���, కృ� �రప్��� భయప���, ఎం�కం� �� �ధయ్త వ�ంచ�� 

�బ�ట్. � ధరమ్ శ��� �� �ఞ్�దయం ��ంతవర� ఎలల్�ళ� �మమ్�న్ �����. 

�� మధయ్ �రగ్ం� ఆ��, ధరమ్ శ��� సవ్యం� �మమ్�న్ వ�����.  

�శన్: �సట్� అం��, “సగ� �న�� �య్��ల �వ్� ��ం�, �� �ం� �వ్� 

కృ� ��త్ర�.” ఒక�� అ�య్నన్త �� �ం� ఉనన్ంత వర� �ఞ్�దయం ���గలర�, 

�య్��ల అవసరం �జం� �ద� �పప్డం స���? 

జ��: ��ధ్ంతపరం� అ� స�న�. � �� �ం� � కృ� ���నన్ంత వర�, ద (�ణయ్ం) 

�ం� � ��ంతరం �యబ��ం�. �� �� �మమ్�న్ �ధ��� ప�గ�ం����. 

అ� �క��, �� ��ంచగ��� �వలం ద � �డ��ట్�ం� ఉండడం. �� �దద్ 
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�తత్ం� ద � �డ��ట్�గల�, ధరమ్బదధ్�న మ��� ఉం� ద � �డ�టట్గల�. 

ఇ� అ�� �� �మమ్�న్ �ధ��� ప�గ�ం���న్ �ం�� �గడం �� 

��, ఎం�కం� �� ఉనన్త �థ్�ల � ��చ్��� �బ�ట్. � అంద�� 

���న�ల్�, �� అ�క �ష�ల� బయట��ట్�. �సట్� �� రకష్ణ ��ం� 

ఉనన్త �థ్�ల� కృ� �యడం �� కషట్ం. ఒకక్ �� �� �� ఉనన్త �థ్�� 

కృ� �య��. �బ�ట్ �ఞ్�దయం ���వడం అంత ��క ��. �� �� �ం� వృ�ధ్ 

�ం�క, �� �శవ్ం �కక్ లకష్ణం� స�నం �గల�. 

�శన్: �ర� ��తస్ ��క�నన్ ��ం ఏ��? 

జ��: అ� �� ��రణ�ం�. �శవ్ం �సత్�ంచగల� �� �ం�ం��� �గల�, 

అ�� అ�ం�య �మ�థ్�� ��. �� �దట�నన్ �థ్నం�� కదల�ం� 

ఉం��, �� �స�ంపబ�న అ�ం�య �మ�థ్�� అ���� �రం� ఉనన్ 

��ల� �రగల�. ��� నయం �య���, �� అ�ం�య �మ�థ్�ల� 

�స�ంప�యగల�, �� అత� ఆతమ్� ఇకక్�� రమమ్� ఆ��ంచగల�. �ర� 

��తస్ �కక్ ��ం ఇ�. 

�శన్: ఎ�న్  ర�ల అ�ం�య �మ�థ్�� వృ�ధ్ �ం��� �ం ����వ�చ్? 

జ��: అ�ం�య �మ�థ్�� ప��ల ర�ల� �� ఉ�న్�. క�చ్తం� ఎ�న్ 

ఉ�న్య�� అంత �వరం� ����వల�న అవసరం ��. ఈ ���న్, ఈ � � 

����వడం స���ం�. ���ం� �� కృ� �����. అంత ఎ�క్వ� 

����వల�న అవసరం ��; �� మం�� �� ��. ���� ��య్� �సం 

��త్�, ��య్�� అం�క��త్�, �� ఆ ��య్�� అసస్� ఏ� ��య�. ���� 

�పప్� ��. అదం� అత� ������. 
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�శన్: �ల్�� � క�ళ్ ���నన్��, �� ��క �ద �సం�ంచడం �డగల�. � 
శ�రం � �గం నలల్� ఉం�. బలల్ �� నలల్� ఉం�. � ��క ఉనన్ బటట్ ��� రం�� 
ఉం�. ఒ�క్కక్ �� �� ఆ�పచచ్ రం� �ం�� �టట్బ���న్�. ఏం జ���ం�? 

జ��: ఇ� �� ఉనన్�ట్ �థ్�� సంబం�ం�న �షయం, ఎం�కం� �య�మ్ అ�� 

����నన్�� �� నలల్� �లల్�, �లల్� నలల్� క���త్�. � �థ్� �ం�ం వృ�ధ్ 

�ం�క, �� ��దం� �లల్� ఉం�ం�; ఇం� �� వృ�ధ్ �ం�క, అ�న్ రం�ల� 

�ధపరచగల�. 

 

5. సంకట�� 
�శన్: సంకట�� �సట్� ��య్ల� అమ�చ్న ప�కష్�? 

జ��: �� అ� �పప్వ�చ్. అ� � �� �ం� అ�వృ�ధ్ �సం ఏ�ప్� �యబ�డ్�. � 

�� �ం� �� �రవల�న �థ్�� ���నటల్��, �� �ఞ్�దయం �ం�, �ఫలయ్త 

��ంచడం �ధయ్�? �థ�క �ఠ�ల ��య్�థ్ ���� ��ల్� అ� ప� ��త్ం�? అ� 

�దర�! � సవ్�వం వృ�ధ్ �ంద�ం�, �� ఇం� ��� ��క� ����క�� �� 

��� వదల�క��, �మమ్�న్ ఉనన్త �థ్�� కృ� �య��త్, �� అలప్�న �ష�ల� 

�ఞ్�దయం �ం�న ��� ��ంచగల�. అ� అం�క�ంచబడ�. అం�క� �ం �� 

�ం� � అంత వ�క్�ం� ����.  

�శన్: �ధ�ల సంకట�ల�, ��నయ్ �న�� ఎ��క్� ��� గల �� ఏ��? 

జ��: ఎ�క్వ �� ��. � సంకట�� �ధ��� � ��గ్�న్ బ�ట్ 

అమరచ్బ�డ్�. ��నయ్ �న�� ��నయ్ �న�ల కరమ్� ��చ్�ం�� �బ�ట్, 

�రంద�� సంకట��ం��. �� �ధ�� �బ�ట్ �� సంకట��ం�య�, ఆ 

వయ్�త్ ���య్� �బ�ట్ ఉండవ� ��. �ం� సంద�భ్ల�� అ� ఒక�. అ�  
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ఏ�టం� � సంకట�� � �� �ం� � వృ�ధ్ ��య్ల� లకష్�ం� అమరచ్బ�డ్�; 

అ� ��ం� అత� సంకట�� కరమ్ ఋ��న్ ��చ్���� అమరచ్బ�డ్�. 

�సత్��� సంకట�� ఒక� �కక్ కరమ్, ��న్ �� ��య్ల �� �ం� అ�వృ�ధ్� 

ఉప���త్�. 

�శన్: సంకట�� ప�చ్��� ��� ప�� �ం�ల� ��న��� ఎన� ఒక� 

క�ట్� క�గడం ���� ఉం��? (���ల సం���క �ంథం ప�చ్��� 

��� (Journey to the West) ఒక �ధన కథ) 

జ��: �ం�ం ��క ఉం�. �ధ�ల ���� �ం� అమరచ్బ���. �� మ� 

ఎ�క్వ �� మ� త�క్వ క�ట్� ఉండ�, �� ఎన� ఒక� �క�వ�చ్. ఇ� � జనమ్�దధ్ 

�ణం� �� ఎంత ఎ�త్� కృ� �యగల� అ���న్ బ�ట్ ఉం�ం�. �� 

��ంచగ�� �థ్�� బ�ట్, ఇ� ఏ�ప్� �యబ�ం�. ��నయ్ ���ల వదద్ ఉం� 

���, �� �ధ�ల వదద్ ఉండ�డ� ���, అ�న్�� వ���� ��య� �ధ�� 

అ�భ��త్�. ఇ� �జం� కషట్ం. �� వదల��� కషట్ం� ఉం� �ష�ల�న్�� 

వ���గ��� �� ��గ్ల� ఆ���త్ం, త�వ్� సంకట�ల �వ్� � �� �ం� 

వృ�ధ్ అ��ం�. 

�శన్: �ం �ధన ��త్నన్��, ��న్ �� ��ల� �యతన్ం �� వయ్�త్� ఉం� ఎ�? 

జ��: ��� �ం� � ఇత�� �� ��త్ర� భయం ��. �� దశ� � ధరమ్ 

శ��� �మమ్�న్ రకిష్�త్�, అ�� �� ��� ఎ��క్ర�� ఖం�తం ��. �� 

�ద �జం� � ��� ��చ్ం�, �ం� వృ�ధ్ �ందడం అ�ధయ్ం. ఒ�క్కక్ �� 

�� సంకట�� ఎ��క్నన్��, � ��� ���త్ న�న్ � ఎ�ట ��త్�. �� 

�� �� �యపడక�వ�చ్, ఎం�కం� అ� �� జ�ం��స్ం� �బ�ట్. �� 

�జం� ��దం� ఉనన్��, �� �� �యం ��త్�. అ�� ��రణం� 

అంత ��దం ఉండ� ఎం�కం� � �రగ్ం �రచ్బ�ం�, �దృ�చ్కం� ఏ� 

క�గ������ అ�మ� ��. 
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�శన్: సంకట�లపటల్ �ం ఎ� వయ్వహ�ం��? 

జ��: �� ప�ప� వ�క్�ం� ��ప్�: � నడత� ���ం�! �� ��న ప�� 

�డడ్� అ� �� అ��క��, అ� మం��. �ఖయ్ం�, ఇత�� ఏ� �ర�ల వలన � 

��జ��న్ భంగపర�న��, �� ��నయ్ �న��� ��� ��ల్��, �� �� 

��నయ్ వయ్�త్ అవగల�. �� �ధ�� �బ�ట్, �� �ష�లపటల్ ఆ �ధం� 

వయ్వహ�ంచ�డ�. �� ఎ�ర�య్ �ష�� �� �ం� � ���తం ��త్�, � �� 

�ం� � వృ�ధ్ ���వడం �సం. అం� �� ��� ఎ� వయ్వహ��త్� మ�� ఆ 

�షయం �వ్� � �� �ం� � �����, వృ�ధ్ ���ం�� �� అ� �డ���. 

 

6. ప���� మ�� �న�� 
�శన్: �శవ్ం� ఎ�న్ ప���ల �థ్�� ఉ�న్�? 

జ��: �� ���నంత వర�, �శవ్ం�� ప���ల �రల సంఖయ్ ��క్ంచ���. ��నన్ 

ఇతర ప���ల ఉ�� �ష��� వ�త్, ఆ ప����ల్ ఏ�ం�, అకక్డ ఎవ� ���త్� 

అ�� ��త్త ��ఞ్�క ���ల� ����వడం �� కషట్ం; ఆ��క ��ఞ్నం ��క�న 

ఋ��� ఇం� �పవల� ఉం�. అ�� �ంద� ��ం� ���� మ�� 

�మ�థ్��నన్ వయ్�త్� ఇతర ప���ల� �డగల�, ఎం�కం� ఇతర ప���ల� 

�య�మ్ (�డవ క�న్) � ��� �డగల�, ��క ��ల� ��. 

�శన్: �� ప��ణం ��-��-�� (సతయ్ం-��ణయ్ం-సహనం) లకష్��న్ 

క���ం�ం�? 

జ��: అ�� �� ప��ణం “��-��-��” లకష్��న్ క���ం�. ఈ లకష్ణం� 

అ��ణం� ఉం� �� మం� మ���; ��� ఉలల్ం�ం� �� �డడ్��. ��� 

స�నం అ�య్ ��, �� � �ం���. 
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�శన్: �ద� �నవ�� ఎకక్� �ం� వ�చ్ం�? 

జ��: �ద� �శవ్ం� ఇ�న్ అడడ్ం� మ�� ���� ఉం� �థ్�� ��. అ� ��  

సవ్చఛ్ం� ఉం��. �� �కక్ వృ�ధ్ మ�� గ� �మగమనం�, �వం వృ�ధ్ �ం�ం�. 

��� మనం �టట్�ద� �వం అ� అం�ం. అ� �శవ్ం� అ��ణయ్�� ఉం��, ఏ 

��డ్ ��ం� ఉం��. �శవ్ం� అ��ణయ్�� ఉండడం అం� అ� �శవ్ం� స�నం�, 

��వ్�� ఉం� �మ�థ్�ల� క���ం��. �శవ్ం వృ�ధ్ �ం�� �క��త్ం�, ��న్ ��క 

సవ్�గ్� కనబ�డ్�. త��త ��, �� ��� కనబ�డ్�. త�క్వ �థ్�� 

��ప్లం�, ���క ���� వృ�ధ్ �ం�, అం�� పరసప్ర సంబం�� ఏరప్�డ్�. 

ఈ ��స ��య� �ంద� మ��� �����, �శవ్ లకష్ణం� ఇం� �ర� 

�� త�ప్�. �� అంత మం�� ఉండ�క���, అం�వలల్ �� అ�ం�య 

�మ�థ్�� బల�నమ�య్�. �బ�ట్ �ధ�� “సతయ్త� ��� �ళల్డం” ��ం� 

��ల్���, అం� �ద� �థ్�� ��� �ళల్డం. �థ్� ఉనన్తం అ�య్ ��ద్, అ� �శవ్ం� 

ఇం� స�న�, �మ�థ్�� ఇం� శ�త్వంతం� ఉం��. ఆ సమయం� ��న్ ��� 

�శవ్ం �కక్ ��సం� �డడ్� ���, అ� �శనం ���. అం�వలల్ �� తమ� వృ�ధ్ 

���� ��� �శవ్ం� స�నం �వ��� ఏ�ప్�ల్ �యబ�డ్�. ��� త�క్వ �థ్�� 

పం�ం��, ��న్ క�ట్ల� భ�ం�, ��� వృ�ధ్ ������. త��త ఆ �థ్�� 

�రంతరం� మ��� వ�చ్�. త��త ఆ �థ్�� �భజనం జ��ం�. �� �ం� 

త�క్వ�న వయ్�త్� ఆ �థ్�� ఇక� ఉండ��� �క��ం�. అం�వలల్ ఇం� త�క్వ 

�థ్� సృ�ట్ంపబ�ం�. ఇ� �న��� ఉం� త�క్వ, ఇం� త�క్వ �థ్��, ఈ �� 

మన �నవ�� ఉనన్ �థ్�� �� వర� ��మ్త�ం�. ఇ� ఈ�� �నవ�� �కక్ 

�లం. 
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��� �� �సత్��: 

��� �ం� 

��� ��� 

ఉ�తం� �రప్డం మ�� వ�క్��� 

��� �� �ధ�� �పంచ�య్పత్ం� �య్��ల� ఉ�తం� ��ప్�త్�, 

మ�� వ�క్��ల� �రవ్��త్�. ��నన్ �షల�� �సత్�� ఇంట�న్� � 

ఉ�తం� ��మ� ����ం�� ల��త్�. ఇం� �వ�ల�, ఈ ��వ �� 

�టల్� �ళల్ం�. 

http://www.falundafa.org 

http://www.falundafaindia.org 

Email: info@falundafaindia.org 

��త�శం� ��� �� �ధన �� ����, �ం��ట్ �వ�ల �సం: 

www.falundafaindia.org/site.htm 

http://www.falundafa.org/
http://www.falundafaindia.org/
mailto:info@falundafaindia.org
http://www.falundafaindia.org/site.htm
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