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జీవిత సమస్యకు ఒక
పరిష్కారం 

ప్రియమైన మిత్రులారా,

పరతత్త్వంతో విలీనమవడమే యోగం యొకకా పరమ  ప్రయోజనం; ఈ లక్ష్ంతో పరిపూర్ణంగా విలీనమవడమే 
మన  ముందున్న సవాలు. 

డా. ఇచాక్ అడీజే మేనేజ్్మెంట్ నిపుణుల్లో అగ్రశ్రేణిల్ ఉన్న మన  సోదరులు,  మనం  లక్ష్ంతో ఏ విధంగా 
పూరి్తగా విలీనీకరణ సాధించవచ్చో చాలా సరళమైన రీతిల్ ఒక  నిష్్పతి్త  ద్వారా ప్రతిపాదించడం జరిగింది. 
ఈ  నిష్్పతి్త  వివిధరకాల సంస్థలకు వరి్తంచినప్పటికీ, ఆధ్్యతి్మెక పథంల్ లక్ష్యని్న విజయవంతంగా 
సిది్ధింపజేసుకోవాలనుకునే  అభ్్యసులందరికీ కూడా సమానంగా వరి్తసు్తంది. 

నిష్్పతి్త ఈ  క్రంది విధంగా ఉంది:

బాహ్్య  “ఏకీకరణ”
అంతర్గత “విచిఛిన్నం”} }f
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సహ్జమార్గ సాంప్రద్యంల్ మనం  చేపట్టే ఆధ్్యతి్మెక యాత్రల్, మన  

అంతరంగ యాత్రల్ పదమూడు చక్రాలగుండా ప్రయాణిసా్తం; ఈ పదమూడు 

చక్రాలు, అసి్తతవాంల్ని మూడు ప్రధ్న ఉన్నత  అరోహ్ణా  క్షేత్రాలతో  కూడి 

ఉన్్నయి – హ్ృదయ క్షేత్రం,  మనోక్షేత్రం, కేంద్రీయ  క్షేత్రం.  ఈ మూడు క్షేత్రాలను 

ద్టుతూ వికాసం చెందిన కొద్దీ, కొంచెం-కొంచెంగా లక్ష్ంతో ఈ విలీనమవడాని్న 

మనం  గమనిసా్తం; అలా  గాక ఆధ్్యతి్మెక వికాసానికి విరుద్ధింగా 

ప్రయాణించినట్లోయితే కొంచెం-కొంచెంగా విచిఛిన్నమే పరిణామంగా ఏర్పడుతుంది. 

నిష్్పతి్తల్ క్రందనున్న (హారం) వ్యవస్థ యొకకా అంతర్గత విచిఛిన్్నని్న సూచిసు్తంది. అందుల్ని సంఘర్షణను, 
పొందికలేనితన్ని్న సూచిసు్తన్నది. నిష్్పతి్తల్ పైనున్న (లవం), వ్యవస్థ తన  నిజమైన లక్ష్ంతో లేక  ప్రయోజనంతో 
విజయవంతంగా ఎంతవరకూ మమేకమై ఉందో  సూచిసు్తంది. అంతర్గత విచిచోన్నం, అంతరంగ ఘర్షణ  ఎంత  
తకుకావగా ఉంట్ విజయం అంత  ఎకుకావగా సిది్ధిసు్తంది.   

ఒక  సాధ్రణ ఉద్హ్రణ: ఒక  వాహ్నం యొకకా ఇంజను,100 బ్రేక్ హార్స్ పవర్ శకి్తని వాహ్న చక్రాలకు 
అందిసు్తంది; కాని ఆ శకి్త ఏ మేరకు ఆ చక్రాలకు అందుతుంది నిజానికి? కచిచోతంగా మొత్తం అంతా అందదు. 
కొంత రాపిడి  వలలో తగి్గపోతుంది, కొంత ఆ శకి్తని సరఫరా చేసే క్రమంల్ తగి్గపోతుంది. ఇలా  వివిధ రకాలుగా 
శకి్త  పోగా మిగిలిన శకి్త చక్రాలకు అందుతుంది. వాహ్న్ని్న సక్రమంగా సంరక్షంచుకున్నట్లోయితే  తకుకావ  
శకి్తని  మాత్రమే  కోల్్పయి  ఎకుకావ  శకి్త  చక్రాలకు  సరఫరా  అవుతుంది.  ఆ  విధంగా  వాహ్నం  తన  
ప్రయోజన్ని్న  మెరుగైన  విధంగా  సాధించుకుంటుంది. 

ఒక  వ్యవస్థల్  ఉండే పరిమితమైన శకి్త ఊహించగలిగే  విధంగానే  ప్రవహిసూ్త  ఉంటుంది.  ఈ  శకి్త  
ప్రవాహాని్న  కబళించేది  ఆ  వ్యవస్థల్  ఉన్న  విచిచోన్న  తతా్త్వలు,  అంతరంగ  ఘర్షణలు,  అసమర్థతలు. 
అంతరంగ  సమస్యలకు  ఎంత  ఎకుకావగా  ఈ  శకి్తని  వెచిచోంచవలసి వసే్త,  వ్యవస్థ  యొకకా  ప్రయోజనం 
కోసం,  లక్ష్ం  కోసం  అంత తకుకావ  శకి్త  అందుబాటుల్  ఉంటుంది. 

మన ఆధ్్యతి్మెక సాధకులకు కూడా ఇది  వరి్తసు్తంది. మన  అంతరంగ జటిల తతా్త్వలతో లేక  విచిఛిన్న 
తతా్త్వలతో ఎంతగా లీనమై ఉంటామో, మన  అసలు లక్ష్ంతో అంత  తకుకావగా విలీనమవడం జరుగుతుంది. 
ఈ సమస్యకు సహ్జమార్గం ఒక  పరిష్కారాని్న అందిసో్తంది. సహ్జమార్గ సాంప్రద్యంల్ మనం  చేపట్టే 
ఆధ్్యతి్మెక యాత్రల్, మన  అంతరంగ యాత్రల్ పదమూడు చక్రాలగుండా ప్రయాణిసా్తం; ఈ పదమూడు 
చక్రాలు, అసి్తతవాంల్ని మూడు ప్రధ్న ఉన్నత  అరోహ్ణా  క్షేత్రాలతో  కూడి ఉన్్నయి – హ్ృదయ క్షేత్రం,  
మనోక్షేత్రం, కేంద్రీయ  క్షేత్రం.  ఈ మూడు క్షేత్రాలను ద్టుతూ వికాసం చెందిన కొద్దీ, కొంచెం-కొంచెంగా 
లక్ష్ంతో ఈ విలీనమవడాని్న మనం  గమనిసా్తం; అలా  గాక ఆధ్్యతి్మెక వికాసానికి విరుద్ధింగా 
ప్రయాణించినట్లోయితే విచిఛిన్నమే పరిణామంగా ఏర్పడుతుంది. 
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హ్ృదయ  క్షేత్రంల్ని 5 సలు, 5 అలు 

హ్ృదయ  క్షేత్రంల్ ఛాతీ  భ్గంల్నూ, కంఠంల్నూ కలిపి అయిదు చక్రాలున్్నయి. ప్రతీ చక్రానికి 
ప్రకృతిల్ని  పంచభూతాల్లోని ఒకొకాకకా అంశంతో చాలా సని్నహిత సంబంధం కలిగి ఉంది. 

చక్రం1
పృథ్వా

చక్రం2
ఆకాశం

చక్రం3
అగి్న

చక్రం4
 జలం

చక్రం5
వాయు
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అలాగే ప్రతీ చక్రానికి ఈ పంచభూతాల్లో నుండి కలిగే పరస్పర విరుద్ధి లక్ణాలున్్నయి,  దవాంద్వాలున్్నయి. 

సంతుష్టే 

శాంతి

సంవేదన 

సాహ్సం 

స్పష్టేత 

అసంతుష్టే 

అశాంతి

అసంతృపి్త

అధైర్యం 

అవివేకం

చక్రం1

చక్రం2

చక్రం3

చక్రం4

చక్రం5
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ఇకకాడున్న  సకారాత్మెకమైన లక్ణాలనీ్న  ‘స’  అనే  అక్రంతో  ప్రారంభమవడం మీరు  గమనించవచుచో.  
అలాగే నకారాత్మెకమైన  ఆల్చనలనీ్న  ‘అ’ అనే  అక్రంతో  ప్రారంభమవడం  గమనించవచుచో.  వీటిని 
మనం  అయిదు ‘స’ లు గానూ, అయిదు అ’అ’ లు గానూ సంబోధించుకోవచుచో. ఈ  అయిదు ‘స’లు,  
అయిదు ‘అ’లు  కూడా ఆ చివరి నుండి ఈ చివరికీ, అటు-ఇటూ  సాధ్రణంగా  ఊగుతూ  ఉంటాయి. ఆ 
విధంగా మనం  ఎపు్పడూ అసి్థరంగా, విచిచోన్నకర  సి్థతిల్ ఉంటూ ఉంటాం.

మన  అంతరంగ సి్థతి సాధ్రణంగా ఈ  సల, అల మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒక  సా్థయిల్  సంతుష్టే 
ఉంటుంది, మరో  సా్థయిల్ భంగపాటునూ కూడా అనుభవిసూ్త ఉంటాం. వాస్తవానికి మన  అంతరంగ సి్థతి 
ఒక రకమైన జటిలతవాంతో నిండి ఉంటుంది. 

చక్రాలు పని చేసే విధంగా చేసేవి ఏది? దేని జోక్యమూ లేకుండా ఉంట్  చక్రాలు సహ్జంగానే విలీన సి్థతికి 
అనుకూలంగానే పని  చేసా్తయి; అవిచిఛిన్న సి్థతికే అనేక కారణాలుంటాయి. సంసాకారాలుండట్మే  ద్నికి 
ప్రధ్న కారణం. 

మన చేతన ల్ల్తుల్లో గతానికి సంబంధించిన సంఘట్నలకు చెందిన ముద్రలు పని  చేసూ్తంటాయి.  ఈ 
ముద్రల్లో అసి్తతావానికి సంబంధించిన స్మెృతులే గాక  వాటికి సంబంధించిన ఉదేవాగాలు కూడా కూడి ఉంటాయి. 
వర్తమానంల్ యేదైన్ జరిగే  సంఘట్న గతంల్ జరిగిన సంఘట్నతో పోలి ఉంట్, ఆ  సంసాకారం 
మొట్టేమొదటిసారిగా  ఏర్పడినపు్పడు  ద్ని  తాలూకు  ఉదేవాగం  ఏదైతే  ఉందో  ఆ  సంసాకారం  అనుభవంల్కి  
తీసుకు  వసు్తంది.  మనకు  ఆ గతించిన  సంఘట్న గురు్తన్్న  లేకపోయిన్  అంతరీలోనంగా  జరిగిపోయే  
ప్రక్రయ  ఇది.  ప్రసు్తతంల్  జరిగే  సంఘట్నలపై  మనం  గతంల్ని  ఈ  ఉదేవాగాలను రుదదీడం  చేసూ్త  
ఉంటాం; గతానికి  సంబంధించిన  ఈ  ఉదేవాగాలు  మన  ప్రసు్తత ఆల్చన్  విధ్్నని్న  ప్రభ్వితం చేసి 
ఒకవైపే ఆల్చించేలా చేసా్తయి; ప్రసు్తతం జరిగే సంఘట్నలుకా  తపు్పడు వా్యఖ్్యన్లిసా్తయి. ముఖ్్యంగా ఈ 
సంసాకారాలు గతంల్ మన  ఇష్టేయిష్టేలను బటిటే ప్రసు్తతంల్ని విష్యాలను ఇష్టేపడెలా గాని అయిష్టేపడేలా 
గాని ప్రేరేపిసూ్త ఉంటాయి.

ఇంకా ముందుకు  సాగితే,   సంసాకారాలు  – తామసికం, రాజసికం, సాతి్త్వకం అని మూడు రకాలుగా 
ఉంటాయి. ప్రకృతి త్రిగుణాత్మెకం, మూడు గుణాలతో కూడి ఉంటుంది- తమ్, రజ్, సత్ గుణాలతో కూడి 
ఉంది. గుణాలంట్ ఏమిటి? అచేతన ప్రకృతి  ఒకరకమైన ఫ్రీక్వానీస్ల్లో కంపిసూ్త ఉంటుంది; అందుల్ చైతన్యం 

ముఖ్్యంగా ఈ సంసాకారాలు గతంల్ మన  ఇష్టేయిష్టేలను 

బటిటే ప్రసు్తతంల్ని విష్యాలను ఇష్టేపడేలా గాని అయిష్టేపడేలా 

గాని ప్రేరేపిసూ్త ఉంటాయి.
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ఉంటుంది, అదే  వ్యక్తమవడానికి కారణం అవుతున్నది. తమ్, రజ్, సత్  అనేవి ప్రకృతిల్ని  మూడు మౌలిక 
ఫ్రీక్వానీస్లు.  ఈ  మూడు కంపనలు చైతన్్యని్న వ్యక్తమవడంల్ ప్రభ్వితం చేసూ్త ఉంటాయి. అందుకే చేతనం 
తామసికంగానూ, రాజసికంగానూ, సాతి్త్వకంగాను ఉంటుందిఉంటుంది. పూజ్య లాలాజీ మహారాజ్్చచోతన్యంపై 
ఈ గుణాల ప్రభ్వం ఎలా  ఉంతుందో వివరిసా్తరు:

“తమ్  అంట్  అజాఞానం, అలసతవాము, ఖ్ళీగా ఉండట్ం, జడతవాము, అయోమయసి్థతి, 
ఇతా్యదివి.  ఇవనీ్న  మూల  ఆధ్రభూతమైన వాటిని సూచిసా్తయి. రజ్  అనేది మధ్య 
సి్థతి. ద్ని సవాభ్వం- సంఘర్షణ, చంచలతవాం, ఆల్చన, ఇతా్యదివి. ఇదెపు్పడూ మధ్యమ 
సా్థయిని సూచిసు్తంది. సత్  అంట్ ఆనందం,  స్వాకరించగలగడం, ఎతు్త, సూక్ష్మతవాం, 
పవిత్రత,  గొప్పతనం. ఇది  శిఖ్ర సి్థతి. అని్నటికంట్ ఎత్్చ్తనది. ఇదే  ద్ని సహ్జార్థం 
అందరూ ఆమోదించే అర్థం.”

ఈ గుణాల పట్లో మంకున్న ఆకర్ష-వికర్షణలకు తగ్గటుటేగానే మనం  సంసాకారాలను తామసిక, రాజసిక, సాతి్త్వక 
ప్రవృతు్తలుగా ద్రి తీసేలా ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. 

సంసాకారం చురుకుగా పని  చేసినపు్పడు అది  ఒక  రకమైన సకారాత్మెకమైన రంగం గాని నకారాత్మెకమైన 
రంగం గాని సృష్టేసు్తంది, ద్నికి రంగాని్న ఏర్పరచేసి ఈ చక్రాలు. ఉద్హ్రణకు ఒక  సాంసాకారికపరమైన 
కోరిక నెరవేరిందనుకోండి, మొదటి చక్రం సంతుష్టేతో కంపిసు్తంది. అదే  ఆ కోరిక నెరవేరకపోయినట్లోయితే 
అదే  చక్రం అసంతుష్టేతో కంపిసు్తంది. అలాగే  ఇష్టేం లేని విష్యంతో సంపరకాం ఏర్పడినపు్పడు కూడా ఒక  
సా్థయి అసంతుష్టే ఏర్పడుతుంది. 

ఒకవేళ సాంసాకారికపరమైన కోరిక యేదైన్ కొంతకాలం నెరవేరకుండా ఉండిపోతే, అసంతుష్టే పెరిగిపోతుంది. 
ఫలితంగా రెండవ చక్రం కూడా ప్రభ్వితమయి్య  ప్రశాంతతను కోల్్పయి అశాంతి చ్టు చేసుకుంటుంది. 
ఈ అశాంతి ఇంకా ఇలాగే కొనసాగిందంట్  అది  మూడవ చక్రంల్ని అసంతృపి్తగా మారి ఆ తరువాత 
న్ల్గవ చక్రాని్న ప్రభ్వితం చేసి  అధైరా్యనికి ద్రి తీసు్తంది.  ఆ తరువాతి పర్యవసానం ఆల్చన్ విధ్నం  
భ్రమలకు, భ్రంతులకు  ద్రి  తీసి  అయిదవ  చక్రాని్న కూడా  భంగపరచి  సరైన  అవగాహ్న  లేకుండా  
ఉండే  సి్థతికి  ద్రి  తీసు్తంది.  

గుణాలంట్ ఏమిటి? అచేతన ప్రకృతి  ఒకరకమైన ఫ్రీక్వానీస్ల్లో కంపిసూ్త 

ఉంటుంది; అందుల్ చైతన్యం ఉంటుంది, అదే  వ్యక్తమవడానికి కారణం 

అవుతున్నది. తమ్, రజ్, సత్  అనేవి ప్రకృతిల్ని  మూడు మౌలిక 

ఫ్రీక్వానీస్లు.  ఈ  మూడు కంపనలు చైతన్్యని్న వ్యక్తమవడంల్ ప్రభ్వితం 

చేసూ్త ఉంటాయి. అందుకే చేతనం తామసికంగానూ, రాజసికంగానూ, 

సాతి్త్వకంగాను ఉంటుంది
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సకారాత్మెకమైన సలు, నకారాత్మెకమైన అలు మనం  అనుకున్న ప్రతే్యక లక్ష్యలను చేరుకోవడంల్ ఉండే 
సమాచారాని్న అందజేసా్తయి. ఆ లక్ష్ం గనుక సాంసాకారికపరమైన కోరిక  గాని వికర్షణ గాని అయి  ఉంట్, 
వాటిని బట్టే  ఆయా  చక్రాల్లోని సలు  గాని  అలు  గాని అనుభవంల్కి వసా్తయి. నిజానికి  సంసాకారాలనేవి 
కంపూ్యట్ర్ వైరస్ లాలోంటివి: చక్ర  వ్యవస్థను కలుష్తం చేసి  చక్రాలు సవ్యంగా ఉండనీయకుండా  వాటిపై 
నియంత్రణను సాధిసా్తయి. సంసాకారాలు ఎపు్పడైతే నియంత్రణల్ ఉన్నపు్పడు మన  సంసాకారాలు స-సి్థతుల 
అనుభవాల నెరవేరడం గమనిసా్తం. లేకపోయినట్లోయితే మనం  అ-సి్థతుల్లోనే దుుఃఖ్ల్లో ఉండిపోవడం 
జరుగుతుంది. 

సంసాకారాలు నెరవేరడం అనేది  కొని్న  ప్రతే్యక  పరిసి్థతులపై  ఆధ్రపడి  ఉంటుంది. ఇది  తాతాకాలికం, 
అసత్యము కూడా. నిజంగా నెరవేరడమూ అంట్, సాధకుడు నెరవేరడము, నెరవేరకపోవడము అనే  విష్యాలను 
సహ్జంగానే మరచిపోయి ఒక  తేలికైన సి్థతిల్ సి్థరపడిపోవడం జరుగుతుంది; ఆ సి్థతిల్ స-అ ల మధ్య 
ఊగిసలాట్ తగి్గపోయి ఒకరకమైన సమసి్థతి ఏర్పడుతుంది. ల్లకం అటు-ఇటూ  ఊగకుండా మధ్యల్కి 
వచిచో  సి్థరంగా ఒక  చ్ట్  ఆగిపోతుందో అలాగ ఒక సమసి్థతిల్ ఉండిపోతుంది.

ఇటువంటి సమసి్థతినే మన  ప్రియమైన బాబూజీ మహారాజ్ “ఇద్  అద్  అనీ్న పోయాయి” అనే  పదబంధం  
ప్రయోగించి  వరి్ణంచడం జరిగింది. అంట్ దవాంద్వాలకతీతంగా  సాధకుడు  ముందుకు  సాగిపోయాడని 
అర్థం. ఇద్,అద్  అనీ్న పోయినపు్పడు దవాంద్వాల మధ్య ఊగడం బాగా తగి్గపోతుంది; ఎంతగా తగి్గపోతుందంట్ 
ఈదవాంద్వాలు ఇంచుమించా్గ ఏకమైపోతాయి.  ఈ  సి్థతినే  అవ్యక్త గతి   అని అంటారు. వ్యక్తం చెయ్యలేని 
సి్థతి అన్నమాట్. ఇలా  దవాంద్వాలు వ్యక్తం కానంత మాత్రాన వాటి ప్రళయం జరిగిపోయిందని కాదు అర్థం. 
దవాంద్వాలు  ఇంకా  ఉంటాయి  గాని  అవి  వ్యక్తం  అవవావు. అంతేగాక ఆ దవాంద్వాల్లో వ్యక్తమయే్య సామర్థష్ం 
ఇంకా ఉందని కూడా ద్ని అర్థం. కొని్న ప్రతే్యక సందరాభాల్లో అవసరాని్న బటిటే వ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి. అవి  
వ్యక్తమవడానికి గల  ఒక  కారణం ఏమిట్ంట్, మనకు  మార్గదర్శనం  చేయడం  కొసం వ్యక్తమవుతాయి,  
సలు  అనుభవంల్కి వచిచోనపు్పడు ప్రోతస్హించడానికి, అలు  అనుభవంల్కి వచేచోది మనలను హెచచోరించడానికి 
వ్యక్తమవుతూ  ఉంటాయి.  

వివిధ చక్రాల్లో ఉండే ప్రకంపనల విధ్నంల్ ప్రతే్యకమైన ఆనవాళ్్ళుంటాయి. ఉద్హ్రణకు మన  పిలలోలతో 
గాని, సహ్ధర్మెచారిణితో గాని, వా్యపారంల్ మనతోపాటు పనిచేసేవాళ్ళుతో గాని కూడి ఉన్నపు్పడు, ముఖ్్యంగా 

సంసాకారాలు నెరవేరడం అనేది  కొని్న  ప్రతే్యక  పరిసి్థతులపై  ఆధ్రపడి  

ఉంటుంది. ఇది  తాతాకాలికం, అసత్యము కూడా. నిజంగా నెరవేరడమూ 

అంట్, సాధకుడు నెరవేరడము, నెరవేరకపోవడము అనే  విష్యాలను 

సహ్జంగానే మరచిపోయి ఒక  తేలికైన సి్థతిల్ సి్థరపడిపోవడం 

జరుగుతుంది; ఆ సి్థతిల్ స-అ ల మధ్య ఊగిసలాట్ తగి్గపోయి 

ఒకరకమైన సమసి్థతి ఏర్పడుతుంది. 
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మన  సంతానంతో ఉన్నపు్పడు కలిగే సుఖ్ం, అసాధ్రణమైన శాంతి చాలా ప్రతే్యకంగా ఉంటాయి. మీ  
కొడుకు మీ  ఒళ్్ళు కూరుచోన్్నడనుకోండి, అపు్పడు మీ  హ్ృదయం  ల్పల  స్పందించే పద్ధితిని గమనించడానికి 
ప్రయతి్నంచండి. పిలలోవాడు ఒక  బొమ్మె కోసం అలలోరి చేసు్తన్్న, లేక  టీనేజీల్ ఉన్న అదే  పిలలోవాడు తిరుగుబాటు 
ధోరణిల్ ఉన్నపు్పడు మీ  ప్రకకాన వచిచో కూరుచోన్నపు్పడు గాని మీ  హ్ృదయంల్ కలిగే స్పందన విధ్న్ని్న 
గమనించి చూడండి. ఇరువురి సంబంధంల్ ఎని్న ఇబ్బందులున్నప్పటికీ కూడా, ఆ  వ్యకి్త  ప్రకకానే కూరుచోన్నపు్పడు 
రెండవ చక్రమైన ఆత్మె చక్రంల్ ఒక  ప్రతే్యకమైన స్పందన కలుగుతుంది. మొదటి కారణం, మనకు ప్రియమైన 
ఆత్మె మనలను తలిలోదండ్రులుగా ఎంపిక చేసుకున్న ఆత్మె అవడం వలలో. గరభాధ్రణ జరుగక పూరవామే ఎంతో 
కాలం ముందే మన  మధ్య ఒక  విధమైన అనున్దం, ప్రతిస్పందన కలిగి ఉండట్ం వలలో. 

ఒకోకాసారి ఈ  బంధం ఇబ్బందికరంగా తయారవుతుంది. ఒకోకాసారి ఎంత  ఇబ్బంది పెడుతుందంట్ ఈ 
బాంధవ్యం, ఏమి  చెయా్యల్ అర్థంగాక వీడు న్కే ఎందుకు పుటాటేడు?అంటూ అరుసా్తం కూడా. కాని మళీ్ళు 
అదే  బంధం మనకు ఆనంద్ని్న, పరమశాంతిని కూడా అందిసు్తంది.  రెండు సనీ్నవేశాల్లోనూ కూడా రెండవ 
చక్రంల్ కలిగే ప్రకంపనలు ఎనె్ననో్న విష్యాలను పుట్లు-పుట్లుగా  త్లియజేసా్తయి. రెండవ చక్రంల్ 
స్పందన కలిగి  ప్రశాంతత పొందితే ఒక  సా్థయిల్  ఆ  ఆత్మెతో అనున్దం కలిగి ఉన్్నమని అనుకోవచుచో. 
ఆ సమయంల్ ఈ చక్రంల్ ఒక  విధమైన తేలికదనం, ఒక  విధమైన మృదుతవాం అనుభూతి చెందవచుచో. 
ఈ ప్రశాంతతను అనుభూతి చెందుతూనే మూడవ చక్రంల్ని ప్రకంపనలు గనుక భ్రంగా లేకుండగా, 
కరిగిపోతున్నటులోగా ఉండే భ్వం కలిగినట్లోయితే, ఆ ఆత్మెతో సంబంధం చాలా ఆతీ్మెయంగా 
ఉండబోతున్నదనుకోవచుచోను. మరింత ధృవీకరించుకోవాలంట్, మన  హ్ృదయం ఆ సమయంల్ సేవాచఛిగా, 
బరువు లేకుండగా, విస్తరిసు్తన్నటులోగా, తేలికగా,  ఆనందంగా ఉందంట్ , ఇవనీ్న సాధ్రణంగా మన  ఆధ్్యతి్మెక 
వికాసానికి  యేదో మంచి జరుగబోతున్నపు్పడే జరుగుతాయి కాబటిటే మనకేదో మంచి జరుగబోతోందనుకోవచుచో. 
అందుకే మన  మాసటేరలో  వంటి వ్యకి్తతావాల ప్రకకాన కూరుచోన్నపు్పడు అటువంటి అపూరవామైన ఆనందం 
కలుగుతుంది మనకు. అటువంటి సూచనలు కలిగినపు్పడు మనం  ఏ భయం  లేకుండా ఆ సంబంధం చాలా 
వికాసదిశల్ ఉంటు ఫలవంతంగా ఉంటుందన్న నిరా్ధిరణకు రావచుచోను. అలాగాకుండగా  మూడవ  చక్రంల్  
బరువుగా  గాని  ఒకట్వ  చక్రంల్  కూడా కొంత  భ్రం  అనుభూతి  చెంద్మంట్  ఈ సంబంధం మనకు 
అనుకూలమైనది కాదని కచిచోతమైన  నిరా్ధిరణకు  రావచుచోను.  

జీవితంల్ నిర్ణయాలు తీసుకునేట్పు్పడు, ఒకోకాసారి రెండు మహాపరవాతాల మధ్య నలిగిపోతున్నటులో అనిపించవచుచో. 
ఆ విధంగా మిమ్మెలి్న పిండి చేసేసు్తన్న అనుభవం కలిగినపు్పడు మీరు దేని్న గురించి ఆల్చిసు్తన్్నరో ద్ని్న 

ఇద్,అద్  అనీ్న పోయినపు్పడు దవాంద్వాల మధ్య ఊగడం బాగా 

తగి్గపోతుంది; ఎంతగా తగి్గపోతుందంట్ ఈదవాంద్వాలు 

ఇంచుమించుగా ఏకమైపోతాయి.  ఈ  సి్థతినే  అవ్యక్త గతి   అని 

అంటారు. వ్యక్తం చెయ్యలేని 
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విడిచిపెట్టేయండి. అలాగే  ఏ వ్యకి్త సము్మెఖ్ంల్నైన్ రెండవ చక్రంల్ ప్రశాంతతను  కోల్్పయి,  బరువుగా  
అనిపించిందంట్  ఆ వ్యకి్తతో  సంబంధం  పెటుటేకోకండి  సాధ్యమైనంత  వరకూ.  

సల మీద,  అల మీద  రెంటి  మీద  తగిన శ్రద్ధి నిలపాలి. ఉద్హ్రణకు  న్ల్గవ  చక్రం  నుండి  అధైర్యం  
ఒక  సూచనగా  కనిపించిందనుకోండి, మీరు చెయా్యలనుకుంటున్న పనిని మానేయడానికి ఇది  ఒక  ముఖ్్యమైన 
సూచనగా తీసుకోండి. మీరెపు్పడూ ధైర్యంగానే ఉంటారనుకోండి. అసలు ధైర్యం ఎందుకు? అని  మీరు 
అడుగుతారు. ఉద్హ్రణకు అనైతికమైన పని  చెయ్యడానికి ధైర్యం వలలో ప్రయోజనం ఏమిటి? ఒకోకాసారి 
అయిదవ చక్రం స్పష్టేతనివవాదు. “ఈ  స్పష్టేతను నేను దేని కోసం వినియోగించుకోవాలి?” అని  మిమ్మెలి్న 
మీరు ప్రశి్నంచుకోండి. మీ  మనసుల్ ఉండే  ఉదేదీశాలేమిటి? ఆ స్పష్టేతతో మీరేదైన్  తపు్ప చేయాలనుకుంట్, 
మీకు స్పష్టేత లేకపోవడమే మంచిదయి్యందని  ఆ  భగవంతుడికి కృతజఞాతలు చెపు్పకోండి.

మనోక్షేత్రంల్  “ఆయన, నేను” అనే  ఆట్

హ్ృదయ క్షేత్రంల్ అయిదు చక్రాల్లో  అయిదు దవాంద్వాలుంట్, మనోక్షేత్రంల్ ఒకకా దవాందవామే ఉంది: ఆయన- 
నేను అనే  దవాందవాం. నేను ఎంత  ఎకుకావగా ఉంట్ ఆయన  అంత  తకుకావగా ఉంటాడు; అలాగే నేనెంత 
తకుకావగా ఉంట్ ఆయన  ప్రభ్వం అంత  ప్రబలంగా ఉంటుంది. మనోక్షేత్రంల్ నేరుచోకోవలసిన పాఠం  
ఏమిట్ంట్, మనలను మనం  చెఱిపేసుకొని కేవలం ఆయనను మాత్రమే మన  జీవితాని్న ఏలేలా  చూసుకోవడం. 

బాబూజీ మహారాజ్  తన  సహ్చరుల్లో ఒకరికి ఉత్తరం వ్రాసూ్త,”ఆయన  స్మెరణ ఒకకా క్ణం కోల్్పయిన్ 
చింతించవలసిందే” అని  వ్రాసారు. యూదులు ద్ని్న పాపం  లేక  హ్టా అంటారు; ద్నర్థం ప్రకకాద్రి పట్టేడం 
లేక  మూలం నుండి దూరమవడము, అని  అర్థం. మీ  సెల్ ఫోన్ ఏరోపేలోన్ మోడ్ ల్  పెట్టేడమాలోంటిది: సిగ్నల్ 
ఎపు్పడూ ఉంటుంది కాని  అది  అందకుండా మిమ్మెలి్న మీరే బాలోక్ చేసుకున్్నరన్నమాట్. అదే  విధంగా, 
దైవం యొకకా సిగ్నల్ అనవచుచో ఎపు్పడూ అందుబాటుల్ ఉంటుంది. మనం  అందుకొనే సి్థతిల్ ఉండాలంతే. 
స్మెరణ కోల్్పయామని చింతించడం అంట్  అపరాధ భ్వంతో  కుమిలిపోతూ విచారంగా ఉండట్ం కాదు, 
లేక  నిరాశతో ఉండిపోవడం కాదు. పశాచోతా్తపం  అంట్  ఆత్మెవిశావాసంతో మూలాని్న తిరిగి చేరుకోవాలని 
తీరా్మెనించుకోవడం. ఇకకాడ మనకు మారా్గని్న ఏర్పరచేది మన ప్రేమే. 

నేను ఎంత  ఎకుకావగా ఉంట్ ఆయన  అంత  తకుకావగా ఉంటాడు; అలాగే 

నేనెంత తకుకావగా ఉంట్ ఆయన  ప్రభ్వం అంత  ప్రబలంగా ఉంటుంది. 

మనోక్షేత్రంల్ నేరుచోకోవలసిన పాఠం  ఏమిట్ంట్, మనలను మనం  

చెఱిపేసుకొని కేవలం ఆయనను మాత్రమే మన  జీవితాని్న ఏలేలా  

చూసుకోవడం
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భౌతిక క్షేత్రంల్ ప్రేమ ఇంద్రియాల ద్వారా కామంగా వ్యక్తమవుతుంది. ప్రకృతి  యొకకా ఈ భౌతిక గుణంతో 
అంట్  తమంతో ఏకమై  మనం  ఆ తామసిక  సా్థయిల్  నెరవేరుచోకోవడం  జరుగుతుంది.  శారీరక  సుఖ్లు  
ఎప్పటికీ  హ్ృదయాని్న  తృపి్తపరచలేవు.  నిసస్ందేహ్ంగా,  కామం నేరవేరిన  తరువాత  హ్ృదయంల్ కలిగే  
అసంతృపి్త  ఇదదీరు  వ్యకు్తల్లో మరింత  అంతరాని్న  సృష్టేసు్తంది.  ద్ని  మూలానే పశాచోతా్తపం  మనల్కి 
ప్రవేశిసు్తంది.  

మనోక్షేత్రంల్ ప్రేమ ఉదేవాగపరమైన ప్రేమగా వ్యక్తమవుతుంది. ఈ రాజసికమైన, ఎకుకావగా పరివర్తన చెందగల  
ఆసాకారం ఉన్నటువంటి మనసు, ఉదేవాగాల క్షేత్రంతో ఏకమైపోవడం వలలో ఆ సా్థయిల్ ప్రేమను నెరవేరుచోకోవడానికి 
ప్రయతి్నసూ్త ఉంటాం. కాని, రాజసికంగా  నేరవేరడం అనేది అందుల్నే అసి్థరత నెలకొని ఉండట్ం వలలో 
ఎపు్పడూ అంద్-అందకుండా జారిపోతున్నటులోగానే ఉంటుంది. రజోగుణంల్ని అసి్థరతవాం వలలో ప్రేమికుడు 
అనిశిచోతిల్ ఉండిపోతాడు, అస్తమానూ ఆ సంబంధ్ని్న పదే  పదే  పునుఃసమీక్షంచుకుంటూ ఉంటాడు, 
గతంల్ జరిగిన సంఘట్నలను తలచుకొని బాధపదుతూ, భవిష్్యతు్తల్ జరగబోయే సంఘట్నలను 
ఊహించుకుంటూ చింతిసూ్త ఉంటాడు. ప్రేమ అనే  పరిధిల్ నెరవేరడం అనేది  ఎపు్పడూ భద్రత లేని 
వ్యవహారమే; ఎపు్పడూ ఒక  సా్థయిల్  ముందుకీ-వెనకీకా లాగబడుతూనే ఉంటాడు మనిష్.  

ఆధ్్యతి్మెక క్షేత్రంల్ ప్రేమ భకి్త  దిశగా ఉన్నతంగా ఎదుగుతుంది, ఆ దివ్య 

పరమాత్మెతో అనుబంధం ఏర్పడట్ం జరుగుతుంది; ఆ సి్థతిల్ ప్రతీ  

మమకారానికి అతీతంగా, దైవీ గుణాలతో సహా  అని్నటికీ అతీతంగా ఎదగడం 

జరుగుతుంది; అదే  సత్త్వ గుణం. శ్రీకృష్్ణ భగవానుడు భకి్త త్రిగుణాతీతమైనదని 

చెప్పడం జరిగింది. ఈ గుణాల  మతు్తల్ ఉన్నంత వరకూ భగవంతుని నిజమైన 

అర్థంల్ సమీపించడం జరగదు

ఆధ్్యతి్మెక క్షేత్రంల్ ప్రేమ భకి్త  దిశగా ఉన్నతంగా ఎదుగుతుంది, ఆ దివ్య పరమాత్మెతో అనుబంధం ఏర్పడట్ం 
జరుగుతుంది; ఆ సి్థతిల్ ప్రతీ  మమకారానికి అతీతంగా, దైవీ గుణాలతో సహా  అని్నటికీ అతీతంగా ఎదగడం 
జరుగుతుంది; అదే  సత్త్వ గుణం. శ్రేఏకృష్్ణ భగవానుడు భకి్త త్రిగుణాతీతమైనదని చెప్పడం జరిగింది. ఈ 
గుణాల  మతు్తల్ ఉన్నంత వరకూ భగవంతుని నిజమైన అర్థంల్ సమీపించలేము. 

నిరాకార, నిరు్గణ బ్రహ్్మెను రూపాలను, గుణాలను త్యజిసే్త తప్ప సమీపించలేము. ఉద్హ్రణకు  సాతి్త్వక 
లక్ణాలైనటువంటి శాంతి కోసం గాని బ్రహ్్మెవిద్య అయిన్సరే కోరుకున్్నమంట్ పరతత్త్వంతో మన  సంబంధం 
కళంకమైనట్లో. ఆ ఒకకా కోరిక ఉండట్ం వలలో దైవంతో సంబంధం వా్యపార సంబంధమైపోతుంది.అష్టేవక్రుని 
సలహా గనుక మనం  పాటించినట్లోయితే విష్యాలను విష్ంగా భ్వించినట్లోయితే, ఒకకా విష్ంబొట్్చటేన్ సరే  
ఆ పవిత్ర సంబంధ్ని్న కలుష్తం చేసేసు్తందని, భకి్త  పరిపకవాం గాకుండగా సంకట్ంల్ పడేసు్తందని మనకు 
అర్థమవుతుంది. 
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భకి్త గురువు యొకకా మానసిక గరాభాని్న ప్రభ్వితం చేసు్తంది.  ఆ భకి్త గనుక సి్థరంగా, నిలకడగా ప్రేమపూరితంగా, 
పూజ్యభ్వంతో, కృతజఞాతతో  ఉన్నట్లోయితే, ఒక  నూతన ఆధ్్యతి్మెక అసి్తతవాం- ది సి్పరిచు్యవల్ ఎంటిటీ – 
బ్రట్ర్ వరల్డ్ ల్  ఉదభావిసు్తంది. అది  మీ  అసి్తతవామే. మరొకరి భకి్తని ఏ విధంగా అనుకరించలేరో, అదే  
విధంగా మరొకరి అసి్తతావాని్న కూడా మీరు తీసుకోలేరు. 

ప్రతి ఒకకారూ అటువంటి దివ్య అసి్తతవాం సిది్ధింపజేసుకోగలరు, అటువంటి ఆధ్్యతి్మెక పరిణతిని సాధించుకోవాలి 
కూడా -  మీదైన  దివ్య  అసి్తతావాని్న  సిది్ధింపజేసుకోవాలి.  మాసటేరు  తన  మానసిక  గరభాంల్ అభ్్యసిని 

భకి్త గురువు యొకకా మానసిక గరాభాని్న ప్రభ్వితం చేసు్తంది.  ఆ భకి్త 

గనుక సి్థరంగా, నిలకడగా ప్రేమపూరితంగా, పూజ్యభ్వంతో, కృతజఞాతతో  

ఉన్నట్లోయితే, ఒక  నూతన ఆధ్్యతి్మెక అసి్తతవాం- ది సి్పరిచు్యవల్ ఎంటిటీ 

– బ్రట్ర్ వరల్డ్ ల్  ఉదభావిసు్తంది. అది  మీ  అసి్తతవామే
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పూజ్య శ్రీ చారీజీ మహారాజ్
జూలై 23, 24 మరియు 25, 2022

ఉంచుకోవాలంట్, అభ్్యసిల్ ఉండవలసిన అర్హత అభ్్యసి ప్రేమ కోసం ప్రేమించగలగాలి, ఆరాధించడం 
కోసం ఆరాధించాలి, పూజ్యభ్వంతో ఉండట్ం కోసం పూజ్యభ్వం కలిగి ఉండాలి. వ్యకి్తగత కోరికలకు గాని, 
ఆకాంక్లకు గాని, ఎటువంటి ఆశ  గాని, లేక  ఏ విధమైన నెరవేరని సంతృపి్త  ఉండకూడదు.

భకు్తడనేవాడు శరణాగతి జీవన్ని్న గడుపుతూ ఉంటాడు, నిశిచోంతతో కూడిన సేవాచఛిగా ఉండే ఆత్మెసమర్పణా 
సి్థతిల్, ఏ ద్డికైన్ అనువైన దుర్బలంతో సంతోష్ంగా ఉండటానికి ఇష్టేపడతాడు. శరణాగతిల్ ప్రేమ 
ఉంటుంది  కాని  ప్రేమ అనే  భ్వం  ఉండదు; కృతజఞాత ఉంటుంది కాని “నేను కృతజ్ఞాడిని అనే  భ్వం” 
కరిగిపోయి ఉంటుంది. శరా్ణగతి అనే  భ్వం కూడా ఉండదు; ఎందుకంట్  దుష్టే అహ్ంకారం కూడా పూరి్తగా 
తగి్గపోవడం  వలలో. చెటుటే రావాలంట్ బీజం అదృశ్యమైపోవాలి. ఆధ్్యతి్మెక అసి్తతవాం అంట్ సి్పరిచు్యవల్ ఎంటిటీ  
పుటాటేలంట్ “నేను” అనేది అదృశ్యమైపోవాలి. అపు్పడు మనం  బాబూజీ మహారాజ్ చెబుతున్న సూక్ష్మమైన, 
ఎవరి పైన్ ఎటువంటి భ్రమూ గాకుండగాఉండే సి్థతిని సమీపించగలుగుతాం. కాని తన చుటూటే అనీ్న 
వాట్ంతట్అవే జరిగిపోతూ ఉంటాయి, అటువంటి సి్థతిని సమీపించగలుగుతాం. 

మనల్ అపు్పడపు్పడు మనం గమనించే విచిఛిన్నకర సి్థతి ఈ అసంఖ్్యకమైన సంసాకారాల పరస్పర క్రయలవలలో 
సంభవించేది; అదే  మన  దృష్టేకోణాని్న అస్పష్టేం చేసేది,  ఇవి  గాక  త్రిగుణాలు మన  సవాభ్వానికి రంగులు 
పూసా్తయి, పిండ ప్రదేశ్ ల్ని ఈ అయిదు దవాంద్వాలు కూడా పని  చేయడం వలలో ఈ జటిలతవాం తయారవుతుంది. 
మనల్ ఉన్న జటిలతావానికి గల  సమాధ్నం ఇదే. “ఆయన, నేను” అనే  సరళమైన దవాందవాం, మన  నిమ్న 
ప్రకృతిని కరిగించడం ద్వారా ఆయన  ప్రకృతి ఉపరితలం మీదకు తీసుకువసు్తంది; చివరికి “ఆయన, నేను” 
అనే  దవాందవాం కూడా  “ఆయన” అనే  ఏకతవాంగా మారిపోతుంది. 

పూజ్య లాలాజీ  మహారాజ్ వ్రాసినటులోగా: “భగవంతుడు తనను తాను మీ  హ్ృదయాల్లో ద్గి, మిమ్మెలి్న 
బయట్ పెటాటేడు; ఇపు్పడు మీరు  ద్గుకొని  భగవంతుడిని బయట్ పెట్టేండి!  అదే  నిజమైన సాధన.”

ప్రేమతోనూ, గౌరవంతోనూ,
కమలేష్


