
1) స#యం &'రం అంట+ ఏ-ట.? 

* స#యం &'రం అంట+ /పశ234 5ాధక9ల9 స;యక ఆ=4ర>2ల మ@రAదరCనం లEక9ంF4, 

ఎవIJKL MాIN =ేసుక93Q 5ాధన.  

 

2) స#యం &'రంలR కSITUవF4VKL KాMాWXన అరYత ఏ-ట.? 34క9 అనుమ[ 

\ొర>క9త^ం\4? 

* _` సత234Iాయణ bTcdంKా bాIJ ఆధ#ర2ంలR Vర#efంపబFే 10 IThల /పశ2న 

&'Iాలను =ేiినMార> ఎవIkl34 స#యం &'రం =ేసుKmవచుU.  

స#యం &'రంలR కSITUMాలనుక93Q Mార> మoందుbా స;యక ఆ=4ర>2లpq చIJUంచడం 

మంs\t. ఒకMQళ &'రం =ేసుw నxపyzడ{ |KN}~�34 ప�శxల9 bా� ఇబ�ందుల9 bా� ఎదుIklpే 

MాIJ స;యం ఆIJ�ంచF4VKL మoందుbా3Q MాIJ అనుమ[ �సుKmవడం ఉsతం.   

 

3) స#యం &'రంలR ఎVx IThల9 కSITUవచుU? 

* స#యం &'రంలR 10 IThల9 కSITUవచుU. మoందు IThను �IT Fే bా పIJగణ�ంs, 11 వ 

ITh ఉదయం &'రం ప�రwc�2ల@ చూసుKmMాW. తక9�వ IThల9 కSF4 స#యం &'రం 

=ేసుKmవచుU. Kా� 10 క34x ఎక9�వ IThల9 స#యం &'రంలR కSITUవF4VKL అనుమ[ 

లEదు.  

 

4) స#యం &'రం =ేసుKmవF4VKL అనుM�ౖన ప�\ేశం ఏ\t? 



* ఎవIJ ఇంట��  Mార> స#యం &'రం =ేసుKmవచుU లE\4 |క9 pెWiిన /పశ234 5ాధక9ల 

ఇంట��  కSF4 &'రం =ేసుKmవచుU. ఇతర 5ాధనల9 జIJbN =Tట� స#యం &'IాVKL అనుM�ౖన 

స�లం Kాదు.  

 

5) /పశ2న i�ంట� క9 M�ళ�డం �ల9Kానపyzడ{, &'రం =ేసుKmవF4VKL అనుM�ౖన ప�\ేశం 

ఎల@ ఉంF4W? 

* | 5ాధనక9 ఇబ�ం\t కWbJంచక9ంF4, ప��ాంతంbా ఉంF�, 5ాధన సమయంలR | 

అవసIాల9 �రUF4VKL అనువybా ఉంFే స�ల@Vx ఎంచుKmంF�. | ఇంట�� 3Q ఒక గ\tV 

KNట�cంచుKmవచుU లE\4 | పడక గ\t KాM�చుU. | 5ాధనక9 అంతIాయం 

కWbJంచక9ంF4 ఉంF4W. �లcpే |ర> K�\t�i�పy నడవF4VKL అనుకSలంbా స�ల@Vx 

ఎంచుKmంF�. 5ాధన �దల9 �ట¡F4VKL మoం\ే సIJహదు� ను Vర£cంచుKmంF�.  

 

6) | 5ాధనక9 ఎల@ంట. అంతIాయం కలగV ప�\ేశ}~� ఉంF4W. |ర> 5ాధన =ేసుక93Q 

గ\tలR ఎల@ంట. మp4VKL, ప�జలక9 సంబం¤tంsన వసుw వyల9 ఉండకSడదు. పyసwKాల9, 

 �నుxల9 ఎల¥Kా¡¦ V§ 5ాధ34ల9 ఆ గ\tలR లEక9ంF4 చూసుKmంF�. | i�¨ ©ª « iి#¬ ఆ 

=ేiి ఉంచంF�.   

 

7) &'రం ప�IJw అc�ంతవరక9 |ర> Vర£cంచుక9నx సIJహదు� ను \4ట. బయటక9 

M�ళ®కSడదు. బయట. ప�పంచంpq ఎల@ంట. సంబంధం లEక9ంF4 చూసుKmంF�.  

 



8) ఒKN5ాIJ ఒకIJక34x ఎక9�వ మం\t స#యం &'రంలR కSITUవ=4U? 

* కSITUవచుU. Kా� ఆడMార>, మగMార> MQర>MQర> గదులలR కSITUMాW. ¯°జనం =ేi� 

స�లం కSF4 MQర>bా ఉంF4W.  

 

9) ¯°జన వసత^ల9 ఎల@ సమకSర>UKmMాW? 

* | క9ట�ంబ సభo2లలR ఒకర> Kా� లE\4 |క9 pెWiినMాIJV ఎవIJ3�ౖ34 | Kmసం 

¯°జనం తయ@ర> =ేiి �ట¡మV అడగంF�. అల@ �ల9Kానట¡cpే |IN /Iామ సమయంలR 

వంట =ేసుKmవచుU. ¯°జనం 5ా¤4రణంbా ఉంF4W. వంట Kార2క`మం | 5ాధ34 

సమయ@VKL భంగం కలగక9ంF4 చూసుKmంF�. �ాఖ@;ర ¯°జనం మ@త�}³ [34W. వంటక9 

KావWiిన సర>క9ల9 మoందుbా3Q pెsU �ట�¡ KmంF� లE\4 ఎవIJ3�ౖ34 pెsU �ట¡మV 

మoందుbా3Q =ెపzంF�.  

 

10) స#యం &'రం KాలంలR మ@క9 ఎవIkl34 మ@రAదరCనం =ే5ాw Iా? 

* 5ా¤4రణంbా స#యం &'రంలR 5ాధక9ల9 ఎవరంతట MాIN 5ాధన =ేసుక9ంట�ర>. K�Vx 

i�ంటర�లR |క9 స;యక ఆ=4ర>2ల మ@రAదరCనం కలగవచుUను.  

 

11) స#యం &'రంలR కSర>U3Q మoందు Vయమ@వ´V చదవంF�. &'రం Kాలమంp4 ఈ 

Vయమ@లను ¶ాట.ంచంF�.  

 



12) &'IాVKL KాMాWXన ఆF�· IJKాIJ¸ం¹X ను మoందుbా3Q తయ@ర>bా ఉంచుKmంF�. 

&'రKాలంలR i�¨ ©ª నును MాడకంF�. | క9ట�ంబసభo2లక9, | i�xefత^లక9 |ర> 

అందుబ�ట�లR ఉండరనx /షయ@Vx మoందుbా3Q pెWయజNయంF�. Kా� అత2వసర 

పIJiి�త^లలR /షయ@Vx |క9 ఎల@ =ేరMQయ@లR MాIJKL మoందుbా3Q pెWయజNయంF�. 

&'రKాలమంp4 ఆర2మ»34�x ¶ాట.ంచంF�.  

 

13) &'రKాలంలR ఏ ఏ ఆF�· IJKాIJ¸ం¹X ను ఉప·bJం=4W? 

* ఈ KLం\t ఆF�·లను |ర> &'రKాలంలR ఉప·bJంచవచుU.  

* bTcdంKా bాIJ Mాణ�pq IJKార>¸  =ేiిన సుp4w ల9 (ఉదయం 6:00 నుంF� 6:30 వరక9) 

* 5ామ¼efక 5ాధనక9 సంబం¤tన ఆF�·ల9  

* 10 IThల ప�వచ34ల9 (5ాయంత�ం 7:00 గంటల నుంF�) 

 

14) ప�వచ34లను www.dhamma.org నుంF� Fౌ3¾� ¿ =ేసుKmవచుU.  

 

15) స#యం &'Iాల9 -గp4 10 ప\t IThల &'Iాల పIJగణలRKL Iావy.  

 

16) &'రKాలంలR ఏM�ౖ34 సం\ే;ల9 కWbJనటÀÁ� pే |క9 దగAరలRV లE\4 |క9 pెWiిన 

స;యక ఆ=4ర>2లను అడగవచుU.  



 

17) స#యం &'రంలR =ేయవలiిన/ : 

 

* &'రం �దల9 �ట+¡  మoందు &'రKాలమంp4 8 _ల@లను మIJయo సమయ 5ాIJణ�V 

¶ాట.5ాw నV అ¤tÂా¡ నం (గట.¡  Vర£యం) �సుKmంF�.  

* &'రం మoందు ITh 5ాయంత�ం ఈ ప�మ@ణ4లను �సుKmMాWX ఉంట�ం\t.  

 

* [�రతx శరణ4లను �సుKmంF�.  

1. బoదÃం శరణం గ=4U- (3Qను బoదుÃ V శరణంలRKL M�ళÄw 34xను) 

2. ధమÅం శరణం గ=4U- (3Qను ధరÅం శరణంలRKL M�ళÄw 34xను) 

3. సంఘం శరణం గ=4U- (3Qను సంఘం శరణంలRKL M�ళÄw 34xను) 

 

* 8 _ల@లను ¶ాట.5ాw నV ప�మ@ణం =ేయంF�.  

1. ¶ాణ4[¶ాp4 MQరమణ� iిÇ@È పదం సమ@¤tయ@- (ఏ ¶�ా ణ�V చంపను) 

2. అ\t34x\434 MQరమణ� iిÇ@È పదం సమ@¤tయ@- (\ొంగతనం =ేయను) 

3. అబ�హÅచర2 MQరమణ� iిÇ@È పదం సమ@¤tయ@- (బ�హÅచర2ం ¶ాట.5ాw ను) 

4. మ¼5ాMా\4 MQరమణ� iిÇ@È పదం సమ@¤tయ@- (అబద�ం ఆడను) 



5. సుIా }³రయ@2 మజÉపమ@దట�Ê న MQరమణ� iిÇ@È పదం సమ@¤tయ@- (మత^w ప\4Iా� లను 

iీ#కIJంచను) 

6. /Kాల ¯°జన MQరమణ� iిÇ@È పదం సమ@¤tయ@- (సమయం \4ట.న తర>Mాత ¯°జనం 

=ేయను) 

7. నచU-bÌత-Mా\tత-/సూకదసXన- మ@ల@-గంద-/లEపన-¤4రణ-మండన-/భ¼షణట�Ê న 

MQరమణ� iిÇ@È పదం సమ@¤tయ@- (నృp42ల9-¶ాటల9-¯Î[క ఆకరÏణలక9 లÐంగను-

అలంKాIాల9-పIJమళ ద�Mా2ల9-ఆభరణ4ల9 ధIJంచను) 

8. ఉఛU శయన MQరమణ�, మ;శయన MQరమణ� iిÇ@È పదం సమ@¤tయ@- (}~తwట., ఎpెÒw న 

పర>పyల |ద పడ{Kmను) 

* ఎవIJKkl34 అ34ITగ2ంbా ఉంట+ 6 వ _ల నుంF� ఉపశమనం ¶Ó ందవచుU. 5ాయంత�ం 5 

గంటలక9 Kా� Iా[� 9 గంటలక9 Kా� -తంbా ఆ;రం �సుKmవచుU.  

 

* పIJ=4UజÔ- (సమIJzంచుKmవడం) 

* బoదుÃ V Õక� శరణం మIJయo ప�సుw త ఆ=4ర>2ల Õక� శరణం �సుKmంF�. 

 

ఈమ@హం బంpే అp4w ¯�వం �/తం భగవpq పIJ=4UజÔ- 

(సIklన మ@రAదరCనం Kmసం, రÖణ Kmసం, 34 �/p4Vx బoదుÃ VKL సమIJzసుw 34xను) 

 



ఈమ@హం బంpే అp4w ¯�వం �/తం ఆచIJయసX పIJ=4UజÔ-  

(సIklన మ@రAదరCనం Kmసం, రÖణ Kmసం, 34 �/p4Vx ఆ=4ర>2VKL సమIJzసుw 34xను) 

 

* కమÅట�Ê నం (కరÅ5ా� 34Vx-ధIాÅVx య@sంచడం) 

 

* VIా#ణ¶�ా  ిwV అనుభ¼[ =ెందడం Kmసం ఆ34¶ా34 5ాధనను 3QIJzంచమV ఆIJ�ంచంF�.  

"Vబ��నసX సsUకరణp4w య@ }³ భంpే ఆ34¶ా34 కమÅp4w నం \ేe×" 

(అయ@2, VIా#ణ4Vx 5ాØÙp4�రం =ేసుKmవడం K�రక9 34క9 ఆ34¶ా34 5ాధనను 

3QIJzంచంF�) 

 

* &'రKాలంలR ఒక వంత^ ఆ34¶ాన, Ikండ{ వంత^ల9 /పశ2న =ేయంF�.  

* |ర> ప\t IThల9 &'రంలR కSర>Uనxట�cpే �దట. మ¼డ{ IThల9 ఆ34¶ా34 5ాధన 

=ేయంF�. 34ల9గవ ITh మ¤42హxం ఒక గంట i�పy 5ాధన =ేiిన తర>Mాత, VIా#ణ 

¶�ా  ిwV కWbJంపజNi� /పశ2న 5ాధనను 3QIJzంచమV MQసుKmంF�.  

 

"Vబ��నసX సsUకరణp4w య@ }³ భంpే /పసX34 కమÅp4w నం \ేe×" 

(అయ@2, VIా#ణ4Vx 5ాØÙp4�రం =సేుKmవడం K�రక9 34క9 /పశ2న 5ాధనను 3QIJzంచంF�) 

 



* ఆ ITh నుంF� ITÚ మ¼డ{ గంటల 5ామ¼efక 5ాధన సమయంలR KాళÄ® =ేత^ల9 

కదలUనV, కళÄ® pెరవనV, గంట i�పy కదలక9ంF4 కSర>UV /పశ234 ¤42న 5ాధన 

=ే5ాw నV గట.¡  Vర£యం (అ¤tÂా¡ నం) �సుKmంF�. ఒకMQళ మIÌ ఇబ�ం\tbా ఉంటÀ K�\t�bా 

కదలవచుU. ఎంpq శద̀Ãpq, పట�¡ దలpq 5ాధన =ేయంF�.  

 

* అ¤tÂా¡ నంలR కSITUMాWXన సమయ@ల9 : 

1. ఉదయం 8:00 నుంF� 9:00 గంటల వరక9  

2. మ¤42హxం 2:30 నుంF� 3:30 వరక9  

3. 5ాయంత�ం 6:00 నుంF� 7:00 వరక9  

 

KNవలం ఈ సమయ@లలR మ@త�}³ అ¤tÂా¡ నంలR కSITUంF�. -గp4 సమయ@లలR 

కదలక9ంF4 కSITUవడం ఆవశ2కం Kాదు.  

 

* పదవ ITh ఉదయం 9 గంటలక9 }~�[� 5ాధనను అ¯�2సం =ేయంF�. }~�[� 5ాధన 

తర>Mాత M�ంట3Q బయటక9 M�ళ�డం Kా� బయట. వ2క9w లpq మ@ట�� డటం Kా� =ేయకSడదు.  

 

* &'ర KాలంలR |ర> సం¶ా\tంచుక9నx పyణ2 ¶ార-తలను అVx ¶�ా ణoలpq 

పంచుKmంF�. 

 



18) సమయ 5ాIJణ� (టÀౖం ట+బo¨) 

 

ఉ 4:00 - Vద� లEవడం  

ఉ 4:30 - 6:30 ¤42నం  

ఉ 6:30 - 8:00 అల@z;రం  

ఉ 8:00 - 9:00 అ¤tÂా¡ నం  

ఉ 9:00 - 11:00 ¤42నం  

ఉ 11:00- మ 1:00 ¯°జనం మIJయo /�ా̀ం[  

మ 1:00 - 2:30 ¤42నం  

మ 2:30 - 3:30 అ¤tÂా¡ నం  

మ 3:30 - 5:00 ¤42నం  

5ా 5:00 - 6:00 టÛ  

5ా 6:00 - 7:00 అ¤tÂా¡ నం  

5ా 7:00 - 8:30 ప�వచనం  

Iా 8:30 - 9:00 ¤42నం  

Iా 9:00 /�ా̀ం[ 


