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ము౦దు:ా ట 
"అనర� :ె ౖ న ప=ా లను ౦-ి కూ-ిన �ె�@  Qా ధలక�ా� , <Fనప� డు  
�ా ౦�Fక�Qి౦�ే  ఏక �ా క@ము ఫల(ా ,ి  Qా ధ ఉత� మ:ె ౖ న=ి" -ధమ�పద-౧౦౧ 
(బుదు� లు)  ఈ Qా ధ  ఇ-ీ  బుద� భగ�ా ను ల �ో ధన 7క8 �ౖె  షL @మును  
సూYసు� ౦=ి. పరు ల �ో ధనలో  వ@ర¡ :ె ౖ న, అనర� :ె ౖ న అ౦శములను , 
(ొ ౦తమ౦=ి �ో ధనలలో  :ా నవ ఉ=ే) (ిత:ె ౖ  ఎ�ో�  Aద� ములను  �ే3ిన=ి 
మనముచూ 3ి�ా ము. అ�
ే బుదు� ల �ో ధనలలో  ప) ¢(ా రము, Aద� ము, 
=ే� షము, లో భము, దు�£లత, మూడనమ�కము, ఇటువ౦టి �ా టి (ి  స� ల:ే లేదు .     
అటువ౦టి అకుశలముకు  �ా రు  ఎప� �డూ  అను :ా త) మూ ఉ=ే) కపడలేదు . �ా ,ి  
�ో ధన అకుశలము ను ౦-ి <-ిప-ిన=ి మ,ిA :ౌ ల@భ,ిత:ె ౖ న, 
అతు @కృషL :ె ౖ న �ే) షL జా6 నము, పరమ�ా ౦తత, :ా న¤యతయ :ౌ ల@ములౖె న దయ, 
:ె ౖ �)  ఇటువ౦టి �ా టిను ౦-ే �ో ధన F౦-ిన=ి.  �ా ,ి  �ో ధనలలో  :ా నవ� డు  
ప,ి¦ద� ము (ా వ-ా F(ి , ప,ిప� ర+ ము (ా వ-ా F(ి , <ము(ి� �ొ ౦ద-ా F(ి, 
పర�న� �F �ేర-ా F(ి ఏ :ే � (ా వలె�ో  �ా టినF�౦టిF క�Qి ఉన� =ి . 



ఉన� � �ొ ౦ద-ా F(ి  ఇషL ప-ే  జా6 F(ి  (ేవల స౦(ేత:ే  �ా లు.అతడు  =ా F 9ా ర� క 
ప) §జనమును  �ొ ౦దు 
ా డు . ఇక 8డ అ౦తూ  �ా లుQై దు  9ా లుగల Qా ధలు 
ఉ�ా� �.ఇ< స:ా >ా న(ా ,ి , లా భ(ా ,ి  జా6 �ో ధయ(ా ,ి  అ�న<. ఇక 8డ ఉన�  
ఎ�ో�  Qా ధలు వ@కు� ల ¨వనము 7క8 =ికు 8లను  :ా ,ి�న<.ఏ౦
ో  మ౦=ి(ి   
�ా ౦�F �ా) $ి � ౦ప�ే3ిన<. ఏ౦
ో మ౦=ి(ి  జా6 �ో ధయమును  క�Qి౦Yన<, 
ఏ౦
ో మ౦=ి(ి  ఉన� �F క�Qి౦Yన<. ఏ౦
ో మ౦=ి(ి  తమసు�ను ౦-ి �ెలుగు లో F(ి  
ప,ివర� న క�Qి౦Yన=ి. ఎ౦తమ౦=ి(ి బ౦ధన <ము(ి� F ¢సుకువY�న=ి. 
ఎ౦తమ౦=ి(ి అమరత� ము Aక8 లా భమును  ఇY�న=ి. ఇ< అటువ౦టి 
�ే) షL సు �ా �ి త రత�ములు అ�న<.    

ఒక 9ా ,ి  భగ�ా ను లదగª ,ి (ి  ఒకరు  వY� ఈ <ధముQా  ప)  �౦చు 
ా డు  
"<�ా లముQా  అర¡ ము�ేసుకున� �ా డు  మ,ిA ధర�మును  లో 
ై న 
హృదయమును ౦-ి అర¡ ము �ేసుకున� �ా రు  అ౦టా ,ే , భగ�ా ను లే  దయ ఉ౦Y 
అటువ౦టి :ా నవన ల�ణములను  
ెలుప� ము" అF అ-ిQినప� డు  భగ�ా ను లు 
ఈ <ధముQా  స:ా >ా నము �ెబు
ా రు  "I�ు «, ఉత� మ:ె ౖ న=ా F�ే  ప)  �౦�ా వ� , 
మ౦Y=ా F�ే  ప)  �౦�ా వ� . ¬ ప) శ�  సుఖకర:ె ౖ న=ి. ఉన� �=ా యక:ె ౖ న=ి. 
I�ు «వ� లే , �ేను  ధమ�మును  �ా �ా ,ీతు లలో  <వరముQా  ప) కటి౦Y�ా ను . సుత� , 
Qెయ@, �ెయా@ కరణ, Qా �ా , ఉ=ా న, ఇ�ఉత� క, జా తక, అబుతధమ� మ,ిA 
�ెదల® . ఈ ,ీ�  ఇ౦త ,ీతు లలో  
ె�$ి �ా ను . ఇప� �డు  I�ు «వ�  ఒకరు  ఈ ధర�ము 
7క8 అర¡ మును  అర¡ ము�ేసుకున� ప� డు  అ=ి (ేవలము �ా లుగు  �ా క@ముల 
Qా ధ అ� ఉ౦డవచు�  =ా F:ా =ి ,ే  నడు చు కున� ప� డు , ¨వనములో  =ా FF 
�ా �౦Yనప� డు  =ా F:ా =ి,ే  ¨<౦Yనప� డు  అతను  ధమ�మును  లో 
ై న 
హృదయమును ౦-ి 
ెలుసుకున� �ా డు  అ౦టా రు " 

 ఇ౦(ొ క 89ా ,ి  భగ�ా ను ల దగª ర ఇ౦(ొ కరు వY� ఈ ,ీ� ప)  �౦�ా రు  "భగ�ా ను లే  
ఏ <ధముQా  సత@ మును  ర¯ి «౦చవచు� ను ?" ఇక 8డ ఎవ,ై �ా  ఒకరు  
నమ�కమును ౦-ి వY� ధమ�మును  <నవచు� ను , అ�
ే "ఇ=ే  సత@ ము 
�Qి�న< సత@ ము(ా దు " అF ఈ ,ీ� పలుకరు . ఇ=ే  సత@ మును  ర¯ి «౦�ే  =ా ,ి  
అ�న=ి. అ�
ే సత@  9ా ¯ా «
ా 8ర =ా ,ి (ా లేదు ." 

"అ=ి ఏ<ధముQా ?" 

"ఇక 8డ శ) ద� ను ౦-ి ఒకరు  వY�నప� డు  అతడు  <౦టా డు ,<Fనతరు �ా త, 
జా6 పకము ఉ౦చు కు౦టా డు . జా6 పకము ఉన� ప� �డు  =ా FF ప,ీ ¯ి «౦చు 
ా డు . 



ప,ీ¯ి «౦Yనప� డు  �ా టిF అర¡ ము �ేసుకు౦టా డు . అప� �డు  అతFలో  (ో ,ిక 
కలుగు తు ౦=ి, (ో ,ికక�Qినప� డు  ప) యత��లుడు  అవ� 
ా డు . ప) యత��ా � 
అ�నప� డు , అతడు  తు ల�ా త�క�ా Qి  ప,ి�లన�ే9ా� డు . ఆ<ధముQా  
తు ల�ా త�కముQా  ప,ి�లన �ే3� టప� డు  స:ా� �ా@ యా మ �ా) ర౦I9ా� డు . ఈ ,ీ� 
ప,ిశ) మ �ే3ినప� డు  అతు @న� త:ె ౖ న సత@ 9ా ¯ా «
ా 8రము అవ� తు ౦=ి. ఈ 
శ,ీరము ఉన� ప� �-ే  అతను  లో 
ై న ప) జా6 �లతను ౦-ి అర¡ ము �ేసుకు౦టా డు . 
ఈ ,ీ�లో   అతడు  సత@ 9ా ¯ా «
ా 8రము�ే9ా� డు "   

చ=ి�ే�ా ళ� కు  ప) §జనము (ా వలనF నూ రు <ధమలౖె న �,ి± క ఇY� =ా F(ి  
అను గు న:ె ౖ న Qా ధలను  �ె�(ి  క) మముQా  �ే ,ి� �ా ము. ఎవ,ెవ,ి(ి  ఎప� �-ెప� �డు  
ఏ�(ా వలె�ొ  అటువ౦టి అF�రత�ములు ఉన� <. �ా FF అర¡ ము�ేసు (ొ F �ా లనకు  
వY�నప� �-ే  �ా టి  Fజ ఫలమును  �ొ ౦దవచు� . చ=ి�ే�ా ళ�  సలN మ,ిA 
సూచనలకు   9ా� గతము ఉన� =ి . 
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అ!" బో #   

అను �ా దకులఅను �ా దకులఅను �ా దకులఅను �ా దకుల    ముముముము౦౦౦౦దు :ా టదు :ా టదు:ా టదు:ా ట 

ఆధు Fక  :ా నవ¨వనము నకు  ఆ>ా @ � �కజా6 నము  ఎ౦త��ా  

అవసరము ఉన� =ి  అటు వ౦టి  ఆ>ా @ � �కజా6 నము ను  మనకు  

ప) 9ా =ి సు� న�  మN�ో >ి 9ొ 3P ౖ టీ  బె ౦గు ళూ రు  �ా ,ి (ి  

కృతజ6 తలను  
ె �యజే సు� �ా � ము .  ఈ  మN�ో >ి 9ొ 3P ౖ టీ F  

�ా కు ప,ి చయము �ే 3ి న  అ!"  బో #  Qా ,ి (ి  కృతజ6 తలను  


ె �యజే సు� �ా � ను .  అ!"  బో #  Qా ,ి  అ�ే క  కన� -ా కృతు లలో  

ఒకటి  అ�న=ే  ఈ  "సు �ా  తరత� ము లు "  అను  ఒక  Yన�  

ప� స� కము  ప� స� కము  Yన� =ే  అ��ా  =ీ Fలో F  ప) �ఒక 8 
�ా క@ ము  రత� ము 
ో  స:ా నము  అ�నటు వ౦టి =ి  అ౦దు (ే  ఈ  



ప� స� కము నకు  సు �ా  తరత� ము లు  అను  $� రు $P టL డము  

జ,ి Qి న=ి .  అ!"  బో #  Qా ,ి  సహ(ా రము 
ో  
ె లు గు �ా ,ి (ి  

భగ�ా ను F   అన౦త:ె ౖ న  జా6 నము లో  ఒక!టి బొ టుL :ె ౖ న  

జా6 నము ను  అ౦=ి ౦చ-ా F(ి  �ే 3ి న  ప) యత� :ే  ఈ  సు �ా 3ి త  

రత� ము లు .  ఈ  ప� స� కము  చ=ి �ే �ా ళు �  అ౦దు లో F  

జా6 నము ను  ఏ  (ొ ౦చ:ె ౖ న  తన¨వనము లో  

అలవ-ి ౦చు కు న� ట® �
ే  :ా  ఈ  YF�  ప) యత� ము  ఫ�౦Yనటు®  

�ా <౦చు తూ ,  అర(ొ రజా6 నము 
ో  కన� -ా ను ౦-ి  
ె లు గు లో F(ి  

�దటి 9ా ,ి Qా  అను �ా దము �ే యడము  జ,ి Qి న=ి  

తప� � లు ఉన� టుL అ�
ే  మF�౦చమF  �ా) ,ి¡ సూ� ,  ఎ౦ద,ో  

మNను �ా వ� లు  అ౦ద,ి (ీ  వ౦దనము లు .  
 
ఇటు®  ¬ 
�ె ౦కట  కృ*ా+ ,ె -ి.  
:ే �ే జ²  మ,ి A   §Qా టీ చ²  అ,ి <న�) మ౦=ి ర,  ఆ�ే క³  

<షయసూYక 
1) బుద�   26)  స౦తృ$ి �  
2) ధమ�  27) =ా నము 
3 ) స౦ఘము  28) 
ా@ గము 
4) దు ఃఖసత@ ము   29) ప) యత��లత(¤ర@ ) 
5)  దు ఃఖము (ా రణసత@ ము   30) సత@  
6) దు ఃఖF,ో ధసత@ ము  31) దృడF,ా� ర 
7)  ఆర@  అ*ాL ౦గ:ా రª ము   32) జా6 న 
8) §గ@ :ె ౖ నదృ�ి L (ో నము  33)  శ(ి�  
9) §గ@ :ె ౖ నస౦కల�ము  34) అజా6 నము 
10) §గ@ :ె ౖ న స౦�ా షణ   35)  <ము(ి�  



11) §గ@ :ె ౖ నకర� 36)  స� శ) ద�  
12) §గ@ :ె ౖ న¨వ�ో �ా యము  37) ఐశ� ర@ ము 
13)  §గ@ :ె ౖ న�ా@ యా మము  38) �త) త� ము 
14) §గ@ :ె ౖ నజా గ) త�   39) త�® -ద౦డు) లు 
15)  §గ@ :ె ౖ నస:ా >ి  40)  $ి ల® లు 
16) మనసు  41)  భర�  
17) �ా ౦�  42) �ా ర@  
18) ఆన౦దము 43) ఆ,ో గ@ ము 
19)  సుఖము 44)  �ౖె ,ా గ@ ము 
20) �లము  45) Y౦త 
21)  ప) జా6   46) బ౦ధనములు 
22) కరు ణ   47) <మర£  
23)  :ె ౖ �) యఆ�,ా� దము  48) ప�ా� 
ా� పము 
24)  స:ా న:ె ౖ నYత� ము  49) 9ా ధన 
25)  ¯ా «౦�(సహనము)  50) అడ. ౦కులు 
51) 
ా) గడము  76) I�ు «వ�   
52) ¸� 77) !చము  
53) 9ో మ,ితనము  78)  మరణము 
54)  మూరు 8డు    79) �ా ద-<�ా దము 
55) $ి ) య:ె ౖ న=ి  80) బ) హ� చర@ ము 
56) (ో పము 81) వర� నము 
57) భయము 82) సమధ,ి£త� ము 
58) >ౖె ర@ ము  83) జన$ి ) యత 
59) �ా పము  84)  �శ) ణ 
60) జా6 F   85)  స౦శయము  
61) 3ీ�)   86)  స� -అవల౦భనము 



62) 3� వ 87)  >ా@ న (ఝా ణ)   
63) ప� ణ@ము 88)  Yత� ము 
64) ప� ణ@గ) ౦ధములు   89)  కర�ఫలము 
65) కర�  90)  గృహస¡  ధర�ము 
66) అవన�  91)  �ెడ. �తు) డు  
67) మ౦గళకరము  92)  అసతºరు షుడు  
68) సతºరు షులస౦గము 93)  స� -Fయ౦త) ణ 
69) గు రు వ�  94)  ఏ(ా ౦త¨వనము 
70) యశసు�  95)  =ేవ� డు  
71) కల౦కములు  96) అవల౦బనమును ౦-ి ఉదయము  
72) ��ా@ దృ�ి L   97) అ¦భము  
73) ప) జా6 వ౦తు డు   98) అFత@ ము 
74) అల�@ము  99)  అ�ా త� 
75) ఇ౦=ి) యసుఖములు  100)  Fబా ణము    



1.1.1.1.    బుద�బుద�బుద�బుద�     
1) ఏవ,ి జయమును  �ే,ే  ఏవ,ిF౦(ా  అపజయము (ా కు౦-ా  

ఉ౦టు౦=ొ ,Qె�Y»ో �న లో కము 7క8 ఏ కల�శములు మ¼� అ౦టు 
(ో కు ౦-ా  ఉ౦టా § అటువ౦టి�ా రు  బుదు� లు.   అన౦తము 
అ�నటువ౦టి 9ా మర� @ ము ఉన� టువ౦టి�ా రు .=ా ,ి�ేలేకు ౦-ా  
ఉన� ప� డు  �ా ,ి  =ా ,ిF ఏ<ధముQా  =ేFF౦(ా  కను Qొ నడము 
9ా ధ@ము? 1 

2) ఎవరు  �ా  7క8 �ో ధనలను  చూ 9ా¡ ,ొ (అర¡ ము �ేసుకు౦టా ,ొ ) 
�ా రు  నను� (బుద� F)చూ 9ా¡ రు (అర¡ ము �ేసుకు౦టా రు .) 2 

3) ఎవరు  ,ో Qి(ి  3� వ  �ే9ా¡ ,ొ  �ా రు  �ా కు (బుదు� F(ి)3� వ �ే9ా¡ రు ;3 
4) ఒక అదు¾త¨<,ఒక అ9ా :ా న@ :ె ౖ న :ా నవ� డు  ఈ జగతు� లొ  

ఉద�9ా¡ రు , �ా రు  జగతు�  7క8 సర� �ి తమునకు ,అ౦ద,ి 7క8 
సుకమునకు ,జగతు�  $P ౖ న అను క౦పము�ేత  ఉద�9ా¡ రు .మ౦Y 
పF(ో సము, =ేవమను ష @ల మ౦Y సుకము(ో సము ప� టిL నటువ౦టి ఆ 
అ=ి� ¢య ¨వ� -ే బుదు� డు ;4 

5) సర� లో కములలొ  �ా ,ిF ¬,ినటివ౦టి �ా రు  ఏవరూ  లేరు . 
ఎవ,ిF౦(ా  �ా ,ిF జ�౦చడము 9ా ధ@ములేదు . సర� లో కములను  

ెలుసు (ొ F, సర� లో కములను ౦-ి <ము(ి¡��  �ొ ౦=ినటువ౦టి�ా రు . 
�ా రు  ము(ి�  �ొ ౦=ినటువ౦టి �ా ,ిలొ  అగ) గణు @లు, =ా టి�ో �న 
�ా ళ® లో �ే  �ే) షుL లు, జా6 నము 
ెలుసుకున� టువ౦టి�ా ,ిలొ  
అను పములు. 5 

6) ‘’ బుదు� ల ఉదయము దుర® భము……..’’  
బుదు. లు (ప� టL డము)సుకకరము, మ౦గళకరము……..” 
(అటువ౦టి) ప� రు ష �ే) షుL లను  చూ డటము దుర® భము  6 

                                                 

        



2222....    ధర�ముధర�ముధర�ముధర�ము     
1) సర� �ా పములను  �ేయకు౦-ా  ఉ౦డడము. కుషలము (మ౦Y 

తనమును ) స౦�ా =ి౦చడము,�ా ళ� మనసును  ప,ిసు=ిÃ  
�ేసు (ో వడము ఇ=ే బుదుÃ F 7క8 �ా సనము అ�న=ి" 7           

2) "�ెడ. :ా టలను  :ా టా® డకు౦-ా  ఉ౦డడము,�ొ $ి �క�Qి౦చకు౦-ా  
ఉ౦డడము, 0�ు «వ� ల Fయ:ా ను 9ా రముQా   స౦యమముQా  
ఉ౦డడము. ఆNరములో  �తముQా  ఉ౦డడము, ఒ౦టిQా  
¨<౦చడము,మనసును  ఎప� �డూ  >ా@ నములొ  ఉన� తముQా  
ఉ౦చడము. ఇ=ే బుదుÃ F �ా సనము అ�న=ి." 8 

3) "(ా రనము ను ౦-ి అ�న అF�<షయములను  (ధర�మును )�ా F 
7క8 స�షL (ా రనములను  మNసమను రు  
ె�$ి �ా రు  మ,ిA 
త=ా గతు లు �ా F7క8 F,ో దమును  మ,ిA �ా F7క8 ప� రª మును  
సN  
ె�$ి �ా రు " 9 

4) ధర�=ా నము అF� =ా నము లక౦టే �ే) షL ము, ధర�రసము అF� 
రసములక౦టే �ే) షL ము, ధ,ా�న౦దము �Qి�న ఆన౦దములక౦టే 
�ే) షL ము, ఎవరు  �ా ౦చను  �ా శనము �ే3ినటువ౦టి�ా ,ొ  �ా రు  అF� 
దు ఃఖములను ౦-ి ము(ి�  �ొ ౦=ి�ా రు . 10                        

5) ఈ ధర�ము వY� 9ా =ి౦�ే�ా ,ి(ే  (ా F వY� న:ే ��ా ,ి (ి (ా దు . ఇ=ి ,ా గ 
=ే� ష మ,ిA �హముల
ో  ప-ిఉ౦-ే�ా ,ి(ి    
ె�యడములేదు " 11     

  



3  3  3  3  సససస౦౦౦౦ఘముఘముఘముఘము     
1) బ౦Qా రు �ా ణ@ముల వర± ముకు ,ి3ినను   ఇ౦=ి) య సుకముల తృ$ి�  

¢రదు .(ా మస౦భ౦దసుఖములు అల�:ె ౖ న9ా� దము (సుకము) 
మ,ిA అ�ా ర:ె ౖ న దుఖఃము ను ౦-ి   కూ -ిన<. =ీFF
ెలుసు (ొ F 
ప౦-ితు లు =ివ@:ె ౖ న సుకములలొ  కూ -ా  ఆన౦దము పడలేదు . 
స:ా�స౦బుదు� ల �ా) వకరు  ఎల® ప� �డూ  (ో ,ికలను  
తకు 8వ�ేయడములో �ె Fమగ�మ�ఉ౦టా రు ". 12 

2) "బుద� భగ�ా ను ల  షు @లు,ఎవరు  పగలు,,ా �)  >ా@ నములో �ే  
ఆన౦దముQా  ఉ౦టా ,ొ  అటువ౦టి�ా రు  ఎల® ప� �డూ  జా గ) తలొ  
ఉ౦టా రు " 13 

3) "ఎవరు   పరమజా6 F  బుదుÃ F ను ౦-ి ప)  (ా  ౦Yన ఆర@ సథ@ములను  
మననము �ే9ా¡ ,ొ  �ా రు  ¢,ా  ఎచ� ,ిక త$ి �ననూ  ఎF�దవజన� 
ఎత� డము లేదు  ఇ=ి స౦ఘము 7క8 ఉత� మ రత�ము అ�న=ి" 14 

4) "న�త) ములలొ  ముఖ@:ె ౖ న=ి చ౦దు) డు . ప) (ా  ౦చడములొ  
ప) =ా నము సూరు @డు  అ� ఉ�ా� డు . ఇషL :ె ౖ న ముఖ@ అ0లా శ 
ప� ణ@:ె ౖ న=ి. అ=ే <ధముQా  ప� జ ఆ�ిధ@మునకు  ముఖ@ము స౦ఘము 
అ�న=ి" 15 

5) ఎవరు  ప� జకు  అరÅ@ :ె ౖ న�ా రను ,బుదÃ రను  లేక �ా) వకరను  
ప� Æ9ా� ,ొ  ప) ప౦చము 7క8 అడ. ౦కులను =ా టి �ో క స౦కటముల 
ను ౦-ి త$ి �౦చు (ొ F, ము(ి�  అ�నటువ౦టి, �ా ౦తస� రూ ప� లను  
భయము లేకు ౦-ా  ఉ౦-ే�ా ,ిF ఎవరు  'ప� Æ9ా� ,ొ  �ా రు  
స౦�ా =ి౦Yన ప� ణ@మును  =ేFF౦(ా   (ొ లవడము 9ా ధ@ము (ా దు . 16 

 

        



4444....    దు ఃఖసత@దు ఃఖసత@దు ఃఖసత@దు ఃఖసత@ ముముముము    
1) "జన�, ,ో గ, జ,ా , మృతు @, �ో క, F,ా శ, $ి ) Aల <§గము,  

అ$ి ) Aల స:ా గమము, ఆశల అస౦ప� ర+ , అ3ి¡ త� :ె ౖ న ఈ అF� 
ల�ణములు దు ఃఖమును  సూY9ా� �." 17                      

2) పసువ� లను  పసువ� ల(ా ప,ి కర)  ¢సు (ొ F అద�౦చు నటు®  
ముస�తనము, మరణము ¨వ� లను  త,ి��ే9ా� �". 18                                                                 

3) "ఇక 8డ మను షుల ¨వనము అF�త� ము మ,ిA 
అజా6 త:ె ౖ నటువ౦టి=ి. కÈిణ మ,ిA అల�:ె ౖ న=ి మ,ిA అ=ి 
కూ -ా  దు ఃఖము
ొ  కూ -ి ఉన� =ి" 19                     

4) "ఎవ,ి(ి నూ రు  $ి ) య:ె ౖ న <షయములు ఉ౦టా §,అతF(ి నూ రు  
ర(ా ల దు ఃఖములు ఉ౦టా �.ఎవ,ి(ి ,ె౦డు  $ి ) య:ె ౖ న <షయములు 
ఉ౦టా § �ా ,ి(ి ,ె౦డు  ర(ా ల దు ఃఖా లు ఉ౦టా �." 20 

        



5555....    దు ఃఖదు ఃఖదు ఃఖదు ఃఖముముముము    (ా రణసత@(ా రణసత@(ా రణసత@(ా రణసత@ ముముముము    
 1) "దు ఃఖా F(ి (ా రన:ే మ౦టె 9ా� రÃ :ె ౖ న (ో ,ిక, అ=ి సుక:ె ౖ న (ో ,ిక 

అ�ఉ౦డవచు� ,  ప) ¢(ా రము
ో  కూ -ిన (ో ,ిక అ�ఉ౦డవచు�  
లే=ా  (ేవలము >ీ ,ాÉ Aవ� 
ొ  ఉ౦-ా లF (ో ,ిక అ�ఉ౦డవచు� ". 21  

2) (ో ,ిక�ే దు ఃఖా F(ి (ా రనము అ�న=ి, ఎ౦దుక౦టే (ో ,ిక 
ఎప� �డూ  ఫ� ర+ ముQా  తృ$ి� �ొ ౦దదు".  22 

3) (ో ,ికలను ౦�ే దు ఃఖము ప� డు తు ౦=ి, (ో ,ికలను ౦�ే భయము 
ప� డు తు ౦=ి, ఎవరు  ప� ర+ ముQా  (ో ,ికలను ౦Y ము(ి�  
�ొ ౦=ినటువ౦టి�ా ,ొ  �ా ,ి (ి  దు ఃఖములేదు  భయము ఎక 8-ి=ి"? 23  

4) "(ేవలము <షయములను ౦�ె :ా నవ� డు  తనను  
గు ,ి� ౦చు కు౦టా డు . అ=ి అతF మనసును  �ెడు ప� తు ౦=ి. �ేను , 
�ా =ి  అ�ే=ా Fను ౦-ి  దు ఃఖము  వసు� ౦=ి". 24                        

5) "$ి ) య:ె ౖ న=ా F(ి అ౦టు(ో వదుÃ , అ$ి ) య:ె ౖ న=ా F(ి అ౦టు(ో వదుÃ , 
$ి ) య:ె ౖ న=ా FF (�ా ,ిF) చూ డకు౦-ా  ఉ౦డడము మ,ిA 
అ$ి ) య:ె ౖ న=ా FF (�ా ,ిF) చూ డడము ,ె౦డూ  దు ఃఖకరము". 25 

6) "ఏ=ి పరు లను  అను స,ిసు� ౦=ొ  అ=ి అ౦
ా  దు ఃఖకరము,స� -
ప) భు వ�   (ా వడ:ే  సుఖకరము". 26 

  



6666....    దు ఃఖF,ో ధసత@దు ఃఖF,ో ధసత@దు ఃఖF,ో ధసత@దు ఃఖF,ో ధసత@ ముముముము     
1) ఏ ముళు� F౦(ా  కుచు� కు �ా�  వ@(ి�   అF� =ికు 8లకు  

పరు Qెతు� 
ా �ొ ,అ=ేముళు� ను  ¢3ినతరు �ా త అతడు  
పరు గు $P టేL =ిలేదు ,ముFQే=ీలేదు ". 27 

2) ఎవ,ి(ి ఏ<ధ:ె ౖ న $ి ) య:ె ౖ న(ో ,ికలులే�ో  �ా ,ి(ి  ఏ<ధ:ె ౖ న 
దు ఃఖము లేదు ,ఎవ,ిలొ  ఉ=ే) కము మ,ిA <*ా దము ఉ౦డ=ొ  
�ా ,ిF �ేను (బుదుÃ లు) �ో కర�ి తు డు  అ౦టా ను . 28 

3) "$ి ) య:ె ౖ న(ో ,ిక లేకు ౦-ా ఉ౦-ే�ా డు  దు ఃఖర�ి తము  
అవ� 
ా డు ". 29 

4) "అF�౦టిF ప� ర+ ముQా  
ెలుసుకున� �ా రు , =ేFలో  కూ -ా  ర�౦�ే=ి 
లేదు , అF�౦టిF 
ెలుసుకున� �ా రు  అF� దు ఃఖములను ౦-ి ము(ి�  
�ొ ౦దు 
ా రు ". 30 

5) శ,ీరము చూ రు  చూ రు  అ�, గ) �ి ౦చడము న ౦Y�ో �, 
�ేదనలు అ!� చల® Qా  అ�@ , స౦(ా రము ఉపశమనము �ొ ౦=ి 
<జా6 నము  తన  ఇ౦టిF  
ా కుతు ౦=ి". 31 

  



7777....    ఆర@ అ*ాLఆర@ అ*ాLఆర@ అ*ాLఆర@ అ*ాL ౦౦౦౦గ:ా రªగ:ా రªగ:ా రªగ:ా రª ముముముము     
1) "ఎవరు  దు ఃఖమును  అర¡ ము �ేసుకు౦టా ,ొ  �ా రు  దు ఃఖము7క8 

ఉత��� F అర¡ ము �ేసుకు౦టా రు . అ=ే<దముQా  =ా F7క8 
F,ో ధమును  అర¡ ము �ేసుకు౦టా రు  మ,ిA F,ో ధము7క8 
:ా రª మును  అర¡ ము �ేసుకు౦టా రు " 32 

2) "అF�<షయములు (స౦ఖా ర) అFత@ముఅF ఒక వ@(ి�  ప) జ6 F౦(ా   
అర¡ ము �ేసుకు �ా� క అతను  �ౖె ,ా గ@ము �ొ ౦దు 
ా డు . ఇ=ే ప,ి¦దÃ  
:ా రª ము.  33 

3) "!కు  !�ే ప,ిశ) మపడవలెను . త>ా గతు లు (ేవలము :ా రª మును  
:ా త) మును  చూ $ి 9ా� రు . :ా రª ములలొ  అ*ాL ౦గ :ా రª :ే  �ే) షL ము 
ఎవరు  ఈ:ా రª ములొ  �ో 
ా ,ొ  �ా రు  బుదు� ల �ో ధనప) (ా రము నడY 
దు ఃఖమును ౦-ి ము(ి�  పడ
ా రు (�ొ ౦దు 
ా రు ) ". 34 

4) "ఎవరు  శ) మపడవల3ిన సమయములొ  శ) మపడలే=ొ  
Aవకుడు Qా ఉ౦-ి, భలముQా ఉ౦-ి, 9ో మ,ిQా  ఉ౦టా -ొ  ఎవరు  
తన ల�మును  వద�$P డ
ా -ొ  అటువ౦టి Y౦తనను  వదల-ొ  
అటువ౦టి 9ో మ,ి జా6 న:ా రª మును  
ెలుసు (ో లేడు ". 35 

5) ఇ౦=ి) య �ో గములను , =ేహద౦డమును  ¬,ినటువ౦టి మధ@మ 
:ా రª ము స:ా�స౦బుదు� లను ౦Y ప) (ా  ౦చబ-ిన=ి. అ=ి దృ�ి L F, 
జా6 నమును , అIజ6 ను , �ా ౦�F, స౦�ో >ిF మ,ిA Fబా¾ ణమును  
ఇసు� ౦=ి. 36 

        



8888....  §§§§గ@ �ా ద:ె ౖ నదృ�ి L (ో నగ@ �ా ద:ె ౖ నదృ�ి L (ో నగ@ �ా ద:ె ౖ నదృ�ి L (ో నగ@ �ా ద:ె ౖ నదృ�ి L (ో నముముముము 
1) ఒక 3ి=ాÃ ౦తమునకు  అ౦టు(ొ F, పరు ల 7క8 దృ�ి L (ో నమును  

తకు 8వQా  చూ డటమును  జా6 ను లు అడ. ముఅ�ా� రు ". 37 

2) "ఈ ప) ప౦చము Fర౦తర ప) �ా హము :ా =ి,ిQా  మ,ిA 
అFత@:ె ౖ నటువ౦టి=ి. ఏ=ి అ౦తA ఉత���  అవ� తు ౦=ో  అ=ి 
అ౦తÊన3ిసు� ౦=ి.ప,ివర� న మ,ిA అFత@:ె ౖ నటువ౦టి=ే 
¨వనము 7క8 స� రూ పము అ�న=ి.ఏ=ి అ౦
ా  అFత@� అ=ి 
అ౦
ా  దు ఃఖ:ె ౖ నటువ౦టి=ి. ఒకరు సుఖముQా  ఉన� ను  ఆసుఖము 
అ=ే<ధముQా  FలY ఉ౦డదు". 38 

3) "ఎవరు  స,ి�ౖె న దృ�ి L F �ొ ౦=ి�ా ,ొ  �ా ళ� లొ  "ఇవF�Ê Fత@ము 
అ�ే�ా వన ఉ౦డదు  మ,ిA "ఇద౦తÊసుఖము" మ,ిA 
"ఇ=ేఆత�" అ�ే�ా వన,ా �ే,ా దు  అ=ి�ా ళ� లొ  అ9ా ధ@ము" 39 

4) "ఒక �ేళ మను షుల దృ�ి L , ప<త) ముQా ఉ౦టే, �ా రు  ¦ద� :ె ౖ న�ా రు , 
ప) జా6 వ౦తు లు, కుశలులు మ,ిA మ�వ౦తు లు అ�ఉ౦-ే�ా రు . 
�ా ,ిలొ  ఎవరూ  ప) జా6 <�ీ నముQా  ((ా లేదు ) ఉ౦డటములేదు . 
�ా ,ిదృ�ి L  ప,ిప� ర+ ము అ�
ా  అ� ఉ౦డవచు� ". 40 

5) సమదృ�ి L  అ౦టే �ా లుగు  ఆర@ సత@ముల జా6 న:ే  అ�న=ి". 41 

6) "ఇటువ౦టి ¦బ) :ె ౖ న, ప,ి¦ధÃ :ె ౖ న ఈ �ో ధనకు  !వ�  అ౦టు(ొ F 
ఉ౦టే, !వ�  
ెప��ో ధనను . అర¡ ము �ేసు (ో , ఏ <ధముQా  అ౦టే 
�ో ధన =ా టు(ొ F �ో వ-ా F(ి  పటుL (ొ F ఉ౦-ే=ా F(ి (ా దు ". 42 

        



9.9.9.9.    §గ@ :ె ౖ న§గ@ :ె ౖ న§గ@ :ె ౖ న§గ@ :ె ౖ న    సససస౦౦౦౦కల�ముకల�ముకల�ముకల�ము     
1) అF�ర(ా ల �ో Qా శలను ౦-ి దూరము(ా �ా ల�ే స౦కల�ము, అF�ర(ా ల  

=ే� షములను ౦-ి దూరము(ా �ా ల�ే స౦కల�ము, అF�ర(ా ల 
�ి ౦సలను ౦-ి దూరము(ా �ా ల�ే స౦కల�ము, ¤టి�ే  స,ి�ౖె న 
స౦కల�ములు అ౦టా రు . 43 

2) "�ేను  ప=ా�సన 3ిÃ �లో �ే  కల�శములను ౦-ి మనసు 
ము(ి� �ొ ౦=ిన౦తవరకు  ఆసనములో  ను ౦Y $P ౖ (ి  లేవ�ేలేవను " అF 
స౦కల�ము�ే3� �ా డు  �ో �ా య:ా నము అవ� 
ా డు ". 44 

3) "�ేను  =ా నము Ë3� �ా FQా (ా ! మ,ిA సNయము �ే3� �ా FQా (ా !, 
�ేను  �లవ౦తు FQా (ా !, ¦దుÃ FQా (ా !, మ,ిA �ా) :ా FకముQా (ా !, 
�ేను  9ా� ర� ములేకు౦-ా  ఉ౦డF, =ా F(ి బదులుQా  F9ా� ర� ముQా  
మ,ిA 
ా@ Qి Qా  (ా !(ఉ౦డF)" 45 

4) "�ేను  జా6 F(ా ! మ,ిA �ా  7క8 జా6 నఫలమును  పరు లకు  
ప౦�ేటటు® (ా !, �ేను  ప) యత��ా �(ా !, శ(ి� �ా �(ా !, Fర౦తరముQా  
ప,ిశ) �౦�ే�ా డు Qా (ా !. �ేను  సహనము
ొ  ఉ౦-ే�ా డు Qా (ా !, �ేను  
పరరతప� �లను  స�ి ౦Y ��౦�ే�ా FQా (ా !, �ేను  ప�(ినపలుకును   
ఎప� �డూ   �ెర�ేరు� �ా డు Qా  (ా !". 46 

5) "�ేను  దృడముQా (ా F మ,ిA 3ి¡ ర F,ా� రముQా  ఉ౦-ే�ా -ిF(ా F, 
�ేను  దయా వ౦తను (ా F, కరు న
ో ఉ౦డF మ,ిA �త) త� ము
ొ  
కూ -ిఉ౦డF,  �ేను  <నయము
ో  ఉ౦డ!  �ేను  <నయము
ో  
ఉ౦డ! �ా ౦తము
ొ  ఉ౦డF, అభయ�ా �Ê, �ో కర�ి తు FQా  
(ా F". 47 

6) �ేను  ప,ిప� ర+ మునకు  3� వ�ే3� �ా డు Qా (ా ! మ,ిA 3� వకు  
ప,ిప� ర+ ము (ా !. 48 



10.10.10.10.    §గ@§గ@§గ@§గ@ :ె ౖ న:ె ౖ న:ె ౖ న:ె ౖ న    సససస౦౦౦౦�ా షణ�ా షణ�ా షణ�ా షణముముముము     

1) "అపదÃ ము �ెప�డము అF��ా �ా లకు  మూలము. ఇ=ి :ా నవ� F 
దురª �(ి పడ�ేసు� ౦=ి. అతF �ో రు ను ౦-ి దు ,ా� సనను  
ె$ి �సు� ౦=ి 
మ,ిA  �ా డు   పరు లకు  అ$ి ) Aడు  అవ� 
ా డు , పరు లను ౦-ి 
తకు 8వ�ా FQా  కనపడు 
ా డు ". 49 

2) ":ా ట 7క8 �ా లుగు  �ా �ా లు అ౦టే అపదÃ ము, కÈిణముQా  
:ా టా® డటము,�ా -ి మ,ిA వ@ర� :ె ౖ న:ా టలు". 50  

3) సు౦దర:ె ౖ న ప� వ�  సుగ౦ధము లేకు ౦-ా  ఉ౦టే ఎ<ధముQా �ొ  
అ=ే<ధముQా  ప�(ినటే®  నడు చు (ొ �ే�ా ,ి :ా టలు 
FశÌ ల:ె ౖ నటువ౦టి<". 51 

4) "పరు లులేనప� డు  �ా ,ిగు ,ి౦Y �ెడు ను :ా టా® డటమువదుÃ . ఒకరు  
పరు లను  ¢�ణముQా  ఎగ
ా l�ేయడమును  తన:ా టలలొ  
(ము(ి� (ా <౦చF) ,ా కు ౦-ా ఉ౦డF". 52 

5) ఒక,ి :ా టలు �తముQా  ఉ౦డF, <�ా రప� ,ితముQా  ఉ౦డF, 
జా6 నము
ో ను  మ,ిA �ెవ� లకు  ఆన౦దము క�Qి౦�ేటటు®  
:ా టా® డF". 53 

6) ఏ<షయము య>ా ర¡ :ె ౖ న=ి, సత@:ె ౖ న=ి, మ౦Yత�ా F(ి 
స౦భ౦ధము ఉన� టువ౦టి=ి మ,ిA ఇతరు లకు  $ి ) య:ే (ా F 
మ,ిA అ$ి ) య:ే (ా F, ఆ :ా టలను  <వ,ి౦�ే౦దుకు  సమయము 

ె�3ి ఉ౦-ా �" 54 

        



11111111....    §గ@ :ె ౖ నటువ§గ@ :ె ౖ నటువ§గ@ :ె ౖ నటువ§గ@ :ె ౖ నటువ౦౦౦౦టికర�టికర�టికర�టికర� 
1) "=ేహము 7క8 మూడు �ా �ా లు అ౦టే 1) చ౦పడము, 

2) =ొ ౦గతనము �ేయడము మ,ిA 3) వ@I�ా రము  
�ేయడము". 55 

2) ఏ<ధముQా  �ేను  ఉ�ా� �ొ  అ>ే<దముQా  ¨వ� లుకూ -ా  ఏ<ధముQా  
¨వ� లుఉ�ా� § అ>ే<ధముQా  �ేను ఉ�ా� ను , ఈ <ధముQా  
అ౦దరూ  తన
ో  స:ా నము అF 
ెలుసు (ొ F ఎవ,ిF(ొ టL వదుÃ  
మ,ిA పరు లను ౦-ి చ౦$ి ౦చకు౦-ా  ఉ౦డు ". 56 

3) "�ొ డు వ� Qా  వ� ౦-ే=ి(ా F లేక �ొ టిL Qా  ఉ౦-ే=ి(ా F, అను వ� న౦
ే 
ఉ౦డF, మ౦Y=ి(ా ! లేక �ెడ. =ి(ా F ఎవరు  తనకు  ఇవ�కు ౦-ా  
ఉ౦-ే�ా FF 3ీ� క,ి౦చకు౦-ా  ఉ౦టా ,ో  �ా ,ిF  �ేను   బా) హ�ణ( �ే) షL ) 
అ౦టా ను ". 57  

4) "ఎచ� ,ిక లేకు ౦-ా  ఇతర 3ీ�) F క�3� �ా డు  �ా లుగు  
=ౌ ,ా గ@ములను  అను భ<9ా� డు . �ా �ా లను $P ౦చు (ో వడము, 
F౦=ెలకు , F=ా) భ౦గమునకు  మ,ిA నరకము." 58 

5) (దు�£లనను అ�) దు ,ా�రª :ె ౖ న �లమున క�Qిఉ౦-ి 
స౦యమ�ీ నము క�Qి 100   స౦వత� ,ా లు బ) తకడముక౦టే 
ఒ(ేఒక 8,ో � �లవ౦తు FQా ,>ా@ FQా  బ) తకడము :ే లు. 59 

        



12121212....    §గ@ �ా ద:ె ౖ న¨వ�ో �ా యము§గ@ �ా ద:ె ౖ న¨వ�ో �ా యము§గ@ �ా ద:ె ౖ న¨వ�ో �ా యము§గ@ �ా ద:ె ౖ న¨వ�ో �ా యము 
1) "ఇతరు లకు  (ొ ౦చముకూ -ా  N F �ేయకు౦-ా  ఎవరు  ¨<సు� �ా� ,ో  

�ా రు  ధను @లు". 60 

2) "§గ@:ె ౖ న వృ�� లొ  ¨<౦చడ:ే  స,ి�ౖె న ¨వనము.ఇతరు లకు  
�ెడు క�Qి౦�ే ఎవృ�� F ఎ౦చు (ో వదుÃ . ఉ=ా :- �ా ణులను  అ:ే � 
�ా@ �ా రము, శ9ా�) లను  అ:ే � �ా@ �ా రము, :ా ౦సమును  అ:ే � 
�ా@ �ా రము, <షవసు� వ� లను  అ:ే � �ా@ �ా రము, �ే�ా@ వృ��  �ా@ �ా రము 
ఇలా ౦టి<". 61 

3) మ౦Y సత@:ె ౖ న చ,ిత) క�Qిన ¨వనమును నడు ప� . దుషL :ె ౖ న 
చ,ిత)  క�Qిన ¨వనమును  �ేయవదుÃ . మ౦Y ధర�మును  
అను స,ి౦�ే�ా రు  ఈ లో కములొ  మ,ిA పరలో కములొ  సుఖముQా  
బ) తు కు 
ా రు ". 62 

4) �ీ న:ె ౖ న ధర�మును  ¢సు (ో వదుÃ , ఎచ� ,ికలేకు౦-ా   బ) తు కవదు� . 
��ా@ దృ�ి L F అను స,ి౦చవదుÃ , లో కము7క8 బ) తు కు (ో సము 
బ) తు కవదుÃ ". 63  

        



13131313....    §గ@ �ా ద�ా@ యా మ§గ@ �ా ద�ా@ యా మ§గ@ �ా ద�ా@ యా మ§గ@ �ా ద�ా@ యా మముముముము     
1) "మనసు 7క8 మూడు  �ా �ా లు అ౦టే లో భము,=ే� షము మ,ిA 

�హము. అకుశల(�ా ప)ఆలో చన ఉత�న� ము (ా కు ౦-ా  ఉ౦-ేటటు®  
ర¯ి «౦చు . అకుశల(�ా ప) ఆలో చనలను  త@ Æ౦చు . కుశల 
§చనలను  అ0వృ=ిÃ పరచు (ొ  మ,ిA కుశల§చనములను  
ర¯ి «౦చు (ప,ిప� ర+ ము �ె౦=ి౦చు )" 64 

2) న-ి�ేటప� �డు , FలYఉన� ప� �డు , కూరు� Fఉన� ప� �డు , 
పడు (ొ Fఉన� ప� �డు , =ేహమును  వ౦Yనప� డు  మ,ిA Fటా రు  
�ేసుకున� ప� డు  అF� అవస¡ లలో ను  I�ు «వ�  స౦యమము
ొ  
ఉ౦డF". 65 
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�ా <౦Y ఒకరు  చ౦పకు౦-ా  (హత@ �ేయకు౦-ా ) ఉ౦డF. మ,ిA హత@  
�ే�౦చకు౦-ా   ఉ౦డF". 113 

2) "ఎవరూ  ఎవ,ి(ి �సము �ేయకు౦-ా  ఉ౦డF, ఇతరు లను  
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అ0�ా) యమునకు  స,ి�ో తు ౦=ి అF(ా !, =ేFF 3ీ� క,ి౦చవదుÃ . 
ఎవరు  అ9ా ర:ె ౖ న=ా FF 9ా రమF 9ా ర:ె ౖ న=ా FF అ9ా రమF �థ@  
గ) �ి కలను ౦-ి కూ -ి ఉ�ా� ,ో  �ా రు ఎప� �డూ  9ా రమును  
9ా >ి౦చలేరు ". 246 

4) ఎప� �డు  ¬కు  (ొ F�<షయా లు అకుశల:ె ౖ న< మ,ిA �ెడ. =ి అF 

ెలుసుకు౦టా ,ో  అప� �డు  =ా FFత@Æ౦చు  మ,ిA ఎప� �డు  (ొ F� 
<షయా లు కుశల:ె ౖ న< మ,ిA �ి త:ె ౖ న< అF
ెలుసుకు౦టా వ,ో  
=ా FF3ీ� క,ి౦Y అను స,ి౦చ-ి". 247 

5) ఏ ఏ <షయములను ౦-ి ఇప� �డు  మ,ిA ము౦=ే దు ఃఖము 
అను భ<౦చవల3ి వసు� ౦=ో  మ,ిA మనము మ,ిA పరు లు 
దు ఃఖముపడవల3ి వసు� ౦=ో  అ=ే అకుశల:ె ౖ న=ి". 248  

  



48.48.48.48.    ప�ాÌ 
ా� పప�ాÌ 
ా� పప�ాÌ 
ా� పప�ాÌ 
ా� పముముముము     
1) "ప�ా� 
ా� పములొ  �ా ప<ముకత(ా !". 249 

2) "¬తప� �లను  అరుÅ లలొ   >ౖె ర@ ముQా  F�ే=ి౦చు (ో ౦-ి". 250  

3) "ఎవరు  తన �ే) షL  ప� ణ@(ా ర@ ములను ౦-ి �ా పమును  మూ9ా� -ో  
అటువ౦టి�ా డు  �-ా లను ౦-ి బయటి(ివY�న చ౦దు) F:ా =ి,ి 
లో (ా F(ి ప) (ా శము ఇ9ా� డు . 251 

4) "ఎవ,ిలొ  సత@ , ధర�, >ౖె ర@ , మ,ిA 
ా@ గము ఉ౦టు౦=ో  అతను  ఈ 
లో కమును ౦-ి పరలో కమునకు  �ో �నతరు �ా త ప�ా� 
ా� పము 
పడడు ". 252 

  



49.49.49.49.        9ా ధన9ా ధన9ా ధన9ా ధన    
1) "�ా లుగు ర(ా ల జ�ా లు ఉ�ా� రు : 1)  ఒకడు  <ద@ను  అల�ముQా  


ెలుసుకు౦టా డు . మ,ిA =ా F ఫలమును  �ొ ౦దలేడు .  
2) ఇ౦కఒకడు  <ద@ను  అల�ముQా  
ెలుసకు౦టా డు  అ�
ే 
=ా Fపలమును  <9ా� రముQా  అను భ<9ా� డు , 3) మ,ి ఒకడు  
అ�ా రముQా  <ద@ను  స౦�ా =ి9ా� డు .  అ�
ే =ా F ఫలము :ా త) ము 
�ొ ౦దలేడు . 4) మ,ి ఒకరు  అ�ా ర:ె ౖ న <ద@ను  
ెలుసు (ొ F 
అ�ా ర:ె ౖ న లా భమును  స౦�ా =ి9ా� డు ". 253 

2) రధమునకు  �ా లుగు  చ(ా) లు ఉన� టు® . =ేవతలకు , :ా నవ� లకు  
�ా లుగు  ఆ>ా ,ా లు ఉ�ా� �. �ా Fను ౦-ే �ా రు  >ీరÉ (ా లము 
�ే) షL త� ము మ,ిA ఉన� � �ొ ౦దు 
ా రు . అ< ఏ< అ౦టే  
1) §గ@:ె ౖ న స¡ లములో  Fవ3ి౦�ే=ి  2) అరÅ ,ి
ో  కలవడము   
3) స� ౦త:ె ౖ న వ@(ి� త� ము <(ా 3ి౦చు వ� దు . మ,ిA 4) �ెను క 
ప� ణ@మును  స౦�ా =ి౦Y ఉ౦డడము". 254  

3) "�ా లుగు  <ధములౖె న వ@కు� లు ఉ�ా� రు ;  1) ఒక వ@(ి�  వటిL  
-ా ౦బా �కముQా  �ెబు
ా డు  అ�
ే 9ా =ి౦�ే=ిలేదు .  2) ఇక 8డ వ@(ి�  
-ా ౦0కములేదు  అ�
ే 9ా >ి9ా� డు  3) ఇక 8డవ@(ి�  జ౦బముQా  
�ె$� Ø =ిలేదు  మ,ిA 9ా >ి౦�ే=ిలేదు .  4) ఇక 8డ 9ా >ి9ా� ను  అF 
�ెప� 
ా డు  అ=ే<ధముQా  (ా ర@ ములో  =ా FF 9ా =ి౦Y  
చూ $ి 9ా� డు ". 255 

4) "ఏ <ధముQా  ఒక,ి తల లేక తల$P ౖ నబటL  (ా లే  (మ౦-ే) టప� �డు  
=ా FF ఆర� -ా F(ి ఏ<ధముQా  (ా ర@ ము �ేయ-ా F(ి వ9ా� ,ో  అ=ే 
<ధముQా  ఒకరు  ఇ�ా� శ(ి�  ను ౦-ి, ప) యత��లతను ౦-ి, జా గ) త� Qా , 
లేనటువ౦టి కుశల3ి¡ తు లను  తయా రు  �ేసు (ొ F �ా FF వృ=ి�  
�ేసుకు౦టా డు  అ=ే<ధముQా  :ా న3ిక ప) �ా ౦తత మ,ిA ప) జా6 ను  
�ా) $ి � ౦చు కు౦టా డు ". 256 



50. 50. 50. 50. అడ. ౦కు ములుములుములుములు    
1) "ప,ి¦ద� :ె ౖ న స:ా >ి(ి మ,ిA ఉన� త:ె ౖ న జా6 నమునకు  ఈ 

ఐదు  అడ. ౦కులు అ�న<. అ< అ౦టే   1) �ో Qా Iలా ష  2) =ే� షము  
3) జడత  మ,ిA 9ో మ,ితనము  4) అ<�ా) ౦� మ,ిA Y౦త   
5) మ,ిA స౦=ేహము". 257 

2) "Yత� ము7క8 5 అడ. ౦కులులను  త@ Æ౦Y Yత� ము7క8 
సర� 3ి¡ తు లను ౦-ి దూరముఅ�. అ�ా సకు� డు అ�, 3� � హమును  
(అ౦టు(ో వడము) <-ిY ఖడª మృగము:ా =ి,ి ఏ(ా ౦తముQా  
స౦చ,ి౦చు ".  258 

3) ఎవరు  50 జ�ా లను  $�) �9ా� -ో  అతF(ి 50 �ో కసF��ే�ా లు 
ఉ�ా� �.ఎవరు  ఎవ,ిF $�) �౦�ే=ిలే=ో  �ా F(ి �ో కము లేదు ". 259 

4) "ఎవ,ి మనసు అడ. ౦కులను ౦-ి కూ -ి ఉన� =ో ,అతను  
�ేయవల3ిన=ా FF �ేయలేడు . �ేయకూడF=ా FF �ే9ా� డు ".260  

5) ఏవ,ి మనసు అడ. ౦కులను ౦-ి ము(ి�  �ొ ౦=ిన=ొ  
అటువ౦టిమనసు�  అణుకువలా ౦టి=ి, (ా ర@ �లము, ప) (ా శ:ా నము, 
దృడ:ె ౖ న=ి మ,ిA ఆల (లో 
ై ) :ె ౖ న ఏ(ా గ) �ల:ె ౖ న=ి అ� 
ఉ౦టు౦=ి". 261 

        



51515151....    
ా) గు డు
ా) గు డు
ా) గు డు
ా) గు డు     
1) 
ా) గడము వలన అ�ా యములు అ౦టే; ఐశ� ర@ ముNF, (ొ టా® డటము 

ఎకు 8వ(ా వడము. Ôకర:ె ౖ న ,ో Qా లకు  గు ,ి(ా వడము �ా ,ిత) @  
�ా శనము, 3ిగుª లేనటువ౦టి వస�) >ా రనము. బు=ిÃ �ా శనము 
మ,ిA కు ఖా@ � �ొ ౦దు 
ా రు ". 262 

2) "ఈ ప) ప౦చము ఎల® ప� �డు  అ౦టు(ొ F (ా లేటప� �డు  ఈనవ� � ఏ�టి(ి? 
ఈ ఆన౦దము ఏ<ధ:ె ౖ న=ి?   అ౦ధ(ా రములో  ముFQి�ో �న!వ�  
�ెలుతు రు ను  �ె�(ే=ిలే=ా ? 263 

3) "ఎవరు  ఎల® ప� �డు  మధ@ము అ౦గ-ిలలో  ఉ౦టా ,ో  మ,ిA =ా Fలో  
ఆన౦=ి9ా� ,ో , �ా డు  !టిలో ప-ిన,ా � ముFQినటు® , అప� �ల�ా డు  
అ�, తనకుటు౦భమునకు  అపఖా@ � 
ెY� అ<!��ా లగు ను ". 264 

4) "అతF(ి సభలలో  Qౌ రవము ఉ౦డదు , అతF :ా టకు  :ౌ ల@ము 
ఉ౦డదు . అ�ా వశ@ క:ె ౖ న :ా టల
ో  అతF సర�  రహస@ము 
బ�ి ర౦గ:ౌ తు ౦=ి; 265 

5) :ా నవ� F(ి 5 ఐశ@ ర@ ములు ఉ౦టా �, అ< ఏ< అ౦టే : 1) ఆ,ో గ@ము 
2) ధనము  3) �త) త� ము 4) �లము   మ,ిA 5) సమ@Ù దృ�ి L . 
అ< అF� 
ా) గు డు ను ౦-ి భ) షL ము అ�, నషL ము  
అ��ో 
ా �". 266 

6) "
ా) గు డు ను ౦-ి వ@(ి� లో  �లము కF$ి ౦చదు  అతF ఇతర �లములు 
స-ిలము అవ� 
ా �, అతF మనసు �ా పకృత@ములకు  సులభముQా  
జా రు తు ౦=ి". 267 

        



52525252....    ¸దము¸దము¸దము¸దము    
1) ¸�ఆ-ే�ా డు  ఈ <ధ:ె ౖ న అ�ా యములలో  పడ
ా డు ", 

Qె�Yన�ా డు  =ే� షములకు  గు ,ిఅవ� 
ా డు , ఓ-ిన�ా డు  
ధనNFను ౦-ి దు ఃఖమును  �ొ ౦దు 
ా డు  ధనNF, అతF :ా టకు  
:ౌ ల@ము లేకు ౦-ా  ఉ౦టు౦=ి, అతను  �త) -బ౦ధువ� లను ౦-ి 
�ర9ా 8రమునకు  గు ,ి అవ� 
ా డు . అతF(ి <�ా హమునకు  3ీ)� F 
ఎవ�రూ  ఇవ�రు  మ,ిA అతను  �ా ర@ ను  �ో �ి ౦చలేF �ా డు  
అవ� 
ా డు ", 268 

2) ఎవరు  ¸దములో  ఆన౦=ి9ా� -ో , 
ా) గడములో  Ðన:ె ౖ న�ా -ో , 
వ@I�ా రములో  Fరతు -ొ , అసభు @ల స౦ఘము �ేరు 
ా -ో , జా6 ను ల 
స౦ఘము �ేర-ో  అటువ౦టి �ా F ఐశ� ర@ ము ¯ీ «ణి౦చు తు ౦=ి; 269 

3) ఏవరు  ¸జా టలో  తన సర@ స�  ధనమును  �ో Qొ టుL కు ౦టా -ో  అ=ి 
అల�:ె ౖ నNF అ�న=ి.అ�
ే అF�౦టిక౦టే $P దÃ NF త>ా గతర 
గు ,ి౦Y మనసును  =ో షము�ేసు (ో వడము అ�న=ి. 270 

4) "ఏవ@(ి�  3ీ)� ల�ెను కపడ
ా -ో , 
ా) గు బో 
ో , మ,ిA ¸� ఆడ
ా -ో  
స౦�ా =ి౦Yన సర@ ధనమును  నషL ము�ే3� �ా -ో  అ=ే అతF 
అవన�(ి (ా రనము అ�న=ి". 271  

        



53.53.53.53.    9ో మ,ితనము9ో మ,ితనము9ో మ,ితనము9ో మ,ితనము    
1) "Aవకు -ౖె  ఉ౦-ి బ�షL ముQా ఉ౦-ి ఎవరు శ) �౦చలే=ో  

9ో మ,ిఅ� ఉ�ా� -ో ,ఎవరు  తనగు ,ి౦Y F,ా� రములను  సడ�౦Y 
ఉ�ా� -ో  అటువ౦టి 9ో మ,ి ఎప� �డూ  జా6 న:ా రª మును  

ెలుసు (ో లేడు ". 272 

2) ఎవ,ిలో  పగు లుప� ట F=ి) ౦�ే అల�ా టుఉ౦=ో , అ�చ�, అ�ఎ౦డ, 
�ా లా 3� ప�  అ�న=ి అF సమ,ి� ౦చు (ొ F తన(ా ర@ ములను  
ము౦దుకు �ే9ా� -ో  (ేవలము అవ(ా �ా లకు  �ేYఉ౦టా �ో  మ,ిA 
�ో Qొ టుL కు ౦టా -ో  అటువ౦టి�ా డు  గృహస¡  ¨వనమునకు  
అరుÅ డు (ా డు ". 273 

3) "9ో మ,ిA �ా 
ా వరనము �ెపము
ో ను , (ా లము �ెపము
ో ను , 
ఆక�, ద$ి �క �ెపము
ో  ఏప! �ేయ=ే ఉ౦టా -ో  అతFలో  (ొ) త� ధనము 
,ా కు ౦-ా  �ా త=ి అ౦
ా  ఖా ¼అ��ో � ద,ిదు) డు  అవ� 
ా డు " 274 

4) "9ో మ,ి అ�న గృహస¡  మ౦Y�ా డు (ా దు . స౦యమములేF9ా ధువ�  
మ౦Y�ా డు (ా దు , (ో పము�ేసుకు �ేజా6 F మ౦Y�ా డు (ా దు " 275 

        



54545454....    మూరుÕ డుమూరుÕ డుమూరుÕ డుమూరుÕ డు     
1) "మూరుÕ F(ి జా6 నము మ,ిA (ీ,ి¡ వ�ే� =ి  అతF�ా శనము(ో స:ే , 

అ=ి అతF యశసు�ను �ా శనము�ే3ి అతF తల�,ిQిసు� ౦=ి" 276 

2) "అల�జ6 :ా నవ� లకు  ప¦వ� ల:ా =ి,ి :ా ౦సము$P ,ిQిఉ౦టు౦=ి 
(ా !జా6 నము$P రగదు". 277 

3) ఎవరు  =ో షర�ి త:ె ౖ న ¦దÃ  Fర�లప� రు షుF =ే� �ి 9ా¡ ,ో  �ా ,ి �ా పము 
ఎదురు =ికు 8లో వసు� న�  Qా l(ి  దుము �ను <3ి,ి
ే అ=ేమూరుÕ F$P ౖ �ే  
ప-ే<ధముQా ఉ౦టు౦=ి" 278 

4) ఎవ,ిలో  (ొ రత ఉ౦టు౦=ొ  అతను  (ీ ,ి� (ో సము ప) �ా రము �ే9ా� డు , 
అ�
ే ప� ర+ ముQా  ఉ౦-ే�ా రు  �ా ౦తముQా ఉ౦టా రు . మూరుÕ డు  
అర� ముF౦-ిన కు౦డవలె, అ�
ే ప౦-ితు లు F౦-ిన జలా శయము 
:ా =ి,ి ఉ౦టా రు . 279 

        



55555555....        $ి ) య:ె ౖ న=ి$ి ) య:ె ౖ న=ి$ి ) య:ె ౖ న=ి$ి ) య:ె ౖ న=ి    
1) "కలహము, <�ా దము, <లా పము, �ో కము, $ి 3ి�ా ,ితనము, అహ౦, 

అI:ా నము మ,ిA �ా -ీతనము ఇవ!� $ి ) య:ె ౖ న< కను క 
ఉత�న� ము అవ� 
ా �.కలహము మ,ిA <�ా దము 9ా� ర� మును ౦-ి 
Aక� :ె ౖ న=ి మ,ిA <�ా ద ఉత�న� మును ౦-ి �ా -ీతనము 
అవ� తు ౦=ి". 280 
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అల�:ె ౖ �ా (ా !, =ా FF 
ె౦Y�ేయలే=ో  అ౦తవరకు  �ా లు
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ముస��ా -ౖె  ప-ి ఉ౦టా డు .” 405 

  



81818181....    వర� నవర� నవర� నవర� న    
1) "జ,ిQి�ో �న=ా FF అIన౦దన �ేయకు౦-ా  ఉ౦డ!, (ొ) త� =ా FF 

(ో రకు౦-ా  ఉ౦డ!. �ో �న=ా FF గు ,ి౦Y Y౦త�ేయవధుÃ  మ,ిA 
(ో ,ికలలో  ముFQి�ో కు ౦-ా  ఉ౦డ!". 406 

2) "శ,ీరమును ౦-ి ఏ కర��ేయను  �ో 
ా ,ో , =ా Fను ౦-ి మనకు  
మ,ిA పరు లకు  దు ఃఖము అవ� తు ౦=ే�నF ప,ి��౦చవలెను , 
మ,ిA వర� :ా నములో  మ,ిA భ<ష @తు� లొ  సఖ(ా ,ి�ే�ా  అF 
ప,ి��౦చవలెను , తరు �ా త (ా ర@ ము �ేయవలెను ". 407 

3) "(ొ ౦దరు  వ౦=ి9ా� రు  మ,ిA (ొ ౦తమ౦=ి F౦=ి9ా� రు , =ా F 
ప) �(ి) యQా  స:ా న�ా వములో  ఉ౦డు , మనసును  దూ�ి తముQా  
�ేయవదుÃ . �ా ౦తత మ,ిA <!తు డు  అ� స౦చ,ి౦చు ". 408 

4) "ఆలస@ర�ి త Yత� ముకల�ా డవ� (ా , అ<�ా) ) ౦� Y౦తన�ేయకు , 
(ే® శర�ి త మ,ిA అ�ా సకు� డు అ� బ) హ� చర@  �ా లన�ే�". 409 

  



82.82.82.82.    సమద,ి£త� ముసమద,ి£త� ముసమద,ి£త� ముసమద,ి£త� ము     
1) "$� ద�ా డు  మ,ిA �) మ౦తు లు అనకు౦-ా , �ే) షL  మ,ిA !చు లు 

అన=ే ప) � ఒక 8,ిF స:ా నముQా  చూ డు ". 410 

2) "�ా) ణులలొ  ఒకటి ను ౦-ి ఇ౦(ొ క=ా F(ి �ేదము ఉన� =ి. :ా నవ� ల 
శ,ీరములొ  ఈ<ధ:ె ౖ న �ేధము =ొ రకదు . లో కములో  ఏ<ధ:ె ౖ న 
3P ౖ గలు ఉ�ా� § అ< క��తసూత) ములు అ�న<. అక 8డక 8డ 
క��౦Y లో కవ@వNరము నడYవY�న=ి". 411 

3) "!వ�  ఏ<ధ� అ=ే<ధముQా  ఈ ¨వ� లు అ!� :ె ౖ ¢)  మ,ిA 
కరు నకు  అరÅ :ె ౖ న<". 412 

4) I�ు «వ� లే, ¨వ� లను  �ెతకడము అ౦త సులబము(ా దు .�ెను క 
జన�ములో  �ా రు  ¬ త�®  అ� ఉ౦డవచు� , త౦-ి)  అ� ఉ౦డవచు�  
9ో దరు డు  అ� ఉ౦డవచు�  9ో ద,ిఅ� ఉ౦డవచు� , 
(ొ డు కుఅ� ఉ౦డవచు�  లేక కూతు రు  అ� ఉ౦డవచు� . ఇక 8డ 
అ3ి� త� ములు  Fర౦తరము  వY��ో తూ �ే  ఉ౦టా �". 413 

        



83838383....    జన$ి ) యతజన$ి ) యతజన$ి ) యతజన$ి ) యత    
1) "ఎవరు  ధర�మునకు  అను గు నముQా  నడు 9ా� ,ో ,స:ా నదృ�ి L  

ఉన� �ా ,ో ,సత@ వ౦తు లో  మ,ిA కర� వ@మునకు  అను 9ా రముQా  
ప,ిశ) మ�ే9ా� ,ో  �ా రు  జను లకు  $ి ) యము అవ� 
ా రు ". 414 

2) �ో >ి౦�ే�ా రు , సలN ఇ�ే� �ా రు  మ,ిA �ా పమును ౦-ి దూరముQా  
ఉ౦డమF ఒ�� �ె$� � �ా రు  సతºరు షులకు  $ి ) యము అవ� 
ా రు  మ,ిA 
అసత�రు షులకు  అ$ి ) యము అవ� 
ా రు ". 415 

3) "ఈ పF �ా 
ో �ే అ�న=ి, ప) � (ా ర@ ము Yన� =ి మ,ిA 
�ే) షL మ�న=ి �ా 
ో �ే  అ�న=ి అF గృహసు� లు మ,ిA 
పబÆతు లు �ా <౦చF". ఇటువ౦టి అIలా ష మూర8:ె ౖ న=ిQా  
ఉ౦టు౦=ి.=ీFను ౦-ి అతను  (ో ,ికలు మ,ిA అహ౦(ా రము 
$P రు గు తూ  ఉ౦టు౦=ి". 416 

4) ఎవ,ి ఇ౦=ి) యములు �ా ౦తముQా  ఉ�ా� §, 9ా ర>ి
ో  ప�Qి౦Yన 
ఉత� మ అశ� ముల:ా =ి,ిQా  ఎవ,ి అహ౦(ా రము �ా శనము 
అ�న=ో , ఆశలను ౦-ి ముకు� లో , అటువ౦టి�ా ,ిF =ేవతలు కూ -ా  
$ి ) య:ె ౖ న �ా రF �ా <౦చు 
ా రు ". 417  

5) "ఏవరు  �లములో , దర£నములో , స౦పను� ,ో , సు9ా¡ $ి తు లో , 
సత@ములను  9ా ¯ా «Þ ద,ి� ౦Yన�ా ,ో  మ,ిA ఏవరు  
తమకర� వ�ములను  ప� ,ి౦Y�ా ,ో  అటువ౦టి�ా ,ిF జను లు $ి ) Aలు 
అF �ా <9ా� రు ". 418 

6) "ఎవరు  శ) >ాÃ �లస౦పను� లో , యశసు�ను  మ,ిA �ో గస౦పతు� ను  
క�Qిన�ా రు  ఎవరు  అ�ఉ�ా� ,ో  అతను  ఎక 8డ�ో ��ా , అక 8డ 
అ౦
ా  Qౌ రవము �ొ ౦దు 
ా డు , ప� Æ౦పపడ
ా డు ". 419    



84848484....    �శ) ణ�శ) ణ�శ) ణ�శ) ణ    
1) "అస�ి షుL లలొ  �ా ౦��లను , కూ) రు లలొ  9ా ధువ�  మ,ిA 

లో భు లలో <,ా Qి(ా !". 420 

2) ",ా గమువ౦టి అQి� లేదు , =ే� షమువ౦టి బ౦ధనము లేదు  
�హమును  �౦Yన వల లేదు , తృషL య౦తటి న=ి లేదు ". 421 

3) ">ా@ నము ను ౦-ి ఆన౦దము మ,ిA �ా ౦తములు 
ఉద�౦చు 
ా �". 422 

4) "�ె$ి �నద౦తÊ <ను , ముఖ@:ె ౖ న=ా FF అ౦టి$P టుL (ో  అరÅ :ె ౖ న 
=ా FF :ా టా® డు , అ�
ే =ేF(ీ  అ౦టు(ో వధుÃ ". 423 

5) (ో పము
ో  :ా టా® -ే  :ా ట పదు �ౖె నక�� వ౦టి=ి, దు ,ా శ మరణా ౦�క 
<షము అ�న=ి, =ే� షము భయ౦కర అQి� అ�న=ి మ,ిA 
�హము నల® F మబుఅ�న=ి". 424 

6) ">ా నము మNలా భ:ె ౖ న=ి, కృతజ6 తలేF=ే ¢సు (ో వడము 
మNనషL ము అ�న=ి, సహన:ే  �ే) షL  ర¯ా «కవచము అ�న=ి. �ే) షL  
ఆAధము అ౦టే ప) జా6  అ�న=ి". 425 

7) అకుశల §చనలు మNడ(ా �తముఅ�న=ి. �ల:ే  �ే) షL  
ఐశ� ర@ F>ి అ�న=ి. అజా6 నమును ౦-ి ప) ప౦చము �ా డవ� తు ౦=ి. 
9ా� ర�  అసూయను ౦-ి 3� � హము <,ిQి�ో తు ౦=ి. =ే� ష:ే  ప) బల 
జ�రము అ�న=ి.  బుధుÃ లే   �ే) షL   �ౖె ధు @లు అ��ా రు ". 426 

  



85858585....    సససస౦౦౦౦శయముశయముశయముశయము    
1) "స౦శయమువ౦టి భయా నక:ె ౖ న అల�ా టు ఇ౦(ొ కటి లేదు  

స౦శయము జను లను  �ేరు �ేసు� ౦=ి. స౦శయము ముl�న:ా =ి,ి 
గు) చు� కు ౦టా  ఉ౦టు౦=ి. స౦శయము ఖడª ము:ా =ి,ిQా  
చ౦$ి �ేసు� ౦=ి. స౦శయము <షము:ా =ి,ి �త) త� మును  �ా డు �ే3ి 
స౦భ౦ధములను  
ె౦Y�ేసు� ౦=ి". 427 

2) ఏవరు  బుదు� Fలో , ధర�ములో , స౦ఘములో , <నయములో  
స౦శయము �ె౦దు 
ా -ో  అతను  శ) ద�  ఉ౦చడు . అతను  (ో పము 
�ేసుకు౦టా డు , అస౦తు షుL డు Qా  ఉ౦టా డు . =ే� �ి ౦�ే  మనసు క�Qి 
ఉ౦టా డు , �౦-ి�ా డు  అ�ఉ౦టా డు .  అటువ౦టి�ా రు  ,ా గము
ో  
కూ -ి ఉ౦టా రు .  �ా రు  ధర�ములో   అ>ి(ా రము  �ొ ౦దలేరు ". 428 

3) "ఎవ,ి(ి బ౦ధనములులే�ో , ఎవరు  ప� ర+ ప) జ6 ను ౦-ి అF� 
స౦శయములను  లేకు ౦-ా  �ేసుకు౦టా ,ో  మ,ిA అమరత� మును  
3ి>ిÃ ౦చను  3ిధుÃ -ో  అతFF �ేను  బా) హ� ణ (�ే) షL ) అF  
అ౦టా ను ". 429 

4) "ఇక 8-ి =ా FF గు ,ి౦Y, ము౦=ిన =ా FF గు ,ి౦Y ఏ స౦శయములు 
ఉ�ా� § అత-ే అర¡ ము �ేసు (ొ F మ,ిA పరు లకు  

ె�3ినటువ౦టి< అ��ా , ఆ అF�౦టి! >ా@ ను లు 
అ�నటువ౦టి�ా రు  ప,ిహ,ి౦Y <-ిY$P డ
ా రు . శ) ధÃ ను ౦Y 
బ) హ� చర@   ¨వనము  �ా �౦చు 
ా రు ". 430 

        



86868686....    స�స�స�స� ----అవల౦బనఅవల౦బనఅవల౦బనఅవల౦బనముముముము     
1) ¬కు  ¬,ే =ీపము అ�, ¬కు  ¬,ే ఆశ) య>ా తలు అ� మ,ిA 

�ే) షL జా6 నమును  ¬ =ీపముQా  �ేసు (ో ౦-ి =ా FF ¬ఆస,ా Qా  
�ేసు (ో ౦-ి �ే,ే  ఏ శరణువధుÃ ". 431 

2) "పరు ల
ో  అవల౦0తము (ా వధుÃ , ¬ స� -శ) ధÃ ను  అIవృ>ిÃ  
�ేసు (ో ౦-ి". 432 

3) ఏవరు  తనను  సమర¡  అF �ా <౦చు 
ా �ో  అతను  9ా మర¡ @ ము 
ఉన� �ా డు  స,ి". 433 

4) "¬కు¬,ే �ా యకులు, �ే,ే  ఎవరు  ఉ�ా� రు !" �మ��� ఎ=ి,ి౦Y, 
�మ��� అ�ే� �ి ౦Y". 434 

5) "¬కు  ¬,ే శ) �౦చవలెను ". 435 

6) "ఒకF(ి అత�ే ఆశ) యము అవ� 
ా డు , �ే,ే  ఏ¬ ఆశ) యము 
(ా దు ". 436 

        



87878787....    àనàనàనàన((((>ా@ న>ా@ న>ా@ న>ా@ న))))    
1) మనసు�  ఏకము (ా వడ:ే  స:ా >ి.�ా లుగు  స� ృ�పటాL L న:ే  �ా F>ా@ న 

<షయము అ�న=ి. �ా లుగు  సమ@Ù (స,ిఅ�న) ప) యత�ములే 
=ా F సలకరణములు, ఇ< Fర౦తర అ�ా@ సము వృ>ిÃ �ే 
స:ా >ివృ>ిÃ . 437 

2) �ా లుగు  <ధముల >ా@ నములు ఉన� <; ఈ ¨వనములో �ే సుఖము 
లI౦�ేటువ౦టి=ి. జా6 న మ,ిA దర£నమును  ఇ�ేÌటువ౦టి=ి. 
జా గ) త� ను  9ా� $ి ౦�ేటువ౦టి=ి మ,ిA అసవమును  
�ా శనము�ే3� =ి". 438 

3) ":ె ౖ �) య>ా@ నమును  అIవృ>ిÃ పరచు . =ీFను ౦-ి, =ే� షము అ౦తము 
అవ� తు ౦=ి, కరు ణా  >ా@ నమును  అIవృ>ిÃ పరచు , =ీFను ౦-ి 
(ౌ) ర@ ము అ౦త@మవ� తు ౦=ి. ము=ి
ా >ా@ నమును  అIవృ>ిÃ పరచు  
=ీFను ౦-ి అసూయ అ౦త@ము అవ� తు ౦=ి. ఉ$� (ా 8>ా@ నమును  
అIవృ>ిÃ పరచు  =ీFను ౦-ి $ి ) య అ$ి ) య �ా వము 
అ౦త@ముఅవ� తు ౦=ి. అ¦�ా >ా@ నమును  అIవృ>ిÃ పరచు  =ీFను ౦-ి 
సు౦దరత �ా వము అ౦త@ము అవ� తు ౦=ి. అFత@ >ా@ నమును  
అIవృ>ిÃ పరచు  =ీFను ౦-ి �ేను  అ�ేఅహ౦ అ౦త@మవ� తు ౦=ి. 
అ�ా �ా నస� >ా@ నమును  అIవృ>ిÃ పరచు  =ీFను ౦-ి మహత�లము 
=ొ రు కుతు ౦=ి, అత@ ౦త లా భము =ొ రు కుతు ౦=ి". 439 

4) చూ �ేటప� డు  చూ �ే=ా Fలో  :ా త) ము Ðనము(ా . <�ేటప� డు  
<నడ౦లో  :ా త) ము Ðనము(ా . జా6 నము 
ెలుసు (ో �ేటప� డు  

ెలుసు (ో వడములో  :ా త) ము Ðనము(ా ". 440 

5) స:ా >ిF అIవృ>ిÃ పరY, స:ా �ి త:ె ౖ నYత� ము ఉన� �ా డు  
య>ా భూ తముQా  అర¡ ము�ేసుకు౦టా డు ". 441 

6) ప) �ా ౦తతను  $P ౦Yనప� డు , మనసు అIవృ>ిÃ  అవ� తు ౦=ి. అప� డు  
లో భము న సు� ౦=ి, ప) జ6 ను  $P ౦Yనప� డు  సమదృ�ి L A అIవృ>ిÃ  
అవ� తు ౦=ి,అప� డు  �హము న సు� ౦=ి". 442    



88888888....    Yత� ముYత� ముYత� ముYత� ము     
1) "మనసు 9ా� �ా <కముQా  ప,ి¦ధÃ :ె ౖ న=ి, మ,ిA ప,ి¦బ) :ె ౖ న=ి. 

అ�
ే �ా హ@ <షయములను ౦-ి మ�నము అవ� తు ౦=ి, మ,ిA 
ఇ౦=ి) యముల ప) �ా వము మ,ిA :ా న3ిక అ౦Qా ౦గములను ౦-ి 
మ�నము అవ� తు ౦=ి". 443  

2) "మ�ో �ేగముక౦టే �ేగముQా  మ,ి ఏ=ీ �ేగము �ొ ౦దలేదు . మనసు 
ఏ౦త 
ొ ౦దరQా  ఉద�౦Y �ా శనము అవ� తు ౦=ి, =ా FF �ో ల�డము 
అ౦త సులభము(ా దు '. 444 

3) �ా డు ప-ిన ఇ౦టో® (ి  �ా న!ళు� వచు�నటు®  అIవృ>ిÃ  �ె౦దF 
మనసులో  కల�శ(,ా గ)ములు వచు�ను ". 445 

4) "శతు) వ� క౦టే ఏకు 8వNF, �ెడ. :ా రª దర£న మనసు �ేసు� ౦=ి, :ా 
ా , 
$ి త, �తు) Fక౦టే ఏకు 8వలా భము మ౦Y :ా రª దర£న మనసు 
�ేసు� ౦=ి". 446 

5) "దృడమనసుకు  దు ఃఖములేదు , మనసును  జ�౦Yన�ా రు  
మృతు @వ� ను  జ�౦చు 
ా రు ". 447 

        



89898989....    కర�ఫలముకర�ఫలముకర�ఫలముకర�ఫలము     
1) "ప� ర� జన�ములో  ¨వ� లను  చ౦పడము వలన ఈ జన�ములో  

అలా� Aవ�  లI౦చు తు ౦=ి. ¨వ� ల$P ౖ న కరు ణ
ో  చ౦పకు౦-ా  ఉ౦టే 
ఈ జన�ములో  >ీ ,ాª Aవ�  లI౦చు తు ౦=ి. అ=ే  <ధముQా  ¨వ� లను  
�ి ౦3ి౦�ే�ా డు  ఈ జన�ములో  ,ో Qా లను  �ొ ౦దు 
ా డు . �ెను క 
జన�ములో  ¨వ� లను  �ి ౦3ి౦చకు౦-ా  ఉ౦-ే�ా డు  ఆ,ో గ@ము
ో  
భలము
ో  ఉ౦టా డు . 448 

2) "�ెను క జన�ములో  $ి 3ి�ా ,ితనము మ,ిA =ొ ౦గతనము
ో  కూ -ి 
ఉ౦టే ఈ జన�ములో   $� ద,ికము =ొ రు కుతు ౦=ి. =ా నమును  
�ెను క జన�ములో  �ే3ిన ఫలమువలన ఈ జన�ములో  �) మ౦తు FQా  
ప� డ
ా డు ". 449 

3) "�ెను క జన�ములో  =ే� *ా సూయల
ో  ఉన� �ా రు  ఈ జన�ములో  
కురూ $ి లుQా  ప� డ
ా రు . సహనము మ,ిA కరు ణలను  
�ా �౦Yన�ా రు  అత@ ౦త సు౦దరముQా  ప� డ
ా రు ". 450 

4) "�ెను క జన�ములో  పరు ల యశసు�కు , �ా గ@మునకు  అసూయ 
ప-ిన�ా రు  ఈ జన�ములో  అల� అను యా Aలను  �ొ ౦దు 
ా రు , 
�ెను క జన�ములో  :ె ౖ �)  మ,ిA ము=ి
ా  �ా �౦Yన�ా రు  ఈ 
జన�ములో  అ�ా ర అను యా Aలను  �ొ ౦దు 
ా రు ". 451 

5) �ెను కటి జన�ములో  ప)  �౦చు వ� దు  చ,ి� ౦చు వ� దు , <�ే® �ి ౦Yన 
ఫలమువలన ఈ జన�ములో  బు>ిÃ వ౦తు లుQా  ప� డ
ా రు , �ెను క 
జన�ములో  అటువంటి 9ో :ా ,ి అ�న�ా రు  బు=ి� �ీ ను లుQా  
ప� డ
ా రు ". 452 

6) "�ెను క జన�ములో  అహ౦(ా రము మ,ిA <నయర�ి తముQా  
ను ౦-ిన ఈ జన�ములో  Qౌ రవము లేF ఇ౦డ® లో  ప� డ
ా రు , 
అ=ే<ధముQా  �ెను కటి జన�ములో  <నయము మ,ిA 
Qౌ రవమును ౦-ి నడచు (ొ F ఉ౦టే Qౌ రవము =ొ ,ి(ేటువ౦టి 
ఇ౦డ® లో  ప� డ
ా రు ". 453 



90909090....    గృహస¡ ధర�ముగృహస¡ ధర�ముగృహస¡ ధర�ముగృహస¡ ధర�ము     
1) "లో కములో  సర� ¨వ� లగు ,ి౦Y ద౦డశస�) ము త@ Æ౦చ! అF�,ీతు ల 

=ొ ౦గతనము, 
ా@ గము�ేయ!, బ) హ� చర@ �ా లన లేకున� నూ  
పర3ీ�) ) లను  3� <౦చకు౦-ా  ఉ౦డ!, అF�,ీతు ల అసత@ ప�  :ా టలను  

ా@ గము�ేయ!, �ా రు  మధ@ �ా నము �ేయకు౦-ా  ఉ౦డ!". 454 

2) "ప) 
ే@ కప�ము చతు ర�  , �ౌ ర+ �, అషL ¬ మ,ిA ప) �Nర@  ప�ములో  
ప) సన� :ె ౖ న మనసును ౦-ి అ*ాL ౦గ�ల �ా లన�ేAము, 
I�ు «స౦ఘములకు  =ా నము�ేAము". 455 

3) "ధర�మును ౦-ి (:ా త-$ి త) త�®  ద౦డు) లకు  3� వ�ేయ!. ఏ=ౖె �ా  
=ా ,ి�క ప) వృ�� లో  ఉ౦డ!, అతడు  స� య౦ప) �ా  అను నటువ౦టి 
=ేవలో కములో   ప� డు 
ా డు ". 456 

4) "అ�ేలలలో  ¤ధులలొ  �రగడము వలన తనర�ణకు , 
కుటు౦బర�ణకు , స౦పద ర�ణకు , ఘనత ర�ణకు , అ�ా యము 
(ా Yఉ౦టు౦=ి". 457 

5) <షమును ౦-ి లే$ి త:ె ౖ న బా ణమును  
ా) (ి 
ే  ఇతర బా ణములకూ  
<షము అ౦టు(ొ ను నటు®  �ా ప� లను  3� <౦చు �ా రు : 
అటువ౦టి�ా ,ిను ౦-ి 3� <౦చబ-ిన�ా రు  �ెద,ి�ో 
ా రు , 
�ా పప,ిణా మము 7క8 భయము ఉన�  జా6 FA �ా $ి య స౦ఘమును  
�ేరడమువధుÃ . 458 

        



91919191....    �ెడÃ �తు) డు�ెడÃ �తు) డు�ెడÃ �తు) డు�ెడÃ �తు) డు     
1) "Fర® జ@ వ�వNరము �ే3� �ా డు ,అ౦తర౦గములో  అస�ి @ ౦చు (ొ �ే 

�ా డు , 9ా మర¡ @ ము7క8 :ా టవY�నప� డు  లేదు  అF�ె$� � �ా డు  
�తు) డు (ా దు  అF 
ెలుసు (ొ నవలెను . 459 

2) ఎవరు  ఏల® ప� �డూ  �తు) డు  అ�ేచూ $ి ౦చు (ొ �ే�ా -ో , జతలో �ే 
�ౖె మనస� �ా వములో  ఉ౦-ే�ా -ో  మ,ిA =ో షములను  �ెతు కు 
ా  
ఉ౦-ే�ా -ో  �ా డు  �తు) డు (ా దు . 460 

3) "అల�ము ఇY� మహత� ర:ె ౖ న=ా FF ¢సు (ొ ను �ా డు , 
సNయసమయములో  భయము
ో  �ే3� �ా డు , ఏ:ె ౖ �ా  
లా భము(ో స:ే  క�3� �ా డు , 9ా� ర¡  �తు) డు  అ� ఉ౦టా డు , �ా డు  
�తు) డు (ా దు . 461 

4) కషL (ా లములో  �ెపము �ె$ి �  జా రు (ొ �ే�ా డు , ¢$ి :ా టలు�ె$� � �ా డు , 
ఒటిL :ా టల
ో  3� � హము చూ $ి ౦�ే �తు) డు  ఈ ,ీ�లో  ఉ౦టా డు . 462 

5) "�ా పమునకు  �ో) 
ా� హము ఇ�ే� �ా డు , ప� ణ@(ా ర@ మునకు  
F,ా క,ి౦�ే�ా డు , ము౦దర �ొ Qి-ే�ా డు , �ెను క F౦=ి౦�ే�ా డు  
�తు) డు (ా దు ". 463 

6) 
ా) గు డు కు , ¸�కు , �ా ట@స¡ లములకు , ¤ధులలో  �$� � �ా డు  
ఇటువ౦టి�ా టి(ి  �ో) 
ా� హ��ే� �ా డు  ఐశ� ర@ ము �ా శనము�ేయను  
వY�న శతు) వ�  అF 
ెలుసు (ో �ా �. 464 

        



92.92.92.92.    అసతºరు షుడుఅసతºరు షుడుఅసతºరు షుడుఅసతºరు షుడు ((((సతºరు షుడుసతºరు షుడుసతºరు షుడుసతºరు షుడు     (ా F�ా డు(ా F�ా డు(ా F�ా డు(ా F�ా డు ))))    
1) "అసతºరు షుడు  అడగకు౦-ా  ఉ౦-ిననూ  ఇతరు లగు ,ి౦Y �ా -ి, 

F౦=ెలను   �ెబు
ా డు . ఇ౦క అతFF అ-ిQి
ే ఎ౦త�ెప�గలడు ". 465 

2) "అ=ే<ధముQా  అతFF అ-ిQినప� డు  ఇతరు లగు ,ి౦Y ప� ర+ ముQా  
మ,ిA <వరముQా  �ా ,ిF గు ,ి౦Y �ా -ి  మ,ిA F౦=ె, 
రహస@ముల!� �ెబు
ా డు  =ీFవలన అతను  అసతºరు షుడు  అF 

ె�యవలెను ". 466 

3) "అ=ే<ధముQా  అసతºరు షుF, పరు లగు ,ి౦Y మ౦YF <F�ా కూ -ా  
�ా ,ిగు ,ి౦Y ఏ¬�ెప�డు , ఇ౦క అడగకు౦-ా  ఉ౦టే  ఏ �ా టి?'. 467 

4) "అ=ే<ధముQా  అసతºరు షుడు  అడగకున� నూ  �ా F 
ప) శ౦శల�ా నను  కు ,ి$ి 9ా� డు , ఇ౦క అ-ిQి
ే ఎలా  ఉ౦టు౦=ి? 468 

5) "అ=ే<ధముQా  అసతºరు షుF(ి అతF గు ,ి౦Y అ-ిQినప� డు  అతడు  
తనగు ,ి౦Y ప� ర+ ముQా  మ,ిA <వరముQా  స� ప) శ౦స 
�ేసుకు౦టా డు , =ీFవలన అతడు  అసతºరు షుడు  అF 

ె�యవలెను ". 469 

        



93.93.93.93.    స�స�స�స� ----FయFయFయFయ౦౦౦౦త) ణముత) ణముత) ణముత) ణము    
1) "కను� ల$P ౖ న స౦యమము 9ా ధు �ౖె నటువ౦టి=ి. �ెవ� ల$P ౖ న 

స౦యమము 9ా ధు �ౖె నటువ౦టి=ి. ముకు 8(�ా సన)$P ౖ న స౦యమము 
9ా ధు �ౖె న=ి. �ా లుక$P ౖ న స౦యమము 9ా ధు �ౖె న=ి. 470 

2) "శ,ీరము$P ౖ న స౦యమము 9ా ధు �ౖె న=ి. :ా టల$P ౖ న స౦యమము 
9ా ధు �ౖె న=ి. మనసు$P ౖ న స౦యమము 9ా ధు �ౖె న=ి. 
అF�<షయముల$P ౖ న స౦యమము 9ా ధు �ౖె న=ి. సర�  
<షయముల$P ౖ న స౦యమము ఉ౦-ే I�ు «వ�  సర�  దు ఃఖములను ౦-ి 
<ముకు� డు  అవ� 
ా డు ". 471 

3) �ేతు లగు ,ి౦Y Fయ౦త) న, �ా దములగు ,ి౦Y Fయ౦త) న, :ా టలలొ  
Fయ౦త) న మ,ిA ఉత� మ:ె ౖ నటువ౦టి �ా టిలో  (మనసులో ) 
Fయ౦త) ణ �ేసుకున� �ా డు , తనలో �ే ఆన౦దము �ొ ౦దు 
ా డు . 
స:ా �ి తు డు  అవ� 
ా డు . ఏ(ా ౦తముQా , తృప�� డు  అవ� 
ా డు . 
అటువ౦టి�ా ,ిF I�ు «వ�  అ౦టా రు ". 472 

4) "జా6 ను లు పFలో  Fయ౦�) త:ె ౖ  ఉ౦టా రు . :ా టలలో  Fయ౦�) త:ె ౖ  
ఉ౦టా రు . §చనలో  Fయ౦�) త:ె ౖ  ఉ౦టా రు . Fజా F(ి �ా రు  ప� ర+  
Fయ౦�) త:ె ౖ  ఉ౦టా రు ". 473 

        



94.94.94.94.    ఏ(ాఏ(ాఏ(ాఏ(ా ౦త౦త౦త౦త    ¨వనము¨వనము¨వనము¨వనము    
1) "ఒ౦ట,ిQా  Fవ ౦చు , ఏ(ా ౦తములో  ఆన౦=ి౦చు , అ౦తర౦గములో  

�ా ౦� ఉ౦డ!, Yత� ము స:ా నత
ో  ఉ౦డ!, >ా@ నముగు ,ి౦Y 
అల�@ము �ేయవధు� ". 474 

2) ఏ(ా ౦తముQా  ఒక 8-ే �రు గు �ా డు  ఒక 8-ే  పడు (ొ ను �ా డు  
తనను 
ా �ే ద౦-ి౦చు (ొ �ే  ఒ౦టి�ా డు  వన�ా సమును ౦-ి 
ఆన౦దపడ
ా డు  475 

3) "ధర�మును <F =ా F అర¡ మును  
ెలుసు (ొ F ఆన౦దపడు  
ఏ(ా ౦త�ా 3ిA సుఖముQా  ఉ౦టా డు . �ా) ణుల
ో  స౦యమము
ో , 
�ౖె రర�ి తముQా , ,ా గర�ి తముQా  ఎవరు  �ేను , �ా =ి అ�ే 
�ా వనను  వద�$P టుL �ో   �ా -ే   పరమసుÑ  అవ� 
ా డు ". 476 

4) "బుధÃ  భగ�ా ను F ఆ సత@ము<ను ము. గు ౦ప� లో  ఉ౦-ే�ా F(ి 
ప� ర+ <ము(ి�  అస౦భవము, =ా FF 
ెలుసు (ొ F ఖడª మృగము :ా =ి,ి 
ఏ(ా ౦తముQా   స౦చ,ి౦చు ". 477 

        



95959595....    =ేవ� డు=ేవ� డు=ేవ� డు=ేవ� డు     
1) "ఎవ,ి(ి కను�  ఉ౦=ో  అతను  ,ో గభ,ిత:ె ౖ న దృశ@ ములను  

చూ 9ా� డు , ఎ౦దుకు   సృ�ి L కర�   తన�  ¨వ� లను  స,ిQా  ఉ౦చలేదు? 
అతF శ(ి�  ���ే లేకు ౦-ా  సర� శ(ి� వ౦త:ె ౖ న=ిA ఎ౦దుకు  
అతF హస� ము (�ే�) ఆ�ర� =ి౦చను  అప� రూ పముQా  వసు� ౦=ి? 
ఎ౦దుకు  అతను  సరు� లకూ  సుఖము ఇవ�రూ ? ఎ౦దుకF 
�సQా ళు� , అపధÃ ము�ెప� ��ా రు  మ,ిA మూరు 8లు ఉన� � 
�ొ ౦దు 
ా రు , =ేF(ి అసత@:ే  స=ా  జయ�ా � అవ� తు ౦=ి? సత@  
మ,ిA �ా@ యము ఎ౦దుకు  ఓ-ి�ో తు ౦=ి, �ేను  ¬ సృ�ి L కర� ను  
�ా@ యర�ి తు లలో  ఒకరు  అF ¢,ా� F9ా� ను . ఎ౦దుక౦టే జగతు�  
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7క8 కళ ఉన� �ా డు  అవ� 
ా డు . :ా నవ (ేవలము ఆతF (ో ,ిక 
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ే". 479 
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ెలుసుకు౦టా రు . మ,ిA ఎవరు  ధర�మును  

ెలుసుకు౦టా ,ో  �ా రు  (ా రణ(ా ర@  ప,ిణా మముల 
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ా �ో తు ౦=ి. 
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రూ ప� (ా లేదు . (ా రణమును ౦-ి ఇ< అ�న< (ా రణమును  
ె) ౦చు 
ే 
ఇ=ి లేకు ౦-ా  �ో తు ౦=ి". 484 
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 499 
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4 "(ా యము చూ ర�, స�ా@ వ�  తు -ిY�ే3ి, �ేద�ెA చల® Qా , 
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అ�
ే  ప) జా6 వ౦తు F(ి అజా6 నము మబును ౦-ి బో >ిజా6 నము 
సువర+ �ెలుగు కు  ,ా వ-ా F(ి ఒక �ా క@ము�ా లు. ఇక 8డ అటువ౦టి 
�ా క@ముల సు�ా �ి త రత�ములు ఉన� <. ఇ< వ� (ి�  7క8 
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స:ా >ి అIలా ¦లకు  సుఉన� � :ా రª ములు ఉన� <. 
స౦=ేహములను  దూరము�ేA, సూ� ,ి� F$P ౦�ే,  మ౦Y:ా రª ములో  
దృడ9ా ధన�ేయను   $�) రక:ె ౖ న, ప,ి¦ద� తను  క�Qి౦�ె-ి, 
<ము(ి� F క�Qి౦�ె-ి, అమరత� ప�  =ా ,ిచూ $ి ౦Y మ,ిA 
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