


Leadership is NOT a
privilege for a select few!

Now more than ever the world is in need of EVERYONE to skillfully 
and gracefully perform as leaders in all life contexts at all times.

mastering-change.org
Join us in this journey with a like-hearted 

community seeking to lead to a better society!

Discover upcoming voyages at

Heartful
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Learn to apply timeless leadership 
principles in your personal and work life.

Heartful Adizes Leaders continually refine vital skills and equip themselves 
and others with practical tools to successfully deal with complex challenges. 

Price of the program is... U-priced!
These courses are offered as a gift, trusting the generosity of participants to 
support the development and sustenance of similar in-depth learning journeys.
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Visit us
hfn.link/yogaforunity

youtube.com/yoga4unity

100 days of Yoga
Towards the International Day of Yoga 2021

Practice Yoga with the best Yoga Institutions from India
Sessions online. Learn at your pace from  

wherever you are in the world. Program free of charge.

March 14 to June 21, 2021

75+ Yoga classes
60 minutes – Yoga & Meditation 

30+ Talks on Yoga
60 minutes – Yoga Lecture Series 

Weekend masterclasses
30 minutes - Deep Dive Sessions 



ప్రకృతిని ప్రేమిద్ద ాం
ప్రియమైన పాఠకులారా,

క్రిందటి సరింవత్సరరిం అరింతా మనుషుల కదలికల్లో  నిర్రింధరిం ఉరిండడరిం కారణరింగా, మన పరాయావరణ వయావస్థలు కరింత మేరకు స్వస్థత 
పరింది ఊహరించని విధరింగా బలరిం పరింజుకున్నాయి.  అరిందుచేత, ఈ సరించికల్ సమృదిధిమయమైన మన భూగ్రహరిం సరిందరాయానినా 
వేడుక చేసుకురిందరిం.  ఇరింకా, అనినా జీవరాశులతో కలసి మనరిం ఏవిధరింగా సహ జీవనరిం కనసాగరించగలమో పరిశీలిద్దరిం. 

దరింగలిరించడరిం నురిండి ఉదరత వరకు విస్తరిరించిన మన ప్రవర్తన్ ధోరణులను దజీగారు అలవాటలో గురిరించి పరిశీలిసు్తననా తన 
వాయాస పరరింపరల్ మన దృష్టికి తీసుకువసు్తన్నారు. పీటర్ వాలిబెన్ అటవీ సరింపద సరింరక్షకునిగా తన జీవితరిం గడిపి అవల్కిరించిన 
అదుభుతాలను మనతో పరించుకురింటున్నారు. వృక్షాలు ఏవిధరింగా అనుభూతి చరిందుతాయి,  ఒకదనితో మరొకటి సరింభాష్రించుకుని 
ఎలా తమల్ తాము సహకరిరించుకురింటాయో చబుతూ, మన దృష్టి జీవావరణ వయావస్థ అరింతటి మీద ఉరిండాలి గాని ప్రత్యాకమైన 
వృక్ష జాతుల మీద కాదు అని మనకు వివరిసు్తన్నారు. ‘ప్రకృతి యోధుడు’ అనే తన వాయాసరింల్ బాచీ సిరింగ్ బిష్టి  ప్రకృతితో మన 
సరింబరింధాలు, దనిపటలో మన కర్తవయా నిర్వహణ గురిరించి గురు్తచేసు్తన్నారు. వరిండితో చేసే తన పనిని వరి్ణరించే మిరియరిం హనీద్ 
వాయాసరింల్ భూమాత అనరింతమైన శోభ, నీటి ప్రవాహ చలన్లు అరిందిరించే ప్రేరణ దర్శనమిసు్తరింది. తన ఇరింటి పెరట్లోనే ప్రకృతిని 
దరి్శరించే యతానాలను మన కళ్ళకుకట్టి  సామ్ రాపపోర్టి రచన, ప్రకృతితో శ్రుతిమేళనరిం కలిసి జీవిరించే విధరింగా మన జీవితానినా 
సరళీకృతరిం చేసుకోవాలి్సన అవసరానినా చప్పే మార్గరెట్ ష్కరింక్ మన్ రచన్ మనకు ప్రేరణ కలిగసా్తయి.

ప్రేమను పరిండిరించాలరింట్ తపపేక ధాయానరిం చేయాలని సూచిరించే ఐజక్ అడిజెస్ రచన, అతీతమైన గ్రాహక సామారాధియానినా (సూపర్ 
సెని్సరింగ్) పెరించుకోడానికి ఈ అరింతరరింగ సాధన ఎరింతగా ఉపయోగపడిరిందో అని ప్రశరింశరించిన రవి వరింకట్శన్ వాయాసరిం, ఇరింకా, 
తను ఆరరింభరించినపపేటికరింట్ ఎరింతో తెలివిగా తన అతి ప్రాచీనమైన జపనీయుల దేవాలయ సరిందర్శనను అలరింద గ్రీన్ ముగరించిన 
తీరు మనను ఆల్చిరింపజేసా్తయి. వీటనినారింటినీ ఒక చక్కటి కార్టిన్ ల్ సామానయారింగా చిత్రించిన రమయా శైలి మనకు నవ్్వ 
తెపిపేసు్తరింది. 

మీ అభప్రాయాలు, సూచనలు మాకు సూఫూరి్తనిసా్తయి.

సరింపాదకులు 
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రచయితలు

మిరియరిం హనీద్

మిరియరిం 2008 నురిండి వృతి్త 

రజతకారిణిగా ప్రైవేటు వయాకు్తలకు, 

వరిషిప్ ఫుల్ కరింపెనీ ఆఫ్ గోలుడుసిమిత్్స, 

ఈటన్ కాలేజ్, న్యా కాలేజ్ ఆక్్స ఫర్డు, 

ది వికోటిరియా అరిండ్ ఆల్్ర్టి మ్యాజియరిం, 

ది నేషనల్ మ్యాజియరిం ఆఫ్ వేల్్స వరింటి పబిలోక్ సరింస్థలకు వరిండి 

కళాకృతులను అరిందిరించారు.  ఈమె తయారుచేసిన వసు్తవ్లను 

అరింతరాజాతీయరింగా  బ్రిటన్, జరమినీ,  హరింకారింగ్, మలేష్యా, ఫిన్లోరిండ్ 

వరింటి దేశాల అనేక ఎగజాబిషనలోల్ ప్రదరి్శరించారు.

బాచీ సిరింగ్ బిష్టి

బాచీ భారత దేశరింల్ని పక్షులు, పలుల 

సరింరక్షణల్ తనకరింటూ ఒక మరించి 

ప్రు తెచుచుకున్నారు.  ముఖయారింగా 

హమాలయాలల్ని జిమ్ కారె్ట్ నేషనల్ 

పారు్కల్.  ఈయనకు 30 సరింవత్సరాల 

అనుభవరిం ఉరింది.  ఉత్తరాఖరిండ్, మధయాప్రదేశ్, 

రాజసా్థన్ అడవ్లల్ అనేక వరు్కషాప్ లను నిర్వహరించారు.  

వనయాప్రాణి అధయాయనరిం కరకు ఈయన మసాయ్ మరాతో సహ ఈస్టి 

ఆఫ్రికాల్ పరయాటిరించారు. 

పీటర్ వాలిబెన్

పీటర్ ప్రాచీన జరమినీ అడవ్లను 

నరికివేయకురిండా కాపాడుతుననా ఒక 

నిజమైన ఫారెసటిర్.  ఈయన అనేక 

పస్తకాలు రచిరించారు.  వాటిల్ ‘ది 

హడెన్ లైఫ్ ఆఫ్ ట్రీస్: వాట్ దే ఫీల్, హౌ దే 

కమ్యానికేట్ – డిస్కవరీస్ ఫ్రమ్ ఏ సీక్రెట్ వరల్డు’  

అనే పస్తకరిం న్యాయార్్క టైమ్్స అతయాధికరింగా అముమిడుపోయిన 

పస్తకాల జాబితాల్ ఉననాది. ఈయన తాజా రచన ‘ది హరుటిబీట్ 

ఆఫ్ ట్రీస్: ఎరింబ్రేసిరింగ్ అవర్ ఏనిషియరింట్ బారిండ్్స విత్ ఫారెస్టిస్ అరిండ్ 

నేచర్’, జూన్ 2021 ల్ విడుదల కానురింది.

ఐజక్ అడిజెస్

డా. ఐజక్ అడిజెస్  ప్రపరించరింల్ని 

ప్రఖ్యాత మేనేజిమెరింట్ నిపణులల్ 

ఒకరుగా ఎరింతో గురి్తరింప పరిందరు. 21 

గౌరవ డాకటిరేటలోను అరిందుకుననా ఈయన 

26 భాషలల్కి అనువదిరించబడిన 17 

పస్తకాల రచయిత.  ఈయన సా్థపిరించిన 

‘అడిజస్ ఇని్సటిటూయాట్’ అమెరికాల్ని పది అతుయాననాత సలహసరింస్థలల్ 

ఒకటిగా ‘లీడరిషిప్ ఎక్సల్న్్స జరనాల్’చే గురి్తరింపబడిరింది.

కమలేష్ డి. పట్ల్

దజీ అనే ప్రుతో కూడా ఈయన 

అరిందరికీ సుపరిచితులు, హర్టి ఫుల్ నెస్ 

ధాయానపద్థతికి ప్రసు్తత మార్గదరి్శ.  

చైతనయావికాసరిం కారింక్రించే అరిందరికి, అనినా 

వయసు్సలు, అనినారరింగాలకు చరిందినవారికి ఆయన ఆచరణాతమికరిం, 

అనుభవాతమికమైన సరళమైన పధ్థతిని అరిందిసా్తరు. విస్తతృతరింగా 

రచనలు, ప్రసరింగాలూ కనసాగరించిన వయాకి్త దజీ.  ఆయన రచిరించిన 

‘హర్టి ఫుల్ నెస్ వే’, ‘విధి ర్పకలపేన’ అనే పస్తకాలు ప్రపరించరింల్ 

అతయాధికరింగా అముమిడుపోయిన పస్తకాల జాబితాల్ ఉన్నాయి. 
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ఆలోచనకి 
క్రియారూపం

నేనెందుకు ధ్యానెం చేస్తాను
డా.ఐజక్ అడిజెస్

30

హార్ట్ ఫుల్ ఇన్నొవేటర్ - భాగెం 4
రవి వెంకటేశన్

34
ఏకదృష్టి:

ప్రకృతి – ప్రేమ 

వృక్షాలతో మన అనుబెంధెం
పీటర్ వాలిబెన్ తో సెంభాషణ

12

ప్రకృతి యోధుడు
బాచీ సెంగ్ బిష్ట్  తో సెంభాషణ

24

లోపల

అంతరంగ వీక్షణం

రజతెం – కళాకృతి
మిరియెం హనీద్ తో సెంభాషణ

38

హర్టి ఫుల్ నెస్



జీవన మాధుర్ం

ఎల్లప్పుడూ వేయి మొదటి అడుగు- 
భాగెం 3
అలందా గ్రీ న్

72

ఇప్పుడు, ఎక్కడో!
రమ్య శ్రీ రెం

79

సర్వాన్నీ ఇది 
మారుస్తంది

ప్రకృతి ఒడిలో
సామ్ రపొపోర్ట్

50

ప్రకృతికి అనుగుణెంగా మనుగడ 
కొనస్గిద్దెం
మార్గ రెట్ ష్కెంక్ మన్

54

ప్రేరణ పందండి

అలవాట్ల నిర్మూలన, సృష్ట్  – భాగెం 4
దాజీ

62

ఏ ప్రి ల్  2 0 2 1



ప్రకృతి నడకను అనుసరించు. 
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రాల్ఫ్ వాల్డో  ఎమర్సన్

 

ఏకదృష్టి 





వృ క్షా ల తో

మన అనుబంధం

హార్ట్ఫుల్నెస్12



ఒక అటవీ సంరక్షకుడు(ఫారెస్ట ర్) అనే పదం యొక్క ఉత్త మ అర్ం పీటర్ వాలిబెన్. 
అతను చాలా పుస్త కాల  రచయిత, వాటిలో ఒకటి ‘ది హిడెన్ లై ఫ్ ఆఫ్ ట్రీ స్’: 
చెట్లు  ఎలా అనుభూతి చెెందుతాయి, ఎలా సెంభాషిసాతా యి -మొదలై న రహస్య 
పరీ పంచానికి సంబంధంచిన ఆవిష్కరణలను గురంచిన ఈ పుస్త కం న్్యయార్్క 
టై మ్స్ బెస్్ట  సెల్ల ర్. అడవులు మరియు పరీ కృతితో మన పురతన బెంధాలను గురంచిన 
ఈయన తాజా పుస్త కం, ‘ది హార్్ట  బీట్ ఆఫ్ ట్రీ స్’ జూన్ 2021 లో విడుదల 
అవుతంది. ఎలిజబెత్ డెన్్ల  ఆయనతో అడవులలో ఆయన పని గురంచి, సహజ 
పరీ పంచం గురంచి ఆయనకు స్ఫూర్త నిచిచిన అంశాల గురంచి సంభాషంచారు.

ప్రశ్న: హలో పీటర్. 

హయ్, మిమమిలినా కలవడరిం బాగురింది.

ప్రశ్న: మీ పుస్తకాలు చదివిన తరువాత, ఈ రోజు నేను మీ గురించి  
తెలుసుకోవాలనుకింటున్్నను: ప్రకృతితో, ముఖ్ింగా చెట్లతో, అనుగుణింగా ఉిండే 
ఈ మార్గాన్్న అనుసరించడాన్కి మిమ్మల్్న ప్రేరేపించినది ఏమిటి? ఇవన్్న ఎక్కడ 
ప్రారింభమయ్్యి?

ఇది ఎక్కడ ప్రారరింభమైరిందీ అనేది న్కు నిజరింగా తెలియదు, ఎరిందుకరింట్ నేను 
జరమినీ పూర్వ రాజధాని బాన్ ల్  మొదటి కనినా సరింవత్సరాలు పెరిగాను. న్కు 
ఐదు సరింవత్సరాల వయసు్సల్ బాన్ నగరానికి వలుపల చక్కటి ప్రకృతి కలిగన 
ఒక చిననా పటటిణానికి మారాము. న్ సోదరుడు మరియు ఇద్దరు సోదరీమణులు 
ప్రకృతి పటలో పెద్దగా ఆసకి్త చూపరు, కాబటిటి నేనొక్కడినే మా కుటురింబరింల్ హరిత 
ప్రియుణి్ణ. న్ ఎనిమిది సరింవత్సరాల వయసు్సల్ డబులోయా.డబులోయా.ఎఫ్ కరకు నేను 
డబు్ సేకరిరించాను. న్కు తిమిరింగలాల పాటలపై ఆసకి్త ఉరిండేది. గాజు పాత్రలల్ 
బగ్్స మరియు సాల్పరుగులు మొదలైనవనీనా న్ గదిల్ ఉరిండేవి. నేను ప్రత్యాకరింగా  
చటలోమీద మాత్రమే  కాకురిండా, మొత్తరిం ప్రకృతి మీద ఎప్పుడూ, ఆసకి్త కలిగ 
ఉరిండేవాడిని.

న్ పాఠశాల చదువ్ అనరింతరరిం నేను జీవశాసత్రిం చదవాలనుకుననాప్పుడు న్కు 
చటలో పటలో ఆసకి్త కలిగరింది. జరమిన్ ఫారెస్టి కమిషన్ విదయారు్థల కోసరిం శోధిసు్తననాటులో 
విని, “ఒక ఫారెసటిర్ అరింట్ చటుటిను కాపాడేవాడు; ప్రకృతితో అనుసరింధానరిం 
కావడానికి ఇది సరైన మార్గరిం అనుకున్నాను. కానీ అది తప్పు మార్గరిం అని 
త్లిరింది. ఒక ఫారెసటిర్ అరింట్ చటలోను ప్రతి రోజు కసాయి వల్ నరికేవాడు, అది 
జరమినీల్ మరీ అధా్వననారింగా ఉరింది. ఫారెస్టి కమిషన్ అడవ్లను సరింరక్రించి, 
ప్రకృతికి ఆలరింబనగా ఉరింటామని ప్రకటిరించినపపేటికీ, ఈరోజే సమయరిం 
అరింతమైపోతురింద అనే విధరింగా అతయాధికరింగా చటులో నరకబడుతున్నాయి.
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ఆసే్రేలియాల్ కూడా ఇది జరమినీల్ 
మాదిరిగానే ఉరింది, అక్కడ 
అటవీసరింరక్షకులు డబు్ కోసరిం కాకురిండా 
ప్రకృతి ప్రయోజనరిం కోసరిం కలపను, 
దురింగలను చేసు్తన్నామని చబుతారు. అడవి 
పనరుతాపేదకతకు యువ చటలో  పెరుగుదల 
అవసరమని, అది వాతావరణానికి కూడా 
మరించిది అని చబుతారు. విశ్వవిదయాలయరిం 
విడిచిపెటిటిన తరువాత ఇది ఒక సమసయా 
అని నేను గ్రహరించాను. అరిందుకే నేను 
అడవితో వయావహరిరించే విధాన్నినా 
మారచుడానికి ప్రయతినారించాను.

ఈ రోజుల్లో, "హ, మీరు ఇకపై ఫారెసటిర్ 
కాదు కద" అని ప్రజలు అరింటారు. 
అరిందుకు నేను, “అవ్ను, ఇప్పుడు 
గతరింల్ కరింట్ ఎకు్కవ, ఎరిందుకరింట్ నేను 
అడవ్లను వాటిలాగే రక్సా్తను, ఇకపై 
కలపను తయారు చేయకూడదు."

న్కు వీలైననినా అడవ్లను రక్రించడానికి 
ప్రయతినాసా్తను. జరమినీల్ మాకు చాలా 
పాతవైన బీచ్ అడవ్లు ఉరిండేవి, వాటిల్ 
వయియాకి మ్డు వరింతున మాత్రమే మిగలి 
ఉన్నాయి. అరింట్ దదప ఏమీ మిగలలేదు. 
ఇతర దేశాలకు, వారి అడవ్లను ఎలా 
రక్రించుకోవాల్ సలహ ఇవ్వడరింల్ 
జరమినులో చాలా గొపపేవారు, కానీ వారి స్వరింత 
దేశరింల్ పరిసి్థతి చాలా అధా్వననారింగా 
ఉననాది. 

ప్రశ్న: కాబటిటి, మీరు చాలా భిన్నమైన 
దిశలో పయన్ించారు. మీ పుస్తకాలు 
చదవడిం ద్వార్, నేను చెటు్ల ఎలా 
సింభాషించుకింటాయి, అవి పరస్పరిం 
ఎలా వ్వహరించుకింటాయి, మానవులతో 
ఎలా వ్వహరస్్తయి అనే విషయ్ల పట్ల 
చాలా ప్రేరణ పింద్ను. ఇింకా పురోగతి 
ఏమైన్ ఉింద్? ఫారెసటిర్ నుిండి అడవులను 
సింరక్ించుకోవడిం అనేది అసలు విషయిం, 
కాన్ మీరు ఇప్పుడు చెటు్ల ఒకద్న్తో ఒకటి 
మరయు ప్రపించింతో ఎలా వ్వహరస్్తయో 

అనే విషయిం చూసు్తన్్నరు. ద్న్ గురించి 
చెప్పిండి. అది ఎలా ఉద్భవిించిింది? 

నేను ఎలలోప్పుడూ నిజమైన ప్రకృతిపై ఆసకి్త 
కలిగ ఉన్నానని అనుకురింటున్నాను, 
అది సమసయాలకు కారణమైరింది. 
విశ్వవిదయాలయరిం చదువ్ పూరి్త చేసిన 
తరువాత, నేను అడవ్లల్ బాధయాత 
సీ్వకరిరించినప్పుడు, “నేను ఈ పాత తలిలో 
చటలోను ఎరిందుకు నరకాలి, అవి ఎరిందుకు 
మరించిగా ఉరిండకూడదు?” “మనరిం వాటికి 
పరుగుమరిందులతో ఏమి చేసు్తన్నాము?” 
అలా ప్రారరింభమైరింది. కానీ నిజమైన 
మలుప ఖనన అడవ్లు, అరింట్, ఒక 
వయాకి్త తను అడవిల్ ఏ చటుటి మొదలు 
వద్ద అసి్తకలశరింల్ ఖననరిం చేయబడాల్ 
ఎరింపిక చేసుకోవడరిం. చటలోను సజీవ 
సమాధిశలలుగా ఎరించుకుననా వారిల్ 
కరిందరు, “ఓహ్, న్కు ఈ చటుటి అరింట్ 
ఇషటిరిం.  ఇది న్ జీవితరిం లాగా వరింగ ఉరింది” 
అరింటారు. ఒక ఫారెసటిర్ గా, నేను వరింటనే, 
“ఓహ్! అది ఒక వికారమైన చటుటి” అని 
సమాధానరిం ఇసా్తను.
ఎరిందుకు? ఎరిందుకరింట్ అది కోత 
యరింత్రానికి మరించిది కాదు కాబటిటి.  
ఆ వయాకు్తల ద్వరా నేను చటలోపై సరైన 
అభప్రాయానినా తిరిగ పరిందడరిం 
నేరుచుకున్నాను.  ఫారెసటిర్ గా, చటలోను అవి 
ఎరింత కలపను కలిగ ఉన్నాయి అనే అరింశరిం 
ఆధారరింగా, ముడిసరుకుగా ఎరింపిక 
చేయడరిం నేరుచుకురింటారు, కానీ చటలోను 
సమాధి ప్రదేశాలుగా ఎనునాకునే వయాకు్తల 
ద్వరా, నేను చిననాతనరింల్ అడవ్లను 
చూసిన విధరింగా చూడటరిం నేరుచుకున్నాను. 
  
ఆ తరువాత అడవిల్ చటులో నరకబడిన 
తరా్వత మిగలిన మొదు్దలు, చుటుటిప్రక్కల 
చటలో మద్దతుతో సజీవరింగా ఉన్నాయని 
నేను కనుగొన్నాను. ఈ 400-500 
సరింవత్సరాల న్టి మోడులు, ఎటువరింటి 
ఆకుపచచు ఆకులు లేకురిండా జీవిరించడరిం 
కనసాగసు్తన్నాయి. కాబటిటి నేను “అవి 

నొపిపే చాలా బలరింగా 

ఉననాప్పుడు, మనరిం దేనినీ 

నిర్ణయిరించలేము, ఒతి్తడి 

పరిసి్థతులల్ మొక్కలు 

కూడా అదే పని చేసా్తయి. 

అవి నొపిపేని అణచివేసే 

పదరా్థలను ఉతపేతి్త 

చేసా్తయి. అది మొక్కలు 

కూడా సపేతృహ కలిగ, నొపిపేని 

అనుభూతి చరిందుతాయనే 

దనికి చాలా బలమైన 

సూచన.  
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ఇరింకా ఎలా జీవిసు్తన్నాయి?” అని 
ప్రశనారించుకున్నాను. అటు తరా్వత చాలా 
ప్రశనాలు ఉదయిరించాయి. అప్పుడు 
పరిశోధన ప్రారరింభరించాను. చటలో 
చైతనయారిం గురిరించి, చటులో నొపిపే అనుభూతి 
చరిందుతాయి అనే విషయరిం గురిరించి నేను 
ఇతర శాసత్వేత్తలను అడిగాను. అప్పుడు, 
ఒక శాసత్వేత్త బాన్ విశ్వవిదయాలయరింల్ 
కనినా పరిశోధనలు చేశారు, ఇది కది్దగా 
రహసయారింగా పరిగణిరించబడిరింది. నిజరింగా  
అది చాలా శకి్తవరింతమైన శాసత్రిం - ఇది 
కాకురిండా నిగూఢమైనది చడడు విషయరిం 
కాదు. 

మొక్కలు, చటులో నిజరింగా నొపిపేని 
అనుభూతి చరిందగలవని పరిశోధకుడు 
కనుగొన్నాడు, ఇది న్ కత్త 
పస్తకరింల్ని అరింశాలల్ ఒకటి. నొపిపే 
ప్రతిబిరింబిరించవచుచు. ఉదహరణకు, 
కీటకాలు చటుటి యొక్క బెరడును 
కరికినప్పుడు, మనరిం ఆ చటుటిల్ని విదుయాత్ 
సిగనాలినా కలవవచుచు. దనినా రక్షణాతమిక 
ప్రతిచరయా నొపిపే అని మనరిం పిలవగలమా? 
మాకు తెలియదు. కానీ మొక్కలు మరియు 
చటులో నొపిపేని అణిచివేసే పదరా్థలను 
ఉతపేతి్త  చేయగలవని మనకు తెలుసు. 
మనరిం కూడా కనినా సరిందరాభులల్ ఎకు్కవ 
ఒతి్తడి ఉననాప్పుడు, మన మనసు్సను 
భరింగపరిచే నొపిపే ఉననాప్పుడు అదే 
చేసా్తము. 

నొపిపే చాలా బలరింగా ఉననాప్పుడు, 
మనరిం దేనినీ నిర్ణయిరించలేము, ఒతి్తడి 
పరిసి్థతులల్ మొక్కలు కూడా అదే 
పని చేసా్తయి. అవి నొపిపేని అణచివేసే 
పదరా్థలను ఉతపేతి్త చేసా్తయి. అది 
మొక్కలు కూడా సపేతృహ కలిగ, నొపిపేని 
అనుభూతి చరిందుతాయనే దనికి చాలా 
బలమైన సూచన. ఇప్పుడు అది ఒక అపవిత్ర 
కరమి, ఎరిందుకరింట్ మనరిం తరచుగా వినే 
తదుపరి ప్రశనా ఏమిటరింట్, “శాకాహరులు 
ఏమి తిన్లి?”అని.  కానీ అది విషయరిం 
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కాదు. ఇది ఒక ఆశచురయారిం మాత్రమే, 
మొక్కలు మనరిం అనుకుననా దనికరింట్ 
దగ్గరగా ఉరింటాయి. జరింతువ్లు, మొక్కలు, 
మానవ్లు అనే వరా్గలను, ప్రకృతిని 
క్రమబదీధికరిరించడానికి శాసత్వేత్తలు 
తయారు చేసా్తరు, కానీ వాటి జీవితరిం ఎరింత 
విలువైనది, ఎలా జీవిసు్తరింది అనే దనితో 
సరింబరింధరిం లేదు. జీవ్లు ఇతర జీవ్లతో 
కలిసి పనిచేయగలవ్. కాబటిటి, జరింతువ్లు, 
మొక్కల మధయా విభజన రేఖ ప్రసు్తతానికి 
పడిపోతోరింది.

ప్రశ్న: యోగ విజ్ఞాన కోణింలో మూడు 
శరీర్ల వరీగాకరణ ఉింది - భౌతిక శరీరిం, 
సూక్ష్మ శరీరిం, అింటే చైతన్ిం, మనసుసు 
మొదలైనవి, మరయు కారణ శరీరిం 
లేద్ ఆత్మ. ఈ మూడు శరీర్లు, ఖన్జ 

స్మ్రాజ్ింలో, జింతు స్మ్రాజ్ింలో 
మరయు మానవులలో కూడా ఉన్్నయి. 
తేడా ఏమింటే, ఆ శరీర్లు ఎింత విడిగా 
ఉన్్నయి అనేది. ఉద్హరణక, ఒక 
ర్యిలో మూడు శరీర్లు చాలా దగగారగా 
అతుక్కపోయి ఉింటాయి, మొక్కలలో 
అవి మరింత విడిగా ఉింటాయి. మొక్కలు 
సూర్రశ్్మకి ప్రతిస్పిందిించడిం, లేద్ వాటి 
ఆకలను స్పర్శతో ముడుచు కోవడిం 
మొదలైన సున్్నతమైన ఇతర ప్రతిస్పిందనలలో 
మనిం దీన్్న చూడవచుచు.  జింతువులలో, 
మూడు శరీర్లు మరింత ఎక్కవ , 
మానవులలోవలె వేరేవారుగా ఉింటాయి. 
జింతుజ్తులలో మానసిక శరీరిం, భౌతిక 
శరీరిం నుిండి బయటక వెళ్ళగలదు. 
ఉద్హరణక, మనిం కలలు కన్నప్పుడు లేద్ 
నేను ఇక్కడ ఆస్ట్రేల్య్లో ఉన్నప్పటికీ మీరు 

జర్మన్లో ఉన్్న, మీ గురించి ఆలోచిసూ్త 
గడపగలను, న్ మనసుసు అక్కడ మీతో 
ఉింది.

కాబటిటి, యోగుల ప్రకారిం చైతన్ిం 
అన్్నింటిలోనూ, అణువులలో కూడా 
ఉింటుింది. భౌతిక శరీరిం నుిండి ఎింత 
వేరుగా చైతన్ిం విస్తరించి ఉింటుింది 
అనేది, ఒక జీవి నుిండి మరో జీవికి 
మారుతుింటుింది. . సైన్సు ఇప్పుడు 
జీవిసు్తన్న వాటన్్నింటిలో చైతన్్న్్న 
చూసు్తిండటిం ఆసకి్తకరింగా ఉన్నది. 
మొక్కల చైతన్ిం మనలాగా ఉిండకపోవచుచు, 
కాన్ ఆకర్షణీయమైన విషయిం ఏమిటింటే 
మొక్కలు వాతావరణాన్్న న్లవా చేసుకోగలవు 
ఉపయోగించుకోగలవు, పటిటిఉించుకోగలవు. 
ఎిందుకింటే అవి శకి్తన్ ఉపయోగస్్తయి 

ఫోట్లు: కెన్ షోనో
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కాన్ మానవుల వలే ద్న్న్ చెదరగొటటివు. 
అిందువలే్ల మీక అిందమైన పవిత్రమైన 
వృక్షాలతో కూడుకన్న తోట, ఎింతో 
మనోహరమైన అనుభూతిన్సు్తింది, 
ఎిందుకింటే, చెటు్ల వాతావరణిం నుిండి 
మించి ప్రకింపనలను న్యింత్రణక 
తెచుచుకొన్, మనకింటే ఉన్నతింగా వాటిన్ పటిటి 
ఉించుకోగలవు. ఇది చాలా మనోహరమైనది.

అవ్ను. న్కు చాలా ఆసకి్త కలిగరించిరింది 
ఏమిటరింట్, “మనకు జీవితరింల్ నిజరింగా 
ముఖయామైనది ఏమిటి?” మొక్కలు నొపిపేని 
అనుభవిసా్తయని న్ అభప్రాయరిం. 
అవి ఇరింకా ఎకు్కవ కూడా అనుభూతి 
చరిందుతాయని నేను భావిసు్తన్నాను. 
నొపిపే అనేది మనరిం శాసీత్యరింగా చాలా 
త్లికగా గురి్తరించగలరిం. జరింతువ్లు 
ప్రేమ, నొపిపే ఇరింకా ఇతర విషయాలను 
అనుభూతి చరిందుతాయని మనకు తెలుసు.  
ప్రధాన వయాతాయాసరిం తెలివిత్టలు అని నేను 
అనుకురింటున్నాను, కానీ తెలివిత్టలు 
మన జీవితరింల్ చాలా ముఖయామైన 
విషయరిం కాదు. మీరు ఎవరినైన్ అడిగత్, 
“అతి ముఖయామైన విషయరిం ప్రేమ, 
సరింతోషరింగా ఉరిండటరిం" అని చబుతారు.  
ఇది మన భావోదే్వగాలతో సరింబరింధరిం 
కలిగ ఉరింటురింది. మన భావోదే్వగాలకు 
తెలివిత్టలతో సరింబరింధరిం లేదు. చటులో 
పస్తకాలు రాయలేవ్, బహుశా వాటికి 
అవి అవసరరిం లేదు కాబటిటి, లేక అవి 
చేయలేకపోవచుచు.  కానీ అది అసలు 
విషయరిం కాదు. చటులో అనుభూతి 
చరిందుతాయి కాబటిటి అవి ఒకదనినొకటి 
జాగ్రత్తగా చూసుకురింటాయి. మీకు తెలుసు 
మొక్కలు కూడా,  పావోలోవ్  అనే శాసత్వేత్త 
కుక్కలవలే ప్రయోగాలకు ప్రతిసపేరిందిసా్తయి, 
ఆయన గరింట మోగరించగానే కుక్కలల్  
లాలాజలరిం ఊరిరింది. మీరు బఠానీలతో 
ఇలారింటి ప్రయోగాలు చేయవచుచు. అవి 
మొక్కలు కాబటిటి, అటువరింటి సరింకిలోషటి 
మారా్గల్లో నేరుచుకోగలుగుతాయి.  

చటులో పరసపేరరిం జాగ్రత్తగా 
చూసుకురింటాయని మనకు తెలుసు, 
ఈ రోజుల్లో బాహయాజనుయా శాసత్రిం 
గురిరించి కూడా మనకు తెలుసు. మనరిం 
నేరుచుకుననా అనుభవాలను మన పిలలోలకు 
అరిందిరించినట్లో, చటులో కూడా అదే పనిని 
చేయగలవ్. ఇటీవలి పరిశోధనల నురిండి 
మనకు తెలిసిన విషయరిం, మొలకలకి 
కత్త పరిసి్థతులను ఎలా ఎదురో్కవాల్ 
కచిచుతరింగా తెలుసు, అది ఈ వాతావరణ 
మారుపేల కాలరింల్ శుభవార్త.  చటులో 
నిరరింతరరిం నేరుచుకురింటున్నాయి 
- జీవితారింతరిం నేరుచుకురింటాయి. 
ఉదహరణకు, 1000 సరింవత్సరాల 
పరాతన ఓక్ వృక్షరిం మొలకలను 
తయారుచేసినప్పుడు, ఆ మొలకలు 
తమ తలిలోదరిండ్రుల 1000 సరింవత్సరాల 
అనుభవానినా కలిగఉరింటాయి. అవి 
కత్త పరిసి్థతులల్ జీవిరించడానికి 
అనుగుణరింగా తమ జీవన విధాన్నినా 
మారుచుకోగలుగుతాయి.  దురదృషటివశాతు్త, 
ఈ రోజుల్లో అటవీ అధికారులు చటులో 
నేరుచుకోవడానికి సమయరిం ఇవ్వరు, 

అది మరించిది కాదు.  జరమినీల్ వారు 
"ఆ బీచ్ చటులో చనిపోతున్నాయి" 
అరింటారు. కానీ నేను చబుతున్నాను, 
"లేదు, అవి నేరుచుకురింటున్నాయి. వాటిని 
వదిలివేయరిండి. వాటి గురింపల్లోనురిండి పాత 
చటలోను నరికి వాటిని ఇబ్రింది పెటటివదు్ద. ఆ 
కుటురింబ సమ్హలను తొలగరించవదు్ద. 
వాటిని నేరుచుకోనివ్వరిండి”. మనరిం  చటలోకు 
కషటి సమయాలను సృష్టిసా్తరిం, కానీ అవి 
వాటిని ఎదురో్కగలుగుతాయి. జరమినీ 
మరియు రషాయా నురిండి కత్త పరిశోధనల 
ప్రకారరిం, చటులో వాటి చుటుటిపక్కల 
ప్రకృతిని 15 డిగ్రీల సెలి్సయస్ వరకు 
చలలోబరుసా్తయని గ్రహరించారు. అవి 
వరాషినినా కూడా కురిపిసా్తయి. ప్రసు్తతరిం 
మనరిం వేడితో మరియు కరువ్తో 
బాధపడుతున్నారిం. చటులో ఉషో్ణగ్రతలను 
తగ్గరించి, మనకు అవసరమైన వరాషినినా 
తీసుకువసా్తయి. వాటికి కేవలరిం ప్రశారింతత 
మాత్రమే అవసరరిం. వాటికి రరింపాలు 
అవసరరిం లేదు. అదే పరిషా్కరరిం. ఇది చాలా 
సులభరిం. 

మనరిం వేడితో మరియు కరువ్తో బాధపడుతున్నారిం. 

చటులో ఉషో్ణగ్రతలను తగ్గరించి, మనకు అవసరమైన 

వరాషినినా తీసుకువసా్తయి. వాటికి కేవలరిం ప్రశారింతత 

మాత్రమే అవసరరిం. వాటికి రరింపాలు అవసరరిం లేదు. అదే 

పరిషా్కరరిం. ఇది చాలా సులభరిం. 
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ప్రశ్న: మీరు వాతావరణ మారు్ప గురించి 
ప్రస్్తవిించారు. జింతు జ్తుల విషయింలో 
మనిం  స్మూహిక విలుప్తత (విన్శనిం) 
మధ్లో ఉన్్నము. మొక్కల విషయింలో 
కూడా అదే జరుగుతున్నద్, లేక మొక్కలు 
పరసిథితిన్ చక్కగా న్భాయిించుకోగలవా?

విషయరిం ఏమిటరింట్, జరింతువ్లతో 
ఏమి జరుగుతురిందో మాకు తెలియదు. 
ఉదహరణకు, మేము కీటకాలపై 
పరిశోధన చేసు్తననా కీటక శాసత్వేత్తతో కలిసి 
పని చేసా్తము. జరమినీల్ 25% కీటకాలను 
మాత్రమే పరిశోధిరించారు, మిగలిన 75% 
పరిశోధన చేయబడలేదు, కాబటిటి అవి 
అరింతరిరించి పోతాయా లేద అనే విషయరిం 
మాకు తెలియదు అని  ఆయన చపాపేరు. 
ఎరిందుకరింట్ మనకు అరింతగా అవగాహన 
లేదు. మొక్కల విషయరింల్ పరిసి్థతి  
మరిరింత ఘోరరింగా ఉరింది,  ఎరిందుకరింట్ 
మొక్కల విలువ ఏమిటి? చాలామరింది 
దృష్టిల్ అవి కేవలరిం మొక్కలు, కీటకాలు 
కేవలరిం కీటకాలననాటులో. మనరిం కేవలరిం 
క్షీరదలను మాత్రమే చూసా్తము, - “ఓహ్, 
అవి చాలా ముఖయామైనవి” - కాని కీటకాలు 
కూడా ముఖయామైనవి; బాయాకీటిరియా కూడా 
ముఖయామైనది. మనరిం కనుగొనలేని చాలా 
విషయాలు ఉన్నాయి. 

కానీ మనరిం అదే దృష్టికోణరింతో చూసా్తము. 
ఎరిందుకరింట్ మనకు ఏమి జరుగుతురిందో 
తెలియదు, మనరిం కేవలరిం ఖడ్గమృగాలు 
లేద ఏనుగులు వరింటి ఒకే జాతిపై దృష్టి 
పెటటికూడదు, దనికి బదులుగా మనరిం 
విశాలమైన  పరాయావరణ వయావస్థపై దృష్టి 
పెటాటిలి, అది కూడా జరుగుతోరిందని నేను 
భావిసు్తన్నాను. మాకు వివిధ రాజకీయ 
న్యకులు చబుతున్నారు, భూమిపై 
30 నురిండి 50% ప్రకృతి దృశయారిం (చాలా 
మరింది 50% అరింటున్నారు) మానవ 
జోకయారిం లేకురిండా రక్రింపబడాలి అని. ఆ 
జాతులనినారింటినీ రక్రించడానికి, మనరిం 
ఏమి కోల్పేతామో మనకు తెలియదు. 

మనరిం కూడా అనేక మొక్క జాతులను 
కోల్పేతామని నేననుకురింటున్నాను.

ప్రశ్న: మానవాళి తన వైఖరన్ 
మారుచుకింటుిందన్ ఆశ్ద్్దిం. ఈ హాట్ 
టాపక్ నుిండి కొించెిం దూరింగా జరగ, మీ 
వ్కి్తగత అనుభవిం, మీ గురించిన కథలు 
తెలుసుకొనే ప్రయత్నిం చేద్్దమా? చెట్లతో, 
అడవులతో పన్చేయడిం ద్వార్ మీరు ఏమి 
కనుగొన్్నరు? మీ పన్లో మీక ప్రేరణ ఏది? 

చటులో ఎలా ప్రవరి్తసా్తయో పరిశీలిరించడానికి 
న్కు ఎప్పుడూ ఆసకి్తగా ఉరింటురింది. 
ఉదహరణకు, చర్రీలు  నీడల్ 
పెరగలేవని చపాపేరు. ఆపై నేను రక్త 
ప్రారింతమైన ఒక పాత అడవిని చూశాను. 
అది పెద్ద బీచ్ చటలోతో ల్తైన నీడను 
సృష్టిసు్తరింది, ఆ బీచ్ చటలో క్రింద చర్రీ చటులో 
పెరుగుతున్నాయి. శాసత్వేత్తల ప్రకారరిం 
అవి అలా పెరగరాదు. నేను అలారింటి 
ఆవిష్కరణలను ప్రేమిసా్తను. చూడరిండి, 
శాసత్వేత్తలు తప్పు; చర్రీ చటలోకు సూరయారశమి 
అవసరరిం లేదు, వాటిని ఏకారింతరింగా 
పెరగనివా్వలి అరింత్. అదీ విషయరిం. నేను 
కనుగొననా మరో విషయరిం ఏమిటరింట్ 
లేత బీచ్ మొలకలు ఎరింతో నెమమిదిగా 
పెరుగుతాయి. మీరు వాటి కమమిలపై 
చిననా గరింటులో చూడవచుచు, మీరు వాటి 
వయసు్సను, కలపల్ సరింవత్సరప వృతా్తల 
వల్ (యానుయావల్ రిరింగ్్స), ఆ గరింటలోను 
ల్కి్కరించడరిం ద్వరా తెలుసుకోవచుచు.  
వాటిల్ సుమారు ముపె్పే సరింవత్సరాల 
వయసు్స ఉననా చటులో కూడా ఇరవై నురిండి 
ముపె్పే సెరింటీమీటరలో ఎతు్త మాత్రమే ఉననాటులో 
కనుగొరింటారు. రెరిండు నురిండి న్లుగు 
మీటరలో చటుటి, 150 సరింవత్సరాలన్టిదని 
మీరు అరించన్ వేయవచుచు, అది ఇప్పుడు 
పెరగడానికి తన అవకాశరిం కరకు 
ఎదురుచూసు్తననాది. కానీ అవి తమ తలిలో 
వృక్షాలు చనిపోయే వరకు వేచిఉరిండాలి, 
అరిందుకు గాను బహుశా రెరిండు మ్డు 
శతాబా్దలు పటటివచుచు. అడవి పెరుగుదల 
ఎరింతో నెమమిదిగా ఉరిండటరిం చూడటానికి 

తమ తలిలో వృక్షాలు 

చనిపోయే వరకు 

వేచిఉరిండాలి, అరిందుకు 

గాను బహుశా రెరిండు 

మ్డు శతాబా్దలు 

పటటివచుచు. అడవి పెరుగుదల 

ఎరింతో నెమమిదిగా ఉరిండటరిం 

చూడటానికి నేను ఎరింతో 

ఇషటిపడుతున్నాను.  
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నేను ఎరింతో ఇషటిపడుతున్నాను. 
అడవ్లు, చటులో ఎరింత నెమమిదిగా 
ఎదుగుతున్నాయో తెలుసుకునేరిందుకు 
మీకు అనేక కిటుకులున్నాయి. అవి 
త్వరితగతిన పెరగడానికి ఇషటిపడవ్. 
మీరు ఖరిండిరించబడని అడవ్లల్ 
నడుసు్తననాప్పుడు వీటిని కనుగొనవచుచు, 
అప్పుడే మీరు చాలా అరిందమైన 
విషయాలను చూడగలరు.  

ప్రశ్న: కాబటిటి వాటికి సరైన సమయిం కోసిం 
ఎదురుచూస్ట సహనిం లేద్ ఓపక ఉింది.  

అవ్ను, అవి వాటి అవకాశరిం కోసరిం 
ఎదురు చూసు్తరింటాయి. ఇరింకో శుభవార్త 
ఏమరింట్, మీరు పెరగనిసే్త, ప్రతిచోటా 
అలారింటి అడవ్లను పరిందవచుచు. 
ఉదహరణకు మాకు సమీప గ్రామరింల్  
ఒక టెనినాస్ కోర్టి ఉరింది. గత మ్డు 
సరింవత్సరాలుగా జరమినీల్ చాలా చడడు 
కరువ్, చాలా వేడి వేసవి, ప్రతి రోజు 
అతయాధిక ఉషో్ణగ్రతలు, చాలా నెలలు 
వరాషిలు లేని కారణరింగా అడవ్లు 
చాలా కషటిపడాడుయి. ఆ మ్డు 
సరింవత్సరాలు టెనినాస్ కోరుటిను ఎవర్  
పటిటిరించుకోనరిందున, అది చిననా చిననా 
చటలోతో నిరిండిపోయిరింది. అవి తమ నీటిని 
ఎక్కడి నురిండి తీసుకురింటాయో మనకు 
తెలియదు. దని చుటుటిపక్కల పడిగా 
ఉరిండే ప్రదేశరిం ఉననాది, కానీ అది కరించల్ 
ఉరింది కాబటిటి ఎవర్ ల్పలికి రాలేరు. 
అక్కడ పది వేరే్వరు చటలో జాతులు ఉన్నాయి, 
అవనీనా ఆరోగయారింగా ఉన్నాయి. ప్రతిచోటా 
అడవ్లు తిరిగ వసా్తయి. కేవలరిం మీరు 
వాటిని పెరగనివా్వలి. 

ప్రశ్న: ఇది స్పషటిింగా ఒక కీలక సిందేశిం. 
మనిం మార్లనుకింటే, అది బాల్ిం నుిండే  
విద్ ద్వార్ ర్వాల్, కాబటిటి మీరు పల్లలతో 
ఏమి చేస్్తరు? చెట్ల పట్ల మన ఆలోచనలో 
మారు్ప తీసుకర్వడాన్కి విద్్వేత్తలక, 
మీరు ఏమి సూచిస్్తరు? 

చాలా విభననా విషయాలు ఉన్నాయి. 
ఉదహరణకు, నేను పిలలోల పస్తకాలను 
కూడా వ్రాసా్తను, వాటిల్  క్రొత్త పస్తకరిం 
రెరిండు వారాల్లో విడుదల అవ్తురింది. 
నేను రెరిండు సరింవత్సరాల వయసు్స నురిండి, 
వివిధ వయసు్సల పిలలోలకు పస్తకాలు 
వ్రాసా్తను, ఈ పస్తకాలల్ని ప్రధాన అరింశరిం, 
‘బయటికి వళ్లో చటలోను మీరే అనుభూతి 
చరిందరిండి’. నేను పరుగు గ్రామరింల్ ఒక 
అటవీ అకాడమీని సా్థపిరించాను, మేము 
పిలలోలతో బయటికి వళా్తము. అవి ఏ చటలో 
జాతులు అని మేము వారికి నేరిపేరించము, 
చటులో ఏమి చేసు్తన్నాయో, మరియు ప్రజలే 
అడవిని సరింరక్రించేవారు అనే విషయాలను 
వారికి నేరిపేసా్తము. మా దృష్టిల్ ప్రజలు 
అరింట్  పిలలోలు కూడా, ఎరిందుకరింట్ పిలలోలు 
ల్కి్కసా్తరు. వారి ప్రభావ సరింభావయాతలు 
ఏమిట్ మేము వారికి చపా్తము.

ఉదహరణకు, వారు అడవిల్ చాలా 
సరిందడిగా ఉరిండవచచుని మేము వారికి 
బోధిసా్తము, ఎరిందుకరింట్ అది జరింతువ్లకు 
చాలా విశ్రింతిగా ఉరింటురింది. పిలలోలు 
బిగ్గరగా అరుసు్తననాప్పుడు, వేటగాళ్్ళ 
లేరని జరింతువ్లకు తెలుసు, కాబటిటి అవి 
ప్రశారింతరింగా విశ్రింతి తీసుకురింటాయి. 
నేను అలారింటి వాటిని ప్రేమిసా్తను. న్కు 
పిలలోలు చక్కటి అనుభూతి చరిందటరిం చాలా 
ముఖయారిం, వారు “ఈ అడవి మాకు పెద్ద 
గదిలా ఉరింది. ఇదే మా నిజమైన గది, 
మేము ఇక్కడికి చరిందినవాళలోరిం,” అరింటారు. 
తలిలోదరిండ్రులతో ఉననాప్పుడు పెద్ద సమసయా 
ఎప్పుడూ ఉరింటురింది. పది నిమిషాల 
తరువాత, తలిలోదరిండ్రులు, “తొరిందరపడరిండి, 
మనరిం మన నడకను కనసాగరించాలి” అని 
అరింటారు. మేము, “లేదు, ఇది పిలలోలకు 
ఆనరిందరిం, పిలలోలు రెరిండు గరింటలు ఒకే చోట 
ఉరిండాలనుకురింట్, మరీ మరించిది” అరింటారిం.

ప్రశ్న: పీటర్, పల్లల కోసిం మీ పుస్తకాలు 
ఆింగ్లింలోకి అనువదిించబడిన్య్? 
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మేము ఇపపేటివరకు మ్డు పస్తకాలను 
ఆరింగలోరింల్కి అనువదిరించామని 
అనుకురింటాను. 

ప్రశ్న: మీరు ఆ పుస్తకాల పేర్లను న్క 
పింపగలర్? స్ధారణింగా, నేను 
భారతదేశింలో, హార్టి ఫుల్ నెస్ ప్రధాన 
కార్్లయింలో న్వసిసు్తన్్నను. ఇది 
కన్హా శింతి వనిం అన్ పలువబడే 1,400 
ఎకర్ల ప్రదేశిం, అింటే ద్న్ అరథిిం శింతి 
అడవి. మాక అక్కడ ఒక పాఠశల ఉింది, 
అక్కడికి ప్రపించిం నలుమూలల నుిండి 
పల్లలు వస్్తరు. మీరు ద్న్్న ఇషటిపడతారు. 
ఆరు సింవతసుర్ల క్రితిం అది ఒక బింజరు 
భూమి, కాన్ ఇప్పుడు అక్కడ వర్్షరణా్లు 
పెరుగుతున్్నయి, మేము 5 లక్షల 
మొక్కలను న్టాము. మీరు చెప్పనటు్లగా, 
చెటు్ల వాటి సవాింత సూక్ష్మ వాతావరణాన్్న 
(మైక్రోక్్లమేట్ ను) సృషటిస్్తయి. అవి 
వర్్షన్్న సృషటిస్్తయి, భూగర్భ జల మటాటిన్్న 
పునరుజీజీవిింపజేస్్తయి.  ఆరు సింవతసుర్ల 
క్రితిం పూర్తగా బింజరు అయిన ఈ ప్రదేశిం, 
ఇప్పుడు డెబ్బైకి పైగా పక్ జ్తులను 
కల్గ, అడవులతో న్ిండి ఉింది. పల్లలు 
అన్్న సమయ్లో్ల ప్రకృతితో ఉింటారు, 
మీ పుస్తకాలను వారకి ఇవవాడాన్కి నేను 
ఇషటిపడతాను. జర్మన్ ప్రభుతవాిం మాతో 
కల్సి పన్చేస్తింది, కాబటిటి అది కూడా ఒక 
జర్మన్ భాషా పాఠశల, మేము వారకి మీ 
అసలు పుస్తకాలను జర్మన్ మరయు ఆింగ్ల 
అనువాద్లలో ఇవవాగలుగుతాము. 

నేను మీకు పస్తకాల ప్రలోను ఇవ్వగలను. 
ఒకటి ‘కెన్ యు హయర్ ది ట్రీస్ టాకిరింగ్?’ 
ఇది మధయా వయసు్కల కోసరిం. మరొకటి 
‘పీటర్ అరిండ్ ది ట్రీ చిలడు్రన్,’ ఇది ఒక 
కుటురింబరిం లేని ఉడుత యొక్క చిత్ర 
పస్తకరిం, అరిందుల్ చటలోకు కుటురింబాలు 
ఉన్నాయని తెలుసుకురింటురింది. పస్తకరిం 
చివరల్ దనినా అడవి తన కుటురింబరింగా 
దత్తత తీసుకురింటురింది. 

మనరిం ప్రకృతితో చాలా బలరింగా 

అనుసరింధానిరించబడి ఉన్నారిం. కేవలరిం మన 

ఇరింద్రియాలకు పదును పెటాటిలి, ఆపై మనరిం 

ప్రకృతితో అనుసరింధానరిం కావచుచు, ప్రకృతిని 

బాగా అర్థరిం చేసుకోవచుచు,  ఎకు్కవ ఆరోగయా 

ప్రయోజన్లను పరిందవచుచు. 
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ప్రశ్న: లవ్్ల! పెద్దల కోసిం జూన్ లో విడుదల 
చేస్ట మీ క్రొత్త పుస్తకిం – ‘ది హార్టి బీట్ ఆఫ్ 
ట్రీస్’. ద్న్కి ప్రేరణ గురించి చెప్పిండి, 
పాఠకలు ద్న్లో ఏమి కనుగొింటారు? 

చటలో గురిరించి కనినా కత్త ఆవిష్కరణలు 
ఉన్నాయి, ఈ పస్తకరిం ప్రు  దనినా 
సూచిసు్తరింది - చటులో నీటిని ఎలా 
సరఫరా చేయగలవ్. న్కు, అరింతకరింట్ 
ముఖయామైనది ఏమిటరింట్: ప్రకృతితో 
ఉననా బరింధానినా మనరిం కోల్పేయామా? 
చాలామరింది ప్రజలు, మానవ్లు 
జరింతువ్లవలే వినలేరని, జరింతువ్లవలే  
వాసన చూడలేరని అరింటున్నారు. 
కానీ మనరిం ప్రకృతితో చాలా బలరింగా 
అనుసరింధానిరించబడి ఉన్నారిం. కేవలరిం 
మన ఇరింద్రియాలకు పదును పెటాటిలి, ఆపై 
మనరిం ప్రకృతితో అనుసరింధానరిం కావచుచు, 
ప్రకృతిని బాగా అర్థరిం చేసుకోవచుచు,  ఎకు్కవ 
ఆరోగయా ప్రయోజన్లను పరిందవచుచు. 
రెరిండు ఇతివృతా్తల చుటూటి పస్తకరింల్ని 
అరింశాలు తిరుగుతాయి, మనరిం ఎరింత 
బలరింగా అనుసరింధానమైన్ము, 
ప్రకృతిని కాపాడటరిం ఎరింత ముఖయారిం, ఆ 
తరువాత మనరిం ఇరింకా ప్రకృతిల్ చాలా 
బలమైన భాగరిం అని అర్థరిం చేసుకోవడరిం. 
సాధారణరింగా, మనరిం ప్రకృతిని న్శనరిం 
చేసేవాళ్ళరిం కాదు.  మనరిం బయట 
ఉననాప్పుడు ఎలా ప్రవరి్తసా్తము అనేదే అసలు 
ప్రశనా. 

ప్రశ్న: ప్రతి ఒక్కరూ దీన్్న చదువుతారన్ 
ఆశ్సు్తన్్నను. ఈ దృకో్కణాన్కి విజ్ఞాన 
శసత్ిం ఆలింబనగా ఉిండటిం చాలా బాగుింది. 

అదే ఆశసు్తన్నారిం. రాబోయే ఐదు 
లేద పది సరింవత్సరాలల్ మనరిం ఈ 
విషయాలల్ ఒక మలుప చూసా్తమని 
న్కు నమమికరింగా ఉరింది. వాతావరణ 
మారుపేలను ఎదురో్కవడరిం, దనిని ఆపడరిం 
అనే విషయాల పటలో  నేను నిజరింగా 
ఆశాజనకరింగా ఉన్నాను. కానీ దని కోసరిం 

మనకు ప్రకృతి సహయరిం కావాలి. అతి 
ముఖయామైన విషయరిం ఏమిటరింట్, సహజ 
అడవ్లు తిరిగ పెరగడరిం, ప్రకృతి తిరిగ 
రావడరిం. న్ అభప్రాయరిం ప్రకారరిం, ఇది 
బొగు్గ గురిరించి కాదు, చమురు గురిరించి 
కాదు, మారింసరిం గురిరించి. ఇది చాలా 
ముఖయామైన విషయరిం. మారింసరిం యొక్క 
భారీ వినియోగరిం ప్రధాన వాతావరణ 
చోదకరిం, కానీ చాలామరింది దీనిని 
వినడానికి ఇషటిపడరు, ఎరిందుకరింట్ 
మారింసరిం వినియోగానినా తగ్గరించడరిం 
కరింట్, తకు్కవ గాయాస్ వినియోగరిం ఉననా 
కారును కనడరిం సులభరిం. ఇది ప్రధాన 
అరింశరిం, మేము దీనిల్ మారుపేను 
చూసా్తము. కోవిడ్-19 సరింక్షోభరిం 
కారణరింగా ఇది వేగాననారిందుకుననాది, 
ఎరిందుకరింట్ చాలామరింది ప్రజలు తాము 

ఏమి చేసు్తన్నామనే దని గురిరించి 
ఆల్చిసు్తన్నారు. 

ప్రశ్న: ధన్వాద్లు, పీటర్. నేను మన 
సింభాషణను పూర్తగా ఆనిందిించాను. 

ధనయావాదలు, ఎలిజబెత్, మీతో 
మాటాలోడటరిం నిజరింగా చాలా ఆనరిందరింగా 
ఉరింది.

ఏ క ద ృ ష్ టి   

ఏ ప్రి ల్  2 0 2 1 23



బాచీ సంగ్ బిష్్ట  ఉత్త ర భారత దేశానికి చందిన పరీ కృతి యోధుడు. 
ఇక్కడ ఆయన తన జాఞా నానిని రాజేష్ మీనన్ తో పంచుకుంటూ, 
మనం పరీ పంచంతో సహజంగా ఎలా జీవించాలి, మరయు పరీ కృతిని 
చూసుకోవడంలో, పరరక్ంచుకోవడంలో మన పాతరీ  ఏమిటి?  
అనే విషయాలు ఈ విధంగా తెలియజేశారు.



ప్రశ్న : ప్రకృతి పరరక్షణపట్ల మీక అభిరుచి 
ఎలా ఏర్పడిిందో మాక తెల్యజేయిండి, ఇది 
మీక బాల్ిం నుిండి ప్రారింభమైనద్?

మేము ఒక ఏరుపనకు చటుటి కిరింద ఒక 
గుడిసెల్ నివసిరించేవాళ్ళమని న్ తలిలో 
చపిపేరింది.  అక్కడే నేను పటాటిను. దటటిమైన 
అడవికి దగ్గరల్ గల ఒక గ్రామరింల్ 
పెరిగాను. నేను ఈ అడవి అరించున గల 
పరాతన కాలువ సమీపరింల్ ఉననా ఒక 
పాఠశాలకు పదవ తరగతి వరకు వళా్ళను. 
న్ చిననాతనరింల్ ఈ సహజ పరిసరాలు 
న్పై గొపపే ప్రభావానినా చూపిరించాయి 

అని నేను భావిసు్తన్నాను. ప్రకృతిపై ప్రేమ 
ఈవిధరింగా ఉదభువిరించిరింది.

ప్రశ్న : మీరు ఇప్పుడు చేసు్తన్న పన్ గురించి 
మాక చెప్పిండి.

న్ సేనాహతులు ననునా పిలిచినటులో (సుమారు 
90వ దశకరిం ప్రారరింభరింల్) ప్రకృతి గైడ్ 
లేక ‘ప్రకృతి యోధుడను’ అయాయాను.  
నేను ఉత్తరాఖరిండ్, మధయా భారతదేశరిం, 
మహరాష్రే, రాజసా్థన్ అరింతటా 
వనయాప్రాణుల కరకు నివాస స్థలాలను 
నిర్వహరించాను.  పక్షుల,  వనయాప్రాణుల 
గురిరించి మరియు పరాయావరణ పరిరక్షణ 

గురిరించి న్కు ఉననా జాఞాన్నినా ఇతరులతో 
పరించుకున్నాను. అవకాశరిం వచిచునప్పుడలాలో 
ననునా వనయాప్రాణి శక్షణా సరింస్థలు  మరియు 
పరాయావరణ విదయాసరింస్థలు( ప్రభుత్వ 
మరియు ప్రైవేట్ రెరిండూ) ననునా వనరు 
వయాకి్తగా, శక్షకుడిగా, పాఠాయారింశ నిపణుడిగా 
మరియు ప్రకృతి చికిత్స ఆధారరింగా పనిచేసే 
యోగా బోధకుడిగా పిలుసా్తరు. ప్రసు్తతరిం 
నేను ప్రకృతి యోధుడిగా పనిచేసు్తన్నాను. 
న్ అరింతరరింగ నిర్ణయరిం మేరకు ఎక్కడ 
పరాయావరణరిం పరిరక్రించబడాల్ అక్కడ 
సేవలు అరిందిసా్తను.

యో ధు డు
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యో ధు డు
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ప్రశ్న : గ్రహిం యొక్క సింరక్షణ మరయు 
అన్్న జీవ జ్తులక సింబింధించిన 
అవగాహనను మేము మా పల్లలక 
తెల్యజేయుటక మాక మీరు ఏమి సలహా 
ఇస్్తరు?

మన పరించేరింద్రియాలను సరిగా్గ 
హృదయపూర్వకరింగా, నిజాయితీగా 
ఉపయోగరించడరిం మరియు 
ప్రపరించమరింతటా ప్రకృతి వయాతిరేక 
కారయాకలాపాలను నిరోధిరించడానికి 
అవసరమైన  నైతిక మరియు పౌర 
కర్తవయాభావనను సరైన రీతిల్ 
ఉపయోగరించడరిం  చాలా ముఖయారిం. 
నిజాయితీగా ఉరిండడరిం ప్రకృతిల్ మన 
అరింతర్గత సరింబరింధానినా మెరుగుపరుసు్తరింది. 
మన దైనరిందిన జీవితరింల్ ప్రతి ఒక్క చరయాల్ 
క్రమశక్షణతో ఉరిండటరిం మరియు నైతిక 
విలువలకు కటుటిబడి ఉరిండటరిం మనలినా 
మరించి మనుషులుగా చేసు్తరింది. అనినా 
జీవ్లతో మనరిం సునినాతరింగా ఉరిండటరిం 

ఏ క ద ృ ష్ టి  

వలన ప్రకృతి పటలో మనలినా వినయరింగా, బాధయాతాయుతరింగా 
ఉరించుతురింది.

ప్రశ్న : ప్రకృతిపట్ల, స్మాజిక బాధ్త గురించి పెద్దలక మీరు 
ఏమి సలహా ఇవవాగలరు?

మానసిక, శారీరక,  నైతిక సమతులయాతను కాపాడుకోవడరిం, 
సీత్లను మరియు వృదుధిలను గౌరవిరించడరిం, చిననా పిలలోల పటలో 
ప్రేమ మరియు సరింరక్షణ ఎరింతో సుగుణానినా  ఇసా్తయి. ప్రతి 
మానవ దేహరిం భూమి, నీరు, గాలి, అగనా మరియు ఆకాశరిం 
అనే అయిదు అరింశాలతో ర్పరిందిరించబడిరింది. పెద్దలుగా 
ఈ ఐదు అరింశాల యొక్క నిజమైన అరా్థనినా మరియు సరైన 
అవగాహనను కలిగ ఉరిండాలి, వాటికి అతి సూక్ష్మ సా్థయి నురించి  
తగన విలువ ఇవా్వలి.

ప్రశ్న : జిమ్ కారెబైట్ నేషనల్ పార్్క గురించి చెప్పిండి. సహజ 
వన్ప్రాణులక ఆశ్రయ్లుగా పన్ చేయడాన్కి భారత దేశింలో 
ఇలాింటి సథిలాలు ఉన్్నయ్? మనిం ఇింకా ఏమి చేయగలిం? 

జిమ్ కారె్ట్ నేషనల్ పార్్క ఆసియాల్ పరాతనమైన 
వాటిల్ ఒకటి. ఇక్కడ జీవవైవిధాయానికి పరింతన లేదు. భారత 
ఉపఖరిండరింల్ అతయాధిక సారింద్రత ఉననా వనయాప్రాణుల జాతులల్ 
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పలి జాతి ఒకటి. భారతదేశరింల్ ఇప్పుడు 
50 కరింట్ ఎకు్కవ పలుల ఆశ్రయాలు 
ఉన్నాయి. మరియు పలుల సరింరక్షణ 
ప్రాజెకుటిల పెరుగుదల వాటి పెరుగుతుననా 
సరింఖయాకు దోహదరిం చేసు్తన్నాయి..

వయాకి్తగతరింగాన్,  సామాజికరింగాన్ 
ప్రకృతిని పరిరక్రించడరిం మన బాధయాత. వాటి 
గురిరించి మాటాలోడటరిం, వ్రాయటరిం కరింట్ 
తగు విధమైన పాత్ర పోష్రించడరిం ముఖయారిం.  
అదికూడా ఇప్పుడే ఇక్కడే.

ఫొట్లు – రాజేష్ మీనన్

ఏ క ద ృ ష్ టి   

ఏ ప్రి ల్  2 0 2 1 27





న్వు ఎవరో  తెలుసుకోవడం అంటే 
న్వు ఇకకిడకు ఎందుకు వచ్చావో 

గురితించడం. 

ఆర్.జె. పలాసియో 
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నేనెందుకు ధ్యానెం చేస్తా ను 
ధ్్యనం పై న తనకునని తీవరీ కాంక్ష గురంచి డా.ఐజక్ అడిజెస్ గారు మనతో పంచుకుంటారు. తను ధ్్యనం 
ఎందుకు చేస్్త రు, నిత్య జీవితంలో అది మనకు ఎలా ఉపయోగ పడుతంది, ధ్్యనం  నుండి జనించే  ప్రీ మ 
యొక్క పారీ ముఖ్యతలను గురంచి ఆయన  వివరస్్త రు. 

ని షా పే క్ క మై న ఆ ల్ చ న , అ ను భూ తి
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ఆ లో చ న కి  క్రి యా రూ ప ం      

బి గ్ బాయారింగ్ ఎప్పుడు  సరింభవిరించిరింది, ఎప్పుడు 
సమయము - స్థలము(టైమ్, సేపేస్) మొదలయాయాయి 
అనేది భౌతిక శాసత్రిం మనకి చబుతురింది. దనర్థరిం, 

బిగ్ బాయారింగుకు మురిందు ఏదైత్ ఉరిండేదో  దనికి సమయము-
స్థలము పరిమితులు లేవని. అది అనరింతరిం. అదేవిధరింగా, 
ప్రేమకు సమయ, స్థల పరిమితులు లేవ్.  ప్రేమయే అనినాటినీ 
సృష్టిరించిరింది.

సృజనకు సరింబరింధిరించిన ఏ పనినైన్ ఊహరించుకోరిండి: ఒక 
సరింగీతకారుడు సరింగీతానినా రచిరించడరిం, ఒక చిత్రకారుడు 
ఒక చిత్రానినా లిఖరించడరిం, ఒక పారిశ్మికవేత్త ఒక కరింపెనీ 
ప్రారరింభరించడరిం.  వారిచేత సరింగీతరిం రచిరించడరిం కాని, చిత్రానినా 
గీయడరిం కాని, లేక ఒక క్రొత్త కరింపెనీ ప్రారరింభరించడరిం కానీ 
చేయిరించేది  ప్రేమ. వారు సృజిరించిన దనినా వారు ప్రేమిసా్తరు. 
అలా కాకపత్ వారు దనినా చయయారు. సృజనలనినాటి వనుక 
ప్రేమ ఉరింటురింది. 

ప్రేమతో  శశువ్లు మరిరింత బలరింగా ఎదుగుతారు. ప్రేమ 
లభరించనివారు రోగగ్రసు్తలాలో కనబడుతూ, బరువ్ తకు్కవగా 
ఉరింటారు. సేరింద్రియ వయావస్థలనీనా ప్రేమతో మరిరింత చక్కగా 
ఎదుగుతాయి: పషాపేలు, వృక్షాలు. కుక్కలు, పిలులోలు, లేక 
గుర్రాల సరింగతి వేరే చపపేనక్కర లేదు. ప్రేమ మీకు ఎలా శకి్తని 
ఇసు్తరిందో, దే్వషరిం మిమమిలినా ఎలా అలసిపోయేలా చేసు్తరిందో 
గమనిరించరిండి. ప్రేమల్ పడినవారు ఎలా యువకులాలో 
కనిపిసా్తరో, దే్వష్రించేవారు ఎలా ముసలి వారిలా కనిపిసా్తరో 
గమనిరించరిండి. ఒక చిన్నారి శశువ్ను చూడరిండి. ఒక అజాఞాత 
వయాకి్తని చూసినపడు అది ఏడవడమైన్ చేసు్తరింది లేద 
నవ్వడమైన్ చేసు్తరింది. ఆ శశువ్ కది్ద క్షణాలు ఆ కత్త వయాకి్త కేసి 
చూసి నేను ఏడవాలా లేక ఆ కత్త వయాకి్తని కౌగలిరించు కోవడానికి 
చేతులు చాచాలా అని నిర్ణయిరించుకోడానికి ప్రయతినాసు్తరింది. 
అయిత్ ఆ శశువ్ ఎలా నిర్ణయిసు్తరింది? అది గ్రహసో్తరింది: 
అవతలి వయాకి్తల్ ప్రేమ ఉరింద, లేద? అని.

మానవజాతి మనుగడ సాగరించాలరింట్ మన హృదయాలను 
తెరిచి ఉరించడరిం, ప్రేమను వాయాపి్త చయయాడరిం ముఖయారిం అని 
నేను నముమితాను. మనరిం హృదయాలను తెరవకపోయిన్, 
మన ప్రవర్తనల్ ప్రేమను ఒక భాగరిం చయయాకపోయిన్, న్జీ 
జరమినీ అనేది చరిత్రల్ కేవలరిం ఒక యాదృచిఛిక సరింఘటనగా 
కాక, రాబోయే కాలానికి ఒక ఉపోదఘాతరిం  అవ్తురింది: 

హృదయరింలేని బలరిం, తెలివి. మన హృదయాలను తెరచి 
ఉరించడరింల్న్, మన ప్రవర్తనల్ ప్రేమను ఒక చోదక శకి్తగా 
కేరింద్రీకరిరించడరింల్న్, మానవజాతి నిరరింతరరిం, శకి్తవరించన 
లేకురిండా, మొరిండిగా పనిచయయాడరిం అనివారయారిం. సరిగా్గ 
ఇరిందుల్నే హర్టి ఫుల్ నెస్ ధాయానరిం ఒక గరింభీరమైన పాత్ర 
పోష్రించబోతోరింది.  (www.heartfulnessinstitute.com). 
ఈ ధాయానరింల్ మనరిం హృదయరింపై మనసు్సను కేరింద్రీకరిరించి, 
సమయరిం-స్థలరిం పరిమితులు లేని  అనరింతమైన కారింతి కోసరిం 
అనే్వష్సా్తరిం. మనరిం ప్రేమపై  దృష్టిని  కేరింద్రీకరిసా్తరిం.

న్ ధాయానరింల్ నేను ప్రేమ అనే అనుభూతి న్ శరీరరింగురిండా 
వాయాపి్త చరిందడానినా కోరుకురింటాను. మిమమిలినా మీరు 
ప్రేమిరించరిండి, మీ బాహయారింల్ ప్రేమను అనుభూతి చరిందరిండి. 
మీరు ఎక్కడా లేరు, అయిన్ అనినాచోటాలో ఉన్నారు. మీరు 
ఇప్పుడు అనరింతరింల్ ఒక భాగరిం.

ధాయానరిం యొక్క నిశ్శబ్దరింల్ మనరిం అనరింతమైన ప్రేమను 
కనుగొరింటారిం అని హర్టి ఫుల్ నెస్ అరింటురింది. ఎరిందుచేత? 
మీరు ఎప్పుడైన్ ప్రేమల్ పడాడురా  లేక సరిందడిగా ఉననా  రైలు 
సేటిషనుల్నో, విమాన్శ్రయరింల్నో మీరు బయలుదేరడరిం 
ఆలశయారిం అయినపడు మీరు ప్రేమను కనుగొన్నారా? 
చవ్లు బ్రద్దలయేయా, గోలగోలగా ఉననా సరింగీతరింల్ మీకు 
ప్రేమ  కనిపిసు్తరింద? బహుశా కనిపిరించక పోవచుచు.  మనరిం 
ప్రశారింతరింగా ఉననాపడు, సాయరిం సమయరింల్ సముద్రతీరరింల్ 
నడుసు్తననాపడు మనరిం  ప్రేమల్ పడతారిం.  అప్పుడు ఒక పెద్ద 
మ్లరింల్ మన శకి్త అరింతా ఐకయామై ఉరింటురింది. గొడవగా 
ఉననాపడు మన దృష్టి మరలుతురింది (అనయామనస్కత). 
అనయామనస్కత మనలినా న్శనరిం చేసు్తరింది. ఇది పరిపూర్ణ 
సమైకయాతకు ప్రతీక అయిన ప్రేమకు విరుదధిమైనది. 

మన హృదయాలను తెరచి ఉరించడరింల్న్, 

మన ప్రవర్తనల్ ప్రేమను ఒక చోదక శకి్తగా 

కేరింద్రీకరిరించడరింల్న్, మానవజాతి 

నిరరింతరరిం, శకి్తవరించన లేకురిండా, మొరిండిగా 

పనిచయయాడరిం అనివారయారిం.
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హర్టి ఫుల్ నెస్ ల్ని రెరిండవ అరింశరిం శుదీధికరణను సాధన 
చేయడరిం. ఇరిందుల్ మనరిం, ఆ రోజు పూరి్త అయిన తరువాత  
కది్ద నిమిషాలు ఆ రోజుల్ని మన అనుభవాలనీనా - ప్రేమను 
బలహీనపరిచే అనుభవాలు - మన వీపల్ నురిండి ఆవిరి 
ర్పరింల్ పోతుననాటులో ఊహరించుకురింటారిం. ప్రతీ రోజూ 
మనరిం వాటిని బయటకు పరింపకపోత్ అవి ప్రుకుపోయి 
ప్రతికూల భావనలుగా వృదిధి చరింది ప్రేమను తొలగసా్తయి. 
మనరిం సిగు్గ, సీ్వయ న్యాయ నిర్ణయరిం, నిరిందరోపణల నురిండి 
విడుదల పరిందలి. మనలినా మనరిం అవశయారిం ప్రేమిరించాలి, 
అక్కడనుడి దైవరిం ప్రేమిరించే వారినరిందరినీ ప్రేమిరించాలి.  దైవమే 
సృష్టికరింతకూ కారణరిం కాబటిటి మనరిం దనినా కూడా ప్రేమిరించాలి 
అనే లక్షాయానినా కలిగ ఉరిండాలి.

హర్టి ఫుల్ నెస్ సాధనల్ని మ్డవ అరింశరిం, రోజరింతా ధాయాన 
సి్థతిని నిలుపకోవాలి అని,  మనకి మనరిం గురు్త చేసుకురింటూ 
ఉరిండడరిం.  న్ దృష్టిల్ దనర్థరిం, ధాయానరింల్ జనిరించిన 
ప్రేమానుభూతిని జాఞాపకరిం చేసుకురింటూ ఉరిండడరిం. మనరిం 
దీనినా నిరరింతరరిం సాధనచేసే్త చివరికి అది ఒక దినచరయాగా 
మారిపోతురింది. ఆ దినచరయాను సాధన చేసే్త కరింతకాలానికి 
అది మన వయాకి్తత్వరిం అవ్తురింది. అపడు మనరిం ప్రేమ అనే 
అనుభూతిని జాఞాపకరిం చేసుకోవలసిన అవసరరిం ఎరింతమాత్రరిం 
రాదు. మనరిం ఏమై ఉన్నామో అదే అవ్తురింది.

అలా ఆల్చిసూ్త, అనుభూతి చరిందుతూ 

డా. ఐజక్ కాల్డురాన్ అడిజెస్ 
అడిజెస్ ఇని్సటిటూయాట్ వయావసా్థపకులు 

మోసెస్ కు దైవరిం ఎడారిల్ కనబడాడుడు అననాది మీరు 
గురి్తరించాలి. ఏకారింతరింల్ ఒక చటుటి క్రింద కూరుచుననాపడు 
బుదుధిడికి జాఞానోదయరిం కలిగరింది. నిశ్శబ్దరిం రాజయామేలే సదీ 
ఎడారిల్ మహమమిదుకు దైవానినా గూరిచున అరింతర్ దృష్టి 
కలిగరింది. గోలగోలగా ఉరిండే విమాన్శ్రయరింల్ మీకు 
ఆధాయాతిమిక ప్రేరణ దరకదు.

ధాయానరిం చేసేటప్పుడు మన ముకు్కనో లేక చేతినో గోకాలనే 
ప్రేరేపణ పడుతురింది. ఉదహరణకి కాలు కదిలిరించాలనే 
భావనో లేక వేరే ఆల్చనల్ మన మనసు్సల్ ప్రవేశసా్తయి. 
ఇవనీనా ప్రేమను అనుభూతి చరిందడరిం నురించి దరి మళ్్ళరించే 
ప్రేరేపణలు. ఇది జీవితరిం యొక్క వాస్తవానినా ప్రతిబిరింబిసు్తరింది.  
తిరసా్కరరిం, కోపరిం, ఒక్కక్కప్పుడు దే్వషానినా కూడా అనుభూతి 
చరిందడానికి అనరింతమైన ప్రేరేపణలు ఉన్నాయి.

హర్టి ఫుల్ నెస్ ధాయాన పదధితిల్, మన శరీరరిం కోరుకురింట్ కనుక 
మనరిం గోకో్కడానికి అనుమతి ఉరింది, మన ఆల్చనలను 
వాటితో అనుబరింధరిం ఏరపేరచుకోకురిండా గమనిరించి, 
తిరిగ వరింటనే ధాయానరింల్కి వళ్ళవచుచు,  ప్రేమను అనుభూతి 
చరిందవచుచు. హర్టి ఫుల్ నెస్ ధాయానరింల్ ఇటువరింటి పరీక్షలు, 
అనయామనస్కతలు ఆ అనరింతానినా, పరతత్వరింతో మన 
అనుబరింధానినా న్శనరిం చేయడానికి అనుమతిరించకురిండా  
ఉరిండేరిందుకు సాధన చేసు్తన్నారిం. 

హర్టి ఫుల్ నెస్ ల్ని రెరిండవ అరింశరిం శుదీధికరణను సాధన 
చేయడరిం. ఇరిందుల్ మనరిం, ఆ రోజు పూరి్త అయిన తరువాత  
కది్ద నిమిషాలు ఆ రోజుల్ని మన అనుభవాలనీనా - ప్రేమను 
బలహీనపరిచే అనుభవాలు - మన వీపల్ నురిండి ఆవిరి 
ర్పరింల్ పోతుననాటులో ఊహరించుకురింటారిం.

మనరిం నిరరింతరరిం సాధనచేసే్త చివరికి అది ఒక 

దినచరయాగా మారిపోతురింది. ఆ దినచరయాను 

సాధన చేసే్త కరింతకాలానికి అది మన 

వయాకి్తత్వరిం అవ్తురింది. అపడు మనరిం ప్రేమ 

అనే అనుభూతిని జాఞాపకరిం చేసుకోవలసిన 

అవసరరిం ఎరింతమాత్రరిం రాదు. మనరిం ఏమై 

ఉన్నామో అదే అవ్తురింది.
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హార్ట్ ఫుల్ ఇన్నొవేటర్ 

భాగెం  4

హార్్ట  ఫుల్ ఇన్నివేటర్ గా తయారవడం కోసం మనం సరుదు బాట్్ల  
చేసుకోవలసన అంతర్గ త స్తి యొక్క 4 అంశాలను గురంచి 
ఇంతవరకు రవి వంకటేశన్ విపులంగా పరశీలించారు. ఈ 
పరీ కిరీ యలో బుదిధి , అహంకారం వహంచే పాతరీ , ఇంకా నవీకరణ 
దిశగా వాటి పరవర్త న గురంచీ మనతో పంచుకునానిరు. ఈ 
వా్యసంలో రచయిత నవీకరణలో ఎరుక నిర్వహంచే పాతరీ ను 
మనతో కలిస పరశీలిసు్త నానిరు.

గత కనినా సరింవత్సరాలుగా నేను అబు్రపడే అరింశరిం 
ఏమిటరింట్, వృతి్తపరమైన కెమేరాలకరింట్ కూడా 
బాగా ఇప్పుడు మనరిం వినియోగసు్తననా సామిర్టి ఫోనలోల్ 

ఏ విధరింగా వీడియోలను, చిత్రాలను తీయగలుగుతున్నారు 
అని. దని రహసయారిం అరిందుల్ నిక్ప్తమైయుననా సాఫ్టి వేర్ ల్ 
ఉరిందికాని  హర్డు వేర్ మాత్రరిం కాదు. ఈ సాఫ్టి వేర్ కృత్మ 
మేథల్ భాగమయిన మెష్న్ ల్రినారింగ్ తోపాటు కలిసి నమోదు 
చేసిన చిత్రాలల్ అవసరమైన సరు్దబాటులో చేసి చాలా విధాలుగా 
మెరుగు పరచి మనకు అరిందిసు్తరింది. 

ఇక్కడ ఆసకి్తకరమైన అరింశరిం ఏమిటరింట్ మనిష్ల్ కూడా 
ఇటువరింటి సమారింతరమైన ప్రక్యలు జరుగుతున్నాయి. ఒక్క 
ఇరింద్రియానినా ఉదహరణకు తీసుకురిందరిం. మనరిం ఊహసు్తననా 
దనికరింట్ ఎరింతో న్సి రకమైనది మన కరింటిచూప.  చూప, 
దృశాయానికి సరింబరింధిరించిన క్షేత్రరిం మధయాభాగరిం, అరింట్ దని 
కేరింద్రసా్థనరింల్ ఒక శాతరిం మాత్రమే ఉననా ‘ఫోవియా’ల్ 
హై రిజలూయాషన్  సామరధియారిం ఉరింది. ఇక్కడ వేల సరింఖయాల్ 
బిరిందువ్లను దగ్గరగా చేరచుడరిం వలన అతుయాననాతమైన 
రిజలూయాషన్ అరింట్ చక్కని, మెరుగైన దృశాయాలను అది 
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చూపిరించగలదు. అయిత్ ఇక్కడుననా క్షేత్రరిం చాలా చిననాది. మన 
చేతి బొటనవ్రేలును గనక మనరిం చేతిని చాచి చూసినటలోయిత్ 
కనిపిరించే బొటనవ్రేలు గోరును  ఫోవియాగా చప్పుకోవచుచు. ఈ 
ఫోవియా అనే కరింటిల్ని భాగరిం ఒక్క శాతమే అయినపపేటికీ, 
మన మెదడుల్ని దృష్టికి సరింబరింధిరించిన కేరింద్రరిం (విజువల్ 
కారెటిక్్స) మాత్రరిం ఈ క్షేత్రరిం నురించి అరిందే సరింకేతాలకోసరిం 
50 శాతరిం కేటాయిసు్తరింది. అరిందుచేతనే మనరిం అనినారింటినీ 
చూడలేము. ఈ చిననా క్షేత్రరింల్ని చిత్రరిం మసకగా ఎరిందుకు 
కనిపేరించదు?

మన సామిర్టి ఫోనుల్ని సాఫ్టి వేర్ ఎలాగైత్ చిత్రరిం తీసు్తరిండగానే 
అపపేటికప్పుడు చిత్రానినా కృత్మ మేథ సహయరింతో మెరుగు 
పరుసు్తననాదో అదే విధరింగా మన మెదడు, కరింటిచూప 
ద్వరా అరిందుతుననా చిత్రాలను కూడా మెరుగు పరుసు్తరింది. 
ఉదహరణకు మొదటిసారి మీరు ఒక గదిల్నికి ప్రవేశరించగానే 
మీ కళ్్ళ ఆ గది అరింతటినీ ఒకసారి పరికిసా్తయి. మీ మెదడు 
తక్షణమే కనినా క్షణాల్లో దని నమ్న్ను నిరిమిరించి నిక్ప్తరిం 
చేసేసు్తరింది. ఇది ఒకసారి జరిగపోయిన తరా్వత  మీ చూప ఆ 
గదిల్ని ఒక భాగానినా నిరి్దషటిరింగా చూసు్తననాపపేటికీ మిగతాదరింతా 
మీ కరింటిగుడుడు చుటూటి ఉననా భాగరిం (పెరిఫెరల్ విజన్) ద్వరా 
మసకగా నమోదౌతున్నా సరే, మీరు గదినరింతటినీ సపేషటిరింగా 
చూసు్తననాటులోగా మీ మెదడు అనుభూతిని కలిగసు్తరింది. ఒక 
విధరింగా చపాపేలరింట్ మీరు చూసు్తననాది ఒక భ్రమే. ఆశచురయారింగా 
లేదూ! గ్రహరింపద్వరా, ఇరింద్రియాలద్వరా మనరిం సేకరిరించిన 
విషయాలను మన మెదడు ఈ విధరింగా మెరుగుపరచడరిం 
అననాది ఎనోనా సరింభావయాతలకు ద్వరరిం తెరుసు్తరింది. 

చైతనయారిం, చైతనయాసా్థయిలూ అనే భావనలు నిగూఢమైనవి, పటుటి 
దరకనివిగా అనిపిరించవచుచు. దీనిని మనరిం సామానయారింగా చూసే్త 
ఎరుక యొక్క వివిధ అరింతసు్థలుగా అర్థరిం చేసుకోగలరిం. మరొక 
విధరింగా చప్పుకోవాలరింట్ చైతనయాసా్థయి ఉననాతమౌతుననాకదీ్ద 
ఎరుక సా్థయికూడా అరింత ఉననాతశ్రేణికి చరిందినది అవ్తురింది. 

న్ ఆల్చనలు, 
అభప్రాయాలు

మనల్ని అనినాటికరింట్ శ్రేషటిమైన 
భావనల సమాహరరిం

ఎరుక

ఇరింతకీ ఈ ఎరుక అని దేనిని అరింటారిం. అదే మన బాహయా, 
అరింతరరింగాలల్ అనినారింటినీ గ్రహరించగల గ్రహణశకి్త (పరె్సపషిన్). 
ల్పలికి తీసుకుననాదనిని (ఇనుపేట్) మెదడు గ్రహరించగా  
కలిగేది ఎరుక(అవేరెనాస్). ల్పలికి తీసుకుననాది మాత్రరిం ఈ 
గ్రహరించినది కాదు అననా విషయరిం గురు్త పెటుటికోరిండి. అదే ఇది 
కాదు. ల్నికి తీసుకుననాదని ఆధారరింగా మెదడు సృష్టిరించిన 
భ్రమ అది. భ్రమ అనే పద ప్రయోగరిం నకారాతమికరింగా(నెగెటివ్) 
తీసుకోనవసరరిం లేదు. ఇక్కడ అది సకారాతమికరిం(పాజిటివ్). 
మనరిం ఈ ప్రపరించరింల్ చక్కగా చలిరించడానికి ఇది 
సహకరిసు్తరింది. ఉదహరణకు విదుయాచఛికి్త సరఫరాల్ 
అరింతరాయరిం కలిగనపడు మీరు ప్రక్క గది ల్నికి వళ్్ళ 
టారిచులైటు వేసుకోవాలరింట్ మీరు చక్కగా ఉననాచోట నురిండి 
ఆ గదికి నడచి వళ్లో మారా్గనినా మెదడుల్ చూసూ్త చీకటిల్ 
ఆటరింకాలను తపిపేరించుకురింటూ కదలగలరు. వలుతురు 
లేకురిండా చూడగలిగే భ్రమను మీ మెదడు కలిగరించగా దని 
సహయరింతో  మీరు కదలగలుగుతారు. 

అదే విధరింగా మనరిం గనక మన చైతనయాసా్థయిని ఉననాతరింగా పైకి 
తీసుకుపోత్  ఎరుక కూడా ప్రబలరింగా మెరుగై మనరిం చాలా 
విషయాలను సహజరింగానే విచిత్రరింగా కనుకో్కగలరిం. ఇతరులు 
చూడలేని దనిని మనరిం ‘చూడ’గలరిం, ఇతరులు వినలేనివి 
మనరిం ‘విన’గలరిం, ఇతరులు అనుభూతి చరిందలేని విషయాలను 
మనరిం ‘అనుభూతి’ చరిందగలరిం. “శ్రేష్ఠమైన సరింవేదన్తమికమైన” 
సామర్థయారిం ఒక పరికలపేన సృష్టికర్త చేతిల్ కీలకమైన ఆయుధరిం 
కాగలదు. మరి దనిని ఎలా అభవృదిధి చేసుకోగలరిం?

అరింతరరింగరింల్ చేసే సాధనలు మన చైతనయాసా్థయిని శ్రేష్ఠమైన 
ఉననాత సా్థయిలకు కనిపోగల అతయారింత ప్రభావవరింతమైన 
మార్గరిం. రాబోయే సరించికల్ మనరిం చైతనయాసా్థయిలకు, శ్రేష్ఠమైన 
ఎరుకకు మధయా గల సరింబరింధానినా మరిరింతగా పరిశీలిద్దరిం. 
దీనితోపాటు వీటిని సిదిధిరింప చేయగల ఆచరణాతమికమైన 
సాధనలు గురిరించి తెలుసుకురిందరిం.
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శీతాకాలం వచిచాందీ అంటే జీవిత కాలచక్ం 
ముగిస్ందని  కాదు. కాన్ ఇదొక అగినైపరీక్ష. 

అవలోకనానికి, పునరారోగ్య ప్రాపితికి, 
నెమమాదగా నింపుకోడానికి,  సవాగృహానినై 

చకకిగా సరిదదుదుకోడానికి లభంచిన సమయం 
ఇద. నెమమాదంచడం, ఖాళీ సమయానినై 

విసతిరింపచేయడం, తగినంతగా నిద్రపోవడం, 
విశ్ంతి తీసుకోవడం వంటి పూరితిగా అనాగరికమైన 
విషయాలు ఇప్పుడు ప్రాథమిక క్రియలు అయా్యయి. 

అత్యవసరం అయిపోయాయి.

-కేథరీన్ మే 



రజతం

మిరయం హన్ద్ ఒక రజత వృతి్త  కళాకారణి. 2016 లో హారు్ట ఫూలనిస్ పతిరీ కలో ఆమె తన 
కళ అభ్యసన, దానికి ప్రీ రణ గురంచి రోసలిండ్ పియరెై మైన్ గారతో జరగిన ముఖాముఖీ 
సమావేశంలో పంచుకునానిరు. ఐదు సంవతస్రాల తరా్వత తిరగి మిరయం గార కళ తనను ఏ 
దశకు చేరచిందో మనతో కలిస పరశీలిస్్త  తన పరీ యాణం గురంచి తెలియజేసు్త నానిరు.
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ప్రశ్న: గతింలో 2016 లో మేము మీ పన్తనిం 
గురించి తెలుసుకన్్నిం. మీ వెబ్ సైటును 
చూసినప్పుడు అప్పటినుిండి మీరు మరింత 
శ్రేష్ఠమైన పరపూర్ణ అిందమైన ఆకృతులను 
సృషటిించే మీ పన్లో న్మగ్నమై ఉన్్నరు. దీన్న్ 
మీరు ఎలా కొనస్గించగలుగుతున్్నరు?

ఆ! కాలరిం అలా గడిచిపోతురింది. న్ పనికి 
వచిచున మరించి ప్రతిసపేరిందనను సీ్వకరిరించడరిం 
అనేది చాలా బాగురింటురింది. ధనయావాదలు. 
దీనిని ఇలా సరింరక్రించుకోవడరింల్ న్ 
మెదడుల్ చాలా అరింశాలు గురు్తకు 
వసు్తన్నాయి. అయిత్ ఇరిందుల్ కనినా 
ముఖయామైనవి విశ్రింతి, ప్రేరణ, సరిందరయారిం. 
ఈ పదలనీనా దగ్గరగా కలిసి ఉననాటులో 
అనిపిరించకపోయినపపేటికీ న్ కరకు 
ఇవనీనా పనిచేశాయి. సరైన విశ్రింతి 
లేనిదే ప్రేరణ పరిందడరిం చాలా అసాధయారిం. 
సాధయామైనరింత ఉననాత సా్థయిల్ పనిని 
ఒక ఆటలాగా చూసే్త రోజు ముగరింప 
సమయానికి ఒక ఆశచురయారిం కలుగుతురింది. 
పని అనేది పూరి్తగా నిమగనామై చేసే్త అది 
విశ్రింతికి దరి తీసు్తరింది అని నేను 
నముమితాను.

రోజులు, నెలలు గడిచే కదీ్ద న్ 
జీవన ప్రగతి గురిరించి నెమరు 
వేసుకుననాప్పుడు న్కు ఎనోనా ఆశచురయారిం 
కలిగరించే ఫలవరింతమైన సమయాలు 
గురు్తకువసా్తయి. కనినా పనిచేయని 
సమయాలను నేను పటిటిరించుకోనటులో 
కనపడుతున్నాయి. అయిత్ అవి 
అవసరమైన అరింతర్గత సమయాలు. ఆ 
సమయాలల్ నేను విశ్రింతి పరిందను, 
సేద తీరాను. జరిగే దనిని అరింతా పూరి్తగా 
ఆకళ్రింప చేసుకోగలుగుతున్నాను. 
అయిత్ న్కు ఇప్పుడు తెలుసు, ఈ 
అవకాశాలు భూమిపై అనుకూల 
పరిసి్థతులు కలిగనప్పుడు మొలకెతి్త 
పెరుగుదలకు అనుకూల సమయరిం 

వచిచురింది అనుకుననాప్పుడు తమ తలను 
పైకి ఎత్్త బీజాలలారింటివి, అరింట్ న్ రజత 
వృతి్తకి సరింబరింధిరించిన నమ్న్లు, 
ఆకృతి, ఆకారము, వరిండి ల్హరిం మీద 
చక్కదగన నగషీలకు అవసరమైన నవీన 
కలపేనలు, ఆల్చనలు. ఇవనీనా న్కు తగన 
సమయరింల్ అరిందుతాయి. 

విలువైన ల్హలతో పని చేయడరిం అనేది 
శ్రమతో కూడుకుననాది. ల్హనినా మలచడరిం,  
చక్కడరిం అనేవి న్ ప్రత్యాకమైన నైపణాయాలు. 
న్ చేవ్రాలు వరింటిదని చపపేవచుచు. ప్రతి 
అడుగుల్న్ ల్హనికి జాగ్రత్త, శ్రదధి, 
కచిచుతత్వరిం అనేవి కావాలి. హడావిడి పడిత్ 
తరువాత తప్పులు దిదు్దకోడానికి చాలా 
సమయరిం పడుతురింది. 

మిరియరిం రేకుపై చక్కడానికి సిదధిమవ్తున్నారు

పని ఏదైన్,  అది వరిండి బాహయార్పరిం 
చక్కడరిం, పథక రచన, ఆకృతి ర్పకలపేన, 
ఇలా దేనికైన్ నిస్సరిందేహరింగా 
ప్రేరణ కావాలి, అదే వృతి్తకారాయానినా 
నడిపిరించగలదు.  "ఎరిందుకు" అని 
ప్రశనారించగా విడుదలయిన శకి్తని 
పరిందడానికి  ల్క్కలేననానినా గ్రరింథాలు 
వచాచుయి. ఎరిందుకు చేసు్తన్నావ్? ఏమి 
చేసు్తన్నావ్? కారణరిం ఏమిటి?  మానసిక 
ఉదే్వగభరితమైన "ఎరిందుకు" అనేది 
మనల్ బలరింగా ఉరింట్ భౌతికమైన పని 
అనేది చాలా సులభరింగా జరిగపోతురింది. 
ఎవరిల్ని శకి్తనైన్ జ్వలిరింపచేయాలరింట్ 
వారికి ఆశ అనే బహుమతి ఇవా్వలి. న్ 
పాత పనితీరును అధిగమిరించాలరింట్ 
ఈ విశ్వరిం నురిండి, ప్రజల నురిండి నేను 
నేరుచుకుననా అనినా విషయాలకు ఒక 
సృజన్తమిక అభవయాకీ్తకరణ ద్వరా 
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ఎడమ నురిండి కుడికి – 
మిరియరిం కేసే్కడ్ జగ్ ని చకు్కతున్నారు

ఇనిఫూనిటూయాడ్ పని చేసు్తన్నారు
మిరియరిం కేసే్కడ్ జగ్ ని చకు్కతున్నారు

విదయారు్థలు సన్, జూలియస్ పని చేసు్తన్నారు

హార్ట్ఫుల్నెస్40
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ఇనిఫూనిటూయాడ్ పై పని చేసు్తననా మిరియరిం

కృతజఞాతను తెలపాలి. కషటిమైన 
సమయాలను ఎదురొ్కరింటుననాప్పుడు 
నేను తిరిగ న్ల్ని "ఎరిందుకు" ప్రశనాకు 
సమాధానరింగా విడుదలైన శకి్తని గురు్తకు 
తెచుచుకురింటుననాటులో ననునా నేను గురి్తరించాను. 
అది మాటలల్ చపపేడరిం కషటిరిం. అయిత్ 
మనలను సరిందరాయానికి, అరిందనికి 
దగ్గరగా తీసుకుపోయేది  ఇదే అరింటాను 
నేను. న్ అభవయాకీ్తకరణ, సరిందరయారిం యొక్క 
బహుమత్ బహుశా న్ల్ని ఉననాతమైన 
"ఎరిందుకు" అనే ప్రశనా. 

జాన్ ఓ డొనోహుయా తన పస్తకరిం "బ్యాటీ: 
ద ఇన్ విజిబుల్ ఎరింబ్రేస్" ల్ రాసా్తరు, 
మనరిం ఎప్పుడైత్ అరిందనినా ఆసా్వదిసా్తమో, 
తెలుసుకురింటామో, సపేతృశసా్తమో అప్పుడు 
మనల్నే, మనతోనే మనరిం ఉన్నామని 
అనిపిసు్తరింది. ఎరిందుకరింట్ సూక్ష్మమైన 
రహసయా మార్గరింల్ అరిందరిం ఆతమి యొక్క 
అవసరాలను తీరుసు్తరింది. ఈ భూమి 
అరింతా గుప్తరింగా దచిన అరిందరింతో 
నిరింపబడి ఉరింది. మన చైతనయారిం నురిండి 
బహుశా విశ్వచైతనయాప ల్తుల నురిండి 
కళార్పరింల్ మనరిందరరిం దీనిని 
బహర్గతరిం చేసు్తన్నారిం.

ప్రశ్న: మీరు స్పషటిింగా ప్రకృతి శక్తలచే ప్రేరణ 
పిందుతున్్నరన్ మరయు ముఖ్ింగా 
న్టి ద్వార్,  ఇింకా చాలా రకాలుగా చాలా 
నమూన్లలో కూడా మీక ఆసకి్త ఉన్నదన్ 
మేము గమన్సు్తన్్నము.

ఆయా ఋతువ్లననుసరిరించి ననునా 
ఆకరిషిరించిన ప్రేరణలు మారుతున్నాయని 
అనుకురింటాను. ఎననాటికీ తరిగపోని 
వివిధ రకాల ఆకారాలు, నమ్న్లు 
మనరిందరి చుటూటి ఆవరిరించి ఉననా శకి్త, 
కదలిక, దని ప్రతిధ్వనులు అతుయాననాత 
ప్రేమప్రవాహరింలా నేను ఎప్పుడు నీటిచే 
ఆకరిషిరింపబడుతుననాటులో భావిసా్తను. 
ప్రకృతిల్ వివిధ ఆకారాలు, పదరా్థలు, 
వృక్ష శాసత్ సరింబరింధమైన ర్పాలు, ఆకులు, 
మొగ్గలు, పవ్్వలు, చక్క, భూమి, రాళ్్ళ, 
మరించు ఇలా వీటి పటుటిక కూడా న్కు 

ఇషటిరిం. ఏదైన్ పనిల్ ఒక నియమావళ్ 
ప్రకారరిం పదర్థ ఉనికిని ప్రదరి్శరించినప్పుడు 
నిజమైన గొపపేదనరిం ఉరింటురింది అని నేను 
అరింతకరింతకు గురి్తరించాను. పదర్థ ఉనికిని 
ఏ విధరింగా ఎరింత జాగ్రత్తగా, ప్రేమగా, 
దని ర్పరేఖలు, ఆకార ఆకృతులను 
ర్పరిందిరించామో,  ప్రదరి్శరించామో లేక 
మొత్తరిం రచనల్ అది బయట పడినప్పుడు 
గ్రాహకునికి కళాకారుడు వాస్తవానికి 
ఏ పరిమాణరింల్ అరిందిరించాడో అననాది 
తెలుసు్తరింది. 

ప్రశ్న: జపాన్ స్ింప్రద్య రూపాలు 
"మింగా" లాింటివి కూడా మీ సవాింత పన్లో 
ప్రతిధవాన్స్్తయి. అలాగే మీక కొత్త దిశను 
న్రే్దశ్సు్తన్్నయి. దీన్ గురించి మీరు ఇింకా 
ఏమైన్ చెపా్తర్?

నేను ఓరియరింటల్ కళను ఎలలోప్పుడూ 
ఇషటిపడతాను. నేను దనిని న్ పైసా్థయిల్ 
అధయాయనరిం చేసినపపేటి నురిండి మరియు 
అరింతరాజాతీయ అలరింకరణ కళ పై చూపిన 
ప్రభావరిం నురిండి అరిందమైన "వ్డ్ బాలోక్ 
ప్రిరింట్" (కలప చక్కలతో చేసిన ముద్రణలు) 
మరియు "ద గ్రామర్ ఆఫ్ చైనీస్ 

ఆరనామెరింట్" వరింటి పస్తకాలల్ చూడడరిం 
వరకూ చాలా దృశయామాన మ్లారింశాలు 
ఉన్నాయి. అవి ననునా ఉత్్తజపరుసు్తన్నాయి. 
అరింత్కాదు, న్ పనిల్ అవి అరింతర్గతరింగా 
చోటుచేసుకురింటున్నాయి. 

న్ తాజా బాలోగ్ పోస్టి "ఓరియరింటల్ ఇన్ 
సె్పేర్డు వర్్కస్" రాసేటప్పుడు న్ క్యేటివ్  
కమ్యానికేషన్ అసిసెటిరింట్ "ఎమామి" 
సూచిరించిన మేరకు "మరింగా" అనే 
సహజమైన నేపథాయానినా అనే్వష్రించాను. 
నేను సునినాతమైన మారుపే తయారీకి చాలా 
అదుభుతమైన ఉదహరణలను చూశాను, 
ఇది న్కు చాలా సూఫూరి్తదయకరింగా 
ఉరింది. చేతితో చక్కడరిం అనే న్ పనిల్ ఈ 
అభరుచులను చూడగలను, ఇది వరిండి పై 
విభననా దృశయా ప్రభావాలను సృష్టిరించడానికి 
ఉపయోగసు్తరింది.

ప్రశ్న: ఇటీవల జపన్స్ కళ గురించి కళా 
చరత్రకారుడు "జేమ్సు ఫాక్సు" చేత కొన్్న 
అిందమైన బీ.బీ.సీ  టీవ్ కార్క్రమాలు 
జరగాయి, జపన్స్ కళాకారులు మరయు 
హస్తకళాకారులు వారు ఉపయోగించే 
మెటీరయల్ పట్ల ఎలా గౌరవిం మరయు 
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శ్రద్ధ చూపుతారో ఆయన ఎతి్త చూపారు. 
ఉద్హరణకి మాసటిర్ కారె్పింటర్ రింపము 
మరయు చిత్రిక మిషను వాడేటప్పుడు 
వాటిన్  కలపగుిండా నెటటిటాన్కి బదులు 
లాగుతాడు. వారు పన్చేసు్తన్న వసు్తవుల 
యొక్క మూలాన్్న గౌరవిస్్తరు, వసు్తవు 
యొక్క అింద్న్్న రోజూ వినయ 
పూరవాకింగా ప్రదర్శస్్తరు. కతూహలిం కొదీ్ద 
అడుగుతున్్నను, ఇలాింటివి ఏమైన్ మీరు 
కూడా చేసు్తన్్నర్?

నేను ఈ సిరీస్ ను చూడలేదు కానీ 
కచిచుతరింగా చూసా్తను, ఇది మనోహరరింగా 
అనిపిసో్తరింది, మరియు పదరా్థలతో పని 
చేయడానికి చాలా సహజమైన మార్గరింగా 
అనిపిసు్తరింది, ఇది హస్తకళాకారులుగా 
మనకు ఎరింతో విలువైనది. విలువైన 
ల్హరింతో పని చేసేటప్పుడు దనిపటలో 
గౌరవరిం మరియు సరింరక్షణ భావనలు 
కలిగఉరిండటరిం  చాలా ముఖయారిం. 
విలువైన ల్హరింతో పని చేసేటప్పుడు 
ఒతి్తడి మరియు ఉద్రిక్త సరింకేతాలను 
గమనిరించడరిం, వినడరిం ద్వరా సగౌరవరింగా 
వయావహరిసే్త ల్హరిం దని పరిమితికి తగ్గటుటి 
పనిచేసు్తరింది.

 ఫలోవర్ ఆఫ్ లవ్ టరింబలోర్ ను ర్పకలపేన 
చేసినప్పుడు నేను ల్హనినా సాధారణరిం 
కరింట్ కరించరిం మురిందుకు సాగదీయడానికి 
ప్రయతినారించాను. రాబటిటిన ఫలితరింతో నేను 
చాలా సరింతోష్సు్తన్నాను. నేను ఈ విధరింగా 
కనసాగాలని ప్రణాళ్క చేసు్తన్నాను. నేను 
ఇరింకా ఈ సరిహదు్దలినా దటి మురిందుకు 
వళాలోలని ఆశసు్తన్నాను. ఇప్పుడు ఇలా 
మురిందుకు సాగేటప్పుడు ఒక దశల్ 
ఉననాత ప్రేరణ, దృష్టి కలుగుతాయి. ఆ 
క్షణరింల్ ఆగటరిం, ఏ నమ్న్ వేయాల్ 
నిర్ణయిరించుకోవడరిం అనేది ఆ వయాకి్త యొక్క 
స్వరింత దృష్టికి కారణరిం. ఎప్పుడు ఆపాలి 
అనేది తెలుసుకోవడానికి ఒక వ్యాహరిం 
ఉరిండాలి.

ప్రశ్న: మీరు సరళత యొక్క ప్రాముఖ్తను 
వివరించిండి?     

ఇది న్ డిజైనలోల్ ఒక అరింశరింగా మారిరింది. 
న్ పనిని చూసే్త ఇది అరింత సులభరిం కాదని 
ఎవరైన్ అనుకోవచుచు. అయినపపేటికీ 
ఒక వసు్తవ్పై  చేతితో చక్కగా పని 
చేసినప్పుడు అది డిజైనోలో కూడా సరళరింగా 
ఉరింటురింది.  అదే నేను సాధిరించవలసిరింది. 
సా్వభావిక నేపథయారిం తపపే అనవసరమైన 

దనినా జోడిరించకురిండా నమ్న్ని 
కనసాగరించాలి. న్ నమ్న్లు 
చాలా ఉన్నాయి, అయినపపేటికీ నేను 
ర్పరిందిరించిన దనిని  ఏకీకృత 
అనుభూతితో  నిరింపాలని లక్షయారింగా 
పెటుటికున్నాను. తద్వరా ఆ భాగరిం 
అరింతర్గతరింగా శ్వయారింగా ఉరింటురింది.

వరిండి నమ్న్ను ర్పరిందిరించే ప్రారరింభ 
దశల్  మలచడరిం లేద చక్కటరిం కరకు 
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ఒకే మారా్గనినా అనుసరిసా్తరు. వివిధ 
రకాలైన ప్రభావాలు లేకురిండా దని 
సహజమైన సామరసయాపూర్వక విధానరింతో 
చేయాలి. ఇది సరళమైన జీవనమని 
నేను భావిసు్తన్నాను. ఇది హర్టి ఫుల్ నెస్ 
యొక్క గొపపే అరింతర్ దృషుటిలల్ ఒకటి. 
సాదగా, సరళరింగా ప్రకృతికి అనుగుణరింగా 
ఉరిండాలి. ఉదహరణకు సూరుయాడు 
ఉదయిరించినప్పుడు మనరిం కూడా 
లేసా్తము, సూరుయాడు అస్తమిరించేటప్పుడు 

ఎడమ నురిండి కుడికి – 
గోల్డున్ శారిండ్్స

ఎర్్త సూపేన్
మౌరింటెన్ ఇనె్సన్్స బరనార్

ఫియర్్స గ్రేస్
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ఎడమ నురిండి కుడికి –
గోల్డున్ శారిండ్్స

ఫలోవర్ ఆఫ్ లవ్
కేసే్కడ్ లవిరింగ్ కప్ లిడ్
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మనరిం విశ్రింతి తీసుకురింటాము, మనరిం 
సమతాళoగాఉన్నాము.

ప్రశ్న: మీరు తయ్రు చేసిన నమూన్లలో 
మీరు బాగా విలువైనవిగా భావిించేవి 
ఉన్్నయ్?

అవ్ను "ద కాసే్కడ్ లవిరింగ్ కప్" - ఇది 
2020 ల్ లరిండన్ ల్ లాక్ డౌన్ ఉననా 
సమయరింల్ అకోటిబర్ నెలల్ వచిచున 
న్ గొపపే కలపేన. లరిండన్ ల్ని వసత్ 
కారిమికుల కరింపెనీ యొక్క అధున్తనమైన 
సుడులుతిరుగుతుననా వసత్రిం ప్రేరేపిసు్తరింది. 
ముడుచుకోబడిన వసాత్లు, న్లు 
న్రతో ల్తుగా చక్కబడిరింది. ల్హరిం 
యొక్క అరింతర్గత పరిధిని సాధిరించడానికి 
ల్పల మరియు వలుపల దనిని మలచి, 
చక్కడానికి  800 నురిండి 1000 గరింటలు 
సమయరిం పటిటిరింది న్కు.  నేను తోటి రజత 
వృతి్త కళాకారిణి జెనీనా ఎడ్జా తో కలసి పని 
చేశాను. ఆమె హయారిండిల్్స ర్పకలపేనను 
అభవృదిధి చేశారు మరియు తయారు 
చేశారు. కలసి పనిచేయడరిం వలన నేను 
న్ స్వరింతరింగా సాధిరించగలిగన దనికరింట్ 
చాలా క్యాశీలక డిజైన్ ఏరపేడిరింది. 
ముఖయారింగా జెనీనా యొక్క ప్రత్యాకత అయిన 
యారింటికాలోసిటిక్ రైసిరింగ్ వలన హయారిండిల్్స 
యొక్క అరింతర్గత వరింపలు ర్పరిందయి. 
చక్కటరిం పూర్తయిన న్ హయారిండిల్్స కు ఆమె 
ఒక కదలికను, సహోత్్తజన్నినా(సినరీజా) 
తీసుకు వచిచురింది. ఇరింజనీర్ అయిన న్ 
తరిండ్రి చేత తయారు చేయబడిన చక్క 
నమ్న్లు, సె్కచ్ లు కూడా న్ డిజైనలో 
గురి్తరింపనకు బాగా సహయపడాడుయి.

నేను ప్రత్యాకమైన ఆనరిందరింతో చూసే మరొక 
కళాకారయారిం, "మౌరింటెన్ ఇనె్సన్్స బరనార్". 
న్ యూనియన్ సెరింటర్ పీస్,  హరింగ్ 
కారింగ్ ల్ని "మాసటిర్ పీస్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ 
సిల్వర్:  హైల్ట్్స ఫ్రమ్ ద వికోటిరియా అరిండ్ 
ఆల్ర్టి మ్యాజియరిం"ల్ ప్రదరి్శరించబడిన 
తరువాత, దీనిని చూసిన ఒక కలోయిరింట్ 
ననునా ధూపరిం బరనార్ ర్పకలపేన చేసి 

తయారు చేయమని కోరాడు. ఈ భాగానినా 
చక్కడానికి, ర్పకలపేన చేయడానికి, 
పర్వత భూభాగరిం గ్రామీణ చైనీస్ 
ప్రకృతి దృశాయాల వృక్షజాలరిం మరియు 
జరింతుజాలరింపై పరిశోధన చేయడరిం న్కు 
చాలా నచిచురింది. ఇది ఇపపేటివరకూ న్ 
అతయారింత కిలోషటిమైన కళాకృతుల సృష్టిల్ 
ఒకటి మరియు తయారు చేయుటకు చాలా 
సమయరిం పటిటిరింది, న్కు ఇషటిమైన వాటిల్ 
ఇది ఒకటి. 

ప్రశ్న: మీరు మీవద్ద శ్క్షణ పిందడాన్కి 
అప్ింటీసులను కూడా ఆహావాన్సు్తన్్నరు అన్ 
నేను తెలుసుకన్్నను. మీరేమింటారు?

అది 2019 వ సరింవత్సరరిం గొపపే 
వేసవికాలరిం అయిన్ నేను దనిని 
మరిరింత విలువైనదిగా భావిసు్తన్నాను. 
పారిస్ మరియు వియన్నా నురిండి న్ 
ఇద్దరు యువ విదయారు్థలు సన్ మరియు 
జూలియస్ యొక్క శకి్త, సరింకలపేరిం 
మరియు ఉతా్సహరిం చూసి నేను నిజరింగా 
ఆనరిందిరించాను. రెరిండు నెలలు మరియు 
ఒక నెల ప్రశక్షణల్ న్ నురిండి వరిండి 
వసు్తవ్ల తయారీ మరియు చక్కడరిం 
నేరుచుకోవాలని వారు కోరారు. పని 
నేరుచుకోవాలనే వారి పదధితులు,అభరుచి, 
ఉతు్సకత,శక్షణా ప్రదేశాలల్ వారి 
సూఫూరి్తకి నేను నిజరింగా ఆనరిందిరించాను. 
సా్కటాలోరిండ్ ల్ని "మాసటిర్ ఎన్ గ్రేవర్  
మాల్కమ్ యాపిల్ బై" ని చూడడానికి 
మేము రోడ్ ట్రిప్ కి వళా్ళము. అక్కడ 
చేతితో చకే్క చరచుల్లో చాలా సమయరిం 
గడిపాము. తయారు చేయడరిం, ర్పకలపేన 
చేయడరిం, ప్రయోగాలు చేయడరిం మరియు 
పరించుకోవడరిం గురిరించి న్కు చాలా 
జాఞాపకాలు ఉన్నాయి.

ప్రశ్న: హార్టి ఫుల్ నెస్ మీ పన్న్ ఎలా ప్రభావితిం 
చేసు్తింది?

హర్టి ఫుల్ నెస్ ధాయానరిం న్ పనితో  
సరింబరింధాలను మెరుగు పరుసు్తరింది అని 
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నేను చబుతాను. దీనిని కేవలరిం భౌతికమైన 
వాటినురిండి రోజువారీగా మరియు 
జీవితకాల అభరుచి మరియు వయాకి్తగత 
సాధనగా మారుసా్తను. దీనిని మాటలల్ 
చపపేలేము కానీ హర్టి ఫుల్ నెస్ లేకపోత్ 
నేను దీనిని తయారు చేయగలిగే దనినే 
కాను, అని చపపేడరిం ద్వరా ఈ ప్రక్యను 
వివరిరించడానికి ప్రయతినాసా్తను. 

ఇరింగలోరిండ్ మరియు ప్రపరించవాయాప్తరింగా 
హర్టి ఫుల్ నెస్ సెమిన్ర్ ల మరియు 
సమ్హల ద్వరా నేను కలుసుకుననా 
సూపేరి్తదయకమైన వయాకు్తలు నడుసు్తననా 
ఇతివృత్తరింగా ఆతమిసరిందరయారింల్ 
సృజన్తమిక కనెక్షనలో నెట్ వర్్క ను 
ఏరపేరుసా్తరు. చాలామరింది హర్టి ఫుల్ నెస్ 
అభాయాసకులు, అసాధారణమైన ప్రతిభ 
మరియు ఉతా్సహరింతో ఏ పనైన్ చేయడరిం  
న్ జీవితానినా ఎరింతగానో ప్రభావితరిం 
చేసిరింది. 

ఇపపేటి వరకూ న్ వృతి్త  మరియు న్ 
జీవితమరింతా ననునా ప్రేరేపిరించిరింది 
మరియు పోష్రించిరింది, నేను క్షీణిరించినటులో 
అలసిపోయినప్పుడు, దృష్టి లేద సపేషటిత 
లేనప్పుడు న్ పని యొక్క అరింశానినా  ఇక్కడ 
చూడ లేనప్పుడు,  నేను కనసాగరించడరిం 
కషటిమనిపిరించే సమయరిం గురిరించి కూడా 
నేను చపాపేలి. ఇది న్ సరింత రెగుయాలర్ 

ఎడమ నురిండి కుడికి –
ఇనిఫూనిటూయాడ్
కేసే్కడ్ లవిరింగ్ కప్
హోసాటిస్
కేసే్కడ్ జగ్
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ప్రశ్న: తదుపర ఏమిటి?

ప్రసు్తత మహమామిరి న్ వాయాపార 
ఆదయానినా తగ్గరించిరింది. కాబటిటి ఆ 
సమయరింల్ వివిధ వరిండి ప్రాజెకుటిలను 
కరింత వేగరిం తగ్గరించి చేయడరిం 
జరిగరింది. న్తన సారింకేతిక పదధితులను 
అనే్వష్రించడరింల్  మా తరిండ్రితో కలిసి 
భవన నవీకరణ ప్రాజెకుటిలు చేయడరిం, 
వివిధ ఆన్ లైన్ కారయాక్రమాలు, పరోక్ష 
ధాయాన సమావేశాలతో ఎకు్కవ కాలానినా 
హర్టి ఫుల్ నెస్ సాధకులతో గడపడరిం, పస్తక 
పఠనము మరియు న్తన సమావేశాలు, 
ప్రేరణలతో ఆనరిందిరించాను.

వాటి వలలో నేను కూడా నెమమిదిగా 
జీవితానినా గడుపతున్నాను. ఇది నేను 
మురిందు చపిపేనటులోగా చాలా అవసరరిం. 
అదృషటివశాతు్త న్ పని నురిండి సి్థరమైన 
ఆదయానినా పరిందడరిం, చాలా 
ప్రోతా్సహకరరింగా ఉరింది. న్ తదుపరి 
ప్రాజెకుటి "రోజెస్ బీకర్" అవ్తురింది.  
ఇరింగాలోరిండుల్ని న్లుగు దేశాల 
ఇతివృత్తరిం పై న్లుగు బీకరలో సేకరణల్ 
భాగరింగా ఒక యజమాని నలుగురు వేరు 

వేరు రజతకారులను నియమిరించాడు. 
పాకుతుననా గులాబీ తీగపై కల ప్రతి 
పవ్్వ మధయా భాగరింల్ బరింగారు పూతతో 
రరింగులదే్ద న్ సాధారణ శైలి ఇరిందుల్ 
ఒకటి.  

దీరఘాకాలికరింగా నేను న్ భర్త ఎప్పుడూ 
ప్రజలు తమ బిజీ జీవితాల నురిండి వనకి్క 
రావడానికి వరిండి ఆభరణాలు తయారీ 
నేరుచుకోవడానికి మరియు సఫోల్్క 
(తూరుపే ఇరింగలోరిండ్ గ్రామీణ ప్రారింతరిం) 
గ్రామీణ సరిందరాయానినా అనుభవిరించడానికి 
ఒక కేరింద్రానినా ఏరాపేటు చేయాలని 
కలలు కన్నారిం. ఇది ఒక  సృజన్తమిక 
విశ్రింతి మరియు సారింకేతికత నురిండి 
వనకకు మరలడరిం లారింటిది. రాబోయే 
సరింవత్సరాలల్ ఏమి జరుగుతురిందో 
చూడటానికి నేను ఆసకి్తగా ఎదురు 
చూసు్తన్నాను. ఆసకి్త గల వయాకు్తలు 
నెమమిదిగా సూఫూరి్తదయకమైన విత్తన్లు 
పెరగడానికి భూమిపై తెరిచే స్థలానినా 
అరిందిరించడానికి ఈ ప్రాజెకుటి ఎలా 
తీసుకురాగలమో అనే్వష్సు్తన్నారిం.

హర్టి ఫుల్ నెస్ ప్రాకిటిస్, ఇది పరిసి్థతి గురిరించి 
సహయక అరింతర్దతృష్టిని ఎలలోప్పుడూ 
తెలియజేసు్తరింది. ఇది సాధారణరింగా 
జీవితరింల్ న్ సాహసానికి మద్దతిసు్తరింది. 
ఇది నిస్సరిందేహరింగా న్ వరిండి తయారీ 
సాధనను తాజా దృకపేథరింతో ప్రభావితరిం 
చేసు్తరింది. దీనిని తకు్కవ అరించన్ 
వేయలేము. విశ్రింతి,ప్రేరణ మరియు 
అరిందరిం లేకురిండా ఈ రోజు చేసే విధరింగా 
న్ పని ఏదైన్ ఉరింద అని కూడా నేను 
ప్రశనాసు్తన్నాను.

"కాలోరిసా్స పిరింకోలా ఎసేటిస్" వ్రాసిన "ద 
క్యేటివ్ ఫైర్ " నురిండి వచిచున ఈ వాకాయానినా 
నేను కనుగొన్నాను: “క్షీణిరించడమ్ 
ఉరిండాలి, పూరి్త నిశచులతకూ సమయరిం 
ఉరిండాలి. కాబటిటి సృజన్తమికతకు 
దివాయానరింద సి్థతి అరింటూ ఒకటి ఉరిండదు. 
ఎటువరింటి నిరీక్షణ, నిర్వహణ అవసరరిం 
లేని నిరరింతరరిం కనసాగే ఒక ఊహజనిత 
స్వర్గధామరిం కూడా కాదు.  పటిటిన 
ప్రతిదనిల్న్ ఉరకలువేసే ఉతా్సహరిం, 
క్షీణత, పనరుదధిరణ ఉరింటురింది.”

ఎలిమెరింట్్స కాడీ సూపేన్్స
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బొమమి :  లక్ష్మి గడడురిం



మనకోసం మనం నిజాయితీగా ఉండాలనే 

అంతర్త నిబద్ధత,  మన కలల స్కారం 

కోసం చేసే ప్రయతనైమే విశవాం యొకకి 

సహకారానినై మనవైపు మళ్లీసుతింద. 

జూలియా కేమెరన్ 

 




స్మ్ రాపోపోర్్ట , ఎల్ల ప్పుడూ గొప్ప ఆరుబయళ్ల ను ప్రీ మిస్్త డు, అందుకు కోవిడ్ కు, తన క్రీ త్త  
స్నిహతరాలికి అభినందనలు, ఎందుకంటే, ఇంటికి దగ్గ రగా, తమ స్వంత పరట్్ల ని పరీ కృతిని ఎలా 
అర్ంచేసుకోవాలో అతడు కనుగొనానిడు. ఇది తన అంతర్గ త పరీ పంచం, అంతరంగంపై  కూడా పరీ భావానిని 
చూపింది.

 



స రా వా న్ నై  ఇ ద  మ్ రు సు తి ం ద  

పదుప దుకాణరింల్ న్కు ఇషటిమైన టీ షరుటి 
దరికిరింది, అది వలిసిన ఎరుపరరింగుపై 
"గొపపే ఆరుబయళలోను అనే్వష్రించరిండి"అననా 

సీ్క-టౌన్ పదజాలరింతో, పైన అడవి, వరింపలు తిరిగన 
రహదరిపైకి దూసుకసు్తననాటులోననా మరించుతో కపపేబడిన 
పర్వతాల రేఖ్చిత్రరింతో ఉరింది. గేలోసియర్ నేషనల్ పార్్క 
యొక్క ఉత్కరింఠ భరితమైన ల్యలు, జియాన్ యొక్క 
ఎడారి ల్యలు, కోహటాటి విలడుర్ నెస్-జాతీయారణయారిం వరింటి 
ప్రదేశాలల్ నేను ప్రయాణాలు చేయడరిం వలలో, నేనెరింతగానో 
ఆరాధిరించే ప్రకృతియొక్క రేఖ్చిత్రరిం అది. ప్రకృతి ఎలలోప్పుడూ 
సహజమైనది, నేను నివసిరించిన అటాలోరింటానగరానికి దూరరింగా 
ఉరింటురిందననా అభప్రాయరిం న్ మనసు్సల్ ఉరిండేది. హైకిరింగ్ 
అరింట్ అదుభుతమైన పర్వతశఖరరిం లేద ఈతకలనులను 
చేరుకోవడానికి మైళ్ళకదీ్ద మారుపేలేని ఆగేనాయ అడవిగురిండా 
వళలోడరిం. అది నదీల్య అయిన్, కరిండ ప్రారింతరిం అయిన్, 
ఉత్తర జారిజాయా లేద సబర్న్ పార్్క అయిన్, న్కు న్ 
గమాయానికి మధయా గోధుమ రరింగుల్, తొర్రలు పడి చలాలోచదురుగా 
ఉననా వృక్షాలతో ఉరిండేది. అరింట్ ఇదరింతా నేను కేథరిన్ ను 
కలిసేవరకు.

కేథరిన్ అటాలోరింటాల్ ఎకో అడెరిండమ్ అనే లాభాప్క్ష లేని 
స్వచఛిరింద సరింస్థను నడిప్ది. అది నివాసితులకు వారిచుటూటి 
ఉననా పరాయావరణ వయావస్థ యొక్క విలువను తెలియజేయడరిం, 
దనిని రక్రించడానికి చరయాలు తీసుకోవడరిం పై దృష్టి పెటిటిరింది. 
మా విశ్వవిదయాలయరింల్ నేను నడుపతుననా ఔట్ డోర్్స  
కలోబు్ను, ఆమె, సమీపరింల్ని ఉదయానవన్లల్ ప్రకృతి 
నడకకోసరిం తీసుకెళ్లో, సా్థనిక చటలోను వాటి ఆకులు, వాటి 
బెరడు, పరిండలో యొక్క జిలుగును బటిటి ఎలా గురి్తరించాల్ మాకు 
చూపిరించిరింది. ఆమె కనినా ఆక్రమణ జాతులను చూపతూ, 
వాటిని తనిఖీ చేయకురిండా వదిలేసే్త, ఇతర మొక్కలను 
అణచివేసి, మొత్తరిం పరాయావరణ వయావస్థకు విన్శన్నినా 
కలిగసా్తయని తెలియజేసిరింది. సినాపపేరులో మరియు పారలతో 
సాయుధమై, ఇరింగీలోష్ ఐవీ(ఒకరకరిం తీగ)చేత ఉకి్కరిబికి్కరి 
చేయబడిన చటులో, జపనీస్ చాఫ్ ఫలోవర్ (ఒకరకరిం మొక్క)
తో పూరి్తగా కపపేబడిన చిత్తడి నేలలు, జీవవైవిధయారిం కోసరిం 
పోరాటరింల్ యుదధిభూమిగా మారాయి. మునుప ఏకరీతిగా 
గురి్తరించలేని భూభాగరిం విభననా సూక్ష్మజీవ్లు, వరదమైదన్లు, 
వాలుకు ఎగువ  ఎరిండపారా్శవాలు మరియు వాటర్ షడ్ 
కథనరింగా మారిరింది. పడిపోయిన కరించలు, ఓక్ చటులో 
శతాబా్దలక్తరిం అక్కడ నివసిసు్తననా రైతుల కథలను చపాపేయి. 
వారు ఎయిర్ కరిండిషనిరింగ్ కి మురిందు నీడ మరియు పరిందుల 

న్ చుటూటి ఉననా సహజ ప్రపరించరిం 

ప్రతిరోజూ, ప్రతి వారానికి, సీజన్ కి 

మారినట్లో, న్ అరింతర్గత ప్రపరించరింల్ 

కూడా అలానే ఉరింది. న్ కాళ్ళ క్రింద, న్ 

కళ్ళ మురిందుననా ప్రపరించ సరిందరయారింతో 

ననునా నేను నిరింపడరిం, న్ తల ల్పలి 

సుడిగాలిని వదిలిరించుకోవడానికి ననునా 

అనుమతిరించిరింది. అప్పుడే మేపల్ యొక్క 

రెక్కల ఫలరిం, సుడులు తిరుగుతూ నేలను 

చేరడానినా చూడటానికి సాధయామౌతురింది.

ఆహరరిం కోసరిం పరిండలోనిచేచు ఓక్ చటలోను మినహయిరించి 
పశుగ్రాసరిం కోసరిం పచిచుకబయళలోను తొలగరించేవారు. అక్కడి 
ఓక్ వృక్షాలు మాకు సా్వతరింత్రయారిం ప్రకటిరించక మునుపవి. 
సరిహదు్దలు, దేశాలు, ఆవిరి యరింత్రాలకరింట్ పాతవి. నిటారుగా 
వ్ననా వాలుప్రదేశాలు, ఎపపేటికప్పుడు రైతులు భూమిని 
దుననాకురిండా నిరోధిరించడరిం వలలో పాతబడుతుననా నేలలు 
చకు్కచదరక ఉరిండిపోయి, ట్రిలియరిం, అడవి అలలోరిం వరింటి 
అరుదైన జాతులకు ఆశ్రయమయాయాయి. ఇవి తమ సరింతతిని 
చీమల వనుకభాగరిం ద్వరా వాయాపి్త చేసా్తయి. దశాబా్దల వయావధిల్ 
వీటి ప్రయాణరిం కేవలరిం కనినా మీటరులో మాత్రమే. నేల చదిరిపోత్ 
ఈ సునినాతమైన జాతులు చనిపోతాయి. ఇక తిరిగ రావడరిం 
లేద క్రొత్త భూములకు తపిపేరించుకుపోవడరిం అరింటూ ఉరిండదు 
- చీమలు బుల్డుజర్ లా చాలా కషటిపడతాయి.
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హర్టిస్ ఎ బసిటిన్, మేము ఈ అడవి ప్రదేశాలను ప్రేమిరించడరిం 
నేరుచుకున్నారిం. అరిందుబాటుల్ ఉననా,  అసామానయామైన ఈ 
పాతవైన వృదిధి చరిందుతుననా అటవీ అవశేషాలు మా పెరట్లోనే 
ఉన్నాయి, అయిన్ ఉపరితలరిం నురిండి చూసే్త దీనినా ఇతర 
వనప్రదేశరిం నురిండి వేరు చేయలేరిం. ఈ అజాఞాత పాత సరింపద 
వృదిధి యొక్క వైవిధాయానినా, అరిందనినా నేను గురి్తరించాను. అదే 
సమయరింల్ న్ స్వరింత పెరటి యొక్క మెరుగైన విలువను 
కనుగొన్నాను. మా పచిచుక బయల్లో నేను పాలోరింటగో మొక్కను 
పరిండిరించాను. ఇది కాలిన గాయాలకు, కీటకాల కాటుకు 
ఉపశమన్నినాసు్తరింది. ఇరింకా తినడానికి కూడా బాగానే 
ఉరింటురింది. నేను వీధిల్ ఉననా బాలోక్ బెర్రీల కోసరిం వతికి, న్ 
పరుగు వారికి మరియు న్కు తీపి వేసవి విరిందులతో నిరిండిన 
బకె్కటలోను ఇరింటికి తెచేచువాడిని.

అనే్వషణకై అదే కోరిక, ఇరింతకుమురిందు ఒకే స్థలానినా రెరిండు 
సారులో సరిందరి్శరించడరిం గురిరించి ననునా కలవరపెటిటిరింది. 

ప్రపరించరింల్ చూడటానికి అదుభుతమైన విషయాలు ఎనోనా 
ఉరిండగా, నేను ఇపపేటికే సరిందరి్శరించిన వాటికై న్ సమయానినా 
ఎరిందుకు వృథా చేయాలి? గోలోబల్ మహమామిరి, కేథరిన్ కళ్ళతో 
చూడటరిం - రెరిండూ కలిసి న్ అభప్రాయానినా మారుచుకోవడానికి 
అవకాశరిం కలిపేరించాయి. గత సరింవత్సరరింల్ నేను ఇరుగు 
పరుగు బాలోకుల్లో వేలసారులో నడిచాను, పీడ్ మారింట్ పార్్క 
ల్ ఉదయరిం వేళల్లో ఎనోనాసారులో పరిగెతా్తను. రెరిండు అడవ్లు 
ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉరిండవ్, అడవ్ల్లో నడక ఎప్పుడూ ఏ రెరిండు 
సారులో ఒకేలా ఉరిండదని కూడా నేను గ్రహరించాను.

నేను గమనిరించడరిం, నెమమిదిగా ప్రశరింసిరించే ఆల్చన్ 
విధానరింతో ఉననాప్పుడు, న్ మురిందు చాలా అదుభుతమైన 
ఆనరిందలను కనుగొన్నాను. వరషిరిం తరా్వత పటటిగొడుగుల 
కుటురింబరిం పనః కలయిక, మా పరుగు వారి అతి్త చటుటి 
నెమమిదిగా పక్వతకు రావడరిం, వారానికి కాలిబాటల్ రెడ్ బడ్ 
మరిందరింగా పెరిగ వికసిరించడరిం, అరిందరిం, విసమియరిం అనేది 
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దృశయారిం ఎరింత అదుభుతరింగా ఉరిందననా దని చరయా కాకురిండా, 
అవగాహన మరియు ప్రశరింసల యొక్క అరింతర్గత విషయరిం. 
న్ చుటూటి ఉననా సహజ ప్రపరించరిం ప్రతిరోజూ, ప్రతి వారానికి, 
సీజన్ కి మారినట్లో, న్ అరింతర్గత ప్రపరించరింల్ కూడా 
అలానే ఉరింది. న్ కాళ్ళ క్రింద, న్ కళ్ళ మురిందుననా ప్రపరించ 
సరిందరయారింతో ననునా నేను నిరింపడరిం, న్ తల ల్పలి సుడిగాలిని 
వదిలిరించుకోవడానికి ననునా అనుమతిరించిరింది. అప్పుడే మేపల్ 
యొక్క రెక్కల ఫలరిం, సుడులు తిరుగుతూ నేలను చేరడానినా 
చూడటానికి సాధయామౌతురింది.

గొపపే ఆరుబయళలోకు, మా పెరట్లో ప్రపరించానికి పెద్ద త్డా లేదని 
నేను కనుగొన్నాను. రెరిండిరింటిల్న్ బ్రహమిరిండమైన తులిప్ 
వృక్షాలూ, ఉడుతలు భయపెటటిడమే. గొపపే ఆరుబయళలోల్ 
అనే్వష్రించడరిం, ఆనరిందరిం మరియు ఆశచురాయానినా కలిగసు్తరింది. 
కానీ మనల్ని గొపపే ల్పలి స్థలానినా కూడా అనే్వష్రించవచుచు, 
మీరు దనినా ఎప్పుడైన్ పదుప దుకాణరిం టీ షర్టి పై 
కనుగొరింట్, దయచేసి న్కు తెలియజేయరిండి.

బొమమిలు : ఆరతి షడెడు

 గొపపే ఆరుబయళలోల్ అనే్వష్రించడరిం, 

ఆనరిందరిం మరియు ఆశచురాయానినా 

కలిగసు్తరింది. కానీ మనల్ని గొపపే ల్పలి 

స్థలానినా కూడా అనే్వష్రించవచుచు, 
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మార్గ రెట్ ష్కంక్ మన్ పరీ కృతి ప్రీ మికురాలు, ఆమె ధ్్యనం దా్వరా 
తన అంతర్గ త స్వభావానిని స్్వకరంచడం కూడా నేరుచికునానిరు.  
ఇక్కడ ఆమె అంతర్గ త మరయు బాహ్య పరీ పంచాల మధ్య 
సమతల్యతను మరయు స్మరస్్యనిని తీసుకువచేచి మారా్గ నిని 
అనే్వషస్్త , తదా్వరా పరీ కృతితో అనుగుణంగా ఉండటానికి 
మరంత ముందుకు వళతారు.
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ఎదుగుతుననాప్పుడు, నేను ఆరుబయట ఉరిండటానికి 
చాలా ఇషటిపడేదనిని - గడిడుల్ పరలోడరిం, చటులో 
ఎక్కడరిం,  ఆఖరికి బురదల్ ఆడటరిం కూడా ఇషటిరిం.  

న్కు ఆరేళలో వయసు్సల్ న్ సోదరులు మరియు నేను చైన్కు 
తవ్వటానికి(అసరింభవమైన పని) ప్రయతినారించాము, మరియు 
అది ఎరింత గరిందరగోళానినా సృష్టిరించిరిందో!  న్కు పదమ్డు 
సరింవత్సరాల వయసు్సల్ న్ కుటురింబరిం ఒక చిననా పలరింల్కి 
నివాసరిం మారిచురింది. అక్కడే దదపగా మాకు కావాలి్సన 
ఆహరానినా సాగు చేసుకునేవాళలోరిం.  అక్కడ నేను ఆవ్లనురిండి 
పాలు తీశాను, గొర్రెలను పెరించాను, తోటలల్ పనిచేశాను.  
ఆకులు, పవ్్వలను బటిటి వివిధ చటలోను, మరియు పలరింల్ 
నివసిరించే  కీటకాలను గురి్తరించడరిం నేరుచుకురింటూ, నేను గరింటలు 
తరబడి ఆరుబయట్ గడిపాను. సరింవత్సరాలు గడిచేకదీ్ద, 
నేను ఆసకి్తగల హైకర్ అయాయాను, తరచూ చప్పులు లేకురిండా 
పాదయాత్ర చేసేదనినా;  నేను భూమి యొక్క అనుభూతిని 
ప్రేమిరించేదనినా.  ఒక సరింవత్సరరిం నేను తెచిచున కత్త బ్టలోతో 
కాళలోకు బొబ్లు ఏరపేడడరిం వలన  గ్రారిండ్ కానయాన్ కిరింది భాగానినా 
చప్పులు లేని కాళ్ళతో చేరుకున్నాను.  మొత్తరిం మీద ననునా నేను 
ఒక ప్రకృతి ప్రేమికురాలిగా వరి్ణరించుకోగలిగాను.

న్ 30 వ దశకరింల్, బలహీనపరిచే ఆరోగయా పరిసి్థతి న్కు 
సవాలుగా మారి, న్ బహర్గత అనే్వషణను అకసామితు్తగా 
నిలిపివేసిరింది మరియు హరుటిఫుల్నాస్ అభాయాసాల ద్వరా 
ఆధాయాతిమిక ప్రయాణానికి దరి తీసిరింది.  ఈ ప్రయాణరిం న్ చుటూటి 
ఉననా ప్రకృతికరింట్ చాలా మనోహరరింగా ఉరిండే ప్రకృతి యొక్క 
అరింతర్గత అనే్వషణకు దరితీసిరింది. 

న్ తొలి ఆధాయాతిమిక ప్రయాణరింల్  హర్టి ఫుల్ నెస్ జీవన పది 
సూత్రాలను నేను కనుగొన్నాను.  న్ల్గవ సూత్రరిం ఏమిటరింట్ 
“ప్రకృతితో సార్పయారింగా ఉరిండటానికి జీవితానినా సరళీకృతరిం 
చేయడరిం.”  సరింవత్సరాల క్తరిం నేను ఈ సూత్రరిం గురిరించి 
మొదట ఆల్చిరించడరిం ప్రారరింభరించినప్పుడు, నేను నిజరింగా 
అబు్రపడాడును.  నేను న్ గాయారేజీని పనరుదధిరిరించాలి్సన 
అవసరరిం వచిచునప్పుడు,  "నేను ఆట్మేటిక్ డోర్ ఓపెనర్  
ఉరించకూడదన్ దీని అర్థరిం?" అని నేను ఆశచురయాపోయాను.  
ఇకపై  నేను అడవ్ల్లో ఒక గుడారరింల్ నివసిరించాలి అని ఈ 
సూత్రరిం సూచిసు్తరిందని నేను అనుకోవడరింలేదు.  కానీ న్కు 
పూరి్తగా తెలియదు.

కాబటిటి ఈ సూత్రరిం అరింతా దేని గురిరించి?   సపేషటిరింగా 
చపాపేలరింట్, దీని అర్థరిం పైకి  కనిపిరించిన దనికరింట్ ల్తుగా 
ఉరిండాలి.

హర్టి ఫుల్ నెస్ బోధనల ద్వరా, ప్రకృతి మరియు ప్రకరింపనల 
మధయా సరింబరింధానినా నేను అభనరిందిరించటరిం మొదలు పెటాటిను, 
అవి ప్రజలరిందరిల్ “ఏకతా్వనికి” ఎలా దరితీసా్తయో అర్థరిం 
చేసుకోవడరిం మొదలు పెటాటిను.  మనల్ ప్రతి ఒక్కర్ మన 
ప్రకరింపనలను విశా్వనికి ప్రసారరిం చేసా్తమని దజీ ఒకసారి 
వివరిరించారు.  మన ప్రకరింపన్ల సి్థతి ద్వరానే మనరిం ప్రకృతితో 
సరళరింగా, అననయారింగా ఉరిండగలమని నేను అర్థరిం చేసుకున్నాను.
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న్ అరింతర్గత స్వభావానినా అనే్వష్రించడరిం ప్రారరింభరించినప్పుడు, 
ఒక ప్రకరింపన సి్థతి యొక్క ఈ ఆల్చన న్కు అనయామైనది.  
కాలక్రమేణా, వయాకు్తలు తరి్కరించుకురింటుననా  స్థలరింల్కి 
మనరిం అడుగు పెటిటినప్పుడు అక్కడ  ప్రకరింపనల సి్థతి యొక్క 
అభప్రాయానినా సులభరింగా తెలుసుకనబడుతురిందని 
కాలక్రమేణా నేను గ్రహరించాను - వాతావరణరింల్ ప్రకరింపనలు 
సృష్టిరించే భారానినా మనరిం అనుభూతి చరిందవచుచు.  "మీరు 
కతి్తతో గాలిని కోయవచుచు" అని మనకు బాగా తెలిసిన 
సామెత గురిరించి ఆల్చిరించరిండి.  దీనికి విరుదధిరింగా, మనరిం 
ప్రశారింతమైన జీవితానినా గడిప్ ఒకరి ఇరింటికి వళ్్ళనప్పుడు, 
అక్కడ అరింతటా నిరిండిఉననా ప్రశారింతతను మనరిం అనుభూతి 
చరిందవచుచు.  అది మనకు తెలిసి కానీ లేద తెలియకురిండానే ఆ 
అవగాహన ఉరింటురింది.

ప్రకృతితో సమానరింగా ఉరిండటానికి జీవితానినా సరళీకృతరిం 
చేసే ఈ సూత్రరిం వనుక ఉననా తతా్వనినా అధయాయనరిం చేయడరిం 
ద్వరా, మనరిందరిల్ సహజమైన ప్రకరింపన లేద ప్రవాహరిం 
ప్రవహసు్తరిందని నేను గ్రహరించడరిం ప్రారరింభరించాను.  మనకు 

మనరింగా ఏరపేరచుకుననా ప్రకరింపనలు ఈ సహజమైన ప్రకరింపన 
పై పరలు పరలుగా ఏరపేడాడుయి.  మనరిం ఏరపేరచుకుననా 
ప్రకరింపనలు మన ఆల్చనలు, కరతలు మరియు కోరికలతో 
నిరిండి భారరింగా ఉరింటాయి. ఇరిందువలన ప్రకృతి యొక్క అసలు 
ప్రకరింపనలను కనుగొనడరిం కషటిమవ్తురింది.  నేను ప్రకృతితో 
అననయారింగా ఉరిండాలని కోరుకురింట్, ఏదో ఒకవిధరింగా న్ 
కోరికలను తగ్గరించుకోవాలి్సన అవసరరిం ఉరిందని నేను అర్థరిం 
చేసుకోవడరిం ప్రారరింభరించాను, తద్వరా న్ ప్రకరింపన సి్థతి 
ప్రకృతికి దగ్గరగా, మరిరింత దగ్గరగా వచిచురింది.

సరింవత్సరాలుగా, నేను ప్రతిరోజూ ఎరింపికలు చేసు్తన్నానని 
గమనిరించడరిం ప్రారరింభరించాను;  వాటిల్ కనినా ననునా ప్రకృతి 
నురిండి దూరరిం చేసా్తయి, మరికనినా ననునా సహజ మార్గరింల్ 
వళలోడానికి అనుమతిసా్తయి.  ప్రకృతి నురిండి ననునా దూరరిం 
చేసే ఎరింపికలు న్ జీవితానినా మరిరింత కిలోషటిరింగా మారచుడరిం 
నేను గమనిరించాను.  నేను తగనరింతగా ప్రయతినాసే్త నేను 
"కోరుకుననాది" దదప పరిందగలను.  ఉదహరణకు, న్ 
యుక్తవయసు్సల్ న్ సోదరుడు బరింగారరింతో పనిచేయడరిం 
చేపటాటిడు.  అతను న్ తలిలోకి కనినా అరిందమైన చవిపోగులు 
మరియు లాకెటుటి చేశాడు.  అది చూసి నేను అసూయపడి, న్కు 
కూడా అతను  ఏదైన్ చేయాలని నైరాశయారింతో కోరుకున్నాను.  
అతను వయోలిన్ వాయిరించే వయాకి్త యొక్క చిననా బొమమిను 
తయారుచేశాడు, అరిందువలలో అతను దనిని న్కు ఇచేచు వరకు 
నేను అతనిని విసిగరించాను. తద్వరా దనిని న్ మెడ చుటూటి 
ఉననా గొలుసుపై ధరిరించాలనుకున్నాను.  ఈ రోజు వరకు, నేను 
దనినికలిగ ఉన్నాను, కాని ధరిరించలేకపోయాను - బహుశా  
దనిని న్కు ఇవ్వమని పటుటిబటటిడరిం వలన పశాచుతా్తపరింతో 
ధరిరించలేకపోయాను.  చాలా సరింవత్సరాల తరువాత దనిని 
తిరిగ తీసుకోమని నేను అతనినా అడిగాను, కాని అతను అలా 
చేయలేదు.  ఆ ప్రవర్తన ననునా ప్రకృతి ప్రకరింపన నురిండి ఎరింత 
దూరరిం తీసుకెళ్్ళరిందో ఇప్పుడు న్కు సపేషటిరింగా తెలిసిరింది.  ఇది 
సపేషటిరింగా ఉననాతమైన కరింపనరిం ద్వరా నడిపిరించబడలేదు, 
కానీ ఒక కోరిక ద్వరా, న్ స్వరింత మనసు్స సృష్టిరించిన ప్రపరించ 
దృకపేథరిం నురిండి ఉదభువిరించిరింది.

న్ జీవితమరింతా న్కు అవసరమా లేద అని 
పరిగణిరించకురిండా, నేను కోరుకుననాదనినా పరిందటానికి 
చలులోబాటు చేసుకునే సరిందరాభులను నేను కనుగొన్నాను. నేను 

హర్టి ఫుల్ నెస్ బోధనల ద్వరా, ప్రకృతి 

మరియు ప్రకరింపనల మధయా సరింబరింధానినా 

నేను అభనరిందిరించటరిం మొదలు పెటాటిను, 

అవి ప్రజలరిందరిల్ “ఏకతా్వనికి” ఎలా 

దరితీసా్తయో అర్థరిం చేసుకోవడరిం మొదలు 

పెటాటిను. 
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అనేక అన్ల్చిత నిర్ణయ ప్రవర్తనలను, ఆల్చన్ రహత 
చరయాలను కనుగొన్నాను.  ప్రతి సరిందరభురింల్ ప్రకృతి యొక్క 
సూక్ష్మ ప్రకరింపనకు విరుదధిమైనదనిని నేను అనుసరిరించాను.  
న్ నిర్ణయాలు న్ కోసరిం ప్రకృతి ప్రణాళ్కకు అనుగుణరింగా 
ఉననాటులో కనిపిరించే సరిందరాభులను కూడా నేను కనుగొన్నాను;  
కనినా పనులకు దరితీసిన నిర్ణయాలు త్లికగా మురిందుకు 
నడిపిరించి న్కు చాలా సరింతృపి్తనిచాచుయి.  న్ కెరీర్ ఎరింపిక 
అటువరింటి ఒక నిర్ణయరిం.  ఒక రరింగరింల్ చాలా సరింవత్సరాల 
విదయా తరువాత, నేను ఇషటిరింగా అనిపిరించే ఒక కత్త అధయాయనరిం 
ప్రారరింభరించాను, ఇది న్ అభరుచులు మరియు ఆసకు్తల 
యొక్క సహజ దిశల్ ననునా తీసుకువళ్్ళరింది.  అసరింభావయామైనది 
సపేషటిరింగా మాటాలోడుతుననాప్పుడు, విన్లని నేను సరింవత్సరాలుగా 
గ్రహరించాను. అది ననునా ఎప్పుడూ నిరాశపరచదు.  కానీ ఇక్కడ 
సరిందిగధిత ఉరింది: సపేషటిరింగా అరింట్ ఏమిటి?  నేను న్ హృదయరిం 
నురిండి ఒక ప్రకరింపనను ఎప్పుడు విరింటున్నాను, మరియు అది 
న్ మనసు్స నురిండి ఎప్పుడు వచిచురింది, న్ ఆల్చన?

హృదయరిం యొక్క సూక్ష్మ ప్రకరింపనలను నిజరింగా వినడానికి 
ఒక మార్గరిం హర్టి ఫుల్ నెస్ అభాయాసాలల్ పాల్్గనడరిం అని నేను 
కనుగొన్నాను. హరుటిఫుల్నాస్  యొక్క మ్డు అరింశాలు ఈ 
ప్రయతనారింల్ న్కు బాగా సహయపడాడుయి:

 ధ్యానం

మొదట, న్ ఆధాయాతిమిక గురువ్తో ప్రారరింభ ధాయాన్లు 
హృదయరిం యొక్క ప్రకరింపనల గురిరించి అవగాహన 
కలిగరించడరిం ప్రారరింభరించాయి.  న్ అరింతర్గత స్వభావరిం 
గురిరించి అవగాహన పెరించుకోవడానికి న్ హృదయరింతో 
ఉననా సరింబరింధరిం న్కు సహయపడిరింది.  ఆ మొదటి ధాయాన్ల 
నిశ్శబ్దరిం ల్, అపపేటినురిండి ఇరింకా చాలా ధాయాన్ల ద్వరా, న్ 
హృదయానినా అనినా హృదయాలతో అనుసరింధానిరించే ప్రకరింపన 
సి్థతి గురిరించి క్రమరింగా ల్తుగా తెలుసుకున్నాను.

నేను ప్రకృతితో అననయారింగా ఉరిండాలని 

కోరుకురింట్, ఏదో ఒకవిధరింగా న్ కోరికలను 

తగ్గరించుకోవాలి్సన అవసరరిం ఉరిందని నేను 

అర్థరిం చేసుకోవడరిం ప్రారరింభరించాను, తద్వరా 

న్ ప్రకరింపన సి్థతి ప్రకృతికి దగ్గరగా మరిరింత 

దగ్గరగా వచిచురింది. 

స రా వా న్ నై  ఇ ద  మ్ రు సు తి ం ద  
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ప్రారరింభరింల్, ఒక ధాయానరిం సమయరింల్ న్కు ఒక ఆల్చన 
వచిచురింది, "న్ కాలివేళ్్ళ, అవి మిగతా శరీరరిం నురిండి వేరుగా 
ఉన్నాయని అనుకురింట్ ఎరింత వర్రితనరిం అవ్తురింది."  నేను 
న్ స్వరింత సృష్టి మొత్తరిం కథ కాదని, నేను మొత్తరింల్ భాగరిం 
కానటులోగా ఇది ఒక ర్పకరింగా చూశాను.  మరో మాటల్ 
చపాపేలరింట్, నేను మొత్తరిం యొక్క ప్రకరింపన సి్థతితో ల్తుగా 
అనుసరింధానిరించబడినప్పుడు, నేను ఇకపై ఒక ప్రత్యాక సరింస్థగా 
ఉననా బొటనవేలు కాదు.  న్ అరింతర్గత స్వభావరింతో నేను ఒకటి 
అవ్తాను.

 ప్రక్షాళన

ప్రకృతితో ఏకతా్వనికి మార్గరింల్ రెరిండవ సాధనరిం ప్రక్షాళన 
ప్రక్య, ఇది జీవన అనుభవరిం ద్వరా సృష్టిరించబడిన ముద్రలను 
తొలగరించడానికి సహయపడుతురింది.  ఇది రెరిండు విధాలుగా 
సాధిరించబడుతురింది: ఒక శక్షకుడితో ధాయానరిం చేయడరిం ద్వరా  

తెలుసుకోడానికి మనల్ గల అనినా 

సూక్ష్మశరీరాలు కలిసేచోటయిన హృదయరిం, 

ఈ విధరింగా గ్రహరించినదనిని అరింతటినీ 

సమగ్రరింగా చేసి ఒక అర్థవరింతమైన సారరింగా

అరిందిరించగల సామర్థయారింగలది. 
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 వాస్తవానికి, ప్రకృతితో సార్పయాత వైప న్ ప్రయాణరింల్ అనినా 
హరుటిఫుల్నాస్ అభాయాసాలు అవసరరిం, ముఖయారింగా న్ అరింతరరింగరిం 
బాగా చూడటానికి ధాయానరిం చేయడరిం, సుదీరఘాకాలరిం నురిండి 
ప్రుకుపోయిన ప్రకరింపన సారింద్రతలను శుభ్రపరచడరిం మరియు 
కత్త ప్రకరింపన సారింద్రతలు సృష్టిరించే ప్రవర్తనలను వీడటానికి 
సహకారరిం అవసరరిం.

ప్రకృతితో సార్పయాత అరింట్ న్ వయాకి్తతా్వనినా కోల్పేవడమేనని 
కరింతకాలరిం అనుకున్నాను.  బదులుగా, ధాయానరిం న్ వయాకి్తతా్వనినా 
విస్తతృత కోణరిం నురిండి అర్థరిం చేసుకోవడానికి సహయపడుతురిందని 
నేను కనుగొన్నాను.  ప్రకృతికి అనరింతమైన వైవిధయారిం ఉననాట్లో - 
పవ్్వల రరింగులు, జరింతువ్లల్ చిననా ఎలుక నురిండి గొపపే సిరింహరిం 
వరకు - మానవ్లల్ కూడా.  ప్రజలు రకరకాల స్వభావాలు, 
విభననా బలాలు మరియు నైపణయా సమితులతో మరియు విభననా 
సరింస్కతృతుల నురిండి వసా్తరు.  ప్రజలు విభననా వయాకి్తతా్వలతో 
వసా్తరు.  అదే సమయరింల్,  ప్రకృతిల్ ప్రాథమిక ప్రకరింపన సి్థతి 
పరరింగా ఏకర్పత ఉరింది, ఇది అరిందరినీ పూరి్తగా అరింగీకరిరించే 
సి్థతి.  ప్రకృతి యొక్క ఏకర్పతతో క్రమరింగా మరిరింతగా 
కరింపిరించేటప్పుడు, వైవిధాయానినా సీ్వకరిరించడరిం ఒక సవాలు.

ప్రకరింపనలు అవి చాలాకాలరిం నురిండి ప్రుకుపోతుననాపపేటికీ, 
క్రమరింగా తొలగరించబడినప్పుడు;  మరియు పగటిపూట 
ప్రుకుపోయిన సరింకిలోషటితలను తొలగరించడానికి ప్రతిరోజూ 
వయాకి్తగత ప్రక్షాళన ద్వరా.

నేను ఈ సరింకిలోషటితలను వాటి స్వరింత జీవనరింగా ఉరిండే 
ప్రకరింపన సారింద్రతలుగా చిత్రీకరిసా్తను.  నేను వాటిని వాటికే 
వదిలేసే్త, అవి మరిరింత చికు్కకుపోయి సజీవరింగా ఉరింటాయి.  
అవి  వాటి సరింత సతయారింగా మారుతాయి, చాలా పరిమిత 
సతయారిం.  ప్రతిరోజూ ముద్రలను ప్రక్షాళన చేయడరిం ద్వరా, 
న్ "ఆతమి" మరియు నేను జీవిసు్తననా ప్రపరించరిం యొక్క 
సరింకుచిత అవగాహన లేకురిండా జీవిత అనుభవాలను నేను 
అభనరిందిరించగలను.  మరియు, ముఖయారింగా, ప్రకృతి యొక్క 
ప్రకరింపనలను నేను బాగా వినగలను.

సహకారం

మ్డవ ముఖయామైన అరింశరిం సహకారరిం.  న్ మొదటి ఆధాయాతిమిక 
గురువ్ చారీజీ చపిపేన సహకారరిం యొక్క ప్రాముఖయాత న్పై ఎరింతో 
ప్రభావరిం చూపిరింది.  చాలాకాలరిం ఈ పదరిం యొక్క ల్తైన అర్థరిం 
న్కు అర్థరిం కాలేదు.  నేను ధాయాన సాధనను శ్రదధిగా చేయటానికి 
సహకారరిం ఒకట్ అనుకన్నాను.  కాలక్రమేణా, ధాయానరిం న్ 
అరింతరరింగరింపై న్ అవగాహనను మారచుగలదని నేను గ్రహరించాను. 
కాని సహకారరిం మాత్రమే న్ సీ్వయ వయాకీ్తకరణకు ననునా గటిటిగా 
పటుటికునే ప్రవర్తనలను మారచుగలదని నేను తెలుసుకున్నాను.  
ప్రకృతి ప్రకరింపనల నురిండి ననునా వేరుగా ఉరించే ప్రకరింపన 
సారింద్రతలను ప్రచారరిం చేయకురిండా వాయాపిరించకురిండా ఉరిండటానికి, 
పాత అలవాటులో, పాత ఆల్చనలు మరియు పాత ప్రవర్తన యొక్క 
విధాన్లను నేను వదిలివేయాలి్సన అవసరరిం ఉరింది.
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అలవాట్ల నిరూమూలన, సృష్టి 
భాగం 4

“సత్య” అనే రెండవ ‘యమం’ గురంచి విపులంగా పరశీలిస్్త , సత్యం, పారీ మాణికత మనలో ఒక 
అలవాట్గా సృష్ట ంచుకోవడానికి అవసరమెై న యౌగిక విజఞా తను దాజీగారు కిరీ ందటి  సంచికలో 
మనతో పంచుకునానిరు. ఈనెల మూడవ ‘యమం’ అయిన ‘అస్్త య’అంటే మనది కానిది ఏదీ మనం 
తీసుకోవడంగాన్ లేదా దంగిలించడం గాన్ చేయరాదు అనే అంశానిని వివరస్్త  ఈ అలవాట్ను 
నిర్మైలించుక్నే విధ్నం మీద దృష్ట  స్రసు్త నానిరు.  

ఉదారత - దంగిలంచకండా ఉండటం



ప్రే ర ణ  ప ం ద ం డ    

దరింగలిరించరాదు నీవ్.
నీ పరుగువాని భాగసా్వమిని ఆకారింక్రించరాదు నీవ్.
నీ పరుగువాని వసు్తవ్లపై దురాశ కలిగ ఉరిండరాదు నీవ్.

టావో మతంలోని అయిదు  ఉపదేశాలలో, రెరిండవ 
ధరమిసూత్రరిం “దరింగలిరించకు” అరింటురింది.

“మన స్వరింతరిం కానిది, మనకు ఇచిచునదికానిదీ, అది 
ఇరింకకరికి చరిందినదైన్ కావచుచు లేద కాకపోవచుచు, మనరిం 
తస్కరిరించరాదు  అననాది దైవాజఞా” అని లావ్ జు అన్నారు.”

బౌద్ధమతంలోని రెరిండవ ధరమి సూత్రరిం:

దరింగలిరించడరిం, దనితో పాటు మోసరిం, 
దరింగసరింతకరింవరింటి వాటికి సరింబరింధిరించిన 
కారయాకలాపాలు, అరింట్ ప్రధానరింగా ఇవ్వనిదనిని దేనినీ 
తీసుకోవడరిం నిష్దధిరిం. 

గ్రీకు తత్వవేత్త ప్లాటో  ప్రకారరిం:

“కాస్తరింత చోరీ చేసిన వాడు చాలా ఎకు్కవగా అపహరిరించిన 
వాడి కోరికతో సమానమైన కోరికే కలిగ ఉరింటాడు. 
కాకపోత్ దని శకి్త చిననాది.”

జర్మనీకి చందిన తత్వవేత్త ఇమ్్మన్యూయల్ కంట్ ప్రకారరిం: 

ఎటువరింటి షరతులూ లేని నైతిక నియమాలను 
అనుసరిరించి, మనిష్ నిర్వరి్తరించాలి్సన విధులున్నాయి.
ఎప్పుడూ అబదధిరిం చపపేకు.
ఎప్పుడూ మోసరిం చేయకు.
ఎప్పుడూ దరింగలిరించకు.
అననావి కూడా వాటిల్లో ఉన్నాయి.

అపహరిరించడరిం, మోసగరించడరిం, అసతయారిం పలకడరిం వరింటివి ఒక 
ఫలితానినా ఆశరించి ఎనునాకుననా మారా్గలు అని ఇమామిన్యాయల్ 
కారింట్ అభప్రాయరిం.  నైతికతతో అతను వయావహరిరించిన తీరు 
ఇది.

అపహరిరించడరిం అనే క్యకు సరింబరింధిరించిన నైతిక 
సరిందిగాధివస్థలను మనిష్ ఎదురో్కవలసి ఉరిందని హర్వర్డు 
న్యాయశాసత్రిం బోధిరించే ఆచారుయాలు  మైఖేల్ సారిండల్ 
అరింటారు. మన ఆల్చనలను ఉద్రేకపరచి రేకెతి్తరించే వీటిని 

మన సశీలయారిం నురిండి అనినా రకాలైన హరింస, 
బలాతా్కరరిం, భారరిం మోపడరిం వరింటి లక్షణాలు 
తొలగరించుకోవడరిం గురిరించి అహరింసమీద 

దృష్టి సారిరించినపడు పరిశీలిరించాము. అలాగే ప్రామాణికత, 
సతయా సరింధతలతో  మనుగడ కనసాగరించడానికి అడడురింపడే 
అబదీధికరణ అలావాటును నిర్మిలిరించుకోవడానిని  ‘సతయా’ అనే 
అరింశానినా పరిశీలిరించినపడు తెలుసుకున్నారిం.  ఈనెల మ్డవ 
‘యమరిం’ ‘అసే్తయ ‘ గురిరించి పరిశీలిరించి, దరింగలిరించడరిం అనే 
అలవాటును మన జీవనశైలినురిండి తొలగరించుకోవడరిం ఎలాగో 
గ్రహద్దరిం.  మొదట్లో ఇది చాలా సులువ్, ముకు్క సూటిగా ఉననా 
వయావహరరిం అనిపిసు్తరింది.  ‘నేను దరింగలిరించను’ అని మనల్ 
చాలామరింది అరింటురింటారు.  కానీ ఈ ‘యమరిం’ ల్నికి ల్తుగా 
పరిశీలిసే్త, మన జీవితరింల్ ఎనోనా అరింశాలను అది ప్రభావితరిం 
చేసు్తరిందని గురి్తసా్తరిం.

ఇతరులవద్దనండి దంగిలంచడం అంటే 
ఏమనకుంటున్నం? 

ఒకరి వస్తవ్ను వారి అనుమతిగానీ లేద చటటిబదధిమైన 
హకు్కగానీ లేద నైతికపరమైన హకు్కగానీ లేకురిండా 
తీసుకోవడానిని అపహరిరించడరిం అరింటారు.  ఇరింకక 
వయాకి్తకి చరిందిన ఆసి్తనిగానీ, లేద అతని సా్వధీనరింల్ని 
వసు్తవ్లుగానీ లేద అతడి మేధోసరింపదనుగానీ తస్కరిరించడరిం 
దరింగలిరించడానికి ఉదహరణగా చప్పుకోవచుచు.  ఇరింకా 
ఎనోనా విధాలుగా మనరిం పరసపేరరిం ఒకరినురిండి మరొకరు 
అపహరిరించుకోవడమే కాక  పరాయావరణరిం నురిండి కూడా 
చౌరాయానికి పాలపేడుతున్నారిం. ప్రసు్తతరిం మనరిం  ఎదురొ్కరింటుననా 
పరాయావరణ గరిండరిం, దనితోపాటు వాతావరణ సరింక్షోభరిం , 
అరింతరిసు్తననా జీవ జాలరిం దీనికి ఉదహరణగా చపపేవచుచు.  
ఈ మ్డవ ‘యమరిం’ అనుసరిరించక పోవడరిం వలన కలిగన 
పరిణామాలే ఇవి.  ఎటువరింటి అడూడు అదుపూ లేకురిండా 
భూగ్రహనినా ఒక వనరుగా భావిరించి మన ఇషటిరిం వచిచునటులో 
కలలోగొడుతున్నారిం.

అనినా  సరింస్కతృతి, సారింప్రదయాలల్, మతాలల్ 
దరింగలిరించకురిండా ఉరిండడరిం అననాది ఒక ప్రధానమైన సూత్రరింగా 
ఉరింటూ వచిచురిందని  ఒక చిననా అధయాయనరిం ద్వరా మనకు 
తెలుసు్తరింది.

యూదు, క్రైస్తవ సరింప్రదయాలల్ పది దైవాజఞాలల్ మ్డు 
‘అస్తేయ’ కు సరింబధిరించినవే.
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గురిరించి మనరిం పరిశీలిద్దరిం. ఇతడు కూడా నీతి, నియమాలను 
వివిధ తత్వబోధనలు చపిపేనవి సరింగ్రహరింగా చరిచురించి వాటిని 
ప్రాథమికరింగా రెరిండు విభాగాలుగా విభజిరించారు. మొదటి 
వరీ్గకరణ ఏకాధిపతాయానికి(ట్టాలిట్రియన్)  సరింబరింధిరించిన 
నిరరింకుశవాదరిం, అరింట్ అతయాధికమైన జనులకు అతయాధికమైన 
సరింతోషానినా కలిగసూ్త అరిందరి శ్రేయసు్సను దృష్టిల్ పెటుటికుననా 
నీతి నియమాలు. ఇటువరింటి పదధితిల్ ధనవరింతులనురిండి  
దరింగలిరించి ప్దలకు పరించే రాబిన్ హుడ్ లారింటి వారే 
హీరోలుగా చలామణి అవ్తారు. ధనిక, ప్దల మధయా గొపపే 
అరింతరాలుననా సమాజరింల్ ఇతడు సరింపదను ఒకచోట నురిండి 
మరొక వరా్గనికి పరింపిణీ చేసు్తన్నాడు. ఇక రెరిండవది హకు్కల 
ఆధారరింగా చేసిన వరీ్గకరణ. వయాకి్తగత సే్వచఛి, వయాకి్తగతమైన 
హకు్కలున్నాయనే ప్రాథమిక విశా్వసరిం మీద ఆధారపడినది 
ఈ వరీ్గకరణ. ఈ దృష్టికోణరింల్ చూసినపడు, కారిమికులను 
ప్దరికరింల్నే వ్రించడరిం  కోసరిం ధనికులు ఎరింతగా వాళ్ళను 
పీడిరించినపపేటికీ రాబిన్ హుడ్ కు ధనికుల వద్ద నురిండి 
తస్కరిరించడానికి ఎటువరింటి హకు్క ఉరిండదు. ఇక్కడ మరో 

కోణరిం కూడా వ్రింది అని సారిండల్ అరింటారు. అది ఈ రెరిండిరింటినీ 
అధిగమిరించినది. అరిందుల్ పౌరసత్వప ధరమిరిం , అరిందరి శ్రేయసు్స 
అధికరింగా పరిగణిరించడరిం జరుగుతురిందని అరింటారు.

 ఓషో ఈ విషయరింల్ ఇరింకా గటిటి సవాలు విసురుతున్నారు. మన 
సీ్వయ ప్రవర్తనను పరిశీలిరించుకోమరింటున్నారు. మనరిం నిరరింతరరిం 
దరింగలిసూ్తనే ఉన్నారిం అరింటున్నారు ఓషో.  ధనరిం, భూమి, 
సరింపద మాత్రమే కాదు, మనరిం ఇతరుల మాటలు, ఆల్చనలూ 
కూడా దరింగలిసా్తరిం అరింటారు. ఆయన ఇరింకా మురిందుకు వళ్్ళ 
మన జాఞానరిం, అభప్రాయాలూ అనీనా తస్కరిరించినవే అరింటారు.

“అపహరిరించే క్య సరింపూర్ణమైనది. రెరిండు ర్పాయలు 
దరింగలిరించిన్ దరింగతనమే, లక్షల ర్పాయలు దరింగలిరించిన్ 
అదీ దరింగతనమే అవ్తురింది” అని ఓషో అననాప్పుడు అతడు 
పాలోట్ మహశయునితో ఏకీభవిసు్తననాట్లో. మన సమాజరింల్ వివిధ 
రకాలైన దరింగతన్నికి విభననామైన పరిణామాలున్నాయని 
అతడు అరింటారు. ఒక విధమైన దరింగతనరిం ఒకరిని 
జైలుపాలు చేసే్త, తెలివైన దరింగలు ప్రభుత్వ యరింత్రారింగరింతో 
చేతులు కలిపి అలా దరింగతన్లు కనసాగసూ్తనే ఉరింటారని 
మనకు గురు్త చేసు్తన్నారు. మన ఆధునిక సమాజాలు 
అపహరణ, అవినీతి అనే పన్దుల మీద నిరిమితమైనవే అని 
ఘరింటాపథరింగా ప్రకటిసు్తన్నారు ఓషో. అతడు చపిపేరింది గనుక 
నిజమయినటలోయిత్, మనరిం మన ప్రాథమిక అలవాటలోను, 
ప్రవృతు్తలను ఒకసారి జాగ్రత్తగా పరీక్రించుకోవాలి్సన అవసరరిం 
ఉరింది.

హర్టి ఫుల్ నెస్  మొటటిమొదటి మార్గదరి్శ ఏమరింటార్ అరింట్  
“తగనరింతకన్నా ఏమాత్రరిం ఎకు్కవ తీసుకున్నా అది అపహరణే 
అవ్తురింది. వర్తమానరింల్ వినియోగరించుకనలేని దనిని 
భవిషయాతు్తల్ ఉపయోగానికి దచిపెటిటి ఉరించుకోవడరిం 
దరింగతనరిం క్రిందకే వసు్తరింది. ఎరిందుకరింట్ మనరిం ఇప్పుడు 
ఉపయోగరించుకోలేనిది మరొకరికి ఉపయోగకరరిం, అవసరరిం 
కావచుచు. అవసరమైన దనికరింట్ ఎకు్కవగా భవిషయాతు్త కోసరిం  
పోగుచేసుకోవడరిం కూడా దరింగలిరించడమే.”  

“తీసుకోవడరిం కూడా దరింగలిరించడరిం అరింత చడడుదే. ఎరిందుకరింట్ 
కానుకలు తీసుకుననాపడు మనసు్స మీద ఇచేచువాని ప్రభావరిం 
పడి  తీసుకనే వాని  మానసిక సా్వతరింత్రయారిం నశసు్తరింది” అని  
వివేకానరింద వ్రాసిన మాటలు చివరగా చప్పుకోవచుచు. ఇవనీనా 
అధయాయనరిం చేయగా, మ్డవ ‘యమరిం’ మన జీవితాలల్ 
మొదట ఊహరించుకుననా దనికరింట్ కూడా ఎరింతో విస్తతృతమైన 
పటుటి గలదని మనరిం గ్రహసా్తరిం.
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దురభమాన్లు, ప్రాపరించిక కషాటిలు, 

ఇరింద్రియాకరషిణలు, ఉదే్వగాలు, అపరాధ 

భావరిం, అవమాన భారరిం వలన కలిగే 

మురిందుకు, వనకకు జరిగే తోపలాటలను 

(పష్, పల్) పటిటిరించుకోకురిండా 

విడిచిపెటిటినవ్డు మనరిం ఒక సరింతులన 

సి్థతికి, సరింయమ సి్థతికి చేరుకురింటారిం. 

ఇక్కడ కోరికలు, ఆకారింక్షలు మనలను ఇక 

ఎరింతమాత్రమ్ బాధిరించవ్. ఈ విధమైన 

ప్రాథమిక సీ్వకార సి్థతినే వైరాగయారిం అరింటారు. 

యోగా లక్షయారిం చేరుకోవడానికి న్లుగు 

ముఖయామైన స్తరింభాలల్ ఇది ఒకటి.

ఆలోచనల చౌరయూం

న్ మొదటి మార్గదరి్శ బాబ్జీగారి గురిరించి ఒక మధురమైన 
సమితృతి మీతో పరించుకో దలచుకున్నాను. మనరిం ఇతరుల 
ఆల్చనలను ఎలా తస్కరిసా్తమో ఇది తెలియజేసు్తరింది. “నేను 
తత్వశాసత్రింల్ ఆసకి్త కలిగ, ఈ క్షేత్రరింల్ని సమసయాలను గురిరించి 
న్ అరింతట నేనే ఆల్చిరించటరిం మొదలు పెటాటిను. న్ 15, 16 
వ ఏట తత్వశాసాత్నికి సరింబరింధిరించిన పస్తకాలు చదవాలని 
అనుకున్నాను. మిల్్స వ్రాసిన ‘యుటిలిట్రియనిజరిం’ అనే 
పస్తకరిం తెపిపేరించుకున్నాను, కనినా ప్జీలు  మాత్రమే చదివి 
ఉరింటాను. నేను గనుక అలారింటి పస్తకాలు చదివినటలోయిత్ 
నేను వారి ఆల్చనలను కట్షనులోగా ఉదహరిసూ్త వ్రాయడరిం 
మొదలు పెడతాను అనే ఆల్చన న్ల్ కలిగరింది. ఇరింక న్ 
ఆల్చనలల్ని న్తనత్వరిం పోగొటుటికురింటానని అనిపిరించిరింది. 
వరింటనే పస్తకరిం మ్సి ప్రక్కన పెట్టిసాను.  స్వరింతరింగా 
ఆల్చిరించడరిం అభవృదిధి చేసుకన్నాను” అని ఆయన తన సీ్వయ 
చరిత్రల్ వ్రాసుకున్నారు బాబ్జీ.

దీని ద్వరా మనరిం గ్రహరించేది ఏమిటరింట్, మన విదయా విధానరిం 
అపహరిరించిన జాఞానరిం మీద ఆధారపడి ఉరింది. ప్రధానరింగా అది 
పస్తక జాఞానరిం మీద, చిననాపపేటి నురిండి కరింఠస్థరిం చేయడరిం మీద 
ఆధారపడినది. అయిత్ ఇది ‘తప్పు’ అని మనరిం చపపేగలమా? 
కాదు. ఆవిధరింగా మనరిం అరువ్ తెచుచుకుననా జాఞానరిం చాలా 
ఉపయోగపడుతురింది కూడా. ఒక తరిండ్రి తన బిడడుకు రోడుడు 
దట్టప్పుడు మొదట రెరిండు వైపలా చూసుకని దటాలి అని 
చపపేడానికి ఉపయోగ పడుతురింది. ఇతరుల అదుభుతమైన 
ఆల్చనలు చదివి వాటిని మనల్ భాగరింగా చేసుకోవటరిం 
తపపేరింటారా? ఎపపేటికీ కాదు. అయిత్ ఆ విధరింగా అరువ్ 
తెచుచుకుననా జాఞాన్నినా నేను ఏ విధరింగా వినియోగసు్తన్నాను అని 
ఎవరికివారు ప్రశనారించుకోవాలి. ఇతరుల ఆల్చనలను కేవలరిం 
దరింగలిరించడానికీ, ఇతరుల బోధనలను అర్థరిం చేసుకని 
వాటి నురిండి  మనరిం నేరుచుకోవడానికీ మధయా సపేషటిమైన త్డా 
వ్రింది.  దరింగలిరించిన ఆల్చనలతో గుడిడుగా వయావహరిరించగా, 
రెరిండవ రకరింల్ సూక్ష్మ పరిశీలన, వివేచన ఇమిడి ఉరింటాయి. 
న్ జీవితరింల్ నేను ఎరింత మేరకు దరింగలిసు్తన్నాను అనే సపేతృహ 
మనల్ కలుగుతోరింద అని మనలినా మనరిం ప్రశనారించుకోవడరిం 
ఉపయుక్తరిం అరింటాను. ఉదహరణకు, ఈ వాయాసరింల్ మీతో 
పరించుకననా ఆల్చనలతో మీరేరిం చేసా్తరు? లక్షయాపరరింగా చూసే్త, 
నేను పరించుకననా ఆల్చనలనీనా అవల్కన్నికీ, ఆతమిశోధనకి, 
పరిశీలనకు, ప్రయోగానికీ ఉపకరిరించే ప్రేరకాలవరింటివి. 
కాబటిటి మీరు వాటితో ఏకీభవిసా్తరా? లేద? అననాది మీరే 
నిర్ణయిరించుకోవాలి. మీ స్వరింత అనుభవానికి, జాఞాన్నికీ 

మిమమిలినా అవి ప్రేరేపిరించాలి, లేనిపక్షరింల్ బాబ్జీ గారు అననాటులో 
న్తనరింగా ఉరిండాలి.

గుర్తంపు అపహరణ

మనల్ ప్రామాణికత ల్పిరించినరింత మేరకు మనరిం ఇరింకకరిలా 
తయారవా్వలని ఆకారింక్రించడరిం మరొక విధమైన అపహరణ.  
చదువ్ నేరిపేరించినట్లో ఇది కూడా మనరిం పిలలోలకు చిననాపపేటి నురించే 
అలవాటు చేసు్తన్నారిం. “మదర్ మేరీలా తయారవ్” అనో లేద 
“రామచరింద్ర ప్రభువ్లా తయారవ్” అనో లేద “వారెన్ బఫెట్ 
లేద ముకేష్ అరింబానీ వల్ ధనవరింతునిగా, విజయవరింతునిగా 
తయారవ్” అనో తరచు  తలిలోదరిండ్రులు, అధాయాపకులు, 
పిలలోలకు చబుతూ ఉరింటారు. వాళ్ళరిందర్ అనుసరిరించదగ్గ 
గొపపే ఆదర్శవరింతమైన వయాకు్తలే కానీ ఈ పిలలోవాని ఆతమియొక్క 
స్వరింత లక్షయారిం మాట్మిటి? పిలలోల స్వరింత ప్రామాణికతను, నిజ 
సతాయానినా తిరస్కరిరించమని బోధిసు్తననాటులో అవ్తురింది. అరింత్కాదు 
మరొకరి గురి్తరింప, ప్రత్యాకతను దరింగలిరించమని చబుతుననాటులో 
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హృదయక్షేత్రరింల్ని 1వ బిరిందువ్

అవ్తురింది. తమరింతట తాముగా వాళ్్ళ యోగుయాలు కాదని 
మనరిం పరోక్షరింగా వారి స్వరింత హృదయానినా విశ్వసిరించడరిం 
మరచి వాళ్ళకు సూచనలు ఇసు్తన్నామననామాట. అయిత్ 
ఎప్పుడైత్ మనరిం పిలలోలను ప్రామాణికరింగా ఉరిండనిసా్తమో అప్పుడు 
వారి అరింతరరింగరింల్ని ఆతమి ప్రకాశసు్తరింది, తమను తాము 
అరింగీకరిరించుకోవడరిం వాళ్ళల్లో వృదిధిచరింది, ఇతరుల ఆల్చనలు, 
భావనలు, వయాకి్తతా్వలను, ప్రవర్తనలను దరింగలిరించవలసిన 
అవసరరిం ఎరింతమాత్రమ్ ఏరపేడదు.

మనలను ఇతరులవద్ద నురిండి దరింగలిరించాలని బలవరింతపెట్టి 
చాలా పెద్ద పరిశ్రమలే ఉన్నాయి.  ఉదహరణకు ఫాషన్, డిజైన్ 
దుసు్తలు తయారుచేసే పరిశ్రమ మనరిం ఇతరులలాగ కనపడడరిం 
వలలోనే మనకు గురి్తరింప కలుగుతురిందని కారింక్సు్తరింది. ఆధాయాతిమిక 
సరింస్థలల్ సహతరిం, న్యకుడు ఒక విధమైన దుసు్తలు 
ధరిరించి, గడడురిం పెరించుకురింట్ మిగతా వారు దనిని అనుకరిసూ్త 
అనుసరిరించడరిం మొదలుపెడతారు. మనరిం మరొకరిలా 

ఉరిండాలని ప్రయతినాసు్తన్నారిం, వాళలోకుననాదే మనకూ ఉరిండాలని 
కోరుకురింటున్నారిం. మనరిం ఆరాధిరించే వయాకు్తలను అనుకరిరించాలని 
అనుకురింటారిం. అప్పుడే మన గురిరించి మనకు మరించి అనిపిసు్తరింది 
అనుకురింటారిం. న్ సహచరులల్ ఒకరైన వయాకి్త తన జీవితరింల్ 
తను చిననాపిలలోగా ఉననాప్పుడు జరిగన సరింఘటన వరి్ణరించిరింది. 
సూ్కలుల్ ఒక సేనాహతురాలు తన చేతిమీద లాలిరించేది లేద 
తట్టిది. ఎరిందుకు అలా చేసు్తన్నావని ఈ అమామియి ఆ అమామియిని 
అడిగత్ “అలా చేయడరింవలలో నీవద్దనుననాది న్కుకూడా 
అరింటుకురింటురిందని” అననాది. ఇలారింటివనీనా కూడా అపహరిరించే 
చైతన్యానికి సరింబరింధిరించినవే. 

అపహరంచే అలవాటున ఏ విధంగా అధిగమంచగలం?

స్ధనా చతుషటియం 
లక్షయారిం దిశగా పరోగతికి న్లుగు ఆధాయాతిమిక 

సాధనలు

వివేకమువివేకము
విచక్షణవిచక్షణ

వైరాగ్యమువైరాగ్యము

షట్-సంపతితిషట్-సంపతితి
ఆధ్్యతిమాక స్దు్ధలు

ముముక్షతవాంముముక్షతవాం

ముకితిని కోరుకోవడం
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సి్థతికి, సరింయమ సి్థతికి చేరుకురింటారిం. ఇక్కడ కోరికలు, ఆకారింక్షలు 
మనలను ఇక ఎరింతమాత్రమ్ బాధిరించవ్. ఈ విధమైన ప్రాథమిక 
సీ్వకార సి్థతినే వైరాగయారిం అరింటారు. యోగా లక్షయారిం చేరుకోవడానికి 
న్లుగు ముఖయామైన స్తరింభాలల్ ఇది ఒకటి.

మనరిం ఇరింకా మురిందుకు కనసాగగా, ఆఖరికి ఇరింతకన్నా త్లికైన 
కోరికలు లేని సి్థతికి  చేరుకురింటారిం, దీనినే ఉపరతి అరింటారు. ఈ 
సి్థతిల్ మనరిం లౌకిక విషయాల నురిండి పారిపోవాలనే భారరిం 
అసలు ఉరిండదు. ఇక్కడ మనను మురిందుకు తోయడరిం లేద 
వనుకకు లాగడరిం వరింటిది జరుగదు. ప్రాపరించిక ఆకరషిణలు, 
అనురాగాల ఒతి్తడి ఇక ఎరింతమాత్రమ్ ఆతమిను చలిరింపచేయ 
లేవ్. ఇటువరింటి సూక్ష్మమైన సీ్వకార సరింతృపి్త సి్థతిల్ దరింగలిరించే 
అవసరరిం ఉరిండగలద?

ఇరింతటి అసాధారణమైన అతయారింత సురక్తమైన సి్థతికి మనమెలా 
చేరుకోగలరిం? ఆచరణాతమికమైన ఒక పదధిత్ దీనిని సాధిరించి 
పెటటిగలదు.  అరిందుచేతనే పతరింజలి మహరిషి మనలను ఆధాయాతిమిక 
సాధన అభాయాసరిం చేపటటిమని తాను రచిరించిన యోగ సూత్రాలల్ 
ప్రేరేపిసూ్త వైరాగయా సి్థతిల్ మనుగడ కనసాగరించమరింటున్నారు.

వరుస క్రమరింల్ ‘యమరిం’లను అభయాసిసూ్త అనుభవరిం 
చరిందుతురిండగా ‘అహరింస’, ‘సతయారిం’ ల సాధనల్ పరిపక్వరిం 
చరిందడరిం వలన మన హృదయరింల్ ప్రేమ, సతయారిం 
తారిండవిసు్తననాప్పుడు మన ఆల్చనలు, చరయాలల్ నిజాయితీ 
తపపేకురిండా సా్వభావికరింగానే  ప్రతిబిరింబిసు్తరింది. కేవలరిం మనరిం 
అక్కడ ఉననారింతనే  మన సమక్షరింల్ ఉననా వారరిందరి నైతిక 
సూచన వయావస్థ (మోరల్ రాడార్) జాగర్కమవ్తురింది.  నిజరిం 
చపాపేలరింట్ దరింగలిరించడరిం అననాది ఒక హరింసాపూరితమైన 
చరయా, అరింత్కాక కపటమైనది అవ్తురింది. అరిందుచేత అహరింస, 
సతయాసరింధత అలవరచుకోవడరింవలన మనరిం సహజరింగానే 
‘అసే్తయ’ అనుసరిసా్తరిం. దేనినీ సా్వధీనరిం చేసుకోవడరింగానీ, 
తస్కరిరించడరింగానీ చేయము.  

ఉదారత

‘అసే్తయ’ ఒక్కట్ సరిపోతురింద? ఇతరులనురిండి 
తీసుకోకపోవడరిం లేద ఇతరులను గాయపరచకపోవడరిం 
అననావి ఆరరింభరిం మాత్రమే. మనరిం ఇరింకా ఉననాతరింగా ఎదిగ ఈ 
సూత్రరిం యొక్క తరువాతి సి్థతికి అరింట్ ఉదత్త దిశగా వికసిరించి, 
ఇవ్వడరిం అనేది సహజరింగా మనల్ భాగరిం కావాలి. ఉదహరణకు 
మనరిం కనక సహనుభూతి, కరుణ, ప్రేమతో కూడిన మనుగడ 
సాగసు్తరింట్ మన ఉనికి (ప్రెజెన్్స) అదుభుతమైన విలువగలది 
అవ్తురింది. మన సమక్షరింల్ ఇతరులు ఉపశమనరిం పరిందుతారు. 

“నేనెవరనుకురింటున్నారు!  న్వద్దనుననాది చాలదు” అనే లేమి 
భావన నురిండి తల్తి్తనదే ఈ దరింగలిరించే మనస్తత్వరిం. కనినా  
సరిందరాభులల్ ఇది నిజరింగా అవసరరిం అనిపిరించవచుచు. తన 
కుటురింబ మనుగడ కోసరిం ఒక వయాకి్త భోజనరిం దరింగలిరించవచుచు. 
మిగతా సరిందరాభులల్ ఇది కారింక్ష , కోరిక మీద ఆధారపడి 
ఉరింటురింది. ఎరిందుకరింట్ అటువరింటి చోట మానసికపరమైన 
నిర్రింధన ఉరింటురింది. దీనికి ఉదహరణగా అకారణరింగా 
దరింగలిరించే ప్రవృతి్త (కెలోపటిమేనియా)ని చప్పుకోవచుచు. ఒక్క 
క్షణరిం మనకు కావలసినవనీనా అరిందుతున్నాయని,  మరిరింకేమీ 
మనకు అవసరరిం లేదని ఊహరించుకురిందరిం. అప్పుడు కూడా 
దరింగలిద్దరిం అనే ఆసకి్త ఉరింటురిందరింటారా? మనకిక ఏమీ 
అవసరరిం లేదు అని అరింతరరింగరింల్ గ్రహరించడానిని సరింతృపి్త 
చరిందిన సి్థతి అనీ, సరింతోష్ అని సరింస్కతృతరింల్ అరింటారు. యోగ 
పరిభాషల్ దీనికి ఎరింతో విలువ వ్రింది.

హృదయ మరిండలరింల్ని మొదటి చక్రరిం మీద సమరు్థడైన 
మార్గదర్శకుని సహయరింతో ఆధిపతయారిం సాధిసు్తననాప్పుడు మనరిం 
దీనిని ఎదురొ్కరింటారిం.  దురభమాన్లు, ప్రాపరించిక కషాటిలు, 
ఇరింద్రియాకరషిణలు, ఉదే్వగాలు, అపరాధ భావరిం, అవమాన భారరిం 
వలన కలిగే మురిందుకు, వనకకు జరిగే తోపలాటలను (పష్, 
పల్) పటిటిరించుకోకురిండా విడిచిపెటిటినవ్డు మనరిం ఒక సరింతులన 
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మీరు సీ్వకరిరించినదనికరింట్ ఎకు్కవగా 

అరిందివ్వడరిం అననాది ప్రాథమిక సూత్రరిం. 

అరింత్కాక జీవితరింల్ చేసే ప్రతిదీ 

బలప్రయోగరిం, హరింస, భారరిం లేని విధరింగా 

చేయాలి అననాదీ ఈ  ప్రాథమిక సూత్రరింల్ని 

భాగమే.  సా్వధాయాయరిం, ఆధాయాతిమిక అభాయాసరిం 

ద్వరా వికసిరించిన వయాకి్తల్ ఈ లక్షణాలు 

ప్రకాశసా్తయి. 

మనరిం పచుచుకునే దనికన్నా ఇతరులకు ఎకు్కవగా ఇవ్వగలరిం. 
ఈ విధరింగా మనరిం అరించలరించలుగా ప్రకృతితో శృతి కలిపిన 
జీవనశైలి మనది అవ్తురింది.

ఆధాయాతిమిక పరిభాషల్, ఉదరమైన హృదయరిం కలవాడరింట్ 
అర్థరిం, హృదయక్షేత్రరింల్ని చక్రాలనీనాటినీ జాగుర్కరిం 
కావిరించుకని దనిని దటి మనోమరిండలరింల్ని చక్రాలను 
జాగృతరిం చేసే సి్థతికి ఎదిగాడు అని. ఒక సమరు్థడైన మార్గదరి్శ 
అరిండదరిండలు, యోగ ప్రాణాహుతి సహయరింతో చేపటిటిన 
అభాయాసరిం వలన సిదిధిరించిన ఉననాతమైన ఆధాయాతిమిక సి్థత్ ఇది. 
సహకారరిం లేకురిండా ఈ సి్థతిని సాధిరించడరిం అసరింభవమనే 
చపాపేలి.  మన సమాజాలు చోరరహతరింగా తయారవా్వలరింట్,  
ఆ సమాజరింల్ని సభుయాలుగా మనరిందరరిం ఆధాయాతిమిక సాధనలు 
చేపటటివలసిన అవసరరిం వ్రింది. అప్పుడే మనరిం ఉదరరింగా 
పరించుకోగలిగన స్వభావానినా పెరింపరిందిరించుకోగలరిం.

అటువరింటి ఉదరమైన సి్థతిని ప్రకాశరింపచేయడరిం కోసరిం మనకు 
కథలున్నాయి.  ఒక మహతుమిడు, దరింగ కథ ఒకటి ఇక్కడ 
వరి్ణసు్తన్నాను.
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మనరిం కనక సహనుభూతి, కరుణ, ప్రేమతో కూడిన మనుగడ సాగసు్తరింట్ మన ఉనికి 

(ప్రెజెన్్స) అదుభుతమైన విలువగలది అవ్తురింది. మన సమక్షరింల్ ఇతరులు ఉపశమనరిం 

పరిందుతారు. మనరిం పచుచుకునే దనికన్నా ఇతరులకు ఎకు్కవగా ఇవ్వగలరిం. ఈ విధరింగా 

మనరిం అరించలరించలుగా ప్రకృతితో శృతి కలిపిన జీవనశైలి మనది అవ్తురింది.

అరధిరాత్ ఒక దరింగ ఒక మహరిషి పర్ణశాల ల్నికి ప్రవేశరించాడు. 
అయిత్ అక్కడ దరింగలిరించడానికి ఏమీ లేకపోవడరిం చూసి 
దిగులు చరిందడు. చప్పుడు అవడరింవలలో ఆ మహరిషి లేచాడు కానీ 
పడుకుననాటులో నటిసు్తన్నాడు. ఏమి జరుగుతురిందో నిశ్శబ్దరింగా 
గమనిసు్తన్నాడు. దరింగలిరించడానికి ఏమీ దరకలేదని 
గమనిరించిన మహతుమిడు తాను కప్పుకుననా దుపపేటిని మెలలోగా 
నేలమీదకు జార విడచాడు. దరింగ తీసుకుపోవడానికి వీలు 
కలిపేరించాడు.

ఆ రోజునురిండి  మహరిషి రాత్ నిద్రకు ఉపక్రమిరించే 
మురిందు  “న్ దగ్గర ఉననావనీనా అరిందరికీ చరిందుతాయి” అని  
సరింకలిపేరించుకునేవాడు. ఈవిధరింగా చేయడరిం వలన ఒకవేళ  
తన నివాసానికి మరొకసారి దరింగ వచిచునటలోయిత్ వాడికి 
అపరాధ భావరిం అరింటదు అననాది అతడి ఉదే్దశరిం. ఉదత్తమైన 
హృదయరిం కలవాడు ఆ మహనీయుడు. ఆ దరింగ గురిరించి బాధ 
పడడమేకాక, తను చేయగల సహయమ్ చేశాడు. ఈవైఖరి 
‘అసే్తయ’ను దటి ఉననాతరింగా వికసిరించి ఉదరతతో, అసలు 
ఎవర్ దరింగతనమే చేయనవసరరింలేని ఉదే్దశరిం కలదనిగా 
ర్పారింతరరిం చరిందిరింది.

ఎలలాప్పుడూ ‘అస్్తయ’ న ప్టంచడం సరైనదేన?

‘జసిటిస్ : వాట్  ఈజ్ ద  రైట్ థరింగ్ టు డు’ అనే తన పస్తకరింల్ 
ఆచారయా మైఖేల్ సారిండల్  ఒక  ప్రశనా అడుగుతారు – “జీవిరించి 
వ్రిండడరిం కోసరిం నీ పిలలోవానికి అవసరమైన ఒక మరిందును 
దరింగలిరించడరిం సరైన చరయాయేన్?” నైతిక సరిందిగధితకు దరితీసే 
దరింగలిరించడరిం అవసరమైన పరిసి్థతులు కూడా ఉరిండవచచుని  ఇది 
మనకు గురు్త చేసు్తరింది. ఆకలితో ఉననా బిడడుల కోసరిం, తిరిండీ, బటటి 
అపహరిరించడరిం ఒక ఉదహరణ. మానవ జీవితానినా రక్రించడరిం 
‘అసే్తయ’ కన్నా ఉత్తమమైనదని చాలామరింది అరింగీకరిసా్తరు. 
ఈ ఊహ మనలను క్రమానుగతమైన నైతిక పరరింపర యొక్క 

పాత్రను తెలియజేసు్తరింది. అలారింటి పరిసి్థతులల్ ఏది సరైనదో 
తెలుసుకోవడరిం ఎలా?

ప్రతి నైతిక సరిందిగాధివస్థకు తనదైన ప్రత్యాకమైన 
పరిసి్థతులురింటాయి. కాబటిటి, మనరిం స్వచఛిమైన మనసు్సతో 
మన హృదయరిం చప్పేది వినడరిం ద్వరా మనకు పరిషా్కరరిం 
లభరించగలదు. ఇటువరింటి హృదయాధారిత విచక్షణ, విజఞాతను 
వివేకరిం అని అరింటారు. ఇది ధాయానపదధితుల అభాయాసరిం ద్వరానే 
సాధయారింకాగలదు.  వైరాగయారిం లాగే ఇది కూడా యోగా లక్షాయానినా 
చేరుకోడానికి అవసరమైన న్లుగు స్తరింభాలల్ ఒకటి. ఆధాయాతిమిక 
సాధన వలలోనే వివేక, వైరాగయా సి్థతులు కలుగుతాయి. కోరికలు 
మితరింగా మారడానికీ, అహరింకారరిం శుదధిరిం అవడానికీ అవి 
దరి తీసా్తయి. అహరింకారరింగా వయావహరిరించినపడు మనరిం 
వివేకరిం కోల్పేయి, మన స్వరింత అభప్రాయాలకే కటుటిబడి 
కఠినరింగా ప్రవరి్తసా్తరిం. అదే విధరింగా బలమైన కోరికలు, మితత్వరిం 
ల్పిరించడరిం కూడా మనరిం వివేకరిం కోల్పేవడానికి దరి తీసా్తయి.

సారంశం

‘అసే్తయ’ గురిరించి అరిందిరించిన ఈ ఆల్చనలు మీ జీవితాలను 
మీరు నిశతరింగా పరిశీలిరించుకని, ఇవ్వడరిం -పచుచుకోవడరిం-
దరింగలిరించడరిం అనే ఈ హరివిలులో క్షేత్రరింల్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో 
తెలుసుకోవడానికి ప్రేరణ కలుగుతురిందని ఆశసు్తన్నాను. మీరు 
సీ్వకరిరించినదనికరింట్ ఎకు్కవగా అరిందివ్వడరిం అననాది ప్రాథమిక 
సూత్రరిం. అరింత్కాక జీవితరింల్ చేసే ప్రతిదీ బలప్రయోగరిం, హరింస, 
భారరిం లేని విధరింగా చేయాలి అననాదీ ఈ  ప్రాథమిక సూత్రరింల్ని 
భాగమే.  సా్వధాయాయరిం, ఆధాయాతిమిక అభాయాసరిం ద్వరా వికసిరించిన 
వయాకి్తల్ ఈ లక్షణాలు ప్రకాశసా్తయి.  అటువరింటి వయాకి్త ఎరింతటి 
ఉత్కతృషటిమైన సశీలాయానినా పెరింపరిందిరించుకురింటార్ అరింట్ మనరిం 
దనికి ఆకరిషితులమై వారి సానినాధయారిం, సహచరయారింల్ అదుభుతమైన 
ఆనరిందనుభూతిని పరిందుతారిం. 
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ప్రయాణం ప్రారంభంచే 
ముందు ఎప్పుడూ    

ఇంటి నుంచే 
కదలనివాడ సలహా 
కోసం చూడకండ.

రూమీ



అలాందా గ్రీ న్ మరయు ఆమె భర్త  జపాన్ దేశంలోని షకోకు దీ్వపంలో 8వ శతాబాదు నికి చందిన 
బౌదధి  దేవాలయాలు చూడడానికి తీర్యాతరీ గా వళతారు. పరీ యాణంలోని ఈ ఆఖర భాగంలో 
ఆమె జీవితం అనే తన గొప్ప పరీ యాణానికి దీనితో ఉనని పోలికలను గుర్త స్్త  కృష అనేది 
పరీ యతనిం చేయడంలోనే కాని స్ధంచడంలో కాదు అని గరీ హస్్త రు.

ప్రయాణంలో సవాళ్్ల

భాగం 3

ఎల్లపుడూ వేయి 
మొదటి అడుగు 
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మే
ల్్కనని అసి్తత్వరిం యొక్క సహజ బాధలనురిండి 
విముకి్త పరిందే సాధనరింగా బుదుధిడు ‘అషాటిరింగ 
మార్గరిం’ అనే 8 మారా్గలను బోధిరించాడు.  ‘సరైన 

ప్రయతనారిం’ అననాది ఆ ఎనిమిది మారా్గలల్ ఒకటి.  ష్కోకు 
చుటుటిప్రక్కల సరించరిరించే సమయరింల్ కోబో దైష్ సరైన 
ప్రయతనారిం గురిరించి బోధిరించారా? ఒకవేళ బోధిరించినటలోయిత్ ఈ 
ప్రయతినారించడరిం గురిరించి ఏరిం చపాపేరు? మనరిం చేసే ఈ చిననా 
తీర్థయాత్రల్ మనకు నచిచునవి మాత్రమే మరియు   గ్రామీణ 
ప్రారింతాలల్ ఉరిండే దేవాలయాలని మాత్రమే ఎనునాకోవడరిం 
మొదలు పెడిత్ అప్పుడు మన చరయాలను నిర్ణయిసు్తననాది 
ఏమిటి? ఇషాటియిషాటిల పరిమితుల నురించి, పటుటి నురించి 
విడుదల పరిందేరిందుకు ప్రాచీన వేద బోధలు ఇచేచు సలహ 
న్కు గురు్తకు వసో్తరింది. ఇషాటియిషాటిలు అనే పరుగులతో 
నిరిండిన డబా్ని తెరిసే్త, ఎనోనా వరింకరటిరింకర  అడడురింకులు 
ఎదురవ్తాయి. 

నేను కోరుకునేది నిశచుయత్వరిం అననాది నేను గురి్తరించాను.  అనినా 
దేవాలయాలు దరి్శరించి న్ తీర్థయాత్రని పూరి్త చయయాడరిం అననా 
దనిపై నేను దృష్టి పెడిత్, దనినా పూరి్త  చయయాడానికి కావలసిన 
ప్రేరణ, పటుటిదల నేను కూరుచుకో గలను. తినడానికి ఎవరైన్ 
బిచచురిం వయయాకపోతారా  అని వాసన చూసుకురింటూ తిరిగే వీధి 
కుక్కలులాగ, ననునా వరింటాడే  విక్షేపాల ఉనికిని నేను గురి్తరించక 
పోలేదు. అనినా ఆలయాలు దరి్శరించాలనే న్ ఆదరా్శనినా నేను 
జార విడుచుకరింట్,  బదధికరిం అనే దురాకరషిణను నిలువరిరించేది 
ఏమిటి? ఎరిందుకరింట్, నిజరిం చపాపేలరింట్, ప్రతి సాయరింత్రరిం 
మేము పూరి్తగా అలసిపోయే వాళ్ళరిం. ఒకరోజు పూరి్తగా 
ఆ దీ్వపరింల్ ఉననా ప్రకృతి సిదధిమైన వేడినీటి బుగ్గల్లో తడిసి 
ముద్దవా్వలనే బలమైన కోరిక మాల్ కలిగరిందని ఒప్పుకోక 
తపపేదు. కరింటికి ఇరింపగా ఉరిండే సకరయావరింతమైన దరులు 
ఎరించుకోవాలని ప్రేరేపిరించే ఆల్చనలుగా ఘనీభవిసు్తననా 
వరింకరటిరింకర ఇషాటియిషాటిల సమ్హనినా నేను అనుభూతి 
చరిందుతున్నాను. చారిత్రాతమిక కోటలు, మ్యాజియరింలు, 
గాయాలరీల చిత్రాలినా న్ కళ్ళమురిందు సృష్టిసు్తననా దురాకరషిణలనే 
శునకాలు న్ వనకాలే ఒగురుచుకురింటూ రావడరిం న్కు 
వినబడుతోరింది. “జరగబోయేది ఇదే. అవ్న్?” అని న్ల్ నేను 
అనుకురింటాను. ఈ తీర్థయాత్ర ముగరించడరింల్ విజయరిం అనే 
ములులోకర్ర లేకపోయినటలోయిత్ న్ నిబదధితను కనసాగరించే 
న్ సామరధియారిం గురిరించి న్కు భయరిం వేసు్తరింది. ననునా నేను 
నమమిలేను. 

జపాను వారి కురిండల తయారీల్ ఒక ప్రాచీన సారింప్రదయరిం 
ఉరింది. ఒక వసు్తవ్ను తయారు చేసినపడు, వారు  కావాలని 
దనిల్ ఒక దోషరిం చొపిపేసా్తరు. అరిందుల్కి పరిపూర్ణత అనే 
దురాకరషిణను అనుమతిరించరు. సాధయామైనరింత అతుయాననాత  
ప్రయతానానినా చేసి, ఆ తరువాత దనినా “కరించరిం తకు్కవగా” 
చేసా్తరు. ఈ జీవితరింల్ పరిపూర్ణతను ఆశరించ రాదు, మరియు 
ఈ ప్రపరించరిం పరిపూర్ణమైనది కాదు అని ఒప్పుకోవడరిం 
అనే వాటిని గురిరించిన ఇది ఒక సరిందేశమేమో అని నేను 
అనుకురింటూ ఉరిండేదనినా.  ఒకవేళ ఈ ఆచారరిం పరిపూర్ణత 
కావాలి అనే అరింశానినా సవాలు చయయాడరిం కోసమేమో  అని న్కు 
ఆశచురయారిం కలుగుతూ ఉరింటురింది. అలా కాకపత్ నిరరింతరరిం 
ప్రయతినాసూ్తనే ఉరిండడరింల్ అర్థరిం ఏమురింటురింది? ఒక లక్షాయానినా 
సాధిరించడరిం అనే ఊహల్ కాకురిండా, ప్రయతినారించడరింల్నే 
కృష్ ఇమిడి ఉరింది.

దీనినా నేను కురిండల తయారీ నురించి గ్రహరించాను. కాని 
తీర్థయాత్రలు చయయాడరిం  విషయరింల్ అరింతగా నమమిలేక 
పోయాను. ల్న్ర్డు కోహెన్ పాటల్ కనినా చరణాలు కూనిరాగరిం 
తీసు్తన్నాను. “పరిపూర్ణ నివేదన గురిరించి మరచిపో. పగుళ్్ళ 
ఉరింటాయి, ప్రతీ దరింట్లోన్ ఒక పగులు ఉరింటురింది. వలుగు 
అలాగే ల్పలికి ప్రవేశసు్తరింది”.  న్ల్ నేను గొణుకు్కరింటాను. 
అయిత్ పగలిన ఒక మటిటి పాత్రల్ సూప చక్కగా నిలబడదు. 
అవ్న్? 

ఒకవేళ ఈ ఆచారరిం పరిపూర్ణత కావాలి అనే 

అరింశానినా సవాలు చయయాడరిం కోసమేమో  

అని న్కు ఆశచురయారిం కలుగుతూ ఉరింటురింది. 

అలా కాకపత్ నిరరింతరరిం ప్రయతినాసూ్తనే 

ఉరిండడరింల్ అర్థరిం ఏమురింటురింది? 

ఒక లక్షాయానినా సాధిరించడరిం అనే ఊహల్ 

కాకురిండా, ప్రయతినారించడరింల్నే కృష్ ఇమిడి 

ఉరింది.
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ప్రతి రోజూ నేను వాయాహయాళ్కి వళ్తూ నేను దీనినా గురిరించి 
ఆల్చిసూ్త ఈ ప్రాతిపదికను ప్రశనాసా్తను, ఆ ఆలయాలు అనీనా 
దరి్శరించాలని నేను కోరుకున్నాను, ముగరించానననా ఆ భావనను 
కోరుకున్నాను. ఆ లక్షాయానినా వదులుకోవలసి వచిచురింది. నేను 
మరొకసారి న్ అరింతట నేనే వచిచు ఆ పని చేసా్తను. కాని అది 
ఒక అసతయారిం అని న్కు తెలుసు. ల్రింగపోవడరిం అననాది ఒక 
చవకబారు బయటపడే మార్గరిం అనిపిసు్తరింది.

నేను నిశచుయత్వరిం తపపేకురిండా కోరుకురింటాను. ఈ మార్గ 
సూచికలు, ఎర్ర బాణాలు, అదుభుతరిం.  వాటికోసరిం ఎక్కడ 
వతకాల్ మార్గరిం ఎక్కడురిందో తెలిప్ చిటా్కలు ఎలా కనిపెటాటిల్ 
నేరుచుకురింటున్నారిం. ఆశచురయారిం గొలిప్ సహయరిం మనకు 
ఎదురవ్తురింది. ఆ గొపపే తీర్థయాత్రల్ కూడా అటువరింటి 
నిశచుయత్వరిం నేను కోరుకురింటున్నానని నేను గ్రహరించాను. 
నిర్ణయాలతో నేను సతమతమవ్తుననాపడు, సరైన కారాయాచరణ 
ఏమిటి అని అర్థరిం చేసుకోవడానికి ప్రయతినాసు్తననాపడు, 
నిశచుయత్వరిం అనే ఆ ఎర్ర బాణరిం కోసరిం పరితపిరించాను. ఆ 
దేవతలు న్కు అర్థమయేయా భాషల్ వ్రాయబడిన ఆ సరిందేశరిం 
న్కు ఇవ్వకపోత్, కనీసరిం నేను తెలుసుకోగలిగన సూచికలతో 
ఉననా గ్రానైట్ స్తరింభాలు ఉరిండకూడద?

బహుశా అది విశా్వసానికి సరింబరింధిరించిన విషయరిం అని నేను 
అనుకురింటాను. ఈ దరిల్ వళ్్ళటప్పుడు ఈ ఎర్ర బాణాలు చప్పే 
విషయరింల్ని  సతయారిం గురిరించి ఒక్కసారి కూడా నేను  సరిందేహ 
పడలేదు. న్కరింట్ మురిందు ఈ దరిల్ వళ్్ళన యాత్కులను 
నేను నముమితాను. రోజువారీ జీవితరింల్ న్ మనసు్స అలారింటి 
సూచికలను అరింత సులభరింగా నమమిడరింగాని, గురి్తరించడరిం 
గాని చయయాదు. ష్కోకుల్ నడిచి వళ్తుననాపడు ఆ బాణాలు 
ఎటువైప సూచిసే్త అటువైప వళతాను. న్ నితయా జీవితరింల్ 
నేను నడిచి వళ్్ళటపడు బాణాలు సూచిరించే దికు్కలు కనినా 
సమయాల్లో  న్కు నచచువ్. అటువరింటపడు అది ఒక బాణరిం 
అననా విషయానినా కూడా గురి్తరించడానికి నేను ఇషటిపడను. 

నేను ఒక నిరి్దషటి మార్గరింల్ వళాలోలని దైవరిం కోరుకురింట్, 
న్కు సపేషటిరింగా అర్థమయేయా సూచికను ఉపయోగరించడరిం 
అర్థవరింతరింగా ఉరిండదూ?

రోజులు గడుసు్తననా కదీ్ద మరినినా సవాళ్లో ఎదురయాయాయి. 
కాని మా ప్రయాణరింల్ మాకు లభరించిన సహయరిం, సజనయారిం 
ద్వరా  అవి పరిహరిరించబడడరిం వలన అవి మమమిలినా  అరింతగా 
చికాకు పెటటిలేదు. మళీ్ళ మళీ్ళ మాకు ఎదురైన సానుకూల 
కారుణయారిం పైన న్కు గరింభీరమైన, హృదయ పూర్వకమైన 
మెచుచుకోలు  న్ల్ ప్రభవిరించడరిం మొదలైరింది.  జనరిం వారి 
పరిధిని మిరించి మాకు సహయరిం చేశారు.  మాకు అవసరమైన 
బసు్స ఏదో మేము గురి్తరించలేరిం. కాబటిటి, టికెటులో ఇచేచు గదిల్ 
నురించి ఒకతను బయటకు వచిచు ఆ బసు్సను ఆపి,  మమమిలినా  
సరైన స్థలరింల్  దిరింపమని ఆ  డ్రైవరుతో మాటాలోడేవారు. 
వరషిరిం కురిసినపడు మా దగ్గర గొడుగు లేదు. అప్పుడు 
అక్కడ దుకాణరింల్ ఉననా ఒక దయగల మహళ తన దుకాణరిం 
వనకాల ఉననా ఒక గొడుగు వతికి మాకిచిచు దనినా తీసుకోమని 
పటుటిపటిటిరింది. మేము బస చేయడానికి మురిందుగ ఏరాపేటు 
చేసుకుననా సత్రరిం కోసరిం మేము వతుకుతూ దరి తపిపేనప్పుడు 
ఇరింగీలోష్ మాటాలోడే ఒక వయాకి్త ఎక్కడినురిండో ప్రతయాక్ష మయాయాడు. 
మమమిలినా అక్కడకు తీసుకు వళ్్ళన తరువాత దని యజమానికి 
మా శాకాహర ఆహర అవసరాలను వివరిరించి చపాపేడు, 
తద్వరా ఇతర అతిధులు తినే చేపల వరింటకాలు మాకు 
వడిడురించడరిం వలన కలిగే అసకరాయానినా మాకు తపిపేరించాడు. 
మేము ఒక కనుమరుగైన ఆలయానికి దరి అడిగనప్పుడు ఒక 
మహళ తన కారుల్ని వనుక సీటును ఖ్ళీ చేసి మమమిలినా 
అక్కడకు తీసుకు వళ్్ళరింది. కనినా రోజుల తరువాత మేము ఒక 
రైలు సేటిషన్ కోసరిం వదుకుతుననాపడు కూడా అలాగే జరిగరింది. 
సాయపడే సరింతోషకరమైన మనుషులినా మేము కలిశారిం.

సా్థనిక  భాష కాని, ప్రోట్కోల్ కాని తెలియక తప్పులు 
చేసినపడు, తప్పుదరిల్ వళ్్ళనపడు, కోపరింతో తిప్పుతుననా 

రోజులు గడుసు్తననా కదీ్ద మరినినా సవాళ్లో ఎదురయాయాయి. కాని మా ప్రయాణరింల్ 

మాకు లభరించిన సహయరిం, సజనయారిం ద్వరా అవి పరిహరిరించబడడరిం వలన 

అవి మమమిలినా అరింతగా చికాకు పెటటిలేదు. మళీ్ళ మళీ్ళ మాకు ఎదురైన సానుకూల 

కారుణయారిం పైన న్కు గరింభీరమైన, హృదయపూర్వకమైన మెచుచుకోలు  న్ల్ 

ప్రభవిరించడరిం మొదలైరింది.
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కళ్్ళ ఎదురైనప్పుడు, అసహనరింతో వదలిన నిటూటిరుపేలు, 
బాధతో దీరఘాకాలరింగా బాధల్లో ఉరింటూ నొచుచుకుననా సోదరుడి 
చూపలు, న్కు వినికిడి సమసయా ఉననాదనే అర్థరిం వచేచులా 
న్కు పెద్ద గొరింతుతో, లేక మరిరింత బిగ్గరగా చప్పే వివరణలూ 
ఇవనీనా ఇతర దేశాల్లో మేము గడిపిన సమయాలను గురు్త 
చేసుకోకురిండా ఉరిండలేక పోతున్నాను. నేను మరిరింత 
కరుణతో, మరిరింత సహయకారిగా, సానుకూలరింగా ఉరిండాలని 
తీరామినిరించుకున్నాను.

ఇది ఈ తీర్థయాత్ర నురించి లభరించిన ఒక సపేషటిమైన సరిందేశరింలా 
అనిపిరించిరింది. దయతో ఉరిండు. సహయకారిగా ఉరిండు. కాని 
శ్రమిరించడరిం సరింగత్మిటి? లక్షాయాల సరింగత్మిటి? సరైన 
ప్రయతనారిం సరింగత్మిటి? మేము ఇరింతవరకూ దరి్శరించిన 
ఆలయాల సాటిరింపలు ల్క్కపెటాటిను. అది అరింత బాగా అనిపిరించ 
లేదు. కనీసరిం సరింఖయాలకు సరింబరింధిరించినరింత వరకూ. బహుశా 
అరవై వరకూ త్లవచేచుమో.

రోజులు మరిరింతగా చలలోబడుతున్నాయి. మేపల్ వృక్షాల రరింగు 
మారడరిం మొదలైరింది. అరణాయాలతో నిరిండిన పర్వతాలు ఎరుప, 
న్రిరింజ, బరింగారు రరింగుల ఛాయలల్కి మారుతున్నాయి. మా 
రోజువారీ నడక, నేను కెనెనాత్ గ్రాహరిం పస్తకరిం ‘ద విరిండ్ ఇన్ ద 
విల్లోస్’ ల్ని ‘మోల్’ లా న్కు అనిపిరించిరింది. ఆ కథల్ ‘రేట్’ 
(ఎలుక) వసరింత కాలరింల్ ‘మోల్’ ని పడవల్ బయటకు తీసుకు 
వళ్తురింది. “నువ్్వ చాలా ఎకు్కవ చేసు్తన్నావ్ రేటీ. చాలా 
ఎకు్కవ.”  

పర్వత పరింకు్తలల్ నడుసూ్త, పరింగుతుననా నీలి రరింగు 
నదులను అనుసరిసూ్త, మేఘాలల్ ఎతు్తగా ఉననా ఆలయాలను 
చూసూ్త ఉననాపడు, ఒక్కక్కప్పుడు న్ హృదయరిం ఈ 
అరిందనినా తటుటికోలేదేమో అనిపిసు్తరింది. మరుసటి రోజు 
మళీ్ళ అదే జరుగుతురింది - వేరే ర్పరింల్ అదే ఊపిరిని 
నిలిపివేసే అరిందరిం. ఎనినా ఆలయాలు అననా ల్క్క కూడా నేను 
మరిచిపోవడరిం మొదలైరింది. ప్రతి రోజూ మేము చేరుకోడానికి 
వీలైననినా వాటికి చేరుకురింటున్నారిం.

రోజులు గడుసు్తననా కదీ్ద ఈ తీర్థయాత్రకూ జీవితరిం అనే 
పెద్ద యాత్రకూ మధయా ఉననా మరొక త్డా గురి్తరించాను. 
మేము తిరిగ వళ్ళవలసిన  నిరి్దషటిమైన రోజు యొక్క ఉనికి 
న్ కళ్ళమురిందు కదలాడుతుననాటులో న్కు అనిపిసో్తరింది. 
ఒసాకా విమాన్శ్రయరింల్ మేము ఉరిండవలసిన త్దీ 
గురు్తరించుకోవలసిన ఆవశయాకత ఎదురుగా ఉననాపడు, కాల 
అవధిలేని ‘ఇప్పుడు’ అనే ఈ క్షణరింల్ ఉరిండిపోవడరిం కషటిరిం.  
కాని ఈ మేపల్ వృక్షాలు, ఈ పర్వత జాడలు ఆ క్షణానినా 
ఇసా్తయి.

ఆ పెద్ద తీర్థయాత్రల్ నేను తిరిగ  వళ్ళవలసిన ఆ నిరి్దషటి త్దీ న్ 
వద్ద లేదు.  ఏమైన్, దని గురిరించి న్కు ఎవర్ చపపేలేదు. ఆ 
ప్రయాణానికి, ఫె్లోట్ నరింబరు, గేటు నరింబరు వ్రాసి ఉననా  టికెట్ 
న్ వద్ద లేదు. కోబో దైష్, తను మరణిరించబోయే త్దీ మురిందే 
ప్రకటిరించాడనీ, వీలున్మా సరిచేసి వ్రాశాడనీ, తన వారసుని 
గూరిచున సపేషటిమైన ఆదేశాలు వదలి వళా్ళడనీ, తన శషుయాడు 
లిఖసు్తననా తన  చిత్రానినా పూరి్త చయయాడరింల్ సహయ పడాడుడనీ 
చబుతారు. 

ఈ పెద్ద తీర్థయాత్ర విషయరింల్, నేను వదలి వళ్ళవలసిన త్దీ 
ఎరింతో సుదూర భవిషయాతు్తల్ఉరింది అనే సపేషటిమైన మాటల్లో 
చపపేబడని భావనల్ ఉన్నాను. కుటురింబ సభుయాల, సేనాహతుల, 
మరియు ఇరుగుపరుగువారి హఠానమిరణాలు, ఇటువరింటి 
భావన నమమిదగనది కాదని చూపిసా్తయి. ఒక ప్రాణరిం 
పోయినపడు, దని గురి్తరింపగా అక్కడ పోగైన మనరిందరరిం 
“ఎవరు ఎప్పుడు పోతారో చపపేలేరిం” అరింటూ తలలు ఊపతారిం. 
“మీరు దేనినీ వాయిద వయయాలేరు” అరింటారు.  నేను దేనీనా 
వాయిద వయాయాలనుకోవటరిం లేదు. వాస్తవరిం ఏమిటరింట్, 
జపాను నురించి తిరుగు ప్రయాణరిం టికెట్ విషయరింల్ 
నిరి్దషటితను నేను అరింగీకరిరించినటులోగాను, దైషీ గారు మురిందే 
చపిపేనటులోగాను, న్ మరణ త్దీ న్కు తెలియదు.

వాస్తవానికి మేము దరి్శరించిన చివరి ఆలయరిం ‘ఒకుబోజి’ 
యొక్క నరింబరు 88.  కానీ, న్ ల్క్కల్ అది అరవయయావది.  
ఆ ఆలయరిం చేరుకోవడానికి మేము ఒక పర్వతరిం ఎకి్క మళీ్ళ 
కరింత దూరరిం దిగారిం. ఒకప్పుడు సీత్లు ఈ పర్వతరిం ఎక్కరాదనే 
నిషేధరిం ఉరిండేది, కాని దైషీ ఆ నిబరింధన తొలగరించారు 
- ఈ జీవిత కాలరింల్నే సీత్లకూ పరుషులకు సమానరింగా 
జాఞానోదయరిం సాధయామే అనేదనినా ఇది గురు్త చేసు్తరింది.  పైకి 
వళ్్ళ దరి నిటారుగా, పడవ్గా, చలిగా ఉరింది.  కానీ, దని 
అరిందరిం ఆశచురయారిం గొలిప్లా ఉరింది. ఇరింతకు మురిందు రోజుల్లో 
మేము  పయనిరించిన దరుల కరింట్ అరిందమైనది మరొకటి  
ఉరిండబోదని అనుకున్నాను. కాని ఆ ఆల్చన తపపేని తెలిసిరింది.

ఈ తీర్థయాత్ర నురించి లభరించిన ఒక 

సపేషటిమైన సరిందేశరింలా అనిపిరించిరింది. 

దయతో ఉరిండు. సహయకారిగా ఉరిండు. 
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మేము ఈ ఆలయానినా దరి్శరించాము. ప్రధాన ద్వరరిం వద్దనుననా 
కోబో దైష్ భారీ రాతి విగ్రహనికి వీడో్కలు చపాపేను. దైష్ హలు, 
ప్రధాన హలుల వద్ద ధనయావాద  ప్రార్థనలు, వీడో్కలు చపాపేను.  
ఒక ముగరింప మరియు నిశచుయత్వ భావన కోసరిం కది్దసేప 
వేచి ఉన్నాను. ఒక అరింతర దృష్టి.  జాఞాన్నికి  దరి చూప్ ఎర్ర 
బాణరిం లేదు. తదుపరి మేము కరిండనురిండి దిగ రైలు సేటిషనుకు 
వళ్్ళ బసు్స కోసరిం వేచి చూసూ్త, సాయరింకాలరిం ఎరిండ చేత 
వేడెకి్కన ఒక రాతి గోడను ఆనుకుని కూరుచుని, మోటారు సైకిలు 
మీద వళ్ళడానికి సిదధిరింగా ఉననా ఒక యువకుడు బహుమతిగా 
ఇచిచున జపాను న్రిరింజ  ఫలాలు తిన్నారిం.  “అయిత్ ఇదననా 
మాట”  అని మనసు్సల్ అనుకున్నాను.  ఇది చివరి ఆలయరిం. 
ఈ తీర్థయాత్ర ముగసిరింది. ఈ దీ్వపరిం చుటూటి ఉననా ఆలయాలనీనా 
దరి్శరించకురిండానే ఇది పూర్తయిరింద? తీర్థయాత్ర అననా మాటకు 

అర్థరిం ఇపపేటికైన్ న్కు అర్థమైరింద? ఈ పని చయయాడానికి 
ననునా ప్రేరేపిరించినది ఏమిటి అని న్కు తెలుసా?

న్ వద్ద ఉననా మార్గదర్శక పటరిం మొదటి అడుగు వేయడమే 
ముఖయారిం అని చపిపేరింది. ఎక్కడ నేలని బౌదధిరిం తడిసిముద్ద 
చేసు్తరిందో, ఎక్కడ అనరింతరిం యొక్క ఉనికి సర్వత్రా 
జాలువారుతూ ఉరింటురిందో, అటువరింటి  దీ్వపరింల్ నడిచిన 
తరువాత న్కు ఇరింతమాత్రరిం అర్థరిం అయిరింది. అది ఆ పాత్ర 
నురిండి వర్తమానరింల్కి ఎప్పుడూ కారుతూనే ఉరింటురింది.  ప్రతి 
అడుగూ ఒక మొదటి అడుగు అవ్తురింది. ప్రతి మొదటి అడుగు 
తరువాత మరో అడుగు నేను వయయాడమే ప్రధానరిం. ఇరింత 
మాత్రరిం న్కు అర్థమయియారింది. అది చాలు. 

రమయా శ్రీరెం
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తిమెంగలెం చేప నీటిపైకి ఎగిరెంది. స్గర తాబేలు పిల్ల సముద్ెంలోకి 
జారుకుెంటెంది

కిెంగ్ ఫిషర్ పక్షి కి ఆహారెం కనిపిెంచెంది బల్్ల గాల్లో తేలుతెంది

నతతా నడకలో ఎెంతో ముెందుకు స్గిెంది నవ జీవనెం పొడుచుకు వసతాెంది 

ఇప్పుడు, ఎక్కడో! 

రమయా శ్రీరెం



ఇం
కా

#  



  
‘ ’  
   
() .

 , 
,  
  
  
   
   
. 

 , 
 .,  
  
 . 

 designingdestiny.
com

,  

  

    
   
   
  
  
   
 .  
  , 
  
 , 
  
    
  
.   
  , 
   
 . 
, , 
 .

 www.
heartfulnessway.com, at 
major bookstores and 
on Amazon.

  

  , 
   
‘HFNlife’    
  .. 

   
 , 
,  , 
,  , 
,  
   
   
.  
  
   
  
   
  
. 

 http://hfnlife.com




హార్ట్ఫుల్నెస్
80



- 

‘,  ’ 

   
,  
  
 .

,     

 .

 daaji.org/udemy/ 

 
  

  

3  

    
   
   
 .

   
 . 
  - 
   
 . 
  35  45 . 
 .

 http://
en.heartfulness.org/
masterclass



  , 
  !
  
  
 , 
  
.!

       www.heartspots.
heartfulness.org
heartspots@heartfulness.
org

   . 
  . 
, .

Download at
 www.heartsapp.org

info@heartsapp.org

  

‘’ 

   
 .

  .. 
.
   
.  
   
   
.

 www.heartfulness.
org/yoga-trainers
in.wellness@heartfulness.
org

in.wellness@heartfulness.
org



81ఏ ప్రి ల్  2 0 2 1
81








