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ధా్య న సాధనలో బుద్ధుని బోధనాసారం యొక్క  అనివారయ త  

[సయ్యా జి ఉ బ ఖిన్] 

 

బుద్ధుని బోధనలలోని అనివారా్ మైన మూడు తతా్వ లు, అనితా  (పాలిలో అనిచ్చ ), ద్ధ:ఖ, 

అనాతమ  (పాలిలో అనతత). 

 

మీకు అనిచ్చ  (నశా్ ర్త) నిజంగా తెలిస్తత, దాని పరా్ వసానంగా ద్ధ:ఖ (అసంతృప్తత) కూడా 

మీకు తెలుస్తంది ఇంకా అంతిమ సతా ంగా అనతత (అనాతమ ) కూడా మీకు తెలుస్తంది. ఈ 

మూడంటిని కలిప్త ఒకేసారి అర్థం చేస్కోవటానికి సమయం పడుతంది. సాధనలో మొట్టమొదట్ 

అనుభవంతో తెలుస్కోవలసిన అనివారా్ మైన అంశ్ం అనిచ్చ . కేవలం బౌదుం మీద పుసతకాలు 

చ్దవట్ం వలన గాని లేదా బుద్ధుని బోధనల పుసతక జ్ఞ న నం వలన గాని వాసతవిక అనిచ్చ  యొకక  

అవగాహన వండద్ధ, ఎంద్ధకంటే అనుభవపూరా్ క అంశ్ం తపి్త పోయంది కాబటిట. మీలో 

నిర్ంతర్ంగా జరిగే మార్పి లను అనిచ్చ  సా భావంగా సా యం అనుభవంతో అవగాహన 

చేస్కోగలిగితేనే, అపుి డు బుద్ధుడు ఏవిధంగానైతే అవగాహన చేస్కోమనాా డో, ఆ విధంగా మీర్ప 

అనిచ్చ ను అర్ుం చేస్కునా ట్లు. బుద్ధుని సమయంలో మాదిరిగానే, ఇపుి డు కూడా అనితా -బోధను 

ఏమాత్తం బౌదు త్గంధాల పుసతక జ్ఞ న నం లేని వా కుతలలో కూడా వికసింపచేయవచ్చచ . 

 

అనితా  (పాలీలో అనిచ్చ ) ను అర్ుం చేస్కోవాలంటే, ఒకర్ప ఆర్ా  అష్ఠ ంగ మారా్గనాి  

ఖచ్చచ తంగా మరియు త్శ్దుగా పాటించాలి, ఇది శీల (పాలీలో సీల), సమాధి మరియు త్ప నా  (పాలీలో 

పఞ్ఞన ) అనే మూడు దశ్లుగా విభజింపబడంది. 

 

సమాధికి ఆధార్ం శీలం లేదా సరైన ఉదే్దశాలను కలిగిన నైతిక జీవితం, అద్ద మనస్ు ను 

ఏకాత్గపర్పస్తంది. సమాధి బాగా ఉనా పిు డు మాత్తమే పఞ్ఞన  (త్పజన) ను వికసింప చేస్కోగలుగుత్వం.  

కాబటిట, శీల, సమాధిలు, పఞ్ఞన  (త్పజన) కు అతా ంత ఆవశా్ కం. విపశ్ా నా సాధన దాా ర్గ అనితా  

(అనిచ్చ ), ద్ధ:ఖ మరియు అనాతమ  (అనత్వత ) లను అవగాహన చేస్కొనట్మే త్పజన (పఞ్ఞన ). 

 

ఒక బుద్ధుడు ఉతి నా మయనా, కాకపోయనా, శీల మరియు సమాధిల అభాా సం మానవ 

లోకంలో వంట్లంది. వాసతవానికి, ఇవి అనిా  ధారిమ క ఆసిుతా ముల యొకక  సామానా  అంగాలు. 

అయనపి టికీ, అవి అంతిమ లక్ష్ా ం వర్కు, అంటే అనిా  ద్ధ:ఖాల విముకి త వర్కు తీస్కుపోలేవ.  

 

ఈ ద్ధ:ఖాల అంతం కొర్కు తన అనాే షణలో, ర్గజకుమార్పడు సిదాు ర్పుడు మారా్గనాి  

కనుగొనాా డు ఇంకా ఆ ద్ధ:ఖాల అంతం కొర్కు ఆ మార్ంాలో పయనించాడు. ఆర్ప సంవతు ర్గల 

కఠిన పరిత్శ్మ తర్పవాత, అతను మారా్గనాి  కనుగొనాా డు, సమా క్ సంబుద్ధుడయా్య డు, మరియు 

మానవలకు, ద్దవతలకు ఈ ద్ధ:ఖ నిరోధ మారా్గనాి  బోధించాడు. 
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దీనికి సంబంధంచి నేనొకటి చెపా్ప లి, మనసా, వాచా, కర్మ ణా చేసే ఇలంటి ప్రతి చర్య  ద్వా రా 

బీజ శకినిి సంసాా ర్ (ప్పలీలో సంఖార్ లేద్వ కర్మ , ప్పలీలో కమమ ) రూరంలో నాటుకంటాం, ఇది 

జీవితానిి  నడిపంచే మూల శకినిి సర్ఫరా చేసి్ంది, తద్వా రా దు:ఖం మరియు మర్ణం మనలిి  

అనుసరిసిాయి. అనితయ  (అనిచచ ), దు:ఖ, అనాతమ  (అనత)ి ల యొకా  అవగాహనలోని అంతర్లనీంగా 

వుని  శకి ి యొకా  పురోగతి ద్వా రానే, ఒకరి సా ంత వయ కిగిత ఖాతాలో జమయిన సంసాా రాల 

(సంఖారాల) నుండి తనక తాను విముకి ి పందగలడు. ఈ ప్రప్కియ అనితయ  (అనిచచ ) యొకా  

నిజమైన అవగాహనతోనే ప్ప్పర్ంభమవుతంది, అయితే ఒకవైపు నూతన కర్మ ల యొకా  (సంసాా రాల 

లేద్వ సంఖారాల) సంచితం (జమ) మరియు ఇంకొకవైపు (ఇదివర్కటి సంసాా రాల లేద్వ సంఖారాల) 

జీవితానిి  నిలబెట్టడానికి కావలసిన శకి ియొకా  సర్ఫరా తగ్గపిోవట్ం ఎరా టికపుా డు మరియు రోజు 

రోజుక ఒకేసారిగా జరుగుతూనే వుంటాయి. అందువల,ీ ఒకరి సాా రితి సంసాా రా (సంఖారా) లు లేద్వ 

కర్మ  (కమమ ) ల నుంచి విముకి ి పందటానికి ఒక జీవితకాలం లేద్వ అంతకంటే ఎకా వ కాలం 

రట్టవచ్చచ . ఎవరైతే అనిి  సంసాా రా (సంఖారా లేక కర్మ ) ల నుంచి విముకినిి పంద్వరో, వారు అనిి  

దు:ఖాలను అంతం చేసినవారు, అరా టికిక వారిలో జీవితానిి  ఏర్కంగానైనా నిలబెట్టటానికి 

కావలసిన శకినిిచేచ  సంసాా రా (సంఖారా) లు ఇక ఏవీ మిగ్గలివుండవు. బుదుుడు, అర్హంతలు వారి 

జీవితాలను ముగ్గంచి రరినిరాా ణానిి  (రరినిబా్బ న) పందినపుా డు, వారి దు:ఖాలన్ని  

అంతమైపోతాయి. ఈ రోజులీో విరశయ నా సాధన చేసే మనం, అనితయ  (అనిచచ ) ను బ్బగా అర్ ుచేస్కొని 

ఆర్య  (అరియ) సిుతికి చేరుకంటే సరిపోతంది: ప్ోతారని  పుదలి (సోతారతి-ిపుగలి,  ా నో దదయం 

యొకా  మొదటి దశక) సిుతికి చేరుకంటే, మిగ్గలిన తన అనిి  దు:ఖాల అంతానికి ఇంకా ఏడు 

జనమ లక మించి పుట్టవలసిన అవసర్ం వుండదు. 

 

దు:ఖ మరియు అనతలి యొకా  అవగాహనా తలుపులను ఈ అనిచచ  తెరుసి్ంది, తదక 

అనిి  దు:ఖాల అంతానికి ద్వరి చూపసి్ంది, ఇది (అనిచచ ) బుదుుని లేద్వ బుదుుని రరినిరాా ణము 

తరువాత చెకా చెదర్కండా వుని  ఆయన బోధనలలోని ఆర్య  అష్ఠ ంగ మార్ంి మరియు  

 ా నో దదయం యొకా  37 అంశాల (బోధ-రకియి) (ధరామ ల) సంరరా్ ముల వలన కలుగుతంది ఇంకా 

ఇవి సాధకలక అందుబ్బటులో వుండట్ం వలన. 

 

విరశయ నా సాధనలో పురోగతి కోసం, సాధకడు అనితయ ను (అనిచచ ను) నిర్ంతర్ం 

తెలుస్కోవాలి. బుదుుడు, భిక్షువులక ఇచిచ న ఉరదేశం ఏమిట్ంటే, వారు కూరుచ నాి , నిల్చచ నాి , 

నడుసి్నిా , లేక రడుకొనాి , ఇల అనిి  సిుతలలోను అనిచచ  లేక దు:ఖ లేక అనత ియొకా  ఎరుకలో 

వుండటానికి ప్రయతిి ంచమని. అనిచచ  మరియు దు:ఖ మరియు అనత ియొకా  నిర్ంతర్ ఎరుకే (ఈ 

ధర్మ  మార్ంిలోని) విజయ ర్హసయ ం. బుదుుడు, తన తది శాా సను తీస్కొని మహా-

రరినిబా్బ నానిి (మహా-రరినిరాా ణానిి ) పందే ముందటి చివరి మాట్లు: 

 

వయధమామ  సఙి్ఖరా  

అరా మాదేన సమాా దేథా’’తి 

 

వయ య ధర్మ ం కలవే సంసాా రాలన్ని  

అప్రమతతిో (మీ జీవనుమ కినిి) సంప్పదించండి. 

దీఘ-నికాయ, స్తంి 16 (మహారరినిబా్బ నస్తంి)¹ 

 

నశా ర్త లేక అనిచచ  అనేది, (నామ, రూప్పల) కలయికలో అంతర్లనీంగా వుంది. 

అప్రమతంిగా మీ ముకికిై ప్శమించండి. 
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వాసవిానికి నలభై ఐదు సంవతస రాలలో ఆయన బోధంచిన అనిి  బోధనల సారాంశం ఇదే. 

మీరు నామ, రూప్పలలో అంతర్లనీంగా వుని  అనితయ  (అనిచచ ) యొకా  ఎరుకలో నిర్ంతర్ంగా 

వుండగలిగ్గతే, కాలప్కమేణా మీరు మీ లక్ష్యయ నిి  చేరుకోవడం ఖాయం. 

 

ఈ సాధనా కాలంలో, మీరు అనితయ  యొకా  అవగాహనలో పురోగతి చెందుతని పుా డు, 

"(నామ, రూప్పల) సతయ  సా భావం ఏమిటి" అనే ద్వనిపై మీ అంతర్దృష్టట చాల, చాల బ్బగా 

పెరుగుతంది. ఈ (అంతర్దృష్టట) ఎంతగా పెరుగుతందంటే, చివర్క మీక (నామ, రూప్పల) అనితయ , 

దు:ఖ, అనాతమ  అనే ఈ మూడు లక్షణాల మీద ఎటువంటి సందేహం వుండదు. అపాు డే మీరు 

నిర్ద దశంచ్చకని  లక్షయ ం వైపు ముందుక వెళ్ళే  సితిిలో ఉంటారు. 

 

ఇపుా డు మీరు అనితయ తను మొదటి ముఖయ మైన అంశంగా తెలుస్కని ందున, అనితయ  

అంటే ఏమిటో సా ష్టంగా మరియు సాధయ మైనంత విసృితంగా అర్ంి చేస్కోవడానికి మీరు 

ప్రయతిి ంచాలి-తద్వా రా సాధన లేద్వ చర్చ ల సమయాలలో ఎటువంటి కలవర్ప్పటు లేకండా 

వుండవచ్చచ . 

 

అనితయ  యొకా  నిజమైన అర్ ుం అశాశా తం లేద్వ నశా ర్ం-అనగా, విశా ంలో ఉని  

ప్రతిద్వనిలో, జీవియైనా లేక నిర్లవిియైనా, వాటి సాా భావిక సా భావం అశాశా తం లేద్వ నశా ర్ం. 

 

ప్రసి్త తరానికి నా వివర్ణాతమ క రనిని స్లభతర్ం చేయడానికి, ఐాక్ అసిమోవ్ (Isaac 

Asimov) రాసిన "ఇనైస డ్ ది ఆట్మ్ (Inside the Atom)" పుసకింలోని “అటామిక్ కంటంట్సస  (Atomic 

Contents)” అధ్యయ యం యొకా  ప్ప్పర్ంభ వాకాయ లక మరియు 159 వ పేజీలోని విష్యాలలో కొంత 

భాగానికి నా దృష్టటని సారించాను, మానవుడిలంటి జీవి యొకా  శర్లర్ంలోని అనిి  భాగాలలో ఒకే 

సమయంలో జరుగుతని  ర్సాయన ప్రతిప్కియల గురించిన పుసకిం అది. 

 

(ఈ పుసకింలో) భిని ంగా కనిపంచే అనిి  విష్యాలు (జీవులు, నిర్లవి రద్వరాు లు), "అణువులు 

(atoms)" అని పలవబడే అతి చిని  కణాలతో తయర్యాయ యి, అని మన బుప్ర్లు తిరిగ్గ మర్ల 

సందేహంచకండా చెరా బడింది. అణువులు ఉతా ని మవుతనాి యి, క్షయమవుతనిా యి లేద్వ 

ఇల మారుా  చెందుతని  సిుతలలో వునిా యని ఈ వి నాో న శాస్తసంిలో నిరూపంచబడింది. 

తదనుగుణంగా అనిి  సమిమ ళత రద్వరాు లు (రూర లేక కలప్పల కలయిక) మారుా , క్షయం లేద్వ 

అనితయ తక లోనవుతనిా యనే బుదుుని భావనను అంగీకరించవలసి వసి్ంది. 

 

కాన్న అనితయ తా సిద్వు ంతానిి  వివరించడంలో, బుదుుడు, గుణ, సా భావాలతో 

తయారుచేయబడిన "రూర" తో ప్ప్పర్ంభించాడు మరియు బుదుునికి తెలిసిన "రూర (కలర)" నేటి 

వి నాో నం కనుగొని  అణువు కంటే చాల చిని ది. విశా ంలో ఉని  ప్రతిదీ, జీవి కాని నిర్లవిి కాని, కలప్పల 

(అణువుల కనాి  చాల చిని వాటి) తో కూడి ఉందని బుదుుడు తన శష్యయ లక తెలియజేశాడు, ప్రతి 

ఒకా టి ఉతా ని మవట్ం మరియు నశంచట్ం అనేది ఒకేసారిగా నిర్ంతర్ం జరుగుతూ వుంటుంది. 

ప్రతి కలరం ఒక సమూహం (mass), ఎనిమిది ప్రకృతి మూలకాల (Aṭṭa kalāpa, అట్ట కలర)  తో 

ఏరా్ డింది, అవి, రృధా్వ  (ప్పలిలో రధవీ), జలం (ప్పలీలో ఆపో), అగ్గి  (ప్పలీలో తేజో), వాయు (ప్పలీలో 

వాయో), వర్ణ (ప్పలీలో వణణ), గంధ (ప్పలీలో గంధ), జిహా  (ప్పలీలో ర్స), ఆహార్ లేక పోష్కాలు (ప్పలీలో 

ఓా) (ఘన, ప్దవ, వేడి, కదలిక, ర్ంగు, వాసన, రుచి మరియు పోష్కాలు). కలప్పలో ప్రధ్యనంగా వుండే 

మొదటి నాలింిటిని, భౌతిక లక్షణాలు (చతిారొ మహాభూతాని, cattāro mahābhūtāni) అంటారు. 

మిగ్గలిన నాలుగు (వర్ ణ, గంధ, ర్స, ఆహార్ లేక పోష్కాలు) కేవలం వాటి (రృధా్వ , జలం, అగ్గి , వాయు) 

సహజ లక్షణాలు, ఇవి మొదటి (రృధా్వ , జలం, అగ్గి , వాయు) నుండి పుటిట, వాటి మీద ఆధ్యర్రడి 
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ఉంటాయి. కలప్ప అనేది భౌతిక లోకంలో అతిచిని  కణం-ఈ రోజుక కూడా వి నాో న రరిధకి 

అందనిది. 

 

ఎపుా డు ఈ ఎనిమిది ప్ప్పకృతిక తతాా లు (రధవీ, ఆపో, తేజో, వాయో,  వణణ, గంధ, ర్స, ఓా)  

కలుసిాయో, అపుా డు ఒక కలరం (భౌతిక లోకంలోని రద్వర్ంి యొకా  అతి చిని  కణం)  యొకా  

అసిుతా ం ఏరా్ డుతంది. మరో మాట్లో చెపా్ప లంటే, ఈ ఎనిమిది ప్ప్పకృతిక తతాా ల సా భావం 

యొకా  ఒకా  క్షణపు ఏకకాల ఉనికి ఒక ర్దణువును తయారు చేసి్ంది, బౌదుంలో దీనిని కలప్ప అని 

అంటారు. ఒక కలరం యొకా  రరిమాణం, వేసవిలో భార్తదేశంలోని  ఒక ర్థచప్కం నుండి లేచిన 

దుముమ  కణంలో 1 / 46,656 వ భాగం. ఒక కలరం యొకా  జీవిత కాలం ఒక క్షణం, అటువంటి కొనిి  

కోట్ ీ క్షణాలు, ఒక మనిష్ట కనురెరా  ప్పటులో వుంటాయి. ఈ కలప్పలన్ని  నిర్ంతర్ మారుా  లేద్వ 

ప్రవాహ సిుతిలో వుంటాయి. విరశయ నా సాధనలో ప్రగతి సాధంచిన సాధకనికి, అవి (కలప్పలు) ధ్యరా 

ప్రవాహంగా (ప్రవహసి్ని  శకిగిా) అనుభూతిలోనికి వసిాయి. మానవ శర్లర్ం అనేది ఒక వసి్వు కాదు, 

అది మనస్స  (నామ), కలప్పల (రూప్పల) కలయిక గల ఒక జీవన శకి.ి 

 

మన శర్లర్ం అతిచిని  కలప్పల తో కూడి ఉందని, అని్న  మారుా  చెందుతూ వుని  సితిిలో 

వునాి యని తెలుస్కోవడం అనేది, మారుా  లేద్వ నశా ర్త అనేది వాటి వాసవిిక సా భావమేనని 

తెలుస్కోవట్ం. ఈ కలప్పల సాా భావిక మారుా  లేక క్షయం (అనిచచ ), నిర్ంతర్ంగా నశంచడం 

మరియు పునరుతా తి,ి కాలిపోయే తతా ం, ఇదంతా తరా క దు:ఖంగా తెలుస్కోవాలి, అదే "దుకంి 

అరియసచచ ం (మొదటి ఆర్య  సతయ ం)!". మీరు అనితయ ను (అనిచచ ను) దు:ఖంగా (వయ ధగా లేక బ్బధగా) 

అనుభూతి పందినపుా డే, నాలుగు ఆర్య  సతాయ లలోని దు:ఖ ఆర్య  సతాయ నిి  మీరు 

అనుభవపూరా్ కంగా తెలుస్కని టీు, దీనిపైనే బుదుుడు తన బోధనలలో అతయ ంత 

ప్ప్పధ్యనయ తనిచాచ డు. ఎందుకని? ఎందుకంటే ఒక క్షణం కూడా తపా ంచ్చకోలేని దు:ఖం యొకా  

సూక్షమ  సా భావానిి  మీరు ప్గహంచినపాు డు, నిజంగా భయరడతారు, విర్కి ి (ప్పలిలో నిబ్బా ద్వ) 

కలుగుతంది, ఈ నామ, రూప్పల ఉనికిని కొనసాగ్గంచడానికి ఇష్టరడరు, ఈ దు:ఖ సిుతి నుంచి 

తపా ంచ్చకనే మార్ంి కోసం చూసిారు, అదే దు:ఖాతీత సిుతి, దు:ఖ నిరోధ సిుతి. మీరు సోతారతి ిసిుతికి 

చేరుకని పాు డు మరియు సాధనలో మంచి ప్రగతిని సాధంచి సంసాా ర్ ర్హత (unconditioned, 

అసంఖత) మైన నిరాా ణ శాంతిని పందినపాు డు, ఆ దు:ఖ ర్హత సిుతి ఏమిటో మీరు ఈ 

మనుష్య రూరంలోనే రుచి చూడగలరు. 

 

రోజువార్ల జీవితంలో, మీరు అనితయ  గురించిన అవగాహనను ఆచర్ణలో ఉంచ్చకని ట్యీితే, 

శార్లర్కంగా మరియు మానసికంగా, మీలో ఒక మంచి మారుా  జరుగుతోందని మీర్ద తెలుస్కంటారు, 

ద్వనినటీా వుంచ్చకోండి. 

 

విరశయ నా ధ్యయ నం యొకా  సాధనలోకి ప్రవేశంచే ముందు, అనగా, సమాధని సరైన సిాయికి 

వృదిు చేసిన తరువాత, ఒక సాధకనికి మొదట్ రూర (కలరం) మరియు నామ (చితంి మరియు 

చేతసిక) యొకా  సైద్వు ంతిక రరి నాో నానిి  కలిగ్గవుండాలి. సిద్వు ంతరర్ంగా సాధకడు వీటిని (రూర, 

నామ) గురించి సరిగా అర్ ుం చేస్కని పుా డు మరియు సమాధలో సరైన సాు యిక చేరుకని పాు డు, 

బుదుుడు చెపా నటీుగా, వాసవిిక దృష్టటతో అనితయ , దు:ఖ మరియు అనాతమ ల గురించి చకా గా అర్ ుం 

చేస్కనే అవకాశం వుంది. 

 

విరశయ నా ధ్యయ నంలో, రూర లేక కలప్పల మారాు  సా భావానిి (అనిచచ ) గమనించడమే 

కాకండా, నామ (చితంి) మరియు రూర లేక కలప్పల యొకా  మారాు  ప్రప్కియక పురికొలేా  

చేతసికలలో జరిగే సా భావిక మారుా  (అనిచచ ) ను  కూడా గమనించడం జరుగుతంది. కొనిి సారీు 
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ధ్యయ స, రూర లేద్వ కలప్పల అనితయ తపైనే వుంటుంది. మరి కొనిి సారీు ధ్యయ స చేతసికల (నామ) 

అనితయ తపై వుంటుంది.  

 

రూర లేద్వ కలప్పల యొకా  అనితయ తను గమనిసి్ని పుా డు, రూర లేద్వ కలప్పల అనితయ త 

యొకా  అవగాహనతో ప్పటు ఏకకాలంలో ఉతా ని మయేయ  చేతసికలు (ఉద్వ: వేదనలు, సంసాా రాలు) 

కూడా రరివర్ని లేద్వ మారుా  సితిిలో ఉనిా యని ప్గహసిారు. అలంట్పుా డు మీరు రూర మరియు 

నామ, రెండింటి యొకా  అనితయ తను తెలుస్కంటునాి రు. 

 

నేను ఇరా టివర్క చెపా నదంతా , రూర లేద్వ కలప్పల యొకా  మారుా  ప్రప్కియ మరియు 

వాటితో (కలప్పలతో) సమనిా తమయిన నామ యొకా  మారుా  ప్రప్కియల అవగాహనంతా, సంవేదనల 

మాధయ మంగా అనితయ తా అవగాహన కలిగ్గందని. ఇతర్ రదుతల ద్వా రా కూడా సంవేదనలను 

మాధయ మంగా చేస్కొని అనితయ తను తెలుస్కోవచచ ని మీక తెలియాలి. 

 

(ఈ ప్కింది విధంగా కలిగ్గన) సంవేదనల ద్వా రా అనితయ తను వికసింరచేయవచ్చచ  

(i) కనిపంచే రూరంతో చకి ఆయతనం (eye sense organ) సా ర్శ  వల ీ(కలిగ్గన సంవేదనల ద్వా రా), 

(ii) వినిపంచే శబదంతో సోత ఆయతనం (ear sense organ) సా ర్శ  వల ీ(కలిగ్గన సంవేదనల ద్వా రా), 

(iii) వాసన విష్యం (గను) తో ఘాన ఆయతనం (nose sense organ) సా ర్శ  వల ీ(కలిగ్గన సంవేదనల 

ద్వా రా), 

(iv) రుచిగల విష్యంతో జిహా  ఆయతనం (tongue sense organ) సా ర్శ  వల ీ(కలిగ్గన సంవేదనల 

ద్వా రా), 

(v) సా ర్శ న్నయ విష్యంతో కాయ ఆయతనం (body sense organ) సా ర్శ  వల ీ(కలిగ్గన సంవేదనల 

ద్వా రా), 

(vi) మానసిక విష్యం (ఉద్వ: ఆలోచనల) తో మద ఆయతనం (mind sense organ) సా ర్శ  వల ీ

(కలిగ్గన సంవేదనల ద్వా రా), 

 

వాసవిానికి, ఆరు ఇంప్దియ ఆయతనాల (six organs of sense) లో దేనితోనైనా అనితయ  యొకా  

అవగాహనను వృదిు చేస్కోవచ్చచ . అయితే, ఆచర్ణలో, అనిి  ర్కాలుగా పందే సంవేదనలలో, 

సా ర్శ న్నయ విష్యాలతో శర్లర్ భాగాలక కలిగ్గన సా ర్శ వల ీ కలిగ్గన సంవేదనలలో కలిగే మారుా  

ప్రప్కియలను గమనించడానికి (శర్లర్మంత) విశాల ప్రదేశంలో సా రరిశీలనను చేస్కోవటానికి వీలుగా 

వుంటుందని కనుగొనిా ము. అంతే కాదు, శర్లర్ భాగాల సా ర్శ  (కలప్పల మధయ గల రాపడి, ధ్యరిమ క శకి,ి 

ఇంకా ప్రకంరనల) ద్వా రా పందిన సంవేదనలు ఇతర్ విధ్యలుగా పందిన సంవేదనల కంటే 

స్సా ష్టం, అందువల ీప్రప్రధమంగా విరశయ నా సాధన చేసే సాధకడు కూడా రూర లేద్వ కలప్పలలో 

సాా భావికంగా జరిగే మారుా లను సంవేదనల మాధయ మంగా అనితయ  బోధగా పందగలగుతాడు. 

అనితయ తను శీప్ఘంగా ప్గహంచటానికి శర్లర్ సంవేదనలను మాధయ మంగా ఎంచ్చకోవటానికి ఇదే 

ప్రధ్యన కార్ణం. ఇతర్ మారిాలను కూడా మీరు కావాలంటే అనేా ష్టంచ్చకోవచ్చచ , కాని నా సలహా 

ఏమిట్ంటే, ఇతర్ ర్కాల ఆయతనాల సంవేదనలతో ప్రయతి ం చేయడానికి ముందు శర్లర్ 

సంవేదనల అనితయ బోధలో ఒకరు బ్బగా సిరి్రడాలి. 

 

విరశయ నా నాో నం యొకా  రది సోప్పనాలు, అవి: 

(i) సమమ సన: అనితయ , దు:ఖ మరియు అనాతమ ల పూర్ణత: రరిశీలన మరియు విశ్లషీ్ణ గురించి  

సిద్వు ంతరర్ంగా తెలుస్కొనట్ం. 
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(ii) ఉదయబా య: నామ, రూప్పల ఉదయ, వయ య నాో నం. 

(iii) భఙ్:ి నామ, రూప్పల యొకా  వేగంగా మారుతని  (అనితయ ) సా భావ నాో నం - తా ర్రడే ధ్యరా 

ప్రవాహం లేద్వ శకి ిప్రవాహం వలె వుంటుంది. 

(iv) భయ: ఈ వర్మిాన (నామ, రూప్పల) ఉనికి భయానకమైనదనే సతయ ం యొకా  నాో నం. 

(v) ఆదీనవ: ఈ వర్మిాన ఉనికి లోరభూయిష్టం అనే సతయ ం యొకా  నాో నం. 

(vi) నిబ్బా ద్వ: ఈ వర్మిాన ఉనికి రట్ ీవిర్కి ికలిగుతందనే సతయ ం యొకా  నాో నం. 

(vii) ముఞ్చచ తకమయ తా: ఈ వర్మిాన ఉనికి (సంసార్ం) నుండి తపా ంచ్చకోవలసిన అతయ వసర్ 

అవసర్ం గురించిన నాో నం.   
(viii) రటిసఙి్ఖ: అనితయ  ఆధ్యర్ంగానే సంపూర్ణ విముకినిి పందగలం, ఇపాు డు ప్శమించవలసిన 

సమయం వచిచ ందనే సతయ ం యొకా  నాో నం. 

(ix) సఙి్ఖరుపేకిా: సంసాా రాల (సంఖారాల) నుండి వేరురడే సమయం మరియు అహంభావ 

కేంప్దీకృతం నుంచి వైదొలగే దశ ఇపుా డు సిదుమైంది అనే సతయ ం యొకా  నాో నం. 

(x) అనులోమ: లక్ష్యయ నిి  చేరుకనే ప్రయతిా నిి  వేగవంతం చేసే నాో నం. 

 

విరశయ నా ధ్యయ న సాధనలో ఒకరు పందే సిాయిలు ఇవి, తకా వ సమయంలోనే లక్ష్యయ నిి  

చేరుకని  వారి విష్యంలో గతావలోకనము ద్వా రా వీటిని తెలుస్కోవచ్చచ . అనితయ  బోధ యొకా  

పురోగతితో, ఒకరు సాధన ద్వా రా ఈ సోప్పనాలను అధరొహంచవచ్చచ , కాని కొనిి  సాు యిలలో 

సమర్ువంతడైన గురువు యొకా  సహాయం, దిదుదబ్బటులు అవసర్ం. ఈ సోప్పనాల అధరోహణకై 

ఒకరు ఎదురుచూడకూడదు, ఎందుకంటే అవి అనితయ  యొకా  నిర్ంతర్ ఎరుక నుంచి ధ్యయ సను 

మర్లుసిాయి, ఎటూ కావలసిన ప్రతిఫలం అనితయ బోధే సమకూరుసి్ంది కద్వ. 

 

ఇపుా డు నేను రోజువార్ల జీవితంలో విరశయ నా ధ్యయ నం గురించి ఒక గృహసి్డి దృకాో ణంతో 

చరిచ సిాను మరియు ఈ జీవితకాలంలో ఇపుా డు మరియు ఇకా డ ద్వని నుండి పందగలిగే 

ప్రయోజనానిి  వివరిసిాను. 

 

తనలో అనితయ తను చైతనయ వంతం చేయట్ం లేక తనలో సా యంగా అనితయ బోధ 

అనుభవానిి  పందట్ం ఈ విరశయ నా ధ్యయ నం యొకా  ప్రధమ లక్షయ ం, ఇంకా ప్కమంగా ఆంతర్ంగ్గకంగా 

మరియు బ్బహయ ంగా శాంతిని మరియు సమతలయ తను పందట్ం. ఒకరు అనితయ  అనుభూతిలో 

లీనమయినపుా డు ఇది ప్ప్పపంిచ్చకంటారు. 

 

ప్రరంచం ఇపుా డు తీప్వమైన సమసయ లను ఎదురాొ ంటోంది-మానవాళి మనుగడనే 

ప్రశి సిోంది. ప్రతి ఒకా రూ విరశయ నా ధ్యయ నం చేయటానికి మరియు ఇపుా డు ఈ రోజులీో జరుగుచ్చని  

విష్యాల మధయ  అతయ ంత లోతైన ప్రశాంతతనే కొలనును ఎల కనుగొనాలో తెలుస్కోవడానికి ఇది 

సరైన సమయం. అనితయ  అందరి లోరల ఉంది. ఇది ప్రతిఒకా రితో ఉంటుంది. ఇది ప్రతిఒకా రికీ 

అందుబ్బటులో ఉంటుంది. సరిగిా ఒకరు సా యంగా తనలో తాను చూస్కోవాలి-అనితయ  

అనుభవమవుతంది. ఒకరు అనితయ తను తెలుస్కోగలిగ్గనపుా డు, ఒకరు అనితయ త అనుభూతిని 

పందగలిగ్గనపుా డు మరియు ఒకరు అనితయ తలో లీనమవగలిగ్గనపుా డు, బయట్ ప్రరంచపు 

ఆలోచనలను సా తంప్తంగా ప్తెంచివేయగలరు. అనితయ  అనేది గృహస్ుల కోసం, అది జీవిత ర్తి ం, 

అది అతని నిధ, ద్వనితోనే ప్రశాంతమైన మరియు సమతా శకి ియొకా  జలశయానిి  సృష్టటసిాడు, అది 

అతని  ప్శ్లయస్స  కోసం మరియు సమాజ ప్శ్లయస్స  కోసం. అనితయ తను సరిగా అభివృదిు 

చేస్కని పాు డు, అది అతని శార్లర్క, మానసిక రుగమ తల ప్వేళే ను తెగకొడుతంది, ఇంకా అలంటి 
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శర్లర్క, మానసిక రుగమ తల మూలమైన అధరామ నిి  ప్కమంగా తొలగ్గసి్ంది. బుదుుని జీవితకాలంలో 

ప్రసేనజితి కోసల రాజయ ంలో ప్శావసి ిమరియు చ్చటుటరకా ల ప్రదేశాలలో మొతంి ఏడు కోట్ ీమంది 

ద్వకా ఉండేవారు. వారిలో, అయిదు కోట్ ీమంది ప్ోతారని  సిుతికి చేరిన ఆరుయ లునిా రు. దీనిని బటిట 

చూసే,ి విరశయ నా సాధన చేసే వాళే  సంఖయ  ఇంకా ఎకా వగానే ఉండివుండాలి². 
 

అనితయ  అనేది కేవలం ప్రరంచానిి  తయ జించిన బ్బక్షువులు లేద్వ గృహతాయ గుల కొర్క 

ప్రతేయ కించి కేటాయించబడ లేదు. ఈ రోజులీో గృహసి్డిని ఇబా ంది పెటేట అవరోధ్యలు ఎది  

వుని రా టికి, సమరిుడైన శక్షకడు లేద్వ మార్నిిర్ద దశకడు ఒక సాధకడిని తకా వ సమయంలో 

అనితయ తలో చైతనయ వంతడిని  చేయడానికి సహాయరడగలడు. అనితయ తలో చైతనుయ డైన తరువాత, 

ద్వనిని అతడు ఇంకా సాధన చేసిూ సంర్క్షంచ్చకోవాలిస న అవసర్ం వుంది, కాని సమయం ఇంకా 

అవకాశం లభించినపుా డు మరింత పురోగతిని సాధంచి, విరశయ నా నాో నం యొకా  మూడవ 

సోప్పనమయిన భంగ సిుతి కొర్క ప్శమించాలి. అతను ఈ సిాయికి (భంగ సిుతికి) చేరుకంటే, కొదిదప్పటి 

లేద్వ ఏ సమసయ  ఉండదు, ఎందుకంటే అతను ఎకా వ ప్శమ లేకండానే మరియు ద్వద్వపు 

సా తసిస దుంగా అనితయ తను ఎపుా డూ తెలుస్కోగలడు. ఈ సందర్భ ంలో అనితయ  అతని పునాదిగా 

మారుతంది, రోజూవార్ల జీవితంలోని కటుంబ అవసరాలు, భౌతిక మరియు శార్లర్క కార్య కలప్పలు 

ముగ్గయట్ంతోటే తిరిగ్గ ద్వనితో (అనితయ తతో) స్నాయాసంగా వుండవచ్చచ . కాని, భంగ సిుతికి ఇంకా 

చేరుకోని వయ కి,ి (అనితయ బోధను పందట్ంలో) కొంత ఇబా ంది రడే అవకాశం వుంది. అపాు డతనికి 

అనితయ  మరియు నితయ  జీవితంలోని శార్లర్క మరియు మానసిక కార్య కలప్పల మధయ  గుంాట్న (tug-

of-war) మొదలవుతంది. ఇక అపుా డు మీరు "రనిచేయాలిస  వచిచ నపుా డు రనిచేయడం, ఆడవలసి 

వచిచ నపుా డు ఆడట్ం" అనే నినాద్వనిి  అనుసరించడమే ఉతమిం. ఇక నిర్ంతర్ం అతను అనిి  

సమయాలలో అనితయ ను చైతనయ రరుచవలసిన అవసర్ం లేదు. దీనిని (అనితయ తను) రగలు లేద్వ 

రాప్తిళ్ళే  కేటాయింరబడిన ప్కమబదుమైన రరిమిత సమయంలో లేద్వ సమయాలలో చైతనయ రరిసే ి

లక్షయ సాధనక సరిపోతంది. ఈ సమయంలో కన్నసం, మనస్స ను / ధ్యయ సను శర్లర్ం లోరల కేవలం 

అనితయ త గురించిన అవగాహనతో ఉంచడానికి ప్రయతి ం చేయాలి, అంటే, క్షణం, ప్రతి క్షణం మీ 

ధ్యయ సను అనితయ  యొకా  అవగాహన మీదే వుంచాలి, లేక నిర్ంతర్ంగా వుంచాలి, అపుా డు పురోగతికి 

ఖచిచ తంగా హాని కలిగ్గంచే కొతవిి ఏవి కలాి ంచలేరు, విచికితస  వెని ంట్దు, మనస్ను చెదర్గొటేట 

ఆలోచనలు రావు. ఒకవేళ ఇది (అనితయ తను పందట్ం) సాధయ ం కాకపోతే, ఆనాప్పనక తిరిగ్గ 

వెళే వలసి ఉంటుంది, ఎందుకంటే సమాధ అనితయ క కీలకం. మంచి సమాధని పందడానికి, శీలం 

రరిపూర్ణంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే సమాధ శీలం యొకా  పునాది మీద నిరిమ ంచబడింది. సరియైన 

అనితయ  బోధ కోసం, మంచి సమాధ అవసర్ం. సమాధ సరాో తా ృష్టమైనదైతే, అనితయ  బోధ కూడా 

సరాో తా ృష్టమైనదే అవుతంది. 

 

మనస్స ను రరిపూర్ణ సమతా సిుతిలో వుంచట్ం మరియు ధ్యయ సను కర్మ సాు నం మీద 

కేప్దీకరించి వుంచట్ం మినహా అనితయ ను చైతనయ రర్చటానికి ఇంకా వేర్ద ఏ విశ్లష్మైన మర్మ ం లేదు. 

విరశయ నలో కర్మ సాు నం (ధ్యయ న ఆలంబన) అనితయ యే, అందువల ీసాధకలు తమ ధ్యయ సను తిరిగ్గ శర్లర్ 

సంవేదనల మీద పెడుతూవుండట్ం వలన, అనితయ  యొకా  అనుభవానిి  చకా గా తిని గా 

పందగలరు. శర్లర్ం మీద లేద్వ శర్లర్ం లోరల అనితయ తను అవగాహన చేస్కంటుని పుా డు, 

మొదట్గా మీ ధ్యయ సను ఏ సాు నంలో వుంచాలంటే, ఎకా డైతే మీరు స్లభంగా మీ ధ్యయ నంలో 

లీనమవగలరో అకా డ వుంచాలి, ధ్యయ న సాు నాలను మారుసిూ ఒక అంగం నుంచి ఇంకొక అంగం 

మీదక, తల నుంచి ప్పద్వల వర్క, ప్పద్వల నుంచి తల వర్క, అపుా డపుా డు శర్లర్ 

అంతర్ంగాలలో అనేా ష్టసిూ వుండాలి. ఈ దశలో అర్ ుంచేస్కోవలసినది, శర్లర్ నిరామ ణం పై 

ఎటువంటి ధ్యయ స పెట్టకూడదు, కాని తిని గా మహాభూతాల కలయిక (కలప్పల) మీద ఇంకా వాటి 

నిర్ంతర్ రరివర్నిశీల గుణం మీద ధ్యయ స వుంచాలి. ఈ సూచనలు ప్పటించినట్యీితే, ఖచిచ తంగా 

పురోగతి ఉంటుంది, కాన్న పురోగతి ఒకరి ప్పర్మితలు (ప్పలిలో ప్పర్మి) మరియు ధ్యయ న సాధన రట్ ీ
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వయ కికిి వుని  ప్శదుపై కూడా ఆధ్యర్రడి ఉంటుంది. ఒకరు తగ్గనంత సాు యిలో అనితయ  బోధను 

పందగలిగ్గతే, అనితయ , దు:ఖ మరియు అనాతమ ల యొకా  మూడు లక్షణాలను అర్ంి చేస్కనే శకి ి

పెరుగుతంది మరియు తదనుగుణంగా అతను అరుయ డి యొకా  లక్ష్యయ నికి దగరి్ దగరి్గా వసిాడు-

దీనిని ప్రతి గృహసి్డు తన దృష్టటలో ఉంచ్చకోవాలి.  

 

ఇది వై నాో నిక యుగం. ఈ రోజులలోని వయ కిలు గుడిగిా దేనిని నమమ రు. ఫలితాలు మంచిగా, 

నిరిదష్టంగా, సా ష్టంగా, సా లభంగా మరియు ఇపుా డు ఇకా డవిగా లేకపోతే అంగీకరించరు.  

 

బుదుుని జీవన కాలంలో, అతను కాలమాలతో ఇల అనిా డు:  

"కాలములరా మీరిది తెలుస్కోండి. వదంతలు లేద్వ సంప్రద్వయాలు లేద్వ మతమౌఢ్యయ ల 

ద్వా రా తపాు ద్వరి రట్టకండి. ప్గంధ్యలలోని ప్పండితాయ ని చూసి కాని, తరా్  వితరాా లను చూసి కాని, 

చింతన మననల ద్వా రా ఎంతో మంది ఈ సిద్వు ంతానిి  ఆమోదించార్ని కాని, ఇది మన సా భావానికి 

అనుకూలంగా వుందని కాని, మరియు ఎవరో ప్రతిష్ఠకలిగ్గన ఒక గురువు మీది గౌర్వంతో కాని 

తపుా ద్వరి రట్టకండి. 

 

కాలములరా, మీ బుదిుకి అనిపసి్ంది, ఈ ధర్మ ం అకశలం, ఈ ధర్మ ం దోష్ పూరితం, ఈ 

ధర్మ ం బుదిుమంతలచే నిందింరబడినది, ఈ ధరామ నిి  రరిశీలించినపుా డు ఇంకా సాధన 

చేసినపుా డు అహతము, దు:ఖం కలుగుతంది కాబటిట ఇటువంటి ధరామ నిి  స్వా కరించ కూడదు. కాని 

ఎపుా డో మీ బుదిుకి అనిపసి్ంది, ఈ ధర్మ ం కశలం, ఈ ధర్మ ం దోష్ర్హతం, ఈ ధరామ నిి  

బుదిుమంతలు ప్రశంసిసి్నిా రు, ఈ ధరామ నిి  రరిశీలించినపుా డు మరియు సాధన చేసినపుా డు, 

హతము మరియు స్ఖం కలుగుతంది కాబటిట కాలములరా ఇటువంటి ధరామ నిి  స్వా కరించండి, 

ద్వనికి బదుులై వుండండి. 

 

విరశయ నా కాలపు గడియార్పు గంట్ ఇపుా డు ప్మోగ్గంది-అంటే, బుదు-ధమమ  పునరుదుర్ణ 

కొర్క, విరశయ నా సాధన కొర్క. సమరిుడైన, యోగుయ డైన ఆచారుయ ని ప్కింద మనఃపూరా్ కముగా శక్షణ 

పందేవారికి, హృదయ ద్వా రాలు పూరిగిా తెరిచివుని  వారికి, వచేచ  ఖచిచ తమైన ఫలితాల గురించి 

మాక ఎటువంటి సందేహం లేదు. నా ఉదేదశయ ం ఏమిట్ంటే మంచివైన, నిరిద ష్టమైన, సా ష్టమైన, 

వయ కిగితమైన, మీక స్ఖాలనిచేచ , శ్లష్ జీవితానిి  కళ్యయ ణకర్ం మరియు అనందమయం చేసే 

ఫలితాలు ఇకా డే, ఇపుా డే పందగలరు. 

 

సర్వ  ప్రాణులు సుఖంగా వండు గాక 

ఈ విశ్వ మంతా శంతితో నిండియండు గాక. 

 

---------- 

(¹: Dialogues of the Buddha, II,p.173) 

(²: ధమమ రద మీది వాయ ఖాయ నం చూడండి (I. 4) [ఇదివర్కటి బుదుుల చరిప్తలు (Buddhist Legends), I. 

147], రెండు కోట్ ీమంది ఇంకా అరియ సిుతిని సాధంచలేదని వాయ ఖాయ నం పేరాొ ంది) 
 


