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ప్రార్ధన (Prarthana)
- Pujya Sri. K.C.Narayana

‘ప్రార్ధన’ గురించి 1996 బసింత్ ఉత్స వములో
పూజ్య శ్రీ కే.సి. నారాయణ గారు ఇచి్చి న ప్రసింగముపై
ఆధారతము.
ఈరోజు మన ముిందున్న విషయము ‘ప్రార్థన’.
ఇప్పు డు ఈ ప్రార్థనతో మనము ఏదైనా గాని
సాధించగలము
అనేది
ఒకటి
మనము
తెలుసుకొనవలసి వున్న ది
ప్రార్థన అనే దానిని
బాబూజీగారు మన సాధనకు అనుసింధానము చేశారు.
ఏవిధముగా తీసుకు వచ్చి రు అింటే నిదురించుటకు
ముిందు చేయవలసిన ప్రార్థనగా చె్రా్పు రు.
“రాప్రి ్రరుిండబోవుటకు ముిందు భగవింతుని
సని్న ధానమును భావిించుచూ, తెలియక చేసిన
తప్పు లకు దీనతతో ్రశా్చి త్తా్రమును తెలు్పు కొనుము.
అటి్టి తప్పు లను మరల చేయనని కృతనిశ్చి యముతో
వినపమ భావనతో క్షమాభిక్షను అర్థించి ప్రార్థింపము.”
దీని దా్వా రా మన యొక్క మానసిక సి్థ్రిని గురించి
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ఆయన అడుగుతునా్న రు. ఆ వివరణము గాని మీరు
చదివితే ముఖ్య ింగా మీరు తెలుసుకునేది ఏమిటింటే:
జీవిత లక్ష్య ము - జీవిత లక్ష్య ము అనగా

1.
ఏమిటి?

2.
మానవుని జీవితములో ్రరపూర్ణత మానవుని జీవితములో ్రరపూర్ణత అనగా ఏమిటి?
3.

్రరపూర్ణత - ్రరపూర్ణత అనగా ఏమిటి?

4.

మనిషి ఎప్పు డు ్రరపూరు్ణడు కాగలడు?

దానికి బాబూజీ ్రరింగా మనకు లభిించే జవాబు
ఏమిటింటే:
1.
గుర్తాించుట
2.

నీవు ప్రభువును నిజముగా ప్రభువేయని

నీవు ఆతని దాసుడవని గుర్తాించుట

3.
మరయూ నిను్న
సింపూర్ణముగా అర్పు ించుకొనుట

నీవు ఆతని సేవకు

మూడు విషయాలు చె్రా్పు డిక్క డ. ఇదే మానవ
జీవితములో
్రరపూర్ణత
అింటాడు,
మానవ
జీవితములో ్రరపూర్ణత అింటే ఇదే! అింటే మన
అధా్య ్రి్మి క యాపతలో గాని, ఆదిభౌ్రికింలో గాని,
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ఎటువింటి సి్థ్రిని నీవు
పిందినాగాని, నువు్వా
చపకవర్తావి
అయినాగాని
ఇక్క డ,
ఆధా్య ్రి్మి క
విషయింలో ధర్మి చపకవర్తావి అయినాగాని, నీవు
ఎటువింటి సి్థ్రిని పిందినాగాని బాబూజీగార మాటలో్లో
చె్రా్పు లింటే, మహా్రరషద్ ఆయనకి ఏదైతే వుిందో,
అది వునా్న గాని, ఆయనే మహా్రరషద్ ఈ రోజు. ఈ
రోజు అింటే ఇింకో వెయి్య సింవత్స రాలదాకా ఆయనే
వుింటాడు.
అటువింటి
వ్య కి్తా,
అటువింటి
విశిష్టిమూర్తాత్వా ము
కూడా
నేరు్చి కో
వలసినది,
తెలుసుకోవలసినది ఏమిటి అింటే ‘భగవింతుడు
భగవింతుడే’, ‘ప్రభువు ప్రభువే’.
ఈ విశిష్టిమూర్తాత్వా ము, ఈ మహా్రరషద్ కూడా ఆ
భగవింతునికి దాసులేనని, మరయూ ఆయన సేవకై
ఆత్మి సమర్పు ణ చేసుకొనిన వారేనని. అది ఆయన
సి్థ్రి.
మన సి్థ్రి, అది ఏదైనను, పబహ్మి ిండములో
వుిండడమో, ్రర పబహ్మి ిండములో వుిండడమో,
పిండదేశములో
వుిండడమో
లేక
ఎక్క డా
వుిండకపోవడమో, ఎక్క డ వునా్న గాని ఏదో ఒక సి్థ్రిలో
వుింటాము.
ప్రభువును
ప్రభువుగా
ఎఱుక
గలిగియిండుట మరయ తను దాసునిగా/సేవకునిగా
తెలిసి వుిండుట. ఎల్లోప్పు డును భగవింతుని సేవ
చేయటకు ఇచ్ఛ
కలిగియిండుట, భగవింతుని
సని్న ధలోనుిండి ఎల్లోవేళలా భగవింతుని సేవ
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చేయట.
ఈ
విధముగా
తనను
తనుగా
సమర్పు ించుకొనుటయే
మానవజీవితమునకు
్రరపూర్ణత అిందురు.
ఇది ఎప్పు డు సాధ్య ము అవుతుింది అని అింటే,
మనము శూన్య త సి్థ్రిలో ఉన్న ప్పు డు మాపతమే
సాధ్య ము అవుతుింది. మన కోరకలింటూ లేకుిండా
దైవేఛ్చి మాపతమే మన ఇఛ్చి అయినప్పు డు మాపతమే
వీలు్రడగల విషయమిది.
అిందువలన ప్రార్థన
చేయడానికి అర్హత ఏమిటి అింటే మొదట నీవు
శూన్య త సి్థ్రిలో ఉిండాలి.
అటువింటి వాడు ఎిందుకు ప్రార్థన చేసా్తాడు? వాడు
ప్రార్థన చెయ్య డు. నా ఉదే్దేశింలో వాడు కోరుకునేది
ఏమీ లేకపోతే, శూన్య త సి్థ్రిలో వున్న వాడు చేసేది
ఏమి ప్రార్థన అని అింటే అది విశ్వా క్షేమము గురించి
చేయ ప్రార్థన అవుతుింది.
మన చైతన్య ము ఉిందే అదే మన యొక్క
వ్య కి్తాత్వా ము అతు్య న్న త సి్థ్రికి చేర, ఆసా్థయిని తనలో
నిలుపకొనగలిగిన వ్య కి్తాత్వా ము ఎల్లోప్పు డూ ‘ప్రార్థనా
సి్థ్రి’ లోనే ఉింటుింది. ఎల్లోప్పు డూ దైవము యొక్క
ఉనికి వుింటూ, మనమాతనికి దాసులమని మాపతమే
అని గుర్తాించుకొను సి్థ్రిలో వుిండుటయే ప్రార్థన.
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ప్రార్థనా విధానమును, చలావరకు సాధారణమైన
దిగువసా్థయికి
మనము
తీసుకొని
రాగలిగితే,
దిగువసా్థయి అింటే నా ఉదే్దేశ్య ములో స్థలసా్థయి అని
కాదు.
ఇటువింటి అతు్య న్న తమైన భావన,
శూన్య సి్థ్రిలో
వున్న ప్పు డు
మాపతమే
ప్రార్ధన
వీలవుతుింది. మనము అింతటి అతు్య న్న తసి్థ్రి లో
లేము కాబటి్టి, మనకు అన్వా యిించుకోవలి్స న ్రధ్ధ్రి
ఏమిటి అింటే ఆయన చెప్పు న ప్రార్థన వచి్చి ింది.
దాింట్లో ఏముింది?
“ఓ ప్రభూ! మానవజీవనమునకు నీవే యధార్థ
లక్ష్య ము. - అనగా భగవింతుని భగవింతునిగా
ఎఱుకగలిగి యిండుట అయిన్ర్పు టికీ, మేము మా
కోరకలకు బానిసలముగా వునా్న ము. ఇక్క డ జరగిన
మారు్పు ను గుర్తాించిండి.
మన నిజసి్థ్రి ఏమిటి?
మనము భగవింతునికి దాసులముగా ఉిండవలసినది.
అలా వుిండుట ్రరపూర్ణత అవుతుింది. కాని మనము
మనకోరకలకు
దాసులము
అయి
వునా్న ము.
అిందుకని ఇది దిగువ సా్థయిలో సవరించిన ఒక
ప్రార్థన.
ఇక్క డ ఉత్పు న్న మయే్య ప్రశ్న ఏమిటింటే ఎవరు
సహాయము చేయాలి? ఇింతకు ముిందున్న విధింగా
అయితే, మనము భగవింతునికి సేవ దా్వా రా
సహాయము అింటునా్న ము.
కాని మనము ఇింకా
ఆసా్థయికి ఎదగలేదు. కాబటి్టి మనము ఆయనకు
sriramchandra.in

Satyapadams

సహాయము చేయగలిగే సి్థ్రిలో లేము. అిందువల్లోనే
మనము భగవింతుడినే
మనకు సహాయము
‘మేము
చేయమని
అడుగు
తునా్న ము.
ఆధా్య ్రి్మి కోన్న ్రికి
ప్ర్రిబింధకములయిన
మాకోరకలకు బానిసలమై వునా్న ము. ఈ ్రరసి్థ్రి
నుించి మనలను విముకు్తాలనుచేసి ఆయనకు సేవ
చేయగలిగే సా్థయికి
చేర్చి మని’ కోరుతునా్న ము.
“ఆసి్థ్రికి మము్మి గొనిపోవుటకు నీవే ఏకైక దైవము,
శకి్తావి” అని వేడుకొనుచునా్న ము.
భగవింతునికి దాస్య ము, మనము భగవింతునికి
దాసులము కావాలి.
కాని, ప్రసు్తాతము మనము
కోరకలకు బానిసలమయి వునా్న ము. అిందువలన,
పూజ్య
బాబూజీగారకి,
అతు్య న్న త
సక్ష్మి చైతన్య సి్థ్రిలో వచి్చి న ప్రార్థన ఎవరకైతే
ఉ్రయోగ్రడుతుిందో,
మనకి
ఉ్రయోగ్రడాలో,
అటువింటి ప్రార్ధన అలా సవరణము చెింది వచి్చి నది.
కాని ్రదవ ఆదేశములో మాపతిం ఆయన అసలు
విషయాని్న
స్పు ష్టిము గా చె్రా్పు డు.
మన సి్థ్రి
ఏమింటే “ప్రభువు (Master)ను నిజముగా ప్రభువేయని
గుర్తాించి తనాతని సేవకు సింపూర్ణముగా నియకు్తాడైన
దాసుడనని భావిించుటయిందే మానవ జీవితమునకు
్రరపూర్ణత గలదు”. ఈ సి్థ్రిలో మనిం లేము కాబటి్టి ఆ
ప్రార్ధన ఇచ్చి డు. ప్రార్ధన ఇచి్చి ఏమనా్న డు? నా చేత
కావటే్లోదనేసి ప్రార్ధన చెయి్య అింటాడు. ఎిందుకు
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్రడుకునేముిందు చేయాలి? మన అిం్రిమ లక్ష్య ము
ఏమిటి? విపశాిం్రి, చిట్టిచివర లక్ష్య ము విపశాిం్రి.
నీవు ్రడుకునే దానికి ముిందేమిటి. ఇది భౌ్రికింగా
దానికి ప్రతీక. ఇది ఒక విదమైన ప్రతీక. దాని యొక్క
నకలు, ఒక అనుకరణ.
మనము ప్ర్రి రోజూ ్రడుకొింటాము అింటే
విపశాిం్రి పిందుతము. అలా విపశాిం్రి అని దేనిని
మనము కోరుకుింటామో అటువింటి సి్థ్రి లోనే మన
శరీరము కూడ వుింది. కాబటి్టి ఆ శరీరము మనకు
సహకరసు్తాింది.
అటువింటి సి్థ్రిని మనము
అవకాశముగా తీసుకొని ఆ సమయములో ప్రార్థన
చేయాలి అనా్న డు.
ఇప్పు డు మనకొచి్చి న ధౌరా్భా గ్య మేమిటి, ఆ నిపద
మనకి ముించుకొచే్చి స్తాింది. అది మనలను ప్రార్థనను
చేసుకోనివ్వా దు. సరే ఒక అర సెకిండో, ఒక సెకిండో,
రిండు సెకిండో్లో, ఒక నిముషమో, మహా అయితే ్రది
నిమిషాలో ఇింతకింటే మనిం సాధన చేసేది లేదు.
ఇక సాధన కూడా లేదు. ఇక్క డ ఇింకా ఏముింది?
ఏడవడమే, అయా్య నాకు చేతకావటే్లోదు, నువు్వా
సహాయించెయి్య . ఇదే కదిండి దాింట్లో ఉన్న ్రరసి్థ్రి.
ఒక మాటలో చె్రా్పు లింటే అదే ్రరసి్థ్రి. దాని్న మనిం
చెయ్య లేకపోతునా్న ిం.
ఎిందుకు
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చెయ్య లేకపోతునా్న మనింటే సమరతనము, మతు్తా.
ఇలా కాకుిండా, మనయొక్క జీవిత లక్ష్య మును
నిర్ణయిించుకోవాలి.
మన జీవిత గమ్య ిం. ఏదైతే
విపశాిం్రి అనేది ముిందుగానే మనిం నిర్ణయిం
చేసుకుింటామో, ఈ శారీరక విపశాిం్రి చేసేదానికి
ముిందు కాస్తాింత సమయము తీసుకొని నీయొక్క
బలహీనతలు అని్న
కూడా ఆయనకి చెప్పు , నీ
తప్పు దాలాయనకి చెప్పు , దానికి ్రశా్చి త్తా్ర ్రడుతూ
ఒక విధమైన ఒక అ్రి వినపమ సమర్పు ణ, అింటే
ఏమిటి? వినపమతతో, నాచేత కాదు నీవే సహాయిం
చెయా్య లి అనే ఒక భావింతో మనిం గాని అయని్న
కోరుకుింటే దానికి స్పు ిందిసా్తాడింటాడు, జవాబిసా్తాడు
అనింటాడు. ఎవరు? మాస్టిర్ స్పు ిందిసా్తాడింటాడు.
దానిలో ఏమింటాడు? ఈ వినపమత భావము వసే్తా,
వెనువెింటనే అతనొసా్తాడింటే, ఎప్పు డొసా్తాడు? దానికి
ఇింకొక నిబింధన పెటా్టిడు. భగవింతుని దృషి్టి
తప్పు తే ఇింకేదీ కోరకుిండాగాని, అింటే ఏమిటి? నీవే
త్ర్పు ఇతః్రరింబెరుగను అని చె్రా్పు లి. లేదులేదు
నాకు నేను రే్రటి నుించి నేను ఈ తప్పు దాలు
చెయ్య కుిండా నా పశమతో నేను బాగు్రరుచు
కుింటాను అనేది కాదిక్క డ. బాగు్రరుచు కుింటాననే
నిర్ణయిం మీరటా్లోగు చేసా్తారు. కాని దానిపైన ఆధార్రడి
మన స్వా ప్రయత్న ముతో మన ప్రయత్న ముతో దాని్న
బాగు్రరుచు కుింటామింటే మాపతిం అది వీలు్రడదు.
అప్పు డు భగవింతుని దృషి్టి మనవైప ్రడదు.
ఇింతకుముిందు ఆయన చెబుతూ నువు్వా దా్వా రకా
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నివాసా అని మొదలెటా్టిమనుకోిండి, దా్వా రకతో
పోయినింత మాపతన మనకు సమసా్య ్రరషా్క రము
అయిపోతుింది అనేది, రషికేష్ పోతే అక్క డ
సమసా్య ్రరషా్క రము అవుతుిందనుకుింటే, మర ఆ
్రరషా్క రము ఎింత వరకు అవుతుిందో అింతే
అవుతుింది. దాని గురించి చర్చి ించే అవసరము
లేదు. మొత్తాము కూడా ప్రభువు చేత, ఆయన వల్లోనే
మొత్తాము జరగాలి అనే ఒక పూర్తాగా ఆయన పైనే
ఆధార్రడివున్న భావనతో, భకి్తాతో గాని మనిం ప్రార్థన
చేసే్తా తనకు తనుగా ఆయన దృషి్టి నీవైప
మరలుతుింది అింటాడు. అిందువలన, నిదురపోయే
ముిందు సమయములో మనము నేరు్చి కోవలి్స ింది
ఏమిటి అని అింటే, నీ చిట్టిచివర దశ యొక్క
ప్ర్రిబిింబముగా నిను్న నీవు చేసుకొింటునా్న వు.
తెల్లోవారు జాము వచే్చి సరకి ఏమనా్న డు, మొదటి
ఆదేశములో మీకు సరో్య దయముతో కూడా, అింతకు
ముిందుగా గాని లేవమని. నీ యొక్క ఆ సమయిం
ఉ్రయోగిించుకోమింటాడు. మొత్తాిం దీింట్లో కూడా
సత్య ్రధమార్గసిదా్ధింతిం లోకూడా, ఏదైతే ప్రకృ్రి లో
వుిందో దాని్న పూర్తాగా ఉ్రయోగిించుకొని మన సాధన
చెయ్య మింటాడాయన. తెల్లోవారు జామునే ఎిందుకు
చెయా్య లి, ఎనిమిది గింటలకు నేను లేసా్తానింటే,
ఎనిమిది
గింటలకైన
లేవవచు్చి
తరువాతైనా
లేవవచు్చి అదికాదు ముఖ్య ింశము అక్క డ. ఆయన
చెప్పు ిందేమిటింటే,
నీవు
ప్రకృ్రి
సహాయము
కావాలనుకుింటే,
నీకు
ప్రకృ్రి
సహాయిం
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చెయా్య లనుకుింటే, అది వుింది. అిందుబాటు వుింది.
సింధా్య సమయిం తెల్లోవారు జామున
కూరు్చి ింటే
ఏదైతే ఇది రిండిింటికి, ఒక activity కి inactivity కి
సింధ్య వుింటుిందో అక్క డ మొదలు పెటు్టి నీ సాధన.
నువు్వా
సాయింకాలిం
వచే్చి సరకి
విపశాిం్రి
తీసుకుింటావు. నీవు అలసివుింటావు. మనసులో
పెటు్టికో. నీవు దీనికి similar situation లో ఉింటావు
కాబటి్టి ఆ సమయములో నీవు ప్రార్థించు అని
అింటాడు. అిందుకని ప్రార్ధన అనేది అింత సులువు
కాదు. ఇది ఒకొ్క క్క సి్థ్రిలో ఒక మాదిరగా వుింటుింది.
మొదట్లో సహజముగా చేసినప్పు డు మన బాధలు
మనకుింటాయి, అవి నివేదిస్తావుింటాిం. కొని్న రోజుల
తరవాత ఈ బాధలు వుింటూనే వుింటాయి, నాయనా
నీపైన నా మనసుింటే చలే్లో అనేసి ఒకటింటాిం. సరే
నీ పైన నాకు పెద్దే దృషి్టి ఏమీ అక్క రలేదులే నాకు నీ
్రని చేసే్తా చలు అని అింటాిం. నువు్వా ననే్న ిం
చూడనక్క రలేదులే, నీ్రని నేను చేసే్తా చలు అని ఒక
సి్థ్రి కూడ వసు్తాింది ప్రార్ధనలో. ప్రార్ధనలో మనమేమి
కోరుకుింటామింటే కైింకర్య మే చివరగా అవుతుింది.
కైింకర్య మే అిం్రిమ లక్ష్య ము కూడా. మొదట్లో మనకు
ఆయన యొక్క సాక్షాత్క రిం కావాలని గాని ఆయన
సని్న ధానిం కావాలని కోరుకుింటాము. కాని ఆ తరా్వా త
జరగేదేమిటింటే
కైింకర్య మే
నాకు
సర్వా ము.
కైింకర్య ము అని్న టికనా్న ముఖ్య ము, అదే ఆది అదే
అింతము అింటాిం. ఇవనీ్న కూడా సి్థతులు. ఇప్పు డు
దాని గురించి అర్ధము చేసుకోవడిం బుది్ధ ్రరింగా అది
అింత సులువుగా అర్ధమయే్య
విషయాలు కావు.
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అిందుకే ్రరిం్రరలో పెద్దేగా దీని గురించి మాటా్లోడరు.
ఎిందుకింటే ఆ సి్థ్రికి వచి్చి నప్పు డు చెబా్దేింలే అని
వాళ్ళ ఉదే్దేశ్య ిం.
కాని ప్రార్థన అని మనకి ఏదైతే ఆయన చె్రా్పు డో, ఆ
సమయమును
సాధ్య మైనింత
ఎకు్క వగా
ఉ్రయోగిించుకొనవలెను. కాబటి్టి రాప్రి ్రరుిండబోవు
సమయములో సమరతనమును మానేసి కాస్తాింత
వినపమతతో, అణుకువతో మనముగాని ఆయనను
ప్రార్థించగలిగితే,
మనప్రార్థన
త్ర్పు నిసరగా
విజయవింతమగును.
ఆయనపైన
పూర్తాగా
ఆధార్రడినప్పు డు త్ర్పు కుిండా ఆయన మిమ్మి లి్న
విింటాడు. కాని మనలో అన్య ధా శరణిం నాసి్తా అనే
భావము మాపతిం మనసు్స లో నిిండివుిండాలి.
నీవే ఏకైక దైవము మరయ శకి్తావి. ‘ఏకైక’ అనే
్రదానికి అర్ధము చలా వుిందక్క డ. అింటే మనము
విశ్వా సృషి్టికి మూలకారకుడైన దైవము గురించే
మాటా్లోడు తునా్న ము గాని వేరవ్వా రని గురించి కాదు.
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