
 

 

 

 

      ���ా 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�హం, �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� ప్రసంగం 

మనుష�లను స్వచ్ఛం�ా ఉనన్త���న �ా్థ �ల��ౖప� మ�రగ్దర్శకం �ేయడం 

�ా మ��య� కృ�ి �ాధన��ౖ ��ను ఇ�్ేచ ప్రసం�ాల ప���త్ క�మ గమనంల�, ��ను 

సమ�జ���� మ��య� �ాధక�ల�� బ�ధయ్త క��� ఉ��న్ను. మనం అందుక�నన్ ఫ���ల� 

బ�గ���న్�, �తత్ం సమ�జం �ద �ాట��క్క ప్ర��వం క��� ఎం�� బ�గ�ం��. 

����న్ళ్ళ ���తం ���ంగ్1ను బ� ��ం�ే ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ��ల�మం�� ఉం�ే�ాళ�్ళ. �ాళ�్ళ 

బ� ��ం�నదం�� ���తస్ల� మ��య� �ా��రక దృఢత్వం �ా్థ ��� �ెం��న� మ�త్ర��. 

అ��ే, �ాళ్ళ �ాధన మ��ాగ్ ల� మం�� �ావ� ��ను అనడం ల�దు. �ాళ�్ళ �ే�న్ 

ఉనన్త���న �ా్థ �ల� బ� ��ంచల�ద� ఎ�త్చూప�త���న్ను అం�ే. ��క� �ేశం 

�తత్ం�ద ���ంగ్ ప���ి్థత�ల� క��� �ెల�సు. ప్రసుత్ �����, �శే���ేాల�్ల  స్వచ్ఛం�ా 

ఉనన్త �ా్థ �ల� ���ంగ్ బ� ��సుత్ ం�� ����క్క����. ఉనన్త �ా్థ �లల� ���ంగ్ బ� ��ం� ే

ప� ఎవ్వర� ఎందుక� �ెయయ్ల�దు? ఎందుకంట�, ఇ�� ��పప్ సమ�ాయ్త్మక���న 

ప్రశన్లక�, ప్ర�ాఢ���న ������్ర త్మక �ారణ�లక�, ఒక ��ాత్ ర���న ప����ల�� �షయ�లక�, 

మ��య� ��ల� గం�ర���న �షయ�లక� సంబం��ం�ం�� �ాబట�్ట. ఇ�� ఒక �ామ�నయ్ 

మ�నవ�డ� బ� ��ంచగ����� �ాదు, ఎందుకంట� ఇ�� అ��క ���ంగ్ �ాఠ�ాలల �క్క 

�ాధనలను కల�ప���� ఉం�� �ాబట�్ట. అ�మ�ఖయ్ం�ా, మన �ాధక�ల�్ల  ��ల�మం�� ఈ 

��� ఒక �ాధన మ��య� ��ప� ఇం��క �ాధనను అధయ్యనం ��ేి, ఇపప్ట��� తమ 

స్వంత శ���ాలను �ెడ��ట�్ట క���న్ర�. �ాళ్ళ కృ�ి తపప్క�ం�� �ఫలమ�త�ం��. 

ఇతర�ల� కృ�ిల� ప్ర��న మ��ాగ్ �న్ �సు��� ప���గ�� �ా��సుత్ ండ�ా, ఈ మనుష�ల� 

ప్రక్క మ��ాగ్ ల�్ల  ఉ��న్ర�. �ాళ�్ళ ఒక మ�రగ్ంల� �ాధన �ే��త్ , ఇం��క మ�రగ్ం 

అడ�్డ పడ�త�ం��. �ాళ�్ళ ఇం��క మ�రగ్ంల� �ాధన �ే��త్ , ఈ �ాధన అడ�్డ పడ�త�ం��. 

�ాళ్ళ�� ప్ర��� జ�కయ్ం �ేసుక�ంట�ం��, మ��య� �ాళ�్ళ ఇక��ౖన కృ�ి �ాధనల� సఫలత 

�ా��ంచల�ర�. 

 

 

1 ���ంగ్ Qigong (chee-gong)—� ల�క “మ��క శ��త్�” కృ��ిే�� సంప్ర��యక���న �ై�య 

�ాయ్య�మ���� ఒక స్వర�పం. 
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��మ� ఈ �షయ�ల�న్ట�� స����దుద్ ��ం, మ��య� మం� ���ా�న్ 

�ా�ాడడం, �ెడ� ���ా�న్ ��ల��ంచడం ��్వ�ా, �ర� ఆ తర��ాత కృ� ి �ాధన 

�ేయగ���ల� �� ఇ�ాత్ ం. ఏ�� ఏ�����, �ర� ఈ ���ా2 ను స్వచ్ఛం�ా అధయ్యనం 

�ెయయ్����� ఇక్కడ ఉం���. �ర� రకర�ాల బం��లను(attachments) ఉంచుక��, 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను �� ం��ల�, అ�����ాయ్లక� ���తస్ల� �ే�ంచు���ాల�, ���న్ 

�ి��ధ్ ం��లను ���ల� ల�క ఏ����� �డె� ఉ�ేద్�ాయ్ల�� వ��త్  మ�త్రం అ�� అసస్ల� 

ప����ాదు. ��ను సూ�ం�నట�్ట �ా, అట�వంట� ప�� �ేసుత్ ం�� ����క్క���� �ాబట�్ట. 

ఇట�వంట� �����రక� ఎక�్కవ అవ�ా�ాల� ల�వ�, మ��య� ��ను ఈ మ��ాగ్ �న్ 

�ాశ్వతం�ా బ� ��సూత్ �� ఉండబ� ను. ��ను అను������ ఏ�టంట� �� ప్రసం�ాలను 

స్వయం�ా ఎవ����ే �నగల��, ��ను �బె�త���న్ను �జం�ా ... �ర� భ�షయ్త�త్ ల� 

�ెల�సుక�ంట�ర� ఈ �ాలం�క్క సమయం అతయ్ంత అమ�లయ్���నద�. అ��ే, 

మనం ����ేత మ�ం�ే �ర్ణ�ంచబడ్డ  సంబం��లను నమ�్మ��ం. ����ేత మ�ం� ే

�ర్ణ�ంచబడ్డ  సంబంధం �ారణం�ా�� అందర� ఇక్కడ క�ర�్చ� ఉ��న్ర�. 

��� గ���ం� అందర� ఆల��ంచం��: ఉనన్త �ా్థ �లక� ���ంగ్ ను బ� ��ంచడం 

అ���� ఎట�వంట� సంగ�? ఇ�� మ�న�ా��� మ���త్� ప్ర�ా��ంచడం �ా��? మ�న�ా��� 

మ���త్ ప్ర�ా��ంచడం అంట� అర్థం ��వలం �ాయ్ధులను నయం �సేు��వడం మ��య� 

శ���ా�న్ దృఢం�ా ఉంచు��వడ�� �ాదు, �ర� �జం�ా కృ�ి �ాధన �ేసుత్ ంట�ర� అర్థం. 

అనుగ�ణం�ా, స్వచ్ఛ���న కృ� ి �ాధన ��ే� �ాధక�లక� ఇం�ా ఉనన్త���న �ని్ �ింగ్3 

ప్రమ�ణ�ల అవసరం ఉం��. అందర� ఇక్కడ ���ాను ��ర�్చ������� క�ర�్చంట�ర�, అందు�� 

ఇక్కడ �మ్మ�న్ �ర� తపప్క �జ���న �ాధక�ల��ా �ర్వ��ంచు���ా� మ��య� �ర� 

బం��ల� తపప్క�ం�� వ�����య�య్�. �ర� రకర�ాల ����కల�� �ాధనను మ��య� ఈ 

���ాను ��ర�్చ���ాల� వ��త్ , �ర� ఏ�� ��ర�్చ��ల�ర�. �క� �జం �ె�ాప్లంట�, ఒక 

�ాధక����� ఈ ప���త్ కృ�ి �ాధన ప్ర���య �రంతరమ� మ�నవ బం��లను(human 

attachments) వ�����యడ��. �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల�, �నన్ స్వప్ర�జనం 

��సం జనం �� ట�ల�ప��, �సం��ేి మ��య� ఒక���� ఒకర� �� క���ంచుక�ంట�ర�. 

తపప్�స���ా ఇట�వంట� మనసత్��్వల�న్ �డ�����. అ�మ�ఖయ్ం�ా ఈ ��� ఎవ����ే  
 

2 ���ా Dafa (dah-fah)—“మహత్ (��పప్) ధర్మం” ల�క “మహతత్ర���న మ�రగ్ం”; సూ��్ర ల�. 
3 �ిన్ �ింగ్ xinxing (shin-shing)—మనసు ల�క హృదయం�క్క స్వ��వం: ��ౖ�క ప్రవృ�త్ . 
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�ాధనను అధయ్యనం �ేసుత్ ��న్��, ఆ మనుష�ల� ఇట�వంట� మనసత్��్వల� ఇం�ా 

ఎక�్కవ�ా వ���ంచు���ా�. 

��ను ఇక్కడ అ�����ాయ్�న్ నయం �ెయయ్���న్ గ���ం� మ�ట�్ల డను, ��మ� 

�ాయ్ధులను నయం �యెయ్బ� మ� క���. ఒక �జ���న �ాధక����ా, ఎల������  �ర� ఒక 

��గగ�స్థ  శ��రం�� కృ� ి�ాధన �ెయయ్ల�ర�. ��ను � శ���ా�న్ ���ధ్  �ే�ాత్ ను. శ��ర ���ధ్  

మ�త్రం �ాధన మ��య� �ా �జం�ా ��ర�్చ��వ����� వ�్చన �ాళ్ళ�� �యేబడ�త�ం��. 

��మ� ఒక �షయ��న్ ����్క �బె���ం: �ర� �ాయ్�� �ద బం���న్ ల�క �ంతను 

వ���ంచు��ల�క�� �ే, ��మ� ఏ� �ెయయ్ల�ం మ��య� �క� స�యం క��� 

�ెయయ్ల�ం. ఎందుక�? ఎందుకంట� ఈ �శ్వంల� అట�వంట� ఒక సూత్రం ఉం�� �ాబట�్ట : 

బ�దధ్  �ాఠ�ాల ప్ర�ారం �ామ�నయ్ మ�నవ వయ్వ��ాల� అ�న్ట��� ����ేత మ�ం� ే

�ర్ణ�ంచబడ్డ  సంబం��ల� ఉంట��. జననమ�, వృ��ధ్ పయ్మ�, అ����గయ్మ�, మ��య� 

మరణమ� �ామ�నయ్ జనులక� ఉంట��� ఉంట��. గతంల� �ే�ని తప�ప్డ� పనుల 

��్వ�ా ఏరప్��న కర్మ �ారణం�ా��, ఒక���� అ�����ాయ్ల�, క�ా్ట ల� కల�గ����; బ�ధను 

అనుభ�ంచడం అ���� కర్మక� సంబం��ం�న ఒక ఋణ��న్ �ర్చడ��. అందువల్ల�� 

ఎవ����� ���న్ �ాళ్ళ�� ���నట�్ట �ా మ�ర్చల�ర�. ���న్ మ�ర్చడం అంట� ఒకర� ఋణప�� 

ఉం�� ఆ ఋణ��న్ �ర్చవల�ని అవసరం ల�క�ం�� �ెయయ్డం అ� అర్థం, మ��య� 

���న్ ఇష్టం వ�్చనట�్ట �ా �యెయ్ల�ం. ఇం�� �ధం�ా ��ే�త్  అ�� తప�ప్డ�ప� �ే�ిన����� 

సమ�నం అవ�త�ం��. 

��గ�లక� ���తస్ �ెయయ్డం, �ాళ్ళ �ాయ్ధులను నయం �ెయయ్డం మ��య� 

�ాళ్ళ ఆ���ాయ్�న్ ��ర�గ�పరచడం అ��� మం� పనుల� ��ంతమం�� అనుక�ంట�ర�. 

�� దృ�ి్టల� �ాళ�్ళ �జం�ా �ాయ్ధులను నయం �యెయ్ల�దు. �ాట�� ��ల��ంచ����� 

బదుల� �ాళ�్ళ ���న్ �ా��� ��యడం�ా� ల�క ర��ాంతరం �ేయడం�ా� �ే�ార�. 

అట�వంట� క�ా్ట లను �జం�ా�� ��ల��ం��లంట�, కర్మను �ర�్మ�ం���. ఒకర� �జం�ా 

�ాయ్��� నయం �ే�ి, అట�వంట� కర్మను ప���త్�ా ��ల��ంచగ����ే ఒక�� �ా్థ � ఎం�� 

ఉనన్త���న�� అయ�య్ం���. ఒకర� అపప్ట��� ఒక �జ��న్ చూ�ి ఉంట�ర�: �ామ�నయ్ 

మ�నవ సమ�జం�క్క ��ి�ధ్ ం��లను �ే�క�ా ఉల్ల ం��ంచక�డద�. కృ�ి �ాధన ��ే� 

క�మంల�, ఒక �ాధక�డ� అత� ల�క ఆ���క్క దయ�గ�ణం �ారణం�ా, �ాయ్ధులక� 

���తస్ �ేయడం మ��య� ఇతర�ల అ�����ాయ్లను నయం �యెయ్డం, ల�క �ాళ్ళ 

ఆ��గయ్ం �ా�ాడడం ��్వ�ా ���న్ మం� పనుల� �ేయవచు్చ–ఇట�వంట�� 
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అనుమ�ంచబడ���. అ��ే, ఒకర� ఇతర�ల అ�����ాయ్లను ప���త్�ా నయం 

�ెయయ్ల�ర�. ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ��� అ�����ాయ్��� �ారణం �జం�ా�� ��ల����త్ , ఒక 

�ాధక�డ� �ా� వయ్��త్ ఎట�వంట� అ����గయ్మ� ల�క�ం�� త�ిప్ంచు��గలడ�. ఒక్క�ా�� ఈ 

వయ్��త్ ఈ గ�మ్మం ��ట� అడ�గ� బయటక� ����త్ , అతడ� ఒక మ�మ�ల� మ��ి�ా�� 

������ ��డ�. �ామ�నయ్ మ�నవ�ల�్ల �� అతడ� ఇం�ా స్వల�భం ��సం �� ట�పడ��డ�. 

అత� కర్మ అంత �ే�క�ా ఎల� �ర�్మ�ంచబడ�త�ం��? ఇ�� ప���త్�ా �����ంచడ���ం��. 

అ��ే, ఇ�� ఒక �ాధక����� ఎందుక� �యేవచు్చ? ఎందుకంట� �ాధక�డ� 

అ���ాడ� అతయ్ంత అమ�లయ్���న�ాడ� �ాబట�్ట, అతడ� ల�క ఆ�� కృ�ి �ాధన �యె�య్� 

అనుక�ంట���న్ర� �ాబట�్ట . అందువల్ల , ఈ ఆల�చన అ�వృ��ధ్  �ేసు��వడ�� ఎం�� 

అమ�లయ్���న��. బ�దధ్మతంల� మనుష�ల� బ�దధ్-గ�ణ��న్ గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�. 

ఎప�ప్�ై� ేఒక వయ్��త్�క్క బ�దధ్-గ�ణం ఉదభ్�సుత్ ం�ో , జ�్ఞ ��దయ���న �వ�ల� అత���� 

స�యం �యెయ్గలర�. ����� అర్థం ఏ�ట�? ననున్ అ�����ే ��ను �ాధనను ఉనన్త 

�ా్థ �లల� బ� ��సుత్ ��న్ను �ాబట�్ట, ఇ�� ఉనన్త���న �ా్థ �లల� ��ి�ధ్ ం��లను ��ం�� 

�ాట� ��పప్ �్ార మ�ఖయ్తగల �షయ�లను కల�ప���� ఉం��. ఈ �శ్వంల� ఒక మ�నవ 

��తం �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� సృ�ి్టంచబ��ం�� �ాద� మనం చూడగలం; ఒక�� 

�జ���న ��తం�క్క సృ�ి్ట  �శ్వం�క్క �నయ్ంల� జర�గ�త�ం��. ��ధ ర�ాల 

ప��ర్థం ఈ �శ్వంల� ��ల� ఉం�� �ాబట�్ట, అట�వంట� ప��ర్థం ����క్క పరసప్ర 

కల�కల ��్వ�ా ��ా�న్ సృ�ి్టంచగలదు. ఇం�� �ధం�ా ��ెాప్లంట�, ఒక 

మ��ి�క్క �ట్ట�దట� ��తం �శ్వంనుం�� వసుత్ ం��. �శ్వం�క్క �నయ్ం 

ఉ��రగ�ణ��న్ క��� ఉంట�ం�� మ��య� జ�న్–�ాన్-��న్(సతయ్ం-�ార�ణయ్ం-సహనం) 

�క్క లకష్ణ�లను మ���త్భ�ం� ఉంట�ం��. ఒకర� జ�్మం�నప�ప్డ� ఈ �శ్వం�క్క 

గ�ణ�ల�� సమ�న��� ఉంట�ర�. అ��ే �వ�ల సంఖయ్ ������ ��ల��, ఒక �ామ���క 

స్వర�పంల� �ామ��క సంబం��లల� మనుష�ల� �ా్వర్థం ��ం�� ం��ంచుక�ంట�ర�, 

క�మం�ా �ాళ్ళ �ా్థ � ��గజ����� త�ం��. �ాళ�్ళ ఈ �ా్థ �ల�  ఉండల�క�� �ే, �ాళ�్ళ 

ఇం�ా ���ందక� ��గజ��ా�. ఆ �ా్థ �ల� క��� �ాళ�్ళ అంత మం��ాళ�్ళ�ా 

ఉండక�� వచు్చ మ��య� అక్కడ క��� ఉండల�క�� వచు్చ. �ాళ�్ళ ���ందక� జ�రడం 

��న�ా��ం�, �వ���� ఈ మ�నవ��� �ా్థ ��� �ేర�క�ంట�ర�. 

మ�నవ సమ�జం అం�� ఒ�� �ా్థ �ల� ఉం��. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ల�క 

��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న �వ�ల దృకప్థం నుం��, ఈ �వ�ల� ఈ �ి్థ��� ���ాజ���న తర��ాత 
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��శనం �ెయయ్బ���. ఎల�����ే��ం, ��పప్ జ�్ఞ ��దయం �� ం��న ఆ �వ�ల� �ాళ్ళ�క్క 

ఉ��ర���న దయ�గ�ణం �ేత �ళ్ళ�� ఇం��క అవ�ా�ా�న్ ఇ��్చర�, ఈ ���ష���న 

ప�ాయ్వరణ��న్ మ��య� �లకష్ణ���న ప��మ�ణ��న్ ���్మం��ర�. ఈ ప��మ�ణంల� అ�న్ 

�వ�ల� ఈ �శ్వంల� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  ఉనన్ �వ�లక� �నన్ం�ా ఉంట��. ఈ 

ప��మ�ణంల�� �వ�ల� ఇతర ప��మ�ణ�లల�� �వ�లను ల�క ఈ �శ్వం�క్క 

స��య్�న్ చూడల�వ�. అందువల్ల , ఈ మ�నవ�ల� �జ���� మ�య�ప్రపంచంల� 

త�ిప్�� య�ర�. అ�����ాయ్�న్ నయం �ేసు��వ����� ల�క ఇబ్బందులను, కర్మను 

�ర�్మ�ంచ����� ఈ మనుష�ల� తపప్క కృ�ి �ాధన �యె�య్� మ��య� తమ 

మ��క���న, �జ �ి్థ��� ����� �ేర����ా�. అ�న్ ��నన్ కృ�ి �ాఠ�ాలల� ���న్ ఇల��� 

చూ�ాత్ �. ఒకర� తమ�క్క మ��క���న, �జ �ి్థ��� తపప్క ����� ����్ల �; మ��ి 

�ావ����� ఇ�ే అసల�ౖన ఉ�ేద్శం. అందువల్ల , ఒక్క�ా�� ఒక వయ్��త్ కృ�ి �ాధన 

�ెయ�య్లనుక�ంట�, అత� ల�క ఆ�� �క్క బ�దధ్-గ�ణం ఉదభ్�ం�నట�్ట �ా 

ప��గణ�ంచబడ�త�ం��. అట�వంట� ఆల�చన ��ల� అమ�లయ్���న��, ఎందుకంట� ఈ వయ్��త్ 

తన మ��క���న, �జ �ి్థ��� ����� ����్ల ల� మ��య� �ామ�నయ్ మ�నవ �ా్థ �� 

అ��గ�ం��� అనుక�ంట���న్డ� �ాబట�్ట.  

     బహ�శ అందర� బ�దధ్మతంల�� ఈ �ా�ాయ్�న్ ��� ఉంట�ర�: “ఒక�� �క్క బ�దధ్-

గ�ణం ఉదభ్���త్  అ�� ‘ప�� ��క�్కల ప్రపం���న్’4 క�����సుత్ ం��.” ���న్ ఎవర� చూ�ి�� 

�ేయ�త�వ్వ����� వ�ాత్ ర� మ��య� ఈ వయ్��త్�� బ�షరత��ా స�యం �ే�ాత్ ర�. 

మ�న�ా��� మ���త్� ప్ర�ా��ంచడంల�, బ�దధ్  �ాఠ�ాల ఎట�వంట� �బంధన ���ంచదు ల�క 

�ే�న్ ప్ర�ఫలం�ా ఆ�ంచదు, మ��య� బ�షరత��ా స�యం �సేుత్ ం��. అనుగ�ణం�ా, 

��మ� �ాధక�లక� ఎ��న్ �షయ�లను �యెయ్గలం. �ా� ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�డ� 

ఎవ����ే ��వలం ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ����ా�� ఉం��ల� మ��య� అత� ల�క 

ఆ���క్క �ాయ్���� నయం �ేసు���ా� అనుక�ంట�, అ�� ప����ాదు. ��ంతమం�� 

అను��వచు్చ, "�� అ����గయ్ం నయం అ�న తర��ాత ��ను కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ ను." 

కృ�ి �ాధన �ెయయ్����� ఎట�వంట� మ�ందసుత్  ఆంకష్ల� ల�వ�, మ��య� ఎవ������� కృ� ి

�ాధన �ెయ�య్ల� అ��ి��త్  �ాళ�్ళ కృ�ి �ాధన అ���� �ెయ�య్� అం�ే. అ��ే 

��ంతమం�� శ���ాల� �ాయ్ధులను క��� ఉంట��, మ��య� ��ంతమం�� తమ శ���ాల�్ల  

 

4 “ప�� ��క�్కల ప్రపంచం”— బ�దధ్  దృకప్థంల� ఈ �శ్వం�క్క ఒక తలంప�. 
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అక�మ���న సం��ేాలను క��� ఉంట�ర�. ��ంతమం�� ఎనన్డ� ���ంగ్ �ాధన అ��� ే

�ెయయ్ల�దు. అ��క ద�ాబ�ద్ ల��ా ���న్ �ాధన �ే�ి ఇం�ా �5 �ా్థ �ల��� �ర�గ�త� 

కృ�ిల� ప్రగ� �ా��ంచ� �ాళ�్ళ క��� ఉ��న్ర�. 

అ��ే, ��� గ���ం� ఏం �ెయ�య్�? ��మ� �ాళ్ళ శ���ాలను ���ధ్  �ే�ాత్ ం, 

మ��య� �ాళ�్ళ ఉనన్త �ా్థ �లల� కృ�ి �ాధన �యెయ్డం �ాధయ్మ��య్ల� �ే�ాత్ ం. అ� 

తక�్కవ �ా్థ � కృ� ి �ాధనల� ఒక �ి్థతయ్ంతరం ఉం��, మ��య� ఇ�� � శ���ా�న్ 

ప���త్�ా ���ధ్  �యే�����. � మనసుల� ఉనన్ అ�న్ �ెడ� �షయ�ల�, � శ���ా�న్ 

చుట�్ట ఉనన్ కర్మ ��త్రం, మ��య� � శ���ా�న్ అ����గయ్ం�ా �ే�� మ�ల�ాల� అ�న్ 

��ల��ంచబడ���. అ� ��ల��ంచబడక�� �ే, ���ల� అంత మ�న���న, నల్ల� శ��రం 

మ��య� కల��తి���న మనసుస్�� ఉనన్త �ా్థ �ల� కృ�ి �ాధన �ెయయ్గలర�? మనం 

ఇక్కడ '�' �ాధన �ేయం. �ర� అంత ���ం�� �ా్థ � �షయ�ల� �ాధన �ేయవల�ిన 

అవసరం ల�దు, ��మ� �మ్మ�న్ ����� �ం� ���ి���ాత్ ం, � శ��రం ఎట�వంట� 

అ����గయ్మ� ల�� �ి్థ��� �ేర�క���ట�్ట �ా. ఇ�ే సమయంల�, ��మ� � శ��రంల� ���ం�� 

�ా్థ �ల� ప����� ��య����� అవసరమ��య్ మ�ందు�ా�� తయ�ర��యేబ��న 

యం��్ర ల వయ్వస్థను అమర్చడం ��ేాత్ ం. ఈ �ధం�ా �ర� ఎం�� ఉనన్త �ా్థ �ల� కృ� ి

�ాధన �ే�ాత్ ర�. 

కృ�ి �ాధన�క్క సంప్ర��య�ల ప్ర�ారం, ఇక్కడ మ�డ� �ా్థ �ల� 

ఉ��న్� �� క��� క��ి�ే. �ా� స్వచ్ఛ���న కృ�ి �ాధనల� మ�త్రం �తత్ం ��ండ� 

��దద్  �ా్థ �ల���న్� (� �ాధన ��ల����త్ ). ఒకట� “మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా”6 (�ి-�యన్-
�ా) కృ�ి �ాధన, మ��కట� "మ�ల�్ల �ా�త-�ా" (చు-�ి-�యన్-�ా) కృ�ి �ాధన. 

మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా మ��య� మ�ల�్ల �ా�త-�ా కృ�ి �ాధనల� అ��� ��ేాలయ�ల�్ల � 

 

 

5 � qi (chee)— �ై�య సంస్కృ�ల�, ఇ�� “�్ార ణ శ��త్�ా” నమ్మబడ�త�ం��; ��ంగ్ �� �� ���త్ , శ��త్ల� 

తక�్కవ �ా్థ � స్వర�పం. 
6 మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా  In-Triple-World-Fa—బ�దధ్మతం ఒకర� మ�డ� ల��ాలయందు ధర్మప� 

కృ�ి� ల�క మ�ల�్ల �ాలను అ��గ�ంచక�� �ే ఒకర� తపప్క�ం�� సం�ార చ�ా� �న్(ప�నరజ్న్మ చక�ం) 

��న�ా��ం��ల� నమ�్మత�ం��. 
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”ల�కంల�న” మ��య�  “ల��ా�త”   అ�� �ాట��� ��నన్ం, ఇ� �ి��ధ్ ంతపర���న ప��ల� . 

మన�� కృ�ి �ాధన ��్వ�ా ��ండ� ప్ర��న �ా్థ �ల�్ల  జ���� మ�నవ శ��రం�క్క 

స్వచ్ఛ���న ర��ాంతరం. “మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా” కృ� ి �ాధన క�మంల� ఒక�� శ��రం 

�రంతరమ� ���ధ్  �ేయబడ�త� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట , ఒకర� మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా ల� 

అత�య్నన్త స్వర��ా��� �ేర�క�నన్ తర��ాత అ�� ఉనన్త-శ��త్గల ప��ర్థం�ేత ప���త్�ా 

భ��త్ �యేబడ�త�ం��. మ�ల�్ల �ా�త-�ా ల� కృ�ి �ాధన ప్ర��నం�ా ఒక బ�దధ్-��ే�న్ 

కృ�ి �యేడ��. ఆ �ేహం ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ేత తయ����న��, మ��య� అ�న్ 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ����� అ�వృ��ధ్  �ేయబడ���. ఇ�� మనం సూ�ం�ే ��ండ� 

మ�ఖయ్���న �ా్థ �ల�.   

మనం ����ేత మ�ం�ే �ర్ణ�ంచబ��న సంబం��ల� నమ�్మ��ం, ఇక్కడ 

క�ర�్చనన్ ప్ర� ఒక్క���� ��ను అట�వంట� ���న్ �ేయగలను. ప్రసుత్ ����� ఇక్కడ ��వలం 

��ండ���ల మం�� ��ౖ�ల�క� మనుష�ల� మ�త్ర�� ఉ��న్ర�, ���న్ ��ల మం���� ల��� 

ఇం�ా ఎక�్కవ సంఖయ్ల� మనుష�ల��, ప����ల మం�� ��ట��� క��� ��ను ఇ�� 

�ెయయ్గలను. ��� ��్వ�ా �ె��ప్�ే�టంట�, �ర� తక�్కవ �ా్థ �ల� �ాధన �యేవల�ని 

అవసర�� ల�ద�. ��క్క శ���ాలను ���ధ్�ే�ి �మ్మ�న్ ��ౖ�� �సుక���ళ్లడం �ే�ిన 

తర��ాత, � శ��రంల� ఒక ప��ప�ర్ణ���న కృ�ి �ాధన వయ్వస్థ� �ా్థ �ి�ాత్ ను . ��ంట�� �ర� 

అత�య్నన్త �ా్థ �లల� కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ ర�. ఇ�� �ేయబడ�త�ం��, �ా� ఇదం�� ��వలం 

స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన �ేయట���� వ�్చన �ాధక�ల��; ఊ���� ఇక్కడ క�ర�్చనన్ంత 

మ���్ర న �ర� �ాధక�ల� �ాదు. �ర� సమ�లం�ా ��క్క ఆల�చ�� ������న్ 

మ�ర�్చక�ంట� ఉనన్ంతవరక� �క� ఇవ�న్ ఇవ్వబడ���. మ��య� ఇ�� �ట� వర�� 

ప���తం �ాదు. ఆ తర��ాత అంద���� ��ను ఏ���్చను అ���� ��� అర్థం అవ�త�ం��. 

�ాయ్��� నయం �ెయయ్డం గ���ం� మనం ఇక్కడ మ�ట�్ల డటం క��� �ెయయ్ం. ����� 

బదుల��ా �క� కృ�ి �ాధన �ాధయ్మ��య్ల� �ే��ందుక� �ాధక�ల శ���ాలను సమగ�ం�ా 

స���ేయడం గ���ం� మ�ట�్ల డ���ం. ఒక �ాయ్��గ�స్థ  శ��రం�� �ర� ��ంగ్7� అసస్ల� వృ��ధ్  

�ేసు��ల�ర�. అందువల్ల  �ర� �ాయ్ధులను నయం �ేసు��వడం ��సం �� దగగ్రక� 

�ాక�డదు, ��ను అట�వంట�� �ెయయ్ను క���. ��ను ప్రజల మ�ందుక� �ావ����� 

 

7 ��ంగ్ (gong)—1. కృ��ి�్వ�ా వ�ే్చ శ��త్; 2. ఒక �ాధన అట�వంట� శ��త్� కృ� ి�ే����. 



 

8 

 

ప్ర��న �ేయ్యం మనుష�లను ఉనన్త �ా్థ �ల�� మ�రగ్దర్శకం �యెయ్�����, స్వచ్ఛం�ా 

మనుష�లను ఉనన్త �ా్థ �ల�� మ�రగ్దర్శకం �యెయ్�����. 

��నన్ �ా్థ �ల�� ��నన్���న �ా ఉంట�ం��  

గతంల� ��ల�మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ���ంగ్ క� అల� �ిలవబ�ే ప్రథమ �ా్థ �, 

మధయ్ �ా్థ �, అగ� �ా్థ � ఉ��న్� అ���ాళ�్ళ. అదం�� � మ��య� ��వలం � 

�ా్థ �ల� �ాధన �ే����, �ా� ���� క��� ప్రథమ �ా్థ �, మధయ్ �ా్థ �, అగ� �ా్థ � 

���ంగ్ �ా �భ�ం��ర�. స్వచ్ఛ���న ఉనన్త �ా్థ � �షయ�లక� వ��త్ , అ��క సంఖ�య్క 

���ంగ్ గ�ర�వ�లక� బ���ధ్  �నయ్ం, ఎందుకంట� �ట� గ���ం� �ాళ్ళ�� ఏ� �ె�యదు 

�ాబట�్ట . ఇక��ౖ మనం ప్ర�ాత్ �ం�ే�� అం�� ఉనన్త �ా్థ �లల�� �ా మ�త్ర��. ఇం�ా, 

��ను కృ�ి �ాధన��క్క ����త్� ప�నర�దధ్రణ �ే�ాత్ ను. �� ప్రసం�ాలల� కృ�ి �ాధక�ల 

సమ�జంల� అ����గయ్కర���న ఉ��ప్��లను గ���ం� ప్ర�ాత్ ��ాత్ ను. ఈ �ోరణ�ల� ఏ 

�ధం�ా ఎదు��్క�ాల�, �ాట�� ఎల� చూ��ల� క��� ��ను �ెబ���ను. ఇం�ే 

�ాక�ం��, ఒక కృ�ి �ాధన పదధ్� మ��య� ఉనన్త �ా్థ �ల�్ల  �ా బ� ��ంచడంల� అ��క 

దృ�ి్ట��ణ�ల� మ��య� ��ల� మ�ఖయ్���న �షయ�ల� ఇ��� ఉంట��, �ట�ల� ���న్ 

ఎం�� గం�ర���న �షయ�ల� క���; ఈ �షయ�లను క��� ��ను �ె�యజ�య�ల� 

అనుక�ంట���న్ను. మన �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల�, మ�ఖయ్ం�ా కృ�ి �ాధక�ల 

సమ�జంల� ���న్ అవ����ల� ఇతర ప��మ�ణ�ల నుం�� వ�ాత్ �. ��ను ఈ 

�షయ��న్ క��� ��ల్ల �� �ే�ాత్ ను. అ�ే సమయంల�, �ాధక�లక� ఈ సమసయ్ల నుం�� 

ప���ా్కరం �ే�ాత్ ను. ఈ సమసయ్లను ప��ష్క��ంచక�ం�� వ��ల���త్ , �ర� కృ�ి �ాధన 

�ెయయ్ల�క�� ��ర�. ఈ �షయ�లను సమ�లం�ా ప��ష్క��ం��లంట�, ��మ� అంద��� 

తపప్క �జ���న �ాధక�ల��ా ప��గణ�ం���. సహజం�ా��, � ఆల�చనలను 

ఇపప్ట���ప�ప్డ� మ�ర�్చ��వడం అంత �ే����న �షయ��� �ాదు; ఇక��ౖ �ాబ� వ� 

ప్రసం�ాల క�మంల� � ఆల�చనలను క�మం�ా మ�ర�్చక�ంట�ర�. �రందర� 

���టప�ప్డ� ప���త్ శ�దధ్  వ���ాత్ ర� ��ను ఆ�సుత్ ��న్ను. ��ను కృ�ి �ాధన ����ప్ 

పదధ్� ఇతర�ల పదధ్��� �నన్ం�ా ఉంట�ం��, ��ంతమం�� ��వలం �ాళ్ళ �ాధన 

పదధ్��క్క �ి��ధ్ ం��లను క�్ల పత్ ం�ా మ�ట�్ల డటం ��్వ�ా ����ప్�ాత్ ర�. ఆ తర��ాత 

�ాళ్ళ�క్క సం�ే�ాలను �క� �రే��ాత్ ర� మ��య� ���న్ �ాయ్య�మ�లను ����ప్�ాత్ ర�, 

అం�ే. జనం ఇపప్ట��� ఈ �ధం�ా ఒక �ాధనను బ� ��ం�ే పదధ్��� 

అల�ాట�ప���� య�ర�. 
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స్వచ్ఛం�ా ఒక కృ�ి �ాధన వయ్వస్థ� ����ప్ంచ����� �ా ల�క ����ను 

బ� ��ంచడం అవసరం. ఒక ప�� ప్రసం�ాల�్ల  అ�న్ ఉనన్త �ా్థ � సూ��్ర లను ��ను �క� 

�ె�యపర��ాత్ ను, �ాట� ��్వ�ా �ర� కృ�ి �ాధన �యేగ���ల�. ల�క�� �ే �ర� అసస్ల� 

కృ�ి �ాధన �యెయ్ల�ర�. �గ�� �ాళ్ళందర� ����ప్ం�ేవ�న్ ���తస్ల� ల�క �ా��రక 

దృఢత్వం �ా్థ �ల����. �ర� ఉనన్త �ా్థ �ల� కృ�ి �ాధన �యె�య్లంట�, ఉనన్త 

�ా్థ � �ా �క్క మ�రగ్దర్శకం ల�క�ం�� కృ�లి� సఫలం �ాల�ర�. ���న్ �ాఠ�ాలక� 

��ళ్లటం�� �� ల్చవచు్చ: �ర� ఒక క���ాలక� �్ార థ�క �ాఠ�ాల �ాఠయ్ప�సత్�ాలను 

�సు��� ����త్ , �ర� ఇం�ా �్ార థ�క �ాఠ�ాల ���య్ర�్థ ల�. ��ంతమం�� ఇల�ంట� �ాధన 

ల�క అల�ంట� �ాధన, ఇల� ఎ��న్ �ాధనలను ����్చసుక���న్ం అ� అనుక�ంట�ర�, �ాళ్ళ 

దగగ్ర ఒక గ�ట్ట �గయ్�� ప��్ర ల� ఉంట��, �ా� �ాళ్ళ ��ంగ్ మ�త్రం ఇం�ా ఎట�వంట� 

ప���గ� �ా��ంచల�దు. �ాళ�్ళ అ�ే ���ంగ్ ��క్క �జ���న �ారం అ�, ���ంగ్ అంట� 

ఇం�ేన� అనుక�ంట�ర�. �ాదు, అ� ���ంగ్ �క్క చర్మప� ��ౖ�� ర మ�త్ర�� మ��య� 

అతయ్ంత అట్టడ�గ� �ా్థ �ల� ఉనన్ట�వంట��. ���ంగ్ �ట��� మ�త్ర�� ప���త��� ల�దు, 

ఎందుకంట� ఇ�� ఒక కృ�ి �ాధన మ�త్ర�� �ాక�ం�� ఎం�� ��ాల���న��, ప్ర�ాఢ���న�� 

క���. ఇం�ే �ాక�ం��, ��నన్ �ా్థ �లల� ��నన్���న �ా ఉంట�ం��. అందువల్ల  

ప్రసుత్ తం మనక� �ె��ిన � �ాధనలక� ఇ�� ��నన్ం; �ర� ఎంత ��ర�్చక���న్�ా�, 

అ�� అల��� ఉంట�ం��. ఉ��హరణ�� �ర� �్రట�ష్ �ాఠ�ాలల� �్ార థ�క �దయ్ 

�ాఠయ్ప�సత్�ాల� చ�����, అ����కన్ �ాఠ�ాల �్ార థ�క �దయ్ �ాఠయ్ప�సత్�ాల� చ�����, 

జ�ాను �్ార థ�క �దయ్ �ాఠయ్ప�సత్�ాల� చ����� మ��య� �ై�య �్ార థ�క �దయ్ 

�ాఠయ్ప�సత్�ాల� చ�����, �ర� మ�త్రం �్ార థ�క �ాఠ�ాల ���య్ర�్థ ల��ా�� 

������ ��ర�. ఎంత ఎక�్కవ ���ం��-�ా్థ � ���ంగ్ �ా�ాల� ��ర�్చక�ంట� మ��య� �ాట� 

నుం�� ఎంత ఎక�్కవ�ా సంగ���ంచుక�ంట�, అంత ఎక�్కవ �ర� ���� గ�����ర�–� 

శ��రం ఇపప్ట��� ��ె��� � ఉం��. 

��ను ఇం��క �షయ��న్ ����్క ��ెాప్�; మన కృ� ి �ాధనల� ఒక కృ�ి 

���నం మ��య� �ా ��ం��ట�� ��రప్వల�ని అవసరం ఉం��. ��ేాలయ�ల�్ల  ��ంతమం�� 

�ాధువ�ల��, మ�ఖయ్ం�ా జ�న్ బ�దధ్మ����� సంబం��ం�న �ాళ్ళ�� ��నన్���న 

అ��్ార య�ల� ఉం�ొచు్చ. �ా బ� ��ం�ే మ�టను �నన్ ��ంట�� �ాళ�్ళ ���న్ ���ందుక� 

ఒప�ప్��ర�. ఎందుకల�? జ�న్ బ�దధ్మతం నమ్మకం ప్ర�ారం �ా అ���� బ� ��ంచక�డదు, 

బ� ��ంచబ��� ే�ా అ���� �ా �ాదు, మ��య� బ� ��ంచగ��� �ా అ���� ల�దు; ఒకర� �ాళ్ళ 

హృదయం మ��య� ఆత్మ ��్వ�ా�� �ే����ౖ� అర్థం �ేసు��గలర�. ��� ఫ�తం�ా, ఈ��ట�  
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వరక� జ�న్ బ�దధ్మతం ఎట�వంట� �ా బ� ��ంచల�క�� �ం��. జ�న్ బ�దధ్మతం�క్క 

మ�లప�ర�ష�డ� బ� ��ధర్మ �ాకయ్మ��8 �ేత �యెయ్బ��న ఈ �ాయ్ఖయ్� ఆ��రం�ా 

�ేసు��� అట�వంట� బ� ధనల� �ే�ాడ�, ఆయన (�ాకయ్మ��): “ఏ ధర్మమ�9 ���ద్ష్టం 

�ాదు” అ� అ��న్ర�. �ాకయ్మ�� �ేత �ేయబ��న ఈ ఒక్క �ాయ్ఖయ్� ఆ��రం �ేసుక�� 

�ార� (బ� ��ధర్మ) ఈ జ�న్ బ�దధ్మ���న్ �ా్థ �ిం��ర�. ��మ� ఈ �ాధనను “ఎదుద్  

��మ�్మల��� త్రవ్వడం”10 �ా ప��గణ��ాత్ ం. ఎదుద్  ��మ�్మల��� త్రవ్వడం అ� ఎందుక� 

అంట�ర�? బ� ��ధర్మ ��ంట�్ల �� త్రవ్వడం �దల���ట�్టనప�ప్డ�, ఆయనక� అం�� 

��ాలం�ా అ��ిం�ం��. ��ండవ మ�లప�ర�ష�డ� త్ర�్వనప�ప్డ� అంత ��ాలం�ా 

అ��ించల�దు. మ��ో  మ�లప�ర�ష��� సమయ���� అ�� పర�ాల�దు. ��ల��� 

మ�లప�ర�ష����� అ�� ఎం�� ఇర�క� అ�య్ం��. ఐదవ మ�లప�ర�ష����� మ�ందుక� 

�� ��ందుక� స్థల�� ల�దు. ఆ�� మ�లప�ర�ష��ెనౖ ��్వనంగ్ �ాల��� �ట్ట�వర�� 

�ే���� �ం�� మ��య� ఇంక మ�ందుక� ����్ల  అవ�ాశ�� ల�దు. ఈ ���ల�్ల  జ�న్ బ�దధ్  

మతసు్థ లను ధ�ా్మ�న్ అధయ్యనం �ేయ����� �ర� క���త్  ఎట�వంట� ప్రశన్ల� 

అడగక�డదు. �ర� ఏ�ై�� ప్రశన్ ����త్ , ఆ���ా� అతడ��ా� ���ౖప� ����� � తల 

�ద కర��� ఒక �ెబ్బ ���ాత్ ర�, ���న్ "కర� ��చ్చ��క" అంట�ర�. �ర� అడగక�డదు 

మ��య� స్వయం�ా � అంతట �ర� జ�్ఞ ���న్ �� ం��ల� ��� అర్థం. �ర� అనవచు్చ 

“��క� ఏ� ��ెయదు �ాబట�్ట  ��ను ��ర�్చక���ందుక� వ��్చను, �ే� గ���ం� ��క� 

జ�్ఞ ��దయం అ�ా్వ�, ననున్ కర��� ఎందుక� ��ట�్ట ర�?!" ఇ�� జ�న్ బ�దధ్మతం ఎదుద్  

��మ�్మ �ట్ట�వరక� �ేర�క�ంద�, మ��య� ఇక��ౖ ����ప్ందుక� ఏ� ల�ద� �ెల�సుత్ ం��. 

బ� ��ధర్మ స్వయం�ా తన బ� ధనల� ��వలం ఆర� త�ాల వర�� ప���వ�ాత్ య�, ఆ 

తర��ాత అ�� �ే��� ప����ాద� �ె�యజ��ార�. ���న్ వందల సంవతస్�ాల� 

గ����� య��. ఈ��ట��� ఇం�ా జ�న్ బ�దధ్మత ��ి�ధ్ ం��లను గట�్ట�ా నమ�్మత�నన్ 

మనుష�ల���న్ర�. �ాకయ్మ���క్క ప్రవచనం “ఏ ధర్మమ� ���ద్ష్టం �ాదు” అ������� 

 

 

8 �ాకయ్మ�� (Sakyamuni)—������్ర త్మక బ�దుధ్ డ�, ��తమ �ి��ధ్ రధ్. 
9 ధర్మం (Dharma)—బ�దధ్  �ాకయ్మ���క్క బ� ధనల�. 
10 “ఎదుద్  ��మ�్మల��� తవ్వడం” “digging into a bull’s horn”—ఇక మ�ందుక� ��ళ్లల�� 

మ�రగ్ంగ�ం�� ప్రయ�ణం�ే�� ప్ర���యను �వ��ం�ే ఒక �ై�య పదం. 
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అర్థం ఏ�ట�? �ాకయ్మ�� �క్క �ా్థ � “త��గత”11. ఆ తర��ాత వ�్చన ��ల�మం�� 

�ాధువ�ల� �ాకయ్మ�� �ా్థ ��� సంబం��ం�న �షయ�లను, ఆయన �ా్థ � ఆల�చనక�, 

ఆయన �ేత ప్ర��ా��ంచబ��న ధర్మం�క్క �జ���న అ�ా్థ �న్, ఆయన ��ెిప్న��� 

�క్క �జ���న ���ా�న్ �ెల�సు��ల�క�� య�ర�. ఇందు �ారణం�ా, తర��ాత జనం 

ఎవ���� ���నట�్ట  �ాళ�్ళ ��ల� ��్లష్ట���న �వరణల�� ఈ �ధం�ా ల�క ఆ �ధం�ా అర్థం 

�ేసుక���న్ర�. ఆయన “ఏ ధర్మమ� ���ద్ష్టం �ాదు” అంట� ధ�ా్మ�న్ బ� ��ంచక�డదు, 

ధ�ా్మ�న్ బ� ����త్  ధర్మం �ాక�ం�� �� త�ంద� �ాళ�్ళ అనుక���న్ర�. �జ���� ��నర్థం 

అ�� �ాదు. �ాకయ్మ�� బ� ��వృకష్ం ���ంద జ�్ఞ ��దయం �� ం��నప�ప్డ�, ఆయన ��ంట�� 

త��గత �ా్థ ��� �ేర���ల�దు. తన�క్క నల��ౖ ���్మ�� ఏళ్ళ ధ�ా్మ�న్ బ� ��ం� ే

సమయంల� ఆయన త�న్ ��ను �రంతరం ��ర�గ�పరచుక�ంట��� ఉ��న్ర�. 

ఎప�ప్�ై�ే త�న్ ��ను ��ౖ �ా్థ ��� అ�వృ��ధ్  �ేసుక���న్��, ��న��్క ����� చూసుక�ంట� 

ఇంతక�మ�ందు ��ను బ� ��ం�న ధర్మం అం�� తపప్� �ెల�సుక����ార�. ఆయన మ�్ల 

ప���గ� �ా��ం�న తర��ాత, ��ను ఇంతక�మ�ందు బ� ��ం�న ధర్మం మ�్ల తపప్� 

క���ట�్ట ర�. ��ను ఇం�ా మ�ందుక� ప���గ� �ా��ం�న తర��ాత, ఆయన ����� అర్థం 

�ేసుక���న్ర� ��ను ఇంతక�మ�ందు బ� ��ం�న ధర్మం మ�్ల తపప్�. ఆ�న తన ప���త్ 

నల��ౖ ���్మ�� ఏళ్ళ �ాలంల� �రంతరమ� అట�వంట�  ప���గ� �ా��ం��ర�. ఎప�ప్�ై� ే

ఆయన ��ౖ �ా్థ ��� �ేర�క���న్�� ��ను ఇంతక� మ�నుప� బ� ��ం�న ధర్మం అవ�ాహన 

��ల� తక�్కవ �ా్థ �ల�ద� కను����న్ర�. ����� ��డ� ప్ర� �ా్థ �ల�� ధర్మం 

ఎల్లప�ప్డూ ఆ �ా్థ ��క్క ధ�ా్మ��� �ా����్కరమ�, ప్ర� �ా్థ �ల�ను ఒక ధర్మం 

ఉంట�ంద�, మ��య� �ాట�ల�్ల  ఏ�� క��� ఈ �శ్వం�క్క సంప�ర్ణ���న సతయ్ం �ాద� 

క��� కను����న్ర�. ��ౖ �ా్థ �లల�గల ధర్మం ���ం�� �ా్థ � ధర్మంక��న్ �శ్వం�క్క 

లకష్ణ�లక� దగగ్ర�ా ఉంట�ంద� గ���త్ం��ర�. అందువల్ల�� ఆయన “ఏ ధర్మమ� ���ద్ష్టం 

�ాదు” అ� ప్రకట�ం��ర� . 

 

 

 

 

11 త��గత (Tathagata)—ఒక జ�్ఞ ��దయం �� ం��న ��, బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ఫల�ి��ధ్  క��� ఉం�� 

బ� ��సత్వలక� మ��య� అర్హత్ లక� ��ౖ �ా్థ �ల� ఉనన్�ాళ�్ళ. 
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�వ����, �ాకయ్మ�� ఇల� క��� ప్రకటన �ే�ార�, “�� ��త�ాలంల� ��ను 

ఎట�వంట� ధ�ా్మ�న్ బ� ��ంచల�దు.” జ�న్ బ�దధ్మతం మరల� ���న్ బ� ��ంచట���� 

ఎట�వంట� ధర్మమ� ల�ద� అ�ార్థం �ేసుక�ం��. ఆయన తన �వ�� సంవతస్�ాలల�, 

�ాకయ్మ�� అపప్ట��� త��గత �ా్థ ��� ��ే��� య�ర�. ��ను ఏ ధర్మమ� బ� ��ంచల�ద� 

ఆయన ఎందుక� అ��న్ర�? �జ���� ఆయన ఏ �షయ��న్ ఎ�త్  చూ�ార�? ఆయన 

�ెబ�త�ం�� ఏ�టంట�, “��ను �ేర�క�నన్ త��గత �ా్థ �ల� క���, ఈ 

�శ్వం�క్క సంప�ర్ణ���న సతయ్మ� ల�క అం�మ ధర్మమ� అ���� ��ను చూడల�దు.” 

త��్వ�ా ఆయన వ�ే్చ త�ాల ప్రజలను తన�క్క మ�టలను సంప�ర్ణ���న ల�క 

మ�ర్చ�ా� స��య్ల��ా ప��గణ�ంచవదద్� ���ార�. ల�క�� �ే, ఆ తర��ాత అ�� ప్రజలను 

త��గత �ా్థ � ల�క ���ం�� �ా్థ ��� ప���తం �ేసుత్ ంద�, మ��య� �ాళ�్ళ ఉనన్త���న 

�ా్థ �లక� �ేర���ల�క�� ��ర�. తర��ాత ప్రజల� ఈ �ాకయ్ం�క్క �జ���న అ�ా్థ �న్ 

�ెల�సు��ల�క�� య�ర� మ��య� బ� ����త్  ధర్మం అ���� ధర్మం �ాద�–�ాళ�్ళ ���న్ ఈ 

�ధం�ా అర్థం �సేుక���న్ర�. �జ���� �ాకయ్మ�� ��నన్ �ా్థ �లల� ��నన్���న 

ధర్మం ఉంద�, మ��య� ప్ర� �ా్థ � �క్క ధర్మం �శ్వం�క్క సంప�ర్ణ���న సతయ్ం 

�ాద� �ెబ�త���న్ర�. అ��� ఒక ప్ర�ేయ్క���న �ా్థ �ల�� ధర్మం ఆ �ా్థ �ల� ఒక 

మ�రగ్దర్శక �ాత్రను వ��సుత్ ం��. �ాసత్�ా���, ఆయన అట�వంట� సూ��్ర �న్ 

�ెబ�త���న్ర�. 

గతంల�, ��ల�మం�� మ�ఖయ్ం�ా జ�న్ బ�దధ్మతసు్థ ల� అట�వంట� దుర��మల� 

మ��య� �ప��త���న వంకర నమ్మ�ాలను ��ట�్ట క�� ఉం�ే�ాళ�్ళ. ఎట�వంట� బ� ధనల 

మ�రగ్దర్శకం ల�క�ం�� �ాధన మ��య� �మ్మ�న్ �ర� కృ�ి ఎల� �ేసు��గలర�? 

బ�దధ్మతంల� అ��క బ�దధ్  కథల���న్�. స్వ�ాగ్ ��� ���్లన ఒక వయ్��త్� గ���ం� కథల� 

��ంతమం�� చ���� ఉంట�ర�. స్వరగ్ం �ేర�క�నన్ తర��ాత, అతను వజ్ర సూత్రంల�12 ప్ర� 

మ�ట అక్కడ ��నౖ ఉనన్�� ఇక్కడ ���ంద ���నుం�� ��నన్మ� కను����న్డ�, 

మ��య� ��� అర్థం ప���త్�ా �నన్మ� కను����న్డ�. ఈ వజ్ర సూత్రం �ామ�నయ్ 

మ�నవ ప్రపంచంల�� ���నుం�� �నన్ం�ా ఎల� ఉండగలదు? ఇం�ా ��ంతమం�� ఇల� 

����్క��న్ర�: “సంప��ా్ణ నంద స్వరగ్ంల� ఉనన్ గ�ంథం, ఇక్కడ ���ంద ఉనన్����� ప���త్�ా 

 

12 వజ్ర సూత్రం  (Diamond Sutra)—బ�దధ్మతంల� ఒక �్ార �న���న గ�ంథం. 
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�నన్ం, మ��య� అ�� ఏ �ధం�ాను ఒకట� �ాదు. ��వలం ప��ల� ��ర� �ాదు, �ాట� 

అంత�ాభ్వం మ��య� అర్థం అ�న్ క��� ��ర��ా ఉంట��, ఎందుకంట� అ� 

మ����� య�� �ాబట�్ట.” ఇ�� ఎందుకంట� �జ����, అ� ే ధర్మం ��నన్ �ా్థ �లల� 

��నన్���న ర��ాంత�ాలను మ��య� �ా����్క�ాల స్వర��ాలను క��� ఉంట�ం��, 

మ��య� ఇ�� ��నన్ �ా్థ �ల�్ల   �ాధక�లక� ��నన్ మ�రగ్దర్శక �ాత్రలను 

�� �ించగలదు. 

బ�దధ్మతంల� సంప��ా్ణ నంద స్వ�ాగ్ ��� ఒక పరయ్టన అనబ�ే ఒక ప�సత్కం 

ఉంద���� ��ె�ిన �షయ��. ఒక �ాధువ� ��య్నంల� క�ర�్చ� ఉనన్ప�ప్డ� అత� 

�క్క ప్రథమ ఆత్మ13 (య�యన్ ��న్) సంప��ా్ణ నంద స్వ�ాగ్ �న్ �ేర�క�ంద� మ��య� 

అక్కడ దృ�ాయ్లను చూ�ింద� అ�� ����్కంట�ం��. అతడ� అక్కడ ఒక్క ��� గ���ాడ�; 

అతడ� ����� మ�నవ ల��ా��� వ�ే్చటపప్ట��� ఆర� సంవతస్�ాల� గ����� య��. 

అతడ� ���న్ చూ�ా��? చూ�ాడ�, �ా� అతడ� ఏ�ై�ే చూ�ా�ో  అ�� ����క్క �జ 

స్వర�పం �ాదు. ఎందుక�? ఇ�� ఎందుకంట� అత�� �ా్థ � అంత ఎత�త్ ల� ల�దు �ాబట�్ట, 

మ��య� అత��� చూపబ��ం�� ��వలం అత�� �ా్థ � బ�దధ్  �ా �క్క �ా����్కరం 

మ�త్ర��. ఎందుకంట� అట�వంట� ఒక స్వరగ్ం �ా ��ళనం �క్క �ా����్కరం �ాబట�్ట, 

����క్క �జ �ి్థ�� అతడ� చూడల�క�� య�డ�. “ఏ ధర్మమ� ���ద్ష్టం �ాదు” అ����� 

గ���ం� ��ను మ�ట�్ల �ేటప�ప్డ� ��� అర్థం ఇ�ే. 

జ�న్-�ాన్-��న్ మం� ల�క �ెడ� మనుష�లను గ���త్ం�ే ఏ���క �్ార మ�ణ�కం 

బ�దధ్మతంల� బ�దధ్  �ా అంట� ఏ�ట� అ�� �షయ��న్ గ���ం� మనుష�ల� చర్చల� 

జర�ప�త��� ఉ��న్ర�. బ�దధ్మతంల� �వ��ం�న ధర్మ�� బ�దధ్  �ా �క్క 

సంప�ర్ణ���న �వరణ అ� న��్మ�ాళ�్ళ క��� ��ంతమం�� ఉ��న్ర�. �ాసత్�ా���,  

 

13ప్రథమ ఆత్మ Primordial Spirit—ఇ�� ప్ర��న ఆత్మ (� య�యన్ ��న్)�ాను మ��య� 

స�యక ఆత్మ (ఫ� య�యన్  ��న్)�ాను ����� �భజన �ేయబడ�త�ం��. �ై�య సంప్ర��యక 

ఆల�చనల�్ల , శ��రంల� అ��క���న ఆత్మల� ఉంట�య� నమ్మబడ�త�ం��, ���న్ ���ద్ష్ట ప్ర���యలను 

మ��య� �ారయ్క�మ�ల��ౖన ఆ��ప��య్�న్ వ��సూత్ (ఉ���రణ��, �ాల�యంల� ఒక ఆత్మ �వ�ిసూత్  

��� �ారయ్క�మ�ల��ౖన ఆ��ప��య్�న్ వ��సుత్ ంద� ��ల�మం�� న��్మ�ాళ�్ళ). 
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ఇ�� �ాదు. �ాకయ్మ�� ��ండ���ల అ�దు వందల సంవతస్�ాల ���తం బ� ��ం�న ధర్మం 

��వలం ��ల� తక�్కవ �ా్థ �ల� ఉనన్ మ�మ�ల� మనుష�ల ��సం; అప�ప్�ే ఒక ఆ�� 

మ�నవ సమ�జం నుం�� ఉదభ్�ం� ఇం�ా ��ల� �ా��రణ���న మనసుస్ల�నన్ �ాళ్ళ� 

ఉ�ేద్�ం� బ� ��ం�న��. ఆయన సూ�ం�న ధర్మం-అంతమ��య్ �ాలం14 అ���� ఈ���.ే 

ఇప�ప్డ� ప్రజల� ఇక��ౖన ఆ ధ�ా్మ�న్ అనుస��ం� �ాధన �యేల�ర�. ధర్మం-

అంతమ��య్ ఈ �ాలంల� �ే�ాలయ�ల�్ల  �వ�ిం� ే �ాధువ�ల� ఇతర�లక� మ���త్� 

ప్ర�ా��ంచ���న్ పక్కన�����ే, తమ� ��మ� ర��ంచు��వడ�� కష్టం. �ాకయ్మ�� 

బ� ��ం�న ధర్మం ఆ �ాలం�క్క �ి్థ�గత�లను ప��గణల��� �సుక�ం��, ఆయన బ�దధ్  

�ాను ��ను స్వయం�ా అర్థం �సేుక�నన్ �ా్థ �ల� ప���త్�ా సప్ష్టపరచల�దు. ���న్ 

ఎపప్ట��� మ�ర్చక�ం�� ఉంచడం క��� అసంభవం. 

సమ�జం అ�వృ��ధ్  �ెందుత� ఉంట�, ఆ మ�నవ మనసుస్ ఇం�ా 

అధు��తనం�ా మ�ర�ప్ �ెందుత�ం��, మనుష�లక� ఈ �ధం�ా కృ� ి�ాధన �యేడం 

అంత సులభం �ాక�ం�� అ�య్ం��. బ�దధ్మతంల�� ధర్మం ప���త్ బ�దధ్  �ా 

ను �వ��ంచల�దు, మ��య� అ�� ��వలం బ�దధ్  �ా ల� �నన్ ��గం మ�త్ర��. బ�దధ్  

�ాఠ�ాలల� ఏ��న్ ��పప్ �ాధ�� �����ల� ప్రజల మధయ్ �ెల�మణ� అవ�త���న్�. అ� 

త�ాల నుం�� ఒ�� ఒక �ష�య్��� సం�్ార పత్ ం �ేయబడ�త���న్�. ��నన్ �ా్థ �లక� 

��నన్���న �ా ఉంట�ం��, మ��య� ��నన్ ప��మ�ణ�ల� ��నన్���న �ా ను క��� 

ఉంట��, ఇవ�న్ క��� బ�దధ్  �ా �క్క ��నన్ �ా్థ �ల�్ల  ��నన్���న 

�ా����్క�ాల�. �ాకయ్మ�� బ�దధ్��్వ�న్ కృ� ి �ేయ����� ఏన��ౖ-��ల�గ� ��ల కృ�ి 

�ాధన మ��ాగ్ ల� ఉ��న్య� క��� ప్ర�ాత్ �ం��ర�. బ�దధ్మతం మ�త్రం ��వలం ప���� ���ౖా 

కృ�ి మ��ాగ్ ల�� క���య�ం��, ఎట�వంట�� అంట� జ�న్ బ�దధ్మతం, స్వచ్ఛ���న భ�� 

(Pure Land), ట�యన్ ట�య్ (Tiantai), �్వయన్ (Huayan) మ��య� ��ం�్రజం 

(Tantrism) వంట��; ఇ� �తత్ం బ�దధ్  �ా క� �్ార ����య్�న్ వ��ంచల�వ�. �ాకయ్మ�� 

తన ధర్మం ���త్ �న్ క��� సప్ష్టం �ేయల�దు; ��ంట�్ల  ఒక ���ా�న్ మ�త్ర�� ఆయన 

ఆ �ాలంల� మనుష�ల�క్క గ���ంచుక��� శ��త్�� త��నట�్ల �ా బ� ��ం��ర�. 

 

14 ధర్మం-అంతమ��య్ �ాలం Dharma-ending Period—బ�దధ్  �ాకయ్మ�� ప్ర�ారం, ఆయన 

మరణ�ం�న అ�దు వందల సంవతస్�ాల తర��ాత ధర్మం-అంతమ��య్ �ాలం ఆరంభం 

అవ�త�ం��, ఆ తర��ాత ఆయన ధర్మం ఇక��ౖ మనుష�లను ర��ంచల�దు. 
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అ��ే, బ�దధ్  �ా అంట� ఏ�ట�? ఈ �శ్వం�క్క అతయ్ంత మ��క���న 

లకష్ణమ�, జ�న్-�ాన్-��న్ అ���� బ�దధ్  �ా �క్క అత�య్నన్త���న �ా����్కరం. ఇ�� 

అతయ్ంత మ��క���న బ�దధ్  �ా. ఇ�� ��నన్ �ా్థ �ల�్ల  ��నన్���న స్వర��ాల�్ల  

�ా��త్క��సుత్ ం��, మ��య� ��నన్���న �ా్థ �ల�్ల  ��నన్���న మ�రగ్దర్శక �ాత్రలను 

�� �ిసుత్ ం��. �ా్థ � ఎంత తక�్కవ అ��ే, అంత ఎక�్కవ ��్లష్టం�ా ఉంట�ం��. జ�న్-�ాన్-

��న్, అ�� ఈ లకష్ణం �ా�, �ా�, �ెక్క, మట�్ట, ల�హమ�, ఉక�్క, మ�నవ శ��రమ� 

మ��య� అ�న్ ర�ాల ప��ర్థమ��క్క సూకష్్మ ��ణ�వ�ల�్ల  క��� ఉంట�ం��. 

ప�ర్వ�ాలంల�, �శ్వంల� అ�న్ వసుత్ వ�ల� మ��య� ప��ర్థం �తత్ం పంచభ���ల15 

�ేత ���్మత��� ఉ��న్య� �ెపప్బ��ం��; అ� క��� ఈ లకష్ణ�ల� జ�న్-�ాన్-��న్ ను 

క��� ఉంట��. ఒక �ాధక�డ� అతడ� ల�క ఆ�� కృ�ి ��్వ�ా �ేర�క�నన్ �ా్థ �ల�� 

బ�దధ్  �ా �క్క ���ద్ష్ట  �ా����్క�ాలను మ�త్ర�� అర్థం �ేసు��గలర�, ఇ�ే అత� ల�క 

ఆ���క్క కృ� ి �ాధన ఫల�ి��ధ్ 16 మ��య� �ా్థ �. ���న్ �శ��క����త్ , �ా అ���� 

అతయ్ంత అ�ార���న��. అతయ్ంత ఉనన్త �ా్థ � �క్క దృకప్థం నుం�� ఇ�� ఎం�� 

సరళ���న��, ఎందుకంట� �ా �క్క స్వర�పం ఒక �రి�డ్ � (సూచయ్గ�సూత్ పం) �� � 

ఉంట�ం�� �ాబట�్ట. �ఖరతలం వదద్  మ�డ� ప��ల�� సం��పత్ ం �ేయవచు్చ: జ�న్-�ాన్-

��న్. ఇ�� ��నన్ �ా్థ �లల� �ా��త్క��ం�టేప�ప్డ� అతయ్ంత ��్లష్టం�ా ��చ��సుత్ ం��. ఒక 

మ�నవ���� ఉ��హరణ�ా �సుక�ం��ం. ���� �ాఠ�ాల మ�నవ శ���ా�న్ ఒక �నన్ 

�శ్వం�ా ప��గణ�సుత్ ం��. ఒక మ���ి� ఈ ���క �హేం ఉంట�ం��, అ��� ఈ వయ్��త్ 

��వలం ���క �హేం���� ప��ప�ర్ణం �ాల�డ�. అతడ� ఒక ప���త్ స్వతంత్ర వయ్��త్త్వంగల 

మ��ి�ా ఉం��లంట� మ�నవ స్వ��వం, వయ్��త్త్వం, �లమ� మ��య� ప్రథమ ఆత్మను 

క��� క��� ఉం���. మన �శ్వం �షయంల� క��� ఇ�ే �జం, �ాలప�ంత మ��య� 

ఇతర నకష్త్ర మండల�లను క��� ఉం��, ��ం���ాట� �వమ�, �ర� క��� క��� ఉం��. 

�శ్వంల� ఉనన్ అ�న్ �షయ�ల�, ప��ర్థమ� అ��� ���క ఉ��� క��� ఉనన్ అం�ాల�. 

అల��� ఇ�� జ�న్-�ాన్-��న్ అ�� లకష్ణ�లను క��� క��� ఉంట�ం��. ప��ర్థం�క్క అ� 

సూకష్్మ���న ��ణ�వ�ల�న్ క��� ఈ లకష్ణ�లను ర��� ం��ంచుక�� ఉనన్��–అతయ్ంత 

సూకష్్మ���న ��ణ�వ�ల� క��� ఈ లకష్ణ��న్ క��� ఉంట��. 
 

15 పంచభ���ల� Five Elements—ల�హమ�, �ెక్క, �ర�, అ��న్, మ��య� భ��. 
16 ఫల�ి��ధ్ Fruit Status—బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ఒకర� �ా��ం�న �ా్థ �, ఉ��హరణ�� అర్హత్, 

బ� ��సత్వ, త��గత, �దలగ�న�. 
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జ�న్-�ాన్-��న్ అ�� ఈ లకష్ణ�ల� �శ్వంల� మం��, �డె�ను ��లవ����� ఒక 

ప్రమ�ణం. ఏ�� మం� ల�క ఏ�� �ెడ�? అ���� ��� ��్వ�ా�� �ర్ణ�ంచబడ�త�ం��. 

ఇంతక�మ�ందు మనం సూ�౦�న ద17 క��� ఇ�ే. �సస్ం�ేహం�ా, ఈ �ాలప� 

�ామ��క ��ౖ�క ప్రమ�ణం ఇపప్ట��� మ����� �ం�� మ��య� వక�మ��ాగ్ �న్ 

పట�్టం��. ఇప�ప్డ� ఎవ����� ల� ఫంగ్18 నుం�� ��ర�్చక�ంట� అత�� ల�క ఆ��ను మ�న�కి 

ర�గ్మత ఉనన్�ాళ�్ళ అ� అంట�ర�. �ా� 1950, ల�క 1960 వ సంవతస్�ాల�్ల  ఎవ����� 

�ాళ్ళ�� మ�న�కి ర�గ్మత ఉం�� అ� అ���ా�ా? మ�నవ ��ౖ�క ప్రమ�ణం �ప��తం�ా 

��గజ����� త�ం��, మ�నవ ��ౖ�క �ల�వల� �������� అట్టడ���్క �� త���న్�. 

మనుష�ల� ��వలం స్వప్ర�జ��ల�� ��ంట���, ఒక �నన్ ��గం ల�భం ��సం 

ఇతర�లక� �� క����ాత్ ర�. అ�న్ ���ల��ా ఒక���� ఒకర� �� ట�పడ�త� 

�� �ాడ�క�ంట�ర�. ఒక్క�ా�� అందర� ఆల��ంచం��: ఇ�� ఇల��� ��న�ాగడం 

అనుమ�ంచబడ�త�ం��? ఒక వయ్��త్ తప�ప్ �సేుత్ నన్ప�ప్డ�, నువ�్వ తప�ప్డ� ప� 

�ేసుత్ ��న్వ� �ర� ఎ�త్  చూ�ి� ేఅతడ� ���న్ నమ్మడ�. ఆ వయ్��త్ మ�మ�్మట��� ��ను 

�ేసుత్ ం�� ఒక తపప్� నమ్మడ�. ��ంతమం�� తమ� ��మ� ��గజ���న ���ౖక ప్రమ�ణం�� 

�� ల�్చక�ంట�ర�. �ల�వల� కట�్ట  �్ార మ�ణ��ాల� మ����� య�� �ాబట�్ట, �ాళ�్ళ తమను 

ఇతర�ల కంట� ఉనన్త���న �ాళ�్ళ�ా ప��గణ�ంచుక�ంట�ర�. మ�నవ ��ౖ�క ప్రమ�ణం 

ఎంత మ�ర�ప్ �ెం���� �ా�, ఈ �శ్వం�క్క ఈ లకష్ణం మ�ర�ప్ ల�క�ం�� ఉంట�ం��, 

ఇ�� �డె� మనుష�ల నుం�� మం� మనుష�లను గ���త్ంచ����� ఒ�� ఒక �్ార మ�ణ�కం. 

ఒక �ాధక����ా మ�మ�ల� మనుష�ల ప్రమ�ణ�ల�� �ాక�ం��, �శ్వం�క్క ఈ 

లకష్ణ�లను అనుస��ం� ప్రవ��త్ం���. �ర� ��క్క మ��క���న, �జ �ి్థ��� 

�ేర����ాలంట� మ��య� కృ�ి �ాధనల� ప���గ�� �ా��ం��లంట� �ర� తపప్క�ం�� ఈ 

ప్రమ�ణ���� అనుగ�ణం�ా�� నడ�చు���ా�. ఒక మ�నవ���ా ఈ �శ్వం�క్క జ�న్-

�ాన్-��న్ లకష్ణ�లను అనుస����త్�� �ర� ఒక మం� మ��ి. ఒక వయ్��త్ ఈ లకష్ణ�ల 

నుం�� దూర���� ే అతడ� �జం�ా�� ఒక �ెడ్డ  మ��ి. �ర� ప��ే�� ��ట ల��� 

సమ�జంల� ��ంతమం�� �మ్మ�న్ �ెడ్డ�ార� అనవచు్చ, అ�� ే �ర� �జం�ా 

�ెడ్డ�ాళ�్ళ �ాక�� వచు్చ. ��ందర� �మ్మ�న్ మం��ార� అనవచు్చ, �ా� �జ����  

 
 

17 ద de (duh)—“సదుగ్ ణం,” “ప�ణయ్మ�”; ఒక అమ�లయ్���న �ెల్లట� ప��ర్థం. 
18 ల� ఫంగ్ Lei Feng (lay fung)—1960 ల� �ై�య ���ౖక ఉ��హరణం. 
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�ర� మం��ాళ�్ళ �ాక�� వచు్చ. ఒక �ాధక����ా �మ్మ�న్ �ర� ఈ లకష్ణ�లక� 

స�క��ంచుక�ంట� �ర� ���� ను �� ం��న�ారవ���ర�–ఇ�� అట�వంట� ఒక �ా��రణ 

సూత్రం. 

జ�న్-�ాన్-��న్ ను �ాధన �ే�� ప్ర���యల�, ���� �ాఠ�ాల జ�న్ గ�ణ��న్ కృ� ి

�ేయడం �ద శ�దధ్  చూప�త�ం��. అందువల్ల  ���� �ాఠ�ాల ఒక���క్క స్వ���ా�న్ 

��ర�గ�పరచు������� జ�న్ ను కృ�ి �ేయ���న్ నమ�్మత�ం��; ఒకర� �జ���న్ పల�ా�, 

పనులను �జ����ా �యె�య్�, సతయ్సంధు�ైన వయ్��త్�ా మ��ా�, తమ�క్క మ��క, 

�జ �ి్థ��� �ేర�క�� �వ���� కృ�ి ��్వ�ా �జ���న వయ్��త్�ా మ��ా�. అ�నపప్ట��� ఇ�� 

దయ�గ�ణం మ��య� సహ���న్ క��� క��� ఉంట�ం��, �ా� జ�న్ (సతయ్గ�ణం) 

�క్క కృ��ి� �్ార ��నయ్త ఇవ్వబడ�త�ం��. బ�దధ్  �ాఠ�ాల జ�న్-�ాన్-��న్ నుం�� �ాన్ 
(దయ�గ�ణం) �క్క కృ�ి�� �్ార ��నయ్తను ఇసుత్ ం��. �ాన్ �క్క కృ�ి ��పప్, 

ఉ��ర���న దయ�గ�ణ��న్ ఉతప్�త్  �ేయగలదు �ాబట�్ట, ఎప�ప్�ె�ౖే దయ�గ�ణం వృ��ధ్  

�ెందుత�ం�ో  ఒకర� సర్వ �వ��ట� బ�ధ అనుభ�సుత్ నన్ట�్ల  కను��ంట�ర�, ఈ �ధం�ా 

బ�దధ్  �ాఠ�ాల అ�న్ �వ�లక� మ���త్� ప్ర�ా��ం�ే ఆ�ాంకష్ను ��ం�� ం��ంపజ�సుత్ ం��. 

ఇందుల� జ�న్ (సతయ్ం), ��న్ (సహనం) క��� ఉంట��, �ా� �ాన్ (దయ�గ�ణం) 

�క్క కృ�ి�� �్ార ��నయ్త ఉంట�ం��. మన �ాల�న్ ���ా �శ్వం�క్క అత�య్నన్త���న 

ప్రమ�ణం జ�న్-�ాన్-��న్ ��ౖ ఆ��రప�� ఉం��, అ�న్ంట�� ఒ���ా���ా కృ� ి�ే�ాత్ ం. మనం 

కృ�ి ��ే� వ్వవస్థ  మహతత్ర���న��. 

���ంగ్ అ���� చ��త్రప�ర్వ సంస్కృ�  

���ంగ్ అంట� ఏ�ట�? ��ల�మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ��� గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�. 

��ను �ె��ప్�� �ాళ�్ళ �ె�ిప్న����� �నన్ం�ా ఉంట�ం��. ��ల�మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� 

��� గ���ం� తమ �ా్థ �ల�్ల  మ�ట�్ల డ���ర�, �ా� ��ను మ�త్రం ఒక ఉనన్త �ా్థ � 

నుం�� ���ంగ్ �క్క అవ�ాహనను గ���ం� మ�ట�్ల డ�త���న్ను. �ాళ్ళ అవ�ాహనక� 

ఇ�� ప���త్�ా �నన్ం. ��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ���ంగ్ క� మన �ేశంల� ��ండ���ల 

సంవతస్�ాల చ��త్ర ఉంద� �ెబ���ర�. ���ంగ్ క� మ�డ���ల సంవతస్�ాల చ��త్ర ఉంద� 

అ���ాళ�్ళ క��� ��ంతమం�� ఉ��న్ర�. ��ందర� ���ంగ్ క� అ�దు��ల సంవతస్�ాల 

చ��త్ర ఉంద� �బె���ర�, ఇ�� ఇంచు�ంచు మన �ై�య ��గ��కతక� సమ�ా�నం 

అవ�త�ం��. ఇం�ా ��ంతమం�� ప��ాతత్వ �ాఖ�క్క త్రవ్వ�ాల ఆ��రం�ా ����� 
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ఏడ���ల సంవతస్�ాల చ��త్ర ఉంద� �ెబ���ర�, ఈ �ధం�ా మన �ై�య 

సంస్కృ��క్క చ��త్రకంట� ఎం�� మ�ందునుం�� ఉం��. �ాళ�్ళ ఏ �ధం�ా అర్థం 

�ేసుక���న్, ���ంగ్ మ�నవ ��గ��కత �క్క చ��త్రకంట� ఎం�� మందునుం�� ఉం� ే

అవ�ాశం ల�దు. ����్వన్ �వప��ణ�మ �ి��ధ్ ంతం ప్ర�ారం, మ�నవ�ల� జలచర���న 

�క్కల నుం�� జలచర���న జంత�వ�ల��ా ��ాసం �ెం��ర�. అక్క��నుం�� �ాళ�్ళ 

��ంచ����� భ��్మద��, �వ���� వృ��ల �ద�� తర� ����్ల ర�. మరల భ��్మద 

��త�ల��ా మ��ార�, �వ���� సంస్కృ� మ��య� ఆల�చన శ��త్గల ఆధు�క 

మ�నవ�ల��ా ��ాసం �ెం��ర�. ఆ ల�క్క ప్ర�ారం, మ�నవ ��గ��కత �జం�ా ఉదభ్�ం� 

ఇం�ా ప����ల సంవతస్�ాల� క��� �ాల�దు. ఇం�ా దూరం�ా ��న��్క చూ��త్ , 

��డ�మ�ళ�్ళ ��యయ్డం ��్వ�ా ప్ర�ల�ఖనం క��� ల�దు, ఆ మ�నవ�ల� వృ��ల 

ఆక�లను కట�్ట క����ార� మ��య� ప�్చ మ�ంసం ����ార�. ఇం�ా దూరం�ా ��న��్క 

చూ��త్ , �ాళ�్ళ ప���త్�ా ఆట�క ల�క ఆ��మ మ�నవ�ల�. �ాళ్ళ�� �ప�ప్ ఎల� 

ఉప���ం��ల� క��� �ె��ి ఉండక�� వచు్చ. 

అ����ా� ��మ� ఒక సమసయ్� గ���త్ం��మ�. ఈ ప్రపంచంల� ��ల� 

ప్ర�ే�ాల�్ల  ఉనన్ అ��క �ాంస్కృ�క అవ���ాల� మన మ�నవ ��గ��కత చ��త్రకంట� ఎం�� 

సుదూర �ాలం ��ట��. ఈ ప��ాతన అవ���ాల� ��ల� ఉనన్త �ా్థ � ప�త���న్ క��� 

ఉ��న్�. క��త్మక �ల�వల �షయ���� వ��త్ , అ� ��ల� ఉనన్త���న �ా్థ �ల� 

ఉ��న్�. ఆధు�క మ�నవజ�� ��వలం మన ప���్వక�ల కళలను అనుక��సుత్ ��న్ర� 

అం�ే, �ాళ్ళ కళల� ఎం�� ��పప్ క��త్మక �ల�వలను క��� ఉ��న్�. �ా� ఇవ�న్ 

క��� వంద��ల సంవతస్�ాలక�, ���న్ పదుల లకష్ల సంవతస్�ాలక�, ��ల లకష్ల 

సంవతస్�ాలక� మ�ందట� అవ���ాల�. ��� గ���ం� ఆల��ంచం�� అందర�: ఇ�� ఈ��ట� 

చ��త్రను ఎగ��� �ెయయ్డం ల�దు? �జ���� ఇ�� ఎగ��� �ాదు, ఎందుకంట� మ�న�ా� 

ఎల్లప�ప్డూ ��నన్�ే ��ర�గ�పరచుక�ంట� మ��య� ఆ�ష్క��ంచుక�ంట� ఉం��. 

సమ�జం అ�వృ��ధ్  �ెం��ే� ఈ �ధం�ా��. ఇంతక� మ�ందట� అవ�ాహన ప���త్�ా  

స���న�� �ాక�� వచు్చ. 

��ల�మం�� ��� ఉంట�ర� “చ��త్రప�ర్వ సంస్కృ�” గ���ం�, ���న్ 

“చ��త్రప�ర్వ ��గ��కత” అ� క��� అంట�ర�. మనం చ��త్రప�ర్వ సంస్కృ�� గ���ం� 

మ�ట�్ల డ�క�ం��ం. ఈ భ��్మద ఆ�ియ�, య���ప్, ద��ణ అ�����ా, ఉతత్ర అ�����ా, 

ఓ�ియ��య�, ఆ�ి్ర�ా మ��య� అంట�ర్కట��ా అ�� ఖం��ల���న్�. భ�గరభ్ 
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�ాసత్ ��్ఞ ల� �ట�� ఖం��ంతర తల�ల� అంట�ర�. ఈ ఖం��ంతర తల�ల� ఏరప్��నపప్ట� 

నుం�� ఈ��ట� వరక�, ���న్ వందల లకష్ల సంవతస్�ాల� గ����� య��. అంట�, అ��క 

ఖం��ల� సమ�ద్రగరభ్ంల� నుం� ఉదభ్�ం���, మ��య� అ��క ఖం��ల� సమ�ద్రం 

అడ�గ�క� మ������ య�� క���. ఇ� ప్రసుత్ త �ి్థ�ల� �ి్థరప�� వందల లకష్ల 

సంవతస్�ాలక� ��నౖ గ����� య��. �ా� అ��క సమ���్ర ల�క్క జలగ�ాభ్ల ���ంద 

���న్ ఎ�ె�త్న ��దద్  ప��ాతన ��ా్మణ�ల� కను��నబ��్డ �. ఈ భవంత�ల� ఎం�� అందం�ా 

మలచబ��్డ �, ఇ� మన ఆధు�క మ�న�ా��క్క �ాంస్కృ�క పరంపరక� 

సంబం��ం�న� �ావ�. అంట� అ� సమ�ద్రగరభ్ంల� మ�నగక మ�ం�ే ���్మంచబ�� 

ఉంట��. వందల లకష్ల సంవతస్�ాల ���తం ఈ ��గ��కతలను ఎవర� సృ�ి్టం��ర�? ఆ 

�ాలంల� మన మ�నవజ�� ��� ర�పంల� క��� ల�దు. అంత ��పప్ జ�్ఞ నం�� 

���్మంచబ��న �ాట�� మనం ఎల� సృ�ి్టంచగ��ామ�? ప్రపంచ�ాయ్పత్ ం�ా ప��ావసుత్  

�ాసత్ ��్ఞ ల� �్రల�బ�ట్ౖ (trilobite) అనబ�ే ఒక ��� కను����న్ర� ఇ�� 60 నుం�� 26 

��ట్ల  సంవతస్�ాల మ�ందు ��ం� ఉం�ే��. ఇట�వంట� �� 26 ��ట్ల  సంవతస్�ాల 

మ�ందు అదృశయ్����� �ం��. ఒక అ�����ా �ాసత్ ��్ఞ డ� �����ౖ మ�నవ �ా�మ�ద్ర ఉనన్ 

ఒక �్రల�బ�ౖట్ �లజ��న్ కను����న్డ�; ఆ �లజం�� ౖ �ా�మ�ద్ర సప్ష్టం�ా �ాదరకష్ల� 

ధ��ం�న ఒక వయ్��త్�ేత మ���్రంచబ��ం��. ఇ�� చ��త్ర�ార�లను ఎగ��� �ెయయ్డం ల�దు? 

����్వన్ �వప��ణ�మ �ి��ధ్ ంతం ప్ర�ారం, 26 ��ట్ల  సంవతస్�ాల మ�ందు మ�నవ�ల� 

ఎల� ఉండగలర�? 

��ర� �శేప� జ��య �శ్వ���య్లయం �క్క ప��ావసుత్ �ాలల�, మ�నవ 

ఆ�ారంల� �ెక్కబ��న ఒక �ల ఉం��. ప����ధనల ��్వ�ా ఈ మ�న�ా�ారం మ���ౖప్ ��ల 

సంవతస్�ాల మ�ందు �ెక్కబ��ంద� ��ాధ్ ��ంచబ��ం��. అ�నపప్ట��� ఈ మ�న�ా�ారం 

దుసుత్ ల�, ట��ీ మ��య� �ాదరకష్లను ధ��ం� ఒక దు��్బణ�� �తేబట�్ట  ఉం��, మ��య� 

ఆ మ�నవ�డ� ఖ��ళ నకష్��్ర �న్ ���సుత్ ��న్డ�. మనుష�ల� మ���ౖప్ ��ల సంవతస్�ాల 

���తం బట్ట ��త���ి �ాట�� ఎల� ధ��ంచగ��ార�? ఇం�ా ఊ��తం�ా అతడ� దు��్బణ� 

��్వ�ా నకష్��్ర లను ���సుత్ ��న్డ� మ��య� ��ంత��రక� ఖ��ళ �ాసత్ � జ�్ఞ ���న్ క��� 

ఉ��న్డ�. మనం ఎప�ప్డూ ఐ���ా ఖండ�ా�ి ����� దు��్బణ�� క���ట�్ట డ� 

అనుక�ంట�ం, ����� ��వలం మ�డ�వందల సంవతస్�ాల ��ౖ�ల�క� చ���ే్ర ఉనన్ట�్ట  

చూ�ిసూత్ . అ�� ేమ���ౖప్ ��ల సంవతస్�ాల ���తం దు��్బణ�� ఎవర� క���ట�్ట ర�? ఇక్కడ 

సమ���నం �ొరక� ప్రశన్ల� ఇం�ా అ��కం ఉ��న్�. ఉ��హరణ�� �్ార నుస్, ద��ణ 

ఆ�ి్ర�ా మ��య� ఆల్ప్� పర్వ��ల�్ల  ��ల� గ�హల�్ల  �వం ఉట�్టపడ�త�, �ాసత్�ా��� 
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దగగ్ర�ా �ెక్కబ��న ���్ర ల� ఉ��న్�. ఆ �ధం�ా �ెక్కబ��న ఆ�ా�ాల� 

ప్రశం�ా�గయ్���న సు�న్తత్వం�� కనబడ��� మ��య� ఖ�జ�ల�� తయ����న 

రంగ�ల�� ��్రక��ంచబ��్డ �. ఈ మనుష�ల�ౖ� ే �ా�ా్చతయ్ సూట్లను �� �న అధు��తన 

దుసుత్ లను ధ��ం� ఉ��న్ర�, మ��య� �ాళ�్ళ �గ�త� పంట�్ల మ�లను ��సుక�� 

ఉ��న్ర�. ��ంతమం�� �� గ ���� ��ౖప�ల�్ల గ క��ిం�ే �ాట�� పట�్ట క�� ఉ��న్ర�, �గ�� 

�ాళ�్ళ �ే� కర�లను �సూత్  ట��ీలను ��సుక�� ఉ��న్ర�. ఎ��న్ వందల ��ల 

సంవతస్�ాల �������� �ెం��న ��త�ల� అంత అధు��తన క��త్మక �ా్థ ��� ఎల� 

�ేర���గ��ా�? 

ఇం�ా ఒక సుదూర య�గం�క్క ఉ��హరణ ఇ�ా్వలంట�, ఆ�ి్ర�ాల� గల 

�ాబ� న్ ��ప�్ల క్ ల� య����యం ఖ�జం ఉం��. �� �్చ చూ��త్  ఈ �శేం అ�వృ��ధ్ల� 

��నుకబ�� ఉం��. అ�� య����యంను స్వయం�ా తయ�ర� �ేసు��ల�దు మ��య� 

ఖ�జ��న్ అగ���ేాల�� ఎగ�మ� �ేసుత్ ం��. 1972వ సంవతస్రంల� ఒక ��్రంచ్ 

ఉ��ప్దక�డ� ఈ య����యం ఖ�జ��న్ ��గ�మ� �ేసుక���న్డ�. ప్ర�గ�ాలల� 

�ే�ిన ప��కష్ల తర��ాత, ఆ య����యం ఖ�జ��న్ సంగ���ం�  �����ం�నట�్ల �ా 

�ె��ిం��. �ాళ�్ళ ���న్ ఒక అ�ా��రణ���న �షయం�ా ప��గణ�ం�, ప���లన 

�ేయట���� �ాసత్ ��్ఞ లను అక్క���� పం�ిం��ర�. ఇం�ా ��ల� �ే�ాలనుం�� �ాసత్ ��్ఞ ల� 

క��� ప����ధన��సం అక్క���� ����్ల ర�. �వ����, ఈ య����యం గ� ఒక ��దద్  ఎత�త్  

��త�బదధ్���న ర�ప���ఖల�గల అణ� ��య�క్టర్ అ� ��ాధ్ ��ంచబ��ం��. మన ఆధు�క 

మ�నవ�ల� క��� బహ�శ ���న్ సృ�ి్టంచల�ర�, అ��ే మ�� ఇ�� ఎప�ప్డ� 

���్మంచబ��ం��? ఇ�� ��ండ� �లయన్ (��ల ��ట�్ల ) సంవతస్�ాల ���తం ���్మంచబ��ం�� 

మ��య� ఐదువందల ��ల సంవతస్�ాల� �ా�ాయ్చరణల� ఉం��. ఇవ�న్ ఖ��ళ 

ప��మ�ణప� ల�క్కల�, ����్వన్ �వప��ణ�మ ��ి�ధ్ ంతం ��్వ�ా స����ా ���న్ 

�వ��ంచల�మ�. ఇట�వంట�� ఎ��న్ ఉ��హరణల���న్�. ఈ��ట� మన �ాసత్ �జ్ఞ మ��య� 

�ాం���క సమ�జ�ల� కను��నన్ �షయ�ల� మన ప్రసుత్ త �ాఠయ్ప�సత్�ాల� 

మ���్చ��య����� స���� ���. ఎప�ప్�ై�ే మ�న�ా� �క్క సంప్ర��యక 

మనసత్��్వల� ఒక పదధ్� ప్ర�ారం ప��ేయడం మ��య� ఆల��ంచడం�ా ఏరప్డ����, 

��తత్  ఆల�చనలను అం��క��ంచటం ఎం�� కష్టం. ఎప�ప్�ై�ే �జం బయటక� వసుత్ ం�ో , 

ప్రజల� ���న్ అం��క��ంచట���� �ైరయ్ం �ేయర� మ��య� �ా్వ���కం�ా ��ాక���ాత్ ర�. 

సంప్ర��యక ప���ాట��క్క ప్ర��వం �ారణం�ా, ఇట�వంట� కను��నన్ �షయ�లను 

ఎవ్వర� క�మబదధ్ం�ా సంగ���ంచడం �ెయయ్ల�దు. అందువల్ల  మ�నవ ��వనల�, జ���� 
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అ�వృదుధ్ లక� ఎప�ప్డూ ��నుకబ�ే ఉంట��. ఒక్క�ా�� ఇల�ంట� �షయ�లను �ర� 

ప్ర�ాత్ ���త్ , ఇవ�న్ మ�ఢనమ్మ�ాల� �ాట�� ��ట�్ట  �ా���� మనుష�ల� ఉంట�ర�–అ� 

ఇంతక�మ�ం�ే కను��నబ���� �ా�. అవ�న్ �సత్ ృతం�ా ఇం�ా ప్ర��రం �ేయబడల�దు 

అం�ే. 

��ల�మం�� �ాహసవంత�ల�ౖన ��ే� �ాసత్ ��్ఞ ల� ���న్ ఒక చ��త్రప�ర్వ 

సంస్కృ��ా మ��య� ఇపప్ట� మ�నవజ���� మ�ందట� ��గ��కత అ� ఇపప్ట��� 

బ��టం�ా గ���త్ం��ర�. మ�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ఇపప్ట� ��గ��కతక� మ�ందు 

ఒకట�కంట� ఎక�్కవ అ��క ��గ��కతల� ఉ��న్�. త్రవ్వ�ాల�్ల  �ొ����న �్ార �న అవ���ాల 

��్వ�ా అ� ఒక్క �ాలం�క్క ��గ��కతక� సంబం��ం�న వసుత్ వ�ల� �ావ� మనం 

�ెల�సుక���న్ం. ఇందువలన �ె��ిన�� ఏ�టంట� అ��క ప�ాయ్య�ల� మ�నవ 

��గ��కతల� ��శన����� �న తర��ాత, ప్ర��ా�� ��వలం ����ద్  సంఖయ్ల� మనుష�ల� 

మ�త్ర�� ���ల�ర� మ��య� �ాళ�్ళ ఒక అ���� �వ���న్ �ా��ం��ర�. ఆ తర��ాత 

�ాళ�్ళ క�మం�ా సంఖయ్ల� �సత్��ం�, ఒక ��తత్  మ�నవజ���ా తయ���� ��తత్  ��గ��కతను 

ఆరం�ం��ర�. ఆ తర��ాత �ాళ�్ళ మ�్ల ���శ����� గ�రయ�య్ర� మ��య� మరల� 

ఇం��క �ా�� ఒక ��తత్  మ�నవజ��� ప�ట�్టం��ర�. ఇ�� అట�వంట� ��నన్ ���్ణత�ాల 

మ�ర�ప్లక� ల�నవ�త�ం��. ���క �ాసత్ ���తత్ల� ప��ర్థం�క్క గమనం ���ద్ష్ట���న 

ధ�ా్మలను అనుస��సుత్ ంద� నమ�్మ��ర�. మన య�వత�త్  �శ్వం�క్క మ�ర�ప్ల� 

క��� ధ�ా్మలను అనుస���ాత్ �. 

ఈ అనంత���న �శ్వం మ��య� �ాలప�ంతల� ఉనన్ మన భ�మండలం 

అ�న్ సమయ�ల�్ల నూ ��ల� �ా�ీ�ా ప��భ్రమణం �సేుత్ ంద���� అసంభవం. ఇ�� ఒ�ా��క 

గ���న్ గ�దుద్ ��వడ� ల�క ఏ�ో సమసయ్లను ఎదు��్క� ఉండవచు్చ, ��పప్ ప్రళయ�ల�� 

������ి ఉండవచు్చ. మ��క్క అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల దృకప్థం నుం��, ఇ�� ఇల��� 

ఏ�ాప్ట� �ేయబ��ం��. ��ను ఒక�ా�� జ�గ�తత్�ా ప����ధన ��ేి మ�న�ా� ఎన��ౖ-ఒక్క 

�ార�్ల  ప���త్ ���శ����� ల�న�నట�్ట  కను����న్ను. ఇంతక�మ�ందట� ��గ��కత నుం�� 

��ల� ��ం�ే ���� ఉం��, ��వలం తక�్కవ సంఖయ్ల� మనుష�ల� బ్ర��� ఉం��ేాళ�్ళ 

మ��య� ఆ తర��ా� య�గంల��� ప్ర���ం��ేాళ�్ళ, మరల� ఒక అ��గ��క �����న్ 

గడ�ప���ర�. మ�నవ�ల జ���� ������ ����ద్ , ��గ��కత మరల� ����� ఉదభ్�సుత్ ం��. 

మ�న�ా� ఇట�వంట� ���్ణత�ాలంల� జ���� మ�ర�ప్లను ఎన��-ౖఒక్క �ార�్ల  ఎదు��్కం��, 

అ�నపప్ట��� ��ను �ాట�� �వ�� వరక� మ�త్రం జ�డ �యల�క�� య�ను. �ై�య 
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ప్రజల� జగతస్ంబం��త సమయం, భ���క్క అనుక�ల �ి్థత�ల� మ��య� మ�నవ 

�ామర�ాయ్�న్ గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�. ��నన్���న జగతస్ంబం��త మ�ర�ప్ల� మ��య� 

��నన్���న జగతస్ంబం��త సమయ�ల� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� ��నన్���న 

ప���ి్థత�లను �సుక��ాగలవ�. ���క �ాసత్ �ం ప్ర�ారం ప��ర్థం �క్క గమనం 

���ద్ష్ట���న ధ�ా్మలను �ాట�సుత్ ం��–�శ్వం�క్క గమనం �షయంల� క��� ఇ�ే �జం. 

చ��త్రప�ర్వ సంస్కృ�� గ���ం� ��ౖన ఇవ్వబ��న ���ద్శం ప్ర��నం�ా �క� 

�ె��ప్�ే�టంట� ���ంగ్ అ���� మన మ�న�ా� కను��నన్�� �ాద�. ఇ�� ఎప�ప్�ో  

సు��ర్ఘ���న �ాలంనుం�� �ారసత్వం�ా వ�్చం��, ఇ�� క��� ఒక రక���న చ��త్రప�ర్వ 

సంస్కృ�. బ�దధ్మత గ�ం��లనుం�� ����� సంబం��ం�న ���న్ �వరణల� క��� 

�ొర�క����. �ాకయ్మ�� ��ను కృ�ి �ాధనల� ఎ��న్ ��ల లకష్ల కల�ప్ల19 ���ందట 

�ాఫలయ్ం �ా��ం��న� ఒక�ా�� అ��న్ర�. ఒక కలప్ంల� ఎ�న్ సంవతస్�ాల���న్�? 

ఒక్క కలప్ం అ���� పదుల ��ట్ల  సంవతస్�ాలక� సమ�నం. అంత ��దద్  సంఖయ్ �ే�క�ా 

ఊహక� అందదు. ఇ�ే �జ����ే, ఈ మ�నవజ�� చ��త్ర��ను మ��య� �తత్ం 

భ�మండలం �క్క మ�ర�ప్ల��ను ఇ�� ఏ��భ�ంచడం ల�దు? ����� ��డ�, ఆర�గ�ర� 

�్ార �న బ�దధ్ల� తనకంట� మ�ందు ఉ��న్ర�, తన�� క��� గ�ర�వ�ల���న్ర� 

�ాకయ్మ�� ప్ర�ాత్ �ం��ర�, �ళ్ళందర� కృ�ి �ాధన ప్ర���యల�్ల  అ��క ��ల లకష్ల కల�ప్ల 

���తం �ాఫలయ్ం �� ం��ర�. ఇదం�� �జ����ే, అట�వంట� �జ���న, సంప్ర��యక���న 

మ��య� �దధ్���న బ� ధనల� క���య�నన్ కృ�ి �����ల� ఇపప్ట� మన సమ�జంల� 

బ� ��ంచబడ�త���న్య�? ననున్ అ�����ే మ�త్రం అ�� తపప్క�ం�� జర�గ�త�ం��, �ా� 

అ� అర�దు�ా కనబడ���. ఈ ���ల�్ల  బ�టకప� ���ంగ్, అబదధ్ప� ���ంగ్, ఇం�ా 

ఆత్మల�ేత ఆవ��ంపబడ్డ�ాళ�్ళ అందర� తమ ఇ�ా్ట ��� ఏ�ో ఒకట� తయ�ర��ే�ి 

ప్రజలను �సం �ేసుత్ ��న్ర�, �ాళ్ళ�క్క సంఖయ్ �దధ్���న ���ంగ్ �ాధనలక� ఎ��న్ 

��ట�్ల  �ం� ఉం��. �దధ్���న ల�క బ�టక���న �ాట� మధయ్ �ే�� క���ట్టడం అ���� 

కష్టం. ఒక �దధ్���న ���ంగ్ �ాధనను గ���త్ంచడం అంత �ే�క �ాదు, ������ పట�్ట ��వడం 

క��� అంత సులభం �ాదు. 

 

19 కలప్ం kalpa—��ండ� వందల ��ట్ల  సంవతస్�ాల� ఉం� ేఒక �ాల సమయం; ఇక్కడ ఈ పదం ఒక 

సంఖయ్�ా ఉప���ంచబడ�త�ం��. 
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�జ����, ప��ాతన �ాలంనుం�� ���ంగ్ మ�త్ర�� �ారంపరయ్ం�ా �ావడం 

ల�దు, ట� ౖ�,20 హ ట�, ల� ష�,21 మ�ర�ప్ల�క్క గ�ంథం,22 ఎ���� ట్రయ���ా మ�ల�23 

�దలగ�న�, ఇవ�న్ చ��త్ర ప�ర్వంనుం�� సంక��ం�న��. అందువల్ల  ఇపప్ట� �ాలప� 

మ�మ�ల� మనుష�ల దృ�ా్ట � �ట�� చ��� అర్థం �ేసుక�ంట�, మనం �ట�� ఎట�్ట 

ప���ి్థత�ల�్ల ను అవ�ాహన �ేసు��ల�మ�. ఒక మ�మ�ల� మ��ి�క్క �ా్థ �నుం��, 

దృకప్థంనుం�� మ��య� మ�న�కి �ి్థ�నుం�� ఒకర� �జ���న �షయ�లను అర్థం 

�ేసు��ల�ర�. 

���ంగ్ అ���� కృ�ి �ాధన 

���ంగ్ క� ఇంత సు��ర్ఘ���న చ��త్ర ఉం�� �ాబట�్ట, అ�� �ే� ��సం? ��ను అంద���� 

�ెబ�త���న్ను మనం బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ఒక ��పప్ �ాధన మ��ాగ్ ��� సంబం��ం�న 

�ాళ్ళం �ాబట�్ట, మనం తపప్క�ం�� బ�దధ్��్వ�న్ కృ�ి �సేుక�ంట�ం. ���� �ాఠ�ాలల� 

ఒకర� తపప్�స���ా ����� �� ందట���� ����ను కృ�ి �ే�ాత్ ర�. ��ను అంద���� 

�ెబ�త���న్ను “బ�దధ్ ” అ���� ఒక మ�ఢనమ్మకం �ాదు. ఇ�� ��రత�శేప� �్ార �న���న 

సంస్కృత ��షల� ఒక పదం. �ై��ల� ���న్ ప��చయం �ే�ినప�ప్డ� ఇ�� “�� ట�”24 అ� 

�ిలవబ��ం��. ���న్ “ఫ�ట�”25 అ� అనువ��ం�న �ాళ�్ళ క��� ఉ��న్ర�. ఈ పదం 

 

 

20 ట�ౖ � Taiji (tie-jee)—���� �ాఠ�ాల�క్క �హన్ం, ప�్చమ �ే�ాల�్ల  “�న్-య�ంగ్” 

�హన్ం�ా  ప్రజ�దరణ �� ం��ం��. 
21 హ ట� (huh-too), ల� ష� (luoa-shew)—�్ార �న �ై�� �ేశంల� ప్రతయ్కష్���న చ��త్ర ప�ర్వ 

�ప�ల ���్ర ల� మ��య� అ� ప్రకృ� �క్క గమనంల� వ�ే్చ మ�ర�ప్లను ��ల్ల�� ��ేాత్ �. 
22 మ�ర�ప్ల�క్క గ�ంథం (Book of Changes)— (���.ప�.1100–���.ప�. 221) జ�వ్ �ామ�� జయ్ 

�ాల���� �ెం��న ఒక ప��ాతన���న �ై�య భ�షయ్ దర్శ����� సంబం��ం�న గ�ంథం. 
23 ఎ���� ట్రయ�ా� మ�ల� Eight Triagrams—మ�ర�ప్ల�క్క గ�ంథం నుం��, ఒక చ��త్ర ప�ర్వ 

�ప�ల �త్రం ప్రకృ� �క్క మ�ర�ప్ల క�మ��న్ ��ల్ల�� �సేుత్ ంద� నమ్మబడ�త�ం��. 
24 ��  ట�  Fo Tuo—“బ�దధ్ ” క� సంప్ర��యక���న �ై�య పదం. 
25 ఫ� ట� Fu Tu—“బ�దధ్ ” క� సంప్ర��యక���న �ై�య పదం. 
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ఒక��నుం�� ఇం��క���� ����� వ�్ేచస����, మన �ె�ౖ� ప్రజల� ��ంట�్ల  ఒక అకష్�ా�న్ 

వద����ి ���న్ “�� ” అ� ��ి��ర�. �ై�య ��షల� ��� అర్థం ఏ�ట�? ��� అర్థం “ఒక 

జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్,” ఒకర� కృ� ి �ాధన ��్వ�ా జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ం��ర� అర్థం. 

ఇందుల� మ�ఢనమ్మకం ఏమ�ం��? 

��� గ���ం� ఆల��ంచం��, అందర�: కృ�ి �ాధన ��్వ�ా ఒకర� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను ��ం�� ం��ంచు��వచు్చ. ఈ��ట� ప్రపంచంల� ఆర� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

గ���త్ం��ర�, �ా� అ� �ట��� మ�త్ర�� ప���తం �ావ�. ప�� ��లక� ��ౖ�ల�క� స్వచ్ఛ���న 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల���న్య� ��ను �ెపప్గలను. ఒక వయ్��త్ అక్కడ క�ర�్చ�, 

తన�క్క �ాళ�్ల  �ేత�లను క��� కదపక�ం��, ఇతర�ల� తమ �తే�ల� �ాళ్ల�� క��� 

�ేయల�� పనులను �ేయగలడ�, మ��య� ఈ �శ్వంల� ప్ర� ఒక్క 

ప��మ�ణం�క్క �జ���న స��య్�న్ చూడగలడ�. ఈ వయ్��త్ �శ్వం��క్క స��య్�న్ 

మ��య� ఒక మ�మ�ల� మ��ి చూడల�నట�వంట� �షయ�లను చూడగలడ�. ఇతను 

కృ�ి �ాధన ��్వ�ా ����� �� ం��న ఒక వయ్��త్ �ా��? అతను ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న 

వయ్��త్ �ా��? అత�న్ మ�మ�ల� మ��ి�� సమ�నం�ా ఎల� ప��గణ�ంచగలం? అతడ� 

కృ�ి �ాధన ��్వ�ా జ�్ఞ ��దయం �� ం��న వయ్��త్ �ా��? అత�న్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ అ� 

�ిలవడ�� స���న�� క��? ప��ాతన ��ర�య ��షల� అత�న్ ఒక బ�దధ్  అ� 

అ���ాళ�్ళ. �జ���� అ�� ఇం�ే. ���ంగ్ అ���� ��� ��స��. 

���ంగ్ గ���ం� ప్ర�ాత్ �ం�ేటప�ప్డ� ��ందర� అనవచు్చ, “ఏ అ����గయ్మ� 

ల�క�ం�� ���ంగ్ �ాధన ఎవర� �ే�ాత్ ర�?” ���ంగ్ అ���� �ాయ్��� నయం �ేయ����� అ� 

ఇ�� సూ�సుత్ ం��. ఇ�� ��ల�, ��ల� ల�త�ల�� అవ�ాహన. ఇ�� � తప�ప్ �ాదు, 

ఎందుకంట� ��ల�మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� �జ���� �ాయ్ధుల� నయం �ేయడం 

మ��య� �ా��రక ప��ి్ట� �ా�ాడడం ల�ంట��� �ే�ాత్ ర�. �ాళ్ళందర� �ాయ్ధులను నయం 

�ేయ���న్ మ��య� శ��ర ప��ి్ట గ���ం�ే మ�ట�్ల డ���ర�. ఎవ్వర� ఉనన్త �ా్థ �లల� 

�ే�న్ ����ప్ంచర�. �ాళ్ళ �ాధనల� మం�� �ావ� ��నర్థం �ాదు. �ాళ్ళ �ేయ్యం 

���తస్ల� మ��య� �ా��రక దృఢత్వం �ా్థ �ల�� �షయ�లను బ� ��ంచడం మ��య� 

���ంగ్ ను ప్ర��రం �ేయడం. ఉనన్త �ా్థ �ల� కృ�ి �ాధన �యే����� ఇష్టప�ే �ాళ�్ళ 

ఎం��మం�� ఉ��న్ర�. �ాళ్ళ�� ఇట�వంట� ఆల�చనల� మ��య� ����కల� ఉ��న్�, �ా� 

�ాళ�్ళ కృ�ి��సం స���న పదధ్త�లను �� ందల�క�� య�ర�, ��� వలన ��పప్ క�ా్ట ల� 

మ��య� అ��క���న సమసయ్ల� క��ా�. అ��,ే స్వచ్ఛం�ా ఉనన్త �ా్థ �లల� ఒక 
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�ాధనను బ� ��ంచడం ��ల� గం�ర���న �షయ�ల�� క�డ�క�� ఉం��. అందువల్ల�� 

��మ� మనుష�లక�, సమ�జ���� బ�ధయ్త క��� ఉ��న్మ�, మ��య� �ాధనను 

బ� ��ంచడం�క్క సమగ����న ఫ���ల��� ���ష్టం�ా ఉ��న్�. ���న్ �షయ�ల��ౖే 

�జం�ా�� ఎం�� ప్ర�ాఢ���న� మ��య� చ��్చం�నప�ప్డ� మ�ఢనమ్మకం�ా 

అ��ించవచు్చ. ఏ�� ఏ�����, ��ం �ాట�� ఆధు�క �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం�� �వ��ంచ����� 

ప���త్ ప్రయతన్ం �ే�ాత్ ం. 

��మ� ���న్ �షయ�లను గ���ం� మ�ట�్ల ��నప�ప్డ�, ��ంతమం�� �ాట�� 

మ�ఢనమ్మ�ాల� అంట�ర�. ఎందుకల�? అట�వంట� వయ్��త్�క్క �్ార మ�ణ�కం ఏ�టంట� 

�జ�్ఞ న �ాసత్ �ం గ���త్ంచ���, అంతవరక� ��ను అనుభ�ంచ���, ల�క అత� ఆల�చన 

ప్ర�ారం �ే� ఉ��� అ��ే అసంభవం అనుక�ంట��ో అవ�న్ మ�ఢనమ్మకమ�, 

ఆదర్శప�ర్వకమ� అతను ����ాత్ డ�–ఇ�� అత� మనసత్త్వం. ఈ మనసత్త్వం 

స���న�ే��? �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం ఇంతవరక� గ���త్ంచ��� ల�క ����క్క ప���గ�� �ం� 

ఉం�ే�ాట�� మ�ఢనమ్మ�ాల��ా మ��య� ఆదర్శ�ాదం�ా మ�ద్ర ��యవ��్చ? అంట� ఈ 

వయ్��త్ ���� మ�ఢనమ్మకం�� మ��య� ఆదర్శప�ర్వకం�ా ఉనన్ట�్ల �ా? ఇట�వంట� 

మనసత్త్వం�� �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం అ�వృ��ధ్  �ెం�� మ�ందుక� ఎల� �� గలదు? ఈ మ�నవ 

సమ�జం క��� మ�ందుక� �� జ�లదు. ��ౖజ�్ఞ �క మ��య� �ాం���క వరగ్ం ��్వ�ా జ����న 

ఆ�ష్కరణల�న్ గత�ాలప� ప్రజలక� �ె�య� �షయ�ల�. అట�వంట� �షయ�ల�న్ 

మ�ఢనమ్మ�ాల��ా ప��గణ�ంచబ�� ఉంట�, అప�ప్డ� అ�వృ��ధ్�� అవసర�� ఉం�ే�� �ాదు. 

���ంగ్ అ���� ఏ�ో ఆదర్శప�ర్వక���న�� �ాదు. ���ంగ్ అంట� అర్థం �ా� జనం 

��ల�మం�� ఉ��న్ర�, అందువల్ల  ఎప�ప్డూ ���ంగ్ ను ఆదర్శప�ర్వకం�ా ప��గణ��ాత్ ర�. 

ప్రసుత్ తం, ��ౖజ�్ఞ �క ప��క�ాల�� మనం ���ంగ్ గ�ర�వ�ల శ��రంల� ఇ������ �క్ తరం�ాల� 

(అ�సూకష్్మ శబద్  తరం�ాల�), సూపర్ �� �క్ తరం�ాల� (అ� ��గవంత���న శబద్  

తరం�ాల�), �దుయ్దయ�ా్క౦త తరం�ాల�, ప�ార�ణ (ఇ������డ్), అ��లల���త (అల�్ట �  

వ�ల�ట్), �ామ� ��రణ�ల�, నుయ్ట�్ర నుల�, పరమ�ణ�వ�ల�, సూకష్్మ��త� మ�ల�ాల� 

�దలగ�న� కను����న్మ�. ఇవ�న్ ���క ఉ��� క��� ఉనన్� �ా�ా? అ� క��� 

ప���ా్థ ��� సంబం��ం�న��. సర్వమ� ప��ర్థం�ేత తయ�ర��ేయబ��ం�� �ా��? ఇతర 

�ాల-స్థలమ�ల�(time-spaces) క��� ప��ర్థం�ేత తయ�ర��ేయబడల���? ���ంగ్ �  

“మ�ఢనమ్మకం�ా” ఎల� మ�ద్ర ��యగలర�? ���న్ బ�దధ్త్వం �క్క కృ�ి ��రక�  
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ఉప����ాత్ ర� �ాబట�్ట, తపప్క�ం�� అ��క ప్ర�ాఢ���న �షయ�లను కల�ప�క�� 

ఉంట�ం��, మ��య� ��మ� �ట�న్ట�� �వ���ాత్ మ�. 

���ంగ్ అ���� ఈ ఉ�ేద్శం ��స�� అ��ే, ���న్ ���ంగ్ అ� ఎందుక� 

అంట�ర�? �జ���� ���న్ “���ంగ్” అ� అ���ార� �ాదు. ఏమ� అంట�ర�? ���� “కృ�ి 

�ాధన” అ� అంట�ర�, మ��య� ఇ�� ��వలం కృ�ి �ాధన మ�త్ర��. ����� ఇం�ా ���� 

���ష���న ��ర�్ల  ఉ��న్�, �ా� సర్వ�ా��రణం�ా �ె�ాప్లంట� కృ�ి �ాధన అ� 

�ిలవబడ�త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ంగ్ అ� ఎందుక� �ిలవబ��ం��? ���ంగ్ సమ�జంల� 

ఇర�� ౖ ఏళ్ళక� ��ౖ�ా ప్ర��రం �యేబడ�త�ం�� అ���� ��ె�ిన �షయ��. ఇ�� 

�ట్ట�దట “��పప్ �ాంస్కృ�క �ప్లవం”26 �క్క మధయ్ �ాలంల� కనబ��ం��. ఆ 

తర��ాత ��� ప్రజ�దరణ �ఖ�ా��ా ��� �రే�క�ం��. అందర�, ఒక్క�ా�� ఆల��ంచం��: ఆ 

�ాలంల� ల��ి్టస్్ట  ఆదర్శం ఎం�� ప్రబలం�ా ఉం�ే��. చ��త్రప�ర్వ ��గ��కతల�్ల  ���ంగ్ �� 

ఉనన్ ��ర్లను మనం ప్ర�ాత్ �ంచమ�. ఈ మ�నవ ��గ��కత ����క్క అ�వృ��ధ్  క�మంల� 

��ంత �ాలం జ�ం���� వయ్వస్థ�క్క ప్ర���ా��� ల���ౖం��. �ావ�న ఇ�� �ా��రణం�ా 

భ��ా్వమయ్ వయ్వస్థ�� సంబం��ం�న ��ర్ల�� కలపబ��ం��. మ��లక� సంబం��ం�న 

�ాధనలక� �ా��రణం�ా మతపర���న ����ా�ా్థ ల� క���న ��ర�్ల  ఉం��ే. ఉ��హరణ�� 

“���� మ� కృ�ి మ�రగ్ం” (The Great Cultivation Way of Tao), “వజ్ర ��య్న” (The 

Dhyana of Vajra), “అర్హత్27 మ�రగ్ం” (The Way of Arhat), “బ�దధ్ ధర్మం�క్క 

��పప్ కృ�ి మ�రగ్ం” (The Great Cultivation Way of Buddha Dharma), “���్మ��-

�� రల అంతరగ్త రస �జ�్ఞ నం” (Nine-fold Internal Alchemy) �దలగ�నవ�న్ 

ఇట�వంట� ����్ల. ఇట�వంట� ��ర�్ల  ��పప్ �ాంస్కృ�క �ప్లవం �ాలంల� ఉప�����త్ , 

�మ్మ�న్ �మ��్శంచక�ం�� ఉంట��ా? ఆ ���ంగ్ గ�ర�వ�ల�క్క ���ంగ్ ను ప్ర��రం 

�ెయ�య్ల�� ����క మం��� అ����ా� మ��య� �ాళ�్ళ �ా��రణ జనుల�క్క 

�ాయ్ధులను నయం �ేయ�ల�, శ���ా�న్ దృఢం�ా ఉం��ల� మ��య� �ాళ్ళ �ా��రక 

ప���ి్థత�లను బ�గ��ేయ�ల� అనుక���న్�ా�–అ�� ఎంత ��పప్�ా ఉం�ే��, అ��� అ�� 

అనుమ�ంచబడదు. జనం ��ర్లను ఈ �ధం�ా ఉప���ంచ����� �ెరౖయ్ం �ేయల�దు 

 

26 ��పప్ �ాంస్కృ�క �ప్లవం Great Cultural Revolution—సంప్ర��యక �ల�వలను మ��య� 

సంస్కృ�� ఖం��ం�న కమ�య్�జ���� సంబం��ం�న ఒక �ాజ��య ఉదయ్మం(1966-1976). 
27 అర్హత్ Arhat—బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ఫల�ి��ధ్  క��� ఉనన్ ఒక జ�్ఞ ��దయం �� ం��న �� మ��య� 

ఎవ����ే ఈ “మ�ల�్ల �ాలను” అ��గ�ం����. 
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అం�ే. అందువల్ల  ���ంగ్ ను ప్ర��రం �ే��ందుక� ��ల�మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� దన్ 

�ంగ్ మ��య� ���� జంగ్28 �క్క గ�ం��లనుం�� ��ండ� ప��లను �సుక�� “���ంగ్ ” 
అ� ��ర� ��ట�్ట ర�. ��ంతమం�ై� ే ���ంగ్ పదజ�ల�ల ప����ధనల �ద క��� దృ�ి్ట  

��ం��్రక���ాత్ ర�. అక్కడ ����ంచ����� ఏ� ల�దు. గతంల� ���న్ ��వలం కృ�ి �ాధన అ� 

అ���ార�. “���ంగ్” అ���� ��వలం ఆధు�క ప్రజల మనసత్��్వ��� స���� �� ఒక ��తత్�ా 

తయ�ర��యేబడ్డ  పదమ�. 

��క్క �ాధన ��్వ�ా � ��ంగ్ ఎందుక� ��రగదు? 

� �ాధన ��్వ�ా � ��ంగ్ ఎందుక� ��రగదు? ��ల�మం�� ఇల� అనుక�ంట�ర� “��క� 

స్వచ్ఛ���న బ� ధన �ొరకల�దు. ఒక గ�ర�వ� ��క� ప్ర�ేయ్క���న �ామ�ా్థ �లను మ��య� 

���న్ ఉనన్త���న ��ళ�క�వలను ���ాప్రంట� �� ��ంగ్ ��ర�గ�త�ం��.” ఈ ���ల�్ల  

��ం��ౖ-అ�దు �ాతం మం�� జనం ఇల��� ఆల���ాత్ ర�, ��క� ఇ�� ఎం�� ��ాయ్సప్దం�ా 

అ��ిసుత్ ం��. ఇ�� ఎందుక� ��ాయ్సప్దం? ఎందుకంట� ���ంగ్ అ���� మ�మ�ల� 

మనుష�ల ��పౖ�ణయ్ం �ాదు. ఇ�� ప���త్�ా అ�ం��్రయ���న��. అనుగ�ణం�ా, ���న్ 

ప����ంచ����� ఉనన్త �ా్థ �ల సూ��్ర లను ఉప���ం���. అంద���� �బె�త���న్ను 

ఒక���క్క ��ంగ్ ను ��ంచు��వడంల� �ఫలం అవ్వట���� మ�ల �ారణం ఇ��: “కృ�ి” 

మ��య� “�ాధన” అ�� ��ండ� ప��ల�్ల  ప్రజల� ��వలం �ాధన �� ే దృ�ి్ట  ��ం��్రక��ం�, 

కృ�ి� �ర్లకష్య్ం ��ేాత్ ర�. �ర� �ే� గ���ం�ె�ౖ� బయట �������ే, �క� అ�� స����ా 

ల�ంచదు. ఒక మ�మ�ల� మ��ి శ��రం��, ఒక మ�మ�ల� మ��ి �ేత�ల�� 

మ��య� ఒక మ�మ�ల� మ��ి మనసుస్�� �ర� ఉనన్త-శ��త్ ప���ా్థ �న్ ��ంగ్ �ా 

మ�ర్చగలమ� ల�క ��ంగ్ � ��ంచు��గలమ� అనుక�ంట���న్�ా? అ�� అంత �ే�క ఎల� 

�ాగలదు! �� దృ�ి్టల� ఇ�� ఒక ������ళం. ఇ�� �నేన్��� బయట య�న్ంచడం�� 

మ��య� �నేన్��� బయట ��త���్కవడం�� సమ�నం. �ర� ���న్ ఎపప్ట��� 

�� ందల�ర�. 

ఇ�� ఒక మ�మ�ల� మనుష�ల ��పౖ�ణయ్ంల� �ాదు, �ర� ��ంత ధ���న్ 

�ె�్లంచడం ��్వ�ా ల��� ���న్ ��ళ�క�వలను ��ర�్చ��వడం ��్వ�ా �� ందగ����� �ాదు. 

 

28 దన్ �ంగ్  Dan Jing (dahn jing),  ���� జంగ్  Tao Zang (daow zang)—కృ� ి�ాధన  

��రక� సంప్ర��యక���న �ై�య ప్రత�ల�. 
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ఇ�� అల� �ాదు, ఎందుకంట� ఇ�� మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ ��� అ�త���న �షయం 

�ాబట�్ట . ఇందు �ారణం�ా�� �ర� అ�ం��్రయ���న �ి��ధ్ ం��లను �ాట�ం��ల� ఆ�ంచడం 

జర�గ�త�ం��. మ��, �క� ఎట�వంట� ఆవశయ్కతల���న్�? �ర� ��క్క అంతర 

�ేతనను కృ� ి �ేసు���ా� మ��య� �షయ�లను బయట య�న్ంచక�డదు. 

��ల�మం�� మనుష�ల� �షయ�లను బయట ��త�క�ల�డ�త���న్ర�. �ాళ�్ళ ఈ ��� 

ఒక���న్ ��ప� ఇం��క���న్ య�న్�ాత్ ర�. ఇం�ా, �ాళ�్ళ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

�� ం��ల� బ�య���న ����కను క��� ఉం��, అ�న్ ర�ాల అ��ా్ట లను క��� ఉంట�ర�. 

��ంతమం�� మనుష�ల��ౖే ���ంగ్ గ�ర�వ�ల��ా మ��� �ాయ్ధులను నయం �ేయడం 

��్వ�ా అ�ార���న ధ���న్ సం�ా��ం��� అనుక�ంట�ర�. �జం�ా కృ�ి �ాధన 

�ెయ�య్లంట�, �ర� � మనసుస్� కృ�ి �ెయ�య్�. ���న్ �ిన్ �ింగ్ కృ�ి అంట�ర�. 

ఉ��హరణ�� ఇదద్�� మధయ్ సంఘరష్ణల� ��క్క రకర�ాల వయ్��త్గత ���ాలక� మ��య� 

����కలక� �ర� ఎక�్కవ�ా �్ార మ�ఖయ్త ఇవ్వక�డదు. �ర� స్వప్ర�జ��ల ��రక� 

�� �ాటం �ేసూత్ , � ��ంగ్ ను వృ��ధ్  �ెయ�య్� అనుక�ంట���న్ర�–ఇ�లె� �ాధయ్మ�త�ం��? 

�ర� ఒక మ�మ�ల� మ��ి�� సమ�నం �ా��? ��క్క ��ంగ్ ఎల� ��ర�గ�త�ం��? 

��వలం � �క్క �ిన్ �ింగ్ కృ�ి�� ౖదృ�ి్ట ��ం��్రక����త్�� � ��ంగ్ ��ర�గ�త�ం�� మ��య� 

� �ా్థ � అ���� వృ��ధ్  �ెందుత�ం��. 

�ిన్ �ింగ్ అంట� ఏ�ట�? ద (ఒక రక���న ప��ర్థం), సహనమ�, జ�్ఞ ��దయ 

గ�ణం, ��య్గమ�, �ామ�నయ్ జనుల ��నన్ �ాయ్��ల� మ��య� బం��లను ���� 

��ట్టడం, క�ా్ట లను స��ంచగలగడం �దలగ� ��ధ �షయ�ల� ��ంట�్ల  ఇ��� 

ఉంట��. ఇ�� ��నన్ ర�ాల �షయ�లను ఇమ�డ�్చక�� ఉంట�ం��. �ర� �జ���న 

ప���గమనం �ా��ం��లంట� �ని్ �ింగ్ �క్క అ�న్ అం�ాలను అ�వృ��ధ్  �యే��. ��ంగ్ 

�ాటవం వృ��ధ్  �ేసు��వడంల� ఇ�ొక ��లక���న అంశం. 

��ందర� అను��వచు్చ: “�ర� ��ె�ప్ ఈ �ని్ �ింగ్ సంగ� ఆదర్శ�్ార యం 

మ��య� ఒక�� ఆల�చనల �ా్థ ��� సంబం��ం�న �షయం. మనం కృ� ి �ే�� ��ంగ్ �� 

����� ఎట�వంట� సంబంధమ� ల�దు.” అ�� ఒ�� �షయం ఎందుక� �ాదు? చ��త్ర అంతట� 

ప��ర్థమ� మనసుస్ను �ర్ణ�సుత్ ం�� ల�క మనసుస్ ప���ా్థ �న్ �ర్ణ�సుత్ ం�� అ�� 

�షయం�ద ���్వక ప్రపంచంల� �రంతరమ� చ��్చంచబ��ం�� మ��య� 

�ా��ంచబ��ం��. �జ���� ప��ర్థమ�, మనసుస్ అ��� ఒకట� �షయమ� ��ను అంద���� 

�ెబ���ను. మ�నవ �ేహం�క్క ��ౖజ�్ఞ �క ప����ధనల�, ఈ �ాలప� �ాసత్ ��్ఞ ల� మ�నవ 
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��దడ� ��్వ�ా ఉదభ్�ం�న ఆల�చన అ���� ఒక ప��ర్థం అ� నమ�్మ��ర�. ఇ�� ���క 

ఉ��� క��� ఉనన్�ై�ే, ఇ�� మ�నవ ��దడ�క� క��� సంబం��ం�న�ే క��? అ� ఒకట� 

�ా��? ��ను వ��్ణం�నట�వంట� �శ్వంల���, ����� ��వలం ���క ఉ��� �ాదు, 

����క్క లకష్ణం క��� ఉం��. ఒక మ�మ�ల� మ��ి జ�న్-�ాన్-��న్ అ�� ఈ 

లకష్ణ��న్ �శ్వంల� ఉనన్ట�్ట �ా గ���త్ంచల�డ�, ఎందుకంట� మ�మ�ల� మనుష�ల� 

అందర� ఒ�� �ా్థ �ల� ఉ��న్ర� �ాబట�్ట . �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ �� ��ట� ���ౖ� 

ఎ����నప�ప్డ� �ర� ���న్ గ���త్ంచగల�గ���ర�. �ర� ���న్ ఎల� గ���త్�ాత్ ర�? �శ్వంల� 

ఉనన్ అ�న్ మ�ల�ాల�, ��ా్వ�న్ ఆవ��ంచుక�నన్ అ�న్ ప���ా్థ లను కల�ప�క��, 

ఆల��ం�ే మనసుస్ మ��య� �్ార ణమ�నన్ �వ�ల�, అవ�న్ ��నన్ �ా్థ �లల� �శ్వం 

�క్క �ా క� ఉ��� స్వర��ాల�. అ� �మ్మ�న్ ��ౖ�� ��ళ్ల�వ్వవ�. �ర� ���ౖ� ����్ల ల� 

అనుక���న్�ా� �ర� ��ళ్లల�ర�. అసల� అ� �మ్మ�న్ ��ౖ�� ��ళ్ల�వ్వవ� అం�ే. అ� 

�మ్మ�న్ ��ౖ�� ఎందుక� ��ళ్ల�వ్వవ�? అ�� ఎందుకంట� ��క్క �ిన్ �ింగ్ 

��ర�గ�పడల�దు �ాబట�్ట. ప్ర� �ా్థ ��� ��నన్���న ప్రమ�ణ�ల� ఉంట��. �ర� ఇం�ా 

ఉనన్త���న �ా్థ ��� �ేర����ాలనుక�ంట�, ఆ �ా్థ ��క్క �్ార మ�ణ��ాల ఆవశయ్కతల�� 

స�కృతం �ా�ాలంట� �ర� ��క్క �ెడ� ఆల�చనలను ������ట�్ట, �ల� ఉనన్ 

మ�న���న �షయ�లను ��ల��ంచు���ా�. ��వలం అల� �ేయడం ��్వ�ా�� �ర� ���ౖ� 

��ళ్లగలర�. 

ఒక్క�ా�� � �ని్ �ింగ్ ను వృ��ధ్ �ేసుక�నన్ తర��ాత, � శ��రం ��పప్ 

మ�ర�ప్క� ల�నవ�త�ం��. �ిన్ �ింగ్ ��ర�గ�ప��న తర��ాత � శ��రంల� ప��ర్థం 

ర��ాంతరం �ెందడం అ���� తపప్�స���ా జర�గ�త�ం��. ఎట�వంట� మ�ర�ప్ల� 

జర�గ����? �ర� బం��ల��ా �సేుక�నన్ ఆ �ెడ� �షయ�లను వ������ాత్ ర�. 

ఉ��హరణ�� ఒక మ����� ప���ా్థ ల�� �ం��న �ీ�ాను గట�్ట�ా మ�త ���ం� �ట�ల� 

ప�ే��త్ , అ�� అట్టడ���్క మ������ త�ం��. �ర� ��ంట�్ల  ��ంత మ����� ప���ా్థ లను 

బయటక� �ారబ� �ాత్ ర�. ఆ �ీ�ా� ఎంత�ా ఖ�� �ే��త్ , అ�� �ట�ల� అంత ��ౖ�� �ేల�త�ం��. 

�తత్ం ఖ�� �యేబ���ే, అ�� ప���త్�ా ఉప��తలం �ద �ేల�త�ం��. మన�క్క కృ� ి

�ాధన క�మంల�, �ర� ���ౖ� ����్ల లంట� � శ��రంల� ��ధ ర�ాల �ెడ� �షయ�లను 

తపప్క�ం�� ��ల��ం���. �శ్వం�క్క ఈ లకష్ణం క�్చతం�ా ఈ �ాత్ర�� �� �సిుత్ ం��. 

�ర� ��క్క �ిన్ �ింగ్ ను కృ� ి �ేయక�� ��� ల�క � ���ౖక ప్రమ�ణ��న్ వృ��ధ్ 

�ేయక�� ���, ల�క ��క్క �చ���న ఆల�చనల� మ��య� �ెడ� ప���ా్థ ల� 

��ల��ంచబడక�� ��� అ�� �మ్మ�న్ ��ౖ�� ��ళ్ల�వ్వదు. అ� ఒ�� �షయం �ాద� 
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���ల� అనగలర�? �క� ఒక నవ�్వ �ె�ిప్ం�ే �షయం �బె���ను. ఒక వయ్��త్ 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ అ�న్ ర�ాల మ�నవ మ�����ాల�� మ��య� ����కల�� 

��ౖ�� ���్ల ఒక బ�దధ్  అవ్వ����� అనుమ���త్–��� ఆల��ంచం��, ఇ�� �ాధయ్మ�? ఒక 

బ� ��సత్వ29 అంత అందం�ా ఉండ���న్ చూ�ి ఇత��ల� �ెడ� ఆల�చన కలగవచు్చ. ఈ 

వయ్��త్ ఒక బ�దధ్�� ���ధం �దల���ట్టవచు్చ, ఎందు�తేనంట� అత�ల� ఉం�ే అసూయ 

�ర�్మ�ంచబడల�దు �ాబట�్ట . ఇల�ంట�వ�న్ జరగ����� ఎల� �లవ�త�ం��? అ��ే, 

��� గ���ం� ఏం �ెయ�య్�? �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ అ�న్ �ెడ� 

ఆల�చనలను �ర�్మ�ం���–అప�ప్డ��ా� �ర� ���ౖ� ��ళ్లల�ర�. 

మ�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, �ర� �ని్ �ింగ్ కృ�ి �ద శ�దధ్  వ��ం� �శ్వం 

�క్క లకష్ణ���న జ�న్-�ాన్-��న్ ప్ర�ారం కృ� ి �ాధన �యె�య్�. �ామ�నయ్ జనుల 

����కలను, ��మ��న ఆల�చనలను మ��య� తప�ప్డ�ప� ��ే� ఉ�ేద్�ా�న్ ప���త్�ా 

������ట�్ట �. � మ�న�కి �ి్థ�ల� క��� ప్ర� �నన్ అ�వృ��ధ్�� � శ��రంల� ���న్ �డె� 

�షయ�ల� ��ల��ంచబడ���. ఈల��ా � కర్మను త��గ్ంచుక���ందుక� �ర� ��ంత 

బ�ధప��� మ��య� ���న్ క�ా్ట లను భ��ం��� క���. అప�ప్డ� �ర� ��ం�ెం ���ౖ� 

��ళ్లగలర�; అంట� ఈ �శ్వం�క్క లకష్ణం �మ్మ�న్ అంత�ా అడ�్డ ��దు. కృ�ి అ���� 

ఒక���క్క స్వంత ప్రయ��న్ల �ద ఆ��రపడ�త�ం��, ��ంగ్ �క్క ర��ాంతరం 

మ�త్రం ఒక���క్క గ�ర�వ� ��్వ�ా జర�గ�త�ం��. గ�ర�వ� � �క్క ��ంగ్ ను 

��ం�� ం��ం�ే ��ంగ్ వయ్వస్థను �క� ఇ�ాత్ ర�, మ��య� ఈ ��ంగ్ వయ్వస్థ  ప� �ేసుత్ ం��. � 

శ��రం బయట ఉనన్ ద ప���ా్థ �న్ ఇ�� ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ేయగలదు. ఈ �ధం�ా 

�మ్మ�న్ �ర� �రంతరం అ�వృ��ధ్  పరచుక�� మ��య� కృ�ి �ాధనల� ��ౖ�� ����్ల  

��ల�� ��క్క ��ంగ్ సత్ంభం క��� �రంతరమ� ఉనన్త �ా్థ �లక� �ేర�క�ంట� 

ఉంట�ం��. ఒక �ాధక���ా, �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల ప�ాయ్వరణల� �మ్మ�న్ 

�ర� కృ�ి �సేుక�� వృ��ధ్  �ేసు���ా�, క�మం�ా బం��లను మ��య� రకర�ాల 

����కలను ��ల��ం���. తరచు�ా మన మ�న�ా� ఏ�ై�ే మం����ా ప��గణ�సుత్ ం�ో , 

�ా��రణం�ా ఉనన్త �ా్థ �ల�క్క దృకప్థంనుం�� �ెడ��ా చూడబడ�త�ం��. 

అందువల్ల , ఒక వయ్��త్ మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఎక�్కవ స్వప్ర�జ��లను  
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��ర��ర�్చ��వడం, త��్వ�ా ఇం�ా ��ర����న �����న్ అనుభ�ంచడం మం�వ� 

మనుష�ల� అనుక�ంట�ర�. ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న �వ�లక� మ�త్రం ఈ వయ్��త్ ఇం�ా 

�ె���� �నట�్ట . ��ంట�్ల  అంత �ెడ� ఏమ�ం��? ఒకర� ఎంత ఎక�్కవ ల�భం �� ం���ే, 

ఇతర�ల��ౖ అంత ఎక�్కవ�ా అ�క���ాత్ ర�. �ాళ�్ళ తమక� �్ార పత్ ంల�� �ాట�� 

�� ందు��ర�. ఈ వయ్��త్ ��ర� ప్ర�ష్టలక� మ��య� ల������ బం���న్ ��ంచుక�ంట�డ�, 

త��్వ�ా ద ను ��ల�ప్��డ�. �ర� �ిన్ �ింగ్ కృ� ి �ద శ�దధ్  చూపక�ం�� ��ంగ్ ను 

��ంచు���ాలనుక�ంట�, ��క్క ��ంగ్ మ�మ�్మట��� ��రగదు. 

కృ�ి �ాధన సమ�జ���� �ెం��న�ార� ఒక�� ప్రథమ ఆత్మ అ���� ఎపప్ట��� 

��శనం �ాద� నమ�్మ��ర�. గతంల� మనుష�ల� మ�నవ ప్రథమ ఆత్మను గ���్చ 

చ��్చంచడం అ���� మ�ఢనమ్మకమ� �ె�ిప్ ఉండవచు్చ. ���క �ాసత్ �ంల� మ�నవ శ��రం 

�ద �ేయబ��న ప����ధన అణ�వ�ల�30a, �� ్ర ట�నుల�, ఎల�ా్ట� ను్ల , ఇం�ా ల�ప��� ���� ే

�ా్వర�్కల�, నూయ్ట�్ర��ల� �దలగ��ాట�� కను��నన్ �షయం �ె��ని�ే. ఆ తర��ాత 

ఒక సూకష్్మద��్శ� �ాట�� ఇక��ౖ ప�గిట్టల�దు. అ�నపప్ట��� �ాళ�్ళ �వం �క్క 

మ�ల���� మ��య� ప��ర్థం �క్క మ�ల���� ఎం�� దూరంల� ఉ��న్ర�. అణ� 

ఏ��కరణ ల�క ��ే్చదనం ��సం అ�ార���న శ��త్ మ��య� ��పప్ ���దుల� ���� 

అవసరమ� అంద���� �ె��ిన �షయ��. ఒకర� చ��� �నప�ప్డ� �ాళ్ళ శ��రంల� 

ఉనన్ ��ంద్ర�ాల� అంత �ే�క�ా ఎల� న�ం��� గలవ�? అందువల్ల  ఒక వయ్��త్ 

చ��� �నప�ప్డ� ��వలం మన�క్క ఈ ప��మ�ణ���� �ెం��న అ� ��దద్  

అణ�సంబం��త మ�ల�ాల� మ�త్ర�� క�� �్ళ న�ం��� ��య�, �ా� ఇతర 

ప��మ�ణ�ల�్ల  శ���ాల� మ�త్రం ��శనం �ావ� మనం కను����న్ం. అందర�, ��� 

గ���ం� ఆల��ంచం��: ఒక సూకష్్మద��్శ� ���ంద మ�నవ శ��రం ఎల� కనబడ�త�ం��? 

మ�నవ శ��రం �తత్ం గమనంల� ఉం��. �ర� అక్కడ కదలక�ం�� క�ర�్చనన్పప్ట���, 

�తత్ం శ��రం గమనంల� ఉం��. కణ�ల అణ�వ�ల� గమనంల� ఉంట��, శ��రం �తత్ం 

వదుల��ా మట�్ట�� క���్చనట�్ట �ా ఉంట�ం��. సూకష్్మద��్శ� ���ంద మ�నవ శ��రం ఇల��� 

ఉంట�ం��, ఇ�� మన మ�మ�ల� కళ్ళ�� చూ�ిన����� ప���త్ �నన్ం�ా ఉంట�ం��. ఇ�� 

ఎందుకంట� ఈ జత మ�నవ ����్ర ల� �క� ఒక అబదధ్ప� ���ా�న్ సృ�ి్టం� �మ్మ�న్ 

ఈ �షయ�ల� చూడ�వ్వక�ం�� ��ేాత్ � �ాబట�్ట. ఎప�ప్�ై�ే ఒక�� ��వయ్ ��త్రం30  

30 ��వయ్ ��త్రం Celestial Eye tianmu —“మ��ో ��త్రం” అ� క��� అంట�ర�. 
30a అణ�వ�-molecule, పరమ�ణ�వ�-atom, కణమ�-cell, ��ణ�వ�-particle, ��ంద్రకం-nucleus 
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�ెర�చుక�ంట�ం�ో , ఇ�� �ాట�� ��దద్��ా �ేయడం ��్వ�ా �షయ�లను చూడగలదు; ఇ�� 

�జ���� ఒక సహజ���న మ�నవ �ామర్థ�ం �నేన్��ే ఇప�ప్డ� ఒక అ�ం��్రయ 

�ామర్థ�ం అంట���న్��. �ర� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ��ం�� ం��ంచు���ా� అనుక�ంట�, 

�ర� తపప్క�ం�� ��క్క మ��క, �జ �ి్థ��� �రే����ా� మ��య� కృ� ి �ాధన 

��్వ�ా ����� ����్ల �. 

మనం ద గ���ం� మ�ట�్ల డ�క�ం��ం. ����� ఎట�వంట� ప్ర�ేయ్క���న సంబంధం 

ఉం��? మనం ���న్ �ణ్ణం�ా ప������ద్ ం. మ�నవ�ల��ా మనం అ��క���న 

ప��మ�ణ�ల�్ల  ప్ర� ��ంట�్ల నూ ఒక శ���ా�న్ క��� ఉంట�ం. ఇప�ప్డ� మ�నవ శ���ా�న్ 

ప������త్ , అ� ��దద్  మ�ల�ాల��� కణ�ల�, ఈ మ�నవ ���క శ��రం �ట��� క��� 

ఉంట�ం��. ఈ కణ�లక� మ��య� అణ�వ�లక� మధయ్నునన్ �నయ్ంల���, ల��� 

అణ�వ�ల మధయ్నునన్ �నయ్ �్ార ం��ల�్ల �� �ర� ప్ర���ంచగ����ే �ర� ఇం��క 

ప��మ�ణంల� ఉనన్ట�్ల �ా అనుభ�ా�న్ �� ందు��ర�. ఆ శ��రం�క్క ఉ��� స్వర�పం 

�ే�న్ �� � ఉంట�ం��? అ��ే ���న్ అర్థం �ేసు������� �ర� ఈ ప��మ�ణప� 

��వనలను ఉప���ంచల�ర�, మ��య� � శ��రం ఆ ప��మ�ణప� ఉ��� స్వర�పం 

�క్క ఆవశయ్కతలక� త��నట�్ట �ా ఉం���. ఇం��క ప��మ�ణంల� ఉనన్ శ��రం ��దద్���ా 

ల�క �నన్���ా అవ్వగలదు. ఆ సమయంల� అ�� క��� ఒక అనంత���న ప��మ�ణమ� 

�ర� �ెల�సుక�ంట�ర�. ఇ�� ఒ�� సమయంల�, ఒ�� ప్ర�ేశంల� ఉ���� క��� ఉనన్ 

ఇతర ప��మ�ణ�ల �ా��రణ స్వర��ా�న్ గ���ం� సూ�సుత్ ం��. అంద���� అ��క���న 

ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  ఒక ప్ర�ేయ్క���న శ��రం ఉం��. ఒక ���ద్ష్ట ప��మ�ణంల� మ�నవ 

శ���ా�న్ చుట�్ట మ�ట�్ట  ఒక ��త్రం ఉంట�ం��. ఇ�� ఎట�వంట� ��త్రం? ఈ ��త్ర�� మనం 

సూ�ం�న ద. ద అ���� ఒక �ెల్ల� ప��ర్థం మ��య� ప�ర్వం మనం అనుక�నన్ట�్ట  

ఏ�ో  ఆ��య్�్మక ల�క ఆదర్శవంత���న �షయం �ాదు–����� �సస్ం�ేహం�ా ఒక 

రక���న ���క ఉ��� ఉం��. అందు�� ప�ర్వ�ాలంల� ��దద్ల� ద � క�డబ�ట�్ట ��వడం 

ల�క �� ��ట�్ట ��వడం గ���ం� మ�ట�్ల �ే�ాళ�్ళ, �ాళ�్ళ ఎం�� ���కవంతం�ా మ�ట�్ల ��ర�. 

ఈ ద ఒక�� శ��రం చుట�్ట  ఒక ��త్రం�ా ఏరప్డ�త�ం��. ప�ర్వ�ాలంల� ���� �ాఠ�ాల 

ఒక గ�ర�వ� తన �ష�య్��� ఎంచుక�ంట�డ� �ె��ప్�ార�, �ష�య్డ� తన గ�ర�వ�ను 

ఎంచు��వడం అ���� �ాక�ం��. ��� అర్థం ఏ�ట�? ఒక గ�ర�వ� ఈ �ష�య్�� శ��రం ఒక 

��పప్ �తత్ంల� ద ను క��� ఉం�� ల��� అ� ప����ం�ే�ాడ�. ఈ �ష�య్డ� ఎక�్కవ ద 

� క��� ఉంట� అత���� కృ�ి �ాధన �ేయడం ��ల� సులభం. ల�క�� �ే అతడ� అంత 
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�ే�క�ా �ా��ంచల�క�� ��డ�, మ��య� ఉనన్త���న �ా్థ �లల� ��ంగ్ ను వృ��ధ్  

�ేసు��వడం అత��� ��ల� కష్టతరం అవ�త�ం��. 

అల���, ఒక �ధ���న నల్లట� ప��ర్థం ఉంట�ం�� �ేనన్��ే మనం “కర్మ” అ� 

అంట��, ����న్ బ�దధ్మతం “�ా�ి�ి్ట  కర్మ” అ� అంట�ం��. ఈ నల�ప� మ��య� �ెల�ప� 

ప���ా్థ ల� ఏక�ాలంల� ఉంట��. ఈ ��ండ� ప���ా్థ లక�  ఎట�వంట�  సంబంధం 

ఉంట�ం��? మనం ద ను బ�ధపడడం, ఎదుర��ెబ్బల� తట�్ట ��వడం మ��య� మం� 

పనుల� �ేయడం ��్వ�ా �� ందు��మ�; నల్లట� ప���ా్థ �న్ �ెడ� పనుల� �ేయడం, 

తప�ప్డ� పనుల� �ేయడం, ఇతర�లను బ�ధ��ట్టడం ��్వ�ా �రే��సుక�ంట�మ�. ఈ 

���ల�్ల  ��ంతమం�� మనుష�ల� ��వలం ల���ల��నౖ దృ�ి్ట ఉంచడం���� స����ట�్ట ��ర�, 

�ాళ�్ళ ఎంత దూరం ����త్ రంట� అ�న్ ర�ాల దుష్ట �ా�ాయ్లను �ే�ాత్ ర�. �ాళ�్ళ ధనం ��సం 

అ�న్ ర�ాల దు�ా్క�ాయ్ల� �ే�ాత్ ర�, హతయ్ల� క��� �ే�ాత్ ర�, ఇతర�లక� డ�్బ�్చ 

చం�ి�ాత్ ర�, స్వ�ంగ సంప�ా్క��� �ాలప్డ��ర� మ��య� మ�దకద్ర�ాయ్లను 

దు��్వ��గం ��ేాత్ ర�. �ాళ�్ళ అ�న్ ర�ాల పనుల� �ే�ాత్ ర�. ఒకర� తప�ప్డ� ప� 

�ే�ినప�ప్డ� ద ను �� ��ట�్ట క�ంట�ర�. ఒక మ��ి ద � ఎల� �� ��ట�్ట క�ంట�డ�? ఒక 

వయ్��త్ ఇం��క వయ్��త్� దూ�ిం�నప�ప్డ� ��ను �� ౖ ��ెయ్ �ా��ం��న� అనుక�ంట�డ� 

మ��య� ఆనం���ాత్ డ�. ఈ �శ్వంల� “నష్టం ల�క�ం��, ల�భం ల�దు” అనబ� ేఒక సూత్రం 

ఉం��. ల�భం �� ం��లంట�, ఒకర� నష్ట�� �ా�స్ం�ే. నష్ట�� �ాల� �క� ల�క�� ���, 

�ర� బలవంతం�ా నష్ట�� ��ల� �ేయబడ��ర�. ఇట�వంట� �ాత్రను ఎవర� 

�ర్వ���ాత్ ర�?  క�్చతం�ా �శ్వం �క్క లకష్ణం ఇల�ంట� �ాత్రను �ర్వ��సుత్ ం��. ఆ 

�ధం�ా �ర� ��వలం ల�భ�� �� ం��ల� ��ర�క�ంట� అ�� అసంభవం. మ�� అప�ప్డ� ఏం 

జర�గ�త�ం��? ఒక వయ్��త్ ఇం��క వయ్��త్� దూ�ిసుత్ నన్ప�ప్డ� ల��� బ�ధ 

��డ�త�నన్ప�ప్డ�, అతడ� ఆ ఎదుట� వయ్��త్�� ద ను �సుర�త���న్డ�. ఆ ఇతర వయ్��త్ తన 

పట్ల  తప�ప్ జ����ంద� �ం��ాత్ డ�, అతడ� ఏ�ో  ��ల�ప్య�డ� మ��య� బ�ధప��్డ డ� 

�ాబట�్ట అత���� త��నట�్ట �ా ప���రం ఇవ్వబడ�త�ం��. ఒక వయ్��త్ ఇక్కడ ఉం�� 

దు�ాభ్షల� ఆడ�త�ండ�ా, ఈ దూషణ వల్ల  అత� స్వంత ప��మ�ణప� ��త్రంల� నుం�� 

ఒక ��గం ద ���్ల�� త�ం�� మ��య� ఆ ఇతర వయ్��త్�� �ేర�క�ంట�ం��. అతడ� ఎంత 

ఎక�్కవ�ా దూ��ి�త్ , అత���� అంత ఎక�్కవ ద ను ఇ�ాత్ డ�. ఇతర�లను ��ట్టడం ల�క 

బ���ంచడం �షయంల� క��� ఇ�ే �జం. ఒకర� ఇం��క వయ్��త్� ��ట్టడం ల��� తనన్డం 

�ే��త్ , ఆ ఇం��క వయ్��త్� ఎంత ��ర�ణం�ా ��ట�్ట �ో  ����� త��నట�్ట �ా ద ఇ�్ేచ�ాత్ డ�. ఈ 

�ా్థ �ల� ఒక మ�మ�ల� మ��ి ఈ సూ��్ర �న్ చూడల�డ�. అవమ����న్ భ��సూత్ , 
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ఇదం�� తట�్ట ��ల�క ఇల� అనుక�ంట�డ�, “నువ�్వ ననున్ ��ట�్ట వ� �ాబట�్ట , ��ను అ�ే �క� 

����� �యె�య్�.” అతడ� “��ం” అ� ఆ వయ్��త్� ����� ఒక గ�దుద్  గ���ద్ , అత��� ద ����� 

ఇ�ే్చ�ాత్ డ�. ఇదద్ర� ఏ�� �� ందల�దు, ఏ�� �� ��ట�్ట ��ల�దు. అతను ఇల� అను��వచు్చ: 

“ననున్ ఒక్క�ా�� ��ట�్ట వ�, అందు�� ��ను �నున్ ��ండ��ార�్ల  ��డ��ను. ల�క�� �ే ��క� 

పగ ���నట�్ట �ా ల�దు.” అత�న్ మ�్ళ ����� ��డ��డ�, అత��క్క ఇం��క ద ��గం ఆ 

వయ్��త్�� ఇ�్చ��యబడ�త�ం��. 

ద �� ఎందు��ంత �ల�వ? ద �క్క ర��ాంతరంల� ఎట�వంట� సంబంధం 

ఉం��? మ��ల� ఇల� �ెబ����: “ద �� ఒకర� ఈ జన్మల� �ాక�� ��� వ�్ేచ 

జన్మల����ౖ� ఏ�ో  ఒకట� �� ందు��ర�.” ఒకర� ఏ� �� ందు��ర�? ��ల� ఎక�్కవ ద ఉంట�, 

ఒకర� ఉనన్�����ా�� �ావచు్చ ల�క�� �ే ��పప్ ధనవంత�డ� �ావచు్చ. ఒకర� ఏం 

�ా�ాలనుక�ంట� ���న్ �� ందవచు్చ, ���న్ ద �� మ���ప్�� �ేసు��వచు్చ. మ��ల� ఇల� 

క��� �ెబ����, ఒక���� ఏ మ�త్రమ� ద ల�క�� �ే, ఒక���క్క ఆత్మ మ��య� శ��రం 

��ండూ క��� ��శనం అ��� ��య�. ఒక�� ప్రథమ ఆత్మ సర్వ��శనం 

�ేయబడ�త�ం��, మ��య� చ��� �న తర��ాత �ాళ�్ళ ప���త్�ా ఏ� �గలక�ం�� 

చ��� ��ర�. �ా�, మన�క్క కృ�ి �ాధక�ల సమ�జంల� ద అ���� ��ర��ా ��ంగ్ �ా 

ర��ాంతరం �ాగలద� నమ�్మ��మ�. 

ద అ���� ��ంగ్ �ా ఎల� ర��ాంతరం �ెందుత�ం�ో  మనం �ెల�సుక�ం��ం. 

కృ�ి �ాధక�ల సమ�జంల� ఒక ��ను�� ఉం��: “కృ�ి అ���� ఒక���క్క స్వంత 

ప్రయ��న్ల �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��. ��ంగ్ �క్క ర��ాంతరం మ�త్రం ఒక�� 

గ�ర�వ� �ే�ాత్ ర�.” అ�నపప్ట��� ��ంతమం�� “�ా��రక మ�సను మ��య� ����� 

ఏ�ాప్ట� �ేసుక�� �� గ��ే�ని ఔష��య మ��కలను31 మ��య� మ�న�ిక ���యలను 

ఉప���ంచడం ��్వ�ా దన్32 ను తయ�ర� �యేడం,” గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�, �ట�� 

�ాళ�్ళ ��ల� మ�ఖయ్���న��ా ప��గణ��ాత్ ర�. అ� ఏ �ధం�ాను మ�ఖయ్ం �ా�� �ాద�  

31 “ఒక �ా��రక మ�స మ��య� ����� �ా్థ �ిం� మ��య� ఔష��య మ��కలను 

ఉప���ంచడం దన్  ��య�ర� �ేయ�����” “setting up a bodily crucible and furnace to 

make dan using gathered medicinal herbs”–���� మతంల� అంతరం��క���న రస�ా����� 

ఉపమ�నం. 
32 దన్  dan  (dahn)—ఇతర ప��మ�ణ�ల నుం�� ��క��ంచబడ్డ , కృ� ి�ాధక��� శ��రంల� ఉనన్ శ��త్ 

సమ�హం. 
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��నంట�ను, ��� గ���ం� ఎక�్కవ�ా ఆల����త్ , అ�� ఒక బంధం. ��� గ���ం� ఎక�్కవ�ా 

ఆల����త్ , ఒక య��న్��� �ర� బం�� �ావడం ల���? కృ�ి అ���� ఒక�� స్వంత 

ప్రయ��న్ల �ద ఆ��రప�� ఉం��, ��ంగ్ �క్క ర��ాంతరం ఒక���క్క గ�ర�వ��తే 

�ేయబడ�త�ం��. �క� ఈ ����క ఉంట� అ�� ��ల�. � గ�ర��� �జ���� ఈ ప� �ే�ాత్ ర�, 

ఎందుకంట� �ర� అ�� స����ా �యేల�ర� �ాబట�్ట. �క� ఉనన్ ఈ �ామ�నయ్ మ�నవ 

శ��రం��, ���న్ ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ేత �యేబడ్డ  ఒక ఉనన్త���న ���క్క 

శ��రం�ా ఎల� మ�ర్చగలర�? ఇ�� ఎట�్ట ప���ి్థత�ల�్ల ను అసంభవం మ��య� ఒక 

ప���సం�ా అ��ిసుత్ ం��. ఇతర ప��మ�ణ�లల� మ�నవ శ��రం�క్క ర��ాంతరం 

ప్ర���య ఎం�� సు�న్త���న�� మ��య� జట�ల���న��. �ర� ఇట�వంట� �షయ�లను 

అసస్ల� �ేయల�ర�. 

గ�ర�వ� �క� ఏ��ాత్ ర�? ఆయన �క� � ��ంగ్ ను వృ��ధ్  �ే��ందుక� ఆ 

��ంగ్ వయ్వస్థను ఇ�ాత్ ర�. ద అ���� ఒక�� శ��రం బయట ఉంట�ం�� �ాబట�్ట, ఒక�� �జ���న 

��ంగ్ ద నుం�� ఉతప్�త్  అవ�త�ం��. ఒక�� �ా్థ � �క్క ఎత�త్  మ��య� ఒక�� ��ంగ్ 

�ాటవం �క్క శ��త్ అ��� ��ండూ ద నుం�ే ఉతప్�త్  �యేబడ���. గ�ర�వ� � ద ను 
��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ే�ాత్ ర�, అ�� ఒక వలయ��ారంల� ��ౖ�� ��ర�గ�త�ం��. ఒక�� �క్క 

�ా్థ �� �జం�ా �ర్ణ�ం�ే ��ంగ్ ఒక���క్క శ��రం బయట ��ర�గ�త�ం�� మ��య� 

ఇ�� ఒక వలయ��ారంల� ��ర�గ�త�ం��, ఒక���క్క తల��నౖ ������న తర��ాత �వ���� 

ఒక ��ంగ్ సత్ంభం�ా ఏరప్డ�త�ం��. ఒక వయ్��త్�క్క ��ంగ్ సత్ంభం ��పౖ� ��వలం ఒక్క 

చూప��� అత�� ��ంగ్ �క్క �ా్థ �� �ెల�సు��వచు్చ. బ�దధ్మతంల� �ె�ిప్నట�్ల  ఇ�ే 

ఒక���క్క �ా్థ � మ��య� ఫల�ి��ధ్ . ��య్నంల� క�ర�్చ� ఉండ�ా ��ంద�� ప్రథమ ఆత్మ 

�ాళ్ళ శ���ాలను వ��� ఒక ���్ణత �ా్థ ��� �ేర���వచు్చ. అ�� ప్రయ�న్ం��� �ా� 

అత�� ప్రథమ ఆత్మ అంతకంట� ఎత�త్  ఎక్కల�దు మ��య� ��ౖ�� ��ళ్ల����� �ైరయ్ం �ేయదు. 

అత��క్క ��ంగ్ సత్ంభం ��ౖన క���్చవడం ��్వ�ా ���ౖ� ��ళ�త్ ం�� �ాబట�్ట, అ�� ఆ �ా్థ �� 

మ�త్ర�� �రే���గలదు. అత� ��ంగ్ సత్ంభం అం�ే ఎత�త్  ఉం�� �ాబట�్ట, అ�� అంతకంట� ��ౖ�� 

��ళ్లల�దు. ఇ�ే బ�దధ్మతంల� సూ�ం�న ఫల�ి��ధ్�� సంబం��ం�న �షయం. 

�ిన్ �ింగ్ �క్క �ా్థ �� ��లవ����� క��� ఒక ��లబదద్  ఉం��. ఈ 

��లబదద్  మ��య� ��ంగ్ సత్ంభం ఒ�� ప��మ�ణంల� ఉండవ�, �ా� అ� ఏక�ాలంల� 

ఉంట��. ��క్క �ని్ �ింగ్ కృ�ి ఇపప్ట��� ప���గ� �ా��ం�నట�్ట  ఎప�ప్డంట� 

ఉ��హరణ�� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ �మ్మ�న్ ఎవ����� దూ�ిం�నప�ప్డ�, �ర� 
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ఒక్క మ�ట క��� మ�ట�్ల డర� మ��య� ��ల� ప్ర�ాంతం�ా ఉంట�ర�; ల�క ఎవ����� 

�మ్మ�న్ ఒక ��ి������ గ���ద్నప�ప్డ� �ర� ఒక్క మ�ట క��� మ�ట�్ల డర� మ��య� 

���న్ �ర�నవ�్వ�� వ��ల��ాత్ ర�. ��క్క �ిన్ �ంిగ్ �ా్థ � ఇపప్ట��� ��ల� ఎత�త్ ల� 

ఉం��. మ�� ఒక �ాధక���ా �ర� �ే�న్ �� ం���? �ర� ��ంగ్ � �� ందబ� వడం ల���? 

ఎప�ప్�ై�ే ��క్క �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్  �ెందుత�ం�ో  � ��ంగ్ ��ర�గ�త�ం��. ఒక���క్క 

��ంగ్ �ా్థ � �ా���క్క �ిన్ �ింగ్ �ా్థ � ఎంత ఎత�త్ ంట� అంత ఎత�త్ ల� ఉంట�ం�� 

మ��య� ఇ�� ఒక సంప�ర్ణ���న �జం. గతంల� ��ంతమం�� ���ంగ్ �ాధన �ార�్కల�్ల  

అ��� ల�క ఇంట�్ల  అ��� �ే��త్ , �ాళ�్ళ �ాయ్య�మ�లను ఎం�� ప్రయ�స�� మ��య� 

అం��త ��వం��ను ��ే��ాళ�్ళ మ��య� �ాళ�్ళ �ాయ్య�మ�లను ��ల� బ��ా �ాధన 

�ే���ాళ�్ళ. ఒక్క�ా�� ఎప�ప్�ై�ే గడప ��ట� బయటప��్డ ��, �ాళ�్ళ ��ల� �ే���ా 

ప్రవ��త్ం��ేాళ�్ళ మ��య� ఎవ�� ����న �ాళ�్ళ ���్ల మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ����త్ 

మ��య� ల�భం ��రక� �� ట�పడ�త� �� �ాడ�త�ం�ే�ార�. �ాళ�్ళ ��ంగ్ ను ఎల� 

��ంచు��గలర�? అ�� స����ా ��రగదు, ఇ� ే�ారణం�ా �ాళ్ళ �ాయ్ధుల� క��� నయం 

�ావ�. ��ంతమం�� ��ల� �ాలం �ాయ్య�మ�లను �ాధన ��ేి���ా�, �ాళ్ళ�క్క 

�ాయ్ధుల� ఎందుక� నయం �ావ�? ���ంగ్ అ���� కృ�ి �ాధన మ��య� 

అ�ం��్రయ���న��, మ�మ�ల� మనుష�ల�క్క �ా��రక �ాయ్య�మ�లక� �ర�దధ్ం�ా. 

�ాయ్ధుల� నయం �ా�ాల��న్, ��ంగ్ ��ర�ాల��న్ ఒకర� �ిన్ �ింగ్ ��ౖ తపప్క దృ�ి్ట 

��ం��్రక��ం���. 

��ంతమం�� �ా��రక మ�స మ��య� ����� �ా్థ �ిం� ఔష��య 

మ��కల�� దన్ � తయ�ర��ేయడం అ�����న్ నమ�్మ��ర�, �ాళ�్ళ ఈ దన్ ను ��ంగ్ 

అ� నమ�్మ��ర�. �ా� ఇ�� �ాదు. ఈ దన్ అ���� శ��త్ల� ఒక ���ా�న్ మ�త్ర�� 

��క��సుత్ ం��, మ��య� అ�� శ��త్� అంతట�� కల�ప���దు. దన్ అ���� ఎట�వంట� ప��ర్థం? 

�వమ�ను కృ�ి �ేయ����� ���� ఇతర �షయ�ల� క��� మనక� ఉ��న్య���� 

�ెల�సు, మన శ���ాల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను మ��య� అ��క���న ఇతర 

�ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ే�ాత్ �; �ట�ల�్ల  అ��క సంఖ�య్క���న �ాట�� ��ళం ���ి 

ఉంచు��ర� మ��య� ఉప���ంచ����� అనుమ�ంచబడవ�. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� 

అ��క���న� ఉ��న్�–ఒక ప����ల వరక�. ఒక్కట� అ�వృ��ధ్  �ెం��న ��ంట�� అ�� ��ళం 

��యబడ�త�ం��. అ� వయ్కత్ం �ావ����� ఎందుక� అనుమ�ంచబడదు? �ామ�నయ్ 

మ�నవ సమ�జంల� పనుల� �ర్వ��త్ంచ����� �ాట�� అ��ల��తం�ా ఉప���ంచక�ం��  
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ఉంచడ�� ఇక్క�� ఉ�ేద్శయ్ం. �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ���� అ��ల��తం�ా భంగం 

క���ంచ����� �క� అనుమ� ల�దు, ల�క �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� అ��ల��తం�ా 

��క్క �ామ�ా్థ �లను ప్రదర్శన �ేయ����� క��� అనుమ� ల�దు. ఇ�� ఎందుకంట� 

అల� �ేయడం �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ ప���ి్థ��� భంగం కల�గ�త�ం�� �ాబట�్ట. 

��ల�మం�� జ�్ఞ ��దయం ��్వ�ా కృ�ి మ��ాగ్ �న్ �ాధన �ే�ాత్ ర�. ��క్క �ామ�ా్థ �లను 

�ాళ్ళ�� ప్రదర్శన �ే��త్  �ాళ�్ళ ప్ర��� �జమ� గ���త్ం� కృ�ి �ాధన �ేయ����� అందర� 

వ�ాత్ ర�. కష్�ంచ�ా� దుష్ట �ా�ాయ్ల� �ే�ిన మనుష�ల� క��� కృ�ి �ాధన �ేయ����� 

వ�ాత్ ర� మ��య� ఇ�� అనుమ�ంచబడదు. �ర� ఈ �ధం�ా ప్రదర్శన �ేయ����� 

అనుమ� ల�దు. ఇం�ా, �ర� �ే�క�ా తప�ప్డ� పనుల� �ేయవచు్చ ఎందుకంట� �ర� 

�ాట� ��నుక ఉనన్ సంబం��లను మ��య� �షయ�ల �జ���న ప్రవృ�త్� చూడల�ర� 

�ాబట�్ట . �ర� మం� ప� �ేసుత్ ��న్ర� �ర� అను��వచు్చ, �ా� అ�� తప�ప్డ� ప� 

�ావచు్చ. అందువల్ల  �ర� �ాట�� ఉప���ంచ����� అనుమ� ఉండదు, ఎందుకంట� 

ఒక్క�ా�� �ర� తప�ప్డ� ప� �ే��త్  ��క్క �ా్థ � ��గజ����� త�ం�� మ��య� � కృ�ి 

�ాధన అ���� వయ్ర్థం అ��� త�ం�� �ాబట�్ట . ��� �ారణం�ా, అ��క���న అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� ��ళం ��యయ్బడ���. ఏం జర�గ�త�ం��? ఒకర� ��ంగ్ ను �డ�దల 

�ేసుక��� (��� ��ంగ్) మ��య� జ�్ఞ ��దయం �� ం�ే �ా్థ ��� �ేర�క��� స����, ఈ దన్ అ���� 

��ల�ట�వంట� ఒక బ�ంబ��ా అవ�త�ం�� మ��య� అ�� ��� అ�న్ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను, శ��రంల� ఉనన్ అ�న్ ����లను, వందల��ల�� శ��త్ మ��ాగ్ లను �ెరవడం 

�ేసుత్ ం��. “��ం” అ�న్ క�దుప��� �ెరవబడ���. దన్ అ���� ��� ��స�� 

ఉప�గపడ�త�ం��. ఒక �ాధువ� మరణ�ం� అంతయ్���యల� జ����న తర��ాత, శ��ర 

అ���� ���� ఉంట�ం��. ��ంతమం�� �ాట�� ఎమ�కల� మ��య� దం��ల� అ� 

����్కంట�ర�. మ�మ�ల� మనుష�లక� ఈ “శ��ర” ఎందుక� ఉండదు? అ� ��వలం 

����� �న దన్ మ��య� �ాట��క్క శ��త్ అ���� �డ�దల �ేయబ��ం��. అ� �ాట�క�� 

ఇతర ప��మ�ణ�లల�� ��ల� ప���ా్థ లను క��� ఉంట��. ఏ�����, అ� క��� ���క 

ఉ����� సంబం��ం�న��, �ా� ��దద్  ఉప�గంల���. ఇపప్డ� జనం �ాట�� ��ల� 

అమ�లయ్���న��ా ����ాత్ ర�. అ� శ��త్� క��� ఉంట�� మ��య� �ాం�వంతం�ా ఉం��, 

ఎం�� గట�్ట�ా క��� ఉంట��. అ� అంతవర��. 

��ంగ్ ��ంచు��వడంల� �ఫలం �ావ����� ఇం��క �ారణం క��� ఉం��. 

ఎల�గంట�, ఉనన్త �ా్థ �లల� �ా �లె�సు��క�ం��, ఒకర� కృ�ి �ాధనల� ��ౖ��  
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ఎదగల�ర�. ����� అర్థం ఏ�ట�? ��ను ఇప�ప్�ే ��ెపి్నట�్ట  ��ంతమం�� అ��క���న ���ంగ్ 
�ాయ్య�మ�లను �ాధన �ే�ార�. ��ను �ె��ప్�� ఏ�టంట� �ర� ఇక�� ౖ ఎ�న్ చ����� 

�ా�, ���వల్ల  ఎట�వంట� ఉప�గమ� ల�దు. �ర� ఒక �్ార థ�క �ాఠ�ాల ���య్��్థ�ా�� 

������ ��ర�–కృ�ి �ాధనల� ఒక �్ార థ�క �ాఠ�ాల ���య్��్థ. అవ�న్ తక�్కవ �ా్థ � 

సూ��్ర ల�. అట�వంట� తక�్కవ �ా్థ � సూ��్ర ల� ��క్క ఉనన్త �ా్థ �ల కృ� ి

�ాధనను మ�రగ్దర్శకం �ేయడంల� ఎట�వంట� �ాత్రను �� �ించల�వ�. �ర� �ాల��ల� 

�్ార థ�క �ాఠ�ాల �ాఠయ్ప�సత్�ాల� చ����ే, �ర� �్ార థ�క �ాఠ�ాల ���య్��్థ�ా�� 

������ ��ర�. �ర� ఎ�న్ చ�����, అ�� ఎందుక� ప����ాదు. ����� బదుల� �ర� 

ఇం�ా �ె���� ��ర�. ��నన్ �ా్థ �లక� ��నన్���న �ా ఉంట�ం��, మ��య� �ా ��నన్ 

�ా్థ �లల� ��నన్���న మ�రగ్దర్శక �ాత్రలను �� �సిుత్ ం��. అందువల్ల , తక�్కవ �ా్థ � 

సూ��్ర ల� �ర� ఉనన్త �ా్థ �ల�� కృ�ి �ాధన �యేడంల� మ�రగ్దర్శకం �యేల�వ�. 

మనం తర��ాత మ�ట�్ల �ే�� అం�� ఉనన్త �ా్థ �లల� కృ� ి �ాధన �యే����� 

ప���వ�్ేచ సూ��్ర ల� మ�త్ర��. బ� ధనల� ��ను ��నన్ �ా్థ �లల� నుం�� �షయ�లను 

�శ�మం �ేసుత్ ��న్ను. ఆ �ధం�ా అ� � భ�షయ్త్ కృ�ి �ాధనల� ఎల్లప�ప్డూ 

మ�రగ్దర్శక �ాత్రను �� �ి�ాత్ �. ��� అ��క���న ప�సత్�ాల�, ఆ��� ట�ప�ల� మ��య� 

���� ట�ప�ల� ఉ��న్�. �ర� �ాట�� ఒక్క�ా�� చూడటం మ��య� �నడం ��ేిన 

తర��ాత ��� �ెల�సుత్ ం��, ��ంత �ాలం తర��ాత మ�్ల �ాట�� �నడం మ��య� 

చూడడం �ే��త్  అ� ఇం�ా �మ్మ�న్ మ�రగ్దర్శకం �ేసూత్ �� ఉంట�య�. �మ్మ�న్ �ర� 

�రంతరమ� ��ర�గ�పరచుక�ంట� క��� ఉంట�ర� మ��య� అ� �మ్మ�న్ 

�రంతరమ� మ�రగ్దర్శకం �సేుత్ ంట��–ఇ�� �ా. ��ౖన �పెప్బ��న�� ��ంగ్ ను 

��ంచు��ల�క�� వ����� ��ండ� �ారణ�ల�. ఉనన్త �ా్థ �లల� �ా �లె�సు��క�ం�� ఒకర� 

కృ�ి �ాధన �యేల�ర�. ఒకర� తమ అంతర �ేతనను మ��య� �ిన్ �ింగ్ ను కృ� ి

�ేసు��క�ం�� ��ంగ్ ను ��ంచు��ల�ర�. ఇ�� ఆ ��ండ� �ారణ�ల�. 

�ాల�న్ ���ా �క్క లకష్ణ�ల�  

మన �ాల�న్ ���ా అ���� బ�దధ్  �ాఠ�ాలల�� ఎన��-ౖ��ల�గ� ��ల కృ� ిమ��ాగ్ ల�్ల  ఒకట�. 

ఈ మ�నవ ��గ��కత ������్ర త్మక �ాలం�క్క క�మంల�, ఇ�� ఎనన్డూ ��ల్ల�� 

�ేయబడల�దు. చ��త్రప�ర్వ �ాలంల� మ�త్రం ఇ�� ఒకప�ప్డ� మ�న�ా��� మ���త్�  
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ప్ర�ా��ంచ����� �సత్ ృతం�ా ఉప���ంచబ��ం��. ఆఖ�� ఉపద్రవం33 �క్క అం�మ 

�ాలంల� ��ను ���న్ మరల� ప్రజల మ�ందుక� �సు��సుత్ ��న్ను. అందువల్ల�� ఇ�� 

అతయ్ంత అమ�లయ్���న��. ��ను ద � ��ర��ా ��ంగ్ �ా మ���్చ ���నం గ���ం� 

మ�ట�్ల ��ను. ��ంగ్ అ���� �జ���� �ాధన ��్వ�ా �� ం��ే� �ాదు. అ�� కృ�ి ��్వ�ా 

�ా��ంచబడ�త�ం��. ��ల�మం�� కృ�ి ఎల� �ెయ�య్� అ�����న్ పట�్టంచు��క�ం�� తమ 

��ంగ్ ను ��ంచు������� ప్రయతన్ం ��ేాత్ ర� మ��య� ��వలం �ాధన �యేడం �ద�� శ�దధ్  

చూప���ర�. �జ���� ��ంగ్ అ���� ప���త్�ా �ని్ �ింగ్ కృ� ి ��్వ�ా�� �� ందడం 

జర�గ�త�ం��. మ�� ఎందుక� మనం ఇక్కడ �ాయ్య�మ�లను క��� ����ప్�ాత్ ం? 

�ట్ట�దట ఒక �ాధువ� ఎట�వంట� �ాయ్య�మ�ల� ఎందుక� �యేడ� అ����� 

గ���ం� �ెపప్�వ్వం��. అతడ� ఊ���� పరవశంల� క�ర�్చ� గ�ం��లను వ�్ల�ాత్ డ�, �ిన్ 

�ింగ్ కృ�ి �ే�ాత్ డ� అం�ే, మ��య� ఆ ��ౖన అత�� ��ంగ్ ��ర�గ�త�ం��. అత�� �ా్థ �� 

అ�వృ��ధ్  �ే�� ��ంగ్ ను ��ంచుక�ంట�డ�. �ాకయ్మ�� మనుష�లక� ఈ ప్రపంచంల� �ాళ్ళ 

శ���ాల�� �ాట��ా సర్వం తయ్�ంచమ� బ� ��ం��ర� �ాబట�్ట, �ా��రక �ాయ్య�మ�ల 

అవసరం ల�క�ం�� �� �ం��. ���� �ాఠ�ాల అ�న్ �వ�లక� మ���త్� ప్ర�ా��ంచదు. అ�� 

��నన్���న మనసత్��్వల�, �ా్థ �ల� ఉనన్ అ�న్ ర�ాల మనుష�ల�� వయ్వహ��ంచదు, 

�ాళ్ళల�్ల  ��ంతమం�� ఎక�్కవ �ా్వర్థపర�ల� మ����ంతమం�� తక�్కవ �ా్వర్థపర�ల�. అ�� 

����క్క �ష�య్లను ఎంచుక�ంట�ం��. మ�గ�గ్ ర� �ష�య్ల� ఎంచు��బ��్డ రంట�, �ాళ్ళల� 

ఒక���� మ�త్ర�� �జ���న బ� ధన అందుత�ం��. అ�� ఈ �ష�య్డ� ఎం�� ప�ణ�య్త�్మడ�, 

��ల� మం��ాడ� మ��య� వక�మ�రగ్ం పట్టక�ం�� ఉం�ేల� చూసు���ా�. అ�� ఆ 

�ధం�ా �వమ�ను కృ�ి �ేయ����� మ��య� అ�ం��్రయ���న �ామ�ా్థ �ల�, ��ౖప�ణ�య్ల� 

�దలగ��ాట�� కృ�ి �ేయ����� �ాం���కపర���న �షయ�లను బ� ��ంచ���న్ 

ఉ��్ఘ ట�సుత్ ం��. ����� ���న్ �ా��రక �ాయ్య�మ�ల�క్క అవసరం ఉం��. 

�ాల�న్ ���ా క��� మనసుస్ మ��య� శ��రం �క్క కృ�ి �ాధన, 

మ��య� ����� �ాయ్య�మ�ల అవసరం ఉం��. ఒక ��పౖ�, ఈ �ాయ్య�మ�ల� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను బలపరచడం ��సం ఉప�గపడ���. “బలపరచడం” అంట� ఏ�ట�?  

 

33 ఆఖ�� ఉపద్రవం Last Havoc—కృ� ి �ాధక�ల సమ�జంల� ఈ ��ా్వ��� మ�డ� �డతల��ా 

��ాసం క��� ఉంట�ంద� నమ�్మ��ర� (�దట� ఉపద్రవం, మధయ్ ఉపద్రవం, �వ�� ఉపద్రవం), 

మ��య� ఇప�ప్డ� �వ�� ఉపద్రవం �క్క ఆఖ�� �ాలం నడ�సుత్ ం��. 
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అ�� ��క్క శ��త్వంత���న ��ంగ్ �ాటవం ��్వ�ా � అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

శ��త్వంతం �ేయడం, ఆ �ధం�ా �ాట�� క�మం�ా బలపరచ�����. ఇం��క ��పౖ�, � 

శ��రంల� అ��క �వ�లను అ�వృ��ధ్  �ెయ�య్�స్న అవసరం ఉం��. ఉనన్త-�ా్థ � కృ� ి

�ాధనల� ���� �ాఠ�ాలక� �రం�వ ��వ� �క్క జననం అవసరం, అ�ే �ధం�ా 

బ�దధ్  �ాఠ�ాలక� ��శనం �ా� వజ్ర �ాయం�క్క అవసరం ఉం��. ఇం�ా, ఎ��న్ 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� వృ��ధ్  �ెం���. ఈ �షయ�లను �ా��రక �ాయ్య�మ�ల ��్వ�ా 

అ�వృ��ధ్  �ెయ�య్�, మన �ాయ్య�మ�ల� అ�వృ��ధ్  �ే���� �ాట���. మనసు మ��య� 

శ���ా��� సంబం��ం�న ఒక ప���త్ కృ�ి �ాధనక� కృ�ి మ��య� �ాధన ��ం��ంట� 

అవసరం ఉం��. ��ంగ్ అ���� ఏ �ధం�ా ఉ���ల��� వసుత్ ం�ో  అం������ ఈ�ాట��� అర్థం 

అ�య్ం�� అనుక�ంట�ను. �ర� �ా��ం�న �ా్థ �� �జం�ా ��ాధ్ ��ం� ే ��ంగ్ అ���� 

�ాధన ��్వ�ా వృ��ధ్  �ెందదు, �ా� కృ�ి ��్వ�ా�� వృ��ధ్ అవ�త�ం��. మ�మ�ల� 

మనుష�ల మధయ్ కృ�ి �ాధనల� � �ిన్ �ింగ్  �ా్థ � ��ంచు��వడం మ��య� ఈ 

�శ్వం �క్క లకష్ణ�ల�� స�కృతం �ావడం ��్వ�ా, �శ్వం �క్క లకష్ణ�ల� ఇక�� ౖ

�మ్మ�న్ �����ంచవ�; అప�ప్డ� �ర� ��ౖ�� ��ళ్ల����� అనుమ�ంచబడ��ర�. అప�ప్డ� 

� ద ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ెందడం ఆరం�సుత్ ం��. � �ిన్ �ింగ్ ప్రమ�ణం ������ ����ద్ , 

� ��ంగ్ క��� ��ర�గ�త�ం��. ఇ�� ��వలం అట�వంట� ఒక సంబంధం. 

మన�� మనసు మ��య� శ��రం ��ం��ంట� �క్క స్వచ్ఛ���న కృ� ి�ాధన. 

మనం కృ�ి ��ే� ��ంగ్ శ��రం�క్క ప్ర� కణంల�ను ���పత్ ం �ేయబ�� ఉంట�ం�� 

మ��య� ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�� క���న ��ంగ్ అతయ్ంత సూకష్్మ �ా్థ �ల� ప��ర్థం�క్క 

మ��క���న అ�సూకష్్మ ��ణ�వ�లల� క��� ���పత్��� ఉంట�ం��. ��క్క ��ంగ్ 

�ాటవం ������ ��ల�� ��ంగ్ �క్క �ాంద్రత మ��య� శ��త్ క��� ��ర�గ�త�ం��. 

ఇట�వంట� ఉనన్త-శ��త్ ప���ా్థ ��� �ె�� ఉంట�ం��. ఇ�� మ�నవ శ��రంల� ప్ర� 

కణంల�ను �వం �క్క మ�లం వరక� క��� ���పత్ ం �ేయబ�� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట , అ�� 

క�మం�ా � శ��రంల� కణ�ల ర�పంల��� మ�ర�త�ం��, అ� ే అణ�సంబం��త 

కల�కలను మ��య� ��ంద్రకమ�ల స్వర��ా�న్ వ��ంచుక�ంట�ం��. ����క్క 

�ారం మ����� �ం��, ఈ శ��రం ఇక�� ౖ �దట ఉనన్ ���క కణ�ల�ేత క�ర్చబ�� 

ఉండదు �ాబట�్ట. �ర� పంచభ���లక� అ�తం �ాల���? అ��� ��క్క కృ�ి 

�ాధన ఇం�ా మ����ి�� ల�దు మ��య� �ర� ఇం�ా మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్�� 

�ాధన �ేయవల�ని అవసరం ఉం��. అందువల్ల  ��నౖ చూడట����  మ�త్రం ఒకర� ఇం�ా 

�ామ�నయ్ మ�నవ���ల��� ఉంట�ర�. ఒ�� ఒక వయ్��య్సం ఏ�టంట� �ర� � వయసుస్ల� 
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�ాళ్ళకంట� తక�్కవ వయసుస్ �ాళ్ళల� కనబడ��ర�. �సస్ం�ేహం�ా, �ట్ట�దట � 

శ��రంల�గల �ెడ� �షయ�లను, �ాయ్ధులను ��ల��ం���, �ా� మనం ఇక్కడ 

�ాయ్ధులక� ���తస్ల� �యేమ�. � శ���ా�న్ ���ధ్  �సేుత్ ��న్ం, ����� “�ాయ్���� ���తస్” 

అ�� పదం క��� స���న�� �ాదు. ��మ� ���న్ “శ��రం �క్క ���ధ్ ” అ� అంట�మ� 

మ��య� మనమ� �జ���న �ాధక�ల శ���ాల�� ప���దధ్ం �ే�ాత్ ం. ఇక్క���� ��ంతమం�� 

��వలం �ాయ్ధులను నయం ��ేంచు���ాల�� వ�ాత్ ర�. ఇక�� �ే �వ్ర���న �ాయ్ధుల�నన్ 

��గ�ల �షయ���� వ��త్ , �ాళ్ళ� మన తరగత�లక� �జర� �ా�వ్వం ఎందుకంట� �ాళ�్ళ 

తమ �ాయ్��� నయం �ే�ంచు���ాల�� బం���న్ మ��య� ��గ�లమ�� ��వన� ���� 

��ట్టల�ర� �ాబట�్ట . ఎవ������� ఒక �వ్ర���న �ాయ్�� ఉం��  ��ల� అ��ఖయ్త� అనుభ�సూత్  

ఉంట�, ���న్ �ాళ�్ళ ������ట్టగల�ా? ఈ వయ్��త్ కృ�ి �ాధన �ేయల�డ�. మనమ� 

ఎపప్ట�కప�ప్డ� ����్క �బె�త��� ఉ��న్మ� �వ్ర���న �ాయ్ధుల�నన్ ��గ�లను 

�ేర�్చ��మ�. ఇక్కడ ఇ�� కృ�ి �ాధన, �ాళ�్ళ ఆల��ం�ే ���నుం�� మ�� దూర���న��. 

ఇట�వంట�� �యేట���� �ాళ�్ళ ఇతర ���ంగ్ గ�ర�వ�లను ��త���్కవచు్చ. 

అ�నపప్ట��� ��ల�మం�� �ాధక�లక� �ాయ్ధుల���న్�. �ర� �జ���న �ాధక�ల� 

�ాబట�్ట, � ��సం ఈ �షయ�లను ��మ� స���ే�ాత్ మ�.   

��ంత�ాలం కృ�ి �ాధన �ే�ిన తర��ాత, మన �ాల�న్ ���ా �ాధక�ల� 

చూడట���� ��ల� ��నన్ం�ా కనబడ��ర�. �ాళ్ళ�క్క చర్మం మృదువ��ాను 

మ��య� గ�ల�� ��యల��� మ�ర�త�ం��. వృదుధ్ ల����ే మ�డతల� తగగ్డం, బ��ా తగగ్డం 

క��� జర�గ�త�ం��, ఇ�� ఒక �ామ�నయ్���న ఉ��ప్తం. ��ను ఇక్కడ ఏ�ో ఊ��త���న 

�షయ��న్ గ���్చ మ�ట�్ల డటం ల�దు, ఎందుకంట� ఇక్కడ క�ర�్చనన్ ��ల�మం�� 

బహ��ాల �ాధక�లక� ఈ ప���ి్థ� �ెల�సు. ����� ��డ�, వయసుస్ మ�్ళన మ��ళల� 

తమ�క్క ఋత�క�మ��న్ ����� �� ందు��ర� ఎందుకంట� మనసుస్ మ��య� శ��రం 

�క్క కృ�ి �ాధన ��రక� ఋత�క�మం �క్క అవసరం ఉం�� �ాబట�్ట. ఒక���క్క 

ఋత�క�మం ����� వసుత్ ం��, �ా� ఋత��్ార వం అంత ఎక�్కవ�ా ఉండదు. ప్రసుత్ ����� ఆ 

��ంత స���� త�ం��. ఇ�� క��� ఒక �ామ�నయ్���న ఉ��ప్త��. ల�క�� � ేఅ�� ల�క�ం�� 

�ాళ్ళ�క్క శ���ాలను ఎల� కృ� ి �ేయగలర�? ప�ర�ష�లక� క��� ఇ� ే వ��త్సుత్ ం��: 

వయసుస్ మ�్ళన �ాళ�్ళ మ��య� య�వక�ల� అంద���� శ��రం �తత్ం �ే��ాగ్  

అ��ిసుత్ ం��. �జ���న �ాధక�ల �షయ���� వ��త్ , �ాళ�్ళ ఈ మ�ర�ప్ల అనుభ�� 

�� ందు��ర�. 
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మన�క్క ఈ �ాధన ఎం�� అ�ార���న���న్ కృ� ి�ేసుత్ ం��, �గ�� ఎ��న్ 

�ాధనల� తమ �ాయ్య�మ�ల�్ల  జంత�వ�లను అనుక��ం�ే �ాట��� �నన్ం�ా. ఈ �ాధన 

అతయ్ంత బ్ర�్మండ���న �షయ��న్ కృ�ి �సేుత్ ం��. �ాకయ్మ�� మ��య� ల��� �34 �ాళ్ళ 

�ాలంల� చ��్చం�న అ�న్ సూ��్ర ల� మన�క్క �ాలప�ంత ల�ప� సూ��్ర ల వర�� 

ప���త��� ఉ��న్�. మన �ాల�న్ ���ా �ే�న్ కృ�ి �ేసుత్ ం��? మన కృ�ి �ాధన ఈ 

�శ్వం�క్క ప��ణ�మ సూ��్ర ల�� ౖ ఆ��రప�� ఉం��, మ��య� ఇ�� �శ్వం�క్క 

అత�య్నన్త���న లకష్ణం జ�న్-�ాన్-��న్ ప్రమ�ణం�తే మ�రగ్దర్శకం �ేయబడ�త�ం��. 

మనం కృ� ి ��ే��� ఎంత బృహతత్ర���న�� అంట� అ�� ఈ ��ా్వ�న్ కృ�ి �ేయడం�� 

సమ�నం అవ�త�ం��. 

మన �ాల�న్ ���ాక� ��ల� �లకష్ణ���న, అతయ్ంత ప్ర�ేయ్క���న లకష్ణం 

ఇం��కట� ఉం��, ఏ ఇతర �ాధనల� ల�నట�్ట��. ప్రసుత్ తం సమ�జంల� ప్రజ�దరణ �� ం��న 

అ�న్ ���ంగ్ �ాధనల� దన్ � కృ�ి �ేయడం ల�క దన్ � �ాధన �ే�� మ��ాగ్ �న్ 

అవలం�ం���. దన్ � కృ�ి �ే�� ���ంగ్ �ాధనలల�, �ామ�నయ్ జనుల మధయ్ ఉండ�ా 

��ంగ్ �క్క ��ళం �ెర�చుక��� ల��� జ�్ఞ ��దయం �� ం�ే �ి్థ�� �రే���వడం ��ల� కష్టం. 

మన �ాల�న్ ���ా దన్ ను కృ�ి �ేయదు. మన �ాధన �� �త్కడ�ప� ���ంద ���ాన ఒక 

�ాల�న్ ను కృ�ి �సేుత్ ం��. తరగ�ల� ��ను ���న్ �ాధక�లక� స్వయం�ా అమర��ాత్ ను. 

�ాల�న్ ���ా బ� ��ం�ేటప�ప్డ�, ��మ� ���న్ అంద���� క�మపదధ్�ల� అమర్చడం �ే�ాత్ ం. 

��ంతమం�� ���న్ అనుభ�� �� ందగల�గ���ర�, అ�ే �ధం�ా ఇతర�ల� అనుభ�� 

�� ందల�ర�; అ��క సంఖ�య్క జనం ���న్ అనుభ�� �� ందగలర�. ఇ�� ఎందుకంట� 

మనుష�ల� రకర�ాల ���క �ి్థత�లను క��� ఉంట�ర� �ాబట�్ట . మనం దన్ �� బదుల��ా 

�ాల�న్ ను కృ�ి �ే�ాత్ ం. �ాల�న్ అ���� �శ్వం�క్క సూకష్్మర�పం, ఇ�� �శ్వం�క్క 

అ�న్ శ��త్ �ామ�ా్థ �లను క��� ఉంట�ం��, ఇ�� స్వతః�దిధ్ం�ా ప� �ేయగలదు మ��య� 

ప��భ్ర�ంచగలదు. ఇ�� �రంతరం ��క్క �� �త్కడ�ప� ���ం�� ��గంల� ప��భ్ర�సూత్ �� 

ఉంట�ం��. ఒక్క�ా�� ఇ�� � శ��రంల� అమర్చబ��న తర��ాత, సంవతస్�ాల� 

సంవతస్�ాల��ౖ� ఆగదు, మ��య� �రంతరమ� ఈ �ధం�ా ప��భ్ర�సూత్ �� ఉంట�ం��.  
 

34 ల��� � (డ�జ్ ) Lao Zi (laow-dzz)—���� �ాఠ�ాల �క్క సం�ా్థ పక�డ� మ��య� ���� డ 

�ంగ్ (���� ట �ంగ్) �క్క రచయత, మ��య� �ై��ల� ���. ప�. 5వ ల�క 4వ శ��బద్ంల� ��ం� 

బ� ధనల� �ే���ాడ� నమ్మబడ�త�ం��. 
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సవయ్ ��శల� ప��భ్ర�సుత్ నన్ప�ప్డ� ఇ�� స్వతః�దిధ్ం�ా �శ్వంనుం�� శ��త్� 

గ���ంచు��గలదు. ����� ��డ�, ఇ�� ��నంతట అ� ే శ��త్� ర��ాంతరం �ేయగలదు, 

��క్క శ��రంల� ఉనన్ ప్ర� ���ా�న్ ర��ాంతరం �ేయట���� �ావల�ని శ��త్� 

సరఫ�ా �ేయగలదు. అపసవయ్ ��శల� ప��భ్ర�సుత్ నన్ప�ప్డ� క��� ఇ�� శ��త్� 

ప్రస��ంపజ�సుత్ ం��, అనవసర���న ప���ా్థ లను �డ�దల �ేసుత్ ం�� ఏ���ౖే � శ��రం చుట�్ట  

�ె���� ఉంట��. ఇ�� శ��త్� ప్రస��ంపజ��నిప�ప్డ� శ��త్ ��ల� దూరం వరక� �డ�దల 

అవ�త�ం��, ఆ తర��ాత ��తత్  శ��త్� ����� ల�ప��� �సెుత్ ం��. ప్రస��ంపజ��ిన శ��త్ వలన 

� చుట�్ట  ఉనన్�ాళ�్ళ ల�భపడ��ర�. బ�దధ్  �ాఠ�ాల స్వయం-మ���త్ మ��య� అ�న్ 

స�ేతన �వ�ల�క్క మ���త్� బ� ��సుత్ ం��. ఒకర� స్వయం�ా కృ� ి�ాధన �ేసు��వడ�� 

�ాక�ం��, అ�న్ స�ేతన �వ�లక� క��� మ���త్� ప్ర�ా���ాత్ ర�. ఇతర�ల� క��� ల�భం 

�� ందవచు్చ, మ��య� �ర� అసంక�ప్తం�ా ఇతర�ల శ���ాలను బ�గ� �ేయడం, �ాళ్ళ 

�ాయ్ధులను నయం �ేయడం ఇల�ంట�� జరగవచు్చ. అ�నపప్ట��� శ��త్� ��ల�ప్వడం 

అ���� ఉండదు. �ాల�న్ �రంతరం ప��భ్ర�సూత్ �� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట, సవయ్ ��శల� 

�����నప�ప్డ� శ��త్నం�� ����� ��క��ంచగలదు. 

��ంతమం���� సం�ేహం �ావచు్చ, “ఈ �ాల�న్ �రంతరం ఎందుక� 

ప��భ్ర�సుత్ ం��?” ఇం�ా ననున్ ఇల� అ�����ాళ�్ళ క��� ఉ��న్ర�, “అ�� ఎందుక� 

ప��భ్ర�ంచగలదు? ����� �ారణం ఏ�ట�?” శ��త్ అ���� �� గ�నప�ప్డ� దన్  
ఏరప్డ�త�ంద� సుల�వ��ా అర్థం �ేసు��వచు్చ, �ా� �ాల�న్ ప��భ్ర�సుత్ ం�� అ���� 

ఊహక� అ�తం�ా ఉంట�ం��. ��ను ఒక ఉ��హరణ ఇ�ాత్ ను. �శ్వం అ���� గమనంల� 

ఉం��, ఈ �శ్వం�క్క అ�న్ �ాలప�ంతల�, నకష్త్ర మండల�ల� క��� గమనంల� 

ఉ��న్�. ���్మ�� గ��ల� సూర�య్�� చుట�్ట  �ర�గ����, భ�� క��� ��నంతట 

అ�ే ప��భ్రమణం �ేసుత్ ం��. ��� ఆల��ంచం��: �ట�న్ట�� ఎవర� �ప�ప్త���న్ర�? 

�ాట��� శ��త్� ఎవర� ఇ��్చర�? �ర� ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�� మనసత్త్వం�� ���న్ అర్థం 

�ేసు��ల�ర�, ఎందుకంట� ఇ�� ��వలం ఇట�వంట� భ్రమణ వయ్వస్థ  �ాబట�్ట. మన �ాల�న్ 

�షయంల� క��� ఇ�ే �జం, ఇ�� ప��భ్ర�సుత్ ం�� �ాబట�్ట . �ాయ్య�మ సమయ��న్ 

��ంచడం ��్వ�ా మ�మ�ల� మనుష�ల �క్క �ామ�నయ్ �వన ప���ి్థత�ల మధయ్ కృ�ి 

�ాధన �ేయడం అ�� సమసయ్ను ప��ష్క��ం�ం��. ఇ�� ఎల� ��ంచుత�ం��? ఇ�� 

���్వ�ామం�ా భ్రమణం �ేసుత్ ంట�ం�� �ాబట�్ట, �రంతరమ� �శ్వంనుం�� శ��త్� 

గ���ంచుక�ంట�ం�� మ��య� ���న్ ర��ాంతరం �ేసూత్  ఉంట�ం��. �ర� ప���  
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���్లనప�ప్డ�, ఇ�� �మ్మ�న్ కృ�ి �ేసూత్  ఉంట�ం��. అం�ే �ాదు, �ాల�న్ �� �ాట� � 

శ��రంల� మనం ఇం�ా ��ల� శ��త్ వయ్వస్థలను మ��య� యం��్ర లను క��� అమర్చడం 

�ే�ాత్ ం, ఏ��ౖ�ే �ాల�న్ �� �ాట� ప��భ్ర�సూత్  �మ్మ�న్ స్వతః�ిదధ్ం�ా ర��ాంతరం 

�ేసుత్ ంట��. అందువల్ల  ఈ ��ంగ్ మనుష�లను స్వతః�దిధ్ం�ా�� ర��ాంతరం �ేసుత్ ం��. 

ఈ �ధం�ా, ఇ�� “��ంగ్ �ాధక�లను కృ� ి �సేుత్ ం��” �ా మ�ర�త�ం��, ����న్ “�ా 

�ాధక�లను కృ� ి �ేసుత్ ం��” అ� క��� అంట�ర�. �ర� �ాధన �యేనప�ప్డ� ��ంగ్ 

�మ్మ�న్ కృ�ి �సేుత్ ం��, ఏ �ధం�ా��ౖ�ే �ర� �ాధన �ే�� సమయంల� కృ�ి �సేుత్ ం�ో  

ఆ �ధం�ా��. �ర� ��జనం �సేుత్ నన్ప�ప్డ�, ���్రసుత్ నన్పప్డ� ల�క ప� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� 

�ర� ��ంగ్ �ేత ఎల్లప�ప్డూ ర��ాంతరం �ేయబడ�త��� ఉంట�ర�. �ర� �ాయ్య�మం 

�ే� ��సం �ేసుత్ ��న్ర�? �ర� �ాల�న్ � బలపర్చ����� �ాయ్య�మం ��ేాత్ ర� మ��య� 

��ను ఇ�్చన శ��త్ యం��్ర లను, వయ్వస్థలను బలపరచ����� �ే�ాత్ ర�. ఒకర� ఉనన్త 

�ా్థ �లల� కృ�ి �ాధన �ే�నిప�ప్డ� ఇ�� ప���త్ వ���35 �ి్థ�ల��� జర�ా� మ��య� 

�ాయ్య�మం �క్క కద�కల� క��� యం��్ర ల వయ్వస్థను అనుస���ాత్ �. మనసుస్ 

�క్క ఎట�వంట� మ�రగ్దర్శకం అ���� ఉండక�డదు, ఒకర� ఏ �ధ���న �ా్వస 

పదధ్త�ల� �దలగ��ాట�� క��� ఉప���ంచక�డదు. 

మనం సమయమ� ల�క ��ట� గ�రం� ఎట�వంట� పట�్టంప� ల�క�ం�� �ాధన 

�ే�ాత్ ం. ��ంతమం�� అ���ార�, “�ాధన �యే����� ��ల�ౖన సమయం ఏ��? అరధ్�ా��్ర , 

�్ార తః�ాలమ� ల�క మ��య్హన్ �ాలమ�?” మనక� �ాయ్య�మ సమయం గ���ం� 

ఎట�వంట� �యమం ల�దు. �ర� అరధ్�ా�్ర �ాధన �యేనప�ప్డ� ��ంగ్ �మ్మ�న్ కృ�ి 

�ేసుత్ ం��. �ర� �లె్ల�ార�జ�మ�న �ాధన �ేయనప�ప్డ� క��� ��ంగ్ �మ్మ�న్ కృ�ి 

�ేసుత్ ం��. �ర� �ద్ర�� త�నన్ప�ప్డ� క��� ��ంగ్ �మ్మ�న్ కృ�ి �ేసుత్ ం��. �ర� 

నడ�సుత్ నన్ప�ప్డ� ��ంగ్ �మ్మ�న్ కృ�ి �ేసుత్ ం��. �ర� ప�ల� ఉనన్ప�ప్డ� క��� 

��ంగ్ �మ్మ�న్ కృ�ి �ేసుత్ ం��. ఇ�� ��క్క �ాధన సమయ��న్ ���షం�ా త��గ్ంచడం 

ల���? �ల� ��ల�మం���� �జం�ా ����ను �ా��ం�ేందుక� హృదయం ఉం��, కృ� ి

�ాధన�క్క �ేయ్యం క��� ఇ�.ే కృ�ి �ాధన�క్క అం�మ �ేయ్యం ����� 

�� ందడం మ��య� కృ�ి� ప���త్ �యేడం. �ా� ��ంతమం���� ��త�ాలం తక�్కవ�ా 

 

35 వ��� wuwei (woo-way)—“���య-ల��తనం”, ���య��నయ్త, ఉ�ేద్శయ్ం ల��తనం. 
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���� ఉంట�ం��. �ాళ�్ళ ��ం� ఉం�ే �ాలం ల���్కంచబ�� ఉంట�ం�� మ��య� కృ� ి

�ే��ందుక� సమయం ��లక�� వచు్చ. మన �ాల�న్ ���ా ఈ సమసయ్� ప��ష్క��ం� 

�ాధన క�మ��న్ త��గ్ంచడం �ేసుత్ ం��. ��ం���ాట�, ఇ�� మనసు మ��య� శ���ా��� 

క��� సంబం��ం�న కృ�ి �ాధన. �ర� �రంతరం కృ�ి �ాధన �ేసూత్  ఉంట�, �ర� 

ఎపప్ట�కప�ప్డ� �����న్ �� ����ంచుక�ంట� ఉంట�ర�. �ి్థర���న �ాధన�� ��క్క 

��తం ఎపప్ట�కప�ప్డ� �� ����ంచబడ�త� ఉంట�ం��. మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉనన్ 

వృదుధ్ లక� �ాళ్ళ �ాధన ��రక� స��ప�ే �ాలం ఉంట�ం��. ����� షరత� ఉం��, 

�ర్ణ�ం�న �ాల��కంట� �� ����ంచబడ్డ  ��త�ాలం ప���త్�ా �ాధన ��స�� 

��ట��ంచబ��ం��. � మనసు ��ం�ెం తప�ప్���� పట�్ట���ా� � �్ార ణ���� మ�ప�ప్, 

ఎందుకంట� � ��త�ాలం ఎప�ప్�ో మ����ి�� వల�ంి�� �ాబట�్ట . �ర� మ�ల�్ల �ా�త 

కృ�ి�� �ే�� వరక� �క� ఇట�వంట� �బంధన ఉంట�ం��. ఆ తర��ాత ఒకర� ఇం��క 

�ి్థ�ల� ఉంట�ర�. 

మనం �ాధన ఒక ���్ణత ��శ��పౖ� �యే�ల�� �బంధన ల�దు, ల��� �ాధనను 

���్ణత పదధ్త�లల� మ���ం���స్న అవసరం ల�దు. ఎందుకంట� �ాల�న్ �రంతరమ� 

ప��భ్రమణం �సేూత్ �� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట, ���న్ ఆపడం క�దరదు. ఏ�ె�ౖ� �� న్ వ�్చ�� 

ల�క ఎవ����� తల�ప� తట�్ట��, �ర� �ాధన ప���త్�ా మ���ంచక�ం���� ��ంట�� ప� 

చూసు��వచు్చ. �ర� ఏ�ె�ౖ� ప� �ేయడం ��సం ఆ�ినప�ప్డ� �ాల�న్ ��ంట�� 

అనుఘ�� ��శల� �ర�గ�త�ం�� మ��య� శ��రం చుట�్ట  ప్రస��ంచబడ్డ  శ��త్� ��నక�్క 

���సుక�ంట�ం��. ఎవ����ే ఉ�ేద్శయ్ప�ర్వకం�ా �� పట�్ట క�� తమ తల�్ల �� �� సుక�ంట���, 

�ర� ���న్ ఏ �ధం�ా పట�్ట క���న్ అ�� ఇం�ా �� త�ం��. �ాల�న్ �ె���ేటల� క��� 

ఉం��, మ��య� ���క�ే ఈ �షయ�లను ఎల� �ెయ�య్ల� �లె�సు. మన�� ��శల 

అవసరం ల�దు క���ను, ఎందుకంట� �శ్వం �తత్ం గమనంల� ఉం�� �ాబట�్ట. ఆ 

�ాలప�ంత గమనంల� ఉం��, ���్మ�� గ��ల� సూర�య్� చుట�్ట  �ర�గ�త���న్�. 

భ�� క��� భ్రమణం �ేసుత్ ం��. మనమ� �శ్వం�క్క ఈ ��పప్ సూ��్ర �న్ అనుస��ం� 

�ాధన �ే�ాత్ ం. త�ర�ప్, ద��ణం, పడమర ల�క ఉతత్రం ఎక్కడ�ం��? ఏ�� ల�దు. ఏ 

��క�్కల� �ాధన ��ేి�� అ�న్ ��క�్కల�్ల నూ �ాధన �ే�నిట�్ల , మ��య� ఏ ��క�్కల� �ాధన 

�ే�ి�� త�ర�ప్, ద��ణం, పడమర మ��య� ఉతత్రం ��క�్కల�్ల  ఒ���ా�� �ే�ినట�్ట . మన 

�ాల�న్ ���ా, �ాధక�లక� ���� తపప్క�ం�� రకష్ణ క�ప్సుత్ ం��. అ�� �మ్మ�న్ ఎల� 

�ా�ాడ�త�ం��? �ర� ఒక �జ���న �ాధక��ే అ��ే, మన �ాల�న్ �క� రకష్ణ 

క�ప్సుత్ ం��. ��ను ఈ �శ్వంల� �ాత�క��� � ఉ��న్ను. ఎవ����� �క� �� 
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�ేయగ����ే, అతడ� ల�క ఆ�� ��క� �� �యేగ��� ఉం���. మ�మ�ల��ా 

�ె�ాప్లంట�, ఆ వయ్��త్ ఈ ��ా్వ��� �� �ేయగల�� ఉం���. ��ను �ె�ిప్ం�� ��ల� 

ఊ��తం�ా ఉండవచు్చ. �ర� ఇం�ా అధయ్యనం �ేసూత్  మ�ందుక� ����్ల క ��� అర్థం 

అవ�త�ం��. ఇం�ా ���న్ ���� �షయ�ల� క��� ఉ��న్�, అ� ��ను 

�ె�యజ�య����� మ�� ప్ర�ాఢ���న�. ��మ� క�మ�ను�ారం�ా ఉనన్త �ా్థ �ల �క్క 

�ా ను �వ���ాత్ ం, �ా��రణం నుం�� ప్ర�ాఢ���న ��� వరక�. ��క్క స్వంత �ని్ 

�ింగ్ ధర్మబదధ్���న�� �ాక�� �ే ఇ�� ప��ేయదు. �ర� �ే����ౖ� య�న్��త్ , �ర� 

ఇబ్బం��ల� పడవచు్చ. ��ను ఎం��మం�� బహ��ాల �ాధక�ల �ాల�న్ వక�ం�ా మ�రడం 

చూ�ాను. ఎందుక�? �ర� ���� �షయ�లను � �ాధనల� క��ార� �ాబట�్ట, మ��య� 

�ర� ఇతర�ల �షయ�లను అం��క��ం��ర� �ాబట�్ట. అప�ప్డ� �ాల�న్ �మ్మ�న్ 

ఎందుక� ర��ంచల�దు? అ�� �క� ఇవ్వబ��ం�� అంట� అ�� ��ే, మ��య� అ�� � 

మనసుస్ �ేత�� ఆ�ే�ంచబ�� ఉంట�ం��. ఈ �శ్వం�క్క సూత్రం ప్ర�ారం, �ర� �ే� 

గ���ం� అ�� ేప్రయతన్ం �ే�ాత్ �� ఎవ్వర� ����� ఆటంకం క���ంచక�డదు. �ర� కృ�ి 

�ాధన �ేయక�డదు అనుక�ంట�, ఎవ్వర� �మ్మ�న్ బలవంతం �ేయల�ర�–అల� �ే��త్  

అ�� ఒక �ెడ� �ా�ాయ్�న్ �ే�ని����� సమ�నం అవ�త�ం��. � హృదయ��న్ 

మ�ర�్చ��మ� �మ్మ�న్ ఎవర� బలవంతం �యేగలర�? �మ్మ�న్ ��� స్వయం�ా 

క�మ�కష్ణ �ేసు���ా�. ప్ర� �ాఠ�ాల �క్క మం�� �సు��వడం అంట� అంద�� దగగ్ర 

ఉనన్ �షయ�లను అం��క��ం�నట�్ట . �ర� � �ాయ్��� నయం �సేు��వ����� ఈ ��� 

ఒక ���ంగ్ �ాధన ��ప� ఇం��కట� ��ే�త్ , ��క్క �ాయ్�� నయం అవ�త�ం��? అవ్వదు. 

�ర� ���న్ ��వలం �ా��� మ�త్ర�� ��యగలర�. ఉనన్త �ా్థ �లల� �ాధన 

�ేయట���� ఒకర� ఒక �ాఠ�ాల ��ే దృ�ి్ట ��ం��్రక��ం� ��ం���� ఉండవల�ని అవసరం 

ఉం��. �ర� ఒక �ాధనను అనుస����త్ , �ర� � హృదయ��న్ ఆ �ాఠ�ాలల� ప���త్�ా 

జ�్ఞ ��దయం �� ం�ేంత వరక� ����� ఇవ్వగల�ా�. అప�ప్డ��ా� �ర� ఇం��క 

�ాఠ�ాలల� కృ� ి �ాధన �ేయల�ర�, మ��య� అ�� ఇం��క ��నన్���న పదధ్� 

అవ�త�ం��. ఎందుకంట� ఒక స్వచ్ఛ���న బ� ధనల పదధ్� ఎం�� సు��ర్ఘ���న �ాలంనుం�� 

వసూత్  ఉండడంవల్ల  అ�� ఎం�� సం��్లష్ట���న ర��ాంతరం క�మ���� ల���ౖ ఉంట�ం��. 

��ంతమం�� �ే�న్ అ��� �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� �� ం��న అనుభ��� బట�్ట 

�� త�ంట�ర�. ��క్క అనుభ�� ఎందుక� ప���వసుత్ ం��? ఎందుక� ప����ాదు. 

�జ���న ర��ాంతరం ప్ర���య ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  జర�గ�త�ం��, అ�� అతయ్ంత 

సం��్లష్ట���న�� మ��య� సు�న్త���న��ను. అక్కడ �నన్ తప�ప్ క��� జరగక�డదు. 
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ఇ�� క�్చత���న, సూకష్్మ���న ఒక ప��కరం ల�ంట��ే, ���� అనయ్ ���ా�న్ ��ంట�్ల  �ే����త్  

��ంట�� ��ె��� త�ం��. ��క్క శ��రం ప్ర� ప��మ�ణంల�ను మ�ర�ప్ �ెందుత� 

ఉంట�ం��; ఇ�� అ�ా��రణ���న సు�న్తత్వం గల�� మ��య� ��ంట�్ల  ��ం�ెం క��� 

తప�ప్ జరగ����� �ల�్ల దు. ��ను ఇపప్ట��� �ె�ాప్ను-కృ� ి అ���� ఒక�� స్వంత 

ప్రయ��న్ల �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��, ��ంగ్ �క్క ర��ాంతరం ఒక���క్క గ�ర�వ� 

��్వ�ా జర�గ�త�ం�� అ�. �ర� ఇ�ా్ట ��� ఇతర�ల �షయ�లను �సుక�� ��క్క 

�ాధనక� �ేర�్చక�ంట�, ఆ ప�ా� సం�ే�ాల� ఈ �ాధన �ాఠ�ాల �షయ�ల�్ల  జ�కయ్ం 

�ేసుక�ంట�� మ��య� �ర� వక�మ�రగ్ం పడ��ర�. ����� ��డ�, ఇ�� �ామ�నయ్ 

మ�నవ సమ�జంల� ప్ర�ఫ�సుత్ ం�� మ��య� �ామ�నయ్ జనుల�క్క సమసయ్లను 

�సు��సుత్ ం��. ఇ�� ��క్క యతన్ం �ారణం�ా�� జర�గ�త�ం�� మ��య� ఇతర�ల� 

జ�కయ్ం �ేసు��క�డదు. ఇ�� ��క్క జ�్ఞ ��దయప� గ�ణ���� సంబం��ం�న �షయం. 

త��్వ�ా �ర� �రే�్చక����� ఏ�ై�ే ఉం�ో  అ�� � ��ంగ్ � �ెడ��డ�త�ం�� మ��య� �ర� 

ఇక�� ౖ కృ�ి �ాధన �యేల�ర�. ఈ సమసయ్ తల�త�త్ త�ం��. ��ను అందర� �ాల�న్ 

���ాను తపప్క�ం�� అధయ్యనం �యె�య్� అ� అనడం ల�దు. �ర� �ాల�న్ ���ా� 

అధయ్యనం �యేక�� ��� మ��య� ఇతర ���ంగ్ �ాధనల ��్వ�ా స్వచ్ఛ���న 

బ� ధనల� �� ం����, ��ను ���న్ క��� ఆ����ాత్ ను. ��ను �ెబ�త���న్ను, 

ఏ������ా� స్వచ్ఛం�ా ఉనన్త �ా్థ �ల ��ౖప� కృ� ి �ాధన �ెయ�య్లంట� ఒకర� ఒ�� 

�ాధన �ద ఏ�ాగ�దృ�ి్ట� క��� ఉం���. ��ను ఇం�� �షయ��న్ క��� తపప్క�ం�� ఎ�త్  

చూ�ా�: ఈ ప్రసుత్ త �ాలంల� ఏ ఇతర వయ్��త్ క��� స్వచ్ఛం�ా ఉనన్త �ా్థ �ల ��ౖప� 

��ల�గ మనుష�లక� బ� ��ంచడం �ేయట�్ల దు. ��ను �క� ఏం �ే�ాను అ���� 

భ�షయ్త�త్ ల� ��� �ెల�సుక�ంట�ర�. అందువల్ల  �క� ��ల� అలప్���న జ�్ఞ ��దయప� 

గ�ణం ఉండక�డద� ఆ�సుత్ ��న్ను. ఎం��మం�� మనుష�ల� ఉనన్త �ా్థ �ల ��ౖప� 

కృ�ి �ాధన �ెయ�య్లనుక�ంట�ర�. ఇ�� స���ాగ్  ఇప�ప్డ� � మ�ం�ే ఉంచబ��ం��,  ఇం�ా 

�క� ��� గ���ం� అవ�ాహన ల�క�� వచు్చ. �ర� ఒక గ�ర�వ� ��సం ��ల� ��ట్ల  

����ార� మ��య� ఎం�� డబ�్బ ఖర�్చ��ేి ఉంట�ర�, అ�నపప్ట��� �క� ఏ�� 

�ొరకల�దు. ఈ ��� ఇ�� � గ�మ్మం మ�ం� ేఉంచబ��ం��, బహ�శ ���న్ �ర� ఇం�ా 

�ెల�సుక�� ఉండక�� వచు్చ! ఇ�� �ర� జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ందగల�ా, మ��య� �ర� 

ర��ంపబడగల�ా అ�� �షయ���� సంబం��ం�ం��.   
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��ండవ ప్రసంగం 

��వయ్ ����్ర ��� సంబం��ం�న �షయం  

��ల�మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ��వయ్ ����్ర �న్ గ���ం� ఇపప్ట��� మ�ట�్ల ��ర�. �ా� �ా 

��నన్ �ా్థ �లల� ��నన్���న �ా����్క�ాలను క��� ఉం��. ఒక �ాధక�డ� ఎవ�� కృ� ి

అ��ే ఒక ���ద్ష్ట �ా్థ ��� �ేర�క�ం�ో  ��వలం ఆ �ా్థ ��క్క �ా����్క�ాలను 

మ�త్ర�� చూడగలడ�. ఆ �ా్థ ��� �ం�న స��య్�న్ చూడల�డ�, అం� ే �ాదు ���న్ 

నమ్మల�డ� క���. అందు�� అతడ� ��వలం తన �ా్థ �ల� ��ను చూడగ���న ����న్ 

స���న���ా ప��గణ��ాత్ డ�. తన కృ��ిక్క �ా్థ � ఇం�ా ��ౖ�� ఎదగక మ�ందు, అతడ� ఆ 

�షయ�ల� అ���� ల�వనుక�ంట�డ� మ��య� అ� నమ్మద��న� �ాదు అనుక�ంట�డ�; 

ఇ�� అత� �ా్థ �� బట�్ట �శ్చ�ంచబడ�త�ం��, మ��య� అత� మనసుస్ అ���� ��ౖ�� 

ఎదగల�క�� త�ం��. మ�� �ధం�ా ��ెాప్లంట�, ��వయ్ ��త్రం �షయ���� వ��త్  ��ంతమం�� 

��� గ���ం� ఒక రకం�ా మ�ట�్ల డ���ర�, ఇం��ంతమం�� ఇం��క రకం�ా మ�ట�్ల డ���ర�. 

��� ఫ�తం�ా, ���న్ గందర��ళం �ే�ార�, మ��య� �వ���� ఎవ్వర� క��� ఈ 

�షయ��న్ సప్ష్టం�ా �వ��ంచల�క�� య�ర�. �జ����, ��వయ్ ��త్రం అ���� ���ం�� �ా్థ �ల� 

సప్ష్టం�ా �వ��ంచల�� �షయం. గతంల�, ��వయ్ ��త్రం�క్క ��ా్మణం రహ�ాయ్ల�్ల  

రహసయ్ం�ా ప��గణ�ంచబ��ే�, మ��య� మ�మ�ల� మనుష�లక� ఈ �షయం �ె�యడం 

�����ంచడ���న��. ��� �ారణం�ా, చ��త్ర అంతట� ఎవ్వర� ఈ �షయ��న్ 

ప్ర�ాత్ �ంచల�దు. �ా� ఇక్కడ మనం ���న్ గతంల�� �ి��ధ్ ం��లను ఆ��రం�ా �సు��� 

చ��్చంచడం ల�దు. మనం ���న్ �వ��ంచ����� ఆధు�క �ాసత్ � �జ�్ఞ నం మ��య� అ� 

�ా��రణ���న ఆధు�క ��షను ఉప����ాత్ ం, మ��య� ����క్క మ��క���న 

�షయ�లను �వ��సుత్ ��న్మ�. 

మనం సూ�ం�ే ��వయ్ ��త్రం �ాసత్�ా��� మన కనుబ� మ్మలక� ��ం�ంె ��నౖ 

మ��య� మధయ్ల� ఉంట�ం��, ఇ�� ��ీయల్ గ�ం���� సం��ంచబ�� ఉంట�ం��. ఇ� ేప్ర��న 

మ�రగ్ం. మ�నవ శ���ా��� అదనం�ా ఎ��న్ కళ�్ళ ఉ��న్�. ���� �ాఠ�ాల 

�ె�ిప్ం�ే�టంట�, ప్ర� రంధ్రమ� ఒక ��త్ర��న�. ���� �ాఠ�ాల మన శ��రంల�గల 

ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�� ఒక “రంధ్రమ�” (aperture) అంట�ం��, అ�ే �ధం�ా 
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�ై�య ��ౖదయ్ం ���న్ ఒక ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ� అ� అంట�ం��. బ�దధ్  �ాఠ�ాల 

ఒ��్కక్క ��్వద రంధ్రం ఒక ��త్రమ� నమ�్మత�ం��. అందువల్ల�� ��ంతమం�� తమ 

�ెవ�ల�� చదవగలర�, ఇం��ంతమం�� �ేత�ల�� చూడగలర� ల�క తల ��నుక 

��గంనుం�� చూడగలర�; ఇం�ా ��ంతమం�� తమ �ా��ల�� ల�క �� ట్ట�� చూడగలర�. 

ఇదం�� �ాధయ్ం. 

��వయ్ ����్ర �న్ గ���ం� మ�ట�్ల ��లంట�, మ�ందు�ా మనం ఈ జత మ�నవ 

���క ����్ర ల గ���ం� �ెప�ప్���ా�. ఈ ���ల�్ల  ��ంతమం�� ఈ ��ండ� కళ�్ళ ప్రపంచంల� 

ఎట�వంట� ప���ా్థ ��ౖన్�� ల�క వసుత్ వ���ౖ�� చూడగలవ� అనుక�ంట�ర�. అందువల్ల  

ఒకర� ��వలం కళ్ళ�� ఏ�ై�ే చూ�ాత్ �� అ�ే �ాసత్వమ� మ��య� ��్చతమ� మ�ర్ఖప� 

��వన� ��ంతమం�� ��ం�� ం��ంచుక���న్ర�. �ాళ�్ళ చూడల�����న్ �ాళ�్ళ నమ్మర�. 

గతంల� అట�వంట� మనుష�ల� అలప్���న జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ఉనన్�ాళ�్ళ�ా 

ప��గణ�ంచబ�ే�ార�, ఈ మనుష�ల జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ఎందుక� అలప్���న�ో  

��ంతమం�� సప్ష్టం�ా �వ��ంచల�క�� ���. చూడల�దంట�, న��్మ�� ల�దు. అ�� 

�న����� ఎం�� సమంజసం�ా ఉండవచు్చ. అ�నపప్ట��� ��ం�ెం ఉనన్త���న �ా్థ � 

దృకప్థం నుం��, ఇ�� సమంజసం �ాదు. ప్ర� �ాల-స్థలమ� ప��ర్థం�ేత 

తయ�ర��యేబ��ం��. అ���, ��నన్ �ాల-స్థలమ�ల� ��నన్���న �ా��రక ��ా్మణ 

క�మ�ల� మ��య� ��నన్ �వ�ల ��నన్���న �ా����్కర స్వర��ాలను క��� 

ఉంట��. 

�క� ����క ఉ��హరణ ఇ�ాత్ ను. బ�దధ్మతంల� ఇల� �పెప్బ��ం��, మ�నవ 

సమ�జంల� ప్ర� సంఘటన ��్ర ం�జనకమ� మ��య� అ�ాసత్వమ�. అవ�న్ ఏ �ధం�ా 

భ్రమల�? �ాసత్వ���న మ��య� ఆ�ారం క��� ఉనన్ ���క వసుత్ వ�ల� ఇక్కడ 

ఉంచబ��్డ �, అ��ే అ� �జం �ావ� ఎవర� అనగలర�? ఒక ���కపర���న వసుత్ వ� 

�క్క ఉ��� స్వర�పం ఇల��� క��ిసుత్ ం��, �ా� అ�� �జం�ా �ా��త్క��ం��ే� ఇల� 

�ాదు. మన కళ�్ళ ఏ������ా�, ���క వసుత్ వ�లను మన ���క ప��మ�ణంల� మనం 

చూడగ��� ఈ �ి్థ�ల� �లకడను �ేక�ర్చగ��� �ామ�ా్థ ��న్ క��� ఉ��న్�. ఆ 

వసుత్ వ�ల� �ాసత్�ా��� ఈ �ి్థ�ల��� ల�వ�, మన ప��మ�ణంల� క��� ఈ �ి్థ�ల� ల�వ�. 

ఉ��హరణ�� సూకష్్మద��్శ� ���ంద ఒక మ��ి ఎల� క���ిాత్ డ�? �తత్ం శ��రం వదుల�నౖ, 

�నన్ అణ�వ�ల�ేత అచ్చం గమనంల� ఉనన్ ఇసుక ��ణ�వ�ల�్ల గ క��ి�ాత్ �. 

�దుయ్త్కణ�ల� (ఎల�ా్ట� ను్ల ) ��ంద్ర�ాల చుట�్ట  భ్రమణం �ే�ాత్ �, మ��య� శ��రం �తత్ం 
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కదుల�త�, ���కల� �ర�గ�త� ఉంట�ం��. శ��రం�క్క ఉప��తలం అట� నునువ��ా 

�ా� ల�క ఒక క�మంల��ా� ల�దు. ఈ �శ్వంల� ఏ ప��ర్థ����� ఉక�్క, ఇనుమ�, �ా�� 

�దలగ�న� అ�న్ ఇల��� ఉంట��, మ��య� ల�పల �ాట��క్క అ�న్ 

అణ�సంబం��త మ�ల�ాల� గమనంల� ఉ��న్�. �ాట��క్క సంప�ర్ణ స్వర��ా�న్ 

�ర� చూడల�ర�, మ��య �ాసత్�ా��� అ� �ి్థరం�ా ల�వ�. ఈ బల్ల  క��� ���కల� 

�ర�గ�త� ఉంట�ం��, అ��� � కళ�్ళ �జ��న్ చూడల�వ�. ఈ ��ండ� కళ�్ళ ఆ 

�ధం�ా ఒక అబదధ్ప� ���ా�న్ క�ప్ంచగలవ�.  

సూకష్్మ �ా్థ �ల� �షయ�లను మనం చూడల�మ� �ాదు, ల�క మనుష�ల�� 

ఆ �ామర్థ�ం ల�ద� క��� �ాదు. మనుష�ల� ఈ �ామర్థ�ం���� జ�్మ�ాత్ ర�, మ��య� 

�ాళ�్ళ ఒక ���ద్ష్ట సూకష్్మ �ా్థ �ల�� �షయ�లను చూడగలర�. ఈ ���క ప��మ�ణంల� 

మనక� ఈ జత కళ�్ళ ఉ��న్� �ాబట�్ట, స���ాగ్  అందు�� మనుష�ల� ఒక అబదధ్ప� 

���ా�న్ �� ందు��ర� మ��య� �షయ�లను చూడ�వ్వక�ం�� �����ంచబడ��ర�. 

అందువల్ల�� ప�ర్వం ఇల� �పెప్బ��ం��–మనుష�ల� �ాళ�్ళ చూడల�� �షయ�లను 

నమ్మల�క�� �ే, �ాధక�ల సమ�జంల� అట�వంట� మనుష�లను అలప్���న జ�్ఞ ��దయప� 

గ�ణం ఉనన్�ాళ�్ళ�ా, మ�మ�ల� మనుష�ల తప�ప్డ� ��వనల�తే 

వం�ంచబ��నట�్ట �ా, మ��య� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ త�పి్�� �నట�్ట �ా 

ప��గణ�ం�ే�ార�. ������్ర త్మకం�ా ఈ �ాయ్ఖ�య్నం మ��ల�ేత �ెయయ్బ��ం��. �ాసత్�ా���, 

మ�క� క��� ఇ�� ఎం�� సమంజసం�ా అ��ిం�ం��. 

ఈ ��ండ� కళ�్ళ మన�క్క ���క ప��మ�ణంల�� �షయ�లను అట�వంట� 

�ి్థ�ల� �లకడ ��ేి ఉంచగల�గ����. ఇ�� తపప్ �ట��� ���� ప్ర�ేయ్క���న �ామర్థ�ం ఏ�� 

ల�దు. ఒకర� �ే���ౖ�� చూ�నిప�ప్డ�, ����క్క ప్ర��ంబం సూట��ా మన కళ్ళల�్ల  

ఏరప్డదు. మన కళ�్ళ �����ా ల�నుస్ల� (కటకం) ల�ంట��, ��వలం ఒక �ాధనంల��� ప� 

�ే�ాత్ �. దూ�ాన ఉనన్�ాట��  చూసుత్ నన్ప�ప్డ�, ఈ ల�నుస్ల� �� ����ంచబడ���; 

మన కళ�్ళ క��� ఈ ప్ర���యను అనుస���ాత్ �. �కట�్ల  చూసుత్ నన్ప�ప్డ� కను�ాపల� 

��దద్� అవ����. ఒక �����ా �కట�్ల  ���్ర �న్ ��ినప�ప్డ� ����క్క రంధ్రం క��� 

��దద్�ౌత�ం��. ల�క�� �ే త��నంత ��ల�త�ర� తగలక�� వడంవల్ల  �త్రం �తత్ం �కట��ా 

ఉంట�ం��. ఎవ����� ఒక �ాం�వంత���న బ��రంగ స్థలంల��� న��� ���్లనప�ప్డ�, �ా�� 

కను�ాపల� ��ంట�� క��ంచుక��� ���. ల�క�� � ేఒక�� కళ�్ళ �ాం�వల్ల  �ర��ట్లక� 

గ������, మ��య� �ాళ�్ళ �షయ�లను సప్ష్టం�ా చూడల�క�� ��ర�. ఒక �����ా ఇ� ే



 

51 

 

సూత్రం�� ప� �సేుత్ ం��, మ��య� ����క్క రంధ్రం క��� �నన్���ా అవ్వవల�ిన 

అవసరం ఉం��. ఇ�� ఒక వసుత్ వ��క్క ప్ర��ంబ��న్ మ�త్ర�� బం��ంచగలదు 

మ��య� అ�� ఒక �ాధనం మ�త్ర��. మనం �ాసత్వం�ా �షయ�లను చూ�ినప�ప్డ�, 

ఒక మ��ి ల�క వసుత్ వ�ల ఉ��� స్వర��ా�న్ చూ�ినప�ప్డ�, మన ��దడ�ల� �ాట� 

ప్ర��ంబ�ల� ఏరప్డ���. అంట�, మన కళ్ళ ��్వ�ా ఏ�ై�ే చూ�ా� అ�� మన ��దడ� 

��నుక ��గంల� ఉనన్ �ీ�యల్ గ�ం���� దృ�ి్ట  ���� ��్వ�ా పంపబడ�త�ం��, ఆ తర��ాత 

అ� ఆ ప్ర�ేశంల� ప్ర�మల��ా ప్ర��ం�ంచబడ���. ��� ��్వ�ా �ె��ప్�ే�టంట� 

�ాసత్వం�ా ప్ర��ం�ంచబ��న ప్ర�మల� ��దడ��క్క �ీ�యల్ గ�ం��ల� 

కనబడ���. ఆధు�క ��ౖదయ్ �ాసత్ �ం క��� ���న్ గ���త్సుత్ ం��. 

మనం ప్ర�ాత్ �ం�ే ��వయ్ ��త్రం �రె�చు��వడం అ���� మ�నవ దృ�ి్ట ����� 

�ాడ���న్ త�ిప్సుత్ ం�� మ��య� ఒక�� కనుబ� మ్మల మధయ్నుం�� ఒక మ��ాగ్ �న్ 

�ెర�సుత్ ం�� ఎల�గంట� ��� ��్వ�ా �ీ�యల్ గ�ం�� ��ర��ా బయటక� చూడగ���ల�. ����న్ 

��వయ్ ��త్రం �ెర�చు��వడం అంట�ర�. ��ంతమం�� ఆల��ంచవచు్చ: “ఇ�� �ాసత్�ా��� 

దూరం�ా ఉం��. ఏ�� ఏ�����, ఈ ��ండ� కళ�్ళ ఇం�ా ఒక �ాధనంల�గ 

ఉప�గపడ�త���న్� మ��య� అ� వసుత్ వ�ల ప్ర��ంబ�లను పట�్ట ��గలవ�, ఈ 

కళ�్ళ ల�క�ం�� అ�� ఒక అ�ాధయ్���న �షయం.” ఆధు�క ��దౖయ్ం�క్క అంగ�ే్చద 

ప����ధన ��్వ�ా �ీ�యల్ గ�ం���క్క మ�ందు ��గం ఒక మ�నవ ��త్రం�క్క 

సంప�ర్ణ ��ా్మణ��న్ క��� ఉంద� కను��నబ��ం��. ఇ�� మన క�ాలం ల�పల 

��ర�గ�త�ం�� �ాబట�్ట, ఇ�� ఒక ప����ా� ��త్రం�ా �పెప్బడ�త�ం��. ఇ�� ప����ా� 

��త్ర� �ా�ో  అ�� �షయం��ౖ, మన �ాధక�ల సమ�జం అభయ్ంత�ాలను క��� ఉం��. 

ఇంకను, ఆధు�క ��ౖదయ్ �ాసత్ �ం ఇపప్ట��� మ�నవ ��దడ��క్క మధయ్ ��గంల� ఒక 

��త్రం ఉంద� గ���త్ం�ం��. మనం �ె���ే మ�రగ్ం క�్చతం�ా ఈ ప్ర��ేా��న్ గ�����డ�త�ం��, 

మ��య� ఆధు�క ��దౖయ్ �ాసత్ �ం�క్క అవ�ాహన�� ఇ�� ప���త్�ా ఏ��భ�ంచడం 

జ����ం��. ఈ ��త్రం మన ���క ����్ర ల�్ల గ తప�ప్డ� ప్ర�మలను సృ�ి్టంచదు, ఎందుకంట� 

ఇ�� ప��ర్థం�క్క స్వ���ా�న్ మ��య� ప��ర్థం�క్క �ా�ా�న్ ��ం��ట�� 

చూడగల�గ�త�ం�� �ాబట�్ట . అందువల్ల , ఉనన్త-�ా్థ �ల� ��వయ్ ��త్రంగల వయ్��త్ 

మన�క్క ఈ ప��మ�ణం ��ట� ఇతర �ాల-స్థలమ�లల�్ల �� చూడగలడ�, �ామ�నయ్ 

మ�నవ�ల� చూడల�� దృ�ాయ్లను అతడ� చూడగలడ�. తక�్కవ �ా్థ � ��వయ్ ����్ర �న్ 

క���న వయ్��త్ ��చు్చక��� �� దృ�ి్ట� క��� ఉం�� ��డలగ�ం�� �షయ�లను ల�క ఒక 

మ�నవ శ��రంగ�ం�� చూడవచు్చ. ����� స���ాగ్  ఈ అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం ఉం��. 
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బ�దధ్  �ాఠ�ాల ఐదు �ా్థ �లల�� ��త్ర దృ�ి్ట� గ���్చ మ�ట�్ల డ�త�ం��: ఐ��క 

దృ�ి్ట, ��వయ్ దృ�ి్ట, జ�్ఞ న దృ�ి్ట, �ా దృ�ి్ట మ��య� బ�దధ్  దృ�ి్ట . ఇ� ��వయ్ దృ�ి్ట �క్క 

ఐదు మ�ఖయ్ �ా్థ �ల� మ��య� ప్ర� �ా్థ �� ఉతత్మ, మధయ్మ మ��య� అధమ 

�ా్థ �ల��ా �భ�ంచడం జ����ం��. ���� �ాఠ�ాల ���్మ�� మ�ర�్ల  ���్మ�� ల�క ఎన�� ౖ

ఒక్క �ా్థ �ల �ా ��త్ర దృ�ి్ట� గ���్చ �ెబ�త�ం��. ��మ� ఇక్కడ ఉనన్�ాళ్ళ అంద�� 

��వయ్ ����్ర లను �రె�సుత్ ��న్ం, �ా� ��మ� ���న్ ��వయ్ దృ�ి్ట �ా్థ �ల��ా�, ల�క ��� 

���ం�� �ా్థ �ల��ా� �ెరవం. ఎందుక�? �ర� ఇక్కడ క�ర�్చ� కృ�ి �ాధన 

�దల���ట�్ట�� �ా�, �ర� ఎంత �ాద��న్ ��వలం ఒక మ�మ�ల� మ��ి �ా్థ �నుం�ే 

�్ార రం�సుత్ ��న్ర�, ఇం�ా అ��క���న మ�మ�ల� మనుష�ల బం��లను �డ��డడం 

అ���� జరగల�దు. � ��వయ్ ����్ర �న్ ��వయ్ దృ�ి్ట ���ంద �ా్థ �ల� ��ె���త్  �ర� ఏ�ై�ే 

మ�మ�ల� మనుష�ల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అనుక�ంట��� �ాట�� �� ందు��ర�, 

�ర� ��డలగ�ం�� మ��య� మ�నవ శ��రంగ�ం�� చూడగల�గ���ర� �ాబట�్ట . ��మ� ఈ 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ ��న్ ��ాత్ రం�ా ప్ర�ా��ం� మ��య� అంద�� ��వయ్ ����్ర ల� ఈ 

�ా్థ �ల� �రెవబ���ే, ఇ�� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ���� �వ్రం�ా భంగం క���సుత్ ం�� 

మ��య� �ామ�నయ్ మ�నవ �ి్థ��� �ఘ�తం కల�గజ�సుత్ ం��: �శే రహ�ాయ్ల� ప్రమ�దంల� 

పడ���, జనం దుసుత్ ల� ధ��ం��� ధ��ంచక�� ��� ఒకట� అవ�త�ం�� మ��య� 

�ర� ఒక ఇంట�్ల  మనుష�లను బయటనుం�ే చూడగలర�; �ర� ����ల� నడ�సూత్  

ల�ట�� ట���ట్లను చూడగ����ే అ�న్ మ�ఖయ్ బహ�మత�లను ���సు��గలర�. ఇ�� 

అనుమ�ంచబడదు! అందర�, ఒక్క�ా�� ఆల��ంచం��: అంద�� ��వయ్ ��త్రం ��వయ్ దృ�ి్ట 

�ా్థ �ల� �ెరవబ���ే, అ�� ఇం�ా ఒక మ�నవ సమ�జం అవ�త�ం��? మ�నవ సమ�జ 

ప���ి్థ�� �వ్రం�ా భంగపరచడం ప���త్�ా �����ంచడ���న��. ��ను �జం�ా�� � ��వయ్ 

����్ర �న్ ఆ �ా్థ �ల� �ె����త్ , �ర� ��ంట�� ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� అ��� వచు్చ. 

��ంతమం�� ఇంతక�మ�ందు ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అవ���మ� కలల� క��న్ర�. �ాళ్ళ 

��వయ్ ����్ర ల� ఒక్క�ా���ా �ె�����యబ���ే, �ాళ�్ళ ��గ�లక� ���తస్ల� 

�ేయగల�గ���ర�. ఇల� అ��ే ��ను �మ్మ�న్ ఒక దుష్ట మ�రగ్ంల� �సుక���ళ�త్ నన్ట�్ట 

క��? 

అ��ే, ��ను � ��వయ్ ����్ర �న్ ఏ �ా్థ �ల� �ెర�ా�? ��ను � ��వయ్ 

����్ర �న్ ��ర��ా జ�్ఞ న దృ�ి్ట �ా్థ �ల� �ెర��ాత్ ను. ఇంతకంట� ��ౖ �ా్థ �ల� ���న్ �ె����త్  

��క్క �ిన్ �ంిగ్ స���� దు. అంతకంట� ���ం�� �ా్థ �ల� ��ె���త్ , అ�� �ామ�నయ్ మ�నవ 

సమ�జ ప���ి్థ�� �వ్రం�ా భంగపర�సుత్ ం��. జ�్ఞ న దృ�ి్ట�� �క� ��డగ�ం�� ల��� 
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శ��రంగ�ం�� చూడగ��� �ామర్థ�ం ఉండదు, �ా� �ర� ���� ప��మ�ణ�ల�్ల  ఉనన్ 

దృ�ాయ్లను చూడగలర�. ���వల్ల  ప్ర�జ��ల� ఏ�ట�? ఇ�� �ాధన �ద � 

నమ్మ�ా�న్ ��ంచగలదు. �ర� �జం�ా�� మ�మ�ల� మనుష�ల� చూడల��� 

చూ�ినప�ప్డ�, అ�� �ాసత్వం�ా ఉంద� అనుక�ంట�ర�. ప్రసుత్ ����� �ర� ఏ�ై�� 

సప్ష్టం�ా చూడగల�ా అ������� సంబంధం ల�క�ం��, ��క్క ��వయ్ ��త్రం ఈ �ా్థ �ల� 

�ెరవబడ�త�ం�� మ��య� ఇ�� � �ాధనక� మం���. ఒక �జ���న ���ా �ాధక�డ� 

తన �ని్ �ింగ్ ను ��ర�గ�పరచు��వడంల� తన�� ��ను క�్చతం�ా ఉండగ��ాడంట�, ఈ 

ప�సత్కం చదవడం ��్వ�ా ఇ�ే ఫ����న్ �� ందగలడ�.  

ఒక�� ��వయ్ ��త్రం �క్క �ా్థ �� ఏ�� �ర్ణ�సుత్ ం��? ��క్క ��వయ్ ��త్రం 

�ెర�చుక�నన్ ��ంట��, �ర� అ�న్ చూ��యయ్గలర� �ాదు–అ�� అల� �ాదు. ఇం�ా 

�ా్థ �ల�క్క �భజన ఉం��. అ��ే, �ా్థ �లను �ర్ణ�ం��ే� ఏ��? ఇక్కడ మ�డ� 

అం�ాల���న్�. �దట��� ఒక�� ��వయ్ ����్ర ��� ల�ప�నుం�� బయటక� ��ళ�త�నన్ ఒక 

��త్రం ఉం���, ���న్ మనం � �క్క �ారం అ� అంట�మ�. ���వల్ల  ఉప�గం 

ఏమ�ం��? ఇ�� ఒక ట���జన్ �రెల�ంట���: ��స్వరం ల�క�ం��, ట���జన్ ఆన్ ��ేిన 

తర��ాత అ�� ��వలం ఒక ల�టౖ� బల�్బ మ�త్ర��. ����� �ాం� మ�త్ర�� ఉంట�ం��,  

బ� మ్మల� ఉండవ�. ��స్వరం �ారణం�ా�� బ� మ్మల� ప్రద��్శంచబడ���. ఈ ఉ��హరణ 

స���న�� �ాదు, ఎందుకంట� మనం �షయ�లను ��ర��ా చూ�ాత్ ం �ా� ట���జన్ ప��కరం 

బ� మ్మలను ఒక �ెర �ద చూ�సిుత్ ం��. అ�� సుమ�ర��ా ��� ��వం. ఈ �నన్ మ�క్క 

� �క్క �ారం అతయ్ంత అమ�లయ్���న��, మ��య� ఇ�� ద నుం�� ���ధ్  �యేబడ్డ  

��ల� సు�న్త���న ప��ర్థం. �ా��రణం�ా, ప్ర� వయ్��త్�� � �క్క �ారం �నన్ం�ా 

ఉంట�ం��. బహ�శ ప����ల మం�� మనుష�ల�్ల  ఇదద్ర� ఒ�� �ా్థ �ల� ఉం�ొచు్చ. 

��వయ్ దృ�ి్ట �క్క �ా్థ � మన �శ్వం�క్క �ా �� ప్రతయ్కష్ �ా����్కరం. ఇ��  

అ�ం��్రయ���న�� మ��య� ఒక�� �ిన్ �ింగ్ క� దగగ్ర సంబం���న్ క��� ఉం��. ఒక 

మ��ి�క్క �ని్ �ింగ్ �ా్థ � తక�్కవ�ా ఉంట�, అత� �ా్థ � తక�్కవ�ా ఉంట�ం��. 

తక�్కవ �ా్థ � �ని్ �ింగ్ �ారణం�ా, ఆ వయ్��త్ �క్క � �ారం ��ల� వరక� �� త�ం��. 

ఒక వయ్��త్�క్క �ిన్ �ింగ్ �ా్థ � ఉనన్త���న�ె�ౖే, �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� 

అతడ� �నన్తనం నుం�� ��దద్��య్ వరక� ప్ర�ష్ట, ల�భం, వయ్క�త్ ల మధయ్ �����ల�, 

స్వల�భం మ��య� అ��క మ�నవ మ�����ాల�, ����కల� గ���్చ తక�్కవ�ా  
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పట�్టంచుక�నన్ �ా�ై�ే, �� �్చ చూ��త్  అత�� � �క్క �ారం చక్క�ా ప��ర��ంపబ�� 

ఉంట�ం��. అందువల్ల  అత� ��వయ్ ��త్రం �ెర�చుక�నన్ తర��ాత, అతడ� �షయ�లను 

ఇం�ా సప్ష్టం�ా చూడగలడ�. ఆర� సంవతస్�ాల ల�ప� �ిల్ల�ా�� ��వయ్ ��త్రం ఒక్క�ా�� 

�ెర�చుక�ందంట� �షయ�లను ��ల� సప్ష్టం�ా చూడగలడ�. �ా�� ��వయ్ ��త్రం �ెరవడం 

క��� �ే�క. ��ను ఒక్క మ�ట ప���� ే��ల�, అ�� �ెర�చుక�ంట�ం��. 

�ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం�క్క శ��త్వంత���న ప్ర�ాహం ల�క రంగ�ల ��దద్  

��ట�్ట �ాల�షయ్ం �ారణం�ా, ప్రజల� స���నద� �ే���ౖ� ే అనుక�ంట���, �జ���� తరచు�ా 

అ�� తప�ప్. అంద���� ఒక మం� �����న్ �ా��ం��ల� ఉండ��? ఒక మం� �����న్ 

��ర���వడం ��్వ�ా ఇతర�ల�క్క ప్ర�జ��లను అ�క��ంచడం, ఒక�� 

�ా్వర్థప���త���న ����కలను �ర�్చ��వడం, ఇతర�ల ల���లను �సు��వడం, ల�క 

ఇతర�లను బ�����ంచడం ల��� �ాయపరచడం జరగవచు్చ. ఒకర� మ�మ�ల� మనుష�ల 

మధయ్ స్వప్ర�జ��ల ��సం �� ట�ప��, �� �ాటం �ా���ాత్ ర�. ఇ�� ఈ �శ్వం�క్క 

లకష్ణ���� వయ్���కం�ా ��ళ్లడం �ా��? అందువల్ల , ప్రజల� ఏ�ై�ే స���న�� అనుక�ంట��� 

అ�� స���న�� �ాక�� వచు్చ. �లి్లలక� బ� ��ం�టేప�ప్డ�, ��దద్�ాళ�్ళ తరచు�ా ఇల� 

�ెబ���ర�, “నువ�్వ �ె���ా ఉండటం ��ర�్చ���ా�,” ఈ �ధం�ా�� భ�షయ్త�త్ ల� �ాళ�్ళ 

ఈ �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� �ల�ొక�్క��గలర�. �శ్వం�క్క దృ�ి్ట  ��ణం నుం��, 

“�ె���ా ఉండడం” అ���� అపప్ట��� తప�ప్, ఎందుకంట� మనం ప్రకృ��క్క క�మ��న్ 

అనుస��ం��� మ��య� స్వప్ర�జ��లను గ���ం� అంత�ా పట�్టంచు��క�ం�� 

ఉండవల�ిన అవసరం ఉం��. అంత �ె���ా ఉ��న్డంట�, అతడ� స్వప్ర�జ��లను 

య�న్ం��ల�� ఉ�ేద్శయ్ం���� ఉంట�డ�. “ఎవ����� �నున్ బ�������త్  �ా�� ట�చర్ దగగ్రక� ���్ల, 

�ా�� త�్ల తండ�్ర ల� ఎవ�� కను��్క.” “���ంద ప��న డబ�్బ క���ి�త్  ��ి��ట�్ట ��.” ఆ 

�ిల�్ల ���� ఇల� బ� ���ాత్ ర�. �నన్పప్ట� నుం�� ��దద్��య్ వరక�, అతడ� మ���న్ 

వసుత్ వ�లను �సుక�ంట�డ� �ాబట�్ట, అతడ� క�మం�ా ఈ �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� 

మ�� మ�� �ా్వర్థపర��ై�� ��డ�. అతడ� ఇతర�లను �ాడ���� తన�క్క ద ను 

��ల�ప్��డ�. 

ఈ ప��ర్థం ద, ఒకర� ���న్ �� ��ట�్ట క�నన్ తర��ాత అ�� మ�య����� దు. 

ఇ�� ఇం��క వయ్��త్�� ఇవ్వబడ�త�ం��. ఇం�ా, ఈ � �క్క �ారం అదృశయ్ం 

అ��� వచు్చ. ఒకర� �నన్తనం నుం�� ��దద్��య్ వరక� కపటబ���ధ్  కల�ా��� 

స్వప్ర�జ��ల �ద బల���న ����క క���య�ం�� మ��య� ��వలం ల���ల� ��ర�క��� 
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�ా����ే, ఈ వయ్��త్�క్క ��వయ్ ��త్రం �ెర�చుక�నన్ తర��ాత �ా��రణం�ా ప� �ేయదు 

ల�క �షయ�లను సప్ష్టం�ా చూడల�దు. ఆ సమయం తర��ాత అ�� ఎపప్ట��� 

ప����ాద� క��� ��నర్థం �ాదు. ఎందుక�? ఎందుకంట� కృ�ి �ాధన క�మంల� మనం 

మన�క్క మ��క���న, �జ �ి్థ��� ����� �ేర�క���ందుక� ���్వ�ామం�ా �ే�� �ాధనల� 

మనం ఎపప్ట�కప�ప్డ� ప���రం �సేుక�ంట� ���న్ ����� �� ందగలం. అందు�� ఒకర� 

�ిన్ �ింగ్ �� ౖ ఎప�ప్డూ శ�దధ్  వ��ం���. మనం ప��ప�ర్ణ���న ��ర�గ�దల మ��య� 

సంప�ర్ణ���న అ�వృ��ధ్  �ద ��య్స ��డ��ం. �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్  �ెం���ే �గ��� అ�న్ 

��� ��నుక�� వ�ాత్ �. �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్  �ెందల�దంట�, ఆ �నన్ త�నక � �క్క �ారం 

క��� ����� �ాదు. ఇ�� ఇక్క�� సూత్రం. 

��ండవ అంశం ఏ�టంట� ఒక వయ్��త్ తనక� ��ను స్వయం�ా ���ంగ్ �ాధన 

�ే��త్ , అత��క్క జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం మం��ై� ే అత�� ��వయ్ ��త్రం అల� క��� 

�ెర�చు��వచు్చ. ��ల��ార�్ల  ��ంతమం�� �ాళ్ళ�క్క ��వయ్ ��త్రం �రె�చుక�నన్ కష్ణంల� 

భయప���� ��ర�. �ాళ�్ళ ఎందుక� భయపడ��ర�? ఇ�� ఎందుకంట� మనుష�ల� 

�ామ�నయ్ం�ా ���ంగ్ ను �ా�్ర �కట��ా, �శబద్ం�ా ఉనన్ అరధ్�ా�్ర సమయ�న �ాధన 

�ే�ాత్ ర� �ాబట�్ట. ఆ వయ్��త్ �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, అతడ� తన కళ్ళ మ�ందు అత�న్ 

హ�ాత�త్ �ా భయ��డ�త�, అక�ా్మత�త్ �ా ఒక ��దద్  ����్ర �న్ చూడవచు్చ. ఈ బ�దుర� 

అ���� అ�ా��రణ���న ���ల� ��ల� ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��, ��� తర��ాత అతడ� ���ంగ్ 

�ాధన �యేట���� �ాహసం క��� �ేయడ�. ఎంత భయంకరం! ఒక �టక��సుత్ నన్ ��దద్  

��త్రం �మ్మ�న్ చూసూత్ , ��ల� సప్ష్టం�ా కనబడ�త�ం��. ఈ �ారణం�ా, ��ంతమం�� 

���న్ ఒక �ాకష్స ��త్రం, మ����ంతమం�� బ�దధ్  ��త్రం అ� రకర�ాల��ా అంట�ర�. 

�జ����, ఇ�� � స్వంత ��త్రం. ఏ������ా�, కృ�ి అ���� ఒక�� స్వంత ప్రయ��న్ల �ద 

ఆ��రప�� ఉంట�ం��, ��ంగ్ �క్క ర��ాంతరం మ�త్రం ఒక�� గ�ర�వ��తే 

�ేయబడ�త�ం��. ��ంగ్ �క్క ర��ాంతరం ప్ర���య ఎం�� ��్లష్టతర���న��, మ��య� 

ఇతర ప��మ�ణ�లల� జర�గ�త�ం��. ఈ శ��రం ��వలం ���� ఒక్క ప��మ�ణంల��� మ�ర�ప్ 

�ెందడం �ాక�ం��, �గ�� అ�న్ ��నన్ ప��మ�ణ�ల�్ల  క��� మ�ర�ప్ �ెందుత�ం��. 

ఇ�� �ర� స్వయం�ా �ేసు��గల�ా? � వల్ల  �ాదు. ఇవ�న్ � గ�ర�వ��ేత ఏ�ాప్ట� 

�ేయబడ��� మ��య� గ�ర�వ��ేత �ర్వ��ంచబడ���. ఇందు�తే ఇల� 

�ెపప్బడ�త�ం��, కృ�ి అ���� ఒక�� స్వంత ప్రయ��న్ల �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��, �ా� 

��ంగ్ �క్క ర��ాంతరం ఒక�� గ�ర�వ��తే �యేబడ�త�ం�� అ�. �క� ��వలం 



 

56 

 

అట�వంట� ����క ఉం�ొచు్చ మ��య� ��� గ���ం� ఆల�చన ఉం�ొచు్చ, �ా� �జ���� 

గ�ర��� ఇట�వంట� �షయ�లను �ే�ాత్ ర�. 

��ంతమం�� తమ ��వయ్ ����్ర �న్ �ాళ్ళ స్వంత �ాధన ��్వ�ా 

�ెర�చుక�ంట�ర�. ��మ� ���న్ � ��త్రం�ా ����ాత్ మ�, �ా� �క� స్వయం�ా ���న్ 

అ�వృ��ధ్  �సేుక��� �ామర్థ�ం ల�దు. ��ంతమం���� గ�ర�వ�ల� ఉంట�ర�, �ాళ్ళ ��వయ్ 

��త్రం �ెర�చుక�ంద� �ెల�సుక�నన్ తర��ాత, గ�ర�వ�ల�  ���న్ ర��ాంతరం �ే�ాత్ ర�. 

���న్ �జ ��త్రం అ� అంట�ర�. సహజం�ా��, ��ంతమం���� ఒక గ�ర�వ� ఉండడ�, �ా� 

ఒక గ�ర�వ� ����న ��ళ�త్  ఉండవచు్చ. బ�దధ్  �ాఠ�ాల ఇల� �బె�త�ం��: “బ�దధ్ల� 

స�ా్వంత�ాయ్మ�ల�.” �ాళ�్ళ ఎంత అసంఖ�య్కం అంట� �ాళ�్ళ అంతట� ఉంట�ర�. 

��ంతమం�� ఇల� క��� అంట�ర�: “ఒక�� తల��ౖ మ�డ� అడ�గ�ల ఎత�త్ ల� �ేవతల� 

ఉ��న్ర�” అ�, ����� అర్థం �ాళ�్ళ ల�క్కల�నంత మం�� ఉ��న్ర�. అట��ా �� త�నన్ 

గ�ర�వ� �ర� ��వయ్ ����్ర �న్ �ెర�చుక�� �ాధన ��ల� బ��ా �ే�ార� మ��య �క� 

ఒక ��త్రం అవసరమ� చూ��త్ , అతడ� ల�క ఆ�� � ��సం ఒక���న్ ర��ాంతరం 

�ే�ాత్ ర�, ���న్ క��� � స్వంత కృ�ి�క్క ప్ర�ఫలం�ా�� ల���్కంచవచు్చ. ప్రజలక� 

మ���త్ ప్ర�ా��ంచడంల� ఎట�వంట� �బంధన, ల��� ఖర�్చ ��సం, ప్ర�ఫలం ��సం, ప్ర�ష్ట 

��సం ఆల�చన ఉండదు. �ాళ�్ళ ఈ �ధం�ా మ�మ�ల� మనుష�ల�క్క 

క����యక�ల కంట� ఎం�� ఎక�్కవ ఉనన్త���న �ాళ�్ళ. �ళ�్ళ ���న్ ప���త్�ా �ాళ్ళ 

ఉ��ర దయ�గ�ణం���� �ే�ాత్ ర�. 

ఒక���క్క ��వయ్ ��త్రం �రె�చుక�నన్ తర��ాత ఒక ప���ి్థ� ఏరప్డ�త�ం��: 

ఒక���క్క కళ�్ళ �వ్రం�ా �ాం��ేత �ర��ట్లక� గ�రవ���� మ��య� ��ాక� 

అ��ి�ాత్ �. ఇ�� �జ���� � కళ్ళను ��ాక� ��ట్టడం ల�దు. అల� �ాక�ం��, ��క్క 

�ీ�యల్ గ�ం�� ��ాక� �ాలవ�త�ం��, �ర� � కళ�్ళ ��ాక�క� గ����నట�్ట  అనుక���న్ 

�ా�. ఇ�� ఎందుకంట� �ర� ఇం�ా ఈ ����్ర �న్ �� ందల�దు �ాబట�్ట . ఈ ��త్రం �క� 

�� ందుపరచబ��న తర��ాత, ��క్క ���క ����్ర ల� ఇక��ౖ ��ాక�క� ల�ను�ావ�. 

��ల�మం�� మన �ాధక�ల� ఈ కంట�� అనుభ�� �� ందడం �ా�, చూడడం �ా� 

�ేయగల�గ���ర�. ఎందుకంట� ఇ�� �శ్వం �క్క అ�ే స్వ���ా�న్ క���య�ంట�ం�� 

�ాబట�్ట , ఇ�� ��ల� అమ�యక���న�� మ��య� ఆస��త్ గల�� క���. ఇ�� � ��వయ్ ��త్రం 

�ెర�చుక�ం�ో  ల��ో  మ��య� అ�� �షయ�లను చూడగల�గ�త�ం�ో  ల��ో  అ� 

ప����ంచ����� ల���� చూసుత్ ం��. అ�� � ల�ప��� క��� చూసుత్ ం��. ఈ సమయ���� 
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��క్క ��వయ్ ��త్రం �ెరవబ�� ఉంట�ం��. అ�� �మ్మ�న్ చూసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ర� 

���న్ అక�ా్మత�త్ �ా చూ�ి భయపడ��ర�. �జ����, ఇ�� � స్వంత ��త్రం. ఇపప్ట�నుం�� 

�ర� �షయ�ల� చూ�ినప�ప్డ�, �ర� ఈ ��త్రం ��్వ�ా�� చూ�ాత్ ర�. ��క్క ��వయ్ 

��త్రం �రె�చుక���న్�ా�, �ర� ప���త్�ా ఈ ��త్రం ల�క�ం�� �షయ�లను చూడల�ర�. 

మ��ో  అంశం అ���� ఒకర� �ా్థ �ల�్ల  అ�వృ��ధ్  �ా��ం�న తర��ాత ��నన్ 

ప��మ�ణ�ల�్ల  �ా��త్క��ం� ే వయ్��య్�ాల�. ఈ �షయ�� ఒక�� �ా్థ �� �జం�ా 

��ాధ్ ��సుత్ ం��. �షయ�లను చూడ����� ప్ర��న మ��ాగ్ ��� అదనం�ా, మనుష�లక� 

ఇం�ా అ��క���న ఉప-మ��ాగ్ ల� క��� ఉ��న్�. బ�దధ్  �ాఠ�ాల ప్ర� ��్వద రంధ్రం ఒక 

��త్రం అ� నమ�్మత�ం��, ���� �ాఠ�ాల శ��రంల�� ప్ర� రంధ్రమ� ఒక ��త్రం అ� 

అంట�ం��. అంట�, అ�న్ ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�ల� క��్ళ అ� అర్థం. �ారందర� 

ప్ర�ాత్ �ం�ే�� ఇంకను శ��రంల� �ా �క్క ర��ాంత�ాల ఒక స్వర�పం మ�త్ర��, ఒకర� 

తమ శ��రంల� ఏ ��గం నుం�� అ��� �షయ�లను చూడగలర�. 

��మ� ప్ర�ాత్ �ం�ే �ా్థ � అ���� ��నున్ం�� �నన్���న��. ఆ మ�ఖయ్���న 

మ��ాగ్ ��� అదనం�ా, ఇం�ా ��ల� ��ట్ల  ��ల� ఉప-మ��ాగ్ ల� క��� ఉ��న్�, అంట� 

��ండ� కనుబ� మ్మల ��ౖన, కను�ాపల ��ౖన మ��య� ���ంద, మ��య� షన్ గన్1 �ందువ� 

వదద్ . అ� �ా్థ �లల� అ�వృ��ధ్�  ��ాధ్ ���ాత్ �. ఒక సగట� �ాధక�డ�, అ��క���న ఈ 

��ట్ల  నుం�� �షయ�లను చూడగ����ే, అతడ� అపప్ట��� ఒక ��ల� ఉనన్త �ా్థ ��� 

�ేర�క�నన్ట�్ట  ల�క్క. ��ంతమం�� తమ ���క ����్ర ల�� క��� �షయ�లను చూడగలర�. 

�ాళ�్ళ క��� ఈ ����్ర లను కృ�ి �యేడంల� సఫలత �ా��ం��ర�, �ట��� ��నన్���న 

స్వర��ాల అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� క��� అమర్చబ�� ఉంట��. ఈ ����్ర �న్ స���ా 

ఉప���ంచక�� �,ే ఒకర� ఎల్లప�ప్డూ ఒక వసుత్ వ��� చూ�ాత్ ర� ఇం��క వసుత్ వ�� 

చూడక�ం��. అ�� క��� ప����ాదు. అందు�� ��ంతమం�� తరచు�ా ఒక కంట��� ఒక 

��ౖప� మ��య� ఇం��క కంట��� ఇం��క ��ౖప� చూడగలర�. అ��� ఈ కంట� (ఆ క��� 

 

 

1 షన్ గన్ �ందువ� shangen (shahn-ghun) point—ఒక�� కనుబ� మ్మల� మధయ్నునన్ ఒక 

ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 
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కనున్) ���ంద ఉప-మ�రగ్ం అ���� ల�దు, ఎందుకంట� ఇ�� ��ర��ా �ా �� సంబం��ం�ం�� 

�ాబట�్ట . మనుష�ల� తప�ప్డ� పనుల� �ేయ����� క��� కనున్ను ఉప����ాత్ ర�; 

�ావ�న ఆ క��� కంట� ���ంద ఉప-మ�రగ్ం అ���� ల�దు. ఇ� ఒక�� మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా 

కృ�ిల� వృ��ధ్  �ేయబ�ే అ��క ప్ర��న���న ఉప-మ��ాగ్ లను సూ��ాత్ �. 

ఒక అతయ్ంత ఉనన్త �ా్థ � మ��య� మ�ల�్ల �ా�త-�ా కృ�ి� �రే�క�నన్ 

తర��ాత, ఒక �శ�మ ����్ర �న్ �� �న ��త్రం ఏరప్డ�త�ం��. మ�ఖయ్ం�ా, మ�ఖం �క్క 

��ౖ ���ాన అ��క���న �నన్ కళ్ళను క���య�నన్ట�్ట ఒక ��దద్  ��త్రం ప్రతయ్కష్ం అవ�త�ం��. 

అతయ్ంత ఉనన్త �ా్థ �లల� ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� ��ంతమం�� ఎ�న్ కళ్ళను 

కృ�ి �ే�ారంట� అ� �ాళ్ళ మ�ఖం అంతట� �ం�� ఉంట��. అ�న్ కళ�్ళ ఈ ��దద్  ��త్రం 

��్వ�ా చూ�ాత్ �, మ��య� �ాళ�్ళ ఏం �ా�ాలనుక�ంట� అ�� చూడగలర�. ఒక్క 

చూప��� �ాళ�్ళ అ�న్ �ా్థ �లను చూడగలర�. ఈ ���ల�్ల , జంత� �ాసత్ ��్ఞ ల� మ��య� 

������టక �ాసత్ ��్ఞ ల� ఈగల �ద ప����ధనల� �ే�ాత్ ర�. ఈగ�క్క ��త్రం ��ల� ��దద్��; 

సూకష్్మద��్శ� ��్వ�ా ��� కంట�్ల  ల�క్కల�న�న్ �నన్�నన్ కళ�్ళ ఉ��న్య� 

�ెల�సు��వడం జ����ం��, ����న్ �శ�మ ��త్రం అంట�ర�. �ాధక�ల� ఎం�� ఉనన్త �ా్థ � 

�ేర�క�నన్ తర��ాత ఇట�వంట� �ి్థ� ఏరప్డవచు్చ. ఒకర� త��గత �ా్థ �� ��ట� ఎ��న్ 

��ట�్ల  ��ౖ �ా్థ �ల� ఉంట��� ఇ�� �ాధయ్ం. �ా� ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�డ� ���న్ చూడల�డ�. 

సగట� �ా్థ �ల� మనుష�ల� క��� ����క్క ఉ���� చూడల�ర�, ఎందుకంట� ఇ�� 

మ��క ప��మ�ణంల� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట , �ాళ�్ళ అతడ� ల�క ఆ��ను ఒక �ామ�నయ్���న 

మ��ి�ా�� చూడగలర�. ఇ�� �ా్థ �లల� ����లను గ���ం� �వ��సుత్ ం��. ��� ��్వ�ా 

�ె��ప్�ే�టంట�, ఇ�� ఒకర� ��నన్ ప��మ�ణ�లను �ేర���గల�ా అ�� �షయ���� 

సంబం��ం�ంద�.  

��ను ప్ర��నం�ా ��వయ్ ��త్రం �క్క ��ా్మణ��న్ అంద���� �����ం��ను. 

��మ� � ��వయ్ ����్ర �న్ బ�హయ్ శ��త్ ఉప���ం� �రె��ాత్ ం, అందు�� �� �్చ చూ��త్  ఇ�� 

��గవంత���న�� మ��య� �ే����న��ను. ��ను ��వయ్ ����్ర �న్ గ���్చ 

మ�ట�్ల డ�త�నన్ప�ప్డ� �ల� ప్ర� ఒక్క���� � నుదుర� �గ�త��ా, కండ�ాల� దగగ్ర�ా 

అ�య్ మ�డ�చుక�నన్ట�్ట  ల�ప��� ��ల�సుత్ నన్ట�్ట  అ��ిసుత్ ం��. అల��� ఉం��, అవ�ను 

కదు? అ�� అల��� ఉంట�ం��. �ర� ఇక్కడ �ాల�న్ ���ా అధయ్యనం �యేడంల�  
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�జం�ా మనసు��ట�్ట  ఉంట�, అందర� ���న్ అనుభ�� �� ందు��ర�; ల�ప��� 

��ల�సుత్ నన్ప�ప్డ� బయట నుం�� శ��త్ ��ల� బలం�ా వసుత్ ం��. ��ను ��వయ్ ����్ర �న్ 

�ెరవ����� ఒక ప్ర�ేయ్క���న శ��త్� �డ�దల �ే�ాను. అ�ే సమయంల�, ��ను ��క్క 

��వయ్ ����్ర �న్ మరమ్మత�త్  �ేయట���� �ాల�న్ � క��� పం�ిం��ను. ��ను ��వయ్ ��త్రం 

గ���్చ మ�ట�్ల డ�త�నన్ సమయంల�, ��ను � అంద�� ��వయ్ ����్ర �న్ �ెర�సుత్ ��న్ను, 

�ర� �ాల�న్ ���ా కృ�ి �ాధన ��ే�త్�� �రెవబడ�త�ం��. అల�గ� అందర� అవశయ్ం�ా 

�షయ�లను సప్ష్టం�ా చూడల�ర�, ల��� అవశయ్ం�ా అందర� ��� ��్వ�ా �షయ�లను 

చూడనూ ల�ర�. ఇ�� ప���త్�ా � ��ే ఆ��రప�� ఉం��, � �ద��. ��� గ���ం� 

ఎక�్కవ�ా ఆల��ంచకం�� ఎందుకంట� అ�� ప�ా్వల�దు, ��� ��్వ�ా �ర� �షయ�లను 

చూడల�క�� �ే. ���న్ కృ�ి �ేయ����� సమయం �సు��ం��. �ర� �రంతరం � 

�ా్థ �� వృ��ధ్  �సేుక�ంట� ఉంట�, �ర� క�మం�ా �షయ�లను చూడగల�గ���ర� 

మ��య� ��క్క మబ�్బక�్మన దృ�ి్ట�� క�మం�ా సప్ష్టత ��ర�గ�త� ఉంట�ం��. 

�ర� కృ�ి �ాధన ��ేినంత �ాలం మ��య� �ాధన �ెయ�య్ల� మ�న�కిం�ా 

�ర్ణ�ంచుక�నన్ంత �ాలం, �ర� �� ��ట�్ట క�నన్వ�న్ ����� �� ందు��ర�. 

�క� �ర��ా ��వయ్ ����్ర �న్ �ెర�చు��వడం అ���� �ా��కష్ం�ా కష్టం. ��వయ్ 

����్ర �న్ ఒకర� స్వయం�ా �ెర�చుక��� ��ధ స్వర��ాలను గ���ం� �ెబ���ను. 

ఉ��హరణ�� �ర� క�ర�్చ� ��య్నం �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ��క్క నుదుట� ���ా�న్ 

మ��య� ��వయ్ ����్ర �న్ చూసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ల� ��ంతమం�� � నుదుట� ల�పల 

�కట��ా ఉంద� మ��య� అక్కడ ఏ� ల�ద� గ����ాత్ ర�. సమయం గ���ే ��ల��, ఒక�� 

నుదుట� ల�పల క�మం�ా �ెల్ల �ా మ�ర�త�ంద� �లె�సుక�ంట�ర�. ��ంత�ాలం కృ� ి

�ాధన తర��ాత ��క్క నుదుట� ల�పల క�మం�ా ��ల�గ��� �దల�ౖ ఆ తర��ాత 

ఇ�� ఎర��ా మ���ంద� కను��ంట�ర�. ఈ సమయంల�, ఇ�� ట��ల��ా� ��ిమ�ల��ా� 

చూ�ినట�్ట  ప�వ�్వల మ������ా �చు్చక�ంట�ం��, ప�వ�్వల� ఒక్క కష్ణంల� ఎల� 

�చు్చక�ంట�� అల�. అట�వంట� దృ�ాయ్ల� ప్రతయ్కష్మ����. ఎర�ప� రంగ� ��లవం�ా 

�దల�ౖ, ఆ తర��ాత అక�ా్మత�త్ �ా మధయ్ల� ��ట�్ట �్చనట�్ల �ా వ�్చ �ి్థరం�ా 

�ర�గ�త�ం��. ���న్ �ర� స్వయం�ా �వ�� వరక� ప���త్�ా ��ాప్లనుక�ంట� ఎ����, 

ప�� సంవతస్�ాల� క��� స���� వ�, ఎందుకంట� ��వయ్ ��త్రం ప���త్�ా అడ్డ��ంచబ�� ఉం�� 

�ాబట�్ట. 
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��ంతమం�� మనుష�ల ��వయ్����్ర ల� అడ్డ��ంచబ�� ఉండవ�, మ��య� �ాట��� 

మ�రగ్ం ఒకట� అమర్చబ�� ఉంట�ం��. �ా� అక్కడ ఎట�వంట� శ��త్ ఉండదు, ఎందుకంట� 

�ాళ�్ళ ���ంగ్ �ాధన �ేయర� �ాబట�్ట. అందువల్ల  �ాళ�్ళ ���ంగ్ �ాధన �ే�ినప�ప్డ�, 

ఒక నల్ల� ప��ర్థం�ేత తయ����న ఒక ��ళం కళ్ళ మ�ందు అక�ా్మత�త్ �ా 

ప్రతయ్కష్మ�త�ం��. �ాళ�్ళ ��ంత�ాలం �ాధన �ే�ని తర��ాత అ�� క�మం�ా �ెల్ల �ా 

మ�ర�త�ం��, తర��ాత �ాం�వంతం�ా మ�ర�త�ం��. �వ���� అ�� ఇం�ా ఇం�ా 

�ాం�వంతం�ా ��ల�గ�త�ం��, మ��య� కళ�్ళ ��ంత��రక� �ర��ట్లక� గ������. 

అందువల్ల  ��ంతమం��, “��ను సూర�య్��న్ చూ�ాను” ల�క “��ను చందు్ర ణ�్ణ  చూ�ాను” అ� 

అంట�ర�. �జ���� �ాళ�్ళ సూర�య్��� చూడల�దు, చందు్ర ��� చూడల�దు. మ�� �ాళ�్ళ 

�ే�న్ చూ�ార�? అ�� �ాళ్ళ�క్క మ�రగ్ం. ��ంతమం�� �ాళ్ళ �ా్థ �లల� త్వ��తం�ా 

అ�వృ��ధ్   �ా���ాత్ ర�. ��త్రం అమర్చబ��న తర��ాత, �ాళ�్ళ �షయ�లను ��ంట�� 

చూడగల�గ���ర�. ఇతర�లక� ఇ�� ��ల� కష్టం. �ాళ�్ళ ���ంగ్ �ాధన �ే�ినప�ప్డ�, 

�ాళ�్ళ ఈ మ�రగ్ం గ�ం�� బయటక� పర�గ� ��డ�త�నన్ట�్ట  అనుభ��� �� ందు��ర�, 

ఇ�� ఒక �� రంగంల��ా ల�క నూ�ల��ా ఉంట�ం��. �ాళ�్ళ �ద్రల� క��� బయటక� 

పర�గ���డ�త�నన్ట�్ట  అనుభ��� �� ందు��ర�. ��ంతమం�� గ�ర�ప� స�ా�� �సేుత్ నన్ట�్ట  

అనుభ�� �� ందు��ర�; ��ంతమం�� ఎగ�ర�త�నన్ట�్ట , ��ంతమం�� 

పర�గ���డ�త�నన్ట�్ట , ఇం�ా ��ంతమం�� �ా��్ల  మ�ందుక� దూసుక��� త�నన్ట�్ట �ా 

అనుభ�� �� ందు��ర�. ఎందుకంట� ఒకర� స్వయం�ా ��వయ్ ����్ర �న్ �ెర�చు��వడం 

అ���� ��ల� కష్టం, �ాళ్ళ�� దూసుక�� �వ�� వరక� ఎపప్ట��� �ేర���ల�మ� అ��ిసుత్ ం��. 

���� �ాఠ�ాల మ�నవ శ���ా�న్ ఒక �నన్ �శ్వంల� ప��గణ�సుత్ ం��. ఇ�� ఒక �నన్ 

�శ్వం అ��ే, ���న్ గ���ం� ఆల��ంచం��, ��క్క నుదుట� నుం�� �ీ�యల్ 

గ�ం���� 108 ��ల �2 కంట� ఎక�్కవ దూరం. అందువల్ల��, ఒక���� ఎల్లప�ప్డూ బయటక� 

దూసుక��� త�నన్ట�్ట  మ��య� �వ���� �రే���ల�నట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం��. 

���� �ాఠ�ాల మ�నవ శ���ా�న్ ఒక �నన్ �శ్వం�ా ప��గణ�ంచడం అ���� 

ఎం�� సమంజసం. ��� అర్థం ����క్క �శ�మం మ��య� ��ా్మణ క�మం ��ా్వ��� 

�� � ఉంట�ంద� �ాదు, ల�క ఇ�� మన ���క ప��మ�ణంల� ఉ���� క��� ఉనన్ శ��ర  

 

2 � li (lee)—దూ�ా��� �ై�� �ేశప� �్ార మ�ణ�కం (=0.5 ��.�). �ై�� �ేశంల�, ��ల� ఎక�్కవ 

దూ�ా�న్ వ��్ణంచ����� �ా��రణం�ా “108 ��ల �” అ� �వ��ంచడం జర�గ�త�ం��. 
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స్వర��ా�న్ క��� ఉ�ేద్�ం�ం�� �ాదు. మనం అడ�గ���మ� “ఆధు�క �ాసత్ � �జ�్ఞ నం 

�క్క అవ�ాహన ప్ర�ారం, ఏ�� ఇం�ా సూకష్్మ �ా్థ �ల� కణ�ల�ేత ���్మంచబ��న ���క 

�ాయం �క్క �ి్థ�?” ��నన్ అణ� సంబం��త �శ�మ�ల���న్�. అణ�వ�లకంట� 

�నన్� పరమ�ణ�వ�ల�, �� ్ర ట�నుల�, ��ంద్ర�ాల�, ఎల�ా్ట� నుల� మ��య� �ా్వర�్కల�. 

ఇపప్ట� వరక� ����ంచబ��న అ� సూకష్్మ���న ప��ర్థం అ��� నూయ్ట�్ర��ల�. మ��, అతయ్ంత 

సూకష్్మ���న ప��ర్థం అ���� ఏ�ట�? ���న్ అధయ్యనం �ేయడం �ాసత్వం�ా�� అతయ్ంత 

కష్టం. తన �వ�� సంవతస్�ాలల� �ాకయ్మ�� ఇల� �ాయ్ఖ�య్�ం��ర�: “ఇ�� ఎంత 

అ�ార���నదంట� ����� బ�హయ్ం అ���� ల�దు, ఇ�� ఎంత �నన్దంట� ����� అంతరంగం 

అ���� ల�దు.” ����� అర్థం ఏ�ట�? త��గత �ా్థ �ల� ఈ �శ్వం అ���� ఎంత 

అ�ార���నదంట� ����క్క పర�ధుల� అ��� అ��చరం, అ��� ఎంత �నన్దంట� 

����క్క అతయ్ంత సూకష్్మ ��ణ�వ�ల�క్క ప��ర్థం క��� అ��చరం. పరయ్వ�ానం�ా 

ఆయన �ాయ్ఖ�య్�ం��ర�: “ఇ�� ఎంత అ�ార���నదంట� ����� బ�హయ్ం అ���� ల�దు 

మ��య� ఇ�� ఎంత �నన్దంట� ����� అంతరంగం అ���� ల�దు” అ�. 

�ాకయ్మ�� మ�డ���ల ల��ాల�క్క �ి��ధ్ ం���న్ గ���్చ క��� 

మ�ట�్ల ��ర�. మన�క్క �శ్వంల� మ��య� �ాలప�ంతల�, మన మ�నవ జ��వల� 

���క శ���ాలను క��� ఉనన్ �వ�ల�� మ�డ���ల గ��ల� ఉ��న్య� ఆయన 

�ె�ాప్ర�. ఆయన ఒక ఇసుక ��ణ�వ�ల� అట�వంట� మ�డ���ల ల��ాల� ఉ��న్య� 

క��� �ె�ాప్ర�. ఆ �ధం�ా ఒక ఇసుక ��ణ�వ� అచ్చం ఈ �శ్వం ల�ంట��ే, మనల��� 

జ�్ఞ ���న్ క���న మనుష�య్ల��, గ��ల�, పర్వ��ల� మ��య� నదుల� క��� ఉం��. ఇ�� 

అసల� �న����� ఊ��త���న���ా అ��ిసుత్ ం��! ఇల� అ��ే, అందర� ��� గ���ం� 

ఆల��ంచం��: ఈ మ�డ���ల ల��ాల�్ల  ఇసుక ఉం��? మ��య� ఆ ఒ��క్క ఇసుక 

��ణ�వ�ల�్ల  ఏ ఒక్క ��ంట�్ల ��ౖ�� ఇం�� మ�డ���ల ల��ాల� ఉ��న్య�? అప�ప్డ� ఆ 

మ�డ���ల ల��ాల�్ల  ఇసుక ఉం��? అప�ప్డ� ఆ ఇసుక ��ణ�వ�ల�్ల  ఏ�ో  ఒక ���ల� 

ఇం�ా మ�డ���ల ల��ాల���న్య�? అనుగ�ణం�ా త��గత �ా్థ �ల�, ఒకర� 

����క్క అం���న్ చూడల�ర�. 

మ�నవ అణ�సంబం��త కణ�ల �షయంల� క��� ఇ�ే �జం. ఈ �శ్వం ఎంత 

��దద్�� అ� మనుష�ల� అడ�గ���ర�. ఈ ��ా్వ��� క��� ����క్క స��హదుద్  ఉంద� 

��ను �ెపప్గలను. త��గత �ా్థ �ల� క���, ఎల������ే�ం, ఒకర� ���న్ అవధుల�్ల �  
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����ా మ��య� అనంత���న ��ీత్ ర్ణం కల���ా ప��గణ��ాత్ ర�. అ��� మ�నవ 

శ��రం�క్క ల�పల ఈ �శ్వమంత ��దద్��, అణ�వ�ల నుం�� సూకష్్మ���న �ా్థ �ల�� 

సూకష్్మ���న ��ణ�వ�ల వరక�. ఇ�� �న����� ��ల� ఊ��తం�ా ఉండవచు్చ. ఒక 

మ�నవ�డ��ా� ల�క ఒక �్ార ణ��ా� సృ�ి్టంచబ��నప�ప్డ�, అత���క్క ప్ర�ేయ్క���న �వ 

మ�ల�ాల� మ��య� అవశయ్���న గ�ణం అతయ్ంత సూకష్్మ �ా్థ �ల� అపప్ట��� క�ర్చబ�� 

ఉంట��. అందువల్ల , ఈ అం�ా�న్ అధయ్యనం �యేడంల� మన ఆధు�క �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం 

��ల� ��నుకబ�� ఉం��. య�వత్ �శ్వం అంతట� గ��ల �ద ఉనన్ ఇం�ా ఉనన్త���న 

జ�్ఞ నంగల ఆ �వ�ల�� �� ���త్ , మన మ�నవ జ���క్క �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం �ా్థ � ఎం�� 

అధమం. ఇతర గ��లనుం�� �్ల�ంగ్ �ాసర�్ల  ��ర��ా ఇతర ప��మ�ణ�లల� ప్రయ�ణం 

�ేయగల�గ�త� ఉండ�ా, మనం ఒ�� ప్ర�ేశంల� ఏక�ాలంల� ఉనన్ ఇతర ప��మ�ణ�ల� 

ఎ��ౖ�ే ఉ��న్� �ాట�� క��� �ేర���ల�క�� త���న్ం. ఆ �ాల-స్థలమ� �క్క ��వన 

అ���� ప���త్�ా �నన్ం. అందువల్ల , అ� ఇ�ా్ట ��� �ావచు్చ మ��య� ఇ�ా్ట ��� �� వచు్చ, 

మ��య� ప్రయ�ణ�ం�ే గమనం ఎంత ��గమంట� మ�నవ మనసు ���న్ 

అం��క��ంచల�నంత. 

��వయ్ ����్ర �న్ గ���్చ మ�ట�్ల డ�త�నన్ప�ప్డ� ��ను ఒక అవధుల�్ల � మ��య� 

అంత�ల�� మ�రగ్ంల� బయటక� పర���డ�త�నన్ట�్ట  �ర� �� ం�ే అనుభ�� �షయ��న్ 

ప్ర�ాత్ �ం��ను. ��ంతమం�� ఇం��క ప���ి్థ�� చూడవచు్చ, ఎక్క�ై�ే �ాళ�్ళ ఒక మ�రగ్ం 

��్వ�ా పర�గ�ల� ��డ�త�నన్ట�్ట  �ాక�ం�� ఒక అవధుల�్ల � అంత�ల�� రహ���� �ద 

దూసుక��� త�నన్ట�్ట  అ��ిసుత్ ం��. బయటక� దూసుక��� త�ండ�ా, ఇర�పక్కల� 

పర్వ��ల�, నదుల� మ��య� నగ�ాల� ఉంట��. అ�� �న����� ఇం�ా ఊహక� 

అ�తం�ా అ��ించవచు్చ. ����క ���ంగ్ గ�ర�వ� ఇట�వంట� �ాయ్ఖ�య్నం �ేయడం గ�ర�త్ : 

“మన శ��రంల� ప్ర� ��్వద రంధ్రంల�నూ ఒక నగరం ఉం��, ��ంట�్ల  ���ల� బండ్ల�� �ాట� 

�ార�్ల  క��� �ర�గ����.” ఇ�� �నన్ తర��ాత, ఇతర�ల� ఆశ్చరయ్�� ��ర� మ��య� 

ఇ�� నమ్మశకయ్ం �ాద� అనుక�ంట�ర�. �క� �లె�సు ప��ర్థం�క్క సూకష్్మ��ణ�వ�ల� 

అణ�వ�ల�, పరమ�ణ�వ�ల� మ��య� �� ్ర ట�న్లనూ క��� ఉంట�య�. ఇం�ా ల�త�క� 

ప������ం�నప�ప్డ�, �ర� ప్ర� �ా్థ ��క్క ఒక �ందువ�ను �ాక�ం�� ఆ తల��న్ 

చూడగ����ే, మ��య� ఆ అణ�వ�ల �క్క తల��న్, �� ్ర ట�నుల �క్క తల��న్, 

మ��య� ��ంద్రకమ�ల �క్క తల��న్ చూడగ����ే, �ర� ��నన్ ప��మ�ణ�లల� 

ఉనన్ ఉ��� స్వర��ాలను చూడగలర�. ప��ర్థం అం��, మ�నవ శ��రం�� �ాట� అ�న్  
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జగతస్ంబం��త �నయ్ం �క్క ప��మ�ణప� �ా్థ �ల�� ఏక�ాలంల��� ఉ���� క��� 

ఉంట�� మ��య� సం��ంచబ�� ఉంట��. మన ఆధు�క ���క �ాసత్ �ం ప��ర్థం�క్క 

సూకష్్మ ��ణ�వ�లను అధయ్యనం �ే�ినప�ప్డ�, అ�� ��వలం ఒక సూకష్్మ ��ణ�వ�� 

�డ��యడం ��్వ�ా మ��య� ��్ేఛదనం �ే� ిఅధయ్యనం �ే�ాత్ ర�. ����క్క మ�ల 

అం�ాలను అణ� సంబం��త ��ే్ఛదన తర��ాత అధయ్యనం �సేుత్ ం��. అ�న్ పరమ�ణ� 

సంబం��త ల�క అణ� సంబం��త మ�ల�ాల� ప���త్�ా �ా��త్క��ం� ే �ా్థ �� మనం 

�సత్ ృతం ��ేి, చూడగ���ల� �ే�� ప��కరం అ���� ఒకట� ఉంట�, ల�క ఈ దృ�ాయ్�న్ 

���ంచగ����ే, �ర� ఈ ప��మ�ణ��న్ ��టగలర� మ��య� ఇతర ప��మ�ణ�లల� ఉనన్ 

�జ���న దృ�ాయ్లను చూడగలర�. మ�నవ శ��రం బ�హయ్ ప��మ�ణ�ల�� సంబం���న్ 

క��� ఉంట�ం�� మ��య� అవ�న్ అట�వంట� ఉ����క్క స్వర��ాలను క��� 

ఉ��న్�. 

ఒక వయ్��త్ స్వయం�ా తన ��వయ్ ����్ర �న్ �ెర�చుక�ంట�నన్ప�ప్డ� ఇం�ా ���న్ 

ఇతర ��నన్���న ప���ి్థత�ల� క��� ఉ��న్�. మనం ప్ర��నం�ా ���న్ అ� 

�ామ�నయ్���న ఉ��ప్��లను గ���్చ మ�ట�్ల డ�క���న్ం. ��ంతమం�� తమ ��వయ్ ��త్రం 

�ర�గ�త�ంద� క��� కను��ంట�ర�. ���� �ాఠ�ాలల� �ాధన �ే���ాళ�్ళ తరచు�ా 

తమ�క్క ��వయ్ ��త్రం ల�పల ఏ�ో  �ర�గ�త�నన్ట�్ల  చూ�ాత్ ర�. ట��ౖ ప��్ళం అ���� ప��� 

ట�ీమ� �ెర�చుక�నన్ తర��ాత, ఒకర� ప్ర�మలను చూ�ాత్ ర�; అ�నపప్ట��� � 

తలల� ఒక ట�ౖ� ఉంద� �ాదు. �ట్ట�దట�్ల  � గ�ర��� ఒక �షయ�ల సమ���న్ 

�ా్థ �ిం��డ�, �ట�ల�్ల  ట�ౖ� ఒకట�. ఆయన � ��వయ్ ����్ర �న్ మ��ి���ాడ�. � ��వయ్ 

��త్రం �ెర�చుక��� సమయ���� ఇ�� ప��� �రె�చుక�ంట�ం��. గ�ర�వ� �ా�ాల�� ���న్ 

ఇల� అమ�ా్చడ�, ఇ�� � తల�్ల  మ�ందు నుం�ే ఉనన్�� �ాదు. 

అ����ా�, ��ంతమం�� ��వయ్ ����్ర �న్ �ెరవ����� ప్రయ��న్ల� ��ేాత్ ర�. 

��� గ���ం� ఎంత ఎక�్కవ �ాధన �ే��త్ , అ�� �రె�చు��వడం అ���� ఇం�ా అంత 

అసంభవం అవ�త�ం��. ����� �ారణం ఏ�ట�? అ�� �ాళ్ళ�� �ె�యదు. ఇ�� ప్ర��నం�ా 

ఎందుకంట� ��వయ్ దృ�ి్ట అ�����న్ య�న్ంచక�డదు; ఒకర� ఎంత ఎక�్కవ�ా ��ర�క�ంట�, 

అంత తక�్కవ�ా �� ందు��ర�. ఒక వయ్��త్ ���న్ మ�� ఎక�్కవ�ా �ా�ాలనుక�నన్ప�ప్డ�, 

ఇ�� �రె�చు��క�� వడ�� �ాదు, అట� �ెల�ప� ఇట� నల�ప� �ాక�ం�� ఉనన్�� ఏ�ో 

��వయ్ ��త్రంనుం�� �ార�త�ం��. ఇ�� అత�� ��వయ్ ����్ర �న్ క�ిప్��సుత్ ం��. �ాలం గ���ే ����ద్ ,  
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ఇ�ొక ��ల� ��దద్  ��త్రం�ా తయ�రవ�త�ం��. అ�� ఎంత ఎక�్కవ�ా �ార�త�ం�ో , అంత 

��రక� అ�� ��ర�క��� త�ం��. ��వయ్ ��త్రం �ెర�చు��వడం ఎంత అసంభవం అవ�త�ం�ో , 

అతడ� అంత ఎక�్కవ�ా ���న్ య�న్�ాత్ డ�, మ��య� అంత ఎక�్కవ�ా ఈ ప��ర్థం 

బయటక� వసుత్ ం��. ��� ఫ�తం�ా, అ�� అత� శ���ా�న్ �తత్ం క�ిప్��సుత్ ం��, ఎంత 

��రక� అంట� అ�� ��ల� �క్క�ా ��ల� ��దద్ ఒక ��త్రం�ా తయ�రవ�త�ం��. ఇత�� ��వయ్ 

��త్రం �జం�ా�� �ెర�చుక���న్ అతడ� ఇం�ా ఏ�� చూడల�డ�, ఎందుకంట� అ�� 

అత��క్క బంధం �ేత�� మ��ి��యబ��ం�� �ాబట�్ట . అతడ� భ�షయ్త�త్ ల� ��� 

గ���ం� ఎప�ప్�ై� ేఆల��ంచడం మ�����ాత్ �ో  మ��య� ఆ బం���న్ ఎప�ప్�ై�ే ప���త్�ా 

������డ���ో , అప�ప్డ� �ా� ఇ�� క�మం�ా అదృశయ్ం �ాదు. �ా� ���న్ �����ంచ����� 

��ల� క��న���న మ��య� ��ర్ఘ�ా�క కృ�ి �ాధన పడ�త�ం��. ఇ�� ��ల� అనవసరం. 

��ంతమం���� ఇ�� �ె�యదు. గ�ర�వ� ��� ��ంటపడవదద్� మ��య� ���న్ 

య�న్ంచవదద్� �ె�ిప్���ా�, �ాళ�్ళ ���న్ నమ్మర�. ���న్ య�న్సూత్ �� ఉంట�ర�, 

�వ���� ఫ���ల� మ�త్రం ప���త్�ా వయ్���కం�ా ఉంట��. 

దూర దృ�ి్ట  �క్క అ�ం��్రయ �ామర్థ�మ� 

��వయ్ ����్ర ��� ప్ర�ేయ్కం�ా సంబం��ం�న ఒక అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ ��న్ దూర దృ�ి్ట 

అంట�ర�. ��ంతమం�� అంట�ర�, “ఇక్కడ క�ర�్చ� ��ను ��ంగ్ ల�, అ�����ాల� �ాట��� 

�ాట� భ���� అవత� ��పౖ�న దృ�ాయ్లను క��� చూడగలను” అ�. ��ంతమం�� ���న్ 

అర్థం �ేసు��ల�ర�, ల�క ���న్ �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం��్వ�ా �వ��ంచడం క��� �ాధయ్ం �ాదు. 

ఇ�ెల� �ాధయ్ం? ��ంతమం�� ���న్ ఈ �ధం�ా�� ల�క ఆ �ధం�ా�� �వ���ాత్ ర�, �ా� 

అర్థవంతం�ా మ�త్రం �వ��ంచల�ర�. �ాళ�్ళ మనుష�ల� ఇంత �ామర్థ�వంత�ల��ా ఎల� 

�ాగ��ా�ా అ� ఆశ్చరయ్�� త�ంట�ర�. ఇ�� అల� �ాదు. మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా కృ� ి ��ే� 

�ాధక����� ఈ �ామర్థ�ం ఉండదు. అతను చూ����, దూర దృ�ి్ట మ��య� ఇతర 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను కల�ప�క��, అ�న్ ఒక ���ద్ష్ట ప��మ�ణంల��� ప� �ే�ాత్ �. 

మ� అ��ే, మన మ�నవ జ�� �వ�ిం�ే ఈ ���క ప��మ�ణ��న్ ��ట� ఉండవ�. ఇ� 

�ా��రణం�ా ఆ వయ్��త్�క్క స్వంత ప��మ�ణ ����్ర �న్ క��� ��ట� ఉండవ�. 

ఒక ���ద్ష్ట���న ప��మ�ణంల� మ�నవ శ���ా��� ఒక ��త్రం ఉంట�ం��, ఇ�� ద 

�క్క ����్ర ��� �నన్���న��. ఇ� ఒ�� ప��మ�ణంల� ఉండవ�, �ా� ఒ�� ప్రమ�ణ��న్  
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క��� ఉంట��. ఈ ��త్రం ��ా్వ��� అనుగ�ణం�ా ఉంట�ం��. �శ్వంల� అక్కడ బయట 

ఉ���� క��� ఉనన్ ఏ�ై���ా� అ�� ఇక్కడ సమత�లయ్ం�ా ప్ర��ం�ంచబడ�త�ం��. 

ప్ర��� ప్ర��ం�ంచబడగలదు. ఇ�� ఒక రక���న ప్ర�మ, �ా� ఇ�� �జ���న�� �ాదు. 

ఉ��హరణ�� ఈ భ��్మద అ�����ా మ��య� �ా�ంిగ్టన్ ��.�ి. అ��� ఉ��న్�. ఒక 

వయ్��త్�క్క ��త్ర ప����ల� అ�����ా మ��య� �ా�ింగ్టన్ ��.�ి. అ��� 

ప్ర��ం�ంచబడ���, �ా� అ� ప్ర��ం�ంచబ��న ప్ర�మల�. ప్ర��ం�ంచబ��న 

ప్ర�మల� క��� ఎల� �ాద��న్ ఒక �ధం�ా ప��ర్థం �క్క ఉ��� స్వర��ాల�, 

మ��య� అ� అక్క�� మ�ర�ప్లక� అనుగ�ణం�ా మ�ర�ప్ �ెం� ే సమత�లయ్���న 

ప్ర��ంబ�ల�. అందువల్ల , ��ంతమం�� సూ�ం�ే దూర దృ�ి్ట  అ�� అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం 

ఒక�� స్వంత ప��మ�ణ ��త్రంల� గల �షయ�ల� చూడట����. ఒక వయ్��త్ మ�ల�్ల �ా�త-�ా 

కృ�ి �ాధన ��ేనిప�ప్డ�, అతడ� ఇక�� ౖ �షయ�లను ఈ �ధం�ా చూడడ�. అతడ� 

�షయ�లను ��ర��ా చూ�ాత్ డ�, ���న్ బ�దధ్  �ా �క్క ��వయ్���న శ��త్ అ� అంట�ర�. 

ఇ�� అదుభ్త���న శ��త్� క��� ఉనన్ ఒక �షయం. 

మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా కృ�ి �ాధనల� దూర దృ�ి్ట  అ�� అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం 

ఏ�ట�? ��ను అంద���� �వరం�ా �బె���ను. ఈ �క్క ��త్రంల�, ఒక�� నుదుట �ద 

ఒక దరప్ణం ఉం��. ఒక �ాధక�డ� �ా� �ా�� దరప్ణం అత�� ��ౖ�� ����� ఉంట�ం��, �ా� 

ఒక �ాధక��� దరప్ణం మ�త్రం ఎదుట� ��ౖప�క� ����� ఉంట�ం��. ఒక వయ్��త్�క్క 

అ�ం��్రయ �ామర్థ����న దూర దృ�ి్ట  ఉదభ్�ంచబ� త�నన్ప�ప్డ�, అ�� ��న��్క మ�ందు�� 

�ర�గ�త�ం��. ఒక చలన ���్ర �న్ ���్వ�ామ కద�కగల దృశయ్ం�ా �ేయ����� ఒక 

��కనుక� ఇర�� ౖ��ల�గ� ��్రమ�లను చూ�ిసుత్ ం�� అ���� �ె��ని �షయం. �ా� ��కనుక� 

ఇర�� ౖ��ల�గ� ��్రమ�లక��న్ తక�్కవ చూ�ి��త్  దృ�ాయ్ల� ఎగ�డ� ��గ�డ��ా కదుల�త� 

ఉంట��. ఈ దరప్ణం�క్క ����� గమనం ��కనుక� ఇర��ౖ ��ల�గ� ��్రమ�లక��న్ 

��గం�ా ఉంట�ం��, మ��య� అ�� అందుక�నన్�ాట�� ప్ర��ంపజ�సుత్ ం�� మ��య� మరల� 

�ర� చూడగ���ల� ��న��్క �ర�గ�త�ం��. మరల� ఇం��క �ా�� ����� �ాట��� ఆ దృ�ాయ్ల� 

�ె����ి�యబడ���. అ�� ప్ర��ం�ంపజ�సుత్ ం�� మ��య� ప��భ్రమణం �ేసుత్ ం��, 

తర��ాత ఆ దృ�ాయ్లను ��ె���ి�సుత్ ం��. ఈ భ్రమణం �రంతరమ� ��న�ాగ�త�ం��. 

అందువల్ల  �ర� ఏ�ై�ే చూసుత్ ��న్�� అ�� కద�కల� ఉంట�ం��. ఇ�� ��క్క స్వంత 

ప��మ�ణంల� ప్ర��ం�ంచబడ్డ  �ాట��� చూడ�సుత్ ం��, మ��య� ఇ�� ఈ అ�ార���న 

�శ్వంల� ఉనన్����� అనుగ�ణం�ా ఉంట�ం��. 
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మ����ే, ఒక���క్క శ���ా��� ��నుక ఉనన్�ాట�� ఎల� చూడగలర�? ఒక 

అంత �నన్ దరప్ణం��, అ�� ఒక�� శ��రం చుట�్ట  ఉనన్�ాట�� ఎల� ప్ర��ం�ంచగలదు? 

ఎప�ప్�ై�ే ఒక�� ��వయ్ ��త్రం అ���� ��వయ్ దృ�ి్ట� ��ట� �రెవబ�� జ�్ఞ న��త్ర దృ�ి్ట� 

�� ందబ� త�ం�ో , అ�� మన ప��మ�ణ���� అ�తం�ా �ేర�������� దగగ్ర�ంద� �క� 

�ెల�సుత్ ం��. ఈ సమయంల� ఎప�ప్�ై�ే ప���గ� అ���� దగగ్ర�ా ఉం�ో , ��వయ్ ��త్రం ఒక 

ర��ాంత�ా��� ల�నవ�త�ం��. అ�� ���క వసుత్ వ�లను చూ�ినప�డ�, అ� అదృశయ్��� 

ఉంట��. మనుష�ల�, ��డల� అ�న్ అదృశయ్����� ���–ప్ర��� అదృశయ్ం 

అ��� త�ం��. ఇక��ౖ ఎట�వంట� ���కపర���న ఉ��� ఉండదు. అంట�, �ణ్ణం�ా 

ప����ం�న �దట ఈ ���ద్ష్ట ప��మ�ణంల� మనుష�ల� ఇక ఉండర�; ��క్క 

ప��మ�ణప� ��త్రంల� ఒక దరప్ణం మ�త్ర�� �లబ�� ఉంద� �ర� కను��ంట�ర�. 

అ��ే, � ప��మ�ణప� ��త్రంల� ఉనన్ ఈ దరప్ణం � ప��మ�ణప� ��త్రం �క్క 

య�వత�త్  ��త్రం అంత ��దద్���ా ఉంట�ం��. ఆ �ధం�ా అ�� మ�ందు�� ��న��్క భ్రమణం 

�ే�ినప�ప్డ� ఇ�� అ�న్ ��ట్ల  అ�న్ంట�� ప్ర��ం�ంపజ�సుత్ ం��. ��క్క ప��మ�ణప� 

��త్రంల�, ఇ�� �క� ప్ర����న్ చూ�ించగలదు, ఇ�� ఈ �శ్వంనుం�� వ�్చన����� 

అనుగ�ణం�ా ఉనన్ంతవరక�. ����న్ మనం దూర దృ�ి్ట  అనబ�ే అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం 

అంట�మ�. 

ఈ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ ��న్ మ�నవ శ��ర �ాసత్ �ం అధయ్యనం ��ే��ాళ�్ళ ప��కష్ 

�ే�ినప�డ�, �ా��రణం�ా �ాళ�్ళ ���న్ �ే�క�ా ��ట�్టప�ే�ాత్ ర�. ఇల� �రస్క��ంచ����� 

�ారణం ఈ �ధం�ా ఉంట�ం��. ఉ��హరణక�, ఒక వయ్��త్� ��ంగ్ ల� ఉనన్ బంధువ� 

గ���ం� అ�����ే, “ఆ బంధువ� ఇంట�్ల  ఏం �ేసుత్ ��న్ర�”? ఆ బంధువ� ��ర� మ��య� 

మ�మ�ల� �వ�ాల� ఇవ్వబ��న తర��ాత ఆ వయ్��త్ ఆ��ను చూడగల�గ���డ�. అతడ� 

ఆ భవం� ఎల� ఉం��, తల�ప�ల��� ఎల� ప్ర���ం���, ఆ గ��ల��� ప్ర���ం�న తర��ాత 

గ�� ఎల� అమర్చబ�� ఉం�� అ��� వ��్ణ�ాత్ డ�. అతడ� �ె�ిప్ం�� అం�� స���న�ే. బంధువ� 

ఏం �ేసుత్ ��న్ర�? అతను �ెబ���డ� ఆ బంధువ� ఏ�ో  �్ార సుక�ంట���న్ర�. ���న్ 

��ాధ్ ��ంచు������� �ాళ�్ళ ఆ బంధువ��� �� ను ��ేి అడ�గ���ర�, “�ర� ఇప�ప్డ� ఏం 

�ేసుత్ ��న్ర�?” “��ను ��జనం �సేుత్ ��న్ను.” అ�� అతను చూ�ని ����� ఏ��భ�ంచదు 

క��? ప�ర్వం ఈ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ ��న్ గ���త్ంచక�� వ����� ఇ� ే �ారణం. అతడ� 

చూ�ిన ప�ాయ్వరణం మ�త్రం ఏ���నపప్ట��� అసల� త��ప్ �ాదు. ఎందుకంట� మన 

�ాలమ� మ��య� స్థలమ�, �ే����ౖ ేమనం “�ాల-స్థలమ�” అ� అంట�� �����, ఆ 

అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం ఉం� ేప��మ�ణం�క్క �ాల-స్థలమ�నక� మధయ్ �ాల వయ్��య్సం 



 

67 

 

ఉం�� �ాబట�్ట, ఈ ��ం��ట��� సమయం అ�� ��వనల� క��� వయ్��య్సం ఉం��. ఆ�� 

ఇంతక�మ�ందు ఏ�ో  �్ార సుత్ ం�� మ��య� ఇప�ప్డ� ��జనం �ేసుత్ ం��; అక్కడ అట�వంట� 

సమయం �క్క �ే�� అ���� ఉం��. ��� ఫ�తం�ా, ఎవర��ే మ�నవ శ���ా�న్ 

అధయ్యనం �ే�ాత్ �� �ాళ�్ళ ఆధు�క �ాసత్ � జ�్ఞ ���న్ మ��య� సంప్ర��యక���న 

�ి��ధ్ ం��లను ఆ��రం �ేసుక�� ప����ధన �ర్వ��ం� ఒక అనుమ��త �్ార కలప్నక� 

�ేర�క�ంట�, ఇం�ా ప����ల సంవతస్�ాల తర��ాత అ����ా� �ాళ్ళ ప్రయ��న్ల� 

�ఫల�� అవ����, ఎందుకంట� ఇ� �ట్ట�దట� �ామ�నయ్ జనులక� అ�త���న�. 

అనుగ�ణం�ా, మ�నవజ�� ��� మనసత్��్వ�న్ మ�ర�్చ���ా� మ��య� �షయ�లను 

ఈ �ధం�ా అర్థం �ేసు��వడం మ���య�య్�. 

భ�షయ్ దృ�ి్ట  మ��య� గత�ాల దృ�ి్ట  �క్క అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం 

��వయ్ ����్ర ��� ��ర��ా సంబంధం క��� ఉనన్ ఇం��క అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ ��న్ భ�షయ్ 

దృ�ి్ట  మ��య� గత�ాల దృ�ి్ట అ� అంట�ర�. ఈ ��� దూర దృ�ి్ట, ��వయ్ దృ�ి్ట, భ�షయ్ 

దృ�ి్ట  మ��య� గత�ాల దృ�ి్ట కల�ప����, ఆర� ర�ాల అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఈ 

ప్రపంచంల� బ��రంగం�ా గ���త్ంచబ��్డ �. భ�షయ్ దృ�ి్ట  మ��య� గత�ాల దృ�ి్ట అంట� 

ఏ�ట�? ఇ�� ఏ�టంట� ఒకర� ఇం��క వయ్��త్�క్క భ�షయ్త�త్  మ��య� గ���న్ 

�ెపప్గలగడం. గట�్ట  �ామర్థ�ం�� ఒకర� సమ�జం�క్క ప���గ� మ��య� అ�ోగ�� 

�ెపప్గలర�. ఇం�ా ��పప్ �ామర్థ�ం��, ఒకర� అ�న్ జగతస్ంబం��త మ�ర�ప్ల�క్క 

ధ�ా్మ�న్ చూడగలర�. ఇ�ే భ�షయ్ దృ�ి్ట  మ��య� గత�ాల దృ�ి్ట అ�� అ�ం��్రయ 

�ామర్థ�ం. ప��ర్థం అ���� చలనంల� ఉంట�ం�� మ��య� ఒక ���ద్ష్ట���న ధ�ా్మ�న్ 

�ాట�సుత్ ం�� �ాబట�్ట, ఒక ప్ర�ేయ్క���న ప��మ�ణంల� ఉనన్ ప��ర్థం అంతట��� అ��క���న 

ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  ����క్క ఉ��� స్వర�పం ఉంట�ం��. ఉ��హరణ�� ఒక 

వయ్��త్�క్క శ��రం క���నప�ప్డ�, అత�� శ��రంల� ఉనన్ కణ�ల� క��� కదుల����, 

మ��య� సూకష్్మ�ా్థ �ల� అ�న్ మ�ల�ాల� అణ�వ�ల�, �� ్ర ట�నుల�, ఎల�ా్ట� నుల� 

మ��య� సూ��్మ� సూకష్్మ���న ��ణ�వ�ల� క��� కదుల����. ఇంకను అ� 

�ాట��క్క స్వంత స్వతంత్ర���న ఉ��� స్వర��ాలను క��� ఉంట��, మ��య� ఇతర 

ప��మ�ణ�ల�్ల  శ��ర స్వర��ాల� క��� మ�ర�ప్క� ల�నవ����. 

ప��ర్థం అ���� న�ం��� ద� ��మ� �ెపప్ల���? ఒక ���ద్ష్ట���న 

ప��మ�ణంల�, ఒక వయ్��త్ ��ేిం�� ఏ�ె�ౖే ఉం�ో  ల�క ఒక వయ్��త్ ��ే కద�క ��్వ�ా ఏ�ై� ే
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�ే�ాత్ �ో  అ�న్ట��� ఒక ���క���న ఉ��� ఉంట�ం��, మ��య� అతను ఏం �ే�ి���ా� అ�� 

ఒక ప్ర�ర��ా�న్ మ��య� సం��ేా�న్ వదుల�త�ం��. ఇ�� ఇం��క ప��మ�ణంల� 

��శనం �ాదు మ��య� ఎపప్ట��� అక్క� ేఉం���� త�ం��. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�గల ఒక 

వయ్��త్ అక్కడ గతంల� ���� ఉనన్ ప్ర��ంబ�లను చూ�ి ఏం జ����ం�ో  �ెల�సు��గలడ�. 

�ర� భ�షయ్త�త్ ల� భ�షయ్ దృ�ి్ట  మ��య� గత�ాల దృ�ి్ట అ�� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

�� ం��న తర��ాత, ఈ ��� �� ఈ ప్రసంగం �క్క ప్ర�ర��ా�న్ గ���ం� �ర� 

చూ�ినప�ప్డ� అ�� ఇం�ా అక్క�ే ఉంట�ం��. అ�� అపప్ట��� అ� ే సమయంల� అక్కడ 

ఉంట�ం��. సమయం అ�� ��వన ల�� ఒక ప్ర�ేయ్క���న ప��మ�ణంల�, ఒక వయ్��త్ 

జ�్మం�నప�ప్డ� అతడ� ల�క ఆ���క్క ప���త్ ��త�ాలం అక్కడ అపప్ట��� అ� ే

సమయంల� ఉంట�ం��. ��ంతమం���� ఒక ��త�ాలం కంట� ఇం�ా ఎక�్కవ అక్కడ 

ఉంట��. 

��ంతమం�� ఇల� ఆల��ంచవచు్చ, “మన�న్ మనం మ�ర�్చ��వడం ��సం 

వయ్��త్గతం�ా ��ే� ప్రయ��న్ల అవసరం ల���?” �ాళ�్ళ ���న్ అం��క��ంచల�ర�. �జ����, 

వయ్��త్గత ప్రయ��న్ల��� ఒక�� ��తంల� �నన్ �షయ�లను మ�త్ర�� మ�ర్చగలవ�. 

���న్ �నన్ �షయ�లను వయ్��త్గత ప్రయ��న్ల ��్వ�ా స్వలప్ం�ా మ�ర్చవచు్చ, �ా� 

క�్చతం�ా మ�ర�ప్ ��సం �ర� ��ే� ప్రయ��న్ల �ారణం�ా�� �ర� కర్మను �� ందవచు్చ. 

ల�క�� �ే, కర్మను సృ�ి్టంచడం అ���� ఉండదు, అల��� మం� �ా�ాయ్ల� ల�క �ెడ� �ా�ాయ్ల� 

�ేయడం అ�� �షయ�� ఉండబ� దు. ఒకర� �షయ�లను ఇల��� �ే�ాత్ న� 

పట�్ట బట�్టనప�ప్డ�, ఇతర�లను ప్ర�జనం ��సం �ాడ���� త��్వ�ా తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� 

�ే�ాత్ ర�. ��� �ారణం�ా�� కృ�ి �ాధనల� ప�ేప�ే ప్రకృ��క్క ధ�ా్మ�న్ అనుస��ం� 

నడ�చు���ా�స్న అవసరం ఉం��, ఎందుకంట� ��క్క ప్రయ��న్ల ��్వ�ా�� �ర� 

ఇతర�లక� �� కల�గజ��ాత్ ర�. � ��తంల� ఏ�ై�� మ�ందునుం�� ల�నప�ప్డ� 

మ��య� �ర� ఈ సమ�జంల� మ�� వయ్��త్�� �ెం��న ���న్ �� ం���ే, �ర� ఆ వయ్��త్�� 

ఋణప�� ఉంట�ర�. 

ఇం�ా ��దద్  సంఘటనల �షయ���� వ��త్ , �ాట�� ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�డ� 

అసస్ల� మ�ర్చల�డ�. ఇల� �యేట���� ఒ�� ఒక మ�రగ్ం ఉం��. ఈ వయ్��త్ ��వలం �డె� 

�ా�ాయ్ల� ��ే�త్ , �ెడ� �ా�ాయ్ల� తపప్ ఇంక ఎట�వంట� �ా�ాయ్ల� �ేయక�� �ే, అతడ� తన 

�����న్ మ�ర�్చ��గలడ�. అ�నపప్ట���, అతడ� ఎదుర�్క���� మ�త్రం ప���త్ 

���శనం. ఉనన్త �ా్థ � దృ�ా్ట �, ఒక వయ్��త్ మరణ�ం�నప�ప్డ� అత� ప్రథమ ఆత్మ 
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అ���� ��శనం �ాద� �ెల�సుక���న్ం. ఈ ప్రథమ ఆత్మ ఎందుక� ��శనం �ాదు? 

�జ����, ఒక వయ్��త్ చ��� �నప�ప్డ�, శ�ాల గ��ల� అత� శవం అ���� ��వలం మన 

ప��మ�ణంల� ఉనన్ మ�నవ కణ�ల�� �ం��న ఒక క��బరం మ�త్ర�� అ� మనం 

చూ�ాం. ఈ ప��మ�ణంల� ��ధ అంతరగ్త���న అవయ�ాలక� సంబం��ం�న 

కణజ�ల�ల� మ��య� �తత్ం శ��రంల� ఉనన్ అ�న్ కణ�ల� క��్ళ�� ���, �ా� ఇతర 

ప��మ�ణ�ల�్ల  ఎక్క�ై�ే అణ�వ�ల�, పరమ�ణ�వ�ల�, �� ్ర ట�నుల� �దలగ��ాట� కంట� 

సూకష్్మం�ా ఉనన్ ��ణ�వ�ల�ేత తయ����న �ే�ల�ంట�� ఇ� చ��� ��ల�దు. అ� ఇతర 

ప��మ�ణ�ల�్ల  ఉంట�� మ��య� అ� ఇం�ా సూకష్్మ ప��మ�ణ�ల�్ల  ��ం�ే ఉంట��. 

అ�న్ ర�ాల దుష్ట�ా�ాయ్ల� ��ే��ాళ�్ళ ఎదుర�్క���� మ�త్రం అత�� అ�న్ కణ�ల�క్క 

ప���త్ ��్చనన్ం, ����న్ బ�దధ్మతం శ��రం మ��య� ఆత్మ�క్క ���శనం అ� 

అంట�ం��. 

ఒక�� �����న్ మ�ర�్చ��వ����� ఇం��క మ�రగ్ం ఉం��. ఇ�� ఒ�� ఒక 

మ�రగ్ం: ఇ�ే�టంట� ఇపప్ట� నుం�� ఈ వయ్��త్ కృ�ి �ాధన మ��ాగ్ �న్ ఎంచు��వడం. కృ� ి

�ాధన మ��ాగ్ �న్ �సుక�ంట� ఒక���క్క ��తం ఎందుక� మ�ర్చబడ�త�ం��? 

అట�వంట� �షయ��న్ ఎవ����� సులభం�ా ఎల� మ�ర్చగలర�? ఒక్క�ా�� ఈ వయ్��త్ కృ� ి

�ాధన మ�రగ్ం �సు���ాల� ఆల��ం��డంట� మ��య� ఆ ఆల�చన అ���� క���న 

��ంట��, ఇ�� బం�ారంల�గ ��ర�సుత్ ం�� మ��య� ప్రపం���న్ ప�� ��క�్కల�్ల నూ 

క�����సుత్ ం��. బ�దధ్  �ాఠ�ాల�క్క �శ్వ సంబం��త దృ�ి్టల�, అ�� ప��-��క�్కల 

ప్రపంచమ�� �ి��ధ్ ం���న్ క��� ఉం��. ఒక ఉనన్త �ా్థ � �� దృ�ి్టల�, ఒక వయ్��త్ �క్క 

��తం ��వలం మ�నవ���ా ఉండట���� �ాదు. ఈ �� ఆల��ం��ే� ఏ�టంట� ఒక�� 

�క్క �్ార ణం అ���� �శ్వం �క్క �నయ్ంల� జ�్మసుత్ ంద�, మ��య� ��ా్వ��� ఉనన్ 

అ�ే స్వ���ా�న్ ఉ���ప�చు్చ��� ఉంట�ంద�; �్ార ణం అ���� ఉ��రగ�ణం గలద� 

మ��య� జ�న్-�ాన్-��న్ ప��ర్థం�తే �యేబడ�త�ంద�. ఇంకను ఒక �� �ాం��క 

సంబం��లను క��� ఏరప్ర�చుక�ంట�ం��. సమ�జంల� �ాం��క కల�కల క�మంల�, 

���న్ �వ�ల� కల��తిం అవ���� మ��య� అందువలన అ� ఒక ���ం�� �ా్థ ��� 

ప���� ���. అక్కడ క��� అ� ఉండల�క�� �నప�ప్డ� మ��య� ఇం�ా 

�ె���� �నప�ప్డ�, అ� ఇం�ా ���ం�� �ా్థ ��� పడ���. అ� ఇల� పడ�త� పడ�త��� 

ఉంట�� ఎంతరక� అంట�, �వ���� ఈ మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ ��� �ేర�క��� వరక�. 
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ఈ �ా్థ �ల� ఈ మనుష�ల� ��శనం �ెయయ్బ��� మ��య� 

�ర�్మ�ంచబ���. అ�నపప్ట��� తమ�క్క ��పప్ ఉ��ర దయ�గ�ణం�ేత ఆ 

మహతత్ర జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� ప్ర�ేయ్కం�ా ఒక స్థల��న్ ఏ�ాప్ట� ��ేార� అచ్చం మన 

ఈ మ�నవ సమ�జంల�ంట� ����న్. ఈ ప��మ�ణప� స్థలంల� ఒక���� ఈ అదనప� మ�నవ 

���క శ��రం మ��య� అదనం�ా ఒక జత కళ�్ళ ఏ��ౖ�ే ఈ �క్క ���క ప��మ�ణంల� 

�షయ�ల�� చూడగల�� అ� ఇవ్వబ��్డ �. అంట�, ఒకర� మ�యల� ��ల�ప్� మ��య� 

ఈ �శ్వం�క్క స��య్�న్ చూ��ందుక� అనుమ� ల�క�ం�� ఉం���� ��ర�, ఏ�ై� ే

�గ�� అ�న్ ప��మ�ణ�ల�్ల నూ చూడవ��్చ. ఈ మ�యల� మ��య� ఇట�వంట� 

ప���ి్థత�ల�్ల , ఒక���� ఇట�వంట� ఒక అవ�ాశం ఇవ్వబడ�త�ం��. ఒకర� మ�యల� 

ప���� వడం�తే ఇ�� అతయ్ంత బ���కర���న�� క���. ఈ శ��రం�� ఒకర� క�ా్ట ల� ప�ేల� 

�ేయబడ��ర�. ఒక వయ్��త్ ఈ ప��మ�ణం నుం�� అత��క్క మ�ల���� 

�ేర����ాలనుక�ంట�, ���� �ాఠ�ాల అతడ� తన�క్క మ��క���న, �జ �ి్థ��� 

�ేర���వ����� కృ�ి �ాధన �యె�య్ల� �ెబ�త�ం��. అత���� కృ� ి �ాధన ��సం 

హృదయం ఉంట�, అత��క్క బ�దధ్-గ�ణం ఉదభ్�ం�ంద� అర్థం. ఈ హృదయం 

అతయ్ంత అమ�లయ్���న���ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��, మ��య� అందర� ఇత��� స�యం 

�ే�ాత్ ర�. అట�వంట� కష్టతర���న ప���ి్థత�ల�్ల , ఈ వయ్��త్ ఇం�ా త�ిప్�� ల�దు మ��య� ����� 

����్ల ల� అనుక�ంట���న్డ�. ��� �ారణం�ా, మనుష�ల� ఇత��� స�యం �ే�ాత్ ర�, 

ఎట�వంట� షరత�ల� ల�క�ం�� �యే�త��ాత్ ర�–అత��� ఏ �షయంల���ౖ�� స�యం 

�ే�ాత్ ర�. ఒక �ామ�నయ్���న వయ్��త్�� �యేక�ం�� ఒక �ాధక����� మనం ఎందుక� 

ఇట�వంట��� �యేగలం? ����� ఇ� ే�ారణం. 

�ాయ్��� నయం �సేు���ా� అనుక��� ఒక మ�మ�ల� మ��ి �షయ���� 

వ��త్ , అత��� ఎట�వంట� స�యమ� �ేయల�ం. ఒక మ�మ�ల� మ��ి ��వలం ఒక 

మ�మ�ల� మ��ి మ�త్ర��. ఒక మ�మ�ల� మ��ి �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ �ి్థ��� 

అనుగ�ణం�ా నడ�చు���ా�. ��ల�మం�� �బె�త�ంట�ర� బ�దధ్  సమసత్  �వ�లక� మ���త్� 

ప్ర�ా���ాత్ డ� మ��య� బ�దధ్  �ాఠ�ాల సమసత్  �వ�లక� మ���త్� బ� ��సుత్ ం�� అ�. ��ను 

�ెబ���ను �ర� బ�దధ్మత గ�ం��ల�న్ంట�� ప����ంచు��వచు్చ, మ��య� �ాట�ల�్ల  ఏ�� 

క��� �ామ�నయ్ మ�నవ�� �ాయ్ధుల� ���తస్ �ేయడం అ���� సమసత్  �వ�ల�� మ���త్� 

ప్ర�ా��ంచడం అ� �ెపప్ల�దు. ఇట�వల �ాల���� �ెం��న ఆ బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� 

ఈ �షయ��న్ గందర��ళం �ే�ార�. �జ���న ఆ ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఎవ����ే మ��ాగ్ �న్  
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సుగమం �ే�ా��, �ాళ�్ళ ఇతర�ల �ాయ్ధులక� ���తస్ �ెయయ్మ� అసస్ల� �ెపప్ల�దు. 

�ాళ�్ళ �క� ��వలం స్వయం�ా �ాధన �ేసు��వడం, �ాయ్ధుల� నయం �ేసు��వడం 

మ��య� ఆ��గయ్వంతం�ా ఉండడం బ� ��ం��ర�. �ర� ఒక మ�మ�ల� మ��ి. ���న్ 

��ండ� ���ల� చ�����ి �ర� �ాయ్ధులక� ���తస్ ఎల� �యెయ్గలర�? ఇ�� ఇతర�లను 

�సం �యేడం �ా��? ఇ�� ��క్క బం���న్ �� ్ర ��స్��ంచడం ల�దూ? ఇ�� ��ర� 

ప్ర�ష్ట, స్వప్ర�జ��లను మ��య� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ప్రద��్శంచు������� 

ఏ�ో  ఒక అ�ం��్రయ���న ���న్ య�న్ంచడం! ఇ�� ప���త్�ా �����ంచడం అ�ం��. 

అందువల్ల , ��ంతమం�� �ే� గ���ం�ై�� ఎంత ఎక�్కవ�ా య�న్��త్ , అంత తక�్కవ�ా 

���న్ �� ందగల�గ���ర�. ఇల� �యెయ్����� �క� అనుమ� ల�దు మ��య� �ామ�నయ్ 

మ�నవ సమ�జ �ి్థ�� య�దృ�్ఛకం�ా భంగపరచ����� అనుమ� ల�దు. 

ఈ �శ్వంల� అట�వంట� ఒక సూత్రం ఉం�� అ�ే�టంట� �ర� ��క్క 

మ��క���న, �జ �ి్థ��� ����� ����్ల లనుక�ంట�, ఇతర�ల� �క� స�యం �ే�ాత్ ర�. 

�ాళ�్ళ ఆల��ం�ే�� ఏ�టంట�, ఒక మ�నవ �్ార ణం అ���� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

ఉం�ే ���కంట� అతడ� ఎక్క��నుం�� వ��్చ�ో  అక్క���� ����� �ేర����ాల�. ఒక వయ్��త్� 

ఏ అ����గయ్ం ల�క�ం�� సుఖం�ా �వనం �ేయ���త్ , అత���� ఒక అమర�� �ా�ాల�� 

ఆస��త్ క��� ఉండదు–అత��� అ������ �ా�. ఒకర� ఏ ��గమ� ల�క కష్టం�� 

బ�ధపడక�ం�� ఉం��, �ే�న్ ��ర�క�ంట� అ�� �ొర�క�త�ందంట� ఎంత అదుభ్తం�ా 

ఉంట�ం��! ఇ�� �జం�ా�� అమర�వ�ల ప్రపంచం అ��� త�ం��. �ా�, �ర� కల��తిం 

అయ�య్ర� �ాబట�్ట  ఈ �ా్థ ��� ప���� య�ర�, అందువల్ల�� �ర� సుఖం�ా ఉండర�. 

మ�నవ�డ� అ���ాడ� మ�యల� ��ేక�ా తప�ప్డ�పనుల� �యెయ్గలడ�, బ�దధ్మతం 

���న్ కర్మ�క్క �్ార య�్చతత్ం అంట�ం��. అందువల్ల , ��ంతమం�� మనుష�లక� ���న్ 

ఇబ్బందుల� ల�క దురదృ�ా్ట ల� క���నప�ప్డ� తమ�క్క కర్మ �్ార య�్చ��త్ �న్ 

అనుస��ం� �ాళ్ళ కర్మను �ర�్చక�ంట���న్ర�. బ�దధ్మతం అ�న్��ట్ల  బ�దధ్ల� ఉ��న్ర� 

నమ�్మత�ం��. ఒక బ�దధ్  తన ��ే� ఒక్క�ా�� ఉ�ి�ే, ప���త్ మ�న�ా��క్క 

�ాయ్ధుల�న్ త������ట�్ట క��� గలవ�; ఇ�� క�్చతం�ా �ాధయ్ం. ఇంతమం�� బ�దధ్ల� 

చుట�్ట  ఉం��, ఎవర� ఇల� ఎందుక� �ేయల�దు? ఇ�� ఎందుకంట�, ఆ వయ్��త్ గతంల�  

తప�ప్ �ే�ాడ� �ాబట�్ట  అతడ� ఈ క�ా్ట ల� పడ��డ�. �ర� అత�� �ాయ్��� నయం��ే�త్  అ�� 

ఈ �శ్వం�క్క సూ��్ర �న్ ఉల్ల ం��ంచడం�� సమ�నం, ఎందుకంట� ఒకర� తప�ప్డ� 

�ా�ాయ్ల� �ే�ి మ��య� ఎవ������� ఋణప�� ఉం�� ���న్ �ర్చక�ం�� ఉం���� వచు్చ.  
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ఇ�� అనుమ�ంచబడదు. అందు��, అందర� ఈ �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ �ి్థ�� 

�ా�ాడ���ర�, మ��య� ఎవ్వర� ���న్ భంగపరచ����� ఇష్టపడర�. కృ�ి �ాధన అ���� 

�ర� సుఖం�ా అ����గయ్ం ల�క�ం�� ఉండడం, మ��య� �జ���న �మ���త్ �� ందడం అ�� 

�ేయ్య��న్ �ా��ంచ����� ఏ���క మ�రగ్ం! ��వలం మనుష�ల �ేత ఒక ధర్మబదధ్���న 

మ��ాగ్ �న్ �ాధన �ే�ంచడం ��్వ�ా�� అ�న్ �వ�లక� �జ���న మ���త్ ఉండగలదు. 

��ల�మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� �ాయ్ధులను ఎందుక� నయం �ేయగలర�? 

�ాళ�్ళ ���ాలను ���తస్ �ేయడం గ���్చ ఎందుక� మ�ట�్ల డ���ర�? ��ంతమం�� ఈ 

ప్రశన్లను ప��గణ�ం� ఉండవచు్చ. ��ల�మం�� ఇట�వంట� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� 

ధర్మబదధ్���న �ాధనలనుం�� వ�్చన�ార� �ాదు. ఇ�� ఎప�ప్డ� ఆ���ంచబడ�త�ం�� 

అంట�, తన కృ�ి క�మంల� ఒక �జ���న ���ంగ్ గ�ర�వ� �వ�లం�� బ�ధపడడం చూ�ి 

అత�� �క్క జ�� మ��య� దయ�గ�ణం�� ఎవ������� స�యం �ేయవచు్చ. అతడ� 

�ాయ్ధులను నయం �ేయల�డ�, ఏ�� ఏ���నపప్ట��� అతడ� ��వలం �ాట�� ����్క�కం�ా 

అణచడం ల�క �ా��� ��యడం మ�త్ర�� �ేయగలడ�. అ� �క� ఇప�ప్డ� ఉండవ�, 

�ా� తర��ాత వ�ాత్ �, అతను � �ాయ్��� ����న్ళ్ళ తర��ాతక� �ా��� ���ాత్ డ� 

�ాబట�్ట. �ాట�� ���� ��ట��� ల�క ��క్క బంధువ�ల ��ేల�్ల �� పం�ి�ాత్ డ�. అతడ� 

�జం�ా � కర్మను ప���త్�ా �ర�్మ�ంచల�డ�. అతడ� క�మర��తం�ా ఒక మ�మ�ల� 

మ��ి�� ఇల� �యే����� అనుమ� ల�దు, �ా� ��వలం �ాధక�ల ��ర��. ఇ�ే ఆ 

సూత్రం. 

బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� “అ�న్ �వ�ల�క్క మ���త్” ����� అర్థం �మ్మ�న్ 

మ�మ�ల� మనుష�ల�క్క అతయ్ంత బ���కర���న �ి్థ�నుం�� ఉనన్త �ా్థ �ల�� 

�సు��ళ్లడ��. �ర� ఇక��ౖ బ�ధపడర�, మ��య� �ర� �డ�దల �యేబడ��ర�–ఇ� ే

��� అర్థం. �ాకయ్మ�� ��ా్వణం, అవత� ��పౖ� గ���ం� మ�ట�్ల డల���? అ�ే అ�న్ 

�వ�ల మ���త్�� �జ���న అర్థం. �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ��ల� �తత్ం 

డబ�్బ�� సుఖం�ా ��సుత్ ంట�, మ��య� ��క్క పడక �ానుప్ డబ�్బ�� ��తత్�ా 

�ేయబ�� ఉంట�, మ��య� �క� బ�ధ అ���� ల�క�ం�� ఉంట�, �మ్మ�న్ 

అమర�వ�ల��ా మ�రమ� అ����� ే�ర� ఆస��త్ చూ�ించక�� వచు్చ. ఒక �ాధక����ా�� 

� ��త మ�రగ్ం మ�ర్చబడగలదు. ��వలం కృ�ి �ాధన ��్వ�ా�� ��క్క ��తం 

మ�ర్చబడగలదు. 
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భ�షయ్ దృ�ి్ట  మ��య� గత�ాల దృ�ి్ట  అ�� అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం ప� �ే�� 

���నం ��క్క నుదుట ఒక �నన్ ట���జన్ �రెను క��� ఉనన్ట�్ట . ��ంతమం���� 

నుదుర� �ద ఉంట�ం��, ��ంతమం���� నుదుర� దగగ్ర ఉంట�ం��. ��ంతమం���� నుదుర� 

ల�పల ఉంట�ం��. ��ంతమం�� తమ కళ�్ళ మ�సుక�� క��� �షయ�లను 

చూడగలర�. �ామర్థ�ం బలం�ా ఉంట�, ఒకర� కళ�్ళ �ెర�చుక�� క��� �షయ�లను 

చూడగలర�. అ�నపప్ట���, ఇతర�ల� �ాట�� చూడల�ర�, ఎందుకంట� అ� ఒక�� 

ప��మ�ణం�క్క ��త్ర ప����ల� ఉనన్ �షయ�ల� �ావడం �ారణం�ా��. మ�� �ధం�ా 

�ె�ాప్లంట�, ఈ అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం అ�వృ��ధ్  �ెం��న తర��ాత, తపప్క�ం�� ఇం��కట� 

క��� ఉం���స్ ఉం�� ఏ�ై� ే ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  నుం�� దృ�ాయ్లను 

ప్ర��ం�ంపజ�యట���� ఒక �ాహకం�ా ప� �ేసుత్ ం�ో . పరయ్వ�ానం�ా, ���న్ ఈ ��వయ్ 

��త్రం ��్వ�ా చూడవచు్చ. ఒక వయ్��త్�క్క భ�షయ్త�త్  మ��య� గ���న్ ఒకర� ��ల� 

క�్చతం�ా చూడవచు్చ. జ�య్�షయ్ం ఎంత బ��ా ప���ేి�� �ా�, అ�� �నన్ సంఘటనల� 

మ��య� �ాట� �వ�ాలను �పెప్ల�దు. ఈ వయ్��త్ ఏ���నపప్ట���, �షయ�లను ఎం�� 

సప్ష్టం�ా, సంవతస్రం�క్క సమయం�� �ాట� చూడగల�గ���డ�. మ�ర�ప్ల�క్క 

�వ�ాల�న్ కనబడ��� ఎందుకంట� ఒకర� చూ���� ��నన్���న ప��మ�ణ�ల�్ల � 

మనుష�ల� మ��య� �షయ�ల�క్క �ాసత్వయ్���న ప్ర��ంబ�ల�� �ాబట�్ట . 

�రందర� �ాల�న్ ���ా �ాధన �ే�ినంత �ాలం, � అంద�� ��వయ్ ��త్రం 

�ెరవబడ�త�ం��. �ా� మనం తర��ాత �వ��ం�న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఇవ్వబడవ�. 

� �ా్థ ��క్క �రంతర���న అ�వృ��ధ్  ��్వ�ా భ�షయ్ దృ�ి్ట మ��య� గత�ాల దృ�ి్ట  

�క్క �ామర్థ�ం సహజం�ా�� ఉదభ్�సుత్ ం��. ఇట�వంట� ప���ి్థ� � భ�షయ్త్ కృ� ి

�ాధనల� జర�గ�త�ం��, మ��య� ఈ �ామర్థ�ం అ�వృ��ధ్  �ెం��నప�ప్డ� �క� ఏం 

జర�గ�త�ం�� అ���� �లె�సుత్ ం��. అందువల్ల  ��మ� �ా �క్క ఈ సూ��్ర లను 

బ� ��ం��మ�. 
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పంచభ���లను మ��య� మ�ల�్ల �ాలను అ��గ�ంచడం  

“పంచభ���లను మ��య� మ�ల�్ల �ాలను అ��గ�ంచడం” అంట� ఏ�ట�? 

ప్ర�ాత్ �ంచ����� అ��ే ఇ�� ��ల� సు�న్త���న �షయం. ఇంతక�మ�ందు ఈ 

�షయ��న్ గ���్చ ఎం��మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� మ�ట�్ల ��ర�, మ��య� �ాళ�్ళ 

���ంగ్ అంట� నమ్మకంల�� �ాళ�్ళ ���� ప్రశన్ల�� ఖంగ����న్ర�, “���ంగ్ �ాధన 

�ే���ాళ్ళల� �ల� ఎవర� పంచభ���లను అ��గ�ం��ర�, మ��య� ఈ మ�ల�్ల �ాల�్ల  

ల�ర�?” ��ంతమం�ై�ే ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� �ార�, �ాళ�్ళ తమ� ��మ� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల��ా మ�ద్ర ��సుక�ంట�ర�. �ాళ్ళ�� ��� గ���ం� సప్ష్టత ల�క�� �ే, �ాళ�్ళ 

మ�ట�్ల డక�ం�� ఉం���. ఏ�� ఏ����� �ాళ�్ళ ఇం�ా ��� గ���ం� మ�ట�్ల డట���� 

�ాహసం �ే�ాత్ ర�, మ��య� �గ�� జనం �ాళ్ళను మ�టల�్ల క�ం�� �ే�ాత్ ర�. ఇ�� 

�ాధక�ల సమ�జ���� ఎం�� న�ా్ట �న్ �సు���్చం��, ��పప్ గందర�����న్ సృ�ి్టం�ం��. 

��ంతమం�� ���న్ అవ�ాశం�ా �సుక�� ���ంగ్ �� ౖ ���� �ే�ాత్ ర�. పంచభ���లను 

మ��య� మ�ల�్ల �ాలను అ��గ�ంచడం అ���� �ాధక�ల సమ�జంల� ఒక ��ను��. ఇ�� 

మతంల� �ాత�క�� ఉం�� మ��య� మతంనుం�� వ�్చం��. అందువల్ల , మనం 

����క్క ������్ర త్మక ��పథయ్ం మ��య� ఆ �ాలంల� ఉనన్ ప���ి్థత�లను ప��గణల��� 

�సు��క�ం�� ఈ �షయ��న్ �వ��ంచల�ం. 

పంచభ���లను అ��గ�ంచడం అంట� ఏ�ట�? ప��ాతన �ై�య ���క 

�ాసత్ �ం మ��య� ఆధు�క ���క �ాసత్ �ం ��ండూ �ె�ౖయ పంచభ���ల ��ి�ధ్ ం���న్ 

స���న����ా ప��గణ��ాత్ �. పంచభ���ల�ౖన ల�హం, �కె్క, �ర�, �ప�ప్ మ��య� భ�� 

అ��� ఈ �శ్వంల� ప్ర����న్ ���్మ�ాత్ � అ���� �జం. అందువల్ల , మనం 

పంచభ���ల�క్క �ి��ధ్ ం���న్ గ���్చ మ�ట�్ల డ�త���న్ం. ఒక వయ్��త్ పంచభ���లను 

అ��గ�ం��డ� అ� �ెపప్బ���ే, ఆధు�క ��షల� అతడ� మన�క్క ఈ ���క 

ప్రపం���న్ ��ట� �ేర�క���న్డ� ����క్క అర్థం. ఇ�� అంత నమ్మశకయ్ం�ా 

అ��ించదు. ఈ �షయ��న్ గ���్చ ఆల��ంచం��, అందర�: ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� ��ంగ్ 

ను క��� ఉంట�డ�. ����క ప్ర�గంల� �ాల�గ్ ��న్ను, మ��య� ఇం�ా ��ల�మం�� 

���ంగ్ గ�ర�వ�ల� క��� �ాళ్ళ�క్క శ��త్� ��లవట���� ఈ ప్ర�గంల� �ాల�గ్ ��న్ర�. 

��ంగ్ ల�� మ�ల ప���ా్థ లను ఈ �ాల���� సంబం��ం�న ��ల� ప��క�ాల� ప�ిగట్ట 

గలవ�. ��� ��్వ�ా �ె��ప్�ే�టంట�, ఇల�ంట� ప��కరం అ���� ఉనన్ంత �ాలం ���ంగ్ 

గ�ర�వ� ప్రస��ం� ే మ�ల�ాలను మ��య� ��ంగ్ �క్క ఉ���� ప�ిగట్ట వచ్చ�. 
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ఆధు�క ప��క�ాల� ప�ార�ణ (ఇ������డ్) ��రణ�ల�, అ��లల���త (అల�్ట �  వ�ల�ట్) 

��రణ�ల�, అల�్ట � �� �క్ తరం�ాల�, ఇ������ �క్ తరం�ాల�, �దుయ్త�త్ , అయ�ా్క౦త శ��త్, 

�ామ� ��రణ�ల�, పరమ�ణ�వ�ల� మ��య� నూయ్ట�్ర నులను ప�ిగట్టగలవ�. ఒక ���ంగ్ 

గ�ర�వ� ఈ ప���ా్థ ల�న్ క��� ఉంట�డ�, మ��య� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల �తే 

ప్రస��ంపజ�యబ� ే ఇం�ా ���న్ ప���ా్థ ల� ఉ��న్� ఏ���ౖే ప�ిగట్టల���� ఎందుకంట� 

అట�వంట� ప��కర�� ల�దు �ాబట�్ట. అట�వంట� ప��కరం ఉనన్ంత �ాలం ప్ర��� 

గ���త్ంచబడగలదు. ���ంగ్ గ�ర�వ�ల ��్వ�ా ప్రస��ంపబ�ే ప���ా్థ ల� ప�ష్కలం�ా 

ఉనన్ట�్ట  కను��నబ��్డ �. 

ఒక అ��ా్క౦త ��త్రం�క్క ప్ర�ేయ్క���న ప్ర��వం �ారణం�ా, ఒక ���ంగ్ 

గ�ర�వ� ఒక శ��త్వంత���న మ��య� ఎం�� సుందర���న ��ర���న్ 

ప్రస��ంపజ�యగలడ�. ఒక�� ��ంగ్ �ాటవం ��పప్�� అ��య్ ����ద్ , ప్రస��ం�ే శ��త్ ��త్రం అంత 

�సత్ ృతం�ా ఉంట�ం��. ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ����� క��� ��రభం అ���� ఉంట�ం��, �ా� 

అ�� ��ల� �నన్�� మ��య� బల��న���న��. ఉనన్త-శ��త్ ���క �ాసత్ �ం �క్క 

ప����ధనల� శ��త్ అ���� ��ణ�వ�ల�తే అన�ా నూయ్ట�్ర నుల�, పరమ�ణ�వ�ల� �దలగ� 

�ాట��ేత తయ�ర� �యేబ��ంద� మనుష�ల� నమ�్మ��ర�. ��ల�మం�� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల�, ��ర��ాం�న �ాళ్ళ�� స� ప��కష్ �యేబ��్డ ర�. ��ను క��� ప��కష్ 

�ేయబ��్డ ను, ఉతప్�త్  �ేయబ��న �ామ� ��రణ�ల� మ��య� థర్మల్ నూయ్ట�్ర నుల �క్క 

����్మకత (������షన్) �ా��రణ ప��ర్థంకంట� ఎన�� ౖనుం�� నూట�ెబ�్ౖబ ��ట�్ల  ఎక�్కవ�ా 

ఉనన్ట�్ల  గ���త్ంచబ��ం��. ఈ సమయ���� ప��కష్ �ే�� ప��కరం�క్క సూచకం ప����� 

�ేర�క�ం��, ఎందుకంట� ����ే మ�ల�్ల  �ట్ట�వర �ా్థ నం �ద ����� �ం�� �ాబట�్ట. 

�వ����, ��క� అంతక� ��ౖన ఇం�ా ఎంత శ��త్ ఉం�ో ఆ ప��కరం �పెప్ల�క�� �ం��. ఒక 

మ��ిల� అంత శ��త్వంత���న నూయ్ట�్ర నుల� ఉ��న్యనన్�� మ�మ�్మట��� 

ఊ��ంచగ���ం�� �ాదు! అంత శ��త్వంత���న నూయ్ట�్ర నుల� ఒకర� ఎల� ఉతప్�త్  

�ేయగలర�? ��మ� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ��ంగ్ మ��య� శ��త్� క��� ఉ��న్మ�� 

�షయ��న్ క��� ఇ�� �ర��ించడం జ����ం��. ఇ�� �ాసత్ �జ్ఞ మ��య� �ాం���క 

సమ�జ�ల ��్వ�ా ��ాధ్ ��తం �ేయబ��ం��. 

పంచభ���లను అ��గ�ంచ����� మనసుస్ మ��య� శ��రం ��ం��ట� �క్క 

కృ�ి �ాధన అవసరం ఉం��. ఏ�ె�ౖ� �ాధన మనసుస్క� మ��య� శ���ా��� 

సంబం��ం�ం�� �ాక�� � ే మ��య� ఒక వయ్��త్ �ా్థ ��� ��వలం ��ంగ్ మ�త్ర�� అ�వృ��ధ్  
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�ే�ి శ���ా�న్ కృ�ి �యేక�� �ే, అ�� ఈ �షయ���� సంబం��ం�ం�� �ాదు మ��య� 

పంచభ���లను అ��గ�ంచడం అ���� అవసరం ల�దు. మనసుస్ మ��య� 

శ��రం�క్క ఒక �ాధన శ��రం�క్క అ�న్ కణ�ల�్ల నూ శ��త్� భద్రపర�సుత్ ం��. ఒక 

సగట� �ా్థ � �ాధక�ల� ల�క ఎవ����ే ��ంగ్ ను అప�ప్�ే అ�వృ��ధ్  �ేయడం ఆరం�ం���� 

�ాళ�్ళ ��ల� మ�త���న, తక�్కవ �ాంద్రతగల శ��త్ ��ణ�వ�లను ఉతప్�త్  �ే�ాత్ ర�. 

అందువల్ల  ����� ��ం�ె�� శ��త్ ఉంట�ం��. ఎప�ప్�ై�ే ఒక�� �ా్థ � ��ర�గ�త�ం�ో , �ాళ్ళ 

శ��త్�క్క �ాంద్రత �ామ�నయ్���న �ట� అణ�వ�లకంట� వంద ��ట�్ల , ���య్ ��ట�్ల  ల�క 

వంద��ట్ల  ��ట�్ల  ఎక�్కవ అవ్వడం ప���త్�ా �ాధయ్ం. ఒక�� �ా్థ � ఉనన్తం�ా ఉంట� 

�ాళ్ళ�క్క శ��త్ ఇం�ా ఎక�్కవ �ాంద్రత, ఇం�ా నును��ౖన ��ణ�వ�ల�� మ��ంత 

శ��త్వంతం�ా ఉంట�ం��. ఇట�వంట� ప���ి్థత�ల�్ల , శ��రంల� ప్ర� కణంల�ను శ��త్ 

�� ందుపరచబ�� ఉంట�ం��. ఇట�వంట� శ��త్ ��వలం ఈ ���క ప��మ�ణంల� ఉనన్ 

శ��రం�క్క ప్ర� కణంల��� �ాక, ఇ�� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల గల అ�న్ శ���ాల�్ల � 

అణ�వ�ల�, పరమ�ణ�వ�ల�, �� ్ర ట�నుల� మ��య� ఎల�ా్ట� న్లను, అ�� అతయ్ంత 

సూకష్్మ���న కణ�లను �రే�క���ంత వరక� క��� �ం��సుత్ ం��. సమయం గ���ే ����ద్ , 

ఒక���క్క శ��రం �తత్ం ఇట�వంట� ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ేత �ం�ి ��యబడ�త�ం��. 

ఈ ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం �ె�� క��� ఉంట�ం�� మ��య� ఇ�� ��ల� �ామర్థ�ం 

గల��. ఒక్క�ా�� ఇ�� ఎక�్క��ౖ మ��య� మందం�ా తయ�����ే, ఇ�� మ�నవ శ��రంల� 

అ�న్ కణ�లను �ం��సుత్ ం�� మ��య� ���క మ�నవ కణ�ల�–ఏ��ౖ�ే అతయ్ంత 

అ�గయ్���న కణ�ల� �ాట�� అణ���సుత్ ం��. ఎప�ప్�ై�ే ఈ కణ�ల� అణ� 

��యబడ��� అ� ఇక��ౖ �వ���యక� ల�ను�ావ�. �వ����, మ�నవ ���క కణ�ల� 

ప���త్�ా భ��త్ �యేబడ���. అ�నపప్ట���, ��ను �ెపప్డం అ���� �ే�క. కృ�లి� ఈ 

�ి్థ��� �ావడం అ���� క�మ���న మ��య� ��మ్మ�ెనౖ ప్ర���య. � కృ�ి ఈ �ి్థ��� 

�ేర�క���టపప్ట��� ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం � శ��రంల� అ�న్ కణ�లను భ��త్ �ే��సుత్ ం��. 

���న్ గ���ం� ఆల��ంచం��: ��క్క శ��రం ఇం�ా పంచభ���ల �ేత�� తయ�ర� 

�ేయబ��ం��? ఇ�� ఇం�ా మన�క్క ఈ ప��మ�ణంల�� ప��ర్థ����? ఇ�� ఇపప్ట��� 

ఇతర ప��మ�ణ�ల నుం�� ��క��ంచబ��న ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ేత �ేయబ��ం��. ద 

మ�లకం క��� ఇతర ప��మ�ణంల� ఉం� ే ప��ర్థం. ఇ�� మన ప��మ�ణం�క్క ఈ 

�ాల ��త్రం �తే ప���తం �యేబడదు.  
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ఆధు�క �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం �ాల���� ఒక ��త్రం ఉంట�ంద� నమ�్మత�ం��. ఏ�ై�� 

�షయం ఆ �ాల-��త్రం ప����ల� ల�దంట� అ�� ఆ �ాలం�ేత ప���తం �యేబడదు. ఇతర 

ప��మ�ణల�్ల , �ాల-స్థలమ� అ�� ��వన మన ఇక్క�� ����� �నన్ం�ా ఉంట�ం��. ఇక్క�� 

�ాలం ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  ఉనన్ ప���ా్థ �న్ ఎల� క�మబదధ్ం �యేగలదు? ఎట�్ట 

ప���ి్థత�ల�్ల నూ �యేదు. ��� గ���ం� ఆల��ంచం��, అందర�: అపప్ట��� �ర� ఆ 

పంచభ���ల� అ��గ�ం� ఉండ�ా? ��క్క శ��రం ఇం�ా ఒక మ�మ�ల� మ��ి�� 

అయ�య్ంట�ం��? ఇ�� అల� క�్చతం�ా �ాదు, �ా� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� ఆ �ే�� 

�ెపప్ల�ర�. ఒక�� శ��రం ఇంత ��రక� ర��ాంతరం �ెం���� �ా�, ఇ�� కృ�ి �ాధనక� 

మ���ంప� �ాదు. ఒకర� కృ�లి� ఇం�ా ఉనన్త���న �ా్థ �ల ��ౖప� అ�వృ��ధ్  �ేసు��వడం 

��న�ా��ంచవల�ని అవసరం ఉం��. ఈ �ధం�ా ఒకర� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

ఇం�ా కృ�ి �ాధన �సేూత్ �� ఉం���; మనుష�ల� ఈ వయ్��త్� చూడల�క�� �ే అ�� 

ప����ాదు. 

ఆ తర��ాత ఏం జర�గ�త�ం��? కృ�ి �ాధన �ే�� క�మంల� ఈ వయ్��త్�క్క 

అణ��ా్థ �ల� అ�న్ కణ�ల� ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ేత భ��త్ �ేయబ�����ా�, 

పరమ�ణ�వ�ల� �ాట� కల�కల క�మ���న్ క��� ఉంట��, అణ� సంబం��త కల�కల� 

మ��య� పరమ�ణ� సంబం��త ఆకృత�ల� మ�ర�ప్ �ెందవ�. కణ�ల�క్క అణ� 

సంబం��త కల�కల� ఎట�వంట� �ి్థ�ల� ఉంట�యంట�, �ాట�� మ�ట�్ట క�ంట� ��తత్�ా 

అ��ిసుత్ ం��. ఎమ�కల అణ� సంబం��త కల�కల� అతయ్ంత �ాంద్రత క��� ఉంట�� 

మ��య� ఎమ�కల� గట�్ట�ా ఉంట��. ��త�త్ ట� కణ�ల �ాంద్రత ��ల� తక�్కవ�ా 

ఉంట�ం��, అందు�� అ�� ద్రవం. ఒక మ�మ�ల� మ��ి �ల� జ����న మ�ర�ప్లను � 

బయట� ర��ా�న్ చూడటం ��్వ�ా గ���త్ంచల�డ�, ఎందుకంట� ��క్క కణ�ల 

అణ�వ�ల� ఇం�ా �ాట��క్క అసల�నౖ ��ా్మణ క�మ��న్ మ��య� కల�కను 

�ా�ాడ�క�ంట�� �ాబట�్ట; �ాట��క్క ��ా్మణ క�మం మ�రదు. �ా� ల�పల�నన్ శ��త్ 

మ���ం��. అందువల్ల , ఇపప్ట�నుం�� ఈ వయ్��త్�� �ా్వ���కం�ా వయసుస్ ��ౖబడదు, 

మ��య� అత� కణ�ల� చ��� వ�. అనుగ�ణం�ా, అతడ� ఎల్లప�ప్డూ పడ�చు�ా�� 

ఉం���� ��డ�. కృ�ి �ాధన ప్ర���యల� ఒకర� పడ�చు�ా కనబడ��ర�, మ��య� �వరక� 

అల��� ఉం���� ��ర�. 

క�్చతం�ా, ఒక �ార� ఒక�� శ���ా�న్ గ���ద్నప�ప్డ� �ాళ్ళ ఎమ�కల� 

�ర��చు్చ. క�త్�� ����త్  �ాళ్ళ�� ఇం�ా రకత్ం �ార�త�ం��, ఎందుకంట� �ాళ్ళ�క్క అణ� 
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సంబం��త కల�కల� మ�రల�దు �ాబట�్ట . ��వలం ఏ�టంట� కణ�ల� �ా్వ���కం�ా 

చ��� వ� మ��య� ప్రకృ�పరం�ా వయసుస్ మళ్ళదు. �వ���య ఉండదు. ����న్ మనం 

“పంచభ���లను అ��గ�ంచడం” అ� అంట�మ�. ఇ�� ఏ రకం�ా మ�ఢనమ్మకం? 

���న్ �ా�ీత్ �య �జ�్ఞ న సూ��్ర ల ��్వ�ా క��� �వ��ంచవచు్చ. ��ంతమం�� ���న్ 

�వ��ంచల�ర�, అందు�� �ాళ�్ళ �ర్లకష్య్���న �ాయ్ఖయ్ల� ��ేాత్ ర�. అందువల్ల  �ాళ�్ళ 

మ�ఢనమ్మ�ాలను ప్ర��రం �ేసుత్ ��న్ర� ఇతర�ల� అంట�ర�. ఈ �ాకయ్ం మతంనుం�� 

వ�్చం�� �ావ�న, ఇ�� ఆధు�క ���ంగ్ తయ�ర��ే�ని ఒక పదం �ాదు.  

“మ�ల�్ల �ాలను అ��గ�ంచడం” అంట� ఏ�ట�? ��ను ఇంతక�మ�ందు ��� 

ప్ర�ాత్ �ం��ను ��ంగ్ ను ��ంచు������� ��లక���న�� �ిన్ �ింగ్ ను కృ�ి �ేసు��వడం 

మ��య� �శ్వం�క్క లకష్ణ���� స�కృతం �ావడం అ�. అప�ప్డ� �శ్వం�క్క 

లకష్ణం �మ్మ�న్ �����ంచదు. ఒక్క�ా�� �ర� �ని్ �ింగ్ ను అ�వృ��ధ్  ��ే�త్  ఆ ద 

మ�లకం ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ెందుత�ం��, ఇ�� �రంతరం ఉనన్త �ా్థ ��� ���ౖ� 

ఎదుగ�త� త��్వ�ా ��ంగ్ సత్ంభం�ా ఏరప్డ�త�ం��. ఈ ��ంగ్ సత్ంభం�క్క ఎత�త్  ఎం�ై�ే 

ఉంట�ం�ో , అ� ే � శ��త్ �ా్థ � �క్క ఎత�త్ . ఇట�వంట� సూ��త్ ఒకట� ఉం��: “ఆ 

మహతత్ర���న �ా అ���� అ�ార���న��.” ���న్ కృ� ి �ెయయ్డం ప���త్�ా � హృదయం 

��ే ఆ��రప�� ఉం��. � కృ�ి �ాధన ఎంత ఎత�త్ క� �ేర���గల�ో , అద౦�� ��క్క 

సహనం మ��య� ��క్క క�ా్ట లను భ��ం� ే�ామర్థ�ం �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��. � 

స్వంత �ెల్లట� ప���ా్థ �న్ �ా�ే�ి ఉంట�, �ర� క�ా్ట లను ఎదు��్కవడం ��్వ�ా � నల్లట� 

ప���ా్థ �న్ �ెల్లట� ప��ర్థం�ా ర��ాంతరం �యేవచు్చ. ఇ�� ఇం�ా స���� క�� �ే, �ర� 

��క్క ��న్��త�ల� ల�క బంధువ�ల� ఎవ����ే కృ�ి �ాధన �ెయయ్�� �ాళ్ళ �ా�ాలను 

�యవచు్చ, మ��య� ఈ �ధం�ా �ర� ఇం�ా ��ంగ్ ను ��ంచు��గలర�. ����� ఒకర� 

కృ�ి �ాధనల� అతయ్ంత ఉనన్త���న �ా్థ ��� �ేర�క�� ఉం���స్న అవసరం ఉం��; ఒక 

�ా��రణ���న �ాధక�డ� బంధువ�ల �ా�ాలను భ��ం��ల� అను��క�డదు. అంత ��దద్  

�తత్ంల� కర్మ అంట�, ఒక సగట� మ��ి కృ�ిల� �ాఫలయ్ం �ా��ంచల�డ�. ��ను ఇక్కడ 

��నన్ �ా్థ �లల�� సూ��్ర లను �వ��సుత్ ��న్ను. 

మ��ల� ప్ర�ాత్ �ం�ే మ�ల�్ల �ాల� స్వరగ్ల�కం �క్క ���్మ�� �ా్థ �ల� ల�క 

స్వరగ్ల�కం �క్క మ���ౖప్ మ�డ� �ా్థ �లను గ���ం�ే–అన�ా స్వరగ్ం, భ�� మ��య� 

�ా��ళమ�, మ��య� మ�ల�్ల �ాల�్ల  ఉనన్ అ�న్ �వ�లను కల�ప�క��. ఈ మ���ౖప్ 

మ�డ� �ా్థ �ల స్వ�ాగ్ ల�్ల  ఉనన్ అ�న్ �వ�ల� “సం�ార” �క్క ప�నరజ్న్మ చక�ం��్వ�ా 
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����్ల �స్ ఉంట�ంద� �ాళ�్ళ నమ�్మ��ర�. “సం�ార” అంట� ఒకర� ఈ జన్మల� మ�నవ�డ� 

మ��య� వ�్ేచ జన్మల� ఒక జంత�వ� �ావచు్చ అ� అర్థం. బ�దధ్మతంల� ఇల� 

�ెపప్బ��ం��: “ఒకర� ఈ జన్మల� ఉనన్ స్వలప్���న �ాల��న్ స���ాగ్  

�����ంచు���ా�. �ర� కృ� ి�ాధన ఇప�ప్డ� �యేక�� � ేఎప�ప్డ� �ే�ాత్ ర�?” ఇ�� 

ఎందుకంట� జంత�వ�ల� కృ�ి �ాధన �ేయడం �����ంచడ���న�� �ాబట�్ట, మ��య� అ� 

�ా �నడం క��� �ెయయ్క�డదు. అ� కృ�ి �ాధన �ే��ి��ా�, అ� కృ�ిల� స���న 

ఫల��ి�ధ్3 �ా��ంచల�వ�. �ాట� ��ంగ్ �ా్థ � ఉనన్తం�ా అ��ే, స్వరగ్ల�కం �ాట�� 

చం��సుత్ ం��. �క� ���న్ వందల సంవతస్�ాల వరక� మ�నవ శ��రం �ాక�� వచు్చ; 

బహ�శ ఒక ���య్ సంవతస్�ాలల� �ర� ���న్ �� ందవచు్చ. ఒక్క�ా�� �ర� మ�నవ 

శ���ా�న్ �� ం��న తర��ాత, ���న్ ఎల� �ా�ాడ����ాల� క��� �క� �ె�యదు. �ర� 

ఒక �ా�బండ�ా ప�నరజ్న్మ ఎ�త్�ే, �ర� ప����ల సంవతస్�ాల వరక� బయటక� �ాల�ర�. 

ఆ �ా� బండను పగల��ట్ట ల�క�� ��� ల�క �ా��వరణం�తే ���లం అవ్వక�� ���, 

�ర� ఎపప్ట��� బయటపడల�ర�. మ�నవ శ���ా�న్ �� ందడం ఎం�� కష్టం! ఒక వయ్��త్ 

�జం�ా ���ా �� ందగ����ే, ఆ వయ్��త్ �జం�ా ఎం�� అదృష్టవంత�డ�. ఒక మ�నవ 

శ���ా�న్ �� ందడం అ���� కష్టం–����� ఇ� ేఅర్థం. 

కృ�ి �ాధనల� మనం �ా్థ �ల �షయ��న్ గ���ం� పట�్టంచుక�ంట�ం, ఇ�� 

ప���త్�ా ఒక�� స్వంత కృ�ి �ాధన �ద ఆ��రప�� ఉం��. �ర� మ�ల�్ల �ాలను 

అ��గ�ం��� అనుక�ంట� మ��య� ��క్క ��ంగ్ సత్ంభం ��ల� ఉనన్త �ా్థ ��� కృ�ి 

�ేయబ�� ఉంట�, �ర� మ�ల�్ల �ాలను ��ట�నట�్ట  క��? క�ర�్చ� ��య్నం �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� 

ఎవ���ై�� ప్రథమ ఆత్మ �ాళ్ళ శ���ా�న్ వ��� ����ే, అ�� ��ంట�� ��ల� ఉనన్త 

�ా్థ ��� �ేర���గలదు. ఒక �ాధక�డ� తన అనుభ�ాల పత్రంల� ఇల� �్ార �ాడ�, 

“గ�ర�వ��ార�,4 ��ను స్వరగ్ం �క్క అ��క���న �ా్థ �లను �రే�క���న్ను, మ��య� 

���న్ దృ�ాయ్లను చూ�ాను.” ��ను అత�న్ ఇం�ా ��ౖ�� ఎక్కమ� �ె�ాప్ను. అతను “�� 

వల్ల  �ాదు. ఇం�ా ��ౖ�� ��ళ్లట���� �ాహ�ించల�ను, ��ను ఇక ���ౖ� ��ళ్లల�క�� త���న్ను” 

అ� అ��న్డ�. ఎందుక�? ఇ�� ఎందుకంట� అత���క్క ��ంగ్ సత్ ంభం ��వలం అంత ఎ�ేత్  

ఉం�� �ాబట�్ట , మ��య� అతడ� తన ��ంగ్ సత్ ంభం ��ౖన క�ర�్చ� అక్క���� �ేర�క���న్డ�. 

ఇ� ేబ�దధ్మతం ప్ర�ాత్ �ం�ే కృ�ిల� ఫల�ి��ధ్ , మ��య� అత�� కృ�ి ఆ హ� ��క�  

3 ఫల �ి��ధ్  Right Fruit—బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ఫల�దిధ్  �్ార �ిత్ . 
4 గ�ర�వ� —(మ�స్టర్ అ� క��� �ిల��ాత్ ర�) �ై��ల� మ�ాయ్ద సూచకం�ా బ� ధక���� సంబ� ��ం�ే 

���నం. 
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�ేర�క�ం��. అ�నపప్ట��� ఒక �ాధక��� ఫల��ి�ధ్�� అ�� ఇం�ా �ఖ�ాగ�ం �ాదు. ఒకర� 

ఇం�ా �రంతరం ���ౖ� ��ళ�త్ �� ఉంట�ర� మ��య� తమను �రంతరం అ�వృ��ధ్  

పరచుక�ంట� ఉంట�ర�. � ��ంగ్ సత్ ంభం మ�ల�్ల �ాల �క్క ప����� ��ట� �ేర�క�ంట�, 

�ర� మ�ల�్ల �ాలను ��ట ల���? ��మ� ప������ం��మ� మ��య� కను����న్మ� 

ఏ�టంట� మ��ల�్ల  ఉదహ��ం�న మ�ల�్ల �ాల� అ��� ��వలం మన ���్మ�� ప్ర��న���న 

గ��ల ప����ల� ఉనన్�� అ�. ��ంతమం�� మనుష�ల� ప�� ప్ర��న���న గ��లను 

గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�. ��ను �ెపప్గలను అ�� అసల� �జ�� �ాద�. ��ను కను��నన్�� 

ఏ�టంట� గతంల� ��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�లక� ��ల� ఎ�ె�త్న ��ంగ్ సత్ంభం ఉం�దే� 

అ�� �ాలప�ంతక� ��ట� �ేర�క�ంద�; అ� ఆ మ�ల�్ల �ాలను ��ట�  ��ల� దూ�ా��� 

�ేర�క���న్�. ��ను ఇప�ప్� ే ఆ మ�ల�్ల �ాలను అ��గ�ంచడం గ���ం� మ�ట�్ల ��ను. 

అ�� �ాసత్�ా��� �ా్థ �లక� సంబం��ం�న ఒక �షయం. 

య��న్��� సంబం��ం�న �షయం 

��ల�మం�� మన �ాధన స్థల���� యతన్ం అ�� బంధం�� వ�ాత్ ర�. ��ంతమం�� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను �� ం��ల� వ�ాత్ ర�; ��ంతమం�� ���న్ ��ి�ధ్ ం��ల� ���ల� 

వ�ాత్ ర�; ��ంతమం�� �ాయ్ధుల� నయం �ా�ాల�; మ����ంతమం�� �ాల�న్ క��� 

సం�ా��ం��� అ� అనుక�ంట�ర�. అ�న్ ర�ాల మనసత్��్వల� ఉ��న్�. ఇం�ా, 

ఇతర�ల� అంట�ర�: “మ� క�ట�ంబంల� ఒకర� ఉప��య్సం �న����� ఇక్కడ ల�ర�. ��ను 

��ం�ంె ద��ణ ఇ�ాత్ ను, దయ�ే�ి అత��� ఒక �ాల�న్ ఇవ్వం��.” మ�క� అ��క���న 

త�ాల�, అతయ్ంత ��ర్ఘ���న �ాలం మ��య� భయం�����ట�వంట� సంఖయ్ల� సంవతస్�ాల� 

పట�్టం�� ఈ �ాల�న్ � తయ�ర��యే�����. ఒక �ాల�న్ ను ���న్ డజన్ల  య�యన్ల  ��5 

ఎల� ��నగలర�? � అంద���� ఎట�వంట� ఆంకష్ల� ల�క�ం�� ���న్ ఎందుక� ఇవ్వగలం? 

ఇ�� ఎందుకంట� �రందర� �ాధక�ల� �ా�ా� అనుక�ంట���న్ర� �ాబట�్ట . ఈ 

హృదయ��న్ ఎంత �తత్ం డబ�్ౖబ�� ��నల�దు. ��వలం � బ�దధ్-గ�ణం ఉదభ్���త్�� 

మనం ఇల� �యేగలం. 

 

5 య�యన్ yuan (yu-en)—�ై�� �ేశప� ద్రవయ్మ�నక� (క���స్) ఒక్క ఎ�ాంశం (సుమ�ర��ా = 

USD $0.12) 
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�ర� యతన్ం అ�� బం���న్ పట�్ట క� ����్ల డ�త���న్ర�. �రందర� ��వలం 

��� ��స���� ఇక్క���� వ�ే్చ��? ఇం��క ప��మ�ణంల� ���క్క �ాషన్6 �� � 

మనసుస్ల� ఉనన్�� అం�� �ెల�సు. ఈ ��ండ� �ాల-స్థలమ�ల ��వనల�్ల  ��దం ఉంట�ం�� 

�ాబట�్ట, ��క్క ఆల�చనల� ప�ట్టడం అ�����న్ ���� ప��మ�ణంల� ��ల� ��మ్మ�ెనౖ 

ప్ర���య�ా చూడబడ�త�ం��. �ర� ��� గ���ం� ఆల��ంచక మ�ం� ే ����� అం�� 

�ె��ి�� త�ం��. అందువల్ల , �ర� � తప�ప్డ� ఆల�చనల�న్ �డ�����. బ�దధ్  

�ాఠ�ాల ����తే మ�ం�ే �ర్ణ�ంచబడ్డ  సంబం���న్ నమ�్మత�ం��. ఇక్కడ�� అందర� 

����ేత �ర్ణ�ంచబ��న సంబంధం �ారణం�ా�� వ�ాత్ ర�. �ర� ���న్ �� ం��రంట�, 

బహ��ా �ర� ���న్ �� ం���స్ ఉం�ే�. అందు�� �ర� ���న్ అమ�లయ్ం�ా 

చూసుక�� ఎట�వంట� య��న్ల�� బం���న్ క��� ఉండక�డదు. 

గత�ాలప� మతపర���న కృ� ి �ాధనల� బ�దధ్  �ాఠ�ాలక� �నయ్��వం 

�క్క ఆవశయ్కత ఉం�ే��. ఎవ్వర� �ే�న్ గ���ం� ఆల��ంచక�డదు మ��య� �నయ్త 

�క్క ��్వరంల��� ప్ర���ం���. ���� �ాఠ�ాల ఏ�ల��త���న్ బ� ��ం�ం��, 

ఎందుకంట� ఏ� ల�దు �ాబట�్ట. ఒకర� �ే�న్ �ా�ాల� అను��క�డదు మ��య� �ే�న్ 

య�న్ంచక�డదు. ఒక �ాధక�డ� తను ��వలం �ాధన ��ే దృ�ి్ట  ఉం��� అ� 

నమ�్మ��డ�, ��ంగ్ �� ందడం �ద �ాక�ం��. కృ�ిల�ను మ��య� �ాధనల�ను ఒకర� 

ఎట�వంట� ఉ�ేద్శంల�� �ి్థ�ల� ఉం���. �ర� � �ిన్ �ింగ్ కృ�ి �ద దృ�ి్ట 

��ం��్రక��ం�నంత �ాలం �ర� �ా్థ �లల� ప���గ�సూత్ �� ఉంట�ర� మ��య� తపప్క�ం�� 

�ర� అర�్హ ల�ౖన �ాట�� అ�న్ �� ందు��ర�. �ర� �ే�న్ అ��� వదుల���ల�క�� �ే, అ�� 

క��� ఒక బంధం �ా��? ఒక్క�ా���ా ��ం ఇక్కడ అంత ఉనన్త-�ా్థ � �ా బ� ��ం��ం, 

ఏ����� �ా� ��క్క �ని్ �ింగ్ ఆవశయ్కత క��� తపప్క�ం�� ఉనన్త ప్రమ�ణ���ె ౖ

ఉం���. అందువల్ల , ఒకర� �ా ��ర�్చ��వ�����  యతన్ం అ�� బంధం�� �ాక�డదు. 

అంద�� ఎడల బ�ధయ్��య�తం�ా ఉండ�����, ��మ� �మ్మ�న్ స���న 

మ�రగ్ంల� న���ి�ాత్ ం మ��య� �క� ఈ �ా తపప్క�ం�� �ణ్ణం�ా �వ��ం���. ఎవ����� 

��వయ్ దృ�ి్ట� య�న్ం�నప�ప్డ�, అ�� ��నంతట అ�ే �����ంచబడ�త�ం�� మ��య� 

 

 

6�ాషన్ Fashen(fah-shun)—“ధర్మ �ేహం”;��ంగ్ మ��య� �ా�ేత తయ�ర��ేయబ��న ఒక 

�ేహం. 
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మ��ి��యబడ�త�ం��. అం�ే �ాక�ం�� ��ను అంద���� �ెబ�త�ం�� ఏ�టంట� ఒకర� 

తమ మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా కృ�ి �ాధనల� అ�వృ��ధ్  ��ేిన అ�న్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� 

ఈ ���క శ��రం�క్క మ��క���న, జన్మ�దిధ్  �ామ�ా్థ �ల�. ఈ ���ల�్ల  �ట�� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అంట���న్ం. ఇ� ��వలం మన�క్క ఈ ప��మ�ణంల��� ప� 

�ేయగలవ� మ��య� మ�మ�ల� మనుష�లను ప్ర���తం �ేయగలవ�. �ర� 

ఇట�వంట� �నన్ య�క�త్ ల ��ంట �ే���సం పడడం? �ర� ��� ��ంట ��� ��ంట 

పడ��ర�, �ా� మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా కృ�ి �ాధనను ��ట� ���్లన తర��ాత అ� ఇతర 

ప��మ�ణ�ల�్ల  ప� �ేయవ�. మ�ల�్ల �ా�త-�ా కృ�ి �ాధన సమయ����, ఈ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల�న్ట�� తపప్క�ం�� ������ట�్ట � మ��య� ఒక ల��ెనౖ ప��మ�ణంల��� 

భద్రప���ేందుక� క���ం� ��య��. భ�షయ్త�త్ ల�, అ� ��క్క కృ�ి �ాధనక� ఒక 

���ార�్డ �ా ప��ే�ాత్ �, అ� ��వలం ఆ �నన్ అవస�ా��� ప����ాత్ �. 

మ�ల�్ల �ా�త-�ా ను �ేర�క�నన్ తర��ాత, ఒకర� తపప్క కృ�ి� మరల� 

మ�ందునుం�� �్ార రం�ం���. ��ను ఇప�ప్� ే సూ�ం�నట�్ట �ా ఒక�� శ��రం 

పంచభ���లను అ��గ�ం�న�ై ఉంట�ం��. ఇ�� ఒక బ�దధ్-�ేహం. అట�వంట� శ���ా�న్ 

బ�దధ్-�ేహం అ� అనక�డ��? ఈ బ�దధ్-�ేహం మరల కృ�ి �ాధనను �దట�నుం�� 

�ెయ�య్� మ��య� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క��� ����� అ�వృ��ధ్  �సేు���ా�. 

“అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�” అ� �ాక�ం�� ఇప�ప్డ� “బ�దధ్   �ా �క్క ��వయ్శక�త్ ల�” అ� 

�ిలవబడ���. ఇ� అప���త���న శ��త్ గల� మ��య� ��నన్ ప��మ�ణ�ల�� ౖ ప� 

�ేయగలవ�, �జం�ా ప్ర���తం�ా ఉండగలవ�. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల ��ంట �ర� 

పడడంవల్ల  ఏం ల�భం? ఎవ����ే అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల ��ంటపడ���� �ాళ్ళ �షయ���� 

వ��త్ , �ర� �ాట�� �ా��ల� మ��య� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ �ాట�� 

ప్రద��్శం��ల� ��ంచడం ల���? ల�క�� �ే, �క� అ� ఎందుక� �ా�ా�? ఇ� 

క��ించ�� మ��య� సప్��్శంచల���. ��వలం అలం�ార ��తత్�� అ��� క���, 

ఒకర� అందం�ా కనప�ే ��� ��సం ��త�క���ర�. �క� ఎక్క�ో  అంత��్లనం�ా �ాట�� 

ఉప���ం��ల�� ����క ఉం�� అ���� క�్చతం�ా �ెపప్వచు్చ. �ామ�నయ్ మ�నవ 

��ౖప�ణ�య్ల�్ల  �ాట� ��సం య�న్ంచక�డదు. ఇ� ప���త్�ా అ�ం��్రయ���న� మ��య� 

�ాట�� �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ప్రద��్శంచడం �����ంచబ��ం��. 

ప్రద��్శంచు��వడం అ���� ���క�ే ఒక బల���న బంధం మ��య� ��ల� �ెడ్డ  బంధం, ఒక 

�ాధక�డ� ���న్ తపప్క�ం�� వ���ంచు���ా�. �ాట� ��్వ�ా �ర� ధనం, సంపద 

క�డగట�్ట ���ా� అనుక���న్, ల�క �ాట��� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ��క్క 
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స్వప్ర�జ��ల� �ా��ం��� అనుక���న్, ఇ�� �����ంచడం అ�య్ం��. అ�� �ామ�నయ్ 

మ�నవ సమ�జ��న్ ఉనన్త �ా్థ � �షయ�లను ఉప���ం� భంగపరచడం మ��య� 

నష్టపరచడం అవ�త�ం��. ఆ ఆల�చన అ��ే ఇం�ా �చ���న��. అందువల్ల��, �ాట�� 

ఇ�ా్ట ను�ారం�ా ఉప���ంచడం అ���� �����ంచబ��ం��. 

�ా��రణం�ా  అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ�వృ��ధ్  �ెం�ే అవ�ాశం ��ండ� వ�ాగ్ ల 

మనుష�లక� ఎక�్కవ; �నన్ �లి్లల� మ��య� వృదుధ్ ల�. ఇం�ా ప్ర�ేయ్కం�ా, వయసుస్ 

మ�్ళన మ��ళల� �ా��రణం�ా మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ బం��ల� ల�క�ం�� 

మం� �ిన్ �ంిగ్ ను �ా�ాడ�క�ంట�ర�. �ాళ్ళ �క్క అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ�వృ��ధ్  

�ెం��న తర��ాత �ాళ�్ళ �ాట�� ప్రదర్శన �సేు���ా� అ�� ����క ల�క�ం��, తమ� 

��మ� �ే�క�ా అదుప�ల� ��ట�్ట ��గలర�. య�వక�లక� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� 

అ�వృ��ధ్  �ేసు��వడం ఎందుక� కష్టం? అ�మ�ఖయ్ం�ా, ఒక య�వక�డ� ఇం�ా ఈ 

�ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� ���న్ ల��య్లను �ా��ం��ల� ప్రయతన్ం 

�ేయ�లనుక�ంట�డ�. ఒక్క�ా�� అత��� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ల�ం��క, �ాట�� తన 

ల��య్లను �ా��ంచ����� ఉప����ాత్ డ�. �ాట�� అత��క్క ల��య్లను 

�ా��ంచ����� ఉప���ంచడం అ���� ప���త్�ా �����ంచడ���న��, అందు�� అతడ� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ేయల�డ�. 

కృ�ి �ాధన అ�� �షయం �నన్�ిల్లల ఆట �ాదు, ల�క ఇ�� మ�మ�ల� 

మనుష�లక� సంబం��ం�న ఒక ��పౖ�ణయ్ం క��� �ాదు–ఇ�� ఒక ��ల� గం�ర���న 

�షయం. �ర� కృ�ి �ాధన �ెయ�య్ల� అను��వడం ల�క కృ�ి �ాధన �ేయగలగడం 

అ���� ప���త్�ా ��క్క �ిన్ �ింగ్ ఎల� అ�వృ��ధ్  �ెందుత�ం�� అ����� �ద 

ఆ��రప�� ఉం��. ఎవ����� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను �ాట�� య�న్ంచడం ��్వ�ా 

�జం�ా�� �� ందగ����ే అ�� ��ర�ణం�ా ఉంట�ం��. �క� �ె��ి�� త�ం�� అతడ� కృ�ి� 

గ���్చ పట�్టంచు��డ� ల�క ఈ �షయ��న్ గ���ం� అసల� ఆల�చ�� �ేయడ�. 

ఎందుకంట� అత���క్క �ని్ �ింగ్ మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ �ల� ఉం�� మ��య� 

అత�� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� య�న్ంచడం ��్వ�ా�� వ�్ేచ�ాత్ యంట�, అతడ� అ�న్ 

ర�ాల తప�ప్డ� పనులను �ేయవచు్చ. బ�య్ంక�ల� ��ల� డబ�్బ ఉంట�ం��, అతడ� 

అందుల� ��ం�ెం �సు��వచు్చ. ��డ�్డ  �ద ��ల� ల�ట�� ట���ట�్ల  అమ�్మ��ర�, అతడ� 

�దట� బహ�మ�� �� ందవచు్చ. ఇల�ంట� �షయ�ల� ఎందుక� జరగల�దు? 

��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అంట�ర�: “అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  
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�ేసుక�నన్ తర��ాత, సదుగ్ ణం అ���� ల�క�� �ే ఒకర� ��ల� �ే��ాగ్  �ెడ� పనుల� 

�ేయగలర�.” ��ను ఇ�ొక తప�ప్డ� �ాయ్ఖ�య్నం అ� అంట�ను–ఇట�వంట� ప���ి్థ� ే

ఉండదు. �ర� ���ౖక గ�ణ���� �ల�వ ఇవ్వక�� �ే ల�క ��క్క �ని్ �ింగ్ ను కృ�ి 

�ేయక�� �ే, �ర� ఎట�వంట� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ేయల�ర� అం�ే. 

మం� �ిన్ �ింగ్ ��, ��ంతమం�� �ాళ్ళ �ా్థ �ల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  

�ేసు��గలర�. ఆ తర��ాత �ాళ�్ళ తమ� స���ాగ్  �యం�్రంచు��ల�ర� మ��య� �ాళ�్ళ 

�ేయక�డ� పనులను �ే�ాత్ ర�. ఈ ప���ి్థ� క��� ఉంట�ం��. ఒక్క�ా�� ఒకర� ఏ�ై�� 

తప�ప్ �ే��త్ , ఏ���నపప్ట��� �ాళ్ళ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� బల��నం అ��� వడ� 

ల��� �� వడ� జర�గ�త�ం��. ఒక్క�ా�� అ� �� �ే, అ� �ాశ్వతం�ా �� �నట�్ట. ఇం�ా 

�ెడ్డ  �షయం ఏ�టంట� అ� ఒక��� బం��లను ��ంచుక���ల� �ే�ాత్ �. 

 ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� ఇల� �ెబ���డ�–ఎవ����� తన �ాధనను మ�డ� ల��� 

ఐదు ���ల� అధయ్యనం �ే��త్ , ఈ వయ్��త్ �ాయ్ధులను నయం �ేయగలడ�. ఇ�� ఒక 

�ాయ్�ార ప్రకటనల� ఉం�� మ��య� అత�న్ ���ంగ్ �ాయ్�ా�� అ� �ిల�ా�. ��� గ���ం� 

ఆల��ంచం�� అందర�: ఒక మ�మ�ల� మ��ి�ా ఉం��, �ర� ��వలం � �� ��ం�ెం 

ప్రస��ంపజ��ి ఇం��క మ��ి�క్క ���ా�న్ ���తస్ ఎల� �యేగలర�? ఒక మ�మ�ల� 

మ��ి శ��రంల� క��� � ఉంట�ం��, స���ాగ్  �క� ఉనన్ట�్ట �ా��. �ర� ఇప�ప్�ే �ాధన 

�్ార రం�ం��ర�, మ��య� ��వలం ��క్క ల�����ంగ్ �ందువ�7 �రె�చుక�ం�� అం�ే, 

అందువల్ల  �ర� �ను �లీ�్చ��గలర� మ��య� �డ�దల �యేగలర�. �ర� ఇతర 

జ��ల �ాయ్ధులను ���తస్ �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, �ాళ్ళ శ��రంల� క��� � ఉంట�ం��. బహ�శ 

�ాళ్ళ � � �ాయ్ధులక� ���తస్ �సేుత్ ం�ే�! ఒక�� � ఇం��క�� �ను ఎల� �యంత్రణ 

�ేయగలదు? � అ���� �ాయ్ధులను అసల� ���తస్ �యేల�దు. ����� ��డ�, �ర� ఒక 

������ ���తస్ �ే�నిప�ప్డ� �ర� ఆ ���� ఒక ����్ర �న్ ఏరప్రచుక�ంట�ర�, ��� ��్వ�ా 

�����క్క �ాయ్��గ�స్థ  � అం�� � శ��రంల��� వసుత్ ం��. అ�� ఆ ���� శ��రంల� �ాత�క�� 

ఉ��న్�ా�, �క� క��� � ������ ఎంత�ం�ో  అం�ే ఉంట�ం��. మ�� ఎక�్కవ �ాయ్��గ�స్థ  � 

�మ్మ�న్ క��� �����ా మ�ర�సుత్ ం��. ఎప�ప్�ై�ే �ర� �ాయ్ధులను నయం �ేయగలం 

అనుక�ంట���, �ర� ��గ�లను చూ�� �ాధనను �దల���డ��ర�. �ర� �నన్�ాలను 

 

7 ల��� ��ంగ్ (laow-gong) �ందువ�—అర�ే� మధయ్ల� ఉనన్ ఒక ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 
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�రస్క��ంచర� మ��య� ఒక బం���న్ ఏరప్రచుక�ంట�ర�. ఎంత ఆనంద��యకం�ా 

ఉంట�ం�� ఇతర�ల �ాయ్ధులక� ���తస్ �ేయగలగడం! �ాళ�్ళ ఎల� నయం 

�ేయబ��్డ ర�? ��� గ���ం� �ర� ఆల��ంచల���? బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� 

అంద���� �ాళ్ళ శ���ాల �ద ఆత్మ ల�క జంత�వ� ఆవ��ం� ఉంట�ం��. �ర� �ాళ్ళ� 

న��్మల� �ేయట����, �ాళ్ళ�క్క సం�ే�ాలను ���న్ �క� ఇ�ాత్ ర� �ర� మ�గ�గ్ ����, 

అ�దుగ�����, ఎ���� మం���� ల�క ప�� మం���� ��గ�లను ���తస్ �ే�ిన తర��ాత 

ఇ� అ��� ���. ఇ�� శ��త్� హ��ం���సుత్ ం��, మ��య� ఆ తర��ాత ఆ ��ం�ంె శ��త్ 

క��� ఇక�� ౖ ఉండదు. �క� � స్వంత ��ంగ్ ల�దు, అ��ే ���న్ ఎక్కడ నుం�� 

అ��� �చెు్చ��గల�ా? ���ంగ్ గ�ర�వ�ల��ా ��మ� అ��క���న డజన్ల  సంవతస్�ాల� 

కృ�ి �ాధన �ే�ాం. గతంల� కృ�ి �ాధన �ేయడం అ���� ఎం�� కష్టం�ా ఉం�ే��. ఒకర� 

ధర్మబదధ్���న మ��ాగ్ �న్ అనుస��ంచక�ం�� వక�మ��ాగ్ �న్ ల�క �నన్���� ప���ే కృ� ి

�ాధన �ేయడం ��ల� కష్టం. 

��ంతమం�� ��పప్ ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ప్ర�ి��ధ్�ాం�న �ాళ�్ళ అ� �ర� 

���న్�ా�, ఆ ��ం�ెం ��ంగ్ ను అ�వృ��ధ్  �ేయ����� �ాళ�్ళ ద�ాబ�ద్ ల��ా కృ� ి�ాధన 

�ే�ార�. �ర� ఇపప్ట� వరక� కృ� ి �ాధన �ేయల�దు. ఒక్క ���ంగ్ తరగ��� ���్ల 

��ంగ్ ను ఎల� �� ందగలర�? అ�లె� �ాధయ్ం? ఆ తర��ాత �ర� ఒక బం���న్ క��� 

��ంచుక�ంట�ర�. ఒక్క�ా�� ఒక బంధం ఏరప్��ందంట�, �ర� ఒక �ాయ్��� నయం 

�ేయల�క�� �నప�ప్డ� మన�ాత్ �ా��� గ�����ర�. ఒక���క్క ��ర� ప్ర�ష్టను 

�ా�ాడ��������, �ాయ్���� ���తస్ �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ఒక�� మనసుల� ఏమ�ంట�ం��? 

“దయ��ేి ఈ �ాయ్�� ��క� �ా��్చ ఆ �ధం�ా ������ నయం �ా�వ�్వ.” ఇ�� దయ�గ�ణం 

�ారణం�ా �ాదు, ఎందుకంట� ఒక�� ��ర� ప్ర�ష్ట మ��య� స్వప్ర�జనం �ద బంధం 

అసస్ల� ������ట్టల�దు �ాబట�్ట . ఈ వయ్��త్ ��ం�ై�� దయ�గ�ణ��న్ అ�వృ��ధ్  

�ేసు��ల�క�� ��డ�. తన పర�వ� �� త�ంద� అత��� భయం. తన పర�వ�ను 

�లబ�ట�్ట క���ందుక� అతను ఈ �ాయ్�� తనక� వ�్చ�� ప�ా్వల�ద� అనుక�ంట�డ�. ఎంత 

బల���న బంధం ��ర� ప్ర�ష్ట �ద! ఎప�ప్�ై�ే ఈ ����క ��రడం జ����ం�ో , ఆ �ాయ్�� అత� 

శ���ా��� ఒక్క�ా���ా బ��� �యేబడ�త�ం��–అ�� �జం�ా�� జర�గ�త�ం��. ఆ ���� 

నయం అ��� �ా ఇతడ� �ాయ్���� ఇంట��� ����త్ డ�. ����� చూ�ిన తర��ాత, ఇతను 

ఇంట�వదద్  బ�ధ అనుభ��ాత్ డ�. ఇతను ఒక ���ా�న్ నయం �ే�ాను అనుక�ంట�డ�. 

�గ�� �ాళ్ళందర� ఇత�న్ ���ంగ్ గ�ర�వ� అ� అంట�నన్ప�ప్డ�, ఇతడ� 
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సం��షప���� ��డ� మ��య� ��ల� ప్రసనున్�ౌ��డ�. ఇ�� ఒక బంధం �ా��? ఒక 

���ా�న్ నయం �ేయల�క�� �నప�ప్డ�, ఇతడ� తలవంచు��� �రసప���� ��డ�. 

ఇదం�� అత�� పర�వ� ప్ర�ష్ట మ��య� స్వప్ర�జనం �ద బంధం �ారణం�ా 

జరగల���? ����� ��డ�, �తత్ం �ాయ్��గ�స్థ  � అత�� ��గ�లనుం�� అత� శ���ా��� 

వ�ే్చసుత్ ం��. ఆ బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అత��� ���న్ తన శ��రంల�నుం�� ఎల� 

�య�య్ల� ����ప్ం����ా�, ��ను �ెబ�త���న్ను అతను మ�మ�్మట��� ���న్ �యల�డ�, 

��ం�ెం క��� �యల�డ�, ఎందుకంట� అత��� �ెడ� � నుం�� మం� � � గ���త్ం�ే 

�ామర్థ�ం ల�దు. సమయం గ���ే ��ల��, అత��క్క శ��రం ల�పల �తత్ం నల్ల �ా 

అవ�త�ం��, అ�ే కర్మ అంట�. 

�ర� �జం�ా కృ�ి �ాధన �యె�య్లనుక�ంట�, అ�� ఒక క��న���న ప��కష్ 

�ాబ� త�ం��. ��� గ���ం� �ర� ఏం �ే�ాత్ ర�? కర్మ� �ెల్లట� ప��ర్థం�ా మ�ర్చ����� 

�ర� ఎంత బ�ధపడవల�ి ఉంట�ం��? ఇ�� ��ల� కష్టం. అ�మ�ఖయ్ం�ా, ఒక�� జన్మ�దిధ్  

స్వ��వం ఎంత ��ల�ౖనద��ే, ఈ �షయ��న్ ఎదు��్కవడం అంత �ే�కవ�త�ం��. 

��ంతమం�� మనుష�ల� ఎప�ప్డూ �ాయ్ధులక� ���తస్ �ేయ�ల� ప్రయతన్ం 

�ేసుత్ ంట�ర�. �ర� �ే�న��� య�న్��త్ , ఒక జంత�వ� ���న్ చూసుత్ ం�� మ��య� 

�మ్మ�న్ ఆవ��ంచ����� వసుత్ ం��. ఇ�ే జంత�వ� ల�క ఆత్మ ఆ�ాహనం. �క� 

�ాయ్ధులను ���తస్ �ెయ�య్ల� ల�దు? ఇ�� �యే����� అ�� �క� స�యం �ేసుత్ ం��. 

�ా� �ర� �ాయ్��� ���తస్ �ేయ����� అ�� �క� �ారణం ల�క�ం�� స�యం �ేయదు. 

నష్టం ల�క�ం��, ల�భం ల�దు. ఇ�� ��ల� ప్రమ�దకరం, �ర� �వ���� ���న్ 

ఆ�్వ�ంచడం �ే�ాత్ ర�. �ర� ��క్క కృ�ి �ాధన ఎల� ��న�ా���ాత్ ర�? అ�� అం�� 

మ����ి�� త�ం��. 

��ంతమం�� జన్మ�ిదధ్���న మం� స్వ��వం ఉనన్�ాళ�్ళ తమ జన్మ�ిదధ్  

స్వ���ా�న్ ఇతర�ల�� కర్మను మ���ప్�� �ేసుక�ంట�ర�. ఆ వయ్��త్�� �ాయ్�� ఉం�� మ��య� 

��ల� కర్మ ఉం��. �వ్ర���న �ాయ్��గల ఒక ������ �ర� ���తస్ ��ే�త్ , ���తస్ �ే�ిన 

తర��ాత �ర� ఇంట�్ల  ��ల� అ��క�ాయ్�న్ అనుభ��ాత్ ర�. గతంల�, ��ల�మం�� ఒక 

����� చూ�ిన తర��ాత ఈ �ధం�ా�� అనుభ�� �� ం��ర�: ఆ ���� ��ల�క�ంట���న్డ�, 

�ా� �ర� మ�త్రం ఇంట�్ల  ��ల� అ����గయ్ం�� ఉ��న్ర�. సమయం గ���ే ��ల��, ఇం�ా 

ఎక�్కవ కర్మ �క� ర�ాణ� అవ�త�ం��; �ర� ఇతర�లక� కర్మక� బదుల��ా ద ను 

ఇ�ాత్ ర�. నష్టం ల�క�ం��, ల�భం ల�దు. �క� వ�్ేచ�� అ����గయ్�� అ���, కర్మ 
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అ�����న్ ద �� �ె�్లం���స్ం�.ే ఈ �శ్వంల� ఈ సూత్రం ఉం�� అ�ే�టంట� �క� 

�ావ�స్ం�� ఇ�ే అ�నంత �ాలం �మ్మ�న్ ఎవ్వర� ఆపర�, �ర� మం��ాళ�్ళ అ� 

క��� ఎవ్వర� అనర�. ఈ �శ్వంల� ఒక ���ద్ష్ట���న �యమం ఉం��, అ�ే�టంట� 

ఎవ������ే ఎక�్కవ కర్మ ఉం�ో  అతడ� ఒక �డె్డ  మ��ి. �ర� ��క్క జన్మ�ిదధ్���న 

ప�ణ�య్�న్ ఇం��క వయ్��త్�� కర్మక� బదుల��ా ఇ�ే్చసుత్ ��న్ర�. ఇం�ా ఎక�్కవ కర్మ��, �ర� 

కృ�ి �ాధన ఎల� �ేయగలర�? ��క్క జన్మ�దిధ్  స్వ��వం ఆ వయ్��త్ ��్వ�ా ప���త్�ా 

��శనం �యేబడ�త�ం��. ఇ�� భయ�నకం�ా ల�దు? ఆ వయ్��త్ �క్క అ����గయ్ం 

�� �ం��; అతను ఇప�ప్డ� ��ఖయ్వంతం�ా ఉ��న్డ�, �ా� �ర� మ�త్రం ఇంట�్ల  

బ�ధపడ�త���న్ర�. �ర� ఇదద్ర� ��నస్ర్ ��గ�లక� ���తస్ ��ే�త్ , ��� �ాళ్ళ �ా్థ ���న్ 

�సు���ా�స్ వసుత్ ం��. ఇ�� ప్రమ�దకరం �ా��? ఇ�� ఈ �ధం�ా�� ఉంట�ం��, మ��య� 

��ల�మం���� ఈ �జం �ె�యదు.  

��ంతమం�� బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ��ల� ప్ర�ి��ధ్�ాం�న �ాళ�్ళ 

అ�����న్ చూ� ి �స�� వదుద్ . ఒక ��ర��ాం�న మ��ి�� అ�న్ �షయ�ల� బ��ా 

�ె�య�ల� ఏ� ల�దు. మ�మ�ల� మనుష�లక� ఏం �లె�సు? ఒక్క�ా�� ఏ 

�షయ��న్ అ��� �� గడత్ల�� ఎ�ేత్��త్ , �ాళ�్ళ �ాట�� అం��క���ాత్ ర�. �ాళ�్ళ ఇప�ప్డ� 

అట�వంట� �షయ�ల� �యే���న్ �ర� �లె�సుక���న్�ా�, �ాళ�్ళ ��వలం ఇతర�ల�� 

�ాదు �ాళ్ళ�� �ా��్ళ �� �ేసుక�ంట���న్ర�. ఇం�ా ఒకట� ల�క ��ండ� సంవతస్�ాల�్ల  ��� 

చూ�ొచు్చ �ాళ్ళ�� ఏమవ�త�ం�ో . కృ�ి �ాధన అ�����న్ ఈ �ధం�ా �ెడ��ట్టక�డదు. 

కృ�ి �ాధన �ాయ్ధులను నయం �ేయగలదు, �ా� ���న్ �ాయ్��� ���తస్ �ెయ�య్ల�� 

ఉ�ేద్శయ్ం�� ఉప���ంచక�డదు. ఇ�� అ�ం��్రయ���న�� ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ��� 

�క్క ��పౖ�ణ�య్��� బదుల��ా. �ర� ���న్ అ��ల��తం�ా ��శనం �ేయడం అ���� 

ప���త్�ా �����ంచడం అ�య్ం��. ఈ ���ల�్ల  ��ంతమం�� బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� 

�షయ�లను గందర��ళం �ే���ార�, మ��య� ���ంగ్ ను ప్ర�ష్ట ల�క ధ���న్ 

�� ందుపరచుక��� ఒక �ాధనం�ా ఉప���ంచుక�ంట���న్ర�. �ాళ�్ళ �ాళ్ళ�క్క 

దుష్ట  ప్ర���ా�న్ �ాయ్�ిత్  �సేుక�ంట�నన్ భ��త్ సమ��ల�, మ��య� ఆ స్వచ్ఛ���న 

���ంగ్ గ�ర�వ�లకంట� �ాళ�్ళ సంఖయ్ల� ఎ��న్ ��ట�్ల  ఎక�్కవ�ా �ం��� � ఉ��న్ర�. 

మ�మ�ల� మనుష�ల� అందర� �షయ�లను ఈ �ధం�ా�� మ�ట�్ల డ���ర� మ��య� 

�ే�ాత్ ర�, �ర� �ాళ్ళ� ఊ���� న��్మ�ాత్ �ా? �ర� అను��వచు్చ ���ంగ్ ��వలం ఆ 

�ధం�ా�� ఉంట�ంద�, �ా� అ�� అల� �ాదు. ��ను ��ె�ప్�� ఒక స్వచ్ఛ���న సూత్రం. 
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మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఎప�ప్�ై� ే ��నన్���న �ాం��క పరసప్ర 

కల�కల� �వృతం అవ����, ఒకర� స్వయం ప్ర�జనం ��సం తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� 

�ే�ాత్ ర� మ��య� ఇతర�లక� ఋణపడ��ర�. ఒకర� ఋణ�ల� �ర్చ����� క�ా్ట లను 

అనుభ�ం���. �ర� ఇ�ా్ట ��� ఒక �ాయ్��� ���తస్ �ే�ా�� అను��ం��. ఒక �ాయ్��� 

�జం�ా నయం �ేయ����� �క� ఎల� అనుమ� ఇవ్వబడ�త�ం��? బ�దధ్ల� అ�న్ 

��ట�్ల  ఉ��న్ర�. �ాళ�్ళ అంత మం�� ఉండ�ా, అట�వంట� ప� �ాళ�్ళ ఎందుక� �ేయర�? 

ఒక బ�దధ్  �తత్ం మ�న�ా�� ��ఖయ్వంతం�ా �ే����త్  ఎంత అదుభ్తం�ా ఉంట�ం��! 

ఆయన ఎందుక� �ేయడ�? ఒకర� తమ కర్మను ����� ��ా్చ�స్ం�,ే మ��య� ఎవ్వర� 

ఈ సూ��్ర �న్ ఉల్ల ం��ంచ����� �ాహసం �యేర�. కృ� ి �ాధన �ే�� క�మ గమనంల� 

ఒక �ాధక�డ� అప�ప్డప�ప్డూ ఇం��క వయ్��త్�� తన దయ�గ�ణం �ేత స�యం 

�ేయవచు్చ; ఏ������ా� అ�� ఆ �ాయ్��� ��వలం �ా��� ��సుత్ ం�� అం�ే. �ర� 

ఇప�ప్డ� బ�ధపడక�� �ే, �ర� తర��ాత బ�ధపడ��ర�. అం�ే�ాక, ఒకర� ���న్ 

ర��ాంతరం �యేవచు్చ ఎల�గంట� �ర� అ����గయ్ం �ాల��య్ ����� బదుల� డబ�్బ 

�� ��ట�్ట ��వచు్చ ల�క ఏ�ో  క�ా్ట �న్ ఎదు��్కవచు్చ. అ�� అల� ఉండవచు్చ. �జం�ా ఒక 

మ��ి�క్క కర్మను ఒక్క�ా���ా �ర�్మ�ంచడం ��వలం �ాధక�ల ��స�� �యేవచు్చ, 

మ�మ�ల� మనుష�ల ��సం �ాదు. ��ను ఇక్కడ ��వలం �� �ాధన �క్క సూ��్ర లను 

మ�త్ర�� బ� ��ంచడం ల�దు. ��ను య�వత�త్  �శ్వం �క్క సూ��్ర లను ప్ర�ాత్ �సుత్ ��న్ను, 

మ��య� ��ను కృ�ి �ాధక�ల సమ�జంల� ఉనన్ �జ �ాసత్�ాలను చ��్చసుత్ ��న్ను. 

ఇక్కడ ��మ� �క� �ాయ్ధులను ���తస్ �ేయ���న్ ����ప్ంచం. ��మ� 

�మ్మ�న్ మహతత్ర���న, ధర్మబదధ్���న మ��ాగ్ ��� �సుక�� ��ళ�త���న్ం, మ��య� 

��మ� �మ్మ�న్ ఉదధ్��సుత్ ��న్ం. అందువల్ల , �� ప్రసం�ాల�్ల  ��ను ఎల్లప�ప్డూ �ాల�న్ 

���ా �ాధక�లక� �ాయ్ధులక� ���తస్ల� �ేయ����� అనుమ� ల�ద� �బె���ను. �ర� 

�ాయ్���� ���తస్ �ే��త్ , �ర� �ాల�న్ ���ా �ాధక�ల� �ాదు. ఎందుకంట� ��మ� 

�మ్మ�న్ ఒక ధర్మబదధ్���న మ�రగ్ంల��� �సుక� ��ళ�త���న్ం �ాబట�్ట, మ�ల�్ల �ాలల�న-

�ా కృ�ి �ాధన క�మంల� ��క్క శ��రం ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�తే అ�� ప���త్�ా 

ర��ాంతరం �ేయబ��ే�క �రంతరం ���ధ్  �యేబడ�త�ం��. �ర� ఆ నల్లట� 

�షయ�లను � శ��రంల� ఇం�ా �� గ��సేూత్ �� ఉంట� �ర� కృ�ి �ాధన ఎల� 

�ెయయ్గలర�? ఆ �షయ�ల�న్ కర్మ! �ర� కృ�ి �ాధన అ���� అసస్ల� �యే��ల�ర�. 

మ�� ఎక�్కవ కర్మ�� �ర� ���న్ భ��ంచల�క�� ��ర�. �ర� మ�� ఎక�్కవ�ా బ�ధప���ే, 

�ర� కృ�ి �ాధన �ేయల�ర�. ఇ�ే ����� �ారణం. ��ను ఈ ���ాను జనం మధయ్క� 
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�సుక�� వ��్చను, మ��య� �క� ��ను ఏం బ� ��ం���� ఇం�ా �ె�యక�� వచు్చ. ఈ 

���ాను బ��రగ్తం �ేయవచు్చ �ాబట�్ట, ���న్ �ా�ాడట���� క��� మ��ాగ్ ల���న్�. 

�ర� ఇతర�ల ���ాల�� ���తస్ �ే��త్ , కృ�ి ��సం � శ���ా��� ఇ�్చనవ�న్ �� �ాషన్ 

����� ���సుక�ంట�ం��. �ర� అ��ల��తం�ా ఇంత అమ�లయ్���న ���న్ ప్ర�ష్ట 

మ��య� స్వయం-ప్ర�జనం ��సం ��శనం �ేయ���న్ ��మ� అనుమ�ంచల�ం. 

�ర� �ా �క్క ఆవశయ్కతలను అనుస��ంచక�� �ే, �ర� �ాల�న్ ���ా �ాధక�ల� 

�ాదు. ఎందుకంట� �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల��ా ఉం��� అనుక�ంట���న్ర� �ాబట�్ట, 

� శ��రం మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ ��� ����� అమర్చబడ�త�ం�� మ��య� �డె� 

�షయ�ల� అ�న్ �క� ����� ఇవ్వబడ���. 

�నన్ట� ప్రసంగం తర��ాత �ల� ��ల�మం�� � శ��రం �తత్ం �ే�క 

అ�నట�్ట  అనుభ��� �� ం��ర�. అ�నపప్ట��� �వ్ర���న �ాయ్ధుల�నన్ ��ల� తక�్కవ 

మం�� �నన్ట� ��� అ��ఖయ్తను అనుభ�� �� ందడం ఆరం�ం��ర�. ��ను �నన్ � 

శ��రంనుం�� �డె� �షయ�లను ��ల��ం�న తర��ాత, �ల� ��ల�మం�� � శ��రం 

�తత్ం �ే�క�ా మ��య� ��ల� ��ఖయ్ం�ా ఉనన్ట�్ట  అనుభ��� �� ం��ర�. ఏ�� 

ఏ���నపప్ట���, మన ��ా్వ��� ఈ సూత్రం ఉం�� “నష్టం ల�క�ం��, ల�భం ల�దు.” ��మ� 

� ��సం అ�న్ట�� ��ల��ంచల�మ�. �ర� ��ంత క�ా్ట �న్ క��� భ��ంచక�ం�� ఉండడం 

అ���� ప���త్�ా �����ంచడ���న��. అంట�, � �ాయ్ధులక� మ��య� ��ణ�ం�న ఆ���ాయ్��� 

మ��క �ారణ�లను ��మ� ��ల��ం��మ�. �ా� �క� ఒక అ����గయ్ప� ��త్రం ఇం�ా 

ఉం��. అ� తక�్కవ �ా్థ �ల� ��వయ్ ��త్రం �ె���య�నన్ ఒక వయ్��త్ � శ��రంల� నల్లట� � 

సమ��లను మ��య� బ�రదల� ఉనన్ �ాయ్��గ�స్థ  �, ఏ�ై�ే ఎక�్కవ �ాంద్రత క���న 

ఒక దట్ట���న నల్ల� � �క్క సమ�హ� ���న్ చూడగలడ�. ఒక్క�ా�� అ�� 

�సత్��ం�ందంట� � శ��రం అంతట� �ాయ్�ిసుత్ ం��. 

ఈ ��� నుం��, ��ంతమం���� �ాళ్ళ శ��రం అంతట� చ��ా అ��ిసుత్ ం�� 

�ాళ�్ళ ఏ�ో  ఒక ��ర���న ��ంప�� బ�ధపడ�త�నన్ట�్ట  అనుభ��� �� ందు��ర�, 

మ��య� �ాళ్ళ ఎమ�కల� క��� ���ిప్ ��ట్టవచు్చ. �ల� ��ల�మం�� ఎక్క�ో  ఒక ��ట 

అ��ఖయ్తను అనుభ�� �� ందు��ర�. � �ాళ�్ల  ���ిప్ ప�ట్టవచు్చ మ��య� �క� తల 

�ర�గ�త�నన్ట�్ల  అ��ించవచు్చ. � శ��రంల� �ాయ్��గ�స్థ  ��గం, ఏ�ై�ే �ర� 

ఇంతక�మ�ందు ���ంగ్ �ాయ్య�మ�ల ��్వ�ా ల�క ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� ��్వ�ా నయం 

అ��� �ం�� అనుక���న్��, మ�్ల అ�����ాయ్�న్ క��� ఉంట�ం��. ఇ�� ఎందుకంట� ఆ 
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���ంగ్ గ�ర�వ� �క� �ాయ్��� నయం �ేయల�దు–అతడ� ���న్ ��వలం �ా��� 

���ాడ� అం�ే. అ�� ఇం�ా అక్క�ే ఉం�� మ��య� ఆ సమయంల� �ాక�� ��� తర��ాత 

అ��� ����� వసుత్ ం��. మనం తపప్క ���న్ త�్వ బయటక� �య�య్�,  ����క్క 

��ర�నుం�� సమ�లం�ా �ర�్మ�ం���. ��ం�� � �ాయ్ధుల� ����� వ��్చయ� �క� 

అ��ించవచు్చ. ఇ�� � కర్మను మ��కం�ా ��ల��ంచ�����. అందువల్ల�� �క� 

ప్ర�చరయ్ల� అ��� ఉంట��. ��ంతమం���� శ��రంల� ఎక్క�ో  ఒక ��ట ���క���న 

ప్ర�చరయ్ల� కలగవచు్చ. ��ంతమం�� ఏ�ో  ఒక �ధం�ా అ��ఖయ్త అనుభ�� �� ందవచు్చ 

ఎందుకంట� ��ధ ర�ాల అ��ఖయ్తల� వయ్కత్మవ���� �ాబట�్ట . ఇవ�న్ సర్వ�ా��రణం. 

��ను అంద���� �బె�త���న్ను ఏ�టంట� �క� ఎంత అ��ఖయ్త�ా ఉ��న్�ా�, �ర� ఈ 

తరగ��� �జర��ావడం ��న�ా��ం���. ఒక్క�ా�� ఈ తరగ�ల��� ప్ర���ం�న ��ంట��, � 

�ాయ్�� లకష్ణ�ల�న్ అదృశయ్ం అ��� ��� మ��య� ఎట�వంట� ప్రమ�దమ� ఉండదు. 

అంద���� �ె�యజ�య�య్�స్న �షయం ఒక్కట� ఉం��: �ర� “�ాయ్��” �ేత ఎంత 

బ���ంపబ���� �ా�, �ర� �ావడం ��న�ా���ాత్ ర� ఆ�సుత్ ��న్ను ఎందుకంట� �ా ను 

�� ందడం కష్టం. �ర� ��ల� అ��ఖయ్తను అనుభ�ం�నప�ప్డ�, అ�� సూ�సుత్ ం�� 

ఏ�టంట� �షయ�ల� అ��� ప�ా�ాష్టక� �ేర�క�నన్ తర��ాత �ర�గ�మ�ఖం 

పడ��య�. � శ��రం �తత్ం ���ధ్  �యేబడ�త�ం�� మ��య� అ�� తపప్క�ం�� 

ప���త్�ా ���ధ్  �యేబ���స్ం�.ే � �ాయ్���� �ారణం ��ల��ంచబ��ం��, మ��య� ����ం�� 

ఈ ��ం�ంె నల్ల� � మ�త్ర��, అ�� ���క� ే బయటక� వ�్చ �మ్మ�న్ ��ంత కష్టం 

మ��య� ��ంత బ�ధను అనుభ�ం�లే� �ేసుత్ ం��. ఈ �ాసత్  క��� �ర� బ�ధపడక�ం�� 

ఉండడం అ���� �����ంచడం అ�య్ం��. 

�ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� ప్ర�ష్ట మ��య� స్వప్ర�జనం ��సం �ర� 

ఇతర�ల�� �� ట�పడ��ర�. �ర� స���ాగ్  �ద్ర�� ల�ర� ల�క �ం�� �నల�ర�, మ��య� � 

శ��రం ��ల� ��ర�ణ���న ప���ి్థ�ల� ఉం��. � శ���ా�న్ ఇం��క ప��మ�ణం నుం�� 

చూ�ినప�ప్డ� ఎమ�కల�న్ నల్ల�ా ఉంట��. ���న్ �తత్ం ఒక్క�ా���ా ���ధ్  

�ే�ినప�ప్డ� ఈ శ��రం�� �క� ఎట�వంట� ప్ర�చరయ్ల� కలగక�� వడం అ���� అసంభవం. 

అందువల్ల�� �క� ప్ర�చరయ్ల� ఉంట��. ��ంతమం�� �ాంత�ల� �ేసుక�ంట�ర� 

మ��య� ���చ��ల� �ేసుక�ంట�ర�. ��నన్���న ప్ర��ేాల నుం�� వ�్చన ��ల�మం�� 

�ాధక�ల� ఇంతక�మ�ందు ఈ �షయ��న్ తమ అనుభ�ాల �����కల� ప్ర�ాత్ �ం��ర�, 

“మ�స్టర్, � తరగ��� �జర�య్న తర��ాత ��ను ఇంట��� ����్ల  ���� �� డ�గ��� 

ట��ల�ట్ ��సం ��త�క�త��� ఉ��న్ను.” ఇ�� ఎందుకంట� ��క్క అంతరగ్త 
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అవయ�ాల� తపప్క�ం�� ���ధ్  �యేబ��� �ాబట�్ట . ��ంతమం�� వయ్క�త్ ల� �ద్రల��� 

���్ల�� వచు్చ మ��య� �� ప్రసంగం మ����ిన ��ంట�� ��ల���వచు్చ. అ�� అల� 

ఎందుక�? ఇ�� ఎందుకంట� �ాళ్ళ�క్క ��దడ�ల� నయం �ేయవల�ిన 

�ాయ్ధుల���న్�. �ాళ్ళ�క్క ��దడ� �ద ప� �ెయయ్వల�ి ఉంట� �ాళ�్ళ ���న్ 

భ��ంచల�ర�. అందువల్ల , �ాళ్ళ� మత�త్  ఇ�్చన �ి్థ�ల� ల�క సప్ృహ ��ల�ప్��ల� 

ఉంచవల�ిన అవసరం ఉం��. అ�నపప్ట���, ��ంతమం���� ��ను �ె��ప్�� �న����� 

ఎట�వంట� సమ�ాయ్ ల�దు. �ాళ�్ళ �ాఢం�ా �ద్ర�� ��� �ా�, �ాళ�్ళ అం�� �ంట�ర� 

ఒక్క ప���న్ క��� వదలక�ం��. �ాళ�్ళ ఆ తర��ాత శ��త్వంతం�ా అవ���ర�, 

మ��య� ��ండ� ���ల� �ద్ర ల�క�ం�� ఉ��న్�ా� �ాళ్ళక� �ద్ర �ాదు. ��నన్���న 

�ాయ్�� లకష్ణ�ల� ఉ��న్� �ట�న్ట�� స���ేయడం అవసరం. � శ��రం �తత్ం ���ధ్  

�ేయబడ�త�ం��.  

�ర� �ాల�న్ ���ా �క్క �జ���న �ాధక�ల�ౖ�ే, మ��య� �ర� � 

బం��లను ������ట్టగ���నప�ప్డ�, ఇపప్ట�నుం�� �ల� అంద���� ప్ర�చరయ్ల� 

కల�గ����. ఎవ���� ే తమ బం��లను ������ట్టల�క�� ���� �ాళ�్ళ �ాట�� 

వ��ల��ామ� �ెప�ప్��వచు్చ, �ా� �జ���� �ాళ�్ళ �ాట�� వదుల���ల�దు. అందువల్ల  

అ�� �ా��ంచడం ��ల� కష్టం. �� ప్రసంగం�క్క �ా�ా�న్ ����న్ళ్ళ తర��ాత అర్థం 

�ేసుక��� �ాళ�్ళ క��� ��ంతమం�� ఉ��న్ర�. �ాళ�్ళ తమ బం��లను ������ట్టడం 

�దల���డ��ర� మ��య� �ాళ్ళ శ���ాల� ���ధ్  �ేయబడ���. �గ�� �ాళ్ళ 

శ���ాల�  �ే�క�ా అ��ిసుత్ ండ�ా, ఈ మనుష�ల� అప�ప్�ే తమ �ాయ్ధులను నయం 

�ేసుక�ంట� ఉంట�ర� మ��య� అ��ఖయ్తను అనుభ��ాత్ ర�. అలప్���న జ�్ఞ ��దయప� 

గ�ణం క��� ఉం�� ఎవ����ే ��నుకబడ���� అట�వంట� �ాళ�్ళ ప్ర� తరగ�ల�ను ఉంట�ర�. 

అందువల్ల , �ర� �ే�న్ ఎదుర�్క��న్ �ా� అం�� సర్వ�ా��రణ��. ఇట�వంట� ప���ి్థ� 

��ను ఇతర ప్ర��ేాల�్ల  తరగత�ల� �ర్వ��ం�నప�ప్డ� ప్ర��ా�� జ����ం��. ��ంతమం�ె�ౖ ే

��పప్ అస్వస్థత�� ఉంట�ర� మ��య� �ాళ్ళ క���్చల�్ల  నుం�� కదలక�ం��, �ాళ్ళ�� నయం 

�ెయయ్����� ��ను డయ�సు �ద నుం�� ���ందక� ���� �ా�ాల� ��� ఉం�ే�ార�. ��ను 

అల� ��ే��ా��� �ాదు. �ర� ఈ ప��కష్ను క��� ��టల�క�� �ే, �ర� భ�షయ్త�త్ ల� 

ఇం�ా అ��క���న ��దద్  ఇబ్బందులను ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ� కృ�ి �ాధన ఎల� �యేగలర�? 

�ర� ఇంత �నన్ ఇబ్బం��� అ��గ�ంచల��ా? అందర� �ా��ంచగలర�. అందువల్ల , �� 

దగగ్రక� ఎవ్వర� �ాయ్�� ���తస్ల ��సం �ాక�డదు, ��ను �ాయ్���� ���తస్ �ెయయ్ను 

క���. ఒక్క�ా�� �ర� “�ాయ్��” అ�� మ�ట ఎ�త్�ే ��ను �న����� ��ాక���ాత్ ను. 
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మ�నవ�లను ర��ంచడం ��ల� కష్టం. ప్ర� తరగ�ల�ను అ�దు నుం�� ప�� 

�ాతం మం�� ఎప�ప్డ� ఇతర�ల�� సమ�నం�ా ఉండల�� �ాళ�్ళ ఉంట�ర�. ప్ర� ఒక్కర� 

����ను �� ందడం అ���� అసంభవం. కృ�ి �ాధనను ��న�ా��ంచగ��� �ాళ్ళల� క���, 

�ర� �ాఫలయ్త �ా��ంచగల�ా మ��య� కృ�ి �ాధన �ేయ����� పట�్ట దల�� ఉ��న్�ా 

అ���� ఇం�ా ��� చూ���స్ ఉం��. ప్ర� ఒక్కర� బ�దధ్  �ావడం అసంభవం. �జ���న 

���ా �ాధక�ల� ఈ ప�సత్కం చదవడం ��్వ�ా ఇ�� అనుభ�ాల� �� ందు��ర�, మ��య� 

�ాళ�్ళ �ే��� అర�్హ ల� ���న్ అ�ే �ధం�ా �� ందగల�గ���ర�.  
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          మ�డవ ప్రసంగం 

��ను అందర� �ాధక�లను �� �ష�య్ల��ా చూసుక�ంట�ను  

��ను �ేసుత్ నన్�� ఏ�ట� అంద���� �ెల��ా? ��ను అందర� �ాధక�లను, స్వయం 

అధయ్యనం ��్వ�ా �జం�ా కృ�ి �ాధన �యేగల�గ�త�నన్ �ాళ్ళ� క��� కల�ప�క��, 

�� �ష�య్ల�్ల గ చూసుక�ంట�ను. ఉనన్త �ా్థ �లల� కృ�ి �ాధన బ� ��ంచడంల�, ��ను 

�మ్మ�న్ అల� చూడక�� �ే అ�� ప��ేయదు. ల�క�� �ే, అ�� బ�ధయ్��ర��తం�ా 

ఉండడం మ��య� సమసయ్ను సృ�ి్టంచ����� సమ�నం. ��మ� �క� ��ల� 

�షయ�లను ఇ��్చం మ��య� �క� మ�మ�ల� మనుష�ల� �ెల�సు��క�డ� ఎ��న్ 

సూ��్ర లను ��ెయజ��ాం. ఇం�ే�ాక�ం�� అ��క���న ఇతర �షయ�లను 

�� ందుపరచడం�� �ాట�, ��ను �క� ఈ ���ా బ� ��ం��ను. ����� సంబం��ం� ఉనన్ 

ఇం�ా ���న్ ఇతర �షయ�లల�, � శ��రం ���ధ్  �ేయబ��ం��. అనుగ�ణం�ా, 

�మ్మ�న్ �ష�య్ల��ా చూడక�� వడం ��క� స����ా సమ్మత���న�� �ాదు. 

అ��ల��తం�ా అ�న్ ��వయ్���న రహ�ాయ్లను మ�మ�ల� మనుష�లక� ��ల్ల���ేయడం 

అ���� అనుమ�ంచబడదు. �ా� ఇం��క �షయ��న్ �ెపప్వల�ిన అవసరం ఉం��. 

ఇప�ప్డ� �ాలం మ����� �ం��. మనం �ా�ా్ట ంగ నమ�ా్క�ాల� మ��య� వం�� దణ�్ణ ల� 

��ట్ట��ల� వంట� ఆ���ాలను �ాట�ంచం. అట�వంట� మ�ాయ్ద �ే��� ప����ాదు, మ��య� 

అ�� ఒక మతంల��ా అ��ిసుత్ ం��. మనం ���న్ ఆచ��ంచం. ఒక్క�ా�� �ర� ఈ గడప 

��ట��ే, ఇం�ా �ర� మ�మ�ల��ా ప్రవ��త్ం� మ��య� � ఇ�ా్ట ను�ారం �ే�ి, 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ � ప్ర�ష్ట మ��య� స్వంత-ప్ర�జనం ��సం �� ట�ప�� 

మ��య� �� �ా���ే, గ�ర�వ��� �ా�ా్ట ంగ నమ�ా్క�ాల� �ేయడం, వం�� దణ�్ణ ల� 

��ట్టడంవల్ల  ఏం ల�భం? �� ప��కం ���ంద �ాల�న్ ���ా �క్క ����త్� క��� �ర� 

�ెడ��ట్టవచు్చ! 

�జ���న కృ�ి �ాధన అ���� ప���త్�ా � హృదయం �ద ఆ��రప�� 

ఉంట�ం��. �ర� కృ�ి �ాధన ��ేినంత �ాలం మ��య� కృ�ి �ాధన �ేయడంల� 

�ి్థరం�ా, పట�్ట దల�� ఉనన్ంత �ాలం ��మ� �మ్మ�న్ �ష�య్ల��ా చూసుక�ంట�మ�. 

�మ్మ�న్ ఈ �ధం�ా చూసు��క�� వడం అ���� ��క� �ాధయ్ం �ా���. ఇంకను 

��ంతమం�� ఉ��న్ర� �ాళ�్ళ తమ� �జ���న �ాధక�ల��ా ప��గణ�ంచు��క�� వచు్చ 
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మ��య� కృ� ి�ాధన ��న�ా��ంచక�� వచు్చ. ��ంతమం�� మనుష�ల�� ఇ�� అసంభవం. 

�ా� ��ల�మం�� స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన �సేూత్  ��న�ా��సుత్ ంట�ర�. �ర� �సేుత్ నన్ంత 

�ాలం, ��మ� �మ్మ�న్ �ష�య్ల��ా�� చూసుక�ంట�ం. 

�ర� ప్ర� ��� ��వలం ఈ ���న్ �ాయ్య�మ�ల� �ాధన �ే��త్  �మ్మ�న్ ఒక 

�ాల�న్ ���ా �ాధక����ా ప��గణ�ంచవ��్చ? అల� �ాదు. ఇ�� ఎందుకంట� స్వచ్ఛ���న 

కృ�ి �ాధన అ���� ��మ� �ా్థ �ిం�న �ని్ �ింగ్ ప్రమ�ణ�ల �క్క ఆవశయ్కతలను 

తపప్క�ం�� అనుస��ం���స్ ఉం�� �ాబట�్ట మ��య� �ర� �ాసత్�కం�ా � �ిన్ �ింగ్ ను 

వృ��ధ్  �యె�య్�–అప�ప్�ే, ఇ�� �జ���న కృ� ి �ాధన. �ర� �ిన్ �ింగ్ ను 

��ర�గ�పరచు��క�ం�� ��వలం �ాయ్య�మ�ల�� �ాధన ��ే�త్  మ��య� అ�న్ంట��� 

బల��న్ �కే���్చ ఆ శ��త్వంత���న �ాటవం అ���� ల�క�ం�� �ే��త్ , అ�� కృ�ి �ాధన �ాదు; 

ల�క ��మ� �మ్మ�న్ �ాల�న్ ���ా �ాధక�ల��ా చూడల�ం క���. �ర� అల��� 

�ాల�న్ ���ా �క్క ఆవశయ్కతలను �ాట�ంచక�ం�� మ��య� మ�మ�ల� మనుష�ల 

మధయ్ �మ్మ�న్ �ర� మ�మ�ల��ా ప్రవరత్న �సేుక�ంట� � �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్ 

�ేసు��క�ం�� ఉంట�, �ర� �ాయ్య�మ�లను �ాధన �ే�ి�� �ా�, ఇం�ా ఏ�ై�� ���� 

సమసయ్లను ఎదు��్కవచు్చ. �ర� �ాల�న్ ���ా �క్క �ాధ�� �మ్మ�న్ ����త��ప్ 

�ధం�ా �ేసుత్ ంద� ����్కవచు్చ క���. ఇదం�� సంభవ��. అందువల్ల , �ర� 

తపప్క�ం�� మ��క్క �ిన్ �ింగ్ ప్రమ�ణ�లను అనుస��ం���–అప�ప్డ��ా� �ర� 

అసల�ౖన �ాధక�ల� �ార�. ��ను అంద���� సప్ష్టం ��ేాను. అనుగ�ణం�ా, దయ�ే� ి

గ�ర�వ�� ప��ం�ే �ి�్చమ�ాయ్ద ��సం మ�త్రం �� దగగ్రక� �ావదుద్ . �ర� �జం�ా కృ� ి

�ాధన �ే�నింత �ాలం, ��ను �మ్మ�న్ ఈ �ధం�ా చూసుక�ంట�ను. ���క్క �ాషన్ 

అ��� ఎంత అసంఖ�య్కం అంట� �ాట�� ల�క్క క��� ��ట్టల�ం. ఈ �ాధక�ల� �ాక�ం��, 

ఎంత మం�� మనుష�ల� ఉ��న్ �ా�, ఇం�ా ��ను �ాళ్ళంద��� క��� 

�ా�ాడగల�గ�త���న్ను. 

బ�దధ్  �ాఠ�ాల ���ంగ్ మ��య� బ�దధ్మతమ� 

బ�దధ్  �ాఠ�ాల ���ంగ్ అ���� బ�దధ్మతం �ాదు. ��ను అంద���� తపప్క�ం�� ఈ 

�షయ��న్ సప్ష్టం �ెయ�య్�. �ాసత్�ా���, ���� �ాఠ�ాల ���ంగ్ అ���� క��� ���� 

మతం �ాదు. �ల� ��ంతమం�� �ట� �షయంల� ఎపప్డ� �కమకక� గ���త�ంట�ర�.  
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��ంతమం�� �ే�ాలయ�లల� �ాధువ�ల� మ��య� ��ంతమం�� ల���క బ�దధ్  మతసు్థ ల�. 

�ాళ్ళ�� బ�దధ్మతం గ���ం� ��ం�ెం ఎక�్కవ�ా�� �ెల�స� అనుక�ంట�ర�, అందు�� �ాళ�్ళ 

ఎం�� ఉ��స్హం�ా మన �ాధక�ల మధయ్ బ�దధ్మ���న్ ప్ర��రం �సేుత్ ంట�ర�. �ర� 

అల�ంట� ప� �యేక�డద� ��ను �ెబ�త���న్ను, ఎందుకంట� అ�� ��నన్���న కృ� ి

�ాఠ�ాలనుం�� వ�్చం�� �ాబట�్ట. మ����� మతసంబం��త స్వర��ాల� ఉంట��. 

ఇక్కడ ��మ� మ� �ాఠ�ాల�క్క కృ�ి�� సంబం��ం�న ���ా�న్ బ� ��సుత్ ��న్ం. 

�ాల�న్ ���ా �ాధక�ల�నౖ ఆ �ాధువ�ల� మ��య� �ా��్వనుల� తపప్, �గ�� �ాళ�్ళ 

మత సంబంధ���న స్వర��ాలను �ాట�ంచక�డదు. అందువల్ల , మన �ాఠ�ాల ధర్మం-

అంతమ��య్ �ాలంల� బ�దధ్మతం �ాదు. 

బ�దధ్మతంల�� ధర్మం బ�దధ్  �ా ల�� ఒక �నన్ ��గం మ�త్ర��. అ��క ర�ాల 

��పప్ ఉనన్త-�ా్థ � �ా ��ట��� ఉ��న్�. ��నన్ �ా్థ �లక� క��� ��నన్���న �ా 

ఉం��. �ాకయ్మ�� ఎన��ౖ ��ల�గ� ��ల కృ�ి మ��ాగ్ ల� ఉ��న్య� అ��న్ర�. బ�దధ్మతం 

��వలం ���న్ కృ� ిమ��ాగ్ ల�� కల�ప�క�ంట�ం��. అ�� ��వలం ట�యన్ ట�య్, �్వయన్, 

జ�న్ బ�దధ్మతం, స్వచ్ఛ���న భ��, ��ం�్రజం �దలగ��ాట�� మ�త్ర�� క��� ఉం��. 

అ� �నన్ సంఖయ్ల� క��� ల�క్క�� �ావ�! అందువల్ల , బ�దధ్మతం య�వత�త్  బ�దధ్  �ా క� 

�్ార ����య్�న్ వ��ంచల�దు, మ��య� అ�� బ�దధ్  �ా ల� ��వలం ఒక �నన్ ��గం 

మ�త్ర��. మన �ాల�న్ ���ా క��� బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ఎన�� ౖ ��ల�గ� ��ల కృ� ి

మ��ాగ్ ల�్ల  ఒకట�, మ��య� ����� అసల�నౖ బ�దధ్మతం�� ల�క ధర్మం-అంతమ��య్ �ాలంల� 

బ�దధ్మతం�� ఎట�వంట� సంబంధమ� ల�దు;  ����� ఆధు�క మ��ల�� క��� సంబంధం 

ల�దు. 

బ�దధ్మతం ఇర��ౖ-అ�దు వందల సంవతస్�ాల ���తం �ాకయ్మ�� �ేత �్ార �న 

��రత�ేశంల� �ా్థ �ించబ��ం��. �ాకయ్మ�� ��ంగ్ �క్క ��ళం �రె�చుక��� �ా్థ ��� 

�ేర�క�� మ��య� జ�్ఞ ��దయం �� ం��నప�ప్డ�, ఆయన ��ను ఇంతక�మ�ందు �ే�ని 

కృ�ి� గ�ర�త్  �ేసుక���న్ర� మ��య� ���న్ మనుష�లను ర��ం��ల��� ఉ�ేద్శయ్ం�� 

బ��రగ్తం ��ేార�. ఆ �ాఠ�ాల నుం�� ఎ�న్ ��ల ప�టల గ�ం��ల� ��ల�వ���� �ా�, 

�ాసత్�ా��� ఇ�� ��వలం మ�డ� ప��ల�� క��� ఉంట�ం��. ఈ �ాఠ�ాల�క్క లకష్ణ�ల� 

ఏ�టంట�: “�లం, సమ���1, ప్రజ్ఞ.” �లం అ���� మ�మ�ల� మనుష�ల�క్క అ�న్ 

బం��లను ������ట్ట����� మ��య� ��క్క స్వప్ర�జ��ల య��న్�న్ 

బలవంతం�ా ������ట�్టల� �ేయ�����, ఏ�ై�ే ఐ��క� �ాట��� దూరం�ా ఉండడం 
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�దలగ�న�. ఈ �ధం�ా ఒక�� మనసు �నయ్ం�ా ఉం�� �ే� గ���ం� ఆల�చన 

ల�క�ం�� ఉంట�ం��, మ��య� అ�� ప్ర�ాంతం �ాగల�గ�త�ం��. అ� ఒక����� ఒకట� 

ప��ప�ర్ణత �ేక�ర�్చక�ంట��. ఎప�ప్�ై�ే ప్ర�ాంతతను �� ందగల�గ�����, ఒకర� 

�ాసత్వ���న కృ� ి �ెయయ్ట���� ��య్నంల� క�ర�్చంట�ర� మ��య� కృ�ిల� ప���గ� 

�ా��ంచ����� పరవశం �ద ఆ��రపడ��ర�. ఇ�� ఆ �ాఠ�ాల�క్క స్వచ్ఛ���న కృ� ి

�ాధనల� ��గం. ఇ�� �ాయ్య�మ��న్ గ���్చ పట�్టంచు��దు, ల�క ఒక�� బన్ ట�2� 

మ�ర్చదు క���. ఒక వయ్��త్ ��వలం తన �ా్థ � �క్క ఎత�త్ ను ��ాధ్ ��ం�ే ��ంగ్ �� కృ� ి

�ే�ాత్ డ�. అందువలన, అతడ� ��వలం తన �ని్ �ంిగ్ �� కృ�ి �ే�ాత్ డ�. అతడ� తన 

శ���ా�న్ కృ�ి �యెయ్డ�, అందు�� అతడ� తన ��ంగ్ �క్క ర��ాంత�ా�న్ గ���్చ 

పట�్టంచు��డ�. ఇ� ేసమయంల�, ��య్నం ��్వ�ా అతను పరవశంల� ఉం�ే �ామ�ా్థ ��న్ 

బలపరచుక�ంట�డ�, మ��య� బ�ధను భ��ంచ�����, కర్మ �ర�్మ�ంచ����� ��య్నంల� 

క�ర�్చంట�డ�. “ప్రజ్ఞ” అ���� ఒకర� ��పప్ జ�్ఞ నం�� జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ం�ే �షయ��న్ 

సూ�సుత్ ం��, మ��య� ఒకర� �శ్వం�క్క స��య్�న్ చూడగల�గ���ర�, ��ం���ాట� 

�శ్వంల�� ��నన్ ప��మ�ణ�ల �క్క స��య్�న్ క��� చూడగలర�. అ�న్ ��వయ్ 

శక�త్ ల� ఉదభ్��ాత్ �. జ�్ఞ నం �క్క ��ల�్కల�ప� మ��య� జ�్ఞ ��దయ��న్, ��ంగ్ 

�క్క ��ళం �ెర�చు��వడం అ� క��� అంట�ర�. 

�ాకయ్మ�� ఈ కృ�ి మ��ాగ్ �న్ �ా్థ �ిం�నప�ప్డ�, అప�ప్డ� ��రత�ేశంల� ఆ 

�ాలంల� ఎ���� మ��ల� �ాయ్�ిం� ఉ��న్�. అక్కడ బ�్ర హ్మణత్వం అనబ�ే ఒక 

ల�త��ా �ాత�క��� �న మతం ఒకట� ఉం��. తన ��త�ాలం అంతట�, �ాకయ్మ�� 

ఇతర మ��ల�� �ి��ధ్ ంతపరం�ా �� �ాడ�త��� ఉ��న్ర�. ఎందుకంట� �ాకయ్మ�� 

బ� ��ం�ం�� ఒక ధర్మబదధ్���న మ�రగ్ం �ాబట�్ట, ఆయన బ� ��ం�న బ�దధ్  ధర్మం ���న్ 

బ� ��సుత్ నన్ క�మంల� ఇం�ా ఇం�ా ప్రఖ�య్� �ాం�ం��, అ�ే సమయంల� ఇతర మ��ల� 

మ��ంత�ా బల��నం అయ�య్�. బ��ా �ాత�క��� �న బ�్ర హ్మణత్వం క��� ���శనం  

అంచుక� వ�్చం�� . �ాకయ్మ�� �క్క ��ా్వణం3 తర��ాత, ఎల������ే�ం ఇతర మ��ల�, 

  
 

1 సమ��� Samadhi—బ�దధ్  మతంల� “పరవశంల�ఉం�� ��య్నం �ేయడం.” 
2 బన్ ట� benti (bun-tee)—ఒక�� ���క శ��రం మ��య� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  ఉనన్ శ���ాల�. 
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అ�మ�ఖయ్ం�ా బ�్ర హ్మణత్వం ����� ప్రజ�దరణ �� ం���. అ�� ే బ�దధ్మతంల� 

ఎట�వంట� ప���ి్థ� ఏరప్��ం��? ��ంతమం�� �ాధువ�ల� ��ంగ్ ��ళం �ెర�చుక��� �ి్థ��� 

�ేర�క���న్ర� మ��య� ��నన్ �ా్థ �లల� జ�్ఞ ��దయం �� ం��ర�, �ా� �ాళ్ళ 

జ�్ఞ ��దయప� �ా్థ �ల� ��ల� ���ం�� �ా్థ �ల��. �ాకయ్మ�� త��గత �ా్థ ��� 

�ేర�క���న్ర�, �ా� ��ల�మం�� �ాధువ�ల� ఈ �ా్థ ��� �రే���ల�దు. 

బ�దధ్  �ా ��నన్ �ా్థ �లల� ��నన్���న �ా����్క�ాలను క��� ఉం��. 

ఏ������ా�, �ా్థ � ������ ��ల��, అ�� స��య్��� అంత దగగ్ర�ా ఉంట�ం��. �ా్థ � 

తక�్కవ�ా ఉంట�, స��య్��� అంత దూరం�ా ఉంట�ం��. ఈ �ాధువ�ల� అందర� ��ంగ్ ను 

��ళం �రె�చుక��� �ి్థ��� �ేర�క���న్ర� మ��య� తక�్కవ �ా్థ �లల� జ�్ఞ ��దయ��న్ 

�� ం��ర�. �ాకయ్మ�� �ె�పి్న �ాట�� �వ��ంచట����, �ాళ్ళ �ాళ్ళ �ా్థ �లల� �ాళ�్ళ 

చూ�ిన �శ్వం�క్క �ా����్క�ా�న్, మ��య� �ాళ�్ళ అర్థం �ేసుక�నన్ �ి్థత�లను,  

సూ��్ర లను ఉప���ం��ర�. అంట� ��ంతమం�� �ాధువ�ల� �ాకయ్మ�� �క్క 

ధ�ా్మ�న్ ఏ�ో  ఒక �ధం�ా �వ��ం��ర�. �ాకయ్మ�� �క్క అసల�ౖన ప��ల� 

ఉప���ంచ����� బదుల��ా, ��ంతమం�� �ాధువ�ల� ��మ� ఏ�ై�ే �ాకయ్మ�� 

మ�టల� అర్థం �ేసుక���న్�� �ాట�� క��� బ� ��ం��ర�; ఇ�� బ�దధ్  ధ�ా్మ�న్ గ�ర�త్  

పట్టల�నంత�ా వ���క��ం�ం��, ఇ�� ఇక �దట �ాకయ్మ�� బ� ��ం�న ధర్మం �ాక�ం�� 

�� �ం��. �వ����, ఇ�� ��రత�ేశంల� బ�దధ్  ధ�ా్మ�న్ అదృశయ్ం అ��య్ల� ��ేిం��. ఇ�� 

చ��త్రల� ఒక గం�ర���న గ�ణ�ాఠం. అందువల్ల  ఆ తర��ాత ��రత�ేశంల� బ�దధ్మతం 

అ���ే ల�క�ం�� �� �ం��. ఇ�� అదృశయ్ం అవ్వ����� మ�ందు, బ�దధ్మతం అ��క���న 

సంస్కరణలక� ల�న�ం��. ఇ�� �వ���� బ�్ర హ్మణత్వంల� ��ట��� కల�ప�క�ం�� మ��య� 

ఈ��ట� ��ందుత్వం అ�� మతం�ా మ���ం��. ఈ మతం ఎట�వంట� బ�దధ్� ప��ంచడం 

మ����ిం��. ఇ�� ���� �ాళ్ళ� ప��సుత్ ం��, మ��య� �ాకయ్మ��� నమ్మదు. ఇ�� అక్క�� 

ప���ి్థ�. 

బ�దధ్మతం, ����క్క అ�వృ��ధ్  క�మంల� అ��క���న �పె�ప్��దగగ్ ��దద్ 

సంస్కరణలక� ల�న�ం��. ఇందుల� ఒకట� �ాకయ్మ�� చ��� �న ��ంత�ాలం  
 

3 ��ా్వణం nirvana—(సంస్కృతం నుం��) ఈ ���క �ాయం ల�క�ం�� ఈ మ�నవ ల�కం నుం�� 

�ష���ంచడం, బ�దధ్  �ాకయ్మ�� �ాఠ�ాలల� కృ�ి� ప���త్�ే�� పదధ్�. 
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తర��ాత జ����ం��. �ాకయ్మ�� బ� ��ం�న ఉనన్త-�ా్థ � సూ��్ర లను ఆ��రం�ా 

�ేసుక�� ��ంతమం�� “మ�య�న”4 ను �ా్థ �ిం��ర�. �ాళ�్ళ �ాకయ్మ�� జ��ల మధయ్ 

బ� ��ం�న ధర్మం మ�మ�ల� మనుష�ల �క్క స్వయం మ���త్ మ��య� అర్హత్ 

�ా్థ �� �� ందటం ��సం అ� నమ�్మర�. ఆ ధర్మం ఏ�ై�ే అ�న్ �వ�లక� మ���త్ 

ప్ర�ా��ంచ�ో , అ�� ��నయ�న5 అ� అందు�� �లివబ��ం��. ఆ��న్య ఆ�ియ� నుం�� 

�ాధువ�ల� ఇపప్ట��� �ాకయ్మ�� �ాలంల�� అసల�నౖ �ాధన మ��ాగ్ �న్ 

అనుస��సుత్ ంట�ర�. �ై��ల� ���న్ మనం “�నన్ �ాహనం” బ�దధ్మతం అ� అంట�మ�. 

సహజం�ా��, �ాళ్ళంతట �ాళ�్ళ అల� అను��ర�. �ాళ�్ళ �ాకయ్మ�� �క్క అసల�నౖ 

సంప్ర��య��న్ సంక��ంచుక���న్ం అనుక�ంట�ర�. ఇ�� య��ర్థం క���, �ాళ�్ళ 

�్ార థ�కం�ా �ాకయ్మ�� �ాలం�క్క �ాధన మ��ాగ్ �న్ సంక��ంచుక���న్ర�. 

సంస్క��ంచబ��న ఈ మ�య�నం �ై�� �ే�ా��� ప��చయం �యేబ��న 

తర��ాత, ఇ�� మన �ేశంల� �ాత�క��� � �ె�ౖ�ల� బ� ��ంచబ�ే ఈ��ట� బ�దధ్మతం�ా 

తయ�ర�ం��. �జ����, ఇ�� �ాకయ్మ�� �ాలంల�� బ�దధ్మ����� ప���త్ ��నన్���న 

స్వర��ా�న్ సంత��ంచుక�ం��. అ�న్ �షయ�ల� మ����� య��, కట�్ట బట్టల నుం�� 

య�వత�త్  జ�్ఞ ��దయప� �ి్థ� మ��య� య�వత�త్  కృ�ి �ాధన �క్క క�మం వరక�. 

అసల�ౖన బ�దధ్మతంల� ��వలం �ాకయ్మ�� మ�త్ర�� బ�దధ్మత �ా్థ పక����ా 

ప��ంపబ�ే�ాడ�. �ా� ఇప�ప్�ై�ే, బ�దధ్మతం ఎం��మం�� బ�దధ్లను మ��య� ��పప్ 

బ� ��సత్వలను క��� ఉం��. ఇం�ే �ాక�ం��, ఇప�ప్డ� ఎం��మం�� బ�దధ్లను 

నమ�్మత���న్ర�. ఎం��మం�� త��గతల� ప��ంపబడ�త���న్ర�, మ��య� బ�దధ్మతం 

అ��క బ�దధ్లను ప��ం� ే మతం�ా మ����� �ం��-బ�దధ్  అ���భ�డ�, ��దౖయ్ 

బ�దధ్(బ�ౖషజయ్ గ�ర�వ�), మ�సూరయ్ త��గత�డ� �దలగ��ా��� కల�ప�క��. ఇం�ా 

అ��క���న ��పప్ బ� ��సత్వల� క��� ఉ��న్ర�. ఈ �ధం�ా బ�దధ్మతం �తత్ం 

�ాకయ్మ�� ఆయన �ాలంల� �ా్థ �ిం�న ����� ప���త్ �నన్ం�ా మ����� �ం��. 

ఈ �ాలంల� బ� ��సత్వ ���ార�జ్ న ఒక రహసయ్ కృ� ి�ాధన బ� ��ం�నప�ప్డ� 

ఇం��క సంస్కరణ జ����ం��. ఇ�� ��రత�ేశం నుం�� వ�్చం�� మ��య� ఆ�ాగ్ ��ాత్ న్  
 

 

4 మ�య�న Mahayana—“మ� �ాహనం బ�దధ్మతం” 
5 ��నయ�నం Hinayana—“�నన్ �ాహనం బ�దధ్మతం.” 
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��్వ�ా �ె�ౖ��� ప��చయం �ేయబ��ం��, ఆ తర��ాత �నీ్ జ�య్ంగ్6 క�. ఇ�� ట�ంగ్ 

�ామ�� జయ్ంల�7 జ����ం��, అందు�� ఇ�� ట�ంగ్ ��ం�్రజం అ� �ిలవబ��ం��. 

కనూ్ఫ��ియ�జం �క్క ప్ర��వం �ారణం�ా �ె�ౖ� ���ౖక �ల�వల� �ామ�నయ్ం�ా ఇతర 

�ే�ాలక� �నన్ం�ా ఉం�ే�. ఈ రహసయ్ �ాధన ఒక ప�ర�ష�డ� మ��య� ఒక �ీత్ � �క్క 

ద్వంద్వ �ాధనను క��� ఉం�ే��, మ��య� ఆ �ాలంల� సమ�జం ���న్ 

అం��క��ంచల�క�� �ం��. అందువల్ల�� ట�ంగ్ �ామ�� జయ్ంల� ��్వ��ంగ్ �ాలంల� 

బ�దధ్మతం అణగ�ొక్కబ��నప�ప్డ� ఇ�� త������ట�్ట క� �� �ం��, మ��య� అందు�� 

ట�ంగ్ ��ం�్రజం �ె�ౖ� నుం�� అదృశయ్ం అ��� �ం��. ఆ �ాలంల� �ై�� నుం�� వ�్చన 

�్ార చయ్ ��ం�్రక మతం ఒకట� జ�ాన్ �ేశంల� ఇప�ప్డ� ఉం��; అ��ే ఇ�� �ా్వ�్డంగ్8 క� 

ల�ను�ాల�దు. ��ం�్రజం ప్ర�ారం, ఒకర� ��ం�్రజ��న్ �ా్వ�్డంగ్ �ేయక�ం�� అధయ్యనం 

�ే��త్ , ఒకర� ధ�ా్మ�న్ �ొంగతనం �ేసుత్ నన్����� సమ�నం�ా ప��గణ��ాత్ ర�, మ��య� 

ఒకర� వయ్��త్గతం�ా బ� ��ంపబ��న �ాళ�్ళ�ా గ���త్ంచబడర�. ఇం��క కృ�ి మ�రగ్ం ట�బ�ట్ 

�ే�ా��� ��రత�ేశం మ��య� ���ాల్ ��ేాల ��్వ�ా ప��చయం �ేయబ��ం��, “ట�బ�ట�య 

��ం�్రజం” అ� �లివబడ�త�ం��, ఇ�� ఈ��ట� వరక� �ారంపరయ్ం�ా అందజ�యబడ�త� 

వ�్చం��. ప్ర��నం�ా, బ�దధ్మతంల�� ప���ి్థ� ఇ�ే. ��ను ����క్క అ�వృ��ధ్  క�మం 

మ��య� ప��ణ�మ��న్ ��ల� క�్ల పత్ ం�ా సంగ�హప����ను. బ�దధ్ధర్మం �క్క య�వత్ 

అ�వృ��ధ్  క�మంల�, ���న్ �ాధనల� బ�టప��్డ � ఎట�వంట�� అంట� బ� ��ధర్మ �ేత 

�ా్థ �ంిచబడ్డ  జ�న్ బ�దధ్మతం, స్వచ్ఛ���న భ�� బ�దధ్  ధర్మం మ��య� �్వయన్  బ�దధ్  

ధర్మం. అవ�న్ �ాకయ్మ�� ఆ �ాలంల� �ె�ిప్న �షయ�ల �క్క ఎ�ో  ఒక అ�ా్థ �న్ 

ఆ��రం �ేసుక�� �ా్థ �ించబ��్డ �. ఇవ�న్ సంస్క��ంచబ��న బ�దధ్మ����� 

సంబం��ం�న�, అట�వంట� ఒక ప�� కృ�ి �ాధన మ��ాగ్ ల� బ�దధ్మతంల� ఉ��న్�, 

మ��య� అ�న్ మత స్వర��ా�న్ క�ప్ంచుక���న్�. అందువల్ల , అవ�న్ 

బ�దధ్మ����� �ెందు���. 
 
 

6 �ీన్ జ�య్ంగ్ Xinjiang (sheen-jyang)—�ాయ�వయ్ �ై��ల� ఒక ప్ర�ేశం. 
7 ట�ంగ్ �ామ�� జయ్ం Tang (tahng) Dynasty—�ై�� చ��త్రల� అతయ్ంత ��గయ్వంత���న య�గం 

(618 A.D.-907 A.D.). 
8 �ా్వన్ ��ంగ్ guanding (gwan-ding)—ఒక�� తల మక�టంల��� శ��త్� ��ర�� యడం; ఆరంభ 

ఆ��ర�ాండ. 
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ఈ శ��బద్ంల� �ా్థ �ిం�న మ��ల�, ల��� ��వలం ఈ శ��బద్�� �ాక�ం�� 

మ�నుపట� అ��క శ��బ�ద్ ల ���తం ప్రపంచంల� ��నన్ ���ాలల� �ా్థ �ించబ��న ��ల� ��తత్  

మ��ల �షయ���� వ��త్ , �ట�ల� ��ల�మట�్ట క� బ�టకం. ఆ ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న 

వయ్క�త్ ల� అంద���� �ాళ్ళ స్వంత స్వ�ాగ్ ల� ఉ��న్� ��ట�ల�����ే �ాళ�్ళ మ�నవ�లను 

ర���ాత్ ��. ఈ త��గత బ�దధ్ల� ఎవరంట� �ాకయ్మ��, బ�దధ్  అ���భ�డ� మ��య� 

మ�సూరయ్ త��గత�డ� ప్ర� ఒక్క���� �ాళ్ళ స్వంత స్వ�ాగ్ ల� ఉ��న్� మనుష�లను 

ర��ంచ�����. మన �ాలప�ంతల�, అల�ంట� స్వ�ాగ్ ల� ఒక వందక� ��ౖ�ా ఉ��న్�.  మన 

�ాల�న్ ���ాక� క��� ఒక �ాల�న్ స్వరగ్ం ఉం��.  

మ���త్ �షయ���� వ��త్ , ఆ బ�టకప� �ాధనల�, �ాట�� అనుస��ం�ే �ాళ్ళ� 

ఎక్క���� �సు��ళ్లగలవ�? అ� మనుష�య్లను ర��ంచల�వ�, ఎందుకంట� అ� బ� ��ం��ే� 

�ా �ాదు �ాబట�్ట. అ��ే ��ంతమం�� �ాళ్ళ మ���న్ �ా్థ �ంి�నప�ప్డ�, �ాళ�్ళ 

సంప్ర��యక ధ�ా్మలను ��శనం ��ే� �ాకష్సుల��ా మ��ాల� అను��ల�దు. �ాళ�్ళ ��ంగ్ 

��ళం �ెర�చుక��� �ి్థ��� �ేర�క���న్ర� మ��య� ��నన్ �ా్థ �లల� జ�్ఞ ��దయ��న్ 

�� ం��ర�. �ాళ�్ళ ���న్ సూ��్ర లను చూ�ార�, �ా� ప్రజలను ర��ంచగ��� శ��త్గల 

జ�్ఞ ��దయ���న �వ�లక� ఎం�� దూరంల� ఉ��న్ర�. �ాళ�్ళ ��ల� తక�్కవ �ా్థ �లల� 

ఉ��న్ర� మ��య� �ాళ�్ళ ���న్ సూ��్ర లను కను����న్ర�. �ాళ�్ళ మ�మ�ల� 

మనుష�ల మధయ్ ���న్ �షయ�ల� తపప్� �ెల�సుక���న్ర�, మ��య� ప్రజలక� మం� 

�ా�ాయ్ల� ఎల� �యె�య్ల� క��� �ె��ప్�ాళ�్ళ. ఆరంభంల� �ాళ�్ళ ఇతర మ��లక� 

వయ్���కం�ా ల�ర�. �ా� మనుష�ల� �ాళ�్ళ �ె�ిప్ం�� సమంజసమ� అనుక��, �వరక� 

�ాళ్ళ �ద నమ్మ�ా�న్ చూ���ాళ�్ళ; ��� �ారణం�ా, ప్రజల� �ాళ్ళ� ఇం�ా ఇం�ా 

నమ్మడం �దల���ట�్ట ర�. ���వల్ల  జనం మ��ల�� �ాక�ం�� �ాళ్ళ�� భ��త్ శ�దధ్ల�� 

ఉం�ే�ాళ�్ళ. ప్ర�ష్టక� మ��య� స్వప్ర�జ����� బంధం ��ంచుక�నన్ తర��ాత, �ాళ�్ళ 

���న్ �ర�దుల�� తమ� ��ర�ంచమ� ప్రజలను అ�����ాళ�్ళ. ��� తర��ాత, �ాళ�్ళ 

��తత్  మ��లను �ా్థ �ిం�ే�ాళ�్ళ. ��ను �బె�త���న్ను ఇవ�న్ క��� దుష్ట మ��ల�. అ� 

జ����� నష్టం �ేయక�� ���, ఇం�ా అ� దుష్ట���న �ాధనల� ఎందుకంట� ఇ� 

ప్రజల�క్క సంప్ర��యక ధ�ా్మల �ద నమ్మకం�� జ�కయ్ం �ేసుక���న్� �ాబట�్ట. 

సంప్ర��యక ధ�ా్మల� మనుష�లను ర��ంచగలవ�, �ా� �ాళ�్ళ అ�� �ేయల�ర�. �ాలం 

గ���ే ����ద్ , �ాళ�్ళ కపటబ���ధ్�� �డె��ా�ాయ్ల� ��ేాత్ ర�. ఇట�వల, ఇల�ంట� అ��క���న  
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�షయ�ల� �ై���� క��� ప��చయం �ేయబ��్డ �. అల� �ిలవబ�ే ఆ గ్వన్ �న్9 �గె 

�ాట�ల�్ల  ఒకట�. అందువల్ల , �ర� ��ల� జ�గ�తత్�ా ఉం���. ఒక ప్ర�యే్క���న త�ర�ప్ 

ఆ�ియ� �ేశంల� ��ండ� ��లక� ��ౖ�ా �ాధనల� ఉ��న్య� �పెప్బడ�త�ం��. ఆ��న్య 

ఆ�ియ� మ��య� ఇతర ప�్చమ ��ేాల�్ల  అ�న్ ర�ాల నమ్మ�ాల� ఉ��న్�. ఒక �ేశం 

బ��రంగం�ా ��ిాచమ�ను ప��ం�ే �ాధనను క��� ఉం��. ఈ �షయ�ల�న్ ధర్మం-

అంతమ��య్ �ాలంల� మ�ందుక� వ�్చన �ాకష్సుల�. ధర్మం-అంతమ��య్ �ాలం అ���� 

��వలం బ�దధ్మ����� �ెం��ం�� �ాదు, ఒక ఉనన్త-�ా్థ � ప��మ�ణం ���ంద ఉనన్ 

అ��క���న ప��మ�ణ�ల� కల��తిం అవ్వ����� సంబం��ం�న �షయం క���. “ధర్మం-

అంతమవ్వడం” ��వలం బ�దధ్మ����� సంబం��ం�ం�� �ాదు; ����� ఇం��క అర్థం మ�నవ 

సమ�జంల� ��ౖ�కతను �ా�ా�ే ఆ��య్�్మక బ�ధయ్త �క్క ���కం క��� ల�ద�. 

ఒ�� ఒక కృ�ి మ��ాగ్ �న్ �ాధన �ేయడం 

మనం ఒక వయ్��త్ ఒ�� ఒక కృ�ి మ��ాగ్ �న్ �ాధన �యె�య్� అ� బ� ���ాత్ ం. �ర� కృ�ి 

�ాధన ఎల� �ే��ి��ా�, ��క్క కృ�ి� ఇతర �షయ�లను కలపడం ��్వ�ా �ాడ� 

�ేసు��క�డదు. ��ంతమం�� ల���క బ�దధ్మతసు్థ ల� బ�దధ్మతం మ��య� మన �ాల�న్ 

���ా ��ం��ంట�� �ాధన �ే�ాత్ ర�. ��ను �ెబ�త���న్ను �వ���� �ర� ��ేన్ �ా��ంచల�ర� 

ఎందుకంట� �క� ఎవ్వర� ఏ� ఇవ్వర� �ాబట�్ట. మనం అందరం బ�దధ్  �ాఠ�ాలక� 

�ెం��న �ాళ్ళం �ాబట�్ట, ఇక్కడ �ని్ �ింగ్ క� సంబం��ం�న �షయం ఉం�� మ��య� 

అల��� ఒ�� ఒక �ాధనల� ��ౖప�ణ�య్�న్ �ా��ంచడం అ�� �షయం క��� ఉం��. �క� ఒ�� 

శ��రం ఉం��. � శ��రం ఏ �ాఠ�ాల�క్క ��ంగ్ ను అ�వృ��ధ్  �ేసుత్ ం��? ఇ�� 

ర��ాంతరం ఎల� �ేయబడగలదు? �ర� ఎక్క���� ����్ల లనుక�ంట���న్ర�? �ర� � 

కృ�ి మ�రగ్ం ఎక్క���� �సుక�� ����త్  అక్కడ�� ��ళ��ర�. �ర� కృ�ిల� స్వచ్ఛ���న 

భ�� బ�దధ్మ���న్ అనుస����త్ , �ర� బ�దధ్  అ���భ�� సంప��ా్ణ నంద స్వ�ాగ్ ��� 

��ళ��ర�. �ర� కృ�ిల� ��దౖయ్ బ�దధ్ను అనుస����త్ , �ర� ��ౖడూరయ్ స్వ�ాగ్ ��� ��ళ��ర�. 

మ��ల�్ల  క��� ఇ�ే �ెపప్బ��ం��, మ��య� ���న్ “��ం�ో�� ల�� కృ� ి మ�రగ్ం” అ� 

అంట�ర�. 

 

9 గ్వన్ �న్ �గె Guanyin (gwan-yeen) sect—“దయ� గ�ణంగల �ేవత” బ� ��సత్వ 

అవల����ేశ్వర ��ర� �ద ఏరప్��న ఒక మతపర���న �గె. 
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మనం ఇక్కడ చ��్చం�ే �ాధన �ాసత్�కం�ా శ��త్�క్క ర��ాంతర ప���త్ 

ప్ర���యను సూ�సుత్ ం��, మ��య� ఇ�� ఒక�� స్వంత �ాఠ�ాల�క్క కృ�ి �ాధనను 

అనుస��సుత్ ం��. అ��ే, �క� ఎక్క���� ����్ల ల� ఉంద� �బె���ర�? �ర� ఒ���ా�� 

��ండ� పడవల�్ల  �ాల������ే, �ే�న్ �ా��ంచల�ర�. ��వలం ���ంగ్ �ాధనను మ�త్ర�� 

�ే�ాలయ�ల�్ల  బ�దధ్మత �ాధనల�� కలపడం క�దరద� �ాదు, కృ�ి �ాధనల�్ల � 

�షయ�ల�, ���ంగ్ �ాధనల�్ల � �షయ�ల�, ల�క మ��ల�్ల � �షయ�లను క��� �ే�న్ 

కలపక�డదు. కృ�ిల� ఒ�� మతంల�� �షయ�ల��ౖ� �ా�, అ��క���న మత వ�ాగ్ లను 

క��� సంగతం �యేక�డదు. ఒకర� ��వలం ఒ�� ఒక కృ� ిమ��ాగ్ �న్ ఎంచు��వ�స్ం�.ే 

�ర� స్వచ్ఛ���న భ�� బ�దధ్మ���న్ �ాధన �ే��త్ , �ర� స్వచ్ఛ���న భ�� 

బ�దధ్��్వ��న్ �ాధన �ెయ�య్�. �ర� ��ం�్రజ��న్ కృ�ి �ే��త్ , �ర� ��వలం ��ం�్రజ���న్ 

కృ�ి �ెయ�య్�. �ర� జ�న్ బ�దధ్మ���న్ కృ�ి �ే��త్ , �ర� ��వలం జ�న్ బ�దధ్మత�� కృ� ి

�ెయ�య్�. �ర� ��ండ� పడవల �ద ఒ���ా�� �ాల����ి మ��య� ���న్ ���న్ ��ండూ 

కృ�ి �ే��త్ , �ర� ఏ�� �ా��ంచల�ర�. అ�� ే ��ె�ప్�� ఏ�టంట� బ�దధ్మతంల� క��� 

�ర� ఇం��క వయ్వస్థను �ాధన �యేక�డదు అ�� ఆవశయ్కత ఉం��, మ��య� �ర� 

కృ�ి �ాధనలను కలప����� అనుమ� ల�దు. బ�దధ్మతం క��� ��ంగ్ �ాధన మ��య� 

కృ�ి ��ండూ. అతడ� ల�క ఆ�� �క్క ��ంగ్ ను ర��ాంతరం �ే�� ప్ర���య, ఆ కృ� ి

�ాధన మ�రగ్ం�క్క కృ�ి �ాధన మ��య� ర��ాంతరం ప్ర���యను అనుస��సుత్ ం��. 

��ం���ాట� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  ��ంగ్ ప��ణ�ం�ే ఒక ప్ర���య క��� ఉం��, మ��య� 

ఇ�� ఒక అతయ్ంత ��్లష్ట���న మ��య� జట�ల���న ప్ర���య, ���న్ ���నట�్ల �ా కృ�ిల� 

ఇతర �షయ�ల�� కలపక�డదు. 

బ�దధ్  �ాఠ�ాల నుం�� ���ంగ్ �ాధన �సేుత్ ��న్మ� �ెల�సు���ా��, 

��ంతమం�� ల���క బ�దధ్మతసు్థ ల� మన �ాధక�లను మతమ���ప్�� ��సం 

�ే�ాలయ�లక� �సుక�� ����త్ ర�. ఇక్కడ క�ర�్చనన్ �ారంద���� �బె�త���న్ను �ల� 

ఎవ్వర� అట�వంట� �ా�ాయ్లను �యేక�డదు. �ర� మ� ���ాక� మ��య� బ�దధ్మత 

�యమ�లక� ��ం��ట��� న�ా్ట �న్ క���సుత్ ��న్ర�. అల��� �ర� �ాధక�ల�� జ�కయ్ం 

�ేసుక�ంట���న్ర�, �ాళ్ళ� �ే�న్ �ా��ంచల�� �ాళ�్ళ�ా తయ�ర��సేుత్ ��న్ర�. ఇ�� 

అనుమ�ంచబడదు. కృ�ి �ాధన అ���� గం�ర���న �షయం. ఒకర� తపప్క�ం�� ఒ�� 

�ాధనల� ఏ�ాగ�దృ�ి్ట� క��� ఉం���. మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ మనమ� బ� ��ం� ే

ఈ ��గం ఒక మతం �ాక�� ���, కృ�ి �ాధనల� ����క్క �ేయ్యం మ�త్రం ఒక్కట�. 
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��ంగ్ ��ళం �ెర�చుక��� �ి్థ��� �ేర����ాల�, జ�్ఞ ��దయం �� ం��ల� మ��య� కృ�ిల� 

సంప�ర్ణతను �ా��ం��ల� ��ండూ ప్రయతన్ం �ే�ాత్ �. 

�ాకయ్మ�� �ె�ాప్ర� ధర్మం-అంతమ��య్ �ాలంల� �ే�ాలయ�ల�్ల  �ాధువ�ల� 

�ాళ్ళను ర��ంచు��వడ�� కష్టం అ��� త�ంద�, ఆ ల���క బ�దధ్మతసు్థ ల సంగత��ే 

�ెపప్నక్కరల�దు �ళ్ళ� ఎవ్వర� చూసు��వడం ల�దు. �క� “గ�ర�వ�” ఉ��న్ �ా�, 

అల� �ిలవబ�ే ఆ గ�ర�వ� క��� ఒక �ాధక��.ే ఆ గ�ర�వ� స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన 

�ెయయ్క�� �ే, అ�� ఎందుక� ప����ాదు. హృదయ��న్ కృ�ి �యెయ్క�ం��, ఎవ్వర� 

���న్ �ా��ంచల�ర�. మతం మ���ప్�� అ���� మ�మ�ల� మనుష�ల�క్క ఆ��రం. 

మతం మ���ప్�� తర��ాత �ర� బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ఒక సభ�య్��? ఆ తర��ాత బ�దధ్ 

�క� రకష్ణ క�ప్�ాత్ ��? అట�వంట��� ఏ� ల�దు. �ర� ప్ర� ��� � తల నుం� రకత్ం 

వ�ే్చంత వరక� �ా�ా్ట ంగ నమ�ా్క�ాల� �ే��ి�, ల�క �ర� కట్టల� కట్టల� అగ��త�త్ ల� 

�ా�్చ��, ఇ�� ఇం�ా ఎందుక� ప����ాదు. ఇ�� ప� �ెయ�య్లంట� �ర� � 

హృదయ��న్ స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �యె�య్�. ధర్మం-అంతమ��య్ �ాల����, �శ్వం అ���� 

��ల� ��దద్  మ�ర�ప్లక� ల�న�ం��. మత సంబంధ���న �్ార ర్థ�� స్థల�ల� క��� ఇక 

�దట మం�� �ావ�. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఉనన్�ాళ�్ళ క��� (�ాధువ�ల�� 

�ాట�) ఈ ప���ి్థ�� కను����న్ర�. ప్రసుత్ ����� ప్రపంచంల� మనుష�ల మధయ్ ఒక 

ధర్మబదధ్���న మ��ాగ్ �న్ బ� ��సుత్ నన్ వయ్��త్� ��ను ఒక్క����. ��ను మ�నుప� ఎనన్డూ 

జరగ� ���న్ �ే�ాను. ఇం�ే �ాక�ం�� ఈ ధర్మం-అంతమ��య్ �ాలంల� ��ను ఈ 

��్వ�ా�న్ ఎం�� ��డల�ప్�ా �ె����ను. �జ����, ఇట�వంట� అవ�ాశం ఒక ���య్ 

సంవతస్�ాలల� ల�క ప����ల సంవతస్�ాలల� క��� �ాదు. �ా� ఒకర� ర��ంచబడగల�ా 

ల���–ఇం�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ఒకర� కృ�ి �ాధన �ెయయ్గల�ా అ����–ఇం�ా �ా�� 

�� ేఆ��రప�� ఉంట�ం��. ��ను �క� �ె��ప్�� అనంత���న �శ్వం �క్క ఒక సూత్రం. 

�ర� �� �ాల�న్ ���ా�� అధయ్యనం �ెయ�య్� అ� ��ను �ెపప్డం ల�దు. 

��ను �ె�ిప్ం�� ఏ�టంట� ఒక సూత్రం. �ర� కృ�ి �ాధన �ెయ�య్� అనుక�ంట�, �ర� 

ఒ�� ఒక కృ� ిమ��ాగ్ �న్ �ాధన �యె�య్�. ల�క�� �ే, �ర� కృ�ి �ాధన అ���� స����ా 

�ేయల�ర�. అల�గ� �ర� కృ� ి �ాధన �ేయక�డదు అనుక�ంట�, �మ్మ�న్ � 

మ���న వ��ల��ాత్ ం. ఈ �ా ��వలం ఆ స్వచ్ఛ���న �ాధక�ల�� ��రప్బడ�త�ం��. 

అందువల్ల , ఒకర� ఒ�� ఒక �ాధనల� ఏ�ాగ�త క��� ఉం���, మ��య� ఇతర �ాధనల 

నుం�� ఆల�చనలను క��� కలపక�డదు. ��ను ఇక్కడ మ�న�ిక ���యలను 
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����ప్ంచను; మన �ాల�న్ ���ాల� మ�న�ిక ���య అ���� ల�దు. అందువల్ల , ఎవ్వర� 

����� ఎట�వంట� ఆల�చన అ�����న్ �ేర్చక�డదు. ఇ�� మనసుస్ల� ఉంచు��వడం 

మ�త్రం తపప్క మ��్చ�� వదుద్ : ఎట�వంట� మ�న�ిక ���య అ���� ల�దు. బ�దధ్  �ాఠ�ాలక� 

�నయ్��వం �క్క ఆవశయ్కత ఉం��, మ��య� ���� �ాఠ�ాల ఏ�ల��త���న్ 

బ� ��సుత్ ం��. 

ఒ�ా��క సందరభ్ంల� �� మనసు నల�గ�ర� ల�క అ�దుగ�ర� ��పప్ 

జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ లక� మ��య� అతయ్ంత ఉనన్త���న �ా్థ �లల� ఉనన్ ��పప్ 

����లక� జ���ంచబ��ం��. ఉనన్త �ా్థ �లను గ���్చ మ�ట�్ల ��లంట�, �ాళ్ళ �ా్థ �ల� 

ఎంత ఉనన్తం�ా ఉ��న్యంట� మ�మ�ల� మనుష�లక� అ�� నమ్మశకయ్ం �ా��� 

అ��ిసుత్ ం��. �ాళ్ళ�� �� మనసుస్ల� ఏమ�ం�ో  �లె�సు���ాల� అ��ిం�ం��. ��ను 

��ల� ఏళ�్ళ కృ�ి �ాధన �ే�ాను. ���� మనుష�లక� �� ఆల�చనల� చదవడం అ���� 

ప���త్�ా అసంభవం, మ��య� ఇతర�ల అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ననున్ అసల� �రే����� 

ల�వ�. ఎవ్వర� ననున్ అర్థం �సేు��ల�ర� ల�క �� మనసుస్ల� ఏమ�ం�ో  �ెల�సు��ల�ర�. 

�ాళ�్ళ ��ను ఏం ఆల��సుత్ ��న్�� �లె�సు���ాల� ��ర�క���న్ర�. అందువల్ల  �ాళ�్ళ �� 

అనుమ���, �� మనసును తమ మనసుల�� ��ంత సమయం క��ార�. కల�క 

జ����న తర��ాత అ�� ��క� ��ం�ెం భ��ంచల�నట�్ట �ా అ�య్ం��, ఎందుకంట� �� �ా్థ � 

అ���� ఎంత ఉనన్త���న�� ల�క ఎంత తక�్కవ అ�����న్ ప్రక్కన �����ే, ��ను 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఉ��న్ను మ��య� ఒక ఉ�ేద్శయ్ప�ర్వక���న �షయ��న్ 

�ేసుత్ ��న్ను–అ�� ఏ�టంట� మ�నవ�లను ర��ంచడం–మ��య� �� హృదయం 

మనుష�లను ర��ంచ����� అ��ప్ంచబ�� ఉం��. �ా� �ాళ్ళ మనసుల� ఎంత 

�ాం�వంతం�ా ఉ��న్�? �ాళ్ళ మనసుస్ల� భయం�����ంత ��రక� ప్ర�ాంతం�ా 

ఉ��న్�. ఒక మ��ి�� ఇంత ప్ర�ాంతతను �� ందడం సంభవ��. �ా� అక్కడ అంతట� 

ప్ర�ాంతత�� నల�గ�ర� అ�దుగ�ర� క�ర�్చ� ఉండ�ా, అ�� ����ర�ల� �శ్చలం�ా ఉనన్ 

�ర�ల� ఎ� ల�క�ం�� ఉం��. ��ను �ాళ్ళను అనుభ�� �� ంద����� �ఫలయతన్ం 

�ే�ాను. ఆ ���న్ ���ల� ��ను �జం�ా మ�న�కిం�ా ఎం�� అ��క�ాయ్��� గ�రయ�య్ను 

మ��య� ఒక �నూన్తన్���న అనుభ�� �� ం��ను. మ�మ�ల� మనుష�ల� అట�వంట� 

���న్ ఎట�్ట ప���ి్థత�ల�్ల ను ఊ��ంచల�ర� ల�క అనుభ�ంచల�ర�; అ�� ప���త్�ా బం��ల� 

ల�క�ం�� మ��య� �నయ్ం�ాను ఉం��. 
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��ల� ఉనన్త���న �ా్థ �లల� కృ�ి ��సం ఎట�వంట� మ�న�ిక ���య ఉండదు. 

ఇ�� ఎందుకంట� �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల ప�����-���్మం�ే �ా్థ �ల� ఉండ�ా, ఆ 

ప����� వయ్వస్థ  అపప్ట��� �ా్థ �ించబ�� ఉం��. ఉనన్త �ా్థ � కృ�ి�� �రే�క�నన్ తర��ాత, 

అ�మ�ఖయ్ం�ా మన�క్క కృ�ి వయ్వస్థ  స్వతః�దిధ్ం�ా ప��ేసుత్ ం��, మ��య� కృ�ి 

�ాధన ప���త్�ా స్వతః�ిదధ్ం. �ర� ��క్క �ిన్ �ింగ్ ను అ�వృ��ధ్  �ేసుక�నన్ంత �ాలం, 

� ��ంగ్ ��ర�గ�త�ం��. �ర� ఎట�వంట� �ాయ్య�మ�ల� క��� �ేయవల�ిన అవసరం 

ల�దు. మన�క్క �ాయ్య�మ�ల� ఈ స్వతః�దిధ్  యంత్ర వయ్వస్థ� బలపరచడం ��స��. 

ఒకర� ��య్నంల� కదలక�ం�� ఎందుక� క�ర�్చంట�ర�? �ాళ�్ళ ప���త్�ా వ��� అ�� �ి్థ�ల� 

ఉంట�ర�.  ���� �ాఠ�ాల ఈ �ాయ్య�మం ల�క ఆ �ాయ్య�మం ����ప్సుత్ ంద�, అల� 

�ిలవబ�ే మ�న�కి ప్ర���య ల�క మనసు ��్వ�ా మ�రగ్దర్శకం �ేయ���న్ ����ప్సుత్ ంద� 

�ర� �ెల�సు��వచు్చ. ��ను �ెపప్గలను ���� �ాఠ�ాల � �ా్థ �� అ��గ�ం�న 

��ంట��, ����� ఏ� ఉండదు మ��య� ఏ మ�న�ిక ప్ర���యనూ ఉప���ంచదు. 

అందువల్ల , ��ంతమం�� ఇతర ���ంగ్ లను �ాధన �ే�ిన�ాళ�్ళ �ా్వస �సుక��� 

పదధ్త�లను, మ�న�ిక ప్ర���యలను �ట�న్ట�� ఎపప్ట��� మ�ను��ల�ర�. ��ను �ాళ్ళ�� ఒక 

క���ాల �ా్థ � �షయ�లను ����ప్సుత్ ంట� �ాళ�్ళ �్ార థ�క �ాఠ�ాల ���య్��్థ�� 

సంబం��ం�న �షయ�లను అడ�గ���ర�, ఎల�ంట�� అంట� మ�న�ిక ప్ర���యలను ఎల� 

మ�రగ్దర్శకం �ెయ�య్� మ��య� �ాట�� ఎల� ఉప���ం��� ఇల�ంట��. �ాళ�్ళ ఇపప్ట��� 

ఆ పదధ్��� అల�ాట�ప���� య�ర�. �ాళ�్ళ ���ంగ్ అ���� అల��� ఉంట�ం�� అనుక�ంట�ర�, 

�ా� �జ���� అ�� అల� �ాదు. 

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

�ల� ��ల�మం���� ���ంగ్ ల� పదజ�లం �షయంల� సప్ష్టత ల�దు, మ��య� 

��ంతమం�� ���వల్ల  ఆన�ా���ా �కమక పడ�త�ంట�ర�. �ాళ�్ళ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను ��ంగ్ �ాటవం�ా అనుక�ంట�ర�, ల�క ��ంగ్ �ాట�ా�న్ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల��ా  అనుక�ంట�ర�. మనం �ిన్ �ింగ్ కృ��ి �ే�ి, �శ్వం�క్క లకష్ణ�లక� 

స�క��ంచు��వడం ��్వ�ా సం�ా��ం�న ��ంగ్ మన�క్క ద నుం�� ఉదభ్�సుత్ ం��. ఇ�� 

ఒక�� �ా్థ ��క్క ఎత�త్ ; ఒక�� ��ంగ్ �ాటవం �క్క బల��న్, మ��య� ఒక�� కృ� ి

�క్క ఫల��ి�ధ్� ��ాధ్ ��సుత్ ం��. ఇ�� అతయ్ంత ��లక���న ��ంగ్. కృ�ి క�మంల�, ఒక వయ్��త్�� 

ఎట�వంట� ప���ి్థత�ల� ఆ�రభ్��ాత్ �? ఒకర� ���న్ అప�ర్వ���న మ��య� 
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అ�ం��్రయ���న �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �యేవచు్చ ��ట����ౖే ట����ా, అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� అంట��. ఒక�� �ా్థ �� వృ��ధ్��ే� ��ంగ్ అ���� ��ను ఇప�ప్� ే

సూ�ం�నట�్ట , ��ంగ్ �ాటవం అ� �ిలవబడ�త�ం��. ఒక�� �ా్థ � ఎక�్క��ౖన ����ద్ , �ాళ్ళ 

��ంగ్ �ాటవం అంత ��పప్�ాను మ��య� �ాళ్ళ�క్క అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� మ��ంత 

శ��త్వంతం�ా ఉంట��. 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ��� ��వలం ఒక�� కృ�ి �ాధన ప���య �క్క ఉప 

ఫలం మ�త్ర��; ఇ� ఒక�� �ా్థ � మ��య� �ా్థ � �క్క ఎత�త్ ను �ా�, ల�క ఒక�� ��ంగ్ 

�ాటవం �క్క శ��త్� �ా� సూ�ంచవ�. �ాట�� ��ంతమం�� ఎక�్కవ�ా అ�వృ��ధ్  �ే��త్ , 

మ����ంతమం�� తక�్కవ�ా అ�వృ��ధ్  �ే�ాత్ ర�. ఇం�ే�ాక�ం��, అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

కృ�ి �ాధన ప్ర���యల� ప్ర��న���న �ేయ్యం�ా య�న్ంచక�డదు. ఒకర� స్వచ్ఛం�ా కృ� ి

�ాధన �ెయ�య్ల� పట�్ట దల�� ఉంట��� �ాట�� అ�వృ��ధ్  �ేయగలర�; అ�నపప్ట���, 

�ాట�� కృ�లి� మ�ఖయ్���న ఆశయ�ల��ా ప��గణ�ంచక�డదు. �ాట�� కృ�ి �ెయ�య్ల� 

�ర� ఎందుక� అనుక�ంట���న్ర�? �ర� �ాట�� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

ఉప���ం��ల� అనుక�ంట���న్�ా? �క� ఇష్టం వ�్చనట�్ట  మ�మ�ల� మనుష�ల 

మధయ్ �ాట�� ఉప���ంచడం అ���� ప���త్�ా �����ంచడం అ�య్ం��. అందువలన 

�ర� ఎంత ఎక�్కవ�ా ��ర�క�ంట�, �ాట�� అంత తక�్కవ�ా �� ందు��ర�. ఎందుకంట� 

�ర� ఏ�ో �షయ��న్ గ���ం� య�న్సుత్ ��న్ర� �ాబట�్ట . య�న్ంచడం అ���� ���క� ే

ఒక బంధం. కృ�ి �ాధనల� బం��లను �ర�్మ�ంచవల�ిన అవసరం ఉం��. 

��ల�మం�� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ల�క�ం����, కృ�లి� ��ల� ఉనన్త���న 

�ా్థ �� �ేర�క���న్ర�. గ�ర�వ� �ట�� ��ళం���ి ఉం��డ� ఎందుకంట� �ాళ�్ళ తమ� 

��మ� స���ాగ్  �ర్వ��ంచు��ల�క�� � ే తప�ప్డ� �ా�ాయ్లను �ే�ాత్ ��� అ�. అందువల్ల , 

�ాళ్ళ�� తమ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ఉప���ంచ����� అనుమ� ల�దు. అట�వంట� 

�ాళ�్ళ ��ల�మం�� ఉ��న్ర�. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల��� ఒక�� మనసు ��్వ�ా 

ఆజ�్ఞ �ించబడ���. ఒకర� తమ�క్క ���్ర వస్థల� తమ� ��మ� 

�యం�్రంచు��ల�క�� వచు్చ. ఒక్క కల�� �ాళ�్ళ ఆ తర��ాత ��� �లె�్ల ��స���� 

భ�మ�య్�ా�ాలను తల���ందుల��ా �ే��యవచు్చ, మ��య� అ�� అనుమ�ంచబడదు. 

ఎందుకంట� కృ�ి �ాధన మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ జర�గ�త�ం�� �ాబట�్ట, ఎవ����ే 

��పప్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క��� ఉంట��� �ాళ�్ళ �ాట�� ఉప���ంచ����� 

�ా��రణం�ా అనుమ�ంచబడర�. �ాట�ల�్ల  ��ల� ��రక� ��ళం ��యబ�� ఉంట��, 
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�ా� ఇ�� ���ద్ష్టం �ాదు. కృ�ి �ాధన ��ల� బ��ా �ేసూత్  తమ� ��మ� బ��ా 

న���ించుక��� �ాళ�్ళ ��ల�మం�� ఉ��న్ర�. �ళ�్ళ ���న్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

ఉంచు��ట���� అనుమ� ఇవ్వబడ�త�ం��. ఇల�ంట� �ాళ్ళ �షయ���� వ��త్ , �ర� ఊ���� 

�ాళ్ళను అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను చూ�ించమ� అ������ �ా�, �ాళ�్ళ స����ా అల� 

�ెయయ్ర�; �ాళ�్ళ తమ� �యం�్రంచు��గలర�. 

���గమన కృ�ి మ��య� ��ంగ్ అప�ప్ �ెచు్చ��వడం 

��ంతమం�� ఎనన్డూ ���ంగ్ �ాధన ��ేి ఉండర�, ల�క �ాళ�్ళ ���ంగ్ తరగత�ల�్ల  ���న్ 

�షయ�ల�� ��ర�్చక�� ఉంట�ర�. �ా� అ� �ాయ్ధులను నయం �ేసు������� మ��య� 

శ���ా�న్ ప��ి్ట�ా ఉంచు�������, అ� కృ�ి �ాధన �ాదు. మ�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ఈ 

మనుష�ల� ఎనన్డూ స్వచ్ఛ���న బ� ధన అందు��ల�దు, అ�నపప్ట��� �ాళ�్ళ �ా�్ర�� 

�ా�్ర అక�ా్మత�త్ �ా ��ంగ్ ను �� ందు��ర�. మనం ఇట�వంట� ��ంగ్ ఎక్క��నుం�� వసుత్ ం�� 

అ�� �షయ��న్ గ���ం� మ�ట�్ల డ�క�ం��ం. �ాట�ల�్ల  అ��క ర�ాల���న్�. 

ఒకట� ���గమన కృ�ి�� సంబం��ం�ం��. ���గమన కృ� ి అంట� ఏ�ట�? 

��ంతమం�� సుమ�ర��ా వృదుధ్ ల� మ��య� కృ�ి �ాధన �ెయ�య్లనుక�ంట�ర�. ఆరంభం 

నుం� �ాళ�్ళ కృ�ి �ాధన �యె�య్లంట� ��ల� ఆలసయ్ం అ��� త�ం��. ���ంగ్ �క్క 

ప్రజ�దరణ �ఖ�ాగ�ంల� ఉనన్ప�ప్డ�, �ాళ�్ళ క��� కృ�ి �ాధన �ెయ�య్లనుక���న్ర�. 

���ంగ్ �ాధన అ���� ఇతర�లక� మం� �షయ�లను �ేయగలద�, మ��య� అ�ే 

సమయంల� తమ� ��మ� వృ��ధ్  �ేసు��గలమ� �ాళ్ళ�� �ెల�సు. �ాళ్ళ�� ఈ ����క 

ఉం�� మ��య� వృ��ధ్  �ెం��ల�, కృ� ి�ాధన �ెయ�య్ల� ఉం��. అ�నపప్ట���, ����న్ళ్ళ 

���తం ���ంగ్ ప్రజ�దరణ క��� ఉనన్ప�ప్డ�, ఆ ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అందర� ���ంగ్ ను 

ప్ర��రం �ేసుత్ ��న్ర� మ��య� ఎవ్వర� ఉనన్త �ా్థ �ల� స్వచ్ఛం�ా బ� ��ంచడం ల�దు. 

ఈ ���వరక� క��� జనం మధయ్ ఉనన్త �ా్థ �ల� ���ంగ్ బ� ��ం�ే �షయ���� వ��త్ , ఈ 

�ధం�ా �ేసుత్ నన్ వయ్��త్ ��వలం ��ను ఒక్క����. ఇల�ంట��� �సేుత్ నన్ ��ం�ో  వయ్��త్ ల�డ�. 

���గమన కృ�లి� ఉనన్ �ాళ్ళంద���� య���ౖ ఏళ్ళక� ��ౖ��, మ��య� సుమ�ర��ా ��ం�ంె 

వయసుస్ మ�్ళన �ా��్ళ. �ారందర� మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం క��� ఉ��న్ర� మ��య� 

�ాళ్ళ శ���ాల�్ల  ��ల� మం� �షయ�లను క��� ఉ��న్ర�. �ళ్ళల� సుమ�ర��ా అందర� 

ఆయ� గ�ర�వ�లక� �ష�య్ల��ా �ా� ల�క �ాళ్ళ�� �ారసుల��ా �ా� అ��య్ందుక�  
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స��పడ మం� అర్హతను క��� ఉనన్�ా��్ళ. ఇంకను �ళ్ళందర� ��ం�ెం వయసుస్ మ�్ళన 

�ాళ�్ళ. �ాళ�్ళ కృ�ి �ాధన �యె�య్లనుక�ంట�, అ�� �ెపప్����� ��ేక�ా ఉంట�ం�� �ా� 

�ేయడం అ���� కష్టం. �ళ�్ళ గ�ర�వ�ను ఎక్కడ� ��త���్కగలర�? �ా� �ాళ�్ళ కృ�ి 

�ాధన �ెయ�య్� అనుక�నన్ ��ంట�� మ��య� ఈ ఆల�చన �ాళ్ళ హృదయంల� 

ఉండడం��, అ�� బం�ారంల� ����� ిప�� ��క�్కల ప్రపం���న్ ఊ�ి��సుత్ ం��. మనుష�ల� 

బ�దధ్-గ�ణ��న్ గ���ం� తరచు�ా మ�ట�్ల డ���ర�, మ��య� ఇ�ే ఉదభ్�ం�న బ�దధ్-

గ�ణం. 

ఉనన్త-�ా్థ � �క్క దృ�ి్ట ��ణం నుం��, ఒక�� ��తం అ���� మ�నవ���ా 

ఉండట���� �ాదు. ఎందుకంట� ఒక�� �్ార ణం �శ్వం�క్క �నయ్ంల� సృ�ి్టంచబ��ం�� 

�ాబట�్ట, ఇ�� �శ్వం�క్క లకష్ణ�ల�ౖన జ�న్-�ాన్-��న్ లక� స�కృత��� ఉం��. 

����క్క స్వ��వం దయగల�� మ��య� ఉ��ర���న��. �్ార ణ�ల�క్క సంఖయ్ ������న 

తర��ాత ఒక �ామ��క సంబంధం ఏరప్డ�త�ం��. ��� ఫ�తం�ా, ��ంతమం�� 

�ా్వర్థప���తం�ా ల�క �డె్డ�ా మ�ర���ర� మ��య� �ాళ�్ళ ఉనన్త �ా్థ �లల� ఉండల�ర�. 

�ాళ�్ళ ���ం�� �ా్థ ��� ప���� �ా�, అక్కడ �ాళ�్ళ మ�్ల �ె���� ��ర� మ��య� �ాళ�్ళ 

ఇం�ా ���ం�� �ా్థ ��� ప���� వల�ంి�ే. ఇ�� జర�గ�త��� ఉంట�ం�� ఎంతవరక� అంట� 

�వ���� ఈ �ామ�నయ్ మ�నవ �ా్థ ��� ప�ే��క. ఈ �ా్థ ��� ప��న తర��ాత, �ాళ�్ళ 

ప���త్�ా ��శనం �ేయబ���. అ�నపప్ట���, �ా���క్క ఉ��రగ�ణం మ��య� 

దయ�గ�ణం �తే, ఆ ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� మ�న�ా��� అతయ్ంత బ���కర���న 

ప�ాయ్వరణం మధయ్ ఇం��క అవ�ాశం ఇ�ా్వల� �ర్ణ�ం��ర�; ఆ �ధం�ా �ాళ�్ళ 

ఇట�వంట� ఒక ప��మ�ణ��న్ సృ�ి్టం��ర�. 

ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల , మనుష�ల� ఇట�వంట� శ���ాలను క��� ఉండర�. �ాళ�్ళ 

�ాల�్ల  ఎగరగలర� మ��య� ��దద్�ాను ల�క �నన్�ాను అవ్వగలర�. �ా� ఈ ప��మ�ణంల� 

మనుష�లక� ఇట�వంట� శ���ాల� ఇవ్వబ��్డ �, మన ���క శ���ాల�. ఈ శ��రం��, 

ఒక�� శ��రం చ��ా, �����ా, అలసట�ా ల�క ఆక��ా ఉంట� తట�్ట ��ల�ర�. ఎల�ంట� ప���ి్థ� 

వ�్చ�� �ా� అ�� య�త��. �ర� అ����గయ్ం �ాల�ౖనప�ప్డ� �ర� బ�ధపడ��ర�. ఒకర� 

జననం, వృ��ధ్ పయ్ం, అ����గయ్ం మ��య� మరణం అనుభ�ం���స్ం�ే ఎందుకంట� ఒకర� 

కర్మ�క్క �్ార య�్చ��త్ �న్ బ�ధపడడం ��్వ�ా�� �ేయగలర� �ాబట�్ట . �ర� � 

మ�ల���� �ేర���గల�ా అ� చూడట���� �క� ఇం��క అవ�ాశం ఇవ్వబ��ం��. 

అందువల్ల�� మ�నవ�ల� ఒక మ�య�జ�లంల� ప���� య�ర�. �ర� ఇక్కడ ���ం���� 
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వ�్చన తర��ాత, ఈ జత కళ�్ళ � ��రక� సృ�ి్టంచబ��్డ � ఎందుకంట� �ర� ఇతర 

ప��మ�ణ�లను మ��య� ప��ర్థం�క్క స��య్�న్ చూడక�డద�. �ర� � మ�ల���� 

����� ��ళ్లగ����ే, అతయ్ంత �వ్ర���న బ�ధల� �క� అతయ్ంత అమ�లయ్ం అవ����. ఈ 

మ�య�జ�లంల� కృ�ి �ాధన ��్వ�ా మ��య� �షయ�ల �క్క �జ స్వర�పం 

�ెల�సు��వడం ��్వ�ా ఒక�� మ�ల �ి్థ��� �ేర����ాలంట�, అ��క క�ా్ట ల� ఉంట��; 

త��్వ�ా ఒకర� త్వర�ా ����� �రే���గలర�. �ా� �ర� ఇం�ా �ె���� �ే ��క్క 

��తం �ర�్మ�ంచబడ�త�ం��. అందువల్ల , ఇతర �్ార ణ�ల దృ�ి్టల�, ఒక���క్క ��తం 

మ�నవ���ా ఉండట���� �ాదు. ఇ�� ఒక�� మ��క���న, �జ �ి్థ��� ����� �రే���వడం 

��స��. ఒక మ�మ�ల� మ��ి ఇ�� �లె�సు��ల�డ�. ఒక మ�మ�ల� మ��ి �ామ�నయ్ 

మ�నవ సమ�జంల� ��వలం ఒక �ా��రణ���న వయ్��త్ మ�త్ర��, తన� ��ను 

ఉదధ్��ంచు���ాల� మ��య� మం� ��తం �ా��ం��� అనుక��� ఒక వయ్��త్. అతను ఎంత 

బ��ా ����త్  అంత ఎక�్కవ �ా్వర్థపర�డ��ా మ�ర���డ�; అతను ఎంత ఎక�్కవ�ా 

�ా్వ��నం �ేసు���ా� అనుక�ంట�, �శ్వం�క్క లకష్ణ���� అంత దూరం అవ���డ�. ఆ 

తర��ాత అతడ� ���శనం��ౖప� పయ��ాత్ డ�. 

ఉనన్త �ా్థ �నుం�� చూ�ినప�ప్డ�, �ర� మ�ందు�� ప���గ� 

�ా��సుత్ ��న్మ� అనుక�ంట�ండ�ా, �ాసత్�ా��� �ర� ��న��్క ��ళ�త్ ��న్ర�. మ�న�ా� 

అనుక�ంట�ం�� అ�� �జ�్ఞ న �ా�ాత్ � �న్ అ�వృ��ధ్  �ేసుత్ ం�� మ��య� ప���గ� �ా��సుత్ ం�� 

అ�; అ�� �ాసత్�ా��� ��వలం �శ్వం�క్క �యమ��న్ అనుస��సుత్ ం�� అం�ే. జ�ంగ్ 

��్వల�వ్ ఎ���� మం�� �ేవతల�్ల 10 ఒకర�, తన �ా��ద �ద ��నక�్క ����� స�ా�� 

�ే�ాడ�. ��ల� తక�్కవ మం���� �లె�సు ఆయన ��న��్క ����� ఎందుక� స�ా�� �ే�ా�ో . 

ఆయన మ�ందుక� ��ళ్లడం అ���� ��నక�్క ��ళ్లడం అ� కను����న్డ�, అందువల�� 

ఆయన �ా��దను ��న��్క ����� స�ా�� �ే�ాడ�. అందు�� ఒక్క�ా�� మనుష�ల� కృ� ి

�ాధన �యె�య్� అ� అనుక�ంట�, ఆ ��పప్ జ�్ఞ ��దయం �� ం��న వయ్క�త్ ల� ఆ 

హృదయ���� ��ల� �ల�వ ఇ�ాత్ ర� మ��య� బ�షరత��ా స�య��న్ అందజ��ాత్ ర�. ఇ�� 

స���ాగ్  ఇక్కడ క�ర�్చనన్ �ాధక�ల�్ల ��. �ర� కృ�ి �ాధన �ెయ�య్� అనుక�ంట�, ��ను 

�క� బ�షరత��ా స�యం �యేగలను. అ��ే �ర� ఒక �ా��రణ వయ్��త్ల��ా 

�ాయ్ధుల ���తస్ మ��య� �����సం �����సం ��ంటబ���ే �యే����� క�దరదు,  

 

10 ఎ����మం��  �ేవతల�—�ై�య చ��త్రల� ప్ర�ి��ధ్  �ాం�న ����ల�.  
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మ��య� ��ను �క� స�యం �యేల�ను. అ�� అల� ఎందుక�? ఎందుకంట� �ర� ఒక 

మ�మ�ల� మ��ి�ా ఉం��ల� అనుక�ంట���న్ర� �ాబట�్ట, మ��య� మ�మ�ల� 

మనుష�ల� జననం, వృ��ధ్ పయ్ం, అ����గయ్ం మ��య� మరణం అనుభ�ం���స్ ఉం��–

ఇ�� ఆ �ధం�ా�� ఉం���. ప్ర� �షయ���� ����క్క కర్మ సంబంధం ఉంట�ం��,  

�ే��� అ��ే జ�కయ్ం �ేసు��క�డ�ో. � ��తం ఆరంభంల� కృ�ి �ాధన ల�దు, �ా� 

ఇప�ప్డ� �ర� కృ�ి �ాధన �యె�య్ల� అనుక�ంట���న్ర�. ����� అనుగ�ణం�ా, 

��క్క భ�షయ్త�త్  �����న్ ����� అమర్చడం �యె�య్�, మ��య� అందు�� � ��సం 

� శ���ా�న్ స���యేట���� అనుమ�ంచబడ�త�ం��. 

ఒక్క�ా�� ఒక వయ్��త్ కృ� ి�ాధన �యె�య్� అ� అనుక�ంట� మ��య� ఈ ����క 

అ���� ఉదభ్�ం�నప�ప్డ�, ఆ ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� ���న్ చూ�ాత్ ర� మ��య� 

���న్ అతయ్ంత అమ�లయ్���న ����ా ప��గణ��ాత్ ర�. �ా� �ాళ�్ళ అత���� ఎల� స�యం 

�ేయగలర�? ఈ ప్రపంచంల� ఒక గ�ర�వ�ను అతడ� ఎక్కడ� ��తకగలడ�? ����� ��డ�, 

ఇతను య���ౖ ఏళ్ళ వయసు ��ట�న �ాడ� క���. ఆ ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� ఈ 

మ��ి�� బ� ��ంచల�ర�. ఇ�� ఎందుకంట� �ాళ�్ళ తమ� ��మ� �ా��త్క��ంచుక��, 

అత���� �ా మ��య� �ాయ్య�మ�లను బ� ����త్ , ఇ�� �ైవ రహ�ాయ్లను ��ల్ల�� ��ేినట�్ట  

అవ�త�ం��; �ాళ�్ళ తమ� ��మ� ���ంద�� ��గజ�ర�్చ��వల�ి వసుత్ ం��. మనుష�ల� 

మ�యల��� పడ��ర� ఎందుకంట� �ాళ�్ళ తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� �ే�ార� �ాబట�్ట, మ��య� 

అందు�� �ాళ�్ళ కృ�ి �ాధన �ెయ�య్� మ��య� �రంతరం ఈ మ�యల��� 

జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ం���. �ావ�న ఆ ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� అత���� బ� ��ంచల�ర�. 

ఒక బ�దధ్  �జ ��తంల� ప్రజల కళ్ళ మ�ందు క��ంి�, �ాళ్ళ�� �ా మ��య� 

�ాయ్య�మ�ల� ��ం��ట�� బ� ����త్ , కష్�ంచ�ా� �ా�ాల�నన్ �ాళ�్ళ క��� ��ర�్చ������� 

మ�ందుక� వ�ాత్ ర�. ప్ర� ఒక్కర� ���న్ నమ�్మ��ర�. అప�ప్డ� మనుష�లక� 

జ�్ఞ ��దయం అవ్వ����� ఇం��ం �గ�ల�త�ం��? జ�్ఞ ��దయం అవ్వడం అ�� �షయ�� 

ఇక్కడ ఉండదు. ఎందుకంట� మనుష�ల� �ాళ్ళంతట �ా��్ళ మ�యల��� ప��్డ ర� �ాబట�్ట, 

�ాళ�్ళ ��శనం �ేయబ���. ఈ మ�య నుం�� ��క్క మ�ల���� ����� ��ళ్లట���� 

�క� ఇం��క అవ�ాశం ఇవ్వబ��ం��. �ర� మ�ల���� ����� ��ళ్లగ����ే �ర� 

�ేర�క�ంట�ర�. �ర� �రే���ల�క�� �ే, సం�ార చక�ంల� ��న�ాగ�త��� ఉంట�ర� ల�క 

��శనం �యేబడ��ర�. 
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ఒక���క్క మ��ాగ్ �న్ �ా��్ళ ఏరప్రచుక�ంట�ర�. ఒక వయ్��త్ కృ� ి �ాధన 

�ెయ�య్� అనుక�ంట� ఏం జర�గ�త�ం��? �ాళ�్ళ ఒక మ��ాగ్ �న్ కను����న్ర�. ���ంగ్ ఆ 

�ాలంల� ఎం�� జ��దరణ �� ం��ం��, మ��య� అ�� జగతస్ంబం��త �ా��వరణంల� ఒక 

మ�ర�ప్ క���. ఈ జగతస్ంబం��త �ా��వరణ���� సహక��ంచ�����, ఆ జ�్ఞ ��దయ���న 

వయ్క�త్ ల� ఈ వయ్��త్�� ��ంగ్ ను ఆ�� �క్క �ిన్ �ింగ్ అర్హతను బట�్ట  ఒక ��తత్� ��ట్టం 

��్వ�ా సరఫ�ా �ే�ాత్ ర�. ఒక �ళ్ళ �����ల�గ అ�� �ె��� ఉం�� ేశ��త్ వసుత్ ం��. ఆ�� 

��ంగ్ �డ�దల �యె�య్� అ� అనుక�ంట�, ఆ ��ంగ్ వసుత్ ం��. ఆ�� ��ంగ్ ను తన�� 

��ను�ా ప్రస��ంపజ�యయ్ల�దు, ఎందుకంట� ఆ��క� స్వంత�ా ��ంగ్ ల�దు �ాబట�్ట . ఇ�� 

అల��� ఉం��ే�. ఇ�ే “���గమన కృ�ి �ాధన” అ� �ిలవబడ�త�ం��, మ��య� ఒకర� 

�ాళ్ళ కృ�ి� ఉనన్త���న  ���నుం�� ��నుక ��ౖప�  ���ందక� ప���త్ �ే�ాత్ ర�. 

మనం �ా��రణం�ా కృ�ి �ాధన అ���� ���ంద నుం�� ఉనన్త���న ��� వరక�, 

��ంగ్ �క్క ��ళం �ెర�చుక��� వరక� ల�క కృ�ి ప���త్ అ��య్ంత వరక� �ే�ాత్ ం. ఈ 

���గమన కృ�ి �ాధన ఎవ�� ��సం అంట� ఆ వయసుస్ మ�్ళన మనుష�ల� ఎవ������ ే

���ం�� �ా్థ � నుం�� ఉనన్త���న �ా్థ � వరక� కృ�ి �ాధన ��సం స��పడ సమయం ల��ో  

�ాళ్ళ ��సం. �ాబట�్ట ఉనన్త �ా్థ �ల� నుం�� ���ం�� �ా్థ � వరక� �ాధన �ే��త్  అ�� త్వర�ా 

అవ�త�ం��. ఇ�� ఆ �ాలంల� సృ�ి్టంచబడ్డ  ఉ��ప్తం. అట�వంట� ఒక వయ్��త్ ��ల� ఉనన్త 

�ా్థ � �ిన్ �ింగ్ ను క��� ఉం���స్ ఉం��, మ��య� ఆ�� �క్క �ని్ �ింగ్ అర్హతను 

బట�్ట  ఆ��క� శ��త్ ఇవ్వబ��ం��. �ాట��క్క ఉ�ేద్�ాయ్ల� ఏ�ట�? ఒకట� ఆ సమయంల� 

జగతస్ంబం��త �ా��వరణ���� స�య�ా���ా ఉం�ేందుక�. ఈ వయ్��త్ ఒక మం� �ారయ్ం 

�ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, అ�ే సమయంల� ఆ�� ఇబ్బందుల�� బ�ధపడగలదు. ఇ�� ఎందుకంట� 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్, ��నన్���న �ామ�నయ్ మ�నవ బం��ల� ఆ���� జ�కయ్ం 

�ేసు��గలవ� �ాబట�్ట. ఆ�� ఒక ���� �ాయ్��� నయం �ే�ినప�ప్డ� ఆ ���� ���న్ 

��చు్చ��క�� వచు్చ. ఆ�� ఆ ������ ���తస్ �ే�నిప�ప్డ�, ఆ�� అత�� శ��రంనుం�� ��ల� 

�ెడ� �షయ�లను ����ి ఉండవచు్చ. ఆ ����� అంత ��రక� నయం �ే�ినపప్ట���, ఆ 

సమయంల� ఎట�వంట� మ�ర�ప్ల� సప్ష్టం�ా కనబడక�� వచు్చ. ఆ ���� ఏ���నపప్ట��� 

మ�న�కిం�ా సం��షం�ా ఉండడ�. కృతజ్ఞత చూ�ించ����� బదుల�, అతడ� ఆ�� 

�సం �ే�ింద� �ం��ంచవచు్చ క���. ఈ సమసయ్ల��, ఈ ప�ాయ్వరణంల� ఆ�� 

మ�న�కి ఇబ్బందులక� ల�నవ�త� ఉంట�ం��. ఆ��క� శ��త్� ఇవ్వట���� �ారణం ఆ�� 

తన� ��ను కృ�ి �ాధన �ేసుక�� మ��య� �ా్థ � ��ంచు������� అవ�ా�ా�న్  
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క�ప్ంచ�����. మం� �ా�ాయ్ల� �ేసుత్ నన్ తర�ణంల�, ఆ���క్క స్వంత అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్ �ేసు��గలదు మ��య� ఆ�� స్వంత ��ంగ్ ను ��ంచు��వచు్చ; 

ఏ���నపప్ట��� ��ంతమం���� ఈ సూత్రం �ె�యదు. ��ను �పెప్ల��� ఈ వయ్��త్�� ఎవ్వర� �ా 

బ� ��ంచల�ర�? ఈ వయ్��త్ ���న్ అర్థం �ేసు��గ����ే, ఆ��క� అ�� �ె��ి ఉం�ే��. ఇ�� 

జ�్ఞ ��దయ���� సంబం��ం�న �షయం. ఆ�� ���న్ అర్థం �ేసు��ల�క�� �ే, ఏ� 

�ెయయ్����� క������� �ాదు. 

��ంతమం�� శ��త్� �� ం��నప�ప్డ�, �ాళ�్ళ ఒ�ా��క �ా�్ర �ద్రల� ��ల� ��చ్చ�ా 

అనుభ�� �� ందు��ర� మ��య� �ాళ�్ళ కప�ప్క�నన్ దుపప్ట్లను క��� 

ఉంచు��ల�క�� ��ర�. ఆ మర�సట� ��� ఉదయం �ద్ర ల��న తర��ాత, �ాళ�్ళ �ె�య్ 

ఎక్కడ ��ట�్ట�� అక్కడ �ాళ్ళ�� క��ంట్ �ాక� తగ�ల�త�ం��. ��మ� శ��త్� �� ం��మ� 

�ాళ్ళ�� �ె��ిం��. ఎవ������� ఒంట�్ల  ఎక్క�ో ఒక ��ట ���ిప్ వ��త్ , �ాళ్ళ �క్క �తే�ల�� 

సమసయ్ను �ర్చగలర�, మ��య� అ�� ఎం�� బ��ా ప� �ే����. అపప్ట� నుం�� �ాళ్ళ�� 

�ెల�సు తమ�� శ��త్ ఉంద�. �ాళ�్ళ ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అ��� య�ర� మ��య� 

బ� ర�్డ ల� త���ం��ర�. �ాళ�్ళ తమ� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల��ా మ�ద్ర ��సుక���న్ర� 

మ��య� తమ�క్క ��దౖయ్ �ాధనలను �ా్థ �ిం��ర�. ఆరంభ దశల�, ఈ వయ్��త్ ��ల� 

మం���. ఇతర�ల �ాయ్ధులను నయం ��ేినప�ప్డ�, �ాళ�్ళ ఈ��క� డబ�్బ ల�క ���న్ 

బహ�మత�లను ఇ�ే్చ�ాళ�్ళ–�ాట�� అ�న్ంట�� ఆ�� ��ిప్��ట్టడం ల�క ��ాక��ంచడం 

�ే����. అ��� ఈ�� మ�మ�ల� మనుష�ల ��దద్  రంగ�ల ��ట�్ట�క్క �ాల�షయ్ం నుం�� 

త�పి్ంచు��ల�క�� �ం��. ఎందుకంట� ఈ ���గమన కృ�ి �ాధన మనుష�ల� ఎప�ప్డూ 

స్వచ్ఛ���న �ని్ �ింగ్ కృ�ి �యెయ్క�� వడం వలన, �ాళ్ళక� �ిన్ �ింగ్ ను స���ాగ్  

చూసు��వడం అ���� ��ల� కష్టం. క�మం�ా ఈ వయ్��త్ �నన్ �నన్ బహ�మత�లను 

�ీ్వక��ంచడం �దల���డ�త�ం��. ఆ తర��ాత ��దద్  ��దద్  బహ�మత�లను క��� 

�ీ్వక��సుత్ ం��. �వ���� ఆ�� బహ�మత�ల� తక�్క���ౖే ఆగ����� క��� గ�ర��య్��. 

�వ���� ఇల� అ����, “��క� ఇవ�న్ ఎందుక� ఇ�ాత్ ర�? డబ�్బల� ఇవ్వం��!” ఆ�� మ�� 

తక�్కవ డబ�్బల� ఇ�్చ�� ఆనందం�ా ఉం�ే�� �ాదు. ఆ�� ఎంత సమర్థవంత��ాల� అ� 

ఎదుట��ాళ్ళ �� గడత్లను ��, ఆ�� ధర్మబదధ్���న �ాఠ�ాలల నుం�� వ�్చన ���ంగ్ 

గ�ర�వ�లను క��� ��ర�ం�ే�� �ాదు. ఎవ����� ఆ��ను గ���ం� �డె��ా మ�ట�్ల ��� ే

ఆ�� మన�ాత్ పం �ెం�ే��. ఈ���క్క ��ర� ప్ర�ష్ట మ��య� స్వయం-ప్ర�జ��ల� 

అ�� బం��ల�న్ అ�వృ��ధ్  అయ�య్�. ఆ�� తన� ��ను ఇతర�లకంట� ఉతత్మ���నద� 
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మ��య� అ�ా��రణ���నద� అనుక�����. ఆ�� తన�� ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� �ావ����� 

మ��య� ��పప్ ఆ�ిత్  సం�ా��ంచ����� ఆ శ��త్� ఇ��్చర� �� ర�ాట��ా అనుక�ం��, �ా� 

�ాసత్�ా��� అ�� ఆ��క� కృ� ి�ాధన �యెయ్����� ఇవ్వబ��ం��. ఒక్క�ా�� ��ర� ప్ర�ష్ట 

మ��య� ల�భం��ౖ బం��ల� అ�వృ��ధ్  �ెయయ్బ��్డ �, ఈ వయ్��త్ �క్క �ని్ �ింగ్ �ా్థ � 

అ���� �జం�ా ప���� �ం��. 

ఒక�� �క్క �ని్ �ింగ్ �ా్థ � ఎంత ఎత�త్  ఉంట� �ా�� ��ంగ్ �ా్థ � అంత 

ఎత�త్  ఉంట�ంద� ��ను �ె�ాప్ను. ఒక�� �ిన్ �ింగ్ �ా్థ � ��గజ���నప�ప్డ�, �ా���� అంత 

ఎక�్కవ ��ంగ్ సరఫ�ా �ెయయ్బడదు, ఎందుకంట� అ�� �ాళ్ళ�క్క �ని్ �ింగ్ �ా్థ ��� 

అనుగ�ణం�ా�� ఇవ్వబ��� �ాబట�్ట. ��ంగ్ �ా్థ � అ���� �ిన్ �ింగ్ �ా్థ � ఎంత ఉంట� 

అం�ే ఉంట�ం��. ��ర� ప్ర�ష్ట మ��య� స్వప్ర�జ��ల �ద ఎంత బం���న్ 

��ంచుక�ంట�, ఒకర� అంత తక�్కవ �ా్థ ��� ఈ మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

��గజ�ర���ర�. పరయ్వ�ానం�ా ఒక���క్క ��ంగ్ క��� తగ�గ్ మ�ఖం పడ�త�ం��. 

�వ���� ఒకర� ప���త్�ా అట్టడ�గ�క� ��గజ���న తర��ాత, ఒక���� ఇక�� ౖ ఏ ��ంగ్ 

ఇవ్వబడదు. ఈ వయ్��త్�� ��ంగ్ ఉండదు. ����న్ళ్ళ ���తం అట�వంట� �ాళ�్ళ ��ల�మం�� 

ఉం�ే�ార�, మ��య� �� �్చ చూ��త్  య���ౖ ఏళ�్ళ ��ట�న �ీత్ �ల� ఎక�్కవ మం�� ఉ��న్ర�. 

�ర� ఒక వయసుస్ మ�్ళన �ీత్ � ���ంగ్ �ాధన �ేయడం చూ�ి ఉం�ొచు్చ, �ా� ఆ�� 

ఎనన్డూ స్వచ్ఛ���న బ� ధనను అందు��ల�దు. ఆ�� ఒక ���ంగ్ తరగ�ల� ���తస్ల� 

ల�క �ా��రక దృఢ��్వ��� సంబం��ం�న �ాయ్య�మ�ల� ��ర�్చక�� ఉండవచు్చ. ఒక ��� 

ఆ�� అక�ా్మత�త్ �ా ��ంగ్ ను �� ం��ం��. ఒక్క�ా�� ఆ���క్క �ని్ �ింగ్ ��ణ���త్  ల�క ఆ�� 

�క్క ��ర� ప్ర�ష్ట మ��య� స్వప్ర�జనం��ౖ బంధం అ�వృ��ధ్  �ెం���ే, ఆ�� �క్క 

�ా్థ � ��గజ�����. ఆ తర��ాత ఆ�� ఒక అ��మక��ా��ా ���ల���, మ��య� 

ఆ���క్క ��ంగ్ క��� అదృశయ్ం అ��య్��. ఈ ���ల�్ల  ఈ ���గమన �ాధన 

మనుష�ల� ఎవ�� �ా్థ �ల��ౖే ��గజ��ా� �ాళ�్ళ ��ల�మం�� ఉ��న్ర�. �ాళ్ళల� ��ల� 

తక�్కవ మం�� మ�త్ర�� ���ల�ర�. ఎందుక�? ఆ మ��ళక� ఇ�� ఆ�� కృ�ి �ాధన 

�ేయ����� ఇవ్వబ��ం�� అనన్ �షయం �ె�యదు, మ��య� ఆ�� ఆ�ిత్� 

గ��ంచ�����, ��ర� ప్ర�ష్టల� సం�ా��ంచ����� మ��య� ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� 

అవ్వట���� అ� �� ర�ాట��ా అనుక�ం��. �ాసత్�ా��� అ�� ఆ�� కృ� ి�ాధన �యేటం 

��సం. 
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“��ంగ్ అప�ప్ �ెచు్చ��వడం” అంట� ఏ�ట�? ����� వ�ప���� ల�దు, �ా� 

ఇక్కడ ఒక ఆవశయ్కత ఉం��: ఒక���� ��ల� మం� �ిన్ �ింగ్ ఉం���. ���ంగ్ ఒక���� 

కృ�ి �ాధన �ేయట���� అవ�ాశం క�ప్సుత్ ంద� ఈ వయ్��త్�� �ెల�సు, మ��య� అతను 

కృ�ి �ాధన �ెయ�య్� అ� అనుక�ంట���న్డ� క���. అత��� కృ�ి �ాధన �ే��ందుక� 

హృదయం ఉం��, �ా� అతడ� ఒక గ�ర�వ�ను ఎక్కడ ��తకగలడ�? ����న్ళ్ళ ���తం, 

���ంగ్ గ�ర�వ�ల� �జం�ా�� స్వచ్ఛ���న ���ంగ్ ను బ� ��సూత్  ఉం��ేార�. �ాళ�్ళ 

బ� ��ం�ం�� ఏ���నపప్ట��� ప���త్�ా �ాయ్�� నయం �సేు��వడం మ��య� శ��ర దృఢత్వం 

��స��. ఎవ్వర� ఉనన్త-�ా్థ � ���ంగ్ ను బ� ��ంచల�దు, మ��య� �ాళ�్ళ ఇ�� �ేయర� 

క���. 

��ంగ్ అప�ప్ �చెు్చ��వడం గ���్చ మ�ట�్ల ��లంట�, ��ను ఇం��క �షయ��న్ 

క��� ప్ర�ాత్ �ం���. ప్ర��న ఆత్మ��11 (ప్ర��న �ైతనయ్ం) �ాట��ా, ఒక���� స�యక 

ఆత్మ12 (స�యక �ైతనయ్ం) క��� ఉంట�ం��. ��ంతమం���� ఒకట�, ��ండ�, మ�డ�, 

��ల�గ� ల�క అ�దు స�యక ఆత్మల� ఉంట��. ఒక�� స�యక ఆత్మ �క్క 

�ంగం, ఆ వయ్��త్ �క్క �ంగం ఒకట� �ాక�� వచు్చ. ���న్ ప�ర�ష�ల� మ��య� ���న్ 

�ీత్ �ల�. అవ�న్ క��� ��నన్���న�. �ాసత్�ా��� ప్ర��న ఆత్మ�క్క �ంగం క��� ఆ 

���క శ��రం �క్క �ంగం తపప్�స���ా ఒకట� �ాక�� వచు్చ, ఎందుకంట�  ప్రసుత్ తం 

��ల�మం�� ప�ర�ష�లక� �ీత్ � ప్రథమ ఆత్మల� ఉ��న్య�, అ� ే �ధం�ా ��ల�మం�� 

�ీత్ �ల� ప�ర�ష ప్రథమ ఆత్మలను క��� ఉ��న్ర� మనం కను����న్ం. ఇ�� ���� �ాఠ�ాల 

వ��్ణం�నట�్ట �ా జగతస్ంబం��త �ా��వరణ���� క�్చతం�ా ఏ��భ�సుత్ ం��, ఎందుకంట� 

�న్ మ��య� య�ంగ్ 13 తల���ందల� అయ�య్� �ాబట�్ట, �న్ అ���� సంవృ��ధ్�ాను 

య�ంగ్ అ���� పతనంల� ఉం��. 

ఒక�� స�యక ఆత్మ �ా��రణం�ా �ా�� ప్ర��న ఆత్మ కంట� ఉనన్త���న 

�ా్థ �నుం�� వసుత్ ం��. అ�మ�ఖయ్ం�ా ��ంతమం�� మనుష�లక� �ా�� స�యక ఆత్మ 

11 ప్ర��న ఆత్మ Main Spirit � య�యన్ ��న్ —ఒక�� ప్ర��న���న ఆత్మ; ప్ర��న �ైతనయ్ం. 
12 స�యక ఆత్మ Assistant Spirit ఫ� య�యన్ ��న్ —ఒక�� ��ండవ ఆత్మ(ల�); స�యక 

�ైతనయ్ం. 
13 �న్ మ��య� య�ంగ్ yin (yeen) and yang (yahng)—���� �ాఠ�ాల ప్ర� ����� �న్ 

మ��య� య�ంగ్ అనబ�ే పరసప్ర వయ్���క �ామ�ా్థ �లను క��� ఉంట�ంద� అ� పరసప్రం�ా 

ప్ర�ేయ్కత క��� ఉం��, అ�నపప్ట��� ఒక��� �ద ఒకట� ఆ��రప�� ఉం�ేట�వంట��, ఉ��హరణక� 

ఆడ(�న్) మ��య� మగ(య�ంగ్). 
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ఒక ��ల� ఉనన్త���న �ా్థ �నుం�� వసుత్ ం��. స�యక ఆత్మ ఆవ��ం�ే ఆత్మ �ాదు, 

ఎందుకంట� అ�� � త�్ల గరభ్ంల�ం� ��� �ాట� ఒ�� సమయంల� జ�్మం�ం��. ����� 

� ���� ఉంట�ం��, ఎందుకంట� ఇ�� � శ��రంల� ఒక ��గం �ాబట�్ట . �ా��రణం�ా, 

మనుష�ల� �ే� గ���ం�ె�ౖ� ఆల��ం�నప�ప్డ� ల�క ఏ�ై�� ��ేనిప�ప్డ�, ఒక 

�ర్ణయ��న్ �సు��వడం అ���� ప్ర��న ఆత్మ�క్క బ�ధయ్�ే. స�యక ఆత్మ ప్ర��నం�ా 

����� �ేత��ౖనంత వరక� ఒక���క్క ప్ర��న ఆత్మ తప�ప్డ� �ా�ాయ్లను �ేయక�ం�� 

ఆప����� ప్రయ�న్సుత్ ం��. ప్ర��న ఆత్మ ��ల� �ం���ైనప�ప్డ�, ఏ������ా� ఆ 

స�యక ఆత్మ స�యం �యేల�దు. స�యక ఆత్మ �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం 

��్వ�ా �స�� దు, �ా� ప్ర��న ఆత్మ మ�త్రం ��ల� ��ేక�ా �స�� త�ం��. 

���న్ స�యక ఆత్మల� ��ల� ఉనన్త���న �ా్థ �లనుం�� వ�ాత్ � 

మ��య� బహ�శ కృ�లి� స���న ఫల�ి��ధ్  �ా��ంచ����� దగగ్ర�ా ఉం�� ఉంట��. ఆ 

స�యక ఆత్మ కృ� ి�యే�ల�� అనుక�ంట�ం��, �ా� ప్ర��న ఆత్మక� కృ� ి�యె�య్ల� 

ల�క�� �ే అ�� ఈ �షయంల� ఏ� �ేయల�దు. ���ంగ్ ��ల� జ��దరణ క��� 

ఉనన్ప�ప్డ�, ఒక ��� ప్ర��న ఆత్మ క��� ���ంగ్ �ాధన �యె�య్లనుక�ం��. ఉనన్త 

�ా్థ �లల� కృ� ి �ాధన �యె�య్� అ�� ఆల�చన �సస్ం�ేహం�ా ��ల� స్వచ్ఛ���న�� 

మ��య� కపటం ల����; ఒక���� ��ర� ప్ర�ష్ట, స్వప్ర�జనం అ�� �షయ�లను గ���ం� 

ఎట�వంట� ����క ఉం�ే�� �ాదు. స�యక ఆత్మ, ఏ����ే��ం సం��షప���� �ం��, “��క� 

కృ�ి �ాధన �యె�య్ల� ఉం��, �ా� �ర్ణయ�ల� ��ను �సు��ను. ఇప�ప్డ� ��� కృ�ి 

�ాధన �యె�య్ల� ఉం��, ��క� �ావల�ిం�� ��వలం అ�ే.” అ��� ఆ వయ్��త్ ఒక 

గ�ర�వ�� ఎక్కడ ��తకగలడ�? స�యక ఆత్మ ఎం�� �ామర్థ�ం గల��, మ��య� అ�� 

శ���ా�న్ వ��� తన ప�ర్వ జన్మల� ప��చయం ఉనన్ ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్� 

��తక����� ��ళ�త�ం��. ���న్ స�యక ఆత్మల� ��ల� ఉనన్త �ా్థ �ల నుం�� 

వ��్చ� �ాబట�్ట, అ� శ���ా�న్ వ��� ��ళ్లగలవ�. అ�� అక్కడ ���ౖ� �ేర�క�నన్ తర��ాత, 

����క్క కృ�ి �ే�� మ��య� ��ంగ్ ను అప�ప్�ా �సుక��� ����కలను ప్రకట�ం�ం��. ఆ 

��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ లక� ఇ�� ��ల� మం��� అ��ిసుత్ ం��, మ��య� ����క్క 

కృ�ి ��సం తపప్�స���ా స�య��న్ అందజ��ాత్ ర�. అనుగ�ణం�ా స�యక ఆత్మ ��ంత 

��ంగ్ ను అప�ప్�ా �ెచు్చక�ం��. �ా��రణం�ా, ఈ ��ంగ్ ఒక ��ట్టం ��్వ�ా 

అందజ�యయ్బ��న ఒక ప్రస��ం�ే శ��త్. అప�ప్�ా �ెచు్చక�నన్ ��ంత ��ంగ్ ఆ�ా�ాల�్ల  క��� 

వసుత్ ం��, మ��య� ఇ�� �ా��రణం�ా అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క���య�ంట�ం��. 
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ఈ �ధం�ా, ఈ వయ్��త్ అ� ే సమయంల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క��� 

�� ందవచు్చ. ఈ వయ్��త్ క��� ��ను ఇప�ప్� ే వ��్ణం�నట�్ట , ఒక �ా�్ర �ద్ర సమయంల� 

��ల� ��చ్చద���న్ అనుభ�� �� ందు��డ�. తర��ాత ��� ఉదయం ల��సే���� అత���� 

శ��త్ ఉం��. అతను �ేత�ల� ఎక్కడ ��ట�్ట���ా� అత��� క��ంట్ �ాక్ వ�్చం��. అతడ� 

ఇతర�లక� �ాయ్ధులను నయం �యేగ��ాడ�, మ��య� ��ను శ��త్ �� ం��న� క��� 

అర్థం �ేసుక���న్డ�. ఈ శ��త్ ఎక్కడ నుం�� వ�్చం��? ఈ �షయంల� అత��� సృష్టత 

ల�దు. అత���� చూ����ా ఆల�చన మ�త్ర�� ఉం�� అ�� �శ్వం�క్క �నయ్ం నుం�� 

వ�్చంద�. �ా� అత��� క�్చతం�ా అ�� ఎల� వ�్చం�� అ���� �ె�యదు. అత� 

స�యక ఆత్మ అత��� �ెపప్దు, ఎందుకంట� కృ�ి �ాధన ��ే��� స�యక ఆ�ే్మ �ాబట�్ట. 

అత��� ��వలం ��ను శ��త్� �� ం��న� మ�త్ర�� �లె�సు. 

మనుష�ల� ఎవ����ే శ��త్ అప�ప్ �ెచు్చక���న్�� �ాళ్ళక� �ా��రణం�ా 

వయసుస్ ప���� ల�దు, మ��య� �� �్చ చూ��త్  ఎక�్కవ�ా య�వనంల� ఉనన్ 

మనుష�ల� ఉ��న్ర�. అందువల్ల  ����న్ళ్ళ ���తం ��ంతమం�� ఇర��ౖ, మ���ౖప్, మ��య� 

నల�� ౖ ఏళ్ళ వయసుస్ల� ఉనన్�ాళ�్ళ క��� జనం మధయ్క� వ��్చర�. �ళ్ళల� 

��ంతమం�� వయసుస్ మ�్ళన �ాళ�్ళ క��� ఉ��న్ర�. ఒక య�వనంల� ఉనన్ ఆ��క� 

ల�క అత���� �ా� స���ా నడ�చు��వడం అ���� ఇం�ా ఎక�్కవ కష్టం. అత���� �ామ�నయ్ 

మ�నవ సమ�జంల� �ామ�ా్థ �ల� ఎక�్కవ�ా ల�నప�ప్డ�, అతడ� తన�క్క ��ర� ప్ర�ష్ట 

మ��య� స్వప్ర�జ���న్ గ���ం� ��ల� తక�్కవ�ా పట�్టంచు��వడం��, బహ�శ �ర� 

మ�మ�ల��ా ఈ వయ్��త్� ��ల� మం��ా���ా అను��� ఉండవచు్చ. ఒక్క�ా�� అతడ� 

��ర� �ెచు్చక���న్క, ప్రఖ�య్� మ��య� ల�భం అ���� �ే�క�ా జ�కయ్ం �ేసుక�ంట�ం��. 

��ను ��తంల� ఇం�ా ఎం�� మ�ందుక� �� �ా�స్ ఉంద� అతడ� అనుక�ంట�డ�, 

మ��య� అతడ� �ామ�నయ్ జనుల�క్క ���న్ ఆశయ�లను �ా��ం��ల� ఇం�ా అ�న్ 

���ల� ప్రయతన్ం �ెయ�య్లనుక�ంట�డ�. అందు��, ఒక్క�ా�� అతడ� ���న్ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� మ��య� ���న్ �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  ��ేినప�ప్డ�, అ� �ామ�నయ్ 

మ�నవ సమ�జంల� అత� స్వంత ఆశయ�లను �ా��ం�ేందుక� �ాధ��ల��ా 

ఉప���ంచబ�ే�. అప�ప్డ� అ� ప� �ెయయ్క�ం�� �� ��� మ��య� �ాట�� ఈ 

�ధం�ా ఉప���ంచడం �����ంచడ���ం��. అతడ� �ాట�� ఎంత ఎక�్కవ�ా ఉప�����త్ , 

అత� శ��త్ అంత తక�్కవ�ా ఉం�ే��. ఆఖ����, అతను ఏ� ల�క�ం�� ���ల��ాడ�. ఈ 

�ధం�ా �ా్థ � ��గజ���న మనుష�ల� ఇం�ా ��ంతమం�� ఉ��న్ర�. ఇప�ప్డ� ఇం��వ్వర� 

�గల�్ల ద� ��ను �లె�సుక���న్ను. 
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��ను ఇప�ప్�ే �వ��ం�న ��ండ� ఉదం��ల� సుమ�ర��ా మం� �ిన్ �ింగ్ ను 

క��� ఉనన్ మనుష�ల� �� ం�ే శ��త్�� సంబం��ం�న��. ఈ శ��త్ �ాళ్ళ స్వంత కృ�ి �ాధన 

��్వ�ా అ�వృ��ధ్  �ేయబ��ం�� �ాదు. ఇ�� ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల వదద్  నుం�� 

వ�్చం��, అందువల్ల  ఆ శ��త్ స్వత��ా�� మం���. 

ఆత్మ ల�క జంత� ఆ�ాహన 

�ాధక�ల సమ�జంల� జంత�వ�ల ��్వ�ా అంట� నక్కల�, మ�ం��సల� (weasels), 

దయ�య్ల� మ��య� �ామ�ల� ఇల�ంట� �ాట� ��్వ�ా ఆవ��ంపబడ���న్ గ���్చ �ల� 

��ల�మం�� ఏ�ో  ఒకట� ��� ఉంట�ర�. ఇదం�� �ే� గ���ం�? ��ంతమం�� ���ంగ్ �ాధన 

��్వ�ా అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ�వృ��ధ్  �ేసు��వ���న్ గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�. 

�జ���� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ�వృ��ధ్  �ేయబడవ�; అ� మ�నవ�ల జన్మ�ిదధ్  

�ామ�ా్థ �ల�. అ�� ��వలం ఏ�టంట� ఈ మ�నవ సమ�జం�క్క ప���గ��� �ాట�, 

మనుష�ల� ఈ ���క ప్రపంచంల� ఉనన్ �ాసత్�క వసుత్ వ�ల �ద ఎక�్కవ దృ�ి్ట� 

��ం��్రక��సుత్ ంట�ర�, ఆ �ధం�ా మన ఆధు�క ప��క�ాల �ద ఎక�్కవ�ా 

ఆ��రప���� త�ంట�ర�. పరయ్వ�ానం�ా మన జన్మ�ిదధ్  �ామ�ా్థ �ల� ఇం�ా 

భ్రష�్ట ప���� త���న్�. �వ���� అ� ���త్ ��� అదృశయ్ం అ��� ��ల� �ేయబ��్డ �. 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� క��� ఉం��లంట�, ఒకర� �ాట�� కృ�ి �ాధన ��్వ�ా 

అ�వృ��ధ్  �ేసు���ా� మ��య� ఒక���క్క మ��క���న �జ �ి్థ��� ����� �ేర����ా�. 

�ా� ఒక జంత�వ� ఇట�వంట� సు��త���న మనసు క��� ఉండదు, అందు�� ఇ�� 

����క్క మ��క స్వ��వం ��్వ�ా �శ్వం�క్క లకష్ణం�� కల�సుత్ ం��. జంత�వ�ల� 

కృ�ి �ాధన �యేగలవ� ��ంతమం�� ����్కంట�ర�, నక్కల�� దన్ � కృ� ి�ేయడం ఎల��� 

�ెల�స�, ల�క స�ాప్లక� కృ�ి �ాధన ఎల� �ెయ�య్ల� �ెల�స� ఇం�ా ఇల�. ఆ 

జంత�వ�లక� కృ�ి �ాధన ఎల� �ెయ�య్ల� �లె�సు అ���� �ాదు. �ట్ట�దట �ాట��� 

క��� కృ�ి అంట� ఏ�ట� అసల� �ె�యదు. �ాట��� ��వలం ఆ మ��క స్వ��వం 

ఉంట�ం�� అం�ే. అప�ప్డ� ���న్ ప్ర�ేయ్క���న �బంధనల� మ��య� ప���ి్థత�ల�్ల , ఒక 

�య�త �ాలం తర��ాత అ�� ��ంత ప్ర���ా�న్ క��� ఉండవచు్చ. అ� శ��త్� 

�� ందగలవ� మ��య� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ేయగలవ�. 

ఈ �ధం�ా ఒక జంత�వ� ���న్ �ామ�ా్థ �లను క��� ఉంట�ం��. గతంల� 

మనం ఈ జంత�వ� ���న్ �ామ�ా్థ �ల�� ��ల� సూకష్్మబ���ధ్  గల���ా మ���ంద� అ� 
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ఉం�ే�ాళ్ళం. మ�మ�ల� మనుష�ల దృ�ి్టల�, జంత�వ�ల� ఎంత బల���న� అంట� అ� 

మనుష�లను ��ే�ాగ్  ల�ంగ��సు��గలవ�. �ాసత్�ా��� అ� అసల� బల���న�� �ావ� 

మ��య� స్వచ్ఛ���న �ాధక�ల మ�ందు ఎందుక� ప����ావ� ��ను అంట�ను. �క� 

సుమ�ర� ���య్ సంవతస్�ాల� �ాధన ��ేిన ఒకట� ఎదుర�ప���� �ా�, ఒక �నన్ ��ల� 

��ల� ఎక�్కవ ���న్ న�� ి ��య�����. మనం �ెప�ప్క���న్ం జంత�వ�ల� ఈ 

మ��క���న స్వ���ా�న్ క��� ఉంట�య�, మ��య� �ాట��� ���న్ �ామ�ా్థ �ల� 

ఉండగలవ�. అ�నపప్ట���, మన �శ్వంల� ఒక సూత్రం ఉం��: జంత�వ�ల� కృ� ి

�ాధనల� సఫలత �ా��ంచ����� అనుమ�ంచబడదు. అందువల్ల  �్ార �న గ�ం��ల�్ల  

�రందర� చదవగలర�, ���న్ వందల సంవతస్�ాలక� ప్ర��ా�� జంత�వ�ల� ఒక ��దద్  

ఉపద్రవం �ావడంవల్ల�� ల�క ఒక �నన్ �పత�త్ ల��� చ��� య�య�. ఒక �య�త 

�ాలం తర��ాత, జంత�వ�ల� శ��త్ అ�వృ��ధ్  �ేసుక�ంట�� మ��య� తపప్క�ం�� 

చంపబ���స్ం�ే ల�క �డి�గ��ాట�క� గ����ావడం �దలగ�న� జర�ా�. అ� కృ�ి 

�ాధన �యేక�ం�� �����ంచడం అ�య్ం�� ఎందుకంట� �ాట��� మ�నవ�ల జన్మతః వ�ే్చ 

స్వ��వం అ���� ల�దు �ాబట�్ట; అ� మ�నవ�ల�్ల గ కృ�ి �ాధనను �యేల�వ� ఎందుకంట� 

అ� మ�నవ స్వ���ాలను క��� ఉండవ� �ాబట�్ట . అ� కృ�ిల� సఫలం అ��ే, అ� 

తపప్క�ం�� �ాకష్సుల� అవ����. అందువల్ల  �ట� కృ�ి సఫలం �ావ����� అనుమ� 

ఇవ్వబడదు. ల�క�� �ే, అ� స్వరగ్ం ��్వ�ా చంపబడ���. �ాట��� క��� ఇ�� �ెల�సు. 

�ా� ��ను �ె�పి్నట�్ట �ా, మ�నవ సమ�జం అ���� ఇప�ప్డ� ��పప్ ��గజ�ర�డ� �ి్థ�ల� 

ఉం�� మ��య� ��ంతమం�� అ�న్ ర�ాల �ా�ాల� �ే�ాత్ ర�. ఇట�వంట� �ి్థ�ల�, మ�నవ 

సమ�జం అ���� ప్రమ�దంల� ల���? 

ఒక ప������ �రే�క�నన్ తర��ాత �షయ�ల� �ర�గ�మ�ఖం పట్టడం అ���� 

తపప్దు! ��ం కను��నన్�� ఏ�టంట� చ��త్రప�ర్వ �ాలంల� ఎప�ప్�ై�� మ�నవ 

సమ�జ�ల� �య�త �ాలంల� జ���� ���శ���న్ అనుభ�ం�నప�ప్డ�, అ�� 

ఎల్లప�ప్డూ మ�న�ా� ���ౖకం�ా ����� కల��ిత���నప�ప్�ే జ����ం��. ఇప�ప్డ� 

మ�నవ�ల� ��ాసం �ేసుత్ నన్ ప��మ�ణంల� ��ం���ాట� ఇతర ప��మ�ణ�ల� అ�న్ 

��ల� ప్రమ�దకర���న ప���ి్థ�ల� ఉ��న్�. ఈ �ా్థ �ల� ఉనన్ ఇతర ప��మ�ణ�ల 

�షయంల� క��� ఇ� ే �జం; ఆవ��ం� ే ఆత్మల� ల�క జంత�వ�ల� క��� 

త�ిప్ంచు���ాల� కం�ార�ల� ఉ��న్� మ��య� ఇం�ా ఎ�ె�త్న �ా్థ �లక� ���్ల�� �ాల� 

అనుక�ంట���న్�. ఇం�ా ఎ�ె�త్న �ా్థ �ల�� ఎక్కడం ��్వ�ా త�ిప్ంచు��గలవ� అ� 

అనుక�ంట���న్�. అ��� అ�� అంత సులభం ఎల� అవ�త�ం��? కృ�ి �ాధన 
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�ేయగల�ా� అంట� ఒక���� మ�నవ శ��రం ఉండవల�ిం�ే. అనుగ�ణం�ా, ��ంతమం�� 

���ంగ్ �ాధక�ల� ఆత్మల� ల�క జంత�వ�ల�ేత ఆవ��ంచబడట���� ఇ�ొక �ారణం. 

��ంతమం�� అను��వచు్చ, “అంతమం�� ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� ల�క 

ఉనన్త-�ా్థ � గ�ర�వ�ల� ఉండ�ా, �ాళ�్ళ ��� గ���ం� ఎందుక� ఏ� �ెయయ్ర�?” 

మన �శ్వంల� ఇం��క సూత్రం ఉం��: �ర� �ే���ౖ�� య�న్ం��� ల�క ��ర�క���న్ �ా�, 

ఇతర�ల� జ�కయ్ం �సేు��వ����� సమ్మ�ంచర�. ఇక్కడ మనం అంద���� ధర్మబదధ్���న 

మ��ాగ్ �న్ అనుస��ంచమ� బ� ���ాత్ ం, మ��య� అ�ే సమయంల� �క� �ర� 

స్వయం�ా జ�్ఞ ��దయం �� ంద����� �క� �ా ను ప��ప�ర్ణం�ా �వ���ాత్ ం. �క� 

��ర�్చ���ాల� ఉం�� ల��� అ���� �క� సంబం��ం�న �షయం. గ�ర�వ� �మ్మ�న్ 

��్వరం గ�ం�� �సుక�� ����త్ డ�, కృ�ి �ాధన �యేడం అ���� � ��ే ఆ��రప�� 

ఉం��. ఎవ్వర� �మ్మ�న్ బలవంతం �ేయర� ల�క ��ేత కృ�ి �ాధన ��ెయ్ంచర�. 

�ర� కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ �ా ల��� అ���� � స్వంత �షయం. మ�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, 

�ర� ఏ మ��ాగ్ �న్ ఎంచుక�ంట�ర�, �క� ఏం �ా�ా�, �ర� ఏం �ెచు్చ���ాల� 

ప్రయతన్ం �ే�ాత్ ర� అ�� �షయ���� వ��త్  అందుల� ఎవ్వర� జ�కయ్ం �సేు��ర�. మనం 

మనుష�ల� మం��ాళ�్ళ�ా ఉండమ� సల� మ�త్ర�� ఇవ్వగలం. 

�ర� ��ంతమం�� ���ంగ్ �ాధన �ేయ���న్ చూ� ి ఉ��న్�ా�, �ాళ్ళ శ��త్ 

అ���� �జ���� ఆవ��ం�న ఆత్మల� ల�క జంత�వ�ల ��్వ�ా �� ం��ం�ే. ఒక���� ఆత్మ ల�క 

జంత� ఆ�ాహన ఎల� కల�గ�త�ం��? �శేం అంతట� ఎంతమం�� ���ంగ్ �ాధక�ల� 

�ాళ్ళ శ���ాల ��నుక ఆవ��ం�ే ఆత్మల� ల�క జంత�వ�లను క��� ఉ��న్ర�? ��ను 

ల�క్క� ��ల్ల�� �ే��త్ , ��ల�మం�� ���ంగ్ �ాధన �ేయ����� మ�� భయప���� ��ర�. ఆ 

సంఖయ్ అ���� భయం����� అంత ��దద్��! అ��ే, అట�వంట� ఈ ప���ి్థ� ఎందుక� ఉం��? 

ఈ �షయ�ల� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ���� సమసయ్లను సృ�ి్టసుత్ ��న్�. ఇ�� 

ఎందుక� ఇంత గం�ర���న ఉ��ప్తం�ా మ���ం��? ఇ�� క��� మనుష�ల� స్వయం�ా 

��్ర���ించుక�నన్��, మ�న�ా� అ���� ��గజ����� త�ం�� మ��య� అ�న్ ��ట్ల  ��నవ�ల� 

ఉ��న్ర� గనుక. అ�మ�ఖయ్ం�ా ఆ బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అందర� ఆవ��ం�న 

ఆత్మలను, జంత�వ�లను తమ శ���ాల �ద క��� ఉ��న్ర� మ��య� అ� ే �ాళ్ళ 

బ� ధనల�్ల  ప్ర�ారం �ే�ాత్ ర�. మ�నవ చ��త్ర అంతట�, మ�నవ�లను ఆవ��ంచక�డద� 

జంత�వ�లక� ���ధం ఉం��. అ� అల� �ే�ినప�ప్డ� అ� చంపబ��్డ �; ఎవ����� అ�� 

చూ��త్  ���న్ అనుమ�ం�ే �ాళ�్ళ �ాదు. ఈ ��� మన సమ�జంల�, అ�నపప్ట��� 
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��ంతమం�� స�యం �యేమ� �ాట��� �్ార ర్థన �ే�ాత్ ర�, �ాట�� ��ర�క�ంట�ర�, మ��య� 

�ాట��� ప�జ �ే�ాత్ ర�. ��ంతమం�� అను��వచు్చ, “��ను ���న్ �ా�ాల� ప్ర�ేయ్కం�ా ఏ� 

��ర���ల�దు!” �ర� ��� గ���ం� అడగల�దు, �ా� �ర� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

��ర�క���న్ర�. ఒక ధర్మబదధ్���న కృ�ి �ాధన నుం�� ఒక జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ �ాట�� 

�క� ఇ�ాత్ ��? య�న్ంచడం అ���� మ�మ�ల� మనుష�ల �క్క ఒక బంధం, ఈ 

బం���న్ తపప్క�ం�� �డ�����. అ��ే �ాట�� �క� ఎవర� ఇ�ాత్ ర�? ��వలం ఇతర 

ప��మ�ణ�ల నుం�� �ాకష్సుల� మ��య� రకర�ాల జంత�వ�ల� �ాట�� �క� 

ఇవ్వగలవ�. ఇ�� ��� ఆత్మ ల�క జంత� ఆ�ాహనను ��రడం�� సమ�నం �ా��? 

అప�ప్డ� అ� వ�ాత్ �.  

ఎంతమం�� మనుష�ల� ���ంగ్ ను స్వచ్ఛ���న మనసు�� �ాధన �ే�ాత్ ర�? 

���ంగ్ �ాధనల� ఒకర� ���ౖకత�� �్ార మ�ఖయ్త ఇ�ా్వ�స్న ఆవశయ్కత ఉం��, మం� 

�ా�ాయ్ల� �యె�య్� మ��య� దయ�� ఉం���. ఒకర� తన� ��ను ప్ర� �షయంల� 

మ��య� అ�న్ ప���ి్థత�ల�్ల ను ఈ �ధం�ా�� న���ంిచు���ా�. ���ంగ్ �ాధన ఒక 

�ార�్కల� ��ేి�� ల�క ఇంట�్ల  ��ేి��, ఎంతమం�� మనుష�ల� ఈ �ధం�ా ఆల���ాత్ ర�? 

��ంతమం�� �ాధన �ే�� ���ంగ్ ఏ�ట� ఎవ���� �ె�యదు. �ాధన �ేసుత్ ండ�ా మ��య� 

శ���ా�న్ ఊప�త�, ఒకర� ఇల� ��ణ�గ���ర�, “ఓహ్, �� ��డల� ��క� మ�ాయ్ద 

ఇవ్వదు. �� అతత్�ార� ఎంత భయంకర���న��!” ��ంతమం�� అ�� ేప్ర� �షయం �ద 

�ాయ్ఖ�య్��ాత్ ర�–�ాళ్ళ ప� స్థలం నుం�� �ేశ వయ్వ��ాల వరక�. �ాళ�్ళ మ�ట�్ల డ� 

�షయ�ల� ఉండవ�, �ాళ్ళ ఆల�చన �������� ఏ�ై�� �షయం ఏ��భ�ంచక�� �ే 

�ాళ�్ళ ఎం�� మధనప���� ��ర�. ���న్ ���ంగ్ �ాధన అ� �ర� అంట��ా? ఇం�ా 

��ౖ�ా, అల�ంట� వయ్��త్ ఒక �లబ�� ��ే� �ాయ్య�మ �ాధన �ేసుత్ ంట�డ� బడ�క�� �ాళ�్ల  

వణ�క�త�ండ�ా. ఆ ��ౖన ఇంకను అత� మనసు ���ా ం��ా ఉండదు: “ఈ ���ల�్ల  

వసుత్ వ�ల� ఎంత ఖ���ై�� య�� మ��య� ధరల� �������� త���న్�. ప� స్థలం �� 

�తం �ె�్లంచల�క�� త�ం��. ��ను ���ంగ్ �ాధన ��్వ�ా ���న్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� 

ఎందుక� అ�వృ��ధ్  �ెయయ్క�డదు? ��ను అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ�వృ��ధ్  �ే��త్ , ��ను 

క��� ���ంగ్ గ�ర�వ� అ��� ��ను మ��య� ధనవంత�ణ�్ణ  అవ���ను. ��ను ��గ�లను 

చూడవచు్చ మ��య� డబ�్బ సం�ా��ంచవచు్చ.” ఒక్క�ా�� ఇతర�ల� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� అ�వృ��ధ్  �ే�ార� చూ�ాడంట�, అతడ� ఇం�ా ఆ�ాటప���� ��డ�. అతడ� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల ��ంటపడ��డ�, ��వయ్ దృ�ి్ట మ��య� �ాయ్ధుల� నయం 

�ే��ందుక� �ామర్థ�ం ��సం య�న్�ాత్ డ�. ��� గ���ం� ఆల��ంచం��, అందర�: ఇ�� 
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మన �శ్వం�క్క లకష్ణం జ�న్-�ాన్-��న్ క� ఎంత దూర�! ఇ�� ప���త్�ా వయ్���క 

��శల��� ��ళ�త్ ం��. గం�రం�ా �ె�ాప్లంట� ఈ వయ్��త్ దుష్ట కృ�ి �ాధన �సేుత్ ��న్డ�! 

ఏ������ా�, ఇ�� అత��� �ె�యక�ం���� �ే�ాత్ డ�. ఈ మ�రగ్ంల� ఎంత ఎక�్కవ�ా 

ఆల���ాత్ �ో , అత� మనసుస్ అంత �చం�ా తయ�రవ�త�ం��. ఈ వయ్��త్ �ా ను 

�� ందల�దు మ��య� ���ౖకత�� �్ార మ�ఖయ్త ఇవ్వడం �ె�యదు. అల��� ��వలం 

�ాయ్య�మం �యేడం ��్వ�ా�� శ��త్ అ�వృ��ధ్  �ేసు��గలన� అనుక�ంట�డ� మ��య� 

యతన్ం ��్వ�ా తన�� ఏ�� �ా�ాలంట� అ�� వ�్ేచసుత్ ంద� అనుక�ంట�డ�. ఈ వయ్��త్ అ� ే

ఆల���ాత్ డ�. 

ఇ�� క�్చతం�ా ఒక���క్క �డె� ఉ�ేద్�ాయ్ల �ారణం�ా��, �ారంతట �ా�� 

�ెడ� ఆ�ా��ంచుక�ంట�ర� �ాబట�్ట . �ా� ఒక జంత�వ� ���న్ చూడగలదు: “ఈ మ�� ి

���ంగ్ �ాధన ��్వ�ా ధనవంత�డ� �ా�ాల� అనుక�ంట���న్డ�. ఆ ఇం��క వయ్��త్ 

ప్ర�ి��ధ్���ా్క� మ��య� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను �� ం��� అనుక�ంట���న్డ�. �� 

అదృష్టం, �ా�� శ��రం అంత �డె్డ��ే �ాదు మ��య� ��ల� మం� �షయ�లను క��� 

క��� ఉం��. �ా� అత� మనసుస్ �జం�ా�� �ెడ్డ��, మ��య� అతను అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� య�న్సుత్ ��న్డ�! అత��� ఒక గ�ర�వ� ఉం�� ఉం�ొచు్చ, �ా� అత��� ఒక 

గ�ర�వ� ఉ��న్�ా� ����ం భయం ల�దు.” ఒక ధర్మబదధ్���న కృ�ి �ాధన నుం�� వ�్చన 

ఒక గ�ర�వ� అతడ� �ాట� ��సం ఆ �ధం�ా య�న్ంచడం చూ�ి అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� 

ఇవ్వడ� ఆ జంత�వ�క� �లె�సు. అతడ� �ాట�� ఎంత ఎక�్కవ�ా �ా�ాలనుక�ంట�, 

అత�� గ�ర�వ� అంత తక�్కవ�ా ఇ�ాత్ డ�, ఎందుకంట� అ�� క�్చతం�ా 

వ���ంచు��వల�ని బంధం �ాబట�్ట. ఎంత ఎక�్కవ ఈ �ధం�ా ఆల���ాత్ �ో , అతడ� అంత 

తక�్కవ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �� ందు��డ�, మ��య� అతడ� ����� జ�్ఞ ��దయం 

�� ంద����� అంత తక�్కవ అవ�ాశం ఉం��. �ాట�� ఎంత ఎక�్కవ�ా య�న్��త్ , అత� 

మనసుస్ అంత �చం�ా తయ�రవ�త�ం��. �వ����, ఇతడ� ఎందుక� ప����ాడ� చూ�ి, 

అత�� గ�ర�వ� ఒక �ట�్ట ర�ప్�� అత��� వ��� ���్ల�� ��డ� మ��య� అత��� గ���ం� 

ఇక పట�్టంచు��వడం మ����ాత్ డ�. ��ంతమం���� ఒక గ�ర�వ� ఉండడ� మ��య� బహ�శ 

����న ��ళ�త�నన్ గ�ర�వ� చూసుక�ంట� ఉండవచు్చ, ��నన్���న ప��మ�ణ�ల�్ల  

��ల�మం�� ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల���న్ర� �ాబట�్ట . ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ 

ఆ మ��ి� చూ� ిఒక ��� అత�� ��ంట �ర�గ���డ�. తర��ాత ఆ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ 

ఇతడ� అంత మం��ాడ� �ాద� �లె�సుక�� ���్ల�� ��డ�. ఆ తర��ాత ��� ఇం��క 



 

122 

 

��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ అట� పక్క�� �ావచు్చ, మ��య� ఆయన క��� అతడ� 

మం��ాడ� �ాద� �ెల�సుక�నన్ తర��ాత అత��� వ��� ���్ల�� ��డ�. 

ఇత���� ఒక గ�ర�వ� ల��� ����న �� �� గ�ర�వ� ఉ��న్ ల�క�� ���, అత�� 

గ�ర�వ� అతడ� ��ర�క�నన్�� ఇవ్వడ� అ�� �షయం ఆ జంత�వ��� �ెల�సు. జంత�వ�ల� 

��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� ఉం�ే ఆ ప��మ�ణ�లను చూడల�వ� �ాబట�్ట , �ాట��� భయం 

ల�దు మ��య� అ� ఆ ల�సుగ�� ఒక ప్ర�జనం�ా �ాడ�క�ంట��. మన �శ్వంల� 

ఒక సూత్రం ఉం�� ఏ�టంట� ఒకర� �ే� ��సం య�న్ం��� �ా� మ��య ఒక���� ఏం 

�ా�ా�స్ ఉ��న్ �ా� �ామ�నయ్ం�ా ఇతర�ల� ఆ �షయంల� జ�కయ్ం �ేసు��క�డదు. ఆ 

జంత�వ� ఈ ల�సుగ�� అవ�ాశం�ా �సుక�ంట�ం��, “అత��� ఏ�ై�� �ా�ాలంట� ��ను 

ఏ�ాప్ట� �ే�ాత్ ను. అత��� స�యం �ేయటంల� �� త��ప్� ల�దు, అవ��� �ా��?” ఆ 

జంత�వ� ���న్ అత��� ఇసుత్ ం��. ఆరంభంల� ఆ జంత�వ� అత�న్ ఆవ��ంచ����� 

�ైరయ్ం �యేదు, మ��య� అత��� మ�ందు �ాడ�������� ��ంత శ��త్� ఇసుత్ ం��. ఒక ��� 

ఆ వయ్��త్ అక�ా్మత�త్ �ా ��ను ��ర�త�నన్ శ��త్� క��� ఉ��న్న� కను��ంట�డ�, మ��య� 

అతను �ాయ్ధుల� నయం క��� �యేగలడ�. అ�� ప� �ేసుత్ ంద� చూ�ిన తర��ాత, 

జంత�వ� ���న్ సం��తంల� ఆల�పనల�గ ఉప���సుత్ ం��, “అత��� ఇ�� �ా�ా� కదు, 

అత� శ���ా��� అంట�క�ంట�ను. అల�����ే అత��� ఇం�ా ఎక�్కవ �షయ�లను 

ఇవ్వగలను మ��� అ�� �ే�క�ా �ేయవచు్చ. అత��� ��వయ్ దృ�ి్ట �ా�ాల� వ��ద్ ? 

ఇప�ప్డ� అత��� అ�న్ ఇ�ాత్ ను.” అ�� అల� అత�న్ ఆవ��ం�ేసుత్ ం��. 

ఈ వయ్��త్�క్క యతన్ం��ే� మనసు ఈ �షయ�ల� గ���ం� అల��సుత్ ండ�ా, 

అత�� ��వయ్ ��త్రం �ెర�చుక�ంట�ం�� మ��య� ���న్ �ద్ర���న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�� 

అతడ� శ��త్ క��� �డ�వగల�గ���డ�. అతడ� ��ల� ఉ�ేత్�త��ై�� ��డ� మ��య� తను 

�ాధన ��్వ�ా ఏ�ె�ౖే �ా�ాలనుక���న్�ో  అ�� �వ���� తనక� ద��్కంద� అనుక�ంట�డ�. 

�జ���� అతడ� తన �ాధన ��్వ�ా �ే�న్ �ా��ం�ం�� ల�దు. అతను మ�నవ శ��రం 

గ�ం�� చూడగలను మ��య� ఒక�� శ��రంల� ఉనన్ �ాయ్�� ఎక్కడ ��ాసం ఉం�ో 

క���ట్టగలన� అతను అనుక�ంట�డ�. �జ���� అత� ��వయ్ ��త్రం అసల� �ెర�చు���� 

ల�దు; అ�ే�టంట� అత� మనసు� ఆ జంత�వ� �యంత్రణ �సేుత్ ం��. ఆ జంత�వ� ��� 

కళ్ళ�� అ�� చూ�ని �ాట�� అత�� మనసుల��� ప్ర��ం�ంపజ�సుత్ ం��, అందు�� అతడ� ఆ 

�ధం�ా తన ��వయ్ ��త్రం �ెర�చుక�ంద� అనుక�ంట�డ�. “��ంగ్ �డ�దల �ెయ�య్ల�? 

ఇ���� �సు��.” తన ��ంగ్ శ��త్� �డ�దల ��ే�ందుక� �ే� ���ినప�ప్డ�, ఆ జంత�వ� 
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క��� ��� పంజ� అత� ��నుక నుం�� ��ప�త�ం��. అతను ఆ శ��త్� ఇ�ే్చ�ని ��ంట��, 

సరప్ం �క్క తలనుం�� ��న ��ల�క బయటక� వసుత్ ం�� ఆ �����క్క �ాయ్��గల ల�క 

�ా�న ���ా�న్ ��క�����. అట�వంట� సంఘటనల� ��ం�ంె ఎక�్క�� ఉ��న్�, 

మ��య� ఈ మనుష�లందర� స్వంత య��న్ల ��్వ�ా�� ఆత్మ ల�క జంత� 

ఆ�ాహనలను �చెు్చక���న్ర�. 

ఈ వయ్��త్ �ే��న్ య�న్సుత్ ��న్డ� �ాబట�్ట–ఐశ్వరయ్ం మ��య� ప్ర�ష్ట ��నుక 

ప��–అతడ� అల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను �� ం��డ�. అతను �ాయ్ధుల� నయం 

�ేయగలడ�, మ��య� అత�� ��వయ్ ��త్రం క��� �షయ�లను చూడగలదు. ఇ�� అత��� 

��ల� సం���ా�న్సుత్ ం��. ఆ జంత�వ� ���న్ చూ�ి, “�క� ధనవంత�డ� �ా�ాల� 

ల���? మం���, ��ను �నున్ ధనం సం�ా��ంచ��ాత్ ను.” ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ��� 

మనసు ల�బర�్చ��వడం ��ల� ��ేక. ఆ జంత�వ� ��ల�మం���, ఎం�� ఎక�్కవ 

మం���, అత� దగగ్రక� ���తస్ ��సం వ�ే్చల� �యేగలదు. ఎంత అదృష్టం, అతడ� 

ఇక్కడ �ాయ్ధులక� ���తస్ �ేసుత్ ండ�ా, అక్కడ ఆ జంత�వ� ప�్ర�ా �ల�ఖర�్ల  అత� 

గ���ం� ప�్రకల�్ల  ప్ర��రం �ే��ల� �ేసుత్ ం��. ఇల�ంట� పనుల� ��ే�ందుక� మ�మ�ల� 

మనుష�లను ఉప���ంచుక�ంట�ం��. అత���� ఒక ���� స��ప�� డబ�్బల� ఇవ్వక�� �,ే 

అ�� అనుమ�ంచబడదు; ఆ జంత�వ� ఆ ������ తల���ిప్ వ�ే్చల� �ేసుత్ ం��. 

ఏ������ా�, ఒకర� అత���� ��ల� ఎక�్కవ డబ�్బల� ఇ�ా్వ�స్ం�ే. అత���� ��ర� ప్ర�ష్ట 

మ��య� సంపద ��ండూ ల�ం���, ధనం క�డబ�డ�త� ��ర� ప్ర�ష్ట సం�ా��ం��డ� 

�ాబట�్ట . అతడ� ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� క��� అ��� య�డ�. �ా��రణం�ా, అట�వంట� 

వయ్��త్ �ిన్ �ింగ్ క� �ల�వ ఇవ్వడ� మ��య� ఏ�ై�� అన����� �ాహ�ి�ాత్ డ�. అతడ� 

స్వ�ాగ్ ��� తర��ా� ����న� అనుక�ంట�డ�, ����� అవత��ం�న మ���� �ాణ� మ�త14 

ల�క ��పప్ జ�డ్ చక�వ��త్15 ����న� �ెప�ప్క���ందుక� క��� �ాహసం �ే�ాత్ డ�. అతడ� 

త�న్ ��ను ఒక బ�దధ్  అన����� క��� �ైరయ్ం �ే�ాత్ డ�. ఎందుకంట� అతడ� �జ���న �ని్ 

�ింగ్ కృ�ి �యేల�దు �ాబట�్ట, అతడ� తన �ాధనల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

య�న్�ాత్ డ�. పరయ్వ�ానం�ా, తన �ద�� ఆత్మల� ల�క జంత�వ�ల ఆ�ాహ���న్ ���� 

�ెచు్చక�ంట�డ�. 

14మ���� �ాణ� మ�త Lady Queen Mother—�ై�య ప��ాణ�ల�్ల , మ�ల�్ల �ాల�్ల  అత�య్నన్త���న-

�ా్థ � మ���� �ేవత. 
15��పప్ జ�డ్్డ  చక�వ��త్ Great Jade Emperor—�ై�య ప��ాణ�ల�్ల , మ�ల�్ల �ాలను పరయ్����ం�ే 

�ేవ�డ�. 
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 ��ంతమం�� ఆల��ంచవచు్చ “అందుల� త��ప్మ�ం��? డబ�్బ ల�క ఆ�ిత్  

గ��ంచగ����ే అ�� మం��ే, మ��య� ��ర� ప్ర�ష్ట క��� �ా��ంచవచు్చ.” ��ల�మం�� 

ఇల��� ఆల���ాత్ ర�. అంద���� ��ను �ె��ప్�� ఏ�టంట� ఆ జంత�వ�క� �ాసత్�ా��� ��� 

స్వంత ఉ�ేద్శం ఉంట�ం��, మ��య� ఒక �ారణం ల�క�ం�� అ�� �ే�న్ ఇవ్వదు. ఈ 

��ా్వ��� ఒక సూత్రం ఉం��: “నష్టం ల�క�ం�� ల�భం ల�దు.” అ�� ��ేన్ �� ందుత�ం��? 

��ను ఇప�ప్� ే ఈ �షయ��న్ ప్ర�ాత్ �ంచల���? ఇ�� � శ��రంల� ఉనన్ �ా�ా�న్ 

�� ం��ల� అనుక�ంట�ం�� ఆ �ధం�ా అ��� ఒక మ�నవ స్వర��ా�న్ కృ�ి 

�ెయ�య్ల�, మ��య� అ�� ఒక మ��ి శ��రంనుం�� మ�నవ �ా�ా�న్ 

��క��ంచుక�ంట�ం��. ఒక మ�నవ శ���ా��� ఒక్క ��గం �ార�� ఉంట�ం��. ఒకర� కృ� ి

�ాధన �ెయ�య్ల� అనుక�ంట�, ఆ ఒక్క ��గ�� ఉం��. ఆ జంత�వ�� అ�� క��� 

�సు�����త్ , �ర� కృ�ి �ాధన గ���ం� మ��్చ�� �ా�స్ం�ే. �ర� కృ�ి �ాధన ఎల�  

�ే�ాత్ ర�? �క� ఏ� �గలదు మ��య� కృ�ి �ాధన అసస్ల� �ేయల�ర�. ��ంతమం�� 

అనవచు్చ: “��క� కృ�ి �ాధన �ెయ�య్ల� ల�దు క���, ��ను ��వలం డబ�్బ 

సం�ా��ం���. ��క� డబ�్బ ఉనన్ంత �ాలం, అ�� ��ల�. ఎవర� పట�్టంచుక�ంట�ర�!” 

��ను �ె��ప్�� ఏ�టంట� �ర� ఆ�ిత్  గ��ం��ల� అను��వచు్చ, �ా� ��ను �ారణం �ె�ిప్న 

తర��ాత �ర� ఇల� ఆల��ంచర�, ఎందుక�? అ�� � శ���ా�న్ త్వర�ా వ��ల���త్ , � 

��ల�గ� అవయ�ాల� ��ల� బల��నం�ా అ��ి�ాత్ �. ఆ తర��ాత � ����న 

��తమం�� ఇల��� ఉం���� ��ర� ఎందుకంట� అ�� ��క్క �ా�ా�న్ మ�� ఎక�్కవ�ా 

���సుక�ం�� �ాబట�్ట . �ా� అ�� � శ���ా�న్ ఆలసయ్ం�ా వ��� ����త్ , �ర� �సస్త�త్ వ�ా 

తయ�రవ���ర� మ��య� � ����న ��తమం�� ��వలం ఒ�� �ా్వస ఊ��ి��� 

మం��న ప�� ఉంట�ర�. �క� డబ�్బ ఉ��న్�ా� ���న్ ఖర�్చ �యేగల�గ����ా? �క� 

��ర� ప్ర�ష్ట ఉ��న్�ా�, ���న్ ఆనందం�ా అనుభ�ంచగల�ా? ఇ�� భయ�నకం�ా ల�దు? 

ఈ సంఘటనల� ఈ��డ� మ�ఖయ్ం�ా �ాధక�ల మధయ్ గమ�ంచదగగ్��ా 

ఉ��న్�, మ��య� �ాళ�్ళ ��ల� అ��క సంఖ�య్కం. ఒక జంత�వ� ఒక వయ్��త్� ��వలం 

ఆవ��ంచగలగడ�� �ాదు ఒక���క్క ప్రథమ ఆత్మను చం��యగలదు క��� మ��య� 

�ాళ్ళ �వన్ మం��రం16ల��� ప్ర���ం� అక్కడ �వ�ించగలదు. ఆ వయ్��త్ ఒక మ�నవ����ా 

కనప��నపప్ట��� అతడ� మ��ి �ాదు. ఇ�ాళ ��ప� ఇల�ంట� �షయ�ల� క��� 

జరగగలవ�. ఇ�� ఎందుకంట� మ�నవ�ల ���ౖక �ల�వల� మ����� య�� �ాబట�్ట . 

16 �వన్ మం��రం niwan (nee-wahn) palace—�ీ�యల్ గ�ం�� (సుష�మన్ ����) ���� 

మ����� సంబం��ం�న పదం. 
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ఒకర� ఏ�ో  ఒక తప�ప్ ��ే�త్ , �ర� అత��� నువ�్వ ఒక తప�ప్డ� ప� �ేసుత్ ��న్వ� అ� 

�ె�ిప్�� అతడ� నమ్మడ�. అతను డబ�్బ సం�ా��ంచడం, డబ�్బ ��ర���వడం ల�క ఆ�ిత్  

గ��ంచడం అ���� ఒప�ప్ మ��య� సక�మమ�, మ��య� అ�ే స���నద� అనుక�ంట�డ�. 

అందువల్ల , ఇతర�లక� �� మ��య� నష్టం క����ాత్ డ�. డబ�్బ సం�ా��ంచ����� ఏ 

�ాప����� �ే�ాత్ డ� మ��య� ఏ�� �యే�������� �ాహసం �ే�ాత్ డ�. ఏ�ో  ఒకట� 

�� ��ట�్ట ��క�ం�� ఆ జంత�వ� ఏ ల�భం �� ందల�దు. అ�� ఏ�� �� ందక�ం�� �క� ఏ�ె�ౖ� 

ఎల� ఇసుత్ ం��? అ�� � శ��రంల�� �షయ�లను �సు���ా� అనుక�ంట�ం��. ��ం 

�ె�ిప్ం�� ఏ�టంట� ఒక���క్క స్వంత �ల�వల� మ��య� మనసుస్ స���ాగ్  ల��� 

ధర్మబదధ్ం�ా ల�క�� వడం వల�� ఒకర� సమసయ్ల�్ల  పడ��ర�. 

��మ� �ాల�న్ ���ా బ� ��సుత్ ��న్ం. మన �ాఠ�ాల �క్క కృ�ి �ాధన 

�ెయయ్డంల�, �ర� ��క్క �ని్ �ింగ్ � స���ాగ్  �ర్వ��ంచుక�నన్ంత �ాలం �క� 

ఎట�వంట� సమసయ్ల� ఉండవ�, ఎందుకంట� ఒక ధర్మబదధ్���న మనసుస్ వంద 

దుష్ట��్వలను అణ���యగలదు �ాబట�్ట . �ర� ��క్క �ని్ �ింగ్ ను స���ాగ్  

�ర్వ��ంచు��ల�క �����ంట ల�క �����ంట పడ�,ే �ర� తపప్క�ం�� ఇబ్బందుల� 

�ె�్చ��ట�్ట క�ంట�ర�. ��ంతమం�� �ాళ�్ళ ఇంతక�మ�ందు �ాధన �ే�ని���న్ స����ా 

వదుల���ల�ర�. మనుష�ల� ఒ�� ఒక కృ�ి �ాధన మ��ాగ్ �న్ �ాధన �ేయవల�ిన 

ఆవశయ్కత మనక� ఉం�� ఎందుకంట� స్వచ్ఛ���న కృ�ి �ాధనల� ఒకర� ఏ�ాగ�-

మనసుస్�� ఉం���స్ ఉం�� గనుక. ��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ప�సత్�ాల� 

�్ార �ి���ా�, ��ను �ె��ప్�� ఏ�టంట� ఆ ప�సత్�ాల� అ�న్ ర�ాల �షయ�ల� క��� 

ఉంట�� మ��య� �ాళ�్ళ �ాధన �ే��� �ాట���: అ� �ామ�ల�, నక్కల� మ��య� 

మ�ం��సల�. �ర� ఆ ప�సత్�ాల� చ����ే, అకష్�ాలనుం�� ఇవ�న్ బయట�� వ�ాత్ �. 

��ను �ె�ాప్ను బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఆ �జ���న �ాళ్ళకంట� సంఖయ్ల� ఎ��న్ 

��ట�్ల  ��ట� ఉ��న్ర�, మ��య� �ాళ్ళ� �ర� గ���త్ంచల�ర�. అందువల్ల  �మ్మ�న్ �ర� 

స���ాగ్  న���ించు���ా�. ఇక్కడ ��ను �ర� తపప్క�ం�� �ాల�న్ ���ా �ాధన 

�ెయ�య్�స్ం� ే అనడం ల�దు; �ర� �క� �ావల�ిన ఏ �ాఠ�ాలల���ౖ�� �ాధన 

�ేయవచు్చ. అ��� గతంల� ఒక ��ను�� ఉం��: “ఒకర� ఒక ���య్ సంవతస్�ాల� ఒక 

ధర్మబదధ్���న మ��ాగ్ �న్ �� ందక�ం�� ఉ��న్ పర�ాల�దు, ఒక్క ��� అడ�నక్క 

�ాధనను �ేయడంకంట�.” అందువల్ల , ఒకర� బ��ా నడ�చు���ా� మ��య� 

ధర్మబదధ్���న మ�రగ్ంల� స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన �యె�య్�. కృ�లి� ఇం��క ��ం�� 

�ే���ను కలపవదుద్ , ఎట�వంట� మ�న�కి సంకలప్ం�� క��� వదుద్ . ��ంతమం�� 
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�ాల�న్ ల� వంకర�� య��. అ� వంకర�ా ఎందుక� అయ�య్�? �ాళ�్ళ �ె��ప్�� 

ఏ�టంట� ఏ ఇతర ���ంగ్ �ాధన �ేయల�దు అ�. ఏ������ా�, �ాళ�్ళ �ాధన 

�ేసుత్ నన్ప�ప్డల�్ల , �ాళ్ళ మనసుల�్ల  �ాళ�్ళ ఇంతక�మ�ందు ��ేని �ాధననుం�� 

సంగత�లను కల�ప���ర�. ఆ �షయ�ల� �ాధనల��� �సుక��ాబడటం ల�దు? ఆత్మ 

ల�క జంత� ఆవహన అ�� �షయ���� వ��త్ , మనం ఇంత మట�్ట �� చ��్చ�ాత్ మ�. 

జగత్ సంబం��త ��ష 

“జగత్ సంబం��త ��ష” అంట� ఏ�ట�? ఇ�� ఒక వయ్��త్ అక�ా్మత�త్ �ా ఒక �ె�య� ��ష 

మ�ట�్ల డట��న్ సూ�సుత్ ం��. అతను ఎ�ో  ��ణ�గ���డ�, తన�� అర్థం �ా���. దూరశ�వణ 

�ామర్థ�ంగల వయ్��త్ ����క్క �ా��రణ ��వం గ���ంచగలర� �ా� ఈ వయ్��త్ �ే� గ���ం� 

మ�ట�్ల డ�త���న్డ� అ���� క�్చతం�ా �ెపప్ల�క�� ��ర�. అల���, ��ంతమం�� మనుష�ల� 

అ��క ��నన్���న ��షల� మ�ట�్ల డగలర�. ��ంతమం�� ���న్ ఎం�� �లకష్ణ���న���ా 

క��� ����ాత్ ర� మ��య� ���న్ ఒక �ామర్థ�ం�ా ల�క ఒక అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం�ా 

ప��గణ��ాత్ ర�. ఇ�� ఒక అ�ం��్రయ���న �ామర్థ�ం �ాదు ల�క ఒక �ాధక�� �ామర్థ�ం 

క��� �ాదు; ఇ�� ఒక���క్క �ా్థ �� క��� సూ�ంచదు. అ��ే ఇదం�� ��ే 

గ���ం�? ఇ�� ఏ�టంట� � మనసు ఒక ప�ా� ఆత్మ�ేత �యం�్రంచబడ�త�ం�� 

అ�. అ�నపప్ట��� �క� ఇ�� ఎం�� బ�గ�ంద� అ��ిసుత్ ం�� మ��య� �ర� ���న్ 

��ర�క�ంట�ర�, ఎందుకంట� �ర� ��� గ���ం� సం��షం�ా ఉ��న్ర� �ాబట�్ట . �ర� ఎంత 

ఎక�్కవ సం��షప���ే, అంత చక్క�ా అ�� �మ్మ�న్ �యం�్రసుత్ ం��. ఒక �జ���న 

�ాధక���ా, అ�� �మ్మ�న్ �యం�్రంచ���న్ ఎల� అనుమ��ాత్ ర�? ఇం�ే �ాక�ం��, 

ఇ�� ��ల� ���ం�� �ా్థ �ల�నుం�� వసుత్ ం��. స్వచ్ఛ���న �ాధక�ల��ా, మనం ఆ �ధం�ా 

ఇట�వంట� సమసయ్లను ఆ�్వ�ంచక�డదు. 

ప��ర్థం ���త్ ��� ఆత్మ�ా ఉం��, మ�నవ�ల� అతయ్ంత అమ�లయ్���న 

�ాళ�్ళ. �ట� ��్వ�ా �ర� ఎల� �యం�్రంచబడగలర�? � శ���ా�న్ ��� 

�ాదను��గలరంట� ఎంత బ���కరం! �ట�ల�్ల  ���న్ మ�నవ శ���ాల�� అంట�క�� 

ఉంట��. ���న్ ఉండవ�, �ా� మనుష�ల నుం�� ��ంత దూరంల� ఉంట��. �ా� ఇ� 

�మ్మ�న్ �ాడ�క�ంట���న్� మ��య� �యంత్రణ �ేసుత్ ��న్�. �ర� మ�ట�్ల ��� 

అనుక�ంట� �మ్మ�న్ మ�ట�్ల డ��ాత్ � మ��య� ��ణగ��ాత్ �. ఆ ��ష ఇం��క వయ్��త్�� 

క��� అం��ంచవచు్చ, ఆ వయ్��త్ ���న్ ��ర�్చ���ాలనుక�ంట�. ఆ వయ్��త్ ���న్ 
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ప్రయ�న్ంచ����� �ైరయ్ం �ే��త్ , అతడ� ల�క ఆ�� క��� ���న్ మ�ట�్ల డగలర�. �జ���� 

అ� గ�ంప�ల��ా క��� వ�ాత్ �. �ర� ���న్ పల�ాలనుక�ంట�, ఒకట� � దగగ్ర�� 

వసుత్ ం�� మ��య� �మ్మ�న్ ���న్ పల�క�సుత్ ం��. 

ఈ ప���ి్థ� ఎందుక� ఏరప్డ�త�ం��? ��ను ��ెిప్నట�్ల �ా అ� �ాట� �ా్థ �లను 

అ�వృ��ధ్  �సేు���ాల� అనుక�ంట��. �ా� అక్కడ క�ా్ట ల��� ల�వ�, అందు�� అ� కృ� ి

�ాధన �ేయల�వ� మ��య� �ాట�� అ� ��ర�గ�పరచు��ల�వ�. అ� ఒక ఉ�ాయం 

క���ట�్ట �. అ� మం� �ా�ాయ్ల� �ేయడం ��్వ�ా మనుష�లక� �ాయప��ల� 

అనుక�ంట��, �ా� ఎల� �ేయ�ల� �ాట��� �ె�యదు. అ��� అ� పం���ట�్ట శ��త్ 

��్వ�ా ఒక �����క్క �ాయ్��� అణ���యవచ్చ� మ��య� �����క్క బ�ధక� ఒక 

కష్ణం ఉపశమ���న్ క���ంచవచ్చ� �ాట��� �లె�సు, అ�� ఆ �ాయ్��� నయం 

�ేయల�క�� ��� �ా�. అనుగ�ణం�ా, ఆ వయ్��త్�క్క ��ట�� ఉప���ం� శ��త్� 

పంచడం ��్వ�ా �ా��ంచవచ్చ� �ాట��� �లె�సు. ఇ� ే జర�గ�త�ం��. ��ంతమం�� 

మనుష�ల� ���న్ �ై�క ��ష అ� అంట�ర�, మ��య� ఇతర�ల� ఉ��న్ర� ���న్ బ�దధ్  

�క్క ��ష అ� అంట�. అ�� బ�దధ్� దూ�ిం�నట�్ట . ��ను ���న్ వట�్ట  �ి�్చ 

క�తలంట�ను! 

ఒక బ�దధ్  �ారణం ల�క�ం�� ఊ���� ��ర� ��ె�� మ�ట�్ల డడ� అ���� �ె��ిన 

�షయ��. మన ప��మ�ణంల� ఆయన ��ర� ��ె�� మ�ట�్ల ���ే, మ�న�ా��� ఆయన ఒక 

భ�కం�ా�న్ ప�ట�్టంచగలడ�. అంత ��దద్  శబద్ం��, అ�� ఎల� అనుమ�ంచబడ�త�ం��? 

��ంతమం�� అంట�ర�: “�� ��వయ్ ��త్రం ఒక బ�దధ్  ���� మ�ట�్ల డట��న్ చూ�ిం��.” ఆయన 

��� మ�ట�్ల డల�దు. ��ంతమం�� �� �ాషన్ ఇ�ే �ధం�ా �ేయ���న్ క��� చూ�ార�. 

ఆయన క��� ��� మ�ట�్ల డటం ల�దు. ఆయన ఇ�్చన సం�శేం �ీ్ట��� ��ండ�ల� 

ఉం��. �ర� అ�� �నన్ప�ప్డ�, ఆయన మ�ట�్ల డ�త�నన్ట�్ల �ా ���ిం�ం��. ఆయన 

�ా��రణం�ా తన ప��మ�ణంల� మ�ట�్ల డ���ర�. అ�� ఇక్క���� ప్ర�ారం అ�య్న 

తర��ాత, ఏ������ా� �క� ఆయన �ె�ిప్ం�� సృష్టం�ా �నబడదు ఎందుకంట� �ాలం 

మ��య� స్థలమ� �క్క ��వనల� ఆ ��ండ� ప��మ�ణ�లల� �నన్ం�ా ఉంట�� 

�ాబట�్ట . మన ప��మ�ణంల� ఒక �చీన్17 అ���� ��ండ� గంటల�. అక్కడ�నన్ ఆ ��దద్   

 

17 �ీ చన్ shichen (shr-chuhn)—��ండ� గంటల సమయ��న్ సూ�ం�ే �ై�య అంకం. 
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ప��మ�ణంల� మన�క్క ఒక �ీచన్ అ���� ఒక సంవతస్రం, మ��య� మన�� అక్క�� 

సమయం కంట� ��మ్మ���ా ఉంట�ం��. 

గత�ాలంల� ఒక సూ��త్ ఉం�ే��: “స్వరగ్ంల� అ�� ఒక్క ���, �ా� భ��్మద 

���య్ సంవతస్�ాల� గ����� య��.” ఇ�� ఏకసంఖయ్ స్వ�ాగ్ లను సూ�సుత్ ం�� ��ట�ల� 

అ��ే �ాలం మ��య� స్థలమ� అ�� ��వన ఉండ�ో . ఎల�గంట� అ� ��పప్ 

జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� ఉం�ే ఆ స్వరగ్ ల��ాల�, ఎల�ంట�� అంట� సంప�ర్ణనంద స్వరగ్ం,  

��ౖడూరయ్ స్వరగ్ం, �ాల�న్ స్వరగ్ం, మ��య� ��మర (ల�టస్) స్వరగ్ం. ఇ�� ఆ ప్ర�ే�ాలను 

సూ�సుత్ ం��. ఆ ��దద్  ప��మ�ణంల�, ఏ���నపప్ట��� సమయం అ���� మన��� కంట� 

��గం�ా ఉంట�ం��. �ర� ���న్ �ీ్వక��ంచగ����ే, �ర� ఎవ�� మ�ట�్ల డటం �నగలర�. 

��ంతమం���� ��్లర్ ఆ��యన్స్ (ఎవ్వర� �నల�� శబ�ద్ లను �నగ��� శ��త్) అ�� �ామర్థ�ం 

ఉంట�ం�� మ��య� �ా�� �వె�ల� �రె�చుక�� ఉంట�ర�. �ాళ�్ళ ఎవ�� మ�ట�్ల డ���న్ 

�నగలర�, �ా� సృష్టం�ా �ాదు. �ర� ఏ�ై� ే�నగల�� అ�� ఒక ప���క్క ��చ��చల�గ 

ల�క ఒక ��ా మ�� న్ ���ార్్డ ��గం�ా ప����డ�త�ంట� ఎల� ఉంట�ం�ో  ���న్ �� � ఉంట�ం��; 

అ�� ఏ�ట� ఒకర� �పెప్ల�ర�. ��ంతమం�� సం��తం మ��య� మ�టల� �నగలర�. �ా� 

�ాల వయ్��య్సం అ�����న్ అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం ��్వ�ా తపప్క �ర�్మ�ం���, ఇ�� ఒక 

�ాహకం�ా ప� �ేసుత్ ం��. అప�ప్డ� శబద్ం � �ెవ�లను �రే���గలదు, మ��య� అల� 

�ర� ���న్ సప్ష్టం�ా �నగలర�. ఇ�� ఆ �ధం�ా�� ఉంట�ం��. ��ంతమం�� ���న్ బ�దధ్  

�క్క ��ష అ� అంట�ర�, �ా� ఇ�� �ా�� �ాదు. 

ఇదద్ర� ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� ఒక��� ఒకర� క��ినప�ప్డ�, �ాళ�్ళ 

ఒక్క �ర�నవ�్వ�� ప్ర��� అర్థం �ేసు��గలర�. ఇ�� శబద్ంల�� ట��ప� �ారణం�ా 

జర�గ�త�ం��, మ��య� ఏ�ె�ౖే �ీ్వక��ంచబ��ం�ో  అ�� �ీ్ట��� శబద్ంల� ఉంట�ం��. �ాళ�్ళ 

దర�సం ��ేనిప�ప్డ� �ాళ్ళ �క్క ���ాల� అపప్ట��� �ె�యజ�యబ��్డ �. �ాళ�్ళ 

ఉప���ం� ేపదధ్� ఇ�ొక్కట� �ాదు, �ాళ�్ళ ���న్ సమయ�ల�్ల  ఇం��క పదధ్�� క��� 

ఉప����ాత్ ర�. ��ం�్రజంల�, ట�బ�ట�య ల�మ�ల� �ే� మ�ద్రలను ఉప���ం�ే 

�షయంల� ��ల� క�్చతం�ా ఉంట�ర� �క� �ెల�సు. �ా� �ర� ఒక ల�మ�� �ే� 

మ�ద్రల� �ే���సం అ� అ�����ే, అతడ� అ�� మహ� నన్త���న �గ�దయ్ అ� 

�ెబ���డ�. అ� ఎందుక� ప్ర�ేయ్కం�ా ప��� వ�ాత్ �? అత��� క��� �ె�యదు. 

�ాసత్�ా��� అ� ఆ ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల �క్క ��ష. ఎక�్కవ మం�� 

మనుష�ల� ఉనన్ప�ప్డ�, ఒకర� ��దద్  ��ే మ�ద్రలను ఉప����ాత్ ర�; అ� ��ల� 
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అంద���న� మ��య� రకర�ాల ��దద్  �ే� మ�ద్రల�� �ేయబడ���. ��ంత తక�్కవ 

మం�� మనుష�ల� ఉనన్ప�ప్డ�, ఒకర� �నన్ �ే� మ�ద్రలను �ాడ���ర�; అ� క��� 

��ల� అందం�ా ఉంట�� మ��య� రకర�ాల �నన్ �ే� మ�ద్రల�ేత �ేయబడ���. 

అ� ��ల� సు��త���న� మ��య� ఘన���న�, అ� ఒక ��ష గనుక. గతంల� ఇ�ొక 

��వయ్���న రహసయ్ం, మ��య� ఇప�ప్డ� ��మ� ���న్ ��ల్ల���ే�ాం. ట�బ�ట్ �ేశంల� 

ఉప���ం�ే� ��వలం �ాధన ��సం ���న్ కద�కల� మ�త్ర��, మనుష�ల� �ాట�� 

వ��గ్క��ం��ర� మ��య� క��క��ం��ర�. ఇ� ��వలం �ాధనల� ఒక ��ష�ా ప���ేాత్ � 

మ��య� �ాధన ��రక� ���న్ స్వర��ాల�. ఆ స్వచ్ఛ���న �ే� మ�ద్రల� ఎం�� 

సు��త���న�. 

గ�ర�వ� �ాధక�లక� ఏ���్చర�? 

ననున్ చూ�ని తర��ాత, ��ంతమం�� �� �ె�య్ పట�్ట క�� వదలర�. ఇతర�ల� ఈ 

మనుష�ల� ���� కర��లనం �యేడం చూ�ి, �ాళ�్ళ క��� ���� కర��లనం �ే�ాత్ ర�. 

��క� �ెల�సు �ాళ్ళ మనసుస్ల� ఏమ�ం�ో . ��ంతమం�� గ�ర�వ��� కర��లనం 

�ే�ినందుక� ��ల� సం��షపడ��ర�. ��ంతమం�� ���న్ సం�ే�ాల� �� ం��లనుక�ంట�ర� 

మ��య� �� �ే�� వదలర�. �జ���న �ాధన అ���� � స్వంత �షయం అ� ��మ� 

�ె�ాప్మ�. ��మ� ���తస్ల� మ��య� �ా��రక దృఢత్వం గ���ం� ఇక్కడ ల�మ�, ల�క 

�క� ���న్ సం��ేాల� ఇ�్చ � �ాయ్ధులక� ���తస్ల� �ే��ందుక� �ాదు; మనం �ాట�� 

గ���ం� పట�్టంచుక����� క��� ల�దు. � �ాయ్ధుల� ��ర��ా �� �ేత�� నయం 

�ేయబడ���. �ాయ్య�మ స్థల�ల�్ల  �ాధన �ే���ా���� క��� �ాళ్ళ �ాయ్ధుల� నయం 

�ేయ����� �� �ాషన్ ఉంట�ం��. ఎవ����ే స్వత��ా �� ప�సత్కం చ��� ���ాను 

అధయ్యనం �ే�ాత్ �� �ాళ్ళ�� క��� �� �ాషన్ ఉంట�ం�� �ాళ్ళ �ాయ్ధులను నయం 

�ేయ�����. �ర� �� ��ే� మ�ట�్ట ��వడం ��్వ�ా ��ంగ్ ��ంచు��గలర� 

అనుక�ంట���న్�ా? అ�� ��ాయ్సప్దం �ా��? 

��ంగ్ అ���� ఒకర� �ిన్ �ింగ్ ను కృ�ి �ేయడం �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��. 

�ర� స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన �ేయక�� �ే ��ంగ్ ��రగడం జరగదు; ఎందుకంట� �ని్ �ింగ్ 

ప్రమ�ణం ఉం�� �ాబట�్ట . � ��ంగ్ ��ర�గ�త�ండ�ా, ఉనన్త �ా్థ �లల� ఉనన్�ార� 

��క్క బంధం, ఒక ప��ర్థం ��ల��ంచబ��నప�ప్డ�, � తల�ద ఒక ��లబదద్   
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��ర�గ�త�నన్ట�్ల  చూడగలర�. అం� ే�ాక�ం��, ఈ ��లబదద్ ఒక ��ంగ్ సత్ంభం ఆ�ారంల� 

ఉంట�ం��. ఈ ��లబదద్ � ��ంగ్ సత్ంభం ఉనన్ంత ఎత�త్ ల� ఉంట�ం��. ఇ�� �ర� కృ� ి

�ే�ిన ��ంగ్ ను సూ�సుత్ ం��. ఇ�� � �ిన్ �ింగ్ �ా్థ �� క��� సూ�సుత్ ం��. ���� 

మనుష�ల� ���న్ ఎంత �తత్ం �క� క��ి�� �ా�, అ�� ప��ేయదు. ఒక �నన్ 

మ�క్క క��� కలపల�ం, ఎందుకంట� అ�� అక్కడ ఉండదు మ��య� అ�� ప���త్�ా అక్కడ 

నుం�� వ�్ేచసుత్ ం��. ��ను ఇపప్ట���ప�ప్డ� �మ్మ�న్ “మ�డ� ప��ాప్ల� తల �ద 

కల�సుక��� �ి్థ��� (స��్హ � ���ంగ్)” �ేర�క���ల� �యేగలను. అ�నపప్ట��� ఒక్క�ా�� 

�ర� ఈ గ�మ్మం ��ట��ే, ��ంగ్ �� త�ం�� ఎందుకంట� అ�� ��� �ాదు, మ��య� అ�� � 

కృ�ి నుం�� వ�్చం�� �ాదు. � �ని్ �ింగ్ �ా్థ � ఇం�ా అక్కడక� �ేర���ల�దు �ాబట�్ట, 

అ�� అక్కడ ఉండల�దు. �క� కల�ాల� ఎవర� ��ర�క���న్�ా� �ాళ�్ళ అ�� �యేల�ర�, 

ఎందుకంట� అ�� ప���త్�ా ఒక���క్క స్వంత కృ�నిుం�� మ��య� ఒక�� మనసుస్ను 

కృ�ి �యేడం ��్వ�ా�� వసుత్ ం�� �ాబట�్ట . �ర� ��వలం పట�్ట దల�� ��ంగ్ ను అ�వృ��ధ్  

�ేసు��వడం, �మ్మ�న్ �ర� �రంతరమ� ��ర�గ�పరచు��వడం, మ��య� 

�శ్వం�క్క లకష్ణ���� స�క��ంచు��వడం ��్వ�ా ��ౖ�� ��ళ్లగలర�. ��ంతమం�� �� 

సంతకం(ఆట���ా ఫ్) ��సం అడ�గ���ర�, �ా� అ�� ఇవ్వట���� ��ను ఒప�ప్��ను. 

��ంతమం�� �ా�� వదద్  గ�ర�వ��ా�� సంతకం ఉంద� ��ెిప్ ��పప్ల��� ��ర�. �ాళ�్ళ ���న్ 

ప్రద��్శంచు���ాల� అనుక�ంట�ర� ల�క గ�ర�వ� సం�ేశం �ా���� రకష్ణ 

క�ప్ం��లనుక�ంట�ర�. ఇ�� ఇం��క బంధం �ా��? �ర� స్వయం�ా కృ�ి �ాధన 

�ెయ�య్�. �ర� ఎల�ంట� సం�ే�ాలను గ���ం� మ�ట�్ల డ�త���న్ర�? ఉనన్త-�ా్థ � 

కృ�ిల� ��� గ���ం� �ర� అడగవ��్చ? ���వల్ల  ఏం ల�భం? అ�� ��వలం ఏ�ై�� 

���తస్ల� మ��య� దృఢత్వం ��స��. 

ఒక ��ల� సూకష్్మ �ా్థ �ల� �ర� వృ��ధ్  ��ే� ��ంగ్, ల�క ఆ ��ంగ్ నుం�� ప్ర� 

సూకష్్మ ��ణ�వ� అచ్చం �ల��� ఉంట�ం��. మ�ల�్ల �ా�త-�ా క� �రే�క�నన్ తర��ాత, 

�ర� బ�దధ్-�హేం �క్క కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ ర�. ఆ ��ంగ్ ఒక బ�దధ్  స్వర��ా�న్ 

క�ప్ంచుక�ంట�ం��. ఒక ��మర ప�షప్ం �ద క�ర�్చ�, అ�� ��ల� అందం�ా ఉంట�ం��. 

ప్ర� సూకష్్మ ��ణ�వ� ఆ �ధం�ా ఉంట�ం��. ఒక జంత�వ��క్క ��ంగ్ �నన్ నక్కలల�గ 

ల�క �ామ�ల�్ల  ఉంట�ం��. ఒక ��ల� సూకష్్మ �ా్థ �ల�, �ాట��క్క సనన్� ��ణ�వ�ల� 

అ�న్ ఇల�ంట���. ఇక్కడ సం��ేాల� అనబ��ే� క��� ఒకట� ఉం��. ��ంతమం�� ట� � 

క��ి �మ్మ�న్ ���న్ ��గమంట�ర�, ���న్ ��ంగ్ �ా ����ాత్ ర�. ఒక మ�మ�ల� 

మ��ి ��వలం అత� �ాయ్��� అణ���యడం మ��య� �ా��� ��యయ్డం ��్వ�ా 
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����్క�క ఉపశమ���న్ ��ర�క�ంట�డ� అం�ే. ఏ�� ఏ�����, త�దక� ఒక మ�మ�ల� 

మ��ి అ���ాడ� ఒక మ�మ�ల� మ���. అత�� శ���ా�న్ ఎల� �డె��ట�్ట క�ంట�డ� 

అ����� గ���ం� మ�క� సంబంధం ల�దు. �ర� �ాధక�ల�. అందు�� �క� ఈ 

�షయ�ల� �ెబ�త���న్ను. ఇపప్ట�నుం�� �ర� ఇల�ంట� �షయ�ల� �ేయక�డదు. 

�ర� “సం�ే�ాల�” ల��� మ���ై�� ఇల�ంట� �ాట�� అడగవదుద్ . ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� 

����్కంట�డ�, “��ను �క� సం�ే�ాల� ఇ�ాత్ ను, మ��య� �ర� �ేశంల� అ�న్ ��ట�్ల  

�ాట�� అందు��గలర�.” �ర� అందుక����� ఏ�ట�? �ాట�వల్ల  ��దద్�ా ఉప�గం ల�ద� 

��ను �క� �ెబ�త���న్ను. అ� మం���ౖ�� �ా�, అ� ఇం�ా ��వలం ���తస్ల� ల�క 

దృఢత్వం ��స��. �ాధక�ల��ా మన ��ంగ్ మన స్వయం కృ�ి నుం� ేవసుత్ ం��. ఇతర�ల 

దగగ్రనుం�� వ�్ేచ సం�ే�ాల� ఒక�� �ా్థ �� అ�వృ��ధ్  �యేల�వ�, �ా� ��వలం 

మ�మ�ల� మనుష�ల ��సం �ాయ్ధులను నయం �యేగలవ�. ఒకర� తపప్క�ం�� ఒక 

ధర్మబదధ్���న మనసు ఉంచు���ా�; ఎవ్వర� ఇం��క�� ��సం కృ�ి �ాధన �యేల�ర�. 

��వలం కృ� ి �ాధన స్వచ్ఛం�ా �ర� స్వంతం�ా ��ేినప�ప్� ే � �ా్థ �� అ�వృ��ధ్  

�ేసు��గలర�. 

మ�� ��ను �క� ఏ� ఇ�్చనట�్ట ? మన �ాధక�ల�్ల  ��ల�మం�� ఎనన్డూ 

���ంగ్ �ాధన �ేయల�దు మ��య� �ాళ్ళ శ���ాల� �ాయ్ధులను క��� ఉంట�య� 

అంద���� �లె�సు. ఎం��మం�� ��ల� సంవతస్�ాల��ా ���ంగ్ �ాధన �ే�ి�� �ా�, 

�ాళ�్ళ ��ం�ంె ��ంగ్ అ��� �� ందక�ం�� ఇం�ా � �ా్థ �ల��� త��్చడ�త�ంట�ర�. 

అ���, ��ంతమం�� ��గ�లక� ���తస్ �ే�ార�, అ�� ఎల� �ే�ా�� �ా���� �ె�యక�ం����. 

��ను ఆత్మ ల�క జంత� ఆ�ాహనల గ���ం� మ�ట�్ల ��నప�ప్డ�, ��ను అపప్ట��� 

స్వచ్ఛ���న ���ా �ాధక�ల శ���ాల నుం��–ఆవ��ం�న ఆత్మలను ల�క జంత�వ�లను 

��ల��ం��ను–అ� ఏ����� �ా�వ్వం��, ��ను అల�ంట� అ�న్ �షయ�లను �ాళ్ళ శ���ాల 

ల�పల మ��య� బయట నుం�� ��ల��ం��ను. స్వచ్ఛం�ా కృ� ి �ాధన ��ే��ాళ�్ళ 

స్వంతం�ా ఈ ���ాను చ���నప�ప్డ�, ��ను �ాళ్ళ శ���ాలను క��� �భ్రం �ే�ాత్ ను. 

����� ��డ�, � ఇంట� ప��స�ాలను ���ధ్  �ేయడం క��� అవసరం. �ల�ౖనంత త్వర�ా, 

�ర� ఇంతక�మ�ందు ఆ నక్క ల�క మ�ం��స ��సం ప్ర��ి్టం�న ఆత్మ ఫల�ా�న్18 �� ి

బయట �ా��య�య్�. అవ�న్ ��ల��ంచబ��్డ � మ��య� ఇక �దట ల�వ�. �ర� కృ�ి 

�ాధన �ెయ�య్� అనుక�ంట���న్ర� �ాబట�్ట , ��మ� �క� అతయ్ంత అనుక�ల���న 

18 ఆత్మల ఫలకం spirit tablet—ప���్వక�ల ల�క ఇతర ఆత్మల ప�జల ��సం ఇంట�్ల  �ా్థ �ించబ��న 

�ెక్క ఫలకం. 
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��్వ�ా�న్ �ెరవగలం, మ��య� అందు�ారణం�ా ఈ �షయ�ల� � ��సం �ేయవచు్చ. 

�ా� ఇ� స్వచ్ఛ���న �ాధక�ల ��స�� �యేబడ���. అ���, ��ంతమం�� కృ�ి 

�ాధన �ేయ�ల� అను��ర� మ��య� ఈ కష్ణం వరక� ���న్ అర్థం �సేు��ర�. 

అందువలన �ాళ్ళ� క��� ��మ� చూసు��ల�మ�. ��మ� ��వలం �జ���న �ాధక�ల�� 

చూసుక�ంట�మ�. 

ఇం��క రక���న వయ్��త్ క��� ఉ��న్డ�. ఒక వయ్��త్ ఆత్మ ల�క జంత�వ� �ేత 

ఆవ��ంపబ��్డ డ� గతంల� �ెపప్బ��ం��. అత���� క��� అల��� అ��ిం�ం��. ���న్ 

అత� ��సం ��ల��ం�న తర��ాత, అత� మనసు ఇం�ా ��� గ���ం�ే ఆం�ోళన 

�ెందుత� ఉంట�ం��. ఆ �ి్థ� ఇం�ా ఉంద� అతడ� ఎల్లప�ప్డూ అనుక�ంట�డ�. అతడ� 

ఇం�ా అ�� ఉంద� అనుక�ంట�డ�, మ��య� ఇ�� ఇపప్ట��� అనుమ�నం అ�� ఒక బంధం. 

సమయం గ��� ే����ద్ , ఈ వయ్��త్ ���న్ ����� మ�్ల తన �ద�� �ెచు్చ��వచు్చ. ఒకర� ఈ 

బం���న్ వ�����ట�్ట �, ఎందుకంట� ఈ ఆత్మ ల�క జంత� ఆ�ాహన ఇంక ల�దు. మ�ందట� 

తరగత�లల��� ��ంతమం�� ఈ �షయ�ల నుం�� �భ్రం �ేయబ��్డ ర�. ��ను ఇపప్ట��� 

�ాళ్ళ ��రక� ఆ �షయ�ల� �ే�ాను మ��య� అ�న్ ఆత్మ ల�క జంత� ఆ�ాహనలను 

��ల��ం� ���ాను. 

���� �ాఠ�ాలల� తక�్కవ �ా్థ � �ాధనల� ప����� ��యవల�ిన ఆవశయ్కత 

ఉం��. ఆ ��వయ్���న వలయం, దన్ �ెయ్న్19 మ��య� ���న్ ఇతర �షయ�లను క��� 

అ�వృ��ధ్  �యే��స్ ఉం��. ఇక్కడ ��మ� �క� �ాల�న్, ��20 మ��య� కృ� ి�ాధన 

��రక� అ�న్ వయ్వస్థల� అల� ఇం�ా–ప�� ��లక� ��ౖ�ా �ాట�� సమక�ర��ాత్ మ�. � 

శ��రంల� �తత్��ల� ��ట�నట�్ట �ా అ� �క� ఇవ్వబడ���. � �ాయ్ధుల� ��ల��ం�న 

తర��ాత, �ేయవల�ని ప్ర� �షయమ� ��ను �ే�ాత్ ను మ��య� �క� 

ఇవ్వవల�నివ�న్ ఇ�ాత్ ను. అప�ప్డ� �ర� �ాసత్వం�ా మన �ాఠ�ాలల� కృ�ి �ాధన 

�వ�� ���ా ��న�ా��ంచగలర�. ల�క�� �ే, �క� �ే�న్ ఇవ్వక�ం�� ఉంట�, ఇ�� ��వలం 

���తస్ల� మ��య� శ��ర దృఢత్వం ��స��. సప్ష్టం�ా �ె�ాప్లంట�, ��ంతమం�� �ని్ �ింగ్ 

క� �ల�వ ఇవ్వర�, మ��య� �ాళ�్ళ �ా��రక �ాయ్య�మ�ల� �సేు��వడ�� ఉతత్మం. 

 

19 దన్  �ెయ్న్  dantian (dahn-tyen)—“దన్ �క్క ��త్రం”; �� �త్కడ�ప� ���ం�� ��గం. 
20 �� qiji (chee-jee)—“శ��త్ యంత్ర వయ్వస్థ .” 
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 �ర� �జం�ా కృ�ి �ాధన �సేుత్ ంట�, ��మ� �పట్ల  బ�ధయ్త క��� ఉంట�మ�. 

ఆ స్వయం-బ� ��త �ాధక�ల� క��� అ�� �షయ�ల� �� ందు��ర�, �ా� �ాళ�్ళ   

స్వచ్ఛ���న �ాధక�ల� అయ�య్ం���. ��మ� ఈ �షయ�ల�న్ �జ���న �ాధక�లక� 

ఇ�ాత్ ం.  �మ్మ�న్ �ాసత్వం�ా �� �ష�య్ల�్ల  చూసుక�ంట�న� ��ను �ె�ాప్ను. అం�ే�ాక 

�ర� తపప్క�ం�� ఉనన్త-�ా్థ � �ా �ణ్ణం�ా అధయ్యనం �యె�య్� మ��య� కృ� ి

�ాధన ఎల� �యె�య్ల� �ెల�సు���ా�. ఆ అ�దు �ాయ్య�మ�ల� అ�న్ �క� 

ఒక్క�ా���ా ��రప్బడ���, మ��య� �ర� అవ�న్ ��ర�్చక�ంట�ర�. �ాబ� �� �ాలంల�, 

�ర� ��ల� ఉనన్త �ా్థ ��� �ేర���గల�గ���ర�–అ�� ఎంత ఉనన్తం అంట� అ�� � 

ఊహక� అంద���. �ర� కృ�ి �ాధన �ే�నింత �ాలం, �ర� కృ�ిల� స�����న ఫల�ి��ధ్  

�ా��ంచడంల� ఎట�వంట� సమసయ్ ఉండదు. ఈ �ా బ� ��ంచడంల�, ��ను ��నన్���న 

�ా్థ �లను �� ందుప����ను. � భ�షయ్త్ కృ�ి �ాధన �క్క ��నన్���న �ా్థ �లల�, 

ఎల్లప�ప్డ� ఇ�� � ��సం మ�రగ్దర్శక �ాత్రను వ��సుత్ ంద� �ర� �ెల�సుక�ంట�ర� . 

ఒక �ాధక����ా, ఇపప్ట�నుం�� � ��త మ�రగ్ం మ�ర్చబడ�త�ం��. �� 

�ాషన్ � ��సం ���న్ ����� అమర్చడం �సేుత్ ం��. ఇ�� ఎల� ����� అమర్చబడ�త�ం��? 

ఒక వయ్��త్ ��తంల� ఇం�ా ఎ�న్ సంవతస్�ాల� ���� ఉ��న్�? ఈ �షయం తన�� 

�ె�యదు. ��ంతమం���� ఒక సంవతస్రం ల�క అర్థ సంవతస్రం తర��ాత �వ్ర���న �ాయ్�� 

�ావచు్చ, ల��� �ాళ�్ళ ���న్ సంవతస్�ాల� అ����గయ్ం�� ఉండవచు్చ. ��ంతమం�� 

����బ్రల్ ��్ర ంబ� �సి్ ల�క ఇతర �ాయ్ధుల�� బ�ధపడవచు్చ, మ��య� అసస్ల� 

కదల�్ల క�� వచు్చ. మ�� � ����న ��తం అం�� కృ�ి �ాధన ఎల� �ేయగలర�? 

��మ� � ��సం �ాట�న�న్ట�� స���ేయ��స్ం� ేమ��య� ఈ �షయ�ల� జరగక�ం�� 

��ా��ం���. �ా� ��మ� మ�ం�ే సప్ష్టం �యె�య్�, ��మ� ఈ �షయ�ల� ��వలం 

�జ���న �ాధక�ల ��స�� �ేయగలం. అ� ఒక మ�మ�ల� వయ్��త్�� క�మర��తం�ా 

�ేయడం �����ంచబ��ం��. ల�క�� �ే, ఇ�� ఒక �ెడ�ప� �ే�ని����� సమ�నం 

అవ�త�ం��. మ�మ�ల� మనుష�లక� జననం, వృ��ధ్ పయ్ం, అ����గయ్ం మ��య� మరణం 

అ�న్ట��� కర్మ సంబం��ల� ఉంట��, మ��య� �ాట�� ఇష్టం వ�్చనట�్ట  

ఉల్ల ం��ంచక�డదు. 

��మ� �ాధక�లను అతయ్ంత అమ�లయ్���న వయ్క�త్ ల��ా ప��గణ��ాత్ ం. 

అందువల్ల  ��మ� ��వలం �ాధక�ల�� �షయ�లను �ేయగలం. ��మ� �ట�� ఎల� 

�ే�ాత్ ం? ఒక గ�ర�వ� ��పప్ ���ౖక గ�ణ�ల� క��� ఉంట�–ఎల� అంట�, ఒక గ�ర�వ� ��పప్ 
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��ంగ్ �ాట�ా�న్ క��� ఉంట�–ఈ గ�ర�వ� � కర్మను ��ల��ంచగలర�. ఒక గ�ర�వ� 

�క్క శ��త్ �ా్థ � ఉనన్తం�ా ఉంట�, ఆయన � కర్మను ��ల� వరక� ��ల��ంచగలర�. 

ఒక గ�ర�వ��క్క శ��త్ �ా్థ � తక�్కవ�ా ఉంట�, ఆయన � కర్మను ��ం�ె�� 

��ల��ంచగలర�. ఒక ఉ��హరణ �ెప�ప్క�ం��ం. ��మ� � భ�షయ్త్ ��తంల� � 

��నన్���న కర్మల�న్ ��క���ాత్ మ�, మ��య� ���ల� ��ంత ���ా�న్ ల�క సగం 

�ర�్మ��ాత్ మ�. ఆ ����న సగం ఇం�ా ఒక పర్వతంకంట� ఎత�త్ �ా ఉంట�ం��, మ��య� 

�ర� ���న్ అ��గ�ంచల�ర�. ఏం �ెయ�య్�? �ర� ����ను �ా��ం�నప�ప్డ�, 

భ�షయ్త�త్ ల� ��ల�మం�� ప్ర�జనం �� ందు��ర�. ఈ �ధం�ా, ��ల�మం�� మనుష�ల� 

� ��సం ఒక ���ా�న్ ��ాత్ ర�. �ాసత్�ా���, �ాళ్ళ�� అ�� ఒక ��దద్  �షయం ఏ� 

�ాదు. �ాధన ��్వ�ా � శ��రంల� అ��క���న �వ�లను క��� �ర� అ�వృ��ధ్  �ే�ాత్ ర�. 

��క్క ప్ర��న ఆత్మ మ��య� స�యక ఆత్మ�� �ాట�, ��క్క అ��క 

స్వయమ�ల� � ��సం ఒక ���ా�న్ �సుక�ంట�ర�. �ర� ఇబ్బందుల� అనుభ�ం�ే 

సమయ����, �క� ద����ప��ా ఏ� �గలక�� వచు్చ. ����ప��ా ఏ� ���� 

ఉండక�� ���, అ�� ఇం�ా ఎం�� ఎక�్కవ, �ర� ఇం�ా ���న్ అ��గ�ంచల�ర�. 

అప�ప్డ� ఏం జర�గ�త�ం��? � కృ�ి �ాధన�క్క ��నన్ దశల ��రక� ఇ�� 

అ��క���న ���ాల��ా �భ�ంచబడ�త�ం��. అ� � �ిన్ �ంిగ్ ను ��ర�గ�పరచట����, 

� కర్మను ర��ాంతరం �యేట���� మ��య� � ��ంగ్ ను ��ంచ����� 

ఉప���ంచబడ���. 

ఇం�ే �ాక�ం��, ఒకర� కృ�ి �ాధన �యె�య్ల� అనుక�ంట� అ�� ��ే���న 

�షయం �ాదు. ��ను �ె�ాప్ను ఇ��  ��ల� గం�ర���న ఒక �షయమ�. ఇ�� �ామ�నయ్ 

జనులక� �ం�న�� మ��య� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల �షయ�ల�న్ట�కంట� కష్టతర���న��. 

ఇ�� అ�ం��్రయమ� �ా��? అందువల్ల�� �క� మ�మ�ల� మనుష�ల ఎల�ంట� 

�షయ��క��న్ ఉనన్తం�ా ఆవశయ్కతల� ఉంట��. మ�నవ�ల��ా మనక� ప్రథమ 

ఆత్మల� ఉంట��, మ��య� ఆ ప్రథమ ఆత్మ అ���� ��శనం �ాదు. ప్రథమ ఆత్మ 

��శనం �ాదంట�, అందర� ��� గ���ం� ఆల��ంచం��: � ప్రథమ ఆత్మ ప�ర్వజన్మల� 

����క్క �ామ��క కల�కల�్ల  తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� �ే�ి ఉండ��? ����� ��ల� 

అవ�ాశం ఉం��. �వ�లను చంపడం, ఎవ������� ఎ�ో ఒకట� ఋణ పడడం, ఎవ����ౖ�� 

బ�����ంచడం, ల�క ఎవ������� �� �యేడం ల�ంట�� �ర� �ే�� ఉంట�ర�. ఇ�ే �జ���� ే

�ర� ఇక్కడ కృ� ి �ాధన �ే�నిప�ప్డ�, అక్కడ �ాళ�్ళ �మ్మ�న్ సప్ష్టం�ా 

చూడగలర�. �ర� �ాయ్ధులను నయం �ేసుక�ంట� మ��య� శ���ా�న్ దృఢం�ా 
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ఉంచుక�ంట���న్ర� అంట� �ాళ�్ళ పట�్టంచు��ర�, ఎందుకంట� �ాళ్ళ�� �ెల�సు �ర� 

ఋణ��న్ ��వలం �ా��� ��సుత్ ��న్ర�. ���న్ �ర� ఇప�ప్డ� �ర్చక�� �ే, �ర� 

���న్ తర��ాత ��ా్చ� మ��య� �ర� భ�షయ్త�త్ ల� ����� ఇం�ా ఎక�్కవ�ా 

�ె�్లం���. అందు�� ప్రసుత్ ����� �ర� ���న్ �ర్చక�� ��� �ాళ�్ళ పట�్టంచు��ర�. 

�ర� కృ�ి �ాధన �ేయబ� త���న్ం అ� �ె�ిప్నప�ప్డ�, �ాళ�్ళ �మ్మ�న్ 

అ�� �ేయ�వ్వర�, “నువ�్వ కృ�ి �ాధన �ెయ�య్� మ��య� ���్ల�� �ా� 

అనుక�ంట���న్వ�. నువ�్వ ��ంగ్ అ�వృ��ధ్  �ే�ని తర��ాత �నున్ ��మ� 

అందు��ల�మ� ల�క మ�ట�్ట ��ల�మ�.” �ాళ�్ళ అ�� జరగ�వ్వర�, �ాళ�్ళ అ�న్ ���ల��ా 

�మ్మ�న్ కృ�ి �ాధన �ేయ�వ్వక�ం�� ఆప����� ప్రయతన్ం �ే�ాత్ ర�. అనుగ�ణం�ా, 

అ�న్ ర�ాల పదధ్త�ల� ఉప���ంచబడ��� ��� జ�కయ్ం �ేసు��వ�����. �ాళ�్ళ 

�మ్మ�న్ �జం�ా చంప����� క��� వ�ాత్ ర�. �ర� క�ర�్చ� ��య్నం �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� 

� తల నరకబడడం జరగదు. అ�� అసంభవం ఎందుకంట� అ�� �ామ�నయ్ మ�నవ 

సమ�జం�క్క �ి్థ��� అనుగ�ణం�ా ఉం��� �ాబట�్ట . గ�మ్మంల�ం� బయటక� అడ�గ� 

��ట్ట�ా�� ఒక �ార� వ�్చ �మ్మ�న్ �� ��ట్టవచు్చ, ల�క �ర� ఒక భవం� నుం�� ���ంద 

పడవచు్చ ల�క ఇతర ప్రమ���లను ఎదు��్కవచు్చ. ఇట�వంట� సంఘటనల� జరగవచు్చ 

మ��య� ఇ� ��ల� ప్రమ�దకరం�ా ఉంట��. స్వచ్ఛ���న కృ� ి �ాధన �ర� 

ఊ��ం�నంత �ే�క �ాదు. �ర� కృ�ి �ాధన �యే�లనుక�ంట� �ర� �ా���ాత్ ర� 

అనుక�ంట���న్�ా? ఒక్క�ా�� �ర� స్వచ్ఛం�ా కృ� ి �ాధన �ెయ�య్ల� అనుక�నన్ 

��ంట��, మర�కష్ణ�� � ��తం ప్రమ�దంల� పడ�త�ం�� మ��య� ఈ �షయం 

�మ్మ�న్ తకష్ణం కలవరపర�సుత్ ం��. ��ల�మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� �ష�య్లక� ఉనన్త 

�ా్థ �ల� బ� ��ంచ����� �ాహసం �ేయర�. ఎందుక�? �ాళ�్ళ అసస్ల� ఈ �షయ��న్ 

చూసు��ల�ర�, మ��య� �ాళ�్ళ �క� రకష్ణను క�ప్ంచల�ర�. 

గతంల� ����ను బ� ��సుత్ నన్ మనుష�ల� ��ల�మం�� ఉం�ే�ాళ�్ళ. �ాళ�్ళ 

��వలం ఒక �ష�య్���� బ� ��ంచగ��� �ాళ�్ళ, మ��య� �ాళ�్ళ �ేయగ���ం�� అం�� ఒక్క 

�ష�య్��� చూసు��గలగడ��. అ�నపప్ట���, ఇంత ��దద్  ఎత�త్ న �ే�� �షయ���� వ��త్  

అ�� ఒక సగట� వయ్��త్ �ాహసం �ేయడ�. �ా�, మహతత్ర���న �ై�క శక�త్ ల� క���య�నన్ 

�� అ��క���న �ాషన్ ల� ఉనన్ందువల్ల  ��ను అ�� �యేగలన� ��మ� ఇక్కడ �క� 

�ె�ాప్మ�. �ాళ�్ళ ��పప్ అ�ం��్రయ శక�త్ లను ప్రద��్శంచగలర�–�ా �క్క అతయ్ంత 

మహతత్ర���న శక�త్ ల�. అం�ే�ాక�ం��, ఈ ��� మనం �ే���� ఉప��తలం �ద 
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చూ�ిన��నంత సులభం �ాదు. ��ను ప్రజల మ�ందుక� వ�్చనప�ప్డ� ��క� తల 

�ర�సు ల�దు. ఈ ఘటన ��ల�మం�� ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� చూసుత్ ��న్ర� 

��ను �పెప్గలను. ��మ� ధర్మం-అంతమ��య్ �ాలంల� ఒక ధర్మబదధ్���న మ��ాగ్ �న్ 

బ� ��ంచడం ఇ�ే ఆఖ�� �ా��. ఇల� �ేయడంల�, ��మ� ���న్ తప�ప్���� పట్ట�వ్వమ�. 

�ర� �జం�ా కృ�ి �ాధనల� ధర్మబదధ్���న మ��ాగ్ �న్ అనుస����త్ , ఎవ్వర� �మ్మ�న్ 

ఉ�ేద్శప�ర్వకం�ా ఏ� �ేయట���� �ాహ�ించర�. అ�ే �ాక�ం��, �క� �� �ాషన్ 

�క్క రకష్ణ ఉం��, �ర� ఎట�వంట� ప్రమ�దంల�ను పడర�. 

ఋణం అ���� ఏ�ై� ే ఉం�ో అ�� తపప్క �ర్చవల�ంి�.ే అందువలన కృ�ి 

�ాధన క�మంల� ���న్ ప్రమ�దకర���న �షయ�ల� జరగవచు్చ. ఈ ఘటనల� 

జ����నప�ప్డ�, �క� భయం అ���� ఉండదు, �క� �జ���న ప్రమ�దం జరగ����� 

క��� అనుమ�ంచబడదు. ��ను �క� ���న్ ఉ��హరణల� ఇవ్వగలను. ��ను ��ంగ్ 

ల� తరగ� బ� ��ం�నప�ప్డ�, ఒక �ాధక��ాల� తన ��ౖ��ల్ �ద ��� ��ట�ం��. ఆ ��� 

మల�ప�ల� ఒక ఖ���ెనౖ �ార� వ�్చ గ���ద్  ��ంద ప��ేిం�� ఈ �ాధక��ా��, య���ౖ ఏళ్ల  

��ౖన వయసుస్ల� ఒక �ీత్ ��. అ�� ఆ��ను ఒక్క�ా���ా అక�ా్మత�త్ �ా ��ల� గట�్ట�ా 

గ�దుద్ క�ం��. “ధ�లే�న” ఒక శబద్ం �సేూత్  ఆ�� తలక� త���ం��, ఆ�� తల �ార� ట�ప�క� 

�నన్�ా గ�దుద్ క�ం��. ఆ కష్ణంల�, �ాధక��ా� �ాళ�్ళ ఇం�ా ��ౖ��ల్ ��డల్ ��ే ఉ��న్�. 

ఆ�� తలక� �బె్బ త������ా�, ఆ���� ఎట�వంట� ���ిప్ అ��ించల�దు. ఆ��క� 

ఎట�వంట� ���ిప్ అ��ించక�� వడ�� �ాదు, ఆ�� తల నుం�� రకత్ం �ారల�దు; అట� 

�ాయడం క��� జరగల�దు. ఆ �ార� �ై�వర్ �్ార ణం �� �నంత భయప��్డ డ� మ��య� 

�ా��్ల  నుం�� బయటక� దూ�ాడ�. అతను కం�ార��ా ఆ��క� �ెబ్బల� త��ల�య� అ� 

అ���� ఆసుప�్ర�� ����ద్ ం అ� సల� ఇ��్చడ�. ఆ�� తన�� ఏ� �ాల�ద� సమ���నం 

ఇ�్చం��. సహజం�ా��, ఈ �ాధక��ా��� ఒక ��ల� ఉనన్త���న �ని్ �ంిగ్ �ా్థ � ఉం�� 

మ��య� ఆ �ై�వ��న్ ఇబ్బం��ల� ��ట్టక�డదు అనుక�ం��. ఆ�� అం�� బ��ా�� ఉం�� అ� 

�ె�ిప్ం��, �ా� ఈ ������ మ�త్రం �ార� �ద ఒక ��దద్  ��ట్ట వ���ం��. 

అట�వంట� �షయ�ల� అ�న్ ఒక�� �్ార ణం �యయ్����� వ�ాత్ �. �ా� ఒక���� 

ఏ ప్రమ�దమ� జరగదు. మనం ��న్ య��వ��స్ట�ల� ఆఖ���ా�� తరగ� జ���నిప�ప్డ�, 

��న్ య��వ��స్ట� ప్ర��న ��్వరం గ�ం�� ఒక �ాధక�డ� తన ���ౖ��న్ ��సుక�ంట� 

��ళ�త���న్డ�. అతను ��డ�్డ  మధయ్క� �ేర�క�నన్ ��ంట��, అక�ా్మత�త్ �ా ��ండ� �ార�్ల  

అట�నుం�� ఇట�నుం�� �ద�� వ�్ేచ�ా�. ఆ �ార�్ల  అత�న్ ����నన్ంత ప� �ే�ా�, 
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�ా� అత��� అసల� భయ�� ��యయ్ల�దు. �ా��రణం�ా, ఇట�వంట� సంఘటనల� 

జ����నప�ప్డ� మనక� భయం అ���� కలగదు. అ� ే కష్ణంల� ఆ �ార�్ల  ఆ���� య�� 

మ��య� ఏ� జరగల�దు. 

ఇట�వంట� సంఘటన ��ంగ్ ల� క��� జ����ం��. ����ాలంల� ��ల� త్వర�ా 

�కట� పడ�త�ం��, మ��య� జనం త్వర�ా పడ�క�ంట�ర�. �ధుల�్ల  ఒక్క �్ార ణ� క��� ల�క 

ఎం�� �శబద్ం�ా ఉం��. ఒక �ాధక�డ� తన ��ౖ��ల్ �ద ఇంట��� ��ందర�ా ��ళ�త���న్డ� 

��వలం అత� మ�ందు ఒక �ప� మ�త్రం ��ళ�త�ం��. అక�ా్మత�త్ �ా, ఆ �ప��� బ�్రక�ల� 

ప��్డ �. ఇత��� ఆ �షయం �ె�యదు మ��య� తల ���ం���� వంచుక�� ��గం�ా 

మ�ందుక� �� త��� ఉ��న్డ�. �ా� ఆ �ప� అక�ా్మత�త్ �ా ��న��్క �ావడం 

�దల���ట�్టం��, అ�� ��న��్క ��ల� ఎక�్కవ ��గం�� క���ం��. �ాళ�్ళ గ�దుద్ క�� ఉంట� 

అ�� అత� �్ార ణ��న్ ������ే. స���ాగ్  గ�దుద్ క��� మ�ందు, ఒక శ��త్ అత� ���ౖ��న్ 

అక�ా్మత�త్ �ా ఒక అర �టర�క� ��ౖ�ా ��న��్క ల���ం��, ఆ �ప� ఒక్క�ా���ా అత� ��ౖ��ల్ 

చక�ం దగగ్ర�ా వ�్చ ఆ��ం��. బహ�శ ఆ �ప� �ై�వర్ ��నుక ఎవ�� ఉ��న్ర� 

కను����న్డ� �ాబ� ల�. ఈ �ాధక�డ� ఆ కష్ణంల� భయపడల�దు. ఎవ����ే ఇట�వంట� 

ప���ి్థత�ల� ఎదుర�్క��న్�� �ార� ఎవ్వర� భయపడల�దు, ఆ తర��ాత భయప�� 

ఉం�ొచు్చ. అత� మనసుస్ల� వ�్చన �దట� ఆల�చన, “�ావ్! ననున్ ��న��్క ఎవర� 

ల��ార�? ��ను �ాళ్ళ�� కృతజ్ఞత �ెల�ా�.” అతడ� ��న��్క ����� కృతజ్ఞత �ెపప్బ� త�ంట�, 

��డ�్డ  ��ల� �శబద్ం�ా ఎవ్వర� ల�ర� గ���త్ం��డ�. అప�ప్�ే అత��� ఒక్క�ా���ా 

అర్థ���ం�� “గ�ర�వ��ా�� ననున్ �ా�ా��ర�!” 

ఇం��క ఘటన ��ంగ్ చున్21ల� జ����ం��. ఒక �ాధక�� ఇంట��� దగగ్ర�ా ఒక 

భవనం ��ా్మణంల� ఉం��. ఈ ���ల�్ల  భవ��ల� ��ల� ఎత�త్ �ా కట్టబడ�త���న్�, 

మ��య� పరంజ� అ���� ��ండ� అంగ���ల ��డల�ప్ ��ల�గ� �టర్ల �� డవ�గల 

ఇనుమ��� తయ����న ��ట�్ట ల�� కడ��ర�. ఈ �ాధక�డ� తన ఇంట� నుం�� ��ంత దూరం 

న���న తర��ాత , ఆ ఎ�ె�త్న భవం�నుం�� ఒక ఇనుప ��ట్టం జ��� �ట్ట�ల�వ��ా అత� 

తల �ద ప��ం��. ఆ సందుల� ఉనన్ జనం అందర� ఆశ్చరయ్�� య�ర�, అతను “�� తల 

�ద ఎవర� తట�్ట ర�?” అ� అ���ాడ�. అతను తన తలను ఎవ�� తట�్ట రనుక���న్డ�. 
 

21 ��ంగ్ చున్ Changchun (chahng-choon)— ��న్ ప్ర�ేశం�క్క �ాజ��� నగరం. 
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అ�ే కష్ణంల� అతడ� తల ��ిప్ తన తల��ౖ ఒక ��దద్  �ాల�న్ ప��భ్రమణం �సేూత్  

ఉండ���న్ చూ�ాడ�. ఈ ఇనుప ��ట్టం అత� తల� ఆను��� జ���ప�� ��లను ���� 

���ంద పడక�ం�� గ�చు్చ��� ఉం���� �ం��. అ�� �జ���� ఒక మ��ి శ���ా��� 

గ�చు్చ��� ఉంట�–ఒక్క�ా�� ఆల��ంచం�� అందర�–అ�� ��ల� బర�వ��ా ఉండటంవల్ల  

ఆ శ���ా�న్ అవ�ల�ా పండ్ల�� ౖ క�త్  ����నట�్ట  ��్చ ��గబ���� ����. అ�� ఎం�� 

ప్రమ�దకర���న��. 

 ఇల�ంట� ఘటనల� ఇం�ా ఎ��న్ ల�క్కల�న�న్ ఉ��న్�. అ��� ఎట�వంట� 

ప్రమ�దం జరగల�దు. ప్ర� ఒక్కర� ఇట�వంట� సంఘటనలను ఎదు��్కర�, �ా� 

��ంతమం�� �ట�� ఎదుర�్కంట�ర�. �ర� �ాట�� ఎదుర�్క��న్ ల�క ఎదు��్కక�� ���, 

��ను �� ఇవ్వగలను �క� ఎల�ంట� ప్రమ�దం జరగద�–����� ��ను భ���ా 

ఇవ్వగలను. ��ంతమం�� �ాధక�ల� �ిన్ �ింగ్ ఆవశయ్కతలను అనుస��ంచర�, �ాళ�్ళ 

��వలం �ాయ్య�మ�లను మ�త్ర�� �ాధన �ే�ాత్ ర� �ాళ్ళ �ిన్ �ింగ్ ను కృ�ి �ేయక�ం��. 

�ాళ్ళను �ాధక�ల��ా ప��గణ�ంచడం క�దరదు. 

గ�ర�వ��ార� ఇ�్చన �ాట� �షయ���� వ��త్ , ��ను �క� ఇ�్చన �షయ�ల� 

ఇ�. �మ్మ�న్ �ర� ర��ంచు��గ��� సమయం వ�ే్చంత వరక� �� �ాషన్ �మ్మ�న్ 

ర��సుత్ ం��. అపప్ట��� �ర� మ�ల�్ల �ా�త-�ాల� కృ�ి �ాధనను �ేసుత్ ంట�ర� మ��య� 

�ర� అపప్ట��� ����ను �ా��ం� ఉంట�ర�. �ా� �మ్మ�న్ �ర� �జ���న �ాధక����ా 

ప��గణ�ంచు���ా�, మ��య� అప�ప్డ� �ర� సఫలత �ా��ంచగలర�. ఒక వయ్��త్ ఉ��న్డ� 

��డ�్డ  మధయ్ అడ్డం�ా నడ�సూత్  తన �ే�ల� �� ప�సత్�ా�న్ పట�్ట క�� గట�్ట�ా అర�సూత్ , 

“��క� � గ�ర�వ��ా�� రకష్ణ ఉం��, అందు�� ��క� �ార� గ�దుద్ త�ం�� అ�� భయం ల�దు.” 

ఇ�� ���ా� �ెడ��ట�్టనట�్ట . ఇట�వంట� వయ్��త్�� రకష్ణ ఉండదు. �జ���� ఒక స్వచ్ఛ���న 

�ాధక�డ� అల�ంట� ప� �ేయడ�. 

శ��త్ ��త్రం 

మనం �ాధన �ే�ినప�ప్డ�, మన చుట�్ట  ఒక ��త్రం ఉంట�ం��. ఇ�� ఎల�ంట� ��త్రం? 

��ంతమం�� ���న్ � ��త్రం, అయ�ా్కంత ��త్రం, ల�క �దుయ్త్ ��త్రం అ� అంట�ర�. 

�జ����, ���న్ ఏ ��త్రం అ� �ి���� అ�� స���ాదు, ఎందుకంట� ఈ ��త్రంల� ఉనన్ 

ప��ర్థం అతయ్ంత సంపనన్���న��. మన �శ్వంల� ప్ర� మ�ల ఆవ��ం� ఉనన్ ప��ర్థం 

�తత్ం ����ప� ఈ ��ంగ్ ల� ఉంట�ం��. మనం ���న్ ఒక శ��త్ ��త్రం అ� �ిలవడం 
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మ��ంత సమ��తం�ా ఉంట�ం��, అందు�� మనం �ా��రణం�ా ���న్ ఒక శ��త్ ��త్రం అ� 

అంట�మ�. 

అ��ే ఈ ��త్రం ఏ� �ేయగలదు? � అంద���� �ె��ినట�్ట �ా, ఈ 

ధర్మబదధ్���న మ�రగ్ం�క్క మన �ాధక�లక� ఈ అనుభ�� ఉంట�ం��: ఇ�� 

ధర్మబదధ్���న మ�రగ్ం �క్క కృ� ి నుం�� వసుత్ ం�� �ాబట�్ట , ఇ�� ఉ��రగ�ణం గల�� 

మ��య� ఇ�� �శ్వం�క్క లకష్ణం జ�న్-�ాన్-��న్ క� స�క��ంచబ�� ఉంట�ం��. 

అందువల్ల , మన �ాధక�ల� అందర� ఇక్కడ ఈ ��త్రంల� క�ర�్చనన్ప�ప్డ� ���న్ 

అనుభ�� �� ందగలర�, �ాళ్ళ మనసుల� �ెడ� ఆల�చనల� ల�క�ం�� ఉంట��. ఇం�ే 

�ాక�ం��, ఇక్కడ క�ర�్చనన్ంత ��ప� ��ల�మం�� �ాధక�ల� �� గ ��్ర �ాల� క��� 

ఆల��ంచర�. �ాళ�్ళ ప్ర�ాంత���న, �ర్మల���న �ా��వరణ��న్ అనుభ�� �� ందు��ర�, 

ఏ�ై�ే ��ల� సుఖ��యక�. ఇ�� ఒక ధర్మబదధ్���న మ�రగ్ంల� �ాధన �ే���ాళ�్ళ క��� 

ఉం�ే శ��త్, మ��య� ఈ ��త్రం�క్క ప���� ల�పల ఈ ప్ర��వం ఉంట�ం��. ఆ తర��ాత, 

ఈ తరగ� అ�న తర��ాత మన �ాధక�ల�్ల  ��ల�మం�� ��ంగ్ ను క��� ఉంట�ర�–ఆ 

స్వచ్ఛం�ా వృ��ధ్  �ేయబడ్డ  శ��త్�. ��ను �క� బ� ��సుత్ ం�� ఒక ధర్మబదధ్���న 

మ�రగ్ం�క్క కృ�ి గ���ం� �ాబట�్ట, �ర� క��� ఈ �ిన్ �ింగ్ ప్రమ�ణ�లను �క� 

ఆ�ా��ంచు���ా�. �ర� �రంతరం �ాధన �ేసూత్  కృ�ి �ాధనల� మన �ిన్ �ింగ్ 

ఆవశయ్కతలను అనుస��సూత్ ంట�, క�మం�ా � శ��త్ ఇం�ా బలం�ా తయ�రవ�త�ం��. 

��మ� స్వయమ�నక� మ��య� ఇతర�లక�, ��ం���ాట� అ�న్ �వ�ల 

మ���త్� బ� ���ాత్ ం. అందువలన �ాల�న్ ల�ప� ��శల� �రగడం ��్వ�ా ఒక�� 

స్వయమ�ను మ��య� బయట� ��శల� �రగడం ��్వ�ా ఇతర�లను ర��ంచగలదు. 

బయట� ��శల� ����� సమయంల�, అ�� శ��త్� ప్రస��ంపజ��ి ఇతర�లక� ల����న్ 

�ేక�ర్చగలదు. ఈ �ధం�ా � శ��త్ �ాయ్�ిం� ే ��త్రంల� ఇతర�ల� ల�భం �� ందు��ర�, 

మ��య� �ాళ్ళక� ��ల� సుఖం�ా అ��ిసుత్ ం��. �ర� ���ల� నడ�సూత్  ఉ��న్�ా�, 

�ా�ాయ్లయంల�  ల��� ఇంట�్ల  ఉ��న్�ా� �ర� ఇతర�ల��ౖ ఈ ప్ర���ా�న్ క�ప్ంచగలర�. 

� ��త్రంల� ఉనన్ మనుష�లక� అసంక�ప్తం�ా�� �ాళ్ళ�క్క �ాయ్ధుల� నయం 

అ��� వచు్చ ఎందుకంట� ఈ ��త్రం అ�న్ ర�ాల అసహజ���న �ి్థత�లను 

స���యేగలదు �ాబట�్ట . ఒక మ�నవ శ���ా��� �ాయ్�� ఉండక�డదు, మ��య� �ాయ్���� 

ఉండడం ఒక అసహజ���న �ి్థ�. ఈ అసహజ���న �ి్థ�� ఇ�� స���యేగలదు. 

ఎప�ప్�ై�� ఒక దుష్ట మనసత్త్వంగల వయ్��త్  ఏ�ై�� �డె� ఆల�చన �ేసుత్ ంట�, ��క్క 
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శ��త్వంత���న ��త్రం�క్క ప్ర��వంవల్ల  ఈ వయ్��త్ తన మనసుస్ మ�ర�్చ��వచు్చ; ఆ 

తర��ాత అతను ఆ తప�ప్డ� �ారయ్ం �ేయ�ల� అను��క�� వచు్చ. బహ�శ ఒక వయ్��త్ 

ఎవ����ౖ�� �ట�్ట లను��వచు్చ. అక�ా్మత�త్ �ా అతడ� తన మనసు మ�ర�్చ��వచు్చ 

మ��య� అతడ� �ట్టక�డదు అను��వచు్చ. ��వలం ధర్మబదధ్���న మ�రగ్ంల� కృ�ి �ాధన 

నుం�� శ��త్ ��త్ర�� ఈ ప్ర���ా�న్ కల�గజ�యగలదు. అందువల్ల , గతంల� బ�దధ్మతంల� 

ఈ సూ��త్ ఉం��ే�: “బ�దధ్  �ాం� సర్వ��్ర  ప్ర�ా�సుత్ ం��, మ��య� అ�న్ అసహజ��్వలను 

బ�గ��ేసుత్ ం��.” ��� అర్థం ఇ�ే. 

�ాల�న్ ���ా �ాధక�ల� �ాధనను �ాయ్�ిత్  ఎల� �ెయ�య్�? 

ఈ తరగ� మ����ిన తర��ాత, మన �ాధక�లల� ��ల�మం�� ఈ �ాధన ��ల� 

బ�గ�ంద� ����ాత్ ర�, మ��య� �ాళ�్ళ ���న్ �ా�� బంధువ�లక� ల�క ��న్��త�లక� 

అందజ�య�ల� అనుక�ంట�ర�. అవ�ను, �రందర� ���న్ �ాయ్�ిత్  �యేవచు్చ మ��య� 

ఎవ������� అం�ేల� �ేయవచు్చ. �ా� మనం అంద���� �ే�్చ �ె�ాప్�స్న �షయం ఒకట� 

ఉం��. మనం అంద���� డబ�్బ�� ��లవల��� ల�క ��లకట్టల��� అ��క���న �షయ�లను 

ఇ��్చమ�. ��ను �ాట�� అంద���� ఎందుక� ఇ�ాత్ ను? అ� � కృ�ి �ాధన ��రక�. ��వలం 

�ర� కృ�ి �ాధన ��ే�త్��, �క� ఈ �షయ�ల� ఇవ్వబడ���. మ�� �ధం�ా 

�ె�ాప్లంట�, �ర� భ�షయ్త�త్ ల� �ాధన �ాయ్�ిత్  �ే�నిప�ప్డ�, �ర� ఈ �షయ�లను � 

పర�వ� ప్ర�ష్ట ల�క స్వల�భం ��సం ఉప���ంచక�డదు. అందువలన ��ను �ే�నిట�్ట  

�ర� తరగత�లను నడపక�డదు మ��య� �ీ� ��క��ంచక�డదు. ��మ� ప�సత్�ాల� 

మ��య� �ామ��� ప్రచు��ం���, మ��య� �ాధన ��రప్����� చుట�్ట ప్రక్కల ప్రయ�ణం 

�ెయ�య్� �ాబట�్ట, ��మ� ��ట�్టన ఖర�్చల� ��స����� �సు���ా�. మన �ీ� ఇపప్ట��� 

�ేశంల� అంద��కంట� తక�్కవ, అ��� అం��ం�న �షయ�ల� మ�త్రం సంఖయ్ల� 

అంద��కంట� ��పప్�. మనం ప్రజలను స్వచ్ఛం�ా ఉనన్త �ా్థ ��� �సుక�� 

��ళ�త���న్మ�; ఈ �షయం అంద���� స్వయం�ా �ెల�సు. ఒక �ాల�న్ ���ా 

�ాధక����ా భ�షయ్త�త్ ల� �ర� �ాధన �ాయ్�ిత్  ��ేినప�ప్డ�, మ�క� � నుం�� ��ండ� 

ఆవశయ్కతల� ఉ��న్�. 

�దట��� �ర� �ీ� ��క��ంచక�డదు. ��మ� �క� అ��క���న �షయ�ల� 

ఇ��్చమ�, �ా� ఇవ�న్ �ర� ఆ�ిత్  ల�క ��ర� సం�ా��ంచ����� �ాదు. అల� �ాక�ం��, 

అ� �మ్మ�న్ ర��ంచ����� మ��య� �క� కృ�ి �ాధన �ే��ల� �ాధయ్పరచ�����. 
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�ర� ��ీ ��క����త్ , ���క్క �ాషన్ �క� ఇ�్చనవ�న్ట�� ����� ���సుక�ంట�ం��, 

మ��య� �ర� ఇక �దట మన �ాల�న్ ���ా �ాధక�ల� �ాబ� ర�. �ర� ఏ�ై� ే�ాయ్�ిత్  

�ే�ా�� అ�� �ాల�న్ ���ా �ాదు. �ర� ���న్ �ాయ్�ిత్  �ే�నిప�ప్డ�, �ర� ��ర� ప్ర�ష్ట 

ల�క స్వల�భం ��సం య�న్ంచక�డదు, అల� �ాక�ం�� ఇతర�లక� స్వచ్ఛందం�ా 

స�యం �యె�య్�. �ేశ�ాయ్పత్ ం�ా అందర� �ాధక�ల� ఇల��� �సేుత్ ��న్ర�, మ��య� 

��నన్���న �్ార ం��ల�్ల  స�యక�ల� ఈ �ధం�ా�� తమక� ��మ��ా ఇల�ంట� ప్రమ�ణ�ల� 

�ా్థ �సిుత్ ��న్ర�. �ర� మన �ాధన ��ర�్చ���ాలనుక�ంట�, ���న్ ��ర�్చ���ాల� 

అనుక�నన్ంత �ాలం �ర� �ావచు్చ. ��మ� � ఎడల బ�ధయ్తను క��� ఉంట�మ� 

మ��య� � దగగ్ర ఒక్క  ���ౖా క��� �సు��మ�. 

��ండవ ఆవశయ్కత ఏ�టంట� �ర� ���ా�� � స్వంత అం�ాలను 

�ేర్చక�డదు. ఇం��క �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, �ాయ్య�మ�ల� ����ప్ం�ే క�మంల� ��క్క 

��వయ్ ��త్రం �రె�చుక�� ఉ��న్ ల�క�� ���, �ర� ఏ�ై�� చూ�ి�� ల�క �ర� ఏ�ె�ౖ� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ�వృ��ధ్  �ే�ి��, �ర� ఏ�ై� ే చూ�ా�� ���న్ ఈ �ాల�న్ 

���ా� �వ��ంచ����� ఉప���ంచక�డదు. � �ా్థ �ల� ఆ �ాసత్  ఏ�ై�ే చూ�ా�� అ�� 

ఏ� �ాదు మ��య� ��మ� బ� ��ం�ే �ా �క్క �జ���న అ�ా్థ ��� అ�� ఎం�� దూరంల� 

ఉం��. అందు�� �ర� భ�షయ్త�త్ ల� �ాధన �ాయ్�ిత్  �ే�ినప�ప్డ�, ఈ �షయం గ���ం� 

�ర� ��ల� జ�గ�తత్�ా ఉం���. ��వలం ఈ �ధం�ా �ేయడం ��్వ�ా�� మన �ాల�న్ 

���ాల� మ��క���న �షయ�ల� అ��� మ�ర�ప్ �ెందక�ం�� ఉం�ేల� �ా�ాడగలం. 

అం�ే �ాక�ం��, ఎవ్వ���� �ాధన ��ను బ� ��ం�న పదధ్�ల� బ� ��ంచ����� 

అనుమ� ల�దు, ల��� ఎవ్వ���� �ా ��ను ఉప���ం�ే ఈ ����-ఎత�త్  ప్రసంగప� 

ర�పంల� బ� ��ంచ����� అనుమ� ల�దు. �ర� �ా బ� ��ంచల�ర�. ఇ�� ఎందుకంట� ��ను 

బ� ��సుత్ నన్�� అతయ్ంత ప్ర�ాఢ���న అంత�ాభ్వమ�లను క��� ఉం�� �ాబట�్ట, మ��య� ఇ�� 

ఉనన్త �ా్థ �ల�� సంబం��ం�న �షయ�లను ఇమ�డ�్చక�� ఉం��. �ర� ��ధ 

�ా్థ �లల� కృ�ి �ాధన �ేసుత్ ��న్ర�. భ�షయ్త�త్ ల� �ర� మ�్ల ప���గ� �ా��ం�న 

తర��ాత, మ�్ల ఈ ���ా��్డంగ్ �నన్ప�ప్డ� �ర� అ�వృ��ధ్  �ెందడం ��న�ా��సూత్ �� 

ఉంట�ర�. �ర� �రంతరం ���న్ �ంట� ఉంట�, �క� ఎల్లప�ప్డ� ��తత్  అవ�ాహన 

మ��య� ��తత్  ఫ���ల� ల�సూత్ �� ఉంట��. ఈ ప�సత్కం చదవడంవల్ల  అ�� ఇం�ా 

ఎక�్కవ. �� ఈ బ� ధన ఉనన్త���న �ా్థ �లల� అతయ్ంత ప్ర�ాఢ���న�� �ేర్చడం ��్వ�ా 

బ� ��ంచడ���న��. అందువల్ల  ఈ �ా �ర� బ� ��ంచల�ర�. �� అసల�ౖన ప��లను � 
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స్వంత��ా ఉప���ం� �ెపప్����� �క� అనుమ� ల�దు, ల�క�� �ే ఇ�� �ా అనుమ� 

ల�క�ం�� �ొం���ం�ే ఒక ప� అవ�త�ం��. ���న్ �పెప్����� �ర� ��వలం ���క్క 

అసల�ౖన మ�టల�� ఉప���ంచగలర�, గ�ర�వ��ార� ఇల� �ెబ���ర� ల�క ప�సత్కంల� 

ఇల� �్ార �ి ఉం�� అ� �వర �ే��్చ �ెపప్డం ��్వ�ా. �ర� ���న్ ��వలం ఈ �ధం�ా�� 

�ె�ాప్�. ఎందుక�? ఎందుకంట� �ర� ఈ �ధం�ా ��ెిప్నప�ప్డ�, ఇ�� ���ా �క్క 

శ��త్� క���య�ంట�ం�� �ాబట�్ట . �ాల�న్ ���ా�ా �ర� అనుక�నన్ �షయ�లను �ర� 

�ాయ్�ిత్  �ేయక�డదు. ల�క�� �ే �ర� ఏ�ై�ే పంచుత���న్�� అ�� �ాల�న్ ���ా �ాదు, 

మ��య� �ర� �ే���� మన �ాల�న్ ���ాను ��శనం ��ేిన����� సమ�నం 

అవ�త�ం��. ��క్క ఆల�చనలక� అనుగ�ణం�ా మ��య� � మనసుస్క� 

���నట�్ట �ా ఏ�ో ఒకట� ��ెిప్���ా�, అ�� �ా �ాదు మ��య� అ�� మనుష�లను 

ర��ంచల�దు; అ���ాక ఇ�� ఎట�వంట� ప్ర��వమ� క��� ఉండదు. అందువల్ల  ఇం��వ్వర� 

ఈ �ా బ� ��ంచల�ర�. 

���న్ ప్ర��రం ��ే� పదధ్� ఏదంట� �ాయ్య�మ స్థల�ల�్ల  ల��� బ� ధన స్థల�ల�్ల  

�ాధక�లక� ���� ట�ప�ల� చూ�ించడం, ల�క ఆ��� ట�ప�ల� ���ించడం ��్వ�ా 

�ేయవచు్చ, మ��య� స�యక�ల� ఆ తర��ాత �ాళ్ళ�� �ాయ్య�మ�ల� 

����ప్ంచవచు్చ. �ర� ���ి్ట  పదధ్� ఉప���ం� అందర� ఒక���� ఒకర� 

మ�ట�్ల డ���వచు్చ మ��య� �ర� �షయ�లను ఒక���� ఒకర� చ��్చంచుక�� 

పంచు��వచు్చ. �ర� ఈ �ధం�ా �ేయవల�ని ఆవశయ్కత ఉం��. అల���, �ర� ఒక 

�ాధక�డ� (ఒక �ష�య్డ�) ఎవ���� ే�ాల�న్ ���ా� �క� అందజ��ాత్ �� �ాళ్ళ� “గ�ర�వ�” 

ల�క “మ�స్టర్” అ� �ిలవక�డదు ఎందుకంట� ఇక్కడ ���ాల� ��వలం ఒ�� ఒక గ�ర�వ� 

ఉ��న్ర� �ాబట�్ట . అందర� �ాధక�ల� �ష�య్ల�, �ాళ�్ళ తమ �ాధన ఎప�ప్డ� 

�్ార రం�ం��ర� అ������� సంబంధం ల�దు.  

�ర� �ాధన ప్ర��రం �ే��టప�ప్డ�, ��ందర� అను��వచు్చ“మ�స్టర్ �ాల�న్ 

ను అమర్చగలర� మ��య� ఒక�� శ���ా�న్ స���ేయగలర�, �ా� మనం అ�� 

�ేయల�మ�” అ�� ప�ా్వల�దు. ��ను ఇంతక�మ�ం�ే ��ెాప్ను ప్ర� �ాధక��� ��నుక �� 

�ాషన్ ఉంట�ంద�, మ��య� ��వలం ఒక్కట� �ాదు. అనుగ�ణం�ా, �� �ాషన్ ఈ 

�షయ�లను చూసుక�ంట�ం��. �ర� ఒక వయ్��త్�� �ాధన ����ప్నప�ప్డ�, అత���� ����ేత 

మ�ం�ే �ర్ణ�ంచబడ్డ  సంబంధం ఉంట� అతడ� అపప్ట�కప�ప్� ే �ాల�న్ �� ందు��డ�. 

అత���� ����ేత మ�ం�ే �ర్ణ�ంచబడ్డ  మం� సంబంధం అ���� ల�క�� �ే, అతడ� ��ంత 
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�ాలం �ాధన �ే�ని తర��ాత మ��య� అత�� శ��రం స���యేబ��న తర��ాత క�మం�ా 

�� ందగలడ�. �� �ాషన్ అత� శ���ా�న్ స���యే����� స�యం �ేసుత్ ం��. ఈ 

�షయ�ల�� �ాట�, ఒక వయ్��త్ �� ప�సత్�ా�న్ చదవడం ��్వ�ా, �� ���� ట�ప�ల� 

చూడడం ��్వ�ా, ల�క �� ���ా��్డంగ�ల� �నడం ��్వ�ా �ా మ��య� �ాధన ��ర�్చక�ంట�, 

మ��య� త�న్ ��ను �జం�ా ఒక �ాధక���ా �ర్వ��ంచుక�ంట�, అత��� అర్హత ఉనన్ 

�షయ�ల� అతడ� క��� �� ందగలడ� ��ను �ెబ�త���న్ను. 

�ాల�న్ ���ా �ాధక�ల� ఇతర వయ్క�త్ లక� �ాయ్ధుల� నయం �ేయడం అ���� 

ప���త్�ా �����ంచడ���న��, అందువల్ల  ��మ� �ాధక�లను ��గ�లను చూడట���� 

అనుమ�ంచం. ��మ� �క� కృ�ిల� ��ౖ�� ఎద�ాల� బ� ��సుత్ ��న్మ�, ఏ�� బం��ల� 

అ�వృ��ధ్  �ేసు������� ల�క శ���ా�న్ ��శనం �ేసు������� �ాక�ం��. మన �ాయ్య�మ 

స్థల�ల� అ�న్ ఇతర ���ంగ్ �ాయ్య�మ స్థల�లక��న్ ఉతత్మ���న�. �ర� మన 

�ాయ్య�మ స్థల�లక� �ాధన ��సం ���్లనంత �ాలం, అ�� � �ాయ్���� �ర� ���తస్ 

�ేసు��వడం కంట� ఉతత్మం. �� �ాషన్ ఒక వృ��త్ �ారంల� క�ర�్చంట��, మ��య� 

�ాయ్య�మ స్థలం ��ౖన ఒక కవచం ఉంట�ం�� �ే� ��ె�ౖే ఒక ��దద్  �ాల�న్ ఉంట�ం�ో . ఆ 

కవచం ��ౖన ఒక ��దద్  �ాషన్ ఆ స్థల���� రకష్ణ క�ప్సుత్ ం��. ఈ స్థలం �ామ�నయ్���న స్థలం 

�ాదు, ల�క ఇ�� ఒక �ా��రణ���న ���ంగ్ �ాధన ��సం స్థలం �ాదు. ఇ�� కృ�ి �ాధన 

��సం ఒక స్థలం. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�నన్ మన �ాధక�ల� ఈ �ాల�న్ ���ా స్థలం ఒక 

ఎర�� �ాం��� ఆవ��ంచబ�� ఉండ���న్ చూ�ార�, మ��య� ఇ�� అంతట� ఎర��ా ఉం��.  

���క్క �ాషన్ క��� ��ర��ా ఒక �ాధక����� �ాల�న్ అమర్చగలదు, �ా� 

��మ� ఒక���క్క బం���న్ ��్ర���ించం. �ర� ఒక వయ్��త్�� �ాయ్య�మ�ల� 

����ప్ం�నప�డ� అతడ� అనవచు్చ ”ఓహ్, ��క� ఇప�ప్డ� �ాల�న్ ఉం��.” ఇ�� � 

��్వ�ా అమర్చబ��ంద� �ర� �� ర�ాట��ా అనుక�ంట�ర�, �ా� అ�� అల� �ాదు. �ర� 

ఈ బం���న్ ఏరప్రచు��క�డద� ��ను �క� ఇ�� �బె�త���న్ను. ఇదం�� �� �ాషన్ 

��్వ�ా �ేయబడ�త�ం��. ఈ �ధం�ా�� మన �ాల�న్ ���ా �ాధక�ల� �ాధనను ప్ర��రం 

�ెయ�య్�. 

�ాల�న్ ���ా �ాయ్య�మ�లను ఎవ����� మ��ా్చల� ప్రయ�న్��త్  �ాళ�్ళ ���ా 

మ��య� ఈ �ాఠ�ాల �క్క �ాధనను �ెడ��డ�త���న్ర�. ��ంతమం�� �ాయ్య�మ 

సూచనలను ప��య్ల��ా మ��ా్చర�, అ�� క�్చతం�ా అనుమ�ంచబడదు. ఒక 

స్వచ్ఛ���న కృ�ి మ�రగ్ం అ���� ఎల్లప�ప్డూ ఒక చ��త్రప�ర్వ �ాలంనుం�� సం�్ార పత్ ం 
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�ేయబడ�త�ం��. ఇ�� ��ల� సుదూర �ాలంనుం�� ప��ర��ంచబడ�త� వ�్చం�� 

మ��య� అ��క���న ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ లను సఫలం�ా కృ�ి �ే�ిం��. ఎవ్వర� 

���న్ ��ం�ెం క��� మ�ర్చ����� �ైరయ్ం �యేర�. ఇట�వంట��� ��వలం మన ఈ ధర్మం-

అంతమ��య్ �ాలంల��� జరగవచు్చ. ఈ �షయ�ల� చ��త్ర అంతట� ఎనన్డూ జరగల�దు. 

ప్ర� ఒక్కర� ఈ �షయ��న్ గ���ం� ��ల� జ�గ�తత్  వ��ం���. 
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     ��ల�గవ ప్రసంగం 

నష్టమ� మ��య� ల�భమ� 

కృ�ి �ాధక�ల సమ�జంల�, నష్టం మ��య� ల�భం మధయ్ సంబంధం తరచు�ా ప్ర�ాత్ వ��� 

వసుత్ ం��. మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ క��� ఇ�� చ��్చంచబడ�త�ం��. న�ా్ట ల� 

మ��య� ల���లను మన �ాధక�ల� ఎల� ప��గణ�ం���? ఇ�� మ�మ�ల� మనుష�ల 

����� �నన్ం�ా ఉంట�ం��. మ�మ�ల� మనుష�ల� ��ర�క����� వయ్��త్గత ల�భం 

మ��య� బ��ా, సుఖప్రదం�ా ఎల� ��ంచడం అ���ే. మన �ాధక�ల� ఈ �ధం�ా 

ఉండర�, �ా� ����� సర�ాగ్  �ర�దధ్ం�ా ఉ��న్ర�. మ�మ�ల� మనుష�ల� �ా�ా� 

అనుక���� మనం ��ర���మ�. బదుల��ా, మనం �� ం��ే� మ�మ�ల� మనుష�ల� 

�� ందల����–�ాళ�్ళ ��ర�క���న్ �ా�–కృ�ి �ాధన ��్వ�ా తపప్. 

మనం �ామ�నయ్ం�ా మ�ట�్ల డ�క��� నష్టం, ఒక సంక��త ప����ల�� నష్టం 

�ాదు. ఎవ����� నష్టం గ���ం� మ�ట�్ల �ేటప�ప్డ�, ��ంత డబ�్బ ��నం �యేడం, అక్కరల� 

ఉనన్�ాళ్ళక� �యే�త�వ్వడం, ల�క ���ల� �కష్�ా���� �ం����ట్టడం అ� ��ంతమం�� 

అనుక�ంట�ర�. అ� క��� ఒక ర�పంల� ఇవ్వడం మ��య� నష్టం �క్క  ఒక ర�పం. 

అ��� ఇ�� ��వలం డబ�్బ ల�క ఆసుత్ లను గ���ం� తక�్కవ�ా పట�్టంచు��వడం అ�� ఒ�� 

ఒక్క �షయ��న్ సూ�సుత్ ం��. సంపదను వదుల���వడం అ���� న�ా్ట ��� సంబం��ం�న 

ఒక అంశం, మ��య� �ా��కష్ం�ా ఒక ప్ర��న అంశం క���. �ా� మనం సూ�ం�ే నష్టం 

అ���� సంక��త���న ప������ ప���తం �ాదు. �ాధక�ల��ా కృ�ి �ాధన క�మంల� 

తయ్�ంచవల�ని బం��ల� అ��కం ఉ��న్�-ప్రదర్శన �ేసుక��� మనసత్త్వం, ఈరష్�, �� ట� 

మనసత్త్వం మ��య� అ�భ��త్ ల�ంట��. అ��క���న ��నన్ బం��లను �డ�����, 

ఎందుకంట� మనం చ��్చం�ే నష్టం అ���� ఒక ��ాల���న దృకప్థంల���� �ాబట�్ట . ప���త్ 

కృ�ి �ాధన క�మ గమనంల�, మనం అ�న్ మ�మ�ల� మనుష�ల బం��లను మ��య� 

��ధ ����కలను వ���ంచు���ా�.  

ఒకర� అను��వచు్చ: “మనం మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ కృ�ి �ాధన 

�ేసుత్ ��న్ం. మనం అ�న్ �� ��ట�్ట క�ంట�, �ాధువ�లక� ల�క స��య్�ినులక� సమ�నం 

�ామ�? అ�న్ �� ��ట�్ట ��వడం అ�ాధయ్ం అ��ిసుత్ ం��.” మన �ాధన �ాఠ�ాలల�,  
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మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ కృ�ి �ాధన �ే���ార� క�్చతం�ా మ�మ�ల� మనుష�ల 

మధయ్�� కృ�ి �ాధన �ేయవల�ి ఉంట�ం��, �ాధయ్���నంత వరక� మ�మ�ల� మనుష�ల 

మ������ా �ర్వ��ంచు��వల�ి ఉం��. �మ్మ�న్ �జం�ా ���క���న �ాట�� 

�� ��ట�్ట ��మ� �పెప్డం ల�దు. � పద� ఎంత ఉనన్త �ా్థ నంల� ఉం�� ల�క �క� ఎంత 

సంపద ఉం�� అనన్�� మ�ఖయ్ం �ాదు. �ర� ఆ బం���న్ వదుల���గల�ా అ���ే ��లకం. 

మన �ాఠ�ాల�క్క �ాధన సూట��ా ఒక�� మనసుస్ను లకష్య్ం�ా 

�ేసుక�ంట�ం��. �ర� వయ్��త్గత ల�భం మ��య� పరసప్ర సంఘరష్ణల గ���ం�న 

�షయ�లను �ే�క�ా �సు��గల�ా ల�క తక�్కవ�ా పట�్టంచు��గల�ా అ���� ��లక���న 

�షయం. �ే�ాలయ�ల�్ల ను ల�క మ�ర�మ�ల పర్వ��ల�్ల  మ��య� అడవ�ల�్ల  �ే�� కృ�ి 

�ాధనల� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ���� ��క్క సంబం���న్ ప���త్�ా �ెంచుక���ల� 

�ే�ాత్ �, �మ్మ�న్ బలవంతం�ా మ�మ�ల� మనుష�ల బం��లను వదుల�క���ల� 

�ే�ి మ��య� �క� అ�న్ ���క ల���లను దూరం �ేయడం ��్వ�ా �ర� �ాట�� 

వదుల�క���ల� ��ేాత్ �. మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఒక �ాధక�డ� ఈ మ��ాగ్ �న్ 

అనుస��ంచడ�. ఈ మ�మ�ల� మ�నవ ప�ాయ్వరణంల� ఈ వయ్��త్ �ాట�� �ే�క�ా 

�సు��వల�ని ఆవశయ్కత ఉం��. సహజం�ా��, ఇ�� ��ల� కష్టం. మన �ాధన �ాఠ�ాలల� 

అతయ్ంత ��లక���న అంశం క��� ఇ�ే. అందువల్ల�� మనం సూ�ం�ే నష్టం అ���� 

సంక��త���న ����� బదుల��ా ఒక ��ాత్ ర���న ���ార్థం క��� ఉం��. మం� పనుల� 

�ేయడం మ��య� ��ంత డబ�్బ ల��� వసుత్ వ�లను ��నం �ేయడం గ���ం� మనం 

మ�ట�్ల డ�క�ం��ం. ఈ ���ల�్ల , �ర� �ధుల�్ల  చూ�� ��ంతమం�� �కష్�ాళ్ళక� అ�� ఒక 

వృ�త్  మ��య� �ాళ్ళ దగగ్ర �క��న్ ఎక�్కవ డబ�్బ ఉం�ే అవ�ాశం క��� ఉం��. మనం 

అలప్���న �షయ�ల �ద �ాక�ం�� ��ాత్ ర���న �షయ�ల �ద దృ�ి్ట  ��ట�్ట �. కృ� ి

�ాధన అ���� ��ాల దృకప్థం��ౖ దృ�ి్ట  ��ం��్రక��ం�, �ష్కపటం�ా మ��య� 

హ�ం��తనం��ను �ెయ�య్�. మనం నష్ట�� �� క�మంల�, మనం �జం�ా �� ��ట�్ట క����  

�ెడ� �షయ�ల�. 

మ�నవ�ల� తరచు�ా ��మ� య�న్ం�ేవ�న్ మం��� అ� నమ�్మ��ర�. 

�జ����, ఒక ఉనన్త-�ా్థ � దృకప్థం నుం��, ఇ� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఆ 

��ం�ంె �ా్వర్థ ప్ర�జ��లను తృ�ిత్పరచడం ��సం. �క� ఎంత ధనం ఉ��న్ ల�క � 

పద� ���ణ� ఎంత ఉనన్త���న�� అ���, అ�� ��వలం ���న్ ద�ాబ�ద్ ల వర�� 

ప���వసుత్ ంద� మ��ల�్ల  �ెపప్బ��ం��. ఒక వయ్��త్ ప�ట�్ట క�� ���న్ ��డ� �సుక��ాల�ర� 
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ల�క మరణ�నంతరం ���న్ �సుక���ళ్లల�ర�. ��ంగ్ అ���� ఎందుకంత అమ�లయ్���న��? 

ఇ�� క�్చతం�ా ఎందుకంట� అ�� �నన్�ా � ప్రథమ ఆత్మ�క్క శ��రం��ౖ ��ర�గ�త�ం�� 

మ��య� ప�ట�్ట క�� �సుక��ావచు్చ, మరణం తర��ాత �సుక���ళ్లవచు్చ �ాబట�్ట. 

ఇం�ా, ఇ�� ��ర��ా కృ�లి� ��క్క ఫల�ి��ధ్� ��ాధ్ ��సుత్ ం��, మ��య� అందువలన 

కృ�ి �ేయడం అ���� కష్టం. మ�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, �ర� ఏ�ె�ౖే �� ��ట�్ట క�ంట��� అ�� 

ఏ�ో  �డె�. ��� మ�లం�ా, �ర� ��క్క మ��క���న, �జ �ి్థ��� 

�ేర���గల�గ���ర�. అ��ే �ర� �ే�న్ �� ందు��ర�? � �ా్థ � �క్క అ�వృ��ధ్ ; 

ఆఖ���� �ర� ఫల�ి��ధ్  �ా���ాత్ ర� మ��య� కృ� ిప���త్ �ే�ాత్ ర�, ఆ మ��క���న సమసయ్� 

ప��ష్క��సూత్ . క�్చతం�ా �ర� ��ంట�� అ�న్ ర�ాల మ�మ�ల� మనుష�ల �క్క 

����కలను �� ��ట�్ట ��వడం మ��య� ఒక �జ���న �ాధక��� �ా్థ ��� �రే���వడం అ���� 

అంత సులభం �ాదు, ఎందుకంట� అ�� �ా��ంచ����� సమయం పడ�త�ం��. �ర� 

����� సమయం పడ�త�ంద� ��ను �పెప్డం �న�ా��, �ర� అనవచు్చ గ�ర�వ��ార� 

సమయం �సు��మ� �ె�ాప్ర�, మ�� అందు�� అల� �ేయ����� సమయం 

�సుక�ంట�ర�. అ�� అనుమ�ంచబడదు! ��మ� �మ్మ�న్ క�మం�ా అ�వృ��ధ్  

�ెంద����� అనుమ�ం���, ��� �ర� క��నం�ా ఉం���. ఈ ��జ� �ర� అం�� 

ఒక్క�ా���ా �ే��యయ్గ����ే, �ర� ఈ ��జ� ఒక బ�దధ్  అ��� గలర�. ఆ �ధం�ా, ఇ�� 

�ాసత్�కం �ాదు. �ర� ���న్ క�మం�ా�� �ా��ంచగల�గ���ర�. 

మనం ఏ�ై�ే �� ��ట�్ట క�ంట�� అ�� �జ���� ఏ�ో �డె�. అ�� ఏ�ట�? అ� ే

కర్మ, ఇ�� ��నన్���న మ�నవ బం��ల�� క�� ి ఉంట�ం��. ఉ��హరణ�� మ�మ�ల� 

మనుష�ల� అ�న్ ర�ాల �డె� ఆల�చనల� క��� ఉంట�ర�. స్వయం-ప్ర�జనం ��సం 

�ాళ�్ళ రకర�ాల �డె� పనుల� �ే�ాత్ ర� మ��య� ఈ నల్లట� ప��ర్థం, కర్మను 

�� ందు��ర�. ఇ�� ��ర��ా మన మనసులక� సంబం��ం�ం��. ఈ ప్ర�క�ల���న సంగ�� 

�ర�్మ�ం��లంట�, �ర� మ�ందు�ా � మనసును మ�ర�్చ���ా�. 

కర్మ�క్క ర��ాంతరం 

�ెల్లట� ప��ర్థం మ��య� నల్లట� ప��ర్థం మధయ్ ఒక ర��ాంతర ప్ర���య ఉం��. ఒక���� 

ఇం��క���� మధయ్ ఒక సంఘరష్ణ జ����న తర��ాత, అక్కడ ఈ ర��ాంతర ప్ర���య 

జర�గ�త�ం��. ఒకర� ఒక మం� ప� �ే�ినప�ప్డ�, ఒకర� ద అ�� �లె్లట� ప���ా్థ �న్  
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�� ందు��ర�. ఒకర� �ెడ్డ  ప� ��ేనిప�ప్డ�, ఆ నల్లట� ప��ర్థం కర్మను �� ందు��ర�. 

ఇక్కడ �ారసత్వం�ా �� ం�ే ఇం��క ప్ర���య క��� ఉం��. ఎవ����� ఇల� అడగవచు్చ, 

“ఇ�� ఒక�� ��త ��� దశల� �డె� పనుల� �యేడం �ారణం�ా��?” ఇ�� ప���త్�ా అల� 

�ాక�� వచు్చ ఎందుకంట� ఈ కర్మ అ���� ��వలం ఒక్క ��త�ాలంల� �� గ� �ేసుక�నన్�� 

�ాదు �ాబట�్ట. ప్రథమ ఆత్మ అ���� అంత��ం��� ద� కృ�ి �ాధక�ల సమ�జం 

�శ్వ�సుత్ ం��. ఒక ప్రథమ ఆత్మ అ���� అంత��ంచక�� �ే, బహ�శ ఒక���� ఈ జన్మక� 

మ�ందు �ాం��క పరసప్ర కల�కల� ఉండవచు్చ. అందు�� ఒకర� ఎవ�������  ఏ�ె�ౖ� 

ఋణప�� ఉండవచు్చ, ఎవ�����ౖ� బ�����ం� ఉండవచు్చ, ల��� ఇతర �ెడ� పనుల� 

చంపడం ల�ంట�� ఏ��ౖ�ే ఈ కర్మను సృ�ి్ట�ాత్ � �ాట�� �ే�ి ఉండవచు్చ. ఈ �షయ�ల� 

ఇం��క ప��మ�ణంల� ��ర�క��� ��� మ��య� ఒకర� ఎల్లప�ప్డూ �ాట�� 

�సుత్ ంట�ర�; �ెల్లట� ప��ర్థం �షయంల� క��� ఇ� ే�జం. ఇ�� ఒక్కట� మ�లం �ాదు, 

ఇం��క ప���ి్థ� క��� ఉం��. క�ట�ంబంల� తరత�ాల��ా, ప���్వక�ల� క��� తమ 

తర��ా� త�ాలక� కర్మను �� గ��ే�ి ఉండవచు్చ. గతంల� ��దద్ల� ఈ �ధం�ా 

�ెబ�త�ం�ే�ార�: “ఒకర� ద ను �� గ��ేసు���ా�, మ��య� ఒక�� ప���్వక�ల� ద ను 

�� గ�జ��ార�. ఈ వయ్��త్ ద ఇ�ే్చసుత్ ��న్డ� మ��య� ద ను దు��్వ��గం �ేసుత్ ��న్డ�.” 

అ�� ��ల� స���ాగ్  �ెపప్బ��ం��. ఈ ���ల�్ల  సగట� మనుష�ల� ఏ మ�త్రమ� ఈ మ�ట 

�నర�. �ర� ఆ య�వత�ా��� ద �� ��ట�్ట ��వడం ల�క ద �క్క ��రత గ���ం� �ె��,ే 

�ాళ�్ళ ���న్ అసస్ల� పట�్టంచు��ర�. �జ���� ��� అర్థం ��ల� ప్ర�ాఢ���న��. ఇ�� 

ఊ���� ఆధు�క ప్రజల �క్క ���ౖ�ధ్ ం�క మ��య� ఆ��య్�్మక ప్రమ�ణ�� �ాదు, ఒక 

�ాసత్వ���న ���క ఉ��� క��� క��� ఉం��. మన మ�నవ శ���ాల� ��ండ� ర�ాల 

ప���ా్థ లను క��� ఉంట��. 

ఎవ�� అ���ార�, “మ�� ఎక�్కవ నల్లట� ప��ర్థం ఉంట� ఒకర� ఉనన్త 

�ా్థ �లక� కృ�ి �ాధన �ేయల��ా?” ఒక �ధం�ా అల� అనవచు్చ ఎందుకంట� ��ల� 

ఎక�్కవ నల్లట� ప��ర్థం��, ఒక�� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ప్ర���తం అవ�త�ం��. ఇ�� ఒక�� 

శ��రం చుట�్ట  ఒక ����్ర �న్ ఏరప్ర�సుత్ ం�� మ��య� ఒక వయ్��త్� మధయ్ల� ఉం� ప���త్�ా 

చుట�్టసుత్ ం�� �ాబట�్ట, �ాళ�్ళ ఈ �శ్వం�క్క లకష్ణం జ�న్-�ాన్-��న్ నుం�� ��ర� 

�ేయబడ��ర�. ఆ �ధం�ా, ఈ వయ్��త్ �క్క జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం అధమం�ా ఉం�ొచు్చ. 

మనుష�ల� కృ� ి �ాధన మ��య� ���ంగ్ గ���ం� మ�ట�్ల ��నప�ప్డ�, ఈ వయ్��త్ 

�ాట�న్ట�� మ�ఢనమ్మ�ాల��ా ప��గణ��ాత్ డ�, మ��య� �ాట�� అసస్ల� నమ్మడ�.  
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�ాట�� ��ాయ్సప్దం�ా ����ాత్ డ�. �ా��రణం�ా ఇ�� ఈ �ధం�ా�� ఉంట�ం��, �ా� ఇ�� 

క�్చతం �ాదు. అంట� ఈ వయ్��త్�� కృ�ి �ాధన �ేయడం మ�� కష్టమ�, మ��య� అతడ� 

ఉనన్త �ా్థ � ��ంగ్ �� ందల���? అ�� అల� �ాదు. ���ా అ���� అ�ార���న��, కృ� ి

�ాధన �యేడం అ���� ప���త్�ా � హృదయ���� సంబం��ం�ంద� ��మ� �ె�ాప్మ�. 

గ�ర�వ� �మ్మ�న్ ��్వరంగ�ం�� �సుక�� ����త్ డ�, కృ� ి�ాధన � అంతట �ర��ా 

�ేయ��. అదం�� �ర�, � అంతట �ర� కృ� ి �ాధన ఎల� �ే�ాత్ �� అ����� ��ౖ 

ఆ��రప�� ఉంట�ం��. �ర� కృ�ి �ాధన �ేయగల�ా అ���� అసల� �ర� స��ంచగల�ా, 

��య్గం �ేయగల�ా మ��య� బ�ధపడగల�ా అ����� �ద ఆ��రప�� ఉం��. � 

మనసు� �బదధ్ం �ేసుక�ంట�, ఎట�వంట� క�ా్ట ల� �మ్మ�న్ ఆపల�వ�. ��ను �ెపప్గలను 

అ�� ఒక సమసయ్ �ాద�. 

నల్లట� ప��ర్థం ఎక�్కవ�ా ఉనన్ వయ్��త్ �ా��రణం�ా �ెల్లట� ప��ర్థం ఎక�్కవ�ా 

ఉనన్ వయ్��త్కంట� అ��కం�ా ��య్గం �ెయ�య్�స్ ఉంట�ం��. �లె్లట� ప��ర్థం సూట��ా 

�శ్వం�క్క లకష్ణం జ�న్-�ాన్-��న్ లను స�క��ంచుక�� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట, ఈ వయ్��త్ 

సంఘరష్ణల�్ల  తన �ిన్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  �ేసుక�నన్ంత �ాలం, అత�� ��ంగ్ ��ర�గ�త�ం��. 

అ�� అంత సులభం. ఎక�్కవ ద ఉనన్ వయ్��త్�� మం� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ఉంట�ం��. 

అతడ� �ా��రక మ��య� మ�న�ిక క�ా్ట లను అనుభ�ంచగలడ� మ��య� భ��ంచగలడ�. 

ఈ వయ్��త్ �ా��రకం�ా ఎక�్కవ�ా క�ా్ట ల�ప��, మ�న�కిం�ా తక�్కవ క�ా్ట ల� ప����, అత�� 

��ంగ్ ఇం�ా ��ర�గ�త�ం��. నల్లట� ప��ర్థం ఎక�్కవ�ా ఉనన్ వయ్��త్ �షయంల� మ�త్రం ఈ 

ప���ి్థ� ఉండదు, అతడ� మ�ందు ఈ ప్ర���యను అనుభ�ం��� �ాబట�్ట : అతడ� నల్లట� 

ప���ా్థ �న్ �ెల్లట� ప��ర్థం�ా మ�ర్చవల�ి ఉం��. ఈ ప్ర���య ��ల� బ���కరం క���. 

అందువల్ల , అధమ���న జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ఉనన్ ఒక వయ్��త్ �ా��రణం�ా ఎక�్కవ 

క�ా్ట ల� భ��ం���. ��ల� ఎక�్కవ కర్మ మ��య� అధమ���న జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం��, ఈ 

వయ్��త్�� కృ�ి �ాధన �ేయడం ఇం�ా ఎక�్కవ కష్టం.  

ఉ��హరణ�� ఒక ప్ర�ేయ్క���న ప���ి్థ� �సుక�ం��ం. ఈ వయ్��త్ కృ�ి �ాధన ఎల� 

�ే�ాత్ �ో  చూ��ద్ ం. క�ర�్చ� ��ే� ��య్����� ��ండ� �ాళ�్ల  ఒక��� �ద ఇం��కట� ��సుక�� 

ఎం�� ఎక�్కవ సమయం వరక� క���్చవల�ిన ఆవశయ్కత ఉం��. ఈ భం��మ ��సుక�నన్ 

తర��ాత, �ాళ�్ల  ���ిప్ మ��య� ��్మ�� పట�్ట�� ���. సమయం గ���ే ����ద్ , ఒకర� 

��ల� అ��క�ాయ్�న్ అనుభ��ాత్ ర� మ��య� తర��ాత ��ం�ంె అసహనం�ా 

అ��� ��ర�. �ా��రకం�ా మ��య� మ�న�కిం�ా బ�ధపడడం శ���ా�న్ మ��య� 
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మనసుస్� ��ం��ట�� ఎం�� అ��క�ాయ్��� గ��� �ేసుత్ ం��. �ాళ్లను అల� ��ట�్ట  క���్చవడం�� 

��ంతమం�� బ�ధను భ��ంచల�క�� ��ర�, మ��య� �ాళ�్ల  ���ంద ��ట�్టయడం ��్వ�ా �ాళ�్ళ 

�ర�ంచు���ాల� అనుక�ంట�ర�. ��ంతమం�� ఇక��ౖ భ��ంచల�క�� ��ర� ఇం��ంత ��ప� 

క�ర�్చనన్ తర��ాత. ఒక్క�ా���ా �ాళ్లను ��ం��ేిన తర��ాత, ఒక�� �ాధన వయ్ర్థం 

అ��� త�ం��. ఒక్క�ా�� �ాళ�్ల  ���ిప్�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ఒకర� ���న్ స��న్హ 

�ాయ్య�మ�ల� ��ేి ����� క�ర�్చ�� భం��మ ��సుక�ంట�ర�. ���వల్ల  ఎట�వంట� 

ఉప�గం ల�ద� ��మ� అంట�మ�. ఇ�� ఎందుకంట� �ాళ�్ల  ���ిప్�ా ఉనన్ప�ప్డ� 

��మ� చూ�ిం�� ఏ�టంట�, ఆ నల్లట� ప��ర్థం �ాళ్లల�్ల �� ��ళ�త�ంద�. ఆ నల్లట� ప��ర్థం 

కర్మ, ఇ�� బ�ధల� భ��ంచడం ��్వ�ా �ర�్మ�ంచబడ�త�ం��; అప�ప్డ� ఇ�� ద �ా 

ర��ాంతరం �ెందుత�ం��. ���ిప్ అనుభ�ం�న తర��ాత, కర్మ �ర�్మ�ంచబడటం 

ఆరంభం అవ�త�ం��. కర్మ ఎంత ఎక�్కవ�ా వ��త్ , �ాళ్లక� అంత ���ిప్ అ��ిసుత్ ం��. 

అందువల్ల  �ాళ్లల�్ల  ���ిప్ అ���� �ారణం ల�క�ం�� ప�ట్టదు. మ�మ�ల��ా క�ర�్చ�� 

��య్నంల� ఒక�� �ాళ్లల� ���ిప్ వసూత్  �� త� ఉంట�ం��. ఒక కష్ణం ��ల� బ���కర���న 

���ిప్ తర��ాత, అ�� ఆ���� త�ం�� మ��య� ��ంత ఉపశమనం కల�గ�త�ం��. ఇంతల��� 

���ిప్ మరల� ఆరంభం అవ�త�ం��. ఇ�� మ�మ�ల��ా ఇల��� జర�గ�త�ం��. 

కర్మ అ���� ఒ��్కక్క ��గం�ా �ర�్మ�ంచబడ�త�ం��, ఒక ��గం 

�ర�్మ�ంచబ��న తర��ాత �ాళ్లక� ��ం�ెం ఉపశమనం�ా అ��ిసుత్ ం��. త్వరల��� ఇం��క 

��గం వసుత్ ం��, �ాళ్లక� మ�్ల ���ిప్ అ��ిసుత్ ం��. నల్లట� ప��ర్థం ��ల��ంచబ��న తర��ాత 

అ�� �ె������ దు, ఎందుకంట� ఈ ప��ర్థం ��శనం �ాదు �ాబట�్ట. ��ల��ంచబ��న తర��ాత, 

అ�� ��ర��ా �ెల్లట� ప��ర్థ���న ద �ా ర��ాంతరం �ెందుత�ం��. అ�� ఈ �ధం�ా 

ఎందుక� ర��ాంతరం �ెందుత�ం��? ఇ�� ఎందుకంట� ఈ వయ్��త్ బ�ధను అనుభ�ం��డ�, 

��య్గం �ే�ాడ� మ��య� ఇబ్బందుల� స��ం��డ� �ాబట�్ట. ద అ���� బ�ధలను 

అనుభ�ంచడం మ��య� భ��ంచడం ��్వ�ా, ల�క మం� పనుల� �ేయడం ��్వ�ా 

�� ందవచ్చ� ��మ� �ె�ాప్మ�. అందువల్ల , క�ర�్చ� �ే�� ��య్నంల� ఈ ప���ి్థ� 

ఏరప్డ�త�ం��. ��ంతమం�� ఒక్క�ా�� ���ిప్ వ�్చన ��ంట�� �ాళ�్ల  ��ం�ే�ాత్ ర�, మ��య� 

����� క�ర�్చ�� భం��మ ��సుక��� మ�ందు ���న్ స��న్హ �ాయ్య�మ�ల� �ే�ాత్ ర�. అ�� 

ఏ �ధం�ాను �ే�న్ �ా��ంచదు. �లబ�� ��ే� �ాయ్య�మ��న్ �ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, చ�ా� �న్-

పట�్ట క��� భం��మ �ేయడంవల్ల  ఒక�� �తే�ల� అల�ి�� వచు్చ. ఒకర� అంతకంట� 

భ��ంచల�క �తే�ల� ���ందక� ��ం�నప�ప్డ�, ఒకర� ��ేన్ �ా��ంచల�ర�. ఆ ��ం�ంె ���పి్ 

ఏ ల�క్కల��� వసుత్ ం��? ��వలం �ేత�ల� అల� ��ౖ�� పట�్ట ��వడం ��్వ�ా కృ�ి �ాధనల� 



 

151 

 

సఫలత �� ందగ����ే అ�� ఊ���� మ�� �ే�క అ� ��ను �ెపప్గలను. మనుష�ల� 

క�ర�్చ� �ే�� ��య్నం �ాధన ��ేినప�ప్డ� ఇ� ేజర�గ�త�ం��. 

మన �ాధన �ాఠ�ాల ప్ర��నం�ా ఈ �ధం�ా ��న�ాగదు, అ��� ���ల� 

��ంత ��గం ఈ �షయంల� ఒక �ాత్ర �� �సిుత్ ం��. ��ల� సంద�ాభ్లల�, ఒక���� ఇం��క���� 

మధయ్ �ని్ �ింగ్ సంఘరష్ణల ��్వ�ా�� ఒకర� కర్మను ర��ాంతరం �ేసుక�ంట�ర�, 

మ��య� ఇక్క� ే అ�� వయ్కత్మవ�త�ం��. ఒకర� సంఘరష్ణల� ఉనన్ప�ప్డ�, ఒక���� 

ఇం��క���� మధయ్ జ���� ��డవల� �ా��రక���న బ�ధలను క��� �ం��� ���. �ా��రక 

బ�ధల� భ��ంచడం ��ల� సులభ���న �షయ�ల� ��ను �పెప్గలను, ఎందుకంట� 

దం��లను గట�్ట�ా ���ంచడం ��్వ�ా �ాట�� అ��గ�ంచవచు్చ. ఒక���� ఇం��క���� మధయ్ 

ఒక సంఘరష్ణ జ����నప�ప్డ�, ఆ మనసును అదుప�ల� ��ట�్ట ��వడం అ���� అతయ్ంత 

కష్టతరం. 

ఒక ఉ��హరణ��, ఒక వయ్��త్ �ా�ాయ్లయ���� �రే�క�నన్ �దట, ఇదద్ర� 

మనుష�ల� అత�న్ �రం�ా ��ంచపర�సూత్  మ�ట�్ల డడం య�దృ�్చకం�ా �నన్ప�ప్డ� 

���� ��్రక�త్ డ� అవ���డ�. ఏ�� ఏ�����, ఒక �ాధక����ా ఒకర� ��ట్టబ���� ల�క అవమ�నం 

�ేయబ���� ����� �� �ాటం �యేక�డద�, అం�ే �ాక�ం�� �ాళ�్ళ ఉనన్త���న 

ప్రమ�ణం�� ప్రవ��త్ం��ల� ��మ� �ె�ాప్మ�. అందువలన, అతడ� ఆల���ాత్ డ� మనం 

�ాధక�ల��ా ఇతర�ల మ������ా ఉండక�డదు మ��య� మనం ఉతత్మం�ా ప్రవ��త్ం��� 

అ� గ�ర�వ��ార� �ె�ాప్ర�. అతడ� ఆ ఇదద్ర� మనుష�ల�� ��డవ ��ట�్ట ��డ�. �ా� 

�ా��రణం�ా ఒక సమసయ్ తల��త్నప�ప్డ�, అ�� ఒక వయ్��త్�� మ�న�ికం�ా ��ాక� 

�ె�ిప్ంచక�� �ే అ�� ల�క్కల��� �ాదు ల�క అ�� ప����ాదు, మ��య� అ�� ఆ�� ల�క 

అత��� ��ర�గ�పరచల�దు. అనుగ�ణం�ా, అత�� మనసు ���న్ మర��� ల�దు 

మ��య� ���వల్ల  ఇం�ా అసహ����� గ���త�ంట�డ�. అత�� మనసు �����ౖ�� 

�క�్కక�� ఉం��ే. అత���� �రంతరం ��న��్క ����� ఆ ఇదద్�� మ�ఖ�ల� చూ��ల� 

ఉంట�ం��. ��న��్క ����� చూ�� స����, అతడ� �వ్రం�ా కబ�ర్లల� మ���� ఉనన్ ��ండ� 

�కృత���న మ�ఖ�ల� చూ�ాత్ డ�. అతను ఇక �దట భ��ంచల�క ��ల� ఆగ����� 

గ�����డ�. అతడ� �ాళ్ళ�� అపప్ట�కప�ప్� ే ��డవ క��� ��ట�్ట క��� అవ�ాశం ఉం��. 

ఒక���� ఇం��క���� మధయ్ ఘరష్ణ జ����నప�ప్డ�, ఒక�� మనసును అదుప�ల� ��ట�్ట ��వడం 

��ల� కష్టం. క�ర�్చ� ��య్నం �ే�నిప�ప్డ� అ�న్ సమసయ్ల� ప���ా్కరం అ��� � ేఅ�� 
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��ల� సుల�వ��ా ఉంట�ంద� ��ను అంట�ను; అ�నపప్ట���, ఎల్లప�ప్డూ అ�� ఈ 

�ధం�ా ఉండదు. 

అనుగ�ణం�ా, � భ�షయ్త�త్  కృ� ి�ాధనల� �ర� అ�న్ ర�ాల ఇబ్బందుల� 

ఎదుర�్కంట�ర�. ఈ క�ా్ట ల� ల�క�ం�� �ర� కృ�ి �ాధన ఎల� �యేగలర�? ప్ర� ఒక్కర� 

ఒక���� ఇం��కర� మం�తనం�ా ఉం��, ప్ర�జ��ల �షయంల� సంఘరష్ణల� ల�క�ం�� 

ల��� మ�నవ మనసు నుం�� జ�కయ్ం అ���� ల�క�ం��, �ర� ��వలం అక్కడ క���్చవడం 

��్వ�ా�� � �ిన్ �ింగ్ ఎల� వృ��ధ్  �ంెదగలదు? అ�� అసంభవం. ఒకర� �జ���న �ాధన 

��్వ�ా�� తనను ��ను క�్చతం�ా �గ���ంచు���ా� మ��య� అ�వృ��ధ్  �ేసు���ా�. 

ఎవ�� అడ�గ���ర�, “కృ�ి �ాధనల� మ�క� ఎల్లప�ప్డూ ఇబ్బందుల� ఎందుక� 

ఉంట��? ఆ సమసయ్ల� మ�మ�ల� మనుష�ల సమసయ్లకంట� ��దద్  �నన్���న� 

�ావ�.” ఇ�� ఎందుకంట� �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ కృ�ి �ాధన �ేసుత్ ��న్ర� 

�ాబట�్ట. �ర� అక�ా్మత�త్ �ా తల���ందుల��ా � తల ��ల��ౖప� ����� ఉం�లే� �ేయబడర�, 

అక్కడ ఎగ�ర�త� �ాల�్ల �� క�ా్ట ల� భ��సూత్ –అ�� అల� ఉండదు. ప్ర��� ����ా�� 

ప���ి్థత�ల �క్క స్వర��ా��న్ ��ల�్చక�ంట��, ఎల�గంట� ఎవ�� ఈ ��� �మ్మ�న్ 

��ాక� ��ట్టవచు్చ, ఎవ�� �క� మన�ాత్ పం క���ంచవచు్చ, ఎవ�� ��� తప�ప్�ా 

ప్రవ��త్ంచవచు్చ, ఎవ�� అక�ా్మత�త్ �ా ��� మ�ాయ్ద ల�క�ం�� మ�ట�్ల డవచు్చ. ఇదం�� 

�ర� ఇట�వంట� �షయ�ల గ���ం� ఎల� సప్ం���ాత్ �� అ� చూడ�����. 

�ర� ఈ సమసయ్లను ఎందుక� ఎదుర�్కంట�ర�? అవ�న్ � స్వంత కర్మ 

�ారణం�ా�� జర�గ����. ��మ� � ��సం ఇపప్ట��� ��ల�, అ��క���న ���ాలను 

��ల��ం�ే�ాం, ��వలం ఆ ��ం�ెం మ�క్క ఏ�ై� ే వ��ల��ి ఉం�ో � �ని్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  

�ేయ�����, � మనసు� �గ�హం �ేసు������� మ��య� � ��నన్���న బం��లను 

��ల��ంచ����� ��నన్���న �ా్థ �లల� ఇబ్బందుల��ా �భ�ంచబ��ం��. ఇవ�న్ � 

స్వంత ఇబ్బందుల�, ��మ� � �ిన్ �ింగ్ ను అ�వృ��ధ్  �ేయ����� ఉప����ాత్ ం, 

మ��య� �ర� �ాట�� అ��గ�ంచగలర�. �ర� � �ని్ �ింగ్ అ�వృ��ధ్  �ేసుక�నన్ంత 

�ాలం, �ర� �ాట�� అ��గ�ంచగలర�. అల��ాక � అంతట �ర��ా అ�� �ేయక�డదు 

అనుక�ంట� తపప్, �ర� అ�� �ా��ంచగలర�, �ర� �ాట�� అ��గ�ం��� అ� 

అను���ా� అం�.ే అందువల్ల  ఇపప్ట� నుం�� �క� ఒక సంఘరష్ణ ఎదు���� ే అ��  

య�దృ�్చకం�ా జ����ంద� అను��క�డదు. ఇ�� ఎందుకంట� ఒక సంఘరష్ణ 

జ����నప�ప్డ�, అ�� అను��క�ం���� జర�గ�త�ం��. �ా� ఇ�� య�దృ�్చకం �ాదు–అ�� 
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� �ిన్ �ింగ్ ��ర�గ�పరచడం ��స��. �మ్మ�న్ �ర� ఒక �ాధక����ా 

చూసుక�నన్ంత �ాలం, �ర� ��� పట్ల  సమ��తం�ా వయ్వహ��ంచగలర�. 

�ా��రణం�ా ఒక ఇబ్బం�� ల��� ఒక సంఘరష్ణ గ���ం� �క� మ�ం� ే

�ె�యజ�యబడదు. �క� అ�న్ �ె��ప్��త్  �ర� కృ� ి �ాధన ఎల� �ేయగలర�? ��� 

వల్ల  ఏ� ల�భం ల�దు. అ� �ా��రణం�ా అను��క�ం�� జర�గ����, ఒక�� �ిన్ �ింగ్ 

� ప����ంచ����� మ��య� ఒక�� �ిన్ �ింగ్ ను �జం�ా�� వృ��ధ్  �యే�����. ��వలం 

అప�ప్�ే �పెప్గలం ఒకర� �ిన్ �ంిగ్ ను �ా�ాడ���గల�ా ల��� అ�. అందువల్ల  ఒక 

సంఘరష్ణ తల��త్నప�ప్డ�, అ�� �ారణం ల�క�ం�� జరగదు. ఈ �షయం కృ� ి �ాధన 

య�వత�త్  క�మమ�ల� మ��య� కర్మ �క్క ర��ాంతరంల� ఉంట��� ఉంట�ం��. 

మ�మ�ల� మనుష�ల� ఊ��ంచుక�నన్ట�్ట  �ాక�ం��, �ా��రక బ�ధను 

అనుభ�ంచడంక��న్ ఇ�� ఇం�ా ఎక�్కవ కష్టం. ��వలం ఆ ��ం�ెం ఎక�్కవ ��ప� 

�ాయ్య�మ�ల� ��ేి � �ేత�ల� ఎ�త్  ఉంచడం వల్ల  సల�ప�త�ంట� మ��య� �లబడడం 

వలన � �ాళ�్ల  అల�ి�� �ే, ��ం���� � ��ంగ్ ఎల� ��ంచు��గలర�? ��వలం ���న్ 

గంటల� ఎక�్కవ �ాధన �ేయడం�� �ర� ��ంగ్ ఎల� ��ంచు��గలర�? అ�� ��వలం ఒక�� 

�క్క బన్  ట�� ర��ాంతరం �యే����� ప���వసుత్ ం��, �ా� అ�� ఇం�ా శ��త్ �ేత 

బల���తం �యేబ���. అ�� ఒక�� �ా్థ �� అ�వృ��ధ్  �ేయడంల� స�యం �యేదు. 

ఒక�� �ా్థ �� �జం�ా వృ��ధ్  �యే����� మ�న�ిక ఇబ్బందులను అ��గ�ంచడ�� 

��లకం. ఒకర� ��వలం �ా��రకం�ా బ�ధల� అనుభ�ంచడం ��్వ�ా�� ప���గ� 

�ా��ంచగ����ే, �ై�� �ేశప� ���త�ల� అంద��కంట� ఎక�్కవ కష్టపడ��ర� ��ను 

�ెపప్గలను. మ�� �ాళ�్ళ అందర� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అ��� �ా� క��? �ా��రకం�ా 

�ర� ఎంత బ�ధను అనుభ�ం��� �ా�, ఎవ����ే �� ల�ల�్ల  మండ�ట�ండల� ప్ర� ��� 

బ�ధ మ��య� శ�మ ��ండూ పడ���� �ాళ�్ళ బ�ధప��నంత �ర� బ�ధపడర�. అ�� అంత 

�ే����న �షయం �ాదు. అందువల్ల  ��మ� �ె�ాప్మ� ఒకర� తమ� ��మ� �జం�ా 

వృ��ధ్  �ేసు���ాలంట�, మనసును స్వచ్ఛం�ా వృ��ధ్  �ేసు��వల�ిం�ే. ��వలం అప�ప్� ే

ఒకర� తమను �జం�ా అ�వృ��ధ్  �సేు��గలర�. 

కర్మ �క్క ర��ాంతరం ప్ర���యల�, �మ్మ�న్ �ర� �యంత్రణల� 

ఉంచు�������, ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�డ� ఎవ����ే �షయ�ల� గందర��ళం 

�ేసుక�ంట��ో , అల� �ాక�ం�� �ర� ఎల్లప�ప్డూ ఒక ఉ��ర���న హృదయ��న్ మ��య� 

ఒక దయగల మనసును ఉంచు���ా�. �ర� అక�ా్మత�త్ �ా ఒక సమసయ్ ఎదుర�్కంట�, 
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�ర� ����� స���ాగ్  వయ్వహ��ంచగలర�. �ర� ఎల్లప�ప్డూ ఒక ఉ��ర���న, దయ�రద్� 

హృదయం�� ఉంట�, �క� ఏ�ై�� సమసయ్ అక�ా్మత�త్ �ా తల��త్�ే, ���న్ ఎదుర�్క� 

ఆల��ంచ����� సమయమ� మ��య� ఎడమ� ఉంట�ం��. �ర� ఎల్లప�ప్డూ 

ఇతర�ల�� �� ట�పడట���� మ��య� ��న��్క మ�ందుక� �� �ాడట���� ఆల����త్ , 

ఎప�ప్డ� సమసయ్ వ�్చ�� �ర� ఇతర�ల�� ��డవ ఆరం��ాత్ ర� ��ను �ెపప్గలను–ఇ�� 

తపప్క�ం�� జర�గ�త�ం��. అందుమ�లం�ా �ర� ఒక సంఘరష్ణ ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ�, 

అ�� � నల్లట� ప���ా్థ �న్ �ెల్ల� ప��ర్థ���న ద �ా మ�ర్చ����� అ� ��ను �పెప్గలను. 

 మన మ�నవజ�� ఈ��డ� ఈ ��రక� ��ాసం �ెందుత�ంట�, ఇంచు�ంచు 

అందర� కర్మ �ద కర్మ ��ర�క��� � ప�డ��ర�, మ��య� ప్ర� ఒక్క�� శ��రం ��ల� 

ఎక�్కవ కర్మను క��� ఉం��. అందువల్ల  కర్మ ర��ాంతరంల� �ా��రణం�ా ఈ ప���ి్థ� 

ఏరప్డ�త�ం��: � ��ంగ్ ��ర�గ�త� � �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్  �ెందుత� ఉండ�ా, � కర్మ 

�ర�్మ�ంచబడ�త�ం�� మ��య� ర��ాంతరం �ెందుత�ం��. ఒకర� ఒక సంఘరష్ణ 

ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ�, ఒక���� ఇం��క���� మధయ్ ఒక �ని్ �ింగ్ సంకటం�ా వయ్కత్ం �ావచు్చ. 

�ర� ఇ�� స��ంచగ����ే � కర్మ ��ల��ంచబడ�త�ం��, � �ిన్ �ింగ్ వృ��ధ్ 

�ెందుత�ం�� మ��య� � ��ంగ్ క��� ��ర�గ�త�ం��. ఇవ�న్ క��ి వ�ాత్ �. గతంల� 

మనుష�ల� ఆరంభంల��� ��ల� ఎక�్కవ ద మ��య� మం� �ిన్ �ింగ్ క��� 

ఉం�ే�ాళ�్ళ. �ాళ�్ళ ఎం�� ��ంత క�ా్ట �న్ భ��ం�నంత �ాలం, �ాళ్ళ ��ంగ్ ను 

��ంచు��గ����ార�. ఈ ���ల�్ల  మనుష�ల� అల� ల�ర�. బ�ధప��న ��ంట�� �ాళ�్ళ కృ� ి

�ాధన �ేయక�డద� అనుక�ంట�ర�. ఇం��ేాక�ం��, �ాళ�్ళ జ�్ఞ ��దయం �� ందల�క 

�� త���న్ర�, �ాళ�్ళ కృ�ి �ాధన �యేడం ఇం�ా కష్టతరం �సేూత్ .  

కృ�ి �ాధనల� ప్ర�ేయ్క���న సంఘరష్ణలల�, ల�క ఇతర�ల� � పట్ల  �డె్డ�ా 

ప్రవ��త్ం�న �షయంల�, �ట�� వయ్వహ��ంచడంల� అక్కడ ��ండ� ర�ాల ప���ి్థత�ల� 

ఉండవచు్చ. ఒకట� ఈ వయ్��త్�� �ర� � ప�ర్వజన్మల� �ెడ్డ�ా వయ్వహ��ం� ఉండవచు్చ. 

� హృదయంల� �ర� అ�� అ��య్యమ� అనుక�ంట�ర�, “ఈ వయ్��త్ ���� ఇల� ఎల� 

వయ్వహ��ంచగలడ�?” మ�� �ర� ఈ వయ్��త్�� ప�ర్వజన్మల� ఆ �ధం�ా ఎందుక� 

వయ్వహ��ం��ర�? �ర� అనవచు్చ �క� ఆ సమయంల� అ�� �జం�ా �ె�యద�, 

మ��య� ఈ జన్మ�� ఆ జన్మ�� ఎట�వంట� సంబంధమ� ల�ద�. అ�� క�దరదు. ఇక్కడ 

ఇం��క �షయం ఉం��. సంఘరష్ణల�్ల  కర్మను ర��ాంతరం �యేడం అ�� �షయం ఉం��.  
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అందువల్ల  ప్ర�ేయ్క���న సంఘరష్ణలపట్ల  వయ్వహ��ంచడంల� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల�్ల  

ప్రవ��త్ంచక�ం�� మనం కష్�ంచగ��� ఉం���. �ా�ాయ్లయంల� ల�క ఇతర ప� 

ప�ాయ్వరణ�ల�్ల ను ఇ�� వ��త్ంపజ�య�య్�స్ ఉం��. స్వయం ఉ�ా�� క��� ఉనన్ మనుష�ల 

�షయంల� క��� ఇ�ే �జం, ఎందుకంట� �ాళ్ళ�� క��� �ాం��క పరసప్ర కల�కల� 

ఉంట�� �ాబట�్ట . సమ�జం�� పరసప్ర కల�కల� ల�క�ం�� ఉండడం అసంభవం, 

ఎందుకంట� క�సం ఇంట� పక్క �ాళ్ళ�� ప��చయం ఉంట�ం�� �ాబట�్ట. 

�ాం��క పరసప్ర కల�కల�్ల  ఒకర� అ�న్ ర�ాల సంఘరష్ణల� 

ఎదుర�్కంట�ర�. మ�మ�ల� వయ్క�త్ ల మధయ్ ఎవ���� ేకృ�ి �ాధన �ే�ాత్ ��, �ర� ఎట�వంట� 

�ాయ్�ారంల� ఉ��న్ర� అ���� ప��గణల��� �ాదు. �క� ఎంత ధనం ఉం��, � పద� ఎంత 

ఉనన్త ���ణ�ల� ఉం��, ల�క �ర� ఎట�వంట� �ాయ్�ార సంస్థ  నడ�ప�త���న్ర� ��� వలన 

ఎట�వంట� ��ే� ఉండదు, ఎందుకంట� �ర� ��య్యం�ా �ాయ్�ారం �ెయ�య్� మ��య� ఒక 

ధర్మబదధ్���న మనసు�� �ర్వ��ంచు���ా�. మ�నవ సమ�జంల�� అ�న్ వృత�త్ ల� 

ఉం���. ఒక�� వృ�త్  �ాదు, మ�నవ హృదయ�� అక�మ���న��. �ాత ���ల�్ల  ఒక సూ��త్ 

ఉం�ే��: “ప�� మం�� �ాయ్�ార�ల�్ల  ���్మ�� మం�� �స�ాళ�్ళ.” ఇ�� మ�మ�ల� 

మనుష�ల� �ె��ప్ సూ��త్. ఇ�� మ�నవ హృదయ���� సంబం��ం�న ఒక �షయమ� 

��ను �పెప్గలను. � హృదయం ధర్మబదధ్ం�ా ఉనన్ంత �ాలం మ��య� �ర� 

��య్యం�ా �ాయ్�ారం �ే�ినంత �ాలం, �ర� ఎక�్కవ కష్టప���ే �ర� ఎక�్కవ డబ�్బ 

సం�ా��ంచ����� అర�్హ ల�. ఇ�� ఎందుకంట� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ �ర� ప��న 

శ�మక� ఇ�� ప్ర�ఫలం �ాబట�్ట . నష్టం ల�క�ం��, ల�భం ల�దు. �ర� ��� ��సం ప� 

�ే�ార�. ఎట�వంట� �ామ��క �ా్థ �ల����ౖ�, ఒకర� మం� మ��ి�ా�� ఉండవచు్చ. 

��నన్���న �ాం��క వ�ాగ్ ల �ాళ్ళ�� ��నన్���న సంఘరష్ణల� ఉంట��. ఆ ఉనన్త 

వరగ్ సమ�జ���� ఉనన్త వరగ్ం �క్క సంఘరష్ణల� ఉంట��, అ�న్ట��� స���ాగ్  

వయ్వహ��ంచవచు్చ. ఎల�ంట� �ామ��క వరగ్ంల���ౖ��, ఒకర� మం� మ��ి�ా ఉండవచు్చ 

మ��య� ��నన్���న ����కల� ల�క బం��ల� గ���ం� తక�్కవ�ా పట�్టంచు���ా�. ఒక 

వయ్��త్ ��నన్���న �ామ��క ���ణ�లల� మం� వయ్��త్�ా ఉండవచు్చ, మ��య� కృ�ి �ాధన 

ఒక�� �క్క �ామ��క �ా్థ �ల� �ేయవచు్చ. 

ఈ ���ల�్ల  ఈ �ేశంల� ఒక ప్రభ�త్వరంగ సంస్థ  �ా�వ్వం�� ల�క ఇతర �ాయ్�ార 

సంస్థల�్ల  �ా�వ్వం�� పరసప్ర సంఘరష్ణల� అ��� ��ల� �లకష్ణం�ా తయ�రయ�య్�. 

ఇతర �ే�ాల�్ల ను మ��య� చ��త్ర అంతట�, ఇట�వంట� ఉ��ప్తం ఎనన్డూ జరగల�దు. 
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పరయ్వ�ానం�ా స్వయం-ప్ర�జ��లక� సంబం��ం�న సంఘరష్ణల��� ప్ర�యే్కం�ా 

�వ్రం�ా ఉనన్ట�్ట  కనబడ�త���న్�. మనుష�ల� �నన్�ాట� స్వప్ర�జనం ��సం 

మ�న�కి �లె�ాట�ల� ఆడ��ర� మ��య� �� ట�ల� పడ��ర�; �ాళ్ళ ఆల�చనల� 

మ��య� �ాళ�్ళ ఉప���ం� ే క�య�క�త్ ల� ��ల� దు�ా్మరగ్ం�ా ఉంట��. ఒక మం� 

మ��ి�ా ఉండడం క��� కష్ట��. ఉ��హరణ�� �ర� � ప��� �రే�క�ంట�ర� మ��య� 

అక్కడ �ా��వరణం స���ాగ్  ల�నట�్ట  కను��ంట�ర�. తర��ాత ఒక వయ్��త్ �క� �ెబ���డ� 

పల��� పల��� �మ్మ�న్ గ���ం� �ెడ� ప్ర��రం ��ేాడ�, మ��య� ��ౖ అ���ా���� � 

�ద ����ల� ��ెాప్డ�, �మ్మ�న్ అ��్వనన్���న ప���ి్థ�ల� ప�ే�ార� �ెబ���డ�. 

ఇతర�ల� అందర� � ��పౖ� ఒక �ంత చూప��� ��పప్ల�రప్క�ం�� చూ�ాత్ ర�. ఒక 

మ�మ�ల� వయ్��త్ ���న్ ఎల� భ��ంచగలడ�? ఒకర� అల�ంట� ���న్ ఎల� ఊర���గలడ�? 

“ఎవ����� ��క� సమసయ్ల� సృ�ి్ట��త్ , ��ను క��� అ� ే �ే�ాత్ ను. అత��� స�యక�ల� 

ఉంట� ��క�్క�� ఉంట�ర�. �� �ాడ���ం �ా.” �ర� ఇ�� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

�ే��త్ , �ర� ఒక బల���న వయ్��త్ అ� అంట�ర�. �ాధక����ా ఏ������ా� అ�� ప���త్�ా 

అ��్వనన్ం. �ర� ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ���ల�గ �� ట�ప�� మ��య� �� �ా���ే, �ర� ఒక 

�ామ�నయ్ మ�నవ��ే. �ర� అత��� ఓ����త్ , �ర� ఆ �ామ�నయ్ మ�నవ��� కంట� ఇం�ా 

��ర�ణం. 

ఈ �షయం�� మనం ఎల� వయ్వహ��ం���? ఈ ఘరష్ణ ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ�, 

మనం అ�న్ట�కంట� మ�ందు�ా ప్ర�ాంతం�ా ఉం���, మ��య� ఆ వయ్��త్ ఎల� ప్రవ��త్ం���ో  

అల� �ేయక�డదు. అ��ే, మనం ఆ �షయ��న్ దయ�� �వ��ంచవచు్చ, మనం 

�షయ��న్ �శ��క����త్  అందుల� ఎట�వంట� సమ�ాయ్ ల�దు. �ా� �ర� ����� మ�� 

బం���న్ ��ంచు��క�డదు. మనం ఈ సమసయ్ల� ఎదుర�్కంట�, �గ�� �ాళ్ళల� �ర� 

�� ట�ప�� �� �ాడక�డదు. �ర� ఆ వయ్��త్ ��ేిం�ే ��ే�త్  �ర� ఒక �ామ�నయ్ వయ్��త్ �ా��? 

�ర� అత��ల� �� ట�ప�� �� �ాటం �యేక�ం�� ఉండడ�� �ాక�ం��, �మ్మ�న్ ఎవ����ే 

బ�ధ��ట�్ట �� ఆ వయ్��త్� � హృదయంల� క��� ��ప��ంచు��క�డదు. �జం�ా�� ఆ వయ్��త్� 

�ే్వ�ించక�డదు. �ర� ఆ వయ్��త్� �ే్వ��ి�త్ , �ర� ��ప��ంచుక�నన్ట�్ట  �ా��? �ర� 

సహన గ�ణ��న్ �ాట�ంచల�దు. మనం జ�న్-�ాన్-��న్ ను �ాధన ��ేాత్ ం, మ��య� 

�ె�ాప్లంట� �క� ఇం�ా తక�్కవ దయ�గ�ణం ఉనన్ట�్ట . అందు�� �ర� అత��ల� 

ఉండక�డదు ల�క అత� �ద �జం�ా ��పం �చెు్చ��క�డదు, అతడ� �ర� తల క��� 

ఎత�త్ ��ల�� ఇంత అ��్వనన్���న ప���ి్థ�ల� �మ్మ�న్ ��ట�్ట�� �ా�. అత�� �ద ���ా���  
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బదుల��ా, � హృదయంల� అత���� మనసూప్��త్�ా కృతజ్ఞత �పె�ప్���ా�. ఒక 

మ�మ�ల� వయ్��త్ ఇల� అను��వచు్చ: “అ�� ఆక�య్1ల� ఉండడం కదు?” అ�� అల� �ాద� 

��ను �క� �బె�త���న్ను. 

అందర� ��� గ���ం� ఆల��ంచం��: �ర� �ాధక�ల�. �ర� ఒక 

ఉనన్త���న ప్రమ�ణ��న్ �ాట�ంచవల�ిన అవసరం ఉం�� ల���? మ�మ�ల� మనుష�ల 

సూ��్ర ల� �క� వ��త్ంచవ� క��? ఒక �ాధక����ా �ర� �� ం�ే�� అం�� ఉనన్త 

�ా్థ �లల���� �ా��? అనుగ�ణం�ా �ర� ఉనన్త �ా్థ � సూ��్ర లను 

అనుస��ం���స్ం�.ే ఆ వయ్��త్ �ే�ిం� ే�ర� ��ే�త్ , �ర� క��� అత���� సమ�నం �ా��? 

మ��, �ర� అత��� కృతజ్ఞత ఎందుక� �పె�ప్���ా�? ��� ఆల��ంచం��: �ర� ఏం 

�� ందు��ర�? ఈ �శ్వంల� ఒక సూత్రం ఉం��, అ�� ఏ�టంట�: “నష్టం ల�క�ం��, ల�భం 

ల�దు.” �� ం��లంట�, ఒకర� తపప్క �� ��ట�్ట ���ా�. ఆ వయ్��త్ మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

�మ్మ�న్ అ��్వనన్���న ప���ి్థత�ల�్ల  ��ట�్ట డ�, మ��య� �ర� నష్ట�� వడం�� ల����న్ 

�� ం��న పకష్ం అతడ�. అతడ� �మ్మ�న్ ఎంత ��ర�ణ���న ప���ి్థత�లక� గ�����ే�త్  

మ��య� ����క్క ప్ర��వం ఎంత ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం�ో , �ర� అంత ఎక�్కవ�ా 

భ���ాత్ ర� మ��య� అతడ� అంత ద ను ��ల�ప్��డ�. అట�వంట� ద అం�� �క� 

ఇవ్వబడ�త�ం��. �ర� ���న్ అంతట�� భ��సుత్ ండ�ా, �ర� ��� గ���ం� తక�్కవ�ా 

పట�్టంచు���ా� మ��య� � మనసుల� ���న్ �వ్రం�ా �సు��క�డదు. 

ఈ �శ్వంల� ఇం��క సూత్రం ఉం��: �ర� ��ల� ఎక�్కవ బ�ధప���ే, � 

శ��రంల� ఉనన్ కర్మ ర��ాంతరం �ెందుత�ం��. �ర� బ�ధప��్డ ర� �ాబట�్ట, �ర� 

భ��ం�న����� సమ�న���న �తత్ం అం�� ద ల��� ర��ాంతరం �ెందుత�ం��. ఒక 

�ాధక����� �ా�ా�స్ం�� క��� ఈ ద క��? �ర� ��ండ� ���ల��ా ల�ద్  �� ందు��ర�, 

ఎందుకంట� � కర్మ క��� �ర�్మ�ంచబడ�త�ం�� �ాబట�్ట . ఆ వయ్��త్ � ��సం ఈ ప���ి్థ� 

సృ�ి్టం� ఉండక�� �ే, �ర� � �ని్ �ింగ్ ఎల� వృ��ధ్  �సేు��గలర�? �ర�, ��నూ 

ఇదద్రం ఒక���� ఒకర� మం�తనం�ా ఉం�� మ��య� �ామరసయ్ం�� క�ర�్చ� ఉంట�, 

��ంగ్ ��ంచు��వడం అ���� ఎల� �ాధయ్ం అవ�త�ం��? క�్చతం�ా ఆ వయ్��త్ � ��సం ఈ  

 
 

1 ఆక�య్ Ah Q (ah cue)–�ై�య నవలల� ఒక అమ�యకప� �ాత్ర.  
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సంఘరష్ణను సృ�ి్టం��డ� �ాబట�్ట �క� � �ిన్ �ంిగ్ వృ��ధ్  �ేసుక��� ఈ అవ�ాశం 

క���ం��, మ��య� �ర� ���న్ ఉప���ం� � �ిన్ �ింగ్ ను వృ��ధ్  �సేు��వచు్చ. � 

�ిన్ �ింగ్ ఈ �ధం�ా ��ర�గ�పడల���? �ర� మ�డ� ���ల��ా ల�భం �� ం��ర�. 

�ర� ఒక �ాధక�డ�. �ిన్ �ింగ్ �క్క వృ��ధ్��, � ��ంగ్ క��� ��రగ��? ఒక్క 

�ెబ్బ�� �ర� ��ల�గ� ���ల��ా ల�భం �� ం��ర�. �ర� ఆ వయ్��త్�� ధనయ్�ా��ల� 

ఎందుక� �ెపప్క�డదు? �ర� మనసూప్��త్�ా � హృదయప� ల�త�ల�్ల నుం�� 

ధనయ్�ా��ల� �ె�ాప్�–ఇ�� �ాసత్వం�ా ఇం�ే. 

క�్చతం�ా ఆ వయ్��త్ �క్క ఆల�చన అ���� మం��� �ాదు, ల�క�� �ే అతడ� 

�క� ద ఇ�్చ ఉండడ�. అతడ� �జం�ా�� � �ని్ �ింగ్ వృ��ధ్  �సేు������� అవ�ా�ా�న్ 

సృ�ి్టం��డ�. మ�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, మనం �ిన్ �ింగ్ � కృ� ి �యేడం�� ౖ ��య్స 

ఉం���. అ�ే సమయంల� �ని్ �ంిగ్ అ���� కృ� ి�యేబ��ం��, కర్మ �ర�్మ�ంచబ��ం�� 

మ��య� ద �ా ర��ాంతరం �యేబ��ం��, ��� ��్వ�ా �ర� ఉనన్త �ా్థ �ల�� 

��ళ్లగలర�; ఇవ�న్ క��ి���� ి ఉంట��. ఉనన్త �ా్థ � దృకప్థం నుం��, ఈ 

�ి��ధ్ ం��ల�న్ మ����� ���. ఒక �ామ�నుయ్�ైన వయ్��త్ ���న్ అర్థం �ేసు��డ�. ఈ 

సూ��్ర లను ఉనన్త �ా్థ �ల నుం�� �ర� చూ�ినప�డ�, ప్ర��� �నన్ం�ా ఉంట�ం��. 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ �క� ఈ సూ��్ర ల� స���న�� అ��ించవచు్చ, �ా� అ� 

�ాసత్�ా��� స���న� �ావ�. ��వలం �� ౖ �ా్థ �ల నుం�� ఏ�ై�ే చూడబడ�త�ం�ో  అ� ే

య��రధ్ం�ా స���న��. ఇ�� �ా��రణం�ా ఇల� ఉంట�ం��. 

��ను అంద���� సూ��్ర లను �ణ్ణం�ా �వ��ం��ను, మ��య� భ�షయ్త�త్  కృ� ి

�ాధనల� అందర� తమ� ��మ� కృ�ి �ాధక�ల��ా చూసుక�� స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన 

�ే�ాత్ ర� ఆ�సుత్ ��న్ను, ఎందుకంట� సూ��్ర ల� అ��� ఇపప్ట��� ఇక్కడ 

�ె�యజ�యబ��్డ � �ాబట�్ట . బహ�శ ��ంతమం�� �ాళ�్ళ మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

���ాత్ ర� �ాబట�్ట, �ాసత్�క���న ���క ప్ర�జ��ల ఎదుట మ�మ�ల� మనుష�ల��ా 

ఉండడ�� ఆచరణ�యం అ� అనుక�ంట�ర�. మ�మ�ల� వయ్క�త్ ల �క్క ప్ర�ాహం మధయ్ 

�ాళ�్ళ ఇం�ా ఉనన్త���న ప్రమ�ణమ��� నడ�చు��ల�ర�. �జ���� మ�మ�ల� 

మనుష�ల మధయ్ మం� మ��ి�ా ఉండ����� క����యక�ల� ఉ��న్ర� ఎవ����ే 

ఆదర్శం�ా ���ంపబడ����, �ాళ�్ళ మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఆద�ా్శల� మ�త్ర��. 

�ర� ఒక �ాధక�డ� �ా�ాలనుక�ంట�, అం�� � హృదయ��న్ కృ�ి �ేయడం �ద 

మ��య� �రంతట �ర��ా జ�్ఞ ��దయం �� ందడం �ద ఆ��రప�� ఉం��, ఎందుకంట� 
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�క� ఇక్కడ ఆదర్శమ�ర�త్ ల� అ���ాళ�్ళ ఎవ్వర� ల�ర� �ాబట�్ట. అదృష్టం ��ల�� ఈ ��� 

��మ� ఈ ���ాను ప్రజల మ�ందు ఉం��మ�. గతంల� �ర� కృ�ి �ాధన �ెయ�య్ల� 

��ర�క�ంట�, �క� ఎవ్వర� ����ప్ం�ే �ాళ�్ళ �ాదు. ఈ �ధం�ా, �ర� ���ాను 

అనుస��ంచవచు్చ మ��య� బహ�శ �ర� ఇం�ా ఉతత్మం�ా �ేయగల���. �ర� కృ� ి

�ాధన �ేయగల�ా ల�క �ా��ంచగల�ా, మ��య� �ర� ఏ �ా్థ ��� �ేర���గలర� అ�న్ 

� �ద ఆ��రప�� ఉంట��, � ��ే. 

ఏ����� �ా�, కర్మ ర��ాంతరం �ెం� ే పదధ్� ప���త్�ా ��ను ఇప�ప్డ� 

వ��్ణం�నట�్ట జరగదు; అ�� ఇతర ప్ర��ేాలల� �ా��త్క��ంచవచు్చ. అ�� సమ�జంల� �ా� 

ల�క ఇంట� దగగ్ర జరగవచు్చ. ���ల� నడ�సుత్ ండ�ా ల�క ఇం��క �ామ��క 

ప�ాయ్వరణంల�, ఒకర� ���న్ సమసయ్లను ఎదు��్కవచు్చ. మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

వదుల���ల�� ఆ బం��లను అ�న్ట�� �ర� వదుల�క���ల� �ేయబడ��ర�. అవ�న్ 

�క� ఉనన్ంత �ాలం, ��నన్���న ప�ాయ్వరణ�ల�్ల  ఆ బం��ల�న్ తపప్క 

��ల��ంచబ���. �ర� �� ర�ాట�్ల  �ే��ల� �యేబడ��ర�, అందువల్ల  �ర� ఆ ����క� 

జ�్ఞ ��దయం �� ందగలర�. ఒకర� కృ� ి�ాధన ఈ �ధం�ా �ే�ాత్ ర�. 

ప్ర�ేయ్కం�ా ఇం��క ప���ి్థ� క��� ఉం��. కృ�ి �ాధన క�మంల� ���ంగ్ �ాధన 

�ే��టప�ప్డ�, � ��గ�ా్వ� తరచు�ా ��ల� అసంతృప�త్ ల� అవ���ర� �ల� 

��ల�మం�� కను��ంట�ర�. �ర� �ాయ్య�మ�ల� �్ార రం�ం�న ��ంట��, � ��గ�ా్వ� 

��� ��డవ ��ట�్ట క�ంట�ర�. �ర� ఇం���ై�� ��ే�త్ , � ��గ�ా్వ� పట�్టంచు��ర�. �ర� 

మ� జ�ంగ్2 ఆట ఆ�� ఎంత సమయం వృ�� ��ేి�� �ా�, � ��గ�ా్వ��� ��ంత ��పం 

�ావచు్చ, �ా� �ర� ���ంగ్ �ాధన ��ే�త్  వ�్చనంత ��పం మ�త్రం �ాదు. � ���ంగ్ 

�ాధన � ��గ�ా్వ��� జ�కయ్ం �ేసు��దు, మ��య� అ�� ఎంత మం� �షయం 

ఎందుకంట� � శ���ా�న్ �ాయ్య�మం �ే�ి �ర� ఆ��గయ్ం�ా ఉంట���న్ర�, మ��య� 

�ర� � ��గ�ా్వ��� ఇబ్బం�� క���ంచడం ల�దు. అ����ా�, �ర� ఒక్క�ా�� ���ంగ్ 

�ాధన �్ార రం���త్ , � ��గ�ా్వ� �ామ�ను్ల  అట� ఇట� ��ి���ాత్ ర� మ��య� ఒక ��డవ 

�దల���డ��ర�. ��ంతమం�� దంపత�ల� ���క�ల� ప�చు్చక��� వరక� ��ళ��ర�  

 

 

2 మ� జ�ంగ్ (Mah Jong)–నల�గ�ర� మనుష�ల� ఆ�ే సంప్ర��యక���న �ై�య ఆట.   
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���ంగ్ �ాధన గ���ం�న ��డవల� �ారణం�ా. ��ల�మం�� ఈ ప���ి్థ� ఎందుక� 

ఏరప్డ�త�ంద� ఆల��ంచల�దు. “��ను ���ంగ్ �ాధన �ే��త్  నువ�్వ అంత ��పం ఎందుక� 

�ెచు్చక�ంట�వ�?” � ��గ�ా్వ�� తర��ాత అ�����ే, అతడ� ల�క ఆ�� ���న్ 

�వ��ంచల�ర� మ��య� �జ���న �ారణ��న్ �ెపప్ల�క�� ��ర�. “�జం�ా�� అప�ప్డ� ��క� 

అంత ��పమ� మ��య� ఆ��శం ఎందుక� వ�్చం��?” �జ���� �షయం ఏ�ట�? ఒకర� 

���ంగ్ �ాధన �సేుత్ నన్ప�ప్డ�, ఒక�� కర్మ ర��ాంతరం �ేయబ���. �ర� నష్ట�� క�ం�� 

ల����న్ �� ందల�ర�, �ర� �� ��ట�్ట క���� �ెడ్డ  �షయ�ల�. �ర� ��య్గం �ెయ�య్�స్ం�.ే 

 

బహ�శ �ర� ఇంట�్ల �� అడ�గ� ��డ�త���, � ��గ�ా్వ� సూట��ా � 

�హం ��ే �ట్ల  వరష్ం �దల���డ��ర�. �ర� అ�� తట�్ట క�ంట�, ఈ ��� � ���ంగ్ 

�ాధన �క్క ప్రయతన్ం వయ్ర్థం �ాదు. ��ంతమం���� ���ంగ్ �ాధనల� ఒకర� ద �� 

�్ార మ�ఖయ్త ఇ�ా్వల� క��� �ెల�సు. అందువల్ల  ఈ వయ్��త్ తన ��గ�ా్వ��� ��ల� 

బ��ా ఉంట�డ�. అతడ� అనుక�ంట�డ�: “�ా��రణం�ా ��ను ఒక మ�ట అంట� ఇక ��ం�ో  

మ�ట ఉండదు, ఇ�ాళ ఏ�ట� �� మ�ట�� ఎదుర� �ెబ�త�ం��?” అతడ� ���ా�న్ 

ఆప���ల�క ఒక ��డవ �దల���డ��డ�. ��ం�� ఆ ��� �ాధన వయ్ర్థ����� త�ం��. అక్కడ 

కర్మ ఉం�� �ాబట�్ట, ఆ�� ���న్ ��ల��ంచ����� అత��� స�యం �ేసుత్ ం��. �ా� అతడ� 

���న్ �ీ్వక��ంచడ� మ��య� ఆ���� ఒక ��డవ ఆరం��ాత్ డ�. ఆ �ధం�ా కర్మ అ���� 

��ల��ంచబడదు. ఇక్కడ ఇట�వంట� ఉదం��ల� ��ల� ఎక�్కవ ఉంట�� మ��య� మన 

�ాధక�ల�్ల  ��ల�మం�� �ాట�� అనుభ�ం��ర�, �ా� అ� ఇల� ఎందుక� జ���ా� 

అ����� గ���ం� �ాళ�్ళ ఆల��ంచల�దు. � ��గ�ా్వ� �ర� ������ ఏ�ై�� �ే��త్  

పట�్టంచు��ర�. ���ంగ్ �ాధన �జ���� ఒక మం� �షయం అయ�య్ం���, �ా� ఆ�� 

ఎప�ప్డూ � తప�ప్ ఎంచుత�ం��. �జ���� � ��రయ్ � కర్మను ��ల��ంచడంల� 

స�యం �సేుత్ ం��, అ�� ఆ��క� క��� �ె�యక�� ���. ఆ�� ��� ఏ�ో  ��వలం �� ౖ

��ౖన ��డవ ��ట�్ట ��వడం ల�దు, మ��య� ఆ�� హృదయంల� ��� ఇం�ా మం�తనం�ా 

ల�దు–అ�� అల� �ాదు. అ�� హృదయప� ల�త�ల�్ల నుం�� వ�్చన �జ���న ��పం, 

ఎందుకంట� ఎవ����ే కర్మను �� ందు���� �ాళ్ళ�� అ��కరయ్ం�ా అ��సిుత్ ం��. ఇ�� 

క�్చతం�ా ఇల���  ఉండక తపప్దు. 
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�ిన్ �ింగ్ అ�వృ��ధ్  �ెయయ్డం 

గతంల� ��ల�మం�� మం� �ిన్ �ంిగ్ ను �ా�ాడ���ల�క�� వడం వల్ల , ��ల� సమసయ్ల� 

వ��్చ�. �ా�� �ాధన ఒక ���ద్ష్ట �ా్థ ��� �ేర�క�నన్ తర��ాత, �ాళ�్ళ ఇం�ా ��ౖ�� 

ప���గ� �ా��ంచల�క�� య�ర�. ��ంతమం���� మ�ందు�ా�� ఒక ఉనన్త���న �ిన్ �ింగ్ 

�ా్థ � ఉంట�ం��. �ాధన�� �ాళ్ళ ��వయ్ ����్ర ల� ఒక్క�ా���ా �ెర�చుక�ంట�� మ��య� 

ఒక ���ద్ష్ట���న �ా్థ �� �ేర���గలర�. ఈ వయ్��త్ �ా��కష్ం�ా మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం, 

ఉనన్త���న �ని్ �ింగ్ �ా్థ � క��� ఉ��న్డ� �ాబట�్ట, అత� ��ంగ్ ��గం�ా ��ర�గ�త�ం��. 

అత� ��ంగ్ అత� �ిన్ �ంిగ్ �ా్థ ��� �ేర�క��� సమయ����, ��ంగ్ క��� ఆ �ా్థ ��� 

������ం��. అతడ� ��ంగ్ ��ంచు��వడం ��న�ా��ం��లనుక�ంట�, సంఘరష్ణ క��� ��ల� 

�వ్రం�ా మ�ర�త�ం��, ఎందుకంట� అతడ� �ని్ �ింగ్ �ా్థ �� అ�వృ��ధ్  �సేు��వడం 

��న�ా��ం��� �ాబట�్ట . మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వంగల వయ్��త్ �షయంల� ఇ�� ప్ర�యే్కం�ా 

�జం. అతను అను��వచు్చ తన ��ంగ్ బ��ా ��ర�గ�త�ంద� మ��య� �ాధన క��� 

��ల� బ��ా జర�గ�త�ంద�. అక�ా్మత�త్ �ా అ�న్ ర�ాల సమసయ్ల� ఎందుక� వ�ాత్ �? 

అం�� గందర��ళం అవ�త�ం��. మనుష�ల� అత���� తప�ప్�ా వయ్వహ���ాత్ ర�, అత� ��ౖ 

అ���ా�� క��� అత�న్ అనుగ���ంచడ�. ఇంట�్ల  ప���ి్థత�ల� క��� ��ల� ఆం�ోళనకరం�ా 

మ����� ���. అక�ా్మత�త్ �ా ఎందుక� ఇ�న్ ర�ాల సమసయ్ల�? ఈ వయ్��త్�� స్వయం�ా�� 

అర్థం �ాక�� వచు్చ. అత���క్క మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం �ారణం�ా, ఈ ప���ి్థ�� 

�సు���్ేచ ఒక ���ద్ష్ట  �ా్థ �� అతడ� �ేర�క���న్డ�. అ���, అ�� ఒక �ాధక��� కృ�ి� 

ప���త్ �యే����� అం�మ ప్రమ�ణం ఎల� �ాగలదు? �ాధన ప���త్ �ావ����� ఎం�� 

దూరంల� ఉం��! �మ్మ�న్ �ర� అ�వృ��ధ్  �ేసు��వడం తపప్క ��న�ా��ంచవల�ంి�ే. ఆ 

�నన్ �తత్ం ��క్క జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం �ారణం�ా, �ర� ఈ �ి్థ��� �ేర�క���న్ర�. 

ఇం�ా ��ౖ�� ఎద�ాలంట�, ప్రమ�ణం క��� ��ంచవల�ని అవసరం ఉం��. 

ఎవ����� ఇల� అనవచు్చ, “��ను �� క�ట�ంబ��న్ బ��ా �ి్థరపరచ����� ఇం�ా 

��ంత డబ�్బ సం�ా���ాత్ ను, అప�ప్డ� ��ను �ే� గ���ం� ఆల��ంచవల�ిన అవసరం 

ఉండదు. ఆ తర��ాత, ��ను కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ ను.” అ�� � ����క�� క���న ఆల�చన 

అ� ��ను అంట�ను. �ర� ఇతర�ల ����ల�్ల  జ�కయ్ం �ేసు��ల�ర�, మ��య� �ర� 

ఇతర�ల ��� �్ార తలను మ�ర్చను క��� ల�ర�–� ��రయ్, క�మ�ర�ల�, క�మ���త్ల�, త�్ల 

తండ�్ర ల�, అనన్దమ�్మల�� స�. �ర� ఆ సంగత�లను �ర్ణ�ంచగల�ా?  
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ఇం�ే�ాక�ం�� �క� ఎల�ంట� కలతల� ల��� ఇబ్బందుల� ల�క�� � ే �ర� కృ� ి �ాధన 

ఎల� �ేయగలర�? �ర� �ాయ్య�మ�లను సుఖం�ాను మ��య� ���ా ం�ప�ర్వకం�ా 

ఎల� �యేగలర�? అట�వంట� �షయం ఎల� ఉండగలదు? మ�మ�ల� మనుష�ల 

దృకప్థం నుం�� �ర� అ�ే ఆల���ాత్ ర�. 

కృ�ి �ాధన అ���� ఇబ్బందుల ��్వ�ా�� జర�ా�, ఎందుకంట� అల� �ర� 

��ధ ర�ాల మ�నవ �తత్వృత�త్ ల� (sentiment) మ��య� ����కలను తక�్కవ�ా 

పట�్టంచుక�� వ���ంచు��గల�ా ల��� అ� ప����ంచ�����. �ర� ఈ �షయ�లక� 

బం���న్ క��� ఉ��న్ర� అంట�, �ర� కృ� ి�ాధనల� సఫలత �ా��ంచల�ర�. ప్ర� ����� 

����క్క కర్మ సంబంధం ఉంట�ం��. మ�నవ�ల� మ�నవ�ల��ా ఎందుక� 

ఉండగలర�? ఇ�� ఎందుకంట� మ�నవ�లక� �తత్వృ�త్  అ���� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట. �ాళ�్ళ 

��వలం ఈ �తత్వృ�త్  ��స�� ���ాత్ ర�. క�ట�ంబ సభ�య్ల మధయ్ �ాతస్లయ్ం, ఒక �ీత్ � ఒక 

ప�ర�ష�డ� మధయ్ ��్రమ, త�్లదండ�్ర ల ఎడల ��్రమ, మ�����ాల�, ��న్హం, ��న్హం ��సం 

పనుల� �ేయడం మ��య� �గ��� అ�న్ ఈ �తత్వృ�త్�� సంబం��ం�న��. ఒక వయ్��త్ 

ఏ�ై�� �యే����� ఇష్టపడ���� పడ��, ఆనందం�ా ఉ��న్�� ల���, �ే����ౖ� 

��్ర��ాత్ �� ల�క అస��య్ంచుక�ంట��� మ��య� య�వత�త్  మ�నవ సమ�జంల� అ�న్ 

�షయ�ల� ఈ �తత్వృ�త్  నుం�ే వ�ాత్ �. ఈ �తత్వృ�త్� తయ్�ంచక�� �ే, �ర� కృ� ి

�ాధన �ేయల�ర�. �ర� �తత్వృ�త్� ���������ే, �మ్మ�న్ ఎవ్వర� ప్ర���తం 

�ేయల�ర�. ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ��� మనసు �మ్మ�న్ క���ంచల�దు. ����� 

బదుల��ా దయ�గ�ణం ఉంట�ం��, ఇ�� ఇం�ా ఎం�� ఉ��తత్���న��. సహజం�ా�� ఈ 

�తత్వృ�త్� ఇపప్ట���ప�ప్�ే ������ట్టడం అ���� అంత సులభం �ాదు. కృ�ి �ాధన అ���� 

ఒక ��ర్ఘ���న ప్ర���య మ��య� క�మం�ా ఒక���క్క బం��లను �డ���ే ఒక ప్ర���య. 

అ�నపప్ట���, ��� �ర� తపప్క�ం�� క��నం�ా ఉం���స్ం�.ే 

�ాధక�ల��ా, �ర� అక�ా్మత�త్ �ా సంఘరష్ణలను ఎదుర�్కంట�ర�. �ర� ఏ� 

�ెయ�య్�? �ర� ఎల్లప�ప్డూ ఒక జ�� మ��య� దయగల హృదయ��న్ 

�ర్వ��ంచు���ా�. అప�ప్డ� �ర� ఒక సమసయ్ను ఎదుర�్కనన్ప�డ�, �ర� సవయ్ం�ా 

�ేయగల�గ���ర� ఎందుకంట� అ�� సంఘరష్ణ�� వయ్వహ��ంచ����� �క� ��వ� ఇసుత్ ం��. 

�ర� ఎల్లప�ప్డూ ఇతర�ల పట్ల  ఉ��రత మ��య� దయ�� ఉం���, ఏ�� �ే��ి��ా� 

ఇతర�ల గ���ం� మ�ందు ఆల��ం���. �క� సమసయ్ వ�్చనప�ప్డల�్ల , ఇతర�ల� ఈ 

�షయ��న్ తట�్ట ��గల�ా ల��� అ�� ఎవ����ౖ�� బ�ధ��డ�త�ం�� అ� �ర� మ�ందు 
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ఆల��ం���. అల� �యేడం��, ఎట�వంట� సమసయ్ల� ఉండవ�. అందువలన, కృ� ి

�ాధనల� � ��సం �ర� ఇం�ా ఇం�ా ఉనన్త���న ప్రమ�ణ��న్ అనుస��ం���. 

��ంతమం�� తరచు�ా ఈ �షయ�లను అర్థం �ేసు��ర�. ఒక వయ్��త్�క్క ��వయ్ 

��త్రం �ెర�చుక�� ఉం�� ఒక బ�దధ్� చూ��త్ , అతడ� ఇంట��� ���్ల బ�దధ్�� ప�జల� �ే�ాత్ డ� 

మనసుల� ఇల� ��డ�క�ంట�, “��క� స�యం �యేవచు్చ క��? దయ��ేి �� ��సం 

ఈ సమసయ్ ప���ా్కరం �ె�య్.” ఆ బ�దధ్ సహజం�ా��, ఈ వయ్��త్ ��సం ఏ� �యేడ� 

ఎందుకంట� ఆ సమసయ్ బ�దధ్  �తే�� ఏ�ాప్ట� �యేబ��ం��, అత� �ిన్ �ింగ్ ను 

��ర�గ�పర� మ��య� అత��� కష్టం ��్వ�ా అ�వృ��ధ్  �ెయ�య్ల�� ఉ�ేద్శయ్ం��. బ�దధ్  ఆ 

సమసయ్ను � ��సం ఎందుక� �ర��ాత్ డ�? � ��సం ఆ సమసయ్ను స����ా �ర్చడ�. 

ఆయన � సమసయ్ను ���్చ��త్  �ర� � ��ంగ్ ఎల� ��ంచు��గలర�, � �ిన్ �ింగ్ 

మ��య� �ా్థ � ఎల� అ�వృ��ధ్  �సేు��గలర�? � ��ంగ్ ��ంచు��వడ�� ��లకం. ��పప్ 

జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ లక�, మ�నవ����ా ��ంచడం అ���� లకష్య్ం �ాదు, మ��య� ఒక�� 

��తం మ�నవ����ా ఉండట���� �ాదు–ఇ�� � మ�ల�ా్థ ����� �ేర�������� 

ఇవ్వబ��ం��. మ�నవ�ల� ��ల� బ�ధల� పడ��ర�. ఆ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ ల� ఎవ����� 

ఎంత ఎక�్కవ�ా బ�ధల� ప���ే అంత మం�ద� ����ాత్ ర�, ఎందుకంట� ఒకర� తమ 

ఋణ�లను త్వర�ా ��ా్చ� �ాబట�్ట . �ాళ�్ళ ఆల��ం�ే�� ఇ�.ే ��ంతమం�� ���న్ అర్థం 

�ేసు��ర� మ��య� �ాళ్ళ ప�జల� ప��ేయక�� �� స���� బ�దధ్�� �ర ��ట�్ట ��వడం 

ఆరం��ాత్ ర�, “��క� నువ�్వ ఎందుక� స�యం �యేవ�? ��ను �క� ��� అగ��త�త్ ల� 

�����ం� �ా�ా్ట ంగ నమ�ా్క�ాల� �ే�ాత్ ను.” ��� �ారణం�ా ఒకర� బ�దధ్  �గ���న్ ��ల��� ి

��ట్టవచు్చ, ఆ తర��ాత నుం�� బ�దధ్� �ం��ంచడం �దల���డ��ర�. ఈ �ం��ంచడం 

ఫ�తం�ా ఒక�� �ని్ �ింగ్ ��గజ����� త�ం��, మ��య� ఒక�� ��ంగ్ అదృశయ్����� త�ం��. ఆ 

వయ్��త్ అం�� �� �ంద� �ెల�సుక�ంట�డ�, అందు�� బ�దధ్� ఇం�ా ఎక�్కవ 

�ట�్ట క�ంట�డ�, బ�దధ్  తనను ��శనం �ేసుత్ ��న్డ� నమ�్మ��డ�. ఆ వయ్��త్ బ�దధ్  �క్క 

�ిన్ �ింగ్ ను ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ��� ప్రమ�ణం�� ��ల��ాత్ డ�. అల� �� ల్చడం ఎల� 

క�దుర�త�ం��? ఒక వయ్��త్ ఉనన్త �ా్థ � �షయ�లను మ�మ�ల� మనుష�ల 

ప్రమ�ణ�ల�� చూ��త్  అ�� ఎల� క�దుర�త�ం��? అందుమ�ల�న, మనుష�ల� ��తంల� 

తమ  క�ా్ట లను అ��య్యమ� ���ం�నప�ప్డ� ��ల� తరచు�ా ఇట�వంట� �షయ�ల� 

జర�గ����. ��ల�మం��  ఈ �ధం�ా ���ం���� ��గజ����� ��ర�. 
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గత ���న్ సంవతస్�ాల�్ల , ఎం��మం�� ఘన���న ���ంగ్ గ�ర�వ�ల�, బ��ా 

��ర��ాం�న �ాళ్ళ�� స�, ��మర��ాల� ల�క�ం�� �� � ప���� య�ర�. అ�� ే ఆ 

స్వచ్ఛ���న ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� మ�త్రం చ��త్రల� తమ ల��య్లను �ా��ం�న �ిమ్మట 

ఇపప్ట��� ���్ల�� య�ర�. ��వలం ��ంతమం�� మ�త్ర�� ��నుకబ���� య�ర� మ��య� 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ త�ిప్�� య�ర�, ఇపప్ట��� చుర��ాగ్ �� ఉ��న్�ా� త��గ్న �ని్ 

�ింగ్ �ా్థ ��� ఉ��న్ర�. ఈ మనుష�ల� ఎప�ప్�ో  తమ ��ంగ్ ను �� ��ట�్ట క���న్ర�. 

గతంల� ప్ర�ి��ధ్  �ంె��న ��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఇపప్ట��� సమ�జంల� చుర�క��ా�� 

ఉ��న్ర�. �ాళ�్ళ మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ త�ిప్�� � ఉ��న్ర� మ��య� ��ర� 

ప్ర�ష్ట, స్వప్ర�జ��ల �ద �ాయ్�హంనుం�� తమ� ��మ� �డ�దల 

�ేసు��ల�క�� త���న్ర� �ాళ్ళ గ�ర�వ�ల� చూ�ినప�ప్డ�, �ాళ�్ళ ఎందుక� 

ప����ాక�ం�� �� �న తర��ాత  గ�ర�వ�ల� �ాళ్ళ�క్క స�యక ఆత్మలను 

�సుక�� ���్ల�� య�ర�. ��ంగ్ �తత్ం స�యక ఆత్మ�క్క శ��రంల��� అ�వృ��ధ్  

�ేయబ��ం��. ఇట�వంట� ప్ర�ేయ్క���న ఉ��హరణల� ��ల� ఎక�్కవ ఉ��న్�. 

మన �ాధన�క్క �ాఠ�ాలల�, ఇట�వంట� సంద�ాభ్ల� ��ల� తక�్కవ. 

ఏ��ౖ�� ���న్ ఉ��న్�ా�, అంత �ెప�ప్��ద��న� �ావ�. �ని్ �ంిగ్ ��ర�గ�దల 

�షయ���� వ��త్  మ�త్రం ఇక్కడ అ��క���న అత�య్తత్మ ఉ��హరణల� ఉ��న్�. ఒక 

�ాధక�డ� షన్ �ోంగ్ �్ార �న్స్ ల�� ఒక నగరంల� ఉనన్ బట్టల �ల�్ల ల� ప� �ే�ాత్ డ�. 

�ాల�న్ ���ా అధయ్యనం �ే�ిన తర��ాత, ఇతర ��ట� �ా��్మక�లక� �ాధన �ేయడం 

���ాప్డ�. ��� ఫ�తం�ా, ఆ �ల�్ల  �తత్ం ఒక ��తత్  ర�ప� సంత��ంచుక�ం��. అతడ� 

బట్టల �ల�్ల నుం�� త��ా్వల� మ�క్కలను ఇంట��� �సుక�� ��ళ�త్ ం�ే�ాడ�, అల��� ఇతర 

�ా��్మక�ల� క��� �ే���ాళ�్ళ. �ాల�న్ ���ా �ాధన �ే�ిన తర�ాత, �ామ�ను్ల  ఇంట��� 

�సుక�� ��ళ్ల����� బదుల��ా అతడ� ఇంతక�మ�ందు ఇంట��� �సుక����్లన�  �ల�్ల క� 

����� �సుక�� వ��్చడ�. �గ�� �ాళ�్ళ అతడ� �ే�ిన పనుల� చూ�ిన తర��ాత, 

ఎవ్వర� ఇక�� ౖవసుత్ వ�లను ఇంట��� �సుక�� ����్ల �ార� �ాదు. ��ంతమం�� ఉ�ోయ్గ�ల� 

�ాళ�్ళ క��� ఇంతక�మ�ందు ఇంట��� �సుక����్లన �ాట�� �ాపసు �ే�ార�. ప���త్ 

�ల�్ల  అంతట� ఈ ప���ి్థ� ఏరప్��ం��. 

ఒక నగరం�క్క ���ా �కష్ణ ��ంద్రంల� ఒక స్వచ్ఛంద దర్శక�డ�, �ాల�న్ 

���ా �ాధక�ల� తమ �ాధన ఎల� �ేసుత్ ��న్�� అ� చూడ����� ఒక క�ా్మ�ా�ా��� 

����్ల డ�. ఆ �ాయ్క్ట�� ����జర్ అత�న్ కలవ����� స్వయం�ా బయటక� వ��్చడ�: 
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“�ాల�న్ ���ా అధయ్యనం �ే�నిపప్ట� నుం��, ఈ �ా��్మక�ల� ప��� త్వర�ా వ�్చ 

ఇంట��� ఆలసయ్ం�ా ��ళ�త్ ��న్ర�. �ాళ�్ళ ��ల� శ�దధ్�ా ప� �ే�ాత్ ర� మ��య� ��ౖ అ���ా�� ఏ 

ప� �ె�ిప్�� �ా� �ేసుత్ ��న్ర�. �ాళ�్ళ వయ్��త్గత ప్ర�జ��ల ��సం ఇక��ౖ �� ట� క��� 

పడడం ల�దు. అల� �ేయడం వల్ల , �తత్ం �ల�్ల  ��తత్  రకం�ా కనబ�ేల� �ే�ార�, 

మ��య� �ాయ్క్ట�� �క్క ఆ��ధ్క �ాబడ�ల� క��� ��ర�గ�ప��్డ �. � �ాధన ఎం�� 

శ��త్వంత���న��. � గ�ర�వ��ార� ఎప�ప్డ� వసుత్ ��న్ర�? ��ను క��� ఆయన 

ప్రసం�ాలక� �జర� �ా�ాలనుక�ంట���న్ను.” మనుష�లను ఉనన్త �ా్థ �లక� 

�సుక��ావడ�� మన �ాల�న్ ���ా కృ�ి �క్క మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్ం. అ�నపప్ట���, 

సమ�జంల� ఆ��య్�్మక ��గ��కతను �� ్ర తస్��ంచడం ��్వ�ా ఒక ��పప్ ��ా్మణ�త్మక 

�ాత్రను �� �ించగలదు, ఇల�ంట��� �ెయ�య్ల�� ఉ�ేద్శయ్ం ల�క�� ���. అందర� 

అంతరగ్తం�ా ��ధన �ేసుక��, తమక� ��మ��ా సవయ్ం�ా ఎల� ప్రవ��త్ం��ల� ప��గణ 

�ేసుక�ంట�, సమ�జం �ల�ొక�్కక�ంట�ం�� మ��య� మ�నవ ��ౖ�క ప్రమ�ణం ����� 

��ర�గ�పడ�త�ంద� ��ను �పెప్గలను. 

 

��ను ట�య్ య�యన్3 ల� �ా మ��య� �ాధనను బ� ��సుత్ నన్ప�ప్డ�, య��� ౖ

ఏళ�్ల  ��ౖబ��న ఒక �ాధక��ాల� ఉం��. ఆ�� మ��య� ఆ�� ��గ�ా్వ� �� ప్రసం�ాలక� 

�జర� �ా�ాల� వ��్చర�. �ాళ�్ళ ��డ�్డ  మధయ్క� న��� వ�్ేచస����, ఒక �ార� ��ల� 

��గం�ా ప్రయ�ణ�సూత్  �ాళ్ళ ప్రక్కనుం�� ���్లం��, మ��య� ��� పక్క ��ౖప� అదద్ం ఆ 

వయసుస్ మ�్ళన �ీత్ � దుసుత్ లక� తగ�ల�క�ం��. ఆ�� దుసుత్ ల� �ార��� తగ�ల�క�� 

ఉండ�ా, ఆ�� ప�� �టర్లక� ��ౖ�ా దూరం ఈడ�్చక� ��ళ్లబ��ం�� మ��య� అక్కడ ��ల 

�ద �సరబ��ం��. ఆ �ార� ఇం�ా ఇర��ౖ �టర�్ల  దూరం ����్ల క ఆ��ం��. �ై�వర్ 

�ా��్ల నుం�� బయటక� ���ాక ��ల� ��పం�� ఉ��న్డ�: “ఏయ్, నువ�్వ ఎక్కడ 

నడ�సుత్ ��న్�� చూసు��ల��ా.” ఈ ���ల�్ల  మనుష�ల� ఈ �ధం�ా�� ప్రవ��త్�ాత్ ర� మ��య� 

ఒక సమసయ్ ఎదు���నప�ప్డ� అ�న్ట�కంట� మ�ందు బ�ధయ్తనుం�� త�ిప్ంచుక�ంట�ర�, 

తప�ప్ ఎవ���� అ������� సంబంధం ల�క�ం��. �ా��్ల  ఉనన్ ప్రయ�ణ�క�ల� అ��న్ర�: 

“ఆ��క� బ��ా �బె్బ త���ం�ే� కను��్క. ఆ��ను ఆసుప�్ర�� �సుక�����ద్ ం.” అప�ప్డ� 

�ై�వర� సప్ృహల��� వ�్చ పర�గ�న ���్ల అ���ాడ�: “అం�� ఎల� ఉం�� ��డమ్? �క� 
 

3 ట�య్ య�యన్ Taiyuan (tie-yu-en)–�ాం�� �్ార ంతం�క్క �ాజ��� నగరం.   
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ఏమ��న్ �ెబ్బ త���ం��? ఆసుప�్ర�� ���్ల చూ��ి�ద్ ం రం��.” �ాధక��ాల� ��ల్ల �ా 

��ల�ద నుం�� ల�� అం��: “����ం �ాల�దు. �ర� ��ళ్లవచు్చ.” ఆ�� తన బట్టల �ద 

దుమ�్మ దుల�ప�క�� తన భరత్�� ���్ల�� �ం��. 

ఆ�� తరగ��� వ�్చ ��క� ఈ కథ �ె�ిప్ం��, ��ను ��ల� సం���ిం��ను. 

మన �ాధక�ల �ని్ �ింగ్ �జం�ా�� వృ��ధ్  �ెం��ం��. ఆ�� ���� అం��: “గ�ర�వ��ార�, 

��ను ఈ ��� �ాల�న్ ���ా అధయ్యనం �ే�ాను. ��ను �ాల�న్ ���ా అధయ్యనం 

�ేయక�� � ఉంట�, ఈ ��� ప్రమ�దంల� ��ను ఈ �ధం�ా వయ్వహ��ం�ే���న్ �ాదు.” 

��� గ���ం�, అందర� ఒక్క�ా�� ఆల��ంచం��: ఒక ఉ�ో య్గ �రమణ ��ేిన మ��ి�� ఈ 

���ల�్ల  వసుత్ వ�ల ధరల� ఎం�� ఎక�్కవ మ��య� సం��మ ప్ర�జ��ల� క��� ల�వ�. 

ఒక య��� ౖ ఏళ్ళ మ��ి అంత దూరం ఈడ్చబ�� ��ల�ద ��ి����యబ��ం��. ఆ�� 

శ���ా��� �ెబ్బ ఎక్కడ త��� ఉంట�ం��? ప్ర� ��ట. ���ౖ� ల�వక�ం�� ఆ�� ��ల�� ేప�� 

ఉం���� వచు్చ. ఆసుప�్ర�� ����ద్ మ�? తపప్క�ం��. ఆ�� ఆసుప�్రల��� ��ాసం ఉం�� 

బయటక� కదలక�ం�� అక్క�ే ఉండవచు్చ. ఒక మ�మ�ల� మ��ి అ��ే అల��� 

ఉంట��ే�, �ా� ఆ�� ఒక �ాధక��ాల� మ��య� అల� �యేల�దు. మం� ల�క �ెడ� 

అ���� ఒక మ���ిక్క ఆక�ి్మక���న ఆల�చన నుం�� వసుత్ ంద�, ఆ కష్ణంల� వ�్చన 

ఆల�చన ��నన్ పరయ్వ�ా��లను �సు��సుత్ ంద� ��మ� �ె�ాప్మ�. ఆ�� వృ��ధ్ పయ్ం��, 

అ�� ఒక మ�మ�ల� మ��ి అయ�య్ంట�, ఆ�� �ాయపడక�ం�� ఎల� ఉంట�ం��? 

అ�నపప్ట���, ఆ�� వంట��ద ��త క��� పడల�దు. మం� ల��� �ెడ� ఆ తకష్ణ���న 

ఆల�చన నుం�ే వసుత్ ం��. ఆ�� అక్కడ ���ంద ప���� � ఉం��, ఇల� అ� ఉంట� “ఓహ్ 

��క� �రం�ా అ��ిసుత్ ం��. ఇక్కడ అక్కడ ఎ�ో �ే���ా ఉం��.” అప�ప్డ� ఆ�� 

ఎమ�కల� �జం�ా�� ����� ఉం�ే� మ��య� ఆ�� ��ాత్ � ణం�ా అ��� � ఉం��ే�. 

ఆ�డక� ఎంత �తత్ం డబ�్బ ��ె్లం��� �ా�, ఆ�� తన ����న ��తం ఆసుప�్రల��� 

గడ�ప�త� సుఖం�ా ఎల� ఉండగలదు? ఆ చుట�్ట ప్రక్కల �లబ�� ఉనన్�ాళ�్ళ ఆ 

మ�సల��డ ఆ ప���ి్థ�� తన ప్ర�జ����� ఉప���ంచుక�� అత�న్ డబ�్బ 

అడగల�ద� ఆశ్చరయ్�� య�ర� క���. ఈ ���ల�్ల  మ�నవ ��ౖ�క �ల�వల� వక�మ�రగ్ం 

పట�్ట �. ఆ �ై�వర్ �జం�ా�� �ార� మ�� ��గం�ా న���ాడ�, �ా� అతడ� ఎవ����ౖ�� 

�ా�ాల� ఎందుక� గ�దుద్ ��డ�? అతడ� ���న్ అను��క�ం�� �యేల���? �ా� 

మనుష�ల� ఈ ���ల�్ల  ఇల��� ఉ��న్ర�. అత��� ఉప���ంచు��క�� �ే, చుట�్ట ప్రక్కల 

ఉనన్�ాళ�్ళ క���  అ�� అ��య్యమ� అనుక�ంట�ర�. మనుష�ల� ఇప�ప్డ� మం���, 
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�ెడ��� మధయ్ వయ్��య్�ా�న్ గ���త్ంచల�ర� ��ను �ె�ాప్ను. ఒకర� ఇం��క వయ్��త్�� నువ�్వ 

తప�ప్ �ేసుత్ ��న్వ� �ె��త్ , అతడ� ���న్ నమ్మడ�. మ�నవ ��ౖ�క �ల�వల� 

మ����� య�� �ాబట�్ట, మనుష�ల� స్వయం-ప్ర�జనం తపప్ ఏ�� �ా�ాలను��ర� 

మ��య� డబ�్బ ��సం ఏ�ై�� �ే�ాత్ ర�. “ఒక వయ్��త్ స్వయం-ప్ర�జనం ��నుక పడక�� �ే, 

స్వరగ్ం మ��య� భ�� అత�న్ చం���ాత్ �”–ఇ�� ఇపప్ట��� ఒక మంత్రంల� 

అ��� �ం��! 

��ంగ్ ల� ఒక �ాధక�డ� ��జనం తర��ాత న��� వ��ద్ మ� తన �లి�్ల ��� 

�ేయ్న్ ��న్4 �� �సుక�� ����్ల డ� మ��య� ఒక ల�ట�� ట���ట్లను అమ�్మత�నన్ ఒక 

�ాహ���న్ చూ�ాడ�. �ిల�్ల డ� �����ౖప� ఆక��ష్త��ై తను ల�ట�� ఆడ��న� అ���ాడ�. 

అతడ� ఆ �ిల�్ల ���� ఆడట���� ఒక య�యన్ ఇ��్చడ�, మ��య� ఆ �ిల�్ల డ� ��ండవ 

బహ�మ�� ��ల�చుక���న్డ�, అ�� ఒక ఖ���ెనౖ �నన్�ిల్లల ��ౖ��ల�. ఆ �ిల్ల�ాడ� ��ల� 

సం��షప���� య�డ�. తం��్ర మనసుల� ఒక్క�ా�� ఒక ఆల�చన తళ�క�్కమం��: “����క 

�ాధక����. ���న్ ����ల� �సు��గలను? డ�్బ�్చ ��ను��్క��� ��ను �సుక�ంట� ఎంత 

ద ఇచు్చ��వల�ి వసుత్ ం�ో?” అతడ� �ిల�్ల ���� అ��న్డ�: “మనం ���న్ �సు��వదుద్ . 

�క� �ా�ాలంట� మన�� ఒకట� ��ను��్కవచు్చ.” ఆ �ిల�్ల ���� ��ల� ��పం వ�్చం��: 

“ఒకట� �����ట్టమ� ��ను �నున్ బ్ర��ల���ను, నువ�్వ అ�� �యెయ్ల�దు. ఇప�ప్�ే�, 

���� స్వయం�ా ఒకట� �ెచు్చక�ంట� ���న్ ఉంచు���వ్వవ�.” ఆ �లి�్ల డ� �రం�ా ఏ��్చ 

�త�త్ క���న్డ�. ఈ వయ్��త్ ��ౖ���న్ ఇంట��� �సుక���ళ్లడం తపప్ ��� గ���ం� ఏ� 

�ెయయ్ల�క�� య�డ�. ఇంట�్ల  ��� గ���ం� ఆల��ం� ే ��ల��, అత���� ఇం�ా అంత 

అ�ాం��ా అ��ిం�ం��. �ాళ్ళక� ����� డబ�్బల� పం�ిం��ల� ఆల��ం��డ�. �ా� 

అతను అనుక���న్డ�: “ల�ట�� ట���్కట�్ల  అ��� య��, ఆ డబ�్బ� �ాళ్ళ�� పం�ి��త్  

�ా��్ళ పంచుక�ంట�ర� కదు? ��ను డబ�్బ �� ప� స్థల���� ��ాళం�ా ఇ�ాత్ ను.”  

అదృష్టం ��ల��, అత� ప� స్థలంల� ��ంతమం�� �ాల�న్ ���ా �ాధక�ల� 

ఉ��న్ర�, మ��య� అత� ��ౖ అ���ా�� అత�న్ అర్థం �ేసు��గ��ాడ�. �ర� ఒక 

�ాధక���న� ��ెిప్ బహ�మ�నం�ా వ�్చన ��ౖ��ల� వదద్� ప� స్థల���� డబ�్బ� 

 

4 �ేయ్న్ ��న్ Qianmen(chyen-mun)–��ంగ్ ల� ఒ�ా��క ప్ర��న���న వరత్క ప్ర�ేశం. 
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��ాళం�ా ఇ�ాత్ న� అనడం ఒక �ా��రణ ప� స్థలం ల��� ప�ాయ్వరణంల� జ�����ే, ఆ �� ౖ

అ���ా�� క��� �క� మ�న�ిక సమసయ్ల� ఉ��న్య� అనుక�ంట�డ�. ఇతర�ల� క��� 

���న్ �ాయ్ఖ�య్��ల� �ేయవచు్చ: “ఈ మ�� ి���ంగ్ �ాధనల� �ోవ త�ాప్�� ఏ�ట� ల�క 

కృ�ి ఉ��్మ���న్ అ�వృ��ధ్  �సేుక���న్��?” ��ను �ె�ాప్ను ���ౖక �ల�వల� అ��� 

వక�మ�రగ్ం పట�్ట య�. 1950ల�్ల  మ��య� 1960ల�్ల  అ�� ే ఇ�� ��దద్  �షయం �ాదు 

మ��య� ��ల� �ామ�నయ్���న �షయం–ఎవ్వర� ���న్ �ంత�ాను ల�క ��త్రం�ాను 

అను��ర�. 

మ�నవ ���ౖక �ల�వల� ఎంత�ా మ����� ���, �శ్వం �క్క ఈ లకష్ణం 

జ�న్-�ాన్-��న్ అ���� ఎపప్ట��� మ�ర�ప్ ల�క�ం�� ఉంట�ంద� ��మ� �ె�ాప్మ�. �ర� 

మం��ాళ్ళ� ఎవ����� అంట�, �ర� �జం�ా మం��ాళ�్ళ �ాక�� వచు్చ. ఎవ����� �ర� 

�ెడ్డ�ాళ�్ళ అ� అంట�, �ర� �జం�ా �ెడ్డ�ాళ�్ళ �ాక�� వచు్చ. ఇ�� ఎందుకంట� మం�� 

�ెడ�� అంచ�� ���� �్ార మ�ణ��ాల� వ���క��ంచబ��్డ � �ాబట�్ట. �శ్వం�క్క ఈ 

లకష్ణ��న్ అనుస��ం�ే వయ్��త్ మ�త్ర�� ఒక మం� మ��ి. మం� ల��� �ెడ� మ��ి� 

��ాధ్ ��ంచ����� ఇ�� ఏ���క ప్రమ�ణం, మ��య� ఇ�� �శ్వం�ేత గ���త్ంచబ��ం��. మ�నవ 

సమ�జంల� ��పప్ మ�ర�ప్ల� జ������ ��� �ా�, మ�నవ ��ౖ�క �ల�వల� అ��� 

�ప��తం�ా ��గజ����� య��. మ�నవ ���ౖకత �������� ��గజ����� త�ం��, మ��య� 

ల���ల��� ఒ�� ఒక ��్రరణ�ా మ����� య��. అ��� �శ్వంల�� మ�ర�ప్ల� 

మ�న�ా�ల� మ�ర�ప్లక� అనుగ�ణం�ా జరగవ�. ఒక �ాధక����ా, మ�మ�ల� 

మనుష�ల ప్రమ�ణం ఆ��రం�ా �ేసుక�� ఒకర� ప్రవ��త్ంచక�డదు. మ�మ�ల� 

మనుష�ల� ���న్ �షయ�లను స���నవ� ����ాత్ ర� �ాబట�్ట, �ర� �ాట�� �ేయ����� 

అనుమ�ంచబడదు. మ�మ�ల� మనుష�ల� అ�� మం�ద� �ె�పి్నప�ప్డ�, అ�� 

మం��� �ాక�� వచు్చ. మ�మ�ల� మనుష�ల� అ�� �ెడ్డద� �ె�ిప్నప�ప్డ�, అ�� �ెడ్డ�� 

�ాక�� వచు్చ క���. ��ౖ�క �ల�వల� వ���క��ంచబడ్డ  ఈ �ాలంల�, �ర� ఎవ������� 

నువ�్వ �డె�ప� �సేుత్ ��న్వ� �ె��ే, అతడ� ���న్ నమ్మడ�! �ాధక����ా, ఒకర� 

తపప్క�ం�� �షయ�లను ఈ �శ్వం�క్క లకష్ణం���� అంచ�� ��సు���ా�. ��వలం 

అప�ప్�ే ఒకర� �జం�ా ఏ�� మం��ో  మ��య� �జం�ా ఏ�� �ెడ్డ�ో  గ���త్ంచగలర�. 
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�ా్వ�్డంగ్ 

�ాధక�ల సమ�జంల�, �ా్వ�్డంగ్ అ� �ిలవబ�ే ఒక ప���ి్థ� ఉం��. �ా్వ�్డంగ్ అ���� బ�దధ్  

�ాఠ�ాలక� �ంె��న ��ం�్రజం కృ�ి మ�రగ్ంల� ఒక మతపర���న ఆ��ర�ాండ. ��� ఉ�ేద్శం 

ఏ�టంట�, �ా్వ�్డంగ్ ప్ర���య ��్వ�ా ఒక వయ్��త్ ఇక�� ౖ ఇతర �ాఠ�ాలల కృ�ి� 

అనుస��ంచడ� మ��య� ఈ ప్ర�ేయ్క �ాఠ�ాలల� ఒక �జ���న �ష�య్���ా 

అం��క��ంచబడ��డ�. ఇప�ప్డ�, ��ంట�్ల  అంత �ంత ఏమ�ం��? ఈ మతపర���న ఆ��రం 

���ంగ్ �ాధనల�్ల  క��� ఉప���ంచబడ�త�ం��. ఇ�� ��ం�్రజంల��� �ాదు, ���� 

�ాఠ�ాలల� క��� ఆచ��ంచబడ�త�ం��. ��ం�్రజం ప��కం ���ంద సమ�జంల� ��ం�్రజం 

�ాధనను బ� ��ం�ే �ారంద��� బ�టకమ� ��ను అంట�ను. ఇ�� ఇల� ఎందుక� 

�ెపప్బ��ం��? ఇ�� ఎందుకంట� ట�ంగ్ ��ం�్రజం మన �శేంనుం�� అదృశయ్��� ���య్ 

సంవతస్�ాల ���ౖ� అ��� �ం��, మ��య� ఇ�� ఇక��ౖ ల�దు. ���ా ��దం �ారణం�ా, 

ట�బ�ట�య ��ం�్రజ��న్ �న్5 �్ార ం��లక� ఎనన్డూ ప���త్�ా ప��చయం 

�ేయల�క�� య�ర�. ప్ర�ేయ్��ం�, ఇ�� ఒక ��పయ్���న మతం �ావడంవల్ల , మ�ాల�్ల �� 

రహసయ్ం�ా �ాధన �ెయయ్వల� ి ఉం��.  గ�ర�వ� క��� ���న్ రహసయ్ం�ా బ� ��ం���, 

మ��య� ఈ వయ్��త్� గ�ర�వ� రహసయ్ం�ా �ాధన �యే����� �సుక�� ����్ల �. ఇ�� 

�ేయల�క�� �ే, ���� ఎట�్ట ప���ి్థత�ల�్ల ను బ� ��ంచడం క�దరదు. 

��ల�మం�� ���ంగ్ ��ర�్చ������� ట�బ�ట్ క� ఈ ఉ�ేద్శం�� ��ళ��ర�: ట�బ�ట్ 

��ం�్రజ��న్ అధయ్యనం �యే����� ఒక గ�ర�వ� ��సం చూ�ాత్ ర�, �ాళ�్ళ భ�షయ్త�త్ ల� 

���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ౖధనం మ��య� ����త్ �� ం��లనుక�ంట�ర�. ��� గ���ం� ఆల��ంచం�� 

అందర�: స్వచ్ఛ���న బ� ధన అందుక�నన్ ఒక �జ���న, స�వ బ�దధ్  ల�మ�6 

శ��త్వంత���న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క��� ఉంట�డ� మ��య� అట�వంట� వయ్��త్�క్క 

మనసుస్ను చదవగలడ�. ఆ వయ్��త్ ఇక్క���� ఎందుక� వ�ాత్ డ�? ఆయన�� ఆ  వయ్��త్ 

మనసుస్ చదవడం ��్వ�ా ��ంట�� �ె��ి�� త�ం��: “నువ�్వ ఇక్క���� �ాధన అధయ్యనం 

�ే�ి డబ�్బ మ��య� ఖ�య్� ��సం ���ంగ్ గ�ర�వ� �ా�ాల�, ఈ బ�దధ్  �ాఠ�ాల �క్క 

 

 

5 �న్ Han (Hahn)–�ై�య ప్రజల�క్క అ��క సంఖ�య్క స్వజ��యత 
6 ల�మ�  Lama–ట�బ�ట్ బ�దధ్మత సంప్ర��యంల� గ�ర�వ� అల� �ిలవబడ��డ�. 
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కృ�ి� ��శనం �యే����� వ��్చవ�.” బ�దధ్త్వం �క్క కృ�ి�� సంబం��ం�న అంత 

గం�ర���న �ాధనక�, ఒక ���ంగ్ గ�ర��� ౖ డబ�్బ మ��య� ఖ�య్� సం�ా��ం��ల�� 

��క్క యతన్ం��్వ�ా అ�ెల� అంత �ే��ాగ్  ��శనం �ేయబడగలదు? � ��్రరణ 

ఏ�ట�? అందువలన, ఆయన ఈ వయ్��త్�� ఏ� బ� ��ంచడ�, ఈ వయ్��త్ ఎట�వంట� �జ���న 

బ� ధనల� అందు��ల�డ�. ఎల������, చుట�్ట ప్రక్కల అ�న్ మ�ాల� ఉండ�ా, ఒకర� ���న్ 

��ౖ��ౖన �షయ�లను ��ర�్చ��వచు్చ. ఒక���క్క మనసు స���న�� �ాక�� �ే, ���ంగ్ 

గ�ర�వ��ా మ���  ప్రయతన్ంల� మ��య� తప�ప్డ� పనుల� �యేడంవల్ల , �ాళ�్ళ ఆత్మ 

ల�క జంత� ఆ�ాహనక� గ�����ర�. ఆవ��ం�ే జంత�వ�లక� క��� శ��త్ ఉంట�ం��, �ా� 

అ�� ట�బ�ట�య ��ం�్రజంనుం�� మ�త్రం �ాదు. ఎవ����ే ధ�ా్మ�న్ ��త�క�్కంట� 

�జ����ా ట�బ�ట్ క� ����త్ ��, ఒక్క�ా�� అక్క���� �రే�క�నన్ తర��ాత అక్క�ే 

�ి్థరప���� వచు్చ–�ా��్ళ �జ���న �ాధక�ల�. 

 ఇప�ప్డ� అ��క ���� �ాధనల� క��� �ా్వ�్డంగ్ ను ఆచ��ంచడం ��త్రం. 

���� �ాఠ�ాల శ��త్ ��డ�లను ఉప���సుత్ ం��. అల� �ిలవబ�ే �ా్వ�్డంగ్ ను అ�� 

ఎందుక� ఆచ��ం���? ��ను ఉప��య్�ాల� ఇవ్వట���� ద��ణ����� ����్ల ను. ��క� 

�ె��ిన��� బట�్ట , అక్కడ ఒక ప���� ��ౖ�ా �ా్వ�్డంగ్  �ే��ట�వంట� అసంప్ర��యక 

�ాధనల���న్�, మ�ఖయ్ం�ా �ా్వంగ్ �ోంగ్ ప్ర�శేంల�. �ాళ�్ళ ఏం �ేయ����� 

ప్రయ�న్సుత్ ��న్ర�? ఒక గ�ర�వ� �క� �ా్వ�్డంగ్ ��ే�త్ ,  �ర� అత� �ష�య్ల� అవ���ర� 

మ��య� �ర� ఏ ఇతర �ాధన ��ర�్చ��ల�ర�. �ర� ���� �ాధన ��ే�త్  అతడ� �మ్మ�న్ 

����ాత్ డ�, అతడ� �ే���� అ� ే �ాబట�్ట.  అ�� ఒక దుష్ట �ాధన ��ేినట�్ట  �ా��? అతడ� 

బ� ��ం��ే� ���తస్ల� మ��య� శ��ర దృఢత్వం ��స��. జనం ఆ��గయ్వంత���న శ���ాల� 

క��� ఉం��ల�� ����క���� ���� ��ర�్చక�ంట���న్ర�. అతను ఇల�ంట� పనుల� ఎందుక� 

�ెయ�య్�? ఎవ�� అంట�ర� జనం ఇత�� ���ంగ్ �ాధన ��ే�త్ , �ాళ�్ళ ఏ ఇతర ���ంగ్ 

�ాధన �ేయడం క�దరద�. అతడ� మనుష�లను ర��ంచగల�� మ��య� �ాళ్ళ కృ�ి 

�ాధన ప���త్ �యేడం �ాధయ్మ��య్ల� �యేగల��? అ�� �ష�య్లను తప�ప్���� 

పట�్టంచడ��. ��ల�మం�� �షయ�ల� ఈ �ధం�ా �ే�ాత్ ర�. 

���� �ాఠ�ాల ఎనన్డూ �ా్వ�్డంగ్ బ� ��ంచదు, �ా� ఇప�ప్డ� ����� క��� 

అల� �ిలవబ�ే �ా్వ�్డంగ్ ఉం��. �ా్వ�్డంగ్ ఆ��రం గ���ం� �గగ్ర�ా చప�ప్డ� �ే�� ���ంగ్ 

గ�ర�వ��� ��ంగ్ సత్ంభం ��వలం ��ండ� ల�క మ�డ� అంతసు్థ ల భవం� అంత ఎ�ేత్  ఉంద� 

��ను కను����న్ను. ఒక ��ర��ాం�న ���ంగ్ గ�ర�వ���, అత�� ��ంగ్ ��ల� ��నం�ా 
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త��గ్�� �ంద� ��ను ���సుత్ ��న్ను. అత� �ేత �ా్వ�్డంగ్ �ే�ంచు���ాల� వందల��� 

మం�� జనం బ�ర�ల� ��� ఉ��న్ర�. అత� ��ంగ్ అంత ఎత�త్ �� ప���త��� ఉం��, 

త్వరల��� �తత్ం ప���� త�ం��. మ�� అతడ� ఆ తర��ాత �ే�న్ ఉప���ం� �ా్వ�్డంగ్ 

�ే�ాత్ డ�? అతను జ���న్ �సం�ేయడం ల���? ����క ప��మ�ణం నుం�� 

చూ�ినప�ప్డ�, స్వచ్ఛ���న �ా్వ�్డంగ్ అ���� ఒక�� ఎమ�కలను తల నుం�� �ాళ్ల  వరక� 

�ెల్ల� జ�డ్ ల� కనబ�ేల� �ేసుత్ ం��. ��ంగ్ ల�క ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం ��్వ�ా�� ఒక�� శ��రం 

తల నుం�� �ాళ్ల  వరక� ���ధ్  �ేయబడ�త�ం��. ఈ ���ంగ్ గ�ర�వ� అ�� �ేయగల��? 

అత� వల్ల  �ాదు. మ�� అతను ఏం �ే�ాత్ డ�? బహ�శ అతడ� ఒక మ���న్ 

ఆరం�ంచ����� ప్రయతన్ం �ేయక�� వచు్చ. అత� లకష్య్ం ఏ�టంట�, �ర� ఎప�ప్�ై� ే

అత� �ాధన అధయ్యనం �ే�ాత్ ��, �ర� అత��� �ెందు��ర�. �ర� అత� �షయ�ల� 

��ర�్చ�������, అత� తరగత�లక� �జర�ా్వ�స్ం�ే. � డబ�్బ సం�ా��ంచడ�� అత�� 

�ేయ్యం. అత� �ాధన ఎవ్వర� ��ర�్చ��క�� �ే అతను డబ�్బ సం�ా��ంచల�డ�. 

బ�దధ్  �ాఠ�ాలక� సంబం��ం�న ఇతర కృ� ి �ాధనల �ష�య్ల�్ల గ, �ాల�న్ 

���ా �క్క �ష�య్ల� క��� అ��క���న ప�ాయ్య�ల� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల గల ఉనన్త-

�ా్థ � గ�ర�వ�ల ��్వ�ా �ా్వ�్డంగ్ ను అనుభ��ాత్ ర�; �ా� ��� గ���ం� �క� 

�ెపప్బడదు. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఉనన్�ా���� ల�క సు�న్తత్వం�� ఉనన్�ా���� �ద్రల� 

ల�క ���� సమయంల� ��� అనుభ�� �� ందవచు్చ, ఎల�గంట� ఒక ��చ్చ� ప్ర�ాహం 

అక�ా్మత�త్ �ా తల �� ౖ ��గం నుం�� శ��రం �తత్ం ����వ�్చనట�్ట �ా. �ా్వ�్డంగ్ �క్క 

ఉ�ేద్శయ్ం � ����� అంతకంట� ఉనన్త���న ��ంగ్ కలపడం �ాదు, ఎందుకంట� అ�� � 

స్వంత కృ�ి �ాధన ��్వ�ా�� వృ��ధ్  �ేసు��వల�ి ఉం��. �ా్వ�్డంగ్ అ���� � శ���ా�న్ 

���ధ్  ��ేి, ఇం�ా �భ్రం �ే�� ఒక బలప���ే పదధ్�. ఒకర� పల�మ�ర�్ల  �ా్వ�్డంగ్ క� 

ల�నవ���ర�–� శ���ా�న్ ప్ర� �ా్థ �ల�ను �భ్రం �ేయవల� ిఉం��. కృ� ిఅ���� ఒక�� 

స్వంత ప్రయతన్ం �ద ఆ��రప�� ఉం��, ��ంగ్ �క్క ర��ాంతరం గ�ర�వ� ��్వ�ా 

�ేయబడ�త�ం�� �ాబట�్ట, మనం �ా్వ�్డంగ్ ఆ���ా�న్ �ాట�ంచం. 

 “గ�ర�వ�ను ప��ంచడం” క��� ఆచ��ం�ే మనుష�ల� ��ంతమం�� 

ఉ��న్ర�. ��� గ���ం� �ె�ాప్లంట�, ��ను ఇం��క �షయ��న్ ప్ర�ాత్ �ం���. ��ల�మం�� 

ననున్ గ�ర�వ��ా ప��ం��� అనుక�ంట�ర�. చ��త్రల� మన ఈ �ాలం �ై�య 

భ��ామందు సమ�జ���� �నన్���న��. ��ల �ద �క��ల్లడం మ��య� �ా�ా్ట ంగ 

నమ�ా్క�ాల� �యేడం అ���� ఎవ����ౖ�� గ�ర�వ��ా అం��క��ంచడం ��ంద�� వసుత్ ం��? 
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మనం ఈ ఆ���ా�న్ �ాట�ంచమ�. ��ల�మం�� అనుక�ంట�ర�: "��ను �ా�ా్ట ంగ 

నమ�ా్కరం �ే��త్ , అగర�వత�త్ ల� �������త్ , మ��య� బ�దధ్� హృదయప�ర్వకం�ా ప����త్ , 

�� ��ంగ్ ��ర�గ�త�ం��" అ�. ��క� ఇ�� ��ల� ��ాయ్సప్దం�ా అ��ిసుత్ ం��. స్వచ్ఛ���న 

కృ�ి �ాధన ఒక వయ్��త్ అతడ� ల�క ఆ�� �ద ప���త్�ా ఆ��రప�� ఉంట�ం��, అందు�� �ే� 

��స����� �్ార ��్థంచడం ప����ా���. �ర� బ�దధ్� ప��ంచడం ల��� అగర�బ�త్  

�����ంచడం �ేయవల�ని అవసరం ల�దు. �ాధక�ల ప్రమ�ణ�లక� అనుగ�ణం�ా �ర� 

�జం�ా కృ�ి �ాధన ��ేినంత �ాలం, బ�దధ్  �మ్మ�న్ చూ�ి ఆనం���ాత్ డ�. �ర� 

ఎల్లప�ప్డూ ���� ��ట్ల  తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� �సేుత్ ంట�, ఆయన �మ్మ�న్ చూడ����� 

అస��య్ంచుక�ంట�డ�, �ర� ఆయనక� అగర�వత�త్ ల� �����ం���, �ా�ా్ట ంగ 

నమ�ా్క�ాల� ��ేి�� �ా�. ఇ�� �జమ� �ా��? స్వచ్ఛ���న కృ� ి �ాధన ఆ మ�� ి

అతడ� ల�క ఆ�� �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��. �ర� ఈ ��� ఈ గ�మ్మం ��ట� బయటక� 

అడ�గ���ట�్టన ��ంట�� � ఇ�ా్ట ను�ారం �ే��త్ , �ర� గ�ర�వ��� �ా�ా్ట ంగ నమ�ా్క�ాల� 

మ��య� ప�జల� �ే�ి ఏం ల�భం? ��మ� ఈ �ి�్చమ�ాయ్ద గ���ం� అసస్ల� 

పట�్టంచు��మ�. �ర� �� ��ర� ప్ర�ష్ట క��� �ెడ��ట్టగలర�! 

��మ� అంద���� అ��క���న �షయ�ల� ఇ��్చం. � అంద����, �ర� �జం�ా 

కృ�ి �ాధన ��ే ి ���ా�� అనుగ�ణం�ా క�్చతం�ా నడ�చుక�నన్ంత వరక�, ��ను 

�మ్మ�న్ �ష�య్ల��ా చూసుక�ంట�ను. �ర� �ాల�న్ ���ా �ాధన ��ేినంత �ాలం, 

��మ� �మ్మ�న్ �ష�య్ల��ా చూసుక�ంట�ం. �ర� �ాధన �యేక�డద� అనుక�ంట�, 

��మ� � ��సం ఏ� �ేయల�ం. �ర� కృ�ి �ాధన �ేయక�� �ే, ఆ ��ర�� ఉంచుక�� 

ఏం ల�భం? �ర� �దట� తరగత�ల సభనుం�� ల�క ��ండవ తరగత�ల సభనుం�� 

అ��ే��ం ����� పట�్టంప� ల�దు. ఊ���� �ాయ్య�మ�ల� �ే�నింత మ���్ర ��� �ర� మ� 

�ాధక�ల� ఎల� �ాగలర�? ఒక ఆ��గయ్���న శ���ా�న్ �� ంద����� మ��య� �జం�ా 

ఉనన్త �ా్థ �లక� ప���గ�� �ా��ంచ�����, �ర� �జం�ా మ� �ని్ �ంిగ్ ప్రమ�ణ��న్ 

అనుస��ం� కృ�ి �ాధన �యె�య్�స్ ఉం��. అందువలన ��మ� అట�వంట� 

�ి�్చమ�ాయ్దలను పట�్టంచు��మ�. �ర� కృ�ి �ాధన ��ేినంత �ాలం, మన �ాధన 

�ాఠ�ాలల� �ర� �ాధక�ల�. �� �ాషన్ �� అ�న్ �లె�సు–� మనసుల� ఉనన్వ�న్ 

�ాషన్ �� �ెల�సు, అ� ఏ����� �యేగలవ�. �ర� కృ�ి �ాధన �ేయక�� �ే, అ� � 

గ���ం� పట�్టంచు��వ�. �ర� కృ�ి �ాధన �ే��త్ ,  అ� �క�  �వ����  �ేర�క��� వరక� 

స�యం �సేూత్ �� ఉంట��. 
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���న్ ���ంగ్ �ాధనల�్ల , తమ గ�ర�వ�లను ఎనన్డూ చూడ� �ాధక�ల� 

���న్ వందల య�యను్ల  �ె�్ల��త్  మ��య� ఒక ���ద్ష్ట���న ��క�్కక� ����� �ా�ా్ట ంగ 

నమ�ా్కరం �ే��త్ , అ�ే స���� త�ంద� �ెబ���ర�. ఇ�� �మ్మ�న్ �ర� స్వయం�ా 

మ��య� ఇతర�లను క��� �సం �ే�ినట�్ట  �ాదు? ����� ��డ�, ఈ మనుష�ల� 

అపప్ట�నుం�� ��ల� భ��త్�ా ఉంట�ర� మ��య� �ాళ్ళ �ాధనలను మ��య� గ�ర�వ�లను 

సమ��్థంచడం ల��� �ా�ాడడం �దల���డ��ర�. �ాళ�్ళ ఇతర�లక� ���� �ాధనల� 

అధయ్యనం �యేవదద్� క��� �ెబ���ర�. ��క� ఇ�� ��ల� ��ాయ్సప్దం�ా 

అ��ిసుత్ ం��. అల��� ��ంతమం�� ఏ�ో  ���ంగ్ 7 అ� �లివబ�ే�� �ే�ాత్ ర�. అతడ� ����న 

తర��ాత ఎల�ంట� ప్ర��వం ఉంట�ం�ో  ఎవ్వ���� �ె�యదు. 

��వలం ��ం�్రజం ��ర��� �ాళ్ళ �ాధనలను బ� ��ం�ే�ార� మ�త్ర�� 

�స�ాళ�్ళ �ాదు; బ�దధ్మతం ��ర��� ���ంగ్ బ� ��ం�ే �ాళ్ళందర� క��� 

అం�ే. ఒక్క�ా�� ఆల��ంచం�� అందర�: ���న్ ��ల సంవతస్�ాల��ా, బ�దధ్మతంల� కృ� ి

పదధ్త�ల� ఆ స్వర��ాల�్ల  ఉ��న్�. ఎవ����� ���న్ మ�����త్  అ�� ఇం�ా బ�దధ్మతం ఎల� 

అవ�త�ం��? కృ�ి పదధ్త�ల� అ��� గం�ర���న బ�దధ్  కృ�ి ��సం, మ��య� అ� అతయ్ంత 

��్లష్ట���న�. ఒక �నన్ మ�ర�ప్ అ���� అ�న్ట�� ��శనం �ేసుత్ ం��. ��ంగ్ �క్క 

ర��ాంతరం ��ల� ��్లష్ట���న�� �ాబట�్ట, ఒకర� �� ం� ేఅనుభ�� ల�క్కల��� �ాదు. ఒకర� 

కృ�ి� �ా�� అనుభ�� ఆ��రం�ా �ాధన �యేల�ర�. �ాధువ�ల ��రక� ఆ మత 

స్వర�పంల� ఉనన్�� ఒక �ాధన పదధ్�; ఒక్క�ా�� ఇ�� మ�ర్చబ���ే, అ�� ఆ �ాఠ�ాలక� 

సంబం��ం�ం�� అవ్వదు. ప్ర� �ాఠ�ాలక� ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ ఆ��నం క��� 

ఉంట�డ�, మ��య� ప్ర� �ాఠ�ాల అ��క���న ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్క�త్ లను ఉతప్నన్ం 

�ే�ిం��. ఎవ్వర� �ాళ్ళ ఇ�ా్ట ��� ఆ �ాఠ�ాల�క్క కృ�ి పదధ్�� మ�ర్చ����� �ాహసం 

�ేయర�. ఒక అలప్���న ���ంగ్ గ�ర�వ��� ఒక గ�ర�వ�ను ఎ����ం� బ�దధ్త్వం కృ� ి

�క్క ఒక �ాధన� మ�ర్చ����� ఎల�ంట� ��పప్ సదుగ్ ణం ఉం��? అ�� �జం�ా�� 

మ�ర్చబ��� ే అ�� ఇం�ా ఆ �ాఠ�ాల� అవ�త�ం��? బ�టకప� ���ంగ్ అ�����న్ 

గ���త్ంచవచు్చ. 

 

7 � ��ంగ్ (mo ding)–��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల ప్ర�ారమ� ఒక�� తలను సప్��్శం� �ాళ్ళ�� 

శ��త్� ఇవ్వడం. 
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రహసయ్ �����క్క అమ��క  

"రహసయ్ �����క్క అమరక" ���న్ "ఒక్క రహసయ్ రంధ్రం" అ� క��� అంట�ర�. ఈ 

పదజ�ల�ల� దన్ �ంగ్, ���� జంగ్ మ��య� �ింగ్ �ంగ్ ��్వ�8 అ�� ప�సత్�ాల�్ల  

�ొరకవచు్చ, అ��ే ఇదం�� ��ే గ���ం�? ��ల�మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ���న్ 

సప్ష్టం�ా �వ��ంచల�ర�. ఇ�� ఎందుకంట� ఒక సగట� ���ంగ్ గ�ర�వ� �ా్థ �ల�, ఒకర� 

���న్ చూడల�ర� ల��� ���న్ చూడ�వ్వర� క���. ఒక �ాధక�డ� ���న్ 

చూ��లనుక�ంట�, ఈ వయ్��త్ తపప్క జ�్ఞ న దృ�ి్ట  ��ౖ�ా్థ ��� ల�క ఇం�ా ��ౖ�� �ేర����ా�స్ం�.ే 

ఒక �ా��రణ ���ంగ్ గ�ర�వ� ఈ �ా్థ � �ేర���ల�డ�; అందువలన ���న్ చూడల�డ�. 

చ��త్ర అంతట� �ాధక�ల సమ�జం రహసయ్ ���� అంట� ఏ�ట�, ఆ ఒక్క రంధ్రం 

ఎక్కడ�ం��, మ��య� రహసయ్ ����� ��� �ా్థ నంల� ఎల� ��ట�్ట � అ���� 

చ��్చంచుక�ంట��� ఉ��న్ర�. దన్ �ంగ్, ���� జంగ్ మ��య� �ింగ్ �ంగ్ ��్వ� 

ప�సత్�ాల�్ల , �క� అసల� �షయ��న్ �ెపప్క�ం�� ఆ �ి��ధ్ ం��లను చ��్చంచ���న్ 

చూ�ాత్ ర�. ఒక చర్చనుం�� మ��క �����, అ� �మ్మ�న్ గందర������� గ����ే�ాత్ �. 

అ� �షయ�లను సప్ష్టం�ా �వ��ంచవ� ఎందుకంట� ఆ �ారం మ�మ�ల� మనుష�లక� 

�ె�యక�డదు �ాబట�్ట. 

ఇక�� �ే, ఇదం�� ���ందుక� �బె�త���న్నంట� �ర� �ాల�న్ ���ా 

�ష�య్ల� �ాబట�్ట, ��ను �క� ఈ మ�టల� �బె���ను: "ఆ క�ట�ల���న ���ంగ్ 

ప�సత్�ాలను ఎప�ప్డూ చదవకం��." ��ను �ా�ీత్ �య గ�ం��లను గ���ం� ప్ర�ాత్ �ంచడం 

ల�దు, �ా� ఈ��ట� మనుష�ల� �్ార �ిన ఆ బ�టకప� ���ంగ్ ప�సత్�ాలను గ���ం� 

�ెబ�త���న్ను. �ర� �ాట�� �ెరవను క��� �ెరవక�డదు. � మనసుల� ఈ ఆల�చన 

"అ��, ఈ �ాకయ్ం సమంజసం�ా�� ఉం�ే", అ� తళ�క�్కమందంట� ��ల�, ��ం�� ఆ 

ప�సత్కంల�� ఆవ��ం�ే ఆత్మల� ల�క జంత�వ�ల� ��క్క శ���ా��� అంట�క� 

�� ���. ��ల� ప�సత్�ాల� ఆవ��ం�న ఆత్మల ల�క జంత�వ�ల �యంత్రణ ���ంద 

�్ార యబ��్డ �, ఏ��ౖ�ే మ�నవ�ల�క్క ��ర� ప్ర�ష్ట మ��య� ధనం పట్ల  బం���న్  

 

 

8 �ింగ్  �ంగ్  ��్వ� Xingming Guizhi–కృ�ి �ాధన ��సం �ై�య �ా�ీత్ �య గ�ంథం. 
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�����ంచుక�ంట��. ఇక్కడ ఎ��న్, ��ల� బ�టకప� ���ంగ్ ప�సత్�ాల� ఉ��న్�. 

��ల�మం�� మనుష�ల� బ�ధయ్��ర��తం�ా ఉంట���న్ర� మ��య� ప�సత్�ాలను 

�్ార సుత్ ��న్ర� �ాట�ల� ఆవ��ం�న ఆత్మల�, జంత�వ�ల� మ��య� అసత్వయ్సత్���న 

�షయ�ల� ఉ��న్�. �ా��రణం�ా ��ౖన ప్ర�ాత్ �ంచబ��న �ా�ీత్ �య గ�ం��ల� ల�క �ాట��� 

సంబం��ం�న ఇతర గ�ం��లను క��� చదవక�ం�� ఉంట��� మం���, ఎందుకంట� ఒ�� 

�ాధనల� మనసు ��ం��్రక��ం� ఉండవల�ని �షయం క��� ఉం�� �ాబట�్ట. 

�ై�� ���ంగ్ �ాసత్ � ప����ధక సమ�జం నుం�� ఒక అ���ా�� ��క� ఒక కథ 

�ె�ాప్డ�, అ�� �జం�ా ��క� నవ�్వ �ె�ిప్ం�ం��. ��ంగ్ ల� ఒక వయ్��త్ తరచు ���ంగ్ 

��ష�్ట లక� �జర� అవ���డ� అతను �ె�ాప్డ�. ��ల� ప్రసం�ాల� �నన్ తర��ాత, 

���ంగ్ అంట� అక్కడ �నన్���కంట� ఎక�్కవ ఏ� �ాద� అత���� అ��ిం�ం��. అందర� 

ఒ�� �ా్థ �ల� ఉ��న్ర� �ాబట�్ట, �ాళ�్ళ ఒ�� �షయ��న్ గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�. ఇతర 

బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల�్ల ��, అతను ���ంగ్ ల� ఉనన్ �షయం అంతకంట� ఏ� 

ల�ద� అనుక���న్డ�! ఆ తర��ాత అతను క��� ఒక ���ంగ్ ప�సత్కం �్ార య�ల� 

అనుక���న్డ�. ��� గ���ం� ఆల��ంచం�� అందర�: ఒక �ాధక�డ� �ా� �ాడ� ఒక 

���ంగ్ ప�సత్�ా�న్ �్ార �ాత్ డ�. ఈ ���ల�్ల , ���ంగ్ ప�సత్�ాల� ఒక ��ంట�్ల  నుం�� ఇం��కట� 

నఖల� �ేయబడ�త���న్�. అత� �్ార త మ�ందుక� �ాగ�త�నన్ ��ల��, రహసయ్ ���� 

�క్క �షయ���� వ�్చ ఆ�ాడ�. రహసయ్ ���� అంట� ఏ�ట� ఎవర� అర్థం 

�ేసుక�ంట�ర�? స్వచ్ఛ���న ���ంగ్ గ�ర�వ�ల మధయ్ క��� ��ల� తక�్కవ మం�� ���న్ 

అర్థం �ేసు��గలర�. అతను అడగ����� ఒక బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ� వదద్క� ����్ల డ�. 

అత���� ��ెయదు అ వయ్��త్ �స�ాడ�, ఎందుకంట� అతడ� ���ంగ్ ను ఎల��� అర్థం 

�ేసు��ల�దు �ాబట�్ట. �ా� ఈ బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ� ఈ ప్రశన్క� సమ���నం 

�ెపప్ల�క�� �ే, �గ�� �ాళ్ళంద���� ఇతను ఒక �స�ా�� అ� �ె���ి� త�ం�� కద? 

అందువలన అతడ� క�ప్తం �యే����� క��� �ైరయ్ం �ే�ాడ� మ��య� �ె�ాప్డ� 

ఏ�టంట� రహసయ్ ���� ఒక���క్క ప�ర��ాంగం ��న దగగ్ర ఉంద�. ఇ�� ఎం�� 

��ాయ్సప్దం�ా అ��సిుత్ ం��. �ర� న��్వదుద్ , ఎందుకంట� ఈ ప�సత్కం ఇపప్ట��� 

మ���్రంచబ�� సమ�జంల� ఉం��. ఇదం�� ఈ��డ� ���ంగ్ ప�సత్�ాల� ఎంత 

��ాయ్సప్ద���న ��రక� �రే�క���న్� �ె��ప్ందు��. �ర� ఈ ప�సత్�ాల� చ��� ఏం 

ల�భం? ���వల్ల  ఎట�వంట� ఉప�గం ల�దు,  మ��య� ��వలం ��కర�� �ాగలవ�. 
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"రహసయ్ �����క్క అమ��క" అంట� ఏ�ట�? ఒక�� మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా 

�ాధనల� ఎప�ప్�ై�ే ఒక వయ్��త్�క్క కృ�ి మధయ్ �ా్థ �� ��ట� ఉం�� 

ల��� మ�ల�్ల �ాలల�న-�ాల� ఉనన్త �ా్థ �ల� ఉనన్ప�ప్డ�, ఈ వయ్��త్ �రం�వ ��వ�ను 

��ంచడం �దల���డ��డ�. ��మ� సూ�ం�ే ఈ �రం�వ ��వ� మ��య� కృ� ి
�ేయబడ్డ  ��వ� అ� ��ండ� ��నన్���న �షయ�ల�. కృ�ి �ేయబ��న ��వ�ల� 

�నన్� మ��య� ఆడ�త� ఉంట��, మ��య� ఆనందం�ా చుట�్ట �ా పర�గ�ల� �సూత్  

ఉంట��. �రం�వ ��వ� కదలదు. ఒక���క్క ప్రథమ ఆత్మ ���న్ ఆ��నంల��� 

�సు��క�� �ే, ఆ �రం�వ ��వ� ఒక కల�వ ప�వ�్వ �ద ��ండ� �ాళ�్ల  ఒక��� �ద 

ఇం��కట� మ��� మ��య� ��ండ� �ేత�ల� కల�ప�క�� �శ్చలం�ా క�ర�్చంట�ం��. ఆ 

�రం�వ ��వ� దన్ �ెయ్న్ నుం�� ���ౖ� ��ర�గ�త�ం�� మ��య� ఒక సూకష్్మ���న 

�ా్థ �ల� కనబడగలదు, ఒక  సూ�� �నక��న్ �నన్���ా ఉనన్ప�ప్డ� క���. 

అం�ే �ాక�ం��, ఇం�� �షయ��న్ సప్ష్టం �ెయయ్వల�ి ఉం��. ఇక్కడ ��వలం 

ఒ�� ఒక స్వచ్ఛ���న దన్ �ెయ్న్ ఉం��, మ��య� ఇ� ే�ెయ్న్9 �� �త్కడ�ప� ���ంద ��గంల� 

ఉంట�ం��. ఇ�� ��్వ�న్10 �ందువ� ��ౖన మ��య� ఒక���క్క �� ట్ట ���ంద శ��రం 

ల�పల ఉంట�ం��. ��ంగ్ �క్క అ��క స్వర��ాల�, అ��క అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�, 

అ��క �ామ�ా్థ �ల�, �ాషన్, �రం�వ ��వ�, కృ�ి �ేయబ��న ��వ�ల� మ��య� 

ఇం�ా ��ల� �వ�ల� అ�న్ ఈ �ెయ్న్ నుం�� ��ర�గ����. 

గతంల�, ��ంతమం�� �ాధక�ల� ��నౖ దన్ �ెయ్న్, మధయ్ దన్ �ెయ్న్ మ��య� 

���ం�� దన్ �ెయ్న్ గ���ం� మ�ట�్ల ��ర�. �ాళ�్ళ తప�ప్�ా �ె�ాప్ర� ��ను అంట�ను. 

��ంతమం�� �ాళ్ళ�క్క గ�ర�వ�ల� ఈ �ధం�ా�� తరత�ాల��ా తమక� బ� ��ం��ర�, 

ప�సత్�ాల� క��� అ�ే �ెబ�త���న్య� �ా���ాత్ ర�. ��ను అంద���� �ె��ప్�ే�టంట� 

ప��ాతన �ాలంల� క��� �ెతత్  అ���� ఉంద�. ���న్ �షయ�ల� ���న్ సంవతస్�ాల��ా 

�ారంపరయ్ం�ా వ�్చ�� �ా�, అ� స���న� �ాక�� వచు్చ. ప్రపంచంల� ���న్ అలప్���న 

�ాధన మ��ాగ్ ల� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఎల్లప�ప్డూ అం��ంచబడ�త� ఉ��న్�,  

 

9 �ెయ్న్  tian(tyen)—“��త్రం” 
10 ��్వ �న్ huiyin (hway-yeen)–మ�ల���ర  (ఒక�� మల��్వరం మ��య� జన��ం�ాల మధయ్ 

�్ార ంతం)  �్ార ంతం �క్క మధయ్ల�నునన్ ఒక ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 
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�ా� అ� కృ� ి��సం �ాదు మ��య� అ� ఎందుక� ప����ావ�. ఎప�ప్�ె�ౖే �ాళ�్ళ ���న్ 

��ౖన దన్ �ెయ్న్, మధయ్ దన్ �ెయ్న్ మ��య� ���ం�� దన్ �ెయ్న్ అ� అంట��� �ాళ�్ళ దన్ 

�ెయ్న్ అ���� దన్ ఎక్కడ �������ే అక్కడ దన్ �ెయ్న్ ఉం�� అంట���న్ర�. ఇ�� ఒక 

ప���సం �ాదు? ఒక వయ్��త్�క్క మనసుస్ శ��రంల� ఎక్క�ై�� ఎక�్కవ సమయం 

��ం��్రక��ంచబ�� ఉంట�, ఒక శ��త్�క్క సమ�హం అ�వృ��ధ్  �ెందుత�ం�� మ��య� దన్ 
ఏరప్డ�త�ం��. �ర� ���న్ నమ్మక�� �ే, � మనసుస్ను � ��ే �ద ��ం��్రక��ం� 

ఉంచం�� మ��య� ���న్ ఆ �ధం�ా ��ల� ��ప� ఉంచం��, అక్కడ దన్ ఏరప్డ�త�ం��. 

అందువలన, ��ంతమం�� ఈ ప���ి్థ�� చూ�ార� మ��య� దన్ �ెయ్న్ అ���� అ�న్ ��ట్ల  

ఉంద� ప్రకట��ాత్ ర�. ఇ�ై�ే ఇం�ా ��ాయ్సప్దం�ా అ��ిసుత్ ం��. �ాళ�్ళ అనుక�ంట�ర� 

దన్ ఎక్కడ ఏరప్����, అక్కడ దన్ �ెయ్న్ ఉంట�ంద�. �జ���� అ�� దన్, �ా� ఒక �ెయ్న్ 

�ాదు. దన్ అ���� అ�న్ ��ట్ల  ఉంద�, ల�క ��ౖన దన్, మధయ్ దన్ మ��య� ���ం�� దన్ 
ఉంద� �ర� �పెప్వచు్చ. అ�� ే ��వలం ఒ�� ఒక �ాసత్వ���న �ెయ్న్ ఉం�� ఇ�� 

అసంఖ�య్క���న �ా అ�వృ��ధ్  �ేయగలదు, ఇ�� �� �త్కడ�ప� ���ం�� ��గంల� ఉనన్ట�్ట��. 

అందువల్ల  ��ౖన దన్ �ెయ్న్, మధయ్ దన్ �ెయ్న్ మ��య� ���ం�� దన్ �ెయ్న్ అ�� మ�టల� 

తప�ప్. ఒక���క్క మనసు ఎక్క�ై�ే ఎక�్కవ సమయం ��ం��్రక��ంచబ�� ఉంట�ం�ో , 

అక్కడ దన్ ఏరప్డ�త�ం��. 

�రం�వ ��వ� �� �త్కడ�ప� ���ంద �్ార ంతంల� ఉనన్ దన్ �ెయ్న్ నుం�� ��ల్ల �ా 

������ ఇం�ా ఇం�ా ��దద్�� అవ�త�ం��. అ�� ఒక ట�బ�ల్ ట��న్స్ బం� అంత ప్రమ�ణ���� 

ఎ����టపప్ట���, ����క్క ప���త్ శ��రం�క్క ఆ�ారం మ�క�్క మ��య� కళ�్ళ ఏరప్��  

��ల� దృ�ి్ట��చరం�ా ఉంట�ం��. అ�ే �ధం�ా �రం�వ ��వ� ట�బ�ల్ ట��న్స్ 

బం� అంత ��దద్�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ఒక �నన్ గ�ండ్రట� బ�డగ ��� ప్రక్కన ప�డ�త�ం��. 

ప�ట�్టన తర��ాత, ఆ బ�డగ �రం�వ ��వ��� �ాట� ��ర�గ�త�ం��. �రం�వ ��వ� 

��ల�గ� అంగ���ల �� డ�గ��� �రే�క�నన్ప�ప్డ�, ఒక కల�వ ప�వ�్వ ��క� ప్రతయ్కష్ం 

అవ�త�ం��. �రం�వ ��వ� ఐదు ల�క ఆర� అంగ���ల �� డవ�క� ������నప�ప్డ�, 

ఆ కల�వ ప�వ� �క్క ��క�ల� అ��� �్ార థ�కం�ా ఏరప్డ���, మ��య� ఆ కల�వ 

ప�వ� �క్క ఒక వర�స ప్రతయ్కష్ం అవ�త�ం��. ఒక ��ర�సుత్ నన్, బం�ారప� �రం�వ 

��వ� ఒక బం�ారప� కల�వ ప�వ�్వ ప��్ళం �ద క�ర�్చ� ఉంట�ం��, ��ల� అందం�ా 

కనబడ�త�. ఇ� ే ఎనన్డ�-��ణ�ంచ� వజ్ర �ాయం, ����న్ “బ�దధ్-�హేం” అ� బ�దధ్  

�ాఠ�ాలల� ల�క “�రం�వ ��వ�” అ� ���� �ాఠ�ాలల� అంట�ర�. 
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మన �ాధనక� ��ండ� ర�ాల శ���ాల అవసరం ఉం��, మ��య� ��ం��ట�� కృ� ి

�ేసుత్ ం��; బన్ ట�� క��� ర��ాంతరం �ెయ�య్�స్ ఉం��. ఒక బ�దధ్  �ేహం అ���� 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ప్రతయ్కష్ం అ��య్ందుక� అనుమ�ంచబడదు అ���� 

అంద���� �ె��ని �షయ��. ఎం�� శ�మ��, అ�� ����క్క ఆ�ా�ా�న్ చూపగలదు 

మ��య� మ�మ�ల� వయ్��త్ కళ్ళ�� ����క్క �ాం�� చూడవచు్చ. ర��ాంతరం 

�ెం��న తర��ాత, అ�నపప్ట��� ఈ ���క శ��రం మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఒక 

సగట� మ�నవ��� శ��రంల��ా�� క��ిసుత్ ం��. ఈ శ��రం ప��మ�ణ�ల మధయ్ ప్రయ�ణం 

�ేయగ����� �ా� ఒక మ�మ�ల� మ��ి �ే�� �ెపప్ల�డ�. �రం�వ ��వ� ��ల�గ� 

నుం�� అ�దు అంగ���లక� �ేర�క�నన్ప�ప్డ�, ఆ �ా� బ�డగ క��� అ�ే ఎత�త్ �� 

ఎదుగ�త�ం��, అ�� ఒక �ా� బ�ల�నుల�గ �ారదర్శకం�ా ఉంట�ం��. �రం�వ ��వ� 

అక్కడ చలనం ల�క�ం�� ��య్నం ��ే� భం��మల� క�ర�్చ� ఉంట�ం��. ఈ సమయ���� ఆ 

�ా� బ�డగ దన్ �ెయ్న్ వ��� ���్ల�� త�ం��. ఇ�� ������ మ��య� ప��పక్వత �ెం��ం�� 

�ాబట�్ట, అ�� ��ౖ�� కదుల�త�ం��. ఇ�� ���ౖ� క��� ����్ల  ప్ర���య అ���� ��ల� ��మ్మ�ెనౖ��, 

�ా� ����క్క కద�కను ప్ర� ��� గమ�ంచవచు్చ. ఇ�� క�మం�ా ��ౖ�� మ��య� 

ఇం�ా ��ౖ�� క��� ��ళ�త్ ం��. �ావ��నం�� క���న శ�దధ్��  ����క్క ఉ���� మనం 

అనుభ�� �� ందవచు్చ. 

ఆ �ా� బ�డగ ఒక�� ట�న్ జ�ంగ్11 �ందువ��� �ేర�క�నన్ తర��ాత, అ�� ��ంత 

సమయం అక్క�ే ఉంట�ం��. అక్కడ మ�నవ శ��రం�క్క �ారం ��ల� ఎక�్కవ�ా ఉం�� 

�ాబట�్ట (హృదయం క��� అక్క� ే ఉం��), ఈ �ా� బ�డగల� �షయ�ల ఒక వయ్వస్థ  

ఏరప్డ�త�ం��. ఈ �ారం ఆ �ా� బ�డగల��� పం�ణి� �ేయబడ�త�ం��. ��ంత సమయం 

తర��ాత, అ�� మరల� ��ౖ�� కదుల�త�ం��. అ�� ��ంత�ల� నుం�� ���్లనప�ప్డ�, ఒక���� 

రకత్ ����ల� �����ంచబ��నట�్ట  ఊ�ి�� �లీ�్చ��ల�నట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం��, మ��య� ఒక���� 

��ల� అ��ఖయ్ం�ా ఉ�్బ�� �నట�్ట  అ��ిసుత్ ం��. ఇ�� ఇల� ��ండ� ���ల వర�� 

ఉంట�ం��. ఆ తర��ాత ఈ �ా� బ�డగ ఒక���క్క తల �� ౖ���ా��� క��� ��ళ�త్ ం��, 

మ��య� మనం ���న్ “�వన్ �� �రే���వడం” అంట�ం. ఇ�� �వన్ క� �ేర�క�ం�� అ� 

�ెపప్బడ�త�ం�� �ా�, �ాసత్�ా��� ఇ�� � �తత్ం తల అంత ��దద్���ా ఉంట�ం��.  

 

11 ట�న్ జ�ంగ్ tanzhong–ఇంచు�ంచు ����క్క నడ�మ ఉనన్ ఆక�య్పంక్చర్ (acupuncture) 

�ందువ�. 
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� తల �ా��� �నట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం��. �వన్ అ���� ఒక మ�నవ����� ��ల� 

మ�ఖయ్���న �ా్థ నం �ాబట�్ట , ��� �ారం క��� తపప్క ఆ �ా� బ�డగల� ఏరప్���స్ం�.ే ఆ 

తర��ాత ఆ �ా� బ�డగ ��వయ్ ��త్ర �� రంగంల� నుం�� బయటక� దూ�� వ�ే్చయ�య్ల� 

ప్రయ�న్సుత్ ం��, ఇ�� ��ల� అ��కరయ్ం�ా అ��ిసుత్ ం��. ఒక�� ��వయ్ ��త్రం ఒ���ి�� ��ంత 

వరక� �ి��ి� ��యబడ�త�ం��, ఒక�� కణతల� ఉ�్బ�� �నట�్ట  కళ�్ళ ల�పలక� 

తవ�్వక�ంట� �� త�నన్ట�్ట �ా అ��ి�ాత్ �. ఈ అనుభ�� ఆ �ా� బ�డగ ��వయ్��త్ర 

�� రంగం నుం�� బయటక� ���� �సేుక�� మ��య� ఒక�� నుదుట మ�ందు ��గంల� 

����్ళ�ే వరక� ఉంట�ం��. ���న్ రహసయ్ ���� �క్క అమ��క అ� అంట�ర�, మ��య� 

అ�� అక్కడ ����్ళడ�త�ం��. 

ఈ సమయ���� ��వయ్ ��త్రం �ెర�చుక�� ఉనన్�ాళ�్ళ �ే�న్ చూడల�ర�. ఇ�� 

ఎందుకంట� బ�దధ్  �ాఠ�ాల ల�క ���� �ాఠ�ాల�క్క కృ� ి �ాధనల�, రహసయ్ ���� 

ల�పట� �షయ�ల� అ��� ఏరప్డట��న్ త్వ��తం �యే����� ����క్క తల�ప�ల� 

మ��ి��యబడ���. అక్కడ మ�ందు ��ండ� తల�ప�ల� ��నుక ��ండ� తల�ప�ల� 

ఉంట��, మ��య� అవ�న్ మ��ి��యబడ���. ��ంగ్ ల� ట�య��న్ ��న్ �క్క 

మ�రగ్ ��్వ�ాల� మ������ా, ఇక్కడ ��ండ� ��ౖప�ల� ��ండ� ��దద్  తల�ప�ల� ఉ��న్�. 

రహసయ్ ���� త్వర�ా ఏరప్డ����� మ��య� బలపడ�����, ��ల� ప్ర�ేయ్క���న 

ప���ి్థత�ల� ఉంట��ా� ఆ తల�ప�ల� �ెరవబడవ�. ��వయ్ దృ�ి్ట ��్వ�ా �షయ�లను 

చూడగ��� �ార� ఈ సమయంల� �షయ�లను చూడల�ర�, అ�� అనుమ�ంచబడదు 

�ాబట�్ట. అ�� అక్కడ అల� ����్ళడట���� ఉ�ేద్శయ్ం ఏ�ట�? మన శ��రంల� ఉనన్ 

వందల��� శ��త్ ��డ�ల� ఇక్కడ కల��ాత్ � �ాబట�్ట, ఈ�ాట��� అవ�న్ ఈ రహసయ్ 

����గ�ం�� వలయ��ారంల� ����� మ��య� ఆ తర��ాత అందుల� నుం�� బయటక� 

���్ల�� �ా�. అ� రహసయ్ ���� గ�ం���� ����్ల �స్ ఉం��, మ��య� ��� లకష్య్ం ఏ�టంట� 

రహసయ్ ���� ల�పల ���న్ అదనప� ప���దుల� ��యయ్డం మ��య� ప���ా్థ ల వయ్వస్థను 

ఏరప్రచడం. మ�నవ శ��రం అ���� ఒక �నన్ �శ్వం �ాబట�్ట, ఇ�� మ�నవ శ��రం�క్క 

అ�న్ అతయ్వసర���న �షయ�లను ��� ల�పల ఏరప్��� అక్కడ ఒక �నన్ ప్రపం���న్ 

ఏరప్ర�సుత్ ం��. అ����ా� ఇ�� ఇం�ా ��వలం ఒక ప���త్�ా �ా�ాయ్చరణల��� �సుక� 

�ాల�� ఒక సమ�హం మ�త్ర��.  

�మన్ �ాఠ�ాల కృ�ి �ాధనల� రహసయ్ ���� �ెర�చుక�� ఉంట�ం��. రహసయ్ 

���� బయటక� �స��జ్ంచబ��నప�ప్డ�, అ�� ఒక సూ్థ �ా�ారంల� ఉంట�ం��, �ా� క�మం�ా 
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�����ారంల��� మ�ర�త�ం��. అందు�� ����క్క ��ండ� ప్రక్కల� ఉనన్ తల�ప�ల� 

�ెర�చుక�ంట��. �మన్ �ాఠ�ాల బ�దధ్��్వ�న్ ల�క ����� కృ�ి �యేదు �ాబట�్ట, 

ఒకర� తమను ���� �ా�ాడ���వ�స్ ఉం��. బ�దధ్  మ��య� ���� �ాఠ�ాలల�్ల  

��ల�మం�� గ�ర�వ�ల� ఉ��న్ర�, �ారందర� �క� రకష్ణ క�ప్ంచగలర�. �ర� 

�షయ�లను చూడవల�ిన అవసరం ల�దు, మ��య� �క� ఎట�వంట� సమసయ్ల� 

ఉండవ�. �ా� �మన్ �ాఠ�ాలల� అల� �ాదు, �ాళ�్ళ తమను ��మ� ర��ంచు���ా� 

�ాబట�్ట. అందువలన, ఒకర� �షయ�లను చూడగ��� �ామ�ా్థ ��న్ �ా�ాడ����ా�. ఆ 

సమయంల� ఒక�� ��వయ్ ��త్రం �షయ�లను ఒక దు��్బణ�ల�గ చూసుత్ ం��. ఈ వయ్వస్థ 

ఏరప్��న తర��ాత, సుమ�ర� ఒక ��ల ���ల�్ల  అ�� ����� ల�ప��� ��ళ్లడం 

�దల���డ�త�ం��. అ�� తల ల���� ��������్లన �ిదప, ���న్ రహసయ్ ���� �ా్థ ��ల 

�క్క మ���ప్�� అ� అంట�ర�. 

రహసయ్ ���� ల�ప��� ����� వ�్చనప�ప్డ�, ఒక���క్క తల �ా� 

�� �నట�్ట �ాను, ఇబ్బం��కరం�ాను అ��ిసుత్ ం��. ఆ తర��ాత అ�� ఒక�� య�ఝ�న్ 
�ందువ�12 నుం�� బయటక� దూ�� ��ళ�త్ ం��. ఈ బయటక� దూ�� ��ళ్లడం క��� ఒక��� 

అ��క�ాయ్��� గ����ేసుత్ ం��, ఎల�గంట� ఒక���క్క తల ��ండ��ా �� �రె�చుక�నన్ట�్ట �ా 

అ��ిసుత్ ం��. రహసయ్ ���� ఒక్క�ా���ా బయటక� వ�ే్చసుత్ ం��, ఆ తర��ాత �ాళ్ళ�� 

��ంట�� ఉపశమనం�ా అ��ిసుత్ ం��. బయటక� వ�్చన �ిదప, రహసయ్ ���� ఒక అతయ్ంత 

ల��ైన ప��మ�ణంల� ����్ళడ�త�ం�� మ��య� ఒక ల��ైన ప��మ�ణంల�� శ��ర 

స్వర�పంల� ఉంట�ం��. అందువలన �ద్ర�� �� సమయంల� ఒకర� ����� �ాసు��ర�. 

�ా� ఇక్కడ ఒక �షయం ఉం��: రహసయ్ �����క్క అమ��క �దట��ా�� 

జ����నప�ప్డ�, ఒక���� కళ్ళ మ�ందు ఏ�ో  ఉనన్ట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం��. అ�� ���� ఒక 

ప��మ�ణంల� ఉ��న్ �ా�, ఒక���� ఎప�ప్డూ కళ�్ళ మసక�ా ఉనన్ట�్ల  �ాట�� ఏ�ో  

మ��ి��సుత్ నన్ట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం��, ఒక��� ��ల� అ��క�ాయ్��� గ����సేుత్ ం��. య�ఝ�న్ 
�ందువ� ఒక ��ల� మ�ఖయ్���న ���� �ాబట�్ట, రహసయ్ ���� అక్కడ క��� ఒక ప���ా్థ ల  

 

12 య�ఝన్  yuzhen (yu-jhun) point ––య�ఝ�న్ �ందువ� తల�� ��నుక ��ం�� ���ాన 

ఉనన్ ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 
13 �ంగ్ మన్ �ందువ� mingmen (ming-muhn) point –“�్ార ణం �క్క ��్వరం”; ��నుక 

నడ�మ��క్క మధయ్ ��గంల�ఉనన్ ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 
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వయ్వస్థను ఏరప్ర���. తర��ాత అ�� ఒక�� శ��రం ల�ప��� మరల� ����� ���్ల�� త�ం��. 

ఒక రహసయ్ రంధ్రం �జ���� రహసయ్ ���� �క్క �ా్థ ���న్ సూ�ంచదు, ఎందుకంట� ఇ�� 

అ��క మ�ర�్ల  �ా్థ ��ల� మ��ా� �ాబట�్ట. అ�� �వన్ క� ����� ���్లనప�ప్డ�, అ�� �ంగ్ 

మన్13 �ందువ�ను �రే�క��� వరక� శ��రంల� ���ందక� ��గడం ఆరం�సుత్ ం��. �ంగ్ మన్ 
�ందువ� దగగ్ర ఇ�� మరల� బయటక� వసుత్ ం��. 

 మ�నవ శ��రంల� �ంగ్ మన్ �ందువ� అ���� అతయ్ంత మ�ఖయ్���న మ��య� 

ప్ర��న���న �ందువ�. ���న్ ���� �ాఠ�ాల "రంధ్రమ�" అ� అంట�ం��, మ��య� మనం 

���న్ "��్వరం" అ� అంట�మ�. ఇ�� ఒక ప్ర��న���న ��్వరం, ఇ�� �జం�ా�� ఒక 

ఇనుప ��్వ�ా�న్ �� � ఉంట�ం��, ����� అ��క���న �� రల ఇనుప ��్వ�ాల� ఉంట��. 

మ�నవ శ��రం అ��క���న �� రలను క��� ఉంద���� �ె��ిన �షయ��. మన�క్క 

���క కణ�ల� ఒక �� ర అ��,ే ��� ల�పల ఉనన్ అణ�వ�ల� ఇం��క �� ర. 

పరమ�ణ�వ�ల�, �� ్ర ట�ను్ల , ఎల�ా్ట� నుల�, ��ల� సూకష్్మ ��ణ�వ�ల�, అతయ్ంత సూకష్్మ 

��ణ�వ�ల�, మ��య� అతయ్ంత సూకష్్మ ��ణ�వ�ల నుం�� ���్క� అతయ్ంత సూకష్్మ 

��ణ�వ�ల వరక� ప్ర� �� ర�� ఒక ��్వరం అమర్చబ�� ఉం��. అందువలన అ��క 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� మ��య� అ��క ���ష���న �ామ�ా్థ �ల� ��నన్���న �� రల 

�క్క ��్వ�ాల ల�పల బం��ం� ఉంచబ��్డ �. ఇతర �ాధనల� దన్ � కృ� ి�ే�ాత్ �. 

దన్ అ���� బ్రదద్ల� అవ్వబ� త�నన్ప�ప్డ�, �ంగ్ మన్ �ందువ�ను మ�ందు�ా పగల��ట�్ట  

�ెర�ా�. ���� పగల��ట�్ట  �రెవక�� �ే, అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ��� �డ�దల 

�ేయబడవ�. రహసయ్ ���� �ంగ్ మన్ �ందువ� దగగ్ర ఒక వయ్వస్థ� ఏరప్���న 

తర��ాత, అ�� మరల� ����� శ��రంల��� ���్ల�� త�ం��. అప�ప్డ� �� �త్కడ�ప� ��ం�� 

���ా��� ����� �రే�క�ంట�ం��. ����న్ "రహసయ్ ���� �ా్థ ����� ����� �ావడం" అ� 

అంట�ర�. 

అ�� ����� వ�్చన �దిప, రహసయ్ ���� ����క్క మ�ల �ా్థ ����� 

�ేర���దు. ఈ�ాట���, �రం�వ ��వ� బ��ా ��దద్���ా ������ ఉంట�ం��. ఆ �ా� బ�డగ 

�రం�వ ��వ�ను క�ిప్��� ిఆవ��ంచుక�ంట�ం��. �రం�వ ��వ� ������ ����ద్ , రహసయ్ 

���� క��� ��ర�గ�త�ం��. ���� �ాఠ�ాలల� �ామ�నయ్ం�ా �రం�వ ��వ� ఆర� ల�క 

అ�దు సంవతస్�ాల వయసుస్ �డ్డ�ా ఎ����టపప్ట���, అ�� ఒక�� శ���ా�న్ 

వ��ల�య����� అనుమ�ంచడం జర�గ�త�ం��; ���న్ "�రం�వ ��వ� ప�ట�్ట కక� 

�ావడం" అ� అంట�ర�. ఒక�� ప్రథమ ఆత్మ �క్క �యంత్రణల�, అ�� ఒక�� శ��రం 
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బయట కదుల�త�ం��. ఒక���క్క ���క���న శ��రం అ���� కదలదు, మ��య� ఒక�� 

ప్రథమ ఆత్మ బయటక� వసుత్ ం��. �ా��రణం�ా బ�దధ్  �ాఠ�ాలల�, �రం�వ ��వ� ఆ 

వయ్��త్ అంత ��దద్�ా అ��య్ంత వరక� కృ�ి �ేయబ��్డ క �రం�వ ��వ� ఎట�వంట� 

ప్రమ�దంల�నూ ఉండదు. ఈ సమయ�న, అ�� శ���ా�న్ ������ట�్ట శ��రం బయటక� 

�ావ����� అనుమ�ంచబడ�త�ం��. ఈ �ాట��� �రం�వ ��వ� అతడూ ల�క ఆ�� 

అంత ��దద్  వయ్��త్�ా ఎ������ � ఉంట�ం��, ����క్క ��డ�గ� క��� ��దద్�ా ఉంట�ం��. 

ఆ ��డ�గ� ఇపప్ట��� ఒక���క్క శ��రం బయట �సత్��ం�ం��–అ�ే రహసయ్ ����. 

�రం�వ ��వ� అంత ��దద్�ా ఎ������ �ం�� �ాబట�్ట, రహసయ్ ���� తపప్క�ం�� శ��రం 

బయట �సత్��సుత్ ం��. 

బహ�శ �ర� ��ేాలయ�లల� బ�దధ్  �గ��లను చూ�ి ఉంట�ర�, బ�దధ్  

ఎల్లప�ప్డ� ఒక �����ార వలయం ల�పల ఉండడం గమ�ం� ఉంట�ర�. ప్ర�ేయ్కం�ా ఒక 

బ�దధ్  �త్రపటం ఎల్లప�ప్డ� ఒక వలయ��ా�ా�న్ క��� ఉంట�ం�� ఎందుల���ౖ�ే ఆ బ�దధ్  

క�ర�్చ� ఉంట��ో . ��ల� ��రక� బ�దధ్  �త్రపట�ల� అల��� ఉంట��, మ�ఖయ్ం�ా �ాత 

�ే�ాలయ�ల�్ల  ఉనన్� అల� ఉంట��. బ�దధ్  ఒక వలయంల� ఎందుక� క�ర�్చంట�డ�? 

ఎవ్వర� ���న్ సప్ష్టం�ా �వ��ం� �పెప్ల�ర�. ��ను �క� �ెబ�త���న్ను ఇ�ే ఆ రహసయ్ 

����, �ా� ఇప�ప్డ� ���న్ రహసయ్ ���� అ� �లివడం ల�దు. ఇ�� ఒక “స్వరగ్ం” అ� 

�ిలవబడ�త�ం��, �జ���� ఇ�� ఇం�ా ఒక స్వరగ్ం �ాక�� ��� �ా�, ఎందుకంట� 

����� ��వలం ఒక సదు�ాయం మ�త్ర�� ఉం��. ఇ�� సదు�ాయంగల ఒక క�ా్మ�ారం 

వంట���, �ా� ఉతప్�త్  �ే�� �ామర్థ�ం ల����. అ�� ఉతప్�త్  �ేయ����� మ�ందు శ��త్ 

�ాధ��ల� మ��య� మ��� ప���ా్థ ల� అక్కడ ఉం���. ���న్ సంవతస్�ాల ���తం, 

��ల�మం�� �ాధక�ల� అ��న్ర�: “�� ��ంగ్ �క్క �ా్థ � బ� ��సత్వ �ా్థ �క��న్ 

ఎత�త్ ల� ఉం��,” ల�క “�� ��ంగ్ �క్క �ా్థ � బ�దధ్  �ా్థ � క��న్ ఎత�త్ ల� ఉం��.” ఇ�� 

�నన్ప�ప్డ�, ఇతర�ల� ���న్ ఊ��తం�ా ����ాత్ ర�. �జ���� �ాళ�్ళ ��ెిప్ం�� ఏ 

�ధం�ాను ఊ��తం �ాదు, ఎందుకంట� ఒక�� ��ంగ్ �జం�ా�� మ�నవ ప్రపంచంల� ఒక 

��ల� ఉనన్త �ా్థ ��� కృ�ి �యేబ���స్ ఉం�� �ాబట�్ట. 

ఇ�� ఇల� ఎల� ఉండగలదు: �ాళ�్ళ బ�దధ్  �ా్థ � క��న్ ఉనన్త���న ఒక 

�ా్థ �� �ా��ంచగ��ా�ా? ���న్ అంత ��ౖ ���ౖ� అర్థం �ేసు��వడం అ���� క�దరదు. 

అట�వంట� వయ్��త్ �క్క ��ంగ్ �ాసత్వం�ా�� ��ల� ఉనన్త���న �ా్థ �ల� ఉం��. అ�� 

ఎందుకంట� అత�� కృ�ి ఒక ��ల� ఉనన్త �ా్థ ��� �రే�క�నన్ప�ప్డ� మ��య� 
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సంప�ర్ణ���న జ�్ఞ ��దయం �� ం� ేకష్ణంల�, అత� ��ంగ్ �క్క �ా్థ � �ాసత్వం�ా�� ఎం�� 

ఉనన్తం�ా ఉంట�ం��. సంప�ర్ణ జ�్ఞ ��దయ���� ��వలం ���న్ కష్ణ�ల మ�ందు ప����-

ఎ��దవ వంత� ��ంగ్ అత� �ిన్ �ంిగ్ ప్రమ�ణ��న్ కల�ప�క�� ���ందక� �సుక��  

��ళ్లబడ�త�ం��, మ��య� ఈ శ��త్ అత� �క్క స్వ�ాగ్ �న్ సుసంపనన్ం �యే����� 

ఉప���ంచబడ�త�ం��–అత� �క్క స్వంత స్వరగ్ం. �ిన్ �ింగ్ ప్రమ�ణం�� �ాట�, 

అ��క ��త�ాల క�ా్ట లను భ��ంచడం మ��య� కష్టతర���న ప��స�ాలను 

అనుభ�ంచడం ��్వ�ా �ాధక�� ��ంగ్ కృ�ి �ేయబడ�త�ం�� అ���� ��ె�ిన �షయ��. 

అందువలన ఇ�� అతయ్ంత అమ�లయ్���న��. ప��ల� ఎ��దవ వంత� ఈ అమ�లయ్���న 

ప��ర్థం అత� స్వ�ాగ్ �న్ సుసంపనన్ం �ేయ����� ఉప���ంచబడ�త�ం��. అందువల్ల  

అతడ� భ�షయ్త�త్ ల� కృ�ిల� సఫ�కృత���నప�ప్డ�, అతడ� ఏ�� �ా�ాలనుక�ంట� ���న్ 

��వలం తన �ేత�ల� ��పడం ��్వ�ా�� �� ందు��డ�, మ��య� అతను ��ర�క�నన్�� 

ఏ�ై�� అత��� �ొర�క�త�ం��. అతను ఏ�� �ా�ాలనుక�ంట� అ�� �ేయగలడ�, మ��య� 

అత� స్వరగ్ంల� సకలమ� ఉంట�ం��. అ�� అతను స్వయం�ా బ�ధల� భ��ంచడం ��్వ�ా 

కృ�ి �యేబడ్డ  అత�� ��పప్ సదుగ్ ణం. 

ఈ వయ్��త్�క్క శ��త్� ఇ�ా్ట ను�ారం �ే��ా��ౖ�� మ�ర�ప్ �ేయవచు్చ. 

అందువల్ల  ఒక బ�దధ్  ఏ�ె�ౖ� �ా�ాలనుక�ంట�, ���లనుక�ంట�, �ేం����ౖ�� 

ఆడ����ాలనుక�ంట� అతడ� ���� �ేయగలడ�. అ� అత��క్క స్వంత కృ� ిసఫలత 

��్వ�ా వ�ాత్ �, అ�� ఒక���క్క బ�దధ్  హ� ��. ఇ�� ల�క�ం��, ఒక వయ్��త్ కృ�లి� సఫలత 

�ా��ంచల�డ�. ఈ సమయ���� ఇ�� ఒక���క్క స్వంత స్వరగ్ం అ� అనవచు్చ. ఈ 

వయ్��త్�� ఇం�ా తన�క్క ��ంగ్ ల� ప��ల� ��ండవ వంత� మ�త్ర�� ���� ఉంట�ం�� కృ�ి 

ప���త్ �ేయ����� మ��య� ����ను �� ం��డ���. ��వలం ప��ల� ��ండవ వంత� మ�త్ర�� 

��ంగ్ ���� ఉ��న్ �ా�, అత� శ��రం బం��ంచబ�� ఉండదు. అతడ� తన శ���ా�న్ 

������ట్టవచు్చ ల�క ఉంచు��వచు్చ, �ా� అత� శ��రం అపప్ట��� ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�� 

ర��ాంతరం �యేబ�� ఉంట�ం��. ఈ సమయంల� అతను తన ��పప్ ��వయ్ శక�త్ లను 

�����ంచవచు్చ, ఇ�  అసమ�న �ామ�ా్థ ��న్ క��� ఉంట��. �ా� ఒక వయ్��త్ 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ కృ�ి �ాధన �సేుత్ నన్ప�ప్డ�, అతడ� �ా��రణం�ా 

ఎట�వంట� ��దద్  �ామ�ా్థ �ల� ల�క�ం�� బం��ంచబ�� ఉంట�డ�. అత�� ��ంగ్ �ా్థ � ఎంత 

ఉనన్తం�ా ఉ��న్, అతడ� ఇం�ా ప���తం �యేబ�� ఉంట�డ�. ఇప�ప్డ� ఇ�� �నన్ం�ా 

ఉం��. 
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ఐదవ ప్రసంగం 

�ాల�న్ �హన్మ� 

మన �ాల�న్ ���ా �క్క గ�ర�త్  �ాల�న్. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఉనన్�ార� ఈ 

�ాల�న్ ప��భ్రమణం �ేయ���న్ చూడగలర�. మన �నన్ �ాల�న్ �ళ్ళల �షయంల� 

క��� ఇ�ే �జం, అ� క��� ప��భ్రమణం �ేసూత్  ఉంట��. మన కృ�ి �ాధన 

�శ్వం�క్క లకష్ణం జ�న్-�ాన్-��న్, మ��య� జగత�త్ �క్క ప��ణ�మ సూ��్ర ల ��్వ�ా 

మ�రగ్దర్శకం �యేబడ�త�ం��. అందువల్ల  మనం కృ�ి �ే���� ఎం�� బృహతత్ర���న��. ఒక 

�ధం�ా ఈ �ాల�న్ �హన్ం అ���� �శ్వం �క్క సూకష్్మ స్వర�పం. బ�దధ్  �ాఠ�ాల ఈ 

��ా్వ�న్ ��ల�గ� మ�ఖ�ల� మ��య� ఎ���� ప్రక్కల� ఉనన్ ప�� ��క�్కల ప్రపంచం�ా 

��వగ�హణం �ేసుత్ ం��. బహ�శ ��ంతమం�� �ాల�న్ క� ��ౖన మ��య� �ాల�న్ క� ���ంద ఒక 

�ల���ౖన శ��త్ సత్ ం���న్ చూడగలర�. ��� ��ౖన మ��య� ���ంద కల�ప�క��, �ాల�న్ 

క�్చతం�ా ప�� ��క�్కల ప్రపం���న్ క�ర�్చత�ం�� మ��య� ఈ ��ా్వ�న్ ���్మసుత్ ం��. 

ఇ�� బ�దధ్  �ాఠ�ాల సూ�ం�న �శ్వం�క్క �ా�ాంశం. 

ఈ �శ్వం మన �ాలప�ంత�� �ాట� అ��క ���ామండల�లను క��� ఉం��. 

�తత్ం �శ్వం గమనంల� ఉం��, మ��య� ఇందుల� ఉనన్ అ�న్ ���ామండల�ల� 

క��� అం�ే. అందువల్ల  �హన్ంల�గల ట��ౖ గ�ర�త్ ల� మ��య� �నన్  (��వతస్) 

గ�ర�త్ ల� క��� ప��భ్రమణం �ేసూత్  ఉంట��. య�వత�త్  �ాల�న్ ప��భ్రమణం �సేూత్  

ఉంట�ం��, మ��య� మధయ్ల� ఉనన్ ఆ ��దద్   గ�ర�త్  క��� ప��భ్రమణం �ేసుత్ ం��. 

ఒక �ధం�ా, ఇ�� మన �ాలప�ంతను సూ�సుత్ ం��. మనం బ�దధ్  �ాఠ�ాలక� �ెం��న 

�ాళ్ళం �ావ�న, మధయ్ల� బ�దధ్  �ాఠ�ాల �క్క గ�ర�త్  ఉం��; ����క్క ఉప��తలం ఈ 

�ధం�ా�� కనబడ�త�ం��. అ�న్ ర�ాల ��నన్���న ప���ా్థ ల� �ాట��క్క ఉ����� 

సంబం��ం�న స్వర��ాలను ఆ ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  క��� ఉంట��, ఎక్క�ై� ే �ాట��� 

��ల� గణ�య���న మ��య� ��ల� ��్లష్ట���న ప��ణ�మ ప్ర���య మ��య� ఉ��� 

స్వర��ాల� ఉంట��. ఈ �ాల�న్ �హన్ం �శ్వం �క్క సూకష్్మ స్వర�పం. ����� 

క��� ఇతర అ�న్ ప��మ�ణ�ల�్ల  ����క్క స్వంత ఉ��� స్వర�పమ� మ��య� 

ప��ణ�మ ప్ర���య ఉం��, అందు�� ��ను ���� ఒక ప్రపంచం అంట�ను. 
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�ాల�న్ సవయ్ ��శల� �����నప�ప్డ�, స్వతః�ిదధ్ం�ా అ�� �శ్వం నుం�� శ��త్� 

గ���సుత్ ం��. అపసవయ్ ��శల� ������ే అ�� శ��త్� �డ�దల �ేయగలదు. ల�ప� ��ౖప� (సవయ్ 

��శ) భ్రమణం స్వయం మ���త్� ప్ర�ా��సుత్ ం��, బయట ��ౖప� (అపసవయ్ ��శ) భ్రమణం 

ఇతర�లక� మ���త్ ప్ర�ా��సుత్ ం��–ఇ�� మన �ాధన �క్క ఒక ���షం. ��ంతమం�� 

అ���ార� “మనం బ�దధ్  �ాఠ�ాలక� �ెం��న �ాళ్ళం �ాబట�్ట, ఇక్కడ ట�ౖ� క��� ఎందుక� 

ఉం��? ట�ౖ� ���� �ాఠ�ాలక� �ెం��న�� క��?” ఇ�� ఎందుకంట� మనం �ాధన �ే���� 

ఎం�� అ�ార���న�� �ాబట�్ట, ఇ�� ప���త్ ��ా్వ�న్ �ాధన �ే�ని����� సమ�నం. అయ�ే 

��� గ���ం� ఆల��ంచం��, అందర�: ఈ �శ్వంల� ��ండ� మ�ఖయ్���న �ాఠ�ాలల� 

ఉ��న్�, బ�దధ్  �ాఠ�ాల మ��య� ���� �ాఠ�ాల. ఈ ��ం��ట�ల� �ే�న్ వ��ల��ి�� �ా�, 

అ�� ఒక ప��ప�ర్ణ���న ��ా్వ�న్ ఏరప్రచదు, ���న్ ప��ప�ర్ణ �శ్వం అ� �ిలవల�ం 

క���. పరయ్వ�ానం�ా ��మ� ���� �ాఠ�ాల నుం�� �షయ�లను �ే�ా్చమ�. ఇ���ాక 

��ంతమం�� అ��న్ర�, ���� �ాఠ�ాల�� �ాట� ఇం�ా ����సత్వ మతం, కనూ్ఫ��యి�జం 

మ��య� ఇతర మ��ల� క��� ఉ��న్� క�� అ�. ��ను �బె�త���న్ను అ�� 

ఏ�టంట�, ����క్క కృ�ి ��ల� ఉనన్త���న �ా్థ ��� �ేర�క�నన్ తర��ాత, 

కనూ్ఫ��ియ�జం ���� �ాఠ�ాలక� �ెందుత�ం��, అ��క���న �ా�ా్చతయ్ మతపర 

�ాధనల� ఉనన్త �ా్థ �లక� �ేర�క�నన్ప�ప్డ� అ� మన వయ్వస్థ  అ�న బ�దధ్  

�ాఠ�ాలక� �ెం��న��ా వ��గ్క��ంచబ��్డ �. అట�వంట�� ��ం�ే ��ండ� ప్ర��న���న 

�ాఠ�ాలల� ఇక్కడ ఉ��న్�. 

అ��ే ��ండ� ట��ౖ నమ���ల� ��ౖన ఎర�ప� రంగ�, ���ంద �లం రంగ� 

ఎందుక� క��� ఉ��న్�, మ��య� ����న ��ండ� ట��ౖ నమ���ల� ��నౖ ఎర�ప� రంగ�  

���ంద నల�ప� రంగ� ఎందుక� క��� ఉ��న్�? మనం �ా��రణం�ా అర్థం �సేుక����� 

ఏ�టంట� ట�ౖ� అ���� నల�ప� �ెల�ప� �క్క ��ండ� ప���ా్థ ల �ేతను, ల��� �న్ 

మ��య� య�ంగ్ �క్క � �తే తయ�ర� �యేబ��ంద�. ఈ ��వన ఒక ��ల� ���ం�� 

�ా్థ � నుం�� వ�్చం��, ట��ౖ ��ధ ప��మ�ణ�ల�్ల  ��నన్���న �ా����్క�ాలను క��� 

ఉం�� �ాబట�్ట. అత�య్నన్త���న �ా్థ �ల� ��� రంగ�ల� ఈ �ధం�ా �ా��త్క���ాత్ �. 

మనం �ా��రణం�ా అర్థం �ేసుక��� ����, ����� ��నౖ ఎర�ప� మ��య� ���ంద నల�ప� 

ఉంట�ం��. ఉ��హరణ�� ��ంతమం�� మన �ాధక�ల ��వయ్ ����్ర ల� �ెర�చుక�� 

ఉ��న్�, �ాళ�్ళ మ�మ�ల� దృ�ి్ట�� చూ�� ఎర�ప� రంగ� ప్రక్కన ఉనన్ ప��మ�ణంల� 

పచ్చ రంగ� అ� కను����న్ర�. బం�ారప� రంగ� ఇం��క ప��మ�ణంల� వంగపండ�  
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రంగ�ల� చూడబడ�త�ం��, ఎందుకంట� ����� ఇట�వంట� �ల�మం ఉం��. ఇం�� �ధం�ా 

�ె�ాప్లంట�, ఒక ప��మ�ణం నుం�� ఇం��క ప��మ�ణ���� రంగ�ల� మ�ర�ప్ �ెందు���. 

��ౖన ఎర�ప�, ���ంద �లం రంగ� గల ట��ౖ ఆ ��పప్ మ��క���న-���� �ాఠ�ాలక� 

�ెం��ం��, ఇ�� �మన్ �ాఠ�ాల �క్క కృ�ి �ాధనలను కల�ప�క�� ఉం��. ��ల�గ� 

�నన్    గ�ర�త్ ల� బ�దధ్  �ాఠ�ాల నుం�� వ�్చన�. ఇ� మధయ్ల� ఉనన్���ల� ఉంట��, 

ఇ�� క��� బ�దధ్  �ాఠ�ాల నుం�� వ�్చం�ే. ఈ రంగ�ల�్ల  �ాల�న్ �ా��కష్ం�ా 

�ాం�వంతం�ా ఉంట�ం��, మ��య� మనం ���న్ �ాల�న్ ���ా �క్క �హన్ం�ా 

ఉప����ాత్ ం. 

��వయ్ దృ�ి్ట ��్వ�ా మనం చూ�� �ాల�న్ ఇ�� రంగ�ల�్ల  ఉండక�� వచు్చ, 

ఎందుకంట� ��� ��నుక ఆవరణ రంగ� మ�రగలదు, �ా� ��� ఆకృ� మ�త్రం మ�రదు. 

� �� �త్కడ�ప�ల� ��ను అమ��్చన �ాల�న్ �����నప�ప్డ�, � ��వయ్ ��త్రం ���న్ 

ఎర�ప�, వంగపండ� రంగ�, ఆక�పచ్చ ల��� రంగ� ల�����ా చూడవచు్చ. ��� ��నుక 

ఆవరణం రంగ� మ�ర�త� ఉంట�ం�� ఎర�ప�, ����ంజ రంగ�, పసుప�, ఆక�పచ్చ, 

�ల��ాశప� రంగ� మ��య� వంగపండ� రంగ� ఈ క�మంల� మ�ర�త� ఉంట�ం��. 

ఫ�తం�ా �ర� రకర�ాల రంగ�లను చూడవచు్చ, �ా� ��వతస్1 ��న్ల� ల�క ట�ౖ� 

�క్క రంగ�ల� మ��య� ల�పట� ర�పం మ�త్రం అల��� ఉంట��. ��నుక ఆవరణం 

రంగ� చూడట���� �ా��కష్ం�ా బ�గ�ంద� ��మ� కను����న్ం, అందువల్ల  ��మ� ���న్ 

ఎంచుక���న్మ�. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఉనన్�ాళ�్ళ ఈ ప��మ�ణ��న్ ��ట� ��ల� 

�షయ�లను చూడగలర�. 

��ంతమం�� అంట�ర�: "ఈ �హన్ం  ��ట్లర్ ���ల� ఉం��” అ�. ��ను 

�క� �ె��ప్�� ఏ�టంట� ఈ గ�ర�త్  ఎట�వంట� వ�ాగ్ ల�క్క ��వనల� సూ�ంచద�. 

��ంతమం�� అంట�ర�: “��� ��ణం ఈ పక్కక� వం���ే, ఇ�� ��ట్ల ర్ �క్క గ�ర�త్  

అవ�త�ం��” అ�. ఇ�� అల� �ాదు, ఎందుకంట� ఇ�� ��ండ� ��పౖ�ల� �ర�గ�త�ం�� �ాబట�్ట .  
 

1 ��వతస్ srivatsa—“�ాం� చక�ం” (సంస్కృతం నుం��), ఈ �హన్ం 2,500 సంవతస్�ాల ��ౖ�ల�క� 

�ాల���� మ��య� ���క� �ేశం, ��ర�, ��రత �ేశం, మ��య� �ై�� �క్క �ాంస్కృ�క అవ���ాల 

నుం�� ����� �యబ��ం��. శ��బ�ద్ ల��ా ఇ�� �����ాయ్�న్ సూ�ం�ం��, సూర�య్���� �్ార ��ధయ్ం 

వ��ం�ం��, మ��య� ఒక �భ సూచకం�ా చూడబ��ం��. 
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మన మ�నవ సమ�జం ఈ ��న్�న్ గ���ం� �సత్ ృతం�ా ��ండ���ల అ�దువందల 

సంవతస్�ాల ���తం �ాకయ్మ�� �ాలంల� �సత్ ృతం�ా �ెల�సు��వడం ఆరం�ం�ం��. ��ండవ 

ప్రపంచ య�దద్ం ��ట్ల ర్ �ాలం నుం�� ��వలం ���న్ ద�ాబ�ద్ ల� గ�����. అతడ� ���న్ 

ఇ�ా్ట ��� �����ంచుక���న్డ�, �ా� అతడ� ఉప���ం�న రంగ� మన ����� 

�నన్ం. అ�� నల�ప� రంగ�ల� ��ణం ���ౖ� ����� ఉం�� మ��య� �ట్ట�ల�వ� �ి్థ�ల� 

ఉప���ంచబ��ం��. ఈ �ాల�న్ �� సంబం��ం� ��ను ఇం� ే ప్ర�ాత్ ��ాత్ ను, ��ను ��వలం 

����క్క బ�హయ్ స్వర��ా�న్ మ�త్ర�� ప్ర�ాత్ �ం��ను. 

ఈ ��వతస్  అ���� బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� �ే�న్ సూ�సుత్ ం��? ��ంతమం�� అ�� 

�����ాయ్�న్ సూ�సుత్ ంద� �బె���ర�, ఇ�� మ�మ�ల� మనుష�ల �ర్వచనం. ��ను 

�ెబ�త���న్ను  అ���� బ�దధ్  �క్క �ా్థ �� సూ�సుత్ ంద�. ఇ�� ��వలం బ�దధ్ 

�ా్థ �ల��� ఉంట�ం��. ఒక బ� ��సత్వ ల�క ఒక అర్హత్ ���న్ క��� ఉండర�. �ా� ��దద్  

బ� ��సత్వల�, ఆ నల�గ�ర� ��దద్  బ� ��సత్వల� ���న్ క��� ఉ��న్ర�. ఈ ��దద్  

బ� ��సత్వల� �ామ�నయ్���న బ�దధ్ల �ా్థ �� ��ల� �ం� ఉ��న్ర� ��మ� 

కను����న్మ�, మ��య� �ాళ�్ళ త��గత క��న్ ఇం�ా ఉనన్త���న �ాళ�్ళ. త��గత 

�క్క �ా్థ �� ��ట�న అ��క���న బ�దధ్ల� ఉ��న్ర�. ఒక త��గతక� ��వలం ఒ�� ఒక్క      

 గ�ర�త్  ఉంట�ం��. త��గత �ా్థ �� ��ట� �ేర�క�నన్ �ాళ్ళ�� ఇం�ా ఎక�్కవ  

గ�ర�త్ ల� ఉంట��. ఒక బ�దధ్  త��గత �ా్థ �� ��ట� ��ండ� ��ట�్ల  ఎ����� ే ఆయనక� 

��ండ�  గ�ర�త్ ల� ఉంట��. ఇం�ా ఉనన్తం�ా ఉనన్�ాళ్ళ�� మ�డ�, ��ల�గ�, అ�దు 

��వతస్ల� ఇం�ా అల� ఉంట��. ��ంతమం���� ఎ�న్ ��వతస్ల� ఉంట�యంట� అ� �ాళ్ళ 

శ���ాలంతట� ఉంట�� �ాళ్ళ తలల�, భ�జ�ల� మ��య� ��ాళ్ల  �ద క���. అ� 

మ�� ఎక�్క��ౖ�ే �ాళ్ళ అర�ేత�ల�, ��ళ�్ల , �ాళ్ల  �ా��ల�, �ా� ��ళ�్ల  �దలగ� �ాట� �ద 

క��� క��ి�ాత్ �. ఒక���క్క �ా్థ � �రంతరమ� ఎ���� ��ల��, ఒకర� ఇం�ా ఇం�ా 

 గ�ర�త్ లను క��� ఉంట�ర�. అందువల్ల  ఆ    గ�ర�త్  బ�దధ్  �క్క �ా్థ ��� ప్ర�క. ఒక 

బ�దధ్  �ా్థ � ఎంత ఉనన్త���న�� అ��ే, అంత ఎక�్కవ  గ�ర�త్ ల� బ�దధ్�� ఉంట��. 
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�మన్ �ాఠ�ాల 

బ�దధ్  �ాఠ�ాల మ��య� ���� �ాఠ�ాల�� �ాట�, �మన్2 �ాఠ�ాల క��� ఉం��, ఇ�� 

���న్ �మన్ కృ�ి �ాధన అ� �ిల�చుక�ంట�ం��. కృ�ి �ాధనక� సంబం��ం�నంత 

వరక� మ�మ�ల� మనుష�ల�� ఈ అవ�ాహన ఉం��: ప��ాతన �ాలప� �ై�� నుం�� 

ఈ��ట� వరక�, జనం బ�దధ్  �ాఠ�ాల మ��య� ���� �ాఠ�ాలలను సంప్ర��యక కృ� ి

మ��ాగ్ ల��ా ప��గణ�ం��ర�, మ��య� �ాట�� ధర్మబదధ్���న కృ�ి �ాధన �ాఠ�ాలల� అ� 

అంట�ర�. ఈ �మన్ �ాఠ�ాల ఎనన్డూ బ��రంగం �ేయబడల�దు మ��య� ��ల� 

తక�్కవ మం�� జనం ��� గ���ం� ���న్ర�, �ా��తయ్ రచనల నుం�� �లె�సు��వడ�� 

తపప్.  

�మన్ �ాఠ�ాల అ���� ఉం��? ఉం��. �� కృ�ి �ాధన క�మంల� మ�ఖయ్ం�ా 

�వ�� సంవతస్�ాల�్ల , ��ను �మన్ �ాఠ�ాల నుం�� అత�య్నన్త–�ి��ధ్  �ా��ం�న మ�గ�గ్ ర� 

గ�ర�వ�లను కలవడం జ����ం��. �ాళ�్ళ తమ �ాధనల�క్క �ా�ా�న్, ��ల� 

ప్ర�ేయ్క���న మ��య� ��ల� మం� �షయ�లను ��క� అం��ం��ర�. అ�� ��ల� 

ప్ర�ేయ్క���ం�� �ావడం వల��, అ�� కృ� ి��ే��� ఎం�� అ�ా��రణ���న�� మ��య� ఎక�్కవ 

మం�� ���న్ అర్థం �ేసు��ల�ర�. అం�ే�ాక �ాళ�్ళ ఇట� బ�దధ్  �ాఠ�ాల, అట� ���� 

�ాఠ�ాల �ే��� �ంె��న �ాళ్ళం �ాద� ప్రకట��ాత్ ర�. �ాళ�్ళ బ�దధ్��్వ�న్ ల�క ����ను 

�ే�న్ కృ�ి �ేయర�. �ాళ�్ళ బ�దధ్��్వ�న్ ల�క ����� కృ�ి �ేయర� �ె��ి, జనం 

�ాళ్ళ� “ప్రక్క ��్వరం మ��య� అసత్వయ్సత్���న మ�రగ్ం” (�ాంగ్ మన్ ��� ����) అ� 
అంట�ర�. �ాళ�్ళ తమ� ��మ� �మన్ �ాఠ�ాల అ� �ిల�చుక�ంట�ర�. ప్రక్క ��్వరమ� 

మ��య� అసత్వయ్సత్���న మ�రగ్మ� అ���� ఒక అవమ�నకర���న గ����ా్థ �న్ క��� ఉం��, 

�ా� ఇక్కడ ఇ�� వయ్���క�� ��వన�� �ాదు ఎందుకంట� ఇ�� ఈ �ాఠ�ాలను ఒక దుష్ట 

�ాధన�ా �ం��ంచదు–అ�� మ�త్రం �శ్చయం. ఈ పదం �క్క �ా� ం��క �ర్వచనం 

క��� దుష్ట �ాధన� సూ�ంచదు. చ��త్రల� బ�దధ్  �ాఠ�ాల మ��య� ���� �ాఠ�ాల కృ� ి

�ాధన�క్క సంప్ర��యక �ాఠ�ాలల��ా �లివబ��్డ �. ఈ �ాధనను జనం అర్థం 

�ేసు��ల�నప�ప్డ�, మనుష�ల� ���న్ “ప్రక్క ��్వరం” ల�క ప్రక్క మ�రగ్ం మ��య� ఒక 

అసంప్ర��యక���న �ాఠ�ాల అ� అ��న్ర�. మ�� “అసత్వయ్సత్���న మ�రగ్ం” అంట� �ే� 
 

2 �మన్ Qimen (chee-mun) �ాఠ�ాల—“అసంప్ర��యక���న �ాఠ�ాల.” 
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గ���ం�? అసత్వయ్సత్ం అ���� �రట�తనం ల�క �కమక మ��ాగ్ �న్ సూ�సుత్ ం��. �్ార �న 

�ై��ల� ఒక పదం అ�న "అసత్వయ్సత్ం" తరచు�ా �రట�తనం�ా ఉండట��న్ 

సూ�ం�ే��. ప్రక్క ��్వరం మ��య� అసత్వయ్సత్  మ�రగ్ం ఈ  అ�ా్థ లను ప్ర��ా���ాత్ �.  

ఇ�� దుష్ట �ాధన ఎందుక� �ాదు? ఇ�� ఎందుకంట� ����� క��� క�్చత���న 

�ిన్ �ింగ్ ప్రమ�ణ�ల� ఉ��న్� �ాబట�్ట. ����క్క కృ�ి �ాధన క��� �శ్వం �క్క 

లకష్ణ��న్ అనుస��సుత్ ం��. ఇ�� �శ్వం �క్క లకష్ణ��న్ మ��య� ధ�ా్మ�న్ 

ఉల్ల ం��ంచదు మ��య� ఇ�� తప�ప్డ� �ా�ాయ్లను �పేట్టదు. అందువల్ల  ���� ఒక దుష్ట 

�ాధన అ� ���ంచక�డదు. బ�దధ్  �ాఠ�ాల మ��య� ���� �ాఠ�ాల సంప్ర��యక���న 

�ాఠ�ాలల�, ఎందుకంట� �ట� �ాధనలక� �శ్వం �క్క లకష్ణం స���� �నందుక� 

�ాదు, బ�దధ్  �ాఠ�ాల మ��య� ���� �ాఠ�ాల ఈ ��ం��ట� �ాధనల� �శ్వం �క్క 

లకష్ణ��న్ అనుస���ాత్ � �ాబట�్ట. అ��ే �మన్ �ాఠ�ాల�క్క కృ�ి �ాధన క��� 

�శ్వం �క్క లకష్ణ���� ల�బ�� ఉంట�, ఇ�� ఒక దుష్ట �ాధన �ాదు, మ��య� ఇ�� 

క��� ఒక ధర్మబదధ్���న �ాఠ�ాల. ఇ�� ఎందుకంట� మం� ల�క �డె��� మధయ్ మ��య� 

దయ� గ�ణ���� ల�క దుష్ట��్వ��� మధయ్ వయ్��య్�ా��� ప్రమ�ణం ఈ �శ్వం�క్క 

లకష్ణ�� �ాబట�్ట. ����క్క కృ�ి ఈ �శ్వం �క్క లకష్ణ���� కట�్ట బ�� ఉంట�ం��, 

అందు�� ఇ�� క��� ఒక ధర్మబదధ్���న మ�రగ్��, ����క్క �యమ�ల� బ�దధ్  

�ాఠ�ాలక� మ��య� ���� �ాఠ�ాలక� �నన్ం�ా ఉ��న్�ా�. ఇ�� �సత్ ృతం�ా �ష�య్లక� 

బ� ధన �ేయదు, మ��య� ఇ�� ��ల� తక�్కవ జ������ బ� ��ంచబడ�త�ం��. ���� 

�ాఠ�ాల ��ల�మం�� �ష�య్లక� బ� ��సుత్ ం��, �ా� ఒ�� ఒక �ష�య్డ� స్వచ్ఛ���న 

బ� ధనల� అందుక�ంట�డ�. బ�దధ్  �ాఠ�ాల అ�న్ �వ�ల మ���త్� నమ�్మత�ం��, అందు�� 

ఎవ����ే కృ�ి �ాధన �ేయగల�� �ాళ�్ళ ���న్ �ేయవచు్చ. 

�మన్ �ాఠ�ాల �ాధన ఇదద్ర� మనుష�లక� ఒక్క�ా���ా సంక��ంచడం 

అ���� క�దరదు, ఎందుకంట� ఇ�� చ��త్రల� ఎం�� ��ర్ఘ���న �ాల ప���� తర��ాత ఒ�� ఒక 

ఎంచు��బ��న వయ్��త్�� అం��ంచబడ�త�ం��. అందువల్ల  చ��త్ర అంతట� ఇ�� మ�మ�ల� 

మనుష�లక� కనబడల�దు. సహజం�ా��, ���ంగ్ జ��దరణ క��� ఉనన్ప�ప్డ�, ఈ 

�ాఠ�ాలనుం�� క��� ��ంతమం�� బ� ��ంచ����� బయటక� వ��్చర� ��ను 

�ెల�సుక���న్ను. ��ంత బ��రంగ బ� ధన తర��ాత ఏ����ే��ం �ాళ�్ళ అ�� �ాధయ్ం 

�ాద� �ెల�సుక���న్ర�, ఎందుకంట� గ�ర�వ� అందుల� ��ంత ���ా�న్ జ����� 

����ప్ంచడం �����ం��ర� �ాబట�్ట. �ర� జ����� ����ప్ం��లంట�, �ర� �ష�య్లను 
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ఎంచు��ల�ర�. ���న్ ��ర�్చ������� వ�్చన �ాళ�్ళ �నన్���న �ని్ �ింగ్ �ా్థ �ల� 

మ��య� ��నన్���న మనసత్��్వలను క��� ఉంట�ర�, ఎందుకంట� మనుష�ల� అ��క 

ర�ాల� ఉంట�ర� �ాబట�్ట. బ� ��ంచ����� �ష�య్లను ఎంచు��వడం అ���� క�దరదు. 

అందువల్ల�� �మన్ �ాఠ�ాలను జనం మధయ్ �సత్ ృతం�ా బ� ��ంచడం అ���� క�దరదు. 

అల� �ేయడం వలన ప్రమ�దం జరగవచు్చ ఎందుకంట� ��� �ాధన ఎం�� ప్ర�ేయ్క���ం�� 

�ాబట�్ట. 

��ంతమం�� అనుక�ంట�ర� బ�దధ్  �ాఠ�ాల బ�దధ్��్వ�న్ కృ�ి �ేసుత్ ండ�ా ���� 

�ాఠ�ాల ����� కృ� ి �ేసుత్ ం��, మ�� �మన్ �ాఠ�ాలల� �ాధక�డ� కృ� ి �ాధన 

ప�రత్�య్న తర��ాత ఏమ���డ�? ఈ వయ్��త్  �శ్వంల� ఒక ���ద్ష్ట���న స��హదుద్  అ���� 

ల�క�ం�� ఒక �హ��ం�ే �ేవత అవ���డ�. త��గత �ాకయ్మ���� స� స్వరగ్ం (Saha 

Paradise) అ���� ఉంద� అంద���� ��ె�ిన �షయ��, బ�దధ్  అ���భ���� 

సంప��ా్ణ నంద స్వరగ్ం (Paradise of Ultimate Bliss), మ��య� ��ౖదయ్ బ�దధ్��  ��ౖడూరయ్ 

స్వరగ్ం (Glazed Paradise) ఉం��. ప్ర� ��పప్ బ�దధ్�� ల��� త��గత�� అత�� ల�క 

ఆ���క్క స్వంత స్వరగ్ం ఉంట�ం��. ప్ర� ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ అత� ల�క 

ఆ���క్క స్వంత స్వ�ాగ్ �న్ ���్మంచుక�ంట�ర�, అత� ల�క ఆ���క్క �ష�య్ల� 

అక్కడ ���ాత్ ర�. అ��ే �మన్ �ాఠ�ాల నుం�� �ాళ�్ళ మ�త్రం ఈ �శ్వంల� ఒక ���్ణత 

స��హదుద్  ల�క�ం�� ఉంట�ర�, మ��య� ఈ వయ్��త్ ఒక �హ��ం� ే �వేత�ా ల��� ఒంట�� 

అమర��ల� ఉంట�ర�. 

దుష్ట  కృ�ి �ాధన �ేయడం 

“దుష్ట కృ�ి �ాధన” అంట� ఏ�ట�? ����� అ��క స్వర��ాల� ఉ��న్�. దుష్ట కృ� ి

�ాధన �ేయడంల� �్ార �ణయ్ం సం�ా��ం�న �ాళ�్ళ క��� ఉ��న్ర�, చ��త్ర అంతట� 

�ట��  తరత�ాల��ా అం��ంపజ��� మనుష�ల� క��� ఉ��న్ర�. ఇ� ఎందుక� ఇల� 

అం��ంచబడ�త���న్�? ఇ�� ఎందుకంట� �ాళ�్ళ మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

ప్ర�ష్టను, స్వల���లను మ��య� ధ���న్ ��ర�క�ంట�ర� �ాబట�్ట; �ాళ్ళ�� ఇ�� 

�ావల�ిన�. అ��ే అట�వంట� వయ్��త్ ఉనన్త���న �ిన్ �ింగ్ క��� ఉండడ� మ��య� 

��ంగ్ ను �� ందల�డ�. అ��ే మ�� ఏం �� ందు��డ�? కర్మ. ఎవ������� ఎక�్కవ కర్మ ఉంట� 

అ�� క��� ఒక ర�పంల� శ��త్�ా మ�ర�త�ం��. �ా� ఈ వయ్��త్�� ఎట�వంట� �ా్థ � ఉండదు 

మ��య� అత��� ఒక �ాధక����� �� ల్చల�మ�. మ�మ�ల� మనుష�ల�� �� ���త్  మ�త్రం, 
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అతడ� �ాళ్ళ� �����ంచగలడ� ఎందుకంట� కర్మ క��� ఒక �ధ���న శ��త్. ����క్క 

�ాంద్రత ��ల� ఎక�్కవ అ�నప�ప్డ�, అ�� ఒక�� శ��రంల�గల అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

బల���తం �ేయగలదు మ��య� అట�వంట� ప్ర���ా�న్ క���ంచగలదు. అందువల్ల  చ��త్ర 

అంతట� ��ంతమం�� ���న్ బ� ��సూత్ �� ఉ��న్ర�. అట�వంట� వయ్��త్ ఇల� అంట�డ�: 

“తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� �ేయడం ��్వ�ా, మ��య� దు�ాభ్షల� ఆడడం ��్వ�ా ��ను ��ంగ్ ను 

��ంచు��గలను.” అతడ� ��ంగ్ ��ంచు��వడం ల�దు. �జ���� అతడ� తన నల్లట� 

ప��ర్థం�క్క �ాంద్రతను ��ంచుక�ంట���న్డ�, ఎందుకంట� �ెడ� �ా�ాయ్ల� �ేయడం కర్మ 

అ�� నల్లట� ప���ా్థ �న్ సృ�ి్టసుత్ ం�� �ాబట�్ట. ఈ వయ్��త్�� ఉనన్ �ద్ర���న జన్మ�ిదధ్  అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� ఈ కర్మ ��్వ�ా బలపడ���. అతను ���న్ స్వలప్���న అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ేయగలడ�, అ� �ెప�ప్��ద��న�� ఏ�� �ేయల�క�� ���. ఈ 

మనుష�ల� �డె� �ా�ాయ్ల� �ేయడం ��్వ�ా, �ాళ�్ళ ��ంగ్ క��� ��ంచు��గలమ� 

నమ�్మ��ర�–అ�� �ాళ�్ళ �ె��ప్��. 

��ంతమం�� �బె���ర�: “���� ఒక అడ�గ� ఎత�త్  ఉండ�ా, ఒక �ాకష్సుడ� ఒక 

గజం ఎత�త్  ఉంట�డ�” అ�. ఇ�� మ�మ�ల� మనుష�ల తప�ప్డ� ప్రకటన. ఒక 

�ాకష్సుడ� ����కంట� ఎపప్ట��� ఎత�త్ ల� ఉండల�డ�. ఇక్కడ ఒక సతయ్ం ఉం�� ఏ�టంట� 

మ�నవ�ల��ా మన�� �ె��ిన �శ్వం అ���� అ��క���న ��ా్వల�్ల  ఒక �నన్ �శ్వం, మనం 

���న్ ఒక్క మ�టల� �శ్వం అ� అంట�మ�. ప్ర��ా�� మన �శ్వం ఒక ��పప్ సంఖయ్ 

సంవతస్�ాల �ాలం ��ట�న తర��ాత, అ�� ఎప�ప్డూ ఒక ��పప్ ఉపద్ర�ా�న్ 

చ�చూసుత్ ం��, ఈ �శ్వంల� ఉనన్ ప్ర����న్, గ��లను మ��య� అ�న్ �్ార ణ�లను 

��శనం �సేుత్ ం��. ఈ �శ్వం �క్క గమనం ఒక ధ�ా్మ�న్ అనుస��సుత్ ం��. ఈ��ట� మన 

ఈ �శ్వంల�, ��వలం మ�నవ సంత� ఒక్క జ��ే �ాదు భ్రష�్ట ప��ం��. అ��క���న �వ�ల� 

ఇపప్ట��� ఒక ప���ి్థ�� గమ�ం��� అ�� ఏ�టంట�, ఇపప్ట� �ాల���� 

సంబం��ం�నంత వరక�, అ� సు��ర్ఘ���న �ాలం ���తం ఈ �శ్వం �క్క �నయ్ంల� ఒక 

��పప్ ��� ్ఫటనం జ����ంద�. ఈ ��� ఖ��ళ �ాసత్ ��్ఞ ల� ���న్ చూడల�ర� ఎందుకంట� 

మనం అతయ్ంత శ��త్వంత���న దు��్బణ�ల ��్వ�ా ఇప�ప్డ� చూడగ���న �షయ�ల� 150 

��ల �ాం� సంవతస్�ాల ��నుకట��. ప్రసుత్ త జగతస్ంబం��త మ�ర�ప్లను చూ��లంట�, 

మనం 150 ��ల �ాం� సంవతస్�ాల� జ����ంత వరక� ��� ఉం���. అ�� 

ఎం�� సుదూర���న �ాలం. 
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ప్రసుత్ �����, య�వత�త్  �శ్వం ఇపప్ట��� ఒక ��పప్ మ�ర�ప్క� ల�న�ం��. 

ఎప�ప్�ై�� అట�వంట� ఒక మ�ర�ప్ జ����ం�� అంట�, �తత్ం �శ్వంల� ఉనన్ అ�న్ 

�వ�ల� సర్వ��శనం �యేబడ��� మ��య� ���ల�ల��ా ������ ���. ఇట�వంట� 

ప���ి్థ� ఏరప్��న ప్ర��ా��, మ�నుపట� �శ్వం �క్క లకష్ణ�ల� మ��య� ల�పల ఉనన్ 

ప��ర్థం �తత్ం ధ్వంసం �యేబ���. �ామ�నయ్ం�ా, ��� ్ఫటనంవల్ల  అ�న్ �వ�ల� 

చ��� ���. అ�నపప్ట��� ప్ర��ా�� ఈ ��ల�డ�ల� అందర� త������ట�్ట క� �� ల�దు. 

స����తత్  �శ్వం�క్క ప�న��న్�ా్మణం అతయ్ంత ఉనన్త �ా్థ �ల� ఉనన్ ��పప్ 

జ�్ఞ ��దయ���న �వ�ల ��్వ�ా ప�రత్�య్న తర��ాత, ��� ్ఫటనం నుం�� త�ిప్ంచుక�నన్ 

�ాళ�్ళ ఇం�ా ��ంతమం�� ఉంట�ర�. ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న �వ�ల� తమ స్వంత 

లకష్ణ�ల� మ��య� ప్రమ�ణ�లక� అనుగ�ణం�ా ఈ ��ా్వ�న్ ���్మ�ాత్ ర�. అందువల్ల  ఇ�� 

ఇంతక� మ�ందట� �శ్వం నుం�� ఒక ��నన్���న లకష్ణ��న్ క��� ఉంట�ం��. 

ఆ ��� ్ఫటనం నుం�� ఎవ���� ే త�ిప్ంచుక���న్�� �ాళ�్ళ ప�ర్వప� 

�శ్వం�క్క లకష్ణ�ల� మ��య� �ి��ధ్ ం��లను వదలక�ం�� ఈ �శ్వంల� క��� 

�షయ�ల� �ేయడం ��న�ా���ాత్ ర�. ��తత్�ా ���్మంచబడ్డ  �శ్వం తన �ా�ాయ్చరణల� ��తత్  

�శ్వం�క్క లకష్ణ�లను మ��య� సూ��్ర లను అనుస��సుత్ ం��. ఆ �ధం�ా ��� ్ఫటనం 

నుం�� త�ిప్ంచుక�నన్ �ాళ�్ళ ఈ �శ్వం �క్క సూ��్ర ల�� జ�కయ్ం �సేుక��� ��నవ�ల� 

అవ���ర�. అ�నపప్ట���, �ాళ�్ళ అంత �ెడ్డ�ాళ�్ళ �ాదు ఎందుకంట� �ాళ�్ళ ��వలం 

అంతక� మ�నుపట� య�గం �శ్వం �క్క లకష్ణ�లక� కట�్ట బ�� ఉంట���న్ర� �ాబట�్ట. 

�ా��్ళ ఎవ����ే ప్రజల� ప్ర�ాత్ �ం�ే ఆ ��వయ్���న ��నవ�ల�. అ��� �ాళ్ళ నుం�� 

మ�మ�ల� మనుష�లక� ఎట�వంట� భయమ� ల�దు, మ��య� �ాళ�్ళ మ�నవ�లక� 

�� తల��ట్టర� క���. �ాళ�్ళ ��వలం తమ సూ��్ర ల�� అంట���ట�్ట క�� ప� �ే�ాత్ ర�. 

గతంల�, మ�మ�ల� మనుష�ల� ఇ�� �ెల�సు��వడం �����ంచబ��ం��. త��గత 

�ా్థ �� ��ట�న బ�దధ్ల� అ��క మం�� ఉ��న్ర� ��ను �ె�ాప్ను. ఆ ��నవ�ల� ��ే 

ల�క్కల��� వ�ాత్ ర�?  �� �్చ చూ��త్  �ాళ�్ళ ��ల� సూకష్్మం. వృ��ధ్ పయ్ం, అ����గయ్ం, 

మ��య� మరణం ఇ� క��� ��నవ�ల �క్క స్వర��ాల�, �ాక�� �ే ఇ� �శ్వం 

�క్క లకష్ణ��న్ �ా�ాడడం ��సం సృ�ి్టంచబ��్డ �. 

బ�దధ్మతం సం�ార అ�����న్ నమ�్మత�ం��, ఇ�� అసుర�ల3 గ���ం�  

 

3 అసుర�ల� (asura)—“అప�ార బ���ధ్ గల ఆత్మ” (సంస్కృతం నుం��). 
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ప్ర�ాత్ వన �సుక�వసుత్ ం��. �జ���� ఇ�� ��నన్ ప��మ�ణ�ల�్ల  �వ�ల గ���ం�, �ా� 

�ాళ�్ళ మ�నవ�ల�క్క జన్మ�ిదధ్  స్వ���ా�న్ క��� ఉండర�. ఒక ��పప్ 

జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్��, �ాళ�్ళ ఒక ��ల� ��ం�� �ా్థ �ల� ఉనన్ట�్ట  మ��య� ��ల� 

అసమర�్థ ల�. అ�నపప్ట��� మ�మ�ల� మనుష�ల దృ�ి్టల� �ాళ�్ళ ��ల� భయంకరం�ా 

ఉంట�ర� ఎందుకంట� �ాళ్ళ�� ��ంత �తత్ం శ��త్ ఉంట�ం�� �ాబట�్ట. �ాళ�్ళ మ�మ�ల� 

మనుష�లను జంత�వ�ల��ా ప��గణ��ాత్ ర�, అందు�� �ాళ�్ళ మనుష�లను �న����� 

ఇష్టపడ��ర�. ఇట�వల �ాలంల� �ాళ�్ళ క��� ���ంగ్ ����ప్ంచ����� బయట�� వ��్చర�. 

ఇ� ఎట�వంట� �షయ�ల�? �ళ�్ళ మ�నవ�ల�్ల  ఎల� కనబడగలర�? �ాళ�్ళ 

భయంకరం�ా ఉంట�ర�. ఒక్క�ా�� �ాళ్ళ �షయ�లను ��ర�్చక�ంట�, �ర� �ాళ్ళ�� ���్ల 

�ాళ్ళ జ���ా మ����� �ా�. ���ంగ్ �ాధనల� ��ంతమం�� జనం �ెడ� ఆల�చనల� క��� 

ఉం�� �ాళ్ళ�క్క మ�న�ిక �ి్థ��� అం��క����త్ , �ాళ�్ళ వ�్చ ఈ మనుష�లక� 

����ప్�ాత్ ర�. ఒక ధర్మబదధ్���న మనసుస్ వంద దుష్ట��్వలను అణగ�ొక్కగలదు. �ర� 

�ే�న్ ��ర���క�ం�� ఉంట�, ఎవ్వర� �మ్మ�న్ ఇబ్బం�� ��ట్ట����� �ైరయ్ం 

�ేయర�. �ర� ఒక దుష్ట ఆల�చనను అ�వృ��ధ్  ��ే�ి� ల�క ఏ�ె�ౖ� �ెడ� �షయం 

��ంటప����, �ాళ�్ళ �ేయ�త�వ్వ����� వ�ాత్ ర� మ��య� �ర� ఒక �ాకష్స కృ� ి

�ాధనను అనుస���ాత్ ర�. ఇట�వంట� సమసయ్ ఏరప్డవచు్చ. 

ఇం��క ప���ి్థ�� “�ె�యక�ం�� ఒక దుష్ట కృ�ి �ాధన �యేడం” అ� 

అంట�ర�. “�ె�యక�ం�� ఒక దుష్ట కృ�ి �ాధన �ేయడం” అంట� ఏ�ట�? ఇ�� ఒకర� 

తమక� �ె�యక�ం���� ఒక దుష్ట మ��ాగ్ �న్ �ాధన �ేయడం. ఈ సమసయ్ ��ల� 

�ామ�నయ్ం మ��య� �సత్ ృతం�ా క��� ఉం��. ఇంతక�మ�ందు ��� ��ను ��ెిప్నట�్ట �ా, 

��ల�మం�� ���ంగ్ �ాధనను మనసుస్ల� తప�ప్డ� ఆల�చనల� ��ట�్ట క�� �ే�ాత్ ర�. 

�ాళ�్ళ అక్కడ �లబ�ే �ాయ్య�మం �సేూత్  �ాళ్ళ�క్క �ాళ�్ల  �తే�ల� అలసట�� 

వణ�క�త� ఉ��న్�ా�, �ాళ్ళ మనసు మ�త్రం ���ా ం� �సు��దు. ఒకర� 

ఆల��సుత్ ��న్ర�: “ధరల� �������� త���న్�. �ాయ్య�మం ప���త్�ే�ిన తర��ాత 

దు�ాణ���� ����్ల �. ��ను త్వర�ా ��ళ్లక�� � ే అ�న్ �ామ�ను్ల  ఇం�ా ఖ���ై�� ���.” 

ఇం��క వయ్��త్ ఆల���ాత్ డ�: “ప� స్థలంల� అ�ా��్ట�ంట�్ల  ��ట��సుత్ ��న్ర�. ��క� ఒకట� 

ఇ�ాత్ �ా? అ�ా��్ట�ంట�్ల  ��ట��ం�ే అ���ా���� ��క� ఎప�ప్డూ చు��్కదు��.” ��� గ���ం� 

ఎక�్కవ�ా ఆల��ం�ే ��ల��, అత��� ��పం �������� త� ఉంట�ం��: “అతడ� ��క� 

క�్చతం�ా �ా్ల ట� ��ట��ంచడ�. అత���� ��ను ఎల� �� �ా���...” అ�న్ ఆల�చనల� 

మ�సుర�క�ంట��. ��ను ఇంతక�మ�ందు �ె�ిప్నట�్ట , �ాళ�్ళ క�ట�ంబ �షయ�ల 
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నుం�� �శే వయ్వ��ాల� అ�న్ట� గ���ం� �ాయ్ఖ�య్��ాత్ ర�. ఇబ్బం��కర���న �షయ�లను 

గ���ం� మ�ట�్ల ��నప�ప్డ�, �ాళ్ళ�� ఇం�ా ��పం ఎక�్కవ అవ�త�ం��. 

���ంగ్ �ాధనల� ఎవ����� ద �� �్ార మ�ఖయ్త ఇ�ా్వ�. �ాయ్య�మ�ల� 

�ే��టప�ప్డ�, �ర� మం� �షయ�లను గ���ం� ఆల��ంచక�� ���, క�సం �డె� 

�షయ�లను గ���ం� ఆల��ంచక�డదు. �ర� ��ే గ���ం� ఆల��ంచక�� �ే అ�� 

��ల�. ఇ�� ఎందుకంట� తక�్కవ-�ా్థ � ���ంగ్ �ాధన సమయంల�, ఒక ప����� అ���� 

తపప్క�ం�� ��య�య్�. ఈ ప����� ఒక ��లక���న �ాత్రను �� �సిుత్ ం��, ఎందుకంట� 

మ�నవ మ�న�కి ���యల��� ��ంత ప్ర���ా�న్ క��� ఉంట�� �ాబట�్ట. ��� గ���ం� 

ఆల��ంచం��, అందర�: � ��ంగ్ �� �ర� ఏం జత �ేసుత్ ��న్ర�? �ర� ఏ�ై�ే �ాధన 

�ేసుత్ ��న్�� అ�� మం� ఎల� �ాగలదు? అ�� నల్ల�ా ఉండ��? ���ంగ్ �ాధన ��ే� 

�ాళ్ళల�్ల  ఎంతమం�� ఇట�వంట� రక���న ఆల�చనల� ల�క�ం�� ఉంట���న్ర�? �ర� 

���ంగ్ ఎల్ల �ాలమ� �ాధన �ే�ి���ా�, � ���ాల� ఎందుక� నయం �ాల�దు? 

��ంతమం���� �ాయ్య�మ స్థలంల� అట�వంట� �ెడ� ఆల�చనల� ల�క�� ���, �ాళ�్ళ 

ఎల్లప�ప్డూ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లక� బంధం��, ��� ��స� ల�క ��� ��స� 

యతన్ం��, ��నన్���న మనసత్��్వల�� మ��య� రకర�ాల బల���న ����కల�� ���ంగ్ 

�ాధన �సేుత్ ంట�ర�. �జ����, �ాళ�్ళ ఇపప్ట��� ��ెయక�ం�� దుష్ట కృ�ి �ాధన �ే�ి 

ఉ��న్ర�. �ర� ఈ వయ్��త్ దుష్ట మ��ాగ్ న �ాధన �ేసుత్ ��న్ర� అంట�, అతడ� ల�క ఆ�� 

బ�ధపడ��ర�: “ఎం�� ��ర��ాం�న ���ంగ్ గ�ర�వ� ��క� ����ప్ం��డ�.” �ా� ఆ 

��ర��ాం�న ���ంగ్ గ�ర�వ� �మ్మ�న్ ద క� �ల�వ ఇవ్వమ� �ె�ాప్డ�. �ర� అ�� 

�ే�ా�ా? ���ంగ్ �ాధన ��ే�టప�ప్డ�, �ర� ఎల్లప�ప్డూ ���న్ �డె� ఆల�చనల� 

�ేర�్చక�ంట�ర�. �ర� ఎల� అనగలర� �ాధన నుం�� �ర� మం� �షయ�ల�� 

బయటపడ��ర�? ఇ�� ఇక్క�� సమసయ్, మ��య� ఇ�ే �ె�యక�ం�� దుష్ట కృ�ి �ాధన 

�ేయడం–ఇ�� మ�� �ామ�నయ్ం. 

ఒక �ీత్ � మ��య� ప�ర�ష��� జంట కృ�ి  

�ాధక�ల సమ�జంల�, �ీత్ � మ��య� ప�ర�ష����క్క జంట కృ�ి అ� �ిలవబ� ే ఒక 

కృ�ి �ాధన ఉం��. బహ�శ �ర� ట�బ�ట�య ��ం�్రజం �క్క కృ�ి �ాధనలను చూ�� 

ఉంట�ర�, ఎక్క�ె�ౖ ేఒక బ�దధ్  �గ�హంల� �ా� ల�క �త్రపటంల� �ా� ఒక ప�ర��ా�ారం  
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కృ�ి �ాధన �సేూత్ , ఒక �ీత్ � శ���ా�న్ పట�్ట క�� ఉంట�డ�. ఆ ప�ర��ా�ారం ���న్�ార�్ల  

ఒక బ�దధ్� �� � ఉంట�ం��, మ��య� ఆయన నగన్ం�ా ఉనన్ ఒక �ీత్ �� పట�్ట క�� 

ఉంట�డ�. ���న్ బహ�శ వ�్ర��క్క స్వర�పంల� ఉనన్ ��వ�-తల మ��య� గ�ర�ం-

మ�ఖం�� ���న్ బ�దధ్  �క్క ర��ాంత�ాల� �ావచు్చ, ఇక్కడ క��� �వసత్ ��ా ఉనన్ 

�ీత్ �� �సూత్ . ఇ�� ఇల� ఎందుక� ఉంట�ం��? మ�ందు�ా ఈ �షయ��న్ అంద���� 

�వ���ాత్ ం. మన�క్క గ�హం �ద కనూ్ఫ��ియ�జం ��్వ�ా ప్ర���తం అ�న �ాళ�్ళ 

��వలం �ై�య�ల� మ�త్ర�� �ాదు. ���న్ వందల సంవతస్�ాల ���తం మన 

య�వత�త్  మ�నవజ�� ఇట�వంట� ��ౖ�క �ల�వలను క��� ఉం�ే��. అందువల్ల  ఈ కృ�ి 

�ాధన �జ���� మన�క్క ఈ గ�హం నుం�� వ�్చం�� �ాదు. ఇ�� ఇం��క గ�హం 

నుం�� వ�్చం��, �ా� ఈ పదధ్� �జం�ా�� ఒక���� కృ�ి �ాధన ��ే� అవ�ా�ా�న్ 

క�ప్సుత్ ం��. ఈ కృ� ి �ాధనను �ె�ౖ�ల� ఆ �ాలంల� ప��చయం �ే�ినప�ప్డ�, అ�� �ీత్ � 

ప�ర�ష�ల జంట కృ�ి� క��� ఉండడం మ��య� రహసయ్ �ాధనల� �ావడం అ��ట�వంట� 

క�్చత���న �ారణ�ల వల్ల  ఇ�� �ై�� ప్రజలక� వంటబట్టల�దు. అందువల్ల  ఇ�� �న్ 

ప్ర�ేశంల� ట�ంగ్ �ామ�� జయ్ం �క్క ��్వ��ంగ్ �ాలంల� చక�వ��త్ ��్వ�ా �����ంచబ��ం��. 

���� �న్ ప్ర�ేశంల� బ� ��ంచడం �����ంచడ���ం�� మ��య� ఆ �ాలంల� 

ట�ంగ్ ��ం�్రజం అ� �ిలవబ��ే�. అ�� ే ఇ�� ట�బ�ట్ �క్క ��ష్ట���న ప��స�ాల�్ల  

ప్ర��రం �ేయబ��ం��, ఇ�� ఒక ప్ర�ేయ్క���న ప్ర�ేశం. �ాళ�్ళ కృ�ి �ాధన ఈ �ధం�ా 

ఎందుక� �ే�ాత్ ర�? �ీత్ � మ��య� ప�ర�ష�� �క్క జంట కృ�ి అ���� పరసప్ర ప��ప�ర్ణత 

��్వ�ా పరసప్ర కృ�ి ��సం, �న్ ను య�ంగ్ క� ప�రణ�ా ��క��ంచ����� మ��య� 

య�ంగ్ క� �న్ ను ప�రణ�ా ��క��ంచ�����, �న్ మ��య� య�ంగ్ ను సమత�లయ్ం 

�ే�� �ేయ్య��న్ �ా��ంచడం ��సం. 

బ�దధ్  �ాఠ�ాల ల�క ���� �ాఠ�ాల మ�ఖయ్ం�ా ���� �ి��ధ్ ంత���న �న్ 

మ��య� య�ంగ్ ప్ర�ారం మనక� ��ె�ిన�ే�టంట�,  ఒక మ�నవ శ��రం అంతరగ్తం�ా 

�న్ మ��య� య�ంగ్ ను క��� ఉంట�ంద�. ఒక మ�నవ శ��రం �న్ మ��య� 

య�ంగ్ ను క��� ఉం�� �ాబట�్ట, కృ�ి �ాధన ��్వ�ా అ�� రకర�ాల అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను మ��య� �రం�వ ��వ�, కృ�ి �ేయబడ్డ  ��వ�ల�, �ాషన్ �దలగ� 

�వ�లను అ�వృ��ధ్  �యేగలదు. �న్ మ��య� య�ంగ్ ఉండడం �ారణం�ా, ఒక�� కృ� ి

��్వ�ా అ��క���న �వ�ల� అ�వృ��ధ్  �ెందగలవ�, ఇ� దన్ �ేయ్న్ ల� ��రగగలవ� ఒక�� 

�క్క శ��రం మ�ా ల�క ఆడ అ������� ప్ర��యం ల�క�ం��–అ�� ఒక్కట�. ఈ 

�ి��ధ్ ంతంల� �జం�ా�� అర్థం ఉం��. ���� �ాఠ�ాల �ా��రణం�ా శ��రం ��ౖ ���ా�న్ 
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య�ంగ్ �ాను మ��య� ���ం�� ���ా�న్ �న్ �ాను ప��గణ�సుత్ ం��. ��ంతమం�� శ��రం 

��నుక ���ా�న్ య�ంగ్ మ��య� మ�ందు ���ా�న్ �న్ �ా ప��గణ��ాత్ ర�. �గ�� 

�ాళ�్ళ శ��రం ఎడమ ప్రక్క య�ంగ్ మ��య� క��� ప్రక్క �న్ అ� ప��గణ��ాత్ ర�. �ె�ౖ� 

�ేశంల� ఒక నమ్మకం ఉం�� అ�� శ��రం ఎడమ ��ౖప� మగ మ��య� క��� ��పౖ� ఆడ అ�, 

మ��య� ఇ�� క��� ��ల� బ���ధ్ప�ర్వక �ారణ�ల���� �పెప్బ��ం��. మ�నవ శ��రం 

అ���� అంతరగ్తం�ా �న్ మ��య� య�ంగ్ ను క��� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట , �న్ మ��య� 

య�ంగ్ �క్క పరసప్ర కల�క��, ��నంతట అ�ే �న్ మ��య� య�ంగ్ �క్క 

సమత�ల�య్�న్ �ా��ంచగలదు; ఇ�� ఈ �ధం�ా అ��క���న �వ�లక� జన్మను 

ఇవ్వగలదు. 

ఇ�� ఆ �ధం�ా ఒక �షయ��న్ �శ��క��సుత్ ం��: మగ మ��య� ఆడ �క్క 

జంట కృ�ి� ఉప���ంచక�ం���� మనం కృ�లి� ఇం�ా ��ల� ఉనన్త���న �ా్థ ��� 

�ేర���గలమ�. ఆడ మ��య� మగ �క్క జంట కృ� ిపదధ్�� ఉప���ం�ే క�మంల�, 

���న్ తప�ప్�ా �ా���ే, �ాళ�్ళ ���ౖా�క జ�కయ్ం బ���న పడ��ర� మ��య� అ�� దుష్ట 

�ాధన�ా మ����� త�ం��. ��ం�్రజంల�, ఆడ మ�ా �క్క జంట కృ�ి� ��ల� ఉనన్త 

�ా్థ �ల� ఉప���ం��లంట�, �ాధువ� �ా� ల�మ� �ా� ��ల� ఉనన్త���న కృ� ి

�ా్థ ��� తపప్క�ం�� �ేర���వల�ి ఉం��. ఆ సమయంల� గ�ర�వ� ఇట�వంట� కృ� ి

�ాధనల� ఒక వయ్��త్�� మ�రగ్దర్శకం �ేయగలడ�. ఈ వయ్��త్�క్క �ిన్ �ింగ్ �ా్థ � ఎం�� 

ఉనన్తం�ా ఉం�� �ాబట�్ట , అతడ� దుష�్ట ���ా మ�రక�ం�� స���ాగ్  నడ�చు��గలడ�. �ా� 

తక�్కవ �ని్ �ింగ్ �ా్థ � ఉనన్�ాళ�్ళ మ�త్రం ఈ పదధ్�� ఉప���ంచక�డదు. 

ల�క�� �ే ఆ వయ్��త్ తపప్క�ం�� ఒక దుష్ట �ాధనను అనుస���ాత్ డ�. ప���త���న �ిన్ �ింగ్ 

�ా్థ � �ారణం�ా మ��య� అతడ� మ�మ�ల� మనుష�ల �క్క �ాయ్��ల� 

మ��య� �ామం అ���� �డ��డ� �ారణం�ా, అత� �ిన్ �ింగ్ ��లబదద్  అక్క� ే

ఉంట�ం��, మ��య� ఈ పదధ్� ఉప�����త్  తపప్క�ం�� �డె�త�ం��. అందువల్ల ,  

క�మర��తం�ా తక�్కవ �ా్థ �ల� �ాయ్�ిత్  �ే�ినప�ప్డ�, ఇ�� ఒక దుష్ట �ాధన 

బ� ��ం�నట�్ట  అవ�త�ంద� ��మ� �ె�ాప్మ�. 

ఈ మధయ్ ���న్ సంవతస్�ాల��ా ��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఆడ 

మ��య� మగ �క్క జంట కృ��ి బ� ��సుత్ ��న్ర�. ��ంట�్ల  అంత �ంత ఏమ�ం��? మగ 

మ��య� ఆడ �క్క జంట కృ� ి ���� �ాఠ�ాల �క్క �ాధనలల� క��� 

క��ిం�ం��. అం�ే�ాక, ఇ�� ఈ��డ� �్ార రంభం �ాల�దు, ఇ�� ట�ంగ్ �ామ�� జయ్ంల� 
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ఆరంభం అ�య్ం��. ఆడ మ��య� మగ �క్క జంట కృ�ి  ���� �ాఠ�ాలల� ఎల� 

ఉంట�ం��? ���� �ాఠ�ాలల� ట�ౖ� సూత్రం ప్ర�ారం, మ�నవ శ��రం అంతరగ్తం�ా �న్ 

మ��య� య�ంగ్ ను క��� ఉనన్ ఒక �నన్ �శ్వం. అ�న్ స్వచ్ఛ���న, ��పప్ 

ధర్మబదధ్���న బ� ధనల� ఎం�� ��ర్ఘ���న �ాలం నుం�� సం�్ార పత్ ం �యేబడ�త���న్�. 

���నట�్ల �ా ఎట�వంట� మ�ర�ప్ల� ల�క �ేర�ప్ల� అ��� ��ే�త్ , ఆ ప్ర�ేయ్క���న �ాధన 

�ాఠ�ాలను ��శనం �ేసుత్ ం�� మ��య� కృ�ి �ాధనను ప���త్ �ే�� ల��య్�న్ 

�ా��ంచక�ం�� �ేసుత్ ం��. అందు�� � �ాధనల� ఆడ మగ �క్క జంట కృ�ి అ���� 

ల�క�� �ే, �ర� కృ�ిల� ఎప�ప్డూ ���న్ �ేయక�డదు. ల�క�� �ే, �ర� తప�ప్���� పట�్ట  

సమసయ్లను ఎదుర�్కంట�ర�. మ�ఖయ్ం�ా మన �ాల�న్ ���ా �ాఠ�ాలల�, ఆడ మ��య� 

మగ �క్క జంట కృ�ి అ���� ల�దు, మనక� ��� అవసరం క��� ల�దు. ఈ 

�షయ��న్ ��మ� ఈ �ధం�ా�� చూ�ాత్ ం. 

మనసుస్ మ��య� శ��రం �క్క కృ�ి 

మనసుస్ మ��య� శ��రం �క్క కృ�ి గ���ం� ఇపప్ట��� � అంద���� �వ��ంచబ��ం��. 

మనసుస్ మ��య� శ���ా�న్ కృ�ి �ేయడం అ���� ఒక���క్క �ిన్ �ంిగ్ ను మ��య� 

అ�ే సమయంల� ఒక���క్క శ���ా�న్ క��� కృ�ి �ేయ���న్ సూ�సుత్ ం��. ఇం��క 

మ�టల� �ె�ాప్లంట�, బన్ ట� అ���� ర��ాంతరం �ేయబడ�త�ం��. ర��ాంతరం 

�ేయబ�ే ప్ర���యల�, మ�నవ కణ�ల� క�మం�ా ఆ ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�� భ��త్ 

�ేయబడ���, మ��య� వృ��ధ్ పయ్ం అ���� ��మ్మ��సుత్ ం��. ఒక���క్క శ��రం క�మం�ా 

య�వ����� ����� ��ళ�త�నన్ట�్ల  క��ిసుత్ ం�� మ��య� క�మ���న ర��ాంత�ా��� ల���ౖ 

�వ���� అ�� ప���త్�ా ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ేత భ��త్ �యేబడ�త�ం��. ఈ సమయ���� ఈ 

వయ్��త్�క్క శ��రం అపప్ట��� ఇం��క రక���న ప��ర్థం�� క���న శ��రమ��ా ర��ాంతరం 

�ెం�� ఉంట�ం��. ఆ శ��రం ��ను ఇంతక�మ�ందు ��ెపి్నట�్ట �ా, పంచభ���లను 

అ��గ�సుత్ ం��. ఇ�� పంచభ���లక� ప���త��� ఉండదు �ాబట�్ట ఆ వయ్��త్�క్క శ��రం 

ఇక�� ౖ��ణ�ంచబ� దు. 

�ే�ాలయ�ల�్ల  కృ�ి �ాధన అ���� ��వలం మనసుస్�క్క కృ�ి� గ���ం� 

వయ్వహ��సుత్ ం��, అందు�� అ�� �ాయ్య�మ�ల� ����ప్ంచదు ల�క శ���ా�న్ కృ�ి �ేయదు. 

����� ��ా్వణ అ���� అవసరం, �ాకయ్మ�� బ� ��ం�న పదధ్��� ��ా్వణ అవసరం. 

�ాకయ్మ�� స్వయం�ా ��పప్, ఉనన్త-�ా్థ � ధ�ా్మ�న్ క��� ఉ��న్డ� మ��య� ఆయన 
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తన బన్ ట�� ప���త్�ా ఉనన్త-�ా్థ � శ��త్ ప��ర్థం�ా ర��ాంతరం �యేగ��� ���న్ తన 

��ంట �సుక�� ���్ల�� గలడ�. ఈ కృ�ి �ాధన పదధ్�� ఇక్కడ వ��� ��ళ్ల�����, ఆయన 

స్వయం�ా ��ా్వణ మ��ాగ్ �న్ ఎంచుక���న్ర�. ఈ �ధం�ా ఎందుక� బ� ��ం��ర�? జనం 

�ల�నౖంత ��రక� బం��లను, అ�న్ంట�� �వ���� �ాళ్ళ ���క శ���ాలను క��� ���� 

��ట�్ట ల�; అ�న్ బం��ల� తయ్�ంచబ��ల�� ఉ�ేద్శయ్ం�� ఆయన అల� �ే�ార�. 

�ాధయ్���నంత వరక� జనం ���న్ ఆచ��ం�ేల� �యే�����, ఆయన ��ా్వణ మ��ాగ్ �న్ 

ఎంచుక���న్ర�. అందువలన చ��త్ర అంతట� బ�దధ్మత �ాధువ�ల� అందర� ��ా్వణ 

మ��ాగ్ ��న్ ఎంచుక���న్ర�. ��ా్వణ అంట� ఒక �ాధువ� మరణ�ం�నప�ప్డ� అతడ� తన 

���క శ���ా�న్ తయ్�ం� ���ాత్ డ�, మ��య� అత� స్వంత ప్రథమ ఆత్మ అత� ��ంగ్ �� 

�ాట� అ����హణ �ేసుత్ ం��. 

���� �ాఠ�ాల శ���ా�న్ కృ�ి �యే���న్ ఉ��్ఘ ట�సుత్ ం��. ఇ�� �ష�య్లను 

ఎంచుక�ంట�ం�� మ��య� అ�న్ �వ�లక� మ���త్� ప్ర�ా��ంచదు �ాబట�్ట, ఇందుల� ఎం�� 

��ష్ట���న �ష�య్ల� ఉంట�ర�. అందువల్ల  అ�� �వమ�ను కృ�ి �యెయ్����� తం��్ర ల� 

మ��య� �షయ�లను బ� ��సుత్ ం��. అ��� బ�దధ్  �ాఠ�ాల �క్క ఈ ప్ర�ేయ్క���న కృ�ి 

�ాధనల� మ��య� మ�ఖయ్ం�ా బ�దధ్మతంల�, ఇ� ��రప్బడవ�. బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� అ�న్ 

�ాధనల� ���న్ ��రప్క�ం�� ఉండవ�. బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ఇం�ా అ��క���న ఉనన్త-�ా్థ � 

�ాధనల� క��� ���న్ బ� ���ాత్ �. మన �ాధన �క్క �ాఠ�ాల ���న్ బ� ��సుత్ ం��. 

మన �ాల�న్ ���ాక� బన్ ట� మ��య� �రం�వ ��వ� �ట� ��ం��ట� �క్క అవసరం 

ఉం��; ఇ� ��ండ� ��నన్ం. �రం�వ ��వ� క��� ఒక ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�తే 

తయ����న శ��రం, �ా� ���న్ క�మర��తం�ా మన�క్క ఈ ప��మ�ణంల� చూప����� 

క�దరదు. ఈ ప��మ�ణంల� ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�� స్వర��ా�న్ ఒక ��ర్ఘ�ాల వయ్వ�� 

వరక� ఉంచు�������, మనక� బన్ ట� తపప్క�ం�� ఉం���. అందువల్ల  ఈ బన్ ట� 

�క్క ర��ాంతరం తర��ాత, ����క్క అణ�సంబం��త అమ��కల� అ��� మ�ర�ప్ 

�ెందవ�, ����క్క కణ�ల� ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�తే భ��త్ �ేయబ���� �ా�. ఆ �ధం�ా 

ఈ శ��రం ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�� శ���ా��� అంత ��నన్ం�ా క��ించదు. ఇం�ా 

ఇక్కడ ఒక వయ్��య్సం ఉం��: అన�ా ఈ శ��రం ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల �� ప్ర���ంచగలదు. 

శ���ా�న్ మ��య� మనసుస్� ��ం��ట�� కృ�ి ��ే� �ాధనల� ఒక��� ��ల� 

యవ్వనం�ా క��ంి�ేల� �ే�ాత్ �, ఒక���క్క అసల�నౖ వయసుస్కంట� ��ల� �నన్ం�ా 

కనబడ��ర�. ఒక ��� ఒ�ా�� ననున్ అ����ం�� “గ�ర�వ��ార� �� వయసుస్ ఎంత అ� 
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�ర� అనుక�ంట���న్ర�?” �జ���� ఆ�� వయసుస్ �ెబ�్ౖబ సంవతస్�ాలక� దగగ్ర 

పడ�త�ం��, ��వలం నల��ౖ ఏళ్ళక� ��ౖన ఉనన్ట�్ట �ా కనబడ�త�ం��. ఆ�� మ�ఖం �ద 

మ�డతల� ల�వ�, ఆ�� అంద���న గ�ల�� వర్ణం�� ������� త� ఉం��. ఆ�� �ెబ�్ౖబ 

సంవతస్�ాలక� దగగ్ర పడ�త�నన్ మ��లి� అ��ించ�� ల�దు. మన �ాల�న్ ���ా 

�ాధక�లక� ఇల� జర�గ�త�ం��. ఒక �సయ్ �షయం, వయసుస్ల� ఉనన్ ఆడ�ాళ�్ళ 

ఎప�ప్డ� మ�ఖ���� ��కప్ ��సు������� ఇష్టపడ��ర� మ��య� తమ వ�ా్ణ �న్ 

�ెల్ల �ాను, ఇం�ా చక్క�ాను చూసు���ాల� ��ర�క�ంట�ర�. �ర� మనసుస్ మ��య� 

శ��రం �క్క కృ�ి� స్వచ్ఛం�ా అనుస����త్ , �ర� సహజం�ా�� ఆ ల��య్�న్ 

�ా��ంచగలర� ��ను �ెపప్గలను. �సస్ం�ేహం�ా �ర� ��ందరయ్ �ామ��� 

ఉప���ంచవల�ని అవసర�� ఉండదు. ఇంతకంట� ఎక�్కవ ఇట�వంట� ఉ��హరణల� 

��మ� ఇవ్వమ�. ప�ర్వం, రకర�ాల ఉ�ోయ్�ాల�్ల  ���� �� ���త్  వయసుస్ల� ��దద్�ా���్ళన 

�� సహ� �ో య్గ�ల� ఉండడంవల్ల , ననున్ �నన్�ా���ా చూ���ాళ�్ళ. ఈ ���ల�్ల  �షయ�ల� 

బ�గ�పడ�త���న్�,  �� �్చ చూ��త్  అ�న్ వృత�త్ ల�్ల ను ఎక�్కవ మం�� య�వనంల� 

ఉనన్�ా��్ళ ఉంట���న్ర�. ��ను ఇం�ా క�ర��ా��� ఏ� �ాదు. ��ను య����ౖ� దగగ్ర 

పడ�త���న్ను, ��క� ఇపప్ట��� నల��ౖ మ�డ� ఏళ�్ళ. 

�ాషన్ 

ఒక బ�దధ్  �గ�హం చుట�్ట  ఒక ��త్రం ఎందుక� ఉంట�ం��? ��ల�మం�� ����� సమ���నం 

�ెపప్ల�ర�. ��ంతమం�� అంట�ర�: “ఒక బ�దధ్  �గ����� ��త్రం ఉంట�ం�� ఎందుకంట� 

�ాధువ�ల� ����� �ా�ాత్ � ల� వ�్ల�ాత్ ర� �ాబట�్ట .” మ�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ��� మ�ందు 

�ాధువ�ల� �ే�� కృ�ి �ాధన నుం�� ఆ ��త్రం వసుత్ ం��. ఇ�� �ాధువ�ల �క్క కృ�ి 

�ాధన నుం�� �ావచు్చ ల�క ఇం���ె�ౖ� �ావచు్చ, ఏ�� ఏ����� ఈ శ��త్ ��దజల్లబ�� 

ఉం���, ���ాత్మకం �ాక�ం��. �తత్ం �ే�ాలయం�క్క ��ల, కప�ప్ మ��య� ��డల� 

అ�ే ����్ర �న్ క��� ఉం���. అ��ే బ�దధ్  �గ�హం �ద ��త్రం మ�త్ర�� అంత 

శ��త్వంతం�ా ఎందుక� ఉంట�ం��? అ�మ�ఖయ్ం�ా ఒక సుదూర���న పర్వతం �ద, 

గ�హల� ల��� ఒక �ా���ౖ ఉనన్ బ�దధ్  �గ�హం �ద �ా��రణం�ా ఒక ��త్రం ఉంట�ం��. 

ఈ ��త్రం ఎందుక� ఉం��? ��ంతమం�� ���న్ ఈ �ధం�ా ల�క ఆ �ధం�ా �వ���ాత్ ర� �ా� 

సప్ష్టం�ా �వ��ంచల�ర�. �జ����, ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ �క్క �ాషన్ క��� 
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ఉనన్ �ారణం�ా, ఒక బ�దధ్  �గ����� ��త్రం ఉంట�ం��. ఆ ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ 

�క్క �ాషన్  అక్కడ ఉం�� �ావ�న, ����� శ��త్ ఉం��. 

అ�� �ాకయ్మ�� �ా�వ్వం�� ల�క బ� ��సత్వ అవల����ేశ్వర4 �ా�వ్వం��, 

�ాళ�్ళ చ��త్రల� �జం�ా�� ఉం�� ఉంట�, ��� గ���ం� ఆల��ంచం�� అందర�–�ాళ్ళ కృ� ి

�ాధన క�మంల� �ాళ�్ళ క��� �ాధక�ల� క��? ఒక వయ్��త్ అతయ్ంత ఉనన్త �ా్థ �ల� 

మ�ల�్ల �ా�త-�ా �క్క కృ� ి �ాధన �ే�నిప�ప్డ�, అతడ� ల�క ఆ�� �ాషన్ ను 

అ�వృ��ధ్  �ే�ాత్ ర�. �ాషన్ అ���� ఒక���క్క దన్ �ెయ్న్ �్ార ంతంల� జ�్మసుత్ ం��, �ా 

మ��య� ��ంగ్ �ేత తయ�ర� �ెయయ్బడ�త�ం��. అ�� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  

�ా��త్క��సుత్ ం��. �ాషన్ �� ఒక వయ్��త్ �క్క శ��త్ అ���� ��ల� ��రక� ఉంట�ం��, �ా� 

����క్క మనసుస్ మ��య� ఆల�చనల� ఆ వయ్��త్ ��్వ�ా�� �యంత్రణ 

�ేయబడ���. అ��ే �ాషన్ క��� ఒక ప���త్, స్వతంత్ర���న మ��య� �ాసత్వ���న 

�్ార ణ�. అందువల్ల  అ�� ���క�ే స్వతంత్రం�ా ఏ�ె�ౖ� �ెయయ్గలదు. �ాషన్ అ���� ఆ వయ్��త్ 

�క్క ప్ర��న �ెతౖనయ్ం ఏ�ై�ే �యేమంట�ం�ో  క�్చతం�ా ����న్ �ేసుత్ ం��. ఒక వయ్��త్ 

ఏ�ై�� ఒక ���ద్ష్ట మ�రగ్ంల� ��ే�త్ , అతడ� ల�క ఆ�� �ాషన్ క��� అ�ే �సేుత్ ం��; ఇ� ే

మనం సూ�ం� ే �ాషన్. ��ను �ేయ�లనుక���� అ�న్ �� �ాషన్ �ెయయ్గలదు, 

ఎట�వంట�� అంట� �జ���న �ాధక�ల శ���ాలను స���యేడం వంట��. �ాషన్ అ���� ఒక 

�ామ�నయ్ మ�నవ��� శ���ా�న్ క��� ఉండదు �ాబట�్ట , అ�� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల �� ���న్ 

వయ్కత్పరచుక�ంట�ం��. ����క్క శ��రం మ�ర�ప్ �ెందనట�్ట  �ి్థర���ం�� �ాదు; బదుల��ా 

అ�� ��దద్���ా ల�క �నన్���ా మ�రగలదు. ���న్�ార�్ల  అ�� ��ల� ��దద్�ా అ��� త�ం��, 

ఒకర� ��� �తత్ం తల చూడల�నంత ��దద్�ా. ���న్�ార�్ల  అ�� ��ల� �నన్���ా 

మ����� త�ం��, ఒక కణంక��న్ ఇం�ా �నన్�ా. 

 

 

 

4 బ� ��సత్వ అవల����ేశ్వర (Bodhisattva Avalokitesvara)—ఆ���క్క దయ� గ�ణ���� ప్ర�ి��ధ్  

�ాం�ం��, ఈ�� సంప��ా్ణ నంద(సుఖవ�) స్వరగ్ంల� ఇదద్ర� ��దద్  బ� ��సత్వలల� ఒకర�. 
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�్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన 

క�ా్మ�ారంల� తయ�ర��ే�ని ఒక బ�దధ్  �గ�హం ��వలం ఒక క��త్మక���న �లప్ం 

మ�త్ర��. “�్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన” ఒక బ�దధ్  �గ�హంల��� ఒక బ�దధ్  �క్క �ాషన్ ను 

ఆ�్వ�ం�, ఏ�ై�ే ఆ తర��ాత మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఒక ప్రతయ్కష్���న ర�పం�ా 

ప��ంచబడ�త�ం�ో  ఆ ఉ�ేద్శం�� �ే����. కృ�ి �ాధనల� ఒక �ాధక�డ� ఈ ��రవ 

ప�ర్వక���న హృదయం క��� ఉనన్ప�ప్డ�,  బ�దధ్  �గ�హం��ౖ ఉనన్ ఆ �ాషన్ ఈ వయ్��త్ 

��సం �ా ను ప��ర��సుత్ ం��, అత��� ల�క ఆ��ను చూసుక�ంట�ం�� మ��య� రకష్ణ 

క�ప్సుత్ ం��. అ� ే �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన �క్క అసల� ఉ�ేద్శయ్ం. ఇ�� ��వలం 

సంప్ర��యక���న �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన ఆ��రకర్మ ప్ర�ారం ధర్మబదధ్���న ఆల�చనల ��్వ�ా 

�ాధయ్మవ�త�ం��, ఉనన్త �ా్థ �ల� ఒక  ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ స�యం���� 

�ెయ�య్�, ల�క ఒక ��ల� ఉనన్త �ా్థ � కృ�లి� ఉనన్ �ాధక�డ� ఎవ������ే ఈ శ��త్ ఉం�ో  

అత�� స�యం�� �ెయ�య్�. 

ఒక ��ేాలయ���� ����క్క బ�దధ్  �గ����� �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన ప్ర���య 

జ���ించవల�ిన ఆవశయ్కత ఉం��,  �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన జరగక�ం�� ఒక బ�దధ్  �గ�హం 

ఎందుక� ప����ాద� మనుష�ల� అంట�ర�. ఈ��డ� �ే�ాలయ�ల�్ల  �ాధువ�ల�–ఆ 

స్వచ్ఛ���న ��పప్ గ�ర�వ�ల�–అందర� ���్ల�� య�ర�. ��పప్ �ాంస్కృ�క �ప్లవం �ాలం 

నుం��, ��ంతమం�� ఆ �నన్ �ాధువ�ల� ఎవ���� ే ఎట�వంట� �జ���న బ� ధనల� 

అందు��ల��ో  �ాళ�్ళ ఇప�ప్డ� మ�ా��పత�ల� అ��� య�ర�. అ��క���న బ� ధనల� 

అందజ�యబడల�దు. �ర� �ాళ్ళల� ఒక��� “�్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన �క్క ఉ�ేద్శయ్ం ఏ�ట�?” 

అ� అ�����ే అతడ� అంట�డ�: “�్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన �ే�ని తర��ాత బ�దధ్  �గ�హం 

ప��ేయడం �దల���డ�త�ం��.” అ�� క�్చతం�ా ��ే�� ఉప�గకరం అ���� సప్ష్టం�ా 

�ెపప్ల�డ�, అందు�� అతను ��వలం ఆ ఆ��రకర్మ జర�ప���డ� అం�ే. బ�దధ్  �గ�హంల� 

ఒక బ�దధ్మత ధర్మ గ�ం���న్ ఉంచు��డ�. తర��ాత అతను ఆ �గ���న్ ఒక �ా��తం�� 

మ��ి���ాత్ డ� మ��య� ����� గ�ం��లను వ�్ల�ాత్ డ�. ���న్ అతడ� �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన అ� 

అంట�డ�, �ా� �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన �క్క �ేయ్యం �ా��ంచబడ�త�ం��? అ�� అతడ� 

గ�ం��లను ఎల� వ�్ల�ాత్ డ� అ����� �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��. �ాకయ్మ�� �ె�ిప్ం�� 

ఏ�టంట� తన�క్క కృ�ి �ాధన �క్క స్వ�ాగ్ �న్ క���ం��లంట� ఒకర� గ�ం���న్ 

ధర్మబదధ్���న మనసుస్ మ��య� �దెర� శ�దధ్�� వ�్లం��ల��. ��వలం అల� అ��ే��  
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ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్� ఆ�్వ�ంచగలర�. ��వలం ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న 

వయ్��త్ �క్క �ాషన్ బ�దధ్  �గ�హం �దక� �ేర�క�నన్ప�ప్�ే �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన అ�� లకష్య్ం 

ప���త్ �ాగలదు.  

అక్కడ గ�ం���న్ వ�్లసూత్  ఉండ�ా, ��ంతమం�� �ాధువ�ల� మనసుస్ల� ఇల� 

అనుక�ంట���న్ర�: “�్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన అ�య్న తర��ాత, ��క� ఎంత డబ�్బ ఇ�ాత్ ��?” 

ల��� గ�ం��ల� వ�్లసుత్ నన్ప�ప్డ� �ాళ�్ళ: “ఫల��� ఫల��� �ాళ�్ళ ననున్ ��ల� 

��ర�ణం�ా చూ�ాత్ ర�.” �ాళ్ళ�� పరసప్ర సంఘరష్ణల� క��� ఉంట��. ఇ�� ధర్మం-

అంతమ��య్ �ాలం. ఇట�వంట� ��ౖప��తయ్ం ఉంద� ��ాక��ంచల�ం. మనం ఇక్కడ 

బ�దధ్మ���న్ �మ��్శంచడం ల�దు. ఈ ధర్మం-అంతమ��య్ �ాలంల� ���న్ 

�ే�ాలయ�ల� అసల� ప్ర�ాంతం�ా�� ల�వ�. ఒక�� మనసు �ం�� ఇల�ంట� �షయ�ల� 

ఉం�� అట�వంట� �ెడ� ఆల�చనల� వయ్కత్ం �ేసుత్ ంట�, ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ 

ఎందుక� వ�ాత్ డ�? అప�ప్డ� �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన అ�� �ేయ్యం �ా��ంచడం అసస్ల� 

క�దరదు. �ా� ఇ�� ���ద్ష్టం �ాదు, ఎందుకంట� ���న్ మం� �ే�ాలయ�ల� మ��య� 

���� మత మ�ాల� ఉ��న్� �ాబట�్ట. 

ఒక నగరంల� ��ను ��ల� నల్ల� �ేత�ల�నన్ ఒక �ాధువ�� చూ�ాను. 

అతడ� గ�ం���న్ బ�దధ్  �గ�హంల� ఉం��డ� మ��య� �ర్లకష్య్ం�ా మ��ి���ాడ�. ���న్ 

ప��ల� ��ణ���న తర��ాత, �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన ప్ర���య మ����ి�� �ం��. ఆ తర��ాత 

అతడ� ఇం��క బ�దధ్  �గ���న్ �సుక�� మరల� ���న్ ప��ల� ��ణ��ాడ�. అతడ� �్ార ణ 

ప్ర��ా్ఠ పన �ే�ిన ప్ర��ా�� నల��ౖ య�యను్ల  వసూల� �ే�ాడ�. ఈ ���ల�్ల  �ాధువ�ల� 

�్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పనను �ాయ్�ా��కరణ �ే�ి, డబ�్బ సం�ా��ంచుక���న్ర�. ���న్ చూ�ిన 

తర��ాత �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన అ���� జరగల�ద� ��ను కను����న్ను, ఎందుకంట� అతడ� 

���న్ అసస్ల� �యేల�డ� �ాబట�్ట. ఈ ���ల�్ల  �ాధువ�ల� ఇట�వంట� పనుల� క��� 

�ేసుత్ ��న్ర�. ��ను  ఇం�ా ఏం చూ�ాను? ఒక వయ్��త్ ల���క బ�దధ్  మతసు్థ ��ల� ఉ��న్డ�, 

ఒక �ే�ాలయంల� ఒక బ�దధ్  �గ����� �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన �సేుత్ ��న్డ�. అతడ� ఒక 

అ��ద్ �న్ ఎండల� ఉం� ��� నుం�� ప్ర��ం�ం�ే సూరయ్ర�్మ� బ�దధ్  �గ�హం �ద�� 

ప్రస��ంపజ��ాడ�. ఆ తర��ాత �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన మ�����ి� �ంద� ప్రకట�ం��డ�. ఇ�� ఒక 

ప���సం�ా మ����� �ం��! ఈ ��� బ�దధ్మతం ఈ ప���ి్థ��� వ�్చం��, మ��య� ఇ�� 

��ల� సర్వ�ా��రణ���న ��పౖ��తయ్ం. 
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��న్ �ంగ్5ల� ఒక ��దద్  �ాంసయ్ బ�దధ్  �గ�హం ���్మంచబ��ం��, అ�� �ంగ్ 
�ాంగ్ ల�� ల�ంట��� ��్వపం �ద ఉంచబ��ం��. అ�� ఒక బ్ర�్మండ���న బ�దధ్  �గ�హం. 

ప్రపంచం అంతట నుం�� అ��క మం�� �ాధువ�ల� ����� �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన �యేట���� 

వ��్చర�. �ాళ్ళల�్ల  ఒక �ాధువ� ఎండల� అదద్ం పట�్ట క�� బ�దధ్  �క్క �హం �దక� 

సూరయ్ర�్మ ప్ర��ం�ంపజ��ి ���న్ �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన అ��న్డ�. ఒక ఘన���న ఇంతట� 

గం�ర���న ఉతస్వంల�, అట�వంట� �ారయ్ం క��� జ����ం��. అ�� ��ల� ��చ�యమ� 

��ను ����ాత్ ను! �ాకయ్మ�� �ె�పి్న ��ంట�్ల  ఆశ్చరయ్�� ల�దు: “ధర్మం-అంతమ��య్ 

�ాల����, �ాధువ�ల� ఇతర�లక� మ���త్ ప్ర�ా��ంచ���న్ ప్రక్కన �����ే తమ� ��మ� 

ర��ంచు��వడ�� కష్టం.” ����� ��డ�, ��ల�మం�� �ాధువ�ల� బ�దధ్మత గ�ం��లను తమ 

స్వంత దృకప్��ల నుం�� �వ���ాత్ ర�. మ���� �ాణ� మ�త �క్క గ�ం��ల� క��� 

�ే�ాలయ�ల�్ల �� �రే�క���న్�. అ��క���న సంగత�ల� బ�దధ్  సంప్ర��య గ�ం��ల� �ా�� 

క��� �ే�ాలయ�ల�్ల �� ప్ర���ం���, ఈ ప్ర�ే�ాల�ను ��ల� అ��్వనన్ం�ా మ��య� 

గందర��ళం�ాను మ���్చ�ా�. అ��� ఇం�ా ��ంతమం�� స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన 

�ే���ాళ�్ళ మ��య� ��ల� మం��ా���న �ాధువ�ల� క��� ఉ��న్ర�. �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన 

అ���� �జ���� ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ �క్క �ాషన్ ను ఆ�్వ�ం� బ�దధ్  

�గ�హం �ద ఉం�ేల� �ేయ�����. ఇ�ే �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన. 

ఈ బ�దధ్  �గ����� �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన సఫలం�ా జరగక�� �ే ���న్ 

ప��ంచక�డదు. అ�� ప��ంచబ��ం�� అంట�, �వ్ర���న ప��ణ�మ�ల� కల�గ����. ఆ 

�వ్ర���న ప��ణ�మ�ల� ఏ�ట�? ఈ ��� మ�నవ శ���ా�న్ అధయ్యనం �ేసుత్ నన్�ార� 

కను��నన్�� ఏ�టంట� మ�నవ మ�న�కి ���యల� ల�క మ�నవ ఆల�చనల� ఒక 

ప���ా్థ �న్ ఉతప్�త్  �ేయగలవ�. ��ల� ఉనన్త �ా్థ �ల�, ఇ�� �జం�ా�� ఒక ప��ర్థం 

అ� మనం కను����న్మ�, �ా� ఈ ప��ర్థం ఈ ���ల�్ల  ప����ధన ��్వ�ా కను��నన్ట�్ట  

��దడ� �క్క తరం�ాల ర�పంల� ఉండవ�. బదుల��ా ఇ�� ఒక ప���త్ మ�నవ ��దడ� 

ర�పంల� ఉం��. ఉ��హరణ�� ఒక మ�మ�ల� మ��ి �ే� గ���ం�ై�� 

ఆల��ం�నప�ప్డ�, అతడ� ల�క ఆ�� ఉతప్�త్  ��ే��� ఏ�ో ఒక ��దడ� ర�పంల� 

ఉంట�ం��. ����� శ��త్ ఉండదు �ాబట�్ట, ఆ తర��ాత ��ంత వయ్వ��ల��� ��ె����� త�ం��. 

 

5 ��న్ �ంగ్ Nanjing(nahn-jing)—�య�ంగ్ సూ ప్ర�ేశం�క్క �ాజ���. 
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ఒక �ాధక��� శ��త్ మ�త్రం ����� �ర�దధ్ం�ా, అంతకంట� ��ల� సమయం వరక� అల��� 

ఉండగలదు. క�ా్మ�ారంల� తయ�ర��ేయబ��న తర��ాత బ�దధ్  �గ����� మనసుస్ 

ఉంద� �ెపప్����� �ాదు. ల�దు, ����� అ�� ల�దు. ���న్ బ�దధ్  �గ��లక� �్ార ణ 

ప్ర��ా్ఠ పన ప్ర���యను జ���ించల�దు, మ��య� �ాట�� �ే�ాలయ���� �సుక�� ���్లన 

తర��ాత క��� �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన లకష్య్ం ప���త్ �ాల�దు. �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన అ���� ఒక 

బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ� ��్వ�ా �ా� ల�క ఒక దుష్ట �ాధన ��ే� వయ్��త్ ��్వ�ా �ా� 

జ�����ే, అ�� ఇం�ా ప్రమ�దకరం ఎందుకంట� ఒక నక్క �ా� మ�ం��స �ా� బ�దధ్  �గ�హం 

�దక� �ావచు్చ. 

ఒక బ�దధ్  �గ�హం �ే�����ే �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన ప్ర���య జరగల��ో , ���న్ ప����త్  

అ�� ��ల� ప్రమ�దకరం. ఇ�� ఎంత ప్రమ�దకరం�ా ఉంట�ం��? ��ను �ె�ాప్ను మ�న�ా� 

ఈ��ట� వరక� ప��ణ�సూత్  ఉంట�, ప్ర� �షయం ��గజ����� త�ంద�. �తత్ం సమ�జం 

మ��య� ప���త్ �శ్వంల� ఉనన్ అ�న్ �షయ�ల� ఒక��� తర��ాత ఒకట� వర�స�ా 

కల��తిం అ��� త���న్�. �ామ�నయ్ మ�నవ�లక� జర�గ�త�నన్వ�న్ �ాళ్ళంతట 

�ాళ�్ళ�ా �ేసుక�నన్�ే. ఒక ధర్మబదధ్���న మ�రగ్ం కను��నడం ల�క అనుస��ంచడం అ���� 

రకర�ాల మ�ల�ల నుం�� వ�్ేచ అడ్డంక�ల �ారణం�ా ��ల� కష్టం అ��� త�ం��. ఒకర� 

బ�దధ్� ప��ం��� అనుక�ంట�ర�, �ా� బ�దధ్  ఎవర�? ప��ంచ����� ఒక��� ����� 

పట�్ట ��వడం అ���� ��ల� కష్టం. �ర� ���న్ నమ్మక�� �ే, ��ను �వ���ాత్ ను. �్ార ణ 

ప్ర��ా్ఠ పన ప్ర���య జరగ� ఒక బ�దధ్  �గ���న్ �దట� వయ్��త్ ప��ం�నప�ప్డ� అ�� 

��ర�ణం�ా ఉంట�ం��. ఈ �ాలంల� ఎంత మం�� కృ�ిల� సఫలత �� ంద����� బ�దధ్� 

ప���ాత్ ర�? అట�వంట� �ాళ�్ళ మ�� తక�్కవ మం�� ఉ��న్ర�. ఒక బ�దధ్� 

ప��ంచ����� అ��క సంఖ�య్క ప్రజల �క్క ��్రరణ ఏ�ట�? �ాళ్ళ ఇబ్బందులను 

�ర్చమ� ��ర�క�ంట�ర�, సమసయ్లను ప��ష్క��ంచమంట�ర� మ��య� ధనవంత�ల��ా 

�ెయయ్మంట�ర�. ఈ �షయ�ల� అ�న్ బ�దధ్మత గ�ం��ల నుం�� వ��్చయ�? ఆ 

గ�ం��లల� ఇట�వంట� �షయ�ల� ల��� ల�వ�. 

ఒక��ళ ఒక బ�దధ్  భక�త్ డ� ఎవ����ే డబ�్బ ��ంటపడ���ో , ఒక బ�దధ్  �గ�హం 

ల��� బ� ��సత్వ అవల����ేశ్వర ల��� ఒక త��గత మ�ందు �ాష్టంగప��: “దయ��ేి ��క� 

��ంత ధనం సం�ా��ం�ేందుక� స�యం �యెయ్ం��” అ��న్డ� అను��ం��. స��, అక్కడ 

ఒక ప���త్ ��దడ� ఏరప్డ�త�ం��. ఈ �నన్పం ఒక బ�దధ్  �గ����� �యేడం అ�య్ం��  
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�ావ�న, ఇ�� తకష్ణం ఆ బ�దధ్  �గ�హం �ద�� ��యబడ�త�ం��. ఇం��క ప��మ�ణంల� ఒక 

వసుత్ వ� ��దద్���ా ల�క �నన్���ా అవ్వగలదు. ఈ ఆల�చన ఈ సత్వం �ద�� 

�ెర�క���టపప్ట���, ఆ బ�దధ్  �గ����� ఒక ��దడ� మ��య� మనసుస్ ఉంట�ం��, �ా� 

����� శ��రం ఉండదు. ఇతర�ల� క��� ఆ బ�దధ్  �గ���న్ ప��ంచ����� వ�ాత్ ర�. 

ఇట�వంట� ప�జల��, �ాళ�్ళ క�మం�ా ����� ��ంత �తత్ం శ��త్ ఇ�ాత్ ర�. ఒక �ాధక�డ� 

���న్ ప����త్  అ�� ఇం�ా ప్రమ�దకరం, ఎందుకంట� ఈ ప�జల� క�మం�ా ����� శ��త్��్చ 

అ�� ఒక సూ్థ ల���న శ���ా�న్ ఏరప్ర�చుక���ల� �ే�ాత్ �. అ��ే ఈ సూ్థ ల���న శ��రం 

ఇం��క ప��మ�ణంల� ఏరప్డ�త�ం��. అ�� ఏరప్��న తర��ాత, అ�� ఇతర ప��మ�ణంల� 

ఉంట�ం�� మ��య� �శ్వం�క్క ���న్ స��య్లను క��� �ెల�సు��గలదు. అందువల్ల , 

మనుష�ల ��సం ���న్ �షయ�లను �ేయగలదు. ఈ �ధం�ా అ�� ��ంత ��ంగ్ ను వృ��ధ్  

�ేయగలదు. �ా� ఇ�� మనుష�లక� ���న్ షరత�ల��ను మ��య� మ�లయ్ం ��రక� ప� 

�ేసుత్ ం��. ఇ�� ఇతర ప��మ�ణంల� ��్వచ్ఛ�ా �ర�గ�త�ం�� మ��య� మ�మ�ల� 

మనుష�లను ��ల� �ే�క�ా �యంత్రణ �యేగలదు. ఈ సూ్థ ల శ��రం అచ్చం ఆ బ�దధ్  

�గ���న్ �� � ఉంట�ం��. అంట� మ�నవ�ల ప�జల� ఒక �సప� బ� ��సత్వ 

అవల����శే్వర ల�క బ�టకప� త��గతను తయ�ర��ే�ాత్ �, ఇ�� అచ్చం బ�దధ్  �గ���న్ 

�� � బ�దధ్  �క్క ర�ప���ఖల� క��� ఉంట�ం��. �ా� అబదధ్ప� బ�దధ్  ల�క అబదధ్ప� 

బ� ��సత్వ మనసుస్ ���్క� �డె్డ�� మ��య� అ�� డబ�్బ �ద ఉంట�ం��. ఇ�� ఇం��క 

ప��మ�ణంల� జ�్మం�ం��. ఒక మనసుస్��, ����� ��ంత సతయ్ం �ెల�సు మ��య� ��దద్  

ఎత�త్  తప�ప్డ� పనుల� �ేయ����� �ాహ�ించదు, �ా� అ�� �నన్�ాట� �డె్డ  �ా�ాయ్ల� 

�ేయ����� �ైరయ్ం �ేసుత్ ం��. ���న్�ార�్ల  ఇ�� జ����� స�యం క��� �ేసుత్ ం��; 

ల�క�� �ే ఇ�� ప���త్�ా దు�ా్మరగ్���న�� మ��య� చంపబడ�త�ం��. ఇ�� జ����� ఎల� 

స�యపడ�త�ం��? ఎవ�����: “బ�దధ్  దయ��ేి ��క� స�యం �ె�య్, ఎందుకంట� �� 

ఇంట�్ల  ఫల�న వయ్��త్ అ����గయ్ం�� ఉ��న్ర�” అ� ప����త్ , స�� అ�� �క� 

�ేయ�త�సుత్ ం��. అ�� �మ్మ�న్ హ�ం��ల� డబ�్బ ����ల� �ేసుత్ ం�� ఎందుకంట� ��� 

మనసు డబ�్బ ��ే ఉం�� �ాబట�్ట. హ�ం��ల� ఎంత ఎక�్కవ డబ�్బల� ���ాత్ ��, అంత 

త్వర�ా ఆ �ాయ్�� నయం అ��� త�ం��. ����� ��ంత శ��త్ ఉం�� �ాబట�్ట, అ�� ఇం��క 

ప��మ�ణం నుం�� ఒక మ�మ�ల� మ��ి� �ాడ���గలదు. మ�ఖయ్ం�ా ఒక �ాధక�డ� 

���న్ ప�జ �యెయ్����� ����త్  అ�� ��ల� ప్రమ�దకరం. ఈ �ాధక�డ� �ే� ��సం 

�్ార ��్థ�ాత్ డ�? డబ�్బ. ��� గ���ం� ఆల��ంచం��, అందర�: ఒక �ాధక�డ� డబ�్బ ��ంట 

పడవల�ని అవసరం ఏమ�ం��? క�ట�ంబ సభ�య్ల అ����గయ్ం ల�క దురదృ�ా్ట �న్ 
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��ల��ంచ����� ప�జల� �యెయ్డం అ���� ఒక�� క�ట�ంబం �ద �తత్వృ�త్  అ�� బంధం. 

�ర� ఇతర�ల ���� మ��ా్చల� అనుక�ంట���న్�ా? అంద���� అత� ల�క ఆ�� �క్క 

స్వంత ��� అ���� ఉంట�ం��! �ర� ���న్ ప��ం�: “దయ�ే�ి ననున్ ��ంత ధనం 

సం�ా��ం�ేల� ��ెయ్” అ� ��ణ����ే, స�� అ�� �క� స�యం �సేుత్ ం��. �ర� ఇం�ా 

ఎక�్కవ ధనం ��ంట ప��ల� అ�� ��ర�త�ం��, ఎందుకంట� �ర� ఎంత ఎక�్కవ�ా 

�ా�ాలనుక�ంట���, � దగగ్ర నుం�� అంత ఎక�్కవ�ా �షయ�లను �సు��గలదు. అ�� 

��య్య���న �ాయ్�ారం. ఇతర భక�త్ ల� హ�ం��ల� ప�ష్కలం�ా డబ�్బల� ���ార�, 

మ��య� �క� ��ంత వ�ే్చల� �ేసుత్ ం��. ఇ�� ఎల� �యేబడ�త�ం��? �ర� బయటక� 

��ళ్ల�ా�� ఒక పర�స్ �ొరకవచు్చ, ల�క�� �ే �ర� ప��ే�� ��ట �క� బ� నస్ ఇవ్వచు్చ. 

ఏ�ై�ే��ం, అ�� �క� డబ�్బ వ�ే్చల� ఏ�ాప్ట� �సేుత్ ం��. అ�� షరత�ల� ల�క�ం�� �క� 

స�యం ఎల� �సేుత్ ం��? నష్టం ల�క�ం��, ల�భం ల�దు. ����� అవసర����ే అ�� � 

��ంగ్ ల� ��ంత ���ా�న్ �సుక�ంట�ం��, ల��� �ర� కృ�ి ��ేిన దన్ �సుక�ంట�ం��. 

����� ఇట�వంట�� �ా�ా�. 

ఈ బ�టకప� బ�దధ్ల� ���న్�ార�్ల  ��ల� ప్రమ�దకరం. ��ల�మం�� ��వయ్ దృ�ి్ట 

�ెర�చుక�� ఉనన్ మన �ాధక�ల� ��మ� బ�దధ్� చూ�ాం అనుక�ంట�ర�. ఒకర� ఈ 

��� ఒక బ�దధ్ల �క్క సమ�హం ఈ ��ేాలయ���� వ��్చర�, ఒక ఫల�న అ� 

�ిలవబ�ే బ�దధ్  ఆ గ�ంప�క� ��యక��్వ�న్ వ��సుత్ ��న్ర� �ెపప్వచు్చ. ఈ వయ్��త్ ఆ 

గ�ంప� �నన్ ఎల� ఉం��, ఇ�ాళ ఆ గ�ంప� ఎల� ఉం��, మ��య� ఒక గ�ంప� ���్లన 

��ంత సమయ����, ఇం��క గ�ంప� ఎల� ప్ర���సుత్ ం�� �వ���ాత్ డ�. �ాళ్ళం�� ఎవర�? 

�ాళ�్ళ ��వలం ఈ ��వ�� �ంె��న�ా��–�ాళ�్ళ స్వచ్ఛ���న బ�దధ్ల� �ార�, �ా� బ�టకప� 

�ాళ�్ళ. ఇల�ంట� సంఘటనల� అ��కం.  

ఇ�� ఒక �ే�ాలయంల� జ�����ే ఇం�ా ప్రమ�దకరం. �ాధువ�ల� ���న్ 

ప��ం��రంట�, �ాళ్ళ� �ా్వ��నంల��� �సుక�ంట�ం��: “�ర� ననున్ ప��ంచడం 

ల�దు? మ��య� �ర� ���న్ సప్ష్ట���న మనసుస్�� �ేసుత్ ��న్ర�! స��, �ర� కృ� ి

�ాధన �ెయ�య్ల� అనుక�ంట���న్ర� క��? ��ను �మ్మ�న్ చూసుక�ంట�ను మ��య� 

కృ�ి �ాధన ఎల� �ెయ�య్ల� �బె���ను.” అ�� �ాళ్ళ ��సం ఏ�ాప్ట�్ల  �ేసుత్ ం��. �ాళ�్ళ 

కృ�ి ప���త్ ��ేిన తర��ాత ఎక్క��క� ����త్ ర�? కృ�ి �ాధన ��� ��్వ�ా ఏ�ాప్ట� 

�ేయబ��ం�� �ాబట�్ట, ఉనన్త �ా్థ �ల�� ఏ కృ�ి �ాఠ�ాలల� �మ్మ�న్ అం��క��ంచవ�. 
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అ�� �క� అ�న్ ఏ�ాప్ట్లను �ేసుత్ ం�� �ాబట�్ట, �ర� భ�షయ్త�త్ ల� ���న్ 

అనుస��ం���స్ం�.ే � కృ� ివయ్ర్థం�ా ������ ��? ��ను �ె�ాప్ను ఇప�ప్డ� మ�న�ా��� 

కృ�ిల� సఫల �దిధ్త �ా��ంచడం అ���� ��ల� కష్టం అ�. ఈ ��ౖప��తయ్ం అ���� 

సర్వ�ా��రణం. �ల� ��ల�మం�� ఆ ప్ర�ిస్��ధ్�ాం�న పర్వ��ల�్ల నూ మ��య� ��దద్  

నదుల��ంట బ�దధ్-�ాం�� చూ�� ఉంట�ర�. అందుల� ఎక�్కవ �ాతం ఈ ��వ�� 

సంబం��ం�ం�ే. ����� శ��త్ ఉం�� మ��య� ���న్ అ�� వయ్కత్ం �ేసు��గలదు. ఒక 

స్వచ్ఛ���న ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ ఆ�� ల�క అతడ� తమ� ��మ� ఏ ఉ�ేద్శం 

ల�క�ం�� బ��రగ్తం �ేసు��ర�. 

గతంల�, �� �్చ చూ��త్  ఇం�ా తక�్కవ మం�� అల� �లివబ�ే ఐ��క బ�దధ్ల�, 

ఐ��క ����ల� ఉం�ే�ాళ�్ళ. ఇప�ప్డ�, ఏ���నపప్ట��� ��ల�మం�� ఉ��న్ర�. �ాళ�్ళ 

తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� �ే�ినప�ప్డ�, ఆ ఇం�ా ఉనన్త���న �వ�ల� �ాళ్ళ� హతం �ే�ాత్ ర�. 

ఇ�� ఎప�ప్�ై�ే జరగబ� త�ం�ో , అ� �ా���� ��� మ��య� బ�దధ్  �గ��ల ��ౖ�� 

�ేర�క�ంట��. �ా��రణం�ా ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ క�మర��తం�ా మ�మ�ల� 

మనుష�ల సూ��్ర ల�� జ�కయ్ం �సేు��ర�. ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ �ా్థ � ఎంత 

ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం�ో , అతడ� ల�క ఆ�� �ామ�నయ్ మ�నవ సూ��్ర ల�� అంత తక�్కవ�ా 

జ�కయ్ం �ేసుక�ంట�ర�, ��ం�ెం క��� జ�కయ్ం �ేసు��ర�. ఏ�� ఏ�����, ఈ ఉనన్త���న �� 

అక�ా్మత�త్ �ా ఒక బ�దధ్  �గ���న్ �డి�గ��ేత ���న్�నన్ం �ేయడ�, ఎందుకంట� అతడ� 

ల�క ఆ�� అల�ంట� ప� �ేయర� �ాబట�్ట. ఆ �ధం�ా అ� బ�దధ్  �గ��ల ��ౖ�� �ే���� �ే ఆ 

ఉనన్త���న �వ�ల� �ాట�� అల��� వ��ల��ాత్ ర�. అ� హతం �యేబడ�త���న్యంట� 

�ాట��� ��ె�ి�� త�ం��, అందు�� అ� త�ిప్ంచు������� ప్రయ�న్�ాత్ �. పరయ్వ�ానం�ా, 

�ర� చూ���� �ాసత్వ���న బ� ��సత్వ అవల����ేశ్వ����? ల�క �ర� చూ���� ఒక 

�జ���న బ�దధ్����? ఇ�� �ెపప్డం అ���� ��ల� కష్టం.  

�ల� ��ల�మం�� ఈ �షయ��న్ గ���ం� ఆల��ంచవచు్చ: “ఇంట�్ల  ఉనన్ 

బ�దధ్  �గ��లను మనం ఏం �ెయ�య్�?” బహ�శ ��ల�మం�� �� గ���ం� ఆల��ం� 

ఉండవచు్చ. �ాధక�లక� కృ�ి �ాధనల� స�యం �యేడం ��సం, �ర� ఈ �ధం�ా 

�ేయవచ్చ� ��ను �ెబ�త���న్ను. బ�దధ్  �గ���న్ ��ేల� పట�్ట క�� ఉండ�ా, �ర� �� 

ప�సత్�ా�న్ �సు��వచు్చ (ఎందుకంట� ఈ ప�సత్కం �� ���్ర �న్ క��� ఉం�� �ాబట�్ట) ల�క  
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�� �� ట��� �సు��వచు్చ. తర��ాత �ర� ��దద్  పద్మ �ే� మ�ద్రను6  �ే�ి �్ార ణ 

ప్ర��ా్ఠ పన �యేమ� గ�ర�వ��� �నన్పం �సేు���ా�, స���ాగ్  ��క� అభయ్ర్థన ఎల� 

�ే�ాత్ �� అల�గ. ఇ�� అర ��షంల� అ��� త�ం��. ��ను అంద���� ��ె�ప్�� ఏ�టంట� 

ఇ�� ��వలం మన �ాధక�ల�� �ేయబడ�త�ంద�. ఈ �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన � బంధువ�లక� 

ల�క ��న్��త�లక� ప��ేయదు, ఎందుకంట� ��మ� ��వలం �ాధక�ల�� చూసుక�ంట�ం 

�ాబట�్ట. ��ంతమం�� �ెబ���ర� �ాళ�్ళ �� �� ట� �ాళ్ళ బంధువ�ల� ల�క ��న్��త�ల 

ఇళ్లక� దుష్ట శక�త్ లను దూరం�ా ఉం�ేందుక� �సుక�� ����త్ మ�. ��ను ఇక్కడ 

మ�మ�ల� మనుష�ల ��సం దుష్ట శక�త్ లను దూరం�ా ఉంచ����� ల�ను–అ�� గ�ర�వ� 

ఎడల అ� �ర���న అ��రవం. 

ఐ��క బ�దధ్ల� మ��య� ఐ��క ����లను గ���ం� �ె�ాప్లంట�, ఇక్కడ 

ఇం��క �షయం ఉం��. �్ార �న �ై�� �ేశంల� సుదూర���న పర్వ��ల�్ల  మ��య� దట్ట���న 

అడవ�ల�్ల  కృ� ి�ాధన �ేసుత్ నన్ �ాళ�్ళ ఎం��మం�� ఉం�ే�ాళ�్ళ. ఈ ��� ఎవ్వర� ల�ర�, 

ఎందుక�? �జ���� �ాళ�్ళ అదృశయ్ం అ��� ల�దు. �ాళ�్ళ తమ గ���ం� మ�మ�ల� 

మనుష�లక� �ె�య�వ్వర�, �ాళ్ళల� ఒక్కర� క��� క��ించక�ం�� �� ల�దు. ఈ 

మనుష�ల� అందర� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క��� ఉ��న్ర�. �ాళ�్ళ ఈ 

�ాలంల� చుట�్ట ప్రక్కల ల�ర� �ాదు, �ాళ�్ళ ఇం�ా ఇక్క�ే ఉ��న్ర�. ఈ��ట��� �ాళ�్ళ  

ప్రపంచంల� ���న్ ��ల మం�� ఉ��న్ర�. �� �్చ చూ��త్  �ా��ల� ఎక�్కవ మం�� మన 

�ేశంల��� ఉ��న్ర�, మ�ఖయ్ం�ా ఆ ప్రఖ�య్��ాం�న ��దద్  పర్వ��ల�్ల నూ మ��య� ��దద్  

నదుల ��ంట. �ాళ�్ళ ���న్ ఎ�ె�త్న  పర్వ��ల ప��స�ాల�్ల  క��� ఉ��న్ర�, �ా� �ాళ�్ళ 

తమ గ�హలను అ�ం��్రయ శక�త్ ల�� మ��ి���ాత్ ర�, �ర� �ాళ్ళ� చూడక�డద�. 

�ాళ్ళ కృ�ి ప���గ� �� �్చ చూ��త్  ��మ్మ���ా ఉంట�ం��, మ��య� �ాళ్ళ పదధ్త�ల� 

క��� �ా��కష్ం�ా �రట��ా ఉంట�� ఎందుకంట� �ాళ�్ళ కృ�ి �క్క �ా�ా�న్ 

గ���ంచల�దు �ాబట�్ట. మనం, అల� �ాక�ం�� ��ర��ా ఒక�� మనసును గ�����డ��ం 

మ��య� �శ్వం�క్క అత�య్నన్త���న లకష్ణ�లక� మ��య� �శ్వం�క్క 

స్వర��ా��� అనుగ�ణం�ా కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ ం. సహజం�ా��, ��ంగ్ ��ల� త్వర�ా  

 

 

6 ��దద్  పద్మ �ే� మ�ద్ర (Big Lotus Flower Hand Sign)—�్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన ��రక� ఒక �ే� 

మ�ద్ర. 
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��ర�గ�త�ం��. ఇ�� ఎందుకంట� కృ�ి �ాధనల� మ��ాగ్ ల� ఒక �రి�డ్ (సూచయ్గ�సూత్ పం) 

ల�ంట��; ��వలం మధయ్ బ�ట మ�త్ర�� ప్ర��న���న మ�రగ్ం. ఆ ప్రక్క మ��య� �నన్ 

బ�టల�్ల , కృ�ి �ాధనల� ఒక�� �ిన్ �ింగ్ �ా్థ � అంత ఉనన్తం�ా ఉండక�� వచు్చ. 

కృ�ిల� ఉనన్త �ా్థ � �ా��ంచక�ం���� ఒకర� జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ందవచు్చ. �ా� �ాళ�్ళ 

స్వచ్ఛ���న కృ�ి �ాధన �క్క ప్ర��న మ�రగ్ం నుం�� ��ల� తక�్కవ �ా్థ �ల� ఉంట�ర�. 

అట�వంట� �ాధన �ాఠ�ాల నుం�� క��� ఒకర� �ష�య్లను �సుక�ంట�ర�. ఈ 

�ాధన ��ంత ఎత�త్  కృ�ి �ా్థ ��� మ�త్ర�� �ేర���గలదు మ��య� ఒక�� �ని్ �ింగ్ �ా్థ � 

��ంత ఎత�త్  వర�� ఎదగగలదు �ాబట�్ట, �ష�య్ల� అందర� ��వలం ఈ �ా్థ � వర�� కృ� ి

�ాధన �ే�ాత్ ర�. ఒక ప్రక్క బ�ట �ాధన, కృ�ి �క్క అంచులక� ఎంత దగగ్ర�ా ఉంట�, 

����� అంత ఎక�్కవ ఆవశయ్కతల� ఉంట�� మ��య� ����క్క కృ�ి �ాధన అంత 

ఎక�్కవ ��్లష్టతరం�ా ఉంట�ం��, ఎందుకంట� ఇ�� కృ��ిక్క �ా�ా�న్ గ���ంచల�దు 

�ాబట�్ట. కృ�ిల� ఒకర� ప్ర��నం�ా ఒక���క్క �ిన్ �ంిగ్ కృ� ి�యేవల�ి ఉం��. �ాళ�్ళ 

ఇం�ా ���న్ అర్థం �ేసు��ల�ర� మ��య� కృ�ి �ాధన ��వలం క�ా్ట లను భ��ంచడం 

��్వ�ా�� �యేగలం అ� నమ�్మ��ర�. అందువల్ల  ఒక అ� ��ర్ఘ���న �ాలం తర��ాత 

అ��క���న వందల సంవతస్�ాల �ాలం ల�క ���య్ సంవతస్�ాలక� ��నౖ కృ�ి �ాధన 

�ే�ి�� �ా�, �ాళ�్ళ ఒక �నన్ ��గం ��ంగ్ మ�త్ర�� �� ందగ��ార�. �జ���� �ాళ�్ళ 

��ంగ్ ను �� ం��ం�� బ�ధల�పడడం ��్వ�ా �ాదు. �ాళ�్ళ ���న్ ఎల� సం�ా���ాత్ ర�? ఇ�� 

ఒక �ా��రణ���న మ��ి �క్క ప���ి్థ�� �� � ఉంట�ం��: ఒక���� య�వనంల� అ��క 

బం��ల� ఉంట��, �ా� ఒకర� వృదుధ్ ల� అ��య్ �ాట���, �ాలం �క్క గమనం�� ఒక�� 

భ�షయ్త�త్  ��ా�ాజనకం�ా అ��సిుత్ ం��. ఆ బం��ల� అ��� సహజం�ా�� వ��� 

��యబడ��� మ��య� ��ల���� ���. ఈ ప్రక్క బ�ట �ాధనల� క��� ఈ పదధ్��� 

ఉప����ాత్ �. �ాళ�్ళ కృ�ిల� ప���గ� ��సం క�ర�్చ� ��య్నం �యేడం, పరవశం 

మ��య� బ�ధలను భ��ంచడం ఆ��రం�ా �ేసుక�ంట�, ఒకర� ��ంగ్ క��� ��ంచు��గలర� 

�ెల�సుక�ంట�ర�. �ా�� �ామ�నయ్ మ�నవ బం��ల� ఒక సు��ర్ఘ���న మ��య� క��న���న 

�ాల ప����ల� ��మ్మ���ా క������ ��య�, మ��య� ��మ్మ���ా ఆ బం��లను 

������ట్టడం ��్వ�ా�� ��ంగ్ ��ర�గ�త�ంద� �ాళ్ళ�� �ె�యదు.   

మన �ాధనక� ఒక ��ం��్రకరణ ఉం�� మ��య� క�్చతం�ా ఆ బం��లను ఎ�త్  

చూప�త�ం��. �ాట�� తయ్�ంచడం ��్వ�ా, ఒకర� కృ�లి� ��ల� ��గవంత���న ప���గ��  
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�ా��ంచగలర�. ��ను ���న్ ప్ర�ే�ాల�� ����్ల ను అక్కడ ��క� తరచు ��ల� 

సంవతస్�ాల��ా కృ�ి �ాధన �ే�ని�ాళ�్ళ ఎదుర�ప��్డ ర�. �ాళ�్ళ అ��న్ర�: “��మ� 

ఇక్కడ ఉనన్ట�్ట  ఎవ్వ���� �ె�యదు. �ర� ��ే���� �షయ���� వ��త్ , ��మ� ��� 

జ���� �ామ� ల�క ఎట�వంట� సమ�ాయ్ కల�గజ�యమ�.” ఈ వయ్క�త్ ల� �ా��కష్ం�ా 

మం��ాళ్ళ ��వ�� �ెం��న�ాళ�్ళ. 

��మ� ���న్ �డె�లను క��� ఎదు��్కవల� ి వ�్చం��. ఉ��హరణ�� ��ను 

��్వయ్ జ�7ల� �దట� �ా���ా ఒక తరగ� బ� ��ం�నప�ప్డ�, ననున్ ��త�క�్కంట� ఎవ�� 

వ�్చ తన ఆ��గ�ర�వ� ననున్ కల�ా� అంట���న్డ� �ె�ాప్డ�. అతడ� తన 

ఆ��గ�ర�వ�� వ��్ణం��డ� మ��య� అతడ� కృ� ి �ాధన ��ల� సంవతస్�ాల��ా ఎల� 

�ే�ిం�� �వ��ం��డ�. ��ను ఈ వయ్��త్ �డె� � క��� ఉ��న్డ� గ���ం��ను మ��య� 

అతడ� పసుప� పచ్చ వర్ణంగల మ�ఖం�� ��ల� క�� రం�ా కనబ��్డ డ�. ��క� అత�న్ 

చూ��ందుక� సమయం ల�ద� �ె�ిప్ అత��� ��ాక��ం��ను. పరయ్వ�ానం�ా, అత�� వృదధ్  

గ�ర�వ��� ��పం వ�్చం�� మ��య� ��క� ఇబ్బందులను కల�గజ�యడం ఆరం�ం��డ�, 

ప్ర� ��� వదలక�ం�� ��క� ఇబ్బం�� క���ం��డ�. ��ను ఇతర�ల�� ఘరష్ణ పడడం 

అ���� అసల� ఇష్టపడ� �ా���, మ��య� అతను ఘరష్ణ పడ����� త��న�ాడ� క��� 

�ాదు. అతడ� �� �దక� �ెడ� �షయ�లను �ె�్చన ప్ర��ా�� ��ను �ాట�� 

మ�మ�ల��ా ��ల��సూత్  �� య�ను. ఆ తర��ాత �� ప్రసం�ా�న్ ����� ఆరం�ం�ే�ా���. 

�ంగ్ �ామ�� జయ్ంల�8 ఒక ���� మతసు్థ డ� ఉం��ేాడ�, ఇతడ� తన�క్క 

����మత కృ�ి సమయంల� ఒక సరప్ం �తే ఆవ��ంచబ��్డ డ�. ఆ తర��ాత ఈ ���� 

మతసు్థ డ� తన �ాధన ప���త్ �ెయయ్క�ం���� మరణ�ం��డ�. ఆ సరప్ం ఆ ���� మతసు్థ �� 

శ���ా�న్ ఆ��నంల��� �సుక�� ఒక మ�నవ స్వర��ా�న్ కృ�ి �ే�ిం��. ఆ వయ్��త్ �క్క 

ఆ��గ�ర��� మ�నవ స్వర�పంల� ఉనన్ ఆ సరప్ం. అత� స్వ��వం మ�రల�దు �ాబట�్ట, 

అతడ� ��క� ఆపద క���ంచ����� తన� ��ను ఒక ��దద్  సరప్ం�ా మ�ర�్చక���న్డ�. 

అతడ� హదుద్  ��ాడ� అ� ��క� అ��ిం�ం��, అత��� �� �ేత�ల�� పట�్ట క���న్ను. 

 
 

7 ��్వయ్ జ� (gway-jhoe)—��ౖర�� �ై�� �ేశప� ఒక �్ార ంతం. 
8 �ంగ్ �ామ�� జయ్ం the Ming Dynasty—�ై�� చ��త్రల� 1368 A.D. మ��య� 1644 A.D. ల 

మధయ్ �ాలం. 
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��ను ��ల� శ��త్వంత���న ఒక ��ంగ్ ఏ�ై�ే “క����ం� ే��ంగ్” అ� �ిలవబడ�త�ం�ో  ���న్ 

ఉప���ం� అత�� శ��రం ��ం�� ���ా�న్ �ళ్ళల� క������ ��ల� ��ేాను. అత�� శ��రం 

��ౖ ��గం ఇంట��� ��ను������ �ా���� �ం��. 

ఒక ��� ��్వయ్ జ� ల� స�యక ��ంద్రం �క్క స్వచ్చంద దర్శక��ా�� ఆ 

వయ్��త్ �క్క �ష�య్డ� క��ి తమ ఆ��గ�ర�వ� ఆ��ను చూ��లనుక�ంట���న్డ� 

�ె�ాప్డ�. ఆ దర్శక��ాల� అక్క���� ���్ల ఒక �కట� గ�హల��� ప్ర���ం�ం�� ఒక పచ్చ� 

�ాం��� ��ల�గ�త�నన్ కళ�్ళ, ఒక క�ర�్చ� ఉనన్ �డ తపప్ అక్కడ ఆ��క� ఏ� 

క��ించల�దు. అతడ� కళ�్ళ �ె���నప�ప్డ� గ�హ �ాం�వంతం అ��య్��. అతడ� కళ�్ళ 

మ��ిన ��ంట�� గ�హ �కట�మయం అ��య్��. ఒక మ�ండ�క ��షల�: “� హ�ంగ్ � 

మ�్ల ����� వ�ాత్ డ�, మ�ల� ఎవ్వర� మ�్ల ఈ�ా�� అట�వంట� సమసయ్లను సృ�ి్టంచం. 

��ను తప�ప్ �ే�ాను. � హ�ంగ్ �  ప్రజలక� మ���త్ ప్ర�ా��ంచ����� వ��్చడ�” అ��న్డ�. 

అత�� �ష�య్డ� అ���ాడ� “ఆ��గ�ర��ా దయ��ేి �లబడ�. � �ాళ్ళక� ఏమ�ం��?” 

అతడ�: “�� �ాళ�్ళ �ెబ్బ ���న్� �ాబట�్ట  ��ను ఇక��ౖ �లబడల�ను” అ� సమ���నం 

ఇ��్చడ�. అ� ఎల� �ెబ్బ ���న్య� అ����నప�ప్డ�, అతడ� క�ా్ట లక� గ�����ేిన 

������న్ వ��్ణంచడం �దల���ట�్ట డ�. 1993 ��ంగ్ ల� జ����న ఓ����ంటల్ ��ల్త్  

ఎ��స్�ల�, అతడ� మ�్ల ���� కల�గజ�సుక���న్డ�. అతడ� ఎల్లప�ప్డూ �ెడ� �ా�ాయ్ల� 

�ే�ి మ��య� �� ���ా బ� ధనల�� జ�కయ్ం �ేసుక���న్డ� �ాబట�్ట , ��ను అప�ప్డ� 

అత��� ప���త్�ా �ర�్మ�ం� ���ాను. అతడ� �ర�్మ�ంచబ��న తర��ాత, అత�� ��ట� 

సహ� దర�ల� మ��య� �� ద��మణ�ల� అందర� చరయ్ �సు���ాలనుక���న్ర�. ఆ 

సమయంల� ��ను ���న్ మ�టల� అ��న్ను. �ాళ్ళందర� ���్వర�� � మ��య� ఎం�� 

భయ��్ర ంత�లక� ల���ౖ �ాళ్ళల� ఒక్కర� క��� ఏ� �ెయయ్����� �ాహసం �ెయయ్ల�దు. 

�ాళ�్ళ ఏం జర�గ�త�ం�ో  క��� అర్థం �ేసుక���న్ర�. ఒక ��ర్ఘ���న �ాలం కృ�ి �ాధన 

�ేసుత్ నన్పప్ట��� �ాళ్ళల� ��ందర� ప���త్�ా �ామ�నయ్ మ�నవ�ల�. �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన అ�� 

�షయ��న్ �వ��ంచడంల� ఇ� �క� ��ను ఇ�ే్చ ���న్ ఉ��హరణల�. 
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�య్� క  

�య్� క9 అంట� ఏ�ట�? �ాధక�ల�క్క సమ�జంల�, ���ంగ్ బ� ��ం�ే 

క�మంల� ��ల�మం�� ���న్ కృ�ిల� ఒక ���గం�ా బ� ���ాత్ ర�. �ాసత్�ా��� ఇ�� కృ� ి

�ాధనక� సంబం��ం�న ఒక ���గం �ాదు. ఇ�� ఒక ఉ�ాయం, మం��్ర ల� మ��య� 

�ాం���క పదధ్త�ల��ా బ� ��ంచబడ�త�ం��. ఇ�� ��న్లను ��్రంచడం, అగరవత�త్ ల� 

�����ంచడం, �ా����లను �����ంచడం, మం��్ర లను వ�్లంచడం �దలగ� స్వర��ాలను 

�����సుత్ ం��. ఇ�� �ాయ్��� నయం �ేయగలదు మ��య� ��� ���తస్ పదధ్త�ల� 

��ల� ��త్ర���న�. ఉ��హరణ��, ఎవ������� ఆ�� మ�ఖం �ద ఒక గడ్డ  �������ే, ఆ 

�ాధక�డ� ��ల�ద ఒక ఇం���కమ� (cinnabar) �ేత తయ�ర� �ేయబ��న ��ిాల� 

మ�ం�న క�ం�ె-కలం�� ఒక వృ��త్ �ా�ా�న్ ���ాత్ డ� మ��య� ఆ వృ��త్ �ారం మధయ్ ఒక 

“x” గ�ర�త్ ను ���ాత్ డ�. ఆ వృ��త్ �ారం మధయ్ల� ఆ��� �లబడమ� అడ�గ���డ�. 

అప�ప్డ� అతను మం��్ర లను వ�్లంచడం ఆరం��ాత్ డ�. ఆ తర��ాత ఇం���కమ� �ేత 

తయ�ర� �ేయబ��న ��ిాల� మ�ం�న క�ం�-ెకలం�� ఆ�� మ�ఖం �ద 

వృ��త్ �ా�ాలను ��య����� ఉప����ాత్ డ�. ��తల� ��సూత్ �� అతడ� మం��్ర ల� వ�్ల�ాత్ డ�. 

అతను ��సూత్  ఉం�� �వ���� గడ్డ�ద క�ం�ె-కలం�� ఒక చుక్క ��డ��డ�, మం��్ర లను 

వ�్లంచడం ఆ���� త�ం��. ఆ��క� ఇప�ప్డ� అ�� బ�గ�ప��ంద� �బె���డ�. ఆ�� గడ్డను 

మ�ట�్ట క�నన్ప�ప్డ�, అ�� �ాసత్వం�ా�� �నన్���ా అ�య్ంద� �లె�సుక�ంట�ం�� 

మ��య� ఇక �దట ���ిప్�ా ఉండదు, ఎందుకంట� ఇ�� ప్ర��వ�లం�ా ఉండగలదు 

�ాబట�్ట. అతడ� �నన్�ాట� �ాయ్ధులను నయం �ేయగలడ�, �ా� ��దద్�ాట�� �ేయల�డ�. 

� �ే��� ���ిప్ వ��త్  అతడ� ఏం �ే�ాత్ డ�? అతడ� � �ేత�ల� ��పమ� �ె�ిప్ మం��్ర ల� 

వ�్లంచడం ఆరం��ాత్ డ�. అతడ� � ఈ �ే��క్క హగ�10 �ందువ� వదద్ ఒక్క�ా�� 

ఊ�� మ��య� అ�� � ��ం�ో  ��ే హగ� �ందువ� నుం�� బయట�� వ�ే్చల� �ే�ాత్ డ�. 

�ర� �ా��క్క ఒక సప్ర్శను అనుభ�� �� ందు��ర� మ��య� � �ే�� �ర� 

మ�ట�్ట క�నన్ప�ప్డ�, ఇంతక� మ�ందునన్ంత ���పి్ ఉండదు. ఇం�ే �ాక�ం��, 

��ంతమం�� �ా����ల� �����ం�ే, ��న్లను ����, ��న్లను మ�ద్ర���� �దలగ� 

పదధ్త�లను ఉప����ాత్ ర�. �ాళ�్ళ ఇల�ంట�� �ే�ాత్ ర�. 

9 �య్� క Zhuyou Ke (jew-yo kuh)—�నన్పమ� �క్క �ాధన. 
10 హగ� hegu (huh-goo) point—�ే� ��నుక ���ాన ఉనన్ ఒక ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�, 

చూప�డ���ల� బ� టన��ల�క� మధయ్నునన్��. 
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���� �ాఠ�ాలల�� �్ార పం�క ప్రక్క-బ�ట �ాధనల� �్ార ణ��న్ కృ�ి �ేయవ�. 

అ� జ�శయ్ం �పెప్డం, ఫంగ్ ��్వ11, దుష్ట శక�త్ లను �ార�ో్రలడం మ��య� అ�����ాయ్లక� 

���తస్ల� �యేడం వంట� �ాట��� ప���త్�ా అ��ప్తం అ��� య��. �్ార పం�క ప్రక్క-బ�ట 

�ాధనల� �ట�ల� ��ల� �ాట�� ఉప����ాత్ �. అ� �ాయ్ధుల� నయం �ేయగలవ�, 

�ా� ఉప���ం�ే పదధ్త�ల� మ�త్రం మం�� �ావ�. �ాయ్���� ���తస్ �ెయయ్����� 

�ాళ�్ళ �ే�న్ ఉప����ాత్ ర� అ���� మనం ఎ�త్  చూ�ించమ�, �ా� మన ���ా 

�ాధక�ల� �ట�� ఉప���ంచక�డదు ఎందుకంట� అ� ��ల� అలప్���న మ��య� ఎం�� 

�ెడ్డ  సం�ే�ాలను క��� ఉంట�� �ాబట�్ట. �్ార �న �ై�� �శేంల� ���తస్ పదధ్త�లను 

అం�ాల��ా �భ�ం��ర� ఎల� అంట� �����న ఎమ�కలను కట�్ట కట�్ట  పదధ్త�ల�, 

ఆక�య్పంక్చర్, మ�ాజ్, ������్ార ��్టక్, ఆక�య్��్రజర్, ���ంగ్ ���తస్, మ��క ���తస్ల�  

�దలగ�న�. అ� అ��క���న వ�ాగ్ ల��ా �భ�ంచబ��్డ �. ప్ర� ���తస్ పదధ్� ఒక 

అంశం�ా �ిలవబడ�త�ం��. ఈ �య్� క అ���� పదమ��ో  అంశం�ా �భ�ంచబ��ం��. 

అందువల్ల  ��� ప���త్ ��ర� “�య్� �క్క పదమ��ో  సంఖ�య్క అంశం.”  �య్� క 

అ���� మన కృ� ి ���గంల��� �ాదు, ఎందుకంట� ఇ�� కృ�ి �ాధన ��్వ�ా �ా��ం�న 

��ంగ్ �ాదు. ����� బదుల�, ఇ�� ఏ�ో ఒక ఉ�ాయం ల�ంట���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ఫంగ్  ��్వ fengshui (fung-shway)—�ై���ేశప� �ాసుత్ , భ�� �క్క సమతల మ�ద్రణ 

�క్క �ాధన. 
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ఆరవ ప్రసంగం 

కృ�ి ఉ��్మదం   

కృ�ి �ాధక�ల సమ�జంల�, కృ�ి ఉ��్మదం అ�� ఒక పదం ఉం��. ఇ�� ప్రజల�ద ��ల� 

బల���న ప్ర��వం క��� ఉం��. మ�ఖయ్ం�ా ��ంతమం�� ���న్ ఎంత�ా ప్ర��రం �ే�ారంట� 

��ంతమం�� మనుష�ల� ���ంగ్ �ాధన �ేయ�లంట� భయప���� ��ర�. మనుష�ల� 

���ంగ్ �ాధన ��ే�త్  అ�� కృ�ి ఉ��్మ����� ���� �యవచు్చ అ� ప్రజల� �నన్ప�ప్డ�, 

�ాళ�్ళ ���న్ ప్రయ�న్ం� చూడ����� క��� మ�� భయప���� ��ర�. �జ���� కృ� ి

ఉ��్మదం అ���� ల��� ల�ద� ��ను �బె�త���న్ను.  

��ల�మం�� �ాళ్ళ మనసుల� ధర్మబదధ్ం�ా ల�� �ారణం�ా ఆత్మల� ల�క 

జంత�వ�ల ��్వ�ా ఆ�ాహనలక� గ�రయ�య్ర�. �ాళ్ళ ప్ర��న �ైతనయ్మ�ల� �ాట�� అ� 

�యంత్రణ �సేు��ల�క�� త���న్� మ��య� �ాళ�్ళ ���న్ ���ంగ్ �ా 

ప��గణ��ాత్ �. �ాళ్ళ శ���ాల� ఆవ��ం�న ఆత్మల� ల�క  జంత�వ�ల ��్వ�ా 

ఆజ�్ఞ �ించబడ���, �ాళ్ళను మ�న�కిం�ా అ�ి్థరం�ా �ే�ాత్ � ల�క అర�ప�ల� ��కల� 

��ట�్టల� �ే�ాత్ �. జనం ���ంగ్ �ాధన అ���� అల� ఉంట�ంద� చూ�ని తర��ాత, �ాళ�్ళ 

�ాధన �యే����� మ�� భయప���� ��ర�. �ల� ��ల�మం�� ఇ�ే ���ంగ్ అ� 

అనుక�ంట�ర�, �ా� ఇ�� ���ంగ్ �ాధన ఎల� అవ�త�ం��? ఇ�� ��వలం ���తస్ల� 

మ��య� �ా��రక ప��ి్ట�క్క అ� ���ం�� దశ, అ��� ఇ�� ��ల�  ప్రమ�దకరం. �ర� 

ఈ మ��ాగ్ ��� అల�ాట�ప���ే, � ప్ర��న �ెతౖనయ్ం అ���� �మ్మ�న్ ఎప�ప్డూ 

�యంత్రణ �యేల�క�� త�ం��. అప�ప్డ� � శ��రం � స�యక �ెతౖనయ్ం, ప�ా� 

సం�ే�ాల�, ఆవ��ం�ే ఆత్మల� ల�క జంత�వ�ల� �దలగ��ాట� 

�ేత �ా�ించబడవచు్చ. �ర� ���న్ ప్రమ�దకర���న పనులక� �ాలప్�� కృ�ి �ే���ాళ్ళ 

సమ�జ����  ��పప్ నష్టం వ�ే్చల� �యేవచు్చ. ��నంతట��� �ారణం ఒక���క్క అ��� 

భ��త���న మనసు మ��య� తమను ��మ� ప్రద��్శంచు��వడం అ�� బంధం–ఇ�� కృ� ి

ఉ��్మదం �ాదు. ��ంతమం�� మనుష�ల� అల� �లివబ�ే ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఎల� 

అయ�య్�� ఎవ్వ���� �ె�యదు, ఎందుకంట� �ాళ�్ళ క��� కృ�ి ఉ��్మ���న్ నమ�్మ��ర�. 

�ాసత్�ా��� ���ంగ్ �ాధన అ���� ఒక��� కృ� ి ఉ��్మ����� �సుక���ళ్లదు. 

��ల�మం�� ఈ పదజ�ల��న్ �ా��తయ్ రచనల�, య�దధ్ కళల నవలల� �దలగ��ాట� 
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నుం�� ��ర�్చక�ంట�ర�. �ర� ���న్ నమ్మక�� �ే,  �్ార �న ప�సత్�ాల� ల�క కృ� ి�ాధన 

ప�సత్�ాల�్ల  ��� చూసు��వచు్చ, అక్కడ ఇట�వంట� �షయ�ల� ల�వ�. అసల� కృ�ి 

ఉ��్మదం ఎల� ఉంట�ం��? అట�వంట� �షయం జరగడం అ���� అసంభవం. 

కృ�ి ఉ��్మ����� అ��క స్వర��ాల� ఉ��న్య� �ా��రణం�ా 

నమ్మబడ�త�ం��. ��ను ఇప�ప్డ� �ె�ిప్ం�� క��� ����క్క ఒక స్వర�పం. ఒక�� 

�క్క మనసుస్ ధర్మబదధ్ం�ా ల�� �ారణం�ా, ఒకర� ఆత్మ ల�క జంత� ఆ�ాహనక� 

గ�రవ���ర� మ��య� రకర�ాల మనసత్��్వలను క��� ఉంట�ర�, ఎల� అంట� ప్రదర్శన 

�ేసు������� ఒక ���ంగ్ �ి్థ� ��సం య�న్ంచడం. ��ంతమం�� ��ర��ా అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల ��ంట� పడ��ర� ల��� బ�టకప� ���ంగ్ �ాధన �ే�ాత్ ర�. ���ంగ్ �ాధన 

�ే��టప�ప్డ�, �ాళ�్ళ తమ ప్ర��న �ెతౖ��య్�న్ వ��� ��ట�్టయ����� 

అల�ాట�ప���� ��ర�. అ�న్ �షయ�ల �ద సప్ృహను �� ��ట�్ట క�� తమ శ���ాలను 

ఇతర�లక� అపప్��ం�ే�ాత్ ర�. �ాళ�్ళ మ�న�కిం�ా అ�ి్థరం�ా అ��� � తమ శ���ాలను 

స�యక �ైతనయ్ం��్వ�ా ల�క ప�ా� సం�ే�ాల��్వ�ా ఆజ�్ఞ �ించబ�లే� �సేుక�ంట�ర�. 

�ాళ�్ళ ��ంత �ంత�ా ప్రవ��త్�ాత్ ర�. అట�వంట� వయ్��త్ ఒక భవం� �ద నుం�� 

దూ���ాత్ డ� ల�క �ళ్ళల��� దూక���డ�, అత���� అల� �యేమ� �ె��ే. అత���� 

స్వయం�ా ��ం��ల�� ����క క��� ఉండదు మ��య� తన శ���ా�న్ ఇతర�లక� 

అపప్��ం�ే�ాత్ డ�. ఇ�� కృ�ి ఉ��్మదం �ాదు, ఇ�� ���ంగ్ �ాధనల� తప�ప్���� పట్టడం, 

మ��య� ఇ�� ఆరంభంల� �ా�ాల� ఆ �ధం�ా ఒక���క్క ప్రవరత్న ��్వ�ా వ�్చం��. 

��ల�మం�� తమ శ���ాలను సప్ృహ ల�క�ం�� ఊపడం అ���� ���ంగ్ �ాధన 

అనుక�ంట�ర�. �ాసత్�ా���, ఇల�ంట� �ి్థ�ల� �జం�ా ఒకర� ���ంగ్ �ాధన ��ే�త్ , అ�� 

ఎం�� �వ్ర���న ప��ణ�మ�లక� �����యగలదు. అ�� ���ంగ్ �ాధన �ాదు, �ా� 

మ�మ�ల� మనుష�ల�క్క బం��ల� మ��య� ప్రయ��న్ల �క్క ఒక ప��ణ�మం. 

ఇం��క ఉదంతం ఏ�టంట� ���ంగ్ �ాధనల�, ఒకర� �ాళ్ళ శ��రంల� � 

ఎక్క�ై�� క�డగట�్ట క�ంట� ల�క � తల��ౖ నుం�� ��ం���� ���� �ాల�క�� �ే భయప���� ��ర�. 

ఒక మ�నవ శ��రం అ���� ఒక �నన్ �శ్వం. మ�ఖయ్ం�ా ���� �ాధనల�, � ఒక మ�రగ్ం 

గ�ం�� ��ళ�త్ నన్ప�ప్డ�, ఒకర� ఈ సమసయ్ల� ఎదుర�్కంట�ర�. � మ�రగ్ం గ�ం��  

��ళ్లల�క�� �ే అ�� అక్క�ే ఆ���� త�ం��. ఇ�� ��వలం తలల��� �ాదు, శ��ర ఇతర ���ాల�్ల  

క��� జరగవచు్చ; అ�నపప్ట��� ఒక వయ్��త్ �క్క అతయ్ంత సు�న్త���న ��గం తల. 

� తల ��ౖ ���ా��� ఎక�్కత�ం�� మ��య� ఆ తర��ాత ����� ���ందక� ��గ�త�ం��. � ఒక 
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మ�రగ్ం గ�ం�� ��ళ్లల�క�� �ే, ఒకర� ఎట�వంట� అనుభ���� ల�నవ���ర� అంట� తల�ాయ 

బర�వ��ా మ��య� �ా�నట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం��, ఒక దట్ట���న � ట�� ీ��సుక�నన్ట�్ట . �ా� 

� �ే�న్ �యం�్రంచల�దు, మ��య� అ���ాక ఎట�వంట� ఇబ్బం�� ల�క అ�����ాయ్�న్ 

క��� �సుక��ాదు. ��ంతమం�� ���ంగ్ గ���ం� �జం ��ెయక ���న్ 

�గ�ఢ���న ప్రకటనలను �ే�ాత్ ర�, ఇ�� ఒక గందర��ళ���న ప���ి్థ��� ������ిం��. 

అనుగ�ణం�ా, జనం అనుక����� ఏ�టంట� � తల �� ౖ ���ా��� ���్ల  ���ం���� ���� 

�ాల�క�� �ే ఒక���� కృ�ి ఉ��్మదం ఉంద�, తప�ప్���� పడ��ర� రకర�ాల��ా 

అనుక�ంట�ర�. ��� ఫ�తం�ా, ��ల�మం�� �ాళ్ళంతట �ా��్ళ భయపడ��ర�. 

� తల ��ౖ ���ా��� �ేర�క�� మ��య� ���ం���� ���� �ాల�క�� �ే, అ�� ఒక 

����్క�క���న �ి్థ� మ�త్ర��. ��ంతమం�� మనుష�ల�� ఇ�� ��ల� ఎక�్కవ �ాలం ��క 

ల��� ఒక ఆర� ��లల� ���ా ఉండవచు్చ, మ��య� అ�� ఇం�ా ���ం���� ���� 

�ాక�� వచు్చ. అ� ేప���ి్థ� అ��ే, ఒకర� ఒక �జ���న ���ంగ్ గ�ర�వ�� ��త�ా� ఆ 

� ���ం���� ����ల� మ�రగ్ం చూ�ించ�����, అప�ప్డ� అ�� అల� ���ం���� ��గ�త�ం��. ���ంగ్ 

�ాధనల� �ల� ఎవ������ ే � � ఒక మ�రగ్ం నుం�� ��ళ్లల�క�� త�ం�ో  ల�క ���ం���� ���� 

�ావడం ల��ో , �ర� � �ిన్ �ింగ్ ల� �ారణ�ల� ��త�ా�  �ర� అ�ే �ా్థ �ల� ��ల� 

�ాలం �క�్కక� �� య��ా మ��య� �ర� � �ిన్ �ింగ్ � అ�వృ��ధ్  �ేసు���ాల� అ� 

��ాధ్ ��ంచు�������!  ఒక్క�ా�� �ర� �ాసత్�కం�ా �ని్ �ింగ్ అ�వృ��ధ్  �సేుక�ంట�, �ర� 

ఆ � ���ం���� ���� వసుత్ ంద���� చూ�ాత్ ర�. �ర� �ిన్ �ంిగ్ వృ��ధ్� ఉ��్ఘ ట�ంచక�ం�� ��వలం 

���క శ��రంల�� ��ంగ్ �క్క ర��ాంత�ా�న్ య�న్ంచల�ర�. ఇ�� �ర� � �ిన్ 

�ింగ్ అ�వృ��ధ్  �యేడం ��స�� ��� ఉం��–��వలం అప�ప్�ే �ర� ఒక సమగ����న 

మ�ర�ప్� �యేగలర�. � అ���� �ాసత్వం�ా�� �����ంచబ�� ఉంట�, అ�� ఇం�ా ఎట�వంట� 

సమసయ్ కల�గజ�యదు. ఇ�� మ�మ�ల��ా � స్వంత మ�న�ిక త��్వల� �ే�� 

ప�. ఇ���ాక, � తల ��ౖ ���ా��� �రే�క�ంట� ఒకర� వక�ం�ా తయ�రవ���ర� ఒక 

బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ� ��ెిప్ం�� �ంట� ఒకర� భయపడక మ�నర�. ఈ భయం�� ఇ�� 

�జం�ా�� ఈ వయ్��త్�� ��ంత సమసయ్ �సుక��ావచు్చ. ఒక్క�ా�� �ర� భయప���ే, అ�� 

భయం అ�� ఒక బంధం. అ�� ఒక బంధమ� �ా��? ఒక్క�ా�� � బంధం బయటప���ే, 

���న్ ��ల��ం��� క��? �ర� ����� ఎంత భయపడ����, అంత జబ�్బప��న �ా��ల� 

కనబడ��ర�. ��క్క ఈ బంధం తపప్క ��ల��ం���స్ం�.ే ఈ �ాఠం ��్వ�ా �ర� 

��ర�్చక���ల� �యేబడ��ర�, ఆ �ధం�ా � భయం �� ��ట�్ట క��, �ర� మ�ందుక� 

��ళ్లగలర�. 
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�ాళ్ళ భ�షయ్త�త్ ల� �ే�� కృ�లి� �ాధక�లక� �ా��రకం�ా ��ఖయ్త అ��ించదు, 

ఎందుకంట� �ాళ్ళ శ���ాల� అ��క ర�ాల ��ంగ్ ను అ�వృ��ధ్  �ే�ాత్ � �ాబట�్ట, అవ�న్ 

�ాళ్ళ శ���ాల ల�పల �ర�గ�త� ఉం�ే ��ల� శ��త్వంత���న �షయ�ల�; అ� �మ్మ�న్ 

ఏ�ో  ఒక �ధం�ా అ��క�ాయ్��� గ�ర��య్ల� �ే�ాత్ �. � అ��క�ాయ్��� మ�ఖయ్���న 

�ారణం ఏ�టంట� �ర� ఎప�ప్డూ ఏ�ో ఒక అ�����ాయ్�న్ �ెచు్చక�ంట�మ� 

భయపడ�త� ఉండట��. �జ���� � శ��రంల� అ�వృ��ధ్  �యేబ��న ఆ �షయ�ల� 

ఎం�� శ��త్వంత���న�, మ��య� అవ�న్ ��ంగ్, అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� మ��య� 

అ��క���న స�వ �్ార ణ�ల�. అ� అట� ఇట� ������ే �క� �ా��రకం�ా దురద�ా, 

���ిప్�ా, అ��కరయ్ం�ా ఇల� అ��ిసుత్ ం��. ���� వయ్వస్థ�క్క ��నల� అ��� మ�ఖయ్ం�ా 

సు�న్తం�ా ఉంట��, మ��య� అ�న్ ర�ాల అ����గయ్ లకష్ణ�ల� ఉంట��. ఉనన్త-

శ��త్ ప���ా్థ ల ��్వ�ా � శ��రం ప���త్�ా ర��ాంతరం �ెందనంత �ాలం, �క� ఈ 

�ధం�ా�� అ��సిుత్ ం��. ఏ����� ���న్ ఒక మం� �షయం�ా�� చూ���. ఒక 

�ాధక����ా �మ్మ�న్ �ర� ఒక మ�మ�ల� మ��ి�ా చూసుక�� �క� 

ఎల్లప�ప్డూ అ����గయ్ం�ా ఉంద� అనుక�ంట�, �ర� కృ�ి �ాధన ఎల� �ెయయ్గలర�? 

కృ�ి �ాధనల� ఒక ఇబ్బం�� ఎదు���నప�ప్డ�, �మ్మ�న్ �ర� ఇం�ా ఒక మ�మ�ల� 

మ��ి�ా�� చూసుక�ంట�, ��క్క �ని్ �ింగ్ ఆ కష్ణంల� మ�మ�ల� మనుష�ల 

�ా్థ ��� ��గజ����� �ంద� ��ను అంట�ను. క�సం ఈ ప్ర�ేయ్క���న �షయంల�, �ర�  

మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ ��� ��గజ����� య�ర�. 

 �జ���న �ాధక�ల��ా, మనం �షయ�లను మ�మ�ల� మనుష�ల 

దృకప్థం నుం�� �ాక�ం�� ��ల� ఉనన్త �ా్థ � నుం�� ప��గణ�ం���. �ర� అ����గయ్ం�� 

ఉ��న్ర� �ర� న�్మ�,ే ఇ�� �మ్మ�న్ �జం�ా�� అ����గయ్ం �ాల��య్ల� �యేవచు్చ. 

ఇ�� ఎందుకంట� ఒక్క�ా�� �ర� �క� అ����గయ్ం ఉంద� ఊ��ంచుక�ంట�, � �ిన్ �ింగ్ 

�ా్థ � మ�మ�ల� మనుష�లక� ఎంత ఎత�త్  ఉంట�ం�ో  అంత ఉంట�ం��. ���ంగ్ �ాధన 

మ��య� �జ���న కృ�ి �ాధన అ�����ాయ్��� ���� �యయ్దు, మ�ఖయ్ం�ా ఇట�వంట� 

ప���ి్థత�ల�్ల . �జం�ా మనుష�లను అ����గయ్ం �ాల��య్ల� �ే���� �ెబ�్ౖబ �ాతం 

మ�న�కిం మ��య� మ���ౖప్ �ాతం �ా��రకం. ఉ��హరణ��, అ����గయ్ ప���ి్థ� �ప��తం�ా 

�ె���� �� మ�ందు ఒకర� మ�న�ిక ర�గ్మతను అనుభ��ాత్ ర�, ఆ మనసు ���న్ 

భ��ంచల�దు మ��య� ఒక ��ర���న మ�న�కి ఒ�త్���� బ�ధపడ��ర�. మ�మ�ల��ా  
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ఇ�� ఇల��� ఉంట�ం��. ఉ��హరణ�� ఒ�ా��క �ాలంల� ఒక వయ్��త్  ఉ��న్డ� అతడ� ఒక 

మం����� కట�్ట��యబ��్డ డ�. �ాళ�్ళ అత�� ఒక ��ే� �సుక���న్ర� మ��య� ���న్ 

���ి రకత్ం �ా��ల� �ే�ాత్ మ� ప్రకట�ం��ర�. ఆ తర��ాత అత�� కళ్ళక� గంతల� కట�్ట ర� 

మ��య� అత�� మణ�కట�్ట �� ౖఒక�ా�� ���ార�. (అత�న్ ��యయ్డం �ా� రకత్ం �ారడం �ా� 

జరగ�� ల�దు.) అత��� �ట� చుక్కల� పడ్డం �నబ�లే� ఒక �ళ్ళ ����� �ెరవబ��ం��, 

అతడ� అందుమ�లం�ా అ�� తన రకత్�� �ార�త�ంద� అనుక���న్డ�. ఆ మ��ి ��ంత 

సమయం తర��ాత చ��� య�డ�. �ాసత్�ా��� అతడ� ��యబడల�దు మ��య� రకత్ం 

�ార్చల�దు–అ�� �ార�త�నన్ ���్ళ అ�� �ార�త���న్�. అత� మ�న�కి �ారణ�ల� 

అత� ��వ��� ������ా�. �ర� ఎల్లప�ప్డూ అ����గయ్ం�� ఉ��న్మ� న�్మ�ే, ��� 

ఫ�తం�ా బహ�శ �మ్మ�న్ �ర� అ����గయ్ం�ాల� �ేసుక��� అవ�ాశం ఉం��. 

ఎందుకంట� � �ని్ �ింగ్ మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ ��� ప���� �ం�� �ాబట�్ట, ఒక 

సగట� మ���ి� తపప్క�ం�� ���ాల� అ��� ఉంట��. 

ఒక �ాధక����ా �ర� ఎల్లప�ప్డూ అ�� ఒక �ాయ్�� అనుక�ంట�, �ర� �జ���� 

���న్ ��ర�క�ంట���న్ర�. �ర� ఒక �ాయ్��� ��ర�క�ంట� అ�� � శ��రంల��� వసుత్ ం��. 

ఒక �ాధక����ా � �ిన్ �ింగ్ �ా్థ � ఉనన్తం�ా ఉం���. �ర� ఎల్లప�ప్డూ అ�ొక 

�ాయ్�� అ� �ాయ్క�ల పడక�డదు, ఎందుకంట� �ాయ్�� అంట� ఈ భయం అ���� ఒక బంధం 

మ��య� అ�� �క� అ�ే �ధం�ా క�ా్ట లను �ె�్చ��డ�త�ం��. కృ�ి �ాధనల� ఒకర� 

కర్మను �ర�్మ�ంచవల�ిన అవసరం ఉం��, మ��య� అ�� బ���కర���న��. ఒకర� ��ంగ్ 

ను సుఖం�ా ఉంట� ఎల� ��ంచు��గలర�? ల�క�� � ేఒకర� ఎల� �ా���క్క బం��లను 

��ల��ంచగలర�? ��ను �క� బ�దధ్మతం నుం�� ఒక కథ �ెబ���ను. ఒ�ా��క �ాలంల� 

ఒక వయ్��త్ కృ�ిల� ఎం�� ప్రయతన్ం �ే�ిన తర��ాత ఒక అర్హత్ అయ�య్డ�. స���ాగ్  కృ�లి� 

స���న ఫల��ి�ధ్  �ా��ం� అర్హత్ �ా మ�రబ� త�నన్ తర�ణంల�, అతను ఆనందం�ా 

ఉండక�ం�� ఎల� ఉండగలడ�? అతడ� మ�ల�్ల �ాలను అ��గ�ంచబ� త���న్డ�! 

అ�నపప్ట��� ఈ ఉ��స్హం అ���� క��� ఒక బంధ��, హ��ష్ �ే్వగం అ�� బంధం. ఒక 

అర్హత్ బం��ల నుం�� �మ�క�త్ �ై ఉం���, ఒక ప్ర���తం �ా� హృదయం��. �ా� 

అతడ� �ఫలం అయ�య్డ� మ��య� అత�� �ాధన వృ���ా ������ �ం��. అతడ� 

�ఫలం అయ�య్డ� �ాబట�్ట, అతడ� �తత్ం ����� ఆరం�ం���స్ వ�్చం��. అతడ� కృ�ి� 

����� ఆరం�ం��డ� మ��య� ఎం�� కష్టం�� క���న ప్రయతన్ం తర��ాత అతడ� 
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����� తన కృ�ిల� సఫలత �ా��ం��డ�. ఈ�ా�� అతడ� భయప��్డ డ� మ��య� అత���� 

అత�ే మనసుస్ల� జ�్ఞ పకం �ేసుక���న్డ�: “��ను ఉ��స్హపడక�డదు. ల�క�� �ే ��ను 

మ�్ల �ఫలం అవ���ను.” ఈ భయం�� అతను మ�్ల �ఫలమయ�య్డ�. భయం క��� 

ఒక �ధ���న బంధ��. 

ఇక్కడ ఇం��క ప���ి్థ� క��� ఉం��: ఒక వయ్��త్ మ�న�ిక �����ా అ��,ే ఈ 

వయ్��త్�� కృ�ి ఉ��్మదం ఉనన్�ా���ా మ�ద్ర ���ాత్ ర�. �ాళ్ళ మ�న�ిక ���ా�న్ ��ను ���తస్ 

�ెయ�య్ల� ��� ఉం�ే మనుష�ల� క��� ��ంతమం�� ఉ��న్ర�! ఈ మ�న�కి ర�గ్మత 

అ���� �ాయ్�� �ాద� ��ను అంట�ను, అట�వంట� సంగత�ల గ���ం� పట�్టంచు������� �� 

దగగ్ర సమయం క��� ల�దు. ఎందుక�?  ఇ�� ఎందుకంట� మ�న�కి ర�గ్మతగల వయ్��త్�� 

ఎట�వంట� �ష���� ఉండదు, అత�� శ���ా��� �ాయ్��గ�స్థ  మ�ర�ప్ల� ల�క అంట����ాల� 

��ండూ ల�వ�; �� దృ�ి్టల� ఇ�� ఒక �ాయ్�� �ాదు. మ�న�ిక ర�గ్మత ఒక�� ప్ర��న �ైతనయ్ం 

మ�� బల��న���నప�ప్డ� కల�గ�త�ం��. అ�� ఎంత బల��నం �ాగలదు? ఇ�� ఒక 

మ��ి ఎపప్ట��� తనను ��ను అ��నం �సేు��ల�క�� వడం ల�ంట���. ఒక మ�న�ిక 

�����క్క ప్ర��న ఆత్మ స���ాగ్  అట�వంట��ే. అ�� ఇక��ౖ శ��రం �ద ఆ��నం 

�ెయ�య్లను��దు. అ�� ఎప�ప్డూ మబ�్బ�ా ఉంట�ం�� మ��య� �ె��ల��� 

�ాల�క�� త�ం��. ఇట�వంట� సమయంల� ఆ వయ్��త్�క్క స�యక �ైతనయ్ం ల�క ప�ా� 

సం�ే�ాల� అత��� జ�కయ్ం �ేసుక�ంట��. ప్ర� ప��మ�ణంల� అ��క �ా్థ �ల���న్�. 

అ�న్ ర�ాల సం�ే�ాల� అత�న్ భంగపర��ాత్ య. ఒక���క్క ప్ర��న ఆత్మ 

ప�ర్వజన్మల� ఏ�ో  తప�ప్డ�ప� �ే�ి ఉండవచు్చ, మ��య� ఋణమ� ఉనన్�ాళ�్ళ 

అత��� �� �ెయ�య్� అను��వచు్చ. అ�న్ ర�ాల �షయ�ల� సంభ�ంచవచు్చ. 

మ�న�కి ర�గ్మత అంట� ఇ�ేన� మనం �ెపప్గలం. ���న్ � ��సం ఎల� ���తస్ 

�ేయగలను? ��ను �ెపప్గలను ఒకర� �జ���� ఈ �ధం�ా�� మ�న�కి ర�గ్మతను 

�ెచు్చక�ంట�ర�. ��� గ���ం� ఏం �ేయవచు్చ? ఆ వయ్��త్�� అవ�ాహన క�ప్ం�న 

తర��ాత ��ె�ల��� �ావ����� స�యం �ెయ�య్�–�ా� అల� �ేయడం ��ల� 

కష్టం. �ర� చూ�ాత్ ర� ఒక మ�న�ిక ��దౖయ్�ాలల� ��ౖదుయ్డ� ఒక క��ంట� �ాక� ఇ�ే్చ 

దండం �ేతబట్ట�ా��, తకష్ణం ఆ ���� ఎట�వంట� �ి�్చ ��్రల�పనల� �యే����� మ�� 

భయప���� ��డ�. ఇ�� ఎందుక�? ఆ కష్ణంల� ఈ వయ్��త్�క్క ప్ర��న ఆత్మ అప్రమతత్ం 

అవ�త�ం��, మ��య� అ�� క��ంట� �ాక�క� భయపడ�త�ం��. 
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�ా��రణం�ా ఒక వయ్��త్ కృ�ి �ాధన ��్వరంల��� ప్ర���ం�న తర��ాత, 

అతడ� ��న�ా��ం��ల� అనుక�ంట�డ�. అంద���� బ�దధ్-గ�ణం మ��య� కృ�ి ��సం 

హృదయం ఉం��. అందువల్ల  అ�� ��ర�్చక�నన్ �దిప, ��ల�మం�� �ాధక�ల� కృ�ి� 

తమ ����ంతం �ాధన �ే�ాత్ ర�. అతడ� కృ�ిల� సఫలం అవ����� ల�క �ా �� ందగల�� 

అ������� సంబంధం ల�దు. ఈ వయ్��త్�� ఏ�� ఏ������ా� ����ను అనుస��ంచ����� 

హృదయం ఉం�� మ��య� ఎప�ప్డూ ���న్ �ాధన �ెయ�య్లనుక�ంట�డ�. ఈ వయ్��త్ 

���ంగ్ �ాధన ��ేాత్ డ� అంద���� �ెల�సు. అతను ప��ే�� ��ట ఉనన్ మనుష�లక� 

�ెల�సు, ప్ర��్కంట� �ాళ్ళ ��్వ�ా ఆ చుట�్ట పక్కల ఉనన్ �ాళ్ళంద���� క��� �ెల�సుత్ ం��. 

�ా� ��� గ���ం� ఆల��ంచం��, అందర�: �జ���న కృ�ి �ాధన �షయ���� 

వ��త్ , ఇట�వంట� ���న్ ���న్ ఏళ్ళ ���తం ఎవ����� �ే�ా�ా? ఎవ్వర� �యేల�దు. ఒకర� 

కృ�ి �ాధన స్వచ్ఛం�ా �ే��త్�� ఒక���క్క ��తమ�రగ్ం మ�ర్చబడ�త�ం��. �ా� ఒక 

�ా��రణ���న వయ్��త్�ా, ఈ వయ్��త్ ���ంగ్ �ాధన ��వలం ���తస్ల� ల�క �ా��రక దృఢత్వం 

��స�� �ేసుత్ ��న్డ�. ఇత�� �వన మ��ాగ్ �న్ ఎవర� మ�ర��ాత్ ర�? ఒక �ా��రణ���న 

వయ్��త్�ా, ఒక ��� ఈ వయ్��త్ ఒక ��గం �ెచు్చక�ంట�డ� ల�క ఇం��క ��� ఏ�ై�� సమసయ్� 

ఎదుర�్కంట�డ�. అతడ� ఒక ��� మ�న�కి �����ా అ��� వచు్చ ల�క ప�� చ��� వచు్చ. 

ఒక �ా��రణ���న వయ్��త్�క్క �తత్ం ��తం అల��� ఉంట�ం��. �ర� ఒక వయ్��త్� 

�ార�్కల� ���ంగ్ �ాధన �ేసుత్ ండ�ా చూ�ి�� �ా�, �ాసత్�కం�ా అతను �జం�ా కృ�ి 

�ాధన అ���� �యెయ్డం ల�దు. అత���� ఒక ఉనన్త �ా్థ ��� కృ�ి �ాధన �యె�య్ల�� ఆశ 

ఉ��న్, అతను ఒక ధర్మబదధ్���న మ��ాగ్ �న్ అందు��క�ం�� అ�� �ా��ంచల�డ�. అత��� 

��వలం ఒక ఉనన్త �ా్థ �ల� కృ� ి �ాధన �ెయ�య్ల�� ����క మ�త్ర�� ఉం��. ఈ వయ్��త్ 

ఇం�ా ఒక ���తస్ల� మ��య� �ా��రక దృఢత్వం గ���ం�న తక�్కవ �ా్థ �ల�� ���ంగ్ 

�ాధక��ే. అత� �వన మ��ాగ్ �న్ ఎవ్వర� మ�ర్చర�, అందు�� అత��� ���ాల� 

కల�గ����. ఒకర� ��ౖ�కత�� �్ార మ�ఖయ్త ఇవ్వక�� �,ే ఒక���క్క �ాయ్�� అ���� 

నయం క��� �ాదు. ఒక్క�ా�� ఒక వయ్��త్  ���ంగ్ �ాధన ��ే�త్  అత��� ఎట�వంట� �ాయ్�� 

�ాదు అ���� �జం �ాదు. 

 ఒకర� తపప్క స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన �యె�య్�స్ం� ే మ��య� �ా���క్క 

�ిన్ �ింగ్ ��ౖ శ�దధ్  వ��ం���. ��వలం స్వచ్ఛం�ా కృ� ి�ాధన �ెయయ్డం ��్వ�ా�� ఒక�� 

�ాయ్�� అ���� ��ల��ంచబడ�త�ం��. ���ంగ్ �ాధన అ���� �ా��రక �ాయ్య�మం �ాదు, �ా� 

మ�మ�ల� మనుష�లక� అ�త���న�� �ాబట�్ట, �ాధక�లక� తపప్క�ం�� ఉనన్త���న  
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సూత్రం మ��య� ప్రమ�ణం ఉం���స్ం�.ే ల��య్�న్ �ా��ంచ����� ఒకర� ���న్ 

తపప్క�ం�� అనుస��ం���స్ ఉం��. అ��� ��ల�మం�� అల� �యెయ్ల�దు మ��య� 

మ�మ�ల� మనుష�ల��ా�� ఉం���� ��ర�. అందువల్ల  సమయం ఆసనన్ం 

అ�నప�ప్డ� అ�����ాయ్��� గ�����ర�. ఈ వయ్��త్ ఒక ��� అక�ా్మత�త్ �ా ����బ్రల్ 

��్ర ంబ� �సి్ �� బ�ధపడవచు్చ, అ�ా�ా్మత�త్ �ా ఈ �ాయ్�� ల�క ఆ �ాయ్�� �చెు్చ��వచు్చ, ల�క 

మ�న�కి ���� అ��� వచు్చ. అంద���� �ెల�సు అతను ���ంగ్ �ాధన �ే�ాత్ డ�. 

ఒక్క�ా�� అతడ� మ�న�ిక �����ా అవ�ా��, జనం: “అత��� కృ�ి ఉ��్మదం ఉం��” 

అంట�ర�, మ��య� ఆ మ�ద్ర ����� త�ం��. ��� గ���ం� ఆల��ంచం��, అందర�: 

ఇల� �యేడం అ���� సమంజసమ�? ఒక ల���క����� �జం �ె�యదు. వృ�త్  

�ప�ణ�లక� ల�క ��ల�మం�� �ాధక�లక� క��� ����క్క �జం �ెల�సు��వడం 

కష్టం. ఈ వయ్��త్ ఇంట�్ల  ఉనన్ప�ప్డ� మ�న�కి ���� అ��ే, ఇ�� తక�్కవ సమ�ాయ్త్మకం�ా 

ఉండగల�ే�, అ��ే ఇతర�ల� ఇం�ా ఇ�� ���ంగ్ �ాధన ��్వ�ా�� వ�్చంద� 

అనన్పప్ట���. ఈ వయ్��త్ �ాధన స్థలంల� మ�న�కి �����ా అ��ే మ�త్రం, అ�� ��ర�ణం�ా 

ఉంట�ం��. ఒక ��దద్  మ�ద్ర ��యబడ�త�ం�� మ��య�  ���న్ ��ల��ంచడం అ���� 

అసంభవం, ఒకర� ఎంత ప్రయ�న్ం��� �ా�. �ా�ాత్  ప�్రకల� ���ంగ్ �ాధన కృ� ి

ఉ��్మ����� ���� ��ింద� సమ���రం ఇ�ాత్ �. ��ంతమం�� ���న్ చూడడం క��� 

�ెయయ్క�ం�� ���ంగ్ � వయ్������ాత్ ర�: “చూడ�, ఇంతక�మ�ం� ే అక్కడ ���ంగ్ 

�ాయ్య�మం �సేూత్  అతడ� బ��ా�� ఉ��న్డ�, మ�� ఇప�ప్�ే� ఇల� అ��� య�డ�.” 

ఒక మ�మ�ల� మ��ి�ా, అత��� ఏ�ె�ౖే జర�ాల� ఉం�ో  అ�� జర�గ�త�ం��. అత��� 

ఇతర ���ాల� �ావచు్చ ల�క అతడ� ఇతర సమసయ్ల� ఎదు��్కవచు్చ. ప్ర������ ���ంగ్ 

�ాధనను �ం��ంచడం సమంజస����?  ఇ�� ఆసుప�్రల� ఒక ��దౖుయ్��ల���: ఒకర� 

��ౖదుయ్ల� �ాబట�్ట , �ార� ఈ జన్మల� ఎనన్డూ �ాయ్��గ�సు్థ ల� �ాక�డదు–���న్ ఇల� ఎల� 

అర్థం �ేసుక�ంట�ర�? 

అందువలన ��� ��్వ�ా �ె��ప్��ేటంట�, ��ల�మం�� ���ంగ్ గ���ం� 

అసల�ౖన �జం ల�క ��� ��నుక ఉనన్ సూ��్ర లను �లె�సు��క�ం�� మ�ల�� 

�ాయ్ఖ�య్��ల� �ే�ాత్ ర�. ఒక్క�ా�� ఏ�ె�ౖ� సమసయ్ వ�్చందంట�, ���ంగ్ �ద అ�న్ ర�ాల 

మ�ద్రల� ���ంచబడ���. ���ంగ్ అ���� ��ల� తక�్కవ �ాలం�ా�� సమ�జంల� 

జ��దరణ �� ం��ం��. ఎం�� మం�� మ�ర్ఖప� దృకప్��ల� క��� ఉంట�ర� మ��య� ���న్ 

ఎల్లప�ప్డూ ఖం���ాత్ ర�, దూ�ి�ాత్ ర� మ��య� ���పి�చు్చ��ర�. �ళ్ళక� ఎట�వంట�  
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మనసత్��్వల� ఉ��న్� అనన్�� ఎవ్వ���� ��ెయదు. �ాళ�్ళ ���ంగ్ అంట� ఎం�� 

ఏవ��ంప��� ఉంట�ర�, �ాళ్ళ�� ����� ఏ�ో  ��దద్  సంబంధం ఉనన్ట�్ట . ���ంగ్ అ�� మ�ట 

ఎ�త్�ే ��ల�, �ాళ�్ళ ���న్ ఆదర్శప�ర్వకం అ� అంట�ర�. ���ంగ్ అ���� ఒక �ాసత్ �ం 

మ��య� ఇ�� ఒక ఉనన్త���న �ాసత్ �ం. ఇ�� ఎందుక� జర�గ�త�ందంట� ఆ మనుష�ల 

మనసత్��్వల� మ�� మ�ర్ఖ���న� మ��య� �ాళ్ళ జ�్ఞ నం మ�� సంక��తం �ాబట�్ట . 

ఇక్కడ ఇం��క ప���ి్థ� ఉం�� ���న్ �ాధక�ల సమ�జంల� “���ంగ్ �ి్థ�” అ� 

అంట�ర�. ఇట�వంట� వయ్��త్�� మ�న�కి భ్రమల� ఉంట��, �ా� కృ� ిఉ��్మదం �ాదు. ఈ 

�ి్థ�ల� ఉనన్ ఒక వయ్��త్ అనూహయ్ం�ా ��త�బదద్ం�ా ఉంట�డ�. మ�ందు�ా “���ంగ్ �ి్థ�” 

అంట� ఏ�ట� ననున్ ప���త్�ా �వ��ంచ�వ్వం��. ���ంగ్ �ాధన ఒక�� జన్మ�దిధ్ 

స్వ��వం�� మ���ప�� ఉందనన్ �షయం �ె��ిం�ే. ప్రపంచంల� ప్ర� �ేశంల�నూ 

మ���న్ న��్మ ప్రజల���న్ర�. ���న్ ��ల సంవతస్�ాల నుం�� �ె�ౖ� �శేంల� 

బ�దధ్మ���న్ ల�క ����మ���న్ న��్మ మనుష�ల� ఉ��న్ర�. �ాళ�్ళ మం� �ా�ాయ్ల� 

�ేయడం మం� ప్ర�ఫల��న్ ఇసుత్ ంద�, మ��య� దుష�్ట ల��ా ఉంట� దుష్ట ప్ర�ఫల��న్ 

ఇసుత్ ంద� నమ�్మ��ర�. �ా� ��ంతమం�� ���న్ నమ్మర�. మ�ఖయ్ం�ా ��పప్ �ాంస్కృ�క 

�ప్లవం �ాలంల�, ఇ�� �మ��్శంచబ��ం�� మ��య� ఒక మ�ఢనమ్మకం�ా మ�ద్ర 

��యబ��ం��. ��ంతమం�� �ాళ్ళ�� అర్థం �ా� �షయ�ల�న్ట��, �ాఠయ్ప�సత్�ాల నుం�� 

ఏ�ై�ే ��ర�్చ��ల��ో ,  ఆధు�క �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం ఏ�ె�ౖే ఇం�ా అ�వృ��ధ్  �ేయల��ో  మ��య� 

ఏ�ై�ే ఇం�ా అర్థం �ేసు��బడల��ో  అ�న్ట�� మ�ఢనమ్మ�ాల��ా ప��గణ��ాత్ ర�. 

ఇట�వంట� �ాళ�్ళ ����న్ళ్ళ ���తం ��ల�మం�� ఉం�ే�ాళ�్ళ, �ా� ఇప�ప్డ� �ాళ�్ళ ��ంత 

తక�్కవ�ా�� ఉ��న్ర�. �ర� ���న్ అదుభ్��లను అం��క��ంచక�� ��� �ాసత్�ా��� అ� 

ఇపప్ట��� మన ప��మ�ణంల� �ా��త్క��ం���. �ర� �ాట�� గ���త్ంచ�����  �ైరయ్ం 

�ేయర�, �ా� ఇప�ప్డ� మనుష�ల� �ాట� గ���ం� మ�ట�్ల డట���� �ెరౖయ్ం 

చూప�త���న్ర�. �ాళ�్ళ ���ంగ్ �ాధన గ���ం� ���న్ �ాసత్�ాలను క��� 

�ెల�సుక���న్ర� �ాట� గ���ం� �నడం ల�క చూడడం ��్వ�ా.  

��ంతమం���� ఎంత మ�ర్ఖత్వం అంట� ఒక్క�ా�� �ర� ���ంగ్ అ� ప్ర�ాత్ ���త్ , 

�ాళ�్ళ �మ్మ�న్ చూ� ి�ాళ్ళ ల�పల ల�త�ల�్ల ం� నవ�్వ��ర�. �ర� మ�ఢనమ్మకం�� 

మ�� ��ాయ్సప్దం�ా ఉ��న్ర� �ాళ�్ళ అనుక�ంట�ర�. �ర� ���ంగ్ �ాధనల� 

అదుభ్��లను గ���ం� ఎ�త్న ��ంట��, �ాళ�్ళ �మ్మ�న్ ఎం�� అజ�్ఞ ��ంధ�ారంల� 

ఉనన్�ాళ�్ళ�ా ప��గణ��ాత్ ర�. అట�వంట� వయ్��త్ మ�ర్ఖత్వం�ా ఉనన్పప్ట��� అత�� జన్మ�దిధ్  
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స్వ��వం �ెడ్డ�� �ాక�� వచు్చ. అతడ� మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ���ా�న్ క��� ఉం�� 

మ��య� ���ంగ్ �ాధన �ెయ�య్� అనుక�ంట�, అత�� ��వయ్ ��త్రం ఒక ఉనన్త���న 

�ా్థ �ల� �ెర�చు��వచు్చ మ��య� అతడ� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క��� క��� 

ఉండవచు్చ. అత���� ���ంగ్ �ద నమ్మకం ఉండదు, �ా� తనక� అ����గయ్ం ఉండద� 

క�్చతం�ా �పెప్ల�డ�. అతడ� అ����గయ్ం �ాల�ౖనప�డ� అతడ� ఆసుప�్ర�� ��ళ��డ�. 

�ా�ా్చతయ్ ��ౖదయ్ం�క్క ��దౖుయ్డ� అత��� నయం �ేయల�నప�డ�, అతడ� �ై�య 

��ౖదయ్ం�క్క ��ౖదుయ్�� దగగ్రక� ����త్ డ�. �ై�య ��ౖదయ్ం �క్క ��ౖదుయ్డ� క��� అత�� 

అ�����ాయ్�న్ నయం �ేయల�నప�ప్డ� మ��య� ఎట�వంట� ప్ర�ేయ్క���న ఔషధపత్రం 

ప��ేయనప�ప్డ�, అప�ప్డ� అతను ���ంగ్ గ���ం� అల���ాత్ డ� మ��య� ���ాత్ డ�: 

“���ంగ్ �జం�ా�� �� అ�����ాయ్�న్ బ�గ� �సేుత్ ం�ో  ల��ో  చూ� ి �� అదృ�ా్ట �న్ 

ప����ంచుక�ంట�ను.” అతడ� ��ల� సం��చం�� వ�ాత్ డ�. అత� మం� జన్మ�ిదధ్  

స్వ��వం �ారణం�ా, ���ంగ్ �ాధన �ే�ిన ��ంట�� అతడ� ���న్ ��ల� బ��ా �ే�ాత్ డ�. 

బహ�శ ఒక గ�ర�వ� అత� �ద ఆస��త్ చూ�ించవచు్చ ల�క ఇతర ప��మ�ణంల�గల ఒక 

ఉనన్త���న �� అత��� �యే�త� ఇవ్వవచు్చ. అక�ా్మత�త్ �ా, అత� ��వయ్ ��త్రం 

�ెర�చుక�ంట�ం��, ల��� అతడ� అరధ్-జ�్ఞ ��దయప� �ి్థ�ల� ఉంట�డ�. ��ల� ఉనన్త���న 

�ా్థ �ల� తన ��వయ్ ��త్రం �ెర�చుక�� ఉం��, అతను ఒక్క�ా���ా ఈ �శ్వం�క్క ��ంత 

స��య్�న్ చూడగలడ�. ఇం�ే �ాక�ం�� అతడ� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క��� ఉంట�డ�. 

ఇట�వంట� వయ్��త్ ఇల�ంట� �షయ�లను చూ�నిప�ప్డ� అత� ��దడ� ���న్ 

భ��ంచగలద� �ర� అనుక�ంట���న్�ా? అతను ఎట�వంట� మ�న�ిక �ి్థ�ల� ఉంట�డ� 

�ర� అనుక�ంట���న్ర�? ఇతర�ల� ��� గ���ం� మ�ట�్ల ��నప�ప్డ�, ఏ�ై�ే ఒకప�ప్డ� 

మ�ఢనమ్మకం�ా చూడబ��ం�ో , ఏ�ె�ౖే ప���త్�ా అసంభవం మ��య� ఏ�ె�ౖే ��ాయ్సప్దం 

అను��బ��ం�ో అ�� ప్రతయ్కష్ం�ా తన కళ్ళ మ�ం�ే ఉంట�ం��, మ��య� అతడ� �ాసత్వం�ా 

����� దగగ్ర�ా ఉంట�డ�.  ఆ మ�న�కి ఒ�త్�� ఊ���� మ�� ఎక�్కవ �ావడం వల్ల , ఈ 

వయ్��త్�క్క మనసు అప�ప్డ� ���న్ భ��ంచల�క�� త�ం��. అతను ��ె�ప్�� ఏ�ట� 

ఇతర�లక� అర్థం �ాదు, అత� మనసు ��త�బదధ్ం�ా ఉ��న్�ా�. �ా� అతడ� ఈ ��ండ� 

ప్రక్కల మధయ్ సంబం���న్  స��త���ల� అసస్ల� �యేల�క�� ��డ�. అతడ� మ�న�ా� 

�ే���� ఏ�ై�ే ఉం�ో  అ�� తపప్�, అల��� అవత� ��ౖప� ��ే��� ఏ�ై�ే ఉం�ో  అ�� 

�ా��రణం�ా స���నద� కను��ంట�డ�. ��ను అట���ౖప� �ే������� 

అనుగ�ణం�ా �షయ�లను ��ే�త్ , మనుష�ల� అతను ��ేిం�� తప�ప్ అంట�ర�. �ాళ�్ళ 

ఇత�న్ అర్థం �సేు��ల�ర�, అందు�� �ాళ�్ళ ఇత��� కృ�ి ఉ��్మదం ఉంద� అంట�ర�. 
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�జ���� ఈ వయ్��త్�� కృ�ి ఉ��్మదం ల�దు. �ల� ��ల�మం�� ఎవర��ే 

���ంగ్ �ాధన �ే�ాత్ �� అసల� ఈ �ధం�ా�� తయ�రవ్వర�. ��వలం అట�వంట� ఎం�� 

ప్ర�క�ల ��వమ�నన్ మనుష�ల� మ�త్ర�� ఈ ���ంగ్ �ి్థ�� అనుభ��ాత్ ర�. ��్రకష్క�ల�్ల  

ఇక్కడ ఉనన్ ��ల�మం���� ��వయ్ ��త్రం �రెవబ�� ఉం��–ఒక ��దద్  సంఖయ్ల� 

మనుష�లక�. �ాళ�్ళ �ాసత్వం�ా�� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల � �షయ�లను ���ం��ర�. 

�ాళ�్ళ ఆశ్చరయ్�� ల�దు, �ాళ�్ళ ��ల� బ��ా�� ఉ��న్ర�, �ాళ్ళ ��దడ� ���ా��ం��� గ��� 

�ాల�దు ల�క �ాళ�్ళ ఈ ���ంగ్ �ి్థ�ల� క��� ల�ర�. ఒక వయ్��త్ ���ంగ్ �ి్థ�ల� ఉనన్ 

తర��ాత, అతడ� ��ల� �చకష్ణ�� ఉంట�డ� మ��య� ��ల� ��య్యం�ా ���కవంత���న 

తర్కం�� మ�ట�్ల డ���డ�. అ�� ��వలం ఏ�టంట� మ�మ�ల� మనుష�ల� అతడ� 

�ె��ప్���న్ నమ్మరం�ే. అతడ� ���న్�ార�్ల  ��ను ఎవ����� చ��� �న �ాళ్ళ� 

చూ�ాన�, మ��య� ఆ వయ్��త్ తనక� ఏ�ో  �ేయమ� �ె�ాప్డ� �పెప్వచు్చ. మ�మ�ల� 

మనుష�ల� ���న్ ఎల� నమ్మగలర�? తర��ాత ఈ వయ్��త్ అర్థం �ేసుక�ంట�డ� �ాట� 

గ���ం� మ�ట�్ల �ే బదుల� ఈ �షయ�లను తనల��� ��చు���ాల�. ��ండ� ప్రక్కల మధయ్ 

సంబం���న్ స���ాగ్  వయ్వహ��ంచడం �ెల�సుక�నన్ తర��ాత అం�� సర�ద్ క�ంట�ం��. 

�ా��రణం�ా ఈ మనుష�ల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క��� క��� ఉంట�ర�, �ా� ఇ�� 

క��� కృ�ి ఉ��్మదం �ాదు. 

“య��ర్థ ఉ��్మదం” అ� �ిలవబ� ే ఇం��క ప���ి్థ� ఉం��, మ��య� ఇ�� 

��ల� అర�దు�ా క��ిసుత్ ం��. ��మ� సూ�ం� ేఈ “య��ర్థ ఉ��్మదం” �జం�ా ఉ��్మదం 

గల వయ్��త్�� సంబం��ం�ం�� �ాదు. అట�వంట� అ�ా్థ ��� బదుల� ఇ�� “య��ర్థం �క్క 

కృ�ి” � సూ�సుత్ ం��. య��ర్థ ఉ��్మదం అంట� ఏ�ట�? �ాధక�ల మధయ్ అట�వంట� వయ్��త్ 

��ల� అర�దు�ా కనబడ��డ� ��ను �పెప్గలను, బహ�శ ఒక లకష్ మం��ల� ఒకర� 

ఉండవచు్చ. ��� ఫ�తం�ా, ఇ�� అంత సర్వ�ామ�నయ్ం �ాదు మ��య� సమ�జం �ద 

ఎట�వంట� ప్ర��వం ల�దు క���. 

�ామ�నయ్ం�ా “య��ర్థ ఉ��్మదం” ��సం మ�ందు�ా �ావల�ని�� ఒకట� ఉం��. 

అ�ే�టంట� ఈ వయ్��త్�� అదుభ్త���న జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉం��� మ��య� బ��ా 

వయసుస్ ��ౖబ�� ఉం���. వృదుధ్ �ై ఉండడం వల్ల , ఈ వయ్��త్�� కృ�ి �ాధన �ేయ����� 

మ�� ఆలసయ్ం అ��� త�ం��. అదుభ్త���న జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉనన్�ాళ�్ళ 

�ా��రణం�ా ఇక్క���� ఒక లకష్య్ం�ద మ��య� ఉనన్త �ా్థ � నుం�� వ�ాత్ ర�; ఈ 

�ా��రణ మ�నవ సమ�జ��న్ సంద��్శంచ����� అందర� భయపడ��ర�, ఎందుకంట� 
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ఒక���క్క జ�్ఞ పకశ��త్ త�������ిన తర��ాత ఒకర� ఎవ��� గ�ర�త్  పట్టల�క�ం�� 

�� ��ర�. మ�మ�ల� మనుష�ల�క్క �ామ��క ప��స�ాల�్ల �� వ�్చన తర��ాత, 

మ�నవ జ�కయ్ం అత��� ��ర� ప్ర�ష్ట ల�క ధనం ��ంటప�ేల� �సేుత్ ం�� మ��య� అతడ� 

�వ���� మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ ��� ప���� ��డ�. అతడ� ఇక్క�� నుం�� ఒక్క ��� 

క��� త�ిప్ంచు��ల�డ�. అందువల్ల  ఎవ్వర� ఇక్క���� �ావ����� �ాహసం �యేర�, 

ఎందుకంట� అందర� భయపడ��ర� �ాబట�్ట. అ�నపప్ట��� ఇక్క���� వ�్చన అల�ంట� 

మనుష�ల� ఉ��న్ర�. ఇక్క���� వ�్చన తర��ాత, �ాసత్వం�ా�� �ాళ�్ళ మ�మ�ల� 

మనుష�ల మధయ్ స���ాగ్  నడ�చు��ల�ర�. �ాళ�్ళ �జం�ా�� తక�్కవ �ా్థ �ల�� 

ప���� ��ర� మ��య� �ాళ్ళ ��త�ాలంల� అ��క���న తప�ప్డ�పనుల� �ే�ాత్ ర�. ఒకర� 

స్వప్ర�జ��ల ��సం �� ట�పడట���� ��ం�నప�ప్డ�, ఒకర� ��ల� �ెడ్డ  �ా�ాయ్ల� 

�ే�ాత్ ర� మ��య� ఇతర�లక� ఒక ��పప్ �తత్ం ఋణపడ��ర�. అత�� గ�ర�వ� అతడ� 

��ందక� ��గజ�రబ� త���న్డ� చూ�ాత్ డ�. అ�నపప్ట��� అతడ� ఒక ఫల��ి�ధ్  హ� ��  

ఉనన్�ాడ�, అందు�� ఆ గ�ర�వ� అత��� అంత �ే�క�ా ��గజ�ర�వ్వడ�! �ేయగ���ం�� 

ఏమ�ం��? అత�� గ�ర�వ� ��ల� వయ్ధ �ెందు��డ� మ��య� అత�� �ేత కృ�ి �ాధన 

�ే�ంచ����� అత��� ���� మ�రగ్ం ఉండదు. ఈ సమయంల� ఒకర� ఎక్కడ� గ�ర�వ�� 

��తకగలర�? అతడ� తన అసల�నౖ మ�ల���� �రే����ాలంట�, మ�ందు నుం�� కృ� ి

�ాధన �ేయ��స్ ఉం��. �ా� ���న్ అంత �ే�క�ా ఎల� �ేయడం? వృదుధ్ డ� �ావడంవల్ల  

అత���� కృ�ి �ాధన �ేయ����� మ�� ఆలసయ్ం అ��� త�ం��. మనసుక�, శ���ా��� 

సంబం��ం�న ఒక కృ�ి �ాధన ఎక్కడ� ��తకగలడ�? 

 అత��� అదుభ్త���న జన్మ�దిధ్  స్వ��వం ఉంట�, మ��య� ఇట�వంట� 

అ�ా��రణ ప���ి్థత�ల�్ల ��, య��ర్థ ఉ��్మదం అ�� పదధ్� అత��� వ��త్ంచబడ�త�ం��. 

ఇం��క �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ఈ వయ్��త్ తన�� ��ను�ా మ�ల���� �రే�క��� ప���ి్థ� 

క�్చతం�ా ల�నప�ప్డ�, అత�న్ ఉ��్మ���ా మ���్చందుక� ఈ పదధ్�� 

ఉప���ంచవచు్చ. అత� ��దడ� ల�పల ���న్ ���యల� ఆప� �ేయబడ���. 

ఉ��హరణ�� మ�నవ�ల��ా మనం చ� మ��య� ��త అంట� భయపడ��ం, మ��య� 

అందు�� ��దడ�ల� చ� మ��య� ��త అంట� భయప�ే ఆ ���ాల� ఆప� 

�ేయబడ���. ���న్ ���యల� ఆప� �ేయబ��న తర��ాత, అతడ� మ�న�కి 

సమసయ్ల� ఉనన్�ా��ల��ా క���ిాత్ డ� మ��య� �జం�ా�� మ�న�ిక ఉ��్మదం 

ఉనన్�ా��ల� ప్రవ��త్�ాత్ డ�. �ా� �ామ�నయ్ం�ా అతడ� ఎట�వంట� తప�ప్డ� పనుల�  
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�ేయడ�, మ��య� అతడ� జ���న్ అవమ��ంచడం ల�క ��ట్టడం ల�ంట�� క��� 

�ేయడ�. బదుల��ా అతడ� తరచు మం� �ా�ాయ్ల� �ే�ాత్ డ�, �ా� అతడ� తన�� ��ను 

��ల� క�� రం�ా ఉంట�డ�. అత���� చ� అంట� �ె�యదు, అందు�� చ��ాలంల� మంచుల� 

�ాళ్ల�� రకష్ణ ల�క�ం�� మ��య� పల�చ� దుసుత్ లను ��సుక�� అతను అట� ఇట� 

పర�గ�ల� ��డ��డ�. అత�� �ాళ�్ల  ���� రకత్�్ార వం వ�్ేచ �ా్థ ��� చ��� 

�గ�సుక��� ���. అతడ� ��త అంట� ఎరగడ� �ాబట�్ట,  అతడ� మ�నవ �సరజ్నను 

�న����� మ��య� మ�నవ మ���్ర �న్ ��గ����� క��� �ాహసం ��ేాత్ డ�. ఒకప�ప్డ� 

��క� అట�వంట� వయ్��త్ ఒకర� �ెల�సు, అతడ� గ�ర�ప� �సరజ్న� ర��కరం�ా ఉనన్ట��ా 

����ాడ�, అ�� గట�్ట�ా �గ�సుక��� � ఉ��న్ క���. ఒక మ�మ�ల� వయ్��త్ �ె��ల� 

ఉనన్ మనసు�� పడల�� బ�ధలను అతడ� భ��ంచగ����ాడ�. ఊ���� ఊ��ంచు��ం�� ఈ 

ఉ��్మదం అత��� ఎంత బ�ధప�లే� �ే�ిం�ో . ఇట�వంట� మనుష�ల� �ా��రణం�ా 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను క��� ఉంట�ర�; �ళ్ళల� ��ల�మం�� వయసుస్ మ�్ళన 

మ��ళల�. గతంల� ఒక వయసుస్ మ�్ళన �ీత్ � ఉం��ే� �ాళ�్ల  ఇం�ా �నన్��ా అవ����� 

ఆ�� �ాళ�్ల  బం��ంచబ��్డ �, అ��� ఆ�డ ఇం�ా ��ండ� గజ�లకంట� ఎత�త్  ��డలను 

క��� అవ�ల�ా దూకగ�����. ఆ�� క�ట�ంబ సభ�య్ల� ఆ��క� �ి�్చ అ� మ��య� 

ఎల్లప�ప్డూ ఇంట�్ల  నుం�� �ా���� త�ంద� చూ�ి, �ాళ�్ళ ఆ��ను ఇంట�్ల  ��ట�్ట ��ళం 

�����ాళ�్ళ. క�ట�ంబ సభ�య్ల� బయటక� ��ళ�త్ ��, ఆ�� ఆ ��ళం ��ౖప� ��వలం తన 

��ల� చూ�ించడం ��్వ�ా�� తల�ప� �ెరవగ�����. అప�ప్డ� ఆ�� �ా���� ����. ఆ 

తర��ాత �ాళ�్ళ ఆ��ను ఇనుప ��ల�సుల�� కట�్ట���ాళ�్ళ. అందర� ఇల�్ల  వ��� ���్లన 

తర��ాత, ఆ�� ఆ ��ల�సులను అవ�ల�ా ����ిం�ేసుక�����. ఆ��ను కట�్టప�యేడం 

అ�ాధయ్ం అ��య్��. ��ం�� ఆ�� ఎం�� ఎక�్కవ బ�ధలను అనుభ�ం�ే��. ఆ�� ఎక�్కవ 

మ��య� ��ల� క��న���న బ�ధల� భ��ం�ం�� �ాబట�్ట , అ�� ��ేిన తప�ప్డ�పనుల 

నుం�� ఋణ�లను త్వర�ా �ర్చగల�గ�త�ం��. ����� మ� అ��ే మ�డ� 

సంవతస్�ాల� పట్టవచు్చ, మ��య� �ామ�నయ్ం�ా అ��ే ��వలం ఒకట� ల�క ��ండ� 

సంవతస్�ాల� ��ల�, భ��ం�ే బ�ధ ��ల� �రం�ా ఉం�� �ాబట�్ట. ఆ తర��ాత 

ఒక్క�ా���ా ఏం జ����ం�ో  ఆ�� అర్థం �ేసు��గల�గ�త�ం��. ఆ�� తన కృ�ి ప���త్ �ే�ిం�� 

�ాబట�్ట , ఆ�� తన ��ంగ్ �����న్ ��ను��ంట�� �రె�చు��గలదు, అ��క ర�ాల ��వయ్ 

�ామ�ా్థ �ల� ఉదభ్��ాత్ �. ఇట�వంట� ఉదం��ల� ��ల� అర�దు�ా కనపడ���, �ా� 

చ��త్ర అంతట� ఇట�వంట�� ���న్ ఉంట��� ఉ��న్�. ఒక సగట� జన్మ�దిధ్  స్వ���ా�న్ 

క��� ఉనన్ మనుష�ల� ఈ �ధం�ా �ేయట����  అనుమ�ంచబడర�. �ాసత్వం�ా�� 
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�ి�్చ �ాధువ�ల� ల�క �ి�్చ ���� మతసు్థ ల� చ��త్రల� ��తం �యేబ�� ఉ��న్ర� 

అ���� ��ె�ిన �షయ��, ఎట�వంట� �ారంట� �న్ ��్వ1 ను ��ేాలయంల� నుం�� ఒక 

�ప�ర� కట్ట ఉప���ం� త�����ని ఆ �ి�్చ �ాధువ�, మ��య� �ి�్చ ���� మతసు్థ ల 

గ���ం� ఇతర కథల� ఉ��న్�. అట�వంట� సంప్ర��యక���న కథల� ��ల� ఉ��న్�. 

కృ�ి ఉ��్మదం �షయ���� వ��త్ , అ�� క�్చతం�ా ల�ద� ��మ� 

�ెపప్గలం. ఎవ����� �ప�ప్ను ప�ట�్టంచగ����ే2 అ�� �జం�ా�� అల� అ��ే, అతను ఒక 

అదుభ్త���న వయ్��త్ అ� ��ను �పెప్గలను. ఒక వయ్��త్ ��ర� �రెవడం ��్వ�ా ల�క ��ే 

��పడం ��్వ�ా �ప�ప్ను ప�ట�్టంచగ����ే, ల�క ఒక ����� �ిగ��ట�్ట  �����ంచగ����ే, ��ను 

���న్ ఒక అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం అ� అంట�ను. 

కృ�ిల� ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం 

కృ�ిల� ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం అంట� ఏ�ట�? అ�� మనం ���ంగ్ �ాధనల� తరచు�ా ఎదుర�్క�� 

జ�కయ్ం. ���ంగ్ �ాధన ���ౖా�క జ��ాయ్�న్ ఎల� ఆ�్వ�సుత్ ం��? ఒకర� కృ� ి �ాధన 

�ెయ�య్ల� అక�నన్ప�ప్డ� �జ���� ��ల� క�ా్ట ల� ఉంట��. �� �ాషన్ �క్క రకష్ణ 

అ���� ల�క�ం�� ఒకర� స్వచ్ఛ���న కృ�ిల� సఫలత �ా��ంచల�ర�. �ర� ఇంట� గ�మ్మం 

��ట� బయట�� అడ�గ���ట�్టన ��ంట��, � ��తం ప్రమ�దంల� పడవచు్చ. ఒక�� ప్రథమ 

ఆత్మ న�ం��� దు. అ�� ే � ప�ర్వజన్మలల� �ాం��క �ారయ్కల��ాల�్ల  �ర� 

ఒకప�ప్డ� ఇతర�లక� ఋణప�� ఉండవచు్చ, ఇతర�లను బ�����ం� ఉండవచు్చ, ల�క 

ఇతర దు�ా్క�ాయ్ల� ��ేి ఉండవచు్చ. ఆ ఋణ�ల �ాళ�్ళ � గ���ం� ��త�క���ర�. 

బ�దధ్మతంల� �ాప ప్ర��ళణ �ారణం�ా�� ఒకర� ��ం� ఉంట�ర� �ెపప్బడ�త�ం��. 

�ర� ఎవ������� ఏ�ై�� ఋణప�� ఉంట�, అతడ� ���న్ �ాపసు �సు������� �మ్మ�న్ 

 

 

1 �న్ ��్వ Qin Hui (chin hway)—ద��ణ �� ంగ్ �ామ�� జయ్ంల� (1127 A.D.-1279 A.D.) �ాజ 

ద�ా్బర్ క� సంబం��ం�న ఒక క�� ర���న అ���ా��. 
2 “�ప�ప్ను ప�ట�్టంచడం” “to produce fire”—“కృ�ి ఉ��్మదం” అ�� ఇం��క అర్థంగల ఒక �ై�య 

పదం; ���న్ ఇక్కడ ఉపమ�నం�ాను మ��య� శబ�ద్ ర్థం�ాను ��ండ� ���ల��ా అర్థం �ేసు��వచు్చ. 
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����� పట�్ట క�ంట�డ�. �ా� అతడ� మ�� ఎక�్కవ�ా ����� �ె�్లంచబ���ే, ఆ ����న���న్ 

అతడ� వ�ే్చ మ��క �ా�� �క� ����� ఇవ్వవల�ని అవసరం ఉం��. ఒక క�మ�ర�డ� తన 

త�్లతండ�్ర లను అవమ�నం ��ే�త్ , �ాళ�్ళ వ�ే్చ జన్మల� �ా్థ ��ల� మ�ర�్చక�ంట�ర�. ఇ�� 

ఈ చక�ం అల� �ాగ�త��� ఉంట�ం��. �ా� ��మ� �జం�ా�� ��ౖ�ా�క జ��ాయ్�న్ 

గమ�ం��ం, ఇ�� �మ్మ�న్ ���ంగ్ �ాధన �యెయ్�వ్వక�ం�� అడ�్డ పడ�త�ం��. 

�ట�న్ట��� కర్మ సంబం��ల� ఉ��న్� మ��య� �ారణం అ���� ల�క�ం�� ల�వ�. �ారణం 

ల�క�ం�� అల� ఉండ����� అనుమ�ంచబడదు. 

అ� �ామ�నయ్���న ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం ఈ �ధం�ా జర�గ�త�ం��. �ర� ���ంగ్ 

�ాధన ఆరం�ం� ే మ�ందు �ా��రణం�ా � ప��స�ాల� ప్ర�ాంతం�ా ఉంట��; �ర� 

���ంగ్ ��ర�్చక���న్ర� �ాబట�్ట ఎల్లప�ప్డూ �ాధన �ేయ����� ఇష్టపడ��ర�. �ర� 

��య్నం �యే����� క�ర�్చనన్ ��ంట��, ఎల������ అక�ా్మత�త్ �ా గ�� బయట చప�ప్ళ�్ళ 

�దలవ����. �ార్ల �రన్ల  చప�ప్డ�, �ల�్ల  నడకల�, మ�టల�, తల�ప�ల� 

��ట�్ట ��వడం మ��య� బయట నుం�� ����� అ�న్. అక�ా్మత�త్ �ా ఇక �దట �శ్శబద్ం 

అ���� ఉండదు. �ర� ���ంగ్ �ాధన �ేయనప�ప్డ� ప�ాయ్వరణం ��ల� ప్ర�ాంతం�ా 

ఉంట�ం��, �ా� ఒక్క�ా�� ���ంగ్ �ాధన ఆరం���త్  ఇల� ఉంట�ం��. �ల� ��ల�మం�� 

��� గ���ం� అంత�ా ఆల��ంచర�. �జం�ా ఏం జర�గ�త�ం��? �ర� ��వలం అ�� 

�ంత�ా ఉందనుక�ంట�ర� మ��య� ���ంగ్ �ాధన �యేల�క�� �నందుక� �ర� ��ల� 

��ాశ �ెందు��ర�. ఈ “�ంతదనం” � �ాధనను ���ి��సుత్ ం��. ఇ�� ��� జ�కయ్ం 

�ేసుక�ంట�నన్ ఒక ��ిాచం, అ�� �మ్మ�న్ కలవర ��ట్ట����� మనుష�లను 

�ాడ�క�ంట�ం�� �ాబట�్ట. ఇ�� జ�కయ్ం �క్క అ� �ామ�నయ్���న ర�పం, మ��య� ఇ�� 

� ���ంగ్ �ాధనను ఆ�� ల��య్�న్ �ా��ంచగలదు. �ర� ���ంగ్ �ాధన �ే� ి����ను 

�ా��ంచగ����ే, �ర� ఇతర�లక� ఇం�ా �ె�్లంచ� ఋణ�ల సంగ� ఏ�ట�? �ాళ�్ళ ఇ�� 

జరగ�వ్వర�, అందు�� �ాళ�్ళ �మ్మ�న్ ���ంగ్ �ాధన �యే�వ్వర�. ఇం�ా ఇ�� ఒక 

���ద్ష్ట �ా్థ ��� సూ�క క���. ��ంత సమయం తర��ాత, ఈ ప���ి్థ� ఉండ����� 

అనుమ�ంచబడదు. ఇం�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ఈ ఋణ�ల� క������ �న తర��ాత 

�ాళ�్ళ మరల� వ�్చ జ�కయ్ం �ేసు��వడం అనుమ�ంచబడదు. ఇ�� ఎందుకంట� ఎవ���� ే

మన �ాల�న్ ���ాల� కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ �� �ాళ�్ళ ��గం�ా ప���గ� �ా���ాత్ ర�, మ��య� 

�ాళ�్ళ �ా్థ �లల� త్వ��త గ�న అవ����ల� అ��గ��ాత్ ర�. 
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ఇక్కడ ఇం��క ర�పంల� ���ౖా�క జ�కయ్ం ఉం��. �క� �ెల�సు ���ంగ్ �ాధన 

��్వ�ా మన ��వయ్ ��త్రం �ెర�చు��వచ్చ�. ��వయ్ ��త్రం �ెర�చుక�� ఉండ�ా, ఇంట� దగగ్ర 

���ంగ్ �ాధనల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ��ంతమం�� ���న్ భయంకర���న దృ�ాయ్లను ల�క 

భయం����� మ�ఖ�లను చూడవచు్చ. ���న్ట��� ��ె���న, �� డ��నౖ �ట�్ట  ఉంట�ం��, 

���న్ ��� ��ట�్ల ట ��ట�్ట ���ాల� ల�క ��ల� భయ��ట�్ట  �ధం�ా రకర�ాల �ేష్టల� క��� 

�ే�ాత్ �. ���న్�ార�్ల  అవ�న్ ��ల� భయ�నకం�ా క��ిసూత్ , ��ట��� బయట �ాక�త� 

ఉండ���న్ చూ�ాత్ ర�. ఇట�వంట� ప���ి్థ� ఎల� ఏరప్డ�త�ం��? ఇ�� ఒక రక���న 

��ౖ�ా�క జ�కయ్ం. మన �ాల�న్ ���ా �ాఠ�ాలల� ఇల�ంట� ఉదం��ల� ��ల� అర�దు�ా 

క��ి�ాత్ �. ఇ�� వంద మం��ల� బహ�శ ఒక���� జర�గ�త�ం��. ��ల�మం�� ఇట�వంట� 

ప���ి్థ�� ఎదు��్కర�. ��� వలన � �ాధనక� ఎట�వంట� ల�భమ� ల�దు �ాబట�్ట, ఈ 

�ధం�ా ��� జ�కయ్ం �ేసు��వ����� అనుమ�ంచబడదు. ఇతర సంప్ర��యక���న 

�ాధనల�్ల , ఈ �ధ���న జ�కయ్ం అ���� ��ల� సర్వ�ా��రణ���న �షయం, మ��య� ఇ�� 

��ల� �ాలం వరక� ఉంట� ఉంట�ం��. ��ంతమం�� ��వలం ఈ �ారణం�ా�� 

భయప���� ��ర� మ��య� ���ంగ్ �ాధన �ెయయ్ల�ర�. ఒకర� �ా��రణం�ా ���ంగ్ 

�ాధన �ా�్ర �శ్శబద్���న ప��స�ాల�్ల  �ేయ����� ఎంచుక�ంట�ర�. ఒకర� కళ్ళక� 

ఎదుర��ా ఒక వయ్��త్ సగం మ�� ి సగం �ెయయ్ంల� �లబ�� ఉండ�ా చూ��త్ , అతడ� 

���ంగ్ �ాధన �యే����� మ�� భయప���� ��డ�. �ా��రణం�ా ఇట�వంట� ��పౖ����య్ల� 

మన �ాల�న్ ���ాల� ల�వ�. �ా� ���న్ అతయ్ంత అర��ైన ప���ి్థత�ల� ఉ��న్�, 

ఎందుకంట� ��ంతమం�� ��ల� ప్ర�ేయ్క���న ప���ి్థత�ల� క��� ఉంట�ర� �ాబట�్ట. 

ఇం��క �ధ���న �ాధన అంతరగ్త కృ�ి మ��య� బ�హయ్ కృ�ి ��ండూను. 

����� య�దధ్ కళల�క్క �ాధన మ��య� అంతరగ్త �ాధన అవసరం. ఈ �ధ���న 

�ాధనను �ా��రణం�ా ���� �ాఠ�ాలల� చూడగలం. ఒక్క�ా�� ఒక వయ్��త్ ఈ 

�ాధన అధయ్యనం �ే��త్ , ఇతడ� తరచు�ా �ా��రణ �ాధనల�్ల  ఎదుర�పడ� ఈ ��ౖ�ా�క 

జ��ాయ్�న్ ఎదుర�్కంట�డ�, అంతరగ్తం మ��య� బ�హయ్ం �క్క కృ�ిల� ల��� ఆ య�దధ్  

కళల�క్క కృ�లి� మ�త్ర�� ఎదురవ�త�ం��. అంట� అత��� తమ�� �� �ాడమ� 

��త�క�్కంట� వ�ే్చ మనుష�ల� ఉంట�ర�. ఈ ప్రపంచంల� ����మత �ాధక�ల� 

��ల�మం�� ఉ��న్ర�; �ాళ్ళల�్ల  ��ల�మం�� య�దధ్ కళల ���య్ర�్థ ల� ల��� అంతరగ్���న్ 

మ��య� బ��య్�న్ ��ం��ట� �క్క కృ�ి� ��ే� ���య్ర�్థ ల� ఉ��న్ర�. ఒక య�దధ్ కళల 

���య్��్థ క��� ��ంగ్ అ�వృ��ధ్  �ేయగలడ�. ఇ�� ఎందుక�? ఒక వయ్��త్ ఇతర బం��ల�  
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ఎల�ంట�� అంట� ��ర� ప్ర�ష్ట మ��య� స్వంత ప్ర�జ��ల �ద బం��లను ��ల����త్ , 

అతడ� క��� ��ంగ్ ను ��ంచు��గలడ�. అ��ే �� ట�పడడం �ద ఉనన్ బం���న్ 

వ���ంచు������� సమయం పడ�త�ం��, మ��య� అ�� ��ల� ��మ్మ���ా 

�స��జ్ంచబడ�త�ం��. అందువల్ల  అతను �ే�క�ా ఇట�వంట� �షయ��న్ �ే�ాత్ డ�, 

మ��య� ఇ�� ���ద్ష్ట���న �ా్థ �లల� క��� జరగవచు్చ. అతడ� పరవశంల� 

క�ర�్చనన్ప�డ�, య�దధ్ కళల� ఎవర� �ాధన �ేసుత్ ��న్�� అత��� �లె�సుత్ ం��. అత� 

ప్రథమ ఆత్మ అత� శ���ా�న్ వ��� ఎవ�� య�దధ్  కళల� ఉనన్తం�ా ఉ��న్� అ� 

��ాధ్ ��ంచుక���ందుక� ఇం��క వయ్��త్� ఒక �� �ాట���� స�ాల� �ేయ����� ��ళ�త�ం��, ఆ 

�ధం�ా ఈ �� �ాటం ఆరంభం అవ�త�ం��. ఈ �షయ�ల� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  క��� 

జర�గ����, ఇం��కర� క��� య�దధ్ం �ేయట���� ఇత� వదద్క� �ావచు్చ. ఇతడ� 

��ాక����త్ , ఆ ఇం��క వయ్��త్ ఇత��� �జం�ా�� చం���ాత్ డ�. ఈ �ధం�ా ���దద్�� మధయ్ ఒక 

�� �ాటం ఆరంభం అవ�త�ం��. ఒక్క�ా�� ఈ వయ్��త్ �ద్రల��� ����త్ , ఎవ�� ఒకర� య�దధ్ం 

�ేయ����� అత��� ��త�క�్కంట� వ�ాత్ ర�, మ��య� ఇ�� అత� �ా�్ర� ���ా ం� 

ల�క�ం�� �సేుత్ ం��. �జ���� అత� �� ట� మనసత్త్వం బం���న్ ��ల��ంచ����� ఇ� ేస���న 

సమయం. ఈ �� ట� మనసత్త్వం ������ట్టక�� �ే, అతడ� ఎపప్ట��� ఇల��� ఉం���� ��డ�. 

సమయం గ��� ే ��ల��, అ��క���న సంవతస్�ాల తర��ాత అతను ఇం�ా ఈ �ా్థ �� 

��ట� మ�ందుక� ��ళ్లల�డ�. అతను ���ంగ్ �ాధన ��న�ా��ంచల�� �ధం�ా తయ�ర� 

�ేయబడ��డ�. మ�� ఎక�్కవ శ��త్ దు��్వ��గం అ��� వడం��, అత� ���క శ��రం 

క��� ఇక��ౖ తట�్ట ��ల�క�� త�ం�� మ��య� �ే�క�ా �కలం అ��� వచు్చ క���. ఆ 

�ధం�ా అంతరగ్తం మ��య� బ�హయ్ం ��ం��ట��క్క కృ�ి �ాధనల� ఒకర� ఇట�వంట� 

ప���ి్థ�� ఎదు��్కవచు్చ, ఇ�� ��ల� సర్వ�ా��రణం క���. మన అంతరగ్త కృ��ిక్క 

�ాధనల� ఇట�వంట� ప���ి్థ� ల�దు, ఇ�� జరగ����� అనుమ�ంచబడదు క���. ��ను 

సూ�ం�న ఇట�వంట� అ��క స్వర��ాల� సర్వ�ా��రణం�ా ఉంట��. 

ఇం��క రక���న ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం�క్క స్వర�పం ఉం��, ���న్ అందర�, 

మన �ాఠ�ాలల� ప్ర� ఒక్కర� క��� ఎదుర�్కంట�ర�: అ�� �ామం�క్క �ి�ాచం. ఇ�� 

��ల� �వ్ర���న ఒక �షయం. �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� ఈ సం�ా��క ��తం 

�ారణం�ా��, మ�న�ా� ����క్క �ారసుల� ప�ట�్టంచగలదు. మ�నవజ�� ��వలం ఈ 

�ధం�ా�� ప��ణ�సుత్ ం��, మ��య� మ�నవ సమ�జంల� �తత్వృ�త్  అ���� ఉం��. ఈ 

�ధం�ా, ఇట�వంట� ఒక �షయం మ�మ�ల� మనుష�లక� ప���త్�ా సమంజస���న��.  
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మ�నవ�లక� �తత్వృ�త్  అ���� ఉం�� �ాబట�్ట, ��పం�ా ఉండడం అ���� �తత్వృ�త్ , అల��� 

ఆనందం, ��్రమ, �ే్వషం, ఒక ప� �ేయ���న్ ఇష్టపడడం, ఇం��క ప� �ేయ����� 

అ�ష్టతను చూపడం, ఒక వయ్��త్� �ాద� ఇం��క వయ్��త్� ఇష్టపడడం, అ�ర�చుల� 

మ��య� అ��ా్ట ల�. అ�న్ �తత్వృ�త్�� సంబం��ం�న��, మ�మ�ల� మనుష�ల� ��వలం 

��� ��స�� ���ాత్ ర�. అ��ే ఒక �ాధక����ా, �ట��� అ�తం�ా ఎదగవల�ిన �ా���ా, 

ఈ �ధం�ా �షయ�లను �ర్ణ�ంచక�డదు, మ��య� �ట��� అ�తం�ా  ఉం���. 

అందువల్ల  �తత్వృ�త్  ��్వ�ా ఏరప్� ే అ��క బం��లక� సంబం��ం�నంత వరక�, �ాట�� 

�ే�క�ా �సు���ా� మ��య� �వ���� �ాట�� ������ట�్ట �. ����కల�, �ామం మ��య� 

ఇట�వంట� �షయ�ల�న్ మ�నవ బం��ల�, �ాట�న్ట�� క��� ���� ��ట�్ట �స్ ఉం��. 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ కృ�ి �ాధన ��ే� �ాధక�ల� ఎవర��ే 

ఉ��న్��, మన �ాధన�క్క �ాఠ�ాల �మ్మ�న్ ఒక �ాధువ��ా�� ల�క �ా��్వ��ా�� 

అవ్వమ� �ెపప్దు. య�వ �ాధక�లక� క�ట�ంబ�ల� ఉం���. అ�� ేఈ �షయ��న్ 

ఎల� ప��గణ�ం���?  ��ను �ె�ాప్ను మన �ాధన �ాఠ�ాల సూట��ా ఒక�� మనసును 

గ�����డ�త�ంద�. ���క ప్ర�జ��ల �షయ���� వ��త్  ఇ�� �జం�ా �మ్మ�న్ ఏ�� 

�� ��ట�్ట క���ల� �యెయ్దు. బదుల��ా �ర� ��క్క �ిన్ �ింగ్ ను మ�మ�ల� 

మనుష�ల ���క ప్ర�జ��ల మధయ్�� మలచు���ా�. �జం�ా అ�వృ��ధ్  �ేయబ��ే� 

� �ిన్ �ింగ్. �ర� � బం���న్ ������ట్టగ����ే, �ర� అ�న్ట�� 

వ��ల�యగల�గ���ర�; �మ్మ�న్ ���క ప్ర�జ��లను వ�����యమ� 

అ����నప�ప్డ�, �ర� తపప్క�ం�� �ేయగల�గ���ర�. �ర� బం���న్ వదల�్ల క�� �ే, 

�ర� �ే�న్ వదుల���ల�ర�. అందువల్ల  కృ�ి �యేట���� �జ���న ఉ�ేద్శయ్ం � 

హృదయ��న్ కృ�ి �ేయడ��. �ే�ాలయ�ల�్ల � కృ�ి �ాధనల� ఈ �షయ�లను 

వదుల�క���ల�  బలవంతం �ే�ాత్ �, త��్వ�ా ��క్క ఈ బం���న్ వ���ంచ�����. 

�మ్మ�న్ ��� గ���ం� ఆల��ంచక�ం�� �యేడం ��్వ�ా, �ాట�� ప���త్�ా 

వ�����య����� �మ్మ�న్ బలవంతం �ే�ాత్ �; మ��య� �ాళ�్ళ అట�వంట� పదధ్� 

అవలం�ం��ర�. �ా� �క� అట�వంట� ఆవశయ్కత ల�దు. ��మ� �మ్మ�న్ �               

మ�ందునన్ ���క ప్ర�జ��ల గ���ం� తక�్కవ�ా పట�్టంచు��మ� అడ�గ���ం అం�ే. 

ఈ �ధం�ా ఎవ����ే మన �ాఠ�ాలల� �ాధన �ే�ాత్ �� �ాళ�్ళ అతయ్ంత దృఢం�ా ఉంట�ర�. 

��మ� �మ్మ�న్ �ాధువ�ల��ా�� �ా��్వనుల��ా�� అ��� మ� �ెపప్డం 

ల�దు. భ�షయ్త�త్ ల� మన �ాధన  ఇం�ా �సత్ ృతం�ా �ాయ్�ిం�న తర��ాత, మ�మ�ల�  
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మనుష�ల మధయ్ �ాధన �ే��ట�వంట� మన �ాధక�లందర� �ా��క-�ాధువ�ల��ా 

మ����� క�డదు. ప్ర� �ాల�న్ ���ా �ాధక�డ� ఇల� అ��� వ����� 

అనుమ�ంచబడదు. �ాధన�క్క క�మంల�, మ�క� అంద�� నుం�� ఈ �షయ�ల 

ఆవశయ్కత ఉం��: �ర� �ాధన �ే�ి � ��గ�ా్వ� �ాధన �యేక�� ��� �ా�, �ాధన 

�ారణం�ా �ర� ���క�లను �సు��వ����� అనుమ� ల�దు. మ�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, 

మనం ఈ �షయ��న్ �ే�క�ా �సు���ా�,  �ర� ����� మ�మ�ల� మనుష�ల� 

ఇ�్చనంత �్ార మ�ఖయ్త ఇవ్వక�డదు. మ�ఖయ్ం�ా ఈ��ట� సమ�జ���� సంబం��ం�న 

అల� �లివబ�ే ల�ౖం��క �శృంకలత మ��య� అ�్లల �ా��తయ్ం ప్రజల��  జ�కయ్ం 

�ేసుక�ంట���న్�. ��ంతమం�� అట�వంట� �ాట� �ద ��ల� ఆస��త్� క��� ఉ��న్ర�. 

�ాధక�ల��ా మనక� �ాట� పట్ల  ఎట�వంట� ఆస��త్ ఉండక�డదు. 

ఒక ఉనన్త �ా్థ � దృకప్థం నుం��, మ�మ�ల� మనుష�ల� సమ�జంల� 

ఉంట� అ�� అసహయ్ం అ� �లె�సు��క�ం�� బ�రద�� ఆడ�క�ంట���న్ర�. �ాళ�్ళ 

భ��్మద ఉనన్ బ�రద�� ఆడ�క�ంట���న్ర�. ��మ� �ె�ాప్మ� ఈ �షయం �ారణం�ా 

�ర� � క�ట�ంబంల� �ామర�ాయ్�న్ భంగపరచక�డద�. అందువల్ల  ప్రసుత్ త 

ప���ి్థ�ల�, �ర� ��� గ���ం� తక�్కవ�ా పట�్టంచు���ా�. ఒక మ�మ�ల� 

�ామరసయ్���న ���ౖా��క �����న్ ఉంచు��వడం అ���� మం���. భ�షయ్త�త్ ల� �ర� 

ఒక ���ద్ష్ట �ా్థ ��� �ేర�క�నన్ తర��ాత, అప�ప్డ� ఆ �ా్థ �ల� ఇం��క రక���న ప���ి్థ� 

ఉంట�ం��. ప్రసుత్ ����� ఇ�� ఈ �ధం�ా�� ఉం���, �ర� ఈ ఆవశయ్కత ప���త్ �ే��త్  

స���� త�ం��. సహజం�ా��, సమ�జంల� ఏ�ై� ే జర�గ�త�ం�ో �ాట�� �ర� 

అనుస��ంచక�డదు. అ�� ఎల� అనుమ�ంచబడ�త�ం��? 

ఈ �షయంల� ఇం��క అంశం క��� క��ి ఉం��. మన �ాధక�ల శ���ాల� 

శ��త్� క��� ఉంట�య� �క� �లె�సు. ఇప�ప్డ�, ఈ తరగ�ల� ఎన�� ౖ నుం�� ��ం�� ౖ

�ాతం మం�� మనుష�లక� ��వలం �ాళ్ళ ���ాల� నయం అవ్వడ�� �ాక�ం��, 

�ాళ్ళ ��ంగ్ క��� అ�వృ��ధ్  �ెందుత�ం��. అందువల్ల  � శ��రం ��ల� బల���న శ��త్� 

క��� ఉంట�ం��. � ��ంగ్ మ��య� ప్రసుత్ త �ని్ �ింగ్ �ా్థ � సమ�నం�ా ల�వ�. � ��ంగ్ 

����్క�కం�ా ఎక�్కవ�ా ఉం��, హ�ాత�త్ �ా అ�వృ��ధ్  �ేయబడడం వలన, మ��య� 

ఇప�ప్డ� � �ిన్ �ింగ్ అ���� అ�వృ��ధ్  �యేబడ�త�ం��. క�మం�ా � �ని్ �ింగ్ క��� 

అ�వృ��ధ్  అవ�త�ం��. ఈ �ాల ప���� ల�పల� ఇ�� �రే���గలద� క�్చతం�ా �ెపప్వచు్చ. 

అందు�� ���న్ సమయ���� మ�ం� ే�ే���ామ�. ఇం��క �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, �క� ��ంత 
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�తత్ం శ��త్ అ���� ఉం��. ఒక ధర్మబదధ్���న �ాధన ��్వ�ా కృ�ి ��ేని శ��త్ �దధ్ం�ా 

ధర్మబదధ్���న�� మ��య� దయ�గ�ణం గల�� �ాబట�్ట, ఇక్కడ క�ర�్చనన్ �ాళ్ళందర� ఒక 

ప్ర�ాంతత మ��య� దయ�� క���న �ా��వరణ��న్ అనుభ�� �� ందు��ర�. ననున్ 

��ను ఈ �ధం�ా కృ�ి �ేసుక���న్ను మ��య� ఈ �షయ�ల� ������ ఉంట��. ఇక్కడ 

క�ర�్చనన్ �ాళ్ళందర� ఎట�వంట� తప�ప్డ� ఆల�చనల� ల�క�ం�� �ామరసయ్ం�� 

ఉ��న్ర�, ఏ ఒక్కర� ఒక �గి��ట�్ట  ���ాల�� ఆల�చన క��� �ేయర�. భ�షయ్త�త్ ల� 

�ర� మన ���ా�క్క ఆవశయ్కతలను క��� �ాట�ం���, మ��య� కృ�ి �ాధన ��్వ�ా 

�ర� అ�వృ��ధ్  �సేుక��� ��ంగ్ క��� ఈ �ధం�ా�� ఉంట�ం��. �రంతరం ��ర�గ�త�నన్ 

� ��ంగ్ �ాటవం��, � శ��రంల� ��ంగ్ నుం�� ��దజల్లబ��న శ��త్ క��� ��ల� బలం�ా 

ఉంట�ం��. అ�� అంత శ��త్వంతం�ా ల�క�� ��� �ా�, � ��త్ర ప����ల� ఉనన్ ఒక 

మ�మ�ల� మ��ి �యంత్రణ �యేబడ��డ�. �ర� ఇంట�్ల  ఉంట� �ర� ఇతర�లను 

క��� �యంత్రణ �ే�ాత్ ర�, మ��య� � క�ట�ంబ సభ�య్ల� క��� ��ేత  

�యం�్రంచబడవచు్చ. ఇ�� ఇల� ఎందుక�? ఇ�� �యే����� �ర� � మనసు క��� 

ఉప���ంచవల�ని అవసరం ల�దు. ఈ ��త్రం అ���� ప���త్ �ామరసయ్ం, దయ�గ�ణం 

మ��య� స��భ్వ న�్మక�� క��� ఉనన్��. అందువల్ల , మనుష�ల� �డె� �షయ�లను 

ఆల��ంచడం ల�క �ెడ� �ా�ాయ్ల� �ేయ����� అవ�ాశం ల�దు. ఇ�� ఈ ప్ర���ా�న్ 

చూ�ించవచు్చ. 

ఇంతక�మ�ందు ��� బ�దధ్-�ాం� అ���� అ�న్ ��ట�్ల  �ాం�వంతం �సేుత్ ం�� 

మ��య� అ�న్ అసహజ��్వలను స���ేసుత్ ంద� ��ను ��ెాప్ను. మ�� �ధం�ా 

�ె�ాప్లంట�, మన శ���ాల నుం�� ��దజల్లబ��న శ��త్ అ�న్ అసహజ���న ప���ి్థత�లను  

స���యేగలదు. అందువల్ల  ఈ ��త్రం�క్క ప్ర��వం �తే, ఈ �షయ�లను గ���ం� 

�ర� ఆల��ంచక�� �ే, �ర� అసంక�ప్తం�ా � ��గ�ా్వ�� క��� �యంత్రణ 

�ే�ాత్ ర�. �ర� �ాట�� గ���ం� ఆల��ంచక�� ��� మ��య� ఆల��ంచక�డదు అ� 

అనుక���న్, � ��గ�ా్వ� క��� �ాట�� గ���ం� ఆల��ంచర�. �ా� ఇ�� ���ద్ష్టం 

�ాదు, ఎందుకంట� ప్రసుత్ త ప���ి్థత�ల�్ల  ట��ల� అ�న్ ర�ాల �షయ�ల� ఉంట���న్�, 

���న్ ��ట్ట�ా�� ��ల� �ే�క�ా ఒక�� ����కలను �����త్ ంచగలదు. �ా� మ�మ�ల� 

ప���ి్థత�ల�్ల , �క� ఈ �యంత్రణ ��ే� ప్ర��వం ఉంట�ం��. భ�షయ్త�త్ ల� �ర� ఉనన్త-

�ా్థ � కృ� ి �ాధనను �రే�క�నన్ తర��ాత, ��ను �క� �పెప్క�ం���� ఏం �ెయ�య్ల� 

�క� �ెల�సుత్ ం��. అపప్ట��� ఒక �ామరసయ్���న ��తం �ా��ంచ����� �ల� క���ం�ే  
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ఇం��క ప���ి్థ� ఉంట�ం��. అందువల్ల  �ర� ��� గ���ం� అంత ఎక�్కవ�ా 

పట�్టంచు��క�డదు, ఎక�్కవ�ా పట�్టంచు��వడం క��� ఒక బంధ��. అక్కడ ���ాయ్ భరత్ల 

మధయ్ శృం�ారం�క్క ప్రశన్ �ాదు, �ా� �ామం అ���� ఉం��. �ర� ���న్ ��ేక�ా 

�సు��గ���నంత �ాలం మ��య� � మనసుస్ల� త��న���ా అ��ిం�నంత �ాలం, అ�� 

సమసయ్ �ాదు. 

అ��ే ఒకర� �ామం �క్క ఎట�వంట� �ి�ా��ల�ను ఎదుర�్కంట�ర�? � 

��ంగ్3 �క్క �ామర్థ�ం స��ప�� ల�క�� �ే, �ర� �ద్ర�� త�నన్ప�ప్డ� ఇ�� స్వ�ాన్ల�్ల  

ప్రతయ్కష్ం అవ�త�ం��. �ర� �ద్ర�� త�నన్ప�ప్డ� ల�క ��య్నంల� క�ర�్చనన్ప�ప్డ�, ఇ�� 

అక�ా్మత�త్ �ా కనబడ�త�ం��. �ర� మగ�ా����ే ఒక అందగ�ెత్  ప్రతయ్కష్ం అవ�త�ం��. �ర� 

ఆడ�ార�� ే �ర� కలల�గ�� ఆ మ�ాడ� కనబడ��డ�. అ�� ే �ాళ�్ళ నగన్ం�ా 

ఉంట�ర�. ఒక్క�ా�� � మనసు ���న్ గ���ం� ఆల����త్ , �క� స్ఖలనం అవ�త�ం�� 

మ��య� ���న్ ఒక �జం �ే�ాత్ ర�. అందర�, ��� గ���ం� ఒక్క�ా�� ఆల��ంచం��: 

మన కృ�ి �ాధనల� శ��రం�క్క �ారం ఒక�� �����న్ కృ�ి �యెయ్����� 

ఉప���ంచబడత�ం��; �ర� ఎల్లప�ప్డూ ఈ �ధం�ా స్ఖలనం �సేు��క�డదు. అల��� 

�ర� ఆ �ామ ప��కష్ల� సఫలం �ాల�దు. ఇ�� ఎల� అనుమ�ంచబడ�త�ం��? అందువల్ల  

ప్ర� ఒక్కర� ఈ �షయ��న్ ఎదుర�్కంట�ర� ��ను �ెబ�త���న్ను, ఇ�� క�్చతం�ా 

జర�గ�త�ం��. �ా బ� ��ం�ే సమయంల�, � మనసుల� అ� బల���న శ��త్� 

మ���్రసుత్ ��న్ను. �ర� ఈ గ�మ్మం ��ట�న తర��ాత ��ను ప్ర�ేయ్కం�ా ఏం �ె�ాప్�� �క� 

గ�ర�త్  ఉండక�� వచు్చ, �ా� �ర� �ాసత్వం�ా ఈ �షయ��న్ ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ� �ర� 

��ను ��ెిప్ం�� గ�ర�త్  �ేసుక�ంట�ర�. �మ్మ�న్ �ర� ఒక �ాధక����ా 

ప��గణ�ంచుక�నన్ంత �ాలం, �ర� ��ంట�� ���న్ గ�ర�త్  �సేుక�ంట�ర�, మ��య� 

�మ్మ�న్ �ర� �యంత్రణ �సేు��గల�గ���ర�, ఆ తర��ాత �ర� ఈ ప��కష్ల� సఫలం 

�ాగల�గ���ర�. �ర� �దట� �ా�� ఈ ప��కష్ల� �ఫల����ే, ��ండవ �ా�� ���న్ ��టడం 

అ���� కష్టతరం�ా ఉంట�ం��. అ�� ేఇక్కడ ఒక ప���ి్థ� క��� ఉం��–ఒకర� �దట� 

�ా�� ప��కష్ల� �ఫల���నప�ప్డ�, �ద్ర నుం�� ల��న తర��ాత ���న్ గ���ం� ఎం�� 

ప�ా్చ��త్ పం పడ��ర�. బహ�శ ఈ మనసత్త్వం మ��య� మ�న�ిక ప���ి్థ� ��� గ���ం� 

��క్క ఆల�చనలను బలపర��ాత్ �. ఈ �షయం మరల� తల��త్నప�ప్డ� �మ్మ�న్ 

 

3 ��ంగ్ ding (ding)—�నయ్ �ి్థ�ల� ఉ��న్�ా� సప్ృహల� ఉనన్ ఒక మ�న�ిక �ి్థ�. 
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�ర� �యంత్రణ �ేసు��గల�గ���ర� మ��య� ప��కష్ల� సఫలం అవ���ర�. �ా� 

ప��కష్ల� �ఫల���న �ాళ�్ళ ��� గ���ం� పట�్టంచు��క�� �ే, తర��ాత సఫలం �ావడం 

ఇం�ా కష్టం. ఇ�� తపప్క�ం�� ఇల��� ఉంట�ం��. 

ఈ స్వర�పంల�గల జ�కయ్ం ఇట� �ాకష్సుల నుం�� ల�క గ�ర�వ� దగగ్ర నుం�� 
అ��� �ావచు్చ, �ళ�్ళ �మ్మ�న్ ప����ంచ����� ఒక వసుత్ వ�� ఇం��క ���ల� 
మ�ర��ాత్ ర�. ��ండ� స్వర��ాల� ఉంట�� ఎందుకంట� అందర� ఈ ప��కష్ల� తపప్క�ం�� 
సఫలం �ా�ా� �ాబట�్ట. మనం మ�మ�ల� మనుష�ల�్ల  కృ�ి �ాధన ఆరం��ాత్ ం. �దట� 
��ట�్ట  ఈ ప����, అందర� ���న్ ఎదుర�్కంట�ర�. ��ను ఒక ఉ��హరణ ఇ�ాత్ ను. ��ను 

వ��న్4 ల� తరగ� బ� ��సుత్ నన్ప�డ�, అక్కడ ఒక మ���ౖప్ ఏళ్ళ య�వక�డ� 

ఉం�ే�ాడ�. ��ను ఈ ప్రసంగం �ే�ిన ��ంట�� అతడ� ఇంట��� ���్ల ��య్నంల� 
క�ర�్చ��న్డ�. ��ను��ంట�� ��ంగ్ �ి్థ��� ��ే��� య�డ�. ఆ తర��ాత అక�ా్మత�త్ �ా ఒక 
ప్రక్క బ�దధ్  అ���భ�డ�, ఇం��క ప్రక్క ల��� � ప్రతయ్కష్ం అవ్వ���న్ చూ�ాడ�. తన 
అనుభ�ాల �����కల� అతడ� ఇ�ే �ె�ాప్డ�. �ాళ�్ళ కనబ��న తర��ాత, ఇదద్ర� ఏ� 
మ�ట�్ల డక�ం�� అత� ��ౖప� చూ�ార�, ఆ తర��ాత అదృశయ్ం అ��� య�ర�. ఆ 
తర��ాత బ� ��సత్వ అవల����ేశ్వర క��ిం�ం��, �లె్ల� �� గ బయటక� వసుత్ నన్ ఒక 
�ాత్రను �ేతబట�్ట. అల� అక్కడ క�ర�్చ� అతడ� అదం�� సప్ష్టం�ా చూ�ాడ�, అతడ� 
��ల� సం���ిం��డ�. అక�ా్మత�త్ �ా ఆ �� గ ��ంతమం�� అందగ�ెత్లల� ర��ాంతరం 
�ెం��ం��; ఈ అందగ�ెత్ల� ఎం�� ఆకరష్ణ�యం�ా ఉనన్ ఎ���� �ేవకనయ్ల�. �ాళ�్ళ ఎం�� 
ల�సయ్ం�ా కద�కలను �ేసూత్  అత� ��రక� ��టయ్ం �ే�ార�. అతను తనల� ��ను: “��ను 
ఇక్కడ �ాధన �సేుత్ ��న్ను �ాబట�్ట , బ� ��సత్వ అవల����ేశ్వర ��క� బహ�మ��ా ��ను 
చూడట���� ��ంతమం�� అందగ�ెత్లను ర��ాంతరం �ే�ి మ��య� ఎ���� �వేకనయ్లను 
�� ��సం ��టయ్ం �ేయ����� పంప�త�ం��.” అతను ఈ ఆల�చన�� ఆనం��సుత్ ండ�ా, ఈ 
అందగ�ెత్ల� అక�ా్మత�త్ �ా నగన్ం�ా అ��� య�ర� మ��య� అత�� ��ౖప� ��నన్���న 
కద�కల� �ే�ార�, అత�� ��డ �����ంచ����� మ��య� నడ�మ�ను సప్��్శంచ����� 
వసూత్ . ఈ �ాధక��� �ని్ �ింగ్ ��ల� త్వర�ా వృ��ధ్  �ెం��ం��. ఆ సమయంల� అతడ� 
��ంట�� కం�ార� ప��్డ డ�. అత���� వ�్చన �ట్ట�దట� ఆల�చన ఏ�టంట�: “��ను 
�ామ�నయ్ వయ్��త్� �ాదు, ��ను ఒక �ాధక����. �ర� ���� ఈ �ధం�ా 
వయ్వహ��ంచక�డదు, ఎందుకంట� ��ను ఒక �ాల�న్ ���ా �ాధక����.” ఒక్క�ా�� ఈ 
 

4 వ��న్ Wuhan (woo-hahn)—హ�బ� �్ార ంతం�క్క �ాజ���. 
 



 

236 

 

ఆల�చన ఉదభ్�ం�న ��ంట��, �ాళ్ళందర� ఎల������ ర��ాంతరం �ేయబ��న �ా�� 

�ాబట�్ట అక�ా్మత�త్ �ా అం�� అదృశయ్ం అ��� �ం��. అప�ప్డ� బ�దధ్  అ���భ�డ� 

మ��య� ల��� � ����� క��ిం��ర�. ల��� � ఈ �ాధక���� చూ�ిం� బ�దధ్  

అ���భ���� నవ�్వత� అ��న్ర�: “ఈ క�ర��ాడ� బ� ��ంచద��న�ాడ�.” ��� అర్థం 

ఇతడ� మం��ాడ� మ��య� అత��� బ� ధన �యేవచు్చ అ�. 

చ��త్ర అంతట�, ల�క ఉనన్త ప��మ�ణ�ల దృకప్థం నుం��, ఒకర� కృ�ి �ాధన 

�ేయగల�ా ల��� అ�����న్ ��ాధ్ ��ంచ����� ఒక�� ����క మ��య� �ామం అ�� 

�షయ�ల� ��ల� మ�ఖయ్���న��ా ���ంపబ�ే�. అందు�� మనం �జ�ం�ా�� ఈ 

�షయ�లను �ే�క�ా �సు���ా�. అ�నపప్ట��� మనం కృ�ి �ాధన మ�మ�ల� 

మనుష�ల మధయ్ �ే�ాత్ ం, మ��య� అందు�� �మ్మ�న్ ���న్ ప���త్�ా వ�����ట్టమ� 

�ెపప్ం. క�సం ప్రసుత్ త ప���ి్థత�ల�్ల ��ౖ��, �ర� ���న్ �ే�క�ా �సు���ా� మ��య� 

�ర� ప�ర్వం ఎల� ఉ��న్�� అల� ఉండక�డదు. ఒక �ాధక����ా ఒకర� ఈ �ధం�ా 

ఉం���.  ఎప�ప్�ై�� ���ంగ్ �ాధనల� ఒక రకం ల��� ఇం���ై�� జ�కయ్ం క����ే, �ర� 

�ల� �ారణ�లను ��త���్క�ా� మ��య� ఇం�ా ఏ�� ������ట్టల��ో ��ాధ్ రణ 

�ేసు���ా�. 

ఒక���క్క స్వంత మనసుస్ల� నుం�� ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం  

“ఒక���క్క స్వంత మనసుస్ల� నుం�� ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం” అంట� ఏ�ట�? ఒక మ�నవ 

శ��రం ప్ర� �ా్థ � �క్క ప��మ�ణంల� ఒక ���క ����్ర �న్ క��� ఉంట�ం��. ఒక 

ప్ర�ేయ్క���న ��త్రంల� �శ్వంల� ఉనన్ ప్ర� �షయమ� � ప��మ�ణప� ��త్రంల��� 

ప్ర��ం�ంచబడ�త�ం��, ఒక �డల�గ. అ� �డల� అ�నపప్ట��� అ� ���క���న ఉ��� 

క��� ఉంట��. � ప��మ�ణం�క్క ��త్రంల� ఉనన్ట�వంట� ప్ర� �షయమ� � 

��దడ�ల� ఉనన్ ఆల�చనల ��్వ�ా �యం�్రంచబడ�త�ం��. అంట� �షయ�లను �ర� 

� ��వయ్ దృ�ి్ట�� ప్ర�ాంతం�ా మ��య� � మనసుస్ ఉప���ంచక�ం�� చూ��త్ , �ర� 

గమ�ం�ే�� అం�� సతయ్ం. �ర� �నన్�ా ఆల��ంచడం �దల������ే, �ర� చూ���� 

అం�� అబదధ్ం. ����న్ ఒక���క్క స్వంత మనసుస్ నుం�� ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం ల�క 

“ర��ాంతరం మ�న�ిక సంకల�ప్�న్ అనుస��సుత్ ం��” అ� అంట�ర�. ఇ�� ఎందుక� 

జర�గ�త�ందంట� �ాధక�ల� తమ� �ాధక�ల��ా చూసు��ల�క�� వడ�� మ��య� తమ� 

స���ాగ్  న���ించు��ల�క�� వడ��. �ాళ�్ళ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల ��ంటపడ��ర�, మ��య� 
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�ద్ర���న ��పౖ�ణ�య్ల �ద ల�క ఇతర ప��మ�ణ�ల నుం�� ���న్ �షయ�ల� �నడం 

�ద క��� బంధం ��ంచుక�ంట�ర�. �ాళ�్ళ ఇట�వంట� �షయ�ల ��నుక ఉంట�ర�. 

ఇల�ంట� �ాళ్ళ�� ��ౖ�ా�క జ��ాయ్ల� తమ స్వంత మనసుస్ల� నుం�� అ�వృ��ధ్  �ావడం 

మ��య� ���ం�� �ా్థ �లక� ��గజ�రడం అ���� అ� �ే�క. ఒక�� కృ�ి �ాధన �ా్థ � ఎంత 

ఉనన్తం�ా ఉ��న్, ఒక్క�ా�� ఈ సమసయ్ వ�్చందంట� �ాళ�్ళ ప���త్�ా అట్టడ�గ� �ా్థ ��� 

��గజ����� ��ర�, �వ���� ��శన����� ��ర�–ఇ�� అతయ్ంత గం�ర���న �షయం. ఇ�� 

ఇతర అం�ాలక� ��నన్ం�ా ఉంట�ం��, ఎక్క�ె�ౖే ఒకర� ఒక �ిన్ �ింగ్ ప��కష్ల� ఈ�ా�� 

�ఫల����ే, ��ౖ�� ల�� తమ కృ�ి �ాధనను ��న�ా��ంచగల��. �ా� ఒక���క్క స్వంత 

మనసుస్ నుం�� ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం క��� ఈ �షయంల� అల� �ాదు, ఈ వయ్��త్�క్క ఈ 

��తం ��శనం అ��� త�ం�� �ాబ�ట�్ట. అ�మ�ఖయ్ం�ా ��వయ్ ��త్రం ���ద్ష్ట �ా్థ �లల� 

�ెర�చుక�� ఉనన్ ఆ �ాధక�ల�క�, ఈ సమసయ్ �ే��ాగ్  �ాగలదు. అల��� ��ంతమం�� 

ఎప�ప్డూ తమ జ�గృ�ల� ప�ా� సం��ేాల �తే జ�కయ్ం �ేసు��బడ��ర�, మ��య� 

ప�ా� సం��ేాల� ఏ� �ె�ిప్�� �ా� �ాళ�్ళ నమ�్మ��ర�; ఈ సమసయ్ క��� 

�ావచు్చ. అందువలన ��వయ్ ��త్రం �రె�చుక�� ఉనన్ �ల� ��ంతమం�� ��నన్ ర�ాల�ౖన 

సం�ే�ాల �ేత జ�కయ్ం �ేసు��బడ��ర�.  

��ను �క� ఒక ఉ��హరణ ఇ�ాత్ ను. తక�్కవ �ా్థ � కృ�ి �ాధనల� 

ఒక���క్క మనసు చ�ంచక�ం�� ఉంచడం అ���� ��ల� కష్టం. �ర� � గ�ర�వ� ఎల� 

ఉంట��� సప్ష్టం�ా చూడల�క�� వచు్చ. ఒక ��� �ర� అక�ా్మత�త్ �ా ఒక ��దద్ , �� డ�ాట� 

అమర��� చూడవచు్చ. అతడ� �క� ���న్ �� గడత్ల�� క��ి ఉనన్ మ�టల� �ె�ిప్ 

మ��య� ����ో ����ప్�ాత్ డ�. �ర� ���న్ �ీ్వక����త్ , � ��ంగ్ �తత్ం గందర��ళం 

అవ�త�ం��. ఒక్క�ా�� �ర� సం��షం�� ఉ�� ప్ం���� � అత��� � గ�ర�వ��ా 

�ీ్వక����త్ , �ర� అత���� ��ళ��ర�. �ా� అతడ� క��� స���న ఫల�ి��ధ్� �ా��ంచల�దు. ఆ 

ప��మ�ణంల� అత�� శ��రం �నన్�ా ల�క ��దద్�ా ర��ాంతరం �ెందగలదు. ఇ�� � కళ్ళ 

ఎదుట జరగడం మ��య� ఈ ��దద్ అమర��� చూడడం��, �ర� �జం�ా�� ��ల� 

ఉ�ేత్�త�ల�ౖ�� ��ర�. ఈ ఉ��స్హంల� �ర� అత�� దగగ్ర ��ర�్చ��క�ం�� ఉంట��ా? ఒక 

�ాధక�డ� స���ాగ్  నడ�చు��క�� �ే అత�న్ ర��ంచడం ��ల� కష్టం. అతడ� తన� ��ను 

అవ�ల�ా ��శనం �ేసు��గలడ�. �ేవల�కప� �వ�లందర� అమర�వ�ల�, అ��� 

�ాళ�్ళ క��� స���న ఫల��ి�ధ్� �ా��ంచల�దు మ��య� �ాళ�్ళ సం�ార ల� అల��� 

��న�ాగ�త�ంట�ర� అం�ే. �ర� క�మర��తం�ా అట�వంట� ��� గ�ర�వ��ా �ీ్వక��ం� 

అత��� అనుస����త్ , అతను �మ్మ�న్ ఎక్క���� �సుక�� ��ళ్లగలడ�? అతను స���న 
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ఫల��ి�ధ్  క��� �ా��ంచల�క�� య�డ�. � కృ�ి అం�� వయ్రధ్ం �ా��? �వ���� � స్వంత 

��ంగ్ �ె���� త�ం��. ఒక���క్క మనసును చ�ంచక�ం�� ఉంచు��వడం అ���� ��ల� 

కష్టం. ��ను అంద���� �ె��ప్�� ఏ�టంట� ఇ�� ��ల� గం�ర���న �షయం, మ��య� 

�ల� ��ల�మం�� ఈ సమసయ్ను తర��ాత ఎదుర�్కంట�ర�. ��ను �క� �ా బ� ��ం��ను; 

�మ్మ�న్ �ర� స���ాగ్  న���ించు��గల�ా ల��� అ���� � �తే�ల�్ల �� ఉం��. ��ను ���న్ 

ప���ి్థత�ల�్ల  ఒక���న్ ప్ర�ాత్ �ం��ను. �ర� ఇం��క కృ� ి �ాధన �ాఠ�ాల నుం�� ఒక 

జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్� చూ�ినప�ప్డ� �ర� � మనసుస్ చ�ంచక�ం�� ఉం�ేల� 

చూసు��ం��. ఒక �ాధన �ాఠ�ాల���� ఉండం��. ఒక బ�దధ్  �ా�వ్వం��, ఒక ����, ఒక 

అమర��, ల�క ఒక ��నవ�డ� ఎవ����� �ా�, �ాళ�్ళ � హృదయ��న్ 

క���ంచక�డదు. ఒకర� ఈ �ధం�ా నడ�చు��వడం ��్వ�ా, �ాఫలయ్ం కనుచూప� 

��రల��� �ావడం అ���� తపప్దు. 

ఒక���క్క స్వంత మనసుస్ నుం�� ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం ఇతర స్వర��ాల�్ల  

క��� వయ్కత్మవ�త�ం��. �ర� � చ��� �న ఒక బంధువ� నుం�� జ��ాయ్�న్ చూ� ి

ఉండవచు్చ, ఈ వయ్��త్ ఏడ��ాత్ డ� మ��య� �్ార �ేయ పడ��డ� �మ్మ�న్ ఇ�� ల�క అ�� 

�ేయమ�. అ�న్ ర�ాల �షయ�ల� జరగవచు్చ. � మనసు చ�ంచక�ం�� 

ఉండగల��? ఒక��ళ ��క్క ఈ �డ్డ  అంట� �క� ��ల� ఇష్టం ఉం�ొచు్చ ల�క � 

త�్లతండ�్ర లంట� ఎం�� ��్రమ ఉం�ొచు్చ, మ��య� � త�్లతండ�్ర ల� చ��� య�ర�. �ాళ�్ళ 

�మ్మ�న్ ���న్ పనుల� �ేయమ��న్ర�, అవ�న్ క��� �ర� �యేక�డ� పనుల�. 

�ర� �ాట�� �ే��త్  అ�� �ెడ� అవ�త�ం��. ఒక �ాధక����ా ఉండడం అ���� ఎం�� కష్టం. 

బ�దధ్మతం గందర��ళంల� ఉంద� �ెపప్బడ�త�ం��. ఇ�� కనూ్ఫ��యి�జం నుం�� 

త�్లతండ�్ర లను ��ర�ంచడం, మ��య� �ిల్లల �ద ��్రమ ల�ంట�� క��� ��నం 

�ేసుక�ం��. బ�దధ్మతంల� ఇట�వంట� �షయ�ల��� ల�వ�. ����� అర్థం ఏ�ట�? ఒక�� 

�జ���న ��తం అ���� ఒక���క్క ప్రథమ ఆత్మ�� �ాబట�్ట, ��క్క ప్రథమ ఆత్మక� 

ఎవర��ే జన్మను ఇ�ాత్ �� �ా�� � �జ���న త�్ల. ��క్క సం�ార క�మంల�, �ర� 

మ�నవజ�� మ��య� మ�నవజ��-�ా� తల�్ల �న్ క��� ఉ��న్ర�, మ��య� �ాళ�్ళ 

ల�క్క�� అందనంత మం�� ఉ��న్ర�. ��క్క ��నన్ ��త �ాల�ల�్ల  �క� ఎంతమం�� 

��డ�క�ల� మ��య� క�త�ళ�్ళ అ���� క��� ల�క్కక� ���్క��ా ఉంట�ర�. � త�్ల 

ఎవర�? � ��డ�క� ల�క క�త�ర� ఎవర�? ఒకర� చ��� �న తర��ాత ఎవ్వ���� 

�ె�యదు. �ర� ఇతర�లక� ఋణప�� ఉనన్�� ఎపప్ట������ ����� ఇవ్వక తపప్దు. 

మ�నవమ�త�్ర ల� మ�యల� ���ాత్ ర� మ��య� ఇట�వంట� �ాట�� అసస్ల� 
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వ�����ట్టల�ర�. ��ంతమం�� తమ క�త�ళ్ళను మ��య� ��డ�క�లను వ��� 

��ట్టల�క�� ��ర� మ��య� �ాళ�్ళ ఎంత మం��ా��్ళ �ెబ�త�ంట�ర�, ఆ తర��ాత �లి్లల� 

చ��� ��ర�. ఒకర� తమ త�్ల ఎంత మం��ో  అ����� గ���ం� మ�ట�్ల డవచు్చ, �ా� 

ఆ�డ క��� చ��� త�ం��. ఈ వయ్��త్ ఎంత దుఃఖ పడ��డ� అంట� తన ����న ��తం 

అం�� అతడ� ఇంచు�ంచు ఆ���� �ాట� ���్ల�� �ాల� అనుక�ంట�డ�. �ర� ��� 

గ���ం� ఎందుక� ఆల��ంచర�? �ాళ�్ళ ఇక్క���� �మ్మ�న్ ����ంచ����� �ాల���? 

�మ్మ�న్ మం� ��తం గడపక�ం�� ��ే�ందు�� �ాళ�్ళ ఇట�వంట� స్వర��ా�న్ 

ఉప����ాత్ ర�. 

బహ�శ మ�మ�ల� మనుష�ల� ���న్ అర్థం �ేసు��క�� వచు్చ. �ర� ����� 

బంధం ��ంచుక�ంట�, �ర� ఎట�్ట ప���ి్థత�ల�్ల ను కృ�ి �ాధన అ���� �యేల�ర�. అందువల్ల  

బ�దధ్మతంల� అట�వంట� అం�ాల��� ల�వ�. �ర� కృ�ి �ాధన �యె�య్లనుక�ంట�, 

మ�నవ �తత్వృ�త్� ������ట�్ట �స్ం�ే. అ�� ే �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� కృ� ి

�ాధనను ��ే�టప�ప్డ�, మనం త�్లదండ�్ర లను ��ర�ం��� మ��య� మన �లి్లలను 

చ���ం���. ఎట�్ట   ప���ి్థత�ల�్ల ను మనం అంద���� మం�తనం�ా మ��య� దయ��నూ 

ఉం���, మన క�ట�ంబ సభ�య్ల �షయ���� ే�ెపప్నక్కర ల�దు. మనం అంద��� ఒ�� 

�ధం�ా ఆద��ం���. మనం మన త�్లతండ�్ర ల��, �ిల్లల�� మం�తనం�ా ఉం��� 

మ��య� అ�న్ �షయ�ల�్ల నూ ఇతర�ల గ���ం� ఆల��ం���. అట�వంట� ఒక 

హృదయం ��ా్వర్థం�ా ఉంట�ం��, మ��య� అ�� దయ�గ�ణం మ��య� ఉ��రగ�ణం గల 

ఒక హృదయం. �తత్వృ�త్  అ���� మ�మ�ల� మనుష�లక� సంబం��ం�ం��, మ��య� 

మ�మ�ల� మనుష�ల� ��వలం ��� ��స�� ���ాత్ ర�.  

��ల�మం�� తమ� ��మ� స���ా �ర్వ��ంచు��ల�ర�, మ��య� ఇ�� కృ� ి

�ాధనల� సమసయ్లను �ె�్చ��డ�త�ం��. ఒక వయ్��త్ బ�దధ్  తనక� ఏ�ో  �ె�ాప్డ� 

�ెప�ప్��వచు్చ. �క� �్ార ణ��ాయం ఉం�� ���న్ ఎల� �ర�్మ�ం��ల� �ె��ే�� తపప్, 

�గ�� �ాళ్ళందర� ఎవ���� ేఈ ��� �క� �పత�త్  ఉంట�ం�� మ��య� జరగబ� �����న్ 

ఎల� త�ిప్ంచు���ాల�, ఎవ����ే ల�ట��ల� �దట� బహ�మ� ����గ్  అం��లను ��ెిప్ 

మ��య� ���న్ ప్రయ�న్ంచమ�, ఎవ����ే �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� �ర� మం� 

�షయ�ల� �� ం��ల�, �క� ఇల� �ె��ప్ �ాళ్ళందర� �ాకష్సుల�. మ�మ�ల� మనుష�ల 

మధయ్ ఎప�ప్డూ �ర� అనుక�నన్�� అం�� జ����� ే మ��య� ఈ ప��కష్ను ��గ�గ్ క� 

�ాల�క�� �ే, �ర� ప���గ� �ా��ంచల�ర�. �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ��ల� 
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బ��ా ����త్ , �ర� కృ� ి �ాధన ఎల� �ేయగలర�? � కర్మ ఎల� ర��ాంతరం 

�ేయబడగలదు? � �ిన్ �ింగ్ ను అ�వృ��ధ్  �ేయ����� మ��య� కర్మను ర��ాంతరం 

�ేయ����� �క� ఒక ప�ాయ్వరణం ఎల� �ొర�క�త�ం��? ప్ర� ఒక్కర� ���న్ మనసుల� 

��ట�్ట ���ా�. ఒక �ి�ాచమ� క��� �మ్మ�న్ �� ���� � �ా్థ � ఎంత ఉనన్తం�ా ఉం�ో  

�క� �పెప్గలదు, �ర� ఎంత ��పప్ బ�దధ్  ల�క ఎంత ��పప్ ���� అ�, మ��య� �ర� 

అదుభ్తం�ా ఉనన్ట�్ల  అ�� ���సుత్ ంద� �క� �ెపప్గలదు–అవ�న్ బ�టకం. �జం�ా 

ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ�ి �ాధన �ే���ా���ా, �ర� అ�న్ ర�ాల బం��లను 

������ట�్ట �స్ం�ే. ఈ �షయ�లను ఎదుర�్కంట�నన్ప�ప్డ�, �ర� అప్రమతత్ం�ా ఉం���. 

కృ�ి �ాధన �ే�� క�మంల� � ��వయ్ ��త్రం �ెరవబడ�త�ం��. ��వయ్ ��త్రం 

�ెర�చుక�� ఉం��, ఒక వయ్��త్�� కృ�లి� ఇబ్బందుల� ఉంట��. ��వయ్ ��త్రం మ�సుక�� 

ఉం��, ఒక వయ్��త్�� అత�� కృ�లి� క��� ఇబ్బందుల� ఉంట��. ఈ ��ండ� ప���ి్థత�ల�్ల నూ 

కృ�ి �ాధన �యేడం అంత ��ేక �ాదు. � ��వయ్ ��త్రం �ెర�చుక�నన్ తర��ాత, 

రకర�ాల సం�ే�ాల� ��� జ�కయ్ం �ేసుక�ంట� ఉం��, �ర� స���ాగ్  నడ�చు��వడం 

అ���� �జం�ా ��ల� కష్టం�ా ఉంట�ం��. ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  అ�న్ �షయ�ల� కళ్ళను 

�ర��ట�్ల  ��ల�ప్��� ఎం�� సుందరం�ా మ��య� చక్క�ా ఉంట��, ఇవ�న్ క��� 

� హృదయ��న్ ఆకట�్ట ��వచు్చ. ఒక్క�ా�� �ర� ���వల్ల  చ�ంచబ���ే, అ� ��� 

జ�కయ్ం �ేసు��వచు్చ మ��య� � ��ంగ్ గందర��ళం అవ�త�ం��–�ా��రణం�ా ఇ�� ఈ 

�ధం�ా�� ఉంట�ం��. ఈ �ధం�ా తన స్వంత మనసుస్ నుం�� ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం ఉనన్ ఒక 

వయ్��త్ తన� ��ను స���ా న���ించు��ల�క�� �ే ఇట�వంట� ప���ి్థ� ఏరప్డవచు్చ. 

ఉ��హరణ�� ఒక్క�ా�� ఒక వయ్��త్ ఒక తప�ప్డ� ఆల�చనను అ�వృ��ధ్  �ే��త్ , అ�� ��ల� 

ప్రమ�దకరం. ఒక ��� అత� ��వయ్ ��త్రం �రెవబడ�త�ం��, మ��య� అతడ� 

�షయ�లను ��ల� సప్ష్టం�ా చూడగల���డ�. అతను అనుక�ంట�డ�: “ఈ �ాయ్య�మ 

స్థలంల� ��వలం �� ��వయ్ ��త్ర�� ఎం�� బ��ా �ెర�చుక�� ఉం��. బహ�శ ��ను ఒక 

అ�ా��రణ���న వయ్��త్��? ��ను � గ�ర�వ��ా�� �ాల�న్ ���ా ��ర�్చ��గ��ాను మ��య� 

���న్ ��ల� బ��ా చ���ాను, �గ�� �ాళ�్ళ అంద��కంట� ఉతత్మం�ా. బహ�శ ��ను 

క��� ఒక �ా��రణ���న వయ్��త్� క��� �ా�ే�.” ఈ ఆల�చన అపప్ట��� స���న�� �ాదు. 

అతను ఆల���ాత్ డ�: “బహ�శ ��ను ఒక బ�దధ్  క�డ �ావచు్చ. మం��� ననున్ ��ను 

చూసు���వ్వం��.” అతడ� త�న్ ��ను చూసుక�నన్ప�ప్డ�, అతడ� త�న్ ��ను 

�ాసత్వం�ా�� బ�దధ్�ా కను��ంట�డ�. ఇ�� ఎందుక�? ఇ�� ఎందుకంట� అత� శ��రం చుట�్ట  

ఉనన్ ప��మ�ణప� ��త్రంల� ఉనన్ ప్ర� �షయమ� అత� ఆల�చనల�� అనుగ�ణం�ా 
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ర��ాంతరం �ెందుత�ం��, ఏ�ె�ౖ ే “ర��ాంతరం ఒక�� మ�న�కి సంకల�ప్�న్ 

అనుస��సుత్ ం��” అ� �ెపప్బడ�త�ం�ో . 

�శ్వంల�నుం�� ప్ర��ం�ం�ే ప్ర� �షయమ� ఒక�� ఆల�చనలక� 

అనుగ�ణం�ా ర��ాంతరం �ెందుత�ం��, ఒక వయ్��త్�క్క ప��మ�ణప� ��త్రంల� ఉనన్ 

ప్ర� �షయమ� అతడ� ల�క ఆ���క్క ఆ�ేశంల� ఉంట��. అల��� 

ప్ర��ం�ంచబ��న దృ�ాయ్ల� క���, అ� క��� ���క���న ఉ��� ఉనన్��. ఈ వయ్��త్ 

అనుక�ంట�డ�: “��ను ఒక బ�దధ్  �ాబ� ల�, బహ�శ ��ను ��సుక����� క��� ఒక బ�దధ్  

అం���� �ావచు్చ.” అప�ప్డ� అతను ��సుక�నన్�� �జం�ా�� బ�దధ్  అం�� అ� అతను 

కను��ంట�డ�. “ఆ�, ��ను �ాసత్వం�ా�� బ�దధ్�.” అతను ��ల� సం��షప���� ��డ�. 

“బహ�శ ��ను ఒక �నన్ బ�దధ్  క��� �ా�ే�.” ఇం��క చూప���, తను ��దద్  బ�దధ్  అ� 

�ెల�సుక�ంట�డ�. “బహ�శ ��ను � హ�ంగ్ � కంట� ��పప్ �ా�����!” అతను ����� 

ఇం��క�ా�� చూ�ాత్ డ�: “ఆ�, �జం�ా�� ��ను � హ�ంగ్ � కంట� ��పప్�ా���.” 

��ంతమం�� తమ �ెవ�ల ��్వ�ా క��� ���న్ �ంట�ర�. ఒక �ి�ాచమ� అత���� జ�కయ్ం 

�ేసుక�� ఇల� అంట�ం��: “నువ�్వ � హ�ంగ్ � కంట� ��పప్�ా���. నువ�్వ � హ�ంగ్ � 

కంట� ��ల� ��పప్�ా���.” అతడ� ���న్ క��� నమ�్మ��డ�. భ�షయ్త�త్ ల� �ర� కృ�ి 

�ాధన ఎల� �ే�ాత్ �� ��� గ���ం� ఎప�ప్�ై�� ఆల��ం���ా? �ర� ఎప�ప్�ై�� కృ�ి 

�ాధన �ే�ా�ా? �క� కృ� ి �ాధన ఎవర� ����ప్ం��ర�? ఒక �జ���న బ�దధ్  అ��� 

ఇక్క���� ఒక లకష్య్ం�� వ�్చనప�ప్డ�, అతను క��� తపప్క�ం�� ఆరంభం నుం�� కృ� ి

�ాధన �యె�య్�స్ం�.ే అత� అసల�ౖన ��ంగ్ అత��� ఇవ్వబడదు, అ�� ఏ�టంట� ఆయన 

తన కృ� ి �ాధనల� త్వ��త గ�న ప���గ� �ా���ాత్ డ� అం�ే. అందువల్ల  ఈ సమసయ్ 

ఒక్క�ా�� అత���� వ�్చం�� అంట�, తనక� ��ను�ా బయటపడడం అ���� కష్టతరం 

అవ�త�ం��; అతడ� ��ంట�� బం���న్ అ�వృ��ధ్  �ేసుక�ంట�డ�. ఈ బంధం అ�వృ��ధ్  

�ెం��న తర��ాత అతడ� ఏ�ె�ౖ� అన����� �ైరయ్ం ��ేాత్ డ�: “��ను ఒక బ�దధ్�, �ర� 

ఇతర�ల దగగ్ర నుం�� ��ర�్చ��వల�ని అవసరం ల�దు. ���� ఆ బ�దధ్ , అందు�� �ర� ఏం 

�ెయ�య్ల� ���� �బె���ను.” ఇల�ంట� పనుల� �ేయ���న్ �దల���డ��డ�. 

మన�� ��ంగ్ చున్ ల� అల�ంట� �ాడ� ఒకతను ఉం�ే�ాడ� కదు? ఆరంభంల� 

అతడ� ��ల� చక్క�ా ఉం�ే�ాడ�. ఆ తర��ాత అతడ� ఇల�ంట� పనుల� �యేడం 

ఆరం�ం��డ�. అతడ� ��ను ఒక బ�దధ్  అ� అనుక���న్డ�. �వ���� వ�ే్చస����, అతడ� 

త�న్ ��ను అంద��కంట� ��పప్�ాడ� అనుక���న్డ�. ఇ�� అతను తన� ��ను స���ాగ్  



 

242 

 

�ర్వ��ంచు��ల�క�� వడం మ��య� అతడ� ��ం�� ం��ంచుక�నన్ బంధం ��్వ�ా 

సంభ�ం�ం��. ఇట�వంట� ��ౖప��తయ్ం ఎందుక�ం��? బ�దధ్మతం �ర� ఏ�� చూ�ి�� �ా� 

���న్ అలకష్య్ం �యె�య్ల� బ� ��సుత్ ం��, ఎందుకంట� ఇదం�� �ాకష్స మ�య, మ��య� 

ఒకర� ��వలం ��య్నం ��్వ�ా�� కృ�ిల� ప���గ� �ా��ం���. బ�దధ్మతం �మ్మ�న్ 

�ాట�� ఎందుక� చూడ�వ్వదు మ��య� �ాట��� బం���ా �ా�వ్వదు? ఈ సమసయ్ల� 

జరగక�ం�� ప్రమ�ద సూ�కలను ఇసుత్ ం��. బ�దధ్మత కృ�ి �ాధనల� బలప���ే కృ� ి

�ాధన పదధ్� అ���� ల�దు, మ��య� ����క్క గ�ం��ల�్ల  ఇట�వంట� �షయ�లను 

త�ిప్ంచ����� క��� ఎట�వంట� మ�రగ్దర్శ�ాల� ల�వ�. �ాకయ్మ�� ఆ �ాలంల� 

అట�వంట� ధ�ా్మ�న్ బ� ��ంచల�దు. ఒక���క్క స్వంత మనసుస్ నుం�ే ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం 

ల�క ర��ాంతరం మ�న�ిక సంకల�ప్�న్ అనుస��సుత్ ం�� అ�� సమసయ్� త�పి్ంచడం 

��స��, ఆయన కృ�ి �ాధనల� చూ�ిన అ�న్ దృ�ాయ్లను ��ౖ�ా�క జ��ాయ్ల� అ� 

అ��న్ర�. అందు�� ఒక్క�ా�� ఒక బంధం అ���� అ�వృ��ధ్  �ెంద�ా��, అ�� ఇట�వంట� 

�ాకష్స మ�యక� ���� �సుత్ ం��. ఒక���� ��� నుం�� దూరం�ా ఉండడం అ���� ��ల� 

కష్టం. ����� స���ాగ్  వయ్వహ��ంచక�� �,ే ఒకర� ��శన����� ��ర� మ��య� ఒక దుష్ట 

మ��ాగ్ �న్ అనుస���ాత్ ర�. అతడ� తన� ��ను ఒక బ�దధ్  అ� �ిల�చుక���న్డ� �ాబట�్ట , 

అతడ� అపప్ట��� తన�� ��ను�ా �ాకష్సత్వం ఆ�ా��ంచుక���న్డ�. �వ���� అతడ� ఆత్మల 

��్వ�ా ఆవ��ంచబడవచు్చ, ల�క ఇతర �షయ�ల� అనుభ�ంచవచు్చ మ��య� ప���త్�ా 

��శన����� వచు్చ. అత� హృదయం క��� అ���మయం అ��� త�ం��, మ��య� 

అతడ� ప���త్�ా ��గజ����� ��డ�. అట�వంట� �ాళ�్ళ ��ల�మం�� ఉ��న్ర�. ఈ తరగ�ల� 

క��� ��ల�మం�� �ాళ్ళను గ���ం� �ాళ�్ళ ఈ కష్ణంల� ��ల� ఉనన్తం�ా 

అనుక�ంట���న్ర�, మ��య� ఒక �నన్���న ��ఖౖ���� మ�ట�్ల డ���ర�. బ�దధ్మతంల� 

క��� ఒక�� �జ ప���ి్థ� గ���ం� �లె�సు��వడం అ���� ��ిదధ్ం. ��ను ఇప�ప్�ే �ె�ిప్ం�� 

ఏ�టంట� ఇం��క రక���న ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం, ����న్ “స్వంత మనసుస్ నుం�� ��ౖ�ా�క 

జ�కయ్ం”, ల�క “ర��ాంతరం మనసుస్�క్క సంకల�ప్�న్ అనుస��సుత్ ం��” అ� అంట�ర�. 

��ంగ్ ల� ఇట�వంట� �ాధక�ల� ��ంతమం�� ఉ��న్ర�, �గ�� �్ార ం��ల�్ల  క��� 

��ంతమం�� ఉ��న్ర�. ����� ��డ� �ాళ�్ళ �ాధక�లక� ��ల� �వ్ర���న ఆటం�ాలను 

కల�గజ��ార�. 

ఎవ�� ననున్ అ���ార�: “గ�ర�వ��ార�, ఈ సమసయ్ను �ర� ఎందుక� 

��ల��ంచర�?” ��� గ���ం� ఆల��ంచం�� అందర�: � కృ�ి �ాధన మ�రగ్ంల� 

అవ����లను అ�న్ ��మ� ��ల����త్ , �ర� కృ� ి �ాధన ఎల� �యేగలర�? ��ౖ�ా�క 
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జ�కయ్ం�క్క ప���ి్థత�ల ప్ర��వం ���ం�ే �ర� కృ�ి �ాధన ��న�ా��ంచగల�ా, ����క� 

�జం�ా జ�్ఞ ��దయం �� ందగల�ా, అడ్డంక�ల వల్ల  ప్ర���తం �ాక�ం�� ఉండగల�ా, 

మ��య� ఈ �ాఠ�ాల �క్క �ాధనల� �ి్థరం�ా ఉండగల�ా అ���� �ర��ించగలర�. ఆ 

��పప్ ��రట�ల� ఇసుకను క����ాత్ � మ��య� కృ�ి �ాధన అంట� అర్థం అ�ే. �వరక� 

ఏ�ై�ే �గ�ల�త�ం�ో  అ�ే స్వచ్ఛ���న బం�ారం. ఈ స్వర�పంల� అడ్డంక�ల� ల�క�ం��, 

ఒక���� కృ�ి �ాధన �ేయడం అ���� మ�� �ే�క అ� ��ను అంట�ను. �� దృ�ి్టల� 

ఇపప్ట��� కృ� ి�ాధన మ�� �ే�క అ��� �ం��. ఆ ఉనన్త-�ా్థ � �వ�ల� ���న్ ఇం�ా 

అ��య్యం అ� అను��వచు్చ: “నువ�్వ ఏం �ేసుత్ ��న్వ�? ఈ �ధం�ా���� నువ�్వ 

మనుష�లను ర��సుత్ ం��? కృ�ి మ�రగ్ంల� అడ్డంక�ల� ల�వ�, మ��య� ఒకర� �ా���క్క 

కృ�ి �ాధనల� ��ర��ా �వ�� వరక� �ేర���గల�గ���ర�. ఇ��ే� కృ�ి అంట�? ఒకర� కృ�ి 

��న�ా��ం�ే ��ల��, ఒకర� ఎట�వంట� జ��ాయ్ల� ల�క�ం�� మ�� మ�� ఎక�్కవ 

��ఖయ్వంతం�ా అవ�త���న్ర�. ఇ�ెల� అనుమ�ంచబడ�త�ం��?” ఇ�� �షయం, 

మ��య� ��ను క��� ��� గ���ం�ే ఆల��సుత్ ��న్ను. �్ార రంభంల� ఇట�వంట� అ��క 

�ాకష్సులను ��ను �ర�్మ�ం��ను. ��ను ఎప�ప్డూ అల��� �ే��త్ , అ�� స���ాద� ��ను 

క��� అనుక�ంట�ను. ���� ఇల� క��� �ెపప్బ��ం��: “నువ�్వ �ాళ్ళ కృ�ి �ాధన మ�� 

�ే�క �ే���ావ�. మనుష�లక� �ాళ్ళ స్వంత కష్టం ��ంత మ�త్ర�� ఉం��. �ాళ్ళ మధయ్ 

��వలం ఆ ��ంత ��రక� సమసయ్ల� ఉ��న్�. �ాళ్ళ�� ఇం�ా ������ట్టల�� అ��క���న 

బం��ల� ఉ��న్�! ఇట�వంట� గందర��ళం మ��య� ఇబ్బందుల మధయ్ ఉండ�ా �ాళ�్ళ 

� ���ాను అ��� అర్థం �సేు��గల�ా ల��� అ���� ఇం�ా ఒక ప్రశన్�ా�� 

������ త�ం��.” ఇందుల� ఇట�వంట� �షయం ఉం��, అందు�� జ��ాయ్ల� మ��య� 

ప��కష్ల� ఉంట��. ��ను ��వలం ఇ�� ��ౖ�ా�క జ�కయ్ం�క్క ఒక స్వర�ప�� అ� 

�ె�ాప్ను. ఒక వయ్��త్� �ాసత్వం�ా ర��ంచడం అ���� ��ల� కష్టం, అ��� ఒక మ��ి� 

��శనం �యేడం అ���� ��ల� ��ేక. ఒక్క�ా�� � మనసు �నన్�ా ల�క�� �ే �ర� 

��ంట�� ��శన����� ��ర�. 

 � ప్ర��న �ైతనయ్ం ఆ��కయ్తను క��� ఉం��� 

మనుష�ల� తమ ��నన్���న ��త �ాల�ల�్ల  తప�ప్డ� పనుల� �ే�ార� �ాబట�్ట , అ�� 

మనుష�లక� �పత�త్ లను �ె�్చ��ట�్టం�� మ��య� �ాధక�లక� కర్మ సంబం��త 

అవ����లను సృ�ి్టం�ం��. అందువల్ల  జననం, వృ��ధ్ పయ్ం, అ����గయ్ం మ��య� మరణం 
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ఉంట��. ఇ� �ా��రణ���న కర్మ. ఇం��క శ��త్వంత���న కర్మ ఉం�� ఏ�ె�ౖే �ాధక�లను 

అ��కం�ా ప్ర���తం �ేసుత్ ం�ో–���న్ ఆల�చన కర్మ అ� అంట�ర�. మనుష�ల� తమ 

����లను గడప����� ఆల�చన అ���� �ెయ�య్�. ఒకర� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

త�ిప్�� � ఉ��న్ర� �ాబట�్ట, ఒక���క్క మనసుల� తరచు�ా ��ర� ప్ర�ష్ట, 

ప్ర�జ��ల�, �ామం, ��� ధం �దలగ��ాట� గ���ం� ఆల�చనలను అ�వృ��ధ్  

�ేసుక�ంట�ర�. క�మం�ా ఈ ఆల�చనల� శ��త్వంత���న ఆల�చన కర్మల��ా మ����� ���. 

ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  ప్ర������ �్ార ణం ఉంట�ం�� �ాబట�్ట, కర్మ క��� అం�ే. ఒకర� 

ధర్మబదధ్���న మ�రగ్ంల� కృ�ి �ాధన �ేయడం ఆరం�ం�నప�ప్డ�, ఒకర� తపప్క 

�ా���క్క కర్మను �ర�్మ�ం���స్ం�.ే కర్మను ��ల��ంచడం అంట� కర్మను 

త������యడం మ��య� ర��ాంతరం �యేడం. �ాక�� � ే కర్మ ప్ర�ఘటన �ేసుత్ ం��, 

అందు�� ఒక���� ఇబ్బందుల� మ��య� అవ����ల� కల�గ����. �ా� ఆల�చన కర్మ 

సూట��ా ఒక���క్క మనసుస్�� జ�కయ్ం �సేుక�ంట�ం��. అందువల్ల  ఒక���క్క 

మనసు గ�ర�వ�ను మ��య� ���ాను దూ�ిం� ే �ట్ల  పదజ�ల��న్ క��� ఉంట�ం��, 

మ��య� ఒకర� ���న్ దుష్ట ఆల�చనల� ల�క దూషణ ప��లను గ���ం� 

ఆల��ంచవచు్చ. ��� ఫ�తం�ా ��ంతమం�� �ాధక�ల� ఏం జర�గ�త�ం�ో  అర్థం 

�ేసు��ల�ర� మ��య� ఈ ఆల�చనల�న్ తమ నుం�ే వసుత్ ��న్య� అనుక�ంట�ర�. 

��ంతమం�� ఆవ��ం�న ఆత్మల� ల�క జంత�వ�ల ��్వ�ా వసుత్ ��న్య� క��� 

నమ�్మ��ర�, �ా� అ� ఆవ��ం�న ఆత్మల� ల�క జంత�వ�ల నుం�� �ావ�. బదుల��ా 

ఇ� ఒక�� మనసుస్ ��నౖ ఆల�చన కర్మ �క్క ప్ర��ంబం ఫ�తం�ా వ�ాత్ �. 

��ంతమం���� ఒక ��ల� బల���న ప్ర��న �ెతౖనయ్ం ఉండదు మ��య� ఆల�చన కర్మక� 

ల�బ�� తప�ప్డ� పనుల� �ే�ాత్ ర�. అట�వంట� మనుష�ల� ��శన����� ��ర� మ��య� 

�ా్థ �లల� ��గజ����� ��ర�. అ�నపప్ట��� ��ల�మం�� తమ స్వంత దృఢ���న (ఒక 

బల���న ప్ర��న �ైతనయ్ం) ఆల�చనల ��్వ�ా ���న్ ��ల��ంచగలర� మ��య� 

�����ంచగలర�. ����� ఈ మ�� ి ర��ంచబడగలడ� మ��య� మం��� �ెడ��� మధయ్ 

వయ్��య్�ా�న్ �ెల�సు��గలడ� అ�����న్ సూ�సుత్ ం��. మ�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ఈ 

వయ్��త్ మం� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణ��న్ క��� ఉ��న్డ� అర్థం. �� �ాషన్ ��ల� వరక� 

ఇట�వంట� ఆల�చన కర్మను ��ల��ంచ����� స�యం �ేసుత్ ం��. ఈ ప���ి్థ� తరచు�ా 

కనబడ�త�ం��. ఒక్క�ా�� ఇ�� సంభ���త్ , ఒకర� స్వయం�ా ఇట�వంట� �ెడ� 

ఆల�చనలను అ��గ�ంచగల�ా అ� చూడ����� ప����ంచబడ��ర�. ఒకర� పట�్ట దల�ా 

ఉంట�, కర్మ �ర�్మ�ంచబడ�త�ం��. 
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� మనసు సక�మమ��ా ఉండవల�ి ఉం�� 

సక�మమ� �ా� మనసు ఏ��? ఇ�� ఒక వయ్��త్ తన� ��ను ఎల్లప�ప్డూ ఒక �ాధక����ా 

చూసు��ల�క�� వ���న్ సూ�సుత్ ం��. కృ�ి �ాధనల� ఒక �ాధక�డ� ఇబ్బందులను 

ఎదుర�్కంట�డ�. ఒక ఇబ్బం�� వ�్చనప�ప్డ� అ�� ఒక మ�నవ పరసప్ర సంఘరష్ణల�గ 

అవత��ంచవచు్చ. అక్కడ మ�న�కి క�య�క�త్ ల� అల�ంట�� క�� ి ఉంట��, అ� 

సూట��ా � �ిన్ �ింగ్ ను ప్ర���తం �ే�ాత్ �. ����� సంబం��ం� ��ల� ప���ి్థత�ల� 

ఉంట��. ఇం�ా ఏ� ఎదుర�్కంట�ర�? మన శ���ాల� అక�ా్మత�త్ �ా అ��ఖయ్ం�ా 

అ��ించవచు్చ. ఇ�� ఎందుకంట� కర్మ�క్క �్ార య�్చతత్ం అ���� పల� ���ల��ా 

వయ్కత్మవ�త�ం�� �ాబట�్ట. ఒక ���ద్ష్ట���న సమయంల�, �క� ఏ�ె�ౖ� ఒక �షయం 

�జ� �ా�ో , � ��ంగ్ ఉం�ో ల��ో , �ర� కృ�ి �ాధన �ేయగల�ా మ��య� ప���త్ 

�ేయగల�ా, ల�క బ�దధ్ల� ఉ��న్�ా మ��య� �ాళ�్ళ �జ���� అ���� సప్ష్టం�ా 

గ���ంచల�నట�్ట �ా �ేయబడ��ర�. భ�షయ్త�త్ ల� �క� అబదధ్ప� అ��్ార యం 

క���ంచ����� మ��య� �ర� అ��� ల�వ�, అవ�న్ అబదధ్ం అనుక���ల� �యే����� ఈ 

ప���ి్థత�ల� మరల� వ�ాత్ �–ఇదం�� �ర� పట�్ట దల�ా ఉ��న్�ా అ� చూడట����. 

�ర� దృఢం�ాను మ��య� �ి్థరం�ా ఉం��ల� అను���ా�. ఈ పట�్ట దల��, ఆ 

సమయంల� �ర� �జం�ా�� దృఢ �శ్చయం�� ఉండగ����ే, �ర� సహజం�ా�� బ��ా 

�ే�ాత్ ర� ఎందుకంట� � �ిన్ �ింగ్ అపప్ట��� ��ర�గ�ప�� ఉంట�ం��. �ా� ఇప�ప్డ� �ర� 

ఇం�ా అంత �ి్థరం�ా ల�ర�. �క� ఈ ఇబ్బం�� ��ంట�� ఇవ్వబ���ే, �ర� ����� ఎంత 

మ�త్రం జ�్ఞ ��దయం �� ందల�ర� మ��య� �ర� ఎట�్ట ప���ి్థత�ల�్ల ను కృ�ి �ాధన అ���� 

�ేయల�ర�. ఇబ్బందుల� ��నన్���న అం�ాలల� �ావచు్చ. 

కృ�ి �ాధన క�మ గమనంల�, ఒకర� ఉనన్త �ా్థ �ల�� ఎదగ����� కృ� ి

�ాధన ఈ �ధం�ా �ేయ��స్ం�ే. అందు�� �ల� ��ంతమం���� �ా��రకం�ా ఎక్క�ె�ౖ� 

అ��ఖయ్త�ా అ��ి��త్ , �క� అ����గయ్ం ఉంద� అనుక�ంట�ర�. �మ్మ�న్ �ర� 

�ాధక�ల��ా చూసు��వడంల� ఎప�ప్డూ �ఫలం అవ�త�ంట�ర�, ఎందుకంట� ఇ�� �క� 

జ�����ే �ర� ���న్ ఒక అ����గయ్ం�ా ప��గణ��ాత్ ర�. ఇ�న్ బ�ధల� ఎందుక� ఉ��న్�? 

��ను �ె��ప్�� ఏ�టంట� � ��సం ఇందుల� ��ల� ��రక� ఇపప్ట��� ��ల��ంచబ��ం��, 

మ��య� � ఇబ్బందుల� ఇపప్ట��� ��ల� అలప్���న�. � ��సం ���న్ ��ల��ంచక�� �ే, 

�ర� ఈ క�ా్ట �న్ ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ� �ర� ఇపప్ట��� ప�� చ��� � ఉం��ేాళ�్ళ. 

బహ�శ �ర� మంచం �ద నుం�� ఎపప్ట��� ల�వల�క�� �� �ా���. �ర� ఒక �నన్ 
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కష్టం ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ�, �క� అ��కరయ్ం�ా అ��ిసుత్ ం��. అ��� అ�� అంత సుఖం�ా 

ఎల� ఉండగలదు? ఒక ఉ��హరణ�� ��ను ��ంగ్ చున్ ల� తరగ� బ� ��ం�నప�ప్డ�, 

అక్కడ ��ల� మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం క��� ఉనన్ ఒక వయ్��త్ ఉ��న్డ�, అత���� 

�జం�ా�� ఒక మం� అవ�ాశం ఉం��. ��ను అత�� ��ల� మం��ా���ా గ���త్ం��ను 

మ��య� అతడ� తన కర్మను త్వర�ా ప్ర��ళనం �సేుక��, జ�్ఞ ��దయం �� ం��ల� అత�� 

ఇబ్బందుల ���దు ��ం�ెం ��ం��ను–��ను ���న్ ఈ �ధం�ా �ిదధ్ం �ేసుత్ ��న్ను. 

అందువల్ల  ఒక ��� అతడ� అక�ా్మత�త్ �ా ����బ్రల్ ��్ర ంబ� �ిస్ �� బ�ధపడ్డట�్ట �ా 

అ��ిం�ం�� మ��య� ��ల �ద క�లబ��్డ డ�. అత���� ��ను కదల�్ల నట�్ట �ా మ��య� 

తన ��ల�గ� అవయ�ాల� ప����ాక�ం�� �� �నట�్ట �ా అ��ిం�ం��. అతయ్వసర 

సంరకష్ణ ��రక� అతడ� ఆసుప�్ర�� పంపబ��్డ డ�. ఆ తర��ాత అతడ� ����� 

నడవగ��ాడ�. అందర�, ��� గ���ం� ఆల��ంచం��: ����బ్రల్ ��్ర ంబ� �సి్ ��, ఒకర� 

మరల� ఎల� నడవగ��� మ��య� ��ండ� �ేత�లను, �ాళ్లను అంత త్వర�ా ఎల� 

కదపగలర�? బదుల��ా అతడ� తన�� తప�ప్ జరగ����� �ారణం�ా �ాల�న్ ���ాను 

�ం��ం��డ�. అతడ� ��� గ���ం� ఆల��ంచల�దు: ����బ్రల్ ��్ర ంబ� �సి్ నుం�� అతడ� 

అంత త్వర�ా ఎల� ��ల���గ��ాడ�? అతడ� ఆ సమయంల� �ాల�న్ ���ా �ాధన ��ేి 

ఉండక�� �ే, అతడ� ప���� �నప�ప్డ� �జం�ా�� చ��� � ఉం�ే�ాడ�. బహ�శ అతడ� 

తన ����న ��తం అం�� ��ాత్ � ణం�ా ప�� ఉం��ేాడ� మ��య� �జం�ా�� ����బ్రల్ 

��్ర ంబ� �సి్ ను క��� ఉం��ేా�ే�. 

ఒక మ��ి� ర��ంచడం ఎంత కష్ట� అ� �ెపప్����� ఇదం��. అత� ��సం 

అంత ఎక�్కవ �యేబ��ం��, అ��� అతను ఇం�ా ���న్ �ెల�సు��ల�దు; ����� 

బదుల� అతడ� అట�వంట� మ�టల��న్డ�. ��ంతమం�� బహ��ాల �ాధక�ల� అంట�ర�: 

“గ�ర�వ��ార�, ��క� ఎందుక� శ��రం అంతట� అ��ఖయ్త�ా అ��ిసుత్ ం��? ��ను 

ఎప�ప్డూ ఆసుప�్ర�� ఇంజ�కష్న్ ��సం ��ళ��ను, �ా� ���వల్ల  ల�భ�� ల�దు. మందుల� 

��సుక���న్ ప��యేడం ల�దు.” �ాళ�్ళ ���� అ�� �ెపప్����� �ిగ�గ్  పడర� క���! 

సహజం�ా�� అ� ఎట�వంట� ��ల� �ేయవ�. అ� ���ాల� �ావ�. అ� ఎల� ��ల� 

�ేయగలవ�? �ర� తపప్క�ం�� ��ళ్లవచు్చ మ��య� ఒక �ా��రక ప��కష్ 

�ే�ంచు��వచు్చ. అక్కడ ఎట�వంట� అ����గయ్ం ల�దు, �ా� �ర� ఊ���� అ��ఖయ్త 

మ�త్రం అనుభ��ాత్ ర�. మన �ాధక�డ� ఒకడ� ఆసుప�్రల� ���న్ సూదు�న్ �ర��గ్ ట�్ట డ�. 

�వ���� ద్రవ ర�పంల� ఉనన్ మందు బయటక� ��్మం��, ఇం�ా ఆ సూ�� ల�ప��� 

ప్ర���ంచల�క�� �ం��. అతడ� ఒక �షయం అర్థం �ేసుక���న్డ�: “ఓహ్ ��ను ఒక 
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�ాధక����, ��ను ఇంజ�కష్ను్ల  �సు��క�డదు.” అతను అప�ప్�ే �లె�సుక���న్డ� ��ను 

ఇంజ�కష్న్లను �సు��క�డద�. అందువల్ల  �ర� ఎప�ప్�ె�ౖ� ఇబ్బందుల� 

ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ�, ఈ �షయ��న్ తపప్క గం�రం�ా �సు���ా�. ��ంతమం�� 

అనుక�ంట�ర� ��ను �ాళ్ళ� అసస్ల� ఆసుప�్ర�� ��ళ్ల�వ్వన�, అందు�� �ాళ�్ళ ఇల� 

ఆల���ాత్ ర�: “�ర� ననున్ ఆసుప�్ర�� ��ళ్ల�వ్వక�� �ే, ��ను ���్ల ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ�� 

కల��ాత్ ను.” �ాళ�్ళ ఇం�ా ���న్ ఒక �ాయ్���ా�� ప��గణ��ాత్ ర� మ��య� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ను కల�ాలనుక�ంట�ర�. �ాళ�్ళ ఒక స్వచ్ఛ���న ���ంగ్ గ�ర�వ�� ఎక్కడ� 

��తకగలర�? �ర� ఒక బ�టకప� గ�ర�వ�� క���త్ , �ర� ��ంట�� ��శన����� ��ర�. 

��మ� అంట�మ� “�ర� ఒక బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ���, �జ���న 

గ�ర�వ��� మధయ్ వయ్��య్�ా�న్ ఎల� కను��ంట�ర�?” ��ల�మం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� 

స్వయం�ా ��ట�ంప� �ేసుక�నన్�ా��. ��ను ప����ంచబ��్డ ను మ��య� �� దగగ్ర ��జౖ�్ఞ �క 

సంస్థల�ేత �ేయబ��న ప్ర��ాల�క్క ప��్ర ల� ఉ��న్�. ��ల�మం�� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల� బ�టకం మ��య� స్వయం�ా ��ట�ంప� �ేసుక�నన్�ా��. అబ��ధ్ ల� �ె�ిప్ 

జ���న్ �సం �ే���ాళ�్ళ ��ల�మం�� ఉ��న్ర�. అట�వంట� ఒక బ�టకప� ���ంగ్ 

గ�ర�వ� క��� �ాయ్ధులక� ���తస్ �యేగలడ�. అతను అల� ఎందుక� �యేగలడ�? ఈ 

వయ్��త్ ఒక ఆత్మ�తే ల��� జంత�వ��ేత ఆవ��ంచబ�� ఉంట�డ� ఇ�� ల�క�� �ే అతడ� 

మనుష�లను �సం �ెయయ్ల�డ�! ఆ ఆవ��ం�న ఆత్మ ల�క జంత�వ� క��� శ��త్� 

పంచగలదు మ��య� �ాయ్ధులక� ���తస్ల� �ేయగలదు. శ��త్�క్క ఒక స్వర�పం 

�ావడం �ారణం�ా, ఇ�� మ�మ�ల� మనుష�లను అవ�ల�ా �యం�్రంచగలదు. �ా� 

��ను �ె�ాప్ను: “ఆ ఆవ��ం�న ఆత్మ ల�క జంత�వ� � �ాయ్���� ���తస్ �ే�నిప�ప్డ� 

�క� ఏ� ఇసుత్ ం��?” అ� సూకష్్మ �ా్థ �ల�, ఇదం�� ఆ ఆవ��ం�న ఆత్మ ల�క 

జంత�వ��క్క ప్ర�మ. ఇ�� �క� ఇవ్వబ���ే, �ర� ఏం �ే�ాత్ ర�? “ఒక అమర��� 

�ాగనంపడం క��న్ ఆ�్వ�ంచడం �ే�క.”5 మ�మ�ల� మనుష�ల గ���ం� మనం 

ఎక�్కవ�ా పట�్టంచు��నవసరం ల�దు, ఎందుకంట� �ాళ�్ళ మ�మ�ల� మనుష�ల��ా�� 

ఉం��ల� అనుక�ంట���న్ర� మ��య� ����్క�క���న ఉపశమ���న్ ��త�క�్కంట�ర� 

�ాబట�్ట. �ా� �ర� �ాధక�ల�. � శ���ా�న్ �రంతరమ� ���ధ్  �ేసు���ాల� �క� 

ల���? ఇ�� � శ���ా��� అంట���ట�్ట క�� ఉంట�, �ర� ���న్ ఎప�ప్డ�  

5 “ఒక అమర��� �ాగనంపడం క��న్ఆ�్వ�ంచడం �ే�క”—�ై�� �ేశంల� �ాడ�క�ా ఒక ప���ి్థ� 

ఎందుల���ౖ�ే పడడం �ే�క, బయటపడడం కష్ట� ���న్ వ��్ణంచ�����  ఉప���ం� ేఒక మ�ట. 
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వ���ంచుక�ంట�ర�? అం�ే�ాక, ����� ��ంత �తత్ం శ��త్ క��� ఉం��. ��ంతమం�� 

అనుక�ంట�ర�: “�ాల�న్ ���న్ ఎందుక� �ా�సుత్ ం��? మన�� గ�ర�వ��ా�� �ాషన్ ల��� 

మన�న్ ర��ంచ�����?” మన �శ్వంల� ఒక సూత్రం ఉం��: �క� �ర��ా ఏ�ై�� 

�ా�ాలనుక�ంట� ����� ఎవ్వర� అడ�్డ పడర�. �క� అ�� �ావల�ినంత వరక�, ఎవ్వర� 

జ�కయ్ం �ేసు��ర�. �� �ాషన్ �మ్మ�న్ ఆప�త�ం�� మ��య� �క� సూచనల� ఇసుత్ ం��. 

�ర� ఎప�ప్డూ ఇల��� ఉంట�ర� �ెల�సుక�ందంట�, ఇక��ౖ అ�� �మ్మ�న్ 

పట�్టంచు��వడం మ����సుత్ ం��. ఒక��� కృ� ి�ాధన �ేయమ� బలవంతం �యేడం ఎల� 

క�దుర�త�ం��? �ర� కృ�ి �ాధన �ే��ల� బలవంతమ� �ేయబడర�. �ాసత్వం�ా 

ప���గ� �ా��ంచడం అ���� � ��ేల��� ఉం��. �మ్మ�న్ �ర� ��ర�గ�పర�్చ���ా� 

అను��క�� � ే ��� గ���ం� ఎవ్వర� ఏ� �యేల�ర�. �క� సూ��్ర ల� మ��య� �ా 

బ� ��ంచబ��ం��. �మ్మ�న్ �ర� అ�వృ��ధ్  �సేు���ా� అ� ఇం�ా అను��క�� �ే ఎవ��� 

�ం��ంచగలర�? �క� ఏం �ా�ా� అ������� సంబం��ం�నంత వరక�, �ాల�న్ మ��య� 

�� �ాషన్ ��ండూ అడ�్డ పడవ�–ఇ�� మ�త్రం క�్చతం. ��ంతమం�ె�ౖే ఇతర ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల తరగత�లక� క��� ����్ల ర� మ��య� ఇంట��� ���్లన తర��ాత ��ల� 

అ��ఖయ్తక� గ�రయ�య్ర�. ఇ�� మ�త్రం ఖ�యం. �� �ాషన్ �క� ఎందుక� రకష్ణ 

క�ప్ంచల�దు? �ర� అక్కడ�� �ే� ��సం ����్ల ర�? అక్కడ �న����� ��ళ్లడం ��్వ�ా, 

�ర� ఏ�ో  �షయం �ెల�సు���ాల� అను��వడం ల�దు? �ర� � �ెవ�ల�� 

�నక�� �ే, అ�� � శ��రంల��� ఎల� ప్ర���ంచగ���ం��? ��ంతమం�ై� ేతమ �ాల�న్ � 

వక�ం�ా �ేసుక���న్ర�. ��ను ��ె�ప్�� ఏ�టంట� ఈ �ాల�న్ � �్ార ణంక��న్ ఎక�్కవ 

�ల���ౖన��. ఇ�� ఒక ఉనన్త���న �� ఏ�ె�ౖే � ఇ�ా్ట ��� �ాడ� �యేక�డ�ో . ఇప�ప్డ� 

��ల�మం�� బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఉ��న్ర�, మ��య� �ళ్ళల� ��ంతమం�� 

��ల� ��ర��ాం�న �ాళ�్ళ. �ై�� ���ంగ్ �జ�్ఞ న ప����ధన సమ�జం�క్క 

��ా్వహక�లక� ��ను �ె�ాప్ను, �్ార �న �ాలంల� ఒకప�ప్డ� �ాజ ద�ా్బర� ���6 �తే 

�ీ��ంచబ��ంద�. ఆ నక్క ��ల� ఎక�్కవ దు�ా్మరగ్���న పనుల� �ే�ిం��, �ా� అ�� ఇం�ా 

ఈ �ాలప� బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� �ే�ని ��నంత ��ర�ణం మ�త్రం �ాదు, �ళ�్ళ 

ఊ���� �తత్ం ��ేా��� న�ా్ట �న్ �సు����్చర�. ఎంతమం�� మనుష�ల� �ళ్ళ��  

 

6 �� � Da Ji(dah jee)—�ాంగ్ �ామ�� జ�య్��� (1765 B.C.-1122 B.C.) సంబం��ం�న ఆఖ�� 

�ామ�� ట్ �క్క క�� ర���న ఉంప�డ�గ�ెత్ , ఆ�� ఒక నక్క�క్క ఆత్మ�ేత ఆవ��ంచబ��ం�� అ� 

నమ�్మ��ర� మ��య� �ాంగ్ �ామ�� జయ్ం �క్క ���శ����� �ారణం అ�య్ం��. 
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బలయ�య్ర�?! ఉప��తలం �ద చూడ����� అం�� బ��ా�� ఉంద� �క� అ��ిసుత్ ం��, 

�ా� ఎంతమం�� మనుష�ల� ఆ �ధ���న �షయ�లను �ాళ్ళ శ���ాల�్ల  క��� ఉ��న్��? 

�ాళ�్ళ ���న్ �క� ఇ��త్ , �క� అ�� ఉంట�ం��–�ాళ�్ళ ఊ���� మ�� ప్రబలం�ా 

ఉ��న్ర�. అందువల్ల  ఒక �ామ�నయ్ వయ్��త్�� బయటక� కనబ�ే ఆ�ా�ాల ��్వ�ా ��ే� 

�ెల�సు��వడం కష్టం. 

��ంతమం�� అను��వచు్చ: “ఈ ���ంగ్ �������్ల  �ాల�గ్ నన్ తర��ాత 

మ��య� ఇ�ాళ � హ�ంగ్ � ��ెపి్ం�� �నన్ తర��ాత, ��ను ���ంగ్ ఎంత ��పప్�ో  

మ��య� ఎంత ప్ర�ాఢ���న�ో �ెల�సుక���న్ను! మరల� ఇం�ా ఇతర ���ంగ్ �����ర�్ల  

ఉంట�, ��ను �ాట��� క��� �జర� �ా�ా�.” �ర� అక్క���� క�్చతం�ా ��ళ్లక�డద� 

��ను �ెపప్గలను. �ర� �ాట�� �ంట�, � �ెవ�ల�్ల �� �ెడ� �షయ�ల� ప్ర����ాత్ �. ఒక 

మ��ి� ర��ంచడం మ��య� అత�� ల�క ఆ���క్క ఆల�చనలను మ�ర్చడం ��ండూ 

కష్ట��. ఒక మ��ి శ���ా�న్ ���ధ్  �ేయడం క��� కష్ట��. ఇక్కడ మ�� ఎక�్కవ మం�� 

బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఉ��న్ర�. ఒక ధర్మబదధ్���న �ాధన నుం�� �జ���న 

���ంగ్ గ�ర�వ� అ��� స��, అతడ� �జం�ా�� ప���దధ్ం�ా ఉ��న్��? ���న్ 

జంత�వ�ల� ��ల� దుష్టం�ా ఉంట��. అ� అత�� శ���ా��� అంట���ట�్ట క�� 

ఉండల�క�� ���, అతడ� �ాట�� తరమను క��� ల�డ�. ఈ వయ్��త్ మ��య� మ�ఖయ్ం�ా 

అత�� �ష�య్ల� ఒక ��దద్  ఎత�త్ న �ట�� ఎదు��్కగ��� �ామర్థ�ం క��� ల�ర�. అతడ� ��ంగ్ 

����నప�ప్డ�, ��ం���ాట� అ�న్ ర�ాల గందర����ల కలగ��ంప� ఉంట�ం��. అతను 

స్వయం�ా ��ల� మం��ాడ� అ�నపప్ట���, అత�� �ష�య్ల� ధర్మబదధ్���న �ాళ�్ళ 

�ాదు మ��య� ��నన్���న ఆత్మల� ల�క జంత�వ�ల ఆ�ాహనలను క��� ఉంట�ర�–

అ�న్ ర�ాల�ౖన �ాట��. 

�ర� �జం�ా�� �ాల�న్ ���ాల� కృ�ి �ాధన �యె�య్� అనుక�ంట� �ర� 

��ళ్లక�డదు, మ��య� �ాళ�్ళ �ె��ప్���న్ �నక�డదు. అ��ే �ర� �ాల�న్ ���ాల� 

కృ�ి �ాధన �యేక�డదు అనుక�ంట� మ��య� అ�న్ట�� �ాధన �ెయ�య్� అనుక�ంట�, 

�ర� మ�ందు�� ��ళ్లవచు్చ; ��ను �మ్మ�న్ ఆపను ఎందుకంట� �ర� �ాల�న్ ���ా 

�ష�య్ల� �ాదు �ాబట�్ట. అ��� ఏ�ై�� జరగక�డ��� జ����� ే మ�త్రం, అ�� �ాల�న్ 

���ా �ాధన ఫ�తం�ా జ����ంద� �ెప�ప్��వదుద్ . ��వలం �ర� �ిన్ �ంిగ్ ప్రమ�ణ��న్ 

అనుస��ం� ���ాక� అనుగ�ణం�ా కృ�ి �ాధన ��ే�త్�� �ర� ఒక �జ���న �ాల�న్ ���ా 

�ాధక�ల�. ఎవ�� అ���ార�: “��ను ఇతర ���ంగ్ �ాధనల �ాధక�ల�� సంబంధం 
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��ట�్ట ��వ��్చ?” ��ను �ె��ప్�� ఏ�టంట� �ాళ�్ళ ��వలం ���ంగ్ �ాధ�� �సేుత్ ��న్ర�, �ా� 

�ర� ���ాల� కృ�ి �ాధన �సేుత్ ��న్ర�. ఈ తరగ��� �జర�య్న తర��ాత, �ర� 

�ా్థ �ల �షయ���� వ��త్  �ాళ్ళను ఎం�� దూరం ��నుక వ��� ���్ల�� ��ర�. ఈ �ాల�న్ 

అ��క���న త�ాల� కృ�ి �ాధన �యేడం ��్వ�ా ఏరప్��ం�� మ��య� అదుభ్త���న 

�ామ�ా్థ �ల� క��� ఉం��. �సస్ం�ేహం�ా, �ర� �ాళ్ళ� క��నిప�డ�, �ర� �ాళ్ళ దగగ్ర 

నుం�� ఎట�వంట��� �ీ్వక��ంచడం �ా� ల�క �సు��వడం �ా� �ేయక�ం�� 

వయ్వహ��ంచగ����,ే మ��య� ఒక మ�మ�ల� ��న్��త����ా ఉండగ����ే అ�� అంత�ా 

ఏ� �ాదు. �ా� ఆ మనుష�ల� �జం�ా �ేనన్��� క��� ఉంట� మ�త్రం, ఏ������ా� 

అ�� ��ల� �ెడ� �ేసుత్ ం�� మ��య� అట�వంట� �ాళ్ళ�� ఎట�వంట� సంబంధం ల�క�ం�� 

ఉంట��� మం���. ఒక జంట �షయ���� వ��త్ , � ��గ�ా్వ� ఇతర ���ంగ్ �ాధన 

�ే�ి�� క��� అ�� అంత ��దద్�ా ప్ర���ా�న్ చూ�ంిచదు అ� ��ను ����ాత్ ను. �ా� 

ఇక్కడ ఒక �షయం ఉం��: �ర� ఒక ధర్మబదధ్���న �ాధన �ే�ాత్ ర� �ాబట�్ట, � �ాధన 

ఇతర�లక� ��ల� �ేసుత్ ం��. అ��ే � ��గ�ా్వ� ఒక దుష్ట �ాధన ��ే�త్ , అతడ� ల�క 

ఆ�� బహ�శ శ��రం �ద �డె� �షయ�లను క��� ఉండవచు్చ. �క� భద్రత 

క�ప్ంచ�����, అతడ� ల�క ఆ�� క��� ���ధ్  �ేయబ���. � ��సం ఇతర 

ప��మ�ణ�లల� అ�న్ �షయ�ల� ���ధ్  �యేబడ���. � ఇంట� ప�ాయ్వరణం క��� 

���ధ్  �ేయబడ�త�ం��. � ప�ాయ్వరణ��న్ ���ధ్ �యేక�� � ే మ��య� అ�న్ ర�ాల 

�షయ�ల� ��� జ�కయ్ం �ేసుక�ంట� ఉంట�, �ర� కృ�ి �ాధన ఎల� �యేగలర�? 

అ�నపప్ట��� ఇక్కడ ఒక ప���ి్థ� ఉం��, ���ల� మ�త్రం �� �ాషన్ 

�షయ�ల� ���ధ్  �ేయడంల� స�యం �ేయదు. మన�� ఒక �ాధక�డ� ఉ��న్డ� 

అతడ� �� �ాషన్ తన ఇంట��� �ావడం చూ�ాడ�. అతను ��ల� ఉ�ేత్�త�డయ�య్డ�: 

“గ�ర�వ��ా�� �క్క �ాషన్ వ�్చం��. గ�ర�వ��ార�, దయ��ేి ల�ప��� రం��.” �� 

�ాషన్ అం��: “� గ�� మ�� గందర��ళం�ా ఉం�� మ��య� ఇక్కడ ��ల� ఎక�్కవ 

�షయ�ల� ఉ��న్�.” ఆ తర��ాత అ�� ���్ల�� �ం��. మ�మ�ల��ా ఇతర 

ప��మ�ణ�ల�్ల  ఎక�్కవ దుష్ట ఆత్మల� ఉనన్ప�డ�, �� �ాషన్ �ాట�� � ��సం �భ్రం 

�ేసుత్ ం��. అత� గ�� ఏ������ా� ��నన్���న �ెడ్డ  ���ంగ్ ప�సత్�ాల�� �ం�� ఉం��. 

అతడ� ���న్ అర్థం �ేసుక���న్డ� మ��య� ప�సత్�ాలను �ాల�్చయడం ల�క అ��్మయడం 

��్వ�ా ���న్ �భ్రం �ేసుక���న్డ�. �� �ాషన్ అప�ప్డ� ����� వ�్చం��. ఈ �ాధక�డ� 

��క� ఇ�ే �ె�ాప్డ�.  
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జ�త�ాల� ��ెిప్ంచుక��� �ాళ�్ళ క��� ��ంతమం�� ఉంట�ర�. ఎవ�� ననున్ 

అ���ార�: “గ�ర�వ��ార�, ��ను ఇప�ప్డ� �ాల�న్ ���ా �ాధన �సేుత్ ��న్ను. ��క� 

జ�� ల�క జ�త�ాల� �ెపప్డం వంట�� అంట� క��� ��ల� ఆస��త్. ��ను ఇం�ా �ాట�� 

ఉప���ంచవ��్చ?” ��ను ఈ �ధం�ా �ెబ���ను: �ర� ఒక ��దద్  �తత్ంల� శ��త్� క��� 

ఉంట�, �ర� ఏ�� �ె�ిప్�� �ా� �ాట��� ఒక ప్ర��వం ఉంట�ం��. ఏ�ె�ౖ� ఒక �షయం అల� 

ల�క�� �ే, �ా� �ర� ఎవ���� అ�� అల� ఉంద� �ె�ాప్రను��ం��, �ర� ఒక తప�ప్డ� 

�ారయ్ం �ే� ి ఉండవచు్చ. ఒక మ�మ�ల� వయ్��త్ ��ల� బల��నుడ�. అత� సం�ే�ాల� 

�లకడల��� మ��య� అ� మ����� వచు్చ. అ�� ే �ర� ��ర� �ె��� అత���� ఏ�ో  

ఒకట� �ె��ే, ఆ ఇబ్బం�� �జం �ావచు్చ. ఈ వయ్��త్�� అతడ� �ర�్చ��వల�ిన కర్మ ��ల� 

ఎక�్కవ�ా ఉందను��ం��, �ర� అత��� మం� అదృష్టం కల�గ�త�ంద� �ెబ�త� ఉంట�, 

అతను కర్మను �ర�్చ��ల�క�� �ే అ�� క�దుర�త�ం��? �ర� అత��� �� �ేయడం 

ల���? ��ంతమం�� ఇల�ంట� �షయ�లను వ��� ��ట్టల�క�� ��ర� మ��య� �ాళ్ళ�� ఏ�� 

ప్ర�భల� ఉనన్ట�్ట �ా �ాట��� బం���న్ ��ం�ేసుక�ంట�ర�. ఇ�� ఒక బంధం �ా��? 

ఇం�ే�ాక �క� �జం�ా�� సతయ్ం ��ె��ి� �ా�, ఒక �ాధక����ా �ర� ��క్క �ని్ 

�ింగ్ ను �లబ�ట�్ట ���ా� మ��య� క�మర��తం�ా ఒక �ైవ రహ�ాయ్�న్ ఒక మ�మ�ల� 

వయ్��త్�� బ��రగ్తం �ేయక�డదు. అ�� ఆ సూత్రం. ఒకర� జ�� � జ�సయ్ం �ెపప్����� 

ఎల� ఉప���ం���, ఏ������ా� ఇపప్ట��� ��ంట�్ల  ��ంత �జం �ాదు. ఈ �ధం�ా ల�క 

ఆ �ధం�ా జ�సయ్ం �ె�ిప్ ��ంత �జం మ��య� ��ంత అబదధ్ం, ఈ జ�య్�షయ్ం �ెపప్డం 

అ���� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� ఉండ����� అనుమ� ఉం��. �ర� �జ���న ��ంగ్ 

క��� ఉనన్�ాళ�్ళ �ాబట�్ట, ఒక �జ���న �ాధక�డ� ఇం�ా ఉనన్త���న ప్రమ�ణ��న్ 

�ాట�ం��ల� ��ను �పెప్గలను. అ��� ��ంతమం�� �ాధక�ల� తమ జ�త�ాలను 

�ె�ిప్ంచు������� ఇతర�లను ��త�క�్క� �ాళ్ళ� అడ�గ���ర�: “నువ�్వ ��క� ��ంత 

జ�తకం చూ� ి �� ప���ి్థ� ఏంట� �ెప�ప్? �� కృ�ి �ాధన ఎల� జర�గ�త�ం��? ల��� 

��క� ఇబ్బందుల� ఏ����� ఉ��న్య�?” అ� అడ�గ���ర�. �ాళ�్ళ ఈ సంగత�లను 

మ�ందు�ా�� �లె�సు������� ఇతర�లను ��త�క�్కంట�ర�. � �క్క ఆ ఇబ్బందులను 

మ�ం�ే �ె��ప్��త్  �మ్మ�న్ �ర� ఎల� అ�వృ��ధ్  �సేుక�ంట�ర�? ఒక �ాధక��� య�వత్ 

��తం మరల� ����� అమర్చబ��ం��. ఒక�� ��ే�్ార తల� చదవడం, మ�ఖ��న్ చదవడం, 

జన్మ సమ���రమ�, మ��య� ఒక���క్క శ��రంల�� అ�న్ సం�ే�ాల� అపప్ట��� 

�నన్ం�ా ఉ��న్� మ��య� అ� మ���్చ��యబ��్డ �. �ర� జ�య్�ష�య్�� దగగ్రక� 

����ే, �ర� అత�న్ నమ�్మ��ర�. ల�క�� �ే ఇక �ే� ��సం అ�� �ే�ాత్ ర�? అతను 
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�ెపప్గ����� ఏ�టంట� � గతం గ���ం� ���న్ ��ౖ ��నౖ �షయ�ల�. అ��� అపప్ట��� 

�ాట� �ా�ాంశం మ����� �ం��. ��� గ���ం� ఆల��ంచం��, అందర�: �ర� ఒక 

జ�య్�ష�య్�� దగగ్రక� ����త్ , అత� మ�ట �నడం మ��య� నమ్మడం �యేడం ల���? అ�� 

�క� మ�న�ిక ఒ�త్�� క���ంచడం ల���? ��� గ���ం� ఆల��సూత్  � �ద ��రం 

��సుక�ంట� అ�� ఒక బంధం �ా��? అ��ే ఈ బం���న్ ఎల� ��ల��ంచడం? �ర� ఒక 

అదనప� బం���న్ � �ద స్వయం�ా ���ంచుక���న్�ా ల���? ఈ బం���న్ 

వ���ంచు������� �ర� ఇం�ా ఎక�్కవ బ�ధప��� క��? ప్ర� ప��కష్ ల�క ప్ర� ఇబ్బం�� 

కృ�ిల� ప���గ� ల�క ���గ��� సంబం��ం�న �షయ��. ఇ�� ఇపప్ట��� కష్టం, అ��� 

�ర� ఇం�ా ఈ స్వయం�ా ���ంచుక�నన్ ఇబ్బం��� �ేర�్చక�ంట�ర�. �ర� ���న్ ఎల� 

అ��గ��ాత్ ర�?  ��� ఫ�తం�ా �ర� క�ా్ట ల� మ��య� ఇబ్బందుల� ఎదు��్కవచు్చ. � 

మ�ర్చబ��న ��తమ�రగ్ం ఇతర�ల� చూడ����� అనుమ� ల�దు. ఇతర�ల� ���న్ 

చూడగ����ే ల�క ఒక ఇబ్బం�� �క� ఎప�ప్డ� కల�గ�త�ం�ో  �ెపప్బ���ే, �ర� కృ�ి 

�ాధన ఎల� �ేయగలర�? అందువల్ల  అ�� చూడట����  అసస్ల� అనుమ� ల�దు. ఇతర 

�ాఠ�ాలల నుం�� ఎవ్వర� ���న్ చూడట���� అనుమ� ల�దు క���. ఒ�� �ాధన 

�ాఠ�ాల నుం�� ��ట� �ష�య్ల� క��� ���న్ చూడట���� అనుమ� ల�దు. ���న్ ఎవ్వర� 

క��� స���ాగ్  �పెప్ల�ర�, ఎందుకంట� అల�ంట� ఒక ��తం మ�ర్చబ��ం�� మ��య� ఇ�� 

��వలం కృ�ి �ాధన ��స��. 

ఎవ�� ఒకతను ననున్ అ���ాడ� ఇతర మతపర���న గ�ం��ల� మ��య� ఇతర 

���ంగ్ ప�సత్�ాల� ప��ంచవ��్చ అ�. ��మ� �ె��ప్�� ఏ�టంట� మత గ�ం��ల� 

మ�ఖయ్ం�ా బ�దధ్మ����� �ెం��న�, అ�న్ మనుష�లక� �ాళ్ళ �ిన్ �ింగ్ ఎల� కృ� ి

�ేసు���ాల� ����ప్�ాత్ �. మనం క��� బ�దధ్  �ాఠ�ాలక� �ెం��న �ాళ్ళం, అందు�� 

ఎట�వంట� సమ�ాయ్ ఉండక�డదు. �ా� ఒక్క �షయం మ�త్రం �వ��ం���: గ�ం��ల�్ల  

��ల� �షయ�ల� �ాట�� తర�జ్ మ� �ే�� ప్ర���యల� తప�ప్డ� తర�జ్ మ�ల� �ేయబ��్డ �. 

����� ��డ� గ�ం��ల�క్క అ��క���న �వరణల� క��� ��నన్���న �ా్థ �ల 

దృ�ి్ట��ణం నుం�� �ేయబ��్డ �, మ��య� �ర్వచ��ల� క�మర��తం�ా �ేయబ��్డ �. 

అ�ే ధ�ా్మ�న్ ��ల్ల ��ట్టడం అంట�. క�మర��తం�ా గ�ం��ల �వరణల� ��ేిన ఆ 

మనుష�ల� బ�దధ్ల �ా్థ ��� మ�� దూరం�ా ఉ��న్ర�; �ాళ�్ళ ఆ గ�ం��ల�క్క 

�జ���న ���ా�న్ అర్థం �ేసు��ల�దు. అందువల్ల  �ాళ్ళ�� �షయ�ల �ద ��నన్���న 

అవ�ాహనల� క��� ఉంట��. �ాట�� సంప�ర్ణం�ా అర్థం �సేు��వడం అ���� �క� 

అంత �ే�క�ా ఉండదు, మ��య� �క� �ర� స్వయం�ా �ాట�� గ���ంచల�ర�. �ా� 
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�ర�: “��క� ��వలం గ�ం��ల� అధయ్యనం �ేయడం ��ే ఆస��త్ ఉం��” అ� అంట�, 

మ��య� �ర� ఎల్లప�ప్డూ ఆ గ�ం��లను అధయ్యనం �ే��త్ , �ర� ఆ �ాధన 

�ాఠ�ాలల��� �ాధన �సేుత్ ంట�ర�, ఎందుకంట� ఆ గ�ం��ల� ఆ �ాధన �ాఠ�ాల నుం�� 

��ంగ్ మ��య� �ా ను ఏ��కృతం �సేుక�� ఉంట��. �ర� ఒక్క�ా�� ���న్ అధయ్యనం 

�ే��త్ , �ర� ఆ �ాధన �ాఠ�ాలల��� �ాధన �ేసుత్ ంట�ర�. ఇ�� ఈ �షయ��న్ క��� ఉం��. 

�ర� ���న్ ల�త��ా అధయ్యనం �ే��త్  మ��య� ఆ �ాధన �ాఠ�ాలను అనుస����త్ , 

�ర� మన ����� బదుల��ా ఆ �ాధన �ాఠ�ాలను �్ీవక��ం� ఉండవచు్చ. చ��త్ర 

అంతట� కృ�ి �ాధనల� ఒకర� ��ండ� �ాఠ�ాలల �ాధనను ఒ���ా�� �పేట్టక�డదు అ�� 

ఆవశయ్కత ఉం��. �ర� ఈ �ాఠ�ాల �క్క �ాధనను �ాధన �యె�య్లనుక�ంట�, �ర� 

ఈ �ాధన �ాఠ�ాల�క్క గ�ం��ల�� చద�ా�. 

���ంగ్ ప�సత్�ాలక� సంబం��ం�నంత వరక� మ�త్రం, �ర� కృ�ి �ాధన 

�ెయ�య్ల� అనుక�ంట� �ాట�� చదవక�డదు. మ�ఖయ్ం�ా ఈ ���ల�్ల  ప్రచు��తమ��య్ 

���ంగ్ ప�సత్�ాల �షయ���� వ��త్ , �ర� �ాట�� చదవక�డదు. పసుప� చక�వ��త్ �ా�� 

�్ార �న �ావయ్ం అంతరగ్త రస�ాదం (The Yellow Emperor’s Classic of Internal 

Alchemy), �ింగ్ �ంగ్ ��్వ�, ల��� ���� జంగ్ అ��ట�వంట� ప�సత్�ాల �షయంల� 

క��� ఇ� ే �జం. అ� ఆ �ెడ� సం��ేాలను క��� ఉండక�� ���, అ� క��� 

��నన్���న �ా్థ �లల�� సం��ేాలను క��� ఉంట��. అ� క��� �ాట�క�� కృ� ి

�ాధన�క్క మ��ాగ్ ల�. �ర� ఒక్క�ా�� �ాట�� చ����ే, అ� �క� ఏ�ై�� ఇ�ాత్ � 

మ��య� ��� జ�కయ్ం �ేసుక�ంట��. �క� �ాట� �ా�ాయ్ల�్ల  ఒక్కట� న�్చనట�్ట  అ��ి��త్  

స���� త�ం��, � దగగ్రక� ఏ�ో  ఒకట� వసుత్ ం��, అ�� � ��ంగ్ �� జ���ంచబడ�త�ం��. ఇ�� 

ఏ�ో  ఒక �డె� �షయం �ాక�� ���, ఏ�ో ఒక ఇతర �షయం అక�ా్మత�త్ �ా �క� 

ఇవ్వబ��� ే�ర� కృ�ి �ాధన ఎల� �ేయగలర�? అ�� క��� సమసయ్ల� సృ�ి్టంచ��? 

�ర� ఒక ట���క్క ఎల�ా్ట� �క్ ���గంల� ఒక అదనప� ���ా�న్ �ే����త్ , ఆ ట���� ఏం 

జర�గ�త�ం�� అనుక�ంట���న్ర�? అ�� మర�కష్ణ�� �ా�ై�� త�ం��. ఇ�� ఆ సూత్రం. 

అం�ే �ాక�ం�� ఈ ���ల�్ల  ��ల� ���ంగ్ ప�సత్�ాల� అం�� బ�టకం మ��య� పల� 

ర�ాల సం�ే�ాలను క��� ఉ��న్�. మన �ాధక�ల�్ల  ఒకర� ఒక ���ంగ్ ప�సత్కం ���ల� 

�ప�ప్త� ఉంట�, ఒక ��దద్  �ామ� ��నున్ం�� బయటక� ఉ����ం��. అ��ే ��ను ���న్ 

గ���ం� ఇంతకంట� �వరం�ా చ��్చంచను. ��ను ఇప�ప్�ే ప్ర�ాత్ �ం�న� �ాధక�ల� తమ� 

��మ� స���ాగ్  �ర్వ��ంచు��ల�క�� వడం ఫ�తం�ా వ�ే్చ ���న్ సమసయ్ల�; అ�� 

ఏ�టంట� ఈ సమసయ్ల�న్ ఒక అక�మ���న మనసుస్వల్ల  ఏరప్��న�. మనమ� ���న్ 
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ఎ�త్  చూ�ించడంవల్ల  ప్ర�జనం ఉం�� మ��య� అంద���� ఏం �యె�య్�, మ��య� 

�ాట�� ఎల� గ���త్ం��� అ� �ె�యజ�యగలం, ��� �ారణం�ా భ�షయ్త�త్ ల� సమసయ్ల� 

కలగక�డద�. ��ను ఇప�ప్డ� �ె�పి్న� అ��ా ����్క వ�ా్కణ�ంచక�� ���, ��� గ���ం� 

అందర� శ�దధ్  వ��ం���, ఎందుకంట� ఈ �షయం ��ే �ా��రణం�ా సమసయ్ల� 

తల�త�త్ ���, మ��య� అ� �ా��రణం�ా ����� సంబం��ం�న�. కృ� ి �ాధన అ���� 

అతయ్ంత క��న���న�� మ��య� ��ల� గం�ర���న��. �ర� ఒక్క కష్ణం అప్రమతత్ం�ా 

ల�క�� �ే, �ర� తప�ప్ �ేయవచు్చ మ��య� ఒక్క�ా���ా ��శన����� వచు్చ. అందువల్ల  

ఒక�� మనసుస్ అ���� తపప్క స���ాగ్  ఉం���స్ం�.ే 

య�దధ్  కళల ���ంగ్ 

అంతరగ్త కృ� ి �ాధనల�� అదనం�ా, య�దధ్ కళల ���ంగ్ క��� ఉం��. య�దధ్ కళల 

���ంగ్ గ���ం� మ�ట�్ల �ేటప�ప్డ�, �ాధక�ల సమ�జంల� అ��క���న ���ంగ్ 

పదధ్త�ల���న్� అ� �ెప�ప్క�ంట���న్ర� �ాబట�్ట ��ను ఒక్క �షయ��న్ ����్క �ె�ాప్�.  

ఇప�ప్డ� అల� �లివబ�ే �త్రకళ ���ంగ్, సం��త ���ంగ్, �ా�గ��ి ���ంగ్ 

మ��య� ��టయ్ ���ంగ్ అ� క��� ఉ��న్�–ఇ� అ�న్ ర�ాల� ఉ��న్�. అవ�న్ 

���ంగ్ అవ���య�? ��క� ఇ�� ��ల� �ంత�ా అ��ిసుత్ ం��. ��ను ���న్ ���ంగ్ � 

�ోచు��వడం అంట�ను. ఇ�� ��వలం ���ంగ్ � �ోచు��వడ�� �ాదు, ఇ�� ఊ���� ���ంగ్ � 

��శనం �ేయడం క���. �ాళ్ళ �ి��ధ్ ంతపర���న ప����� ఏ�ట�? ఒకర� ���్ర ల� 

��సుత్ నన్ప�ప్డ�, �ాటల� �ాడ�త�నన్ప�ప్డ�, ��టయ్ం �సేుత్ నన్ప�ప్డ�, ల�క 

�్ార సుత్ నన్ప�ప్డ� ఒక పరవశ���న �ి్థ�ల� ల�క �ే����ౖే ���ంగ్ �ి్థ� అ� అంట��� అల� 

ఉం��ల� �ెపప్బడ�త�ం��. ఇ�� ���ంగ్ అవ�త�ం��? ���న్ ఈ �ధం�ా అర్థం 

�ేసు��క�డదు. అ�� ���ంగ్ � ��శనం �యేడం �ాదు? ���ంగ్ అ���� మ�నవ 

శ��రం�క్క కృ�ి��ౖ ఒక ��ాత్ ర���న మ��య� ప్ర�ాఢ���న అధయ్యనం. ఓహ� , 

పరవశ���న �ి్థ�ల� ఉండ���న్ ���ంగ్ అ� ఎల� అనగలర�? అ��ే పరవశ���న 

�ి్థ�ల� ట��ల�ట్ క� ��ళ్ల���న్ ఏమ� అంట���? అ�� అం�� ���ంగ్ � ��శనం 

�ేయడం �ా��? ��ను ���న్ ���ంగ్ � ధ్వంసం �యేడం అ� అంట�ను. ��ం�ేళ్ల  ���తం 

ఓ��యంటల్ ��ల్త్  ఎ��స్� ల�, అల� �ిలవబ�ే �ా�గ��ి ���ంగ్ ఉం��. �ా�గ��ి ���ంగ్ 

అంట� ఏ�ట�? ��ను చూడట���� అట� ��ౖప� ����్ల ను మ��య� అక్కడ ఒక వయ్��త్  
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�్ార సుత్ ంట� చూ�ాను. �్ార �ని తర��ాత అతడ� ప్ర� అకష్�ా��� తన �తే�ల�� తన � 

ఇ��్చడ�, అతడ� ప్రస��ంపజ��� � �తత్ం నల్ల�ా ఉం��. అత� మనసు డబ�్బ మ��య� 

��ర� ప్ర�ష్ట �ద ��య్స���� �ం���� � ఉం��. అత��� ��ంగ్ ఎల� ఉండగలదు? అత� 

� మం��� క��� �ాదు. అత� �్ార తల� ఖ���ైన ��ల�ట�్టల�� ����్ళడ �యబ�� 

ఉ��న్�. �ా� అవ�న్ ��ే�య�ల�� అమ్మబడ�త���న్�. ఎవర��ే �ాట�� 

��ంట��� �ాళ�్ళ దురభ్రం�ా ఉంట�ర� ��ను �ెపప్గలను. నల్ల� � మం��� ఎల� 

అవ�త�ం��? ఆ వయ్��త్ �హం �తత్ం నల్ల�ా ఉం��. అతడ� డబ�్బను గ���ం� 

మధ�ి�్చ�� ఉ��న్డ� మ��య� ��వలం డబ�్బను గ���ం�ే ఆల��సుత్ ��న్డ�–అత���� 

��ంగ్ ఎల� ఉండగలదు? ఏ�� ఏ����� ఈ వయ్��త్�క్క �ాయ్�ార ప్ర��ర �ార�్డ  ఒక క���ప్డ� 

పదవ�లను క��� ఉం��, ఎట�వంట�� అంట� అల� �ిలవబ�ే అంత�ాజ్ �య �ా�గ��ి 

���ంగ్ ల�ంట��. ��ను అడ�గ�త���న్ను ఇట�వంట� ���న్ ���ంగ్ అ� ఎల� అనగలం? 

అందర�, ��� గ���ం� ఆల��ంచం��: ఈ తరగ�ల� ఎన��ౖ నుం�� ��ం��ౖ �ాతం 

మం���� �ాళ్ళ ���ాల� నయం అవ్వడ�� �ాక�ం��, ��ంగ్ క��� అ�వృ��ధ్  �ెందుత�ం��–

స్వచ్ఛ���న ��ంగ్. � శ��రం �ద �ర� క��� ఉనన్�� ఇపప్ట��� ఎం�� 

అ�ం��్రయ���న��. �క� �ర� స్వయం�ా కృ�ి �ాధన �ే��త్ , ఒక ప���త్ ��త �ాలంల� 

క��� కృ�ి ��్వ�ా ���న్ �ర� అ�వృ��ధ్  �ేసు��ల�ర�. ఒక య�వక��ెనౖ వయ్��త్ క��� 

ఇపప్ట��� ఇప�ప్డ� �ాధన ఆరం�ం��� �ా�, ��ను ఇ�్చం�� ఏ�ై�ే ఉం�ో  ఈ ��త 

�ాలంల� ���న్ అతడ� అ�వృ��ధ్  �ేయల�డ�, మ��య� ఇం�ా అత���� ఒక �జ���న 

మ��య� మం� గ�ర�వ� �క్క మ�రగ్దర్శకం అవసరం. మ�క� ఈ �ాల�న్ మ��య� 

ఈ య�ం�్రక వయ్వస్థలను ఏ�ాప్ట� �ేయ����� అ��క���న త�ాల� పట�్టం��. ఈ 

�షయ�ల�న్ � శ��రంల� ఒక్క�ా���ా అమర్చబడ���. అందువల్ల , అ�� అంత 

�ే�క�ా �� ం��ర� క�� అ� ���న్ అంత �ే�క�ా �� ��ట�్ట ��వదద్� ��ను �ెబ�త���న్ను. 

అ� అతయ్ంత అమ�లయ్���న� మ��య� ��లకట్టల���. ఈ తరగ� తర��ాత �ర� క��� 

ఉం�ే�� ఏ�ై�ే ఉం�ో  అ�� �జ���న ��ంగ్, ఒక ఉనన్త శ��త్ ప��ర్థం. �ర� ఇంట��� ���్ల 

���న్ ప��లను �్ార �ినప�ప్డ�–� �ే��్ార త ఎల������ ఉండ�వ్వం��–అ�� ��ంగ్ ను క��� 

ఉంట�ం��! ఆ �ధం�ా ఈ తరగ�ల� ఉనన్ �ాళ్ళందర� “గ�ర�వ�” అ�� ��ర�క� అర�్హ ల� 

మ��య� అందర� �ా�గ�� ి ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� �ాగల�ా? ���న్ అల� అర్థం 

�ేసు��క�డదు అ� ��ను �ెపప్గలను. �జ���న ��ంగ్ మ��య� శ��త్ క��� ఉనన్ 

మ��ి�ా, �ా�ాల� �ర� ���న్ పంచవల�ిన అవసరం ల�దు; �ర� �ే�న్ 
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మ�ట�్ట క���న్ ��� �ద శ��త్� వదుల���ర� మ��య� అ�� �ాం�వంతం�ా ��ర�సూత్  

ఉంట�ం��. 

�ా�గ��ి ���ంగ్ తరగత�ల� ఆరంభం అవ�త���న్� అ��  ప్రకటన �ేసూత్  ఒక 

ప�్రకల� ఒక �ారత్ను ��ను చూ�ాను. అ�� ఎల� ��రప్బడ�త�ం�ో  అ� �ెల�సు������� 

���న్ క�్ల పత్ ం�ా చ���ాను. ఒకర� �ట్ట�దట తమ �ా్వసను క�మబదధ్ం �ేసు���ా� 

ల�క ఉ��్ఛ�స-��ా్వసల� �యె�య్� అ� �్ార �ి ఉం��. తర��ాత ఒకర� ప����ను నుం�� 

మ���ౖప్ ���ాల� క���్చ�ా�, మనసును దన్ �ెయ్న్ ల�గల � �ద ��య్స ఉం� 

మ��య� దన్ �ెయ్న్ ల�గల �� ��ే��� �ే��్చనట�్ట �ా ఊ��ంచు���ా�. ఆ తర��ాత 

ఒకర� ఒక క�ం�-ెకల��న్ �తేబట�్ట  నల్లట� �ి�ాల� మ�ం���. ఆ తర��ాత �� ఒక�� 

క�ం�ె-కలం�క్క �వ���� �ే�ా్చ�. ఒక���క్క మ�న�ిక సంకలప్ం అక్క���� �ేర�క��� 

స����, ఒకర� �్ార యడం �దల���ట్టవచు్చ. ఇ�� జ���న్ �సం�ేయడం �ా��? ఓహ� , 

ఒకర� �� ఎక్క�ై�� �ేర్చగ����ే, అ�� ���ంగ్ �ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��? అల�����ే, 

మనం �ం�� ��� మ�ందు ��ం�ెం ��ప� ��య్నంల� క���్చ�ా�. ఆ తర��ాత ��ప్ 

�ి్టక�్కల�(�న����� ఉప���ం�ే ప�ల్లల�) �ేతబట�్ట  మ��య� �ం�� �న�����  ��ప్ 

�ి్టక�్కల �వ���� �� �ేర��ాత్ మ�. అ�� ��జనప� ���ంగ్ అ� �లివబడ�త�ం��, అవ��� 

�ా��? మనం ����� అం�� క��� శ��త్ �ావచు్చ���. మనం ఈ �షయం �ద ��వలం 

�ాయ్ఖ�య్నం �సేుత్ ��న్ం. ��ను ���న్ ���ంగ్ � ��శనం �ేయడం అ� అంట�ను, 

ఎందుకంట� �ాళ�్ళ ���ంగ్ అ�����న్ అంత ల�త�ల�� ����ా అనుక�ంట���న్ర� �ాబట�్ట. 

అందువల్ల  మనుష�ల� ���న్ ఈ �ధం�ా అర్థం �ేసు��క�డదు. 

అ�నపప్ట��� య�దధ్ కళల ���ంగ్ ను ఇపప్ట��� ఒక స్వతంత్ర���న ���ంగ్ 

�ాధన�ా ప��గణ�ంచవచు్చ. ఎందుక�? ఎందుకంట� ����� అ��క���న ��ల సంవతస్�ాల 

ప�ర్వ చ��త్ర ఉం�� �ాబట�్ట, ఒక సంప�ర్ణ���న కృ�ి �ి��ధ్ ం��ల వయ్వస్థ  మ��య� ఒక 

సంప�ర్ణ���న కృ�ి �����ల వయ్వస్థ  క��� ఉం�� �ాబట�్ట, ���న్ ఒక సంప�ర్ణ���న 

వయ్వస్థ�ా ప��గణ�ంచవచు్చ. అ���, య�దధ్ కళల ���ంగ్ అ���� అంతరగ్త కృ� ి

�ాధనల�్ల  ఒక అ� ���ం�� �ా్థ � �ాధన�ా�� ������ �ం��. దృఢ ���ంగ్ అ���� 

గ�చ్ఛమ�ల� ఉనన్ శ��త్ ప��ర్థం�క్క ఒక స్వర�పం, ఇ�� ��వలం ��ట్టడం మ��య� 

�ెబ్బల� ��యడం ��సం మ�త్ర��. ఒక ఉ��హరణను ఇ�ాత్ ను. మన ���ా తరగ��� 

�జర�న తర��ాత, ��ంగ్ ల� ఒక �ాధక�డ� తన �ేత�ల�� �ే�న్  

��క్కల�క�� య�డ�. అతడ� ఒక చంట��లి్లల బం�� ��ంట�నన్ప�ప్డ�, అతడ� తన 
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�ేత�ల�� ����క్క దృఢ��్వ�న్ ప����ంచ����� ప్రయ�న్��త్  అ�� ��దద్  శబద్ం�� క�పప్ 

క���� వ���న్ చూ�ి ఆశ్చరయ్�� య�డ�. అతడ� ఇంట��� ���్లనప�ప్డ� ఒక క���్చల� 

క�ర�్చంట�, ���న్ తన �ేత�ల�� ��క్కల�క�� ���ాడ�. అల� �ే��త్  ఆ క���్చ 

������� ����. అతడ� ఏం జర�గ�త�ం�� అ� ననున్ అ���ాడ�. ��ను అత���� ఏ� 

�ెపప్ల�దు ఎందుకంట� అతడ� బం���న్ ��ంచు��వడం అ���� ��క� ఇష్టం ల�దు �ాబట�్ట. 

��వలం అదం�� సహజం అ�, అల��� ఉండ�వ్వమ�, అదం�� మం��ే �ాబట�్ట  ���న్ 

పట�్టంచు��వదద్� ��ను �ె�ాప్ను. ఆ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ ��న్ స���ాగ్  ఉప�����త్ , ��ే�� 

��ం�ంె న��ి ఒక �ా� మ�క్కను �� ���ేయవచు్చ. ఇ�� ధృడ ���ంగ్ �ా��? 

అ����ా� అతడ� దృఢ ���ంగ్ � ఎప�ప్డూ �ాధన �యే�� ల�దు. అంతరగ్త కృ� ి

�ాధనల�్ల  �ామ�నయ్ం�ా ఇట�వంట� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �యేవచు్చ. �ా� 

ఒక���క్క �ిన్ �ింగ్ ను స���ాగ్  �ర్వ��ంచు��ల�ర� �ాబట�్ట, అ� అ�వృ��ధ్  �ేయబ����, 

�ా��రణం�ా �ాట�� ఉప���ంచ����� అనుమ� ఉండదు. మ�ఖయ్ం�ా తక�్కవ 

�ా్థ �ల� కృ�ి �ాధన �ే��టప�ప్డ�, ఒక�� �ిన్ �ింగ్ అ���� అ�వృ��ధ్  �ంె�� ఉండదు. ఆ 

�ధం�ా తక�్కవ �ా్థ �ల� వృ��ధ్  �ేయబ��న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అసస్ల� 

ఇవ్వబడవ�. సమయం గ��� ే ��ల�� మ��య� � �ా్థ � వృ��ధ్  �ెం��న తర��ాత, ఈ 

�షయ�ల� ఇక��ౖ ఎందుక� ప����ావ� మ��య� �ాట�� ఇవ్వవల�ని అవసరం ల�దు. 

య�దధ్ కళల ���ంగ్ అ���� ప్ర�ేయ్కం�ా ఎల� �ాధన �యేబడ�త�ం��? య�దధ్ 

కళల ���ంగ్ �ాధనల� ఒకర� �� �యం�్రంచవల�ి ఉం��, �ా� ఆరంభంల� �� 

�యం�్రంచడం అ���� అంత �ే�క �ాదు. ఒకర� �� �యం�్రం��� అనుక���న్ �ా�, 

�ాళ�్ళ అల� �యేల�క�� వచు్చ. అప�ప్డ� ఒకర� ఏం �ెయ�య్�? �ాళ�్ళ తమ �తే�ల�, 

����� ఇర� ప్రక్కల, �ా��ల�, �ాళ�్ల , భ�జ�ల� మ��య� తల అ�న్ట��� �ాయ్య�మం 

�ెయ�య్�. ఒకర� �ాట��� �ాయ్య�మం ఎల� �ెయ�య్�? ��ంతమం�� తమ �ేత�ల�� ల�క 

అర�ేత�ల�� ఒక �ెట�్ట ను గ�దుద్ ��ర�, మ��య� ��ంతమం�� తమ �ేత�ల�� ఒక 

బండను �దు��ర�. ఎమ�కల� అట�వంట� �ెబ్బ �ంట� ఎంత ���పి్�ా ఉంట�ం��, 

ఎందుకంట� ��వలం ��ం�ెం ఒ�త్��� ఉప�����త్�� అ� రకత్�కిత్��� �� ��� �ాబట�్ట! � 

అ���� ఇం�ా �యం�్రంచబడదు. ఏం �ెయ�య్�స్ ఉం��? ఒకర� తమ �ేత�లను ఊపడం 

�దల���డ��ర� మ��య� �ేత�లక� ��త�త్ ర� ����� వ�ే్చల� �ేసుక�ంట�ర�, మ��య� 

ఆ �ధం�ా ఒక���క్క �ేత�ల� భ�జ�ల� ఉబ�్బ���. అ� �ాసత్వం�ా ఉ�్బ 

ఉంట��. ఆ తర��ాత ఒకర� బండను ���నప�ప్డ�, ఎమ�కల� ��తత్�ా 

�ా�ాడబడ��� మ��య� బండను సూట��ా ��కవ�. ఆ �ధం�ా �ాళ్ళక� అంత 
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ఎక�్కవ�ా ���ిప్ అ��ించదు. ఒకర� అల� �ాధన ��న�ా��సుత్ ంట�, గ�ర�వ� ఈ వయ్��త్�� 

బ� ���ాత్ డ�. సమయం గ���ే ��ల��, అతను �� �యం�్రంచడం ��ర�్చక�ంట�డ�. 

అ�నపప్ట��� �� మ�త్ర�� �యం�్రం�ే �ామర్థ�ం స���� దు, ఎందుకంట� ఒక 

�ాసత్వ���న �� �ాటంల� ప్రతయ్��్థ � ��సం ��� ఉండడ�. సహజం�ా�� �� 

�యం�్రంచగ����,ే ఒకర� ��డ�లను అడ�్డ ��గలర� మ��య� ఒక ల���ౖన దుడ�్డ  కర��� 

�ెబ్బల� ���న్ ���ిప్�ా అ��ించక�� వచు్చ. �ేత�ల�్ల �� �� ప్రస��ంపజ��ని తర��ాత 

�ేత�ల� ఉబ�్బ���. �ా� ఆరంభంల� � అ���� అతయ్ంత �్ార థ�క ప��ర్థం మ��య� 

ఒకర� �ాధన ��న�ా��సూత్  ఉంట� ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ా ర��ాంతరం �ంెదుత�ం��. అ�� 

ఒక ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ా ర��ాంతరం �ెం��న తర��ాత, అ�� క�మం�ా ��పప్ 

�ాంద్రతగల ఒక శ��త్ గ�చ్ఛంల��ా ఏరప్డ�త�ం�� మ��య� ఈ శ��త్ గ�చ్ఛం అ���� 

����ా�న్ క��� ఉంట�ం��. అందువల్ల  ఇ�� క��� ఒక అ�ం��్రయ �ామర్థ�ప� గ�చ్ఛం, 

ల��� �ె�ాప్లంట� ఒక రక���న అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం. అ���, ఈ అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం 

��వలం �ెబ్బల� ��ట్ట����� మ��య� �ెబ్బలను త�ిప్ంచు������� మ�త్ర��. ���ాలను 

నయం  �యే����� ఉప�����త్  ఇ�� ప��ేయదు. ఎందుకంట� ఈ ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం 

ఇం��క ప��మ�ణంల� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట  మ��య� మన ప��మ�ణంల� ప్రయ�ణం �యేదు 

�ాబట�్ట, ����క్క �ాలం మన��� కంట� ��గం�ా ప్రయ�ణ�సుత్ ం��. �ర� ఎవ����ౖ�� 

గ���ద్నప�ప్డ�, �ర� �� అక్క���� పంపవల�ిన అవసరం ల�దు ల�క ��� గ���ం� 

ఆల��ంచవల�ని అవసరం ల�దు ఎందుకంట� ��ంగ్ అపప్ట��� అక్కడ ఉంట�ం�� �ాబట�్ట. 

ఒక���క్క ���� నుం�� �ర� త�ిప్ంచు������� ప్రయ�న్ం�నప�ప్డ�, ��ంగ్ అక్కడ 

క��� అపప్ట��� ��ే��� త�ం��. �ర� గ�దుద్ ల� ఎంత ��గం�ా ��ి���� �ా�, అ�� � కంట� 

��గం�ా ప్రయ�ణ�సుత్ ం�� ఎందుకంట� సమయం�క్క ��వనల� ��ండ� ప్రక్కల� 

��నన్ం�ా ఉంట�� �ాబట�్ట. య�దధ్ కళల ���ంగ్ �ాధన �యేడం ��్వ�ా ఒకర� అల� 

�ిలవబ�ే ఇనుప ఇసుక అర�ే�, �ినన్బ�ర్ అర�ే�, వజ్ర �ాల�, అర్హత్ �ాదం7 

అ�వృ��ధ్  �యేవచు్చ. ఇవ�న్ మ�మ�ల� మనుష�ల ��ౖప�ణ�య్ల�. �ాధన ��్వ�ా ఒక 

�ామ�నయ్ మ�నవ�డ� ఈ �ా్థ �� �ా��ంచవచు్చ. 

 

7 ఇనుప ఇసుక అర�ే�, �ినన్బ�ర్ అర�ే�, వజ్ర �ాల�, అర్హత్ �ాదం— Iron Sand Palm, 

Cinnabar Palm, Vajra Leg, Arhat Foot —�ై�య య�దధ్  కళల ��ౖప�ణ�య్ల�. 
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య�దధ్ కళల ���ంగ్ క� మ��య� అంతరగ్త కృ�ి �ాధనక� మధయ్ ఉనన్ అ� 

��దద్  వయ్��య్సం ఏ�టంట� య�దధ్  కళల ���ంగ్ క� కదల�త� �ాధన �ేయవల�ిన 

ఆవశయ్కత ఉం��; అందువల్ల  � చర్మం ���ంద ప్రయ�ణం �ేసుత్ ం��. ఇ�� కద�క�� �ాధన 

�ే�� ఆవశయ్కత క��� ఉం�� �ాబట�్ట, ఒకర� ఒక ప్ర�ాంత���న �ి్థ��� �రే���ల�ర�, ఒక�� 

�క్క � దన్ �ెయ్న్ ల��� ప్ర���ంచదు క���. ఒక���క్క � చర్మం ���ంద నుం�� 

మ��య� కండ�ాల గ�ం�� ప్రయ�ణ�సుత్ ం��. అందువల్ల  ఒకర� శ���ా�న్ ల�క ఉనన్త-

�ా్థ � �ామ�ా్థ �లను కృ�ి �ేయల�ర�. మన అంతరగ్త కృ�ి �ాధనను ఒక ప్ర�ాంత���న 

�ి్థ�ల� �ేయవల�ిన ఆవశయ్కత ఉం��. సంప్ర��యక �ాధనలల� � �� �త్కడ�ప� ���ంద 

���ాన ఉనన్ దన్ �ెయ్న్ ల��� ప్ర���ంచవల�ిన ఆవశయ్కత ఉం��. �ాట��� ప్ర�ాంత �ి్థ�ల� 

�ాధన మ��య� బన్ ట� �క్క ర��ాంతరం �ట� అవసరం ఉం��. అ� శ���ా�న్ కృ� ి

�ేయగలవ� మ��య� ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ�ి �ాధన �ే��ందుక� ���� �యగలవ�. 

�ర� నవలల నుం�� �ెల�సుక��� ఉంట�ర� అల� �లివబ�ే బం�ారప� గంట 

��ల� (Golden Bell Shield), ఇనుప వసత్ �ప� ���ా్క (Iron Cloth Shirt), మ��య� 

వంద అడ�గ�ల దూరం నుం�� �ా� �ెట�్ట  గ�ం�� దూసుక��� వడం ఇల�ంట� య�దధ్  కళల 

��ౖప�ణ�య్ల గ���ం�. లఘ� య�దధ్  కళల�� ఒకర� ఎ�ె�త్న ప్ర�ే�ాల�్ల  ��న��్క మ��య� 

మ�ందు�� ప్రయ�ణం �ేయగలర�. ��ంతమం�� ఇం��క ప��మ�ణంల��� ప్ర���ంచగలర� 

క���. అట�వంట� య�దధ్  కళల� ఉ��న్య�? అవ�ను, అ�� మ�త్రం క�్చతం. 

అ�నపప్ట��� అ� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఉండవ�. ఎవ����ే అంత అదుభ్త���న 

య�దధ్  కళలను �జం�ా కృ�ి �ే�ా�� �ాళ�్ళ �ాట�� జనం మధయ్ ప్రద��్శంచు��క�డదు. 

ఎందుకంట� అట�వంట� వయ్��త్ య�దధ్  కళలను మ�త్ర�� �ాధన �యేడ� మ��య� 

మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ �� ప���త్�ా �ం�న�ాడ� �ాబట�్ట, అతడ� అంతరగ్త కృ� ి

�ాధనను అనుస��ం� కృ�ి �ాధన �ెయ�య్�స్ ఉం��. ఆ వయ్��త్ తన �ిన్ �ింగ్ �� 

�్ార మ�ఖయ్త��్చ వృ��ధ్  �సేు���ా�. ���క���న ప్ర�జ��ల� అ�� �షయ�ల గ���ం� 

��ల� తక�్కవ�ా పట�్టంచు���ా�. అతను అట�వంట� య�దధ్  కళలను కృ� ి�యేగ�����, 

ఆ తర��ాత అతడ� �ాట�� ఇక��ౖ క�మర��తం�ా మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

ఉప���ంచల�డ�. చుట�్ట ప్రక్కల చూడట���� ఎవ్వర� ల�నప�ప్డ� అతడ� �ాట�� 

ఉప���ంచవచు్చ. ఆ నవలల� చ����,ే ఒక �ాత్ర ఒక రహసయ్ ఖడగ్ప� కళల ��ే 

ప�సత్కం, ��� ల�క మగ�వల ��సం �� �ా�� చంప���డ� �ర� �లె�సుక�ంట�ర�. 

�గ�ఢమ��ా ��న��్క మ�ందు�� ప్రయ�ణం �ేసూత్ , అంద���� ��పప్ �ామ�ా్థ �ల� ఉనన్ట�్ట �ా 

��్రక��ంచబడ��ర�. అందర� ��� గ���ం� ఆల��ంచం��: ఈ య�దధ్కళల  ��ౖప�ణ�య్ల� 
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�జం�ా ఉనన్�ాళ�్ళ �ాట�� అంతరగ్త �ాధన ��్వ�ా కృ�ి �ేయవల�ిన అవసరం ల���? 

�ాళ�్ళ �ాట�� తమ �ిన్ �ంిగ్ ను కృ�ి �ేయడం ��్వ�ా మ�త్ర�� �� ందగలర�, మ��య� 

�ాళ�్ళ అపప్ట��� ��ర� ప్ర�ష్ట, ల�భం మ��య� ��నన్���న �ాయ్��ల� అ�న్ట� పట్ల  

ఆస��త్� ��ల� �ాలం ���త�� �� ��ట�్ట ��� ఉం���. �ాళ�్ళ ఇతర�లను ఎల� చంపగలర�? 

�ాళ�్ళ డబ�్బ మ��య� సంపదల గ���ం� అంత ఎక�్కవ�ా ఎల� పట�్టంచు��గలర�? ఇ�� 

ప���త్�ా అసంభవం. అ� అ�న్ క��త్మక అ�శ�క�త్ ల�. జనం ��వలం మ�న�కి ఉ�ేత్జం 

��ంటపడ��ర� ఆ ల�లస ��సం ఏ�ై�� �ే�ాత్ ర�. కథక�ల� ఈ �షయం��ౖ ధ��రజ్న 

�ేసుక���న్ర� మ��య� �ర� ��ర�క��� ల�క �క� న�ే్చ�ాట�� గ���ం� ఏ�� ప��� ేఅ�� 

�్ార య����� �ాళ�్ళ �శ్వ ప్రయతన్ం �ే�ాత్ ర�. ఆ �్ార తల� ఎంత ఊహక� అంద���ా 

ఉంట� �ర� �ాట�� అంత�ా చద�ాలనుక�ంట�ర�. అవ�న్ ��వలం క��త్మక 

అ�శ�క�త్ ల�. ఈ య�దధ్  కళల �ామ�ా్థ �ల� �జం�ా ఉనన్�ాళ�్ళ ఆ �ధం�ా 

ప్రవ��త్ంచర�. అ�మ�ఖయ్ం�ా, �ాట�� జనం మధయ్ ప్రద��్శంచర�. 

ప్రదర్శన �ేసుక��� మనసత్త్వం  

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ కృ�ి �ాధన �ేయడం �ారణం�ా, మన �ాధక�ల� 

��ల�మం�� �ాళ్ళ�క్క అ��క���న బం��లను �డ�దల �ేయల�ర�. ��ల� బం��ల� 

ఇపప్ట��� అల�ాట�ప��న లకష్ణ�ల��ా మ����� య��, మ��య� ఈ మనుష�ల� 

�ాళ్ళంతట �ాళ�్ళ �ాట�� గ���త్ంచల�ర�. ఈ ప్రద��్శంచుక��� మనసత్త్వం ఎట�వంట� 

ప���ి్థ�ల���ౖ�� వయ్కత్ం �ావ్వచు్చ; ఒక మం� ప� �ే��టప�ప్డ� క��� బయటపడవచు్చ. 

��ర� ప్ర�ష్ట సం�ా��ంచ�����, స్వల�భం మ��య� �నన్ ప్ర�జనం ��సం ��ంతమం�� 

�ాళ్ళ గ���ం� ��పప్ల� �పె�ప్క�ంట�ర� మ��య� ప్రదర్శన �ేసుక�ంట�ర�: “��ను ��ల� 

�ామర్థ�వంత���� మ��య� ఒక �జ�త�.” మ�క� ఇల�ంట� ప���ి్థత�ల� క��� ఉంట�� 

ఎవ����ే ఇతర�లకంట� ��ంత ఉతత్మం�ా �ాధన �ే�ాత్ ��, ��ర����న ��వయ్��త్ర దృ�ి్ట క��� 

ఉంట��� ల�క ఎవ�� �ాయ్య�మ క���కల�ౖ�ే ఉతత్మం�ా ఉంట�� �ాళ�్ళ క��� 

ప్రద��్శంచు������� ఇష్టపడ��ర�. 

ఒకర�: “��ను � గ�ర�వ��ా�� దగగ్ర ఏ�ో  ఒక �షయం ���న్ను” అ� 

ప్రకట�ంచవచు్చ. జనం ఇత�న్ చుట�్ట మ�ట�్ట  అతను ��ెిప్న���న్ �ంట�ర�. అతడ� ఆ 

వదం�� తన స్వంత అవ�ాహన�� క�ప్ం� ప్ర��రం �ే�ాత్ డ�. ����క్క ఉ�ేద్శయ్ం 

ఏ�ట�? అ�� తనను ప్రద��్శంచు��వడం ��స��. ఇం�ా ��ంతమం�� వదంత�లను ఒక���� 
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ఒకర� ��ల� ఆస��త్�� ప్ర��రం �ే�ాత్ ర�, ఎల�గంట� �ాళ్ళక� బ��ా �ెల�స�, �ాళ్ళ�� 

�ె��ినట�్ల �ా ��ల�మం�� మన �ాధక�లక� �ె�యద�, అర్థం �ాద�. ఇ�� �ాళ్ళ�� 

సహజం అ��� �ం��, బహ�శ �ాళ్ళంతట �ా��్ళ ���న్ స్వయం�ా 

గ���ంచల�క�� వచు్చ. అంతరం��కం�ా �ాళ్ళ�� ఊ���� ఈ ప్రదర్శన �సేుక��� మనసత్త్వం 

అ���� ఉంట�ం�� అం�.ే ల�క�� � ే వదంత�ల� ప్ర��రం �ేయడం వలన ప్ర�జనం 

ఏ�ట�? ��ంతమం�� గ�ర�వ��ార� పర్వ��ల�్ల �� ఎప�ప్డ� ����� ���్ల�� ��ర� అ�� �షయం 

�ద ఊసుల�డ�క�ంట�ర�. ��ను పర్వ��ల�్ల  నుం�� వ�్చన �ా��� �ాదు. ��ను  

పర్వ��ల�్ల �� ����� ఎందుక� ����్ల �? ఇం�ా ��ందర� ఒక ఫల�న ��� ��ను ఎవ���� ఏ�ో  

�ె�ాప్న� మ��య� ఆ వయ్��త్� ��ను ��ల� ప్ర�ేయ్కం�ా చూసుక�ంట�న� 

ఊసుల�డ�క�ంట�ర�. ఇట�వంట� �షయ�లను ప్ర��రం �ేయడం ��్వ�ా ఏం మం� 

జర�గ�త�ం��? ఇ�� ఏ మ�త్రం మం� �ేయదు. ��మ� చూ�ిం�� ఏ�టంట� అ�� �ాళ్ళ 

బంధం–ఆ ప్రదర్శన �ేసుక��� మనసత్త్వం. 

��ంతమం�� �� సంతకం (ఆట��ా� ఫ్) ��సం �� దగగ్ర�� వ��్చర�. ���వల్ల  

ప్ర�జనం ఏ�ట�? ఎవ���ె�ౖ� సంతకం అ���� గ�ర�త్ �ా ��చు��వడం అ���� మ�మ�ల� 

మనుష�ల�క్క ఆ��రం. �ర� కృ�ి �ాధన �యేక�� �ే, �� సంతకం ఎందుక� 

ప����ాదు. �� ప�సత్కంల� ప్ర� అకష్రం �� ప్ర�మను మ��య� �ాల�న్ � క��� 

ఉంట�ం��, మ��య� ప్ర� �ాకయ్ం ��ను �ె�ిప్న�ే. �క� ఇం�ా �� సంతకం�� ప� 

ఏ�ట�? ��ంతమం�� ఊ��ంచుక�ంట�ర�: “ఈ సంతకం��, గ�ర�వ��ా�� సం�ేశం ��క� 

రకష్ణను క�ప్సుత్ ం��.” �ాళ�్ళ సం��ేాల�్ల ంట� �షయ�లను ఇం�ా నమ�్మ��ర�. మనం 

సం�ే�ాల గ���ం� పట�్టంచు��మ�. ఈ ప�సత్కం ఇపప్ట��� ��లకట్టల����. �ర� ఇం�ా �ే� 

��సం ఎదుర� చూసుత్ ��న్ర�? అవ�న్ ఆ బం��ల�క్క ప్ర��ంబ�ల�. అల��� ���� 

ప్రయ�ణం �ే�� �ష�య్ల ప్రవరత్న చూ�ిన తర��ాత, ��ంతమం�� �ాళ్ళను 

అనుక��సుత్ ంట�ర� అందుల� మం�, �ెడ� �ెల�సు��క�ం��. �జ���� ఆ వయ్��త్ ఎవర� 

అ���� మ�ఖయ్ం �ాదు–ఇక్కడ ��వలం ఒ�� ఒక �ా ఉం��. ��వలం ఈ ���ాను శ�దధ్�ా 

�ాట�ంచడం ��్వ�ా�� ఒకర� స్వచ్ఛ���న ప్రమ�ణ��న్ �ా��ంచగలర�. �� ప్రక్కన ప��ే�� 

మనుష�ల� ఎవ����ే ఉ��న్�� �ాళ�్ళ ఎట�వంట� ప్ర�ేయ్క���న ఆదరణ అందు��ల�దు 

మ��య� �ాళ�్ళ �గ�� అంద���� సమ�నం; �ాళ�్ళ ��వలం ప����ధ�� సమ�జంల� 

ప��ే�� ఉ�ో య్గ�ల� మ�త్ర��. ఈ బం��లను అ�వృ��ధ్  �సేు��వదుద్ . తరచు�ా ఈ 

బం��లను ఏరప్ర�చుక�నన్ తర��ాత, �క� �ె�యక�ం���� �ర� ���ాక� నష్టం 

క���ం�ే �ాత్రను �� �ించవచు్చ. �ర� క�ప్తం ��ేిన ఈ సంచల��త్మక వదంత�ల� 
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సంఘరష్ణలక� ల��� గ�ర�వ��ార� �ె��ప్ మ���న్ �షయ�ల� ���ల� గ�ర�వ��ా�� దగగ్ర 

ఉం��ల�� �ాధక�� బం���న్ ��పడం ఇల�ంట� �ాట��� �����యవచు్చ. ఇవ�న్ 

ఒకట� �షయం �ా��? 

ఈ ప్రద��్శంచుక��� మనసత్త్వం సహజం�ా ఇం�ా ఎట�వంట� �ాట��� ���� 

�యగలదు? ��ను �ాధనను ��ం�ేళ్ల�ా బ� ��సుత్ ��న్ను. మనల� ఉనన్ ��ంతమం�� 

బహ��ాల �ాల�న్ ���ా �ాధక�ల� త్వరల��� ��ంగ్ �క్క ��ళం �రె�చుక��� �ి్థ��� 

�ేర���వచు్చ. ��ంతమం�� క�మం�ా జ�్ఞ ��దయం �� ం�ే దశల��� ప్ర����ాత్ ర� మ��య� 

అక�ా్మత�త్ �ా ���న్ �ేర�క�ంట�ర�. �ాళ్ళ�� ఈ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఇంతక�మ�ందు 

ఎందుక� ల�వ�? ఇ�� ఎందుకంట� ��ను �మ్మ�న్ అంత ఉనన్త �ా్థ ��� ఒక్క�ా���ా 

���ి�� �ా�, అల� �ేయడం అ���� అనుమ�ంచబడదు, ఎందుకంట� ��క్క 

మ�మ�ల� మనుష�ల�క్క బం��ల� ఇం�ా ప���త్�ా ��ల��ంచబడల�దు �ాబట�్ట. 

�సస్ం�ేహం�ా ��క్క �ని్ �ింగ్ ఇపప్ట��� ���షం�ా అ�వృ��ధ్  �ెం��ం��, 

అ�నపప్ట��� అ��క���న బం��ల� ఇం�ా �డ�దల �ాల�దు. అందువల్ల  ఆ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� �క� ఇవ్వబడల�దు. ఈ దశ మ����ని తర��ాత మ��య� �ర� �ి్థరం�ా 

అయ�య్క, �ర� ��ంట�� ఈ క�మ జ�్ఞ ��దయ �ి్థ�ల� ఉంచబడ��ర�. ఈ క�మం�ా 

జ�్ఞ ��దయం �� ం�ే �ి్థ�ల� � ��వయ్ దృ�ి్ట ఒక ��ల� ఉనన్త���న �ా్థ �ల� 

�ెరవబడ�త�ం�� మ��య� �ర� అ��క అ�ం��్రయ���న �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ే�ాత్ ర�. 

�జ���� ఎప�ప్�ై� ే �ర� స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ ��, �ర� అపప్ట��� ఆరంభంల��� 

అ��క���న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ే�ార� ��ను �క� �పెప్గలను. �ర� 

ఇపప్ట��� ఈ ఉనన్త �ా్థ ��� �రే�క���న్ర�, అందు�� �క� అ��క���న అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� ఉ��న్�. ఈ ప���ి్థ� �ల� ��ల�మం���� ఇట�వల� జ���� ఉంట�ం��. కృ�ిల� 

ఒక ఉనన్త���న �ా్థ ��� �ేర���ల�� �ాళ�్ళ క��� ��ంతమం�� ఉ��న్ర�. �ాళ్ళ�� 

�ా��రకం�ా ఉనన్��, మ��య� �ాళ్ళ సహనశ��త్ ����ేత మ�ం� ే �ర్ణ�ంచబ�� 

ఉంట�ం��. పరయ్వ�ానం�ా ��ంతమం�� ��ంగ్ �క్క ����ల� �రె�చు��వ���న్ 

అనుభ�� �� ందు��ర� ల�క జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ందు��ర�–సంప�ర్ణ జ�్ఞ ��దయం–ఒక 

��ల� తక�్కవ �ా్థ �ల�. ఇట�వంట� మనుష�ల� క��� ఉంట�ర�. 

��ను ఈ �షయ��న్ ఎందుక� ఎ�త్  చూప�త���న్ను అంట� ఒక్క�ా�� 

అట�వంట� ఒక వయ్��త్ ఉ��న్డంట�, �ర� ఆ వయ్��త్� ఏ�ో  అ�ా��రణ���న, జ�్ఞ ��దయం 

�� ం��న�ా���ా ప��గణ�ంచక�డద� � అంద���� ��ెయజ�యయ్�����. ఇ�� కృ�ి �ాధనల� 
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��ల� గం�ర���న �షయం. ��వలం ఈ ���ాను అనుస��ంచడం ��్వ�ా�� �ర� 

�షయ�లను స���ాగ్  �ేయగలర�. అత��� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�, అ�ం��్రయ���న 

శక�త్ ల� ఉ��న్య� ల��� అతడ� ఏ�� ���న్ �షయ�లను చూడగలడ�, �ర� అత��� 

అనుస��ంచడం�ా� ల�క అత� మ�ట �నడం�ా� �యేక�డదు. �ర� అత��� �� 

�ే�ాత్ ర�, ఎందుకంట� అతడ� అత�య్��స్హం అనబ�ే బం���న్ అ�వృ��ధ్  �ేసుక�ంట�డ�, 

�వ���� అ�న్ �� ��ట�్ట క�ంట�డ� మ��య� అ� మ��ి��యబడ���. �వ���� అతడ� 

తప�ప్ల� �ే�ి ���ం���� పడ��డ�. ��ంగ్ ను ��ళం �ెర�చుక��� �ి్థ��� �ేర�క�నన్ �ాళ�్ళ 

క��� ���ం���� పడగలర�. ఒక�� నడత స���ాగ్  ల�క�� �ే, �ాళ�్ళ జ�్ఞ ��దయం �� ం��న 

తర��ాత క��� ���ం���� పడగలర�. �షయ�ల పట్ల  స���ాగ్  వయ్వహ��ంచక�� �ే, ఒక బ�దధ్  

క��� ���ం���� పడగలడ�, మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ �ాధన �ే�� � �షయం 

అ��ే �ెపప్నక్కర�� ల�దు! అందువల్ల  �ర� ఎ�న్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  

�ే�ి���ా�, అ� ఎంత ��పప్� అ����ా�, ల�క � ��వయ్శ��త్ ఎంత శ��త్వంతం 

అ����ా� �ర� స���ాగ్  నడ�చు���ా�స్ ఉం��. ఇట�వల ఇక్కడ  క�ర�్చ� 

ఉనన్�ాళ్ళల� ఎవ�� ఒకతను ఒక కష్ణం మ�య��� మర�కష్ణం ����� ప్రతయ్కష్ం 

అ��య్�ాడ�. అ�� అల��� ఉంట�ం��. ఇం�ా ��పప్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ�వృ��ధ్  

�ేయబడ���. �ర� ఏం �ే�ాత్ ర�? మన �ాధక�ల��ా ల�క �ష�య్ల��ా భ�షయ్త�త్ ల� ఈ 

�షయ�ల� �క� ల�క ఇతర�లక� జ������, �ర� �ాళ్ళ� ఆ�ా��ంచక�డదు ల��� ఈ 

�షయ�లను య�న్ంచక�డదు. ఒక్క�ా�� � మనసు తప�ప్���� ప���ే అం�� 

మ����ి�� త�ం��, మ��య� �ర� ���ం���� పడ��ర�. బహ�శ �ర� �ాళ్ళ కంట� ఇం�ా 

ఉనన్త �ా్థ �ల� ఉ��న్���, ��వలం � అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� మ�త్ర�� ఇం�ా 

బయటక� �ాల�దు అం�ే. క�సం �ర� ఈ ప్ర�ేయ్క���న �షయంల� ���ం���� ప��్డ ర�. 

�ాబట�్ట అందర� ఈ �షయ���� తపప్క�ం�� ప్ర�ేయ్క శ�దధ్ను వ��ం���. ��మ� ���న్ 

��ల� మ�ఖయ్���న �షయం�ా ప��గణ�ం��ం ఎందుకంట� అట�వంట� �షయం అ���� 

త్వరల��� జర�గ�త�ం��. ఒక్క�ా�� ఇ�� జ���� �ర� బ��ా నడ�చు��ల�క�� �ే అ�� 

అనుమ�ంచబడదు. 

ఒక �ాధక�డ� ��ంగ్ ను అ�వృ��ధ్  �ేసుక�� ��ంగ్ ��ళం �ెర�చుక��� �ి్థ��� 

�ేర�క���న్ ల�క �జం�ా జ�్ఞ ��దయం �� ం���� తన� ��ను ఒక ���ష���న వయ్��త్�ా 

అను��క�డదు. అతను చూ�ిం�� ఏ��ౖ�ే ఉ��న్� అ� అత� స్వంత �ా్థ ��� 

ప���త��� ఉంట��. అత�� కృ�ి ఈ �ా్థ ��� �ేర�క�ం�� ఎందుకంట� అత�� 

జ�్ఞ ��దయప� �ామర్థ�ం, �ిన్ �ంిగ్ ప్రమ�ణం మ��య� జ�్ఞ నమ� ఈ �ా్థ ��� 
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�ేర�క���న్� �ాబట�్ట. ఇం�ా ఉనన్త �ా్థ � �షయ�లక� సంబం��ం�నంత 

వరక�, అతడ� అపనమ్మకం�� ఉండవచు్చ. క�్చతం�ా అతడ� �ాట�� నమ్మడ� �ాబట�్ట , 

అతడ� ��ను చూ�ిం�ే ప��ప�ర్ణం అ� మ��య� ��వలం ఈ �షయ�ల� ఉ��న్య� 

అనుక�ంట�డ�. అ�� ఎం�� దూరం, ఎందుకంట� ఈ వయ్��త్ �క్క �ా్థ � ��వలం ఇక్క� ే

ఉం�� �ాబట�్ట. 

��ంతమం���� ఈ �ా్థ �ల� ��ంగ్ ��ళం �ెరవబడ�త�ం�� ఎందుకంట� �ాళ�్ళ 

ఇక��ౖ కృ�ి �ాధనల� మ�ందుక� �� ల�ర� �ాబట�్ట. ��� ఫ�తం�ా �ాళ�్ళ ��ంగ్ �క్క 

��ళం �ెర�చు��వ���న్ అనుభ�ంచగలర� మ��య� ��వలం ఈ �ా్థ �ల��� 

జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ందగలర�. �ల� ఎవ����ే భ�షయ్త�త్ ల� కృ�ి �ాధన ప���త్ �ే�ాత్ ��, 

��ంతమం�� �నన్ ప్రపంచప� మ��ాగ్ ల�్ల  జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ందు��ర�, ��ంతమం�� 

��నన్���న �ా్థ �లల� జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ందు��ర�, మ��య� ��ంతమం�� స���న 

ఫల��ి�ధ్�� జ�్ఞ ��దయం �� ందు��ర�. ��వలం స���న ఫల�ి��ధ్�� జ�్ఞ ��దయం �� ం��న�ాళ�్ళ 

మ�త్ర�� �ాళ్ళ అత�య్నన్త �ా్థ �� �ా���ాత్ ర�, �షయ�లను చూడగ��� మ��య� 

తమ� ��మ� ��నన్���న �ా్థ �లల� �ా��త్క��ంచు��గలర�. ఎవ����ే �్ార పం�క 

మ��ాగ్ ల అ� ���ం�� �ా్థ �లల� జ�్ఞ ��దయం �� ం���� �ాళ�్ళ క��� ���న్ ప��మ�ణ�లను 

మ��య� ��ంతమం�� జ�్ఞ ��దయం �� ం��న మనుష�లను చూడగలర�, మ��య� �ాళ్ళ�� 

సం���ించగలర� క���. అల�ంటప�ప్డ� �ర� సంత�ష�్ట ల� అ��� క�డదు ఎందుకంట� 

�నన్ ప్రపంచ మ��ాగ్ ల�్ల  ���ం�� �ా్థ �ల� జ�్ఞ ��దయం అ���� స���న ఫల�ి��ధ్  �ా��ంచదు–

ఇ�� మ�త్రం తపప్�స��. మ�� ��� గ���ం� ఏం �ేయవచు్చ? ఒకర� ��వలం ఈ 

�ా్థ �ల��� ఉండగలర�. ఇం�ా ఒక ఉనన్త���న �ా్థ ��� కృ�ి �ాధన �ేయడం అ���� 

భ�షయ్త�త్ క� సంబం��ం�న �షయం అవ�త�ం��. ఒక���క్క కృ�ి అంత దూర�� 

��ళ్లగలదు �ాబట�్ట, ఒక�� ��ంగ్ ను ��ళం ���ి ఉంచడంల� అర్థం ఏమ�ంట�ం��? �ర� ఈ 

�ధం�ా �మ్మ�న్ కృ� ి�సేుక�ంట� ఉ��న్�ా�, � కృ� ిఇక�� ౖప���గ� �ా��ంచల�దు, 

� కృ�ి�క్క �వ���� �రే�క���న్ర� �ాబట�్ట ��క్క ��ంగ్ ��ళం �ెరవబడ�త�ం��; 

అట�వంట� మనుష�ల� ��ల�మం�� ఉంట�ర�. ఏ�� ఏ����� ఒకర� తపప్క మం� �ిన్ 

�ింగ్ ను �ర్వ��ంచు���ా�. ��వలం ���ాక� కట�్ట బ�� ఉండడం ��్వ�ా�� ఒకర� �జం�ా 

సక�మం�ా ఉండగలర�. � అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �ా�వ్వం�� ల�క � ��ంగ్ ��ళం 

�ెర�చు��వడం �ా�వ్వం��, �ర� �ాట�� ���ాల� కృ�ి �ాధన �యేడం ��్వ�ా�� 

�ా��ంచగలర�.  �ర� ���ా� ��ండవ �ా్థ నంల� ఉం� � అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

ప్రథమ �ా్థ నంల� ఉం��రంట�, ల�క ఒక జ�్ఞ ��దయం �� ం��న వయ్��త్�ా �ర� ఒక �ధం�ా 
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ల��� మ�� �ధం�ా అర్థం �ేసుక�ం�� స���నద� న�్మ��, ల�క �మ్మ�న్ �ర� 

��పప్�ాళ�్ళ�ా మ��య� ���ాక� అ�త���న �ాళ�్ళ�ా ప��గణ�ంచుక���న్, �ర� 

ఇపప్ట��� ���ం���� పడడం �దల���ట�్ట ర� ��ను �పెప్గలను. అ�� ప్రమ�దకరం మ��య� 

�ర� ఇం�ా �ెడ��ా తయ�రవ���ర�. అల�ంటప�ప్డ� �ర� �జం�ా�� ఆపదల� ఉంట�ర� 

మ��య� � కృ� ిఅం�� వయ్రధ్ం అ��� త�ం��. �షయ�లపట్ల  స���ాగ్  వయ్వహ��ంచక�� �ే, 

�ర� ���ం���� పడ��ర� మ��య� � �ాధనల� �ఫలమ���ర�. 

ఈ ప�సత్కంల�� �షయ�ల� ��ను అ��క���న తరగత�ల�్ల  బ� ��ం�న �ా ను 

కల�ప�క�� ఉ��న్య� ��ను �క� �ెబ�త���న్ను. అం�� ��ను బ� ��ం�ం�ే, మ��య� 

ప్ర� �ాకయ్ం ��ను ��ెిప్ం�ే. ప్ర� పదం ట�ప� ���ా��్డంగ�ల నుం�� �సు��బ��ం�� 

మ��య� ప����� పదం ప్ర��్ార త �ేయబ��ం��. �� �ష�య్ల� మ��య� �ాధక�ల� ప్ర� 

���న్ ట�ప్ ���ా��్డంగ�ల�్ల  నుం�� ప్ర��్ార త �ేయ����� స�యం �ే�ార�. ��ను ���న్ 

పల�మ�ర�్ల  మ�్ల మ�్ల స������ద్ ను. ఇ�� అం�� �� �ా, మ��� ��ను ����ప్ం�ం�� ��వలం 

ఈ ఒక్క �ా ��. 
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ఏడవ ప్రసంగం 

చంప����� సంబం��ం�న �షయం 

చంపడం అ�� అంశం ��ల� సు�న్త���న��. �ాధక�లక� �వ�లను చంపక�డద�� 

క�్చత���న �యమ��న్ ��మ� ��ట�్ట మ�. అ�� బ�దధ్  �ాఠ�ాల, ���� �ాఠ�ాల ల�క 

�మన్ �ాఠ�ాల ఏ �ాఠ�ాల ల��� �ాధన అ������� సంబంధం ల�క�ం��, అ�� ఒక 

ధర్మబదధ్���న కృ�ి �ాధన అ�నంత వరక� ఈ �షయ��న్ అతయ్ంత ���ద్ష్ట���న���ా 

ప��గణ�సుత్ ం�� మ��య� చంపడం అ�����న్ �����సుత్ ం��–ఇ�� మ�త్రం ఖ�యం. ఒక 

��ా�న్ చంపడం అ����� �క్క ప��ణ�మ�ల� ��ల� �వ్రం�ా ఉంట�� �ాబట�్ట, 

��మ� ���న్ ఎం�� �వరం�ా �ె�ాప్�. అసల�నౖ బ�దధ్మతంల� చంపడం అ���� ప్ర��నం�ా 

మ�నవ �్ార ణ��న్ �య���న్ సూ�ం�ే��, అ�� అతయ్ంత �వ్ర���న �ారయ్ం. ఆ తర��ాత 

��దద్  ప్రమ�ణంగల �్ార ణ�ల�, ��దద్  ��ంప�డ� జంత�వ�ల� ల�క సుమ����న ��దద్  జంత�వ�ల�, 

�ట�� చంపడం అ���� ��ల� �వ్ర���న���ా ప��గణ�ంచబ��ం��. �ాధక�ల సమ�జంల� 

చంపడం అ�� �షయం ఎందుక� అంత �వ్రం�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��? గతంల� �వ�ల� 

ఏ��ౖ�ే మరణ�ంచక�డ�ో  అ� చంపబ���ే, అ� ఒంట�� ఆత్మల� మ��య� ఆశ�యం ల�� 

�ెయ�య్ల� అ��� ��య� బ�దధ్మతం న��్మ��. ప�ర్వం ఈ మనుష�ల ఆత్మలను 

దుఃఖమ� నుం�� �డ�దల �యే����� కర్మ�ాండలను �ర్వ��ం��ేాళ�్ళ. ఇట�వంట� 

�ా�ాయ్ల� �ేయక�� �ే ఈ ఆత్మల� ఎం�� ��న���న ప���ి్థత�ల�్ల  ��సూత్ , ఆక� ద�ిప్కల�� 

బ�ధపడ���. బ�దధ్మతం గతంల� ఇ�ే ��ెిప్ం��. 

మనం న��్మ�� ఏ�టంట� ఒకర� మ��క వయ్��త్�� �ెడ� �ే��త్ , ఒకర� ఎం�� 

ఎక�్కవ �తత్ం ద నష్టప���రం�ా ఇ�ా్వ�స్ం�.ే ఇక్కడ �ా��రణం�ా మనం ఒకర� 

ఇతర�లక� �ెం��న �షయ�లను ���సు��వడం �దలగ��ాట�� సూ��ాత్ మ�. 

అ�నపప్ట��� ఒక �����న్ అక�ా్మత�త్ �ా మ���ం�ే��త్ , అ�� ఒక జంత�వ� �ావచు్చ ల�క 

ఇం��క �� �ావచు్చ, ఇ�� ఎం�� ఎక�్కవ కర్మను సృ�ి్టసుత్ ం��. గతంల� చంపడం అ���� 

ప్ర��నం�ా ఒక మ�నవ �����న్ అంతం �యే����న్ సూ�ం��ే�, అ�� ఒక ��దద్ 

�తత్ంల� కర్మను సృ�ి్టసుత్ ం��. అ��� ఇతర అలప్ �వ�లను చంపడం అ���� తక�్కవ 

�ాపం ఏ� �ాదు, అ�� క��� ��ర��ా ఎం�� కర్మను సృ�ి్టసుత్ ం��. మ�ఖయ్ం�ా ఒక 

�ాధక�����, కృ�ి �ాధన క�మంల� �క� ప్ర� ��నన్ �ా్థ �ల�నూ ���న్ ఇబ్బందుల� 
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ఇవ్వబడ���. అవ�న్ � స్వంత కర్మ నుం�� వ�ాత్ � మ��య� � స్వంత 

ఇబ్బందుల�, �మ్మ�న్ �ర� అ�వృ��ధ్  �ేసు��వ����� అ� ��నన్ �ా్థ �లల� 

ఉంచబడ���. �ర� � �ని్ �ంిగ్ ను ��ర�గ� పరచుక�నన్ంత �ాలం, �ర� �ాట�� 

అ��గ�ంచగలర�. �ా� �ర� అక�ా్మత�త్ �ా అంత ఎక�్కవ కర్మను �� ం���ే, �ర� ���న్ 

ఎల� అ��గ�ంచగలర�? � �ిన్ �ంిగ్ �ా్థ ���, �ర� ఎంత మ�త్రం �ా��ంచల�ర�. ఇ�� 

�మ్మ�న్ ప���త్�ా �ాధన �ేయ�వ్వక�ం�� � �ాధనను అంతం �యేగలదు.  

ఒక మ��ి జ�్మం�నప�ప్డ�, ఈ �శ్వ సంబం��త �నయ్ం �క్క ఒక 

���ద్ష్ట���న ప����ల� అత���� �ాట� అ�ే మ��ి ఇం�ా ఎం��మం�� అ�ే సమయంల� 

జ�్మ�ాత్ ర� ��మ� కను����న్మ�. �ాళ్ళందర� ఒ��ల� ఉం�� ఒ�� ��ర� క��� ఉంట�ర�, 

మ��య� �ాళ్ళందర� ఒ�� �ధ���న పనుల� �ే�ాత్ ర�. అందువల్ల  �ాళ�్ళ అత� ప���త్ 

సత్వం �క్క ఒక ��గం అ� క��� అనవచు్చ. ఇందుల� ఇట�వంట� �షయం ఉం��, 

అందువల్ల  �ాళ్ళల�్ల  ఒకర� (ఇతర ��దద్  జంత�వ�ల ����ల ప���ి్థత�ల�్ల ��) హ�ాత�త్ �ా 

చ��� �ే ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  అత���క్క ����న ప్ర�ర��ాల� �ాళ్ళ�క్క ����తే 

�్ార యబ��న ��త ప్రయ�ణ�ల� ఇం�ా ప���త్ �ేయవల�ి ఉం�� మ��య� ��ంచ����� 

ఇం�ా అ��క���న సంవతస్�ాల� ���� ఉంట��, ఈ చ��� �న వయ్��త్ ఒక ఆశ�యం 

ల�� ప���ి్థ�ల� ఉం�� ఈ �శ్వం�క్క �నయ్ంల� �ే�య�డ�త� ఉంట�డ�. ప�ర్వం 

ఒంట�� ఆత్మల� మ��య� �డల�� �ెయ�య్ల� ఆక� ద�ిప్కల�� బ�ధపడ�త� ఇతర 

ఇబ్బందుల� ఎదుర�్కంట�ర� వ��్ణంచబ��ం��. ఇ�� �జ�� �ావచు్చ. �ా� ��మ� 

�జం�ా�� గమ�ం�ం�� ఏ�టంట� ఈ వయ్��త్ ��ర�ణ���న ప���ి్థ�ల� బ�ధపడడం, 

ఎందుకంట� అతడ� తన అం�మ ��� ��రక� ��� ఉం���, అత��క్క ప్ర� ఇతర 

ర�పం ప్ర� ప��మ�ణంల�ను ��త ప్రయ�ణ��న్ ప���త్ �ే�� ���ా. అ�� ఎంత ఎక�్కవ 

�ాల����ే, అతడ� అంత ఎక�్కవ బ�ధపడ��డ�. అతడ� ఎంత ఎక�్కవ బ�ధల� 

ప���ే, అంత ఎక�్కవ అతడ� ప��న బ�ధల వలన సృ�ి్టంచబ��న కర్మ అత��� చం�ిన 

�ా�� శ���ా��� జమ �ేయబడ�త�ం��. ��� గ���ం� ఆల��ంచం��: ఇం�ా ఎంత కర్మను 

�ర� �� గ� �ేసు��గల��? అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల ��్వ�ా ��మ� గమ�ం�ం�� ఇ�ే. 

��మ� ఈ ప���ి్థ�� క��� గమ�ం��ం: ఒక వయ్��త్ జ�్మం�నప�ప్డ�, అత� 

ప���త్ ��తం�క్క �వ�ాల� ఒక ���ద్ష్ట���న ప��మ�ణంల� ఉ��� క��� ఉంట��. మ�� 

�ధం�ా �ె�ాప్లంట�, అతడ� తన ��తంల� ఎక్కడ ఉ��న్డ� మ��య� అతడ� ఏం  
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�ెయ�య్� అ�న్ ��ంట�్ల  �ేర్చబ�� ఉంట��. అత� �����న్ ఎవర� అమ��్చ 

ఉం��ర�? అ�� సహజం�ా�� ఒక ఉనన్త���న ���ేత �ేయబ��ం��. ఉ��హరణ�� మన 

ఈ �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� ప�ట�్టన తర��ాత ఒకర� ఒక క�ట�ంబ����, ఒక 

�ాఠ�ాల�� మ��య� ������న తర��ాత ఒక ప� స్థల���� �ెందు��ర�; ఒక వయ్��త్�క్క 

ఉ�ోయ్గం ��్వ�ా సమ�జంల� రకర�ాల ప��చయ�ల� ఏరప్డ���. అంట� ప���త్ 

సమ�జం��క్క ర�ప���ఖల� ఈ �ధం�ా ��ంచబ��్డ �. అ��ే హ�ాత�త్ �ా ఈ 

��తం అసల�ౖన, ���్ణత���న ఏ�ాప్ట�క� �ర�దధ్ం�ా చ��� �ే, ల�క �షయ�ల� అ��� 

మ�ర్చబ���ే, ఆ ఉనన్త���న �� కల�గజ�సుక�నన్ �ాళ్ళ� కష్�ంచదు. ఒక్క�ా�� 

అందర� ��� గ���ం� ఆల��ంచం��: �ాధక�ల��ా మనం ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ�ి 

�ాధన �ెయ�య్ల� అనుక�ంట���న్ం. ఆ ఉనన్త �ా్థ � �� క��� ఆ హంతక���� 

కష్�ంచదు. ఈ వయ్��త్ ఇం�ా కృ�ి �ాధన �ేయగలడ� �ర� అనుక�ంట���న్�ా? 

��ంతమం�� గ�ర�వ�ల �ా్థ � ఆ ఉనన్త �ా్థ � �� ఎవర��ే ఈ 

ఏ�ాప్ట� �ే�ా�� �ాళ్ళ�క్క �ా్థ � ఎత�త్ ల� క��� ఉండదు. అందువల్ల  ఆ వయ్��త్ 

�క్క గ�ర�వ� క��� ���ంపబడ��డ� మ��య� ��ం�� �ా్థ ��� పంపబడ��డ�. 

ఒక్క�ా�� ��� గ���ం� ఆల��ంచం��: ఇ�� ఒక �ామ�నయ్���న �షయమ�? అందు�� 

ఒక్క�ా�� ఒక వయ్��త్ అట�వంట� ప� �ే�ినప�ప్డ�, కృ�ి �ాధన �ేయడం అ���� అత���� 

�ా� ఆ��క� �ా� ఎం�� కష్టం. 

�ాల�న్ ���ా �ాధక�లల� య�దధ్�ాలంల� �� �ాటం �ే�ిన�ాళ�్ళ ��ంతమం�� 

ఉండవచు్చ. ఆ య���ధ్ ల� జగత�త్  �తత్ం�ద అ�ార���న మ�ర�ప్ల వలన 

సంభ�ం�న ప���ి్థత�ల�, మ��య� �ర� ఆ ప���ి్థత�ల మధయ్ ��వలం ఒక మ�లకం 

మ�త్ర��. జగతస్ంబం��త మ�ర�ప్ల ���ంద మ�నవ�ల చరయ్ల� అ��� జరగక�� �ే, 

అట�వంట� ప���ి్థత�ల� ఈ మ�నవ సమ�జంల��� �సుక�� �ాబడవ�, ల�క అ� 

జగతస్ంబం��త మ�ర�ప్ల� అ� �ెపప్బడవ� క���. ఆ ఘటనల� ఘన���న 

మ�ర�ప్లక� అనుగ�ణం�ా ఉదభ్�ం��� మ��య� ప���త్�ా � �� ర�ాట� క��� 

�ాదు. ఒకర�  స్వల�భం ��సం, స్వప్ర�జ��లను తృ�ిత్  పరచు��వడం ��సం, ల��� 

ఏ�ో  �ధం�ా ప్ర���త�ల�ౖనప�ప్డ�, ఒకర� తప�ప్డ� పనుల� �ేయడం పట్ల  పట�్ట బ�� 

ఉనన్ప�ప్డ� ఏరప్��న కర్మను గ���ం� మనం ఇక్కడ చ��్చంచుక�ంట���న్మ�. అ�� 

య�వత�త్  అ�ార���న �నయ్ం మ��య� సమ�జంల� ��ను మ�ర�ప్లక� సంబం��ం� 

ఉనన్ంత వరక�, అ�� � తప�ప్ �ాదు. 
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చంపడం అ���� అ�ార���న కర్మను �ె�్చ ��ట్టవచు్చ. ఒకర� అను��వచు్చ: 

“మనం ఒక ��� చంపక�డదు, �ా� ��ను ఇంట�్ల  వంట �ే�ాత్ ను. ��ను �్ార ణం 

�యయ్ల�క�� �ే �� క�ట�ంబం ఏం �ంట�ం��?” ఈ ప్ర�ేయ్క���న �షయం�� ��క� 

సంబంధం ల�దు, ఎందుకంట� ��ను �ాధక�ల�� �ా ����ప్సుత్ ��న్ను, ఊ���� మ�మ�ల� 

మనుష�ల�� ఎల� బ్రత�ా� అ� ����ప్ంచడం ల�దు. ఒకర� ప్ర�ేయ్క���న �షయ�ల�� ఎల� 

వయ్వహ��ం��� అ�� �షయ���� వ��త్ , ���న్ �ర� ���ా�� అనుగ�ణం�ా�� 

�ర్ణ�ంచు���ా�. �ర� ఏ�� స���న�� అనుక�ంట� ఆ �ధం�ా�� పనుల� �ెయ�య్�. 

మ�మ�ల� మనుష�ల� �ాళ్ళక� ఏ�� �ా�ాలంట� అ�� �ే�ాత్ ర�, అ�� �ాళ్ళ�� 

సంబం��ం�న �షయం; స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన �ేయడం అ���� అంద���� �ాధయ్ం �ాదు. 

అ����ా�, ఒక �ాధక����ా ఇం�ా ఉనన్త���న ప్రమ�ణ��న్ అనుస��ం���, అందు�� 

��ను �ాధక�లక� ఆవశయ్కతలను ��ెయజ�సుత్ ��న్ను. 

మ�నవ�ల�, జంత�వ�ల�� �ాట� �క్కల� క��� �వ�ల�. ఎల�ంట� 

ప��ర్థం�క్క ��త����� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  వయ్కత్ం అవ�త�ం��. � ��వయ్ దృ�ి్ట అ���� 

�ా ��త్ర దృ�ి్ట �ా్థ ��� �ేర�క�నన్ప�ప్డ� �ర� �ాళ�్ళ, ��డల� ల�క ఏ�ై�� స�� ��� 

మ�ట�్ల డగలవ� మ��య� పలక��ంచగలవ� అ� కను��ంట�ర�. బహ�శ ఒకర� 

అను��వచు్చ: “మనం ��� ��ంజల� మ��య� క�ర�ాయల� క��� �వ�ల�. ఇంట�్ల �� 

ఈగల�, �ోమల� క��� వ�ాత్ �. మనం ఏం �ెయ�య్�?” ��స� �ాలంల� �ోమ�తే 

క�ట�్టంచు��వడం ��ల� అ��కరయ్ం�ా ఉంట�ం��, మ�� అ� క�డ�త� ఉంట� మనం చూసూత్  

ఊ���� ఉం���. ఒక���క్క ఆ�రం �ద ���న్ కల��ితం �సేూత్  ఉనన్ ఈగ� చూ��త్ , 

�ాళ�్ళ ���న్ చంపల�క�� ��ర�. ��ను �బె�త���న్ను మనం ఏ �ారణం ల�క�ం�� 

అనవసరం�ా ఒక �్ార ణ��న్ �యక�డద�. �ా� మనం అ� జ�గ�తత్  �ాధు �వ�ల��ా 

క��� మ����� క�డదు, ఎల్లప�ప్డూ స్వలప్���న �షయ�ల �ద దృ�ి్ట  ��ం��్రక��ం�, 

న���టేప�ప్డ� క��� ��ంత�త� �మల�ద �ాల� �ప������ అ� 

కలవరపడ�త�. �ర� ఒక �రసం �ె�ిప్ం� ే �����న్ ���ాత్ ర� �పెప్గలను. అ�� 

క��� ఒక బంధం �ా��? �ర� ��ంతడంవల్ల  �మలను చంపక�� వచు్చ �ా�, ఎంత 

ల�ద��న్ �ర� అ��క���న సూకష్్మ �వ�లను చం���ి ఉంట�ర�. సూకష్్మ �ా్థ �ల� సూకష్్మ 

���మ�ల� మ��య� బ���్ట��య�లను కల�ప�క��, ఇం�ా �నన్ �వ�ల� అ��క���న� 

ఉ��న్�; బహ�శ �ర� �ాట� �ద క��� అడ�గ����ి ఎ�న్ంట��� చం���ి ఉంట�ర�. 

అల� అ��ే ఇక మనం ��ంచడం మ���యవచు్చ. మనం అట�వంట� మనుష�లం  

�ాక�డదు, ఎందుకంట� అ�� కృ�ి �ాధనను అ�ాధయ్ం �ే��సుత్ ం�� �ాబట�్ట. ఒకర�  
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��ాల���న దృకప్థం��ౖ దృ�ి్ట ��ం��్రక��ం��� మ��య� కృ�ి �ాధనను ఒక ధర్మబదధ్���న 

మ��య� ��రవప�ర్వక���న మ�రగ్ంల� �ెయ�య్�. 

మ�నవ�ల��ా, మనక� మ�నవ ����లను �ా�ాడ���వ����� హక�్క ఉం��. 

అందువల్ల  మనం ��ం�ే ప�ాయ్వరణం మ�నవ ����ల�క్క ఆవశయ్కతలక� 

స���� �ా�. మనం �ా�ాల� �వ�లక� �� �యేడం ల�క �్ార ణ�ల� �యయ్డం 

�ేయక�డదు, �ా� మనం ఈ స్వలప్���న �షయ�లను గ���ం� అ��ా 

పట�్టంచు��క�డదు. ఉ��హరణ�� మనం ��ం�ే క�ర�ాయల�, ��ంజల� అ�న్ �వ�ల�. 

����� �్ార ణం ఉం�� �ాబట�్ట  మనం �నడం మ��య� ��గడం మ�నల�మ�, అల����� ే

మనం కృ�ి �ాధన ఎల� �ేయగలం? ఒకర� ���న్ �ం� చూ���. ఉ��హరణ�� �ర� 

నడ�సుత్ నన్ప�ప్డ� ���న్ �మల� ల�క ��ట�ాల� � �ాళ్ల  ���ంద ప�� చ��� వచు్చ. �ర� 

�ాట�� �ా�ాల� చంపల�దు �ాబట�్ట  బహ�శ అ� ��వవల� ి ఉం��ే. �వ�ాసుల� 

మ��య� సూకష్్మ �వ�ాసుల ప్రపంచంల�, ప�ాయ్వరణం �క్క సమత�లయ్త అ�� 

�షయం క��� ఉం��–ఎట�వంట� జ�� అ��� మ�� ఎక�్కవ సంఖయ్ల� ఉండడం అ���� 

సమ�ాయ్త్మకం�ా ఉంట�ం��. ఆ �ధం�ా మనం ��రవప్రదం�ాను మ��య ధర్మబదధ్ం�ాను 

కృ�ి �ాధన �యె�య్�. మన ఇంట�్ల  ఈగల� �ోమల� ఉనన్ప�డ� మనం �ాట�� బయటక� 

త�����యవచు్చ ల�క �ాట�� ల�ప��� �ా�వ్వక�ం�� ��ట����� �ెరను అమర�్చ��వచు్చ. 

���న్ �ార�్ల  �ాట�� బయటక� తరమడం కష్టం, మ��య� అ� న��ి ��యబ��� ేఅల��� 

�ా�వ్వం��. మ�నవ�ల� ��ం�ే ప్ర�ేశంల� అ� �ాళ్ళ� క�ట�్ట  �� �ే��త్ , ఒకర� �ాట�� 

క�్చతం�ా త�����య��. �ాట�� బయట�� తరమల�క�� �ే, అ� అక్కడ మనుష�లను 

క�డ�త� ఉంట� ఒకర� చూసూత్  ఉండల�ర�. �ాధక����ా �ర� �ాట�� పట�్టంచు��ర� 

మ��య� �ర� �ాట��� అ�తం, �ా� � క�ట�ంబ సభ�య్ల� కృ� ి �ాధన �ేయర� 

మ��య� అంట��ాయ్ధుల �క్క బ�డదను క��� ఉనన్ మ�మ�ల� మనుష�ల�. ఒక 

�ోమ ఒక ��వ� మ�ఖం�ద క�డ�త� ఉంట� మనం ఏ� �యేక�ం�� చూసూత్  

ఊర���ల�ం. 

��ను �క� ఒక ఉ��హరణ ఇ�ాత్ ను. �ాకయ్మ�� గ���ం� ఆయన ��తం 

���దశ సంవతస్�ాలల� ఒక కథ ఉం��. ఒక ��� అడ�ల� �ాకయ్మ�� �ాన్నం 

�ేసు��బ� త���న్ర�, ఆయన ఒక �ష�య్��� �ాన్��ల ��ట�్ట� �భ్రం �యేమ� అ���ార�. 

ఆయన �ష�య్డ� �ాన్��ల ��ట�్ట  దగగ్రక� ���్ల ఆ �ాన్��ల ��ట�్ట �ం�� అ�న్ ��ట�్ల  

ప�ర�గ�ల� �ాక�త�ండడం చూ�ాడ�. అతడ� �ాన్��ల ��ట�్ట� �భ్రం ��ే�త్  ఆ ప�ర�గ�ల� 
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చ��� ���. ఆ �ష�య్డ� �ాకయ్మ�� దగగ్రక� వ�్చ ఇల� అ��న్డ�: “�ాన్��ల ��ట�్ట 

�ం�� ప�ర�గ�ల� ఉ��న్�.” �ాకయ్మ�� అత�� ��ౖప� చూడక�ం���� సమ���నం 

ఇ��్చర�: “నువ�్వ ���్ల �ాన్��ల ��ట�్ట� �భ్రం �యె�య్�.” ఆ �ష�య్డ� �ాన్��ల ��ట�్ట  

దగగ్రక� ����� ���్లన తర��ాత ���న్ ఎల� �భ్రం �ెయ�య్ల� అత���� ��చల�దు 

ఎందుకంట� అల� ��ే�త్  ప�ర�గ�ల� చ��� ��� �ాబట�్ట . అతడ� మ�్ల �ాకయ్మ�� దగగ్రక� 

వ�్చ �ె�ాప్డ�: “గ�ర�వ��ార�, �ాన్��ల ��ట�్ట �ం�� ప�ర�గ�ల���న్�. ���న్ ��ను 

�భ్రం �ే��త్ , ఆ ప�ర�గ�ల� చ��� ���.” �ాకయ్మ��  అప�ప్డ� అత��� చూ�ి �ె�ాప్ర�: 

“��ను �నున్ �ాన్��ల ��ట�్ట� �భ్రం �యేమ� ��ెాప్ను.” ఆ �ష�య్���� ఒక్క�ా���ా 

అర్థం అ�య్ం��, అతడ� ���్ల ��ంట�� �ాన్��ల ��ట�్ట� �భ్రం �ే�ాడ�. ఈ కథ ఒక 

సూ��్ర �న్ �ెబ�త�ం��: ��ట�ాల� ఉ��న్య� మనం �ాన్��ల� �ేయడం 

మ���యక�డదు, ల�క �ోమల� ఉ��న్య� ��ెిప్ మనం ఉండ����� ఇం��క స్థల��న్ 

చూసుక��� అవసరం క��� ల�దు. ��ంజల�, క�ర�ాయల� ��ండూ �్ార ణ��న్ క��� 

ఉ��న్� �ాబట�్ట మనం మన ��ంత�ను కట�్టసు��వల�ిన అవసరం ల�దు మ��య� �ం�� 

�నడం ల�క ��గడం మ���యవల�ిన అవసరం ల�దు. ఇ�� ఈ �ధం�ా ఉండక�డదు. 

మనం ఈ �షయ�లను దృ�ి్టల� ఉంచుక�� స���న �ధం�ా వయ్వహ��ం��� మ��య� 

కృ�ి� ��రవప్రదం�ా �ాధన �ెయ�య్�. మనం ఏ ��� �ా�ాల� �� �ేయనంత �ాలం 

ఏ సమ�ాయ్ ల�దు. అల��� మనుష�ల� మ�నవ �వ����� ప��స�ాల� మ��య� �వన 

ప���ి్థత�ల� క��� ఉం���, మ��య� �ట�� క��� �ా�ాడ����ా�. మ�నవ�ల� ఇంకను 

తమ ����లను సంర��ంచుక�� మ�మ�ల��ా ��ం���. 

గతంల� ��ందర� బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అ��న్ర�: “ప్ర� చంద్ర మ�సం 

�క్క ఒకట� మ��య� ప����నవ ���న �వ�లను చంపవచు్చ” అ�. ��ంతమం�ె�ౖే 

��ండ� �ాళ్ల  జంత�వ�లను చం�ి� ే ఏ� �ాద� ప్రకట�ం��ర� అ� అసల� �్ార ణ�ల� 

�ానట�్ల . అంట� ఒకట�, ల�క ప����నవ ���న చంపడం అ���� �్ార ణ�ల� �సుక�నన్ట�్ట  

�ా��? అంట� అ�� ��వలం �ెతత్ను త�్వనట�్ట , అం��ే�? ��ంతమం�� బ�టకప� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�లను �ాళ్ళ ప్రసం�ాల ��్వ�ా, ప్రవరత్న ��్వ�ా ల�క �ాళ�్ళ �ె��ప్���న్ బట�్ట  

మ��య� �ాళ�్ళ ��ంటప�ే ���న్ బట�్ట  గ���త్ంచవచు్చ. అట�వంట� ప్రకటనల� �ే�� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల� అంద���� ఆత్మ ల�క జంత� ఆ�ాహన ఉంట�ం��. ఒక నక్క �తే ఆవ��ంచబడ్డ  

���ంగ్ గ�ర�వ� ����� ఎల� �ంట��ో  చూడం��. ఆ వయ్��త్ ���న్ ఆత్రం�ా �నన్ తర��ాత 

ఎమ�కలను ఉయయ్����� క��� అత��� మనసు �ాదు. 
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చంపడం అ���� ఎం�� ఎక�్కవ కర్మను మ�త్ర�� �సుక�� �ాదు, ఇందుల� 

దయ� గ�ణం �షయం క���  ఉం��. మనం �ాధక�ల��ా దయ� గ�ణ��న్ క��� ఉం��� 

క��? మన దయ� గ�ణం ఉదభ్�ం�నప�ప్డ�, బహ�శ మనం అ�న్ �వ�ల� మ��య� 

ప్ర� మ��ి బ�ధ పడ�త�నన్ట�్ట �ా గ���త్�ాత్ ం. ఇ�� జ���� �ర�త�ం��. 

మ�ంసం �న����� సంబం��ం�న �షయం  

మ�ంసం �నడం క��� ��ల� సు�న్త���న �షయం, �ా� మ�ంసం �నడం అ���� ఒక 

��� చంపడం �ాదు. �ర� అందర� �ా ఇంత �ాలం నుం�� అధయ్యనం ��ేి��, 

��మ� అంద��� మ�ం�ా�రం మ����యమ� �ెపప్ల�దు. ��ల�మం�� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల� �ాళ్ళ తరగ�ల��� ప్ర���ం�న ��ంట�� మ�ం�ా��ా�న్ మ���యమంట�ర�. 

�ర� అను��వచు్చ: “��ను ఒక్క�ా���ా మ�ం�ా�రం మ���య����� ఇం�ా 

మ�న�కిం�ా �దిధ్ం�ా ల�ను.” ఈ ��� ఇంట�్ల  తయ�ర��ే�ని ��జనంల� ���ం�న ���� 

ల�క �ేపల ��ప�డ� ఉండవచు్చ. అ� ఎం�� మం� �ాసనలను క��� ఉ��న్, �ాట�� 

�న����� �క� అనుమ� ల�దు. మతపర���న కృ� ి పదధ్త�ల� క��� మ�ం�ా�రం 

�ేయక�డద� ఒక��� బలవంతం�ా కట్ట�� ��ేాత్ �. బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� సంప్ర��యక���న 

�ాధనల� మ��య� ���� �ాఠ�ాలల� ���న్ �ాధనల� క��� ఇ�ే �ె�ిప్ మ�ం�ా�రం 

మ���యమ� ఒక��� కట్ట�� �ే�ాత్ �. ��మ� ఇక్కడ �మ్మ�న్ అల� �యేమ� 

అనడం ల�దు, �ా� ��మ� క��� ఈ �షయ��న్ గ���ం� పట�్టంచుక�ంట�ం. అ�� ే

మన ఆవశయ్కత ఏ�ట�? మన �ాధనల� �ా �ాధక�లను కృ�ి �ేసుత్ ం�� �ాబట�్ట, ��ంగ్ 

మ��య� �ా నుం�� ���న్ ప���ి్థత�ల� ఏరప్డ���. �ాధన క�మంల�, ��నన్ �ా్థ �ల� 

��నన్���న ప���ి్థత�లను క����ాత్ �. ఏ�ో ఒక ��� ల�క ఇ�ాళ �� ప్రసంగం తర��ాత, 

��ంతమం�� ఇట�వంట� �ి్థ�ల��� ప్ర���ంచవచు్చ: �ాళ�్ళ మ�ం�ా�న్ �నల�ర�, మ��య� 

మ�ంసం ��గట� ప�ట�్టం�ే �ాసన �ావచు్చ. �ాళ�్ళ ���న్ �ంట�, �ాళ్ళ�� �ాం� 

�ేసు���ాల� అ��ిసుత్ ం��. �ర� ఎవ���ేత బలవంతం �ేయబడర�, ల�క �మ్మ�న్ 

�ర� మ�ంసం �నక�ం�� ఉం�ేందుక� బలవంతం �సేు��ర� క���. ����� బదుల�, 

ఇ�� � స్వంత మనసుల� నుం�� వసుత్ ం��. ఈ �ా్థ ��� �రే�క�నన్ తర��ాత �ర� 

మ�ం�ా�న్ �నల�క�� ��ర�, ఎందుకంట� ��ంగ్ ప్ర��వం చూప�త�ం�� �ాబట�్ట. �ర� 

�జం�ా మ�ం�ా�న్ �ంట�, �ర� �ాంత�ల� �ేసుక�ంట�ర�. 
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మన బహ��ాల �ాధక�ల� అంద���� �లె�సు మన �ాల�న్ ���ా కృ� ి

�ాధనల� ఇట�వంట� ప���ి్థ� ఏరప్డ�త�ంద�, ఎందుకంట� ��నన్ �ా్థ �ల� ��నన్���న 

ప���ి్థత�లను కల�గజ��ాత్ � �ాబట�్ట . ��ంతమం�� �ాధక�లక� మ�ంసం ���ల� బల���న 

����క మ��య� బల���న బంధం ఉంట�ం��–�ాళ�్ళ �ా��రణం�ా ��ల� ఎక�్కవ 

మ�ం�ా�న్ �ంట�ర�. ఇతర�లక� మ�ంసం ��ల� అసహయ్కరం�ా అ��ిం�నప�ప్డ�, 

�ాళ్ళ��  ఆ �ధం�ా అ��ించక�� �ా ���న్ ఇం�ా �నగలర�. ఈ బం���న్ 

��ల��ం��లంట� ఏం �ెయ�య్�? మ�ంసం �నన్ తర��ాత ఈ వయ్��త్�� కడ�ప� ���పి్ 

వసుత్ ం��. మ�ంసం �నక�ం�� ఉంట�, అత��� ల�క ఆ��క� కడ�ప� ���ిప్ �ాదు. ఈ 

ప���ి్థ� ఏరప్డ�త�ం��, ��� అర్థం ఏ�టంట� ఒకర� మ�ంసం �నక�డద�. అంట� ����� 

అర్థం ఆ తర��ాత మన �ాధన �ాఠ�ాల మ�ంసం �షయంల� ఎట�వంట� పట�్టంప� 

ల�క�ం�� ఉంట�ంద��? అ�ేం �ాదు. ఈ �షయం పట్ల  మనం ఎల� వయ్వహ��ం���? 

మ�ంసం �నల�క�� వడం ఒక�� స్వంత హృదయంల� నుం�� వసుత్ ం��. ���వల్ల  

ప్ర�జనం ఏ�ట�? ��ేాలయ�ల�్ల  కృ�ి �ాధనల� ఒక��� మ�ంసం �నక�ం�� 

బలవంతం �ే�ాత్ �. ఇ��, మ��య� మన �ాధనల� ఏరప్�ే మ�ంసం �నల�� ప���ి్థ� 

ఇ� ��ండూ మ�ంసం �నడం అ�� ఈ మ�నవ బం���న్ ��ల��ం�ే ఉ�ేద్శయ్ం���� 

ఉంట��. 

�ాళ్ళ కం��ల�్ల  మ�ంసం అ���� ల�క�� �ే, ��ంతమం�� మనుష�ల� అసల� 

��జనం �ేయరం�.ే అ�� ఒక మ�మ�ల� వయ్��త్ �క్క ����క. ఒక ఉదయం ��ంగ్ చున్ 

ల� ట్రయంఫ్ �ార్్క ��నుక ��్వరం ��ట� ��ళ�త�ంట�, మ�గ�గ్ ర� మనుష�ల� ��నుక 

��్వరం నుం�� గట�్ట�ా అర�సూత్  బయటక� వ��్చర�. �ాళ్ళల� ఒకర�: “ఇ�ేం ���ంగ్ ఇ�� 

మ�ంసం క��� �నక�ం�� �ాధన �ెయ�య్లంట? మ�ంసం �నడం ��సం �� 

��త�ాలంల� ప�ేళ్ళ��� ఇ�ే్చయగలను!” అ�� ఎంత బల���న ����క! అందర� ��� 

గ���ం� ఆల��ంచం��: ఈ ����క ��ల��ం���స్న అవసరం ఉం�� ల���? ���న్ 

తపప్క�ం�� ��ల��ం���. కృ�ి �ాధన ��ే� క�మంల� ఒకర� ��నన్���న ����కలను 

మ��య� బం��లను ������ట�్ట �. మ�మ�ల��ా �ె�ాప్లంట�, మ�ం�ా�రం �ెయ�య్ల�� 

����కను ��ల��ంచక�� �ే, ఆ బం���న్ వ���ంచు��ల�ద�� క��? ఒకర� కృ�ి ఎల� ప���త్ 

�ేయగలర�? అందువల్ల  అ�� ఒక బంధం అ�నంత �ాలం ���న్ తపప్క 

��ల��ం���స్ం�.ే �ా� ����� అర్థం ఒకర� ఇక�� ౖ ఎప�ప్డూ మ�ంసం �నర� �ాదు. 

మ�ం�ా�రం మ����యడం అ���ే లకష్య్ం �ాదు. ఈ బంధం �క� ఉండక�డదు అ���ే  
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ఉ�ేద్శం. మ�ంసం �నల�� �ాలంల� �ర� ఈ బం���న్ వ���ంచు��గ����ే, ఆ తర��ాత 

�ర� ���న్ మరల� �నగలర�. మ�ంసం అసహయ్కరం�ా �ాసన �ాదు ల�క ��ర�ణ���న 

ర�� క��� ఉండదు. ఆ సమయంల� �ర� మ�ంసం �ంట�, అ�� ప�ా్వల�దు. 

�ర� మరల� మ�ంసం �నగ���నప�ప్డ�, మ�ంసం �ద � బంధం 

మ��య� �ాయ్�హం ��ండూ అపప్ట��� వ��ల�� ి ఉంట�ర�. ఒక ��దద్  మ�ర�ప్ 

జర�గ�త�ం��, ఏ�� ఏ����� �క� మ�ంసం ఇక�� ౖర��కరం�ా అ��ించదు �ాబట�్ట. అ�� 

ఇంట�్ల  వం��రంట� � క�ట�ంబం�� �ాట� �ర� �ంట�ర�. ఇంట�్ల  వండక�� � ే �ర� 

���న్ గ���ం� ఆల��ంచర�. �ర� ���న్ ���న్�ా�, అ�� �క� 

ర��కరం�ా అ��ంిచదు. ఇట�వంట� ప���ి్థ� ఏరప్డ�త�ం��. �ా� మ�మ�ల� మనుష�ల 

మధయ్ కృ�ి �ాధన �ేయడం అ���� ఎం�� ��్లష్టతరం. � క�ట�ంబంల� ఎప�ప్డూ 

మ�ంస�� వం���,ే ��ంత�ాలం తర��ాత �క� అ�� మరల� ర��కరం�ా ఉనన్ట�్ట  

అ��ిసుత్ ం��. అట�వంట� ����� �ావ��ల� భ�షయ్త�త్ ల� జర�గ����, ప���త్ కృ�ి �ాధన 

క�మంల� అ��క���న ప�ాయ్య�ల� అ� మ�్ల మ�్ల ����� జర�గ����. �ర� 

అక�ా్మత�త్ �ా మ�్ళ మ�ంసం �నల�క�� వచు్చ. �ర� ���న్ �నల�క�� �నప�ప్డ� 

���న్ �నక�డదు. �ర� ���న్ �జం�ా�� �నల�క�� ��ర�, మ��య� ���న్ �నన్ 

�ిదప �ర� �ాం� �సేుక�ంట�ర�. �ర� మరల� ����� మ�ంసం �నగ���ంత వరక� ��� 

ఉండం�� మ��య� ప్రకృ��క్క క�మ��న్ అనుస��ంచం��. మ�ంసం �నడమ� ల��� 

అ���ే ఉ�ేద్శయ్ం �ాదు–ఆ బం���న్ ������ట్టడం అ���ే ��లకం. 

మన �ాల�న్ ���ా �ాఠ�ాల ఒకర� త్వ��త గ�న ప���గ�� �ా��ం�ేల� 

�ేసుత్ ం��. �ర� � �ిన్ �ింగ్ అ�వృ��ధ్  �ేసుక�నన్ంత �ాలం, �ర� ప్ర� �ా్థ �ల�ను 

��గం�ా అవ����లను అ��గ��ాత్ ర�. ��ంతమం�� �దట� నుం� ే మ�ంసం��ౖ ఇ�ా్ట �న్ 

క��� ఉండర� మ��య� �ాళ్ళ ��జనంల� మ�ంసం ఉ��న్ ల�క�� ��� ��దద్�ా 

పట�్టంచు��ర�. ����� ఈ బం���న్ త��గ్ంచు������� ఒకట� ��ండ� �ా�ాల� పడ�త�ం��. 

��ంతమం���� ఒకట�, ��ండ� ల�క మ�డ� మ��ాల�, ల��� ఒక అరధ్ సంవతస్రం వరక� 

పట్టవచు్చ, ��ల� అ�ా��రణ సంద�ాభ్లల� తపప్, ��ంతమం���� సంవతస్రం కంట� 

ఎక�్కవ �ాలం పట్టదు �ాళ�్ళ మ�్ళ మ�ంసం �న�����. ఇ�� ఎందుకంట� మ�ంసం 

ఇపప్ట��� మనుష�లక� ���య్�రం అ��� �ం�� �ాబట�్ట . ఏ�� ఏ�����, �ే�ాలయల�్ల � 

వృ�త్పర���న �ాధక�ల� మ�ం�ా�న్ �నక�డదు. 
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బ�దధ్మతం మ�ంసం �న���న్ ఎల� ప��గణ�సుత్ ం�ో  మనం మ�ట�్ల డ�క�ం��ం. 

మ�నుమ�ందట� మ��క���న బ�దధ్మతం మ�ంసం �న���న్ �����ంచల�దు. �ాకయ్మ�� 

తన �ష�య్లను క�ా్ట ల� ��్వ�ా కృ�ి �ాధన �ే�ంచ����� అరణయ్ంల��� �సుక��  

���్లనప�ప్డ�, మ�ం�ా��ా�న్ �����సూత్  ఎట�వంట� �బంధ�� ల�దు. అట�వంట� ఒక 

�బంధన ఎందుక� ల�దు? ఇ�� ఎందుకంట� �ాకయ్మ�� ��ండ���ల అ�దు వందల 

సంవతస్�ాల ���తం తన ధ�ా్మ�న్ బ� ��ం�నప�డ�, మ�నవ సమ�జం ఎం�� ��నుకబ�� 

ఉం��. ���న్ �్ార ం��లల� వయ్వ�ాయం ఉం��, ఇతర �్ార ం��ల�్ల  ఇం�ా ల�దు. ��దయ్ం 

�ేయబ��న పంట భ�మ�ల� ��ల� తక�్కవ�ా ఉం��ే, మ��య� ఎక్కడబ���ే అక్కడ 

అడవ�ల�. ఆ�ర ����య్ల సరఫ�ా తక�్కవ�ా మ��య� అతయ్ంత అర�దు�ా ఉం��ే�. 

మ�నవ�ల� ఒక అ���� సమ�జం నుం�� అప�ప్�ే బయటక� వ��్చర� మ��య� 

ప్ర��నం�ా ��ట�డటం ��్వ�ా�� బ్ర����ార�; ��ల� �్ార ం��ల�్ల  ప్ర��నం�ా మ�ం�ా��న్ 

����ార�. మ�నవ�ల బం��లను �ాధయ్���నంత వరక� వ���ంచ�����, �ాకయ్మ�� తన 

�ష�య్లక� ఎట�వంట� సంపద, ల���క �షయ�ల� �దలగ�న� అందుబ�ట�ల� ల�క�ం�� 

�����ం��ర�. ఆయన �ష�య్లను తన�� �ాట� �ం����సం ���టనక� �సుక�� 

����్ల �ార�. �ా���� ఏ�� ��నం �ేయబ��� ే ���న్ ����ార�, ఎందుకంట� �ాధక�ల��ా 

�ాళ్ళ�� ��నం �ేయబడ్డ  ఆ��ా�న్ �ార� ఎంచు��ల�ర� �ాబట�్ట, ��ంట�్ల  మ�ంసం క��� 

ఉం�ే��. 

మ��క���న బ�దధ్మతంల� హ�న్1 �క్క ���ధం ఉం�ే��. ఈ హ�న్ �క్క 

���ధం మ��క���న బ�దధ్మతం నుం�� వ�్చం��, �ా� ఇప�ప్డ� మ�ంసం �నడం అ���� 

హ�న్ �ా �పెప్బడ�త�ం��. �ాసత్�ా��� ఆ �ాలంల� హ�న్ అ���� మ�ంసం గ���ం� �ాదు, 

�ా� ఉ�్ల�ాయల�, అల్ల ం, ��ల�్ల �్ల అట�వంట� �ాట� గ���ం�. అ� హ�న్ �ా ఎందుక� 

ప��గణ�ంచబ��్డ �? ఈ ���ల�్ల  ��ల�మం�� �ాధువ�ల� క��� ���న్ సప్ష్టం�ా 

�వ��ంచల�ర�. ఎందుకంట� �ాళ్ళల�్ల  ��ల�మం�� స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన �ేయర� �ాబట�్ట , 

�ాళ్ళ�� అ��క���న �షయ�ల గ���ం� సప్ష్టత ల�దు. �ాకయ్మ�� ఏ�ై�ే బ� ��ం���� అ�� 

“�లం, సమ���, ప్రజ్ఞ” అ� �పెప్బ��ే�. �లం అ���� మ�మ�ల� మనుష�లక� 

సంబం��ం�న అ�న్ బం��లను ������ట్ట���న్ సూ�సుత్ ం��. సమ��� అంట� ఒక 

�ాధక�డ� క�ర�్చ� �ే�� ��య్నంల� ప���త్�ా పరవశంల� ఉం�� కృ� ి�ాధన �ేయడం– 
 

1 హ�న్ (huhn)—బ�దధ్మతంల� ��ిదధ్���న ఆ�రం. 
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ఒకర� ప���త్�ా పరవశంల� ఉండవల�ి ఉం��. ఒక�� పరవశమ� మ��య� కృ�ి �� ౖ

ప్ర���ా�న్ చూ���� ఏ�ై�� ఒక �వ్ర���న జ�కయ్ం�ా ప��గణ�ంచబ��ే�. ఎవ����ే ఉ�్ల, అల్ల ం 

మ��య� ��ల�్ల �్ల ���న్�� �ాళ్ళ దగగ్ర ఘ�ట�నౖ �ాసన వసుత్ ం��. ఆ �ాలంల� �ాధువ�ల� 

�ామ�నయ్ం�ా అడవ�ల�్ల  �ా� ఒక గ�హల� �ా� ఉం��ేాళ�్ళ. ఏడ� ఎ���� మం�� ఒక 

వృ��త్ �ారంల� క�ర�్చ�� �ాళ�్ళ, మ��య� �ాళ�్ళ అ��క���న వృ��త్ �ా�ాల��ా ఏరప్�� 

��య్నం �ే���ాళ�్ళ. ఎవ����� ఈ ప���ా్థ లను �ంట�, ఈ ప���ా్థ ల� ��ల� ��ాక� క���ం� ే

�ాసనను ప�ట�్టం� పరవశంల� క�ర�్చనన్ �ాళ్ళ� భంగపర��ాత్ �, �ాళ్ళ �ాధన�� 

�వ్రం�ా జ�కయ్ం �సేుక�ంట�. ఆ �ధం�ా ఈ �బంధన అ���� ���ంచడ���ం��; అట�వంట� 

ఆ�రం హ�న్ �ా ప��గణ�ంచబ��ం��, మ��య� అ�� ��ిదధ్ం �యేబ��ం��. ఒక�� శ��రంల� 

నుం�� కృ� ి �యేబ��న అ��క���న �వ�ల� అట�వంట� ఘ�ట�ౖన �ాసనల �ారణం�ా 

త��� ��యబడ���. ఉ�్ల, అల్ల ం, ��ల�్ల �్ల–ఒక�� �క్క ఆక�� ��ంచు���. �ాట�� 

ఎవ����� ఎక�్కవ�ా �ంట�, అ�� ఒక���� వయ్సనం అ��య్ అవ�ాశం ఉం��, మ��య� 

అందు�� అ� హ�న్ �ా ప��గణ�ంచబడ���. 

గతంల� కృ�లి� ��ల� ఉనన్త���న �ా్థ �ల�� �ేర�క�నన్ తర��ాత మ��య� 

��ంగ్ ��ళం �రె�చుక��� �ి్థ��� ల��� అరధ్ ��ంగ్ ��ళం �ెర�చుక��� �ి్థ��� �రే�క�నన్ 

తర��ాత, ��ల�మం�� �ాధువ�ల� క��� కృ�ి �ాధన క�మంల� ఆ �బంధనల� �జం�ా 

అవసరంల�ద� గ���ం��ర�. ఆ బం���న్ వదలగ����ే, ఆ ప��ర్థం ���క�ే ఎట�వంట� 

ప్ర��వం క��� ఉండదు. �జం�ా ఆ వయ్��త్�� జ�కయ్ం �ేసుక����� బంధం మ�త్ర��. 

అందువల్ల  చ��త్ర అంతట� ��ా్ణ త�ల�నౖ �ాధువ�ల� ఒకర� మ�ంసం �ంట���న్�ా ల��� 

అ���� అంత ��లక���న సంగ� �ాద� క��� �లె�సుక���న్ర�. బంధం అ���� 

������ట్టగలమ� ల��� అ��� ే ��లక���న ప్రశన్. ఒక���� ఎట�వంట� బంధం ల�క�� �,ే 

కడ�ప� �ంప�������� ఏ�� ���న్ ప�ా్వల�దు. ��ేాలయ�ల�్ల  కృ� ి �ాధనల� ఒక 

���ద్ష్ట���న పదధ్�ల� ఉ��న్� �ాబట�్ట, ��ల�మం�� ఇపప్ట��� ����� 

అల�ాట�ప���� య�ర�. ����� ��డ�, ఇక��నౖ ఇ�� ఒక �బంధన అ�� ఒక �ే����న 

�షయం ఒక్కట� �ాదు, �ా� ఒకర� మ�మ�్మట��� మ�ంసం �నక�డద� �ే�ాలయ�ల�్ల  

ఒక �ాసనప�ర్వక���న చట్టం క���. అందు�� మనుష�ల� ఈ కృ�ి మ��ాగ్ ��� 

అల�ాట�ప���� య�ర�. మనం ���ంగ్2 �ాధువ�� గ���ం� మ�ట�్ల డ�క�ం��ం,  

2 � ��ంగ్ Jigong (jee-gong)—ప్ర�ి��ధ్  �ాం�న బ�దధ్  �ాధువ� ద��ణ �� ంగ్ �ామ�� జయ్ంల� (1127 

A.D.-1279 A.D.). 
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�ా��తయ్ప� రచనల��్వ�ా ��ల� ప్ర�ి��ధ్  �� ం�ేల� �యేబ��్డ డ�. �ాధువ�ల� మ�ంసం 

�నక�డదు, �ా� అతడ� మ�ం�ా�న్ ���న్డ� మ��య� ఆ �ధం�ా ఎం�� గ���త్ంప� 

�� ం�టే�్ట �ా �యేబ��్డ డ�. �జ���� అతడ� �ంగ్ �న్ ��ేాలయం నుం�� 

బ��ష్క��ంచబ��్డ డ�, అత� బ్రత�క� అవస్థల� ప��ం�� �ాబట�్ట , సహజం�ా�� అత��� 

ఆ�రం ఒక ��దద్  సమసయ్�ా తయ�ర�య్ం��. తన �� ట్ట �ంప�క���ందుక� అత��� ఏ�� 

�ొ�����ే అ�� ����ాడ�; అతడ� ��వలం �� ట్ట�� �ంప����ా� అనుక�నన్ంత �ాలం 

మ��య� ఎట�వంట� ప్ర�ేయ్క���న ఆ��ా��� బంధం ల�నంత �ాలం, ���కంత పట�్టంప� 

ల�దు. కృ�ిల� ఆ �ా్థ ��� �ేర�క�నన్ తర��ాత, అతడ� ఈ సూ��్ర �న్ అర్థం  

�ేసుక���న్డ�. �జ���� ���ంగ్ మ�ం�ా�న్ ��వలం ఒకట� ��ండ� సంద�ాభ్లల� మ�త్ర�� 

���న్డ�. ఒక �ాధువ� మ�ంసం �న���న్ గ���ం� �నన్ �ిదప, రచ�తల� 

ఉ�ేత్�త�లవ���ర�. �షయం ఎంత ఆశ్చరయ్జనకం�ా ఉంట�, �ాఠక�ల� అంత ఆస��త్� 

చూ�ి�ాత్ ర�. �ా��తయ్ప� రచనల� �జ ����లను ఆ��రం �ేసుక�� ఆ తర��ాత ���న్ 

అ��గ�ం��� ���; ఈ �ధం�ా అతడ� ప్ర��రం �ేయబ��్డ డ�. �జ���� ఆ బంధం 

వ��ల�యయ్గ����ే, ఒకర� �� ట్ట �ంప�������� ఏం ���న్�ా� అ�� ��దద్  ���షం ఏ� 

�ాదు.  

ఆ��న్య ఆ�ియ� ల�క �ై�� �ేశప� �ా్వంగ్ �ోంగ్ మ��య� �ా్వంగ్ �ీ3 ద��ణ 

�్ార ం��ల�్ల  ��ంతమం�� ల���క బ�దధ్మతసు్థ ల� �ా�� సం��షణల�్ల  తమ� ��మ� బ�దధ్  

మతసు్థ ల��ా �ెప�ప్��ర� , అ�� మ�� �ాత పదధ్��ా అ��సిుత్ ంద�. �ాళ�్ళ బ�దుధ్ ల 

ఆ��ా�న్ �ంట�మ� ల�క �ాఖ��ర�లం అ� �బె���ర�, ఇ�� �ాళ�్ళ �ాఖ��ర 

బ�దధ్మతసు్థ ల� అ� సూ�సుత్ ం��. �ాళ�్ళ బ�దధ్  కృ�ి� అంత �ే����న���ా �సుక�ంట�ర�. 

�ాఖ�����ా ఉనన్ంత మ���్ర న ఒకర� బ�దధ్��్వ�న్ కృ�ి �యేగల�ా? అంద���� �ెల�సు 

మ�ంసం �నడం అ���� ��వలం ఒక బంధం మ��య� ఒక ����క అ�–ఇ�� ఒక్క బంధం 

మ�త్ర��. �ా�ా����ా ఉండడం ��వలం ఈ ఒక్క బం����న్ ��ల��సుత్ ం��. ఒకర� ఇం�ా 

ఈరష్�, �� ట� మనసత్త్వం, అ�భ��త్ బంధం, ప్రదర్శన �సేుక��� మనసత్త్వం, మ��య� ��ధ 

ఇతర బం��లను వ���ంచు���ా�; మ�నవ బం��ల� అ��కం ఉ��న్�. ��వలం అ�న్ 

బం��ల� మ��య� ����కల� ��ల��ంచడం ��్వ�ా�� ఒకర� �ా���క్క కృ� ి�ాధన ప���త్  

 

3 �ా్వంగ్ �ోంగ్ Guangdong(gwang-dong) మ��య�  �ా్వంగ్ � ీ Guanxi (gwang-shee)—

ద��ణ �ై��ల� ��ండ� �ా�ా్ట � ల�. 
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�ేయగలర�. ��వలం మ�ంసం �నడం అ�� ఈ ఒక్క బం���న్ ������ట్టడం ��్వ�ా ఒకర� 

బ�దధ్��్వ�న్ ఎల� కృ�ి �ే�ాత్ ర�? అట�వంట� ప్రకటన అ���� స���న�� �ాదు. 

ఆ�రం �షయ���� వ��త్ , మ�ంసం �న���న్ ప్రక్కన �����ే, ఒక���� ఏ ఇతర 

ఆ��ా������ క��� బంధం ఉండక�డదు. ఇతర �షయ�ల�్ల  క��� ఇ� ే �జం. 

��ంతమం�� తమక� ఒక ప్ర�ేయ్క���న ఆ�రం �నడ�� ఇష్టమ� అంట�ర�–అ�� క��� 

ఒక ����క. కృ�ిల� ఒక ���ద్ష్ట �ా్థ ��� �ేర�క�నన్ తర��ాత, ఒక �ాధక�డ� ఈ బం���న్ 

క��� ఉండడ�. అ��ే మన �ా అ���� ఎం�� ఉనన్త �ా్థ �ల� బ� ��ంచబ��ం�� మ��య� 

��నన్ �ా్థ �లను కల�ప�క�� ��రప్బడ�త�ం��. ఒక���� ఉనన్పళం�ా ఈ ��ట�్ట  

�ేర���వడం అ���� అసంభవం. �ర� ��వలం ఆ ప్ర�ేయ్క���న ఆ��ా��న్ ���ల� 

�ెపప్వచు్చ, �ా� � కృ� ి ఆ బం���న్ ������ట్టవల�ని సమయ���� �జం�ా�� 

�ేర�క�ంట�, �ర� ���న్ �నల�క�� ��ర� . �ర� ���న్ �ంట� అ�� స���న ర�� క��� 

ఉండదు, మ��య� అ�� ఏ�ో రకం ర���� ఉండవచు్చ. ఆ �ాలంల� ��ను ప��� 

����్ల టప�ప్డ�, ప� ప్ర�ేశంల� ఉనన్ ఫల�ర�ాల ఎప�ప్డూ న�ా్ట ల�్ల  న���ే�� మ��య� ఆ 

తర��ాత మ�తప��ం��. అ�� మ����ిన తర��ాత, అందర� ప��� ��జ���న్ 

�ెచు్చక����ాళ�్ళ. ఉదయ�న ��జనం తయ�ర� �సేు��వడం ఎం�� ఇబ్బం���ాను 

హ������ాను ఉం�ే��. ���న్�ార�్ల  , ��ను ��ండ� ఆ����� వం��న బనున్ల�, ఒక �� య్ 

�ాస్ ల� ఊరబ�ట�్టన ట�ఫ�మ�క్క ��నుక�్క���ా���. �ి��ధ్ ంతపరం�ా అ�� ��ల� 

అల�ప్�రం, �ా� ����న్ ప్ర� ��� �నడం అ���� క��� మం��� �ాదు, ఎందుకంట� ఆ 

బంధం ��ల��ంచబ��� �ాబట�్ట. ఆ తర��ాత ����� ��ను ట�ఫ�� చూడ�ా��, అ�� ��క� 

��గట� ప�ట�్టం�ేల� �ే����. తర��ాత మరల� ప్రయ�న్ం��� �ా�, ��ను ���న్ 

�నల�క�� ���ా���, ��ను ఈ బం���న్ అ�వృ��ధ్  �సేుక�ంట����న�. అ��� ఇ�� 

��వలం ఎవ����� కృ�ి �ాధనల� ఒక ���ద్ష్ట �ా్థ ��� �రే�క�నన్ తర��ా�ే ఇల� 

జర�గ�త�ం��. అ�� ఆరంభంల� ఈ �ధం�ా ఉండదు . 

బ�దధ్  �ాఠ�ాల మదయ్�ా���న్ అనుమ�ంచదు. �ర� ఎప�ప్�ై�� ఒక బ�దధ్  

�ా�ా �ీ�ా� పట�్ట క�� ఉండడం చూ�ా�ా? ల�దు. ��ను �ె�ాప్ను ఒకర� మ�ం�ా�న్ 

�నల�క�� వచ్చ�, �ా� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ కృ�ి �ాధన క�మంల� ఆ బం���న్ 

వ��ల��ిన తర��ాత ���న్ �ాళ�్ళ ����� �నడం అ���� ఒక సమసయ్ �ాదు. �ా� 

మదయ్�ానం మ����ిన తర��ాత, ఏ�� ఏ����� ఒకర� మరల� ����� ��గక�డదు. ఒక 

�ాధక��� శ��రంల� ��ంగ్ ఉంట�ం�� ల���? � శ��రం ఉప��తలం��నౖ ��నన్ ర��ాల�్ల  
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��ంగ్ మ��య� ���న్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� కనబడ���, మ��య� అవ�న్ 

స్వచ్ఛ���న�. �ర� మదయ్�ానం ��ేిన ��ంట��, అవ�న్ � శ���ా�న్ వ��� ��ంట�� 

���్ల�� ���. ఒక కష్ణ �ాలంల�, � శ��రం �ద ఏ� �గలక�ం�� �� త�ం��, 

ఎందుకంట� అవ�న్ ఆ �ాసన అంట� భయపడ��� �ాబట�్ట . �ర� ఈ అల�ాట��� బ��స 

అ��ే అ�� ఎం�� అసహయ్కరం, ఎందుకంట� మదయ్�ానం �ేయడం అ���� ఒక��� 

అ������ా �ేసుత్ ం��. ���న్ ��పప్ ����మత కృ�ి �ాధనల� మదయ్�ానం �ేయవల�ని 

అవస�ా�న్ ఎందుక� క��� ఉంట��? ఇ�� ఎందుకంట� �ాళ�్ళ తమ ప్ర��న ఆత్మను 

కృ�ి �యేర�, మ��య� మదయ్�ానం ఒక�� ప్ర��న ఆత్మను సప్ృహ ��ల�ప్��ల� 

�ేసుత్ ం��. 

��ంతమం�� మ��య్�న్ తమ �్ార ణం�� సమ�నం�ా ��్ర��ాత్ ర�.  ��ంతమం�� 

మదయ్ం ���ంచ���న్ ఇష్టపడ��ర�. ��ంతమం�� మదయ్�ానం �ేయడంవల్ల  ఇపప్ట��� 

�షప���తం అ��� య�ర�, మ��య� మదయ్�ానం �ేయక�ం�� �ాళ�్ళ అనన్ం ����న్ 

క��� ఎతత్ల�ర�–�ాళ�్ళ మదయ్ం ల�క�ం�� ఉండల�ర�. �ాధక�ల��ా మనం ఈ �ధం�ా 

ఉండక�డదు. మదయ్�ానం �ేయడం అ���� క�్చతం�ా వయ్స��త్మకం. ఇ�� ఒక ����క 

మ��య� ఒక�� వయ్సనపర���న ��డ�లను ఉ�ేత్జపర�సుత్ ం��. ఒకర� ఎంత ఎక�్కవ�ా 

�����ే �ాళ�్ళ ����� అంత ఎక�్కవ�ా బ��స అ��� ��ర�. ��� గ���ం� మనం 

ఆల����ద్ ం: �ాధక�ల��ా మనం ఈ బం���న్ వ�����య�య్� క��? ఈ బంధం క��� 

��ల��ం���. ఒకర� అను��వచు్చ: “ఇ�� అసంభవం ఎందుకంట� ఖ�����ర్లక� ఆ�థయ్ం 

ఇవ్వవల�ిం�� ����.” ల�క “�ాయ్�ార సంప�ా్కలను ఏ�ాప్ట��ే�� బ�ధయ్త ���ే. 

మదయ్�ానం ల�క�ం�� ల��ా�ే�ల� �ేయడం అ���� అంత సులభం �ాదు.” అ�� 

తపప్�స���ా అల��� �యేవల�ని అవసరం ల�ద� ��ను �పెప్గలను. �ా��రణం�ా 

�ాయ్�ార ల��ా�ే�ల� �ేయడంల�, అ�మ�ఖయ్ం�ా ��ే�య�ల�� �ాయ్�ారం �ేయడం 

ల��� వయ్వ��ాల�్ల , �ర� ఒక �� �� �ా�ాల� అడగవచు్చ, అతడ� ల�క ఆ�� �నరల్ 

�ాటర్ ప�చు్చ��వచు్చ, మ��య� ఇం��క వయ్��త్ �ర� �సు��వచు్చ. ఎవ్వర� �మ్మ�న్ 

మదయ్�ానం �ేయమ� బలవంతం �ేయర�. �క� ��� స్వంత �ర్ణయం �సుక�� ఎంత 

�ా�ాలంట� అం�ే ��గవచు్చ. మ�ఖయ్ం�ా ����వ�ల మధయ్ ఇట�వంట� ప���ి్థ� అర�దు�ా 

జర�గ�త�ం��. �ా��రణం�ా ఇ�� ఇల��� ఉంట�ం��. 

�� గ ��్ర గడం క��� ఒక బంధ��. ��ంతమం�� �� గ ��్ర గడం �ా���� 

ఉపశమ���న్ క���సుత్ ంద� అంట�ర�, �ా� ఇ�� ఆత్మవంచన �ేసు��వడం మ��య� 
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ఇతర�లను �సం�ేయడం అ� ��ను అంట�ను. ప� �ే�ినప�ప్డ� ల�క ఏ�ె�ౖ� 

�్ార �ినప�ప్డ� అలసట �ెం���ే, ఒకర� ఒక �గి��ట�్ట  ��్ర గ����� ��ామం �సు���ాల� 

అను��వచు్చ. �ిగ��ట�్ట  �ీ�్చన తర��ాత ఒక���� ఉపశమనం �� ం��నట�్ట �ా అ��సిుత్ ం��. 

�ాసత్�ా��� ఇ�� �జం �ాదు. ఇ�� ఎందుకంట� �ాళ�్ళ ��ామం �సుక���న్ర� �ాబట�్ట . 

మ�నవ మనసుస్ ఒక అబదధ్ప� అ��్ార య��న్ మ��య� భ్రమ� సృ�ి్టంచగలదు, ఆ 

తర��ాత �� గ ��్ర గడం ఉపశమ���న్ క���సుత్ ంద� ఇ�� �జం�ా ఒక ��వన�ాను ల�క 

అబదధ్ప� అ��్ార యం�ానూ ఏరప్���� త�ం��. ఇ�� మ�మ�్మట��� అల� �ేయల�దు, ల�క 

ఇట�వంట� ప్ర���ా�న్ క��� క���ంచల�దు. �� గ ��్ర గడం మ�నవ శ���ా��� ఎట�వంట� 

మం� �ేయదు. ఒక వయ్��త్ ��ల� �ాలం �� గ ��్ర గడం �ే��త్ , శవప��కష్ ��ే� సమయంల� 

ఒక ��ౖదుయ్డ� అతడ� ల�క ఆ���క్క �ా్వస��శం మ��య� ఊ��ి��త�త్ ల� ప���త్�ా 

నల్ల �ా ఉండ���న్ కను��ంట�డ�. 

మనం �ాధక�లం మన శ���ాలను ���ధ్  �ేసు���ాల� అనుక�ంట�మ� ల���? 

మనం �రంతరమ� మన శ���ాలను ���ధ్  �ేసు���ా� మ��య� �రంతరమ� ఉనన్త 

�ా్థ �ల ��ౖప� ప���గ� �ెం���. అ�నపప్ట��� �ర� � శ��రంల� ���న్ �ంప���ర�, 

మ� నుం�� వయ్���క ��శల� �ర� ��ళ్లడం ల���? ����� ��డ�, ఇ�� ఒక బల���న ����క 

క���. ��ంతమం���� ఇ�� మం��� �ాద� క��� �ెల�సు, �ా� �ాళ�్ళ ���న్ స����ా 

మ�నల�ర�. �జ���� �ాళ్ళ�� తమ� మ�రగ్దర్శకం �ేసు��వ����� స���న ఆల�చనల� 

ల�వ� ��ను �ెబ���ను, ఆ �ధం�ా �డ��డడం �ాళ్ళ�� అంత సులభం�ా ఉండదు. ఒక 

�ాధక����ా �ర� ���న్ వ���ంచు��వల�ిన ఒక బంధం�ా �సుక��, ���న్ 

మ�నగల��� చూడం��. ��ను అంద���� సల� ఇసుత్ ��న్ను �ర� �జం�ా కృ�ి �ాధన 

�ెయ�య్లంట� ఇపప్ట� నుం�� �� గ ��్ర గడం మ���య��, �ర� క�్చతం�ా 

మ����యగలర�. ఈ తరగ��క్క ��త్రంల�, ఎవ్వర� �గి��ట�్ట  ���ాల� అను��ర�. 

�ర� మ���లనుక�ంట�, �ర� అ�� క�్చతం�ా �యేగలర�. �ర� మరల� ఒక �ిగ��ట�్ట  

�����ే, అ�� స���న ర�� ఉనన్ట�్ట �ా ఉండదు. �ర� ప�సత్కంల� ఈ ప్రసం�ా�న్ చ����ే, 

అ�� క��� ఇట�వంట� ప్ర���ా�న్ చూ�ిసుత్ ం��. అ��ే �ర� కృ� ి �ాధన �ెయ�య్� 

అను��క�� �ే, ��మ� ��� గ���ం� పట�్టంచు��మ�. ��ను అనుక����� ఏ�టంట� 

�ాధక�ల��ా �ర� ���న్ మ����య��. ��ను ఒక�ా�� ఈ ఉ��హరణను ఇ��్చను: 

�ర� ఎప�ప్�ె�ౖ� ఒక బ�దధ్  ల��� ���� �గి��ట�్ట  ��ట�్ల  ��ట�్ట క�� అక్కడ క�ర�్చ� 

ఉండ�ా చూ�ా�ా? అ�� ఎల� �ాధయ్ం? ఒక �ాధక����ా � లకష్య్ం ఏ�ట�? �ర� ���న్  
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మ����య�య్� క��? అందువల్ల  ��ను �ె�ాప్ను �ర� కృ�ి �ాధన �యె�య్లంట� �ర� 

�� గ ��్ర గడం మ���య�య్� అ�. అ�� � శ���ా��� �� �ేసుత్ ం�� మ��య� అ�� ఒక 

����క క���. అ�� మన �ాధక�ల ఆవశయ్కతలక� స���ాగ్  వయ్���కం. 

అసూయ 

��ను �ా బ� ��ం�టేప�ప్డ�, తరచు�ా అసూయ గ���ం� ప్ర�ాత్ వన �సు��సుత్ ంట�ను. ఇ�� 

ఎందుక�? ఇ�� ఎందుకంట� �ె�ౖ�ల� అసూయ ��ల� బలం�ా ప్రద��్శంచబడ�త�ం�� 

�ాబట�్ట . అ�� ఎంత బల���న�� అంట� అ�� �ా్వ���కం అ��� �ం�� మ��య� ఒక���� 

అ�� ఉనన్ట�్ట �ా క��� అ��ించదు. �ై�� �ేశప� ప్రజలక� ఈ బల���న అసూయ 

ఎందుక� ఉం��? ����� మ�ల�ల� ఉ��న్�. �ై�� �ేశప� ప్రజల� ప�ర్వం 

కనూ్ఫ��ియ�జం �ేత �����ా ప్ర���త�లయ�య్ర�, మ��య� �ాళ�్ళ అంతర�్మఖ 

వయ్��త్��్వ�న్ అలవర�్చక���న్ర�. �ాళ�్ళ ��పం�ా ల�క ఆనందం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ాళ�్ళ 

���న్ వయ్కత్ం �యేర�. �ాళ�్ళ స్వయం-�యంత్రణ మ��య� సహ���న్ నమ�్మ��ర�. 

�ాళ�్ళ ఈ పదధ్��� అల�ాట�ప���� య�ర� �ాబట�్ట, మన జ��యత �తత్ం �ద ��ల� 

ఎక�్కవ�ా అంతర�్మఖ స్వ���ా�న్ అలవరచుక�ం��. మ�మ�్మట��� ����� ఉం� ే

ప్ర�జ��ల� ����� ఉ��న్�, ఎల�గంట� ఒకర� తమ అంతరగ్త శక�త్ లను 

ప్రద��్శంచక�ం�� ఉండడం ల�ంట��. �ా� ����� అన�ా్థ ల� క��� ఉ��న్�, మ��య� 

ఇ�� వయ్���క���న �ెడ� ఫ���లను క��� �సుక�� �ాగలదు. మ�ఖయ్ం�ా ఈ ధర్మం-

అంతమ��య్ �ాలంల�, ����క్క వయ్���క అం�ాల� మ��ంత సప్ష్టం�ా 

కనబడ�త���న్� మ��య� ఒక�� అసూయను ఇం�ా ��ం�� ం��ంపజ��� అవ�ాశం ఉం��. 

ఒక వయ్��త్�� సంబం��ం�న మం� �ారత్ ��ల్ల�� �ేయబ���ే, ఇతర�ల� ��ంట�� అసూయ 

�ాలవ���ర�. ��ంతమం�ై�ే తమ ప� స్థలంల�, ల��� మ�� ��ట �ా���� ద��్కన 

�ర�దుల� ల�క ���న్ ల���లను ప్ర�ాత్ �ంచ����� క��� భయపడ��ర�, ఇతర�ల� ఆ 

�ారత్ను �ంట� అ�ాం��� గ�రవ������న�. �ా�ా్చత�య్ల� ���న్ “�్ార చయ్ అసూయ” ల�క 

“ఆ�ియ� �్ార ంత అసూయ” అ� అంట�ర�. �తత్ం ఆ�ియ� �్ార ంతం అం�� ���ోద్  ���� ప్ 

ఈ �ధం�ా�� ఉంట�ం��, �ె�ౖ� �శేప� కనూ్ఫ��ియ�జం �క్క ప్ర��వం �ారణం�ా. 

మ�ఖయ్ం�ా �ై��ల� ఇ�� ��ల� బలం�ా ప్రద��్శంచబడ�త�ం��. 

ఈ అసూయ ఒకప�ప్డ� అభయ్�ిం�న సంప�ర్ణ సమ���ా����� ఎ�ో  �ధం�ా 

సంబంధం క��� ఉం��: ఏ�� ఏ����� ఆ�ాశం �����ప���ే, అందర� క��ి 
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మరణ�ంచవల�ిం�;ే ఏ�ై�� మం��� ఉంట� అందర� సమ�నం�ా పంచు���ా�; ��తనం 

అ���� అంద���� సమ�నం�ా ��ం���, ��ం�న �ా����� సంబంధం ల�క�ం��. అంద��� 

సమ�నం�ా చూడడం వలన, ఈ మనసత్త్వం ��య్యం�ా�� అ��ిసుత్ ం��. �ాసత్�ా��� 

మనుష�ల� అందర� ఒ��ల� ఎల� ఉండగలర�? �ాళ�్ళ �ే�� ఉ�ోయ్�ాల� ��ర�, అల��� 

�ాళ�్ళ ��� బ�ధయ్తల బర�వ�ల� ��ర�. ఈ �శ్వంల�, “నష్టం ల�క�ం��, ల�భం ల�దు” 

అ� ఒక సూత్రం ఉం��. ల�భం �� ం��లంట� ఒకర� నష్ట�� �ా�స్ం�.ే మ�మ�ల� 

మనుష�ల� న��్మ�� ఏ�టంట� ఒకర� ఏ�ై�� �� ం��లంట� ��� ��సం ప� �ేయ�ల�. 

ఎక�్కవ ప� ��ే�త్  ఎక�్కవ ల�భం �� ందు��ర�, తక�్కవ ప� �ే��త్  తక�్కవ ల�భం 

�� ందు��ర�. ఒకర� ఎంత ఎక�్కవ ప్రయతన్ం ��ే�త్ , �ాళ�్ళ అంత ఎక�్కవ ప్ర�ఫల���� 

అర�్హ ల�. గతంల� అభయ్�ించబ��న సంప�ర్ణ సమ���ాదం అందర� సమ�నం�ా�� 

జ�్మ�ాత్ ర� �ా��ం�ం��, మ��య� ఒక వయ్��త్�క్క జ��్మంతర ��తం అతడ� ల�క 

ఆ��ను మ�ర�సుత్ ంద� �ెబ�త�ం��. ��క� ఈ ప్రకటన మ�� �రంక�శం�ా ఉంద� 

అ��ిసుత్ ం��. ఏ �షయం అ��� మ�� �రంక�శం�ా �ేయబ���ే, అ�� తప�ప్ 

అవ�త�ం��. ��ంతమం�� ఆడ, మ�� ��ంతమం�� మగ�ాళ�్ళ�ా ఎందుక� జ�్మ�ాత్ ర�? 

�ాళ�్ళ ఎందుక� ఒ��ల�గ ఉండర�? మనుష�ల� ఒ��ల� జ�్మంచర�, ఎందుకంట� 

��ంతమం�� అ����గయ్ం ల�క అంగ��ౖకలయ్ం�� ప�డ��ర�. ఉనన్త �ా్థ �ల నుం��, మనం 

ఒక�� య�వత�త్  ��తం ఇం��క ప��మ�ణంల� ఉండ���న్ చూడగలం. �ాళ�్ళ ఒ��ల� 

ఎల� ఉంట�ర�? మనుష�ల� అందర� సమ�నం�ా ఉం��ల� ��ర�క�ంట�ర�. ఏ�ై�� 

ఒక���క్క ��తంల� ��గం �ానప�ప్డ�, �ాళ్ళందర� సమ�నం�ా ఎల� 

�ేయబడ��ర�? మనుష�ల� సమ�నం �ాదు. 

�ా�ా్చతయ్ �ే�ాల�్ల  మనుష�ల వయ్��త్��్వల� �ా��కష్ం�ా బ��ర�్మఖం�ా 

ఉంట��. �ాళ�్ళ ��పం�ా ఉ��న్�ా ల�క ఆనందం�ా ఉ��న్�ా అ���� ఒకర� �పెప్గలర�. 

����� ప్ర�జ��ల���న్�, �ా� న�ా్ట ల� క��� ఉ��న్� మ��య� సంయమనం 

ల�క�� �� అవ�ాశం ఉం��. ఈ ��ండ� స్వ���ాల� ��నన్���న మనసత్��్వల� �ాబట�్ట, 

పనుల� ��ే�టప�ప్డ� అ� ��నన్���న పరయ్వ�ా��లను �సు���ాత్ �. ఒక �ై�య 

వయ్��త్ అత�� ��ౖ అ���ా���ేత �� గడబడడం ల�క అత���� ఏ����� మం� వసుత్ వ�ల� 

ఇవ్వబ���ే, ఇతర�ల మనసుల� �ాయ్క�లపడ���. అత��� ఇం�ా ఎక�్కవ బ� నసు 

వ�్చం�� అంట�, అ�� ఇతర�లక� �ె�యక�ం�� రహసయ్ం�ా జ�బ�ల� క��� 

��ట�్టసుక�ంట�డ�. ఈ ���ల�్ల  ఒక ఆదర్శ ఉ�ో య్���ా ఉండడం కష్టం. “నువ�్వ ఆదర్శ  
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ఉ�ో య్���. నువ�్వ అ�� �ేయగలవ�. నువ�్వ ప��� �ెల్ల�ార�జ�మ��� త్వర�ా వ�్చ �ా�్ర 

ఇంట��� ఆలసయ్ం�ా ����� ��ళ�్ల . నువ�్వ ఈ పనం�� �ేయగలవ� ఎందుకంట� ��ంట�్ల  

�ప�ణ���� �ాబట�్ట . ��మ� ����� త��న�ాళ్ళం �ాదు.” మనుష�ల� వయ్ంగయ్ం�ా మ��య� 

�ం��ం�ే �ధం�ా ఉంట�ర�, మ��య� అందు�� మం� మ���ిా ఉండటం అ���� క��� 

కష్ట��. 

ఇ�� ఇతర �ే�ాల�్ల  జ�����ే, అ�� ప���త్ ��నన్ం�ా ఉంట�ం��. ఒక అ���ా�� 

పల��� ఉ�ో య్�� ఈ ��� బ��ా ప� �ే�ాడ� �ెల�సుక�ంట�, ఆ అ���ా�� అత���� ఇం�ా 

ఎక�్కవ బ� నస్ ఇవ్వవచు్చ. అతడ� ఇతర�ల మ�ందు ఆనందం�ా డబ�్బల� ల�క్క 

��ట�్ట క�ంట�డ�: “అ�, యజమ�� ��క� ఇ�ాళ ఎంత డబ�్బ ఇ��్చ�ో ” అ�. అతడ� 

ఇతర�లక� ఆనందం�ా �ెప�ప్��గలడ� ఎట�వంట� ప��ణ�మం ల�క�ం��. �ా� �ై��ల� 

ఎవ����� అదనం�ా బ� నస్ సం�ా��ంచడం అ���� జ�����ే, ఆ వయ్��త్�� అత� యజమ��� 

���న్ ��� ��ట�్ట ��మ�, ఎవ్వ���� చూ�ించవదద్� �ెబ���డ�. ఇతర �ే�ాల�్ల  ఒక 

�ిల్ల�ాడ� ప��కష్ల� వంద మ�ర�్కల� సం�ా����త్ , �ాడ� ఆనందం�ా ఇంట��� పర����త్  ��ళ�త్  

��కల� ���ాత్ డ�: “ఇ�ాళ ��ను వంద మ�ర�్కల� �ా��ం��ను! ��ను వంద మ�ర�్కల� 

�ా��ం��ను!” �ిల�్ల డ� �ాఠ�ాల నుం�� ఇంట� వరక� పర�గ�న ��ళ��డ�. ఒక ప��్కంట� 

ఆ�డ తన ఇంట� తల�ప� �ె��� ఇల� అంట�ం��: “ఆ� ట�మ్, మం� �ిల�్ల డ�.” ఇం��క 

�� ర�గ�న ఉనన్�ార� తమ ��ట��� �ె���: “ఆ�, జ�క్ మం� ప� �ే�ావ్. మం� 

�ిల�్ల ���” అ� అనవచు్చ. ఇ�ే �ె�ౖ�ల� జ����� ే అ�� ఒక ��దద్  ప్రళయ�� అవ�త�ం��. 

“��ను వంద మ�ర�్కల� సం�ా��ం��ను, ��ను వంద మ�ర�్కల� సం�ా��ం��ను” �లి�్ల డ� 

�ాఠ�ాల నుం�� ఇంట��� పర�గ���డ��డ�. తన ఇంట� తల�ప� �రెవక మ�ం�ే పక్క 

ఇంటతను ఇంట�్ల �� �ట�్ల  �దల���డ��డ�: “వంద �చెు్చక�ంట� ఏం ��పప్ంట? ��పప్ల� 

�� త���న్డ�! వంద మ�ర�్కల� ఎవ్వర� సం�ా��ంచల���?” ఈ ��ండ� మనసత్��్వల� 

��నన్���న ఫ���లను �సు���ాత్ �. ఇ�� ఒక�� అసూయను ��్ర���ించగలదు, 

ఎందుకంట� ఎవ����� బ��ా ��ే�త్  అతడ� ల�క ఆ��ను గ���ం� ఆనం��ంచడం �� �, 

మనుష�ల మనసుల�� అ��కరయ్ం�ా అ��ిసుత్ ం��. ఇ�� ఇట�వంట� సమసయ్క� ���� 

�యవచు్చ. 

ఒక ����న్ళ్ళ ���తం, సంప�ర్ణ సమ���ాదం �ాధన �ేయబ��ం��, మ��య� 

అ�� మనుష�ల ఆల�చనలను మ��య� �ల�వలను వ���క��ం�ం��. �క� ఒక 

ప్ర�ేయ్క���న ఉ��హరణ ఇ�ాత్ ను. ప� స్థలంల� ఒక వయ్��త్ ఇతర�ల� తనంత �ామర్థ�ంగల 



 

284 

 

�ాళ�్ళ �ాద� అను��వచు్చ. అతడ� ఏ� �ే�ి�� అ�� బ��ా �ే�ాత్ డ�. అతడ� త�న్ 

��ను �ాసత్వం�ా�� ���ష���న�ా���ా అనుక�ంట�డ�. అతడ� తనల� ��ను 

అనుక�ంట�డ�: “��ను ఒక �ాయ్క్ట�� �ె�ౖ�క్టర��ా�� ����జర��ా�� ఉండ�����, ల�క 

అంతక��న్ ఉనన్త���న పద��� అర్హత కల�ా���. ��ను ప్ర��న మం�్ర� క��� �ాగలను 

అనుక�ంట�.” ఆ యజమ�� క��� ఈ వయ్��త్ �జం�ా సమర�్థ డ� మ��య� ఏ�ె�ౖ� 

�ా��ంచగలడ� అ� అనవచు్చ. ��ట� ప��ాళ�్ళ క��� అతడ� �జం�ా�� సమర�్థ డ� 

మ��య� ��ౖప�ణయ్ంగల �ాడ� ప్రకట�ంచవచు్చ. ఏ������ా�, అక్కడ అత���� ప��ే�� 

అ�ే సమ�హంల� ల�క అ�ే �ా�ాయ్లయ��న్ పంచుక�ంట� ఉనన్ మ�� వయ్��త్ ఏ ప� 

�ేయడంల�నూ సమర్థత ల�క�ం�� ల��� ఎందుక� ప����ాక�ం�� ఉండవచు్చ. 

అ�నపప్ట��� ఒక ��� ఈ అసమర�్థ �ైన వయ్��త్ ఇత��� బదుల��ా ప�ోనన్�� 

సం�ా���ాత్ డ� మ��య� ఇత��� �� ౖఅ���ా���ా క��� �య�ంచబడవచు్చ. అతడ� తన 

మనసుల� అ�� ��ల� అ��య్యమ� తల� ఎం�� మ��వయ్ధ మ��య� అసూయ�� తన 

అ���ా��, మ��య� ��ట� ఉ�ో య్గ�లక� అసంతృ�ిత్� ��ల్ల�� �ే�ాత్ డ�. 

మ�మ�ల� మనుష�ల� గ���త్ంచల�� ఈ సూ��్ర �న్ ��ను �క� 

�ెబ�త���న్ను. �ర� అ�న్ �షయ�ల�్ల ను �గ�య్ల� అను��వచు్చ, �ా� � 

��తంల� అ�� ల�దు. ఆ వయ్��త్ ఎందుక� ప����ాడ�, �ా� అత� ��తంల� అ�� ఉం��, 

మ��య� అతను ఒక యజమ�� అవ���డ�. మ�మ�ల� మనుష�ల� ఏ� అనుక���న్ 

�ా�, అ�� ��వలం మ�మ�ల� మనుష�ల దృకప్థం మ�త్ర��. ఒక ఉనన్త �� 

దృ�ి్ట��ణం నుం�� చూ��త్ , మ�నవ సమ�జం�క్క అ�వృ��ధ్  అ���� అ�వృ��ధ్  �క్క ఒక 

ప్ర�ేయ్క���న ధ�ా్మ�న్ అనుస��ం� ప���గ�సుత్ ం��. అందువల్ల  ఒకర� తమ ��తంల� ఏం 

�ే�ాత్ ర� అ���� ఒక���క్క �ామ�ా్థ ��న్ బట�్ట ఉండదు. బ�దధ్మతం కర్మ సంబం��త 

ప్ర��ళణం అ�� సూ��్ర �న్ నమ�్మత�ం��. ఒక�� ��తం అ���� ఒక���క్క కర్మక� 

అనుగ�ణం�ా అమర్చబ�� ఉంట�ం��. �ర� ఎంత �ామర్థ�ం ఉనన్�ా����� అ�య్ 

ఉండవచు్చ, �క� ద అ���� ల�క�� � ేబహ�శ �క� ఈ ��తంల� ఏ�� ఉండక�� వచు్చ. 

�ర� ఇం��క వయ్��త్ ఎందుక� ప����ాడ� అను��వచు్చ, �ా� అత���� ఎం�� ద ఉం��. 

అతడ� ఒక ఉనన్త �ా్థ � అ���ా�� �ావచు్చ ల�క ఒక ��దద్  ధనవంత�డ� �ావచు్చ. ఒక 

�ామ�నయ్���న వయ్��త్ ఈ �షయ��న్ చూడల�డ� మ��య� ఎపప్ట��� అతను ఏం 

�ేయగల�ో  క�్చతం�ా అ�ే �ెయ�య్ల� అనుక�ంట�డ�. అందువల్ల  ఒక బ��ా �ాయప��న 

హృదయం�� ����ంతం �� ట�ప�� �� �ాడ�త� ఉంట�డ�. అతడ� ఎపప్ట��� �షయ�లను 

అ��య్యమ� తల�సూత్ , ��ల� �దేు అనుభవం�� �రసప���� వచు్చ. స���ాగ్  �ం�� 
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�నల�క, �ద్ర�� ల�క అతడ� దు:ఖం�� మ��య� అసంతృ�ిత్�� ఉంట�డ�. అత���� 

వయసుస్ మ�్ళన తర��ాత, అత�� ఆ��గయ్ం �ె���� త�ం�� మ��య� అ�న్ ర�ాల ���ాల� 

బయటపడ���. 

అందు�� మన �ాధక�ల� ఈ �ధం�ా అసల� ఉండక�డదు, ఒక �ాధక����ా 

ప్రకృ���క్క గమ���న్ అనుస��ం���. ఏ�ై�� ��ై�ే �ర� ���న్ �� ��ట�్ట ��ర�. 

ఏ�ై�� ��� �ాక�� �ే, �ర� ��� గ���ం� �� �ా���� అ�� �క� దక్కదు. అ��ే ఇ�� 

���ద్ష్టం �ాదు. అ�� అంత ���ద్ష్ట�� అ��ే, తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� �ేయడం అ�� అంశ�� 

ఉండదు. ఇం�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ���న్ అ�ి్థర���న �ారణ�ల� ఉంట��. �ా� ఒక 

�ాధక����ా, �ర� ��ి�ధ్ ంతపరం�ా మ�స్టర��ా�� �ాషన్ �క్క రకష్ణ క��� ఉంట�ర�. 

�క� �ెం��న�� ఏ�ై�� ఇతర�ల� �సు���ాల� అనుక���న్ �ా�, ���న్ �సుక�� 

��ళ్లల�ర�. మనం అందువల్ల�� ప్రకృ��క్క గమ���న్ అనుస��ంచ���న్ నమ�్మ��ం. 

���న్�ార�్ల  �ర� ఏ�ో  ఒక���న్ ��� అనుక�ంట�ర�, మ��య� ఇతర�ల� క��� అ�� 

��ే అ� �ెబ���ర�. �జ���� అ�� ��� �ాదు. అ�� ��ేన� �ర� నమ్మవచు్చ, �ా� 

�వరక� అ�� ��� �ాదు. ��� ��్వ�ా �ర� ���న్ వదుల���గల�ా ల��� అ� 

చూడవచు్చ. �ర� ���న్ వదల�్ల క�� �ే, అ�� ఒక బంధం. స్వంత-ప్ర�జనం �ద � 

బం���న్ వ���ంచ����� ఈ పదధ్�� తపప్క ఉప���ం���స్ ఉం��. అసల� �షయం 

ఇ��. మ�మ�ల� మనుష�ల� ఈ �షయ���� జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ందల�దు �ాబట�్ట , 

�ాళ్ళందర� ల���ల మ�ందు �� ట�ప�� �� �ాడ�త� ఉంట�ర�. 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ అసూయ అ���� ��ల� ��ర�ణం�ా 

ప్రద��్శంచబడ�త�ం��. ఇ�� �ాధక�ల సమ�జంల� క��� ��ల� గమ�ంచద��నంత�ా 

ఉం��. ��నన్���న ���ంగ్ �ాధనల మధయ్ ��రవ మ�ాయ్దల� ల�వ�, ఎట�వంట�� అంట� 

“� �ాధన మం���” ల�క “అత�� �ాధన మం���”–మం� ల�క �ెడ� ��ండ� ర�ాల 

�ాయ్ఖయ్ల� �యేబడ���. �� దృ�ి్టల� అవ�న్ ���తస్ల� మ��య� �ా��రక దృఢత్వం 

�ా్థ ��� �ెం��న��. పరసప్ర ��ా��సప్ద �ాధనల�్ల  ��ల�మట�్ట క� గందర��ళ���న, 

ఆవ��ం�న ఆత్మల� ల�క జంత�వ�ల�ేత ఉతప్నన్ం �ేయబ��న �ాధనల�, మ��య� అ� 

�ిన్ �ింగ్ ను అలకష్య్ం �ే�ాత్ �. ఒక వయ్��త్ ఇర�� ౖ సంవతస్�ాలక� ��ౖ�ా ఎట�వంట� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ేయక�ం�� ���ంగ్ �ాధన �ే�ి ఉండవచు్చ, ఇల� 

ఉండ�ా ఇం��క వయ్��త్ �ాధన ఆరం�ం�న ��ంట�� �ాట�� �� ందు��డ�. ఈ వయ్��త్ ���న్ 

అ��య్యమ� తల��ాత్ డ�: “��ను ఇర��ౖ సంవతస్�ాలక� ���ౖా ఎట�వంట� అ�ం��్రయ 
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�ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ేయక�ం�� �ాధన �ే�ాను, మ��య� అతను �ాట�� అ�వృ��ధ్  

�ే�ాడ�. అత���� ఎట�వంట� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల���న్�?” ఈ వయ్��త్ ���� ��్రక�త్ డ� 

అ��� ��డ�: “అత��� ఆత్మ ల�క జంత� ఆ�ా�న ఉం�� మ��య� అతడ� కృ�ి 

ఉ��్మ���న్ అనుభ�సుత్ ��న్డ�!” ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� తరగ�� బ� ��సుత్ నన్ప�ప్డ�, 

ఎవ�� అక్కడ మ�ాయ్ద ల�క�ం�� క�ర�్చ� ఉండవచు్చ: “అ�య్, ఇత��క ���ంగ్ 

గ�ర��ా? అతను �ెబ�త�ం�� �న����� ��క� ఆస��త్ కలగడం ల�దు.” ఆ ���ంగ్ గ�ర�వ� 

�జం�ా�� ఈ వయ్��త్ మ�ట�్ల డగ���నంత బ��ా మ�ట�్ల డల�క�� వచు్చ. ఏ����ే���, ఆ 

���ంగ్ గ�ర�వ� మ�ట�్ల ��ే� ��వలం తన స్వంత �ాధన �ాఠ�ాలక� సంబం��ం�ం��. ఈ 

వయ్��త్ అ�న్ చ�����ాత్ డ� మ��య� ప్ర� ���ంగ్ గ�ర�వ��క్క తరగ��� �జర� అ�య్ 

ఒక �గయ్�� ప��్ర ల గ�ట్టను క��� ఉంట�డ�. �ాసత్వం�ా�� ఈ వయ్��త్ ఆ గ�ర�వ�కంట� 

ఎం�� ఎక�్కవ�ా �ెల�సుక�� ఉండవచు్చ. �ా� ఏం ల�భం? అ�� అం�� ���తస్ల� 

మ��య� శ��ర దృఢత్వం గ���ం�ే. ����� ఆ వయ్��త్ ఎంత ఎక�్కవ�ా �ం�� ఉంట�, ఆ 

సం�ే�ాల� అ��� అంత ఎక�్కవ గందర��ళం�ా మ��య� ��్లష్టం�ా తయ�రవ����, 

మ��య� కృ�ి �ాధన �ేయడం అ���� అంత కష్టం�ా ఉంట�ం��–అదం�� గందర��ళం. 

స్వచ్ఛ���న కృ�ి �ాధన అ���� ఒ�� మ��ాగ్ �న్ అనుస��ంచ���న్ ����ప్సుత్ ం��, మ��య� 

అసస్ల� ���� తపప్క�డదు. ఇ�� �జ���న �ాధక�ల మధయ్ క��� జర�గ�త�ం��, 

పరసప్ర అ��రవం మ��య� �� ట� మనసత్��్వ��� ఉనన్ బం���న్ �ర�్మ�ంచక�� వడం 

అ���� సులభం�ా అసూయక� ���� �యగలదు. 

��ను ఒక కథ �ెబ���ను. �ేవతల�క్క పద� ఆ��హణ4 అ�� 

ప�సత్కంల� షన్ ��ంగ్ బ�వ్5 జయ్ంగ్ �య�6ను వృదుధ్ డ� మ��య� అసమర�్థ డ�  

అనుక�ంట�డ�. �ా� �ేవల�కప� �్ార �న �ేవ�డ� జయ్ంగ్ �య�ను అమర�వ�లక� 

�ర�దులను ప్ర�ా��ంచమ� అ���ాడ�. షన్ ��ంగ్ బ�వ్ మనసుల� అ�� అ��య్యమ� 

 

4 �ేవతల�క్క పద� ఆ��హణ (Investiture of the Gods)—ఒక �్ార �న �ై�య �ాలప్�క 

�ా��తయ్ం. 
5 షన్ ��ంగ్ బ�వ్ Shen Gongbao (shun gong-baow)—�ేవతల�క్క పద� ఆ��హణల� ఒక 

అసూయపర���న  �ాత్ర. 
6 జయ్ంగ్  �య� Jiang Ziya (jyang dzz-yah) — �ేవతల�క్క పద� ఆ��హణల� ఒక �ాత్ర. 
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తల��డ�: “అమర�వ�లక� �ర�దులను ప్ర�ా��ంచమ� అత��� ఎందుక� అ���ార�? 

��ను ఎంత సమర�్థ ���� ��� చూడం��. �� తల న����న తర��ాత క��� ��ను ���న్ 

భ�జ�ల �ద ����� ��ట�్ట ��గలను. అమర�వ�లక� �ర�దుల� ప్ర�ా��ంచమ� 

న��న్ందుక� అడగల�దు?” అత���� ఎంత అసూయ అంట� అతడ� ఎల్లప�ప్డూ జయ్ంగ్ 

�య�క� క�ా్ట లను సృ�ి్టసూత్  ఉం��ేాడ�. 

�ాకయ్మ�� �ాలంల�� మ��క���న బ�దధ్మతం అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

గ���ం� మ�ట�్ల ��ం��. ఈ ���ల�్ల  బ�దధ్మతంల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను గ���ం� 

ప్ర�ాత్ �ంచ����� ఇక��ౖ ఎవ్వర� �ాహసం �ేయర�. �ర� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల గ���ం� 

ప్ర�ాత్ ���త్ , �ాళ�్ళ �క� కృ�ి ఉ��్మదం ఉంద� అంట�ర�. “ఏ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�?” 

�ాళ�్ళ �ాట�� స����ా గ���త్ంచర�. ఇ�� ఇల� ఎందుక�? ప్రసుత్ తం �ాధువ�లక� క��� 

�ాట� గ���ం� ఏ� �ె�యదు. �ాకయ్మ���� ప��మం�� ప్ర��న �ష�య్ల� ఉం�ే�ాళ�్ళ, 

�ాళ్ళల�్ల  మ� జ�య్న్ ల�య్న్7 అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�్ల  �దట�  ���ణ� �ాడ� ఆయన 

�ె�ాప్ర�. �ాకయ్మ���� ఆడ �ష�య్ల� క��� ఉం��ేాళ�్ళ, �ాళ్ళల�్ల  �యన్ �్వస8 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�్ల  �దట� ���ణ�ల� ఉం�ే��. బ�దధ్మ���న్ �ె�ౖ�ల� ప��చయం 

�ే�ినప�ప్డ� క��� ఇ�ే �జం. చ��త్ర అంతట� ఎం��మం�� ��ా్ణ త�ల�ౖన �ాధువ�ల� 

ఉం�ే�ాళ�్ళ. బ� ��ధర్మ �ై��క� వ�్చనప�ప్డ�, ఒక న��� ��ట����� ఆయన ఒక 

గ��్డ�� చ �ద స�ా�� �ేసూత్  వ��్చడ�. చ��త్ర అ���� అ�వృ��ధ్  అ��య్ స���� ఏ������ా� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ��ాక��ంచడం ��ర�గ�త� వ�్చం��. ప్ర��న���న �ారణం 

ఏ�టంట� ��దద్  �ాధువ�ల�, పరయ్��కష్ణ అ���ార�ల� ల�క �ే�ాలయ�ల�్ల  మ�ా��పత�ల� 

��పప్ జన్మ�దిధ్  గ�ణం క��� ఉనన్�ాళ�్ళ �ాక�� వచు్చ. �ాళ�్ళ మ�ా��పత�ల� మ��య� 

��దద్  �ాధువ�ల� అ����ా�, ఇ� ��వలం మ�మ�ల� మనుష�ల పదవ�ల�. �ాళ�్ళ 

క��� �ాధక�ల�, �ాక�� � ే�ాళ�్ళ వృ�త్పర���న �ాధక�ల� అం�ే. �ర� అనుభవం ల�� 

�ా���ా ఇంట�్ల  �ాధన �ే�ాత్ ర�. ఒకర� కృ�లి� సఫలత �ా���ాత్ �ా ల��� అ���� అం�� 

హృదయ��న్ కృ� ి�ేయడం ��ే ఆ��రప�� ఉం��. అంద���� ఇ�ే వ��త్సుత్ ం��, మ��య�  

 

7 మ� జ�య్న్ ల�య్న్ Mujianlian(moo-j’yen-l’yen)—బ�దధ్  �ాకయ్మ���క్క ప్ర��న���న ప��మం�� 

మగ �ష�య్లల� ఒకడ�. 
8 �యన్ �్వస Lianhuase (l’yen-hwa-szz)—బ�దధ్  �ాకయ్మ���క్క ప్ర��న���న ప��మం�� 

ఆడ �ష�య్లల� ఒక�ె. 
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ఒకర� ��ం�ెం క��� ��నుకబడక�డదు. �ా� ఒక �నన్ �ాధువ� ఎవర�� ేవంటల� 

వండ����ో  అతడ� అలప్���న జన్మ�ిదధ్  గ�ణం ఉనన్�ాడ� �ాక�� వచు్చ. ఆ �నన్ 

�ాధువ� ఎంత ఎక�్కవ�ా బ�ధల� భ���ాత్ �ో , ��ంగ్ �క్క ��ళం �రె�చు��వడం అ���� 

�ా��ంచడం అత��� సులభతరం�ా ఉంట�ం��. ��దద్  �ాధువ�ల ��తం ఎంత 

సుఖమయం�ా ఉంట�ం�ో , ��ంగ్ ��ళం �ెర�చుక��� �ి్థ��� �ేర���వడం అ���� అంత 

కష్టతరం అవ�త�ం�� ఎందుకంట� అక్కడ కర్మ�క్క ర��ాంతరం అ�� �షయం ఉం�� 

�ాబట�్ట . ఆ �నన్ �ాధువ� ఎప�ప్డూ కష్టప�� అల�ప� ల�క�ం�� ప� �ే�ాత్ డ�. అత���� 

తన కర్మ �ర�్చ��వడం మ��య� జ�్ఞ ��దయం �� ందడం అ���� ఇం�ా త్వర�ా 

జర�గ�త�ం��. బహ�శ ఒక ��� అతడ� అక�ా్మత�త్ �ా ��ంగ్ �క్క ��ళం �ెర�చుక��� 

�ి్థ�� �ా��ంచవచు్చ. ఈ ��ంగ్ �క్క ��ళం �ెర�చు��వడం, జ�్ఞ ��దయం, ల�క అరధ్ 

జ�్ఞ ��దయం�� అత�� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� క��� ఉదభ్��ాత్ �. �ే�ాలయంల� 

�ాధువ�ల� అందర� ప్రశన్ల� అడగ����� అత� వదద్క� వ�ాత్ ర�, మ��య� అందర� 

అత��� మ�ాయ్ద ఇ�ాత్ ర�. �ా� ఆ మ�ా��ప� ���న్ భ��ంచల�క�� ��డ�: “ఇం�ా ��ను 

మ�ా��ప��ా ఎల� ఉండగలను? జ�్ఞ ��దయం ఏ�ట�? అత���� కృ�ి ఉ��్మదం వ�్చం��. 

ఇక్క�� నుం�� బయటక� పం�ించం��.” ఆ ��ేాలయం ఆ �ధం�ా �నన్ �ాధువ�� 

బ��ష్క��సుత్ ం��. అల� �ాలం గ���ే ��ల��, �ై�య బ�దధ్మతం నుం�� ఎవ్వర� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను గ���ం� ప్ర�ాత్ �ంచ����� �ైరయ్ం �ేయర�. �క� �లె�సు 

���ంగ్ ఎంత �ామర్థ�వంత��ో . అతడ� అ��9 పర్వతం నుం�� వృకష్ప� బ� �ెలను 

క���ంచగలడ� మ��య� ఒక నూ�ల� నుం�� ఒక��� తర��ాత ఒకట� ఆ దుంగలను 

బయటక� �సరగలడ�. అ�నపప్ట��� �వ���� అతడ� ఇంకను �ంగ్ �న్ ��ేాలయం 

నుం�� త�����యబ��్డ డ�. 

అసూయ అ�� �షయం ��ల� గం�ర���న�� ఎందుకంట� ఇ�� సూట��ా �ర� 

కృ�ి �ాధన ప���త్ �ేయగల�ా ల��� అ�� �షయ���� సంబం��ం�ం�� �ాబట�్ట. 

అసూయను �ర�్మ�ంచక�� �ే, �ర� కృ� ి ��ేిన �షయ�ల� అ�న్ ��ల� బల��నం 

అ��� ���. ఇక్కడ ఈ �బంధన ఉం��: కృ�ి �ాధన ��ే� క�మంల� అసూయను 

���� ��ట్టక�� �ే, ఒకర� స���న ఫల�ి��ధ్  �ా్థ �� �� ందల�ర�–క�్చతం�ా �� ందల�ర�. 

బహ�శ �ర� ఇంతక�మ�ందు ��� ఉంట�ర� బ�దధ్  అ���భ�డ� ఒక స్వ�ాగ్ ��� కర్మ��  

9 అ�� పర్వతం Mt. Emei (uh-may)-అ���� �ంగ్ �న్ నుం�� ఒక ���య్ ���ళ్ల  దూరంల� ఉనన్ 

ను�య్ దగగ్ర ఉం��. 
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�ాట� ��ళ్ల���న్ గ���ం� మ�ట�్ల ��డ�. �ా� అసూయను ������ట్టక�ం�� మ�త్రం అ�� 

జరగదు. ఒకర� ఇం���ై�� �నన్ �షయ�లల� ��నుకబ�� కర్మ�� �ాట� స్వ�ాగ్ ��� ఇం�ా 

కృ�ి �ేయట���� ��ళ్లడం జరగవచు్చ. �ా� అసూయను వదల�్ల క�� �ే అ�� ఎట�్ట 

ప���ి్థత�ల�్ల నూ అసంభవం. ఈ ��� ��ను �ాధక�లక� �ెబ�త���న్ను ����� జ�్ఞ ��దయం 

�� ందక�ం�� �ర� అంధ�ారంల� ఉండక�డద�. �ర� �ా��ం��� అనుక��� లకష్య్ం 

ఉనన్త���న �ా్థ �లక� కృ� ి �ాధన �ేయడ��. అసూయ అ�� బం���న్ తపప్క 

తయ్�ం���స్ం�,ే అందు�� ఈ ప్రసంగంల� ఈ �షయ��న్ ప్ర�ేయ్కం�ా �వ��ం��ను. 

�ాయ్�� నయం �ేయ����� సంబం��ం�న �షయం 

�ాయ్�� నయం �యేడం �షయ���� వ��త్ , �ాయ్ధుల� నయం �ేయమ� ��ను �క� 

బ� ��ంచడం ల�దు. స్వచ్ఛ���న �ాల�న్ ���ా �ష�య్ల�్ల  ఎవ్వర� ఇతర�ల �ాయ్ధులను 

నయం �యేక�డదు. ఒక్క�ా�� �ర� �ాయ్�� నయం �ే��త్ , � శ��రంల� �ాల�న్ ���ా 

నుం�� వ�్చన అ�న్ �షయ�ల� �� �ాషన్ �ేత ����� �సు��బడ���. ఈ �షయం 

ఎందుక� ఇంత �వ్రం�ా �సు��బడ�త�ం��?  ఎందుకంట� ఇ�� ���ాను ��శనం �ే�� ఒక 

��ౖప��తయ్ం �ాబట�్ట . � స్వంత ఆ���ాయ్�కంట� ఎక�్కవ �� కల�గజ�సుత్ ం��. ��ంతమం�� 

మనుష�ల� ఒక �ాయ్�� నయం ��ేిన ��ంట��, �ాళ్ళ�� అ�� మ�్ల �ెయ�య్ల� ��ల� 

అ��ిసుత్ ం��. �ాళ�్ళ �ాయ్ధుల� నయం �ేయ����� ఎవర� కనబ���ే �ాళ్ళ� 

పట�్ట క�ంట�ర� మ��య� తమ� ��మ� ప్రదర్శన �ేసుక�ంట�ర�. ఇ�� ఒక బంధం �ా��? 

ఇ�� ఒక�� కృ�ి �ాధనక� �వ్ర���న ఆటం�ా�న్ కల�గజ�సుత్ ం��. 

మ�మ�ల� మనుష�ల� ���ంగ్ ��ర�్చక�నన్ తర��ాత ��గ�లక� ���తస్ 

�ెయ�య్ల�� ����కను ��ల�మం�� బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� అదను�ా �సుక���న్ర�. 

�ాళ�్ళ �క� ఈ �షయ�లను ����ప్�ాత్ ర� మ��య� �� ప్రస��ంపజ�యయ్డం ��్వ�ా ఒకర� 

�ాయ్ధులను నయం �ేయగలర� �బె���ర�. ఇ�� ఒక ఎగ��� �ా��? �క� � ఉం��, 

మ��య� ఆ ఎదుట� వయ్��త్�� క��� � ఉంట�ం��. �ర� � ��� అత���� ���తస్ ఎల� 

�ేయగలర�? బహ�శ అత� � �����న్ అణ� ��సుత్ ం�ే�! ఆ ��� ఈ ��� మధయ్ 

ఎట�వంట� అదుప� ల�దు. ఒకర� ఉనన్త-�ా్థ � కృ�ి ��్వ�ా ��ంగ్ ను అ�వృ��ధ్  

�ే�ినప�ప్డ�, ఒకర� ఉతప్�త్  ��ే��� ఆ ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం, ఇ�� �ాసత్వం�ా�� ఒక 

�ాయ్��� నయం �ేయడం, అణ� ��యడం, మ��య� అదుప�ల��� �సుక�� �ావడం 

�ేయగలదు, �ా� ఆ మ�ల�ారణ��న్ మ�త్రం ��ల��ంచల�దు. అందువల్ల  ఒక �ాయ్��� 



 

290 

 

�జం�ా నయం �ేయ����� మ��య� ప���త్�ా ���తస్ �ేయ����� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల అవసరం ఉం��. ప్ర� �ాయ్��� నయం �ేయ����� ఒక ప్ర�ేయ్క���న అ�ం��్రయ 

�ామర్థ�ం ఉం��. �ాయ్ధులను నయం �ే�� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల �షయ���� వ��త్ , అ� 

ఒక ���య్ ర�ాలకంట� ఎక�్కవ ఉ��న్య� ��ను �ెపప్గలను, మ��య� ఎ�న్ 

�ాయ్ధుల��ే ఉ��న్� అ�న్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఉ��న్�. ఈ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� ల�క�ం�� ఇ�� ప����ాదు, � ���తస్ ఎంత ��ౖప�ణయ్ం�� �ే��ి� �ా�. 

ఇట�వల సంవతస్�ాల�్ల  కృ�ి �ాధక�ల సమ�జ��న్ ��ంతమం�� ��ల� 

గందర��ళం �ే���ార�. ఆరంభంల� ���తస్ల� మ��య� �ా��రక దృఢత్వం ��సం ప్రజల 

మ�ందుక� వ�్చ మ��ాగ్ �న్ సుగమం �ే�ిన ఆ స్వచ్ఛ���న ���ంగ్ గ�ర�వ�ల�, �ళ్లల� 

ఎవ����� ప్రజలక� ��గ�లను నయం �ేయ���న్ ���ాప్�ా? �ాళ�్ళ ఎప�ప్డూ � �ాయ్���� 

���తస్ �ేయడం ల��� �ర� కృ�ి �ాధన ఎల� �యె�య్� మ��య� �ా���ా�న్ ప��ి్ట�ా 

ఎల� ఉంచు���ాల� చూ�ిం��ర�. �ాళ�్ళ �క� �ాయ్య�మ�లను ����ప్ం��ర�, అప�ప్డ� 

� స్వంత �ాధన ��్వ�ా � అ�����ాయ్�న్ ��� నయం �ేసు��వచ్చ�. ఆ తర��ాత 

బ�టకప� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� జనం మధయ్క� వ��్చర� మ��య� ఎం�� రభస �ే�ార�. 

���ంగ్ �� ఎవర��ే ��గ�లక� ���తస్ �యె�య్� అనుక�ంట���న్�� �ాళ�్ళ ఆత్మ ల�క 

జంత� ఆ�ాహనను ఆక��ష్�ాత్ ర�–ఇ�� క�్చతం�ా ఇల��� జర�గ�త�ం��. అట�వంట� 

ప���ి్థత�ల�్ల  ఆ �ాలంల�, ��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ��గ�లక� ���తస్ �ే�ార���� 

�జ��. అ�� ఆ సమయంల� జగతస్ంబం��త �ా��వరణ���� స�య�ా���ా ఉం�ంేదుక� 

�ే�ిం��. అ��� ���ంగ్ అ���� మ�మ�ల� మనుష�లక� సంబం��ం�న ఒక ��ౖప�ణయ్ం 

�ాదు, మ��య� ఆ ప���ి్థ� ఎపప్ట��� అల��� ఉండబ� దు. ఇ�� ఆ �ాలంల� జగతస్ంబం��త 

�ా��వరణ మ�ర�ప్ల ఫ�తం�ా జ����ం��; అ�� ��వలం ఆ �ాల ప�����క్క ఉతప్�త్  

మ�త్ర��. ఆ తర��ాత ��ంతమం�� ఇతర�లక� �ాయ్�� నయం �యే���న్ ��రప్డంల� 

�ప�ణ�ల� అయ�య్ర�, త��్వ�ా ఒక గందర�����న్ సృ�ి్టసూత్ . ఒక మ�మ�ల� మ�� ి

మ�డ� ల�క అ�దు ���ల�్ల  ఒక �ాయ్�� నయం �ేయ���న్ ఎల� ��ర�్చ��గలడ�? ఎవ�� 

ప్రకట��ాత్ ర�: “��ను ఈ �ాయ్�� నయం �ేయగలను ల�క ఆ �ాయ్�� నయం �ేయగలను” అ�. 

��ను �ె��ప్�� ఏ�టంట� ఈ మనుష�లందర� ఆవ��ం�ే ఆత్మల� ల�క జంత�వ�ల� క��� 

ఉంట�ర�. �ాళ్ళ�� �ెల��ా �ాళ్ళ ��నుక అంట�క�� ఏం ఉం�ో? �ాళ్ళ�� ఆత్మ ల�క 

జంత� ఆ�ాహన ఉంట�ం��, �ా� �ాళ్ళ�� అల� అ��ించదు ల�క �లె�సు��ల�ర� క���. 

ఇం�ా, �ాళ్ళ�� ��ల� బ��ా అ��ించవచు్చ మ��య� �ాళ�్ళ తమ� సమర్థవంత�లం 

అనుక�ంట�ర�. 
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�జ���న ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఈ ల��య్�న్ �ా��ం��లంట� �ాళ్ళ కృ�లి� అ��క 

సంవతస్�ాల� కష్టం�� క���న ప� �ెయ�య్�. �ర� ఒక ������ ���తస్ �ే�నిప�ప్డ�, 

�ర� ఎప�ప్�ై�� ఆల��ం���ా �క� ఈ వయ్��త్�క్క కర్మను �ర�్మ�ం�ేందుక� ఆ 

శ��త్వంత���న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ఉ��న్య� అ�? �ర� ఎప�ప్�ై�� స్వచ్ఛ���న 

బ� ధనల� ఏ���ౖ� అందుక���న్�ా? మ�డ� ల�క అ�దు ���ల�్ల  �ాయ్ధుల� నయం 

�ేయడం ��ర�్చ��గలమ� ఎల� అనుక���న్ర�? ఒక మ�మ�ల� మ��ి�క్క 

�ేత�ల�� ఒక �ాయ్��� ఎల� నయం �ేయగలర�? అ�నపప్ట��� అట�వంట� బ�టకప� 

���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ��క్క బల��నతలను మ��య� మనుష�ల�క్క బం��లను 

ప్ర�జనం�ా �సుక���న్ర�. �ర� �ాయ్ధుల� నయం �ెయ�య్ల� ��ర���ల���? అం� ే

ఈ వయ్��త్  ప్ర�ేయ్కం�ా ���న్ ���తస్ పదధ్త�లను ����ప్ం�ే ఒక ���తస్ తరగ�� ఏ�ాప్ట� 

�ే�ాత్ డ� ఎల�ంట�వంట� � సూ��, �ాం�� �����ం�ే పదధ్�, � �సరజ్న, � భ��త్, అల� 

�ిలవబ� ేఆక�య్��్రజర్ మ��య� అల� �లివబ�ే �ే��త్ -�ొరకబ�చు్చక��� పదధ్�. � డబ�్బ 

�సుక��� లకష్య్ం�� అక్కడ ���� ర�ాల పదధ్త�ల���న్�. 

మనం ��ే�త్ -�ొరకబ�చు్చక��� పదధ్�� గ���ం� మ�ట�్ల డ�క�ం��ం. ��మ� 

చూ�ిం�� ఇల�ంట� ప���ి్థ��. మనుష�ల� �ాయ్��గ�సు్థ ల� ఎందుక� అవ���ర�? ఒకర� 

అ����గయ్ం�� ఉండడం మ��య� ఒక���క్క �ౌ�ాభ్గయ్ం అంతట��� ఆ మ�ల �ారణం 

అ���� కర్మ, మ��య� ఆ నల్లట� ప��ర్థం�క్క కర్మ సంబం��త ��త్రం. ఇ�� ఒక రక���న 

ప్ర�క�లత మ��య� �ెడ�. ఆ దుష్ట �వ�ల� క��� ఒక రకం�ా ప్ర�క�లం, మ��య� 

అవ�న్ నల���. ఆ �ధం�ా అ� �ాగలవ� ఎందుకంట� ఈ ప�ాయ్వరణం �ాట��� 

అనుక��సుత్ ం�� �ాబట�్ట . ఒక���క్క �ాయ్���� ఇ�ే మ�ల �ారణం; �ాయ్ధులక� ఇ�� 

అతయ్ంత ప్ర��న���న జన్మ�ా్థ నం.  ఇం�ా ��ండ� ఇతర స్వర��ాల� క��� ఉ��న్�. 

��ంట�్ల  ఒకట� ఎం�� సూకష్్మ���న ��, అ�� అతయ్ంత �ాంద్రత�� ఒక కర్మ�క్క 

సమ�హంల� ఉంట�ం��. ఇం��కట� ఎల� అంట� ఒక ��ట్టం��్వ�ా సరఫ�ా �ేయబ��నట�్ట �ా 

ఉంట�ం��, �ా� ఇ�� ��ల� అర�దు�ా కనబడ�త�ం��; ఇదం�� ఒక���క్క ప���్వక�ల 

నుం�� ��క��ంచబడ�త�ం��. ఇట�వంట� ప���ి్థత�ల� క��� ఉ��న్�. 

మనం అతయ్ంత సర్వ�ా��రణ���న �ాయ్ధులను గ���ం� �ెప�ప్క�ం��ం. 

ఒక���� ఒంట�్ల  ఎక్క�ో  ఒక ��ట ఒక గడ్డ , ���� �ోషం, ఆ�ి్ట���ౖట��ిస్ �దలగ�న� 

ఉండవచు్చ. ఇ�� ఎందుకంట� ఇం��క ప��మ�ణంల� ఆ �ా్థ నంల� ఒక �� ఉంట�ం�� 

�ాబట�్ట . ఆ �� ��ల� ల��ెనౖ ప��మ�ణంల� ఉంట�ం��. ఒక �ా��రణ���న ���ంగ్ గ�ర�వ� 
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ల�క ఒక �ా��రణ���న అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం ���న్ ప�ిగట్టల�దు; �ాళ�్ళ ��వలం 

ఒక���క్క శ��రంల� నల్లట� �� మ�త్ర�� చూడగలర�. నల్లట� � ఎక్కడ ఉంట� అక్కడ 

అ����గయ్ం ఉంద� �ెపప్డం సమంజస��. �ా� నల్లట� � అ���� ఒక �ాయ్���� మ�ల 

�ారణం �ాదు. ఇ�� ఎందుకంట� ఒక ఇం�ా ల��ైన ప��మ�ణంల� ఒక �� ఈ ����్ర �న్ 

ఉతప్�త్  �ేసుత్ ం�� �ాబట�్ట . అందు�� ��ంతమం�� �� �స��జ్ంచడం ల�క ��ల��ంచడం  

గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�–అ��ే స�� �క� ఇష్టం వ�్చనట�్ట  ���న్ �స��జ్ంచం��! ఆ 

తర��ాత ��ంత సమయ���� అ�� మరల� ����� ఉతప్�త్  �ేయబడ�త�ం��, ఎందుకంట� 

���న్ �వ�ల� ఎం�� శ��త్వంత���న� మ��య� అ�� �� ��ల��ం�న ��ను��ంట�� ���న్ 

����� �సుక��ాగలదు; అ� �ాట�క�� స్వయం�ా ���న్ ����� �సుక��ాగలవ�. ఏ 

�ధం�ా ఉప���ం��� ���తస్ల� అ��� అసల� ప��ేయవ�. 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�� చూడగ��� �ా�� ప్ర�ారం, ఎక్క�ె�ౖే నల్లట� � 

ఉంట�ం�ో , ఆ స్థలం �ాయ్��గ�స్థ  �� క��� ఉనన్ట�్ట  ప��గణ�ంచబడ�త�ం��. �ై�య 

��ౖదయ్ం�క్క ��దౖుయ్డ� ఆ స్థలంల�� శ��త్ ��డ�ల� ప�డ�క��� �నట�్ట �ా కను��ంట�డ�, 

ఎందుకంట� � మ��య� ��త�త్ ర� ప్రస��ంచటం ల�దు మ��య� శ��త్ ��డ�ల� ఇర�క� 

అ��� య�� �ాబట�్ట . �ా�ా్చతయ్ ���ౖ�య్��� �ెం��న ��దౖుయ్����, ఆ స్థలంల� ఒక అలస్ర్, 

గడ్డ , ఆ�ి్ట���ౖట��ిస్ ల��� �ాయడం �దలగ� లకష్ణ�ల� క��ించవచు్చ. అ�� ఈ 

ప��మ�ణంల� కనబ��నప�ప్డ�, ఈ ర�పంల� ఉంట�ం��. �ర� ఆ ��� ��ల��ం�న 

తర��ాత, ఈ ప��మ�ణప� శ��రంల� ఎట�వంట� సమ�ాయ్ ల�ద� కను��ంట�ర�. అ�� 

బయటక� �� డ�చుక� వ�్చన లంబ�ర్ ఇంటర్ ����్టబ�్రల్ ��స్్క �ా�వ్వం�� ల�క 

ఆ�ి్ట���ౖట��సి్ �ా�వ్వం��, �ర� ���� ��ి���ి ఆ ����్ర �న్ ��ల��ం�న తర��ాత, 

అ�� ��ంట�� నయం అ�నట�్ట �ా కను��ంట�ర�. �ర� ఇం��క ఎక్స్-�� �యవచు్చ 

మ��య� ఆ�ి్ట���ౖట��సి్ మ�య����� �ంద� కనుక�్కంట�ర�. ����� మ�ల �ారణం 

ఆ �� ఒక ప్ర���ా�న్ సృ�ి్టంచడ��. 

��ంతమం�� ప్రకట��ాత్ ర� �క� �ే��త్ -�ొరకబ�చు్చక��� పదధ్�� ����ప్ంచడం 

��్వ�ా, ��వలం మ�డ� ల�క అ�దు ���ల�్ల  �ర� �ాయ్ధులను నయం �యేగలర�. � 

�ే��త్ -�ొరకబ�చు్చక��� పదధ్�� చూ�ించం��! ఆ �� ఎం�� బల���న�� �ా�ా మ�నవ�ల� 

అంద��కంట� బల��నుల�. అ�� � మనసుస్ను �ా్వ��నం �ేసు��గలదు మ��య� 

�మ్మ�న్ ఇష్టం వ�్చనట�్ట  సులభం�ా �ాడ���గలదు. అ�� � �����న్ సుల�వ��ా  
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అంతం క��� �ేయగలదు. �ర� ���న్ �ొరకబ�చు్చ��గలన� ప్రకట��ాత్ ర�. �ర� ���న్ 

ఎల� �ొరకబ�చు్చక�ంట�ర�? ��క్క �ామ�నయ్ మ�నవ హ�ాత్ ల�� ���న్ 

అందు��ల�ర�. �ర� ���న్ గ��� ల�క�ం�� పట�్ట ��వ����� ప్రయ�న్ంచవచు్చ, అ�� 

�మ్మ�న్ అలకష్య్ం �ేసుత్ ం�� మ��య� �మ్మ�న్ చూ�ి � ��న�ాల నవ�్వక�ంట�ం��–

గ��� ల�క�ం�� పట�్ట ��వడం అ���� ఎం�� ��ాయ్సప్దం. �ర� ���న్ �జం�ా 

మ�ట�్ట ��గ����ే, తకష్ణ�� అ�� � �ేత�లక� �� �ేసుత్ ం��. అ�� �జం�ా �ాయం 

అవ�త�ం��! ��ను ఇంతక�మ�ందు ��ంతమం��� చూ�ాను �ాళ్ళ ��ండ� �ేత�ల� 

ఎట�వంట� ప��కష్ల���ౖ�� �ా��రణం�ా�� కనబడ���. �ాళ్ళ శ���ాల� మ��య� �ాళ్ళ 

��ండ� �ేత�ల� ��ం��ట��� క��� �ాయ్�� ల�దు, �ా� �ాళ�్ళ తమ �ేత�లను ల�పల�క�� �� 

�ాళ�్ళ అ� ఇల��� ����్ళడ�త� ఉం�ే�. ��ను అట�వంట� ఒక ����� క��ాను: అత�� 

ఇతర ప��మ�ణంల� ఉనన్ శ��రం �ాయప��ం��–ఆ సందరభ్ంల� అతడ� �జం�ా�� 

పకష్�ా����� గ�రయ�య్డ�. ��క్క ఆ శ��రం అ���� �ాయప���ే, �క� పకష్�ాతం 

�ా��? ��ంతమం�� ననున్ అడ�గ���ర�: “మ�స్టర్, ��ను ���ంగ్ �ాధన �యేగల��? 

��ను సం��న ���ధక శసత్ � ���తస్ ��ేంచుక���న్ను.” ల�క “��ను �� శ��రంనుం�� ఏ�ో 

��ంచుక���న్ను.” ��ను �ాళ్ళ�� �ె�ాప్ను, “అ�� ఏ� �ాదు ఎందుకంట� ఇం��క 

ప��మ�ణంల� � శ���ా��� శసత్ � ���తస్ జరగల�దు �ాబట�్ట, మ��య� ���ంగ్ �ాధన ఆ 

శ��రం �ద ప��ేసుత్ ం��.” అందువల్ల  ��ను ఇప�ప్�ే �ె�ాప్ను �ర� ���న్ 

�ొరకబ�చు్చ������� ప్రయ�న్ం�నప�ప్డ�, ���న్ మ�ట�్ట ��ల�క�� � ే అ�� �మ్మ�న్ 

పట�్టంచు��దు. �ర� ���న్ మ�ట�్ట క�ంట�, అ�� � �తే�లను �ాయపర్చవచు్చ. 

ప్రభ�త్వం �ర్వ��ం�న ఒక మ�ఖయ్���న ���ంగ్ �ారయ్క�మ���� స�యం 

అం��ంచ�����, ��ను ��ంతమం�� �ష�య్లను �సుక�� ��ంగ్ ల� ఒ��యంటల్ ��ల్త్  

ఎ��స్�ల� �ాల�గ్ న����� ����్ల ను. అక్కడ జ����న ��ండ� ఎ��స్�ల�్ల నూ, మన�ే అతయ్ంత 

���ష్ట���న �ాధన. �దట� ఎ��స్�ల� మన �ాల�న్ ���ా “�ా్ట ర్ ���ంగ్ �ాఠ�ాల” �ా 

��ర�ంచబ��ం��. ��ండవ ఎ��స్�ల� మన స్థలం జ������ ఎంత ����్క���ి �� �ందంట� 

��మ� అసల� ���న్ తట�్ట ��ల�క�� య�ం. ఎ��జ్�షన్ ల� ఇతర స్థల�ల�్ల  ఎక�్కవ మం�� 

జన�� ల�ర�, �ా� మన స్థలం మ�త్రం జనం�� �ం���� �ం��. అక్కడ మ�డ� వర�సల�్ల  

జనం ��� ఉ��న్ర�: �దట� వర�స �� ్ర దుద్ ట ���తస్ల ��సం �లె్ల�ార�జ�మ��� ��ర�్ల  

�్ార �ంచుక�నన్ �ాళ్ళ వరస, ��ండవ వరస మ��య్హన్ం ���తస్ల� ��సం ��ర�్ల   
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�్ార �ంచ����� నుంచునన్ �ాళ్ళ వరస, మ��ో�� �� ఆట���ా ఫ్ ��సం ��� ఉనన్ �ాళ్ళ��. 

��మ� �ాయ్ధులక� ���తస్ �ెయయ్ం. మ�� ఇ�� ఎందుక� �ే�ామ�? ఎందుకంట� ఇ�� 

ప్రభ�త్వం �ర్వ��ం�న ఒక మ�ఖయ్���న ���ంగ్ �ారయ్క�మ���� స�యం అం��ంచ����� 

మ��య� ఈ �ా�ాయ్��� ��డప్డట����, మనం ��ంట�్ల  �ాల�గ్ ��న్ం. 

���� �ాట� అక్కడ ఉనన్ �ష�య్లక� �� ��ంగ్ పం���ట�్ట ను. ప్ర� ఒక్క���� ఒక 

��గం వందక� ��ౖ�ా అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� క��� ఉనన్ ఒక శ��త్ సమ�హం ఇవ్వడం 

జ����ం��. ��ను �ాళ్ళ �ేత�లను ��ంగ్ �� మ��ి���ాను, అల� ��ేి���ా� ��ంతమం�� 

�ేత�ల� �� ��్క�� �� ���ా ల��� రకత్ం �ా��ల�గ ������ ��యబ��్డ �; ఇ�� ��ల� తరచు�ా 

క��� జ����ం��. ఆ �వ�ల� ఎం�� క�� ర���న�. ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ��� �ేత�ల�� 

�ాట�� ��క����� �ాహసం �ేయవచ్చ� �ర� అనుక�ంట���న్�ా? ఇ�� �ాక�ం��, �ర� 

���న్ అందు��ల�ర�. అట�వంట� అ�ం��్రయ���న �ామర్థ�ం ల�క�ం�� అ�� ప��ేయదు. 

ఇ�� ఎందుకంట� ఇం��క ప��మ�ణంల� �ర� ఏం �ేయ�ల� అనుక���న్�ా� అ�� ����� 

�ె��ి�� త�ం��–�ర� ��� గ���ం� ఆల��ం�న ��ంట��. �ర� ���న్ 

�ొరకబ�చు్చ������� ప్రయతన్ం �ే�నిప�ప్డ� అ�� అపప్ట��� అక్క�� నుం�� �ా���� � 

ఉంట�ం��. ���� తల�ప� ��ట� బయటక� ���్లనప�ప్డ�, అ�� తకష్ణం ����� అక్క���� 

���్ల�� త�ం��, మ�్ల ఆ �ాయ్�� ����� వసుత్ ం��. ��ం�� వయ్వహ��ంచ����� ఎట�వంట� 

అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం �ా�ాలంట� �ర� �ేత�ల� ���ిన ��ంట�� “ధ�ేల�న!” ���న్ అక్క� ే

����్క��ట�్ట �. ���న్ అక్కడ ����్క��ట�్టన తర��ాత, మ�క� ఇం��క అ�ం��్రయ���న 

�ామర్థ�ం ఉం�� అ�� ఒకప�ప్డ� “��పప్ ఆత్మలను-పట�్ట క��� పదధ్�” అ� �ిలవబ�ే�� 

మ��య� ఆ అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం ఇం�ా ఎక�్కవ శ��త్వంత���న��. అ�� ఒక�� ప్రథమ 

ఆత్మను బయట�� ���యగలదు, మ��య� మర�కష్ణం ఆ వయ్��త్ కదల�్ల డ�. ఈ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ ���� ప్ర�ేయ్క���న ఉ�ేద్శం ఉం��, మ��య� మనమ� ���న్ ��వలం 

�ొరకబ�చు్చ������� గ�����డ��ం. అంద���� �ెల�సు సన్ వ���ంగ్10 ��ల� ��దద్�ా ఉ��న్ 

�ా�, త��గత తన �ే�ల�� �పప్� ఉప���ం� అత�� క�ిప్��యడం ��్వ�ా సన్ 

వ���ంగ్ ను ��ల� �నన్�ా మ���్చ��యగలడ�. ఈ అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం ఇట�వంట� 

ప్ర���ా�న్ క���ంచగలదు. ఈ �� ఎంత ��దద్�� ల�క �నన్�� అ������� సంబంధం 

ల�క�ం��, ఇ�� తకష్ణం �ే�ల� �ొర�క�త�ం�� మ��య� ��ల� �నన్���ా అ��� త�ం��. 

10 సన్ వ���ంగ్—“��త�ల �ా�”�ా �ిలవబ�ే �్ార �న �ై�య �ాలప్�క �ా��తయ్ం ప�్చమ���� 

ప్రయ�ణం (Journey to the West)  ల� ఒక �ాత్ర. 
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అం�ే �ాక�ం��, ఒక���క్క హసత్ం �����క్క ���క శ��రంల��� తవ్వ����� 

మ��య� �ే�న��� ����� �యయ్����� అనుమ�ంచబడదు. అ�� �ామ�నయ్ మ�నవ 

సమ�జంల� మనుష�ల�క్క మనసులక� కలత �సుక��ాగలదు, మ��య� అ�� 

ప���త్�ా �����ంచబ��ం��. అ�� సంభవం అ���, అల� �ేయ����� �ల�్ల దు. ఒకర� 

తవ్వ����� ఉప���ం�ే హసత్ం అ���� ఇం��క ప��మ�ణంల� ఉనన్ ఆ హసత్ం. 

ఉ��హరణ�� ఎవ���� గ�ం�ె జబ�్బ ఉందను��ం��. ఈ హసత్ం ఆ గ�ం�ె ��ౖప� ఆ ��� 

పట�్ట ��వ����� క���నప�ప్డ�, ఇం��క ప��మ�ణంల� ఉనన్ హసత్ం ఆ శ��రం ల�పల 

కదుల�త�ం��, మ��య� అ�� తకష్ణం �ొ������ త�ం��. బయట ఉనన్ � హసత్ం ���న్ 

�ొరకబ�చు్చక���టప�ప్డ�, ��ండ� �ేత�ల� కల�సుక�� ���న్ పట�్ట క�ంట��. అ�� ��ల� 

దు�ా్మరగ్���న��, ���న్�ార�్ల  � �ేత�ల�్ల  కదుల�త�ం�� మ��య� �ాట�ల���  

����ేయ����� ప్రయ�న్సుత్ ం��, మ��య� ���న్�ార�్ల  కర�సుత్ ం�� మ��య� అర�సుత్ ం��. 

అ�� � �ేత�ల�్ల  ��ల� �నన్�� అ��ిం���, ���న్ �ేత�ల�్ల  నుం�� వ����ే ��ల� ��దద్�ా 

అవ�త�ం��. ఇ�� ఎవర�బ���ే �ాళ�్ళ పట�్ట ��గ���ం�� �ాదు. ఆ అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం 

ల�క�ం��, ఒకర� ���న్ మ�ట�్ట ���� మ�ట�్ట ��ల�ర�. ఇ�� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల� 

ఊ��ం�నట�్ల �ా అసస్ల� �ాదు. 

అ��,ే ఈ స్వర�పంల� ఉనన్ ���ంగ్ ���తస్ భ�షయ్త�త్ ల� ఉండ����� 

అనుమ�ం�ే అవ�ాశం ఉం��, ఎందుకంట� గతంల� అ�� ఎప�ప్డూ ఉం�ే��. �ా� ఇక్కడ 

ఒక �యమం ఉం���: ఈ వయ్��త్ ఒక �ాధక�డ� అయ�య్ం���. కృ�ి �ాధన �ే�� క�మ 

గమనంల�, దయ� గ�ణం�� ఈ వయ్��త్ ��ంతమం�� మం� మనుష�లక� ఇ�� �ేయ����� 

అనుమ� ఇవ్వబడ�త�ం��. �ా� అతడ� �ాళ్ళ కర్మ� ప���త్�ా �ర�్మ�ంచల�డ� 

ఎందుకంట� అత���� స��ప�� ��పప్ సదుగ్ ణం ల�దు �ాబట�్ట. అందువల్ల  ఇబ్బందుల� అ��� 

ఇం�ా ఉంట��� ఉంట��, �ా� ఆ ప్ర�ేయ్క���న �ాయ్ధుల� నయం అ��� ���. ఒక 

మ�మ�ల� ���ంగ్ గ�ర�వ� కృ�ి �ాధనల� ����ను �� ం��న ఒక వయ్��త్ �ాడ�. అతడ� 

��వలం ఆ �ాయ్��� �ా��� ��యయ్గలడ� ల��� బహ�శ అతడ� �ాట�� ర��ాంతరం 

�ేయవచు్చ. అతడ� �ాట�� ఇతర క�ా్ట ల��ా ర��ాంతరం �ేయవచు్చ, అ��ే అత��� 

స్వయం�ా�� ఈ �ా��� పదధ్� గ���ం� �ె�యక�� వచు్చ. అత�� �ాధన స�యక 

�ైత��య్�న్ కృ�ి �ే���� అ��ే, ఇ�� అత� స�యక �ైతనయ్ం ��్వ�ా �ేయబడ�త�ం��. 

���న్ �ాధనలల�� �ాధక�ల� ��ల� ��ర��ాం�న �ాళ�్ళ�ా కనబడ��ర�. ఎం��మం�� 

��ర��ాం�న ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ��ంగ్ ను క��� ఉండర� ఎందుకంట� �ాళ్ళ ��ంగ్ �ాళ్ళ  
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స�యక �ైత��య్ల శ���ాల �ద ��ర�గ�త�ంట�ం�� �ాబట�్ట . అంట�, ��ంతమం�� �ాళ్ళ 

కృ�ి �ాధన క�మంల� అట�వంట� �షయ�ల� �ేయ����� అనుమ�ంచబడ��ర� 

ఎందుకంట� �ాళ�్ళ ఈ �ా్థ �ల��� ఉండడం ��న�ా���ాత్ ర� �ాబట�్ట . �ాళ�్ళ ఒక ద�ాబద్ం 

కంట� ఎక�్కవ ల�క అ��క ద�ాబ�ద్ ల��ా �ాధన �ేసూత్  ఉంట�ర� మ��య� ఇంకను ఈ 

�ా్థ �� ��ట� ��ళ్లల�ర�. అందు�� ����ంతం �ాళ�్ళ ఎప�ప్డూ ��గ�లను చూసూత్ �� 

ఉంట�ర�. �ాళ�్ళ ఈ �ా్థ �ల� ఉంట�ర� �ాబట�్ట, �ాళ్ళ�� అ�� �ేయ����� 

అనుమ�ంచబడ�త�ం��. �ాల�న్ ���ా �ష�య్ల� ��గ�లక� ���తస్ �ేయడం ప���త్�ా 

�����ంచడం అ�య్ం��. �ర� ������ ఈ ప�సత్�ా�న్ చ��� ���ించవచు్చ.   ����  ���న్ 

�ీ్వక��ంచగ����ే, ఇ�� �ాయ్��� నయం �ేయగలదు. �ా� ఫ���ల� మ�త్రం ఆ వయ్��త్ 

�క్క కర్మ ���త్ �న్ బట�్ట  మ�ర�త�ంట��. 

ఆసుప�్ర ���తస్ మ��య� ���ంగ్ ���తస్  

ఆసుప�్ర ��ౖ��య్��� మ��య� ���ంగ్ ���తస్క� మధయ్ సంబం���న్ గ���ం� మనం 

�ెప�ప్క�ం��ం. �ా�ా్చతయ్ ��ౖదయ్ంల� ��ంతమం�� ��ౖదుయ్ల� ���ంగ్ ను గ���త్ంచర�, మ��య� 

�ాళ్ళల�్ల  అ��క సంఖ�య్క�ల� ఇ�ే �ధం�ా ఉంట�ర� �ర� �ెపప్వచు్చ. �ాళ్ళ ఉ�ేద్శయ్ం 

ఏ�టంట� ���ంగ్ �ాయ్�� నయం �ేయగ����ే, మనక� ఆసుపత�్ర ల �క్క అవసరం ఏం 

ఉం��? అ�. “మ� ఆసుపత�్ర లను �ర� ప�నః �ా్థ �ిం���! � ���ంగ్ ఇంజ�కష్ను్ల , 

మందుల� మ��య� ఆసుప�్ర �ాల��య్ అవసరం ల�క�ం�� �ే��� �ాయ్��� నయం 

�ేయగలదు �ాబట�్ట, �ర� మ� ఆసుపత�్ర లను ప�నః �ా్థ పన �ేయగ����ే ఎంత 

బ�గ�ండ�ను?”  ఈ ప్రకటన అట� ��త�బదధ్మ� �ాదు, ఇట� సమంజసమ� �ాదు; 

��ంతమం���� ���ంగ్ అంట� ఏ�ట� �ె�యదు. �జ���� ���ంగ్ ���తస్ల� �ామ�నయ్ 

మ�నవ�ల ��ౖ��య్�న్ �� � ఉండవ�, ఎందుకంట� ఇ�� �ామ�నయ్ మ�నవ�లక� సంబం��ం�న 

��ౖప�ణయ్ం �ాదు–ఇ�� అ�ం��్రయ���న��. అ��ే ఇంత అ�ం��్రయ���న ���న్ ��దద్  ఎత�త్ న 

�ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం�� జ�కయ్ం �ేసు��వడం ఎల� అనుమ�ంచబడ�త�ం��? ఒక 

బ�దధ్  అదుభ్త���న �ామర్థ�ం కల�ాడ�, మ��య� తన �ే�� ఊ�ి�ే �తత్ం మ�న�ా� 

�క్క �ాయ్ధుల� అ�న్ట�� త���� ��ట�్టయయ్గలడ�. ఆయన అల� ఎందుక� �ేయడ�? 

అం�ే�ాక ��ల�మం�� బ�దధ్ల� ఉ��న్ర�. � �ాయ్ధులను నయం �ేయడం ��్వ�ా �ాళ�్ళ 

ఎందుక� క�కరం చూ�ించర�? ఇ�� ఎందుకంట� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం ఇల��� 

ఉం��� �ాబట�్ట . జననం, వృ��ధ్ పయ్ం, అ����గయ్ం మ��య� మరణం అ�న్ ��వలం ఇట�వంట� 
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ప���ి్థత�ల�. �ాట�న్ట��� కర్మ సంబం��త �ారణ�ల���న్� మ��య� కర్మ ప్ర��ళణ���� 

సంబం��ం�న�. ఋణం అ���� ఉంట� �ర� ���న్ ����� �ర్చవల�ిం�ే. 

�ర� ఒక�� �ాయ్��� నయం �ే��త్  అ�� ఆ సూ��్ర �న్ ఉల్ల ం��ం�న����� 

సమ�నం, ఎందుకంట� ఒకర� ����� �ర్చవల�ిన అవసరం ల�క�ం���� తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� 

�ేయగల�గ���ర�. అ�� ఎల� �ాధయ్ం �ాగలదు? కృ�ి �ాధన �ేసుత్ నన్ ఒక మ��ి�ా, ఈ 

సమసయ్ను ప��ప�ర్ణం�ా ���్చ ��పప్ �ామర్థ�ం �క� ల�నప�ప్డ�, దయ� గ�ణం�ేత �ర� 

ఒక ������ ��ౖదయ్ం �ేయడం అనుమ�ంచబడ�త�ం��. ఎందుకంట� ��క్క దయ� గ�ణం 

అ���� ఉదభ్�ం�ం�� �ాబట�్ట, �ర� అల� �ేయ����� అనుమ�ంచబడ�త�ం��. �ా� �ర� 

�జం�ా�� ఈ �ధ���న సమసయ్ను �ర్చగ����ే, �ర� ���న్ ఒక ��దద్  ఎత�త్ న �ేయ����� 

అనుమ� ల�దు. ఆ సందరభ్ంల�, �ర� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ���� �వ్ర���న న�ా్ట �న్ 

క����ాత్ ర�–అ�� అనుమ�ంచబడదు. అందువల్ల  మ�మ�ల� మనుష�ల �క్క 

ఆసుపత�్ర లను ���ంగ్ �ేత ప�నః �ా్థ పన �ేయడం అ���� స����ా ప��ేయదు, 

ఎందుకంట� ���ంగ్ అ���� ఒక అ�ం��్రయ���న �ా �ాబట�్ట . 

�ై��ల� ���ంగ్ ఆసుపత�్ర లను �ా్థ �ంిచ����� అనుమ�ంచబ���ే మ��య� 

ఎం�� మం�� ��పప్ ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ���తస్ల� �ేయ����� బయటక� వ��త్ , అ�� ఎల� 

ఉంట�ంద� �ర� అనుక�ంట���న్ర�? అ�� అనుమ�ంచబడదు ఎందుకంట� �ాళ్ళందర� 

�ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ �ి్థ�� �ా�ాడ���ర� �ాబట�్ట. ���ంగ్ ఆసుపత�్ర ల�, ���ంగ్ 

��్ల�క�్కల�, ���ంగ్ ��ల�త్  ��ంటర�్ల  మ��య� ట�్రట���ంట� ���ార�్ట ల� అ�న్ �ా్థ �ించబ���ే, 

���ంగ్ గ�ర�వ�ల ��ౖదయ్ం �ే�� �ామర్థ�ం గణ�యం�ా ప���� త�ం��, మ��య� ���తస్ల 

ఫ���ల� అ�న్ ఉనన్పళం�ా బ�గ�ండవ�. ఇ�� ఎందుక�? ఎందుకంట� �ాళ�్ళ ఈ 

�షయ�లను మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ �ే�ాత్ ర� �ాబట�్ట, �ాళ్ళ �ా అ���� మ�మ�ల� 

మనుష�ల �క్క �ా్థ ��� సమ�నం�ా�� ఉం���స్ ఉం��. �ాళ�్ళ మ�మ�ల� మనుష�ల 

�ి్థ��� సమ�న���న �ా్థ �ల� ఉం���స్ం�.ే �ాళ్ళ ���తస్ల �ామర్థ�ం ఒక ఆసుప�్ర 

����� సమ�నం�ా ఉం���. అందు�� �ాళ్ళ ���తస్ల� అంత బ��ా ప��ేయవ�, మ��య� 

�ాళ్ళ�� క��� ఒక �ాయ్��� నయం �ేయ����� అ��క���న అల� �ిలవబ�ే “�ెర�ి ��షన్ల ” 

అవసరం పడ�త�ం��. ఇ�� �ామ�నయ్ం�ా ఈ �ధం�ా�� ఉంట�ం��.  

���ంగ్ ఆసుపత�్ర ల� ఉ��న్ ల�క�� ���, ���ంగ్ �ాయ్ధులను నయం 

�ేయగలద�� �షయ��న్ ఎవ్వర� �ాదనల�ర�. ���ంగ్ అ���� ప్రజల�్ల  ఎం�� �ాలం నుం�� 

ప్రజ�దరణ �� ం��ం��. ��ల�మం�� �జం�ా�� �ాధన ��్వ�ా �ాయ్ధులను నయం 
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�ేసు��వడం మ��య� శ���ా�న్ దృఢం�ా ఉంచు��వడం అ�� ల��య్�న్ �ా��ం��ర�. 

అ����గయ్ం ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� ��్వ�ా �ా��� ��యబ����, ల�క ఏ�ో �ధం�ా అ�� 

నయం �ేయబ����, ఆ �ాయ్�� అ���� మ�త్రం ఇప�ప్డ� అదృశయ్మ�య్ం��. మ�� �ధం�ా 

�ె�ాప్లంట�, ఎవ్వర� ���ంగ్ అ���� �ాయ్ధులను నయం �ేయగలద�� �షయ��న్ 

�ాదనల�ర�.  ���ంగ్ గ�ర�వ�లను సంప్ర��ం�న �ా��ల� ��ల�మం�� ఆసుప�్ర నయం 

�ేయల�� ��్లష్ట���న, దురభ్ర���న �ాయ్ధుల� ఉనన్�ా��్ళ. �ాళ�్ళ తమ అదృ�ా్ట �న్ 

ప����ంచు������� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల వదద్క� ����త్ ర�, మ��య� ఆ �ాయ్ధుల� ఆఖ���� 

నయం �ేయబడ���. ఎవ�� �ాయ్ధుల��ౖే ఆసుపత�్ర లల� నయం అవ���� �ాళ�్ళ 

���ంగ్ గ�ర�వ�ల వదద్క� ��ళ్లర�. మ�ఖయ్ం�ా ఆరంభంల� మనుష�ల� అందర� ఇల��� 

ఆల��ం��ర�. ���ంగ్ �ాయ్ధులను నయం �ేయగలదు, �ాక�� �ే మ�నవ సమ�జంల� 

�గ�� �షయ�లను ఉప���ం�నట�్ట  ���న్ �ేయల�ం. ��దద్  ఎత�త్  జ�కయ్ం అ���� 

స����ా అనుమ�ంచక�� �ా, ���న్ �నన్ ఎత�త్ ల� �ేయడం ల�క ��దద్  పల�క�బ�� ల�� 

�శ్శబద్  �ాధన�ా �ేయడం అనుమ�ంచబడ�త�ం��. �ా� అ�� ప���త్�ా �ాయ్��� నయం 

�ేయదు–ఇ�� క��� క�్చతం. ఒక���క్క �ాయ్�� నయం �ేసు������� ���ష్ట���న మ�రగ్ం 

ఏ�టంట� ఒకర� స్వయం�ా ���ంగ్ �ాధన �ేసు��వడ��. 

ఆసుపత�్ర ల� �ాయ్ధులను నయ�� �ేయల�వ�, �ాట� ���తస్ల �ామర్థ�ం 

అట�వంట���, ఇట�వంట��� అ� అ�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� క��� ��ంతమం�� ఉ��న్ర�. 

మనం ��� గ���ం� ఎల� �ెప�ప్���ా�? సహజం�ా��, ఇ�� అ��క అం�ాల నుం�� 

�ారణ�ల� కల�ప�క�� ఉం��. �� దృ�ి్టల�, ప్ర��న���న�� ఏ�టంట� మ�నవ ��ౖ�క 

�ల�వల� అట్టడ�గ��� �ేర�క���న్�, ���� �ధ���న �ంత �ాయ్ధులక� ���� ��ా� 

��ట����ౖే ఆసుపత�్ర ల� క��� నయం �ేయల���. మందుల� �సు��వడం క��� 

ప��ేయక�ం�� �� �ం��. ఇక్కడ అ��క బ�టకప� ఔష��ల� క��� ఉ��న్�. ఇదం�� 

మ�నవ సమ�జం ఎంత ��రక� కల��ిత����� �ం�� అ����� �ారణం�ా�� జర�గ�త�ం��. 

��� గ���ం� ఎవ్వర� ఇతర�లను �ం��ంచక�డదు, ఎందుకంట� అందర� అ��గ్�� ఆజయ్ం 

���ార� �ాబట�్ట. పరయ్వ�ానం�ా కృ�ి �ాధనల� ప్ర� ఒక్కర� ఇబ్బందులను 

ఎదుర�్కంట�ర�. 

���న్ �ాయ్ధులను ఆసుప�్రల� ప�ిగట్టల�ర�, మనుష�ల� �జం�ా�� 

అ����గయ్ం�� ఉ��న్�ా�. ��ంతమం�� ��ర� క��� ల�� �ాయ్ధులను క��� ఉనన్ట�్ట  

��ాధ్ ��ంచబడ��ర�, �ాట�� ఇంతక�మ�ందు ఎనన్డ� చూడల�దు �ాబట�్ట . ఆసుపత�్ర ల� 
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�ాట�న్ట�� “ఆధు�క �ాయ్ధుల�” అంట�ర�. ఆసుపత�్ర ల� �ాయ్ధులను నయం 

�ేయగల�ా? తపప్క�ం�� �ేయగలవ�. ఆసుపత�్ర ల� �ాయ్ధులను నయం �ేయల�క�� �ే, 

జనం �ాట�� ఎందుక� నమ�్మ��ర� మ��య� ��ౖదయ్ం ��సం అక్క���� ఎందుక� ��ళ��ర�? 

ఆసుపత�్ర ల� ఇం�ా �ాయ్ధులక� ���తస్ల� �ేయగల�గ�త���న్�, �ా� �ాట� ��ౖదయ్ 

�����ల� మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ �ల� ఉ��న్�, �ా� �ాయ్ధుల� మ�త్రం 

అ�ం��్రయ���న�. ���న్ �ాయ్ధుల� ఎం�� �వ్ర���న�, ఒక���� అట�వంట� �ాయ్ధుల�ంట� 

�ాట��� ఆసుపత�్ర ల� మ�ందు�ా�� ��ౖదయ్ం �ెయ�య్�స్న అవసరం ఉం��. అ�� మ�� �వ్రతరం 

అ��ే ఆసుపత�్ర ల� �సస్�యం�ా అ��� ���, ఎందుకంట� మందుల�క్క 

���దు ఎక�్క��ౖ�ే అ�� ఒక మ��ి�� �షం�ా మ�రవచు్చ �ాబట�్ట. ప్రసుత్ త ��ౖదయ్ 

���తస్ల� క��� �ాసత్ � జ�్ఞ నం మ��య� �ాం���క జ�్ఞ నం �ా్థ �ల��� ఉ��న్�–అవ�న్ 

మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ �ల��� ఉ��న్�. ఆ �ధం�ా �ాట��� అంత��ర�� నయం �ే�� 

�ామర్థ�ం ఉంట�ం��. ఒక �షయ��న్ సప్ష్టం �ెయ�య్�స్ ఉం��–సగట� ���ంగ్ ���తస్ల� 

మ��య� ఆసుప�్ర ���తస్ల� అ��� �ాయ్ధులను ��వలం ����న ��ష ������� �ా��� 

���ాత్ � ల�క ఆ �ాయ్���క్క మ�ల�ారణ�ల�నౖ ఇబ్బందులను తర��ాత�� �ా��� 

���ాత్ � అం�ే. ఆ కర్మ అ���� �ర�్మ�ంచబడ�� ల�దు. 

మనం �ై�య ��ౖదయ్ం గ���ం� మ�ట�్ల డ�క�ం��మ�. �ై�య ��ౖదయ్ం ���ంగ్ 

��ౖ��య్��� ��ల� దగగ్ర�ా ఉంట�ం��. �్ార �న �ై��ల� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ��� 

సర్వ�ా��రణం ఇంచు�ంచు అందర� �ై�య ��ౖదుయ్లక�, ఆ ��పప్ ��ౖదయ్ �ాసత్ ��్ఞ లక� 

ఉం�ే�: సన్ సుమ�య్, �్వట�, � �ిజ�న్, బయ్న్ చు��.11  �ాళ్ళంద���� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� ఉ��న్�, అవ�న్ ��ౖదయ్ గ�ం��ల�్ల  ��తం �ేయబ�� ఉ��న్�. 

అ�నపప్ట��� ఈ అదుభ్త���న ���ాల� తరచు�ా �మర్శలక� గ���త���న్�. �ై�య 

��ౖదయ్ం �ారసత్వం�ా �� ం��న�� ఏ�టంట� ��వలం ఆ ��ౖదయ్ �ట�్కల� ల�క ప����ధనల 

నుం�� అనుభవ��. �్ార �న �ై�య ��ౖదయ్ం ఎం�� అ�వృ��ధ్  �ెం��ం�� మ��య� ��� 

ప���గ� �క్క ప్రమ�ణం ప్రసుత్ త ��ౖదయ్ �ా�ాత్ � �న్ �ం� ఉం��. ��ంతమం�� ఆధు�క 

��ౖదయ్ం ఎం�� ప���గ�ం�ంద� అను��వచు్చ–మ�నవ శ��రం ల�పల క��� ప����ంచగ���  

 

11 సన్ సు మ�య్, �్వట�, � �ిజ�న్, బయ్న్ చు�� Sun Simiao (sun szz-meow), Huatuo (hwa-

twoah), Li Shizhen (lee shr-jhun), Bian Que (b’yen chueh) —�ై�య ��ౖదయ్ చ��త్రల� ప్ర�ి��ధ్  

�ెం��న ��ౖదుయ్ల�. 



 

300 

 

�ీట� �ా్కనుల�, ఇం�ా అల�్ట � ��ండ�, �� ట�గ��,ీ ఎక్స్-��ల� �ట� మ�లం�ా. ఈ ఆధు�క 

ప��క�ాల� ఎం�� ప���గ�ం� ఉనన్పప్ట���, �� దృ�ి్టల� ఇ�� �్ార �న �ై�య ��ౖ��య్��� 

ఇం�ా తక�్క��ౖన�ే. 

�్వట� ట�స్ ట�స్వ్12  ��దడ�ల�� ఒక గడ్డను చూ�ాడ� మ��య� ����� శసత్ � 

���తస్ �ెయ�య్� అనుక���న్డ�. ట�స్ ట�స్వ్ �్వట� తనను హతం �యె�య్ల� ప్రయతన్ం 

�ేసుత్ ��న్డ� అనుక���న్డ�, అందు�� అత��� �ా�ా�ారంల� బం��ం��డ�. ��� ఫ�తం�ా, 

�్వట� �ా�ా�ారంల��� మరణ�ం��డ�. ట�స్ ట�స్వ్ �క్క �ాయ్�� ����� వ�్చనప�ప్డ� 

అతడ� �్వట�ను గ�ర�త్  �ేసుక�� అత� గ���ం� ����ాడ�, �ా� అపప్ట��� �్వట� 

చ��� య�డ�. ఆ తర��ాత ట�స్ ట�స్వ్ �జం�ా�� తన �ాయ్�� �ారణం�ా చ��� య�డ�. 

�్వట��� ఇ�� ఎల� �ె��ిం��? అతడ� ���న్ చూ�ాడ� �ాబట�్ట . ఇ�� మన మ�నవ 

అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం, ప�ర్వ�ాలంల� ��పప్ ��ౖదుయ్ల� అంద���� ఉం�ే��. ��వయ్ ��త్రం 

�ెర�చుక�నన్ తర��ాత, ఒకర� ఒ�� ప్రక్క నుం�� ఒ���ా�� మ�నవ శ��రం�క్క ��ల�గ� 

ప్రక్కలనూ చూడగలర�. �ాళ�్ళ ��నుక ��గం, ఎడమ ��గం, క��� మ��య� మ�ందు 

��గం అం�� చూడగలర�. ఒకర� ఒక �� ర తర��ాత ఇం��క �� ర ల�క ఈ ప��మ�ణ��న్ 

��ట� ఒక �ాయ్���క్క మ�ల �ారణ��న్ చూడగలర�. ఆధు�క ��ౖదయ్ ప��క�ాల� అ�� 

�ేయగల�ా? ����� ఎం�� దూరంల� ఉ��న్�, ఇం�ా ���య్ సంవతస్�ాల� పడ�త�ం��! 

�ీట� �ా్కనుల�, అల�్ట �  ��ండ్ మ��య� ఎక్స్-��ల� క��� మ�నవ అంత�ాభ్�ా�న్ 

ప����ంచగలవ�, �ా� ప��క�ాల��� మ�� బర���ౖన� మ��య� అట�వంట� ���� 

ప��క�ాలను క���ంచడం కష్టం; అ� �దుయ్త్ శ��త్ ల�క�ం�� క��� ప� �ేయవ�. ఈ ��వయ్ 

దృ�ి్ట  ఒకర� ఎక్క���� ���్ల�ే అక్కడక� ��ళ్లగలదు, మ��య� ����� �దుయ్త్ శ��త్�క్క 

అవసరం ల�దు. �ాట��� �� �క ఎక్కడ�ం��? 

��ంతమం�� ఆధు�క ��ౖదయ్ం గ���ం� ఎంత అదుభ్త���న�ో అ� 

మ�ట�్ల డ���ర�. ��ను �పెప్గలను అ�� అల� �ాక�� వచ్చ�, ఎందుకంట� �్ార �న �ై�య 

మ��కల� �ాడటంవల్ల , �జం�ా�� �ాయ్ధుల� నయమవ����. మనక� �ారంపరయ్ం�ా 

సంక��ంచ� అ��క �షయ�ల� ఉ��న్�, �ా� �ాట�ల� ��ల�మట�క� ప���త్�ా అదృశయ్ం 

�ాల�దు మ��య� జ��ల�్ల  ఇం�ా �ాడ�కల��� ఉ��న్�. ��ను ���ర్13 ల� తరగ� 

బ� ��ం�నప�డ�, ���ల� ఒక �క�య�ా్ట ండ��� ఉనన్ ఒక వయ్��త్� చూ�ాను అతడ�  

12 ట�స్ ట�స్వ్(Cao cao)(tsaow-tsaow)—మ�డ� �ాజ�య్ల�్ల  ఒక��� చక�వ��త్(220 A.D.-265 A.D.). 
13 ���ర్ Qiqihar (chee-chee-har)—ఈ�ానయ్ �ై��ల� ఒక నగరం. 
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జ����� పళ�్ళ �ీక�త���న్డ�. ఈ వయ్��త్ ద��ణ ��గం నుం�� వ��్చడ� ఎవ����� అవ�ల�ా 

�ెపప్గలర�, ఎందుకంట� ఇత� దుసుత్ ల� ఈ�ానయ్ం �ాళ్ళల�గ ల�వ�. అత� దగగ్ర�� వ�్చన 

�ాళ్ళ� ఎవ్వ��� ��ాక��ం�ే�ాడ� �ాదు. అత�� దగగ్రక� ఎవ్వర� వ�్చ�� �ాళ్ళంద���� 

పళ్ళను ��ల��ం�ే�ాడ�, అతడ� అక్కడ ఒక క�పప్ �ీ��న పళ్ళను ఉం��డ�. అత� 

ఉ�ేద్శయ్ం పళ్ళను ��ల��ంచడం �ాదు, తన దగగ్ర ద్రవ ర�పంల� ఉనన్ ఔష���న్ 

అమ�్మలనన్�ే మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శం. ఆ ��్ర వకం దట్ట���న పసుప� పచ్చ� ఆ�ర్లను ���్మ��. 

ఒక పంట�� ��ల��సుత్ నన్ప�ప్డ�, అతడ� ఔషధం�క్క �ీ�ా మ�త �ె��� ���న్ 

�����క్క పంట�� ��ల��సుత్ నన్ దవడ �ద ఆ�ం�ే�ాడ�. ����� ఆ పసుప� పచ్చ� 

��్ర వకం�క్క ఆ�ర్లను �ీల్చమ� �ె��ప్�ాడ�, ఆ ��్ర వకం ఖర్చ��య్�ే �ాదు. ఆ ��్ర వకం 

�ీ�ా మ�త మ��ి పక్కన ఉంచబ�ే��. ఆ వయ్��త్ తన జ�బ�ల� నుం�� ఒక అ��గ్ప�ల్లను 

బయటక� ����ాడ�. తన ఔష���న్ గ���ం� మ�ట�్ల డ�త���, అతడ� ఆ �ె���� �న 

పంట�� అ��గ్ప�ల్ల�� �����ాడ� మ��య� అ�� బయట�� వ�ే్చ����. అ�� ���ిప్�ా క��� 

ఉం�ే�� �ాదు. ఆ పనున్ ��వలం ���న్ ��త�త్ ట� మరకలను క��� ఉం�ే��, �ా� రకత్�్ార వం 

అ���ే ఉం�ే�� �ాదు. ��� గ���ం� ఆల��ంచం�� అందర�: ఎక�్కవ బలం ఉప�����త్  ఒక 

అ��గ్ప�ల్ల  ������� త�ం��, �ా� అతడ� ��ల� తక�్కవ ఒ�త్���� ���న్ ఉప���ం� ఒక 

పంట�� ��ల��ంచగ��ాడ�. 

��ను అ��న్ను �ె�ౖ�ల� ఇం�ా �ారంపరయ్ం�ా జనం మధయ్ ���న్ �షయ�ల� 

�్ార చురయ్ంల� ఉ��న్య�, �ాట��� �ా�ా్చతయ్ ��ౖదయ్ం �క్క సూకష్్మ ప��క�ాల� 

స��త�గల�వ�. మనం చూ��ద్ ం ఎవ�� ���తస్ ��ల�ౖన�ో . అత� అ��గ్ప�ల్ల  ఒక పంట�� 

��ల��ంచగలదు. �ా�ా్చతయ్ ��ౖదయ్ం �క్క ��ౖదుయ్డ� ఒక పంట�� ��ల��ం��లంట�, ఆ 

��ౖదుయ్డ� �ట్ట�దట ఆ ������ ��� చుట�్ట  మత�త్  ఇంజ�కష్ను్ల  ఇ�ాత్ డ�. ఇంజ�కష్ను్ల  ��ల� 

బ���కరం�ా ఉంట��, మ��య� ఆ మత�త్  మందుల� ప��ే�� వరక� ఒకర� ��� 

ఉం���. ఆ తర��ాత ఆ ��ౖదుయ్డ� ఒక జత ��ా వణం�� పంట�� �ీక���డ�. ఎం�� సమయం 

మ��య� ప్రయ�స తర��ాత, ��ౖదుయ్డ� జ�గ�తత్�ా ల�క�� �ే పంట� మ�లం�క్క మ�క్క 

����� �గ�ళ్ళల� �క�్క��వచు్చ. అప�ప్డ� ��ౖదుయ్డ� ���న్ త�్వ �య����� ఒక సు�త్  

మ��య� ఒక ��్రల�్ల � (రం��్ర ల� ��ట�్ట ప��కరం) ఉప����ాత్ డ�, ఇ�� ������ భయం��ను 

మ��య� ఆత�్ర త��ను గ�ం�ె దడ ప�ట�్టల� �సేుత్ ం��. తర��ాత ఒక సూకష్్మ���న 

ప��క�ా�న్ త్రవ్వ����� ఉప����ాత్ డ�. ��ంతమం�� ఈ త్రవ్వకం�� ఎంత ���ిప్�� 

ఉంట�రంట� �ాళ�్ళ ఎ���� ��ం�నంత ప� �ే�ాత్ ర�. ఆ దంతం నుం�� ఎంత�ా�� ��త�త్ ర� 

స్ర�సుత్ ం��, మ��య� ���� ��ల� ��పట� వరక� ��త�త్ ర� ఊసూత్ �� ఉంట�డ�. �ర� ఎవ�� 



 

302 

 

���తస్ మం�ద� అంట�ర�? ఎవ���� ఎక�్కవ�ా ప���గమనం �ెం��ం��? మనం ��వలం 

ప��క�ాల�క్క ఆ�ా�ా��న్ చూడక�డదు, �ాట��క్క ఉప��ా�న్ క��� చూ���. 

�్ార �న �ై�య ��ౖదయ్ం ��ల� ప్రగ� �ెం��ం��, మ��య� ప్రసుత్ త �ాలప� �ా�ా్చతయ్ ��ౖదయ్ం 

���న్ అందు��వడం �ాబ� �� అ��క���న సంవతస్�ాల వరక� క�దరదు. 

�్ార �న �ై�య �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం మనం �ా�ా్చత�య్ల నుం�� ��ర�్చక�నన్ మన 

ప్రసుత్ త �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం నుం�� ��నన్���న��, ఎందుకంట� అ�� ఒక ��నన్���న ఒక �ి్థ�� 

�సుక�� �ాగల ఇం��క మ��ాగ్ �న్ ఎంచుక�ం�� �ాబట�్ట . అందువల్ల , �్ార �న �ై�య �జ�్ఞ న 

�ాసత్ �ం మ��య� �ాం���క జ�్ఞ ���న్ మనం ప్రసుత్ తం �షయ�ల� అర్థం �సేుక��� �ర�ల� 

అర్థం �ేసు��ల�మ�. ఎందుకంట� �్ార �న �ై�య �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం సూట��ా మ�నవ శ��రం, 

��తం మ��య� �శ్వం �ద�� దృ�ి్ట ��ం��్రక��ం�ం�� మ��య� అ�� ఈ అం�ాలను 

సూట��ా అధయ్యనం �ే�ిం�� �ాబట�్ట, అ�� ఒక ��నన్���న మ��ాగ్ �న్ ఎంచుక�ం��. ఆ 

�ాలంల� ���య్ర�్థ ల� �ాఠ�ాలక� ���్లనప�ప్డ�, �ాళ�్ళ ��య్నంల� క���్చవడం మ��య� 

మం� భం��మను ఉ��్ఘ ట�సూత్  �ాధన �ే���ాళ�్ళ. �ాళ�్ళ తమ క�ం�ె-కల�లను 

�ేతబట�్టనప�డ�, �ాళ�్ళ తమ �ా్వసను మ��య� �� �యం�్రం�ే�ాళ�్ళ. అ�న్ వృత�త్ ల� 

మనసును �నయ్ం�ా �ేసు��వ���న్ మ��య� �ా్వసను �యం�్రంచ���న్ న��్మ�, 

ఎందుకంట� �తత్ం సమ�జంల� ఇ�ే ప���ి్థ� ఉం��ే� �ాబట�్ట . 

ఎవ�� అ��న్ర�: “మ�� మనం �్ార �న �ై�య �జ�్ఞ న �ా�ాత్ � ��న్ అనుస��ం� 

ఉండ�ంట� మన�� �ార�్ల  మ��య� ���ళ�్ళ ఉం�ే�ా? మనక� ఈ �ాలప� ఆధు�కత 

ఉం�ే��?” ఈ ప�ాయ్వరణం �క్క దృకప్థం నుం�� ����క ప���ి్థ�� �ర� అర్థం 

�ేసు��ల�ర� ��ను �ెపప్గలను. � ఆల�చనల�్ల  ఒక �ప్లవం అ���� ఉం���. ట���జన్ 

��ట�్ల  ల�క�ం��, మనుష�ల� �ాళ్ళ నుదుట� ల�పల� �ాట�� క��� ఉంట�ర�, మ��య� 

�ాళ�్ళ చూ��లనుక�నన్�� ఏ�ై�� చూడగల�గ���ర�. �ాళ్ళ�� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� 

క��� ఉంట��. ���ళ�్ళ �మ���ల� ల�క�ం��, మనుష�ల� క�ర�్చనన్ ��ట నుం� ే�ాల�్ల  

ఎగరగలర�, ఒక ఎ���టర్ ఉప���ంచక�ం����. అ�� ఒక ��నన్���న ప���ి్థ�గల 

�ామ��క ��ా�ా�న్ �సు��సుత్ ం��, మ��య� అ�� ఈ వయ్వస్థక� కట�్ట బ�� ఉం���స్న 

అవసర�� ల�దు. గ��ంతర �ాసుల�క్క �్ల�ంగ్ �ాసర�్ల  ఊ��ంచల�� ��గం�� 

మ�ందు�� ��న��్క ప్రయ�ణం �ేయగలవ� మ��య� �నన్��ా ల�క ��దద్��ా అవ్వగలవ�. 

�ాళ�్ళ ఇం��క ప్ర��య్మ�న్య ��ాస ������న్ ఎంచుక���న్ర�, అ�� ఇం��క �ధ���న 

�ా�ీత్ �య మ�రగ్ం. 
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ఎ��దవ ప్రసంగం 

�గ� 

��ంతమం�� �గ�1 అ�� �షయ��న్ ప్ర�ాత్ వన�� �సుక�� వ��్చర�. �గ� అ�� ఈ 

ఉ��ప్తం ఒకట� ఉం��. ఇ�� ��వలం �ాధక�ల సమ�జంల��� �ాదు, మన మ�నవ 

సమ�జం అంతట� ఒక అ��క సంఖ�య్క మనుష�ల మధయ్ క��� ఉం��. ��ంతమం�� ���న్ 

సంవతస్�ాల� ల��� ద�ాబద్ం �ాట� �నక�ం�� ల��� ��గక�ం�� ఉంట�ర�, అ�నపప్ట��� 

�ాళ�్ళ ��ల� బ��ా ���ాత్ ర�. ��ంతమం�� �గ� ఒక ���ద్ష్ట �ా్థ �� సూ�సుత్ ం�� 

అనన్ట�్ట �ా మ�ట�్ల డ���ర�, మ����ందర� ఇ�� శ��రం�క్క ప���దధ్త�� ఒక సూ�క అ� 

క��� నమ�్మ��ర�. ��ంతమం�� ���న్ ఒక ఉనన్త-�ా్థ � కృ�ి �ాధన ప్ర���య�ా క��� 

����్కంట�ర�. 

�జ���� ఇ�� ��ౖన �ె�ిప్న� ఏ�� �ాదు. అ��ే ఇ�� ఏ�ట�? �గ� ఒక 

���ద్ష్ట���న ప�ాయ్వరణంల� ఒక ���ష���న కృ�ి పదధ్�� సూ�సుత్ ం��. ఇ�� ఎట�వంట� 

ప���ి్థ�ల� ఉప���ంచబడ�త�ం��? �్ార �న �ై��ల� అ�మ�ఖయ్ం�ా మ��ల �ా్థ పనక� 

మ�ందు, ��ల�మం�� �ాధక�ల� మ�నవ సం���ా��� దూరం�ా ఒక రహసయ్ �ాధన ల��� 

ఏ�ాంత కృ�ి మ��ాగ్ �న్ సుదూర పర్వ��ల�్ల  ల��� గ�హల�్ల  ��ే��ాళ�్ళ. ఒక్క�ా�� �ాళ�్ళ 

ఈ �ధం�ా �యె�య్ల� �ర్ణ�ంచుక���న్క, అ�� ఆ�ర సరఫ�ాల సమసయ్ను 

క���ం��ే�. ఒకర� �గ� పదధ్�� ఉప���ంచక�� �,ే ఒకర� కృ�ి �ాధన స����ా 

�ేయల�క�� ���ాళ�్ళ మ��య� అక్క�ే ఆక� ద�పి్కల�� చ��� ���ాళ�్ళ. ��ను ��ంగ్ 

�ంగ్2 నుం�� వ��న్ �� �ా బ� ��ంచ����� ����్ల ను, ��ను య�ంగ్ ట�జ్  (Yangtze) న��ల� 

త�ర�ప్ ��క�్క�ా ప్రయ�ణ�ం�ే పడవ ఎ�ా్కను. ��ను మ�డ� ల�యల (Three Gorges) 

�క్క ఇర�ప్రక్కల� పర్వ��ల మధయ్ ���ాల�్ల  ���న్ గ�హలను చూ�ాను; అ��క���న 

ప్రఖ�య్��ాం�న పర్వ��ల�్ల  క��� ఇ� ఉంట��. గతంల� ఒక గ�హల��� ��డ� 
 

1 �గ� Bigu (bee-goo)—“ఆ�ర ����య్ల �కరష్ణ”; ఆహరం మ��య� �ట� నుం�� ఉప�ా�ా��� 

ఒక �్ార �న���న పదం. 
2 ��ంగ్ �ంగ్ Chongqing (chong-ching)—��ౖర�� �ై��ల� అతయ్ంత జన�ాంద్రత గల నగరం. 
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స�యం�� ఎ��్కన తర��ాత, ఒక �ాధక�డ� గ�హల� �ాధన �ేయ����� ��డ�ను 

�������ాడ�. ఈ వయ్��త్ కృ�ిల� సఫలత �ా��ంచల�క�� �ే అందుల��� చ��� ���ాడ�. 

ఆ�రమ� �ర� ల�క, ఇట�వంట� ��ల� ప్ర�ేయ్క ప���ి్థత�ల�్ల �� ఈ ���ష���న కృ�ి పదధ్�� 

అతడ� అనుస��ం�ే�ాడ�. 

��ల� �ాధనల� ఈ సంక��ంచుక�నన్ ప్ర���యను అనుస��ం���, మ��య� 

అందుక�� అ� �గ�� క��� కల�ప�క���న్�. అ��క���న �ాధనల�్ల  �గ� ల�దు. ��డ� 

అ��క సంఖ�య్క �ాధనల� ఏ��ౖ�ే జ��ల మధయ్క� వ��్చ� అ� �గ�� �ేర్చల�దు. 

��మ� �ె�ాప్మ� ఒకర� ఒ�� �ాధనల� ఏ�ాగ�దృ�ి్ట� క��� ఉం��ల� మ��య� �ర� 

మ�నవ�ల��ా ఏ�� �ెయ�య్ల� ����క ప����ే అ�� �ే��యక�డద�. �ర� �గ� అ���� 

మం��� అనుక�� ���న్ యతన్ం �ే�� అవ�ాశం ఉం��. �క� అ�� ��ే��సం �ా�ా�? 

��ంతమం�� అ�� మం�ద� అనుక�� ��� గ���ం� ఆస��త్ ��ంచుక�ంట�ర�, మ��య� 

బహ�శ �ాళ్ళ�� ఉనన్ ��పౖ�ణ�య్ల� ప్రద��్శంచుక��� �ా్థ ��� స���� ��య� అను��వచు్చ. 

అ�న్ ర�ాల మనసత్��్వల�నన్ మనుష�ల� ఇక్కడ ఉంట�ర�. ఈ పదధ్�� కృ�ి �ాధనల� 

ఉప���ం���, ఒకర� ఈ ���క శ���ా�న్ �ా�ాడ�������� తమ స్వంత శ��త్� వయ్యం 

�ేసు���ా�. అందువల్ల  ప్రయ�సక� తగగ్ ఫ�తం ఉండదు. �క� �ెల�సు మ�ఖయ్ం�ా 

మ��ల�క్క �ా్థ పన తర��ాత, ఒక���� �ే�ాలయంల� క�ర�్చ� ��య్నం ��ే� 

సమయంల� ల��� ఏ�ాంత కృ�ి �ే�నిప�ప్డ� ఆ�రం మ��య� ట� సరఫ�ా 

�ేయబ�ేద�. ఇందుల� ఈ �గ� �షయం ఉండదు. అ�మ�ఖయ్ం�ా మనం �ామ�నయ్ 

మ�నవ సమ�జం మధయ్ కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ ం. �ర� ఈ పదధ్�� ఉప���ంచవల�ిన 

అవసరం ఏ మ�త్రమ� ల�దు. అ���ాక ��క్క �ాధన �ాఠ�ాలల� �గ� ల�క�� �ే, 

�ర� క�మర��తం�ా ఏ�ై�� � ఇ�ా్ట ను�ారం �ేయక�డదు. �ర� �జం�ా�� �గ�� 

�ాధన �ెయ�య్� అనుక�ంట�, ఎల�����ే��ం �ర� �యేవచు్చ. ��క� �ె��ినంత వరక� 

�ా��రణం�ా ఒక గ�ర�వ� ఉనన్త �ా్థ � �ాధనను బ� ��ం�నప�ప్డ� మ��య� 

స్వచ్ఛం�ా �ష�య్��� మ�రగ్దర్శకం ��ేినప�ప్డ�, మ��య� ఒక�� �ాఠ�ాలల� �గ� ఉంట�, 

ఇల�ంట� ఉ��ప్తం జరగవచు్చ. ఏ�� ఏ���నపప్ట���, ఒకర� ���న్ జనం మధయ్ ప్ర��రం 

�ేయక�డదు; సర్వ�ా��రణం�ా ���న్ రహసయ్ం�ా�� ల�క ఎ�ాంతం�ా�� �ాధన 

�ేయ����� �ష�య్��� �సుక�� ���్ల�� ��ర�. 

ఇప�ప్డ� �గ�� బ� ��ం�ే ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� క��� ఉ��న్ర�. �గ� అ���� 

జ����ం��? �వ���� అ�� �జం�ా జరగ��ల�దు. ��ం�� సఫలత ఎవర� �� ం��ర�? ��ను 
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ఆసుప�్ర �ాల�న �ాళ్ళను, మ��య� ��ల�మం�� ����ల� ప్రమ�దంల� పడడం 

చూ�ాను. మ�� ఇట�వంట� ప���ి్థ� ఎందుక� ఉం��? �గ� అ�� ఉ��ప్తం ఉం�� ల���? 

అవ�ను, అ�� ఉం��. అ��� ఇక్కడ ఒక �షయం ఉం��: క�మర��తం�ా మన �ామ�నయ్ 

మ�నవ సమ�జ ప���ి్థత�లను �ెడ��ట్ట����� ఎవ్వ���� అనుమ� ల�దు–���న్ 

భంగపరచ����� అనుమ� ల�దు. �గ� అ��య్సం �ే��త్ , �ేశం �తత్ం �ద �నడం 

మ��య� ��గడం అవసరంల�� �ాళ�్ళ ఎంతమం�� ఉంట��� �ెపప్నవసర�� ల�దు, 

��వలం ��ంగ్ చున్ ప్ర�ేశంల� మనుష�ల� ఇక��ౖ ��గడం �నడం అవసరం ల�క�� � ేఅ�� 

�షయ�లను ఎం�� సులభతరం �ేసుత్ ంద� ��ను �పెప్గలను! మనం ఆ�రం 

వండ���న్ గ���ం� �ంత �ెందవల�ిన అవసరం ల�దు. ���త�ల� �� ల�ల�్ల  ��ల� 

�ెమట���్చ ప� �ే�ాత్ ర�, ఇప�ప్డ� ఎవ్వర� �ం�� �నవల�ని అవసరం ల�దు. అ�� 

�జం�ా�� �షయ�లను ��ల� సులభతరం �ేయగలదు, ఎందుకంట� మనుష�ల� �ం�� 

�నక�ం�� ��వలం ప�� �ే�ాత్ ర�. అ�� ఎల� అనుమ�ంచబడ�త�ం��? అ�� మ�నవ 

సమ�జం అవ�త�ం��? అ�� క�్చతం�ా ��ిదధ్���ం��, ఎందుకంట� మ�నవ సమ�జం�� 

అంత ��దద్-ఎత�త్  జ�కయ్ం అ���� అనుమ�ంచబడదు �ాబట�్ట. 

��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� �గ�� బ� ��ం�నప�డ� ��ల�మం�� 

����ల� అ�ాయంల� ప��్డ �. ��ంతమం�� ��వలం �గ�� య�న్ం��ల�� బంధం�� 

ఉంట�ర�, అ�నపప్ట��� ఈ బంధం ��ల��ంచబడల�దు మ�మ�ల� మనుష�ల అ��క���న 

ఇతర బం��ల మధయ్. అట�వంట� ఒక వయ్��త్�� ఏ�ై�� ర��కర���న ఆ��ా�న్ 

చూ�ినప�ప్డ� ��ర�ర�త�ంట�ం��. ఒక్క�ా�� ఈ ����క ��్ర���ించబ���ే, అతను ���న్ 

ఆప���ల�డ� మ��య� ���న్ �న����� ఆత్రప���� ��డ�. అత���� ఆక� క���నప�ప్డ� 

���ల��ిసుత్ ం��; ల�క�� � ే అత���� ఆకలవ�త�ం��. �ా� అతడ� �ం�� ���న్డంట� 

�ాంత�ల� �ేసుక�ంట�డ�. అతడ� �నల�డ� �ాబట�్ట ఎం�� ఆం�ోళన �ెందు��డ�, 

మ��య� ��ల� భయప���� ��డ�. ��ల�మం�� ఆసుపత�్ర ల �ాలయ�య్ర�, �ాసత్�ా��� 

��ల�మం�� �్ార ణ�ల� అ�ాయంల� ప��్డ �. �� గ���ం� ����� ఈ గందర��ళ �ి్థత�లను 

స���యేమ� అ�����ాళ�్ళ ఉ��న్ర�, �ా� అ�� �ేయ����� ��ను �ిదధ్ం�ా ల�ను. 

��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఊ���� �షయ�లను బ�ధయ్��ర��తం�ా �ే�ాత్ ర�. �ాళ్ళ ఈ 

సమసయ్లను �ర్చ����� ఎవ్వర� �దిధ్ం�ా ల�ర�. 

����� ��డ� �గ� �ాధన �ేసూత్  �ర� సమసయ్ల�్ల  ఇర�క�్కంట�, ఇ�� � 

స్వంత యతన్ం నుం�ే క�� జ����ం��? ��ం �ె�ాప్ం ఇల�ంట� ఉ��ప్��ల� ఉ��న్య�, 
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�ా� అ� అల� �ెపప్బ��న “ఉనన్త �ా్థ � �ి్థ�” ల�క “ప్ర�ేయ్క���న ప్ర�చరయ్ల�” �ాదు. 

ఇ�� ��వలం ఒక ప్ర�ేయ్క���న ప���ి్థ�ల� ఉప���ంచబ�ే �ాధ�� పదధ్�, అందు�� ���న్ 

��ాత్ రం�ా ప్ర��రం �ేయక�డదు. అ��క సంఖ�య్క జనం �గ� �యే�లనుక�ంట�ర� 

మ��య� ���న్ అల� �ిలవబ�ే �గ� ల�క అరధ్ �గ��ా వ��గ్క���ాత్ ర�, మ��య� ����� 

�నన్ �ా్థ �లల� ���ణ�లను ఇ�ాత్ ర�. ��ంతమం�� ��మ� ��వలం �ర� �����ే 

స���� త�ంద�, అల��� ఇం��ంతమం�� ��మ� ��వలం పండ�్ల  �ంట� ��ల� 

ప్రకట�ంచుక�ంట�ర�. ఇవ�న్ బ�టకప� �గ�, మ��య� సమయం గ��� ే��ల��, అవ�న్ 

�ఫలం �ావ�స్ం�ే. ఒక స్వచ్ఛ���న �ాధక�డ� �నక�ం��, ��గక�ం�� గ�హల� 

�వ�ి�ాత్ డ�–అ�ే �జ���న �గ� అంట�. 

� �ొం���ంచడం 

� �ొం���ంచడం గ���ం� మ�ట�్ల ��నప�ప్డ�, ఏ�ో ఒక ప�� గ���ం� మ�ట�్ల ��నట�్ట �ా 

��ంతమం���� మ�ఖం �ా��� త�ం�� మ��య� �ాళ�్ళ ���ంగ్ �ాధన �ేయ����� మ�� 

భయప���� ��ర�. కృ�ి ఉ��్మదం, � �ొం���ంచడం �దలగ��ాట� గ���ం� కృ�ి 

�ాధక�ల సమ�జంల� ���ిం�ే ప��ార�్ల  �ారణం�ా, ��ల�మం�� �ాధన �యే����� 

ల��� �ెల�సుక��� ప్రయతన్ం �యే�����  మ�� భయప���� ��ర�. ఈ దృకప్��ల� 

ల�క�� �ే, బహ�శ ఇం�ా ఎక�్కవ మం�� ���ంగ్ �ాధన ��ే��ా���. అ�నపప్ట��� 

అధమ���న �ని్ �ింగ్ క��� ఉనన్ ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ఉ��న్ర� �ళ�్ళ ప్ర�ేయ్కం�ా ఈ 

�షయ�ల�� బ� ���ాత్ ర�. అ�� కృ�ి �ాధక�ల సమ�జ��న్ ఎం�� గందర��ళం ��ే�సుత్ ం��. 

�జ���� ఇ�� �ాళ�్ళ వ��్ణం�నంత భయంకరం ఏ� �ాదు. ��మ� �ె�ాప్మ� � అ���� 

��వలం � అ�, �ర� ���న్ “�శ�మ మ��క���న �” మ��య� ఆ � ఈ � అ� ��ెిప్�� 

�ా�. ఒక మ��ి �క్క శ��రం �� క��� ఉనన్ంత �ాలం, అతడ� ���తస్ల� మ��య� 

దృఢత్వం �ా్థ �ల��� ఉంట�డ� మ��య� ఇం�ా ఒక �ాధక�డ� �ాదు. అత���� � 

ఉనన్ంత �ాలం, అత� శ��రం అత�య్నన్తం�ా ���ధ్  �ేయబడల�దు మ��య� ఇం�ా 

�ాయ్��గ�స్థ���న � క��� ఉ��న్డ� అర్థం–ఇ�� క�్చతం�ా అం�.ే � �ొం���ం�ే వయ్��త్ క��� 

� �ా్థ �ల��� ఉ��న్డ�. మన �ాధక�ల�్ల  ఆ అ�దధ్���న � ఎవ���� �ా�ా�? ఒక 

�ాధక�డ� �ా� �ా�� � అ���� ఎం�� అ�దధ్ం, అ�� ���ంగ్ �ాధన ��్వ�ా ��ంత 

�ాం�వంతం అవ్వగ�����. అందు�� ��గం ఉనన్ ��ట అ��క �ాంద్రతగల నల్ల� 

ప��ర్థం�క్క ��ల� ��దద్  సమ�హం క��ిసుత్ ం��. �ాధన ��న�ా��ంచడం ��్వ�ా, ఆ 
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వయ్��త్ �జం�ా�� �ాయ్�� నయం �ేసుక�� ప��ి్ట�ా తయ�����ే, అత� � క�మం�ా పసుప� 

రంగ�ల��� మ�ర�త�ం��. అతను ఇం�ా �ాధన కన�ా��సుత్ నన్ ��ల��, ఆ �ాయ్�� �జం�ా�� 

నయం అవ�త�ం��, మ��య� అత� � క��� అదృశయ్����� త�ం��. అతడ� �ాల-�ెల�ప� 

శ��రం�క్క �ి్థ��� �ేర�క�ంట�డ�. 

��� ��్వ�ా �ె��ప్�� ఏ�టంట�, ఒక���� � ఉందంట� �ాళ్ళ�� ఇం�ా �ాయ్ధుల� 

ఉ��న్య� అర్థం. మనం �ాధక�లం–మన�� �ాధనల� ��� ఏం ప� ఉంట�ం��? మన 

స్వంత శ���ాల� ���ధ్  �యేబ���స్ ఉం��. మన�� ఆ అ�దధ్���న � ఎందుక� �ా�ా�? 

స����ా వదుద్ . � �ా�ాలనుక��� వయ్��త్ ఇం�ా � �ా్థ �ల��� ఉంట�డ�. � �ా్థ �ల��� 

ఉండడం �ారణం�ా, అతడ� మం� ��� మ��య� �ెడ్డ  ��� ఉనన్ వయ్��య్�ా�న్ 

కను��్కల�డ�, అత���� ఆ �ామర్థ�ం ఉండదు �ాబట�్ట . � శ��రం�క్క దన్ �ెయ్న్ ల� ఉనన్ 

స్వచ్ఛ���న �� అతను �సు��ల�డ�, ఆ మ��క���న � అ���� ��వలం ఉనన్త �ా్థ � 

�ామ�ా్థ �ల� ఉనన్�ాళ�్ళ మ�త్ర�� �యగలర�. � శ��రంల� ఉనన్ అ�దధ్���న � 

�షయ���� వ��త్ , ���న్ �ొం���ంచ�వ్వం��–అ�� ��దద్  �షయ��� �ాదు. �ాధన 

�ేసుత్ నన్ప�ప్డ�, ననున్ ��ను ��� �ంప����ాలనుక�ంట�, ��వలం ��� గ���ం� ఒక 

ఆల�చన����, ��ంత సమయంల��� �� �� ట్ట ��ం�� �ం���� త�ం��. 

���� �ాఠ�ాల �లబ�� �ే�� ట�యన్ � జ�్వంగ్3 అ�� �ాయ్య�మ��న్ 

����ప్సుత్ ం��, అల��� బ�దధ్  �ాఠ�ాల తల ��ౖ��గం నుం�� �� ల�ప��� �� య���న్ 

����ప్సుత్ ం��. ఈ �శ్వంల� ఎం�� � ఉం�� ��� �ర� �ంప���వ�����. ల�����ంగ్ 

�ందువ� మ��య� బ�య్ ��్వ4 �ందువ� �ెర�చుక�� ఉండ�ా, దన్ �ెయ్న్ �ద ��య్నం 

ఉంచుత� �మ్మ�న్ �ర� � �ేత�ల ��్వ�ా ��� �ంప���వచు్చ. ��ంత సమయంల��� 

�ర� ��ం�� �ం���� ��ర�. �ర� ఎంత ఎక�్కవ�ా ��� �ం���� ��� �ా�, ���వల్ల  

ఉప�గం ఏమ�ం��? ��ంతమం�� ఎక�్కవ�ా � �ాధన �ే�ని తర��ాత, �ాళ్ళ ��ళ�్ల  

మ��య� శ��రమ� ఉ�్బ�� �నట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం��. ఇతర�ల� అట�వంట� మ��ి దగగ్రక� 

వ�్చనప�ప్డ�, అత� చుట�్ట  ఒక ��త్రం ఉనన్ట�్ట  �ాళ్ళ�� అ��ిసుత్ ం��: “అబ� ్బ, నువ�్వ 

�జం�ా ఎం�� బ��ా �ాధన �ే�ావ�.” అ�� ఏ� �ాద� ��ను �ెపప్గలను. � ��ంగ్ 
 

3 ట�యన్ � జ�్వంగ్ tianzi zhuang (tyen-dzz jwahng)—���� �ాఠ�ాలల� ఒక �ధ���న �లబ�� 

�ే�� �ాయ్య�మం. 
4 బ�య్ ��్వ baihui (buy-hway)—ఒక�� తల �ఖరం �ద ఉనన్ ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 
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ఎక్కడ�ం��? ఇ�� ఇం�ా � �క్క �ాధ��, ఒక���� ఎంత � ఉ��న్ ఇ�� ��ంగ్ ను భ��త్ 

�ేయల�దు. � �ాధన �యేడం అ����� లకష్య్ం ఒక�� శ��రంల� ఉనన్ �� బయట 

నుం�� మం� ��� మ���ప్�� �ేసు��వడం, మ��య� శ���ా�న్ ���ధ్  �సేు��వడం. ఒకర� 

� �ే� ��సం ��క��ంచుక�ంట�ర�? ఈ �ా్థ �ల� ఎట�వంట� మ��క���న మ�ర�ప్ అ���� 

ల�క�ం��, � ఇం�ా ��ంగ్ �ాదు. �ర� ఎంత � �ొం���ం���, �ర� ఒక ��� �ం��న 

��దద్  సం� తపప్ ఇం��� �ార�. ����� ఎట�వంట� ఉప�గం ఉం��? అ�� ఇం�ా ఆ 

ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ా ర��ాంతరం �ెందల�దు. అందు�� �ర� �ే� గ���ం� 

భయపడ�త���న్ర�? అతడ� �జం�ా�� � �ొం���ం��ల� అనుక�ంట� 

�ొం���ంచు���వ్వం��. 

��� గ���ం� ఆల��ంచం�� అందర�: � శ��రంల� � ఉంట�, ����� �ాయ్ధుల� 

ఉంట��. మ�� ఆ వయ్��త్ � � �ొం���ం�నప�ప్డ�, అతడ� � ��గగ�స్థ  �� క��� 

�ొం���ంచడం ల���? అతను ఈ �షయ�లను అసస్ల� ��దపరచల�డ�, ఎందుకంట� 

ఎవ������ ే� �ా�ాల� �ాళ�్ళ క��� � �ా్థ �ల��� ఉం�� ఎట�వంట� శ��త్ �ామ�ా్థ �ల� క��� 

ఉండర�. ఒక వయ్��త్ ఎవ������ే ��ంగ్ ఉంట�ం�ో  అత���� � అ���� అవసరం ల�దు–అ�� 

మ�త్రం ఖ�యం. �ర� ���న్ నమ్మక�� �ే, మనం ఒక ప్ర�గం �యేవచు్చ. ఒక వయ్��త్ 

�జం�ా�� � �� �ొం���ం��� అనుక�ంట�, �ర� అక్కడ �లబ�� అత��� 

�ొం���ంచు���వ్వం��. �ర� � మనసును �శ్వం నుం�� ��� � శ���ా�న్ �ంపడం 

�ద ��ం��్రక��ంచవచు్చ, అతడ� � ��నుక నుం�� � �� �ొం���సూత్  ఉండ�ా. ��� 

చూ�ాత్ ర� అ�� ఎంత మం� బ�ర�, ఎందుకంట� అ�� � శ��రం�క్క ���ధ్  ప్ర���యను 

త్వ��తం �సేుత్ ం�� �ాబట�్ట, మ��య� �ర� � శ���ా�న్ ��� �ంప���వడం, శ��రం నుం�� 

�స��జ్ంచడం ల�ంట�� �యేనవసరం ల�దు. అతడ� �ెడ� ఆల�చన క��� ఉం�� ఇతర�ల 

నుం�� ఏ�ో  �ొం���సుత్ ��న్డ� �ాబట�్ట, అతడ� ఏ�ో మం��� �ా��� �ొం���ం�నపప్ట���, 

అతడ� ద ను �� ��ట�్ట క��� ఒక �ారయ్ం �ే�ాడ�. అందువల్ల  అతడ� �క� ద ఇ�ాత్ డ�. అ�� 

ఒక వలయ��న్ ఏరప్ర�సుత్ ం�� ఎల�గంట� అతడ� � � ఇక్కడ �సుక�ంట� ఉండ�ా, 

అక్కడ �క� ద ఇసూత్  ఉంట�డ�. � �ొం���ం�ే ఆ వయ్��త్�� ఇ�� �ె�యదు–అత���� అ�� 

�ె��ి ఉంట�, అ�� �ేయ����� అతడ� �ాహసం �ేయడ�!  

� �ొంగతనం ��ే� ఆ మనుష�ల� అంద�� మ�ఖ�ల� �లం రంగ�ల� 

ఉంట��, మ��య� �ాళ్ళందర� ఇల��� ఉంట�ర�. ��ల�మం�� ఎవర��ే ���ంగ్ 

�ాధన ��సం �ార�్కల�� ��ళ���� �ాళ�్ళ �ాయ్ధులను �ర�్మ�ంచు���ాల� ఆశపడ��ర�, 
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మ��య� �ాళ్ళ�� అ�న్ ర�ాల �ాయ్ధుల� ఉంట��. ఒకర� �ాయ్ధులను నయం 

�ేసుక�ంట�నన్ప�ప్డ�, తపప్క�ం�� �ాయ్��గ�స్థ  � �స��జ్ంచ����� ప్రయతన్ం �యె�య్�. 

అ��ే ఒక వయ్��త్ ఎవర��ే � �ొం����ాత్ �ో  అతడ� � �స��జ్ంచడ� మ��య� అ�న్ 

ర�ాల �ాయ్��గ�స్థ  � అత�� శ��రం అంతట�  ��క���ాత్ డ�. అత� శ��ర అంత�ాభ్గం క��� 

��ల� నల్ల�ా అ��� త�ం��. అతడ� ఎల్లప�ప్డూ ద ను �� ��ట�్ట క�ంట��� ఉంట�డ� 

�ాబట�్ట, అత� స్వర�పం �తత్ం నల్ల �ా ఉంట�ం��. ఒక ��దద్  కర్మ ��త్రం�� మ��య� ద 

�క్క ��పప్ నష్టం��, అతడ� ల�పల� బయట� నల్ల �ా అ��� ��డ�. �� �ొంగతనం 

�ే�� ఆ వయ్��త్ తన�� ��ను ఈ మ�ర�ప్క� ల�నవడం �ెల�సు��గ����ే మ��య� ఈ 

మ�ర్ఖప� ప� ��ేి ఇతర�లక� ద ఇసుత్ నన్ట�్ట �ా గ���ంచగ����ే, అసల� అతడ� అ�� 

�ేయ�� �ేయడ�. 

��ంతమం�� � గ���ం� అవసర���న ���కంట� ఎక�్కవ�ా �ే� ి �ె�ాత్ ర�: 

“నువ�్వ అ�����ాల� ఉంట�, ��ను ప్రస��ంపజ��� � నువ�్వ అందు��గలవ�.” “నువ�్వ 

��డక� అవత� ��ౖప� ��� ఉండవచు్చ, మ��య� ��ను ప్రస��ంపజ��ిన � నువ�్వ 

అందుక�ంట�వ�.” ��ంతమం�� ��ల� సు�న్తం�ా ఉంట�ర� మ��య� � 

ప్రస��ంపజ��నిప�డ� ���న్ ప�ిగట్టగల�గ���ర�. �ా� � ఈ ప��మ�ణంల� ప్రయ�ణం 

�ేయదు. అ�� ఇం��క ప��మ�ణంల� కదుల�త�ం�� అక్కడ అట�వంట� ��డ ఉండదు. ఒక 

���ంగ్ గ�ర�వ� బ��రంగ ప్ర�శేంల� �� ప్రస��ం�నప�ప్డ� ���ందుక� ఏ� 

అ��ించదు? ఇతర ప��మ�ణంల� అక్కడ ఒక ������ ఉంట�ం�� �ాబట�్ట. ఆ �ధం�ా, 

��� జనం వ��్ణం�నంత�ా ��చు్చక��� �� శ��త్ అ���� ల�దు. 

�జం�ా ప��ే���� ఏ�టంట� ��ంగ్ ఒక్కట�. ఒక �ాధక�డ� ��ంగ్ ను 

ప్రస��ంచగ���నప�ప్డ�, అతడ� ల�క ఆ��క� ఇక��ౖ � అ���� ఉండదు మ��య� ఉనన్త-

శ��త్ ప���ా్థ �న్ ప్రస��ంచగలర�, ��వయ్ దృ�ి్ట ��్వ�ా ఇ�� �ాం� స్వర�పంల� 

కనబడ�త�ం��. ఇ�� ఇం��క వయ్��త్� �ేర�క�నన్ప�ప్డ�, ఆ వయ్��త్�� ��చ్చద���న్ 

క���సుత్ ం��; ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ���� అ�� �యం�్రంచగలదు. ఏ�� ఏ�����, అ�� 

�ాయ్ధులను నయం �ే�� ల��య్�న్ ప���త్�ా �ా��ంచల�దు, ఎందుకంట� అ�� ��వలం 

అణ����� ప్ర��వ�� క��� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట. �జం�ా �ాయ్ధులక� ���తస్ �ెయ�య్లంట�,  

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� తపప్�స���ా ఉం���స్ం�ే. ప్ర� �ాయ్���� ఒక ప్ర�ేయ్క���న 

అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం ఉంట�ం��. ఎం�� సూకష్్మ �ా్థ �ల�, ��ంగ్ �క్క ప్ర� సూకష్్మ 

��ణ�వ� � స్వంత ప్ర�ర��ా�న్ ఆ�ా��ంచుక�ంట�ం��. అ�� మనుష�లను గ�ర�త్  
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పట్టగలదు మ��య� �ె�� క��� ఉంట�ం��, ఎందుకంట� ఇ�� ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం �ాబట�్ట . 

ఎవ����� ���న్ �ొం�����త్ , అ�� అక్కడ ఎల� ఉండగలదు? అ�� అక్కడ ఉండదు మ��య� 

అక్కడ ఉంచడం అ���� �ాధయ్ం �ాదు, ఎందుకంట� అ�� ఆ వయ్��త్ �క్క స్వంత �� త�త్  

�ాదు �ాబట�్ట . �జ���న �ాధక�ల �షయ���� వ��త్ , �ాళ�్ళ ��ంగ్ అ�వృ��ధ్  �ేసుక�నన్ 

తర��ాత �ాళ్ళ గ�ర�వ�ల �ేత రకష్ణ క��� ఉంట�ర�. � గ�ర�వ� �ర� �సేుత్ నన్దం�� 

చూసూత్  ఉంట�ర�. �ర� ఇం��క వయ్��త్ దగగ్ర నుం�� �షయ�లను �సు���ాల� 

ప్రయతన్ం �ే��త్ , ఆ వయ్��త్�క్క గ�ర�వ� క��� ���న్ జరగ�వ్వర�. 

� ��క��ంచడం 

ఉనన్త �ా్థ �లల� కృ�ి �ాధన బ� ��ంచడంల�, ��మ� � �ొం���ంచడం మ��య� � 

��క��ంచడం ల�ంట� �షయ�లను, ��మ� అంద���� ప��ష్క��ంచడంల� స�యం �ేయం. 

ఇ�� ఎందుకంట� ��క� కృ�ి �ాధనల ప్ర�ష్ట ����� �లబ�ట�్ట ల� మ��య� ���న్ మం� 

�ా�ాయ్ల� �ెయ�య్ల�� ఉ�ేద్శయ్ం ఇం�ా ఉం�� �ాబట�్ట . అట�వంట� �ెడ� ఉ��ప్��లను ��ను 

బయట��డ��ను, �ట�� గతంల� ఎవ్వర� �ె�యజ�యల�దు. �రందర� ఇ�� 

�ెల�సు���ాల� ��ను అనుక�ంట���న్ను, ఎందుకంట� ��ంతమం�� ఎల్ల �ాలం �ెడ� 

�ా�ాయ్ల� �ేయక�ం�� ఉంట�ర�. ���ంగ్ �క్క సతయ్ం �ె�య� �ాళ�్ళ ��ంతమం�� 

��� గ���ం� మ�ట�్ల డట���� ఎప�ప్డూ భయపడ�త�ంట�ర�. 

�శ్వంల� � సమృ��ధ్�ా ఉం��. ��ంతమం�� ��వయ్���న య�ంగ్ � మ��య� 

ల���క �న్ � గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�. �ర� క��� ఈ �శ్వంల� ఒక మ�లకం �ాబట�్ట, 

�ర� ���్ల � ��క��ంచు��వచు్చ. �ా� ��ంతమం�� �శ్వంల�� � ��క��ంచర�. �ాళ�్ళ 

�క్కల నుం�� � ��క��ంచ���న్ జ����� ��రప్డంల� ��ౖప�ణయ్ం సం�ా���ాత్ ర�. �ాళ�్ళ 

తమ అనుభ�ా�న్ సంగ���ం��ర� క���: ఈ � ఎప�ప్డ� ఎల� ��క��ం���, �ా� �ెట�్ట  

�క్క � �లె్ల �ా ఉంట�ం��, ల�క �ేవ��ర� వృకష్ం �క్క � పసుప� రంగ�ల� 

ఉంట�ం��. ��ంతమం�� ఇల� క��� ప్రకటన �ే�ాత్ ర�: “మ� ఇంట� మ�ందు ఒక �ెట�్ట  

ఉం�ే��. ��ను ��� � ��క��ంచడం వలన అ�� చ��� �ం��.” ఇ�� ఏ రక���న 

�ామర్థ�ం? అ�� ఒక �ెడ� �ారయ్ం �ా��? మన అంద���� �ె��ిన �షయం–మనం 

�జం�ా కృ�ి �ాధన ��ేినప�ప్డ�, మన�� �ానుక�ల���న సం��ేాల� మ��య� 

�శ్వం�క్క లకష్ణ���� స�క��ంచు��వడం అ���� �ా�ా�. �ర� �ాన్ �క్క �ాధన 

�ెయ�య్� క��? �శ్వం�క్క లకష్ణం జ�న్, �ాన్, ��న్ క� స�క��ంచు���ాలంట�, ఒకర� 
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తపప్క �ాన్ �ాధన �యె�య్�. �ర� ఎప�ప్డూ �ెడ� �ా�ాయ్ల� �ే��త్ , �ర� ��ంగ్ ఎల� 

��ంచు��గలర�? � �ాయ్�� ఎల� నయమవ�త�ం��? ఇ�� మన �ాధక�ల� �ేయవల�ిన 

����� వయ్���కం �ా��? అ�� క��� �వ�లను చంపడం మ��య� �ెడ� �ా�ాయ్ల� 

�ేయడ��! ఎవ�� అనవచు్చ: “�ర� ఎంత ఎక�్కవ�ా �ె��ే, అ�� అంత ఊ��ంచల�� 

�ధం�ా ఉం��–ఒక జంత�వ�� చంపడం అ���� ఒక �్ార ణ�� చంపడం, మ��య� ఒక 

�క్కను చంపడం క��� ఒక �్ార ణ�� చంపడ��.” �జ���� అ�� అం�ే. బ�దధ్మతం 

సం�ార గ���ం� మ�ట�్ల ��ం��. �ర� సం�ార చక�ంల� ఒక �క్క�ా ప�నరజ్న్మ �� ం�� 

ఉండవచు్చ. బ�దధ్మతంల� ఇల��� �ెపప్బ��ం��. ఇక్కడ మనం ��� గ���ం� అల� 

మ�ట�్ల డం, �ా� ��మ� అంద���� �ెట�్ల  క��� �్ార ణ�ల� �బె���ం. �ాట��� ��వలం �్ార ణం 

ఉండడ�� �ాదు, �ాట��� ఎం�� ఉనన్త-�ా్థ � ఆల�చన ���య క��� ఉంట�ం��. 

ఉ��హరణ�� అ�����ాల� ఒక వయ్��త్ ఉ��న్డ�, ఇతడ� ఎల�ా్ట� �క్ ప����ధనల�్ల  

��ౖప�ణ�య్�న్ �ా��ం��డ� మ��య� ఇతర�లక� అబ��ధ్ లను ప�ిగట�్ట  ప��క�ా�న్ ఎల� 

ఉప���ం��ల� ����ప్�ాత్ డ�. ఒక ��� అత��� అక�ా్మత�త్ �ా ఒక ఆల�చన తట�్టం��. 

అబ��ధ్ ల� ప�ిగట�్ట  ప��కరం �క్క ��ండ� �వర్లను ఒక ��ట�్ల  ఉనన్ ��్ర గన్ �క్క�� 

త���ం��డ� మ��య� ��� ��ర్లక� �ర� �� �ాడ�. అప�ప్డ� అబ��ధ్ ల� ప�ిగట�్ట  ప��కరం 

�క్క ఎల�ా్ట� �క్ ��నున్ ��ంట�� ఒక వక���ఖను ��యడం అతను గమ�ం��డ�. ఈ ��ఖ 

మ�నవ ��దడ� ఒక కష్ణ�క���న ఉ��స్హం ల�క ఆనందం �� ం��నప�ప్డ� ��యబ�ే ��తను 

�� � ఉం��. ఆ కష్ణంల� అతడ� ఆశ్చరయ్�� య�డ�. ఒక �క్క�� ���ాల� ఎల� 

ఉండగలవ�? అత���� “�క్కలక� ���ాల� ఉ��న్�!” అ� �ధుల�్ల  ప�� ��కల� 

��ట�్ట ల��ిం�ం��. ఈ సంఘటన ��్వ�ా జ�్ఞ ��దయం �� ం��, అతను ఈ రంగంల� 

ప����ధనలను ��న�ా��ం��డ� మ��య� అ��క���న ప్ర��ాల� ��ేాడ�. 

ఒక�ా�� అతడ� ��ండ� �క్కలను ఒక దగగ్ర ఉం��డ� మ��య� తన 

���య్ర�్థ ల�్ల  ఒక��� ఒక �క్క� ఇం��క �క్క ఎదుర��ా ����్క చం��యమ� 

అ���ాడ�. ఆ తర��ాత ఆ ��ం�ో  �క్కను ఒక గ��ల��� �సుక�� ���్ల ���న్ అబ��ధ్ ల� 

ప�గిట�్ట  ప��క�ా��� త���ం��డ�. అతడ� తన అ�దుగ�ర� �ష�య్లను ఒక�� తర��ాత 

ఒక��� గ��ల��� రమ్మ� అ���ాడ�. �దట� నల�గ�ర� ���య్ర�్థ ల� గ��ల��� 

వ�్చనప�ప్డ� �క్క దగగ్ర నుం�� ఎంట�వంట� ప్ర�సప్ందన ల�దు. ఐదవ ���య్��్థ–

ఎవ����ే �క్కను ��శనం �ే�ా�ో–గ��ల��� ప్ర���ం�నప�ప్డ�, అతడ� �క్క దగగ్రక� 

నడవక మ�ం� ేఆ ఎల�ా్ట� �క్ కలం త్వ��త గ�న ఒక వక� ��ఖను ���ిం��, ఈ ��త ��వలం 
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ఒక వయ్��త్ భయప��నప�ప్� ే కనబడ�త�ం��. అతడ� �జం�ా�� ఆశ్చరయ్�� య�డ�! ఈ 

సంఘటన ��ల� మ�ఖయ్���న �షయ��న్ సూ�సుత్ ం��: మనం ఎల్లప�ప్డూ మ�నవ�డ� 

ఒక ఉనన్త-�ా్థ � ��, �షయ�లను ప�గిట్టగ���  జ�్ఞ ��ం��్రయ ���యలను క��� 

ఉనన్�ాడ� మ��య� �షయ�లను ���్ల�ించగ��� ఒక ��దడ� కల�ాడ� నమ�్మ��ం. 

�క్కల� �షయ�లను ఎల� గ���ంచగలవ�? ఇ�� �ాట��� క��� జ�్ఞ ��ం��్రయ�ల� 

ఉ��న్యనన్ �షయ��న్ సూ�ంచడం ల���? గతంల� ఎవ����� �క్కల�� 

జ�్ఞ ��ం��్రయ�ల�, ఆల��ం�ే ��దడ�, ���ాల� మ��య� మనుష�లను గ���త్ంచగ��� శ��త్ 

ఉ��న్య� అంట�, ఈ వయ్��త్ మ�ఢనమ్మ�ాల� ఉనన్�ా���ా �ిలవబ�ే�ాడ�. �ట��� 

అదనం�ా, �క్కల� ���న్ �షయ�ల�్ల  ఈ��ట� మనుష�లను అ��గ�ం�నట�్ట �ా క��� 

�ెల�సుత్ ం��. 

ఒక ��� అతడ� ఒక �క్క�� అబ��ధ్ లను ప�గిట�్ట  ప��క�ా�న్ త���ం� 

ఆల��ంచడం �దల���ట�్ట డ�: “��ను ఎట�వంట� ప్ర�గం �ేయను? ��� ఆక�లక� 

�ప�ప్��ట�్ట  చూ��ద్ ం అ�� ఎల� సప్ం��సుత్ ం�ో .” ఈ ఆల�చన�� ఆ ఆక�లను �ాల్చక 

మ�ం�,ే ఎల�ా్ట� �క్ ��నున్ త్వ��త గ�న ఒక వక� ��ఖను ���ంి�� ఇ�� ��వలం ఒకర� 

ర��ంచమ� ��క ��ట�్టనప�ప్డ� ���� ��తక� సమ�నం. ఈ అ�త జ�్ఞ ��ం��్రయ ���యను 

గతంల� మనసును చదవడం అ���ాళ�్ళ; ఇ�� ఒక అంతరగ్త మ�నవ ���య మ��య� అ�� 

ఒక �ా్వ���క���న �ామర్థ�ం. అ�నపప్ట��� ఈ ��� మ�న�ా� అం�� 

కల��తి����� �ం��. �ాట�� ����� �� ంద�����, �ర� �దట� నుం�� కృ�ి �ాధన 

�ెయ�య్� మ��య� ��క్క మ��క���న, �జ �ి్థ��� ల�క � అసల�ౖన స్వ���ా��� 

����� �ేర����ా�. అ����ా� ఒక �క్క �ాట�� క��� ఉం��, మ��య� ����� � 

మనసుల� ఏమ�ం�ో  క��� �ెల�సు. ఇ�� ��ల� ఊ��ంచల�� �షయం�ా అ��ిసుత్ ం��, 

�ా� ఇ�� ఒక �ాసత్వ �ా�ీత్ �య ప్ర�గం. అతడ� ��నన్���న ప్ర��ాల� ��ేాడ�, 

సుదూర-�్ార ం��ల ప��కష్ �యంత్రణల �ామ�ా్థ �ల �ద క��� కల�ప�క��. అత�� 

ప��్ర ల� ప్రచు��ంచబ��న తర��ాత, ప్రపంచ�ాయ్పత్ ం�ా ��ల� సంచల���న్ సృ�ి్టం���. 

మన �ేశం�� �ాట� ��నన్ ��ేాల�్ల � వృకష్ �ాసత్ ��్ఞ ల� ఈ రంగంల� 

ప����ధనల� ఆరం�ం��ర�, మ��య� ఇ�� ఇక��ౖ ఏ�ో మ�ఢనమ్మకం�ా 

ప��గణ�ంచబడడం ల�దు. ఇంతక�మ�ందు ��� ��ను �ె�ాప్ను మన మ�న�ా� 

అనుభ�ం�న��, ఆ�ష్క��ం�న�� మ��య� కను���న�� మన ప్రసుత్ త �ాఠయ్ప�సత్�ాలను 

మ���్చ��య����� స���� త�ం�� అ�. సంప్ర��యక���న మనసత్��్వల ప్ర��వం 
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�ారణం�ా, ఏ���నపప్ట��� మనుష�ల� �ాట�� అం��క��ంచ����� ��ను�ాడ�త���న్ర� . 

ఎవ్వర� ఈ �షయ�లను క�మబదధ్ం�ా అమర్చడం క��� �ేయడం ల�దు. 

ఈ�ానయ్ంల� ఉనన్ ఒక �ార�్కల�, �ేవ��ర� వృ��ల సమ�హం ఒకట� 

చ��� � ఉండ���న్ గమ�ం��ను. ��ంతమం�� అక్కడ ఎట�వంట� ���ంగ్ �ాధన 

�ేసుత్ ��న్�� క��� ఎవ్వ���� �ె�యదు: �ాళ�్ళ ��ల �ద అం�� �ొ��్ల ఆ తర��ాత �ెట్ల  

నుం�� � ��క��ం��ేాళ�్ళ ఒక ��ౖప��� �ాళ�్ల , మ��క ��ౖప��� �ేత�ల� ఉం�. ఆ తర��ాత 

��ందర�ా�� అక్క�� �ేవ��ర� వృ��ల�న్ పసుప� రంగ�ల��� మ��� చ��� య��. 

�ాళ�్ళ �ే�ిం�� మం� ప�� �ెడ్డ  ప��? మన �ాధక�ల దృ�ి్టల�, అ�� �వ��న్ 

చంపడ��. �ర� �ాధక�ల�. అందు�� �శ్వం�క్క లకష్ణ���� క�మం�ా 

స�క��ంచుక�� మ��య� ��క్క �ెడ� �షయ�లను ������ట్ట�����, �ర� ఒక 

మం� మ��ి�ా ఉం���స్ ఉం��. ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ��� దృకప్థం నుం�� క���, అ�� 

ఒక మం� ప� �ాదు. అ�� ప్రజల �� మ�్మ �క్క దు��్వ��గం, పచ్చ� వృకష్ సంపద 

మ��య� ప�ాయ్వరణ వయ్వస్థ�క్క సమత�ల�య్�న్ �ధ్వంసం �యేడం. ఏ దృకప్థం 

నుం�� అ���, అ�� ఒక మం� �ారయ్ం �ాదు. ఈ �శ్వంల� సమృ��ధ్�ా � ఉం��, �క� 

ఎంత �ా�ాలంట� అంత ��క��ంచు��వచు్చ. ��ంతమం�� మనుష�లక� ఎం�� ఎక�్కవ శ��త్ 

ఉంట�ం��. ఒక ���ద్ష్ట �ా్థ ��� �ాధన �ే�ని తర��ాత, �ాళ�్ళ �జం�ా�� ఒక్క�ా�� ��ే 

ఊపడం ��్వ�ా ఒక ��ాత్ ర���న స్థలంల�� �క్కల �� ��క��ంచగలర�. అ�నపప్ట��� 

అ�� � తపప్ ఇం��� �ాదు. ���న్ ఎవర� ఎంత �తత్ం ��క��ం���, ���వల్ల  

ప్ర�జనం ఏమ�ం��? ��ంతమం�� �ార�్క�� ���్లనప�ప్డ�, �ాళ�్ళ ఇం��� �ేయర�. 

ఒకర� ప్రకట��ాత్ ర�: “��ను ���ంగ్ �ాధన �ేయనవసరం ల�దు. ��ను అట� ఇట� 

�ర�గ�త� � ��క��ంచుక�ంట� ��ల�, ��ం�� �� �ాధన ప���త్ అవ�త�ం��. ��వలం � 

�ెచు్చక�ంట��� ��ల�.” �ాళ�్ళ అనుక�ంట�ర� � అంట� ��ంగ్ అ�. మనుష�ల� ఈ వయ్��త్�� 

దగగ్ర�ా న���నప�ప్డ�, �ాళ్ళ�� అత�� శ��రం ��ల� చల్ల�ా ఉనన్ట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం��. 

�క్కల �క్క � �న్ స్వ���ా�న్ క��� ఉంట�ం�� క��? ఒక �ాధక�డ� �న్ 

మ��య� య�ంగ్ �క్క సమత�లయ్తను �ా�ాడ����ా�. ఈ వయ్��త్�క్క శ��రం 

�ేవ��ర� నూ�� మ������ా �ాసన వ�్చ��, ��ను �ాధన ఎం�� బ��ా �ేసుత్ ��న్న� 

అతడ� అనుక�ంట�డ�. 
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కృ�ి �ాధన ఎవ����ే �ే�ాత్ �� �ాళ�్ళ ��ంగ్ ను �� ందు��ర� 

��ంగ్ �ాధన ఎవర� �ే�ాత్ ర� మ��య� ��ంగ్ ఎవర� �� ందు��ర� అ�� �షయం ��ల� 

మ�ఖయ్���న��. �ాల�న్ ���ా �క్క ప్ర�జ��ల� ఏ�ట� అ� ననున్ అ����నప�ప్డ�, 

�ాల�న్ ���ా అ���� ��ంగ్ �ాధక���� కృ� ి�ేయ����� �ాధయ్పర�సుత్ ంద� మ��య� ఆ 

�ధం�ా �ాధన ��సం అవసరమ��య్  సమయ��న్ త��గ్సుత్ ంద� ��ను �ెబ���ను. ఒక���� 

�ాధన �ే��ందుక� సమయం ల�క�� వడం అ�� సమసయ్ను ప��ష్క��సుత్ ం��, �ర� 

�రంతరం కృ� ి�యేబడ��ర� �ాబట�్ట. అల��� మన�� మనసు మ��య� శ��రం�క్క 

స్వచ్ఛ���న కృ� ి �ాధన. మన ���క శ���ాల� ��పప్ మ�ర�ప్లక� ల�నవ����. 

�ాల�న్ ���ాల� మ��క ప్ర�జనం క��� ఉం��, అ�న్ట�కంట� ��పప్�� ��ను ఇంతక� 

మ�ందు ప్ర�ాత్ �ంచ���. ��మ� ఈ ��జ� ���న్ ��ల్ల�� �ే�ాత్ ం. ఎందుకంట� ఇందుల� 

������్ర త్మక �్ార మ�ఖయ్తగల ఒక ��దద్  సమసయ్ ఉం�� మ��య� కృ�ి �ాధక�ల సమ�జం 

�ద ఎం�� ��దద్  ప్ర���ా�న్ క���సుత్ ం�� �ాబట�్ట, చ��త్ర అంతట� ఎవ్వర� ���న్ 

బయట��ట్ట����� �ాహసం �ేయల�దు, మ��య� ఎవ్వ���� ���న్ బ��రగ్తం �ేయ����� 

అనుమ� క��� ల�దు. అ��� ���న్ �ె�యజ�యడం తపప్ ��క� ���� ���� ల�దు. 

��ంతమం�� �ష�య్ల� ఇల� అ��న్ర�: “మ�స్టర్ � హ�ంగ్ � �ార� వ�్లం�న 

ప్ర� �ాకయ్ం ఒక ��వయ్ రహసయ్ం మ��య� ��వయ్ రహ�ాయ్ల��క్క ��ల్ల��.” అ��ే ��మ� 

స్వచ్ఛం�ా మనుష�లను ఉనన్త �ా్థ �లక� �సు��సుత్ ��న్ం, ఇ�� మనుష�లను 

ర��ంచ�����. అంద�� పట్ల  బ�ధయ్త వ��ంచడమ�� బ�ధయ్తను ��మ� �సు��గ��ాం. ఆ 

�ధం�ా, ఇ�� ��వయ్ రహ�ాయ్లను ��ల్ల���యేడం �ాదు. ఒకర� ���న్ గ���ం� 

బ�ధయ్��ర��తం�ా మ�ట�్ల ���ే, అ�� ��వయ్ రహ�ాయ్లను ��ల్ల���యేడం అవ�త�ం��. ఈ 

��� ��మ� ఎవర� ��ంగ్ �ాధన �ే�ాత్ ర� మ��య� ఎవర� ��ంగ్ �� ందు��ర� అ�� 

�షయ��న్ ప్రజలక� �ె�యజ��ాత్ ం. �� దృ�ి్టల� ఈ �ాలప� �ాధనల�న్–చ��త్ర అంతట� 

బ�దధ్  �ాఠ�ాల, ���� �ాఠ�ాల మ��య� �మన్ �ాఠ�ాల �ాధనల�న్ కల�ప�క��–

ఒక���క్క స�యక ఆత్మ�� కృ� ి�ే�ా� మ��య� స�యక ఆ�ే్మ ��ంగ్ �� ం��ే�. 

ఇక్కడ ��మ� ప్ర�ాత్ �సుత్ నన్ ప్ర��న ఆత్మ మన స్వంత మనసుస్లను సూ�సుత్ ం��. 

��మ� ఏ� ఆల��సుత్ ��న్మ� ల�క ఏం �ేసుత్ ��న్మ� అ���� ఒక���� �ె�య��–అ�ే � 

�జ���న ఆత్మ. �ా� � స�యక ఆత్మ ఏం �ేసుత్ ం�� అ���� �క� ఏ మ�త్రం 

�ె�యదు. �ర� అ�� ఒ�� సమయంల� ఒ�� ��ర���, ఒ�� స్వర�పం�� జ�్మం��� �ా�, 

మ��య� ఒ�� శ���ా�న్ �యం�్రం��� �ా�, క�్చతం�ా చూ��త్  అ�� �ర� �ాదు. 
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�శ్వంల� ఒక సూత్రం ఉం��: ఎవ���� ేనష్ట�� ����, ల�భం �� ందు��ర�. ఎవ���� ే

కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ �� �ార� ��ంగ్ �� ందు��ర�. చ��త్ర అంతట� అ�న్ �ాధనల� �ాధన 

సమయంల� పరవశంల� ఉం��ల�, మ��య� ఒకర� �ే� గ���ం� ఆల��ంచక�డద� 

మనుష�ల�� బ� ��ం���. తర��ాత ఒకర� �ాఢ���న పరవశంల� ఉం��, �వ���� అ�న్ట� 

పట్ల  సప్ృహ ��ల�ప్�ా�. ��ంతమం�� ��య్నంల� మ�డ� గంటల� ��వలం ఒక్క కష్ణ 

�ాల�� గ���ం�� అనన్ట�్ట �ా క�ర�్చంట�ర�. ఇతర�ల� ఈ వయ్��త్ పరవశంల� ఉం�ే 

�ామ�ా్థ ��న్ ��చు్చ��వచు్చ. అతను �జం�ా�� �ాధన �ే�ా��? అ�� అత��� స్వయం�ా 

ఏ మ�త్రం �ె�యదు. అ�మ�ఖయ్ం�ా, ���� �ాఠ�ాల �ీ��న్5 అ���� చ��� త�ంద� 

మ��య� ప్రథమ ఆత్మ జ�్మసుత్ ంద� బ� ��సుత్ ం��. “�ీ��న్” అ���� �నేన్��ే 

సూ�సుత్ ం�ో ���న్ మనం “ప్ర��న ఆత్మ” అ� అంట�మ� మ��య� అ�� సూ�ం� ే

ప్రథమ ఆత్మ� మనం “స�య�క ఆత్మ” అ� అంట�మ�. � �ీ��న్ అ���� �జం�ా�� 

చ��� �ే �ర� �ాసత్వం�ా�� చ��� ��ర�, �క� �జం�ా�� ఒక ప్ర��న ఆత్మ ఉండదు. 

����క �ాధన �ేసుత్ నన్ ఒకతడ� ���� అ��న్డ�: “మ�స్టర్, ��ను �ాధన �ే�నిప�ప్డ� 

ఇంట�్ల � �ాళ్ళను ఎవ��� గ�ర�త్  పట్టల�క�� త���న్ను.” ఇం�ా ఇం��క వయ్��త్ ���� 

�ె�ాప్డ�: “��ను ఇతర�ల� �ాధన �ే�ినట�్ట  �లె్ల�ార�జ�మ��� ల�క �ా�్ర ఆలసయ్ం�ా�� 

�ాధన �యేను. ��ను ఇంట��� ���్లన తర��ాత �� �ాల� పడ�క�ంట�ను, �ాధన 

�ేయ����� ��ల� నుం�� ��ను బయటక� ��ళ��ను. అక్కడ పడ�క�� ఉండ�ా ననున్ 

��ను �ాధన �సేు��వ���న్ చూసుత్ ంట�ను.” ��క� ఇ�� ఎం�� దుఃఖ��యకం 

అ��ిం�ం��, �ా� ఇ�� అంత దుఃఖ��యకం క��� �ాదు.  

�ాళ�్ళ స�యక ఆత్మను ఎందుక� ర���ాత్ ర�? ల�య్ �ొంగ్ �న్6 ఒక�ా�� ఒక 

�ాయ్ఖ�య్నం �ే�ాడ�: “��ను ఒక మ�నవ���� ర��ంచ���కంట� ఒక జంత�వ�ను 

ర��ంచడ�� నయం.” �ాసత్వం�ా�� మనుష�లక� జ�్ఞ ��దయం �� ందడం అ���� అతయ్ంత 

కష్టతరం, ఎందుకంట� మ�మ�ల� మనుష�ల� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం �క్క 

భ్రమల� ఉ��న్ర� �ాబట�్ట . వయ్వ���క ప్ర�జ��ల� �ాళ్ళ మ�ందుండ�ా, �ాళ�్ళ ఆ 

బం���న్ వదుల���ల�ర�. ���న్ నమ్మక�� �ే ��� చూడం�� ఈ తరగ� మ����ని 

�ిదప, ��ంతమం�� ఈ స��స్థలం నుం�� బయటక� ��ళ�త��� ����� మ�మ�ల� 

5 �ీ ��న్ shishen (shr-shuhn)—ఒక�� ప్ర��న ఆత్మ, ����మ����� సంబం��ం�న ఒక పదం. 
6 ల�య్ �ొంగ్ �న్ Lu Dongbin (lyu dong-bin)—���� �ాఠ�ాలల� ఎ����మం�� �ేవతల�్ల  

ఒకళ�్ళ. 
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మనుష�ల��ా�� ప్రవ��త్�ాత్ ర�. ఎవ����� �ాళ్ళ�� ఆగ�హం �ె�ిప్��త్  ల�క �ాళ్ళ� గ�దుద్ క�ంట�, 

�ాళ�్ళ ���న్ స��ంచల�ర�. ��ంత�ాలం తర��ాత �ాళ�్ళ అసస్ల� �ాధక�ల��ా 

ప్రవ��త్ంచర�. చ��త్రల� ��ల�మం�� ���� మతసు్థ ల� ఈ �షయ��న్ గ���ం��ర�: 

మ�నవ�లను ర��ంచడం ��ల� కష్టం, ఎందుకంట� �ాళ్ళ ప్ర��న ఆత్మల� �ప��తం�ా 

త�ిప్�� య�� �ాబట�్ట . ��ంతమం���� మం� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం  ఉంట�ం��, �ాళ�్ళ ఒక 

�నన్ సూచన���� ��ంట�� అర్థం �సేుక�ంట�ర�. ��ంతమం���� �ర� ఎ�న్ �ె�ిప్�� �ా� 

�ాళ�్ళ �మ్మ�న్ నమ్మర�. �ాళ�్ళ �ర� కట�్ట  కథల� �బె�త���న్ర� అనుక�ంట�ర�. 

మనం ఒక���క్క �ని్ �ింగ్ ను కృ�ి �యే���న్ గ���ం� ఎంత�ా�� మ�ట�్ల డ�త���న్ం, 

అ�నపప్ట��� ఈ వయ్��త్ ఒక్క�ా�� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్క� ��ళ్ల�ా�� మ�్ల 

మ�మ�ల��ా�� ప్రవ��త్�ాత్ డ�. అత���� అందుబ�ట�ల� ఉనన్ �ాసత్�క���న ప్రతయ్కష్ 

ప్ర�జ��ల� అ���� ఉప�గకరం అ� ఆల���ాత్ డ�, మ��య� �ాట��� య�న్�ాత్ డ�; 

మ�స్టర్ దగగ్ర నుం�� �ా క��� సమంజసం�ా�� ఉంట�ం��, �ా� అనుస��ంచల�మ�. 

మ�నవ ప్ర��న ఆత్మను ర��ంచడం అ�న్ట�కంట� కష్టం, �ా� స�యక ఆత్మ ఇతర 

ప��మ�ణ�ల�్ల  దృ�ాయ్లను చూడగలదు. అందువల్ల  �ాళ�్ళ ఆల���ాత్ ర�: “��ను � ప్ర��న 

ఆత్మను ఎందుక� ర��ం���? � స�యక ఆత్మ అ���� క��� ను��్వ. ��ను ���న్ 

ర��ం��� ఒకట� క��? అదం�� ను��్వ, �ాబట�్ట  ���న్ ఎవర� �� ం���� �ా� నువ�్వ 

�� ం��న ����� సమ�నం.” 

�ాళ్ళ �ాధన�క్క పదధ్త�లను ��ను ప్ర�యే్��ం� వ��్ణ�ాత్ ను. ఒక���� దూర 

దృ�ి్ట  అ�� అ�ం��్రయ �ామర్థ�ం ఉంట�, �ాళ�్ళ బహ�శ ఈ దృ�ాయ్�న్ చూడగలర�: �ర� 

��య్నంల� క�ర�్చనన్ప�ప్డ� �ర� పరవశంల��� ���్లన ��ంట��, � స్వర��ా��న్ క��� 

ఉనన్ ఎవ�� అక�ా్మత�త్ �ా � శ���ా�న్ వ��� ���్ల�� ��ర�. �ర� ఎవర� ఎవర� 

కను��్క����� ప్రయ�న్��త్ , ��క్క స్వంత ఆత్మ ఎక్కడ�ం��? �ర� ఇక్క�ే క�ర�్చ� 

ఉ��న్ర�. �ర� ఆ వయ్��త్ � శ���ా�న్ వ��� ��ళ్లడం చూ�ిన తర��ాత, ఆ గ�ర�వ� ఈ 

వయ్��త్� కృ�ి �ాధన �యే����� ఆ గ�ర�వ��ేత�� ర��ాంతరం �ేయబ��న ఒక 

ప��మ�ణ���� �సుక�� ��ళ��డ�. అ�� ఇంతక�మ�ందు అంత��ం��� �న సమ�జం, 

ఈ��ట� సమ�జం ల�క ఇతర ప��మ�ణంల� ఉనన్ సమ�జం స్వర�పంల� ఉండవచు్చ. ఈ 

వయ్��త్�� �ాధన బ� ��ంచబడ�త�ం�� మ��య� ����� ఒకట� ల�క ��ండ� గంటల� అ��క���న 

క�ా్ట లను అనుభ��ాత్ డ�. ఆ వయ్��త్ �ాధన నుం�� ����� వ�్చనప�ప్డ�, �ర� క��� 

పరవశంల� నుం�� ��ల�క�ంట�ర�. ఎవ����ే చూడగల�గ����� �ాళ్ళ ప���ి్థ� ఇ��. 
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ఒకర� చూడల�క�� �ే అ�� ఇం�ా దయ�య���న ప���ి్థ�. అట�వంట� వయ్��త్ 

��ండ� గంటల� పరవశంల� క�ర�్చనన్ తర��ాత ��ల�క�ంట�డ� ఒక మత�త్ ల� ఏ� 

�ెల�సు��ల�క�ం��. �ాధన �ేయ����� ఒక పదధ్��ా, ��ంతమం�� ఒకట� ల�క ��ండ� 

గంటల� �ద్ర�� ��ర� మ��య� తమ� ప���త్�ా ఇతర�లక� సమ��ప్ం�ేసుక�ంట�ర�. ఇ�� 

��� ఒక ���ద్ష్ట సమయం క�ర�్చ� ��య్నం �యేడం ��్వ�ా నడ�మ నడ�మ 

జర�గ�త�ం��. ఇం��క �ధ���న�� ఒక్క�ా���ా ప���త్ �ేయబడ�త�ం��. అందర� 

బ� ��ధర్మను గ���ం� ��� ఉంట�ర�, ఎవ����ే ఒక ��డ మ�ందు ���్మ�ేళ�్ళ 

క�ర�్చ��న్�ో . గతంల� ద�ాబ�ద్ ల�ాట� క�ర�్చనన్�ాళ�్ళ క��� ��ల�మం�� �ాధువ�ల� 

ఉ��న్ర�. చ��త్రల� అ� ఎక�్కవ �ాలం క�ర�్చనన్ ����� ���ార�్డ  ��ం��ౖ ఏళ్లకంట� ఎక�్క��. 

��� కంట� ఎక�్కవ �ాలం క�ర�్చనన్�ాళ�్ళ క��� ��ంతమం�� ఉ��న్ర�. �ాళ�్ళ 

కను��పప్ల �ద దట్ట���న ధూ� ��ర�క��� ���, �ాళ్ళ శ���ాల �ద గ��్డ  ����� 

�ా�, �ాళ�్ళ అక్కడ క���్చవడం ��న�ా��ం��ేాళ�్ళ. ���� �ాఠ�ాలల� ��ంతమం�� 

క��� ���న్ బ� ���ాత్ ర�. అ�మ�ఖయ్ం�ా �మన్ �ాఠ�ాలల� ���న్ �ాధనల� �ద్ర� 

�ాధనక� ఒక స్వర�పం�ా బ� ���ాత్ ర�. ఒకర� ద�ాబ�ద్ ల��ా �ారవశయ్ �ి్థ� నుం�� 

బయటక� �ాక�ం�� �ద్ర�� గలర�, మ��య� �ాళ�్ళ �ద్ర నుం�� ��ల�్కర�. �ా� �ాధన 

ఎవర� �ే�ార�? ఆ వయ్��త్�క్క స�యక ఆత్మ �ాధన �ేయ����� బయట�� ���్లం��. 

అతడ� ���న్ చూడగ����ే, ఒక గ�ర�వ� తన స�యక ఆత్మను �ాధన ��రక� ఎక్క���� 

�సుక�� ���్ల�� వ���న్ చూ�ాత్ డ�. స�యక ఆత్మ క��� ఎం�� కర్మను ఋణప�� 

ఉండవచు్చ, మ��య� ఆ గ�ర�వ��� ఆ కర్మను అంతట�� �ర�్మ�ం�ే �ామర్థ�ం ల�దు. 

అందువల్ల  గ�ర�వ� ����� �బె���డ�: “నువ�్వ ఇక్కడ �ాధన గట�్ట�ా �ెయ�య్�. ��ను 

���్ల ��ంత సమయంల� ����� వ�్ేచ�ాత్ ను, నువ�్వ �� గ���ం� ��� ఉండ�.” 

ఆ గ�ర�వ��� ఏ� జరగబ� త�ంద���� క�్చతం�ా �ెల�సు, �ా� ఈ �ధం�ా�� 

�ెయ�య్�. �వ���� ఈ వయ్��త్� భయ��ట్ట����� ఒక �ాకష్సుడ� వ�ాత్ డ� ల��� ���న్ వశం 

�ేసు������� ఒక అపస్రసల� ర��ాంతరం �ెందు��డ�–అ�న్ ర�ాల �షయ�ల� 

ఉంట��. ఆ �ాకష్సుడ� అప�ప్డ� గ����ాత్ డ� అ�� �జం�ా�� ��ం��ె���� ఎట�వంట� 

ప్ర���ా��� ల�ను �ాల�ద�. ఇ�� ఎందుకంట� స�యక ఆత్మక� కృ� ి�ాధన �యెయ్డం 

�ా��కష్ం�ా సులభం, ఎందుకంట� అ�� స��య్�న్ గ���ంచగలదు �ాబట�్ట . అసహనం�� ఆ 

�ాకష్సుడ� పగ �ర�్చ������� ��� �్ార ణ��న్ �య����� ప్రయ�న్�ాత్ డ�, మ��య� 

�ాసత్వం�ా�� ���న్ చం���ాత్ డ�. ��ం�� ��� ఋణం అం�� ఒక్క�ా���ా ����� త�ం��. 

మరణం తర��ాత ఆ స�యక ఆత్మ �ాల�్ల  �ేల� ఒక �� గమంచుల� ఉదభ్�ం� అట� 
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ఇట� �ేల�త� ఒక ��ల� ��ద క�ట�ంబంల� ����� జ�్మసుత్ ం��. ఆ ��వ� �నన్ 

వయసుస్ నుం�ే బ�ధలను అనుభ�ంచడం ఆరం�సుత్ ం��. అ�� ��దద్య�య్క గ�ర�వ� ����� 

వ�ాత్ డ�. సహజం�ా�� ఆ ��వ� గ�ర�వ�ను గ�ర�త్ పట్టదు. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

ఉప���ం� ఆ గ�ర�వ� ��� ఉంచబ��న ��� జ�్ఞ పక శ��త్� ��ళం ��ాత్ డ�. అ�� 

ఒక్క�ా���ా అం�� జ�్ఞ పకం �ేసుక�ంట�ం��. “ఇ�� �� గ�ర�వ� క��?” ఆ గ�ర�వ� ����� 

�ెబ���డ�: “ఇప�ప్డ� �ాధన �్ార రం�ంచ����� సమయం అ�య్ం��.” ఆ �ధం�ా 

అ��క���న సంవతస్�ాల తర��ాత ఆ గ�ర�వ� ����� బ� ధనల� ప్ర�ా���ాత్ డ�. 

ఉప�శేం తర��ాత గ�ర�వ� ����� మరల� �బె���డ�: “�క� ఇం�ా 

��ల��ంచవల�ిన బం��ల� అ��కం ఉ��న్�. నువ�్వ అల� సంచ��ంచ����� బయటక� 

����్ల �.” సమ�జంల� సంచ��ంచడం అ���� ఎం�� య�తన. అ�� �ం�� ��సం య�చన 

�ెయ�య్� మ��య� అ�న్ ర�ాల మనుష�లను కల�ా� ఎవ����ే ���న్ దూ�ి�ాత్ ��, 

అవమ���ాత్ �� మ��య� అవస�ా��� �ాడ�క�ంట���. అ�� అ�న్ ర�ాల �షయ�లను 

ఎదు��్కవచు్చ. అ�� తనను ఒక �ాధక���ా చూసుక�� ఇతర�ల�� ��� సంబం��లను 

సమత�లయ్ం�ా ఉంచుక�ంట�ం��, ఎల్లప�ప్డూ �ని్ �ంిగ్ ను �ా�ాడ�క�ంట� మ��య� 

అ�వృ��ధ్  �ేసుక�ంట�. అ�� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ రకర�ాల ప్ర�జ��ల 

�క్క ప్రల���లక� చ�ంచదు. అ��క సంవతస్�ాల తర��ాత అ�� సంచ��ంచడం నుం�� 

����� వసుత్ ం��. ఆ గ�ర�వ� �బె���డ�: “నువ�్వ ఇపప్ట��� ����ను �� ం��వ� మ��య� 

కృ�ి� ప���త్ �ే�ావ�. �క� �ేయ����� ఏ� ల�క�� �ే, నువ�్వ సర�ద్ క�� బయల�ద్ ర����� 

�ిదధ్ం �ావచు్చ. ఇం�ా ఏ�ై�� �యే����� ���� ఉంట�, నువ�్వ ���్ల ఆ �ామ�నయ్ 

మ�నవ వయ్వ��ా�న్ ప���త్ �ేయవచు్చ.” అ��క సంవతస్�ాల తర��ాత ఆ స�యక 

ఆత్మ ����� వసుత్ ం��. స�యక ఆత్మ ����� వ�్చన తర��ాత, ఆ ప్ర��న ఆత్మ క��� 

పరవశ �ి్థ� నుం�� బయటక� వసుత్ ం��, మ��య� ఆ ప్ర��న �ైతనయ్ం ��ల�్కంట�ం��.  

అ��ే ఈ వయ్��త్ �జ���� కృ�ి �ాధన �యేల�దు. స�యక ఆ�ే్మ �ాధన 

�ే�ిం��, అందు�� స�యక ఆత్మ ��ంగ్ ను �� ందుత�ం��. �ా� ప్ర��న ఆత్మ క��� 

బ�ధల� భ��ం�ం��. ఏ�� ఏ����� ఆ వయ్��త్ తన ప���త్ య�వ���న్ అక్కడ క���్చ����� 

అం��తం �ే�ాడ�, మ��య� ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ����ా ఈ ��త�ాలం అం�� 

మ����ి�� �ం��. అ��ే ఏ� జర�గ�త�ం��? పరవశం నుం�� ��ల�్కనన్ తర��ాత, ఈ 

వయ్��త్ తన �ాధన ��్వ�ా ��ను ��ంగ్ వృ��ధ్  �ే�నిట�్ట  మ��య� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

�� ం��నట�్ట �ా అనుభ�� �ెందు��డ�. అతడ� ఒక ����� నయం �ెయ�య్లనుక���న్ ల�క 
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ఏ�ై�� �ెయ�య్� అనుక���న్ అతను �యేగల�గ���డ�, ఎందుకంట� స�యక ఆత్మ 

అత�న్ తృ�ిత్పర��ల� ప్రయ�న్సుత్ ం�� �ాబట�్ట . ఈ వయ్��త్ ప్ర��న ఆత్మ �ాబట�్ట, ఏ�� 

ఏ����� ఆ ప్ర��న ఆత్మ శ���ా�న్ �యం�్రసుత్ ం�� మ��య� �ర్ణయ�ల� �సుక�ంట�ం��. 

అం�ే�ాక అతను ఎ�న్ సంవతస్�ాల� ఇక్కడ క�ర�్చ� గ���ాడ� అంట� అత�� ఈ 

��త�ాలం గ����� �ం��. ఈ వయ్��త్ చ��� �నప�ప్డ� ఆ స�యక ఆత్మ 

���్ల�� త�ం��. ఒ��్కక్కర� తమ�క్క ����్వర� మ��ాగ్ ల�్ల  ���్ల�� ��ర�. బ�దధ్మతం ప్ర�ారం 

ఈ వయ్��త్ ఇం�ా సం�ార ��న�ా��ం���. అత� శ��రంల� ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయ���న వయ్��త్ 

సఫలం�ా కృ�ి �యేబ��్డ డ� �ాబట�్ట, ఈ వయ్��త్ క��� ఎం�� ద ను �� గ�జ�సుక���న్డ�. 

అల� అ��ే ఏం జర�గ�త�ం��? అతడ� వ�్ేచ జన్మల� ఒక ఉనన్త-���ణ� అ���ా�� 

�ావచు్చ ల�క ఒక ��దద్  ధన�ా� గ��ంచవచు్చ. అ�� ��వలం ఇల��� ఉండగలదు. అత� 

కృ�ి వృ���ా ������ ల���? 

ఈ �షయ��న్ సప్ష్టం �ే��ందుక� అనుమ� �� ంద����� మ�క� ఎం�� 

కష్టప���స్ వ�్చం��. ��ను ఒక అనంత���న రహ�ాయ్�న్ బ��రగ్తం �ే�ాను–ఇ�� 

రహ�ాయ్లక� రహసయ్ం ఏ�ై� ే ఎట�్ట ప���ి్థత�ల�్ల నూ ��ల్ల�� �ేయక�డ�ో . ��ను చ��త్ర 

అంతట� అ�న్ ��నన్���న కృ� ి �ాధనల మ�ల��న్ ��ల్ల�� �ే�ాను. ��ను �ె�ాప్ను 

క�� అ�� ఎం�� ల�త��ా ������్ర త్మక���న ప��గణలను క��� ఉంద�? ఇ�� ఆ �ారణ�ల�. 

��� గ���ం� ఆల��ంచం��: ఏ �ాధన ల�క �ాఠ�ాల కృ��ి ఈ �ధం�ా �ాధన �ేయదు? 

�ర� మ�ందు�� ��నుక�� �ాధన �ేసూత్ �� ఉంట�ర�, �ా� ��ంగ్ అ���� �� ందర�. �క� 

బ�ధ�ా ల���? అ��ే ఎవ��� �ం��ం���? మ�నవ�ల� ఎంత�ా త�ిప్�� య�ర� అంట� 

�ాళ�్ళ ����� జ�్ఞ ��దయం �ాల�క�� త���న్ర�, �ాళ్ళ�� ఎ�న్ సూచనల� ఇ�్చ���ా�. 

ఏ�ై�� �షయం ఒక ఉనన్త���న దృకప్థం నుం�� �శదప����త్  �ాళ్ళక� అ�� 

ఊ��ంచల�����ా అ��ిసుత్ ం��. ఏ�ె�ౖ� �షయం ఒక ���ం�� �ా్థ � దృకప్థం నుం�� 

�వ����త్  �ాళ�్ళ ఏ�ై�ే ఉనన్త���న�ో ����� జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ందల�ర�. ��ను ఈ �ధం�ా 

�వ��ం���, ��ంతమం�� ఇం�ా ��ను �ాళ్ళ �ాయ్ధులక� ���తస్ల� �ెయ�య్లనుక�ంట�ర�. 

��క� �జం�ా�� �ాళ్ళ�� ఏం �ె�ాప్ల� ��ెయడం ల�దు. ��మ� కృ�ి �ాధన బ� ���ాత్ ం, 

మ��య� ��మ� ��వలం ఎవ����ే ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ �� �ాళ్ళ�� రకష్ణ 

క�ప్ంచగలం. 

మన �ాధన �ాఠ�ాలల� ప్ర��న �ైతనయ్ం అ��� ే ��ంగ్ ను �� ందుత�ం��. 

అ��ే �ర� �ె�పి్నంత మ���్ర న ప్ర��న �ైతనయ్ం ��ంగ్ ను �� ందగల�గ�త�ం��? ����� 
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అనుమ� ఎవర� ఇ�ాత్ ర�? అ�� అల� �ాదు, ఎందుకంట� అక్కడ మ�ందసుత్  అర్హత అ���� 

ఉం���స్ం�ే. ప్ర� ఒక్క���� �లె�సు మన �ాధన �ాఠ�ాల కృ�ి �ాధన �ేయడంల� 

�ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ��న్ వ�����యద�, మ��య� ఇ�� సంఘరష్ణల నుం�� 

త�ిప్ంచు��దు ల�క దూరం�ా �ా���� ద�. ఇట�వంట� ��్లష్టతర���న మ�మ�ల� మనుష�ల 

�క్క ప�ాయ్వరణంల�, �ర� సప్ష్ట���న మనసుస్�� ��ె�ి క��� స్వప్ర�జ��ల 

�షయ�లల� నష్ట�� �ా�. ��క్క ల���ల� ఇతర�ల� �సుక�నన్ప�ప్డ�, ఇతర�ల 

మ������ా ��� ��సం �� ట�ప�� �� �ాటం �ేయ����� �ర� ��ళ్లర�. ��నన్���న �ని్ 

�ింగ్ జ�కయ్ం��, �ర� న�ా్ట లను అనుభ��ాత్ ర�. ఈ కష్టతర���న ప�ాయ్వరణంల�, 

��క్క ���త్ �న్ �యంత్రణ �సేుక�ంట�ర� మ��య� � �ిన్ �ంిగ్ ను అ�వృ��ధ్  

�ేసుక�ంట�ర�. మ�మ�ల� మనుష�ల నుం�� వ�ే్చ ��నన్���న �ెడ� ఆల�చనల 

ప్ర��వం � �ద ఉండ�ా, �ర� ���ౖ� అ�న్ట�� అ��గ�ం� �ేర���గల�గ���ర�. 

��� గ���ం� ఆల��ంచం��, అందర�: ��� క�� �ె��ి క��� క�ా్ట లను 

అనుభ�సుత్ నన్��? � ప్ర��న ఆ�ే్మ క�� ఆ ��య్�ాల�న్ ��ే���? మ�మ�ల� మనుష�ల 

మధయ్ �ర� ఏ�ె�ౖే �� ��ట�్ట క���న్�� ��� �షయ���� వ��త్ , �క� �ె��� క�� అ�� 

�� ��ట�్ట క�నన్��? అందుక� ఈ ��ంగ్ ��� ద�ా్క� ఎందుకంట� ఎవ����ే �� ��ట�్ట క���న్��, 

�� ందు��ర�. అందువల్ల  ఈ �ారణం�ా�� మన �ాఠ�ాల ఈ మ�మ�ల� మనుష�ల 

�క్క ఈ ��్లష్ట���న ప�ాయ్వరణంల� కృ�ి �ాధన �యేడం నుం�� త�ిప్ంచు��దు. మనం 

మ�మ�ల� మనుష�ల సంఘరష్ణల మధయ్ ఎందుక� �ాధన �ే�ాత్ ం?  ఎందుకంట� మన�� 

మన�� ��ంగ్ �� ందబ� త���న్ం �ాబట�్ట. ఆ ��ేాలయ�ల�్ల  భ�షయ్త�త్  వృ�త్����య్ 

�ాధక�లక� �ాళ్ళ కృ�ి �ాధనల�, మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ సంచ��ంచవల�ిన 

ఆవశయ్కత ఉంట�ం��. 

��ంతమం�� అ���ార�: “ఇప�ప్డ�నన్ ఇతర �ాధనల� క��� మ�మ�ల� 

మనుష�ల మధయ్�� �ాధన �ేయడం ల���?” �ా� ఆ �ాధనల� ���తస్ల� మ��య� 

�ా��రక దృఢ��్వ��న్ ప్ర��రం �ేసుత్ ��న్�. ఒక ఒంట�� �ష�య్��� ఏ�ాంతం�ా �సుక�� 

��ళ్లడం తపప్ ఎవ్వర� జ��ల మధయ్ ఉనన్త���న �ా్థ �లక� స్వచ్ఛం�ా �ాధన 

బ� ��ంచల�దు. ఎవ����ే స్వచ్ఛం�ా తమ �ష�య్లక� బ� ���ాత్ �� �ాళ�్ళ ఇపప్ట��� �ాళ్ళ� 

ఏ�ాంతం�ా �కష్ణ ఇవ్వ����� �సుక�� ���్ల�� య�ర�. ఇ�న్ సంవతస్�ాలల� ఈ 

�షయ�లను గ���ం� ఎవ����� జనం మధయ్ మ�ట�్ల ���ా? ఇ�� ఎవ్వర� �ేయల�దు. మన 

�ాధన�క్క �ాఠ�ాల ఈ �ధం�ా�� బ� ధన ��ేిం��, ఎందుకంట� క�్చతం�ా ఇ� ే
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పదధ్�ల� మనం కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ ం, మ��య� క�్చతం�ా ఇ�ే పదధ్�ల� మనం ��ంగ్ 

�� ందు��ం. ఈల��ా మన �ాధన �ాఠ�ాల వందల� మ��య� ��ల �షయ�లను అ�న్ 

� ప్ర��న ఆత్మ�� ఇసుత్ ం��, �జం�ా ��� ��ంగ్ ను �� ం�లే� �ేసుత్ ం��. ��ను �ె�ాప్ను 

ఇంతక�మ�ందు ఎప�ప్డూ జరగ� ���న్ ��ను ��ేాన� మ��య� అ� ��డల�ౖప్న 

��్వ�ా�న్ ��ె���ను. ��ంతమం�� ���క్క ఈ మ�టలను అర్థం �ేసుక���న్ర�, 

ఎందుకంట� ��ను �ె�ిప్ం�� �జం�ా అంత ఊహక� అ�త���న �షయ��� �ాదు. ఒక 

వయ్��త్�ా ��క� ఒక అల�ాట� ఉం��: ��క� ఒక గజం ఉంట� ��� గ���ం� ఒక అంగ�ళ�� 

�ె�ాత్ ను, ఇంకను �ర� ��ను ��పప్లక� �� త���న్న� ప్రకట�ంచవచు్చ, �ా� ఏ�ె�ౖ ే

�ెపప్బ��ం�ో  అ�� �జ���� ఒక �నన్ ��గం మ�త్ర��. �ా్థ �లల� ఉనన్ ఆ ��పప్ 

ఆంతరయ్ం �ారణం�ా, ��ను �క� ఒక్క మ�క్క క��� ఇంతకంట� ఉనన్త���న ���ాను 

�ె�యజ�యయ్ల�ను. 

మన �ాఠ�ాల కృ�ి� ఈ �ధం�ా �ాధన �ేసుత్ ం��, �క� �ర� �జం�ా�� 

��ంగ్ �� ం�ేల� �ేసుత్ ం��. అ�� స్వరగ్ం మ��య� భ�� �క్క ఆరంభం నుం�� 

ఇంతవరక� జరగల�దు–�ర� చ��త్రను ప����ంచు��వచు్చ. ఇ�� మం��� ఎందుకంట� ��ంగ్ 

ను �క� ��� �� ందు��ర� �ాబట�్ట, �ా� ఇ�� ��ల� కష్ట���ం�� క���. మ�మ�ల� 

మనుష�ల సం��్లష్ట���న �ా��వరణంల� మ��య� ����క్క పరసప్ర �ిన్ �ింగ్ 

ఘరష్ణల మధయ్, �ర� ��ౖ�� మ��య� అ�న్ట��� అ�తం�ా ఎదుగ�త���న్ర�–ఇ�� అతయ్ంత 

కష్టతర���న �షయం. కష్టం ఎందుల� ఉందంట� �క� �ె��� ��క్క �ా్వర్థ ప్ర�జన 

అ�మ��లను మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ �� ��ట�్ట క�ంట���న్ర�. ��క్క 

��లక���న స్వంత-ప్ర�జ��ల మధయ్ �ర� చ�ం���ా? పరసప్ర మ�న�ిక క�య�క�త్ ల 

మధయ్ �ర� చ�ం���ా? ��క్క ��న్��త�ల� ల�క క�ట�ంబ సభ�య్ల� 

బ�ధప��నప�ప్డ� �ర� చ�ం���ా? �ర� �ాట�� ఎల� ��ల��ాత్ ర�? �ాధక����ా 

ఉం��లంట� అ�� ఇంత కష్టం! ఎవ�� ���� అ��న్ర�: “మ�స్టర్, మ�మ�ల� మనుష�ల 

మధయ్ మం� మ��ి�ా ఉంట� స���� త�ం�� క��. కృ�లి� సఫలత ఎవర� �ా��ంచగలర�?” 

అ�� �నన్ తర��ాత, ��ను �జం�ా�� ��ాశ�� గ�రయ�య్ను! ��ను అత��� ఒక్క మ�ట 

క��� మ�ట�్ల డల�దు. ఇక్కడ అ�న్ ర�ాల �ిన్ �ింగ్ ల� ఉ��న్�. ఒకర� �ాధయ్���నంత 

ఎత�త్ క� జ�్ఞ ��దయం �� ందగలర�; ఎవ����ే జ�్ఞ ��దయం �� ందగల�� �ాళ�్ళ సం�ా���ాత్ ర�. 
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ల��� � �ె�ాప్ర�: “���� అ���� అనుస��ంచగ��� ఒక మ�రగ్ం, �ా� అ�� ఒక 

�ా��రణ���న మ�రగ్ం �ాదు.” ���� అ�����న్ ఒకర� ��ల �ద ఎక్కడ ప���ే అక్కడ 

ఏర�క�� మ��య� ���న్ �ాధన �యేడంల� సఫల����ే అ�� అమ�లయ్���న�� అవ్వదు. 

మన �ాధన�క్క �ాఠ�ాల సంఘరష్ణల ��్వ�ా ��ంగ్ �� ంద���న్ బ� ��సుత్ ం��. 

అందువల్ల  మనం మ�మ�ల� మనుష�ల�� ఎంత ఎక�్కవ �ాధయ్����ే అంత ��రక� 

అన్వ�ంచు���ా�. ���కం�ా �ర� �జం�ా�� ఏ�� ��ల�ప్��ల� �ేయబడర�. �ా� ఈ 

���క ప�ాయ్వరణంల� �ర� ��క్క �ిన్ �ింగ్ ను అ�వృ��ధ్  �సేు��వల�ిన అవసరం 

ఉం��. ఈ �ారణం�ా�� ఇ�� అనుక�ల���న��. మన �ాధన �ాఠ�ాల అ���� అతయ్ంత 

అనుక�ల���న��, ఎందుకంట� ఒకర� �ాధువ� ల�క �ా��్వ��ా అవ్వ����� బదుల��ా 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ �ాధన �యేగలర� �ాబట�్ట . ఇ�� ఈ �ారణం�ా�� అతయ్ంత 

కష్టతర���ం�� క���, ఎందుకంట� ఒకర� కృ� ి �ాధన అ���� ఈ అతయ్ంత ��్లష్టతర���న 

మ�మ�ల� మనుష�ల ప�ాయ్వరణంల� ��ేాత్ ర� �ాబట�్ట . అం�ే�ాక ఇ�� ఈ �ారణం�ా�� 

అ�న్ట�కంట� ఉతత్మ���న��, ఒకర� స్వయం�ా ��ంగ్ �� ం�ేల� �ేసుత్ ం�� �ాబట�్ట . మన 

�ాధన�క్క �ాఠ�ాలల� ఇ�� అతయ్ంత ��లక���న �షయం, మ��య� ఈ ��� ���న్ 

��ను అంద���� ��ల్ల�� �ే�ాను. సహజం�ా�� ప్ర��న ఆత్మ ��ంగ్ ను �� ం��నప�ప్డ�, ఆ 

స�యక ఆత్మ క��� ���న్ �� ందుత�ం��. ఎందుక�? � శ��రంల� అ�న్ సం��ేాల�, 

స�వ �్ార ణ�ల� మ��య� కణ�ల� ��ంగ్ �� ందుత�నన్ప�ప్డ�, ఆ స�యక ఆత్మ క��� 

తపప్క�ం�� ���న్ �� ందుత�ం��; �ాక�� �ే ����క్క ��ంగ్ �ా్థ � ఏ సమయంల�నూ 

� �ా్థ �� ��ట� ఉండదు. �ర� ఒక యజమ�� �ా�ా అ�� �ా �క్క రకష్ 

అవ�త�ం��. 

��� గ���ం� మ�ట�్ల డ�త�ండ�ా, ��ను ఇం�ా �ె�ాప్లనుక�నన్�� ఏ�టంట� 

�ాధక�ల సమ�జంల� ఉనన్త���న �ా్థ �లక� �ాధన �ెయ�య్ల� ఎల్లప�ప్డూ ప్రయతన్ం 

�ే�ిన �ాళ�్ళ ��ల�మం�� ఉ��న్ర�. �ాళ�్ళ అ�న్ ��ట్ల �� ప్రయ�ణ�ల� �ే�ార� మ��య� 

ఎం�� డబ�్బ ఖర�్చ �ే�ార�. �ాళ్ళ�� ఆ ప్ర�ి��ధ్�ాం�న గ�ర�వ�ల� �ేశం �తత్ం ������� 

�ా� �ొరకల�దు. బ��ా ప్ర�ి��ధ్  �ెందటం అంట� �ాళ్ళ�� �జం�ా�� అ�న్ �షయ�ల� బ��ా 

�ెల�స� �ాదు. ఆఖ���� ఈ మనుష�ల� అట� ఇట� ����ార�, ఎం�� డబ�్బ మ��య� 

ప్రయ�స �ే��� ప����ాక�ం�� ఖర�్చ �ే�ార�. ఈ ��� ��మ� ఈ ��పప్ �ాధనను �క� 

బ��రంగం �ే�ామ�. ��ను ఇపప్ట��� ���న్ � ఇంట� గ�మ్మం మ�ందు ఉం��ను. �ర� 

కృ�ి �ాధన �యేగల�ా మ��య� �ా��ంచగల�ా అ���� � �తే�ల�్ల �� ఉం��. �ర� అ�� 

�ేయగ����ే �ర� � కృ�ి� ��న�ా��ంచవచు్చ. �ర� అ�� �ేయల�క�� �ే ల�క కృ�ి  
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�ాధన �యేల�క�� �ే, ఇపప్ట� నుం�� �ర� కృ� ి �ాధన �యే���న్ గ���ం� 

మ��్చ�� వచు్చ. �మ్మ�న్ �స��ం�ే ఆ దుష్ట �ాకష్సుల� తపప్, ఇంక ఎవ్వర� �క� 

బ� ��ంచర� మ��య� భ�షయ్త�త్ ల� �ర� కృ�ి �ాధన �ేయల�ర�. ��ను �మ్మ�న్ 

ర��ంచల�క�� � ే ఇంక ఎవ�� వల్ల  �ాదు. �జం�ా �ె�ాప్లంట� ఒక సంప్ర��యక���న �ా 

నుం�� �క� బ� ��ంచ����� ఒక �జ���న గ�ర�వ�� ����� పట�్ట ��వడం అ���� స్వ�ాగ్ ��� 

ఎక్కడం కంట� కష్టం. పట�్టంచుక��� �ాళ�్ళ క��� ఎవ్వర� ల��� ల�ర�. ధర్మం అంతమ��య్ 

�ాలంల�, ��ల� ఉనన్త �ా్థ �ల� క��� ���శ����� అంచుల�్ల  ఉ��న్�. మ�మ�ల� 

మనుష�లను గ���ం� ఎవ్వర� పట�్టంచు��వడం ల�దు. ఇ�� అతయ్ంత అనుక�ల���న 

�ాధన�క్క �ాఠ�ాల. అం��ేాక ఇ�� సూట��ా �శ్వం�క్క లకష్ణ��న్ అనుస��ం� 

�ాధన �ేయబడ�త�ం��. ఇ�� అ� ��గవంత���న, అతయ్ంత సూట� మ�రగ్ం, మ��య� ఇ�� 

స���ాగ్  ఒక���క్క హృదయ���� గ�����డ�త�ం��. 

��వయ్���న వలయం 

���� �ాఠ�ాలల� ��పప్ మ��య� �నన్ ��వయ్���న వలయ�ల� అ��� బ� ��ంచబడ���. 

“��వయ్���న వలయం” అంట� ఏ�ట� ��మ� �వ���ాత్ ం. ��మ� �ా��రణం�ా సూ�ం�ే 

��వయ్���న వలయం అ���� ��ండ� శ��త్ ��డ�ల�నౖ7 ��న్ మ��య� డూ లను కలపడ��. ఈ 

��వయ్���న వలయం అ���� ��వలం శ��ర ఉప��తలం ల�క చర్మం�క్క మందప� 

ల�త�ల�్ల �� ఉం��ే� ఇ�� అంత మ�ఖయ్���న�� �ాదు, ఆ��గయ్ం మ��య� �ా��రక స్వస్థత 

��స�� తపప్. ఇ�� �నన్ ��వయ్���న వలయం అ� �ిలవబడ�త�ం��. ఇం��క ��వయ్���న 

వలయం ఇట� “�నన్ ��వయ్���న వలయం” �ాక అట� “��పప్ ��వయ్���న వలయం” అ� 

క��� �ిలవబడదు, ఇ�� ��య్నంల� �ాధన �యే����� ఉప�గప�ే ఒక ��వయ్���న 

వలయం�క్క స్వర�పం. ఒక�� శ��రంల� �్ార రంభ���, ఇ�� �వన్ చుట�్ట  ����� ల�ప� 

నుం�� ���ంద దన్ �ెయ్న్ క� వసుత్ ం��, ఇక్కడ క��� చూట�్ట  ����� ��ౖ�� కదుల�త�ం��. ఇ�� 

ఒక అంతరం��క���న ప్రసరణ. ��య్నంల� కృ�ి �ాధన �ేయ����� ఇ�ే �జ���న 

��వయ్���న వలయం. ఈ ��వయ్���న వలయం ఏరప్��న తర��ాత, ఇ�� ఒక శ��త్ ���� ��్వ�ా  

 

7 శ��త్ ��డ�ల� energy channels—�ై�య ��ౖదయ్ంల�, అ� � �ాల�వల� అ� �ెపప్బడ��� ఒక 

సం��్లష్ట���న శ��త్� ప్రస��ంపజ��� అనుసం��న వయ్వస్థను ఇమ�డ�్చ��� ఉం��. 
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��ల� బల���న శ��త్ ప్ర�ాహంల� మ�ర�త�ం�� ఆ తర��ాత వందల��ల�� శ��త్ ��డ�లను 

గమనంల��� �సుక�� వసుత్ ం��, ఇ�� అ�న్ ఇతర శ��త్ ��డ�లను �ెరవ�����. ���� 

�ాఠ�ాల ��వయ్���న వలయ��న్ బ� ��సుత్ ం��, �ా� బ�దధ్మతం అ�� �యేదు. బ�దధ్మతం 

�ే�న్ బ� ��సుత్ ం��? �ాకయ్మ�� తన ధ�ా్మ�న్ బ� ��ం�నప�డ�, ఆయన �ాయ్య�మ�ల 

�ాధనను �వ��ంచల�దు ల�క �ాట�� ����ప్ంచల�దు క���. అ��� కృ�ి �ాధనల� 

ఆయన �ాధన�� క��� ఆయన�క్క స్వంత ప��వరత్న స్వర�పం ఉం��. బ�దధ్మతంల� 

శ��త్ ���� ఎల� గమనం �ేసుత్ ం��? ఇ�� బ�య్ ��్వ ఈ �ందువ� వదద్  ఆరంభం అవ�త�ం�� 

మ��య� అందుల� నుం�� ప్రయ�ణం �ేసుత్ ం��. అప�ప్డ� అ�� ఒక���క్క తల ��ౖ 

�ఖరంనుం�� శ��రం ���ం�� ���ా��� ఒక వలయ��ారంల� వృ��ధ్  �ెందుత�ం��, మ��య� 

�వ���� ఇ�� వందల ��ల�� శ��త్ ��డ�లను గమనంల��� �సుక�� వసుత్ ం�� మ��య� 

�ాట�� �ెర�సుత్ ం��. 

��ం�్రక మతంల� మధయ్ శ��త్ ���� క��� ఈ �ా�ాయ్��న్ �ర్వ��త్సుత్ ం��. ఎవ�� 

అ��న్ర� “మధయ్ శ��త్ ���� అ���ే ల�దు. అ��ే ��ం�్రక మతం మధయ్ శ��త్ ����� 

ఎందుక� అ�వృ��ధ్  �యేగలదు?” �జ���� మ�నవ శ��రంల� అ�న్ శ��త్ ��డ�లను 

ఒకట��ా ��ే�్చన తర��ాత, అ� వందల� ల�క పదుల ��ల సంఖయ్ల� ఉంట��. అచ్చం 

రకత్ ����లల��� అ� �ల�వ��ాను అడ్డం�ాను ఒక���న్ ఒకట� ఖం��ంచుక�ంట�� 

మ��య� అ� సంఖయ్ల� రకత్ ����లక��న్ క��� ఎక�్క��; అంతరగ్త���న అవయ�ాల 

మధయ్ రకత్ ����ల� ల�వ�, �ా� అక్కడ శ��త్ ��డ�ల� ఉ��న్�. అ� అడ్డం�ా మ��య� 

�ల�వ��ా ఒక�� తల ��ౖ ��గం నుం�� శ��రంల� ��నన్���న ���ాలక� కలపబడ���. 

బహ�శ అ� ఆరంభంల� �ట్ట �ల�వ��ా ఉండక�� వచు్చ, మ��య� అ� కలపబడట���� 

�ెరవబడ���. అ� ఆ తర��ాత క�మం�ా �ా�� ��ల్ల �ా �ట్ట �ల�వ� శ��త్ �����ా 

ఏరప్డ���. ఈ శ��త్ ���� అ���� ఒక మధయ్ �ందువ��ా, ఇ�� ���క�ే అ��క���న 

అడ్డం�ా భ్రమణంల� ఉనన్ ఊ�త్మక���న చ�ా� లను చలనంల��� �సుక�� �ావ����� 

ప��భ్రమణం �సేుత్ ం��. ����క్క లకష్య్ం క��� శ��రంల� అ�న్ శ��త్ ��డ�లను 

�ెరవడ��. 

మన �ాల�న్ ���ాల� కృ�ి �ాధన ఒక శ��త్ ���� వందల శ��త్ ��డ�లను 

గమనంల��� �సుక�� �ావడం �యేదు. �ట్ట�దట నుం� ే మనక� వందల శ��త్ 

��డ�ల� �రెవబ�� ఒక్క�ా���ా భ్రమణం �ేయవల�ిన అవసరం ఉం��. ఒక్క�ా���ా 

మనం ��ల� ఉనన్త �ా్థ �ల� �ాధన �ే�ాత్ ం మ��య� తక�్కవ-�ా్థ � �షయ�లక� 
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దూరం�ా ఉంట�ం. ��ంతమం�� మనుష�లక� అ�న్ వందల శ��త్ ��డ�లను ఒక శ��త్ ���� 

�ేత �ెర�చు������� ఒక ప���త్ ��త�ాలం క��� స���� క�� వచు్చ. ��ంతమం�� ���న్ 

ద�ాబ�ద్ ల� కృ� ి�ాధన �యె�య్� మ��య� అ�� ��ల� కష్టతరం. ��ల�మం�� �ాధక�ల� 

�ె�ాప్ర� కృ�లి� సఫలం �ావ����� ఒక ��త�ాలం స���� ద�, అ� ే�ధం�ా ఉనన్త-

�ా్థ � �ాధనల�్ల  తమ ����లను �� ����ంచు��గ��� �ాళ�్ళ ఎం�� మం�� 

�ాధక�ల���న్ర�–�ాళ�్ళ �����న్ కృ�ి �సేు��వ���న్ గ���ం� మ�ట�్ల డ�ా? �ాళ�్ళ 

తమ ����లను కృ�ి �ాధన �ేయ����� �� ����ంచు��గలర�, ఇ�� ��ల� ఎక�్కవ �ాలం 

�సుక�ంట�ం��. 

�నన్ ��వయ్���న వలయం అ���� �్ార థ�కం�ా ఆ��గయ్ం మ��య� శ��ర స్వస్థత 

��సం, అల��� ��పప్ ��వయ్���న వలయం ��ంగ్ �ాధన ��సం–అ�� ఒకర� �జం�ా కృ�ి 

�ాధన �ే�నిప�ప్డ�. ���� �ాఠ�ాల సూ�ం�ే ��పప్ ��వయ్���న వలయం ఏ�ై�ే వందల 

��డ�ల�న్ట�� ఒక్క�ా���ా �రె�సుత్ ం�ో , అ�� మన ��నంత శ��త్వంతం�ా �ాదు. ���� 

�ాఠ�ాల సూ�ం� ే��పప్ ��వయ్���న వలయం�క్క ప��భ్రమణం అ��క���న శ��త్ ��డ�ల� 

ఒక్క�ా�� ఒక���క్క ��ేల� మ�డ� �న్ మ��య� మ�డ� య�ంగ్8 ��డ�ల నుం�� 

�ాళ్ళ �ా��ల��క్క ��ం�� ���ా���, ��ండ� �ాళ్ల��, �ట�్ట ��, మ��య� ప���త్ శ��రం 

అంతట� ప్రయ�ణం �ే�ి �ావ���న్ సూ�సుత్ ం��. ఇ�ే ��పప్ ��వయ్���న వలయం 

భ్రమణంల� ఉండడం. ��పప్ ��వయ్���న వలయం భ్రమణం �దల���ట�్టన ��ంట��, ఇ� ే

��ంగ్ ను �ాధన �ేయడం. అందువల్ల  ��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ��పప్ ��వయ్���న 

వలయ��న్ బ� ��ంచర�, ఎందుకంట� �ాళ�్ళ బ� ��ం�ేదం�� ��వలం ఆ��గయ్ం మ��య� 

శ��ర స్వస్థత గ���ం�ే. ��ంతమం�� ��పప్ ��వయ్���న వలయ��న్ గ���ం� క��� 

మ�ట�్ల ��ర�, �ా� �ాళ�్ళ � శ��రంల� �ే�న్ అమర్చల�దు మ��య� �ాట�� �ర� 

స్వయం�ా �ెర�చు��ల�ర�. ఒక వయ్వస్థ  అమర్చబడక�ం��, �షయ�ల� ఒక�� మ�న�ిక 

సంకలప్ం �� ే ఆ��రప�� సులభం�ా ఎల� �ెరవబడ���? ఇ�� ఏ���క్స్ 

�ేసుత్ నన్ట�్ట �ా��–అ�� �ాట�� ఎల� �ెరవగలదు? కృ� ిఅ���� వయ్��త్గతం�ా �ే��  

 
 

8 మ�డ� �న్ మ�డ� య�ంగ్ Three Yin and Three Yang—�ేత�ల� �ాళ�్ల  ��ం��ట��� 

సంబం��ం�న మ�డ� �న్ మ��య� మ�డ� య�ంగ్ ల మధయ్ ��ఖలక� (������యన్ లక�) ఒక 

ఉమ్మ�� ��మకరణం. 
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ప్రయ��న్ల �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� ే�ధం�ా ��ంగ్ �క్క ర��ాంతరం గ�ర�వ� 

�ేత �యేబడ�త�ం��. ��వలం అంతరంగ “యంత్ర వయ్వస్థ ” అ���� �క� ప���త్�ా 

ఇవ్వబ��న తర��ా�ే, ఇట�వంట� ప్ర��వం అ���� ఉండగలదు. 

చ��త్ర అంతట� ���� �ాఠ�ాల మ�నవ శ���ా�న్ ఒక �నన్ �శ్వంల�గ 

ప��గణ�సూత్  వ�్చం��: �శ్వం ల�పల ఉనన్ంత ��దద్�ా బయట క��� అం�ే ��దద్�ా 

ఉంట�ం�� అ�, ��� బయట క��� ల�ప� ���ా��న్ �� � ఉంట�ంద� నమ�్మత�ం��. ఈ 

దృకప్థం ఊ��త���న���ా అ��ిసుత్ ం�� మ��య� అంత సుల�వ��ా అర్థం �ాదు. ఈ 

�శ్వం అ���� ఎం�� ��దద్��–ఒక మ�నవ శ��రం�� అ�� ఎల� �� ల్చబడ�త�ం��? ��మ� ఈ 

�షయ��న్ �బె�త���న్ం: మన ప్రసుత్ త ���క �ాసత్ �ం ప��ర్థం�క్క మ�ల�ాలను 

అణ�వ�ల నుం��, పరమ�ణ�వ�ల�, ఎల�ా్ట� నుల�, �� ్ర ట�నుల�, మ��య� �ా్వర�్కల నుం�� 

నూయ్ట�్ర��ల వరక� అధయ్యనం �ేసుత్ ం��, ఇం�ా ���ం���� �� �ే ఏ ప్రమ�ణమ� ఉం��? ఒక 

సూకష్్మద��్శ� ���న్ ఆ తర��ాత గ���త్ంచల�దు, ���న్ ��ట� ఇం�ా ���ం���� ����త్  ఆ ��ల� 

సూకష్్మ���న ప��ర్థం ఏ��� ఉంట�ం��? అ�� క��� గ���త్ంచబడల�దు. �జ���� మన ���క 

�ాసత్ �ం ప్రసుత్ తం అర్థం �సేు��గ���ం�� �శ్వం�క్క అ� �నన్�ైన సూకష్్మ ప��ర్థం నుం�� 

ఎం�� దూరంల� ఉం��. ఒక్క�ా�� ఒక���� ఈ మ�ంసప� శ��రం ల�క�� �ే, ఒక�� ����్ర ల�  

భ�తదద్ప� దృ�ి్ట�� చూడగలవ� మ��య� సూకష్్మ �ా్థ �� చూడగల�గ����. ఒక�� 

�ా్థ � ఎంత ఉనన్త���న�� అ��ే, �ాళ�్ళ మ��ంత సూకష్్మ �ా్థ �� చూడగలర�. 

ఆయన�క్క �ా్థ �ల�, �ాకయ్మ�� మ�డ���ల ల��ాల �ి��ధ్ ం���న్ 

ప్ర�ాత్ �ం��ర�, ��� ��్వ�ా �ె��ప్�ే�టంట� ఈ �ాలప�ంతల� ఇం�ా మన మ�నవ 

జ��ల��� మ�ంసప� �ే�ల�నన్ మనుష�ల� ఉ��న్ర�. ఆయన ఒక ఇసుక ��ణ�వ�ల� 

మ�డ���ల ల��ాల� ఉ��న్య� క��� ప్ర�ాత్ �ం��ర�, మ��య� ఇ�� మన�క్క 

ఆధు�క ���క �ాసత్ �ం�క్క అవ�ాహన�� ఏ��భ�సుత్ ం��. ఎల�ా్ట� నుల� ��ంద్ర�ాల చుట�్ట  

ప��భ్ర�ంచ����� మ��య� భ�� సూర�య్� చుట�్ట  ప��భ్ర�ంచ����� వయ్��య్సం 

ఏమ�ం��? అందువల్ల�� �ాకయ్మ�� �ె�ాప్ర� సూకష్్మ �ా్థ �ల�, ఒక ఇసుక ��ణ�వ� 

మ�డ���ల ల��ాలను క��� ఉంట�ంద�. ఇ�� అచ్చం �శ్వంల��� �వం మ��య� 

ప���ా్థ �న్ అంత��్లనం�ా క��� ఉంట�ం��. ఇ�ే �జ���� ే��� గ���ం� ఆల��ంచం��: ఆ 

ఇసుక ��ణ�వ��క్క ల�కంల� ఇసుక ఉం��? ఆ ఇసుక ��ణ�వ�ల�� ఇసుకల� 

మ�డ���ల ల��ాల���న్య�? అ��ే ఆ ఇసుక�క్క ఇసుకల�� మ�డ���ల 

ల��ాల�్ల  ఇసుక ఉం��? ఈ అ��్వషణ ���ం���� ��న�ాగ�త� �� �ే, ����� అంత� ఉండదు. 
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అందువల్ల�� ఒక త��గత �ా్థ �ల� క���, �ాకయ్మ�� ఈ ప్రకటన �ే�ార�: “ఇ�� 

అ�ార���న�� బ�హయ్ం అ���ే ల�క�ం��, మ��య� ఇ�� ఎం�� �నన్�� అంతరంగం అ��� ే

ల�క�ం��.” ఇ�� ఎంత అ�ార���నదంట� ఆయన �శ్వం�క్క స��హదుద్ � 

చూడల�క�� య�ర�, అ��� ఎంత �నన్దంట� ఆయన ప��ర్థం�క్క మ�ల�ా్థ నంల� 

అతయ్ంత సూకష్్మ���న ప���ా్థ �న్ ప�గిట్టల�క�� య�ర�. 

ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� �ె�ాప్డ�: “ఒక ��్వద రంధ్రంల� క��ల� ���ల� బళ�్ళ 

మ��య� �ార�్ల  ఉనన్ ఒక నగరం ఉం��.” ఇ�� ఏ�ో  ఊ��ంచల�� �ధం�ా ఉంట�ం��. �ా� 

మనం ���న్ �ాసత్ � జ�్ఞ నం �క్క దృకప్థం నుం�� ప������త్  మనం ఈ ప్రకటన అంత 

ఊ��ంచల���� �ాద� �ెల�సు��వచు్చ. ఇంతక�మ�ందు ��� ��వయ్ ��త్రం �ెరవ���న్ 

గ���ం� ��ను మ�ట�్ల ��నప�ప్డ�, ��ల�మం�� �ాళ్ళ ��వయ్ ��త్రం �ెర�చుక��� సమయంల� 

ఈ ప���ి్థ� ఎదుర�్క��న్ర�: �ాళ్ళ నుదుట� మధయ్ ఉనన్ ఒక �� రంగం ��ంబ�� �ాళ�్ళ 

��గం�ా ప్రయ�ణ�సుత్ ��న్ర� ����క్క �వరక� �రే���ల���� అనన్ట�్ట �ా. ప్ర� ��� 

�ాళ్ళ�� �ాధన సమయంల� �ాళ�్ళ ఒక ��దద్  ����గ�ం�� ఇర� ప్రక్కల పర్వ��ల� నదుల� 

ఉం��, ��గం�ా బయటక� పర�గ� �సుత్ నన్ట�్ట  అ��ిసుత్ ం��. ఇల� పర�గ� 

��డ�త�నన్ప�ప్డ� �ాళ�్ళ నగ�ాలగ�ం�� ప్రయ�ణ��ాత్ ర� మ��య� ��ల�మం�� 

మనుష��న్ క��� చూ�ాత్ ర�, మ��య� �ాళ�్ళ ���న్ ఒక మ�య�ా క��� 

అను��వచు్చ. అసల� �షయం ఏ�ట�? ఏ�ై�ే చూడబ��ం�ో  అ�� ఎం�� సప్ష్టం�ా 

ఉంట�ం�� మ��య� అ�� �థయ్ �ాదు. ��ను �ె�ాప్ను ఒక�� శ��రం సూకష్్మ �ా్థ �ల� 

�జం�ా�� అంత అ�ార���న���ా ఉందంట�, అ�� ఒక మ�య �ాదు. ఎందుకంట� ���� 

�ాఠ�ాల ఎప�ప్డూ మ�నవ శ���ా�న్ ఒక �శ్వం�ా ���ం�ం��. అ�� �జం�ా�� ఒక 

�శ్వం అ��ే, నుదుట� నుం�� �ీ�యల్ గ�ం���� ఉనన్ దూరం అ���� 108 ��ల � కంట� 

ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��. �ర� ��ల�ప��� దూసుక��� త� ఉండవచు్చ, �ా� అ�� ఎం�� 

దూరం. 

కృ�ి �ాధన క�మంల� ��పప్ ��వయ్���న వలయం ప���త్�ా �ెరవబ��ం�� అంట�, 

అ�� �ాధక����� ఒక అ�ం��్రయ���న �ామ�ా్థ ��న్ కల�గజ�సుత్ ం��. ఎట�వంట� 

అ�ం��్రయ���న �ామర్థ�ం? ��పప్ ��వయ్���న వలయ��న్ “������యన్ ��వయ్���న 

వలయం” “�ెయ్న్ క�న్9 భ్రమణం” ల�క “హచ భ్రమణం”10 అ� క��� �ిల��ాత్ ర� �క�  

9 �ెయ్న్ క�న్ qiankun (chyen-kuhn)—“ స్వరగ్ం మ��య� భ�� .” 
10 హ చ heche (huh-chuh)—“న��ల� ప్రయ�ణం �ే�� ఒక �ాహనం.” 
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�ెల�సు. ��ల� తక�్కవ �ా్థ �ల�, ��పప్ ��వయ్���న వలయం�క్క భ్రమణం ఒక శ��త్ 

ప్ర�ాహం�ా ఏరప్డ�త�ం��, ఇ�� క�మం�ా ఇం�ా దట్టం�ా అవ�త�ం��, ఉనన్త �ా్థ �లక� 

ర��ాంతరం �ెందుత�ం�� మ��య� ఒక ��ాత్ ర���న, ఉనన్త-�ాంద్రతగల శ��త్ పట�్ట ల��ా 

మ�ర�త�ం��. శ��త్ పట�్ట  భ్రమణంల� ఉంట�ం��. ����క్క భ్రమణంల�, ఒక�� శ��రంల� 

� స్థల�లను మ�ర�్చక���ల� �సేుత్ ంద�, మనం ఒక అ� తక�్కవ-�ా్థ � ��వయ్ ��త్రం�� 

చూడవచు్చ. గ�ం�ెల�గల � ��గ�ల�్ల �� ��ళ్లవచు్చ, ల�క �ాల�యం వదద్  � �� ట్టల��� 

ప్రయ�ణం �యేవచు్చ. సూకష్్మ���న �ా్థ �ల�, అ�� ఏ�ై�ే క��� ఉం�ో అ�� ��ల� ��దద్ద� 

మనం చూడగలం. ఈ శ��త్ పట�్ట  ఒక�� శ��రం బయటక� �డ�దల �ేయబ��ందంట�, ఇ� ే

ట���� ��్టషన్ (ప���ా్థ �న్ ఒక ప్ర�శేం నుం�� ఇం��క ప్ర�ే�ా��� ��వయ్ శ��త్ ��్వ�ా ప్రతయ్కష్ం 

అ��య్ల� �యేడం) అ�� �ామర్థ�ం. ��ల� బల���న ��ంగ్ ఉనన్�ాళ�్ళ ఏ�ై�� ��ల� 

��దద్���న్ క��� క���ంచగలర�, మ��య� ��పప్ ట���� ��్టషన్ అంట� ఇ�ే. ఒకర� ��ల� 

బల��న���న ��ంగ్ ను క��� ఉంట� �ాళ�్ళ ఏ�ె�ౖ� ��ల� �నన్���న్ క���ంచగలర�, ఇ�� 

�నన్ ట���� ��్టషన్ అ� �లివబడ�త�ం��. ఇ�� ట���� ��్టషన్ ల� ర�ాల� మ��య� 

�ాట��క్క ఉతప్�త్ . 

��పప్ ��వయ్���న వలయం అ���� ��ర��ా ��ంగ్ �ాధన �యేడం. అందువల్ల  

అ�� ��ంగ్ �క్క ��నన్���న �ి్థత�లను మ��య� స్వర��ాలను �సు��సుత్ ం��. ఇ�� 

ఒక ��ల� ���ష���న �ి్థ�� క��� �సు��సుత్ ం��. ఏ �ి్థ��? ఈ ప���న్ అందర� చ���� 

ఉంట�ర� “పట్టపగల� �ాల�్ల  ఎగరడం” “అమర�వ�ల ��త చ��త్ర”(A Biography of 

Immortals), దన్ �ంగ్, ���� జంగ్, ల�క �ింగ్ �ంగ్ ��్వ� ల�ంట� �్ార �న���న గ�ం��ల�్ల . 

ఒక వయ్��త్ పట్టపగల� �ాల�్ల �� ఎగరగలడ� ��� అర్థం. �జ���� ఒక్క�ా�� ��పప్ ��వయ్���న 

వలయం అ���� �రెవబ��న తర��ాత ఒక మ��ి �ాల�్ల �� ఎగరగలడ� ��ను అంట�ను–

అ�� అంత సులభం. ��ంతమం�� అనుక�ంట�ర� అ�న్ సంవతస్�ాల��ా �ాధన �ే�ని 

తర��ాత ఎం�� మం���� ��పప్ ��వయ్���న వలయ�ల� �ెర�చుక�� ఉంట�య�. పదుల 

��ల సంఖయ్ల� మనుష�ల� ఈ �ా్థ ��� �ేర�క���న్రంట� అ�� ఊ��తం �ాద� ��ను 

�ెపప్గలను, ఎందుకంట� ��పప్ ��వయ్���న వలయం అ����  కృ�ి �ాధనల� ��వలం ఆ 

�దట� ��ట�్ట  మ�త్ర�� . 

 అ��ే ఈ మనుష�లను ��ౖ�� ల�వడం ల�క �ాల�్ల  ఎగరడం ఎవ్వర� ఎందుక� 

చూడల�దు? �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం�క్క �ి్థ�� భంగపరచక�డదు �ాబట�్ట, అ��  
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�ాక�ం�� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం�క్క ���� అ��ల��తం�ా �ెడ��ట్టక�డదు 

ల��� మ�ర�ప్ �ేయక�డదు �ాబట�్ట. అందర� �ాల�్ల �� ఎ����ందుక� ఎల� 

అనుమ�ంచబడ�త�ం��? అ�� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం అవ�త�ం��? ఇ�� ఒక 

�్ార థ�క���న అంశం. ఇం��క దృకప్థం నుం�� చూ��త్ , మనుష�ల� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల 

మధయ్ మ�నవ����ా ఉండ����� ��ంచర�, �ాళ్ళ మ��క���న, �జ �ి్థ��� 

�ేర���వ����� ���ాత్ ర�. అందు�� ����� జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ందడం అ�� �షయం క��� 

ఒకట� ఉం��. ఒకర� అంత మం��� �జం�ా�� ఎగరడం చూ��త్ , �ాళ�్ళ క��� కృ�ి �ాధన 

�ెయ�య్లనుక�ంట�ర� మ��య� జ�్ఞ ��దయం �ావడం అ�� �షయ�� ఉండదు. అందువల్ల  

�ర� కృ� ి �ాధన ��్వ�ా �ాల�్ల �� ఎగరగ����ే, �ర� ���న్ అల��క�ా ఇతర�లక� 

చూ�ించక�డదు ల�క ఇతర�లక� ప్రదర్శన �ేయక�డదు, �ాళ�్ళ క��� కృ� ి �ాధన 

�ెయ�య్�స్న అవసరం ఉం�� �ాబట�్ట . పరయ్వ�ానం�ా � ��పప్ ��వయ్���న వలయం 

�ెర�చుక�నన్ తర��ాత, ��క్క ��� �వ�� ��గ�, �ా���� �వ�� ��గ�, � 

శ��రంల� ఏ�ో  ఒక ���ద్ష్ట���న ��గం బం��ం� ��యబ��ందంట� �ర� �ాల�్ల �� ఎగరల�ర�. 

ఎప�ప్�ై�ే మన ��పప్ ��వయ్���న వలయ�ల� �ెర�చు��బ� ���, ఒక ప���ి్థ� 

ఏరప్డ�త�ం�� ��ంతమం�� ��య్నం �సేుత్ నన్ప�ప్డ� మ�ందుక� ఒర�గ���ర�. ఒక�� ��నుక 

��గం�క్క ప్రసరణ బ��ా �ెర�చుక�ంట�ం�� �ాబట�్ట, �ాళ్ళ�� ��నుకట� ��గం ��ల� 

�ే�క�ా, శ��రం మ�ందు ��గం బర�వ��ా అ��ిసుత్ ం��. ��ంతమం�� ��న��్క �ాలడం 

�ే�ాత్ ర�, �ాళ్ళ ��నుక ��గం బర�వ��ా ఉండ�ా మ�ందు ��గం �ే�క�ా అ��ిసుత్ ం��. � 

�తత్ం శ��రం బ��ా �ెర�చుక�ందంట� �ర� ��ౖ�� ల�పబడ�త�నన్ట�్ట , భ��్మద నుం�� 

�ేల�త�నన్ట�్ట  అనుభ��� �� ందు��ర�. ఒక్క�ా�� �ర� �జం�ా�� ల�వగ����ే, �ర� 

ల�వ����� అనుమ�ంచబడర�–�ా� ఇ�� ���ద్ష్టం �ాదు. ఎవ����ే అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ే�ాత్ �� �ాళ�్ళ ఇర� ప్రక్కల� �వర్లల� ఉంట�ర�: �నన్ �ిల్లల�� 

బం��ల� అ��� ఉండవ�, అట� వయసుస్ మ�్ళన మనుష�లక� క��� ఉండవ�–

ప్ర�ేయ్కం�ా వయసుస్ మ�్ళన �ీత్ �లక�. �ాళ�్ళ ఈ �ామ�ా్థ ��న్ ��ల� సుల�వ��ా అ�వృ��ధ్  

�ేయగలర� మ��య� �ా�ాడ���గలర�. మగ�ాళ్ళ�� మ�ఖయ్ం�ా య�వక�ల��, ఒక్క�ా�� 

ఈ �ామర్థ�ం అ���� వ�్చందంట� �ాళ్ళ ప్రదర్శన �ేసుక��� మనసత్��్వ�న్ ఆప���ల�ర�. 

అ� ేసమయంల� �ాళ�్ళ ���న్ మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ �� ట� ��సం ఒక �ాధనం�ా 

ఉప���ంచవచు్చ. అందు�� ఇ�� ఉండ����� అనుమ�ంచబడదు మ��య� �ాధన  

 



 

330 

 

క�మంల� అ�� అ�వృ��ధ్  �యేబ��న ��ంట�� బం��ంచబడ�త�ం��. శ��రంల� ఒక ��గం 

బం��ంచబ���ే, ఈ వయ్��త్ �ాల�్ల �� ఎగరల�డ�. �ర� ఈ �ి్థ�� క��� ఉండడం ప���త్�ా 

�����ంచబడ�త�ంద� ��� అర్థం �ాదు. ���న్ ప్రయ�న్ంచ����� �క� అనుమ� 

ఉం�ొచు్చ, మ��య� ��ంతమం�� ���న్ ఉంచు��గల�గ���ర� క���. 

��ను ఎక్కడ ప్రసం�ాల� �ే��ి� ఈ ప���ి్థత�ల� ఏరప్డ���. ��ను షన్ �ోంగ్ 
ల� తరగ� బ� ��ం�నప�ప్డ�, అక్కడ ��ంగ్ మ��య� ���న్11 నుం�� �ాధక�ల� 

ఉ��న్ర�. ఎవ�� అ���ార�: “గ�ర�వ��ార� ����ం జ����ం��? నడ�సుత్ నన్ప�ప్డ� ��ను ��ల 

�ద ల�నట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం��. ��ను ఇంట�్ల  �ద్ర�� త�నన్ప�ప్డ� ��ే�� త�నన్ట�్ట  

అ��ిసుత్ ం��. మంచం �ద దుపప్ట�్ల  క��� బ�ల�న్లల�గ ఎ������ త���న్�.” ��ను 

��్వయ్ య�ంగ్12ల� ఒక తరగ� బ� ��ం�నప�డ� అక్కడ వయసుస్ మ�్ళన ఒ�ా�డ 

�ాధక��ాల��ా ఉం�ే��, ఆ�డ ��్వయ్ జ� నుం�� వ�్చం��. ఆ�డ గ��ల� ��ండ� 

మం��ల���న్� ఒక మంచం ఒక ��డక� ఆను���, ఇం��క మంచం ఇం��క ��డక� 

ఆను��� ఉం��. ఆ�డ ��య్నంల� ఒక మంచం �ద క�ర�్చ� ఉండ�ా, ��ను 

�ే��� త�నన్ట�్ట  అనుభ�� �� ం��ం�� మ��య� కళ�్ళ �ె��� ేస���� ��ను ఇం��క మంచం 

�ద�� �ేల�త� ���్లనట�్ట  కను��ం��. ఆ�డ తనల� ��ను అనుక�ం��, “��ను �� మంచం 

�ద�� ����� ���్ల�� �ా�” అల��� మ�్ల ��న��్క ఎగ�ర�త� ����� ���్లం��. 

�ంగ్ ��వ్13ల� ఒక �ాధక�డ� ఉ��న్డ� అతడ� తన ఆ�ీసుల� మ��య్హన్ 

��జన ��ామ సమయంల� ఎవర� ల�� సమయంల� తన మంచం �ద ��య్నంల� 

క�ర�్చ��న్డ�. అతను అల� క�ర�్చనన్ ��ంట��, అతడ� ఒక గజం ఎత�త్  వరక� ��ౖ�� 

�ేలడం ఆరం�ం�, ��ౖ�� ���ం���� దుర�సు�ా కదలడం జ����ం��. ల��న తర��ాత అతడ� 

���ం���� ��గ�త� ఉం�ే�ాడ�, మ��య� ఇ�� జర�గ�త��� ఉం��. మంచం �ద దుపప్ట� 

క��� ��ల ����� ����ి�యబ��ం��. అత���� ��ం�ంె ఆనందం మ��య� ��ంత��రక� 

భయం క��� అ��ిం�ం��. ఈ ���ం���� ���ౖ� కదలడం ��ామ సమయం �తత్ం 

న���ం��. �వ���� ఆ�ీసు గంట ���ం��, అతడ� తనల� ��ను అనుక���న్డ�: “��ను 

ఇతర�లను ���న్ చూడ�వ్వక�డదు. �ాళ్ళందర� ‘ఇక్కడ ఏం జర�గ�త�ం�ో ’ అ� 

 
11 ���న్ Jinan (jee-nahn)—షన్ �ోంగ్  �్ార ంతం �క్క �ాజ���. 
12 ��్వయ్ య�ంగ్ Guiyang(gway-yahng)—��్వయ్ జ� �్ార ంతం �క్క �ాజ���. 
13 �ంగ్ ��వ్ Qingdao (ching-dow)— షన్ �ోంగ్ ప్ర�ేశంల� ఒక సమ�ద్ర �ర నగరం. 
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అనుక�ంట�ర� ��ను ��ంట�� ఆ���� �ా�.” అతడ� ఆ���� య�డ�. ఇందు�ేత�� వయసుస్ 

మ�్ళన �ాళ�్ళ తమ� ��మ� స���న �ధం�ా న���ించు��గలర�. ఇ�ే ఒక య�వక����� 

జ�����ే, ఆ�సీు గంట ���నప�ప్డ� అతడ� అనుక�ంట�డ�: “�రందర� వ�్చ ననున్ 

�ేల�త�ండడం చూ���.” ఇక్క�ే ఒకర� తమ ప్రద��్శంచుక��� మనసత్��్వ�న్ 

�యంత్రణల� ఉంచు��ల�ర�: “చూడం�� ��ను ఎంత బ��ా �ాధన �ే�ా��–��ను �ాల�్ల �� 

�ేలగలను.” ఒక్క�ా�� ఒకర� ���న్ ప్రదర్శన �ేసుక�ంట� ఆ �ామర్థ�ం 

అదృశయ్����� త�ం��, ఎందుకంట� అ�� ఈ �ధం�ా ఉండ����� అనుమ�ంచబడదు. అ�న్ 

��ట�్ల  �ాధక�ల మధయ్ ఇల�ంట� ప���ి్థత�ల� అ��కం ఉ��న్�. 

ఆరంభం నుం�ే మనక� వందల��ల�� శ��త్ ��డ�ల� �ెర�చుక�� ఉం���స్న 

అవసరం ఉం��. ఈ ��� వరక� ఎన��ౖ నుం�� ��ం�� ౖ�ాతంమం�� మన �ాధక�ల� ఒక 

�ి్థ��� �ేర�క���న్ర�, �ాళ్ళ శ���ాల� ఎం�� �ే���� �ాయ్�� నుం�� �మ���త్� �� ం��న ఒక 

�ి్థ�� �ేర�క���న్ర�. ఇ�ే సమయంల�, ఈ తరగ�ల� � శ��రం ప���త్�ా ���ధ్  �ేయబడ్డ 

�ి్థ��� �ర� ��ట్టబడట�� �ాక�ం��, ��ం���ాట� ఈ తరగ�ల� �ర� ��ంగ్ ను వృ��ధ్  

�ేసు��గ���ల� � శ��రంల� అ��క���న �షయ�ల� అమర్చబ��్డ య� ��మ� �ె�ాప్ం. 

ఇ�� ��ను �మ్మ�న్ ��ౖ�� ఎ�త్  ఎం�� మ�ందు�� పం�ించ����� సమ�నం. ��ను తరగ�ల� 

అంద���� �ా బ� ��సుత్ ��న్ను, మ��య� అంద�� �ిన్ �ింగ్ క��� �రంతరం మ�ర�ప్ 

�ెందుత��� ఉం��. ఈ ఆ��ట���యం ��ట� బయటక� న���న తర��ాత �ల� 

��ల�మం�� ��తత్  మనుష�ల�్ల గ అనుభ�� �� ందు��ర�, � దృకప్థం మ�ర�త�ంద� 

అనడంల� అనుమ�న�� ల�దు. �ర� భ�షయ్త�త్ ల� ఎల� ప్రవ��త్ం��ల� ��� �లె�సుత్ ం��, 

�ర� ఇక��ౖ ��క�్క��చ� �ధం�ా ఉండర�. ఇ�� క�్చతం�ా ఇల��� ఉంట�ం��. అందువల్ల  

� �ిన్ �ింగ్ ఈ �ాట��� వృ��ధ్  �ెందడం అ���� �దల�ంౖ��. 

��పప్ ��వయ్���న వలయ��న్ గ���ం� �ెప�ప్���ాలంట�, �క� �ాల�్ల  �ేల����� 

అనుమ� ల�క�� ���, �క� � శ��రం �ే�క�ా ఉనన్ట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం�� ఎల�గంట� �ా� 

�ద అడ�గ�ల� ���నిట�్ట �ా. ఇంతక�మ�ందు �ర� ���న్ అడ�గ�ల� న����త్�� 

అల�ి�� �� �ాళ�్ళ, �ా� ఇప�ప్డ� �ర� ఎంత దూరం న����� అ�� ఎం�� �ే�క. 

��ౖ��ల� నడ�ప�త�ంట� �మ్మ�న్ ఎవ�� ��నుక నుం�� ��సుత్ నన్ట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం��, 

మ��య� �ర� ��ట్ల  �ద ���ౖ� ఎక�్కత�నన్ప�ప్డ� �ర� అల�ి�� ర�, ఎ�న్ అంతసు్థ ల� 

ఉ��న్�ా�. ఇ�� ఇల��� ఉంట�ం�� అ���� ఖ�యం. ఎవ���� ేఈ ప�సత్�ా�న్ చదువ����� 

మ��య� స్వంతం�ా కృ� ి �ాధన �ే�ాత్ �� �ాళ�్ళ క��� ఇ�ే �ి్థ��� �ేర���గలర�, 
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ఆ�ం�నట�్ట �ా��. ��ను ఎట�వంట� �ా��నంట� ఏ�� �పెప్క�డదు అనుక�ంట��� �ాట�� 

��ను �పెప్ను, �ా� ��ను �ె�ిప్ం�� ఏ�ె�ౖే ఉం�ో  అ�� �జ�� అయ�య్ం���. అ� 

మ�ఖయ్ం�ా ఈ ప���ి్థ�ల�, �ా బ� ��సుత్ నన్ప�డ� ��ను �జ��న్ �ెపప్క�� �ే, ల�క ��ను 

ఊ��త���న ప్రకటనలను �ే��త్ , ల�క అలకష్య్ం�ా మ��య� య��ల�పం�ా మ�ట�్ల ���ే, 

��ను ఒక దుష్ట �ా � ����ప్ం�న �ా��� అవ���ను. ఈ �ా�ాయ్�న్ �ేయడం అ���� ��క� 

ఒక సులభ���న �షయం �ాదు, ఎందుకంట� �తత్ం �శ్వం అ���� గమ�సుత్ ం�� �ాబట�్ట. 

ఒకర� ���� తపప్డం అ���� క�దరదు. 

ఒక మ�మ�ల� మ��ి ��వలం ఈ ��పప్ ��వయ్���న వలయ���న్ 

�ెల�సుక�ంట�డ�, మ��య� అ�� అంతవర��. �జ���� ఇ�� స���� దు. శ��రం భ��త్ 

�ేయబ�� ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�తే �ాధయ్���నంత త్వర�ా ప���త్�ా ర��ాంతరం 

�ేయబ��లంట�, అక్కడ ఇం��క ��వయ్���న వలయం ఉం��� � శ��రంల� ఉనన్ అ�న్ 

శ��త్ ��డ�లను చలనంల��� �వే�����. ఇ� ే “మ�వ్ �14 ��వయ్���న వలయం” అ� 

�ిలవబడ�త�ం��, మ��య� బహ�శ ఎం�� తక�్కవ మం���� ��� గ���ం� �ె��ి 

ఉంట�ం��. ఈ ప���న్ అప�ప్డప�ప్డూ ప�సత్�ాల�్ల  ప్ర�ాత్ �ంచడం జ����ం��, �ా� ఎవ్వర� 

���న్ �వ��ంచల�దు ల�క �క� �ెపప్ల�దు. ఇ�� ��వలం ఒక �ి��ధ్ ంతం�ా�� 

చ��్చంచబ��ం��, ఎందుకంట� ఇ�� రహ�ాయ్ల�� రహసయ్ం �ాబట�్ట . ��మ� ఇక్కడ ��� 

గ���ం� �క� ప���త్�ా ��ల్ల�� �ే�ాత్ ం. ఇ�� బ�య్ ��్వ �ందువ� నుం�� ఆరంభం �ావచు్చ 

(ల�క ��్వ�న్ �ందువ� నుం�� క���), మ��య� ఇ�� �న్ మ��య� య�ంగ్ మధయ్ 

స��హదుద్  ��ఖ ��ంట ప్రయ�ణం �యేడం ��సం బయటక� వసుత్ ం��. అ�� ఆ తర��ాత �ె� 

నుం�� ���ందక� భ�జ���� ప్రయ�ణ�సుత్ ం��, ప్ర� ��ే��ల� ��ంట ��ళ�త్ , శ��రం ప్రక్క�ా, 

మ��య� ఆ తర��ాత ���ం���� �ా��క్క �ా���న్ �ేర�క��. తర��ాత ఒక ��డ ల�ప� 

��గం గ�ం�� ��ౖ�� ���్ల ఇం��క ��డ ల�ప� ��గం ��ంట ���ందక� ��ళ�త్ ం��, ఇం��క �ా� 

�ా����� అడ్డం�ా ��ళ�త్  మ��య� � శ��రం�క్క అవత� ప్రక్కన ���ౖ� వసుత్ ం��. అ�� 

మ�్ల అ�న్ ��ళ్ల  గ�ం�� ���్ల తల�క్క ��ౖ ���ా��� �ేర�క�ంట�ం��, ఒక ప���త్ 

వలయ��న్ ప���త్ �ేసూత్ . ఇ�ే మ�వ్ � ��వయ్���న వలయం. ఇతర�ల� ��� గ���ం� 

 

14 మ�వ్ � maoyou (maow-yo)—శ��రంల� �న్ మ��య� య�ంగ్  ప్రక్కలక� మధయ్నునన్ 

స��హదుద్ ��ఖ. 
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 ఒక ప�సత్�ా�న్ �్ార యగలర� మ��య� ��ను ���న్ ���న్ ప��ల�్ల �� ��� ��క��ం��ను. 

���న్ ఒక ��వయ్���న రహసయ్ం�ా ప��గణ�ంచక�డద� ��ను అనుక�ంట�ను, �ా� 

ఇతర�ల� ఈ �షయ�ల� ��ల� అమ�లయ్���న� అనుక�ంట�ర� మ��య� �ా�� �ష�య్లక� 

స్వచ్ఛం�ా బ� ��ం�నప�ప్డ� తపప్ చ��్చంచర�. ��ను ���న్ ��ల్ల�� ��ేి���ా�, �ల� 

ఎవ్వర� �ాధనల� ���న్ మ�రగ్దర్శకం �యే����� ల�క �యం�్రంచ����� మ�న�కి 

సంకల�ప్�న్ ఉప���ంచక�డదు. �ర� అల� �ే��త్ , �ర� మన �ాల�న్ ���ా �ాధన 

�ేయడం ల�దు. ఉనన్త �ా్థ �లక� స్వచ్ఛ���న �ాధన అ���� ఒక వ��� �ి్థ�ల� 

మ��య� ఎట�వంట� మ�న�ిక ���యల� ల�క�ం�� �ెయ�య్�. ప్ర� �షయం మ�ం�ే 

తయ�ర� �ేయబ��, � శ��రంల� అమర్చబ�� ఉం��. అవ�న్ స్వతః�ిదధ్ం�ా�� 

ఏరప్డ����, మ��య� ఈ అంత��్లన���న యంత్ర వయ్వస్థల� �మ్మ�న్ కృ� ి�ే�ాత్ �; 

అ� సమయం ఆసనన్���నప�ప్డ� స్వయం-భ్రమణం �ే�ాత్ �. ఒక ��� �ాధన 

�ేసుత్ నన్ప�ప్డ� � తల అట� ప్రక్క�� ఇట� ప్రక్క�� ఊగవచు్చ. � తల ఇట� ప్రక్క�� 

ఊ���ే, అ�� ఇట� ��ౖప��� �ర�గ�త�ం��. � తల అట� ��ౖప��� ఊ���ే అ�� అట� ��పౖ��� 

�ర�గ�త�ం��. అ�� ��ండ� ��ౖప�ల� �ర�గ�త�ం��. 

ఆ ��పప్ ల�క �నన్ ��వయ్���న వలయ�ల� �రె�చుక�నన్ప�ప్డ�, క�ర�్చ� 

�ాధన ��ే� సమయంల� ఒక���క్క తల ఊగ�త�ం��, మ��య� ఇ�� శ��త్�క్క 

ప్రసరణ జర�గ�త�ం�� అ������� ఒక సూచన. మనం �ాధన �ే�� �ాల�న్ ��వయ్���న 

వలయం �షయంల� క��� ఇ�ే �జం; మనం ��వలం ���న్ ఇల��� �ాధన �ే�ాత్ ం. 

�జ���� �ర� �ాధన �యేక�ం�� ఉనన్ప�ప్డ�, అ�� ���క� ే ప��భ్రమణం �ేసుత్ ం��. 

ఇ�� �రంతరమ� ఎపప్ట��� ప��భ్రమణం �ేసూత్ �� ఉంట�ం��; �ర� �ాధన �ే�నిప�ప్డ�, 

�ర� యంత్ర వయ్వస్థను బలపరచుక�ంట���న్ర�. �ా �ాధక�లను కృ�ి �ేయ���న్ 

గ���ం� మనం మ�ట�్ల డ���ల���? ��క్క ��వయ్���న వలయం ఎల్లప�ప్డూ 

ప��భ్రమణం �ేసూత్ �� ఉంట�ంద� �ర� మ�మ�ల��ా��  కను��ంట�ర�. �ర� �ాధన 

�ేయక�� ���, � శ��రం బయట అమర్చబ��న ఈ శ��త్ యం��్ర ల �� ర, అ�ే�టంట� 

ఒక ��దద్  బ�హయ్ ��డ�ల ఒక �� ర అ��� �ాధనల� � శ���ా�న్ న���ిసుత్ ��న్�–

ఇదం�� స్వయం��లకం. అ�� వయ్���క ��శల� క��� భ్రమణం �ేయగలదు, ఎందుకంట� 

అ�� ��ండ� ��ౖప�ల� ప��భ్ర�సుత్ ం�� మ��య� అ�� �రంతరమ� � శ��త్ ��డ�లను 

�ెర�సూత్ �� ఉంట�ం��. 
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అ��ే ��వయ్���న వలయ��న్ �రెవడం �క్క లకష్య్ం ఏ�ట�? ��వయ్���న 

వలయ��న్ �ెరవడం అ���� ���క�ే �ాధన �క్క ఉ�ేద్శయ్ం �ాదు. ��క్క 

��వయ్���న వలయం �ెర�చుక���న్ �ా�, అ�� ఇం�ా ఏ� �ాద� ��ను �పెప్గలను. ఒక�� 

కృ�ి ఇం�ా మ�ందు�� ��న�ా���ే, ��వయ్���న వలయం అ�� పదధ్� ��్వ�ా ఒకర� ఒక శ��త్ 

���� ��్వ�ా వందల శ��త్ ��డ�లను �ెరవడ�� �యే్యం, మ��య� ఒకర� త��్వ�ా 

శ��రంల� అ�న్ ��డ�లను �రెవచు్చ. మనం ఇపప్ట��� ఇ�� �యే���న్ �్ార రం�ం��ం. 

ఇం�ా �ాధన �ేసూత్  మ�ందు�� �� �ే, ఒకర� ��పప్ ��వయ్���న వలయం �క్క 

భ్రమణంల� శ��త్ ��డ�ల� ఒక ��� మందంల� ��డల�ప్�ా మ��య� ల�పల ��ల� 

��ాలం�ా అవ్వడం కను��ంట�ర�. ఎందుకంట�  శ��త్ క��� ��ల� బలం�ా అ��� �ం�� 

�ాబట�్ట, శ��త్�క్క ఈ ప్ర�ాహం ఏరప్��న తర��ాత, అ�� ��ల� ��డల�ప్�ా మ��య� 

�ాం�వంతం�ా మ�ర�త�ం��. ఇ�� ఇంకను ఏ� �ాదు. �ాధన ఎప�ప్డ� స���� త�ంద� 

�ెపప్బడ�త�ం��? ఒక���క్క వందల శ��త్ ��డ�ల� క�మం�ా ఇం�ా ��డల�ప్�ా అ�ా్వ�స్ 

ఉం��, శ��త్ ఇం�ా బలం�ా మ��య� ఇం�ా �ాం�వంతం �ావడం�� �ాట�. �వ���� ��ల 

సంఖయ్ల� శ��త్ ��డ�ల� ఒకట��ా �రే���� మ��య� ఒక�� శ���ా�న్ ఎట�వంట� శ��త్ 

��డ�ల� ల�క ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�ల� ల�� శ��రం�ా మ�ర�ప్ �ే�ాత్ �; అ� ఒకట��ా 

క��ి ఒక ప���త్ శ���ా�న్ ఏరప్ర��ాత్ �. శ��త్ ��డ�ల� �ెరవ����� అం�మ ఉ�ేద్శయ్ం 

అ���� ఇ�ే. ��� లకష్య్ం ఏ�టంట� మ�నవ శ���ా�న్ ఉనన్త శ��త్ ప��ర్థం �ేత ప���త్�ా 

ర��ాంతరం �ేయడ��. 

ఈ సమయ����, ఒక�� శ��రం �్ార థ�కం�ా ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ేత 

ర��ాంతరం �ేయబ�� ఉంట�ం��. మ�� �ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ఒకర� మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా 

కృ�ి�క్క అత�య్నన్త���న �ా్థ ��� �ేర�క���న్ర� అర్థం. మ�నవ మ�ంసప� శ��రం 

అ���� అతయ్ంత ఉనన్త���న ప������ కృ�ి �యేబ�� ఉంట�ం��. ఈ సమయంల� ఒకర� 

ఇం��క �ధ���న ప���ి్థ� అనుభ�� �� ందు��ర�. ఎట�వంట� ప���ి్థ��? ఈ వయ్��త్ ��ల� 

ఉతత్మ���న ��ంగ్ ను అ�వృ��ధ్  �ే� ి ఉంట�డ�. ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ శ���ా�న్ కృ� ి

�ేయడంల� ల�క మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా కృ�ి క�మంల�, అ�న్ మ�నవ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� (సం��వ�య���న �ామ�ా్థ �ల�) మ��య� అ�న్ �షయ�ల� అ�వృ��ధ్  

�ేయబడ���. అ��� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ �ాధన �ే��టప�ప్డ�, �ాట�ల�్ల  

��ల�మట�్ట క� బం��ంచబ�� ఉంట��. అం�ే�ాక ఒక���క్క ��ంగ్ సత్ంభం ��ల� 

ఎత�త్ క� ఎదుగ�త�ం��. అ�న్ స్వర��ాల�్ల నూ ఉనన్ ��ంగ్ క��� శ��త్�ా� అ�న ��ంగ్ 

�ేత బల���తం �ేయబడ�త�ం��, ఎం�� శ��త్వంతం�ా మ�ర�ప్ �ెందుత�. �ా� అ� 
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��వలం మన ఈ ప��మ�ణంల��� ప��ే�ాత్ �, మ��య� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  ��ే ���ౖ� 

ప��ేయవ� ఎందుకంట� అ� మన �ామ�నయ్ మ�నవ మ�ంసప� శ���ాల నుం�� కృ� ి

�ేయబడ్డ  అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �ాబట�్ట . అ�నపప్ట��� అ� ఇపప్ట��� ��ల� సమృ��ధ్�ా 

ఉంట��. ��నన్���న ప��మ�ణ�ల�్ల  మ��య� ��నన్���న ప��మ�ణ�ల శ��రం�క్క 

ఉ��� స్వర��ాల �షయ���� వ��త్ , అక్కడ అ��క���న మ�ర�ప్ల� ఉంట��. 

ప��మ�ణ�ల ప్ర� �ా్థ �ల�నూ ఈ శ��రం క��� ఉం� ే �షయ�ల��� ఎం�� సమృ��ధ్�ా 

ఉంట�� మ��య� ��ల� భయ��ట�్టల� క��ి�ాత్ �. ��ంతమం�� మనుష�లక� �ాళ్ళ 

శ���ాల� అంతట� కళ�్ళ ఉంట��, �ాళ్ళ శ���ాల�్ల  ఉనన్ ��్వద రం��్ర ల�న్ ����్ర ల��ా 

మ����� ���. ఈ వయ్��త్�క్క య�వత�త్  ప��మ�ణప� ��త్రంల� ����్ర ల� ఉంట��. అ�� 

బ�దధ్  �ాఠ�ాల �క్క ��ంగ్ �ాబట�్ట, ��ంతమం�� �ాళ్ళ శ���ాలంతట� బ� ��సత్వ ల�క 

బ�దధ్  �క్క ప్ర�ర��ాలను క��� ఉంట�ర�. ��ంగ్ �క్క అ�న్ స్వర��ాల� 

గణ�య���న ��రక� �రే�క�� ఉంట��. అం��ేాక అ��క���న స�వ �్ార ణ�ల� �ాట�� 

అ�� �ా��త్క��ంచుక�ంట��. 

ఈ సమయంల�, “మ�డ� ప��ాప్ల� తల��ౖ�� �ేర���వడం” అ�� ఒక ప���ి్థ� 

ఏరప్డ�త�ం��. ఇ�� ఒక ��ల� సప్ష్ట���న �ి్థ� అ�� కంట��� ఇంప��ా క��� ఉంట�ం��. 

ఒక తక�్కవ �ా్థ � ��వయ్ దృ�ి్ట�� క��� ఒకర� ���న్ చూడగలర�. ఒక���� తల��నౖ 

మ�డ� ప��ాప్ల� ఉంట��. అందుల� ఒకట� ��మర ప�షప్ం, �ా� అ�� మన ���క 

ప��మ�ణంల� ఉనన్ ��మర ప�షప్ం �ాదు. ఆ �గ�� ��ండ� ప��ాప్ల� క��� ���� 

ఇం��క ప��మ�ణంల���� మ��య� అతయ్దుభ్త���న ��ంద�ాయ్�న్ క��� ఉంట��. ఈ 

మ�డ� ప��ాప్ల� ఒక��� తర��ాత ఒకట� ఒక���క్క తల��ౖన ప��భ్రమణం �సేూత్  

ఉంట��. అ� సవయ్ ��శల� ల��� వయ్���క ��శల� �ర�గ����, మ��య� ఒ��్కక్క 

ప�షప్ం ���క�ే �రగగలదు. ఒ��్కక్క ప�షప్మ� ����క్క �ాయ్సం అంత దట్టం�ా 

ఉనన్ ఒక ��దద్  సత్ం���న్ క��� ఉంట�ం��. ఈ మ�డ� ��దద్  సత్ ం��ల� ఆ�ాశం ��ౖ వరక� 

�ేర�క�ంట��, �ా� అ� ��ంగ్ సత్ం��ల� �ావ�–అ� ��వలం ఈ స్వర�పంల� ఉ��న్� 

అం�ే మ��య� అదుభ్త���న ��ందరయ్ం�� ఉంట��. �ాట�� చూడగ����ే, �ర� క��� 

ఆశ్చరయ్�� ��ర�. ఒక�� కృ�ి ఈ �ి్థ��� �ేర�క�నన్ తర��ాత, ఒక�� శ��రం �ెల్ల �ా మ��య� 

ప���దధ్ం�ా ఉంట�ం��, మ��య� చర్మం ��్వత వర్ణంల�ను మ��య� మృదువ��ా 

ఉంట�ం��. ఈ సమయ���� ఒకర� మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా కృ�ి �క్క అత�య్నన్త���న 

స్వర��ా��� �ేర�క�� ఉంట�ర�, అ�నపప్ట��� ఇ�� అం�మ మ���ంప� �ాదు. ఒకర� 
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కృ�ి �ాధన ఇం�ా ��న�ా��ంచవల�ని అవసరం ఉం�� మ��య� మ�ందు�� ��ళ్లవల�ని 

అవసరం ఉం��. 

ఒకర� మ�ందుక� ����్ల  ��ల�� �ాళ�్ళ మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా మ��య� 

మ�ల�్ల �ా�త-�ా క� మధయ్నునన్ మధయ్స్థ  �ా్థ ��� �ేర�క�ంట�ర�, ప�త్ర���న-�ెల్ల� 

�ేహం (సప్ట�కప�-�ెల్ల� �ేహం అ� క��� అంట�ర�) అ� �లివబడ�త�ం��. ���క 

శ��రం�క్క కృ�ి మ�ల�్ల �ాలల�న-�ాల� అత�య్నన్త���న స్వర��ా��� 

�ేర�క�నన్ప�ప్డ�, అ�� ��వలం ఏ�టంట� మ�నవ మ�ంసప� శ��రం అత�య్నన్త���న 

స్వర��ా��� ర��ాంతరం �ెం��ంద� అర్థం. �తత్ం శ��రం అ���� స్వచ్ఛం�ా ఈ 

స్వర�పంల� ఉనన్ప�ప్డ�, ఇ�� ప���త్�ా ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం�ేత క�ర్చబ�� ఉంట�ం��. 

ఇ�� ప�త్ర���న-�ెల్లట� శ��రం అ� ఎందుక� �ిలవబడ�త�ం��? ఇ�� ఎందుకంట� ఈ 

శ��రం ఇపప్ట��� అత�య్నన్త���న ���ణ�ల� ప��ప�ర్ణ���న స్వచ్ఛతక� �ేర�క�ం�� �ాబట�్ట . 

���న్ ��వయ్ దృ�ి్ట�� చూ�నిప�ప్డ�, య�వత�త్  శ��రం �ారదర్శకం�ా ఉంట�ం��–అచ్చం 

�ారదర్శక���న �ా�ల��ా. �ర� ���� చూ��త్  అక్కడ ఏ� ఉండదు, ఎందుకంట� ఇ�� 

ఇట�వంట� �ి్థ�� ప్రద��్శసుత్ ం�� �ాబట�్ట. సప్ష్టం�ా �ె�ాప్లంట�, ఈ శ��రం ఈ �ాట��� ఒక 

బ�దధ్-�ేహం. ఇ�� ఎందుకంట� ఉనన్త-శ��త్ ప��ర్థం �తే క�ర్చబ��న ఈ శ��రం ఇపప్ట��� 

మన ���క శ���ాల నుం�� �నన్ం�ా ఉంట�ం��. ఈ �ాట��� అ�న్ అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� మ��య� అ�ం��్రయ ��ౖప�ణ�య్ల� ఒక్క�ా���ా �స��జ్ంచబడ���. అ� ఒక 

ల��ైన ప��మ�ణంల� ఉంచబడ���, ఎందుకంట� అ� ప����ా�� మ��య� ఇక�� ౖ

�ాట�వల్ల  ఎల�ంట� ఉప�గమ� ఉండదు �ాబట�్ట . భ�షయ్త�త్ ల� ఒక ��� �ర� కృ�ిల� 

సఫలం అ�య్న తర��ాత, �ర� �ాట�� బయటక� ��ి చూసు��వడం ��్వ�ా ��న��్క 

�����  � కృ�ి �ాధన ప్రయ�ణ��న్ ��మర���సు��వచు్చ. ఈ సమయ���� ��వలం ��ండ� 

�షయ�ల� మ�త్ర�� �గ�ల����: ��ంగ్ సత్ంభం ఇం�ా �గ�ల�త�ం��, మ��య� కృ� ి

�ేయబడ్డ  �రం�వ ��వ� ��ల� ��దద్�ా �������� � ఉంట�ం��. అ��� ��ండూ ఒక 

ల��ైన ప��మ�ణంల� ఉంట��, ఒక సగట�-�ా్థ � ��వయ్ ��త్రంగల వయ్��త్ �ట�� 

చూడల�డ�. ఒకర� చూడగ����� ఈ వయ్��త్�క్క శ��రం �ారదర్శకం�ా ఉంద�. 

ప�త్ర���న-�లె్లట� �ేహం అ���� ��వలం మధయ్స్థ  �ా్థ �� �ాబట�్ట , మ�ను్మందు 

కృ�ి �ాధన�� ఒకర� �ాసత్వం�ా మ�ల�్ల �ా�త-�ా �క్క కృ�ి� ఆరం��ాత్ ర�, ఇ�� 

బ�దధ్-�ేహం �క్క కృ�ి అ� క��� �లివబడ�త�ం��. ఆ �ేహం �తత్ం ��ంగ్ �ేత�� 

క�ర్చబ�� ఉంట�ం��. ఈ�ాట��� ఒక���క్క �ని్ �ింగ్ అ���� �లకడ�ా ఉంట�ం��. 
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ఒకర� కృ�ి �ాధన ఒక ��తత్  �్ార రంభం�� �దల���డ��ర� మ��య� అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� ����� మరల� అ�వృ��ధ్  �ే�ాత్ ర�, మ��య� ఇక�� ౖ అ� “అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల�” అ� �ిలవబడవ�. �ాట�� “బ�దధ్  �ా �క్క ��వయ్ శక�త్ ల�” అ� �ిల�ా� 

ఎందుకంట� అ� �ాట��క్క అనంత���న శ��త్�� అ�న్ ప��మ�ణ�ల �ద ప��ేయగలవ� 

�ాబట�్ట . భ�షయ్త�త్ ల� �ర� కృ�ి �ాధన �యేడం ��న�ా��సూత్  ఉంట�, �ర� స్వయం�ా�� 

ఉనన్త �ా్థ �లల�� �షయ�ల�, కృ� ి�ాధన ఎల� �ెయ�య్� మ��య� కృ�ి �ాధనల 

�క్క ఉ��� స్వర��ాల� �ెల�సు��గల�గ���ర�. 

అ�భ��త్ �క్క బంధం  

అ�భ��త్ �క్క బం����� సంబం��ం�న ఒక �షయ��న్ ��ను ప్ర�ాత్ ��ాత్ ను. 

��ల�మం�� ���ంగ్ ను ఎం�� �ాలం �ాధన �ే�ార�. ఎనన్డ� ���న్ �ాధన �ేయ� 

మనుష�ల� క��� ఉ��న్ర�, �ా� �ాళ�్ళ స��య్�న్, మ�నవ జన్మ�� అ�ా్థ �న్ ����ార� 

మ��య� ��ం��ర�. ఒక్క�ా�� �ాళ�్ళ మన �ాల�న్ ���ా ��ర�్చక���న్రంట�, 

��తంల� �ాళ�్ళ అర్థం �సేు���ాల� అనుక�నన్ సమ���నం �ొరక� ఎ��న్ ప్రశన్ల� 

�ాట�న్ట�� �ాళ�్ళ ఒక్క�ా���ా అర్థం �ేసుక�ంట�ర�. బహ�శ �ాళ్ళ మనసుల� 

సమ�నన్తం �యేబడడం�� �ాట�, �ాళ�్ళ ��ల� ఉ��స్హభ��త�ల� క��� అవ���ర�–

ఇ�� మ�త్రం తపప్�స��. ��క� �ెల�సు ఒక �జ���న �ాధక�డ� ����క్క �ల�వ 

�ెల�సుక�ంట�డ� మ��య� ���న్ ప��లపరచుక�ంట�డ� అ�. అ�నపప్ట��� తరచు�ా 

ఒక సమసయ్ ఏరప్డ�త�ం��: మ�నవ ఉ��స్హం �ారణం�ా, ఒకర� అనవసర���న 

అ�భ��త్� అ�వృ��ధ్  �సేుక�ంట�ర�. ఒకర� పనుల� �ే�� �ర�ల�, �ామ�నయ్ మ�నవ 

సమ�జంల� ఇతర�ల�� వయ్వహ��ం� ే �ర�ల�, ల�క �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం�క్క 

ప�ాయ్వరణంల� ఇ�� ఒక��� అసహజం�ా ప్రవ��త్ం�లే� �ేసుత్ ం��. ఇ�� సమ్మతం �ాద� 

��నంట�ను. 

మన �ాధన �ాఠ�ాలల� అ��క సంఖ�య్క జనం కృ�ి �ాధన �ామ�నయ్ మ�నవ 

సమ�జంల��� �ే�ాత్ ర�, అందు�� �ర� �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం నుం�� �మ్మ�న్ 

�ర� దూరం �ేసు��క�డదు మ��య� �ర� కృ� ి�ాధనను ఒక సప్ష్ట���న మనసు���� 

�ెయ�య్�. ఒక���� ఇం��క���� మధయ్ సంబం��ల� మ�మ�ల��ా��  ఉం���. అ��ే �క� 

ఎం�� ఉనన్త���న �ిన్ �ింగ్ �ా్థ � మ��య� ఒక ��య్యబదధ్���న మనసు 

ఉందను��ం��. �ర� ��క్క స్వంత �ని్ �ింగ్ ను మ��య� � స్వంత �ా్థ �� 
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అ�వృ��ధ్  �ేసుక�ంట�ర�; �ర� తప�ప్డ� పనుల� �ేయర� మ��య� ��వలం మం� 

�ా�ాయ్ల� ��ేాత్ ర�–అ� ��వలం ఈ �ధ���న �ా����్క�ాల�. ��ంతమం�� మ�న�కిం�ా ఏ�ో  

�ే�� ఉనన్ట�్ట �ా�� ల�క ఈ ఐ��క ప్రపం���న్ చూ�ిం�� ఇక ��ల� అనన్ట�్ట �ా�� �ాళ�్ళ 

ప్రవ��త్�ాత్ ర�. �ాళ�్ళ ఇతర�ల� అర్థం �ేసు��ల�� మ�టల� మ�ట�్ల డ�త�ంట�ర�. ఇతర�ల� 

అంట�ర� క���: “ఇ�ే�ట� �ాల�న్ ���ా ��ర�్చక�నన్ ఒక మ��ి ఇల� అ��� ��డ�? 

ఇత��� ఏ�ో  మ�న�ిక సమసయ్ ఉనన్ట�్ట �ా ఉం��.” �జ���� అ�� అల� �ాదు. అత���� 

ఊ���� ఉ��స్హం మ�� ఎక�్కవ అ��� �ం�� అందు�� అ���కం�ా ఉనన్ట�్ట �ా 

అ��ి�ాత్ డ� ఇం��తజ�్ఞ నం అ���� ల�క�ం��. అందర� ఒక్క�ా�� ఆల��ంచం��: �ర� ఇల� 

ప్రవ��త్ంచడం అ���� క��� త��ప్, మ��య� �ర� ఇం��క �ధ���న అ�శయ���� 

���్ల�� య�ర�–మరల� ఇ�ొక బంధమ�. �ర� ���న్ �డ����� మ��య� �గ�� 

�ాళ్ళంద��ల��� �ా��రణం�ా మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్�� ��సూత్  కృ�ి �ాధన 

�ెయ�య్�. �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఉనన్ప�ప్డ� ఇతర�ల� �క� �ి�్చ 

పట�్టంద� ప��గణ���త్ , �ాళ�్ళ ��� కలవర� మ��య� � నుం�� దూరం�ా ఉంట�ర�. 

ఎవ్వర� � �ని్ �ింగ్ ��ర�గ�పరచు������� అవ�ా�ా�న్ ఇవ్వర�, ల�క �మ్మ�న్ ఒక 

మ�మ�ల� మ��ి�ా క��� చూడర�–ఇ�� స���ాద� ��ను �పెప్గలను! అందువల్ల  

అందర� తపప్�స���ా ఈ �షయం�� ౖశ�దధ్  వ��ం��� మ��య� అతడ� ల�క ఆ�� ఎవ��� 

�ార� స���ా న���ంిచు���ా�. 

మన �ాధన ఒక��� పర��య్నంల���, పరవశంల��� ����్ల ల� ల�క �ాయ్�హంల� 

ప�లే� ��ే� �ా��రణ���న �ాధనల�్ల  �ాదు. మన �ాధనక� �ర� ప���త్�ా సప్ృహల� 

ఉం�� కృ�ి �ాధన �ేసు��వల�ని ఆవశయ్కత ఉం��. ��ంతమం�� ���� ఇల� అంట�ంట�ర�: 

“మ�స్టర్, ఒక్క�ా�� ��ను �� కళ�్ళ మ�సుక�ంట� �� శ��రం ఊగడం 

�దల���డ�త�ం��.” ఇ�� ఈ �ధం�ా ఉం���స్న అవసరం ల�ద� ��ను �ెపప్గలను. 

�ర� ఇపప్ట��� � ప్ర��న �ైత��య్�న్ ������ట�్ట�� ఒక అల�ాట� అ�వృ��ధ్  

�ేసుక���న్ర�. ఒక్క�ా�� �ర� కళ�్ళ మ�సుక�ంట��� � ప్ర��న �ైత��య్�న్ �ద్ర 

ప��ే్చ�ాత్ ర�, మ��య� అ�� అదృశయ్ం అ��� త�ం��. �ర� ఇపప్ట��� ఈ అల�ాట�ను 

అ�వృ��ధ్  �ేసుక���న్ర�. ఇక్కడ క�ర�్చ� ఉండ�ా � శ��రం ఎందుక� ఊగదు? �ర� 

కళ�్ళ �ెర�చుక�� ఉనన్పప్ట� �ి్థ��� ఉంచుక�ంట�, � కళ�్ళ �ాసత్  మ�సు���ా�� � 

శ��రం ఊగ�త�ం��? క�్చతం�ా ఊగదు. �ర� అనుక�ంట���న్ర� ���ంగ్ ను ఈ 

�ధం�ా�� �ాధన �ెయ�య్ల� మ��య� �ర� ఈ ��వనను ఏరప్రచుక���న్ర�. ఒక్క�ా�� 

�ర� కళ�్ళ మ�సుక�ంట�, �ర� ఎక్కడ���న్�� �క� �ె�యక�ం���� అదృశయ్ం 
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అ��� ��ర�. ��మ� �ె�ాప్మ� � ప్ర��న �ైతనయ్ం తపప్క�ం�� సప్ృహ�� ఉం��ల�, 

ఎందుకంట� ఈ �ాధన � స్వం����న్ కృ� ి�ేసుత్ ం�� �ాబట�్ట . �ర� తపప్క�ం�� జ�గృత 

మనసుస్���� ప���గమనం �ా��ం���. మన�� ��య్నం �ే�� �ాయ్య�మం క��� ఉం��. 

మనం ��య్���న్ ఎల� �ే�ాత్ ం? �ర� ఎంత ల�త��ా ��య్నం �ే��ి��ా�, ఇక్కడ �ాధన 

�ేసుత్ ం�� ���న� �క� తపప్క�ం�� �ె�య��స్న ఆవశయ్కత ప్ర� ఒక్క���� ఉంద� 

��మ� �ెబ���మ�. �ర� ఒక పరవశ �ి్థ�ల� ఉండడం అ���� క�్చతం�ా 

�����ంచబ��ం�� ఎక్క�ై�ే �క� ఏ� �ె�యక�ం�� ఉంట�ం�ో . అ��ే ఎట�వంట� 

ప్ర�ేయ్క���న �ి్థ� కల�గ�త�ం��? �ర� అక్కడ క�ర�్చనన్ప�ప్డ�, �క� అదుభ్తం�ాను 

మ��య� ఎం�� సుఖం�ాను అ��ిం��� ఎల�గంట� �ర� ఒక గ�డ�్డ గ�ల్ల  ల�పల 

క�ర�్చ� ఉనన్ట�్ట �ా; �క� �ర��ా �ాయ్య�మం �సేుత్ నన్ట�్ట  �క� సప్ృహ ఉంట�ం��, 

�ా� � శ��రం �తత్ం కదపల�నట�్ట �ా �క� అ��ిసుత్ ం��. మన �ాధనల� ఇ� ే

తపప్క�ం�� జర�ా�. ఇం��క �ి్థ� ఉం�� ఇందుల� ఒకర� ��ంత��ప� క�ర�్చనన్ 

తర��ాత, �ాళ్ళ �ాళ�్ల  అదృశయ్ం అ�నట�్ట �ా కను��ంట�ర� మ��య� �ాళ�్ల  ఎక్క���� 

����్ల � ఆల��ంచల�ర�; శ��రం క��� ���్ల�� �ం��; భ�జ�ల� క��� �� య��; 

�ేత�ల� క��� �� య��–��వలం తల� ����ం��. ఒకర� �ాధన ��న�ా��సుత్ ంట� �ాళ�్ళ 

తల క��� ���్ల�� �ంద� కను��ంట�ర� ��వలం ఒక�� స్వంత మనసు�� వ��ల��ి, అ�� 

ఒకర� ఇక్కడ �ాధన �ేసుత్ ��న్ర� ఒక �నన్ ఆల�చన. మనం ఈ �ి్థ�� �ా��ం��మంట� 

��ల�. ఇ�� ఎందుక�? ఈ �ి్థ�ల� ఒకర� �ాధన ��ేినప�ప్డ�, శ��రం అ���� ప���త్�ా 

ర��ాంతరం �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఇ�� అత�య్నన్త���న �ి్థ�. అందు�� �ర� ఈ 

ప్ర�ాంత���న �ి్థ�� �ా��ం��ల� ��మ� ��ర�త���న్ం. ఏ���నపప్ట��� �ర� �ద్ర 

�� క�డదు ల�క సప్ృహ ��ల�ప్క�డదు, ల�క�� �ే మం� �షయ�ల� అ��� ఎవ�� �ేత�� 

�ాధన �ేయబడవచు్చ. 

మన �ాధక�లందర� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఎనన్డ� అ�ా��రణం�ా 

ప్రవ��త్ంచక�ం�� ��ల� జ�గ�తత్  వ��ం���. �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ఒక �ెడ� 

�ాత్రను �� �ి��త్  ఇతర�ల� అనవచు్చ: “ఎవ����ే �ాల�న్ ���ా ��ర�్చక�ంట��� ఎందు�� 

మనుష�ల� అందర� ఈ �ధం�ా ప్రవ��త్�ాత్ ర�?” ఇ�� �ాల�న్ ���ా �క్క ప్ర�ష్ట� 

�ెడ��ట�్టన����� సమ�నం. అందు�� తపప్క�ం�� ఈ �షయ��న్ జ�గ�తత్�ా గమ�ంచడం 

మ�త్రం గ�ర�త్ ంచు��ం��. ఇతర �షయ�ల�్ల  మ��య� కృ�ి �ాధన క�మంల� అ�భ��త్ అ�� 

బం���న్ వృ��ధ్ �సేు��క�ం�� తపప్క చూసు��వ�స్ం�ే–ఇట�వంట� మనసత్��్వ�న్ దుష్ట 

శక�త్ ల� ��ల� �ే�క�ా �ాడ���గలవ�. 
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మ�ట�క్క కృ� ి 

గతంల� మ��లక� క��� మ�ట�క్క కృ�ి ఆవశయ్కత ఉం�ే��. ఏ���నపప్ట��� మ��ల� 

సూ�ం�ే మ�ట�క్క కృ�ి ప్ర��నం�ా ��ంతమం�� వృ�త్పర���న �ాధక�ల�� 

ఆ�ా��సుత్ ం��–�ాధువ�ల� మ��య� ���� మతసు్థ ల� ఎవ����ే మ�ట�్ల డట���� ��ర� 

�ెరవ��. �ాళ�్ళ వృ�త్పర���న �ాధక�ల� �ాబట�్ట , �ాళ�్ళ మ�నవ బం��లను ఇం�ా 

ఎక�్కవ ���దుల� వ���ంచు���ాల� అనుక�ంట�ర�. �ాళ�్ళ న��్మ�� ఏ�టంట� 

ఒకర� ఒక్క�ా�� ఆల��ంచడం �ే��త్ , అ�� కర్మ అ�. మ��ల� కర్మను “మం� కర్మ” 

మ��య� “�ా�ి�ి్ట  కర్మ” అ� �భ�ం���. అ�� మం� కర్మ, ల�క �ా�ి�ి్ట  కర్మ అ�� 

����� సంబంధం ల�క�ం��, బ�దధ్  �ాఠ�ాల �క్క �నయ్��వ మ�రగ్ం �ా�వ్వం�� ల�క 

���� �ాఠ�ాల�క్క ఏ�ల��తనం బ� ధనల� �ా�వ్వం��, ���న్ ఉతప్�త్  �యేక�డదు 

అం�ే. అందువల్ల  �ాళ�్ళ ఏ� �ేయమ� అ� ����్క��న్ర� ఎందుకంట� �ాళ�్ళ 

వయ్వ��ాల �క్క కర్మ సంబం��లను చూడల�ర� �ాబట�్ట , ఆ �షయ�ల� మం��ా ల�క 

�ెడ్డ�ా, ల�క ఎట�వంట� కర్మ సంబం��ల� క��� ఉ��న్�న�. ఒక �ా��రణ���న 

�ాధక�డ� ఎవ���� ేఅంత ఉనన్త���న �ా్థ ��� �ేర���ల��ో  ఈ �షయ�లను చూడల�డ�, 

అందు�� అతడ� ఏ�ై�� ఒక �షయం ��ౖ�� మం��ా అ��ిం���, ఒక్క�ా�� జ������ �న 

తర��ాత అ�� �డె� �షయం �ావచు్చ��� అ� మన�ాత్ పం �ంెదుత� ఉంట�డ�. 

అందువల్ల  ఒకర� �ాధయ్���నంత వరక� వ��� �ాధన �యే����� ప్రయతన్ం �ే�ాత్ ర� 

మ��య� కర్మను సృ�ి్టంచక�ం�� ఉం��ల� ఏ�� �ేయర�. ఒక్క�ా�� కర్మ ఉతప్�త్  

అ�ందంట�, ఒకర� ���న్ �ర�్మ�ం��� మ��య� ���వల్ల  బ�ధప��� �ాబట�్ట. 

ఉ��హరణ�� మన �ాధక�ల�� ఏ �ా్థ �ల� �ాళ�్ళ జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ందు���� 

మ�ందు�ా�� �ర్ణ�ంచబడ�త�ం��, �ర� అనవసరం�ా మధయ్ ����ల� ఏ�ై�� �ే����త్  అ�� 

� ప���త్ కృ�ి �ాధన�� సమసయ్లను �సుక�� వసుత్ ం��. అందువల్ల�� ఒకర� వ��� 

�ాధన �ే�ాత్ ర�.  

బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� మ�ట�క్క కృ� ిఅవసరం ఉం��, అంట� ఒక�� మ�ట ఒక�� 

�క్క ఆల�చనల ��్వ�ా �యం�్రంచబడ�త�ం��. అనుగ�ణం�ా ఒక�� ఆల�చనలక� 

ఉ�ేద్�ాల� ఉంట��. ఒక�� మనసు ���క� ే �ాసత్  ఆల��ం��� అనుక�ంట�, వయ్కత్ం 

�ేయ�� అనుక�ంట�, ఏ�ై�� �యె�య్� అనుక�ంట�, ఒక�� ఇం��్రయ�లను మ��య� 

��ల�గ� అవయ�ాల� ���ద్�ం��� అనుక�ంట� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ అ�� ఒక 

బంధం �ావచు్చ. ఉ��హరణ�� ఒక���� ఇం��క���� మధయ్ సంఘరష్ణల�ంట�� ఎట�వంట�� 
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అంట� “నువ�్వ మం��ా���, �ా� అతడ� మం��ాడ� �ాదు” ల�క “� కృ� ి అ���� 

మం���, �ా� అత���� �ాదు.” ఇ� �ాట�క�� సంఘరష్ణల�. మనం ఏ�ె�ౖ� ఒక 

సర్వ�ా��రణ���న ��� గ���ం� �ెప�ప్క�ం��ం, ఎట�వంట��� అంట� “��క� ఇ�� 

�ెయ�య్ల� ఉం�� అ�� �ెయ�య్ల� ఉం��,” ల�క “ఈ �షయ��న్ ఇప�ప్డ� ఈ �ధం�ా�� 

ల�క ఆ �ధం�ా�� �ెయ�య్�.” బహ�శ ఇ�� అను��క�ం�� ఎవ���� బ���ంచవచు్చ. పరసప్ర 

సంఘరష్ణల�న్ ��ల� ��్లష్ట���న� �ాబట�్ట, ఒకర� అను��క�ం�� కర్మను ఉతప్�త్  

�ేయవచు్చ. ����� పరయ్వ�ానం�ా ఒకర� ���త్ ��� తమ ��ట��� ��ళం ����సు���ాల� 

మ��య� ఏ�� మ�ట�్ల డక�డద� అను��వచు్చ. గతంల� మ��ల� మ�ట�క్క కృ�ి� 

��ల� గం�రం�ా �సుక����, మ��య� ఇ�ే మ��ల�్ల  బ� ��ంచబ��ం��. 

మన �ాల�న్ ���ా �ాధక�ల�్ల  అ��క సంఖ�య్క�ల� (వృ�త్పర���న �ాధక�లను 

త�ిప్��త్ ) మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ కృ�ి �ాధన ��ేాత్ ర�. �ాళ�్ళ అందువల్ల  �ామ�నయ్ 

మ�నవ సమ�జంల� ఒక మ�మ�ల� �����న్ �ా��ంచడం మ��య� సమ�జం�� 

పరసప్ర వయ్వ��ాల నుం�� త�ిప్ంచు��ల�ర�. అంద���� ఒక ఉ�ో య్గం ఉంట�ం�� మ��య� 

���న్ తపప్క బ��ా �యె�య్�స్ం�.ే ��ంతమం�� �ాళ్ళ ఉ�ో య్గం మ�ట�్ల డటం ��్వ�ా 

�ెయ�య్�స్ ఉం��. అ��ే అ�� ���దం �ా��? అ�� ���దం �ాదు. అ�� ���దం ఎందుక� 

�ాదు? మనం సూ�ం� ేమ�ట�క్క కృ� ిఇతర�ల ��� కంట� ��ల� ��నన్���న��. 

కృ�ి మ��ాగ్ ల�్ల  ఉనన్ వయ్��య్�ాల �ారణం�ా, ఆ ఆవశయ్కతల� క��� ��నన్ం�ా 

ఉంట��. మనం అందరం ఒక �ాధక��� �ిన్ �ింగ్ �� అనుగ�ణం�ా మ�ట�్ల ���, 

సంఘరష్ణల� సృ�ి్టం�ే� ల�క స���ా��� ఏ�� అనక�డదు. �ాధక�ల��ా మన�న్ మనం 

�ా �క్క ప్రమ�ణం�� ��ల�చు���ా�, ప్ర�ేయ్క���న �షయ�ల� అనవ��్చ ల��� అ� 

�ర్ణ�ంచు�������. ఒకర� �ా �� అనుగ�ణం�ా �ాధక�ల �ని్ �ింగ్ ప్రమ�ణ���� 

కట�్ట బ�� ఉంట�, ఏ�� �ె�ాప్� అ���� ఎట�వంట� సమ�ాయ్ సృ�ి్టంచదు. ఇం�ే �ాక�ం��, 

మనం �ా ను గ���ం� మ�ట�్ల ��� మ��య� ప్ర��రం �ెయ�య్�, అందు�� మ�ట�్ల డక�ం�� 

ఉండడం అ���� అసంభవం. మనం బ� ��ం�ే మ�ట�క్క కృ�ి �ట� గ���ం�: ఒక�� ప్ర�ష్ట 

మ��య� స్వయం ప్ర�జ����� సంబం��ం�న�� ఏ�ె�ౖే మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

������ట్టల�క�� ���, ఏ�ై�ే సమ�జంల� �ాధక�ల�క్క �జ���న ప��� ఎట�వంట� 

సంబంధమ� ల�క�ం�� ఉంట�ం�ో , ఒ�� �ాధన �ాఠ�ాల నుం�� �ాధక�ల మధయ్ మ�ల�� 

�� �� కబ�ర�్ల , ఒక��� ప్రదర్శన �సేుక���ల� �ే�� బం��ల�, వదంత�ల� ల�క ప��ార�్ల  

��టడం, ల�క ఒక��� ఉ��్రకత్ ప���ే ���న్ �ామ��కప� అం�ాల��ౖన చర్చల�. ఇ� అ�న్  
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మ�మ�ల� మనుష�ల�క్క బం��ల� అ� ��నంట�ను. ఈ అం�ాలల� మనం ఏం 

మ�ట�్ల డ�త���న్మ� అ���� చూసు���ా�–అ�ే మనం సూ�ం�ే మ�ట�క్క కృ�ి. గత 

�ాలంల� �ాధువ�ల� ఈ �షయ�లను ��ల� గం�రం�ా �సుక����ాళ�్ళ, ఎందుకంట� 

ఒక్క�ా�� ఒకర� ఆల��ంచడం �దల������ే �ాళ�్ళ కర్మను ఉతప్�త్  �ే�ాత్ ర� �ాబట�్ట. 

అందువల్ల�� �ాళ�్ళ “శ��రమ�, �ాక�్క మ��య� మనసుస్” కృ�ి ��ే��ాళ�్ళ. �ాళ�్ళ 

�ె�ిప్న శ��రం�క్క కృ�ి�� ఒకర� తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� �ేయక�డదు అ� అర్థం. 

మ�ట�క్క కృ��ి� ఒకర� మ�ట�్ల డక�డదు అ� అర్థం. మనసుస్�క్క కృ��ి� అర్థం 

ఒకర� ఆల��ంచడం క��� �ేయక�డదు అ�. గతంల� �ే�ాలయ�ల�్ల  వృ�త్పర���న 

కృ�ి�� ఈ �షయ�ల�్ల  క��న���న �బంధనల� ఉం�ే�. మనమ� ఒక �ాధక��� �ిన్ �ింగ్ 

ప్రమ�ణ���� అనుగ�ణం�ా నడ�చు���ా�. ఒకర� ఏ�� అనవచు్చ, ఏ�� అనక�డదు 

అ�����న్ అర్థం �సేుక�నన్ంత వరక� ఎట�వంట� సమ�ాయ్ ఉండదు. 
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                    ���్మదవ ప్రసంగం 

���ంగ్ మ��య� �ా��రక �ాయ్య�మ�ల� 

ఒక �ామ�నయ్���న �ా్థ �ల�, మనుష�ల� మ�మ�ల��ా ���ంగ్ అంట� ��ంట�� �ా��రక 

�ాయ్యమ�లక� సంబం��ం�ం�ే అ� అనుక�ంట�ర�. తక�్కవ �ా్థ �ల� ఒక 

ఆ��గయ్వంత���న శ���ా�న్ �� ందడం �షయ���� వ��త్ , ���ంగ్ మ��య� �ా��రక 

�ాయ్య�మ�ల� ��ండూ ఒకట�. అ�నపప్ట��� ����క్క ప్ర�ేయ్క���న �ాయ్య�మ 

పదధ్త�ల� మ��య� అలవర�్చక�నన్ �����ల� �ా��రక �ాయ్య�మ�లక� సంబం��ం�న 

�ాట��� ��ల� వయ్��య్సం క��� ఉంట��. �ా��రక �ాయ్య�మం ��్వ�ా ఆ��గయ్వంత���న 

శ���ా�న్ �� ంద����� ఒకర� �ాయ్య�మం �ే�� ���దును ��ం��� మ��య� �ా��రక 

అ��య్�ా�న్ �వ్రతరం �ెయ�య్�. ���ంగ్ �ాధన ఎల������ ����� ప���త్ వయ్���కం, 

ఎందుకంట� ఇందుల� ఒకర� కదలవల�ిన అవసరం ల�దు. ఏ�ె�ౖ� కద�క ఉ��న్ అ�� 

మృదువ��ాను, ��మ్మ���ాను మ��య� వం��నట�్ట �ా ఉంట�ం��. ఇ�� కద�క ల�క�ం�� 

తటస్థం�ా క��� ఉంట�ం��–ఇ�� ర�పం పరం�ా �ా��రక �ాయ్య�మలక� ��దద్�ా�� 

వయ్��య్సం క��� ఉంట�ం��. ఒక ఉనన్త �ా్థ � దృకప్థం నుం�� చూ��త్ , ���ంగ్ ఆ��గయ్ం 

మ��య� �ా��రక స్వస్థతక� ప���త��� ల�దు, ఎందుకంట� అ�� ఉనన్త���న �ా్థ �లల�� 

మ��య� ఇం�ా ల��ైన �షయ�లను �ేర�్చక�� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట. ���ంగ్ అ���� 

మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ �ల� �నన్ �నన్ �షయ�ల�క్క కలగల�ప� �ాదు. ఇ�� 

అ�ం��్రయ���న�� మ��య� ��నన్ �ా్థ �లల� ��నన్���న �ా����్క�ాలను క��� 

ఉంట�ం��. ఇ�� మ�మ�ల� మనుష�లను ��ట� ఎం�� �ం� ఉనన్ట�వంట� ఒక �షయం. 

�ాయ్య�మ�ల స్వ��వం �షయ���� వ��త్ , అ� క��� �ప��త���న 

�నన్��్వ�న్ క��� ఉంట��. శ���ా�న్ ఈ ఆధు�క �ా్థ � �� ట��� �దిధ్ం �ెయ�య్లంట� 

మ��య� ��� ప్రమ�ణ�లక� �ేర����ాలంట�, ������ార�డ� అ�మ�ఖయ్ం�ా ఈ ���ల�్ల  

������ార�డ� �ాయ్య�మం �ే�� ���దు ��ం���స్న అవసరం ఉం��. అందువల్ల  ఒకర� 

ఎల్లప�ప్డూ శ���ా�న్ ���ష్ట���న ఆ�ారంల��� ఉంచు���ా�. ఈ ల��య్�న్ �ా��ం��లంట�, 

శ��రంల� రకత్ ప్రసరణ స��ప�టే�్ట �ా ఉం��లంట�, ఒక�� �వ���యను ��ర�గ� 

పరచు��వ����� మ��య� శ���ా�న్ ఎల్లప�ప్డూ వృ��ధ్  �ెందుత�నన్ �ి్థ�ల��� ఉం��లంట� 

ఒకర� తపప్క�ం�� �ాయ్య�మం�క్క ���దును ��ం���స్ం�ే. �వ���యను ఎందుక� 
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వృ��ధ్  �ెయ�య్�? ఇ�� ఎందుకంట� ఒక ������ార��� శ��రం ఎల్లప�ప్డూ వృ��ధ్  �ెందుత��� 

ఉం��� మ��య� �� ట� ��సం ఉతత్మ���న �ి్థ�ల� ఉం��� �ాబట�్ట . మ�నవ శ��రం 

అ��క���న కణ�ల�ేత క�ర్చబ�� ఉంట�ం��. �ట�న్ట��� ఈ �ధ���న ప్ర���య ఉంట�ం��: 

��తత్�ా �భజన జ����న కణం�క్క ��తం ��ల� సత�త్ వ క��� ఉంట�ం�� మ��య� ఆ 

కణం ఎదుగ�దల �ి్థ�� ��ల�సుత్ ం��. అ�� అం�మ దశక� ������న తర��ాత, అ�� ఇక ��ౖన 

ఎదగల�దు మ��య� ��� అ� ���ం�� �ా్థ ��� మ�త్ర�� ��ణ�ంచగలదు. ఆ తర��ాత ���న్ 

ఒక ��తత్  కణం భ��త్ �ేసుత్ ం��. ఉ��హరణ�� ���న్ వ��్ణంచ����� పగట� ప�ట ప��న్ండ� 

గంటలను ఉప���ంచుక�ం��మ�. ఒక కణం ఉదయం 6 గంటలక� �భ�ంచబడ�త�ం�� 

మ��య� ఒక ఎదుగ�దల �ి్థ�� సంత��ంచుక�ంట�ం��. అ�� 8 గంటల�, 9 గంటల� ల�క 

10 గంటల�� �ేర�క���టపప్ట���, ఇవ�న్ ��ల� మం� సమయ�ల�. మ��య్హన్ �ాలం 

వ�ే్చటపప్ట���, అ�� ఇక��ౖ ��ౖ�� ��ళ్లల�దు మ��య� ���ం�� �ా్థ ��� మ�త్ర�� ��ళ్లగలదు. ఈ 

సమయంల�, కణ���� ����న ��త�ాలం ఇం�ా సగ�� ఉంట�ం��, �ా� ఈ ����న 

సగం ఒక ������ార��� �� ట� ప���ి్థ��� అనుక�ల���న�� �ాదు. 

అ��ే అప�ప్డ� ఏం �ెయ�య్�? ఒకర� అ��య్�ా�న్ �వ్రతరం �యె�య్� 

మ��య� రకత్ ప్రసరణ ��ం���, అప�ప్�ే ��తత్�ా �భజన జ����న కణ�ల� �ాత �ాట�� భ��త్ 

�ేయగలవ�. ఇ�� ఈ మ��ాగ్ �న్ ఎంచుక�ంట�ం��. అంట� కణం �క్క ప���త్ ప్రయ�ణం 

మ����� ల��ా�� ల�క ��వలం ��� ��తం సగ�� అ�న ��ంట��, అ�� భ��త్ 

�ేయబడ�త�ం��. శ��రం ఆ �ధం�ా ఎపప్ట��� బల��న్ �� �ించుక�ంట�ం�� మ��య� 

��ర�గ�పరచుక�ంట� ఉంట�ం��. అ��� మ�నవ కణ�ల� ఎపప్ట��� ఈ �ధం�ా 

�భ�ంచబడ�త��� ఉండల�వ�, ఎందుకంట� కణ �భజనలక� అంతం అ���� ఉంట�ం�� 

�ాబట�్ట . ఉ��హరణ�� ఒక కణం ఒక�� ��త�ాలంల� �తత్ం �ద ఒక వంద �ా��్ల  �భజన 

�ెందగలదు అను��ం��. �ాసత్�ా���, అ�� ప�� లకష్ల �ార్లకంట� ��ౖ�ా �భజన �ెందగలదు. 

ఉ��హరణ�� ఒక మ�మ�ల� మ��ి�� ఒక కణం వంద �ార�్ల  �భజన �ెం��నప�ప్డ�, 

అతడ� వంద సంవతస్�ాల� ��ంచగలడ�. �ా� ఇప�ప్డ� ఒక కణం ��వలం ��� 

��త�ాలంల� సగ�� ��ం�ం��, అందు�� అతడ� ��వలం ఏ��ౖ ఏళ�్ల  మ�త్ర�� 

��ంచగలడ�. అ����ా� ������ార�లక� ఎట�వంట� ��దద్  సమసయ్ �ావడం అ���� మనం 

చూడల�దు ఎందుకంట� ������ార�ల� ఈ ���ల�్ల  మ���ౖప్ ఏళ�్ల  �ాక మ�ం�ే �రమణ 

�సు���ా� �ాబట�్ట . అ�మ�ఖయ్ం�ా ఇప�ప్డ� �� ట� �ా్థ � అ���� ఎం�� ఎక�్కవ�ా ఉం��, 

మ��య� �రమణ �సుక�నన్ ������ార�ల సంఖయ్ క��� ఎక�్కవ. ఒక ������ార�డ� ఆ  
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�ధం�ా ఒక �ామ�నయ్���న �����న్ ����� ఆరం��ాత్ డ� మ��య� ఎక�్కవ ప్ర���ా��� 

గ����నట�్ట �ా క��ంిచడ�. �ి��ధ్ ంతపరం�ా ఇ�� ఈ �ధం�ా�� ఉంట�ం��. �ా��రక 

�ాయ్య�మం ఒక���� ఆ��గయ్���న శ��రం ఉం�ేల� �సేుత్ ం��, �ా� అ�� ఒక�� ��తం�క్క 

�����  త��గ్సుత్ ం��. చూడ����� ఒక ������ార�డ� ల�త వయసుల��� ఉ��న్ ఇర�� ౖ

సంవతస్�ాల �ా��ల� క��ి�ాత్ డ�, అ�ే �ధం�ా ఇర��ౖ సంవతస్�ాల వయసుస్ల� మ���ౖప్ 

సంవతస్�ాల� ఉనన్ట�్ట �ా కనబడ��డ�. ఒక ������ార�డ� �ా��రణం�ా త్వర�ా వయసుస్ 

మ�్ళనట�్ట �ా క��ి�ాత్ డ�. ఏ�ై�� ప్ర�జనం ఉంట� అ�� ఉండవచు్చ, ����్కక దృకప్థం 

నుం�� అ�� ఒక ప్ర�క�లం. �ాసత్�ా��� ఇ�� ఈ మ��ాగ్ �న్ ఎంచుక�ంట�ం��. 

���ంగ్ �ాధన అ���� �ా��రక �ాయ్య�మ�లక� ప���త్ వయ్���కం. ����� బల���న 

కద�కల అవసరం ల�దు. ఏద��న్ కద�క ఉ��న్ అ�� మృదువ��ా, ��మ్మ���ా మ��య� 

వం��నట�్ట  ఉంట�ం��. ఇ�� ఎంత మృదువ��ా, ��మ్మ���ా ఉంట�ందంట� అ�� కదలల�నట�్ట  

ల�క తటస్థం�ా క��� ఉంట�ం��. పరవశంల� క�ర�్చ� �ే�� కృ�ి �ాధన పదధ్��� ఆ తటస్థ 

�ి్థ��క్క అవసరం ఉంద� �క� �ెల�సు. ప్ర���, ఎట�వంట��� అంట� హృదయ సప్ందన 

మ��య� రకత్ ప్రసరణ, అ�న్ట� ��గమ� త��గ్�� త�ం��. ��రత�ేశంల� ��ల�మం�� 

�గ�దయ్ గ�ర�వ�ల� ఉ��న్ర� �ాళ�్ళ �ట� మధయ్ల� క���్చగలర� ల�క భ��ల� క�ిప్ 

��యబ�� ��ల� ���ల� ఉండగలర�. �ాళ�్ళ తమ� ప���త్�ా తటస్థం�ా �ేసు��గలర�, 

తమ హృదయ లయలను క��� �యం�్రంచగలర�. ఉ��హరణ�� ఒక���క్క కణ�ల� 

����� ఒక్క�ా�� �భజన అవ���యను��ం��. ఒక �ాధక�డ� తన శ��ర కణ�లను ��ండ� 

���లక� ఒక�ా��, �ా�ా��� ఒక�ా��, అరధ్ మ��ా��� ఒక�ా�� ల�క�� �ే ఇం�ా ఎక�్కవ �ాల 

ప���� వరక� �భజన అ��య్ల� �ేయగలడ�. అతడ� ఇపప్ట��� తన ��త�ాల��న్ 

�� ����ంచుక���న్డ�. ఇ�� ��వలం మనసును కృ�ి �ేసూత్  శ���ా�న్ కృ�ి �ేయక�ం�� 

ఉం�ే �ాధనలక� వ��త్సుత్ ం��, �ాళ�్ళ క�డ ���న్ �ా��ంచగలర� మ��య� �����న్ 

�� ����ంచగలర�. ఎవ����� అను��వచు్చ: “ఒక�� ��తం ల�క ��త�ాలం మ�ం�ే 

��ాధ్ ��ంచబ�� ఉంట�ం�� క��? ఒకర� శ���ా�న్ కృ�ి �ేయక�ం�� ఇం�ా ఎక�్కవ �ాలం 

ఎల� ��ంచగలర�?” �జ��. ఒక �ాధక��� �ా్థ � మ�ల�్ల �ాలను అ��గ�ం� �ేర�క�ంట� 

అత� ��తం �� ����ంచబడ�త�ం��, �ా� బయట�� మ�త్రం అతడ� ఎం�� మ�స��ా��ల� 

క��ి�ాత్ డ�. 

ఒక �జ���న �ాధన ఏ�ై�ే శ���ా�న్ కృ�ి �ేసుత్ ం�ో అ�� �రంతరం ��క��ం�న 

ఉనన్త-శ��త్ ప���ా్థ �న్ ఒక�� శ��రం�క్క కణ�ల�్ల  �� గ��ేసుత్ ం�� మ��య� ��� 
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�ాంద్రతను క�మం�ా ��ంచుత�ం��, ఆ �ామ�నయ్ మ�నవ కణ�ల� క�మం�ా 

అణ���యబడ��� మ��య� భ��త్�ేయబడ���. ఈ సమయంల� అక్కడ ఒక 

గణ��త్మక���న మ�ర�ప్ జర�గ�త�ం��, మ��య� ఈ వయ్��త్ ఎపప్ట��� య�వనం�ా�� 

ఉంట�డ�. సహజం�ా కృ�ి ప్ర���య అ���� ��ల� ��మ్మ���ా, క�మం�ా జ������ మ��య� 

ఒకర� తపప్క ��ల� ఎక�్కవ�ా ��య్�ాల� �ెయ�య్�స్ ఉం��. ఒకర� తమను మ�న�ికం�ా, 

�ా��రకం�ా �గ���ంచు��వడం అ���� అంత సులభం �ాదు. ఇతర�ల�� �ిన్ �ింగ్ 

సంఘరష్ణల� ఒకర� ప్ర�ాంతం�ా ఉండగల�ా? ఒక�� వయ్��త్గత���న, �ా్వర్థ ప్ర�జ��త్మక 

ఆసక�త్ ల� నష్ట�� ��ల� ఉంట� మనసుస్ చ�ంచక�ం�� ఉండగల�ా? ఇ�� �ేయడం అ���� 

��ల� కష్టం, అందు�� ఒకర� ఈ ల��య్�న్ �ా��ం��� అనుక�నన్ంత �ాలం, �ాళ�్ళ ���న్ 

�ా��ం�ేయగలర� �ాదు. ��వలం ఒక�� �ిన్ �ింగ్ మ��య� ద అ��� అ�వృ��ధ్  �ేయబ��న 

తర��ా�ే ఒకర� ఈ ల��య్�న్ �ా��ంచగలర�. 

��ల�మం�� ���ంగ్ అ���� �ా��రణ���న �ా��రక �ాయ్య�మం అ� 

అనుక�ంట�ర�, �ా� �జ���� వయ్��య్సం అ���� అతయ్��కం; అ� ఒ�� �షయం �ా�� �ాదు. 

��వలం అతయ్ంత తక�్కవ �ా్థ �ల�, ఏ�ై�ే ���తస్ల� మ��య� �ా��రక దృఢత్వం ��సం ఒక 

ఆ��గయ్కర���న శ��రం �� ందట����  � �ాధన �ే�ాత్ ��, అప�ప్�ే ఈ అ� ���ం�� �ా్థ � లకష్య్ం 

అ���� �ా��రక �ాయ్య�మ�ల లకష్య్ం�� సమ�నం�ా ఉంట�ం��. �ా� ఒక ఉనన్త �ా్థ �ల�, 

అ� ప���త్ �నన్���న �షయ�ల�. ���ంగ్ ల� శ��ర ���ధ్  అ������� క��� ����క్క 

ఉ�ేద్శం ఉం��, ఇం�ా ��ౖ�ా �ాధక�ల� �ామ�నయ్ మ�నవ సూ��్ర లను �ాక�ం�� 

అ�ం��్రయ���న సూ��్ర లక� కట�్ట బ�� ఉండవల�ిన ఆవశయ్కత ఉం��. �ా� �ా��రక 

�ాయ్య�మ�ల� అ��� ��వలం మ�మ�ల� మనుష�ల ��ర��. 

మ�న�ిక సంకలప్ం 

మ�న�ిక సంకలప్ం �షయ���� వ��త్ , ఇ�� మ�నవ మ�న�ిక �ారయ్క�మ�లను సూ�సుత్ ం��. 

కృ�ి �ాధక�ల సమ�జంల� ��దడ�ల�� మ�న�ిక �ారయ్క�మ�ల� అ��� ఎల� 

చూడబడ���? అ�� ��నన్���న స్వర��ాల�్ల  ఉనన్ మ�నవ ఆల�చనలను (మ�న�ిక-

సంకల�ప్�న్) ఎల� చూసుత్ ం��? మ��య� అ� ఎల� వయ్కత్మవ����? ఆధు�క ��ౖదయ్ం 

��� మ�నవ ��దడ��క్క అధయ్యనంల� అ��క���న ప్రశన్లను ఇం�ా ప���ా్కరం 

�ేయల�క�� త�ం��, ఎందుకంట� ఇ�� మన శ��ర ఉప��తల��న్ అధయ్యనం �ే�ినంత 

సులభం  �ాదు �ాబట�్ట . ఇం�ా ల��ైన �ా్థ �లల�, ��నన్���న ప��మ�ణ�ల� ��నన్���న 
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స్వర��ాలను ఆ�ా��ంచుక�ంట��. �ా� ఇ�� ��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� 

�ె�ిప్నట�్ట �ా క��� �ాదు. ��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�లక� �ాళ్ళ�� ఏం జర�గ�త�ం�ో 

�ె�యదు, ల�క �ాళ�్ళ ���న్ సప్ష్టం�ా �వ��ంచను క��� ల�ర�. ఒక్క�ా�� �ా�� 

మనసులను ఉప���ం� ఒక ఆల�చనను అ�వృ��ధ్  �ే��త్ , ఏ�ో �యేగలమ� �ాళ�్ళ 

అనుక�ంట�ర�. �ాళ�్ళ ఆ పనుల� �ాళ్ళ ఆల�చనల� ల��� �ాళ్ళ మ�న�ిక సంకలప్ం 

��్వ�ా �ేయబ��ంద� ప్రకట��ాత్ ర�. �జ���� ఆ �షయ�ల� �ాళ్ళ�క్క మ�న�ిక 

సంకలప్ం ��్వ�ా �ేయబడ�� ల�దు. 

�దట మనం ఒక�� ఆల�చనల� అ��� ఎక్కడ �దలవ���� అ����� 

గ���ం� మ�ట�్ల డ�క�ం��ం. �్ార �న �ై��ల� ఒక �ాకయ్ం ఉం�ే�� “హృదయం��-

ఆల��ంచడం” అ�. ఇ�� హృదయం��-ఆల��ంచడం అ� ఎందుక� �ిలవబడ�త�ం��? 

�్ార �న �ై�య �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం ��ల� ప���గమనం �ెం��ం��, ఎందుకంట� ����క్క 

ప����ధన సూట��ా మ�నవ శ��రం, ��తం మ��య� �శ్వం అ�� �షయ�లను లకష్య్ం�ా 

�ేసుక�ం�� �ాబట�్ట . ��ంతమం���� �ాసత్వం�ా�� తమ హృదయం ఆల��సుత్ ంద� 

అ��ిసుత్ ం��, అల��� ఇతర�ల� తమ ��దడ� ఆల��సుత్ ంద� అనుక�ంట�ర�. ఈ ప���ి్థ� 

ఇల� ఎందుక� ఉం��? ��ంతమం�� హృదయం��-ఆల��ంచ���న్ గ���ం� 

మ�ట�్ల ��నప�ప్డ� అ�� ఎం�� సమంజసం. ఇ�� ఎందుకంట� ఒక మ�మ�ల� మ���ిక్క 

ప్రథమ ఆత్మ అ���� ఎం�� �నన్�� అ� ��మ� కను����న్ం, మ��య� మ�నవ ��దడ� 

నుం�� వ�్చన �జ���న సం�ే�ాల��� మ�నవ ��దడ� �క్క స్వంత �ారయ్క�మం �ాదు–

అ� ��దడ��ేత ఉతప్�త్  �ేయబడల�దు, �ా� ఒక�� ప్రథమ ఆత్మ�ేత �ేయబ��్డ �. ఒక�� 

ప్రథమ ఆత్మ అ���� ��వలం �వన్ భవనంల��� �వ�ించదు. ���� �ాఠ�ాలల�� �వన్ 

భవనం, మన ఆధు�క ��ౖదయ్ం ఇపప్ట��� అర్థం �ేసు��గ���న �ీ�యల్ గ�ం��. ఒక�� ప్రథమ 

ఆత్మ �వన్ భవనంల� ఉంట�, ఒకర� �జం�ా�� ఆ ��ద�ే �ే� గ���ం�ై�� ఆల��సుత్ ంద� 

అనుక�ంట�ర� ల�క సం�ే�ాల� పం�ిసుత్ ంద� అనుక�ంట�ర�. అ�� ఒక���క్క 

హృదయంల� ఉంట�, ఒకర� �జం�ా�� తమ హృదయం �ే� గ���ం�� ఆల��సుత్ ంద� 

అనుక�ంట�ర�. 

మ�నవ శ��రం అ���� ఒక �నన్ �శ్వం. �ాధక��� శ��రంల� అ��క���న �వ�ల� 

�ా్థ ��లను మ���ప్�� �ేసు��గలవ�. ప్రథమ ఆత్మ ����క్క �ా్థ ���న్ 

మ�ర�్చక�నన్ప�ప్డ� అ�� ఒక���క్క ఉదరంల��� ����త్ , ఒకర� �ాళ్ళ ఉదరం �జం�ా�� 

ఏ�ో ఆల��సుత్ ంద� అనుక�ంట�ర�. ప్రథమ ఆత్మ ఒక���క్క �ా��ిక్క�� ల�క మ����� 
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క����ే, ఒకర� �జం�ా�� ఆ �ిక్క ల�క మడం అ���� �ే� గ���ం�� ఆల��సుత్ ంద� 

అనుక�ంట�ర�. ఇ�� అంత నమ్మశకయ్ం�ా ల�నపప్ట���, ఇ�� క�్చతం�ా ఇల��� ఉంట�ం��. 

� కృ�ి �ాధన �ా్థ � అంత ఉనన్తం�ా ల�నప�ప్డ�, �ర� ఈ ఉ��ప్తం ఉనన్ట�్ట �ా 

కను��ంట�ర�. ఒక మ�నవ శ���ా��� ప్రథమ ఆత్మ అ���� ల�క�� �ే మ��య� ప్ర�ేయ్క���న 

గ�ణం, �లం మ��య� వయ్��త్త్వం అ��� ల�క�� �ే, అ�� ��వలం ఒక మ�ంసప� మ�దద్  

మ�త్ర�� �ా� ఒక వయ్��త్త్వంగల ఒక సంప�ర్ణ���న మ��ి �ాదు. అ��ే మ�నవ 

��దడ�క� ఎట�వంట� �ారయ్క�మ�ల� ఉంట��? ��ను చూ�ిన���న్ బట�్ట, ఈ ���క 

ప��మ�ణప� స్వర�పంల�, ఆ మ�నవ ��దడ� అ���� ��వలం ఒక �ారయ్ ���్లషణ� 

క�ా్మ�ారం మ�త్ర��. �జ���న సం�ేశం అ���� ఒక���క్క ప్రథమ ఆత్మ ��్వ�ా 

పం�ించబడ�త�ం��. ఏ�ై� ేప్ర�ారం �ేయబ��ం�ో అ�� ��ష �ాదు, అ�� ఒక ���ద్ష్ట���న 

అ�ా్థ �న్ సూ�సుత్ నన్ �శ్వం�క్క ఒక సం�ేశం. అట�వంట� ఆ�ే�ా�న్ అందుక�నన్ 

తర��ాత, మన ��దడ� ���న్ మన ప్రసుత్ త ��ష ల�క అట�వంట� ��వ ప్రకటన 

స్వర��ాల�్ల �� ���్లషణ �ేసుత్ ం��; మనం ���న్ �ే� ��ౖగల�, కళ్ళ�� మ��య� ప���త్ 

కద�కల ��్వ�ా వయ్కత్పర��ాత్ ం. ��దడ� ��వలం ఇట�వంట� ప్ర��వ�� క��� ఉంట�ం��. ఆ 

�ాసత్వ���న ఆ�ే�ాల� మ��య� ఆల�చనల� అ��� ఒక���క్క ప్రథమ ఆత్మ నుం�ే 

వ�ాత్ �. మనుష�ల� �ా��రణం�ా అ� ��దడ��క్క ప్రతయ్కష్���న మ��య� 

స్వతంత్ర���న �ారయ్క�మ�ల� నమ�్మ��ర�. �జ���� ఆ ప్రథమ ఆత్మ ���న్�ార�్ల  

హృదయంల� ఉంట�ం��, అందు�� ��ంతమం���� �జం�ా�� �ాళ్ళ హృదయ�ల� 

ఆల��సుత్ ��న్� అ� అ��ిసుత్ ం��.  

ప్రసుత్ తం మ�నవ శ��రం �ద ప్ర��ాల� �ే�� ఆ మనుష�ల� న��్మ�� 

ఏ�టంట� మ�నవ ��దడ� ప్రస��ంపజ����� ఒక �దుయ్త�త్  తరంగం ల�ంట��� అ�. మనం 

ఆరంభంల��� �జం�ా ప్ర�ారం �ేయబడ�త�ం�� ఏ�ట� అ���� �ె�యజ�యం, �ా� �ాళ�్ళ 

అ�� ఒక �ధ���న ���క ఉ��� అ� అం��క��ం��ర�. ఆ �ధం�ా ఇ�� మ�ఢనమ్మకం 

�ాదు. ఈ ప��ర్థం ఎట�వంట� ప్ర���ాల� క��� ఉం��? ��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� 

ప్రకటన �ే�ాత్ ర�: “��ను �� మ�న�ిక సంకలప్ం ఉప���ం� ట���� ��్టషన్ (ప���ా్థ �న్ ఒక 

ప్ర�ేశం నుం�� ఇం��క ప్ర�ే�ా��� క���ంచగల శ��త్), � ��వయ్ ����్ర �న్ �ెరవడం, � 

�ాయ్ధులక� ���తస్ �ేయడం �దలగ�న� �ేయగలను” అ�. �ాసత్�ా��� ��ంతమం�� 

���ంగ్ గ�ర�వ�ల �షయ���� వ��త్ , అ�� �ాళ్ళ�� �ె�యను క��� �ె�యదు, ల�క 

�ాళ్ళ�� ఉనన్ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల గ���ం� సప్ష్టత క�డ ల�దు. �ాళ్ళ�� ��వలం 

�ె��ిం�� ఏ�టంట�, �ాళ�్ళ ��� గ���ం� ఆల��ం�నంత వరక� ఏ�� �ా�ాలంట� అ�� 



 

349 

 

�ేయగలర�. �జ���� అ�� �ాళ్ళ మ�న�ిక సంకలప్ం �ేసుత్ నన్ ప�: అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� అ��� ��దడ��క్క మ�న�ిక సంకలప్ం ��్వ�ా ���ద్�ంచబడ���, 

మ��య� అ� ప్ర�ేయ్క���న �ా�ాయ్లను మ�న�ిక సంకలప్ం�క్క ఆజ�్ఞ పన ���ంద 

�ర్వ��త్�ాత్ �. అ��� మ�న�ిక సంకలప్ం అ���� ���క�ే ఏ� �ేయల�దు. ఒక 

�ాధక�డ� ప్ర�ేయ్కం�ా ఏ�ై�� �ే��త్ , అ�� �ా���క్క అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �ే�� ప�. 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ��� మ�నవ శ��రం�క్క శకయ్���న �ామ�ా్థ �ల�. 

మన మ�నవ సమ�జం �క్క ప���గమనం��, �ాసత్�కతక� ఇం�ా ఎక�్కవ �్ార ��నయ్త 

ఆ�ా��సూత్  మ��య� అల� �ిలవబ�ే ఆధు�క ప��క�ాల �ద ఇం�ా ఆ��రప���� త�, ఆ 

మ�నవ మనసుస్ మ�� మ�� ��్లష్టతరం అ��� �ం��. పరయ్వ�ానం�ా మ�నవ�ల జన్మతః 

వ�ే్చ �ామ�ా్థ �ల��� క�మం�ా ప����ాక�ం�� �� య��. ���� �ాఠ�ాల మ��క���న, 

�జ �ి్థ��� ����� ��ళ్ల���న్ బ� ��సుత్ ం��. కృ�ి �ాధన క�మగమనంల� �ర� తపప్క 

�జ��న్ అ��్వ�ిం���, త�దక� ��క్క మ��క���న, �జ �ి్థ��� మ��య� � 

సహజ�ిదధ్���న ��ౖజ���� �ేర����ా�. ��వలం అప�ప్�ే ��క్క జన్మ�ిదధ్���న 

�ామ�ా్థ �లను ��ల్ల�� �యేగలర�. �జ���� అవ�న్ మ�నవ జన్మ�ిదధ్  �ామ�ా్థ �ల� 

అ�నపప్ట��� ఈ�ాళ మనం �ాట�� “అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�” అ� అంట���న్మ�. 

మ�నవ సమ�జం ప���గ� �ా��ం�నట�్ట �ా అ��ిసుత్ ం��, �ా� �జ���� అ�� 

���గ�సుత్ ం�� మ��య� �శ్వం�క్క లకష్ణం నుం�� ఇం�ా దూరం�ా ���్ల�� త�ం��. 

ఇంతక�మ�ందు ��� ��ను ప్ర�ాత్ �ం��ను జ�ంగ్ ��్వల�వ్ �ా��ద �ద ��న��్క స�ా�� 

�ే�ాడ�, �ా� ��� అ�ా్థ �న్ మనుష�ల� గ���ం� ఉండర�. అతడ� కను����న్డ� 

మ�ందుక� ��ళ్లడం అంట� ��న��్క ��ళ్లడం అ�, మ��య� మ�న�ా� అ���� �శ్వం�క్క 

లకష్ణంనుం�� దూరం�ా ���్ల�� త�ంద�. �శ్వం�క్క ప��ణ�మ క�మంల� మ��య� 

అ�మ�ఖయ్ం�ా ప్రసుత్ త మ���సర�క�ల ఆ��ధ్క వయ్వస్థ�క్క ��దద్  అలల� క��ిన తర��ాత, 

��ల�మం�� ��ౖ�కం�ా ��ల� కల��ిత����� య�ర� మ��య� �ాళ�్ళ ఈ �శ్వం�క్క 

లకష్ణం జ�న్-�ాన్-��న్ నుం�� ఇం�ా దూరం�ా ���్ల�� త���న్ర�. మ�మ�ల� 

మనుష�ల�క్క ప్ర�ాహంల� ��ట�్ట క��� త�నన్ �ాళ�్ళ ఎవ����ే ఉ��న్�� �ాళ�్ళ 

మ�న�ా���క్క ��ౖ�క కళం�ా�న్ �ెల�సు��ల�ర�. అందు�� ��ంతమం�� ప���ి్థత�ల� 

బ�గ���న్� అ� క��� అనుక�ంట�ర�. కృ�ి �ాధన ��్వ�ా ఎవ�� �ిన్ �ింగ్ �ా్థ � 

అ��ే వృ��ధ్  �యేబ��ం�ో �ా��్ళ గ���త్ంచగల�గ���ర�, ��న��్క ����� చూ��త్  ఆ మ�నవ 

��ౖ�క �ల�వల� ఇంత ��ర�ణ���న �ి్థ��� క�� �్ళ�� య�య�. 
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��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల� ప్రకటన �ే�ార�: “��ను � అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �లను అ�వృ��ధ్  �ేయగలను” అ�. �ాళ�్ళ ఎట�వంట� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

అ�వృ��ధ్  �ేయగలర�? శ��త్ ల�క�ం�� ఒక�� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ప��ేయవ�. అ�� 

ల�క�ం�� �ర� �ాట�� ఎల� అ�వృ��ధ్  �ేయగలర�? ఒక���క్క అ�ం��్రయ �ామ�ాధ్ �ల� 

స్వంత శ��త్ �ేత ఏరప్�� �ా�ాడబడనప�ప్డ�, �ర� �ాట�� ఎల� అ�వృ��ధ్  �ేయగలర�? 

అ�� ప���త్�ా అసంభవం. �ాళ�్ళ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ�వృ��ధ్  �ేయడం గ���ం� 

ఏ�ై�ే �ె�ాప్�� అ�� ఏ� �ాదు, �ా� అ�� అపప్ట��� ఏరప్��న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను 

� ��దడ��� కలపడ��. అ� � ��దడ��క్క మ�న�ిక సంకలప్ం ఆజ్ఞ�� 

ప��ే�ాత్ �. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ�వృ��ధ్  �ేయడం �షయ���� వ��త్  �ాళ�్ళ �ే���� 

ఇంత మ�త్ర��. �జ�న�� �ాళ�్ళ � అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� ��ట�� అ�వృ��ధ్  �ేయల�దు, 

�ా� ఈ �ాసత్   ప�  �ే�ార� అం�ే. 

ఒక �ాధక�డ���, �ా���క్క మ�న�ిక సంకలప్ం అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల �ేత 

పనుల� �ేయ����� ���ద్�సుత్ ం��. ఒక మ�మ�ల� మ��ి��, �ా���క్క మ�న�ిక 

సంకలప్ం ��ల�గ� అవయ�ాల� మ��య� జ�్ఞ ��ం��్రయ�ల� ప� �ేయ����� మ�రగ్దర్శకం 

�ేసుత్ ం��, ��వలం ఒక క�ా్మ�ారంల� ఉతప్�త్  �ా�ాయ్లయంల� ప� �ేసుత్ ం��: ఆ �ై��క్టర్ 

ఆ�ీసు ప్ర�ేయ్క���న పనుల� �ర్వ��త్ం�ే ఒ��క్క ����ా��� �ధులను ప���త్ �ేయ����� 

ఆజ్ఞల� జ����ేసుత్ ం��. ఇ�� ఒక ��ౖనయ్ ప్ర��న �ా�ాయ్లయంల� క���: కమ�ండర� 

�ా�ాయ్లయం ఆజ్ఞలను జ����ే�ి �తత్ం ��ౖ��య్�న్ ఒక �ా�ాయ్�న్ �ర్వ��ం�ేల� �సేుత్ ం��. 

��ను ప్రసం�ాల� ఇసూత్  ఊ��్ల  ల�నప�ప్డ�, ��ను తరచు�ా ఈ �షయం �ా్థ �క ���ంగ్ 

సంఘ�ల �ారయ్�ర్వహణ అ���ార�ల�� చ��్చం�ే�ా���. �ాళ్ళందర� ��ల� 

ఆశ్చరయ్�� ���ార�: “��మ� మ�నవ ��దడ��� ఎంతట� శ��త్ �ామర్థ�ం మ��య� �ైతనయ్ం 

ఉంద�� �షయ���న్ అధయ్యనం �ేసూత్  ఉం�ే�ాళ్ళం.” �ాసత్�ా��� అ�� అల� �ాదు. �ాళ�్ళ 

�ట్ట�దట� నుం� ే తప�ప్ ����ల� ఉ��న్ర�. మ�నవ శ��రం�క్క �ా�ాత్ � �న్ 

అధయ్యనం �ెయ�య్లంట� ఒకర� �ా���క్క ఆల�చనలను �ప్ల�ాత్మకం�ా 

మ�ర�్చ���ా�స్ ఉం��. ఆ అ�ం��్రయ���న సంగత�లను అర్థం �ేసు���ాలంట�, ఒకర� 

మ�మ�ల� మనుష�ల త��్కం�ే పదధ్త�ల� మ��య� �ాళ్ళ �షయ�లను అర్థం �ేసుక��� 

�����లను ఉప���ంచల�ర�. 

మ�న�ిక సంకలప్ం గ���ం� �ె�ాప్లంట�, ����� అ��క���న 

స్వర��ాల���న్�. ఉ��హరణ�� ��ంతమం�� అసప్ష్ట���న అవ�ాహన (vague 
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awareness), ఉప జ�గృ� (subconscious), ��్రరణ (inspiration), స్వ�ాన్ల� 

�దలగ��ాట�� గ���ం� ప్ర�ాత్ ��ాత్ ర�. స్వ�ాన్లను గ���ం� �ె�ాప్లంట�, ఏ ఒక్క ���ంగ్ 

గ�ర�వ� �ట�� �వ��ంచ����� ఇష్టపడర�. ఎందుకంట� ప�ట�్ట క���� �ర� ఒ�� 

సమయంల� �శ్వం�క్క అ��క���న ప��మ�ణ�ల�్ల  క��� జ�్మ�ాత్ ర�, ఈ ��క్క 

ఇతర స్వం��ల� ��� క��ి ఒక సంప�ర్ణ���న, ఏ��కృత���న ���ా ఏరప్�� మ��య� 

ఒక���� ఒకర� మ�న�ికం�ా క��ి ఉం��, పరసప్ర సంబం��ల� క��� ఉంట�ర�. ����� 

అదనం�ా � శ��రంల� �క� � ప్ర��న ఆత్మ, స�యక ఆత్మ మ��య� ఇతర 

��నన్���న �వ�ల స్వర��ాల�ంట��. ప్ర� కణమ� మ��య� అంతరగ్త అవయ�ాల�న్ 

ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  ఉ��� స్వర��ాల� క��� ఉనన్ � ప్ర�ర�పం మ��య� సం�ే�ాల 

స్వర��ాలను క��� ఉంట��. ఆ �ధం�ా ఇ�� అతయ్ంత ��్లష్ట���న��. ఒక స్వపన్ంల� 

�షయ�ల� ఒక్క కష్ణం ఈ �ధం�ా ఉం�ొచు్చ ఇం��క్క కష్ణం మ�� �ధం�ా ఉం�ొచు్చ. 

ఏ������ా� అ� ఎక్క�� నుం�� వసుత్ ��న్�? ��దౖయ్ �ాసత్ �ంల� ఇ�� ఒక�� మ�ిత్ష్క 

పట్టకంల� (cerebral cortex) మ�ర�ప్ల� జరగడంవల్ల  అ� �ెపప్బడ�త�ం��. ఇ�� ఈ 

���క స్వర�పంల� వయ్కత్���న ఒక ప్ర�చరయ్. �ాసత్�ా��� ఇ�� ఇతర ప��మ�ణంల� నుం�� 

వ�్చన సం�ే�ాలను అందుక�నన్ ����క్క ఫ�తం. అందువల్ల  �ర� స్వపన్ం 

చూ�ినప�ప్డ� �క� ఏ� అర్థం �ాక�ం�� ఉంట�ం��. ��ం�� �క� ఎట�వంట� సంబంధమ� 

ల�దు మ��య� �ర� ���న్ పట�్టంచు��నవసరం ల�దు. �క� సూట��ా సంబం���న్ క��� 

ఉనన్ ఒక �ధ���న స్వపన్ం ఒకట� ఉం��. మనం అట�వంట� స్వ�ాన్�న్ “స్వపన్ం” అ� 

�ిలవక�డదు. � ప్ర��న �ైతనయ్ం ల�క ప్ర��న ఆత్మ కలల� � క�ట�ంబ సభ�య్ల� ఒకర� 

� దగగ్ర�� వ�్చనట�్ట  చూ�ి ఉండవచు్చ, ల�క �ర� �జం�ా�� ఏ�ై�� అనుభ��� �� ం�� 

ఉండవచు్చ, ల�క �ర� �ే�న��� చూ�ి ఉండవచు్చ ల�క ��ే ి ఉండవచు్చ. ఈ 

ప���ి్థత�ల�్ల  ఇ�� ఏ�టంట� � ప్ర��న ఆత్మ అ���� �ాసత్వం�ా�� ఇతర ప��మ�ణంల� 

ఏ�ె�ౖ� �ేయడం �ా� ల�క చూడడం �ా� �ే�ింద� అర్థం, ఎందుకంట� ��క్క �ైతనయ్ం 

సప్ష్టం�ాను మ��య� �ాసత్వం�ాను ఉంట�ం�� �ాబట�్ట . ఈ �షయ�ల� �జం�ా�� 

ఉంట��, �ాక�� �ే అ� ఇం��క ���క ప��మ�ణంల� జర�గ���� మ��య� అ� ఇం��క 

�ాల-స్థలమ�ల� �ేయబడ��� అం�ే. ���న్ స్వపన్ం అ� ఎల� అనగలర�? ఇ�� �ాదు. 

ఇక్క�� � ���క శ��రం �జ���� �ద్రల��� ఉం��, అందు�� �ర� ���న్ ��వలం ఒక 

స్వపన్మ� అ�� అనగలర�. ��వలం అట�వంట� స్వ�ాన్ల� ��� సూట��ా ఏ�ై�� 

సంబం���న్ క��� ఉంట��. 
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మ�నవ ��్రరణ గ���ం�, ఉప జ�గృ�, అసప్ష్ట���న అవ�ాహన అల� అ�న్ట� 

గ���ం� �ె�ాప్లంట� ఈ ప��ల� �ాసత్ ��్ఞ ల �ేత ప్ర��ా��ంచబడల�ద� ��ను �ెపప్గలను. ఈ 

ప��ల� రచ�తల �ేత సృ�ి్టంచబ��, మ�మ�ల� మనుష�ల నమ్మ�ాల �ద ఆ��రం 

�ేసు��బ��్డ �–అ� అ�ా�ీత్ �యం. మనుష�ల� సూ�ం�ే ఈ “అసప్ష్ట���న అవ�ాహన” 

అంట� ఏ�ట�? ���న్ సప్ష్టం�ా �వ��ంచడం కష్టం మ��య� ఇ�� ఎం�� సం��గద్ అ�ా్థ �న్ 

క��� ఉనన్��, ఎందుకంట� రకర�ాల మ�నవ సం�ే�ాల� అ��� ��్లష్ట���న� �ాబట�్ట, 

మ��య� అ� మబ�్బ�ా ఉం�ే జ�్ఞ ప�ాల �ీ�కలల�గ క��ి�ాత్ �. మనుష�ల� సూ�ం�ే 

ఆ ఉప జ�గృ� �షయ���� వ��త్ , ���న్ ��మ� సులభం�ా �వ��ంచగలం. ఉప జ�గృ� 

�క్క �ర్వచనం ప్ర�ారం, ఇ�� �ా��రణం�ా ఒక వయ్��త్ �ె�యక�ం���� ఏ�ై�� 

�ేయ���న్ సూ�సుత్ ం��. ఇతర�ల� �ామ�నయ్ం�ా ఆ వయ్��త్ ���న్ ఉప జ�గృ�ల� �ే�ాడ� 

మ��య� అసంక�ప్తం�ా �ే�ాడ� అంట�ర�. ఈ ఉప జ�గృ� క�్చతం�ా మనం 

సూ�ం�న స�యక �ైతనయ్ం ల�ంట��ే. ఒక���క్క ఆ ప్ర��న �ైతనయ్ం ���ా ం� 

�సుక�నన్ప�ప్డ� మ��య� ��దడ�ను �యం�్రంచక�ం�� ఉనన్ప�ప్డ�, ఒక���� 

�ద్ర�� �నట�్ట �ా సప్ష్ట���న సప్ృహ ఉండదు. ఒక కలల� �ా� ల�క అప�ా్మరక �ి్థ�ల� 

�ా� ఉనన్ప�ప్డ�, ఒకర� స�యక �ైతనయ్ం ల�క స�యక ఆత్మ �ేత �ే�క�ా 

�యంత్రణ �ేయబడ��ర�. అల�ంటప�ప్డ� స�యక �ైతనయ్ం ���న్ �షయ�లను 

�ేయగలదు, అంట� �ర� ఒక సప్ష్ట���న మనసు ల�క�ం�� పనుల� �ేసుత్ ంట�ర�. 

అ�నపప్ట��� ఈ పనుల� తరచు�ా ఎం�� బ��ా �ేయబడ���, ఎందుకంట� స�యక 

�ైతనయ్ం ఇం��క ప��మ�ణం నుం�� ప��ర్థం�క్క స్వ���ా�న్ చూడగలదు మ��య� 

మన �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం ��్వ�ా తప�ప్���� పట్టదు �ాబట�్ట. అందువల్ల  ఒకర� 

��మ� ఏం �ే�ామ� అ���� �ెల�సుక�నన్ తర��ాత, �ాళ�్ళ ����� గ�ర�త్  �ేసుక�ంట�ర�: 

“��ను ఆ ప� అంత �రం�ా ఎల� �ేయగ��ాను? ఒక సప్ష్ట���న మనసుస్�� ��ను ఇల� 

�ే���ా��� �ాదు.” �ర� ఇప�ప్డ� అ�� బ��ాల�ద� అనవచు్చ, �ా� ప�� ప����ను ���ల 

తర��ాత �ర� ��న��్క ����� చూ��త్ , ��� అంట�ర�: “�ావ్! అ�� ఎంత బ��ా �ేయబ��ం��! 

��నప�ప్డ� ఎల� �ే�ాను?” ఈ �షయ�ల� తరచు�ా జర�గ�త�ంట��. ఎందుకంట� 

స�యక �ైతనయ్ం ఆ కష్ణంల� ఫ����న్ గ���ం� పట�్టంచు��దు, ఎంత �ాద��న్, అ�� 

తపప్క�ం�� భ�షయ్త�త్ ల� మం� ఫ�����న్ ఇసుత్ ం��. ఇం�ా ���న్ �షయ�ల� 

అపప్ట�కప�ప్�ే ��ంత ప్ర���ా�న్ చూ�ిం� భ�షయ్త�త్ ల� ఎట�వంట� పరయ్వ�ా��ల� 

ల�క�ం�� క��� ఉంట��. ఒక స�యక �ైతనయ్ం ఈ �షయ�ల� �ే�ినప�ప్డ�, 

అపప్ట�కప�ప్�ే ఎం�� మం� ప� �ేయవచు్చ. 
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ఇం��క స్వర�పం ఉం��: �ల� ఎవ������ే ��ల� మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం 

ఉంట�ం�ో �ాళ�్ళ ��ల� సుల�వ��ా ఉనన్త���న �వ�ల ��్వ�ా �యంత్రణ 

�ేయబడగలర� మ��య� �షయ�లను �ే�ాత్ ర�. అ�� ేఇ�� ���� �షయం, ���న్ ఇక్కడ 

�వ��ంచం. మనం మ�ఖయ్ం�ా మన స్వంత ప్ర�ర��ాల నుం�� వ�్ేచ ఆల�చనల గ���ం�ే 

చ��్చ�ాత్ ం.  

“��్రరణ” �షయ���� వ��త్ , అ�� క��� రచ�తల �ేత ప్ర��ా��ంచబడ్డ  ఒక 

పద��. ��్రరణ �షయంల� �ా��రణం�ా న��్మ�� ఏ�టంట�, అ�� ఒక���క్క ��తం 

�� డ�వ��� క�డగట�్ట క�నన్ జ�్ఞ నం, ఒక్క కష్ణంల� ఒక �ర��ట�్ల  ����� ��ర�ప��� 

బయటక� తనున్క� వసుత్ ంద�. ��ను �ెపప్గలను ���క�ాదం
1
 �క్క దృకప్థం ప్ర�ారం 

ఒక�� ��తంల� ఎంత ఎక�్కవ జ�్ఞ ���న్ క�డబ�ట�్ట క�ంట�, ఎంత ఎక�్కవ�ా ��దడ� 

ఉప�����త్  అ�� అంత ఎక�్కవ పదును�ా తయ�రవ�త�ం��. అతడ� ���న్ ఉప���ం�ే 

సమయ����, అ�� ఆగక�ం�� బయటక� వసూత్ �� ఉం��� మ��య� ఇక్కడ అసల� ��్రరణ 

అ�� �షయ�� ఉండక�డదు. అల� �ిలవబ�ే ��్రరణ అం�� అ�� వ�్చనప�ప్డ�, అ�� ఈ 

�ి్థ�ల��� ఉండదు. �ామ�నయ్ం�ా ఒక వయ్��త్ ��దడ�ను ఉప���ం�నప�ప్డ�, ���న్ ఎంత 

వరక� ఉప���సూత్  �� ��డంట� అత��� జ�్ఞ నం అం�� ��ణ�ం��� �నట�్ట  మ��య� అత�� 

���కం అం����� వ�్చనట�్ట �ా అ��ిం�ే వరక� ఉప����ాత్ డ�. అతడ� ఆ ప��్ర �న్ 

�్ార యడం ��న�ా��ంచల�క�� ��డ�, సం��తంల� ఒక ���ా�న్ సమక���్చ ప్రయతన్ంల� 

ఆల��ంచల�� �ి్థ��� �రే�క�ంట�డ�, ల�క �ాసత్ �జ్ఞ ప����ధన ప్రణ��కను ప���త్ 

�ేయల�క�� ��డ�. ఈ సమయ���� ఒక మ��ి �ా��రణం�ా అల�ి�� ��డ�, ��దడ� 

అం�� వృ�� అ�య్ మ��య� �ిగ��ట�్ట  �ీకల� �తత్ం ��ల�ద ��దజల్లబ��. అతడ� 

మ�ందుక� �ాగల�క�� ��డ�, తల���ిప్ వసుత్ ం�� మ��య� అత��� ఇక ఎట�వంట� 

ఆల�చనల� �ావ�. �వ���� ఎట�వంట� ప���ి్థత�ల�్ల  అత��� ��్రరణ అ���� కల�గ�త�ం��? 

అతడ� అల�ి�� �ే ఇల� అనుక�ంట�డ�: “�� �ే �� �. ఇక ��ను ���ా ం� �సుక�ంట�ను.” 

ఎందుకంట� అత�� ప్ర��న �ైతనయ్ం అత�� ��దడ�ను ఎంత �యంత్రణల� ఉం��ే అంత 

 

 

1 ���క�ాదం materialism—��వలం ���క ప���ా్థ మ� ����క్క ప్ర���యల� మ��య� గమనం 

అ���ే �ాసత్వం అ�;  ఈ �శ్వంల� ప్ర� ���న్, మ�����ాల� మ��య� ఆల�చనల�� �ాట� 

కల�ప�క��, అ�న్ట�� ���క ధ�ా్మల ��్వ�ా �వ��ంచవచు్చ అ� న��్మ ఒక ����్కక �ి��ధ్ ంతం. 
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తక�్కవ�ా ఇతర �వ�ల� ల���� �ాగలవ�, ఈ ��ామం�� మ��య� అత�� మనసుస్�� 

���ా ం� ల�ంచడం �ారణం�ా, ఒక్క�ా�� అక�ా్మత�త్ �ా అతడ� అసంక�ప్తం�ా తన 

��దడ�ల� నుం�� ఏ�ో గ�ర�త్  �ేసు��గలడ�. ��ల�మట�్ట క� ��్రరణల� ఈ �ధం�ా�� 

వ�ాత్ �. 

ఈ సమయంల� ��్రరణ ఎందుక� కల�గ�త�ం��? ఎందుకంట� ఒక���క్క 

��దడ� ప్ర��న �ైతనయ్ం �ేత �యంత్రణ �ేయబ��నప�ప్డ�, ఒకర� ��దడ� ఎంత 

ఎక�్కవ�ా ఉప�����త్  ప్ర��న �ైత��య్��� అంత ఎక�్కవ �యంత్రణ ఉంట�ం��, మ��య� 

అంత తక�్కవ�ా స�యక �ైతనయ్ం ల�ప��� �ాగలదు. ఒకర� ఆల��సుత్ నన్ప�ప్డ�, 

తల���ిప్ వ�్చ బ�ధప��నప�ప్డ�, స�యక �ైతనయ్ం క��� బ�ధపడ�త�ం�� మ��య� 

ఎం�� బ���కర���న తల���ిప్� క��� ఉంట�ం��. ఈ శ��రంల� ఒక ��గం�ా మ��య� ఒ�� 

త�్ల గరభ్ంల� అ� ేసమయంల� జ�్మంచడంవల్ల , అ�� క��� ఈ శ��రంల� ఒక ���ా�న్ 

�యంత్రణ �ేసుత్ ం��. ఒక�� ప్ర��న �ెతౖనయ్ం ���ా ం� �సుక�నన్ప�ప్డ�, స�యక �ైతనయ్ం 

����� �ె��ిన �షయ��న్ ��దడ�ల��� పం�ిసుత్ ం��. ఎందుకంట� అ�� ఇం��క 

ప��మ�ణంల� ప��ర్థం�క్క స్వ���ా�న్ చూడగలదు �ాబట�్ట, ����� అనుగ�ణం�ా ఆ 

ప� �ేయబడ�త�ం��, ఒక పత్రం �్ార యబడడం, ల�క సం��తం సమక�ర్చబడడం అ���� 

జర�గ�త�ం��. 

��ంతమం�� అంట�ర�: “ఈ ప���ి్థత�ల�్ల  మనం స�యక �ైత��య్�న్ 

తపప్క�ం�� ఉప���ంచు���ా�.” ఇ�� ఇప�ప్�ే ఎవ�� ఒక �ట�ల� అ����నట�్ట �ా ఉం��: 

“ఆ స�యక �ైత��య్�న్ ��మ� కలవడం ఎల�?” �ర� ���న్ కల�సు��ల�ర� 

ఎందుకంట� � �ాధన ఇప�ప్�ే ఆరంభమ�య్ం�� మ��య� �క� ఎట�వంట� �ామ�ా్థ �ల� 

ల�వ�. �ర� ఎట�వంట� కల�క �యేక�ం�� ఉంట��� �క� మం���, ఎందుకంట� � 

సంకలప్ం ఒక బంధం�ా తపప్క�ం�� మ�ర�త�ం��. ��ంతమం�� ఆల��ంచవచు్చ: 

“స�యక �ైత��య్�న్ మన ��సం ఇం�ా సంపదను సృ�ి్టంచ����� మ��య� మ�నవ 

సమ�జం�క్క అ�వృ��ధ్� త్వ��తం �ేయ����� ఉప���ంచవ��్చ?” క�డదు! 

ఎందుక� క�డదు? ఇ�� ఎందుకంట� � స�యక �ైత��య్��� �ె��ంి�� ఇం�ా ��ల� 

ప���త���న�ే. ప��మ�ణ�ల�క్క సం��్లష్ట���న ��ా్మణం మ��య� అ�న్ అ��క���న 

�ా్థ �ల��, �శ్వం �క్క ��ా్మణ క�మం ��ల� ��్లష్ట���న��. స�యక �ైతనయ్ం ��వలం 

��� ప��మ�ణంల� ఉనన్�� మ�త్ర�� �ెల�సు��గలదు మ��య� ����క్క  
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ప��మ�ణ���� �ం�న�� ఏ�� �ెల�సు��ల�దు. ఇం�ా అ��క���న ��నన్ �ల���ౖన 

�ా్థ �ల� మ��య� ప��మ�ణ�ల� ఉ��న్�. మ�న�ా� �క్క ఆ అ�వృ��ధ్  ��వలం ఒక 

��ల� ఉనన్త���న �ా్థ �ల� ఉనన్ ఉనన్త �వ�ల�ేత�� �యం�్రంచబడగలదు, మ��య� 

����క్క అ�వృ��ధ్�� సంబం��ం�న ధ�ా్మ�న్ బట�్ట అ�� ప���గ�సుత్ ం��. 

మన �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జం చ��త్ర�క్క అ�వృ��ధ్  ధ�ా్మ��� 

అనుగ�ణం�ా�� ప���గ�సుత్ ం��. �ర� అ�� ఒక ప్ర�ేయ్క���న �ధం�ా వృ��ధ్  �ెం��ల� 

మ��య� ఒక ప్ర�ేయ్క���న ల��య్�న్ �ా��ం��ల� ��ర���వచు్చ, �ా� ఆ ఉనన్త���న 

�వ�ల� ���న్ అల� ప��గణ�ంచర�. �్ార �న �ాలంల� ఉనన్ మనుష�ల� ఈ��ట� 

�మ���ల�, ���ల� బండ�్ల  మ��య� బ�ౖక�ల గ���ం� ఆల��ంచల�ద� అనుక�ంట���న్�ా? 

��ను �పెప్గలను �ాళ�్ళ అల� ఆల��ంచల�దు అ���� అసం��వయ్ం అ�. ఎందుకంట� చ��త్ర 

ఆ �ి్థ��� ప��ణ�మం �ెందల�దు గనుక �ాళ�్ళ �ాట�� కను��నల�క�� య�ర�. ఉప��తలం 

�ద, ల�క సంప్ర��యక���న �ి��ధ్ ం��ల� మ��య� ప్రసుత్ త మ�నవ ప��జ�్ఞ నం�క్క 

దృకప్థం నుం��, ఇ�� ఎందుకంట� మ�నవ �ాసత్ � �జ�్ఞ నం అ���� ఆ �ాలంల� ఇం�ా ఈ 

�ా్థ ��� �ేర���ల�దు అందు�� �ాళ�్ళ �ాట�� కను��నల�క�� య�ర�. �ాసత్�ా��� మ�నవ 

�జ�్ఞ న �ాసత్ �ం �క్క ప���గ� క��� చ��త్ర�క్క అమ��కక� అనుగ�ణం�ా ఉంట�ం��. 

�ర� మ�నవ����ా ఒక ప్ర�ేయ్క���న ల��య్�న్ �ా��ం��� అంట� అ�� �ాధయ్ం �ాదు. 

అ���, ��ంతమం�� మనుష�ల� ఉ��న్ర� ఎవ�� స�యక �ైతనయ్ం అ��ే �ే�క�ా ఒక 

�ాత్ర �� �ించగల�ో. ఒక రచ�త ప్రకట��ాత్ డ�: “�� ప�సత్కం ��రక� అసస్ల� 

అల�ి�� క�ం�� ��ను ����� పదుల ��ల ప��ల� �్ార యగలను. ��ను �ా�ాలనుక�ంట� 

���న్ ��ల� ��ందర�ా �్ార ��యగలను, మ��య� ఇతర�ల� ���న్ చ����ే �ాళ్ళ�� అ�� 

�జం�ా�� బ�గ�నన్ట�్ట  అ��ిసుత్ ం��.” ఇల� ఎందుక�? ఇ�� అత�� ప్ర��న �ైతనయ్ం 

మ��య� స�యక �ైత��య్ల జంట ప్రయ��న్ల�క్క ఫ�తం, ఎందుకంట� అత�� 

స�యక �ైతనయ్ం క��� సగం బ�ధయ్తను �సు��గలదు �ాబట�్ట. �ా� ఇ�� అ�న్�ార�్ల  

అల� �ాదు. ��ల� వరక� స�యక �ైత��య్ల� అసస్ల� క�ప్ంచు��వ�. అ�� ఏ�ో 

�ెయ�య్ల� �ర� అనుక�ంట� అ�� మం��� �ాదు, ఎందుకంట� �క� వయ్���క ఫ���ల� 

వ�ాత్ � �ాబట�్ట. 
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ఒక సప్ష్ట���న మ��య� స్వచ్ఛ���న మనసు 

��ల�మం�� �ాధన సమయంల� ఒక ప్ర�ాంత���న మ�న�ిక �ి్థ� �ా��ంచల�ర�, మ��య� 

���ంగ్ గ�ర�వ�లను అడగ����� అ�న్ ��ట�్ల  �ర�గ���ర�: “మ�స్టర్ ��ను ఏ �ధం�ా 

�ాధన �ే�ి�� ప్ర�ాంతత �� ందల�క�� త���న్ను. ఒక్క�ా�� ��ను �ి్థరం�ా క�ర�్చ��న్క, 

�ం�ైన ���ాల� మ��య� ఆల�చనల�� స�, ��క� అ�న్ �షయ�ల� గ�ర�త్ క� వ�ాత్ �.” 

అ�� సమ���్ర ల� నదుల� అల్ల కల�్ల లం అ�నట�్ట  మ��య� అ�న్ �షయ�ల� 

ఉప��తల���� వ�్చనట�్ట �ా ఉంట�ం��, మ��య� ఒకర� అసస్ల� ప్ర�ాంతత �� ందల�ర�. 

ఒకర� ప్ర�ాంతత ఎందుక� �� ందల�క�� త���న్ర�? ��ంతమం�� ���న్ అర్థం �ేసు��ల�ర� 

మ��య� ����� ఏ�� రహసయ్ ��ట�క�ల� ఉంట�య� నమ�్మ��ర�. �ాళ�్ళ ��ర��ాం�న 

గ�ర�వ�లను ����� పట�్ట క�ంట�ర�: “ఒక ప్ర�ాంత���న మనసును ఉంచు������� 

దయ�ే�ి ��క� అగ� �ా్థ � ��ట�క�ల� ���న్ ����ప్ంచం��.” �� దృ�ి్టల� అ�� బయట నుం�� 

స�య��న్ ��త���్కవడ��. �మ్మ�న్ �ర� ��ర�గ�పరచు���ా� అనుక�ంట�, �ర� 

� అంతరం�ా�న్ ��ధన �ేసు���ా� మ��య� � హృదయ��న్ కష్టప�� ���ధ్  

�ేసు���ా�–��వలం అప�ప్�ే �ర� �జం�ా వృ��ధ్  �ెందగలర� మ��య� క�ర�్చ� �ే�� 

��య్నంల� ప్ర�ాంతత �ా��ంచగలర�. ప్ర�ాంతత �ా��ంచగ��� �ామర్థ�ం అ���� ��ంగ్, 

మ��య� ��ంగ్ �క్క ల�త� అ���� ఒక���క్క �ా్థ �� సూ�సుత్ ం��. 

ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�డ� ��ర����ా�� ప్ర�ాంతత ఎల� �ా��ంచగలడ�? ఒక���� 

ఎం�� మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉంట��ా� �ాళ�్ళ ���న్ అసస్ల� �ేయల�ర�. మ�� 

�ధం�ా �ె�ాప్లంట�, ఒకర� ప్ర�ాంతత �� ందల�క�� వ����� మ�ల �ారణం ప్ర�ేయ్క 

�����ల �షయ�� �ాదు, అ�� � మనసు మ��య� హృదయం స్వచ్ఛం�ా ల�వ� అర్థం. 

�ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల� మ��య� పరసప్ర సంఘరష్ణల�్ల  �ర� స్వంత 

ప్ర�జ��ల�, అ�న్ ర�ాల మ�నవ �తత్వృ�త్ ,  మ��య� ����కల పట్ల  � బం��ల�, �ట� 

��సం �� ట�పడటం మ��య� �� �ాడటం �ే�ాత్ ర�. �ర� ఈ �షయ�లను వ�����ట్టక�� �ే 

మ��య �ాట�� �ే�క�ా �సు��క�� �ే, �ర� సులభం�ా ప్ర�ాంతత ఎల� �ా��ంచగలర�? 

���ంగ్ �ాధన �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� ఎవ�� అంట�ర�: “��ను ���న్ నమ్మను. ��ను 

��మ్మ��ం��� మ��య� ఆల��ంచడం మ���య�య్� అం�.ే” అ�� అనన్ ��ంట�� అ�న్ 

ఆల�చనల� మరల� ��ౖ�� తనున్క� వ�ాత్ �, ఎందుకంట� � మనసు అ���� స్వచ్ఛం�ా 

ల�క�� వడం వల�్ల . �ర� అందువల్ల�� ఒక ప్ర�ాంత���న మనసు �� ందల�క�� త���న్ర�. 
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�� దృకప్థం�� ��ంతమం�� ఏ��భ�ంచక�� వచు్చ: “��ంతమం�� ���ంగ్ 

గ�ర�వ�ల� మనుష�ల�� ���న్ ప్ర�ేయ్క���న �����లను ఉప���ంచమ� ����ప్�ాత్ ర� 

క��? ఒకర� దృ�ి్ట ��ం��్రకరణ �ేయవచు్చ, �ే����ౖ� ఊ��ంచు��వచు్చ, ఒక�� మనసును 

దన్ �ెయ్న్ �ద ��ం��్రక��ంచవచు్చ, దన్ �ెయ్న్ ��ౖప� అంతరగ్తం�ా చూడవచు్చ, బ�దధ్ 

��మజపం �ేయవచు్చ ఇం�ా ఇల�ంట��.” ఇ� �����ల�క్క ర�ాల�. అ��� అ� 

��వలం �����ల� �ాదు, అ� ఒక���క్క �ామ�ా్థ �ల �క్క ప్ర��ంబ�ల� క���. 

అనుగ�ణం�ా ఈ �ామ�ా్థ �ల� అ��� ��ర��ా మన �ిన్ �ింగ్ కృ�ి�� మ��య� మన 

అ�వృ��ధ్�క్క �ా్థ ��� సంబం���న్ క��� ఉ��న్�. ����� ��డ�, ��వలం ఈ 

�����లను ఉప���ంచడం ��్వ�ా�� ఒకర� ప్ర�ాంతత �� ందల�ర�. �ర� నమ్మక�� �ే 

�ర� ప్రయ�న్ంచవచు్చ. ��నన్���న బల���న ����కల��, బం��ల�� మ��య� 

అ�న్ట�� వదుల���ల�� �ి్థ�ల�, �ర� ప్ర�ాంతత �� ంద����� ప్రయతన్ం ��ే ి

చూడవచు్చ. ��ంతమం�� అంట�ర� బ�దధ్  ��మజపం �ే��త్  ప��సేుత్ ంద�. �ర� బ�దధ్  

��మజపం �ేయడం వలన ప్ర�ాంతత �� ందగల�ా? ఎవ�� ఇల� ప్రకటన �ే�ాత్ ర�: “బ�దధ్  

అ���భ�� �ాధన �ాఠ�ాలల� �ాధన �ేయడం ��ేక. ��వలం బ�దధ్  ��ర� జ�ించడం���� 

అ�� ప��ేసుత్ ం��.” �ర� అల� జ�ించ���న్ ఎందుక� ప్రయ�న్ంచక�డదు? ��ను ���న్ 

ఒక �ామర్థ�ం అంట�ను. �ర� అ�� సులభం అ� అంట�ర�, �ా� అ�� సులభం �ాద� 

��నంట�ను, ఎందుకంట� ఏ �ాఠ�ాల�క్క �ాధన సులభం �ాదు. 

అంద���� �ెల�సు �ాకయ్మ�� “సమ���” బ� ��ం��ర�. సమ����� మ�ందు �ే�న్ 

బ� ��ం��ర�? ఆయన “�లం” మ��య� అ�న్ ����కలను, వయ్స��లను ఏ�� ల�క�ం�� 

ఉం�ే��క వ���ంచు�����న్ బ� ��ం��ర�–అప�ప్డ� ఒకర� సమ��� �ా��ంచగలర�. అ�� 

అట�వంట� సూత్రం �ా��? �ా� “సమ���” అ���� ఒక �ామర్థ�ం క���, �ర� “�లం” 

ప���త్�ా ఒక్క�ా���ా �ా��ంచల�ర� �ాబట�్ట . అ�న్ �ెడ� �షయ�లను క�మం�ా 

తయ్�ంచడం��, ఒక���క్క దృ�ి్ట  ��ం��్రక��ం�ే �ామర్థ�ం క��� ల�త�ల�� ��నున్ం�� 

మ��ంత ల�త�క� అ�వృ��ధ్  �ెందుత�ం��. ఒకర� బ�దధ్  ��మజపం �ే�ినప�డ�, �ాళ�్ళ 

తపప్�స���ా ��� ��ే మనసును లగన్ం��ేి ��దడ�ల� ఇతర ���ాల� 

�దుద్ బ����� � మనసుల� ఇంక ఎట�వంట� ఆల�చ�� ల�క�ం�� మ��య� ఏ� 

�ె�య� �ి్థ�ల� ఉం���స్ ఉం��, ఒక ఆల�చన ఇతర ��ల ఆల�చనలను భ��త్ �ేసూత్ , ల��� 

“బ�దధ్  అ���భ��” �క్క ఒ��్కక్క పదం ఒక�� కంట� మ�ందు క��ిం�ే వరక�. ఇ�� ఒక 

�ామర్థ�ం �ా��? ఒకర� ���న్ �ట్ట�దట� �ే��యగల�ా? �ాళ�్ళ అ�� �ేయల�ర�. 

ఒకర� అ�� �ేయల�క�� �ే, అసస్ల� ప్ర�ాంతత �ా��ంచల�ర�. �ర� అ�� నమ్మల�క�� �ే 
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�ర� ���న్ ప్రయ�న్ంచవచు్చ. ఒకర� ��ట��� బ�దధ్  ��మజపం మ�్ల మ�్ల �ేసుత్ ండ�ా, 

ఒక���క్క మనసుస్ అ�న్ �షయ�ల గ���ం� ఆల��సూత్  ఉంట�ం��: “ప� స్థలంల� �� 

బ�స్ ననున్ ఎందుక� అంత�ా అస��య్ంచుక�ంట�డ�? ఈ ��లల� �� బ� నసు ��ల� 

తక�్కవ.” ఒకర� ��� గ���ం� ఎంత ఎక�్కవ�ా ఆల����త్ , ��పం అంత�ా �������� త� 

ఉంట�ం��, �ా���క్క ��ర� ఇం�ా బ�దధ్  ��మజపం �ేసుత్ ండ�ా. ఆ వయ్��త్ ���ంగ్ �ాధన 

�ేయగలడ� �ర� అనుక�ంట���న్�ా? ఇ�� �ామ�ా్థ ���� సంబం��ం�న ఒక �షయం 

�ా��? ఇ�� � మనసుస్ స్వచ్ఛం�ా ల�ద�� �షయ���� సంబం��ం�ం� ే క��? 

��ంతమం���� ��వయ్ ����్ర ల� �రె�చుక�� ఉంట��, మ��య� �ాళ�్ళ అంతరగ్తం�ా దన్ 

�ెయ్న్ ను చూడగలర�. ఒక�� �� �త్కడ�ప� ���ం�� ��గంల� �� గ��య్ దన్ �షయ���� వ��త్ , ఈ 

శ��త్ ప��ర్థం ఎంత ఎక�్కవ స్వచ్ఛం�ా ఉంట�, అ�� అంత �ాం�వంతం�ా తయ�రవ�త�ం��. 

ఎంత తక�్కవ స్వచ్ఛత క��� ఉంట�, అంత ఎక�్కవ�ా �ారదర్శకత త��గ్, అంత �కట��ా 

ఉంట�ం��. ఒకర� ��వలం అంతరగ్తం�ా దన్ �ెయ్న్ ల� దన్ � చూడడం ��్వ�ా�� ప్ర�ాంతత 

�� ందగల�ా? ఒకర� ���న్ �� ందల�ర�. ఇ��  �������� సంబం��ం�ం�ే �ాదు. ఒక�� 

మనసు మ��య� ఆల�చనల� సప్ష్టం�ా మ��య� స్వచ్ఛం�ా ల�వ� అ���� ��లక���న 

�షయం. �ర� అంతరగ్తం�ా దన్ �ెయ్న్ చూ�ినప�ప్డ�, దన్ అ���� �ాం�వంతం�ాను 

అందం�ాను క��ిసుత్ ం��. ఒక్క కష్ణంల� అ�� ఒక అ�ార�్ట ��ంట��ా మ����� త�ం��: “ఈ 

గ�� �� ��డ�క��� �ాడ� ���్ల �ేసుక�నన్ తర��ాత. ఆ గ�� �� క�త�����. ఒక మ�స� 

జంట�ా ��మ� ఇం�� గ��ల� ఉంట�ం, ఆ మధయ్ల� ఉనన్ గ�� ఒక �ల� గ��ల� ఉంట�ం��. 

ఇ�� ఎంత ��పప్�ా ఉం�ో! ఈ అ�ార�్ట ��ంట� ��క� ��ట��ంచబడ�త�ం��? ��ను ���న్ 

సం�ా��ంచ����� ఒక మ��ాగ్ �న్ ఆల��ం���. ఏం �ే��త్  క�దుర�త�ం��?” మనుష�య్ల� 

�ట��� ��వలం బం��ల� ��ం�ేసుక���న్ర� అం�ే. ఈ �ధం�ా �ర� ప్ర�ాంతత 

�ా��ంచగలర� అనుక�ంట���న్�ా? ఇల� �పెప్బ��ం��: “��ను ఈ �ామ�నయ్ మ�నవ 

సమ�జంల��� వ�్చనప�ప్డ�, అ�� ���న్ ���ల ��స�� ఒక సత్రంల� బస �ే�ినట�్ట . ఆ 

తర�ాత ��ను ��ందర�ా ���్ల�� ��ను.” ��ంతమం�� ఈ ��ట��� �ాయ్�హంల� 

ప���� య�ర� అం�ే మ��య� �ాళ్ళ�క్క స్వంత ఇళ్ళను మ��్చ�� య�ర�. 

ఒక స్వచ్ఛ���న కృ�ి �ాధనల� ఒకర� తమ హృదయ��న్ మ��య� అంతరగ్త 

�ేతనను కృ�ి �సేు���ా�స్ ఉం��. ఒకర� బ�హయ్ం�ా �ాక�ం�� తమ స్వంత అంతరం�ా��న్ 

��ధన �ేసు���ా�. ���న్ �ాధన�క్క �ాఠ�ాలల� బ�దధ్  ఒక���క్క హృదయంల� 

ఉ��న్డ� �ెబ����, మ��య� ��ంట�్ల  క��� ��ంత �జం ఉం��. ��ంతమం�� ఈ 

ప్రకటనను అ�ార్థం �ేసుక���న్ర� మ��య� తమ హృదయంల� ఒక బ�దధ్  ఉ��న్డ� 
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�ెబ���ర�, ఎల�గంట� �ా��్ళ బ�దధ్  అనన్ట�్ట �ా, ల�క �ాళ్ళ హృదయ�ల�్ల �� ఒక బ�దధ్  

ఉనన్ట�్ట �ా–�ాళ�్ళ ���న్ ఈ �ధం�ా అర్థం �ేసుక���న్ర�. అ�� తప�ప్ �ా��? అ�� అల� 

ఎల� అర్థం �ేసు��బడ�త�ం��? ����� అర్థం ఏ�టంట� �ర� కృ�ిల� సఫలత �ా��ం��� 

అంట� �ర� తపప్క�ం�� � హృదయ��న్ కృ�ి �ెయ�య్�స్ం�–ేఅ�� ఈ �ి��ధ్ ం���న్ 

�ెబ�త�ం��. � శ��రంల� ఒక బ�దధ్  ఎల� ఉండగలడ�? �ర� సఫలత �ా��ంచ����� 

తపప్క�ం�� కృ�ి �ాధన �ెయ�య్�స్ం�ే. 

�ర� ప్ర�ాంతత �ా��ంచక�� వ����� �ారణం � మనసుస్ �నయ్ం 

�ాక�� వడం మ��య� �ర� అంత ఉనన్త �ా్థ ��� �ేర���క�� వడ��, ఇ�� ��వలం 

ఒ��్కక్క ��ట�్ట �ా�� �ా��ంచడం జర�గ�త�ం��. ఇ�� � అ�వృ��ధ్�క్క �ా్థ ��� 

సమ�నం�ా ��ర�గవ�త�ం��. �ర� బం��ల� ������ట�్టనప�ప్డ� � �ా్థ � అ�వృ��ధ్  

�ేయబడ�త�ం��, మ��య� � దృ�ి్ట  ��ం��్రక��ం�ే �ామర్థ�ం క��� అ�వృ��ధ్  �ెందుత�ం��. 

�ర� ఏ�� తం��్ర ల� ల�క �����ల ��్వ�ా ప్ర�ాంతత �� ం��లనుక�ంట�, ��ను ���న్ 

బయట స�య��న్ ��తకడం అ� అంట�ను. ���ంగ్ �ాధనల� ���� తపప్డం మ��య� 

ఒక దుష్ట మ��ాగ్ �న్ అనుస��ంచడం అ���� ��వలం మనుష�ల� బయట స�య��న్ 

��ర���వ����న్ సూ�సుత్ ం��. మ�ఖయ్ం�ా బ�దధ్మతంల�, �ర� స�యం ��సం బయట 

������ే, �ర� ఒక దుష్ట మ��ాగ్ �న్ అనుస��సుత్ నన్ట�్ట �ా �ెపప్బడ�త�ం��. స్వచ్ఛ���న 

కృ�ి �ాధనల� ఒకర� తపప్క�ం�� హృదయ��న్ కృ�ి �ెయ�య్�స్ ఉం��: ��వలం � �ని్ 

�ింగ్ ను అ�వృ��ధ్  �ేసుక�నన్ప�ప్�ే �ర� ఒక స్వచ్ఛ���న మ��య� సప్ష్ట���న మనసుస్ 

�� ందగలర�, మ��య� ఉ�ేద్శయ్ ర��త���న �ి్థ��� (వ���) �ర� �ేర�క�ంట�ర�. ��వలం � 

�ిన్ �ింగ్ అ�వృ��ధ్  �ెం��నప�ప్�ే �ర� ఈ �శ్వం�క్క లకష్ణ���� స�కృతం �ాగలర� 

మ��య� ��నన్���న మ�నవ ����కలను, బం��లను మ��య� ఇతర �డె� �షయ�లను 

��ల��ంచగలర�. ��వలం అప�ప్�ే �ల�� �ెడ� �షయ�లను తయ్�ం� ���ౖ� ఎదుగ���ర�. 

ఆ ప్ర�ారం�ా �ర� �శ్వం�క్క లకష్ణం�ేత ప���తం �ేయబడర�. అప�ప్డ� ద �క్క 

ప��ర్థం ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ేయబడ�త�ం��. అ� ఒ���ా�� వృ��ధ్  �ెంద�ా? ఇ�� స���ాగ్  

అట�వంట� సూత్రం! 

ఒక మ��ి వయ్��త్గతం�ా ప్ర�ాంతత ఎందుక� �� ందల�క�� త���న్డ� అ������� 

ఇ�ే �ారణం, ఎందుకంట� అతడ� ఒక �ాధక��� ప్రమ�ణ��న్ �ేర���ల�క�� త���న్డ� 

�ాబట�్ట . బ�హయ్ం�ా ఉనన్ �షయ�లక� వ��త్ , ప్రసుత్ ����� ఇక్కడ ఉనన్త �ా్థ �ల�� 

�ేర�������� �ే�� కృ�ి �ాధనల� ఒక ప���ి్థ� ��� �వ్రం�ా జ�కయ్ం �ేసుక�ంట�ం��, 
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మ��య� ఇ�� �ాధక�లను �వ్రం�ా ప్ర���తం �ేసుత్ ం��. �క� �ెల�సు సంస్కరణల� 

మ��య� �ారదర్శకత్వం��, ఆ��ధ్క వయ్వస్థ  అ���� సరళ����� �ంద� మ��య� 

�����ల��� తక�్కవ �ర్బంధన�� ఉ��న్య�. అ��క���న ��తత్  �ాం���క ప��జ�్ఞ ��ల� 

ప��చయం �ేయబ��్డ � మ��య� మనుష�ల�క్క �వన ప్రమ�ణ�ల� అ��� అ�వృ��ధ్  

�ెం���. మ�మ�ల� మనుష�లందర� అ�� మం� �షయమ� అనుక�ంట�ర�. �ా� 

�షయ�లను ����్కకం�ా చూ���, ��ండ� ��ౖప�ల నుం��. సంస్కరణల� మ��య� 

�ారదర్శకత్వం అ���� �ావడం��, ��ధ స్వర��ాల�్ల  �ెడ� �షయ�ల� క��� ��గ�మ� 

�ేయబడ�త���న్�. ఏ�ై�� �ా��తయ్ సంబంధ���న ప�సత్కం ఎం�� ��ంత ల�ౖం��కపర���న 

�షయ��న్ క��ి �్ార యక�� �ే, ఆ ప�సత్�ా�న్ అమ్మకం �ేయడం కష్టం అవ�త�ం�� 

ఎందుకంట� అమ్మ�ాల సంఖయ్ అ�� �షయం ఉంట�ం�� �ాబట�్ట . �ి�మ�ల�, ట�� 

�ారయ్క�మ�ల� పడకగ�� స�న్���ాలను చూ�ించక�� �,ే ��్రకష్క�ల ��ట�ంగ్ ప్ర�ారం ఎవ్వర� 

�ాట�� చూడడం ల�ద� �ెల�సుత్ ం��. �త్రకళల �షయ���� వ��త్ , అ�� �జ���న క�� ల�క 

ఇం�ా ������ ఏ�ై�� అ� ఎవ్వర� �ెపప్ల�క�� త���న్ర�. మన �్ార �న �ై�య 

సంప్ర��యక కళల�్ల  అట�వంట� �షయ�ల� ల�వ�. మన �ై�� జ��య సంప్ర��య�ల� ఏ 

ఒక్క వయ్��త్ �ేత కను��నబడల�దు ల�క సృ�ి్టంచబడల�దు. చ��త్రప�ర్వ సంస్కృ�� గ���ం� 

�వ��ం�నప�ప్డ�, ప్ర� ����� ఒక మ�లం ఉంట�ంద� ��ను ప్ర�ాత్ �ం��ను. మ�నవ 

��ౖ�క �ల�వల� అ��� వ���క��ంచబ��్డ � మ��య� మ�ర్చబ��్డ �. మం��, �ెడ�� 

����ే ప్రమ�ణ�ల�న్ మ����� య��. అవ�న్ మ�మ�ల� మనుష�ల �షయ�ల�. 

అ�నపప్ట��� ఈ �శ్వం�క్క లకష్ణం జ�న్-�ాన్-��న్, మం� మ��య� �ెడ� 

మనుష�లను గ���త్ంచ����� ఒ�� ఒక ప్రమ�ణం�ా మ�ర�ప్ ల�క�ం�� ���� ఉంట�ం��. ఒక 

�ాధక����ా,  ��ౖ�� మ��య� అ�న్ట��� అ�తం�ా ఎద�ాలంట�, �ర� �షయ�లను అంచ�� 

��య����� ఈ ప్రమ�ణ���న్ ఉప���ం���–మ�మ�ల� మనుష�ల ప్రమ�ణ��న్ �ాదు. 

ఆ �ధం�ా ఈ బ�హయ్���న జ��ాయ్ల� అ��� ఉ��న్�. ����� ఇం�ా ఉం�� ఎట�వంట�� 

అంట� స్వ�ంగ సంపర్కం, ల�ౖం��క ��్వచ్ఛ మ��య� మ�దక ద్ర�ాయ్ల దు��్వ��గం.  

ఎప�ప్�ై�ే మ�నవ సమ�జం ఈ��డ� ఈ ��ట�్ట క� అ�వృ��ధ్  �ంె��ం�ో , 

ఒక్క�ా�� ఆల��ంచం��: ఇ�� ఇ�ే �ధం�ా ��న�ాగ�త�ంట� ఏం జర�గ�త�ం��? ఇ�� ఇల��� 

ఎపప్ట��� ��న�ాగట���� అనుమ�ంచబడ�త�ం��? మ�న�ా� ��� గ���ం� ఏ�ో ఒకట� 

�ేయక�� �ే, ���న్ �ేవల�కం �సేుత్ ం��. ఎప�ప్�ై�� మ�న�ా� ఉపద్ర�ాలను ఎదుర�్కం�� 

అంట�, అ�� ఎల్లప�ప్డూ అట�వంట� ప���ి్థత�ల�్ల ��. అ�న్ ప్రసం�ాల� �ే��ి� �ా�, ��ను 

ఎప�ప్డూ మ�న�ా� �క్క ��పప్ ఉపద్ర�ాలను గ���ం�న �షయ�ల� ప్ర�ాత్ �ంచల�దు. 
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ఈ �వ్ర���న అంశం మ��ల�్ల  మ��య� ఎం�� మం�� మనుష�ల ��్వ�ా చ��్చంచబ��ం��. 

��ను అంద��� ఈ ప్రశన్ అడ�గ�త���న్ను, ��� గ���ం� ఆల��ంచం�� అందర�: మన 

�ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జంల�, మ�నవ ��ౖ�క ప్రమ�ణమ� అట�వంట� ఒక మ�ర�ప్క� 

ల�న�య్ం��! ఒక���� ఇం��క���� మధయ్ సంఘరష్ణల� అంతట� �ా్థ ��� �ేర�క���న్�! ��� 

అ��ించడం ల��� ఇ�� ఒక అతయ్ంత ప్రమ�దకర���న �ి్థ��� �ేర�క�ంద�? అందువల్ల  

ఇపప్డ� ప్రసుత్ తం, ���కం�ా ఉనన్ ప�ాయ్వరణం మన �ాధక�ల� ఉనన్త���న �ా్థ �లక� 

కృ�ి �ాధన �యే����� �వ్ర���న అవ�����న్ కల�గజ�సుత్ ం��. నగన్ ���్ర ల� �ధుల 

మధయ్ ఎక్కడబ��� ేఅక్క� ేప్రద��్శంచబడ�త���న్�. ఒక్క�ా�� తల ఎ�త్�ే, �ర� �ాట�� 

చూ�ాత్ ర�. 

ల��� � ఒక�ా�� ఈ ప్రకటన �ే�ార�: “ఒక ���కవంత���న మ��ి ����� 

గ���ం� �ెల�సుక�ంట�, ఈ వయ్��త్ ���న్ శ�దధ్�� �ాధన �ే�ాత్ డ�.” ఒక ���కవంత���న 

మ��ి ����ను గ���ం� �ెల�సుక�నన్ప�ప్డ�, అతను అనుక�ంట�డ�: “�వ���� ��ను ఒక 

ధర్మబదధ్���న కృ� ి పదధ్�� �� ం��ను. ఈ ��జ� �ాధన �్ార రం�ంచక�ం�� ��� ఉండడం 

�ే���?” ఆ ��్లష్ట���న ప�ాయ్వరణం అ���� �� దృ�ి్టల� అ�ొక మం� �షయం. అ�� ఎంత 

��్లష్టం�ా ఉంట�, అ�� అంత ��పప్ మనుష�లను ఉతప్నన్ం �ేసుత్ ం��. ఒకర� తమ 

స్వం���న్ ��ౖ�� మ��య� అ�న్ట��� అ�తం�ా ఎ����ల� �ేసుక�ంట�, ఒక�� కృ�ి అతయ్ంత 

దృఢం�ా ఉంట�ం��. 

ఒక �ాధక�డ� ఎవ����ే కృ�ి �ాధన �ేయ����� �జం�ా పట�్ట దల�� ఉ��న్�ో , 

అత���� అ�� ఒక మం� �షయం�ా మ�ర�త�ంద� �ెపప్గలను. సంఘరష్ణల� 

తల�తత్క�ం�� ల�క � �ిన్ �ింగ్ అ�వృ��ధ్  �ేసు������� అవ�ా�ాల� ల�క�ం��, �ర� 

ప���గ� �ా��ంచల�ర�. ప్ర��ాళ�్ళ ఒక���� ఒకర� మం�తనం�ా ఉంట�, �ర� కృ�ి �ాధన 

ఎల� �ేయగలర�? ఎవ����ే �ా��రణ���న సగట� �ాధక�ల�ౖ ఉంట���, �ార� “����ను 

గ���ం� �నన్ ఒక సగట� మ��ి” మ��య� �ా���� �ాధన �ే�ి�� ల�క �ేయక�� ��� 

ఏ�ై�� ఒకట� అవ�త�ం��; అతడ� కృ� ి �ాధనల� �ఫలం అవ����� ఎక�్కవ అవ�ాశం 

ఉం��. ఇక్కడ క�ర�్చ� �ంట�నన్ ��ంతమం���� గ�ర�వ��ార� �ె��ప్�� సమంజసం�ా�� 

ఉంట�ం��. �ామ�నయ్ మ�నవ సమ�జ���� ����� ���్లన �ిదప, �ాళ�్ళ అనుక�ంట�ర� ఇం�ా 

ఆ తకష్ణ ల���ల� ఎక�్కవ ఉప�గయ్���న� మ��య� �ాసత్వ���న� అ�. అ� 

�ాసత్వ���న��. ��వలం ��� �ాదు, ఎం�� మం�� �ా�ా్చతయ్ ��ట�శ్వర�ల� మ��య� 

ధనవంత�ల�, చ��� �న తర��ాత ఏ�� �గలద� కను����న్ర�. ���క సంపద 
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ప�ట�్ట క�� �ాదు, మ��య� �ర� చ��� �న తర��ాత ��� ��ళ్లదు–అవ�న్ ��ల� 

����ైన�. అ��� ��ంగ్ అ���� ఎందుక� అంత అమ�లయ్���న��? అ�� � ప్రథమ 

ఆత్మ�క్క శ���ా��� అంట���ట�్ట ��� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట, అ�� � ప�ట�్ట క�� ��� వసుత్ ం�� 

మ��య� �ర� చ��� �న తర��ాత క��� ��� �ాట� ��ళ�త్ ం��. ��మ� �ె�ాప్మ� 

ఒక�� ప్రథమ ఆత్మ అ���� ��శనం �ాద�, మ��య� ఇ�� ఒక మ�ఢనమ్మకం �ాదు. మన 

���క శ���ాలల� కణ�ల� చ��� �న తర��ాత, ఆ కణ�లకంట� సూకష్్మ���న ��ణ�వ�ల� 

ఇతర ���క ప��మ�ణ�ల�్ల  న�ం��� ల�దు. ��వలం ఒక �� ర మ�త్ర�� ��ల���� �ం��. 

��ను ఇప�ప్�ే �వ��ం�ం�� అం�� ఒక���క్క �ిన్ �ింగ్ �షయ���� 

సంబం��ం�ం�.ే �ాకయ్మ�� ఒక�ా�� ఈ ప్రకటన �ే�ార�, అ�ే �ధం�ా బ� ��ధర్మ క���: 

“ఈ �్ార చయ్ ప్ర�ేశ���న �ై�� ఒక ప్ర�ేశం ఎక్క�ై�ే ��పప్ ప�ణ�య్త�్మల�ౖన మనుష�ల� 

ఉతప్నన్మవ�����.” చ��త్ర అంతట� ఎం��మం�� �ాధువ�ల� మ��య� ఎం��మం�� 

�ై�య ప్రజల� ��� గ���ం� ఎం�� గర్వం�ా అనుక���న్ర�; అ�� �ాళ�్ళ ఉనన్త-�ా్థ � 

��ంగ్ కృ�ి �ేయగలగ���న్ సూ�సుత్ ం�� అ�, మ��య� ఆ �ధం�ా ��ల�మం�� 

మనుష�ల� సం��షప��్డ ర� మ��య� �� ం���� య�ర�: “స�� మన �ై�� ��ేయ�ల�! �ె�ౖ� 

�ేశం�క్క భ�� ��పప్ జన్మ�ిదధ్  గ�ణం ఉనన్�ాళ్ళ� మ��య� ��పప్ ��ౖ�క గ�ణ�ల� 

ఉనన్�ాళ్ళ� ఉతప్నన్ం �ేసుత్ ం��.” �జ���� ��ల�మం�� ��� ��నుకనునన్ అ�ా్థ �న్ 

గ���ంచల�క�� య�ర�. �ై�� �ేశం ��పప్ ��ౖ�క గ�ణ�ల� మ��య� ఉనన్త-�ా్థ � ��ంగ్ 

ఉనన్ మనుష�లను ఎందుక� ఉతప్నన్ం �ేయగలదు? ��ల�మం�� ఆ ఉనన్త-�ా్థ � 

మనుష�ల� �ె�ిప్న మ�టల� ఏ��ౖ�ే ఉ��న్� �ాట� �జ���న �ా�ాం�ా�న్ అర్థం 

�ేసు��ల�ర�, ఉనన్త �ా్థ �లల�� మ��య� ఉనన్త���న ల��ాలల�� ఆ 

మనుష�ల�క్క ల��ా�న్ ల�క మనసత్��్వ�న్ క��� అర్థం �ేసు��ల�ర�. అ��ే  ��మ� 

�ె�ాప్మ� ����� అర్థం ఏ�ట� అ���� ఎ�త్చూ�ించం అ�. ��� గ���ం� ఆల��ంచం�� 

అందర�: ��వలం అతయ్ంత ��్లష్ట���న మ�నవ�ల సమ�హం మధయ్�� మ��య� అతయ్ంత 

��్లష్టతర���న ప�ాయ్వరణంల��� ఒకర� ఉనన్త-�ా్థ � ��ంగ్ ను కృ�ి �ేయగలర�–అ�� ���న్ 

సూ�సుత్ ం��. 
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జన్మ�దిధ్  స్వ��వం  

ఒక���క్క జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం అ���� ఇం��క ప��మ�ణంల�� �ా�� శ��రంల� ఉనన్ ద 

అ�� ప��ర్థం ���త్ �న్ బట�్ట ��ాధ్ ��ంచబడ�త�ం��. తక�్కవ ద మ��య� ఎక�్కవ నల్లట� 

ప��ర్థం ఉంట�, ఒక���క్క కర్మ సంబం��త ��త్రం ��దద్���ా ఉంట�ం��. ఈ ప���ి్థ�ల� ఒక�� 

జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం అ���� అలప్ం�ా ఉనన్ట�్ట . ఎక�్కవ ద ల�క �ెల్లట� ప��ర్థం ఉంట� ఒక�� 

�క్క కర్మ��త్రం �నన్���ా ఉంట�ం��. అనుగ�ణం�ా ఈ వయ్��త్ మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం 

కల�ాడ�. ఒక���క్క �ెల్లట� ప��ర్థం మ��య� నల్లట� ప��ర్థం ఒక ��నున్ం�� 

ఇం��క����� మ�ర�ప్ �ేయవచు్చ. అ� ఎల� మ�ర�ప్ �ేయబడ���? మం� �ా�ాయ్ల� 

�ేయడం అ���� �ెల్లట� ప���ా్థ �న్ ఉతప్�త్  �సేుత్ ం��, �ెల్లట� ప��ర్థం బ�ధల� భ��ంచడం 

��్వ�ా, దురవస్థలను అనుభ�ంచడం ��్వ�ా ల�క మం� �ా�ాయ్ల� �ేయడం ��్వ�ా 

సం�ా��ంచబడ�త�ం��. నల్లట� ప��ర్థం తప�ప్డ� మ��య� �ెడ� �ా�ాయ్ల� �ేయడం ��్వ�ా 

ఉతప్�త్  అవ�త�ం��, మ��య� అ�� కర్మ. అ�� అట�వంట� ఒక ర��ాంతర ప్ర���యను 

అనుస��సుత్ ం��. అల��� ����� ఒక మ�ందుక�-�సుక�� ����్ల  �షయం క��� ఉం��. 

ఎందుకంట� ఇ�� ��ర��ా ఒక���క్క ప్రథమ ఆత్మను అనుస��సుత్ ం�� �ాబట�్ట, ఇ�� ఒక్క 

��త�ాలం నుం�ే �ాదు, ఒక ��ర్ఘ���న �ాలం నుం�� ��క��ంచబ��ం��. అందువల్ల  

మనుష�ల� కర్మను ��ంచు��వడం, ద � క�డబ�ట�్ట ��వడం గ���ం� మ�ట�్ల డ���ర�. 

అం�ే�ాక ఇ�� ప���్వక�ల నుం�� క��� �ారంపరయ్ం�ా �ావచు్చ. అప�ప్డప�ప్డూ, �్ార �న 

�ై�య ప్రజల� ల�క ��దద్ల� �ె�ిప్న మ�టల� ��క� జ�్ఞ ప�ా��� వ�ాత్ �: “ఒక�� �క్క 

ప���్వక�ల� ద ను �� గ��ే�ార�. ద ను �� గ��ేసు�� ల�క ద ను �� ��ట�్ట ��.” అ�� ఎం�� 

సమంజసం�ా �ెపప్బ��ం��! �ాసత్వం�ా�� అ�� ��ల� స���న��. 

ఒక మ��ి�క్క మం� ల�క అలప్���న జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం అత�� 

జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం మం��� ల�క అలప్���న�� అ� ��ాధ్ ��ంచగలదు. ఒక వయ్��త్�క్క 

అలప్���న జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం అత� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణ��న్ క��� ఎం�� అలప్���న 

����ా �ేయగలదు. ఇ�� ఎందుక�? ఇ�� ఎందుకంట� మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం 

ఉనన్�ాళ్ళ�� ��ల� ఎక�్కవ �ెల్లట� ప��ర్థం ఉంట�ం��, మన �శ్వం��ను మ��య� జ�న్-

�ాన్-��న్ �� ఎట�వంట� అడ్డం�� ల�క�ం�� స�క��ంచబ�� ఉంట�ం��. ఈ �శ్వం�క్క 

లకష్ణం సూట��ా � శ��రంల� వయ్కత్మవ�త�ం�� మ��య� � శ���ా��� అంట���ట�్ట క�� 

ఉండగలదు. �ా� నల్లట� ప��ర్థం ����� ప���త్ వయ్���కం. అ�� �ెడ� �ా�ాయ్ల� �ేయడం 

��్వ�ా సం�ాం��ం�ం�� �ాబట�్ట, ఇ�� మన �శ్వం�క్క లకష్ణ���� వయ్���కం�ా 
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��ళ�త�ం��. అందువల్ల  ఈ నల్లట� ప��ర్థం మన �శ్వం�క్క లకష్ణం నుం�� ����� � 

దూరమవ�త�ం��. ఈ నల్లట� ప��ర్థం ఒక ��దద్  ���త్ ��� �� గ�నప�ప్డ�, అ�� ఒక�� 

శ���ా�న్ చుట�్ట మ�ట�్ట  ఒక ����్ర �న్ ఏరప్ర�సుత్ ం�� మ��య� ఒక��� ��� ల�పల� 

చుట�్టసుత్ ం��. ఈ ��త్రం ఎంత ��దద్ద��ే, ����క్క �ాంద్రత మ��య� మందం అంత 

ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��, మ��య� ఇ�� ఒక���క్క జ�్ఞ ��దయప� గ�ణ��న్ అంత 

అ��్వనన్ం�ా తయ�ర��య్ల� �సేుత్ ం��. ఇ�� ఎందుకంట� ఒకర� �శ్వం�క్క లకష్ణం జ�న్-

�ాన్-��న్ లను �్ీవక��ంచల�క�� త���న్ర�, ఒకర� నల్లట� ప���ా్థ �న్ తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� 

�ేయడం��్వ�ా �� ం��ర� �ాబట�్ట . �ా��రణం�ా అట�వంట� వయ్��త్�� కృ�ి �ాధనల� నమ్మకం 

కలగడం ఇం�ా కష్టం. అత� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ఎంత అలప్ం అ��,ే అంత ఎక�్కవ�ా 

కర్మ సంబం��త ప్ర�ఘటన అతడ� ఎదుర�్కంట�డ�. ఎంత ఎక�్కవ క�ా్ట లను అతను 

భ����త్ , అతను అంత తక�్కవ�ా ���న్ నమ�్మ��డ� మ��య� అత���� కృ�ి �ాధన 

�ేయడం అ���� మ��ంత కష్టం�ా ఉంట�ం��. 

ఎక�్కవ �ెల్లట� ప��ర్థం ఉనన్ ఎవ������� కృ�ి �ాధన �ేయడం ఇం�ా 

సులభం�ా ఉంట�ం��. ఇ�� ఎందుకంట� కృ�ి ��ే� క�మంల�, ఈ వయ్��త్ �శ్వం�క్క 

లకష్ణ���� స�క��ంచుక�ంట� ఉనన్ంత �ాలం మ��య� అత�� �ిన్ �ింగ్ 

��ర�గ�ప��నంత �ాలం, అత�� ద ��ర��ా ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ేయబడ�త�ం��. ఎక�్కవ 

నల్లట� ప��ర్థం ఉనన్�ాళ్ళ��, ఎల������ ఇం��క అదనప� ప్ర���య ఉంట�ం��. ఇ�� అచ్చం 

ఒక క�ా్మ�ారంల� తయ�ర��ేయబ��న వసుత్ వ�ల���: ఇతర�ల� అందర� మ�ం�ే-తయ�ర� 

�ేయబ��న ప��ర్థం�� వ�ాత్ ర�, �ా� ఈ వయ్��త్ మ�ర�ప్ �ేయవల� ిఉనన్ మ��� ప��ర్థం�� 

వ�ాత్ డ�. అ�� ఈ ప్ర���య ��్వ�ా�� మ�ర�ప్�ేయబ���. అందువల్ల  అతడ� మ�ందు�ా 

బ�ధల� అనుభ�ం��� మ��య� కర్మను ��ల��ంచు���ా�, త��్వ�ా ���న్ �ెల్లట� 

ప��ర్థం�ా ర��ాంతరం �ే�ి ద �క్క ప��ర్థం సృ�ి్టంచబడ�త�ం��. ��వలం అప�ప్�ే 

అతడ� ఆ ఉనన్త �ా్థ � ��ంగ్ ను అ�వృ��ధ్  �యేగలడ�. �ా� అట�వంట� వయ్��త్�� 

�ా��రణం�ా మం� జన్మ�ిదధ్  జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ఉండదు. అత�న్ ఇం�ా ఎక�్కవ 

క�ా్ట ల� అనుభ�ంచమ� అ�����ే, ���న్ ఇం�ా తక�్కవ�ా నమ�్మ��డ� మ��య� ���న్ 

భ��ంచడం అత���� ఇం�ా కష్టం�ా ఉంట�ం��. అందువల్ల  ��ల� ఎక�్కవ నల్లట� ప��ర్థం 

ఉనన్�ా���� కృ�ి �ాధన �ేయడం కష్టం. అ� ే �ధం�ా ���� �ాఠ�ాల ల��� ఒ�� ఒక 

�ష�య్���� �ాధన ����ప్ �ాధన �ాఠ�ాలల� ఒక గ�ర�వ� అ���ా���� �ష�య్��� 

��త���్కవల�ిన ఆవశయ్కత ప��ే�, ఒక �ష�య్డ� గ�ర�వ�ను ��త���్కవ����� బదుల��ా. 
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ఇ�� ఈ �షయ�లను ఎంత��రక� ఆ �ష�య్�� శ��రం క��� ఉం�� అ����� ��్వ�ా 

�ర్ణ�ంచబడ�త�ం��. 

జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఒక���క్క జ�్ఞ ��దయప� గ�ణ��న్ �ర్ణ�సుత్ ం��, �ా� 

ఇ�� ���ద్ష్టం �ాదు. ��ంతమం���� అంత మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉండదు, �ా� �ాళ్ళ 

ఇంట� ప�ాయ్వరణం ��ల� బ�గ�ంట�ం��; ��ల�మం�� క�ట�ంబ సభ�య్ల� కృ�ి �ాధన 

�ే�ాత్ ర�. �ాళ్ళల� ��ంతమం�� మతపర���న నమ్మ�ాల� క��� ఉంట�ర� మ��య� కృ�ి 

�ాధన �షయ�లను ��ల� ఎక�్కవ�ా నమ�్మ��ర�. ఈ ప�ాయ్వరణంల� �ాళ్ళ�� అందుల� 

నమ్మకం క���ల� �ేయబడ��ర�, మ��య� ఇ�� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ��ర�గ�పడట���� 

అవ�ా�ా�న్ క�ప్సుత్ ం��. అందు�� ఇ�� ���ద్ష్టం �ాదు. ��ంతమం���� ��ల� మం� జన్మ�ిదధ్  

స్వ��వం ఉంట�ం��, �ా� �ాళ�్ళ మన�క్క ప్ర�జ��త్మక సమ�జంల� ఆ ��ంత 

��గం జ�్ఞ నం�� ���య్వంత�ల� �ావడం��, మ��య� అ�మ�ఖయ్ం�ా ����న్ళ్ళ ���తప� 

�ి��ధ్ ంతపర (ideological) ���య్�����ల ���ద్ష్ట  పదధ్త�ల �ారణం�ా, �ాళ�్ళ ��ల� 

సంక��త���న మనసత్��్వ�న్ ��ం�� ం��ంచుక���ల� �ేయబ��్డ ర� మ��య� �ాళ్ళ 

ప��జ�్ఞ ���న్ ��ట� ఉనన్ �షయ��న్ �ే�న్ నమ్మర�. ఇ�� �ాళ్ళ జ�్ఞ ��దయప� గ�ణ��న్ 

��ల� �వ్రం�ా ప్ర���తం �ేయగలదు. 

ఉ��హరణ�� ��ను ��వయ్ ��త్రం �రె�చు�����న్ ��ండవ ���న తరగ�ల� 

బ� ��ం��ను. ఉనన్పళం�ా ఒక మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉనన్ వయ్��త్ ��వయ్ ��త్రం ��ల� 

ఉనన్త���న �ా్థ �ల� �ెర�చుక�ం��. అతడ� ఇతర�ల� చూడల�� అ��క���న దృ�ాయ్లను 

చూ�ాడ�. అతడ� ఇతర�లక� �ె�ాప్డ�: “�ావ్, ప���త్ ఆ��ట���యం అంతట� 

��్రకష్క�ల�క్క శ���ాల��ౖ �ాల�న్ మంచు �ందువ�ల�్ల  పడటం చూ�ాను. మ�స్టర్ � �ా�� 

�క్క �జ���న శ��రం ఎల� ఉంట�ం�ో చూ�ాను, మ�స్టర్ � తల చుట�్ట  ఉం�ే ప����షం, 

�ాల�న్ ఎల� ఉంట�ం�ో , మ��య� ఎ�న్ �ాషన్ ల� ఉ��న్� ��ను చూ�ాను.” మ�స్టర్ 

��నన్���న �ా్థ �లల� క��� ప్రసం�ాలను ఇవ్వడం అతడ� చూ�ాడ� మ��య� �ాల�న్ 

�ాధక�ల శ���ాలను ఎల� స���సేుత్ ం�ో  చూ�ాడ�. ప్రసంగం �ే�� క�మంల� అ�� మ�స్టర్ 

�క్క ��ంగ్ ��న్2 ప్ర� ��నన్ ప��మ�ణంల�నూ ప్రసంగం �ేసుత్ ంద� క��� అతడ� 

చూ�ాడ�. ఇం�ా, అతడ� �ేవకనయ్ల� ప��ాప్ల� జల్లడం అట�వంట�� క��� చూ�ాడ�. 

ఇంత అదుభ్త���న ���న్ �షయ�ల� అతడ� చూ�ాడ�, అత� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వమ���� 

 

2 ��ంగ్ ��న్  gongshen (gong-shuhn)—��ంగ్  �ేత తయ�ర� �ేయబ��న శ��రం. 
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��ల� బ�గ�ంద� సూ�సూత్ . అల� �ె�ిప్ �ె�ిప్ తర��ాత, �వ���� అతడ� ఇల� అ��న్డ�: 

“��ను ఈ �షయ�ల� నమ్మను.” �ట�ల�్ల  ���న్ �షయ�ల� ఇపప్ట��� �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం ��్వ�ా 

ఋ�వ� �ేయబ��్డ �, మ��య� ఇం�ా అ��క���న �షయ�లను ఆధు�క �జ�్ఞ న �ాసత్ �ం 

��్వ�ా క��� �వ��ంచవచు్చ; మనం �ాట�ల� ���న్ �షయ�ల� చ��్చం��ం క���. ఇ�� 

ఎందుకంట� ���ంగ్ �ేనన్��ే అర్థం �ేసు��గల�ో అ�� �ాసత్వం�ా�� ఆధు�క �జ�్ఞ న 

�ాసత్ �ం అర్థం �ేసుక�������� ఎం�� �ం� ఉం��–ఇ�� మ�త్రం క�్చతం. ఈ దృకప్థంల� 

ఒక���క్క జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం �ా�� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణ��న్ ప���త్�ా �ర్ణ�ంచదు. 

జ�్ఞ ��దయం 
 
“జ�్ఞ ��దయం” అంట� ఏ�ట�? “జ�్ఞ ��దయం” అ���� మ��ల నుం�� వ�్చన ఒక పదం. 

బ�దధ్మతంల� ఇ�� ఒక �ాధక����� బ�దధ్  ధర్మం ఎడల ఉనన్ అవ�ాహనను సూ�సుత్ ం��, 

అవ�ాహనక� సంబం��ం�న ఆ జ�్ఞ ��దయం, మ��య� ప��ప�ర్ణ���న జ�్ఞ ��దయం. ����� 

అర్థం ���కం�క్క జ�్ఞ ��దయం అ�. అ�నపప్ట��� ఇ�� ఇపప్ట��� ఈ ���ల�్ల  

మ�మ�ల� మనుష�లక� ఆ�ా��ంచబడ�త�ం��. ఇ�� ఆ వయ్��త్ ��ల� చుర����న�ాడ� 

మ��య� అత�� ��ౖ అ���ా�� మనసుల�� �షయ��న్ చదవగలడ� సూ�సుత్ ం��. అతడ� 

�షయ�ల� త్వర�ా ��ర�్చ��గలడ� మ��య� అత���� ��ౖ అ���ా��� ఎల� ���ిప్ం��ల� 

�ెల�సు. మనుష�ల� ���న్ మం� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం అ� అంట�ర�, �ా��రణం�ా ఇ�� 

అల��� అర్థం �ేసు��బడ�త�ం��. ఒక్క�ా�� �ర� మ�మ�ల� మనుష�ల �ా్థ �క��న్ 

��ం�ెం ఎత�త్ �� ఎ����నప�ప్డ�, ఈ �ా్థ �ల�� సూ��్ర లను మ�మ�ల� మనుష�ల� 

తప�ప్�ా అర్థం �ేసుక�నన్ట�్ట �ా �ర� �ెల�సుక�ంట�ర�. మనం సూ�ం�ే జ�్ఞ ��దయం 

స����ా ఇ�� �ాదు. అల� �ాక�ం��, ఒక చుర����న వయ్��త్�క్క జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం 

అ���� మం��� �ాదు, ఎందుకంట� ఎక�్కవ చుర����న వయ్��త్ తన బ�స్ ల��� ��ౖ అ���ా�� 

��చు్చక���ల� ��వలం ��ౖ ��ౖ�� ప� �ే�ాత్ డ�. ఈ ప���ి్థత�ల�్ల  అసల�నౖ ప� ఇతర�ల �ేత�� 

�ేయబడ�త�ం�� క��? ఆ �ధం�ా ఈ వయ్��త్ ఇతర�లక� ఋణపడ��డ�. అతడ� 

చుర����న�ాడ� �ాబట�్ట  ఇతర�లను ���ిప్ంచడం అత���� �ెల�సు, ఇతర�ల� ఎక�్కవ 

న�ా్ట ల� భ��సుత్ ండ�ా అతడ� ఎక�్కవ ల���లను �� ందు��డ�. అతడ� చుర����న�ాడ� 

�ాబట�్ట  ఎక�్కవ�ా న�ా్ట ల �ాలవ్వడ�, అ���ాక సులభం�ా ఏ�� �� ��ట�్ట ��డ�. 

పరయ్వ�ానం�ా ఇతర�ల� న�ా్ట లను అనుభ�ం���. అతడ� ఈ �నన్ మ�క్క 

ప్ర�జ��త్మక ల�ధ్  ��సం ఎంత ఎక�్కవ�ా పట�్టంచుక�ంట��ో , అంత ఎక�్కవ సంక��త 
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మనసత్త్వంగల �ా���ా మ����� ��డ�, మ��య� అంత ఎక�్కవ�ా మ�మ�ల� 

మనుష�ల�క్క వసుత్  సంబం��త ల���లను ��ను వదుల���ల�న� అనుక�ంట�డ�. 

అందు�� అతడ� త�న్ ��ను ఎం�� వయ్వ���క���న �ా���ా ����ాత్ డ� మ��య� అతడ� 

ఎట�వంట� న�ా్ట లను భ��ంచడ�. 

��ంతమం�� ఈ వయ్��త్� చూ�ి అసూయ క��� పడ��ర�! ��ను �ెబ�త���న్ను 

అత�న్ చూ�ి అసూయ పడవదద్�. �క� �ె�యదు అతడ� ఎంతట� �రస���న �����న్ 

గడ�ప����ో : అతడ� స���ాగ్  �నల�డ� ల�క �ద్ర�� ల�డ�; అతడ� స్వప్ర�జ���న్ 

�� ��ట�్ట ������� కలల� క��� భయపడ��డ� మ��య� అతడ� స్వప్ర�జనం ��సం 

�ే��� ��ను�ాడడ�. అత� ��తం �తత్ం ��� ��స�� ��ర�� �ాత్ డ�, మ�� అతడ� 

�రస���న �����న్ గడ�ప�త���న్డ� �ర� అన�ా? ��మ� �ె��ప్�� ఏ�టంట� ఒక 

సంఘరష్ణల� �ర� ఒక్క అడ�గ� ��న��్క ����త్  ఆ�ా�ాల��, సమ���్ర ల�� అవధుల� ల�నట�్ట �ా 

కను��ంట�ర�, మ��య� తపప్�స���ా అ�� ఇం��క ప���ి్థ��ా మ�ర�త�ం��. అట�వంట� 

వయ్��త్ మ�త్రం ఏ������ా� ��ను�ాడడ�, మ��య� అతయ్ంత అల�ప� �ె�ిప్ం�ేట�వంట� 

�����న్ గడ�ప���డ�. �ర� అత�న్ చూ�ి ��ర�్చ��క�డదు. కృ�ి �ాధక�ల 

సమ�జంల� �ెపప్బడ�త�ం��: “అట�వంట� వయ్��త్ ప���త్�ా త�ిప్�� య�డ�. అతడ� వసుత్  

సంబం��త ప్ర�జ��ల ��సం మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ప���త్�ా ��ల�ప్య�డ�.” 

అత��� ద �ా�ాడ���మ� �ెపప్డం అంత సులభం �ాదు! అత��� కృ�ి �ాధన �ేయమ� 

అ�����ే, అతడ� �మ్మ�న్ నమ్మడ�: “కృ�ి �ాధన �ెయ�య్ల�? �మ్మ�న్ ��ట�్ట��, �ట�్ట�� 

�ాధక�ల��ా �ర� ����� �� �ాటం �ేయర�. �గ�� �ాళ�్ళ �మ్మ�న్ కష్ట �����ే, �ర� 

�ాళ్ళక� ����� అ� ే �ేయక�ం�� � మనసుల� �ాళ్ళ�� ధనయ్�ా��ల� క��� �ె�ాప్�. 

�ర� అందర� ఆక�య్ల� మ����� త���న్ర�! �రందుర� మ�న�ికం�ా 

�ాయ్��గ�సు్థ లయ�య్ర�!” ఇట�వంట� వయ్��త్ �షయ���� వ��త్ , అతడ� కృ�ి �ాధనను అసస్ల� 

అర్థం �ేసు��డ�. �ర� ఊహక� అంద� �ాళ�్ళ మ��య� మ�ర�్ఖ ల� అ� అతడ� 

అంట�డ�. అత��� ర��ంచడం కష్టం అ� �ర� అంట��ా అన�ా? 

మనం సూ�ం�ే జ�్ఞ ��దయం ఇ�� �ాదు. ����� బదుల� ఈ వయ్��త్ �ేనన్��ే 

“�ె�� తక�్కవతనం” అ� స్వయం-ప్ర�జనం �షయంల� అంట��ో , మనం మ�ట�్ల ��న 

జ�్ఞ ��దయం అ��. అ�� ేఅట�వంట� �ె��తక�్కవ వయ్��త్ �జం�ా�� �ె��తక�్కవ �ాడ� 

�ాదు. మనం స్వంత మ��య� �ా్వర్థ ప్ర�జ��ల �క్క �షయ��న్ అ��స��త్�� 

చూ�ాత్ ం అం�,ే �ా� �గ�� �షయ�ల�్ల  మనం ఎం�� ���కవంతం�ా ఉంట�ం. �ాసత్ � 
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ప����ధ�� ప్రణ��కల� �ర్వ��ం�ే �షయంల� ల��� మన ��ౖన పరయ్��కష్ణ అ���ా�� నుం�� 

పనుల� మ��య� ఇతర బ�ధయ్తల� ప���త్ �ే�� �షయంల�, మనం ��ల� మ�న�ిక���న 

సప్ష్టతను క��� ఉం�� �ాట�� ��ల� బ��ా �ర్వ��త్�ాత్ ం. ��వలం మన స్వంత ప్ర�జ��ల� 

ల�క పరసప్ర సంఘరష్ణల �షయ�ల�్ల �� అంత�ా పట�్టంచు��మ�. �మ్మ�న్ �ె��తక�్కవ 

�ాళ్ళ� ఎవర� అంట�ర�? ఎవ్వర� �మ్మ�న్ �ె��తక�్కవ �ాళ్ళ� అనర�–అ�� 

క�్చతం�ా అల��� ఉంట�ం��. 

�జం�ా �ె��తక�్కవ మ��ి గ���ం� మ�ట�్ల డ�క�ం��ం, ఎందుకంట� ఈ 

సూత్రం ఉనన్త �ా్థ �లల� ప���త్�ా ��ర�మ�ర��ా ఉం�� �ాబట�్ట . ఒక �ె��తక�్కవ మ��ి 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ��దద్�ా తప�ప్డ� �ా�ాయ్ల� �ేయ�����, మ��య� స్వంత 

ప్ర�జనం ��సం �� ట�ప��, �� �ాడట���� క��� అవ�ాశం ల�దు. అతడ� ప్ర�ష్టను 

��ర���డ� ల�క ద ను �� ��ట�్ట ��డ�, �ా� ఇతర�ల� అత���� ద ఇ�ాత్ ర�. అత�న్ ��ట్టడం 

మ��య� �ట్టడం ��ండూ అత���� ద � ఇ�ాత్ �, మ��య� ఈ ప��ర్థం ఎం�� 

అమ�లయ్���న��. మన �శ్వంల� ఈ సూత్రం ఉం��: నష్టం ల�క�ం��, ల�భం ల�దు.  ల�భం 

�� ం��� అంట�, ఒకర� తపప్క�ం�� నష్ట�� వల�ిం�.ే ఇతర�ల� ఈ �ె��తక�్కవ మ��ి� 

చూ�ినప�ప్డ�, �ాళ�్ళ అత�న్ మ�టల ��్వ�ా దూ�ి�ాత్ ర�: “నువ�్వ ఎంత �ె��తక�్కవ 

�ా���.” ఈ ��ట� దు�ాభ్షల ��్వ�ా ఒక ద ��గం అక్కడక� �సరబడ�త�ం��. అత� �ద 

అవ�ా�ా�న్ �సు��వడం ��్వ�ా �ర� ల�భం �� ం��న�ాళ�్ళ అవ���ర�, అందు�� �ర� 

ఏ�ో ఒకట� �� ��ట�్ట ���ా�స్ం�.ే ఒకర� అత� దగగ్���� ���్ల అత�న్ ఒక తనున్ త�న్ 

అంట�ర�: “నువ�్వ ��దద్  మ�ర�్ఖ ���.” అం� ే మ�్ల ఒక ��దద్  మ�క్క ద అ���� 

�సరబడ�త�ం��. ఎవ����� అత�న్ ����ంచడం ల�క తనన్డం �ే��త్  అతడ� ��వలం 

నవ�్వ��డ� అం�ే: “ఇం�ా ఇవ్వం��. ఏ�ై�ే��ం �ర� ��క� ద ఇసుత్ ��న్ర�, ��ను ఒక్క 

మ�క్క క��� ���న్ వదద్నను!” మ�� ఉనన్త �ా్థ �లల�� సూ��్ర ల ప్ర�ారం ��� 

ఆల��ంచం��, �ె���ౖన �ాళ�్ళ ఎవర�? ఈ వయ్��త్ �ె���ౖన �ాడ� �ా��? అత�� అంద��కంట� 

�ె���ౖన �ాడ�, ఎందుకంట� అతను ఏ మ�త్రం ద �� ��ట�్ట ��డ�. �ర� ఈ వయ్��త్�� ద � 

��ి��నప�ప్డ�, ���న్ ��ం�ెం క��� �ాదనడ�. అతడ� ���న్ �తత్ం �సుక�ంట�డ� 

మ��య� ���న్ నవ�్వత� �ీ్వక���ాత్ డ�. అతడ� ఈ ��తంల� ��ె�తక�్కవ �ాడ� 

�ావచు్చ, �ా� వ�ే్చ జన్మల� �ాదు–అత�� ప్రథమ ఆత్మ అ���� �ె�� తక�్కవ�� �ాదు. 

మ��ల�్ల  ఇల� �ెపప్బ��ం��–ఎం�� ద క��� ఉంట�, ఒక మ��ి అత�� వ�ే్చ ��త�ాలంల� 

ఒక ఉనన్�����ా���ా�� ల�క ఒక ��దద్  ధనవంత��ో అవ���డ�; ఈ రండ� �షయ�ల� ఒక�� 

ద ను మ���ప్�� �యేడం ��్వ�ా�� జర�గ����. 
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మనం �ె�ాప్మ� ద � సూట��ా ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ేయవచ్చ�. ఈ ద 

ర��ాంతరం �యేడం ��్వ�ా�� క�� � కృ�ి �ాధన �క్క �ా్థ � ��������? ���� 

��ర��ా ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ేయవచు్చ. ఒక�� �ా్థ �� ��ాధ్ ��ం�ే ��ంగ్ మ��య� ��ంగ్ 

�ాటవం అ���� క�� ఈ ప��ర్థం�ేత ర��ాంతరం �ేయబ�ే�? �ర� అన�ా ఇ�� ఎం�� 

అమ�లయ్���నద�? అ�� ప�ట�్ట క�� వ�్చ మరణం�� ��ళ్లగలదు. బ�దధ్మతంల� 

�ెపప్బ��ం�� ఏ�టంట� � కృ�ి �ాధన �ా్థ � అ���ే � ఫల�ి��ధ్  అ�. �ర� ఎంత 

ఎక�్కవ�ా ��య్గం �ే��త్  అంత ���త్ �న్ �ర� �� ందు��ర�–ఇ�� ��వలం అట�వంట� ఒక 

సూత్రం. మ��ల�్ల  �ెపప్బ��ం�� ద �� వ�్ేచ జన్మల� ఒకర� ఉనన్�����ా�� �ావడ� ల�క 

ఒక ��దద్  సంపద క�డగట�్ట ��వడ� �ే�ాత్ ర�. తక�్కవ ద ��, ఒక���� �ం�� ��సం 

అడ���్కవడం క��� కష్టం అవ�త�ం�� ఎందుకంట� ఇ�్చ ప�చు్చ������� ద అ���� ల�దు 

�ాబట�్ట . నష్టం ల�క�ం��, ల�భం ల�దు! ��ం�ై�� ద ల�క�ం��, ఒక�� శ��రం మ��య� ఆత్మ 

��ం��ట��� సంబం��ం� న�ం��� ��ర�: ఒకర� �జం�ా�� చ��� ��ర�. 

గతంల� ఒక ���ంగ్ గ�ర�వ� ఉం�ే�ాడ�, �ట్ట�దట� �ా���ా జనంల��� 

వ�్చనప�ప్డ� అత� �ా్థ � అ��ే ��ల� ఉనన్తం�ా ఉం�ే��. ఈ ���ంగ్ గ�ర�వ� ఆ 

తర��ాత ప్ర�ష్ట మ��య� స్వప్ర�జ��ల �ద �ి�్చ� ��ంచుక���న్డ�. అత�� గ�ర�వ� 

అత�� స�యక ఆత్మను �సుక�� ���్ల�� య�డ� ఎందుకంట� అతడ� ఆ స�యక 

ఆత్మలను కృ�ి �ే�� �ాళ్ళల� ఒకడ� �ాబట�్ట . అత�� స�యక ఆత్మ ఇం�ా ఇక్క� ే

ఉనన్ప�ప్డ�, అతడ� అత� స�యక ఆత్మ �ేత �యం�్రంచబ�ే�ాడ�. ఉ��హరణ�� 

అతడ� ప� �ే�� �ా�ాయ్లయం ఒక �ా్ల ట� ��ట��ంచ����� �ర్ణ�ం�ం��. ఆ 

పరయ్��కష్ణ����ా�� �ె�ాప్డ�: “�ల� �ా్ల ట� అవసరం ఉనన్�ాళ్ళందర� �క� �ా్ల ట� 

ఎందుక� అవసర� � ప���ి్థత�ల� �వ��ంచ����� ఇక్క���� రం��.” అందర� తమ 

స్వంత �ారణ�ల� సమక��ా్చర�, ఈ వయ్��త్ మ�త్రం ఒక్క మ�ట క��� మ�ట�్ల డల�దు. 

�వ���� పరయ్��కష్ణ అ���ా�� ఈ వయ్��త్�� �గ�� �ాళ్ళకంట� �ా్ల ట� అవసరం ఎక�్కవ�ా 

ఉంద� గ���త్ం��డ�, మ��య� ఆ �ా్ల ట� అత��� ఇ�ా్వల� �ర్ణ�ం��డ�. �గ�� జనం 

�ా��ం��ర�: “ల�దు, ఆ �ా్ల ట� అత��� ఇవ్వ����� �ల�్ల దు. అ�� ���� ఇ�ా్వ� ఎందుకంట� 

���� ��� అవసరం ��ల� ఎక�్కవ�ా ఉం��.” ఈ వయ్��త్ అ��న్డ�: “అ��ే ��� 

���సు��ం��.” ఒక మ�మ�ల� మ��ి అత��� �ె��తక�్కవ �ా���ా చూడవచు్చ. 

��ంతమం���� అతడ� ఒక �ాధక�డ� �ెల�సు, అత�న్ అ���ార�: “ఒక �ాధక����ా నువ�్వ 

ఏ� ��ర���వ�. మ�� �క� ఏం �ా�ా�?” అతడ� సమ���నం�ా, “ఇతర�లక� అవసరం 

ల���� ఏ����� ఉంట� ���న్ �సుక�ంట�ను.” �జ���� అతడ� అసస్ల� �ె��తక�్కవ 
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�ాడ� �ాదు మ��య� ఎం�� �ె���ౖన �ాడ�. ��వలం స్వంత �ా్వర్థ ప్ర�జ��ల 

�షయంల��� అతడ� ఈ �ధం�ా ఉంట�డ�. అతడ� ప్రకృ��క్క గమ���న్ 

అనుస��ంచ���న్ నమ�్మడ�. �గ�� �ాళ�్ళ అత�న్ మ�్ల అ���ార�: “ఈ ���ల�్ల  ఎవ్వ���� 

అవసరం ల���� ఏమ�ం��?” అతడ� బదు���్చడ�: “అందర� ఇక్క���� అక్క���� తంత� 

ఉం�ే ��ల�ద ప��న �ాళ్లమ�క్కల� ఎవ్వ���� అవసరం ల�దు. అందు�� ��ను �ాట�� 

ఏర�క�ంట�ను.” మ�మ�ల� మనుష�లక� ఇ�� ఊహక� అ�త���న �షయం�ా 

అ��ిసుత్ ం�� మ��య� �ాధక�లను అర్థం �ేసు��ల�ర�. �ాళ�్ళ ���న్ అర్థం �ేసు��ల�ర�, 

ఎందుకంట� �ాళ్ళ ఆల�చ�� తల�ల� ��ల� దూరం�ా ఉ��న్� మ��య� �ాళ్ళ �ా్థ �ల 

మధయ్ అంతరం క��� మ�� ఎక�్కవ�ా ఉం��. అ�� ే అతడ� �జం�ా�� ఆ �ా�� 

ఏర���బ� వడం ల�దు. అతడ� ఒక మ�మ�ల� మ��ి అర్థం �ేసు��ల�� ఒక సూ��్ర �న్ 

�ె�ాప్డం�ే: “మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ ��ను �ే�న్ ��ర���ను.” మనం ఆ �ా�� 

గ���ం�ే మ�ట�్ల డ�క�ం��ం. �క� �ెల�సు బ�దధ్మత గ�ం��ల�్ల  ఇల� �్ార యబ�� ఉంద�: 

“సంప��ా్ణ నంద స్వరగ్ంల�, వృ��ల� బం�ారం�� �ేయబ��్డ � మ��య� ��ల, ప�ల�, 

ప�వ�్వల� మ��య� ఇళ�్ళ క��� బం�ారం���� తయ�ర� �ేయబ��్డ �. బ�దధ్-�ేహం 

క��� బం�ారం�� �ల�ల� ��ర�సుత్ ం��.” ఒక���� అక్కడ �నన్ �ా�మ�క్క క��� 

�ొరకదు. అక్కడ �ెల�మణ� అ��య్ క���స్ (��ణ�ల�) క��� �ా��్ల  అ� �ెపప్బడ���. 

అతడ� అక్కడక� ��ళ�త్  ఒక �ా�మ�క్క �సుక�� ��ళ్లడ�, �ా� మ�మ�ల� మనుష�ల� 

అవ�ాహన �ేసు��ల�� ఈ సూ��్ర �న్ మ�త్ర�� �ె�ాప్డ�. �ాసత్వం�ా�� �ాధక�ల� 

అంట�ర�: “�ామ�నయ్ ప్రజలక� �ాళ్ళ ����కల� �ాళ్ళ�� ఉంట��, ��మ� �ాట�� 

య�న్ంచమ�. �ామ�నయ్ జనులక� ఉనన్��� �షయ���� వ��త్ , మ�క� �ాట���ౖ క�డ 

ఆస��త్ ల�దు. అ��� మ�క� ఉనన్�� మ�త్రం �ామ�నయ్ జనుల� �� ందల�ర�, �ాళ�్ళ ���న్ 

�ా�ాల� అనుక���న్ �ా�.” 

�జ���� మనం ఇప�ప్�ే �వ��ం�న జ�్ఞ ��దయం ఇం�ా కృ�ి �ాధన క�మ 

గమనంల� జ���� ఒక �ధ���న జ�్ఞ ��దయ��న్ గ���ం�ే సూ�సుత్ ం��, మ��య� ఇ�� 

మ�మ�ల� మనుష�లక� సంబం��ం�న ����� క�్చతం�ా వయ్���కం. ��మ� �ాసత్�ా��� 

సూ�ం�ే జ�్ఞ ��దయం కృ�ి �ాధన క�మ గమనంల� ఒకర� గ�ర�వ��ేత బ� ��ంచబ��న �ా 

క� ల�క ����మత గ�ర�వ���్వ�ా బ� ��ంపబ��న ����క� జ�్ఞ ��దయం �ాగల�ా మ��య� 

అం��క��ంచగల�ా అ�� �షయ���న్, ఇబ్బందులను ఎదుర�్కనన్ప�ప్డ� �ాళ�్ళ తమ� 

��మ� �ాధక�ల��ా చూసు��గల�ా, మ��య� కృ�ి �ాధన �ే��టప�ప్డ� �ాళ�్ళ �ా ను 

అనుస��ంచగల�ా అ����� గ���ం�న�ే. ��ంతమం�� �షయ���� వ��త్ , �ాళ్ళ�� ���న్ ఏ 
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�ధం�ా �ె�పి్�� �ా� �ాళ�్ళ ఇం�ా నమ్మర� మ��య� �ామ�నయ్ మ�నవ����ా ఉండడ�� 

��వయ్ం అ� ���ాత్ ర�. �ాళ�్ళ తమ �ం�� నమ్మ�ాలను వ��ల�య����� బదుల� 

�ాట��� పట�్ట క�� ఉంట�ర�, మ��య� ఇ�� �ాళ్ళ� నమ్మకంల�� �ాళ�్ళ�ా తయ�ర� 

�ేసుత్ ం��. ��ంతమం�� ��వలం �ాయ్ధుల� నయం �ేసు���ా� అనుక�ంట�ర�. ��ను ఒక్క�ా�� 

ఇక్కడ ���ంగ్ �ాయ్ధుల� నయం �ేయ����� స����ా ఉప���ంచబడద� �ెపప్�ా��, 

�ాళ్ళ మనసుల� ����� వయ్���కం�ా సప్ం���ాత్ � మ��య� ఆ తర��ాత బ� ��ం�న�� 

ఏ�� �ాళ�్ళ నమ్మర�. 

��ంతమం�� తమ జ�్ఞ ��దయప� గ�ణ��న్ అసస్ల� అ�వృ��ధ్  �ేసు��ల�ర�. 

�ాళ�్ళ క�మర��తం�ా �� ప�సత్కం �ద గ�ర�త్ ల� ��డ��ర�. మన �ాధక�ల�్ల  ��వయ్ ��త్రం 

�ెర�చుక�� ఉనన్�ాళ�్ళ ఈ ప�సత్కం ��ల� రంగ� రంగ�ల��ా, బం�ార� రంగ�ల� మ��య� 

��ర�సూత్  ఉంద� కను��ంట�ర�. ప్ర� పదమ� �� �ాషన్ �క్క ప్ర�ర��ా�న్ క��� 

ఉంట�ం��. ��ను అబ��ధ్ ల� �ె��ే, ��ను అంద��� �సం �ేసుత్ నన్ట�్ట . �ర� ��ట�్టన గ�ర�త్  

��ల� నల్ల�ా క��ిసుత్ ం��. క�మర��తం�ా ��� �ద గ�ర�త్ ల� ��ట్ట����� �క� ఎంత 

�ైరయ్ం? మనం ఇక్కడ ఏం �ేసుత్ ��న్ం? ��మ� �మ్మ�న్ ఉనన్త �ా్థ �లక� కృ�ి �ాధన 

�ేయ����� మ�రగ్దర్శకం �ేయడం ల���? �ర� ఆల��ంచవల�ిన �షయ�ల� క�డ 

���న్ ఉ��న్�. ఈ ప�సత్కం �ర� కృ�ి �ాధన �ేయ����� మ�రగ్దర్శకం �ేయగలదు. 

�క� ఇ�� అమ�లయ్���నద� అ��ించడం ల���? బ�దధ్� ప��ంచడం ��్వ�ా �ర� 

�జం�ా�� కృ�ి �ాధన �ేయగల�ా? �ర� ఎం�� భ��త్ ��ర�ాలను క��� ఉం�� బ�దధ్ 

�గ���న్ ��ం�ెం మ�ట�్ట ������� �ైరయ్ం �ేయర�, ప్ర���� అగర�వత�త్ ల� క��� 

������ాత్ ర�, అ�నపప్ట��� � కృ�ి �ాధనను ఏ�ై�ే స్వచ్ఛం�ా మ�రగ్దర్శకం �ేయగల�ో 

ఆ ���ా� �ెడ��ట్ట����� మ�త్రం �ర� �ైరయ్ం �ే�ాత్ ర�. 

ఒక���క్క జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం గ���ం� �ె�ాప్లంట�, ఇ�� కృ�ి �ాధన 

క�మంల� ��నన్ �ా్థ �లల� జ���� ఒక �షయ��న్, ల�క ఆ గ�ర�వ� బ� ��ం�న ఒక 

���ద్ష్ట���న �ా � �ర� ఎంత ల�త��ా అవ�ాహన �ేసు��గలర� అ������న్ సూ�సుత్ ం��. 

అ��� ఇ�� ఇం�ా ��మ� సూ�ం�ే మ��క���న జ�్ఞ ��దయం �ాదు. ��మ� మ�ట�్ల �ే 

మ��క���న జ�్ఞ ��దయం ���న్ సూ�సుత్ ం��: ఒక���క్క ��త�ాలంల�, కృ�ి �ాధన 

ఆరం�ం�నపప్ట� నుం�� ఒకర� �రంతరం ��ౖ�� ఎదుగ���ర�, మ�నవ బం��ల� మ��య� 

పల� ర�ాల ����కలను ������డ��ర�, మ��య� ఒక���క్క ��ంగ్ క��� కృ�ి 

�ాధన�క్క ఆ �వ�� ��ట�్ట  వరక� �రంతరం ��ర�గ�త��� ఉంట�ం��. ఈ ద ప��ర్థం 
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అ���� సంప�ర్ణం�ా ఎప�ప్�ై�ే ��ంగ్ �ా ర��ాంతరం �ెందుత�ం�ో మ��య� గ�ర�వ��ేత 

ర��� ం��ంచబ��న ఈ వయ్��త్�క్క కృ�ి ప్రయ�ణం ఎప�ప్�ై�ే ఒక మ���ంప�క� వసుత్ ం�ో , 

“భ�ం” అ�న్ ����ల� అ�ే కష్ణంల� బ్రదద్ల�య్ �రె�చుక�ంట��. అత� ��వయ్ దృ�ి్ట 

అత� �ా్థ ��క్క అత�య్నన్త���న �ా్థ ����� �ేర�క�ంట�ం�� మ��య� అత� �ా్థ �ల� 

��నన్���న ప��మ�ణ�ల�క్క ఆ స��య్�న్, ��నన్���న �ాల–స్థలమ�లల� 

��నన్���న �వ�ల మ��య� ప��ర్థం�క్క ఉ��� స్వర��ాలను అతను 

చూడగల�గ���డ�, మ��య� మన �శ్వం�క్క స��య్�న్ చూడగల�గ���డ�. 

అత���క్క ��వయ్ శక�త్ ల�న్ ఉదభ్��ాత్ �, మ��య� అతడ� ��ధ ర�ాల �వ�లను 

కల�సు��గల�గ���డ�. ఈ �ాట��� ఈ వయ్��త్ ఒక ��పప్ జ�్ఞ ��దయం �� ం��న మ��ి ల�క కృ�ి 

�ాధన ��్వ�ా జ�్ఞ ��దయ���న ఒక వయ్��త్ �ా��? ���న్ �్ార �న ��ర�య ��షల��� 

అను�ాదం �ే��త్ , ఇతడ� ఒక బ�దధ్ . 

మనం సూ�ం�ే జ�్ఞ ��దయం అ���� ఈ మ��క���న జ�్ఞ ��దయం, ఇ�� 

ఆక�ి్మక���న జ�్ఞ ��దయప� ��వక� �ెందుత�ం��. ఆక�ి్మక జ�్ఞ ��దయం అంట� ఒక వయ్��త్ 

అత�� ��తం �� డవ��� కృ�ి క�మంల� ��ళం ��యబ�� ఉ��న్డ� అర్థం, మ��య� తన 

��ంగ్ �ా్థ � ఎంత ఎత�త్ ల� ఉం�� ల�క తన కృ� ి �యేబడ్డ  ��ంగ్ ఏ ర�పంల� ప్రతయ్కష్ం 

అవ�త�ం�� అ���� అత���� �ె�యదు. అత���� ఎట�వంట� అనుభ�� ఉండదు, మ��య� 

అత�� శ��రంల�� కణ�ల�న్ క��� ��ళం ��యబ�� ఉంట��. అతడ� కృ�ి �ే�ని ��ంగ్ 

�వ�� ��ట�్ట  వరక� ��ళం ��యబ�� ఉంట�ం��, మ��య� ��వలం అప�ప్�ే అ�� �డ�దల 

�ేయబడ�త�ం��. ��వలం ��పప్ జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉనన్�ాళ�్ళ మ�త్ర�� ఇ�� 

�ేయగలర�, ఎందుకంట� ఈ కృ�ి �ాధన ఎం�� బ���కర���న�� �ాబట�్ట . ఒకర� ఒక మం� 

మ��ి�ా ఉండడం ��్వ�ా�� �్ార రం�ం���. ఒకర� ఎల్లప�ప్డూ �ిన్ �ింగ్ అ�వృ��ధ్  

�ేసూత్ �� ఉం���, ఎల్లప�ప్డూ క�ా్ట ల�� బ�ధప���, కృ�ిల� �రంతరమ� ఎద�ా�, 

ఎప�ప్డూ �ిన్ �ింగ్ అ�వృ��ధ్  �ేసు������� ���ా�, ఒకర� తమ స్వంత ��ంగ్ ను 

చూడల�క�� ���. కృ�ి అ���� అట�వంట� ఒక వయ్��త్�� అతయ్ంత కష్టతర���న��, మ��య� 

అతడ� ల�క ఆ�� ఒక ��పప్ జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉనన్�ా��� ఉం���. ఈ వయ్��త్ ఏ� 

�ె�యక�ం���� అ��క���న సంవతస్�ాల �ాట� కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ డ�. 

ఇక్కడ క�మ���న జ�్ఞ ��దయం అ� �ిలవబ�ే ఇం��క �ధ���న జ�్ఞ ��దయం 

ఉం��. ఆరంభం �ే�ినపప్ట� నుం�ే, ��ల�మం���� �ాల�న్ భ్రమణం �ేయడం �ె��ిం��. 

అ�ే సమయంల�, ��ను అంద�� ��వయ్ ����్ర ల� క��� �ె����ను. రకర�ాల �ారణ�ల వల్ల , 
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��ంతమం�� భ�షయ్త�త్ ల� �షయ�లను చూడగల�గ���ర�, ఇప�ప్డ� చూడల�క�� ���. 

�ాళ�్ళ �షయ�లను �ల�ా చూడడం నుం�� �షయ�లను సప్ష్టం�ా చూడడం వరక� 

�ేర�క�ంట�ర�, మ��య� �ాళ�్ళ ���న్ ఎల� ఉప���ం��ల� �ె�య� �ి్థ� నుం�� ఎల� 

ఉప���ం��ల� �ెల�సుక��� వరక� �ేర�క�ంట�ర�. ఒక���క్క �ా్థ � �రంతరం 

��ర�గ�త�ం��. � �ిన్ �ింగ్ ��ర�గ�పడ�త� మ��య� ��నన్���న బం��ల� అ��� 

తయ్�ంచబడ�త�ంట�, ��ధ���న అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� అ�వృ��ధ్  �ేయబడ�త���న్�. 

కృ�ి �ాధన�క్క ప���త్ ర��ాంతరం ప్ర���య మ��య� శ��రం�క్క ర��ాంతరం 

ప్ర���య అ�న్ �ర� �ాట�� చూడగ��� ల�క అనుభ�� �� ందగ��� �ి్థత�ల�్ల �� 

జర�గ����. �వ�� ��ట�్ట  వరక� �ర� ఎప�ప్�ై�ే సంప�ర్ణం�ా �శ్వం�క్క సతయ్ం 

�ెల�సు��గల�గ����� అపప్ట� వరక�, మ��య� కృ�ిల� �ర� �ేర���వల�ిన అతయ్ంత 

ఉనన్త���న �ా్థ ���న్ �ేర�క��� ���ా మ�ర�ప్ల� జర�గ�త��� ఉంట��. బన్ ట� �క్క 

ర��ాంతరం మ��య� అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల�క్క బల���తం అ��� ఒక ���ద్ష్ట���న 

ప్రమ�ణ���� �ేర�క�� ఉంట�� మ��య� క�మం�ా ఈ ల��య్�న్ �ా���ాత్ �. ఇ�ే 

క�మ���న జ�్ఞ ��దయం అంట�. ఈ క�మ���న జ�్ఞ ��దయం కృ�ి పదధ్� క��� ఏ� సులభం 

�ాదు. అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� క��� ఉం��, ��ంతమం�� తమ బం��ల� ������ట్టల�ర� 

మ��య� �ాట�� ప్రద��్శంచుక��� అవ�ాశం క��� ఉం�� ల�క ఏ�ై�� �ెడ� �ా�ాయ్ల� �ే�� 

అవ�ాశం ఉం��. �ర� ఆ �ధం�ా ��ంగ్ ను �� ��ట�్ట క�ంట�ర�, � కృ�ి �ాధన వయ్రధ్ం 

అ��� త�ం�� మ��య� ��శనం అ��� త�ం��. ��ంతమం�� ��నన్���న �వ�ల�క్క 

��నన్ �ా్థ �ల �ా����్క�ాలను గమ�ంచగలర� మ��య� చూడగలర�. ఒకర� 

�మ్మ�న్ ఇ�� ల�క అ�� �ేయమ� అడగవచు్చ. ఆ వయ్��త్ �మ్మ�న్ అత� �షయ�లను 

�ాధన �ేయమ� అడగవచు్చ మ��య� �మ్మ�న్ తన �ష�య్���ా �సు��వచు్చ, �ా� 

�ర�  ఫల�ి��ధ్  �ా��ంచడంల� అతడ� స�యం �ేయల�డ� ఎందుకంట�, అతడ� క��� 

ఫల�ి��ధ్  �� ందల�దు �ాబట�్ట. 

అం�ే�ాక, ఇం�ా ��ౖన ఉనన్ ప��మ�ణ�ల�్ల  అ�న్ �వ�ల� ��ల� ��దద్�ా 

మ�రగ��� మ��య� తమ అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �లను ప���త్�ా ప్రద��్శంచగ��� 

అమర�వ�ల�. � మనసు అ���� ధర్మబదధ్ం�ా ల�క�� �ే, �ర� �ాళ్ళను అనుస��ంచ�ా? 

ఒక్క�ా�� �ర� �ాళ్ళను అనుస��ం��రంట�, � కృ�ి �ాధన వయ్రధ్ం అ��� త�ం��. ఆ �� 

ఒక స్వచ్ఛ���న బ�దధ్  ల�క ఒక స్వచ్ఛ���న ���� అ����ా�, �ర� ఇం�ా కృ�ి �ాధన 

అ���� తపప్క �దట� నుం�� ఆరం�ం���స్ం�ే. �ాళ�్ళ ఎంతట� �ా్థ �లల� ఉనన్ స్వరగ్ం 

నుం�� వ�్చ��, �ాళ�్ళ ఇం�ా అమర�వ�ల� క��? ��వలం ఒకర� కృ�ిల� ��ల� ఉనన్త 
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�ా్థ ��� �ేర�క�నన్ తర��ాత మ��య� ల��య్�న్ �ా��ం�న తర��ాత మ�త్ర��, ఒకర� 

��ౖ�� మ��య� అ�న్ట��� అ�తం�ా �ేర���గలర�. ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�����, ఏ�� ఏ����� 

ఒక అమర�� తపప్క�ం�� �� డ��ాగ్ , మ��ాయ����ా మ��య� ��ల� 

�ామర్థ�వంత���ల� క��ి�ాత్ డ�. అ�నపప్ట��� ఆ �� ఫల�ి��ధ్  �ా��ం� ఉండక�� వచు్చ. 

పల� ర�ాల సం�ే�ాల�క్క జ�కయ్ం�� మ��య� పల� ర�ాల దృ�ాయ్ల�క్క �కరష్ణల��, 

�ర� చ�ంచక�ం�� ఉండగల�ా? అందువల్ల  ��వయ్ ��త్రం �ెర�చుక�� ఉండ�ా కృ�ి �ాధన 

�ేయడం అ���� క��� కష్టతర��, మ��య� � �ిన్ �ింగ్ ను స���ాగ్  �యంత్రణ 

�ేసు��వడం అ���� ఇం�ా కష్టం. అదృష్టం ��ల�� ఎల�������ా�, ఎం��మం�� మన �ాధక�ల 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� �ాళ్ళ కృ�ి �ాధన ప్ర���యల� స�ా��� �ేర�క��� ల��ా�� 

�ెరవబడ���, మ��య� �ాళ�్ళ అపప్ట� నుం�� క�మ���న జ�్ఞ ��దయప� �ి్థ��� 

�ేర�క�ంట�ర�. అంద���క్క ��వయ్ ��త్రమ� �ెరవబడ�త�ం��, �ా� ��ల�మం�� 

అ�ం��్రయ �ామ�ా్థ �ల� బయటక� �ావ����� అనుమ�ంచబడదు. � �ిన్ �ింగ్ క�మం�ా 

ఒక �ా్థ ��� �ేర�క�నన్ తర��ాత మ��య� �ర� ఒక �ి్థర���న మనసు�� స���ాగ్  

నడ�చు��గ���నప�ప్డ�, అవ�న్ ఒక్క�ా���ా బ్రదద్ల� �ెరవబడ���. ఒక ���ద్ష్ట���న 

�ా్థ �ల�, �ర� క�మ���న జ�్ఞ ��దయప� �ి్థ�ల��� ప్ర����ాత్ ర� మ��య� ఈ సమయ���� 

�మ్మ�న్ �ర� స���ా న���ించు��వడం సుల�వ��ా ఉంట�ం��. ��నన్���న అ�ం��్రయ 

�ామ�ా్థ �ల� బయటక� వ�ాత్ �. �ర� కృ�ిల� స్వయం�ా ��ౖ�� ఎదుగ���ర� ఎంత వరక� 

అంట�, �వ���� అవ�న్ ��ళం �ెరవబ�ే వరక�. �ర� కృ�ి �ాధనల� స�ా��� �ేర�క��� 

స���� �ాట�� ఉంచు��వ����� అనుమ�ంచబడ��ర�. మన �ాధక�ల�్ల  ��ల�మం�� ఈ 

వ�ాగ్ ��� �ెం��న�ా��, అందు�� �క� �షయ�లను చూ��ల�� ఆత్రం ఉండక�డదు. 

అందర� ��� ఉంట�ర� జ�న్ బ�దధ్మతం క��� అక�ా్మత�త్  జ�్ఞ ��దయ���� 

మ��య� క�మ���న జ�్ఞ ��దయ���� మధయ్ �����న్ గ���ం� మ�ట�్ల డ�త�ంద�. జ�న్ 

బ�దధ్మతం �క్క ఆరవ ఆ��గ�ర�వ� ��్వనంగ్ అక�ా్మత�త్  జ�్ఞ ��దయ��న్ బ� ��ంచ�ా, 

ఉతత్�ా�� జ�న్ బ�దధ్  �ాఠ�ాలనుం�� ��న్ �� య్3 క�మ���న జ�్ఞ ��దయ��న్ బ� ��ం��డ�. 

���దద్�� మధయ్ బ�దధ్మత అధయ్య��ల గ���ం�న ��ా��ల� చ��త్రల� ��ల� �ాలం 

న�����. ��ను ����� అర్థం ల�ద� అంట�ను. ఎందుక�? ఇ�� ఎందుకంట� �ాళ�్ళ 

సూ�ం�ం�� కృ�ి �ాధన క�మంల� ��వలం ఒక సూత్రం�క్క అవ�ాహన గ���ం� 

మ�త్ర��. ఈ సూత్రం �షయ���� వ��త్ , ��ందర� ఒక్క�ా���ా అర్థం �ేసు��వచు్చ, అ� ే

3 ��న్  �� య్ Shen xiu (shuhn-shyo)—ట�ంగ్ �ామ�� జయ్ంల� జ�న్ బ�దధ్మత ఉతత్�ా�� �ాఠ�ాల 

�క్క �ా్థ పక�డ�. 
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�ధం�ా ఇతర�ల� ����� క�మం�ా జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ం�� అవ�ాహన �ేసు��వచు్చ. ఒకర� 

జ�్ఞ ��దయం ఎల� �� ం��ర���� అంత మ�ఖయ్మ�? ఒకర� అం�� ఒక్క�ా���ా అర్థం 

�ేసు��వడం మం��,ే �ా� ఒకర� క�మం�ా జ�్ఞ ��దయం �� ం�����ా� అ�� క��� 

మం��ే. ఈ ��ండ� ప���ి్థత�ల� జ�్ఞ ��దయ�� �ా��? ��ండూ జ�్ఞ ��దయ��, అందు�� 

��ం��ట�్ల  ఏ�� తప�ప్ �ాదు. 

��పప్ జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉనన్ మనుష�ల� 

“��పప్ జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం” క��� ఉనన్ మ��ి అంట� ఏ�ట�? ��పప్ జన్మ�దిధ్  స్వ��వం 

ఉనన్�ాళ్ళ�� మ��య� మం� ల�క అలప్���న జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉనన్�ాళ్ళ�� మధయ్ 

ఇం�ా వయ్��య్�ాల� ఉ��న్�. ��పప్ జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఉనన్�ాళ్ళ� ����� పట�్ట ��వడం 

అ���� అతయ్ంత కష్టతరం, ఎందుకంట� అట�వంట� వయ్��త్ జ�్మంచ����� ఒక ��ర్ఘ���న 

������్ర త్మక �ాలం పడ�త�ం�� �ాబట�్ట. అ�� ే ఒక ��పప్ జన్మ�ిదధ్  స్వ��వంగల వయ్��త్ 

�ట్ట�దట�ా ��పప్ �తత్ంల� ద � క��� ఉం��� మ��య� ఈ �ెల్లట� ప��ర్థం�క్క 

ఎం�� ��ాత్ ర���న ����్ర �న్ క��� ఉం���–ఇ�� తపప్�స��. ఇ�� ఇల� ఉండ�ా, ఈ వయ్��త్ 

అ�న్ట�కంట� అ� క��న���న క�ా్ట ల� భ��ంచగ��� ఉం���. అత���� ��పప్ సహన శ��త్గల 

మనసు ఉం��� క���, మ��య� ��య్గం �ేయగ��� ఉం���. ��ం�� �ాట� అతడ� ద ను 

�ా�ాడ���గల�ా�, మం� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం క��� ఉం���, మ��య� ఇం�ా ఎ��న్. 

అ�న్ట�కంట� అ� క��న���న కష్టం ఏ��? బ�దధ్మతంల� మ�నవ����ా ఉండడం 

అ���� క�ా్ట లను అనుభ�ంచ����� అ� నమ్మబడ�త�ం��–�ర� మ�నవ�ల��ా ఉనన్ంత 

�ాలం, �ర� క�ా్ట లను భ��ం���స్ం�ే. అ�న్ ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  ఉనన్ �వ�లక� మన 

�ామ�నయ్ మ�నవ శ���ాల� ఉండవ� అ� బ�దధ్మతం నమ�్మత�ం��. �ాళ�్ళ అందువల్ల�� 

�ాయ్��గ�సు్థ ల� �ార�, ల�క జననం, వృ��ధ్ పయ్ం, అ����గయ్ం, మ��య� మరణం ల�ంట� 

సమసయ్ల� క��� ఉండవ�. �ాళ్ళ�� అట�వంట� బ�ధల� అ���� ఉండవ�. ఇతర 

ప��మ�ణ�ల�్ల  మనుష�ల� �ాల�్ల �� ల�వగలర�, ఎందుకంట� �ాళ�్ళ బర�వ�ల�� �ాళ�్ళ 

మ��య� ��ల� అదుభ్త���న �ాళ�్ళ �ాబట�్ట . ఈ శ��రం �ారణం�ా�� మ�మ�ల� 

మనుష�ల� ఈ సమసయ్ను ఎదుర�్కంట�ర�: �ాళ�్ళ చ�, ����, ��హం, ఆక� మ��య� 

అలసట తట�్ట ��ల�ర�, అ����ా� �ాళ్ళ�� ఇం�ా జననం, వృ��ధ్ పయ్ం, అ����గయ్ం, 

మ��య� మరణం ఉంట��. ఏ �ధం�ా అ���, ఒకర� సుఖం�ా ఉండర�. 
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��ను ఒక �ా�ాత్ ప�్రకల� చ���ాను ట�ంగ్ షన్4 ప్ర�ేశంల� భ�కంపం 

వ�్చనప�ప్డ�, భ�కంపంవల్ల  ఎం��మం�� మనుష�ల� చ��� య�ర�, �ా� ��ంతమం�� 

ర��ంచబ��్డ ర�. ఈ వ�ాగ్ ��� �ెం��న మనుష�ల �ద ప్ర�ేయ్క���న సంఘం�ేత ���రణ 

జరపబ��ం��. �ాళ్ళను అ���ార�: “చ��� బ� �� ఆ ప���ి్థ�ల� �క� ఏమ��ిం�ం��?” 

ఆశ్చరయ్కరం�ా ఈ మనుష�ల� అందర� ఒ�� �లకష్ణ���న ప���ి్థ�� గ���ం� ఏ��భ�ం� 

మ�ట�్ల ��ర�. అన�ా స���ాగ్  చ��� �� మ�ందు �ాళ్ళ�� భయం అ��ించల�దు; ����� 

�ర�దధ్ం�ా �ాళ�్ళ అక�ా్మత�త్ �ా ఒక ఉపశమన ���ా�న్ అనుభ�� �� ం��ర�, 

ఉపజ�గృ�ల� ఒక �ధ���నట�వంట� ఉ��స్హం��. ��ంతమం�� శ��రం�క్క సం��ళ్ళ 

నుం�� �మ���త్� అనుభ�ం��ర�, ��ల� �ే�క�ా మ��య� అదుభ్తం�ా �ాల�్ల �� 

ల�వగ��ార�; �ాళ�్ళ తమ స్వంత �ే�లను చూడగ��ార�. ��ంతమం�� ఇతర 

ప��మ�ణ�ల�్ల  �వ�లను క��� చూడగ��ార�, ఇం�ా ��ంతమం�� ఇం��క్క���� 

���్ల�� య�ర�. �ాళ్ళందర� ఆ ఒక్క కష్ణంల� ఒక ఉపశమన ��వం కలగ���న్ గ���ం�, 

మ��య� బ�ధ అ�� ఎట�వంట� అనుభ�� ల�� ఉపజ�గృ�ల� ఒక �ధ���న ఉ��స్��న్ 

గ���ం� ప్ర�ాత్ �ం��ర�. ఇ�� సూ�ం�ే�� ఏ�టంట� ఈ మ�నవ ���క శ��రం�� ఒకర� 

బ�ధల� అనుభ��ాత్ ర�, �ా� అందర� త�్ల గరభ్ం నుం�� ఇ�ే �ధం�ా వ�ాత్ ర� �ాబట�్ట 

ఎవ్వ���� ఇ�� బ�ధ అ� �ె�యదు. 

ఒకర� అ�న్ంట� కంట� అ� క��న���న క�ా్ట ల� భ��ం��ల� ��ను ప్ర�ాత్ �ం��ను. 

ఇంతక�మ�ందు ��� మ�న�ా��క్క �ాల-స్థలమ� ��వన అ���� ఇతర, ఇం�ా ��దద్  

�ాల-స్థలమ�లక� ��నన్ం�ా ఉంట�ం�� అ� �ె�ాప్ను. ఇక్కడ ఒక �ీచన్ అ���� ��ండ� 

గంటల�, ఇ�ే ఆ ప��మ�ణంల� ఒక సంవతస్రం. ఒక వయ్��త్ ఈ క��న���న ప���ి్థ�ల� కృ� ి

�ాధన �ే��త్ , అతడ� �జం�ా అ�ా��రణ���న �ా���ా ప��గణ�ంచబడ��డ�. ఈ మ��ి 

���� ��రక� ఆ హృదయ��న్ అ�వృ��ధ్  �ే�నిప�ప్డ� మ��య� కృ�ి �ాధన �ెయ�య్� 

అనుక�నన్ప�ప్డ�, అతడ�  ��పప్�ాడ� అం�.ే అట�వంట� క�ా్ట ల�� అతడ� ఇం�ా తన 

మ��క���న స్వ���ా�న్ �� ��ట�్ట ��ల�దు మ��య� కృ�ి �ాధన ��్వ�ా తన మ�ల���� 

����� ����్ల � అనుక�ంట���న్డ�. �ాధక�లక� బ�షరత��ా స�యం ఎందుక� 

�ేయవచు్చ? అ�� ��వలం ఇందు �ారణం�ా��. ఈ వయ్��త్ ఒక్క �ా�్ర ఈ మ�మ�ల� 

మనుష�ల ప��మ�ణంల� ��య్నంల� క�ర�్చనన్ప�ప్డ�, ఇ�� చూ�ి ఇతర�ల� అతడ� 

 

4 ట�ంగ్  షన్  Tangshan (tahng-shahn)— హ�బ� ప్ర�ేశంల� ఒక నగరం. 
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�జం�ా అ�ా��రణ���న �ాడ� అంట�ర�, అతడ� అపప్ట��� అక్కడ ఆర� సంవతస్�ాల 

�ాట� క�ర�్చ��న్డ� �ాబట�్ట . ఇ�� ఎందుకంట� మన�క్క ఒక �చీన్ అక్క�� ఒక 

సంవతస్�ా��� సమ�నం �ాబట�్ట . మన మ�నవజ�� �క్క ప��మ�ణం అ���� ఒక అతయ్ంత 

�లకష్ణ���న��. 

ఒకర� అ�న్ట�కంట� అతయ్ంత క��న���న క�ా్ట లను ఎల� భ��ంచగలర�? 

ఉ��హరణ�� ఒక ��� ఒక వయ్��త్ ప��� ����త్ డ� మ��య� ఆ ప� స్థలంల� ప���ి్థ� అంత 

బ��ా ల�దు. ఈ ప���ి్థ� ఇక �దట ��న�ాగడం క�దరదు ఎందుకంట� మనుష�ల� �ాళ్ళ 

ఉ�ో య్�ాల� �ేయడం ల�దు �ాబట�్ట. ఆ ప� స్థలం సంస్క��ంచబ�� �ాంట�్ర క�్ట  ప��ాళ్ళను 

ఉప���ంచబ� త�ం��. అదనం�ా ఉనన్ ఉ�ో య్గ�ల� ��ల��ంచబడ��ర�, ఎవ�� అనన్ప� 

�ాత్రల�ౖ�ే అక�ా్మత�త్ �ా ��ల��ంచబడ�త���న్� �ాళ్ళల�్ల  ఈ వయ్��త్ ఒకడ�. అత��� ఎల� 

అ��ిసుత్ ం��? ఆ��యం సం�ా��ంచ����� ���� ��ట� ల�దు. అతను జర�గ�బ�ట� ఎల� 

�ేసు��గలడ�? అత��� ���� ఇతర ��ౖప�ణ�య్ల� ల�వ�, అందు�� అతడ� బ�ధ�ా ఇంట��� 

����త్ డ�. అతడ� ఇంట��� �రే�క�నన్ ��ంట��, అత�� ఇంట�్ల  ఒక వయసు మ�్ళన 

త�్లదండ�్ర ల�్ల  ఒకళ�్ళ అ����గయ్ం�� ఉం�� ప్రమ�దకర���న ప���ి్థత�ల�్ల  ఉ��న్ర�. 

మన�ాత్ పం �ెం��, అతడ� వయసుస్ మ�్ళన త�్ల�� తం��్ర�� కం�ార��ా ఒక ఆసుప�్ర�� 

�సుక�� ��ళ��డ�. ఆసుప�్రల� �ే��ప్ంచ����� డబ�్బల� అప�ప్ �సు������� ఎం�� 

కష్టపడ��డ�. అతడ� తర��ాత ఇంట��� ����� ��ళ��డ� తన వయసుస్ మ�్ళన త�్ల ల��� 

తం��్ర ��సం ఏ�ై�� వండ�����. అతను ఇంట��� �ేర�క�నన్ ��ంట��, ఒక బ��పంత�ల� 

వ�్చ తల�ప� ��డ��డ�: “� �ిల�్ల డ� ఒక ��డవల� ఎవ���� �ాయప����డ�, నువ�్వ 

��ందర�ా వ�్చ ఒక్క�ా�� చూడ�.” ఆ సమసయ్ను ప��ష్క��ం� ఇంట��� వ�్చన ��ంట��, 

అప�ప్�ే అతడ� క�ర�్చంట� ఉండ�ా ఒక �� ను �ాల్ వసుత్ ం��, అత��� ఇల� �బె�త�ం��: 

“� ��గ�ా్వ� ఎవ������ అక�మ సంబం���న్ ��ట�్ట క���న్ర�.” �జ���� �ర� ఇట�వంట� 

ప���ి్థత�లను ఎదు��్కర� అను��ం��. ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�డ� అట�వంట� క�ా్ట లను 

భ��ంచల�డ� మ��య� ఆల���ాత్ డ�: “ఎందుక� ���� బ్రత�క�? ననున్ ��ను ఉ�� 

��సు������� ఒక ��డ�� ��త���్క� ��నంతట��� ఒక మ���ంప����త్  స���� దూ?” ఒకర� 

తపప్క�ం�� అ�న్ట�కంట� క��న���న క�ా్ట లను భ��ంచగల�ాల� ��ను �ెబ�త���న్ను. 

అ��� అ� ఈ ర�పంల� �ాక�� వచు్చ. ఏ�� ఏ���నపప్ట���, ఒ��్కక్క�� మధయ్ �����ల�, 

� �ిన్ �ింగ్ � పదును��ట�్ట సంఘరష్ణల� మ��య� స్వప్ర�జ��ల ��రక� �� ట�ల� అ��� 

ఈ సమసయ్లకంట� ఏ �ధం�ాను సులభ���న� �ాదు. ��ల�మం�� ��వలం �ాళ్ళ  
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మ�టను �ర��ించు������� ల�క �ాళ్ళ పర�వ�ను �లబ�ట�్ట ������� ���ాత్ ర� మ��య� 

�షయ�లను ఇక స��ంచల�క�� �ే �ాళ�్ళ ఉ����సుక�ంట�ర�. అందు�� మనం ఈ ��్లష్ట���న 

ప�ాయ్వరణంల� కృ�ి �ాధన �ెయ�య్�స్ ఉం�� మ��య� అ�న్ట�కంట� క��న���న క�ా్ట లను 

భ��ంచగ��� ఉం���. అల��� ��పప్ సహన గ�ణంగల ఒక హృదయ��న్ క��� ఉం���. 

ఒక “��పప్ సహన గ�ణంగల హృదయం” అంట� ఏ�ట�? ఒక �ాధక����ా �ర� 

�ేయగ���న �ట్ట�దట� �షయం ఏ�టంట� �మ్మ�న్ ��ట�్టనప�ప్డ�, �ట�్టనప�ప్డ� 

����� �� �ాటం �ేయక�ం�� ఉం���–�ర� సహనం�� ఉం���స్ం�.ే ల�క�� �ే �ర� ఏ 

రక���న �ాధక�ల� అవ���ర�? ఎవ�� అంట�ర�: “సహనం�� ఉండడం �జం�ా�� కష్టం, 

��క� ఒక �ెడ్డ  ��పం క��� ఉం��.” � స్వ��వం మం��� �ాక�� �ే, �ర� ���న్ 

మ�ర�్చ���ా� ఎందుకంట� ఒక �ాధక�డ� సహన�� అయ�య్ం���. ��ంతమం�� �ాళ్ళ 

�ిల్ల �న్ క�మ�కష్ణ �ేయడంల� �ాళ్ళ సహ���న్ ��ల�ప్��ర� మ��య� �ాళ్ళ �ద ��కల� 

��డ��ర�, ఒక ��దద్  రభస �ేసూత్ . �ర� �ిల్ల �న్ క�మ�కష్ణ �ేయడంల� అల� 

ఉండక�డదు, �ర� �జం�ా ��పం క��� �ెచు్చ��క�డదు. �ర� �ిల్లల�� ��త�బదధ్ం�ా 

బ� ధన �ెయ�య్�, అల� అ��ే �ర� �ాళ్ళ�� �జం�ా�� బ��ా ����ప్ంచగలర�. �ర� �నన్ 

�షయ�ల� అ��గ�ంచల�క�� �ే మ��య� � సహ���న్ �ే�క�ా ��ల�ప్�ే, �ర� � 

��ంగ్ ��ంచు��గలర� ఎల� అనుక�ంట���న్ర�? ఎవ�� అంట�ర�: “��ను ���ల� నడ�సూత్  

ఉనన్ప�ప్డ� ననున్ ఎవ����� �����ే మ��య� అక్కడ ��క� �ె��ిన �ాళ�్ళ ఎవ్వర� 

ల�క�� �ే, ��ను ���న్ స��ంచగలను.” అ�� స���� ద� ��నంట�ను. బహ�శ భ�షయ్త�త్ ల� 

�ర� ��ండ��ార�్ల  �ెంప�ెబ్బల� �నవచు్చ, మ��య� �ర� ఎవ����ే అ�� చూడక�డద� 

అనుక�ంట��� �ాళ్ళ మ�ం�ే � పర�వ� �� వచు్చ. ఇ�� �ర� ఈ �షయం�� ఎల� 

వయ్వహ���ాత్ ర� అ� చూడ�����, �ర� ���న్ స��ంచగల�ా ల��� అ� చూడ�����. 

�ర� ���న్ స��ంచగ���, అ��� అ�� � మనసును కలవర��డ�త� ఉంట�, అ�� 

క��� ఇం�ా స���� దు. �క� �ెల�సు ఒక వయ్��త్ అర్హత్ �ా్థ ��� �ేర�క�నన్ప�ప్డ�, అతను 

తన హృదయంల� �ే� గ���ం� పట�్టంచు��డ�. అత� హృదయంల� �ామ�నయ్ మ�నవ 

సంబం��త �షయం గ���ం� అసస్ల� ఎట�వంట� పట�్టంప� ఉండదు, అతడ� ఎల్లప�ప్డూ 

నవ�్వత� ఉంట�డ� మ��య� మం� హ��ార��ా ఉంట�డ�. అత��� ఎంత నష్టం క�����, 

అతను ఇం�ా నవ�్వత��� ఉంట�డ� మ��య� ఎట�వంట� �ంత ల�క�ం�� హ��ార��ా�� 

ఉంట�డ�. �ర� ఇ�� �జం�ా�� �ేయగ����ే, �ర� ఇపప్ట��� అర్హత్ �క్క ప్ర��శ-�ా్థ � 

ఫల�ి��ధ్  �రే�క�నన్ట�్ట . 
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ఎవ�� అ��న్ర�: “అంతట� �ా్థ ��� సహ���న్ �ాధన �ే��త్ , మ�మ�ల� 

మనుష�ల� మన�న్ మ�� �ి�����ాళ్ళ�, మ�� �ే�క�ా ఇతర�ల� �ాడ���గలర� 

అంట�ర�.” ��ను ���న్ �ి����తనం�ా ఉండడం అనను. ��� గ���ం� ఆల��ంచం��, 

అందర�: మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ల� క��� మధయ్-వయసు్కల� ల��� వయసుస్ 

మ�్ళన �ాళ�్ళ మ��య� ఉనన్త-�ా్థ � ���య్��య్సం �ే�ని�ాళ�్ళ క��� స్వయం-

�యంత్రణ �ాట��ాత్ ర�, ఇతర�ల�� ��డవల� పడడం మ�నుక�ంట�ర�, మన �ాధక�ల 

�షయం అ��ే �ెపప్నవసర�� ల�దు. ఇ�� �ి����తనం�� ఉండడం�ా ఎల� 

చూడబడ�త�ం��? అ�� ��పప్ సహన గ�ణం �క్క ప్ర��ంబం మ��య� ఒక బల���న 

సంకల�ప్�న్ ��ల్ల���ేసుత్ ం��. ఒక �ాధక�డ� మ�త్ర�� ఈ ��పప్ సహన�ల���న 

హృదయ��న్ క��� ఉండగలడ�. ఇక్కడ ఒక సూ��త్ ఉం��: “ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�డ� 

అవమ�నం �ాల�ౖ�ే, అతడ� �� �ాడట���� క�త్  దూ�ాత్ డ�.” ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�����, 

నువ�్వ ననున్ ����ే ��ను �నున్ �డ��ను, మ��య� ననున్ ����� ే��ను �నున్ ����� 

��డ��ను అ���� సహజం, అ�� ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�డ� �ే����. అత��� ఒక �ాధక�డ� 

అ� అనవ��్చ? ఒక �ాధక����ా బల���న సంకలప్ం మ��య� స్వయం-�యంత్రణ 

ల�క�ం��, �ర� ఇ�� �ేయల�ర�. 

�క� �ెల�సు �్ార �న �ాలంల� �న్ �ిన్5 అ� �ిలవబ�ే ఒ�ాయన ఉం�ే 

�ార�, ఆయన �య� బ�ంగ్6క� ఒక ఉనన్త���న ������ప��ా మ��య� �ే�ా���  

����న్మ�క�ా ��ల� సమర్థవంత�ల��ా �ెపప్బ�ే�ార�. ఆయన ఆ ��పప్ �ా�ాయ్లను ఎల� 

�ా��ంచగ��ార�? �న్ �ిన్ ఒక అ�ా��రణ���న వయ్��త్ అ� �పెప్బ��ం��, �నన్ 

వయసుస్ల� క���. �న్ �ిన్ గ���ం� ఒక కథ ఉం��, ఆయన ఒక�� �ాళ్ళ మధయ్ నుం�� 

�ాకవల�ిన అవమ����న్ భ��ం��ర�. �న్ �ిన్ తన య�వనంల� య�దధ్  కళల� �ాధన 

�ేయ����� ఇష్టప��ేార�, య�దధ్  కళల �ాధక�డ� �ా��రణం�ా ఒక క�త్  ��ంట��ట�్ట క�� 

ఉం�ే�ాడ�. ఒక ��� ఆయన ��� ��ంట నడ�సుత్ ండ�ా, ఒక ��� ���� ఆయన ������ అడ్డం 

ప��్డ డ� నడ�ం �ద �ేత�ల� ఆ�ం�: “నువ�్వ క�త్  ఎందుక� �సుత్ ��న్వ�? నువ�్వ 

ఎవ����ౖ�� చంప����� �ాహసం �ేయగల�ా? అల� �ేయగ����ే �� తల న�����య్” 

 

5 �న్ �ిన్ Han Xin (hahn-sheen)—�య� బ�ంగ్ �క్క ప్ర��న ��ౖ��య్��ప�. 
6 �య� బ�ంగ్ Liu Bang (leo bahng)—�న్ �ామ�� జయ్ం (206 B.C.-23 A.D.) �క్క �ామ�� ట�్ట  

మ��య� �ా్థ పక�డ�. 
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అంట��� తల మ�ందుక� ���ాడ�. �న్ �ిన్ అనుక���న్ర�: “� తల ��ను ఎందుక� 

నర�ా�?” ఆ ���ల�్ల  క��� ఎవ����ౖ�� చంపడం అ���� ప్రభ���్వ��� �ి�ాయ్దు �ేయబ��ే� 

మ��య� ఒకర� ఆ �్ార ణ��న్ ����� ��ె్లంచవల�ి ఉం�ే��. ఒక��� ఇం��కర� ఇ�ా్ట ��� ఎల� 

చం��యయ్గలర�? ఆ ���� �న్ �ిన్ తన� చంప����� �ాహసం �ేయల�క�� వ���న్ 

చూ�ి, ఇల� అ��న్డ�: “నువ�్వ ననున్ చంప����� �ాహసం �ేయల�క�� �ే, �� �ాళ్ల  

మధయ్ నుం�� �ాకవల�ి ఉం��.” �న్ �ిన్ �జం�ా�� అత�� ��ండ� �ాళ్ల  మధయ్ నుం�� 

�ాకడం �ే�ార�. �న్ �ిన్ �� ��పప్ సహన�ల హృదయం ఉంద� ��� ��్వ�ా 

చూడవచు్చ. ఆయన మ�మ�ల� మనుష�ల నుం�� �నన్ం �ాబట�్ట, ఆయన అంత ��పప్ 

�ా�ాయ్ల� �ా��ంచగ��ార�. ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ����క్క ఆదర్శ �ాకయ్ం ఏ�టంట� 

ఒకర� ��మ� �ె�పి్న���న్ �ర��ించు������� ల�క పర�వ� �లబ�ట�్ట ������� ��ం��� 

అ�. ��� గ���ం� ఆల��ంచం�� అందర�: “ఒక���క్క అ��్ార య��న్ �ర��ించ����� 

��ంచడం ల�క పర�వ� �ా�ాడ�������� ��ంచడం–అ�� అల�ప� �ె�ిప్ంచదూ? అ�� 

బ���కరం �ాదూ? ఇ�� అంత �ల���ౖన��? �న్ �ిన్ ఎం�ై�� ఒక �ామ�నయ్ మ�నవ�� ే

క��. �ాధక�ల��ా మనం అత�కంట� ఎం�� ���ష్టం�ా ఉం���. మన లకష్య్ం �ామ�నయ్ 

మ�నవ�ల �ా్థ � కంట� ��ౖ�� మ��య� అ�తం�ా ఎదగడం, మ��య� ఉనన్త �ా్థ �ల 

��ౖప� శ��ం���. మనం ఆ ప���ి్థ� ఎదు��్కమ�. అ��� మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్ 

ఒక �ాధక�డ� స��ం�ే ఆ అవమ�నమ� మ��య� తలవంప�ల� అ��� ���కంట� ఏ 

�ధం�ాను సులభం �ాదు. � �ిన్ �ింగ్ ను పదును��ట�్ట  పరసప్పర సంఘరష్ణల� ��� 

కంట� ఏ �ధం�ానూ సులభం �ాదు మ��య� ఇం�ా దురభ్రం�ా ఉండవచు్చ అ� ��ను 

�ెపప్గలను–అ�� క��� ఎం�� కష్టం. 

అదల� ఉండ�ా, ఒక �ాధక�డ� ��నన్���న మ�మ�ల� మనుష�ల బం��ల� 

మ��య� ����కల� తయ్�ం�, ��య్�ాల� �ేయగ��� ఉం���. అం�� ఒక్క�ా���ా 

�ేయగలగడం అ���� అసంభవం, అందు�� మనం ���న్ క�మం�ా �ేయగల�గ���ం. �ర� 

అ�� ఈ ��� �ేయగ����ే, �ర� ఇప�ప్�ే ఒక బ�దధ్  అ��� ��ర�. కృ�ి �ాధన సమయం 

�సుక�ంట�ం��, �ా� �ర� పట�్ట  సడ�ంచక�డదు. �ర� అనవచు్చ: “మ�స్టర��ా�� 

అ��న్ర� కృ�ి �ాధన సమయం �సుక�ంట�ంద�–మనం ���న్ ��ల్ల �ా �ే��ద్ ం.” అల� 

క�దరదు! ��� �ర� ఖం��తం�ా ఉం���. బ�దధ్  �ా �క్క కృ�ిల� �ర� గట�్ట  

ప్రయతన్ం�� మ�ందుక� �ా�ా�. 
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�ర� ద ను క��� �ా�ాడ����ా�, �ిన్ �ింగ్ ను �ల�ప����ా� మ��య� 

ఇష్టం వ�్చనట�్ట �ా పనుల� �ేయక�డదు. �ర� క�మర��తం�ా ఏ�� �ా�ాలనుక�ంట� 

అ�� �ేయక�డదు, మ��య� �ర� ��క్క �ిన్ �ింగ్ ను �ల�ప���గల�ా�. 

మ�మ�ల� మనుష�ల మధయ్, ఈ ప్రకటన తరచు�ా ���ిసుత్ ం��: “మం� �ా�ాయ్ల� 

�ేయడం ద ను �� గ��ేసుత్ ం��.” ఒక �ాధక�డ� ద ను �� గ��ేయ����� �ాధన �ేయడ�, 

ఎందుకంట� మనం ద ను �ా�ాడ���వ���న్ నమ�్మ��ం �ాబట�్ట. మనం ద ను 

�ా�ాడ���వ���న్ ఎందుక� నమ�్మ��ం? ఇ�� ఎందుకంట� మనం ఈ ప���ి్థ�� చూ�ాం 

�ాబట�్ట: ద ను ��క��ంచడం అ���� మ�మ�ల� మనుష�ల� న��్మ��, ఎందుకంట� �ాళ�్ళ ద 

ను �� గ��ెయ�య్ల� మ��య� మం� �ా�ాయ్ల� �ెయ�య్ల�, ���వల్ల  �ాళ్ళ వ�ే్చ జన్మల� 

బ��ా ��ం��ల� అనుక�ంట�ర� �ాబట�్ట . �ా� మన�� ఈ �షయం ల�దు. �ర� కృ� ి

�ాధనల� సఫలత �ా����త్  �ర� ����ను �� ందు��ర�, �క� మర�జన్మ అ�� �షయం 

ఉండదు. మనం ద �ా�ాడ���వ���న్ గ���ం� ఇక్కడ మ�ట�్ల ��నప�ప్డ� ����� ఇం��క 

అర్థం ఉం��, అన�ా మన శ��రం �ద ఉనన్ ఈ ��ండ� ప���ా్థ ల� ఈ ఒక్క జన్మల� 

�� గ�జ�సుక�నన్� �ాదు–అ� ఒక సు��ర్ఘ���న �ాలం నుం�� సంక��ం�న�. �ర� ��ౖ��ల� 

ఎ��్క ఊరం�� ������� �ర� �ేయ����� ���న్ మం� �ా�ాయ్ల� ఎదుర�పడక�� వచు్చ. 

�ర� ��� ఇ� ే �ధం�ా �ేసుక�ంట��� ��� �ా�, �క� అట�వంట� అవ�ా�ాల� 

ఎదుర��ాక�� వచు్చ. 

అ�� ఇం��క అ�ా్థ �న్ క��� క��� ఉంట�ం��: ద �� గ��ే�� ప్రయతన్ంల� �ర� 

అను��వచు్చ ఒక �షయం మం� �ారయ్ం అ�, �ా� �ర� ���న్ �ే��త్  అ�� ఒక �ెడ� 

�ారయ్ం �ావచు్చ. �ర� �ెడ� �షయం�ా ప��గణ�ం�ే ���ల� �ర� జ�కయ్ం �ేసుక�ంట�, అ�� 

ఒక మం� �షయం అ�య్ ఉండవచు్చ. ఎందుక�? ఇ�� ఎందుకంట� �ర� ����క్క 

కర్మ సంబం���న్ చూడల�ర� �ాబట�్ట. మ�మ�ల� మనుష�ల వయ్వ��ాలను చట�్ట ల� 

�యంత్రణ �ే�ాత్ �, ఇ�ొక సమసయ్ �ాదు. �ాధక�ల��ా ఉండడం అ���� అ�ం��్రయం, 

అందు�� ఒక అ�ం��్రయ���న మ���ిా �ర� అ�ం��్రయ���న �ి��ధ్ ం��లను 

అనుస��ం���, మ�మ�ల� మనుష�ల ప్రమ�ణ�ల�� �ాక�ం��. �క� ఒక అంశం �క్క 

కర్మ సంబంధం �ె�యక�� �ే, �ర� ����� తప�ప్�ా వయ్వహ��ం� ే అవ�ాశం ఉం��. 

అందువల్ల�� ��మ� వ��� ను బ� ���ాత్ ం మ��య� �ర� ఊ���� ఏ�ో  ఒకట� �ెయ�య్� 

అనుక�ంట� ���న్ �ే��యయ్క�డదు. ��ంతమం�� అంట�ర�: “��ను ��వలం �ెడ్డ�ాళ్ళ� 

���ం��� అనుక�ంట���న్ను.” �ర� ఒక �� �సు �ావడం మం��� అ� ��నంట�ను. ఒక 

హతయ్ ల��� దహనం జరగ���న్ చూ��త్  �ర� ఏ� పట�్టంచు��క�ం�� ఉం��ల� ��మ� 
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�ెపప్డం ల�దు. ��ను అంద���� ��ె�ప్�� ఏ�టంట� ఒక పరసప్ర సంఘరష్ణ జ����నప�ప్డ� 

ల�క ఒకర� ఇం��క��� తనన్డం�ా� ��ట్టడం�ా� �ే�ినప�ప్డ�, ఈ మనుష�ల� గతంల� 

ఒక���� ఒకర� ఋణప�� ఉండవచు్చ మ��య� �ాళ�్ళ తమ ఋణ��న్ �ర�్చక�ంట� 

ఉండవచు్చ. �ర� అడ్డంప�� ���న్ ఆ�ి�ే, �ాళ�్ళ ఋణం �ర�్చ��ల�ర� మ��య� ���న్ 

�ర�్చ������� ఇం�� అవ�ాశం ��సం ��� ఉం���. ����� అర్థం ఏ�టంట� కర్మ 

సంబం���న్ �ర� చూడల�క�� �,ే �ర� సుల�వ��ా �ెడ� �ా�ాయ్ల� �ేయవచు్చ 

మ��య� ����� పరయ్వ�ానం�ా ద ను �� ��ట�్ట క�ంట�ర�. 

ఒక మ�మ�ల� మ��ి మ�మ�ల� మనుష�ల వయ్వ��ాల�్ల  కల�గజ�సుక�ంట� 

అ�� ప�ా్వల�దు, ఎందుకంట� అతడ� ల�క ఆ�� మ�మ�ల� మనుష�ల �ి��ధ్ ం��లను 

ఉప���ం� �షయ�లను అర్థం �ేసుక�ంట�ర� �ాబట�్ట . �ర� �షయ�లను చూడట���� 

అ�ం��్రయ���న �ి��ధ్ ం��లను ఉప���ం���. �ర� ఒక హతయ్ ల��� దహనం 

జర�గ�త�నన్ప�ప్డ� చూ�ి ఆపక�� �ే, అ�� ఒక �ిన్ �ింగ్ సమసయ్ అవ�త�ం��. అల� 

�ేయక�� �ే �ర� ఒక మం� మ��ి అ� ఏ �ధం�ా �ర��ించగలర�? �ర� ఒక హతయ్ 

ల��� దహనం జరగ���న్ ఆపక�� �ే, �ర� ఇక ఎందుల� క�ప్ంచుక�ంట�ర�? 

అ�నపప్ట��� ఇక్కడ ఒక �షయం �ె�ాప్�స్ ఉం��: ఈ �షయ�ల�� �జం�ా�� మన 

�ాధక�లక� ఎట�వంట� సంబంధమ� ఉండదు. �ర� �ాట�� ఎదుర�్క��ల� ఏ�ాప్ట� 

�ేయబ�� ఉండక�� వచు్చ. ��మ� �ె�ాప్మ� ద ను �ా�ాడ���వడం అ���� �ర� 

తప�ప్ల� �ేయక�ం�� ఉం�ేల� �ేసుత్ ంద�. బహ�శ �ర� ��ం�ెం ఏ�ై�� �షయ��న్ �ే��త్ , 

�ర� ఒక �ెడ� �ా�ాయ్�న్ �ేయవచు్చ, అప�ప్డ� �ర� ద ను ��ల�ప్��ర�. ఒక్క�ా�� 

�ర� ద � ��ల�ప్�ే �ర� � �ా్థ �� ఎల� ��ంచు��గలర�? ��క్క అం�మ 

ల��య్�న్ ఎల� �ా��ంచగలర�? ఇ�� అట�వంట� �షయ�ల� క���య�ం��. ఇం�ే �ాక�ం��, 

ఒక���� మం� జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ఉం���. మం� జన్మ�ిదధ్  స్వ��వం ఒక���� మం� 

జ�్ఞ ��దయప� గ�ణం ఉం�ేల� �ేసుత్ ం��. ప�ాయ్వరణం �క్క ప్ర��వం క��� ఒక �ాత్రను 

�� �ించగలదు. 

��మ� ఇ�� క��� �ె�ాప్మ�, మనల� ప్ర� ఒక్కర� తమ అంతరగ్���న్ కృ� ి

�ేసుక��, తమ �ిన్ �ింగ్ ను ప����ంచుక�� వ�ే్చ�ా�� ఉతత్మం�ా ఉండ����� తప�ప్డ� 

�ా�ాయ్లక� �ారణ�లను ��త�క�్కంట�, మ��య� ఏ�ై�� చరయ్ �ేపట�్ట  మ�ందు ఇతర�లను 

మ�ందు�ా ప��గణ���త్ , మ�నవ సమ�జం ఉతత్మం�ా మ�ర�త�ం�� మ��య� ��ౖ�క 

ప్రమ�ణ�ల� మరల� ఎత�త్ �� ఎదుగ����. ఆ��య్�్మక ��గ��కత7 క��� ఉతత్మం�ా 
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అవ�త�ం��, మ��య� అల��� జన సంరకష్ణ క���. బహ�శ అప�ప్డ� �� �సుల� 

ఉండక�� వచు్చ. ఎవ్వ��� ప���ా�ంచనవసరం ల�దు, ఎందుకంట� అందర� తమను ��మ� 

క�మ�కష్ణ �ేసుక�ంట�ర� మ��య� అంతరగ్���న్ ��ధన �ేసుక�ంట�ర� �ాబట�్ట . ఇ�� 

��పప్�ా ఉంట�ంద� �ర� అన�ా? �క� �ెల�సు చట�్ట ల� ఇం�ా �సత్ ృతం�ా మ��య� 

పకడ్బం���ా అవ�త���న్య�. అ��� ఇం�ా �ెడ� �ా�ాయ్ల� �ే�� మనుష�ల� ఎందుక� 

ఉ��న్ర�? �ాళ�్ళ చట�్ట ల�� ఎందుక� అం��క��ంచర�? ఇ�� ఎందుకంట� �ర� �ాళ్ళ 

హృదయ�లను �ా�ించల�ర�. �ాళ�్ళ ఎవ్వ���� కనబడక�ం�� ఉనన్ప�ప్డ�, �ాళ�్ళ ఇం�ా 

�ెడ� �ా�ాయ్ల� �ేసూత్ �� ఉంట�ర�. �ా� అందర� తమ అంతరగ్���న్ కృ�ి �ేసుక�ంట�, అ�� 

ప���త్�ా �నన్ం�ా ఉంట�ం��. ��య్య��న్ �ా�ాడవల�ిన అవసరం అ���� �క� కలగదు. 

ఈ �ా ఈ �ా్థ � వర�� బ� ��ంచ����� క�దుర�త�ం��. ఇం�ా ఉనన్త���న 

�ా్థ �ల� ఉనన్���న్ �� ం��లంట� అ�� � కృ�ి��ౖ ఆ��రప�� ఉం��. ��ంతమం�� 

అడ�గ�త�నన్ ప్రశన్ల� ఎక�్కవ ���ద్ష్టం�ా ఉంట���న్�. � ��తంల� అ�న్ ప్రశన్లక� 

సమ���నం ���� �వ����త్ , �క� కృ�ి �ేయ����� ఇంక ఏం �గ�ల�త�ం��? �ర� తపప్క 

కృ�ి �ాధన �ే�ి స్వయం�ా జ�్ఞ ��దయ��న్ �� ం���స్ ఉం��. ���� �క� అం�� �ె��ప్��త్ , 

�ర� కృ�ి �యే����� ఏ�� �గలదు. అదృష్టం ��ల�� ���ా అ���� ఇపప్ట��� బ��రగ్తం 

�ేయబ��ం��, మ��య� �ర� �షయ�లను ���ా�� అనుగ�ణం�ా �ేయవచు్చ.  
*                          *                     *                     * 

�ా బ� ��ంచ����� �ాసత్�కం�ా �� సమయం ఒక మ���ంప�క� వ�ే్చ�ింద� 

అనుక�ంట���న్ను. అందువల్ల  అంద���� ��ను స్వచ్ఛ���న �షయ�లను వ��� ����్ల ల� 

అనుక�ంట���న్ను ఎందుకంట� అంద���క్క భ�షయ్త�త్  కృ�ి �ాధనల� మ�రగ్దర్శకం 

�ేయ����� �ా అ���� ఉంట�ం�� �ాబట�్ట . ఈ �ా బ� ��ం�ే ప���త్ క�మగమనం అంతట�, 

��ను అంద���� మ��య� సమ�జ���� బ�ధయ్త వ��ం�ే సూ��్ర ��� అనుగ�ణం�ా 

�షయ�లను �యె�య్ల�� ఉ�ేద్శం�� ఉ��న్ను. �ాసత్వం�ా��, మనం ఈ సూ��్ర ��న్ 

అనుస��ం��ం. ఫ�తం �షయ���� వ��త్  ��ను ఏ� మ�ట�్ల డను. అ�� �ర్ణ�ం�ే బ�ధయ్త 

ప్రజల�ే. ఈ ���ా� ప్రజల మ�ందు ఉం��ల� మ��య� ఇం�ా ఎక�్కవ మం�� ల�భం 

�� ం�ేల� �యె�య్ల���ే �� ఉ�ేద్శం, త��్వ�ా స్వచ్ఛం�ా కృ�ి �ాధన �ెయ�య్ల� అనుక��� 

7 ఆ��య్�్మక ��గ��కత spiritual civilization—ఇ�� సమ�ా�న �ె�ౖ�ల� ప్రజ�దరణ �� ం��న ఒక పదం. 

ఇ�� మనుష�లను మ�న�ికం�ాను ��ౖ�కం�ాను ఉదధ్��ంచ���న్ సూ�సుత్ ం��. �ై��ల� ఇ�� 

“���క�ాద ��గ��కతక�” వయ్���క పదం�ా ఉప���ంచబడ�త�ం��. 
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�ాళ�్ళ �ా ను అనుస��ంచడం ��్వ�ా తమ �ాధనల� ప���గమనం �ా���ాత్ ర�. �ా 

బ� ��ం�ే అ�ే సమయంల�, ��మ� ఒక మ�నవ����ా ఉండడం అ����� �క్క సూ��్ర ల� 

క��� �వ��ం��మ�, ఈ తరగ� తర��ాత కృ�ి �ాధన �ేయ����� ఈ ���ాను 

అనుస��ంచల�క�� ���, �ర� క�సం ఒక మం� మ��ి�ా��ౖ�� ఉండగలర� 

ఆ�సుత్ ��న్మ�. ఇ�� మన సమ�జ���� ల�భ��యకం అవ�త�ం��. �జ���� ఒక మం� 

మ��ి�ా ఎల� ఉం��� అ���� �క� ఇపప్ట��� �ెల�సు. ఈ తరగ� తర��ాత �ర� ఒక 

మం� మ��ి�ా ఉంట�ర�.  

�ా బ� ��ం�ే క�మంల� �ా�ీ�ా �ాగ� �షయ�ల� క��� ఉ��న్�, మ��య� 

��ధ ర�ాల అడ్డంక�ల� ��ల� ఎక�్కవ�ా ఉ��న్�. ఆ�థయ్ం ఇ�్చన సంఘం�క్క 

అదుభ్త���న స�యం, ��నన్���న వృత�త్ ల�్ల  ఉనన్ �ారయ్ �ర్వహణ����ార�ల� మ��య� 

సదసుస్ ఉ�ో య్గ�ల �క్క ప్రయ��న్ల �ారణం�ా, మన తరగత�ల� మం� సఫలం 

అయ�య్�. 

��ను ప్రసం�ాల�్ల  �ె�ిప్ం�� అం�� అంద��� ఉనన్త �ా్థ �ల ��ౖప�క� కృ� ి

�ాధన �ే��ందుక� మ�రగ్దర్శకం �యేడం ��స��. గతంల� ఎవ్వర� ఈ �షయ�ల� తమ 

ఉప�ేశంల� బ� ��ంచల�దు. ��మ� ఏ�ై�ే బ� ��ం��� అ�� ఎం�� సప్ష్ట���న�� మ��య� 

ఆధు�క �ాసత్ � జ�్ఞ ���న్ మ��య� మ�నవ శ��రం �క్క ప్రసుత్ త �ా�ాత్ � �న్ �ేర�్చక�� 

ఉం��. ఏ�ై�ే బ� ��ంచబ��ం�ో అ�� ఎం�� ఉనన్త���న �ా్థ �ల����. అ�� �్ార థ�కం�ా 

భ�షయ్త�త్ ల� అందర� �ా ను స్వచ్ఛం�ా �� ం�ేందుక� మ��య� కృ�ి �ాధన ��్వ�ా 

ఆ��హణ �ేయ����� ఉ�ేద్�ం� �ేయబ��ం��–ఇ�� �� ఉ�ేద్శం. �ా మ��య� ��ంగ్ బ� ��ం� ే

క�మంల�, ఎం�� మం���� �ా ��ల� బ��ా అ��ిం�ం��, �ా� ���న్ అనుస��ంచడం ��ల� 

కష్టం అ��ిం�ం��. �జ���� అ�� కష్ట�, �ా�ో ఆ వయ్��త్ �ద ఆ��రప�� ఉంట�ంద� ��ను 

అనుక�ంట�ను. ఒక మ�మ�ల� మ��ి�� ఎవ����ే కృ�ి �ాధన �యేక�డదు అ� 

అనుక�ంట��ో , అత���� కృ�ి �ాధన అ���� మ�� కష్టం, అర్థం �ా���, ల�క 

అసంభవ���న���ా అ��ిసుత్ ం�� అం�ే. ఒక మ�మ�ల� మ��ి�ా, అతడ� కృ�ి �ాధన 

�ేయక�డదు అనుక�ంట���న్డ� మ��య� ���న్ ��ల� కష్టతర���న���ా ����ాత్ డ�. 

ల��� � అ��న్ర�: “ఒక �ె���ౖన వయ్��త్ �ా �నన్ప�ప్డ�, ఈ వయ్��త్ పట�్ట దల�� �ాధన 

�ే�ాత్ డ�. ఒక సగట� మ��ి ���న్ �నన్ప�ప్డ�, ఈ వయ్��త్ ���న్ అప�ప్డప�ప్డూ �ాధన 

�ే�ాత్ డ�. ఒక మ�ర్ఖప� వయ్��త్ ���న్ �ంట�, ఈ వయ్��త్ ���న్ గ���ం� �గగ్ర�ా నవ�్వ��డ�. ఈ 

వయ్��త్ ���న్ గ���ం� �గగ్ర�ా నవ్వక�� �ే, అ�� ���� �ాదు.” ఒక స్వచ్ఛ���న �ాధక����� 
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ఇ�� ��ల� �ే�క అ� ��ను �ెపప్గలను మ��య� �ేర�������� ఏ�ో మ�� ఎత�త్  క��� 

�ాదు. �జ���� అ��క మం�� ��ర్ఘ�ాల �ాధక�ల� ఇక్కడ క�ర�్చనన్ �ాళ�్ళ ల�క ఇక్కడ 

ల�� �ాళ�్ళ ఇపప్ట��� �ాళ్ళ కృ�ి �ాధనల� ��ల� ఉనన్త���న �ా్థ �లక� �ేర�క���న్ర�. 

��ను �క� ఈ �షయం �ెపప్ల�దు, ల�క�� �ే �ర� ఏ�ై�� ఒక బంధం అ�వృ��ధ్  

�ేసుక�ంట��� ల�క ��ామం�ా తయ�ర� అవ����� అ�. అ�� ��క్క ��ంగ్ �ాటవం 

అ�వృ��ధ్��ౖ ప్ర��వం చూ�ిసుత్ ం��. ఒక �జం�ా పట�్ట దల ఉనన్ �ాధక����ా, ఒకర� 

అ�న్ట�� భ��ంచగ��� మ��య� రకర�ాల స్వంత-ప్ర�జ��ల మ�ందు ఎట�వంట� 

బం���న్ అ��� ���� ��ట్టడం�ా� ల�క �ే�క�ా �సు��వడం�ా� �ేయగలర�. ఒకర� 

���న్ �ేయగ���నంత �ాలం, అ�� కష్టం�ా ఉండదు. ఆ మనుష�ల� ఈ �షయ�లను 

వదుల���ల�ర� �ాబట�్ట ���న్ కష్టం అనుక�ంట�ర�. కృ�ి �ాధన అ���� ���క�ే కష్టం 

�ాదు, మ��య� ఒక�� �ా్థ �� అ�వృ��ధ్  �ేసు��వడం అ���� ���క�ే కష్టం �ాదు. �ాళ�్ళ 

తమ మ�నవ ��ౖజ��న్ వదుల���ల�ర� �ాబట�్ట ���న్ కష్టం అ� అంట�ర�. ఇ�� ఎందుకంట� 

వయ్వ���క ల�భం మ�ందు �ే����ౖ� తయ్�ంచడం అ���� ��ల� కష్టం �ాబట�్ట . ల���ల� కళ్ళ 

మ�ం�ే కనబడ�త�ంట��, అందు�� �ర� ఈ బం��లను ఎల� తయ్�ంచగలర�? 

�ాసత్�ా��� ��� �ారణం�ా�� ఒకర� ���న్ కష్టం�ా ����ాత్ ర�. ఒక పరసప్ర సంఘరష్ణ 

జ����నప�ప్డ�, �ర� సహన గ�ణ��న్ �ాధన �ేయల�క�� � ే ల�క ��ం�� 

వయ్వహ��ంచడంల� �మ్మ�న్ �ర� ఒక �ాధక����ా చూసు��క�� �ే, అ�� 

అం��క��ంప�ా��� అ� ��ను అంట�ను. గతంల� ��ను కృ�ి �ాధన �ే�ినప�ప్డ�, 

ఎం��మం�� ��పప్ గ�ర�వ�ల� ��క� ఈ మ�టల� ��ెాప్ర�, �ా�్ళల� �ె�ాప్ర�: “ఎప�ప్�ై� ే

భ��ంచ����� కష్టం�ా ఉం�ో , నువ�్వ భ��ంచగలవ�. ఎప�ప్�ై�ే �ేయడం అసంభవ�, 

నువ�్వ అ�� �ేయగలవ�.” �జ���� అ�� అల��� ఉంట�ం��. ఇంట��� ����� ���్లన తర��ాత 

�ర� ���న్ ఎందుక� ప్రయ�న్ంచక�డదు. �ర� ఒక �జ���న క�ా్ట �న్ ల�క ఇబ్బం��� 

అ��గ�సుత్ నన్ప�ప్డ�, �ర� ప్రయ�న్ం� చూడం��. ���న్ భ��ంచడం కష్టం 

అ��ిం�నప�డ�, భ��ంచ����� ప్రయ�న్ంచం��. అ�� అసంభవం అ��ిం�నప�ప్డ� 

మ��య� అ�� అసంభవం అ� �ెపప్బ��నప�ప్డ�, ���న్ ప్రయ�న్ం� చూడం�� అ�� 

సంభవ���� అ�. �ర� �జం�ా�� అ�� �ేయగ����ే, �ర� �ాసత్వం�ా��: “�డ��ే్చ �ల�్ల  

వృ��లను ��ట�న తర��ాత, అక్కడ మ�ందు �ాం�వంత���న ప��ాప్ల� మ��య� ఇం��క 

�ా� మం ఉంట�ం��” అ� కను��ంట�ర�! 

��ను అంత�ా మ�ట�్ల ��ను �ాబట�్ట, ఎ��న్ �షయ�ల� ప్ర�ాత్ �ంచబ��న 

�ారణం�ా అంద���� గ�ర�త్  ఉంచు��వడం ��ల� కష్టం�ా ఉంట�ం��. ��ను మ�ఖయ్ం�ా ���న్ 
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ఆవశయ్కతల� ఏరప్ర��ాత్ ను: భ�షయ్త�త్  కృ�ి �ాధనల� �రందర� �మ్మ�న్ �ర� 

�ాధక�ల��ా చూసుక�ంట�ర� మ��య� �జం�ా�� � కృ�ి �ాధన ��న�ా���ాత్ ర� ��ను 

ఆ�సుత్ ��న్ను. ��ర్ఘ�ాల �ాధక�ల� మ��య� ��తత్  �ాధక�ల� ఇదద్ర� ���ాల� కృ�ి 

�ాధనను �ేయగ��� ��ంట�్ల  సఫలత �ా��ంచగలర� ఆ�సుత్ ��న్ను! అందర� ఇంట��� 

���్లన తర��ాత అతడ� ల�క ఆ�� �క్క సమయ��న్ ఉతత్మం�ా ఉప���ం� 

స్వచ్ఛ���న కృ�ి �ాధన �ే�ాత్ ర� ��ను ఆ�సుత్ ��న్ను. 

 

 

 

 

      ............ 

ఉప��తలం �ద, ��ాన్ �ాల�న్ ��ష �షయ���� వ��త్  లకష్ణం�ా ఉండదు. ఇ�� 

ఆధు�క �ాయ్కరణ��న్ క��� అనుస��ంచక�� వచు్చ. ��ను ���ా �క్క ఈ ప�సత్�ా�న్ 

క�ర్చ����� ఆధు�క �ాయ్కరణ���న్ ఉప�����త్ , ఏ���నపప్ట���, ఈ ప�సత్కం �క్క 

��ష ��ా్మణ క�మం మం� ప్రమ�ణ�ల� క��� ఉం�� లకష్ణం�ా ఉ��న్�ా� ఒక �వ్ర���న 

సమసయ్ తల�తత్గలదు, అ�� ఒక ఇం�ా ప్ర�ాఢ���న మ��య� ఉనన్త���న �ా�ాం�ా�న్ 

ఇమ�డ�్చ��ల�దు. ఇ�� ఎందుకంట� ఆధు�క���న మ��య� �్ార మ�ణ�కరణ �ేయబడ్డ  

పదజ�లం ���ా �క్క మ�రగ్దర్శ�ా�న్ ��నన్���న ఉనన్త���న �ా్థ �లల� మ��య� 

�ా �క్క �ా����్క�ా�న్ ప్ర� �ా్థ �ల�ను వయ్కత్పరచల�దు, ల�క అ�� �ాధక�ల �క్క 

బన్ ట� మ��య� ��ంగ్ �క్క ర��ాంత�ా�న్, ల�క ఇతర అట�వంట� మ��క���న 

మ�ర�ప్లను �సుక��ాల�దు. 

    ............ 

                                                                                                      

� హ�ంగ్ � 

జనవ�� 5, 1996. 
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పదపట�్ట క 

ఆక�య్ Ah Q — ఒక �ై�య నవలల� ఒక మ�ర�్ఖ డ� ల�క అమ�యక�డ� అ�న �ాత్ర. 

అర్హత్ Arhat — బ�దధ్  �ా�ా�ాలల� ఫల��ి�ద్  క��� ఉనన్ ఒక జ�్ఞ ��దయం �� ం��న �� 

మ��య� ఎవ���� ేఈ “మ�ల�్ల �ాలను” అ��గ�ం����. 

స�యక ఆత్మ — ఒక�� ��ండవ ఆత్మ(ల�); స�యక �ైతనయ్ం. 

అసుర�ల� (asura)  —  “అప�ార బ���ధ్గల ఆత్మ” (సంస్కృతం నుం��). 

బ�య్ ��్వ (buy-hway) — ఒక�� తల �ఖరం�ద ఉనన్ ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 

బన్ ట� benti (bun-tee) — ఒక�� ���క శ��రం మ��య� ఇతర ప��మ�ణ�ల�్ల  ఉనన్ 

శ���ాల�. 

బయ్న్ చు�� (Bian Que) — �ై�య ��ౖదయ్ చ��త్రనుం�� ఒక ��ర��ాం�న ��ౖదుయ్డ�.  

��దద్  పద్మ �ే� మ�ద్ర Big Lotus Flower Hand Sign — �్ార ణ ప్ర��ా్ఠ పన ��రక� ఒక 

�ే� మ�ద్ర. 

�గ� Bigu (bee-goo) — “ఆ�ర����య్ల �కరష్ణ”; ఆహరం మ��య� �ట� నుం�� 

ఉప�ా�ా��� ఒక �్ార �న���న పదం. 

బ� ��సత్వ Bodhisattva — బ�దధ్  �ా�ా�ాలల� ఫల�ి��ధ్  ఉనన్ జ�్ఞ ��దయం �� ం��న ��, 

అర్హత్ కంట� ��ౖన �ా� త��గత కంట� తక�్కవ �ా్థ �.  

బ� ��సత్వ అవల����ేశ్వర (Bodhisattva Avalokitesvara) — ఆ���క్క 

దయ�గ�ణ���� ప్ర�ిస్��ధ్�ాం�ం��, ఈ�� సంప��ా్ణ నంద(సుఖవ�) స్వరగ్ంల� ఇదద్ర� ��దద్  

బ� ��సత్వలల� ఒకర�. 

మ�ర�ప్ల�క్క గ�ంథం  Book of Changes  —  (���.ప�.1100 –���.ప�.221) జ�వ్ 

�ామ�� జయ్ �ాల���� �ెం��న ఒక ప��ాతన���న �ై�య భ�షయ్ దర్శ����� సంబం��ం�న 

గ�ంథం. 

ట�స్  ట�స్వ్ (Cao cao) (tsaow-tsaow) — మ�డ� �ాజ�య్ల�్ల  ఒక��� �క్క చక�వ��త్ 

(220 A.D.-265 A.D.)  
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��వయ్ ��త్రం Celestial Eye — “మ��ో  ��త్రం�ా” క��� మనక� �లె�సు. 

��ంగ్ చున్ Changchun (chahng-choon) — ��న్ ప్ర�ేశం�క్క �ాజ��� నగరం. 

��ంగ్ �ంగ్ Chongqing (chong-ching) — ��ౖర�� �ై��ల� అతయ్ంత జన�ాంద్రత గల 

నగరం. 

��� Da Ji (dah jee) — �ాంగ్ �ామ�� జ�య్��� (1765 B.C.-1122 B.C.) 

సంబం��ం�న ఆఖ�� �ామ�� ట్ �క్క క�� ర���న ఉంప�డ�గ�ెత్ . ఆ�� ఒక నక్క�క్క 

ఆత్మ�ేత ఆవ��ంచబ��ం�� అ� నమ�్మ��ర� మ��య�  �ాంగ్ �ామ�� జయ్ం �క్క 

���శ����� �ారణం అ�య్ం��. 

���ా Dafa (dah-fah) — “మ�త్ ధర్మం” ల�క “మహతత్ర���న మ�రగ్ం”; సూ��్ర ల�. 

దన్ dan (dahn) — ఇతర ప��మ�ణ�ల నుం�� ��క��ంచబడ్డ , కృ�ి �ాధక��� శ��రంల� 

ఉనన్ శ��త్ సమ�హం. 

దన్ �ంగ్  Dan Jing (dahn jing),  ���� జంగ్  Tao Zang(daow zang) — కృ� ి

�ాధన ��రక� సంప్ర��యక���న �ె�ౖయ ప్రత�ల�. 

దన్  �ెయ్న్  dantian (dahn-tyen) — “దన్ �క్క ��త్రం”; �� �త్  కడ�ప� ���ం�� ��గం.    

డ de (duh) — “సదుగ్ ణం,” “ప�ణయ్మ�”; ఒక అమ�లయ్���న �లె్లట� ప��ర్థం. 

ధర్మం (Dharma) — బ�దధ్  �ాకయ్మ���క్క బ� ధనల�. 

ధర్మం అంతమ��య్ �ాలం Dharma-ending Period — బ�దధ్  �ాకయ్మ�� ప్ర�ారం, 

ఆయన మరణ�ం�న అ�దు వందల సంవతస్�ాల తర��ాత ధర్మం-అంతమ��య్ �ాలం 

ఆరంభం అవ�త�ం��, ఆ తర��ాత ఆయన ధర్మం ఇక�� ౖమనుష�లను ర��ంచల�దు. 

వజ్ర సూత్రం Diamond Sutra — బ�దధ్మతంల� ఒక �్ార �న���న గ�ంథం. 

“ఎదుద్ ��మ�్మల��� తవ్వడం” “digging into a bull’s horn” — ఇక మ�ందుక� ��ళ్ళల�� 

మ�రగ్ం గ�ం�� ప్రయ�ణం �ే�� ప్ర���యను �వ��ం� ే�ె�ౖయ ఒక పదం. 

��ంగ్ ding (ding) — ఒక �నయ్ �ి్థ�ల� ఉ��న్ �ా� సప్ృహల� ఉనన్ మ�న�కి �ి్థ�. 

ఎ���� మం�� �వేతల� — �ై�య చ��త్రల� ప్ర�ి��ధ్  �ాం�న ����ల�. 
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ఎ���� ట్రయ��ా� ంల� Eight Triagrams — మ�ర�ప్ల�క్క గ�ంథం నుం��, ఒక 

చ��త్రప�ర్వ �ప�ల �త్రం ప్రకృ� �క్క మ�ర�ప్ల క�మ��న్ ��ల్ల�� �ే�ాత్ య� 

నమ్మబడ�త�ం��. 

శ��త్ ��డ�ల� energy channels — �ై�య ��ౖదయ్ంల�, అ� శ��త్ ప్రసరణ ��సం ఒక 

సం��్లష్ట���న వయ్వస్థను ఇమ�డ�్చ��నన్ � �క్క �ాహ�ాల� అ� �ెపప్బడ���.  

అ�� పర్వతం (uh-may) Mount Emei — �ంగ్ �న్ నుం�� ఒక ���య్ ���ళ్ల  దూరం 

ఎక్క�ై�ే ఆ బ�� ఉం�ో  అక్కడ ఉం��. 

�ా Fa – బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ధర్మమ� మ��య� సూ��్ర ల�. 

�ాషన్ fashen (fah-shun) — “ధర్మ �హేం”;  ��ంగ్ మ��య� �ా �ేత తయ�ర� 

�ేయబ��న ఒక శ��రం. 

ఫoగ్ ��్వ fengshui (fung-shway) — �ై���ేశప� �ాసుత్ , భ�� �క్క సమతల 

మ�ద్రణ �క్క �ాధన. 

పంచభ���ల� Five Elements — ల�హం, �ెక్క, �ర�, అ��న్ మ��య� భ��. 

ఫల�ిదధ్త Fruit Status — బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ఒకర� �ా��ం�న �ా్థ �, ఉ��; అర్హత్, 

బ� ��సత్వ, త��గత �దలగ�న�. 

ఫ� ట� Fu Tu — “బ�దధ్ ” క� సంప్ర��యక���న �ె�ౖయ పదం. 

��  ట�  Fo Tuo — “బ�దధ్ ” క� సంప్ర��యక���న �ె�ౖయ పదం. 

��పప్ �ాంస్కృ�క �ప్లవం Great Cultural Revolution — సంప్ర��యక �ల�వలను 

మ��య� సంస్కృ�� ఖం��ం�న కమ�య్�జ���� సంబం��ం�న ఒక �ాజ��య ఉదయ్మం 

(1966-1976). 

��ంగ్ (gong) — 1. కృ��ి�్వ�ా వ�్ేచ శ��త్ ; 2. ఒక �ాధన అట�వంట� శ��త్ కృ�ి ��ే���.  

��ంగ్ ��న్ gongshen (gong-shuhn) — ��ంగ్ �తే తయ�ర��యేబ��న శ��రం. 

��పప్ జ�డ్ చక�వ��త్ Great Jade Emperor — �ై�య ప��ాణ�ల�్ల ,  మ�ల�్ల �ాలను 

పరయ్����ం� ే�వే�డ�. 
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�ా్వ�్డంగ్ guanding (gwan-ding) — ఒక�� తల మక�టంల��� శ��త్� ��ర�� యడం; 

ఆరంభ ఆ��ర�ాండ. 

�ా్వంగ్ �ోంగ్ Guangdong (gwang-dong) — ద��ణ �ై��ల� ��ండ� �ా�ా్ట � ల�. 

�ా్వంగ్ �ీ Guanxi (gwang-shee) — ద��ణ �ై��ల� ఒక ప్ర�ేశం. 

��్వయ్ య�ంగ్ Guiyang (gway-yahng) — ��్వజ� �్ార ంతం�క్క �ాజ���. 

గ్వన్ �న్ �ెగ Guanyin (gwan-yeen) sect — “దయ� గ�ణంగల �వేత”, బ� ��సత్వ 

అవల����శే్వర ��ర� �ద ఏరప్��న ఒక మతపర���న �గె. 

��్వయ్ జ� Guizhou (gway-jhoe) — ��ౖర�� �ె�ౖ� �శేప� ఒక �్ార ంతం. 

�న్ (hahh) – �ై�� ప్రజల�క్క అ��క సంఖ�య్క జ��యత. 

�న్ �ని్ Han Xin (hahn-sheen) — �య� బ�ంగ్ �క్క ప్ర��న ���ౖ�య్��ప�. 

హ చ (huh-chuh) — “న��ల� ప్రయ�ణం �ే�� ఒక �ాహనం.” 

హగ� hegu (huh-goo) point  — �ే� ��నుక ���ాన ఉనన్ ఒక ఆక�య్పంక్చర్ 

�ందువ�, చూప�డ� ��ల� బ� టన ��ల�క� మధయ్నునన్��. 

హ ట� (huh-too) — ఒక చ��త్రప�ర్వ �ప�ల �త్రం�ా, ఇ�� ప్రకృ� �క్క గమనంల� 

వ�ే్చ మ�ర�ప్లను ��ల్ల�� �ేసుత్ ం��.  

��నయ�నం Hinayana — “�నన్ �ాహన బ�దధ్మతం.” 

�్వట� Huatuo (hwa-twoah) — �ై�య ��దౖయ్ చ��త్రల� ఒక ��ర�-�ాం�న ��ౖదుయ్డ�. 

��్వ �న్ huiyin (hway-yeen) — మ�ల���ర �ందువ� �క్క మధయ్ �్ార ంతంల� 

ఒక ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ� (ఒక�� జన��ంగం మ��య� మల ��్వ�ా��� మధయ్నునన్ 

ప్ర�ేశం)  

హ�న్ (huhn) — బ�దధ్మతంల� ��ిదధ్���న ఆ�రం. 

మ�ల�్ల �ాలల�న-�ా In-Triple-World-Fa — బ�దధ్మతం ఒకర� మ�డ� ల��ాలల�న-�ా 

కృ�ి� ల�క మ�ల�్ల �ాలను అ��గ�ంచక�� � ే ఒకర� తపప్క�ం�� సం�ార చ�ా� �న్ 

(ప�నరజ్న్మ చక�ం) ��న�ా��ం��ల�� నమ�్మత�ం��. 
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�ేవతల�క్క పద� ఆ��హణ  (Investiture of the Gods) — ఒక �్ార �న �ై�య 

�ాలప్�క �ా��తయ్ం. 

ఇనుప ఇసుక అర�ే�, �నిన్బ�ర్ అర�ే�, వజ్ర �ాల�, అర్హత్ �ాదం – Iron Sand 

Palm, Cinnabar Palm, Vajra Leg, Arhat Foot — �ై�య య�దధ్  కళల 

��ౖప�ణ�య్ల�. 

జయ్ంగ్ �య� Jiang Ziya (jyang dzz-yah) — �ేవతల�క్క పద� ఆ��హణ 

(Investiture of the Gods) ల� ఒక �ాత్ర. 

���ంగ్ Jigong (jee-gong) — ప్ర�ి��ధ్�ాం�న బ�దధ్  �ాధువ� ద��ణ �ాంగ్ �ామ�� జయ్ంల� 

(1127 A.D.-1279 A.D.). 

���న్ Jinan (jee-nahn) — షన్ �ోంగ్ �్ార ంతం�క్క �ాజ���. 

కలప్ kalpa — ��ండ� వందల ��ట్ల  సంవతస్�ాల� ఉం�ే ఒక �ాల సమయం; ఇక్కడ ఈ 

పదం ఒక సంఖయ్�ా ఉప���ంచబడ�త�ం��. 

కర్మ – గ���న �ాలంల� �ే�ని తప�ప్డ� పనుల పరయ్వ�ానం�ా ఏరప్��న ఒక నల్లట� 

ప��ర్థం. 

మ���� �ాణ� మ�త Lady Queen Mother — �ై�య ప��ాణ�ల�్ల , మ�ల�్ల �ాల�్ల  

అత�య్నన్త���న-�ా్థ � మ���� �ేవత. 

ల��� � (డ�జ్ ) Lao Zi (laow-dzz) — ���� �ాఠ�ాల�క్క సం�ా్థ పక�డ� మ��య� 

���� డ �ంగ్ (���� ట �ంగ్) �క్క రచయత, మ��య� �ై��ల� ���. ప�. 5వ ల�క 4వ 

శ��బద్ంల� ��ం� బ� ధనల� ��ే��ాడ� నమ్మబడ�త�ం��. 

ల�����ంగ్ laogong (laow-gong) point — అర��ే మధయ్ల� ఉనన్ ఒక ఆక�య్పంక్క�ర్ 

�ందువ�.  

ఆఖ�� ఉపద్రవం Last Havoc — కృ� ి �ాధక�ల సమ�జంల� ఈ �శ్వం మ�డ� 

�డతల��ా ��ా�ా�న్ క��� ఉంట�ంద� నమ�్మ��ర� (�దట� ఉపద్రవం, మధయ్ 

ఉపద్రవం, �వ�� ఉపద్రవం), మ��య� ఇప�ప్డ� �వ�� ఉపద్రవం�క్క ఆఖ�� �ాలం 

నడ�సుత్ ం��. 

ల� ఫంగ్ Lei Feng(lay fung) — 1960ల� �ై�య ���ౖక ఉ��హరణం. 
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� li (lee) — దూ�ా��� �ై�� �ేశప� �్ార మ�ణ�కం (=0.5 ��.�). �ె�ౖ� �ేశంల�, ఎం�� 

ఎక�్కవ దూ�ా�న్ వ��్ణంచ����� �ా��రణం�ా “108 ��ల �” అ� సంబ� ��ంచడం 

జర�గ�త�ం��. 

� �ీ జన్ Li Shizhen (lee shr-jun) – �ై�య ��ౖదయ్ చ��త్రల� ఒక ��ర�-�ాం�న 

��ౖదుయ్డ�. 

�యన్ �్వస Lianhuase (l’yen-hwa-szz) — బ�దధ్  �ాకయ్మ���క్క ప్ర��న���న 

ప��మం�� ఆడ �ష�య్లల� ఒక�ె. 

�య� బ�ంగ్ Liu Bang(leo bahng) — �న్ �ామ�� జయ్ం (206 B.C.-23 A.D.) 

�క్క �ామ�� ట�్ట  మ��య� �ా్థ పక�డ�.  

ల�య్ �ోంగ్ �న్ (lyu dong-bin) — ���� �ాఠ�ాలల� ఎ���� మం�� �ేవతల�్ల  ఒకళ�్ళ.  

ల� ష� Loushu (luoa-shew) — �్ార �న �ె�ౖ� �ేశంల� ప్రతయ్కష్���న చ��త్ర ప�ర్వ �ప�ల 

���్ర ల� మ��య� అ� �్ార కృ�క గమనంల� మ�ర�ప్ను సూ�సుత్ ం��.  

మ� జ�ంగ్ Mah jong– �ై�� �ేశంల� నల�గ�ర� మనుష�ల� క��ి ఆ�ే ఒక ఆట. 

మ�య�న Mahayana — “మ� �ాహనం బ�దధ్మతం”. 

మ�వ్ � maoyou (maow-yo) — శ��రంల� �ంగ్  మ��య� య�ంగ్ ప్రక్కలక� 

మధయ్నునన్ స��హదుద్  ��ఖ. 

�ాల �ెల�ప� శ��రం milky white body — ���ధ్  �ేయబడ్డ  � ల�� ఒక శ��రం.  

�ంగ్ �ామ�� జయ్ం the Ming Dynasty  —  �ె�ౖ� చ��త్రల� 1368 A.D. మ��య� 1644 

A.D. ల మధయ్ �ాలం. 

�ంగ్ ��న్ mingmen(ming-muhn) point  �ంగ్ ��న్ �ందువ� — నడ�మ��క్క 

���ం�� ��గమ�ల� ఉనన్ ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 

���ంగ్ (mo ding) - ��ంతమం�� ���ంగ్ గ�ర�వ�ల ప్ర�ారమ� ఒక�� తలను సప్��్శం� 

�ాళ్ళ�� శ��త్� ఇవ్వడం. 
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మ�జ�య్న్ ల�య్న్ Mujianlian (moo-j’yen-l’yen) — బ�దధ్  �ాకయ్మ���క్క ప్ర��న���న 

ప��మం�� మగ �ష�య్లల� ఒకడ�. 

���క�ాదమ� materialism — ��వలం ���క ప��ర్థం ����క్క ప్ర���యల� మ��య� 

గమనం అ���ే �ాసత్వం అ�; ఈ �శ్వంల� ప్ర� ���న్, మ�����ాల� మ��య� 

ఆల�చనల�� �ాట� కల�ప����, అ�న్ట�� ���క ధ�ా్మల ��్వ�ా �వ��ంచవచు్చ అ� 

న��్మ ఒక ����్కక �ి��ధ్ ంతం. 

��న్ �ంగ్ Nanjing (nahn-jing) — �య�ంగ్ సూ ప్ర�ేశం�క్క �ాజ���. 

��ా్వణమ� nirvana — (సంస్కృతం నుం��) ఈ ���క �ాయం ల�క�ం�� ఈ 

మ�నవల�కం నుం�� �ష���ంచడం, బ�దధ్  �ాకయ్మ�� �ాఠ�ాలల� కృ�ి� ప���త్ �ే�� 

పదధ్�. 

�వన్ భవనం niwan (nee-wahn) palace — �ీ�యల్ గ�ం��, సుష�మన్ ���� 

����మ����� సంబం��ం�న పదం. 

ప్రథమ ఆత్మ Primordial Spirit — ఇ�� ప్ర��న ఆత్మ�ాను (� య�యన్ షన్) 

మ��య� స�యక ఆత్మ (ఫ� య�యన్ షన్) �ాను ����� �భజన �యేబడ�త�ం��. 

�ై�య సంప్ర��యక ఆల�చనల�్ల , శ��రంల� అ��క���న ఆత్మల� ఉంట�య� 

నమ్మబడ�త�ం��, ���న్ ���ద్ష్ట ప్ర���యలను మ��య� �ారయ్క�మ�ల ��ౖన ఆ��ప��య్�న్ 

వ��సూత్  (ఉ���రణక�, ��ల�మం�� �ాల�యంల� ఒక ఆత్మ �వ�ిసూత్  ��� 

�ారయ్క�మ�ల��ౖన ఆ��పతయ్ం వ��సుత్ ంద� న��్మ�ాళ�్ళ). 

ప���దధ్���న �ెల్లట� శ��రం – �ీ �య�న్ �ా కృ�ి �ాధనల� అత�య్నన్త���న �ా్థ �ల� 

ఉం�ే ఒక �ారదర్శక���న �ేహం. 

� qi (chee) —  �ై�య సంస్కృ�ల�, ఇ�� “�్ార ణ శ��త్�ా” నమ్మబడ�త�ం��; ��ంగ్ �� 

�� ���త్ , శ��త్ల� తక�్కవ �ా్థ � స్వర�పం.  

�ేయ్న్ క�న్ qiankun (chyen-kuhn) — భ�� - స్వరగ్మ�. 

�ేయ్న్ ��న్ Qianmen (chyen-mun) — ��ంగ్ ల� ఒ�ా��క  ప్ర��న���న దు�ాణ�ల 

(�ా�ింగ్) ప్ర�శేం. 
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���ంగ్ qigong (chee-gong) — � ల�క “మ��క శ��త్�” కృ�ి �ే�� సంప్ర��యక���న 

�ై�య �ాయ్య�మ���� ఒక స్వర�పం. 

�� qiji (chee-jee) — “శ��త్ యం��్ర ల వయ్వస్థ .” 

�మన్ – Qimen (chee-mun) �ాఠ�ాల — “అసంప్ర��యక���న �ాఠ�ాల.” 

�న్ ��్వ Qin Hui (chin hway) — ద��ణ �� ంగ్ �ామ�� జయ్ంల� (1127 A.D.-1279 

A.D.) �ాజ ద�ా్బర్ క� సంబం��ం�న ఒక క�� ర���న అ���ా��. 

�ంగ్ ��వ్ Qingdao (ching-dow) — షన్ �ోంగ్ ప్ర�శేంల� ఒక సమ�ద్ర �ర నగరం. 

���ర్ Qiqihar (chee-chee-har) — ఈ�ానయ్ �ె�ౖ�ల� ఒక నగరం. 

��న్ (Ren) – సహన శ��త్, ఓర�ప్, సహనమ�. 

సంప�ర్ణ ఫల�ిదద్త Right Fruit — బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ఫల��ి�ధ్  �ా్థ �. 

�ాకయ్మ�� (Sakyamuni) — ������్ర త్మక బ�దుద్ డ�, ��తమ �ి��ధ్ రధ్. 

సమ��� — బ�దధ్మతంల� పరవశం�� ��ే� ��య్నం. 

సం�ార – బ�దధ్మతంల� ప�నరజ్న్మ �క్క ఆర� మ��ాగ్ ల�. (ఒకర� ప�నరజ్న్మ ��్వ�ా ఒక 

మ�నవ�� �ా��, ఒక జంత�వ� �ా��, ల�క ప��ర్థం �క్క ఇతర స్వర��ాల �ా�� 

మ�రవచు్చ.)   

“ఒక �ా��రక మ�స మ��య� ����� �ా్థ �ిం� మ��య� ఔష��య మ��కలను 

ఉప���ంచడం దన్ తయ�ర��ేయ�����” – అంతరగ్త రస�ాదమ�నక� ���� మ����� 

సంబం��ం�న ఉపమ�నమ� (“setting up a bodily crucible and furnace to make 

dan using gathered medicinal herbs”—Taoist metaphor for internal alchemy.)  

�ాన్ (shan) – దయ� గ�ణం, ఉ��ర గ�ణం, కర�ణ. 

షన్ గన్ �ందువ� shangen (shahn-ghun) point — ఒక�� కనుబ� మ్మల� 

మధయ్నునన్ ఒక ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 

షన్ ��ంగ్ బ�వ్ Shen Gongbao (shun gong-baow) — �ేవతల�క్క పద� 

ఆ��హణల�  (Investiture of the Gods) ఒక అసూయపర���న  �ాత్ర. 
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��న్ �� య్ Shenxiu (shuhn-shyo) — ట�ంగ్ �ామ�� జయ్ంల� జ�న్ బ�దధ్మత ఉతత్�ా�� 

�ాఠ�ాల�క్క �ా్థ పక�డ�. 

�ి చన్ shichen (shr-chuhn) — ��ండ� గంటల సమయ��న్ సూ�ం�ే �ై�య అంకం. 

�ి ��న్ (shr-shuhn) — ఒక���క్క ప్ర��న ఆత్మక� ���� మ����� సంబం��ం�న 

ఒక పదం. 

సున్ � ిమ�య్ Sun Simiao – �ై�� �శేప� ��దౖయ్ చ��త్రల� ఒక ��ర�-�ాం�న ��ౖదుయ్డ�. 

సన్ వ���ంగ్ Sun Wukong— “��త�ల �ా�”�ా  �లివబ�ే �్ార �న �ె�ౖయ �ాలప్�క 

�ా��తయ్ం ప�్చమ���� ప్రయ�ణం  (Journey to the West) ల� ఒక �ాత్ర. 

��వతస్  srivatsa — “�ాం� చక�ం” సంస్కృతం నుం��, ఈ �హన్ం 2,500 సంవతస్�ాల 

��ౖ�ల�క� �ాల���� మ��య� ���క� �ేశం, ��ర�, ��రత �ేశం, మ��య� �ె�ౖ��క్క 

�ాంస్కృ�క అవ���ాల నుం�� ����� �యబ��ం��. శ��బ�ద్ ల��ా ఇ�� మం� ���ాయ్�న్ 

సూ�ం�ం��, సూర�య్���� �్ార ��ధయ్ం వ��ం�ం��, మ��య� ఒక �భ సూచకం�ా 

చూడబ��ం��. 

ఆత్మల ఫలకం spirit tablet — ప���్వక�ల ల�క ఇతర ఆత్మల ప�జల ��సం ఇంట�్ల   

�ా్థ �ించబ��న �ెక్క ఫలకం. 

ఆ��య్�్మక ��గ��కత spiritual civilization — ఇ�� సమ�ా�న �ె�ౖ�ల� ప్రజ�దరణ 

�� ం��న ఒక పదం ఇ�� మనుష�లను మ�న�ికం�ాను ���ౖకం�ాను ఉదధ్��ంచ���న్ 

సూ�సుత్ ం��. �ె�ౖ�ల� ఇ�� “���క�ాద ��గ��కతక�” వయ్���క పదం�ా 

ఉప���ంచబడ�త�ం��.  

ట�ౖ� Taiji (tie-jee) — ���� �ాఠ�ాల�క్క �హన్ం, ప�్చమ �ే�ాల�్ల  “�న్ - 

య�ంగ్” �హన్ం�ా  ప్రజ�దరణ �� ం��ం��.” 

ట�య్ య�యన్ (Taiyuan) �ాం�� ప్ర�ేశం�క్క �ాజ��� నగరం. 

ట�ంగ్ �ామ�� జయ్ం Tang (tahng) Dynasty — �ై�� చ��త్రల� అతయ్ంత ��గయ్వంత���న 

య�గం (618 A.D.-907 A.D.).   

ట�ంగ్ షన్ Tangshan (tahng-shahn) — ��బ� ప్ర�శేంల� ఒక నగరం. 

��ం�్రజం Tantrism — బ�దధ్మతంల� ఒక రహసయ్ ���న (��పయ్���న) కృ�ి మ�రగ్ం.  
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ట�న్ జ�ంగ్ tanzhong - ఇంచు�ంచు ����క్క నడ�మ ఉనన్ ఆక�య్పంక్చర్ 

(acupuncture)  �ందువ�.  

���� (tao) — 1. “����”�ా క��� �ిలవబడ�త�ం��, “ప్రకృ� మ��య� ఈ �శ్వం 

�క్క ప్రవృ�త్��” ఒక ���� మ����� సంబం��ం�న పదం; 2. ఈ ���� �ా��ం�న ఒక 

జ�్ఞ ��దయం �� ం��న ��.  

త��గత (Tathagata) — బ�దధ్  �ాఠ�ాలల� ఫల�ిదధ్త క��� ఉం�� బ� ��సత్వ మ��య� 

అర్హత్ లక� ��ౖ �ా్థ �ల� ఉనన్ ఒక జ�్ఞ ��దయం �� ం��న ��. 

“ప�� ��క�్కల ప్రపంచం” “the world of ten directions” — బ�దధ్మతంల� ఈ 

�శ్వం�క్క ఒక తలంప�. 

�ెయ్న్ (tian) — “��త్రం” 

ట�య��న్ ��న్ (Tiananmen) —  ��ంగ్ నగరంల� �� ��్బ�ెన్ �టీ� మ�ందు ఉనన్ 

స్వరగ్త�లయ్���న �ాం� ��్వరం. 

ట�యన్ � జ�్వంగ్ (tyen-dzz jwahng) — ���� �ాఠ�ాలల� ఒక �ధ���న �లబ�� �ే�� 

�ాయ్య�మం. 

గ�ర�వ� — మ�స్టర్ అ� క��� �ిల��ాత్ ర�, �ై��ల� మ�ాయ్ద ప�ర్వకం�ా బ� ధక���� 

సం����ం�ే ���నం. 

మ�డ� �న్ మ�డ� య�ంగ్ Three Yin and Three Yang — �ేత�ల� �ాళ�్ల  

��ం��ట��� సంబం��ం�న మ�డ� �న్ మ��య� మ�డ� య�ంగ్ ల మధయ్ ��ఖలక� ఒక 

ఉమ్మ�� ��మం. 

వ� �న్ Wuhan (woo-hahn) — హ�బ� �్ార ంతం �క్క �ాజ���. 

వ��� wuwei (woo-way) — “���య - ల��తనం”, ���య��నయ్త, ఉ�ేద్శయ్ం ల��తనం. 

�ీన్ జ�య్ంగ్ Xinjiang (sheen-jyang) — �ాయ�వయ్ �ై��ల� ఒక ప్ర�శేం.     

�ింగ్ �ంగ్ ��్వ� (Xingming Guizhi) — కృ�ి �ాధన ��రక� ఒక సంప్ర��యక���న 

�ై�య �ాఠయ్ గ�ంధమ�. 
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�ిన్ �ింగ్ xinxing (shin-shing) — మనసు ల�క హృదయం �క్క స్వ��వం: ���ౖక 

ప్రవృ�త్ .    

�న్ మ��య� య�ంగ్  yin (yeen) and yang (yahng) — ���� �ాఠ�ాల ప్ర� 

�షయమ� �న్ మ��య� య�ంగ్ అనబ�ే పరసప్ర వయ్���క �ామ�ా్థ �లను క��� 

ఉంట�ంద� అ� పరసప్రం�ా ప్ర�ేయ్కతను క��� ఉం��, అ��� ఒక��� �ద ఒకట� 

ఆ��రప�� ఉంట��, ఉ��హరణక� ఆడ (�న్) మ��య� మగ (య�ంగ్).  

య�యన్ yuan (yu-en) — �ె�ౖ� �ేశప� ద్రవయ్o (క���స్) �క్క ఒక్క ఎ�ాంశం  

(సుమ�ర��ా.= USD $0.12). 

య�ఝన్ yuzhen (yu-jhun) point య�ఝ�న్ �ందువ� — తల�� ��నుక ��ం�� 

���ాన ఉనన్ ఆక�య్పంక్చర్ �ందువ�. 

జ�ంగ్ ��్వల�వ్ (Zhang Guolao) — ���� �ాఠ�ాలల� ఎ���� �ేవతల�్ల  ఒకర�. 

జ�న్ (Zen) — సతయ్మ�, సతయ్సంధత్వం. 

జ�న్-�ాన్-��న్ (Zhen-Shan-Ren) —  సతయ్ �ష్టత-దయ� గ�ణమ�-సహన �లత. 

ప్ర��న ఆత్మ Main Spirit — ఒక�� ప్ర��న���న ఆత్మ; మ��క���న జ�గృ�. 

�య్� క Zhuyou Ke (jew-yo kuh) — �నన్పమ� �క్క �ాధన. 

 “�ప�ప్ ప�ట�్ట ంచడం” “to produce fire” — “కృ�ి ఉ��్మదం” అ�� ఇం��క అర్థంగల ఒక 

�ై�య పదం; ���న్ ఇక్కడ ఉపమ�నం�ాను మ��య� శబ�ద్ ర్థం�ాను ��ండ� ���ల��ా 

అర్థం �ేసు��వచు్చ. 

“ఒక అమర��� �ాగనంపడంక��న్ ఆ�్వ�ంచడ�� �ే�క” — �ై�� �ేశంల� 

�ా��రణం�ా ఒక ప���ి్థ� �ేంట�్ల ��ౖ�ే పడడం �ే�క బయటపడడం కష్ట� ���న్ 

వ��్ణంచ����� ఉప���బడ�త�ం��. 
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