
సంపూర్ణ హృదయంతో 

ప్రియ మిత్రులారా,

శివాజీ గురువైన స్వామి రామదాసు రామాయణ కథాగానం ఎంత  దివ్యమైన విధంగా  చేసేవారంటే,  స్క్షాత్తు 
ఆంజనేయస్వామే సవాయంగా అదృశ్యంగా ఉంటూ ఎంతో శ్రద్ధగా వింటూండేవారని చెబుతూ ఉంటారు 
పెద్దలు. ఇలా  చెబుతూండగా, ఒక సందర్ంలో, హనుమంత్డు సీతామ్మవారిని  మొట్టమొదటిస్రిగా 
చూసినప్పటి దృశ్్యనిని, ఆమెను బందీగా తీసుకువెళ్ళిన  ఘటా్టనిని వరి్ణస్తు ఉన్నిరు రామదాసు. రావణాసురుని  
ఉదా్యనవనంలో,  చుటూ్ట తెల్ల..ని పువ్వాల మధ్య సీతామ్మవారు కూరుచుననిట్్లగా హనుమంత్లవారు చూశ్రని 
రామదాసుగారు చెప్పడం జరుగుత్ంది. 

ఈ కథను ఎంతో లీనమై  వింట్నని హనుమంత్డు ఒక్కస్రిగా ఉలిక్్కపడి కళ్ళితెరుస్తుడు. అదృశ్యంగా 
అజ్ఞాతంగా ఉనని  తనను  తాను బయటకు ప్రకటించుకొని, “అయ్్య, మీరు  చెబుత్నని రామకథను ఎంతో 
శ్రద్ధగా ఆనందంగా వింటూ ఉన్నిను, ఎందుకంటే న్  స్వామిక్  సంబంధంచిన కథలంటే న్కంతో ప్రీతి. 
అయితే మీరు చెప్్పనదానిలో ఒక  చినని వివరణ సరిగాగా ఉననిట్్లగా లేదు,  ఇలా  చెపుతుననిందుకు క్షమించండి. 
రావణుడి తోటలో  ఉననివి మీరు వివరించినట్్లగా తెల్ల పువ్వాలు కావ్, అవి  ఎరుపు రంగు పువ్వాలు. నేను 
సవాయంగా అక్కడే ఉన్నిను కాబటి్ట,  న్ కళళితోనే నేను నేరుగా చూశ్ను కాబటి్ట యదార్ం చెబుత్న్నిను,”  
అంటాడు హనుమంత్డు.

గ్రహంచే జ్ఞానం
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యదారా్నిని, యదాతథంగా చూడలేకపోవడానిక్,  సరైన 
ఆలోచన్ విధానం లేకపోవడానిక్, సరైన అవగాహన 

లేకపోవడానిక్ గల  మూల  కారణం మనం మన  
అంతరంగంలో మోసుతునని  -  మన ఈ సంస్్కరాలే.

రామదాసుగారి కథ చెప్్ప విధానంలో గొప్పదనం ఏమిటంటే వారు దివ్యదృష్్టతో చూస్తు కథను వినిప్ంచేవారు; 
అందరిలా మామూలుగా రామాయణ కథను కేవలం చెప్పడమే కాకుండగా, భగవదీగాతను సంజయుడు నేరుగా 
చూసినట్్లగానే, రామదాసుగారు  కూడా నేరుగా తన  దివ్యదృష్్టతో చూస్తు,  చూసింది-చూసినట్్లగా 
చెప్్పవారు.  అట్వంటి గ్రహణశక్తుక్ సంబంధంచిన  స్మర్ాయాల వల్ల  కలిగేట్వంటి గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసంతో,   
హనుమంత్లవారితో, “మీకు వివరం  సరిగాగా  గురుతుండకపోవచుచును, కాని  అక్కడుననివి మాత్ం  నిశిచుతంగా 
తెల్లటి  పుష్్పలే ” అని  రామదాసుగారు  ఎంతో  ఆత్మవిశ్వాసంతో హనుమంత్లవారిక్ వివరిస్తురు.  

“అయితే ఈ  విషయ్నిని  రామచంద్ర ప్రభువ్నే అడుగుదాం” అనుకుంటూ ఇరువ్రూ శ్రీరాముని సమక్షానిక్ 
వెడతారు.”

వారివ్రి  అభిప్రాయ్లను  ప్రశ్ంతంగా  వినని  తరువాత, శ్రీరామచంద్రుడు,  అక్కడ నేను  లేను  కాబటి్ట,  
మీ తగువ్ నేను తీరచులేనంటాడు. 

అయితే  మనం  సీతామ్మవారి  వద్దకు  వెడదాం,  ఆమె  పువ్వాలు  ఎర్రగా  ఉన్నియో  లేదో  సరిగాగా  
చెప్పగలుగుతారు, అని అంటారు  హనుమంత్లవారు. అలా  ఇరువ్రూ  రామచంద్రుని  వద్ద నుండి  
సీతామ్మవారి  వద్దకు  వెళళిడం  జరుగుత్ంది.  

సీతామ్మవారిక్ విషయం వివరిస్తురు.  దానిక్ ఆమె,”రామదాసు చెప్్పనది నిజమే. అక్కడునని పువ్వాలు తెల్లని 
పూలే, ఎరుపు పూలు అస్సలు కాదు” అని  చెప్పడం జరుగుత్ంది. 

“అదెలా స్ధ్యం?అని  హనుమత్లవారు ఆశచుర్యపోతారు. న్  కళళితో నేను సవాయంగా చూశ్నే, పువ్వాలు 
ఎర్రగానే ఉన్నియే!”  అంటూ ఆశచుర్యపోతారు హనుమంత్లవారు. 

“నిజమే, నువ్వా వాటిని ఎర్రటి పువ్వాలుగానే చూశ్వ్. కాని  ననుని నువ్వా రావణుడి బందీగా ఉన్నినని 
అపు్పడే తెలుసుకునని మూలాన నీ  కళ్ళి కోపంతో ఎరుపెక్్క ఉన్నియి.అందుకే  ఆ  పువ్వాలు నీకు ఎర్రగా 
కనిప్ంచాయి” అని  చెప్్పంది సీతమ్మ.

హనుమంత్లవారు అపు్పడు ఎంత  కోపంగా ఉన్నిరంటే, ఆయన దృష్్ట మారిపోయింది. తెల్లటి పువ్వాలు 
కూడా కోపంగా ఎరుపెక్్కనట్్లగా కనిప్ంచాయి. ఆ  ఒక్క క్షణం మాయలోక్ ప్రవేశించాడాయన. ఆ భ్రమ 
వల్ల సత్యం, అసత్యంగానూ, అసత్యం సత్యంగానూ గ్రహంచడం జరిగంది. సరైన ఆలోచన లేకపోవడం వల్ల 
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ఈ ఉద్వాగపరమైన జ్ఞాపకాల భండాగారం మనకు 
జరిగే సంఘటనలను అర్ం చేసుకోవడంలో మనలను 

శ్సిస్తుయి. రంగు-రంగుల కళళిదా్దలతో మనం  
ప్రపంచానిని చూసుతుననిట్్లగానే ఇది  కూడా.

ఈ మాయలో పడటానిక్ గల  కారణం, దాని మూలమేమిటో బాబూజీ మహారాజ్ గురితుంచారు.  యదార్ానిని, 
యదార్ంగా చూడలేకపోవడానిక్,  సరైన ఆలోచన్ విధానం లేకపోవడానిక్, సరైన అవగాహన లేకపోవడానిక్ 
గల  మూల  కారణం మనం మన  అంతరంగంలో మోసుతునని  - ఈ మన సంస్్కరాలే.

సంస్్కరాలంటే, తీవ్రమైన ఉద్వాగపరమైన ప్రభవంతో కూడిన అనుభవాల తాలూకు ఏర్పడిన ముద్రలు. అవి  
చేతనంలో నిక్షిపతుమై  ఉపచేతనంలో ఉండిపోతాయి. అవి స్క్షష్ంగా పని  చేస్తు మన  జీవితాలను ప్రభవితం 
చేస్తు ఉంటాయి; ఇవే  మన  ప్రసుతుత యదారా్నిని, గతం తాలూకు అనుభవాల అదా్దల గుండా చూసేలా 
చేస్తుయి. మన  పాత  ఉద్వాగాలు, ఆలోచన విధాన్లు మన  ప్రసుతుత యదార్ంపై రుద్దబడి, ఫలితంగా పక్షపాత 
ధోరణిగా తయ్రవ్త్ంది. ఈ ఉద్వాగపరమైన జ్ఞాపకాల భండాగారం మనకు జరిగే సంఘటనలను అర్ం 
చేసుకోవడంలో మనలను శ్సిస్తుయి. రంగు-రంగుల కళళిదా్దలతో మనం  ప్రపంచానిని చూసుతుననిట్్లగానే ఇది  
కూడా.

న్కు విజర్డ్ ఆఫ్  ఓజ్  అనే  పుసతుకం గుర్తుసతుంది;  ఆ ఓజ్  అనే  నగరం  అంతా మరకతమణిలా ఆకుపచచుగా 
ఉండేదట; కాని అది  ఒక భ్ంతి మాత్మే. ఓజ్ కూడా అనిని నగరాలా్లగే ఒక  నగరం. ఆకుపచచుగా 
ఉంట్ందనని భ్ంతి ఎందుకుందంటే, అక్కడుండేవాళళిమదరూ కూడా ఆకుపచచు కళళిదా్దలు అనిని వేళలా  
ధరించాలనని  శ్సనం ఉండటం వల్ల. ఆకుపచచు కళళిదా్దల వల్ల నగరం అంతా పచచుగా ఉననిట్్లగా కనిప్ంచేది 
అంతే. 

కలిగన సి్తి అది, పొరపాట్ అవగాహనతో కూడిన సి్తి అది.  

అలాగే  ఒంటరిగా రాత్రిపూట భయంతో నడిచే య్త్రికుడున్నిడనుకోండి,  చీకటో్ల ఒక  మిణుగురు పురుగు 
కనిప్సేతు దానిని దెయ్యంగా భవిస్తుడు;  అలాగే ఒక  త్రాడును చూసి పాముగా భవిస్తుడు. మరో  వ్యక్తు తన  
బాస్ తో  అర్రాత్రి ఫోనులో మాటా్లడితే, అతని భర్య అతనిని శంక్సుతుంది. రండు సందరా్లో్లనూ  కూడా 
యదార్ం చూడటం జరగడం లేదు; ఎందుకంటే తపు్పడు ఆలోచనతో గ్రహంచడం వల్ల. రండు సనినివేశ్లూ 
కూడా తెలియని విషయ్లతోనే ప్రారంభమయ్్యయి: 1. మిణుగురు పురుగు వెలుగు  యొక్క మూలం 
తెలియకపోవడం వల్ల,   తాడును యథాతథంగా గురితుంచకపోవడం వల్ల;2. ఫోనులో  ఉనని అవతలి  వ్యక్తు  
తెలియకపోవడం వల్ల. ప్రతీక్షణమూ  మనం  ఇలా  తెలియనివాటిని  ఎదుర్్కంటూనే  ఉంటాం,  కాని  
భ్రమలు-భ్ంత్లు  కలగడానిక్  మనం అవకాశం  ఇవవావలసిన అవసరం  లేదు.   



4 of 9

అది  కల్పన మాత్మే, కాని మనం నిజంగా  జీవితానిని పరిక్ంచే దృష్్ట మాత్ం అలాగే వక్ంగా ఉంట్ంది. 
మన  జీవితాలో్ల అనుభవించేట్వంటి పక్షపాత ధోరణులు ఇంకా దారుణంగా ఉంటాయి; ఎందుకంటే ఓజ్  
నగర పౌరుల దృష్్టక్ అడుడ్పడినది కేవలం ఒక రకమైన కళళిదా్దల జోడే, కాని మనలను వసుతువ్లను  యథాతథంగా 
గ్రహంచకుండా చేసేవి అనేకమైన కళళిదా్దలు. ఒక  కళళిజోడైతే తొలగంచేయవచుచు, కాని మన  దృష్్టని 
వడపోసేవి మనలో చాలా లోలోత్లో్లక్ న్ట్కుపోయున్నియి; అవి  మన చేతనంతోపాట్గా ఒక  జన్మ 
తరువాత మరో  జన్మకు కొనస్గుతూ ఉంటాయి కూడా. మనం  వేసుకునే కళళిదా్దలకు ఒక  రంగు కాదు 
ఎన్ని రంగులు ఆ అదా్దలో్ల  నిండి ఉన్నియి; ఎనిని రంగులున్నియంటే, ఆ  అదా్దలో్ల ఇంచుమించుగా 
పారదర్శకతే ఉండనంతగా ఉంటాయి. పైగా వివిధ రకాలఈ రంగులు, లోలోత్లో్ల చైతన్య పొరలో్ల ఉండే 
ఈ రంగులు చెప్పకుండానే లోపలి నుండి బయటకు ఊరుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా సత్యం యొక్క వెలుత్రు  
మన చైతన్యంలోక్ ప్రవేశించకుండా నిరోధంపబడినపు్పడు మనం  చీకటిలో ఉండవలసి వసుతుంది, ఒక రకమైన 
నరకం అది.

సంస్్కరాలు  మనలను  యదారా్నిని పక్షపాత  ధోరణితో  గ్రహంచేలా  చేస్తుయి; ఇవి  మంచివనీ, ఇవి  
చెడడ్వనీ నిర్ణయించేలా  చేస్తుయి.  కొనిని  వసుతువ్లు  అందంగానూ,  కొనిని  వికారంగానూ ఉననిట్్ల,  కొనిని  
పవిత్మైనవిగానూ,  కొనిని  అపవిత్మైనవిగానూ  ఉననిట్్లగా భవించేలా  చేస్తుయి.  పవిత్త, సందర్యం 
అంతటా  ఉన్నియనని  విషయ్నిని మరచిపోయతూ  ఉంటాం.  నిర్ణయం తీసుకునే వ్యక్తు దృష్్టని బటి్ట ఉంట్ంది. 
దానిని మనం  యదారా్నిక్ ఆపాదిస్తుం. నిజమైన పక్షపాత రహత దృష్్టతో చూసేతు, వసుతువ్లు యథాతథంగా, 
ఉననిదుననిట్్లగా కనిప్స్తుయి. ఉద్వాగస్్యిలో ఎట్వంటి నిర్ణయ్నిక్ రాకుండా, ఎట్వంటి నిరా్ధరణకు 
రాకుండా, ఏదీ  జోడించకుండా, ఏదీ  తీసివేయకుండా ఉననిదుననిట్్లగా గ్రహంచగలుగుతాం. యథారా్నిని 
యథాతథంగా చూసే నిజమైన దృష్్ట, మనలో  కనిప్ంచకుండా ఉండే  అడుడ్పడే తతాతువాలనీని తొలగపోయిన 
తరువాత కలుగుత్ంది. మన  శ్స్్రాలు ఈ శుద్ధమైన దృష్్టనే “దర్శనం”అని  చెబుతాయి. 

చాలా మంది దర్శనం అంటే ఒక  మహాత్్మడిని కేవలం చూడటంగా భవిస్తు  చాలా పరిమితంగా అర్ం 
చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలా  శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని  ఆయన  జీవితకాలంలో ఎంతో మంది చూశ్రు; కాని 
ఆయనను యథార్ంగా యథాతథంగా చూసివారు చాలా తకు్కవ. మరి నిజంగా ఆయనను దర్శనం 
చేసుకుననిదెవరు?  న్కు ఈ సందర్ంలో బాబూజీ వాక్యం గుర్తుసతుంది:  “ననుని చూడాలని చాలా మంది 

నిజమైన పక్షపాత రహత దృష్్టతో చూసేతు, వసుతువ్లు యథాతథంగా, 
ఉననిదుననిట్్లగా కనిప్స్తుయి. ఉద్వాగస్్యిలో ఎట్వంటి నిర్ణయ్నిక్ 

రాకుండా, ఎట్వంటి నిరా్ధరణకు రాకుండా, ఏదీ  జోడించకుండా, ఏదీ  
తీసివేయకుండా ఉననిదుననిట్్లగా గ్రహంచగలుగుతాం. యథారా్నిని 

యథాతథంగా చూసే నిజమైన దృష్్ట, మనలో  కనిప్ంచకుండా ఉండే  
అడుడ్పడే తతాతువాలనీని తొలగపోయిన తరువాత కలుగుత్ంది. మన  

శ్స్్రాలు ఈ శుద్ధమైన దృష్్టనే “దర్శనం”అని  చెబుతాయి. 
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వస్తురు; కాని నిజ్నిక్ ఎవవారూ చూడకుండానే వెళ్్లపోతారు”  అని  అంటూండేవారు. 

చాలా మంది కృష్్ణడిని ద్వాష్ంచేవారు.  కొంతమంద్ ప్రేమించేవారు. దురో్యధనుడు అవమానించేవాడు,  
కృష్్ణడు కేవలం మాయగాడనేవాడు. అరుజునుడు ఆరాధంచేవాడు కాని కేవలం తన  నేసతుంగా మాత్మే 
పరిమితంగా చూసేవాడు. చివరిక్ రాధ  కూడా కృష్్ణడంటే అమితమైన ప్రేమ  గలదైన్ కూడా కృష్్ణడిని ఈ 
సమసతు విశ్వానికే ప్రభువ్గా గురితుంచలేకపోయింది. అందరూ తమ తమ  పరిమిత దృక్పథంతో  చూసినవారే. 
ఎవవారూ సంపూర్ణ సతా్యనిని యథాతథంగా దరి్శంచలేకపోయ్రు. 

ఎందుకంటే ప్రతీ వ్యక్తు కూడా ప్రతే్యకంగా ఉంటాడు. ప్రపంచంలో ఉనని ఇనిని కోట్ల కోట్ల మందిలో ఎనిని  
అభిప్రాయ్లుంటాయో ఊహంచండి; భూమీ్మద మనం  ఉనని ఈ క్షణంలో వీటనినిటి ప్రభవం ఎలా  ఉంట్ందో; 
ఎనిని వ్యక్తుగత దృక్పథాలున్నియో  ఊహంచండి ఒకస్రి. దీని పర్యవస్నంగా  అసమ్మతి, అనైక్యత  
ఏర్పడతాయి. 

మనం  ముందు నుండీ ఇలా  ఉననివాళళిం కాదు. మొట్టమొదటో్ల  ప్రతీ  వ్యక్తుగత చేతనం  ఒకేలా ఉండేది. 
అందరిలోనూ సమానంగా ఈ యదార్ానిక్ సంబంధంచిన శుద్ధ దర్శనమే ఉండేది. సరైన ఆలోచన్  విధానం 
లేకపోవడం వల్ల బేధాభిప్రాయ్లు ప్రవేశించాయి; అలా  మనం  చినిని-చినిని వ్యక్తుగత ప్రపంచాలు సృష్్టంచుకోవడం 
ప్రారంభించాం. బాబూజీ వీటిని ఎవరి దీవాపాలు వాళ్ళి సృష్్టంచుకున్నిరనేవారు; ఏకతవాం నుండి దూరంగా 
ఎవరిక్ వారు ఉండేలా ఒంటరితనం దిశగా ఈ దీవాపాలు ఒకదానికొకటి దూరంగా జరగుతూ ఉండటం 
మొదలయి్యంది. అహంకారం నడిప్ంచే అసితుతావాలుగా  మనం  మారిపోయ్ం.  

అహం  స్వాభవికంగానే  స్వార్పూరితంగా  ఉంట్ంది;  తన  ఉనిక్ని  కాపాడుకోవడమే అహం  కోరుకునేది.  
తన  గురితుంపు ఎక్కడ న్శనమయిపోత్ందననిద్  అహం  యొక్క  మహాభయం.  అహం  తన మృత్్యవ్  
కంటే,  శ్రీరక  మృత్్యవ్నే  ఎకు్కవగా  ఇష్టపడుత్ంది.  తన  అసితుతవాం ఎప్పటిక్ కొనస్గంచుకోవడంలోనే 
నిమగనిమై ఉంటూ, అద్దంలో తనను తాను చూసుకుని  ఇంకా ఉన్నినని తృప్తు పడుతూ ఉననిట్్లగా, ఎపు్పడూ 
తనను తాను చూసుకుంటూ ఉండాలనుకుంట్ంది.    

అహానిక్  తనకంటూ ఒక  సవారూపం లేనపు్పడు తనను తాను ఎలా  చూసుకుంట్ంది?  తెలుసుకోగలిగన 
వసుతువ్లలో తనను తాను చూసుకుంట్ంది.  గ్రహంచగలిగన  విషయ్లో్లనూ, మనస్్సక్షిక్ బాహ్యంగా 
ఉండే వసుతువ్లో్లనూ తనను తాను చూసుకుంట్ంది. బాహ్యంగా ఉండేట్వంటి వసుతువ్లను స్చిస్తు ‘అది  
నేనే ‘అని  సవాయంగా ప్రకటించుకుని తృప్తు పడుత్ంది. ఇలాగే తనను తాను మనసులోనూ, శరీరంలోనూ 

నిజమైన ఆత్మదర్శనం జరగాలంటే  ఈ అహం  
ఏర్పరచుకునని తపు్పడు గురితుంపులనీని పూరితుగా  

రాలిపోవాలి.  
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కూడా చూసుకుంట్ంది, అలాగే శరీరానిక్ బాహ్యంగా ఉండేవాటిలో్ల కూడా చూసుకుంటూ ఉంట్ంది; 
ఉదాహరణకు సంస్కృతి, భష, రుచి,  సంపదలు వగైరాలో్ల కూడా తనను తాను చూసుకుంట్ంది. 

బాబూజీ ఒక  లేఖకు సమాధానం వ్రాస్తు ఒకస్రి: “నీకు మహాపురుష్లను దరి్శంచాలనుండటం మంచిద్. 
కాని నీ  సీవాయదర్శనం కోసం ప్రయతినించడం ఇంకా మంచిది” అని  వ్రాస్రు. నిజమైన ఆత్మదర్శనం 
జరగాలంటే  ఈ అహం  ఏర్పరచుకునని తపు్పడు గురితుంపులనీని పూరితుగా  రాలిపోవాలి.  కాని అహానిక్ ఈ 
తపు్పడు గురితుంపులతో  చాలా అనురాగం ఉంట్ంది. వాటిని ఏమాత్ం బెదిరించిన్ దురాక్మణకు దిగుత్ంది. 
ఒక్కస్రి  ఊహంచండి: మీలో భగమై ఉననిదానిని ఎవరైన్ విమరి్శంచారంటే ఏమవ్త్ందో ఊహంచండి!  
అది  మతం  కావచుచు,  జ్తి కావచుచు, కులం కావచుచు, మీ  కుట్ంబం కావచుచు, వగైరా, వగైరా ఇవనీని 
నిజమైన గురితుంపుకు తొడిగన ముసుగులే. 

నొక్్క నొక్్క హంకరించే అహంకారాలు  ఐకమతా్యనిని న్శనం చేసేవిగా ఉంటాయి. ఒక  సమూహంలో 
పని  చేసుతుననిపు్పడు ఇతరులు మీ కంటే భిననింగా పనులు చెయ్్యలనుకుంటారు. మీరు కూడా గనుక మీ  
సవాంత ఆలోచనలకే కట్్టబడి ఉంటే, ఇతరుల నుండి వచేచు నిరా్మణాత్మకమైన స్చనలు  కూడా బెదిరింపులా్ల 
అగుప్స్తుయి. ఒక  గ్రూపులోఅందరూ  పని  చేసుతుననిపు్పడు  “న్  దారే రహదారి” అనే  ధోరణిని 
అనుసరిసుతున్నిమనుకోండి,  ఒక్కస్రి ఊహంచండి ఫలితం ఎలా  ఉంట్ందో!  మనం  గనుక పట్్ట-విడుపు 
పాటిస్తు అహంకారసమస్యలను  నివారించుకోగలిగతే అభిప్రాయ బేధాలు కూడా ఆరోగ్యకరంగా కనిప్స్తుయి. 

అహంకారంతో కూడిన ధోరణితో పని  చేసే తీరు వల్ల, మాస్టరుగారి పనిక్ ఆటంకం కలుగుత్ంది; మనలను 
దివ్యశక్తుక్ వాహకాలుగా వినియోగంచుకోవడంలో మాస్టరుగారి పనిక్ ఆటంకం  వాటిలు్లత్ంది. మనలో 
దివ్యశక్తు యొక్క  ప్రవాహానిక్  ఆటంకం  కలిగందంటే రాప్డి  ఏర్పడుత్ంది.  ధా్యన  సమయంలో  “కుదుపులు” 
రావడం  వ్యవస్లో  ఆటంకం  ఏర్పడటానిక్  సంకేతం.  

అహం  అనే  మటి్టలో  సంస్్కరాలనే బీజ్లు 
న్టడం వల్ల పెరిగేవే ఈ వ్యక్తుగత  విధులు  అనే 

వృక్షాలు. హృదయంలో కలిగేట్వంటి సంకలా్పలు 
సంస్్కరాలు పుటి్టస్తుయి; వాటిని మనసు నెరవేరచుడం 

కోసం పని  చేసుతుంది. మనసు పని చేసే  తీరులు, 
ధోరణులే వృత్తులంటే. మన  వృత్తులే  మన  

ప్రవృత్తులను నడిప్ంచేది. వృత్తులు, ప్రవృత్తులు 
కలిసి మన  ప్రకృతిని (మన సవాభవానిని) తయ్రు 

చేస్తుయి. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాత్మకం-  సతతువారజసతుమో 
గుణాలతో  కూడి ఉంట్ంది. 
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అహంకారము,  సంస్్కరాలు  భగస్వాములు.  మనం  ఉద్వాగపూరవాకంగా  ప్రతిక్రియను  చూప్ంచినపు్పడు 
సంస్్కరాలు ఏర్పడతాయి. మనలో  ఉండే అహంకారమే ఈ ప్రతిక్రియను సృష్్టంచే తతతువాం.  సంస్్కరాలు 
ఏర్పడేలా చేసేది ఈ తతతువామే. అహంలో ఈ  ప్రతిక్రియ ఎందుకుంది? అహం  తనను తాను చూసుకునే 
వసుతువ్లో్ల అభివృది్ధ జరిగన్ లేక  అపాయం కలిగన్  ప్రతిక్రియను చూప్సుతుంది. ఈ ప్రతిక్రియలే ఇష్్టలు, 
అయిష్్టల రూపంలో  వ్యకతుమవ్తాయి. దీని వల్ల కలిగన  ఉద్వాగం  అది  నకారాత్మకం అయిన్, సకారాత్మకమైన్ 
అది  ముద్రగా ఏర్పడుత్ంది. 

దీనిక్ పూరకంగా, అహం  ఏయే వసుతువ్లో్ల తనను తాను  గురితుస్తు ఉంట్ందో ఈ సంస్్కరాలే మనకు 
తెలియజేస్తుయి. అహంకారము, సంస్్కరము, ఈ రండూ కలిసే  మాయను సృష్్టస్తుయి. మన  గ్రహంచే 
జ్ఞాన్నిని వడపోసేస్తుయి, ఫలితంగా సతా్యనిని యథాతథంగా దరి్శంచలేము; ఉననిదుననిట్్లగా గ్రహంచలేము.  

అహం  అనే  మటి్టలో  సంస్్కరాలనే బీజ్లు న్టడం వల్ల పెరిగేవే ఈ వ్యక్తుగత  విధులు  అనే వృక్షాలు. 
హృదయంలో కలిగేట్వంటి సంకలా్పలు సంస్్కరాలు పుటి్టస్తుయి; వాటిని మనసు నెరవేరచుడం కోసం పని  
చేసుతుంది. మనసు పని చేసే  తీరులు, ధోరణులే వృత్తులంటే. మన  వృత్తులే  మన  ప్రవృత్తులను నడిప్ంచేది. 
వృత్తులు, ప్రవృత్తులు కలిసి మన  ప్రకృతిని (మన సవాభవానిని) తయ్రు చేస్తుయి. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాత్మకం-  
సతతువారజసతుమో గుణాలతో  కూడి ఉంట్ంది. 

మన  ప్రకృతిలో ఉనని లక్షణాలను బటి్ట మనం  కొనిని పనులు పద్  పద్  చేస్తు ఉంటాం. భోజనప్రియుడు 
ఎపు్పడూ హోటళళికు వెడుతూ ఉంటాడు. సరి్ఫంగ్ చేసేవాడు ఎపు్పడూ సముద్ర తరంగాలపై సరి్ఫంగ్ చేస్తు 
ఉంటాడు. సినిమా  పైత్యం ఉననివాళ్ళి ఎపు్పడూ సినిమాలకు వెడుతూ ఉంటారు. అట్వంటి కార్యకలాపాలు 
ఒక  ప్రతే్యక  తరహా  సంస్్కరాలు  ఏర్పడేలా అనుకూలంగా ఉంటాయి; ఒకొ్కక్క వ్యక్తు సవాభవానిని బటి్ట 
ఒకొ్కక్క విధంగా ఉంటారు. ప్రతీ జన్మలోనూ నిరంతరాయంగా ఇవే  కార్యకలాపాలను చేయడం వల్ల 
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సంస్్కరాలు ప్రోగయి్య మన  ప్రకృతిని(సవాభవానిని) సుస్పష్టంగా తయ్రు చేస్తుయి. దీనేని మనం  ప్రారబ్ధం(విధ) 
అని అంటాం. 

మన  వ్యక్తుగత విధులను సృష్్టంచుకుననిది మనమే. కాని  దివ్యమైన విధ  అనేది ఒకట్ంది – ఆ విధని మనం  
నెరవేరుచుకోగలిగేది  మనం  వ్యక్తుగతంగా సృష్్టంచుకునని ప్రపంచాలను మనం  విలీనం చేసుకోగలిగనపు్పడే; 
దీనేని మనం  వ్యక్తుగత ప్రళయం అంటాం. 

ఈ  ప్రయోజనం కోసమే  పతంజలి మహరిషి యోగపథానిని అందించినది. దీని దావారా మనం  వృత్తులను 
నిరోధంచగలుగుతాం; లేకపోతే  ఈ వృత్తులు మన  విధని సృష్్టంచి  ఈ మాయ్ వలయంలో తిరుగుతూ 
ఉండేలా చేస్తుయి. ఈ ప్రయోజనం కోసమే పూజ్య బాబూజీ మహారాజ్ వృత్తులను పెంపొందించే సంస్్కరాలను 
తొలగంచుకునే పద్ధత్లను రూపొందించారు. చితతు వృతితు నిరోధః అనేది ఒక  యోగసి్తి. వృత్తులకు ఆజ్యం 
పోయడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు; అందుకే దానిని అ-యోగ్య  అంటారు, అంటే యోగం కానిది అని. 

దురదృష్టవశ్త్తు, తాను చేసుకునని సృష్్టని సంరక్షించుకోవడమే అహం  యొక్క ప్రవృతితు. తనను తాను 
వృత్తులో్లనూ, ప్రవృత్తులో్లనూ, ప్రకృతిలోనూ, ప్రారబ్ధంలోనూ చూసుకుంతూ ఉంట్ంది అహం. ఇది  పరివరతునను 
కష్టతరం చేసుతుంది. మన  ప్రియతమ చారీజీ అంటూండేవారు: మూరుఖుడైన్  కూడా పొరపాట్ అయిపోయిన 
తరువాత తన  పొరపాట్ను గ్రహస్తుడు, గ్రహసేతు గనుక; తెలివైన వ్యక్తు, పొరపాట్ చేసుతునని సమయంలో 
గ్రహస్తుడు; వివేకవంత్డు,  ఆ తపు్పలు  జరుగక  ముంద్  గ్రహంచి  వాటిని  నివారించుకోగలుగుతాడు.  
తాను చేసేవి తపు్పలని తెలిసుండీ, మొండిగా తాను చేసే పనులు సరైనవే అని  ప్డివాదం  చేసే వ్యక్తుని  ఏ  
కోవలో  ఉంచాలి?  అట్వంటి వ్యక్తులో పరివరతున ఎలా  వసుతుంది? తీరిక లేకుండా తన  సృష్్టని తాను 
నిరి్మంచుకునే పనిలో ఉననివాడు తన  వ్యక్తుగత ప్రళయ్నిని  ఎలా  ప్రారంభిస్తుడు?  రాగ  బంగారంగా  
మారాలంటే  ఎప్పటికైన్  అవ్త్ందా? మనలను మనం  ఎందుకు మారుచుకోలేకపోత్న్నిమో బహశ్ 
మనక్పు్పడు వివరణ దొరిక్నట్్లగా ఉంది.  బాబూజీ  వివరించిన  23  వృతాతుల  చిత్ంలో  అహానిక్  
సంబంధంచిన  వృతాతులు మాయ్ వలయ్లకు ఆధారంగా ఎందుకున్నియో కూడా విశదమవ్త్ంది. 
సంస్్కరాలు ఏర్పడకుండా ఉదాతతుమైన కారా్యలను  చేసే విధంగా  మన  జీవనశైలిపై పట్్ట సంపాదించేట్వంటి 
అంతరంగ శిక్షణను సహజమారగాం అందిసుతుననిది. సంస్్కర భరానిని తొలగంచడం తేలిక. స్యంకాల 
శుదీ్ధకరణ ప్రక్రియ దావారా  ఏ  రోజుకారోజు సంస్్కరాలను తొలగంచుకోవచుచు. వ్యక్తుగత సిటితుంగుల దావారా 
ఈ  జన్మ యొక్క గతానిక్ సంబంధంచిన సంస్్కరాలను తొలగంచవచుచు. గత  జన్మల సంస్్కరాలను 
భండారలో్ల, మాస్టరుగారి భౌతిక సనినిధలో జరిగేట్వంటి స్మూహక  ధా్యన్లో్ల తొలగంచుకోవచుచు; అభ్యసి 
గనుక అంక్తభవం గలవాడైతే లయ్వస్కు చేరుకోవడానిక్ అసలు సమయం పట్టదు కూడా.

సంస్్కరాలు ఏర్పడకుండా ఉండటం అనేది పెద్ద సమసే్య. ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ ముద్రలేర్పడకుండా 
ఉండటం అంటే బొగుగా గనిలోక్ వెళ్ళి  మసి  అంటకుండా బయటకు రావడంలాంటిది.  గాలివానలో నడుస్తు 
తడవకుండా ఉండటం లాంటిది. వానను ఆపలేము గాని రైన్ కోట్ వేసుకుని తడవకుండా మనలను మనం  
కాపాడుకోగలం. మన  మనసుకు, హృదయ్నిక్ “రైన్ కోట్”  లా  పని  చేసేది ఏది, ఉద్వాగభరితమైన 
పరిస్ిత్లో్ల  కూడా వాటి ప్రభవం లేకుండా కాపాడగలిగేది ఏది? ఆ భగవంత్ని పట్ల ప్రేమలో తడిసిపోయిన 
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నిరంతర స్మరణ అనే  కవచం దావారా మనలను మనం  సంరక్షించుకోవచుచు. 

నిరంతర స్మరణ అనేది ఒక  ప్రతే్యకమైన వడపోసే స్ధనం. మన  చేతన్వస్లో ఈ ముద్రలు  మరకలు  
సృష్్టంచకుండా వడపోసేసుతుంది.  వినమ్రత అనే  రక్షణ కవచంతో నిరంతర స్మరణ అహానిని వడపోసి, పక్షపాత 
ధోరణుల ప్రభవాల నుండి కాపాడుత్ంది; తదావారా  మన  దివ్య  గమ్యస్్నం  మన  దృష్్టలో  స్పష్టంగా  
కనిప్ంచేలా చేసుతుంది.  మనం  గ్రహంచిన  జ్ఞానం, మన సృష్్టకరతు  పట్ల  ప్రేమలో హృదయం సంపూర్ణంగా  
నిమగనిమై  ఉననివాడిక్,  ఐహక విషయ్లు,  భ్ంతితో  కూడిన విషయ్లూ  కూడా అస్ధారణంగా,  
దివ్యంగా  మారిపోయతాయి. భగవంత్డు  దివ్యమైనవాడైనపు్పడు,  ఆయన  సృష్్ట  కూడా  దివ్యమైనద్;  
ఎందుకంటే  మూలము,  దాని  ప్రభవమూ రండూ ఒక్కటే కాబటి్ట. మొతతుం అంతా దివ్యంగా మారిపోత్ంది.

ప్రేమతోనూ, గౌరవంతోనూ,
కమలేష్

పూజ్య శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్
123 వ జయంతి సందర్ంగా 

ఏప్రిల్ 29, 30 మరియు మే 1,2022  తేదీలో్ల


