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 మొదట్సిార్త న్నజ జీవితాన్ని (సహ్జ దెైహ క జీవనాన్ని) 
సిృశించే ధెైరయిం నీలో కలిగతతే, అది ఏ ఘట్న వలి 
సింభవిించిిందో  నీకెపిట్ికీ తెలియదు. మన్నషప 
ఆలోచిించినద,ీ అనుభూతి చెిందినద ీ (felt), 
అనుభవిించినద,ీ అనీి ప్ర యాయ్. ఆ సాి నింలోకి  మరే్ద ీ
వచిి చేరలేదు. 

 మోక్షిం, విమోచన, విముకిి, పర్తవరిన, ప్ేర్ేదెైనా, ఏద ి
కోరుకొనాి దానరధిం ఒకక క్షణ్కాలిం గూడా దుుఃఖింలేన్న 
సుఖిం,  బ్ాధలు లేన్న సింతోష్ిం,  ఉిండాలనుకోవడమ!ే 
రె్ిండూ ఒకట్ే. 

http://www.ugkrishnamurti.net/
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 భయానుిిండ ి బ్యట్ పడాలన్న మనిం కోరుకోిం. మనిం 
కోరుకునేదింతా దాింతో ఆట్లాడుకోడిం,  దానుిిండి  ఎలా 
విముకిి చెిందాలి, అన ేదాన్నప్ ై మాట్ాి డుకోవడిం. 

 నీలో వేరుగాఉని నీ ‘నేను’ ను కొనసాగతించడాన్నకి, 
ఆలోచనను నీవు ఎలివేళలా వాడుకోవడమే ‘నీవు’. 
దీన్నకింట్ే నీలో మర్ొకట్ ిఏద ీలేదు.  

 నీవు నీవులా కాకుిండా మర్ోలా మార్ాలి అనే దిశలో 
ఆలోచనలు ఇకప్ ై  అసలు లేనపుడు నీతో  నీకు ఘరషణ్ 
ఉిండదు. 

----  యూజీ 

------------------------------- 
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మనసుస ఒక అవాసివిం (Mind is a Myth) అన ే పుసికిం 
మొదట్ ిప్జేిలో యు.జి. కృష్ణమూర్తి చేసపన తనయొకక చట్ు బ్దధమ ైన 
హ్కుకను వదులుకొింట్ూ చేసపన కిరింది పరకట్నను (disclaimer) 
చదివినపుడు, ఆయనలో ఏదో  ఒక పరతయేకత ఉనిట్టు  మనకు 
తెలుసుి ింది:  

నా బ్ో ధనకి, నా ట్ీచిింగుకి  (యీ పదానేి మీరు వాడదలచు కుింట్ే), 
కాప్ీర్ెైట్ లేదు. మీరు సేవచఛగా కాప్ీ చేసుకోవచుి, పించిప్ ట్ుచుి, 
అనువదిించచుి, అరధిం వివర్తించ వచుి, అప్ారధిం చేసుకోవచుి, వకీరకర్తించ 
వచుి, అసివయసిిం చెయయచుి, మీకిష్ుమ ైనట్టు  మీరు చేసుకోవచుి.  
అింతేకాదు, నా అింగలకారిం గాన్న లేదా, మర్ెవవర్త అనుమతి లేకుిండానే 
గరింథకరిృతవిం కెియమ్  చేసుకోవచుి. -- యూజీ 

ఎవర్తకీ హాన్న కలిగతించన్న యీ పర్తచయ వాకాయలు మనలో ఒక 
చితరమ నై చిరునవువ కలిగతసాి య్. కాన్న యద,ి తర్ావత 
ర్ాబ్ో యేదాన్ని ఎదుర్ోకడాన్నకి ప్ాఠకులను అసలు సపదధించయేదు.  
యూజీ  గుర్తించి చదవడమింట్ ే ఒక ఆధాయతిమక తీవరవాదతిో 
పర్తచయిం చసేుకోవడిం లాింట్దిి. దవేుడు, మనసుస, ఆతమ,  
జఞఞ నోదయిం, మానవతవిం, హ్ృదయిం, ప్ేరమ,  మానవ సింబ్ింధాలు, 
లాింట్ి మన సాధారణ్ నమమకాలన్నిట్ినీ ఆయన తలికిిందులు 
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చేససేాి డు. అింత ే కాదు, మనమేమిట్ో మనకు  కొతి కోణ్ాలోి  
చూప్పసాి డు. దాన్న ఫలితిం  మ దడులో  ఒక మ గా బ్ాింబ్!  

ఈ విింత వయకిి,  తనన్న కలసపన పరతి ఒకకర్త మనసులో 
అన్నరవచనీయమ నై,  ఒక చెరగన్న, ముదర వేసాి డు. యూజీతో జర్తగతన 
కొదిిప్ాట్ి సింభాష్ణ్, తమ గుిండెలను కుదిప్పవసేేదన్న కొిందరూ,  
అనూహ్యమ నై  ఆసకిిన్న కలిగతించేదన్న మర్తకొిందరు చపె్ేివారు.   

ఆశ, ప్ేరమ, ముకిి, శాింతి.., అడగిండి ఏదెనైా యసాి ... అనడు 
యూజీ! అింతే కాదు, ఆయన మాట్లు,  ఇట్టవింట్ి భావాలను 
ఛినాిభినిిం చేసాి య్. యూజీ  తనను చూసేిందుకు వచేివార్తన్న,  
ర్ావదిన్న చెప్ేి వాడు. అనేక సారుి , వచిినవార్తన్న మర్ాయదగా వెనకుక 
పింప్ేసవేాడు. ఐనపిట్కిి ఆయన, అిందరు ఎకుకవగా చెపుికున ే
భారతీయ తాతివకుడు.  అింతేకాదు,  ప్ ింగతవన్ ఇిండియా చ ేఇట్వీల 
పరచుర్తింపబ్డడ  ఆయన “జీవిత చర్తతర", ఎకుకవగా అముమడెైన 
పుసికాల లిసుు లో,  గత తొమిమద ినెలల నుిండ,ి  అగరసాి నింలో ఉింది.  

మానవాళికి ఇవవడాన్నకి తన వది ఏ సిందేశాలూ లేవన్న  
యూజీ  ఎపుిడూ చెప్ేి వాడు. కాన్న ఆయన దగగరకొచేివారు మాతరిం 
అలా అనుకొనేవారు కారు. తనదెనై స టులోి  చసేే యూజీ  పరసింగిం 
వినడాన్నకి  పరపించిం నలుమూలల నుిండ ి వేలాదిమింద ి పరజలు 
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వసుి ిండేవారు. కాన్న ఇింత మిందిన్న సమర్తధించడిం తేలికయన 
విష్యిం కాదు. ఎిందువలనింట్,ే యూజీ  ఏ రకమ ైన మీట్ిింగూస 
ఏర్ాిట్ట చెయయడు;  ఉపనాయసాలు ఇవవడు;  కోరుసలు ఆఫర్ 
చేయడు; ఏ పదధతరలు పరతిప్ాదిించడు; మింతార లు  వలిిించడు. 
ఆయన ఏ సింసథనూ  సాి ప్పించలేదు. ఆయనకు ఆఫీసు లేదు, స కరట్ర్ల 
లేడు,  ఫర న్ నింబ్ర్ లేదు, ఫేక్సస లేదు, పరమనెింట్ అడెరస్ లేదు. 
వాయప్పించ ే కీర్తిలా యూజీ  అన్ని చోట్ాి  కనపడతాడు, కానీ ఒకే చోట్ 
ఉిండడు! యూజీ  తన సేి హ తరల యళిలో గాన్న, చిని చిని అదెి  
ఇళళలో గాన్న ఉిండవేాడు.  

సేన్ ఫేరన్ సపసక క, నూయయార్క, లిండన్, బ్ో ింబ్,ే బ్ ింగుళూరు, 
సపడని, ఔక్స లేిండ్, లేదా బీజిింగ్,  ఎకకడెనైా సర్ే యూజీ  ఊర్ోి కి 
వచాిడని వారి వాయప్పించగానే, ఆయన ఎకకడ బ్సచేసేద ి 
తెలుసుకొనేిందుకు పరతిిించే పరజలకింట్ ేఓ అడుగు ముిందుింట్ాడు. 
ఓ చిని పద ి ప్ ిండ్స సూట్ కేస్ లో పట్ేు  వసుి వులు తపి మరే్ 
యతర సామానుి  ఆయనకి లేవు. సాధారణ్ దుసుి లు ధర్తసాి డు, 
సామానయ మానవుడలిా జీవిసాి డు. అయన ఏచోట్ా రె్ిండు 
నెలలకనాి ఎకుకవ ఉిండడు.  యూజీ  గురువుల కోవలో Howard 

Hughes లాింట్ివాడు. యూజీ  న్నగూఢమ ైన, అనూహ్యమ నై, 
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అసాధారనణ్ మధేా సింపతిిగల, ఆకరషనీయమ నై వాడు, ఒింట్ర్త 
సవభావిం గల వయకిి. 

తన వది ఏ సపదాధ ింతాలు  లేవన్న నొకిక వకాకణ్ ించే యలాింట్ ి
ఏ తతవవతిే గూడా ఇింత జగత్రఖాయతి  కాలేదు. పరచారిం అింట్ ే
ఎింతమాతరిం యష్ుిం లేన్న యూజీ గుర్తించి పరజలు ఎిందుకు ఎకుకవగా 
మాట్లాడుకొన ేవారు? ఎపుిడూ వేదికెకిక ఉపనాయసిం ఇవవన్న వయకిికి 
ఎిందుకిింత పరజఞదరణ్ లభిించిింద?ి ఏ సింసథను సాి ప్పించన్న గురువు 
ఎిందుకు యింతగా పరచార మాధయమాలను ఆకట్టు కో గలిగేడు?  

యూజీ  భారత దేశాన్నకి చెిందిన అతయింత వివాదాసిద 
ఆధాయతిమక గురువు. ఆయన ఏ వర్ాగ న్నకి చెిందని వాడో  చెపిడిం చాలా 
కష్ుిం. ఆయనను, గురువుల వయతిర్ేకి,  గురువు కాన్న గురువు, 
పర్తష్ాకర్ాలు చూపన్న యోగత, ఉరకలేసే ఉదధిండ పిండతిరడు, 
తలింపులు  తాకన్న తాతివకుడు, (జిడుడ ) కృష్ణమూర్తి - వయతిర్ేకి అన్న 
ప్పలిచే వారు.  

యూజీన్న ఎవర్తతోనెనైా ప్ర లి వలసపవసేి , ఆయన ఆధున్నక-
సర కరట్సీ్ అనీ లేదా డయాజెనీస్ అనీ కొింత వరకు చెపిచుి. యూజీ  
సర కరట్సీులా తన అభేదయమ ైన తరకింతో అిందర్తన్న మ ప్పిించి ఒప్పిించ ే
వాడు.  కానీ, సక కరట్ీస్ లా మీట్ిింగ్స ప్ ట్ిు   బ్ో ధలు, పరవచనాలు  
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చేయడు, అింతేకాదు యలాింట్ి వాట్ిన్న గట్ిుగా వయతిర్ేకిించేవాడు. 
యూజీ  ఎవవర్తనీ ఒప్పిించట్ాన్నకి, మారిట్ాన్నకి,  పరభావితిం 
చేయడాన్నకి లేదా వాదిించి జయించడాన్నకి పయతిిించడు.  

డయాజెనీస్ డబ్ుు, దరిిం, పరువు, పరతిష్ు , అధికారిం లాింట్ ి
వాట్ి జోలికి ప్ర యేవాడుకాదు, యూజీ  కూడా అింతే.  కానీ, 
డియొజీన్స లో కనబ్డే అనాగర్తత, అసభయత,  విింత పరవృతిి 
యూజీలో లేదు. న్నజింగా, యపిట్ి వరకు భూమిప్  ై జీవిించిన పరతి 
గొపి యోగతకి ఒక పరతయేక చిహ్ిమ నై అింతరచికకన్న జఞఞ నాన్నకి యూజీ  
ఒక పరతయక్ష సాక్షి. ఈ యుగాన్నకి అదిిం లాింట్ి అదుుత సాక్షి. 

-- ఆింథోన్న నేహాస్ (Anthony Nahas).  
***** 

ఇింగలిష్ మూలిం: Anthony Nahas:                 
http://www.ugkrishnamurti.net ) 

--------------------  

http://www.ugkrishnamurti.net/
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చివర్త ర్ోజులు 

(యు.జి. కృష్ణమూర్తిన్న గురుి చేసు కొింట్ూ) 

(Remembering U.G. Krishnamurti) 

 

ఇింగలిష్ర మూలిం: ముకుిందర్ావు 
(తెలుగు అనువాదిం: జ.ెఎస్.సుబ్రహ్మణ్యిం) 

 
యూజీ అన్న  పరపించ వాయపిింగా ఉని మితరర లు, 

అభిమానులచే  ప్ేరమగా ప్పలవబ్డడ ,  యు.జి. కృష్ణమూర్తి, యక 
లేడు. 2007 మార్ి 22 న, మధాయనిిం 2.30 గింట్లకు,  
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Vallecrosia, ఇట్లీ లో ఆయన సేి హ తరలు  Lucia, Anita and 

Giovanni గారి బ్ింగళీ ఆవరణ్లో,  ఆయనకైె న్నర్తమించబ్డడ  అప్ార్ు 
మ ింట్టలో యూజీ  తరది శావశ విడిచడేు. యూజీ  సలహా మేరకు 
ఏరకమ ైన ఉతిరకిరయలు,  కరమకాిండలు జర్తప్పించకుిండా, మరుసట్ ి
ర్ోజు మధాయనిిం 2.45 గింట్లకు Vallecrosia, ఇట్లీలో ఆయన 
మృతదేహాన్ని దహ్నిం చేసారు. అపిట్ికాయనకు 88 ఏళలి . ఆయన 
మరణ్ ించ ే నాట్ికి,  ఆయనకు మునుపట్ ి కుట్టింబ్ సభుయలు, 
యదిరు కుమారిె్లు ఉష్,  భారతి &  కొడుకు కుమార్ మర్తయూ 
వార్త వార్త కుట్టింబ్ిం ఉనాిరు. న్నజఞన్నకి, తన సక ింత కుట్టింబ్ 
సభుయల కనాి, పరపించమింతా వాయప్పించి, ఎకుకవ చేరువగా, 
ఆతీమయులుగా వుని, అనేక మితరర లను కలుపుకున్న చూసేి , 
యూజీ  అసల నై కుట్టింబ్ిం చాలా ప్ దిది. 

ఏడు వార్ాల కిరతిం, ఇింట్ోి  పడపి్ర య నపుిడు యూజీకి 
గాయాలు తగతలాయ. ఇలా జరగడిం గడచిన రె్ిండేళిలో రె్ిండోసార్త. 
ఇలాట్ి సింఘట్నలు మర్ోసార్త జరగడిం యూజీకిష్ుిం లేదు. తన 
దెైనిందిక కారయకరమాలు జరుపుకోడాన్నకి తన మితరర లప్  ై ఎకుకవగా 
ఆధారపడడిం యూజీకిష్ుిం లేదు. అిందువలి వెదైయ సహాయాన్నిగాన్న,  
మరే్ యతర సహాయాన్నిగానీ  యూజీ  న్నర్ాకర్తించాడు. తన దేహ్ిం 
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తనింతట్ తాను  సహ్జ ర్లతిలో మరణ్ సపితిక ిప్ర యేిందుకు వీలుగా 
దాన్నజోలికి ప్ర కుిండా ఉిండడాన్నకి యూజీ న్నరణయించుకునాిడు. 
యూజీ తన పడక గదికి పర్తమితమయాయడు. ఆహారిం, నీళలి   
తీసుకోడిం కరమింగా తగతగ ,  పూర్తిగా ఆగతప్ర యింది. తాను ప్ర వాలిసన 
సమయిం ఆసనిమ ైిందన్న మితరర లిందర్తకి చపె్పి,  చేతరలు జోడిించి 
నమసకర్తించి, ధనయవాదాలు తెలియ జేసప,  యక అిందరు తమ తమ 
ఊళికి వెళిి ప్ర వాలన్న మితరర లిందర్తన్న కోరే్డు. ఆయన మృత దేహాన్ని 
పర్తరక్షిించిించట్ాన్నకి, తదుపర్త  పనులు చయేడాన్నకి, చితర న్నర్ామత 
మహేష్ భట్,  Larry, అిండ్ సూసన్ మార్తస్, మర్త కొదిిమింద ి
చిరకాలమితరర లు అకకడే ఉిండ ిప్ర యారు. యూజీ, cardio-spasm 
(హార్ు ప్కర బ్ ి ిం) వలన చాలా సింవతసర్ాలుగా బ్ాధ పడాడ డు. ఆయన 
చివర్త ర్ోజులోి  అది తీవరమయింది. కాన్న యూజీ  ఏ ర్ోగిం వలాి  
చన్నప్ర లేదు. తన చివర్తర్ోజులోి  గూడా, మరణ్భయిం గానీ, 
దేహ్చిింతన గానీ, కొించెిం గూడా  యూజీ  ఎపుిడూ పరదర్తశించ 
లేదు. మరణ్ానింతరిం తన మృత దేహాన్ని ఏించయెాయలో యూజీ  
చెప్పి వెళిలేదు. “నా అింత వరకు చపె్ాిలింట్ే చెతికుపి మీద 
పడయేిండి” అన్న తరచుగా అన ేవాడు.  
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మరణ్ిం గుర్తించిన పరశిలకు సిిందసిూి  ఆయన అనాిడు, 
“జీవనమరణ్ాలను (ల ఫై్ అిండ్ డెత్ లను) విడదయీలేిం. మరణ్ిం 
సింభవిించినపుడు, మృత దేహ్ింలో  ఉని  మూలక  దరవాయలు వీడ ి
విడిగా  విడ ి ప్ర తాయ్. ఇద,ి జీవిం కొనసాగడాన్నకి ఆధార 
భూతమౌతరింది. ఈ అరధింలో దేహాన్నకి చావు లేదు.   

యూజీ 1918 జూల  ై 9 న, మచిలీపట్ుణ్ిం, ఆింధరపరదశే్ 
ర్ాష్ు రింలో, తలెుగు బ్రా హ్మణ్ కుట్టింబ్ింలో జన్నమించాడు. ఏడు ర్ోజుల 
పసపవయసులో తన తలిిన్న కోలోియాడు. ధన్నకుడు మర్తయు  
ప్ేర్ొిందిన అడవకేట్ అయన, ఆయన తాత గారు (తలిికి తిండిర) 
యూజీన్న ప్ ించి ప్ దిచేసేరు. ఆయన తాతగారు థయిొసాఫపకల్ 
సక స ైట్లీో (దవియ జఞఞ న సమాజింలో) ముఖయ సదసుయడు. సనాతన 
చాిందస హ ిందూ సాింపరదాయ వాతావరణ్ింలో, విింతెైన దివయ జఞఞ న 
సమాజ సాధనలు, ధాయనాలు, మూఢ విశావసాల మధయ యూజీ  
ప్ ర్తగేడు. యూజీ  చిని వయసులోనే అిందర్లి  ఎదిర్తించి మాట్ాి డ ే
వాడు, కాన్న అతన్న చేతలోి  గట్ిు  న్నజఞయతీ ఉిండదేి. యూజీ  గుడవిాడ 
ప్ాఠసాలలో చదవిేడు. మదార స్ యున్నవర్తసట్ీలో, ఫపలాసఫలీో & 
స ైకాలజీలో బి.ఎ  ఆనర్స చేసడేు.  తాను చదివిన అనేక తతవశాసిర 
సపధాధ ింతాలు, పుర్ాణ్ాలు,  ప్ాశాితయ మానసపక శాసాి ర లు యూజీప్  ై
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ఎకుకవ పరభావాన్ని చూప్పించలేదు. తన స ైకాలజీ అధాయపకుడిన్న 
యూజీ  ఓ సార్త అడిగేడు “వీళిిందరు మాట్ాి డుతరని యీ మనసు 
(మ ైిండ్) ఎకకడుింద?ి” అన్న.  పూర్తిగా 20 సింవతసర్ాల 
వయసుగూడా  లేన్న ఒక విదాయర్తధకి యీ పరశి ఉదయించడిం ఒక 
అసాధారణ్ విష్యిం, ముఖయింగా ‘మ ైిండ్’ మీద ఫరా యడ్స యొకక 
అభిప్రా యాలక ిఅతయింత ప్రా ధానయత వుని ఆ  ర్ోజులోి .  

యూజీ  14 నుిండ ి 20 సింవతసర్ాల వయసులో, పరతి 
సింవతసరిం కొింత కాలిం, ఏడళేలి  ప్ాట్ట  రుషీకేష్రలో సావమి 
శవానిందతో యోగసాధన చసేేడు. అకకడ ఆయనకు విింత విింత 
మానసపక దృశాయలు, యోగానుభవాలు, అనుభూతరలు కలిగేయ.  
కాన్న వాట్ి యదారధతను యూజీ  నమమలేదు, ఎిందుకింట్ే.. 
యదవిరలో తానెర్తగతన విష్యాల ఆధారింతో మాతరమే వాట్ిన్న 
గుర్తిించ గలిగేనన్న ఆయనకి అన్నప్పించినిందువలి.    

1939 లో 21 సింవతసర్ాల వయసులో, యూజీ  శ్రర రమణ్ 
మహ్ర్తషన్న కలసప, “మోక్షము అనదేాన్ని మీరు నాకు ఇవవగలర్ా” అన్న 
అడిగేడు. “నేన్నవవ గలను, కానీ నీవు తీసుకో గలవా” అని రమణ్ 
జవాబ్ు యూజీప్  ైఒక ప్పడుగులా పడిింది.  అదే యూజీన్న న్నరింతర 
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సతయ శోధన లోకి నెట్ిు ింది. ఈ సతాయనేవష్ణ్, ఊహ ించన్న పర్తణ్ామింతో 
ఆయన 49 వ ఏట్ సమాపిమ ైింది.  

మదార స్ విశవవిదాయలయిం విడచిిన తరువాత, యూజీ  
థియోసక ఫపకల్ సక స టై్ీలో ల కిరర్ గా జేర్ేడు.  దేశమింతా తిర్తగత 
థియోసక ఫ ీ(దివయ జఞఞ నిం) ప్  ైఉపనాయసాలిచేిడు. 1943 లో కుసుమ 
కుమార్త అన ే అమామయన్న ప్ ళిి చేసుకునాిడు. వివాహ్ిం తర్ావత 
కూడా, 1953 వరకు థయిోసక ఫపకల్ సక స టై్ీ లోనే పన్నచసేూి  యూర్ోప్ 
దేశాలోి  పరసింగాలిచేిడు. కాన్న, ఈ వృతిి తన ఆలోచనా విధానాన్నకి 
ఏమాతరిం అనుగుణ్ింగా లేనిందున, విసపగత  థియోసక ఫపకల్ సక స ైట్ ీ
పదవిన్న ఒదిలేసాడు. ఆ తర్ావత జిడుడ  కిరష్ణమూర్తి గార్తన్న కలిసేడు. 
అపిట్ికే జె. కిరష్ణమూర్తి గారు ఒక విభినిమ ైన ఆధాయతిమక గురువుగా 
ప్ేరు సింప్ాదిించేరు. రె్ిండు ఏళి ప్ాట్ట, JK గార్తన్న   కలిసప నపుిడలాి  
ఆయనతో తీవర వాగావదాన్నకి దిగేవాడు. ఆ తర్ావత JK గార్త 
సపదాధ ింతాలన్ని అసతయ పరచార పరయాణ్ాలింట్ూ  పూర్తిగా కొట్ిు  
ప్ారే్సాడు.         

ఇదే సమయింలో,  ఆయన జీవితానేి  మారే్ిసపన ఒక 
అనూహ్య అసాధారణ్ అనుభవిం (mystical experience) ఆయనకు 
కలిగతింది. దీన్ని ఆయన, ‘ఇద ి ఒక మరణ్ానుభవిం’ (death 
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experience) అన్న తరచుగా చపె్ేి వాడు. కానీ, యూజీ  దీన్నకి ఏ 
మాతరిం ప్రా ముఖయతనీయలేదు. దీన్ని పట్ిుించుకో లేదు. తనకు 
కలిగతన పరతీ అనుభవాన్ని పరశిసూి , పర్లక్షసిూి , పర్తశోధిసూి   చివర్తకి 
తనదెనై ఒక అవగాహ్నకు వచాిడు  

1955 లో తన కమారున్న ప్ర లియో ర్ోగ న్నవారణ్కు, కుట్టింబ్ 
సమేతింగా యూజీ  అమ ర్తకా వెళలి డు. తన దగగరుని డబ్ుింతా 
కర్తగతప్ర తరని సమయింలో  ఫీజు తీసుకొన్న పరసింగాలు (lectures) 
ఇచేివాడు. పరపించింలోన్న ముఖయమ ైన మతాల మీద, తతవ శాసాి ర ల 
ప్ ైనా ఉపనాయసాలు ఇచిి మించి ఇిండయిన్ వకిగా, అధాయపకుడిగా 
గుర్తిింపబ్డాడ డు. కానీ, యదవిరలో జర్తగతనట్టు గానే రె్ిండో  సింవతసరిం 
చివర్తలో ల కిర్తింగ్ పన్నలో ఆసకిి పూర్తిగా ప్ర యింది, తరువాత 
ఆయన 17 సింవతసర్ాల వెైవాహ క జీవితిం ముగతసప ప్ర వడిం 
అన్నవారయమ ైనది. ఆయన భారయ,  ప్పలిలను తీసుకొన్న  ఇిండయిా తిర్తగత 
వెళిి ప్ర యింది. యూజీ  తెగతన గాలిపట్ింలా తిర్తగేడు. గాలికి లేచిన 
ఎిండుట్ాకులా గమయరహ తింగా,  లిండన్ లో ప్ేర్తస్ లో అట్ూ యట్ూ 
తిర్తగత, చివర్తకి జెనీవా చేరుకునాిడు. సాననె్ (Saanen)  లో,  
వేల ింట్నే్ డి కేరే్వన్ (Valentine de Kerven) అన ే ఆమ  ఇింట్ోి  
ఆశరయిం ప్క ిందేడు. అపిట్ ి నుిండ ి నమమశకయిం గాన్న అనుభవాలు 
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యూజీకి కలగడిం, శర్లరింలో వర్త-వూక కాలుతరనిట్టు  అన్నప్పించడిం 
జర్తగేది. ఇద,ి 1967 వ సింవతసరిం లో 49 వ పుట్ిున ర్ోజున  
ఆయనకు భౌతిక మరణ్ిం (clinical death) సింభవిించడాన్నకి  
ప్రా రింభ దశ. యూజీ  శర్లరింలో  నమమశకయింకాన్న మారుిలు, 
అనుభవాలు కలగడాన్నకి ప్రా రింభిం యదే. ఈ ఘట్నలు, ఆధాయతిమక 
యోగ సాధకులకు కూడా తెలియర్ాన్న,  ఒక వినూతి సపితిలోకి 
యూజీన్న నటె్ిువేసయే్. ఏడు ర్ోజుల వరకు ఆయన దేహ్ింలో, 
విగా్రింతి కలిగతించే ఏడు భౌతిక మారుిలు చోట్ట చేసుకునాియ్. 
తర్ావత, ఆయన చెపుతరని, ‘సహ్జ సపితి’ (Natural State) లోకి 
అడుగు ప్ ట్ేుడు. అద ి ఒక జీవకణ్ విపివిం! ఒక జీవ భౌతిక 
పర్తవరినిం!  

1972 లో,  బ్ ింగుళూరు లో జర్తగతన  పరపించ సాింసకృతిక 
భారతీయ సింసథ  సభలో,  మొదట్ ి సార్తగా, పరజఞ వేదికప్ ై ఆయన 
పరసింగిం చేసాడు. దీన్న తర్ావత మరె్పుిడూ పబిిక్స ఉపనాయసాలు 
యవవలేదు. కాన్న, తన దగగరకు వచిి తనతో మాట్ాి డే వార్తన్న ఆప 
లేదు. వార్త సిందేహాలకు బ్దులుగా, వార్త పరశిలకు,  మరె్వవరూ 
ఇవవలేన్న విధింగా జవాబ్ులిచేివాడు. ఆయనపెుిడూ, మితరర లతోనో 
లేదా అదెి  ఇళిలోనో ఉిండే వాడు, కాన్న ఒక ే చోట్ ఆరు నలెల కింట్ ే
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ఎకుకవ,  ఎపుిడూ ఉిండేవాడు కాదు. సింభాష్ణ్లు, ఉపనాయసాలు 
ఆప్ేసేడు. ఆయనకి ఓ సింసథ , ఆఫసీు, స కరట్ర్ల, ఒకే చిరునామా లేదు. 
లోకాన్నకివవడాన్నకి తన వది ఏ సిందేశమూ లేదన్న ఆయన ఎన్ని 
సారుి  చపె్పినపిట్ికీ,  అలా అనుకోన్న, పరపించ వాయపిింగా ఉని 
వేలాది మింది పరజలు, ఆయన్ని కలవడాన్నకి, ఆయన చపె్ేి గురు-
వయతిర్ేకతవిం వినడాన్నకి వచేివారు. విష్యాలనీి, ర్ోడని ఆమ్స 
(Rodney Arms) కూర్తి ర్ాసప ఎడిట్ చేసపన  మొదట్ి యూజీ  
పుసికిం, The Mystique of Enlightenment -- The 

Unrational Ideas of a Man Called UG (జఞఞ నోదయ రహ్సయిం - 
యు.జి. అన ేమన్నషప న్నరేే్తరక భావాలు) 1982 లో వచిిింది. 1986 
లో యూజీ పరజల ముిందుకొచిి మొదట్ి ట్లెివిజన్ ఇింట్ర్ వూయ 
యచాిడు. దీన్న తర్ావత ఆయన పరపించమింతా చాలా ట్విి & 
రే్డియో ఇింట్ర్ వూయలు యచేిడు. “నా పుసికాలప్ ై ఎట్టవింట్ ికాప్ ీ
రైె్ట్ లేదు” అన్న యీ కిరింది విధింగా పరకట్ిించి, పరచురణ్ా చర్తతరలో కొతి 
అధాయయాన్ని సృషపుించాడు.  

నా ట్ీచిింగ్ కి  (ఈ పదాన్ని మీరు వాడదలచు కుింట్ే) కాప్ీ ర్ెైట్ 
లేదు. మీరు కాప్ీ చేసర కవచుి, అిందర్తకి పించి ప్ ట్ువచుి, అనువదిించ 
వచుి, అరధిం చెపుికో వచుి, అప్ారధిం చేసుకోవచుి, వకీరకర్తించ వచుి, 
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అసివయసిిం చెయయచుి.  మీకిష్ుమ ైనట్టు  మీరు చేసుకోవచుి.  
అింతేకాదు… నా అింగలకారిం గాన్న, మర్ెవవర్త అనుమతి గాన్న లేకుిండగనే 
‘దీన్నకి నేనే గరింథకరిను’  అన్న కూడా కెలిమ్ చేసుకొనవచుి. 
చివర్త ఏడేళలి ,  బ్ ింగుళూరులో వునిపుడు యూజీ  సీర్తయస్ 

విష్యాలప్ ై చాలా తకుకవగా మాటి్డే వాడు. విసుగు పుట్ిుించ ే
పరశిలూ జవాబ్ులూ మాన్నవేసప మర్ో పనేదెనైా చసేేవాడు. 
ఎిందుకింట్,ే సాింకేతిక రింగాన్నకి సింబ్ిందిచినవి తపి, మిగతా 
పరశిలనీి  “ఉింట్టని సపితి, మర్తయు మార్ాలనుకొింట్టని సపితి” 
(being and becoming) అన ేఆలోచనల చుట్ూు  తిర్తగే ఒక ేమూల 
పరశికు రూప్ాింతర్ాలన్న, ఆయన తలెుసుకునాిడు కాబ్ట్ిు . అకకడ 
అపుిడపుడు ఎకుకవ సేపు పూర్తిగా న్నశశబి్త ఆవర్తించుకొన్న ఉిండేది. 
ఇది యబ్ుిందికరింగా వునాి  ‘తెలుసుకొనడిం (knowing)’ అన ే 
ప్ ది బ్రువు నుిండి గొపి ఉపశమనాన్నిచేిది. అపుడు యూజీ, 
మితరర లతో చిని చిని పజిల్  గేమ్స ఆడేవాడు . లేదా ఆట్ ప్ాట్లు,  
జోక్సస  లాింట్ి వాట్ికి మితరర లను ప్కర తసహ ించేవాడు . నవువలతో 
సరదాలతో అరుపులతో గది దదిర్తలిి ప్ర యేది.  

తలనొప్పి తపె్పిించ ేయీ జఞఞ నిం, అిందిం, మించితనిం, సతయిం, 
దేవుడు మొదల ైన ట్ాప్పక్సస వదలి, వీరులు, ప్ేరమికులు, 
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ఆలోచనాపరులు, శాసిరజుిలు, ర్ాజకీయవతిేలు, ద ింగలు, ర్ాజులు, 
మునులు అిందర్తనీ, తనతోసహా  మా  అిందర్తనీ గూడా ఎగతాళి 
చేసుకొింట్ూ,  నవువకుింట్ూ ఉిండవేాళిిం. 

ఈ యూజీ  ఎవరు? ఇతనేరకిం మన్నషప? ఇింతగా 
అింతరపట్ున్న, అరధింగాన్న మన్నషపన్న మనమ పుిడూ చూడిం. ఒక ే
సమయింలో దయ, కూర రతవిం, కరుణ్, కాఠతనయిం చూప్పించడిం;   
సేిహ తరల నుిండ ి డబ్ుు గుింజఞలన ే నట్నతో  చాలా సపేు డబ్ుు 
గుర్తించే మాట్ాి డడ ిం.. ఐనా ఔదారయింగా అిందర్తకి డబ్ుులిచేియడిం; 
తిట్ిునట్టు , శక్షిించినట్ూు  కనపడడిం, వెనువెింట్నే దయారిర జలుి లు 
కుర్తప్పించడిం;   మర్ల న్నశిింతగా ఉిండడిం, ఎదుట్ి వార్త గుర్తించి చిింత 
చూపడిం;  ఎదుట్ి  వార్తకి న్నర్తిష్ు  మ ైన మార్ాగ లు చూపడిం, జర్తగతన 
దాన్ని తేలిగాగ  తీసుకోవడిం…  యవనీి యూజీ  చేసవేాడు. 

యూజీ  న్నశతమ నై తన తర్ాకన్ని పరదర్తశసాి డు, తాను 
ముిందు చెప్పినదాన్నకి, పూర్తి విరుదధింగా మట్ాి డతాడు. ఈ క్షణ్ిం 
జరుగుతరని దాన్ని విడచిి మనిం ఎపుిడూ మర్ో ధాయసలో 
ఉింట్ాము అన్న విమరశ చేసూి నే, తన గుర్తించి తన గత చర్తతర గుర్తించి 
ఆపు లేకుిండా మాట్ాి డేవాడు. యూజీ  మాట్లు, చేతలు, వెనుక 
ఉని ఉదేిశయిం, అింతర్ారధిం ఎవవరూ కన్నప్ ట్ు లేరు.  
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మన పరశిలకు ఆయన యచేి జవాబ్ులు, తినిగా వచిి 
బ్ాణ్ాలాి  తగతలి మన మనసులిి చదెరగొడతాయ్. మన మనసులో 
మనిం జఞగరతిగా అిందింగా కట్టు కుని కోట్ గోడలిిమాతరమే కాకుిండా 
మన్నషప యొకక ఆలోచనల పునాదులను పూర్తిగా కూలిి వయేడింలో 
యూజీ  మించి ప్ేరు ఉనివాడు. యూజీ  న్నజింగా అింతరచికకన్న, 
ఆవేశపూర్తతమ నై, విపివాతమకమ ైన మన్నషప. పూర్తిగా న్నరుయుడు.  

యూజీ  మాట్లోి , ఆయన మౌనింలో ఒక పరతేయకమ నై శకిి  
సపథ రింగా సచేతనింగా కన్నప్పసుి ింది. అది ఆయన చుట్ూు  ఉని వార్తన్న 
చాలా  పరభావితిం చేసుి ింది. 

యూజీ  గుర్తించి యీ విష్యాలు చపె్ాిలి: ఆతమ 
అసపితావన్నియూజీ  తోసపపుచిి, ‘శాశవతతవిం కొరకు మనిం చేస ే
అనేవష్ణ్ ే మన బ్ాధలన్నిట్ికి మూల కారణ్ిం’ అన్న ఆయన 
పరకట్ిించినపుడు,  బ్ుదుధ డు మాట్ాి డుతరనాిడా అన్నప్పసుి ింద;ి 
ఆధాయతిమక పరభోదాలన్ని ఉతి చతిె, ఈ ఆధాయతిమక గురువులిందరు 
దార్తతప్పిన మూరుు లు అన్న  యూజీ  అిందర్తనీ కడిగత ప్ారే్సపనపుడు, 
తొమిమదో  శతాబి్పు గొపి చెనైా యోగత Rinzai Gigen యొకక ఘాట్ెైన 
దూష్ణ్లు “నా దగగర మీకివవడాన్నకి ఏ ధార్తమకత లేదు. బ్ుదుధ డూ 
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లేడు,  ధరమమూ లేదు.  సాధనా లేదు, జఞఞ నోదయిం లేదు.” అని 
మాట్లు  మాకు గురుి కొసాి య్.  

“వాతసలయిం (affection) అనదే ిమన శర్లరిం లోన్న థెైమస్ గిేిండ్ 
(thymus gland) ఉని చోట్ కలిగతన శబ్ాి లు” అన్న యూజీ  
అనిపుిడు, “ న్నజమ ైన హ్ృదయిం మన ఛాతికి కుడి వెైపు 
ఉింట్టింది” అన్న చపె్పిన శ్రర రమన మహ్ర్తష  మాట్లతో మేము ప్ర లుి 
కునాిిం. అలాగ,ే యూజీ  చేస ే  మూల సపదాధ ింత పరతిప్ాదనలు, 
అవధూత గలత, అష్ువకర గలత, ఉపన్నష్తరి లు మర్తయు జెన్ కోవన్స 

(Zen Koans)  మొదల ైన గరింధాలలో చపె్పిన మాట్లవలే మాకు 
అన్నప్పసాి య్. లేదా జె. కిరష్ణ  మూర్తి, న్నసరగ దతి మహ్ర్ాజ్, అింతేకాక 
ఆధున్నక భాష్ా విమరశనా  సపదాధ ింతరలతో   ప్ర లిి చూసవేాళిిం. కాన్న 
యవన్ని యూజీ  అనే మిసుర్లన్న ఛధేిించడాన్నకి ఉపకర్తించ లేదు.  

యూజీ  అనే  అింతరచికకన్న మరమయోగత యక లేడు. రె్ిండేళి 
కిరతిం హ ిందీ సపన్నమా న్నర్ామత మహేష్ భట్ ఒకసార్త యూజీన్న 
అడిగేరు, “మిమమలిి ఏ విధింగా గురుి ప్ ట్టు  కోడాన్నకి  మీరు యష్ు 
పడతారు?” అన్న.; యూజీ  అనాిడు, “నేను చన్నప్ర యన తర్ావత, 
నాదనదేి ఏద,ీ నీలోగాన్న నీ బ్యట్గాన్న ఉిండ కూడదు. నేను బ్తిక ి
ఉిండగా ఏ రకమ ైన సింసథలూ, నా చుట్ూు  తల తికుిండా నేను చూడ 
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గలను గాన్న,  మీ మ దడులో  ననుి పరతిషపుించకుిండా మీ అిందర్తన్న 
నేనెలా ఆప్ాలి?”  

(http://www.ugkrishnamurti.net) 

--------------------   

  

http://www.ugkrishnamurti.net/
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యూజీ  చెప్పి నది   

                          (Quotable Quotes) 
           (తెలుగు అనువాదం-జె.ఎస్.సుబ్రహ్మణ్యం) 

 బ్ో ధిించడాన్నకి నా దగగర ఏమీ లేదు. భదర పరచడాన్నకి ఏమీ 
లేదు. బ్ో ధిించడిం అింట్ే, మారుి తీసుకొన్న ర్ావడాన్నకి 
ఉపకర్తించేదనే అరధిం వసుి ింద.ి  సార్ల, మీరే్మీ అనుకోవదుి , 
యకకడ ట్చీిింగేమీ లేదు, ఒకదాన్నకొకట్ ి కలవన్న కలపన్న 
పదాలు, వాకాయలు తపి! ఉనిదింతా మీ అనువాదమ,ే మీ 
వాయఖాయనమే.  ఇింకేింలేదు. ఈ కారణ్ిం వలిన,ే నేను 
చెపుతరని వాట్న్నిట్కీి ఏ రకమ ైన  కాప్ీర్ెటై్ హ్కుకలూ, 
యపుిడూ లేవు,  మునుమిందు కూడా ఉిండవు. నాక ే
హ్కుకలూ, దావాలు, కెలిమూస లేవ్.  

 నా ‘బ్ో ధన (teaching)’ అనదేి  ఏదలీేదు, భవిష్యతరి లో 
గూడా ఉిండదు. ( నేను చపె్ేి) దాన్నకి ‘బ్ో ధిించడిం’ అన ేపదిం  
వర్తిించదు. ట్ీచిింగ్ అింట్ే... “ఒక పదధతి, ఒక వయవసథ , ఓ 
పరకిరయ లేదా నీ జీవన విధానింలో మారుి తీసుకు ర్ావడాన్నకి 
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ఉపయోగతించే ఒక కొతి ఆలోచనా విధానిం” అనే అరధిం 
వసుి ింది. నేను చపెుతరనిద,ి బ్ో ధనా క్షతేరా న్నకి  బ్యట్ 
ఉనిద,ి బ్ో ధిింప బ్డలేన్నది. నేను చపెుతరనిది కేవలిం ననేు 
న్నరవహ సుి ని తీరుకు వివరణ్ మాతరమే. ఇద ిమన్నషప యొకక 
సహ్జ సపితికి (Natural State) వివరణ్ మాతరమ,ే ....నీ 
ఆలోచన చేస ే కుతింతరా లు పకకకు ప్ ట్ిు  చూసేి ,  నీవు 
న్నరవహ సుి ని తీరు గూడ యద.ే  

 నీవు నీ కాళిప్ ై న్నలబ్డి నడవగలవన్న నీకు చెపిడమే నా 
అభిమతిం.  దయచసేప, దయచసేప మీ ఊత 
కరరలనీి(crutches) విసపర్త ప్ారే్యిండి. నీవు న్నజింగా 
వికలాింగుడవెైతే ఎవర్తప్ ైనా ఆధారపడ వదిన్న నేను సలహా 
యవవను. మీరు వికలాింగులన్న యతరులు మిమమలిి 
నమిమించారు, చేతికరరల వింట్ ి  ఉపకరణ్ాలను మీకు వారు 
అముమకోవచిన్న. వాట్ని్న బ్యట్ికి విసపర్ెయయిండ,ి మీరు 
నడవవగలరు. నే చెపిగలిగేదింతే.  “నేను పడ ిప్ర తే...,” అద ి
మీ భయిం. ఎవర్త సాయిం లేకుిండా నడవిండి, మీరు పడ ి
ప్ర రు. 
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 నేను జఞఞ నోదయిం (enlightenment) ప్క ిందని వాడినన్న పరజలు 
చెపుికుింట్ారు. ఈ పదాన్ని నేను అసహ యించు కుింట్ాను -- 
నా వయవహార శ ైలిన్న వివర్తించి చెపిడాన్నకి, వాళికి వేర్ ే పదిం 
ద రకలేదు. అింతేకాదు,  అసలు జఞఞ నోదయమనేద ే ఎకకడా 
లేదన్న గట్ిుగా చపె్ాి ను. నా జీవితమింతా జఞఞ నోదయిం కొరకు 
వెదికి,  జఞఞ నోదయిం ప్క ిందడాన్నకి పరతిిించి, చివర్తకి 

జఞఞ నోదయమనేద ే ఎకకడా లేదన ే విష్యిం కనుకుకనాిను. 
కాబ్ట్ిు  ఒక మన్నషప జఞఞ నోదయిం ప్క ిందిన వాడా కాదా అన ేపరశేి  
ఉదయించదు. నేను జఞఞ నోదయిం ప్క ిందిన వాడను, అన్న 
చెపుికున ే మన మధయలో ఉని వార్తప్ ైన ే కాదు, ఆరవ 
శతాబి్పు బ్ుదుధ డి విష్యింలో గూడా ననేేమాతరిం ప్రా ముఖయత 
నీయను, తనకు  జఞఞ నోదయిం వచిిిందన్న చపెుికున ే మన 
మధయ ఉనివాళి సింగతి యక చెపికకర లేదు, వీళలి  అనీి 
తేలిగాగ  నమేమ పరజల అమాయకతవిం మీద బ్తికే 
సావరధపరులు. మన్నషపకి  బ్యట్ ఏరకమ ైన శకిీ లేదు. మన్నష ే 
భయానుిిండ ి దవేున్ని  సృషపు ించడేు. అిందువలన భయమ ే
మన  సమసయ, దేవుడు కాదు. 
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 సహ్జ సపథతి అనదేి ఆతమజఞఞ న్న లేదా దెైవజఞఞ న్న యొకక సపథతి 
కాదు, ఇది సాధిించేది కాదు, ప్క ిందేది కాదు, ఇది ఒక సింకలి 
సపదిధ  కాదు, ఇది ఉింది ~ ఇద ి జీవిసుి ని సపితి. ఈ సపితి    
జీవన కారయ కలాపిం మాతరమే (functional activity of life).  
ల ైఫ్ (జీవిం, జీవనిం) అింట్ే అదదేో , నెైరూపయమ ైనద,ి అరధిం 
కాన్నద ి (abstract thing) నేను చెపిడిం లేదు;  ఇద,ి 
ఆలోచనల  జోకయిం లేకుిండా, సహ్జ ర్లతిలో తమ పనులను 
చేసుకొింట్ూ ప్ర య,ే జఞఞ నేిందిరయాల, ఇిందిరయాల జీవనిం.  
ఆలోచనలు జఞఞ నేిందిరయాల సక ింత వయవహార్ాలోి కి అకరమింగా 
దూర్త, ఒతిిడ ి చసేప వాట్ిన్న, సకరమింగా పన్నచయేకుిండా 
చేసాి య్. ఆలోచనకు లాభాప్ేక్ష ఉింట్టింది: ఆలోచన, 
జఞఞ నేిందిరయాల నుిండి ఏదో  ప్క ిండడాన్నకి, అవి చేసే పనులను 
న్నరిే్శసుి ింది, అింతేగాక తాను కొనసాగడాన్నకి వాట్ిన్న 
వాడుకొింట్టింది.  

 భగవింతరడు ఆఖర్త సుఖిం, అన్నిట్ినీ మిించిన ఆనిందిం, 
న్నరింతర న్నతయ సింతోష్ిం. అట్టవింట్దిి లేదు. లేన్నదాన్ని 
కావాలనుకోవడమ ే నీ సమసయకు మూల కారణ్ిం. పర్తవరిన, 
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మోక్షిం, విముకిి మొదల నైవనీి “శాశవతానిందిం” అన ే
విష్యాన్నకి మారు ప్ేరుి .  

 నీ అనుభవాలు, ధాయనాలు, ప్రా రధనలు, నువువ చేసవేనీి 
`నేను` చుట్ూు  తిర్తగే కారయ కలాప్ాలే. ఇద ి ననేు (self) కు, 
మర్తింత బ్లాన్నిసరి ింద,ి మర్తింత ఊపును జోడిసరి ింద,ి అలా 
న్ననుి వయతిర్ేక దిశలో నడిప్పసుి నాియ్. `నేను’ నుిండ ి
విముకిి చెిందడాన్నకి నువేవించేసపనా, అది గూడా ‘నేను` అనేద ి
చేయించ ేకారయమ.ే     

 అకకడ  ఏమీ లేదు, నీ సాప్ేక్షిక, అనుభవ వివర్ాలు మాతరమ ే
ఉనాియ్, అద ేనీ సతయిం (నీకు  తెలిసపన న్నజిం).  బ్ాహ్యవసుి  
సతయిం (objective truth) అనదేి లేనేలేదు. మన మనసుసల 
బ్యట్ గానీ, మన మనసుసలతో సింబ్ింధిం లేన్నద ిగానీ ఏద ీ
లేదు.  

 మనసుస గాన్న, ఆలోచనగాన్న  నీదీ కాదు, నాదీ కాదు. అద ి
అిందర్తకీ చెింద ేమన వారసతవిం. నీ మనసుస, నా మనసుస 
అనవేమేీ  లేవ్ (ఈ అరధిం లో మనససనేది ఒక అవాసివిం). 
ఒక తరిం నుిండి మర్ొక తర్ాన్నకి అిందిింప బ్డుతరని, 
మన్నషప తెలుసుకుని, అనుభూతి చెిందని, అనుభవిించినవి 
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అన్నిట్ ి మొతిమ ే ‘మనసుస’. శావస కొరకు వాతావరణ్ాన్ని 
మనిందరిం   ఏవిధింగా ఉమమడిగా వాడుకుింట్టనాిమో,  
అలాగ ే మనమిందరిం ఆ ఆలోచనా గోళింలో (thought 

sphere) ఆలోచిసుి నాిిం, పన్న చేసుి నాిిం.   
 వాింఛార్ాహ తయిం సాధన చయేాలన్న నీకు చపె్ేి రు. ముప్ ైై 

నలభ  ై ఏళలి  దాన్ని అభాయసిం చసేావ్, కానీ ఇింకా కోర్తకలు 
ఉనాియ్. అిందుచేత ఎకకడో  దేన్నలోనో తపుి ఉిండి ఉిండాలి. 
కోర్తక అనదేి తపుి కానేరదు; ఆశారహ తసపథతిన్న అభాయసిం 
చెయయమన్న చెప్పిన వాడిలోన ేఏదో  లోపిం ఉిండి తీర్ాలి. వాింఛ 
ఒక వాసివిం; కోర్తకలులేన్న సపథతి అవాసివిం – ఇద ి న్ననుి 
తపుి దార్త పట్ిుసరి ింది. కోర్తక వుింది. కోర్తక కలగడిం అనదే,ి 
మౌలికింగా తపుికాదు, అవాసివిం కానేరదు, ఎిందువలనింట్ ే
అద ిన్నజింగా ఉనిది కాబ్ట్ిు .  

 మన్నషప సవభావిం మౌలికింగా హ ింసాతమకిం, ఎిందుకింట్ ే
ఆలోచన హ ింసాతమకమ ైనద ి కాబ్ట్ిు . ఆలోచన నుిండ ి
పుట్ిునవనీి విధవింసకరమ ైనవే. వీట్ిన్న అదుుతమ ైన, 
అిందమ ైన సమాసాలతో, వాకాయలతో కప్పి కనమరుగు 
చెయయవచుి: ‘నీవు న్ననుి ప్ేరమిించినట్టు గా నీ ప్క రుగు వార్తన్న 
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ప్ేరమిించు.’-- దీన్న ప్ేరు చెపుికొన్న, లక్షలకొదీి ,  కోటి్కొదీి  
పరజలు, (ఈ మధయ కాలింలో జర్తగతన  యుదాధ లన్నిట్లిో 
మరణ్ ించిన వార్త కింట్ే ఎకుకవ మింది,)  చన్నప్ర యారన ే
సింగతి మరచి ప్ర వదుి . కానీ,  మానవుల సమసయలకు హ ింస 
పర్తష్ాకర మారగిం కాదన్న,  తెలుసుకో గలిగే పర్తసపథతికి మనిం 
ఇపుిడు వచాిిం. అిందువలి భయాన్ని సృషపుించడమ ే ఒక ే
మారగింలా కన్నప్పసరి ింద?ి  చర్తిల మీద గుళి మీద తీవర 
వాదులు బ్ాింబ్ులు వయేడిం గుర్తించి ననేు మాట్ాి డిం లేదు, 
కానీ,  ‘నీవు నీ ప్క రుగు వాడిన్న నాశనిం చయేడాన్నకి 
పరయతిిసేి  న్ననుినీవ ే నాశనిం చసేుకొన ే అవకాశిం ఉింది,’ 
అనే భయిం గుర్తించి మాట్ాి డుతరనాిను. ఈ అవగాహ్న, 
సామానయ మానవుడుని మ ట్టు  వరకు  దిగత ర్ావాలి.  

 పర్తష్ాకరమ ే అసలు సమసయ. నీవు సృషపుించుకుని అసతయ 
పర్తష్ాకరమార్ాగ ల వలేి  నీ సమసయలు యింకా కొనసాగుతాయ్. 
జవాబ్ులు లేనపుిడు పరశిలు ఉిండలేవు. ఇవి ఒక దాన్నప్  ై
ఒకట్ి ఆధారపడి వుింట్ాయ్. నీ సమసయలు, పర్తష్ాకర్ాలు 
ఎపుిడూ కలిసే ఉింట్ాయ్. నీ సమసయలు తీరడాన్నకి కొన్ని 
జవాబ్ులను ఉపయోగతించాలనుకుింట్ావ్ కాబ్ట్ిు , ఆ 
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సమసయలు కొనసాగుతూన ే ఉింట్ాయ్. ఈ మత గురువులు, 
మానసపక శాసిరవతిేలు, ర్ాజకీయవేతిలు మీకు  చూప్పన అనేక 
పర్తష్ాకర్ాలు న్నజమ ైన పర్తష్ాకరలు కానేకావు. ఇద ి మనకి 
తెలుసూి నేవుింది. ఇింకా గట్ిుగా పరయతిిించిండి, మర్తన్ని 
మ డిట్ేష్నుి  ప్రా కిుస్ చయెయిండ,ి నమరతను అలవరచుకోిండ,ి 
తలకిిందులుగా నుించోిండి  అింట్ూ గట్ిుగా నచిచపెుతారు. 
వాళిళింతకు మిించి ఏమీచెయయ లేరు. నీ అశలు, భయాలు, 
అమాయకతవిం పకకకు నటె్ిు  వీళిిందర్తనీ వాయప్ారులుగా చూడ 
గలిగతతే, వాళిళసాి ననివి యవవలేరన్న, ఎపిట్ిక ీ యవవరన్న 
తెలుసుి ింది. కానీ నువువ మాతరిం  యీ ప్రా వీణ్ుయలు 
అమమజూప్ే నకిలీ సరుకులు కొింట్ూన ేఉింట్ావ్. 

 ఒక వదేికప్  ైకూర్ొిన్న మాట్ాి డడమనేద ిననేెపిట్ికి చయేలేను. 
అద ి మర్ల కృతిరమింగా ఉింట్టింది. కూరుిన్న అరధింకాన్న 
పదాలతో  ఊహాజన్నతమ ైన విష్యాలు మాట్ాు డుకోడిం 
సమయాన్ని వృధాచయేడమ.ే కోపమొచిిన మన్నషప 
కూరుిన్న, కోప్ాన్ని గుర్తించి కబ్ురుి   చెపిడు, ఉలాి సింగా 
మాట్ాి డడు; అతడు చాలా కోపింలో ఉింట్ాడు. అిందుచతే నీవు 
కోపిం అనే కిిష్ు  పర్తసపితిలో ఉనాివన్న  నాకు చపెికు. కోప్ాన్ని 
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గుర్తించి మాట్ాి డ ి ఏిం పరయోజనిం? ’ఏదో  ఒకర్ోజున 
ఏదోవిధింగా  కోప విముకుి డను కాకప్క తానా’ అన ే ఆశతో 
నువువ బ్రతరకుతావ్, అద ే ఆశతో మరణ్ సాి వ్. ఈ ఆశల 
బ్రువులు మోసప మోసప యీ జనమ న్నర్ాశాజనకింగా కన్నప్పసేి , 
నీవు తరవాత జనమను కలిన చసేాి వ్. జనమలు లేవు, 
(మళ్ళళ) ర్ాడాన్నకి.  

 నా ఉదేిశయిం  యతరులు చెప్పిింద ితోసప పడయేడిం కాదు (అద ి
చాలా తేలిక పన్న!), ననేు చపెుతరనిద ి తీసప పడయేడాన్నకి. 
సర్తగాగ  సింక్షిింపిింగా చపె్ాిలింట్ే, నేను చెపుతరని దాన్న నుిండ ి
మీరు తీసుి ని అర్ాధ లను ఆపడాన్నకి నేను 
పరయతిిసుి నాిను. ఇిందువలిన ే నా మాట్లు ఇతరులకు 
పరసిర విరుదధింగా ఉనాియన్నప్పసాి య్.  నేను చపె్పిన 
మొదట్ ిమాట్ (సేుట్ మ ింట్) ను  వెింట్న ేమర్ో మాట్ (సేుట్ 
మ ింట్) తో కాదింట్ాను. రె్ిండో సేుట్ మ ింట్ ను మూడో సేుట్ 
మ ింట్ తో కాదింట్ాను; మీరు వినే విధానమే నన్నిలా 
మాట్ాి డాి న్నకి ప్రర దులిం చేసరి ింది. నా లక్షయిం, అిందర్తకీ అనువెైన 
తార్తకక వాదాన్ని పరతిప్ాదిించడిం కాదు,  వయకిిం పరచగల 
వాట్ినన్నిట్ినీ కాదన్న  పూర్తిగా  తోసపపుచిడిం.  
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   ఆింగిమూలిం: 
http://www.ugkrishnamurti.net)     

---------------------------------  
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ఉనిది ఉనిట్టు గా అనిది   
(Telling It Like It Is) 

1. రక్షకుడు రచి మిగతలిి  ప్ర తాడు, యీ లోకింలో.   

2. మతాలు గులాబీలిసాి ననాియ్, కానీ నీకు ముళలి  మిగతలేయ్. 
3. పబ్ కెళిడిం, గుడికెళిడిం రె్ిండూ ఒకట్ే. సమసయకి అద క తక్షణ్ 
పర్తష్ాకరిం.  
4. దేహాన్నకి తనదెైన అసపితవిం లేదు. నువవకకడ ఓ కబ్ాా  
దారుడవిి. 
5. దెైవిం,  ల ైింగతకిం రె్ిండూ కలిసే ఉింట్ాయ్. దేవుడు ప్ర తే స క్సస 
గూడా ప్ర తరింద.ి 
6. అనుభవాలనీి,  ఎింతట్ి గొపివెైనా, అవి ఇిందిరయ సుఖాలే. 

7. మన్నషప  తనలా కాక మర్ొకలా ఉిండ లేడు. అతడెలా ఉనాి..  
తనన్న పరతిబిింబిించ ేసమాజఞన్ని సృషపుసాి డు. 
8. ర్ాగ దేవష్ాలు వయతిర్ేక గుణ్ాలు కావు. రె్ిండూ ఒకట్ే. ఇవి 
ముదాి డే ప్ేరమికుల కింట్ే దగగరగా ఉింట్ాయ్. 
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9. గురువులు సామాజిక ప్ాతరను ప్ర షపసాి రు. వయభిచారులూ 
అింతే. 
10. జీజస్,  బ్ుదుధ డు,  కృష్రణ డు లాింట్ ివార్తన్న మనిం 
ఆదరశింగా తీసుకోడిం వలి, పరతయేకమ ైన వయకుి లకు పరకృతి యచేి  
అవకాశాన్ని మనిం  నాశనిం చేశాిం. 
11.  ఎలా నడచుకోవాలి, ఎలా జీవిించాలి, ఎలా న్నరవహ ించాలి 
అనేద ి ప్పలిలకు నేర్తిించడాన్నకి పరయతిిించడిం కింట్ే,  వాళి 
నుిండి మనిం నేరుికోవడిం ఎకుకవ ఆసకిికరింగా ఉింట్టింద.ి 
12.  నేను నీకు గేరింట్ీగా చపెిగలిగేదేమింట్,ే నువువ సింతోష్ాన్ని 
వెతరకుతరనిింత కాలిం నీవు అసింతరష్రు డు గానే వుిండ ి
ప్ర తావన్న.  
13.  నువువ తినేద ిఆహారిం కాదు, అభిప్రా యాలు. ధర్తించేది 
దుసుి లు కాదు, ప్ేరూి , లేబ్ులూస.   
14.  వాసివిం ఏమిట్ింట్,ే నీకు  సింసయలేమీ లేనపుడు, ఏదో  ఒక 
సమసయ  సృషపుసాి వ్. నీకే సమసాయ లేనపుడు ఇదీ ఒక జీవితమనేా 
అింట్ావ్.  
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15.  చెతి లాింట్ి ఆ మనసు విధవింసకరమ ైనవి  చాలా 
సృషపు ించిింది. వాట్న్నిట్లిో ఎకుకవ విధవింసకరమ ైనది  గాడ్, 
దేముడు.   
16.  వాతావరణ్ కాలుష్యిం చాలా తకుకవ హాన్నకారకిం, 
పరపించాన్ని ఎకుకవగా ప్ీడిించిన ఆధాయతిమక మత కాలుష్యింతో 
ప్ర లిసేి .  
17.  పరకృతి అసల ైన  అసాధారణ్ వయకుి లను సృింషపుించడింలో  
న్నమగిమ ై ఉింద.ి సింసకృతి మాతరిం అిందరూ యలాగ ే
ఉిండాలింట్ూ ఒకే ఒక మోడల్ సృషపుించిింది. ఇది చాలా వికృతిం.                                                                                

************  
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నా చివర్త ప్ాట్ 

(Swan Song) 

 
(యు.జి.కృష్ణమూర్తి చివర్త మాట్లు) 

 

  (లూయస్ బ్రా లీ అనే ఆయనకు ఫపబ్రవర్త 2007 లో, 
మరణ్ ించడాన్నకి ఓ నలె  ముిందు,  యూజీ డికేుట్ చసేపనద)ి  

------------------  

మన్నషప ఆలోచనకు  సింబ్ింధిించిన ఏ క్షేతరింలోనెనైా, నా 
అింతట్ నేను తెలుసుకునిద,ి కనుకొకనిద,ీ  యింతవరకు పరతి 
ఒకకరూ చెప్పిన పరతీదాన్నకి వయతిర్ేకింగా వడెుతరింది. వీళళిందరూ 
తపుిదార్త పట్ేురు,  పరతి ఒకకర్తన్న తపుిదార్త పట్ిుించేరు. 
ఇింతజర్తగతనా వాళి మాయలో పడతావ్, ఎిందుకింట్ే, ఒకవేళ నీవు 
తినే తిిండిన్న మారివలసప వసేి , ఆకలితో చచిి ప్ర తావన్న నీ భయిం! 
కానీ నేనెపిట్ికీ  జీవిించి ఉిండాలన్న కోరుకొింట్టనాి! నేను నా 
జీవితింలో తొింభ  ై సింవతసర్ాలు  జీవిించిన విధింగా,  సజీవింగా, 
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ఆర్ోగయింగా ననుి నీవు ఉించగలవా? లేవు కదా? కాన్న అదే నాకు 
కావలసపింద!ి  

మీ  చెతి సింసకృతి అకకడ చేర్తిన ముర్తకినింతా శర్లరిం 
బ్యట్కు నెట్ిువేసపనపుడు యీ  దేహ్ిం అతయదుుతమ ైన ర్లతిలో  పన్న 
చేసుి ింది. అది అన్నిట్ిన్న చకకబ్ ట్ు  గలదు. 

నేనెపుిడెనైా ఒక విష్యిం అింగలకర్తసేి , అద ి వెదైయశాసిర 
న్నపుణ్ులు కనుగొనిదాన్ని, మన శర్లరిం పన్నతీరు గుర్తించి 
మతఛాిందసులు నాకు చెప్పిన దాన్ని కాదు. అయనపిట్ికీ  
వెైదుయలకు కూడా తెలియన్నది యింకా చాలా ఉింది; ఈ దేహ్ిం ఎలా  
పన్నచేసరి ిందో  వార్తకెపిట్కీి తెలియదు. 

నేనెపుిడూ ఏ మిందులూ వాడలేదు, ఎపుిడూ ఏ డాకుర్లి 
సింపరదిించలేదు. ననేు జీవిించే విధానిం సర్తయ ైనది కాదన్న నాకు 
సలహా ఇచిిన వెైదుయలింతా కనుిమూసేరు, వారు యపుడిక లేరు. 
కానీ దీన్నకొక మినహాయింపు ఉింది -- ఒక సార్త నేను మదార స్ లో 
ఉిండగా నాకు ట్ెఫైాయడ్ జవరిం వచిిింది. ఆ ట్ెైమ్ లో మదార సు 
పరభుతావసుపతిరలో నా భారయ సర దరుడు ఓ ప్ ది డాకురు. ఆ హాసపిట్ల్ 
లో బిరట్ీష్ర వార్తకైె ఓ పరతేయక విభాగిం ఉింది, వాట్ి లోన్న గదులోి కి 
మరె్వవర్తనీ అనుమతిించే వారు కాదు. అయనపిట్ికి ఆ సింవతసరిం 
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సామానయ పరజలకు కూడా ఆ విభాగింలోన్న గదులిచాిరు. అిందుచేత 
నా బ్ావమర్తద ిరె్ిండు రూములు తీసుకునాిడు, ఒకట్ ినాకు, మర్ొక 
రూములో నా భారయ & అమమమమ ఉనాిరు. ముగుగ రు నరుసలు 
ఎన్నమిద ి గింట్లకొకరు చొపుిన, ఒక నలె ర్ోజుల ప్ాట్ట ననుి 
జఞగరతిగా చూసుకొనాిరు. తర్ావత ననేు హాసిట్ల్ నుిండి బ్యట్ 
పడాడ ను. 

వెైదుయలనిందర్లి  కాలిి ప్ారె్యాయలన్న ననేు అనిపిట్ిక,ీ 
డాకుర్స దగగర్తకి వెళిదిన్న యతరులకు ననేు సలహా ఇవవను. ప్రా ణ్ాన్ని 
మర్ో కొింత కాలిం ప్క డగితించుకోవలసపన పర్తసపితి నాకు వచిినపుిడు 
నేనేించసేాి నో నాకు తెలియదు. అిందుచతే డాకుర్తి సింపరదచివదిన్న 
ఎవవర్తకీ ఎపుిడూ సలహా యవవను. 

మన్నషప ఆలోచనల నుిండి పుట్ిున పరతీ దానీి నేను 
తోసపపుచాిను. వాళలి  చపె్పినవనీి ననుి తపుిదార్తలో 
నడిప్పించేయ్.   నువువ దేన్న కొరకు పరయతిిసుి నాివఅ అద ి
నీవెపిట్ిక ీప్క ిందలేవు, ఎిందువలనింట్ ేప్క ిందడాన్నకి ఏమీ లేదు.  

నీ గుర్తించి నీవు ఏమనుకుింట్టనాివఅ అది ఒక నమమకిం. 
నీవు ఒక నమమకాన్ని వదిలేసేి   దాన్న సాి నింలో మర్ొక నమమకాన్ని 
ప్ ట్ాు లిసింద;ే అలా చయెయక  ప్ర త ే వెింట్నే మరణ్ సాి వ్. నేను 



45 
 

చెపుి నాి, నీకు న్నజింగా వెైదుయలు చెప్ేి ఒక భౌతిక మరణ్ిం 
సింభవిసుి ింది. అద,ి  ఆ దోరహ్ులు  చపె్పిన  `వాళళ యొకక చావుక ి 
దగగరగా వెళిిన అనుభవిం` కాదు. 

అిందుచతే, నీవు చకకగా డబ్ుు సింప్ాదిించి, ఆ డబ్ుుతో 
వచిిన   సుఖాలనీి అనుభవిించడిం మించిద.ి  

ఆ చెతి మత ధార్తమకులిందరూ తమను తామే మోసిం 
చేసుకుింట్టనాిరు,  పరతి ఒకకర్తనీ మోసిం చసేుి నాిరు,  అబ్దధపు 
మాట్లు అమిమ, నెరవేరిలేన్న వాగాి నాలు చేసప పరజల 
అమాయకతావనీి నమమకానీి సక ముమ చసేుకొన్న బ్తరకుతరనాిరు. 
అయనా మీరు,  ఆ అవాసివాలనీి నముమతారు మీ ముిందుించిన 
ఆ చెతిను చూసప  మీరు మోసప్ర యేరింట్ ే - అద ి మీ తెలివికి  
పరతిబిింబ్ిం. 

మిమమలీి, యీ లోకానీి రక్షిించమన్న నాకెవవరూ ఆజఞ, 
ఆదేశిం యవవలేదు. ఈ భూమి మీదుని యతర ప్రా ణ్ులకు  అద ి 
చేసపన అనాయయాన్నకి,  యీ మానవ జఞతినింతట్న్న ఈ భూమి నుిండ ి
తరడచిి ప్ారె్యాయలి! దీన్నకికకడ సాి నిం లేదు. నాకు ఖచిఛతింగా 
తెలిసపనది ఏదెైనా ఒకట్టింట్,ే అది యదే. మీ విధవింసక ఆయుధాలు  
మీ దగగర లేకప్ర తే, మీరిందరూ ఎపుిడో  తరడుచుప్ ట్టు కు 
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ప్ర యేవారు.  అింత ే కాదు, యపుిడు  ఇతరుల వది గూడా 
మిమమలిి నాశనిం చేస ేసాధనాలు ఉనిిందువలి, మీరిందరూ కూడా  
తరడచిుప్ ట్టు కుప్ర క తపిదు.  కానీ, ఈ గరహ్ిం మీదుని అన్ని రకాల 
ప్రా ణ్ులను గూడా మీతో తీసుకొన్నప్ర కుిండా, గౌరవపరదింగా మీరు 
వెళిలేరు.  

అతి చిని సాధనింతో మీరు అతి ప్ ది శకిిన్న నాశనిం 
చెయయచుి.  

తాను జీవిించి ఉిండడాన్నకి తాను ఏించయెాయలో అనిద ి
దేహాన్నకి  తలెుసు. జీవిించి ఉిండడాన్నకి కావలసపన సాధనాలు దాన్న 
దగగర లేనపుడు అద ి గౌరవపరదింగా ప్రా ణ్ిం విడుసుి ింది. ఈ భూమి 
మీద యీ జీవి ఉిండడాన్నకి ఒకే ఒక కారణ్ిం, మానవ   జఞతిన్న  
కొనసాగతించడిం. స క్సస, ల ైింగతక కారయిం పునరుతితిి కొరకే, తన లాింట్ ి
మర్ో జీవిన్న పుట్ిుించడాన్నకే. కాన్న నీవు దనీ్ని సుఖ లాలసగా 
మారే్ిసేవ్. పునరుతితిికి కాక మరె్ిందుకీ స క్సస?  

మానవజఞతి యీ గరహ్ిం మీదకు వచిిింద,ి తర్ావత ఈ  
సృష్ుింతా తనకోసమే  అనుకొింట్ోింది. నువవేదో  ఓ గొపి మించి 
ఉదేిశయిం కొరకు సృషపు ింపబ్డాడ వన్న నువవనుకుింట్ావ్. మన్నషప, ఈ 
భూమి మీదుని అన్ని యతర జీవర్ాసుల కింట్ే తరచఛమ నై జీవి.  
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నీవొక మృగాన్నవి మాతరమే, కానీ దీన్ని ఒపుికోవడాన్న నువువ 
సపదధింగా లేవు. నీవు ఇతర జింతరవుల కింట్ ేఎకుకవ తెలివెైనవాడవు 
కావు.  

మానవ దేహ్ిం యొకక సావభావిక పరజఞ (native  
intelligence) అతయదుుతమ ైనద.ి జీవితింలో తారసపడ ే ఏ 
అప్ాయకర పర్తసపథతి నెైనా తట్టు కొన్న  బ్తకడాన్నకి  దీన్నకి 
కావలసపనదింతా యదే.  

 నీకు పుట్టు కతోప్ాట్ట వచిినద ే నీలోఉని యీ సవభావిక 
పరజఞ . వీళిింతాచేసే  బ్ో ధన నుిండి నీవు  ఆర్తాించినదే బ్ుధిధ  (intellect). 
నీ సక ింతిం అన్న చెపుికోగలిగే ఏ పదాలుగానీ, ఏ మాట్లుగానీ, ఇింకా 
ఏ అనుభవాలుగానీ, నీ దగగర లేవు. నువేవద ి  అనుభవిించాలనాి 
నీలో ప్ ట్ుబ్డని  ఆ జఞఞ నాన్ని నీవు ఉపయోగతించి తీర్ాలి. 

నీ ప్ేరమలో ఏమీ లేదు, నీవాశించినద ినీకు ద రకనపుిడు నీ 
ప్పరయమ నై కబ్ురుి  ఏమవుతాయ్, ‘మ ై డార్తిింగ్, సీవట్,ీ చిలకా, 
బ్ింగారిం, వగెైర్ా... నువువ కోరుకునివి నీ ప్ేరమలో ద రకనపుిడు,  
నీ సీవట్,ీ గలట్ీకి  ఏమవుతరింద?ి 

నా దగగరుని ఒకే పర్లక్ష, ఒకే ట్సె్ు  -- డబ్ుు. నీ డబ్ుునుిండ ి
నీవు ఎింత వరకు విముకుి డవు కాగలుతరనాివ్? ననేింట్టనిద ి 
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“నీవు డబ్ుును ఎింత వృధాగా ఖరుి ప్ ట్ుగలుగుతరనాివు?” 
అన్నకాదు. 

 అింతా తరడుచుప్ ట్టు కొన్న ప్ర యనా ననేు ప్ర గొట్టు కొనదేి లేదు, 
అద ిఅలాగే ఉిండపి్ర యనా నాకు లాభిించదేేమీ  లేదు. 

ఈ లోకింలో ఎవర్తతోనెనైా నీకుని ఒకే ఒక సింబ్ింధిం, “దాన్న 
నుిండ ి నాకేిం ద రుకుతరింది?” అనదే.ి అద కకట్ే నువువ జఞగరతిగా 
చూసుకొనేద.ి  అింతకు మిించి దాింట్ోి  ఏమీ లేదు!  

నా చుట్ూు  తిర్తగతత ే మీకేదో  ద రుకుతరిందనుకొన్న మిమమలిి 
మీరు ఫూల్ చసేుకొింట్టనాిరు.... మీకెలా చపె్ాిలి! న్నజింగా మీకేద ీ
ద రకదు, ఎిందుకింట్ే ఎవర్తనుిండన ఏదీ మీరు ప్క ిందాలిసన  అవసరిం 
లేదు. 

ననుి మీరు ఎట్టవింట్ి మతపరమ ైన చట్రింలోనూ 
ఇమడిలేరు. పరజల అవివేకాన్ని, నమమకానీిఆసర్ాగా తీసుకొన్న 
ఎదగాలిసన అవసరిం నాకు లేదు. అలా నేనెిందుకు చెయాయలి? నేను 
చెపుి నాి, మీరన్నిట్ినీ ప్క గొట్టు కుింట్ారు! మీకెవవర్త దగగర నుిండ ి
ఏమీ ద రకదు. మీరు కోరుకునేద ి  మరె్వవర్త దగగరనుిండి కూడా 
ద రకదన్న చెప్ాిలిసన అవసరిం నాకు లేదు. ఈ విష్యిం నీ అింతట్ 
నీవే  కనుకుకింట్ావ్. కానీ అద,ి  నీ పరయతిిం వలి గాన్న, నీ 
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సింకలిిం వలి గాన్న, ఏదో  చయేడిం వలిగాన్న, ఏమీ చేయకప్ర వడిం 
వలిగాన్న,  జరగదు. అది కారయ-కారణ్ క్షేతరింలో (field of cause 

and effect) సింభవిించేది కాదు. 
పరతీద ి నా దేహ్ిం నుిండి బ్యట్కు తోసపవయెయబ్డిింది. ఈ 

రింగుల ర్ాట్ిిం నుిండ ి నేనెలా నటె్ిువయేబ్డాడ నో నాకు తెలియదు. 
నేను  అన్నిట్ిచుట్ూు  తిరుగుతూ ఉిండే వాణ్ ి.  నేను అదృష్ువింతరణ్ ణ  
~ అదృష్ుిం అింట్ే జూదిం ఆడినపుడు అదృష్ుిం వలి గెలవడిం కాదు. 
వాళలి  ననుి రింగుల ర్ాట్ిిం ఎకికించారు; నేను దాన్నప్ ై తిరుగుతూన ే
ఉిండే వాణ్ ి. కిిందకు దూకకెయయడాన్నకి  ధెైరయిం చాలలేదు. 
ఒకకసార్తగా తోసపవయే బ్డాడ ను, ఓ జింతరవున్న చటె్టు  ప్ ైనుిండ ి
విసపరే్సపనట్టు . అింత,ే ఆ జింతరవు వెింట్న ే లేచి పరుగెతరి కు 
ప్ర యింద!ి 

భయిం నీ శర్లర్ాన్ని బిరుసుగా గట్ిుగా చేసుి ింది, అపుడు నీ 
అవయవాలను తపిన్నసర్తగా  విరగ గొట్టు  కుింట్ావ్. నా శర్లరిం  
ఎపుిడూ బిరుసుగా ఉిండదు. 

శాశవతతవిం కావాలన ేగట్ిు  కోర్తకే మన్నషప కష్ాు లకు  కారణ్ిం -- 
శాశవత అనుబ్ింధిం, శాశవత సింతోష్ిం, శాశవత పరమానిం, ఏదెైనా, 
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మానవ జీవనిం లోన్న ఏ క్షతేరింలో అయనా.  శాశవతింగా ఉిండడిం 
అనేద ిఏద ీలేదు. 

అిందు చేత పన్నకిర్ాన్న మూరుు డిగా ఉిండదుి ! వెళిి డబ్ుు 
సింప్ాదిించుకోిండి. అద కకట్ే మీప్  ై నాకు  మించి అభిప్రా యాన్ని 
కలగజేసుి ింది.  డబిుచిి కొనుకోకిండ ి (cash on the barrel, ప్పీ్ా 
మీద డబ్ుు ప్ ట్ిు , ప్ీప్ా తీసుకెళిిండి!). యీ విష్యిం అతి చిని 
వయసు లోన ేననేు మా అమమమమ, తాత గారికు చెప్ేిను.  

యీ లోకాన్నకి తగగట్టు గా,  సర్తప్ర యేట్టు గా ననేు యీ లోకింతో 
కలసప నడుసుి నాిను, అద ిఎలా ఉిందో  పూర్తిగా అదే విధింగా. 

నేనెపుిడూ చట్ాు న్నకి వయతిర్ేకింగా నడచుకోను, చట్ాు లు ఎింత 
అధావనిింగా ఉనిపిట్ికీ. 

బ్ ర్ేురిండ్ రస సల్ (Bertrand Russell) తో అనాిను, “హ ైడోరజన్ 
బ్ాింబ్ు మీ ప్క లీసు వాడికి ఒక ప్క డగితింప్ ే (extension),  
ప్ర లీసులను తీసపవేయడాన్నకి మీరు అింగలకర్తసాి ర్ా?” అన్న. “ఎకకడో 
ఒక చోట్  హ్దుి  ప్ ట్ుక తపిదు.” అనాిడాయన. నేను గుడ్ బ్  ైచపె్పి 
వచేిసనేు. 

ఈ పరపించాన్ని మార్ాిలిసన అవసరిం ఏమాతరిం లేదు; న్ననుి 
మారుికోవలసపన అవసరిం గూడా లేదు. 
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అిందర్తతో కలసపమ లసప తిర్తగే రకిం కాదు ననేు; అయనపిట్ిక ీ
సింఘ విదోరహ న్న కూడా కాదు.  

నేను మాట్ి మాట్ికి నొకిక చెపిడాన్నకి పరయతిిించేదేమింట్,ే 
నాకు జర్తగతింది, వాళలి  భోధిించే అరధింపరధిం లేన్న ఆధాయతిమకతకు 
సింబ్ింధిించినద ి కాదు. నాకు జర్తగతన దాింట్ోి  ఆధాయతిమక విష్యిం 
అణ్ువింత గూడా లేదు. ఇద ి ఒక సవచఛమ నై సాధారణ్ భౌతిక 
సింఘట్న (సపింపుల్ ఆిండ్ పూయర్ భౌతిక విష్యిం).  ఆధాయతిమక 
గురువులు,  మత సామరసయ లౌకిక వాదులు, శాసిరవతిేలు మర్తయు 
వెైదయపరమ ైన  సాింకేతికత బిగతించిన ఉర్తతాళి పట్టు  నుిండ,ి ఒకకసార్త 
ఈ దేహ్ిం విముకిి ప్క ిందతిే, యీ శర్లరిం అతి సమరధవింతింగా తన పన్న 
తాను చేసుకొింట్ూ ప్ర తరింది. 

నేను పుట్ిునపుిడు మా అమమ ”ననేు నీ అమమనుర్ా” అన్న  
తనను నాకు పర్తచయిం చేసుకొన్న ననుి హ్తరి కొన్న ముదాి డ ి
నపుడు, ననేు ఆమ ను కాళళతో తనేి నుట్; ననేు పుట్ిున ఏడు 
ర్ోజుల తర్ావత ఆమ  చన్నప్ర యింది. వాళలి  ననుి ఆతమజఞఞ న్న అన ే
చట్రింలో బిగతించినపుడు వాళలి  అనాిరు -- అట్టవింట్ిబిడడను కని 
తలిి యకప్  ై ప్పలిలను కనలేదనీ, ల ైింగతక సుఖాలకు పన్నకి ర్ాదన్న,  
ఆమ  చన్న ప్ర తరిందనీ. న్నజిం ఏమిట్ింట్,ే ఆమ  పుర్తట్ికి సింబ్ిందిించిన 
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జవరిం వలి చన్నప్ర యింది, అింతేకాన్న  ఒక  జఞఞ న్నన్న కనిిందువలి  
కాదు. వాళలి  మా అమమ లాింట్ి వాళళను ‘జఞఞ న్నన్న కనితలిి’  అన ే
చట్రింలో బిగతించక తపిదు. 

ఒక ఆతమజఞఞ న్న ల ైింగతక కారయిం చయేలేడు ఎిందువలనింట్ ే
అతను తన లాింట్ ి మర్ొకర్తన్న పుట్ి్టించ లేడు. ఒక సార్త ఒక ట్విి 
ఇింట్రూవూ చసే ే ఆయన ననిడిగేడు, “మీ వీర్ాయన్ని ఉపయోగతించి 
మర్ొక సీి రన్న గర్తుణ్ న్న చెయయ లేమా?” అన్న. వీరయిం యింకేమీ లేదన్న 
చెప్ేిను. ఆనిందమయకి, ఆమ కు ఏదెతైే జర్తగతిందో  దాన్నవలి  
యరవయొయకక ఏళికే ఆమ కు ప్పర్తయడ్స ఆగత ప్ర యాయ్.  ఆవిడ క 
మించి  మహ ళ.  ఆమ  న్నజఞయతీకి ఒక తార్ాకణ్ిం, She was a 

genuine article.   
నీ పుట్టు క నీ చేతరలోి  లేదు. నీ తలితిండుర ల ల ిైంగతక కిరయ వలి 

నీవు యకకడ ఉనాివ్. కానీ నేను ఇపుిడు చెపిగలను - నీ 
మరణ్ిం నీ చతేరలోి  ఉిందన్న.  

బ్ాధలు అనుభవిచడింలో ఏమీ అరధిం లేదు, పరమారధిం లేదు.  
ఒక శర్లరిం అదృష్ువశాతూి   ప్క రప్ాట్టన తన  సహ్జర్లతిలో 

పన్నచయేడిం   మొదలుప్ డిత,ే అది  జరగడాన్నకి కారణ్ిం నీ కృషప, నీ 
సింకలిిం కాదు; అద ి అలా జరుగుతరిందింతే, నువేవదో  చయేడిం 
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వలాి  కాదు,  ఏమీ చయేకప్ర వడిం వలాి  కాదు. ఇద,ి కారయకారణ్ 
సింబ్ింధిత క్షేతర పర్తధలిో గూడా జర్తగతన ఘట్న కూడా కాదు. 
`అకారణ్ిం (కారణ్ిం లేన్నది)` అనేద ే దీన్నకి సర్తయ ైన మించి పదిం. 
ఎిందుకింట్ే ఒక   ‘ఘట్న’  కారయకారణ్ క్షేతరా న్నకి (field of cause and 
effect) వెలుపల ఎపుిడూ ఉిండదు. 

ఒకవేళ యీ దేహ్ిం తనింతట్ తానే యీ సపితి లోకి 
పడడట్ుయత,ే అట్ట వింట్ి శర్లరిం ఎింత పరతయేకమ ైనదిగా ఉింట్టిందింట్ ే 
దీన్నతో సమానమ నైద ి యీ పరపించింలో మరె్దీ ఉిండదు, అింతేగాక 
ఇట్టవింట్ి దేహ్ిం అతయదుుతింగా అసాధారణ్ ర్లతిలో పన్న చేసుకొింట్ూ 
ప్ర తరింది. అట్టవింట్ ి వింట్ి దేహ్ిం ఇింతకు ముిందెనిడూ యీ 
భూమి మీద ఉిండ ిఉిండదు. 

నీవు నా మాట్లు నమమవలసపన  పన్నలేదు. బ్ాధ పడుతూన ే 
ఉిండు, ఆ  బ్ాధ లోనే మరణ్ ించు.  

అట్టవింట్ి మన్నషప, తాము ఆధాయతిమకులమన్న చెపుికున ే
చాలా మింద ి కింట్ే ఎకుకవ ఆధాయతిమకింగా  ఉింట్ాడు, కానీ 
`ఆధాయతిమకిం` అనదేాన్నకి సాధారణ్ింగా అిందరూ ఇచేి అరధింలో కాదు 
-- ఆ పన్నకిర్ాన్న  అర్ాధ న్ని ఎపుిడూ  తీసుకోకూడదు. ఆతమ (spirit)  
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అనేద,ి “తరద ి శావస విడిచేడు” లో వుని శావస మాతరమ;ే  యీ 
పదాన్నకి ఆధాయతిమక చెతితో ఏమీ సింబ్ింధిం లేదు. 

...Vallecrosia, ఇట్లీ 
ఫపబ్రవర్త 2007 

---- సమాప్త ం ----  
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మానవ దేహ్ిం యొకక సావభావిక పరజఞ (native  

intelligence) అతయదుుతమ ైనద.ి జీవితింలో తారసపడ ే ఏ 
అప్ాయకర పర్తసపథతి నెైనా తట్టు కొన్న  బ్తకడాన్నకి  దీన్నకి 
కావలసపనదింతా యదే. నీకు పుట్టు కతో ప్ాట్ట వచిినద ే నీలోఉని 
యీ సవభావిక పరజఞ . వీళిింతా చేస ే  బ్ో ధన నుిండ ి
సమకూరుికునిది బ్ుధిధ  (intellect). నీ ప్ాిండితయిం గాన్న, నీ 
అనుభవిం కానీ ఏదీ నీది కాదు. నీదన్న చపెుికొనేవి ఏమీ నీ దగగర 
లేవు. నీ అనుభూతి లోకి, అనుభవిం లోకి ఏద ి ర్ావాలనాి నీవు 
నేరుికుని ఆ జఞఞ నాన్ని నీవు ఉపయోగతించి తీర్ాలి.  
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పరతీద ి నా దేహ్ిం నుిండి బ్యట్కు తోసపవయెయబ్డిింది. ఈ 
రింగుల ర్ాట్ిిం నుిండ ి నేనెలా నటె్ిువేయబ్డాడ నో నాకు తెలియదు. 
నేను  అన్నిట్ిచుట్ూు  తిరుగుతూ ఉిండే వాణ్ ి.  నేను అదృష్ువింతరణ్ ణ  
~ అదృష్ుిం అింట్ే జూదిం ఆడినపుడు అదృష్ుిం వలి గెలవడిం కాదు. 
వాళలి  ననుి రింగుల ర్ాట్ిిం ఎకికించారు; నేను దాన్నప్ ై తిరుగుతూన ే
ఉిండే వాణ్ ి. కిిందకు దూకకెయయడాన్నకి  ధెైరయిం చాలలేదు. 
ఒకకసార్తగా తోసపవయే బ్డాడ ను, ఓ జింతరవున్న చటె్టు  ప్ ైనుిండ ి
విసపరే్సపనట్టు . అింత,ే ఆ జింతరవు వెింట్న ే లేచి పరుగెతరి కు 
ప్ర యింద!ి 

----------------- 
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అనువాదకున్న మాట్ 

 
 
 
 
 
 

 
 

“యు. జి. కృష్ణమూర్తి గార్త గుర్తించి” అనే యీ చిన్ని పుసికిం   
ఇింట్ర్ెిట్ వబె్ స టై్ www.ugkrishnamurti.net లో ప్ ట్ుబ్డిన  
“About U.G. Krishnamurti” అన ే దాన్నకి నా తలెుగు అనువాదిం. 
జిడుడ  కృష్ణ  మూర్తి గారు చెప్ేి ‘అద’ి (the other) యూజీ   కృష్ణమూర్తి 
గారు మాట్ాి డ ే ’సహ్జసపితి’ (Natural State) ఏమిట్?ి అవి 
తెలుసుకోబ్డవేి కావన్న అింట్ారు వీర్తదిరు. ఆ సపితిలో ఉని వీరు 
గూడా తమ సపితి గుర్తించి ఏమీ తెలియ జేయలేమన్న అింట్ారు. వాట్ ి
గుర్తించిన ఒక చిని అనుభూతిన్న మనకు  యవవడాన్నకి, కొింతవరకు 
బ్హ్ుశా ఇదిరూ పరతిిించారు. మానవ జీవన విధానింలో ఆలోచన 
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యొకక ప్ాతర, దాన్న  ప్రా ధానయత విష్యింలో వార్తదిరు మాట్ాి డదేాింట్ోి  
కొింతవరకు సామయత ఉనిట్టు గా అన్నప్పసుి ింద.ి కానీ చెప్ేి విధానింలో 
మాతరిం ప్ర లిక లేదు. జిడుడ  కృష్ణమూర్తి గార్త మాట్లు సిష్ుింగా 
సరళింగా ఉిండ ిఒక స లయేరున్న తలప్పసేి , యు.జి. కృష్ణమూర్తి గారు 
చెప్ేి మాట్లు మాతరిం ఎగతసపపడే సముదర కెరట్ాలాి  జడిప్పసాి య్. 
ఆయన మాట్లలో భావాలు ఎింత సిష్ుింగా ఉింట్ాయో, మాట్ల 
కూరుిలో అింత గమమతరి  కన్నప్పసుి ింది.  కానీ యూజీ మాట్ాి డ ే
విధానిం మాతరిం...   డఫిర్ెింట్, ఇింట్రసపు ింగ్, అిండ్ Amazing! యూజీ 
గూడా మానవ పర్తణ్ామకరమింలో, ఇరవయోయ శతాబి్పు అధాయతిమక, 
తాతివక జఞఞ న జగతరి లోకి, (యుజీ మాట్లోి  చపె్పతే) పరకృతి విసపర్తన 
ఒక అరుదెైన పుష్ిిం! ఒక అదుుత సృషపు!  

... జ.ె యస్. సుబ్రహ్మణ్యిం. 9440724540, 
josyulass4@yahoo.com 
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