
ధ్యాన గంగ 

మిత్రు లార, 
ఇ రోజు మనందరిక ి... మరోక సఽదినము 
ధ్యానం గురించి చకకగ తృడుక ందయము, తెల సఽక ందయము ... మ ైడియర్ ఫ్రుుండ్స్  
ఏమతు చెబుదయము ధ్యానము యొకక భాగాము 
ఎంత్తు తృొ గుడుదయము ధ్యాన జీవిత్ము యొకక మహత్ాం 
మానఴుతుక ికఴలసనద ిసంపూరణమ ైన ధ్యానజీవిత్ము 
మానఴుడిక ికఴలసనద ిబుదిధతో కూడుకొతు ఈండడం, దయతు పేరు బుదిధయొగము ... మిత్రు లార 
బుదిధ  ఴుననవడ ేబుదఽధ డు. కనఽక బుదిధ  కయౌగ ిఴుండడమ ేబుదధయోగము .. బుదిధయోగము మిత్రు లార 
ఄనఽక్షణం మనము బుదిధతో కయౌస ఈండఴలె ... 
మనచాపు, మనమాట, మనఅలోచన ఄతూనకూడయనఽ బుదిధతో కూడ ిఴుండఴలె 
మర ిమన జీవిత్మంతయ కూడయనఽ ధ్యానయతుక ిఄంకిత్ము కఴలె మిత్రు లార ... ధ్యానయతుక ిఄంకిత్ం కఴలె! 
 
ఎంత్ భాగామో ... ఎంత్ భాగామో ... ఎంత్సౌకామో బుదధయోగము ... ధ్యాన జీవిత్ము 
ఎంత్ భాగామో ... ఎంత్ భాగామో ... ఎంత్సౌకామో బుదిధయోగము ... ధ్యాన జీవిత్ము 
ఎంత్ భాగామో ... 
 
మిత్రు లార ...  
గౌత్మ బుదఽధ డు మనక ిఎంత్ చకకట ిబుదిధయోగతున పుసదించయడో ...  
వర ిఄడుగు జాడలోో  మనం పయతుదయద ం 
గౌత్మ బుదఽధ డు మనక ిఅనయతృనసతి ఄన ేఒక దిఴాఴరమునఽ పుసదించయడు 
అనయతృనసతి ఄనేద ిఎంత్ట ిఴరమో, ఎంత్టి భాగామో 
అనయతృనసతి దయార ఎంత్టి వరీర సఽఖమో, ఎంత్టి వరీర అరోగామో, ఎంత్ట ిమానసక పుశంత్తో చెపనలవి కదఽ 
మిత్రు లార 
ధ్యానజీవిత్మునఽ జీవించఽదయం, బుదిధయొగతున కయౌగించఽక ందయం 
 
ఎంత్ భాగామో ... ఎంత్ సౌకామో బుదధయోగము ... ధ్యాన జీవిత్ము 
ఎంత్ భాగామో ...  
 

అనయతృనసతీ ... అనయతృనసతీ ... అనయతృనసతీ ... 
అనయతృనసతీ ... అనయతృనసతీ ... 



అనయతృనసతీ ... హంసయానము ... 
అనయతృనసతీ ... హంసయానము ... 
కరాక్షాళనమూ ... దిఴానేత్ుమూ ... 
 
ఎంత్ భాగామో ... ఎంత్ సౌకామో బుదిధయోగము ... ధ్యాన జీవిత్ము 
ఎంత్ భాగామో ...  
 

అనయతృనసతీ ...  
అనయతృనసతీ ... హంసయానము ... 
అనయతృనసతీ ... హంసయానము ... 
కరాక్షాళనమూ ... దిఴానేత్ుమూ ... 
 
అనయతృనసతి ఄంటే హంస యానము మిత్రు లార, 
దయతు దయార కరాలతున పుక్షాళనము చెంద ిఄపుడు దిఴా నేత్ుము వికససఽత ంద ి... మిత్రు లార 
 
అనయతృనసతీ ... హంసయానము ... 
అనయతృనసతీ ... హంసయానము ... 
అనయతృనసతీ ... హంసయానము ... 
కరాక్షాళనమూ ... దిఴానేత్ుమూ ... 
 
ఎంత్ భాగామో ... ఎంత్ సౌకామో బుదధయోగము ... ధ్యాన జీవిత్ము 
ఎంత్ భాగామో ...  
 
బుదఽధ డు మనక  పుసదించినద ిఅనయతృనసతి మిత్రు లార 
అనయతృనసతి శాసనఽసంధ్యనము 
 
అనయతృనసతీ ... హంసయానము ... 
కరాక్షాళనమూ ... దిఴానేత్ుమూ ... 
 

అనయతృనసతి ఄంటే హంస యానము మిత్రు లార...  
హంస ఄంట ేశాస! శాస ఄంట ేహంస! 
శాస మీద ధ్యాస ే... హంస యానము 



మనము పరమహంసలము కఴలె మిత్రు లార 
పుతి ఴాకతత కూడయనఽ యోగి కఴలె... ఋష కఴలె ... పరమ హంస కఴలె 
సత్ా ఄసత్ాములనెరిగ ిఄసత్ామునక  దారంగ సత్ామునక  దగగరగ చేరఴలె ... మిత్రు లార 
 
అనయతృనసతీ ... అనయతృనసతీ ...  
చాసర మిత్రు లార ... ఈననద ిఒకకగనొకక ఴసఽత ఴు ... శాస 
దయతు మీద మనము ధ్యాస పరటటఴలె. దయతు పేర ే"అనయతృనసతీ" 
 
అనయతృనసతీ ... హంసయానమూ ... 
కరాక్షాళనమూ ... దిఴానేత్ుమూ ... 
 

ఎంత్ భాగామో ... 
 

దిఴా నేత్ుము మిత్రు లార ... ముకకంట ికఴలె మనమందరము 
దిఴానేత్ుముత  ో... మన జాా ననేత్ుముత  ో... మన గత్జనాలతూన మనము తెల సఽక ంటాము 
మనము వరీర పదయరథము కదఽ, అత్ా పదయరథమతు తెల సఽక ంటాము.  
"ఄహం బుహ్మాసా!" ఄతు తెల సఽక ంటాము ... మిత్రు లార 
ఆదియ ేబుదిధ  యోగము! ఆదియ ేబుదిధ  యోగము! ఆదియ ేబుదిధ  యోగము!  
 
మిత్రు లార ... బుదధ  యోగము ... మనక  మూడుఴరలనఽ పుసదించింద.ి  
 
ముటటముదటిద ిఅనయతృసతి ఄయత ే
ర ండఴద ిమధ్ేా మారగము 
 
మతుష ఎపుడా కూడయనఽ ఎక కఴ త్క కఴలో జీవించరదఽ, 
మధ్ాసథముగ జీవించఴలె. ఎక కఴ తినరదఽ, త్క కఴ తినరదఽ, 
ఎక కఴ డబుుల  సంతృదించరదఽ, త్క కఴ డబుుల  సంతృదించరదఽ, 
ఆహమూ పరమూ కలగల పుగ ఴుండఴలె ... మిత్రు లార దీతుపేర ేమధ్ేామారగము 
సంసరంలోన ేతురాణము జోడించఴల,ె తురాణములోన ేసంసరమునఽ జోడించఴల ె
మధ్ేామారగము మిత్రు లార ... 
 
మధ్ేామారగము ... పుజాా కరకము ...  



బుదధ  పుబో దిత్ మధ్ేామారగము  
సకల అచయరుాల పుబో దిత్ ... మధ్ేామారగము 
 
మధ్ేామారగము ... మధ్ేామారగము ... 
 
మిత్రు లార... బుదధ  పుబో దిత్ మధ్ేామారగమునఽ మనమందరము ఄఴలంబిదయద ము 
అనతృనసతి ... ముటటముదట ిబుదధ  పుబో ధ్ము  
ర ందఴద ిమధ్ేా మారగము ... మిడిల్ తృత్ 
The Glorious Middle Path! My Dear Friends!  
ఄత్ాదఽుత్మ ైన మధ్ేా మారగము. 
 
మధ్ేామారగమూ ... పుజాా కరకము ... 
మధ్ేామారగమూ ... పుజాా కరకము ... 
తురాణయత్ాకమూ ... శూనాభాఴమూ ... 
మధ్ేామారగమూ ... పుజాా కరకమూ ... 
మధ్ేామారగమూ ... పుజాా కరకమూ ... 
తురాణయత్ాకమూ ... శూనాభాఴము ... 
 
మిత్రు లార మధ్ేామారగము ... మధ్ేామారగము ... మధ్ేామారగము ...  
ఄదియ ేపుజాా కరము మానఴుడిక ిపుజా కఴలె 
మానఴుడు పుజాా ఴంత్రడు కఴలె బుదధ  యోగికఴలె 
 
మధ్ేామారగము ... పుజాా కరము ... 
తురాణయత్ాకమూ ... శూనాభాఴము ... 
 

ఎంత్ భాగామో ... ఎంత్ సౌకామో బుదిధయోగము ... ధ్యాన జీవిత్ము 
ఎంత్ భాగామో ...  
 
మిత్రు లార గౌత్మ బుదఽధ డు మనక  మూడు ఴరలనఽ పుసదించయడు 
ఒకటేమో "అనయతృనసతి" ... శాస మీద ధ్యాస 
ర ందఴదేమో "మధ్ేామారగము" ... The Glorious Middle Path! 



 
మధ్ేామారగము ...  
మధ్ేామారగము ... పుజాా కరకము ... 
మధ్ేామారగము ... పుజాా కరకము ... 
తురాణయత్ాకమూ ... శూనాభాఴము ... 
మధ్ేామారగము ... పుజాా కరకము ... 
తురాణయత్ాకమూ ... శూనాభాఴము ... 
 
ఎంత్ భాగామో ...  
 
మిత్రు లార ... 
బౌత్మబుదఽధ డు 2500 సం||రల కిరందట ేమనక ిఎంత్ బో ధ్ించయడో సరామూ బో ధ్ించయడు.  
మూడు ఄఖండమ ైన సందశేల  మనకిచయాడు ... అదేశల నఽ మనకిచయాడు  
ముటటముదిటిద ిఅనయతృనసతి 
ర ండఴద ిమధ్ేామారగము 
మూడఴద ిమిత్రు లార ... ఄహ ంస త్త్ాము.  
 
మళ్ళీ చెపుక ందయం ...  
ముటటముదిటిద ిఅనయతృనసతి 
ర ండఴద ిమధ్ేామారగము 
మూడఴద ి... ఄహ ంస త్త్ాము.  
ఒక తృు ణిక ి... ముఖాంగ మానఴుడు ... ఏ జంత్రజాలాతున చంపడయతుక ివీల లేదఽ 
ఄహ ంసో  పరమో ధ్రాః ... మిత్రు లార 
ఄహ ంసో  పరమో ధ్రాః  
 
అనయతృనసతి ఄననపుడు ... హంసో  పరమో మోక్షః ఄనయనడు 
మధ్ేా మారగములో జీవిత్ము ఎలా జీవించయలో ఆహము పరము చకకగ ర ండు కలగయౌప ఎలా ఈండయలో చెతృడు మిత్రు లార  
ఆకతృో త ేఄహ ంసత్త్ాములో ఒక తృు ణ ిమరొక తృు ణితో ఎలా ఴుండయలో  
ముఖాంగ మానఴుడు జంత్రజాలముతో జంత్రసమాా జాంత  ోఎలా ఴుండయలో చెతృడు 
ఄహ ంసతో జీవించఴలె, రకతతృత్ము చేయరదఽ, రకతపుకూడు తినరదఽ 
 



ఄహ ంసత్త్ామూ ... బుదయధ ఴతయరమంట ేఄహ ంసఴతయరమ ేకదయ... 
ఄహ ంసత్త్ామూ ... మ ైతిుదయయకము... 
 
ఎఴర ైత ేహ ంసత్త్ాములో ఴుంటారో వరిక ిఄందఽరూ వత్రు ఴులే 
ఎఴర ైత ేఄహ ంసత్త్ాములో ఴుంటారో సరాతృు ణికోట ివరిక ిమిత్రు లే 
 
ఄహ ంసత్త్ామూ ... మ ైతిుదయయకము... 
ఄహ ంసత్త్ామూ ... మ ైతిుదయయకము... 
కరుణయధ్రామూ ... కంతిక్షేత్ుము ... 
ఄహ ంసత్త్ాము ... ఄహ ంసత్త్ాము ... మ ైతిుదయయకము 
కరుణయధ్రామూ ... కంతిక్షేత్ుము ... 
ఎంత్ భాగామో ... 
 

మిత్రు లార ... కరుణయధ్రాము ... మనకనయన త్క కఴునన వరిపటో మనము కరుణ చాపంచఴల ె
ఏసఽపుభుఴు ఎంత్ట ికరుణయమయుడో... మర ిమనము కూడయ ఄంత్ట ికరుణయమయులము కఴలె కదయ.. 
మనకనన త్క క ఴుననవరిపటో మనం ఎంతెైనయ మనం కరుణ చాపంచఴల ే... ఄద ిధ్రాము ... కరుణయ ధ్రాము 
ఄహ ంసత్త్ామ ేమర ిమ ైతిుదయయకమూ 
కరుణయ ధ్రామ ేమర ికంతిక్షేత్ుము ... మిత్రు లార ... కంతిక్షేత్ుము  
ధ్యానమిత్రు లందరిక ిగౌత్మబుదఽధ డు 2500 సం||ల పూరామ ే 
చకకట ిధ్యాన జీవితయతున పుసదించయడు,  
చకకట ిబుదధ  యోగతున పుసదించయడు 
 
మిత్రు లార ... మనమందరము కూడయనఽ మరొకకసర ిఅ యొకక 2500సం||ల కిరందట ిఅ యొకక సందేశతున... 
మనము మళ్ళీ సాకరదియద ం  
సాకరిదయద ం మిత్రు లార... మిత్రు లార సాకరదియద ం  
అనయతృనసతితు చేపడదయం 
మధ్ేామారగంలో నడుదయద ం ... మర ి
ఄహ ంసత్త్ాములో జీవించఽదయం మిత్రు లార 
ఄహ ంసత్త్ాములో జీవించఽదయం 
 


