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ప్రి యమై న మిత్రు లారా, 

బాబూజీ మహారాజ్ 1940ల్లో  ఒక  గరి రంథశ్రి ణిని రచరంచడరం జరిగరంది; ఆ గరి రంథశ్రి ణిని, 
మనిషి కరందరి రం వై పు చేసే అరంతరరంగ పరి యాణరంగా అభివరి్ణ రంచారు. కరందరి ము  అరంటే ఈ 
సృషిటి  ఆవిర్భవిరంచడానికి  పూర్రం ఉన్న పరమ శుద్ధ  స్థి తి, ఈ సమస్తా ని్న 
సృజరంచనటువరంటి మూల స్థి తి. అలాగే  దారిల్ ఏర్పడే అవరోధాలను గురిరంచ కూడా వారు 
వివరిరంచడము, ఆ  అవరోధాలను అధిగమిరంచేటువరంటి పరిష్కారాలను కూడా 
సూచరంచారు. ఇరంతకరంటే ఆశ్చర్యకరమై న విషయరం ఏమిటరంటే ఇది  చాలా సరళమై న 
పరి యాణరం అని  చెప్పడరం. ఆయన  ఈ పరిష్కారాని్న మనకు ఉచతరంగా అరందిరంచడమే 
గాక, తనను తాను మార్గ దరిశిగా సేవలరందిరంచడానికి కూడా తన సరంస్ద్ధ తను వలలో డి 
చేయడరం. ఈ పరి యాణరం మనకు తేలికగా అరథి మయ్్యలా చాలా సరళమై న చతారి ల దా్రా 
తెలియజేశారు. పరమ గుహ్యమై నటువరంటి  ఈ విజ్ఞా నరం అకస్మాత్తా గా మొతతా రం 
పరి పరంచానికి అరందుబాటుల్కి వచే్చస్రంది. బాబూజీ తన  వద్ద కు వచ్చనవారినరందరినీ, ఏ 
సరంసకాృతికి సరంబరంధిరంచనవారై నా, ఏ వయసువారినై నా, ఎటువరంటి నేపథ్్యల నురండి 
వచ్చనవారినై నా, ఎటువరంటి వివక్షా లేకురండా అరందరినీ స్్గతిరంచారు. మనరందరమూ ఆ 
కరందరి మువై పు  ప్రి మల్ మురందుకుస్గుతూ మనుషులుగా మనల్ని అతి ఉతకాృషటి మై న 
సతాతా ను ఆవిషకారిరంచాలన్నది వారి స్ప్నరం. ఆయన  తన  పరి త్యక్షానుభవరంతో మనకు 

ప్రి మపురంజరంపై   పరి యాణరం
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మార్గ దరశినరం చేశారు; ఈ పరి యాణాని్న శాస్త్రీ యరంగా విశదీకరిరంచారు; ఆయన  
వివరిరంచన చతారి లు, ఆదేశాలు  అనీ్న కూడా నిరు్ద షటి రంగా, స్పషటి రంగా, సరళరంగా ఉరంటాయి. 

అరందుల్ 23  వలయాల చతరి రం, మనరం  కరందరి మువై పు పరి యాణిరంచే కరి మరంల్ ఎదురయ్్య 
వివిధ దశలు, వివిధ స్థి యిలను వలలో డిసుతా రంది. మనరం చవరి వలయరం వద్ద  ప్రి రరంభిస్తా రం; 
సూక్మాశరీర నిరామాణరంల్ని వివిధ  చక్రి ల గురండా పరి యాణిస్తా రం. ఈ చక్రి లు మూడు 
క్షేతారి లల్ కూడా కనిప్స్తా యని బాబూజీ వివరిస్తా రు – హృదయ క్షేతరి రం, మనో క్షేతరి రం, కరందరి  
క్షేతరి రం. ఇవనీ్న కరందారి ని్న చేరుకునే మురందు వచే్చ దశలు. బాబూజీ వివరణలతో మీకు 
పరిచయరం లేకపోయినటలో యితే, ఈ విషయరంపై  వారు వాస్న ఈ మూడు పుసతా క్లను 
చదవరండి – సతో్యదయరం, రాజయోగ పరి భావము, అనరంతరం  వై పు. ఇరంతకరంటే శ్రి ష్ఠ మై నది 

హారుటి ఫుల్్నస్ యోగాల్ని 23  వృతాతా లు

హృడయ క్షేతరి రం 
(అయిదు  వృతాతా లు)

భౌతిక అస్తా త్రం మనోక్షేతరి రం
(పదకరండు వృతాతా లు)

మనోక్షేతరి రం

కరందరి  క్షేతరి రం
(ఏడు  దేదీప్యమానమై న వలయాలు)
క్రణ  అస్తా త్రం

కరందరి రం
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సూక్మామై న ఫిలటి రలో  దా్రా దారి  మళ్ళే అవక్శరం ఉరంటురంది. అటువరంటి ఫిలటి రులో  
లేకపోయినటలో యితే కరందరి రం నురండి నేరుగా పరి వహిసూతా రండే ఆ శుద్ధ  ప్రి మను మనరందరమూ 
అనుభూతి చెరంది ఉరండేవాళళేరం. అప్పుడు మనకు ఈ అరంతరరంగ యాతరి  అవసరమయ్్యది 
క్దు. క్ని మానవ అస్తా త్రం  యొకకా స్భావరంల్నే ఈ ఫిలటి రులో నా్నయి; ఫలితరంగా మనరం  
ఒకకాకకా అడుగూ వేసుకురంటూ ఈ పరి యాణరం ఈ 23  వలయాల దా్రా చేయవలస్రందే; 
ఇలా  మనరం  కరందరి రంవై పు కదులుత్న్న కదీ్ద  మన  స్మరథి ్యరం పరుగుతూ మన  సతాతా  
మరిరంత వికస్సూతా  ఉరంటురంది. 

చుటుటి కలతకూ, కరందారి నికీ మధ్య ఈ ఫిలటి రులో  అనేకరం ఉనా్నయి. మొటటి మొదటి వృతతా రం 
బయట  మన  ప్రి మ బాహ్్యనుమాఖరంగా ఉరండి మన  కోరికల ఆకర్ష ణ-వికర్ష ణలకు ల్నవుతూ 
ఉరంటురంది. ఉదాహరణకు, చన్నప్లలో ల ప్రి మ బొమమాలపై న; ప్రి యరంల్ఉన్నవాళళేకు 
శృరంగారరంపై న, సే్నహరంపై న; పద్ద వాళై ళేతే కుటురంబ జీవనరంపై న, ఉద్్యగాలు, అభిరుచులు, 

ఎలాగై తే ఒక  క్రంతికిరణరం ప్రదరశికరంగా ఉరండేటువరంటి 

అద్ద రం దా్రా పరి వేశరంచనప్పుడు కూడా ఏ విధరంగా వకరి రంగా 

తిరుగుత్రంద్, అలాగే ఈ ప్రి మ అనే క్రంతిపురంజరం కూడా 

చాలా సూక్మామై న ఫిలటి రలో  దా్రా దారి  మళ్ళే అవక్శరం 

ఉరంటురంది. అటువరంటి ఫిలటి రులో  లేకపోయినటలో యితే కరందరి రం 

నురండి నేరుగా పరి వహిసూతా రండే ఆ శుద్ధ  ప్రి మను 

మనరందరమూ అనుభూతి చెరంది ఉరండేవాళళేరం.

ఆ యాతరి ను మీరే స్యరంగా పరి త్యక్షానుభవరం దా్రా తెలుసుకోవడరం. అయితే, ఎలాగై తే ఈ 
లాటిటూ్యడ్స్, లారంగటూ్యడ్స్ లేవో,  అలగే ఈ 23  వలయాలు కూడా నిజరంగా లేవు. కవలరం 
అరథి రం చేసుకోవడానికి సూచకలు మాతరి మే. 

ఈ  అరంతరరంగ యానరం జరిగేలా నడిప్రంచేదేది?  ఒక క్రంతిపురంజరంపై  స్గుత్రంది మన  
పరి యాణరం. క్ని మార్గ మధ్యరంల్ అడ్రంకులురంటాయి. ఏమిటీ అడ్రంకులు? వీటిని 
అధిగమిరంచడరం ఎలా? 

ఎలాగై తే ఒక  క్రంతికిరణరం ప్రదరశికరంగా ఉరండేటువరంటి అద్ద రం దా్రా పరి వేశరంచనప్పుడు 
కూడా ఏ విధరంగా వకరి రంగా తిరుగుత్రంద్, అలాగే ఈ ప్రి మ అనే క్రంతిపురంజరం కూడా చాలా 
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ఆటలు, ఆసుతా లపై న, డిజటల్ పరికరాలపై న  ఉరంటూ ఉరంటురంది. ఒకోకాస్రి దురాశ, 
అసూయ, పోటీతతతా ర్ం, పగ, దే్షరం ఇతా్యదివి పరి బలరంగా ఉరంటాయి. ప్రి మ అప్పుడు 
స్్రథి పూరితరంగానూ, నేను-నాది అనే తతతా ర్ంల్ మునిగపోయరంటురంది. ఇలా  జరిగనప్పుడు 
మన  ప్రి మ ఇరుకుకాపోత్రంది. ఎలాగై తే క్రంతి గలాకీస్ల మధ్యల్ ఉరండే బాలో క్ హ్ల్స్ ల్  
ఇరుకుకాపోత్రంద్ అలా.  అభా్యసరం దా్రా కరి మకరి మరంగా మనరం  ఈ ఉదే్గాలపై  పటుటి  
సరంప్దిరంచ, మరిరంత మరుగై న అవగాహనతోనూ, మరిరంత మరుగై న ఆల్చనా విధానరం 
వలలో , ఒక ఉన్నతమై న వసుతా వుపై  దృషిటి ని కరందీరి కరిరంచగలుగుతారం. ఒకవై పు మన  కుటరంబరం, 
మన  పని, వగై రాల  పటలో  మన  ప్రి మను కనస్గసూతా నే  ఒక  ఉన్నతమై న ఎరుకను కూడా 
పరంపరందిరంచుకోవడరం జరుగుత్రంది. ఈ ఉదే్గాలపై  పటుటి  రావడరం  అనేది మొటటి మొదటి 
పునాదిగా ఏర్పడుత్రంది మనల్. ఈ  బలరంతో, మనరం  మార్గ రంల్ కనస్గుత్న్నప్పుడు 
వివిధ  మలుపుల్లో  మనలను మనమే  ఎదురోకావలస్ ఉరంటురంది. 

హృదయరంల్,  హృదయ క్షేతరి రంల్ని ఈ  అయిదు  వలయాలతో  మన  యాతరి ను  
ప్రి రరంభిస్తా రం. ఒకకాకకా కూడలిల్నూ  ఒకకాకకా  ఉదే్గపరమై న  ఫిలటి ర్  ఎదురవుత్రంది, 

హృదయరంల్,  హృదయ క్షేతరి రంల్ని ఈ  అయిదు  వలయాలతో  
మన  యాతరి ను  ప్రి రరంభిస్తా రం. ఒకకాకకా కూడలిల్నూ  ఒకకాకకా  
ఉదే్గపరమై న  ఫిలటి ర్  ఎదురవుత్రంది, కోరికలతో  
ప్రి రరంభమవుత్రంది.  

కోరికలతో  ప్రి రరంభమవుత్రంది.  ఇటువరంటి  ఫిలటి ర్ పై   పటుటి   సరంప్దిరంచడరం దా్రా  
కరి మకరి మరంగా  పరివరతా న సరంభవిసూతా  ఉరంటురంది.  

మన  అనుభవరంల్కి వచే్చ  ఫిలటి రలో నీ్న కూడా మనకు తెలిస్నవే. ఉదాహరణకు  భారా్యభరతా ల  
సరంబరంధరంల్ మనరం  ఒకరికకరు బరందీలమై  ఉరంటారం. కని్న వరందల జరంటలల్లో  మూడో 
నాలుగు జరంటలు నిజమై న ప్రి మ కలిగ ఉరంటారు. చాలా వరకూ ఇరువురూ కూడా  ఒకరి 
స్్ధీనరంల్ మరొకరురండాలని పరస్పరరం పరి యతి్నసూతా రంటారు. మిగలిన ఫిలటి రలో ల్, మన  
నమమాక్లు, మతపరమై న నమమాక్లు కూడి ఉరంటాయి. వీటి వలలో  ఇతర  నమమాక్లురండేవారి 
పటలో  దురభిమానానికి దారి తీసుతా రంది, అది  మతరం  క్వచు్చ, రాజకీయాలు క్వచు్చ, 
ఆదరాశిలు క్వచు్చ. ఇక  ఆ తరువాత మన స్రంత స్దా్ధ రంతాలురంటాయి, వాటిని మనరం  
స్ధారణరంగా ఎరంతో గటిటి గా పటుటి కని ఉరంటారం.   ఉదాహరణకు నా్యయరం అనీ, నిజ్యితీ 
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అని. వీటిల్లో  చాలా వరకూ చాలా  గొప్పవే అయినప్పటికీ, వీటి పటలో  మరీ ప్డివాదనతో మన  
ఇష్టి లను కనబరిసేతా  క్మిరంచలేని పరిస్థి తి ఏర్పడి,  విడిచ పటేటి యలేక మనరం  రై టు అని  
నమిమానదాని కోసరం ఎప్పుడూ పోరాడుతూనే ఉరంటారం. దీని వలలో  వకరి త ఏర్పడుత్రంది – మనరం  
జనాని్న దే్షిసూతా  ఉరండిపోతారం కుడా – అప్పుడు ఈ ప్రి మ అనే  క్రంతి పురంజ్ని్న కరందరి రం 
వై పుగా గాకురండగా దానికి విరుద్ధ మై న దిశల్ పరి యాణిరంచేలా  చేస్తా రం. 

దీనికి మరంచ ఉదాహరణ ‘స్టి ర్ వార్స్’ ల్ని ‘అనాకిన్’  ‘సకాయ్ వాకర్’ ప్తరి . ఫోర్స్ ల్  
బా్యలన్స్ పునరుద్ధ రిరంచడానికి అవసరమై న శకితా  కలిగన ‘జేడీ’ గా  ఎరంప్కయ్్య అవక్శరం 
ఉరండిరంది; ‘అనాకిన్’ కరుణ  కలిగన ఇతరులను గురిరంచ ఆల్చరంచగలిగేటువరంటి 
యవకుడు కూడా. క్ని  అతను ఆ తరువాత కనా్నళళేకు తన  తలిలో   మృతికి, తన  
ప్రి యరాల్ై న ‘పడేమా’  మృతి  వలలో  విపరీతరంగా పగ  ఏర్పరచుకురంటాడు; ఫలితరంగా అతను 
చవరికి మరంచవాడై నప్పటికీ కూడా  ‘డార్తా   వేడర్’ గా  మారిపోవలస్ వసుతా రంది.  

అహరం  అనేది మన  అస్తా త్రం యొకకా చీకటి ప్రశి్రం. మనరం కరందరి రంల్ ఉరండే క్రంతికి 
ఎరంత  దూరరంల్ ఉరంటామో మన  నీడ  అరంత  పడుగా్గ  ఉరంటురంది. అహరంక్రరంతో సరంతృప్తా   
పడేదేమిటి లేక  ఎవరు? మనకు వ్యతిరేకత బలరంగా ఉన్నప్పుడు మనతో అరంగీకరిరంచేవారు 
ఒకకారునా్న మనకు ఆతను గొప్ప మిత్రు డై పోతాడు. ఎరందుకని? ఇరందుకు విరుద్ధ రంగా 
ఎవరై నా మనరం  చెప్్పనది ఒప్పుకోకపోతే మన  బా్యలన్స్  పోత్రంది. 

అహాని్న అదుపు  చేయడరం కరంటే కూడా కోరికలను  అదుపు చేయడరం తేలిక. ఎరందుకరంటే 
ఒకస్రి కోరిక నరవేరిన తరువాత ఇక  మళ్ళే ఆ కోరిక పుటటి దు ఇప్పుడప్పుడే. మళ్ళే మళ్ళే 
ఆ కోరిక కలుగవచు్చనేమో గాని మధ్యల్ ఉరండే వ్యవధి ఎకుకావగానే ఉరంటురంది. అరంతేగాక  
తినాలన్న  కోరిక, ఇరందిరి యపరమై న కోరికలు చాలా వరకూ పరి కృతిసహజరంగా ఉరండేవే. క్ని 
అహానికి అసలు అరంతే ఉరండదు, నిరరంతరరం ఎడతెగకురండా కనస్గుతూనే ఉరంటురంది. 
అహరం  తన  ఉనికి కోసరం మిగలినవాటి కరంటే కూడా అధిక్రరం మీద, పదవుల  మీదే  
ఎకుకావగా వృది్ధ  చెరందుతూ ఉరంటురంది. జరంత్ పరి పరంచానికీ మనకు మధ్య ఉరండే వ్యతా్యసరం 
ఈ లక్ణమే. మన  ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడవలస్న వసుతా వే మన  చెై తన్య విక్స్నికి 
విరుద్ధ రంగా పని  చేసూతా రంటురంది. 

జరంత్వుల్లో నూ, వృక్షాల్లో నూ ఆ విధరంగా అరంటే, అహరంక్రపరరంగా పతనమయ్్య 
అవక్శరం లేదు క్ని వాటికి పరి యత్నపూర్కరంగా విక్సరం చెరందే అవక్శరం కూడా 
ఉరండదు. క్బటిటి  మొకకాలాలో గానూ, జరంత్వులాలో గానూ పరి వరితా రంచడరం వలలో  మనల్ విక్సరం 
కలుగదు,  అవి  అహరంక్ర-రహితరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా. మనరం  అహరం  యొకకా  ఆగని  
కోరికల  నురండి  గాని  దాని  భారరం  నురండి  గాని  విముకితా  పరందగలిగేది కవలరం తేలికగా 
ఉతాస్హరంగా తయారవడరం వలలో , ఆ అనరంత మహాస్గరరంల్ విలీనమై పోవడరం వలలో , 
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అదృశ్యరంగా ఉరండే   దై వత్రంతో ఒకకాటై పోవడరం వలలో  మాతరి మే స్ధ్యపడుత్రంది. అలాగాక 
మనరం  బాహ్యపరి పరంచరంతో ఒకకాటై  జీవిసేతా  ఎప్పటికీ అరంత్లేకురండా అకకాడే ఇరుకుకాపోయి 
ఉరండిపోతారం. ఇది  మన  చుటూటి  మనమే వల అలులోలో కని అరందుల్ మనమే 
ఇరుకుకాపోయినటులో రంటురంది. 

మనకున్న పరి కృతిపరమై న లేక  ఇరందిరి యపరమై న కోరికలు  నరవేరాలరంటే  ఈ  బాహ్యరం 
అవసరరం; బాహ్యరంపై  ఆధారపడవలస్రందే. ఆ విధరంగా ఆధారపడటరం వలలో  మనరం  కోరికలకు 
బానిసలామై పోతారం. ఒక  పులి ఒక లేడిని చరంప్రందరంటే అది  జరంత్వుల్ స్్భావికరంగా 
ఉరండే తతతా ర్ం మూలాన. ఒక  మగ  స్రంహరం సరంతానోత్పతితా  కోసరం ఆరు  ఆడ  స్రంహాలను 
ఉరంచుకురంటురంది. ఇది  పరి కృతి. ఇరంక్ సరిగా్గ  చెప్్పలరంటే ఇది  బాహ్య పరి కృతి. మనరం  
రసగులాలో , బిరా్యనీ, పీజ్జా  తినడరం మానేయవచు్చనేమో గాని తినవలస్న అవసరరం నురండి  
విముకుతా లరం క్లేము కదా. మరి  వ్యకితా  యొకకా అహరం ఏ విధరంగా తృప్తా పడుత్రంది? అహరం  
భగవరంత్డు పరి స్దిరంచనదా? క్దు, స్యరంగా మనరం  సృషిటి రంచుకున్నదే. ఇది  
అదృశ్యరంగా ఉరండే ఆరంతరరంగక ల్కరం నురండి ఉద్భవిరంచనది. 

మనకు దాహరం గాని, ఆకలి గాని, ల్ై రంగకపరమై న అవసరాలను గాని తేలికగా అరథి రం 
చేసుకోగలరం – అవనీ్న అత్యవసరమై నవి  క్బటిటి , పరి కృతి పరి ణాళికల్ భాగరం క్బటిటి . మరి  
అహరం  కూడా పరి కృతియొకకా క్నుకనా? కడుపు భారరంగా ఇబ్రందికరరంగా  ఉన్నప్పుడు 
దాని అరథి రం ఇక  ఆహారరం వేసేతా  మరిరంత ఇబ్రంది కలుగుత్రందన్న సూచనే, ల్పలి నురండి 
వచే్చ సూచనే. అనవసరమై నవాటికి హెచ్చరికలే ఇవి. అహరం  కూడా అనవసరమై నదే, 
అనవసరమై నదాని్న నరవేర్చడరం శారీరక మానస్క, ఉదే్గపరమై న, ఆధా్యతిమాక 
ఆరోగా్యలని్నటికీ విరుద్ధ మే అవుత్రంది. 

అవసరరం గురిరంచ ఎవరై నా మయిల్ రాస్న పరి తీస్రీ సమాధానమై నా ఇస్తా ను లేక  ఫై ల్ 
చేసేసూతా రంటాను. నేను స్పరందిరంచకపోతే ఆ  వ్యకితా , “దాజీ, మీకు నాపై  కోపరంగా ఉరందా?” అని  
వారి స్తా డు. “లేదు, నాకమీ కోపరం లేదు నీపై న” అని  నేను సమాధానరం వారి యాలనుకురంటారు. 
అటువరంటి ఉతతా ర-పరి త్్యతతా రాలు సరంబరంధిరంచనవారరందరూ కూడా ఇవనీ్న  అరథి రంలేనివనీ, 
క్లాని్న వృథ్ చేసేవీ అని తెలుసుకోవాలి. ఇలా  తమ  అహాని్న బుజజా గరంచ, గారాబరం 
చేయాలని కోరుకునేవారు  హృదయ ల్ల్త్ల్లో కి అసలు వళళేలేరు. అహరం  ఎప్పుడూ 
బయట  నురండి అవతలి వ్యకితా  తనపై నే దృషిటి ని స్రిరంచాలని కోరుకురంటూ ఉరంటురంది, 
స్ధారణరంగా తనవరంటి  వారి నురండి గాని, లేక  తాను తనకు పూజ్య భావరం కలిగన వ్యకితా  
నురండి గాని, వాళళే దృషిటి  తనపై నే ఉరండాలని కోరుకురంటురంది. 

ఎరందుకని ఇలా తన వరంటి వారి నురండే కోరుకురంటురంది? భారతదేశ ప్రలో మరంటుల్ 
సూటులో , టయ్ లు వేసుకోవడరం ఎరందుకు? మిమమాలి్న చూస్ ఎవరు అసూయపడతారు? 
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రామకృష్ణ  పరమహరంస మురందు, స్్మి వివేక్నరంద సమక్రంల్ వజ్రి ల గొలుసు, బరంగారు 
దారాలతో అలిలో న దుసుతా లు ధరిరంచడరం వలలో  ఏమిటి పరి యోజనరం? వాళళేకమై నా అసూయ 
కలుగుత్రందా? నిజ్నికి వాళ్ళే పటిటి రంచుకోకపోవడరం వలలో  మీ  అహరం  
పటాపరంచల్ై పోత్రంది. అహరం  అనేది మిమమాలి్న కరందారి నికి దూరరంగా సుదూర సరిహదు్ద ల్లో కి 
తీసుకువళ్ళేది. అరంత  అవతలున్న సరిహదు్ద   నురండి హృదయరం  చెప్్పది  వినాలరంటే చాలా 
కషటి మై పోత్రంది. వాసతా వానికి మీరు ఇతరులకు, ఇతరుల అభిప్రి యాలకు దగ్గ రగా  
ఉనా్నరు. అటువరంటి ధోరణి ఆధా్యతిమాక స్ధకుడికి విషరంతో సమానరం. 

అహరం తనను తాను స్ధారణరంగా సమూహాలతో ఒకకాటిగా భావిసూతా  ఉరంటురంది: 
ఉదాహరణకు మీ  దేశరం  అని్నటి  కరంటే  గొప్ప  దేశమని  భావిసూతా   జ్తీయ గర్రం 
పరంచుకోవచు్చ. శాస్రీ వేతతా లు,  ఆధా్యతిమాక వ్యకుతా లు  కూడా  సరంకుచతరంగా  వాళళే భావాలు,  
వాళళే  అభిప్రి యాలే  సరై నవిగా  భావిరంచవచు్చ.  “నేను  రై టని నాకు తెలుసు,”  అనే  
జ్డ్యరం బహుశా  మనరం  ఎదురొకారంటున్న  అతిపద్ద   మహమామారి  అనుకురంటా.  ఈ  

ప్రి మపురంజ్ని్న దారి  మళిళేరంచేటువరంటి  కీలకమై న  ఫిలటి ర్ ఇది. 

మన  నమమాక్ల పటలో ,  మన  స్దా్ధ రంతాల పటలో , మన  దురభిమానాల పటలో  ఎరంత  ఎకుకావగా 
మమక్రరం ఏర్పరచుకురంటే అరంత  పద్ద   పద్ద  అవరోధాలు మనరం  ఈ ప్రి మపురంజ్నికి 
ఏర్పరుసూతా  ఉరంటారం, అరంత  ఎకుకావగా గమా్యని్న చేరకురండా ఆపుతూ ఉరంటాయి  ఈ 
అవరోధాలు. మన  ఉమమాడి-అహరం ముఖ్యరంగా చాలా పరి మాదకరరం ఎరందుకరంటే అది  దొమిమా 
మనసతా తాతా ్నికి దారితీసుతా రంది. ఇది  మనరం  మతోనామాదరంల్ చూసూతా రంటారం; సమాజ్లు 
రాజకీయరంగా ఈ  విధరంగా చీలినప్పుడు ఈ  దురభిమానాలు దే్ష్నికి, హిరంసకు, 
ఒకోకాస్రి యదా్ధ లకు కూడా దారి తీస్తా యి. అటువరంటి వాతావరణాల్లో  మన  చుటూటి  
ఉరండేవాళ్ళే మనరం  ఇతరుల దృషిటి కోణాలు  అరథి రం చేసుకోవడరంల్ సహాయపడకపోగా 
మనకురండే  నమమాక్లను మరిరంత బల్ప్తరం  చేసూతా రంటారు. ఫలితరంగా మనరం  మరిరంత 
సరంకుచత మనసుకాలుగా  తయారవుతారం. 

వాతస్ల్యరం ల్తెై న ప్రి మగా మారుత్రంది; 

ఆ ప్రి మ కరిగపోయి చవరికి శరణాగతి  

స్థి తిగా  మారు్ప చెరందుత్రంది; అప్పుడు 

ఈ అనుబరంధరం భకితా గా  పరిణతి 

చెరందుత్రంది. 
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క్ని అనుబరంధరం కూడా  మన  నేసతా రం క్వచు్చ. అరందరినీ, అని్నటినీ 
కలుపుకనిపోయ్టువరంటి తతతా ర్ం వై పు తీసుకువళళేగలదు. ఈ అనుబరంధరం నిజరంగా 
ప్రి మపూర్కరంగా ఉరంటే ఇది  స్ధ్యపడుత్రంది. అప్పుడు మన  ఎరుక విసతా రిసుతా రంది. అదే  
ఆధా్యతిమాక పరి యాణరం అరంటే. మనరం  ఈ అనుబరంధాని్న ఎలా  నేరు్చకురంటారం? తలిలో గర్భరంల్ 
ఉన్నప్పటి నురండే దీని్న అనుభూతి చెరందుతూ ఉరంటారం. మనరం  ఎదుగుత్న్న కదీ్ద  మనతో 

మన  అరంతరరంగ  పరి యాణానికి  భకితా   ప్రి ణపరి దమై నది; ఈ  

ప్రి మపురంజరంతో ఎప్పుడూ కలిప్ ఉరంచేది ఈ భకతా .  

ప్రి మపురంజ్నికి ఇరంధనరం  భకితా  అని  చెప్పడరంల్ అతిశయోకితా  

లేదు. 

అనుబరంధరం ఉన్నవాళళేతో కలిస్నప్పుడలాలో   దీని్న అనుభూతి చెరందుతూ ఉరంటారం. ప్లలో ల పటలో  
వాతస్ల్యరం పరుగుత్రంది, సమానరంగా ఉరండేవారితో ప్రి మ పరుగుత్రంది. మన  పద్ద ల పటలో , 
మనకు మార్గ దరశినరం చేసే మాసటి రుతోసహా మనకు ప్రి మ, నమమాకము,  విశా్సము అనీ్న 
ఏర్పడతాయి. ఇదరంతా అనుబరంధరం వలలో  కలిగేపరిణామాలే. మనరం అరంతరరంగ  పరి యాణరంల్  
కనస్గుతా న్న కదీ్ద  ఇది  తగు్గ తూ ఉరంటురంది, పరుగుతూ ఉరంటురంది. “ఎవరిని ప్రి మిరంచాలి?” 
“ఎవరితో కూడి ఉరండాలి?” “ఎవరిని నమమాడరం?” వగై రా వరంటి పరి శ్నలు మనలను మనమే 
పరి శ్నరంచుకురంటూ ఇవనీ్న  అనుభూతి  చెరందుతూ ఉరంటారం. వాతస్ల్యరం ల్తెై న ప్రి మగా 
మారుత్రంది; ఆ ప్రి మ కరిగపోయి చవరికి శరణాగతి  స్థి తిగా  మారు్ప చెరందుత్రంది; 
అప్పుడు ఈ అనుబరంధరం భకితా గా  పరిణతి చెరందుత్రంది. 

ఈ ప్రి మపురంజరం క్రంతి  వేగరం కరంటే వేగరంగా కదులుత్రంది. క్బటిటి  ఈ ఫిలటి రలో నీ్న  
తొలగరంచేసుకోగలిగతే మనరం  కరందారి ని్న తృటిల్ చేరుకోవచు్చ. ఈ ఫిలటి రులో  సృషిటి రంచన 
అవరోధాలు ఈ ప్రి మపురంజరం యొకకా దారి మళిళేసూతా  కరందారి నికి దూరరం చేసూతా  ఉరంటే, 
మనరం ఎరంతగానో అనుభవిసూతా  ఉరంటారం. దురభిమానరం,  అసూయ, మాతస్ర్యరం, దురాశ, 
కోపరం వరంటి కని్న ఫిలటి రులో  చాలా గొప్పగా పని  చేసూతా  ఉరంటాయి; వాటి దా్రా దేనీ్న కూడా 
చొచు్చకుపోనియ్యవు.  ఈ ప్రి మపురంజ్ని్న అదు్భతాని్న చేయనీయకురండా ఆప్స్తా యి. 

ఈ  విషయరంల్ ప్రి చీన భారత స్రంపరి దాయాల  దా్రా మనరం  నేరు్చకోవలస్నది చాలా 
ఉరందన్న ఎరుక పరిగరంది; ముఖ్యరంగా భకితా  సూతారి లు. మనరం  స్ధారణరంగా భకితా  అరంటే 
“ప్రి మ, అరంకితభావరం” అని  చెప్పుకురంటూ  ఉరంటారం. క్ని అరంతకరంటే  ఇరంక్  చాలా  
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ఆ ప్రి మను మొతతా రం పరి పరంచాన్నరంతా ఆకరి మిరంచేలా 

పరంచుకోవాలి; నిజమై న భకితా  ఏర్పడాలరంటే ఇదే  మార్గ రం. 

ఇటువరంటి ఉదారత హృదయానికి ఏర్పడేది కవలరం 

ఆధా్యతిమాక స్ధనతోనే.  

మౌలికమై నది. హృదయరం  దా్రా  అని్నటితో  అనుసరంధానమై యన్న  అనుభూతి భకితా  
అరంటే  -  వ్యకితా గత  చెై తనా్యనికి  విశ్  దివ్యచెై తనా్యనికీ మధ్య  ఉరండే అనుబరంధరం.  భకితా   
లేకురండా ఏమి  ఆల్చరంచనా,  ఏమి  చేస్నా  య్ద్  కీలకమై నది మినహాయిసుతా న్నటేలో ;  
ఉతాస్హానికి,  ఆనరందానికి  కీలకమై న  అరంశరం  లేనటేలో ;  అరందుక  పరి యోజనరం  ఉరండదు.  
మన  అరంతరరంగ  పరి యాణానికి  భకితా   ప్రి ణపరి దమై నది; ఈ  ప్రి మపురంజరంతో ఎప్పుడూ కలిప్ 
ఉరంచేది ఈ భకతా .  ప్రి మపురంజ్నికి ఇరంధనరం  భకితా  అని  చెప్పడరంల్ అతిశయోకితా  లేదు. 

అహానికి ఆధిపత్య భాష, వ్యకితా గత విజయాని్న గురిరంచన భాషే తెలుసు, ప్రి మ భాష  
తెలియదు. వినయరం, అజ్ఞా తరంగా ఉరండటరం, తెరచన విశాల హృదయరం, ఇటువరంటి 
వాటికి సరంబరంధిరంచన భాష  అహరంక్రపూరిత్డికి అరథి రం  క్ని భాష, అసస్లు  అరథి రం 
క్దు. మనరం  కరందరి రం  వై పుకు పరి యాణిసుతా న్నప్పుడు కరి మకరి మరంగా ఒక  వలయరం  నురండి 
మరొక వలయానికి, ఒక  ల్కరం నురండి మరో  ల్క్నికి కదులుతూ ఉరంటారం. అప్పుడు 
గనుక సరు్ద కోలేకపోతే, అప్పుడు కతతా  వాతావరణరంల్కి పరి వేశరంచన పరి తీస్రీ ఇబ్రంది 
పడుతూ ఉరంటారం. అరందుక మన  మహరు్ష లు సౌశీల్యరం చాలా అవసరమని 
చెబుతూరంటారు; దీని్న అఖలాఖ్ అరంటారు. అనుభవరం దా్రా వాళ్లో  తెలుసుకునా్నరు 
క్బటిటి  వాళళేకు తెలుసు; అరంతరరంగ  వాతావరణరం మారుత్న్న  కదీ్ద  తదనుగుణరంగా మన  
పరి వరతా నల్ కూడా సరు్ద బాటు చేసుకోవాలి; ఈ సరు్ద బాటు జరగడానికి ప్రి మ సహకరిసుతా రంది. 
ఉదాహరణకు హృదయ క్షేతరి రంల్ని 2వ  చక్రి ని్న చేరుకునా్నమనుకోరండి; అది దివ్యమై న 
శారంతికి, సే్చ్ఛకు, పరి శారంతతకు నిలయరం; పదారథి రంతో కూడిన బాహ్య పరి పరంచానికి చాలా 
దూరరంగా ఉరండే స్థి తి. ఆ స్థి తిల్ ఉన్నప్పుడు మనరం  ప్రి మిరంచే వ్యకుతా లపై  బిగ్గ రగా 

అరవగలమా? అటువరంటి బలవరంతమై న పరి వరతా న 2వ  చకరి రంల్ ఉరండే స్థి తికి తగనటులో గా 
ఉరండదు. 

అనరంతరం వై పు అనే గరి రంథరంల్ బాబూజీ ఒక  చకరి రం నురండి మరో  చక్రి నికి ఎలా  మురందుకు 
స్గుతామో వరి్ణ స్తా రు. హృదయరం యొకకా మొదటి చకరి రంల్ ధా్యనిసుతా నప్పుడు మాసటి రు  



Page 10 of 13

జీవరం పోస్ మేలుకలి్పన చెై తన్య స్థి తి యొకకా పూరితా  ఎరుకను  కలిగ ఉరండమని, ఆ తరువాత 
జీర్ణ రం చేసుకోమని, తదా్రా ఆ  స్థి తితో ఒకకాటై పమమాని చెప్తా రు. ఈ పరి కిరి య దా్రా మనరం  
సహజరంగా  మరిరంత మరిరంత ఎకుకావ అనుబరంధాని్న  పరంపరందిరంచుకోవడరం జరుగుత్రంది. 
2వ  చకరి రంల్ మనలను మురందుకు నడిప్రంచేది, తరువాతి ల్క్నికి చేరే్చది తీవరి మై న 
భకతా నని ఆయన చెప్తా రు. భకితా  యొకకా తీక్్ణ తను బటేటి  రరండవ చకరి రంల్కి పరి వేశరం 
లభిసుతా రంది. ఇది  మరిరంత ల్తెై న  అనుబరంధరం – భకితా .  మూడవ చకరి రంల్ మనరం  ప్రి మ అనే  
అగ్నని అనుభూతి చెరందడరం జరుగుత్రంది; ఆ అనుభూతి దై వానుగరి హాని్న ఆకరి్ష సుతా రంది, 
అది  మన  పరి యాణరం ఇరంక్ మురందుకు స్గడానికి తోడ్పడుత్రంది. ఇటువరంటి ల్తెై న 
అనుబరంధరం ఎరంత  శకితా వరంతరంగా ఉరంటురందరంటే అది  స్క్షాత్తా  కరందారి నే్న స్పరందిరంచేలా 
చేసుతా రంది. ఈ  విధరంగా ఒక  ల్క్ని్న దాటి మరో  ల్క్నికి ఈ ప్రి మపురంజరం దా్రా 
పరి యాణిసూతా   ఉరంటారం. 

మనరం  సరంబరంధాల దా్రా ప్రి మను గురిరంచ నేరు్చకురంటారం. ప్రి మల్ మనకు శక్ణనిచే్చది 
ఈ సరంబరంధాలే. అనుబరంధమే చన్నవాళళే పటలో , కుటురంబ సభ్్యల పటలో  వాతస్ల్యరంగానూ, 
సే్నహరంగానూ  వ్యకతా మవుతూ ఉరంటురంది. ఆ సే్నహభావమే, తనకు సమానమై నవారితో ప్రి మగా 

మారుత్రంది; క్ని అహరం  ఇకకాడ కూడా అడ్్సూతా  ఉరంటురంది. ఇకకాడ  జరగడానికి 
అవక్శరం ఉన్న  విచ్ఛనా్నని్న  నివారిరంచాలరంటే స్్ధా్యయరం చాలా కీలకమై నది. ప్రి మల్ 
నురండి  బయటపడితే  జరిగేది  విచ్ఛన్నమే, వినాశనమే. 

అనుబరంధరం అనేది  ప్రి మ  పరంపరందడరంల్  చాలా అవసరమై న  మటేటి   అయినప్పటికీ  
కూడా,  ఇకకాడ  చకుకాకుపోయ్ అవక్శరం  కూడా  ఉరంది.  ఏ  స్థి యిల్నై నా  మమక్రరం  
ఏర్పరచుకున్నటలో యితే  మనరం  చకుకాకుపోవచు్చ. ఉదాహరణకు  మనరం  కవలరం  
కుటురంబరంపై నే  దృషిటి ని  కరందీరి కరిరంచనా, మన  ప్రి మను  సమాజరంల్నికి  
విసతా రిరంపజేయలేము, లేక  మానవాళికి  తరువాతి  స్థి యికి  విసతా రిరంపజేయలేము  లేక  
మొతతా రం  సృషిటి కి  వా్యప్రంపజేయలేము. ప్రి మ యొకకా పరి వాహరం సరంకుచతరంగా ఉరంటే  మనరం  

స్ధారణరంగా ఆధా్యతిమాక పరి గతి ఈ విధరంగా మురందుకు 

స్గుత్రంది: అనుబరంధరం నురండి సే్నహరం; సే్నహరం నురండి ప్రి మ; 

ప్రి మ నురండి శరి ద్ధ .
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అరందరినీ ప్రి మిరంచలేము. మనరం  ప్రి మిరంచగలిగే స్మరాథి ్యని్న ఎప్పుడూ పరంచుకురంటూ 
ఉరండాలి. ఆ ప్రి మను మొతతా రం పరి పరంచాన్నరంతా ఆకరి మిరంచేలా పరంచుకోవాలి; నిజమై న భకితా  
ఏర్పడాలరంటే ఇదే  మార్గ రం. ఇటువరంటి ఉదారత హృదయానికి ఏర్పడేది కవలరం ఆధా్యతిమాక 
స్ధనతోనే.  

స్ధారణరంగా ఆధా్యతిమాక పరి గతి ఈ విధరంగా మురందుకు స్గుత్రంది: అనుబరంధరం నురండి 
సే్నహరం; సే్నహరం నురండి ప్రి మ; ప్రి మ నురండి శరి ద్ధ . శరి ద్ధ  అనేది చాలా గొప్ప స్ది్ధ  – నిజమై న 
విశా్సరం శరణాగతిగా పరిణతి చెరందినప్పుడు కలిగే స్ది్ధ , శరి ద్ధ . మనరం  ఈ దశలని్నటి  
గురండా పరి యాణిరంచడరం జరుగుత్రంది. క్ని ఆ తరువాత ఏమి  జరుగుత్రంది? చవరికి 
మనరం  ఎకకాడికి చేరుకురంటారం? మనలను పరబరి హమా తతతా ర్ంల్ లయమయ్్య విధరంగా  
స్ఫీగా, ఇబ్రంది లేకురండా,  అపరి యత్నరంగా ఈ ప్రి మపురంజరంపై  పరి యాణిరంచేలా చేయడమే 
భకితా  యొకకా పరి యోజనరం. లయమవడరం  దా్రా మన  కోరికలకు సరంబరంధిరంచన ఫిలటి రులో , 
ఉదే్గాలకు సరంబరంధిరంచన ఫిలటి రులో , మన  అహానికి సరంబరంధిరంచన ఫిలటి రలో నీ్న పోవడరం వలలో  
మన  మార్గ రం సుగమరం అయిపోత్రంది. మనరం  కరందారి ని్న చేరుకునా్నరం అని  మీరు 
అనుకోవచు్చ; క్ని ఇరంక్ ఉరంది పరి యాణరం. ఈ లయావసథి ను చేరుకున్న తరువాతే అసలు 
యాతరి  నిజరంగా ప్రి రరంభమయ్్యది! సరళరంగా చెప్్పలరంటే, కోరికలు పోగొటుటి కురంటే మోక్రం 
తప్పనిసరి; అహాని్న వదులు్చకురంటే లయావసథి  తృటిల్ జరిగపోత్రంది. 

ఇప్పుడు మనరం కరందరి  క్షేతరి రంల్కి పరి వేశస్తా రం. అరందుల్ ఏడు  వృతాతా లునా్నయి; వీటిని 
దేదీప్యమానమై న వలయాలరంటారు (రిరంగ్స్ ఆఫ్  స్పలో రండర్ ). అతి  సూక్మామై న 
అధిచేతనతా్ని్న అనుభూతి చెరందుతూ మురందుకు స్గుతూ ఉరంటారం. ఈ క్షేతరి రంల్ 
చెై తన్యరం తన  మూల  స్రూప్ని్న అసలు స్రూప్ని్న ధరిసుతా రంది. ఇది  సత్యతతతా  ్ 
స్మారు జ్యరం – కోరికలకు, ఉదే్గాలకు, అహానికీ అతీతమై న ల్కరం. ఇకకాడ మనరం సూక్మామై న 
ఉనికి యొకకా వివిధ స్థి యిల గురండా ఉనికిరహితమై న  స్థి తి దిశగా పరి యాణిస్తా రం.  కరందరి  
క్షేతరి రం ఆటొమా్యటిజరం దశతో ప్రి రరంభమవుత్రంది – ఆటోమా్యటిజరం అరంటే  అనీ్న 
అపరి యత్నరంగా జరుగుత్నా్నయన్న సూక్మామై న ఎరుక. ఇక  మనరం  చేసే ఏ పనిల్నూ 
కూడా కరతా ృత్ భావరం ఉరండదు. ఈ  ఆటోమా్యటిజరం అపరి యత్నరంగా తనరంతతానుగా 
కలిగేది; పరి కృతితో శృతి కలిగ ఉరంటురంది. 

ఆ  తరువాతి దశల్ ఈ ఆటోమా్యటిజరం అదృశ్యమై పోత్రంది. దీని్న తేలికగా అరథి రం 
చేసుకోవాలరంటే గాఢనిదరి ల్ ఉరంటూ నిత్యజీవితరంల్ పని  చేయడరం ఎలాగో 
ఊహిరంచుకురంటే అరథి మవుత్రంది. ఇటువరంటి తెలియని స్థి తిల్ చేసే కరమాల యొకకా 
ముదరి లు ఏర్పడవు. మానస్క స్థి యిల్ ఆల్చనతో గాని లేక  కరమాతో గాని పరి మేయరం 
ఉరండదిక. 
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శీరి  కమలేష్ పటేల్ గారి 66వ జనమాదినోతస్వ సరందర్భరంగా 

28  సపటి రంబరు 2021

advancing in love

ఇరంక్  మురందుకు  స్గన  తరువాత  ఈ ప్రి మపురంజరం మనలను కరందారి నికి ఇరంక్ 
చేరువగా చేరుసుతా రంది; ఈ తెలియని స్థి తి ఇరంక్ పరిశుద్ధ మై  శుద్ధ   అస్తా త్రంగా  
(ఐడరంటిటీగా) మారిపోత్రంది.  అని్న పరిమిత్లూ పోయినటేలో  ఇక;  అయినా పరి యాణరం 
ఇరంక్ పూరతా వలేదు. కదలిక ఇరంక్ ఎకకాడో నిదారి ణరంగా ఉరంది. 

అప్పుడు మనరం  కరందరి రం  వై పుగా  ఈదుతూ ఉరంటారం.  బాబూజీ కరందారి ని్న  కదలికలేనిదిగా 
అభివరి్ణ స్తా రు. అరంతే  క్దు,  “తనమటుటి కు తాను  అనరంతమై నది ”గా  కూడా  
అభివరి్ణ స్తా రు.  అకకాడ  కవలరం అత్్యన్నత  కోవకు  చెరందిన  ఆశ్చర్యరం, సరంభరి మరం  
అనుభవరంల్కి వసుతా రంది. ఈ కదలిక  లేని  కరందరి మే నిదారి ణమై న్  కదలికను సరంరక్రంచేది; 
అదే  ఈ మొతతా రం సృషిటి కి  క్రణరం. 

ఈ కరందరి రం నురండి వచే్చ వలుగు(ల్ై ట్) కరందరి  క్షేతరి రం యొకకా చవరి అరంచు వరకూ 
పరి యాణిరంచ అకకాడ ‘వలయరం’గా మారుత్రందని బాబూజీ  వరి్ణ స్తా రు. ఆయన  ‘ల్ై ట్’ అనే  
పదాని్న వాడతారు; నిజ్నికి ఆ  వలుగును వరి్ణ రంచడానికి  పదమే లేదనేవారు. బహుశా ఆ 
వలుగు వలేలో   కరందరి  క్షేతారి నికి ‘దేదీప్యమానమై న వలయాలు’ అన్న ప్రు వచ్చరందేమో. 
మీరేమనుకురంటునా్నరు? మనకు తెలిస్రందలాలో  మనరం  కరందరి  క్షేతరి రంల్ పరి వేశరంచాలరంటే ఆ 
వలయాని్న  దాటగలిగేది ఈ ప్రి మపురంజరం దా్రా మాతరి మేనని తెలుసు; దీనికి మాసటి రు  మీద  
సరంపూర్ణ రంగా ఆధారపడవలస్ ఉరంది. 

హృదయపూర్క ప్రి రథి నలతో, 

కమలేష్  
క్నాహా  శారంతి వనరం. 




