
    

���ా గ���ం�(ల�నుయ్) 
���ా1 అ���� సృ�ి్టకరత్ �క్క జ�్ఞ నం. ఇ�� సృ�ి్ట �క్క ఆ��ర�ల, �ే� �ద అ�� ే

స్వరగ్ం, భ�� మ��య� �శ్వమ� ���్మంచబ�� ఉ��న్�. �శ్వ సంబం��త సమ�హం 

�క్క �వన తల�ల�్ల  ప్ర� ఒక్క ��ంట�్ల ను ��నన్���న �ా����్క�ాలను క��� ఉంట�, 

ఇ�� అతయ్ంత సూకష్్మ���న ��నున్ం�� ��ాలంల��� ��ాల���న��� వరక�, అ�న్ 

�షయ�లను ఇమ�డ�్చ��� ఉంట�ం��. �శ్వ సంబం��త సమ�హం �క్క ల�త�ల�్ల  

నుం�� ��ణ�వ�ల�్ల  అ� �నన్� �ట్ట�దట ప్రతయ్కష్ం అవ����, అక్కడ నుం�� 

ల�క్కల�న�న్ �� రల� �� రల��ా ��ణ�వ�ల�, ����ల� �నన్ ��నున్ం�� బృహతత్ర���న 

��� వరక� �ాయ్�ంి� ఉ��న్�, మ�న�ా��� �ె��ని ఆ బ�హయ్ తల�ల వరక� క��� 

�ేర����-పరమ�ణ�వ�ల�, అణ�వ�ల�, గ��ల� మ��య� నకష్త్ర మండల�ల�–మ��య� 

���న్ ��ట� ఇం�ా ఎక�్కవ ��ాల���న��� వరక�. ��నన్ ��లతల�్ల  ఉనన్ ��ణ�వ�ల� 

��నన్ ��లతల�్ల  ఉనన్ �వ�లను మ��య� ��నన్ ��లతల�్ల  ఉనన్ ప్రపం��లను 

తయ�ర��ే�ా�, ఏ��ౖ� ే �శ్వ సంబం��త సమ�హం అంతట� �ాయ్�ంి� ఉ��న్�. 

��ణ�వ�ల �క్క ��ధ తల�ల�్ల � �వ�ల� �ాట� తర��ాత ఇం�ా ��దద్ తలంల� ఉనన్ 

��ణ�వ�లను �ాట� ఆ�ా�ాల�్ల  ఉనన్ గ��ల��ా ప��గణ��ాత్ �, మ��య� ప్ర� ఒక్క తలంల� 

క��� ఇ�ే �జం. �శ్వం �క్క ప్ర� ఒక్క తలంల� ఉనన్ �వ�లక� ఇ�� అనంతం�ా 

అల� అల� �ాగ�త��� ఉనన్ట�్ట  అ��ిసుత్ ం��. �ాలమ� మ��య� స్థలమ�, 

అ���ా��క���న �్ార ణ�ల� మ��య� �వ�ా�ల�, మ��య� ఈ సృ�ి్ట �తత్ం అం�� ఈ 

���ా ��్వ�ా సృ�ి్టంచబ��న��; ఉ���ల� ఉనన్ ప్ర� �షయమ� ����� ఋణప�� 

ఉ��న్�, ���న్ ��ట� బయట ఏ�� ల�దు. ఈ �షయ�ల� అ�న్ క��� ��నన్ తల�ల�్ల  

���ా �క్క లకష్ణ�ల�: జ�న్, �ాన్, మ��య� ��న్2 �క్క ఒక సప్ష్ట���న వయ్��త్కరణల�. 

 
 

1���ా(dah-fah)–“మహతత్ర ధర్మం” ల�క “మహతత్ర���న మ�రగ్ం”. 
2జ�న్-�ాన్-��న్ Zhen-Shan-Ren (jhun-shahn-ren)–జ�న్–సతయ్ం, సతయ్ �లత; �ాన్–�ార�ణయ్ం, 

దయ�గ�ణం, అనుగ�హమ�; ��న్–సహనమ�, ఓర�ప్, ����. 



    

మనుష�ల �క్క అంత��కష్ అ��్వషణ మ��య� �వ ప����ధన �����ల� 

ఎంత ��రక� అ�వృ��ధ్  �ెం����, త��్వ�ా �� ం��న జ�్ఞ నం �శ్వంల�� ఒక ��ం�� తలంల�  

మ�నవ�ల� ��ం�ే ఈ ఒక్క ప��మ�ణంల�� ���న్ ���ద్ష్ట���న ���ాల�� ప���తం. చ��త్ర 

మ�ందట� �ాలంల� ఉనన్ ��గ��కతలల�� మ�నవ�ల ��్వ�ా ఇంతక�మ�ందు ఇతర 

గ��ల� ప������ంచబ��్డ �. అ����ా� �ా��ం�న ఔనన్��య్ల� మ��య� దూ�ాల� 

ఎ��న్ ఉ��న్, మ�న�ా� అ�� �వ�ిం�ే ప��మ�ణ��న్ ��ట� ��ళ్లల�క�� �ం��. �శ్వం 

�క్క �జ���న స్వర�పం అ���� ����� ఎపప్ట��� అందుబ�ట�ల��� �ాదు. ఒక 

మ�నవ�డ� �శ్వం, �ాల-స్థలమ� మ��య� మ�నవ శ��రమ� �క్క రహ�ాయ్లను అర్థం 

�ేసు���ా� అంట�, అతడ� ఒక సతయ్���న మ�రగ్ంల� కృ�ి �ెయయ్డం �దల���ట�్ట �స్ 

ఉం�� మ��య� య��ర్థ���న జ�్ఞ ��దయం �ా��ం���, తన అ�ిత్త్వ తలం �క్క �ా్థ � 

��ంచుక�ంట�. కృ�ి ��్వ�ా అత� ��ౖ�క స్వ��వం ఎదుగ�త�ం��, మ��య� ఒక్క�ా�� 

అతడ� ఎప�ప్�ై�ే �జం�ా �ెడ� నుం�� మం�� మ��య� వయ్స��నున్ం�� సుగ�ణ��న్ 

గ���త్ంచగల�గ����ో , మ��య� మ�నవ తల��న్ అ��గ�ం� ����త్ �ో , అతడ� �శ్వం 

�క్క �ాసత్�ాలను, ����� �ాట� ఇతర ప��మ�ణ�ల మ��య� తల�ల �క్క 

�వ�లను చూడడమ� మ��య� అందు��గలగడం �ా���ాత్ డ�. 

 

మనుష�ల� తరచు�ా �ాళ్ళ �క్క ��ౖజ�్ఞ �క అ��్వషణల� అ��� “�వన 

ప్రమ�ణ�ల� అ�వృ��ధ్ ,” �ెయయ్����� అ� �ె�ిప్�� �ా�, �ాళ్ళ� మ�ందు�� న���ిం��ే� 

మ�త్రం ఆ �ాం���కపర���న �� ట� అ���ే. మ��య� ����ప� అ�న్ ప���ి్థత�ల�్ల ను అ�� 

మనుష�ల� �ెవౖ��్వ�న్ వ������ ి మ��య� స్వయం-�యంత్రణను �ా�ా� ే ఆ ��ౖ�క 

�యమ�వ� తయ్�ం�న తర��ా� ే ఇ�� జ����ం��. ఇట�వంట� �ారణ�ల� వల్ల�� అ��క 

మ�ర�్ల  గత �ాలప� ��గ��కతల� ���శ���న్ చ�చూ�ా�. అ����ా� మనుష�ల 

�క్క అ��్వషణల� అ��� అవశయ్ం�ా ఈ ���క ప్రపం����� ప���త��� ఉ��న్�, 

మ��య� పదధ్త�ల� అ��� ఎట�వంట�� అంట� ��వలం ఏ�ై�ే గ���త్ంచబ��ం�ో  అ� ే

అధయ్యనం �యేబడ�త�ం��. అ�� అల� ఉండ�ా, మ�నవ ప��మ�ణంల� �షయ�ల� 

ఏ��ౖ�ే ��క�ా�� ల�క అ��చర�, �ా� ఏ��ౖ�ే ��ాప్��కం�ా ఉ��� క��� ఉం�� మ��య� 



    

ఈ తకష్ణ ప్రపంచంల� �జ���న మ��ాగ్ ల�్ల  �ాట�� అ� ��ల్ల�� �ేసుక�ంట��–

ఎట�వంట�� అంట� ఆ��య్�్మకత, నమ్మకమ�, ��వయ్���న పదమ� మ��య� అదుభ్��ల�– 

ఇ� ��ిదధ్ం�ా చూడబడ���, ఎందుకంట� మనుష�ల� ఆ �ైవ��్వ�న్ వ������ార� 

�ావ�న. 

మ�నవజ�� ����క్క స్వ��వమ�, ప్రవరత్న మ��య� ఆల�చన �ట�� 

��ౖ�క �ల�వల��ౖ �ి్థరప��� ��ర�గ�పరచు��గ����ే, మ�నవ ప్రపంచంల� ��గ��కత అ���� 

�లబ�� ఉండగలదు మ��య� ఇం�ా అదుభ్��ల� క��� మరల సంభ�ం� ే అవ�ాశం 

ఉం��. గతంల� ��ల� �ార�్ల , సంస్కృత�ల� ఎంత మ�నవత్వం క��� ఉ��న్� అం� ే

�ైవత్వం క��� ఉనన్� ఈ ప్రపంచంల� ప్రతయ్కష్ం అయ�య్� మ��య� మనుష�లక� �శ్వం 

మ��య� �����న్ గ���ం� ఒక ఇం�ా �ాసత్వ���న అవ�ాహనను �రే���వ����� 

స�యం �ే�ా�. ఎప�ప్�ై�ే మనుష�ల�, ఈ ప్రపంచంల� �ా��త్క��ం� ే���ా ఎడల, 

స���న ��రవం మ��య� భ��త్ చూ�ి�ాత్ �� �ాళ�్ళ, �ాళ్ళ జ�� ల�క �ాళ్ళ �ేశమ� ����నల� 

మ��య� ��రవం �� ందు��ర�. ���ా–�శ్వం �క్క ఆ ��పప్ మ�రగ్ం–�శ్వ సంబం��త 

సమ���న్, �శ్వమ�, �వమ� మ��య� ప���త్ సృ�ి్ట అంతట�� సృ�ి్టం�ం��. ఎల�ంట� 

�� అ��� ���ా నుం�� వయ్���కం�ా ������ే అ�� �జం�ా �ె���� �నట�్ట. ఏ మ�� ి

అ��� ఎవ����ే ���ా ప్ర�ారం నడ�చు��గల�� �ార� �ాసత్వం�ా ఒక మం� మ��ి, 

ఆ��గయ్మ� మ��య� సం��షమ� బహ�మ�నం�ా మ��య� ����న�ా �� ందు��ర�, 

మ��య� �ాధక�ల� ఎవ����ే ���ా�� ఏకం �ాగల�గ����� �ార� జ�్ఞ ��దయం �� ం��న 

�ాళ�్ళ–�ైవం. 

 

� హ�ంగ్ � 

�� 24, 2015 
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    �దట� అ��య్యం  

    ప��చయం 
 

మన �శేంల�(�ె�ౖ�ల�) ���ంగ్1 �్ార �న �ాలం��ట��� �ాబట�్ట , సు��ర్ఘ���న చ��త్రను క��� 

ఉం��. అందువల్ల  మన ప్రజలక� ���ంగ్ �ాధన �యేడంల� ఒక సహజ���న అనుక�లత 

ఉం��. ���ంగ్ కృ�ి �క్క ��ండ� ధర్మబదధ్  సంప్ర��య�ల�నౖట�్ట  బ�దధ్  సంప్ర��యం 

మ��య� ���� సంప్ర��యం, ప�ర్వం ఏ�ాంతం�ా ��రప్బడ�త�నన్ అ��క ��పప్ కృ� ి

మ��ాగ్ లను ఇపప్ట��� బ��రగ్తం ��ేా�. ���� సంప్ర��యం �క్క కృ�ి మ��ాగ్ ల� 

��ల� ప్ర�ేయ్క���న�, అట�్ల ండ�ా బ�దధ్  సంప్ర��య���� ����క్క స్వంత కృ� ి

�����ల���న్�. �ాల�న్ ��ంగ్2 బ�దధ్  సంప్ర��య���� �ెం��న ఉనన్త �ా్థ � కృ�ి 

�ాధ�� ���నం. ఈ ప్రసం�ాల క�మంల�, మ�ందు�ా ��ను � శ���ా�న్ ఉనన్త �ా్థ � 

కృ�ి�� అనుక�ల���న �ి్థ��� స����ేి, తర��ాత � శ��రంల� �ాల�న్3 మ��య� ��ను 

(శ��త్ యం��్ర ల వయ్వస్థ) అమర్చడం �ే�ాత్ ను. ��ను �క� మన �ాయ్య�మ�లను క��� 

��ర�ప్��ను. ఈ �షయ�ల�న్ట��� ��డ��ా, �క� రకష్ణ క�ప్ం�ే �� ధర్మ శ���ాల� 

(�ాషన్) ఉ��న్�. అ��ే �ర� ��వలం ఈ �షయ�లను మ�త్ర�� క��� ఉండడం 

స���� దు, ఎందుకంట� ఇ� ��ంగ్4ను ��ం�� ం��ం� ే ల��య్�న్ �ా��ంచల�వ�–ఉనన్త 

�ా్థ �ల కృ�ి ��సం అవసరమ��య్ సూ��్ర లను క��� �ర� అర్థం �ేసు��వడం 

అవసరం. ఈ ప�సత్కం �ాట��� �వ��సుత్ ం��. 

 

 

1 ���ంగ్ (chee-gong)–మ�నవ శ��ర కృ� ి �ేయ�నట�్ట  ���ద్ష్ట  �ాధనలక� �ా�ే �ా��రణ పదం. 

ఇట�వ� ద�ాబ�ద్ లల�, ���ంగ్ �ాయ్య�మ�ల� �ై��ల� అ��కం�ా జన�ి్రయం అయ�య్�.  
2 �ాల�న్ ��ంగ్ (fah-lun-gong)– “ధర్మ చక� ���ంగ్”. �ాల�న్ ��ంగ్, �ాల�న్ ���ా ��ండూ ఈ 

�ాధనను ఉ�ేద్��ాత్ �. 
3 �ాల�న్ (fah-lun)– “ధర్మ చక�ం” (మ�ందునన్ రంగ� ���� చూడం��). 
4 ��ంగ్ (gong)– “కృ�ి ��్వ�ా వ�ే్చ శ��త్”. 
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��ను ఉనన్త �ా్థ �ల �ాధన ������న్ ��ర�ప్త���న్ను, �ాబట�్ట  ఏ ఒక్క 

ప్ర�ేయ్క ������యన్5, ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ� ల��� శ��త్ ������ సంబం��ం�న �ాధనను 

చ��్చంచను. ��ను ఒక ��పప్ కృ�ి �ాధ�� ������న్ ��ర�ప్త���న్ను, అంట� ఉనన్త 

�ా్థ �లక� �ే�� �జ���న కృ�ి �ాధనక� ఒక ��పప్ ������న్. �దట�్ల  ఇ�� అంత 

నమ్మశకయ్ం�ా అ��ించక�� వచు్చ. అ��ే అం��త ��వం�� ���ంగ్ ను కృ�ి ��ే��ార� 

శ�దధ్�ా ఉం�ేందుక� ప్రయతన్ం �సేూత్ , �ా�� అనుభ�ాల ��్వ�ా ��ర�్చక�ంట� ఉనన్ంత 

�ాలం, �ార� అందుల�� అ�న్ అదుభ్��లను మ��య� మ�ా్మలను కను��ంట�ర�. 

1. ���ంగ్ �క్క మ�లమ�ల� 
మన౦ ఈ ��� �పె�ప్క�ంట�నన్ ���ంగ్, �జ���� �దట�్ల  ���ంగ్ అ� �ిలవబడల�దు. 

ఇ�� �్ార �న �ై�య�ల ఏ�ాంత కృ�ి మ��ాగ్ ల� మ��య� మ��ల కృ� ినుం�� ప�ట�్ట౦��. 

ఈ ��ండ� అకష్�ాల పదం � ��ంగ్, దన్ �ాధ�� గ�ంథ౦, ���� ��నన్6, ల��� �్ర�ిటక7 

మ�ల గ�ం��ల�్ల  ఎక్క�� కనబడదు. మన ప్రసుత్ త మ�నవ ��గ��కత ��ాసక�మంల�, 

మ��ల� �ాట� �ంిడదశల� ర�ప���దుద్ క�ంట�నన్ �ాల���� మ�ను�� ���ంగ్ ఉం��. 

మ��ల� ఉ���ల��� �ాక మ�ను�� అ�� అపప్ట��� ఉ���ల� ఉ౦��. మ��ల� ఏరప్��న 

తర��ాత, అ�� మతపర���న ����ా�ా్థ లను ��ంత��రక� �� ం��ం��. బ�దుధ్ � ��పప్ కృ�ి 

మ�రగ్ం, ���� ��పప్ కృ�ి మ�రగ్ం అ��� ���ంగ్ �క్క �దట� ��ర�్ల . ����� ���� ��ర�్ల  

 
 

5 ������యన్–ఒక�� శ��రంల�� శ��త్ ��డ�ల సమ�హమ�, �ట�� � �ాల�వల��ా ����ాత్ ర�. 

సంప్ర���క �ై�య ��ౖదయ్ �ాసత్ �ంల� మ��య� �ా��రణ �ై�య ఆల�చన ప్ర�ారం, ఈ ������యన్ ల 

��్వ�ా � స���ా ప్రవ��ంచక�� �ే, ���ాల� కల�గ����. 
6 దన్ �ాధ�� గ�ంథం (dahn), ���� ��నన్– కృ�ి �ేయడం ��సం �్ార �న, �ా�ీత్ �య �ై�య ���� 

గ�ం��ల�. 
7 �్ర�ిటక– “మ�డ� బ�ట్టల�”, �ా� ��నన్ అ� క��� అంట�ర�. ఇ�� �్ార థ�క �ా� గ�ంథ 

సమ���యం, �ెర�ాద బ�దధ్మతం �క్క మ�ల �ి��ధ్ ంతం. ���ల�� మ�డ� ���ాల�: బ�దుధ్ � 

బ� ధనల�, స��య్సుల నడవ��, మ��య� ���ష తత్వ �ాసత్ � ప్రబం��ల�. 
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క�డ ఉం�ే�, ���్మద౦��ల అంతరగ్త రస�ాదం (Nine-fold Internal Alchemy), 

అర్హత్ మ�రగ్ం8 (The Way of Arhat), వజ్ర ��య్న9 (The Dhyana of Vajra) వంట��. 

ఆధు�క ఆల�చనక� బ��ా త��నట�్ల �ా మ��య� సమ�జంల� ఇం�ా సుల�వ��ా 

�్ార చురయ్ం �� ందట���� ఇప�ప్డ� మనం ���న్ ���ంగ్ అ� అంట���న్మ�. ���ంగ్ అ���� 

�జ����  ��వలం మ�నవ శ���ా�న్ కృ�ి �యేడమ�� ఉ�ేద్శం���� �ై��ల� ఉం��. 

���ంగ్ అనన్�� ఈ ��గ��కత కను��నన్�� �ాదు. ����� ఎ��న్ య��ాల 

సు��ర్ఘ���న చ��త్ర ఉం��. అ�� ే���ంగ్ ఉ���ల��� ఎప�ప్డ� వ�్చం��? ��ందర� ���ంగ్ 

మ�డ���ల సంవతస్�ాల చ��త్ర క���య�ంద�, మ��య� ట�ంగ్ �ాజవంశ10 �ాలంల� 

ఎక�్కవ�ా �్ార చురయ్ం �� ం��ంద� అంట�ర�. ��ందర� ����� �ై�య ��గ��కత ఉనన్ంత 

�్ార �న౦�ా, ఐదు��ల సంవతస్�ాల చ��త్ర ఉంద� �ెబ�త���న్ర�. ప��ాతత్వ�ాసత్ � 

కను��నన్ �షయ�ల ఆ��రం�ా, ��ందర� ఇపప్ట�వరక� ����� ఏడ���ల సంవతస్�ాల 

చ��త్ర ఉందంట�ర�. ���ంగ్ ఆధు�క మ�న�ా� సృ�ి్టం�ం�� �ాద� ��ను ����ాత్ ను-ఇ�� 

చ��త్ర ప�ర్వమ�నన్ సంస్కృ� నుం�� వ�్చం��. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�నన్ �ా�� 

ప���లనల ప్ర�ారం, మన౦ �వ�ిం� ే�శ్వం ���్మ�� �ార�్ల  ��� ్ఫటనం �ెం��న తర��ాత, 

మ�్ల ���్మత���న ఒక సత్వం. మనం �వ�ిం�ే ఈ గ�హం పల�మ�ర�్ల  ��శనమ�ం��. 

ప్ర��ా�� గ�హం మ�్ల ���్మత���న తర��ాత, మ�నవజ�� మ�్ల సంఖయ్ల� �సత్��ంచడం 

�దల���ట�్టం��. ప్రసుత్ తం, ఈ��ట� ��గ��కతను అ��గ�ం�న ఎ��న్ �షయ�ల� ఈ 

భ����ౖ ఇపప్ట��� మనం కను����న్ం. ����్వన్ ప��ణ�మ �ి��ధ్ ంతం ప్ర�ారం, మ�నవ�ల� 

��త�ల నుం�� ప��ణ�ం��ర�, మ��య� ��గ��కత ప����ల సంవతస్�ాల కంట� 

ప��ాతన���ం�� �ాదు. అ��� ఐ���ా ఆల్ప్� (European Alps) పర్వత గ�హలల�, 

��ండ� వందల ఏ���ౖ�ల (250,000) సంవతస్�ాల ���తం అత�య్నన్త క����ౖప�ణయ్ం  

 

8 అర్హత్–బ�దధ్  సంప్ర��యంల�, �్రల��ా�న్ ��ట� బ� ��సత్వ �ా్థ ��� తక�్కవ �ా్థ యల� 

జ�్ఞ ��దయ���న�ాడ�. 
9 వజ్ర ��య్న–��య్న అ���� “����ట�షన్” �ా అను�ాదం �ెందుత�ం��, వజ్ర అ�� ప���న్ “�ిడ�గ�”, 

“వజ్రం”, ల��� “��శనర��తం” అ� అనువ��ంచవచు్చ. 
10 ట�ంగ్ �ాజవంశం–�ై�య చ��త్రల� (618 - 907 ఏ.��.)  బ��ా వ��ధ్�్లన �ాల�వధుల�్ల  ఒకట�. 
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చూప�త�నన్ �ట� రంగ� ���్ర ల� ఉ��న్య� ప��ాతత్వ�ాసత్ �ం కను��నన్ �షయ�ల� 

బయట��ట�్ట �–ఇ� ఆధు�క మ�నవ�ల �ామ�ా్థ �లక� ��ల� �ం� ఉ��న్�. ��ర�ల� 

జ��య �శ్వ���య్లయంల�� మ�య్�యంల� ట���� ్కప�ను పట�్ట ��� నకష్��్ర లను 

ప����సూత్  ఉనన్ �కె్కబ��న ఆ�ారం�� ఒక ��దద్  బండ�ా� ఉం��. ఈ ఆ�ారం 

మ���ౖప్��ల సంవతస్�ాల కంట� �్ార �న���ం��. ��వలం ���ందట� మ�డ�వందల సంవతస్�ాల 

కంట� ��ం�ెం ఎక�్కవ�ా, 1609 సం.ల� ����� ఖ��ళ �ా�ాత్ � ��� సంబం��ం�న 30X 

ట���� ్కప�ను క���ట�్టన �షయం మనక� �ె��ిం�ే. మ�� మ���ప్ౖ��ల సంవతస్�ాల 

���త�� ట���� ్కప� ఎల� ఉండగ���ం��? ��రత�ేశంల� ��ం��ౖ ���్మ�� �ాతం (99%) 

��ౖ�ా ఇనుమ��� తయ����న ఇనుప స్థంభ�కట� ఉం��. ఇంతట� అ��క స్వచ్ఛతగల 

ఇనుమ�ను, ల��లను క����ం� ే ఆధు�క �ాం���కం క��� ఉతప్�త్  �ేయల�దు; ఇ�� 

ఆధు�క �ాం���క �ా్థ �� ఆ���ే అ��గ�ం�ం��. ఆ ��గ��కతలను ఎవర� 

సృ�ి్టం��ర�? మ�� మ�నవ�ల�–ఆ �ాలంల� సూకష్్మ �వ�ల��ా ఉనన్ ఎడల–ఈ 

�షయ�లను ఎల� సృ�ి్టంచగల�గ���ర�? ఈ ఆ�ష్కరణల� ప్రపంచ�ాయ్పత్ం�ా �ాసత్ ���తత్ల 

దృ�ి్ట� ఆక��ష్ం���. �ట�� �వ��ంచడం అ�ాధయ్ం �ాబట�్ట , �ట�� చ��త్ర ప�ర్వమ�నన్ 

సంస్కృ� నుం�� వ�్చన��ా ���ం��ర�. 

ప్ర� ఒక్క �ాల-అవ��ల�, ��ౖజ�్ఞ �క �ాధ�� �ా్థ � �నన్ం�ా ఉం�ే��. ���న్ 

�ాల-అవధులల� మన ఆధు�క మ�న�ా� �క్క �ా్థ �� అ��గ�ం�ం�ై 

అత�య్నన్తం�ా ఉం�ే��. �ా� ఆ ��గ��కతల� ��శనం �ేయబ��్డ �. �ాబట�్ట  ���ంగ్ 

ఆధు�క మ�నవ�ల� ఆ�ష్క��ం�ం��, ల��� సృ�ి్టం�ం�� �ాద� ��ను �ెబ�త���న్ను. 

�ా� ఆధు�క మ�నవ�ల �తే కను��నబ��, ప��ప�ర్ణం �ా�ంచబ��ం��. ఇ�� చ��త్ర 

ప�ర్వమ�నన్ సంస్కృ� నుం�� వ�్చం��.  

���ంగ్ ��వలం మన �ే�ా��� ప���త���ం�� �ాదు. ��ే�ాలల� క��� ఉం��, 

�ా� �ార� ���� ���ంగ్ అ� అనర�. అ�����ా, �్రటన్ �దలగ� �ా�ా్చతయ్ �ే�ాలల� 

���� ఇంద్రజ�లమ� అంట�ర�. అ�����ాల�� ��ేడ్ �ాప��్ఫల్్డ  అను మ�ం�్రక�డ� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లల� �ప�ణ�డ�, ఒక�ా�� �ె�ౖ�ల�� మ� క�డయ్ంగ�ం�� (The Great 

Wall of China) న���ే అదుభ్���న్ ప్రద��్శం��డ�. ��డగ�ం�� ��ళ్లబ� �� సమయంల� 

అతను ఒక �ెల్ల� వ�ాత్ � �న్ కప�ప్క��, ఆ ��డక� హత�త్ క��, తర��ాత ���గ�ం�� �� వడం 
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�్ార రం�ం��డ�. అతను అల� ఎందుక� �ే�ాడ�? ఆ �ధం�ా �యేడంవల్ల , ��ల�మం�� 

���� ఇంద్రజ�ల ప్రదర్శన�ా ���ం�ే అవ�ాశం ఉం��. �ై��ల� ��పప్ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల�గల �ార� అ��క మం�� ఉ��న్ర� అత��� ��ెయడం వలన అల� �యేవల�ి 

వ�్చం��. �ా�� వలన జ�కయ్ం కల�గ�త�ంద�� భయం��, అతను ల�ప��� ����్ల  మ�ందు అల� 

తనను కప�ప్క���న్డ�. బయటక� వ�ే్చటప�ప్డ� ఆ వ�ాత్ � �న్ ఒక �ే��� ��ౖ���త్  బయటక� 

న����డ�. “�ప�ణ�ల� య�క�త్ ల ��సం చూ�ాత్ ర�, �ామ�నుయ్ల� ఉ�ేత్జం ��సం చూ�ాత్ ర�” 

అ� ఒక ��ను�� ఉం��. ఈ �ధం�ా �ేయడం వలన ��్రకష్క�ల� ���� ఇంద్రజ�ల ప్రదర్శన 

అ� అనుక���న్ర�. మ�నవ శ��ర కృ��ి� �ాట�� ఉప���ంచడం �ాక�ం��, ��వలం 

���దపరచ����� మ��య� అదుభ్త �షయ�లను చూప����� �ే�� ����క ప్రదర్శనల ��సం 

�ాబట�్ట , ఈ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ఇంద్రజ�లమ� అంట�ర�. తక�్కవ �ా్థ � దృకప్థంల�, 

���ంగ్ ఒక�� శ��ర �ి్థ�� మ�ర్చగలదు, త��్వ�ా స్వస్థత మ��య� ఆ��గయ్ం �కే���్చ 

ల��య్లను �ా��సుత్ ం��. ఉనన్త �ా్థ � దృకప్థంల�, ���ంగ్ ఒక�� �క్క మ�ల-శ��ర(బన్ 

ట�) కృ�ి�� సంబం��ం�ం��.  

 

2. � మ��య� ��ంగ్ 

మన౦ ఇప�ప్డ� మ�ట�్ల డ�క�ంట�నన్ �11ను �్ార �నుల� �12 అ� అ���ార�. ఆ ��ండూ 

ప్ర��నం�ా ఒకట�, ఎందుకంట� ��ండూ �శ్వం �క్క � � ఉ�ేద్�సుత్ ��న్�– 

�శ్వమంతట� ఉం�ే ఆ�ారంల��, క��ించ� ఒక రక���న ప��ర్థం. � అ���� �ా�� 

ఉ�ేద్�ంచడం ల�దు. ఈ ప��ర్థం �క్క శ��త్ మ�నవ శ��రంల� కృ�ి �ాధన ��్వ�ా 

ఉ�ేత్జమవ�త�ం��. ��� ఉ�ేత్జం శ��రం �క్క ���క �ి్థ�� మ�ర�్చత�ం��, మ��య� 

స్వస్థత, ఆ��గయ్ం �ేక�ర�్చ ప్ర���ా�న్ క���య�ంట�ం��. అ��� � � మ�త్ర��–�ల� 

  

11 � (chee)–�ై�య ఆల�చన ప్ర�ారం ఈ ప��ర్థం (ల��� శ��త్), శ��రంల�, ప��స�ాలల� అ��క 

ర��ాలను వ��సుత్ ం��. �ా��రణం�ా ���� “మ�ల���ర శ��త్”�ా అనువ���ాత్ ర�, ఈ � వయ్��త్ �క్క 

ఆ���ాయ్�న్ ��ాద్ ��సుత్ ంద� ����ాత్ ర�. 
12 � ఈ పదం � క� �నన్ం�ా ఉం�ే అకష్�ా�న్ �ాడ�త�ం��, �ా� ఉ��్చరణ ఒకట�. 
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� ఉం��, అత�ల� � ఉం��, ఒక వయ్��త్ �క్క � ����క�� � � �����ం� ే ప్ర���ా�న్ 

క���య�ండదు. ��ందర� � ���ాలను నయం �ేయగలద�, ల��� అత� ల�క ఆ�� ��గం 

నయం �ేయట���� � � ను �ా�� ��ౖప� ప్రస��ంపజ�యగలర� అంట�ర�. ఈ �ాయ్ఖయ్ల� 

అ�ా�ీత్ �య���న�, ఎందుకంట� � ఏ మ�త్రం ���ాలను నయం �ేయల�దు. ఒక �ాధక��� 

శ��రంల� � ఉనన్ంత వరక�, అత� ల��� ఆ�� శ��రం ఇం�ా �ాల-�ెల�ప� శ��రం (Milk-

White Body) �ాల�ద� అర్థం. అంట� �ాధక�డ� ఇం�ా ���ాలను క���య���న్డ� అర్థం. 

కృ�ి ��్వ�ా ఉనన్త-�ా్థ � �ామ�ా్థ �ల� �� ం�ే వయ్��త్ � � ప్రస��ంపజ�యడ�. 

����� బదుల��ా, అతను ల��� ఆ�� ఉనన్త శ��త్ �ా�� ప్రస��ంపజ��ాత్ ర�. ఇ�� ��ల�గ� 

ర�పంల� వయ్కత్మ��య్ ఒక ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం, ��� ��ణ�వ�ల� ��ణయ్ం�ా ఉంట��, 

మ��య� ��� �ాంద్రత ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��. ఇ���� ��ంగ్. ��ంగ్ మ�త్ర�� �ామ�నయ్ 

మ�నవ�ల��ౖ �����ం�ే ప్ర���ా�న్ క���య�ంట�ం��, మ��య� ������� ఒకర� ఇతర�ల 

���ాలను నయం �ేయగలర�. “బ�దధ్  �ాం� సర్వ��్ర  ప్ర�ా�సుత్ ం��, మ��య� అ�న్ 

అసహజ��్వలను బ�గ��సేుత్ ం��” అ� ఒక సూ��త్ ఉం��. అంట� �జ���న కృ�ి �ే���ార�, 

�ా�� శ���ాల�్ల  అతయ్ంత శ��త్� క���య�ంట�ర�. ఈ వయ్క�త్ ల� ఎక్క���� ���్ల��, �ా�� �క్క 

శ��త్ ఆవ��ం�న ��త్రంల� అసహజ �ి్థ� ఏ�ై�� స�� �ాగలదు, మ��య� సహజ �ి్థ��� ����� 

�ాగలదు. ఉ��హరణక� ఒక�� శ��రంల�� ��గం �జ���� ఒక అసహజ �ా��రక �ి్థ�, ఈ 

�ి్థ� స���యేబ��న తర��ాత అ����గయ్ం �� త�ం��. సప్ష్టం�ా �ె�ాప్లంట�, ��ంగ్ ఒక శ��త్. 

��ంగ్ ���క లకష్ణ�లను క���య�ం��, �ాధక�ల� కృ� ి �ేయడం ��్వ�ా ����క్క 

���క ఉ���� గ���ంచగలర�, మ��య� అనుభ�� �� ందగలర�. 

  

3. ��ంగ్ �ాటవం మ��య� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� 

1. ��ంగ్ �ాటవం �ిన్ �ింగ్ కృ�ి ��్వ�ా వృ��ధ్  �ెందుత�ం�� 
�జం�ా ఒక�� ��ంగ్ �ాటవం (��ంగ్ �) �క్క �ా్థ �� �ర్ణ�ం�ే ��ంగ్ ���ంగ్ 

�ాయ్య�మ�ల� �ేయడం వలన వృ��ధ్  �ెందదు. ఇ�� ప�ణయ్మ� (ద) అను ప��ర్థం �క్క 

ర��ాంతరం ��్వ�ా, మ��య� �ిన్ �ింగ్13 కృ�ి ��్వ�ా అ�వృ��ధ్  �ెందుత�ం��. ఈ 
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ర��ాంతర ప్ర���య �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� ఊ��ం�నట�్ల �ా, “మ�స మ��య� ����� 

ఏ�ాప్ట� �ే�ి, ��క��ం�న ర�ాయ��ల�� సం��� తయ�ర��ేయడం”14 ��్వ�ా �ా��ం�ే�� 

�ాదు. మనం ఉ�ేద్�సుత్ నన్ ��ంగ్ శ��రం బయట�నుం�� ఉతప్�త్  అవ�త�ం��, మ��య� 

శ��రం ��గ�వ ��గంనుం�� �దలవ�త�ం��. ఒక�� �ిన్ �ింగ్ అ�వృ��ధ్� అనుస��ం�, 

ఇ�� శంఖ��ారంల� ��ౖ�� ఎదుగ�త�ం��, మ��య� ఒక�� శ��రం బయట ప���త్�ా 

ఏరప్డ�త�ం��. తల �క్క ��ౖ ���ా�న్ �ేర�క�నన్ప�ప్డ�, అ�� తర��ాత ఒక ��ంగ్ 

సత్ ంభం�ా ఎదుగ�త�ం��. ఈ ��ంగ్ సత్ ంభం ఎత�త్  వయ్��త్ �క్క ��ంగ్ �ా్థ �� ��ాధ్ ��సుత్ ం��. 

ఈ ��ంగ్ సత్ ంభం ఒక ల�త��ా ����య�నన్ ప��మ�ణంల� (dimension) ఉంట�ం��, 

అందువల్ల  సగట� మ��ి�� ���� చూడడం కష్టమవ�త�ం��.  

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ��ంగ్ �ాటవం ��్వ�ా బలపడ���. వయ్��త్ �క్క 

��ంగ్ �ాటవం మ��య� �ా్థ � ఉనన్తం�ా ఉంట�, అత� ల��� ఆ�� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� ��పప్�ాను, మ��య� అ� ఉప���ం�ేందుక� సులభం�ానూ ఉంట��. 

తక�్కవ ��ంగ్ �ాటవం ఉనన్�ార� బల��న���న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

క���య�ంట�ర�; �ా���� �ాట�� ఉప���ంచడం కష్టం�ా ఉంట�ం��, మ��య� ���న్ 

బ� �త్�ా ఉప�గంల���. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �ాటంతట అ�� ఒక�� ��ంగ్ �ాటవం 

�క్క �ా్థ �� �ా�, ల��� ఒక�� �ాధ�� �ా్థ �� �ా� సూ�ంచవ�. ఒక�� �ా్థ �� 

��ాధ్ ��ం�ే�� ��ంగ్ �ాటవం, �ా� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �ావ�. ��ందర� “��ళం ���ిన” 

�ి్థ�ల� కృ�ి �ే�ాత్ ర�, అందువల్ల  �ా�� ��ంగ్ �ాటవం ఉనన్తం�ా ఉ��న్ �ా�, �ార� 

ఎక�్కవ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క���య�ండక�� వచు్చ. ఒక�� �ా్థ �� ��ాధ్ రణ ��ే��� 

��ంగ్ �ాటవం, ఇ�� �ని్ �ింగ్ కృ� ి��్వ�ా అ�వృ��ధ్  �ెందుత�ం��, మ��య� ఇ�� ��ల� 

��లక���న �షయం. 

 

 

 

13 �ిన్ �ింగ్ (shin-shing)– “మనసత్త్వం”, ల��� “హృదయ తత్వం”; “���ౖక గ�ణం.”                         
14 ���� సంప్ర��యంల�, మ�నవ శ��రంల� అంతర్ �ాధనను వ��్ణంచ�����, ��ల� �ాలంనుం�� 

బయట� రస�ాద ప్ర���యల� అలం�ా�ాల��ా ప��ే�ా�. 
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2. �ాధక�ల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల ��సం యతన్ం �యేర� 
�ాధక�లందర� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను పట�్టంచుక�ంట�ర�. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� 

�ామ�నయ్ ప్రజలక� ఆకరష్ణ�యం�ా ఉంట��, మ��య� ��ల�మం�� ���న్ట�� �� ం��ల� 

��ర�క�ంట�ర�. అ��� మం� �ిన్ �ింగ్ ల�క�ం��, ఒకర� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

�� ందల�ర�. 

�ె���న మ�డవ కనున్15(ట�యను్మ), అప్రతయ్కష్ శ�వణం (clairaudience), 

దూర శ�వణం ల��� దూర సం��షణ (Telepathy), గతం �ె�యడం (precognition) 

ఇల�ంట� ���న్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� క���య�ండవచు్చ. ఈ 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లల� అ�న్ క�మ���న జ�్ఞ ��దయ దశలల� కనబడవ�, ఎందుకంట� 

ఇ� ప్ర� వయ్��త్�� ��ర��ా ఉంట�� �ాబట�్ట . �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� ���న్ ���ద్ష్ట  

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క���య�ండడం అ�ాధయ్ం, ఈ ���క ప��మ�ణంల� ఒక 

రక���న ప���ా్థ �న్ ఇం��క రక���న ప��ర్థం�ా మ�ర్చడం వంట��–ఇల�ంట���  �ామ�నయ్ 

మ�నవ�ల� �� ందల�ర�. ��పప్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ప�ట�్ట క తర��ాత ��వలం కృ�ి 

�ేయడం ��్వ�ా అ�వృ��ధ్  �ెందు���. �ాల�న్ ��ంగ్ �శ్వ సూ��్ర ల ఆ��రం�ా వృ��ధ్  

�ెం��౦��, �ాబట�్ట  �శ్వంల�� అ�న్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �ాల�న్ ��ంగ్ ల� ఉ��న్�. 

అం�� �ాధక�డ� ఎల� కృ�ి �ే�ాత్ డ� అ�������ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. ���న్ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను �ా�ాలను��వడం తప�ప్�ా ���ంచబడదు. అ��� అతయ్ంత �వ్ర���న 

యతన్ం మ�మ�ల� ఆల�చనక� �ం�ం��, మ��య� ప్ర�క�ల ఫ���లను ఇసుత్ ం��. 

తక�్కవ �ా్థ �ల� ఉనన్�ార� ఎవ����� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �� ందడం వలన అంత 

ప్ర�జనం ల�దు; �ామ�నయ్ మ�నవ�ల ఎదుట �ా���క్క �ామ�ా్థ �లను ప్రద��్శం�, 

�ా��ల� బలవంత�ల� �ా�ాల�� ఆశ�� �ాట�� ఉప���ం�ేందుక� ప్రయతన్ం ��ేాత్ ర�. ఇ� ే

�జ����,ే ఆ వయ్��త్ �ిన్ �ింగ్ ఉనన్తం�ా ల�ద�, మ��య� అత��� ల��� ఆ���� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను ఇవ్వడం తగద� క�్చతం�ా �లె�సుత్ ం��. ���న్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� 

 

15 మ�డవ కనున్–���న్ �ార�్ల , “��వయ్ ��త్రం” �ా అనువ���ాత్ ర�. ఈ పదం (ట�యను్మ) మ�డవ 

కంట� వ్వవస్థ , ల��� ఆ వయ్వస్థల� ఒక ప్ర�ేయ్క అం�ా�న్ ఉ�ేద్�ం� �ల��ా �ాడబడ�త�ం��. 
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తక�్కవ �ిన్ �ింగ్ గల వయ్క�త్ లక� ఇవ్వబ���ే, �ాట�� తప�ప్డ�పనుల� �ేయ����� 

ఉప���ంచగలర�. ఆ వయ్క�త్ ల �ిన్ �ింగ్ �ి్థరం�ా ల�� �ారణం�ా, �ార� �ెడ� �యేర� 

భ���ా ల�దు. 

మ�� ��పౖ�, ప్రద��్శం�ేందుక� మ��య� బయట చూ��ందుక� త��న ఏ 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�ౖ�� మ�నవ సమ�జ��న్ �ా�, �ామ�నయ్ �ామ��క �వ���న్ �ా� 

మ�ర్చల�వ�. �జ���న ఉనన్త-�ా్థ � అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ప్రదర్శన ��సం 

బయట��ట�్టందుక� అనుమ� ల�దు, ఎందుకంట� ప్ర��వం మ��య� ప్రమ�దం ��ల� 

��చు్చ�ా ఉంట�ం��; ఉ��హరణక� ఒకర� ఒక ��దద్  కట్ట���న్ పడ��ట్ట���న్ ఎప�ప్డూ 

ప్రద��్శంచక�డదు. ప్ర�యే్క���న �ా�ాయ్ర్థంగల వయ్క�త్ ల� తపప్, ��పప్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

ఉప���ంచడం అనుమ�ంచబడదు, మ��య� ఈ �ామ�ా్థ �లను ��ల్ల�� �యేక�డదు; 

ఎందుకంట� ఉనన్త-�ా్థ � గ�ర�వ�ల� �ాట�� �ర్బం���ాత్ ర�.  

అల��� ��ందర� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� ���ంగ్ గ�ర�వ�లను ప్రద��్శంచమ� 

పట�్ట బడ��ర�, �ా��� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను చూపమ� బలవంతం �ే�ాత్ ర�. �ట�� 

బ��రగ్తం �ా�ంచడం ���ధం �ాబట�్ట , అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�నన్ �ార� �ాట�� ప్రదర్శన 

��సం ఉప���ం�ంేదుక� అం��క��ంచర�; �ాట�� ప్రద��్శంచడం వలన �తత్ం సమ�జ �ి్థ� 

ప్ర���తం అవ�త�ం��. �జం�ా ��పప్ ప�ణయ్ం ఉనన్ వయ్క�త్ లక� �ా�� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను ప్రజల మ�ందు ఉప���ం�ేందుక� అనుమ� ల�దు. ��ందర� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల� ప్రదర్శన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ఇబ్బం���, తర��ాత బ�ధను అనుభ��ాత్ ర�. �ా��� 

ప్రద��్శంచమ� బలవంత��ట్టకం��! ఈ �షయ�లను ��ల్ల�� �యేడం �ా���� మన�ాత్ పం 

క���సుత్ ం��. ఒక �ష�య్డ� �� వదద్క� ఒక ప�్రకను �ె��్చడ�. ���� చ���నంత��, ��క� 

��ాక� క���ం��. అందుల� అంత�ాజ్ �య ���ంగ్ సమ���శం జరగనునన్ట�్ల  �్ార � ి ఉం��. 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�నన్ వయ్క�త్ ల� ఆ �� ట�ల� �ాల�గ్ నవచు్చ, ��పప్ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల�నన్ �ార� ఎవ����� స�� ఆ సమ���శంల� �ాల�గ్ నవచు్చ. అ�� చ���ాక ���న్ 

���ల వరక� ��క� మన�ాత్ పం క���ం��. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �� ట� ��సం బ��రగ్తం�ా 

చూ�ిం�ే� �ావ�– �ాట�� జనుల మ�ందు ప్రద��్శంచడం ���రకరం. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� 

ల���క ప్రపంచంల�� �ాయ్వ���క �షయ�ల�� ౖ దృ�ి్ట  క���య�ంట�ర�, అ��� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల� మ�ాయ్దసు్థ ల� ౖఉం���. 
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అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ��రడం ��నుక ఉ�ేద్శం ఏ�ట�? �ాట�� 

�ా�ాలను��వడం �ాధక��� మ�న�కి �ా్థ �� మ��య� య��న్లను సూ�సుత్ ం��. 

అప�త్ర���న య��న్ల�� మ��య� అ�ి్థర���న మనసుస్��, ఒక వయ్��త్ ��పప్ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను �� ందడం అసంభవం. ఎందుకంట� �ర� ప���త్ జ�్ఞ ��దయం �� ందక మ�ందు, 

�ర� ���ం� ే మం� ల��� �ెడ� ��వలం ఈ ప్రపంచం �క్క ప్రమ�ణ�ల�� ౖ ఆ��రప�� 

ఉంట�ం��. �ర� �షయ�ల �జ త��్వ�న్ మ��య� �ాట� మధయ్నునన్ కర్మ సంబం��లను 

చూడల�ర�. మనుష�య్ల మధయ్ జ���� �� ట�్ల టల�, �ాప���ా్థ ల�, అవమ��ంచ��ల� వంట�� 

సహజం�ా కర్మ సంబం��లవల్ల�� జర�గ����. �ర� �ాట�� గ���ంచల�క�� �,ే �ర� 

�ాయం కంట� ఎక�్కవ ఇబ్బం�� క���ంచవచు్చ. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల కృతజ్ఞతల� మ��య� 

���ాల�, త�� ప్ప�ప్ల� ఈ �్ార పం�క �యమ�ల��ౖ నడ��ాత్ �; �ాధక�ల� ఈ �షయ�లను 

పట�్టంచు��క�డదు. �ర� ప���త్ జ�్ఞ ��దయం �ా��ంచక మ�ందు, �ర� � కళ్ళ�� చూ���� 

�జం �ాక�� వచు్చ. ఒక వయ్��త్ ఇం��క��� ��ట�్టనప�ప్డ�, �ా���క్క కర్మ ఋణ�లను 

�ర�్చక�ంట� ఉండవచు్చ. � జ�కయ్ం ఆ ఋణం �ర����� ఆటంకం క���ంచవచు్చ. కర్మ 

అ���� మ�నవ శ��రం చుట�్ట  ఉం� ేఒక రక���న నల్ల� ప��ర్థం. ఇ�� ����క ప��మ�ణంల� 

���క ఉ���� క���య�ం��, మ��య� ఇ�� ��గం ల��� �ౌ�ాభ్గయ్ం�ా ప��ణ�సుత్ ం��. 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అంద��ల� ఉంట��, ఇక్కడ ఉ�ేద్శం ఏ�టంట� �ాట�� 

�రంతర కృ� ి��్వ�ా ��ం�� ం��ం��� మ��య� బలపర���. �ాధక����ా ఒక వయ్��త్ ��వలం 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల ��సం యతన్ం ��ేనిట్ల��ే, అతను దూరదృ�ి్ట ల��, మ�న���న 

మనసుస్ క��� ఉనన్�ా�ై ఉం���. ఏ �ారణం�తే అతను అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

��ర�క���న్, అత� యతన్ంల� �ా్వర్థప� అం�ాల���న్�, అ� క�్చతం�ా కృ�ి�� 

ఆటంకం క����ాత్ �. పరయ్వ�ానం�ా అతను ఎపప్ట��� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

�� ందల�డ�. 

 

3. ��ంగ్ �ాట�ా�న్ �ేపట్టడం 
��ందర� �ాధక�ల� ఎక�్కవ �ాలం �ాధన ��ేి ఉండర�, అ��� �ా�� సమర్థతను 

�ెల�సు��వడం ��సం ఇతర�ల �ాయ్ధులను నయం �ేయ�ల� అనుక�ంట�ర�. �ల� 
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ఉనన్త ��ంగ్ �ాటవంల�� �ార� ఎవ����� � �ే�� ���ి ప్రయ�న్ం�నప�ప్డ�, ���� 

శ��రంల�� నల్ల�, అ����గయ్కర���న, అ�దధ్���న � � ��దద్  �తత్ంల� � శ��రంల��� 

�ీల�్చక�ంట�ర�. �క� ఈ అ����గయ్కర���న � � �ా��ం�ే �ామర్థ�ం ల�క�� వడం వలన, 

మ��య� � శ���ా��� ర�� కవచం క��� ల�క�� వడం వలన, �ర� ������ ఒ�� ����్ర �న్ 

ఏరప్రచుక�ంట�ర�; ఉనన్త ��ంగ్ �ాటవం ల�క�ం�� �ర� ఈ అ����గయ్ � � 

�ా��ంచల�ర�. అందువలన ��ల� అ��ఖయ్తను అనుభ��ాత్ ర�. �మ్మ�న్ ఎవర� 

చూసు��క�� �ే, �ాలం గ���ే ����ద్  � శ��రమంతట� ��గం క�డ�క�ంట�ం��. �ాబట�్ట  

ఉనన్త ��ంగ్ �ాటవంల�� �ార� ఎవ����� ఇతర�ల ���ాలను నయం �ేయక�డదు. 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ే�ియ�ం��, ఒక ���ద్ష్ట  �ా్థ �ల� ��ంగ్ �ాటవంగల 

వయ్��త్ మ�త్ర�� ���ంగ్ �� ���ాలను నయం �యేవచు్చ. ��ందర� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను వృ��ధ్  �ేసుక�� ���ాలను నయం �యేగ�����, �ార� తక�్కవ �ా్థ �ల� 

ఉనన్ప�ప్డ�, ���ా�న్ నయం �యే����� �జ���� �ా�� �క్క ������న ��ంగ్ 

�ాట�ా�న్–�ా�� స్వంత శ��త్�–�ాడ�త���న్ర�. ఎందుకంట� ��ంగ్ అ���� శ��త్ మ��య� 

�ె�� క���న ప��ర్థం ఇ�� అంత సులభం�ా �������� �ాదు �ాబట�్ట , �ర� ���న్ 

ప్రస��ంపజ��నిప�ప్డ� �జ���� �ర� � ��ంగ్ ను త����ంచుక�ంట���న్ర�. ��ంగ్ ను 

�డ�సుత్ నన్ ����ద్ , ����� �ాట� � తల��నౖునన్ ��ంగ్ సత్ ంభం �� డవ� త��గ్�� త�ం�� 

మ��య� త������ త�ం��. అ�� ఏ మ�త్రం మం��� �ాదు. � ��ంగ్ �ాటవం ఉనన్తం�ా 

ల�నప�ప్డ�, ఇతర�ల ���ాలను నయం �ేయ���న్ ��ను ఆ���ంచను. �ర� ఎంతట� 

��పప్ �����లను ఉప���ం���, �ర� � స్వంత శ��త్�� వయ్యం �ే�ాత్ ర�. 

వయ్��త్ �క్క ��ంగ్ �ాటవం ఒక ���ద్ష్ట  �ా్థ �� �రే�క�నన్ప�ప్డ�, అ�న్ 

ర�ాల అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఉదభ్��ాత్ �. ఈ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

�ా�ేటప�ప్డ�, �ర� ��ల� జ�గ�తత్  వ��ం���. ఉ��హరణ�� మ�డవ కనున్ ఒక�ా�� 

�ెర�చుక���న్క వయ్��త్ ���� ఉప���ం���, అతను ఎపప్ట��� ���� �ాడక�� � ేఅ�� 

మ�సుక��� త�ం��. అ��� ��� ��్వ�ా తరచు�ా చూడక�డదు. అతను మ�� 

తరచు�ా ��� ��్వ�ా చూ�ినట్ల��ే, ��ల� ఎక�్కవ శ��త్ �స��జ్ంచబడ�త�ం��. అంట� 

ఒకర� ���� ఎప�ప్డూ �ాడక�డద� అర్థమ�? అల� �ాదు. మనం ���� ఎప�ప్డూ 

�ాడక�� �ే, మ�� మన కృ� ి వలన ఉప�గయం ఏ�ట�? ఎప�ప్డ� ఉప���ం��� 
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అ���ే ప్రశన్. �ర� ఒక ���ద్ష్ట  �ి్థ��� కృ�ి �ే�నిప�ప్డ�, మ��య� ��� స్వయం�ా శ��త్� 

భ��త్ �సేు��గ��� �ామర్థ�ం �� ం��నప�ప్డ� మ�త్ర��, �ర� ���� ఉప���ంచవచు్చ. 

�ాల�న్ ���ా �ాధక�డ� ఒక ���ద్ష్ట �ి్థ�� �ేర�క�నన్ప�ప్డ�, అతను ల��� ఆ�� ఎంత 

��ంగ్ ను ������, �ాల�న్ స్వయం�ిస్దధ్ం�ా ప��వరత్నం �ే�ి, భ��త్ �ేయగలదు. �ాల�న్ 

స్వయం�ిస్దధ్ం�ా �ాధక��� ��ంగ్ �ాటవం �ా్థ �� �ల�ప�త� ఉంట�ం��, ఒక్క కష్ణం 

�ాట� క��� అత� ల��� ఆ�� ��ంగ్ తరగదు. ఇ�� �ాల�న్ ��ంగ్ �క్క లకష్ణం. ఈ 

�ి్థ�� �రే���నంత వరక� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను �ాడక�డదు. 

 

4. మ�డవ కనున్ 

1. మ�డవ కనున్ను �ెరవడం 
మ�డవ కనున్ �క్క మ�ఖయ్ మ�రగ్ం నుదుట� మధయ్ ���ా��� మ��య� షన్ గన్16 

�ందువ�క� మధయ్ ఉం��. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� ���క ����్ర ల�� వసుత్ వ�లను చూ�� 

���నం �����ా ప��ే�� మ������ా�� ఉంట�ం��: ఒక వసుత్ వ� ఉనన్ దూరం, మ��య� 

��ల�గ� �కష్ణతను బట�్ట  కట�కం (ల��� కను�ాప) �క్క ప��మ�ణం సర�ద్ క�ంట�ం��. 

దృ�ి్ట  ��డ�ల ��్వ�ా, ��దడ� ��నుకనునన్ �ీ�యల్ గ�ం����ౖ ప్ర��ంబ�ల� 

ఏరప్డ���. �ీ�యల్ గ�ం�� మ�డవ కనున్ ��్వ�ా ��ర��ా బయటక� చూడగ��� 

�ామర్థ�ం “��చు్చక��� �� చూప�”(penetrative vision) అనబ�ే అ�ం��్రయ 

�ామర్థ�ం. �ామ�నయ్ వయ్��త్ �క్క మ�డవ కనున్ మ�సుక�� ఉంట�ం��, ఎందుకంట� 

అత� ల��� ఆ�� మ�ఖయ్ మ�రగ్ం ఇర�క��ాను, �కట��ాను ఉంట�ం�� �ాబట�్ట . ల�పల 

���ష్ట���న � ఉండదు, ��ల�గ� ఉండదు. ��ంద�� వయ్క�త్ ల మ�ఖయ్ మ�రగ్ం అడ్డ��ంచబ�� 

ఉనన్ందువల్ల , �ార� చూడల�ర�.  

 

 

16 షన్ గన్ (shahn-gun) �ందువ�–కనుబ� మ్మల మధయ్ ��ం�ెం ���ంద ఉం�ే ఆక�య్పంక్చర్ 

�ందువ�. 
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మ�డవ కనున్ను �ెరవ����� మ�ందు�ా మనం బ�హయ్ శ��త్� 

ఉప���ంచడం ��్వ�ా ల��� స్వయం కృ�ి ��్వ�ా మ�రగ్ం �క్క అడ�్డ ను ��ల��ం���. 

ఈ మ�రగ్ం �క్క ఆకృ� అం���ారం నుం�� గ�ండ్రం�ా, సమచత�ర�భ్జ��ారం 

(�ాంభస్) నుం�� �్ర��ణ౦�ా, ప్ర� వయ్��త్�� �నన్ం�ా ఉంట�ం��. బ��ా కృ� ి�ే�నిట్ల�� ే

��్వరం మ��ంత గ�ండ్రం�ా తయ�రవ�త�ం��. ��ండవ�� గ�ర�వ� �క� ఒక కనున్ను 

ఇ�ాత్ ర�. �ర� స్వంతం�ా కృ� ి �ే�ిన పకష్ంల�, ���� � అంతట ��� కృ� ి

�ేసు���ా�. మ�డవ�� � మ�డవ కనున్ ఉనన్ ��ట �ర� ���ష్ట���న �17ను క��� 

ఉం���. 

�ామ�నయ్ం�ా మనం మన ��ండ� కళ్ళ�� �షయ�లను చూ�ాత్ ం, క�్చతం�ా ఈ 

��ండ� క��్ళ ఇతర ప��మ�ణ�ల మ��ాగ్ ��� అడ�్డ  క����ాత్ �. ఇ� కవచంల� ప��యేడం 

వలన, మనం ��వలం మన ���క ప��మ�ణంల�� వసుత్ వ�ల�� చూడగలం. మ�డవ 

కనున్ �రె�చుక�ంట�, మనం ఈ ��ండ� కళ్ళ ఉప�గం ల�క�ం���� చూడగలం. �ర� 

అత�య్నన్త �ా్థ �� �ేర�క�నన్ తర��ాత, సతయ్ ����్ర �న్ �� ంద����� క��� కృ� ి

�ేయవచు్చ. ఆ తర��ాత, �ర� మ�డవ కంట� �క్క సతయ్ ��త్రం ��్వ�ా, ల��� షన్ 

గన్ �ందువ� దగగ్ర�నన్ సతయ్ ��త్రం ��్వ�ా చూడగలర�. బ�దధ్  సంప్ర��యం ప్ర�ారం 

శ��రంల�� ప్ర� రంధ్రం ఒక క��న్–� శ��రమంతట� కనున్ల���న్�. ���� 

సంప్ర��యం ప్ర�ారం ప్ర� ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ� ఒక కనున్. అ��� మ�ఖయ్ మ�రగ్ం 

మ�డవ కనున్ వదద్  ఉంట�ం��, మ�ందు�ా ���� �ెర�ా�. ఈ ప్రసంగ సమయంల� 

మ�డవ కనున్ను �ెరవగల �షయ�లను ��ను అంద��ల� ��ట���ను. వయ్క�త్ ల ���క 

లకష్ణ�లల�� బ���ల వలన, ఫ���ల� �నన్ం�ా ఉంట��. ��ంద���� ల��ైన బ�� 

మ������ా �కట� కనన్ం క��ిసుత్ ం��. అంట� మ�డవ కంట� మ�రగ్ం �కట��ా ఉంద� అర్థం. 

ఇతర�ల� �లె్ల� �� రం�ా�న్ చూ�ాత్ ర�. ఎదుర��ా వసుత్ వ�ల� కనబ��నట్ల��ే, మ�డవ 

కనున్ �ెర�చు��బ� త�ంద� అర్థం. ��ంద���� ప��భ్ర�సుత్ నన్ వసుత్ వ�ల� క��ి�ాత్ �, ఇ� 

గ�ర�వ�18 (�ఫి�)  మ�డవ కనున్ �ెరవ����� ��ట�న�. మ�డవ కంట�� ��ల�సూత్  

 

17� ను ��ాల���న దృకప్థంల�, క��ించ�, ఆ�ారం ల�� ప��ర్థమ�ల�ౖనట�్ట  �ా�, �ాసన, ��పం 

�దలగ��ాట�� �వ��ంచ����� క��� ఉప���ంచవచు్చ.  
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�ె���న తర��ాత �ర� చూడగలర�. ��ంద���� మ�డవ కనున్ ��్వ�ా ఒక ��దద్  కనున్ 

క��సిుత్ ం��, �ార� ���� బ�దధ్  కనున్ అ� అనుక�ంట�ర�. �జ���� అ�� �ా�� స్వంత 

క��న్. �ా��రణం�ా ఇట�వంట� �ార� ��ల�ౖన జన్మ�దిధ్  గ�ణం క���య�నన్ �ార�. 

మన ల�క్కల ప్ర�ారం, ప్ర��ా�� మనం ఇ�ే్చ వర�స ప్రసం�ాలక� �జ���న 

�ా��ల� సగం మం���� ���ౖా మ�డవ కనున్ �రె�చుక�ంట�ం��. మ�డవ కనున్ 

�ెర�చుక�నన్ తర��ాత ఒక సమసయ్ తల�తత్వచు్చ, అ��ేటంట� ఒక వయ్��త్ �ిన్ �ంిగ్ ఉనన్త 

�ా్థ �ల� ల�నట్ల��,ే మ�డవ కనున్ను �ెడ�పనుల� �యే����� సులభం�ా 

ఉప���ంచగలర�. ఈ సమసయ్ను ��ా��ంచ�����, ��ను � మ�డవ కనున్ను ��ర��ా 

జ�్ఞ నదృ�ి్ట  �ా్థ �ల� �రె��ాత్ ను–మ�� �ధం�ా ��ెాప్లంట�, ఇతర ప��మ�ణ�లల�� 

దృ�ాయ్లను, మ��య� కృ�ి �ే��టప�ప్డ� కనబ�ే �షయ�లను చూ��ందుక� �ాధయ్ప� ే

అత�య్నన్త �ా్థ �ల�, �క� �ాట��� ౖ నమ్మకం కలగ����� �ెర��ాత్ ను. ఇ�� కృ��ి� ౖ � 

నమ్మ�ా�న్ దృఢపర�సుత్ ం��. ఇప�ప్�ే �ాధన �దల���ట�్టన �ా�� �ని్ �ింగ్ అ�ం��్రయ 

వయ్క�త్ ల �ని్ �ంిగ్ �ా్థ �� ఇం�ా �రేల�దు. అందువలన అ�ం��్రయ �షయ�లను 

�� ంద�ా�� �ార� �డె� �యేడం��ౖ �గ�గ్  చూపగలర�. ఒక సర�� ఉ��హరణను 

�ెప�ప్క�ం��ం: �ర� ��ళ�త్ నన్ప�ప్డ� ����ల� ల�ట���ా్ట ండ� ఎదుర�బ���,ే �దట� 

బహ�మ�� �సుక���� గలర�. అల� జరగ����� �ల� ల�దు–ఇ�� �షయ��న్ 

�వ��ంచ����� మ�త్ర��. ఇం�� �ారణం ఏ�టంట� ��ల�మం���� ��మ� మ�డవ కనున్ను 

�ెర�సుత్ ��న్ం. ఒక��ళ ప్ర� ఒక్క���� మ�డవ కనున్ను తక�్కవ �ా్థ �ల� �ె���నట్ల��ే–

ప్ర� ఒక్కర� మ�నవ శ��రంగ�ం��, ల��� ��డల ��నుక ఉనన్ వసుత్ వ�లను చూడగ����ే 

ఊ��ంచం��–ఇం�ా ���� మనం మ�నవ సమ�జమ� అనగలమ�? మ�నవ సమ�జ���� 

�వ్ర���న భంగం �ాట�ల�్ల త�ం��, అందువల్ల  ఇ�� అనుమ�ంచబడదు మ��య� అ�ాధయ్ం 

క���. ��ౖ�ా �ాధక�లక� ఎట�వంట� ��ల� కల�గజ�యదు, ��వలం �ా�� బం��లను 

��ంచుత�ం��. �ాబట�్ట  � మ�డవ కనున్ను ��మ� తక�్కవ �ా్థ �ల� �ెరవడం అ���� 

�ెయయ్ం. ����� బదుల� ��మ� ��ర��ా ఉనన్త �ా్థ �ల� �ెర��ాత్ ం. 

 

18 గ�ర�వ�–ఇక్కడ �ా��న �ై�య పదం, �ిఫ�, ��ండ� అకష్�ాలను క��� ఉం��; ఒక����� “గ�ర�వ�” 

అ�, ఇం������� “తం��్ర” అ� అర్థం. 



    

  15    
    

2. మ�డవ కంట� �ా్థ �ల� 
మ�డవ కనున్క� అ��క �నన్���న �ా్థ �ల���న్�; ��నన్ �ా్థ �లల� ��నన్ 

ప��మ�ణ�లను చూసుత్ ం��. బ�దధ్మతం ప్ర�ారం ఐదు �ా్థ �ల���న్�: ���క దృ�ి్ట , ��వయ్ 

దృ�ి్ట , జ�్ఞ న దృ�ి్ట , ధర్మ దృ�ి్ట  మ��య� బ�దధ్  దృ�ి్ట . ప్ర� �ా్థ � ��ౖ, మధయ్ మ��య� ��ం�� 

�ా్థ �ల��ా మరల �భ�ంపబ��ం��. ��వయ్ దృ�ి్ట  �ా్థ �ల� మ��య� ���కంట�  తక�్కవ 

�ా్థ �ల� ��వలం మన ���క ప్రపం���న్ మ�త్ర�� చూడగలం. జ�్ఞ న దృ�ి్ట  �ా్థ �ల� 

మ��య� అంతకంట� ఎక�్కవ �ా్థ �ల� మ�త్ర�� ఇతర ప��మ�ణ�లను చూడగలం. 

“��చు్చక��� �� చూప�” అ�� అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం ఉనన్�ార� �షయ�లను �టీ� �ా్కను 

కంట� ��ల�నౖ సప్ష్టత�� స���ాగ్  చూడగలర�. అ��� �ార� చూడగ����� మనం ఉం�ే 

���క ప్రపంచంల��� మ�త్ర��, మ��య� మనం ఉం�ే ప��మ�ణ��న్ ��టల�దు; �ార� 

మ�డవ కంట� �క్క ఉనన్త �ా్థ �� �ేర�క���న్ర� ���ంచల�ం.  

ఒక వయ్��త్ �క్క మ�డవ కంట� �ా్థ � అత� ల��� ఆ�� �క్క ���ష్ట���న � 

�తత్ం, మ��య� మ�ఖయ్ మ�రగ్ం �క్క ��డల�ప్, ప్ర�ాశం, అడ్డం�� �క్క ప��మ�ణం 

బట�్ట  �శ్చయమవ�త�ం��. మ�డవ కనున్ ఎంత బ��ా �రె�చుక�ంట�ం�� అ���� మ�ఖయ్ం�ా 

ల�పల ఉనన్ ���ష్ట���న � � బట�్ట  ��ాధ్ ��తమవ�త�ం��. ఆ��ళ్ళ కంట� తక�్కవ వయసుస్ 

ఉనన్ �ిల్లలక� మ�డవ కనున్ �రెవడం ప్ర�ేయ్కం�ా సులభం. ��ను ��ే� ఉప���ం� ే

శ�మ క��� ఉండదు, ఎందుకంట� ��ను మ�ట�్ల డడం �దల���ట్ట�ా�� అ�� 

�ెర�చుక�ంట�ం��. ఇ�� ఎందుకంట�, �ిల్లల� మన ���క ప్రపంచప� వయ్���క �షయ�లక� 

ఎక�్కవ�ా ప్ర���తం �ానందువలన, మ��య� �ార� ఎట�వంట� తప�ప్డ�పనుల� 

�ేయనందువలన. �ా�� ���ష్ట���న � బ��ా ప��ర��ంచబ�� ఉంట�ం��. ఆర� సంవతస్�ాల� 

��ట�న �ిల్లలక� �ార� ������ ����ద్  బయట� ప్ర���ాల� క��� ��ర�గ�త� ఉండడం వలన, 

మ�డవ కనున్ను �రెవడం క�మం�ా కష్టమవ�త� ఉంట�ం��. ప్ర�ేయ్��ం� మం� చదువ� 

ల�క�� వడం, �డె��ా తయ�రవడం, �� ల�క�ం�� తయ�రవడం–ఇవ�న్ ���ష్ట���న � � 

త������ ��ల� �యేగలవ�. ఒ�ా��క �ి్థ�� �ే��న తర��ాత, అ�� అం�� �� త�ం��. ���ష్ట���న 

�  ప���త్�ా �� ��ట�్ట క�నన్ �ార�, కృ�ి ��్వ�ా క�మం�ా ���న్ ����� �� ందగలర�, �ా� 
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����� ��ల� �ాలం మ��య� క��న���న శ�మ అవసరమవ����. �ాబట�్ట  ���ష్ట���న � 

��ల� అమ�లయ్���ం��. 

ఒక వయ్��త్ �క్క మ�డవ కనున్ను ��వయ్ దృ�ి్ట  �ా్థ �ల� �రెవ���న్ ��ను 

ఆ���ంచను, ఎందుకంట� తక�్కవ ��ంగ్ �ాటవం ఉనన్ �ాధక�డ� కృ� ి ��్వ�ా అతను 

�� ందుత�నన్ శ��త్ కంట�, వసుత్ వ�లను చూడ����� ఎక�్కవ శ��త్� �� ��ట�్ట క�ంట�డ�. ఈ 

అవసర���న శ��త్ మ�� ఎక�్కవ�ా �� �ే, మ�డవ కనున్ ����� మ�సుక��� గలదు. ఒక�ా�� 

మ�సుక���� �ే, మ�్ల �రెవడం అంత సులభం �ాదు. �ాబట�్ట  �ా��రణం�ా ��ను 

మనుష�లక� మ�డవ కనున్ను జ�్ఞ న దృ�ి్ట  �ా్థ �ల� �ెర��ాత్ ను. �ాధక��� దృ�ి్ట  ఎంత 

సప్ష్టం�ా ల��� అసప్ష్టం�ా ఉ��న్, అతను ల��� ఆ�� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల � వసుత్ వ�లను 

చూడగలర�. వయ్క�త్ ల� తమ సహజ�దిధ్���న గ�ణ�ల ప్ర��వం వలన, ��ందర� సప్ష్టం�ా, 

��ందర� �షయ�లను అంత�ా�కం�ా, ఇతర�ల� అసప్ష్టం�ా చూ�ాత్ ర�. �ా� క�సం �ర� 

��ల�గ�ను చూడగలర�. ఇ�� �ాధక�� ఉనన్త �ా్థ �ల అ�వృ��ధ్�� ��డప్డ�త�ం��. 

సప్ష్టం�ా చూడల�� �ార� కృ�ి ��్వ�ా ���� బ�గ� �సేు��గలర�. 

తక�్కవ ���ష్ట���న � ఉనన్ వయ్క�త్ ల� మ�డవ కనున్ ��్వ�ా ప్ర�మలను ��వలం 

�ెల�ప� మ��య� నల�ప�ల� చూడగలర�. అంతకంట� ఎక�్కవ ���ష్ట���న � ఉనన్ వయ్��త్ 

�క్క మ�డవ కనున్ దృ�ాయ్లను రంగ�లల�, మ��ంత సప్ష్ట���న ర�పంల� 

చూడగల�గ�త�ం��. ���ష్ట���న � ఎక�్కవ�ా ఉ౦ట� సప్ష్టత ��ల��ా ఉంట�ం��. �ా� ప్ర� 

వయ్��త్ ��ర�. ��ందర� ��ె��న మ�డవ కనున్�� ప�డ��ర�, మ����ంద���� అ�� గట�్ట�ా 

అడ్డంప�� ఉండవచు్చ. మ�డవ కనున్ �రె�చుక�ంట�నన్ప�ప్డ� ప్ర�మ ఒక ప�వ�్వ, ��క� 

తర��ాత ��క� �రె�చుక�� �చు్చక��� �ర�ను �� �య�నన్ ప్ర�మ కనబడ�త�ం��. 

క�ర�్చ� ��య్నం �ే��టప�ప్డ�, �దట�్ల  మ�డవ కనున్ �్ార ంతంల� ��ల�గ� ఉనన్ట�్ల  

�క� �లె�సుత్ ం��. �దట�్ల  ��ల�గ� అంత ప్ర�ాశవంతం�ా ఉండదు, తర��ాత ఎర��ా 

మ�ర�త�ం��. ��ంద�� మ�డవ కనున్ గట�్ట�ా మ�తబ�� ఉంట�ం��, అందువల్ల  �ా�� 

�దట� ���క ప్ర�సప్ందనల� �వ్రం�ా ఉండవచు్చ. ఈ వయ్క�త్ లక� మ�ఖయ్ మ�రగ్ం మ��య� 

షన్ గన్ �ందువ� చుట�్ట �� కండ�ాల� �గ�సుక�నన్ట�్ల �ా, �ాట�� ల�ప��� ����్కనట�్ల , 

�ిం��నట�్ల  అ��సిుత్ ం��. �ా���� కణతల� మ��య� నుదుర� �ా�నట�్ల  మ��య� 

���ిప్�ా అ��ించడం �దలవ�త�ం��. ఇవ�న్ మ�డవ కనున్ �రె�చుక�ంట�నన్ట�్ల  
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�ె��� ��న్ల�. సులభం�ా �ెర�చు��గల మ�డవ కనున్ ఉనన్ వయ్క�త్ ల� అప�ప్డప�ప్డూ 

���న్ట�� చూడగలర�. �� ప్రసం�ాల సమయంల�, ��ందర� �ా���� ��ెయక�ం���� �� ధర్మ 

శ���ాలను చూ�ాత్ ర�. �ార� ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా చూ��ందుక� ప్రయ�న్ం�నప�ప్డ� అ� 

మ�యమవ����, ఎందుకంట� అప�ప్డ� �ాసత్�ా��� ఈ వయ్క�త్ ల� �ా�� ���క ����్ర లను 

ఉప����ాత్ ర� �ాబట�్ట . �ర� కళ�్ళ మ�సుక�� ఉనన్ప�ప్డ� ���న్ �షయ�లను చూ��త్ , 

అ� ేచూ�� �ి్థ�ల� ఉండ����� ప్రయ�న్ంచం��, క�మం�ా �షయ�లను ఎక�్కవ సప్ష్టత�� 

చూడగలర�. �ర� ఇం�ా ప����ం� చూ��లనుక�ంట�, �ర� �జ���� � స్వంత ����్ర లక� 

మ��� దృ�ి్ట  ��డ�లను ఉప����ాత్ ర�. అప�ప్డ� �ర� ఇంక ��ే� చూడల�ర�. 

ఒక వయ్��త్ �క్క మ�డవ కంట� �ా్థ �� బట�్ట , మ�డవ కనున్ చూడగ��� 

ప��మ�ణ�ల� మ�ర�త� ఉంట��. ���న్ �ా�ీత్ �య ప����ధ�� ����ాల� ఈ సూ��్ర �న్ 

అర్థం �ేసు��వడంల� �ఫల���, ���న్ ���ంగ్ ప����ధనల� అ� ఆ�ం�న ఫ���ల� 

�ేరక�ం�� అడ�్డ ప��్డ �. అప�ప్డప�ప్డ� ���న్ ప����ధనల� వయ్���క ��ా్మ��లను క��� 

�ే�ా�. ఉ��హరణ�� ఒక సంస్థ  అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ప����ంచ����� ఒక ������న్ 

క�ప్ం�ం��. �ార� ���ంగ్ గ�ర�వ�లను మ��యి�నన్ ��ట�్టల�� �ాట�� చూడమ��న్ర�. 

ఆ గ�ర�వ�ల మ�డవ కంట� �ా్థ �ల� �నన్ం�ా ఉనన్ందువల్ల , �ా�� జ�ాబ�ల� ��ర� 

��ర��ా ఉ��న్�. అప�ప్డ� ఆ ప����ధక �ారయ్వరగ్ం మ�డవ కనున్ ఒక అసతయ్మ� 

మ��య� తప�ప్���� పట�్టం� ే ఒక ��వన అ� ��ా్మ�ం��ర�. ఇట�వంట� ప����ధనల� 

తక�్కవ �ా్థ �ల� మ�డవ కనున్ �రె�చుక�నన్ �ార� �ా��రణం�ా ��ర����న ఫ���లను 

�ా��ంచగలర�, ఎందుకంట� �ా�� మ�డవ కనున్ ��వయ్ దృ�ి్ట  �ా్థ �ల� �ెర�చుక�ం�� 

�ాబట�్ట–ఈ �ా్థ �ల� ��వలం ఈ ���క ప��మ�ణంల�� వసుత్ వ�లను చూడడం 

�లవ�త�ం��. �ాబట�్ట  మ�డవ కనున్ గ���ం� అర్థం �ా� �ార�, ఈ వయ్క�త్ లక� అంద��క��న్ 

��పప్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల���న్య� అనుక�ంట�ర�. స�వం మ��య� ���జ్వం అ�న 

అ�న్ వసుత్ వ�ల� ��నన్ ప��మ�ణ�ల�్ల  ��నన్ ఆకృత�లల� మ��య� ర��ాలల� 

క��ి�ాత్ �. ఉ��హరణక� ఒక �ా్ల సు తయ�ర�నంత��, ����క ప��మ�ణంల� ఒక �ె���నౖ 

సత్వం ఉ���ల��� వసుత్ ం��. ��ౖ�ా ఈ సత్వం ఉ���ల��� �ాక మ�ందు, అ�� ����కట��ె ౖ

ఉండవచు్చ. మ�డవ కనున్ అ� తక�్కవ �ా్థ �ల� ఉనన్ప�ప్డ�, ఒకర� �ా్ల సును 

చూ�ాత్ ర�. ఉనన్త �ా్థ �ల�, ఒకర� ����క ప��మ�ణంల�� స��్వ�న్ చూ�ాత్ ర�. అంతకంట� 
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��ౖ �ా్థ �ల�, ఒకర� ఆ ��ె�గల సత్వం ఉ���ల��� �ాక మ�ందునన్ ప��ర్థ ర��ా�న్ 

చూ�ాత్ ర�. 

3. దూర దృ�ి్ట  
మ�డవ కనున్ �రె�చుక�నన్ తర��ాత ��ంద���� దూర దృ�ి్ట  అ�� అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం 

ఉదభ్�సుత్ ం��, మ��య� �ార� ��ల ���ళ్ల  దూరంల�� వసుత్ వ�లను చూడగలర�. ప్ర� వయ్��త్ 

తన�ెనౖ స్వంత ప��మ�ణ�లను ఆక���ాత్ డ�. ఆ ప��మ�ణ�ల�్ల  అతను �శ్వమంత ��దద్�ా 

ఉంట�డ�. ఒ�ా��క ���ద్ష్ట ప��మ�ణంల�, అతడ� నుదుట� ఎదుట అదద్మ� క���య�ంట�డ�, 

అ��� అ�� మన ప��మ�ణంల� కనబడదు. ఈ అదద్ం అంద���� ఉంట�ం��, �ా� �ాధన 

�ేయ� �ా���� అదద్ం ల�ప��� �����య�ంట�ం��. �ాధక�లక� ఈ అదద్ం ��మ్మ���ా అట� 

��ౖప�క� �ర�గ�త�ం��. అదద్ం ����ాక, �ాధక�డ� చూ��లనుక�నన్ �ాట�� అదద్ం 

ప్ర��ం�౦పజ�యగలదు. అత� �క్క ���ద్ష్ట  ప��మ�ణంల� అతను ��ల� ��దద్�ా 

ఉంట�డ�. అత� శ��రం ��ల� ��దద్�ా ఉంట�ం��, �ాబట�్ట  అదద్ం క��� అల��� ఉంట�ం��. 

�ాధక�డ� ఏ�� చూ��లనుక���న్, అదద్ం��ౖ ప్ర��ం�ంపజ�యబడ���. �ంబ��న్ 

పట�్ట ��గ����� అతను ఇం�ా చూడల�డ�, ఎందుకంట� �ంబం అదద్ం�� ౖ ఒక ��కను �ాట� 

�ల�ా�. అదద్ం ఇట� ��పౖ�క� �����, అ�� ప్ర��ం�ం�న వసుత్ వ�లను అతడ� చూడగ���ల� 

�ేసుత్ ం��. తర��ాత ��న��్క �ర�గ�త�ం��, ��గం�ా ��న��్క �ర�గ�త�ం�� అల� మ�ందు��, 

��న��్క ఆగక�ం�� �ర�గ�త�ం��. చలన�త్ర �లి�్మ �రంతర చలనమ�ను సృ�ి్టంచ����� 

��కనుక� ఇర��ౖ ��ల�గ� ��్రమ�ల ��ప�ప్న �ర�గ�త�ం��. అదద్ం ����� ��గం అంతక��న్ 

ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��, అందువల్ల  �ంబ�ల� అంతరం ల�క�ం��, సప్ష్టం�ా కనబడ���. ఇ�ే 

దూర దృ�ి్ట–దూర దృ�ి్ట  �క్క సూత్రం ఇంత �ా��రణం. ఇ�� ��ల� రహసయ్ం�ా ఉం��ే�, 

అ��� ��ను ��వలం ���న్ �ా�ాయ్ల�్ల  �ె�యజ��ాను. 

4. ప��మ�ణ�ల� 
మన దృకప్థంల� ప��మ�ణ�ల� ��ల� ��్లష్ట���న�. మ�న�ా��� ��వలం ప్రసుత్ తం మనం 

ఉం�ే ప��మ�ణం మ�త్ర�� �లె�సు, ఇతర ప��మ�ణ�లను అ��్వ�ించడం ల��� క���ట్టడం 

ఇం�ా జరగల�దు. ఇతర ప��మ�ణ�ల �షయ���� వ��త్ , ���ంగ్ గ�ర�వ�ల�ౖనట�్ట  ��మ� 
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ఇపప్ట��� డజన్ల  ����ద్  �ా్థ �ల ప��మ�ణ�లను చూ�ాం. �జ�్ఞ న�ాసత్ �ం �ట�� 

�ర��ించనపప్ట���, �ట�� క��� �ి��ధ్ ంత����య్ �వ��ంచవచు్చ. ��ందర� ���న్ 

�షయ�ల ఉ���� అం��క��ంచక�� ���, �జ���� అ� మన ప��మ�ణంల��� 

ప్ర��ం�ం���. ఉ��హరణక� బ�ర�్మ�� �్ర��ణం (దయయ్ప� �్ర��ణం) (Bermuda 

Triangle) అనబ�ే ఒక ప్ర�ేశం ఉం��. ���న్ ఓడల�, �మ���ల� ఆ ప్ర�ేశంల� 

అదృశయ్మయ�య్�, ���న్ ఏళ్ళ తర��ాత ����� బయటక� వ��్చ�. ఇల� ఎందుక� 

జ����ం�ో  ఎవర� �వ��ంచల�ర�, ఎందుకంట� మ�నవ ఆల�చనలను, �ి��ధ్ ం��ల ప����� 

ఎవ్వర� అ��గ�ంచల�దు �ాబట�్ట . �జ���� ఆ �్ర��ణం ����క ప��మ�ణ���� ����. 

���ద్ష్ట  �ా్థ ���న్ క���య�ం�ే మన �ామ�నయ్ తల�ప�ల మ������ా �ాక�ం��, ఇ�� 

అనూహయ్���న �ి్థ �ల� ఉంట�ం��. ఆ తల�ప� �ె��� ఉనన్ప�ప్డ� ఓడ ��్వరం గ�ం�� 

�� �నట్ల��ే, ఆ ����క ప��మ�ణంల��� �ే�క�ా ప్ర���ంచగలదు. మ�నవ�ల� 

ప��మ�ణ�ల మధయ్నునన్ బ���లను గ���ంచల�ర�, �ార� తకష్ణ�� ����క 

ప��మ�ణంల��� ప్ర����ాత్ ర�. ఆ ప��మ�ణ����, మన ప��మ�ణ���� గల �ాల-స్థల 

బ����న్ ���ళ్లల� వయ్కత్ం �ేయల�ం–��ల ���ళ్ల  దూరం ఇక్కడ ఒక �ందువ�ల� 

ఉండవచు్చ, అంట� అ� ఒ�� �ా్థ నంల�, ఒ�� సమయంల� ఉండవచు్చ. ఓడ కష్ణం�ాట� 

ల�ప��� త���, అక�ా్మత�త్ �ా ����� బయట��� వసుత్ ం��. అ��� �ాలం ఈ ��ండ� 

ప��మ�ణ�ల�్ల  �నన్ం�ా ఉంట�ం�� �ాబట�్ట , మన ప్రపంచంల� ద�ాబ�ద్ ల� 

గ����� య��. అం�ే�ాక ప్ర� ప��మ�ణంల� ఏకసంఖయ్(unitary) ల��ాల� క��� 

ఉ��న్�. ఇక్కడ మన పరమ�ణ� ఆకృత�ల నమ���ల మ������ా ఉంట�ం��, ఒక 

బం�� ఇం��క ����� �గ�� సం��ం�నట�్ల �ా ��ల� బంత�ల�, �గల� క��ి ��ల� 

��్లష్టం�ా ఉంట�ం��. 

��ండవ ప్రపంచ య���ధ్ ��� ��ల�గ� ఏళ్ళ ���ందట, ఒక �్రట�ష్ ��ౖమ��క�డ� 

ఒక �ా�ాయ్�న్ �ర్వ��సుత్ ��న్డ�. �మ�నం నడ�ప�త�నన్ప�ప్డ� మధయ్ల� ఉర�మ�ల�� 

��ను త��ాను ఎదు���ం��. గత అనుభవం�� అతను �ాడ�కల� ల�� ఒక 

�మ���శ�య��న్ కను��నగ��ాడ�. ఆ �మ���శ�యం అత� కళ్ళ ఎదుట కనబ��న 

కష్ణ��, ప���త్ �నన్���న దృశయ్ం కనబ��ం��: ఒక్క�ా�� మబ�్బల� ల�క�ం�� ఎండ�ా 

ఉం��, ����క ప్రపంచం నుం�� అతను అప�ప్�ే వ�్చనట�్ల �ా అ��ిం�ం��. ఆ 
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�మ���శ�యంల�� �మ���ల� పసుప� రంగ�ల� ఉ��న్�, ��ల��ౖన మనుష�ల� 

పనులల� �మగ�న్ల�ౖయ���న్ర�. అ�� ��ల� ��త్రం�ా ఉంద� అతను అనుక���న్డ�!  

అతను ���ందక� ����న తర��ాత, ఎవ్వర� అత�� గమ�ంచల�దు; కంట�్ర ల� టవర� క��� 

అత��� సం���ించల�దు. ఆ�ాశం �ె����ిా మ���నందువల్ల , ఆ ��ౖమ��క�డ� అక్క�� 

నుం�� ��ళ్ల����� �శ్చ�ంచుక���న్డ�. ����� �మ�నం నడపడం �్ార రం�ం��డ�, స���ాగ్  

ఎంత దూరం నుం�� ���న్ కష్ణ�ల ���తం �మ���శ�య��న్ చూ�ా�ో , అం�ే దూరంల� మ�్ల 

త��ానుల��� ��రబ��్డ డ�. త�దక� కష్టప�� ����� �ాగ��ాడ�. ఈ సంఘటనను �����ం�, 

���్ల ట� ���ార�్డ ల� క��� �్ార �ాడ�. �ా� అత� ��ౖ అ���ార�ల� అత�� నమ్మల�దు. ��ల�గ� 

సంవతస్�ాల తర��ాత ��ండవ ప్రపంచ య�దధ్ం సంభ�ం�నప�ప్డ�, అతను అ�ే, ఆ 

�ాడ�కల� ల�� �మ���శ�య���� బ��� �ేయబ��్డ డ�. ��ంట�� అత��� ��ల�గ� ఏళ్ళ 

���ందట స���ాగ్  అ�ే దృ�ాయ్�న్ చూ�ిన సంగ� గ�ర�త్ క� వ�్చం��. ���ంగ్ గ�ర�వ�ల�ౖన మ� 

అంద���� ���� �వ��ంచడం �ెల�సు. అతను ��ల�గ� సంవతస్�ాల తర��ాత 

�ేయవల�ిన ���� మ�ందు�ా�� �ే�ాడ�. ఆ కృతయ్ం �్ార రంభం�ాక మ�ం�ే, అతను 

అక్క���� ���్ల తన �ాత్రను మ�ం�ే �ర్వ��ం��డ�. తర��ాత �షయ�ల� ����� స�����న 

క�మంల��� వ��్చ�. 

 

5. ���ంగ్ ���తస్ల� మ��య� ఆసుప�్ర ���తస్ల� 
�ి��ధ్ ంతపరం�ా ��ెాప్లంట�, ���ంగ్ ���తస్ల� ఆసుపత�్ర ల�్ల  ��ే� ���తస్లక� ప���త్ 

�నన్ం�ా ఉంట��. �ా�ా్చతయ్ ���తస్ల� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం �క్క 

పదధ్త�లను ఉప����ాత్ �. ప్ర�గ�ాల ప��కష్ల�, ఎక్స్-�� ప��కష్ల� వంట� �ాధ��ల� 

ఉనన్పప్ట���, అ� ఈ ప��మ�ణంల�� ��గ మ�ల�లను మ�త్ర�� చూడగలవ� మ��య� 

అ� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల � మ�ల �ారణ�లను చూడల�వ�. �ాబట�్ట  ��గం �క్క 

�ారణ��న్ అర్థం �ేసు��వడంల� �ఫలమయ�య్ర�. అత� ల��� ఆ�� �క్క ��గం 

�వ్రం�ా ల�నప�ప్డ�, మందుల ��్వ�ా ���� అ����గయ్ం �క్క మ�ల��న్ 

��ల��ంచవచు్చ, ల��� త��� ��యవచు్చ (�ా�ా్చతయ్ ��ౖదుయ్ల� ���ోజన్ (��గ �ారకం) 

అ�, ���ంగ్ ల� కర్మ అ� ����ాత్ ర�). ��గం �వ్రం�ా ఉనన్ సందరభ్ంల� మందుల� 
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ప��యేవ�, ఎందుకంట� ఎక�్కవ ���దులను ���� భ��ంచల�క�� వచు్చ �ాబట�్ట . అ�న్ 

�ాయ్ధుల� ఈ ప్రపంచ �యమ�లక� ల�బ�� ఉండవ�. ���న్ ���ాల� అ� �వ్రం�ా ఉంట��, 

మ��య� ఈ ప్రపంచ ప���త�లక� �ం� ఉంట��, �ాబట�్ట  ఆసుపత�్ర లక� �ట�� నయం 

�ే�� �ామర్థ�ం ఉండదు. 

మన �ేశంల� �ై�య ��ౖదయ్ం సంప్ర��య�దిధ్  ��ౖదయ్�ాసత్ �ం. ఇ�� మ�నవ శ��ర 

కృ� ి��్వ�ా ��ం�� ం� ేఅ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల నుం�� ��ర��ేయల����. �్ార �నుల� మ�నవ 

శ��ర కృ��ి� ప్ర�ేయ్క���న శ�దధ్  వ��ం��ర�. కనూ్ఫ��ియ�జం సంప్ర��యం, ���� 

సంప్ర��యం, బ�దధ్  సంప్ర��యం–కనూ్ఫ��యి�జం �ష�య్ల� ��తౖం–అందర� ��య్����� 

�్ార ��నయ్త���్చర�. ��య్నంల� క���్చవడం ఒక ��పౖ�ణయ్ం�ా ���ంచబ�ే��. �ార� 

�ాయ్య�మ�ల� �యేనపప్ట���, �ాలం గ���ే ����ద్  �ా�� ��ంగ్ మ��య� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను క��� వృ��ధ్  �ేసు��గ��ార�. �ై�య ఆక�య్పంక్చర్ మ�నవ శ��రంల�� 

������యన్ లను అంత సప్ష్టం�ా ఎల� క���ట్టగ���ం��? ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�ల� అడ్డం�ా 

ఎందుక� క��ి ల�వ�? ఇ� ఒక���� ఒకట� �ా� సు�ా �ాక�ం��, �ల�వ��ా ఎందుక� 

క�సు��న్�? �ాట� అమ��క అంత క�్చతం�ా ఎల� ��యబ��ం��? �ె�ౖయ ��దౖుయ్ల� 

��్రం�న �షయ�లను అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�గల ఆధు�క మ�నవ�ల� క��� తమ 

కళ్ళ�� చూడగలర�. ఎందుకంట� ప్ర�ి��ధ్ �ాం�న �్ార �న �ై�య ��దౖుయ్ల� �ా��రణం�ా 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క���య�ం�ే�ార�. �ై�య చ��త్రల� � �జి�న్, సన్ సుమ�య్, 

బయ్న్ చు�� మ��య� �్వట�19, �రందర� �జ���� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�గల ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల�. ఈ��ట��� అం��ంచబ�� వ�్ేచ స����, �ై�య ��దౖయ్ం ����క్క అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల అం�ా�న్ ��ల�ప్�, ��వలం �����స్ పదధ్త�లను మ�త్ర�� �గ�ల�్చక�ం��. 

ప�ర్వం ��గ ��ాధ్ రణక� �ై�య ��దౖుయ్ల� (అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�గల) �ా�� కళ్ళను 

ఉప���ం��ర�. తర��ాత �ార� ��డ�లను20 ప����ం� ే������న్ క��� వృ��ధ్  �ే�ార�.  

 

19 � �ిజ�న్ (lee shr-juhn), సన్ సుమ�య్ (sun szz-meow), బయ్న్ చు�� (byen chueh), 

మ��య� �్వట� (hwa-toah)–�్ార �న �ాలప� �ై�య ��ౖదయ్ �ాసత్ �ంల� ప్ర��ి�ధ్  �ంె��న ��ౖదుయ్ల�. 
20 �ై�య ��ౖదయ్ంల�, ���� ��్వ�ా ���ా�న్ కను���� ఒక ��్లష్ట���న కళ, ��� ��్వ�ా శ��రంల�� ప్ర� 

అవయవమ� �క్క స�వత్వం �ర్ణ�ంచబడ�త�ం��. 
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�ై�య �����స్ పదధ్త�లక� ����� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ��ే���త్ , �ాబ� �� ��ల� 

సంవతస్�ాల వరక� �ా�ా్చతయ్ ��ౖదయ్ం �ై�య ���ౖ�య్��� �ాట� �ాల�ద� �ెపప్వచు్చ. 

���ంగ్ ���తస్ల� ��గం �క్క మ�ల �ార�ా�న్ ��ల���ాత్ �. ��ను ���ా�న్ 

ఒక రక���న కర్మ�ా ����ాత్ ను మ��య� ���ా�న్ ���తస్ �ేయడం ఈ కర్మను 

త��గ్ంచ����� �ోహదపడ�త�ం��. ��గ�ల నల్ల� � � ��ల��ంచ�����, ��ందర� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల� �  �స��జ్ం�ే మ��య� భ��త్ ��ే� ������న్ ఉప���ం� ��గ�లక� ���తస్ 

�ే�ాత్ ర�. ��ం�ెం తక�్కవ �ా్థ �ల�, ఈ గ�ర�వ�ల� నల్ల� � � ��ల���ాత్ ర�, అ��� �ా���� 

నల్ల� � �క్క మ�ల �ారణం �ె�యదు. ఈ నల్ల� � ����� వ�్చ ��గం మరల 

�రగబ�డ�త�ం��. �జ���� ఈ నల్ల� � ���ా��� �ారణం �ాదు–ఈ నల్ల� � ��వలం ���� 

అ��ఖయ్తను అనుభ�ం�లే� �ేసుత్ ం��. ���� జబ�్బక� మ�ల �ారణం ����క ప��మ�ణంల� 

ఉం�ే ఒక �ె��గల ��. ��ల�మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�లక� ఈ �షయం �ె�యదు. ఆ 

�ె��గల �� అ� శ��త్వంత���ం�� �ాబట�్ట  సగట� మ�నవ�ల� ���� ��కల�ర�, 

�ాహ�ించర� క���. �ాల�న్ ��ంగ్ �క్క �����స్ ���నం ఈ �ె��గల ��� 

��ం��్రక��ం� ��� నుం�� �దలవ�త�ం��, ��గం �క్క మ�ల �ారణ��న్ ��ల��సుత్ ం��. 

అం�ే�ాక ఆ ��గంల� ఒక కవచం అమర్చబడ�త�ం��, అందువల్ల  ��గం ����� ���� 

�ేయల�దు. 

���ంగ్ ���ాలను నయం �ేయగలదు, �ా� మ�నవ సమ�జ ప��సు్థ లక� 

జ�కయ్ం క���ంచక�డదు. ���� ��దద్  ఎత�త్ ల� ఉప�����త్ , అ�� �ామ�నయ్ మ�నవ 

సమ�జ ప���ి్థత�ల�� జ�కయ్ం �సేుక�ంట�ం�� �ాబట�్ట  అ�� అనుమ�ంచబడదు; �ాట� 

���తస్ ప్ర���ాల� క��� స���ా ఉండవ�. �క� �ె��ినట�్ల �ా�� ��ందర� ���ంగ్ ��గ 

��ాధ్ రణ ��ం��్ర లను,  ���ంగ్ ఆసుపత�్ర లను మ��య� ���ంగ్ ప�నర�దధ్రణ ��ం��్ర లను 

�ె����ర�. ఈ �ాయ్�ా�ాలను �్ార రం�ంచక మ�ందు, �ా�� ���తస్ల� మం� ప్ర���ా�న్ 

క���ం� ఉండవచు్చ. ఒక్క�ా�� ���ాలను ���తస్ �యే����� �ాయ్�ా�ాల� �ె����త్ , 

ప్ర��వం త��గ్�� త�ం��. అంట� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ �ా�ాయ్లను ��ర��ర్చ�����, 

మనుష�ల� అ�ం��్రయ పదధ్త�లను ఉప���ంచడం ��దిధ్ం. అల� �ే��త్  క�్చతం�ా 

�ాట� ప్ర��వం �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ పదధ్త�ల తక�్కవ �ా్థ ��� ప���� త�ం��. 
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ఒక వయ్��త్ తన అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ఉప���ం� మ�నవ శ��రం ల�పల, 

ఒక �� ర తర��ాత మ��క �� రను చూడగలడ�, ��ౖదయ్ �ాసత్ �ంల� అడ్డ��త ��ేినట�్ల �ా. ��తత్� 

కణ�ా�లను, మ��య� శ��రంల� ఏ ఇతర ��గమ���ౖ�� చూడవచు్చ. ఇపప్ట� �ీట� 

�ా్కను సప్ష్టం�ా చూడగ�����, ఇం�ా యంత్రం �క్క అవసరం ఉం��; ఇ�� �జం�ా 

��ల� సమయం �సుక�ంట�ం��, ఎక�్కవ ���దు �ిల�్మను �ాడ�త�ం�� మ��య� 

��ల� ��మ్మ���ా, ఖ��దు ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��. మ�నవ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఉనన్ంత 

�ల��ా, ఖం��తం�ా ఉండదు. ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� �ార� కళ�్ళ మ�సుక�� త్వర�ా 

ప����ం�నప�ప్డ�, ���� �క్క ఏ ��గమ���ౖ�� ��ర��ా, సప్ష్టం�ా చూడగలర�. ఇ�� 

ఉనన్త �ాం���కత �ా��? ఈ��డ� మనం ఉనన్త �ాం���కత�ా ���సుత్ నన్ �ాట� కంట� 

ఇం�ా ఉనన్త���ం��. అ��� ఇట�వంట� ��ౖప�ణయ్ం �ె�ౖ�ల� �్ార �న �ాలంల��� ఉం�ే��–

ఇ�� �్ార �న �ాలప� ఉనన్త �ాం���కత. �్వట� ట�స్ ట�స్వ్21 ��దడ�ల� కణ��� క���ట�్ట , 

అత��� శసత్ � ���తస్ �ేయ�ల� అనుక���న్డ�. అ�� నమ్మక, తనక� �� తల��ట�్ట  

మ�రగ్మ� అ�ార్థం �ేసుక��, ట�స్ ట�స్వ్ �్వట�ను బం��ంప�ే�ాడ�. ఆ ��దడ�ల�� 

కణ�� వలన �వ���� ట�స్ ట�స్వ్ మరణ�ం��డ�. చ��త్రల� అ��క మం�� ��పప్ �ై�య 

��ౖదుయ్ల� �జ���� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క���య�ం�ే�ార�. ఈ ఆధు�క సమ�జంల� 

ప్రజల� �్ార పం�క �షయ�ల ��సం ఆస��త్�ా యతన్ం �ేసూత్ , ప�ర్వ సంప్ర��య�లను 

మ����� య�ర�. 

మన ఉనన్త-�ా్థ � ���ంగ్ కృ�ి ఈ సంప్ర��యక���న �షయ�లను ����� 

ప����ం�, �ారసత్వం�ా �� ం�� మ��య� మన �ాధన ��్వ�ా �ాట�� వృ��ధ్�ే�ి, మ�నవ 

సమ�జం �క్క ��ల� ��సం మరల ఉప���ం���. 

 

6. బ�దధ్  సంప్ర��య ���ంగ్ మ��య� బ�దధ్మతం 

బ�దధ్  సంప్ర��య ���ంగ్ గ���ం� మనం ప్ర�ాత్ �ం�నంత��, ��ల�మం�� ఒక �షయం 

గ���ం� ఆల���ాత్ ర�: బ�దధ్  సంప్ర��యం �క్క లకష్య్ం బ�దధ్��్వ�న్ కృ�ి �ేయడం  

21 ట�స్ ట�స్వ్ (tsaow-tsaow)–మ�డ� �ాజయ్మ�ల �ాలంల� (220 – 265 ఎ.��.) ఒక చక�వ��త్. 
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�ాబట�్ట  �ార� ���న్ బ�దధ్మత �షయ�ల�� సంబంధం చూపడం �దల���డ��ర�. 

�ాల�న్ ��ంగ్ బ�దధ్  సంప్ర��య���� �ెం��న ���ంగ్ అ� ��ను య������ా సప్ష్టం 

�ేసుత్ ��న్ను. ఇ�� ఒక ధర్మబదధ్���న, ��పప్  కృ�ి �ాధ�� మ�రగ్ం మ��య� బ�దధ్మతం�� 

ఎట�వంట� సంబంధం ల����. బ�దధ్  సంప్ర��య ���ంగ్ బ�దధ్  సం�్ార ��యం �క్క 

���ంగ్, అల��� బ�దధ్మతం బ�దధ్మత��. కృ�ిల� �ాట� ల��య్ల� ఒకట� అ���, �నన్ 

మ��ాగ్ లను అవలం��ాత్ �. ఇ� ��నన్ ఆవశయ్కతల� క���య�నన్ట�్ట  �నన్ �ాధ�� 

�����ల�. ��ను “బ�దధ్ ” అను ప���న్ ప్ర�ాత్ �ం��ను, తర��ాత ఉనన్త-�ా్థ �లల� 

�ాధనను బ� ��ం�నప�ప్డ� మ�్ల ప్ర�ాత్ ��ాత్ ను. ఈ ప����� ఎట�వంట� మ�ఢనమ్మకప� 

����ా�ా్థ ల� ల�వ�. ��ందర� బ�దధ్  అ�� ప���న్ �నడం స��ంచల�ర�, మనం 

మ�ఢనమ్మ�ా�న్ ప్ర��రం �సేుత్ ��న్మ� అంట�ర�. ఇ�� స���ాదు. “బ�దధ్ ” �దట 

సంస్కృత పదం�ా ��రత�ేశంల� �దల�ం��. ఉ��్చరణ ప్ర�ారం �ై�య ��షల���  

అనువ��ం� �� ట�22 అ� ����్క��న్ర�. జనుల� “ట�” ప���న్ ����, “�� ”� మ�త్ర�� 

ఉం��ర�. �ై�య ��షల��� అను�ాదం �ే��త్ , “జ�్ఞ �” అ� అర్థం–జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ అ� 

అర్థం. (�ై�య ప���న్ �ి �య్23 �ఘంట�వ�ల� చూడం��.) 

1. బ�దధ్  సంప్ర��య ���ంగ్ 
ప్రసుత్ ����� ��ండ� ర�ాల బ�దధ్  సంప్ర��య ���ంగ్ ల� బ��రగ్తం �యేబ��్డ �. ఒకట� 

బ�దధ్మతంనుం�� �����, ��ల సంవతస్�ాల ��� ��ాసంల� అ��క మం�� ��ష్ట 

మ�నులను తయ�ర��ే�ిం��. ఇందుల�� �ాధక�ల� కృ�లి� ��ల� ఉనన్త �ా్థ �� 

�ేర�క�నన్ తర��ాత, �ార� ఇం�ా ఉనన్త �ా్థ �లనుం�� �జ���న బ� ధనను 

అందు�������, ఉనన్త �ా్థ � గ�ర�వ�ల� ����� ����ప్ంచ����� వ�ాత్ ర�. బ�దధ్మతంల�� 

�షయ�ల�న్ ఒక సమయంల� ఒ�� వయ్��త్�� అం��ంచబ�ే�. ��ష�్ట �ైన ��� తన ��త 

అంతయ్దశక� దగగ్రల� ఉండ�ా మ�త్ర�� బ�దధ్  ��ి�ధ్ ం��ల ప్ర�ారం కృ�ి ��ేి, ప��ప�ర్ణం�ా 

వృ��ధ్  �ాగ��� �ష�య్��� �ట�� అం��ం�ే�ాడ�. ఇట�వంట� ���ంగ్ క� బ�దధ్మ����� దగగ్ర  

 

22 �� ట� (foah-toah)– “బ�దధ్ ”. 
23 �ి �య్ (tsz high)–అ���ార �ై�య �ఘంట�వ�. 
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సంబంధం ఉనన్ట�్ల �ా �ెల�సుత్ ం��. తర��ాత అంట� ��పప్ �ాంస్కృ�క �ప్లవం24 (The 

Great Cultural Revolution) �ాలంల�, స��య్సులను �ే�ాలయ�లనుం�� త������ార�. 

తర��ాత ఈ �ాయ్య�మ�ల� ప్రజలల� �ాయ్�ిత్  �ెం�� సంఖయ్ల� �సత్��ం���. 

ఇం�� రక���న ���ంగ్ క��� బ�దధ్  సంప్ర��య���� �ంె��ం��. త�ాల��ా 

ఎప�ప్డూ ఈ రకం బ�దధ్మతంల� ��గం �ాల�దు. ప్రజల మధయ్ �ా�, పర్వత ల�త�ల�్ల  �ా� 

ఇ�� ఎప�ప్డూ ఏ�ాంతం�ా �ాధన �యేబ��ం��. ఇట�వంట� �ాధనలక� �ాట��క్క 

ప్ర�ేయ్కత ఉం��. అ� మం� �ష�య్� ఎం�కి �ేసు���ా�–అ��కం�ా ప�ణయ్ం(ద) 

క���య�ం��, �జం�ా అత�య్నన్త �ా్థ ��� కృ� ి�యేగల �ామర్థ�ం ఉనన్ వయ్��త్� ఎం�ిక 

�ేసు���ా�. ఇట�వంట� వయ్��త్ ఈ ప్రపంచంల� ��ల�, ��ల� సంవతస్�ాలక� ఒక�ా�� మ�త్ర�� 

క��ి�ాత్ డ�. ఈ �ాధనలను బ��రగ్తం �యేక�డదు, ఎందుకంట� �ాట��� అత�య్నన్త���న 

�ిన్ �ింగ్ అవసరం ఉం��, మ��య� �ా�� ��ంగ్ క��� ��ల� ��గం�ా వృ��ధ్  �ంెదుత�ం�� 

�ాబట�్ట . ఇట�వంట� �ాధనల� ��ల� ఉ��న్�. ఇ� ే���� సంప్ర��య���� క��� వ��త్సుత్ ం��. 

���� ���ంగ్ అ�న్ ���� సంప్ర��య���� �ెం��న�, ఇ� ఇం�ా క�న్ ల�న్గ్ , ఏ��, ఉ��ంగ్ 

�దలగ� �ాట��ా �భ�ంపబ��్డ �. ప్ర� ��గంల� ��నన్ ఉప���ాల���న్�, 

ఉప���ాల�న్ ఒక����� ఒకట� ��ల� �నన్ం�ా ఉంట��. �ాట�� క�� ి �ాధన 

�ేయక�డదు. 

2. బ�దధ్మతం 
బ�దధ్మతం ��రత�ేశంల� ��ండ���ల సంవతస్�ాల ���తం �ాకయ్మ��25 స్వయం�ా 

జ�్ఞ ��దయం �ెం��నట�వంట� ఒక కృ�ి ���నం, మ��య� ఇ�� ఆయన�క్క అసల�ౖన 

కృ�ి��ౖ ఆ��రప�� ఉం��. ���� మ�డ� ప��లల� సం��పత్ ం �యేవచు్చ: �లం, 

సమ���26, ప్రజ్ఞ. �లం �క్క లకష్య్ం ��య్నంల� ఏ�ాగ�త �� ందడం ��సం. బ�దధ్మతంల�  

24 “��పప్ �ాంస్కృ�క �ప్లవం”–�ై��ల� సంప్ర��య �ల�వలను మ��య� సంస్కృ�� �ం��ం�న 

కమ�య్�ష�్ట ల �ాజ��య ఉదయ్మం. 
25 �ాకయ్మ��–బ�దధ్  �ాకయ్మ��, ల��� “బ�దుధ్ డ�”, ��తమ �ి��ధ్ ర�్థ డ�. �్ార �న ��రత�ేశంల� ఐదవ 

శ��బద్ంల� ��ం��డ�, బ�దధ్మత �ా్థ పక����ా ప్ర�ి��ధ్  �ెం��డ�. 
26 సమ���–బ�దధ్  ��య్నం. 
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�జ���� �ాయ్య�మ�ల���న్�, ఆ �షయ��న్ చ��్చంచక�� ���. బ�దధ్  మతసు్థ ల� 

��య్నంల� క�ర�్చ� �ాంత �ి్థ�ల��� ప్ర���సుత్ నన్ప�ప్డ�, �జ���� �ార� �ాయ్య�మ�లను 

�ేసుత్ ��న్ర�. ఎందుకంట� అత� మనసుస్ క�దుటప�� �ాంతం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �శ్వంల�� 

శ��త్ ఆ వయ్��త్ శ��రం చుట�్ట  �రేడం �దల�,ౖ ఇ�� ���ంగ్ �ాయ్య�మ�ల� �ే�ినట�్ట  

ప్ర���ా�న్ క���సుత్ ం��. బ�దధ్మత �యమ�ల� అ�న్ మ�నవ ����కలను వదలడం 

��సం, మ��య� �ామ�నయ్ మ�నవ�డ� బం��ల�(attachments) క���య�నన్ �ాట�� 

అ�న్ట�� తయ్�ంచడం ��సం; త��్వ�ా స��య్�ి ప్ర�ాంత���న, సత్బధ్  �ి్థ�� �రే���� అతను 

సమ���ల��� ప్ర���ంచ����� �ాధయ్మవ�త�ం��. సమ���ల� వయ్��త్ �రంతరం తనను ��ను 

వృ��ధ్  �ేసుక�ంట�డ�, అతను త�దక� జ�్ఞ ��దయం �� ం�ేంత వరక�, ����� అత� జ�్ఞ నం 

ఉదభ్�సుత్ ం��. ఆ తర��ాత అత��� �శ్వం �లె�సుత్ ం��, మ��య� ��� �క్క స��య్�న్ 

చూడగలడ�.  

�ాకయ్మ�� బ� ��ం�నప�ప్డ� ��� మ�డ� పనుల� మ�త్ర�� �ే�ార�: 

�ష�య్లక� ధ�ా్మ�న్27 (మ�ఖయ్ం�ా అర్హత్ ధ�ా్మ�న్) బ� ��ంచడం, �ాత్రను పట�్ట  ���టన 

�ేయడం (�ం�� ��సం �కష్��తత్డం), మ��య� ��య్నంల� క�ర�్చ� కృ�ి �ేయడం. 

�ాకయ్మ�� ఈ ప్రపం���న్ ����న తర��ాత, బ�్ర హ్మణత్వం మ��య� బ�దధ్మతం మధయ్ 

��ాదం జ����ం��. ఈ ��ండ� మ��ల� తర��ాత ఒకట� ౖ ��ందూమతం�ా 

�ిలవబడ�త�ం��. ��� ఫ�తం�ా ��డ� ��రత�శేంల� బ�దధ్మతం ఇక ల�దు. తర��ాత 

��ా�ాల�� మ��య� మ�ర�ప్ల��, మ�య�న28 బ�దధ్మతం అవత��ం� �ై��ల�� 

ల�ప� ప్ర�ే�ాలక� �ాయ్�ిం�ం��, అక్కడ ఇ�� ఈ��ట� బ�దధ్మతం అ�ం��. మ�య�న 

బ�దధ్మతం �ాకయ్మ��� ఒ�� ఒక్క �ా్థ పక����ా ప��ంచదు–ఇ�� అ��క మం�� బ�దధ్  

లను నమ�్మనట�్ట  మతం. బ�దధ్  అ���భ, ��దౖయ్ బ�దధ్  (బ�ౖషజయ్ గ�ర�వ�) �దలగ� అ��క 

మం�� “త��గత”29లను నమ�్మత�ం��, ఇప�ప్డ� ఇం�ా ��ల� �యమ�ల� ఉ��న్�, 

అట�్ల ండ�ా కృ�ి �క్క లకష్య్ం క��� ఇం�ా ఉనన్తం అ�య్ం��. ప�ర్వం ఆయన  

27 ధర్మ–ఇ�� “�ా” అను �ై�య ప����� అను�ాదం, బ�దధ్మతం ప్ర�ాత్ వనల� �ా�ే��. 
28 మ�య�న– “మ� �ాహన బ�దధ్మతం”. 
29త��గత–బ�దధ్  సంప్ర��యంల� అర్హత్, బ� ��సత్వ �ా్థ �లక� �ం�న �్ార పత్  �ా్థ �గల 

జ�్ఞ ��దయ���న ��. 



    

  27    
    

�ాలంల�, �ాకయ్మ�� ��ంతమం�� �ష�య్లక� బ� ��సత్వ30 ధ�ా్మ�న్ బ� ��ం��ర�. 

తర��ాత ఆ బ� ధనలను ����� క�మపర�, ��ట� మ�య�న బ�దధ్మతం�ా అ�వృ��ధ్  

�ెం��ం��, ఇ�� బ� ��సత్వ �ా్థ �� కృ�ి �యేడం ��సం. �ెర�ాద బ�దధ్మతం �క్క 

సంప్ర��యం ఈ��ట��� ఆ��న్య ఆ�ియ�ల� ����య�ం��, అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

ఉప���ం� ఆ��రకర్మలను జ���ి�ాత్ ర�. బ�దధ్మతం �క్క ��ాస క�మంల�, ఒక కృ� ి

మ�రగ్ం మన �ేశంల�� ట�బ�ట్ �్ార ం����� �సత్��ం� ట�బ�ట�య ��ం�్రజం�ా 

�ిలవబడ�త�ం��. ఇం�� కృ�ి మ�రగ్ం �ిన్ జ�య్ంగ్32 ��్వ�ా �న్31 �్ార ంతంల��� �ాయ్�ిం�, 

ట�ంగ్ ��ం�్రజం�ా �ిలవబడ�త�ం��. (��్వ��ంగ్33 సంవతస్ర �ాలంల� బ�దధ్మ���న్ 

అణ����ిన తర��ాత ఇ�� అదృశయ్���ం��.) ఇం�� �ాఖ ��రత�ేశంల� ��ా �ా 

�క�ిం�ం��. 

బ�దధ్మతంల� ఎట�వంట� �ాయ్య�మ�ల� ��రప్బడవ�, ���ంగ్ ను �ాధన 

�ేయర�. ఇ�� బ�దధ్  కృ� ి�క్క సంప్ర��య పదధ్�� ప��ర��ంచడం ��సం. బ�దధ్మతం 

��ణ�ంచక�ం�� ��ండ���ల సంవ��స్రలక� ��ౖ�ా �లవ����� ఇ�� క��� ఒక మ�ఖయ్ 

�ారణం. ప�ా��� ఏ�� ���ల��� �ీ్వక��ంచక�ం�� ఉనన్ందువల్ల�� తన�ైన స్వంత 

సంప్ర��య��న్ సహజం�ా �ల�ప���గ���ం��. బ�దధ్మతంల� కృ�ి �ేయ����� ��నన్ 

మ��ాగ్ ల���న్�. �ెర�ాద బ�దధ్మతం స్వయం-మ���త్ మ��య� స్వయం-కృ�ి �� ౖ

��ం��్రక��సుత్ ం��; మ�య�న బ�దధ్మతం స్వయమ�నక� మ��య� ఇతర�లక� క��� 

మ���త్� ప్ర�ా��ంచ����� �క�ిం�ం��–అ�న్ స�ేతన �వ�ల మ���త్ ��సం. 
 

 

30 బ� ��సత్వ–బ�దధ్  సంప్ర��యంల� అర్హత్ కంట� ఎక�్కవ �ా్థ �ల� ఉం��, త��గత �ా్థ � కంట� 

తక�్కవ �ా్థ �ల� �్ార పత్  �ా్థ �గల జ�్ఞ ��దయ ��. 
31 హన్ (hahn) �్ార ంతం–�ై��ల� హన్ ప్రజల� అ� ��దద్  జ��పర���న �ామ���క౦, హన్ �్ార ంతం 

�ార� �వ�ిం�ే �్ార ంతం; అంట� ��ల�మట�క� మధయ్ పరగణ�ల�, �ై��ల�� ప్ర�ే�ాల� (ట�బ�ట్ 

�దల�ౖన�). 
32 �ిన్ జ�య్ంగ్ (shin-jyang)–�ై��ల�� �ాయ�వయ్మ�ల ఉనన్ ప్ర�ేశం. 
33 ��్వ ��ంగ్ (hway-chahng)–ట�ంగ్ �ాజవంశ చక�వ��త్ ఉ జ�ంగ్ �ాల�� �ాలం. (841-846 

ఏ.��.) 
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7. ధర్మబదధ్  కృ�ి మ��ాగ్ ల� మ��య� దుష్ట  మ��ాగ్ ల� 

1. ప్రక్క-��్వర అసత్వయ్సత్  మ��ాగ్ ల� (�ాంగ్ ��న్ ��� ����) 
ప్రక్క-��్వర అసత్వయ్సత్  మ��ాగ్ లను అసంప్ర��యక (�మన్) కృ� ి మ��ాగ్ ల� క��� 

అంట�ర�. మ��ల �ా్థ పనక� ప�ర్వం ��ధ ���ంగ్ కృ� ి మ��ాగ్ ల� ఉం�ే�. మ��ల�� 

సంబంధం ల�� అ��క �ాధనల� ప్రజ��కంల� �ాయ్�ిం���. �ట�ల� ��ల� �ాట��� 

క�మబదధ్���న ��ి�ధ్ ం��ల� ల�వ�, అందు�� సంప�ర్ణ కృ�ి �����ల� �ాల�దు. అ��� 

అసంప్ర��యక కృ�ి మ��ాగ్ లక� తమ�క్క స్వంత క�మబదధ్���న, సంప�ర్ణ���న మ��య� 

అ�ా��రణ �వ్రతగల కృ�ి �����ల���న్�, అ� క��� ప్రజ��కంల� �ాయ్�ిం���. ఈ 

�ాధ�� �����లను �ామ�నయ్ం�ా ప్రక్క-��్వర అసత్వయ్సత్  మ��ాగ్ ల� అంట�ర�. �ాట�� ఇల� 

ఎందుక� అంట�ర�? పంగ్ ��న్ మ�టక� శబ�ద్ ర్థం ప్ర�ారం “ప్రక్క-��్వర”మ�, ��� ���� 

అంట� “అసత్వయ్సత్  మ��ాగ్ ల�” అ� అర్థం. జనుల� బ�దధ్  మ��య� ���� ��ం��ట� సంప్ర��య�ల 

కృ�ి మ��ాగ్ లను స�����న మ��ాగ్ ల��ా ����ాత్ ర�; త��్కన �ాట�� ప్రక్క-��్వర అసత్వయ్సత్  

మ��ాగ్ ల��ా ల��� దుష్ట కృ� ిమ��ాగ్ ల��ా ����ాత్ ర�. �జ���� ఇ�� స���ాదు. చ��త్ర అంతట� 

ప్రక్క-��్వర అసత్వయ్సత్  మ��ాగ్ ల� రహసయ్ం�ా �ాధన �ేయబ��ే, ఒక సమయంల� ఒ�� 

�ష�య్��� బ� ��ంచబ�ే�. �ట�� ప్రజలక� ��ల్ల�� �ే��ందుక� అనుమ� ల�దు. ఒక�ా�� ��ల్ల�� 

�ే�ాక, జనుల� �ాట�� స���ాగ్  అర్థం �ేసు��ల�ర�. �ట�� �ాధన ��ే��ార� క��� బ�దధ్  

మ��య� ���� సంప్ర��య�లక� �ెం��న� �ావ� అంట�ర�. అసంప్ర��యక మ��ాగ్ ల కృ� ి

�క్క సూ��్ర ల� క��న���న �ని్ �ింగ్ ప్రమ�ణ�లను క��� ఉ��న్�. �ర� దయగల 

కృ��య్ల� �యేడం మ��య� �ిన్ �ంిగ్ ను చూసు��వ���న్ సమ��్థసూత్ , �శ్వ తత్వం 

ప్ర�ారం కృ�ి �ే�ాత్ ర�. ఈ �ాధనలల� అతయ్ంత �్ార �ణ�య్ల�నౖ గ�ర�వ�లంద���� ప్ర�యే్క 

�ామ�ా్థ �ల���న్�, �ా�� ప్ర�యే్క���న ��పౖ�ణ�య్లల� ���న్ ��ల� శ��త్వంతం�ా ఉంట��. 

��ను అసంప్ర��యక కృ� ి మ��ాగ్ లల�� అతయ్ంత ��ర�ప్ను �ా��ం�నట�్ట  మ�గ�గ్ ర� 

గ�ర�వ�లను క��ాను, �ార� బ�దధ్  మ��య� ���� సంప్ర��య�లల� ల�� ���న్ 

�షయ�లను ��క� ����ప్ం��ర�. కృ�ి �ే�� క�మంల� ఈ �షయ�లల� ప్ర��క ���న్ 

�ాధన �యేడం ��ం�ెం కష్టం�ా ఉం�ే��, �ాబట�్ట  �� ం��న ��ంగ్ క��� ప్ర�ేయ్క���ం��. ����� 

�నన్ం�ా, ���న్ బ�దధ్  మ��య� ���� సంప్ర��య�ల కృ� ి �����లక� క��న���న �ిన్ 
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�ింగ్ ప్రమ�ణ�ల� ల�నందువల్ల , �ాట�� �ాధన �ే���ార� ఉనన్త �ా్థ ��� కృ�ి �ేయల�ర�. 

అందుక� మనం ప్ర� �ాధ�� ������న్ �షప్కష్�ాతం�ా చూ���. 

 

2. య�దధ్  కళల ���ంగ్ 

య�దధ్ కళల ���ంగ్ క� ��ర్ఘ���న చ��త్ర ఉం��. ఇ�� స్వంత���న, సమగ� ��ి�ధ్ ం��లను, 

మ��య� కృ�ి �����లను క���య�ం��, ఒక స్వతంత్ర ���నం�ా ఏరప్��ం��. అ��� 

క�్చతం�ా �ె�ాప్లంట�, ఇందుల� �శదమ��య్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అంతరగ్త కృ�లి� 

అ� తక�్కవ �ా్థ �ల� ఉతప్నన్మ��య్� మ�త్ర��. య�దధ్ కళల కృ�లి� కనబ� ేఅ�న్ 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అంతరగ్త కృ�ిల� క��� క���ిాత్ �. య�దధ్ కళల కృ� ిక��� � 

�ాయ్య�మ�ల� �ేయడం�� �దలవ�త�ం��. ఉ��హరణక� ఒక బండ�ా�� 

��ట�్టనప�ప్డ�, య�దధ్  కళల �ాధక�డ� మ�ందు�ా � � కదప����� తన �తే�లను ఊ�ా�. 

�ాలం గ���ే ����ద్ , అత� � స్వ��వం మ���, ��ల�గ� ర�పంల� ఉనన్ట�్ల  క��ిం� ేఒక శ��త్ 

మ�దద్�ా మ�ర�త�ం��. ఆ కష్ణం నుం�� అత� ��ంగ్ ప��యేడం �్ార రం�సుత్ ం��. ��ంగ్ 

�ె��గల��, అ�� వృ��ద్�ెం��న ప��ర్థం �ాబట�్ట . ఇ�� ఇం��క ప��మ�ణంల� ఉంట�ం��, ఒక�� 

��దడ�ల� నుం�� వ�్ేచ ఆల�చనల�తే �గ���ంపబడ�త�ం��. ���� జ����నప�ప్డ� య�దధ్ 

కళల �ాధక�డ� � � కదపవల�ని అవసరం ల�దు; ఒక్క తలప����� ��ంగ్ వసుత్ ం��. కృ�ి 

�ే�� క�మంల�, అత� ��ంగ్ �రంతరం శ��త్వంతమవ�త�ం��, ��� ��ణ�వ�ల� ��ణయ్ం�ా 

తయ�రవ�త� మ��య� శ��త్ అ��కమవ�త� ఉంట�ం��. ఇనుప మనున్ హసత్ం (Iron 

Sand Palm), మ��య� �ినన్బ�ర్ హసత్ం (Cinnabar Palm) వంట� ��పౖ�ణ�య్ల� 

కనబడ���. మనం �ి�మ�ల�్ల , ప�్రకల�్ల , ట��ల�్ల  చూ�నిట�్ల  బం�ారప� గంట కవచం 

(Golden Bell Shield) మ��య� ఇనుప వసత్ � క�� (Iron Cloth Shirt) ��ౖప�ణ�య్ల� 

ఇట�వ� సంవతస్�ాలల� బయట��� వ��్చ�. ఇ� అంతరగ్త కృ�ి మ��య� య�దధ్  కళల 

కృ�ి ఒ���ా�� �ాధన �యేడంవల్ల  క���న�. అ� అంతరగ్తం�ా మ��య� బ�హయ్ం�ా 

ఒ���ా�� కృ� ి�యేడంవల్ల  కల�గ����. అంతరగ్త కృ�ి �ేయ����� వయ్��త్ సదుగ్ ణమ�నక� 

�ల�వ��్చ, అత� ల��� ఆ�� �ని్ �ంిగ్ ను కృ� ి �సేు���ా�. ��ి�ధ్ ంత����య్ 

�వ��ం�నట్ల��ే, ఒక వయ్��త్ �ామర్థ�ం ఒక ���ద్ష్ట �ా్థ �� �ేర�క�నన్ తర��ాత, శ��రం 
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ల�ప� నుం�� బయటక� ��ంగ్ �డ�వబడ�త�ం��. ��� �క్క అ��క �ాంద్రతవల్ల , అ�� 

ఒక రకష్ణ కవచం అవ�త�ం��. సూ��్ర ల ప్ర�ారం, య�దధ్ కళలక� మ��య� మన అంతరగ్త 

కృ��ి� ��దద్  వయ్��య్సం ఎందుల� ఉందంట�, య�దధ్  కళల� బల���న కద�కల�� ��ే��, 

మ��య� �ాధక�ల� �ాంత �ి్థ�ల��� ��ళ్లర�. �ాంత �ి్థ�ల� ల�� �ారణం�ా, � వయ్��త్ �క్క 

దన్ �యె్న్34ల��� ప్రవ��ంచక�ం��, చర్మం ���ంద ప్రవ��సూత్  కండ�ాలగ�ం�� �� త�ం��. 

అందువల్ల  �ార� �వమ�ను కృ� ి�యేర�, �యేల�ర� క���. 

 

3. ���గమన కృ�ి మ��య� ��ంగ్ అప�ప్ �ెచు్చ��వడం 
��ంతమం�� ���ంగ్ ను ఎప�ప్డూ �ాధన �ేయల�దు. అ��ే అక�ా్మత�త్ �ా �ా�్ర�� �ా�ే్ర 

�ార� ��ంగ్ ను �� ం�� ��ల� బల���న శ��త్ క���న�ా���, ఇతర�ల ���ాలను క��� ���తస్ 

�ేయగలర�. జనుల� �ా��� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అంట�ర�, �ార� ఇతర�లక� ����ప్ంచడం 

క��� �దల���డ��ర�. ��ంతమం�� ���ంగ్ ను ఎప�ప్డూ ��ర�్చ��క�� ���, ల�క ��� 

కద�కల� ���న్ మ�త్ర�� ��ర�్చక��య���న్, �ార� స్వలప్ం�ా మ���్చన �షయ�లను 

జనులక� ��ర�ప్త���న్ర�. ఇట�వంట� వయ్��త్�� ���ంగ్ గ�ర�వ� �ావ����� అర్హత ల�దు. 

ఇతర�లక� ����ప్ంచ����� �ా�� వదద్  ఎ� ల�దు. అతను ల��� ఆ�� ����ప్ం�ే� ఉనన్త 

�ా్థ � కృ�ి�� క�్చతం�ా ఉప�గపడవ�; మ� అ��ే అ�����ాయ్�న్ ��ల��ంచ����� 

మ��య� ఆ���ాయ్�న్ ��ర�గ�పరచ����� �ాయపడవచు్చ. ఈ రక���న ��ంగ్ ఎల� 

వసుత్ ం��? మ�ందు�ా మనం ���గమన కృ�ి గ���ం� �ెప�ప్క�ం��ం. �ా��రణం�ా 

“���గమన కృ�ి” అ�� పదం అతయ్ంత ఉనన్త �ిన్ �ింగ్ గల మం� వయ్క�త్ లక� 

సంబం��ం�ం��. �ర� �ా��రణం�ా ఏ��ౖ  ఏళ్ళక� ��ౖబ��న వృదుధ్ ల�. ����� �దట� నుం�� 

కృ�ి �ేయ����� సమయం స���� దు, ఎందుకంట� మనసుస్, శ��రం ��ండూ �ాధన �ే�� 

�ాయ్య�మ�లను ����ప్ం�ే ఉతత్మ ���ంగ్ గ�ర�వ�లను కలవడం అంత సులభం �ాదు 

�ాబట�్ట . ఇట�వంట� వయ్��త్ కృ� ి�ేయ�లనుక�నన్ కష్ణ��, ఉనన్త-�ా్థ � గ�ర�వ�ల� 

 

34 దన్ �యె్న్ (dahn-t’yen)– “దన్ ఆవరణ”, �� ్ర �త్  కడ�ప� ���ం�� ��గం వదద్  ఉంట�ం��. 
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అత� ల��� ఆ�� �క్క �ని్ �ింగ్ ప������ బట�్ట , ��దద్  �తత్ంల� ��ంగ్ ను ఆ వయ్��త్��ౖ 

ఉంచు��ర�. ఇ�� ���గమనం�ా,  �� ౖ నుం�� ���ందక� కృ� ి�యే����� �ల� క���సుత్ ం�� 

మ��య� ఈ �ధం�ా అ�� ��ల� ��గం�ా ఉంట�ం��. ���� ప��మ�ణంల� నుం��, ఉనన్త-

�ా్థ � గ�ర�వ�ల� ర��ాంతరం �ే� ి�రంతరం�ా అత� ల��� ఆ�� శ��రం బయట� నుం�� 

వయ్��త్�� ��ంగ్ ను �రే��ాత్ ర�; ఇ�� మ�ఖయ్ం�ా వయ్క�త్ ల� ���తస్ల� �సేుత్ నన్ప�ప్డ� మ��య� 

శ��త్ ��త్రం ఏరప్డ�త�నన్ప�ప్డ� ఇల� జర�గ�త�ం��. గ�ర�వ�ల� ఇ�్చన ��ంగ్ ��ట్టం ��్వ�ా 

ప్రవ��సుత్ నన్ట�్ల  ఉంట�ం��. ��ంద���� ��ంగ్ ఎక్క�� నుం�� వ�్చం�ో క��� ��ెయదు. ఇ�ే 

���గమన కృ�.ి 

ఇం�� రకం “��ంగ్ అప�ప్ �చెు్చ��వడం”, ����� వయసుస్�� ప���� ల�దు. 

మ�నవ���� ప్ర��న �ెతౖనయ్ం�� (� ��)ి �ాట�, స�యక �ెతౖనయ్ం (ఫ� ��)ి క��� 

ఉంట�ం��, �ామ�నయ్ం�ా స�యక �ైతనయ్ం ప్ర��న �ైతనయ్ం కంట� ఉనన్త �ా్థ �ల� 

ఉంట�ం��. ��ంద�� స�యక �ెతౖ��య్ల� జ�్ఞ నుల�� సం���ంిచగ��� ఉనన్త �ా్థ �లను 

�ే�ా�. ఇట�వంట� వయ్క�త్ ల� కృ� ి �ేయ�లనుక�నన్ప�ప్డ�, �ా�� స�యక �ైత��య్ల� 

క��� �ాట� �ా్థ �లను వృ��ధ్  �సేు���ాల�, తకష్ణ�� ఆ జ�్ఞ నుల నుం�� ��ంగ్ ను అప�ప్�ా 

�ెచు్చ������� ��ంట�� �ా��� కల��ాత్ �. ��ంగ్ అప�ప్�ా �చెు్చక�నన్ తర��ాత, �ా�్ర�� 

�ా�ే్ర ఆ వయ్��త్ ���న్ �� ందు��డ�. ��ంగ్ �� ం��న తర��ాత, అతను ల��� ఆ�� మనుష�లక� 

�ా�� బ�ధలను త��గ్ంచ����� ���తస్ �యేగలర�. �ామ�నయ్ం�ా ఆ వయ్��త్ శ��త్ ����్ర �న్ 

ఏరప్���ే పదధ్�� ఉప����ాత్ డ�. అతను ల��� ఆ�� ప్ర� వయ్��త్�� ��ర��ా శ��త్� 

ఇవ్వగల�గ���ర� మ��య� ���న్ ��పౖ�ణ�య్లను క��� ��రప్గలర�. �ా��రణం�ా ఇట�వంట� 

వయ్క�త్ ల� �దట�్ల  బ��ా�� ఉంట�ర�. �ా�� వదద్  ��ంగ్ ఉనన్ �ారణం�ా �ార� ��ర��ాం�, 

ఖ�య్��, ధ���న్ �� ందు��ర�. కృ�ికంట� ఎక�్కవ�ా ప్రఖ�య్�, మ��య� ధనం అ�� బం��ల� 

�ా�� ఆల�చనలల� ఎక�్కవ వంత�ల� ఆక���ాత్ �. ఆ కష్ణం నుం�� �ా�� ��ంగ్ తరగడం 

�దలవ�త�ం��, త��గ్  త��గ్  �వ���� ప���త్�ా �� త�ం��. 

4. జగత్ సంబం��త ��ష 
��ందర� అక�ా్మత�త్ �ా ఒక రక���న ��షను మ�ట�్ల డగల�గ���ర�. ���� ప���నప�ప్డ� 

అనరగ్ళం�ా ధ్వ�సుత్ ం��, అ��� అ�� మ�నవ సమ�జంల�� ��ష మ�త్రం �ాదు. ���� 
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ఏమంట�ర�? ���న్ ఒక ��వయ్ ��ష�ా ����ాత్ ర�. “జగత్ సంబం��త” ��ష అనబ�ే ఈ ��ష 

�జ���� తక�్కవ �ా్థ � �వ�ల ��ష. ఈ �ప��తమ�ల� �శేమంతట� ��ంతమం�� ���ంగ్ 

�ాధక�లక� జర�గ�త�ం��; ఇందుల� ��ందర� అ��క �నన్���న ��షలను క��� 

మ�ట�్ల డగలర�. అ��� మన మ�న�ా�ల�� ��షల� అధు��తన���న� క���, మ��య� 

��ల ర�ాలక� ��ౖ�ా ఉ��న్�. ఈ జగత్ సంబం��త ��షను అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం�ా 

����ాత్ �ా? ��ను �ె��ప్�ే�టంట� ఇ�� అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం �ాదు. ఇ�� � దగగ్ర నుం�� 

వ�్చన అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం �ాదు, బయట� నుం�� �క� ఇవ్వబ��న ఒక రక���న 

అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం క��� �ాదు. ఇ�� ప�ా� �వ�ల ��శలయ్ం. ఈ �వ�ల� ��ం�ెం ��ౖ 

�ా్థ �ల�–అంట� మ�న�ా��� ��ౖ �ా్థ �ల� ప�ట�్ట �. �ాట�ల� ఒకట� మ�ట�్ల డ�త�ం��, జగత్ 

సంబం��త ��షను మ�ట�్ల �ే�ాడ� ��వలం మ�ధయ్మం�ా వ��త్�ాత్ డ�. ��ల�మం���� �ార� 

మ�ట�్ల డ�త�ం�� ఏ�ట� �ా���� ��ెయదు. మనసుస్ను చ���� �ామ�ా్థ �ల�గల �ార� 

మ�త్ర�� ఒక �సత్ర��ా ప��ల అ�ా్థ లను గ���ంచగలర�. ఇ�� అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం �ాదు, 

�ా� ఈ ��షలను మ�ట�్ల ��న ��ల�మం�� వయ్క�త్ ల� ఇతర�ల కంట� ఘనులమ� తల��ాత్ ర� 

మ��య� �� ం���� ��ర�, ఎందుకంట� �ార� ���� ఒక అ�ం��్రయ �ామర్థ�మ� ����ాత్ ర�. 

�జ���� ఉనన్త-�ా్థ � మ�డవ కనున్ క���య�నన్ వయ్��త్ క�్చతం�ా ��నౖ �కర్ణం�ా ఉం� ే

��� మ�� ి��ట� ��్వ�ా మ�ట�్ల డట��న్ చూడగలడ�. 

ఆ �� ఆ వయ్��త్�� ��� శ��త్� ��ంత అం��ం�, జగత్ సంబం��త ��షను 

మ�ట�్ల డటం ��ర�ప్త�ం��. ఆ తర��ాత నుం�� ఈ వయ్��త్ ��� �ా్వ��నంల� ఉంట�డ�, �ాబట�్ట  

ఇ�� ఒక ధర్మబదధ్���న కృ�ి మ�రగ్ం �ాదు. ఆ �� ��ం�ెం ఎత�త్ ల�� ప��మ�ణంల� ఉ��న్, 

అ�� ధర్మబదధ్���న మ��ాగ్ �న్ కృ�ి �ేయడం ల�దు. అందువల్ల  ����� �ాధక�లక� 

ఆ��గయ్ం�ా ఉండడం �ా� మ��య� ���ాలను నయం �ేసు��వడం �ా� ��రప్డం �ాదు. 

పరయ్వ�ానం�ా మ�ట ��్వ�ా శ��త్� పం�� పదధ్�� అ�� ఉప���సుత్ ం��. ఇ�� ��ె��� 

ఉండడంవల్ల  ఈ శ��త్�� ఎక�్కవ �ాటవం ఉండదు. ఇ�� �నన్ జబ�్బలక� ���తస్ 

�ేయ����� ప��ేసుత్ ం��, �ా� �వ్ర���న జబ�్బలక� ప��ేయదు. ��ౖ �ా్థ �లల� ఉం�ే 

�ా���� క�ా్ట ల� మ��య� �����ల� ల�నందువల్ల , �ార� కృ�ి �ేయల�ర� అ�����న్ 

బ�దధ్మతం ప్ర�ాత్ �ం�ం��; ��ౖ�ా �ార� తమను ��మ� ��ర�గ�పరచు��ల�ర� మ��య� �ా�� 

�ా్థ �లను వృ��ధ్  �ేసు��ల�ర�. �ాబట�్ట  అ� మనుష�లక� ��ర����న ఆ��గయ్ం క���ల� �ే�ి, 
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త��్వ�ా �ాట�� వృ��ధ్  �ేసు��గల మ��ాగ్ ల ��సం చూసూత్  ఉంట��. జగత్ సంబం��త ��ష 

మ�ట�్ల డటం అం�� ��� గ���ం�ే. ఇ�� అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం �ాదు, ���ంగ్ క��� �ాదు. 

5. ఆత్మ ఆ�ాహన 
తక�్కవ �ా్థ � �� ఆవ��ంచడం అ���� ఆత్మ ఆ�ాహనలల� (ఫ�ట�) అ�న్ట�క��న్ 

��కర���ం��. ఇ�� దుష్ట మ�రగ్ంల� కృ� ి�యేడంవల్ల  కల�గ�త�ం��. ఇ�� మనుష�లక� 

�జం�ా ��కరం, మనుష�ల� ఆవ��ంపబడడం అ����� ప��ణ�మ�ల� భయ�నకం�ా 

ఉంట��. �ాధన ఆరంభం� ఎక�్కవ �ాలం �ాక�ం����, ��ందర� ��గ�లక� ���తస్ 

�ేయ�ల� మ��య� ధనవంత�ల� �ా�ాల� య�వ�� ఉంట�ర�; �ార� ఈ �షయ�ల 

గ���ం� ేఎప�ప్డూ ఆల��సూత్  ఉంట�ర�. �దట�్ల  ఈ వయ్క�త్ ల� మం��ా��� ఉండవచు్చ ల��� 

గ�ర�వ� �ా��� అపప్ట��� చూసుక�ంట� ఉండవచు్చ. అ��� ���తస్ల� �యేడం 

మ��య� ధనం సం�ా��ంచడం గ���ం� ఆల��ంచడం �దల���డ�త���, �షయ�ల� 

�ేదు�ా మ�ర����. �ార� అప�ప్డ� ఈ రకం ��� ఆక��ష్�ాత్ ర�. ఇ�� మన ���క 

ప��మ�ణంల� ల�క�� ���, ఇ�� �జం�ా ఉం��. 

ఇట�వంట� �ాధక����� అక�ా్మత�త్ �ా మ�డవ కనున్ �రె�చుక�నన్ట�్ల  మ��య� 

అత��� �ా�, ఆ��క� �ా� ఇప�ప్డ� ��ంగ్ ఉనన్ట�్ల �ా అ��సిుత్ ం��, �ా� �జ���� ఆ 

ఆవ��ం�న ఆత్మ అత� ల��� ఆ�� ��దడ�ను �యం�్రసుత్ ం��. అ�� చూ�� �ంబ�లను ఆ 

వయ్��త్ ��దడ��� ౖ ప్ర��ం�ంపజ�సుత్ ం��, అందువల్ల  అత��� ల��� ఆ���� మ�డవ కనున్ 

�ెర�చుక�నన్ట�్ల  అ��ిసుత్ ం��. �జ���� ఆ వయ్��త్ మ�డవ కనున్ ఎంత మ�త్రమ� 

�ెర�చు��ల�దు. ఆ ఆవ��ం�న ఆత్మ ల��� జంత�వ� ఆ వయ్��త్�� ��ంగ్ ఇ�ా్వల� ఎందుక� 

అనుక�ంట�ం��? ఎందుక� అత��� �ా�, ఆ��క� �ా� �ాయం �యే�ల� అనుక�ంట�ం��? 

ఎందుకంట� మన �శ్వంల� జంత�వ�ల� కృ� ి �యేడం ��ిదధ్ం �ాబట�్ట . జంత�వ�ల� 

ధర్మబదధ్���న కృ� ి ���నమ�ను �� ంద����� అనుమ� ల�దు, ఎందుకంట� �ాట��� �ని్ 

�ింగ్ గ���ం� ఏ� ��ెయదు మ��య� అ� �ాట�� వృ��ధ్  �సేు��ల�వ�. అందుక� �ారణం�ా 

అ� మ�నవ శ���ాలక� అంట�క�� ఉం��ల� మ��య� మ�నవ �ా�ా�న్ �� ం��ల� 

��ర�క�ంట��. ఈ �శ్వంల� ఇం�� �యమం క��� ఉం��,  అ�ే�టంట�: నష్టం ల���,ే 
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ల�భం ఉండదు. అందుక� అ� ప్రఖ�య్� మ��య� ధ���న్ ���� � �ాంకష్ను 

��ా్చలనుక�ంట��. అ� �మ్మ�న్ ధనవంత�ల��ా మ��య� ప్రఖ�య్� �� ం�లే� �ే�ాత్ �, 

�ా� ఏ� ��రక�ం�� �క� �ాయం �ేయవ�. అ� � �ా�ా�న్ �� ం��లనుక�ంట��. అ� 

�మ్మ�న్ వ����� �� స���� � దగగ్ర ఏ� ఉండదు, �ర� ��ల� బల��నం�ా ల��� 

�సస్త�త్ వ�ా తయ�రవ���ర�. � ��గజ���న �ని్ �ింగ్ వల్ల  ఇల� జర�గ�త�ం��. ఒక 

ధర్మ���న మనసుస్ వంద దు�ా్ట లను అణ���సుత్ ం��. �ర� ధర్మబదధ్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ� 

�ర� దు�ా్ట �న్ ఆక��ష్ంచర�. మ�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ఉతత్మ �ాధక����ా కృ� ి�ేయం��, 

అ�న్ �తెత్�ాట��� దూరం�ా ఉండం��, ధర్మబదధ్���న కృ�ి మ��ాగ్ �న్ మ�త్ర�� �ాధన 

�ేయం��. 

6. ఒక ధర్మబదధ్  కృ�ి దుష్ట మ�రగ్ం �ాగలదు 
��ంతమం�� ��ర�్చక��� �ాధ�� �����ల� ధర్మ���న కృ�ి మ��ాగ్ ల నుం�� వ�్చ��, �ా���� 

�ె�యక�ం���� �ాసత్�ా��� దుష్ట మ��ాగ్ లను �ాధన �యేవచు్చ, తమక� క��న���న 

స్వంత ఆవశయ్కతల� ���ంచు��క, �ిన్ �ింగ్ కృ�ి �ేయక మ��య� �ాయ్య�మ�ల� 

�ే��టప�ప్డ� ప్ర�క�ల ఆల�చనల� �యేడంవల్ల  ఇల� జరగవచు్చ. ఉ��హరణక� ఒక వయ్�� 

అక్కడ �లబడ� భం��మ ల��� క�ర�్చ� ��య్నం ��ే� �ాయ్య�మ�ల� �ేసుత్ నన్ప�డ�, 

�జ���� అత� ఆల�చనల� ధనం��ౖ, ప్ర�ి��ధ్  �� ం��� అ�������,ౖ స్వంత ల�భం�� ౖఉ��న్, 

ల��� “అతను ��క� �డె� �ే�ాడ�, అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �� ం��క అత� ప� �ెబ���ను,” 

ల��� ఏ�ో అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం గ���ం� ఆల��సూత్  ఉంట�, అత� �ాధనల� ��ల� �డె�ను 

�ే��్చ, �జ���� దుష్ట మ��ాగ్ �న్ �ాధన �ేసుత్ ��న్డ�. ఇ�� అతయ్ంత వయ్���క���న 

�షయ�లను, తక�్కవ �ా్థ � �వ�లవంట� �ాట�� ఆక��ష్౦చగలదు, అందువల్ల  ఇ�� ��ల� 

ప్రమ�దకరం. ఆ వయ్��త్�� తను �ాట�� ఆక��ష్ం�నట�్ల  క��� ��ెయక�� వచు్చ. అత� బంధం 

గట�్ట��; ఒక�� ����కల� �ర����� ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా కృ� ి�యేడం అ���� అం��క��ంచబడదు. 

అతను ధర్మబదధ్ం�ా ల�డ�, అత� గ�ర�వ� క��� అత�� ర��ంచల�డ�. అందువల్ల  

�ాధక�ల� క�్చతం�ా �ని్ �ింగ్ ను �ా�ాడ����ా�, ధర్మబదధ్���న మనసుస్ ఉంచుక�� 

�ే�� ఆ�ంచక�డదు. ఇల� �ేయ� ప��న, సమసయ్ల� ఎదురవ����. 
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��ండవ అ��య్యం 

�ాల�న్ ��ంగ్ 

�ాల�న్ ��ంగ్ బ�దధ్  సంప్ర��యంల�� “�ాల�న్ ష��యన్ ���ా”35 నుం�� ప�ట�్టం��. ఇ�� 

బ�దధ్  సంప్ర��యంల�� ���ష���న ���ంగ్ �����ల�్ల  ఒకట�, అ��� ����� బ�దధ్  

సంప్ర��యంల�� �ామ�నయ్���న కృ�ి మ��ాగ్ ల నుం�� ��ర���ే� స్వంత���న ప్ర�ేయ్క 

లకష్ణ�ల���న్�. ఈ కృ�ి �ాధ�� ���నం �ాధక�లక� అతయ్ంత ఉనన్త���న �ని్ �ింగ్, 

మ��య� ��పప్ జన్మ�ిదధ్  గ�ణం ఉం��ల�� ఆవశయ్కతల�నన్ట�్ట ఒక ���ష, �వ్ర కృ� ి

�ాధ�� ���నం. ఎక�్కవ మం�� �ాధక�ల� వృ��ధ్  �ావ����� �ల��ా, మ��య� అ��క 

సంఖయ్ల� అం��త ��వంగల �ాధక�ల అవస�ాలక� త��నట�్ల �ా, ఇప�ప్డ� ప్రజ�దరణ 

�� ంద����� �ల��ా ఈ కృ�ి �ాధ�� �����లను ��ను ప�న��న్��్మం� బ��రగ్తం 

�ే�ాను. ఈ మ�ర�ప్ల� �ే�నిపప్ట���, ఈ �ాధన ఇతర �ాధనలను, �ాట� బ� ధనలను 

మ��య� �ా్థ �లను ��ల� అ��గ�ం�ం��. 

 

1. �ాల�న్ �క్క ప� 
�ాల�న్ ��ంగ్ ల�� �ాల�న్ �క్క తత్వం �శ్వ తత్వంల��ా�� ఉంట�ం��, ఎందుకంట� 

ఇ�� �శ్వం �క్క సూకష్్మ ఆ�ారం �ాబట�్ట . �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధక�ల� అ� త్వర�ా �ా�� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను, ��ంగ్ �ాట�ా�న్ వృ��ధ్  �ేసు��వడ�� �ాక�ం��, తక�్కవ 

�ాలంల��� ఒక అసమ�న���న, శ��త్వంత���న �ాల�న్ ను క��� ��ం�� ం��ంచుక�ంట�ర�. 

ఒక�ా�� వృ��ధ్  �ంె��న తర��ాత, ఒక�� �ాల�న్ ��ె�గల సత్వం�ా ఉంట�ం��. ఇ�� 

�ాధక�� �� �త్కడ�ప� ��గంల� స్వయం�ిదధ్ం�ా ఆగక�ం�� ��ర���ా �ర�గ�త�, �శ్వం 

నుం�� శ��త్� �రంతరం �లీ�్చక�ంట�, ప��వరత్నం �ేసూత్  �వ���� �ాధక�� 

35 �ాల�న్ ష��యన్ ���ా (fah-lun shyo-lien dah-fah)– “ధర్మ చక� ��పప్ కృ�ి �ాధన 

మ�రగ్ం.” 
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మ�ల-శ��రంల�� శ��త్� ��ంగ్ �ా మ�ర�సుత్ ం��. పరయ్వ�ానం�ా “�ా �ాధక���� ���ధ్  

�ేసుత్ ం��” అ�� ప్ర���ా�న్ �ా��సుత్ ం��. అంట� అతను ల�క ఆ�� ప్ర� ��షం 

�ాయ్య�మ�ల� �యేనపప్ట���, �ాల�న్ �రంతరమ� ఈ వయ్��త్� ���ధ్  �సేుత్ ం��. 

అంతరగ్తం�ా �ాల�న్ ఒక���� మ���త్� ప్ర�ా��సుత్ ం��. ఇ�� వయ్��త్� మ��ంత బలం�ాను, 

ఆ��గయ్ం�ాను �సేుత్ ం��, ఎక�్కవ ��ె� మ��య� �జ్ఞత కల�గజ�సుత్ ం��, మ��య� ఇ�� 

�ాధక�డ� పక్క���� పట్టక�ం�� �ా�ాడ�త�ం��. తక�్కవ �ని్ �ింగ్ ఉనన్�ా�� జ�కయ్ం 

నుం�� క��� �ాధక���� �ా�ాడగలదు. బ�హయ్ం�ా �ాల�న్ ఇతర�లక� ���ాలను 

నయం�యేడం, మ��య� దు�ా్ట లను ��ల��ంచడం ��ం��ట�� �యేగలదు, అ�న్ 

అ�ా��రణ �ి్థత�లను స���సేూత్  ఉంట�ం��. �ాల�న్ �� �త్కడ�ప� ��గంల� �రంతరం 

ప��భ్ర�సూత్  ఉంట�ం��, అనుఘ�� ��శల� ���్మ�� �ార�్ల , తర��ాత ప్ర�ఘ�� ��శల� 

���్మ�� �ార�్ల  �ర�గ�త�ం��. అనుఘ�� ��శల� ప��భ్ర�సుత్ నన్ప�ప్డ� ఇ�� �శ్వం నుం�� 

శ��త్� బలం�ా �లీ�్చక�ంట�ం��, ఆ శ��త్ ��ల� బల���ం��. వయ్��త్ �క్క ��ంగ్ �ాటవం 

��ర�గవ�త�నన్ ����ద్ , ��� ప��భ్రమణ శ��త్ క��� దృఢమవ�త�ం��. ఇ�� 

ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా � � తల��ౖ నుం�� ల�ప��� �� �� ప్రయ��న్ల వల్ల  �ా��ంచునట�్ట  �ి్థ� 

�ాదు. ప్ర�ఘ�� ��శల� ప��భ్ర�సుత్ నన్ప�ప్డ� శ��త్� �డ�దల ��ేి అ�న్ �వ�లక� 

మ���త్� ప్ర�ా��సుత్ ం��, అ�ా��రణ �ి్థత�లను స���సేూత్  ఉంట�ం��. �ాధక�� చుట�్ట  

ఉనన్�ార� ల�భం �� ందు��ర�. మన �శేంల� ��రప్బ� ేఅ�న్ ���ంగ్ �ాధనల�్ల , �ాల�న్ 

��ంగ్ “�ా �ాధక���� ���ధ్  �సేుత్ ం��” అ�����న్ �ా��ం�న �దట�, ఏ���క కృ�ి �ాధ�� 

���నం. 

�ాల�న్ ��ల� అమ�లయ్���ం��, ఎంతట� డబ�్బ�����ౖ� ��నగ����� �ాదు. �� 

గ�ర�వ� ��క� �ాల�న్ ను అం��ం�నప�ప్డ�, �ాల�న్ ను ����వ్వ���� అం��ంచ�ాద� 

���� �ె�ాప్ర�; ��ల సంవతస్�ాల ��ౖ�ల�క� కృ� ి �ే�ని వయ్క�త్ ల� క��� ���� 

�� ం��లనుక�ంట�ర�, �ా� �� ందల�ర�. ���న్ ద�ాబ�ద్ లక� ఒక�ా�� ఒక వయ్��త్�� 

అం��ంచబ�ే �ాట� మ������ా �ాక�ం��, ఈ కృ�ి ���నం ఒక వయ్��త్�� ��ల�, ��ల� �ాలం 

తర��ాత మ�త్ర�� అం��ంచబడ�త�ం��. �ాబట�్ట �ాల�న్ ��ల� అమ�లయ్���ం��. ఇప�ప్డ� 

��మ� ���� బ��రగ్తం ��ేి, శ��త్ త��గ్  �ధం�ా మ�ర�ప్ ��ేి�� ఇం�ా ఇ�� ��ల� 

అమ�లయ్���ం�ే. ���� �� ం��న �ాధక�ల� �ా�� కృ�లి� సగం దూరం ప���త్ �ే�ని�ార�. 
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ఇక ����ం�� ఒ�� ఒక �షయం, �ర� � �ని్ �ంిగ్ ను అ�వృ��ధ్  �సేు��వడ��, ఒక 

అత�య్నన్త �ా్థ �� �ేర�క�ంట�ర�. అ���, ప�ర్వ����తే సంబంధంల�� వయ్క�త్ ల� 

��ంత�ాలం తర��ాత కృ�ి �ేయడం ఆ�ినట్ల��,ే ఆ తర��ాత �ాల�న్ �ా��ల� 

ఉండదు.  

�ాల�న్ ��ంగ్ బ�దధ్  సంప్ర��య���� �ెం��ం��, �ా� బ�దధ్  సంప్ర��యం �క్క 

ప����� ��ల� �ం�ం��: �ాల�న్ ��ంగ్ ల� కృ� ి�ాధన �తత్ం ��ా్వ�న్ అనుస��ం� 

ఉంట�ం��. గతంల� బ�దధ్  సంప్ర��యంల�� కృ�ి బ�దధ్  సంప్ర��యంల�� సూ��్ర లను 

మ�త్ర�� ప్ర�ాత్ �ం�ం��, అల��� ���� సంప్ర��యంల�� కృ�ి ���� సంప్ర��యం �క్క 

సూ��్ర లను మ�త్ర�� ప్ర�ాత్ �ం�ం��. ఈ ��ం��ట�ల� ఏ�� క��� �శ్వం �క్క మ��క 

�ా్థ �� �ణ్ణం�ా �వ��ంచల�దు. ��ా్వ��� మనుష�లక� మ������ా ప��ర్థ �శ�మం�� 

�ాట� తన�ైన స్వంత స్వ��వం క��� ఉం��. ఈ స్వ���ా�న్ మ�డ� ప��ల�్ల  సం��పత్ ం 

�ేయవచు్చ: జ�న్-�ాన్-��న్ (సతయ్ం-�ార�ణయ్ం-సహనం). ���� సంప్ర��యం �క్క 

కృ�ి ��� అవ�ాహనను జ�న్ ��ౖ ��ం��్రక��సుత్ ం��: �జం �పెప్డం, �జ��� పనుల� 

�ేయడం, తన�క్క మ��క���న మ��య� �జ �ి్థ��� ����� �రే���వడం, త�దక� 

సతయ్���న �� �ావడం. బ�దధ్  సంప్ర��యం �క్క కృ�ి �ాన్ ��ౖ ��ం��్రక��సుత్ ం��: ��పప్ 

దయను ��ం�� ం��ంచు��వడం మ��య� అ�న్ �వ�లక� మ���త్� ప్ర�ా��ంచడం. మన 

కృ�ి మ�రగ్ం జ�న్, �ాన్, ��న్ లను ఒ���ా�� కృ�ి �సేుత్ ం��, ��ర��ా �శ్వం �క్క మ�ల 

తత్వం ప్ర�ారం కృ� ి �ేసుత్ ం��, త�దక� �ాధక�లను �శ్వం�� స�కృతం అ��య్ల� 

�ేసుత్ ం��.  

�ాల�న్ ��ంగ్ మనసుస్ మ��య� శ��రం ఈ ��ం��ట� �క్క కృ�ి �ాధ�� 

���నం; �ాధక��� ��ంగ్ �ాటవం మ��య� �ిన్ �ింగ్ ఒక ���ద్ష్ట �ా్థ �� �ే��న 

తర��ాత, అతను ల��� ఆ�� ఈ ప్రపంచంల� జ�్ఞ ��దయమ�ను (��ంగ్ ��ళం �ెర�చుక��� 

�ి్థ� (��� ��ంగ్)), మ��య� ��శనం �ా� శ���ా�న్ ��ం��ట�� తపప్క �� ందు��ర�. 

�ా��రణం�ా �ాల�న్ ��ంగ్ “మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా” మ��య� “మ�ల�్ల �ా�త-�ా”ల��ా 

�భ�ంపబ��ం��, ఇ� అ��క �ా్థ �లను క���య���న్�. అం��త ��వంగల 

�ాధక�లందర� శ�దధ్�� కృ� ి �సేూత్ , మ��య� �ా�� �ిన్ �ింగ్ ను ఎల్లప�ప్డూ వృ��ధ్  

�ేసుక�ంట�, �ిదధ్తను �ా���ాత్ ర� ��ను ఆ�సుత్ ��న్ను.  
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2. �ాల�న్ �క్క సమ�ా� కృ� 
�ాల�న్ ��ంగ్ ల�� �ాల�న్ ఒక ��ె�గల, ��ర���ా ����� ఒక ఉనన్త-శ��త్ ప���ా్థ ల 

ఆ�ారం. ఇ�� య�వత�త్  �శ్వం�క్క అ�న్ గ� సూ��్ర లను అనుస��ం� ప��భ్ర�సుత్ ం��. 

ఒక రకం�ా, �ాల�న్ �శ్వం �క్క సూకష్్మర�పం. 

�ాల�న్ మధయ్ల� బ�దధ్  సంప్ర��యంల�� ��వతస్,  గ�ర�త్  ఉంట�ం�� 

(సంస్కృతంల�, ��వతస్ అంట� “�����ాయ్నన్ం�� ��క��ంచడం”-�ి �య్ �ఘంట�వ�ను 

చూడం��) ఇ�� �ాల�న్ �క్క మ�ల�ంశం. ��� రంగ� బం�ార� పసుప�క� దగగ్ర�ా 

ఉంట�ం�� మ��య� ����క్క మ�ల రంగ� ప్ర�ా�ం�ే ఎర�ప�ల� ఉంట�ం��. బయట� 

వలయం �క్క మ�ల రంగ� ����ంజ. ��ల�గ� ట�ౖ�36 గ�ర�త్ ల� మ��య� ��ల�గ� బ�దధ్  

సంప్ర��య ��వతస్ గ�ర�త్ ల�, ఒక��� తర��ాత ఒకట��ా ఎ���� ��క�్కలల� 

అమర్చబ��్డ �. ఎర�ప�, నల�ప� రంగ�ల� క���య�నన్ ట�ౖ� ���� సంప్ర��య���� 

�ెం��ం��, అ�� అల� ఉండ�ా ఎర�ప�, �లం క���య�నన్ ట��ౖ ��పప్ �్ార థ�క ���� 

సంప్ర��య���� �ెం��ం��. ��ల�గ� �నన్ ��వతస్ల� క��� బం�ార� పసుప�ల� 

ఉంట��. �ాల�న్ మ�ల వర్ణం ఎర�ప�, ����ంజ, పసుప�, ఆక�పచ్చ, �లం, ఇం���� 

(మ�దుర� �లం) మ��య� ఊ�� రంగ�లల��� క�మ�నుగతం�ా మ�ర�త�ం��. ఇ� 

అ�ా��రణ���న అందం క���న రంగ�ల� (రంగ� ���� చూడం��). మధయ్ల� ఉనన్ ��వతస్   

మ��య� ట�ౖ�ల రంగ�ల� మ�రవ�. ��నన్ ��లతలల� ఉం�ే ఈ ��వతస్ల�,  

�ాల�న్ ల��ా స్వంతం�ా �ాటంతట అ�� ప��భ్ర�సూత్  ఉంట��. �ాల�న్ �శ్వంల� 

�ాత�క��� � ఉం��. �శ్వం ప��భ్ర�సుత్ ం��, �ాలప�ంతల�న్ ప��భ్ర�సుత్ ��న్�, �ాబట�్ట  

�ాల�న్ క��� ప��భ్ర�సుత్ ం��. మ�డవ కనున్ తక�్కవ �ా్థ �ల� క���య�నన్�ార� 

�ాల�న్ పంఖ�ల��ా �రగ���న్ చూడగలర�; ఎవ���� ేఉనన్త �ా్థ �ల� మ�డవ కనున్ 

క���య���న్�� �ార� ���ష���న అందం�� మ��య� ప్ర�ాశవంతం�ా ఉం�ే �ాల�న్ 

�క్క ప���త్ ఆ�ా�ా�న్ చూడగలర�, ఇ�� �ాధక�ల� ఇం�ా శ�దధ్�ా కృ�ి �ే�ి, త్వర�ా 

ప���గ�ంచట���� �� ్ర ��స్హకరం�ా ఉంట�ం��. 

36 ట�ౖ� (tye-jee)–���� సంప్ర��యం �క్క గ�ర�త్ , ప�్చమంల� �ామ�నయ్ం�ా “�న్-య�ంగ్” 

గ�ర�త్ �ా �ాడ�కల� ఉం��. 
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3. �ాల�న్ ��ంగ్ కృ�ి �క్క లకష్ణ�ల� 

1. �ా �ాధక���� ���ధ్  �ేసుత్ ం�� 
�ాల�న్ ��ంగ్ �ాధన ��ే� వయ్క�త్ ల� త్వర�ా �ా�� ��ంగ్ �ాట�ా�న్ మ��య� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను ��ం�� ం��ంచు��వడ�� �ాక�ం��, కృ�ి ��్వ�ా �ాల�న్ క�డ 

�� ందగల�గ���ర�. �ాల�న్ తక�్కవ �ాలంల��� ఏరప్డ�త�ం��, ఒక�ా�� ఏరప్��న తర��ాత 

��ల� శ��త్వంతం�ా ఉంట�ం��. ఇ�� �ాధక�లను వక�మ�రగ్ం పట్టక�ం��, మ��య� తక�్కవ 

�ిన్ �ింగ్ వయ్క�త్ ల జ�కయ్ం నుం�� �ా�ాడ�త�ం��. �ాల�న్ ��ంగ్ �క్క సూ��్ర ల� 

సంప్ర��యక కృ� ి �����ల సూ��్ర ల నుం�� ప���త్ �నన్ం�ా ఉంట��. ఎందుకంట� 

ఒక�ా�� �ాల�న్ ఏరప్��న తర��ాత, ��నంతట అ� ే ఆగక�ం�� ప��భ్ర�సుత్ ం��; ఒక 

�ె��గల సత్వం ర�పంల� ఉంట�ం��, �ాధక�� �� �త్కడ�ప� ��గంల� �రంతరం శ��త్� 

�� ్ర గ��సేూత్  ఉంట�ం��. �ాల�న్ ప��భ్రమణం ��్వ�ా స్వయం�ిదధ్ం�ా �శ్వం నుం�� శ��త్� 

�ీల�్చత� ఉంట�ం��. �ాల�న్ “�ా �ాధక���� ���ధ్  �సేుత్ ం��” అ�� ల��య్�న్ �ా��సుత్ ం��, 

ఇ�� క�్చతం�ా �రంతరం ప��భ్ర�ంచడంవల్ల  �ాధయ్మవ�త�ం��, అంట� �ాల�న్ 

మనుష�లను �రంతరం కృ�ి �ేసుత్ ం��, �ార� ప్ర� కష్ణం �ాయ్య�మ�ల� �యేనపప్ట���. 

�ామ�నయ్ మ�నవ�ల� పగట� ప�ట ప��ే�ి, �ా�్ర ప�ట ���ా ం� �సుక�ంట�రనన్ �షయం 

�క� ��ె�ిం�ే. అందువల్ల  �ాయ్య�మ�ల� �యే����� ఎక�్కవ సమయం ల�ంచదు. 

ఎల్లప�ప్డూ �ాయ్య�మ�ల� �యే�లనన్ ఆల�చన క��� ఉ��న్, క�్చతం�ా ��� ఇర�� ౖ

��ల�గ� గంటల� �రంతరం ��ే� ల��య్�న్ �ా��ంచల�దు. �ా�్రంబవళ�్ళ �ే�� ల��య్�న్ ఏ 

ఇతర ���నం క��� ��ర��ర్చల�దు. అ��� �ాల�న్ ఆగక�ం�� ప��భ్ర�సుత్ ం��, ల�ప� 

��ౖప�క� ప��భ్ర�సుత్ నన్ప�ప్డ�, ��దద్  �తత్ంల� � � (శ��త్ �క్క �దట� ర�పం) 

�ీల�్చత�ం��. �ా�్ర, పగల� �ాల�న్ �ీ�్చన � � �ాల�న్ ఉం�ే ప్ర� ఒక్క �ా్థ నంల� ���, 

ప��వరత్న౦ �సేుత్ ం��. ఇ�� � � ఉనన్త-�ా్థ � ప���ా్థ ల��ా మ�ర�సుత్ ం��, �వ���� �ాధక�� 

శ��రంల� ��ంగ్ �ా మ�ర�సుత్ ం��. ఇ� ే“�ా �ాధక���� ���ధ్  �యేడం.” �ాల�న్ ��ంగ్  

37 దన్ (dahn)–అంతరగ్త రస�ాదంల� �ాధక�ల శ���ాల�్ల  ఏరప్డ� ఒక శ��త్ �ా�. బ��రగ్త 

రస�ాదంల� , ���� “అమరత్వ ��్ర వకం”�ా వయ్వహ���ాత్ ర�. 
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�క్క కృ�ి దన్37 ను కృ�ి �ే�� అ�న్ ఇతర �ాధ�� �����లక�, ల��� ���ంగ్ �ాధ�� 

�����లక� ప���త్ �నన్ం�ా ఉంట�ం��.   

దన్ � �ాక�ం�� �ాల�న్ � కృ� ి�యేడమ���� �ాల�న్ ��ంగ్ �క్క మ�ఖయ్ 

లకష్ణం. ఇపప్ట�వరక� బ��రగ్త���న అ�న్ కృ�ి �����ల�, ఏ సంప్ర��యం ల��� కృ� ి

మ�రగ్౦ నుం�� వ�్చ��–బ�దధ్మత ల��� ����మత, బ�దధ్  సంప్ర��యం ల��� ���� 

సంప్ర��యం, ల��� జనుల మధయ్ �ాయ్�ిం�న మ��ాగ్ ల�, �ాఖల��ౖ�–అ�న్ దన్ ను కృ�ి  

�ే�ాత్ �. ప్రక్క-��్వర కృ�ి మ��ాగ్ ల� క��� ఇల��� �ే�ాత్ �. �ాట�� దన్-���న ���ంగ్38 

అ� అంట�ర�. స��య్సుల�, స��య్�ినుల� మ��య� ���� మతసు్థ ల� ��ేని కృ�ి, దన్ � 

కృ�ి �ే�� ఈ మ��ాగ్ �న్ అవలం�ం���. ఈ వయ్క�త్ ల� చ��� � దహనం �యేబ��న 

తర��ాత “శ��ర”39 తయ�రవ�త�ం��, ఇ�� ఒక గట�్ట�ైన, అంద���న ప��ర్థం�తే 

క�ర్చబ��ం��, మ��య� ఆధు�క ��జౖ�్ఞ �క ప��క�ాల� గ���త్ంచల�నట�్ట��. �జ���� అ� ఇతర 

ప��మ�ణమ�లల� నుం�� ��క��ం�న ఉనన్త-శ��త్ ప���ా్థ ల�–మన ప��మ�ణంల��� �ావ�. 

అ�ే దన్. దన్-���న ���ంగ్ �ాధన �ే���ా���� ఆ వయ్��త్ �క్క ��త�ాలంల� జ�్ఞ ��దయం 

�� ందడం ��ల� కష్టం. దన్-���న ���ంగ్ �ాధన �ే�ని ��ల�మం�� వయ్క�త్ ల� �ా�� దన్ ను 

��ౖ�� ఎతత్����� ప్రయతన్ం �ే�ార�. �వన్ �ాయ్ల�స్40 వరక� ఎ�త్న తర��ాత ఇం�ా బయట��� 

ఎతత్డం �ాధయ్పడల�దు, అందుక� అక్కడ ఆ���� య�ర�. ��ంతమం�� ���న్ 

ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా పగల��ట�్ట ల� అనుక���న్ర�, �ా� అల� �యే����� మ�రగ్ం 

ల�క�� �ం��. ఇట�వంట� ���న్ సంద�ాభ్ల� ఉ��న్�: ఒక వయ్��త్ ��ి�మహ�డ� కృ�లి� 

సఫలం �ాల�దు, �ాబట�్ట  తన ��త అంతయ్ �ాలంల� దన్ ను బయటక� ఉ�్మ, ఆ వయ్��త్ 

తం��్ర�� అందజ��ాడ�; అత� తం��్ర కృ�లి� �ాఫలయ్త �� ందల�దు, అతను ��త అంతయ్ 

�ాలంల� ���న్ బయటక� ఉ�్మ, ఈ వయ్��త్�� అం��ం��డ�. ఈ ��� వరక� క��� ఆ వయ్��త్ 

ఎక�్కవ �ా��ంచల�క�� య�డ�. �జం�ా ఇ�� కష్టం! అ��� ఎ��న్ �గయ్���న కృ� ి

�����ల���న్�. ఎవ�� వదద్  నుం�� అ��� అసల�నౖ బ� ధనల� అందుక�ంట� మం��ే, 

�ా� అతను ల�క ఆ�� ఉనన్త-�ా్థ � �షయ�లను బ� ��ంచక�� �� అవ�ాశం ఉం��.   

38 దన్ ను �ాధన �ే�� ���ంగ్ �����ల�. 
39 శ��ర–��ంతమం�� �ాధక�ల� దహనం �ేయబ��న తర��ాత, ����న ���ష అవ���ాల�.  
40 �వన్ (nee-wahn) �ాయ్ల�స్–�ి�యల్ గ�ం���� ���� పదం. 
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2. ప్ర��న �ెతౖనయ్మ�ను కృ�ి �ేయడం 
ప్ర� ఒక్క���� ప్ర��న �ెతౖనయ్ం ఉంట�ం��. ఒక వయ్��త్ �తేలక� మ��య� ఆల��ంచ����� 

�ా��రణం�ా ప్ర��న �ెతౖనయ్ం �ద ఆ��రపడ��డ�. ఒకర� ప్ర��న �ెతౖనయ్ం�� �ాట�, ఒకట� 

ల��� అంతక��న్ ఎక�్కవ స�యక �ైత��య్లను మ��య� ప���్వక�ల నుం�� 

�ారసత్వం�ా వ�్చన ఆత్మలను క��� క���య�ంట�ర�. స�యక �ెతౖ��య్��� ప్ర��న 

�ైతనయ్ం ���� ఉంట�ం��, �ా� �ా��రణం�ా అ�� ఎక�్కవ �ామర్థ�ం క���య�ం��, ఉనన్త 

�ా్థ ��� �ెం��య�ంట�ం��. మన మ�నవ సమ�జప� భ్రమల� పడక�ం��, తన�ెనౖ ���ద్ష్ట 

ప��మ�ణ��న్ చూడగలదు. అ��క కృ�ి �����ల� స�యక �ెతౖ��య్�న్ కృ�ి �ే�� 

మ��ాగ్ �న్ �పేట�్ట �, అందుల� ఒక�� ���క శ��రం మ��య� ప్ర��న �ెతౖనయ్ం ��వలం 

మ�ధయ్మం�ా ప��ే�ాత్ �. ఈ �ాధక�లక� �ా��రణం�ా ఈ �షయ�ల� �ె�యవ�, ఇం�ా 

��ౖ�ా �ా���� తమ గ���ం� బ��ా అ��ిసుత్ ం��. సమ�జంల� ��సూత్  ఉనన్ప�ప్డ� ���క 

�షయ�లక� దూరం�ా ఉండడం అ���� మ� కష్టం, ప్ర�ేయ్కం�ా వయ్��త్ బం��లను 

క���య�నన్ �షయ�ల నుం��. అందువల్ల  ��ల� కృ�ి �����ల� �ారవశయ్ప� �ి్థ�ల�, 

అంట� ప���త్ �ారవశయ్ప� �ి్థ�ల� �ాయ్య�మ�ల� �యేడం గ���ం� ����్క �ె�ాప్�. ఈ 

�ారవశయ్ప� �ి్థ�ల� ర��ాంతరం జర�గ�త�నన్ప�ప్డ�, �జ���� స�యక �ైతనయ్ం ����క 

ప్రపంచంల� ర��ాంతరం �ెం�� ఈ ప్ర���య ��్వ�ా వృ��ధ్  �ెందుత�ం��. ఒక ��� స�యక 

�ైతనయ్ం తన కృ�ి� ప���త్ �సేుక��, � ��ంగ్ ను �సుక�� �� త�ం��. � ప్ర��న 

�ైత��య్��� మ��య� � మ�ల-శ���ా��� ఏ� �గలదు, � ��త�ాలప� కృ� ి

�ఫలమవ�త�ం��. ఇ�� ��ల� ���రకరం. ��ందర� ప్ర��ి�ధ్ �ాం�న ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అ�న్ 

ర�ాల ��పప్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ఆజ�్ఞ �ించగలర�, �ాట��� �ాట� �ా���� ప్ర�ష్ట, 

��రవం �ేక�ర����. అ�� ే�ా�� ��ంగ్ �జ���� �ా�� �� ంత శ���ాల�� ౖ��రగల�ద� �ా���� 

ఇం�ా �ె�యదు. 

మన �ాల�న్ ��ంగ్ ��ర��ా ప్ర��న �ెతౖ��య్�న్ కృ�ి �ేసుత్ ం��; ��ంగ్ �జం�ా � 

శ��రం��ౖ ������ల� �� ఇ�ాత్ ం. అ�� ే స�యక �ైతనయ్ం క��� ఒక ���ా�న్ 

�� ందుత�ం��, ��ం�ో �ా్థ నంల� ఉం�� అ�� క��� వృ��ధ్  �ెందుత�ం��. మన కృ�ి �������� 

క��న���న �ిన్ �ంిగ్ ప్రమ�ణ�ల� ఉ��న్�, మ�నవ సమ�జంల� అ� ��్లష్ట���న  
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ప���ి్థత�లల� ఉంట� � �ిన్ �ింగ్ ను ��ర�గ�పరచుక�� వృ��ధ్  �సేు������� 

�ాధయ్మవ�త�ం��–బ�రద నుం�� ��మర ప�వ� బయట��� వ�్చనట�్ల �ా. ���వల్ల  � 

కృ�ిల� �ర� �ాఫలయ్త �� ందగలర�. అందుక�� �ాల�న్ ��ంగ్ అంత అమ�లయ్���ం��: 

�ర�, ��� స్వయం�ా ��ంగ్ �� ందు��ర� �ాబట�్ట  అమ�లయ్���ం��. �ా� ��ల� కష్ట���ం�� 

క���. కష్టం ఎందుకంట� �ర� ఎంచుక�నన్ మ�రగ్ం ��ల� ��్లష్ట���న ప��సరంల� 

�మ్మ�న్ ప����ం�, చక్కబర�సుత్ ం�� �ాబట�్ట.  

మన �ాధన �క్క లకష్య్ం ప్ర��న �ైత��య్�న్ కృ�ి �ేయడం �ాబట�్ట, ఒక�� 

కృ�ిల� ���� చూ��ందుక� ఎల్లప�ప్డూ ప్ర��న �ెతౖ��య్��న్ ఉప���ం���. ప్ర��న 

�ైతనయ్�� �ర్ణయ�లను �సు���ా�, స�యక �ైతనయ్ం �దక� ��ట్టక�డదు. అల� �ా� 

పకష్ంల�, ఏ�ో ఒక ���న స�యక �ైతనయ్ం తన కృ��ి ఉనన్త �ా్థ �ల� ప���త్ �ే�ి � 

��ంగ్ ను ����� �సుక�� �� త�ం��, � మ�ల-శ���ా���, ప్ర��న �ైత��య్��� ఏ� 

�గలదు. �ర� ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ� ి �సేుత్ నన్ప�ప్డ�, �ర� ��ే�� � ప్ర��న 

�ైత��య్��� �ె�యక�ం�� �ద్ర�� �నట�్ల �ా ఉండక�డదు. ��� �ాయ్య�మ�ల� 

�ేసుత్ నన్ట�్ల , కృ� ి ��్వ�ా ��ౖ�� ఎదుగ�త�నన్ట�్ల , మ��య� � �ని్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  

�ేసుక�ంట�నన్ట�్ల  �క� సప్ష్టం�ా �ె�య��–అప�ప్�ే �ర� �ా్వ��నంల� ఉం�� ��ంగ్ ను 

�� ందగల�గ���ర�. ఒ��్కక్క�ా�� �ర� పర��య్నం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ఎల� జ����ం�ో  �క� 

�ె�యక�ం���� ��ే��ౖ�� �ా��ంచవచు్చ. �జ���� � స�యక �ెతౖనయ్ం ప్ర��వంవల్ల  

జ����ం��; � స�యక �ెతౖనయ్ం �ా్వ��నంల� ఉం��. క�ర�్చ� ��య్నం ��ే� సమయంల� 

� కళ్ళను ��ె�� చూ�ినప�ప్డ�, � ఎదుట �ల��� ఇం��క �ర� కనబ���ే, అప�ప్డ� 

అ�� � స�యక �ైతనయ్ం. �ర� ఉతత్ర మ�ఖం�ా క�ర�్చ� ��య్నం �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, 

అక�ా్మత�త్ �ా �క� ఉతత్రం ��ౖప�న “��ను బయట��� ఎల� వ��్చను?” అ� ఆశరయ్�� త�నన్ 

��� కనబ���ే, అప�ప్డ� అ�� బయటక� వ�్చన � �జ స్వయం. అక్కడ క�ర�్చనన్�� 

� ���క శ��రం మ��య� స�యక �ైతనయ్ం. �ట�ల�� బ����న్ �ెపప్వచు్చ. 

�ాల�న్ ��ంగ్ �ాయ్య�మ�ల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ర� ప���త్�ా �ె�� ల�క�ం�� 

ఉండక�డదు. అల� �ేయడం �ాల�న్ ��ంగ్ కృ� ి�ాధన ��పప్ మ��ాగ్ ��� అనుగ�ణం�ా 

ఉండదు. �ాయ్య�మ�ల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, మనసుస్ను సప్ష్టం�ా ఉంచు���ా�. � 

ప్ర��న �ైతనయ్ం దృఢం�ా ఉంట�, �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ప్రక్క�ోవ పట్టదు, ఎందుకంట� 
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ఏ�� �మ్మ�న్ �జం�ా �� �ేయల�దు �ాబట�్ట .  ప్ర��న �ైతనయ్ం దృఢం�ా ల�క�� �ే, 

� శ��రం �దక� ఏ��ౖ�� �ావచు్చ. 

3. ��క�్కక�, సమయ���� పట�్టంప� ల�క�ం�� �ాయ్య�మ�ల� 

�ేయడం 
��ల� కృ� ి�ాధనల� �ాట��క్క �ాయ్య�మ�లను ఏ సమయంల� మ��య� ఏ ��క�్క 

��ౖప�న ��ే�త్  ��ల��ా ఉంట�ం�� అ������� �్ార మ�ఖయ్త��ాత్ �. మనక� ఈ �షయ�ల 

�ద ఏ మ�త్రం పట�్టంప� ల�దు. �ాల�న్ ��ంగ్ కృ�ి �ాధన �శ్వం �క్క తత్వం 

మ��య� �శ్వం �క్క ��ాస సూ��్ర ల ప్ర�ారం జర�గ�త�ం��. �ాబట�్ట  ��క�్క మ��య� 

సమయం మ�ఖయ్ం �ాదు. మనం �ాయ్య�మ�ల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� �ాల�న్ ల� �ి్థ� 

�ెం��య�నన్ట�్ట  ప్ర��వం ఉంట�ం��, ఈ �ాల�న్ అ�న్ ��క�్కలల�నూ ఎల్లప�ప్డూ 

ప��భ్ర�సూత్  ఉంట�ం��. మన �ాల�న్ �శ్వం�� సమ�ా�క��ంచబ�� ఉం��. �శ్వం 

�ర�గ�త� ఉం��, ఆ�ాశగంగ �ర�గ�త� ఉం��, నవగ��ల� సూర�య్� చుట�్ట  

�ర�గ�త���న్�, భ�� క��� ప��భ్ర�సుత్ ం��. మ�� ఉతత్రం, త�ర�ప్, ద��ణం, 

పడమర ఏ ��పౖ�న ఉ��న్�? భ����ౖ �వ�ిం�ే జనుల� ఈ ��క�్కలను క�ప్ం��ర�. 

�ాబట�్ట �ర� ఏ ��క�్క ��పౖ�క� ����� ఉ��న్, అ�న్ ��క�్కల ��పౖ�క� ఉనన్ట�్ల .  

��ందర� �ాయ్య�మ�లను అర్థ�ా�్ర �ేయడం ��ల�, మ����ందర� మ��య్హన్ 

సమయం ల��� ఇం�� సమయం ��ల� అంట�ర�. మనక� ����� క��� పట�్టంప� ల�దు, 

ఎందుకంట� �ర� �ాయ్య�మ�ల� �ేయనప�ప్డ� క��� �ాల�న్ �మ్మ�న్ కృ� ి

�ేసుత్ ం��. �ాల�న్ �క� ప్ర� కష్ణం కృ�ి �ేయ����� ��డప్డ�త� ఉంట�ం��–�ా 

�ాధక���� ���ధ్  �ేసుత్ ం��. దన్-���న ���ంగ్ ల� మనుష�ల� దన్ ను కృ� ి �ే�ాత్ ర�; 

�ాల�న్ ��ంగ్ ల� �ా మనుష�లను కృ� ి �ేసుత్ ం��. �క� సమయం ఉనన్ప�ప్డ� 

�ాయ్య�మ�ల� ఎక�్కవ ��ప� �ేయం��, తక�్కవ సమయం ఉనన్ప�ప్డ� తక�్కవ ��ప� 

�ేయం��. ఇ�� ��ల� �ల��ా ఉంట�ం��.  
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4. మనసుస్, శ��రం ��ం��ట� కృ�ి 
�ాల�న్ ��ంగ్ మనసుస్ను, శ���ా�న్ ��ం��ట�� కృ�ి �ేసుత్ ం��. �ాయ్య�మ�ల� �ేయడం 

అ���� మ�ందు�ా వయ్��త్ �క్క మ�ల-శ���ా�న్ మ�ర�సుత్ ం��. మ�ల-శ��రం మ�ర�ప్ 

�ెందుత�ం��. ప్ర��న �ైతనయ్ం ���క శ��రం�� క��ి ఒకట�,ౖ ఒక�� సమస్థ �వం �క్క 

ప���త్ కృ� ి�ాధయ్మవ�త�ం��.  

1. ఒక�� మ�ల-శ���ా�న్ మ�ర్చడం 
మ�నవ శ��రం ��నన్ అణ� ��ా్మణ�ల� మ��య� ���ాల� క���య�నన్ మ�ంసం, రకత్ం 

మ��య� ఎమ�కల�� క�ర్చబ��ం��. కృ�ి ��్వ�ా, మ�నవ శ��రం �క్క అణ� సంబం��త 

�శ�మం ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ా మ�ర�త�ం��. ఆ తర��ాత నుం�� మ�నవ శ��రం �దట�్ల  

ఉనన్ ప���ా్థ ల�� క���య�ండదు, ��� మ�ల లకష్ణ�లల� మ�ర�ప్ జ����ం�� �ాబట�్ట . �ా� 

�ాధక�ల� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల మధయ్ ��సూత్  �ాధన �ే�ాత్ ర�, మ��య� �ార� మ�నవ 

�ామ�జం �క్క �ర�క� భంగం క���ంచక�డదు. అందువల్ల  ఇట�వంట� మ�ర�ప్ శ��రం 

�క్క �దటనునన్ అణ�వ�ల40a ��ా్మణ��న్ �ా�, ల��� అణ�వ�ల� అమర్చబ��న 

క�మ��న్ �ా� మ�ర్చదు; �దటనునన్ అణ� సంబం��త �శ�మ��న్ మ�త్ర�� 

మ�ర�సుత్ ం��. శ��రం �క్క మ�ంసం ��తత్�ా�� ఉంట�ం��, ఎమ�కల� గట�్ట�ా�� ఉంట�� 

మ��య� రకత్ం ద్రవం�ా�� ఉంట�ం��. ��క��� ���ినప�ప్డ� ఒక���� రకత్ం క��� �ార�త�ం��. 

�ై�య�ల పంచభ���ల �ి��ధ్ ంతం ప్ర�ారం అ�న్ ల�హం, �కె్క, �ర�, �ప�ప్, భ���� 

క�ర్చబ�� ఉంట��. మ�నవ శ��రం క��� అం�ే. �ాధక�ల� అత� ల��� ఆ�� మ�ల-

శ��రంల� మ�ర�ప్ల� జ����నప�ప్డ�, ఏ�ె�ౖే �దటనునన్ అణ� సంబం��త ���ాల� 

ఉనన్త-శ��త్ ప���ా్థ ల�� భ��త్ �యేబ��ం�ో, ఆ కష్ణం నుం�� మ�నవ శ��రం ����క్క 

�దటనునన్ ప���ా్థ లను ఇక�� ౖక���య�ండదు. “పంచభ���లను అ��గ�ంచడం” అ� 

�ే�న�� ేఅంట��� ��� ��నుకనునన్ సూత్రం ఇ�.ే 

మనసుస్, శ��రం ��ం��ట�� కృ� ి�ే�� కృ�ి �����లల� మ�ఖయ్ం�ా గమ�ంచదగగ్ 

�షయం ఏ�టంట�, ఇ� వయ్��త్ �క్క �����న్ �� �����ాత్ � మ��య� �ారధ్�ా�న్ 

��ా���ాత్ �. ఈ గమ�ంచదగగ్ లకష్ణం మన �ాల�న్ ��ంగ్ ల� క��� ఉం��. �ాల�న్ ��ంగ్ 
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ఈ �ధం�ా ప��సేుత్ ం��: ప్ర��నం�ా మ�నవ శ��రంల�� అణ� సంబం��త �శ�మ��న్ 

మ�ర�్చత�ం��, ��క��ం�న ఉనన్త-శ��త్ ప���ా్థ �న్ ప్ర� కణంల� ��సూత్ , �వరక� ఈ 

ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం కణ సంబం��త ���ాలను భ��త్ ��ే�ల� �ేసుత్ ం��. ఆ��ౖ ఇంక �వ���య 

ఉండదు. వయ్��త్ ఈ �ధం�ా పంచభ���లను అ��గ��ాత్ డ�, అత� ల��� ఆ�� శ��రం 

ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల � ప���ా్థ ల�� క��� ఉనన్���ా మ�ర�త�ం��. ఈ వయ్��త్ ఎపప్ట��� 

య�వనం�ా�� ఉంట�ర�, అతను ల�క ఆ�� మన �ాల-స్థలమ�(time-space) �ేత ఇక��ౖ 

�����ంచబడర�.   

చ��త్రల� ��ల�మం�� ��ా్ణ త�ల�ౖన స��య్సుల� ��ల� �ాలం ��ం��ర�. 

వందల ఏళ్ళ వయసుస్గల మనుష�ల� ఇప�ప్డూ �ధులల� �ర�గ�త���న్ర�, �ా� 

�క� �ార� ఎవర� �ెపప్డం కష్టం. �ార� చూడట���� య�వనం�ా, �ామ�నయ్ ప్రజలక� 

మ������ా బట్టల� ధ���ాత్ ర� �ాబట�్ట, �ర� �ా��� గ���త్ంచల�ర�. మ�నవ ��త�ాలం 

ఇప�ప్డ�ం�ే అంత తక�్కవ�ా ఉండక�డదు. ఆధు�క ��ౖజ�్ఞ �క దృకప్థం నుం�� 

�ె�ిప్నట్ల��ే, మనుష�ల� ��ండ�వందల ఏళ్ళక� ��ౖ�ా ��ంచగల�ా�. ���ార�్డ ల 

ప్ర�ారం, �్రటన్ ల� ��మ�్కత్ అను వయ్��త్ ��ండ�వందల ఏడ� సంవతస్�ాల� ��ం��డ�. 

జ�ాన్ ల� �త�స్ �ైర అ�� వయ్��త్ ��ండ�వందల నల��ౖ��ండ� ఏళ�్ళ ��ం��డ�. మన 

�ేశంల� ట�ంగ్ �ాజవంశ �ాలంల� ��్వ జ��� అ�� స��య్�ి ��ండ�వందల ��ం��ౖ ఏళ�్ళ 

బ్ర��ాడ�. ఫ��యన్41 పరగణ�ల�� �ంగ్ ట�య్ �ల�్ల  �క్క ప్ర� ఏట� న�ద��య్ 

సంఘటనల ���ార�్డ లల� ట�ంగ్ �ాజవంశ చక�వ��త్ �ి జ�ంగ్ ప���ాల�� �ాలంల�, �ెన్ �న్ 

అ�� వయ్��త్ జ�ంగ్ �� �ాలం �దట� సంవతస్రంల� (881 ఎ.��.) జ�్మం��డ�. యన్ 

�ాజవంశ ట�య్ ��ంగ్ �ాలంల� (1324 ఎ.��.), ��ల�గ�వందల నల��ౖమ�డ� ఏళ�్ళ 

��ం�న తర��ాత చ��� య�డ�. ఇవ�న్ ���ార�్డ లల� ఉ��న్�, �ాట�� 

����ంచవచు్చ–ఇ� కట�్ట కథల� �ావ�. కృ�ి �ేయడంవల్ల , మన �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధక�ల 

మ�ఖ�లల� గ���త్ంచదగగ్ ���ల� మ�డతల� త��గ్ , ఇప�ప్డ� ఎర�ప� రంగ�ల�, 

ఆ��గయ్వంత���న �ాం�� క���య���న్ర�. �ా�� శ���ాల� ��ల� �ే�క�ా అ��ి�ాత్ � 

న���నప�ప్డ� �ా�, ప��ేసుత్ నన్ప�ప్డ� �ా� ��ం�ెం క��� అలసట �ెందర�. 

41 ఫ��యన్ ప్ర�ేశం–�ై��ల� ఆ��న్యం ��ౖప� ఉం��. 
40a అణ�వ�-molecule, పరమ�ణ�వ�-atom, కణమ�-cell, ��ణ�వ�-particle 
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ఇ�� �ాల�న్ ��ంగ్ ల� �ా��రణం�ా జ���� �షయం. ��ను ��ౖతం ద�ాబ�ద్ ల� కృ� ి�ే�ాను, 

ఇర�� ౖ ఏళ్ళల� �� మ�ఖం ఎక�్కవ�ా మ�రల�ద� ఇతర�ల� అంట�ర�. ����� ఇ� ే

�ారణం. మన �ాల�న్ ��ంగ్ శ���ా�న్ కృ�ి �ేయ����� ��ల� శ��త్వంత���న 

�షయ�లను క���య�ం��. �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధక�ల� వయసుస్ల� �ామ�నయ్ 

మ�నవ�లక� ��ల� �నన్ం�ా క��ి�ాత్ ర�–�ా�� అసల� వయసుస్ల��ా క��ించర�. 

�ాబట�్ట  మనసుస్, శ��రం ��ం��ట�� కృ�ి �ే�� కృ� ి �����ల మ�ఖయ్ ల��ణ�ల� ఇ�: 

��తమ�ను �� ����ంచడం, �ారధ్�ా�న్ ��ా��ంచడం మ��య� మనుష�ల 

ఆయ��ాద్ య��న్ �� ����ంచడం.   

2. �ాల�న్ ��వయ్ వలయం 
మన మ�నవ శ��రం ఒక �నన్ �శ్వం. మ�నవ శ��రం �క్క శ��త్ శ��రం చుట�్ట  

�ర�గ�త�ం��, ����� �నన్ �శ్వం �క్క ప్ర�ాహమ�, ల��� ��వయ్ ప్ర�ాహమ� అంట�ర�. 

�ా్థ �ల ప్ర�ారం �ె�పి్నట్ల��ే, ��న్ మ��య� డ�42 అను ��ండ� ������యన్లను 

కలపడమ���� బ�హయ్ ��వయ్వలయం మ�త్ర��. ఇ�� శ���ా�న్ కృ� ి �ే�� ప్ర��వం 

క���య�ండదు. �ాసత్వం�ా �నన్ ��వయ్ వలయం అ���� శ��రం ల�పల �వన్ �ాయ్ల�స్ 

నుం�� దన్ �ెయ్న్ వరక� ప్రవ��సుత్ ం��. ఈ ల�ప� ప్ర�ాహంవల్ల  వయ్��త్ �క్క అ�న్ 

������యన్ ల� �రెవబడ���, మ��య� శ��రం ల�ప� నుం�� బయటక� �సత్���ాత్ �. 

మన �ాల�న్ ��ంగ్ ల� మ�ందు నుం�� అ�న్ ������యన్ ల� �ెర�చు���ా�. 

��పప్ ��వయ్ వలయం అ���� ఎ���� అదనప� ������యన్43ల కద�క, ఒక 

ఆవృ�త్� ప���త్ �యే����� ఇ�� ఒక�ా�� �తత్ం శ��రం చుట�్ట  �ర�గ�త�ం��. ఈ ��పప్  

42 ��న్ మ��య� డ�–డ� ����, ల��� “అ���ార ����” కట� క�హరం నుం�� �దల�,ౖ �ప� మధయ్ 

��గంగ�ం�� ��ౖ�� ప్రయ�ణ�సుత్ ం��. ��న్ ���� ల��� “ఊ�త్మక ����”, కట� క�హరం నుం�� శ��రం 

మ�ందు ��ౖప�న మధయ్ ��గంగ�ం�� ��ౖ�� �� త�ం��. 
43 ఎ���� అదనప� ������యన్ ల�–�ై�య ��ౖదయ్ంల�, �ా��రణం�ా ఉం�ే ప��న్ండ� ������యన్ 

ల� �ాక�ం��, ఈ ������యన్ ల� క��� ఉ��న్�. ఈ ఎ���� ������యన్ లల� ��ల�మట�క� ఆ 

ప��న్ండ� ������యన్ ల ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�లను ఖం���ాత్ �, �ాబట�్ట  �ాట�� స్వతంత్ర���న, 

ల��� మ�ఖయ్���న ������యన్ ల��ా ���ం��ర�. 
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��వయ్ వలయం �ెర�చుక�ంట�, మ��ి భ���� ౖ నుం�� �ా�ల��� ల�వగ��� �ి్థ�� 

క�ప్సుత్ ం��. ఇ�ే దన్ �ాధ�� గ�ంథంల� ప్ర�ాత్ �ం�నట�్ట , “పట్ట పగల� ఆ����ంచడం” అ�� 

����� అర్థం. అ��� � శ��రంల� ఏ�ో ఒక ��గం �ామ�నయ్ం�ా బం��ంపబ�� ఉంట�ం��, 

అందు�ేత �ర� ఎగరడం �ాధయ్ం �ాదు. అ��� �మ్మ�న్ ఈ �ి్థ��� �సుక�� వసుత్ ం��: 

�ర� ��గం�ా శ�మ ల�క�ం�� నడ��ాత్ ర�, ��ౖ�� ఎ��్కటప�ప్డ� �క� ��నుక నుం�� ఎవ�� 

���నిట�్ల �ా అ��సిుత్ ం��. ��పప్ ��వయ్ వలయం �రె�చు��వడం ఒక రక���న అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ ��న్ క��� కల�గజ�సుత్ ం��. శ��రంల�� ��నన్ అవయ�ాలల� ఉం�ే � ను 

�ా్థ ��ల� మ���్చల��ా �సేుత్ ం��. గ�ం� ె�క్క � �� ట్ట ��పౖ�క� కదుల�త�ం��, �� ట్ట �క్క 

� ��్రగ�ల ��పౖ�క� ప్రయ�ణం �సేుత్ ం��, ఇం�ా ఈ �ధం�ా � కదుల�త�ం��. ఒక�� ��ంగ్ 

�ాటవం బలపడ�త�నన్ ����ద్ , ఈ �ామ�ా్థ ��న్ మ�నవ శ��రం బయట �డ�దల��ౖే, ఇ�� 

ట��������సి్ (ఒక వసుత్ వ�ను మ�ట�్ట ��క�ం�� కదపగ��� �ామర్థ�ం) అ�� అ�ం��్రయ 

�ామర్థ�ం అవ�త�ం��. ఇట�వంట� ��వయ్ వలయ��న్ ������యన్ ��వయ్ వలయం అ�, ల��� 

��� మ��య� భ�� (Heaven and Earth) ��వయ్ వలయమ� అంట�ర�. �ా� ��� కద�క 

ఇం�ా శ���ా�న్ ర��ాంతరం �ే�� ల��య్�న్ �ా��ంచల�దు. ఇం��క సంబం��త ��వయ్ 

వలయం, స��హదుద్ ��ఖ (Borderline) ��వయ్ వలయం అ���� క��� ఉం���. ఈ 

స��హదుద్ ��ఖ ��వయ్ వలయం ఇల� కదుల�త�ం��: ఇ�� ��్వ�న్44 ల��� బ�య్ ��్వ45 

�ందువ� నుం�� ఉదభ్�ం�, �న్ య�ంగ్ ను46 చుట�్ట  ��ట శ��రం పక్కల ��ౖప�గ�ం�� 

ప్రయ�ణ�సుత్ ం��.  

�ాల�న్ ��ంగ్ ల�� ��వయ్ వలయం �ా��రణ కృ�ి �����లల� చ��్చం�న 

ఎ���� అదనప� ������యన్ ల కద�క కంట� ��ల� ఉనన్త���ం��. ఇ�� �తత్ం 

శ��రమంతట� అడ్డం�ా, �ల�వ��ా క��ినట�్ట  అ�న్ ������యన్ ల �క్క కద�క. �తత్ం  

44��్వ�న్(hway-yin)�ందువ�–“�����యం”(మ�ల���రం) మధయ్నునన్ ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 
45 బ�య్ ��్వ (bye-hway) �ందువ�–ఒక�� తల �ఖరం��ౖ ఉనన్ ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 
46 �న్ (yin) మ��య� య�ంగ్ (yahng)–���� సంప్ర��యం అ�న్ట�ల� �న్, య�ంగ్ అను 

వయ్���క శక�త్ ల� ఉంట�య� నమ�్మత�ం��, ఈ ��ండూ పరసప్రం ��ర��ా, స్వతంత్రం�ా ఉంట��. 

ఉ��హరణక� ఆడ (�న్), మ��య� మగ (య�ంగ్), శ��రం మ�ందు ��గం (�న్) మ��య� 

శ��రం ��నుక ��గం (య�ంగ్). 
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శ��రం �క్క ������యన్ ల� అ�న్ ఒ���ా�� ప���త్�ా �ెర�చు���ా�, అవ�న్ క��ి 

కదల��. ఈ �షయ�ల�న్ మన �ాల�న్ ��ంగ్ ల� ఇపప్ట��� ఇ��� ఉ��న్�, అందుక� 

ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా �ాట�� �ేయక�డదు మ��య� � ఆల�చనల�� �ాట�� 

���ద్�ంచక�డదు. ఆ �ధం�ా �ే��త్  వక�మ�రగ్ం పడ��ర�. ఈ ప్రసంగ క�మంల�, � శ��రం 

బయట ��ను �ాటంతట అ�� స్వత:�దిధ్ం�ా ����� శ��త్ యం��్ర ల వయ్వస్థను 

అమర�్చ��ను. ఈ శ��త్ యం��్ర ల వయ్వస్థ  అ���� ఉనన్త-�ా్థ � కృ�ి�� ప్ర�యే్క���న��, �ట� 

వల�� మన �ాయ్య�మ�ల� స్వయంచ�తమవ����. �ాల�న్ మ������ా�� అ� 

ఆగక�ం�� �ర�గ����, ల�ప� ������యన్ లను ప��భ్ర�ం�ే గ�ల��� �ె�ాత్ �. �ర� 

��వయ్ వలయ౦ గ���ం� ఏ� �ేయనపప్ట���, �జ���� ఆ ������యన్ ల� అపప్ట��� 

కద�కల��� �ేబ��న� మ��య� ల�త��ా ల�పల, బయట అవ�న్ క�� ి

కదుల�త���న్�. మన �ాయ్య�మ�లను మనం శ��రం బయట ఉం�ే ఈ శ��త్ 

యం��్ర ం�ాలను బలపరచ����� �ే�ాత్ ం. 

3. ������యన్ లను �ెరవడం 
ఈ ������యన్ లను �రెవడంల�� ఉ�ేద్శం ఏ�టంట� శ��త్� ప్రవ��ంపజ��,ి కణ�ల �క్క 

అణ� సంబం��త �శ�మ��న్ మ���్చ �ాట�� ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ా ప��వరత్నం �యేడం. 

�ాధన �యే� �ా�� ������యన్ ల� ఇర�క��ాను, ��డల�ప్ తక�్కవ�ాను ఉంట��. 

�ాధక�ల ������యన్ ల� క�మం�ా ప్ర�ాశవంత���, ఇర�క��ా ఉనన్ ���ాల� 

�ెరవబడ���. ఎక�్కవ �ాలం �ాధన �ే�ని �ాధక�ల ������యన్ ల� ��డల�ప్�ా 

అవ����, ఉనన్త �ా్థ �లల� కృ�ి �ే��టప�ప్డ� ఇం�ా ��డల�ప్�ా అవ����. 

��ంతమం�� ��్ర� ��డల�ప్గల ������యన్ లను క���య�ంట�ర�. అ��� ������యన్ ల� 

�ెర�చు��వడం ఒకట� ఒక�� కృ�ి �ా్థ �� �ా�, ��ంగ్ �� డవ�ను �ా� సూ�ంచదు. 

�ాయ్య�మ�ల� �యేడంవల్ల  ������యన్ ల� ప్ర�ాశవంతం అవ���� మ��య� ��డల�ప్�ా 

తయ�రవ����, త�దక� ఒక ��దద్  బదద్�ా అవ����� అ�న్ కల��ాత్ �. ఆ కష్ణం నుం��, ఆ 

వయ్��త్ల� ������యన్ ల� �ా�, ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�ల� �ా� ఉండవ�. మ�� �ధం�ా 

�ె�ాప్లంట�, అత� ల��� ఆ�� శ��రమంతట� ������యన్ ల�, ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�ల� 

ఉంట��. ఈ �ి్థ� క����� క��� వయ్��త్ ����ను �ా��ం�నట�్ల  �ాదు. �ాల�న్ ��ంగ్ కృ� ి
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ప్ర���యల� ఇ�� ఒక �ా్థ � �క్క �ా����్కరం మ�త్ర��. ఈ �ా్థ �� �ేర�క�ంట�, ఈ వయ్��త్ 

“మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా” కృ�లి� అం���న్ �ేర�క���న్డ� �ెల�సుత్ ం��. అ�ే సమయంల� 

బయట��� అగ�ప�ే ర��ా�న్ బట�్ట  గమ�ంచదగగ్ ఒక �ి్థ�� క���సుత్ ం��: మ�డ� ప�వ�్వల� 

తల�� ౖ�రేడం (సన్ �్వ ���ంగ్). అప�ప్డ� ��ంగ్ సత్ంభం క��� ఎత�త్ �ా ఉంట�ం��, ��ల� 

ఎక�్కవ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� వృ��ధ్  �ెందు���, అ�న్ ఒక ర�పం, ఆ�ారం 

క���య�ంట��. ఆ మ�డ� ప�వ�్వల� న�����త్  ��ౖన క��ి�ాత్ �, ఒకట� ��మం� 

ప�వ�ల��ా, ఇం��కట� ��మర ప�వ�ల��ా ఉంట��. ఆ మ�డ� ప�వ�్వల� ����ా ��ర���ా 

�ర�గ�త� ఉంట��, ఇం�ా ఒక��� చుట�్ట  ఇం��కట� ఒ���ా�� �ర�గ����. ప్ర� ప�వ� 

��ౖన ఆ�ాశం వరక� �రే�క��� ఒక అ� �� డ��నౖ సత్ ంభం ఉంట�ం��. ఈ మ�డ� సత్ం��ల� 

క��� ప�వ�్వల�� �ాట�, ప��భ్ర�సూత్  �ర�గ�త� ఉంట��. ఆ వయ్��త్�� అత� ల��� ఆ�� 

తల బర�వ��ా తయ�ర�నట�్ల  అ��ిసుత్ ం��. ఆ కష్ణంల� ఆ వయ్��త్ “మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా” 

కృ�లి� �వ�� ��ట�్ట ను మ�త్ర�� �రే�క���న్డ�.  
 

5. మ�న�ిక సంకలప్ం 
�ాల�న్ ��ంగ్ కృ�లి� మ�న�కి సంకలప్ం అ���� ల�దు. వయ్��త్ �క్క మ�న�కి సంకలప్ం 

���క� ే �ే�� �ా��ంచల�దు, అ��� ఆ��ేాలను ఇవ్వగలదు. �జ���� ప� ��ే�� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�, �ట��� ��ె�గల ��వల� ఆల��ం� ే�ామర్థ�ం ఉంట�ం�� మ��య� 

��ద�� సం����ల ఆ�ే�ాలను అందు��గలవ�. అ��� ��ల�మం�� ప్ర�ేయ్కం�ా ���ంగ్ 

సమ��లల�, ���� గ���్చ అ��క �నన్���న ��ి�ధ్ ం��లను క���య�ంట�ర�. �ార� 

మ�న�కి సంకలప్ం ��ల� �షయ�లను �ా��ంచగలద� అనుక�ంట�ర�. ��ందర� మ�న�ిక 

సంకలప్ం ఉప���ంచడం ��్వ�ా అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ��ం�� ం��ంచడం, ���� 

ఉప���ం� మ�డవ కనున్ను �రెవడం, ���ాల� నయం �యేడం, ట��������ిస్ వంట�� 

�ేయడం గ���ం� �ెబ���ర�. ఇ�� స�����న అవ�ాహన �ాదు. తక�్కవ �ా్థ �లల�, 

�ామ�నయ్ మ�నవ�ల� మ�న�ిక సంకల�ప్�న్ ఉప���ం� �ా�� ఇం��్రయ�లను, �ేత�ల�, 

�ాళ్ళను ���ద్��ాత్ ర�. ఉనన్త �ా్థ �లల�, ఇం�� ��ట�్ట  ఎ���� �ాధక�� మ�న�ిక 

సంకలప్ం �ామ�ా్థ �లను ���ద్�సుత్ ం��. ఇం�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, అ�ం��్రయ 
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�ామ�ా్థ �ల� మ�న�ిక సంకలప్ం�ేత ఆ�ే�ంపబడ���. మనం మ�న�ిక సంకల�ప్�న్ 

ఈ �ధం�ా అర్థం�ేసుక�ంట�ం. ఒ��్కక్క�ా�� మనం ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఇతర�లక� 

���తస్ల� �యే���న్ చూ�ాత్ ం. గ�ర�వ� ��ే��్ర�� కదపక మ�ం�ే, ��గ�ల� �ా���� 

బ������ �ంద� గ���త్�ాత్ ర�, ��గం గ�ర�వ� మ�న�ిక సంకలప్ంవల్ల  క�����ంద� ����ాత్ ర�. 

�జ���� ఆ గ�ర�వ� ఒక రక���న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ ��న్ �డ�దల��ే,ి ���� ���తస్ 

�ేయ�����, ల��� ఇం���ె�ౖ� �ేయ������ ఆ�ే��ాత్ డ�. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ����క 

ప��మ�ణంల� ప్రయ�ణ��ాత్ � �ాబట�్ట , �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� �ాట�� తమ కళ్ళ�� 

చూడల�ర�. అ�� �ె�య� �ార� మ�న�ిక సంకలప్ం జబ�్బను నయం��ేింద� 

అనుక�ంట�ర�. ��ంతమం�� మనుష�ల� మ�న�ిక సంకల�ప్�న్ జబ�్బలను 

నయం�యే����� ఉప���ంచవచ్చ� నమ�్మ��ర�, ఇ�� మనుష�లను తప�ప్���� 

పట�్టం�ం��. ఈ దృకప్���న్ సప్ష్టం �ేయ��. 

మ�నవ ఆల�చనల� ఒక రక���న సం�ేశం, ఒక రక���న శ��త్ మ��య� 

���క ఉ���గల ఒక స్వర�పం. ఒక వయ్��త్ ఆల��ం�నప�ప్డ� ��దడ� ఒక �ీ్ర��్వ�స్� 

ఉతప్�త్  �ేసుత్ ం��. ఒ��్కక్క�ా�� మం��్ర �న్ జ�ించడం క��� ��ల� ప్ర��వం 

క���య�ంట�ం��. ఎందుక�? ఎందుకంట� ��ా్వ��� తన�ైన స్వంత కం�ిం�ే �ీ్ర��్వ�స్ 

ఉం��, � మంత్రం �క్క �ీ్ర��్వ�స్ �శ్వం �క్క �ీ్ర��్వ�స్�� సమ�న���నప�ప్డ�, ఒక 

ప్ర��వం ఏరప్డ�త�ం��. ఇ�� ప్ర��వం క���య�ం�ేందుక� క�్చతం�ా ��త స్వ��వం 

క���న�ై ఉం���, ఎందుకంట� దుష్టప� �షయ�ల� ఈ �శ్వంల� ఉండడం ���ధం 

�ాబట�్ట . మ�న�ిక సంకలప్ం క��� ఒక రక���న ���ద్ష్ట  ఆల�చ��. ఉనన్త-�ా్థ � ఉతత్మ 

గ�ర�వ� �క్క ధర్మ శ���ాల� ఆయన ప్ర��న శ��రం �క్క ఆల�చనల�ేత 

�యం�్రంచబడ��� మ��య� ఆ�ే�ంపబడ���. ధర్మ శ���ా��� క��� తన�ైన 

స్వంత ఆల�చనల�, సమసయ్లను �ర్చ����� మ��య� పనులను �ర్వ��త్ంచ����� 

తన�ైన స్వంత, స్వతంత్ర���న �ామ�ా్థ ��న్ క���య�ంట�ం��. ధర్మ శ��రం ప���త్�ా 

స్వతంత్ర ��. అ�ే �ధం�ా ధర్మ శ���ాలక� ���ంగ్ గ�ర�వ� �క్క ప్ర��న శ��రం 

ఆల�చనల� �ెల��ాత్ �, మ��య� ఆ ఆల�చనల ప్ర�ారం పనులను �ర్వ��త్�ాత్ �. 

ఉ��హరణ�� ���ంగ్ గ�ర�వ� ఒక ఫల��� వయ్��త్ �క్క ��గం నయం 

�ేయదల�నప�ప్డ�, ధర్మ శ���ాల� అక్క���� ����త్ �. ఆ తలప� ల�క�ం�� ��ళ్లవ�. 
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��ల� మం� �షయ��న్ చూ�నిప�ప్డ�, ���న్ స్వయం�ా �ే�ాత్ �. ��ంతమం�� 

గ�ర�వ�ల� జ�్ఞ ��దయం �ా��ంచల�దు, �ా���� ఇం�ా �ె�య� �షయ�ల���న్�, �ా� 

�ా�� ధర్మ శ���ాలక� మ�ం�ే �ెల�సు. 

“మ�న�ిక సంకలప్ం” ���� అర్థం క��� క���య�ం��, అ�ే�టంట� ��్రరణ. ��్రరణ 

అ���� ఒక�� ప్ర��న �ైతనయ్ం నుం�� �ాదు. ప్ర��న �ైతనయ్ం �క్క �జ�్ఞ ����రం ��ల� 

ప���త���ం��. సమ�జంల� ఇం�ా ఉ���ల�� �షయ�లను సృ�ి్టంచడం అ���� ��వలం 

ప్ర��న �ైతనయ్ం �ద ఆ��రప���ే ప��ేయదు. ��్రరణ అ���� స�యక �ైతనయ్ం నుం�� 

వసుత్ ం��. ��ంతమం�� సృజ��త్మక పనుల�, ల��� �జ�్ఞ న ప����ధ�� పనుల� 

�ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ా�� ����శ��త్నం�� ఉప���ం�న తర��ాత ఇక��ౖ ఆల��ంచల�ర�, 

పనులను ప్రక్కక� ��ట�్ట ��ంత��ప� �శ���ాత్ ర� ల��� బయట ���ా��� ����త్ ర�. అప�ప్డ� 

�ార� ఆల��ంచక�ం���� అక�ా్మత�త్ �ా ��్రరణ వసుత్ ం��. ��ంట�� �ార� అం�� త్వరత్వర�ా 

�్ార యడం �దల���డ��ర�, త��్వ�ా ��ంత సృ�ి్టంచగల�గ���ర�. ఎందుకంట� ప్ర��న 

�ైతనయ్ం దృఢం�ా ఉనన్ప�ప్డ� అ�� ��దడ�ను �యం�్రసుత్ ం��, అ�� ఎంత శ�మ ��ట�్ట�� 

ఏ� బయటక� �ాదు. ఒక్క�ా�� ప్ర��న �ెతౖనయ్ం �శ��ం�నప�ప్డ�, స�యక �ైతనయ్ం 

ప��ేయడం �దల���ట�్ట ��దడ�ను �యం�్రసుత్ ం��. స�యక �ైతనయ్ం ��తత్  

�షయ�లను సృ�ి్టంచగల�గ�త�ం��, ఎందుకంట� ఇ�� ఇతర ప��మ�ణ���� �ెం��ం�� �ాబట�్ట 

ఈ ప��మ�ణం�ేత �����ంపబడదు. అ����ా�, స�యక �ైతనయ్ం మ�నవ సమ�జం 

�క్క �ి్థ�� �ంచక�డదు ల��� భంగపరచక�డదు; అ�� సమ�జం �క్క అ�వృ��ధ్  

క�మ��న్ ప్ర���తం �ేయడం అనుమ�ంచబడదు. 

��్రరణ అ���� ��ండ� మ�ల�ల నుం�� వసుత్ ం��. ఒకట� స�యక �ైతనయ్ం. 

సహయ�క �ైతనయ్ం ఈ ప్రపంచప� ��్ర ం��� ల�ను�ాదు, మ��య� ��్రరణను సృ�ి్టంచగలదు. 

ఇం�� మ�లం ఉనన్త-�ా్థ � �వ�ల �క్క ఆ�ేశం మ��య� మ�రగ్దర్శకం నుం�� 

వసుత్ ం��. ఉనన్త-�ా్థ � �వ�ల� ేమ�రగ్���ద్శం �ేయబ��నప�ప్డ� మనుష�ల మనసుస్ల� 

��ాత్ రమవ����, ��ల� అదుభ్త���న �షయ�లను సృ�ి్టంచగలర�. సమ�జం మ��య� 

�శ్వం �క్క సమసత్  అ�వృ��ధ్ , �ాట��క్క స్వంత���న ప్ర�ేయ్క �యమ�లను 

అనుస���ాత్ �. ఏ�� య�దృ�్చకం�ా జరగదు. 
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6. �ాల�న్ ��ంగ్ కృ�ిల� �ా్థ �ల� 

1. ఉనన్త �ా్థ �లల� కృ�ి 
�ాల�న్ ��ంగ్ కృ� ి�జం�ా ఉనన్త �ా్థ �లల� జర�గ�త�ం�� �ాబట�్ట, ��ంగ్ ��ల� ��గం�ా 

ఉతప్�త్  అవ�త�ం��. ఒక ��పప్ కృ�ి �ాధ�� మ�రగ్ం అతయ్ంత �ా��రణ���ం�� మ��య� 

సులభ���ం��. �ాల�న్ ��ంగ్ ల� ���న్ కద�కల� ఉ��న్�. అ��� ��ాల దృకప్థంల� 

చూ�నిప�ప్డ�, ఇ�� శ��రం �క్క అ�న్ అం�ాలను �ర్వ��సుత్ ం��, ఉతప్�త్  �ావల�ని 

అ��క �షయ�లను క���. వయ్��త్ �ని్ �ింగ్ ఎదుగ�త�నన్ంత �ాలం, అత� ల��� ఆ�� 

��ంగ్ ��గం�ా వృ��ధ్  �ెందుత�ం��; ఉ�ేద్శ-ప�ర్వక యతన్ం, ఎట�వంట� ప్ర�ేయ్క���న ���నం 

�క్క ఉప�గం, మ�స మ��య� ����� ఏ�ాప్ట���ే ి ��క��ం�న ర�ాయ��ల�� 

ల��� ��క��ం�న ర�ాయ��లను �ప�ప్�� �ాల్చడం ��్వ�ా సం��� తయ�ర��యేడం 

ఇట�వంట� �ాట� అవసరం ల�దు. మ�న�కి సంకలప్ం�ేత ���ద్�ంపబడడం ��ల� ��్లష్టం�ా 

ఉంట�ం�� మ��య� ���వల్ల  ఒకర� సుల�వ��ా వక�మ�రగ్ం పట్టగలర�. ఇక్కడ ��మ� ��ల� 

అనుక�ల���న మ��య� ఉతత్మ���న కృ�ి �ాధ�� ������న్ అం��సుత్ ��న్ం, అ��� 

��ల� కష్ట���ం�� క���. ఇతర �����లను ఉప���ం� �ాధక�డ� �ాల-�ెల�ప� శ��ర 

�ా్థ �� �రే�������� ద�ాబద్�ాలం ���ౖా, ల��� ���న్ ద�ాబ�ద్ ల�, అంతక��న్ ఎక�్కవ �ాలం 

క��� పట్టవచు్చ. అ��� ��మ� ఈ �ా్థ ��� �మ్మ�న్ ��ంట�� �సుక�� వ�ాత్ ం. �క� 

అనుభ�� కలగక మ�ం� ేఈ �ా్థ �� ��ట��� వచు్చ. అ�� ���న్ గంటల �ాట� మ�త్ర�� 

ఉండవచు్చ. ఒక ��� �క� �ెల�సుత్ ం��, ����ద్��పట� తర��ాత అంత ��ెయక�� వచు్చ. 

�జ���� �ర� ఒక మ�ఖయ్���న �ా్థ �� అప�ప్�ే ��ట� ఉంట�ర�. 

2. ��ంగ్ �క్క �ా����్క�ాల� 
�ాల�న్ ��ంగ్ �ష�య్ల� �ా�� ���క శ��రం స���ేయబ��న తర��ాత, �ార� ���ా47 కృ��ి� 

అను��నౖ �ి్థ�� �రే�క�ంట�ర�: అ�� �ాల-�ెల�ప� శ��ర �ి్థ�. ఈ �ి్థ� �రే�క�నన్  

 

47 ���ా (dah-fah)– “��పప్ మ�రగ్ం”, ల��� “��పప్ ధర్మం”, �ాల�న్ ���ాక� �నన్ ��ర�, “ధర్మ చక� 

��పప్ �ాధ�� మ�రగ్ం.” 
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తర��ాత�� ��ంగ్ వృ��ధ్  �ెందుత�ం��. ఉనన్త-�ా్థ � మ�డవ కనున్గల వయ్క�త్ ల� ��ంగ్ 

�ాధక��� చర్మం ఉప��తలంల� ��రగడం, ఆ తర��ాత అత� ల��� ఆ�� శ��రంల��� 

�ీల్చబడ���న్ చూడగలర�. ఇల� ��ంగ్ ఉతప్�త్  అవడం, �ీల్చబడడం అ��  ప్ర���య మ�్ల 

మ�్ల జర�గ�త�ం��, ఒక �ా్థ � తర��ాత ఇం��క �ా్థ �ల�, ఒ��్కక్క�ా�� ��ల� ��గం�ా. 

ఇ�� �దట�-�డత ��ంగ్. �దట� �డత తర��ాత, �ాధక��� శ��రం ఇక�� ౖమ�మ�ల� 

శ��రం �ాదు. �ాల-�ెల�ప� శ��ర �ి్థ� �రే�క�నన్ తర��ాత �ాధక�డ� ఇంక ఎప�ప్డూ 

��గగ�సు్థ డ� �ాడ�. అక్క�� ఇక్క�� క��� ���ిప్ ల��� ప్ర�ేయ్క ��గంల� క��� అ��ఖ�య్త ��గం 

మ������ా అ��ిం���, అ�� అ����గయ్ం �ాదు, ఇ�� కర్మవల్ల  కల�గ�త�ం��. ��ం�ో �డత 

��ంగ్ వృ��ధ్  �ెం��క, ఒక�� �క్క �ె��గల �వ�ల� ��ల� ��దద్�ా ������ కదుల�త� 

మ�ట�్ల డగల�గ����. అప�ప్డప�ప్డూ తక�్కవ �ాంద్రత��, అప�ప్డప�ప్డూ అ��క 

�ాంద్రత�� ఉతప్�త్  అవ����. ఒక����� ఒకట� మ�ట�్ల డగల�గ����. ఈ ��ె�గల 

�వ�లల� ��ల� ��దద్  �తత్ంల� శ��త్ ��చబ�� ఉంట�ం��, ఇ�� ఒక�� మ�ల-శ���ా�న్ 

మ�ర్చ����� ఉప�గపడ�త�ం��. 

�ాల�న్ ��ంగ్ కృ�లి� ఒ�ా��క ఉనన్త �ా్థ �ల�, �ాధక��� శ��రమంతట� కృ� ి

�ేయబ��న ��వ�ల� (�ంగ్ �య్) అప�ప్డప�ప్డూ కనబడ���. ఇ� అల్ల���ా 

ఉంట�, ఆడ���వడం ఇష్టపడ��� మ��య� దయగల హృదయం క���య�ంట��. ఇం�� 

రక���న శ��రం క��� తయ�రవ�త�ం��: �రం�వ ��వ� (య�న్ �ంగ్). ఆ ��వ� 

��ల� అందం�ా ఉం�ే పద్మ �ిం�సనం�� ౖ క�ర�్చ� ఉంట�ం��. కృ�ి ��్వ�ా క���న 

�రం�వ ��వ� మ�నవ శ��రంల�� �న్ మ��య� య�ంగ్ ల క�యక వల్ల  

సృ�ి్టంచబడ�త�ం��. �ాధక�ల�నౖ �ీత్ �, ప�ర�ష��దద్ర� ఈ �రం�వ ��వ�ను కృ� ి

�ేయగలర�. ఆరంభంల� ఈ �రం�వ ��వ� ��ల� �నన్���ా ఉంట�ం��. క�మక�మం�ా 

������ ��దద్�ై, త�దక� �ాధక�� ప్రమ�ణ���� ఎదుగ�త�ం��. అతను �ాధక�� మ������ా�� 

ఉంట�డ�, �జ���� �ాధక�� శ��రంల��� ఉ��న్డ�. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�నన్ �ార� 

అత�� ల�క ఆ��ను చూ�నిప�ప్డ�, ఆ వయ్��త్�� ��ండ� శ���ాల� ఉ��న్య� అంట�ర�. 

�ాసత్�ా��� ఈ వయ్��త్ అత� ల��� ఆ�� �క్క �జ శ���ా�న్ కృ� ి �యేడంల� 

సఫలమయ�య్ర�. అ��క ధర్మ శ���ాల� క��� కృ� ి ��్వ�ా వృ��ధ్  �ెందు���. ట����ా 

�ె�ాప్లంట�, �శ్వంల� ��ం�� ం� ే అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�న్ �ాల�న్ ��ంగ్ ల� 
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��ం�� ందు���; ఇతర కృ�ి �����ల�్ల  వృ��ధ్�ెం�ే అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�న్ క��� 

�ాల�న్ ��ంగ్ ల� ఉ��న్�. 

3. మ�ల�్ల �ా�త-�ా కృ� ి 
�ాల�న్ ��ంగ్ �ాయ్య�మ�ల� �యేడంవల్ల  �ాధక�ల� �ా�� ������యన్ లను ��డల�ప్, 

��డల�ప్�ా �సేుక�ంట�ర�, అవ�న్ కల�సూత్  ఒక్క బదద్�ా తయ�ర��య్ల�. అంట� వయ్��త్ 

������యన్ ల�, ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�ల� ల�� �ి్థ��� కృ� ి�ే�ాత్ డ� ల��� ఇం�� �ధం�ా 

�ె�ాప్లంట�, ������యన్ ల�, ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�ల� అంతట� ఉంట��. అ��� 

క��� అతను ల��� ఆ�� ����ను �ా��ం��ర� �ాదు–�ాల�న్ ��ంగ్ కృ�ి �ాధ�� 

ప్ర���యల� ఇ�� ఒక రక���న �ా����్కరం మ�త్ర��, మ��య� ఒక �ా్థ ��క్క ప్ర�ఫలనం 

మ�త్ర��. ఈ �ి్థ�� �ేర�క�నన్ప�ప్డ�, వయ్��త్ “మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా” కృ� ి అంతంల� 

ఉంట�డ�. అతను ల��� ఆ�� వృ��ధ్  �సేుక�నన్ ��ంగ్ అపప్ట��� ��ల� శ��త్వంతం�ా 

ఉంట�ం��, మ��య� ర�పం ��ల్చడం ప���త్��� ఉంట�ం��. ఇం�ా ఈ వయ్��త్ �క్క ��ంగ్ 

సత్ ంభం ��ల� ఎత�త్ ల� ఉంట�ం�� మ��య� వయ్��త్ తల�� ౖమ�డ� ప�వ�్వల� క��ి�ాత్ �. ఆ 

సమయ���� ఈ వయ్��త్ “మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా” కృ� ి�వ����ట�్ట ను �రే���� ఉంట�డ�.  

ఇం�� ��ట�్ట  మ�ందుక� ���్లనట్ల�� ే ఏ�� �గలదు. వయ్��త్ �క్క అ�న్ 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� శ��రం �క్క అ� ల��ైన ప��మ�ణంల��� ��క్కబడ���. అతను 

ల��� ఆ�� �దధ్-�లె�ప� శ��ర �ి్థ�� ప్ర����ాత్ డ�, ఇందుల� శ��రం �ారదర్శకం�ా 

ఉంట�ం��. ఇం��క ��ట�్ట  మ�ందుక� ���్లనట్ల��ే ఈ వయ్��త్ “మ�ల�్ల �ా�త-�ా” కృ�ి� 

ప్ర����ాత్ డ�, ���న్ “బ�దధ్  �ేహమ�ను కృ�ి �ేయడం” అ� క��� అంట�ర�. ఈ దశల� వృ��ధ్  

�ెం� ేఅ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ��వయ్ శక�త్ ల ��వ�� �ెందు���. ఈ సమయంల� �ాధక�డ� 

అ�త���న శక�త్ లను క���య�ంట�డ� మ��య� మహ� నన్తం�ా తయ���� ఉంట�డ�. ఇం�ా 

ఉనన్త �ా్థ �లను �ేర�క�నన్ప�ప్డ�, అతను ల��� ఆ�� ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న �� 

అవ����� కృ�ి �ే�ాత్ ర�. ఇదం�� � �ని్ �ింగ్ ను �ర� ఎల� కృ�ి �ేసుక�ంట�ర� 

అ������� ౖఆ��రప�� ఉంట�ం��. �ర� ఏ �ా్థ �క�� ేకృ� ి�ే�ాత్ ��, అ� ే� �్ార పత్  �ా్థ �. 

అం��త ��వంగల �ాధక�ల� ధర్మబదధ్���న కృ� ి �ాధ�� మ��ాగ్ �న్ �� ం��, ధర్మబదధ్���న 

�్ార �ిత్� �ా���ాత్ ర�–ఇ� ే�దిధ్త. 
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మ�డవ అ��య్యం 

   �ిన్ �ింగ్ కృ�ి 
 

�ాల�న్ ��ంగ్ �ాధక�లందర� �ిన్ �ింగ్ కృ��ి� అగ� �్ార ��నయ్త ఇ�ా్వ� మ��య� ��ంగ్ 

వృ��ధ్  �సేు������� �ిన్ �ింగ్ ను ��లకం�ా ���ం���. ఉనన్త �ా్థ �లల� కృ� ి

�ే��ందుక� ఇ�ే సూత్రం. క�్చతం�ా �ె�ాప్లంట�, ఒక�� �ా్థ �� ��ాధ్ ��ం�ే ��ంగ్ �ాటవం 

�ాయ్య�మ�ల� �యేడంవల్ల  �ాక�ం��, �ిన్ �ింగ్ కృ�ి వలన వృ��ధ్  �ంెదుత�ం��. �ని్ 

�ింగ్ ను వృ��ధ్  �సేు��వడం �ె�ిప్నంత �ే�క �ాదు. �ాధక�ల� ��ల� ఎక�్కవ�ా శ�మ 

ప���, �ా�� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణమ�ను ��ర�గ�పరచు���ా�, క�ా్ట ల �ద క�ా్ట లను 

భ��ం���, భ��ంచట���� కష్ట���న�ాట�� క��� స��ం���, ఇట�వంట�� �ేయగల�ా�. 

సంవతస్�ాల �ాట� �ాధన �ే�ి���ా�, ��ంతమం�� వయ్క�త్ ల ��ంగ్ ఎందుక� ��రగల�దు? 

ప్ర��న �ారణ�ల� ఇ�: �దట��� �ార� �ని్ �ింగ్ ను అలకష్య్ం �ే�ాత్ ర�; ��ం�ో�� �ా���� 

ఉనన్త-�ా్థ � ధర్మ���న కృ�ి మ�రగ్ం �ె�యదు. ఈ �షయ��న్ ��ల�గ�ల��� �వేల� ి

ఉం��. �ాధ�� ������న్ ����ప్ం�ే అ��క మం�� గ�ర�వ�ల� �ిన్ �ింగ్ గ���ం� 

మ�ట�్ల డ���ర�–�ార� స�����న �షయ�లను బ� ��సుత్ ��న్ర�. �ని్ �ింగ్ ను అసస్ల� 

చ��్చంచక�ం�� ��వలం కద�కలను మ��య� య�క�త్ లను ����ప్ం��ేార� �జ���� దుష్ట 

�ాధనను ��ర�ప్త���న్ర�. �ాబ�ట�్ట  ఉనన్త �ా్థ �లల� కృ�ి� �దల���ట�్ట  మ�ందు, 

�ాధక�ల� �ా�� �ని్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  �సేు��వ����� ��ల� శ�మ ��ట�్ట �. 

 

1. �ిన్ �ింగ్ అ౦త�ార్థం 
�ాల�న్ ��ంగ్ ల� ఉ�ేద్�ం�న “�ని్ �ింగ్” అంట� ప���త్�ా సదుగ్ ణం(ద) అ�� �ాదు. 

సదుగ్ ణం�� �ాట� ఇం�ా ��ల� �ాట�� ఇమ�డ�్చక�� ఉంట�ం��. సదుగ్ ణం�� �ాట�, 

�షయ�ల�క్క అ��క ��నన్ అం�ాలను క���య�ం��. సదుగ్ ణం అ���� ఒక�� �ని్ 

�ింగ్ �క్క ఒక �ా����్కరం మ�త్ర��, �ాబట�్ట  ��వలం సదుగ్ ణం ��్వ�ా �ిన్ �ింగ్ ను 

అర్థం �ేసు��వడం స���� దు. ల�భమ�, మ��య� నష్టమ� అను ��ండ� �షయ�ల పట్ల  
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వయ్వహ��ం�ే �ర� క�డ �ిన్ �ింగ్ ఇమ�డ�్చక�� ఉంట�ం��. “ల�భం” అ���� �శ్వం 

�క్క తత్వం�� అనుగ�ణయ్ం �� ందడం. �శ్వం జ�న్-�ాన్-��న్ అ�� త��్వ�న్ 

క���య�ం��. �ాధక�డ� ఎంత��రక� �శ్వ తత్వం�� అనుగ�ణయ్ం �� ం��డ����, అత� 

ల�క ఆ�� �క్క ప�ణయ్ం �తత్మ�ను బట�్ట  �లె�సుత్ ం��. “నష్టం” అ���� వయ్���క 

ఆల�చనల� మ��య� నడవ��� తయ్�ంచడం అంట� అ��య్శ, స్వల�భం ��సం 

య�న్ంచడం, �ామం, ����క, చంపడం, �� ట�్ల డడం, �ొంగతనం, �ో��ి�, �సం 

�ేయడం, ఈరష్� పడడం వంట��. ఒకర� ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ� ి �ేయ�లంట�, 

మనుష�లల� �ా్వ���కం�ా ఉం�ే ����కల య��న్�న్ క��� �డ�����. ఇం�� �ధం�ా 

�ె�ాప్లంట�, ఒకర� అ�న్ బం��లను(attachments) వ������ి, స్వంత ల�భం మ��య� 

ప్రఖ�య్��� సంబం��ం�న అ�న్ �షయ�లను ��ేక�ా �సు���ా�.  

ఒక సంప�ర్ణ మ��ి ���క శ��రం మ��య� స్వ��వం క���య�ంట�డ�. ఇ�� 

మన ��ా్వ��� క��� వ��త్సుత్ ం��: ప���ా్థ ల� క���య�ం��, జ�న్-�ాన్-��న్ అ�� త��్వ�న్ 

క��� క���య�ం��. �ా�ల�� ప్ర� ��ణ�వ� ఈ త��్వ�న్ క���య�ం��. ఈ తత్వం 

మ�నవ సమ�జంల� మం� కృ��య్లక� మం� ప్ర�ఫల�ల�, �డె్డ  కృ��య్లక� �కష్ల� 

ఉంట�య�� �షయంల� �ా��త్క��సుత్ ం��. ఉనన్త �ా్థ �ల�, ఈ తత్వం అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల��ా క��� �ా��త్క��సుత్ ం��. ఈ తత్వం ప్ర�ారం నడ�చుక��� �ార� మం� 

మనుష�ల�; ఈ తత్వం నుం�� దూరం�ా �� ���ార� �ెడ్డ  మనుష�ల�. ఈ త��్వ�న్ 

అనుస��ం� నడ�చుక��, మ��య� ఈ తత్వం�� స�కృతం అ��య్ వయ్క�త్ ల� ����ను 

�ా��ం�న�ారవ���ర�. ఈ తత్వం�� అనుగ�ణయ్ం �� ం��లంట�, �ాధక�లక� 

అత�య్నన్త���న �ిన్ �ింగ్ ఉం���. ఈ �ధం�ా మ�త్ర�� ఒకర� ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ� ి

�ేయగలర�.  

మం� వయ్��త్�ా ఉండడం సులభ�� �ా�, �ిన్ �ింగ్ ను కృ�ి �ేయడం సులభం  

�ాదు–�ాధక�ల� మ�న�కిం�ా �ిదధ్ప���. � మనసుస్ను ���ధ్  �సేు������� 

మ�ందు�ా �జ���� అ���� అవసరం. మనుష�ల� అ� ��్లష్టం�ా తయ����న సమ�జంల� 

��సుత్ ��న్ర�. �ర� మం� కృ��య్ల� �ేయదల���, ��ంతమం�� �ర� అల� �ేయడం 

ఇష్టపడర�; �ర� ఇతర�లక� �� తల��ట్టర�, అ��� ఇతర�ల� ��ధ �ారణ�లవల్ల  

�క� �� కల�గజ��ాత్ ర�. ఇందుల� ���న్ �షయ�ల� అ�ా��రణ �ారణ�లవల్ల  
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జర�గ����. ఈ �ారణ�ల� �క� అర్థమవ���య�? �ర� ఏం �ెయ�య్�? ఈ 

ప్రపంచంల�� ��్లష్ట ప���ి్థత�ల� అనుకష్ణం � �ిన్ �ింగ్ ను ప�����ాత్ �. �పె�ప్��ల�� 

అవమ�నం జ����నప�ప్డ�, � �ా్వర్థప� ప్ర�జ��ల� అ�క��ంపబ��నప�ప్డ�, డబ�్బ 

మ��య� �ామం ఎదు���నప�ప్డ�, పద� �� �ాటమ�ల� ఉనన్ప�ప్డ�, సంఘరష్ణల�్ల  ��� ధం 

మ��య� ఈరష్� �ెల����నప�ప్డ�, సమ�జంల� మ��య� క�ట�ంబంల� ��ధ ర�ాల 

కలతల� ఏరప్��నప�ప్డ�, అ�న్ ర�ాల బ�ధల� సంభ�ం�నప�ప్డ� �ర� క�్చత���న 

�ిన్ �ింగ్ ఆవశయ్కతల ప్ర�ారం ఎప�ప్డూ నడ�చు��గల�ా? ఒక��ళ �ట�న్ట� పట్ల  �ర� 

స���ాగ్  వయ్వహ��ం�నట్ల��ే, అపప్ట��� �ర� జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ అయ�య్ంట�ర�. 

అ�నపప్ట��� ��ల�మం�� �ాధక�ల� �ామ�నయ్ మ�నువ�ల��ా �దల���డ��ర�, �ిన్ 

�ింగ్ కృ�ి క�మం�ా ఉంట�ం��, ����ద్  ����ద్�ా ��ౖ�� ఎదుగ�త�ం��. పట�్ట దలగల �ాధక�ల� 

��దద్  క�ా్ట లను భ��ంచ����� మ��య� దృఢ���న మనసుస్�� ఇబ్బందులను 

ఎదు��్క����� �దిధ్ం�ా ఉంట�, త�దక� �ార� తపప్క ధర్మబదధ్���న �్ార �ిత్� �� ందు��ర�. 

�ాధక�ల�ౖన �ల� ప్ర� ఒక్కర� � �ిన్ �ింగ్ ను బ��ా �ా�ాడ�క��, మ��య� � ��ంగ్ 

�ాట�ా�న్ త్వర�ా ��ంచుక�ంట�ర� ��ను ఆ�సుత్ ��న్ను. 

 

2. నష్టం మ��య� ల�భం 
���ంగ్ మ��య� మతపర���న, ఈ ��ండ� సమ��ల�్ల ను నష్టం మ��య� ల�భం గ���ం� 

మ�ట�్ల డ���ర�. ��ంతమం�� “నష్టం” అంట� ��నధ�ా్మల� �ేయడం, ���న్ మం�పనుల� 

�ేయడం ల��� అవసరంల� ఉనన్�ా���� �యే�త�వ్వడం అ�, మ��య� “ల�భం” అంట� 

��ంగ్ ను �� ందడమ� అర్థం �ేసుక���న్ర�. ��ేాలయ�లల� స��య్సుల� ��ౖతం 

��నధ�ా్మల� �ేయ�ల� అంట�ర�. ఈ అవ�ాహన నష్టం �క్క అ�ా్థ �న్ ప���తం 

�ేసుత్ ం��. మనం �ెప�ప్క�ంట�నన్ నష్టం ��ల� ��ాల���ం��–ఇ�� ��దద్  ప్రమ�ణ��న్ 

క���య�ం��. �ర� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల బం��లను(attachments) మ��య� ఆ 

బం��లను వదలల�� మనసత్��్వ�న్ తయ్�ంచడం అవసమర� ��ం ����ాత్ ం. �క� 

మ�ఖయ్ం అ��ిం�ే �షయ�లను మ��య� వదలల�ర� అనుక��� �షయ�లను 
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తయ్�ంచగ����ే, అ�ే �జ ��వనల� నష్టం అ����. స�యం అం��ంచడం, ��నధ�ా్మల� 

�ేయడం నష్టంల� ��ంత ��గం మ�త్ర��. 

ఒక �ామ�నయ్ వయ్��త్ ప్రఖ�య్��, స్వంత ల����న్, ��ల�ౖన �వన ప్రమ�ణ��న్, 

అ��క ��ఖయ్తను మ��య� అ��క ధనమ�ను అనుభ�ం��ల� ��ర�క�ంట�డ�. ఇ� 

�ామ�నయ్ మ�నవ�� ల��య్ల�. �ాధక�ల��ా మనం ��ర�, మనం �� ం�ే�� ��ంగ్, ఆ 

�షయ�ల� �ావ�. మనం స్వంత ల����న్ తక�్కవ�ా ల�క్క�ేయ�� మ��య� ���� 

�ే�క�ా �సు���ా�, అ����ా� మనం �జం�ా ���క �షయ�లను వదుల���మ� 

�ెపప్బడం; మనం మ�నవ సమ�జంల� కృ�ి �ేసూత్  �ామ�నయ్ మ�నవ�ల మ������ా 

బ్రత�ా�. �ర� � బం��లను వదుల���వడం ��లక���న �షయం–�ర� �జం�ా �ే�� 

వదుల���వల�ిన అవసరం ల�దు. �క� �ెం��న �ాట�� �� ��ట�్ట ��ల�ర�, అల��� �క� 

�ెంద� �షయ�లను �� ందల�ర�. ఒక��ళ �ాట�� �� ం��నట్ల��ే, �ాట�� ఇతర�లక� ����� 

ఇ�ా్వ�. ల�భం �� ందట����, �ర� నష్ట�� �ా�. అ����ా� ఒక్క�ా���ా అ�న్ట�పట్ల  

��ల� బ��ా వయ్వహ��ంచడం అ�ాధయ్ం, �ా�్ర���ా�ే్ర జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ అవడం అ�ాధయ్ం 

అ�నట�్ల �ా. �ా� ��ం�ెం ��ం�ెం కృ�ి �ేసూత్  మ��య� ఒక ��ట�్ట  తర��ాత ఇం�� ��ట�్ట  

ఎదుగ�త� ఉంట�, ఇ�� �ాధయ్మవ�త�ం��. �ర� ఎంత నష్ట�� �ే అంత ల�భం �� ందు��ర�. 

�ర� స్వంత ల�భం �షయ�లను ఎల్లప�ప్డూ �ే�క�ా �సు���ా� మ��య� 

మన�ా్శం��ా ఉండట���� తక�్కవ ల�భమ�ను ఆ�ం���. �్ార పం�క �షయ�లక� వ��త్ , 

�ర� ���న్ న�ా్ట ల� అనుభ�ం���, �ర� ప�ణయ్ం మ��య� ��ంగ్ �షయ�లల� ల�భం 

�� ందు��ర�. ఇ� ే �జం. �ర� ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా � ప్రఖ�య్�, ధనం మ��య� స్వంత 

ల�భం బదుల��ా ప�ణయ్ం మ��య� ��ంగ్ ను �� ందక�డదు. ���న్ ఇక��ౖ ��క్క 

జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం�� అర్థం �ేసు���ా�. 

ఉనన్త-�ా్థ � ���� �ాధన� కృ�ి �ే�ిన వయ్��త్ ఒకర� ఇల� అ��న్ర�: 

“ఇతర�ల� ���� �షయ�ల� ��క� వదుద్ , ఇతర�ల వదద్  ఉనన్� �� వదద్  ల�వ�; �ా� ఇతర�ల 

వదద్  ల��� �� దగగ్ర ఉ��న్�, ఇతర�ల� ��ర� �షయ�ల� ��క� �ా�ా�.” �ామ�నయ్ 

మ�నవ���� అతను ల�క ఆ�� సంతృ�ిత్ప�ే కష్ణం అర�దు�ా ఉంట�ం��. ఇట�వంట� వయ్��త్�� 

��ల��ౖ ఎవ్వర� ఏర���� గ�లక�ాళ�్ల  తపప్, అ�న్ �ా�ా�. అ��� ఈ ���� �ాధక�డ� 

ఇల� అ��న్డ�, “అ��ే ��ను ఆ గ�లక�ాళ్లను ఏర�క�ంట�ను” అ�.  ఒక �ా��త ఇల� 
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ఉం��: “అర�దు�ా ఉంట� �ల�వను �ెసుత్ ం��, ��రత�ా ఉంట� ప్ర�ేయ్కతను �సెుత్ ం��.” 

గ�లక�ాళ�్ల  ఇక్కడ �ల�వల���, �ా� ఇతర ప��మ�ణ�లల� అతయ్ంత �ల���ౖన� 

�ావచు్చ. ఇ�� �ామ�నయ్ మ�నవ���� అర్థం �ా� సూత్రం. ��ల�మం�� జ�్ఞ ��దయం 

�� ం��న, ��పప్ సదుగ్ ణం క���య�నన్ ఉనన్త-�ా్థ � గ�ర�వ�ల వదద్   �్ార పం�క ఆసుత్ ల� 

ల�వ�. �ా���� �డ�వల�� �షయమంట� ఏ�� ఉండదు. 

కృ�ి మ�రగ్ం అ�న్ట�క��న్ అతయ్ంత ��ల�ౖన��, �ాధక�ల� �జ���� అంద��క��న్ 

�ె���ౖన వయ్క�త్ ల�. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� �� �ా�ే �షయ�ల� మ��య� �ార� �� ం�ే స్వలప్ 

ల���ల� ��ంత��ప� మ�త్ర�� �ల��ాత్ �. �ర� �� �ా�� సం�ా��ం���, �ే���ౖ�� 

ఉ�తం�ా �� ం����, ల��� ��ంత ల�భం �� ం����, అ��� ఏ�? �ామ�నయ్ మ�నవ�ల 

మధయ్ ఒక ��ను�� ఉం��: “�ర� ప�ట�్టనప�ప్డ� ��� ఏ� �సుక��ాల�ర�, 

చ��� �నప�ప్డ� ��� ఏ� �సుక��� ల�ర�” అ�. �ర� ఏ� ల�క�ం�� ఈ 

ప్రపంచంల��� వ�ాత్ ర�, ���న్ వ��� ����్ల టప�ప్డ� �ర� ఏ� �సుక���� ర�–� 

ఎమ�కల� క��� �ా� బ���దవ����. � వదద్  టనున్ల ����ద్  ధనం ఉ��న్ ల��� ��పప్ 

హ� �� ఉ��న్–�ర� ����్ల టప�ప్డ� ఏ�� �సుక���� ల�ర�. అ��� ��ంగ్ � ప్ర��న 

�ైతనయ్ం �క్క శ��రం��ౖ ��ర�గ�త�ం�� �ాబట�్ట , ���� �సుక���� వచు్చ. ��ను 

�ెబ�త�నన్�� ఏ�టంట� ��ంగ్ సం�ా��ంచడం ��ల� కష్టం. అ�� ��ల� అమ�లయ్���ం�� 

మ��య� �� ందడం క��� ��ల� కష్టం, అందుక� ఎంతట� డబ�్బ����ౖ�� ��నల����. � 

��ంగ్ ఉనన్త �ా్థ �� �ే��న తర��ాత, ఒక ���న �ర� ఇక��ౖ కృ�ి �ేయక�డద� 

�ర్ణ�ంచుక�ంట� �ర� ఎట�వంట� �ెడ్డ  �ేయనంత వరక�, � ��ంగ్ �ర� ����న ఏ 

�్ార పం�క �షయం�ా��ౖ�� మ�ర్చబడ�త�ం��–అ�న్ట�� �ర� �� ందవచు్చ. �ా� 

�ాధక�ల వదద్  ఉం�ే� ఇక��ౖ � దగగ్ర ఉండవ�. �ాట��� బదుల��ా ఒకర� ఈ ప్రపంచంల� 

�� ందగ��� �షయ�ల� మ�త్ర�� � వదద్  ఉంట��.  

స్వప్ర�జనం అ���� ��ంతమం��� అక�మ పదధ్త�ల ��్వ�ా ఇతర�లక� 

�ెం��న �షయ�లను �సుక���ల� �ేసుత్ ం��. ఈ వయ్క�త్ ల� �ా���� మం� బ�రం �ొ����ంద� 

అనుక�ంట�ర�. �జ���� �ార� ఇతర�ల�� �ా�� ప�ణయ్మ�ను మ�ర�్చక�� ఆ ల�భం 

�� ందు��ర�–�ా���� మ�త్రం ఆ �షయం �ె�యదు. �ాధక���� ఇ�� అత� ల��� ఆ�� 

�క్క ��ంగ్ నుం�� త��గ్ంచబడ�త�ం��. �ాధన �ేయ� �ా����, అత� ల��� ఆ�� 
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��త�ాలం నుం�� ల��� మ���ో  ఒక��� నుం�� త��గ్ం���. క�్ల పత్ ం�ా �ె�ాప్లంట�, ల�భ- 

న�ా్ట ల� స��త��ా�. ఇ�� �శ్వం �క్క సూత్రం. ఎల్లప�ప్డూ ఇతర�లను ��ాద��ం�ే 

మనుష�ల� క��� ��ంతమం�� ఉంట�ర�, పర�షప� మ�టల�� ఇతర�లక� �� �ే�ాత్ ర�, 

ఇల�ంట�� �సేూత్  ఉంట�ర�. ఇట�వంట� చరయ్ల�� �ా�� ప�ణయ్ం �క్క త�లయ్���న ���ా�న్ 

ఇతర పకష్మ� �ా�� ��ౖప�క� �ార��సుక�ంట�ర�, ఇతర�లను అవమ�నపర�న చరయ్క� 

బదుల��ా �ా�� ప�ణయ్మ�ను ఇచు్చక�ంట�ర�. 

��ంతమం�� మం� వయ్��త్�ా ఉండడంవల్ల  ప్ర�జనం ల�ద� అనుక�ంట�ర�. ఒక 

�ామ�నయ్ మ�నవ�� దృకప్థంల�, మం� వయ్��త్ అనుక�ల �ి్థ�ల� ఉండడ�. �ా� �ార� 

�� ం�ే�� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� �� ందల����: ప�ణయ్ం, ఇ�� అతయ్ంత అమ�లయ్���న ఒక 

�ెల్ల� ప��ర్థం. ప�ణయ్ం ల���ే ��ంగ్ ను �� ందల�ర�–ఇ�� ఒక పరమసతయ్ం. ఏం��మం�� 

మనుష�ల� కృ�ి �ే�ి�� �ా�, �ా�� ��ంగ్ ఎందుక� ��రగదు? క�్చతం�ా ఎందుకంట� 

�ార� ��ౖ�క గ�ణమ�ను కృ�ి �యేర� �ాబట�్ట . ��ల�మం�� ప�ణయ్మ�ను, మ��య� 

సదుగ్ ణమ�ను కృ�ి �ేయవల�ిన అవస�ా�న్ ����్క�ెబ���ర�, అ��� �ార� ��ంగ్ 

ప�ణయ్ం నుం�� ఎల� ర��ాంతరం �ెందుత�ం�� అ����� �క్క �జ సూ��్ర లను 

�ె�యజ�యర�. ఇ�� ��� స్వయం�ా �ెల�సు���ా�. ప��-��ల సంప�టమ�లక� దగగ్ర�ా 

ఉనన్ �్ర�ిటక మ��య� �ాకయ్మ�� నల��-ౖసంవతస్�ాలక� ��ౖ�ా బ� ��ం�న సూ��్ర ల� 

అ�న్ ఒ�� �షయ౦ గ���్చ ప్ర�ాత్ �ం���: సదుగ్ ణం. ���� కృ�ి�� �ెం��న �్ార �న �ై�య 

ప�సత్�ాల� అ�న్ సదుగ్ ణమ�ను చ��్చం���. ల��� �48 �ేత �్ార యబ��న ఐదు��ల 

ప��ల ప�సత్క���న, ���� డ �ంగ్ క��� సదుగ్ ణమ�ను (ద) ఉ�ేద్�ం�ం��. అ��� 

��ంతమం�� ���� అర్థం �ేసు��వడంల� �ఫలమయ�య్ర�. 

మనం “నష్టం” గ���ం� మ�ట�్ల డ���ం. �ర� ల�భం �� ం��నప�ప్డ�, 

నష్ట�� �ా�. �ర� �జం�ా కృ�ి �ేయ�లనుక�నన్ప�ప్డ�, �ర� ���న్ క�ా్ట లను 

ఎదు��్కంట�ర�. అ� � ��తంల� �ా��త్క��ం�నప�ప్డ�, �క� ��ం�ెం �ా��రక బ�ధ 

కలగవచు్చ, ల��� అక్క�� ఇక్క�� అ��ఖయ్త�ా అ��ించవచు్చ–�ా� అ�� అ����గయ్ం 

�ాదు. క�ా్ట ల� సమ�జంల�, క�ట�ంబంల� ల��� ఉ�ో య్గం �ే�� స్థలంల� క���  

48 ల��� � (laow dzz)–���� డ �ంగ్ కరత్, �ా��రణం�ా ���� మత �ా్థ పక����ా ����ాత్ ర�, ల��� 

� ��ల�గవ శ��బద్ం బ.�ి. ల� ష�మ�ర��ా ��ం��డ� ����ాత్ ర�.  
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�ా��త్క��ంచవచు్చ–ఏ�ై�� �ాధయ్��. స్వంత ల�భం ల��� మ�న�కి ఉ��్రకత్ల 

�షయ�లవల్ల  కలతల� అక�ా్మత�త్ �ా ఏరప్డవచు్చ. ఇక్కడ లకష్య్ం ఏ�టంట� �ర� � 

�ిన్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  �ేసుక���ల� �ాధయ్పరచడం. ఈ �షయ�ల� �ా��రణం�ా హ�ాత�త్ �ా 

జర�గ����, మ��య� ��ల� �వ్రం�ా క��� అ��ి�ాత్ �. �క� ��ల� �సం 

కల�గజ���, ల��� �క� ఇబ్బం�� క���ం�ే, ల��� మ�ఖం �ెల్ల క�ం�� �ే��, ల��� 

�మ్మ�న్ ఎబ�్బట�్ట  �ి్థ�ల� ఉం�ే �షయ���ె�ౖ� ఎదు���నప�ప్డ�, ఆ సమయ�న �ర� 

ఎల� వయ్వహ���ాత్ ర�? �ర� �ాంతం�ా, చ�ంచ� �ి్థ�ల� ఉంట�–�ర� అల� �ేయగ����ే–

� �ిన్ �ింగ్ ఆ సంకటం ��్వ�ా వృ��ధ్�ెం��, � ��ంగ్ క��� త��నట�్ల �ా ��ర�గ�త�ం��. 

�ర� ��ంత �ా����త్ , �ర� ��ంత �� ందగలర�. ఎంత కృ� ి��ే�త్ , �ర� అంత �� ందు��ర�. 

�ామ�నయ్ం�ా మనం కష్టంల� ఉనన్ప�ప్డ�, మనం ఈ �షయ��న్ గ���ంచల�క�� వచు్చ, 

అ��� మనం ప్రయ�న్ం���. మనం �ామ�నయ్ మ�నువ�ల�్ల  ఉండక�డదు. కలతల� 

ఏరప్��నప�ప్డ�, మనం ఉనన్త ప్రమ�ణ�ల�� నడ�చు���ా�. మన �ని్ �ింగ్ �ామ�నయ్ 

మ�నవ�ల మధయ్ ��ర�గ�పరచబడ�త�ం��, ఎందుకంట� మనం �ా�� మధయ్ కృ�ి �ే�ాత్ ం 

�ాబట�్ట . మనం ���న్ తప�ప్ల� �యేడం మ��య� �ాట� నుం�� ��ంత ��ర�్చ��వడం 

తథయ్ం. �ర� సుఖం�ా ఉం�� �క� ఎట�వంట� సమసయ్ల� ఎదురవక�� �,ే � ��ంగ్ వృ��ధ్  

�ెందడం అ�ాధయ్ం. 

 

3. జ�న్, �ాన్, ��న్ లను ఒ���ా�� కృ�ి �ేయడం 
మన కృ�ి మ�రగ్ం జ�న్, �ాన్, ��న్ లను ఒ���ా�� కృ� ి �ేసుత్ ం��. “జ�న్” అంట� �జం 

�ెపప్డం, స��్క�ాయ్ల� �ేయడం, ఒక�� మ��క, �జ �ి్థ��� ����� �రే���వడం, త�దక� 

సతయ్���న �� �ావడం. “�ాన్” అంట� ��పప్ దయను ��ం�� ం��ంచు��వడం, మం� 

కృ��య్ల� �యేడం, జనులను ర��ంచడం. మనం ��న్ �క్క �ామ�ా్థ ��న్ ప్ర�ేయ్కం�ా 

����్క �ెబ���మ�. ��న్ ���� ఒకర� ��పప్ ��ౖ�క గ�ణంగల వయ్��త్ �ావ����� కృ�ి 

�ేయగలర�. ��న్ ��ల� శ��త్వంత���న��, జ�న్ మ��య� �ాన్ లను �ం�ం��. �తత్ం కృ� ి

క�మంల�, �ర� సహనం�� ఉం���స్న అవసరం ఉం��, � �ిన్ �ింగ్ ను 

గమ�ంచు���ా�, మ��య� స్వయం-�గ�హం �ాట�ం���.  
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సమసయ్ల� ఎదు���నప�ప్డ� సహనం�� ఉండడం సులభం �ాదు. ��ంతమం�� 

ఇల� అంట�ర�, “�ర� ��ట్టబ��నప�ప్డ� ����� ��ట్ట� ఎడల, దూ�ింపబ��నప�ప్డ� ����� 

మ�ట�్ల డ� ఎడల, � క�ట�ంబం, బంధువ�ల�, మ��య� మం� ��న్��త�ల మ�ందు 

మ�ఖం �ెల్ల క�� �నప�ప్డ� �ర� సహనం�� ఉనన్ ఎడల, �ర� ఆక�య్49 ల��ా 

మ������ా?” ��ను �ె��ప్�ే�టంట� �ర� అ�న్ �షయ�లల� మ�మ�ల��ా ఉంట�, � 

�ె�� ఇతర�లకంట� ఎంత మ�త్రం తక�్కవ �ానప�ప్డ�, ��వలం స్వంత ల�భం �షయ��న్ 

�ర� �ే�క�ా �సుక�నన్ట్ల��ే, ఎవ్వర� �మ్మ�న్ �ి�్చ�ార� అనర�. సహనం�� 

ఉండగలగడం బల��నత �ాదు, ఆక�య్ల� ఉండడం అంతక��న్ �ాదు. ఇ�� దృఢ 

సంకలప్ం మ��య� స్వయం-�గ���న్ సూ�సుత్ ం��. �ై�య చ��త్రల� ఒక�ా�� �న్ 

�ిన్50 అను వయ్��త్ ఒక� �ాళ్ల  మధయ్ నుం�� �్ార కవల�ని అవమ����న్ భ��ం��ర�. అ�� 

��ల� ��పప్ సహనం. ఒక �్ార �న ��ను�� ఉం��: “ఒక �ామ�నయ్ వయ్��త్ అవమ������ 

గ����నప�ప్డ�, తన క�త్� ��ి �� �ాడట���� �ిదధ్పడ��డ�.” అంట� �ామ�నయ్ వయ్��త్ 

అవమ�నం �ాల�నౖప�ప్డ�, ప్ర��ారం �ర�్చ������� తన క�త్� ��ాత్ డ�, ఇతర�లను 

దూ�ి�ాత్ డ�, ల��� �ెబ్బల�� �ా��� ��డ��డ�. మ��ి�ా ప�ట�్ట  ఇక్కడ ��ం�ే అవ�ాశం 

అంత సులభ���న �షయం �ాదు. ��ంతమం�� వయ్క�త్ ల� �ా�� అహం ��సం బ్రత�క���ర�–

ఇ�� ఎంత మ�త్రం ఉప�గంల���� మ��య� ���్క� అలసటను క���ం�ే�� క���. 

�ై��ల� ఒక �ా��త ఉం��: “ఒక అడ�గ� ��న��్క ����త్ , అ�ార���న సమ���్ర �న్ మ��య� 

ఆ�ా�ా�న్ కను��ంట�ర�.” �క� సమసయ్ల� ఎదు���నప�ప్డ�, ఒక అడ�గ� ��న��్క 

�సు��ం��, �ర� ఒక ప���త్ �నన్���న దృ�ా్ట ం���న్ కను��ంట�ర�. 

�ాధక�డ� తన�� ��ాదమ�ల� ఏరప్��న వయ్క�త్ ల�� మ��య� అత�� 

ఎదుర��ా అవమ�నపర�న �ా���� సహనం�ా ఉండడ�� �ాక�ం��, �ా�� పట్ల  ఔ��రయ్ 

ప్రవృ�త్� అవలం�ం���, �ా���� కృతజ్ఞత�ా క��� ఉం���. �క� �ా���� ఆ ఘటన 

సంభ�ంచక�� �ే, � �ిన్ �ింగ్ ను ఎల� వృ��ధ్  �సేు��గలర�? � నల్ల� ప��ర్థం �లె్ల�  

 

49 ఆ క�య్ (ah cue) –��ర�-�ాం�న �ై�య నవలల�� ఒక �ె��తక�్కవ �ాత్ర.  

50 �న్ �ిన్ (Hahn shin)–�న్ �ాజవంశ (206 బ.�ి. -23 ఎ.��.) �దట� చక�వ��త్ �య� బ�ంగ్ 

క� ప్ర��న ������ప�. 
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ప��ర్థం�ా ఎల� మ�రగలదు? � ��ంగ్ ను �ర� ఎల� వృ��ధ్  �ేసు��గలర�? ఒక కష్టం 

మధయ్న ఉనన్ప�ప్డ� ఇ�� ��ల� క��నం, అ����ా� ఆ సమయ�న �ర� స్వయం-

�గ�హం�� ఉం���. � ��ంగ్ �ాటవం ��ర�గ�త�నన్ ����ద్ , ఆ కష్టం క��� ఆగక�ం�� 

ఎక�్కవవ�త�ం��. అం�� �ర� �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్  �సేు��గల�ా అ�������ౖ ఆ��రప�� 

ఉంట�ం��. ఆ కష్టం �దట�్ల  �క� మన�ాత్ పం క���ంచవచు్చ, పట్ట�ా� ��పం 

�ె�ిప్ంచవచు్చ–� న�ాల� �ా�ే అంత ��పం క���ంచవచు్చ. అ��� �ర� ఉ�ే్రక 

పడక�ం�� � ���ా�న్ అణచు��గ����ే–అ�� మం���. �ర� �గ�హం�� ఉండటం 

�దల���ట�్ట ర�, సహనం�ా ఉండటం �దల���ట�్ట ర�. ఆ తర��ాత �ర� క�మం�ా, 

�రంతరమ� � �ిన్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  �ేసుక�ంట�ర�, ఈ �షయ�లను �జం�ా �ే�క�ా 

�సుక�ంట�ర�; అ�� ఇం�ా ��దద్  అ�వృ��ధ్ . �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� వయ్ర్థ���న ఘరష్ణలను, 

అలప్���న సమసయ్లను ��ల� గం�రం�ా �సుక�ంట�ర�. �ా�� అహం ��రక� ���ాత్ ర�, 

�ే�� స��ంచర�. భ��ంచ�ా� ��పం క���నప�ప్డ�, �ార� ఏ����� �ేయ����� 

�ాహ�ి�ాత్ ర�. అ��� �ాధక����ా, మనుష�ల� గం�రం�ా �సుక��� �షయ�ల� �క� 

��ల�, ��ల�, అలప్ం�ా అ��ి�ాత్ �–మ�� అలప్ం�ా–ఎందుకంట� � గమయ్ం ��ల� ��ర్ఘ 

�ా�కం మ��య� ��ల� దూరం �ే����. ఈ �శ్వం ఉనన్ంత వరక� �ర� ���ాత్ ర�. మ�� ఈ 

�షయ�లను గ���ం� మ�్ల ఆల��ంచం��: అ� � వదద్  ఉ��న్, ల�క�� ��� ప�ా్వల�దు. 

�ర� ��ాల���న దృకప్థం�� ఆల��ం�నప�ప్డ� �ర� �ాట�న్ట�� వ�����యగలర�. 

 

4. అసూయను ��ల��ంచడం 
అసూయ కృ��ి� ��దద్  ఆటం�ా�న్ క���సుత్ ం�� మ��య� �ాధక�ల��ౖ ఎక�్కవ ప్ర��వం 

చూప�త�ం��. ఇ�� ��ర��ా �ాధక�ల ��ంగ్ �ాటవం��ౖ ప్ర��వం చూప�త�ం��, ��ట� 

�ాధక�లక� �� కల�గజ�సుత్ ం��, మ��య� కృ�ిల� మన ఎదుగ�దలక� �వ్ర���న జ�కయ్ం 

క���సుత్ ం��. �ాధక����ా నూట��� నూర� �ాతం �ర� ���� ��ల��ం���. ��ంతమం�� 

వయ్క�త్ ల� ఒక ���ద్ష్ట  �ా్థ ��� కృ�ి �ే�ి���ా�, �ార� ఇం�ా అసూయను వదుల���ల�దు. 

ఇం�ా ��ౖ�ా, అసూయను వదలడం కష్టం�ా ఉంట�, అసూయ ఇం�ా బలపడ�త�ం��. ఈ 

బంధం �క్క వయ్���క ప్ర���ాల వల్ల  ఒక�� �ిన్ �ంిగ్ ల� అ�వృ��ధ్  �ంె��నట�్ట  అం�ాల� 
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దుర్బలం అ��య్ అవ�ాశం ఉం��. ఈ అసూయను ప్ర�ేయ్��ం� ఎందుక� చ��్చసుత్ ��న్ం? 

ఎందుకంట� అసూయ అ���� అ�న్ట�కంట� బల���ం��, ��ల� ప్రసుప్టం�ా �ై�య�ల 

మధయ్ క��ిసుత్ ం��; జనుల ఆల�చనల�్ల  అ�న్ట�కంట� ఎక�్కవ�ా ఉం�ే �షయ���. 

అ��� ��ల�మం�� వయ్క�త్ లక� ఇ�� ��ెయదు. �్ార చయ్ అసూయ అ� (ఓ��యంటల్ 

జ�ల�)ీ, ల��� ఆ�ియ� అసూయ అ� �ిలవబ��, ఇ�� త�ర�ప్ ��ేాల �ా�� లకష్ణం. 

�ై�య�ల� అంతర�్మఖుల�, క�����ా ఉండర� మ��య� �ార� బయటక� ఎక�్కవ 

వయ్కత్ం�ేయర�. ఇవ�న్ అసూయక� ������ాత్ �. అ�న్ట��� ��ండ� ప��ల�ంట��. అ� ే

�ధం�ా, అంతర�్మఖ వయ్��త్��్వ��� ����క్క ల�భన�ా్ట ల���న్�. �ా�ా్చత�య్ల� ��� 

కంట� బ��ర�్మఖం�ా ఉంట�ర�. ఉ��హరణక� బ��ల� నూర� మ�ర�్కల� �ెచు్చక�నన్ 

బ�ల�డ� ఇంట��� �� �� ����ల� సం��షం�ా “��క� వంద మ�ర�్కల� వ��్చ�!” అ� ��క 

��డ�త� ఉంట�డ�. ఇర�గ��� ర�గ� �ార� తల�ప�ల�, ��ట���ల� �ె��� అత��, “ట�మ్, 

�క� అ�నందనల�!” అ� అ�నం���ాత్ ర�. అందర� ఆ బ�ల��� గ���ం� 

సం��షపడ��ర�. అ� ేఇల� �ై��ల� జ�����ే–ఆల��ంచం�� ఆ ��క �నన్ంత�� జనుల�: 

“అత��� వంద మ�ర�్కల� వ��్చ�. అ��ే ఏంట�? అందుల� అంత ��పప్ 

�ెప�ప్��వల�ిం�� ఏమ�ం��?” అ� ��ాక� పడ��ర�. అసూయ మనసత్త్వం ఉంట� ఒక�� 

ప్ర�సప్ందన ప���త్ �నన్ం�ా ఉంట�ం��. 

అసూయ�పర�ల� ఇతర�లను �నన్చూప� చూ�ాత్ ర�, �ార� ఇతర�లను 

అ��గ�ంచ�వ్వర�. �ా�� కంట� ఎక�్కవ �ామర్థ�ం ఉనన్�ా��� ఎవ����ౖ�� 

చూ�ినప�ప్డ�, �ా�� మనసుస్ల� అ�న్ దృకప్��లను ��ల�ప్� �ా���� భ��ంచల�నట�్ల �ా 

అ��ిసుత్ ం�� మ��య� �ాసత్�ా�న్ ఖం���ాత్ ర�. ఇతర�లక� ���ల� ������నప�ప్డ� �ార� 

క��� అ�ే ఆ��ాత్ ర�, సమ�న���న బ� నసుస్ల� �� ం��ల�, మ��య� ఏ�ై�� తప�ప్ 

జ����నప�ప్డ�, సమ�న బ�ధయ్త వ��ం��ల� అనుక�ంట�ర�. ఇతర�ల� ఎక�్కవ డబ�్బ 

సం�ా��ంచ���న్ చూ�ినప�ప్డ�, కనున్క�ట�్ట  ఈరష్�పడ��ర�. ఏ�� ఏ�����, ఇతర�ల� 

�ా�� కంట� బ�గ��ా �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ార� ���� అం��క��ంచల�ర�. ��ంతమం�� �ార� 

��ౖజ�్ఞ �క ప����ధనలల� ���న్ ���ష �ాధనల� �ే�ినప�ప్డ�, బ� నుసును �సు������� 

భయపడ��ర�; ఇతర�ల� అసూయపడ��ర� �ా�� భయం. మ����ంతమం�� ���ష 

��ర�ాల� �� ం��నప�ప్డ� అసూయ మ��య� ఆ��కష్ణల భయంవల్ల  �ాట�� 
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బయట��ట్టర�. ��ందర� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల�ౖ�ే ఇతర ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� బ� ��ంచ���న్ 

చూడల�ర�, అందుక� ���్ల �ా���� ఇబ్బం�� క����ాత్ ర�. ఇ�� �ిన్ �ింగ్ సమసయ్. ���ంగ్ 

�ాయ్య�మ�ల� క��ి �ే�� గ�ంప�ల�, ��ంతమం�� ఆలసయ్ం�ా �ాధన �్ార రం�ం�నపప్ట���, 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను �� ం� ే �దట� వయ్క�త్ ల� అయ�య్రను��ం��. అప�ప్డ� ఇల� 

మ�ట�్ల �ే వయ్క�త్ ల� ��ందర�ంట�ర�: “అతను ��పప్ �ెప�ప్������� ఏమ�ం��? ��ను ��ల� 

ఏళ�్ళ �ాధన �ే�ాను, స��్ట�ి��ట్ల  ��దద్కట్ట ��వదద్  ఉం��. ��కంట� మ�ందు�ా అతను 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ఎల� �� ందగ��ాడ�?” అత� అసూయ అప�ప్డ� బయట��� 

వసుత్ ం��. కృ�ి అంతరగ్���న్ ��ం��్రక��సుత్ ం�� మ��య� �ాధక�డ� సమసయ్ల మ�ల 

�ారణ�లక� తన ల�పల చూసుక�� కృ�ి �ేసు���ా�. �ర� ���ౖ గట�్ట  శ�మ ��ట�్ట �, �ర� 

బ�గ��ా �ేయ� అం�ాలల� వృ��ధ్  �ేసు������� ప్రయ�న్ం���. ��ాదమ�ల �ారణ�లను 

ఇతర�లల� ఎక�్కవ�ా ������నట్ల��ే ఇతర�ల� కృ�ిల� �ాఫలయ్తను �� ం��, ��ౖ�� 

���్ల�� ��ర�, �ర� ఒక్క�� ఇక్కడ ����య�ంట�ర�. �ర� � సమయ�నన్ం�� వృ�� 

�ే�ినట�్ల  �ా��? కృ�ి అ���� ఒక��� కృ�ి �ేసు��వడం ��సం! 

అసూయ ��ట� �ాధక�లక� క��� �� కల�గజ�సుత్ ం��, ఒకర� పర�షం�ా 

మ�ట�్ల డడంవల్ల  ఇతర�ల� ప్ర�ాంత �ి్థ�ల��� ��ళ్లడం కష్టం�ా ఉండడం వంట��. ఇట�వంట� 

వయ్��త్�� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఉంట�, అతను ల��� ఆ�� అసూయవల్ల  ��ట� �ాధక�లక� 

�� క���ం�ేందుక� ఉప���ంచగలర�. ఉ��హరణ�� ఒక వయ్��త్ అక్కడ క�ర�్చ� ��య్నం 

�ేసుత్ ంట�డ�, అతను బ��ా�� �ాధన �ేసూత్  ఉంట�డ�. అత��� ��ంగ్ ఉండడంవల్ల  అతను 

పర్వతం మ������ా క�ర�్చ� ఉంట�డ�. ఆ తర��ాత ��ండ� �వ�ల� �ేల�త� 

�� త�ంట��, �ా��ల� ఒకడ� స��య్�ి�ా ఉం�ే�ాడ�, అసూయవల్ల  జ�్ఞ ��దయం 

�� ందల�దు; అతను ��ంత ��ంగ్ �ాట�ా�న్ క���య���న్ �ిదధ్తను �ా��ంచల�దు. �ార� 

��య్నంల� క�ర�్చ� ఉనన్ వయ్��త్ దగగ్రక� వ�్చనప�ప్డ�, �ా��ల� ఒకడ� అంట�డ�, “ఫల��� 

అతను ఇక్కడ ��య్నం �ేసుత్ ��న్డ�. అత� చుట�్ట  �� ��మ�.” అ��� మ��క �� ఇల� 

అంట�డ�, “ప�ర్వం ��ను ట�య్ పర్వతం �క్క ��నను న���ాను.” ఆ తర��ాత ఆ 

�ాధక���� ��ట్ట����� ప్రయ�న్�ాత్ డ�. �ా� �ే�� ��ౖ�� ఎ�త్నప�ప్డ�, ���ందక� ��ంచల�డ�. 

ఆ �� �ాధక���� ��ట్టల�డ�, ఎందుకంట� �ాధక�డ� ఒక ధర్మబదధ్  �ాధనల� కృ� ి

�ేసుత్ ��న్డ�, మ��య� ఒక రకష్ణ కవ���న్ క���య���న్డ� �ాబట�్ట . ధర్మబదధ్���న 
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మ�రగ్ంల� కృ�ి ��ే��ా��� �� తల��ట�్ట డ�, అందుక� అ�� గం�ర �షయమవ�త�ం�� 

మ��య� ఆ �� ���ంచబడ��డ�. అసూయప�ే మనుష�ల� తమక�, ఇతర�లక� క��� 

�� క����ాత్ ర�. 

 

5. బం��లను వదలడం 
“బం��ల� క���య�ండడం” అ���� తమను �మ�కత్ం �ేసు��ల��, ల��� ఎట�వంట� 

సల�ను లకష్య్ం �ేయ� �ం��తనంగల �ాధక�ల� ఒక వసుత్ వ� ��సం �ా�, ఒక లకష్య్ం 

��సం �ా� �ే�� �రంతర���న, అత�య్��స్హ���న ప్రయ��న్�న్ గ���ం�న��. ��ంతమం�� 

మనుష�ల� ఈ ప్రపంచంల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల ��సం యతన్ం �ే�ాత్ ర�, ఇ�� 

క�్చతం�ా �ార� ఉనన్త �ా్థ �ల ��సం �ే�� కృ�ి� ప్ర���తం �ేసుత్ ం��. ��వమ�ల� 

బలం�ా ఉనన్ ����ద్ , �ాట�� �డ��డటం క��� కష్టమవ�త� ఉంట�ం��. �ా�� మనసుస్ల� 

సంత��తం�ా ఉండక, ఇం�ా అ�ి్థరం�ా తయ�రవ����. ఆ తర��ాత ఇట�వంట� 

వయ్క�త్ లక� �ార� ఏ� ల�భం �� ందల�ద� అ��ిసుత్ ం��, �ార� ��ర�్చక�ంట�నన్ 

�షయ�లను శం��ంచడం క��� �దల���డ��ర�. బం��ల� అ��� మ�నవ ����కల 

నుం�� ప�డ���. బం��ల లకష్ణ�ల� ఏ�టంట�, �ాట� గమ�య్ల�, ల��య్ల� సహజం�ా 

ప���త��� ఉంట��, బ��ా సప్ష్టం�ా, ���ద్ష్టం�ా ఉంట��, తరచూ ఆ వయ్��త్�� తన 

బం��ల� �ె�యక�� వచు్చ. �ామ�నయ్ మ�నవ���� ��ల� బం��ల� ఉంట��. అతను 

�ే���ౖ�� య�న్ం�, �ా��ంచడం ��సం అవసర���న ఏ పదధ్���ౖ�� ఉప����ాత్ డ�. 

�ాధక�� బం��ల� ���� �ధం�ా �ా��త్క���ాత్ �, ఒక ప్ర�ేయ్క���న అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ ��న్ య�న్ంచడంల�, ఒక ���ద్ష్ట���న దృ�ి్టల� మ������ వడం, ఒ�ా��క ���ద్ష్ట  

ఉ��ప్తం��ౖ య�వ క���య�ండడం �దలగ��ాట�ల�. �ాధక���ా �ర� �ే�� 

య�న్ం���, అ�� స���ాదు–యతన్మ�� ���� �డ�����. ���� సంప్ర��యం 

ఏ�ల�� �ి్థ�� బ� ��సుత్ ం��. బ�దధ్  సంప్ర��యం �నయ్తను మ��య� �నయ్తల��� 

ప్ర���ంచ���న్ ��ర�ప్త�ం��. మనం అ�న్ బం��లను వ�����సూత్ , �వరక� ఈ ఏ�ల�� 

�ి్థ��, �నయ్తను �ా��ం���. �ర� వదలల���� ఏ�ై�� స�� ������య��. అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల యతన్ం ����� ఉ��హరణ: �ర� �ాట� ��సం యతన్ం �ే��త్ , �ర� �ాట�� 
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ఉప���ంచ����� ��ర�త���న్ర� అర్థం. �జ���� అ�� మన �శ్వ త��్వ��� 

వయ్���కం�ా �� వడం. �ాసత్వం�ా ఇ�� ఇం�ా �ని్ �ింగ్ క� సంబం��ం�న �షయ��. �ర� 

�ాట�� �ా�ాలనుక�ంట���న్ర�, ��వలం �ాట�� బ����� ఇతర�ల ఎదుట చూ�ాల� 

��ర�క�ంట�ర�. ఆ �ామ�ా్థ �ల��� ఇతర�లక� చూపట���� ప్రద��్శం��ే �ావ�. �ర� 

�ాట�� ఉప���ం�ే అవసరంల� తప�ప్ ల�క�� ��� స��, �ర� �ాట�� ఉప���ం� 

మం�పనుల� �యేదల���, �ర� �ే�ని ఆ మం�పనుల� అంత మం��ా 

ప��ణ�ంచక�� వచు్చ. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల �షయ�లను అ�ం��్రయ పదధ్త�ల�� 

�ేపట్టడడం అంత మం� ఉ�ేద్శం �ాదు. ప్రసం�ాలక� �జ���న �ా��ల� డబ�్ౖబ �ాతం 

మం���� మ�డవ కనున్ �రె�చుక�ంద� ��ను �ె�పి్న �షయ��న్ ��, ��ంతమం�� 

“��క� ఏ� అనుభవం �ావడం ల��ే�ట�?” అ� అను��వడం �దల���డ��ర�. �ార� 

ఇంట��� �� � �ాయ్య�మ�ల� �సేుత్ నన్ప�ప్డ� �ా�� ��య్స మ�డవ కంట� �ద 

ఉంట�ం��–తల ���ిప్ క���ంత వరక�. అ����ా� �వరక� ఏ� చూడల�ర�. ఇ�� ఒక 

బంధం. వయ్క�త్ ల �ా��రక �ి్థ� మ��య� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వమ�ల� �ే��ల�ంట��. 

అందర� మ�డవ కంట��� ఒ���ా�� చూడడం �ల� �ాదు, ఇం�ా ప్ర� వయ్��త్ �క్క 

మ�డవ కనున్ ఒ�� �ా్థ �ల� ఉండడం క��� �ల� �ాదు. ��ంతమం�� వయ్క�త్ ల� 

చూడగలర�, మ����ందర� చూడల�ర�. ఇదం�� సహజ��. 

బం��ల� �ాధక�� ��ంగ్ �ాటవం �క్క వృ��ధ్� క�మం�ా ఆ�ి��యగలవ�. 

ఇం�ా గం�ర���న సంద�ాభ్లల�, �ాధక�ల� దుష్ట మ��ాగ్ �న్ క��� �ేపట�్ట  అవ�ాశం 

ఉం��. ప్ర�ేయ్��ం� తక�్కవ �ిన్ �ింగ్ ఉనన్ వయ్క�త్ ల� ���ద్ష్ట  అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను �డె్డ  

పనుల� �యే����� ఉప���ంచగలర�. వయ్��త్ �క్క �ిన్ �ింగ్ స���ా ల�� �ారణం�ా, 

�ెడ్డపనుల� �యే����� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ఉప���ం�న సంద�ాభ్ల� 

ఉ��న్�. ఎక్క�ో  �ాల�� ���య్��్థ ఒకడ� మనసుస్ను �యం�్రం�ే అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ ��న్ వృ��ధ్  �ేసుక���న్డ�. ����� అత� ఆల�చనల�� ఇతర�ల ఆల�చనలను, 

�ా�� నడవ��� �యం�్రం��డ�, అత� �ామ�ా్థ ��న్ �ెడ్డ�ాట��� ఉప���ం��డ�. 

��ంతమం�� �ార� �ాయ్య�మ�ల� �సేుత్ నన్ప�ప్డ�, దృ�ాయ్లను అసప్ష్టం�ా చూడవచు్చ. 

�ార� ఎల్లప�ప్డూ సప్ష్ట���న దృ�ి్ట మ��య� ప���త్ అవ�ాహన �ా�ాలనుక�ంట�ర�. ఇ�� 

క��� ఒక రక���న బంధ��. ఒక ���ద్ష్ట���న అ�ర�� ��ంద���� వయ్సనం�ా 
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మ�రవచు్చ, మ��య� �ార� ���� వదుల���ల�ర�. ఇ�� క��� ఒక రక���న బంధం. 

జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం మ��య� ఉ�ేద్�ాలల� ��ే�లవల్ల , ��ందర� మనుష�ల� అత�య్నన్త 

�ా్థ �� �ేర�������� కృ�ి �ే�ాత్ ర�, మ����ందర� ��వలం ���న్ ���ద్ష్ట  �షయ�లను 

�� ందట���� మ�త్ర�� కృ�ి �ే�ాత్ ర�. ఈ ��ండవ మనసత్త్వం క�్చతం�ా ఒక�� కృ�ి �క్క 

ల��య్�న్ ప���తం �ేసుత్ ం��. వయ్��త్ ఇట�వంట� బం���న్ ��ల��ంచక�� �ే, �ాధన �ే�ి�� 

�ా� అత� ల��� ఆ�� ��ంగ్ ��ం�� ందదు. అందువల్ల  �ాధక�ల� అ�న్ �్ార పం�క 

ల���లను ��ేక�ా �సు���ా�, �ే�� య�న్ంచక�డదు, అ�న్ట�� సహజం�ా 

జరగ��ా్వ�, ఈ �ధం�ా ��తత్  బం��ల� ఏరప్డక�ం�� ��ా��ం���. ఇ�� 

�ాధయ్మవ�త�ం�� ల��� అ���� �ాధక�� �ని్ �ింగ్ �� ౖఆ��రప�� ఉంట�ం��. ఒక�� �ిన్ 

�ింగ్ ల� ప్ర��నం�ా మ�ర�ప్ ల�క�� �ే ల��� ఏ బం��ల�ౖ�� ����య�ంట�, కృ�ిల� 

�ాఫలయ్తను �ా��ంచల�ర�. 

 

6. కర్మ 

1. కర్మ �క్క మ�లం 
కర్మ అ���� ఒక రక���న నల్ల � ప��ర్థం, ప�ణయ్మ�నక� వయ్���క���న��. బ�దధ్మతంల� 

���� �ాపప� కర్మ అ� అంట�ర�, ఇక్కడ మనం కర్మ అ� అంట�మ�. అందువల్ల  �ెడ్డ  

కృ��య్ల� �ేయడం కర్మను సృ�ి్టసుత్ ంద� అంట�ర�. ఒక వయ్��త్  ఈ జన్మల��ా�, ల��� 

గత జన్మలల��ా� �ే�ిన తప�ప్లవల్ల  కర్మ ఉతప్�త్  అవ�త�ం��. ఉ��హరణక� 

చంపడం, ఇతర�లను వం�ంచడం, ఇతర�ల ప్ర�జ��లను ఉల్ల ం��ంచడం, 

����క��� గ���ం� అత� ల��� ఆ�� ��నుక ����ల� �ెపప్డం, ఒక���� అమ�ాయ్ద�ా 

ఉండడం �దలగ�నవ�న్ కర్మను సృ�ి్ట�ాత్ �. అం�ే�ాక�ం��, ��ంత కర్మ 

ప���్వక�ల�, క�ట�ం�క�ల� మ��య� బంధువ�ల�, ల��� దగగ్�� ��న్��త�ల నుం�� 

క��� వసుత్ ం��. ఒకర� ఇం��క వయ్��త్� �ెబ్బల� ��ట�్టనప�ప్డ�, ఒకర� �ా���క్క 

�ెల్ల � ప���ా్థ �న్ క��� ఆ వయ్��త్  ��ౖప�క� �సుర�త���న్ర�, ఆ తర��ాత �ా�� 

శ��రంల� ఖ�����న ��గంల� నల్ల � ప��ర్థం �ండ�క�ంట�ం��. చంపడం అ���� 
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అ�న్ట�క��న్ దుష్టకృతయ్ం–ఇ�� తప�ప్డ�ప�, ��ల� ఎక�్కవ కర్మను ఉతప్�త్  �ేసుత్ ం��.  

మనుష�లల� అ�����ాయ్��� ప్ర��న �ారణం కర్మ. అ��� ఎల్లప�ప్డూ ఇ�� అ����గయ్ం 

ర�పంల��� �ా��త్క��ంచదు–���న్ క�ా్ట ల� ఎదురవడం ఇల�ంట� �ాట� ��్వ�ా క��� 

�ా��త్క��సుత్ ం��. ఈ �షయ�ల�న్ కర్మ వలన సంభ��ాత్ �. అందుక� �ాధక�ల� 

ఎట�వంట� �డె్డ  �యేక�డదు. ఎట�వంట� �డె� నడత అ���, � కృ�ి� �వ్రం�ా 

ప్ర���తం �ే��ల�,  వయ్���క ప్ర���ాలను క���సుత్ ం��.  

��ందర� వయ్క�త్ ల� �క్కలల�� � � ��క��ంచ���న్ �� ్ర తస్���ాత్ ర�. �ా�� 

�క్క �ాయ్య�మ�ల� ��ర�ప్త�నన్ప�ప్డ�, �ార� �క్కల నుం�� � � ��క��ంచ���న్ 

క��� ��ర�ప్��ర�; ఏ �ెట్ల క� ��ల�నౖ � ఉం�ో , మ��య� ��నన్ �టె్ల  � �క్క 

రంగ�లను అతయ్ంత ఆస��త్�� చ��్చ�ాత్ ర�. మన ఈ�ానయ్ ప్ర�శేంల� ఒక �ార�్కల� 

��ంతమం�� ��ల�� ౖ �� �ా్ల �ే ఒక రక���న ���ంగ్ ను �ాధన �ే���ార�. ల��న తర��ాత, 

�ేవ��ర� �టె్ల  చుట�్ట  ����� �ాట� � � ��క��ం�ే�ార�. అరధ్ సంవతస్రం �ాక�ం���� ఆ 

�ేవ��ర� �ెట్ల  ��టం�� �ా���� �, పసుపప్చ్చ�ా తయ�ర�ం��. అ�� కర్మను ఉతప్�త్  

�ే�� ���య! అ�� క��� చంపడ��! మన �ేశం �క్క �టె్లను ��ం�ే యతన్మ�, 

ప�ాయ్వరణ సమత�లయ్ం ల��� ఉనన్త-�ా్థ � దృకప్థం నుం��–ఏ �ధం�ా చూ��ి�, 

�క్కల నుం�� � � ��క��ంచడం స���ాదు. ఈ �శ్వం ��ాత్ ర���న��, ప���తం ల����, 

�ర� ��క��ంచట���� � అంతట� ఉం��. �ర� బయటక� ���్ల ���� ��క��ంచం��–ఈ 

�క్కలను ఎందుక� �ాడ��ేయడం? �ర� �ాధక�ల� అ�నట్ల�� ేజ��, దయగల 

� హృదయం ఏ����� �ం��? 

ప్ర������ �ె�� ఉంట�ం��. ఆధు�క �జ�్ఞ నం �క్కలక� �్ార ణం�� �ాట� 

�ె��, ఆల�చనల�, ���ాల�, ఇం�ా అ�ా��రణ-ఇం��్రయ ���యల� క��� ఉ��న్య� 

ఇంతక�మ�ం�ే గ���త్ం�ం��. � మ�డవ కనున్ ధర్మ దృ�ి్ట  �ా్థ �� �రే�క�నన్ప�ప్డ�, 

�ర� ఈ ప్రపంచం ఒక ప���త్ �నన్���న ప్ర�ేశమ� కను��ంట�ర�. బయట��� 

�� �నప�ప్డ� బండ�ాళ�్ల , ��డల�, ఇం�ా �ెట�్ల  క��� ��� మ�ట�్ల డ����. అ�న్ 

వసుత్ వ�లక� �్ార ణం ఉంట�ం��. ఒక వసుత్ వ� ర�పం ���్చనంత��, ఒక �్ార ణం ���ల��� 

ప్ర���సుత్ ం��. ఈ భ���� ౖ�వ�ిం�ే మనుష�ల� ప���ా్థ లను స�వ, ���జ్వ ప���ా్థ ల��ా 

వ��గ్కరణం �ే�ార�. �ే�ాలయ�లల� ఉం� ే వయ్క�త్ ల� ఒక �ాత్రను పగల��ట�్టనప�ప్డ� 
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మన�ాత్ పం �ంెదు��ర�, ఎందుకంట� అ�� ��శనమ�న కష్ణ��, ����క్క 

బ్ర���య�నన్ �వం �డ�వబడ�త�ం��. ��� �వనయ�త్ర ప���త్ �ాల�దు, అందుక� 

����� ఎక్క���� ��ళ్ల����� ల�దు. అందువల్ల  ��� �్ార ణ��న్ అంతం �ే�ని వయ్��త్ పట్ల  అ�� 

�ప��త���న �ే్వషం క���య�ంట�ం��. ��� ��పం ��ర�గ�త�నన్ ����ద్ , ఆ వయ్��త్�� ఇం�ా 

కర్మ జమవ�త� ఉంట�ం��. ��ంతమం�� “���ంగ్ గ�ర�వ�ల�” ��ట��ేందుక� క��� 

�� ��ర�. �ా�� ఔ��రయ్ం మ��య� దయ�గ�ణం ఎక్క���� �� �నట�్ల ? బ�దధ్  మ��య� 

���� సంప్ర��య�ల� �ై�క సూ��్ర లను భంగపర�ే పనులను �యేవ�. ఒకర� ఇట�వంట� 

పనుల� ��ేినప�ప్డ�, అ�� చంప�నట�్ట  కృతయ్ం.  

��ంతమం�� గతంల� �ార� ��ల� కర్మను సృ�ి్టంచుక���న్ర� అంట�ర�, 

ఉ��హరణక� �పేలను, ��ళ్లను చంపడంవల్ల  ల��� �పేల� పట్టడంవల్ల  ఇల�ంట� �ాట�వల్ల . 

అంట� �ార� ఇక��ౖ కృ�ి �యేల�ర� అర్థమ�? �ాదు, అల� �ాదు. గతంల� �ర� 

పరయ్వ�ా��ల� ��ెయక �ే�ార�, �ాబట�్ట  అ�� ఇం�ా ఎక�్కవ కర్మను సృ�ి్టంచదు. ఇక�� ౖ

భ�షయ్త�త్ ల� అల� �యేకం��, అ�� స���� త�ం��. �ర� మ�్ల అల� ��ే�త్  ��ె�యి�ం�� 

సూ��్ర లను భంగపర�న �ారవ���ర�, అ�� అనుమ�ంచబడదు. మన �ాధక�లల� 

��ంతమం�� ఇట�వంట� కర్మను క���య���న్ర�. మన సదసుస్క� �జరవ�త���న్రంట� 

�క� ప�ర్వ����తే సంబంధం ఉంద�, మ��య� ���ౖ� కృ�ి �యేగలర� అర్థం. ఈగల�, 

�ోమల� ల���� వ�్చనప�ప్డ� �ాట�� ��డ��మ�? � ప్రసుత్ త �ా్థ � నుం�� ఈ 

�షయ��న్ వయ్వహ��ం�నప�ప్డ�, �ాట�� ��ట�్ట  చంపడం తప�ప్�ా ���ంచబడదు. �ాట�� 

బయటక� త��� ��యల�క�� �,ే �ాట�� చంపడం ��దద్  �షయ��� �ాదు. �ే������ 

చ��� �� సమయం వ�్చనప�ప్డ�, సహజం�ా అ�� చ��� త�ం��. �ాకయ్మ�� ��ం� 

ఉనన్ప�ప్డ�, ఒక�ా�� ఆయన �ాన్నమ� �యేదల� �ష�య్� �ాన్నప� ��ట�్ట� �భ్రం 

�ేయమ� అ���ార�. ఆ �ష�య్డ� �ాన్నప� ��ట�్టల� ��ల� ప�ర�గ�ల���న్య� క���ట�్ట, 

�����వ�్చ ఏ� �ెయ�య్ల� అ���ాడ�. �ాకయ్మ�� మ�్ల �ె�ాప్ర�, “��ను �భ్రం 

�ెయయ్మనన్�� �ాన్నప� ��ట�్ట�.” ఆ �ష�య్��� అర్థ���, ��న��్క ���్ల �ాన్నప� ��ట�్ట� �భ్రం 

�ే�ాడ�. ���న్ �షయ�లను �ర� మ�� గం�రం�ా �సు��క�డదు. �మ్మ�న్ అ� జ�గ�తత్  

మ��ి�ా �యేడం మ� ఉ�ేద్శం �ాదు. ��్లష్ట���న ప��సరంల�, అనుకష్ణం భయపడ�త�, ఏ�ో 
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తప�ప్ �ే�ాత్ ర� భయపడడం స���ాద� ��ను ����ాత్ ను. అ�� ఒక రక���న బంధం 

అవ�త�ం��–భయం అ���� క��� ఒక బంధం. 

మనం జ�� మ��య� దయగల హృదయ��న్ క���య�ం���. మనం 

�షయ�లను దయ మ��య� జ��గల హృదయం�� వయ్వహ����త్ , సమసయ్ల� క���ంచ����� 

తక�్కవ ఆ�ా్కరం ఉంట�ం��. స్వంత-ప్ర�జ���న్ �ే�క�ా �సు��ం��, దయ� హృదయం 

కల�ా��� ఉండం��, � దయ�రద్� హృదయంవల్ల   �ర� తప�ప్ల� �ేయర�. �ర� న�్మ��, 

నమ్మక�� ��� �ర� ఎప�ప్డూ పగ ��ఖౖ���� ఉంట�, ఎల్లప�ప్డూ �� ట�్ల �� 

జగడమ�డదల��,ే �ర� మం� �షయ�లను క��� �డె్డ�ాట��ా మ�ర్చగలర� 

�ెల�సుక�ంట�ర�. ��ను తరచూ ��ందర� మనుష�లను �ార� స���ా ��ేినప�ప్డ�, 

ఇతర�లను పడ�యక�� వ���న్ చూసుత్ ంట�ను; ఇట�వంట� వయ్��త్ స���ా �ే�నిప�ప్డ�, 

ఇతర�లను దు�ాదరణ �యే����� అత��� �వ���� ఎ�ో ఒక �ాక� �ొర�క�త�ం��. అ�ే 

�ధం�ా, మనక� ���న్ �షయ�లల� ���న్��్ార య�ల� ఉనన్ప�ప్డ� ��ా��లను 

����తత్క�డదు. �ర� ఇష్టపడ� �షయ�ల� ఒ��్క�ా�� తప�ప్ �ాక�� వచు్చ. �ాధక���ా � 

�ా్థ �� �రంతరం ��ంచుక�ంట�నన్ ����ద్ , �ర� ప��� ప్ర� �ాకయ్ం శ��త్� క���య�ంట�ం��. 

�ర� ఇ�ా్ట ను�ారం మ�ట�్ల డక�డదు, ఎందుకంట� �ామ�నయ్ మ�నవ�లను �ర� 

�����ంచగలర� �ాబట�్ట . �ర� సమసయ్ల �క్క �జ��న్ మ��య� �ాట� కర్మ సంబం��త 

�ారణ�లను చూడల�ర� �ాబట�్ట, తప�ప్డ�పనుల� ��ేి కర్మను సృ�ి్టంచుక���ందుక� ఎక�్కవ 

ఆ�ా్కరం ఉం��.  

2. కర్మను ��ల��ంచడం 
ఈ ప్రపంచంల�� సూ��్ర ల� స్వరగ్ంల�� సూ��్ర లక� సమ�నం�ా ఉంట��: ఇతర�లక� 

ఋణప��న �ాట�� �వరక� ��ా్చ�. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� క��� �ార� ఇతర�లక� 

ఋణప��న �ాట�� ��ా్చ�. � ��తమం�� �క� ఎదుర��య్ అ�న్ క�ా్ట ల� మ��య� 

సమసయ్ల� కర్మ వల్ల�� సంభ��ాత్ �. �ర� �ాట�� ��ా్చ�. �జ �ాధక�ల�ౖన �క� 

��తమ�రగ్ం మ�ర్చబడ�త�ం��. � కృ�ి�� స���� �� ��తత్  మ�రగ్ం �క� 

అమర్చబడ�త�ం��. � గ�ర�వ� � కర్మను ��ంత త��గ్�ాత్ ర�, ఇక ����న�� � �ని్ 

�ింగ్ వృ��ధ్  �ెంద����� ఉప�గపడ�త�ం��. �ర� �ాయ్య�మ�ల� �యేడం ��్వ�ా, 
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మ��య� �ని్ �ంిగ్ కృ� ి ��్వ�ా � కర్మను బదుల� ఇచు్చక��, �ర�్చక�ంట�ర�. 

ఇపప్ట�నుం�� �క� ఎదుర��య్ సమసయ్ల� య�దృ�్చకం�ా జరగవ�. �ాబట�్ట  

మ�న�కిం�ా �ిదధ్ంకం��. ���న్ క�ా్ట లను స��ంచడం వల్ల , �ామ�నయ్ మ�నవ�డ� 

�డ�వల�� �షయ�ల�న్ట�� �ర� �డ�వగలర�. �క� అ��క సమసయ్ల� 

ఎదురవ����. క�ట�ంబంల�, సమ�జంల� మ��య� ఇతర �ారణ�ల వలన సమసయ్ల� 

తల�తత్వచు్చ, ల��� �క� హ�ాత�త్ �ా దుర్ఘటన ఎదుర��ావచు్చ; ఇతర�ల తప�ప్క� �ర� 

�ం��ంపబడవచు్చ క���, ఇల�ంట�� క��� జరగవచు్చ. �ాధక�ల� ��గగ�సు్థ ల� 

�ాక�డదు, అ����ా� �వ్ర���న ��గం � �దక� అక�ా్మత��ా మ�ంచుక��ావచు్చ. 

ఆ ��గం అతయ్��క���న శ��త్�� �ావచు్చ, �ర� బ�ధను ఇక�� ౖతట�్ట ��ల�� �ి్థ��� �మ్మ�న్ 

�సుక���ావచు్చ. ఆసుప�్ర ప��కష్ల� క��� ���ా�న్ ��ాద్ ��ంచల�క�� వచు్చ. అ��� 

ఎ�ో  �ె�య� �ారణం�ేత తర��ాత ఆ అ����గయ్ం ఏ �����స్ ల�క�ం�� అ�ే �� వచు్చ. 

�జ���� � ఋణ�ల� ఈ �ధం�ా �ర్చబ��్డ �. ఏ�ో  ఒక ��� � ��రత్ �ా�, ��రయ్ �ా� 

ఏ �ారణం ల�క�ం���� అతను ల��� ఆ�� �గ�హం ��ల�ప్�, ��� ��డవ 

�దల���ట్టవచు్చ; అలప్���న సంఘటనల� క��� ��దద్  ��ా��లను ����తత్వచు్చ. ఆ 

తర��ాత � ��రత్ �ా�, ��రయ్ �ా� అత� ల��� ఆ�� �గ�హం ��ల�ప్వడం గ���ం� ��ల� 

కలవరపడ��ర�. �ర� �ాధక�ల� �ాబట�్ట, ఈ సంఘటన ఎందుక� జ����ం�ో  �క� 

సప్ష్టం�ా �ె�య��: ఆ �షయం జ����ం�� �ాబట�్ట, మ��య� అ�� � కర్మను 

�ర�్చ������� వ�్చం��. ఇట�వంట� సంఘటనలను ప��ష్క��ంచ����� ఆ సమయంల� 

�ర� �గ�హం�� ఉం��� మ��య� � �ిన్ �ింగ్ ను గమ�ంచు���ా�. � భరత్ ల��� 

��రయ్ � కర్మను �ర�్చ������� �ాయప��నందుక�, �ర� ��ప�ప్��ల��ా కృతజ్ఞత�� 

ఉం���. 

ఒకర� ��ల� ��ప� ��య్నంల� క�ర�్చనన్ తర��ాత �ాళ్లల�్ల  ���ిప్ 

�దలవ�త�ం��, ఒ��్కక్క�ా�� ఆ ���ిప్ ��ల� బ���కరం�ా ఉంట�ం��. ఉనన్త-�ా్థ � 

మ�డవ కనున్ క���య�నన్ �ార� ఈ �ధం�ా చూ�ాత్ ర�: ఒకర� ��ల� ఎక�్కవ ���పి్� 

అనుభ�సుత్ నన్ప�ప్డ�, నల్ల� ప��ర్థం �క్క ��దద్  మ�దద్–శ��రం ల�పల మ��య� 

బయట–���ందక� ����, ��ల��ంచబడడం చూ�ాత్ ర�. ��య్నంల� క�ర�్చనన్ప�ప్డ� 

అనుభ�ం� ే���ిప్, అంత�ాయకం�ా ఆ�� ఆ�� కల�గ�త�ం�� మ��య� ��ల� బ���కరం�ా 
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ఉంట�ం��. ��ంద���� ఇ�� అర్థమవ�త�ం��, �ార� �ాళ్లను �పప్క�డద� పట�్ట దల�� 

ఉంట�ర�. అప�ప్డ� ఆ నల్ల� ప��ర్థం ��ల��ంచబ��, �ెల్ల� ప��ర్థం�ా మ�ర�త�ం��, అ�� 

మ�్ల ��ంగ్ �ా �క�ిసుత్ ం��. �ాధక�ల� �ాయ్య�మ�ల� �ేయడం వల్ల  మ��య� ��య్నంల� 

క���్చవడంవల్ల  �ా�� కర్మనం�� �ర�్చ��వడం బహ��ా �ాధయ్పడదు. �ా�� �ిన్ �ింగ్ ను, 

జ�్ఞ ��దయప� గ�ణమ�ను క��� వృ��ధ్  �ేసు���ా�, ���న్ క�ా్ట లను అనుభ�ం���. 

మ�ఖయ్���న�� ఏ�టంట� మనం దయ�� ఉం���. మన �ాల�న్ ��ంగ్ ల� దయ�గ�ణం 

త్వర�ా ఉదభ్�సుత్ ం��. ��ల�మం�� �ార� క�ర�్చ� ��య్నం �ే��టప�ప్డ�, ఏ �ారణం 

ల�క�ం�� క�న్ర� �ారడం �దలవ�త�ంద� గమ��ాత్ ర�. �ార� ఏ�� ఆల��ం���, �ా���� 

బ�ధ�ా అ��ిసుత్ ం��. ఎవ��� చూ�ి�� బ�ధ క��ిసుత్ ం��. �జ���� ఇ�� హృదయంల� 

��పప్ దయ�గ�ణం ఉదభ్�ంచడం. � తత్వం, � �జ స్వయం �శ్వ తత్వం�� కలవడం 

�దలవ�త�ం��: జ�న్-�ాన్-��న్ ��. � దయ�గ�ణం ఉదభ్�ం�నప�ప్డ� �ర� 

పనులను ��ల� క�కరం�� �ే�ాత్ ర�. � ల�ప� హృదయం నుం�� బయట� ర�పం వరక�, 

అందర� �ర� �జం�ా దయ�� ఉండ���న్ చూడగలర�. ఆ తర��ాత ఎవ్వర� 

�మ్మ�న్ ఇక��ౖ దు�ాదరణ �యేర�. ఎవ����� అప�ప్డ� �మ్మ�న్ స���ా 

ఆద��ంచక�� �ే, � ��పప్ దయ�రద్� హృదయంవల్ల  బదుల��ా �ా���� అ�ే �ధం�ా �యేర�. 

ఇ�� ఒక రక���న శ��త్, �ామ�నయ్ మ�నవ�ల నుం�� �నన్ం �ే�� ఒక శ��త్. 

�క� కష్టం ఎదు���నప�ప్డ�, ఆ ��పప్ దయ�గ�ణం ���� అ��గ�ంచ����� 

��డప్డ�త�ం��. అ�ే సమయ�న �� ధర్మ శ���ాల� �మ్మ�న్ చూసుక��, �మ్మ�న్ 

�ా�ాడ����, �ా� ఆ క�ా్ట �న్ �ర� అనుభ�ం���. ఉ��హరణక� ��ను ట�య�న్ ల� 

ప్రసం��సుత్ నన్ప�ప్డ�, ఒక వృదధ్  జంట �� ప్రసంగం �న����� వ��్చర�. �ార� ���� 

��ట�త�నన్ప�ప్డ� కం�ార�ల� ఉ��న్ర�, ��� మధయ్క� �ేర�క�నన్ప�ప్డ� �ార� ఒకట� అ� 

��గం�ా అట� వ�్చం��. ఒక్క�ా���ా ఆ వృదుధ్ �ా�� ���ందక� పడ���ి, ఆ��ను ప�� 

�టర్లక� ��ౖ�ా ఈడ�్చక�� ���్లం��, ఆ తర��ాత �వరక� ఆ�� ��డ�్డ  మధయ్ల� 

ప���� �ం��. ఆ �ార� ఇం�� ఇర��ౖ �టర్లక� �ా� ఆగల�దు. ఆ �ార� �ై�వర� బయటక� 

���� ���న్ పర�షప� మ�టల��న్డ�, �ార�ల� క�ర�్చనన్ ప్రయ�ణ�క�ల� క��� ఏ�� 

�రసన మ�టల��న్ర�. ఆ సమయంల� ఆ వృదుధ్ �ా��� ��ను �ె�ిప్ం�� జ్ఞ�ిత్ �� వ�్చ ఆ�� 

ఏ� అనల�దు. ఆ�� ల���క ఇల� అం��, “అం�� బ��ా�� ఉం��, ఏ� �రగల�దు.” ఆ 
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తర��ాత ఆ�� తన భరత్�� ఆ ప్రసంగ�ాలక� ���్ల�� �ం��. ఆ�� ఆ సమయ�న ఇల� అ� 

ఉంట�, “అబ�్బ, ఇక్కడ ���ిప్�ా ఉం��, అక్కడ క��� ���ిప్�ా ఉం��. �ర� ననున్ 

ఆసుప�్ర�� �సుక��� �ా�.” �షయ�ల� �జం�ా �డె్డ�ా మ��� ఉం�ే�. �ా� ఆ�� అల� 

అనల�దు. ఆ వృదుధ్ �ాల� ���� ఇల� అం��: “మ�స్టర్, ఆ �షయం ఎందుక� జ����ం�ో  

��క� �ెల�సు. �� కర్మను �ర�్చ������� �ాయపడ�త�నన్��!” ఒక ��దద్  సంకటం 

��ల��ంచబ��, ��దద్  �తత్ంల� కర్మ ��ి��యబ��ం��. �ర� ఊ��ం�న �ధం�ా, ఆ�� 

��ల� ఉనన్త �ిన్ �ింగ్ మ��య� మం� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం క���య�ం��. ఆ�� అంత 

వృదుధ్ �ాల�, �ార� అంత ��గం�ా ప్రయ�ణ�సుత్ ం��, గట�్ట�ా ��ల �దక� ప�ే మ�ందు ఆ�� 

అంత దూరం ల�గబ��ం��–అ��� ఆ�� స�����న మనసుస్�� ల��ం��.  

ఒ��్కక్క�ా�� కష్టం వ�్చనప�ప్డ�, ��ల� ఎక�్కవ�ా అ��ిసుత్ ం��–��ల� 

మహతత్రం�ా, ���� ���� ల�నట�్ల �ా అ��ిసుత్ ం��. ���న్ ���ల వరక� అల��� ఉండవచు్చ. 

ఆ తర��ాత హ�ాత�త్ �ా ���� క��ిం�, �షయ�ల� ��దద్  మల�ప� �ర�గ����. �జ���� 

అ�� ఎందుకంట� మనం �ిన్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  �ేసుక�నన్ందుక�, ఆ సమసయ్ సహజం�ా 

మర������ �ం��. 

� మ���ా్థ �� వృ��ధ్  �సేు�������, ఈ ప్రపంచంల�� ��నన్ క�ా్ట ల�� 

�మ్మ�న్ ప����ం���. � �ని్ �ంిగ్ వృ��ధ్  �ెం�� �ి్థరం�ా ఉంట�, ఆ ప్ర���యల� కర్మ 

��ల��ంచబడ�త�ం��, ఆ కష్టం �� త�ం�� మ��య� � ��ంగ్ వృ��ధ్  �ెందుత�ం��. �ిన్ �ింగ్ 

ప��కష్లల� � �ిన్ �ింగ్ ను గమ�ంచు��క�ం��, �ర� స���ా నడ�చు��క�� � ే

�ర���స్హ పడకం��. ఈ �ాఠం ��్వ�ా ��ర�్చక��� ���� గ���్చ �ెల�సుక��� ప్రయతన్ం 

�ేయం��, ఎక్కడ బ��ా �ేయల��ో కను��నం��, జ�న్-�ాన్-��న్ లను కృ� ి �ేయడంల� 

శ�మ ��ట్టం��. � �ిన్ �ింగ్ ను ప����ం�ే తర��ా� సమసయ్ ��ంట�� �ావచు్చ. � ��ంగ్ 

�ాటవం ������ ����ద్ , ఆ వ�ే్చ కష్టం �క్క ప��కష్ ��ల� హ�ాత�త్ �ా, ��ల� బలం�ా 

�ావచు్చ. �ర� ప్ర� సమసయ్ను జ�ం�నప�ప్డ�, � ��ంగ్ �ాటవం ��ం�ెం ఎత�త్  

��ర�గ�త�ం��. �ర� సమసయ్ను జ�ంచల�క�� �ే, � ��ంగ్ ��రగడం ఆ���� త�ం��. 

�నన్ ప��కష్ల� �నన్ ��ర�గ�దలక�, ��దద్  ప��కష్ల� ��దద్  ��ర�గ�దలక� ���� ��ాత్ �. 

ప్ర� �ాధక�డ� ��దద్  క�ా్ట లను భ��ంచ����� �ిదధ్ం�ా ఉంట�డ�, క�ా్ట లను 

�ీ్వక��ంచ����� దృఢ సంకలప్ం, మ��య� పట�్ట దల క���య�ంట�డ� ��ను 
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ఆ�సుత్ ��న్ను. �ర� శ�మ పడక�ం��, �జ���న ��ంగ్ ను �� ందల�ర�.  ఏ శ�మ�, బ��� 

పడక�ం�� సుఖం�ా ��ంగ్ ను �� ం� ే ఎట�వంట� సూత్రమ� ల�దు. ప్ర��నం�ా � �ిన్ 

�ింగ్ ��ర�గవక�� �ే, �ర� ఇం�ా వయ్��త్గత బం��ల� క���య�ంట�, �ర� ఎపప్ట��� కృ� ి

��్వ�ా జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ �ాల�ర�.  

 

7. ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం 
“��ౖ�ా�క జ�కయ్ం” అ���� కృ�ి క�మంల� కనబ�ే �ా����్క�ాల�, ల��� దృ�ాయ్ల�, ఏ��ౖ� ే

వయ్��త్ �క్క �ాధన�� జ�కయ్ం క����ాత్ � �ాట�� గ���ం�న��. �ాధక�ల� ఉనన్త 

�ా్థ �లక� కృ� ి �ేయ����� అవ��ధం క�ప్ంచడ�� �ాట� లకష్య్ం. ఇం�� �ధం�ా 

�ె�ాప్లంట�, ��ిా��ల� ఋణ�ల� వసూల� �సేు������� వ�ాత్ �.  

ఒక వయ్��త్ ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ�ి �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, ఈ ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం అ�� 

సమసయ్ తపప్క సంభ�సుత్ ం��. ఒక�� ��త�ాలంల� �ార� తప�ప్డ�పనుల� �యేక�ం�� 

ఉండడమ���� అ�ాధయ్ం, ఒక�� ప���్వక�ల� �ా�� ����ల�్ల  �ే�ని మ������ా; ����� కర్మ 

అంట�ర�. వయ్��త్ �క్క జన్మ�దిధ్  స్వ��వం ��ల��ా ఉం�ో  ల��ో  అ����, ఆ వయ్��త్ అతను 

ల��� ఆ�� �ద ఎంత కర్మను క���య���న్ర�� ���� బట�్ట �లె�సుత్ ం��. అతను ల��� 

ఆ�� మం� మ��ి అ��� క���, కర్మ ల�క�ం�� ఉండడం అ���� అ�ాధయ్ం. �ర� 

కృ�ి �ేయర� �ాబట�్ట, �ర� ���� గ���ంచల�ర�. � �ాధన ��వలం స్వస్థత 

�ేక�ర����� మ��య� శ��ర దృఢ��్వ��� అ��,ే �ి�ా��ల� పట�్టంచు��వ�. �ా� 

ఒక�ా�� �ర� ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ�ి �ేయడం �్ార రం�ంచ�ా�� అ� �మ్మ�న్ 

�����ాత్ �. అ� అ��క ��నన్ పదధ్త�లను ఉప���ం� �క� భంగం క����ాత్ �, �ాట� 

లకష్య్ం �ర� ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ� ి�యే����� ఆటంకం క���ంచడం, మ��య� � 

�ాధనల� �ర� �ఫలమ��య్ల� �యేడం. �ి�ా��ల� రకర�ాల ���లల� 

�ా��త్క���ాత్ �. ���న్ �తయ్ ��తంల� సంఘటనల��ా, మ�����న్ ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల � 

ఉ��ప్��ల ర�పంల� ��చ���ాత్ �. �ర� ��య్నంల� క�ర�్చ�� ప్ర��ా�� ��� జ�కయ్ం 

�ేసు������� �షయ�లను ఆ�ే��ాత్ �, �క� ప్ర�ాంతతను �ేర���వడం అ�ాధయ్ం �ే�ి, 

త��్వ�ా ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ�ి �యేడం అ�ాధయ్ం �ే�ాత్ �. ���న్�ార�్ల  �ర� ��య్నం 



    

  76    
    

�ేయ����� క�ర�్చనన్ కష్ణ��, �ర� �ద్రల��� జ�ర���వడం �్ార రం��ాత్ ర� ల��� అ�న్ 

ర�ాల ఆల�చనల� � మనసుస్ల��� వ�ాత్ �, �ర� �ాధన �ి్థ�ల��� ప్ర���ంచడం �ల� 

�ాదు. ఇతర సమయ�ల�్ల  �ర� �ాయ్య�మ�ల� �యేడం �్ార రం�ంచ�ా��, ఒకప�ప్డ� 

�శ్శబద్ం�ా ఉం�ే � ప��స�ాల� ఒక్క�ా���ా �ా� అడ�గ�ల చప�ప్ళ్ళ��, తల�ప�ల� 

��ట�్ట ��వ��ల�, �ార్ల �రన్ చప�ప్ళ�్ళ, ట���� న్ల  �� తల�� �ం���� ���, ఇల� ఇం�ా 

అ��క ర�ాల ర��ాలల� జ�కయ్ం క����ాత్ �, �ర� ప్ర�ాంతం�ా అవడం అ�ాధయ్ం �ే�ాత్ �. 

ఇం�� రక���న �ి�ాచం ల�ౖం��క �ామం. ఒక అంద���న �ీత్ � �ా�, ల��� 

ప�ర�ష�డ� �ా� �ాధక�� ఎదుట అతను ల��� ఆ�� ��య్నం �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ల��� కలల�్ల  

కనబడవచు్చ. � ల�ౖం��క �ామం అ�� బం���న్ �����త్ ంచ�����, ఆ వయ్��త్ �మ్మ�న్ 

ఆక��ష్ంచట����, వశపరచు�������  ప్ర���ిం�ే �షే్టల� �ే�ాత్ ర�. �ర� ���� �దట��ా�� 

జ�ంచల�క�� �ే, అ�� క�మం�ా ������, వశపరచు��వడం ��న�ా��సూత్ �� ఉంట�ం��, �ర� 

ఉనన్త �ా్థ � కృ�ి �ే�� ఉ�ేద్�ా�న్ ������ట�్ట వరక�. ఇ�� ��టవల�ిన ఒక క��న���న 

ప��కష్, ��ంతమం�� �ాధక�ల� ���వల్ల  �ఫలమయ�య్ర�. �ర� మ�న�ికం�ా ����� 

తయ�ర��ా ఉ��న్ర� ఆ��ాత్ ను. అత� ల��� ఆ�� �ిన్ �ింగ్ ను స���ా �ా�ాడ���క�ం�� 

ఒకర� �దట��ా�� �ఫల����ే, ��� నుం�� గ�ణ�ాఠం తపప్క ��ర�్చ���ా�. �ర� � 

�ిన్ �ింగ్ ను �జం�ా �ా�ాడ�క��, ఆ బం���న్ ప���త్�ా వ��ల� వరక�, అ�� మ�్ల వ�్చ 

��ల� �ార�్ల  జ�కయ్ం కల�గజ�సుత్ ం��. ఇ�� �ర� జ�ం���స్న ��దద్  ఆటంకం, ల��� �ర� 

����ను �ా��ంచల�ర� మ��య� కృ�ిల� �ాఫలయ్త �� ందల�ర�. 

ఒకర� �ాయ్య�మ�ల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, ల��� కలల�్ల  ఇం�� రక���న �ి�ాచం 

క��� కనపడ�త�ం��. ��ందర� అక�ా్మత�త్ �ా ���న్ భయం����� ��ార���న, �జ���న 

మ�ఖ�లను ల��� కత�త్ లను పట�్ట క�� చంప����� భయ��ట�్ట  ఆ�ా�ాలను చూ�ాత్ ర�. 

అ�� ేఅ� మనుష�లను భయ��ట్టగలవ� మ�త్ర��. అ� �జం�ా �� డవ����� వ��త్  అ� 

�ాధక���� ��కల�వ� క���, ఎందుకంట� మ�స్టర్ �ాధక�� శ��రం చుట�్ట  ఒక ర�� 

కవ���న్, అత��� ల��� ఆ��క� �� కలగక�ం�� ఉం�ేందుక� అమ�ా్చర� �ాబట�్ట . అ� 

మ��ి� భయ��ట్ట����� ప్రయ�న్�ాత్ �, అతను ల��� ఆ�� కృ� ి�యేడం ఆ���ాత్ ర�. 

ఇ� ఒక ���ద్ష్ట �ా్థ �ల� ల��� ఒ�ా��క ���ద్ష్ట సమయంల� కనబడ���, త్వర�ా 
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గ����� ���–���న్ ���ల�్ల , �ారంల� ల��� ���న్ �ా�ాల�్ల . అం�� � �ిన్ �ింగ్ ఎంత 

ఉనన్తం�ా ఉం�� మ��య� ఈ �షయ��న్ ఎల� ప��గణ��ాత్ ర� అ�������ౖ ఆ��రప�� ఉం��. 

 

8. జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం మ��య� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం 
“జన్మ�దిధ్  స్వ��వం” అ���� ఒకర� ప�ట�్ట క�� తమ�� �చెు్చక��� �ెల్ల� ప���ా్థ �న్ 

గ���ం�న��. �జ���� అ�� ప�ణయ్ం–ఒక సప్ర్శ�య���న �ాసత్వ���న ప��ర్థం. ��� ఈ 

ప���ా్థ �న్ ఎక�్కవ�ా �ెచు్చక�ంట�, � జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ��ల��ా ఉంట�ం��. మం� 

జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం క���య�నన్ �ార� �ా���క్క �జ స్వయ���� ��ల� సులభం�ా 

�ేర�క�ంట�ర�, మ��య� జ�్ఞ ��దయం �� ందు��ర� ఎందుకంట� �ా�� ఆల�చనలక� 

అడ్డంక�ల� ఉండవ� �ాబట�్ట . ఒక�ా�� ���ంగ్ ��ర�్చ��వడం గ���ం� ల��� కృ�ి�� 

సంబం��ం�న �షయ�ల� గ���ం� �నన్ంత��, �ార� ��ంట�� ఆస��త్ చూ�ిం� 

��ర�్చ������� ఇష్టపడ��ర�. �ార� �శ్వం�� ఏకం �ాగలర�. ఇ�� స���ాగ్  ల��� � ��ెిప్న 

మ������ా ఉం��: “ఒక ��ె��ౖన వయ్��త్ ����ను �నన్ప�ప్డ�, ఆ వయ్��త్ ��ల� శ�మ�� �ాధన 

�ే�ాత్ డ�, ఒక సగట� మ��ి ���� �నన్ప�ప్డ� అతను ���న్ అప�ప్డప�ప్డూ �ాధన 

�ే�ాత్ డ�. ఒక మ�ర్ఖప� వయ్��త్ ���న్ �ంట�, అతను ���న్ గ���ం� �గగ్ర�ా నవ�్వ��డ�. 

అతను ���న్ గ���ం� �గగ్ర�ా నవ్వక�� �ే, అ�� ������ �ాదు.” �ా�� �జ స్వయ���� 

సులభం�ా �ేర�క��, జ�్ఞ ��దయం �� ందగ��� వయ్క�త్ ల� �ె���నౖ వయ్క�త్ ల�. అందుక� 

వయ్��య్సం�ా, నల్ల� ప��ర్థం ఎక�్కవ�ా ఉం��, అలప్���న జన్మ�ిదధ్  స్వ��వంగల వయ్��త్, 

అత� శ��రం బయట ఒక అడ్డం�� ఏరప్��, మం� �షయ�లను అం��క��ంచ����� 

అ�ాధయ్ం అ��య్ల� �సేుత్ ం��. ఈ నల్ల� ప��ర్థం, అత��� మం� �షయ�ల� 

ఎదు���నప�ప్డ�, �ాట���ౖ నమ్మకం ల�క�ం�� �సేుత్ ం��. �ాసత్�ా��� కర్మ �� �ిం�ే �ాత్రల�్ల  

ఇ�ొకట�. 

జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం గ���ం�న చర్చల� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం �షయ��న్ క��� 

�ే�ా్చ�. మనం జ�్ఞ ��దయం గ���ం� మ�ట�్ల �ేటప�ప్డ�, ��ంతమం�� జ�్ఞ ��దయం అవడం 

అంట� చుర�క��ా ఉండడం�� సమ�నమ� అనుక�ంట�ర�. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� 

ఉ�ేద్�ం�ే “చుర�క�” ల��� “��రప్��” అ�న వయ్��త్ �జ���� మనం చ��్చంచుక�ంట�నన్  
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కృ�ి�� ��ల� దూరంల� ఉ��న్డ�. ఈ రక���న “చుర�క�” వయ్క�త్ ల� జ�్ఞ ��దయ��న్ 

సులభం�ా �ా��ంచల�ర�. �ార� ఈ వయ్వ���క, ���క ప్రపం���న్ మ�త్ర�� 

పట�్టంచుక�ంట�ర� ఎట�వంట� ల����న్ �� ��ట�్ట ��క�ం��, �స��ంపబడక�ం�� 

త�ిప్ంచుక�ంట�ర�. మ�ఖయ్ం�ా �ెప�ప్��దగగ్�� బయట ��ంతమం�� �ా��� జ�్ఞ నం ఉనన్ 

�ా���ా, చదువ�క�నన్ �ా���ా, చుర����న �ా���ా ప��గణ�ంచుక�ంట�ర�, కృ�ి �ేయడం 

కట�్ట కథల �షయం�ా ����ాత్ ర�. కృ�ి �ేయడం మ��య� �ిన్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  

�ేసు��వడం �ా���� ఊహకంద� �షయ�ల�. �ార� �ాధక�లను మ�ర�్ఖ ల��ా, మ�ఢ 

నమ్మకసు్థ ల��ా ����ాత్ ర�. మనం �ెప�ప్క�ంట�నన్ జ�్ఞ ��దయం చుర�క��ా ఉండడం 

గ���ం� �ాదు, మ�నవ తత్వం తన�క్క �జ త��్వ��� �ేర���వడం, మం� వయ్��త్�ా 

ఉండడం, ఈ �శ్వ త��్వ��� అనుగ�ణం�ా నడ�చు��వడం గ���ం�. ఒక�� జన్మ�ిదధ్  

స్వ��వం �ా�� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణ��న్ ��ాధ్ ��సుత్ ం��. ఒక�� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం మం��ై 

ఉంట�, �ా�� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం క��� ��ల��ా ఉంట�ం��. జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం 

జ�్ఞ ��దయ గ�ణ��న్ ��ాధ్ ��సుత్ ం��; అ��� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ప���త్�ా జన్మ�ిదధ్  

స్వ��వం�ేత ���ంపబడదు. � జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఎంత ��ల��ా ఉ��న్, � 

అవ�ాహన ల��� గ�హణశ��త్ ల��ించక�డదు. ��ంతమం�� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం అంత 

మం��ా ఉండదు, అ��� �ా�� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ��పప్�ా ఉంట�ం��, �ాబట�్ట  �ార� 

ఉనన్త �ా్థ ��� కృ�ి �ేయగల�గ���ర�. మనం అ�న్ స�ేతన �వ�లక� మ���త్� 

ప్ర�ా���ాత్ ం �ాబట�్ట , మనం జన్మ�ిదధ్  స్వ���ా�న్ �ాక�ం��, జ�్ఞ ��దయప� గ�ణ��న్  

చూ�ాత్ ం. �ల� ��ల� వయ్���క �షయ�ల� ఉ��న్, �క� కృ�ిల� ఎద�ాలనన్ పట�్ట దల 

ఉనన్ంత వరక�, ��క్క ఈ ఆల�చన ధర్మ���న��. ఈ తలప��� �ర� ఇతర�లకంట� 

��ంత ఎక�్కవ మ�త్ర�� వదుల����ా�, �వరక� �ర� జ�్ఞ ��దయ��న్ �ా���ాత్ ర�. 

�ాధక�ల శ���ాల� ���ధ్  �ేయబ��్డ �. ��ంగ్ వృ��ధ్  �ెం��క �ార� 

��గగ�సు్థ ల� �ార�, ఎందుకంట� శ��రంల� ఈ ఉనన్త-శ��త్ ప���ా్థ �న్ క���య�ండడం వల్ల  

ఇక��ౖ నల్ల�న్ ప���ా్థ �న్ ఉండ�యదు. అ��� ��ందర� ఈ �షయ��న్ నమ్మ����� 

సమ్మ�ంచర�, ఎప�ప్డూ �ార� అ����గయ్ం�ా ఉ��న్ర� అనుక�ంట�ర�. ఇల� �ర 

��ట�్ట క�ంట�ర�, “��క� ఎందుక� ఇంత అ��ఖయ్త�ా ఉం��?” ��మ� �ె��ప్�ే�టంట� 

�ర� ��ంగ్ ను �� ం��ర�. అంత మం� �షయ��న్ �� ం��నప�ప్డ�, �క� అ��ఖయ్త 
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ల�క�ం�� ఎల� ఉంట�ం��? కృ�ిల� బదుల��ా ఒకర� �షయ�లను వదుల����ా�. 

�జ���� అ��ఖయ్త అం�� ��ౖ ��ౖన ఉం�ే��, � శ��రం��ౖ ఎట�వంట� ప్ర��వం ఉండదు. అ�� 

అ����గయ్ం మ������ా క��ిం���, క�్చతం�ా �ాదు–అం�� �ర� ఆ �షయ��న్ 

�ెల�సుక�ంట��ా ల��� అ�������ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. �ాధక�ల� అ���దద్  బ�ధలను 

భ��ంచడ�� �ాక�ం��, మం� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం క��� క���య�ం���. క�ా్ట ల� 

ఎదు���నప�ప్డ�, ��ంతమం�� �షయ�లను గ���ంచట���� క��� ప్రయతన్ం �యేర�. 

��ను �ా���� ఉనన్త �ా్థ �ల� బ� ��ం�నపప్ట���, ఉనన్త ప్రమ�ణ�ల�� �ా��� 

�ర్వ��ంచు��వడం గ���ం� �ె�ిప్�� �ా�, �ా��� ఇం�ా �ామ�నయ్ మ�నవ�ల 

మ������ా�� ప��గణ�ంచుక�ంట�ర�. �జ���న �ాధక�ల��ా కృ�ి �ేయడం క��� �ా�� వల్ల  

�ాదు. �ార� ఉనన్త �ా్థ �� �ేర�క�ంట�ర�� �షయం క��� నమ్మల�ర�. 

మనం చ��్చంచుక�నన్ ఉనన్త �ా్థ �లల� జ�్ఞ ��దయం, జ�్ఞ ��దయం �� ందడం 

గ���ం�-ఇ�� అక�ా్మత�త్  జ�్ఞ ��దయం మ��య� క�మ���న జ�్ఞ ��దయం�ా 

వ��గ్క��ంపబ��ం��. అక�ా్మత�త్  జ�్ఞ ��దయం అ���� �తత్ం కృ�ి �క్క క�మం అం�� 

��ళం���ిన �ి్థ�ల� జర�గ�త�ం��. �వ�� కష్ణంల� �తత్ం కృ�ి �క్క క�మ��న్ ప���త్ 

�ే�ిన తర��ాత మ��య� � �ిన్ �ింగ్ ఉనన్త �ా్థ �� �ేర�క�నన్ తర��ాత, 

ఒక్క�ా���ా � అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల ����ల� �పప్బడ���, � మ�డవ కనున్ 

అత�య్నన్త �ా్థ �ల� ఒక్క�ా���ా �రె�చుక�ంట�ం��, � మనసుస్ ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల � 

ఉనన్త-�ా్థ � �వ�ల�� సం���ించగలదు. ఒక్క�ా���ా ఈ �తత్ం జగత�త్  �క్క 

స��య్�న్, ����క్క ��నన్ ప��మ�ణ�లను, ఏకసంఖయ్ స్వ�ాగ్ లను చూడగల�గ���ర�, 

ఆ తర��ాత �ా���� సం���ించగల�గ���ర�. � �క్క ��పప్ ��వయ్ శక�త్ లను క��� 

�ర� ఉప���ంచగలర�. అక�ా్మత�త్  జ�్ఞ ��దయం �క్క మ�రగ్ం, అవలం�ంచ����� 

��ల� కష్ట���న మ�రగ్ం. చ��త్ర అం��, ��పప్ జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం క���య�నన్ �ార� 

మ�త్ర�� �ష�య్ల��ా ఎం�ిక అయ�య్ర�; ఇ�� ఏ�ాంతం�ా ఒ��్కక్క���� మ�త్ర�� 

అం��ంచబ��ే�. సగట� మనుష�ల� ���� భ��ంచల�ర�!  ��ను అవలం�ం�న మ�రగ్ం 

అక�ా్మత�త్  జ�్ఞ ��దయ మ��ాగ్ ��ే. 

��ను �క� కల�గజ�సుత్ నన్ �షయ�ల� క�మ���న జ�్ఞ ��దయం మ��ాగ్ ��� 

�ెం��న�. � �క్క కృ� ి క�మంల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ� వృ��ధ్  �ావల�ని 
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సమయ���� వృ��ధ్  �ెందు���. �ా� ఉదభ్�ం�ే అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �ర� 

ఉప���ంచట���� �ాక�� వచు్చ, � �ిన్ �ింగ్ ను �ర� ఒక ���ద్ష్ట  �ా్థ ��� ��ంచల�దు 

�ాబట�్ట, ఇం�ా �ర� స���ా వయ్వహ��ంచల�ర� �ాబట�్ట  �ర� తప�ప్డ�పనుల� �ేయడం 

�ే�క. ప్రసుత్ ����� �ర� ఈ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను �ాడల�ర�, �వ���� �ాట�� �క� 

ఇవ్వడం జ������ స��. కృ�ి ��్వ�ా క�మం�ా � �ా్థ �� ��ంచుక��, ఈ �శ్వ స��య్�న్ 

�ెల�సు��గలర�. అక�ా్మత�త్  జ�్ఞ ��దయం మ������ా�� �వ���� �ిదధ్త �� ందు��ర�. 

క�మ���న జ�్ఞ ��దయ మ�రగ్ం ��ం�ెం సులభం, అంత అ�ాయకర���ం�� �ాదు. ఇందుల�� 

కష్టం ఏ�టంట� �ర� ప���త్ కృ�ి ప్ర���యను చూడగలర�, �ాబట�్ట  ���ౖ �ర� 

���ంచుక��� ఆవశయ్కతల� ఇం�ా క��నం�ా ఉం���. 

 

9. ఒక సప్ష్ట���న మ��య� స్వచ్ఛ���న మనసుస్ 
��ంతమం�� �ార� ���ంగ్ �ాయ్య�మ�ల� �ే��టప�ప్డ� ప్ర�ాంతతను �ా��ంచల�ర�, �ాబట�్ట  

�ార� ఒక ���నం ��సం ��దుక���ర�. ��ంతమం�� ననున్ ఇల� అ���ార�: 

“గ�ర�వ��ార�, ��ను ���ంగ్ �ాయ్య�మ�ల� �సేుత్ నన్ప�ప్డ� ఎందుక� ప్ర�ాంతం�ా 

�ాల�ను? ��ను ��య్నంల� క�ర�్చనన్ప�ప్డ� ప్ర�ాంతం�ా అ��య్ల� ��క� ఒక ���నం 

�ా�, ల��� ��ౖప�ణయ్ం �ా� ��రప్�ాల�ా?” ��ను అడ�గ�త���న్ను, �ర� ప్ర�ాంతం�ా 

ఎల� �ాగలర�!? ఒక �ేవత వ�్చ �క� ఒక ���నం ����ప్�� �ా�, �ర� ప్ర�ాంతం�ా 

అవ్వల�ర�. ఎందుక�? అందుక� �ారణం � �క్క మనసుస్ సప్ష్టం�ా, స్వచ్ఛం�ా 

ల�దు �ాబట�్ట . సమ�జంల� ��సుత్ ��న్ర� �ాబట�్ట , ��నన్���న మ�న�ిక ఉ�ే్ర�ాల� 

మ��య� ����కల�, స్వప్ర�జనం, వయ్��త్గత �షయ�ల�, ఇం�ా � ��న్��త�ల, 

క�ట�ం�క�ల వయ్వ��ాల� ఇట�వంట� �షయ�ల�న్ � మనసుస్ల� ఎక�్కవ�ా ��ట� 

�ేసుక�� అ��క �్ార ��నయ్తను వ���ాత్ �. క�ర�్చ� ��య్నం �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� �ర� 

ప్ర�ాంతం�ా ఎల� �ాగలర�? �ర� ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా �ాట�� అణగ�ొ��్క��, అ� 

�ాటంతట అ�� ��ౖ�� వ�ాత్ �. 

బ�దధ్మతం �క్క కృ� ి“�లం, సమ���, మ��య� ప్రజ్ఞ” గ���్చ ��ర�ప్త�ం��.  

�లం అ���� �ర� బం��లను క���య�నన్ �ాట�� వదుల���వడం ��సం. ��ంతమం�� 
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బ�దధ్మతసు్థ ల� బ�దధ్  ��మం జ�ంి�ే ������న్ అవలం�ం��ర�, ����� “ఒక ఆల�చన 

త��్కన ��ల ఆల�చనలను భ��త్�ే��” �ి్థ�� �ా��ంచ����� ఏ�ాగ�త�� జ�ించడం అవసరం. 

అ��� ఇ�� ��వలం ఒక పదధ్� మ�త్ర�� �ాదు, ఒక రక���న �ామర్థ�ం క���. �క� 

నమ్మకం కలగక�� �ే �ర� జ�ించట���� ప్రయతన్ం �ేయం��. � ��ర� ��ిప్ బ�దధ్  

��మం జ�ిసూత్ ��, � మనసుస్ల� ���� �షయ�ల� తల�త�త్ ��య� క�్చతం�ా 

�ెపప్గలను. మ�ందు�ా ఇల� బ�దధ్  ��మం జ�ించ���న్ ట�బ�టన్ ��ం�్రజం 

మనుష�లక� ����ప్ం��; ఒకర� �ారం ���ల �ాట�, ప్ర���� వందల ��ల �ార�్ల  బ�దధ్  

��మజపం �ెయ�య్�. �ా���� తల ����� వరక� జ�ి�ాత్ ర�, తర��ాత �ా�� మనసుస్లల� 

�వ���� ఏ� ల�క�ం�� ఉంట�ం��. ఆ ఒక్క ఆల�చన ����� అ�న్ట�� భ��త్��ేిం��. ఇ�� 

�ర� �ేయల�నట�్ట  ఒక రక���న ��ౖప�ణయ్ం. ఇం�ా ���న్ ���� �����ల� క��� ఉ��న్� 

� మనసుస్ను � దన్ �ెయ్న్ ��ౖ ��ం��్రక��ంచడం, ఎల� ల���్కంచడం, � కళ్ళను 

వసుత్ వ�ల�� ౖ �లపడం, ఇట�వంట� �ాట�� ����ప్� క��� ఉ��న్�. �జ���� ఈ 

�����ల�్ల  ఏ�� క��� �మ్మ�న్ ప���త్ ప్ర�ాంతతల��� ����్ల ల� �ేయల�వ�. �ాధక�ల� 

సప్ష్ట���న, స్వచ్ఛ���న మనసుస్ను �ా��ం���, మనసుస్ �ం�� స్వంత ప్ర�జ����� 

సంబం��ం�న ఆల�చనల� �డ����� మ��య� �ా�� హృదయ�లల�� అ��య్శను 

వదుల����ా�. 

�ర� సత్బధ్తల��� మ��య� ప్ర�ాంతతల��� ��ళ్లగల�ా అ���� �జ���� � �క్క 

�ామర్థ�ం మ��య� �ా్థ � �క్క ప్ర�ఫలనం. క�ర�్చనన్ కష్ణ�� �ర� ప్ర�ాంతతల��� 

��ళ్లగ���� ేఅ�� ఉనన్త �ా్థ �� సూ�సుత్ ం��. ప్రసుత్ ����� �ర� ప్ర�ాంతం�ా �ాల�క�� �ే 

ప�ా్వల�దు–కృ�ి ��్వ�ా ��మ్మ���ా �ా��ంచవచు్చ. � �ని్ �ింగ్ క�మం�ా వృ��ధ్  

�ెందుత�ం��, అల��� � ��ంగ్ క���. �ర� స్వంత-ప్ర�జనం మ��య� � ����కలక� 

తక�్కవ �్ార ��నయ్తను ఇవ్వక�� �,ే � ��ంగ్ ఎపప్ట��� వృ��ధ్  �ెందదు. 

�ాధక�ల� అ�న్ ��ళల� �ా��� ఉనన్త���న ప్రమ�ణ�ల�� చూసు���ా�. 

�ాధక�లక� �రంతరం అ�న్ ర�ాల ��్లష్ట���న �ామ��క ఘటనల�, అ��క అ�్లల, అ����గయ్ 

�షయ�ల�, ��నన్ మ�న�కి ఉ�ే్ర�ాల� మ��య� ����కల వల్ల  జ�కయ్ం కల�గ�త�ం��. 

ట��ల�, �ి�మ�లల�, �ా��తయ్ంల� �� ్ర తస్��ంచబ� ే�షయ�ల� �ర� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల 

మధయ్ బలవంత�ల��ా, ఇం�ా �ాయ్వ���క వయ్��త్�ా తయ�రవ����� బ� ధపర��ాత్ �. ఈ 
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�షయ�లను అ��గ�ంచక�� �,ే �ర� �ాధక�� �ిన్ �ింగ్ క�, మ���ి్థ��� ఇం�ా దూర���, 

తక�్కవ ��ంగ్ ను �� ందు��ర�. �ాధక�లక� ఆ అసభయ్, అ����గయ్ �షయ�ల�� తక�్కవ ల��� 

ఎట�వంట� వయ్వ��ాల� ఉండక�డదు. �ాట��� గ���్డ �ా ఉం�� �ాట�� �నక�డదు, 

మనుష�లక� మ��య� �షయ�లక� చ�ంచక�ం�� ఉంట�. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల 

మనసుస్ల� ననున్ చ�ంచల�వ� ��ను తరచు అంట� ఉంట�ను. ఇతర�ల� ననున్ 

�� ����నప�ప్డ� సం���ంిచను, ననున్ అవమ�న పర�నప�ప్డ� మన�ాత్ పం �ెందను. 

�ామ�నయ్ మ�నవ�ల మధయ్ �ని్ �ంిగ్ క� క��� భం�ాల� ఎంత �వ్రం�ా ఉ��న్, ��ను 

చ�ంచక�ం�� ఉంట�ను. �ాధక�ల� అ�న్ స్వంత ల���లను ��ేక�ా �సు���ా�, �ాట�� 

పట�్టంచు��క�డదు క���. అప�ప్� ే జ�్ఞ ��దయం �� ం��ల�� � ఉ�ేద్శం ప��పక్వం�ా 

���ంచబడ�త�ం��. ప్రఖ�య్� మ��య� స్వంత ల�భం పట్ల  గట�్ట  యతన్ం ల�క�ం�� �ర� 

ఉండగ����,ే �ాట�� మ�ఖయ్మ� �ా� �షయ�ల��ా ప��గణ���త్ , �ర� ��ాశ ల��� 

మన�ాత్ పం �ెందర�, � హృదయం ఎప�ప్డూ ప్ర�ాంతం�ా ఉంట�ం��. ఒక్క�ా�� అ�న్ట�� 

�డగ����ే, �ర� సహజం�ా�� సప్ష్ట���న మ��య� స్వచ్ఛ���న మనసుస్ కల�ారవ���ర�.  

��ను �క� ���ా ను మ��య� ఐదు �ాయ్య�మ�లను అ�న్ ���ాప్ను. � 

శ���ాలను స���ే�,ి �ాల�న్ మ��య� శ��త్ యం��్ర ల వయ్వస్థను అమ�ా్చను. �� ధర్మ 

శ���ాల� �మ్మ�న్ �ా�ాడ����. �క� ఇవ్వవల�ినవ�న్ ఇవ్వబ��న�. ఈ 

ప్రసంగంల� అం�� ����ౖ ఉం��. ఈ కష్ణం నుం�� అం�� ���ౖ ఉంట�ం��. “గ�ర�వ� 

�మ్మ�న్ కృ�ి ��్వరం ల�ప��� న���ి�ాత్ ర�, కృ�ి ��న�ా��ంచడం ���ౖ ఉం��.” �ర� 

���ా ను �ణ్ణం�ా ��ర�్చక�ంట�, శ�దధ్�ా అనుభ�ాల ��్వ�ా అర్థం �ేసుక�ంట�, ప్ర� 

కష్ణం � �ిన్ �ంిగ్ ను గమ�ంచుక�ంట�, శ�మ��ట�్ట  కృ�ి �ేసూత్ , అతయ్ంత క��న���న 

బ�ధలను భ��సూత్ , అ�న్ క�ా్ట ల�్ల కల�్ల  కష్ట���న �ాట�� భ��సూత్  ఉనన్ంత వరక�, �ర� 

తపప్క � కృ�లి� సఫలం �ాగలర� నమ�్మ��ను. 

 

��ంగ్ ను కృ�ి �ే�� మ�రగ్ం ఒక�� హృదయంల� ఉం�� 

అ�ార���న ���ాల� పయ�ం�ే పడవ క�ా్ట ల��ౖ నడ�సుత్ ం�� 
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            ��ల�గవ అ��య్యం 

�ాల�న్ ��ంగ్ �ాధ�� ���నం 
�ాల�న్ ��ంగ్ బ�దధ్  సంప్ర��య���� �ెం��న ఒక ���ష కృ�ి �ాధన. ����క్క ప్ర�ేయ్కత 

బ�దధ్  సంప్ర��యంల�� ఇతర �ామ�నయ్ కృ�ి �����ల నుం�� ���� ��ర� �సేుత్ ం��. 

�ాల�న్ ��ంగ్ ఒక ఉనన్త-�ా్థ � కృ�ి ���నం. గతంల� �ాధక�ల� అతయ్ంత ఉనన్త���న 

�ిన్ �ింగ్ (మనసత్త్వం) ల��� ��పప్ జన్మ�దిధ్  స్వ��వం క���య�ం��ల�� ఆవశయ్కత�� 

ఈ కృ�ి ���నం ఒక �వ్ర���న �ాధ�� ���నం�ా ఉం�ే��. ఈ �ారణం�ా, ఈ కృ� ి

������న్ జన �్ార చురయ్ం �ేయడం కష్టం. అ����ా� అ��క మం���� ఈ కృ� ి���నం 

గ���ం� �ె�య�����, �ా�� �ా్థ �లను వృ��ధ్  �సేు�������, మ��య� ఇం�ా అ��క 

సంఖయ్ల� అం��త ��వంగల �ాధక�ల అవస�ాలను �ర్చ�����, జనులక� త��న �ధం�ా 

��ను �ాధ�� �ాయ్య�మ�లను సంగ���ం��ను. ఈ మ�ర�ప్ల� ��ేినపప్ట���, ఈ 

�ాయ్య�మ�ల� ఇతర �ామ�నయ్ �����ల� అం��ం�ే �ాట�� మ��య� అ� �ాధన 

�ేయబ�ే �ా్థ �ల �షయ�లల� ��ల� అ��గ�ం�ం��.  

�ాల�న్ ��ంగ్ �ాధక�ల� అ� త్వర�ా �ా�� ��ంగ్ �ాట�ా�న్ మ��య� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ��ం�� ం��ంచు��వడ�� �ాక�ం��, అసమ�న���న శ��త్ క���న 

�ాల�న్ ను (ధర్మ చక�ం) క��� ��ల� తక�్కవ �ాలంల��� �� ందగలర�. ఒక�ా�� ఏరప్��న 

తర��ాత, �ాల�న్ అ�న్ ��ళల� �ాధక��� �� �త్కడ�ప� ��గంల� స్వయం�ిస్దధ్ం�ా 

ప��భ్ర�సూత్ �� ఉంట�ం��. ఇ�� �రంతరం �శ్వంల�� శ��త్� ��క��ం�, �ాధక��� బన్ ట� ల� 

(అసల� �వం) ���� ��ంగ్ �ా (�ాధ�� శ��త్) ర��ాంతరం �సేుత్ ం��. ఈ �ధం�ా, “�ా 

(ధర్మం) �ాధక���� ���ధ్  �ేసుత్ ం��” అ�� లకష్య్ం �ాధయ్మవ�త�ం��. 

�ాల�న్ ��ంగ్ ల� ఐదు �ాయ్య�మ�ల� ఉ��న్�, ఇ� బ�దధ్  ��� �తే�లను 

��పడం �ాయ్య�మం, �ాల�న్ �లబడ� భం��మ �ాయ్య�మం, జగత�త్  �క్క ��ండ� 

��నలను ��చు్చ��నడం �ాయ్య�మం, �ాల�న్ ��వయ్ వలయం �ాయ్య�మం, మ��య� 

�ై�క శక�త్ లను బలపరచడం �ాయ్య�మం. 
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1. �� జ�న్ �యన్ �� �ా (బ�దధ్  ��� �ేత�లను ��పడం 

�ాయ్య�మం) 
 

సూత్రం: 

బ�దధ్  ��� �ేత�లను ��పడం �ాయ్య�మం అ�న్ శ��త్ ��డ�లను �ెరవ����� ��పడం�� ౖ

��ం��్రకృత��� ఉం��. ఈ �ాయ్య�మ��న్ �ాధన �ే�ని తర��ాత, ��తత్�ా �్ార రం�ం�న 

�ార� తక�్కవ �ాలంల��� శ��త్� �� ందగల�గ���ర�, అనుభవంగల �ాధక�ల� ��గం�ా 

వృ��ధ్  �ెందగలర�. ఈ �ాయ్య�మంల� �దట� నుం�� శ��త్ ��డ�ల�న్ �ెర�చు��వల�ని 

అవసరం ఉం��, త��్వ�ా �ాధక�ల� ��ంట�� అత�య్నన్త �ా్థ �ల� �ాధన �యే����� 

�ాధయ్మవ�త�౦��. ఈ �ాయ్య�మం �క్క కద�కల� అ� �ా��రణం�ా ఉంట��, 

ఎందుకంట� ��పప్ ���� సూత్రం ప్ర�ారం ��ర�్చ������� సరళ౦ మ��య� సులభం. 

కద�కల� సరళం�ా ఉ��న్�ా�, బృహత్-�ా్థ �ల� �తత్ం కృ�ి ���నంల� ఉదభ్�ం� ే

�షయ�లను �యం�్ర�ాత్ �. ఈ �ాయ్య�మ��న్ �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ఒక�� శ��రం 

��చ్చ�ా అ��ిసుత్ ం�� మ��య� ��ల� బల���న శ��త్ ��త్రం ఉనన్ట�్ల �ా ఒక ప్ర�యే్క���న 

అనుభ�� కల�గ�త�ం��. ఇ�� �తత్ం శ��రంల�� అ�న్ శ��త్ ��డ�లను ��పడం 

మ��య� �ెరవడం వలన జర�గ�త�ం��. ��� లకష్య్ం శ��త్ అడ�్డ �ా ఉనన్ ���ాలను 

అడ్డంక�ల� ల�క�ం�� �ేయడం, శ��త్ ��ాటంకం�ా, నునన్�ా ప్రవ��ం�ేల� �యేడం, 

శ��రంల�� మ��య� చర్మం ���ంద ఉనన్ శ��త్� కదపడం, ���� బలం�ా 

ప్రవ��ంపజ�యడం మ��య� �శ్వం నుం�� ��దద్  �తత్ంల� శ��త్� �ీల్చడం. అ� ే

సమయంల� �ాధక���� ���ంగ్ శ��త్ ��త్రం క���య�నన్ �ి్థ��� త్వర�ా �ేర�సుత్ ం��. ఈ 

�ాయ్య�మ��న్ �ాల�న్ ��ంగ్ �క్క �్ార థ�క �ాయ్య�మం�ా, మ�ందు�ా �ాధన 

�ే�ాత్ ర�. ఇ�� �ాధనను బలపర�ే �����ల�్ల  ఒకట�. 
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��వ్ ���: (�ాయ్య�మం �ే�� మ�ందు ఒక�ా�� వ�్లంచబ�ే ��్ల కం) 

��న్ షన్ హ ��   �ొంగ్ �ంగ్ ��్వ � 

(Shen Shen He Yi) (Dong Jing Sui Ji) 

��ంగ్ ట�యన్ దూ �న్ �యన్ �� ��  �  

(Ding Tian Du Zun)  (Qian Shou Fo Li) 

 

 

�ిదధ్ం �ావడం: 

�తత్ం శ���ా�న్ మ�� వదుల��ా �ాక�ం�� సడ�ంచం��. �ా��ల మధయ్ భ�జ�ల-

��డల�ప్ దూరం ఉం�, సహజం�ా �లబడం��. ��ాళ్లను ����ద్�ా వంచం��. ��ాళ్లను, 

త�ంట� ���ా�న్ వదుల��ా ఉంచం��. గ��్డ �న్ ����ద్�ా ల�ప��� ల���్కం��. ��ల�క �క్క 

��న గట�్ట  అంగ�� ���ా�. పల�వర�సల మధయ్ ��ం�ెం జ��ా ఉంచం��. ��దవ�లను 

మ��ి, కళ్ళను ��మ్మ���ా మ�యం��. మ�ఖం �ద ప్ర�ాంత ���ా�న్ వయ్కత్పరచం��. 

�ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� �ర� ��ల� ��దద్�ా, ఎత�త్ �ా ఉనన్ట�్ల  �క� అ��ిసుత్ ం��. 

 

 

ల�య్ంగ్ �� జ��న్ (�ేత�లను కలపం��) 

అర�ేత�లను ��ౖ ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా ఉం� �తే�లను ���ౖ� ఎతత్ం��. బ�్ర టన��ళ్ల  ��నల� 

ఒక���� ఒకట� ����ద్ �ా ���ా�. ��ే�క్క త��్కన ��ల�గ� ��ళ్లను క��ి ఉం�, �ాట�� 

ఇం��క ��ే ��ళ్ల��ౖ ��ం�ెం అ��ాయ్పత్ ం�ా ఉంచం��. ప�ర�ష�లక� ఎడమ�ే� ��నౖ 

ఉంట�ం��, �ీత్ �లక� క�����ే ��నౖ ఉంట�ం��, �తే�ల� అం���ారం ��ల��ాత్ �, �ాట�� 

�� �త్కడ�ప� ��గంల� ఉం���. ��ండ� భ�జ�లను ����ద్�ా మ�ందుక� ఉం�, ��ేత�లను 

��ల��ేల� ఉం���, ఈ �ధం�ా చంకల� �ె���నట�్ల �ా ఉంట�� (1-1 �త్రంల� 

చూ�ినట�్ల ). 
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x                           �త్రం 1-1                                                                                      �త్రం 1-2 

 

� ల ��న్ య�వ్ (����ే్రయ�డ� �ప�ను ��పడం) 

జ� �న్ �� (�తే�ల� కల�ియ�నన్ భం��మ) �దల���ట్టం��. క��ని �తే�లను ���ౖ� 

ఎ�త్నప�ప్డ�, ��ండ� �ాళ్లను క�మం�ా �నన్�ా �యేం��. �ేత�ల� మ�ఖం ఎదుట 

�ే��నప�ప్డ�, �ాట�� �డ��� ిక�మం�ా ��ండ� అర�ేత�లను ���ౖ� ��ాప్�. ఒక�ా�� �ేత�ల� 

తల��నౖ ఉనన్ప�ప్డ�, అర�తే�ల� �� ౖ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా ఉం��� ��ండ� �ేత�ల ��ళ�్ల  

ఒక���� ఒకట� చూప�త�నన్ట�్ల �ా, �ాట� మధయ్ 8-10 అంగ�ళమ�ల (20-25 

��ంట��టర్ల) దూరం ఉం��� (1-2 �త్రంల� చూ�నిట�్ల �ా). అ�ే సమయ౦ల� తలను ���ౖ� 

��ట�్ట, �ా��లను ��లక� ��ందక� వ��త్ �. ��ండ� అర�తే�ల మడమల�� ���ౖ� గట�్ట�ా వతత్ం��, 

శ���ా�న్ 2-3 ����న్ల  వరక� ��పం��. తర��ాత ఒక్క�ా���ా �తత్ం శ���ా�న్ వదుల� 

�ేయం��, మ�ఖయ్ం�ా ��ాళ�్ల , త�ంట� ��గం సడ�ం�న �ి్థ��� ����� �ా�ా�.   



    

  87    
    

                           
                                    �త్రం 1-3                                                                          �త్రం 1-4 

 

 

ర� ల�య్ �ా్వన్ ��ంగ్ (త��గత తల �ఖరంల��� శ��త్� �ంపడం)  

��ౖ భం��మను అనుస��ంచం��. ��ండ� అర�ేత�లను బయటక� 140 �����ల ��ణం 

ఏరప్�ేల� ఒ���ా�� ��ండ� పక్కలక� ��ాప్�, మణ�కట�్ట ల ల�ప� ��గం ఒక�����కట� 

ఎదుర��ా  ఉనన్ట�్ల , ��ట్టం ఆ�ారం ఏరప్�ేల�. �ే� మణ�కట�్ట లను వం�, �ాట�� ���ందక� 

�� �వ్వం�� (1-3 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా).  

�ేత�ల� ��� ఎదుర��ా �ే��నప�ప్డ�, అర�ేత�ల� ����� అ�మ�ఖం�ా 10 ��ంట��టర్ల 

(4 అంగ���ల) దూరంల� ఉంట��. ��ండ� �తే�లను �� �త్కడ�ప� ��గం ��పౖ�క� 

�� �వ్వడం ��న�ా��ంచం�� (1-4 �త్రంల� చూ�నిట�్ల �ా). 
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�త్రం 1-5 

 

 

ష్వ౦గ్ �� హ �ి (�ేత�లను ��� ఎదుర��ా క��ి వతత్డం) 

�� �త్కడ�ప� ���ా�న్ �ే��నప�ప్డ�, ��ంట�� �ేత�లను ��� వరక� ��ౖ�� ఎ�త్ , హ � ి

(�త్రం 1-5) �యేం��. హ �ి �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� �ే���ళ�్ల , అర�ేత�ల మడమల�, 

ఒక���� ఒకట� వత�త్ క�� ఉంట��, అర�ేత�ల మధయ్ ఖ�� జ��ా ఉంట�ం��. 

��ేత�లను ���ౖ� ఉంచం��, మ�ంజ�త�లను సరళ��ఖ ఏరప్�లే� ఉం���. (�ేత�లను 

పద్మ మ�ద్రల�(Lotus posture) ఉం���, హ �ి, జ� �న్ �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� తపప్, 

తర��ా� అ�న్ �ాయ్య�మ�లక� ఇల��� ఉంట�ం��). 
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 �త్రం 1-6                                                                              �త్రం 1-7 

 

జ�ంగ్ � �యన్ క�న్ (�ేత�లను ��� ��ౖప�క�, భ�� ��ౖప�క� చూపడం) 

హ � ి భం��మ�� �్ార రం�ంచం��. �తే�లను 2-3 ��ంట��టర్ల (1 అంగ�ళం) దూరంల� 

ఉం� �డ��యం��, అ� ే సమయంల� �ాట�� �పప్టం �దల���ట్టం��. ప�ర�ష�ల� 

ఎడమ �ే�� (�ీత్ �ల� క��� �ే��) ��� ��పౖ�క� �పప్ం��, క��� �ే�� బయటక� 

�పప్ం��, ఈ �ధం�ా ఎడమ �ే� ��ౖన, క��� ��ే ��ం�� ఉంట��. ��ండ� �ేత�ల� 

మ�ంజ�త�ల�� సరళ��ఖల� ఉంట�� (1-6 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 

తర��ాత ఎడమ మ�ంజ��� �కర్ణ ��శల� ఎడమ ��ౖ ��ౖప�క� ��పం��, అర�ే� ���ంద 

��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా, �ే�� తల �ా్థ ��� �ేర�క��� వరక� ��పం��. క��� �ే� ఇం�ా 

��� దగగ్ర, అర�ే� ��ౖ ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా ఉంట�ం��. ఎడమ �ే�� 

�సత్��సుత్ నన్ప�ప్డ�, �తత్ం శ���ా�న్ క�మం�ా ���ా�, తలను ���ౖ� ��ట�్ట , �ా��లను 

��ందక� వ��త్ �. ఎడమ�ే�� ���ౖ� ఎడమ ��ౖప� ��ౖ ��శల� ���ా�, ��� మ�ందునన్ క��� 

�ే� భ�జం�� �ాట��ా బయటక� ���ా� (1-7 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 
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                                    �త్రం 1-8                                                                                   �త్రం 1-9 

 

 

2-3 ����న్ల  వరక� ���ి, తర��ాత ��ంట�� �తత్ం శ���ా�న్ వదుల� �యేం��. ఎడమ 

�ే�� ��� మ�ందుక� క���ి, హ � ి�ేయం�� (1-5 �త్రంల� ఉనన్ట�్ల �ా). 

తర��ాత అర�ేత�లను మ�్ల �పప్ం��. క��� ��ే (�ీత్ �లక� ఎడమ �ే�) ��నౖ 

ఉంట�ం��, ఎడమ �ే� ��ంద ఉంట�ం�� (1-8 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 

క��� �ే� ఇంతక�మ�ందు ఎడమ �ే� కద�కలను అనుస��సుత్ ం��, అంట� క��� 

మ�ంజ���  �కర్ణ ��శల� ���ౖ� �సత్��ంచం��, అర�ే� ���ంద ��పౖ�క� అ�మ�ఖం�ా, �ే�� 

తల �ా్థ ��� ��ే� వరక� ��పం��. ఎడమ �ే� ఇం�ా ��� దగగ్�� అర��ే ��ౖ ��ౖప�క� 

అ�మ�ఖం�ా ఉంట�ం��. ��ండ� �ేత�లను ���ిన తర��ాత (1-9 �త్రంల� 

చూ�ినట�్ల �ా), ��ంట�� �తత్ం శ���ా�న్ వదుల� �యేం��. �ే�� ��� మ�ందుక� 

క���ి, హ �ి �ేయం�� (1-5 ల� ఉనన్ట�్ల �ా). 
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�త్రం 1-10 

 

 

�న్ హ�  ��న్ ��న్ (బం�ారప� ��� తన శ���ా�న్ �ల్చడం) 

హ �ి భం��మ�� �దల���ట్టం��. ��� వదద్  �తే�లను �డ���ి, భ�జ�లక� సరళ��ఖల� 

ఉం�ేల� శ��రం ప్రక్కలక� �సత్��ంచం��. �తత్ం శ���ా�న్ క�మం�ా ��పం��. తలను ��ౖ�� 

��ట�్ట, �ా��లను ���ందక� వ�త్ , ��ండ� �ేత�లను బలం�ా ప్రక్కలల� �నన్�ా �ే�ి, ��ల�గ� 

��క�్కలల� 2-3 ����న్ల  వరక� ��పం�� (1-10 �త్రంల� ఉనన్ట�్ల �ా). ��ంట�� �తత్ం 

శ���ా�న్ వదుల� �ే�ి, హ �ి �యేం�� (1-5 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా).  
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                                                                                          �త్రం 1-11 

 

ష్వ౦గ్ ల�ంగ్ �ా �య్ (��ండ� మ���గమ�ల� (��్ర గను్ల ) సమ�ద్రంల��� 

దూకడం) 

హ �ి నుం��, �తే�లను �డ���ి మ�ందర ���ం�� ��పౖ�క�, ���ందక� �సత్��ంచం��. ��ండ� 

�ేత�ల� సమ�ంతరం�ా, �నన్�ా ఉనన్ప�ప్డ�, అ� �ాళ్ల�� 30 �����ల ��ణం ఏరప్�ేల� 

ఉం��� (�త్రం 1-11 ల�). �తత్ం శ���ా�న్ ��పం��. తలను ���ౖ� వ�త్ , �ాళ్లను ���ందక� 

వ��త్ �. 2-3 ����న్ల  వరక� ��పం��. ఒక్క�ా���ా �తత్ం శ���ా�న్ వదుల� �యేం��. 

��ండ� �తే�లను ��న��్క �సుక�� హ �ి �యేం��. 
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�త్రం 1-12 

 

 

ప� �ా ఫ� �యన్ (బ� ��సత్వ కల�వ��ౖ �ేత�లను ఉంచడం) 

హ � ినుం�� ��ండ� �ేత�లను �డ���ి, �ాట�� �కర్ణం�ా శ��రం పక్కలక� �సత్��ంచం��, 

�ేత�లక�, �ాళ్లక� మధయ్ ��ణం సుమ�ర� 30 �����ల� ఉం�ేల� (1-12 �త్రంల� 

చూ�ినట�్ల �ా). �తత్ం శ���ా�న్ క�మం�ా ��పం��, ��� ��నలను ��ందక� ��ం�ెం 

బలం�� బయటక� ���ా�. తర��ాత ఒక్క�ా���ా �తత్ం శ���ా�న్ వదుల� �ేయం��. 

�ేత�లను ��� వదద్క� క���ి, హ �ి �ేయం��.   
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                                                                                             �త్రం 1-13 

 

ల��� �న్ బ� షన్ (అర్హత్ తన �ప���ౖ ��ండను �యడం) 

హ �ి�� �దల� ��ట్టం��. �ేత�లను �డ���ి, �ాట�� శ��రం ��నుకక� �సత్��ంచం��. అ�ే 

సమయంల�, ��ండ� అర�ేత�లను ��నుక ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా �పప్ం��. �ేత�ల� 

శ��రం పక్కల నుం�� �� త�నన్ప�ప్డ�, మణ�కట�్ట లను ��మ్మ���ా వంచం��. �ేత�ల� 

శ��రం ��నుకక� �ే��నప�ప్డ�, మణ�కట�్ట లక�, శ���ా��� మధయ్ ��ణం 45 �����ల� 

ఉంట�ం�� (1-13 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). �తత్ం శ���ా�న్ క�మం�ా ��పం��. ��ండ� 

�ేత�ల� స�����న �ా్థ ���న్ �ేర�క���న్క, తలను ���ౖ� ��ట్టం��, మ��య� �ా��లను 

��ందక� వతత్ం��. శ���ా�న్ �ట�ర��ా ఉంచం��, 2-3 ����న్ల  వరక� ��పం��. �తత్ం 

శ���ా�న్ ఒక్క�ా���ా వదుల� �యేం��. �ేత�లను ��న��్క �ె�్చ, హ �లి��� ����� రం��.  
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�త్రం 1-14 

 

�న్ గంగ్ �ాయ్ షన్ (వ�్ర డ� ��ండను �����ంచడం) 

హ �ి �� �దల���ట్టం��. ��ండ� �తే�లను �డ���ి, అర�ేత�ల�� మ�ందుక� ��యం��. 

�ే���ళ�్ల  ���ౖ� చూప�త�ంట��. �ేత�లను భ�జ�ల �ా్థ �ల� ఉం���. భ�జ�లను 

�నన్�ా �ే�ని తర��ాత, తలను ��ౖ�� ��ట�్ట, �ా��లను ��ందక� వ��త్ �. శ���ా�న్ 

�ట�ర��ా ఉంచం�� (1-14 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 2-3 ����న్ల  వరక� ��పం��. 

ఒక్క�ా���ా �తత్ం శ���ా�న్ వదుల� �ేయం��. ��ండ� �ేత�లను క��ి ��� మ�ందు 

��ట�్ట, హ �ి �యేం��.    
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                                   �త్రం 1-15                                                                           �త్రం 1-16 

 

���� �� �ాయ్ ఫ� (�ేత�లను �� �త్కడ�ప� ఎదుట ఒక��� మ�ందు ఇం��కట� 

వ�ే్చల� ఉంచం��) 

హ �ి�� �దల���ట్టం��. అర�తే�లను కడ�ప� ��గం ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా �ప�ప్త�, 

��మ్మ���ా ��ండ� �ేత�లను ��ందక� కదపం��. �ేత�ల� �� �త్కడ�ప� ���ా�న్ 

�ే��నప�ప్డ�, �ేత�లను ఒక��� ఎదుట ఇం��కట�� ఉంచం��. ప�ర�ష�లక� ఎడమ 

�ే� ల�పల ఉంట�ం��, �ీత్ �లక� క��� �ే� ల�పల ఉంట�ం��. బయట� �ే� అర�ే� 

ఇం��క��� ��నుక ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా ఉంట�ం��. ��ండ� �ేత�ల మధయ్, మ��య� 

ల�ప� ��ే��, �� �త్కడ�ప�క� మధయ్ దూరం 3 ��ంట��టర�్ల  (1 అంగ�ళం) ఉంచం��. 

�ేత�లను ఇల� �ా��రణం�ా 40-100 ����న్ల  వరక� ఉం��� (1-15 �త్రంల� ఉనన్ట�్ల ). 

�ాయ్య�మ��న్ ల�య్ంగ్ �� జ� �న్ �� మ���ంచం�� (1-16 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 
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2. �ాల�న్ జ్వంగ్ �ా (�ాల�న్ �లబడ� భం��మ 

�ాయ్య�మం) 
సూత్రం: 

ఇ�� �ాల�న్ ��ంగ్ �ాయ్య�మ�లల� ��ండవ �ాయ్య�మం. ఇ�� ��ల�గ� చక�ం-పట�్ట క��� 

కద�కలను క���య�నన్ ఒక ప్ర�ాంత �ి్థ�ల� �లబ�ే �ాయ్య�మం. కద�కల� ఒ�� 

���ల� ఉంట��, ప్ర� భం��మల� ��ల� ��ప� పట�్ట ��వల�ిన అవసరం ఉం��. ��తత్�ా 

�్ార రం�ం�న �ా���� �దట�్ల  �ా�� �ేత�ల� బర�వ��ాను, ���ిప్�ాను అ��ించవచు్చ. 

అ��� �ాధన తర��ాత, �ా�� �తత్ం శ��రం ���ా ం� �� ం��నట�్ల , �ాయ్య�మం 

�ేయడంవల్ల  క��� అలసట ఏ మ�త్రం అ��ంిచదు. �ాధన� తరచు�ా �ెయయ్డం, 

మ��య� ��ే� సమయం ������ ����ద్ , �ాధక�లక� �ా�� �ేత�ల మధయ్ �ాల�న్ 

ప��భ్ర�సుత్ నన్ అనుభ�� కల�గ�త�ం��. �ాల�న్ �లబడ� భం��మను తరచు�ా �ాధన 

�ేయడంవల్ల , �తత్ం శ��ర౦ ప���త్�ా �ెరవబడ�త�ం�� మ��య� శ��త్ �ాట�ా�న్ 

��ంచుత�ం��. �ాల�న్ �లబడ� భం��మ �జ్ఞత ��ంచ�����, �ా్థ �లను ��ంచు������� 

మ��య� �ై�క శక�త్ లను బలపరచ����� ఒక సమగ����న �ాధ�� ���నం. కద�కల� 

�ా��రణం�ా ఉంట��, అ��� ఈ �ాయ్య�మం ��్వ�ా ��ల� �ా��ంచవచు్చ, ఈ 

�ాధన అ�న్ కల�ప�క�� ఉం��. �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, కద�కలను సహజం�ా 

�ేయం��. �ర� �ాధన �ేసుత్ నన్ట�్ల  �క� �ె�య��. ����ద్�ా కదలడం సహజ��, 

అ��� ఊగకం��. �ాల�న్ ��ంగ్ �క్క ఇతర �ాయ్య�మ�ల మ������ా, ఈ 

�ాయ్య�మం �క్క మ���ంప� �ాధన �క్క మ���ంప� �ాదు, ఎందుకంట� �ాల�న్ 

ప��భ్ర�ంచడం ఎపప్ట��� ఆగదు �ాబట�్ట . ప్ర� కద�క �క్క సమయం వయ్��త్��, వయ్��త్�� 

�నన్ం�ా ఉండవచు్చ; ఎంత ఎక�్కవ అ��ే, అంత ��ల�. 

��వ్ ���:(�ాయ్య�మం �ే�� మ�ందు ఒక�ా�� వ�్లంచబ�ే ��్ల కం) 

��ంగ్ ��్వ జంగ్ �   ��ంగ్ �ిన్ �ంగ్ ట� 

(Shenghui Zengli)                (Rongxin Qingti)                                           

�ి మ�య్ � ివ�   �ాల�న్ చు �                                                  

(Simiao Siwu)               (Falun Chuqi)                          
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      �త్రం 2-1 

 

�ిదధ్ం �ావడం: 

�తత్ం శ���ా�న్ మ�� వదుల��ా �ాక�ం�� సడ�ంచం��. �ా��లను భ�జ�ల-మధయ్ 

ఉనన్ంత దూరంల� ��ట�్ట , సహజం�ా �లబడం��. ��ాళ్లను ����ద్�ా వంచం��. 

��ాళ్లను, త�ంట� ���ా�న్ వదుల��ా ఉంచం��. � గ��్డ �న్ ����ద్�ా ల�ప��� ల���్కం��. 

��ల�క ��న గట�్ట  అ౦గ�� ���ా�. పల�వర�సల మధయ్ ��ంత జ��ా ఉంచం��. 

��దవ�లను మ��ి, కళ్ళను ��మ్మ���ా మ�సు��ం��. మ�ఖం �ద ప్ర�ాంత ���ా�న్ 

వయ్కత్పరచం��. ష్వంగ్ �� జ� �న్ (�ేత�లను కలపం��) (2-1 �త్రంల� చూ�ినట�్ల ). 

 

ట� �యన్ బ��� ల�న్ (చ��ా �న్ తలక� ఎదుర��ా పట�్ట ��వడం) 

జ� �న్ (�తే�ల� క��ిన) �ి్థ� నుం�� �్ార రం�ంచం��. �� �త్కడ�ప� ��గం నుం�� 

�ేత�లను �డ��సూత్ , ��ల్ల �ా ���ౖ� ఎతత్ం��. �తే�ల� తల మ�ందు�� �రే�క�నన్ప�ప్డ�,  
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                                   �త్రం 2-2                                                                                 �త్రం 2-3 

 
 

కనుబ� మ్మల �ా్థ �ల� అర�తే�ల� మ�ఖ���� అ�మ�ఖం�ా ఉంట��. ��ండ� �తే�ల 

��ళ్ల  ��సల� ఒక����� ఒకట� 15 ��ంట��టర�్ల  (5 అంగ���ల�) దూరంల� ఉంట��. 

��ండ� �ేత�ల� ఒక వలయం�ా ఏరప్��, �తత్ం శ��రం వదుల��ా ఉంట�ం�� (2-2 

�త్రంల� చూ�ినట�్ల ). 

 

ఫ� �యన్ బ��� ల�న్ (చ��ా �న్ �� �త్కడ�ప�క� ఎదుర��ా పట�్ట ��వడం) 

���ందట� �ి్థ�నుం� �ేత�లను క�మం�ా ��ందక� �సుక�రం��. �� �త్కడ�ప� ���ా�న్ ��ే� 

వరక�, ఈ భం��మను మ�ర్చకం��. �� �త్కడ�ప�క�, �ేత�లక� మధయ్ 10 ��ంట��టర్ల (4 

అంగ���ల) దూరం ఉంచం��. చంకలను ��ె��నట�్ల  ఉం�, ��ండ� ��ేత�లను 

మ�ందుక� ఉంచం��. అర�ేత�ల� �� ౖ ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా ఉంట��. ��ండ� �ేత�ల 

��ళ�్ల  ఒక�����కట� 10 ��ంట��టర�్ల  (4 అంగ���ల�) దూరంల� ఉంట��. �తే�ల� ఒక 

వలయం�ా ఏరప్డ���� (2-3 �త్రంల� చూ�నిట�్ల ). 
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                                 �త్రం 2-4                                                                                    �త్రం 2-5                                                         

ట� ��ంగ్ బ��� ల�న్ (చ��ా �న్ తల ��ౖన పట�్ట ��వడం) 

���ందట� భం��మ నుం�� �ేత�ల �క్క వలయ��ారం మ�రక�ం��, �ేత�లను ��మ్మ���ా 

��ౖ�� ఎతత్ం��. ��ే��ళ�్ల  ఒక�����కట� చూప�త�నన్ట�్ల  చ�ా� �న్ తల ��ౖన పట�్ట ��ం��. 

అర�ేత�ల� ��ంద ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా ఉంట��, ��ండ� �ేత�ల ��ళ్ల  ��నల మధయ్ 20-

30 ��ంట��టర�్ల  (8-10 అంగ���ల�) దూరం ఉంచం��. �ేత�ల� వలయ��ారం ఏరప్�లే� 

ఉంట��. భ�జ�లను, �తే�లను, ��తే�లను, మణ�కట�్ట లను వదుల��ా (2-4 

�త్రంల� చూ�ినట�్ల ) ఉంచం��. 

ల�య్ంగ్ స బ��� ల�న్ (చ��ా �న్ తలక� ��ండ� ��ౖప�ల� పట�్ట ��వడం) 

���ందట� భం��మ నుం�� �తే�లను ��ల్ల �ా తలక� ��ండ� ��పౖ�లక� కదపం��. 

అర�ేత�లను �ెవ�లక� అ�మ�ఖం�ా ఉం�, మ�ంజ�త�లను �నన్�ా ఉం�, భ�జ�లను 

వదుల��ా ఉంచం��. (2-5 �త్రంల� చూ�ినట�్ల ). �తే�లను �ెవ�లక� మ�� దగగ్ర�ా 

ఉంచక�డదు. 
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                          �త్రం 2-6                                                                                    �త్రం 2-7 

 

 

���� �� �ాయ్ ఫ� (�ేత�లను �� �త్కడ�ప� ఎదుట ఒక��� మ�ందు ఇం��కట� 

వ�ే్చల� ఉంచం��) 

��ండ� �తే�లను ���ందట� భం��మ నుం�� �� �త్కడ�ప� ���ా��� ��ందక� ��మ్మ���ా 

కదపం�� (2-6 �త్రంల� చూ�ినట�్ల ) ఒక��� మ�ందుక� ఇం��కట� వ�ే్చల� ఉంచం��. 

�ాయ్య�మ��న్  ల�య్ంగ్ �� జ� �న్ �� మ���ంచం�� (2-7 �త్రంల� చూ�నిట�్ల ). 
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3. గ్వన్ ట�ంగ్ ల�య్ంగ్ � �ా (జగత�త్  �క్క ��ండ� 

��నలను ��చు్చ��నడం �ాయ్య�మం) 
సూత్రం: 

ఈ �ాయ్య�మం �శ్వం�క్క శ��త్� ఒక�� శ��రం ల�ప� శ��త్�� కలప����� 

ఉ�ేద్�ంచబ��ం��. ��ల� ��దద్  �తత్ంల� శ��త్ �స��జ్ంపబ��, ల�ప��� �సు��నబడ�త�ం��. 

అ� తక�్కవ �ాలంల���, �ాధక�డ� అత� శ��రంల�� అ����గయ్కర, నల్ల� �ను 

�స��జ్ం�, ��దద్  �తత్ంల� �శ్వం�క్క శ��త్� ల�ప��� �సుక�ంట�డ�, అందువల్ల  అత� 

శ��రం �దధ్��� ��ందర�ా “�ాల �ెల�ప� శ��రం” �ి్థ��� �ేర�క�ంట�ం��. అం�ే�ాక�ం�� 

�ే� కద�కల� �సేుత్ నన్ప�ప్డ�, ఈ �ాయ్య�మం “తల �ఖరం �రె�చు�������” �ల� 

క���సుత్ ం��, మ��య� �ా��ల ��ందనునన్ మ��ాగ్ ల అడ�్డ లను ��ల��సుత్ ం��. 

�ాయ్య�మం �ేయక మ�ందు, �మ్మ�న్ �ర� ��ండ� ��దద్  ఖ�� ��ట�్ట ల��ా, 

����� భ���� మధయ్ �లబ��నట�్ల �ా, అ� ��దద్�ా అసమ�న���న ఎత�త్ ల� ఉనన్ట�్ల  

ఊ��ంచు��ం��. �తే�ల �క్క �� ౖకద�క��, శ��రంల�� � ��గం�� ��ర��ా తల �ఖరం 

బయటక� �శ్వం�క్క ��ౖ ��నల ��ౖప�క� �� త�ం��; �ేత�ల �క్క ���ం�� కద�క��, 

అ�� �ా��ల ���ంద నుం�� బయటక� �శ్వం�క్క ��ం�� ��నల ��పౖ�క� �� త�ం��. �తే�ల 

కద�కలను అనుస��ం�, శ��త్ ��ండ� ��నల నుం�� శ��రం ల�ప��� ����� వసుత్ ం��, 

తర��ాత వయ్���క ��శల� �స��జ్ంపబడ�త�ం��. కద�కలను ఒక��� తర��ాత ఒకట� 

���్మ�� �ార�్ల  ����� �యె�య్�. ���్మదవ కద�కల�, ఎడమ �ే�� ��నౖ ఉం� (�ీత్ �లక� 

క��� ��ే�), ఇం�� �ే� వ�్ేచ��క అల��� ఉంచం��. తర��ాత ��ండ� �ేత�ల� క�� ి

��ందక� కదుల����, శ��త్� ���ం�� ��నలక� �సుక�� ��ళ�త్ ం��, ఆ తర��ాత శ��రం 

��ంబ�� ����� �� ౖ ��నలక� �సెుత్ ం��. �తే�ల� ��ౖ��, ��ంద�� ���్మ�� �ార�్ల  క���న 

తర��ాత, శ��త్ శ��రం ల�ప��� �బేడ�త�ం��. �ాల�న్ ను అనుఘ�� ��శల� (మ�ందు 

నుం�� చూ�నిప�ప్డ�) �� �త్కడ�ప� ��గంల� ��ల�గ� �ార�్ల  �పప్ం��, ఇ�� 

బయటనునన్ శ��త్� ����� శ��రం ల�ప��� �వే�����. �ాయ్య�మం మ���ంచ����� ��ండ� 

�ేత�లను కలపం��, �ాధనను మ���ంచ����� �ాదు. 
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                                 �త్రం 3-1                                                                             �త్రం 3-2 

 

��వ్ ���: (�ాయ్య�మం �ే�� మ�ందు ఒక�ా�� వ�్లంచబ�ే ��్ల కం) 

�ంగ్ �్వ బన్ ట�   �ా ��� ��ంగ్ �� 

(Jinghua Benti)               (Fakai Dingdi) 

�ిన్ � ి� మంగ్   ట�ంగ్ ట�యన్ చ �� 

(Xinci Yimeng)               (Tongtian Chedi) 

 

�ిదధ్ం �ావడం: 

�తత్ం శ���ా�న్ మ�� వదుల��ా �ాక�ం�� సడ�ంచం��. �ా��ల మధయ్ భ�జ�ల-

��డల�ప్ దూరం ఉం� సహజం�ా �లబడం��. ��ాళ్లను ����ద్�ా వంచం��. ��ాళ్లను, 

త�ంట� ���ా�న్ వదుల��ా ఉంచం��. గ��్డ �న్ ����ద్�ా ల�ప��� ల���్కం��. ��ల�క �వర 

గట�్ట  అంగ�� ���ా�. పల�వర�సల మధయ్ ��ం�ంె జ��ా ఉంచం��. ��దవ�లను మ��ి, 

కళ్ళను ��మ్మ���ా మ�యం��. మ�ఖం �ద ప్ర�ాంత ���ా�న్ వయ్కత్పరచం��.  
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                                  �త్రం 3-3                                                                                    �త్రం 3-4 

 

�ా్వంగ్ �� జ��న్ (�తే�లను కలపం��) (�త్రం 3-1), ��� ఎదుట హ �ి (�తే�లను 

క��ి) �ేయం�� (3-2 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 

 

దన్ �� ��౦గ్ �ా్వన్ (ఒక-�ే� ��ౖ�� ��ంద�� �� వ� కద�క) 

హ �ి నుం��, ఒక-�ే� కద�క �దల� ��ట్టం��. �ేత�ల� శ��రం బయట� ��ను (శ��త్ 

యం��్ర ల వయ్వస్థ) ��ంబ�� ��మ్మ���ా కదుల����. �ేత�ల కద�కలను అనుస��ం�, 

శ��రం ల�ప�  శ��త్ ఆగక�ం�� ��ౖ�� ��ంద�� ప్రవ��సుత్ ం��. ప�ర�ష�ల� మ�ందు ఎడమ 

�ే�� ���ౖ� ఎ��త్ �, �ీత్ �ల� మ�ందు క��� �ే�� ��ౖ�� ఎ��త్ � (3-3 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 

మ�ఖమ� మ�ందు నుం�� �� �� ��ే� ��మ్మ���ా ఎ�త్ , తల �ఖరం ��నౖ �సత్��ంచం��. 

అ�ే సమయంల� క��� �ే�� ��మ్మ���ా ���ందక� �� �యం��(�ీత్ �ల� ఎడమ �ే��). 

��ండ� �ేత�లను ఈ �ధం�ా ఒక��� తర��ాత ఒకట� కదప�త� ఉం��� (3-4 �త్రంల� 

చూ�ినట�్ల �ా). 
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                                      �త్రం 3-5                                                                                  �త్రం 3-6 

��ండ� అర�ేత�లను శ��రం ��పౖ�క� అ�మ�ఖం�ా 10 ��ంట��టర్ల (4 అంగ�ళమ�ల) 

దూరంల� ఉం���. �ాయ్య�మం �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �తత్ం శ���ా�న్ వదుల��ా ఉం���. 

ఒక ��ే ���ౖ�-��ంద�� కద�కను ఒక �ా���ా ల���్కంచబడ�త�ం��. �తత్ం ���్మ�� �ార�్ల  

�ేయ��. 

�ా్వంగ్ �� ��ంగ్ �ా్వన్ (��ండ�-�ేత�ల ��ౖ�� ��ంద�� �� వ� కద�క) 

���్మదవ ఒక-��ే కద�క ��ే�టప�ప్డ�, ఎడమ �ే� (�ీత్ �లక� క��� �ే�) ��ౖన ఉం��, 

ఇం�� ��ే ��ౖ�� ఎ�ేత్టప�ప్డ� అల��� ఉంట�ం��. ��ండ� �ేత�ల� ��ౖ�� చూప�త�ంట�� 

(3-5 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా).  

తర��ాత ��ండ� �ేత�లను ��ందక� ఒ���ా�� కదపం�� (3-6 �త్రంల� చూ�నిట�్ల �ా). 

అర�ేత�లను శ��రం ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా 10 ��ంట��టర్ల (4 అంగ�ళమ�ల) దూరంల� 

ఉంచం��. ఒక ���ౖ�-మ��య�-��ందక� �ేత�ల కద�కను ఒక �ా���ా ల���్కంచబడ�త�ం��. 

���్మ�� �ార�్ల  �యేం��. 
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                               �త్రం 3-7                                                                                  �త్రం 3-8 

 
 

�ా్వంగ్ �� �్వ �ొంగ్ �ాల�న్ (��ండ� �ేత�ల�� �ాల�న్ ను �పప్డం) 

��ండ�-�తే�ల కద�కలను ప���త్ �ే�ని తర��ాత, ��ండ� �ేత�లను ��ందక� మ�ఖమ�ను 

��ట�, ��� �ద నుం�� ��ందక� �� �త్కడ�ప� ��గం �ే�� వరక� కద�ా�. ఇప�ప్డ� 

�� �త్కడ�ప� ��గంల� �ాల�న్ ను �పప్ం�� (3-7, 3-8, 3-9 ���్ర లల� చూ�నిట�్ల �ా), 

ప�ర�ష�లక� ఎడమ �ే� ల�ప���, �ీత్ �లక� క��� ��ే ల�ప��� ఉం���. ��ండ� �ేత�ల 

మధయ్ దూరం, ల�ప� �ే��� �� �త్కడ�ప�క� మధయ్ దూరం 3 ��ంట��టర�్ల  (1 అంగ�ళం) 

ఉం���. �ాల�న్ ను అనుఘ�� ��శల� (మ�ందు నుం�� చూ�నిప�ప్డ�) ��ల�గ� �ార�్ల  

�పప్ం��, ఇ�� బయట� శ��త్� ����� శ��రం ల�ప��� �వే�����. �ాల�న్ ను ��ిప్నప�ప్డ�, 

��ండ� �ేత�ల కద�కలను �� �త్కడ�ప� ��గంల��� ఉంచం��. 
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                                      �త్రం 3-9                                                  �త్రం 3-10 

 

 

ల�య్ంగ్ �� జ� �న్ (�ేత�లను కలపం��) (3-10 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 
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4. �ాల�న్ జ� ట�యన్ �ా (�ాల�న్ ��వయ్ వలయం 

�ాయ్య�మం) 
సూత్రం: 

ఈ �ాయ్య�మం మ�నవ శ��రంల�� శ��త్� ��ాత్ ర���న ��ట్లల� ప్రవ��ం�లే� �సేుత్ ం��. 

��వలం ఒకట� ల��� అ��క ��డ�లగ�ం�� �� క�ం��, శ��త్ శ��రం �క్క �తత్ం �న్ 

పక్కనుం�� య�ంగ్ పక్కక� మ�్ల మ�్ల ప్రవ��సుత్ ం��. శ��త్ ��డ�లను �ె��� ే సగట� 

�����లకంట�, ల��� ��పప్ మ��య� �నన్ ��వయ్ ప్ర�ాహమ�లకంట� ఈ �ాయ్య�మం 

��ల� �ం�ం��. ఇ�� �ాల�న్ ��ంగ్ �క్క మధయ్స్థ-�ా్థ � �ాయ్య�మం. ���ందట� 

మ�డ� �ాయ్య�మ�ల ఆ��రం�ా, ఇ�� శ��రమంతట� అ�న్ శ��త్ మ��ాగ్ లను(��పప్ ��వయ్ 

ప్ర�ాహమ�ను క��� కల�ప�క��) �ెరవ����� ఉ�ేద్�ంచబ��ం��, అందువల్ల  శ��త్ 

��డ�ల� �తత్ం శ��రమంతట� ��ౖ నుం�� ��ంద వరక� క�మం�ా కల��ాత్ �. ఈ 

�ాయ్య�మం �క్క అ� ��ష్ట���న లకష్ణం ఏ�టంట�, �ాల�న్ ప��భ్రమణం ��్వ�ా 

మ�నవ శ��రం �క్క అ�ా��రణ ప���ి్థత�లను స���యేడం, అందువల్ల  �నన్ �శ్వం 

అ�న మ�నవ శ��రం తన మ�ల �ి్థ��� ����� వసుత్ ం��, మ��య� �తత్ం శ��రంల�� 

శ��త్ ఆటంకం ల�క�ం�� సరళం�ా ప్రవ��సుత్ ం��. ఈ �ి్థ�� �ేర�క�నన్ప�ప్డ�, �ాధక�డ� 

�ి-�య�న్-�ా (మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా) కృ�లి� అత�య్నన్త �ా్థ �� �ా��ం�న 

�ాడవ���డ�, ఇం�ా �ాధక�డ� ��పప్ ఆ��య్�్మక �ంతన క���య�నన్�ాడ��ే, ���ా 

(��పప్ ధర్మం) కృ�ి� �్ార రం�ంచవచు్చ. ఈ సమయంల� �ా�� ��ంగ్ �ాటవం మ��య� 

�ై�క శక�త్ ల� ��త్రం�ా ��ర�గ����. ఈ �ాయ్య�మం �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ేత�లను 

��ను(శ��త్ యం��్ర ల వయ్వస్థ) ��ంబ�� కదపం��. ప్ర� కద�క ��ందర ల�క�ం��, 

��మ్మ���ా మ��య� సరళం�ా ఉంట�ం��.  

��వ్ ���: (�ాయ్య�మం �ే�� మ�ందు ఒక�ా�� వ�్లంచబ�ే ��్ల కం) 

ష�యన్ �ా � ష�  �ిన్ �ంగ్ �ి య� 

(Xuanfa Zhixu)              (Xinqing Siyu) 

�ాన్ బన్ ��్వ జ�న్  � � సు � 

(Fanben Guizhen)    (Youyou Siqi) 
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                                 �త్రం 4-1                                                       �త్రం 4-2 

 

 

�ిదధ్ం �ావడం: 

�తత్ం శ���ా�న్ మ�� వదుల��ా �ాక�ం�� సడ�ంచం��. �ా��ల మధయ్ భ�జ�ల-

��డల�ప్ దూరం ఉం�, సహజం�ా �లబడం��. ��ాళ్లను ����ద్�ా వంచం��. ��ాళ్లను, 

త�ంట� ���ా�న్ వదుల��ా ఉంచం��. గ��్డ �న్ ����ద్�ా ల�ప��� ల���్కం��. ��ల�క �వర 

గట�్ట  అంగ�� ���ా�. పల�వర�సల మధయ్ ��ం�ంె జ��ా ఉంచం��. ��దవ�లను మ��ి, 

కళ్ళను ��మ్మ���ా మ�యం��. మ�ఖం �ద ప్ర�ాంత ���ా�న్ వయ్కత్పరచం��. 

 

�ా్వంగ్ �� జ� �న్ (�ేత�లను కలపం��) (4-1 �త్రంల� చూ�ినట�్ల ), తర��ాత ��� 

మ�ందర హ �ి (�ాట�� కలపం��) �ేయం�� (4-2 �త్రంల� చూ�ినట�్ల ). 
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                                         �త్రం 4-3                                                    �త్రం 4-4 

 

 

హ � ి�ి్థ� నుం�� ��ండ� �ేత�లను �డ��యం��. �ాట�� �� �త్కడ�ప� ��ౖప�క� ��ందక�, 

అర�ేత�లను శ��రం ��ౖప� అ�మ�ఖం�ా ఉం�ేల� �ప�ప్త� �� �యం��. శ���ా���, 

�ేత�లక� మధయ్ దూరం 10 ��ంట��టర�్ల  (4 అంగ���ల�) ఉంచం��. �ేత�ల� 

�� �త్కడ�ప� �ద నుం�� �� య�క, �ాట�� ఇం�ా ��ందక� ��ండ� �ాళ్ల  ల�ప� ��పౖ� గ�ం�� 

��పం��. అ� ే సమయంల�, నడ�మ�ను వం�, ��ందక� క���్చం�� (4-3 �త్రంల� 

చూ�ినట�్ల ). 

�ే���ళ్ల  ��నల� ��లక� దగగ్ర�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ేత�లను ��ండ� �ా��ల బయటక� 

వృతత్మ�ను ����ల� జ�ర్చం��, ప్ర� �ాదం �క్క మ�ందర నుం�� �ా�మడమ 

బయటక� (4-4 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 
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                                              �త్రం 4-5                                                   �త్రం 4-6  

 
 

తర��ాత ��ండ� మణ�కట�్ట లను ����ద్�ా వం�, �ాళ్ల  ��నుక గ�ం�� �ేత�లను ��ౖ�� ఎతత్ం�� 

(4-5 �త్రంల� చూ�ినట�్ల ). 

�ేత�లను �ప� గ�ం�� ���ౖ� ఎత�త్ త�నన్ప�ప్డ�, ����న్మ�కను �నన్�ా �ేయం�� (4-6 

�త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). �ాయ్య�మం �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, ��ండ� �తే�లను శ��రంల� ఏ ఒక్క 

���ా��� ����ంచక�డదు; అల� �ానట్ల��ే, ��ండ� �ేత�ల �ద శ��త్ శ��రం ల�ప��� 

�సు��నబడ�త�ం��. 
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                                       �త్రం 4-7                                                  �త్రం 4-8 

 

 

�ేత�లను ఇం�ా ��ౖ�� ఎతత్ల�నప�ప్డ�, బ� ల��ా ఉం�ే �ి����ళ్ళను �యేం�� (4-7 �త్రంల� 

చూ�ినట�్ల ),  తర��ాత �ేత�లను చంకల గ�ం�� �� ��ల� మ�ందుక� ల�గం��. 

��ండ� �తే�లను ��� ఎదుట అడ్డం�ా ఉంచం��, (ఏ �ే� ��నౖ, ల��� ఏ ��ే ��ంద 

ఉం��� అ������� ప్ర�ేయ్క ఆవశయ్కత ల�దు. ఒక�� అల�ాట�ను బట�్ట  ఉంట�ం��. 

ప�ర�ష�లక�, �ీత్ �లక� ఇదద్���� ఇ�� ఒ�� మ������ా ఉంట�ం��) (4-8 �త్రంల� 

చూ�ినట�్ల ). 
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                                 �త్రం 4-9                                                    �త్రం 4-10 

 
 

బ� ల�ా ఉం�ే ��ి���ళ్ళను �ె���, ��ండ� �ేత�లను భ�జ�ల�� ౖ ఉంచం�� (����ద్  జ��ా 

ఉం���). ��ండ� �ేత�లను భ�జ�ల య�ంగ్ పక్క నుం�� (బయట నుం��) �� �యం��. 

మణ�కట�్ట లను ��ే�నప�ప్డ�, అర�ేత�ల� ఒక����� ఒకట� అ�మ�ఖం�ా, 3-4 

��ంట��టర్ల దూరంల� (ఒక అంగ�ళం) ఉం�, �ేత�లను ��ాప్�. అంట�, బయట� బ� టన 

��ల� ��ౖన ఉం�లే�, ల�ప� బ� టన ��ల� ��ంద ఉం�ేల� �పప్ం��. ఈ సమయంల� 

�ేత�ల�, భ�జ�ల� సరళ��ఖ�ా ఏరప్డ���� (4-9 �త్రంల� చూ�నిట�్ల ). 

��ండ� అర�ేత�లను బం�� పట�్ట క�నన్ట�్ల �ా �పప్ం��, అంట� ల�ప� �ే� బయట��, 

బయట� �ే� ల�ప��� �ర�గ����. ��ండ� �ేత�ల� ��ంద మ��య� ��ౖ� �ేత�ల �న్ 

పక్కల (ల�ప� నుం��) గ�ం�� ��సుక�� �� �నప�ప్డ�, �ాట�� ��ౖ�� ఎ�త్ , తల 

��నుకక� �� �యం��. తల ��నుక �ేత�ల� అడ్డం�ా ఉనన్ �ి్థ�ల� ఉంట�� (4-10 

�త్రంల� చూ�ినట�్ల ). 
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                                   �త్రం 4-11                                                   �త్రం 4-12 

 

 
 

తర��ాత �ేత�లను ఇం�ా ��ందక� ����న్మ�క ��పౖ�క� �� �యడం ��న�ా��ంచం�� (4-

11 �త్రంల� చూ�నిట�్ల ). 

��ండ� �ేత�లను �డ���ి, �ే���ళ్ల  ��నల� ��ందక� చూప�త�నన్ట�్ల , ��నుక ఉనన్ శ��త్�� 

కలపం��. తర��ాత ��ండ� �తే�లను సమ�ంతరం�ా తల ��నౖుం�� ��� మ�ందుక� 

కదపం�� (4-12 �త్రంల� చూ�నిట�్ల ). ఇల� ఒక ��వయ్ వలయం ప���త్ అ�౦��. 

కద�కలను ���్మ�� �ార�్ల  �ేయ��. �ాయ్య�మం ప���త్ �ే�ని తర��ాత, ��ండ� 

�ేత�లను ��ందక� ��� �ద�ా �� �త్కడ�ప� వదద్క� �� �యం��. 
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                                   �త్రం 4-13                                                   �త్రం 4-14 

 

 
 

���� �� �ాయ్ ఫ� (�ేత�లను �� �త్కడ�ప� ఎదుట ఒక��� మ�ందు ఇం��కట� వ�ే్చల� 

ఉంచం��) (4-13 �త్రంల� చూ�ినట�్ల ), �ా్వంగ్ �� జ� �న్ (�తే�లను కలపం��) (4-

14 �త్రంల� చూ�నిట�్ల ).  
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5. ��న్ ట�ంగ్ �య� � �ా (�ై�క శక�త్ లను బలపరచడం 

�ాయ్య�మం) 
సూత్రం: 

�ై�క శక�త్ లను బలపరచడం �ాయ్య�మం �ాల�న్ ��ంగ్ ల�� ప్ర�ాంత �ాధ�� 

�ాయ్య�మం. ఇ�� బహ�-ల��య్ల� ఉనన్ �ాధన, ఒక�� �ై�క శక�త్ లను (అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను క��� కల�ప�క��) మ��య� శ��త్ �ాట�ా�న్, బ�దధ్  �ే� మ�ద్రల�� 

�ాల�న్ ను �పప్డం ��్వ�ా బలపరచడం ��సం ఉ�ేద్�ంపబ��ం��. ఇ�� మధయ్స్థ-�ా్థ ��� 

�ం�న �ాయ్య�మం, �దట�్ల  ఒక రహసయ్ �ాయ్య�మం�ా ఉం�ే��. ��ల�ౖన జన్మ�దిధ్  

స్వ��వంగల �ాధక�ల �నన్�ాలను �ర్చ�����, ప�ర్వ����ే సంబంధమ�నన్ 

�ాధక�లక� మ���త్ ప్ర�ా��ంచడం ��సం, ��ను మ�ఖయ్ం�ా ఈ కృ�ి ������న్ బ��రగ్తం 

�ే�ాను. ఈ �ాయ్య�మ���� ��ండ� �ాళ్లను మ��� క���్చవల�ిన అవసరం ఉం��. ప���త్ 

పద్మ మ�ద్ర �ి్థ� అ��ే ��ల�, అర్థ పద్మ మ�ద్ర �ి్థ� క��� అం��క��ంచబడ�త�ం��. 

�ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� � ప్ర�ాహం బలం�ా ఉంట�ం��, మ��య� శ��రం చుట�్ట  ఉం�ే శ��త్ 

��త్రం ��ల� ��దద్�ా ఉంట�ం��. �ేత�ల� మ�స్టర్ అమ��్చన �� (శ��త్ యం��్ర ల వయ్వస్థ) 

అనుస��ం� కదుల����. ��ే కద�కల� �దల�నౖప�ప్డ�, హృదయం ఆల�చనల 

గమ���న్ అనుస��సుత్ ం��. �ై�క శక�త్ లను బలపర�ేటప�ప్డ�, ��ండ� అర�ేత�ల��ౖ 

��ం�ంె ��ం��్రక��ం�, మనసుస్ను ఖ���ా ఉంచం��. అర�తే�ల మధయ్��గం ��చ్చ�ా, 

బర�వ��ా, �దుయ్త�త్  ఉనన్ట�్ట �ా, �మ�ర��ా, బర�వ�ను పట�్ట క�నన్ట�్ల �ా ఇల� 

అ��ిసుత్ ం��. అ����ా�, ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా ఈ అనుభ�త�ల ��సం య�న్ంచకం��, 

సహజం�ా జరగ�వ్వం��. �ాళ్లను ఎక�్కవ ��ప� మ��� ఉం��ే అ�� ��ల�, ఇ�� ఒక�� 

సహనశ��త్�� ౖఆ��రప��య�ంట�ం��. ఒకర� ఎక�్కవ ��ప� క�ర�్చనన్ ����ద్ , �ాయ్య�మం 

�వ్రత ఎక�్కవవ�త�ం�� మ��య� శ��త్ ������ ��గం క��� ఎక�్కవవ�త�ం��. ఈ 

�ాయ్య�మం ��ే�టప�ప్డ� (�ే� గ���ం� ఆల��ంచకం��, మ�న�ిక సంకలప్ం 

ఉండక�డదు), ప్ర�ాంతతల��� ��ళ్లం��. తర��ాత � మనసుస్ �క్క ప్ర�ాంత �ి్థ� 

నం�� క�మం�ా ��ంగ్ (�ాఢ���న ప్ర�ాంతత) �ి్థ�ల��� ��ళ్లం��. అ�నపప్ట��� � ప్ర��న 

�ైత��య్��� �ర� �ాధన �ేసుత్ నన్ట�్ల �ా �ె�య��. 
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�త్రం 5-1 

 
 

��వ్ ���: (�ాయ్య�మం �ే�� మ�ందు ఒక�ా�� వ�్లంచబ�ే ��్ల కం) 

� ఈ ఊ �   �న్ ��్వ � � 

(Youyi Wuyi)  (Yinsui Jiqi) 

�ి ��ంగ్ �� ��ంగ్  �ోంగ్ �ంగ్ ర� � 

(Sikong Feikong)                 (Dongjing Ruyi) 

 

 ల�య్ంగ్ �� జ� �న్  (�ేత�లను కలపం��) 

ప���త్ పద్మ మ�ద్ర �ి్థ�ల� �ాళ్లను మ��� క���్చం��. �తత్ం శ���ా�న్ మ�� వదుల��ా 

�ాక�ం�� సడ�ంచం��. నడ�మ�ను, ��డను �ట�ర��ా ఉంచం��. దవడను ����ద్�ా 

ల�ప��� ల���్కం��. ��ల�క �వర గట�్ట  అంగ�� ���ా�. పల�వర�సల మధయ్ ��ం�ెం 

జ��ా ఉంచం��. ��దవ�లను మ�యం��. కళ్ళను ��మ్మ���ా మ�యం��. హృదయం 

దయ�� �ండ�క�ంట�ం��. మ�ఖం �ద ప్ర�ాంత���న, �ర్మల���న ���ా�న్ 

వయ్కత్పరచం��. �� �త్కడ�ప� వదద్  జ� �న్ �ేయం��, క�మం�ా ప్ర�ాంతతల��� ��ళ్లం�� (5-1 

�త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 



    

  118    
    

                                
                                �త్రం 5-2                                                                                       �త్రం 5-3 

 

 

�దట� �ే�-మ�ద్ర  

�ే� కద�కల� �దల�నప�ప్డ�, హృదయం ఆల�చనల గమ���న్ అనుస��సుత్ ం��. 

కద�కల� మ�స్టర్ అమ��్చన ��ను (శ��త్ యం��్ర ల వ్వవస్థ) అనుస��ం���. �ాట�� 

��ందర పడక�ం��, ��మ్మ���ా, సరళం�ా �ెయ�య్�. జ� �న్ �ి్థ�ల� ��మ్మ���ా ��ండ� 

�ేత�లను తల మ�ందుక� �రే�క��� వరక� ��ౖ�� ఎ��త్ �. తర��ాత, క�మం�ా 

అర�ేత�లను ��ౖ ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా ��ాప్�. అర�ేత�ల� ��ౖ ��పౖ��� ఉనన్ప�ప్డ�, 

�ేత�ల� క��� ఎతత్గ��� ఉనన్త �ా్థ ����� �ే�ా� (5-2 �త్రంల� చూ�నిట�్ల �ా). 

తర��ాత ��ండ� �తే�లను �డ���ి, తల ��ౖన �ల�్ల  ఆ�ారంల� ��యం��, పక్కల ��పౖ�క� 

�ప�ప్త� తల మ�ందు ��పౖ�క� ��ే� వరక� (5-3 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 
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                                   �త్రం 5-4                                                                                      �త్రం 5-5 

 
 

తర��ాత ��ంట��, �ేత�లను ��మ్మ���ా ��ంచం��. ��ేత�లను ల�పలక�, 

అర�ేత�లను ��ౖ ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా, �ే���ళ�్ల  మ�ందు ��పౖ�క� చూప�త�నన్ట�్ల �ా 

ఉంచం�� (5-4 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 

తర��ాత ��ండ� మణ�కట�్ట లను �నన్�ా �ే�ి, �ాట�� ��� మ�ందు అడ్డం�ా ఉం�ేల� 

�ేయం��. ప�ర�ష�లక� ఎడమ ��ే బయట ఉంట�ం��, �ీత్ �లక� క��� ��ే బయట 

ఉంట�ం�� (5-5 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 

�ేత�ల�, అర�తే�ల� సరళ��ఖ�ా ఏరప్��నప�ప్డ�, బయట ఉనన్ �ే� మణ�కట�్ట  

బయటక� �ర�గ�త�ం��, అర��ే ��ౖ ��పౖ�క� అ�మ�ఖం�ా �ర�గ�త�ం��. అర్థవృ��త్ �న్ 

��యం��, అర��ే� �� ౖ��ౖప�క� అ�మ�కం�ా, �ే���ళ�్ల  ��నుక ��ౖప�క� చూప�త�నన్ట�్ల  

�పప్ం��. ��ే ��ం�ెం బల౦ ఉప���సుత్ ం��. ల�పల ఉనన్ �ే� అర�ే�, ��� ఎదుట 

అడ్డం�ా �� �న తర��ాత, ��ంద ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా �ర�గ�త�ం��. భ�జ��న్ 

�నన్�ా �ేయం��. భ�జ��న్, ��ే� అర�ే� బయట ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా ఉం�ేల�  
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                                       �త్రం 5-6                                                    �త్రం 5-7 

 

 

�పప్ం��. శ��రం మ�ందర ���ం�� ��గంల� ఉనన్ ��ే శ��రం�� 30 �����ల ��ణంల� 

ఉం��� (5-6 �త్రంల� చూ�నిట�్ల ). 

 

��ండవ �ే�-మ�ద్ర 

��ందట� �ి్థ�� అనుస��ం� (5-6 �త్రంల� చూ�నిట�్ల �ా) ��నౖ ఉనన్ �ే� ల�ప��� 

కదుల�త�ం��. ��నౖ ఉనన్ �ే� �క్క అర��ే� శ��రం ��పౖ��� �పప్ం��, అ� ే

సమయంల� ��ంద ఉనన్ �ే�� ���ౖ� కదపం��. ఈ కద�క �దట� మ�ద్రల��� ఉంట�ం��, 

ఎడమ, క��� �తే�ల� మ�ర����. �ే� �ి్థత�ల� స���ాగ్  వయ్���కం�ా ఉంట�� (5-7 

�త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా). 

 

మ�డవ �ే�-మ�ద్ర 

ప�ర�ష�ల� క��� మణ�కట�్ట ను (�ీత్ �ల� ఎడమ), అర��ే శ��రం ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా 

ఉం�ేల� �నన్�ా �ేయ��. క��� �ే� ��� మ�ందు నుం�� ��ట� �� �నప�ప్డ�, 

అర�ే�� ��ంద ��పౖ�క� అ�మ�ఖం�ా ��ిప్, మ�ందర ���ందక� �ా� �క్క  
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                                        �త్రం 5-8                                                     �త్రం 5-9 

 

 

మ�ందు ��గం వరక� ��ందక� �� ��ా్వ�. ��ే� �నన్�ా ఉం���. ప�ర�ష�ల� ఎడమ 

�ే� మణ�కట�్ట  (�ీత్ �లక� క���) ��ౖ�� �� త�నన్ప�ప్డ�, క��� ��ే� ��ట�త�నన్ప�ప్డ�, 

అర�ే�� శ��రం ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా ఉం�ేల� ��ాప్�. అ� ేసమయంల�, అర��ే� 

ఎడమ భ�జం ��ౖప�క� (�ీత్ �లక� క��� భ�జం) కద�ా�. �ే� తన �ా్థ ���న్ �ే��నప�ప్డ�, 

అర�ే� ��ౖ ��పౖ�క�, �ే���ళ�్ల  మ�ందుక� చూప���� (5-8 �త్రంల� చూ�నిట�్ల ). 

 

��ల�గవ �ే�-మ�ద్ర 

��ౖన చూ�ని మ�ద్రల��ా�� ఉంట�ం��, ��ే �ా్థ ��ల� మ�ర����. ప�ర�ష�లక� ఎడమ 

�ే� (�ీత్ �లక� క���) ల�పల కదుల�త�ం��, క��� ��ే (�ీత్ �లక� ఎడమ ��ే) బయట 

కదుల�త�ం��. కద�కల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� క��� �ే�, ఎడమ �ే� �ా్థ ��ల� 

మ�ర����. ��ే �ి్థత�ల� వయ్���కం�ా ఉంట�� (5-9 �త్రంల� చూ�నిట�్ల �ా). 

��ల�గ� ��ే-మ�ద్రలను ఆపక�ం�� ఒక��� తర��ాత ఒకట� �యె�య్�. 
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                                   �త్రం 5-10                                                     �త్రం 5-11 

 
 

��ళ-ఆ�ార �ౖె�క శక�త్ లను బలపరచడం 

��ల�గవ �ే�-మ�ద్ర తర��ాత ��న�ా��సూత్ , ��ౖ ��ే ల�ప��� కదుల�త�ం��, ���ం�� 

�ే� బయటక� కదుల�త�ం��. ప�ర�ష�లక� క��� (�ీత్ �లక� ఎడమ) అర�ే� క�మం�ా 

�����, ��ందక� ��� ��గం ��పౖ�క� కదుల�త�ం��. ప�ర�ష�లక� ఎడమ �ే� (�ీత్ �లక� 

క��� ��ే) ��ౖ�� కదుల�త�ం��. ��ండ� మ�ంజ�త�ల� ��� ��గం �ే��, సరళ��ఖ�ా 

ఏరప్��నప�ప్డ� (5-10 �త్రంల� చూ�ినట�్ల ), �తే�లను �డ���ి పక్కల ��ౖప�క� ల��ా�, 

అర�ేత�ల� ��ంద ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా ఉం�ేల� (5-11 �త్రంల� చూ�నిట�్ల �ా). 
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                                                          �త్రం 5-12 

 

 
 

��ండ� �ేత�ల� ��ాళ్ళను ��ట�నప�ప్డ�, �ేత�లను నడ�మ� �ా్థ యల� ఉం���. 

మ�ంజ�త�ల�, మణ�కట�్ట ల� ఒ�� �ా్థ �ల� ఉంట��. ��ండ� �తే�లను వదుల��ా 

ఉంచం�� (5-12 �త్రంల� చూ�నిట�్ల ). ఈ �ి్థ� ల�పల�నన్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

బయటక� �ేత�లల��� �ెసుత్ ం��, ��ళ-ఆ�ార అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను బలపరచ�����. 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను బలపర�సుత్ నన్ప�ప్డ�, అర�తే�ల� ��చ్చ�ా, బర�వ��ా 

మ��య� ��్మ���ా, బర�వ�ను పట�్ట క�నన్ట�్ల  అ��ి�ాత్ �. �ా� ఈ అనుభ�త�లను 

ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా య�న్ంచకం��. సహజం�ా జరగ�వ్వం��. ఎక�్కవ ��ప� ఈ �ా్థ నంల� 

ఉం��ే అ�� ��ల�, భ��ంచ����� మ�� అలసట�ా అ��ిం�ే వరక� ఉంచం��. 
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             �త్రం 5-13 

 
 

సత్ంభం-ఆ�ార �ౖె�క శక�త్ లను బలపరచడం 

���ందట� �ి్థ�� అనుస��ం�, క��� �ే� (�ీత్ �లక� ఎడమ ��ే) అర�ే� ��ౖ�� అ�మ�ఖం�ా 

ఉం�ేల� �ర�గ�త�ం��, అ� ే సమయంల� �� �త్కడ�ప� ��గం ��ౖప�క� కదుల�త�ం��. 

�ే� తన �ా్థ నమ�ను �ే��నప�ప్డ�, అర�ే� ��ౖ ��ౖప�క� అ�మ�ఖం�ా �� �త్కడ�ప� 

��గంల� ఉంట�ం��. అ�ే సమయంల�, క��� �ే� కదుల�త�నన్ప�ప్డ�, ఎడమ �ే�� 

ఎ�త్  (�ీత్ �ల� క��� ��ే�), ఒ���ా�� దవడ ��పౖ�క� కదపం��. అర�ే� ఇం�ా ��ంద ��పౖ�క� 

అ�మ�ఖం�ా ఉంట�ం��, �ే�� దవడ ఎత�త్ ల� ఉంచం��. మ�ంజ��, �ే� ఒ�� 

�ా్థ �ల� ఉంట��. ఈ సమయంల�, ��ండ� అర�తే�ల� ఒక����� ఒకట� అ�మ�ఖం�ా, 

�ి్థరం�ా ఉంట�� (5-13 �త్రంల� చూ�ినట�్ల ). ఇ�� సత్ంభం-ఆ�ార అ�ం��్రయ శక�త్ లను 

బలపరచడం, “అర�ే� ఉర�మ�” �దల�ౖన�ాట��. ఈ �ి్థ�ల� ఉంచ����� అ�ాధయ్ం 

�ానంత వరక�, ఉంచం��.  
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                                     �త్రం 5-14                                                                              �త్రం 5-15 

 

 

తర��ాత, �� ౖ ��ే� మ�ందు ��పౖ�క� అర్థ వృ��త్ �న్ ���ి ��ందక� �� �త్కడ�ప� ��గం 

వదద్క� �సుక�� రం��. అ�ే సమయంల�, ���ందనునన్ �ే��, అర��ే� ��ంద ��పౖ�క� 

అ�మ�ఖం�ా �ప�ప్త�, గడ్డం ��ంద వరక� ఉం�ేల� ఎతత్ం�� (5-14 �త్రంల� 

చూ�ినట�్ల ). ��ే భ�జం �ా్థ �ల� ఉంట�ం��, ��ండ� అర�తే�ల� ఒక����� ఒకట� 

అ�మ�ఖం�ా ఉంట��. ఇ�� క��� అ�ం��్రయ శక�త్ లను బలపర�సుత్ ం��, ��వలం 

వయ్���క �ే� �ి్థత�ల��. ఈ �ి్థ�ల� �ేత�లక� భ��ంచ����� కష్టం�ా ఉనన్ంత వరక� 

ఉంచం��.   

 

ప్ర�ాంత కృ�ి  

���ందట� �ి్థ� నుం��, ��ౖ ��ే�� అర్థ వృ��త్ �న్ ��సూత్ , ��ందక� �� �త్కడ�ప� ��గం వదద్క� 

�సుక�� రం��. ల�య్ంగ్ �� జ� �న్ (5-15 �త్రంల� చూ�ినట�్ల �ా) ��ేి, ప్ర�ాంత కృ� ి

�ాధన �దల���ట్టం��. ��ంగ్ ల� (ప్ర�ాంతం�ా ఉ��న్, ఎర�క ఉనన్ మ���ి్థ�ల�), ఎంత 

ఎక�్కవ�ా ఉంట� అంత ��ల�. 
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�త్రం 5-16 

 
 

 

మ���ంచు �ి్థ� 

హ �ి �ేయం�� (5-16 �త్రంల� చూ�ినట�్ల ). ��ంగ్ నుం�� బయటక� వ�్చ, �ాళ్లను 

మ�మ�ల� �ి్థ��� �సుక�� రం��. 
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�ాల�న్ ��ంగ్ �ాధన �యే����� ���న్ ప్ర��న ఆవశయ్కతల�, 

మ��య� జ�గ�తత్  వ��ంచవల�ిన �షయ�ల� 
1. ఐదు �ాల�న్ ��ంగ్ �ాయ్య�మ�లను వర�స�ా �ా�, ల��� ఎంచుక�� �ా� 

�ేయవచు్చ. అ�నపప్ట��� �ా��రణం�ా �ాధన� �దట� �ాయ్య�మం�� 

�్ార రం�ంచవల�ని అవసరం ఉం��. అం�ే�ాక�ం��, �దట� �ాయ్య�మం మ�డ��ార�్ల  

�ేయడం మం���. �సస్ం�ేహం�ా, �దట��� �యేక�ం�� ఇతర �ాయ్య�మ�లను 

�ాధన �ేయవచు్చ. ప్ర� �ాయ్య�మ��న్ ��ర��ా �ాధన �ేయవచు్చ. 

2. ప్ర� కద�కను స���ాగ్ , మ��య� సప్ష్ట���న లయ�� �యే��. �ేత�ల�, భ�జ�ల� 

సరళం�ా కదల��, ��ౖ�� ��ంద��, మ�ందుక� ��నుకక�, ఎడమక� క�����. ��ను (శ��త్ 

యం��్ర ల వయ్వస్థ) అనుస��ం�, ��ందర పడక�ం��, ��మ్మ���ా, సరళం�ా కద�ా�. మ�� 

��గం�ా ల��� మ�� ��మ్మ���ా కదపకం��. 

3. �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �మ్మ�న్ ప్ర��న �ైతనయ్ం �ా్వ��నంల� ఉంచు���ా�. 

�ాల�న్ ��ంగ్ ప్ర��న �ైత��య్�న్ కృ�ి �ేసుత్ ం��. ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా ఊ�ాట���� 

ప్రయ�న్ంచకం��. అల� జ����నప�ప్డ�, శ��రం ఊగట��న్ ఆ�ా�. అవసరమ�� ే

కళ్ళను �రెవం��.  

4. �తత్ం శ���ా�న్ సడ�ంచం��, మ�ఖయ్ం�ా ��ాళ�్ల , మ��య� త�ంట� ���ా�న్. 

�ర� మ�� �గ�త��ా �ల�్చంట� ������యను్ల  అడ్డ��ంపబడ���. 

5. �ాయ్య�మ�ల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� కద�కల� వదుల��ా మ��య� సహజం�ా, ��్వచ్ఛ�ా 

మ��య� ��ాత్ రం�ా, సులభం�ా మ��య� అడ�్డ ల� ల�క�ం�� ఉం���. కద�కల� దృఢం�ా 

ఉం���, సు�న్తం�ా క��� ఉం���, ��ంత శ��త్�� అ��� �గ�త��ా ల��� గట�్ట�ా 

ల�క�ం��. అల� ��ే�త్  గమ�ంచదగగ్ ప్ర��వం కల�గ�త�ం��. 

6. ప్ర��ా�� �ర� �ాధన మ���ం��క కద�కలను మ����ాత్ ర�, �ా� �ాధ�� 

యం��్ర ం�ాలను  �ాదు. �ాయ్య�మ�లను మ���ంచ����� �ర� జ��న్ (�తే�లను 

కలపడం) మ�త్ర�� �ేయ��. జ��న్ మ�����త్ , కద�కల� మ���ం�నట�్ట  అర్థం. 

ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా �ాధ�� యం��్ర ం�ాలను అంతం �ేయకం��, ఎందుకంట� �ాల�న్ 

ఎపప్ట��� ప��భ్ర�ంచడం ఆగదు �ాబట�్ట . 
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7. బల��నం�ా ల��� ��ర్ఘ�ా�క �ాయ్ధుల�నన్ �ార�, �ా�� ప���ి్థత�లను బట�్ట �ాధన 

�ేయవచు్చ. �ార� తక�్కవ�ా �ాధన �ేయవచు్చ, ల��� ఐదు �ాయ్య�మ�ల�్ల  

�ే�న��� ఎంచు��వచు్చ. కద�కల� �ేయల�� �ార�, బదుల��ా ప���త్ పద్మ మ�ద్ర 

�ి్థ�ల� క�ర�్చ� �ాధన �ేయవచు్చ. అ����ా� �ర� �ాధన �ేయడం 

��న�ా��ం���. 

8. �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ��ట���, సమయ���� ల��� ��క�్కక� ప్ర�ేయ్క���న ఆవశయ్కతల� 

ల�వ�. అ�నపప్ట��� �భ్ర���న ��ట�, ప్ర�ాంత���న ప��స�ాల� ఉండడం మం���. 

9. ఎట�వంట� మ�న�ిక సంకలప్ం ఉప���ంచక�ం�� �ాయ్య�మ�లను �ాధన �ేయ��. 

�ర� ఎపప్ట��� ప్రక్క���� పట్టర�. �ా� �ాల�న్ ��ంగ్ ను ఏ ఇతర కృ�ి ���నం�� 

కలపకం��. అల� �ానట్ల��ే, �ాల�న్ వక�ం�ా తయ�రవ�త�ం��.  

10. �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, ప్ర�ాంతతల��� ��ళ్లడం �జం�ా అ�ాధయ్ం అ��ి��త్ , మ�స్టర్ 

��ర�ను జ�ించవచు్చ. �ాలం గ���ే ����ద్ , క�మం�ా �ర� ప్ర�ాంత �ి్థ�ల��� 

ప్ర���ంచగలర�. 

11. �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ���న్ ఇబ్బందుల� �ావచు్చ. కర్మను ���్చ ��య�����, ఇ�� 

ఒక మ�రగ్ం. ప్ర� ఒక్క���� కర్మ ఉంట�ం��. � శ��రంల� �ర� అ��ఖయ్తను 

అనుభ�ం�నప�ప్డ�, ���� అ����గయ్ం�ా ���ంచకం��. కర్మను ��ల��ం�, కృ�లి��� 

���� �య����� ���న్ ఇబ్బందుల� ��ందర�ా, మ�ందు�ా�� �ావచు్చ. 

12. క�ర�్చ�� �ాయ్య�మ���� �ర� �ాళ్లను మడవల�క�� �ే, �దట ఈ �ాయ్య�మ��న్ 

క���్చ అంచు�� ౖ క�ర�్చ� �ాధన �ేయవచు్చ. ఈ �ధం�ా క��� అ�ే ప్ర���ా�న్ 

�ా��ంచవచు్చ. �ా� �ాధక����ా ప���త్ పద్మ మ�ద్ర �ి్థ�� �ేయగల�ా�. �ాలం 

గడ�సుత్ నన్ ����ద్ , �ర� ���న్ క�్చతం�ా �ేయగలర�. 

13. ప్ర�ాంత �ాయ్య�మం �సేుత్ నన్ప�ప్డ�, �ర� ఏ����� ���్ర లను ల��� దృ�ాయ్లను 

చూ�ినట్ల��ే �ాట�� లకష్య్ ��ట్టకం��, � �ాధన ��న�ా��ంచం��. ���న్ భయం����� 

దృ�ాయ్లవల్ల  �క� జ�కయ్ం క����ే, ల��� �ర� భయప���ే, �ర� ��ంట�� గ�ర�త్  

�ెచు్చ���ా�: “��ను �ాల�న్ ��ంగ్ మ�స్టర్ �తే ర��ంపబడ�త���న్ను. ��ను �ే��� 

భయపడను.” బదుల��ా �ర� మ�స్టర్ � ��ర�ను క��� పలకవచు్చ, మ��య� � 

�ాధన ��న�ా��ంచవచు్చ. 
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అ�దవ అ��య్య౦ 

ప్రశన్ల� మ��య� జ�ాబ�ల� 

1.�ాల�న్ (ధర్మ చక�ం) మ��య� �ాల�న్ ��ంగ్ 
 
ప్రశన్: �ాల�న్ ఏ ప��ర్థమ�ను క���య�ం��? 

జ�ాబ�: �ాల�న్ ఉనన్త-శ��త్ ప���ా్థ లను క���య�నన్ట�్ట  ఒక �ె���నౖ �వం. ఇ�� ��ంగ్ 

(�ాధ�� శ��త్) �క్క ర��ాంత�ా�న్ స్వత�ిస్దధ్ం�ా �ేసుత్ ం��, మన ప��మ�ణంల� 

ఉండదు. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ చూడ����� ఎల� ఉంట�ం��?  

జ�ాబ�: �ాల�న్ రంగ� బం�ార� పసుప� అ� మ�త్ర�� �పెప్గలం. ఈ రంగ� మన 

ప��మ�ణంల� ల�దు. ల�ప� వృతత్ం�క్క మ�ల రంగ� ��ల� ప్ర�ాశవంత���న ఎర�ప�. 

బయట� వృతత్ం�క్క మ�ల రంగ� ����ంజ. ��ండ� ఎర�ప�-నల�ప� ట�ౖ� (�న్-

య�ంగ్) గ�ర�త్ ల���న్�, ఇ� ���� సంప్ర��య���� �ెం��న�. ��ండ� ���� ఎర�ప�-�లం 

ట�ౖ� గ�ర�త్ ల� క��� ఉ��న్�, ఇ� ��పప్ �్ార థ�క-���� సంప్ర��య���� �ెం��న�. 

ఇ� ��ండ� ��నన్ సంప్ర��య�ల�. స్వ�ిత్ క గ�ర�త్ , బం�ార� పసుప�ల� ఉంట�ం��. 

తక�్కవ �ా్థ � ట�యను్మ (మ�డవ కనున్) క���య�నన్�ార� �ాల�న్ �దుయ్త్ 

పంఖ�ల��ా �రగ���న్ చూ�ాత్ ర�. ఒకర� ���� సప్ష్టం�ా చూడగ����ే, అ�� ��ల� 

అందం�ా ఉంట�ం��, �ాధక���� ఇం�ా శ�మ�� కృ� ి �ేయ�����, గట�్ట  ప్రయతన్ం�� 

మ�ందుక� �ాగ����� ��్ర���ించగలదు.  

 

ప్రశన్: �ాల�న్ �ా్థ నం �దట ఎక్కడ ఉంట�ం��? తర��ాత ఎక్కడ ఉంట�ం��? 

జ�ాబ�: ��ను �క� �జం�ా ఒక్క �ాల�న్ ను మ�త్ర�� ఇ��్చను. అ�� �� �త్కడ�ప� వదద్  

ఉంట�ం��, అక్క� ే మనం మ�ట�్ల డ�క�నన్ దన్ (శ��త్ �ా�)  కృ�ి �ేయబ�� ఉంట�ం��. 

��� �ా్థ నం మ�రదు. ��ంతమం�� అ��క �ాల�న్ లను ��ర���ా �రగడం చూడగలర�. 
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�ాట�� �� �ాషన్ (ధర్మ శ���ాల�) � శ���ా�న్ స���ేయ����� బయట 

ఉప����ాత్ �.  

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ను కృ�ి మ��య� �ాధన ��్వ�ా వృ��ధ్  �ేసు��వ��్చ? ఎ�న్ వృ��ధ్  

�ేసు��వచు్చ? �ట��� మ�స్టర్ ఇ�్చన �ాల�న్ క� �ే�� ఉం��? 

జ�ాబ�: �ాల�న్ ను కృ�ి మ��య� �ాధన ��్వ�ా వృ��ధ్  �సేు��వచు్చ. � శ��త్ �ాటవం 

�రంతరం బలపడ�త�నన్ ����ద్  ఇం�ా ��ల�, ��ల� �ాల�న్ ల� వృ��ధ్  �ెందు���. అ�న్ 

�ాల�న్ ల� ఒ�� �ధం�ా ఉంట��. ఒక్క �షయం ఏ�టంట� �� �త్కడ�ప� ��గం 

వదద్నునన్ �ాల�న్ ఎక్క���� కదలదు, ఎందుకంట� ఇ�� మ�ల���న�� �ాబట�్ట . 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ఉ����, ప��భ్రమణ��న్ ఒకర� ఎల� చూడగలర�, ఎల� అనుభ�� 

�� ందగలర�? 

జ�ాబ�: ���న్ అనుభ�� �� ందడం, చూడడం అవసరం ల�దు. ��ంతమం���� 

ఇం��్రయ��ా హం ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��, �ాల�న్ ప��భ్రమణ౦ �క్క అనుభ�� 

కల�గ�త�ం��. �ాల�న్ అమ��్చన �్ార రంభదశల�, అ�� � శ��రంల� ఉండడం �క� ��ంత 

అల�ాట� ల�నట�్ల �ా అ��ించవచు్చ, �క� �� �త్కడ�ప� ���ిప్�ా అ��ించవచు్చ, ల��� 

ఏ�ో  కదుల�త�నన్ట�్ల  మ��య� ��చ్చద���న్ అనుభ�ంచవచు్చ, ఇల�ంట�� 

కలగవచు్చ. ����� అల�ాట�ప��న తర��ాత, ఎల�ంట� అనుభ�� ఉండదు. �ా� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�గల వయ్క�త్ ల� ���� చూడగలర�. ఇ�� � �� ట్ట మ������ా�� 

ఉంట�ం��, � �� ట్ట కదుల�త�నన్ అనుభ�� �క� ఉండదు. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ �హన్ం��ౖ ఉనన్ �ాల�న్ ప��భ్ర�ం� ే ��శ, �ష�య్ల �ాసుల��ౖ ఉనన్ 

మ������ా ల�దు. (�దట�, మ��య� ��ండవ �����ర�లను ఉ�ేద్�ం�). �ష�య్ల 

�ాసుల��ౖ మ���్రం�న �ాల�న్ ప్ర�ఘ�� ��శల� ప��భ్ర�సుత్ ౦��. ఎందుక�? 

జ�ాబ�: �క� ఏ�� మం��ో  అ�� అం��ంచడ�� లకష్య్ం. అ�� బయట��� శ��త్ ప్రసరణ 

�ే�ినప�ప్డ� ప్ర� ఒక్క�� శ���ా�న్ స���ేసుత్ ం��, �ాబట�్ట  అ�� అనుఘ�� ��శల� 

ప��భ్ర�ంచదు. �ర� ��� ప��భ్రమణ��న్ చూడగలర�. 



    

  131    
    

ప్రశన్: మ�స్టర్ �ష�య్లల� �ాల�న్ ను  ఏ సమయంల� అమర�్చ��ర�? 

జ�ాబ�: ��మ� � అంద���� ఇక్కడ ���న్ చ��్చం��లనుక�ంట���న్ం. అ��క �నన్���న 

�ాధనలను �ాధన �ే�ిన �ష�య్ల� ��ంతమం�� ఉ��న్ర�. కష్టం ఎందుల� ఉందంట� 

శ��రంల� ఉనన్ అ�న్ అవకతవక మ��య� అసత్వయ్సత్  �షయ�లను ��ల��ం���, మం�� 

ఉం�, �ెడ�ను ���ి�యడం ��్వ�ా. �ాబట�్ట ఇ�� ఒక అదనప� ��ట�్ట . ఆ తర��ాత 

�ాల�న్ ను అమర్చవచు్చ. అత� �క్క కృ�ి �ా్థ � ప్ర�ారం, అమ��్చన �ాల�న్ �క్క 

ప్రమ�ణం మ�ర�త�ం��. ��ందర� ���ంగ్ ను ఇంతక�మ�ందు ఎప�ప్డూ �ాధన �ేయల�దు, 

మ�్ల స���ేయడం ��్వ�ా మ��య� మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం క���య�ండడం వల్ల , �� 

ప్రసంగ సమయంల� �ా�� ���ాల� �ర�్మల౦ �ాగలవ�, “�” �ా్థ �� ��ట�, “�ాల �ెల�ప� 

శ��ర” �ి్థ�ల��� ప్ర���ంచగలర�. అట�వంట� ప���ి్థత�లల� క��� �ాల�న్ 

అమర్చబడ�త�ం��. ��ల�మం���� మం� ఆ��గయ్ం ఉండదు, �ార� �రంతరం 

స���ేయబడ�త���న్ర�. స���ేయడం ప���త్ �ాక�ం�� �ాల�న్ ఎల� అమర్చబడగలదు? 

ఇల�ంట� �ార� ��ంతమం�� మ�త్ర�� ఉ��న్ర�. �ం�ంచకం��. �ాల�న్ ను సృ�ి్టంచగ��� 

��ను (శ��త్ యం��్ర ల వయ్వస్థ) ��ను ఇంతక�మ�ం�ే అమ�ా్చను. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ఎల� �యబడ�త�ం��? 

జ�ాబ�: అ�� �యబడదు. ��ను �ాల�న్ ను పం�ి � �� �త్కడ�ప�ల� అమర�్చ��ను. 

అ�� మన ���క ప��మ�ణంల� ఉండదు, �ా� ���� ���ల� ఉం��. అ�� ఈ ప��మ�ణంల� 

ఉనన్ట్ల��,ే � �� �త్కడ�ప�ల� ��గ�ల� ఉండడం వల్ల , అ�� �రగడం �దల������ే ఏం 

జర�గ�త�ం��? అ�� ���� ప��మ�ణంల� ఉంట�ం��, �ాబట�్ట  ఈ ప��మ�ణం�� సంబంధం 

ల�దు. 

 

ప్రశన్: వ�ే్చ ప్రసంగంల� �ర� �ాల�న్ ను ఇవ్వడం ��న�ా���ాత్ �ా? 

జ�ాబ�: �క� ఒకట� మ�త్ర�� ల�సుత్ ం��. ��ంతమం�� వయ్క�త్ ల� అ��క �ాల�న్ ల 

ప��భ్రమణ��న్ గ���ంచగలర�. అ� బ�హయ్ం�ా ఉప�గపడ���, ��వలం � శ���ా�న్ 

స���ేయడం ��సం. మన �ాయ్య�మ�ల �క్క అ� ��దద్  లకష్ణం ఏ�టంట�, శ��త్ 

�డ�వబ��నప�ప్డ� �ాల�న్ ల� వర�స�ా �డ�వబడ���. �ాబట�్ట  �ర� �ాధన 
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�్ార రం�ంచక మ�ం�ే, అపప్ట��� � శ��రంల� ��ర���ా �ర�గ�త�నన్ అ��క �ాల�న్ 

లను క���య�ంట�ర�, అ� � శ���ా�న్ స���ేసుత్ ��న్�. ��ను �జం�ా �క� ఇ�ే్చ 

�ాల�న్ � �� �త్ కడ�ప�ల� ఉనన్ట�్ట��.  

 

ప్రశన్: �ాధన ఆపడం అంట� అర్థం �ాల�న్ మ�యమవ�త�ంద��? �� శ��రంల� 

�ాల�న్ ఎంత �ాలం ఉంట�ం��? 

జ�ాబ�: �మ్మ�న్ �ర� �ాధక�ల��ా ప��గణ�ంచుక�నన్ంత వరక�, ��ను చ��్చం�న 

�ిన్ �ింగ్ (మనసత్త్వం) ఆవశయ్కతలను అనుస��ం�నంత వరక�, �ర� �ాధన 

�ేయనప�ప్డ� అ�� మ�యమవదు స�� క��, అ�� బలపడ�త�ం�� క���. � శ��త్  

�ాటవం ఇం�ా ��రగ�త��� ఉంట�ం��. �ా� ����� వయ్��య్సం�ా, �ర� ఇతర�ల కంట� 

�ాధన తరచు�ా �ే�ి�� �ా�, �� �ిన్ �ింగ్ ఆవశయ్కతల ప్ర�ారం నడ�చు��క�� �ే, 

ఇట�వంట� �ాధనల� వయ్ర్థమవ����. �ర� �ాధన �ే�ి�� �ా�, అ�� ప��ేయదు. 

�ర� ఏ రక���న �ాధన ������న్ �ే�ి��, ఆవశయ్కతల ప్ర�ారం �ేయక�� �ే 

బహ��ా �ర� దుష్ట  �ాధన �ేసూత్  ఉండవచు్చ. � మనసుల� ��వలం ఆ �ెడ్డ  

�షయ�ల� మ�త్ర�� ఉం��, ఇల�ంట�� ఆల����త్ : “అతను ఎంత �ెడ్డ �ా ఉ��న్డ�, ��ను 

�ామ�ా్థ �ల� వృ��ధ్  �ేసుక�నన్ంత�� అత� ప� �ెబ���ను,” �ర� �ాల�న్ ��ంగ్ 

��ర�్చక�ంట���న్ �ా�, ఈ �షయ�లను అందుల� �ే����త్  మ��య� �� �ిన్ �ింగ్ 

ఆవశయ్కతలను అనుస��ంచక�� �ే, �ర� క��� దుష్ట  �ాధన �ేయడం ల���? 

 

ప్రశన్: మ�స్టర్ తరచు�ా అంట�ంట�ర�, “�ర� వంద ��యన్ల  ��లర�్ల  ఖర�్చ��ట�్ట��, 

�ాల�న్ ను �� ందల�ర�.” ��� అర్థం ఏ�ట�? 

జ�ాబ�: అ�� ��ల� అమ�లయ్���ంద� అర్థం. ��ను �క� ఇ�ే్చ�� �ాల�న్ ను మ�త్ర�� 

�ాదు. � కృ�ి�� భ���ా క�ప్ం�ే ఇతర �షయ�లను క��� ఇ�ాత్ ను, అ� �ల���ౖన�. 

అ�న్ అమ�లయ్���న�. 

 

ప్రశన్: ఆలసయ్ం�ా వ�్చన వయ్క�త్ ల� �ాల�న్ ను �� ందగల�ా? 
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జ�ాబ�: ��ందట� మ�డ� ���ల ���త�� �ర� వ�్చయ�ంట�, � శ��రం స���ేయబ��, 

�ాల�న్ ను, ఇం�ా అ��క �షయ�లను అమర్చవచు్చ. �ర� ��ందట� మ�డ� ���లల� 

వ�్చయ�ంట� �పెప్డం కష్టం. అ��� క��� �ర� స���యేబడ�త���న్ర�. 

�షయ�లను అమర్చడం కష్టం. �క� మం� ప���ి్థత�ల� ఉనన్ట్ల��ే, �ాట�� �ల� 

అమర్చవచు్చ. 

 

ప్రశన్: మ�నవ శ��రం �క్క స���ా� �ి్థ�� స���యే����� ��వలం �ాల�న్ ఒక్కట� 

ఉప���ంచబడ�త�ం��? 

జ�ాబ�: స���యేడం అ���� �ాల�న్ ��ౖ ప���త్�ా ఆ��రప��య�ండదు. స���ేయ����� 

మ�స్టర్ అ��క ఇతర పదధ్త�లను క��� ఉప����ాత్ ర�. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ ను సృ�ి్టంచడంల� చ��త్ర ప�ర్వ �్ార �ప��కం ఏ�ట�? 

జ�ాబ�: ఇ�� ��ల� ��ాత్ ర���న ప్రశన్, అ� ��దద్  �ా్థ �ల��� క��� అ� ���సుత్ ��న్ను. 

మనం ఉనన్ట�వంట� �ా్థ �ల� �లె�సు��దగగ్ �ాట�� �ం�ం��. ఇక్కడ ��ను ���� 

చ��్చంచల�ను. �ా� �ర� ఒక �షయం అర్థం �ేసు���ా�. ఇ�� బ�దధ్మత ���ంగ్ �ాదు; 

ఇ�� బ�దధ్  సంప్ర��య ���ంగ్. ఇ�� బ�దధ్మతం �ాదు. అ����ా� మన లకష్య్ం 

బ�దధ్మత లకష్య్ం మ������ా�� ఉం��, అ�� ��వలం ��ండ� ��నన్ మ��ాగ్ లను అవలం�ం� ే

��నన్ కృ� ిమ��ాగ్ ల�. మన లకష్య్ం ఒక్కట�. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ చ��త్ర ఎంత ��ర్ఘం�ా ఉం��? 

జ�ాబ�: ��ను �కష్ణ �� ం��న �ాధన ��������, ��ను బ��రగ్తం ��ేిన �������� 

��ం�ెం �ే�� ఉం��. ��ను కృ�ి ��ేని �ాల�న్, ఇప�ప్డ� అం��ంచబడ�త�నన్ ���కంట� 

��ల� శ��త్వంత���ం��. అం�ే�ాక�ం�� ఈ ���నంల� అనుమ�ంచబ��న ���కంట� ��ంగ్ 

��ల� ��గం�ా వృ��ధ్  �ెం�ే��. అ�నపప్ట��� ��ను జనులల� ప్ర��శ��ట�్టన �ాధన 

���నంల� ��ంగ్ ��గం�ా ��ర�గ�త�ం��, �ాబట�్ట  �ాధక�� �ిన్ �ింగ్ ఆవశయ్కత ఇం�ా 

అల��� క��నం�ాను, ఉనన్తం�ాను ఉం��(�ా��రణ �ాధనల కంట�). ��ను జనులల� 

ప్ర��శ��ట�్టన �షయ�ల� తక�్కవ క��న ఆవశయ్కత�� ప�న��న్�ా్మణం ��ేాను, అ��� 
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సగట� కృ�ి మ�రగ్ంకంట� ఇం�ా క��న���న�. �దట ఉనన్����� �నన్ం�ా ఉండడం 

వల్ల , ననున్ �ా్థ పక����ా అంట�ర�. �ాల�న్ ��ంగ్ చ��త్ర ��ర్ఘతను బట�్ట  చూ��త్ , బ��రగ్తం 

�ాక మ�ందు సంవతస్�ాలను ల���్కంచక�� �ే, ��ను ఈ�ానయ్ంల� బ� ��ంచడం 

�్ార రం�ం�నపప్ట� నుం�� ��ందట� �� మ�సంల� (1992) �దల�ంద� �ెపప్వచు్చ.  

 

ప్రశన్: ��ం � ప్రసం�ాలను �ంట�నన్ప�ప్డ�, మ�స్టర్ మ�క� ఏ� ఇ�ాత్ ర�? 

జ�ాబ�: ��ను అంద���� �ాల�న్ లను ఇ�ాత్ ను. ఒక �ాల�న్ కృ�ి ��సం, శ���ా�న్ 

స���యేడం ��సం ఇం�ా �ాల�న్ ల� ఉ��న్�. అ� ే సమయంల� �� �ాషన్ (ధర్మ 

శ���ాల�) �మ్మ�న్, ప్ర� ఒక్క��� �ాల�న్ ��ంగ్ కృ�ి �ేసుత్ నన్ంత వరక� 

చూసుక�ంట��. �ర� కృ�ి �యేక�� �ే, సహజం�ా �ాషన్ �మ్మ�న్ చూడవ�. 

�ాషన్ �� (ధర్మ శ���ాలక�) �ె�ిప్�� �ా�, �ేయవ�. �ర� ఏ� ఆల��సుత్ ��న్�� �� ధర్మ 

శ���ాలక� క�్చతం�ా, సప్ష్టం�ా �లె�సు. 

 

ప్రశన్: ధర్మబదధ్���న �్ార �ిత్� కృ�ి �యే����� �ాల�న్ ��ంగ్ అనుమ�సుత్ ం��? 

జ�ాబ�: ���ాక� (��పప్ ధర్మం) ప���త�ల� ల�వ�. �ర� “త��గత” �ా్థ ��� కృ� ి

�ే�ి��, అ�� ఇం�ా అంతం �ాదు. మన�� ఒక ధర్మబదధ్���న �ా, ���్ల కృ�ి �యేం��. 

�ర� ధర్మబదధ్���న �్ార �ిత్� �� ందు��ర�. 

 
 

2. �ాధన సూ��్ర ల� మ��య� �����ల� 
 

ప్రశన్: ��ంతమం�� వయ్క�త్ ల� “��వయ్ వలయం” ప���త్�ే�ి ఇంట��� �� �న తర��ాత, �ాళ�్ళ 

తమను ఆ�ాశంల� �ేల�త�నన్ట�్ల  ��ల� సప్ష్టం�ా కలల� చూ�ాత్ ర�, ఇదం�� �ే� 

గ���ం�? 

జ�ాబ�: ��ను � అంద���� �ెబ�త�నన్�� ఏ�టంట�, ఈ రక���న �షయం � 

��య్నంల��ా�, కలల��ా� జ����నప�ప్డ�, అ� కలల� �ావ�.  అ�� � ఆత్మ � ���క 
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శ���ా�న్ వ����� వడం వల్ల  జర�గ�త�ం��, ఇ�� కలగనడం కంట� ప���త్ �నన్ం�ా 

ఉంట�ం��. �ర� కలగంట�నన్ప�ప్డ�, �ర� అంత సప్ష్టం�ా, ల��� అంత �వరం�ా 

చూడర�. � ఆత్మ శ���ా�న్ వ���నప�ప్డ�, �ర� చూ���� మ��య� �ర� ఎల� ��ౖ�� 

�ేల���, అ�� �జంల��ా చూడగలర�, సప్ష్టం�ా గ�ర�త్  ��ట�్ట ��గలర�. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ వక�ం�ా తయ�����ే, ఎట�వంట� �ెడ� పరయ్వ�ా��ల� కల�గ����? 

జ�ాబ�: ఇ�� ఒకర� తప�ప్���� పట�్ట ర� �ెల�ప�త�ం��. ఆ తర��ాత �ాల�న్ తన 

ప్ర���ా�న్ ��ల�ప్త�ం��. ఇం�ే�ాక�ం��, � కృ�ిల� అ��క సమసయ్లను �ె�్చ��డ�త�ం��. 

ఇ�� ఎల� ఉంట�ందంట� �ర� ప్ర��న ���ల� �ాక�ం��, ���� త�ిప్ ఎక్క���� ����్ల ల� 

�ె�య� పక్క ��డ�్డ ల� నడవ����� ఎంచుక�ంట�ర�. �క� సమసయ్ల� ఎదురవ����. 

ఈ �షయ�ల� � �తయ్ ��తంల� ప్ర�ఫ��ాత్ �. 

 

ప్రశన్: ఎవ����� స్వయం�ా కృ�ి �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, ఇంట� ప�ాయ్వరణల� ఎల� 

వయ్వహ��ం���? �ాల�న్ ఇంట�్ల  ఉండవ��్చ? 

జ�ాబ�: ఇక్కడ క�ర�్చనన్ �ా��ల� ��ల�మం�� �ాల�న్ ను � ఇళ్ళల�్ల  ఉండ���న్ 

ఇంతక�మ�ం�ే చూ�ార�. క�ట�ంబ సభ�య్ల� క��� ���వల్ల  ల�భపడడం �దల�ౖం��. 

��ం ప్ర�ాత్ �ం�నట�్ల �ా, అ��క ప��మ�ణ�ల� ఒ���ా�� ఒ�� �ా్థ నంల� ఉంట��, � ఇల�్ల  

����� �న��ంప� �ాదు. ���� �భ్ర పర���స్న అవసరం ఉం��. ���న్ �భ్రం �ే�� 

���నం �ా��రణం�ా ఇల� ఉంట�ం��-�ెడ్డ  �షయ�లను ��ల��ం�, తర��ాత ఎట�వంట� 

�ెడ్డ  ల�ప��� �ాక�ం�� కవ���న్ అమర్చడం.  

 

ప్రశన్: �ాధన �ే�ినప�ప్డ� � అ����గయ్ స్థలమ�ను ���� ���ిప్�ాను, ఉ�్బనట�్ల �ా 

అ��ిం�ేల� �ేసుత్ ం��. ఎందువల్ల ? 

జ�ాబ�: ��గం ఒక రక���న నల్ల� శ��త్�ా�. ప్రసంగం �క్క ���దశల� ���న్ 

మ�క్కల��ా ����న తర��ాత, �క� ఆ స్థలం ఉ�్బనట�్ల �ా అ��ిసుత్ ం��. అ��� అ�� 

ఇపప్ట��� ��� మ�ల��న్ ��ల�ప్�ం��, బయటక� �స��జ్ంచడం �దల���ట�్టం��. ఇ�� 

��ల� ��గం�ా బయటక� ��యబడ�త�ం��. ఇక��ౖ ��గం ఉండదు. 



    

  136    
    

ప్రశన్: �� �ాత జబ�్బల� �����ర�ల� ���న్ ���ల తర��ాత మ�యమయ�య్�, �ా� 

���న్ ���ల తర��ాత మ�్ల బయట��� వ��్చ�. ఎందుక�? 

జ�ాబ�: మన కృ�ి �ాధ�� ���నంల� ��ర�గ�దలల� ��ల� ��గం�ా ఉంట�� మ��య� 

�ా్థ �ల� ��ల� తక�్కవ �ాలంల��� మ�ర���� �ాబట�్ట, � ��గం �క� �ె�యకమ�ం�ే 

నయమవ�త�ం��. ఆ తర��ా� లకష్ణ�ల� ��ను చ��్చం�న “ఇబ్బందుల�” కలగడం. 

జ�గ�తత్�ా అనుభ�ం� గ���ంచం��. ఇ�� � �ాత జబ�్బ లకష్ణ�ల మ������ా ఉండదు. � 

శ���ా�న్ స���ేయ����� �ర� ఇతర ���ంగ్ గ�ర�వ�ల ��సం చూ��త్  �ాళ�్ల  �ేయల�ర�. 

� ��ంగ్ ��ర�గ�త�నన్ ����ద్ , కర్మ ఇల� ��ల�వడ�త�ం��. 

 

ప్రశన్: కృ� ి�ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, మందుల� �సు��వల�ని అవసరం ఇం�ా ఉం��? 

జ�ాబ�: ఈ �షయంల� ��� స్వయం�ా ఆల��ం� �ర్ణ�ంచు���ా�. కృ�ి 

�ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, మందుల� �సు��వడం అంట� �ర� కృ�ి �క్క జబ�్బలను నయం��ే� 

ప్ర���ాలను నమ్మడంల�ద� సూ�సుత్ ం��. ���� న�్మయ�ంట�, �ర� మందుల� 

ఎందుక� �సుక�ంట�ర�? అ�నపప్ట��� �ర� �ిన్ �ంిగ్ ప్రమ�ణ�ల ప్ర�ారం �మ్మ�న్ 

చూసు��క�� �ే, ఒక�ా�� సమసయ్ల� తల��త్నప�ప్డ�, �ర� � హ�ంగ్ � మందుల� 

�సు��వదద్� �ె�ాప్ర� అంట�ర�. అ����ా� � హ�ంగ్ �  �ిన్ �ింగ్ �క్క ఉనన్త 

ప్రమ�ణ�ల�� �మ్మ�న్ క�్చతం�ా చూసు��మ� �ె�ాప్ర�, �ర� అల� �ే�ా�ా? 

�జ���న �ాధక�ల శ��రంల� ఉం�ే �షయ�ల�, �ామ�నయ్ మ�నవ�లల� ఉం�ే� �ావ�. 

�ామ�నయ్ మ�నవ���� క��� అ�న్ ���ాల� � శ��రంల� కలగడం అనుమ�ంచబడదు. � 

మనసుస్ స�����న �ా్థ నంల� ఉం��,  కృ�ి జబ�్బలను నయం �ేయగలద� న�్మ�,ే 

�ర� మందులను ఆ�ి���ి, ��� గ���ం� �ం�ంచక�ం�� మ��య� ���తస్ల� 

�� ందక�ం�� ఉంట�, సహజం�ా ఎవ�� �క� జబ�్బను నయం�ే�ాత్ ర�. �రందర� ప్ర� 

��� ��ర�గ�పడ�త���న్ర�, �క� బ�గ��ా అ��ిసుత్ ం��. ఎందుక�? �� �ాషన్ (ధర్మ 

శ���ాల�) �ల� ��ల�మం�� శ���ాల�్ల �� ��ళ్లడం, బయట��� �ావడంల� �మగన్��� 

ఉ��న్�, ఈ �షయంల� ఈ పనులను �ేసూత్  �క� �ాయపడ���. � మనసుస్ 

�ి్థరం�ా ల�క�� �ే కృ�ి �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� నమ్మకం ల�� ల��� “ప్రయతన్ం �ే�ి చూ��ద్ ం” అ�� 

��ౖఖ��� అవలం���త్ , �ర� ఏ� �� ందర�. �ర� బ�దధ్లను నమ�్మ���ా ల��� అ���� � 
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జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం మ��య� జన్మ�ిదధ్  స్వ���ా�న్ బట�్ట  ��ాధ్ ��తమవ�త�ం��. ఇక్కడ 

���క కళ్ళ�� సప్ష్టం�ా చూడగ��� బ�దధ్  ప్రతయ్కష్మ��ే, అందర� �� � బ�దధ్��్వ�న్ 

అధయ్యనం �ే�ాత్ ర�. అందువల్ల  � ఆల�చనను మ�ర�ప్ �ే�� �షయం ఉండదు. �ర� 

మ�ందు నమ�్మ�, ఆ తర��ాత చూడగల�గ���ర�. 

 

ప్రశన్: ��ంతమం�� మ�స్టర్ ను, మ�స్టర్ �ా�� �ష�య్లను జబ�్బలను నయం�ేయ����� 

ఆ�్వ�ం��ల� అనుక�ంట���న్ర�. ఇ�� సమ్మత����? 

జ�ాబ�: ��ను జనుల మధయ్క� జబ�్బలను నయం�యే����� �ాల�దు. మనుష�ల�నన్ 

��ట జబ�్బల�ంట��. ��ంతమం�� బ� �త్�ా ��ను ��ెపి్న మ�టల� అర్థం �ేసు��ర�, �ా� 

ఇం�ా ��ను ఎక�్కవ �వరణను ఇవ్వను. బ�దధ్  సంప్ర��యంల�� �ాధ�� �����ల� అ�న్ 

స�తేన �వ�లను �మ�కత్ం �ేయడం ��సం, మ��య� ���ాలను నయం�ేయడం 

అం���ార��. మనం ఇతర�లను నయం�ేయడం అ���� క�మ పదధ్�� అనుస��ం� 

�ేసుత్ ��న్ం మ��య� ఇ�� ప్ర��రం �ేయడం ��సం. ఎందుకంట� ��ను ఇప�ప్�ే జనంల��� 

వ��్చను ఇం�ా అంత ప్ర�ి��ధ్  �ాల�దు, ఇతర�ల� ననున్ గ�ర�త్ పట్టర�, �� ప్రసం�ాలక� 

ఎవ్వర� �జర� �ాక�� వచు్చ. సంప్ర��ంప�లల� జబ�్బలను నయం�ేయడం ��్వ�ా, 

అంద��� �ాల�న్ ��ంగ్ ను చూడ��ాత్ ం. ఈ ప్ర��రం �క్క ఫ���ల� ��ల� బ�గ���న్�. 

�ాబట�్ట ��ం ��వలం జబ�్బలను నయం�ేయడం ��సం మ�త్ర�� �యేల�దు. శ��త్వంత���న 

��ంగ్ ను జబ�్బలను నయం�ేయ����� వృ�త్ల� �ేయడం ��ిదధ్ం. ఈ ప్రపంచ �ధులను 

ఉనన్త �ధుల�� భ��త్ �ేయడం అం��క��ంచబడదు, అ�� ప���ి్థత�లను మ�ర�సుత్ ం��, 

జబ�్బలను నయం�ే�� ఫ���ల� క��� బ�గ�ండవ�. కృ�ి �ేసుత్ నన్ �ష�య్లక� బ�ధయ్త 

క���య�ండ�����, � శ���ాలను ఇక��ౖ ���ాల� ల�� �ి్థ��� స���ేయ��. అప�ప్�ే �ర� 

ఉనన్త �ా్థ ��� కృ�ి �ేయగలర�. �ర� � జబ�్బను గ���ం� ఎప�ప్డూ �ం�సూత్ , 

�జ���� అసస్ల� కృ�ి �ేయక�ం�� ఉంట�, �ర� ఏ� �ెపప్నపప్ట��� �� �ాషన్ (ధర్మ 

శ���ాలక�) క� � ఆల�చనల� సప్ష్టం�ా �ెల��ాత్ �, �వరక� �క� ఏ�� ల�ంచదు. మన 

ప్రసంగ సమయంల� ��ం � శ���ాలను అపప్ట��� స���ేయడం జ����ం��. అ����ా� 

మ�ందు�ా �ర� కృ�ి �ే�� వయ్��త్ అయ�య్ం���. ప్రసంగ సమ����ాల మధయ్ల�, ��ను �క� 

జబ�్బలను నయం�ేయడం �దల���ట�్ట , ఇం�ా ఎక�్కవ డబ�్బలను అడగను. అట�వంట� 
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ప�� ��మ� �ెయయ్ం. � జబ�్బ నయం �ానట్ల��ే, అ�� ఇం�ా � జ�్ఞ ��దయప� 

గ�ణం �షయ��. అ��� ��మ� ��ల� అ����గయ్ం�� ఉనన్ వయ్క�త్ లను �న��ంచం. 

� శ��రంల� ప్ర�సప్ందన కనబడక�� వచు్చ, �జ���� అ�� ��ల� బలం�ాను, 

ఎక�్కవ�ాను ఉంట�ం��. ఒక�ా�� స���ేయడం స���� క�� వచు్చ, అ��� ఇపప్ట��� మ� 

వంత� ప���త్�ా �ే�ాం. ��మ� బ�ధయ్త క���ల�మ� �ాదు; అ�� ఎందుకంట� ��గం ��ల� 

�వ్ర���ం�� �ాబట�్ట . �ర� ఇంట��� ���్ల కృ�ి �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ర� ప���త్�ా నయమ��య్ 

���ా �మ్మ�న్ నయం�ేసూత్ �� ఉంట�ం. ఇట�వంట� సంద�ాభ్ల� ��ల� తక�్కవ. 

 

ప్రశన్: �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ప్ర�ాంతతల��� ఎల� ��ళ్లగలం? �ాయ్య�మ�లను �ాధన 

�ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, మన ఉ�ో య్గంల� సమసయ్లను గ���ం� ఆల����త్  అ�� బంధం�ా 

ప��గణ�ంచబడ�త�ం��? 

జ�ాబ�: స్వంత ప్ర�జ��లక� సంబం��ం�న �షయ�ల�న్ �ే�క�ా �సు��ం��, అ�న్ 

��ళల� సప్ష్ట���న, స్వచ్ఛ���న మనసుస్ను ఉంచు��ం��. �ర� �ిదధ్ప��, ఇబ్బందుల� 

ఎప�ప్డ� వ�ాత్ �, అ� ఏ�ట� �క� �ె���త్ , అ� ఇంక ఇబ్బందుల� �ావ�. ��ల� 

మట�క� ఇబ్బందుల� అక�ా్మత�త్ �ా ఎక్క�� నుం�ో వ�ాత్ �. �ర� దృఢం�ా, �శ్చలం�ా 

ఉంట� తపప్క ��గ�గ్ ��ర�. అప�ప్�ే � �ిన్ �ింగ్ (మనసత్త్వం) �ా్థ � కనబడ�త�ం��. 

ఒక�ా�� � బంధం �� య�క, � �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్  �ెం��క, ఇతర�ల�� � �ాదనల�, 

జగ��ల� ఇం�ా � ��ౖ�ాల�, �ే్వ�ాల� వదుల�క���న్క, � ఆల�చనల� సప్ష్టం అయ�య్క, 

ఆ తర��ాత �ర� ప్ర�ాంత �ి్థ�ల��� ��ళ్లడం �ే�క అవ�త�ం��. ఇం�ా �ర� ప్ర�ాంతం�ా 

�ాల�క�� �ే, �మ్మ�న్ �ర� ఇం��క వయ్��త్�ా ఊ��ంచుక�� ఈ ఆల�చనల� �� �ావ� 

���ంచం��. � ఆల�చనల� ఎంత ఎక�్కవ�ా ఉ��న్ �ాట� నుం�� బయటప���, �ాట�� 

��్వచ్ఛ�ా �� ��ా్వ�. బ�దధ్  ��మం జ�ించమ� ల��� సంఖయ్లను ల���్కంచమ� సల� 

ఇ�ే్చ�ాళ�్ళ క��� ��ందర���న్ర�. అ�న్ ర�ాల �����లను �ాధనలల� ఉప����ాత్ ర�. 

మనం �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, మన ఆల�చనలను �ే���ౖ ��ం��్రక��ంచవల�ిన అవసరం 

ల�దు. �ా� �ర� �ాధన �ేసుత్ నన్ట�్ల  �క� �ె�య��. ఉ�ో య్గంల� వ�ే్చ సమసయ్ల� 

స్వంత ప్ర�జ��లక� ల��� బం��లక� సంబం��ం�న� �ాక�ం��, మం� తత్వం�� 

ఉ��న్యంట� అ�� మం��ే. ఈ అం�ా�న్ అర్థం �ేసుక�నన్ ఒక స��య్�ి ��క� �ెల�సు. 



    

  139    
    

అతను ఆలయ మ�ా��ప�, ��ల� �ా�ాయ్ల�ంట��. �ా� అతను అక్కడ క�ర�్చనన్ంత��, 

ఈ �షయ�లను అత� నుం�� ��ర� �ే�ాత్ డ�. ఈ �షయ�లను గ���్చ ఆల��ంచడ� 

క�్చతం�ా �ెపప్వచు్చ. ఇ�� క��� ఒక �ామర్థ���. �ాసత్�ా��� �ర� �జం�ా, స���ాగ్  

�ాయ్య�మ�ల� ��ేినప�ప్డ�, � మనసుస్ల� స్వంత ల��� పర��య్నం క���ం�ే 

ఆల�చనల� ��ం�ెం క��� ఉండవ�. �ర� స్వంత �షయ�లను ఉ�ోయ్�ా��� సంబం��ం�న 

�ాట��� కలపక�ం�� ఉంట�, ఉ�ో య్గంల� బ��ా �ే�ాత్ ర�.  

 

ప్రశన్: �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ెడ్డ  ఆల�చనల� వ��త్  ��ం ఏం �ెయ�య్�? 

జ�ాబ�: �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, అప�ప్డప�ప్డూ �ెడ్డ  �షయ�ల� �ావచు్చ. �ర� 

ఇప�ప్�ే �ాధన �ేయడం �దల���ట�్ట ర�, �్ార రంభంల��� అత�య్నన్త �ా్థ �� 

�ేర���వడం అ�ాధయ్ం. ప్రసుత్ �����, ���ౖ అ� ఉనన్త���న ఆవశయ్కతలను ���ంచం. � 

మనసుస్ల� ఒక్క �ెడ్డ  ఆల�చన క��� �ాక�డద�� ఆవశయ్కత �ాసత్�క���న�� �ాదు. 

���న్ క�మం�ా �ా��ం���. �్ార రంభంల� అ�� ప�ా్వల�దు, �ా� � ఆల�చనలను ��్వచ్ఛ�ా 

పర�గ� ��ట్ట�యకం��. సమయం గ���ే ����ద్ , � మనసుస్ ఉనన్తం�ా అవ�త�ం��, �ర� 

���ాను (��పప్ ధర్మం) �ాధన �ేసుత్ ��న్ర� �ాబట�్ట, �ర� ఉనన్త ప్రమ�ణ�ల�� 

�మ్మ�న్ చూసు���ా�. ఈ ప్రసం�ాలను ప���త్ �ే�ిన తర��ాత, �ర� ఇక��ౖ �ామ�నయ్ 

వయ్��త్ �ాదు. � వదద్  ఉనన్ �షయ�ల� ��ల� ప్ర�ేయ్క���న�, �ాబట�్ట  �ర� � �ిన్ �ింగ్ 

(మనసత్త్వం) ��ౖ క��న���న ఆవశయ్కతలను ���ంచు���ా�.    

 

ప్రశన్: ��ను �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �� తల మ��య� �� ట్ట �ర�గ�త�నన్ట�్ల , ��� 

��గంల� అ��ఖయ్త�ా అ��ిసుత్ ం��. 

జ�ాబ�: ఇ�� �దట� దశల� �ాల�న్ ప��భ్రమణం వల్ల  జర�గ�త�ం��. �క� భ�షయ్త�త్ ల� 

ఈ లకష్ణం ఉండక�� వచు్చ. 

 

ప్రశన్: �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �నన్ జంత�వ�లను ఆక��ష్��త్ , ఏం �ెయ�య్�? 

జ�ాబ�: �ర� ఏ రక���న కృ�ి �ే�ి��, �నన్ జంత�వ�లను ఆక��ష్�ాత్ ర�. �ాట�� 

పట�్టంచు��కం��. అం�ే. అ�� ఒక అనుక�ల���న శ��త్ ��త్రం వల్ల , ప్ర�ేయ్కం�ా బ�దధ్  
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సంప్ర��యంల� ��ంగ్ అ�న్ స�వ జంత�వ�లక� ఉప�గప�ే �షయ�లను 

క���య�ంట�ం��. మన �ాల�న్ అనుఘ�� ��శల� �ర�గ�త�నన్ప�ప్డ�, మనక� 

�ాయం�ేసుత్ ం��; ప్ర�ఘ�� ��శల� �ర�గ�త�నన్ప�ప్డ�, ఇతర�లక� �ాయపడ�త�ం��. 

తర��ాత అ�� ��న��్క ప��భ్ర�ం� మ�్ల �్ార రం�సుత్ ం��. �ాబట�్ట  మన చుట�్ట  అ�న్ ల�భం 

�� ందు���. 

 

ప్రశన్: “జగత�త్  �క్క ��ండ� ��నలను ��చు్చ��నడం” �ాయ్య�మంల� �ే� ���ౖ�, ��ంద�� 

ఒక�ా�� క���నప�ప్డ�, ���� ఒక �ా���ా ల���్క�ాత్ �ా? “బ�దధ్  ��� �తే�లను ��పడం” 

�ేసుత్ నన్ప�ప్డ� �ేత�ల� ���� మ�ందు ననున్ ��ను ��దద్�ా, ఎత�త్ �ా ఊ��ంచు���ాల�? 

జ�ాబ�: ప్ర� �ే� ��ౖ��, ��ంద�� ఒక�ా�� క��ల�క, అ�� ఒక �ా���ా ల���్కంచబడ�త�ం��. 

“బ�దధ్  ��� �తే�లను ��పడం” �సేుత్ నన్ప�ప్డ�, � గ���ం� ఆల��ంచకం��. సహజం�ా 

�ర� ��దద్�ా, ఎత�త్ �ా ఉనన్ట�్ల  అ��ిసుత్ ం��. �����, భ���� మధయ్ �ర� అ���దద్�ా 

ఉనన్ట�్ల  �క� అనుభ�� మ�త్ర�� ఉం���. ��వలం అక్కడ �లబడటం స���� త�ం��. ఆ 

అనుభ�� ��సం ఎప�ప్డూ ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా య�న్ంచకం��. అ�� ఒక బంధం �ాగలదు. 

 

ప్రశన్: క�ర�్చ� ��య్నంల� �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, ప���త్ పద్మ మ�ద్ర �ి్థ�ల��� �� �ాళ్లను 

మడవల�క�� � ేఎల�? 

జ�ాబ�: � �ాళ్లను మడవల�క�� �ే, క���్చ అంచు��ౖ క�ర�్చ� �ాధన �ేయవచు్చ. 

ప్ర��వం ఒకట�. అ��� �ర� �ాధక�ల� �ాబట�్ట, �ర� � ��ండ� �ాళ్లను �ాయ్య�మం 

�ెయ�య్�, �ాట�� మడవగల�ా�. �ాయ్య�మం �సేుత్ నన్ప�ప్డ� �ాళ్లను మడవ����� 

క���్చ అంచు��ౖ క���్చం��. క�మం�ా � �ాళ్లను మడవగల�గ���ర�. 

 

ప్రశన్: క�ట�ంబ సభ�య్ల� స���ాగ్  నడ�చు��క�� �ే, జ�న్-�ాన్-��న్ ను (సతయ్ం-�ార�ణయ్ం- 

సహనం) అనుస��ంచక�� �ే, ��ం ఏం �ెయ�య్�? 

జ�ాబ�: � క�ట�ంబ సభ�య్ల� �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధన �ేయక�� �ే, అ�� సమసయ్ �ాదు. 

మ�ఖయ్ �షయ���టంట� �మ్మ�న్ �ర� కృ�ి �ేసు���ా�. కృ�ి �ేసు��ం��, ఎక�్కవ�ా 
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ఆల��ంచకం��. �ర� ��ం�ెం �ే�క మనసత్త్వం క���య�ం���. ���ౖ ఎక�్కవ శ�మ 

��ట్టం��. 

 

ప్రశన్: �తయ్ ��తంల� ఒ��్కక్క�ా�� తప�ప్డ� పనుల� �ే�ి తర��ాత బ�ధపడ��ను, �ా� 

ఆ తర��ాత మ�్ల జర�గ�త�ం��. ఇ�� �� �ిన్ �ింగ్ (మనసత్త్వం) మ�� తక�్కవ�ా 

ఉనన్ందు�ా? 

జ�ాబ�: �ర� ��� గ���ం� �్ార సుత్ ��న్ర� �ాబట�్ట , �ర� ఇపప్ట��� � �ిన్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  

�ేసుక���న్ర�, ���� గ���త్ంచగల�గ�త���న్ర� అ� �ెల�సుత్ ం��. �ామ�నయ్ మ�నవ�లక� 

ఏ�ై�� తప�ప్ �ే�నిప�ప్డ� �ా���� �ె�యదు. �ర� �ామ�నయ్ మ�నవ�లను 

అ��గ�ం��ర� ��� అర్థం. �ర� �దట��ా�� తప�ప్ �ే�ార�, � �ిన్ �ింగ్ ను 

చూసు��ల�దు. ఇ�� ఒక క�మ ���నం. వ�ే్చ�ా�� �క� సమసయ్ ఎదు���నప�ప్డ�, మ�్ల 

వృ��ధ్  �ేసు������� ప్రయ�న్ంచం��.  

 

ప్రశన్: నల��ౖల�, ఏ��ౖలల� ఉనన్ వయ్క�త్ ల� “మ�డ� ప�వ�్వల� తల��ౖ �రేడం” �ి్థ�� 

�ేర���గల�ా? 

జ�ాబ�: మనం మనసుస్ను, శ���ా�న్ ��ం��ట�� కృ�ి �ే�ాత్ ం �ాబట�్ట, వయసుస్�� పట�్టంప� 

ల�దు. ��ను �ె�పి్నట�్ల �ా �ర� కృ�ి��ౖ ��య్స ఉం�, �ిన్ �ింగ్ ఆవశయ్కతలను 

అనుస��ం�నంత వరక�, �ర� �ాధన �ే�� ����ద్   � ��తం �� ����ంచబడ�త�ం��. అ�� 

� కృ�ి�� స���� �� సమయ��న్ ఇవ్వ��? అ��� మనసుస్, శ��రం ��ం��ట�� కృ�ి ��ే� 

�ాయ్య�మ�లక� సంబం��ం�న �షయ�కట� ఉం��. � ��తం �� ����ంచబ��నప�ప్డ� 

� �ిన్ �ింగ్ �� సమసయ్ ఉంట�, ��ంట�� � �్ార ణ���� మ�ప�ప్ కల�గ�త�ం��. కృ�ి ��సం 

� ��తం �� ����ంచబ��ం�� �ాబట�్ట, ఒక�ా�� � �ిన్ �ింగ్ తప�ప్���� ప���ే ��ంట�� � 

�్ార ణ���� మ�ప�ప్ కల�గ�త�ం��.  

 

ప్రశన్: “బ�ష్టం అ����ా� మృదువ�” ప్ర���ా�న్ �ా��ం�ే బలం �షయ౦ల� ��ం ఎల� 

వయ్వహ��ం���? 
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జ�ాబ�: ���� ��� స్వయం�ా ����ం���. ఉ��హరణక� మనం ��దద్  �ే� మ�ద్రల� 

�ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ేత�ల� ��ల� మృదువ��ా క��ి�ాత్ �, �జ���� మ�ద్రల� బలం�� 

�ేయబడ���. మ�ంజ���� మణ�కట�్ట క� మధయ్, �ే���ళ్ల  మధయ్ శ��త్ ��ల� బలం�ా 

ఉంట�ం��. అ��� అ�ే సమయంల� అవ�న్ మృదువ��ా క��ి�ాత్ �. ఇ�ే 

“మృదుత్వంల� బలం.” ��ను � అంద�� ��సం �ే� మ�ద్రల� �ే�ినప�ప్డ� అపప్ట��� �క� 

ఇ��్చను, ��� �ారణం�ా �ర� �ాధన �ేసుత్ నన్ ����ద్  క�మం�ా అనుభ�� �� ందు��ర�. 

 

ప్రశన్: మగ�ా��, ఆడ��ా�� మధయ్ ల�ౖం��క సంబం��ల అవసరం ల�ద���� �జ����? 

వయసుస్ల� ఉనన్ వయ్క�త్ ల� ���క�ల� �సు���ాల�? 

జ�ాబ�: ల�ౖం��క �ామం �షయం ఇంతక�మ�ం�ే చ��్చంచబ��ం��. � ప్రసుత్ త �ా్థ �ల�, 

స��య్�ి ల��� స��య్�ి� అవ్వమ� �క� �ెపప్డం ల�దు. అల� �ా�ాల� ��� స్వయం�ా 

అనుక�ంట���న్ర�. మ�ఖయ్���న �షయం ఏ�టంట�, �ర� ఆ బం���న్(attachment) 

వదుల����ా�. �ర� వదలడం ఇష్టపడ� బం��ల�న్ �ర� వదల��. �ామ�నయ్ వయ్��త్�� 

ఇ�� ఒక రక���న ����క. �ాధక�ల�ౖన మనం ���� వ��ల�యగ���, అంత�ా 

పట�్టంచు��క�డదు. �ాసత్�ా��� ��ంతమం�� ���� �ా�ాల� ��ర�క�ంట�ర�, �ా�� 

మనసుస్ల� ఈ �షయ�ల�� �ం��య�ంట�ం��. �ామ�నయ్ వయ్క�త్ లక� ��ౖతం ఇ�� ��ల� 

ఎక�్కవ ����క. �ాధక�లక� అంతక��న్ మ�� తగదు. ఎందుకంట� �ర� కృ�ి �ే�ాత్ ర�, � 

క�ట�ంబ సభ�య్ల� కృ�ి �ేయర� �ాబట�్ట, ప్రసుత్ త దశల� �ా��రణ �వనం �ా��ంచడం 

అనుమ�ంచబడ�త�ం��. ఉనన్త �ా్థ � �ేర�క�నన్ప�ప్డ� ఏ� �ెయ�య్ల� ���� �ర� 

స్వయం�ా �ెల�సుక�ంట�ర�. 

 

ప్రశన్: క�ర�్చ� ��య్నం �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� �ద్రల��� జ�ర���వడం స������? ��� పట్ల  ఎల� 

వయ్వహ��ం���? ���న్�ార�్ల  మ�డ� ���ాల వరక� �ె�� ల�క�ం�� ఉంట�ం��, ఏం 

జర�గ�త�ం�ో ��క� �ె�యదు. 

జ�ాబ�: ల�దు, �ద్రల��� జ�ర���వడం స���ాదు. �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� �ర� ఎల� 

�ద్ర�� ��ర�? ��య్నంల� �ద్ర�� వడం క��� ఒక రక���న ���ౖా�క జ�కయ్ం. �ర� “�ె�� 

ల�క�ం�� ఉండడం” అ� �్ార �ా�ా? �ె�� ల�క�ం�� ఉండడమ���� జరగక�డదు. ల��� 
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�ర� ప్రశన్ను సప్ష్టం�ా వయ్కత్ం �ేయల���? మ�డ� ���ాలక� �ె��� ��ల�ప్వడం ఏ�ో 

త��ౖప్�� �ంద� అర్థం �ాదు. �ె��� ��ల�ప్వడం అ�� �ి్థ� తరచు�ా ��ంగ్ ను (చ�ంచ� 

�ి్థ�) �ా��ంచగ��� ఉనన్త �ామర్థ�ంగల వయ్క�త్ లక� జర�గ�త�ం��. అ��� ఇ�� ఎక�్కవ 

సమయం ��న�ా���ే, సమ�ాయ్త్మకం�ా తయ�రవ�త�ం��. 

 

ప్రశన్: కృ�ి ��్వ�ా ధర్మబదధ్���న �్ార �ిత్� ఎవ����� పట�్ట దల�� �ా��ంచగలర���� �జ����? 

�ా�� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం అధమం�ా ఉంట� ఎల�? 

జ�ాబ�: అం�� �క� ఎట�వంట� పట�్ట దల ఉం�� అ�������ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. 

��లక���న అంశం ఏ�టంట� �ర� ఎంత పట�్ట దల�� ఉ��న్ర����. జన్మ�దిధ్   స్వ��వం 

అధమం�ా ఉనన్ వయ్క�త్ లక� క��� �ా�� పట�్ట దల�� ౖ మ��య� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం��ౖ 

ఆ��రప��య�ంట�ం��.  

 

ప్రశన్: ��క� జ్వరం�ా�, జల�బ��ా� �ే�ినప�ప్డ� �ాధన �ేయవ��్చ? 

జ�ాబ�: �ర� ఈ ప్రసం�ాలను ప���త్ �ే�ాక, �ర� ఎప�ప్డూ జబ�్బపడర� �ెపప్గలను. 

�ర� ���న్ నమ్మక�� వచు్చ. అప�ప్డప�ప్డ� �� �ష�య్లక� జ్వరం ల��� జల�బ� �ే�ిన 

లకష్ణ�లను ఎందుక� కల�గ����? అ�� ఒక సంకటం, బ�ధ అనుభ�ం���-అంట� ఇం��క 

�ా్థ ��� వృ��ధ్  �ావల�ి ఉంద� సూ�సుత్ ం��. �ార� ���� అర్థం �ేసుక���న్ర�, �ాట�� 

లకష్య్ం �ేయర�, ఆ �ధం�ా అ�� �� త�ం��. 

 

ప్రశన్: కడ�ప��� ఉనన్ �ీత్ �ల� �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధన �ేయవ��్చ? 

జ�ాబ�: అ�� సమసయ్ �ాదు ఎందుకంట� �ాల�న్ ����క ప��మ�ణంల� అమర్చబ��ం�� 

�ాబట�్ట . కడ�ప��� ఉనన్ �ీత్ �ల �ద �ెడ� ప్ర��వం క���ం�ే బల���న కద�కల� మన 

�ాధన ���నంల� ల�వ�. �జ���� అ�� �ా���� ��ల� �సేుత్ ం��.  

 

ప్రశన్: మ�స్టర్ మ�క� దూరం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �్ార �ే�క దూరం ఏ����� ఉంట�ం��? 

జ�ాబ�: ��ల�మం���� ఇట�వంట� ఆల�చన ఉంట�ం��, “మ�స్టర్ ��ంగ్ ల� ల�ర�. మనం 

ఏ౦ �ెయ�య్�?” �ర� ఇతర ర�ాల �ాయ్య�మ�ల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� మ������ా�� 
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ఉంట�ం��-గ�ర�వ� �మ్మ�న్ ��� చూసూత్  ఉండల�ర� క���. �క� �ా (ధర్మం) 

��రప్బ��ం��; సూ��్ర ల� �క� ��రప్బ��్డ �. ఈ �ాయ్య�మ�ల� �క� ��రప్బ��న�; ఒక 

సంప�ర్ణ���న �షయ�ల వయ్వస్థ  �క� ఇవ్వడం జ����ం��. �ర� కృ�ి �ేసు��వడ�� 

���� ఉం��. �ర� �� పక్కన ఉంట� �క� �� ఉంట�ంద�, ల�క�� �ే ఉండద� �ర� 

�ెపప్ల�ర�. ఒక ఉ��హరణను �ెప�ప్క�ం��ం-�ాకయ్మ�� చ��� �న తర��ాత ��ండ���ల 

సంవతస్�ాలక� ��ౖ�ా, ఆయన �ష�య్ల� ��ం�ో  ఆల�చన అ���� ల�క�ం�� కృ�ి� 

��న�ా��సూత్ �� ఉ��న్ర�. �ాబట�్ట �ర� కృ�ి �ే�ాత్ �ా ల��� అ���� వయ్��త్గత �షయం. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధన �ే��త్ , �గ� (�నడం, ��గడం ల�క�ం�� బ్రతకడం) 

సంభ�సుత్ ం��? 

జ�ాబ�: ల�దు, అల� జరగదు ఎందుకంట� �గ� బ�దధ్  మతం, ���� మ��లక� మ�నుప� 

ఉ���ల� ఉనన్ ఒక ��పప్ �్ార థ�క-���� కృ�ి మ�రగ్ం. ఇ�� మ��ల �ా్థ పనక� ప�ర్వ�� 

ఉ���ల� ఉం��. ఈ ���నం తరచు�ా ఏ�ాంత కృ�ి�� �ెం��ం��. ����� �ారణం ��పప్ 

�్ార థ�క-���� కృ� ి మ�రగ్ం అవలం�ం�ే �ాలంల� స��య్�ి వయ్వస్థ  ల�నందువల్ల , 

�ాధనను మధయ్ వరక� ��ండల��ౖ �ేయవల� ివ�ే్చ��, అక్కడ �ా���� �ం�� అం��ంచడం 

�ాధయ్మ��య్�� �ాదు. ఏ�ాంత కృ�ి �ేయవల�ి వ�్చనప�ప్డ�, ఈ �ాధనల� ఆర� ��లల 

నుం�� సంవతస్రం వరక� �ి్థరం�ా ఉం���, ఆ ప���ి్థ�ల� ఈ పదధ్�� (�గ�) 

అవలం�ం��ర�. ఈ ��� మన కృ�ి�� ��� అవసరం ల�దు ఎందుకంట�, అ�� ���ష 

ప���ి్థత�లల� ఉప���ం�ే పదధ్�. అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం అ��ే క�్చతం�ా �ాదు. 

��ందర� ఈ ������న్ ��ర�ప్��ర�. �తత్ం ప్రపంచంల�� మనుష�ల� ����స్న అవసరం 

ల�క�� �ే, అ�� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల �ామ��క ప���ి్థత�లక� భంగం క���సుత్ ంద� ��ను 

�ెబ�త���న్ను. అందువల్ల  అ�� సమసయ్వ�త�ం��. ఎవ్వర� �నక�� �ే అ�� మ�నవ 

సమ�జం అవ�త�ం��? అ�� స���ాదు, అల� జరగక�డదు. 

 

ప్రశన్: ఈ అ�దు �ాయ్య�మ�ల� మమ్మ�న్ ఏ �ా్థ ��� �సు��ళ్లగలవ�? 

జ�ాబ�: ఈ అ�దు �ాయ్య�మ�ల� �ర� అ� ఉనన్త �ా్థ ��� కృ�ి �ేయ����� �ల� 

క����ాత్ �. సమయం వ�్చనప�ప్డ� �ర� ఏ �ా్థ ��� కృ�ి �ేయ�ల�, �క� �ెల�సుత్ ం��. 
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ఇ�� ఎందుకంట� మన �ాధనల� ప���� ల�దు �ాబట�్ట, �ర� ఆ �ా్థ నం �ేర�క�నన్ప�ప్డ� 

�క� ఇం�� ప�ర్వ����ే సంబంధం ఉనన్ట�్ట  ఏ�ాప్ట� ఉంట�ం��, మ��య� ఇం�ా ఉనన్త 

�ా్థ �ల� ���ా ను (��పప్ ధర్మం) �� ందు��ర�. 

 

ప్రశన్: �ా (ధర్మం) �ాధక���� ���ధ్  �ేసుత్ ం��. అంట� ��� అర్థం �ాల�న్ ఎప�ప్డూ 

ప��భ్ర�సూత్  ఉండడం వల్ల , ��మ� �ాధన �ేయవల�ిన అవసరం ల�ద��? 

జ�ాబ�: �ాధన �ేయడం �ే�ాలయ�లల�� కృ�ి�� �నన్���న��. �ాసత్�ా��� ఒక వయ్��త్  

�ే�ాలయంల� కృ�ి �ేసుత్ నన్ప�డ�, �ార� క��� ��య్నంల� క���్చ�ా�. అ�� �ాధన 

�ేయవల�ిన ఒక �ామర్థ�ం. ఏ ఒక్క �ాయ్య�మం �ేయక�ం�� ��వలం ��ంగ్ ను వృ��ధ్  

�ేసుక��, ���న్ తల �ఖరం��ౖ నుం�� ��ంచడం మ�త్ర�� �ా�ాల� �ర� అనక�డదు. 

ఇల�ంట� �ార� �ాధక�ల�? ప్ర� సంప్ర��య���� �ారసత్వం�ా సంక��ం�న స్వంత���న 

�షయ�ల���న్�, �ాట�� �ాయ్య�మ�ల ��్వ�ా వృ��ధ్  �ేసు���ా�.  

 

ప్రశన్: ఇతర �ాధ�� �����ల �ాధక�ల� ఇల� అంట�ర�, “ఆల�చ�� ఉ�ేద్శం�� �ేయ� 

�ాధనల� కృ�ి మ��ాగ్ ల� �ావ�.” ఇ�� స������? 

జ�ాబ�: ఎ��న్ ��నన్ �ాయ్ఖయ్ల� ఉ��న్�, �ా� ���ాను (��పప్ ధర్మం) ��ను 

�ె�యజ��ిన �ధం�ా ఎవ్వర� �ేయల�దు. ఉ�ేద్శం ఉప���ం�ే కృ� ి ���నం �క్క 

�ా్థ � అంత మ�� ఉనన్త���ం�� �ాద� బ�దధ్  సంప్ర��యం నమ�్మత�ం��. ఉ�ేద్శప�ర్వక 

కృ�ి ���నం గ���ం� ��ను �ెబ�త�నన్ప�ప్డ�, అ�� �ాధన కద�కలను గ���ం� �ాదు. 

��య్నం, జ� �న్ (�ేత�లను కలపడం) ఇ� కద�కల�, కద�కల ప్రమ�ణం, సంఖయ్ల� ఇ�� 

సమసయ్ �ాదు. �ాబట�్ట ఉ�ేద్శ౦�� ఉండడం, ఉ�ేద్శం ల�క�ం�� ఉండడం అ���� � 

ఆల�చనలక� సంబం��ం�ం��. �ర� యతన్ం క���య�ం�� ఉ�ేద్�ాల�� ఉంట�, అ� 

బం��ల�. ��� అర్థం అ��. 

 

ప్రశన్: �ిన్ �ింగ్(మనసత్త్వం) సదుగ్ ణం(ద) ఒకట� �ాదు. ద వయ్��త్ �క్క �ా్థ �� 

��ాద్ ��సుత్ ంద� �ర� అ��న్ర�; �ా� తర��ాత �ర� �ిన్ �ంిగ్ �ా్థ � ��ంగ్ �ా్థ �� 

��ాద్ ��సుత్ ంద� ��ెాప్ర�. ఈ ��ండ� �ా�ాయ్ల� పరసప్రం �ర�దధ్���న�ా? 
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జ�ాబ�: �ర� సప్ష్టం�ా ��య�ండక�� వచు్చ. �ిన్ �ింగ్ ��ాల���న అం�ా�న్ 

ఆవ��ంచుక�� ఉం��, అందుల� ద ఒక ��గం. అ�� ��న్ (సహనం), క�ా్ట లను భ��ం�ే 

�ామర్థ�ం, జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం, సంఘరష్ణలల� ఎల� వయ్వహ��ం��� ఇం�ా అ��క 

అం�ాలను కల�ప�క�� ఉం��. ఇవ�న్ �ిన్ �ింగ్ �షయ�ల�, ��ంగ్ మ��య� ద ల 

ర��ాంత�ా�న్ క��� కల�ప�క�� ఉం��. ఇ�� ��ాత్ ర���న �షయం. � వదద్  ఎంత 

ప�ణయ్ం ఉం�ో అంత ��ంగ్ ఉంద� �ాదు. భ�షయ్త�త్ ల� � ��ంగ్ ఎంత వృ��ధ్  �ాగలదు అ�� 

���� సూ�సుత్ ం��. �క� ఎదుర��య్ ఇబ్బందుల వలన � �ిన్ �ింగ్ అ�వృ��ధ్�� 

మ�త్ర��, ద ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ెందగలదు. 

 

ప్రశన్: క�ట�ంబ సభ�య్లల� ప్ర� ఒకర� ���� రకం ���ంగ్ �ాధన ��ేాత్ ర�. అ� ఒక����� 

ఇం��కట� జ�కయ్ం �సేుక�ంట�య�? 

జ�ాబ�: ల�దు, �ాల�న్ ��ంగ్ �� �ాదు. �ా� ఇతర �ాధన �����ల� ఒక����� ఇం��కట� 

జ�కయ్ం �ేసుక�ంట���� ��క� �ె�యదు. �ా� మన �ాల�న్ ��ంగ్ �� ఎవ్వర� జ�కయ్ం 

�ేసు��ల�ర�. ఇం�ా ��ౖ�ా, �వల్ల  �ా���� ��ల� కల�గ�త�ం�� ఎందుకంట� మనం 

ధర్మబదధ్���న �ా (ధర్మం)ను కృ�ి ��ేాత్ ం, పక్క���� పట్టం �ాబట�్ట . 

 

ప్రశన్: సమ�జంల� అ��క ��నన్���న ఉ�ేద్�ాల� �ాయ్�ిత్ల� ఉ��న్�, వర�స ఉతత్�ాల� 

వంట��. �ాట��� ��ం ఎల� వయ్వహ��ం���? 

జ�ాబ�: ఈ �షయ�ల� ప�ా్క �సమ� ��ను �ెబ�త���న్ను. అత� ఉతత్�ా�న్ ����� 

పంపకం��. ఇ�� ��ల� �ి�్చ��, ���న్ �ర� పట�్టంచు��కం��. ���� ఒక�ా�� చూ��త్  అ�� 

ధర్మబదధ్���ం�ో , �ా�ో �క� �ె��ి�� త�ం��. �ిన్ �ింగ్ కృ�ి�� మన �ా ల� క��న���న 

ఆవశయ్కతల���న్�. ��ందర� ���ంగ్ గ�ర�వ�లను ��ను “���ంగ్ వరత్క�ల�” అ� 

అంట�ను. �ార� ���ంగ్ ను ఒక రక���న అమ్మకప� వసుత్ వ��ా ఉప���ం�, ���� 

డబ�్బ�� ���� �� త�త్ �ా మ�ర�సుత్ ��న్ర�. ఇట�వంట� వయ్క�త్ లక� బ� ��ంచ����� �ా�� వదద్  

�జ���న�ే�� ల�దు. ఏ�ై�� ��ంత ఉంట�, అ�� ఉనన్త �ా్థ ��� �ెం��ం�ై ఉండదు. అందుల� 

��ంత దుష్టం క��� ఉం��. 
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ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ �ష�య్ల� గ���ల� �యమం ప్ర�ారం బ�దధ్  మతసు్థ ల��ా మ���య�ంట�, 

�ార� ఏ� �యె�య్�? �ార� ఉపసంహ��ంచు���ాల�? 

జ�ాబ�: మనక� ����� సంబంధం ల�దు. �ర� ఇంతక�మ�ం�ే �యమం ప్ర�ారం 

బ�దధ్మతంల��� మ���య���న్, అ�� ��వలం పదధ్� మ�త్ర��. 

 

ప్రశన్: ��ం అధయ్యనం �్ార రం�ం��క, మ�ల� ��ల�మం���� తలల� �ా�నట�్ల �ా, 

�ర�గ�త�నన్ట�్ల �ా అ��ిసుత్ ం��. 

జ�ాబ�: ఇ�� ఎందుకంట� �ర� ��తత్  �ష�య్ల�ౖ ఉండవచు్చ, � శ���ాల� ఇం�ా ప���త్�ా 

స���ేయబ�� ఉండక�� వచు్చ. ��ను ప్రస��ంపజ��� శ��త్ ��ల� బల���న��. అ����గయ్కర���న 

� బయటక� వ�్చనప�ప్డ�, � తల ఉ�్బనట�్ల �ా అ��ిసుత్ ం��. � తలల�� ���ా�న్ 

నయం �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� అల� జర�గ�త�ం��, అ�� మం��ే. అ��� అ����గయ్ం ఎంత 

��గం�ా �� త�ం�ో , ప్ర�సప్ందన అంత బలం�ా ఉంట�ం��. ఏడ�-���ల సదసుస్ల� 

�ర్వ��ం�నప�ప్డ�, ��ంతమం�� �సు��ల�క�� య�ర�. సమయ��న్ ఇం�ా తక�్కవ �ే��త్ , 

సమసయ్ల� తల�తత్వచు్చ. ప్రస��ంపజ��ిన శ��త్ ��ల� బల���ం��, తల భ��ంచల�నంత 

ఉబ�్బ�ా అ��ిసుత్ ం��. ప��-���ల సదసుస్ ��మం�ా ఉంట�ం��. ఆలసయ్ం�ా వ�్చన 

వయ్క�త్ లక� ప్ర�సప్ందనల� ఇం�ాసత్  బలం�ా ఉంట��. 

 

ప్రశన్: కృ�ి �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� �ిగ��ట�్ల  ల��� మదయ్ం ��గవ��్చ? ఉ�ో య్�ాల ప్రవృ�త్  వల్ల  

��గవల�ి వ��త్  ఎల�? 

జ�ాబ�: ��ను ఈ �షయ��న్ ఇల� చూ�ాత్ ను. బ�దధ్  సంప్ర��య���� �ెం��న మన ���ంగ్  

��్ర గ���న్ �����సుత్ ం��. ��్ర గక�ం�� ఉనన్ ��ంత �ాల����, మ�్ల �క� ��్ర �ాల� 

అ��ించవచు్చ. క�మం�ా తయ్�ంచం��, �ా� ��ల� �ాలం �సు��వదుద్ ; ల��� �ర� 

���ంపబడ��ర�. ధూమ�ా����� వ��త్ , అ�� సంకలప్ బల���� సంబం��ం�న �షయం. 

�ర� తయ్�ం��� అ� అనుక�నన్ంత వరక�, �ర� �ేయగలర�. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� 

తరచూ ఇల� అనుక�ంట�ర�, “��ను ఈ ��� �� గ ��్ర గడం తయ్��ాత్ ను.” ���న్ ���ల 

తర��ాత, ����� కట�్ట బ�� ఉండల�ర�. మ�్ల ��ండ� ���ల తర��ాత, ఈ ఆల�చన మ�్ల 

క��� ఇం���ా�� తయ్�ంచ����� ప్రయతన్ం �ే�ాత్ ర�. �ార� ఈ �ధం�ా �� గ ��్ర గ���న్ 
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ఎపప్ట��� తయ్�ంచల�ర�. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� ఈ ప్రపంచంల� ���ాత్ ర�, ఇతర�ల�� 

సంబం��లవల్ల  క��� �ామ��క వయ్వ��ాల� అ��ారయ్ం. �ా� �ర� ఇపప్ట��� కృ�ి 

�ేయడం �దల���ట�్ట ర� �ాబట�్ట, �ర� ఇక��ౖ �మ్మ�న్ �ామ�నయ్ మ�నవ����ా 

ప��గణ�ంచు��క�డదు. �క� సంకలప్ం ఉనన్ంత వరక�, �ర� ల��య్�న్ �ా��ంచగలర�. 

అ��� �� �ష�య్ల� ��ందర� ఇం�ా �ిగ��ట�్ల  ��గ���ర�. �ార� ఒక�� ఉనన్ప�ప్డ� 

తయ్�ంచగలర�, �ా� ఎవ����� �ా���� �ే��� ఒకట� అం����త్  �ాదనడం �ా���� మ�ాయ్ద�ా 

అ��ించదు. �ార� �� గ ���ాలనుక�ంట�ర�, ��ండ� ���ల� ��గక�� �ే �ా���� అ��ఖయ్ం�ా 

అ��ిసుత్ ం��. �ా� మ�్ల �����ే క��� అత��� అ��ఖయ్త�ా అ��ిసుత్ ం��. �ర� ���ౖ 

�గ�హం వ��ంచు���ా�. ��ంతమం�� ప్రజ� సంబం��ల వయ్వ�రంల� ఉంట�ర�, 

అ�థులను �ందు, మదయ్ం�� తరచు�ా ���ం���స్న అవస�ాల�ంట��. ఇ�� 

కష్టతర���న సమసయ్. �ల�ౖనంత తక�్కవ�ా ��గ����� గట�్ట  ప్రయతన్ం �ేయం��, ల��� ఈ 

సమసయ్ �ర����� ఇం�� ����న్ ఆల��ంచం��. 

 

ప్రశన్: ��ం ఇం�ా �ాల�న్ �ర�గ�త�నన్ట�్ల  చూడల�క�� �ే, అ�� అనుఘ�� ��శల� 

�ర�గ�త�నన్ట�్ల  ఆల����త్ , �ాల�న్ ప్ర�ఘ�� ��శల� �ర�గ�త�నన్ట్ల�� ే�����ౖ ప్ర��వం 

కల�గజ��ాత్ మ�? 

జ�ాబ�: �ాల�న్ స్వయం�ిస్దధ్ం�ా �ర�గ�త�ం��. � ఆల�చన �క్క మ�రగ్దర్శకం 

����� అవసరం ల�దు. ���� ��ను ఇం���ా�� వ�ా్కణ�ం� �ెబ���ను: � ఉ�ేద్�ా�న్ 

�ా�ొదుద్ . ఉ�ేద్�ాల� ���� ఏ �ధం�ాను �యం�్రంచల�వ�. � ఉ�ేద్శం�� ���� వయ్���క 

��శల� ప��భ్ర�ంచ���న్ �యం�్రంచగలర� అను��వదుద్ . �� �త్కడ�ప� ��గంల� ఉనన్ 

�ాల�న్ ఉ�ేద్శం�� �యం�్రంచబ�ే�� �ాదు. శ���ా�న్ స���ేయ����� బ�హయ్ం�ా 

ఉప���ం�ే �ాల�న్ ల� ప్ర�ేయ్క �ధం�ా ప��భ్ర�ం��ల�� � ఉ�ేద్�ా�న్ 

అం��క��ంచగలవ�. అ�� �క� �ె�యవచు్చ. ��ను �బె�త���న్ను: అల� �ేయకం��. 

ఉ�ేద్�ా�న్ ఉప���ం� మన �ాధన �ేయల�ర�. అల� �ే�ిన �ాధన “�ాధక�డ� ��ంగ్ ను 

���ధ్  �ేయడం” ల� మ�ర��? అ�� �ాల�న్ ల��� �ా (ధర్మం) �ాధక���� ���ధ్  �ే��ల� 

ఉం���. ఎందుక� �ర� � ఉ�ేద్శం��ౖ పట�్ట ను ఎప�ప్డూ వదల�్ల క�� త���న్ర�? ఉనన్త 

�ా్థ � కృ�ి ఏ�ై��, ���� మత కృ�ి  క��� ఉ�ేద్శం�� నడవదు. 
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ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధన �ేయ����� ఉతత్మ ఫ���ల� �ా��ంచగ��� ��ల�ౖన సమయం, 

��ట�, �ా్థ నం ఏ�? ���క� ఎ�న్ �ార�్ల  సమ��తం�ా ���ంపబడ�త�ం��? ��జ����� 

మ�ందు ల��� తర��ాత �ాధన �ేయ����� ఏ�ై�� పట�్టంప� ఉం��? 

జ�ాబ�: �ాల�న్ గ�ండ్రం�ా ఉం�ే �శ్వం �క్క సూకష్్మ ఆ�ారం �ాబట�్ట , �శ్వ సూ��్ర లను 

కృ�ి �సేుత్ ం��. అ���ాక, �శ్వం గ�ల� ఉం��. �ాబట�్ట �ా (ధర్మం) �ాధక���� ���ధ్  

�ేసుత్ ం��. �ర� కృ�ి �ేయనప�ప్డ�, అ�� �మ్మ�న్ కృ�ి �ేసుత్ ం��, ప్రజలల� ప్ర��శ ��ట�్టన 

ఏ ఇతర కృ�ి సూ��్ర ��� ల��� �ి��ధ్ ం����� ఇ�� ప���త్ �నన్���ం��. �� ఒక్క ���నంల� 

మ�త్ర�� “�ా �ాధక���� ���ధ్  �ేసుత్ ం��.” అ�న్ ఇతర కృ�ి మ��ాగ్ ల� “దన్” (శ��త్ �ా�) 

మ��ాగ్ �న్ అవలం�ం���, కృ�్రమం�ా ��ంగ్ ను కృ�ి �ే�ి సం��� �� ్ర గ� �ే�ాత్ �, మన 

���ల� �ాదు. మన ������న్ ఎప�ప్�ై�� �ాధన �ేయవచు్చ, ఎందుకంట� �ర� �ాధన 

�ేయనప�ప్డ� క�డ ��ంగ్ �మ్మ�న్ కృ�ి �ేసుత్ ం��. సమయ��న్ ఎంచు��వల�ిన 

అవసరం ల�దు. �క� ఎంత �ల�ౖ�ే అంత �ాధన �ేయం��, � సమయ��న్ బట�్ట .  మన 

�ాయ్య�మ�లక� ఈ �షయంల� అంత ఆవశయ్కతల� ల�వ�, �ా� �ిన్ �ింగ్ (మనసత్త్వం) 

�ద క��న ఆవశయ్కతల���న్�. మన �ాయ్య�మ�లక� ��క�్క�� క��� పట�్టంప� ల�దు. 

�శ్వం �ర�గ�త� గ�ల� ఉం�� �ాబట�్ట, �ర� ఏ ��క�్కను ఎంచుక���న్ ప�ా్వల�దు. �ర� 

ప�్చమం ��ౖప�క� ఉంట�, అ�� అసల� ప�్చమం �ాక�� వచు్చ. �ర� త�ర�ప్ ��ౖప�క� 

ఉంట�, అ�� అసల� త�ర�ప్ �ాక�� వచు్చ. �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ��వలం ��రవం 

చూప����� ప�్చమం ��ౖప�క� ఉండమ� �� �ష�య్లక� �ె�ాప్ను. అ�� �జ���� 

ఎట�వంట� ప్ర���ా�న్ క���య�ండదు. �ర� ఏ ��ట���ౖ�, ఇంట� ల�పల ల��� బయట 

�ాయ్య�మం �ేయవచు్చ. అ����ా� ��ం�ెం మం� స్థలం, ప��స�ాల� మ��య� �ా� 

ఉనన్ ��ట�ను చూసు���ా� అ���� �� ��వన. మ�ఖయ్ం�ా �ేతత్క�ం��ల� ల��� ట��ల�ట�్ల  

వంట� మ����� �ాట��� ��ల� దూరం�ా ఉం���. ఇంక ���� �ే��� �జం�ా పట�్టంప� ల�దు. 

���ా కృ�ి �ాధనల� సమయం, ��ట� ల��� ��క�్కక� పట�్టంప� ల�దు. �ర� ��జ����� 

మ�ందు �ా�, తర��ాత �ా� �ాయ్య�మం �ేయవచు్చ, �ా� మ�� �ండ��ా ఉంట� ��ంట�� 

�ాధన �ేయడం అ��ఖయ్ం�ా ఉంట�ం��. ��ంత ��ప� ���ా ం� �సు��వడం మం���. �క� 

మ�� ఆక��ా, �� ట్ట గ��జ్సుత్ ంట� క��� మనసుస్ ప్ర�ాంతం �ావడం కష్టం�ా ఉంట�ం��.  

�ర� స్వయం�ా � ప���ి్థత�లను బట�్ట  �ేసు���ా�.  
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ప్రశన్: �ాయ్య�మ�ల� ప���త్�ే�ాక, మ�ఖ��న్ ర�దుద్ ��వడం ల�ంట� ఆవశయ్కత ఏ����� 

ఉం��? 

జ�ాబ�: �ాయ్య�మ�ల తర��ాత చల్లట� �ర� ఇల�ంట� �షయ�ల గ���ం� పట�్టంప� ల�దు, 

మ�ఖ��న్, �ేత�లను ర�దుద్ ��వల�ిన అవసరం ల�దు. ఇవ�న్ �దట� దశల� మ�నవ 

శ���ాల�్ల � ������యన్ లను, ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�లను �ెరవ����� ఉ�ేద్�ంపబ��్డ �. 

మనం ���ా ను కృ�ి �ేసుత్ ��న్ం, ఈ �షయ�ల�� ఇందుల� ల�వ�. ప్రసుత్ తం � శ��రం 

స���ేయబ��న �ి్థ�ల� ల�దు. �ామ�నయ్ వయ్��త్�� �ాధక�డ� �ావడం ��ల�, ��ల� కష్టతరం�ా 

ఉంట�ం��, ���న్ �ాధన మ��ాగ్ ల� మ�నవ శ���ాలను ��ర��ా మ�ర్చల�వ�. �ాట��క్క 

���న్ ఆవశయ్కతల� ��ల� ��్లష్టం�ా ఉంట��. ఇక్కడ మనక� అ� ల�వ�, ఆ రక���న 

��వనల� ల�వ�. ��ను మ�ట�్ల డ� �ాట� గ���ం� పట�్టంచు��కం��, కృ�ి �ేసూత్  ఉండం��. 

మనం ���ా కృ�ి �ేసుత్ ��న్ం �ాబట�్ట, � శ��రం ����� ����� భయప�ే �దట� దశల� 

ల��� ��� ల��� ��� ఆవశయ్కత అవసరం ఉనన్ ప్ర���యల� ఉంట�, అ�� ���న్ ���లల��� 

��ట��� త�ం��. ఇ�� ఇతర కృ�ి �����ల ���న్ ఏళ్ళ �ాధన�� సమ�నమ� ��ను సూట��ా 

�ెపప్ను, �ా� ఇ�� ����ప� అం�ే. తక�్కవ �ా్థ �ల �షయ�ల�నౖ ఈ ��క�్క, ఆ 

������యన్ వంట�� ��ను మ�ట�్ల డను. ఉనన్త �ా్థ � �షయ�లను మ�త్ర�� ��మ� 

చ��్చ�ాత్ ం. ���ా కృ�ి �జ���న కృ�ి. ఇ�� కృ�ి, �ాయ్య�మ�ల� �ాదు. 

 

ప్రశన్: �ాయ్య�మ�లను మ���ం�న ��ంట�� �ాన్నప� గ��� �ా�ొ��్చ? �� మ�త్రంల� 

��ల� బ�డగల���న్�. � బయటక� �ార�త�ం��? 

జ�ాబ�: అ�� సమసయ్ �ాదు. మనం ఉనన్త �ా్థ �ల� కృ�ి �ే�ాత్ ం �ాబట�్ట, మన మ�త్రం 

ల��� మలం �జం�ా శ��త్� క���య�ంట��. అ��� తక�్కవ ���దుల��� ఉంట�ం��, 

�ే�� ప్ర���తం �ేయదు. ���ా కృ�ి �ేయడం అంట� అ�న్ స�ేతన �వ�లను �మ���త్ 

�ేయడం. ����ద్�ా �ారడం ��దద్  �షయం �ాదు. మనం ����� �� ం�ే�� ఇం�ా ��ల� ఎక�్కవ. 

��ను బ� ��సుత్ నన్ప�ప్డ� �స��జ్ం�న శ��త్ అతయ్ంత శ��త్వంతం, అం�� ��డల��ౖ వ���య�ం��.  

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ ను �ాయ్�ిత్  ��ే,ి ప్ర��రం �ేయవ��్చ? ప్రసం�ాలక� �జర� �ా� 

వయ్క�త్ లక� ��రప్వ��్చ? ప్రసం�ాలక� �జర� �ా� వయ్క�త్ ల� స�యక ��ం��్ర లల� �ాధన 
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�ేయవ��్చ? ���� ఊర్లల� ఉం�ే ��న్��త�లక�, బంధువ�లక� ఆ��� ట�ప�ల�, 

ప�సత్�ాలను త�ాల� ��్వ�ా పంపవ��్చ? 

జ�ాబ�: ఇం�ా ఎక�్కవ మం�� మన �ాధనవల్ల  ల�భం �� ందట���� మన కృ�ి �ాధ�� 

������న్ ప్ర��రం �ేయడం వలన ఒకర� పక్క���� పట్టర�. ��ను �క� అ��క �ా ల 

(ధ�ా్మల�) గ���ం� ప్రసం��ం��ను, ఉనన్త �ా్థ � �ా గ���ం� �ె�యజ��ాను, ఉనన్త 

�ా్థ � �షయ�లను అర్థం �ేసుక��, చూ��ల� �ే�ాను. ��ను �క� ఇవ�న్ మ�ం�ే 

�ె�యజ��ాను, ఎందుకంట� ��ను ఆ���ే, �ర� �ట�� ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ� ల��� 

చూ�ినప�ప్డ� �క� అర్థం �ాద���� �� భయం. �ర� ఇతర వయ్క�త్ లక� �ాధన 

�ేయ���న్ ��రప్వచు్చ, �ా� �ాల�న్ ను అమర్చల�ర�. మ�� ఏం జ����ం��? �ర� 

అప�ప్డప�ప్డూ కృ�ి �ేసూత్ , �జం�ా �ాధన �ేయక�� �ే �� �ాషన్ (ధర్మ శ��రం) 

�మ్మ�న్ వ����� త�ంద� �ె�ాప్ను. �ర� �జం�ా కృ�ి �ే��త్ , �ాషన్ �మ్మ�న్ 

చూసుక�ంట�ం��. �ాబట�్ట  �ర� ఎవ������� ����ప్టప�ప్డ�, ��ను ����ప్న �షయ�లను �ర� 

క���య�ంట�ర�, అ�� �ాల�న్ ను తయ�ర���ే� �� (శ��త్ యం��్ర ల వయ్వస్థ) క���య�ం��. 

�ర� ����ప్న వయ్��త్ �ాధన �ేయడం��ౖ శ�మ ��ట�్టనట్ల��ే, �ాల�న్ తయ�రవ�త�ం��. 

అతను ప�ర్వ��� సంబంధం ఉనన్�ా�ై�ే మ��య� ఉతత్మ జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం 

క���య�ంట� అక్క��కక్క�ే �ాల�న్ ను �� ందగలడ�. మన ప�సత్కంల� ��ల� 

�వ�ాల���న్�. వయ్��త్ ఎవ���� ��ర��ా ��ర�్చ��క�� ��� క��� బ��ా కృ�ి �ేయవచు్చ. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ ల� �ా్వస���యక� పట�్టంప� ఉం��? �ా్వసను ఎల� క�మపరచగలం? 

జ�ాబ�: �ాల�న్ ��ంగ్ కృ�ి �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, � �ా్వసను క�మపర���స్న అవసరం 

ల�దు. మనక� �ా్వస���య�� పట�్టంప� ల�దు. �్ార రంభ �ా్థ �ల� ఒకర� ���� 

��ర�్చక�ంట�ర�. ఇక్కడ మనక� ��� అవసరం ల�దు ఎందుకంట�, �ా్వస���యను 

�యం�్రంచడం, క�మపరచడం దన్ (శ��త్ �ా�) � కృ�ి �ేయ�����, �ా�� �ే��్చ �ప�ప్ను 

మం��ంచ�����. �ా్వసను ��ౖ�� �� వ� ల��� ��ందక� �� వ� ���ల� �సు��వడం, ల��� 

ఉమ�్మను �ంగడం అ�న్ దన్ ను కృ�ి �ే�� లకష్య్ం ��సం. మనం ఆ �ధం�ా కృ�ి 

�ెయయ్ం. �క� �ావల�ినవ�న్ �ాల�న్ �ా��సుత్ ం��. ఇం�ా కష్టతర���న, మ��య� ఉనన్త 

�ా్థ � �షయ�ల� మ�స్టర్ �ా�� �ాషన్ (ధర్మ శ���ాల�) �ేత �ేయబడ���. �జ���� ఏ 
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కృ�ి �ాధన ���న�����, దన్ కృ�ి� ఎక�్కవ �వరం�ా చ��్చం�న ���� సంప్ర��యం 

క��� ఉ�ేద్శం ఉప���ం�, కృ�్రమం�ా �ా��ం�ే�� �ాదు. �ాసత్�ా��� ఆ ప్ర�ేయ్క 

సంప్ర��యం �క్క అత�య్తత్మ గ�ర�వ� వయ్��త్�� �ె�యక�ం�� అతను కృ�ి �ేయ�����, 

మ��య� ఆ �షయ�లను ర��ాంతరం �ేయ����� �ాయపడ��డ�. అ� �ర� మ�నవ 

ప్రయతన్ం�� �ా��ం�ే� �ావ�, �ర� జ�్ఞ ��దయం �ి్థ�� (ల��� ��ంగ్ ��ళం �ెర�చుక�నన్ 

�ి్థ��) �ేర�క�ంట� తపప్. 

 

ప్రశన్: �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� మనసుస్ను ��ం��్రక��ంచవల�ిన అవసరం ఉం��? ఈ 

�ాయ్య�మ�లల� ఏ�ాగ�త �ే���ౖ ఉం���? 

జ�ాబ�: ఇక్కడ మనసుస్ను ��ం��్రక��ంచవల�ిన అవసరం ల�దు. ��ను అంద���� 

�ెబ�త��� ఉ��న్ను  మనసుస్ను ��ం��్రక��ంచకం��, బం��లను వదుల���ం��. ఎట�వంట� 

ఆల�చన� య�న్ంచకం��. మ�డవ �ాయ్య�మంల� ��ండ� అర�ేత�ల� జగత�త్  �క్క 

��ండ� ��నలను ��చు్చ��న����� � ను ��ాత్ �, ����� �ా�ా�స్ందల�్ల  ఒక్క �ఘ����న 

ఆల�చన. ఇంక �ే� గ���ం� ఆల��ంచకం��. 

 

ప్రశన్: శ��త్� ��క��ంచడం, � ను ��క��ంచడం ఒకట���? 

జ�ాబ�: మనం � ను ఎందుక� ��క���ాత్ ం? మనం ���ా ను కృ�ి �ే�ాత్ ం. భ�షయ్త�త్ ల�, 

�ర� � ను క��� ప్రస��ంపజ�యల�ర�. మనం కృ�ి �ే���� � � �ాదు, అ�� తక�్కవ 

�ా్థ �ల���. ����� బదుల��ా ��ల�గ�ను ప్రస��ంపజ��ాత్ ం. శ��త్ ��కరణ �ాల�న్ ��్వ�ా 

�ేయబడ�త�ం��, మన ��్వ�ా �ాదు. �ా� ఉ��హరణక� జగత�త్  �క్క ��ండ� ��నలను 

��చు్చ��నడం అ�� �ాయ్య�మం � � ��క��ంచ����� �ాదు, � శ��రం గ�ం�� �� ��ల� 

�ేయ�����. శ��త్� ��క��ం�ే ప� క��� �ేయగలదు, �ా� అ�� మ�ఖయ్ లకష్య్ం �ాదు. ఒక 

వయ్��త్ � ఎల� ��క���ాత్ డ�? � ��క��ంచడం గ���ం� మ�ట�్ల ��లంట�, స�� అ�� ఎల� 

�ేయడం? �ర� ���ా కృ�ి �ే�ాత్ ర� �ాబట�్ట, �ే�� ఊ�ి�ే � తల��ౖ బర�వ��ా ఉనన్ 

అనుభ�� కల�గ�త�ం��, ��దద్  �తత్ంల� � వసుత్ ం�� �ాబట�్ట . �ా� ఆ � వల్ల  ఉప�గం 

ఉం��? అ��� �ర� ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా శ��త్� ��క��ం���స్న అవసరం ల�దు. 
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ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ “వంద ���ల�్ల  ప������ కట్టడం”, మ��య� “�ిండమ� �క్క 

�ా్వస���య” లను క���య�ంట�ం��? 

జ�ాబ�: అవ�న్ తక�్కవ �ా్థ �ల �ాధనల�, మనం �ాట�� కృ�ి �ెయయ్ం. ఆ అ�ి్థర 

ప్ర��శ-�ా్థ �లను ఎప�ప్�ో ��ట�మ�. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ ల� �న్ మ��య� య�ంగ్ ల సమత�ల�య్��� పట�్టంప� ఉం��? 

జ�ాబ�: ఇవ�న్ � ను �ాధన �ే�� �ా్థ �ల���, తక�్కవ �ా్థ � �షయ�ల�. ఈ 

�ా్థ �� ��ట� ���్లనప�ప్డ�, � శ��రంల� �న్ మ��య� య�ంగ్ ల సమత�లయ్ం �షయం 

ఇక��ౖ ఉండదు. �ర� ఏ ������న్ �ాధన �ే�ి�� ప�ా్వల�దు: �ర� గ�ర�వ� వదద్  నుం�� 

అసల�ౖన బ� ధనల� అందుక�ంట�, తక�్కవ �ా్థ �� వ���నప�ప్డ� తపప్క�ం�� �ర� 

గతంల� �ాధన �ే�ినవ�న్ ప���త్�ా వ�����యబడ���-ఏ�� ఉంచబడదు. ��తత్  

�ా్థ �ల� ��తత్  �షయ�ల� కృ�ి �ేయబడ���. ఈ ��తత్  �ా్థ �� ��ట�న తర��ాత, ��తత్  

�షయ�ల� మరల కృ�ి �ేయబడ���. ఇ�� ఇల� ఉంట�ం��.    

 

ప్రశన్: ఉ���నప�ప్డ� ��మ� �ాధన �ేయవ��్చ? �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధక�ల� శబ�ద్ ��� 

భయపడ���ా? 

జ�ాబ�: �క� ఒక ఉ��హరణను ఇ�ాత్ ను. ఒక�ా�� ��ను ��ంగ్ ల� ��దద్  భవం� 

ఆవరణల� �ష�య్లక� ���ాప్ను. �ాన ప�ేల� ఉం��, ఉర�మ�ల� అతయ్ంత �వ్రం�ా 

ఉ��న్�. ఆ సమయంల� ��ందర� �ష�య్లక� మ�త్ర�� ��రప్బ�ే �ాయ్య�మ�లను �ాధన 

�ేసుత్ ��న్ర�, ఇందుల� �ాల�న్ ��ౖ న���ే క��ల�-�ి్థ� �యె�య్�స్న అవసరం ఉం��. ��ను 

వరష్ం �ావ���న్ చూ�ాను, అ��� �ార� �ాయ్య�మం ఇం�ా ప���త్ �ెయయ్ల�దు. �ా� ఆ 

��దద్  వరష్ం పడల�దు. ��ఘ�ల� ��ల ��ందక���న్� భవం���ౖన �� ర�్ల త�. ఉర�మ� 

��ళ��ళమ� ఉరమడం�� ��ల� �కట��ా ఉం��. ఆ సమయంల� ఒక �డి�గ� �ాల�న్ 

��నను ��ట�్టం��, �ా� మ�క� �� కలగల�దు, ఒక ��ంట�్ర కక� క���. ఆ �ిడ�గ� ��లను 

��కడం సప్ష్టం�ా చూడగ��ాం, అ��� మ�క� ఏ �� జరగల�దు. ��� అర్థం ఏ�టంట�, 

మన ��ంగ్ మనక� రకష్ణను ఇసుత్ ం��. �ా��రణం�ా ��ను �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� 

�ా��వరణం ఎల� ఉం�ో పట�్టంచు��ను. �ాధన �ేయదల�నప�ప్డ�, �ాధన �ే�ాత్ ను. 
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సమయం ఉనన్ంత వరక� �ాధన �ే�ాత్ ను. ���� శబద్ం అంట� క��� భయంల�దు. ఇతర 

�����ల� శబ�ద్ ��� జడ��ాత్ � ఎందుకంట� �ర� మ��, మ�� ప్ర�ాంత �ి్థ�ల� ఉనన్ప�ప్డ�, 

హ�ాత�త్ �ా ��ల� ��దద్  శబద్ం ���ి��త్  �క� � �తత్ం శ��రం��ౖ ఉనన్ � ��� ప్టనం 

�ెం��నట�్ల , ఆ�� ఆ�� ��ల�గ�త� శ��రం బయటక� �ార�త�నన్ట�్ల  అనుభ�� 

కల�గ�త�ం��. అ��� �����ంచకం��, మన కృ�ి ప్రక్క���� పట్టదు. అ��� �ాధన 

�ేయ����� �ాంతం�ా ఉం�ే ��ట�ను ��దక����� ప్రయ�న్ంచం��. 

 

ప్రశన్: మ�స్టర్ �ా�� ప్ర�మను ��మ� ఊ��ంచవ��్చ? 

జ�ాబ�: ఊ��ం���స్న అవసరం ల�దు. � ట�యను్మ (మ�డవ కనున్) 

�ెర�చుక�నన్ప�ప్డ�, � పక్క�� ఉనన్ �� �ాషన్ (ధర్మ శ���ాలను) ను చూడగలర�. 

 

ప్రశన్: ఈ అ�దు �ాయ్య�మ�లను �ాధన �ే�ినప�ప్డ� ఏ�ై�� ఆవశయ్కత ఉం��? అ�న్ 

క��ి �ాధన �ెయ�య్ల�? ���్మ�� �ార�్ల  మ�్ల మ�్ల �ెయ�య్�స్న �ాట�� �శ్శబద్ం�ా 

ల�క్క��ట�్ట ��వ��్చ? ���్మ�� �ార�్ల  కంట� ఎక�్కవ ��ే�త్  ల��� ���ద్ష్ట  కద�కలను స���ాగ్  

గ�ర�త్ ��ట�్ట ��క�� �ే, ప్ర�క�ల ఫ����న్ కల�గజ�సుత్ ం��? 

జ�ాబ�: అ�దు �ాయ్య�మ�లల� ఏ�ై�� �ాధన �ేయవచు్చ. ఇతర �ాయ్య�మ�లక� 

మ�ందు�ా �దట� �ాయ్య�మ��న్ �ేయడం ��ల� ��ను అంట�ను, ఎందుకంట� �దట� 

�ాయ్య�మం �తత్ం శ���ా�న్ �ెర�సుత్ ం��. ���న్ ఒక�ా�� �ాధన �ెయ�య్�. � శ��రం 

ప���త్�ా �రెవబ��న తర��ాత, ఇతర �ాయ్య�మ�లను �ేయం��. అల� అ��ే ఎక�్కవ 

ప్ర��వం కల�గ�త�ం��. ఎంత �ేయగ����ే అంత �ాధన �ేయం��, �క� �ొ���� 

సమయ��న్ బట�్ట . ల���, �ర� ప్ర�ేయ్క �ాయ్య�మ��న్ �ాధన �ేయ����� ఎంచు��వచు్చ. 

మ�డవ, ��ల�గవ �ాయ్య�మ�ల కద�కల� ���్మ�� �ార�్ల  ����� �ెయ�య్�, �ర� 

�శ్శబద్ం�ా ల�క్క��ట్టవచ్చ� ప�సత్కంల� �్ార �ి ఉం��. ఇంట��� ���్ల �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, 

� �డ్డను దగగ్రల� �లబ�� ల���్కంచమ� అ���� చూడం��. ����� ���్మ�� �ార�్ల  �ేయడం 

ప���త్ �ే�ాక, �� (శ��త్ యం��్ర ల వయ్వస్థ) ఉనన్ ��వం �క� ఇక��ౖ �ె�యదు, 

ఎందుకంట� �� �షయ�ల� ఇల� ప��ే�ాత్ �. ఆరంభంల� ��� గ���ం� �ర� 

ఆల��ం���, �ా� ఒక�ా�� అల�ాట�ప��న తర��ాత �ర� సహజం�ా ఆప���ర�. �ర� 
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���న్ కద�కలను స���ాగ్  గ�ర�త్ ��ట�్ట ��క�� �ే ల��� మ�� ఎక�్కవ ల��� తక�్కవ కద�కల� 

�ే��త్ , ���న్ స���సేు��ం��, అ�� ప�ా్వల�దు. 

 

ప్రశన్: కద�కల మ���ంప�, �ాధన �క్క మ���ంప� ఎందుక� �ాదు? 

జ�ాబ�: �ాల�న్ స్వయం�ిస్దధ్ం�ా �ర�గ�త�ం��. �ర� �ాధన ఆ�ినప�ప్డ�, ����� 

��ంట�� �ెల�సుత్ ం��. ��ల� ��దద్  �తత్ంల� శ��త్� క���య�ంట�ం��, ప్రస��ంపజ��ిన శ��త్� 

��ంట�� ��న��్క �సుక�ంట�ం��, �ర� ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా ��న��్క �సు������� �ే�� 

���క��న్ ��ల� ��ల�ౖం��. ఇ�� �ాధన �క్క అంతం �ాదు, ��వలం శ��త్� ��న��్క 

�సు��వడం మ�త్ర��. ఇతర �ాధ�� �����ల� �ాయ్య�మ�ల� అ��� �న 

��షంల��� �జ���� అంతమవ����. మన ���నం ఎల్ల��ళల� �ాధన 

�ేయబడ�త�ం��, కద�కల� ఆ��నప�ప్డ� క���. �ాబట�్ట �ాధనను అంతం �ేయల�ర�. 

�ర� �ాల�న్ �రగ���న్ ఆపదల���, �ర� �ేయల�ర�. ��ను ల��ైన �ా్థ �ల� చ��్చ��త్  

�క� అర్థం �ాదు. ��� ప��భ్రమణ��న్ �ర� ఆపగ����ే, ��ను క��� ఆగవల�ి 

వసుత్ ం��. �ర� ననున్ ఆపగల�ా? 

 

ప్రశన్: ��మ� జ� �న్ (�ేత�లను కలపడం) ను, �ా్వంగ్ �� హ � ి (�తే�లను క��ి 

వతత్డం) ను �లబడ� �ి్థ� �ాయ్య�మం�ా �ేయవ��్చ? 

జ�ాబ�: �దట� �ాయ్య�మం–“బ�దధ్  ��� �తే�లను ��పడం” ను �లబడ� �ి్థ� 

�ాయ్య�మం�ా �ాధన �ేయల�ం. ��ప����� మ�� ఎక�్కవ శ��త్� ఉప�����త్ , 

సమసయ్లను ఎదుర�్కంట�ర�. 

 

ప్రశన్: �ాధన �ే��టప�ప్డ� చంకలను బ� ల��ా ఉం���స్న అవసరం ఉం��? �దట� 

�ాయ్య�మ��న్ �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �� చంకల� ��ల� �గ�త��ా ఉంట��. ఏం 

జర�గ�త�ం��? 

జ�ాబ�: �క� ఏ����� జబ�్బ ఉం��? �దట� దశల�, � శ���ా�న్ స���ే��టప�ప్డ�, 

రకర�ాల ప���ి్థత�లను అనుభ��ాత్ ర�. ���న్ లకష్ణ�ల� క���య�ంట�ర�, �ా� అ� 

�ాయ్య�మ�ల వల్ల  క���న� �ావ�. 



    

  156    
    

ప్రశన్: మ�స్టర్ � �ా�� �ా్ల సులక� �జర� �ా� వయ్క�త్ ల� ఇతర �ష�య్ల�� క��ి, �ార�్కలల� 

�ాధన �ేయవ��్చ? 

జ�ాబ�: అవ�ను. ఏ �ష�య్�ై�� ఇతర�లక� �ాధన ఎల� �ెయ�య్ల� క��� ��రప్వచు్చ. 

�ష�య్ల� ఇతర�లక� �ాయ్య�మ�ల� ����ప్నప�ప్డ�, ఇక్కడ ��ను �క� ��ర�ప్త�నన్ట�్ల  

ఉండదు. ��ను ��ర��ా � శ���ాలను స���ే�ాత్ ను. అ��� ��ందర� వయ్క�త్ ల� �ాధన 

�దల���డ�త��� �ాల�న్ ను �� ందు��ర�, ఎందుకంట� ప్ర� �ష�య్� ��నుక �� �ాషన్ 

ఉంట��, ��ర��ా ఈ �షయ�లను �ేపడ���. ఇదం�� �ా�� �క్క ప�ర్వ��� 

సంబంధం��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. �ా�� ప�ర్వ��� సంబంధం గట�్టద��ే, అక్క��కక్క� ే

�ాల�న్ ను �� ందగలర�. �ా�� ప�ర్వ��� సంబంధం అంత గట�్ట�� �ాక�� �ే, ��ల� �ాలం 

�ాధన �ేయడం ��్వ�ా �ర�గ�నట�్ట  యం��్ర ం�ా�న్ �ర� స్వయం�ా వృ��ధ్  �ేసు��గలర�. 

ఇం�ా ఎక�్కవ �ాధన��, ఆ ����� యం��్ర ం�ా�న్ �ాల�న్ �ా వృ��ధ్  �ేసు��గల�గ���ర�. 

 

ప్రశన్: “�ై�క శక�త్ లను బలపరచడం” ప్ర�ాంత �ాయ్య�మంల� �ే� మ�ద్రల అర్థం ఏ�ట�? 

జ�ాబ�: మన ��ష ���� �వ��ంచల�దు. ప్ర� మ�ద్రక� ��ల� అర్థం ఉం��. ��ల�మట�్ట క� 

ఇల� ఉంట�ం��: “కద�కలను �ాధన �ేయడం, బ�దధ్  �ాను కృ�ి �ేయడం 

�దల���డ��ను. �� శ���ా�న్ స���ే�ి �ాధన �ి్థ�ల��� ప్ర����ాత్ ను.” 

 

ప్రశన్: మనం “�ాల-�ెల�ప� శ��ర” �ి్థ�� కృ�ి ��్వ�ా �ే��నప�ప్డ�, శ��ర-�ా్వస���య 

ఏరప్డట����  ��్వద రం��్ర ల�న్ �ెరవబడ��య���� �జ����? 

జ�ాబ�: అందర� ��� అనుభ�� �� ంద����� ప్రయ�న్ంచం��, ఈ �ా్థ �� �ర� 

ఇపప్ట��� ��ట�ర�. ఎందుకంట� � శ���ాలను “�ాల-�ెల�ప� శ��ర” �ా్థ ��� 

స���ేయ�����, �ా �ద ప�� గంటలక� తక�్కవ �ాక�ం�� ప్రసం��ం���స్ వ�్చం��. ఇతర 

కృ�ి �����ల�్ల  ద�ాబ�ద్ ల� ల��� అంతక��న్ ఎక�్కవ �ాలం �ాధన �ే��త్  �ేర�క��� దశక� 

�మ్మ�న్ ��మ� ఒక్క�ా���ా �సు���ాత్ ం. ఎందుకంట� ఈ ��ట�్ట క� �ిన్ �ింగ్ 

(మనసత్త్వం) ప్రమ�ణ�ల అవసరం ల�దు �ాబట�్ట, ఇ�� గ�ర�వ� �క్క �ామర్థ�ం బట�్ట  

జర�గ�త�ం��. �ర� ���న్ అనుభ�ంచక మ�ం�ే ఆ �ా్థ � అపప్ట��� ��ట��� �ం��. 

���న్ గంటల� మ�త్ర�� ఉం��య�ండవచు్చ. బహ�శ ఒక ��� �క� ��ల� అనుభ�� 
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కలగవచు్చ, �ా� ����ద్  ��పట� తర��ాత అంత అనుభ�� కలగదు. �ాసత్�ా��� అప�ప్�ే 

ఒక ��దద్  �ా్థ � ��టబ��ం��. అ��� ఇతర కృ�ి �����ల�్ల , ఈ �ి్థ�ల� ఒక సంవతస్రం 

ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ �ాలం ఉం���� ��ర�. �జ���� అ� తక�్కవ �ా్థ �ల��. 

 

ప్రశన్: బసుస్ల� �� త�నన్ప�ప్డ� ల��� ల�ౖనుల� ���య�నన్ప�ప్డ�, �ాల�న్ ��ంగ్ ల�� 

అ�న్ కద�కల గ���ం� ఆల����త్  ప�ా్వల���? 

జ�ాబ�: మన �ాయ్య�మ�లక� ఆల�చనల అవసరం ల�దు, ఇం�ా ��� ఎంత సమయం 

�ాధన �ెయ�య్ల������� క���. సంశయం ల�క�ం��, ఎంత ఎక�్కవ�ా �ాధన �ే��త్ , అంత 

��ల�. �ర� �ాయ్య�మ�ల� �ేయనప�ప్డ� క��� �ాధన �మ్మ�న్ ���ధ్  �ేసుత్ ం��. �ా� 

�దట� దశల�, ��ను బలపరచ����� ఎక�్కవ�ా �ాధన �ే��త్  మం���. ��ందర� 

�ష�య్లక� ఇల� జర�గ�త�ం��, �ార� �ాయ్�ార పరయ్టనలక� ��ండ� ��లల వరక� 

�� �నప�ప్డ�, �ా���� �ాధన �ేయ����� సమయం ఉండదు, �ా� అసస్ల� ప్ర��వం 

ఉండదు. �ార� ����� వ��్చక �ాల�న్ ఇం�ా �ర�గ�త�ం��, ఎందుకంట� అ�� ఎప�ప్డూ 

ఆగదు �ాబట�్ట . �ర� � మనసుస్ల� �మ్మ�న్ �ాధక�ల��ా ప��గణ�ంచుక�� � �ిన్ 

�ింగ్ ను బ��ా చూసుక�నన్ంత వరక�, అ�� ప� �ేసూత్ �� ఉంట�ం��. అ��� ఒక 

�షయం ఉం��, �ర� �ాధన �ేయక�ం�� �ామ�నయ్ వయ్��త్ల� ప్రవ��త్��త్ , అ�� క������ త�ం��. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ మ��య� ��ం�్రజ��న్ క��ి �ాధన �ేయవ��్చ? 

జ�ాబ�: ��ం�్రజం క��� �ాల�న్ ను ఉప���సుత్ ం��, �ా� మన కృ�ి ���నం�� క��ి 

�ాధన �ేయక�డదు. �ర� ��ం�్రజంల� కృ�ి �ే�ియ�ంట�, అందుల� �ాల�న్ అపప్ట��� 

ఏరప్��య�ంట�, �ర� ��ం�్రజంల� కృ�ి ��న�ా��ంచవచు్చ, ఎందుకంట� ��ం�్రజం క��� 

ఒక ధర్మబదధ్���న కృ�ి ���నం. అ��� �ాట�� ఒ���ా�� �ాధన �ేయక�డదు. 

��ం�్రజంల�� �ాల�న్ మధయ్నునన్ ������యన్ � కృ�ి �ేసుత్ ం��, ఇ�� అడ్డం�ా 

�ర�గ�త�ం��. ��� �ాల�న్ మన ����� �నన్ం�ా ఉంట�ం��, చక�ం��ౖ మంత్రం ఉంట�ం��. 

మన �ాల�న్ �ల�వ��ా �� �త్కడ�ప�ల� ఉంచబడ�త�ం��, చదును�ా ఉనన్ ��ౖప� బయట 

��ౖప�క� ఉంట�ం��. �� �త్కడ�ప�ల� జ��ా ప���త���ం�� �ాబట�్ట , �� �ాల�న్ ఒక్కట� ఆ 
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���ానన్ం�� ఆవ��సుత్ ం��. ఇం��కట� అక్కడ ఉం��ే, �షయ�ల� గ����ా 

తయ�రవ����. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, బ�దధ్  సంప్ర��యంల�� ఇతర కృ�ి 

�����లను �ాధన �ేయవ��్చ? బ� ��సత్వ అవల����ేశ్వర ��ర�ను జ�ిం�ే ఆ��� 

ట�ప�లను �����్చ? ఇంట� వదద్  ఉం�ే �ా��రణ బ�దధ్  మతసు్థ ల� �ాల�న్ ��ంగ్ 

��ర�్చక���న్క, మత సంబం��త ప�సత్�ాలను జ�ించవ��్చ? అ�ే సమయంల� ఇతర 

�ాయ్య�మ�లను �ేయవ��్చ? 

జ�ాబ�: ��ను అల� �ాద� అనుక�ంట���న్ను. ప్ర� ���నం ఒక కృ�ి మ�రగ్ం. ��వలం 

జబ�్బలను నయం �ేసుక��, ఆ��గయ్ం ��ర�గవ����� �ాక�ం��, �జ���న కృ�ి 

�ెయ�య్లనుక�ంట�, �ర� ఒ�� మ�రగ్ంల� కృ�ి �ెయ�య్�. ఇ�� గం�ర���న �షయం. 

ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ�ి �ెయ�య్లంట�, ఒకర� ఒ�� కృ�ి మ�రగ్ంల� కృ�ి �ెయ�య్�స్న 

అవసరం ఉం��. ఇ�� ఒక పరమ సతయ్ం. బ�దధ్  సంప్ర��యంల�� కృ�ి మ��ాగ్ లను క��� 

కలపల�ం. మనం మ�ట�్ల డ�క�ంట�నన్ కృ�ి ఉనన్త �ా్థ ��� ��ల�, ��ల� త�ాల నుం�� 

వ�్చం��. � ��వమ�ల��ౖ ఆ��రప���ే, అ�� ప��ేయదు. ���� ప��మ�ణం నుం�� చూ��త్ , 

ర��ాంతర ప్ర���య ��ల� గం�ర���ం�� మ��య� ��్లష్ట���ం��. క�్చత���న ప��కరం 

మ������ా ��� ���ా�న్ ఒకట� ��ి���ి, ఇం������� భ��త్ �ే��త్  అ�� ��ంట�� �ె���� త�ం��. 

కృ�ి క��� అం�ే, అందుల� �ే�� కలపక�డదు. ���� �షయ�ల� క��ి�ే క�్చతం�ా 

తప�ప్�� త�ం��. అ�న్ కృ�ి మ��ాగ్ లక� ఇల��� ఉంట�ం��. �ర� కృ�ి �ేయదల��ే, ఒ�� 

మ�రగ్ం��ౖ ��ం��్రక��ం���. అల� �ాక�� �ే, �ర� అసస్ల� కృ�ి �ేయల�ర�. “ప్ర� కృ�ి 

మ�రగ్ంల�� మం�� ��క��ంచడం” అ�� ��ను�� ��వలం జబ�్బలను నయం�ేసుక��, 

ఆ��గయ్ం ��ర�గ�పర�ే �ా్థ ��� వ��త్సుత్ ం��. �మ్మ�న్ ఉనన్త �ా్థ �లక� �సుక�� 

�ాల�దు. 

 

ప్రశన్: ఇతర కృ�ి మ��ాగ్ లను �ాధన �ే�� వయ్క�త్ ల�� �ాధన �ే�ినప�ప్డ�, ఒక���� ఒక���� 

జ�కయ్ం కల�గ�త�ం��? 
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జ�ాబ�: అతను ఏ రక���న కృ�ి �ాధ�� మ�రగ్ంల� �ాధన �ే�ి�� ���� 

సంప్ర��యంల����, ల��� అ�ం��్రయ �ాధన ల��� బ�దధ్  సంప్ర��యంల���� అ���, 

అ�� ధర్మబదధ్���న�� అ�నంత వరక�, మన �ద ఎట�వంట� ప్ర���ా�న్ 

క���య�ండదు. �ర� అత��� జ�కయ్ం క���ంచర� క���. అతను � దగగ్ర �ాధన �ే��త్ , 

అత��� ల�భ��యకం�ా ఉంట�ం��. ఎందుకంట� �ాల�న్ ఒక �ె���ౖన �వం మ��య� దన్ 

(శ��త్ �ా�) ను కృ� ి�ేయదు �ాబట�్ట, అ�� అసంక�ప్తం�ా �ాయం �ేసుత్ ం��. 

 

ప్రశన్: ఇతర ���ంగ్ గ�ర�వ�లను మ� శ���ాలను స���ేయమ� అడగవ��్చ? ఇతర 

���ంగ్ గ�ర�వ�ల ప్రసం�ాల� �ంట�, ఏ����� ప్ర��వం ఉంట�ం��? 

జ�ాబ�: ఈ �ా్ల సు అ�న తర��ాత, � శ��రం ఏ �ా్థ �� �ేర�క�ం�ో �క� అనుభ�� 

కల�గ�త�ం��. ��ం�ెం ��ప� తర��ాత, �క� ���ాల� కలగడం అనుమ�ంచబడదు. 

సమసయ్ల� మ�్ల వ�్చనప�ప్డ�, �క� జల�బ� ల��� కడ�ప����ిప్ ఉనన్ట�్ల  అ��ిసుత్ ం��, 

�ా� �జ���� అ� ఇక �దట అ�ే మ������ా ఉండవ�. అల� �ాక�ం�� అ� ఇబ్బందుల�, 

ప��కష్ల�. ఇతర ���ంగ్ గ�ర�వ�ల ��సం చూ��త్  �క� ��ను �ె�ిప్ం�� అర్థం �ాల�ద�, 

నమ్మకం ల�ద� అర్థమవ�త�ం��. య�న్ం�ే మనసత్త్వం�� దుష్ట సం��ేాలను ఆక��ష్�ాత్ ర�, 

అ� � కృ�ి�� జ�కయ్ం �ేసుక�ంట��. ఆ ���ంగ్ గ�ర�వ� �క్క ��ంగ్ ఫ�ట� (ఆత్మ 

ఆ�ాహన) నుం�� వ��త్ , �ర� క��� ఆ �వ�లను ఆక��ష్ంచగలర�. ప్రసం�ాలను �న����� 

క��� ఇ�ే వ��త్సుత్ ం��, � “���ల�� ����క” �ర� �ే��� య�న్సుత్ ��న్ర� 

�ె�యజ�యడం ల���? �ర� ఈ సమసయ్ను స్వయం�ా అర్థం �ేసు���ా�. ఇ�� �ిన్ �ంిగ్ 

(మనసత్త్వం) �షయం. ��ను ����� వయ్వహ��ంచను. అతను మ�� ఉనన్త-�ా్థ � 

సూ��్ర ల గ���ం� ల��� �ిన్ �ింగ్ సమసయ్ల గ���ం� మ�ట�్ల ���ే, అ�� ప�ా్వల�దు. �ర� 

�� ప్రసం�ా��� �జరయ�య్ర�, అతయ్ంత శ�మ�� � శ��రం స���ేయబ��ం��. �దట�్ల  � 

శ��రంల� ఇతర �ాధనల సం�ే�ాల� క��ి�� �, � శ���ా�న్ గ����ా �ే�ా�. 

మం�� ఉం�, �ెడ�ను ��ి���ి, ఉతత్మ���న �ి్థ��� ఇప�ప్డ� అం�� స���ేయబ��ం��. 

అ��� �ర� ఇతర కృ�ి �����లను ��ర�్చ������� ��ను అడ�్డ  �పెప్ను. �క� �ాల�న్ 

��ంగ్ బ��ా అ��ించక�� �ే, ఇతర కృ�ి �����లను ��ర�్చ��వచు్చ. �ా� �ర� మ�� 

ఎక�్కవ ��నన్���న �షయ�లను ��ర�్చక�ంట�, అ�� క��� �క� మం��� �ాద� ��ను 



    

  160    
    

అంట�ను. �ర� ఇపప్ట��� ���ాల� కృ�ి �ే�ార�, �ాషన్ (ధర్మ శ���ాల�) � పక్క�� 

ఉ��న్�. �ర� ఉనన్త-�ా్థ � �షయ�లను �� ం��ర�, �ర� ఇప�ప్డ� మ�్ల �� � 

��ద�ాలనుక�ంట���న్ర�! 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధన �ే��త్  మరద్నం, స్వయం-సంరకష్ణ, ఒక-��్ర� జ�న్, ట�ౖ� 

�దలగ� ఇతర �ాధనలను అధయ్నం �ేయవ��్చ? �ట�� �ాధన �ేయక�� ���, 

��వలం �ాట��� సంబం��ం�న ప�సత్�ాలను చ����ే ఏ����� ప్ర��వం ఉంట�ం��? 

జ�ాబ�: మరద్నం, స్వయం-సంరకష్ణ అధయ్యనం �ే��త్  ప�ా్వల�దు, �ా� �క� �����ే�� 

��వం �దలవ�త�నన్ప�ప్డ� �ర� అ��ఖయ్తను అనుభ��ాత్ ర�. ఒక-��్ర� జ�న్, ట�ౖ� ల� 

���ంగ్ �ా వ��గ్క��ంచబ��్డ �. �ాట�� �ాధన �ే��త్  �షయ�లను �ేర��ాత్ ర�, � శ��రంల� 

ఉం�ే �� ప���ా్థ �న్ అప�త్రం �ేసూత్ . �ిన్ �ింగ్ గ���ం� మ�ట�్ల �ే ప�సత్�ాలను చ���� ే

అ�� ప�ా్వల�దు. �ా� ��ంతమం�� రచ�తల� �ార� స్వయం�ా అం�� �ెల�సు��క 

మ�ం�ే ��ా్మ��ల� �ే�ాత్ ర�. అ�� � ఆల�చనలను అసప్ష్టం �ేసుత్ ం��. 

 

ప్రశన్: “తల ఎదుట చ�ా� �న్ పట�్ట ��వడం” �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, అప�ప్డప�ప్డూ �� �ేత�ల� 

��క����. అ�� ప�ా్వల���? 

జ�ాబ�: �ేత�లను ��క�యకం��. �ర� ��ంత జ��ా ఉం���. �ేత�ల� �����ే, �ేత�ల �� ౖ

ఉనన్ శ��త్ ����� శ��రంల��� �� త�ం��. 

 

ప్రశన్: ��ండవ �ాయ్య�మం �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ేత�లను ఇం�ా పట�్ట ��ల�క�� � ే

�ాట�� ��ందక� ��ం� (��ం�ెం ��ప� ���ా ం� �సుక��), ����� �ాధన ��న�ా��ంచవ��్చ? 

జ�ాబ�: �ాధన ��ల� క��న���ం��. �క� అలసట�ా అ��ిం�న తకష్ణ�� �ర� ��ందక� 

��ం��,ే ప్ర��వం ఉండదు. మ�రగ్దర్శక సూత్రం ఇ��: ఎంత ఎక�్కవ�ా ఉం��,ే అంత 

మం���. అ��� �ర� � �ామ�ా్థ ��న్ బట�్ట  �� �ా�. 

 

ప్రశన్: ప���త్ పద్మ మ�ద్ర �ి్థ�ల�, �ీత్ �లక� ఎడమ �ాల� క��� �ాల� ��ంద ఎందుక�ంట�ం��? 
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జ�ాబ�: ఎందుకంట� మన కృ� ి �ాధన ఒక అవసర���న అం�ా�న్ ప��గణల��� 

�సుక�ంట�ం��: ఆడ శ��రం మగ శ���ా��� �నన్ం�ా ఉంట�ం�� �ాబట�్ట. ఆ�� బన్ ట� 

(అసల� �వం) ను ఉప���ం�, తనను ప��వరత్నం �ేసు���ాలనుక�ంట� కృ�ి �ాధన 

ఆడ శ��ర త��్వ��� త��య�ం���. �ీత్ �లక� సహజం�ా ఎడమ �ాల� క��� �ాల�క� 

ఆ��ర�సుత్ ం��, ఆ�� ప���ి్థ��� అనుగ�ణం�ా. ప�ర�ష�ల� ����� వయ్���కం�ా �ే�ాత్ ర�, 

�ా�� ప్ర��న తత్వం ��ర� �ాబట�్ట.  

 

ప్రశన్: �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, ట�ప�లను ల��� సం��తం �ంట�, ల��� ��ట��� సూ��్ర లను 

వ�్ల��త్ , అం���ార����? 

జ�ాబ�: సభయ్���న బ�దధ్  సం��తం అ��ే �ర� �నవచు్చ. �ా� �జ���న కృ�ి�� సం��తం 

అవసరం ల�దు, ఎందుకంట� ప్ర�ాంత �ి్థ�ల��� ��ళ్లవల�ని అవసరం ఉం�� �ాబట�్ట . సం��తం 

�నడం అ���� రకర�ాల ఆల�చనలను ఒక్క ఆల�చన�� భ��త్ �ే�� ప్రయతన్ం.  

 

ప్రశన్: “జగత�త్  �క్క ��ండ� ��నలను ��చు్చ��నడం” �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, ��ం 

వదుల��ా ఉం��ల� ల��� బల��న్ ఉప���ం��ల�? 

జ�ాబ�: “జగత�త్  �క్క ��ండ� ��నలను ��చు్చ��నడం”ల�, �దట� �ాయ్య�మంల� 

�ాక�ం�� సహజం�ా, వదుల��ా �లబడవల�ిన అవసరం ఉం��. �దట� �ాయ్య�మ���� 

�నన్ం�ా, �గ�� �ాట�ల� సడ�ం�న  �ి్థ�ల� ఉండడం అవసరం.  

 

3. �ిన్ �ింగ్ ను (మనసత్��్వ�న్) కృ�ి �ేయడం 
 

ప్రశన్: ��క� “జ�న్-�ాన్-��న్” (సతయ్ం-�ార�ణయ్ం-సహనం) ప్రమ�ణ�ల�� నడ�చు���ాల� 

ఉం��. అ��ే ��ను ఎవ������ �వ్రం�ా �ా��సుత్ నన్ట�్ల  ��క� �నన్ కల వ�్చం��, 

సహనం�ా ఉం��లనుక���న్ను �ా� �ఫలమయ�య్ను. అ�� �� �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్�� 

�ాయపడ����ా? 
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జ�ాబ�: అవ�ను క�్చతం�ా అం�ే. ��ను �క� కలలంట� ఏ�ట� ఇంతక�మ�ం�ే 

�ె�ాప్ను. అ�� ��� స్వయం�ా అల��ం� అర్థం �ేసు��వ����� ప్రయ�న్ం���. � �ిన్ 

�ింగ్ ను వృ��ధ్  �యే����� �ాయప�ే �షయ�ల� హ�ాత�త్ �ా, ఊ��ంచ� �ధం�ా 

వ�ాత్ �. �ర� మ�న�ికం�ా �ిదధ్ప�� �ాట�� అం��క��ం�ే వరక�, అ� �ాక�ం�� ఆగవ�. 

ఒకర� మం��ా�ా, �ెడ్డ�ా�ా అ� �ర్ణ�ంచ����� �ార� మ�న�ికం�ా �ిదధ్ం�ా 

ల�నప�ప్డ� మ�త్ర��, �ర� �ా��� ప����ంచగలర�. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ ల�� “జ�న్-�ాన్-��న్” ల�� ��న్ (సహనం) అంట� అర్థం మనం 

అ�న్ట��, అ�� స�� అ�ం�ో �ా�ో అనన్����� సంబంధం ల�క�ం�� స��ంచడ����? 

జ�ాబ�: ��ను మ�ట�్ల డ�త�నన్ “��న్” � �క్క స్వంత వయ్��త్గత ప్ర�జనం మ��య� 

�ర� వదల����� ఇష్టపడ� బం��ల�న్ట��� సంబం��ం�న �షయ�లల� � �ిన్ �ింగ్ 

ను వృ��ధ్  �ేసు�����న్ ఉ�ేద్�సుత్ ం��. �జ���� “��న్” అ���� భయంకర �షయ��� �ాదు, 

�ామ�నయ్ వయ్క�త్ లక� క���. ��ను �క� ఒక కథను �బె���ను. �న్ �ీన్ �నిన్ 

వయసుస్నుం�ే య�దధ్  కళలంట� ఇష్టప��న ఒక ��పప్ ఉనన్త ������ప�. ఆ �ాలంల� 

య�దధ్ కళల� ��ర�్చక��� వయ్క�త్ ల� కత�త్ లను పట�్ట క�� �రగ���న్ ఇష్టప�ే�ార�. �న్ 

�ీన్ ���ల� నడ�సూత్ ండ�ా, ఒక గ�ం�� అత� ��ౖప�క� వ�్చ ఇల� స�ాల� �ే�ాడ�, 

“నువ�్వ ఆ క�త్� ఎందుక� పట�్ట క���న్వ�? మనుష�లను చం�� �ైరయ్మ�ం��? ఉంట� 

మ�ందు ననున్ చంప�.” ఇల� మ�ట�్ల డ�త���, తన ��డను ��ౖ�� ఎ��త్ డ�. అతను 

అ��న్డ� “ననున్ చం�� �ైరయ్ం ల�క�� �ే, �� �ాళ్ల  మధయ్ నుం�� �ాక�!”  �న్ �ీన్ 

అప�ప్డ� అత� �ాళ్ల  మధయ్ నుం�� �ా�ార�. ఆయన�� ��పప్ ��న్ శ��త్ ఉం�ే��. ��ందర� 

వయ్క�త్ ల� సహనం�� ఉంట� దుర్బల�ల�ౖ, �ే�క�ా �స�� గలర� ����ాత్ ర�. �జం 

ఏ�టంట� సహ���న్ �ాధన �ే���ా���� ��ల� దృఢ���న సంకలప్ం ఉంట�ం��. �షయ�ల 

త�� ప్ప�ప్లక� వ��త్ , అ� �జం�ా �శ్వ సూ��్ర ��� అనుగ�ణం�ా ఉ��న్య� అ���� �ర� 

చూ���.  ఒక ప్ర�ేయ్క ఘటనల� � తప�ప్ �ాద�, ఆ ఇతర వయ్��త్ �క� మన�ాత్ పం 

క���ం��డ� �ర� అనుక�ంట�ర�. �ాసత్�ా��� అ�� ఎందుక���� �జం�ా �క� �ె�యదు. 

�ర� అంట�ర�, “��క� �ెల�సు. అ�� ��వలం ఏ�ో �నన్ �షయం గ���ం�.” ��ను 

�ెబ�త�నన్�� ఈ ���క ప��మ�ణంల� క��ంిచ� ����క సూత్రం. �సయ్ం�ా �ె�ాప్లంట�, 
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� ప�ర్వ జన్మల� �ర� ఇతర�లక� ఋణప�� ఉండవచు్చ, �ార� �క� �ేసుత్ నన్�� 

స���న�ో , త�� ప్ �ర� ఎల� �ెపప్గలర�? మనం సహనం వ��ం���. �ర� మ�ందు 

ఇతర�లక� ��పం ��ెిప్ం�, మన�ాత్ పం క���ం�, ఆ తర��ాత స��ంచడ���ట�? �క� 

�జం�ా మన�ాత్ పం క���ం�న వయ్క�త్ ల పట్ల  �ర� సహనం�� ఉండడ�� �ాక�ం�� �ా���� 

కృత�్ఞ ల�ౖ క��� ఉం���. అతను ���ౖ గట�్ట�ా అ���, తర��ాత గ�ర�వ� ఎదుట �మ్మ�న్ 

�ం��ం�, ��� అత���ౖ అ����ర� �ందను ��ి�ే, � హృదయంల� �ర� కృతజ్ఞతల� 

�ెల�ా�. “��ను ఆ క�య్ ల� (�ై�య నవలల� ఒక �ె��తక�్కవ �ాత్ర) మ�ర�����?” అ� 

�ర� అనగలర�. అ�� � అ��్ార యం. ఈ ఘటనల� �ర� అత�ల� వయ్వహ��ంచక�� �ే, 

�ర� � �ని్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  �ేసుక�నన్�ారవ���ర�. ఈ ���క ప��మ�ణంల� అతను 

ల�భం �� ందు��డ�, ఇం��క ప��మ�ణంల� అతను �షయ�లను �క� ఇ�ాత్ డ�, అతను 

ఇవ్వ��? � �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్  �ెం��ం��, నల్ల� ప��ర్థం ప��వరత్నం �ెం��ం��. �ర� మ�డ� 

���ల ల�భప��్డ ర�. మ�� అత� పట్ల  ఎందుక� కృతజ్ఞత�ా ఉండక�డదు? �ామ�నయ్ 

మ�నవ�ల దృకప్థంల� అర్థం �ేసు��వడం అంత సులభం �ాదు, �ా� ��ను �ామ�నయ్ 

మ�నవ�లక� ప్రసం��ంచడం ల�దు. ��ను �ాధక�లక� ప్రసం��సుత్ ��న్ను.  

 

ప్రశన్: ఫ�ట� (ఆత్మ ఆ�ాహన) ల�� వయ్క�త్ ల� �ిన్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  �ేసుక�� ఫ�ట�� 

��ా��ంచు��గలర�. మ�� ఇపప్ట��� ఫ�ట� ఉంట� ఎల�? అతను ���న్ ఎల� 

వ���ంచు���ా�? 

జ�ాబ�: ఒక ధర్మబదధ్���న మనసుస్ వంద దు�ా్ట లను అణ���సుత్ ం��. �ర� ఇప�ప్డ� 

���ాను �� ం��ర�, ఇపప్ట�నుం�� ఫ�ట� �క� ల���లను �ె�్చ��ట�్ట�� �ర� ���న్ 

అం��క��ంచక�డదు. అ�� �క� ధనం, ప్రఖ�య్� మ��య� ల�భం �ె�్చ��ట�్టనప�ప్డ�, � 

హృదయంల� ��ల� సం��షపడ�త�, “చూడం��, ��క� ఎంత �ామర్థ�ం ఉం�ో ” 

అనుక�ంట� ఇతర�ల ఎదుట బ����� ��ర�. �క� అ��ఖయ్త�ా అ��ిం�నప�ప్డ� 

�ర� ���� వ���ంచు���ాల�, �క� నయం �ావ����� గ�ర�వ� ��సం చూ�ాత్ ర�. మ�� 

అ�� �క� మం� �షయ�ల� ఇసూత్  ఉనన్ప�ప్డ�, �ర� స���ా ఎందుక� ప్రవ��త్ంచర�? 

�ర� అ�� ��ె్చ��ట�్టన ల���ల�న్ అం��క��ం��ర� �ాబట�్ట , ��ం � ��సం ఏ� �ెయయ్ల�ం. 

�క� �ా�ా�స్ందల�్ల  ల�భ�� అ��ే, అ�� ప��ేయదు. �ర� వదుద్  అ� 
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అనుక�నన్ప�ప్�ే, అ�� �ె�ే్చ మం� �షయ�లను క��� వదుద్  అ� అనుక�నన్ప�ప్�ే, 

మ��య� మ�స్టర్ ����ప్న ���నం ప్ర�ారం కృ�ి ��న�ా��సూత్ , �ర� ధర్మబదుధ్ ల�ౖ � 

మనసుస్ దృఢం�ా ఉంట�, అప�ప్�ే అ�� భయపడ�త�ం��. ఇక �దట అ�� �క� ���న్ 

ల���లను ఇవ్వ����� ప్రయ�న్ం�నప�ప్డ� �ర� అం��క��ంచక�� �ే, అ�� వ��� 

�� వ�టక� సమయం వ�్చనట�్ల . అ�� ఇం�ా ఉంట�, అ�� దుష్ట���న ప� �ేసుత్ నన్ట�్ల . 

అప�ప్డ�, ��ను ��� ప� చూ�ాత్ ను. �� �ే�� ఒక�ా�� ఊ�ి�ే అ�� మ�యమవ�త�ం��. 

�ా� అ�� �ె�్చ��ట�్ట  ల���ల� �ర� �ా�ాలనుక�ంట�, అ�� ప��ేయదు.  

 

ప్రశన్: �ార�్కల� �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� మనుష�లక� ఫ�ట� కల�గ�త�ం��? 

జ�ాబ�: ��ను �క� ��ల� �ార�్ల  �వరం�ా �ె�ాప్ను. మనం ధర్మబదధ్���న �ా (ధర్మం) 

ను కృ� ి �ే�ాత్ ం, ఒక ధర్మబదధ్���న మనసుస్ వంద దు�ా్ట లను అణ���సుత్ ం��. 

ధర్మబదధ్���న �ా కృ�ి ల� మనసుస్ ��ల� స్వచ్ఛం�ా, ���ా ఉంట�ం��, �ాబట�్ట  ఏ�� � 

�దక� �ాల�దు. �ాల�న్ అదుభ్త���న��. దుష్ట �షయ�ల� �మ్మ�న్ అంట�క�� 

ఉండల�వ�, అం�ే�ాక�ం�� �క� దగగ్ర�ా ఉనన్ప�ప్డ� అ� భయపడ���. �ర� ఇ�� 

నమ్మక�� �,ే ���� ప్ర�ే�ాలల� �ాధన �ేయవచు్చ. అవ�న్ �క� భయపడ���. ��ను 

�క� ఫ�ట� సంఖయ్ను ��ె�త్ , � అంద���� భయం ��సుత్ ం��-��ల�మం�� ఫ�ట�� 

క���య���న్ర�. జబ�్బలను నయం�ేసు��వడం మ��య� ఆ��గయ్ం బ�గ� �ేసు��వడం 

ల��య్�న్ �ార� �ేర�క���న్క, �ాధన ��న�ా��సూత్ �� ఉంట�ర�. �ార� ఏం 

�� ం��లనుక�ంట���న్ర�? � ఆల�చనల� ధర్మబదధ్ం�ా ల�నప�ప్డ� ఈ సమసయ్ల� 

�ె�్చ��ట�్ట క�ంట�ర�. అ��� ఈ వయ్క�త్ ల��ౖ �ంద ��యక�డదు, ఎందుకంట� �ా���� 

సూ��్ర ల� �ె�యవ� �ాబట�్ట . ��ను బయటక� �ావడం ��నుక ఉనన్ ల��య్లల� ఒకట� ఈ 

�ెడ్డ  �షయ�లను స���ేయడం. 

 

ప్రశన్: భ�షయ్త�త్ ల� ఎట�వంట� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ��ం�� ందు���? 

జ�ాబ�: ��క� ��� గ���ం� మ�ట�్ల ��ల� ల�దు. ప్ర� వయ్��త్�� స్వంత ప���ి్థత�ల� ఉంట�� 

�ాబట�్ట, �ెపప్డం ��ల� కష్టం. ��నన్ �ా్థ �లల� ��నన్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� వృ��ధ్  

�ెందు���. ప్ర� �ా్థ �ల� � �ిన్ �ింగ్ ��లక���న �షయం. ఒ�ా��క అంశంల� 
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బం��లను వ���య�ంట�, ఆ అంశంల� అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం వృ��ధ్  �ెందగలదు. 

అ�నపప్ట��� ఆ అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం ��� �క్క ��� దశల� ఉంట�ం��, అంత 

శ��త్వంతం�ా క��� ఉండదు. � �ిన్ �ింగ్ మ�� ఉనన్త �ా్థ �� �ేరనప�ప్డ�, �క� 

�ామ�ా్థ �ల� ఇవ్వడం క�దరదు. అ��� మన �ా్ల సులల� ��ందర� వయ్క�త్ ల� ��ల�ౖన 

జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం క���య���న్ర�. వరష్ం నుం�� �ా��� అడ్డ��ం� ేఅ�ం��్రయ���న న��� ే

�ామ�ా్థ ��న్ వృ��ధ్  �ేసుక���న్ర�. ��ందర� ట��������ిస్ (దూరం నుం�� వసుత్ వ�లను క���� 

�ామర్థ�ం)  అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ ��న్ వృ��ధ్  �ేసుక���న్ర�. 

 

ప్రశన్: �ిన్ �ింగ్ ను (మనసత్త్వం) కృ�ి �ేయడం ల��� అ�న్ బం��లను వదుల���వడం 

బ�దధ్   “�నయ్త” ల��� ���� “ఏ�ల��తనం” గ���ం��? 

జ�ాబ�: మనం �ెప�ప్క�ంట�నన్ �ిన్ �ింగ్ ల��� ద (సదుగ్ ణ�ల�) బ�దధ్  �నయ్తల� ల��� 

���� ఏ�ల��తనంల� ల�దు. ����� వయ్��య్సం�ా, బ�దధ్  �నయ్త మ��య� ���� 

ఏ�ల��తనం మన �ిన్ �ింగ్ ల� క���య���న్�. 

 

ప్రశన్: బ�దధ్  ఎప�ప్డూ బ�దధ్�ా�� ఉం���� ����? 

జ�ాబ�: కృ�ి ��్వ�ా �క� జ�్ఞ ��దయం అయ�య్క �ర� ఒక జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్, ఇం�� 

�ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ఉనన్త �ా్థ �ల ��. �ా� �ర� ఎప�ప్డూ తప�ప్�ా ప్రవ��త్ంచర� 

�� ల�దు. అ��� ఆ �ా్థ �ల� �ర� �ా��రణం�ా తప�ప్డ� ప� �ేయర�, ఎందుకంట� 

�ర� స��య్�న్ చూ�ార� �ాబట�్ట . �ా� �ర� స���ా వయ్వహ��చక�� �ే ��ందక� పడ��ర�. 

�ర� ఎప�ప్డూ మం� కృ��య్ల� �ే��త్ , ఎపప్ట��� అక్క�ే ��ౖన ఉంట�ర�. 

ప్రశన్: ��పప్ జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉనన్ వయ్��త్ అంట� ఏ�ట�? 

జ�ాబ�: ఇ�� ���న్ అం�ాలను బట�్ట  ��ాధ్ ��ంచబడ�త�ం��: 1. మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం 

2. ��ష్ట���న జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం 3. ��పప్ సహన శ��త్ 4. �్ార పం�క �షయ�లను 

�ే�క�ా �సుక�� తక�్కవ బం��ల� క���య�ండడం. ఈ వయ్క�త్ ల� ��పప్ జన్మ�ిదధ్  

స్వ��వం ఉనన్�ార�, �ా��� కను��నడం ��ల� కష్టం. 
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ప్రశన్: మం� జన్మ�ిదద్  స్వ��వంల�� వయ్క�త్ ల� �ాల�న్ ��ంగ్ ను �ాధన �ే��త్  ��ంగ్ ను వృ��ధ్  

�ేసు��గల�ా? 

జ�ాబ�: మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వంల�� �ార� క��� ��ంగ్ ను వృ��ధ్  �ేసు��గలర�, 

ఎందుకంట� ప్ర� ఒకర� ��ంత ద ను క���య�ంట�ర�. ��ం�ె����� ద ల�క�ం�� ఉండడం 

అ�ాధయ్ం. అల� ఎవ్వర� ల�ర�. ���ౖ �లె్ల� ప��ర్థం ల�క�� �ే, నల్ల� ప���ా్థ �న్ �ర� 

క���య�ంట�ర�. కృ�ి ��్వ�ా నల్ల� ప��ర్థం �ెల్ల� ప��ర్థం�ా ప��వరత్నం �ెందగలదు, 

ఇ�� ఒక అదనప� ��ట�్ట . కృ�ిల� �ర� క�ా్ట లను భ��ం�, � �ిన్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  

�ేసుక��, ��య్�ాల� �ే��త్ , �ర� ��ంగ్ ను వృ��ధ్  �సేుక�నన్ �ారవ���ర�. కృ�ి అ���� 

మ�ందు�ా �ావల�ిం��. ���� ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ే���� మ�స్టర్ �ా�� �ాషన్ (ధర్మ 

శ���ాల�). 

 

ప్రశన్: ఒకర� ప�ట�్టనప�ప్డ� �ా�� ప���త్ ��తం మ�ం�ే అమర్చబ��ం��. కష్టపడడం వల్ల  

ఏ����� �ే�� ఉంట�ం��? 

జ�ాబ�: అవ�ను ఉంట�ం��. �ర� కష్టపడడం క��� మ�ం�ే అమర్చబ��ం��, �ాబట�్ట  

కష్టపడక�ం�� ఉండల�ర�. �ర� ఒక �ామ�నయ్ వయ్��త్. అ����ా� ��దద్  ���ణ�ల�� 

�షయ�ల� మ�ర్చబడవ�. 

 

ప్రశన్: ట�యను్మ (మ�డవ కనున్) �ెరవబ�� ల�నప�ప్డ�, మనం అందుక��� సం�ే�ాల� 

మం���, �ా�� ఎల� �ెపప్గలం? 

జ�ాబ�: �ర� స్వంతం�ా అల� �ెపప్డం కష్టం. � కృ�ి క�మంల�, � �ిన్ �ింగ్ ను 

ప����ం�ే సమసయ్ల� అ��కం ఉంట��. �ాషన్ (ధర్మ శ���ాల�) �క� ఇ�్ేచ రకష్ణ � 

������� �� కలగక�ం�� ఉండ�����. అ�నపప్ట��� �ాషన్ �ర� జ�ం�, 

ప��ష్క��ం�, అర్థం �ేసు���ా�స్న ���న్ సమసయ్లను పట�్టంచు��వ�. ఒ��్క�ా�� దుష్ట 

సం�ే�ాల� వ�్చనప�ప్డ� ఆ సం�ే�ాల� �క� ల�ట�� ��ంబర�్ల  �ెపప్వచు్చ, �ా� ఆ 

��ంబర�్ల  స�� �ావచు్చ, తప�ప్ �ావచు్చ, ల��� ఇతర �షయ�లను క��� �ెపప్వచు్చ, 

అం�� �ర� ఎల� వయ్వహ���ాత్ �� చూడ�����. � మనసుస్ ధర్మబదధ్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, 
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దుష్ట �షయ�ల� ల�ప��� �ాల�వ�. �ర� � �ిన్ �ింగ్ ను చూసుక�నన్ంత వరక�, 

ఎట�వంట� సమ�ాయ్ ఉండదు. 

 

ప్రశన్: మనం �����ే్వగం�� మన�ాత్ పం �ెం��నప�ప్డ�, �ాధన �ేయవ��్చ? 

జ�ాబ�: �ర� బ��ాల�� మన�ి���ల� ఉనన్ప�ప్డ�, �ర� క�ర�్చ� మనసుస్� 

ప్ర�ాంతం�ా �ేసు��వడం కష్టం�ా ఉంట�ం��. � మనసుస్ల� ��ఱ�్ర�ా పర�గ���� �ెడ� 

ఆల�చనల� కల�గ����. మనం �ాయ్య�మ�ల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� సం�ే�ాల� ఉంట��, 

� మనసుస్ల� �ెడ్డ  ఆల�చనల� ఉనన్ప�ప్డ� ఈ �షయ�ల� �ేర����, ���� దుష్ట 

మ�రగ్ప� ఉ�ేద్శప���త కృ��ిా మ�ర��ాత్ �. �ర� �ాధన �ే�� �ాయ్య�మ�లను �క� 

ప్రఖ�య్��ాం�న గ�ర�వ�, ల��� ����క ��పప్ గ�ర�వ�, ల��� బ్ర���య�నన్ ��ం�్రజం బ�దధ్  

����ప్య�ండవచు్చ. �ా� �ా���క్క �ిన్ �ింగ్ ఆవశయ్కతను �ర� ఖం��తం�ా 

అనుస��ంచక�� �,ే �ర� �ాధన �ే���� �ా�� కృ� ి మ��ాగ్ �న్ �ాదు, �ార� �క� 

����ప్నపప్ట���. మనం ��� గ���ం� ఆల����ద్ ం, �ర� �లబడ� �ి్థ�� �ాధన 

�ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ��ల� అలసట�ా అ��ి��త్ , � మనసుస్ ఇం�ా చుర�క��ా ఉం�� ఇల� 

ఆల��సూత్  ఉంట�, “�� కం���ల� ఫల��� వయ్��త్ ఎందుక� అంత �చం�ా ఉంట�డ�? ననున్ 

ఎందుక� �ి�ాయ్దు �ే�ాడ�? �తం ��రగ����� ఏ� �ెయ�య్�? ధరల� �������� య��. 

��ను ఇం�ాసత్  �ా�ింగ్ �ెయ�య్�.” అప�ప్డ� �ర� ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా, అ��ల��తం�ా 

మ��య� �ె�యక�ం�� దుష్ట ధ�ా్మ�న్ కృ�ి �ెయయ్డం ల���? �ాబట�్ట � మ�న�ిక �ి్థ� 

బ��ా ల�క�� �ే, �ాయ్య�మ�ల� �ేయక�� వడం మం���. 

 

ప్రశన్: అత�య్నన్త���న నడత�� ప్రమ�ణం ఏ�ట�? 

జ�ాబ�: నడత కృ�ి ��్వ�ా వసుత్ ం��, ����� ���్ణత ప్రమ�ణ�ల� ల�వ�. అదం�� ��� అర్థం 

�ేసు���ా�. మనం ప్రమ�ణం �����ే, అ�� ఈ �ధం�ా ఉంట�ం��: �ర� ఏ�ై�� 

ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ�, �ర� ఇల� ఆల��ంచ����� ప్రయ�న్ం��� “ఇ�� ఒక జ�్ఞ ��దయ 

వయ్��త్ ఎదుర�్కంట�, అతను ఏ� �ే�ాత్ డ�?” ఆదర్శ�్ార య వయ్క�త్ ల� ��ష్టం�ా�� ఉంట�ర�,  

�ార� ��వలం �ామ�నయ్ వయ్క�త్ లక� ఆదర్శం �ాగలర�. 
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ప్రశన్: మనం ఇతర ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఇ�ే్చ ప్రసం�ాల� ల��� ఉప��య్�ాల పట్ల  

అనుమ�న ��ఖౖ��� క���య�ండక�డదు, మ�� మనుష�లను డబ�్బ ��సం �స��ం� ే

�ార� మ�క� ఎదు����ే, ఏం �ెయ�య్�? 

జ�ాబ�: బహ�శ �క� ఎదుర� పడక�� వచు్చ. �దట �ర� �ార� చ��్చం�ే�� చూ���, 

ఆ తర��ాత అ�� �స� �ా�ో �ర్ణ�ంచు���ా�. ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� సభయ్త�ా 

ఉ��న్��, ల��� అ���� �ర్ణ�ంచ����� �ర� అత� �ిన్ �ింగ్ ను చూ���. ��ంగ్ 

ఎప�ప్డూ �ిన్ �ింగ్ ఉనన్ంత ఎత�త్ ల� ఉంట�ం��. 

 

ప్రశన్: మనం కర్మను, ల��� బ�దధ్మతంల� కర్మ ఋణం అ�����న్ ఎల� ��ల���ాత్ ం? 

జ�ాబ�: కృ�ి అ���ే కర్మను ��ల��ం�ే ఒక పదధ్�. ఉతత్మ మ�రగ్ం ఏ�టంట� � �ిన్ �ింగ్ 

ను వృ��ధ్  �ేసు��వడం, అల� �ేయడం వలన నల్ల� ప��ర్థం �ెల్ల� ప��ర్థ���న ద �ా 

మ�ర�త�ం��. తర��ాత ద ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ెందుత�ం��. 

 

ప్రశన్: �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధన �ే��త్ , ���ద్ష్ట���న �యమ�ల� ఏ����� ఉ��న్య�? 

జ�ాబ�: బ�దధ్మతంల� �����ంచబ��న� ��ల�మట�క� మనం క��� �ేయక�డదు, �ా� 

మనక� ���� దృ�ి్ట��ణం ఉం��. మనం స��య్సుల�, స��య్�ినుల� �ాదు. మనం �ామ�నయ్ 

మ�నవ�ల మధయ్ ���ాత్ ం, �ాబట�్ట  ఇ�� �����ా ఉంట�ం��. �ర� ���న్ �షయ�లను 

�ే�క�ా �సుక�ంట� అ�� స���� త�ం��. � శ��త్ �ాటవం ��ర�గ�త�నన్ ����ద్ , అ�� ��ల� 

ఉనన్త �ా్థ �� �ేర�క�నన్ప�ప్డ�, � �ిన్ �ింగ్ ��ల� ఉనన్తం�ా ఉండవల�ని 

అవసరం క��� ఉం��. 

 

4. ట�యను్మ (మ�డవ కనున్) 
 

ప్రశన్: మ�స్టర్ ప్రసం��సుత్ నన్ప�ప్డ�, మ�స్టర్ తల��ౖ మ�డ�-అడ�గ�ల బం�ార� 

ప�����ా�న్(halo) ��ను చూ�ాను, తల ప్రమ�ణంల� ఉనన్ అ��క బం�ార� ప�����ాలను 

� ��న�ాల చూ�ాను.  



    

  169    
    

జ�ాబ�: ఈ వయ్��త్ ట�యను్మ ఇపప్ట��� ��ల� ఉనన్త �ా్థ �� �ేర�క�ం��. 

 

ప్రశన్: మ�స్టర్ �ా�� �ష�య్ల� ఇతర వయ్క�త్ లక� ���తస్ల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ార� 

ఉ�్మ���ిన ��్ర కష్ �ా�ా�ల� బం�ారప� �ాం� క��ియ�ండ���న్ చూ�ాను. 

జ�ాబ�: ఈ వయ్��త్ బ��ా కృ�ి �ే�ాడ� �ెబ�త���న్ను. �డ�వబడ్డ  అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను అతను చూడగ��ాడ�. 

 

ప్రశన్: �ిల్లల ట�యను్మ �ెర�చుక�ంట� �ా�� �ద ఏ����� ప్ర��వం ఉంట�ం��? �ె���న 

ట�యను్మ శ��త్� �డ�దల �ేసుత్ ం��? 

జ�ాబ�: ఆర� ఏళ్ళ ల�ప� వయసుస్గల �ిల్లలక� �ా�� ట�యను్మ �ెర�చు��వడం ��ల� 

�ే�క. �నన్ �ిల్లల� �ాధన �ేయక�� ��� �ా�� ట�యను్మ �ెర�చుక�ంట�, ��� ఫ�తం�ా 

శ��త్ �ారడం జర�గ�త�ం��. �ా� క�ట�ంబంల� ఎవ�� ఒకర� �ాధన �యె�య్�. అత�� 

ట�యను్మ ��్వ�ా ���క� ఒక�ా�� అ��� చూడ�యడం మం���, అ�� మ�తబడక�ం�� 

ఉండ����� మ��య� ఎక�్కవ�ా �ారక�ం�� ఉండ�����. �నన్ �ిల్లల� �ార� స్వయం�ా 

�ాధన �ేయడం మం���. ఎక�్కవ�ా ���న్ �ా���ే, ఎక�్కవ శ��త్ బయటక� �ార�త�ం��. 

అ�� ప్ర���తం ��ే��� �ా���క్క అతయ్ంత మ��క���న �షయ�లను, �ా�� ���క 

శ���ా�న్ �ాదు. �ా� �ిల్ల�ా� �షయ�ల� బ��ా ప��ర��ంపబ���ే, ఎట�వంట� ప్ర��వం 

ఉండదు. ��ను ఇప�ప్డ� మ�ట�్ల ��ం�� �నన్ �ిల్లలను ఉ�ేద్�ం�, ��దద్  �ాళ్లను �ాదు. 

��ందర� వయ్క�త్ లక� ట�యను్మ బ��ా ��డల�ప్�ా �ె���య�ంట�ం��, శ��త్ �ారడం గ���ం� 

�ా���� భయం ఉండదు, �ా� �ార� ��ల� ఉనన్త �ా్థ �ల�� �షయ�లను చూడల�ర�. 

��ల� ఉనన్త �ా్థ �లను చూడగ����ార� క��� ��ంతమం�� ఉ��న్ర�. �ార� 

చూ�ినప�ప్డ�, ధర్మ శ��రం ల��� ఇతర గ�ర�వ�ల� శ��త్� ఇ�ాత్ ర�. ఇ�� సమసయ్ �ాదు. 

 

ప్రశన్: మ�స్టర్ �ా�� శ��రం �ద, మ�స్టర్ �ా�� �డ �ద బం�ార� �ాం�� చూ�ాను, �ా� 

అ� ��పప్�ాట� �ాలంల��� అదృశయ్మయ�య్�. ఏం జ����ం��? 

జ�ాబ�: అ�� �� �ాషన్. ��ను ఇక్కడ ప్రసం��సుత్ నన్ప�ప్డ� �� తల �ఖరం �ద ఒక శ��త్ 

కంబం ఉం��, ��ను ఉనన్ �ా్థ � ప���ి్థ� ఇ��. �క� � ట�యను్మ ను �ాడడం �ాల�దు 
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�ాబట�్ట, అ�� ��పప్�ాట� �ాలంల��� అదృశయ్మ�ం��. � ���క ����్ర లను 

ఉప���ం��ర�. 

 

ప్రశన్: అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ఎల� ప్ర���ం���? 

జ�ాబ�: అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ��ట�� (య�దధ్  సంబం��త) �ాసత్ �ంల�, ల��� ఉనన్త 

�ాం���క �ాసత్ �ంల�, ల��� గ�ఢ����త్వంల� ప్ర�����త్ , అ�� సమసయ్ అవ�త�ం��. మన 

��ా్వ��� ఒక తత్వం ఉం��. ఈ త��్వ��� స���� �ే �ామ�ా్థ �ల� ప��ే�ాత్ �, ల�క�� �ే అ� 

ప��ేయవ�. ఈ �ామ�ా్థ �ల�నన్ వయ్��త్� మం� కృ��య్ల� �ేయమ� అ������, అతను 

ఉనన్త �ా్థ �లల� ఎల�ంట� మ�ర�ప్ను ప్ర���తం �ేయల�డ�. అతను ��వలం �ాట� 

అనుభ�� �� ందవచు్చ. వయ్��త్ ��వలం అలప్���న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ఉప�����త్ , 

�ామ�నయ్ �ామ��క ప���గ��� అంత �� క���ంచదు. అతను ���ద్ష్ట  �షయ�లను 

మ��ా్చలనుక�ంట�, అంట� ��ల� ��దద్  �షయ�లను, అతను అందుక� అవసరమ� �ా�� 

అ�� �షయంల� అత� ప్ర��యం ఉండదు, ఎందుకంట� సమ�జం �క్క అ�వృ��ధ్  అత� 

సంకలప్ం ప్ర�ారం జరగదు. అతను ���న్ ���ద్ష్ట �షయ�లను �ా��ం��ల� అను��వచు్చ, 

�ా� త��� �ర్ణయం అత��� �ాదు.  

 

ప్రశన్: ఒక�� �ైతనయ్ం శ��రం ల�ప���, బయట�� ఎల� �� గలదు? 

జ�ాబ�: మనం మ�ట�్ల డ�క�ంట�నన్ �ైతనయ్ం �ా��రణం�ా తల �ఖరం నుం�� బయటక� 

�� త�ం��. అ��� అ�� ఆ ఒక్క ������ ప���తం �ాదు. అ�� ఏ ��ట నుం�� అ��� 

బయటక� �� వచు్చ, తల �ఖరంనుం�ే బయటక� �� �ాల� ఇతర �ాధనలల� �ె�ిప్నట�్ల  

�ాక�ం��. అ�� ఏ ��ట నుం�� అ��� శ���ా�న్ వ����� వచు్చ. శ��రం ల�ప��� 

వసుత్ నన్ప�ప్డ� క��� అ�ే మ������ా ఉంట�ం��. 

 

ప్రశన్: ట�యను్మ ��గంల� ఎర�� �ాం� ఉం��, మధయ్ల� నల్ల� రంధ్రం ఉం��. అ�� ��గం�ా 

�చు్చక�ంట�ం��. ట�యను్మ �ెరవబడ�త�ం��? ఒ��్కక్క�ా�� నకష్త్ర �ాం� మ��య� 

��ర�ప��� �ాట��ా జర�గ�త�ం��. 
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జ�ాబ�: �ర� నకష్త్ర �ాం�� చూ�ినప�ప్డ�, అ�� �ెర�చు������� దగగ్ర�ా ఉం��. 

��ర�ప�ను చూ�నిప�ప్డ�, ����ప� ప���త్�ా �ెర�చుక�నన్ట�్ల . 

 

ప్రశన్: మ�స్టర్ తల �ద, శ��రం �ద ఎర�ప�, ఆక�పచ్చ రంగ�లల�� ప�����ాలను 

చూ�ాను. �ా� �� కళ�్ళ మ�సుక�నన్ప�ప్డ�, ఏ� చూడల�క�� య�ను. ��ను ప����య 

దృ�ి్ట�� చూ�ా��? 

జ�ాబ�: �ర� ప����య దృ�ి్ట� ఉప���ంచల�దు. �క� కళ�్ళ మ�సుక�� ఎల� 

చూ��ల� �ె�యల�దు, �ాబట�్ట కళ�్ళ �ె���నప�ప్డ� మ�త్ర�� చూడగ��ార�. తరచు�ా 

వయ్క�త్ లక� �ా���క్క అపప్ట��� �ెరవబ��న ట�యను్మను ఉప���ంచడం �ాదు. 

ఒ��్క�ా�� �ార� �ె���య�నన్ కళ్ళ�� �షయ�లను య�దృ�్చకం�ా చూ�ాత్ ర�, �ా� 

�ాట�� బ��ా ప��కష్�ా చూ��లనుక�నన్ప�ప్డ� �ార� ���క ����్ర లను ఉప���ంచడం 

�దల���డ��ర� �ాబట�్ట, అ� మ�్ల అదృశయ్మవ����. �ర� ��య్సల� ల�నప�ప్డ� మ�్ల 

�ాట�� చూడగలర�. 

 

ప్రశన్: �� క�త�ర� ఆ�ాశంల� ���న్ వృ��త్ లను చూసుత్ ం��, �ా� �ాట�� సప్ష్టం�ా 

�వ��ంచల�దు. ఆ��క� �ాల�న్ గ�ర�త్ ను చూడమ� �ె�ాప్ం, ఆ�� అ�ే అ� �ెబ�త�ం��. 

ఆ�� ట�యను్మ �జం�ా �ె���య�ం��? 

జ�ాబ�: ఆర� ఏళ్ళ వయసుస్ ల�పల �ిల్లల� మన �ాల�న్ గ�ర�త్ ను ఒక�ా�� చూ��త్ , �ా�� 

ట�యను్మ �ెర�చుక�ంట�ం��. అ����ా�  ��దద్ల� అల� �ేయక�డదు. �ిల్లల� ���� 

చూడగలర�. 

 

ప్రశన్: ఇపప్ట��� �ె���య�నన్ ట�యను్మను ఎల� ఉప���ం��ల� ��క� �ె�యదు. 

మ�స్టర్ దయ�� �వ��ంచగల�ా? 

జ�ాబ�: ట�యను్మ ప���త్�ా �ెర�చుక�నన్ప�ప్డ� �క� ���� ఎల� ఉప���ం��ల� 

�ెల�సుత్ ం��, ఇంతక�మ�ందు �ె�యక�� ���. అ�� ��ల� �ాం�వంతం�ా, 

ఉప���ంచ����� సుల�వ��ా ఉనన్ప�ప్డ�, ఎల� ఉప���ం��ల� �ె�య� �ా����  
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క��� ఇప�ప్డ� �ెల�సుత్ ం��. ట�యను్మ ��్వ�ా చూడడం య�దృ�్చకం�ా జర�గ�త�ం��. 

�ర� ప��కష్�ా చూ��ల� అనుక�నన్ప�ప్డ�, �క� త�యక�ం���� � ���క ����్ర లక� 

మ��� దృ�ి్ట����� ఉప����ాత్ ర�. అందువల్ల  ����� ఇక �దట చూడల�ర�. 

 

ప్రశన్: ట�యను్మ �రె�చుక�నన్ప�ప్డ�, �తత్ం ��ా్వ�న్ చూడగలమ�? 

జ�ాబ�: ట�యను్మను �ెరవడం �షయ���� వ��త్ , అందుల� �ా్థ �ల���న్�. ఇం�� 

�ధం�ా �ె�ాప్లంట�, �ర� �షయ�ల �జ �ి్థ�� ఎంత చూ�ాత్ ర� అ���� � �ా్థ �� బట�్ట 

ఉంట�ం��. � ట�యను్మ �ెర�చు��వడం అంట� అర్థం �శ్వంల� అ�న్ట�� చూడగలర� 

�ాదు. అ��� �ర� క�మం�ా ఇం�ా కృ�ి �ేయడం ��్వ�ా � �ా్థ �� జ�్ఞ ��దయం �ే�� 

వరక� ��ంచుక�ంట�ర�. అప�ప్డ�, �ర� మ���న్ �ా్థ �లను చూడగలర�. అప�ప్డ� 

క���, �ర� చూ���� �తత్ం �శ్వం �క్క స��య్�న్ అ� �� ల�దు. �ాకయ్మ�� తన 

��త�ాలంల� బ� ��సుత్ నన్ప�ప్డ�, ఆయన తనను �రంతరం వృ��ధ్  �ేసుక�ంట��� 

ఉ��న్ర�; ప్ర��ా�� ��తత్  �ా్థ �� �ే��నప�ప్డ�, ఆయన ప�ర్వం ప్రసం��ం�ం�� ���ద్ష్టం 

�ాద� �ెల�సుక���న్ర�. త�ా్వ� �ా్థ �ల� ఆయన �ె�ిప్న� మ�్ళ మ��ా�. అందుక�� 

ఆయన �వ���� ఇల� అ��న్ర�, “ఏ ధర్మమ� ���ద్ష్ట���౦�� �ాదు.” ప్ర� �ా్థ ��� సూ��్ర ల�  

ఉంట��. �తత్ం �శ్వం �క్క స��య్�న్ ఊ��ంచడం క��� ఆయనక� 

అ�ాధయ్మ�ం��. సగట� మ�నవ�ల దృ�ి్ట��ణం నుం�� చూ��త్ , ఈ ప్రపంచంల� ఎవ����� 

త��గత �ా్థ ��� కృ�ి �ేయడం ఊ��ంచల����. ఎందుకంట� �ా���� త��గత �ా్థ � 

మ�త్ర�� �ెల�సు, అంతకంట� ఉనన్త �ా్థ �ల� ఉ��న్య�� �ా���� �ె�యదు, �ాబట�్ట  

�ార� ఉనన్త���న త��్వ�న్ క���నట�్ట  �షయ�లను �ెల�సు��ల�ర�, అం��క��ంచల�ర�. 

త��గత బ�దధ్  �ా (ధర్మం) �క్క ��ల� �నన్ �ా్థ �. “��పప్ �ా అ�ార���న��” అ�� 

సూ��త్ల� ఉ�ేద్శం ఇ�ే. 

 

ప్రశన్: � శ��రం��ౖ ��ం చూ�� �షయ�ల� �జం�ా ఉ��న్య�? 

జ�ాబ�: అవ�ను, అ� �జం�ా ఉ��న్�–అ�న్ ప��మ�ణ�ల� ప��ర్థం�� 

క���య�ంట��. �ాట� ఆకృత�ల� మ�త్ర�� మన ����� �నన్ం�ా ఉంట��. 
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ప్రశన్: భ�షయ్త�త్  గ���ం� �� ��చ్చ��కల� తరచూ �జమవ����. 

జ�ాబ�: ఇ�� మనం మ�ట�్ల డ�క�నన్ భ�షయ్త�త్  �ె�యడం అ�� అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం. 

�ాసత్�ా��� ఇ�� సు�ంగ్ ట�ంగ్ (గతం �ె�యడం, మ��య� భ�షయ్త�త్  �ె�యడం) 

�క్క తక�్కవ �ా్థ �. మనం కృ�ి �ే�� ��ంగ్, సమయం మ��య� ప��మ�ణం �క్క 

��వనల�� ���� ప��మ�ణంల� ఉంట�ం��. అ�� ఎంత దూరంల� ఉ��న్, ఎంత �ాల����� 

అల��� ఉంట�ం��. 

 

ప్రశన్: �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� రంగ�ల మనుష�ల�, ఆ�ాశం, ప్ర�మల� ఎందుక� 

క��ి�ాత్ �? 

జ�ాబ�: � మ�డవ కనున్ �ెరవబ��ం��, �ర� చూ�ిం�� ���� ప��మ�ణ���� �ెం��ం��. 

ఆ ప��మ�ణంల� �� రల���న్�, �ాబట�్ట  �ర� �ాట�ల� ఒక �ా్థ �� చూ�ి ఉంట�ర�. అ�� 

ఇంత అందం�ా ఉంట�ం��. 

 

ప్రశన్: �ాధన �సేుత్ నన్ప�ప్డ� ��క� ��దద్  శబద్ం ���ిం�ం��, �� శ��రం ప���నట�్ల  

అ��ిం�ం��. ఒక్క�ా���ా ��ల� �షయ�ల� ��క� అర్థమయ�య్�. ఎందుక�? 

జ�ాబ�: ��ంద���� ఈ అనుభవం జర�గ�త�ం��, ఇ�� శ��రంల�� ఒక ��గం ��� ప్టనం 

�ెం��, �ెర�చుక�నన్ ప్ర���య. ���న్ అం�ాల�్ల  జ�్ఞ ��దయం �� ం��ర�. ���� క�మ���న 

జ�్ఞ ��దయం�ా వ��గ్క��ం��ర�. కృ�ి �క్క �ా్థ �లల� ఒక���� ప���త్ �ే�ాక, అందుల� 

��ంత ��గం ��� ప్టన��� �ెరవబడ�త�ం��. ఇదం�� సహజ��. 

 

ప్రశన్: అప�ప్డప�ప్డ� ��క� కదల�్ల నట�్ల  అ��ిసుత్ ం��. అ�� ఎందుక�? 

జ�ాబ�: కృ�ి �క్క ��� దశల� ఒక్క�ా���ా � �ే���ా�, ల��� � శ��రం �క్క 

ప్ర�ేయ్క ���ా�న్ కదపల�నట�్ల  �క� అ��ిసుత్ ం��. ఎందువల్ల ? ఎందుకంట� �ర� ��ంగ్ 

(గడ్డ  కట�్ట) ��ంగ్ అను అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ ��న్ �� ం��ర�. ఇ�� � అంతరగ్త �ామ�ా్థ �లల� 

ఒకట�, ��ల� శ��త్వంత���ం��. ఒకర� తప�ప్డ�ప� �ే�ి �ా���� త� ఉంట�, �ర� ��ంగ్ అ� 

అంట� అతను ��ంట�� గడ్డకట�్టనట�్ల  కదలక�ం�� అ��� ��డ�. 
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ప్రశన్: ఇతర�లక� ���తస్ల� ఇవ్వడం ఎపప్ట�నుం�� �దల���ట్టవచు్చ? ��ను ఇతర�ల 

���ాలను ��ంత ప్ర��వం�� నయం �ే���ా���. �ాల�న్ ��ంగ్ ��ర�్చక���న్క, జ��ల� �� 

దగగ్రక� ���తస్ల ��సం వ��త్ , �ా��� నయం �ేయవ��్చ? 

జ�ాబ�: ఈ �ా్ల సుల� ఉనన్�ా����–�ర� ఏ రక���న �ాయ్య�మ�ల� �ాధన �ే�ియ���న్, 

ఎంత �ాలం �ాట�� �ాధన �ే�ి��, ల��� జబ�్బలను నయం �ేయగ��� �ా్థ �� 

�ేర�క���న్, ల�క�� ���–ఈ తక�్కవ �ా్థ �ల� �ర� జ��లక� జబ�్బలను నయం 

�ేయడం ��ను అం��క��ంచను, ఎందుకంట� �ర� ఏ �ి్థ�� �ే�ా�� ��� �ె�యదు. 

గతంల� �ర� ఇతర వయ్క�త్ ల జబ�్బలను నయం ��ేియ�ండవచు్చ, అ�� � ధర్మబదధ్���న 

మనసుస్ వల్ల  అయ�య్ండవచు్చ, ల��� �ర� మం� కృ��య్�న్ �ేసుత్ ��న్ర� �ాబట�్ట  ఒక 

����న-�� �� గ�ర�వ� �క� �ేయ�త�వ్వడం వల్ల  క��� అయ�య్ండవచు్చ. �ర� కృ� ి

��్వ�ా �� ం�ే శ��త్ వల్ల  �ర� ఏ�ై�� �ేయవచు్చ, �ా� అ�� �మ్మ�న్ �ా�ాడల�దు. �ర� 

���తస్ల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� �ర�, ���� ఒ�� ��త్రంల� ఉంట�ర�. �ాలం గ��� ే����ద్ , ఆ నల్ల� 

� �మ్మ�న్ ���� కంట� ఎక�్కవ�ా అ����గయ్ పర�సుత్ ం��. “�ర� స్వస్థత �� ం���ా?” అ� 

�ర� ����� అ�����ే, “��ం�ెం ��ల�” అ� అంట�డ�. అ�� ఏ రక���న ���తస్? ��ందర� 

���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అంట�ర�, “��ప� ����� రం��, ఆ మర�సట� ��� క��� మ�్ల రం��. 

���న్ సమ����ాలల� �మ్మ�న్ నయం ��ేాత్ ను.” అతను “ప�ాయ్య�ల”ల� క��� 

�ే�ాత్ డ�. ఇ�� �సప���తం �ా��? ఉనన్త �ా్థ � �ే�� వరక� జబ�్బలను నయం 

�ేయడం ఆ�ి����త్  లకష్ణం�ా ఉండదూ? �ర� ఎవ��� నయం �ే�ి��, �ార� బ�గవ���ర�. 

అ�� ఎంత బ��ా అ��ిసుత్ ం��! �ర� మ�� తక�్కవ �ా్థ �ల� �ాక�ం�� ��ంగ్ ను ఇపప్ట��� 

వృ��ధ్  �సేుక�� ఉంట�, �ర� ���తస్ల� ఇవ్వడం తపప్�స�� అ��ే, ��ను � �తే�లను 

�ె��� � �క్క జబ�్బలను నయం�ే�� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ ��న్ బయట��� �సు���ాత్ ను. 

�ా� �ర� ఉనన్త �ా్థ ��� కృ�ి �ేయ�లంట�, ఈ �షయ�లక� దూరం�ా ఉండడం 

మం�ద� �� ఆల�చన. ���ాను (��పప్ ధ�ా్మ�న్) ప్ర��రం �ేయ�����, �ామ��క 

�ారయ్క�మ�లల� �ాల�గ్ న�����, �� �ష�య్లల� ��ందర� ���తస్ల� �ేసుత్ ��న్ర�; �ార� �� 

పక్క�� ఉం�� �� �ేత �కష్ణ �� ం��ర�, �ాబట�్ట �ా���� రకష్ణ ఉం��, ఇల� అ��ే సమసయ్ 

ఉండదు. 
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ప్రశన్: ��ం అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� వృ��ధ్  �ేసుక�ంట�, ఇతర�లక� �ెపప్వ��్చ? 

జ�ాబ�: �ాల�న్ ��ంగ్ �ాధన �ే�� ఇతర�లక� �ర� �ె��ే, �ర� గర్వం ల�క�ం�� 

ఉనన్ట్ల��,ే అ�� సమసయ్ �ాదు. � అంద���ేత క��ి �ాధన �ే�ంచ����� �ారణం, 

�ర� ఒక���� ఒకర� అనుభ�ాలను �ెప�ప్క��, చ��్చంచుక�ంట�ర�. అ��� �క� 

�ామ�ా్థ �ల� క���య�నన్ బయట� వయ్క�త్ ల� ఎదు����ే, �ా���� క��� �ెపప్వచు్చ. �ర� 

��పప్ల� ��ట్టనంత వరక�, �జం�ా ����� పట�్టంప� ల�దు. �ర� ఎంత �ామర్థ�ం 

క���య���న్�� అ� ��పప్లక� �� �ే, అ�� సమసయ్లను �ె�్చ��డ�త�ం��. �ర� ��ల� 

�ాలం ��పప్ల� ��డ�త��� ఉంట�, � �ామ�ా్థ �ల� అదృశయ్మవ����. �ర� ఎట�వంట� 

అను�త వయ్��త్గత ఆల�చనల� ల�క�ం��, ��వలం ���ంగ్ ల�� అదుభ్��ల గ���ం� మ�ట�్ల ��, 

చ��్చ��త్  అ�� సమసయ్ �ాద� ��ను �ెబ���ను. 

 

ప్రశన్: బ�దుధ్ ల� “�నయ్త” గ���ం�, ����ల� “ఏ�ల��తనం” గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�. 

మనం �ే� గ���ం� మ�ట�్ల డ���ం? 

జ�ాబ�: బ�దధ్  “�నయ్త” మ��య� ���� “ఏ�ల��తనం” �ా���క్క స్వంత కృ�ి 

�����లక� ప్ర�ేయ్క���న�. అ��� మనం క��� ఆ �ా్థ �� �ేర����ా�స్న అవసరం 

ఉం��. మనం ఉ�ేద్ శప�ర్వకం�ా కృ�ి �ేయడం గ���ం�, ఉ�ేద్శం ల�క�ం�� ��ంగ్ ను �� ందడం 

గ���ం� మ�ట�్ల డ���ం. �ిన్ �ంిగ్ ను (మనసత్త్వం) కృ�ి �ేయడం, బం��లను 

వదుల���వడం క��� �నయ్త మ��య� ఏ�ల��తనంల��� ������ాత్ �, �ా� మనం 

���� ప్ర�ేయ్కం�ా ����్క �పెప్ం. �ర� ఈ ���క ప్రపంచంల� ��సుత్ ��న్ర� �ాబట�్ట , �ర� 

ఉ�ో య్గం �ేయ��, �వనం �ా��ం���. �ర� పనులను �ెయ�య్�. పనుల� �ేయడం వల్ల  

�ర� �ే���� మం���, �ెడ్డ�� అను సం�హేం తపప్�స���ా కల�గ�త�ం��. మనం ఏం 

�ెయ�య్�? మనం �ిన్ �ింగ్ ను కృ� ి�ే�ాత్ ం, మన ���నంల� ఇ�� అతయ్ంత మ�ఖయ్���న 

లకష్ణం. � మనసుస్ ధర్మబదధ్ం�ా ఉనన్ంత �ాలం, �ర� �ే�� పనుల� మన ఆవశయ్కతల 

ప్ర�ారం ఉంట�, � �ిన్ �ింగ్ �� సమసయ్ ఉండదు. 

 

ప్రశన్: మన అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల అ�వృ��ధ్� మనం ఎల� అనుభ�� �� ందగలం? 
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జ�ాబ�: కృ�ి �క్క ��� దశల� �ర� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను వృ��ధ్  �ేసుక�ంట�, ��� 

అనుభ�� �ర� �� ందగలర�. �ర� ఇం�ా �ామ�ా్థ �లను వృ��ధ్  �ేసు��నట్ల��ే, �ా� � 

శ��రం ఇం��్రయ��ా హకం�ా ఉంట�, �క� ఆ అనుభ�� క��� అవ�ాశం ఉం��. ��ండూ 

జరగక�� �,ే �క� �ెపప్����� ���� మ�రగ్ం ల�దు. �ర� �ేయగ���న�� �ాట� గ���ం� 

�ె�యక�ం�� కృ�ి ��న�ా��ంచడ��. మన �ష�య్లల� అర��ౖ నుం�� �ెబ�్ౖబ �ాతం మం���� 

�ా�� మ�డవ కనున్ �ెరవబ��ం��. �ార� చూడగలర� ��క� �ెల�సు. �ార� ఏ� 

�ెపప్నపప్ట���, �ార� కళ్ళను ��డల�ప్�ా �ె�����ట�్ట క�� చూ�ాత్ ర�. ��ను �మ్మ�న్ 

అంద��� క��ి �ాధన �ేయమ� ఎందుక� �బె���ను? � సమ�హంల� �ర� 

అనుభ�ాలను �పె�ప్క��, చ��్చంచుక�ంట�ర� ��ను ఆ��ాత్ ను. �ా� ఈ కృ�ి �ాధ�� 

�������� బ�ధయ్త క���య�ండ�����, సమ��ల బయట �గ�హం ల�క�ం�� �ర� 

మ�ట�్ల డక�డదు. అంతరగ్తం�ా ఒక������కర� �పె�ప్��వడం, క��ి వృ��ధ్�ెందడం మం��.ే 

 

ప్రశన్: ధర్మ శ��రం చూడ����� ఎల� ఉంట�ం��? ��క� �ాషన్ ఉం��? 

జ�ాబ�: �ాషన్ చూడ����� వయ్��త్ ల��ా�� ఉంట�ం��. �క� ఇప�ప్డ� ధర్మ శ���ాల� ల�వ�. 

� కృ�ి ఒక ���ద్ష్ట  �ా్థ �� �ేర�క���న్క, �ర� �ి-�య�న్-�ా (మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా) 

ప���త్�ే�ి, అత�య్నన్త �ా్థ �ల��� ప్ర����ాత్ ర�. అప�ప్�ే �ర� ధర్మ శ���ాలను వృ��ధ్  

�ేసుక�ంట�ర�. 

 

ప్రశన్: �ా్ల సు ప���త్ అయ�య్క, మ�స్టర్ �ా�� �ాషన్ ఎంత �ాలం మ� ��ంట ఉంట�ం��? 

జ�ాబ�: ఒక �ష�య్డ� ఒక్క�ా���ా ఉనన్త �ా్థ � �షయ�ల� కృ�ి �ేయడం 

�దల������ే, అత��� అ�� ఒక ��దద్  మల�ప�. ��ను అత� ఆల�చనల� మ�ర�ప్ను 

గ���ం� �ెపప్డం ల�దు, �ా� ప���త్ వయ్��త్ �క్క మ�ర�ప్ను గ���ం� �ెబ�త���న్ను. 

ఎందుకంట� �ామ�నయ్ వయ్��త్�� �ామ�నయ్ వయ్��త్�ా ల�ంచక�డ��� ల���త్ , అ�� ప్రమ�దకరం 

అవ�త�ం��. అత� ��తం అ�ాయంల� పడ�త�ం��. �� �ాషన్ అత��� రకష్ణ క�ప్ం���. 

��ను ఇల� �ేయక�ం��, �ా (ధర్మం)ను �ాయ్�ిత్  �ే��త్ , అ�� జనులక� �� క���ంచడం�� 

సమ�నం అవ�త�ం��. అ��క మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఇల� �యే�����, కృ�ి 

��రప్����� భయపడ��ర�, ఎందుకంట� �ార� బ�ధయ్త వ��ంచల�ర� �ాబట�్ట . �� ధర్మ 
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శ���ాల� �ర� జ�్ఞ ��దయం �� ం�ేంతవరక� ఎల్ల��ళల� �మ్మ�న్ �ా�ాడ����. �ర� 

మధయ్ మ�రగ్ంల� ఆ�ి�ే, ధర్మ శ���ాల� స్వయం�ా �మ్మ�న్ వ����� ���.  

 

ప్రశన్: మ�స్టర్ అంట�ర�, “సగట� వయ్క�త్ ల� �ాయ్య�మ�ల ��్వ�ా �ాక�ం��, �ిన్ �ింగ్ 

��్వ�ా కృ�ి �ే�ాత్ ర�.” ఒక���� అత�య్నన్త �ిన్ �ంిగ్ ఉనన్ంత వరక� జ�్ఞ ��దయం 

�ేర���గలర�, �ాయ్య�మ�ల అవసరం �జం�ా ల�ద� �ెపప్డం స������? 

జ�ాబ�: �ి��ధ్ ంతపరం�ా అ�� స���న��. � �ిన్ �ింగ్ ను కృ�ి �ేసుక�నన్ంత వరక�, ద 

(ప�ణయ్ం) ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ేయబడ�త�ం��. �ా� �ర� �మ్మ�న్ �ాధక�ల��ా 

ప��గణ�ంచు���ా�. అల� �ాక�� �ే, �ర� �ా��ంచగ����� ��వలం ద ను క�డబ�ట�్ట క�ంట� 

ఉండడం. �ర� ��దద్  �తత్ంల� ద � క�డబ�ట�్ట ��గలర�, ధర్మబదధ్���న మ��ి�ా ఉంట� 

ద ను క�డబ�ట్టగలర�. ఇల� అ��ే �ర� �మ్మ�న్ �ాధక�ల��ా ప��గణ�ంచుక���న్ 

మ�ందుక� �ాగడం �ల� �ాదు, ఎందుకంట� �ర� ఉనన్త �ా్థ �ల �ా ��ర�్చ��ల�దు 

�ాబట�్ట . � అంద���� �ె��ినట�్ల �ా, ��ను అ��క �షయ�లను బయట��ట�్ట ను. మ�స్టర్ �ా�� 

రకష్ణ ల�క�ం�� ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ�ి �ేయడం ��ల� కష్టం. ఒక్క ��� క��� �ర� 

ఉనన్త �ా్థ �ల� కృ�ి �ేయల�ర�. �ాబట�్ట జ�్ఞ ��దయం �ేర���వడం అంత �ే�క �ాదు. 

�ా� �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్  �ెం��క, �ర� �శ్వం �క్క లకష్ణం�� సమ�నం �ాగలర�. 

 

ప్రశన్: దూరప� ���తస్ ��నుకనునన్ సూత్రం ఏ�ట�? 

జ�ాబ�: అ�� ��ల� �ా��రణ���ం��. �శ్వం �సత్��ంచగలదు ల��� క�ం�ంచుక�� 

�� గలదు, అల��� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� క���. ��ను �దటనునన్ �ా్థ నంల��� 

కదలక�ం�� ఉంట�ను, �ా� ప్రస��ంపబ��న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ�����ాల� దూరం�ా 

ఉనన్ ��గ�లను �ేరగలవ�. ����� నయం �ేయ�����, ��ను అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

ప్రస��ంపజ�యగలను, ల��� అత� ఆత్మను ఇక్క���� రమ్మ� ఆ�ే�ంచగలను. దూరప� 

���తస్ �క్క సూత్రం ఇ��. 

 

ప్రశన్: ఎ�న్  ర�ాల అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� వృ��ధ్  �ెందు��� ��ం �ెల�సు��వ��్చ? 
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జ�ాబ�: అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ప����ల ర�ాలక� ��ౖ�ా ఉ��న్�. క�్చతం�ా ఎ�న్ 

ఉ��న్య���� అంత �వరం�ా �ెల�సు��వల�ిన అవసరం ల�దు. ఈ సూ��్ర �న్, ఈ �ా ను 

�ెల�సు��వడం స���� త�ం��. ����ం�� �ర� కృ�ి �ేసు���ా�. అంత ఎక�్కవ�ా 

�ెల�సు��వల�ిన అవసరం ల�దు; �క� మం��� క��� �ాదు. గ�ర�వ�ల� �ష�య్�� ��సం 

చూ�ాత్ ర�, �ష�య్��� అం��క���ాత్ ర�, �ా� ఆ �ష�య్��� అసస్ల� ఏ� �ె�యదు. 

గ�ర�వ�ల� �ెపప్ర� క���. అదం�� అత�� �ెల�సు���ా�. 

 

ప్రశన్: �ా్ల సుల� �� కళ�్ళ మ�సుక�నన్ప�ప్డ�, �ర� ����క �ద ప్రసం��ంచడం 

చూడగలను. � శ��రం ��ౖ ��గం నల్ల �ా ఉం��. బల్ల  క��� నల్ల �ా ఉం��. � ��నుక ఉనన్ 

బట్ట గ�ల�� రంగ�ల� ఉం��. ఒ��్కక్క�ా�� �ర� ఆక�పచ్చ రంగ� �ాం��� 

చుట్టబ��య���న్ర�. ఏం జర�గ�త�ం��? 

జ�ాబ�: ఇ�� �ర� ఉనన్ట�్ట  �ా్థ ��� సంబం��ం�న �షయం, ఎందుకంట� ట�యను్మ 

అప�ప్�ే �ెర�చుక�నన్ప�ప్డ� �క� నల్ల� �ెల్ల �ా, �ెల్ల� నల్ల �ా క��ి�ాత్ �. � �ా్థ � 

��ం�ెం వృ��ధ్  �ెం��క, �ర� చూ��దం�� �ెల్ల �ా ఉంట�ం��; ఇం�ా ��ౖ�� వృ��ధ్  �ెం��క, 

అ�న్ రంగ�లను బ�ధపరచగలర�. 

 

5. క�ా్ట ల� 
 

ప్రశన్: క�ా్ట ల� మ�స్టర్ �ష�య్లక� అమ��్చన ప��కష్ల�? 

జ�ాబ�: �ర� అల� �పెప్వచు్చ. అ� � �ిన్ �ంిగ్ అ�వృ��ధ్  ��సం ఏ�ాప్ట� 

�ేయబ��్డ �. � �ిన్ �ింగ్ �ర� �ేరవల�ిన �ా్థ �� �ేర���నట్ల��ే, �ర� 

జ�్ఞ ��దయం �� ం��, �ాఫలయ్త �ా��ంచడం �ాధయ్మ�? �్ార థ�క �ాఠ�ాల ���య్��్థ �ాల���� 

���్ల�ే అ�� ప��సేుత్ ం��? అల� క�దరదు! � స్వ��వం వృ��ధ్  �ెందక�ం��, �ర� ఇం�ా 

�ే�� �ే�క�ా �సు��ల�క�� � ేల��� �ే�� వదలల�క�� �,ే �మ్మ�న్ ఉనన్త �ా్థ ��� 

కృ�ి �ేయ���త్ , �ర� అలప్���న �షయ�ల��ౖ జ�్ఞ ��దయం �� ం��న �ా���� 
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�ా��ంచగలర�. అ�� అం��క��ంచబడదు. అందుక�� ��ం �ిన్ �ింగ్ ను అంత వ�ా్కణ�ం� 

�ెబ���మ�.  

 

ప్రశన్: �ాధక�ల కష్టమ�లక�, �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� ఎదుర�్క�� �ాట��� గల �ే�� ఏ�ట�? 

జ�ాబ�: ఎక�్కవ �ే�� ల�దు. � కష్టమ�ల� �ాధక�ల��ా � మ��ాగ్ �న్ బట�్ట  

అమర్చబ��్డ �. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల కర్మను �ర�్చక�ంట�ర� 

�ాబట�్ట , �ారంద���� క�ా్ట ల�ంట��. �ర� �ాధక�ల� �ాబట�్ట  �క� క�ా్ట ల�ంట�య�, ఆ 

వయ్��త్  �ామ�నుయ్డ� �ాబట�్ట  ఉండవ� �ాదు. ��ండ� సంద�ాభ్లల�నూ అ�� ఒకట�. అ�� 

ఏ�టంట� � క�ా్ట ల� � �ిన్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  �ెయ�య్ల�� లకష్య్ం�� అమర్చబ��్డ �; 

అల� �ాక�ం�� అత� క�ా్ట ల� కర్మ ఋణ��న్ �ర�్చ������� అమర్చబ��్డ �. 

�ాసత్�ా��� క�ా్ట ల� ఒక���క్క కర్మ, ���న్ ��ను �ష�య్ల �ిన్ �ింగ్ అ�వృ��ధ్ �� 

ఉప����ాత్ ను. 

 

ప్రశన్: కష్టమ�ల� ప�్చమ���� య�త్రల� ప�త్ర గ�ం��లను �����న����� ఎన��ౖ ఒకట� 

క�ా్ట ల� కలగడం మ������ా ఉంట�య�? (�ై�య�ల సంప్ర���క గ�ంథం ప�్చమ���� 

య�త్రల� (Journey to the West) ఒక �ాధన కథ) 

జ�ాబ�: ��ం�ెం �� �క ఉం��. �ాధక�ల ����ల� మ�ం�ే అమర్చబడ���. �క� 

మ�� ఎక�్కవ ల��� మ�� తక�్కవ క�ా్ట ల� ఉండవ�, �ా� ఎన��ౖ ఒకట� �ాక�� వచు్చ. 

ఇ�� � జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం�� �ర� ఎంత ఎత�త్ క� కృ�ి �ేయగలర� అ�����న్ బట�్ట  

ఉంట�ం��. �ర� �ా��ంచగ��� �ా్థ �� బట�్ట , ఇ�� ఏ�ాప్ట� �ేయబ��ం��. �ామ�నయ్ 

మ�నువ�ల వదద్  ఉం�ే �ాట��, �ా� �ాధక�ల వదద్  ఉండక�డ� �ాట��, అ�న్ట�� 

వదుల�క��� ప్ర���యను �ాధక�ల� అనుభ��ాత్ ర�. ఇ�� �జం�ా కష్టం. �క� 

వదల����� కష్టం�ా ఉం�ే �షయ�ల�న్ట�� వదుల���గ���ల� �ే�� మ��ాగ్ లను 

ఆల���ాత్ ం, త��్వ�ా కష్టమ�ల ��్వ�ా � �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్  అవ�త�ం��. 

 

ప్రశన్: ��ం �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, ���న్ �� �ేయ�ల� ప్రయతన్ం �ే�� వయ్క�త్ ల� 

ఉంట� ఎల�? 
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జ�ాబ�: �ాల�న్ ��ంగ్ క� ఇతర�ల� �� �ే�ాత్ ర�� భయం ల�దు. ��� దశల� �� 

ధర్మ శ���ాల� �మ్మ�న్ ర���ాత్ �, అ��� �ర� �ే�� ఎదు��్కర���� ఖం��తం 

�ాదు. �� �ా �ద ��జం�� ట� ��గ�త� క�ర�్చంట�, ��ంగ్ వృ��ధ్  �ెందడం అ�ాధయ్ం. 

ఒ��్కక్క�ా�� �ర� కష్టమ�ను ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ�, �� ��ర�ను �ి���త్  ననున్ � 

ఎదుట చూ�ాత్ ర�. �ా� ��ను �క� �ాయపడక�� వచు్చ, ఎందుకంట� అ�� �ర� 

జ�ం���స్ం�� �ాబట�్ట . �ర� �జం�ా ప్రమ�దంల� ఉనన్ప�ప్డ�, ��ను �క� �ాయం 

�ే�ాత్ ను. అ��� �ా��రణం�ా అంత ప్రమ�దం ఉండదు ఎందుకంట� � మ�రగ్ం 

మ�ర్చబ��ం��, య�దృ�్చకం�ా ఏ�� కల�గజ�సు������� అనుమ� ల�దు. 

 

ప్రశన్: కష్టమ�లపట్ల  ��ం ఎల� వయ్వహ��ం���? 

జ�ాబ�: ��ను ప�ేప� ే వ�ా్కణ�ం� �ె�ాప్ను: � నడతను చూసు��ం��! �ర� ��ేిన 

పనుల� �డె్డ� అ� �ర� అను��క�� �ే, అ�� మం���. మ�ఖయ్ం�ా, ఇతర�ల� ఏ�� 

�ారణ�ల వలన � ప్ర�జ���న్ భంగపర�నప�ప్డ�, �ర� �ామ�నయ్ మ�నవ��ల� 

����� �� ట�్ల ���ే, �ర� క��� �ామ�నయ్ వయ్��త్ అవగలర�. �ర� �ాధక�ల� �ాబట�్ట , �ర� 

�షయ�లపట్ల  ఆ �ధం�ా వయ్వహ��ంచక�డదు. �క� ఎదుర��య్ �షయ�ల� �ని్ 

�ింగ్ ను ప్ర���తం �ే�ాత్ �, � �ని్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  �ేసు��వడం ��సం. అం�� �ర� 

�ాట��� ఎల� వయ్వహ���ాత్ �� మ��య� ఆ �షయం ��్వ�ా � �ిన్ �ింగ్ ను �ా�ాడ�క��, 

వృ��ధ్  �సేుక�ంట��� ల��ో  అ� చూడట����. 

 

6. ప��మ�ణ�ల� మ��య� మ�న�ా� 
 

ప్రశన్: �శ్వంల� ఎ�న్ ప��మ�ణ�ల �ా్థ �ల� ఉ��న్�? 

జ�ాబ�: ��క� �ె��ినంత వరక�, �శ్వంల�� ప��మ�ణ�ల �� రల సంఖయ్ ల���్కంచల����. 

��నన్ ఇతర ప��మ�ణ�ల ఉ��� �షయ���� వ��త్ , ఆ ప��మ�ణ�ల�్ల  ఏమ�ం��, అక్కడ 

ఎవర� ���ాత్ ర� అ���� ప్రసుత్ త ��ౖజ�్ఞ �క �����ల�� �ెల�సు��వడం ��ల� కష్టం; ఆధు�క 
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�జ�్ఞ నం ���క���న ఋ�వ�ను ఇం�ా చూపవల�ి ఉం��. అ��� ��ందర� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల� మ��య� �ామ�ా్థ �ల�నన్ వయ్క�త్ ల� ఇతర ప��మ�ణ�లను చూడగలర�, 

ఎందుకంట� ఇతర ప��మ�ణ�లను ట�యను్మ (మ�డవ కనున్) �� మ�త్ర�� చూడగలర�, 

���క ����్ర ల�� �ాదు. 

 

ప్రశన్:ప్ర� ప��మ�ణం జ�న్-�ాన్-��న్(సతయ్ం-�ార�ణయ్ం-సహనం) లకష్ణ��న్క���య�ం��? 

జ�ాబ�: అవ�ను ప్ర� ప��మ�ణం “జ�న్-�ాన్-��న్” లకష్ణ��న్ క���య�ం��. ఈ లకష్ణం�� 

అనుగ�ణం�ా ఉం�ే�ార� మం� మనుష�ల�; ���� ఉల్ల ం��ం� ే�ార� �ెడ్డ�ార�. ����� 

సమ�నం అ��య్ �ార�, ���� ను �� ందు��ర�. 

 

ప్రశన్: �దట� మ�నవజ�� ఎక్క�� నుం�� వ�్చం��? 

జ�ాబ�: �దట� �శ్వంల� ఇ�న్ అడ్డం�ా మ��య� �ల�వ��ా ఉం�ే �ా్థ �ల� ల�వ�. అ�� 

��ల�  స్వచ్ఛం�ా ఉం�ే��. ����క్క వృ��ధ్  మ��య� గ� క�మగమనంల�, �వం వృ��ధ్  

�ెం��ం��. ����� మనం �ట్ట�దట� �వం అ� అంట�ం. అ�� �శ్వం�� అనుగ�ణయ్మ��ా 

ఉం�ే��, ఏ �ె��్డ  ల�క�ం�� ఉం��ే�. �శ్వం�� అనుగ�ణయ్మ��ా ఉండడం అంట� అ�� 

�శ్వం�� సమ�నం�ా, ��ా్వ��� ఉం�ే �ామ�ా్థ �లను క���య�ం��ే�. �శ్వం వృ��ధ్  

�ెందుత� �క�సిూత్ ంట�, ���న్ �ె�ౖక స్వ�ాగ్ ల� కనబ��్డ �. తర��ాత ��ల�, ��ల� 

��ాల� కనబ��్డ �. తక�్కవ �ా్థ �ల� �ె�ాప్లంట�, �ామ��క సమ��ల� వృ��ధ్  �ెం��, 

అందుల� పరసప్ర సంబం��ల� ఏరప్��్డ �. ఈ ��ాస ప్ర���యల� ��ందర� మ����� య�ర�, 

�శ్వ లకష్ణం�� ఇం�ా దూర��� ���� త�ాప్ర�. �ార� అంత మం��ా ఉండల�క�� య�ర�, 

అందువల్ల  �ా�� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� బల��నమయ�య్�. �ాబట�్ట  �ాధక�ల� 

“సతయ్తక� ����� ��ళ్లడం” గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�, అంట� �దట� �ి్థ��� ����� ��ళ్లడం. 

�ా్థ � ఉనన్తం అ��య్ ����ద్ , అ�� �శ్వం�� ఇం�ా సమ�న���, �ామ�ా్థ �ల� ఇం�ా 

శ��త్వంతం�ా ఉంట��. ఆ సమయంల� ���న్ �వ�ల� �శ్వం �క్క ��ాసంల� �ెడ్డ�ా 

మ�����, అ� ��శనం �ాల�దు. అందువల్ల  �ార� తమను వృ��ధ్  �ేసుక�� ����� �శ్వం�� 

సమ�నం �ావ����� ఏ�ాప్ట�్ల  �ేయబ��్డ �. �ా��� తక�్కవ �ా్థ ��� పం�ిం��ర�, ���న్ 

క�ా్ట లను భ��ం�, �ా��� వృ��ధ్  �ేసు�������. తర��ాత ఆ �ా్థ ��� �రంతరం�ా 
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మనుష�ల� వ��్చర�. తర��ాత ఆ �ా్థ �ల� �భజనం జ����ం��. �ిన్ �ింగ్ తక�్కవ�న 

వయ్క�త్ ల� ఆ �ా్థ �ల� ఇక��ౖ ఉండ����� ల�క�� �ం��. అందువల్ల  ఇం�� తక�్కవ �ా్థ � 

సృ�ి్టంచబ��ం��. ఇల� ��న�ాగ�త� ఉం�� తక�్కవ, ఇం�ా తక�్కవ �ా్థ �ల�, ఈ ��� మన 

మ�నవజ�� ఉనన్ �ా్థ �� �ే�� వరక� ���్మత���ం��. ఇ�� ఈ��ట� మ�నవజ�� �క్క 

మ�లం. 

 

�ాల�న్ ���ా ప�సత్�ాల�: 

�ాల�న్ ��ంగ్ 

��ాన్ �ాల�న్ 

 

ఉ�తం�ా ��రప్డం మ��య� వర�్క�ాప�ల� 

�ాల�న్ ���ా �ాధక�ల� ప్రపంచ�ాయ్పత్ ం�ా �ాయ్య�మ�లను ఉ�తం�ా 

����ప్�ాత్ ర�, మ��య� వర�్క�ాప�లను �ర్వ���ాత్ ర�. ��నన్ ��షలల�� 

ప�సత్�ాల� ఇంట��న్ట్ ల� ఉ�తం�ా ��గ�మ� �ేసుక���ందుక� ల��ాత్ �. 

ఇం�ా �వ�ాలక�, ఈ ��గ�వ ��బ్ ��ౖట్ల క� ��ళ్లం��. 

 

http://www.falundafa.org 

http://www.falundafaindia.org 

Email: info@falundafaindia.org 

 

���ాత�ేశంల� �ాల�న్ ���ా �ాధన �ే�� ప్ర�ే�ాల�, సంప్ర��ంప� �వ�ాల ��సం: 

www.falundafaindia.org/site.htm 

http://www.falundafa.org/
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