
Page 1 of 12                                                                                                          www.khetta.dhamma.org 
 

ప్రక్రియ యొక్క ప్రిచయము 

విపశ్యన భారత దేశ్పు అతిపురాతనమ నై ధ్యయన పధ్ధతి. వేల సంవతసరాలుగా మానవాళి 
కోలపోయిన ఈ ధ్యయన పద్దతిని 2,600 సంవతసరాల కరతిం గౌతమబుద్ధధ డు తన సవయం కృషితో 
వెతికర, వెలికర తీసాడు. "విపశ్యన" అంటే ఉననది ఉననటలు గా చూడగలగటం. ఇది సవయం 
పరిశీలనతో మనసధనధ నిరమల పరచధకునే ఒక పరకరయి. సాధకులు తమ మనసధసనధ ఏకాగి 
పరచడం కోసం సహజ సావభావిక శ్ావసనధ గమనించడంతో ప్రా రంభిసాా రు, ఏకాగిపరచబడిన 
ఎరుకతో శ్రీరము, మనసధసల పరివరానయ సవభావానిన పరిశీలిసూా , అనితయము, ద్ధ:ఖము, 
అనయతమ అనే విశ్వజనీన సతయయల అనధభూతిని ప్ ంద్గలుగుతయరు. పరతయక్షానధభూతితో ఈ 
సతయయనిన ద్రిశంచటమే మనసధసనధ నిరమలం చసేధకొనడం. ఈ (ధరమ)మారగము ఆద్యంతము 
మానవాళి ఎద్ధరకొనే సారవజనీన సమసయలకు సారవజనీన పరిష్ాొరం. దనీికర ఏ మతంతోగాని, 

వరగంతోగాని నిత్తాంల ద్ధ. అంద్ధవలు  జాతి, కుల, మతయలతో సంబంధం ల కుండయ ఎవర ైనయ, 
ఎపుోడ ైనయ, ఎకొడ ైనయ ఈ సాధన చసేి పరతి ఒకొరూ ఉపయోగం ప్ ంద్వచధు. 

 

ఏద ివిప్శ్యన క్ాదు? 

 ఇది అంధ విశ్ావసం ప ై ఆధ్యర పడని విధ్ిగాని, కరమకాండ గాని కాద్ధ. 
 ఇది ఒక మేధ్ో  ల దయ ఒక తయతివక వినోద్ం కాద్ధ. 
 ఇది చికరతస నెలవు కాద్ధ, స లవు దనిం కాద్ధ, సామాజిక సంబంధ్యలనధ ప ంచధ 

కోవడయనికర అవకాశ్ం కాద్ధ. 
 ఇది ద నైందిన జీవిత కష్ాా ల నధండి తపిోంచధకొని ప్ారిపో్ యిే పరయతనం ఎంతమాతరమూ 

కాద్ధ. 
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విప్శ్యన అంట ేఏద?ి 

 ఇది ద్ధుఃఖములనధ రూపు మాపే ఒక పద్ధతి. 
 ఇది జీవితపు ఉదిరకాతలనధ, సమసయలనధ పరశ్ాంతంగా, సమతులయంగా ఎడురకొనటానికర 

మనసధసనధ శుదిధ  చేసే ఒక పద్ధతి. 
 ఇది ఒక జీవన కళ. దీనిని సమాజానికర చకొని మలేు కలిగించటానికర 

ఉపయోగించవచధు. 

పూరాి ముకరా సిితి (నిరావణము), పరిపూరణ జాా నము వంటి అతుయననత ఆధ్యయతిమక లక్ష్యసాధన 
కోసము విపశ్యన ధ్యయనము ఉదేదశంచబడింది. శ్ారీరిక వాయధధలనధ నయం చేయటం అసలు దీని 
లక్ష్యం కానే కాద్ధ. అయిత,ే మనసధస నిరమలం కావటం వలు , పూరవ కలుషిత మనసధ 
కారణంగా ఉతోననమ ైన శ్ారీరిక బాధలు కూడయ ఉపశ్త్ంచవచధు. ఇది ఉప ఫలితమే. సమసా 
ద్ధ:ఖాలకు మూడు మూల కారణయల నై రాగ, దేవష, మోహాలనధ నిరూమలన చసేే జీవనకళే 
విపశ్యన. ఇషామ ైన ల దయ అయిషామ ైన పరిసిితుల పటు  సంయమనం ల కుండయ మనసధ 
పరతిసోందించే మన ప్ాత అలవాటల ఫలితంగా ఏరోడే ముడులనధ, నిరంతర సాధనతో విపోటం 
దయవరా నితయ జీవితంలప ప్ ందే అలజడులనధ, ఉదిరకాలనధ ఈ ధ్యయనము తొలగిసధా ంది. 

ఈ విపశ్యన, బుద్ధధ డు అభివృదిధ  చేసని ఒక పద్ధతి అయినపోటికీ, దీని ఆచరణ బౌద్ధధ లకు 
మాతరమే పరిత్తం కాల ద్ధ. ఇకొడ మత మారిోడి అనన పరశ్నన ల ద్ధ. మానవులంద్రూ ఒక ే
రకమ ైన సమసయలనధ ఎద్ధరుొంటలనయనరు కాబటాి వాటిని పరిషొరించే పద్ధతి కూడయ 
సారవజనీనంగానే ఉంటలంది అనే సూతరం మీద్ ఈ పద్ధతి ఆధ్యరపడి ఉంది. వివిధ మతయల 
పరజలు విపశ్యన ధ్యయన పరయోజనయలనధ చవిచూసి ఇది వారి విశ్ావసాలకు విరుద్ధం కాద్ధ అని 
త లుసధకునయనరు. 
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ధ్యయనము మరియు స్వీయ కి్మశిక్షణ 

సవయం పరిశీలన దయవరా సవవయ శుదీదకరణ (తననధ తయనధ నిరమలం చేసధకోవటము) అనే 
పరకరయి ఖచిుతంగా ఎపోటికీ సధలభతరం కాద్ధ - సాధకులు దీని కొరకు చయలా కషాపడి పని 
చేయాలిస ఉంటలంది. వారి సవంత పరయతయనలతో, సాధకులు వారికర సంబంధ్ించిన సతయయలనధ 
కనధగకంటారు. వేర ేఎవవరూ వారి కోసం ఇది చయేల రు. కావున ఈ ధ్యయనం, ఎవర తైే తీవరంగా 
పని చేయగలరో మరియు కిమశక్ష్ణ ప్ాటించగలరో, వారికర మాతరమే సరి ప్ో తుంది. ఈ 
కిమశక్ష్ణ సాధకుల పరయోజనం మరియు రక్ష్ణ కోసం మాతరమే. ఇద ి ధ్యయన సాధనలప ఒక 
సమగి భాగం. 

అచేతన మనసధస యొకొ లపత ైన సాి యిలకు చకచధుకుని వెళిు, అకొడ ఉనన వికారాలనధ ఎలా 
రూపుమాప్ాలప నేరుుకోవడయనికర ఓ పది రోజులు ఖచిుతంగా తకుొవ సమయమే. ఏకాంతంలప 
నిరంతర సాధనే ఈ పద్ధతిలప విజయానికర రహసయం. ఈ ఆచరణయతమక అంశ్ాలనధ ద్ృషిాలప 
ప టలా కొని, నియమ నిబంధనలు రూప్ ందించయరు. అవి ఆచయరుయల ల దయ శబిర నిరావహుకుల 
పరయోజనం కోసం ఏమాతరం కాద్ధ. అవి ఏ వయవసవికృత మతం యొకొ పరతికూల భావాలు, 
ఛయంద్సతవం ల దయ ఏదో  ఒక వయవసవికృత మత౦ యొకొ అంధ నమమకం కాద్ధ. అవి వేల మంద ి
సాధకుల, అనేక సంవతసరాల ఆచరణయతమక సాధన అనధభవం ఆధ్యరంగా రూప్ ందించినవి 
మరియు శ్ాసవా ీయము, హేతుబద్ధము అయినవి. నియమాలకు కటలా బడి ఉండటం ధ్యయనయనికర 
మంచి అనధకూలమ ైన పరిసిితులనధ కలిోసధా ంది. నియమాలనధ భగనం చేయడం దయనిన 
కలుషితపరుసధా ంద.ి 

సాధకులు శబిరంలప పూరాిగా పదిరోజులు ఉండయలి. అంతేకాద్ధ, నియమాలనధ చదవిి బాగా 
అరించేసధకోవాలి. నియమావళిని నిజాయతితో ప్ాటించగలము అనన నమమకము ఉననవార ే
పరవేశ్ం కోసం అభయరిించయలి. మనసూూరాిగా ధృడ పరయతనం చేయటానికర సిద్ధంగా ల నివారు 
తమ కాలానిన వృధ్య చసేధకోవడమేగాక, గంభీరంగా పనిచేయద్లచధకునన ఇతర సాధకులకు 
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అంతరాయం కలిగించినవారవుతయరు. శబిరంలప చేరబో యిే సాధకులు ఒక విషయం సోషాంగా 
అరిం చేసధకోవాలి- నియమావళి కఠనింగా ఉంద్ని, దయనిని ప్ాటించటం సాధయం కాద్న ే
కారణంతో, చివరి వరకు పూరాిచేయకుండయ, మధయలప వదిలిప టాి పో్ వటం,లాభకరం కాద్నీ ప ైగా 
హానికరమనీ. అలాగే పలుమారుు  హెచురి౦చినయ తరువాత కూడయ ఎవర ైనయ సాధకులు 
నియమాలనధ ప్ాటించక ప్ో తే, వారిని శబిరం వదిలి వళెళమని అడగవలసి రావడం చయలా 
ద్ధరద్ృషాకరం అవుతుంది. 

 

తీవ్రమ ైన మానస్ిక్ రుగ్మతలను క్లిగిన వ్యక్తు లత 

తీవరమ ైన మానసిక రుగమతలు ఉనన కొంద్రు అపుోడపుోడు విపశ్యన శబిరాలకు 
అవాసావమ ైన అంచనయలతో వసధా ంటారు. ఈ పద్ధతి దయవర మానసిక రుగమతలు నివారణ 
చేసధకోవచధు ల దయ ఉపశ్మనం ప్ ంద్వచధు అని ఆశసాా రు. వయకుా ల మద్య అసిిర సంబంధ్యలు, 
పూరవము వివిధ చికరతసలు తీసధకొని ఉండటం, అటలవంటి వయకుా లు పరయోజనం ప్ ంద్ల క 
ప్ో వటానికర అద్నపు కారణయలు కావచధు. వారు ఒక 10 రోజుల శబిరం కూడయ పూరాి చేయల క 
ప్ో వచధు. పరతయేక నిపుణులు ల ని సవచుంద్ సంసి అయిన మాకు ఇటలవంటి నేపథ్యం ఉనన 
వయకుా లకు సర నై సంరక్ష్ణ కలిగించడం అసాధయం అవుతుంది. విపశ్యన ధ్యయనం చయల మందకిర 
పరయోజనకారి అయినపోటికీ, ఇద ివెదై్య ల దయ మానసిక చికరతసలకు పరతయయమానయం కాద్ధ. 
మేము అటలవంటి తీవర మానసిక రుగమతలు ఉనన వారికర దీనిని సఫిారుస చేయము. 

 

కి్మశిక్షణ నియమావ్ళి 

సాధనకు పునయద ిశీలం — నైెతిక పరవరాన. శీలం సమాధ్ ి— మానసిక ఏకాగిత ప ంప్ో దించధ 
కోవటానికర ఆధ్యరం అవుతుంది ; మరియు మనసధస శుదీదకరణ పరజా — అంతుః జాా నం వలు  
సాధయమవుతుంది. 
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నియమాలత 

విపశ్యన శబిరంలప ప్ాలగగ నే వారంద్రూ శబిరకాలంలప ఈ కరంిది ఐద్ధ నియమాలనధ 
మనసాసక్షిగా ప్ాటించయలి.: 

1. ఏ ప్రా ణినీ చంపరాద్ధ; 
2. ద ంగతనం చేయరాద్ధ; 
3. బరహమచరయం ప్ాటించయలి; 

4. అసతయం పలుక రాద్ధ; 
5. మాద్కద్రవాయలు వాడరాద్ధ; 

ఇదివరకే శబిరాలు చసేిన ప్ాత సాధకులు అద్నంగా ఈ కరంిది మూడు నియమాలనధ 
ప్ాటించయలి: 

6. మధ్యయహనం 12 గంటల తరువాత భోజనం చేయరాద్ధ; 
7. వినోద్ం కలిగించే పనధలకు, శ్రీర అలంకార వసధా వులు వాడరాద్ధ; 
8. ఎతుా గా, విలాసవంతంగా ఉనన పడకప ై పడుకోరాద్ధ; 

ప్ాత సాధకులు సాయంతరం 5 గంటలకు ఇచేు విరామంలప నిమమరసం ల దయ ప్ాలు కలపని టీ 
మాతరమే తీసధకుని ప నై పేరకొనన ఆరవ నియమానిన ప్ాటించయలి. కొతా సాధకులు టీ, తేలిక ైన 
ఉప్ాహారం, పళళళ తీసధకోవచధు. ప్ాత సాధకులు ఆరోగయ కారణయల రతీయయ ఆచయరుయని 
అనధమతితో వీటి నధండ ిత్నహాయింపు ప్ ంద్వచధు. ఏడవ మరియు ఎనత్ద్వ నియమాలు 
ప్ాత సాధకులు అంద్రూ ప్ాటించయలి. 
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ఆచయరుయని ప్టల , ధ్యయన ప్ధ్ధతి ప్టల  సమరిిత భావ్ం: 

సాధకులు శబిరం పూరాి అయిేయవరకు, ఆచయరుయల మారగద్రశకతయవనిన, సూచనలనధ పూరాిగా 
ప్ాటిసాా మని త లియచయేాలి. అంటే శబిర కాలమంతయ కమిశక్ష్ణనధ ప్ాటిసాా నని, ఆచయరుయలు 
చ పిోన విధంగాన,ే ఏ సూచనలనధ విసమరించకుండయ, ఇంకా ఏవి కలపకుండయ ధ్యయనం చసేాా నని 
ఒపుోకోవాలి. ఈ సవవకృతి, పూరాి విచక్ష్ణ, అవగాహనతో కూడినది అయి ఉండయలి.గుడిిద ి
కాకూడద్ధ. నమమక౦, శ్దియధ భావం ఉననపుోడే , పూరాి పటలా ద్లతో పనిచేయటం 
సాధయమవుతుంది. ధ్యయనంలప విజయం సాధ్ించడయనికర ఆచయరుయలయ౦ద్ధ, సాధనయ 
పద్దతియంద్ధ అటలవంటి నమమకం ఎంతో అవసరం. 

ప్ూజాప్ునస్ాకరాలత, ఇతర ధ్యయనప్దధతులత, ఇతర ఆచయరాలత 

శబిరకాలంలప ఖచిుతంగా ప్ాటించవలసిన ముఖయమ ైనవిషయం: అనిన రకాల ైన పూజా, 
ప్రా రిన,ఇతర మతసంబంధమ ైన పద్ధతులు: అగరవతుా లు వలెిగించటం, దీప్ాలు వలెిగించటం, 
జపమాల తిపోటం, మంతయర లు జపించడం, ఉపవాసాలు చేయటం, ప్ాడటం, నయటయము 
మొద్ల నై వాటిని ఆపయేాలి. ఇతర ధ్యయనపద్ధతులు,ఆధ్యయతిమక సాధనలు మరియు చికరతయస 
పద్ధతులు ఆపవిేయాలి. ఇది ఏ ఇతర సాధననధ ల దయ విధ్యనయనిన ఖండించధటకు కాద్ధ. 
విపశ్యన ధ్యయన పద్ధతి యొకొ సవచఛ సవరూప్ానిన నిషోక్ష్ప్ాతంగా త లుసధకోవటానికర, 
సాధకుడి మేలు కోసం ఈ నియమానిన రూప్ ందించడమ ైనది. 

ఉదేదశ్పూరవకంగా వేరే ధ్యయన పద్ధతులనధ విపశ్యన ధ్యయనంలప కలపడం వలు  వారి పురోగతి 
అడింకులతో కుంటలబడటమే కాకుండయ సాధన తిరోగాత్సధా ంది. ఈ విషయం చయల గటాిగా 
సాధకులకు త లియచయేబడింది. కానీ గతంలప ఆచయరుయలు పదేపదే హెచురికలు చేసినయ 
కూడయ, కొంతమంది సాధకులు, కావాలని వేరే ఏదో  పద్ధతినో ల దయ ఆచయరానోన, ఇంద్ధలప 
త్శ్మిం చసేి వాళళకు వాళేళ అపకారం చేసధకునయనరు. ఎపుోడ ైనయ ఏ సందేహం ఉనయన, 

గంద్రగోళం ఉనయన ఆచయరుయలనధ కలసి సోషాం చసేధకోవాలి 
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ఆచయరుయలను క్లవ్టం: 

సాధకులు వయకరాగతంగా కలవటానికర ఆచయరుయలు మధ్యయహనం 12-1 గంటల మధయ 
అంద్ధబాటలలప వుంటారు.రాతిర 9-9.30 మధయ ధమమ హాలపు  పరశ్నలు అడగవచధు. 
ధ్యయనపద్ధతికర సంబంధ్ించిన పరశ్నలు మరియు సాయంతర పరవచనయలలప ఏద ైనయ సందేహాలుంటే 
వాటి కొరకు ఈ సమయం కేటాయించబడింది. 

ఆరయ మౌనం: 

శబిరం ప్రా రంభం నధండి పదో  రోజు ఉద్యం 10 గంటల వరకు ఆరయ మౌనయనిన సాధకులంద్రూ 
తపోక ప్ాటించయలి. ఆరయ మౌనం అంటే మనసా, వాచయ, కరమణయ మౌనం: స ైగలు, సంకేతయలు, 
వార త మూలంగానూ, మరేవిధంగానూ కూడయ ఇతర సాధకులతో సంపరదించడం నిషిద్ధం. 

కాని అవసరమ ైతే ఆచయరుయలతో మాటాు డవచధు. వసతి, భోజనం, ఆరోగయం వంటి సమసయల 
గురించి నిరావహకులనధ కలవవచధు. కాని సాధయమ ైనంత తకుొవగా అతయవసరమయితేనే ఈ 
పని చేయాలి.సాధకులు తయము ఒంటరిగానే సాధన చేసధా నన భావననధ ప ంప్ ందించధకోవాలి. 

మహిళలత - ప్ురుషుల వేరాిటు: 

శబిరంలప సవా ,ీ పురుష వేరాోటల పూరాిగా ప్ాటించయలి. సవా ీలు, పురుషులు, ద్ంపతులు కూడయ 
ఒకరితో ఒకరు ఏ విధమ ైన పరిచయము, సంబంధము ప టలా కోకూడద్ధ. శబిరకాలంలప ఒకరితో 
ఒకరు మాటాు డడయనికర, కలవడయనికర వీలుండద్ధ. ఈ నియమం సేనహితులకు, ఒకే కుటలంబ 
సభుయలకు, మొద్ల ైన వారికర కూడయ వరాిసధా ౦ద.ి 

శారీరక్ సిరశ 

శబిరం ప్రా రంభం నధండి శబిరం ముగిసే వరకూ సాధకుల వవరూ ఒకరితోఒకరు శ్ారీరక సోరశ( 
సవా ీల ైనయ,పురుషుల ైనయ) చయేరాద్ధ. 
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యోగాసనయలత, శారీరక్ వాయయామం: 

విపశ్యన ధ్యయనయనికర యోగాసనయలు, వాయయామం వయతిరేకం కాద్ధ. కాని వాటికోసం కేంద్రంలప 
పరతేయక సౌకరయం ల ద్ధ కాబటాి వాటిని తయతయొలికంగా మానధకోవాలి. జాగింగ్ కూడయ చేయరాద్ధ. 
కాని, కేంద్రంలప పరతేయకంగా కేటాయించిన పరదేశ్ంలప సాధకులు నడవవచధు. 

తయయతుు లత, జప్మాలలత వ్ంట ిమత సంభందమ ైన వ్సుు వ్ులత : 

తయయతుా లు, జపమాలలు వంటి వసధా వులనధ శబిరానికర తీసధకురాకూడద్ధ. ఒకవేళ త లియక 
తీసధకుని వసేా , యాజమానయం వద్ద  శబిరం పూరాి అయిేయ వరకు వాటిని భద్రపరచయలి. 

మాదక్దరవాయలత, మతుు  ప్దయరాా లత: 

ఎటలవంటి మాద్కద్రవాయలూ, మతుా పదయరాి లూ, మద్యం వంటవిి ఈ పరదేశ్ానికర తీసధకుని 
రాకూడద్ధ. నిద్రమాతరలు, నిష్ా కలిగించే పదయరాి లకు కూడయ ఇద ివరాిసధా ంది. ఎవర ైనయ వెదై్ధయల 
సలహా మేరకు ఏద నైయ మంద్ధలు వాడుతుననటుయిత ే ఆచయరుయలుకు తపోనిసరిగా 
త లియచయేాలి. 

పొ గాక్త 

సాధకులంద్రి ఆరోగయము మరియు సౌకరయముల ద్ృష్ాా ా ప్ గతయర గటం, ప్ గాకు నమలటం, 
నసయ౦ పవలుడం మొద్లగునవి శబిరంలప అనధమతించబడవు. 

ఆహారము 

పరతి ఒకొరి ఇష్ాా లకు, అవసరాలకు అనధగుణంగా పరతేయక ఆహారము అంద్చేయల ము గదయ! 
అంద్ధకని శబిరంలప అందించబడే మామూలు శ్ాఖాహారం సవవకరించమని సాధకులనధ 
కోరడమ ైనది. శబిర నిరావహకులు సాధనకు అనధకూలమ నై, సమతులయమ నై, పరిపూరణమ నై 
ఆహారం అందించడయనికర పూరాి పరయతనం చసేాా రు. ఏ సాధకుల ైనయ, అనయరోగయ కారణయల వలు , 
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ఏద ైనయ పరతేయక ఆహరం తీసధకోవాలని వెైద్ధయలతో సూచింపబడ ి ఉంటే, వారు శబిర 
నిరావహకులకు ద్రఖాసధా  చేసధకునేటపుోడే త లియ చేయాలి. ఉపవాసానికర అనధమతి ల ద్ధ. 

దుసుు లత 

శబిరంలపని వాతయవరణయనికర అనధగుణంగా వసాధీ్యరణ సభయతతో కూడుకుని సాదయగా మరియు 
అనధవుగా వుండయలి. బిగుతుగా, ప్ారద్రశకంగా, బయటకు కనిపించ ే
విధంగా(ట ైట్సస,ల ు గిగంగ్స,ప్ టాి సొరులు,సవు వెు స్ మరియు కురచనైెన) ద్ధసధా లు వేసధకోరాద్ధ. సూరయ 
సాననయలు, అరినగనత నిషిద్ధము. ఇతర సాధకుల ధ్యయన భంగం కలిగించకుండయ ఉండటం 
కోసము, ఈ నియమాలనధ ప్ాటించటం ఆవశ్యకము. 

చయక్రలి ప్ని మరియు స్ాానం 

వాషింగ్ త్షనధు , డరయరుు  అంద్ధబాటలప ఉండవు కాబటాి విదయయరుి లు తగిననిన ద్ధసధా లు 
తీసధకుని రావాలి. చిననవి చేతోా  ఉతుకోొవచధు. ధ్యయన సమయంలప కాకుండయ, విరామ 
సమయంలప సాననం, ద్ధసధా లు ఉతుకోొవడం చసేధకోవచధు. 

బయటి వారితో సంప్రదింప్ులత: 

శబిరం చివరి వరకు సాధకులు కేంద్రం హద్ధద లలపనే వుండయలి. ఆచయరుయల నిరిదషా అనధమతితో 
మాతరమే వారు శబిర౦ వదిలివెళళవచధు. ఇతరులతో ట లిఫో నధ దయవరాకాని, ఉతారాల 
దయవరాకాని మరి ఏ ఇతర విధంగానధ సంపరదించడం అనధమతించబడద్ధ. స ల్ ఫో న్ మరియు 
ఇతర ఎలకాాా నిక్ వసధా వులు, శబిరం ముగిసేవరకు, నిరావహకుల వద్ద  భద్ర పరచయలి. అతయవసర 
పరిసిితులలప సాధకుల సేనహితులు ల దయ బంధధవులు నిరావహకులనధ సంపరదించవచధు. 

సంగీతం, చదవ్టం, వరా యటం:           

సంగీత వాదయయలనధ వాయించటం, రేడియోలనధ ఇతర ఎలకాాా నిక్ పరికరాలనధ ఉపయోగించడం 
మొద్ల నైవి నిషధే్ించబడినవి. చద్ధవుకోవటానికర, వార సధకోవడయనికర పుసాకాలుగాని, పతిరకలు 
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గాని, పుసాకాలు కాని, శబిరానికర తీసధకురాకూడద్ధ. ఒక వేళ త లియక తీసధకొని వసేా , వాటిని 
శబిరం పూరాి అయిేయవరకు, నిరావహకుల వద్ద  భద్రపరచండి. సాధకులు వార సధకోవడం వలు  
ధ్యయనం నధండి దయరితపుోతయరు ధ్యయనం యొకొ ఆచరణయతమక విశషాతనధ నొకరొచ పోటానికే 
చద్వటంప ,ై వార యటంప ై ఈ విధమ ైన ఆంక్ష్లు విధ్ించటం జరిగింది. 

 

టేప్ రిక్ారడరుల , కె్మ రాలత వ్గెైరాలత: 

ఆచయరుయని పరతయేక అనధమతి ఉంటే తపో వీటిని ఉపయోగించడం నిషధే్ించబడనిది. 

 

శిబిర ఖరుులత, ఆదయయం 

సవచఛ విపశ్యన సంపరదయయం పరకారం, శబిరాలు పూరాిగా దయనయల మీదే ఆధ్యరపడ ి
నడపబడుతయయి. దయనయలు కూడయ శిీ గోయి ంక గారు ల దయ ఆయన సహాయక ఆచయరుయల వద్ద  
కనీసము ఒక 10 రోజుల శబిరం చేసిన వారి నధండే సవవకరించబడుతయయి. మొద్టిసారి శబిరం 
చేసిన వారు శబిరపు ఆఖరిరోజున కాని, తరువాత ఎపుోడ ైనయ దయనం ఇవవవచధు. 

ఎవర తైే సాధన యొకొ పరయోజనయలు ప్ ందయరో వారి మద్దతుతో శబిరాలు నడప 
బడుతునయనయి. ఈ పరయోజనయలనధ ఇతరులతో పంచధకోవాలని ఆశసూా , సాధకులు తమ 
శ్కరాని బటాి, తమ ఇచయఛనధసారంగా ఇసాా రు. ఇలాంటి విరాళాలు మాతరమే పరపంచ వాయపాంగా ఈ 
సంపరదయయంలప నడపబడుతునన శబిరాలకు ఆధ్యరం. ఏ సంపనన సంసి కాని, ఏ వయకరా కాని 
ప్ో షకులు కాద్ధ. ఆచయరుయలు కాని, నిరావహకులు కాని వారి సేవ కోసం ఎటలవంటి ప్ారితోషకం 
తీసధకోరు. ఈ విధంగా విపశ్యన వాయపిా , వాయప్ారాపేక్ష్ ల కుండయ సవచఛమ ైన ఉదేదశ్ంతో 
చేయబడుతుననది. 
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విరాళం చిననద ైనయ, ప ద్దద ైనయ, ఇతరులకు ఉపయోగపడయలనే ఆకాంక్ష్తో ఇవావలి : ' నేనధ 
ప్ాలగగ నన శబిరం, ప్ాత సాధకుల దయతృతవం వలు  నడపబడినద;ి ఇకముంద్ధ శబిరాల కోసం 
ఇపుోడు నేనధ కొంత దయనం చేసాా నధ. దయని వలు  మరి కొంత మంది పరయోజనం ప్ ంద్ధద్ధరు 
గాక'అనే ఉదేదశ్య౦తో ఇవావలి. 

 

స్ారాంశ్ం 

కిమశక్ష్ణ మరియు నియమాలు వనెధక అంతరారాి నిన ఈ కరంిది విధంగా సంగిహించవచధు: 

మీ చరయలు ఎవరినీ ఇబబంది ప టాకుండయ ఉండేటటలా  చయలా జాగితాగా ఉండండి. ఇతరులు దయవరా 
కలిగే చీకాకులు పటాించధకోవద్ధద . 

ప ైన వివరించిన నియమాల వెనధక వునన కారణయలు కొంతమంది సాధకులు వెంటనే అరిం 
చేసధకోల కప్ో వచధు. అనధమానం, పరతికూల భావం ప ంచధకోవడ౦కనయన వెంటనే ఆచయరుయని 
ల దయ నిరావహకులనధ కలిసి సమాధ్యనం ప్ ంద్టం మంచిది. 

కిమశక్ష్ణతో సాధకులు పూరాి కృషి చసేినపుోడే, ఈ పద్ధతి యొకొ అభాయసానిన పూరాిగా 
గిహించి ఎకుొవ పరయోజనం ప్ ంద్గలరు. శబిరంలప ప్రా ముఖయత అంతయ కృషి మీదే. ఒక 
బంగారు నియమం ఏత్టంటే, మీరు ఒంటరిగా ఉనయనరనధకొని, అంతరుమఖధల ై సాధన 
చేయడం. ఏవెైనయ అసౌకరయలనధ,ఇబబంద్ధలనధ ఎద్ధరోొవలసవిసేా , వాటిని పటాించధకోకండి. 

చివరగా, సాధకులు త లుసధకోవలసినది ఏత్టంటే, విపశ్యనలప సాధ్ించే పరగతి సాధకుల 
మంచి గుణయల మీద్, వారి వయకరాగత ఆచరణ మీద్ మరియు వారి హృద్యపూరవక కృషి, శ్ది్ధ , 
చితాశుదిధ , ఆరోగయం, పరజా అనే అయిద్ధ విషయాల మీద్ ఆధ్యరపడి ఉంటలంద్ని. 
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ప ైన వివరించిన విషయాలు ఈ ధ్యయన శక్ష్ణయ శబిరంలప మీరు వీల ైనంత ఎకుొవ పరయోజనయలు 
ప్ ంద్డయనికర సహాయపడుగాక! మీకు సవే చసేే అవకాశ్౦ కలిగినంద్ధకు మేము 
సంతోషిసధా నయనము. మీ విపశ్యన అనధభవం నధండి మీరు శ్ాంతి సామరసాయలు ప్ ందయలని 
కోరుకుంటలనయనము. 

శిబిర క్ాల ప్టిిక్:  సాధన నిరంతరతనధ నెలకొలిపే ఉదేదశ్యంతో ఈ కరంిది కాలపటాిక 
రూప్ ందించబడింది. మంచి ఫలితయల కోసం సాధకులు ఈ కాలపటాికనధ అనధసరించయలి. 

ఉద్యం 4 గం||   ఉద్యం మేలగొలుో గంట 

4:30-6:30 గం||   ధ్యయన కేంద్రంలప ల దయ శూనయగారంలప ధ్యనయం 

6:30-8:00 గం||   అలాోహార విరామం 

8:00-9:00 గం||   హాలపు  సాముహిక ధ్యయనం 

9:00-11:00 గం||   ఆచయరుయల సూచనయ పరకారం హాల్ లప ల దయ శూనయగారంలప ధ్యయనం 

11:00-12:00 మదయయహనం   భోజనం విరామం 

12noon-1:00 గం||   విశ్ాింతి మరియు ఆచయరుయలతో పరశ్ననతారాల సమయం 

1:00-2:30 గం||   హాల్ లప ల దయ శూనయగారంలప ధ్యయనం 

2:30-3:30 గం||   హాలపు  సాముహిక ధ్యయనం 

3:30-5:00 గం||   ఆచయరుయల సూచనయ పరకారం హాల్ లప ల దయ శూనయగారంలప ధ్యయనం 

5:00-6:00 గం||   టీ విరామం 

6:00-7:00 గం||   హాలపు  సాముహిక ధ్యయనం 

7:00-8:15 గం||   హాల్ లప ఆచయరుయల పరవచనం 

8:15-9:00 గం||   హాలపు  సాముహిక ధ్యయనం 

9:00-9:30 గం||   హాల్ లప పరశ్ననతారాల సమయం 

9:30 గం||   మీ గద్ధలపు  విరామం - ల ైట్సస ఆఫ్ 
 


