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సమస � �పంచం సం�భం� ఉన��. చ���� �ం� ��మం� అక�డ అ�� మ�� త�� ���న� 

�ప�� ల కథ� కనబడ��. ఈ ఉ���� వ�స� జ���న��� � �� కనబ��ం�. ఏ��ం వ�స 

తప��ం� మ�� మ�� జ���� వ�� ���. ���� �పంచం ��� �� ��� ��� ఉం�ం�. 

అ�క�� ��� ఉం�ం�. �ప� �ప� పం���, ����, ����, ��ధ రం���  ఔన�త�ం 

��ం�న�� �శ�స�యం� ��� ప��ల�, ఇ�� ��ల�, అ� ఇ� గ�ం� క��న ��ల�, 

భ�ష���ల� �క� �య�ం� �ప�� � జ���� ఉ���. తర�ం, ���దం, �రణ�దం �ద�నౖ 

�� న��ం�� వ�� ���  �� ��� అ� జ���� ఉ���. �న�� ����చ� ����, 

గందర�ళం�, �స���� ౖ��� ��� ��� ఉ���. ఒక సం���� మ� సం���� మధ� �న� వ�వ�� 

మనం ��రణ�ౖన సవ��ౖన ��తం అం���ం. సవ��ౖన ��రణ �వన ��� అ� మనం అం�న� ఆ 

సమయం� మన ����, మన శ���  ఎ��ం�� ����� ం తప�, అస� �నవ ����� గల ఉ��శ�ం - 

��జనం ఏ��? అ� అంశం ��ం� ��, అంతకం� �ఖ�ం� � ��త ��జనం ఏ�� అ� అంశం 

��ం� �� ��� ఆ��ంచ� ఆ��ంచం. మన వ��గ� త �త��వన� ఒక�ళ మ� �ప��� � అ� ��, 

ఇక �ం� ��� �పంచ సం���� ఇ� �రణ�త� అ� �� ఎన�� ���ం� ����. 

అస� అ�వం� ��� మన� ఎన�� తట��. ఒక�ళ త��� ��� పక�� ����� ం. ��� ఎ����.

�. కృష�� � మన ��ౖ సం�ం�న స�� ఇ�. అ�క�ౖన ��క �శ�ల� అ� ��న�ౖన �శ�ల� మన �

�ం� ���  ��� ��� ఎ���మ� �����. ��� ���ం�� ఇక�డ �ం�పరచడం జ��ం�. �

��� అ�� ద��� ల �� (1934 �ం� 1985 వర�) ��న అత� �సం�ల �ం�, అత� ��న రచనల 

�ం� ఇ� �క�ంచబ�� �.
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ఈ ��� త �పంచ సం�భం క��� ఎరగ� ఒక మ� �పౖ�త�ం. ఇ��� ఉన� ఈ సం�భం మ�� ��తం� 

��రణం� తర� వ�� �ప�� ల వం�� ��. ఇ� �పంచ మంత� �స�� ం� ఉన� అల�క�� ల ప����. ఇ� 

ఒక� ఇం��� �ర�� ప��త�ౖ ��. �పంచం�� �ల �లల� ���త�ౖ ఉన��. �నవ 

శ�రపరం� ���, �న�కపరం� ���, ��పరం� �� ఆ����క పరం� �� ���, ఆ��క 

రంగం� �� ���క రంగం� �� ఎక�డ ��� గందర�ళ�, అసవ� �సత� , ���� �క�వడ� 

కనబ�����. �ండ �ఖర� అం�� ౖమనం �లబ� ఉ��ం. అం�� ౖ�లబ� అ� అల��ౖన వ�వ��ల 

��ం� కల�ం��ం���ం. ఇప�� ఈ �పంచ సం�భం� గల అ�ర�ౖన అ�యం ��ం�, అ��ష� �ౖన �

ప���� ��ం� ఎవ�� ఊ�ం�న��  ��. ఇ� ఎంత అ��ర�ౖన�, ఎంత ��నౖ ఆం�ళనల� �� 

��� ం�, ఎంత� తల��ం�� �య�న�� మనం ��ంచడం ��. అ�ర�ౖన ఈ అసవ� �స � ���� ��ం�న 

��ం� కల �ంద� తమ �వన ��ల�, పద��ల� సవ�ం� ����వడం� ��� ఉ���. ��� 

ఎం� గందర�ళం ఉండటం వల� తమ ప�ల� మ�ంత గందర���� సృ��� ���. తమ తమ వృ�� ల� �

అం�త�ౖ��న ����, ������, ���� ఈ �పం��� ఏ��� ��డ��. �న�� �వన 

��య�, ఆ �తం� � ఒక �గం ��� అ�న �ధ ప�జయం �ందక తప��. ఎం�కం� �ధ ఇ�� 

ప�����, స���� ��క�ౖన�. అం��త అ� సత�ం ��.

Madras, 
22 October 1947;

The Collected
 Works, Vol. IV.

3

�జ�న
సం�భం



ఈ మ� �ప��  ఏ� ��వ�న జ��న� ��. మన� �� ఒక�ర� ��� త�� ��ం. మన ���� 

�ర�క���నౖ ఈర�� , ఉ��ల�, అ��శల�, అ��రం �సం, �తన� ం �సం అ��లస, ��� పడటం, 

మన� ��� �ణ�త ����వడం, ఇం�య సంబం�త ��వ�, కృతక�ౖన ��వ� వం� ��� మన� ఈ 

�� �ప�� � ������ ���ం. ఈ పరమ ��ణ�ౖన �నౖ�����, అసవ� �సత� � మన� ���లం. �� ఎవ� 

���� ��. �� ��. ఎం�కం� ఆ�చ� ���, స�హ�� ���� ఉం�, �� ఆ�ం���  �ం� 

�����, ఇం�య సంచలనం క��ం� ��ప���  ��� ���, త�ణ� తృ��� వ�గల, త�� �ర�గల 

��వల� ప�� �� ����, �� ఈ �ప�త�ౖన, �పం��� అంత�� �ం��� �న� ఈ �� �ప�� � 

��� ��� ����... ఈ �ళ��� �� ����. ఏ ఒక� ఫ�� స�హ� బృంద� ��. ఏ ఒక� వ�� �

��. ���� ��.

Madras, 
22 October 1947;

The Collected 
Works, Vol. IV.
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స�, ఆ��క �పంచం అం� ఏ��? �ం��క ��ౖ��ల�, �ర� సమర�త� న��ంచబ��న� �ద� �ద� 

సంస�ల� ���ంచబ�న�� ఆ��క �పంచం అం�? �ం��క రంగం� �� � అ��త�ౖన �గ� 

కనబ��ం�. అ�క సం���ల ��ౖ �� ��ళ�ం ��ౖ ��మం� ��� ��! ఆ�ర ప��� � ��, 

వ�� �� �� ��� స�నం� అందడం ��. ఉత�� � �ధ�� సమస��  ��� మం� ����ం��� తమ 

ఆ�నం� ఉం� ����. ��య ��� ��ల మధ� సంఘరణ� ల� �రకమ���. ��� � 

జ���� ఉ���. ��� అంతం ఉండటం ��. ఎం�కం� ����� ����� ప���� ��రప� 

���. ఇ� ఆ��క �పంచం అం�. అం� క�? �ం��క పర�ౖన అ�వృ�� జ��ం� �� ��� 

సమ�ౖన, అం� శ�వ� ంత�ౖన �న�క ప�ణ� జరగ��. అం��త ఇ���న� ఈ ���� సమ�ల�త ��. 

��ౖ� �క రంగం� క��� ఎ�గ� అ���ల� ��ం��. అ� సమయం� �నవ ��తం� ��ణ�ౖన 

����. �ల���న హృద��, �� మన�� కనబ�����. ఇ� ఈ ఆ��క �పంచ� ��. అం� అ� 

��. �పంచం �� �� �� ��. � �పంచం అం� అ� ��. ఆ �పంచం� ఉన�� �ం� ��ం��న� 

�ధ, �క �హృద��.

New Delhi,
14 November 1948; 

The Collected
 Works, Vol. V.
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�� సం�భం వ�� ప�ం�. ఈ సం�భం ఉన�� �పంచం� ��. ఈ సం�భం అ��ద�ం ��. మ� 

భయంకర�ౖన ���� �� �భజన� �� ��. ఎక�డ ��� ఎ��� అం���ం� �న��� 

��న� అ��ష �ం�కృ��� ��. ఈ �� సం�భం మన �తన� ఉన��. మనం ఏ�� అ� ఈ 

సం�భం. మనం ఎ� త�ర��� అ� ఈ �� సం�భం.

Madras, 
25 December 1982;

Mind Without
Measure.
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ఈ సం�భం ఉన�� 

�నవ �తన�
��త ప��త �ం� మ�� 

�ర�ౖ���



అ�క �ల సంవత���� ���� న� ఈ �న�� ఎం�క� ఇ�వం� ��ణ �ర�శ�, ఇ�వం� 

సంఘరణ� � ����� ���? ఇ� ���ం�న� ఎ���? ... అ�క జ�� �రణం� అ�, ���య�� 

���వడం వల� అ� వం� ���న ������, సమ��ంచ�� పక�న ���యం�. �ం��క ��� నం ౖ

�క�వడం వల�, �త��ం� �వ��రం జ�� ����� �క�వడం వల� అ� జ���. స�, అస� ఈ 

పరమ ��ణ ����� గల �ల �రణం ఏ��? ఈ �ధల� �నక గల అత�ంత ��న �రకం ఏ�? ఈ 

�శం�, ఎక�డ�� మం�తనం, ద������ ఉం�� అ�, చంప�డ�, అ��షత�ం �డ� అ� 

�య�� సం����� ��రప���� అ�వం� ఈ �శం� �ట��ం�� ����  ���� 

ఇ�వం� ��� ఎం�క� ���ం�ం�? ఇ� ఎ��� జ��ం�?

Bombay,
28 January 1968;

Meeting Life.
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ఎం�కం�, ��న �లం� ఆ�ం�పరత��, ఆ�పత�ం �ర� �లస �� మ���� �ంద� ఉం���. 

అ�వం� మ���ల� ��న బృం�� ఉం��. ��� అ��శ� ��, ���ర� ��త�ౖన ఊహ�, 

�ష�ంతన �� ఉం�� ��. స�జం� ఆ����క�ౖన, ��పర�ౖన �ణత ����, స�జం పతన�ౖ �

��ం� �� స���� �ర����శం �యగ���. అ�వం� ��� ��న బృం�� ఎంత ఎ��వ 

సంఖ�� ఉం� అంత ఎ��వ� స����, ������ ర�ణ, భ�త ల�ం��. ఈ �రణం�� �రత�శం 

�� ఒక� �ం� ��� ��� �ర�శ� అంత�ౖ ��ం� �లబడ గ���. ��క �పంచ� అల� 

క�� �ల� ����� ��ం� ఉండ గ��న�� ����  ���మం� అవడం వల� �� ఇ�వం� ఈ 

�ప�త�ౖన �ప�� � ప����.

Madras,
26 October 1947;

The Collected
 Works, Vol. IV.
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���ల వల� క�� �ఃఖం ఉన��. ����  ఏ��� అ���న� ��ంచడం వల� మ��� క�� �ఃఖం 

ఉన��. �ద�క� �ఃఖం ఉన��. ద��ల�, అ�� న� అంధ�రం�, ���గ�ం� ��� ఉన����, �� 

��ం� ఏ ఆ��ప� �న�� ����� ��ల� ��న��� మన� క�� �ఃఖం ఉన��. �పంచం� 

ఉన� జం��లన��ం�� ��గ�ల��  చం��, �క�� �క��� న�� ��వధ� ���  హత����  

ఉం� ��� న���� క�� �ఃఖం ఉన��.

Bombay,
28 January 1978.
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�కృ�� మన� ����  ఏ సంబంధ� �క�వడం ��� ం� �� �ంత� అ���� ం�. ఈ ��� ౖ

���� న� అసం��క�ౖన ��ల ఎడల క��ర�, అ�స�ందన ఏ��ం మన� ఉన���  కనబడటం ��. 

ఒక ��ఢ�ౖన, అచంచల�ౖన �ంధ���� క�క మనం �కృ�� �ల����ం� మన �హ��పల�ం �సం 

ఒక� జం��� �� ఏ��� చంప� �క చంప�. మన స��భం �సం ఒక ��� ��, �క�� ��, �� 

పం�� �� �� �య� �యం. ��� ఆ��ంచ��� ��� ��, ప���ం� �� ప��� �య� �యం. 

మన ��ల ఆ�గ�ం �� ���వడం �స�, ��� నయం ���వ��� ఇతర ��� � 

క��డ��. అ�� మన�� స�స�పరచడం అ�� ����  �న��ౖన �షయం . అ� ��. �� క�క 

�కృ�� క�� ���� ం� �మ�మం� ఆ స�స�త� �ం���.

25 February 1983;
Krishnamurti

to Himself.

11

�జ�న
సం�భం



�కృ�� �రం� జ�� మనం �����ం� ఒక�� ఒకరం �� ఏ సంబంధ� ��ం� �ర�ౖ ��ం. 

ప�ల��, సం�చం� ��� ���� �� వల�ం� �ట�ల�� �� మన� ఏ సంబం�� ఉండ�. ఇక 

� �ల�ల�, �పల� ��� న����న� మ��� ల� �� సంస�ర��, సంబం��� �����. ఆ�రం 

�సం ఒక జం��� �� చం�న��� ��� ���త���� �����. �� ��� �ణ�త� 

�ం��ం��.

�� ���తత�ం �క�వడ� స�హ�� ల� ఆవల� ఉన� మ��� � �త చం��� ం�. అ�ర�ౖన �వన 

��హ� కద�కల� సంస�ర��, సంబం��� ���� �ం� క�క అ��� �� అ�� �ంధ��ల�, అ�� 

సంబం� ల� �గ�ం�� ���న��� అ��ం�. అ��� �� - అం� � అహం - అ� మ� ��న�ౖ 

��ం�. అ� తన �� ����ౖన ��పణల�, బ�య�ౖన ��కల�, ��ప�ల� అ� ������ 

సంత�ం��ం�ం�. �� �పం��� మధ� గల ఎడం ఇం� ���, �ద�� ౖ ��ం�. అం��� 

సంఘరణ� ల� �� ��� ���.

The Whole
 Movement of 

Life is Learning: 
Letters to the 

Schools, Ch. 67.
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ఒక�� � ���  ���న�ట���, ఈ �నవ �పంచం ��ౖ �� - �కృ� ��ౖ, గగనతలం ��ౖ 

���న�ట��� అ��త�ౖన ఒక �మ�లత, ఒక సమ�ల�త, ఒక �మరస� �వం అక�డ కనబడ��. �� 

ఒక� ��� ��, �� ఒక� ���� ��� అ�న ఒక �మత, ఒక �ందర�� ఉం��. �� ఒక� �ండ 

�ఖ���, �� ఒక� �ండ �య� ��� �ం�న ఒక లయ, అచంచలత�� ఉం��. �న�� న�ల� 

తన అ�� ఆజ�� �  ఉం���ల� �య���� ��, కల�షపర�ల� �య���� �� ఆ న�� తమ ��హ 

�గం� �� �వ�ం� ��� ఉం��. ��ల� అం��వ��� �� �� ��హగ� ��� 

ఉం�ం�. ఇ� ��� మ����. స��ల�, ���, అ�రం� �స�� ం��న� ఆ�శ �మ��  ఒక 

అ��త�ౖన �స�చ�త, �మత ఉ���. అ� �� అ�త� �ం.

�జ�, నక� ���ల�� చం��ం�. �ద� జం��� �న� జం��ల� �� ����ం��. ఇ� మన� 

�రం� కనబ�� ఇ� ఈ మ��శ�ం� గల �మ� ��నం. ఇ� మ��� ��� ��. మ�� క�క 

�క�ం ���క�� �శ�ం� �ప� సమ�ల�త, �ప� �మరస�� ఉం��. అ� ఈ మ��శ�� �ందర�ం. 
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 Movement of 

Life is Learning: 
Letters to the 

Schools, Ch. 70.
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అస� ఈ సమస � �వన అ��� ��� �నక గల అర�ం ఏ��? �� ��ౖ ప��ం� �డటం �� ఇషం �క �

�వ��. ఎ��� ఈ �శ� �ం� త��ం�����ల� �� అ� �ం�����... ��క ���, �� 

���, �వ���, ���క���, తత����, �న�క ��ష� �, �న�క ���� ��� - �ద�నౖ 

��� ఏ� ఒక �షయం� ఉన�త ��� నం, �ం�త�ం సం��ంచ��� �� ఇర�,ౖ �ప�� సంవత��� 

కృ� �� ఉండ��. ఏళ� తరబ� ఆ అం�ల� �� అధ�యనం �� ఉండ��. ��, �� ఏ�� అ� – ఆ 

��� � అంతట �� క��ట����, �� ఎం�� ఇ� ���� ��� అ� � అంతట �� క��న��� ఒక� 

�� �� క� �వర� ఒక� గంట �� ���ంచ�.

IIT-Bombay, 
7 February 1984; 

Why are You 
being Educated? 

�జ�న
సం�భం



మన ���ల� మనం వృ� ���ం����? వృ� అ� ఆ �ట� అర�ం ఏ�టం� మన శ���  అ�క 

ర��� మనం వ�ర�పర��ం���ం అ�. ��� ��� వృ�� ��  �����ౖ� అ� అ�స���  మన శ���  

వ�ర�పర� �ం���ం అ�. మన సమస � అ��� ���, మన సమస � ����� ఈ �ధం� వృ�� గ���� ���? 

�� క�క �� ధనవం�ల��, 'అ��, �� �� డ��, సంపద� �డ��� ����. �� �� 

�ఖం�, సం�షం� ఉం�' అ� అం��. �� �� ఏ� ఒక ��భ క�క ఉం� ఆ ��� � ఆ����క 

�వ��� ��దకరం అ��ం�. ��భ ఒక వర��దం వం��. అ� ఒక �శలం. ���క�ౖన ఒక రంగం� 

అ���, ���, ��ౖణ�ం అం� �� అ�. ఈ ���క ��ౖ��� అ�� �� ������  క��ం� అం� �మ��� 

�క�� �క��� �డ�� ��య�. అం��త �మ��� �� ���ం��వల�న� ఏ�టం� - � 

����� �� వృ� ���ం����? అ�. � వద� �� ధనం ఉండవ��, �� రకర��నౖ ��ౖ��� 

ఉండవ��, ఒక ���క ��గం� �� ���� ౖఉండ��. �ప� ���త �అ�ండవ��. �ప� ���ర �త��  

అ�ండవ��. అ�� ��త చర�ం�న ���ం� అదం� వ��  వృ� �త� అ� అ���� ం� క�?

15

Bombay, 
10 February 1985; 
That Benediction 
is Where You are.
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� సభ�� సంస��� ఏమం� యం� - "����� గల అర�ం ఏ�� అ� అ�� ఎం�� తల పగల���  

�ం��? ఊ�� ����  �ం�. అసహ�కర�ౖన ఈ �కృతత�ం�, �శ�క�ౖన ఈ ����, ఈ �ః�ల�, 

ఈ �ధల�, ఆం�ళనల�, ��ల�, భ�ల�, అం� �ం� �� ���దల�, ఒంట�తనం� 

���యం�. ఇవ�� � ��తం� ���. ��� �� ���� ఏ��� ���. అం��త ��� 

ఆనం�ంచం�. � ��తం� ��ల� ��ఖ �� నం ఇవ�ం�.” 

అం��త �� అ��� ఆ ప� ��� ���. 

Saanen, 
22July, 1973 
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�పంచం� ఎక���ౖ �డం�. ����� ఎ��వ�� �గ���వడం, �ణత మ�����  కనబ��ం�. అ� 

వ��గ� త�ౖన �ఖం ��, సమ� �ఖం �� ఏ��ౖ స� - అ� ��తం� అ��ం� కం� అ��ఖ��ౖ �

��న��� - ��� �ఖం అవ��, తన స�ంత ఇ���ల� అంద�� ౖ�ద�డం అవ��, ��ం� ఉ�కపర� � �

��� అవ��, స��భం ఇ�� �ఖ�ం అవ��, అ��ర� అంత�� ల వల� క�� ��లవ��, తన �ంత 

�ఖసం��ల� ����  �ం��, త�� ������, తృ� � �ం�� అ� ఎడ�గ� �ం� అవ�� - ఏ��ౖ స� - 

అ� పత��� �దర�నం. �ధ�త అ� అం��� ����  అర�ం ��ం� ��న���, ఇత�ల� ప��ం��వడం 

అ�� �న���, ��� ��ం� ��, స�� ��ల� ��ం� �� �ద� �పన��� - �����ల� 

ఈ �ధం� �ర�� ం� �డటం మ�క �ధ�ౖన పతనం - �గ���వడం. ఉన�త �� �ల� �� కపటం 

ఉన����, వరక�  ������  ���� ��ం�న���, ��ౖక ��త� సం�షణ��  అబ�� � ఒక �గ�ౖ�� 

న���, ��� మం� అంద� �నౖ �రం�శత�ం చ���� న����, వ�� �ల� ��న�ం ఎ���నౖ��� - 

అ���క సమస � ����� �హం జ����ం�. అ���క చంపడం ��త� ఏ�క �ష అ���ం�. �మ� ౖ

ఒక �ఖం� ���ం�ం� అ���క �వన �ందర�ం �ం�, ��త� ప��త �ం� �న�� తమ� �� 

�గ�ం�� ���న���.... .

మన �����  ���� �ద� �ట �� ఆ�క�త� ఇ��న���, ఈ ఉ��శ�ం ��� �� సంబంధ �ంధ��ల� 

స��భం �సం ఉప��ం��ం�ం� క�క - అ��� మ�క�� �జ�ౖన సంబంధ �ంధవ�ం ఉండ� 

ఉండ�. అ��� సంబంధ �ంధ��� ���ర వ�� �� ౖ ���. �ఫల�ం �ం�� అ� ఆ బల�ౖన 

�రణ� �ఖ���� ఆ�రం. ఆ �ఖ���� ల�ంచక��, �� అ� వ�కం�  ���� �ర�ం �క�� - 

అ���క �ప�, ����ద�, ��ష�, కచ�దన� ��� ��� �. �ఖ���ల �సం ఈ ఎడ�గ� �లస, 

అం��� ��స ���� ఉ��ద� క�.

The Whole 
Movement of Life 

is Learning: 
Letters to Schools, 

Ch 28.
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ఎం�క� మ�� ఇం�య సంబంధ�ౖన ����  ����� ���? ఇ� మ� ���ౖన సమస�� అ�ం�. 

ఎం�కం� ఆ��క స�జం� ఎ� ��� �� ఒక� అంశ�, �� ఒక� �ధన� ఈ ఐం�య ��ల� 

�చ������� ఉం����. ���  ప�క�, ����, స���ర �సప�క� శృం�ర ��ల� 

ఉ�కప��� ండటం కనబ��ం�. �జల దృ�� �� ఆక�� �వ��� ���ర �కటన��  �ల �మ�ల� �

ఎ��వ� ఉప��ం��ం����. �హ��ౖన, ఆంత�క�ౖన ఉ��ల� �త��ంచడం జ���న��. అ� 

ప�� ఆ రక�ౖన ఉ��ల� �చ��ట�డం, �ం� ��ంచడం జ���న��. ��� తం ఉన� స�జం ఇ� 

ఏర�డ��� �రణం ��నం� ఏ�టం� ఇం�య సంబం�త�ౖన ��వల� ��ఖ�త ఇవ�డం. అం�� 

వ�� ��, అ��ర�, అంత�� , ��, వర�� �ణం కం� ఎ��వ �ఖ��ౖ���. � �����  త��న 

అ��ం�� �� ��� ఐం�య ��వ� అత��క�ౖన ������ సంత�ం��� ������. .... �� వ��  

�ల� ����. అక�డ ఉన�� ఏ� ��. ����  ��. �� �� ��� న�� ఏ�ట�� అం� డ�� 

సం��ంచడం. �ట� �క ఆడటం, ���� �డటం, �స�� � చదవడం. �� �� మ�� మ�� ఇ� ��� ం��. 

Bombay,
 15 February 1948; 

The Collected 
Works, Vol. IV.
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�� డ�� గల�� ��ౖ క�� ��, �����  ప� తమ� �� మ����ల��ం��. �� �ర��  ఎ�� 

����ం��. ���� ��� �. ��ర�ం, గ��దనం ఉన��� తమ� �� మర��వ��� ఏ� 

�త��  క��ట�డం, త�� �యడం� �����ం��. �ంద� అంత� �ం� క� �� ఎరగ� 

నమ����  పడ��. ��� � �� తమ� �� మర���ల��ం��. అం�క� ఎవ� ఒక�� 

అ�స�ంచడం �ద�డ��. ���ల� ఆ���� �. ��� ఏం �యవల�ం� ఆ ���� ఆ���� �. 

��� �చ తప��ం� ఆచ��� �. ఆ�ం�ప�� �� ఏ� ఒక� �� తమ� �� 

మర���ల��ం��. అం��త మనందర� �� వయ� ����న����, ప�ణ� �ం��న� ��� 

మన�� మనం మర���ల� అ��ం�ం.

Varanasi, 
22 January 1954; 
Leaving School, 

Entering Life.
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���తం �� మన�� రకర��నౖ ప�� ���, అ� ఇ� ఎ�� �ప��ం�. �ట�� , �త��  ప� ప� 

ర��� ��ౖ అ�వ�కమ� �ల� ఆ మన� అ��ం�ం�. ఏ� ఒక��� మన�� �ం����. ఏ� ఒక 

��పకం� ప���� అ��ం�� �� మం�. ఇం��ల� సంచలనప��� ఇం� ఎ�����వ� ��� 

అ� ���ం� అ�క ర��నౖ అ���� అలవర��వడం, వ��యడం ��� ం��. ����� క�ర��  

ఇవ�� ల��� �. �� మం�� ఇత�ల వ�వ����  మ� ఆస� � ఉం�ం�. ఇక ���� ��� �లం 

గ���� ం��. ఇత�ల� ��ం� ఈ ��హలం �రణం�� �క��న�� �ర, �స ప�క�, �న ప�క� 

చ���ం��. ఆ ప�క��  ���ల� ��ం� �� ఊ��� క���  చ���ం��. ఆ ����� 

క�ర � �ట�� � హత��, ���� �ద�నౖ కథ�ల� ఎం� ఆస���  చ���ం��. ఈ రకం� మనం 

�హ�గత�ౖన �ష��� � ����వడం ఎ��� ౖ�� ఉం�ం�. అంతర�తం� ��� ఉం���ం. 

బయ� �ష�ల� ఉం���న� ��� ఇం��ల� సంచలనప��� ఇం� ఎ�����వ� మన� ���. 

��ప�� �త � �త��  ���. ఇ�వం� కృతక�ౖన �ర�క��ల�, అర�ం�� ��ప�ల� ఆ��క �వన �� 

�త����  ఉం�ం�.

Commentaries
on Living, Ch:3
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భ�ష���  ��ం� మన� అంత� �ద� ఉన���  క��ంచ�. ���జ� �ం� ���� ��� న ��న దగ���ం� 

అర��� వర� ఏ� �ర���� అం���ం� ���  �� �ల�పం ��� ం��.
�ల�ల� �� ఇ� �ల�పం. ���ర �కటన� అ�� �� ��� మం� ��ద �ర���� 

అం��� ��య� �� ��ం� �ధం� త�� �యబ�����. �పంచమంత� �� ఇ� 

జ���న��. ఇ� ��� న� �న� �ల�ల భ�ష���  ఎ� ఉం�ం�? ��రంగం �� �ల�ప� �ర���� 

అం��� న��. ��� మం� బ� �ద ఆట ఆ��ం� �ప�� �క నల� �ల మం� ���� ��� ం��. ౖ

�ం�� �ం����� అ���  �క� ���ం��..... ఈ �పంచం� న��ల� 

పర���� న����, ��ధ �����  ఇ� జ���ండటం ��� న����, ఈ రకం� ���ల�, �ల��ల�, 

ఆటల� మన� �ం��� ఉండటం ��� న���� �పంచం ��ం� ఏ��ం ప��ం��� ���ౖ మ�� 

భ�ష���  ఏ�� అ� �శ� ����ం� ఉండ�. ఇ���న�� ఇం� ఎ��వ��ం�? �న� �న� ����  

�న���ం�? ��ద �ర���� ��ౖధ�భ�తం� ఉం� ఇం� ఎ��వ���?

��ద �ల��ల ���రం అ��ం�� హసగ� తం ���న����, ��� తం �మ�మం� జ���న�� అ� - 

అ��� �వ��వ��, ����� �, �న��ల�� �రంతరం ��ల ��ౖ�, సర�ల ��ౖ�, �ణయ 

శృం��ల ��ౖ� ���ంచబ��, �చ��ట�బ�� ఉం��. అ��� సంయమనం. ��డంబరత అ� 

�ట�� �� ���  అవతల ��యడం జ���ం�. �� ��ం� ఒక� �ణం �� ఆ�చన ���ంచ�... 
��ండబరత అం� ��� అంత�న� ం� ఉం�� ఏ�� అ� �వ��� ం� �� బ�శ ��� 

���ం��. �ల�ం �ం� �మ��� �� ��దపర��ం� ఉం�ల�, �ల��ల �ర���ల ��� 

� �ం� �� త��ం��� �ర�ల� �����  �మ��� �ం� ఉం��. �న�క ���త��  �� మం� 

�� ఏ మ���� క��� అ� ��ౖ వ�కప� ర�ల�, ఏ రకం� �� ��� �పల �చడం, అ��� 

�ట�డ� �� � ��కరమ�, ��ద��షమ� అం����. అం� అ� అ�� �యడం �న�క �

�కౖ��ల� �� ��� ంద� అం����. అం��త సహజం�� �� �� �పంచం��, ���ల 

�పంచం��, �ల��ల �పంచం�� అ���ట�డం, �లం గడపడం ఇం� ఎ��వ��ం�. ఇవ�� �� 

�� ఏ�� ఆ �� �ం� �� త��ం��� ���వ��� �డ������.

Krishnamurti 
to Himself,

18 March, 1983
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��ల త�� వృ�� �ం�క, అ��� మ��� బ�శ �� �ం� గంటల �� ��� ప� ఉం�ం�. 

త�ర�� మన కళ� �ం� ఇ� జ��� జరగ��. అ��� మ�� ఏం ��� �? ����  ��ద �ల����  

������?... �� మ�� అంత���డ���? అంత��ఖం� �ళ�డం ��ద �ర��మం ��ం �� 

��. అంత��ఖం� మ�� లం� అత�ంత�ౖన ప��ల�శ�,�  ప��ం� శ�,�  అవ��గ� త�ౖన అం� తన� (��) 

�ంద� �హణ�లత ఉం� ���. ��� వ��క ఈ �ం� ర��� జ�� అవ�శం ఉన��. 

Saanen, 
21 July 1981; 

The Network 
of Thought.
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� �మ�� �ల�, ��� క� వ��న � ��� సంపద� � ���  కవచం� ��� �� ���ం�� ��. 

అ�� అ� �� ఆపదల� ��� ���  ���. అ� � సమస � ��తం� అ����. �� అ� �� 

�ర�ర�ౖన �రవస�ల�, వ�ధ�, �ః��� ��� �డ��. � ఆ�రం, � ��� �, � �ష�ష�, � 

�ఖసం��� - అ� �� ��� క���� �. �మ��� మంద��� �� �స��� వ� ప��� �. � మన� 

���త�లత ����ం�. త�ర� అర�ం ���� ���దనం మన�� త����ం�. ఉప�తల �నసం� 

జ�� ఈ �ర�క��ల ఎ�క క�క �� క���, మన�� � ౖ�నౖ� జ�� ఈ ���, ఈ నటన�, 

����, త���, �ర���, అ���ల ఎడల ఎ�క క���, అ��� ఎ�క ���� ��ం�, ���టత�ం 

�ల�ం��. �స�షత, అవ�హన ��లం� �� �ఢ�ౖన ��ల� అలజ� కలగడం �� అవసరం.�

The World
Within,
Ch:75.
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అం��త, అ��ం� కం� ��న�ౖన సంగ� ఏ�టం� .... ��య �� నం. తన� �� అర�ం ����ం� ఈ 

�పంచం� �మత ���� �వడం �ధ�మవ�. మన� ఉన� మన ఆ�చన�, మ����, 

�వస�ందన�, మన చర�� అ� ఆ �తం�  ��య� ��ంచక�� �పంచ �ం�, �మ�లత, భ�త అ�� 

ఈ �పంచం� �ల�ల�డం �ధ�మవ�. అం��త తన� �� అధ�యనం �యడం అత�ంత ��న�ౖన 

�థ�క అవసరం. ఈ అధ�యనం త��ం��� ���� ��య ��.

తన� �� అధ�యనం �యడం వ��  ���య ��. ఏ� �యక�వడం ��. �క�� ��� మనం 

��� న� �� ఒక� �� ఎడల అత�ంత�ౖన ఎ�క క�� ఉండటం తప��స�� ���. అ� ఎ�వం� ఎ�క అం� 

ఆ ఎ�క� త����ల ��� ఉండ�. �షణ �� ఖండన �� ఉండ�. మన �త� ��తం గ���న���� 

ఉండవల�న ఈ ఎ�క - త� అ� ఆ సమస � ��య ఎడల ఎ�క ఉండటం మన�� సం��తపర��వడం �� 

��. �క�� అ� �రంతర� �స�� ��  ��ం�. �రంతర� �స�షప���  ఉం�ం�. ఇ�వం� �

ఎ�క� �ం� �మ�లత జ��� ం�. �దట ఈ �మత తన� క���ం�. ఆ �నౖ �హ�ం� తన� గల 

సంబంధ �ంధ��ల� �ల�ం�ం�.

Poona, 
19 September 1948; 

The Collected 
Works, Vol. V.
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� ��తం� ఏ �ధ� �క��, సంఘరణ�  ఏ� �నట���, అస� � ��తం� ఏ సమస�� �క�� 

క�క, �పత�ర�ౖన ప����� ఏ� ఎ���వల�న అవసరం �క�� అ��� ఇక �� �ప�వల�న� ఏ� 

��. అం� ఏ�టం�, �� ��� ����ం� �ం�� ��త� చర� �మ��� ������. �� ఏ��ౖ 

�ధ� �దలవ�� ��రణం� �� ఏం ��� �? ఏం జ���ం�? ఆ �ధల� త��ం� ఉపశమనం �సం 

�ంట� ����వడం ఆరం��� �. ఇ� �� ఓ��� ��� ��� ��� ప�� �వడం�� �మ�మం� మ�� 

�� ���� ���ం��. �� ప� ��� �మ��� ��� �� ����� ం�. ఏ��ౖ ఆ�తం త�� - ఈ 

ఆ���� �� �ధ అ� అం��. ఆ ఆ�తం �మ��� ���ం� �����న��� - అ� స��ౖన �ణం. 

ఆ �ణ� - �ధ� ఓ���� ఉపశమ��� ����ం� - �ధల� గల �ర��� అ���ం� �జ�ౖన త�ణం.

Montevideo, 
26 June 1935; 
The Collected 
Works, Vol. II.
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సంఘరణ�  ��ం�న స�హ క�క �� �క�� - అం� � ����� ప�స�ల� మధ� జ��తన� �ద�ం 

��ం�, ఆ ఒక �ద�ం జ���న�ద� స�హ �� �క�� అ���క ఆ ��� �� ���ం� ఉ��ల �సం, 

ఉపశమ�ల �సం �� �తకడం ఎం��? స�హర�తం�� అ�� ఉం� �ం�. ప����� తమంత �� 

ఆ సంఘరణ� � ���ంచ�వ�ం�. �� �సం �� ప��తక� ం�. అ� ప��� � �జం� �� సంఘరణ� �, � 

మన�� హృదయం� �� సంఘరణ� � కృ�మం� త�� �� అక�డ �ట� కం�. కృ�మ�ౖన సంఘరణ� � 

�� ఎం�� సృ��� రం� ఏ� ��ం�ంద� �� అ��ం� ఉం�ం�. �� �� అ� ఏ� ��� �� �

�� భయప����� �బ�� . అ�� ��తం �మ��� వదల�. ఆ �� ��ం� ��� ం�.

Ojai, 
18 June 1934; 

The Collected 
Works, Vol. II.
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త��� ���� అ�� ����� �� �ప� ఉం��� �ర�తం�, భ�ం� అ���� ం� ��. ఎవ�� 

�మ��� �క�� అ��ం��. అ�� ��తం అ� ఉండ�. ��తం � త�� ���� ఉం�ం�. 

వదల�ం� ఎ��� ���� ఉం�ం�. ��� త��� �� ప�� �ర�ల� �రంతరం �య���� � 

ఉం�ం�. ఎ��, మ��� �� ��ల� ��తం అ� ��� ం�ం�. �� భయప��ం�, త��� - 

���� ���� ���ం� ఇం� గ��� త��� �దడం, �ట�డం ఎ��వ��ం�. అం��త, 

�హ�గత�ౖన ర�ణల�, భ�తల� �� ఎ��వ ����, ��� గ��� ప�� �� ���న� ��� ��తం ఇం� 

ఇం� ���ం� వ�� � �నౖ ప��ం�.

Varanasi, 
16 December 1952; 

The Collected 
Works, Vol. VII.
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స�, �మ��� ఏ� �ర�గ���ం�? ఒక �� సం�భ�? � తల�య �ద గ��� �బ� త��� అ��� 

��� వ�� ం�? �ఃఖ�? క����? అవ�� జ���. ఎ�� సం��� వ���. వరస�. అం��� క��� 

కడవల ��� �� ����. �� ఏ� �� �� ��� ���న��  కనబడ�. ఎం�కం� ఎవ� �� ఆ 

��� ��ల�, ఎవ� ఆ ప� ��ల�, ఆ ఎవ� మ�క� �నౖ �� ఆ�రప�����. '� అంతట �� 

క��డ��' అ� ��ం ఎవ�� అనడం ��. 

Madras, 
29 December 1979; 

The Seed of a 
Million Years.
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� ఈ ����� �� ఏం ������? ఈ ��తం �� ���ంచబ�ం�. ��తం అ� �లవబ��న� ఈ 

మ� అ��త�ౖన� �� ల�ం�ం�. ఈ ��తం� �ః��, ���, భ��, అప�ధ�వం ఉ���. 

��తం� ఉం� ���ంసల�� ఉ���. ��తం� ఉం�ట�వం� ఆ ఒంట�తన�, ఆ ����స�హ� 

ఉ���. ��� �� �వన �ందర�� ఉన��. అవ�� �� ���. అ�వం� ����� �� ఏం 

���? ఈ �శ� ����, ఇక �కం భ�ంచ�క ��� మంచం ఎక�కం�. ఎం�కం� �� ��న� ఏ� ��. 

����  ఏ� �య��. �� ఒక ����� ���ం��. �కం� క��  అత�ంత ���నౖ అ�ల��ౖన 

అంశం ఆ ��తం. అ��� �� ఏం ���? ఆ ����� ప�� �� �కృతం� త�� ���. ��వధ� 

���. ����� �క�� �క��� �ం� ����. క��� ం� �భ�ం��. �ంస�, �ధ�ం���, 

����ల� ��� ��� �. �మ ��ం� ������. �� �నౖ ��ణ�ం ��. �� ��ం� ����గం ��. 

అం��త, � ��తం� �� ఏం ��� అ� �శ� ���న���� � క��� క���� వ�ం� చ�ం� ఉండ��. 

�� క��� ఎం�� ���� ందం�, ��� �రణం ఏ�టం� �� గతం ��ం� ఆ���� ��� �బ�� . �� 

ఏం �� ఉం� ఉండ�� అ� �ం��� ��� �బ�� . ఆ క��� �� ౖ�� �� ���  ���� న� క���

Bombay, 
14 December 1969.
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సం�ష�, న��� ఉండట� - ఇ� �� ��ంచవల�న ల��. �హసం ��, ఆశ�� ఇ� ��� 

సంఘటన�. అం�. అ��ష� గమ�ం అ�న�వం� అ��షణ� ఇ� జ��� ఉం��. ఎం� 

సహనం�, వదల� ��� ఆ అస�నౖ గమ�ం �సం ����ం� ���. ఆ గ���� - ఆ ల��� 

క����న��� ��� మన �ప� ఆ ���ౖన అలజ�, అంతర వ�ధ అంత��� �. ఆ గ���� క� 

�ట���� జ�� ��ణం మన� �ం� ఉం�ం�. ఇక త��న ఏ �����ౖ స� అ� అర��న�ౖన 

అనవసర ��ప��. అ� అ�� అ�� నం ��ౖ� అప�మల ��ౖ� ��� ���ళ��. మన �పల� 

మనం �ప��  ఈ ��ణం ఒక ఫ���� ఆ�ం�� ��డ�. సంఘరణ� �, �ః��� ప���రం �సం ��. 

ఎం�కం� ఈ అ��ష� ��ణ� అం�త �వ�, అంతః���.�

Ojai, 
17 June 1945; 

The Collected 
Works, Vol. IV.
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మ�� �యవల�న స� �ర�ం ఏ��? �స�ం�హం� మ�� �యవల�న ప� �జం� ఏ�టం� స���� 

క��ట�డం. ��ౖ�� ఆ�ష��ం��వడం. అత� �యవల�న� ��ంచడం. అం� తప� తన ��ర� 

��జనం �సం �� రకర�ల �ర���� ��. సత�ం ఏ�� అ�� ఆ�ష��ంచడం�� �మ ఉం�ం�. 

మ��� మ��� మధ� సంబంధ �ంధ��ల� గల ఈ �మ ఒక ��న��ౖన �గ�కత� ����� ం�. ఒక నవ� 

�పం��� సృ��� ం�.�

Think on 
These Things, 

Ch:26.
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�న�లం అందర� ఒక�. అం� ఒ� �న��. ఈ �� మన�. అందర� క�� పం����. ఈ 

��� �మ� సంర�ం��ం� అంద�� స���ంత ఆ����, క�� �వ��� వ�� ల�, ఉండ��� 

���ల� ఇ�� ం�. �బ��  ����ధన �యవల�న ప� ఏ�టం� ఏ� ��� ప����  ఉ��� లవ��� �

�మ��� సం�ద�ం �యడం ��. ఈ ��తం అ� సమస � సమస�� �� సం�ర�ం� అర�ం ���వడం� 

�� �డ���... �వౖం అం� ఏ�� అ� ����వడం �� మన� గల ఒక �ఖ� సమస�. ఎం�కం� అ� 

మన ���ల� �జ�ౖన ���. సవ��ౖన ��� �క�� ఏ ఇ��  అ�� �ర�� లం �� �లబడ��. 

�వౖం అం� ఏ��, సత�ం అం� ఏ�� అ�� క�క మనం అ���ంచనట��� �న�� అ�����, 

వ����� క����న అ�క�ౖన ఈ �తన ఆ�ష�రణ� అ�� �రర�క�ౖన ప��.

ఈ ప�ల�� �ధ�ం���, ��ణ �కృషత� �� ��� ండటం �� కనబ��ం�. అల�క�� ���, ��� �� �

�చ� �రవస�ల� �� ��� ���. ఒక పక�న �ప� �ఖ�క��ల� ��� �� అ� ��సవంత�ౖన 

����, మ� పక�న పరమ ����ం, ���, ఆక� �ధ�. �� ఎ��� ����ట�� , �� ����. 

ఇదం� మ�� ��న ���కం. ఇదం� ��న��� �మ��� �� ఇ� ���ం���ం� ఉం��? 'ఇ�� 

మ�� ��ం�ం�? ఇం��? మ�� ��న స����� ఇం�� ��?' అస� మ�� �యవల�న స� 

�ర�ం, స� ధర�ం ఏ�� అ�� మనం క��ట� గ��� అ��� ఈ �� ���ల�, ��ం� ��న��, 

వం�నల�, �ర�ల�, వస� గృ�ల� అర�ం ����  మ�� ఉం�ం�. అం��త మ�� �యవల�న 

కరవ� �ం, స� ధర�ం ఏ�� అ�� క��ట��ం� �వలం ��� సంస�రణ� �� తృ��పడటం, ఇప�� వర� ��న 

��� ��� ���� �� మ� రకం� ���ద�డ� వల� ��జనం ఏ� ఉండ�. అ�� �� వ��  

�రర�క�ౖన ప��.

Think on 
These Things, 

Ch:17.
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ఏ� సత�ం అ�� క���ల�, �వౖం అం� ఏ�� అ� క���ల� మన� క�� అంతః�రణ ఒక�� ��� 

�జ�ౖన �రణ. త��న �రణ� అ�� �ం� తరగ��. అ� అంత �ఖ�ం ��. �శ�లం� ఉన� ���� ఒక 

�� ���� క�క �� క�� చ�� చ��� �స�� ం��ం� ��ం�. ఈ �స�� ం��ం� �� 

చ�� - ఈ వృ�� ��� అ��న�ౖన �ండవ �� � కద�క�. ��న�ౖన, �జ�ౖన కద�క - చలనం 

�ం�ం� ఉం�ం�. ఈ చలన� ఆనం���, ��ౖ��, స���� క��న��� జ�� కద�క, చలన�లత. అ��, 

�� భయం� ������� ఉన�ంత వర�, ���ం�ల� బం� అ� ఉన�ంతవర� ��� క��ట���. ఏ 

��న భయ�, ���ం� ఆరంభమ��� ఇక అప�� �ం� సభ�� సంస��� పతన�ౖ���.

అం��త, �� �న� వయ�� ఉన���� �బద�తల� �� ��డ�. � త��దం�లం� ఉం� భయం�, 

� స�జం పట� గల భయం� క�� బ��� ఉండ�డ�. అ� ఉండన��� సత�ం ఏ� అ� క���� ల� ఆ 

�లర�త�ౖన కద�క, చలనం ఉం�ం�. సత�ం ఏ�� అ� అ���ం��� ���, �వౖం ఏ�� అ� 

అ���ం��� ��� - అ�వం� �న�� ��� ఒక నవ� �గ�కత�, ఒక నవ� సంస��� 

సృ�ంచగ����.�

Think on 
These Things, 

Ch:11.
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�జం� ధర����నౖ మ�� సంస�రణల ��ం� ప��ం���. �వలం ���క వ�వస�� ��� 

���ల� �వడం ��ం� �ం�ంచ�. ధర����నౖ మ�� సత�ం ఏ�� అ� ��� ��ం� 

అ����� ం��. ఆ అ��ష� స�జం �నౖ ��వం ���ం�. స�జం� ప�వరన�  �వడం� 

�హదప��ం�. ఈ �రణం�, ����ధన ��నం� �పట�వల�న కరవ� �ం ఏ�టం� స���� �క ��ౖ�� 

అ���ంచడం� ������ స�యపడటం. అం���, ఇ���న� స�జ� ��నం�, ఈ న��� ����� 

ఇ�� �వడం �సం అత�� �ద�పరచడం ��.

Think on 
These Things, 

Ch:27.
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�శ�త�ౖన ప��త కల�, ఏ��� క��తపరచ��� ఏ� ఆ ��� మనం క����. క��త�కత ఉం�� 

అ� జ���ం�. అం� అర�ం - �ధ� ఉన� సమస�� ౖ న సం�ర� అంత��� �� అవ�హన ���న���� 

క��త�కత ఉం�ం�. అం� � ఒక�� �� ��, �పంచం� ఉన� �ధ సమ�� �� అర�ం ���వడం. 

�పంచం� ఉన� �ధ సత�ం. అ� ఉన� �ట �జం. అ� మ������ క��ం� కలవరప�� ఆ�చన ��. 

ఆ�చన ��ణ ��న �ల��క ఊ���� ��. �సవ� ం�, �జం� �ధ ఉన��. మన� ఉన�� క�, 

అ��. ఆ �ధ� ��ం��. అం�, ఆ �ధ �ం� త��ం��� �����ం� ��� �� ఉం��. 

త��ం��� ��ం� ��� �� ఉం� ��� ఆ �ధ� ���ఖం� ఎ���� ���ండ�ౖన శ� �

క���ం�. అ��� ��� �ధ� అ�తం� �� ����గ����...

�ధ� గల సం�ర� అ�� �� �� అవ�హన ���న���� ��� క��త�కత క���ం�. ఇక �� 

�ధపడటం అంత�ౖ ��ం�. క��త�కత గల మన� ��� ���ంచ క���ం�. �శ�తం� ఉం� 

ప��త� క��ట� గ���ం�.

Saanen, 
3 August 1975.
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�వౖం �సం అ��షణ, స����షణ, సం�ర��ౖన మం�తనం� ఉన��వం� �వం - �� అర�ం 

మం�త���, న�త� అలవర���� అ� �� - మన� కల�న ���న� ���, మన� ప�� 

����ల� ఆవల�, అ�తం� ఉం� ఆ ఒక �� �ర� అ���ంచడం. అం� ఏ�టం� ఆ ఒక�� 

��ం� అ�స�ందన క�� ఉండటం. ఆ ���� ��ంచడం, అ� అ��వడం. �జ�ౖన మతధర�ం అం� 

ఇ�. అ�� అ� �� ఎ��� �యగ���రం� – � �సం �� ����న� ఆ ���ంట� వ��� 

��త న� ��హం�� �� ���ం�న��� ��� అ� �యగ����. అ��� మ� ఆశ�ర�ం 

��� ��� ��త� � సంర�ణ� ���ం�ం�. ఎం�కం� అ��� � ��ం� �� 

ప��ం��వడం ఉండ�. ��తం తన ఇచ�వ��న��  తన� �మ��� ���� ���ం�. ఎం�కం� ఇ��� 

�� ఆ �వ ��హం� �గ�ౖ���. అ���క భ�త, అభ�త అ� సమ�� ఉండ�. ఇత�� 

ఏమం��, ఏ� అనడం �� అ� సమ�� ఉండ�. అ� �వన �ందర�ం.

Think on 
These Things, 

Ch:17.
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య�ర�త���� అ����� ం� ఆ�రం �నంతట అ� �� అం��ం�. �� మనం క�క ఆ�రం �సం 

��� ����ం� ఆ ఆ�ర� �ర��ం� ��ం�. �వ� గమ�ం, పరమ ��వ ఆ�రం ��. ఆ���� 

క�క మన అం�మ ల�ం� ���ం� ఆపదల �లన బడ�ం. హత�� జ����. �ం� �క �డవల� 

వ�� ం�. ��క�ౖన ��� �ం� �శ�త�ౖన ���సం అ���ంచం�. అ� �ర��� ఒక �ర�ం ��. 

ఎం�కం� అ� ఎ��� ఇక�� ఉం�ం�.

The World Within, 
Ch.76.
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ఉన�� ఒక య�ర�తత�ం ���. అ� పర�న�త�ౖన�, అ���య�ౖన�. ఉన�� ఒ� �న��. ఒ� స� 

ధర�ం. అ� ���ం�లం� అ� ����లం� �� ఏ �ర�� ��. �� ఎవ� ���� �����. � 

���� ���గ����. � ��దల �ర� �� అ���ంచం�. అ��� �� ఈ �పం��� ఈ �పంచం� 

ఉన� అసవ� �సత� ల �ం�, సంఘరణ� ల �ం�, �ః�ల �ం�, ���ల �ం� ��కం�  �ం��� �.

The World Within, 
Ch:19.
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�� �ం� ఒక �శ� ��� ���ం�. ప���ౖన� ఏ�? అ� క��ట��ం�, అ� ��ంచ�ం� - అం� ��� 

�� క��డ�ర� �� - అం� ఏ�టం� అ� అ�త� �ం�� ��ం�, ఆ ప���ౖన� అ�త� �ం�� ��ం� 

ఒక నవ� సంస��� �� ���� ���. ఒక నవ��ౖన �నవ �ణతత�ం ఉ���� ���.

Rishi Valley, 
16 December 1984.
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�� �� ��� అ��... ��� ��న ��� ��, మన�� ��న ��� �� ఏ ఆ� ��. ఇ� 

త��ం��� ���వడం ��. �� ��న�� ఏ�టం� - �ండ �ఖరం �నౖ, �� అం� �వరన �లబ� �

ఎ�వం� �ర�క��� ��� �ల �లక తప�� - అ� �� ���� ���. ఆ �ండ �ఖర� అం� 

�ం� �రం� ఉండటం�� ర�ణ, సం�ష� ఉ���. అ� అం����. ఈ ��ం� ఉన� ��� మం� 

�ం� దర�న� �ం��� ఏర���. ఆ అ�ధ� అం�ల� �రం� ఉం��. ��� తం �� ఉన� ఈ 

సం�భం� �ం� బయటప� �ర�ం ఉన��. అం���, �నవ సమస�ల��ం� �ం� బయటప� �ర�ం 

ఉన��. ఆ �ర�ం ప�యన �ర�ం ��. ఆ �ర�ం �శ�త�ౖన �శ��నం��� �� ��� ం�. 

Madras, 
22 October 1947; 

The Collected 
Works, Vol. IV.
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