
           
ఆథ ి వంఔరహచాయయయలు లహయయ బఛగోవందం యచంచర.ి ఇందలో 31 ళలో ఔభులు 

ఔలఴు.  ఔ నదే ఫరా సమణుడె ఇంట ిభుంద ఔయయుతు లహయఔయణ షఽతభాులు 

ఴలలో  లమేుట ఙఽచ “ బఛగోవందభు”న ఆశుఴుగహ చనెర.ి 

 ఒభూఢభతీ! గోవందతు షమరింఙభు. భాతేయఴు ఆషననమ నైుడె 

తునన యక్ుంచనథ ి గోవంద ధాభం ఔట ే కహతూ, ఈ లహయఔయణభు కహతృహడ 

ఛాలద” అతు థతీు అయథం. 

 ముదట ి ధన్ండె ళలో ఔభులు వంఔయయలలహయయ చెరి. థతీుతు “థాాదవ 

భంఛరకిహ” అందయయ. 

 లహర ి పణతి నందఔుతు, లహరి శిశేయలు దధాలుఖు ళలో ఔభులు చనెర.ి 



 వంఔరహచాయయయల లహయయ చఴరలిో ఐద ళలో ఔభులు ఆశీరహాద ూయాఔభుగహ 

చనెర.ి  

 బఛగోవందభులో ముతతం 31 ళలో ఔభులు ఔలఴు. 

బఛగోవందం యొఔక భుకయ ఉథదదవం ఴరహా వరభ ధరహమలన షరయి నై దధతిలో 

తృహటషిఽత , ఆ ఆఙయణలో ఴచదు ఇఫబందలన ఎలా ణొలగంిఙకోలహలో 

ణలెిమఛవై ేభారహా తున ఙఽుట. 

ఇథ ి ల్రైహఖయ దాానమ నై అంవం ఔనఔ శేఖర్ కోటడె్ టరఫలో ట్స్ తు రోగకిూ ఎలా 

ఇశూహత మో, అథదవధంగహ భంచ ఆవమాలణో, బవశయతేత  ణాాళిఔలణో ఉనన 

నలోలకూ బఛగోవంద షంథదళహతున అంథంిచాలి. అుడె నలోలోో  భానవఔ 

ఎదఖుదల న ంతృ ందతేంథ.ి 

అుడె లహర ి తుతయ జీవతంలో ఎదయయయయ షభషయలన, తగని దెయైయంణో, 

వ ధధ యయంణో ఎదర్కంటరయయ 



భానఴులు ధాలుఖు యఔభుల లహయయ : 

1. ఇంథిమాభులఔు లోఫడున లహయయ 

2. భనష్నఔు లోఫడున లహయయ. 

3. ఫుథిధకూ లోఫడున లహయయ. 

4. ఆతమఔు లోఫడున లహయయ.  

ఈ భానలహళి  షంషకరంిఫడెటఔు  ఙఔకతు భాయామ ేబఛగోవందం. 

అథద వధంగహ  శూహామి చనెన భాయాం: 

S- Spiritual transformation (ఆదాయతిమఔ షంషకయణ) Service 

A-Asociation transformation (శూహభాజిఔ షంషకయణ) Adoration 

I- Individual transformation  (ఴయకూతఖత షంషకయణ) Illumination. 

 బఖలహన్ శీర షతయ శూహయ ఫరఫర లహయయ 1973 ఴ షంఴత్యం లషేవ తయఖతేలలో 

“బఛగోవందభు”న దాాన అంవంగహ తీషఔుతు ఫాో దంిచర.ి షంషకాత 



ళలో ఔభులఔు “         ”     ఙఔకతు ణలెుఖు దయభులన వఴరంిచర ి . 

“భానఴుడె తన భుందఖతి భాట భయచ మోస యఴశుడె ై  దఴాయభు, 

దవ, లహసనభు, వరయీ ఫలభు, శుఖణభు, థఴియ బఴనభులు, 

థరీహా ముఴు ముదలఖు ఐశఔి షకభులఔు షంఫందంిచన వశమభులు 

యయవ ఔలలో లహట ియొఔక అళహవాత వథతిఖతేలన ఖురంిచ తన జీవతభంణా  

దాయతృో ముఙధానరై కహతూ తన ళహవాత షకభుల ఖూరుి క్షణ భాతంా ఔడా 

ఆలోచంఙటం లలద. ఎంత ఔశటభు” —ఫరఫర 


 వంఔరహచాయయయల లహరి  జీవత  ఙరతి ా 

షధాతన ధయమభు క్ణీ ంచ, ధావత ఔతాం ఫరగహ న రగినిటుఴంట ి  రవిథతేలలో 

8ఴ వణాఫదం చఴయ వంఔరహచాయయయలు ఛతుమంచర.ి కయైళ రహశట రంలోతు కహలడు అధ ే

గహర భంలో, నంఫూథి ా ఫరా సమణ ఴంవభునఔు చంెథని ఆరహయంఫ, శిఴ ఖుయయ 

దంతేలు ,ఔుభాయయతు కొయక  ై ఴాశభరఙలలవాయయతు తృహారిథంఙగహ, వంఔయయలు 



ఛతుమంచర.ి అతి చనన ఴమష్నధ ే తండు ా భయణ ంచనందన, తలోి ఎంణో 

నేభాణో న ంచనె. చనన ఴమష్నధే అకండ ఛాాా ఴంతేడె,ై ఔ 

భశృుయయశేతు లక్షణభులు ఔలిగ ి ఉండనె. ఐదఴయయటధ ే లదేభులన 

ఙథలిన్. గహమతి ా భంణోా థదవం అయదఴ యయటధ ే ఛరగి న. ఔధాడె 

వంఔయయడె ూరహా  నథలిో శూహననం చదముఙండగహ తలోి డెడ న ఏథో తు 

చదషఔుంటుండనె. ఆ షభమంలో సఠహతేత గహ వంఔయయతు తృహదభులన ఔ 

భుషలి టిట  తూళోలోతుకూలాగ ిలమేగహ వంఔయయడె “అభామ! ననన భుషలి టిట  

లాఖుఙననథ.ి ధాఔు భయణం తధయభు”అతు అయచనె. ఇథ ి ఙఽచ తలోి ఎంణో 

బమడనె. అుడె “అభామ! ఈ భయణ కహలభున షనయవంఙటఔు 

అనభతితుభుమ. లలఔునన తూ ఔుభాయయడె తూఔు దఔకడె” అతు తృహారిథంచనె. 

ఎంణో అయశటతణో ఆరహయంఫ ఔుభాయయడె షనయవంఙటఔు 

అనభతితుచుెన.ఆవుయయంగహ వంఔయయతు ముషలి ఴథిలిలవే న.వంఔయయడె 



షధాయవయ  ైథదవ మాత ాచదముటక  ైఇలుో  ఴథలిి ల్ఱళెన. ఇలుో  ఴదలి లళ్ైెటఔు 

భుంద “తలోి తనన ఎుడె షమరంిఙధో అుడె ఆమ  షభక్షభునఔు 

రహఖలనతు”లహగహద నం చదవ న. తన ఎతుమిదఴ ఏట ఇలుో  ఴథలిెన. షధాతన 

ధయమం కొయఔు అఴతరంిచన షథాశిఴుడద వంఔయయలలహయయ.దక్ుణ థదవభంతము 

తిరగి,ి ఖుయయఴు క  ై అధేా ఴంఙఙఽ, నయమథానథ ీ తీయభున,  గోవంద 

బఖఴణాథాచాయయయల ఴదద  శిశేయతుగహ చదర,ి   షఔలలథేాంత యసషయభులెలో 

ధయేయుకొతుర.ి ఏడదండెో  లహర ి శిశయరఔిం చదవ, ఖుయయలహఘాన  ై కహశీనఖయం చదరరి.ి 

కహశీలోతు ఉదదండ ండుతేలణో, లహదభు చదవ , లహయందరతిూ ఒడుంచ అథెైా త 

లథేాంతం యొఔక ఓననతయభున శూహథ నంచర.ి  
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అథెైా త వథాధ ంతభున ళహవాతభుగహ చాటుటఔు శాూహథ నతమాభఖు 

ఉతుశతేత లు, ఫసామషఽతభాులు , బఖఴథీా తన  ై భరశయభు లహా వర.ి అుడె 

లదేలహయషడె వంఔయయలలహరకిూ దయశనమిచు థగిిా ఛమ మాతా  చదమభతు 

ఆథదశించర.ి ఆ కాహయం వంఔయయడె థగిిా ఛమ మాతకా  ై కహశీతు ఴదలి 

థదవభంతము తిరగి,ి అథెైా త వథాధ ంతభున ళహవాతభుగహ శూహథ నంచరి. 

ఔుభారలిబటుట , భండన మిశుర డె ముదలఖు భశృండుతేలన లహదనలో 

ఒడుంచర.ి భండన మిశుర తుణో లహథంిఙనుడె, భశృ వథాాంషరహలు 

అయన ఆమన భరయయ ఉబమభరయతితు భధయఴరితగహ ఎననకొతు లహదన 



తృహాయంభంచర.ి ఎఴయయ ఒడదెరో లహయయ, ర ండఴ లహరకిూ శిశేయలుగహ ఉండఴలెనతు  

శయతే న టుట కొతుర.ి చఴయఔు భండన మిశుర డె ఒడు, వంఔయయతుకూ శిశేయడె ై

షరవైారహచాయయయలు అతు కాాయతి గహంచర.ి నద వంఔయయడె ఉబమ భరయతితు 

ఔడా ళహషత ర లహదనణో ఒడుంచనె. వంఔయయడె ఆమన శిశేయలు థదవభంతటర 

థగిిా ఛమమాత ా కహవంచర.ి 

వంఔయయడె తన థగిిా ఛమ మాతలాో కహశీమయభు చదర ిఅఙుట శీరనఖర్ లో షయాఛా 

నఠభున అదఴిటంచర.ి 

అథెైా త వథాధ ంతభునఔు ళహవాత తృహాతిథఔి ఔలిగింఙట క  ై ధాలుఖు నఠహలన 

శూహథ నంచ, తన దాాన శిశేయలన నఠహదితేలుగహ చదవర.ి ఆ నఠభులు 

షందయ శభిాలమ యాణాలన  ై ఫదర,ీ శిుభ షభుద ా తీరహన థాాయఔ, 

తయయ తీరహన ూర,ి దక్ుణభున వాంగరై.ి థదవభు నలుభూలలా నఠభులన 

శూహథ నంఙట థాారహ వంఔయయడె భరయతథదవం యొఔక భౌతిఔ ఆదాయతిమఔ 



ఏఔతాభున శూహదంిచర.ి ఉథదవ షసవఔా, శూ ందయయ లసర,ి ఔనఔదారహషతఴభు, 

ఆతమఫో ధ వీర ియఙనలు. 

దాాన థెఴై క్తైభాులెనై ఫదర ీ ధారహమణ, ఔంచ కహభాక్ు, ధతేృహల్ లోతు 

ఖాశయయవార ీథదవ ఆలమంలో శీర ఙఔరభులన తాిఴటంచర.ి ఆమనఔు షయాతంత ా

యభసంష రలిహా ఛకహచాయయ అన తయయదభులు ఔలఴు. బఛగోవందభునఔు 

“మోసభుదాయ”అతు భర్ఔ నయేయ.అనగహ భానఴుతు లోతు థఴియమ నై  

ఆతమతతాభున ఔనేవన మోసభున వీడు తుఛ తతాభున ణలెుషకొతు 

ఖభయశూహథ నభు చదయయట” అతు అయథభు. వంఔయయలలహయయ తన థగిిా ఛమ మాత ా

భుగవిన తరహాత, వాంగరై ిలో చాలా కహలం ఖడున, తన తలోి అఴశూహన దవలో 

ఉననదతు ణలెుషఔుతు, కహలడు లళో్ి, ఆమ ఔు భనశూహాషథ యభున ఔలిగంిచర.ి 

ఆమ  భయణానంతయం లహర ి ఖాసభు నంథద ూరహా  నథ ి తీయభున ఆమ  

అంతయకూరమలు చదవర.ి ధటేకిీ అథ ి ఔ వతా మాణాా  షథలంగహ 



రఖిణ ంఫడెఙననథ.ి వంఔయయలలహయయ తన 32 ఴ యయట కథైారహనథ్ 

దరశింఙటక  ై    , అదావయమ  ైభర ితిరగి ిరహలలద. తరహాత ఆమన ఛాడ ఎఴరకి ీ

ణలెిమలలద. ధరోమ ధ్ధయణక  ై బూలోఔభున అఴతరంిచన యభశిఴుడె తన 

కహయయభున ూరితచదషఔుతు అఴణాయభున చాలించనె. 


 భూడఴ ఴయాభు బఛగోవంద ళలో ఔభులు - 

1. ునయన ఛననం ునయన భయణం , ునయన ఛనతూ ఛఠర ైవమనం| 

       ఇస షంశూహర ైఫసృదశూహత ర ై, ఔామాతృహర ైతృహశ ిభురహర|ై| 


           - 

       భళో్ల  ుటుట ట భళో్ల గటిుట ట , 

      అభమ ఔడెులో అణగమిుండెట| 

            అంతేలలతు షంశూహయభు దమణో , 

            థాటంిుభు భభు దఫుబన థదలహ|| 



భరఴభు: ుటుట ట, గటిుట ట ఇథ ి అంతేలలతు ఔథ. ఛనన భయణభుల నండు  

తరంి శూహధయభు కహతు దుఃక శూహఖయం నండు కహతృహడభతు భానఴులు 

బఖఴంతేతు తృహారిథంచాలి. 

భుకాయంవభులు: 

1. ఛతుమంచన తాి జీవఔ ఔడన ఖతింఙఔ తద. జీవతం అధథే ిఈ ఛనన 

భయణభుల భధయ చఔుకఔుతు ఉంటుంథ.ి ఈ భధయ కహలభున ఏ యఔమ నై 

భాయాభు నంద భన భనష్న లావేన టిట  జీవతభున శూహయథఔం 

చదషఔుంటుధానభు అధ ేవశమభు వచారంిఙఴలవ ఉంటుంథ.ి 

2. అధారోఖయం ఔలిగనిుడె ఓశధం వవేంచ లహయద ి నమం కహలహలతు 

కోయయఔుంటరభు. ఓశధం ఎందఔు వవేశూహత భు ? తిరగి ి ఆ లహయద ి  రహఔుండా 

ఉండడాతుకూ, భయలా ఓశధం  వవేంచద అఴషయం లలఔుండా ఉండెటఔు  

వవేశూహత భు.  



3. అలాగ ై ఛనమధత్తటం  ఎందఔనగహ, ఛనమరహశతియభు కోషమ.ే 

4. ఔయమ భమమ నై కహమమ ేఈ ఛనమఔు ఛనమరహశతియభునఔు కహయణభు. 

5.       భనశుహయణాం కహయణం ఫంధ మోక్షయుః” అంటరయయ. ఈ థదసభు 

ఫంధనఔు ఎంత కహయణమో మోక్షభునఔు అంణద కహయణం. ఔనఔ వతమా నై ఈ  

థదసభున శూహయథఔమ నై భాయాభు నంద లావేన టిట  షణాయధేా శణ మంద భన 

జీవతం అంకూతం చదవ, తుతయఔాతయ ఔయతఴయ ఔయమలు ఆఙరంిఙటఔు ఈ భానఴ 

ఛనమ తృహానత ంచనథ.ి 

6. పలితం ఆశించ చదవ ేఔయమల ఴలన ఛనమ ఔలుఖుతేంథ.ి 

 తుశుహకభ ఔయమల ఴలన ఛనమరహశతియం ఔలుఖుతేంథ.ి  

ఔ చనన ఔథ : ఔ గహర భంలో ఎంణో ఖుణఴంతేడెనై ఔ ర తైే ఉండదలహడె. 

ఔధాడె  అఖషత య భసరిి అతతు మీద ఛాలిణో “ధామధా! తునన ల్ఔైుంఠహతుకూ 

తీషఔుతు తృో ణాన, రహ” అధానడె. అుడె ఆ ర తైే “ శూహామీ! ధా ఔుభాయయలు 



చననలహయయ. ఔనఔ ఔ థ ి షంఴత్రహల తరహాత ఴశూహత న.” అధానడె. థి 

షంఴత్యభుల తరహాత అఖషత య భసరిి అతతు దఖారకిూ ఴచు “ధామధా! 

తుననటణిో తూ ఖడెఴు తీరతిృో యంథి. ధాణో ల్ఔైుంఠహతుకూ రహ” అధానడె. అుడె 

అతన “శూహామీ! ధా న దద  ఔుభాయయడుకూ వలహసం అయనథ.ి భనఴడుతు ఙఽవ 

ఴశూహత న” అధానడె. భళో్ల థి షంఴత్యభుల తరహాత అఖషత య భసరిి ఴచు ఆ 

ఇంట ిభుందఔు ఴచు తులిచాడె. ర తైే ఛాడలలద. ఇంట ిభుంద ఔ ఔుఔక 

డెఔుతు ఉంథ.ి తన యఖ దాఴటణో ఆ ర తైే ఔుఔకగహ ుటరట డతు ఖరశంిచాడె. 

ఔుఔకఔు ఛాా నం శాూహథంిచ “ఇటకి ధైా ధాణో ఴశూహత లహ” అతు అడుగహడె. అుడె 

ఆ ఔుఔక “శూహామీ! రహతిాూట థ ంఖలు ఴశూహత రమైో. ధనే  ఇంటకిూ కహలా ఉండు, 

ధా నలోల, భనభల డఫుబతు కహతృహడాలి ఔథా. థ ిషంఴత్యభులు అయన 

తరహాత ల్ఔైుంఠహతుకూ ఴశూహత న” అతుంథ.ి 



భళో్ల 10 షంఴత్యభుల తరహాత అఖషత యభసరిి ఴచు ఙఽడగహ, ఔుఔక లలద. 

ఇలోంణా భారతిృో యంథ.ి యఖ దాఴటణో ఙఽడగహ ఆ ఔుఔక ఇంట ి లన్ఔ ఔ 

ుటటలో తృహభుగహ ఉననథ ిఅతు ఖరశంిచాడె. ఆ ుటట   కూరంద ర తైే థాచ ఉంచన 

ధనం ఉననథ.ి ఆ దధాతున యక్ుషఽత  ఉంథ ి తృహభు. ఈశూహర ి ఎలాగ ధైా ఈ జీవకూ 

వభుకూత ాశూహథంిచాలి అతు అనఔుధానడె. ఇంటలిోతు లహరితు నలిచ 

“ధామనలారహ! మీ ఇంట ిలన్ఔ ుటట కూరంద చాలా ధనం ఉననథ.ి కహతూ మీయయ 

భుందగహ ుటటలో ఉండద తృహభున ఙంతృహలి.” అధానడె. ఆ ఇంటలిో లహయంణా 

ుటటన ఖడడతృహయలణో ఖలగ్టటడం తృహాయంభంచాయయ. ఫమటకిూ ఴచున తృహభున 

ఖడడతృహయణో ఙంనళేహయయ. ఎఴర ి కొయఔు అయణద ణాన థాచన టిటన ధనభు 

యక్ుంఙడాతుకూ తృహభుగహ ఛతుమంచాడో , లహర ైఅతతు భయణాతుకూ కహయఔులమాయయయ. 

అుడె ఆ జీవకూ ఆ రోజుణో లహయమోసం వీడుంథి. మోసక్షమమ నైథ.ి భర ి

మోక్షమ ేఔథా లభషత ంథ.ి 



 ఈ ఔథ థాారహ భనం ధయేయుకోఴలవనథ ిఏభనగహ భానఴ ఛనమ యంయలఔు 

భానఴుతు కోరఔిలల కహయణం. ఈ ఔథలో ర తైే తనఔు భుకూతభాయాభునఔు 

అఴకహవం ఴునననఽ వతుయగంిఙకోలలద. ఎందఔనగహ వశమలహంచలు 

అతతున ఫందంి చదళహయ. ఔనఔ ఫంధభులఔు  లోనఴఔడద. “ాంఙం లో 

ఉండె కహతూ, ాంఙం తూలో ఉండతూమఔు. ఇథద వలకేహతుకూ ఖుయయత ”. అంటరయయ 

శూహామి. 

7.ఴడోగంిఛన బూమిలో ధాటణిద ములఔ ఴషత ంథ.ి తృ టుట న తీవ లవే ధాటణిద 

ములఔ రహద. భనం చదవ ే ఔయమలన తమయంణోనఽ, తృ టుట న కోర కలణోన 

తృో లుుకోఴఙున. 

 8.ఇథ ిఅంత షలబం కహద. ఇథ ిశూహదంిఙటఔు  భానఴుతు ఔాఴ, బఖఴంతేతు 

ఔా అఴషయం. బఖఴంతేడు ఔా తృ ందడాతుకూ షర నై భాయాంలో శూహధన చదమాలి.  



9. ుటటటభు, చాఴటభు, తలోి ఖయభం లోల నండ యౄభున 

ధరంిఙడభూ, భళో్ల అతుతయమ నైటుఴంటి ఈ ఛఖతేత లో జీవషఽత  ఛనమన 

తుయయథఔం చదషకోఴటం కహఔుండా, తాి భానఴుడె థదశృతున ఔ వతమా నై 

భాయాంలో లాశేిం చదమాలి. తాి భానఴుడె ఛఖతేత లో ఔ థఴియ కహయయభు 

శూహదంిఙట కొయక ైఴచాుడె అననవశమాతున భరుితృో ఔడద. 

10.తాి భానఴుడె ఛఖతేత  అధ ేఔరహమగహయంలో ఔ రఔియంగహ ఉంటరడె. 

ఉథాసయణఔు ఔ చనన ననన, న దద  మిశన్ అంతటకి ీ ఆదాయం 

అఴుతేంటుంథ.ి ఔ న దద  టెైరన ఫమలలద ర ిచాలా వడ్ గహ తృో తేననథ.ి థాతుతు 

ఆటరతుకూ లక్షల భంథ ి ఛాలు లళో్ి టుట ఔుననటకి ీ లహరకిై భాాదం 

ఔలిగషిత ంథ ికహతూ టెైరన్ తులఴద. కహతూ ఇంఛన్ యౄమ్ లో ఉనన డెైరఴయయ ఫరఔాు అధ ే

చనన ననన న లవేనచో టెైరన్ ఆగితృో తేంథ.ి అథదవధంగహ ఈ షభాఛంలో  ఏ 

భానఴుతుకూ ఛనమ శూహయథఔం చదషఔుధ ే వకూత ఏ వధంగహ ఉననథో (ఫరకా్ ననన 



లాగహ) చెుటఔు శూహధయం కహద. ఔనఔ తాి ఴయకూత ఔడన తనన ణాన 

ఛఖతకఱయయణాతున ఆశించద వకూతగహ భరవంఙకోఴడం ఉతతభమ నై లక్షణం. 

11. ఈ షసఛమ నై భౌతిఔ థదసభునఔు తృహాణం తృో ఴడం శూహభానయమ నై 

ధయమభు. 

 ఔ చనన ఉథాసయణ: ఔ వ కైూల్ టెరై్ లలథా కహయయ టెయైయ చనన ననన 

ఖుఙుఔుంట ే అందలోతు గహలి అంణా లళో్ితృో తేంథ.ి అటేో  థదసభధ ే టెయైయఔు 

ణొమిమథ ి వధభులెనై ంఙయయో  (నఴ యంథాా లు: ర ండె ఔళైె, ర ండె చఴెులు, 

భుఔుక యందాా లు ర ండె, ధోయయ, తృహముఴు, భూత ాథాాయభు) ఉంటుధానయ. 

అయనన తృహాణం తృో ఴడం లలద . ఇథ ిచాలా ఆవుయయఔయం. 

12. తూటి ఫుడఖ ఴంట ి ఈ థదసం తుమితతమ  ై రతినంఙఔుండా వతమా నై 

కహయయభులలో థదశృతున లావే న టరట లి. 

“ ుటిటనుడె ఏడుుధాఴు, ఙఙునుడె ఏడెుణాఴు. 



భధయన ఎతునంటకిూ ఏడెుణాఴు. 

ధయమ గహో తు ఔలుఖఔుండా ఉదధరంి ఏడుుధాలహ ? 

ఎందకోషం ఏడుుధాఴు? ఏడెకోషం ఏడుుధాలహ ?” -      

 13. భానఴుడె ఆశించన థాతుతు ఈ ఛనమలో శూహదంిఙలలఔతృో ణద, ఆ ఆవలు 

తీయయుకోఴడాతుకూ భయల భయల ఛనమ ఎతతఴలవ ఴషత ంథ.ి 

ఔ చనన ఔథ :  ఴరడిు ఫరఫర - ర ండె మఔేలు ఔథ - 

ఔరోజు ఴరడిు శూహయ ఫరఫర లెండు ణోట నండు తిరగి ి ఴషత ధానయయ. థారలిో 

లహరకిూ ఔ మఔేల భంద ఎదయయ డునథి. లహటలిో ఔ ర ండె మఔేల న  ైఫరఫర 

దాఴట  డుంథ.ి ఫరఫర లహటతిు నేభాణో ణాకూ, లాలించర.ి ఆ మఔేల మఛభాతు 

ఴదదఔు లళో్ి భున ై ర ండె యౄతృహమలు ఇచు ఆ మఔేలన కొతురి. ఫరఫర అలా 

చదమటం ఆమన బఔుత లఔు చాలా ఆవుయయం ఔలిగంిచంథి. ఫరఫర మఔేలు ఫరయం 

చదమడంలో మోషతృో మాయతు లహర ిఅభతృహామం. ర ండె మఔేలు ఔలివ ఎతుమిథ ి



యౄతృహమల ఔంట ే ఎఔుకఴ వలుఴ చదమఴు. ఆ వశమమ ే లహయయ ఫరఫరఔు 

వఴరంిచర.ి ళహయభా భరమిు ణాణాయ ఫరఫరన షభాదానం చెభతు 

లడేెకొతుర.ి అుడె ఫరఫర “ధాఔు ఇలుో  కహతూ, ఔుటుంఫం కహతూ లలద. కహఴున 

ధనే ధనభున తులుఴ చదమనఴషయం లలద” అతుర.ి ఆ తరహాత ఫరఫర తన 

ఴదద  ఉనన ధనభుణో ధాలుఖు ళయోే వనఖు  కొతు  మఔేలఔు న టటభతు చనె, 

తిరగి ిఆ మఔేలన లహర ిమఛభాతుకూ ఇచు లవేర.ి 

అుడె ఫరఫర ఆ మఔేల ూయా ఛనమఴాణాత ంతభు ఖూరుి ఈ వధంగహ చనెర.ి 

లహరయియఴుయౄ ఖత ఛనమలో క ై తలోి తడడలు. లహర ి అదాశటం చదత ధా 

మితేాలెధైాయయ. లహరకిూ ఔర ి న  ై ఔరకిూ  చాలా నేభా ఉండనె. రహనరహన 

లహరయియఴుయయ వతేా ఴులుగహ భార ి అషఽమ థదా శభులణో ఔలశంిఙకొన 

ఙండుర.ి లహరలిో వతేా తాం భరంిత న రగి ిచఴయఔు ఔరధిొఔయయ ఙంుకొతురి.  



ధనే లహరతిు ఖురితంచతితు ఔనఔ, లహరతిు లాలించ, ఆశృయం ఇచు 

ళహంతయచతితు. ధా ఫరయం మీఔు నఙునందఴలన ధనే లహటితు మఛభాతు 

ఴదదఔు తిరగి ింనతితు అతుర.ి 

 ఈ ఔథ ఴలో భనం ణలెుషకోఴలవనథ ి  ఏభనగహ అళహవాతమ నైటుఴంట ిఈ 

థదసభులో, ఈరహి యథదా శుహలఔు ణావఴాఔ, ఏ కోరఔి ఫంధనభు ఔలిగంిఙధో, ఏథి 

మోక్షభునఔు కహయణమో ణలెుషకొనఴలెన. 

 రహభామణం లోతు యఛఔుతు ఴాణాత ంతభు :                     

                                                        

                                                         

                      .”     !           .        

                                             

                  .                                 



      .                            .               

         .                              .                   

            “     ! ఈ          ధేన          .           

                                                      ” 

      . 

                                   ఆ               

                                .                    

                                             ఴషత రభుల     

             .              ఴషత రభుల                         . 

                              .                         ఆ 

                     తనఔు ,    శూో దయయతుకూ అఴషయమ నైవ 

          .                                             . 



                                                        

         .          ?                               

                       .                          

                                      . 

                                                

                   .                                      

        . ఈ                                     

          . 

13. ఴయతభానం దాానం. ముటట ముదటతనన ణాన  ణలెుషకోఴడాతుకూ 

మాతనం చదమాలి. ఎందఔనగహ “ఛంతధాం నయఛనమ దయోబం” అంటరయయ. 

తాి భానఴుడె బఖఴంతేతు షాయౄమ.ే అథ ి ణలెుషకోఔతృో ణద ఎతున 

కహయయభులు చదవనటకి,ీ ఎతున యఔభులెనై శూహధనలు షలిననటకి ీఴయయథభు. 



MAN అనగహ  M అంట ేభామన ఛయంచ, 

                 A అంట ేఆతమ న దరశించ 

                 N  తురహాణభు అందఔుధలేహడె అతు అయథభు. 

14. న దదల చంెత, అనబఴజాుల చంెత, ఉథదవభులన వతు, ఆఙయణలో ఴుంచ 

షావకూతణో ఆఙయణ చదవనుడద అయథం అఴుతేంథ.ి  

 ఔ చనన ఔథ : భూడె వానలు  : ఔ రహజుగహయయ తన దఖాయఔు ఴచున 

లహయందరతిూ భూడె వానలు అడుగలైహడె. ఎఴయయ ళేరశేట డె?, ఏ కహలభు 

ళేరశటభు?, ఏకహయయభు ళేరశటభు? అతు. ఈ భూడుంటతిు ణలెుషకోఴడాతుకూ చాలా 

రతినంచద లహడె. అందయౄ ఎధోన వదాలుగహ షభాదాధాలు చతెృహయయ కహతూ ఏవ 

భశృరహజుఔు షంతానతతు ఔలిగంిఙలలద. 

ఔరోజు భశృరహజు లటేఔు లళో్ి, అలవతృో య ఔ ఆవరభం చదయయఔుధానడె. ఈ 

భశృ రహజు ఆవరభం చదరటైటకిూ ఆవరభలహవ అయన  శూహధఴు ూల 



ముఔకలఔు తూయయ తృో ముఙధానయయ. ఈ రహజు గహయయ అలవతృో య రహఴటం 

శూహధఴు ఖభతుంచాడె. తక్షణమ ే ణాన తూయయ తృో షత నన తృహతనా ఔకనన టిట , 

రగి తేత ఔు లళో్ి ఙలోట ి తూయయన, తీమట ి ండోన అంథంిచాడె. ఇంతలో 

థదసభంణా గహమభులు తగలిిన ఔ ఴయకూతతు కొంతభంథ ి శూహధఴులు 

ఆవరభాతుకూ తీషఔుతు ఴచాుయయ. లం్టధ ే ఈ శూహధఴు శుదధమ నై ఛలభుణో 

గహమభులు ఔడుగ,ి భూలిఔలణో తమాయయ చదషఔునన ఓశధభులన లవే, 

అతతుకూ దఖాయగహ ఔయయుతు భనళహశంతి తుమితతమ  ై ఉథదళహతున అంథంిచాయయ. 

శూహధఴు యొఔక ఙలోతు భాటల ఴలన అతన ఫరధన భరచితృో య ఙఔకగహ 

తుథింాచాడె. ఈ భశృరహజు కహలాతీతమ నైందఴలో, తన రహఛాయతుకూ లళో్ి 

ఴచుెదనతు శూహధఴుఔు ఔాతఛాత ణలెిన, అనభతితు కోరహడె. ఆ శూహధఴు 

ఆశీయాథంిచ,అనఘాతుచాుడె. అుడె భశృరహజు తన భనషలో ఉనన 

భూడె కోరఔిలన శూహధఴు భుంద లలో్డుంచాడె. అందఔు శూహధఴు 



నఴుాఙఽ, భశృరహఛా! ఇంతఴయఔు ఛరగిని వశమభుల లోధ ే మీ భూడె 

వానలఔు ఛలహఫులు ఴుధానయ. అవ ఏభనగహ : తూఴు ఆవరభాతుకూ ఴచున 

షభమంలో ధనే ముఔకలఔు తూయయ తృో షత ధానన. అథ ిధా ఔయతఴయభు. 

ధా ఔయతఴయ ఔయమలన ఆఙరంిచద షభమభంద తూఴు ఆవరభాతుకూ ఴచాుఴు 

ఔనఔ, ఆ తుతు ఔకనన టిట  అతిద ిఆదరంిఙటం ఔడా ధా ఔయతఴయం ఔనఔ తూఔు 

తిమయతు ండెో , ఙలోతు  

తూయయ ఇచాున. తూ వరభ తీరహున. అంతలో గహమాలణో ఔ ఴయకూత ఇఔకడుకూ 

ఴచాుడె. అతతు ఫరధలు తులహరంిఙటం ధా ఔయతఴయం. అథ ిఔడా తుయారితంచాన. 

1. ఎఴయయ భన దఖారకిూ ఴచు వఴేన కోయయణాయయ లహయయ ళేరశఠ మ నై ఴయకూత. 

2. యయయయ కహయయభునంద భన ఔయతలహయతున షఔరభంగహ తుయారితశూహత మో అథద ళేరశటమ నై 

కహయయభు. 

3. యయ కహలభు భంచథ ిఅంటరలహ? ఴయతభాన కహలమ ేభంచ కహలభు. 



బవశయతేత న ఆలోచంఙటం, ఖడుచన కహలాతున వచారంిఙటం ఴలన యాఛనం 

లలద. 

ఴయతభానంలో భన ఔయతలహయతున షఔరభంగహ తుయారితంచనుడె భన బవశయతేత  

భంచగహ ఉంటుంథ.ి ఈ భూడె ఔడా వతమా నైవ అతు శూహధఴు చతెృహడె. 

థెనైంథని  జీవతంలో ఈ ళలో కహతునఎలా అనాయంఙ: 

1. ఴయతభానం నంద మీ ఔయతఴయం ఏమిటి? ఔల్ైు తలోిదండెా లఔు షంణోశుహతున 

ఔలిగషిఽత , మీ వథాయరిథ జీవతం నంద ఎటిట  డుదడెఔులు లలఔుండా, ఏ 

కహయయభునక  ై మీయయ ఔంఔణం ఔటుట ఔుధానరో థాతుతు షఔరభమ నై రతీిలో 

శూహదంిఙటఔు ూనకోలహలి. 

2. ఆథ ి వంఔరహచాయయయలలహయయ తన థదసభున థదతు కొయక  ై వతుయగించధారో, 

ఎటుఴంట ిశూహధధాలు చదవధారో, లహటితు మీ తుతయ జీవతంలో ఆఙరంిఙఴలెన. 



3. “థయీ ా జీవతభున కహద, థఴియ జీవణాతున కోయండు” అనన  షఽకూతతు 

ఖుయయత ంఙకొనఴలెన. 

4. ఈ వతమా నై థదసభున, జీవతభున ఴయయథ యఙఔుతు, చఴర ి క్షణంలో 

బఖఴంతేతుకూ ఇవేత  వా ఔరంిఙడె. ఉథా: ూతన. 

5. భన లక్షయభున శూహదంిచదఴయఔు థదసభు బదమా నై థగిహ ఉంఙకోలహలి. 

అంణదకహతూ థదసంన నై లక్షయం న టిట , భన లక్షయభున వషమరంిచ జీవణాతున ఴయయథం 

చదషకొనట షర నైథ ికహద. 

6.  “ఫతాేఔు ణయెయఴున అంథంిచదథ ి కహద వదయ, ఫతాేఔు యసషయభున 

ణలెుునథ ివదయ” అనన శూహామి షఽకూతతు భయయఴరహద. 

7. ధాలుఖు ఋణభులు తీయయుఔుధ ే తుమితతమ  ై ఈ వత ా థదసం ఴచుంథ ి అవ 

ఏభనగహ భాతాఋణం, నతా ఋణం, థదఴ ఋణభు, ఋఴఋణభు. 



తలోి ఎంణో ఔశటడు తన యఔతభున, ఆశృయభు షయాశూహాతున  ఔుభాయయనఔు దాయ 

తృో షత ంథ.ి ఔనఔ తలోికూ ఔాతఛాత చతెృహలి. తండు ా తృో ఴంచ, న దద  చదవ, 

వథాయఫుదధ లు చనెంచ, తగని షదతృహమభులన చదఔయయున ఔనఔ తండుకాూ 

ఔాతఛాత చతెృహలి. ఈ వతమా నై భానఴఛనమ రహఴడం భసయయి ల యొఔక 

ఆశీరహాదం. ఔనఔ లహరకిూ ఔాతఛాతలు చతెృహలి. అతునంటకి ీ భూలాదాయమ నై 

లహడె థెఴైం. ఔనఔ థెలైహతుకూ ఔాతఛాతలు చతెృహలి. భానఴుడె ఔర ంటుఔు, 

తూటకి,ీ ఇంటకిూ నన(Tax) ఔడెతేధానడె కహతూ, వతమా నై భానఴఛనమన 

ఇచున బఖఴంతేడుకూ  షంఔభు(Tax) చలోెింఙడం లలద. 

8. “జీవతం జీతం కొయఔు కహద, జీవంఙటఔు” అననథ ిభయయఴరహద. 

9. ఆనందభునఔు శూహధన, షకభునఔు తృహాయథన, శూ కయభు నఔు దాయనభు 

ఴంటి షంఔభు చలోెింఙఔుతు, బఖఴంతేతున సాదమూయాఔమ నై వయణాఖతి 

తృ ంథ,ి ళహవాణానంథాతున తృ ందఴలెన. 



9. Part time devotion కహఔుండా full time devotion న ంతృ ంథంిఙఔుతు, 

సాదమ లహవ అయన బఖఴంతేడుకూ తునన తూఴు షంూయాంగహ అరితం 

చదషఔుననుడద, తూ యొఔక షంూయా ఫరధయతన బఖఴంతేడె వా ఔరంిచ ఈ 

ఛనన భయణ ఴలమం నండు తనంచ ళహవాత శూహథ ధాతున ాశూహథశిూహత డె. 

10. “ఈ లోకహతుకూ భంచతనభు, ఆ యలోకహతుకూ థెఴై షంఫంధభు 

అఴషయభభు”-ఫరఫర 

***** 

2.   తాయ భయ షయాణెైరకో వశేా ుః , ఴయయథం ఔుయవ భమయ షశశిేా ుః| 

        బఴ షభ చతత ుః షయా తతాాం , లహంచషయఛిరహదయథ ివశేా తాం|| 


           - 

 తూలో ధాలో తుఛముఔ వశేా ల ే, ఒనఔ లలతు తూ కోభు ఴయయథభు| 

         ఎలోడ షభమ  ైఉలోంఫుంట ే,అుడద అనబఴభఖు వశేా తాం|| 



భరఴభు : తూలో, ధాలో షయయాలలో ఉననథ ి వశేా ల ే అతు ఖురితంఙఔ థెైా త 

భరఴభుణో ఴయఴసరషిఽత  కోతృహలళేహలఔు ఖుర ి అఴుతేధానయయ. వశేా తాభు 

అనబూత మునయయుకొనటఔు, అందరలిో ఉనన బఖఴంతేడె ఔకడద అతు 

వవావంచ, షభ చతతంణో ఴరితంచాలి.అథ ి ఖురితంచనుడద అఛాా నభు 

దఽయమ తైృో తేంథ.ి తూ కోం తూక ై అఴకహవం ఔలిగంిఙన. ఒనఔ లలతు భన 

కోభు భన తృహభునఔు ధఽం ఴంటథి.ి కోభున అర ి ఔటుట ఔుధ ే

వదానభు ఔరభ ఔరమణేా చతతభంద తృహానతషత ంథ.ి 

అయణద ఇథ ిచనెనంత షలబం కహద. ఆఙరింఙటఔు భసతూములఔు ఔడా 

ఇథ ిదశూహ్ధయమ నైదతు కొతున షంగటనలు ణలెుుతేధానయ.  

ఉథాసయణఔు : ఆథవింఔరహచాయయయలు – ఙండాలుతు ఔథ : 

 ఔధాడె వంఔరహచాయయయలు కహశీ వవాధాథతు వవేంఙడాతుకూ లళ్ొత  ఉండగహ ఔ 

చండాలుడె  శునఔభులణో ఎదయయగహ ఴచాుడె. లం్టధ ే “దఽయం దఽయం 



దఽయంగహ తృ భుమ” అతు ఖథిద ంచాడె. ఆ ఙండాలుడె నఴుాత” శూహామి! ఎఴరతిు 

దఽయంగహ తృ భమం టు ధానయయ. ఈ థదసభు ధా ? థదసభు ఛడభు . ఔ 

ఛడమ నై థదశృతుకూ భర్ఔ ఛడమ నై థదశృతున దఽయంగహ తృ భమతు చనెే అదకిహయం 

లలద .ఔ ఛడభు భర్ఔ ఛడభున లఔరంిఙడాతుకూ వీలు లలద. ఇఔ మీయయ 

ఆతమన దఽయంగహ తృ భమంటుధానరహ?  అటోయణద తూలో ధాలో అందరలిో 

ఉననథ ి ఆతమయయ ఔథా! అధానడె . వంఔరహచాయయయలు ఈ ఙండాలుడె 

శూహభానయడె కహడతు ణలెుషకొతు తనఔు ఔనవు ఔలిగంిచనందఔు 

ఔాతఛాతలు ణలెితృహడె. ఴచునథ ికహశీ వళేా వాయయడద అతు ణలెివధా, ఉననథ ిఔట ే

ఆతమ తతాభు అతు లోఔభునఔు ణెలిమఛమైుటఔు  ఈ షంగటన 

ఛయయఖునటుో గహ కహశీ వళేా వాయయడె ఆడున ధాటఔం ఇథ.ి 

ధామ్ థదవ్ -  ర్టెటలు ఔధ : ఔశూహర ిధాభథదవ్ తృహండెయంఖతుకూ తులదేన చదవన 

ర్టెటలు ణాన బుజింఙడాతుకూ  ఔయయుధానడె. ఇంతలో ఔ ఔుఔక ఴచు ర ండె 



ర్టెటలన ధోట  ఔయయఙఔుతు తృహరితృో యంథ ి . అథ ిఙఽవ ధాభథదవ్  చదతిలో ధతేి 

గధిన్న తీషఔుతు ఆ ఔుఔక లం్ట రగి ణాత డె. ఎందఔు ? ఆ ర్టెటలన ధతేి లో 

భుంచ ఔుఔకఔు యయచఔయభుగహ తితునంఙటఔు. ధాభథదవ్  ఆ ఔుఔకన ఔ 

అలమ నై జీవగహ భరవంఙలలద. 

రహభఔాశా యభసంష – నలోి లో కహళ్లభాతన దరశింఙట : 

 శీర రహభఔాశా యభసంష కహళ్లభాతఔు తులథేంిచన క్యీభున ఔ ధాడె నలోి 

ణాా ఖుతేండగహ ఙఽచ అతడె” ఆశృ! అభమ తుఛంగహ ఔయయణాభయ. ఈ 

యౄంలో ఴచు క్యీభు వవేంచనథ ి“ అతు భరవంచ ఆనంద యఴశుడెధైాడె . 

శూహామి – తృహభు ఔథ : 

ఔశూహర ి ఫాంథాఴనం నంచ శూహామి ుటటరితకూ కహయయలో ఴషత ధానయయ. శూహామి 

కహయయలోతు లన్ఔ వటలో  అనఔుతు ఔళైె భూషఔుతు ఉధానయయ. అుడె 

రోడెడ ఔు అడడంగహ ఔ న దద  తృహభు డెఔుతు ఉననథి. డెైరఴర్ రహదాఔాశా గహయయ 



కహయయ ఆుథాభనఔుతు, శూహామితు ఙఽడగహ, శూహామి ఔళైె భూషఔుతు 

డెఔుతు ఉధానయయ. శూహామికూ తుథాా బంఖం ఔలిగంిఙడం ఇశటంలలఔ ఆ తృహభు 

న నైండద కహయయ నడుతృహయయ. ుటటరితకూ చదరని తరహాత శూహామి డెైరఴర్ కూ తన వీు 

న  ైఉనన కహయయ టెయోై ఖుయయత లు ఙఽనంచాయయ. ఏమిట ిశూహామీ? అతు అడెఖగహ, ఆ 

తృహభున యక్ుంఙటక  ై , కహయయ థాతున  ై తృో తూమఔుండా ణాన అడెడ ఔుధాననతు 

చనె, అతున జీఴుల మంద ణాన ఴుధాననతు ణలెిమఛళైహయయ. షఔల 

జీఴరహషలఔు ఔలిగ ై రహఖథదా శుహలఔు, కోకణాతృహలఔు కహయణం  థెైా త భరఴమ ే

.తూఴు లయేయ, ధనే లయేయ అధ ేభరద భరఴభు వీడు షభదాఴటతు అలఴయయుకోలహలి. 

“షభదాఴట  శుబ దాఴట”అంటరయయ. చెతైనయ భశృబాు, గహందజీీ సరఛినలన  

కౌఖలింఙఔుతు లహరణిో ఆతృహయమంగహ షంభరఴంచదలహయయ. అందరమింద ఉననథి 

క ైచెతైనయభతు,  బఖఴంతేడె ఔకడద అతు భరవంచ ఖురితంఙటం చాలా ఔశటం.  

 



ఔ చనన ఔథ :  తూలో ధాలో తుఛముఔ వశేా ల!ే - 

ఔశూహర ి చోళ థదవు రహజు గహరకిూ శీరయంఖం లోతు శీరయంఖధాధతు దరశించ, ఆ 

ఆలమ గోుయ ల్బైలహతున ఔఱయెరహ ఙఽడాలధ ేతీఴమా నై లహంచ ఔలిగంిథి. ఔ 

రోజు తన యథంలో శీరయంఖం ల్ైు ఫమలుథదరహడె. భాయాభధయంలో ఔ థఴియ 

ుయయశేడె ఎదర ధైాడె. రహజు తన యదాతున ఆన, థగి ి నభషకరంిచాడె. 

ఇదదయౄ కొంత వేు ఎధోన వశమాలన ఆషకూతఔయంగహ షంభరఴంఙ కొధానయయ. 

రహజు ణాన శీరయంఖభునఔు ఫమలుథదరని వశమమ ేభరుితృో మాడె. యదాతున 

నఖయం ల్ైు భళిెంఙభధానడె. 

ఈ వధంగహ చాలా శూహయయో  ఛరగింిథి. ఔరోజు రహతిా రహజు ఈ వధంగహ 

అనఔుధానడె. “ఇథ ిఏమిట?ి ఎతునశూహయయో  ధనే మాతినంచధా శీరయంఖధాధతు 

షతునది చదయలలఔ తృో తేధానన. ధా ఇశటథెలైహతున దరశించద తృహానత  ఈ ఛనమఔు ఇఔ 

లలథదమో!” అతు తుథింాచాడె. ఆ రహతి ాషానంలో శీరయంఖధాథడె ఔనడు “రహఛా! 



వచాయం ఎందఔు? తాిశూహర ి యదాతుకూ ఎదయయగహ ఴచు తునన శీరయంఖం 

చదయతూమఔుండా ఆటంఔరచినథ ి ఎఴయనఔుధానఴు? ధధే!ే అందరలిోనఽ 

ననన దరిశంఙ ఔలిగ ై దాఴటతు, నేభా తతాభున అలఴయయుకో!” అతు 

అంతరహథ నభమాయడె. 

 బఖఴంతేతు దరశించాలతు తీఴమా నై లహంచ ఉండటమ ే కహద, 

అందరలిోనఽ బఖఴంతేతు దరశింఙఖల షభ భరఴన ఔడా ఉండాలి. 

ఇథ ిశూహధన ఴలోధ ేశూహధయం అఴుతేంథ.ి 

  ఉథాసయణ ఏఔధాథడె - షయా బూణాంతరహతమ : 

ఏఔధాథడె భశృరహశట రఔు చంెథని భశృ బఔుత డె. అతన ఔశూహర ి కహశీకూ 

లఱ్యెడె. అఔకడ కహశీ వళేా వాయయతు దరిశంచ ఖంగహఛలభున తంథలెణో 

తుంుఔుతు కహఴడులో న టుట ఔుతు తన శిశేయలణో ఫమలుథదరహడె. కహశీ 



తీయథభున రహమవేాయం ఴదద  షభుదంాలో ఔలుుట ఔ తృహాచీన భరయతీమ 

షంథాామం. 

ఏఔధాథ్ తన శిశేయలణో మాాణం చదషత ండగహ భాయాభధయంలో ఔ గహడుద ధోయయ 

ణయెయఙఔుతు, గలిగలి కొటుట ఔుంటృ ధలేమీద డు ఉండడం ఙఽళహడె. అథ ి

ఎండాకహలం థాసంణో ఆ గహడుద తృహాణం వడుచద వథతిలో ఉంథ.ి లం్టధే 

ఏఔధాథడె కహఴడులో ఉనన తంథడెె తూయయ థాతు ధోటలిో తృో వ, థాతు మీద 

కొంచంె ఙలాో డె. కొంచంె వేటకిూ ఆ గహడుద ఔననలు ణయెచ మ లోగహ లలచ 

ణోకహడుషఽత  లళ్ిెతృో యంథ.ి అదంణా ఙఽషత నన అతతు శిశేయలు “శూహామీ! 

వతమా నై ఖంగహ ఛలభున, రహమవేాయభున రహభలింఖశూహామి కూ అరింఙ 

ఴలవన తీయథభున ఈ గహడుద ధోటలో తృో ళహర?ై” అతు శాినంచాయయ. 

అంతట ఏఔధాథ్ “ధామనలారహ! ‘ఈవాయ షయాబూణాధాం' అనన షణాయతున 

భరచిారహ? షయా జీఴుల మంద షరైా వాయయడె ఉండెన అతు ణలెిమథా? 



బఖఴంతేడుకూ కహశీ ఛలమమేిట?ి రహమవేాయ ఛలమమేిట ి ? అంణా ఔకట.ే మీ 

దాఴటకూ అథ ిగహడుదగహ ఔతునంచంథి. ధాఔు భాతంా రహభలింఖ శూహామి ఆ జీవలో 

ఔతునంచాడె. థాసం తీయుతు కోరహడె. ధనే చదవనథ ిఅతి వతమా నై కహయయభు” 

అతు లహరకిూ ణలెిమఛళైహడె. 

 షాఴటలోతు అణుఴణుఴులో యతతాభున ఖురితంచద దాఴట  

అలఴయఙకోలహలి. 

 థతీుకూ చనన ఉథాసయణ: వతుభాలో చతభాులు (pictures)అధఔే 

వధభులుగహ ఆవయభవషత ంటరయ. కహతూ ఈ చతభాులతూన ఔకటేులో 

చదరతిృో ఴడం చదత, ఆటేు న నై వదయత్ వకూత షాయణ థాారహ ఈ చతభాులన 

అందలో దారశింఙడాతుకూ భూల కహయణం అఴుతేంథ.ి వదయత్ వకూత 

ఔకట,ే టేు ఔకట.ే వదయత్ వకూతకూ తూడగహ ఆ టెైు తియయఖుఙండడంచదత 

చతవాచతమా నై ఫొ భమలంణా భనలన బమాిం చదషత ధానయ. అథదవధంగహ 



భన ఇంథిమాభులధ ే చతభాులతూన భనష్ అధ ే టేునంద 

చదరతిృో ఴడం చదత, ఫుథిధ  అధ ే ఔర ంటు థాారహ ఈ వళహలమ నై ఛఖతేత న 

చతభాుగహ భనభు బమాిషత ధానభు.ఈ  ఇంథిమాభులు భనష్ణో చదర,ి 

ఫుథిధతు అనషరంిఙటం చదతధ,ే భనఔు చత ావచతభాులు, భననమ నై యౄ 

ధాభభులు ఔతునషత ధానయ. అల ే ఇంథిమాభులు, భనష్ థాారహ 

సాదమభునఔు చదరనిుడె  షాషాయౄమ నై తణాాతున 

అనబవశూహత య. అుడద  ఏఔతాం అనబఴం అఴుతేంథ.ి 

 ఉథాసయణ : ఔ ఴయకూత ణాన  వవధ ధాభ యౄభులన ధరంిచ కొతున 

యఔభులెనై ధాటఔభులన దారశిషత ధానడె. కై ఴయకూత ధాలుఖు యంఖభులంద 

యౄ ధాభభులన లయేయగహ ధరంిచాడె. భరి ఈ ఴయకూత ఔకడా లలఔ నలుఖురహ 

అధ ే వచారవిేత , ఈ ధాలుఖు యంఖభులంద (ఛాఖరత్, షాన, షశేనత , 



తేరమీాఴషథ) ఉనన ఏఔతాం ఔకట.ే  “షభతాం యఖ భుఙయణద” యఖం 

ఴలన షభతాభు తృహారిథషత ంథ.ి 

 షంశూహకయభు ఴలనధ ే షభతాం ఔలుఖుతేంథ.ి  ఉథాసయణ :  

బూమినండు షసఛమ నై ఫంగహరహతున తీషత ధానభు. అుడె థాతు 

షషాయౄభు నఔు ఎటఴంట ి వలుఴ ఉండద. థతీుతు అధఔే 

వధభులుగహ షంషకరంిఙట చదత రశిుదధమ నై షాయౄం ఔలిగ,ి 

వలుల్నై శూహథ ధాతున తృ ందతేంథ.ి వలుఴ లలతు ఫంగహయభున 

షంషకరింఙట చదత థాతుకూ వలుఴ ఏయడుంథ.ి అథద వధంగహ తృహాఔాత మ నై 

ఖుణథోశుహలణో ఉననటుఴంట ి భానఴుడె, తన ఴయకూతణాాతున 

షంషకరింఙట చదత వతమా నై ఖుణభులు ఏయయయఙఔుతు, షభ 

చణాత తున తృ ందఖలుఖుతేధానడె.  

  



థెనైంథని జీవతంలో అనాయంఙ కొనట : 

1. థలిహయతమ తాి ఴయకూత మంద ఔడన ఆదాయబూతమ  ైఴుండు, ఏఔ షాయౄమ  ై

షంఙరంిఙనథ ిఅనన షణాయతున ఖురితంచ ఴరితంచాలి. 

2. కోం ఴలో ఔలుఖు నశటభులు, ఇఫబందలు ఖురంిచ ఆలోచంచాలి. 

3. కోం ఴచదు ఔక క్షణాతున తూఴు ఛయవేత , ఫరధడద 1000 క్షణాలన 

తనంఙకోఖలుఖుణాభు. 

4. కోం తుమంతింాఙటఔు శూహామి చనెన ధాలుఖు భాయాభులన ఆఙరించాలి. 


 కోం ఴచునుడె భుకం అదదంలో ఙఽషకొనట. 


 ఔ గహో ష ఙలోట ితూయయ ణాా ఖుట 


 తూళో ంు తిన, షభాన శూహథ యలో బఛన తృహట తృహడెట. 


 ఔ పరహో ంఖు దఽయం యయగ తేత ట. 

5. భ్న శూహధన, దాయనభు థాారహ కోభున ఫరగహ తుమంతింాఙకో ఴఙున. 



6. అతున లళేల షభుచణాత తున అలఴయయుఔుననుడద, వశేా తాభు 

అనబూతభఴుతేంథ.ి 

 ఔనఔ” యయశ భరశ ఴలన శుఴుల ఴుణాయయ. భధయ భరశ ఴలన 

శుతేల ఴుణాయయ” 

“ఇంథిమా తుఖరసం  ఉంట ేథెలైహనఖరసం లభంఙన” అనన శూహామి షఽఔుత లన 

తుయంతయం తృహటంిచాలి. 

***** 

3.  వణరా  మిణద ాుణద ాఫందర , భా ఔుయయ మతనం వఖరస షందర| 

       షయావమననన ళహయణామనం , షయాణోా త్ాఛ భరథాఘఞా నం|| 


           - 

 వతేా ఴు,మితేాడె,ుతేా డె,ఫంధఴు అనఙ ఉనకే్ానకే్షలు భానభు| 

          అతునటలిోనఽ ఆతమన ఙఽడెభు , భరదభధ ేఅఛాా నభు వీడెభు|| 



భరఴభు : వతేా ఴతు, మితేాడతు, ుతేా డతు, ఫంధఴతు ఉనకే్ష లు, ఆనకే్షలు 

అధ ేదాందాభులు శూహధఔులఔు తఖఴు. 

“ఈవాయ షయాబూణాధాం” అధ ే షణాయతున ఖురితంచ భరద భరలహతున తయజించాలి. 

అుడద ఆతమ శూహక్ాణాకయం లభషత ంథి. భరద భరలహతుకూ అఛాా నభు, మోసభు 

కహయణభులు. ఈ భరా ంతి ఴథలిిణద షభ దయశనం అలఴడెతేంథ.ి షభ దయశనమ ే

ఛాా ధాతుకూ లక్షయం. “ఆతమఴత్ షయాబూణాతు” అతు అతునంటలిోనఽ యభాతమన 

ఖురితంచన లహడద ఛాా తు. షభదాఴట  ఔలలహడద తుఛమ నై ండుతేడె. 

వఴయణ : లోఔభునంద వీయయ మితేాలతు, వీయయ వతేా ఴులతు, వీయయ ుతేా లతు, 

వీయయ ఫంధఴులతు కొతున కొతున థదసభులఔు కొతున కొతున నయేయో  న టుట ఔుతు 

నలుషత ంటరభు. భన థదసభునంద ఴుండద ఇంథిమాభులన అధఔే నయోేణో 

నలుషత ంటరభు. ఇథ ి కహలు, ఇథ ి చయెయ అతు. యౄ ధాభభులు థదశృతుకూ 

కహతు ఆతమఔు కహద. యౄ ధాభభులఔు, ఆతమఔు ఎటుఴంట ిషంఫంధం లలద. 



ఉథాసయణఔు థదసంలోతు ఏథెధైా ఔ భరఖభునఔు వషత రచకూత్ చదమఴలవన 

అఴషయం ఏయడునుడె భనభు భుంద లన్ఔ యచంచ, థాతుకూ చకూత్ 

చదయంఙటఔు ూనఔుంటరభు. ఆ భరఖభున థదా ఴంఙటం కహతూ, 

దఽఴంఙటం కహతూ చదమభు. ర ండుంట ి యొఔక క్భైభున భనభు 

ఆశిశూహత భు. అంణదకహఔ థదసభులోతు అతున భరఖభుల యొఔక క్భైభున 

భనం కోయయఔుంటరభు. అథదవధంగహ అందరమింద షభభరఴన న ంఙకోభతు 

ఫో దషిత ంథ ిఈ థదసం. 

అధాథ ి కహలం నండు అనఔలమ నై ఴషత ఴులన నేమాింఙటం, అననఔల 

ఴషత ఴులన థదా ఴంఙటం రితృహట ిఅయనథ.ి థీతుతు భనం షరథిదిద కోలహలి. 

ఉథాసయణ:-భన         భన ధాలుఔన  ఔయయశూహత య. ఔరచిన 

షభమభు నంద ండోన దండుంఙడమో లలఔ ధాలుఔన ఫుఛజగంిఙడమో 

చదమభు. భన అఛాఖరతత  ఴలో ఈ ఫరధఔు ఖుర ిఅయతిభతు ణలెుషఔుంటరభు. 



ఈ ర ండఽ భన యొఔక శూహాదనీంలో ఉండెట చదత, ర ండఽ భనథ ి అతు 

వవావంచ, అభభాతుంఙట చదత, ర ండుంట ి యొఔక క్భైభు ఆశింఙట చదత, 

ఇథ ిధాలుఔ యొఔక అఛాఖరతతయయ  అతు భరవశూహత భు. 

అథదవధంగహ ఫశాృమండమ నైటిట  ఈ ఛఖతేత లో ఉనన ఴయఔుత లు అందయౄ , ఆతమలోతు 

అంఖభులుగహ భనభు వవావంఙ ఴలవన అఴషయం ఉననథి. ఈ ఆతమలోతు 

అంఖభులు ఔ థాతుణో ఔట ి థదా ఴంఙటం కహతూ, వభరశింఙడం కహతూ, ధనే 

గ్, తూఴు గ్ అతు  భరవంఙటఔు ఏభాతంా అఴకహవం లలద. థదసభు లోతు 

ఔ భరఖభు థాారహ, ఇంకొఔ భరఖభున ఫరధఔు లోధ్ ై నుడె (ధాలుఔ, 

ండెో ) ఏ రతీిగహ షశింఙఔుంటుధానమో అథదవధంగహ థదవంలో ఉనన ఴయఔుత లు 

ఔరతిు ఔయయ థదా ఴంఙ ఔుననుడె భనం  థాతుకూ ఆటరతుకూ మాతనం 

చదమాలి. 



భానఴతాభు ర ండె థాయథభుల మివరభ షాయౄభు. ఔట ిఆతమ ర ండఴథ ి

అధాతమ. ఔనఔ అందరలిోనఽ యభాతమన దరిశంచన ఎటుఴంట ి భరద 

భరఴభులు గోఙరంిఙఴు. 

చనన ఔథ :  ధయమరహజు జీవతంలోతు  కొతున గటటభులు:- 

  షభదాఴట  ఖల లహరలిో  ధయమరహజు ఆదయశతృహాముడె.  తృహండఴులు అయణయలహషం 

చదవ ేషభమంలో ఔ ధాడె శీరఔాశేా డె లహరితు వచారంిచద తుమితతం లఱ్యెడె. ఆ 

షభమంలో ధయమరహజు ఔకడద ఔతునంచాడె.” ఫరఴ!  తూ శూో దయయలు ఎఔకడ? 

ఔతునంఙడం లలథద?” అతు ఔాశేా డె అడుగహడె. “కొంతభంథ ి సవతధాుయంలో 

ఉధానయయ, కొంతభంథ ి ఔందభూలాదలు తీషకొతు రహఴటరతుకూ లఱ్యో యయ” 

అధానడె ధయమరహజు. శీరఔాశేా డె ఆవుయయం ఔాటంిచ “అథదమిట ిఫరఴ! తూఔు భతి 

తృో యంథా! ఐద భంథ ిఅయణయం లోధ ేఉధానయయ ఔథా! సవతధాుయం లో ఴునన 

కౌయఴులు  తూఔు వతేా ఴులు ఔథా! లహరతిు తభుమలుగహ ఎలా 



భరవషత ధానఴు?”అతు శాినంచాడె. “ఔాశుహా ! వతాతాభు, మితతాాభూ కొతున 

ఫరసయ ఫందాల ఴలన  ఏయడణాయ.  ఴయకూతఖత థదాశభు లెధోన ఉండఴఙున 

.కహతూ కౌయఴులు భాఔు శూో దయయలల ఔథా! అతు ధయమరహజు షభాదానం చతెృహడె. 

ఖంధయయాలు-కౌయఴుల భధయ ముదధం: .తృహండఴులు అయణయలహషం చదవ ే

షభమంలో దరోయధనడె తన రలిహయంణో ఫమలుథదరహడె. తన దరహతున  

దారశించ, తృహండఴుల థెనైయ వథతి తు ఙఽవ రశిృషం చదమాలధ ే

దయసంకహయంణో  అయణయంలో లాశేించాడె.  కహయణాంతరహల ఴలన ఖంధయయాలఔు 

కౌయఴులఔు ముదధం ఛరగింిథ.ి ఖంధయయాలు దరోయధనతు ఫందంిచాయయ.ఈ లహయత  

ధయమరహజుఔు ణలెివంథ.ి ధయమరహజు తక్షణమ ేఖంధయయాల ఫరర ినండు యక్ుంఙ భతు 

భీభాయయజ నలన ఆథదశించాడె. తన టో వతాతాం ఔాటంిచద కౌయఴుల ఎడల 

ఔడా ధయమరహజు భరదభరలహతున న ంఙకొనలలద. 

 అందరలిో ఆతమన ఙఽడఖలిగ ైదాఴట  ఖలలహడె ధయమరహజు. 



ధయమరహజు భశృాశూహథ నం : భశృశాూహథ న షభమభు నంద ఇందా డె షారహా తుకూ 

ధయమరహజు ఆశృాతుంచాడె. ఆ షభమంలో ధయమరహజు లం్ట అనషరంిఙఙనన 

ఔుఔకన ఔడా షాయా లాళేహతున ఔలిగంిఙభతు కోరహడె. అటుో  అనభతింఙతు 

య డల తనఔు షాయామ ే ఴలదనతుధాడె. ఔుఔకలో ఔడా వతమా నై 

ఆతమతణాాతున దరశింఙఖలిగహడె ధయమరహజు. 

రహభఔాశా యభసంష - ధాఖ భశృవముడె : ధాఖ భశృవముడె, శీర 

రహభఔాశా యభసంష శిశేయడె. ఔ నథ ీ తీయం లో వసరషిత ధానడె. ఆ 

షభమంలో కొంతభంథ ిచదలు డెతేధానయయ. ఴలలో కొతున చదలన న కైూ 

తీళహయయ. మీఔు ధనే డఫుబలు ఇశూహత న లహటితు ఴథలిలమండు” అతు తృహారిథంచాడె. 

ఈ వధంగహ ఎుడఽ ఴారితంచదలహడె ధాఖ భశృవముడె . 



 ఫుదధ  బఖలహనడె- థదఴదతేత డె : ఫుదధ  బఖలహనడె తనన అధఔేశూహయయో  

ఙండాతుకూ మాతినంచన థదఴదతేత తున క్షమించ, అతడె లహయదఖిరషత గహ 

ఉననుడె  లళో్ి వఴేలు ఔడా చదళహడె.  

 వతేా ల్నై రహఴణాషయయతు శూో దయయడె వభీశణుతుకూ శీరరహభుడె అబమమిచాుడె.  

 ఉతృహండఴులన  షంసరంిచనటకిీ  థరా థథీదవ  అవాణాథ భన  

క్షమింఙట.  

 భసభమద్ ఴాఔతన  రహళోణో యఔతం ఴచదుటటుట  కొటిటనుడె అతడె ఙఽనన 

షంమభనం. 

 యయష కీరషత న శిలుఴ లవే ే షభమంలో అతడె ఙఽనన షసనం ఴలన 

అందరలిో ఉనన ఆతమషాయౄం ఔకట ే   అతు ణలెుషకొనన లహడె ఘఞా తు అతు  

ణలెుషత ంథ.ి                                                                

 



థెనైంథని జీవతంలో అనాయంఙ కొనట : 

1. భన సదద లలో భనం ఉండటం ఴలన ఎఴరణిో వతాతాం ఏయడద. 

2. తుఛమ నై మితేాడె బఖఴంతేడె భాతమా.ే 

3. అందరలిోనఽ ఉనన బఖఴంతేడె ఔకడద. ఉథాసయణఔు ఆఴుదఽడ ఫుయదలో 

చఔుకఔుననుడె, ఔ ఫఔకచకూకన శూహధఴు థాతువ డెడ ఔు చదరుి, ధా 

ళహరయీఔ ఫరధన తులహరంిఙఔుధానన అతు ణలెిమఛళైహయయ.ఔనఔ “భన 

భరయతీమ షంషకాతితు న ంతృ ంథంిఙటఔు, ధరహమఙయణ చదముటఔు శూహామి 

చనెన రతీిలో “షసనభననథద భనఔు ఙఔకదనభు” ఖుయయత న టుట ఔుతు అందరణిో 

మిత ాభరలహతున న ంతృ ంథింఙఔుతు, భరద భరలహతున తయజిథాద భు. 

 

***** 

 



 

4.  గమైం గణీా ధాభ షసషంా , దదయమం శీరతి యౄ భఛషంా| 

    ధమేం షఛజన షంగ ైచతతం , థదమం దనీ ఛధామ ఙ వతతం|| 


           - 

      తృహడెభు గతీలు ధాభ షసషభాు, బఖఴంతేతు యౄభు భరవంుభు| 

       షలుు ధ్ుడె షఛజన శూహంఖతయభు,థనీ ఛనలక  ైథానభు చదముభు|| 

భరఴభు : బఖఴథీా త, వశేా  షసషధాాభభు ముదలెనై వత ా ఖరంధభుల 

తృహరహమణభు ఆదాయతిమఔ శూహధనలో దాానభు. గణీా గహనభు, 

ధాభఔుషభభులణో సరి షమయణభు, తుతయభు శీరసరి అయునభు, 

షఛజనలణో వనేసభు, థనీఛనలక  ైథానభు. ఈ వత ాఔయమలన తాితుతయం 

ఆఙరంిచాలి. 

 



భుకాయంవభులు : 

1. “గమైం గతీ” అనగహ గతీన తృహడభతు అయథభు. ఈ గతీన తృహడడం చదత 

లభంచద పలితం ఏమిట?ి భానఴులు వశమ షంఫంధమ నై రహఖభులఔు ఖురి 

కహఴడం చదత అళహంతి అధ ేరోఖభులో తనషఽత  ఉంటుధానడె. ఈ అళహంతి అధ ే

రోఖభున దఽయం చదషఔుధ ేతుమితతమ  ైగతీన గహనం చదమభధానడె. 

గతీయయ బఖలహనతు దఽత , గతీయయ ఛఖథదఔభాత 

గతీయయ శూహధఔుతుకూ ఴూత , గతీయయ షంశూహరకిూ ఈత 

గతీయయ భంణాా ల భూట , గతీయయ లథేాంతు ఴూట 

గతీయయ గన రహఛ ఫరట , గతీయయ ుశుహల ణోట.  

                                                     ఇథయియ శీర శూహయ భాట.  

 ఇటిట  వతమా నై గతీన తృహడభధానయయ. 



లదేభుల శూహయభు ఉతుశతేత లు అయణద, 108 ఉతుశతేత ల శూహయమే 

బఖఴథీా త. గతీ యొఔక దాాన షంథదవభు (భభ ధయమ) షాధయమ తుయాసణ. 

బఖఴథీా త అయయజ నతుకూ “ధాలహయయ”అధ ే భభకహరహతున, “ధా చదత 

ఙంఫడెతేధానయయ” అధ ే అసంకహరహతున తృో గ్టిట , ఛాా ధాతున 

ఔలఖఛవైనథ.ిఛాా నంణో షభానంగహ వతమా నైథ ిఈ ాంఙంలో ఏథమీూ లలద 

అతు ణలెిమఛవైనథ ి. 

 గతీ దనీడయన అయయజ నడుతు దయీయడె గహ భారుి, భధోదెరైహయతున ఆతమవ ధథ రహయతున 

ఔలిగించనథ.ి 

తుశుహకభ ఫుథిధణో, ఈవారహయణ ఫుథిధణో, పలానకే్ష లలఔుండా ఔయమన 

ఆఙరంిఙఴలెనతు ణలెిమఛవైనథ.ి 

ఏ ఔయమ ఫంధభు ఔలిగంిఙధో, ఏ ఔయమ భుకూత భాయాభు ఙఽుధో 

ణలెిమఛవైనథ.ి 



బఖఴంతేడె అననయమ నై బకూతణో లభంఙనతు, అందఔు బఖఴంతేడున  ై

భనష్న ఔలిగ ిఉండు, అతతుతు వయణు తృ ందభతు ణలెిమఛవైనథ.ి 

 ఴరడిుశూహయ ఫరఫర-ఫరఫు శూహశబె్ ఛోగ్ : ఴరడి ీ శూహయఫరఫర దయశధాతుకూ 

ఔధాడె ఫరఫు శూహశబె్ ఛోగ్ ఔ తృహర ్ లున ( parcel) తీషకొతు ఴచాుడె. 

ఫరఫరఔు శూహశుహట ంఖ నభశూహకయభు చదవటేుడె అథ ికూంద డుంథ.ి “అథదమిట”ి 

అతు శాినంచాయయ. “ ఇథ ి బఖఴథీా త “ అతు ఫదలు చనె ఫరఫు శూహశబె్ ఆ 

ఖరంతాతున ఫరఫర చదతిలో ఴుంచాడె. ఫరఫర కొతున తుమిశుహలు కొతున నజేీలు  తినా 

,తన ఛఫైులో ఉనన ఔ యౄ యౄతృహయ ఆ ఖరంధభు న  ై న టిట  ,దక్ుణణో 

ుషతకహతున తిరగిి అంథషిఽత  “ థతీుతు ూరితగహ ఙదఴు తూఔు మలేు ఔలుఖుతేంథ”ి 

అధానయయ ఫరఫర బఔుత లఔు వత ాఖరంథ ఠనభు ఔ శూహధనగహ తురైదశించదలహయయ. 

2. ”ఔలిముఖంలో ధాభషమయణన మించన తయయణలతృహమం లలద”. అంటరయయ 

శూహామి. 



ఔనఔ బఖఴంతేతు షసషా ధాభభులు, అనగహ  ఏయౄమ నై, ఎటిట  ధాభమ నై 

తృహరహమణ చదముట భంచథ.ి 

ళహయభా-వశేా  షసషధాాభ తృహరహమణ :(From Chapter 27  Shiridi Sai 

Satcharitra)  

ళహయభ ఫరఫరఔు నమా బఔుత డె. ఫరఫర ళహయభాఔు  మలేు షంఔలించ అతతు చదత 

వశేా షసషధాాభ తృహరహమణ చదయంఙ ఴలెనన ఔుధానయయ.  ఔధాడె 

రహభథావ( follower of saint Ramdas) అధ ేబఔుత డె ఫరఫర దయశనం కోషం 

ఴచాుడె. అతతు చదతిలో వశేా షసషధాాభం ఖరంథం ఉననథ.ి ఫరఫర తనఔు 

ఔడెు ధొనగహ ఉననదతు, భంద తీషఔుయభమతు రహభథాషతు ఫఛాయయఔు 

ంతృహయయ. ఆ షభమంలో రహభథాష అఔకడ వశేా  షసషధాాభం ుషతఔం న టిట  

లఱ్యో యయ . ఆ ుషతకహతున ఫరఫర ళహయభాఔు ఇషఽత  “ఇథ ి చాలా వలుల్నైథ.ి 



పలదామ నైథ.ి థతీుతు ఙదఴుభు. రోజుఔు ఔ ధాభభు ఙథవిన చాలు, 

మలేు ఔలుఖున” అతు లికహయయ. చాఴుుటుట ఔల నండు, తరంిచద షలబ భాయాం 

బఖఴధానభషమయణ. వశేా  షసషధాాభ తృహరహమణం చతతశుథిధకూ వళహలమ నై 

ఙఔకతు భాయాం అతు వశేా షసషధాాభ తృహరహమణ వశిశటతన శిశేయలఔు 

ఫో దంిచాయయ. 

 ఏఔధాథడె -వశేా  షసషధాాభ తృహరహమణ ఔథ : ఏఔధాథ్ యభ 

భరఖఴణోతభుడె. అతడె ధన షంతృహదన మ ే భుకయంగహ అనఔుధ ే

తన  తృ యయఖు ఇంట ిఴయకూతకూ శీర వశేా షసష ాధాభ తృహరహమణం గహవంచ అతతులో 

రఴియతన ఔలుఖునటుో  చదళహడె.   

ఇంట ి ఔాకధ ే ఔ లహయతృహర ి ఉండదలహడె. అతన తన ఔుటుంఫ తృో శణ 

దాానంగహ భరవంచదలహడె. లహయతృహర ిజీవంచద వదాధాతున రశిీలించాడె ఏఔధాధ్. 



అతన ఏధాడఽ ురహణ వరఴణం కహతూ, బఛనలుఔు కహతూ వనలలద. థెఴై 

తృహాయథనలు చదవలేహడె కహద. భానఴఛనమ ఎతిత    తృ యయఖు లహరకిూ షశృమం 

చమెయడం , ధాభషమయణ చమెయడం  ధరేించ ఆ లహయతృహరితు భంచ భాయాంలో 

లావేన టిట బఖఴదనఖరసం తృ ంథదటటుో  చదమాలతు తువుయంఙఔుధానయయ 

ఏఔధాథ్. ఆ ఴడీడ  లహయతృహరతిు లఔరంిఙగహ, ఆ లహయతృహరకిూ ఆలోఙనలు రిర ి

వదాలుగహ యయగ డెతధాయ. బమడాడ డె. “ఇతధమే ధైా ధన షశృమం కోయణా 

డమెోనతు” లహయతృహరి బమడాడ డె. అతతు ఆలోఙనలన వఖటిటన ఏఔధాథ్ 

“అమాయ ధాఔు తూ ధనభు మీద ఏభాతభాూ ఆవ లలద. ఎుడెధైా తీరఔి 

అయనుడె భా ఇంటకిూ ఴచు మభేు గహనం చదవే బఛనలు వనండు” 

అధానడె. ఆ లహయతృహర ి “తుతయ  ఴయఴశృరహలు ఙఔక ఫలటుట ఔుధంేదకై ధాఔు 

షభమం చాలద, ధనే రహలలన” అధానడె. అుడె” ధనే వశేా  ధాభం ఔ 

కహగతిం మీద రహవశూహత న థాతుతు షమరంిఙండు” అధానడె. ఏఔధాధ్ భధయమ నై 



భాటలు వనన లహయతృహర ి  కొంత తానత  డు  అంగఔీరించాడె. ఆ ధాభభు 

షమరంిచ భయయధాడె ఏఔధాథ్ ఴదదఔు ఴచు భర్ఔ ధాభభున లహా వ 

ఇఴాభతు థాతున ఔడా భననం చదళహడె. తాిరోజు ఔ ధాభం చ్ున అతున 

ధాభాలు ధయేయుఔుధానడె ఆ లహయతృహరి.  ఔశూహర ిఏఔధాథ్ ఆ లహయతృహరకిూ శూహననం 

చదవన తరహాత కొథిదవేు భ్నం తృహటంిచ తువులంగహ ఔయయుతు షసష ా ధాభ 

ఛం చదమఴలవంథ ి గహ చతెృహడె.  అథద వధంగహ లహయతృహర ి చదళహడె. 

అతతులో  ఔరభంగహ భాయయ ఴచుంథ.ి బఖఴంతేతున దరశించాలధే తన 

ఔలిగింథ.ి షంకయీతన లో తృహలగా న శూహగహడె. కొంతకహలం ఖడుచన తయయలహత ఆ 

లహయతృహర ి ఆరోఖయం క్ణీ ంఙ శూహగంిథ.ి చఴర ి క్షణంలో ఔడా ఈ వశేా  షసషా 

ధాభభులన  భననం చదషఔుంటృధ ే ఉధానడె. వశేా  షసష ా ధాభ ఛం 

ఴలన ుణయలోకహలు తృహానత ంచాలతు. 



3.  షఛజనషంఖం : ఎతున ూఛలు చదవనటకి,ీ ఎతున యఔభులు చదవధా, ఎతున 

మాతలాు తిరగిధిా, ఎతున ఆరహధనలు షలిననటకి ీషత్ంఖభు లలతుయ డల, 

భన అంతుఃఔయణ లో ఔయడె ఔటుట ఔునన భరఴభులు తృో ఴటరతుకూ  వీలుండద. 

ఔనఔ ఆ భరఴభులు నశిం చదషఔుధ ేతుమితతమ  ైషఛజన శూహంఖతయం అఴషయం 

అంటుధానయయ. ఎఔకడ షతయభు, ణాయఖభు, అశంిష, నేభాతతాం లణో ఔడున 

లహణాఴయణం ఉండెధౌ, అథయియ షఛజనషంఖభు అతు నలఴఴఙు. థీతుఴలన 

వతమా నై భరఴభులు ఔరతిు ఙఽవ భర్ఔయయ అభఴాథిధ  యఙకొనటఔు 

అఴకహవం ఉంటుంథ.ి భనభు ఏకహంతభుగహ ఉంటుననుడె అవతమా నై 

భరఴభులు లాశేించ, భనలన ఫలశనీలన చదమున. 

ఉథాసయణఔు : ఴషత రం లోల అధఔే థాయభులు ఉండెన. కొకఔక థాయభున 

 తీవ  ర ండె లళేెణో తేా ంఙఴఙున. అతున థాయభులు చదర ి ఔ ఴషత రం 

అయనచో తేంఙటరతుకూ వీలుకహద. 



ఔ ఖడుడతృో ఙ చనన చీభ నయధా ఫందంిఙడాతుకూ వీలుకహతు ఫలశనీ వథతిలో 

ఉంటుంథ.ి కహతూ  అధఔే లలే ఖడుడతృో ఙలన చదయుడంచదత, భథంిచన ఏనఖున 

ఔడా ఫందంిఙఴఙున. 

అలాగ ైభనలో ఉనన చడెె ఖుణభులు కహతూ, భంచ ఖుణభులు కహతూ భనం 

చదవ ేషసలహషభున ఫటిట   ఉంటుంథ.ి చడెె ఖుణభులు దఽయం చదషకోలహలంటే 

భంచ ఖుణభులు ఔలిగని లహరి షంఖంలో లాశేించాలి. థీతుఴలన షథాభఴభు 

లు, షదభదధ లు, షత్రఴయతన, షథా ఆలోఙనలు అలఴడెణాయ. 

ఔ చనన ఔథ : ఔ ఴయకూతకూ అధారోఖయం షంబవంచంథ.ి థతీుకూ భూల కహయణం 

అజీయా భతు డాఔటర్ తుయాయంచాడె. ఎతున భందలు లహడుననఽ నమం కహలలద. 

అుడె ఔ భసతూముడె ఔతునంచ “ధామధా! తూ అజీయాలహయద ికూ ధనే ఔ 

భంద చతెృహత న. అథ ి ఏభనగహ ఉు రహళోన తుయంతయం తూఴు ఛఫైులో 

లషేఔుతు ఉండె. ఔట ి అఴుతధ ే భర్ఔట ి ధోటలో  లషేఔుతు ఉు యషం 



మింఖుత ఉండె. ఈ అజీయాలహయద ితగిాతోృ తేంథి” అతు షలశృ ఇచాుడె. ఆ ఴయకూత 

అలా చదమటం ఴలన అతతు లహయద ి తఖుా భుకం టిటంథి. థతీృహఴళి ండఖ 

ఴచుంథ.ి ఆ ఴయకూత అందరకి ీలడఽడ లు ంచాలతు అంఖడు కూ లఱ్యో డె. లడెడ  యయచ 

ఙఽవ ే తుమితతమ  ై కొంత ధోటలో  లషేకోఴడం, ఫరగహలలదతు లన్ఔుక రహఴటం, ఈ 

వధంగహ అధఔే అంఖళైె తిరగిహడె. ఔ ఴయకూత ఇతతుతు ఙఽవ “అమాయ! ముదట 

మీయయ ఔుఱయయ ఴదదఔు లళో్ి, ధోయయ ఫరగహ ఔడెకొకతు యండు” అధానడె. అుడె 

ధోటలిో ఉు ఉననదతు ఖుయయత ఔు ఴచు, ఔుఱయయ ఴదదఔు లళో్ి ధోయయ ఔడెఔుకతు 

లడెడ  తితు “తీమగహ ఉననథ'ి అతు చతెృహడె. థీతుతుఫటిట  ణలెుషకోఴలవనథ ి

ఏభనగహ “లోఔ షంఫంధమ నై వశమ లహషనలన భనషలో న టుట ఔుతు ఏ 

షత్ంఖభునఔు లళో్ిధా యాఛనం ఉండద.”అతు. 

“ మథాభఴం తదభఴతి” అంటరయయ. ఏ ఔలయయ ఔంట ి అథాద లు ఔండోఔు 

న టుట ఔుంటరమో ఆ ఔలర ై భన ఔళెకూ ఔతునషత ంథ.ి “ఎటిట  తిండో అటిట  ణదనా” 



అంటరయయ. ఔనఔ బఖఴంతేడె ఇచున ఈ వరయీభు న షత్ంఖంలో లావేన టిట , 

జీవతభున శూహయథఔం చదషకొనఴలెన. 

4.థనీఛనల క  ైథానభు : 

ఇందలో అందరకి ీ భాయాదయశఔమ నై లహయయ భన శూహామి. శూహామి ఙఽనంచద 

భాయాంలో అతయంత భుకయమ నైథ ి థనీ ఛధోదధయణ వఴే. ఈ వఴేలు భానఴ 

జీవణాతున ఙరణిాయథం చదశూహత య. ఖాసషత లు ఆరిజంచన ధనభున తుతయజీవణాతుక ై 

ఉయగంిచ కొంత బదారచి, మిగలిినథి థనీఛన వఴేక  ై షథిా తుయఖ 

యఙఴలెన. ఈ వఴేలో సాదమభు తుయమలమ నైథ ిగహ, నేభాభమ మ నైథగిహ 

తీరుిథథిిద  కొనటఔు అఴకహవం ఉంటుంథి. భానఴవఴేయయ భాధఴవఴే.  

(ఈవాయభమ గహయయ శూహామి తు కోరని భూడె కోరఔిలు వఴరంిఙ ఴలెన) 

ఉథాసయణ: ఈవాయఙంద ావథాయశూహఖర్ -షభాఛ వఴే : 



ఈవాయఙంద ావథాయశూహఖర్ ఔలఔణాత లహవ. అతన శూహయథఔ ధాభదదముడె. వదయలో 

శూహఖయం ఴంట ి లహడె. అతతు తలోి ఎధోన ఔశటభులకోరుి, వథాయభరయషం ూరిత 

చదయంచ తీరుిథథిిద ంథ.ి వదయ ూరిత అయన నద, అతన అన ఉననత 

దవలో ఉథోయఖభున తృ ంథాడె. అుడె అతతు తలోితు “అభామ!మీ వరభ, 

ఆశీష్లు, నేభా ఴలన ధనే ఈరోజు ఉననత దవలో ఉధానన. తూకమై ధైా 

కోరఔిలు ఉంట ేధాఔు చెు తీయయశూహత న” అధానడె. 

అుడె తలోి “ఇుడె కహద ధామధా, ధాఔు భూడె కోరఔిలు ఉధానయ. 

కొంతకహలం తృో యన తరహాత అడెఖుణాన” అననథ.ి ఇంకహ ఉననత దవ 

తృ ంథని తరహాత ఈవాయఙంద ావథాయశూహఖర్ తన తలోితు కోరఔిలు అడఖభధానడె. 

అుడె ఆమ  “ధామధా! భన గహర భంలో తృహఠళహల, ల్దైయళహలన తురమింఙ” 

అతు కోరహయయ. అనతి కహలంలో తలోి కోరఔి కాహయమ ే తృహఠళహల ల్దైయళహలన 

తురమించాయయ. ఆమ  తన భూడఴ కోరఔి ఫరటశూహయయలు, మాతిఔాులు లహర ిగహర భం 



మీదగహ మాాణ షత ననుడె, వళహర ంతి తీషకొనటఔు ఔ వళహర ంతి బఴనం 

తురమించాలతు కోరహయయ. ఆమన ఔ వళహర ంతి బఴనం తురమించాయయ. 

 ఈ కాహయం తాి ఔకయయ ణాభు వదయనబయవంచ, ఉననత దఴులన 

తృ ంథ,ి థనీ ఛన వఴే చదవనుడద లహయయ ఙథివన ఙదఴుఔు ఖురితంు, 

శూహయథఔత లభశూహత య. 

థెనైంథని జీవతంలో అనాయంఙకొనట : 

1.ధాభ షమయణ ఴలన, ధామి గహ భారతిృో ఴుట. ఉథాసయణఔు బయతేడె 

తుయంతయ రహభధాభ షమయణ ఴలో శీరరహభుడు యౄం ఔలిగమిుండెట. 

2.జీవతంలో  షకదుఃకాలు షభభరఴంణో ఙఽడాలంట ే షత్ంఖం అఴషయం. 

3.తృహరహమణలు, దాయనభు, షత్ంఖభు, ఴలన ఎధోన ఫలశనీతలన  

థాటుకొన ఴఙున. 



4. తూ ఇశట థెఴై ధాభషమయణ చదషఽత , యౄతృహతున దాయతుషఽత  ఉంట-ేతూలో ఔలిగ ై

ఆనందం తృహానత  ఴలన ఎంణో వకూత అభఴాథిధ  అఴుతేంథ.ి 

5.థనీ ఛనలఔు వఴే చదమడం ఔ యఖం. ఇథయియ షలబ శూహధధా 

భాయాభు.ఇందలో భుకయంగహ బాుతా ఆషతేా లు, అధాధ వయణాలమాలంద 

వఴే చదమడం భన ఔయతఴయం. 

5. ఏమి చదవనటకిీ మీ ఆరహధయ థెఴైం షయా జీఴుల మందఽ ఉధానడతు 

ఖుయయత ంఙకోండు     భానఴణాాతుకూ శూహయధఔత                 

***** 
5.  అయథభనయథం భరఴమ తుతయం , ధావత  తతుః షకలలవుః షతయం| 

    ుణాాదన ధన భరఛాం భీతిుః , షయా ణెైరశుహ వశణిా రతీిుః|| 

           – 

ధనమ ేకడీన కొనరహ తుతయభు ,లలద థాన షకలలవభు షతయభు| 

కొడెక ైధా బమడెరహ ధతుఔుడె, నడుచదథిథద       డల ధ్ుడె|| 



 

భరఴభు : -  షయా అనయథభులఔు ధనమ ేభూలకహయణం.       
ఴలన షకం ఏ భాతంా లభంఙద. ధనభు ఴలన భానఴుడె 
అధఔే ఴయషనభులఔు ఖుర ి అఴుణాడె. మితేా లు వతేా ఴులుగహ 
భాయయణాయయ. ధనం ఴలన తలోి తండీ ా కొడెఔుల భధయ ఔడా  
వభరథాలు ఏయడణాయ.                                 . 

 

భుకాయంవభులు:- 

ఙతేరిా ధ ుయయశుహయథభులలో అయథభు ఔట.ి అయథభు అనగహ 
ధనభు. 

భానఴుతు యొఔక జీవతభు ధన, ఔనఔ, ఴషత , లహసధాలన ై 
ఆదాయడలలద. భానఴుతు యొఔక వథతి  లహర ి  ఖుణభుల న ైనధే 
ఆదాయడు ఉననథ.ి భానఴుతు జీవతభు ఐశఔి, ఆభుఴమఔ 
మివరభ షాయౄం. కహతూ భానఴుడె ఐశఔిభున ఆశించ, 



ఆభుఴమఔభున వషమరంిచ జీవతభున తుయయయఖం 
చదషఔుంటుధానడె. 

ధాలుఖు ుయయశుహయధభులు అయన ధయమ అయధ కహభ మోక్షభులలో 
ధయమభు అననథ ి తృహదభు. మోక్షభు అననథ ి శియష్. కహతూ 

తృహదభులన, శియష్న తేా ంచ లవే, అయథ, కహభభులలో 
జీవంఙఙధానడె భానఴుడె. 

ధరహమయథ ,కహభ ,మోక్షభులలో - ధయమభు అయథభు ఔటగిహ, 
కహభభు మోక్షభు ర ండఴథ ి గహ వబజింఙఔుతు, అయథభు 
ధయమతుమితతభుగహ, కహభభు మోక్షతుమితతంగహ ఉయగంిచన 
భానఴ జీవతభు శూహయథఔభఖున. అనగహ ధయమభున అరిథంచ 

(కోయయఔుతు), మోక్షభున కహమించ, భానఴుడె థఴియతాం 
తృ ందటఔు ామతినంఙఴలెన. 

ఉథాసయణ : ఔ లోణెైన ఖుంట ఔకన, ఎణెతత న ఖుటట  ఴుండునచ  ో , 

ఎణెతత న ఖుటట నండు కొంత భటిటతు తీవ లోణెైన ఖుంటలో లేవనచ  ో  , 

ర ండె షర ిషభానం అఖున.  



అలాగ ై ధనఴంతేడె ఎణెతతన ఖుటటఴంటలిహడె. నేదలహడె లోణెైన 
ఖుంట ఴంటలిహడె. ధనఴంతేడె కొంత ధనభున నదేలహడుకూ 
ఇచునచ  ోఇదదయౄ షభానం అఖుదయయ. అుడద షభతాభు  అన 
భానఴతాం అభఴాథిధ  అఖున. అందక ై  తృహాచీన కహలం నండు 
థానభు, ధయమభు అన వతా భాయాభులన అనషరషిత ధానయయ 
భరయతీములు. 

భరయతశూ ధభధ ే బఴనభు బూభాత, లేదభాత, గోభాత, 
థదసభాత అతు ధాలుఖు భాతలన  ైఆదాయడు ఉననథి. ఈ ధాలుఖు 
భాతలు భరయత థదవభు అధ ే శూ ధభునఔు ధాలుఖు నలోర్్ ఴలల 
ఉంటుననవ. వీటధి ే భనభు  షతయం, ధయమం, ళహంతి, నేాభ అతు 
నలుషత ధానభు. 

షతయభుణో భనం ఛఖతేత న కహతృహడెకోలహలి.  ధయమభు ణో భన 
లేదభులన ునయయదధరంి చదమాలి.  ళహంతభుణో భన 
గోభాతన కహతృహడెకోలహలి.  నేాభణో భన థదవభాతన నేామించాలి. 



ఈ ధాలుగంిట ిమంద భన యొఔక థిఴయతాం అధ ేభానఴణాాతున 
శూహయథఔం కహవంఙకోలహలి. 

భన భరయత థదవభు నఔు షతయభు ధయమభు అననవ ర ండె 
ధేతాభులు . ఈ ధతేాభులణో బయత ుతేా లన కహతృహడెత 
ఉననథ.ి ఔనఔ ఇటిట  వతామ ైన భరయతథదవభున “ధయమ, అయధ, కహభ 
,మోక్ష” భాయాభులన షరియ నై రతీిలో ఉయగంిఙఔుంటృ, 
భరయతథదవ కాయతితు న ంతృ ంథిం చదమాలి. 

ధనం ఴలో భానఴుడె ఎధోన ధయమకహయయభులు, ుణయకహయయభులు 
చదముఙఽ, ధనభు షథిాతుయఖ యఙకొనఴలెన. అందక ై 
ధనభున కహలి చెు వ ైజు ణో తృో లాుయయ. చెు వ జైు ఎంత ఔర క్ట 
గహ ఉండెధో, షంతృహదన అంత ధయమఫదధంగహ ఉండాలి అతు చెతృహత  యయ. 

Money comes and goes, but Morality comes and grows. 

భన థదవభున  ధనభున షథిాతుయఖ యఙఔుధ ే తుమితతమ ై 
ాతి ఴయకూత ఔంఔణం ఔటుట కోలహలి. ధనభున, భటిటతు ఔటగిహ 
ఙఽడాలి . 



 ఉథాసయణఔు :  రహభఔాశా యభసంష ఔథ : 

ఔశూహరి శూహామి వలకేహనంద, రహభఔాశా యభసంషన 

రకీ్ుంఙదలచ అతతు యయు కూంద కొతున కహషలన ఉంచాడె. 

రహభఔాశేా ల లహయయ, ఴచు డఔన  ై డెఔుతు లం్టధ ే ఴళెంణా 

భంటలణో ఫరధ డాడ యయ. ఇథ ి ఫంగహయభు, ఇథి భటిట  అధ ే భరదం 

ఉననంతఴయఔు ఏఔతాం అనబవంఙ లలభు. ఈ ర ండుంటతిూ 

ఏఔతాంగహ చదవన య డల వతమా ైన ఆతమఔు ళహంతి ఔలుఖున. 

 ధనభు అఴషయమ ేకహతూ తుతయ జీవతభునఔు అఴషయమ ైనంత 
భాతామ ే న టుట ఔుతు, మిగలిినథ ి థాన ధయమభులు 
వతుయగంిఙకోఴడం  చాలా అఴషయం. 

ఔ చనన ఔథ:- ఔయమ-పలభు : 

ఔ ఖాసషథ డె వతులహయం ధాడె తన ఇశట  థదఴత ఆరహధన 
చదమదలచ, తన ఔుభాయయతు నలిచ “ధామధా! ఫఛాయయఔుల్ళోి థి 
యౄతృహమలఔు అయటిళైె తీషకొతురహ!” అధానడె. ఆ నలోలహడె 
ఴమషలో చననలహడెైధా భంచ ఖుణఴంతేడె. ణలెివఖలలహడె. 



థ ియౄతృహమలు తీషకొతు ఫఛాయయకూ ఫమలు థదరహడె. అయటి ళైె 
కొతు ఇంటకిూ తిరగి ి ఴషఽత  అతన థారలిో ఔ తలోి కొడెఔులు 
ఆఔలిణో చాలా ఫరధ డెత, అందరతిూ థీధాతి థీనంగహ 
తృహాదదమడటం ఙఽళహడె. ఈ అఫరబయ లహర ిదఖారకిూ లళో్ి, ఆ తలోి 
కొడెఔుల ఔు తన చదతిలో ఉనన అయటిళోన ఇచదుళహడె. కొంత 
దఽయంలో ఉనన ంు దఖారకిూ లళో్ి తూటతిు ణెచు, లహరకిూ ఇచు లహర ి
థాసం తీరహుడె. ఆఔలి ఫరధ తీరని ఆ తలో్ల కొడెఔులు 
ఆనందభరశుహలు రహలుషఽత  ఆ అఫరబయకూ ఔాతఛాతలు 
ణెలుుఔుధానయయ. 

ఆ అఫరబయ ఇంటకిూ లళ్ెగహధ ే తండు ా అతతుణో “ఫరఫూ! అయటి 
ళైె ణెచాులహ? ఇలా తీషఔురహ?” అధానడె.అుడె ఆ 
నలోలహడె “ధాననగహయౄ! ధనే చాలా భంచ పలభు ణెచాున. 
అథి ఔంటకిూ ఔనఫడద” అతు ఛరగిని షంఖతి తండుకాూ వఴరంిచాడె. 
అథ ి వనన తండు ా ఇటుఴంట ి కొడెఔు తనఔు ఉండటం తన ఛనమ 
ధనయమ ంైదతు ఎంణో షంణోఴంచాడె ఆధాటనిండు తండీకాొడెఔుల 



భధయ అనరహఖం అదఔిమ ంైథి. ఈ వధంగహ ాతి ఔకయౄ  షత్ 
చంతలు అధ ే ుశుహలన, షతకయమలు అధ ే పలాలన ఔలిగ ి
ఉండాలి.. 

 ఈ ఔథ థాారహ ధనభుణో షతకయమలన ఎలా ఆఙరంిఙఴలెధో 
ణెలుషఔుధానయయ 

భన భరయతథదవం ఔ ణాయఖ బూమి, యఖ బూమి, ధయమ బూమి. 

భరయతీముల  అణుఴణుఴుధా భాతానేాభ లహయనంచ ఉంటుంథ ి . 

తలో్ల కొడెఔుల షంఫందాతున ణలెిమఛైము  ఔథన 
ణెలుషఔుంథాభు. 

భాతాథదలోబఴ :  నేాభణో, ణాయఖ భరఴంణో ఔతున ంచన తలోితు 
షంణోశన టటడం, ఆమ న వేవంఙటం తాి ఔకర ి దాాన ఔయతఴయం. 

ఫరహమ థదవంలోతు యంఖూన్ టటణం ర ండఴ ాంఙ ముదధ కహలంలో 
ఫరంఫు థాడెలఔు ఖుర ి అయనథి. ఆ టటణంలోతు ాఛలు అధఔే 
యకహలుగహ ఇఫబందలు డాడ యయ. అధఔే ఔుటుంఫరలలో తలోి తడడలు 
వడుతృో మాయయ. బయతఔు దఽయమ ైన ఔ ఇలాో లు తన ఇదదయయ తడడలణో 



భరయతథదవంలోతు ఫయంుయం చదయయఔుంథి. ఆమ ఔు ఐద, ర ండె 
షంఴత్యభుల ఴమష్ ఖల ఔుభాయయలు ఉధానయయ. ఆమ ణో 
తృహటు చాలాభంథ ి కహంథశిీఔులుగహ ఫయంుయం చదయయట చదత 
లహయందరకి ీ తినటరతుకూ తిండు థ యఔడం ఔశటమ ంైథి. అుడె ఈ 
ఇదదయయ తడడల తలోి వీద ి వీది తియయగి భక్ాటన చదవ, థ రకిూన థాతున 
నలోలఔు న టిట , ణాన ఔ ూట తింటృ కహలం ఖడునంథి. 
రహనరహన ఆ తక్షం థ యఔటం ఔడా ఔశటమ తైృో యంథి. ఆమ  చాలా 
ఫలశనీరహలయతృో యంథి. క్షమ తతటరతుకూ ఔడా ఆమ ఔు వకూత లలఔ 
తృో యంథ.ి తలోి రవిథతి ఖభతుంచన ఐద షంఴత్రహల ఴమష 
ఖల ఔుభాయయడె “అభామ! రైట ి నండు ధనే తక్ాటన చదశూహత న. 
తూఴు లళ్ెఴదద ” అతు ఫాతిభాలాడె. భయయషట ిథనిభు నండు ఆ 
నలోలహడె తక్ష మ తిత , థ రకిూన థాతుతు తలోికూ తభుమడుకూ ఇచు, ణాన 
కొథిదగహ తితు, భంచ తూటణిో ఔడెుతుంు కొధేలహడె. తలోి అడుగణిద 
“ధేన తిధాననభామ!” అధేలహడె. కొథిద  థనిభులఔు నలోలహడె 
ఫలశనీడయతృో మాడె. ఔరోజు తక్షం ఎతేత త ఔ శీరభంతేతు 



ఇంటిభుంద “భక్ాంథదశ”ి అతు అరచి కూందడుతృో మాడె. ఆ ఇంటి 
లహకూటలో  నేర్ ఙదఴుఔుంటునన ఇంటి మఛభాతు రగి తేత కొతు 
ఴచు అఫరబయ తలన డులో న టుట ఔుతు “ఫరఫూ! ధనే తూఔు 
ఔడెుతుండా అననం న డణాన”. అధానడె. అఫరబయ శనీ 
షాయంణో “అభమఔు ముదట అననం న టటండు” అతు చనె తృహాణాలు 
ఴథిలాడె. ఆ అఫరబయ ఆకర ి క్షణంలో ఔడా తలోితు ఖురంిచద 
ఆలోచంచాడె. 

 “ధధాయజన కొయక  ై తృహటు డఔుండా, వతమా ైన భాయాంలో 
ాలశేించ, ముదట మీ తలోిదండెా లన షంతానత  యఙండు. 

  మీ ఫోడెడ , మీ శెడెడ , మీ పుడెడ , మీ దడెడ  మీ తలోిదండెా ల 
నంచ ఴచునవ. 

 ‘ధన భూల మిదం ఛఖత్' అతు కహఔుండా  'ధయమ భూల మిదం 
ఛఖత్' అధ ేవధంగహ           . 



 ధనభు అఴషయమ ేకహతూ తుతయ జీవతభునఔు అఴషయమ ైనంత 
భాతామ ే న టుట ఔుతు, మిగలిినథ ి థాన ధయమభులు 
వతుయగంిఙకోఴడం  చాలా అఴషయం. 

ఈ ళలో ఔం థాారహ వథాయయయథ లఔు ణలెిమఛైమఴలవనవ  : 

1. “భాతాథదలోబఴ! నతాథదలోబఴ!”అననథ ి ఆఙయణలో న టిట  
భరయతీమ షంషకాతితు  అభఴాథిధ  చదమాలి. 

2. ”మథాభఴం తథభఴతి”. భనం చదవనల ే భనఔు పలిణాతున 
అంథిశూహత య అతు అయథం. 

    ఈధాడె  భనభు భన తలోిదండెా లన షంణోశ న డుణద రైట ి
థినం లహయయ భనలిన షంణోశ న టటడాతుకూ ూనఔుంటరయయ. 

3.  “వదయ యొఔక లక్షయం ఖుణాయజన, ధధాయజన కహద”  -        

       ఉథాసయణ -     అఫుద ల్ ఔలాం ,    యతన్ టరటర . 

4. Be good, See good, Do good, This is the way to God. 

5. తృహక ట్స భతూ కొయఔు తలోిదండెా లన ఇఫబంథ ిన టటఔడద. 



6.  చననతనం నండు “కోరఔిలు తుమంతణా” (Ceiling on desires) 
అలలహటు చదమాలి. ఇవ  అభఴాథిధ  యయఙకోలహలి అంట ే భంచ 
షత్ంఖం ఉండాలి. 

7. ధయమ ధనమ ేభనఔు ఛాా న ధనభు అతు ణలెుషకోలహలి. 

8. షత్ చంతనలణో ఛాా ధాతున అభఴాథిధ  యయఙకోఴడాతుకూ,  

   “3W”తు అనషరించాలి  - Work, Worship, Wisdom. 

ఇవ భానఴుతు ఉతతభ వథతికూ తీషకొతు తృో ణాయ. 

ఇంకొఔ  ాణదయఔమ నై  3 “W” ఉధానయ. అవ ఏభనగహ: Wealth, 

Women,Wine . ఇవ భానఴుతు అధభవథతికూ తీషఔుతు తృో ణాయ. 

9. ఫోడెడ , దడెడ  ఴాశిషఽత ధ ేఉండాలి. 

10. Money can buy bed….but not sleep. 

    Money can buy medicine..but not Health. 

    Money can buy book…but not brain. 

    Money can buy cloth….but not beauty 

    Money can buy house…but not home. 



    Money can buy comforts..but not happiness. 

    Money can buy food… but not appetite. 

    Money can buy temple…but not God 

     అననథ ిణలెిమఛైమాలి. 

***** 

 

 

 

 

6. తృహాణామాభం ాణాయశృయం ,  తుణాయతుతయ వలఔే వచాయమ్| 

     ఛాయ షమేత షభాది వదానం ,  ఔుయాఴదానం భశృదఴదాన|| 

 

           - 

తృహాణామాభభు,ాణాయశృయభు,తుణాయతుతయ వలఔే వచాయభు| 

భంతభాుణోడ షభాదివదానభు, ఛాఖరతతఖ తువులభుఖ ముభు|| 

 



భరఴభు: ఈ ళలో ఔంలో ఆథవింఔరహచాయయయలు అశుహట ంఖభాయా యఖ 
శూహధనన ఖురంిచ ఫాో దంిచాయయ. ఛనన భయణభు లలతు శూహథ యతు 
షంతృహథంిఙ ఴలెననన యఖళహషత రం కాహయం అశుహట ంఖ యఖభు 
చదటుట ట అఴషయభు. 

అశుహట ంఖ యఖభులు అనగహ మభ, తుమభ, ఆషన, 
తృహాణామాభ, ణాాయశృయ, దాయణ, దాయన షభాధలు. 

తృహాణామాభం ాణాయశృయ ఛ షశిత దాయనభు అనగహ  దాయణ, 
దాయనభు, షభాధలన నరే్కధానయయ వంఔయయల లహయయ ఈ ళలో ఔంలో. 

 

భుకాయంవభులు :  

శూహధనలు ర ండె యఔభులు. 

     1) ఫశయింఖ శూహధన        2)  ఆంతయంగఔి శూహధన        

వరఴణం, కయీతనం, షమయణం, అయునం, ఴందనం, తృహదవేఴనం, థాషయం, 
షకయం, ఆతమతులదేనం ఈ 9 ఫశయింఖ శూహధనలు. 



తృహాణామాభభు, ణాాయశృయభు ఆంతయంగఔి శూహధనలు. ఇథి 
అశుహట ంఖ యఖ శూహధనల లోతువ. 

అశుహట ంఖ యఖ శూహధనలు : 

1. మభ -తుఴేథంిచనవ. 

2. తుమభ -తుఴథేంిఙ ఴలవనవ 

3. ఆషన -యఖ బంగిభలు 
4. తృహాణామాభ -తృహాణవకూత యయలకే్షణ 

5. ాణాయశృయం -ఇంథిామభుల ఆశృయం 

6. దాయణ -ఫుథిధతు కంైథీఔారంిఙటం 

7. దాయన -వకంైథీఔాయణ 

8. షభాద ి-ఫరసయ వశమ ల్ైభుకయత. 

 తృహాణామాభం : 

1. తృహాణభున తురోదంిఙడమే(అదులో ఉంఙడమ)ే 
తృహాణామాభం యొఔక శూహధన. లోలికూ లళో్ి, ఫమటకిూ ఴచదు 
తృహాణలహముఴున తుమంతింాఙటం. 



2. తృహాణభు అనగహ జీఴనభు, ఆమాభభు అనగహ తృ డుగంిఙట. 

3. భానఴుతు మంద ఐద తృహాణభులుననవ.    
  అవ : తృహాణభు, అతృహనభు, లహయనభు, ఉథానభు,  షభానభు. 

4. ఈ ఐద తృహాణభులు తురోదిం చదవ తథాారహ అధఔే యఔభుల 
అంతయదాఴట  అభఴాథిధ  యయఙఔుధేటుఴంట ి ామణానతుకూ 
ూనకోఴటం తృహాణామాభం యొఔక వశిశటత. 

5. ఈ తృహాణామాభభు నంద రఙైఔ, ూయఔ, ఔుంబఔ భతు 
భూడె యఔభులు ఉంటుననవ. 

6. తృహాణ ఖతితు అతృహన ఖతిలో, అతృహనఖతితు తృహాణ ఖతిలో, తృహాణ 
అతృహన ఖతేలు ర ండుంట ి మంద ఔుంబఔం చదవ ే రవిథణద 
తృహాణామాభభు. 

 ాణాయశృయం : 

1. ాణాయశృయం అనగహ ఫశయియమకంగహ ఉనన ఇంథిామభుల 
భరఴభులన అంతయయమకంగహ             . 



2. భనష్ యొఔక కూయణభులు తృహాఔాత దావయభులన ై 
ాషరంిఙట చదత భనష్ భాలినయం చెంథ,ి కఴైలం తృహాంచఔ 

షంఫంధమ నై వశమభులమంద ఇశటభు న ంఙఔుతు 
ఫందంిఫడెఙననవ. 

3. అందచద ఈ భానవఔ కూయణభులన భనష్ ల్ైు భయణ ంచద 
ామతనమ ేణాాయశృయభు యొఔక అయథభు. 

4. తృహాణామాభం లలతు ణాాయశృయభు, ాణాయశృయం లలతు 
తృహాణామాభభు చదముటఔు వీలు కహద. ఈ ర ండఽ ఔడనఽ 
ఛంటల ఴంటివ. తంఫ తాితంఫభుల ఴంటివ. 

5. యయథో  ఔట ిచదవన య డల థాతు పలవథిధ  భనఔు దఔకద. 

6. భనషన అర ిఔటిటనుడద తృహాణభు ఴవభు అఴుతేంథ.ి 

7. తృహాణభు అరఔిటిటనుడద భనష్ ఴవం అఴుతేంథి. 
8. భనష్, తృహాణభు ర ండుంట ి మంద థదసభు చెైతనయ 

షాయౄంగహ తులిచ ఉంటుననథి. 



9. ఔనఔ ఈ థదస చెతైనయభున భనభు షతంభంచదవ ేతుమితతమ  ై
భనషన అంతయయమకభుఖన, తృహాణభున తురోదంిచద 
తృహాణామాభభుఖన ర ండె వధభుల ఆఙరంిచనుడద 
షభాద ివథిధ  అననథ ిభనఔు తృహానతషత ంథి. 

 తుణాయ తుణాయ వలఔే వచాయం:- 

1.ఇందలో తుణాయతుతయ వశమ రశిీలన భుకయమ ైనథి.  

2.తుణాయతుతయ రశిీలన చదవనుడె ఆతమ షతయభతు, థదసం 
అషతయభతు ణెలుషఽత  ఴషత ంథ.ి  

3.ఆతమ వచాయణ ఙఔకగహ షలిననుడె ఈ ఆతమఔు ఔు “షతయం 
శిఴం షందయం” అధ ేశూహయథఔమ నై ధాభభులు ఔడా ఉననవ. 

4. షతయం లలతు శిఴభు, శిఴభు లలతు షందయభు ఉండటరతుకూ వీలు 
లలద. 

5. షతయం యొఔక కాహవమ ే శిఴభు. శిఴం యొఔక వలాషమే 
షందయభు.  



6. షతయభు కాహవం ఴంటథి.ి కాహవం థాారహధ ే  ఔాాతితు భనం 
ఙఽడఖలుఖు తేధానభు. 7. ఈ ఙఽనంచద కాహవభున, ఙఽడఖలిగ ై
ఴషత ఴున ర ండుంట ి యొఔక తతాభున అయథం చదషఔుధే 
వశమమ ేవలాషమ నై షందయం 

8. ఔనఔ షతయం శిఴం షందయభుల మిళితమ ైన షాయౄమ ేఆతమ. 

9. ఈ భూడుంట ి యొఔక తణాాతున అయథం చదషఔుతు ఖురితంచన 
తరహాత భనభు  

    ఇంకహ   చదమఴలవన శూహధనలు ఏ భాతంా ఉండఴు. (ఴంట 
అయన తరహాత ఔటెటలణో కహతూ, తుుణో కహతూ భనఔు ఏభాతంా 
అఴషయం ఉండద). 

ఔ చనన ఔథ:-  శూో ఔరటీష ఆదయశం: శూో ఔరటీష తృహళహుతయ తతాలతేత . 
ఎుడఽ “ధేధ్ఴయయ? ధేధఴ్యయ?” అతు వచాయణ చదషత ండదలహడె. ఔ 
రోజు అతన అథద వచాయణ చదషఽత  నడెషత ధానడె .ఎదయయగహ ఔ 
అదకిహర ిచదతి ఔయర ఊుఔుంటృ ఴషత ధానడె. కొథిదకహలం కూరతమ ేతన 
ఉథోయఖం నంచ వళహర ంత వయభణన తీషఔుధానడె. శూో ఔరటీష 



తతా వచాయణ చదషఽత ంట,ే ఆ అదకిహర ిషంశూహరహతున ఖురంిచ వచాయణ 
చదషత ధానడె. ఇదదయౄ యదాయనంగహ నడెషఽత  ఔరిధొఔయయ 
ఢకీొధానయయ. ఆ అదకిహర ి కోంగహ “తూఴు ఎఴయయ ?” అధానడె 
శూో ఔరటీష ఎంణో వనమంగహ, ళహంతంగహ “అథద ధాఔు ణెలిమటం 
లలదండు, దమచదవ చెండు ధాఔు, ధేధ్ఴరో” అధానడె. ఆ 
అదకిహరకిూ శూో ఔరటసీ్ భాటలు అయథం కహలలద. అతతుఴంఔ వంతగహ 
ఙఽషఽత  భాటరో డఔుండా భుందఔు లఱ్యెడె.  శూో ఔరటీష ఇంటకిూ 
ఴచుఈజీ చెరై్ లో ఔయయుతు భయల “ధేధ్ఴయయ ?” అధ ేవచాయణ లో 
భుతుగతిృో మాడె. అతడె రహఴడం ఙఽవ అతతు భరయయ భోఛనం 
ఴడుడంచ నలిచంథ.ి కహతూ అతతుకూ ఆ నలుు వనడలలద. ఔ ఖంట 
వేు కహఙఔుతు ఔయయుంథి. అయనన ఆమన ఆ వచాయణ లోధే 
ఉండుతృో మాయయ. తుణాయతుతయ రశిీలన చదవ “ఫాసమషతయం ఛఖత్ 
మిథయ” అననథ ిణెలుషఔుధానడె. శూహామి చెతృహత యయ 

You are not one person, but Three 

The one you think you Are 

The one others think you Are 

The one you Really Are  



 

 ఛాయ షమతే షభాద ివదానం : 

1. ఇథ ి “భనభు షభాద ి వథతికూ చదయయకొనటఔు కొతున 
యఔభులెనై భాయాభులు అఴలంతంఙఴలవ ఉంథ”ి అతు 
ణెలుుతేంథ.ి 

2. “ఛాయషమేత షభాద ి వదానం” అనగహ ఛషశితమ నై 
షభాద.ి 

3. ఛభు అనగహ ఔ భాలన చదతిమంద ఉంఙఔుతు, ఆ 
భాల మందలి భణులన  తిటం భాతామ ేకహద. 

4. తుయంతయభు బఖఴధానభభు ( ధాలుఔణో కహఔతృో యధా 
భనషణో) ఉఙురంిఙటటమ ేఛం. 

5.  ఈ ఛభు ఔరమేన బఛన గహ భారతిృో తేంథ.ి 

6. ఛ-బఛ ఈ ర ండుంటకి ీభరదం ఏ భాతాభు లలద.  
7. తూఴు భానవఔంగహ అంతయయమకం అయనుడె, ఆ 

అంతయయమకం అయన భనష్న తుయంతయం బజింఙ 
ఙండడమ ేఛ షశితమ ైన షభాద.ి 



8. షభాద ిఅనగహ షభ – ద ీ( షభఫుథిధ ) 
9. షభాద ిఅనగహ కఴైలం Unconscious గహ ఉండె వథతి షభాది 

కహధయేద. 

10.  Subconscious లలథా Superconscious లో ఉండద 
రివథతి షభాద ిఅతునంఙకోద. 

11. షభాద ి - షభఫుథిధ  లో ఉండద వథతి. షసఛమ నై వథతిలో 
ఉండు ఈ షభాద ియొఔక ఆనందభున అనబవంఙట. 

12. ఈ వథతిలో భనష్ అంతయయమకమ ై ఆతమ దాఴట  మంథద 
ఉండు,షయాభున ఙఽషఽత  ఴునననఽ , ఏభాతాభు షంఫంధం 
లలతు వథతిలో ఉండెన. 

13. షకదుఃకభులఔు, ఔశటనశుహట లఔు, శీణోశుహా  లఔు 
అతీతమ నై వథతిలో ఉండెన. 

14. ఴయకూతగహ ాంఙంలో షంఙరిషత ననటకి,ీ షభాఛభు ణో 
షంఫంధం ఔలిగిముననటుట గహ భనఔు ణోచన అటకిీ, ఆ 



ఴయకూత యొఔక భనషతతాం  ఴయకూతకూ గహతు, షంగభునఔు కహతూ, 
ాంఙభున కహతూ ఎటిట  షంఫంధభు లలనటుట గహ ఉండెన. 

15. థీతుతు శూహామి దయషఽకూత థాారహ ఈ వధంగహ చతెృహయయ. 

“ఔంట ిఖుర డెడ ఔు కహటుఔ మంటనటుో  

జిడెడ ధ ేభాతాభు నంటఔ జిసా ముండె| 

ఫుయద నంటఔ ణాభయ ుఴుాలుండె 
ఏథ ినంటఔ ముండె నథయియ ధాతమ”||   --ఫరఫర 
        ఈ ఔభలభు ఴంటిథ,ి కహటుఔ ఔననల ఴంటిథ,ి ధాలుఔ 
ఴంటిథ ిషభాద ివథతి. 

 ఔుయాఴదానం భసదఴదానం  : 

అనగహ ణొందయడఔ ఒనఔణో, తువులమ నై భరఴంణో, ళాహంతమ ైన 
సాదమంణో వచారంిఙ. అంణదకహతూ ణొందయడు లాశేింఙటరతుకూ 
ూనకోఴదద . 

ఉథాసయణఔు ఈధాడె ఔ ముఔకన ధాటు తేధానభు. ముఔకన 
ధాటని తక్షణమ ేపలభున భనఔు అంథంిఙద. ఈ ముఔక ఴాక్షం 



కహఴటరతుకూ కొంతకహలం తీషఔుంటుంథి. ఆ తరహాతధ ే భనఔు 
పలాతున అంథషిత ంథ.ి న యైయ ధాటిన తక్షణమ ే దానయభు ఇంటకిూ 
ణెఙుకోఴడాతుకూ వీలు కహద . న యైయ దానయం గహ భాయటరతుకూ 
కొంతకహలం తీషఔుంటుంథి.  

ఈ ధాట ి శూహధఔులు ముఔక ధాటిన తక్షణమ ే పలభు కహలహలతు 
ఆశిషత ధానయయ. న ైయయ ధాటిన తక్షణమే ంట కహలహలతు ఆశిషత ధానయయ. 

ఇటిట  ణొందయతృహటుఔు అఴకహవం ఇఴాఔ ళహంత భుణో, ఒనఔణో, 
షసనంణో, షానన సాదమభుణో కహఙఔుతు ఉండండు అననథద 

భటిట  నండు ఴచున చెటుట  భటిటయయ కహతూ చటెుట  కహద. అలాగ ైఫసామ 
నండు ుటిటన ఔాాతి ఫసామయయ కహతూ ఔాాతి కహద. భనఔు 
గోఙరించద ఔాాతి అంణా ఫసామ షాయౄమ ే అనన షణాయతున 
ఖురితంఙడాతుకూ” ఖరసణవధ్ిధ , లక్షయభు” ర ండఽ అఴషయభు. 

చనన ఔథ  : లక్షయం న  ైభాతామ ేదాఴట  (ఏకహఖరత)  

భశృభరయతంలో థోాణాచాయయయడె తృహండఴులఔు వలువదయ ధరేింఙ 

ఙఽ, ఴాక్షభునఔు క్ుతు ఔటిట  ఈ తృహండఴులన ఔరి తరహాత 



ఔరతిు నలిచ క్ుతు కొటటడాతుకూ ఇచాుడె. అుడె కొకఔకయౄ ఆ 
ాథదవభునఔు ఴచు ణాభు కొటుట  టఔు వదధంగహ ఉననుడె 
ఆచాయయయడె లహరతిు కొతున వానలు లళేహయయ. 

భీభా! తూఔు ఏమి ఔతునషత ంథ ి అతు శాినంచాడె. భీభుడె” 
ఖుయయథదలహ! ఴాక్షభు ఔతునంఙ ఙననథ,ి క్ు ఔతునంఙఙననథ.ి 
క్ుకూ ఔటిటన ణాడె ఔతునంఙఙననథ.ి థాతు ల్నఔ ఆకహవం 
ఔతునంఙఙననథ”ిఅతు లికహడె.షర,ై తూఔు ఇతున 
ఔతునంచనుడె తూ దాఴటతు ఏకహఖరత యఙకో లలఴు. ఔకన 
ఔరోు అధానడె. 

అలాగ ై అననదభుమల అందరతిు నలిచాడె. లహయందరకి ీ ఇలాగై 
ాశినంచాడె. అందయౄ భీభుడె చనెన వధంగహధ ే షభాదానం 
ఇచాుయయ. 

అయయజ నడు ఴంతే ఴచునథ.ి” అయయజ ధా! తూకంై ఔతునషత ననథ ిఅనగహ” 
ధాఔు ఔ క్ు త ఏమీ ఔతునంఙడం లలద” అధానడె. ఔనఔ 
వదయ ధయేయుకోలహలి అంట ే లక్షయం న నై తూ దాఴట  ఉండాలి. ఈధాడె 



ధయేయుకోలహలి  అనఔుధేథ ి ఔట,ి లక్షయభులు అధఔేభులు. 

థీతుఴలన తృ ందఴలవనథ ి తృ ందలలఔ తృో తేధానభు.చదయఴలవనథి 
చదయలలఔ తృో తేధానభు. 

 అయయజ నడు ఴంట ిలక్షయభు భనభు ఏయయయఙకోలహలి 

   ఖుణ థోశభులన ఫటిటయయ భంచ చెడడలు:-  కహధొఔ  
షభమభంద శీరఔాశేా డె దరోయధనతు రకీ్ుం గోర ి“దరోయధధా! 
ధేన ఔ కహయయభున చదమఫో తేధానన. థాతుకూ ధాఔు ఔ 
ఖుణఴంతేడెనై ఴయకూతతు ల్తికూ తీషఔుతు రహ” అధానడె. 
దరోయధనడె ల్ళోి అంతటర లత్ికూ శీరఔాశేా తు ఴదదఔు ఴచు “శూహామీ! 
ఛఖతేత లో ఖుణఴంతేడెైన లహడె ఎఴయౄ ఔతునంఙలలద. అందరలిో 
ధాఔు ఏథో ఔ థోశభులు ఔనడెతేధానయ. తూఴు 
ఖుణఴంతేడె కహలహలతు కోయయఔుంటుధానయయ ఔనఔ, ఉననలహరిలో 
ఖుణఴంతేడుతు ధేధొఔకడుధ”ే అధానడె. 

తరహాత ధయమరహజున నలిచ “ధాఔు ఔ చెడడలహడెైన ఴయకూత కహఴలెన. 
లహతుతు లథ్కిూ తీషఔుతు యభుమ” అతు ఆథదశించనె. ధయమరహజు అంణా 



గహలించ “ఔాశుహా ! ఎంత ల్థకిూన న ధాఔు చడెడ  లహర ధైా ఴయకూత 
ఔనఫడలలద. అందరమింద ఉతతభమ ైన ఖుణమే 
ఔతునంఙఙననవ. ఏథెైధా చెడడ  ఖుణభులు ఉనన లహడె అంటే 
ధేన ఔకడుతు భాతామ”ే అతు లికహడె. దరోయధనడుకూ 
భంచలహయయ లలయయ అతు చెడాతుకూ, ధయమరహజుఔు చెడడ  లహయయ లలయయ 
అతు చెడాతుకూ లోఔం ఆదాయభు కహద. లహరకిూ ఉనన ఖుణ 
థోశభులు ఆదాయం. 

ఔనఔ భన ఖుణభులన రిశుదధ భరఴభుణో అభఴాథిధ  
యయఙఔుతు, ఆదాయతిమఔ భాయాభంద లాశేించ ఖుణభులలోఉనన 
థోశభులన రిశృయం చదషకోలహలతు శూహామి ఆశిషత ధానయయ. 

థెైనంథని జీవతంలో అనాయంఙకొనట : 

1. ధేట ి కహలుశయ లహణాఴయణంలో ఆరోఖయంగహ  జీవంఙటఔు 
“యగహభరయషం” అతయఴషయం. ఎందఔనగహ కొతున ఛఫుబలు 
భందలఔు తఖాఴు. 



2. ఆషనభులు వకూతతు తృ దు చదవ, థాతుతు షఽక్షమ 
యౄభులెైన భానవఔ వఔుత లుగహ భాయయుటఔు 
ఉయఖడెన. 

3. అంతుః ాఛాన న ంతృ ంథంిచ భనళహశంతితు ఔలుఖఛమైున. 

4. ఆషనభులు ఏకహఖరతన న ంఙన. 

5. ాతితుతయభు తృహాణామాభం చదముట అఴషయభు. 

6. ధోటిణో తీషఔుధ ే ఆశృయం ఔధాన ఇంథిామాలణో వా ఔరంిఙ 
ఆశృయం (ాణాయశృయం) భన భనషన  ైభారఴం ఙఽనంఙన. 

7. ాణాయశృయం లో థదతున ై దాఴట  తు కంైథీఔా రశిూహత మో థాతుతు  
ఛషశితంగహ భననం చదముట దాయణ. 

8. దాయణ ఴలన చతత  ఏకహఖరత ఔలుఖుతేంథ ి

9. దాయనం ఴలన భనష  ఆతమణో ల్లనం అఴుతేంథి 
10. దాయనం తరహాత వథతి షభాద ివథతి. 

11. ఎఔకడ తిరగిిధా, ఏమి చదవధా  తువులంగహ ళహంతంగహ 
ఉండె వథతి షభాద ివథతి. 



12. ఏథ ిషతయమో ఏథ ిఅషతయమో (తుతయ తుతయ వలఔే వచాయం) 
వచారంిఙట అఴషయం 

13. అతుతయమ ైన, అళహవాతమ నై వరయీభు థాారహ తుతయమ నై, 
షతయమ ైన , ఆతమన దరశింఙఖలయయ. 

14. ఏ షభమంలో ఏ తు చదమాలి అననథ ి వచాయణ 
చదషకోలహలి. ఉథాసయణఔు రకీ్షల షభమం లో కూరక ట్స భాయచ్ 
ఛయయఖుతేననుడె ఆ షభమంలో భనఔు ఏథి అఴషయమో 
వచాయణ చదషకోలహలి. 

15. ళహరయీఔ షంఫంధభులతూన  అళహవాతభులల. ఔనఔ చనన చనన 
షభషయలు, అననఔల రవిథతేలు ఴచునుడె ఆతమ 
వళహాషం లో ఉండాలి. అవ అతూన ఔథలిితృో యయ మేగాలు అతు 
ణెలుషకోలహలి. 

***** 

 

7.  కహభం కోర ధం లోబం మోసం, తయకహత ాణామనం భరఴమ కోసం| 

    ఆతమఛాా న వశీధా భూడాుః , వేత  ఙయంణద నయఔ తుఖూఢాుః||  



           - 

            కహభభు  కోర ధభు లోబభు మోసభు, 

            వడెఴుభు  ధేధఴ్ాడ మనకో| 

   తభు ణామ యయఖతు దదదభమలఔఖు, 

  నయఔభులోల ధాధా ఫరధలు|| 

భరఴభు : కోరఔి, కోభు, లోబభు, భరా ంతి ఈ ధాలుగంిటతిు 
ఴథలిిలేమాలి. తయయలహత “ధేధఴ్రతిు ?” అతు శాినంఙకోలహలి. 
అుడద ‘ధేన’ అన యభాయథం దరిశంఙనఖున. 

   ఇథ ివంఔరహచాయయయల లహరి థాాదవ భంఛరిలో ఇథి ఆకర ిళలో ఔభు. 
లోఔంలో ల్రైహఖయభు అననథ ి  ాదానమ ైన ఛాా నధేతంా ణయెఙటఔు 
అతయఴషయమ ైన భాయాభతు వంఔయయల లహయయ ణలెుుతేధానయయ. 

భానఴుతు యొఔక సాదమభు నంద ఛాా నం అధ ే భణులు 
అసరంిచద తుమితతమ ,ై కహభ కోర ధ, లోబ, మోసభధ ేఖుణభులు 
ామతినంఙఙననవ. వీయందరకి ీ కహభభు అధే ఖుణభు 



ధామఔుడెగహ తులిచ ఉననథ.ి మిగలిిన భూడె ఖుణభులు థతీుధే 
అనషరంిఙఙననవ. అషలు ఛనమఔు భూలకహయణభు కహభుడె. 

భయణభునఔు కహలుడె. ఈ కహభుడె ,రహభుడె, కహలుడె ఈ 

భుఖుా ర ియొఔక చదతల మంద భానఴ జీవతం మ లుఖుతేననథ.ి 
భధయలో ఉనన రహభుతు యొఔక అనఖరశృతుకూ తృహతేా లు 
అయనుడె రహఴణాషయయడు ఴంట ికహభుడె భరిము   కహలుడె 
భన ఴదదఔు రహఴు. ఈ ఖుణభులు తుఴుయయ ఔనన తుు ఴలె, 
తృహచ ఔనన ఛలం ఴలె, తృ య ఔనన ఔననఴలె ఛాా నభున 
ఔనలవే  ఉండెన. 

 కహభ ఖుణం  తుణాయతుతయ వశమ రశిీలనన వఙక్షణా 
వకూతతు నశించదవ మోశృతున అభఴాథిధ  యయషత ంథి. 

 మోసం ఴలో ఛాా ఔవకూత తగిాతృో తేంథి. థాతుఴలో ఫుథిధ  
క్ీణ షత ంథ.ి ఔనఔ కహభ ఖుణభు భానఴ జీవణాతుకూ 
ధావధాతున చదఔయయషత ంథి.  



కహభ ఖుణభునఔు రహఴణాషయయడె.  కోర ధ ఖుణభునఔు 
వళహామితేా డె, శయిణయ ఔవయుడె, దరహాషడె, ఛభదగని,  
కహయతవీరహయయయజ నడె ముదలఖులహయయ 

లోబ ఖుణభునఔు దరోయధధాదలు,  మోసభునఔు  
థోాణాచాయయయడె, ధాతరహశేట ర డె. 

ఔ చనన ఔథ: ఔ గహర భంలో వలహసం ఛయయఖుతేననథ.ి న ండుో  
ఔుభాయయతు లహయయ తయలిఴచాుయయ. లహయయ ఔ ఇంటలిో ఉంటుధానయయ. 
న ండుో  ఔుభార త ల్ైు లహయయ ఔ ఇంటలిో ఉంటుధానయయ. ఈ ఇయయఴుర ి
భధయ లో ఔ ఴయకూత న ండుో  ఔుభాయయడు ల్ైు లహర ి ణో “మీయయ 
షకహలభునఔు భోఛనభునఔు రహఴటం లలద. థాతుఴలన మభేు 
మీ కొయక  ై కహఙకొన ఴలవ ఴషత ననథ”ి అతు అధానడె. న ండుో  
ఔుభాయయడు ల్ైు లహయయ ఇతన న ండుో  ఔుభార త ఔుటుంఫభునఔు 
న దదలహడె అతు భరవంచాయయ. అతతు న ళిె ఔుభార త ల్ైు లహర ిఴదదఔు 
ల్ళోి  “మీయయ భాఔు షర నై గౌయఴ భరహయదలు అంథంిఙడం లలద, 
భభమలిన అలక్షయం చదషత ధానయయ” అధానడె. లహయంణా ఔలివ ఇతన 



ఎఴయయ? ఇతన ఎఴయయ? అతు వచాయణ చదళహయయ. ఆ షభమంలో 
అతన ఎఴరకి ీచెఔుండా రగి ణాత డె.తుఛంగహ అతన ఆ ఇదదరకిీ 
షంఫందంిచన ఴయకూత కహద. అథదవధంగహ ఴాాతిత , తుఴాతిత  ల భధయ 
కహభభు అధథే ి ఫమలుథదర ి అటుల్ైున ఇటుల్ైున చాలా 
అదకిహయం చాలాఇషత ంథ.ి ఈ ర ండె తతాభులు ‘వచాయణ’ అననథ ి
చదవన య డల కహభభు అధేథ ి భటుభామభఴుతేంథి. థీతుకూ 
కై ఔ ఓశధం బఖఴతకా. 

బఖఴంతేతుకూ సాదమాతున అరితం చదవనచ  ోఈ కహభకోర దాదలు 
దరిచదయఴు . థతీుతు ామతనభుణో శూహదింఙఴఙున.  

ఔ చనన ఔథ : అభరయషభు: ఔ గహర భంలో ఔ ఴయకూతకూ తుయంతయభు 
నలోభంద తినడం అలలహటు. థాతుతు భానటం అతతుకూ శూహధయం 
కహఴడం లలద. కోశూహరి ఆ గహర భాతుకూ ఔ భసతూముడె ఴచాుడె. 
ఆ ఴయకూత ఆ భసతూముతు దఖారకిూ ల్ళోి తన దయలలహటున కొయక ై 
ఉతృహమభున అడుగహడె. అుడె ఆ భసతూముడె 



“ధామధా!తుతయభు తూఴు ఎంత ాభాణంలో నలోభంద 
తింటుధానఴు” అతు అడుగహడె. 

ఆ ఴయకూత కొకఔక థినభు కొకఔక వధంగహ తింటరన అతు చెతృహడె. 
అుడె ఆ భసతూముడె ఔ షదద  భుఔక ఙఽనంచ “ధామధా! 
తూఴు రోజు ఈ ాభాణం లో భాతామే తీషకో” అతు చెతృహడె. 
అయణద ఔ శయతే తూఴు తాి రోజు ఈ షదదభుఔకణో భూడె 
భాయయో   ‘ఒం’ అతు రహవ థాతుతు బదంాగహ న టుట కో. రోజు థతీు 
ాభాణంలో తూఴు తీషకో” అతు చెతృహడె. అందఔు ఆ ఴయకూత  
ఴదలభతు చెలలద తినభతు చతెృహడె ఔథా అతు  చాలా 
షంణోఴంచాడె.  ఈ వధంగహ ాతిరోజు భూడె శూహయయో ' ఒం ‘రహమడం 
ఴలో శుదధ ముఔక ాభాణం తఖుా త తఖుా త ఴచుంథి. చఴయఔు 
షదదభుఔక  దావయమ తైృో యంథి. అతతు దయయా ణభు వీడుతృో యంథ.ి 

 ఖుణభులు తనంఙకోఴడాతుకూ ామతినంచాలి. కహభ కోర ధ 
లోబ మోస భులు అధే నలుఖుయయ థ ంఖలన ఫమటకిూ 
తయభటరతుకూ ూనకోలహలి. భనలో ఛాా నభు అధథేి 



ధనభు ఉననథ.ి ఆ ధధాతున అసరంిఙట క  ై ఴచున ఈ 
థ ంఖలన అందరనీ తయమి ,“చతత  చోయయడె” అయన 
బఖఴంతేతున భనలో చదయయుకోలహలి. భానఴుడు  
భధయమ ైన అసంకహయభున సతభారిున లహడె ఔనఔధే 
బఖఴంతేతుకూ ‘భధషఽధన’ అతు నయేయ ఴచుంథ.ి ఈ 
ఖుణాలు తృహయథోాలు లహడె బఖఴంతేడె ఔకడద అతు 
వవావంచనుడద భూఢభతి నంచ భుకూతభతిగహ  
భాయయణాభు. 

థెైనంథని జీవతంలో అనాయంఙ కొనట: 

1. కహభ కోర ధ లోబ మోస భులన తుమంతింాఙకోఔతృో ణద, 
భనఔు ఇతయ జీఴరహషలఔు ణదడా ఉండద. 

2. న దద  డఴ చనన యంధంా ఴలన ఎలా భుతుగ ి తృో తేంథో , ఔ 
చనన ఫలశీనత భానఴ జీవణాతున భుంచ లేషత ంథ.ి 



3. “తభు ణాభు మ యయఖతు లహయభు” అనగహ తూ ఫలశీనతలన 
తూఴు ణలెుషకోతులహడఴతు  అయథం. ఔనఔ భన ఫలశనీతలన 

ఎలా అదఖిమించాలో ణెలుషఔుతు ామతినంచాలి. 

4. దంతభులఔు భధయ ఎంణో ధయేయ ఔలిగ ి ధాలుఔ 
షంఙరంిచనటుో  గహ మ లగహలి. 

5. కహలు ఛారిన భయలింఖలయయ గహతు-అనన దయ షఽకూతతు 
ఖుయయత ంఙకోలహలి. 

6. కోం ఴలన భానఴుల షంఫంధ ఫరంధలహయలు థెఫబతింటరయ. 

7. ఫుథిధ  అననథ ిమఛభాతు. ఫలశీనతలు అననవ వేఴఔులు. 
మఛభాతు భాట వేఴఔులు వధాలి. 

8. ఈ ామతనభులఔు భన ఇంట లం్ట ఛంట ఉండు 
షసఔరంిఙ లహడె బఖఴంతేడె అతు ణెలుషకోలహలి. 

9. “మోస క్షమమ ేమోక్షభు” అధానయయ శూహామి. 

10. Who am I ? తూఴు ఈ ఔరుీతౄహ…కహద, ఈ టంఫోరహ కహద 

భర ి“తూల్ఴరో ణెలుషకో” అతు శూహామి ఎుడఽ చెుత ంటరయయ. 



థాతుక  ై చదవ ే తుయంతయ ామతనంలో శూహామి అనఖరసం 
ఎుడఽ ఉంటుంథ.ి 

 

***** 

 

 

 

8.  ఖుయయఙయణాంఫుఛ తుయభయ బఔతుః , 
    షంశూహరహదచరహదభఴ  భుఔతుః| 

            వేంథిామ భానష తుమభా థదఴం 

            దాయక్షవ తుఛ సాదమషతం థదఴం|| 

 

 

           - 

 షదా యయ ఙయణాఫజభు న ై బకైత , 
   తాయగహ భుకూతకూ తయఱే భాయాభు| 



            ఇంథిామ భానష శూహందతాుమభమే, 
           సాదమషథ తు ఙఽనంఙన థదఴుతు|| 

 

భరఴభు :ఇంతఴయఔు ణెలుషఔునన శూహధనలఔు ణోడెగహ శూహధఔుడె 
ఖుయయ ఙయణభుల మంద బకూత ాూయయా డె కహలహలి. ఖుయయఴు 
అనఖరసం ఴలన థదతుధ్నైన శూహదింఙఴఙున. ఆదాయతిమఔత వశేా  
ఔలిగంిచన లహడె ఖుయయల ే ఔనఔ ఖుయయఴు టో అననయమ ైన బకూత 
వళహాషభులు ఉండాలి. 

భుకాయంవభులు: 

1. ఖుయయ ఙయణభుల మంద తువుల బకూత- షంశూహయభు 

నంద వయకూత -ఇంథిామ తుఖరసభు , భనష్ ఴవభు 
నందంఙకొనట -ఈ ధాలుఖు శూహదించనచ  ోసాదమభు 
నంథద థెైఴ శూహక్ాణాకయం ఔలుఖుతేంథి. 

2. ఖుయయఴు అనఖరసం ఴలన థదతుధ్ధైా శూహదంిఙఴఙు. 

3. ఖుయయ: ఈ ర ండక్షరహల మంద ‘ఖు' అనగహ అంధకహయభు,' 

యయ’ అనగహ తతునలహయణభతు అయథభు. అనగహ అఛాా నభు 



అధ ే చీఔట ి ఛాా నభు అధ ే ఛోయతిణో దఽయంగహ 
గహవంఙఴఙున. 

4. “ఖు కహరో ఖుణాతీతుః -యయ కహరో యౄ ఴరిజతుః”. 

ఖుణాతీతేడె, యౄఴరిజతేడె బఖఴంతేడె ఔకడద. 
బఖఴంతేడద అషలెనై ఖుయయఴు. 

5. ఖుయయబకూతకూ ఉథాసయణ: దమ తృహదడె, షతయకహభుడె, 
ఫరల అయయణ , వలకేహనందడె ముదలఖులహయయ 

6. తృహండఴులు ఛఖదా యయల్ైన శీరఔాశా యభాతమఔు షయాషయ 
వయణాఖతి   చెందటం ఴలో తుయంతయం బఖఴత్ ఔాఔు 
తృహతేా లమాయయయ. 

7. ఔనఔ బఖఴంతేడు అషలెైన ఖుయయఴు. 

8. “షయాం వశేా భమం ఛఖత్” అంటరయయ. 

ఴచదు తృో యయ ఫొ భమలతూన ఛఖతేత . వరరన్ యఫాసమభు. వరరన్ 
లలఔతృో యధా ఫొ భమలు ఔనడఴు. ఔనఔ ఛఖతేత  అధ ేఫొ భమలలో, 
ఫాసమభధ ే వరరన ల్లనమ ై ఉండటం ఴలన “షయాం ఫాసమ 



భమం”అఖున. ఔనఔ అఛాా నం నండు దఽయం చదవ ఇ ఛాాా నం 
అంథంిఙట థెైఴతాభు నక ైశూహధయభు. 

ఔ చనన ఔథ:  ఔ ఖుసలోఔ ఖుయయఴుగహయయ ఉంటుధానయయ. ఔ 
శూహధఔుడె ఛాా నషభుతృహయజన క  ై ఖుయయఴు కొయఔు ల్తేఔుత 
అడవలో ల్ళైత ధానడె. అలా లళ్ొత  ఖుయయఴుగహయయ ఉనన ఖుస దఖారకిూ 
ఴచాుడె. ఆఖు సలో చనన లల్ుఖు ఔతునంచంథి. అథ ి ఙఽవ ఆ 
శూహధఔుడె అనఔుధానడె “ఇవ ఏథెైధా ఔర యభాఖభు యొఔక 
ఔననలా ? లలఔ భసతూములు తుఴవంచద శూహథ నభా ?” అతు, 

“భసతూముల అయణద ధా కోరఔి తీయయన. భాఖం అయనచ  ోర ండె 
ఔననలు ఉండఴలెన ఔథా. ఔ ల్లుఖు భాతామ ే ఔతునశూోత ంథి”. 
అంటృ ఖుసలోకూ లఱ్యెడె. ఇంతలో అఔకడ లల్ుఖుతేనన థీం 
ఆరితృో యంథ.ి చీఔటలో  బమం ఔలిగంిథి. “ఒం నభుఃశిలహమ” అంటృ 
బఖఴధానభం ఉఙురషిత ధానడె. అంతలో ఖుయయఴు “ధామధా! 
ఎఴయయతూఴు? అతు అడుగహడె. అంణా శూహధఔుడె తభ తృహద వేఴఔుతు 
అంటృ ఖుయయఴు తృహథాలన  ైడాడ డె. ఆమన భసతూముడె ఔనఔ 



అతతు సాదమ లదేన ఔనగ్ధానడె. “తూ తు తరహాత భుంద ఆ 
థీం భుటిటంచ రహ” అతు అగిాన టెట  చదతికూ ఇచాుడె. శూహధఔుడె 
తడెభుఔుంటృ ల్ళోి అగిాులోలు ఔథాతున  ై ఔట ి గీచధా థీం 
ల్లఖలలద. అుడె శూహధఔుడె ఖుయయఴు ఴదదఔు ఴచు “అమాయ! 
అగిాన టట  కాళ్ల అయయంథి. కహతూ థీం ల్లఖలలద “ అధానడె. 
అుడె ఖుయయఴు “ధామధా! ఆ థీం లో నఽధ ేఉంథా ? లలఔ తూయయ 
ఉంథా ?” ఖురితంఙభధానడె. శూహధఔుడె ామిదలో లేలున టిట  ఙఽవ 
మీయయ ఴలల ఉననథి అధానడె. అంత ఖుయయఴు తూయయ తీవ, నఽధ ్లేవ  
ల్లిగంిఙభధానడె. శూహధఔుడె నఽధ ్తృో వ లల్ిగంిచాడె. అుడె 
చటట అతు వఫదం ఴశూోత ంథ ి కహతూ, థీం ల్లఖలలద. అుడె 
ఖుయయఴు “ధామధా! ఇంతఔుభుంద తూటలిో ఉండెట చదత ఆ ఴయకూత 
లో తూయయ చదర ిఉండఴఙున. ఆ ఴతిత  తీవ, తూయయ నండు, ఎండలో న టిట   
ణెచు లల్ిగంిఙ భధానడె. శూహధఔుడె అటుో  చదమగహ ఙఔకగహ ఛోయతి 
ల్లిగంిథ.ి అంత ఆ శూహధఔుడె “శూహామీ! ధాఔు ఛాా నం ాశూహథింఙండు” 
అతు తృహారిథంచాడె. అంతట ఖుయయఴు “ధామధా! ఇంతఴయఔు తూఔు 



ఫో దించనథ ి అథద” అధానడె. అథ ి ఏ రతీిఖధో ధాఔు షశటంగహ 
వఴరంిఙండు” అతు లేడెఔుధానడె. అుడె ఖుయయఴు గహయయ 

“సాదమభధ ే ామిదలో జీఴుడె అధ ే ఴతితతు లళేహఴు. వశమ 
లహషనలు అధ ేఛలభు ఉండెట చదత ఛోయతి లల్ుఖు లలద. వశమ 
లహషన అధ ే తూటతిు తీవలేవ, బఖఴత్ అనఖరసభు, 
బఖఴధానభభు అధే నఽధ్ తృో ళహఴు. అయధా ఛోయతి ల్లఖలలద. 
కహయణం ూయా ు వశమ లహషనలు లహట ి లో చదర ి ఉధానయ. 
అుడె లహటతిు తీవలవే, ల్రైహఖయం అధ ే ఎండలో న టిట , తిరగి ి
బఖఴదనఖరసభు, బఖఴధానభభు అధ ే నఽధ్లో ఉంచతివ 
ఔనఔ ఛాా నభధ ే ఛోయతిల్లిగనిథ.ి ఔనఔ జీఴుడె అన ఴతిత  లవే, 
వశము లహషన అన తూయయ నండు, బకూతశూహయ భధే నఽధత్ృో వ 
ఛోయతితు లల్ిగంిచాలి. తృహత లహషనలు దఽయంచదవ, వతామ ైన ధా 
జీవతం ఖడతృహలి” అతు చెతృహడె. 

9. ఈ వశమాతున శూహామి తన 14ఴ యయట   “భానష బఛర ై
ఖుయయఙయణం, దషతయ బఴశూహఖయ తయణం” అంటృ భనషలో 



శీర ఖుయయ ఙయణాలు బజించన లహయయ, ఖుయయఴు అనఖరసంణో, 
ఛాా ధాతున తృ ంథ,ి బఴశూహఖయభున థాట ి షదా యయ ఔాఔు 
తృహతేా లు అఴుణాయయ. 

 

 

 

 

 

 

 

*** ఛ ై శూహయరహం *** 


