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ప్రి యమై న మిత్రు లరా,

ఆధ్యాత్మిక సాధకులందరికీ  ఒక్కటే లక్యాం సమానంగా ఉంటంది, దానినే ఆతమి-పరివర్త న 
అంటం. గురువుపై  ఆధ్రపడాలని అనేక ఆధ్యాత్మిక మారాగా లు బోధిస్త ంటయి, కాని మనం  
ఇంకా మరొకరిపై  ఆధ్రపడి ఉన్ంతవరకూ పరివర్త న  అనేది సాధయాపడదు. వయాక్్త గతంగా తన 
బాధయాతను తాను స్వీకరించి “చేతల్లో  పట్ట వలసినది నేను” అని తెలుసుకోగలిగికున్ప్పుడు 
మాతరి మే పరివర్త న అనేది సాధయాపడుత్ంది. చివరిక్ భగవంత్నిపై  ఆధ్రపడాలనుకోవడం కూడా 
బాధయాత నుండి తప్్పంచుకునే పరి యత్మే అవుత్ంది. 

నా  ఆధ్యాత్మిక వికాసానిక్ లేక  నా  పరివర్త నకు గురువును గాని  మరెవరినై నా బాధ్యాలుగా 
భావించినంత వరకూ ఆ పరివర్త న అనేది జరగదు. దీనిక్  కారణం  చాలా సరళమై నది – 
భగవంత్డు గాని గురువు గాని వాళ్ళు చెయయావలసినవన్్ చేయడం ఇప్పటికే అయిపోయింది. 
నా  హృదయంల్ బీజరూపంగా అందించినవాటినని్టిన్ గురి్త ంచి, గరి హంచి, అవి  మొలకెత్్త , 
వరిధి లేలో లా చూడవలసిన బాధయాత సాధకుడిగా ఇప్పుడు నాది. ఒక  రకంగా మన కరమి దావీరా మన 
విధిని మనం  నిరిమించుకున్ మాట  వాస్త వమే అయినప్పటికీ కూడా, విధి  మీద  ఆధ్రపడటం 
ఇంకా వయార్థ మే అవుత్ంది.

 ప్రి మ మారగా ంల్ 

మందడుగు

ప్రి మా ణి క మై న  యా తరి  :
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మనం  పరివర్త న చెందాలన్ తీవరి  తపన  వలలో , మనకు మఖయాంగా భారతీయ సాంపరి దాయంల్ 
కరమి, జ్ఞా న, భక్్త   మారాగా లతో కూడిన ఆధ్యాత్మిక మారాగా ని్ మనం  కనుగంటం. హారు్ట ఫుల్్స్ మారగా ం  
నిజంగా ఈ  మూడు మారాగా ల చక్కని  కలయిక. అటవంటి చక్కని  మారగా ంల్ పరి యాణిసు్త న్ప్పుడు  
కూడా కొని్ పరి మాదాలున్టలో గా గమనిసా్త ం, ఎందుకంటే మనం  జ్ఞా న మారాగా నిక్, కరమి మారాగా నిక్ 
అత్గా  ప్రి మఖయాతనిచిచి ఎకు్కవగా  అంటిపట్ట కొని  ఉండటం  వలలో . ఇవి  అత్గా  
తయారెై నప్పుడు, ఈ మారగా ంల్ని సక్మితావీనిక్ అడ్డొ సా్త యి,విరుద్ంగా పని చేసా్త యి.

బారి హమిణులు ఆధ్యాత్మిక శిఖరాల నుండి పతనమై  బరి హమిరాక్సుల్ై నటలో , యోగులు ఎదిగిన ఎత్్త ల 
నుండి పతనమై  యోగ-భరి ష్ఠు ల్ై నటలో , మీరు విని ఉంటరు. అనేక కారణాల వలలో  వాళళు  యోగ  
యాతరి   అసంపూర్ంగా  మిగిలిపోత్ంది.  జ్ఞా నయోగులు, కరమియోగులు పడిపోవడం వినా్మ, 
ఎప్పుడై నా భకు్త డు పడిపోవడం వినా్రా? భక్్త -భరి ష్ఠు డు అనే  పదమే ఉనిక్ల్ లేదు; ఎందుకంటే 
భకు్త డప్పుడూ భగవంత్ని రక్ణల్ ఉంటడు గనుక. శరణాగత్ల్ై నవారందరిన్ 
భగవంత్డప్పుడూ, నిజమై న రీత్ల్ శరణాగత్ని సాధించినవారందరిన్  ఎంతో  వాత్సలయాంతో 
రక్షిసా్త డు. సమసయాలు ప్రి రంభమయ్యాది మన  కరమిలకు మనం  కర్త లం అని  అనుకున్ప్పుడే. 
భకు్త డప్పుడూ ఆధ్యాత్మికంగా పతనమవలేదు; అసలు అలా జరిగే  అవకాశమే లేదు. ఒకవేళ  
జరిగిందీ అంటే,  నిజమై న భక్్త   లేక  శరణాగత్  ల్ప్ంచిందని  అర్థ ం.  

నేను మొట్ట మొదటిసారి  సహజమారగా ంల్ పరి వేశించినప్పుడు, సోదరి ద్రి పదిగారు, “ఆప్ కోయా ధ్యాన్ 
కరా్  చాహతే హై  ?” అంటే అర్థ ం -మీరు ధ్యానం ఎందుకు చేయాలనుకుంటనా్రు, అని ఒక  
మౌలికమై న పరి శ్ వేయడం జరిగింది. 

“నేను భగవంత్డిని అనేవీషిసు్త నా్ను” అని సమధ్నం ఇచాచిను. 

అప్పట్లో  నాల్ ఉన్ నమమికాలను గురించి ఇప్పుడు ఆల్ అన్్, చాలా భిన్ంగా 
అర్థ మవుత్నా్యి అన్్. అప్పట్లో  ఎంత  పొరప్టగా ఆల్చించేవాడినో అర్థ మవుతోంది. 
మనల్ చాలామంది దేవానేవీషణల్ ఉనా్మని చెప్్పనప్పుడు ఆ మాటలు నా చెవులక్ప్పుడు చాలా  
కంటిక్ కనిప్ంచని చాలా చిన్ వసు్త వులు మన దృషి్ట ని తప్్పంచుకోవచుచి, కాని అంతట 
వాయాప్ంచి ఉన్ అసి్త తవీ మన దృషి్ట  ఎలా తప్్పంచుకోగలుగుత్ంది?  చేప తన  జీవితం  అంతా 

శరణాగత్ల్ై నవారందరిన్ భగవంత్డప్పుడూ, నిజమై న రీత్ల్ శరణాగత్ని 

సాధించినవారందరిన్  ఎంతో  వాత్సలయాంతో రక్షిసా్త డు. సమసయాలు 

ప్రి రంభమయ్యాది మన  కరమిలకు మనం  కర్త లం అని  అనుకున్ప్పుడే. 

భకు్త డప్పుడూ ఆధ్యాత్మికంగా పతనమవలేదు; అసలు అలా జరిగే  అవకాశమే 

లేదు.
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సమదరి ంల్నే గడిప్నప్పటికీ, ఎలాగై తే  సమదారి ని్ గురించిన అవగాహన ఉండదో మనం  కూడా 
అంతట వాయాప్ంచి ఉన్ అసి్త తావీని్ చూడలేకపోత్నా్ం. దీనిక్ పరి తాయామా్యంగా మనం 
భగవంత్ని అంత్లేని పరిమాణంగా భావిస్త  గందరగోళంల్ పడిపోతాం, ఎందుకంటే, మనం 
ఆ అసి్త తావీని్ చూడక, ఈ ఉనిక్ యొక్క చిట్ట చివరి హద్ులేమిట్ ఊహకు అందక. చివరిక్ 
సక్షమిత్ సక్మి సా్థ యిల్లో  కూడా దివయాతవీం అదృశయాంగానే ఉంటంది. 

సక్మిమై నదాని్, అత్పద్  వసు్త వు కంటే పద్దై న  అసి్త తావీని్ ఎలా కనుగనడం? ఇది  గాక 
మరొక సమసయా ఉంది –  స్థ లంగా ఉన్ది సక్మింగా ఉన్దాని్ ఎప్పటికీ గరి హంచలేదు.

అందుచేత, పూజయాభావంతోనూ, ఆశచిరయాంతోనూ కూడిన శరణాగత్ ఒక్కటే  మారగా ం:

वो दिल कहां से लाऊं, जो तुझे पहचाने!

ఓదిల్ కహాాఁ సే లావాఁ, జో  త్ఝే పహచానే!

నిను్ గురి్త ంచగలిగే హృదయాని్ ఎలా  తయారు చేయడం?

వీటని్టికీ అతీతంగా విప్్పలి్సన ఒక  మౌలికమై న పొడుపుకథ ఒకటంది: ఇప్పుడు మనం 
ఆయనను వెదకాలి్సన అవసరం వసో్త ందంటే, అసలు మొట్ట మొదటగా, మనం ఆయన వద్ నుండి 
ఎలా  విడిపోయాం? ఆ కోల్్పయిన సంపరా్కని్  పునరుదధి రించాలంటే, మనం విడిపోవడానిక్ 
కారణభూతమై న వాటిని గురి్త ంచి తొలగించుకోవలసి ఉంది, అప్పుడే మన  యాతరి కు ప్రి మాణికత 
ఏర్పడటం ప్రి రంభమవుత్ంది.

మీరు సమదరి తీరంల్ ఉనా్రనుకోండి; అక్కడ సమదరి ంల్ నుండి ఎగిసే  కెరటలను, మరల  
సమదరి ంల్క్ కలిసే అలలను చూస్త  ఆసావీదిసు్త నా్రనుకోండి. కాని మీకు సమదరి ల్ల్త్ల్లో   
ఉండే న్ళ్ళు  కనిప్ంచడం  లేదు. ఎందుకంటే  మీకు  కేవలం ఉపరితలంల్  ఉండే అలలే  
కనిప్సు్త నా్యి.  అలలు  కూడా  “సమదరి ం ఎక్కడుంది?” అని  పరి శి్సు్త న్టలో గా అనిప్సు్త ంది. 

అసలు మొట్ట మొదటగా, మనం ఆయన వద్ నుండి ఎలా  

విడిపోయాం? ఆ కోల్్పయిన సంపరా్కని్  పునరుదధి రించాలంటే, 

మనం విడిపోవడానిక్ కారణభూతమై న వాటిని గురి్త ంచి 

తొలగించుకోవలసి ఉంది, అప్పుడే మన  యాతరి కు ప్రి మాణికత 

ఏర్పడటం ప్రి రంభమవుత్ంది.
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అవి  కూడా  సమదరి ం  కోసం తప్సు్త న్టలో గా అనిప్సు్త ంది. ఆ  ఉపరితలంల్  ఉండే  అలలు 
గనుక కాస్త  మలలో -మలలో గా ఉధృతం తగిగా ంచుకొని ఆగిపోయినటలో యితే, సమదరి ంల్ 
విలీనమై పోతేనే స్పష్ట త వసు్త ంది.

అలలు తమ  మూలం  సమదరి మని మరచిపోయాయి – అందుల్ నుండే పుటి్ట  అందుల్నే 
కలిసిపోతాయని మరచిపోయాయి. అలలు, సమదరి మూ ఒకటవావీలంటే అలలు వాటి ఉధృతాని్ 
తగిగా ంచుకుని, నిశచిలంగా తయారవడమే కీలకం. పూరి్త గా ఆగిపోవడమూ అంటే అది  మృత్యావే. 
కాబటి్ట , మనం  మృత్యావుకు సంబంధించిన ‘నేను’ ఉన్ప్పుడు హరి లేడు; లక్ణాల్ై నటవంటి 
జీవనమిృత్ సి్థ త్ని కన్సం అనుకరించి, మనల్క్  దించుకోగలిగితే మనల్ అంగీకరించగలిగే  
లక్ణం తనంతతానుగా, అపరి యత్ంగా మన హృదయంల్ ఉద్భవిసు్త ంది. ఇప్పుడు, ఆ మూల  
మహాసమదరి ంతో విలీనమయ్యా శుభపరి దమై న క్ణం మొదలవుత్ంది; ఆ సి్థ త్ మూల సమాధి సి్థ త్ని 
పోలి ఉంటంది. భౌత్కంగా జరిగే మృత్యావు వలలో  సమసయా పరిష్్కరం అవదు. వాస్త వానిక్  
సక్మిశరీరాల్లో  కప్పబడి ఉన్  మూలాన మన జనన-మరణ చకరి ం అంత్లేకుండా కొనసాగుతూ 
ఉంటంది. 

తనను తాను ప్రి యతమని ప్రి మల్ మంచేసుకుని, నిశచిలంగా  తయారయ్యాటవంటి కళే  భక్్త . 
అది  మనకు  అతీతంగా మనం ఎదిగినప్పుడు మాతరి మే పరిష్్కరం కనిప్సు్త ంది.

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही । 
सब अँदियािा दमट गया, िीपक िेखा माही । ।

జబ్ మై  థా  తబ్  హరి నహీ,  అబ్  హరి  హై   మై  నాహ,

సబ్ అంధియారా  మిట్ గయా, దీపక్  దేఖా  మాహ.   

‘నేను’ ఉన్ప్పుడు హరి లేడు; ఇప్పుడు హరి  ఉనా్డు, ‘నేను’ లేను  

నేను ఆజోయాత్ని  (ఆ పరి కాశాని్) అంతరంగంల్  చూసినప్పుడు, అంధకారం (భరి మలూ) 

అంతా  తొలగిపోయింది. 

మనం  మృత్యావుకు సంబంధించిన లక్ణాల్ై నటవంటి జీవనమిృత్ 

సి్థ త్ని కన్సం అనుకరించి, మనల్క్  దించుకోగలిగితే మనల్ 

అంగీకరించగలిగే  లక్ణం తనంతతానుగా, అపరి యత్ంగా మన 

హృదయంల్ ఉద్భవిసు్త ంది. ఇప్పుడు, ఆ మూల  మహాసమదరి ంతో 

విలీనమయ్యా శుభపరి దమై న క్ణం మొదలవుత్ంది; ఆ సి్థ త్ మూల 

సమాధి సి్థ త్ని పోలి ఉంటంది.
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‘అహం-కారం’ అనే  భారి ంత్ భగవంత్ని  దర్శనం  గాకుండా ఆపుతోంది. హృదయంల్  ఆయన  
ఉన్ప్పుడు  కేవలం  వెలుగే  ఉంటంది; అంధకారం  అనే  మన ఉనిక్ ఉండదక్కడ.  

ఎరుకకు చిట్ట చివరి  సరిహద్ు సంపూర్ దివీయాకరణ. చెై తనయాం అనే  మహాసమదరి ంల్నే 
ఎరుకల్ని ఎత్్త లూ, ల్త్లూ కనిప్సా్త యి. ఈ మాతరి ం మనం  అర్థ ం చేసుకుంటే, బాబూజీ వేసిన 
తీక్్మై న “ఈ చెై తనాయానిక్ ఆధ్రం ఏమిటి?” అన్ పరి శ్కు అర్థ ం  ఏమిట్ తెలుసు్త ంది. మనం 
ప్రి మను, ఉదాత్త తను నిరాకరించినప్పుడే మన అసి్త తవీంల్ని ఎత్్త లు, ల్త్లు మన దృషి్ట ల్క్ 
రావు. అందుకే మనకు ఎరుక యొక్క ఆ సన్ని పొర మాతరి మే మిగులుత్ంది. 

అంతరంగంల్  ఉన్ దికూ్సచిని పోగట్ట కున్వాడి కంటే, లేక  దివయాతావీనిక్ విరుదధి ంగా ఉండే 
దిశను చూప్ంచే దికూ్సచి గలవాడి కంటే త్చుఛుడు (దికు్కమాలిన, ఒంటరి, అపరి యోజకుడు) 
మరొకడుండడు. ప్రి యతమని పటలో  పరి గాఢమై న ప్రి మ, భక్్త  ఎగిసిపడుతూండే ఉదేవీగాల అలలు, 

ఉనిక్-యోగయాత కు (బీయింగ్ అండ్ బికమింగ్, అంగలో ంల్) సంబంధించిన అలలు ఒక్కటై పోయి 
ఒక్క దివయాతవీంగా మారిపోవడం జరుగుత్ంది. దీనిక్ విరుదధి ంగా, మన ఎరుక ప్రి యతమనిక్ 
దూరమవుత్న్ప్పుడు, అది   మనలను కష్్ట లక్, బాధలక్ గురిచేసు్త ంది.

యూదుల సాంపరి దాయంల్ ‘ప్పం’అంటే ఆరాధించదగగా దానిక్ దూరమవడమే ప్పం అని 
పరి తేయాకమై న నిరవీచనం ఇసా్త రు. బాబూజీ కృతఘ్తే ప్పం అంటరు. మనం కృతఘ్్లమై నప్పుడే  
నిజమై న సంబంధం నుండి పడతోరి వను పటే్ట  ధోరణులు బయల్ేరతాయి. కృతఘ్తతోనే ఈ 
పడతోరి వను పట్ట డం ప్రి రంభమవుత్ంది; అందుకే దీని్   ప్పం అనా్రు. అప్పుడు ప్రి మ అసలు 
ఉండదు, అందుకే ఆ సంబంధం మగిసిపోత్ంది. సంబంధ్ని్  పోగట్ట కొని ఎక్కడిక్  
వెడతాం? “నువువీ సమదారి ని్ వదిలి  ఎక్కడిక్  వెళ్్త వు?” అని అలను అడిగితే ఏమి చెపు్త ంది? 

భక్్త  ఎగిసిపడుతూండే ఉదేవీగాల అలలు, ఉనిక్-యోగయాత కు 

(బీయింగ్ అండ్ బికమింగ్, అంగలో ంల్) సంబంధించిన 

అలలు ఒక్కటై పోయి ఒక్క దివయాతవీంగా మారిపోవడం 

జరుగుత్ంది. దీనిక్ విరుదధి ంగా, మన ఎరుక ప్రి యతమనిక్ 

దూరమవుత్న్ప్పుడు, అది   మనలను కష్్ట లక్, బాధలక్ 

గురిచేసు్త ంది.



Page 6 of 12

ఈ దృషి్ట కోణం  నుండి  చూసినటలో యితే  మన ఎరుకను  గనుక  ప్రి పంచికపరమై న  ఆర్జ నలతోనూ, 
శరీరంతోనూ,  మనసుతోనూ, బుదిధి తోనూ,  అహంతోనూ మడిపట్ట కొని  చూసుకున్టలో యితే 
కేందరి ం నుండి, జీవానికే మూలమై న వసు్త వు నుండి, ఆతమి నుండి  మనం పరి క్కదారి  పడుత్న్టేలో .  
బాబూజీ ఎంతో  అదు్భతంగా ఈ  జీవుడు, మాయతోనూ,  అహంకారంతోనూ ఏ విధంగా మడిపడి 
ఉనా్డో, ఎంతో సరళంగా  సాంఖయా చెప్్పన రీత్ల్ 23 వృతా్త లుగా ఒక  చితరి ం దావీరా వివరించడం 
జరిగింది. ఈ  చితరి ం  చూసే్త   మాయకు సంబంధించినవి 5  వృతా్త లుంటయి, అదే  
అహంకారానిక్ సంబంధించినవి 11 ఉంటయి. అంటే  అహంకారమే కేందరి ంవెై పుకు 
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గాకుండగా వృతా్త ల పరిధి  వెై పుకు మనలను  లాకె్కళేళుది అని  అర్థ మవుత్ంది. మాయ  కంటే 
కూడా అహంకారం చాలా పద్  అవరోధమన్మాట.  అహం  ఒక రకమై న భారి ంత్. 

పతంజలి మహరిషి  దీని్ భారి ంత్దర్శనం  అని అంటరు; అంటే  పొరప్టగా భావించడం అని 
అర్థ ం. ప్రి పంచిక వసు్త వులను ఆరి్జ ంచకూడదని కాదు,దీనిక్ నేనేమీ విరుదధి ం కాదు, కాని 
మనలను మనం బాహయామై న ఐశవీరయాంతోనూ, వసు్త వులతోనూ, మడిపట్ట కొన్  చూసుకోవడం 
అంతరంగ దారిదారి యాని్  (త్చఛుమై న ప్దరికాని్) సచిసు్త ంది. అటవంటి సంపద కేవలం  
భారి ంత్ని సృషి్ట సు్త ంది,  లేక  అభదరి తను సృషి్ట సు్త ంది. ఈవిధంగా  మనలను  మనం  వసు్త  
మోహంతో చూసుకుంటూ జీవించే జీవనం భరి మల్నే కొనసాగుతూ ఉంటంది. మనల్ గప్ప-
గప్పవాళ్ళు కూడా ఈ  సతాయాని్ తెలుసుకోలేకపోత్నా్రు. 

భారి ంత్ యొక్క న్డల్నూ,  అజ్ఞా నంల్నూ, అంధకారంల్నూ ఎరుక లేకుండా జీవించడం అనేది 
నరకంల్ జీవిసు్త న్టేలో ; అదే  స్పష్ట తతోనూ, నిష్కలమిషంగానూ, ఉతా్సహంతో  జీవించే విధ్నం 
సవీరగా మవుత్ంది. ఇదీ  భక్్త   యొక్క గప్పదనం, దాని వలలో  కలిగే గప్ప పరి యోజనాలూ.ఈ  
అంధకారంల్ జీవించే విధ్నంతో నిజంగా విసిగి వేసారిన రోజున మనం నిరాశానిస్పృహలతో, 
“ఇక నుండి నేను అంతరుమిఖంగా  జీవించే వీలును కలి్పంచేటవంటి జీవనశై లిని 
అవలంబిసా్త ను” అని  బలంగా  మనమే పరి కటించుకుంటం.

అప్పుడు మహాసమదరి ం ఉపరితలంపై   ఉండే తరంగాలు ఆగడం ప్రి రంభిసా్త యి. నితయాజీవితంల్ 
అని్ రకాల కోరికలనూ నరవేర్చి కరి మంల్ చేసే పరి యతా్ల్లో  కలిగే సఫుర్థ లు, సంధిగధి  సి్థ త్లు 
ఇవన్్ కూడా తపసు్సగా మారిపోతాయి. ఆవిధంగా తపసు్సగా మారిపోయినటలో యితే, మనం  

ఖచిచితంగా మన విధ్లు నిరవీరి్త ంచడం దగగా ర నుండి ప్రి యతమని కోసం ప్రి మతో విధ్లు 
నిరవీరి్త ంచే దిశగా పరి యాణించినటేలో .  అదే  ధోరణిని కొనసాగిసే్త   అది  నిష్కళంకమై న భక్్త గా 
పరిణత్ చెందుత్ంది. 

భారి ంత్ యొక్క న్డల్నూ,  అజ్ఞా నంల్నూ, 

అంధకారంల్నూ ఎరుక లేకుండా జీవించడం అనేది 

నరకంల్ జీవిసు్త న్టేలో ; అదే  స్పష్ట తతోనూ, 

నిష్కలమిషంగానూ, ఉతా్సహంతో  జీవించే విధ్నం 

సవీరగా మవుత్ంది. ఇదీ  భక్్త   యొక్క గప్పదనం, దాని వలలో  

కలిగే గప్ప పరి యోజనాలూ.
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భక్్త  అంటే ఎరుక అనే  వెలుగుల్ జీవనాని్ కొనసాగించడం కూడా; జీవితంల్ ఎదురయ్యా అని్ 
దవీందావీలను పూరి్త  ఎరుకతో గురి్త ంచి మనసఫురి్త గా స్వీకరిస్త  అనుభవించడం. ధ్యానం అంటే 
కేవలం మానసిక పరి క్రి య కాదు; మనసుకు, శరీరానిక్ అతీతంగా వెళేళులా చేసేది. చాలా మంది 
ధ్యానించేప్పుడు పలురకాలుగా ధ్యానభంగం జరుగుతూ  ఉంటందని ధ్యానం కుదరడం లేదని 
తమ  అసంతృప్్త ని వయాక్త ం చేస్త ంటరు. కాని భక్్త తో గనుక ధ్యానిసే్త  ‘అదృశయా’ వసు్త వును  కూడా  
చాలా  స్పష్ట ంగా  గరి హంచగలుగుతాం;  ఎందుకంటే  మనసు  గురి్త ంచడం  వలలో ,  
ఉదేరి కపూరవీకమై న పక్ప్త ధోరణుల నుండి విడుదల్ై న సి్థ త్ల్ ఉంటంది కాబటి్ట . మానసిక దిశ 

భక్్త  అంటే ఎరుక అనే  వెలుగుల్ జీవనాని్ కొనసాగించడం 

కూడా; జీవితంల్ ఎదురయ్యా అని్ దవీందావీలను పూరి్త  

ఎరుకతో గురి్త ంచి మనసఫురి్త గా స్వీకరిస్త  అనుభవించడం. 

ధ్యానం అంటే కేవలం మానసిక పరి క్రి య కాదు; మనసుకు, 

శరీరానిక్ అతీతంగా వెళేళులా చేసేది. చాలా మంది 

ధ్యానించేప్పుడు పలురకాలుగా ధ్యానభంగం జరుగుతూ  

ఉంటందని ధ్యానం కుదరడం లేదని తమ  అసంతృప్్త ని 

వయాక్త ం చేస్త ంటరు. కాని భక్్త తో గనుక ధ్యానిసే్త  ‘అదృశయా’ 

వసు్త వును  కూడా  చాలా  స్పష్ట ంగా  గరి హంచగలుగుతాం;  

ఎందుకంటే  మనసు,  గురి్త ంచడం  వలలో ,  ఉదేరి కపూరవీకమై న 

పక్ప్త ధోరణుల నుండి విడుదల్ై న సి్థ త్ల్ ఉంటంది.

మారి్పడి  వలలో  కలిగే ఫలితాలే ఈ ధ్యానభంగాలు కలగడానిక్ కారణం అవుత్నా్యి. ఈ  మానసిక 
దిశమారి్పడి జరగడానిక్ కారణం సంసా్కరాలు.

నమమిదిగా సంసా్కరాలను విడుదల చేస్త  మనసును మచిచిక చేసుకోవడం అనేది చాలా మంది 
విషయంల్ చాలా మలలో గా జరిగే పరి క్రి య్. ల్పలి వాతావరణానిక్ అనుకూలంగా సర్ుకోడానికే 
చాలా సమయం తీసుకుంటం మనం. ఎందుకంటే సంసా్కరాలు పోయి నమమిదిగా అంతరంగంల్ 
విశాలమై న చోట ఏర్పడుత్ంది. మనకు బాధను భరించడంల్నే కాదు, ఆనందాని్ 
భరించడంల్ కూడా ఎనో్ పరిమిత్లునా్యని  అప్పుడే అర్థ మవుత్ంది. 

మన  సాధనకు సంబంధించి గాని, సాధనా పదధి త్ని అందించినవారిక్ సంబంధించి గాని,  
ఆనందకరమై న సి్థ త్ని చేరుకోవాలనా్, విచారసి్థ త్క్ చేరుకోవాలనా్, సహజసిదధి ంగా అక్కడక్కడ 
కొని్ చికు్కలుంటయి. మన  కోరికలు నరవేరినంత కాలం మన  విశావీసం బాగా పరుగుతూ 
ఉంటంది.  ఒకవేళ ఏ కోరిక నరవేరడంల్నై నా ఆలసయాం జరిగినా   లేక  బాగా  ఆలసయాం 
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జరిగినా మనం  సంస్థ పై  గాని, పదధి త్పై   గాని, గురువుపై  గాని అవిశావీసం ప్రి రంభమవుత్ంది. 
ఇది  నేను పరి త్ నితయాం చూసు్త న్దే. ఉదాహరణకు ఒక  సాధకుడు నాక్లా  ఉత్త రం వారి శాడు: 
“దాజీ, చాలా రోజులుగా నా  కండిషన్ చాలా బాగుంది. మీ  ఆశీసు్సల  వలలో , నా  కుమారె్త కు 
వివాహం జరిగింది. ఇక  నాకు ఏ చింతా లేదు. మిగిలిన జీవితం అంతా  మీ  సేవల్ గడప్లని 
నిర్యించుకునా్ను.” కొని్ వారాల తరువాత అదే  వయాక్్త  ఫిరాయాదు చేశాడు; నాకు పక్ప్త 
ధోరణి ఉందని  కూడా నిందించాడు. ఇలా నువువీ  అనుకోవడానిక్  కారణం  ఏమిటని  అతని్ 
పరి శి్ంచినప్పుడు, అతను మొరటగా ఈ విధంగా సమాధ్నమిచాచిడు, “నా భారయా  అనారోగయాంతో 
ఉన్ప్పుడు మీరు సహాయపడలేదు. ఇప్పుడు ఆమ  చనిపోయింది. నేను  మీకు 
హృదయపూరవీకంగా ప్రి రి్థ ంచాను,అయినా చూడండి ఏమి  జరిగిందో. ఇప్పుడు నాకు విశావీసం 
పోయింది. ఇక  ధ్యానించలేకపోత్నా్ను. బాబూజీ ఉండుంటే బాగుండేది. ఖచిచితంగా ఆయన  
నా భారయాను నయం  చేసి ఉండేవారు” అనా్డు.  

ఇటవంటి సని్వేశాలు  పరి త్నితయాం చూస్త  ఉనప్పుడు మనం  నిజంగా నారద  భక్్త సతారి ల్లో ని 
54 వ సతరి ంల్ని వివేకాని్ గురి్త ంచగలుగుతాం:

गुण-रहितं कामना-रहितं प्रहतक्षण-वर्धमानं, 
अहवच्छिन्ं सूक्मतरं अनुभव-रूपम् ।  
(नारदभच्तसूत्ाहण ५४) 

గుణరహతం,  కామనారహతం,  పరి త్క్ణ వరధి మానం,
అవిచిఛున్ం సక్మితరం అనుభవ-రూపం. 
(నారదభక్్త   సతారి ణి 54)  

భక్్త   అనేది గుణరహతమై నది, ఇందిరి యసుఖాలతో సంబంధంలేనిది. భక్్త  
చాలాసక్మిమై నది, ఎప్పుడూ పరుగుతూ ఉండేది, అనుభవించగలిగేది.

నిజమై న  భక్్త  అచంచలమై నది, పరి త్ఫలం ఉనా్ లేకపోయినా కదలనిది. అని్ 
రకాలపరిసి్థ త్ల్లో నూ కూడా వృదిధి  చెందుతూనే ఉంటంది. భారాయాప్లలో ల సాంగతాయాని్ 
ఆనందించకుండా దూరంగా ఉండమనదు. అటవంటి భకు్త లు వాళళును ఇబ్ందులు వెంటడినా 

భక్్త తో నిండిపోయిన వయాక్్త , భగవంత్నిపై  సంపూర్ విశావీసం కలిగి, 

తన  పరి భువుపై  పూరి్త  నమమికాని్ ఉంచుతాడు. ఆ విధంగా 

విశావీసం ఉంచడం అనేది పరి త్షఠు ను చేకూర్చిదిగానూ, 

ఉదధి రించేదిగానూ ఉంటంది. భకు్త డి యొక్క విశావీసం ఎప్పటికీ 

తగగా నిది, ఎప్పుడూ కొంచెం-కొంచెంగా పరుగుతూనే ఉంటంది. 
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కూడా ఎంతో కృతజఞా తతో పరి సన్చిత్త ంతో స్వీకరిసా్త రు. భక్్త క్ షరత్లుండవు. మనసుకు 
హృదయానికీ అతీతమై నది భక్్త . తరా్కనిక్, అనుభూత్లకూ అతీతమై నది  భక్్త . జీవితాని్ 
సుసంపన్ం చేసుకోవడానిక్, పవితరి మై న చెై తనయా సి్థ త్క్ చేరుకోవడానిక్ అతయాధికంగా 
ఉపయోగపడే ఏకెై క సాధనం భక్్త . 

ప్రి మ అనేది భకు్త డి విశేష్ధికారం. ప్రి మంటే ఇవవీడం. కరుణ అంటే అంతా ఇవవీడాని్ గురించే. 
మోహం అనేది ఇందుకు విరుదధి ంగా లాకో్కవడం, ఇతరులను సవీపరి యోజనంకోసం వాడుకోవడం. 
కరుణతోకూడిన హృదయానిక్ నిరీక్షించడం తెలుసు. అదే  మోహపూరితమై న వయాక్్త  ఈ నిరీక్ణను 
భరించలేడు. కాబటి్ట  మనం క్షేమంగా ఒక  శాశవీతమై న అదు్భతం ఉందన్ నిరాధి రణకు రావచుచి, 
అది  కలియుగం కావచుచి లేక  సతయాయుగం కావచుచి – మోహానిక్లంగిపోయిన వయాక్్త  తనను తానే 
నమమిలేడు. కొంచెం-కొంచెంగా ప్రి మించే వయాక్్త  కూడా తనను తాను నమమిడం గాని, లేక  
ఇతరులను నమమిడం గాని సరిగాగా  చెయయాలేడు. (అంటే ఒకో్కసారి తనను తాను నమమిలేకపోవడం 
అలాగే ఒకో్కసారి ఇతరులను నమమిలేకపోవడం అని  కూడా అర్థ ం). భక్్త తో నిండిపోయిన వయాక్్త , 

భగవంత్నిపై  సంపూర్ విశావీసం కలిగి, తన  పరి భువుపై  పూరి్త  నమమికాని్ ఉంచుతాడు. ఆ 
విధంగా విశావీసం ఉంచడం అనేది పరి త్షఠు ను చేకూర్చిదిగానూ, ఉదధి రించేదిగానూ ఉంటంది. 
భకు్త డి యొక్క విశావీసం ఎప్పటికీ తగగా నిది, ఎప్పుడూ కొంచెం-కొంచెంగా పరుగుతూనే ఉంటంది. 

1981ల్  బాబూజీ ఒకసారి అహమమిదాబాదుల్ ఒక సరళమై న సందేశం ఇవవీడం జరిగింది. 
ఆయన అప్పుడు  శీరి   కుశాలా్భయి పటేల్ తో దక్షిణాఫిరి కా  పరి యాణంల్  ఉనా్రు;  మాతో  కేవలం  
రెండు  రాత్రు లే ఉనా్రు.  ఈ  సరళ  సందేశం  ఇంకా  నా  చెవుల్లో   మారోమిరోగుతూనే  ఉంది:

रािें तलब में ऐसे बेख़बर िो गए,  
मंहिल पे आके मंहिल को ढूंढते िैं।  

మనం  చేసే సాధనలన్్ కూడా మన  హృదయాలను 

పూజయాభావంతోనూ, అంక్తభావంతోనూ, శరణాగత్తోనూ 

నిండిపోయ్  విధంగా తయారుచేసుకోవడం కోసమే. ఈ  విధంగా  

సంసిద్మై న శూనయా  హృదయమే ఆ పరతతా్త వీని్ ఆకరిషి సు్త ంది. 

చిట్ట చివరి  ఘట్ట ం, మగింపు  జరిగేది కేవలం ఆ దై వానుగరి హం 

వలలో నే, ఆయన  కరుణ వలలో  మాతరి మే. మనం  సంసిదధి త  మనం 

తయారుగా ఉన్ందుకు కాదు.



Page 11 of 12

రాహాఁతలబ్ మేాఁ ఐసే బేఖబర్ హో  గయ్,
మని్జ ల్ ప్  ఆకే  మని్జ జిల్ కో  ఢాఁఢ్ తే హై ాఁ.

తమ  అనేవీషణల్ ఎంత  దిగ్భరోమ చెందారంటే వాళ్ళు గమాయాని్ చేరుకున్ తరువాత కూడా 
ఇంకా ఆ  గమయాం కోసం వెత్కుతూనే ఉనా్రు! 

నేను ఈ పదాలు విని విపరీతంగా పరవశించిపోయాను. గమాయాని్ చేరుకునా్మన్ నమమికాని్ 
కలిగించింది! భకు్త డిక్ వాస్త వానిక్ మారగా మే గమయాంగా మారిపోవచుచి; ఇది  ఖచిచితంగా ఆయన  
కృప, ఆయన అనుగరి హం మాతరి మే. లేకపోతే  మనవెై పు నుండి అస్సలు మనం  చేసిందేమీ లేదు.

మరి  గురువు, భగవంత్డు వీళళు సంగతేమిటి? భగవంత్డు ఏదై నా కోరినటలో యితే ఆయన  
కూడా యాచకుడే అవుతాడు. ఆయనను మన సా్థ యిక్ దిగజ్రచిలేమ. దవీందావీలకతీతంగా ఎదిగి,   
జీవనమిృత్  సి్థ త్క్ చేరుకుని, ఆపరతత్త వీంల్ కూడా సాయుజయాం పొందిన  గురువు తన  శిష్యాలు 
తనను ఆరాధించాలని కోరుకుంటడా? స్వీయ-ప్రి మఖయాతను  నరవేరుచికోవడం కోసం గాని, 
పరి సిదుధి డవావీలని గాని,  జనంల్ పరి చారం కోసం  గాని  దేనికీ  ప్రి కులాడడు గురువు. సరెై న 
గురువుకు ఉండవలసిన ఈ లక్ణాలను మనసుల్  ఉంచుకోవడం వలలో  మనం  గురువును 
ఎంప్క చేసుకునేటప్పుడు  బుట్ట ల్ పడకుండా ఉంటం. మన దృషి్ట ని ఆకరిషి ంచగలిగినవాడు, 
మన పూజను, ప్రి మను అందుకోగలిగినటవంటి సమరు్థ డై న గురువు తటస్థ మై నప్పుడు,  
భకు్త లుగా మనం ఎలా  పరి త్స్పందించాల్ నేరుచికోవాలి.

మనం  మన కృషి వలలో  సాధించినవన్్ కూడా  భగవంత్డు పరి సాదించిన  కానుకలతో 
పోలిచినటలో యితే ఎప్పుడూ ప్లవంగానే అనిప్సా్త యి. మన తపసు్సలు, ఎనో్ సంవత్సరాలుగా  మనం  
చేసే సాధన అయిప్పటికీ కూడా ఆ పరమాతమిను మన హృదయాల్లో క్ సంపూర్ంగా దిగిరావాలని  
కోరడానిక్ లేదు. మనం  చేసే సాధనలన్్ కూడా మన  హృదయాలను పూజయాభావంతోనూ, 
అంక్తభావంతోనూ, శరణాగత్తోనూ నిండిపోయ్  విధంగా తయారుచేసుకోవడం కోసమే. ఈ  
విధంగా  సంసిద్మై న శూనయా  హృదయమే ఆ పరతతా్త వీని్ ఆకరిషి సు్త ంది. చిట్ట చివరి  ఘట్ట ం, 
మగింపు  జరిగేది కేవలం ఆ దై వానుగరి హం వలలో నే, ఆయన  కరుణ వలలో  మాతరి మే. మనం  
సంసిదధి త  మనం తయారుగా ఉన్ందుకు కాదు. ఇక్కడే మనం  భగవదీగా తల్ని రెండవ 
అధ్యాయంల్ని 47 వ పరి సిదధి  శ్లో కంల్ని వివేకాని్ గురి్త ంచగలిగేది : 

कम्धण्ेवाहरकारसते मा फलेषु कदाचन ।  
मा कम्धफलिेतुभु्धमा्ध ते संगोऽस्तवकम्धहण ॥

కరమిణ్యావాధికారసే్త  మా  ఫలేష్ కదాచన,
మా  కరమిఫలహత్రూ్భూఃమాతేాఁ సంగోస్త వీకరమిణి.
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94 వ జయంత్ 

పూజయాశీరి  చారీజీ మహారాజ్ 
24 జూల్ై  2021

advancing in love

మీరు చేసు్త న్ పనులకు మీర్ కారణమని ఎప్పుడూ భావించుకోకండి; అలాగే మీ  
ధరామిని్ మీరు  నిరవీరి్త ంచకపోవడం పటలో  కూడా ఎప్పుడూ మమకారం కలిగి ఉండకండి.  

హృదయాపూరవీక ప్రి ర్థ నలతో,

కమలేష్

4 జూల్ై  2021
కానాహా  శాంత్ వనం


