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�� � �ట

��య�ౖన ఆ�������ౖన ఆత�బం��లంద�� � నమ��ర��.

అ�ల ప�పంచం� ఈ సృ�� మ�త�ృష��ౖన�. అం�� �నవ జన�

అ��న�త�ౖన�. అంత� మ�న�త�ౖన ఈ �నవ జన� మ�గడ� ఆ

భగవం�� ప���ం�న వరప��ద� ఈ ప�కృ�. ��� ల���

సంవత���� ఆ ప�కృ� ఈ మ��� సంర�సూ� వ��ం�, వ��ం�. మ�� ఈ

ఆ��క స�జం� �ం� నూ��� న��తూ �ం�లం� ప��ర�

ఆ�గ�ం� �ం��. ఒక���! అ���! ఇ���! ఎల����!!

�న�లంద�� �ర�ద�� ఈ ప�కృ���. సకల జం��ల� అం��

ప�త�� �దర�నం. అ�వం� �త�దర�నం మన� అ� �త�� "���"

���న��. అ�� అ� మన� �ణ ��� �వడం ��. మన కళ��

�న�వడం ��. �� ��� ��ల �ట� మనం పయ��� ��ం. ఒక�

�� �� ఒక అ��గ�వం�� ఒక ఇం�� �ం�� అక�డ �ం� �ండ�.

�ఖ సం��� �ండ�. అ�వం� అం� ��ల �ఢ�ం �త�ం

స���� సంక��ం� �రదృష�కర ప��మం మ�� క����ం�. �న� మ��

��న ఇరవయ�వ శ�బ�ం ��� సం�త�!

ఈ �� ��దయం నూతన సహ����� ��గతం �����ం. ఒక �ప�

శ�బ�ం�� మనం �ంద�� ��ం. గత శ�బ�ం� ప�కృ� �ౖద�ం� మనం

�ప� ప���� ��ం. అం�� � ��య ప��గ� �� ఆదర��ౖం�.



ఒక అ�భవ�ౖం�. ఒక అ�భూ�� ��� సం�ర� ఆ����� �భ

సూ�క� ���ం�. మన �త� �వన ��నం��, �నచర�ల�� ��ల�

�ఖ�షణ జ���ంద� ��� రణ జ��ం�. ఆ �జ ��� రణ�� �ష��ం��

అ�క ��ం�ల� ��� మం�� ఈ �భ ఫ��ల� ఉప���ల ���, ��

���న �స��ల ��� �స� ృత 'ఆ�గ� ప��ర య����' ఆ శ�బ�ం� అంద��

పరమ ప�త� ��� ��ం� పం� ��� ం. అంత� �ం� ఈ ప�కృ� ధర�ం

అంద��, మనంద��. ఆ�గ�ం మన మన��� సంబం�ం�ం�. మన��

మ��� సంబం�ం�ం�. మ��� ప�కృ�� అ���వ సంబంధం �ం�. ఇ�

జన� జన�ల ��బంధం! ఆ అ�బంధం �ం� ����న ��

అ��గ�వం��. ఈ నూతన శ�బ�ం� అ� ��డద� ప�కృ� �వన

��న ప���� �ప�� ం. ఈ మ�పర�ం�, ఆ మ� ప��� నం� ఈ

స�జం�� ప�� ఒక�రూ సం�ర� ఆ�గ�ం� � ఇం��, ఈ స����,

ఈ ���� ఆ�గ�ం� �న� బల�ౖన వ�వస�� ������ ప�సర ��వర���

ప�ర�సూ� ప�కృ�� మ�క�ౖ శ����లం ����� �ం�ల� మన��

�ం�సూ�...

స� � ఆ����� ���ంటూ,

�. మం�న సత���యణ ��



ఆంధ�ప��� �ఖ�మం�� సం�శం

మన �శం అ�� రం�ల�� ��ప�లం� ప�జలందరూ ఆ�గ�ం� ఉం��.

ప��త�ం �ౖద�, ఆ�గ� రం�ల� ఎం� స�యం అం��� ం�. ఆ��క �ౖద�

���ల� �� ఆ���దం, ప�కృ�, ���ప�, ��� వం�

��య �ౖ���� అ�� ��� ��త����ం�. అ�� వ��ల� �ం�న ప�జ�

ప�కృ� �వన ��నం, ���� ��నం పట� స�ౖన అవ�హన� ���

��ం��� �ం�.

మన స�జం� తరత��� వ�� న� �ంప��య ఆ�ర వ�వ�ర

పద��ల� మనం మర���ం. అ� 'ప�కృ� �వన ��నం'. మనం �త�ం

���� ఆ�రం, ��, �� ఇ� మన ఆ����� మూల సూ���. ప�సర

��వర��� ప�ర�సూ� ప��భ��ౖన ఆ���� ప�కృ� �వన ���ల�

ఆచ�సూ� ���ం� చక�� ఫ��� క���� �. మన ఇం��� మనం

అ��త�ం ఆ�గ�కర�ౖన, ఆచరణ�గ��ౖన �ౖద� ���ల� ����

ప��ర� ఆ�����, �ఖ సం��ల� �ందవ��. అ�� ప�కృ� �వన

����� ఇ�వ� �లం� ప�� ��ళ�ం� �స� ృత ప��రం �సూ�, ఎం�

మం�� ఆ�గ������ అం��� న� �. మం�న సత���యణ �� ���ర�

�వ� ఎం�ౖ� ప�శంస�యం.

�త� శ���� ప�కృ� �వన ��నం వం� ఆ�గ� సూ��ల ��� నూతన

సంవత���� ��గతం ప���ం.



�ౖద���

27-12-1999
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1. ప��ర� ఆ�గ�ం ఎం��?

మ��� ఆ�గ�� మ��గ�ం - ప�కృ� ��నం� అ� అ�భ�ౖక �ద�ం

"ఆ�గ�� మ��గ�ం" అ��� మన �ద��. �రదృష�వ���  ��

�న�� ఆ�గ�ం� �ండ��� ��� �ంత సమ���

���ంచడం��, ఒక ��యం��, ఒక అ�� �ం�� �య�డం ��

�యక ��క�ౖన ��ల� అ�భ�సూ� అనంత�ౖన ���� దూరం

అ�����. అ�� ���లకం� ఉన�త�ౖన �నవజన� మనంద�� ఒక

వరం� ల�ం�ం�. ఆ�రం, �ద�, సంగమం �దల� ��క ��� అ�

�గ� ���లూ ఇ� మనమూ అ�భ��� ��ం. ఆ ��క ��ల�

��ల�ౖ, ��� ప��త�ౖ� ఆ జం� జన�ల� �� నరజన� �ం�నప���

ఆ జన�ల� ఈ ఉత�ృష��ౖన �నవజన�� �దం ��. �� �న�� ఆ�ర

�����, ఆ�చన�� �� �ర�ట� �రణం� ఇ� శ�రం, అ� మన�� ఆ

అనంత ���� అం���క ��క�ౖన ��ల� అ�త ���� ��సూ�,

నూ�ళ� ����� త� వ��న �ర�ం �ర�ర��ం�� ���� ���. 84

ల�ల జన�� ఎ��న త��త ఒక అం�మల���� ��ంచ��� మన� ఈ

�నవ శ�రం వ��ం�. ఆ ల���� ��ంచ��� ఒక �ధనం� �త��

మనం ఈ శ���� ఉప��ం����. మనం ��, ఈ శ�రం �ర� ��� � �

�������. మనం ఈ శ�రం అ� �హనం� గ���� ��లం� ఈ



�హనం కం�ష� � ఆ�గ�ం� �ం�� క�! కం�ష� �� ���

ప��ణం �ఖం� �గ� గ�! ప��ర��ౖన ఆ�గ�ం �త�� నూ�ళ�

�వన���� �ఖం� ��ం� గ���� �ర�గల�. "శ�ర�ద�ం ఖ�

ధర��ధనం" అ��� �ద��. మనం ఈ భూ� �ౖ� వ��న� ధర��ధన�

�త�� �� రకర��� ��� వం��� �� ప��వ��� ��,

��� �ల�పం �య��� ��, జ��ల� శ���� �శనం ���వ���

�� ఈ �నవజన� ���. ధ���� మనం �ధన ���� అం� ఈ శ�రం

ఎల���� ఆ�గ�ం� �ం��. మ��� శ�ర�క�� ఆ�గ�ం� �ం� అ�

��రక ఆ�గ�ం �త��. అ� ప��ర�ం ��. �వలం మన� ఒక��

ఆ�గ�ం� �ం� అ� ప��ర�ం ��. ఇ� శ�రం, అ� మన�� �ం�

ఆ�గ�ం� �న��� అ� వ���� ప��ర� ఆ�గ� మ��ం�. ఈ ప��ర��ౖన

ఆ�గ�ం ప��వ���� ప���త�ం ఉం��. అ�� ప��వ��� త� ఏ రంగం� �ం�

ఆ రంగం� ���� శ��ం� ప�గ�� ��ంచగ����. �����

స����గం ���గ����.



2. ప�కృ� �వన ��న� ఎం��?

ఆ�గ�� అ��ం�� ప��న� - అం�� ఒ� ఒక� �ర�ం ప�కృ� �వన

��న�

పంచ భూ�త�క�ౖన� ప�కృ�. అం� భూ�, ��, ���, అ��, ఆ�శం.

ఇ� పంచ భూత��. మన శ�రం �� �ంచ ��క�ౖన�. అం�వల��

బ���ండం (ప�కృ�)� ఏ� జ���ం� �ం�ండం అ�న ఈ శ�రం�

�� అ� �ర�క�మ� �ర��ంపబ��ం� అ��� �ద��. అం� ప�కృ��

ఎంత ప�త� �� నం ఉం�, ఆ ప�కృ��� ���, ���� ���, ����

క���� మన ఈ ���� �� అంత ప�త�త ఉం�. అం��త ప�కృ��,

ఈ �న��� అ�ధ� �� �ధం ��. ఇ� గ��ం�న �� �బ��

�����, ఋ�� ప�కృ� శ�� ల�, ప�జ�ల� ఆ��ంచడం �������.

ఆ ప�కృ�� సహక�ంచడం �������. అం�వల�� మన �����

ఆ�����ల� ��ంచగ���. సృ��� ఉన� 84 ల�ల ���లూ

పంచభూ�త���. ఆ ��ల�� ప�కృ�� ఆ�రం� ���� ���� ���.

�బ�� ��� ఏ రక�ౖన �ౖద� ���� ��, �ౖద��ల���, �ౖ��� ��,

మం�� �� అవసరం ��ం� ��� ��ం� ఆ�����ల�

ఉం����. �� ఒక� �న�� �త�� �� త�� ప���ల� ��ౖ

శ���� అవసర�ౖన� �న��� బ��, ��క� ఇష��ౖన� �ంటూ, ���



శ�మ �య�ం� ఆర�సూ�, ��గవల�న ��� ��గ�ం�, ���ం� స��

ఇవ��ం�, మలమూ��ల� స�� �స��ంచక, శ���� �త�ం

�����ంటూ త� �ధప�తూ, ప�క���� �ధ��తూ ప�కృ�

��ద�ం� ��ల� �లం గ������. ఇదం� ప�కృ� ధ��ల�, శ�ర

ధ��ల� ఉల�ం�ంచడం వలన ప�కృ� �న��� ��ం� ��. ఈ �� �ం�

�న�� బయట ప�లం� ��� ప�కృ� �వ��� న���వడ� శరణ�ం.

ప�కృ� �య�ల� వ���� �న�� ఆ����� ���

ప��న�ం�వ�� �శం� �� ��� ��� �������. ��

�న��� క�స �ఖ�ం�� క�వ�����. మన �వన ��నం�

వ��న (ప�కృ� ��ద��ౖన) ���� �� స�జం�� ఇబ�ం�కర

సమస�ల� మూల �రణం. �� �ం� మనందరం త�ర� బయటప�లం�

మం� �వన ����� అవలం�ంచడం అత�ంత ఆవశ�కం. ���, ��ల

సంఖ� �����న� అ��� �శం�� ప�జ� ఈ స���� గ��ం� ఇ����

��సన��, ������, ��నం �యడం, ప�� �ర�,

�ల���న �ంజ� �నడం, మం��� సక�మం� ��గడం, �ం��రం

�నడం �దల� ఎ�� ర��ౖన ప�కృ� �య�ల� దగ�ర�����.

మనం ���� �న� మన ఋ� �ంప����� మనం ��� �����క

����ం. ఇక�ౖ� ���� మన సమస�ల� ప���రం మన వ��, మన

ఇం��� ఉంద� గ��ం�న �� అదృష�వం��. మన ��� ఎ��? ఏ

����� సంబం�ం�న�? ఎప�� �ం� ఉన��? అన�� ఇక�డ సమస���.

�� మన�� ����ం� �ట��ం�� ప���రం ఈ ప�కృ� �వన



��నం� ఉన��. �� ఒక �ట ఉం� �� �ట ��� ��� నన���  ఉం�ం�

ప�కృ� �వన ����� వ�� రకర�ల �ౖ��� ఈ శ���� �యడం.

�న�� ��న �� �బ�� త� ��� �����, ����

����ం��ంటూ ప�కృ� �వనం ��� ఆ�����, మం� ఆ�చనల�

�� ��� వృ�� ���ంటూ ఉం� మన� �నవత�ం ప�మ�సూ�

ఉం�ం�. ఇ� �న��� ��గ�.



3. ప�కృ� ��న� అ��
�ౖద����ల� ���

���ల� ��కం� ����ం��వడం మన �� - ప�కృ� �వన

��న� అ���� అస�ౖన ���

మనంద� శ��ల� ��� ��ం� ���ం� శ�� �ం�. అ�� ఏ�ౖ�

�గం వ�� తనంతట �� �� ���� శ��� ఈ శ���� సృ��కర�

ఇ������. �గ� ��ల�� ఆ శ���, అవ���� ఉప��ం��ంటూ

�క�ర��, �ౖద� ���ల� దూరం� �ం� ఆ�����

�ందగ������. ప�కృ� �ద��ౖన మన శ���� ప�కృ� �జ�ౖన �క��.

మనం ఏ�ౖ� ��రక�ౖన ఇబ�ం� వ��న�� �ం�� అవ�శం

ఇ����న� మన శ����. శ�రం� �గ ��ధకశ�� ���� ఏ �ౖద� ��న�

ప� �య��. ప�కృ� ��నం ��� శ���� �గ ��ధకశ�� ����ం�.

�గం ఎక�డ �ం� ���ం� అక�� �ం� �ట��ం� ఆ�, �న� ����

శ�రం �ం� బయట� ���� ప�కృ� �ౖద� ��నం. సహజ�ౖన ప�కృ� ��నం

��ం� నూ�� 95 మం�� ��యక �వడం మ�� ���న� �రదృష�ం.

అం�వ�� ప�పంచం� ����� ��ల సంఖ�, ��ల సంఖ�, �క�ర� సంఖ�,

�స�ట�� సంఖ� ����తూ మ��� �ఖం ��ం� ��న��. స�జం�

ప�� వ��� ఏ� ఒక �గం� ���� �లం గ�������� ���� ����



���� �ం�ం �� �గం ఇక ��ం� �గ�త�� బ����ం అ� తలం�

��ం� �ం����. ప�కృ� త���ం��. అం�� ప�కృ��త అం��.

అ�� ప�కృ� ��నం �� అ�� �ౖ��ల� త�� �ం��. ���న �ల����

త���� �� �� �త�� �యన�� �గం వ��న ప�� వ���� ప�కృ�

��నం ��� ఎ��వ �� క���ం�. త���� �లన��� �త��

పట���� ప�య��ం�న�� ప�కృ� ��నం ��� నయం �న�� �� �ౖద�

���ల� ఉప��ం��వడం సమంజసం.

అ�� �ౖద� ���� ఒక మ� వృ�ం �ం��. మ��� అ�� �ౖద� ����

అవసర�. ఆ� �ౖద� ���ల� అవస��� త�న ���

ఉప��ం��ంటూ, శ���� �� క�గ�ం� చూ����. ఏ �ౖద�

��నం అ�నప��� మ�� �క� జ��� నయం �యవ��, అ��

�యవ��, �రగ�ం� ��డవ��. �� మ���క� వ�������, �న�క

ప�వృ��� ��� �య��. ప�కృ� ��నం ��� జ��� త��ం��వ���

ప�య���� ��రక�ౖన ఆ�గ�ం� �� �న�క�ౖన ఆ�గ�ం, వ���త�ం�

��� ��� �ల�� ప�� వ����నూ గమ�ం��వ��. ఈ ��నం ���

మ��� సహజ�ౖన ��వ�, ధ��� అ����. �గ� �ౖద� ���ల

��� మం�� ���ంటూ, జ��ల� త��ం��ంటూ ప� ప� ��న

త��� వదల�ం� �సూ� �ం��. అం�వ�� మం�ల వల� మ���ల

�ష��, అల���  �ర�. అ� ప�కృ� ��నం� అ�� ��న త���

���� జ�� త���ం�. త��� �� అల�ట�� దూరం అ�� వ����

మం� అల���  వసూ� �ం��. మం� వ��� � స�జం� �ర�లం� ఈ



����� అందరూ ���ంచగల��. �� �లం� శ�ర���� పం��ంటూ

అ��ల�ంత� �ౖద�ం �సూ� �ం�, ప�కృ� ��నం అ�� ఒక జ��

��ం� వ��న ��� ఆ జ��� �� ��య�ం� �పల �న� ��ల�

�� బయట� ��� శ���� ఆ�గ�వంతం� �యగ���ం�. ఇ� ప�కృ�

��నం ��� �న��� జ�� �ఖ��ౖన ఉప�రం. ఏ �ౖద� ��నం

అ�� జ�� వ��న��� మ��� ప� వ�� ం� �� మ��� జ����ం�

�ండ��� మం�� ��, �ౖ��� �� ప�పంచం� ��. ప�కృ� ��నం

అ�� జ�� వ��న��� ���� త��ం��వ��� అ�� ��తం� ఏ జబూ�

��ం� బ�త�ల��� ��� �� ఉప�గపడగల�.



4. � శ�ర ధ����� �� ���?

ప�కృ�� అ�స�ంచడం శ�రధర�ం - శ���� సహక�ంచడం

�నవధర�ం

పంచభూ�త�క�ౖన ���� పంచధ��� - ప��ర� ఆ����� ప�కృ�

పం�న మ���

శ�రధ��ల ఉల�ంఘన�క స��� ప���ం - సహ���� �పథ�ం�

ఆ����� ఆ��నం ప���ం!

ప�� వ�� �, �హన� �క� మ��క ��� ఉప��ం��వ��� బ��,

����ం�న �య��, �గ�త�� ��ంచడం �ద ఆ�రప� ఉం�ం�.

ఉ�హరణ� �� 4 ల�� ��� �ం��. �� �య�� ఆ���� ��

ఇంత ��� ల�, ఫ�� ఆ�� ��ల�, ఈ ���� ��� ���ల�,

ఇ�� ���ట��  ���క ఇంజ� ఆ�� ���ల�, ఇ�� ���ట��  ���క

�� ��ల� ఉం��. డ�� ����న�ం�� డ�� ��వ ���న

మ��� �బ�� ఆ �య�ల� ఉల�ం�సూ� ���� బ�� ��� ��,

�ౖ� ల� �� స�� పట��ం� ��� న���వడం ఏ �జ�� ��� ���?

ఈ �షయం� �� యజ�� ��, �ౖ�వ� ��, ఏ �� అశ�ద� �యడం

��. ఇక మన శ�రం అ� �హనం �షయం ఆ���� �. ఈ శ�రం ��వ

�లకట����. త��దం�� ల ��� భగవం�� వరం� ఉ�తం� ల�ం�ం�.



���న� ���ం� ���  100 సంవత���. 100 సంవత��� ��� �

(���ట�) �ళ��ం� ఆ���� � ��� ���� �మర��ం సృ��క��

స�యం� ఇ���. శ���� �వల�న ��� మనం సక�మం� అం��� వంద

సంవత��� ఆ�గ�ం� మనగ���ం�. �ౖన ��� ����న��� ఈ

�నవ �హ��� �� ��� ధ���, �య�� ఉ���. అ� ��

��� ఆ��ంచం�? �� మం�� ��యద� స��నం వ�� ం�.

��య�ం�� సగం ��తం అ���ం�. ఎంత ఆశ�ర�� చూడం�!

ఇంత�లం ��య�ం� ���నం�� �నవ �హనం ఎంత �బ��న��?

ఎ�� �డ�� ���ం�? ఎ�� �ట�� ���� ��� ��ం� ఎ�� �హ��

ఓ�� న��� ���? ��� �ర���� మన� ఇప��� ��య�

కదూ? �� మ�� త�� ���న�� �బ�� ఏ రక�ౖన ��� వ���

��� � ���� �����గల�. �నవశ�రం జ��ల� �క�� వద��

��� ���� ��పడ�ం� ఎం�� ఉం�న��? �రణం ���! శ����

�క�� త�� �య��. అం��� �క�� ��� ఆ�గ�ం ��. ఈ

శ���� �ం��, ��ం��, ర�ం�� ప�కృ� �బ�� మన ఆ�గ�ం ప�కృ�

��� ఉం�. ప�కృ�� అ��ల�ౖన ధ���ౖన శ�రధ��� �ం� మన�

����.

పంచభూ�ల� ���త�ౖన ఈ శ���� పంచధ��� ఉ���. అ�

1. ��ధర�ం

2. ఆ�ర ధర�ం



3. ���మ ధర�ం

4. ���ం� ధర�ం

5. �సర�క ధర�ం (ఉప�స ధర�ం)

�దల�న�.

మ��� ఎంత �తం� అ�� శ�ర ధ��ల� ఉల�ం�సూ� �����

అంత �తం శ�రం అ������ �� అ��న��. ఆ�గ�మ�� ధర�మ��

అ��గ�మ�� అధర�ం. ధ���� త��న ��� �గమ�� ఇక�డ ��. ���

వ��న ��న వ��న��  ��లం� మర� మనం ��నం ����� ధర�ం�

��ంచడ� �ర�ం. ఏ అధర�ం ��నం�� మన శ���� �గం వ��ం�, ఆ

���� ���� లం� ఆ ధ���� ��� ఆద�ం��. ఇ� ఉన� సత�ం. మన�

వ��న �గం �వడం �� ఆ�గ�ం �వడం �దూ అం� ఇం� మన�క��

అధర�ం ��� ��మ� ��� . మనం ఆ�గ�ం ��ం� �ౖ��ల�ల�

������. అ�� ��� ఆ�గ�ం� ��� ��క �����. అ�

అ�క���  �ౖ����, �స�ట�� �, మం�ల� రకర��� �ర�డం

జ���న�� �� అస� వ��న ఇబ�ం� �పల �ం� బయట� ��

��� ఆ�గ�ం అ� �గ�ం మన శ���� అందటం ��. ఈ �స����

అందరూ అం�క�ంచక తప��. అ� ఎం�వల� జ���న�� అన� �ష���

����వల�న �ధ�త మ��� ��? ఉం� ఎవ�� ఉం�? ఎంత మం��

ఉం�? �ట వ�స� "ఊ" అనకం�. �జం� ఉం� � హృదయం �ద

�� ���� ఆ��ం� మ� �ప�ం�?



శ�ర ధ��ల� ఉల�ం�ం�నం�వల� వ��న ��ల� మనం �క�� వద��

���, ఆయన ఇ��న మం�ల వల�, ��న �ౖద�ం వల� �� ��� న� అధర�ం

ఎ� ��ం�? మం�� మన� ధర� ప�వర�న� �ం� ప�యత�ం ��� �?

�� ఉన� అధ��ల� �ం� ప�యత�ం ��� �? అధ��ల� మం��

�ం��� �బ��, మం�ల వలన �గం మ� �గం అ��న�ద�

అ�భవం� అంద�� ���� న��. అం�వల�� �త� సంవత�రం వ��టప���

స��త� ��ల� శ�రం ��గతం ప��తూ ఉం�ం� �� �త ��ల�

���� �� �త� ఆ�గ�ం� ��గతం పలకడం ��. ఎ�� �ౖద� ����,

ఎ�� �ౖ��ల��, ఎంతమం� �ౖ��� ��నప��� డ���

������ �� జ��� ��ట ��. మన�� �����ం� ��

����, గంగ� ����, ��యం క��� 'శ�' వదల� అన��� , ��న

అధ���� �� స���� �నంత�లం ఈ భూమండలం ��న� ఏ �న��

ఈ �నవ '���' ���య��. ఆ����� ౖ శ�ర ధ��ల� ప�� �త�ం

ఆచ�సూ� �వడం అ�� ప�� �ర� �ౖ� ���ం� �� ��న��  �యగల�.

అ�� శ�ర ధ��ల� ఉల�ం�సూ� ఆ�గ�ం �ర� డ�� ఖ�� ��� ��

����డటం అ�� ప�� �ర� బండ� �� �� �భ�ం ��� వ�� మ��క ��

ఉం�ం�, �� ఆ�గ�ం �� అ� మ�వకం�. మన శ�ర ధ��ల�

�నచర�� �గం� ���� బ�తకడమ�� ఉత�మ�ౖన�.



5. మన �నచర�� శ�ర ధ���

శ�రం�ౖన మ��ల� క��� జల��నం - శ�రం �ప� మ��ల�

క��� జల�నం

�� �య�ల� ���� ఆనందం - �� �య�ల� ���� ఆ�గ�ం

�జన సమయం� ���� �� - అ��ం� �ర���య ���

మం� ఆ�రం� క��� ఆ�గ�ం - మ�షన� �� ��� ప�కృ��

సఖ�ం

�నవ శ�రం ఒక �హనం - ప�కృ� ఆ�ర� స��ౖన ఇంధనం

�గ�రక ��ల� స��� పలకం� - ప������లం�ం�ం ��

చూడం�

ఆ�రధ���� సంస��ం�� - ఆ�గ�ం �ంత ���� ం� చూ��

��క ఇష�ప� ��� �ం� కష�ం - త��త శ���� ఎం� నష�ం

�ర����� �� ఇ��� ���ం� - ��ం� సం����గ�ం ఒక ��ం�

����ౖ�� �గ ప�ర��క�� - రూపం ����� వ�ర� ప�ర��క�

�సర�న ��య ��వ ���� - ��వ ����� ���� మస��!

��చన మ�� ప���� ��� - ��ండవ�� �క ప�� �ణమూ

����

�నచర�� శ�ర ధ��ల� మ��� - ఆచరణ� �నవ జన�� �ర�కం

���



1. �� ధర�ం: �� త��త శ���� అ� �ఖ��ౖన� ��. �� త��త

�ఖ��ౖన� ఆ�రం. అం� ��� �ండవ �� నం. ఆ���� మూడవ�� నం.

మనందరం ఇప�� వర� ఆ���� �ండవ �� ��� క��ం�, ��� మూడవ

�� నం� �ం� �� ధర�ం �షయం� ధ���� త�� ��ల� ఆ���ం��.

��� సక�మం� ���నం�వల� శ���� వ�� ఇబ�ం�� ��� ఆ ���

���వడం ��� �ల�ం��వ���� ఆ ��� మం�ల ���

సవ��� ం అ� మ�� �� ప�యత�ం ఎంతవర� �ధ�ం? �����

అ�ధ�ం. అంత ��� �� �� ��ం� ����ం�ం.

�� �క�� �వం ��. ఆ ��� మనం ఎ��వ ��గడం ��� నూ�� 50

�తం ��ల� ���ం��వచ�న�� నగ� సత�ం. ��� ��� �షయం� ఇక

�ం�ౖ� ప�� ఇం�� శ�ద� వ�ంచడం మనంద� ప�థమ కర�వ�ం. ఈ సృ���

మూ� వం�� �� �ం� ఒక వం� భూ� ఉన��� మన శ�రం� ��

68 �తం �� ఉం� �గ� 32 �తం �త�� ప�ర�ం �ం�ం�. ప�ర�ం

కం� ��� ఈ �హం � ఎ��వ ���ఖ�త ఉన�ద� మనం గ��ం��.

అం�వ��, ఈ శ���� సృ��ం�న సృ��కర� శ���� ��ం��వ���

�న�ల� అం�ం�న ఆ�ర ప��� ల� �� మూ� వం�� ��� ���

ఒక వం� �త�� ప��� �� ఇ����. ఉ�హరణ� పం�� ,

�ర�య�, ఆ��రల� 70 �ం� 80 �తం వర� �� �ం� �గ�

�గం �షక ప�ర�ం �ం�ం�. �గ�కత ���న దగ�ర �ం� �న��

ఆ���� వం�, ��� �� �ం� �న��� అల��ప�, ఆ�రం� ��

�ష���� �����ంటూ, ఆ ��� ��� స��ౖన సమయం� అం�వ�క



��ల� ఆ����� ���. ఏ� చ���� మన ����� ఎ��వ ���

��� మనకం� ఎ��వ ఆ�గ�ం� ��ంచగ���, అ�� చ���� ఇప��

ప�జ� ��� ��గడం త��ం� �� బ�� �� ��ం� �, �� �, ల���

��� శ���� �త��ం� కం� �నం� త�� ���ం���ర� గ���

�ప�వ��.

��� ��నం ��న�� శ�రం �ౖ� ఏ �ధం� �భ�ం అ��న�� అ�

�ధం� �� శ���� �వల�న ��� అం��� �ప� ప�� కణం �� ఆ

�ధం� ��నం వ� �భ�ం �యబ� ప��భ��ౖన ��వరణం శ�రం �పల

మనంద�� ఏర���ం�. మన� ఏ ఒక��� శ�రం �పల ప��భ�ం� �దం�

�� �పం �వ�� �� ఆశ�ర�ం క�గవ��. అం�� ��క �యక��

�� �సన, ��నం �య�క�� శ�రం �మట �సన, ప�� �మక �� ��

�సన, మూత�ం �సన, ��చనం �సన �దల�న� అ�� మన��

అప��భ�త�, ������, ��ల� ��య�సూ� �ం��. మన� ��

�ం� బయట పడటం ఇప�� వర� �త�క �డ� �, ��� �, ��� �,

అత�ర� �సనల� శ���� క������ంటూ �ధ� ప�� ��ం. మనం

�మూ�� ���� �� శ���� �భ�ం �య���� �లడం �దన�

�షయం శ�రం �ం� వ�� �సనల� గమ�ంచడం ��� ����ం�

ఇక�ౖ� ��పడవ��. అంత� ఆ������� ���ౖన ��� ఎ���, ఎ��

���లన� �షయం ����ం�ం.



�ల�� స�త�� త��వ �ం� �� ఎ��వ ��� ���తూ ప�కృ��

అ��లం� వ�వహ��� ం�, ఎ��వ �ం� �� త��వ �� ��� �ద��

�� ���� బలం ఏ� వ�� ం� అ� �ల�ల� ఎ��వ ���ంచడం త��వ ��

���ంచడం ����ం��. ఒక వం� ఆ���� మూ� వం�� ��

���లన�� శ�రధర�ం, ప�కృ� ధర�ం. �ద�� �� �త�ం� 2 ��ల�

త��వ ��ం� ఆ�రం �ం�� �బ�� క�సం 5, 6 �టర� �� ����.

అ�� �ల�� 1 �� �ం� 2 ��ల వర� ఆ�రం �ం�� �బ�� ��

��� 3 �ం� 4 �టర� ��� తప�క ����. మన� ఆ�రం ��ట���,

�న� �ంట� �� ��గడం �� అల��. ��� ఈ �ధం� ���� ��

కం� �� ఎ��వ అ� ఇ��� మనం ������. ప�కృ�� ఏ �� ��

ఈ �ధం� ��� ��గ�. ��� ఎ��� ���� �ట���� ఉన����

���లన�� �స�వం. ��ట���, �న� త��త ��� ���� ఆ ��

ఆ�రం� కల�, ఆ�రం �ట� ���ల� ఉన�ంత�� ఉం� �ట�

����ట��  ��� ం�. ఇం� నష�ం ఏ�టం� ఆ���� అ��ంచ���

�ట�� ఊ� �ౖ������ ఆమ�ం మ�� ఇతర ���� ర�ల� ప�చబర�

��� ం�. త��� ఆ�రం స�� అరగక �వడ� ��ం� ఎ��వ సమయం

ప��ం�. ఉ�హరణ� �����, �ౖ �ండ� � �� బద�ల�, ��� క��

���� ఆ ప�� స�� నలగ�. అం�వల� ప�� న��న త��త �ం��

��� క����. అ�� మనం �� �న�� అ�� �ం�� అ�న త��త

��� ���� నష�ం �ండ�. మనం ��గవల�న ��� ఎ��� ���� మం��

����ం�ం.



ఉదయం �ద� ��న దగ�ర �ం� ��� �� ��� ���న �� వలన� రక�ం,

శ�రం ఎ��వ� �భ�ం అ���. �ద� ��న �ంట� �ద��� �ట� �ం�

�ట�న�ర వర� ���� �ల�� అర�ట� �ం� �ట� వర� ��గవ��. ఈ

��� ���న ��గంట త��త ���మం �యవ��. ���మం అ�న

త��త �� �ద��� �� ���న 45 ��ష�� �� గంట త��త

మరల �ౖ �ధం�� ��� �ండవ�� ����. �ద��� ���న ���

శ�రం� �� �నడం జ���, �ండవ�� ���న ��� మూత�ం ���

కద��వడం �దల��ం�. అవ�శ�న� �� మరల �ంత సమయం

త��త మూడవ �ట� ��� ���� �ౖన�  �� �� రక�ం ఇం� �భ�ం

అ��ం�. �ల�ల� �� అ� �ం� మూ� ద��� ఎ��వ ���

���ం�న త��త� ఏ�ౖ� ���ంచడం ����. ��� ��గడం ��� అ�న

20 ���ల త��త ఏ�ౖ� ఆ���� ��క�ంచవ��. మరల ��� �జ���

అరగంట �ం� �ద��� 3 �� ��, �ల�� 2 �� �� తప��స�� ����.

�జ�నంతరం �ంట� �� ��గ�ం� 2 గంటల త��త �ం� �� �ల ��

����. అప�� �ం� ఏ�ౖ� �న��� 15 ���ల �ం� వర� ���న

�� ��గగ��న�� ��� ��గడం మం��. �వ���� �యంత�ం �జ���

అరగంట �ం� �ద��� 3-4 �� ��, �ల�� 2-3 �� �� తప��స��

����. �జనం అ�న �ం� గంటల త��త అర�� � �ం� �� � ��

����. ఇంతవర� మనమందరం మూ� వం�� ఆ�రం �� ఒక వం�

�� అంతకం� త��వ �త�� �� ��� 100 సంవత��� ��రం� గల

శ���� ��������. ఇక �ం� అ� జరగ�ం� చూ��ం�ర�



ఆ��� ���. ఇ�� ��� ���� ఎ��వ���  �� రూ� � �ళ�వల�

వ�� ంద� ��, చల�� �ంద� ��, ���ల� శ�మ అ� అ��వడం �� ��

�ర��. సమయం �ద� ఏ ఒక�రూ అశ�ద� �యవ�� . ��త�� �స� ఎ��వ

���  మూత�ం వ��� క��� త���ం�. అల�� �క ��త�� ��రం

అ��ం�� ��� ��ల� అ�� స�� � ���. మం� అల���  �ంట�

అల�� ��. �బ�� ప�య��ం� అ�� అలవర����.

��� �ౖన ����న���  ��గడం వలన ఏ వయ�� ����ౖ వ�� ఇబ�ం��ౖన

క�����, మలబద�కం, ��� ట���, ఎ���, �������, అ�ర�ం,

అల��, ��చనం� రక�ం ప�ట, �ట� ఉబ�రం, తల���, �ర��� ���,

మూత� సంబంధ ����, మూత�ం� మంట, �.�.�., క�� �రగడం, కళ�

��ంద న���, ��మ�, మచ��, ��చర�ం, ���, �ఖం ఎండ�

నల�� �వడం, ����� , బ�� �రగడం, ����, �ంప, అల��

�దల�న� అ��, డ�� ����� మం�� ��నప�� కం� �� ఎ��

���  త�ర� �ౖ� ఖ�� ��ం� � ఇం�� �� ��� �� ���న

పద��� ���తూ, త��ం��వ��నం� �� �ం� నమ�కం క�గక

�వ��. మనసూ���� అ��న� �ధం� ప� ��� ��� ��గం�.

ఫ���� గమ�ంచం�. �ళ� ��� ఎంత ఆ�గ�ం వ�� ందన�� ��

���� ం�. �� ��వ ���� బ��� ��వ ���న��న� మ�వకం�. ��

ధ���� ఏ �� తప�కం�.



2. ఆ�రధర�ం: భూ ప�పంచం� ఉన� ప�� �వ�� �క� శ�ర ఆకృ��

అ��లం� �� ఆ�ర�� ��కంటూ ప���కం� ఉం�ం�. అ�� అ��

మూగ ��ల� �� ఆ�ర�� ��� ���. ఎ���, ఎంత ���

�� ����� సృ��� అ��లం�� �వ�త� ��ం��న��. ��

����� అ�న �న��� �త�ం ఈ �� వర� తన� �వల�ం�

���ర�, �ం��ర� అన� �షయం� ఇం� అ���� ఉ���.

పగ� ���, ��� ��� �� పగలూ, ���ళూ� �� ��� అర�ం

��న��. ఏ� ఎ��� ���, ఎంత ��� అన�� ��� �ౖ���, ��� � �

������ �����క �����. �న�� ఆ��� యం100

సంవత���. �� ���� ఆ�రం 100 సంవత��� అ��� ��ం�

క�ల� ఉత��� ���� ఉం�� క�! �న�� �� సంప���. ఆ

�ధ�� వృ�� �ం��� ఈ �నవ జన�� �ర�కత వ�� ం�. మనం ��

ఆ�రం ఆ �ధ��� వృ�� ���� ఉం��. �న�� సంఘ�� �బ�� ఆ

�య�ల� శ�రం భంగపడ�ం�, శ���� ర�ం� ��ం���

ఆ�ర�ం��. ��న స��ర�న �న�� �ఖ� ఉ��శ��. ����

ఆ�రం త�ర� �ర�మ�, త��వ సమయం�� ఎ��వ శ��� అం�సూ�,

త��వ వ�ర� ప��� ల� ��దల ���� ఉం��. అ��ం�కం� �ఖ�ం�

ఆ���� ఉండవల�న ప��న ధర�ం అ���� అ� ��ణశ��� ���న��ౖ

ఉం��. అ�ం� ఆ�రం వల�� మన� �వశ�� � �����. ఇంత�

�ప� ���న� ఆ���� ఈ శ���� అం�ంచ�ం�, ఏ�� వం�, ���,

�ం�, ఉ�� ��� చ��, ��� మ���, ��� �� �నవల�న



సమయం� �న�ం�, �నవల�నంత �న�ం� మన ఇం���ల�

అ��లం� �ంటూ, శ�రధ���� ఉల�ం�సూ�, �����ం� ఆ�రం

�యవల�న ��� (శ����) ���� �ం� ఆ�రం ��� ఆ�గ�ం�

��ం� అం� అ� ధర��? అధర��? ఆ��ంచం�. అ�� త��� ఆ�ర

�షయం� ��న మన� ���న దగ�ర �ం� ఆ�గ�ం ��లం� ఎ�

వ�� ం�? అధర��ౖన ఆ�రం ��� శ���� ఇబ�ం� క���� ��� �బ��

అధ���� సవ�ం�, అవసర�ౖన ఆ���� అం�ంచడ� ధర�ం. ఆ�రం

స�ౖన� �నం�వల� శ���� వ��న �పం ��� ఆ���� సవ�ం��

��ం� �� మం�ల� స� అ��ం�? అ� ఎ� �ధ�ం? �ధ�ం

�దన�� అందరం క��� చూ�� ���. మనం �న� ��� ఆగ�ం�

నడవ��� మం� ���� ��ల��ం����. ఒక బం�� క���

ఉం�ంద� ���� ��� వ�� దూ���� స� ��� మం� బం�� మం�

���� �ర� ప�య���� ���. ��� మం� ���� ��ల� మ��

�ల�� గ������ ��, ఎం� ���ౖన ఈ �నవ ���� మం�

ఆ�రం అం�వ� �క �����. అ� �న�� �రదృష�ం. ఇక �ం�ౖ�

ఆ�గ��� ��ం�ల��ం� ఆ�ర ధ���� సవ�ం��వడ� ప��నం. ఏ

ఆ���� ఎ���, ఎంత, ఎ� ��� అన�� మనం �����, ఆ �ధ��

�వ��� ��సూ� ఈ �నచర�� �న��సూ� ఉం� అం� ఆ�గ��.

అ�ం� ఆ�ర�య�ల� �� ��య���� ఈ �నచర�. అ� ఆ�ర

ధర�ం.



ఆ���� బ�� ఆ�గ�ం, ఆ���� బ�� మం� ఆ�చన� ఆ�రప�

ఉం��. అం�వల�� �ౖ� అన�, �ౖ� మ� అ� �ం�� ఒక ��త ఉం�

(� �ం�� బ�� � మన��). అ�� ఆ�ర� ఔషధం అ� �� మనం

������. జ���న� వ���� ప�కృ��ద��ౖన ఆ�రం ఆ జ�� త��వర�

మం�� ప���, జ�� త��న దగ�ర �ం� ఆ����� ��డ���

ప���� ం�. మన� ��� ర��ౖన ఆ��� అం���� ఉ���.

��� ఆ�� ఇంధనం అ�న��, శ���� ఆ�రం ఇంధనం �ం��. ��

మ��క� మం� ఆ�� ఎ� అవసర�, మన ఆ�����, ఆ�చనల�

మం� ఆ�ర� అవసర� �బ�� మన ఆ���� ఇక�డ ఆ�� �

����ం��.

�ద� రకం ఆ�రం: ప�కృ� �ద�ం� ల�ం� పం�� , ప���ర� �ల���న

�ంజ�, �బ��, ఖరూ�రం �ద�ౖన ఎ��వ �షక ��వ�న� ఆ�రం ���

శ�రం� ��దల�� వ�ర� ప��� � బ� త��వ. శ�రం �సన�

��ం� భ�ష��� � ఏ �గం ��ం� ��ంచ��� ఇ� స�ౖన ఆ�రం.

�న��� ఉండవల�న ��ల�, �న�క ప��ంతత� ఇ� �జ�ౖన

ఆ�రం. అస� మ�� �నవల�న ఆ�రం ���� ఇ�. మనం ��ల�

���ౖ, ఈ అమృ����� దూర�ౖ, ��ల� ���ౖ��. ��� త�ర�

త��ల��, �ర� ��� ��డద�� ఈ ఆ���� ప�� �త�ం ఎంత ఎ��వ

�తం �నగ��� అంత మం��. ఈ ఆ���� ఆ�� � ���� �����

�� ���� �� ��� �ం��. �గ త��వ, �క� ఎ��వ. �హనం

మ��క �� ఎ���. �� క�సం ��� 50 �తం ప�� ఆ�రం తప��



స�� ��ల� ప�� ఒక��� �ప�డం జ���న��. మ���న� �ష��ర

��� ��లం� ఈ ఆ�ర� శరణ�ం.

�ండవ రకం ఆ�రం: అ��ం�� ఉ��ం� ��� �న��� అ���

���వడం. ఉ��న ��� వ�� ��ణశ��, �ట��� , ఎ� �ౖ� ల ��ల�

���ం��వ��� 50 �తం �త�� ఉ��న� �ంటూ, 50 �తం �ద�

రకం ఆ���� �� �����. ఆ���� ఉ��ంచడం వలన 20 �తం వ�ర�

ప��� � శ�రం�� �� ��� �తూ ఉం��. 80 �తం �క� (శ��)

ఉం�ం�. �ర� ��� ���� ఎ��డ�� జ���, �ంప� �ం�� వసూ�

�తూ ఉం��. ��� తగ���� �ద� రకం ఆ�రం కం� ����

ఎ��వ ��� ప��ం�. ��� ఆ�� � ���� �ర�� �� ����

�ం��. �క� ఉం�ం� �� ���� �గ �� ��� కం� ఎ���.

మనంద�� �� అ��ల�ౖన� ఈ �ండవ రక�ౖన ఆ�రం. ఆ����

ఉడక��� చప�� ఉం�ం�. �బ�� మనం ప�కృ� ఆశ��ల� ఉ��ం� ���

�రల� ��� ��� �త�� �నగ���ం. ��� త���య� ����

ఎవరూ �నడం ��. ఉ��, నూ�� ��� ��� తగ�� గ�! మన�

��� �వ��� �రణ�ౖన ��� ఏ�. అ� ఉ��, నూ�, ���, ��,

���, �రం, మ��� �దల�న�. �� ��న ప���ల ఫ�తం�

వంటల� �ౖ ��� ��ం�, ��� �� ��ల� ��� బ��

���ంటూ అ�� ర�ల �రల�, ఇ�ర��, పచ�ళ��, ���ల�,

��ళ��, ��న�� ���వ��. ఉ�హరణ� ఎర��రం బ�� ప�� ���;

�ంతపం�� బ�� �ంత�య, ���, ఉ��; ��� - ��, ఖరూ�రం;



నూ�, ���ల� బ�� - ��� ప��, ���నగప��, ప�� �బ��; ఉ���

బ��� - ట��, ��, ���, ఆ� �ర�; మ��ల� బ��� -

�నప���, శనగప�� �దల�న� ప�����యం� ���వడం

జ���న��. ప� ��� ఈ వంట� �నడం అల�� అ�న త��త

�� ��� ఉం��. ఈ వంటల� ��� సంవత��ల �ం� �ంటూ

ఆ�గ�ం�, ఆనందం� �క�ర�� దూరం� ఉం�లన� �� � �వన

��నం� ఎం� మం� ఉ���. ఈ ��కర�ౖన, ఆ�గ�కర�ౖన వంట� �

ప�కృ� �వన ��నం� అంద�� ప���క స��యం. 50 �తం ఉ��న ఆ�ర

�యమం ��ంద ���, ఆ����� అం�వ�గల�. ఈ �ండవ రక� ఆ�ర

�య��� ఎ��వ మం� ఆచ��� ���.

మూడవ రకం ఆ�రం: �� �త�ం అ�� ఉడక��� అం�� ఉ��, నూ��,

�గ� ��� ��తూ ���� ���రమన��ట. ��వ పచ���

�� ఇం��� వ�� �. ఈ ఆ���� 50 �తం �క� (శ��) ఉం�ం�. 50

�తం వ�ర� ప��� � �� శ�రం� ��� ��ంత� ఉం��.

మలమూ���, �మట, �� �దల�న� �సన� వసూ� ఉం��.

క�ల� అప��భ�త ఉం�ం�. శ�రం� ��� ఎక�� ఒక �ట �గం

��తూ, ఏ� ఒక రూపం� బయటప�తూ� ఉం�ం�. మన�� ��

ప��ంతం� ఉండ�. మన� వ�� రకర�ల జ��ల� �క�ర� వద�� ���

�� మం�� ఇసూ� ����� ఆ�ర �య�� ��తూ ఉ��,

నూ�, మ���, ��ల� త��ంచమం��. మనం ఆ ��ల� ఎంత

త��ం�� బ���నంత �లం మం�� �డటం, జ��ల� �ధపడటం



జ���న�� �� జ��� ���� �క, �త� జ��� �క �నడం ��.

�� ��� ఆ�గ�ం ���, �క�ర� �టూ� �రగ�డ� అ��ం� ఈ

మూడవ రకం ఆ�రం వలన ఎవ�� ప��జనం ��. ఎన��� �� ��.

మ��� ఉండవల�న ���, స���� అ�� ఈ రకం ఆ�రం వల� ��

��� న�సూ� ఉం��. ఈ ఆ���� ఆ��� ���� ��� �ం��.

సగం �గ, సగం �క� �త�� ఉం�ం�. ����  �� తరచూ వసూ��

ఉం��. ఈ ఆ���� ఎ��వ� �ం� ��� �� అస��నూ ��� �

�ళ�వల�న��  మన� త�ర త�ర� ���ట� � ��� అవసరం క���ంద�

మ�వకం�.

�ల�వ రకం ఆ�రం: ఉ��, నూ�ల� ��వ ఉన� ప��� �, నూ�� ��న

ప��� �, �ం����, �� �� , �క� ప��� �, ���� , �� ��ం� �

�దల�న�. �� స�జం� �ష� � ఈ ఆ���� ఎ��వ ������.

ఈ ఆ�రం ���� ��ల�, �మస ��ల� క���� ం�. �న�కం�

వ���� పతనం ��� ం�. శ�రం �ం� �సన� ఎ��వ� వసూ� ఉం��. శ��

30 �తం అ��, వ�ర� ప��� � 70 �తం ఉం��. �ర� ���

���� ���ం��. ��� అ�� � ���� ��� ���� �ం��.

�క� త��వ �గ �� ఎ��వ. ����  �� వసూ� �ం��. అ�� ఈ

రకం ఆ�రం ���రూ �� మం��, �క���  ��ం� గడప��.

�నడ� ��తం� ���� �. �� ఇబ�ం� ప�తూ అంద�� ఇబ�ం�

��తూ ఉం��. ఈ ఆ�రం �వలం ��క� �త�� తృ���సూ�, ���

శ���� �సం �సూ� ఉం�ం�.



�ౖన �వ�ం�న ��� ర�ల ఆ��ల� 1, 2 ర�ల ఆ��� ఖ��

త��వ, ప��జనం ఎ��వ. 3, 4 ఆ��� ఖ�� ఎ��వ, �ష����

ఎ��వ ఇ�� �. ��న �� � శ�ర �హ��� ���� �ం� (ఆ�����,

ఆనం��� ఇ�� 1, 2 ర�ల ఆ���) ఆ���� ��క��� �; వ�ర�ప��� ల�

ఎ��వ� ���సూ�, అ�������� ���� �ం� 3, 4 ర�ల ఆ����

��క��� � �� �ర��ం��ం�క! � ఆ�గ�ం, � �ఖసం��� �

�ర�యం�ౖ� ఆ�రప� ఉ���.

మన వం�ళ� ��తం ��రకం�, �న�కం� ఆ�గ�ం� ��లం�

మూడవ, ��గవ రకం ఆ��ల� ���� స��� ప�� అ�� ���

అ��ల�ౖన �ద�, �ండవ రక��ౖన ఆ��ల� ��క�సూ� మన�న�

జ��ల� ���� నయం ���ం��. ఈ �ం� ర�ల ఆ�ర �య�ల

��� మన� ఎ�� ఏళ� �ం� ఉన� �ం� �ర�����, చర�����,

�.�., �గ�, ఆ�� �, అ����, �ం� జ��, సూ�ల�యం, తల����,

న�ల ����, ���శయ� ���� �దల�న� అ�� మం�� ��ం�

నయం అ�తూ ఉం��. �� మన�� ����ం� � ఇం��� �

జ��ల� త��ం��వ��, �ౖ� ఖ�� ��ం� అ� ��� ం��ం�.

3. ���మ ధర�ం: ఏ �� �� ��రక శ�మ ��ం� ఆ����

సం��ం���. ఒక� �న�� �త�� ప� �టల� ఎ��� మ�

����� � ఆ���� ఆర��� ం��. మన ����ల� �� ��

వృ�� ల�, �త� కృ��ల� శ�మ అ�� ఒక �గం� �� ���ం�.



త��� �� ఆ�గ�ం �షయం� అప�యత�ం� ఒక ���  �ం��

�యగ���. �గ�కత ���న దగ�ర �ం� మ��� �యవల�న ప�ల�

మర� ��� ండటం వలన మ��ల� �న�క శ�మ ఎ���ౖ ��రక శ�మ

త����ం�. �� ఒక గంట ఉదయం �ట న�� స�� శ�రం అం� శ�మ�

అల���న��. ��� ��ం� కష�ప����నన� �వం ఎ��వ మం��

ఉం�న��. ఈ �లం మ��ల� ప� 10 �తం అ�� �ం� 90 �తం

ఉం�న��. అం��త� ఈ ��ల� �నవ శ��ల� 90 �తం వ�ర�ం

(�గం), 10 �తం అర�ం (ఆ�గ�ం) �త�� ఉం�న��. �త��� త�

సం��ం�న ఆ�� � ఉ��య� ���� ప���� ప���ం��ం��,

శ�రం అలవ�ం� ��� �ళ�����నం� శ�రం ఒ����.

���మం అ�� �న� ఆ�రం సక�మం� అరగ���, అ��న ఆ�రం��

�రం శ�ర ��ల� అంద���, అం�న ఆ�రం ఆ ���

����ం��� ���న� అక�డ �ం� బయట� �స��ంపబడ���

ఉప�గప��ం�. ఇ� ���మ ధర�ం. మనం ���మ ధర�ం

అ�క��ం�నం�� �మట రూపం� �ళ�వల�న వ�ర� ప��� � శ�రం��

�����, �� ��� అ� ���తూ ��ల� ��� ప��ం�. మన

�ద�� �మట ప�� ��� �� అర�త ఉన�ద�; అ�� �క� ఆ��� �క�

ఆ�� అ� �య�ల� ��� �. ఆ ధ��ల� ఉల�ం�ం�నం�� ��ల�

అ�భ�ంచక తప�� గ�! ఈ ��ల� మం�ల� స��యడం

���ధ�ం. ��రక శ�మ �య� ��� ఆ ��ల� ���ం��వ���

��స��, ����మ� �� �� �యగల�.



4. ���ం� ధర�ం: �ౖ మూ� ధ��ల� ఇంత�లం �� సక�మం� �య��

�� ఈ ధ���� �త�ం �� �� 7, 8 గంట� �ద��వడం ���

��� ��� అ��ం� �ర��. �ౖ మూ� ధ��ల� ఎం� �ంత ఆచ��� న�

��ండవ�� �� ఈ ధ���� ఆచ�ం� �� ల�ల మం�� ఒక� ��

ఉండక �వ��. ఈ ధర�� ��� �గ��ధక శ��� �ం�ం�ం��. సృ����

��ల�� ఈ ధ���� తప�డం ��. అం��త� ��� �� ���, ��

���, ��వరణం ��� ��� ��. మన� ఇ� ఎ��వ� �వ���

�గ��ధకశ�� �ప� �రణం. మనం-���� ���ం��వ�వల�ం� పగ�

అల���న కండ�ల�, న�ల�, ఎ�కల� �త�� ��ం� �పల

���ౖన ���శ��� (�ట�, �న�����, �వ�, �ం����) ��న�

సృ��కర� ఆ�శం. ఏ �ౖద� �స� �మూ ఈ ధ���� ��వ �వ�డం ��. అస�

�ష��� గ��ంచడం ��. మనం పగ� కష�ప� ����న శ��� ���

���ం� ��� ఆ� ��ల� (కండ��, న��, ఎ�క�) అం�ం�

మర� మ�స� ��� శ��� �ం��ం����. అ� �వ� �ం�న�

మన ���శయం. సృ��� ��� ���� పగ� ఆ���� �� ����

���ం����, మ� ��� ���� �ంటూ పగ� ���ం� �వ�డం అ�� శ�ర

ధర�ం� ఉం�. ఏ ���లూ పగ� ��� లూ క�� �నడం �య�. ��

�న�� �త�ం ఉదయం ఏ� గంటల� ��రం�ం� ��� 10 గంటల

వర� (12-14 గంట�) ఏ�� ��� పడ�సూ�� ఉం��. ఆ �ధం� ��

ప��వడం వలన అ� అ�� �� ���� ��� � ��ం�. ఆ����

అ��ం� వర� ���శయం ప��సూ�� ఉం�� క�! 2, 3 గంట� ���ం�



ల�ం�ం� �� పరగ��� �� ��, ��� ల� మర� ��� ప�

���శయం�ౖ ప��ం�. ఈ �ధ�� ప���� ���శయం అదనం�

ప��� ఆ�రం ���, �� ��� వ��న ��ల� స�� ఎ���న �క

శ���� బల�నం ��� ం�. ���శయం బల�న�ౖ� అ�� ��ల� ���

ప��ం�.

���శయం� ఆ�రం ���� అ��న త��త ���ం� ధర�ం ��రంభం

అ��ం�. అం�� మన �����, ��� మ�ల �� ఆ����

సూ��స�మయం అ��క ���నక �వడం గమ�ంచవ��. ప��� స��

ఆ�రం అ��� ��� 9, 10 గంటల �ం� మ�స� �� ఉదయం వర�

అం� ��� 8 గంట� ���ం� �� ���శ��� వ���. ఆ�రం �ర�ం

అ�న దగ�ర �ం� ఐదవ ధర�ం అ�న �సర�క ధర�ం ప��యడం ��రంభం

అ��ం�. ���ం� ధర�ం త��� �సర�క ధర�ం �� త���ం�. ��

ఉ��గ�� ��, ���ర�� ��, సూ��స�మ��క��  �జనం ���

����ం� అ� అందరూ అ��ం� ఆ న�� �� మనం అ�భ�ంచక

తప��. �ం� శ�రధర�ం, ఆ త��� వృ�� ధర�ం. ఆ�గ�ం

��ల��ం� ధ��ల� �ర�ంచక తప�� క�! మన �సం సృ��ధ���,

శ�ర ధ��� ��� �ంద�. ��� అ��లం� మనం �రడ�

ఆ����� ��నం.

5. �సర�క ధర�ం: (ఉప�స ధర�ం) మనం ���న� ఆ�ర ప��� � మన��

క�ల� దహనం �ం� శ��� ��దల ��న త��త వ�ర� ప��� ల�



��దల �సూ� ఉం��. క��� బ�� �గ, బూ�ద ఆ�రప�న��  ఆ����

బ�� వ�ర� ప��� � ఎ��వ త��వ� ఉం��. ��, ద�వ, ఘన

రూపం� ఉన� ఆ�ర ప��� ల� మనం ���ం�� �బ�� �� ���

��ద�ౖన వ�ర� ప��� � మూ� రూ��ౖన ఘన (మలం) రూపం�,

ద�వరూపం� (మూత�ం, �మట), ��రూపం� (�ర�� డ���ౖ�) ��

��� �సర�క అవయ�ల ��� బయట� �తూ ఉం��. �పల

��దల�� వ�ర� ప��� �, బయట� వ�� వ�ర� ప��� � స�నమ��

ఆ�గ�ం �బ��న�. అ� �పల ��దల��� ఎ���ౖ, బయట� వ���

త��వ�� ఆ �� ప��� � శ�రం� ��వ ఉం� ����� �,

��జ�� � ఉత��� �సూ� శ���� క��తం ��� ం��. ఇ� ���

��� గడ�న తర�త శ�రం� ఏ ���� కద�క� త��వ ఉ��,

బల�నం� ఉ�� ఆ ��ల� ఆ �గ ప�ర�ం (వ�ర� ప�ర�ం) �� ఆ ����

�గగ�స�ం ��� ం�. �నంత�� �రణం ఒ� �గ ప�ర�ం. ఉ�హరణ�

బం���� రూపం ��� �డ� ��� ��స�, �ట�� ��� వ�� ణమ�,

��� ��� ప��  అ� ప����� బ�� ���  ���� అ��ం�� ఉన�� అ�

బం�రం క�! అ�� మన� ఉన� వ�ర�ప��� � �గ ప��� �� ���

�ం�, ఆ ప�ర�ం తల� ��� తల��� అ�, �ళ�� ��� ఆర��ౖ�� అ�,

ఊ����� ల� ��� ఆ�� � అ� ఇ� రకర��� �� �� �ర�� మన

�ౖ��� �లవడం జ���ం�. ఆ �� ప��� ల� �స���� �గం

����ం�. ఏ �ౖద� ��నం అ�� ఈ �� ��ం� వ�� �ౖద�ం



��� ం� �� వలన మన� ��కం� �� �� ఎ��వ. అ� ప�కృ� ��నం

అ�� ఈ ��� క�� �ర�క�మం �ం� ��� ం�.

మనం అవ�శ��� మన శ�రం మన �పల ప���� �భ�ం ���ం�ం�.

అ� �భ�ం ఏ ����� ���� ఈ శ���� ఆ�గ�ం వ�� ం�. అం��

సృ��కర� మన� ఈ స����� శ�ర� స�యం� ����ట��

రూ�ం�ం��. ఈ �సర�న ��య పగ� �ట జ�గ�. ఎం�వల�నం�

మన� ఉన� శ�� పగ� ఆ���� అ��ంచడం, ��� శ�ర ��ల� సరఫ�

�యడం �త�� ��, ����ట ఆ�రం ���� అ�� ���శ��� ���ం�

వ��న సమయం �ం� �సర�న ��య� ��రం��� ం�. ఆ సమయం �ం�

శ�� అం� �సర�న ��య� మ���ం�. ����ట క�సం 8-10 గంట�

�సర�న ��య ���� శ�రం� ఆ�రం ��� ���న వ�ర� ప��� � మ�స�

�� ఉద��క��  ���� �స��ంపబడ��. ��� 9, 10 గంటల�

��ప��� ��� �ల��� ��న 4, 5 గంటల �ం� �సర�న ��య

��రంభ�ౖ ��� �� వర� జ���ం�. అం� ��� 2-4 గంట�

�త�� శ�రం �పల �భ�ం అ��న��. ఇం�క ��� గంట�

�స��ం��వల�న ప��� � �� ����తూ �� ��� వ�� ���న��

శ�రం� �� ���తూ మన �ం� ���సన� (�మట, మలం, మూత�ం,

��, ��జలం) �� వసూ� ఉం��. శ�రం� వ�ర� ప��� � మ�

ఎ��వ�న��� �� ఆ�రం వ�� , �� �నవద�� �� ��� ���,

ఆక� మంద�ం�, మన� ��ల� తలం� ��ం� �� శ�రం తన�పల ���

���ం�మ� ���ం�� ���ం�. ప�� �� �సర�న ��య సమ���



త��ం��, క�సం �గం వ��న�� అ�� �సర�న� అవ�శం క���� మన

శ�రం తనంతట �� ���� �భ�ం ���ం�ం�. �గ�కత ���న దగ�ర

�ం� �న�� ఇ�ం� సమయం� �ళ� ����, �� ���� ఇం�

పచ�� ���� �ట��ం� �� ప��వడం �������. శ�రం ���

���వ��� అవ���� ఇవ��క త� �� �ర���ల� ఆ��నం

ప������. �న�� తప� �గ� ��ల�� ప���త�ం ఈ ధ����

ఆచ�సూ� �����, �క��� , �సన� ��ం� ��� ఆ���

ఉన�ంత వర� ఆ�గ�ం� �� శ��ల� ఉం�� గ������. మన

����� ఈ రహ��ల� ����� ఆ�గ�ం� ��ం��, మనం �త�ం

అ�� చ����, అ�� అం���� ఉ�� అ��గ�ం అ� ఊ�� ���

�����. �క���  ఇ�� మం�� �మూ� ఔష��. ఒక� లంఖణం

�త�� పరమ ఔషధం. పగ� �� ఆ�రం �న�ం� ��� ���ం�

శ����, ���శ��� ఇవ���� ఉప�సం అం��. ఉప�సం అం� 24

గంటలూ శ�రం ���� �సర�న ��య. అం�వల�� 'తప� �� ఉప�స

వ�త� కం�" అ���. ఇంత� �� క��ం� �సర�క ధ���� మనం మర�

మం�ల ���, �క�ర� ��� ఆ����� �ం�ల� ఆ�ంచడం ఎంత వర�

��య� �� ఆ��ంచం�?

��చనం ��� అవడం ���: ��చనం ��� అవ�డం వలన �సర�న ��య�

సగం �రం త���ం�. ప�� త�� �ల���� ఏ� �ం��, ఎంత ����, ఇం�

���� �� అ� అ���ం� �� ఎ�� ��� ����, ఎ�����  ��చ���

���� అన� �షయం అ�� త�� � �క�వడం, అడ�ల� ��యక �వడం



ఆ����� ప��న ���� అనవ��. �� త��దం�� �, �క���  �ం�� బలం

అ��ం���� �� �న�� వంటబ��, ఏర��న మలప�ర��

ఎప��క��� బయట� ���� బలం వ�� ం�, �ఖం వ�� ం� అన� �షయం

మ���. మనం �ౖన ����న���  ఇం����� అంద�� ��� ��చనం

అ��లం� �ర� అన�ం క���� ��� �� అన�ం ఎంత �ం� అంత

�ర అ�� ���. �ల�� �య�ం �� ���య�ం (��� పట��

�య�ం) �� ��మ అన�ం �� ఆ�ం�న ��మ �ం�� ��న ����

�నడం బ���, �� ��చ��� మం��. ప�� �� �రల� ప�� �బ��

�డటం �� మం��. అ�� పండ�� ��� ఊ� �య�ం� న�� ���.

�� �సం మనం బ��� �� ����� ��� అ�� �� మలబద����

����� యన�� మ�వకం�. ��చనం �ం� మూ� ���  ఎ�� ���

మం�� అన� �షయం ����ం��.

ప�� ఒక��� ఒక� �� �ం� ���  ఉదయం ��� �� ��� అ��

మర� �యం���� �జ��� �ం� తప�� స�� మ��� ��చనం

అ���. �ల�� �� �ద��� �� ఉదయం �ద���న �ంట� ఒక �ట�

�ం� �ట�న�ర ��� �ట��ం� ��� �� రక�ౖన ఆ�చన�, ప��

�య�ం� మన��� ��� , �� ��ం� ��ల�ౖ లగ�ం �� 5, 10

��ష�� అటూ, ఇటూ న�సూ� ఉం� ��చనం �� క���ం�.

అ��ం� అ�� వర� ���� �ళ��డ�. అప�� వర� ఆ���� ���

��చనం ఒ��� ఎ��వ� ���ం�. అ� ��� ��చనం అవ�డ�

��దయం. మర� గంట త��త �ండవ�� �ౖన అ��న���  ��� ���



అ� �ధ�� ఆ���� ఈ �� ఇం� ఎ��వ ��చనం మ� ���

అ��ం�. ��� �ంద� �� �న� �ం� �టల �జనం �లూ�

��చనం �త�ం �� అ��ం�. �యం�లం �జ��� అరగంట �ం�

మ�� �ట��ం� �� ��� ఆ �ధ�� ఆ�చన ��� ఉదయం ���

�లూ� ��చనం ��� ���ం�. �యం�లం ��చనం అ���

�జనం �య��� అ��లం అ� �ల��, �ద�� అందరూ ����ం�

ఆ�గ�ం � �ంతం అ��ంద� ��� ం��ం�. ఆ����� - ��చ���;

��చ��� - ఆ�చనల� అంత దగ�ర సంబంధం ఉన�ద� గ��ం�న ��

అదృష�వం��. మలబద�కం ఉన��� అంద�కం� �రదృష� వం�� అ�

ఇక�ౖ� ����ం�. � మలబద���� వ��ం��ం�, � బద�కం

వ����ం�.

ఆచ�ంచవల�న ��� ఆచ�ంచ�ం� ప�కృ� ��ద�ం� వ�వహ�సూ� ��రక

�న�క ఆ���ల� �శనం ���ంటూ ����� �ందవల�న జన��

అ��నం� ��ంచవల� వ�� న��. మ�� ఇ�ం� ప�ల� ��� ��డ�

�మన �� ఇ� అ���.

�మ �ద���� - పం� పరమ��� - �� �ల��� - �క� ���� - 'మ��

అ���'

��న ఇక�ౖ� మ�� ఆ అ����� వ��ం��� �మం��� న� ���న�ౖన

ప�కృ� �వ��� అలవ�� �ంటూ, మన క�స ధ���ౖన శ�ర ధ��ల�



��తం� ప�� �త�ం �నచర�� ఒక �గం� ఆచ�సూ� �నవ జన��

�ర�కం ���ం�ర� ఆ��� ���.



6. �� ��� న����?

� ఆ����� �����వడం �సం � �ద �� ప��ధన ���� ���

�య�ల� త���యడం జ��ం�. ��వలన ��రకం�, �న�కం�

�� ఎ�� సత���ల� �ం��. ఆ �య�ల� ��తం� ఒక �గం�

���� ��� ఆ����� అ�భ��� ���. ఈ మం�� ప�జలందర�

అం��� ��ం�ంద� ప�కృ� �ౖద� ����� అధ�యనం �� ఒక �వన

��నం� రూపకల�న �� అక�డ �ం� ��� ప��రం ���ల�

సంక��ం��. �� ���� 10 సంవత��ల �ం� ప�కృ� �వన

����� ప��రం �సూ�, �లం� ���తూ, �ల� 30, 40 ఆ�గ�

ప�సం�ల� అం�సూ� ఇప��� ��� 2,500 �ౖ� ఆ�గ� ప�సం�ల�

ఆంధ��శమంత� అం�ంచడం జ��ం�. �� �ం�న ఆ�����, ��

ఆచ�ం� �య�ల� ప�జ� ����ం� త�ర� ఆ�గ�వం�ల��ర��

� తపన. ప�జ� ఆ�గ�ం ��త�ం ఇప��� ఎంద� దగ�ర�, ఎ�� ���ట�� �

��� ��� ఎం� డ��� ���� �� జ��� �క ��శ �ం� �న�క

�భ� అ�భ��� ���.

అ�ం� ��� ఇక డ�� ఖ����ం�, ఇం�� ఉంటూ ఇం�� ఉన� ���

ఆ����� ������ �ర�ం ప�కృ� మన���నం�� ��� ఉ�తం�

ప�జల� అం�ంచడం � ధర�ం� ��ంచడం జ��ం�. అం�� �� ఒక �ట

���� ����� �ట��ం� ప�జల� �� అం���� ఉం�లన�



ఉ��శ�ం� � ఖ��ల� �� ���తూ ఈ ప���ద���� ప�జల

ఆదరణ� �న���� ���. �� ����ద�� , అందరూ ఈ ప�కృ�

�య�ల� ఆచ�ం� అం�� ఉన� ���� ఎప��� వదల�ం� �ఖం�

��ం�ల�. ఉప���� �ం� �ంతవర� �ష�� ���  ఉం�� ��

అ�� ఆచరణ �య��� ��� ఉండవ� �� ప�� �ష��� �వరం�

�స�కరూపం�� ���� �వడం జ��ం�. �స�కం � ��� ఉం� ��

ఎ��� ఉన��� ��ం� �� ఎ�ం� సం��� ��ం�

ఆచ�ంచగ����. ఈ �ధం�� ఎం� మం� బం��ల ���, ����ల

��� � �స��ల� చ�� ఈ �వన ����� ఆచ�సూ� �� సమస�ల�

���� �ం����. �స��� చ���� ఆ�గ�ం �����న� ��

ఎ�� వందల మం� �� ఉత��ల ��� �ళ� అ�భ�ల� ��య�సూ�

ఉం��. ఆ సూ����� � �స�కరచన �� �న���ం�. �ంతమం�

�ర���� ఉన���, ఎ�� సంవత���� మం�� ���న���

���� �� సమస�� �ల�ం���లం� ��� ��� �క�� పర���ణ�

ఉంటూ అవసరమ�� ఉప��� �� �యవల� ఉం�ం�. ఇ�ం�

�� �క��ర�ం ఒక ఆశ���� ���ం�ల� సంకల�ం క�� � ��న ఒక

ట��� � ఏ��� �యడం జ��ం�. ఆ ట���  తర�� ప�కృ�శ����

���ంచ�����.

"ప�ల �ర� ��ం��� ��ం��న���  ���న �� ��ం����

మర�ం�న��" అన� ���నం�� �ట, �� అ��ం�కం� న��న�ట.

�� ఈ ప�కృ� ����� ఆచ�సూ� ప�జల� అం�సూ� �వ��� ���



�ందరంటూ ఉం��. �� �� �వ��� ��న� అ��వడం ��. �� �

���� ��� ���. అ� � �ధ�త. � �ధ�త� �� �ర���� ���.

ఎం�కం� ఎవ�వం� �� స���� ఏ� ఒక� అం�ంచవల�న కర�వ�ం

ఉన��. ఇ� � వం�� � ��ల�ౖ ఈ �ధ�త ప�న�� � ���� ���.

అం��త� ��� ���ర�ం� అంద�� అం�ం�ల� � ల��ం. ప�జ�

���� ఆ�గ� రహ��ల� ��య�� అవ�శ� �� వ��నం��,

�� ���న��� �� మం� మన��� ఆద�ం�, ఆచ��� న�ం��, అ�

� అదృష�ం� ���� ���. � ఆచర� � ��. � ఆ�గ�� � ఆనందం.



7. �� ప��ర� ఆ�గ�ం ��లం�!

ఆ�ంతం ఈ ��� �స���� చ��న త��త �� మన�� �� ఆ�గ�ం�ౖ

ఆస�� ����, �ం�� �ద� ఎ�� � అల���  ����వ��� �ద�ప�� �

రచనల� చదవ �రం�ంచం�. �ం�� ఆ�గ�� - ఆనందం �స�కం

చదవం�. ��� ఐ� �ట��  ��గడం ����� త��త �గ� �నచర��

��రం�ంచం�. �గ� �స��ల� ��లం� చ��� �� వ�� అ��

సం��ల� స��నం ����ం�. ఈ ����� �� ఆచ�ం�ట���

ఎం� మం� �మ��� ����హప�సూ�, అ�� ప�తూ ఉం��. ఈ

��నం స�జం� ఎ��త� ఉం�. ��ం��, �గ���  ��� ����

��� �నమ� �ంటబ� ����� కనబడ� �� �� �� మం� ప��

వద�� �� ఎంద� ఎ�ర���. మనం ఇ��ళూ� ఇ�ం� మం�

�ష�ల� దూరం అ�� ఎం� నష����. ఇక �దట అ�

జరగ�ం� చూ��ం�. ప�� దల� �ర��ధన� �గం�. ����న�

�ష��� ఆచ�ం� అ�భ�ంచం�. అ�భవం� ��� �షయ� �స�వం

అ��ం�. మనం ఎ�� ఏళ� �ం� అల��ౖన పద��ల� ఒక��� ���

ప�యత�ం ��� ���. ఈ ��నం� అల�� పడ��� �స� ఓ�� ���.

�న� �న� ఇబ�ం�� ఏ� వ��� అ� క��� స�� �ం��.

�� �� సూ�ం�న �ధ�� ఆచ�ం�ట��� ఏమ�� సం��� వ��

�� మ�మ�� �ష�� �����ల���� �� ����ౖ� ��



సంప��ంచవ��. �� �� స�యం� క�� కన���ష� �� ��ం�

�చ��ంచవ��. ప�కృ� ����� దూరం అ�న మ�� త��� దూరం

అ�న ప���� ��ంచవల�ం�. ఆ����� ఇ� స�ౖన �ర�ం అ�

నమ�ం�. న��న��� నరజన� �ర�కం అ��ం�. �లద��న ��� ఈ

భూ��ద �ర�ం �ర�ర�. �లం కల� ��, క�� � ఎ�ర���. క����

�వర� �����. ఇక�ౖ� అడ���వల ��� ఆ�గ�ం �ద� ��నం

������. మ��� ��ంచడం ������. ఇంతమం� �����

��తం� �గం� ���� ప�యత�ం �రందరూ ��� ర� ఆ�సూ�, అ��

��, ���ంబం అంద�� ప�కృ� �ద��ౖన అల��� , ధ��� ��ల� ఆ

ప�కృ� �త� మన�� ������ ���.

చదవం� - చ��ంచం� - ఆచ�ంచం�

॥ స��జ�ః ���భవం� ॥


