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ప్రి య మిత్రు లారా,

బాబూజీ మహారాజ్ తన సందేశాల ద్వారా మన  సాధనలో ఆటోమాటిజం శాశవాతంగా రావాలన్న 
స్ఫూర్తి నిస్తి   ఉన్్నరు. మౌలికంగా ఆయన  చెబుత్న్నదేమిటంటే మన  సాధన పరి తి నిత్ం 
నిరాధా ర్త సమయంలో జర్గేలా  చూసుకోమంటున్్నరు. పరి తీ  పనీ  ఏ సమయానికి చెయ్వలసిన 
పనిని ఆ సమయానికి చేయడం  వల్ల   ఆరోగా్నికీ మంచిది, వివిధ సమయాలో్ల   తీసుకొనే  
ఆహారానికి మంచిది, నిదరి కూ కూడా పరి యోజనకరంగా ఉంటుంది. ఏ పనై న్  కూడా  పరి తి  రోజూ 
నిరాధా ర్త  సమయంలో చేసుకోవడం  వల్ల ,  ఆ పని ఆ సమయంలో తనంతతానుగా సహజంగా  
జర్గిపోతూ ఉంటుంది. ఆ  విధంగా  మన  శరీర  వ్వస్థ లో జీవగడియారం  ఏర్పడిపోత్ంది. ఇది 
పరి కృతిలో సహజంగా ఉండేటువంటి వాసతి వం.

మొదటి మెటుటు   

ఒక పనిని పరి తి నిత్ం చేయడం అలవాటై నప్పుడు, మన శరీర వ్వస్థ లో  అది సవాభావంగా 
మార్పోత్ంది. మనసు సహజంగా సంసిదధా ంగా ఉంటుంది. అలాగే పరి తినిత్ం సమయానికి 
ధ్్నం చేసుకున్నట్ల యితే, ధ్్నంలో అంత  కషటు పడవలసిన అవసరం ఉండదు. పరి తీ  ఉదయం 
ఒకే  సమయాన ధ్్నం చేసుకోవడం అలవాటై పోతే, ధ్్నంలోకి  అపరి యత్నంగానే జారుకోవడం  
జరుగుత్ంది; అంత  సంఘర్ష ణ చెయ్వలసిన అవసరం ఉండదు. బాబూజీ ఇచిచిన  
మొదటి స్కితి  పరి కారం, తెల్ల వారక మందే గనుక ధ్్నం  పూర్తి  చేసుకోగలిగితే, ఈ పరి కిరి యను  
నిరవార్తి ంచడం ఇంకా సహజమెై పోత్ంది.   

ఆటోమాటిజం
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నిజానికి, పరి తినిత్ం పరి తీదీ  సమయానికి చేసుకొనే  పదధా తి అనేది ఆటోమాటిజంలో కేవలం మొదటి  
మెటుటు మాతరి మే; బాబూజీమహారాజ్  చెప్్ప  ఆటోమాటిజం జోలికి ఇంకా మనంరానే  లేదు. అయిన్ 
మనలో చాలా మందికి ఈ  మొటటు మొదటి  అడుగు వెయ్డానికే చాలా  వివరణలు  ఇవవావలసి 
వస్తి ంటుంది. ఎందుకంటే  ‘ఆటోమాటిజం’ అనే  పద్ని్న సాధ్రణంగా అపార్థ ం  చేసుకుంటూ  
ఉంటారు. అనీ్న ఆటోమాటిక్ గా జర్గిపోవడం అంటే మనం  మరబొమ్మలమెై పోతామని, 
రోబోలమెై పోతామని, యాంతిరి కంగా  జీవం  లేకుండా పనులు చేసాతి మనీ కాదు.  స్వాచ్ఛకు 
అడుడు పడకపోగా, నిజానికి మనకి  మర్ంత  మర్ంత స్వాచ్ఛ కలిగే విధంగా  సంసిదుధా లను  చేసుతి ంది 
ఆటోమాటిజం. చుటూటు   ఉన్న పరి కృతి పనితీరును  గనుక గమనించినట్ల యితే, అక్కడ కదలికలనీ్న 
కూడా అపరి యత్నంగానే జరుగుత్న్్నయని అర్థ మవుత్ంది. ఒక మబుబు తనలోని నీరును 
ఉంచుకోవాలని గాని విడిచిపెటేటు యాలి అని గాని అనుకోదు. పరి కృతికి ఎంప్క చేసుకొనేటువంటి 
అవకాశమూ ఏ విధంగానూ ఉండదు. అనీ్న సహజమెై న రీతిలో అలా కొనసాగిపోతూ ఉంటాయి.  

సర్గాగా  అదే మనం చేస్ పనులకు కూడా వర్తి సుతి ంది. దీనికి కొట్టు చేచి ఉద్హరణ, వ్్మగామడి 
శిక్షణ. అతను అంతర్క్షంలో స్వాచ్ఛగా కొనసాగాలంటే ఇక్కడ అటువంటి ఆటోమాటిజం తన 
అలవాట్ల లో రావాలి. అది జరగాలంటే  తెగ కషటు పడాలి. మనలో చాలా మందికి కారు నడపడంలో 
ఆటోమాటిజం అవసరం ఎలాగో అర్థ ం చేసుకోగలుగుతారు. పారి కీటు సు లేకుండా అనేక రకాలై న 
పనులు – స్టు ర్ంగు, బ్రి కు-ఆకిసిలరేటర్ పెడళ్ళు తొక్కడం, గేరు మారుసుతి నప్పుడు క్ల చ్ ను 
వాడటం, మందు చూడటం, సై డ్ మిరరి ర్ల  ద్వారా పరి క్కలు చూసుకోవడం, రేర్-మిరరి ర్ ను 
చూసుకోవడం, ఇండికేటర్ వాడటం, కారును న్విగేట్ చేయగలగడం, ఇక మధ్లో 
సంభాషంచడం, సంగీతం వినడం – ఇని్న రకాల పనులు చేయాలంటే చాలా కషటు ం. స్వాచ్ఛగా కారు 
నడపాలీ అంటే మనం ఆటోమాటిజంపెై  (అపరి యత్నంగా నడిప్ పర్సి్థ తిపెై ) ఆధ్ర పడవలసిందే. 

అపరి యత్న పర్సి్థ తిని సాధంచాలంటే చాలా పరి యత్నం కావాలి 

మనం ఈ ‘మనసు-లేని’ సి్థ తిని మర్ంత పర్పూర్ణ  సా్థ యికి కూడా తీసుకువెళళువచుచి; దీని్న 
పతంజలి మహర్్ష  తన యోగస్తారి లో్ల  మొదటో్ల నే యోగం యొక్క నిరవాచనం చెబుతూ చాలా 
అందంగా చెప్పడం జర్గింది:

1.2  योग: चित्त-वृचत्त चिरोध:
యోగశిచితతి  వృతితి నిరోధ: 

యోగం అంటే మనసు యొక్క ఎంప్క చేసుకొనేటువంటి  కదలిక యొక్క వేగం తగిగా పోయి, చింతన 
పూర్తి గా ఆగిపోయే  పర్సి్థ తికి రావడం.. 

అత్్న్నత పర్పూర్ణ  సి్థ తికి చేరుకోటానికి, పరి యత్నపూరవాకంగా సర్దిదుదు కోవలసినదేదీ ఉండదు. 
మానసికంగా సర్దిదదు వలసిన అవసరం ఎంత వస్తి  అంతా అపర్పూర్ణ ంగా ఉంటుంది, మనం చేస్ 
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పని. వేణుగానం చేస్ మహావిద్వాంసుడిని నిదరి లేప్ వాయించమన్్న అంతే నై పుణ్ంతో వేణుగానం 
చేయగలుగుతాడు. అతను సగమే మెలకువగా ఉన్్న, బుదిధా  సర్గాగా  పని చేస్ సి్థ తిలో లేకపోయిన్, 
అతని చేత్లో్ల  గనుక వేణువును  పెటిటు నప్పుడుఅపరి యత్నంగానే అతని వేళ్ళు కదులుతాయి, 
ఆతని శావాస ఆడటం కూడా తగిన విధంగానే ఉంటుంది. వాళళుకి ఏమి రాగం వాయిసుతి న్్నరో 
స్పృహ లేకపోవచుచిను, కానీ వినడానికి మాతరి ం చాలా బాగుంటుంది. అంటే ఆ విద్వాంసుడు 
ఆటోమాటిజాని్న  సాధంచాడనిఅర్థ ం; ఇక మానసికంగా పరి తీదీ ఎంప్క చేసుకోవలసిన అవసరం 
లేదని అర్థ ం. . 

ఒకానొక సి్థ తిలో, ఆలోచనకు సా్థ నం లేనప్పుడు, ఆలోచించేవాడు కూడా అదృశ్మెై పోతాడు. 
మానసిక శాసత్ ం  దీని్న ‘ఫ్్ల  స్టు ట్’ అని, లేక ‘బీయింగ్ ఇన్ ద జోన్’ అని  అంటుంది. అంటే 
ఒక నై పుణ్ం కలిగిన వ్కితి  తన రంగంలో ఎంత లీనమెై న సి్థ తిలో ఉంటాడంటే, తన ఆసితి తావానే్న 
కోలో్పయిన సి్థ తిలో ఉంటాడు;  అవనీ్న  ఎక్కడ పోయాయి? అనీ్న ఆతని పనిలో విలీనమెై పోయాయి. 

ఒక బాస్కట్ బాల్  ఆటగాడున్్నడనుకోండి, అతను  లక్కలు వేసుకుంటూ కూర్చినే సమయం 
ఉండదు; “ఇలా వేయాలా, అలా వేయాలా” అని ఆలోచించే లోపల అవకాశం చేయి 
జార్పోత్ంది. వాళళు కదలికలు వేగంగా ఉండాలి, అపరి యత్నంగా ఉండాలి. వాళ్ళు మర్ ఈ  
ఆటోమాటిజం సి్థ తికి ఎలా చేరుకోవాలి? అలా తయారవడానికి వాళ్ళు పడే శరి మను అందుకే మనం 
గుర్తి ంచవలసి ఉంది. అపరి యత్న సి్థ తిని సాధంచాలంటే చాలా పరి యత్నం కావాలి. ఒక ఫ్్ల టిసుటు  
ఎన్్న యేళ్ళు సాధనకు వెచిచిసాతి డు. కళలోని పరి తి చిన్న అంశంపెై న పటుటు  సంపాదించడానికి 
ఎంతో శరి మించవలసి వసుతి ంది. బాస్కట్ బాల్ ఆటగాడు అని్న  రకాల కోణాల నుండి కొని్న వేల 
సారు్ల  బాల్ వేయడం పారి కీటు సు చేసాతి డు; ఆ విధంగా  తనకు అవసరమెై నప్పుడు అపరి యతనంగా 
అవసరమెై న ఆక్షన్ చేయగలుగుతాడు. 

చెై తన్ం మీద పటుటు  

ఆధ్్తి్మకతలో మన లక్ష్ం అంతా కుడా చెై తన్ంపెై న పటుటు  సంపాదించడమే. చెై తన్్ని్న 
ఒక ఇందరి ధనసుసిగా భావిస్తి , అందులోని ఒకొ్కక్క రంగు ఒకొ్కక్క ఫ్రి క్వానీసికి చెందిన 
చెై తన్ం అనుకోవచుచి. ఆ క్షణానికి,  మనం ఉన్న దశలో మనకు అవసరమెై న చెై తన్ సి్థ తిని 
అందుబాటులోకి వచేచి విధంగా,  మన ఆధ్్తి్మక పరి కిరి యలను భౌతిక జీవనంలో కలిసిపోయేలా 
రూపందించబడాడు యి. బాబూజీ దీనికి అదుభుతమెై న ఉద్హరణగా ఉండేవారు. ఒక క్షణం ఎక్కడో 
ఉంటే, మరో క్షణం కేందరి ంలో  నిమగ్నమెై  ఉండేడిపోయేవారు. మర్కొంత స్పటికి అభా్స్లతో  
ఉతాసిహంగా మాటా్ల డుతూ ఉండేవారు. ఆయన పనికి అవసరమెై న విధంగా ఆయన చెై తన్ం 
ఎప్పటికప్పుడు తనకు తానుగానే సరుదు కుంటూ ఉండేది. తాను పని చేసిన కారా్లయంలో తన 
కంటే ఉన్నత సి్థ తిలో ఉన్నవార్తోనూ, తన కంటే చిన్న సా్థ యిలో ఉన్నవార్తోనూ ఏ  విధంగా 
సరుదు కొనేవారో మనం ఊహంచుకోగలం. ఇదంతా ఆయనలో అపరి యత్నంగానే జరుగుతూండేది. 
ఆయన సహజతవాం అలా ఉండేది. 
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ఒక పరి తే్కమెై న చెై తన్ ఫ్రి క్వానీసికి అపరి యత్నంగా కదలాలీ అంటే, మనం ఇంతకు పూరవామే ద్నిపెై  
పటుటు  సంపాదించి ఉండాలి. చెై తన్ం యొక్క ఫలాన్  ఫ్రి క్వానీసికి చేరుకొని, ద్ని్న అధగమిస్తి  
తప్ప, మనం అనుకున్నప్పుడు ఆ చెై తన్ సి్థ తి మనకు అందుబాటులోకి రాదు. బాస్కట్ బాలల్ 
ఆటగాడు, సరై న సమయంలో సరై న షాట్ ఇవావాలంటే,  ఏ  విధంగా అయితే పరి తీ షాట్ పారి కీటు సు 
చేయవలసి ఉంటుందో, మనం కూడా మనకు అవసరమెై న ఫ్రి క్వానీసి అందుబాటులోకి రావాలంటే, 
చెై తన్ం యొక్క పరి తీ సి్థ తిపెై న పటుటు  సంపాదించవలసి ఉంటుంది.  

ఫలాన్ చెై తన్ సి్థ తి అవసరమెై నప్పుడు అందుబాటులోకి రావాలంటే, కేవలం కోరుకున్నందువల్ల , 
లేక పారి ర్్థ ంచడం వల్ల  రాదు. మళ్ళు మళ్ళు మనం సాధన  లేక అభా్సం అనే అని్నటి కంటే 
మఖ్మెై న అంశానికే వసాతి ం. సాధన లేకుండా అపరి యత్నంగా జరుగవలసిన చర్లు జరగవు. 
సై కిల్ తొక్కడమెై న్, ఫుట్ బాలల్ ఆడటమయిన్, వాయిద్ం వాయించాలన్్న అభా్సమే, 
పారి కీటు స్ కీలకమెై నది. అభా్సం అంటే ఏమిటి? అపరి యత్నంగా ఉండటం కోసం చేస్ పరి యత్నం 
చేయడమే. 

పరి యత్నం, అపరి యత్నం, కరతి ృతవాం 

మనం చెై తన్ంపెై  పటుటు  సంపాదించే పరి యతా్నలు మనలో “నేను చేసుతి న్్నను” అనే కరతి ృతవా 
భావంవాని్న కలిగించవచుచి. పరి యత్నం చేసుతి న్నందు వల్ల  ఫలితంగా కలిగేటువంటి భావమిది; 
ఇది అహం అంటే ఏమిటోసర్గాగా  తెలియజేసుతి ంది కూడా. అహంకారం అనే పద్ని్న పర్శీలిస్తి  
కూడా ఇది అర్థ మవుత్ంది: ‘అహం’ అంటే ‘నేను’. ‘కారం’ అనే పదం ‘కృ’ అనే ధ్త్వునుండి 
వసుతి ంది, అంటే ‘చేయడం’ అని అర్థ ం. ఈ విధంగా చూసినట్ల యితే అహంకారం అంటే ‘నేను 
చేసుతి న్్నను’ అనే అర్థ ం వసుతి ంది. పరి యత్నంతో ధ్్నించడం వల్ల , ద్ని వల్ల  కలిగే కరతి ృతవా భావం, 
ఈ రండూ ఆఅహాని్న బలోప్తం చేసాతి యి. ఫలితంగా ధ్్న పరి యోజనమే నరవేరదు. 

వాసతి వానికి, ఆటోమాటిజం అంటే ఈ కరతి ృతవా భావాని్న లేక ఆఅహాని్న మారచిడమే. అదెలా 
సాధ్ం? మనం చేస్ ఫలాన్ పని మనం గాకుండగా మరవరో చేసుతి న్్నరన్న, లేక మరేదో 
చేయిసుతి న్నదన్న,  ఎరుక కలిగి ఉన్నప్పుడు ఇది సాధ్పడుత్ంది. (కరతి ృతవా భావం అనేది కేవలం 
మన మన్భావమేనని లేక మన మన్వెై ఖరేనని దయచేసి గమనించండి. ద్ని్న విడిచిపెటటు డం 
అంటే ఏమీ పని చేయకుండా ఉంటామని కాదు.)

మహరు్ష లు తరచూ సాక్షి భావాని్న పరి శంసిస్తి  ఉంటారు; సాక్షి భావంలో మనం ఎటిటువంటి 
కర్మలకూ కరతి లం కామ, సాక్షులం అంతే. శీరి కృష్ణ  భగవానుడు, అషాటు వకురు డు, ఉపనిషత్తి లు ఈ 
సాక్షిభావాని్న బాగా కీర్తి సాతి యి, చాలా చోట్ల  కీర్తి ంచడం జర్గింది; విపులంగా  వివర్ంచడం 
కూడా జర్గింది. కానీ మనలో  చాలా మందికి ఈ సాక్షి భావాని్న పందడం అంత తేలిక్ై న విషయం 
కాదు. సాక్షి అనేవాడు అంటనివిధంగా, చలించకుండా, చుటూటు  జర్గే అనుభవాలతో గాని, 
సంఘటనలతో గాని సంబంధం లేకుండా ఉండాలి. మన సవాంత కుటుంబంతో  ఏ సంబంధమూ 
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లేనటు్ల గా ఉండలేమ కద్?   అందుకే బాబూజీ ఈ కరతి ృతవా భావంలో ఉండే లోటుపాట్ల ను 
అధగమించే విధంగా మనకు విషయాలను సరళ్కర్ంచి, ఒక తేలిక్ై న మారాగా ని్న  స్చించడం 
జర్గింది. ఈ మారగా ంలో మనకు కరతి ృతవాం ఉంటుంది, కానీ మనం చేస్ కర్మలు వార్కి అర్్పస్తి  
జీవిసాతి ం. ఆ విధంగా జీవించడంతో మనం చేస్ అని్న పనులో్ల నూ కూడా ఒక నిసాసివార్థ  భావాని్న 
పరి వేశ పెటాటు రు బాబూజీ. ఈ నూతన మన్వెై ఖర్తో మనం సురక్షితంగా మన ఆధ్్తి్మక జీవితంలో 
అహంకార విస్ఫూటనలేవీ  జరుగకుండా మన పరి యతా్నలు మనం కొనసాగించుకోవచుచి. ఇదే భకితి  
మారగా ం. దీనే్న మనం నిరంతర స్మరణ సాధన అని కూడా అంటాం.  

వివిధ చెై తన్ ఫ్రి క్వానీసిలతో పని చేయడం 

ఒక పరి తే్కమెై న చెై తన్ ఫ్రి క్వానీసిపెై  పటుటు  సంపాదించి, ద్ని్న మనలో సమి్మళితం చేసుకొనేటప్పుడు, 
మనం చేయవలసిన పరి యతా్నలేమిటి? సాధ్రణంగా మనం ఎ. ఇ. ఐ. ఓ. యూ.ఎ. ఇ. ఐ. ఓ. యూ.  (ఎ – 
ఆధ్్తి్మక సి్థ తిని సంపాదించడం/గుర్తి ంచడం; ఇ – ద్నిపెై  దృషటు ని సార్ంచడం ద్వారా జీవం 
పోయడం; ఐ – ఆ సి్థ తిని ఆసావాదించడం; ఓ – ఆ సి్థ తిని లోపలికి గరి హంచడం; యు – ఆ సి్థ తిలో 
లయమెై పోవడం) పదధా తిని అనుసర్సాతి ం. ఈ నూతన ఆధ్్తి్మక సి్థ తిని మన ఉపచేతనంలోకి 
మిళితం/విలీనం చేసుకొనే కీలకమెై న పదధా తి ఈ ఎ. ఇ. ఐ. ఓ . యు.ఎ. ఇ. ఐ. ఓ . యు. పదధా తి. తద్వారా ఆటోమాటిజం 
సంభవించే వీలును కలి్పంచడం జరుగుత్ంది. అలాగే మనం చేస్ మరో పరి ధ్న పరి యత్నం – 
పరి తి నిత్ం శుదీధా కరణ పరి కిరి యను చేసుకోవడం. ఎందుకంటే చెై తన్ శుదిధా  జరగకుండా మనం 
చేస్ పరి యతా్నలు మన జీవితాని్న  మర్ంత జటిలంగా తయారు చేస్  అవకాశం ఉంటుంది. 
చెై తన్ శుదిధా  లేకపోయినట్ల యితే చెై తన్ంలో ఇని్న రకాల ఫ్రి క్వానీసిలున్్నయని, ఇటువంటి 
స్క్ష్మలున్్నయని కూడా తెలియదు. .  

మనం ఏ  కొతతి  సి్థ తితో పని చేసిన్ అది సంపూర్ణ ంగా ఉండాలి. అది చురుకుగా ఉండాలి అంటే 
ద్ని పరి భావం అనీ్న సా్థ యిలో్ల నూ ఉండాలి, శారీరక సా్థ యిలో కూడా. మన బాహ్ సి్థ తిని అంతరంగ 
సి్థ తికి అనుగుణంగా సరుదు కున్నప్పుడు, ఆ సి్థ తి మర్ంత ఉన్నతంగా మారవచుచి. ఉద్హరణకు, మీ 
శావాస గమన్ని్న గనుక తగిగా ంచి అంతరంగ సి్థ తికి తగినటు్ల గా ఉంటే మీ అంతరంగ సి్థ తి మర్ంత 
తీక్ష్ణ మవుత్ంది. దీనికి విరుదధా ంగా శావాస గతి తీవరి మెై నట్ల యితే ఉగరి మెై న ఉదేవాగం సృషటు ంచవచుచి. 
అది మన అంతరంగ సి్థ తిని పాడుచేయవచుచి. 

బాహ్ సి్థ తిని శృతి చేసుకోవడం ద్వారా అంతరంగ సి్థ తిని శృతి చేసుకొనే స్తరి ం బాబూజీకి 
సుపర్చితంగానే ఉండేది. ఉద్హరణకు, ప్రి మ, తపన సృషటు ంచడానికి ఆయన పదధా తికి 
ఆధ్రం ఇదే.  మనం ప్రి మించే వ్కితి ని స్మర్సాతి మని బాబూజీ గుర్తి ంచారు; ఈ పదధా తిని తిరగేస్తి  
మనం ప్రి మించాలన్న వ్కితి  పట్ల  ప్రి మ కలగాలంటే ఆ వ్కితి ని స్మర్ంచమనేవారు. 1982 లో 
స్రత్ లో ఇచిచిన సందేశంలో, ఎవర్లోనై న్ తపన లేకపోయినట్ల యితే, తపన అనేటువంటి 
సి్థ తిని కృతిరి మంగా అనుకర్ంచమన్్నరు. అది కృతిరి మం అయినప్పటికీ ఒకరోజు అది 
నిజమెై పోత్ందన్్నరు. 
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అంతరంగాని్న శృతి చేసుకోటానికి బాహా్ని్న శృతి చేసుకోవడం అనేది, జీవితంలోని అనేక 
అంశాలలో అనవాయించుకోవచుచి. మీరు సంభాషంచే విధ్నంలో కావచుచి, బాహ్ వసుతి వుల పట్ల  
మీ మన్వెై ఖర్లో కావచుచి, మీ ఆలోచనలు కావచుచి, మీ పరి వరతి న కావచుచి, మీ చేతలు  కావచుచి, 
మీరు ఆహారం తీసుకునే తీరు కావచుచి, మీరు నిదరి పోయే విధ్నం కావచుచి, మీ శావాస తీరు 
కావచుచి, మీ చూపులు కావచుచి, ఇవనీ్న మీ అంతరంగ సి్థ తిని పరి భావితం చేసాతి యి, అలాగే ఆ 
సి్థ తిని మర్ంత మెరుగుపడటానికి కూడా దోహదం చేసాతి యి. 

పరి తీ నూతన సి్థ తీ మీ ఉనికిలోకి సమి్మళితం చేసుకున్నప్పుడు మీ పరి యతా్నలు స్క్ష్మంగా 
తయారవుతాయి. కాలకరి మేణా, మీ జీవితం కోసం ఆ సి్థ తిని మీరు  పటుటు కు వేరి లాడే బదులుగా, 
మీకు యేదో శకితి  వెనుక ఆసరాగా ఉందని, మీ చేతలనీ్న కూడా ఎవరో స్చిసుతి న్నటు్ల గానూ,  
మీరు కనుగొనడం జరుగుత్ంది. యేదో ఉన్నత శకితి , కరతి  అని, మీరు కాదని అనిప్సుతి ంది.  
ఇది సహజంగా జర్గినప్పుడు, ఆ ఉన్నత శకితి ని గుర్తి ంచేందుకు బాబూజీ స్చించిన పదధా తిని 
అవలంబంచి, ఆ శకితి  మీ మాసాటు రేనని, ‘ఆయనే కరతి ’ యని భావించవచుచి. ఇటువంటి 
మన్వెై ఖర్ ద్వారా మీరు మీ కరతి ృతవా భావాని్న, మీ ఆహాని్న మీ మాసటు రుకు అర్్పసుతి న్్నరు. 
ఆ విధంగా మీరు మీ కళళు మందు విచుచికుంటున్న ఉన్నత కారా్నికి కేవలం సాక్షిగా 
ఉండగలుగుతారు. గతంలో పెదదు లు వివర్ంచిన సాక్షి భావం ఇదే. “నేను కరతి ను” అనే భావానికి 
చాలా దూరమెై పోయాం ఇప్పుడు.  అయినప్పటికీ ఆటోమాటిజాని్న మనం ఇంకా పూర్తి గా 
అందుకోలేదు. 

ఆటోమాటిజం యొక్క అతిస్క్ష్మ అభివ్కీతి కరణ – త్రీయాతీత సి్థ తి 

చివర్కి సాక్షిభావానికి సంబంధంచిన గుర్తి ంపు కూడా అదృశ్మెై పోత్ంది, ఇక కరతి  అంటూ 
కూడా ఎవరూ ఉండరు – మాసటు రుతో సహా. ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ చర్లు అపరి యత్నంగా 
కొనసాగిపోతూ ఉంటాయి. ఈ సి్థ తినే తూరీయాతీత సి్థ తి అని అంటారు. ఏ  అవరోధ్లూ లేకుండా 
పని తనంతతానుగా పరి వహస్తి  పోతూ ఉంటుంది, మీరు మాతరి ం మనిగిపోయిన సి్థ తిలో కొనసాగతూ 
ఉంటారు. మీ యాతరి లో మందుకు సాగుత్న్న కొదీదు , ఉన్నత ఫ్రి క్వానీసిలలో పరి తీసారీ మళ్ళు మళ్ళు ఈ 
సి్థ తి తటస్థ మవుతూ ఉంటుంది. 
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కొంతమంది కప్పులో మనిగిపోతారు,
కొంతమంది బక్టో్ల  మనిగిపోతారు,
కొంతమంది తొటిటు లో మనిగిపోతారు,
కొంతమంది కొలనులో మనిగిపోతారు,
కొంతమంది నదిలో మనిగిపోతారు,
కొంతమంది సమదరి ంలో మనిగిపోతారు,
కొంతమంది మహాసమదరి ంలో మనిగిపోతారు.   

ప్రి మతోనూ, గౌరవంతోనూ ,
కమలేశ్ 

పూజ్ బాబూజీ మహారాజ్ 122   జయతిఉతసివాల సందరభుంగా 
30 ఏప్రి ల్ 2021
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