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ప్రచురించిననూరుసింవత్సరాలతరావాతకూడాకాలపరీక్షకు
నిలబడి, వాటి విలువను నిలబెట్టుకున్న పుస్తకాలు బహు

కొద్ది. అట్వింటి విలువైన పుస్తకాలలో ఈ చిని్న ప్రచురణ
ఒకటి.           మానవఆలోచన,చైతన్యాలసవారూపింగురించి,
తతవావేత్త,ఆధ్యాత్మికఅన్వాషిఅయినజేమ్్సఏలెన్పించినవిజ్ఞానమే
ఈపుస్తకిం.ఈరచన‘ధ్యాన్నుభూత్ఫలితిం’అనిప్రప్రథమింగాన్
ఆయన ఉద్ఘాటిించారు. జేమ్్స ఏలెన్ కనుగొన్న విషయాలు,
షాజహాన్పూర్ వాస్తవ్యాలు, న్ ఆధ్యాత్మిక గురువ్ అయిన శ్రీ
రామచింద్ర గార ఆవిష్కరణలతో చక్కగా అనునద్స్్తయి. శ్రీ
రామచింద్రగారుకూడా,వార రచనలనువార స్వాయఆధ్యాత్మిక
అనుభూతుల ఆధ్రింగాన్ రాశారు. మానవ మనస్్స గురించి
సరళింగా వివరించే వార రచనలలో, ఇదదిరూ కూడా మూల
విషయానికేచేరుకున్్నరు.

ఆలోచనకు,వయాక్్తతవాింలేద్శీలానిక్గలసింబింధ్ని్నవివరస్్త,
మన శీలానిక్, పరస్థితులకు, విధిక్ సింపూర్ణమైన బాధయాత
మనదే అింటారు ఏలెన్. ‘ఆలోచన, వయాక్్తత్వాలు రిండూ ఒకటే’
అింటారు ఆయన. ఆతమి సింయమన్నిక్, వయాక్్తతవాింలోని
లోపాలను సరద్ద్దికోవడానిక్ సింస్ద్ధతకు, మనస్్సను
పరశుభ్రపరచుకోవడానిక్, ఆయన మహత్తరమైన ప్రాముఖయాత
ఇస్్తరు. ఏలెన్,బాధలప్రకృత్ని అరథిిం చేస్కున్్నరు. అింద్కన్
ఆయన, ‘శుద్్ధ చేయడమూ, మలిన్లనూ ఇింకా అనవసరమైన
వాటినీ వద్లిించడమే బాధలయొక్క లక్షష్ిం’ అని మనకు గురు్త
చేస్్తరు. విశావాని్న నడిపించేద్ ఒక ద్వయాన్యాయమని ఆయన
అింగీకరస్్తరు.
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‘శరీరిం మనస్్సకు బానిస’ అింటారు ఏలెన్. అింద్వలన,
ఆరోగయా-అన్రోగాయాలు రిండూ, ఆలోచనలోన్ వేరూని ఉన్్నయి.
మన ఆలోచనలను, మన జీవిత లక్షయానిక్ జోడిించాలనీ, లక్షష్ిం
కోసిం స్ధన, పరశ్రమ అవసరమనీ ఆయన అింటారు.
జీవితింలోజయాపజయాలుమనఆలోచనలఫలితమేఅన్ఏలెన్,
మన ఆధ్యాత్మిక సఫలత కూడా మన ఆకాింక్షలు,  ఆలోచనల
సవాచ్ఛతపైన్ఆధ్రపడిఉింట్ిందనిఅింటారు.మనవికాసిం
పట్ల త్యాగబుద్్ధతోనూ, జ్గరూకతతోనూ వయావహరించాలనీ, ఏ
పరస్థితులలోనూ స్ధిించిన వాటిక్ పింగిపోకూడదనీ ఆయన
హితవ్చెపా్తరు.

ఏలెన్, మానవ మనస్్సకు ఉన్న స్మరాథిష్లలో, దర్శన్ శక్్తని
అతయాింతవిలువైనద్గాపరగణిస్్తరు.‘ఉన్నతమైనకలలనుకనిండి’,
అింటూ, ‘వాస్తవికతకు కలలే బీజరూపాలు’, అింటారు ఆయన.
మనస్్సకు, హృదయానిక్ ఉన్నముఖయామైన సింబింధ్ని్న ఆయన
గుర్తించారు:“మీమనస్లోఉన్నతింగాఏర్పరచుకున్నదృశయాిం,మీ
హృదయింలోఅధిషిటుించినఆదర్శిం–అదేమీజీవిత్ని్ననిరమిించి,
మీరుగాస్కారమౌతుింద్.”

నిరమిలత, ప్రశాింతతలను పరణామిం చెింద్న మనస్్స యొక్క
చిహా్నలుగా ఏలెన్ స్చిస్్తరు. ఆ విధమైన మనస్్సను, ‘వివేక
చూడామణి’ గా ఆయన అభివర్ణస్్తరు. చివరగా, వీటని్నింటి
వెనుక ఉన్న అసలైన స్రథి, మన ఆతమియే అని ఆయన
తెలియజేస్్తరు.
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ఈ పుస్తకింలోని ప్రత్ వాకయామూ సింభావయాతతో నిిండి ఉింద్.
నిజ్నిక్, మనలి్న అతుయాన్నత స్థియిక్ చేర్చడానిక్ ఉదేదిశింపబడ్డ
మానవఆలోచన్వయావసథియొక్కస్రమేఈపుస్తకిం.

కమలేష్పటేల్
కాన్హాశాింత్వనిం
30ఏప్రిల్2021
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ప్రస్్తవనప్రస్్తవన
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‘ఆలోచన్ శక్్త’ అన్ అింశిం గురించి విస్్తరింగా
చర్చించిన రచనలు ఎన్్న ఉన్్నయి. అయితే ఈ చిన్న

పుస్తకింఆకోవకుచెింద్నద్కాద్.ఇద్ధ్యాన్నుభవాలఫలితింగా
వెలువడినద్. వివరణాతమికింగా కాక స్చనప్రాయింగా చెప్్ప
పుస్తకింఇద్.

త్నుఏరకోర,ప్రోత్సహిించినఆలోచనలకారణింగాన్మనిషితన
జీవితనిరామిణానిక్త్న్కారకుడవ్త్డు.అింతేకాద్,బాహయాింగా
కనపడేపరస్థితులను,మనిషిలోఅింతర్గతింగాఉిండికనపడని
శీలానీ్న, ఈ రిండిింటినీ నైపుణయాింతో అలు్లతున్నద్ మనమనస్్స.
ఇింతవరకూ అజ్ఞానిం వలన ఇద్ తెలియక, బాధలతో నిిండిన
జీవిత్ని్నమనస్్సఅలు్లకుింటూపోయిింద్.అదేమనస్్సఇపుడు
ఈజ్ఞానింతోజీవిత్ని్నఆనిందమయించేస్కోగలద్.ఈసత్యాని్న
గ్రహిించి,దర్శించడానిక్వీలుగామనిషినిప్రేరేపించడమేఈపుస్తక
ఉదేదిశయాిం.

జేమ్్సఏలెన్
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“త“తన హృదయింలో మనిషి ఎలా ఆలోచిస్్తడో, అదే
అతనుగా అవ్త్డు” అన్న స్క్్త మానవ్ని అస్్తతవాిం

అింతటికీ వర్తస్్తింద్. ‘యద్భావిం తదభావత్’ అన్నద్ మన పెదదిల
స్క్్త. ఇద్ ఎింత సమగ్రమైనదింటే, మన జీవితింలోని ప్రత్
స్థిత్లోనూ,పరస్థిత్లోనూదీనిప్రభావింకనపడుతుింద్.ఒకవయాక్్త
ఏమిఆలోచిస్్తడో,ఎలాఆలోచిస్్తడో,అక్షరాలాఅదేఅతడి
సవారూపిం కూడా. అట్వింటి మొత్తిం ఆలోచనలనీ్న కలుపగా
తయారైనదేఅతడిశీలిం,సవాభావిం(కాయారకటుర్).

విత్తనిం నుిండే మొక్క బయటపడుతుింద్. అింటే, మొక్క
మొలవాలింటే విత్తనిం ఉిండి తీరాలి అన్ద్ ఎింత నిజమో,
అలాగే ప్రత్ చరాయా మనస్్సలోని ఆలోచన అన్ విత్తనిం నుిండి
పుడుతుింద్ అన్ద్ కూడా అింతే నిజిం. ఆలోచనల ప్రమేయిం
లేకుిండాచేతలుిండవ్.ఈమౌలికస్త్ిం‘కావాలనుకుని’చేస్న
పనులకు ఎింతగా వర్తస్్తిందో, అప్రమేయింగా లేద్
‘అన్లోచితింగా’ జరగాయనుకున్న పనులకు కూడా అింతగాన్
వర్తస్్తింద్.

అలా ఆలోచన నుిండి మొగ్గతొడిగిన చరయా, స్ఖ, ద్ుఃఖాలన్
ఫలాలను ఇస్్తింద్. ఆవిధింగామనిషిపోగుచేస్కున్ తీప, చేద్
అనుభవాలురిండూఅతడిసవాయింకృత్లే.
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నీ మనస్సు లోని నీ ఆలోచనలే 
నిన్ను  రూపుదిద్దా యి.

నీ మనస్సు లో అవివేకపు, చెడు ఆలోచనలన్ పోషిస్తే, 
బాధలు త్వ రలోనే నీ చెింతకు చేరతాయి. 

ఆరోగయా కరమైన, ప్రయోజనకరమైన ఆలోచనలతో 
నీ మనస్సు న్ నిింపుకునను ట్లైతే, 

ఆనిందిం నీడలా నీతోపాటే ఉిండి తీరుతింది.

మనిషి ఎద్గుదల ఒక నిరదిషటుమైన న్యాయాని్న అనుసరించే
జరుగుతోింద్. అింతేకానీ, అద్ ఏదో యుక్్త, ఉపాయిం వలన
జరగినద్కాద్.దృశయామానమైనఈభౌత్కప్రపించింలోకారయా-
కారణ సింబింధ్లు ఎింత స్పషటుింగా త్రుగులేని విధింగా
ఉింటాయో,మనకు కనపడనిఆలోచనలప్రపించింలోనూఅింతే
స్పషటుింగా,గురతప్పకుిండా,ద్రతప్పని విధింగాఉింటాయి. ఒక
ఉద్త్తమైన,ద్వయామైనశీలనిరామిణింఎవరవరప్రస్దింవలనగానీ,
అదృషటువశాతు్తగా కలిగినద్గానీ కాద్. సద్లోచనతో చేస్న
నిరింతర పరశ్రమ వల్ల కలిగిన సహజమైన ప్రత్ఫలమే ఇద్.
దైవసదృశయామైన ఆలోచనలతో ఏరకోర చేస్నస్దీరఘా స్ింగతయాిం
వలన కలిగినద్ ఇద్. అదే లెక్కన ఎడతెగని ద్షటు, ద్రామిర్గపు
ఆలోచనలకు మనస్్స స్థివరింగా ఉన్నప్పుడు, దీని ఫలితింగా
హీనమైన,మృగప్రాయమైనశీలనిరామిణింజరుగుతుింద్.

తననుతయారుచేస్కున్దీ,న్శనించేస్కున్దీకూడామానవ్డే.
తన ఆలోచనల ఆయుధ్గారింలో తనను న్శనిం చేయగల
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ఆయుధ్లను సవాయింగా మానవ్డు తయారు చేస్కుింటాడు.
శాింత్ సౌఖాయాలకు నిలయమైన సవార్గలోకపుసౌధ్ల నిరామిణానిక్
అవసరమైనపనిముట్లనుకూడాఅక్కడేతయారుచేస్కుింటాడు.
సరైన ఆలోచనలను ఎింపక చేస్కుని, వాటిని సక్రమింగా
ఆచరణలో పెటటుడిం ద్వారా ద్వయాతవాపు శఖరాలను
అధిరోహిించగలడు. ఆలోచన ద్రవానియోగిం చేయడిం వలన,
లోపలి ఆలోచనతో పింతనలేని చేతల వలన, పశుస్థియిక్
ద్గజ్రనూగలడు.ఈరిండిింటికీమధయాఉన్న అని్నస్థియిలకు
చెింద్న శీలిం కలిగిన వయాకు్తలుత్రసపడత్రు. అింటే తన శీల
నిరామిణానిక్నిరామిత,యజమానిమానవ్డేఅనిగ్రహిించాలి.

ఆతమినుగురించినఎన్్నస్ిందరమైనసత్యాలుఈతరింలోత్రగి
వెలుగులోక్ వచా్చయి. వాటిలో అతయాింత ఆనిందద్యకమైనద్,
దైవ సహాయాని్న వాగాదినిం చేస్ ఆశాజనకమైన సతయాిం ఇలా
చెపుతుింద్: ఆలోచనలకు యజమాని మానవ్డే, శీల నిరామిత
మానవ్డే. స్థిత్ని, పరసరాలను, విధిని మలచుకున్ శలి్పకూడా
మానవ్డే. ప్రేమ, తెలివి, శక్్తయుకు్తల సవారూపమూ, తన
ఆలోచనలకు సింపూర్ణమైన యజమానీ, మానవ్డే. అింద్చేత,
మానవ్ని చేత్లోన్ అని్న పరస్థితులను ఎద్ర్్కనడానిక్
అవసరమైన సమాధ్న్లు, త్ను సింకలి్పించిన విధింగా
తయారవడానిక్ కావాలి్సన పరణామశకీ్త, పునర్నరామిణశకీ్త
ఉన్్నయి.

ఎప్పటికీ - ఎింతటి దౌర్బలయాపు స్థిత్లో ఉన్్న, అిందరనీ దూరిం
చేస్కున్న ద్రదృషటు పరస్థిత్లో చికు్కకున్నప్పటికీ కూడా -



16

మానవ్డేయజమాని.అయితే,దౌర్బలయాపుస్థిత్లో,ద్గజ్రపోతున్న
పరస్థితులలో తన ఇింటిని సక్రమింగా సరద్ద్దికోలేని మూర్ఖపు
యజమానిగా వయావహరస్్తడు. కానీ, దృషిటు మరలి్చ తన స్థిత్ని
విశ్్లషణ చేస్కోవడిం ఏ క్షణిం అయితే మొదలుపెడత్డో, తన
అస్్తత్వానిక్ ఆధ్రమైన ఆమౌలిక   న్యాయస్త్రాని్న గురించి
తెలుస్కోవడానిక్ ప్రయత్్నస్్తడో, అప్పుడు ఒక తెలివైన
యజమానిగా తయారై, తన ఆలోచనలను ఫలవింతమైన ద్శలో
పయనిింపచేయడానిక్ తనకున్న శక్్తయుకు్తలను
వినియోగిించన్రింభిస్్తడు. ఎరుక, చైతనయాిం కలిగినయజమాని
అలా ఉింటాడు. ఆలోచనలను నియింత్ించే ఆ విశవాజనీన
స్త్రాని్న తనలోన్ కనుగొన్నప్పుడు, మానవ్నిక్ ఆవిధింగా
వయావహరించడిం స్ధయాపడుతుింద్. నితయాిం ఆలోచనలను
ఆత్మివలోకనింద్వారా,విచారణద్వారావిశ్్లషిించుకొని,తద్వారా
గ్రహిించిన ద్నిని ఆచరణలో పెటిటు, అనుభవిం సింపాద్ించడిం
ద్వారా, ఆలోచనలను నియింత్ించే మూలస్త్ రహసయాిం
అనుభవపూరవాకింగాఅరథిింఅవ్తుింద్.

ఎింతోశ్రమకోర్చత్వివావెలిక్తీయడింద్వారా,బింగారిం,రత్్నలు
లభిించినవిధింగాన్,అస్్తత్వానిక్సింబింధిించినఅని్నసత్యాలను,
తనలోనిఆతమిఅన్గనినిఅింతరమిధనించేయడింద్వారామానవ్డు
పిందగలడు.అలా,తనశీలనిరామితత్న్అనీ,తనజీవితరూపకర్త
త్న్అనీ,తనభవితవాయానిక్శలి్పకూడాత్న్అనీతెలుస్కుింటాడు.
ఈ సత్యాలను నిరది్ిందింగా నిరూపించుకోవాలింటే, మానవ్డు
తనఆలోచనలనుగమనిించి,నియింత్ించి,వాటినిమారు్చకోవాలి.
అింతేకాద్, తనమీద, ఇతరులమీద, జీవితింమీద, పరస్థితుల



మీద వాటి ప్రభావాని్న గుర్తించాలి. ఇింకా, కారయా-కారణ
సింబింధ్లను ఓరు్పతో గుర్తించి, పరశీలిించి, వెద్క్పట్టుకొని,
నితయాజీవితింలోనిఏ            చిన్న సింఘటనైన్సరే,అద్ఒక
జ్ఞానప్రద్తగా భావిించి ద్ని          నుిండి తగిన జ్ఞాన్ని్న
పిందడానిక్నిరింతరింశ్రమిించాలి.అప్పుడుమనిషిక్కావలస్న
అవగాహన,జ్ఞానిం,శకీ్తలభిస్్తయి.

“అన్వాషిించిన వారకే లభిస్్తింద్; తలుపు తటిటునవారకే, అద్
తెరువబడుతుింద్,” అన్న స్త్ిం మరక్కడా లేనింత స్పషటుింగా,
మనకు ఇక్కడ కనపడుతుింద్. శ్రమకు తగ్గ ఫలితిం తప్పక
ఉింట్ింద్. జ్ఞాన భాిండాగారపు తలుపులు తెరచుకోడానిక్
సహనిం,స్ధన,పట్టుదలఎింతోఅవసరిం.



పరిస్్థతులపై ఆలోచనల పరిస్్థతులపై ఆలోచనల 
ప్రభావౌంప్రభావౌం
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మనస్్సను ఒక తోటతో పోలు్చకుింటే, అద్ తెలివిగా
సింరక్ించబడినదైన్, అసలు పటిటుించుకోకుిండా

విడిచిపెటటుబడినదైన్, అింద్లోమొక్కలు తప్పక పెరుగుత్యని
గమనిస్్తిం.అలాగేమనస్్సలోకూడాతప్పకఆలోచనలువస్్తయి.
ఉపయోగకరమైన విత్తన్లు న్టకపోతే, పనిక్రాని కలుపు
మొక్కల విత్తన్లుపడి, కోకొల్లలుగా పనిక్ మాలిన మొక్కలు
పెరుగుత్యి.

ఎలాగైతేతోటమాలి తనభూమిలో పనిక్రాని కలుపుమొక్కలను
ఏరపారేస్, కావాలి్సన పూలు, పళ్ళ మొక్కలను జ్గ్రత్తగా పెించి
పోషిస్్తడో,ఆలాగేమానవ్డుకూడామనస్్సఅన్తోటలోక్వచి్చన
తప్పుడు, పనిక్రాని, ద్రామిర్గపు ఆలోచనలను ఏరవేస్, సరైన,
ప్రయోజనకరమైన, సద్లోచనలను పెించి పోషిించడిం ద్వారా
వాటిని ఫలప్రదింగావిించడానిక్ప్రయత్్నించాలి.ఈప్రణాళికను
కొనస్గిస్్తన్నప్పుడు, ఆతమి అన్ నిందనవన్నిక్ సమరుథిడైన
తోటమాలీ,జీవితనిరేదిశకుడూత్న్అనిమనిషితవారలోన్
గుర్తస్్తడు.అింతేగాక,ఆలోచనలనునియింత్ించేవిశవాజనీనమైన
మౌలిక నియమాలను తనలోన్ కనుగొని, వాటి యొక్క శక్్త,
మానస్కయింత్రాింగిం కలస్వయాక్్తయొక్క               శీలాని్న,
పరస్థితులను,గమాయానీ్నఎలారూపుద్ద్దితున్్నయన్నస్ని్నతమైన
జ్ఞాన్ని్నకూడామరింతస్పషటుతతోఅవగాహనచేస్కుింటాడు.

ఆలోచన, శీలిం రిండూ ఒకటే. పరసరాలు, పరస్థితుల
మాధయామింద్వారాన్శీలింబయటపడిగుర్తించబడుతుింద్.కాబటిటు,
జీవితింలోఎద్రయేయాబాహయా స్థిత్గతులుఏదోవిధింగాఒక వయాక్్త
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యొక్క అింతర్గత స్థిత్తో పింతన కలిగి ఉన్నట్్ల తెలుస్్తింద్.
అలాగనిఏదైన్సమయింలోఉన్నబాహయాపరస్థితులుఒకమనిషి
యొక్క సింపూర్ణమైన శీలాని్న ప్రత్బింబస్్తన్నట్్ల కాద్. కానీ, ఆ
పరస్థితులుఆవయాక్్తయొక్కఆలోచన్ధోరణిలోఏదోఒకకీలకమైన
అింశింతోముడిపడి ఉన్్నయనీ, ఆ పరస్థితులు ఆ సమయింలో
అతనివికాస్నిక్తప్పనిసరై,ఎద్రయాయాయనీఅరథిించేస్కోవాలి.

ఏమానవ్డైన్త్నుప్రస్్తతింఉన్నస్థిత్తనజీవిత్ని్ననియింత్ించే
స్త్రానిక్ అనుగుణింగాన్ ఉన్నదని        తెలుస్కోవాలి. తన
ఆలోచనలతోఏర్పడ్డఅతనిశీలసవాభావాలుఅతడినిఅప్పటిఆస్థిత్క్
చేరా్చయి.జీవితక్రమింలోఅదృషాటునికీ,యాదృచి్ఛకానికీ
చోట్లేద్.అద్ఒకనిరదిషటుమైనస్త్రాని్నఅనుసరించి
జరగి తీరుతుింద్. ఇింద్లో తప్పు జరగే అవకాశిం లేద్. తమ
పరసరాలతో శ్రుత్ తపా్పమనుకున్నవార విషయింలోనూ,
పరసరాలతో సింతృప్త చెింద్న వార విషయింలోనూ కూడా ఈ
స్త్ింసమానింగావర్తస్్తింద్.

వికాస మార్గింలో ముింద్కు స్గుతున్న మానవ్నిక్, తన
వర్తమానింలో ఎద్రయేయా పరస్థితులనీ్న వాని నుిండి పాఠాలు
న్రు్చకొని, వాటిని అధిగమిించడానికే కలి్పించబడినవని
తెలుస్కోవాలి.ప్రత్పరస్థితీన్రే్పఆధ్యాత్మికపాఠింన్రు్చకోగాన్,
ఆ పరస్థిత్మారపోయి,మరోకొత్త స్థిత్ ఆ           స్థినింలో
ఎద్రౌతుింద్.
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బాహయామైన స్థిత్ గతులు బాధిస్్తన్్నయని మానవ్డు
నముమితున్నింత కాలిం పరస్థితులు అతడిని చుట్టుముడుతూన్
ఉింటాయి. కాని ఎప్పుడైతే త్ను సృజన్తమికమైన శక్్త
కలిగినవాడిననీ, అింతరింగింలో ద్గి ఉన్న వనరుల నుిండి
కావాలి్సన విధింగా పరస్థితులను సృషిటుించుకోగలననీ
గ్రహిించినప్పుడు, తనపై స్ధికారతకు నిజమైన హకు్కద్రుడు
త్న్అవ్త్డు.

ఆతమి నిగ్రహిం, ఆతమి శుద్్ధ స్ధన చేస్న ప్రత్వారక్, ఆలోచన
నుిండే పరస్థితులు ఉత్పన్నమౌత్యన్న మౌలిక రహసయాిం
తెలుస్. తమ మానస్క స్థిత్ని మారు్చకున్నింత మేరకు
బాహయాపరస్థితులలో మారు్ప రావడాని్న గ్రహిించిన వీరక్, ఇద్
సతయాిం అని తెలుస్. శీలింలోని దోషాలను సవరించడానిక్
చిత్తశుద్్ధతో నడుింబగిించినపుడు అన్కరకాలైన మారు్పలు
శీఘ్ింగా,స్పషటుింగాసింభవిించి,ఆవయాక్్తవికస్ించడింకూడాఅింతే
నిజింఅనిఅరథిించేస్కోవచు్చ.

తనలో ఏ భావాలకు ఆతమి రహసయాింగా ఆశ్రయాని్న కలి్పస్్తిందో,
వాటిని ఆకరషిస్్తింద్. ఆ భావాలు అద్ ఇషటుపడేవి కావచు్చ, లేద్
భయపడేవికావచు్చ.ఆతమితనుకోరుకున్నఆకాింక్షలనుస్కారిం
చేస్కుింట్ింద్. అలాగే తనలో ఉన్న ఆిందోళనలను కూడా
స్కారించేస్కుింట్ింద్.ఆతమితనుఅనుకున్నప్రత్ద్నిని,తగిన
పరస్థితులనుకలి్పించుకోవడింద్వారానిజించేస్కుింట్ింద్.
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కావాలని అనుకొని విత్్తనదైన్, లేక లోనిక్ రానిచి్చనదైన్,
మనస్్సలోనిక్ వచి్చన ప్రత్ ఆలోచన్ విత్తనిం తప్పక తనలాింటి
మొక్కనుమొగ్గతొడిగి,తవారలోన్ఆవయాక్్తయొక్కచేతలుగా,చరయాగా
మార, అవకాశింగా, పరస్థిత్గా ఫలిించి తీరుతుింద్. మించి
ఆలోచనలుమించిఫలిత్లను,చెడుఆలోచనలుచెడు
ఫలిత్లనూఇస్్తయి.

అింతర్గతమైన ఆలోచన్ ప్రపించానిక్ అనుగుణింగాన్ బాహయా
ప్రపించపు పరస్థితులు రూపుద్ద్దికొింటాయి. బాహయా పరస్థితులు
అనువైనవి అయిన్, కాకున్్న, వయాక్్త మించి కోసమే ఏర్పడా్డయని
గ్రహిించాలి.తనపింటకుత్న్యజమానికాబటిటు,స్ఖిం,ద్ుఃఖిం
అన్ఈరిండుపింటలద్వారాకూడామానవ్డుఅవసరమైనజీవిత
పాఠాలున్రు్చకుింటాడు.

తనఅింతరింగపులోలోతులో్లనికోరకలు,ఆకాింక్షలు,ఆలోచనలు
తనపై అధికారాని్న చెలాయిించనిచి్చ, వాటిని అనుసరించడిం
ద్వారా,అవిచిటటుచివరకుబాహయాపరస్థితులరూపింలోస్కారమై,
తనకుఎద్రవడింమానవ్డుచూస్్తడు. ఎద్గుదల, సవరణకు
సింబింధిించినమౌలికస్త్రాలుఅింతటావర్తస్్తయి.
ఒకవయాక్్తపతన్నిక్కారణింపరస్థితులుగానీ,విధివ్రాతగానీకాద్.
అతని అింతరింగింలో ఉన్న హీనమైన కోరకలు, నీచమైన
ఆలోచనలతో నిిండిన మనస్్స మాత్మే  అతని పతన్నిక్
ద్రతీస్్తింద్. అలాగే సద్లోచనలు కలి్గన వయాక్్త కేవలిం బాహయా
పరస్థితుల ఒత్్తడిక్ లింగి న్రస్థిడౌత్డని అనలేము. ఒకానొక
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న్రపూరతమైనఆలోచనచాలాకాలింగాఅతనిహృదయింలోద్గి
ఉిండి,తగినఅవకాశింకలిగినపుడుశక్్తపుింజుకునిబయటపడడిం
వలనమాత్మే అతడు న్రస్థిడౌత్డు.     పరస్థితులుమనిషిని
తయారుచేయవ్. అవి కేవలిం మనిషి నిజసవారూపాని్న
బయటపెడత్యి. లోలోపలి ద్రామిర్గపు ఆలోచనల నైజమే
మనిషిని పతనిం కావిస్్తింద్. అింతేకాని, ఎలాింటి పరస్థితులు
కూడా మనిషిని ద్రామిర్గపు ద్శలోక్ ద్గజ్ర్చ, బాధలకు
గురచేయవ్. అలాగే, పవిత్మైన, ఆరోగయాకరమైన, ఫలప్రదమైన
ఆకాింక్షలను నిరింతరిం హృదయింలో పోషిస్్తన్ తప్ప, మనిషి
కేవలిం పరస్థితుల ప్రభావింతో సన్మిర్గింలో విజయిం ద్శగా
ప్రయాణింకొనస్గిించలేడు. అింద్చేత, తనలోని ఆలోచనలకు
ప్రభువ్, అధిపత్ అయినింద్వల్ల, మానవ్డే తనని త్ను
తయారుచేస్కుింట్న్్నడు, తన పరస్థితులను త్న్
సృషిటుించుకుింట్న్్నడు. జనమినెత్్త ఆతమి ప్రతేయాకమైన ఉనిక్లోనిక్
వచి్చనప్పటి నుిండి, భూమీమిద తను స్గిించే యాత్ ప్రత్
అడుగులోనూ తన నిజస్థిత్ని వయాక్తిం చేస్ స్థిత్ గతులను అద్
ఆకరషిస్్తింద్. ఆతమి యొక్క బలానీ్న, బలహీనతలను, పవిత్త,
అపవిత్తలనూప్రత్బింబించేవిగాఆస్థిత్గతులుింటాయి.

మనకుకావాలి్సనద్నినిమనింఆకరషిించిం.కానిలోలోపలమనిం
ఏమిటో, ద్నిన్ ఆకరషిస్్తిం. మన కోరకలు, ఆకాింక్షలు,
ఇషాటుయిషాటులు అడుగడుగున్ ఓటమిని చవిచూస్్తయి.
అయినప్పటికీ మనలో అింతర్గతింగా ద్గి ఉన్న ఆలోచనలు,
కోరకలు మాత్ిం తమకు కావాలి్సన ఆధ్రాని్న, ఆహారాని్న –
మించైన్, చెడైన్ సరే – పింద్తూన్ ఉింటాయి. మనలి్న
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గమాయానిక్ చేరే్చ ద్వయావిధ్త మనలోన్ ఉన్్నడు. అద్ మనమే.
మనమే మనలను బిందీలుగా చేస్కున్్నిం. మన ఆలోచనలు,
చేతలే మనలను నిర్బింధిించే అధికారులు. ఆలోచనలు,
ఆచరణలు నీచమైనవైతే మనిం బిందీలుగా ఉింటాిం. అవి
ఉద్త్తమైనవిగా ఉింటే అవే మనకుముక్్తని, స్వాచ్ఛను ప్రద్నిం
చేస్దైవదూతలవ్త్యి.

మనిందేనికోసమైతేఆశించిప్రారథిస్్తమో,అద్మనకులభిించద్.
మనింన్యాయింగా ఆర్జించినదేమనకు లభిస్్తింద్.మన ఆశలు,
ప్రారథినలు - ఈ రిండూ మన ఆలోచనలు,           చేతలతో
ఏకీభవిించినపుడు,స్మరస్యాని్నస్ధిించినపుడే,             అవి
ఫలప్రదమౌత్యి.

ఈ సతయాిం దృషిటుతో చూస్్త, మన జీవిత్లలో, ‘పరస్థితులతో
పోరాడటిం’ అన్ ద్నిక్ అరథిిం ఏమై ఉింట్ిందో పరశీలిద్దిిం.
పరస్థితులకుకారణమైనఆలోచనలనుమనహృదయింలోఒకవైపు
ద్చి,పెించి,పోషిస్్తమరోవైపుఅట్వింటి          ఆలోచనల
ఫలితింగాబయటఎద్రైనపరస్థితులతోపోరాడుతున్్నమన్నమాట.
ఇలాలోపలఆలోచనలరూపింగాద్చుకున్నవిషయిం,తెలిస్న
ద్రవాష్సనిం రూపింలో అయిన్ లేద్ గుర్తించలేని బలహీనత
రూపింలో అయిన్ ఉిండవచు్చ. ఏదైనప్పటికీ, అద్ ఆ వయాక్్త
ప్రయత్్నలకు మొిండిగా  అడు్డపడుతూన్, సరైన పరషా్కరిం
కావాలనిఘోషిస్్తఉింట్ింద్.
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మనలో చాలామింద్ పరస్థితులను మెరుగుపరుచు కోవడానిక్
ఆత్రుత చూపస్్తిం. కాని మనలి్న మనిం సరద్ద్దికోవడానిక్
సింస్ద్్ధలుగా ఉిండిం. అింద్చేత పరస్థిత్ చేతులో్ల బిందీగా
మిగిలిపోత్ిం.నిజ్యితీతోఆతమిపరశీలనచేస్కోవడానిక్నడుిం
బగిించినట్లయితే,మనిందేనిమీదదృషిటునిలిపామో       ద్నిని
స్ధిించి, దర్శించి తీరుత్ిం.ఈస్త్ింప్రాపించిక విషయాలో్ల
ఎింతనిజమో,పారమారథికవిషయాలలోకూడాఅింతేనిజిం.మన
ఏకైకలక్షష్ిండబు్బసింపాద్ించడమేఅయినపుడుకూడాఆలక్షష్ిం
స్ధిించేలోపల ఎన్్న వయాక్్తగతత్యాగాలు చేయవలస్ ఉింట్ింద్.
అలాింటప్పుడుఅని్న       రింగాలలోపరణత్స్ధిించినజీవితిం
ఒక లక్షష్ింగా పెట్టుకున్న వారక్ మరింత చేయాలి్స ఉింట్ిందో
కద్!

కొింతమింద్పుట్టుదరద్రులున్్నరనుకుింద్ిం.వాళ్ళపరస్థితులు,
ఇింటో్లస్ఖసౌఖాయాలుబాగామెరుగుపడాలనిఎింతోఆత్రుతగా
ఉింటారు.కానిఎప్పుడూపనిఎగగొటటుడానికేప్రయత్్నస్్తింటారు.
యజమాని జీతిం తకు్కవ ఇస్్తన్్నడన్ నెపింతో ఎప్పుడూ పని
ఎగగొటటుడాని్నసమరథిించుకుింటూఉింటారు.నిజమైనసౌభాగాయానిక్
ఆధ్రమైన మౌలిక స్త్రాలను వీళి్ళింకా అరథిిం చేస్కోలేద్.
ప్దరకింనుిండి బయటపడడానిక్వారుపూర్తగా అనరుహాలవడమే
కాకుిండా, బలహీనపు, సోమరతనపు,మోసకార ఆలోచనలతోన్
ఉింటూ, అట్వింటి ఆలోచనలన్ చేతలలో, ఆచరణలో పెటటుడిం
ద్వారామరింతగాప్దరకాని్నతమవైపుఆకరషిించుకుింట్న్్నరు.
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మరో ఉద్హరణ తీస్కుింటే, కొింతమింద్
భాగయావింతులున్్నరనుకుింద్ిం. వారు త్ిండిపోతులవడిం వలన
రకరకాల ఇక్కట్లకు గురవ్తుింటారు. ఎింత డబె్్బన్ ఖరు్చ పెటిటు
తమరోగాలనునయించేస్కుింద్మనుకుింటారు.కానిఅత్గా
త్న్తమఅలవాట్లనుమాత్ింమారు్చకుింద్మనిప్రయత్్నించరు.
మిత్మీరమృషాటున్నభోజన్లుత్న్లి,ఆరోగయాింగానూఉిండాలన్న
మనస్తతవాిం వీరద్. అలాింటి మనుషులు ఆరోగయావింతమైన
జీవిత్నిక్అరుహాలుకాన్కారు. ఎింద్కింటేఆరోగయామైనజీవిత్ని్న
నిరేదిశస్్తన్నమొదటిమెట్టులోనిమౌలికస్త్రాలనువీరుఇింకా
న్రు్చకోలేద్కాబటిటు.

మరో దృషాటుింతిం: కొింతమింద్ యజమానులు, న్యాయమైన
వేతన్లు చెలి్లించకుిండా ఉిండేింద్కు అక్రమమైన మారా్గలను
అన్వాషిస్్తరు.అింతేకాద్,త్ముఎకు్కవలాభాలుఆర్జించాలని
పనివాళ్ళ జీతిం తగి్గించేస్్తరు. అట్వింటివారు
భాగయావింతులవడానిక్ అనరుహాలు. తమ ప్రుని, ఐశవారాయాని్న
పోగొట్టుకొన్నపుడు,పరస్థితులనునిింద్స్్తరు.వారస్థిత్నివారే
సృషిటుించుకున్్నరన్నవిషయాని్నవారుతెలుస్కోరు.

ఈ ఉద్హరణల వల్ల తెలిస్దేమిటింటే, చాలాస్రు్ల మనకు
తెలియకుిండా మన పరస్థితులకు మనమే కారణిం అవ్త్ిం.
ఒకవైపుమించిలక్షయాలనుఎింపకచేస్కున్నప్పటికీ,వాటితో
ఏవిధమైనపింతన్,స్మరసయాింలేనిఆలోచనలు,చేతలను
అనుసరించడిం ద్వారా మనిం అనుకున్న లక్షయాలను
చేరలేకపోవడానిక్ మనమే అడు్డ అవ్త్మన్నమాట. ఇలాింటి
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ఉద్హరణలుఎనె్్నన్చెప్పుకోవచు్చకానీద్నివలనప్రయోజనిం
లేద్. ఆలోచన్ నియమాలు – అింటే, ఎట్వింటి ఆలోచనలు
ఎట్వింటిఫలిత్లకుద్రతీస్్తయోఅన్           విషయాని్న–
చద్వరులు తమ హృదయింలో, తమ జీవితింలో పరశీలిించి
తెలుస్కోనింత వరకూ, బయటి పరస్థితుల గురించి ఎింత
తెలుస్కున్నప్పటికీప్రయోజనింలేద్.

కేవలింఓవయాక్్తజీవితింలోనిబాహయాపరస్థితులనుచూస్మనిం
ఎట్వింటినిర్ణయానికీరాలేిం.ఎింద్కింటే,ప్రత్ఒక్కరవయాక్్తగత
పరస్థితులుఎింతోసింక్్లషటుింగాఉింటాయి.అలాగేలోతుగాపాతుకు
పోయినవారఆలోచన్ధోరణికూడా.‘హాయిగాఉన్్న’ననడానిక్
కారణాలు ఒకొ్కక్కర విషయింలో ఒకో్క విధింగా ఉింటాయి.
అింద్చేత ఎవర ఆతమి-పరస్థిత్ని సింపూర్ణింగా వారు మాత్మే
తెలుస్కోగలరు.ఇతరులుఎట్వింటిఅించన్వేయలేరు.

ఒకడు కొని్నింటిలో నిజ్యితీగా ఉింటూ కూడా ఇక్కట్లకు
గురవ్త్డు. మర్కడు కొని్న విషయాలలో అవినీత్ పరుడుగా
ఉింటాడు కానీ ధనిం సింపాద్స్్తడు. బయటి పరస్థితులను
బటిటుఅించన్వేస్,నిజ్యితీవల్లన్ఒకడుజీవితింలోవైఫలయాిం
చెింద్డనీ, మర్కడు తన అవినీత్ చరయాల కారణింగా
ఐశవారయావింతుడయాయాడనీ చెప్పడిం పరస్థితులను పైపైన్
చూస్ నిర్ణయిించినట్లవ్తుింద్. ఎింద్కింటే, అవినీత్పరుడు
పూర్తగాఅవినీత్గాఉన్్నడనీ,నిజ్యితీపరుడుఅని్నవిషయాలలో
నిజయితీగాఉన్్నడనీ,బాహయాస్థిత్ గతులను                 బటిటు
ఊహిించుకోవడింవలనఇలాింటినిర్ణయానిక్వస్్తిం.కానీ,
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లోతైనజ్ఞానిం,విస్తతృతమైనఅనుభవింపరింగాచూస్్త,ఇట్వింటి
నిర్ణయానిక్ రావడిం తప్పని తేలుతుింద్. పైన  చెప్పుకున్న
అవినీత్పరునిలోరిండోవానిలోకనపడనికొని్నసద్్గణాలుిండవచు్చ.
అలాగేఆనిజ్యితీపరునిలో           మొదటివానిలోలేనికొని్న
ద్రు్గణాలుిండవచు్చ.తనమించిఆలోచనలు,చేతలకునిజ్యితీ
పరుడు సత్ఫలిత్లను ఎలాగైతే పింద్త్డో, అలాగే తనలోని
ద్రు్గణాలకు పరయావస్నింగా బాధలను కూడా అనుభవిస్్తడు.
అలాన్,అవినీత్పరుడు             కూడాతనఆలోచనలు,చేతల
పరయావస్నింగాబాధలు,ఆనిందింరిండూఅనుభవిస్్తడు.

మించివాడిక్ కషాటులు తప్పవనీ, మించితనిం వలే్ల కషాటులు
వచా్చయనీ నమమిడిం మనిషిక్ ఊరట కలి్గస్్తిందేమో కానీ, అద్
సరైన అవగాహన మాత్ిం కాద్. మనలో ఉిండే ద్ర్బలమైన
ఆలోచనలు,చేద్నిజ్లు,మచ్చలు, కలమిషింతీస్పారేయనింత
వరకూ, మనకు కలి్గన కషాటులు మించితనిం వలే్ల కలిగాయని,
మనలోనిద్రు్గణాలఫలితింకాదని,ధృవపరచలేము.పరపూర్ణతకు
చేరుకున్ఈమార్గింలో,మనఆలోచనలలోమనజీవిత్లలోఒక
విశవాజనీనమైనమౌలికన్యాయింపనిచేస్్తిందనీ,అద్మించిక్చెడు
ఫలిత్లనూ, చెడుకు మించి ఫలిత్లనూ ఇవవాదనీ కూడా
గ్రహిస్్తము. ఎప్పుడైతే మనిం ఇలాింటి జ్ఞాన్ని్న పింద్త్మో,
అట్వింటిజ్ఞానింతోమనగతింలోక్ఒకస్రతొింగిచూస్నట్లయితే
అప్పటి మన మూర్ఖతవాిం, గుడి్డతనిం కనపడడమేకాక,
వికాసమార్గింలో ఇింకా ఎదగని మనిం, ఎద్గుతున్నకొదీది మన
గత్ించినజీవితింలోఎద్రైనఅనుభవాలనీ్న,మించీచెడుఅింత్
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తూకింవేస్నింతఖచి్చతింగామించిక్మించి,చెడుకుచెడు
కలిగాయనిఅనుభవపూరవాకింగాగ్రహిస్్తిం.

మించి ఆలోచనలు, చేతలు చెడు ఫలిత్లను ఇవవాలేవ్. అలాగే
చెడు ఆలోచనలు, ఆచరణలు, చరయాలు సత్ఫలిత్లను ఇవవాలేవ్.
అింటే వర విత్్తతే వరే వస్్తింద్ గానీ, జొన్న రాద్.ముళ్ళ చెట్్ల
న్టితేముళ్ళ కింప్ వస్్తింద్ కాని మర్కటి రాద్. తెలిస్కాని,
తెలియకకానిఏద్విత్్తమోఅదేమొలకెతు్తతుింద్.ప్రకృత్లోనిఈ
న్యాయస్త్రాని్నమనింస్లువ్గాఅరథిించేస్కునిద్నితో
సహకరించి పనిచేస్్తము. కానీ, నైత్క, మానస్క ప్రపించిం
విషయానిక్వస్్తఈమౌలికస్త్రహస్యాని్నబహుకొద్దిమింద్
మాత్మేగుర్తస్్తరు.భౌత్కప్రపించింలోఈస్త్ింఎింత
స్టిగా, సరళింగాఉిందో,మానస్కప్రపించింలోకూడాఅింతే
స్టిగా, సరళింగా ఉింద్. కాని   ద్నిని గ్రహిించలేకపోవడిం
వలనద్నితో సహకరించరు.బాధలు, కషాటులు ఎల్లప్పుడూఏదో
తప్పుడుఆలోచనలఫలితమే.మనతోనూ,మనఉనిక్నినిరేదిశించే
మౌలిక నియమింతోనూ మనిం స్మరస్యాని్న కోలో్పయాిం
అనడానిక్కషాటులుఒకసింకేతిం.మనలోవయారథిమైన,మాలినయామైన
ద్న్నింతటినీకాలి్చ,భసమిించేస్మనలి్నశుద్్ధపరచటమే
కషాటులఏకైకమహత్తరమైనఉపయోగిం.నిరమిల
మనస్్కలకు కషాటులుిండవ్. శుద్్ధ పరచిన బింగారాని్న కాల్చడిం
వలనప్రయోజనమేముింట్ింద్?నిరమిలమై,జ్ఞాన్దయించెింద్న
వయాక్్తకషాటులపాలుకాలేడు.
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పరస్థితులతో బాట్ మనకు ఎద్రైన కషాటులు, స్మరసయాిం
లోపించిన మన అింతరింగిక మానస్క స్థిత్ ఫలితమే.
మనస్్సలో స్మరసయాపు స్థిత్ నెలకొని ఉన్నప్పుడు మనిషి
పరస్థితులను హుింద్గా, ఆనిందింగా ఎద్ర్్కింటాడు.
సద్లోచనలు ఉన్్నయనడానిక్ నిదర్శనిం ఒకనిలో కనపడే
హుింద్తనిం,ఆనిందిం,సౌఖయాిం.అింతేకానిస్రసింపదలుకాద్.
అలాగేద్రాలోచనలకుకొలమానింకషాటులు,బాధలే         కాని
సింపదలేకపోవటింఎింతమాత్ింకాద్.కొిందరక్భోగభాగాయాలు
మెిండుగా ఉింటాయి కానీ జీవితిం ద్రభారిం. మరకొిందరు
ప్దరకాని్న అనుభవిస్్తన్ స్ఖింగా ఉింటారు. సింపదను
సక్రమింగా, విజఞాతతో వినియోగిించినపుడు మాత్మే ఆనిందిం,
ఐశవారయాిం కలిస్వస్్తయి. తనప్దరకానిక్మరవరన్బాధ్యానిగా
భావిస్్త,బాధపడేవారక్జీవితింమరింతద్రభారింఅవ్తుింద్.

ప్దరకిం,భోగలాలసతఈరిండూదౌరాభాగాయానిక్రిండుఅించులు.
ఈ రిండూ కూడా కృత్మమైనవే, అసవాభావికమైనవే. మనస్్స
క్రమిం తప్పడిం వలన కలిగిన పరస్థితులే ఇవి. ఆనిందింగా,
ఆరోగయాింగా, స్ఖింగా ఉన్నపుడే మనిషి సక్రమింగా ఉన్నట్్ల.
మనబయట,లోపలఉన్నపరస్థితులతోస్మరసయాింగాఉిండడానిక్
అవసరమైనపింద్కమనలోకుద్రనపుడు,ద్నిపరయావస్నింగా
ఆనిందిం,ఆరోగయాిం,సౌభాగయాింకలుగుత్యి.

ఫిరాయాద్లు చేయడిం, దూషిించడిం మానివేస్, జీవిత్లను
నియింత్ించే ఆ కనపడని మౌలిక న్యాయ స్త్రాని్న వెదకడిం
మొదలుపెటిటునప్పుడుమాత్మేఏవయాక్్తఐన్ఒకనిజమైనమనిషిగా
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పరవర్తన చెిందడిం ప్రారింభిించినట్్ల. ఆ నిరేదిశక స్త్రానిక్
అనుగుణింగా మన మనస్్సను మలచుకోవడిం న్రు్చకుని, మన
పరస్థిత్క్ఇింకొకరుబాధ్యాలనినిింద్ించడింమానివేస్్తిం.అప్పుడు
మనలి్న మనిం బలమైన, ఆరోగయామైన ఆలోచనలతో
నిరమిించుకుింటాిం. పరస్థితులను వయాత్రేక్ించడిం మానుకుని,
తొిందరగాఅభివృద్్ధచెిందడానికీ,మనలోన్ద్గియున్నశకు్తలను,
స్ధ్యాస్ధ్యాలను కనుగొనడానికీ అవే పరస్థితులను
సహాయకారులుగాఉపయోగిించుకొింటాిం.

విశావాని్న నడిపించే బలవత్తరమైన స్త్ిం ఒక న్యాయమే కానీ
గిందరగోళిం కాద్. న్యాయిం అన్దే జీవిత్ని్న నడిపస్్తింద్,
అన్యాయిం కాద్. ఆతమి ప్రపించపు పరపాలనలో ముింద్కు
నడిపించి,మలిచేశక్్తనైత్కతేకానిఅవినీత్కాద్.మౌలికరహసయాిం
ఇదే అయినపుడు, మనలి్న మనిం సరద్ద్దికున్నపుడు ప్రపించిం
అింత్సవయాింగాన్ఉన్నట్్లగ్రహిస్్తము.మనలి్నమనింసరద్ద్దికున్
ప్రక్రియలో, ఇతరులపట్ల, విషయాలపట్ల మన ఆలోచనలలో
మారు్పతెచు్చకుింట్ింటే;ఇతరులు,పరస్థితులుకూడామనపట్ల
మారుతున్నట్్లగాఅనుభవపూరవాకింగాతెలుస్కుింటాిం.

ఈ సత్యాని్న ప్రత్మనిషీ తనలో దర్శించుకోవచు్చ. క్రమబద్ధింగా
ఆత్మివలోకనిం, అింతరమిథనిం చేస్కోవడిం ద్వారా ఈ సతయా
దర్శనింస్లువ్గాఅవ్తుింద్.మీఆలోచనలలోవిప్లవాతమికమైన
మారు్పలు తెచు్చకొని చూడిండి. మీ జీవితింలోని భౌత్క
పరస్థితులలో వచే్చ శీఘ్మైన పరణామాలను చూస్ మీరు
ఆశ్చరయాపోకతప్పద్. మనిషి తన ఆలోచనను రహసయాింగా
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ద్చుద్మనుకుింటాడు,కానీ అద్ కుదరద్. ఆలోచన తవారలోన్
అలవాట్గా, చరయాగా రూపుద్ద్దికుింట్ింద్. అలవాట్ వెింటన్
పరస్థిత్గా రూపాింతరిం చెింద్ మన ముింద్ ప్రతయాక్షమౌతుింద్.
పాశవికఆలోచనలన్మనస్్సలోపెించిపోషిస్్తఅవిమనిషిలోఆ
మతు్తలోన్ మునిగిపోవాలనుకున్ అలవాట్గా మార చివరకు
ద్ుఃఖాని్న కలిగిించే పరస్థితులను కలి్పస్్తయి. అని్న రకాల
విన్శకరపుఆలోచనలూగిందరగోళాని్నసృషిటుించి,శక్్తనిహరించే
అలవాట్్లగా మనిషిలో రూపుద్ద్దికొని, వాటి పరయావస్నింగా
ద్రమళి్ళించే, ప్రత్కూల పరస్థితులుగా ఎద్రౌత్యి. భయిం,
అనుమానిం, అపనమమికిం, ఎటూ తేలు్చకోలేని ఆలోచనలతో
మనస్్స నిింపుకుింటే, మనిషి చేతలలో అన్రోగయాపు, నిలకడలేని
అలవాట్్లగాతయారై,వైఫలయాిం,ప్దరకిం,మానస్కబానిసత్వాని్న
ప్రోత్సహిించేపరస్థితులనుఅతనిముింద్సృషిటుస్్తయి.సోమరతనపు
ఆలోచనలు,ఆచరణలోనిజ్యితీలేనిఅపరశుభ్రపుఅలవాట్్లగా
మార వాటిక్ తగిన దౌరాభాగయాపు, ద్ర్గింధపు పరస్థితులను
మనకెద్రుగానెలకొలు్పత్యి.అసహియాించుకున్,దేవాషపూరతమైన
భావనలున్నవారక్, త్టటుడిం, చేయిచేస్కోవడిం లాింటి చరయాలు
అలవాట్గా మార, ఎప్పుడూ ఎవరో వెింట తరుముతున్నటిటు
పరస్థితులుగా వానిక్ ప్రతయాక్షమౌత్యి. హృదయింలోని అని్న
రకాలస్వారథిపుఆలోచనలు,సవాలాభపుఅలవాట్్లగారూపుద్ద్దికొని,
దయనీయమైనపరస్థితులెద్రౌత్యి.

మరోపక్క,మనస్్సలోస్ిందరమైనఆలోచనలునిింపబడితే,అవి
అట్వింటివానిఅలవాట్లలోహుింద్తనింగాదయగాబయటపడి,
ఉతే్తజకరిం, సింతోషకరమైన పరస్థితులుగా నెలకొని అభివృద్్ధని
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ప్రోత్సహిస్్తయి.మనస్్సలోమించినిరామిణాతమికమైనఆలోచనలు
గనక వర్ధలు్లతుింటే, అవి మితతవాిం, సవాయిం నియింత్ణలాింటి
అలవాట్్లగా మార, నెమమిద్, శాింతకరమైన పరస్థితులుగా
ఎద్రౌత్యి.ధైరయాిం,స్వావలింబన,నిర్ణయింతీస్కున్ఆలోచనలు
మనస్్సలో నివస్స్్తింటే, అట్వింటి వాని ఆచరణలో
ఆరోగయావింతమైన, ప్రయోజనకరమైన అలవాట్్లగా తయారై,
విజయిం,సమృద్్ధ,స్వాచ్ఛనుకలి్పించేపరస్థితులుగావానిఎద్టకు
వస్్తయి. మనస్్సలోని ఆలోచనలు చురుకైనవైతే, అవి మనలో
శుభ్రమైన, పరశ్రమను ప్రోత్సహిించే అలవాట్్లగా మార, మన
ముింద్ సింతోషకరమైన, ఆనిందద్యకమైన పరస్థితులుగా
ఎద్రౌత్యి. మృద్వైన, క్షమిించే గుణిం గల ఆలోచనలు
మనస్్సలో పెరుగుతుింటే, అవి మన చరయాలలో మృద్సవాభావిం
కలిగిించే అలవాట్్లగా మార, ఆరోగయాకరిం, స్రక్తిం అయిన
పరస్థితులనుసృషిటుస్్తయి.ప్రేమ,నిస్వారథిింతోకూడినఆలోచనలు
మనస్్సలో ఉింటే, మనలి్న మనిం  మరచిపోయి ఇతరులకు
సహాయిం చేయగల అలవాట్గా మారుతుింద్. ఖచి్చతమైన,
నిలకడగలఅభివృద్్ధని,నిజమైనసింపదలనూకలిగిించేపరస్థితులు
మనముింద్కువస్్తయి.

ఒక నిరదిషటుమైన, పట్టుదలతో కూడిన ఆలోచన్ తరింగిం, అద్
మించిదైన్గానీ,చెడ్డదైన్గానీ,మనశీలింమీద,మనపరస్థితుల
మీద ద్ని ప్రభావిం చూపక మానద్. మనిం న్రుగా మనకు
కావలి్సనపరస్థితులనుఎింపకచేస్కోలేిం.కానిమనఆలోచనలను
మనిం ఎింపక చేస్కోవచు్చ. తద్వారా పరోక్షింగా మన
పరస్థితులనూమనింఖచి్చతింగామలచుకోవచు్చ.
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మనింఎకు్కవగాప్రోత్సహిస్్త,పోషిస్్తన్నమనఅింతరింగింలోని
ఆలోచనలు,అవిమించివైన్సరే,విన్శకరమైనవైన్సరే,అత్
తవారగా ఫలప్రదిం కావడానిక్ ప్రకృతే దోహదపడుతుింద్. మన
ద్వారామనతోసహకరస్్త,అలాబయటపడడానిక్అనువైన
అవకాశాలను,పరస్థితులనుప్రకృతేకలి్పస్్తింద్.

విన్శకరమైన, వయాత్రేకమైన ఆలోచన్ తరింగాలకు సవాస్్త
పలిక్న తక్షణమే, బయటి ప్రపించిం మనపట్ల మెత్తబడి, మనకు
సహాయిం చేయడానిక్ సింస్ద్ధింగా ఉింట్ింద్. బలహీనపు,
రోగగ్రస్తపుఆలోచన్ధోరణినిపక్కనపెటిటునవెింటన్,మనఈదృఢ
నిశ్చయాని్న బలపరచడానిక్ అవసరమైన అవకాశాలెన్్న మన
చేత్క్అింద్త్యి.మించితలింపులనుప్రోత్సహిించడింమొదలు
పెటటుగాన్,స్గు్గతోతలవించుకున్పరస్థిత్నిగానీ,           కషాటుల
పాలయేయా పరస్థిత్ని గానీ, ఏ శకీ్త మనకు కలిగిించలేద్.
మనముింద్న్నద్ రకరకాల రింగులతో కని్పించే విచిత్
ప్రపించిం. మనలో నిరింతరిం కద్లుతూఉిండే ఆలోచన్
తరింగాలను ప్రత్బింబింప చేయడిం కోసిం కావాలి్సన
సవరణలతో అద్ క్షణక్షణిం మనముింద్ రకరకాల రింగులను
మారుస్్తఉింట్ింద్.

నీ సింకల్ ిం జరిగి తీరుతింది.
‘అన్కూలించని వాతావరణిం’ ఉిందని నీవన్కుింటే

వైఫలాయా లతో సరుదాకుపోవాలసు ిందే,
పస్వ తింతమైన నీ స్ఫూ రి తే దీనిను  ధిక్క రిస్తేింది.
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అది కాలానిను  మించి, దేశాలన్ గెలచి
‘అదృష్ట’మనే మోసగాణ్ణి లింగదీస్తేింది.

‘్రరిస్థిత’లనే నిరింకుశుడిని ్రదవి న్ించి తొలగిించి 
బుదిధిగా, బింటులా మెలగమింటుింది.

చావులేని ఆత్మ  సింత బిడ్డ ఇది.
అగోచరమైన మ్నవ ‘సింకల్ ిం’ అదృశయా శక్ తే                       

అమృతత్వ  ఆత్మ కు బిడ్డ.  అడ్్డచిచి న గోడలన్  చీలచి
అన్కునను  లక్షయా నిక్ ద్రితీస్తేింది.

ఆలసయా మౌతోిందని అసహనిం చెిందక
అర థిిం చేస్కునను  నేర్ రివై వేచిఉిండు.

స్ఫూ రి తే ఎగస్ శాస్స్తే
దేవతలైనా తల ఒగాగాలసు ిందే.



ఆరోగయుౌం, శరీరౌం మీద ఆరోగయుౌం, శరీరౌం మీద 
ఆలోచనల ప్రభావౌంఆలోచనల ప్రభావౌం
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శరీరింమనస్్సకుస్వ చేస్ బింట్.మనస్్స ఇచే్చ ఆజఞాలను
దేహిం శరస్వహిస్్తింద్. అట్వింటి ఆజఞాలు మనస్్స

ఎించుకున్నవైన్కావచు్చ,లేద్అసింకలి్పతింగాజ్రీచేస్నవైన్
కావచు్చ.ద్రాలోచనలుమోస్్తన్నమనస్్సవలనదేహింతవారగా
రోగగ్రస్తమై, శుషి్కించి నశించక తప్పద్. ఆనిందకరమైన,
స్ిందరమైనఆలోచన్తరింగాలుజ్రీ          చేస్నఆజఞాలకు,
శరీరింఅిందింతో,యవవానింతోతొణిక్సలాడుతుింద్.

పరస్థితులలాగే, రోగిం, ఆరోగయాిం కూడా ఆలోచనల నుిండే
పుడత్యి. అన్రోగయాపు ఆలోచనలు, అన్రోగయాిం ద్వారా
వయాక్తమౌత్యి. భయిం, తుపాక్ గుిండు లాగా మనిషి ప్రాణాని్న
తీయగలదని తెలిస్ిందే కద్. భయపు ఆలోచనలు ఖచి్చతింగా
వేలాద్ మింద్ని కొద్దికొద్దిగా హతమారుస్్తన్ ఉన్్నయి.
రోగభయింతోజీవిించేవారకేరోగాలుతప్పకవస్్తయి.ఆిందోళన
శరీరాన్నింతటినీ బలహీనపరచి, రోగానిక్ ద్వారిం తెరుస్్తింద్.
ద్రాలోచనలుఅమలుచేయకపోయినప్పటికీ      కూడా,మనిషి
న్డీవయావసథినుతప్పకతవారలోదెబ్బతీస్్తయి.

దృఢమైన,నిరమిలమైన,సింతోషకరమైనఆలోచనలుమనశరీరాని్న
శక్్తతోనూ, హుింద్తనింతోనూ నిింపుత్యి. శరీరిం చాలా
స్ని్నతమైనద్.ముడుచుకుపోగల, వికస్ించగల గుణాలు కలద్.
కాబటిటు, దేహిం మీద ముద్రపడే ఆలోచన్ తరింగాలకు శరీరిం
స్లువ్గా స్పింద్స్్తింద్. అలవాట్గా మారన ఆలోచన్ధోరణి
తనప్రభావాని్నదేహింమీదచూపస్్తింద్.         అవిమించివైతే
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మించిప్రభావిం, చెడువైతే చెడుప్రభావిం శరీరిం           మీద
పడుతుింద్.

మలినమైన ఆలోచనలనుప్రసరింప చేస్్తన్నింతకాలిం,మనిషిలో
రక్తిం కలుషితమై, విషపూరతింగాన్ ఉింట్ింద్. నిరమిలమైన
హృదయిం నుిండే నిరమిలమైన దేహిం, నిరమిలమైన జీవితిం
పుట్టుకొస్్తయి.కలుషితమైనమనస్్సవలనశరీరమూ,జీవితమూ
రిండూ కలుషితమైపోత్యి. చేతలకు, జీవిత్నిక్  ద్ని
వయాకీ్తకరణకూఆలోచనలేమూలిం.మూలాని్నశుద్్ధపరస్్తఅనీ్న
శుద్్ధఅవ్త్యి.

మనస్్సలోని ఆలోచనలను మార్చకుిండా, కేవలిం ఆహారింలో
మారు్ప చేయడిం వలన ఫలితమేమి ఉిండద్. మన ఆలోచనలు
నిరమిలమైనప్పుడు అన్రోగయాకరమైన ఆహారిం త్నడానిక్
ఇషటుపడము.

శుద్ధమైన ఆలోచనలు శుద్ధమైన అలవాట్లను కలగజేస్్తయి.
మహానుభావ్లుగానూ,సన్యాస్లుగానూచెప్పుకున్వారు,శారీరక
పరశుభ్రతనుపాటిించకపోతే,వారునిజమైనసన్యాస్లేకారు.
తన ఆలోచనలను క్రమబద్ధిం చేస్కుని, శుదీ్ధకరించుకున్న వయాక్్త
హానికారకాలైనస్క్ష్మక్రిములనుపటిటుించుకోనక్కరే్లద్.

దేహాని్న బాగుపరచాలనుకుింటే, మనస్్సను కూడా
బాగుపరచాలని గ్రహిించాలి. మనస్్సను స్ిందరింగా
తీర్చద్ద్దికుింటే,తద్వారాశరీరింకూడామెరుగవ్తుింద్.కపటిం,
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అస్య, నిరాశ, నిస్పతృహలు శరీర ఆరోగాయానీ్న,హుింద్తన్నీ్న
హరించివేస్్తయి.ద్గాలుగాఉన్నమొఖింద్నింతటదేరాద్!ద్ని
వెనుక దయనీయమైన ఆలోచన్ తరింగాలున్్నయని
తెలుస్కోిండి. అలాగే, అిందవిహీనమైన ముడుతలకు కారణిం
మూర్ఖతవాిం,చిింతలలోకూరుకుపోవడిం,పగరుబోతుతనిం.

న్కు తెలిస్న ఒక 96 ఏళ్ళ స్్రీమూర్త ముఖిం కాింత్వింతింగా,
అమాయకమైన అమామియిముఖింలాగా ఉిండేద్. న్కు తెలిస్న
మరో మధయా వయస్్కని ముఖింలో వయస్కు మిించిన
ముడుతలుిండేవి. మించి ఆలోచనలు కలిగిన మనస్్స ఒకరదైతే,
మర్కరద్కోరకలలో,అసింతృప్తలోకూరుకుపోయినట్వింటిద్.

గాలి వెలుతురును అని్న గద్లలోక్ రానిస్్తన్ ఇలు్ల స్ిందరింగా,
శుభప్రదింగా నివాస యోగయామైనద్గా ఉింట్ింద్. అలాగే
మనస్్సలోక్ ఆనింద్ని్న, అిందర మేలుకోరే, ప్రశాింతమైన
ఆలోచనలనురానిచి్చనపుడేఆరోగయామైనశరీరిం,కాింత్వింతమైన
ముఖవర్చస్్సకలుగుత్యి.

వృద్్ధలైనవారముఖింలోస్నుభూత్వలనఏర్పడినముడుతలు
కనిపస్్తయి. ఇతరులలో అవి దృఢమైన, సవాచ్ఛమైన
ఆలోచనలకారణింగా అనీ, మరకొిందరలో అవి ప్రత్కూలమైన
భావోదేవాగాలకారణింగాకలిగినవనీతెలుస్కోవచు్చ. సన్మిర్గింలో
జీవిించిన వారక్ వయస్ పెరుగుతున్న కొదీది నిరమిలింగా,
ప్రశాింతింగా, మృద్వ్గా, అస్తమిస్్తన్న స్రుయానిలా జీవితిం
స్గిపోతుింద్.ఈమధయాచనిపోతున్నఒకతతవావేత్తనుచూస్ను.
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వయస్లో తప్ప ఆయనలో ముసలితనిం కనపడలేద్. ఆయన
మధ్రింగా,ప్రశాింతింగాఎలాజీవిించాడో,అలాగేచనిపోయాడు
కూడా.

శరీర అన్రోగాయాని్న దూరిం చేయడానిక్ సింతోషకరమైన
ఆలోచననుమిించినవైద్యాడులేడు.బాధలు,కషాటులనీలినీడలను
పారద్రోలడానిక్, అిందర శ్రేయస్్స కోరే మనస్తత్వానిక్ మిించిన
ఉపశమనిం, ఊరట మర్కటి లేద్. నిరింతరిం  ఇతరుల
చెడుకోరడిం, నిరాశావాదిం, అనుమానిం, ఈరషిష్ లాింటి
ఆలోచనలతో జీవిించడమింటే, సవాయింగా తయారుచేస్కున్న
ఖైద్లో బిందీగా ఉన్నటే్ల. కానీ, అిందర మించిని కోరుకుింటూ,
అిందరతో ఆనిందింగా ఉింటూ, అిందరలో ఉన్న మించిని
సహనింతో గుర్తించి తెలుస్కుింటూ, నిస్వారథిపు ఆలోచనలతో
ఉిండడమింటే సవార్గధ్మింలో జీవిస్్తన్నటే్ల లెక్క. అని్న జీవ్ల
శాింత్కోసింఎల్లప్పుడూపరతపించేవానిక్స్స్థిరమైనప్రశాింతత
సమృద్్ధగాలభిస్్తింద్.





ఆలోచన - ఉద్్దశయుౌంఆలోచన - ఉద్్దశయుౌం
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ఆలోచన, ఉదేదిశయాిం – ఈ రిండూ జతకలవనిదే
ప్రయోజనకరమైనదేదీ స్ధిించలేము. నీటి మీద తేలే

చెక్కముక్కక్గమనింఉింట్ింద్కానీగమయాింలేనట్్లగాన్,చాలా
మింద్లోని ఆలోచనలు ఉదేదిశయారహితింగా, గాలి వాటింగా
స్గుతుింటాయి. లక్షష్ిం లేకపోవటమన్నద్ ఒక ద్రలవాట్.
ప్రమాద్లు, విన్శన్ల నుిండి తప్పించుకోవాలనుకున్నవారు
అలా ఉదేదిశయారహితింగా, గాలివాటింగా ఆలోచనలను
పోనివవాకూడద్.

తమ జీవిత్నికింటూఒకముఖయామైన లక్షష్ిం ఏర్పరచుకోనివారు,
చీటికీమాటికీద్ుఃఖాలకు,భయాలకు,కషాటులకు,తనమీదత్ను
జ్లి పడడింలాింటి వాటిక్ స్లువ్గా గురవ్త్రు. ఇద్
బలహీనతకు చిహ్నిం. వైఫలాయానిక్, బాధలకు, నషాటులకు ఇద్
ఖచి్చతింగా ద్ర తీస్్తింద్. బలింతో పరణత్ చెింద్తున్న ఈ
విశవాింలో,బలహీనతమనుగడస్గిించగలద్!

మనహృదయింలోఓన్యాయబద్ధమైనలక్షయాని్ననిింపుకొనిద్ని్న
స్ధిించడానిక్ప్రయత్్నించాలి.మనఆలోచనలనీ్నఈలక్షష్ింమీద
కేింద్రీకృతింకావాలి. అలానిర్ణయిించుకున్న లక్షష్ింఅప్పటిమన
సవాభావానిక్ అనుగుణింగా ఉన్న ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆశయమన్్న
కావచు్చ, లేద్ భౌత్క పరమైన వస్్తసింపదైన్ కావచు్చ. అద్
ఏదైనప్పటికీ, మన ఆలోచన్శకు్తలను సమీకరణ చేస్కుని,
మనమే ఎింపక చేస్కున్న, మనముింద్న్న లక్షష్ింపై శ్రద్ధతో
సమాయత్తిం చేయాలి.మనిం ఏర్పరచుకున్న ధ్యాయస్ధన్మన
విద్యాక్తధరమిింగా ఎించి, ద్నికోసమే నిరింతరిం పాట్పడాలి.



44

అింతేకానీఊహలు, పగటి కలలు, క్షణభింగురపు ఆకరషిణలపైక్
మనఆలోచనలనుపోనివవాకూడద్.ఆతమినియింత్ణకు,నిజమైన
ఏకాగ్రతకురాచబాటఇదే.లక్షయాని్నస్ధిించడింలోమనింమళ్్ళ,
మళ్్ళవైఫలయాించెింద్న్ఫరవాలేద్.మనలోబలహీనతలనుమనిం
వద్లిించుకున్ింతవరకూ వైఫలాయాలు ఎద్రౌత్యి, అవావాలి
కూడా. అయితే ఈ స్ధన్ ప్రయత్్నలు ఇలా స్గుతుిండగా,
మనలోనజరుగుతున్నశీలనిరామిణింబలపడుతూఉింట్ింద్.అదే
మనవిజయానిక్అసలైనకొలమానిం.అలాఇప్పటివరకూ
నిరమితమైన         వయాక్్తతవాింఆధ్రింగాముింద్రాబోయేశక్్త,
విజయాలుప్రారింభమౌత్యి.

అలాింటి ఒక గొప్ప మహత్తరమైన లక్షయాని్న ఊహిించుకోవడానిక్
స్ద్ధింగా లేని వారు, త్ము చేస్్తన్న పనిని – అద్ ఎింత
చిన్నదైనప్పటికీ – ద్నిన్ ఒక విధిగా భావిించి, తమ
ఆలోచనలనని్నింటినీద్నిమీదేకేింద్రీకరించి,తప్పులులేకుిండా
చేయడానిక్ ఉపక్రమిించాలి. ఇలా చేయడిం వల్లన్ ఆలోచనలను
సమాయత్తపరచి, కేింద్రీకృతిం చేయగలిం.  తద్వారా స్పషటుతను,
శక్్తనీ పెింపింద్ించుకోగలిం. అలా చేయగలిగినపుడు, మనిం
స్ధిించలేనిదింటూఏమీఉిండద్.

ఒక బలహీనమైన జీవి, తన బలహీనతను గుర్తించి, కృషి,
స్ధన ద్వారాన్ బలిం చేకూరుతుిందన్న సత్యాని్న నమిమినపుడు,
వెింటన్తనుప్రయత్నిం,అభాయాసింమొదలుపెటిటు,శ్రమకుమరింత
శ్రమనుజోడిస్్త,ఓరు్పకుమరింతసహన్ని్నజోడిించి,బలాని్న
మరింతగావృద్్ధపరచుకుింటూ,వికాసపథింలోముింద్కు
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పోక మానద్. చిటటు చివరకద్ ద్వయాతవాపు శక్్తతో సమానింగా
ఎద్గుతుింద్.

శారీరకింగా బలహీనమైన మనుషులు ఎలాగైతే జ్గ్రత్తగా,
ఓరు్పతో, శక్షణ ద్వారా బలవింతులుగా తయారవ్త్రో, అలాగే
తమ ఆలోచన్ధోరణిలో బలహీనులైనవారు కూడా సరైన
ఆలోచనమార్గింలో పయనిించడానిక్ అభాయాసిం చేస్నపుడు తమ
ఆలోచనలలోశక్్తవింతులుగాతయారవ్త్రు.

గమయాింలేనిగమన్ని్న,ద్ర్బలతనూదూరింగానెటిటు,ఒకలక్షష్ిం,
ఉదేదిశయాింతో జతపరచిన ఆలోచనలను చేయడిం మొదలుపెడితే,
ద్ని అరథిింమనింకూడా వైఫలాయాలగుిండా విజయిం వైపుబాట
స్గుతుిందని గుర్తించి, అని్న పరస్థితులను తమకు సహాయపడే
బింట్లుగా చేస్కున్న శక్్తమింతుల జ్బత్లో చేరామని లెక్క.
అట్వింటివిజయమన్రథులఆలోచనలలోశకీ్త,ప్రయత్్నలలో
నిరభాయతవామూ,విజయస్ధనలోన్ర్పరతనమూఉింటాయి.

మనకై ఒక లక్షయాని్న ఊహిించుకోగాన్, ద్నిని స్ధిించడానిక్
అట్ఇట్చూడకుిండా, త్న్ననైనస్టిమారా్గని్న,మానస్కింగా
గుర్తించుకోవాలి. అనుమాన్లను, భయాలను ఈ ప్రక్రియలో
నుిండిఅత్జ్గ్రత్తగాఏరపారేయాలి.ఎింద్కింటే,స్టిగాస్గే
మన పరశ్రమను ముక్కలుముక్కలుగా చేస్, మన కృషిని
వింకరటిింకరగా ప్రయాణిింపచేస్, పనిక్ రాకుిండా అవి నీరు
కార్చగలవ్. అనుమానిం, భయింతో కూడిన ఆలోచనలు దేనినీ
స్ధిించలేవ్. ఎప్పటికీ స్ధిించలేవ్ కూడా. అవి ఎల్లప్పుడూ
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వైఫలాయానికే ద్రతీస్్తయి. అట్వింటి ఆలోచనలు రింగ ప్రవేశిం
చేయగాన్, లక్షష్ిం చేరాలన్న ఆకాింక్ష, మన్ధైరయామూ, ఇింకా
ఇలాింటిబలమైనఆలోచనలనీ్నశక్్తహీనమైపోత్యి.

ఏదైన్ స్ధిించగలమన్ జ్ఞానిం నుిండే, చేద్దిమన్ తలింపు
పుడుతుింద్. భయిం, అనుమానిం, రిండూ జ్ఞాన్నిక్ బద్ధ
శత్రువ్లు. వీటిని న్శనిం చేయకుిండా వద్లేస్న్ లేక వాటిని
లక్షష్పెటటుడిం లేద్ ప్రోత్సహిించడింగానీ చేస్నపుడు, అవి ప్రత్
అడుగులోనూఅడు్డపడత్యి.

అనుమాన్నీ్న, భయానీ్న జయిించినవారు ఓటమిని కూడా
జయిించినవారవ్త్రు. వారలోని ప్రత్ ఆలోచన్ శక్్తవింతింగా
ఉింట్ింద్. ఎద్రైన కషాటులని్నింటినీ ధైరయాింతో ఎద్ర్్కని త్ప్ప
కొటటుగలుగుత్రు.విజఞాతతోవాటినధిగమిస్్తరు.ఎలాగైతేకాలాని్న
గుర్తించి విత్్తతే పూలు పూస్, కాయలు కాస్్తయో, అలాగే
సమయమెరగి సింకలి్పించిన వార ఉదేదిశాలు, ఆశయాలుకూడా
ఫలవింతమౌత్యి. అింతేకానీ అపజయిం పాలై అరా్ధింతరింగా
రాలిపోవ్.

ఆలోచన నిరభాయింగా లక్షష్ింతో చేతులు కలిపనపుడు
సృజన్తమిక శక్్తగా రూపుద్ద్దికుింట్ింద్. ఈ విషయాని్న
తెలుస్కున్నవారు, మహత్తరింగా, శక్్తమింతులుగా
తయారవావాలనుకుింటారే తప్ప, నిలకడలేని ఆలోచన్పరునిగా,
ఎప్పుడో ఒక వెలుగురేఖను అింద్ించి అబు్బరపరచేవానిగా
మిగిలిపోవాలని అనుకోరు. అట్వింటివారు తమ మానస్క



శకు్తలను తెలివిగానూ, చైతనయావింతింగానూ
వినియోగిించుకోగలిగినవారౌత్రు.



లక్ష్యస్ధనలో ఆలోచన పాత్రలక్ష్యస్ధనలో ఆలోచన పాత్ర
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ఏ మనిషియొక్క సఫలతకైన్, విఫలతకైన్,మూల కారణిం
అతనిఆలోచనలే.క్రమింతప్పకుిండానడిచేఈప్రపించిం

గత్ తప్పడిం అింటే సరవాన్శనమే! అట్వింటి న్పథయాింలో
వయాక్్తగతమైన బాధయాత కూడా సింపూర్ణమైనదే అవ్తుింద్. ఎవర
బలాలు,బలహీనతలు,సవాచ్ఛత, కలుషిత్లు,వారబాధయాతేకాని
మర్కరవికాద్.వాటిక్కారణభూతులువారేకానిమర్కరు
కాద్. వాటినిమారు్చకోగలిగిింద్ కూడా వారే కానీ మరింకెవర
వల్లన్కాద్.ఒకవయాక్్తఉన్నపరస్థితులుఆవయాక్్తసృషిటుించుకున్నదే
గాని,అింద్కుమరవరోకర్తకాద్.అతడిస్ఖ,ద్ుఃఖాలుఅతనిలో
నుిండి ఉదభావిించినవే. ఆ వయాక్్త యొక్క ఆలోచనల సవారూపమే
అతడౌత్డు. ఏవిధమైన రీత్లోఆలోచనకొనస్గిస్్తడో, అలాగే
ఉిండిపోత్డు.

సహాయిం స్వాకరించడానిక్ బలహీనుడు సింస్ద్ధింకానింతవరకూ,
త్న్ సహాయిం కావాలని అనుకోనింతవరకూ, బలవింతులు
బలహీనులకు సహాయపడలేరు. అలా సహాయిం అింద్నప్పటిక్
కూడా, బలహీనుడు తనింత త్నుగా బలవింతునిగా
తయారుకావడానిక్ ప్రయత్్నించాలి. సవాయింగా కృషి చేస్్త
ఇతరులలో తను మెచు్చకొింట్న్న ఆ బలాని్న తనలో
పెింపింద్ించుకోవాలి. ఎవర చుటూటు ఉన్న పరస్థితులను
మారు్చకోగలశక్్తఆఒక్కరకేఉింద్.

అణిచేవార వల్లన్ అణగదొక్కబడిన బాధితులు ఉన్్నరనీ,
అింద్వల్లఅణిచేవారనినిింద్ించాలన్భావనతరచూవినిపస్్తింద్.
మరోపక్క, దీనిక్ వయాత్రేకింగా, బాధితులనబడే వారలో ఉన్న
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లింగిపోయే లక్షణిం వల్లన్, మర్కరని  అణిచేవారగా
గుర్తస్్తన్్నమనీ,అింద్వల్లదీనిక్కారణింబాధితులదౌర్బలయామేనన్
వాదనకూడా వినిపస్్తింద్. నిజమేమిటింటే, ఆ ఇదదిరలో ఒకరు
మర్కరని బాధిస్్తన్్నరని అనిపస్్తన్నప్పటికీ, అజ్ఞానింలో
ఒకరకొకరు సహకరించుకుని తమకు త్మే హాని
కలి్గించుకుింట్న్్నరు.

అణగదొక్కబడే వానిలో బలహీనత, అణగదొకే్కవానిలో శక్్తని
తప్పుగాప్రయోగిించడిం–ఈరిండిింటిలోకూడాఒకేవిశవాజనీన
న్యాయస్త్ింపనిచేస్్తిందని,సరైనజ్ఞానింఉన్నవాడుగ్రహిస్్తడు.
పరపూర్ణమైన ప్రేమమూర్త వీరదదిర ప్రవర్తనలనూ, అవివారదదిరకీ
కలిగిించే బాధలను గుర్తించి, వీరలో ఎవవారనీ తప్పుపటటుడు.
సరకద్,వారదదిరనీతనకరుణతోస్వాకరించగలుగుత్డు.

బలహీనతను జయిించి, స్వారథిపూరతమైన ఆలోచనలను
నిరూమిలిించుకున్నవాడు, అణిచే లేద్ అణచబడే కోవలలో
దేనికీచెిందడు.అట్వింటివారుఏవరా్గనికీచెిందనిసవాతింత్రులు.

మరోలా చెపా్పలింటే, మనిషి తన ఆలోచనలలో అింతర్గతింగా
ఎద్గినప్పుడు మాత్మే విజయాని్న స్ధిించగలుగుత్డు. అలా
ఎదగనింతకాలిం, త్ను బలహీనుడిగాన్, బలవింతుడిగాన్
భావిించుకుింటాడుగానీ,త్నుసవాతింత్రుడిననిఅనుకోడు.

మన ఆలోచనలు భోగలాలసతవాిం ద్టి ఊర్ధ్ముఖింగా పైక్
తీస్కుపోయినపుడేఏదైన్స్ధిించగలిం. కనీసింస్మానయామైన
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ప్రాపించికవిషయాని్నస్ధిించడింలోకూడాఇద్అవసరింఅని
తెలుస్. అలాగని విజేత కావడానిక్ మనలోని స్వారథిపు
ఆలోచనలని్నింటినీతయాజించమనికాద్.కానివాటిలోకొని్నింటినైన్
త్యాగిం చేయక తప్పద్. మనలో బలింగా ఉన్న ఆలోచనలు
విషయలాలసతవాిం వైప్ మొగు్గ చూప్వైతే, మనిం స్పషటుింగా
ఆలోచిించనూలేము,సక్రమింగాప్రణాళికగానీ      పథకింగానీ
వేస్కోనూలేము, మనలో నిద్రాణమైయున్న వనరులను గుర్తించి
వాటిని అభివృద్్ధ పరచుకోనూలేము. అింద్చేత ఏ పని చేపటిటున్
అపజయింపాలవ్త్ిం.సమరథివింతింగాఆలోచనలనుఅద్పులో
పెటటుడిం ఇింకా మొదలు పెటటునివారు, వయావహారాలపై అద్పు
స్ధిించలేరు. పెదది బాధయాతలను స్వాకరించనూలేరు.
అట్వింటివారుసవాతింత్ింగాస్వాచ్ఛతోపనిచేయడానిక్అరుహాలు
కారు.ఎింద్కింటే,వారుఎింపకచేస్కున్నఆలోచనలేవారనిపైక్
ఎదగనీయకుిండాచేస్్తన్్నయి.

కొింత మేరకు అయిన్ తయాజించడానిక్ స్ద్ధపడకపోతే పురోగత్,
ఎద్గుదలస్ధయాింకాద్.ఎింతవరకుమనస్వారాథినీ్న, విషయ,
భోగలాలసతలను అధిగమిించి, మనిం వేస్కున్న ప్రణాళిక,
పథకాలపై దృషిటుస్రస్్తమో; స్పషటుతను, ఆతమి విశావాస్ని్న
దృఢపరచుకుింటామో,ఆమేరకేప్రాపించికవిజయాలుమనలి్న
వరస్్తయి. మన ఆలోచనలలో ఔన్నతయాిం ఎద్గినకొదీది, మనిం
మరింతనిజ్యితీగా,సక్రమింగా,ఆదర్శవింతింగాఎద్గుత్ిం.
ద్నికనుగుణింగా ఘన విజయాలు మనలి్న వరించడమే కాక,
మనిం స్ధిించినవి పద్కాలాల పాట్ నిలిచి, పద్ మింద్కీ
ఉపయోగపడత్యి.
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అింత్ తమకే కావాలనుకున్న అత్యాశాపరులకు, నిజ్యితీ
లోపించిన వారకీ, ద్రామిరు్గలకు, పైపైక్ ప్రపించిం
సహాయపడుతున్నట్్లగా కని్పించిన్, నిజ్నిక్ ఈ ప్రపించిం
అట్వింటి వారని ప్రోత్సహిించద్. నిజ్యితీ పరులకు,
ఉద్రసవాభావిం కలవారకీ, సన్మిర్గ పరులకు మాత్మే అసలైన
సహాయింలభిస్్తింద్.ప్రత్కాలింలోనూగొప్పమహాతుమిలుఈ
విషయాని్నఅన్కవిధ్లుగాఎలుగెత్్తచాటారు.ఏవయాక్్తఅయిన్,
తన ఆలోచనలను ఉన్నతింగా పైక్ తీస్కుపోయి, కృషి సల్పడిం
ద్వారా, సన్మిరు్గనిగా మారనపుడు, ఈ మౌలిక  రహస్యాని్న
తెలుస్కునినిరూపించినవాడవ్త్డు.

ప్రకృత్లోనూ, జీవితింలోనూ అిందమైనదీ, సతయాిం అయిన
ద్నినీలేద్జ్ఞాన్ని్నపిందడానిక్చేస్అన్వాషణతోఆలోచనను
జోడిించినపుడుమనిషిక్ మేధోపరమైన విజయిం చేకూరుతుింద్.
ఒకో్కస్ర ఇలాింటి విజయాలుగొప్పలు చెప్పుకోవడానిక్, గొప్ప
అని్పించుకోడానికే పనికొచి్చనప్పటికీ, వాటి వెనుకకూడా ఎింతో
దీరఘామైన, కఠోర పరశ్రమ, సవాచ్ఛమైన స్వారథిరహిత ఆలోచనలూ
ఉింటాయి. వీటి సహజ పరణామింగా వచి్చనవే ఇట్వింటి
విజయాలు.

పవిత్మైన ఆకాింక్షలు పరాకాషటుకు చేరుకున్నపుడు ఆధ్యాత్మిక
విజయాలు సింభవిస్్తయి.స్రయాచింద్రులు ఎలాగైతే ఖచి్చతింగా
గత్ తప్పరో, అలాగే ఉన్నత, ఉద్ర భావాల రూపకల్పనలో
ఎల్లప్పుడూ మునిగి తేలేవారూ, స్వారథిరహితమైన, సవాచ్ఛమైన
భావనలలోన్ సించరించేవారూ కూడా అింత ఖచి్చతింగా
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ఉద్త్తమైనశీలింగలజ్ఞానులుగారూపుద్ద్దికుింటారు.వారుతమ
ఆశీరావాద్లను,ప్రభావానీ్నఅిందరకీపించగలిగేధనయామైనస్థియిక్
చేరుకుింటారు.

ఆలోచనలు, కృషి శఖరాగ్రానిక్ చేరుకున్నపుడే లక్షష్స్ధన
సింభవింఅవ్తుింద్.సక్రమింగాలక్షష్ింద్శగాచేస్ఆలోచనలు,
స్పషటుత,నిగ్రహిం,సత్ప్రవర్తనఉన్నపుడేమనింపైక్ఎద్గుత్ిం.
సోమరతనిం, స్వాయ నియింత్ణాలోపిం, గిందరగోళపు
ఆలోచనలుమనవెింటఉింటేపతనమౌత్ిం.

ఏ వయాక్్త అయిన్ప్రాపించిక రింగింలో ఉన్నత విజయ శఖరాలు
చేరయుిండవచు్చ గాక, ఆధ్యాత్మిక రింగింలో కూడా ఎింతో
ఉన్నతింగా ఎద్గి యుిండవచు్చగాక, కానీ గరవాిం, స్వారథిిం,
అవినీత్కరమైన ఆలోచనలను గనక హృదయింలోనిక్ రానిచి్చ
వాటిక్త్నువశమైతే,బలహీనతలతోఅింతఎతు్తనుించీ,నీచమైన
స్థియిక్ద్గజ్రపోత్డు.

సరైనఆలోచనలతోస్ధిించినవిజయాలనునిలదొకు్కకోవాలింటే,
నిరింతరిం అప్రమత్తింగా ఉిండాలి. చాలా మింద్ స్ఫలయాత
దక్కగాన్ పట్టువద్లి అత్ తవారలోన్ వైఫలయాిం ద్శగా
ద్గజ్రపోత్రు.

స్పషటుింగానిరేదిశించినఆలోచనలఫలితమేస్ఫలయాత.ఏరింగమైన్
– వాయాపార రింగిం కావచు్చ, మేధోపరమైన రింగిం కావచు్చ,
ఆధ్యాత్మికరింగింకావచు్చ–స్ఫలయాస్ద్్ధింతింమాత్ింఒకటే.



54

ద్ని్న పరపాలిించే న్యాయస్త్ిం, పద్ధతీ కూడా ఒకటే. రింగిం
ఏదైన్,ఉన్నతేడాఅింత్లక్షష్ింలోఉింట్ింద్.

తకు్కవ స్ధిించిన వారు, తకు్కవ మోత్ద్లో త్యాగాలు చేస్న
వారైయుింటారు.చాలాస్ధిించాలనుకున్నవారు,చాలాత్యాగాలు
చేయాలి్స ఉింట్ింద్. గొప్ప ఘన విజయాలు
స్ధిించాలనుకున్నవారు, అింత ఘనమైనత్యాగాలు చేయడానిక్
స్ద్ధింగాఉిండాలి.





దర్శనౌం – ఆదర్శౌందర్శనౌం – ఆదర్శౌం
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కలలు కనగలిగిన వారే దర్శించగలరు. వారన్ ద్రషటులు,
ద్ర్శనికులు అింటారు.వార వల్లన్ఈ ప్రపించిం అభివృద్్ధ

స్ధిస్్త మునుమిింద్కు పోతున్నద్. కనపడే ప్రపించిం
ఎలాగయితే కనపడని ప్రపించిం మీద ఆధ్రపడినడుస్్తిందో,
అలాగే, రకరకాల ప్రయత్్నలు, పరీక్షలు, తప్పుల మధయా స్గిన
మానవ ప్రపించపుమనుగడ, తమ కలలో్ల ఒింటరగా దర్శించిన
ద్ర్శనికులఆలోచనలపైఆధ్రపడిముింద్కుస్గుతుింద్.

అింద్చేత మానవజ్త్ ఈ ద్ర్శనికులను మరచిపోలేద్, వార
ఆదరా్శలను రాలి పోనివవాద్, అస్తమిించనివవాద్.మానవజ్త్ ఆ
ఆదరా్శలలోన్ జీవిస్్తింద్. అవి నిజ్లనీ, ఏదో ఒక న్డు తప్పక
వాటినిచూస్అరథిించేస్కోగలమనీమానవజ్త్నముమితుింద్.

సవారకర ్తలు,శలు్పలు,చిత్కారులు,కవ్లు,కాలజ్ఞానులు,ఋషులు
వీరింత్ పరసృషిటుకర్తలు. ఈ ప్రపించిం అిందింగా ఉిందింటే,
అట్వింటిద్ర్శనికులు ఇక్కడ జీవిించారుకాబటేటు. వారే లేకుింటే
వటిటుశ్రమజీవ్లుగామానవ్లుఏన్డోనశించిపోయేవారు.

ఎవరైతే ఒక చక్కటి సవాపా్నని్న, ఒక ఉన్నతమైన ఆదరా్శనీ్న తమ
హృదయాలలోపోషిస్్తరో, వారు ద్నిని ఒకానొకరోజుస్కారిం
చేస్కుింటారు. దర్శించి తీరుత్రు. తనున్న దేశాని్న ద్టి, మరో
ప్రపించిం ఉిందని ఊహిించి, ద్ని్న నమిమి, కొలింబస్ చివరకు
కనుకొన్్నడు. విశవాిం చాలా విస్తతృతమైనదనీ, ద్నిలో బహుళ
ప్రపించాలున్్నయనీ కోపర్నకస్ ఊహిించి, దర్శించాడు, ద్నిన్
తరావాత చాటి చెపా్పడు. ఎట్వింటి  మచా్చలేని స్ిందరమైన
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పరపూర్ణమైనప్రశాింతతతోకూడినఆధ్యాత్మికప్రపించాని్నబుద్్ధడు
దర్శించాడు,ద్నిలోక్చివరకుప్రవేశించాడుకూడా.

మీసవాపా్నలను,ఆదరా్శలనుహృదయింలోపద్లపరచుకోిండి.మీ
హృదయాని్నకద్లిించేరాగాని్న,మనస్్సలోరూపుద్ద్దికుింట్న్న
అింద్లను, మీలోని అత్ స్ని్నతమైన ఆలోచనలతో పెనవేస్కు
పోయిన ప్రేమతత్వాని్న విలువిచి్చ హృదయింలో ద్చుకోిండి.
సవార్గలోకపువాత్వరణిం, ఆహా్లదకరమైన పరస్థితులు వీటినుిండే
పుడత్యి.మీజీవిత్ని్నవీటిక్అనుగుణింగాకొనస్గిస్్తఉింటే,
మీప్రపించనిరామిణింతప్పకజరగితీరుతుింద్.ద్నినిమీరుతప్పక
దర్శస్్తరు.

కోరుకోవడిం అింటే పింద్లని అనుకోవడమే. ఆకాింక్ించడిం
అింటే స్ధిించి తీరాలని అనుకోవడమే. మనిషిలోని అతయాింత
పాశవికమైనకోరకలుస్ఫలయాించెింద్,అత్సవాచ్ఛమైనఆకాింక్షలు
ఆధ్రిం లేక మలమల మాడిపోవాలా? విశవాజనీనమైన
న్యాయస్త్ింఇలాజరగనివవాద్.అలాింటిపరస్థితులురానివవాద్.
“అడుగు,నీకుతప్పకలభిస్్తింద్”అన్నదేప్రకృత్నియమిం.

ఉద్త్తమైనసవాపా్నలనుకాింక్ించిండి.మీరుఎలాకాింక్స్్తరోఅదే
మీరుగాఅవ్త్రు.మీకలలునిజమైతీరుత్యి.మీరుభవిషయాతు్తలో
ఏింకాబోత్రో,ద్నిన్ముింద్గాసవాపా్నలో్లమీరుదర్శస్్తరు.
అింటే,ఆదర్శించినద్ఒకవాగాదినింలాింటిద్.మీరుభవిషయాతు్తలో
ఆవిష్కరింపజేస్ద్ఇప్పటిమీఆదరా్శన్్న.అింటే,మీఆదర్శింఒక
విధింగాభవిషయావాణిఅన్నమాట.
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ఇప్పుడుస్ధయామైనఘనవిజయాలనీ్నఒకప్పుడుకొింతకాలింవరకూ
సవాప్నింలాఅనిపించినవే.బ్రహామిిండమైనమర్రిచెట్టు,ద్నివిత్తనింలో
నిద్రాణమై ఉన్నదే. గుడు్డలోన్ పక్ నిరీక్స్్తన్నద్. జీవి ఊహిించే
మహోన్నతస్థియి సవాప్నింలో, ద్వయామైన ఆదర్శిం మేల్కింట్ింద్.
ఈన్టివాస్తవాలమొలకలేఒకన్టికలలు.

మీప్రస్్తతపరస్థితులుఅనువైనవికాకపోవచు్చ.కానీఎప్పుడయితే
మీఆదరా్శని్నఊహలో్లగుర్తించి,ద్నినిఅింద్కోడానిక్స్ద్ధపడత్రో
అప్పుడే మీ పరస్థితులు మారడిం మొదలెడత్యి. మీరు మీ
అింతరింగింలో గమయాింవైపు స్గగాన్, బాహయా రింగింలో కూడా
గమనింమొదలవకతప్పద్.

ఇక్కడమీకుఒకయువకుడిగురించిచెప్పదలచుకున్్నను. చాలా
ప్దరకానికీ, కషాటులకూ గురై ఇబ్బింద్లో్ల ఉన్్నడు.
అన్రోగయాకరమైన వాత్వరణిం గల చిన్న కరామిగారింలో చాలా
గింటలు పని చేయవలస్వచే్చద్. పెదదిగా చద్వ్ లేక పోవటింతో
బాట్, మరోవిధింగా మెరుగుపడే అవకాశాలుకూడాద్ద్పుగా
లేవ్.కానీమించివిషయాలగురించి కలలు కింటూఉిండేవాడు.
తెలివితేటలుగురించి,సింస్్కరింగురించి,హుింద్తనింగురించి,
అిందిం గురించీ ఆలోచిస్్త ఉిండేవాడు. మించి పరస్థితులతో
కూడిన ఆదర్శవింతమైన జీవిత్ని్న ఊహిించుకుని, ద్నిని
మానస్కింగా నిరమిించుకోవడిం మొదలుపెటాటుడు. విస్్తరమైన
స్వాచ్ఛతో,ఒకపెదదిబాధయాతనిరవాహిస్్తన్నట్్లగాకన్నఆసవాప్నిం
అతడిని తన చేతులో్లక్ తీస్కుింద్. దీని వలన కలిగిన అశాింత్
అతడినిచరయాకుఉస్గొలు్పతుింద్.చేతనైనింతగా–చిన్నస్థియిలోన్
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అయినప్పటికీ–తనకున్నమిగులుసమయాన్నింత్అింతర్గతింగా
ద్గియున్న శకు్తలను, వనరులను తన అభివృద్్ధక్
వినియోగిించన్రింభిస్్తడు.

అత్తవారలోన్అతనిమనస్్సఎింతగాపరణత్చెింద్ిందింటే,ఆ
చిన్న కరామిగారిం అతడిని ఇక ఎింత మాత్ిం స్కలేదన్నట్టుగా
పరస్థితులుమారపోయాయి.ఆకరామిగారింఇకఅతనిమనస్తతవాింతో
పింతనకోలో్పయిసరతూగలేనిపరస్థిత్ఏర్పడి,ఒింటిమీదమాస్న
వస్్రీలు పక్కన పడేస్నట్టుగా, ఆ కరామిగార వాత్వరణిం అతడి
జీవితింనుిండివిడిపోయిింద్.విస్తరస్్తన్నతనశకు్తలకుసరతూగిన
అవకాశాలు ఎకు్కవగా రావడింతో అతడు అక్కడి నుిండి
నిషక్రమిస్్తడు.

కొన్్నళ్ళకు అతడుచాలా పెదదిగా ఎద్గినట్్ల తెలుస్్తింద్. తనదైన
ప్రతేయాక పద్ధతులలో,మానస్కపరమైన కొని్న శకు్తలను జయిించిన
నైపుణయాింతో, ప్రపించిం అని్న చోటా్ల ఎద్రులేని శక్్తతో అిందరీ్న
ప్రభావితించేయగలుగుత్డు.అతనిచేతులో్లఇప్పుడుమహాగొప్ప
బాధయాతలున్్నయి.అతనుమాటా్లడితేచాలు,మనుషులజీవిత్లు
మారపోత్యి.ఆమాటలువిన్నమగ,ఆడాతమ           తమ
వయాక్్తత్వాలను సరగా మలుచుకుింట్న్్నరు. స్రుయాని వలే,
ప్రకాశస్్తన్న కేింద్రింలా అతను తయారవగా, అసింఖాయాకమైన
జీవిత్లుఅతనితోముడిపడిఉన్్నయి.యువతగాఉన్నప్పటితన
కలలనుస్కారించేస్కున్్నడుఆయువకుడు.తనఆశయాలతో
స్రూపయాించెింద్డుకూడా.చూస్రా!
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యువ చద్వరులారా! మీరు కూడా మీ హృదయాలలో
ఆకాింక్ించిన మీ సవాపా్నలను భవిషయాతు్తలో దర్శించగలరు. అవి
పాశవికమైనవైన్ లేద్ స్ిందర సవాపా్నలైన్ లేద్ రిండిింటి
మిశ్రమిం అయిన్కూడా కావచు్చ. ఏదైనప్పటికీ, ఒకటిమాత్ిం
గురు్తించుకోిండి, మీరు మీ అింతరాింతరాళలలో రహసయాింగా
దేనిమీదైతే ఎకు్కవ మకు్కవ చూపస్్తరో, ద్నివైపుగా మీరు
ఆకరషితులవ్త్రు. మీ ఆలోచనలకు సరసమానింగా తగిన
ప్రత్ఫలిం మీ చేతులో్లన్ ఉించబడుతుిందని గ్రహిించిండి.
ఎకు్కవతకు్కవలు లేకుిండా, ఖచి్చతింగా మీరు సింపాద్ించినదే
మీకుదకు్కతుింద్.

మీ ప్రస్్తత పరస్థితులు ఏమైన్ కానివవాిండి. మీరు ద్గజ్రన్,
నిలబడిన్,పైక్ఎద్గిన్–దేనికైన్కారణింమీఆలోచనలు,మీ
సవాప్నిం, మీ ఆదర్శింమాత్మే. మిమమిలి్న అద్పులో పెడుతున్న
కోరకింతచిన్నస్థియికైన్ద్గజ్రగలరు.లేద్మీలోనిబలమైన
ఆకాింక్షింతఎతు్తకుఅయిన్ఎదగగలరు.స్టుింటన్క్ర్కమ్డేవిస్
గారస్ిందరమైనమాటలో్లచెపా్పలింటే, “ఇప్పుడునువోవాపద్దిలు
రాస్వాడివేకావచు్చ.కాని ఇన్్నళ్్ళ నీ ఆదరా్శనీ్న, ఆశయాలీ్న
బింధిించిన ఆ ద్వారిం ద్టి, బయట శ్రోతల ముింద్కొచి్చ, నీ
అింతరింగింలోద్కు్కన్నస్్ఫర్తనివారిందరముింద్ప్రకటిస్్తవ్.
నీపూరావాశ్రమింలోనినీ        వాలకించిహా్నలయిననీచెవిలోని
పెనూ్న, వేళ్ళమీద స్రామరకలు ఇింకా చెరగిపోయి ఉిండవ్.
అయిన్నీమనస్్సలోఉప్పింగుతున్నఆదరా్శని్నఅిందరముిందూ
పెడత్వ్. నువ్వా గొర్రెలన్ కాస్్త ఉిండవచు్చ. ఒకన్డు
ఆశ్చరయాింతో, న్రళ్ళ బెట్టుకొని ద్ర తప్ప పట్నింలో
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అడుగుపెడత్వ్.నీకుతెలీకుిండానీలోనిస్్ఫర్తనిను్నఒకగురువ్
దగ్గరక్తీస్కువెళుతుింద్.కొింతకాలింతరావాతఆయన“నీకుఇింక
న్ర్పవలస్ిందేమీ           లేద్”అింటారు.గొర్రెలుకాస్్త, నిన్న
మొన్నటి వరకు గొప్ప విషయాలను కలలు కన్న నువేవా ఇపుడు
గురువయాయావ్.         గొర్రెలను విడిచిపెటిటు నువివాపుడు ప్రపించ
పునర్నరామిణానిక్ఉదయామిించావ్.”

ఆలోచిించని వాళు్ళ, అజ్ఞానులు, సోమరులు అసలు విషయాని్న
గమనిించకుిండా,కేవలింవిషయప్రభావాని్నమాత్మేచూస్్తరు.
అింద్వలన, అదృషటుిం గురించీ, భాగయాిం గురించీ, అవకాశాల
గురించీ మాటా్లడుతూ ఉింటారు. ఐశవారయావింతుడిని చూస్,
“ఎింతటిఅదృషటువింతుడోకద్!”అింటారు.

మరో గొప్ప విద్వాింస్నిగా తయారైన వారని చూస్, “అతనిక్
ఎింతగాకలిస్వచి్చిందో!”అనిస్లువ్గాఅన్స్్తరు.మహాతుమిని
సవాభావింకలిగి,ఇతరులనుప్రభావితించేయగలమర్కరనిచూస్,
“అదృషటుిం ఎలా ప్రత్స్రీ కలిసొస్్తిందో కద్!” అింటారు. తమ
తమఅనుభవాలనుఆర్జించడానిక్వీళ్ళిందరూ–మగైన్,ఆడైన్
– ఇషటుపూరవాకింగా ఎని్న ప్రయత్్నలు చేస్రో, ఎని్న వైఫలాయాలను
ఎద్ర్్కన్్నరో,ఎని్నకషాటులుపడా్డరోఎవవారూఅరథిించేస్కోడానిక్
ప్రయత్్నించినట్్లగా కనపడద్.వాళ్్ళని్న       త్యాగాలుచేస్రో
అన్నద్ స్మానుయాలకు అక్కర లేద్. వచి్చన అడ్డింకులను
ఎద్రో్కడానిక్వారు చేస్న కృషిగురించి ఎవరూపటిటుించుకోరు.
వారింతవిశావాస్ని్నప్రదర్శించారుఅన్నద్ఎవరూగ్రహిించినట్్ల
ఉిండద్. తమ హృదయాలో్ల         ఆకాింక్ించిన ఆదరా్శని్న



63

దర్శించుకోడానిక్ స్మానుయాలు ఎద్రో్కలేని ఎన్్న అవరోధ్లను
వారధిగమిించారన్న విషయాని్న ఎవరూ గుర్తించరు. విజేత
ఎద్ర్్కన్న చీకట్్ల, గుిండె బదదిలైన సింఘటనలు గురించి
తెలుస్కోడానిక్ఇషటుపడరు.కానీవారజీవితింలోకనపడేఆనిందిం,
కాింత్ రేఖలను చూస్, ‘అదృషటుిం’ అని తేలే్చస్్తరు. లక్షయాని్న
స్ధిించడిం చూస్, “భాగయాిం వరించిింద్” అింటారే కానీ, వారు
చేస్న స్దీరఘామైన ప్రయాసతో కూడిన ప్రయాణిం స్మానుయాల
కింటిక్ కనపడద్. కింటిక్ కనపడినఫలిత్ని్నచూస్ “అవకాశిం
వచి్చిందిండీ”అనిస్లువ్గాకొటిటుపడేస్్తరేతప్ప,అదేవిజయాని్న
త్ము కూడా స్ధిించడానిక్ ఏ పద్ధత్ అనుసరించాలి అన్నద్
ఆలోచిించరు.

మనిషిచేస్వయావహారాలని్నింటిలోశ్రమాఉింద్,ఫలితమూఉింద్.
శ్రమకు కొలమానిం ఫలితమే. మరోమాటలో చెపా్పలింటే, వచే్చ
ఫలిత్ని్న బటిటు ఎింతగా శ్రమిించారో తెలుస్కోవచు్చ. ఇక్కడ
అదృషాటునిక్ స్థినిం లేద్. మనిం వాడుకగా ‘వరప్రస్ద్లుగా’
చెప్పుకున్ లౌక్క, మానస్క, ఆధ్యాత్మిక శకు్తలు, స్ద్్ధలు, కృషి
యొక్కప్రత్ఫలాలే.అవేముగిింపుకుచేరనఆలోచనలు.స్ధిించిన
లక్షయాలనివాటిన్అింటారు.స్కారించేస్కున్నలేద్దర్శించిన
సవాపా్నలుఅనికూడావాటిన్అింటారు.

మీ మనస్్సలో ఏ సవాపా్ననిక్ గొప్పదన్ని్న ఆపాద్స్్తరో, మీ
హృదయింలోఏఆదరా్శని్నఅధిషిటుింపజేస్్తరో,ద్నితోన్మీజీవిత
నిరామిణాని్నస్గిస్్తరు;అదేచివరకుమీరుగాఅవ్త్రు.



ప్రశౌంతతప్రశౌంతత



65

విజఞాతకున్నఅన్కవిశ్షాింశాలలోమానస్కప్రశాింతతఒకటి.
స్దీరఘాింగా, సహనింతో స్వాయ నియింత్ణకు, నిగ్రహానికీ

చేస్న స్ధన్ ఫలితమే ‘ప్రశాింతత’. అద్, పరపకవాత చెింద్న
అనుభవానిక్ గురు్త. ఆలోచనలకు సింబింధిించిన స్త్రాల
గురించి,అవిపనిచేస్తీరుగురించికూడావిశ్షమైనజ్ఞానిం
ఉన్నదనడానిక్కూడామానస్కప్రశాింతతఒకచిహ్నిం.

ఆలోచనల వికాస సవారూపమే త్నన్ అవగాహన ఎింత మేరకు
కలిగితే,అింతమేరకుమనిషిప్రశాింతతఅనుభవిస్్తడు.అట్వింటి
జ్ఞాన్నిక్ పరయావస్నింగా, ఇతరులను కూడా ఆలోచనల
సవారూపాలుగా అరథిిం చేస్కోగలుగుత్డు. ఇలా సరగా అరథిిం
చేస్కున్స్మరాథిష్ని్నవృద్్ధపరచుకుింటూఉిండగా,ద్నితోపాట్
కారయా-కారణ సింబింధిం ప్రభావింగాన్ అింతర్గత సింబింధ్లనీ్న
రూపుద్ద్దికుింట్న్్నయన్న మరింత స్పషటుమైన అవగాహన
కలుగుతుింద్.ఇలాస్పషటుతఏర్పడడింవలన ఆిందోళన,ద్ుఃఖిం,
ఆగ్రహిం, విచారిం వింటి వాటి బారన పడకుిండా, నెమమిద్తో,
నిలకడతో,ప్రశాింతచిత్తింతోఉింటాిం.

ప్రశాింతచిత్తింగలవారు,తమనుత్ముఎలానిరవాహిించుకోవాలో
తెలుస్కున్నవారుకాబటిటు,ఇతరులతోసఖయాతతోమెలగగలుగుత్రు.
ఆఇతరులుకూడాప్రశాింత       చితు్తలలోనిఆధ్యాత్మికబలాని్న
గుర్తించి, వార నుిండి త్ము న్రు్చకోగలమన్ భావింతో వారని
గౌరవిించడమేకాక,వార   మీదఆధ్రపడత్రుకూడా.మనిం
ఎింతగాప్రశాింతమనస్్కలౌత్మో, అింతగామన ఔన్నతయామూ,
ప్రభావమూ, మించిక్ పాట్పడే శకీ్త పెరుగుత్యి. స్మానయా
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వాయాపారస్్తడుకూడా తనలో నిగ్రహిం, సింయమనిం బాగా వృద్్ధ
పరచుకున్నప్పుడు అతని వాయాపారిం పురోగత్ ద్శలో
ప్రయాణిస్్తిందని గ్రహిస్్తడు. ఎింద్కింటే, ఎవరైన్ నిలకడగల
శాింతచితు్తలతోన్వయావహరించడానిక్ఇషటుపడత్రు.

స్థిర, శాింత చితు్తడిని అిందరూ గౌరవిస్్తరు, అభిమానిస్్తరు.
అట్వింటివారు తుఫానులో ఆశ్రయమిచే్చ గోవర్ధనగిర లాింటి
వారు. ఎడారలో నీడనిచే్చ చెట్టులాింటివారు. ప్రశాింతమైన
హృదయిం,మధ్రమైనమాట,సమతవాింగలజీవనింఉన్నవారని
ప్రేమిించకుిండాఎవరుిండగలరు?ఎిండొచి్చన్,వానొచి్చన్లేద్
మరట్వింటిమారు్ప ఇట్వింటివారక్       కలి్గన్ అవివారక్
అింటవ్.ఎింద్కింటే,వారుఎల్లప్పుడూఅింతర్గతింగామాధ్రయాిం,
శాింత్, నిశ్చలత కలిగిఉింటారు.మనిషిసవాభావింలోకనబడేఆ
గొప్పగుణాన్్నమనిం‘ప్రశాింతత’అింటాము.మానవసింస్కతృత్లో
చిటటుచివర మెట్టు ఇదే. జీవితిం పుషి్పించిింద్ అన్్న ఇదే.
జ్ఞానమింతటి మహతవామైనదీ, విలువైనదీ ఈ ప్రశాింతత.
దీనిముింద్ బింగారిం ఏపాటిద్? మేలిమి బింగారిం కింటే
కోరదగినద్ఇద్.

ప్రశాింతతతోకూడినజీవితింతోపోలిస్్త,డబు్బవెనకపరుగులెతే్త
జీవితింవెలవెలపోవాలి్సిందే.సతయాింఅన్స్గరగరభాింలో,అలలూ,
తుఫానులూ చేరని అటటుడుగున, శాశవాతింగా, స్థిరింగా ఉిండేదే
‘ప్రశాింతజీవనిం’.
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తమకోప,త్పాలతోమధ్రమూ,స్ిందరమూఅయినజీవిత్లను
ఎింత మింద్ పాడు చేస్కుింట్న్్నరో, తమ వయాక్్తతవాింలోని
హుింద్తన్ని్న పోగొట్టుకొని శత్రుతవాిం పెించుకుింట్న్్నరో!
అవగాహన్లోపింవలన,నిగ్రహింలేకపోవడింవలన,చాలామింద్
తమ జీవిత్లను న్శనిం చేస్కుని, ఆనింద్ని్న కోలో్పవడాని్న
మనిం చూస్్తన్్నిం. జీవితింలో మనకు త్రసపడే వారలో
బహుకొద్దిమింద్లోమాత్మే,పరపూర్ణింగా,స్ిందరింగాతీర్చద్ద్దిన
వయాక్్తత్వానిక్ చిహ్నింగా ఉిండే ముగ్ధ మోహనమైన నిిండుతనిం
మనకుకనిపస్్తింద్.

అవ్ను మర, అద్పులేని కోపింతో, అవధ్లులేని విచారింతో,
ఆిందోళన, అనుమాన్లతో మానవ జ్త్ కొట్టుమిటాటుడుతోింద్.
కేవలిం వివేకవింతుడైన వయాక్్త మాత్మే తన నిరమిలమైన
ఆలోచనల ద్వారా, నిగ్రహింతో, స్థిరచిత్తింతో, ఆతమి సృషిటుించే
పెనుగాలులనుతనఅద్పులోక్తేగలడు.

పెనుగాలులకు కొట్టుకుపోతున్న జీవ్లారా! మీరక్కడున్్న,
ఎట్వింటి పరస్థితులలో చికు్కకున్్న సరే, ఇద్ తెలుస్కోిండి:
సింస్రమన్ స్గరింలో, ధనయాతవాపు దీవాపాలు చిరునవ్వాతో
స్వాగత్స్్తన్్నయి. కాింత్వింతమైన మీ ఆదర్శమన్ తీరిం మీ
రాకకోసిం వేచి ఉింద్. ఆలోచనలన్ చుకా్కనిని మీ అద్పులో
ఉించుకోిండి.మీఆతమిఅన్నౌకలోన్ద్నిఆధిపత్యాని్నవహిించే
పరమాతమినిద్రిస్్తింటారు.ఆయననుతటిటులేపిండి.సింయమనమే
బలిం.సరైనఆలోచన్నైపుణయాిం.ప్రశాింతతేశక్్త.మీహృదయానిక్
మీరేచెప్పుకోిండి:‘శాింత్ుఃశాింత్ుఃశాింత్ుః’.




