Satyapadams

ప్రాణాహుతి సహిత ధ్యా నము గురువు ్రాపత
పూజ్య శ్రీ కే.సి.నారాయణ గారు
ఏ సాధనలోనైనాకానీ గురువు గారి ఆవశ్య కత మనకు
అర్థ మవుతూనే వుుంటుంది. సాధారణ క్రక్రియలలో
గానీ, పాఠశాలలో పాఠాలు గానీ, సుంగీతములో గానీ,
నాట్య ములో గానీ, యోగాసనాలు గాని, ధా్య నము గాని,
క్రతి ఒక్క దాన్లోకూడా గురువుగారి పాకతత, పాకత
మనుం లెక్క పెడుతుంటాము.
కానీ గురువుగారి
పాకతత గురిుంచి అనగా అతని యోగ్య త, అర్హత
గురిుంచి గాని తకు్క వ ముంది ఆలోచిస్ుంటాుం. జీవిత
లక్య శ్య ది్ధి గురిుంచిన అవగాహన మనకు వుుంటే,
గురువు గారి సమర్ధిత గురిుంచి ఆలోచిుంచగలిగిన
సామర్ధి్య ుం మనకొస్ుంది.
కపాధమికముగా యిక్క డ, క్రత్య కుంగా రాజయోగ
సాధనలో, క్రహ్మ ముతో కానీ,
్రరమాత్మ తోకానీ
లయము కావడుం అనేది మన లక్య ము అని
మాటా్లోడుకుుంటాుం. ఇది వేదాుంత్రరుంగా వుుండే మాట.
ఎుందుకుంటే ఆ క్రహ్మ ము తెలీదు ఆ ్రరమాత్మ
తెలీదు. ఆ గురువు గారి గురిుంచీ మనకు తెలీదు. కానీ
దాుంట్లో ముఖ్య ుంగా మీరు గమనిుంచ వలసినది
ఏమిటుంటే ్రరమాత్మ ఇుంకదియాతీతడు ్రరక్రహ్మ
స్వ రూపుడు. గురువు గారు కూడా ఇుంకదియములను
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నికగహుంచినవాడు. ఇది లేని చోట రాజయోగ
సాధనలో మనకు పెద్దగా సహాయుం జరుగుతుంది అని
అనుకోవడుం సాధకుడి్రి సరి కాదు. ఎుందుకుంటే ఆ
లక్య శది్ధి దె్ర్బ తిుంటుంది. మనకు ఆ లక్య ము
వున్న పు్పు డు, మనకు సహాయుం చేసేవాడి్రి అది
లేనపు్పు డు, మనకు అది వస్ుందా అన్న క్రశ్న
ఎపు్పు డూవస్ుంది.
లెక్క లు మాసా్టారి్రి లెక్క లు రాకపోత మనకు లెక్క లు
ఏమి నేరి్పు సా్డు? కడాయిుంగ్ నేర్పు
మాసా్టారి్రి
కడాయిుంగ్ రాకపోత మనకు కడాయిుంగ్ ఏమి
నేరి్పు సా్డు? అటా్లోగే రాజయోగ సాధనలో యోగ సాధన
చేయలేనివాడు
మనకు
యోగ
సాధన
ఏమి
నేరి్పు సా్డు? ఈ మాకతుం స్పు ష్టాత వుుండాలి మనకు.
కానీ ముఖ్య
విషయుం ఏమిటుంటే
ఇుంకదియ
నికగహము. దీని్రి యమ నియమాలు చెపా్పు రు. ఆసన,
కపాణాయామాలు చెపా్పు రు, క్రత్య హారము అనా్న రు,
ధారణ అనా్న రు, ధా్య నమనా్న రు. చాలా ఉనా్న యి.
అష్టాుంగ
యోగుంలో
చాలా
దశలు
చెపా్పు రు.
వేదాుంత్రరుంగా
కూడా
దీని్రి
కావలసినని్న
నియమాలు చెపా్పు రు. ఎటా్లో చేయడుం అనేది మనకు
ఎవరూ చె్ర్పు లేదు.
అని్న టికుంటే ముఖ్య ము ఏమిటుంటే మనిషి మనిషిగా
మనాలుంటే
సత్య ము,
అహుంస,
ఆసే్యము,
అ్రరికగహము,
క్రహ్మ చర్య ము
అనే
అయిదు
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లకణాలు వుుండాలి. అవి వున్న రోజు వాడు మనిషి
అవుతడు. లేకపోత వాడు నరుడి గానే వుుంటాడు.
అుందరూ నరులే. కాకపోత మనిషిగా మారాలుంటే
మాకతము ఈ లకణాలు రావాలి. ఈ లకణాలు అుంత
సలభుంగా అబ్బ టట్టా కన్రడడుంలేదు. చె్ర్పు డాని్రి
చాలా సలభుంగా వుుంది. వినడాని్రి చాలా ఇుంపుగా
వుుంది. రుండూ బాగానే వునా్న యి.
చేసేటపు్పు డే
వచి్ ుంది మనకు బాధ. మరి దాుంతో మనమేమి
నేరు్ కొనా్న ముంటే అుంచెలుంచెలుగా వసా్యిలే అనే
ఒక కగహుంపుకొచా్ ము. అుంటే సాధన ్రరుంగా, ఒక
సమయములో వసా్యి. దాని్రి
(1) సాధన అనేది కుదరాలి, (2) మనకు గురువు గారి
తోడా్పు ట వుుండాలి
(సుంగీత)
సరిగమ ్రదనిసలు నాకు రావొచ్ .
సుంకేతములను నేను కవాయవొచ్ . నేను పాడవచ్
కూడా.
మీ
చేత
పాడిుంచడమనేది
అుంత
సలభుంకాదు.
అది
మీరు
పాడాలి.
మీ
క్రయత్న మనేది ఒకటుంటుంది ఎపు్పు డూ. గురువు
గారు వుుంటారు. గురువు గార చెపా్రు. కానీ సాధన
కుదరాలుంటే మనుం మాటా్లోడాలి. మన స్వ రుం మనుం
సరు్దకోవాలి. మన క్రయత్న ుం మనుం చేయాలి. అటా్లోగే
ఇక్క డ కూడా మనకు కొని్న ధా్య న్రద్దతలు చె్ర్పు డుం
జరుగుతుంది ఈ సిదా్ధిుంతుంలో. దాని్న పాటిుంచడుం
అనేది మీరు చేయాలని అుంటాము.
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Algebra
సరిగమ
్రదనిసలు
నేరు్ కోవచ్ ,
Calculus
నేరు్ కోవచ్ .
నేరు్ కోవచ్ .
బొమ్మ లు/చికతములు వేయవచ్ . ్రరిగెత్వచ్ .
ఎవరి
సామర్ధి్య మును
్రటి్టా
వాళ్ళు
చేసా్రు.
అభ్య సము/సాధన ఏదైనాకానీ చేయవచ్ . కొని్న
భౌతికమైన
విషయాలు,
కొని్న
మానసికమైన
విషయాలు. సాధనలు అవీ తీసకొుంటే భౌతికుంగా
కొని్న , మానసికుంగా కొని్న . ఆసనుం వేసేయవచ్
సలభుంగానే. ఎుందుకుంటే శారీరకమైన కసరత్ అది.
ధారణ కుదరాలుంటే, మనస్సు
కుదరాలి కదా.
అక్క డికొచే్ సరి్రి విషయము మారి పోయిుంది. మన
చేతలో్లో లేదు అది. ఈ ఆలోచనలు అనేవి మన
చేతలో్లో లేవు. ఇష్టాక్రకారుం తిరుగుతుంటాయి అవి.
ఒకటి ఆలోచిసే్ ఇుంకోటి తలుతుంది. ఇది సరి
అయిత అది ఎుందుకు కాదుంటుంది.
మనస్సు ను
మనుం
నాలుగు
విధాలుగా
విశ్లోషిుంచవచ్ .
మనస్సు ,
బుది్ధి,
చిత్ము,
అహుంకారము, ఇలా విశ్లోషిుంచవచ్ , కాకపోత ఈ
మానసిక సి్థతలు ఏమిటి? మనస్సు కు చుంచలత్వ ము
వుుంటుంది. బుది్ధికీ చుంచలత్వ ము వుుంటుంది.
అహుంకారమునకీ
చుంచలత్వ ము
వుుంటుంది.
సాధారణుంగా మనస్సు కు సుం్రుంధుంచినవనీ్న కూడా
మన వికారములు అనలేము కానీ వాటిని మానసిక
వికారాలనాలి. అుంటే మనయొక్క భవోద్వ గపూరిత
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సి్థతలు అవి.
బుది్ధి్రి
వచే్ వి
చూశారా
అవి
మేధస్సు
సుం్రుంధుంచినవిమాకతమే వసా్యి. ఒక సమస్య ,
చదరుంగపు ఆటలో కావచ్ , హాకీలో సమస్య కావచ్ ,
Computer సమస్య కావచ్ , లెక్క లో్లో సమస్య కావచ్ .
ఏదైనా కానీ సమస్య అుంటూ ఒకటి వసే్ దాని్రి
్రరిష్క రము ఏమిటి అని ఆలోచిుంచేది బుది్ధి.
మనస్సు అనేది నేనిట పోవాలా? అట పోవాలా? ఈ
రోజు నేను వీళ్ళు తో తిరగాలా, వాళ్ళు తో తిరగాలా?
మనకు ఈ చొకా్క యి బాగుుంటుందా? ఆ చొకా్క యి
బాగుుంటుందా? అనేవి మానసిక లకణాలు.
ఈ రుండు కానిది అహుంకారము. నేను అక్క డకు పోత
నా గౌరవుం నాకుుంటుందా, నేను తకు్క వగా
వుుండాలా?, నాకు పాఠాలు వాళ్ళు చెపా్రా? నేను
వాళ్ళు తో మాటా్లోడవచా్ ? వ్య ్రి్గతుంగా వుుండవచా్
శికణా కార్య కముంలో? లేకపోత నేను
వినాలా్న ?
వాళ్ళు చెపా్పు లా్న
అనే ఒక మాట మనస్సు లో
వుుంటుంది. ఇది అహుంకారాని్రి సుం్రుంధుంచిన
విషయము. ఇది ఒక సా్థయి వరకే మనము తీసకొని
వెళతుం. ఆ సా్థయి దాటిుంది అనుకోుండి మీకు కో్రుం
వచే్ స్ుంది. ఏమిటయా్య ఊర్క మాటా్లోడుతనా్న వు.
కథలు చెపు్నా్న వు అుంటారు. అహుంకారము అనేది
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ఒకటుంటుంది. క్రతీ ఒక్క చర్య వెనుక. ఈ మూడు
కూడా
అస్మానము
యిరుకులు
కలిగిస్నే
వుుంటాయి. ఇవనీ్న
కలిపి చిత్ము అని మనకు
వస్ుంది. అుంటే వీటని్న టి మికశమ కలయిక
మొత్ము, ఈ చిత్ అనేదాని్రి, మొత్మయి యివనీ్న
కలిసి వసా్యి. ఈ చిత్ ని మనము నియుంకతిుంచాలి.
చిత్వృతి్నిరోధుం యోగుం అని ్రతుంజలి చెపా్పు రు.
అుంటే ఏమిటి? ఏ వృతి్ తగి్ుంచాలి దీుంట్లో? తగే్టట్లో
ఏమీ లేవు కదా! ఒకటిగా తగే్టట్లోగా కన్రడడుం లేదు.
ఇక్క డకు
వచా్ ుం.
ఏదో
యిక్క డ
పాఠాలు
చెబుతనా్న రు
వీళ్ళు .
రాజయోగుం
గూరి్
చెపా్మనా్న రు. వచా్ ము. వీళ్ళు ుం చెపా్రు? మీరు
యిక్క డ కూర్ ని నాతో విుంటనా్న కానీ, “ఈయన
చెప్పు దదో వేరగా వుుంద, మొన్న ఆ శికణా తరగతి లో
అటా్లో వినా్న మే? ఈ పుస్కుంలో ఇటా్లో వుుంది కదా! మా
పెద్దవా ళ్ళు యిటా్లో చెపా్పు రు కదా!” ఏకకాలముందు మీ
తలకాయలో ఈ ఆలోచనలు ్రరుగెడుతూ ఉుంటాయి.
నేను మాటా్లోడుతుండగానే ఈ ఆలోచనలు మీ
మనస్సు లో వుుంటాయి. ఈ నాటకము జరుగుతూనే
వుుంటుంది. దీని్న నియుంకతణ చేయాలి. నియుంకతణ
చేసి ఒక చోటకు తీసకురావాలి. ఏకాకగవృతి్్రి
తీసకొని రావాలి.
మన మనస్సు యిపు్పు డు ఎటవుంటి సి్థతిలో వుుంది?
క్షి్ర్మైన సి్థతిలో వుుంది.
మరి కొది్దసేపు వినడుం
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తరా్వ త ఒక క్రత్య కమైన ధ్వ ని్రి అలవాట ్రడిత, నా
మాట బాగునా్న , బాగా లేకపోయినా, కుంట్లో మీకు నికద
వస్ుంది. మీరు ఎవరి వు్రనా్య సమైనా వినా్న రుంటే,
కొది్దసే్రయిన తరా్వ త మనస్సు నికదపోతనుంటుంది.
అలా
ముందబుది్ధితనము
వస్ుంది.
అపు్పు డు
మూఢాని్రి తపు్పు కొుంటాుం మనము. క్షి్ర్మైన మనస్సు
మూఢమవుతుంది. సాధారణుంగా మనకు మత్గా
వున్న ట్లో అనిపిస్ుంది. ఇపు్పు డు భోజనుం చేసి వచి్
కూరు్ ుంటే ఇుంకా ఎకు్క వగానే వుుంటుంది, ఇవి భౌతిక
విషయాలు
కా్రటి్టా.
భోజనుం
చేసాుం
కా్రటి్టా,
మనయొక్క శ్రి్, రక్ క్రసరణ అుంతకూడా stomach్రి
వసా్యి కా్రటి్టా, బుకరకు కాస్వుుండదు కా్రటి్టా నికద
వస్ుంది. త్ర్పు దు. అుందుకనే మనము మితహారము
అుంటాుం. మితహారము పెట్టాకొుంటేనే వాడు యోగిగా
వుుండగలుగుతడు.
ఎకు్క వగా
తినేసే్
వాడు
యోగసాధన చేయలేడు. వాడి వల్లోకాదు. నికదపోతడు.
నికదపోయి నేను సమాధలో వునా్న ననుకొనా్న తపు్పు
లేదు.
వుుండొచ్ ,
అనుకోవచ్ .
అటా్లో
అనుకొనేవాళ్ళు
కూడా
చాలాముందివునా్న రు.
రకరకాలు వుుంటారు మనుషులు. అధ మూఢము.
మూఢము అయిన తరా్వ త విక్షి్ర్ము అనేదాని్రి
పోతరు. అుంటే ఈ శికణా తరగతల గూరి్
అనుకోవడమో లేక భగవుంతడి గూరి్ అనుకోవడమో,
వేర
వేర
ఆలోచనలు
వుుంటాయి.
దాని్రి
సుం్రుంధుంచినవి కాని సటిగా దాుంట్లో వుుండదు.
తరా్వ త ఏకాకగత వస్ుంది. ఆ విషయము పైన
మనస్సు లగ్న ము అయి్య ుంది అనుకోవచ్ . తరా్వ త
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మీకు సమాధాన్
మనకు.

వస్ుంది.

ఈ సి్థతలనీ్న

రావాలి

ఈ కడ్రటి రుండు సి్థతలలో ఏవి వచి్ నాకానీ
సుంతోషమే. ఏకాకగవృతి్ కానీ లేకపోత సమాధాన్ కానీ.
మనకుుండే ఆ మొదటి మూడు సి్థతలు, వాటి నుుంచి
్రయట ్రడాలి. ఎటా్లో ్రయట ్రడాలి? ఏవి
అడు్డు్రడుతనా్న యి? లెక్క తీసకొుంటే ఒకటి మనుం
అుందరము ్రశవులము. ్రశవు కానివాడు లేడు.
అుందరమూ ్రశవులమే. ్రశక్రవృతి్ అనేది మనతో
వుుంటుంది. ఆకలి, దపి్పు క, తరా్వ త మూడోది
సుంతనత్పు తి్ కోరిక. ఈ మూడూ జీవి లకణాలు. ్రశ
లకణాలు. అని్న
్రశవులకు ఉనా్న యి. మనకూ
ఉనా్న యి. దీని్న నియుంకతణ చేయాలి. ఆలోచనలు
అనీ్న
దీని గూర్ వుుంటాయి.
ఈ ఆలోచనలు
వచి్ నపుడు, ఉదో్య గ వా్య పారముల గురిుంచి అనగా
మొదటి దాని పైనే వునా్న ము. అనగా తిుండి గురిుంచి.
తిుండి కావాలి కా్రటి్టా ఉదో్య గుం కావాలి. ఉదో్య గుం కావాలి
కా్రటి్టా విద్య కావాలి. ఇదుంత దాని్రి (తిుండి్రి)
సుం్రుంధుంచిన విషయము. దాని్రి మిుంచి విషయము
వేర ఏమీ లేదు. అుందుకే మనము చెప్పు ది ఏమిటుంటే
ఇవనీ్న కూడా కూటి కొరకే. ‘కోటి విద్య లు కూటి కొరకే’
నాయనా అనా్న రు. వేర చిుంత లేదు దీనిలో.
మనమేదో పొడిచేసా్ుం అనుకుుంటే పొడిచేదమి లేదు
మనము. చేసేది యిది. ఎవరైనా కానీ, ఎుందుకైనా కానీ,
వాడు ్రరిశోధన ఎుందుకు చేసినా కానీ, కడ్రటి్రి
వాడి్రి జీతుం ఇచా్ రు. ఇదుంత వాడి తిుండి కోసమే.
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ఇుంత విషయము. అుంటే ఈ మూడే మనలి్న , మన
ఆలోచనలనీ కూడా క్రభవితము చేసా్యి.
దీని్న నియుంకతణ చేయాలి అన్న పు్పు డు ధా్య న ్రద్ధితి
ఒకటి చెపా్పు రు. ఇుంకా ‘ఎ’ మరియూ ‘బి’ బిుందువుల
పైన ధా్య నము గురిుంచి ఒకరు మాటా్లోడుతరు. వారు
మీకు వాటి గురిుంచి విశద్రరుసా్రు.
దీనిని చేయడుం వలన మీరు చేయవలసిన ్రనిని
మీరు చేయగలుగుతరు. కానీ గడచిన 5 లేక 6 వేల
సుంవత్సు రముల చరికత మనము చూసకొుంటే, సాధన
చేసిన వాళ్ళు ుంతముందైనా కానీ, ఇవి తలలేదు.
సుంవత్సు రాల తడ్రడి ఈ కుస్ ్రడుతూనే వునా్న రు.
ఒళ్ళు
కుదరటుంలేదని
కానీ,
మనస్సు
కుదరటుంలేదని కానీ, చిత్ుం కుదరటుం లేదని కానీ,
ఏదో నానా రకముల బాధలు.
ఈ రోజు నా మానసికసి్థతి సరిపోలేదు. ఏమి చేయాలో
అర్థుం కావడుం లేదు. ఒక ్రక్క ధా్య నుం చేయాలని
తెలుస. ఒక ్రక్క భగవుంతడిని గూరి్ అనుకోవాలని
తెలుస,
కానీ జరగటే్లోదు. కారణుం ఏమిటుంటే?
కారణుం ఏమిలేదు. కానీ వెయి్య కారణాలు చెబుతము.
అనీ్న
ఈ మూడిుంటి్రి సుం్రుంధుంచినవే.
ఈ
క్ర్రుంచుంలో, ఇలలో, ఈ మూడు విషయములు
తపి్పు త వేర లేవు, క్ర్రుంచుంలో వేర ఆలోచన వచి్ ,
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నాకు వేర ్రని వుుందని చె్ర్పు గలిగే
చెడిపోయిన వాడు ఎవరూ లేరు.

తలకాయ

సర్వ సాధారణ మయిన ఇ్ర్బ ుందులు ఇవి. ఇవి దాటిన
ఒకరిద్దరు ఎవరైనా వుుంటే, వాళ్ళు చాలా పెద్దవా ళ్ళు .
వాళ్ళు తో మనకు పోలిక లేదు, వదు్ద. పెద్దవా ళ్ళు ని
పెద్దవా ళ్ళు గా వుుండనివ్వ డుం ఉత్మోత్ముం. సర్వ
సామాన్య ుంగా మనకు ఉుండే సమస్య లు ఇవి. దీని్న
ఎటా్లో సరు్దబాట చేయాలి అని? ఎుందుకుంటే ఈ
సాధనా ్రద్దతి వుుంది చూశారా, ఇది సామాన్య
మానవులకొరకే.
ఎవరో
వెళ్ళు పోయి
అడవిలో
వుుండిపోతము అనేవాడి్రి కానీ, ఎవరితోను ఏ
సుం్రుంధుం లేకుుండా వచే్ సిన వాడి్రి కానీ కాదు.
ఇక్క డ వుుండి ్రతి్రి, ఇతరులతో కూడా వుుంటూ
సావాసుం చేస్ యోగుం కూడా చేయాలన్న వాడి్రి ఈ
్రద్ధితి. అుంటే అుందరికీ ్రని్రి వచే్ దాని మీద
మాటా్లోడుతనా్న మే
కానీ
వ్య ్రి్గతుంగా,
చాలా
ఉత్క ృష్టామైన మనుషులు వుుండి, ఉదాత్మైన
సుంసా్క రుం వున్న వాడెవడైనా వుుంటే వాళ్ళు గురిుంచి
మనుం
మాటా్లోడటుం
లేదిక్క డ.
వాళ్ళు ్రిది
ఉ్రయోగ్రడేది కాదా అుంటే, వాళ్ళు కు కూడా
ఉ్రయోగ్రడేది అవుతుంది.. కానీ దాని్న గురిుంచి
మనుం మాటా్లోడుకోము.
ఇక్క డ మాటా్లోడుకోవలసిన
అవసరుం లేదు.
ఈ మూడు విషయములు గూరి్ మనకు చెపా్పు రు.
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ఒకటేమో, ‘ఎ’ మరియూ ‘బి’ బిుందువుల మీద
ధా్య నము గూరి్ మనయొక్క సా్వ నుభవుం చెపా్పు ము.
రుండవది, పుస్కాలు కవాసాము. మూడవది, ధా్య నము
గూరి్
చెపా్పు ము. ఇవనీ్న కాకుుండా ఇుంకోటి ఉుంది.
అది గురువుగారి సహాయము, తోడా్పు ట. ఇక్క డ
సరిగమ్రదనిసలు చె్ర్పు డుం కాదు. పాఠాలు చెప్పు సి,
నీ అభ్య సము నీవు చేసకోమని చె్ర్పు డుంతో ఆగిపోదు
్రుండి. నువు్వ అభ్య సము చేయలేని ్రకుంలో నీ
తరఫున నీ ్రక్క న కూరు్ ుంటూ నీ అభ్య సమును
చేయిుంచగలిగిన ఒక గురువుగారి తోడా్పు ట అనేది
యిక్క డ వుుంది. ఇది వీలు్రడుతుందా? నాతో కూడా
మా గురువుగారు ఎపు్పు డూ ఎటా్లో వుుంటారు? భౌతికుంగా
ఉుండలేరు.
ఉుంటే
ఏ
ఒక్క రి
దగ్రన
ఉుండగలుగుతరు. మిగతవాళ్ళు దగ్ర ఉుండలేరు
కదా! ఒకే సమయుంలో అుందరి అుందుబాటలో
ఉుండడుం
వీలు్రడుతుందా?
వీలు్రడుతుంది.
ఎటా్లోగు? భగవుంతడి స్వ రూ్రము అుందరిలో ఉుంది
కా్రటి్టా. భగవుంతడు మన హృదయుంలో ఉుంటాడు
కా్రటి్టా. అుందరి్రి గురువు ఆయనే కా్రటి్టా. జగదు్రువు
ఆయనే.
్రరమాత్మ
జగదు్రువు.
ఇుంకెవరైనా
జగదు్రువు అనుకొుంటే అది వాడి కభమ. తపు్పు లేదు.
ఎవరి కభమ వారిది. మన కభమ మనది. వాడి కభమ
వాడిది. దాుంట్లో ఏముుంది? కానీ నిజుం కాదు. తపు్పు
లేదనడుంలో, ఆయన భవనలో తపు్పు
లేదు
అనుకోవడుం ఉద్దశ్య మే కానీ అది సరి అయినది అని
నేను
చె్ర్పు డుం
లేదు.
్రరమాత్మ
అుందరికీ
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జగదు్రువు. సర ఒపు్పు కొనా్న నయా్య .
్రరమాత్మ నాకు ఎటా్లోతోడ్పు డతడు?

మరి

ఆ

అుందరిలో ఉనా్న డు కదా!
ఇని్న
రోజులు తోడ్పు డనివాడు ఇపు్పు డు ఎటా్లో
తోడ్పు డతడు అది చెపు్పు నాకు. అది నీ క్రశ్న .
అర్థమయిుంది. అది నిజమే. ఎటా్లో తోడ్పు డతడు? ఇని్న
రోజులు తోడ్పు డుతూనే వునా్న డు. కాని విన్రడడుం
లేదు నీకు. దాని్న నీకు వినిపిుంచేటట్టా చేయడుం మా
్రని. ఎవరు చేసా్రు ఈ ్రని ? ఎుందుకు చేసా్రు?
ఎవరు చేసా్రు? ఎుందుకు చేసా్రు?
చేయడుం ఒక సహృదయుడైన సహోదరుడు, తన
ధర్మ ము కా్రటి్టా చేసా్డు. ఎుందుకు చేసా్డుంటే
సహృదయుంతో చేసా్డు. ఫలాపక ఏమీ లేదు.
ఎుందుకుంటే నాలో ఏ గురువు అయిత నాకు
కన్రడుతనా్న డో అద గురువు నీకు కన్రడాలి.
అపు్పు డు నిజమైన సహోదరులము. లేనినాడు ఉటి్టా
మాటలు. ఏుం సోదరా బాగునా్న వా అనేసేసి రోడు్డులో
్రలకరిుంచడుం వేర. నిజుంగా సోదరుడు అనుకొన్న
భవనతో నీ ఆధా్య తి్మ క పురోగతి్రి తోడ్పు డము వేర.
మిగత విషయాలో్లో తోడ్పు డవచ్ . నీ ఆరి్థక ్రరిసి్థతి
బాగుుంటే ఇతరులకు సహాయుం చేయడుం నీ వుంత
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వుుంటుంది. అది నీ యొక్క సి్థతి గతలను ్రటి్టా
వుుంటుంది. ఇది ఎవరి సి్థతి గతల పైన కూడా
ఆధార్రడి లేదు. క్రతి ఒక్క రు నిసా్వ ర్థుంగా ఎటవుంటి
కష్టాము లేకుుండా చేయగలిగిన ్రని యిది ఒక్క టి.
ఎుందుకుంటే ఈ ధనము ఉుంది చూసారా. అది
నిధనము. నిధనము కశయ: నిధనము యిది. మన
లో్రల నిగూఢమైన ధనము ఒకటుంది.
అది ‘్రరమాత్మ డు’. దీని్న
అుందరితో పాలు
్రుంచకోవచ్ మనము. ముంచి అనేది ఎపు్పు డూ
్రుంచకోవచ్ . కానీ ఒక వస్వు ్రుంచకోవడముంటే?
భౌతికుంగా ్రుంచ కోవాలి అుంటే కూడా, అది నీ చేత
వుుంటేనే, ్రుంచకోగలుగుతవు. భోజనుం వుుంటే రుండు
రట్టాలుుంటే ఒక రట్టా ఇచే్ యవచ్ . ఒక రట్టా వుుంటే
ఆ రట్టా కూడ ఇచే్ యవచ్ . ఆ రటే్టా లేకపొత?
అటవుంటి లేని ్రరిసి్థతి అనేది కలుగదు ఇక్క డ. ఈ
ఆధా్య తి్మ క ధనము ఏదయిత వుుందో, ్రరమాత్మ
ఏదయిత వుుందో అది అుందరితో కూడా
కలిసి
్రుంచకోవచ్ . ఈ మూలాధారమైన అుంశము మీద
నొ్రి్క
వకా్క ణము చేదా్దమనే ఉద్దశ్య ుంతోనే మీకు
ధా్య నుం చేసేటపు్పు డు హృదయములో దివ్య జ్య తి
పైన ధా్య నము చేయముంటాము.
్రరమాత్మ నీలో దివ్య జ్య తిగా వునా్న డు అనే దాని
పైనే
ధా్య నము చేయవయా్య , అది నిజము, అది
ఎ్ర్పు టికైనా నీకు తెలిసివస్ుంది అనే అుంశము మీద
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ఒతి్డి చేస్వుుంటాుం. కానీ అది అుంత సలభుంగా
కన్రడడుం లేదు. తోడా్పు ట కావాల్సు స్ుంది. దీన్లో
మీకు కావలసినటవుంటి అవగాహన ఎుందుకు
కుదరటుం లేదనే దానిపైన ఇుంతకు ముుంద
చెపా్పు ము.
మీ చిత్వృతి్
అటవుంటిది అని.
అవగాహన కుదరటుం లేదు కా్రటి్టా. కుదిరటట్టా
చేసకోవాలి. నేను దీని్న
వదిలిుంచకోవాలి. ఈ
బాధలు వదిలిుంచ కోవాలి. నా వల్లో కాదు
అనుకొన్న పు్పు డు
రుండు
వునా్న యి.
ఈ
సుంసా్క రములు, ఈ ్రుంధములు ఎటా్లో కలిగినాయి
మీకు?. ఈ యిడ్లోయే కావాలన, ఈ చపాతీయే
కావాలన, ఈ సినిమాకే పోవాలన, ఆవిడేదో పుస్కుం
రాసిుంది అద చదవాలన లేకపోత అక్క డ పోయి ఆ
ఉ్రనా్య సము విుందామన లేకపోత ఈ ఉదో్య గాని్రి
మనము దరఖాస్ చేయాలనే భవన మీకు ఎుందుకు
కలుగుతుందుంటే, దాని్న
గురిుంచి మీరు మీ
మనస్సు ని కేుంకదీకరిుంచారు కా్రటి్టా. మీరు దానిపైన
మనస్సు లగ్న ుం చేసారు కా్రటి్టా మీ మనస లో
ముకద్రడి దాని వెుంట ్రడుతనా్న రు మీరు. అుంటే
యిది
ఎవరివలన
వచి్ నది?
భగవుంతడు
యిచి్ నది
కాదు
యిది.
నీకు
నీవే
సుంపాదిుంచకొన్న ది. నీ సుంసా్క రములకు నీవే
భథ్య డవు. సాధారణుంగా మన సిదా్దుంతుం గురిుంచి
మాటా్లోడినపుడు,
హుందూ సిదా్దుంతుం గురిుంచి
మాటా్లోడినపుడు, కర్మ కు చాల వ్య తిరక అరా్థలు
ఇసా్రు. కర్మ అనేది నీవు చేసిన దాని్రి ఫలమే కానీ,
భగవుంతడు నీ కర్మ ుంటూ నీకు ఏమీ యివ్వ లేదు.
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మనకు మనుం చేసకొన్న స్వ యుంకృత అ్రరాధమో,
స్వ యుంకృత వు్రకారమో మీ యిష్టాుం ఏదైనా
అనుకోుండి.
మన
స్వ యుంకృతమే.
మనుం
చేసకొన్న వే. ఈ మనము చేసకొన్న వే అన్న
అవగాహన కనుక కలిగిత, బాగా కుదిరిత, మనమే
వదిలిుంచకొుంటాము అనే ఒక దాని పైన కూడా
ధృడమైన
సుంకల్పు ము
కుదురుతుంది.
ఏ
సుంకల్పు ్రలముతో మీరు దాని్న తెచ్ కొనా్న రో అద
సుంకల్పు ్రలముతో దానిని వదిలిుంచకొనవచ్ .
ఒక అలవాట కానీ, ఆ విషయాని్రి వసే్ చాలా
అలవాట్లో, అనీ్న కూడా మనుం పెట్టాకొన్న వే. మనుం
వదిలిుంచకొుంటే ఎపు్పు డైనా వదిలిుంచకొనవచ్ .
నీకు ఏ అలవాట కూడా భగవుంతడు నీ తలకాయ
పైన రుద్దలేదు కదా!. ఏ యితరులు కూడా మీ పైన
రుద్దలేదు కదా! మీకు మీర తెచ్ కొన్న ది. మీకు మీర
వదిలిుంచకోుండి. ఈ సుంకల్పు ్రలము మీకు కావాలి.
నిజమే సార్, నాకు ఆ సుంకల్పు ుం వుుంది. కానీ నా
సుంకల్పు ుం నిరీ్వ ర్య మైనది. దాని్రి నా వల్లో కావటుం
లేదు. చాలా గటి్టాగా వుుంది. ఏుం చేయాలి? అన్న పు్పు డు
ఇటవుంటి కర్మ ఫలాని్న ఎట్్లోత అనుభవిస్ుంటారో, మీ
యొక్క సుంసా్క రఫలాని్న ఎట్్లోత అనుభవిస్ుంటారో
దాని్న వదిలిుంచకోవాలి అనే సుంకల్పు ము చేత మీరు
క్షాళన అనేది చేయుండి అని క్షాళనా్రద్ధితి మన ఈ
సిదా్ధిుంతుంలో క్రత్య కుంగా క్రతిపాదిుంచ ్రడినది.

sriramchandra.in

Satyapadams

సాధారణుంగా దీని్న
గూరి్
ఎకు్క వగా ఎవరూ
మాటా్లోడరు మన సుంకల్పు ము చేత వచి్ ుంది దీని్న
వదిలిుంచ కోవాలి. అటా్లో కాకుుండా సటిగా మనుం
ఏముంటాము? భగవుంతడా ఇది నాకు వచి్ ుంది.
వదిలిుంచేసేయ్ అుంటాుం. వచి్ నది ఆయనేుం
చేయలేదు కా్రటి్టా ఆయన నాకు సుం్రుంధుం లేదు
పొమ్మ ుంటాడు. నీ కర్మ అది, నువు్వ అనుభవిుంచ
అుంటాడు. నాకు సుంభుంధుం ఏుంటి? ఎుందుకుంటే
ఆయన సమవరి్. సమవరి్ ఎపు్పు డూ. కారణముఫలితము సరిగా వెళ్ళు పోతుంది అుంత. అది మారదు.
దాన్లో
మారు్పు కు
అవకాశుంలేదు
సమవరి్్రి.
గురువుగారు సమవరి్ కాడు. గురువుగారు ఎపు్పు డూ
కూడా ఆకశిత్రకపాతడు. ఎవరు తన సహాయుం
కోరుతడో, వాడి్రి సహాయుం చేసా్డు. గురువు అనేది
ఒపు్పు కొుంటే
సహాయుం
అనేది
జరుగుతుంది.
ఎుందుకుంటే
అక్క డ
గురువు,
సహృదయుంతో
సహోదరుడుగా వుుంటాడు.
జగదు్రువు అయిత పైన వుుంటాడు చూసారా, ఆయన
సమవరి్. ఆయన దగ్ర మాటే్లోడేదాని్రి ఏమీ లేదు.
ఇక్క డ ఎవడైనా సహోదరుడు కానీ దొరి్రినాడుంటే,
మనకు సహాయుం చేసా్నుంటే, వాడు వు్రయోగ
్రడతడు మనకు. ఎటా్లో వు్రయోగ్రడతడు? మీ
యొక్క సుంకల్పు ్రలము చేత మీరటా్లోగయిత దాని్న
వదిలిుంచకోవాలని అనుకొుంటనా్న రో దాని్రి తన
యొక్క సుంకల్పు ్రలాని్న కూడా తోడా్పు ట చేసా్డు.
సర ఎుందుకు చేసా్డు ఈ సేవ? ఫలాపకతో
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చేసినపుడు దాని్రి ఫలితుం వుుండదు. ఎుందుకుంటే ఏ
ఫలాపక చేసినా కానీ అది భగవుంతడి కార్య ుం కాదు.
ఎుందుకుంటే అది యిుంకొకరి కార్య ుం అవుతుంది.
భగవుంతడు మనకు మొదటినుుంచీ చెపి్పు ుంచిుంది
ఏమిటుంటే నీకు కర్ృత్వ భవన వుుండకూడదయా్య ! నీ
కర్ృత్వ భవన నీవు కనుక తీసేసకోగలిగిత నీకు ము్రి్
ముటి్టానటే్లో అుంటాడు భగవదీ్తలో.
కర్ృత్వ భవన -నేను చేస్నా్న ను అనే మూర్ఖత
మానేసి, భగవుంతడే చేస్నా్న డు అనే భవము కనుక
వసే్ నీకు ఈ ్రుంధములు వుుండవు. దీని్న
సలభముగా వదిలిుంచ కోవచ్ అనేది భగవదీ్తలో
చె్ర్పు ్రడిుంది. ఈ సిదా్ధిుంతుంలో కూడా
అద
క్రతిపాదిుంచ్రడినది. బాబూజీ సిదా్ధిుంతుంలో కూడా
అద అుంటాము. నీకు సుంసా్క రములు అుంటకూడదు
అనుకొుంటే
మాకతము చేసే ్రనుంత కూడా
భగవుంతడే చేస్నా్న డు అనే ఒక భవుంతో చేయుండి
అుంటాుం.
లేదు నాకు సుంసా్క రములే కావలెను
యిుంకా కొని్న కావాలి అనుకొన్న వాడు అటవుంటి
భవుంతో
్రనిచేసే్
్రని్రిరాదు.
దీని
వెనుక
ఏమనుకొుంటనా్న ము
అుంటే
సుంసా్క రములు
అుంటరాదు మనకు. మనము ‘్రద్మ ్రకతమివాుంభస’,
అనే ఒక సకతము తో. తమరాకు పైన నీటిబొట్టా వలె
మనము వుుండాలి, అనే ఒక భవనకు
మనుం
వచి్ వుుంటే యిది చెలు్లోతుంది. సాధనలో మొదటి
మెట్టాలోనే అది వీలు ్రడుతుందా? వీలు్రడదు.
మొదట్లో
వీలు్రడదు.
సుంసా్క రములు
కొుంత
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త్య జుంచిన తరా్వ త, సుంసా్క రములు కొుంత తగి్న
తరా్వ త ఆ యొక్క తలికదనము ఏదైత మనము
అనుభవిసా్మో,
మనకు మనముగా ఎపు్పు డైత
తలికతనాని్న
మనుం అనుభవిసా్మో అపు్పు డు
అనుకొుంటాుం
మొత్ుం
వదిలిుంచకొుందామని.
మొదట్లోనే
ఎుందుకు
వదిలిుంచకొుంటాడు?
ఆరుంభము చేసా్ుం అుంత. ఓ ముంచితనుంతో
పెద్దవాడెవడో
చెపా్పు డుంటే
విుంటాుం
కాని
వదిలిుంచకోము.
అసలు నిజమైన విషయుం చెపా్పు లుంటే,
ఇుంకా
నాలుగు కావాలనే వుద్దశ్య ుంతోనే గుడి్రి పోయేది.
గుడికుంటూ పోత, దవుడి గూరి్
అనుకొుంటే
మన్రిుంకేమైనా వస్ుందమోనని. అయా్య ! నా ్రిది
యిపి్పు ుంచ. అయా్య ! అది నా్రిపి్పు ుంచ. అయా్య !
మావాడి్రిది ఇపి్పు ుంచ అనేదానితోనే కపార్థన మనుం
మొదలెడతుం. కపార్థన అుంటూ ఎవరూ కూడా నాకు
వున్న
సుంసా్క రములు
తీసేసి
నీలో
ఐక్య ుం
అయిపోతము అని చెపు్పు కొన్న వాడు ఎవడూ కూడా
నాకు తెలిసి మొదటి మెట్టాలో వుుండడు. మొదటి
మెట్టాలో అటవుంటి అవకాశము లేదు. ఎక్క డో ఒక
శకక్రహ్మ దొరి్రినాడట వాళ్ళు ్రి .మన పురాణాలో్లో ఒక
పరు వుుంది. శకక్రహ్మ ఒక్క డే పుట్టాకతోనే అటవుంటి
భవముతో
వునా్న డని.
ఇుంకెవరికీ
చె్ర్పు లేదు.
వా్య సడి్రి చె్ర్పు లేదు, ఎవరికీ చె్ర్పు లేదు. ఆయన
ఒకడికే చెపా్పు డు. సర ఆ ముచ్ ట అవసరుం
లేదిక్క డ. ఇపు్పు డు మనకు ఈ సుంసా్క ర ఫలములు
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పోవాలనుకొన్న తోడా్పు టలో నీ యొక్క సుంకల్పు ము
్రనిచేయాలి. నీ సుంకలా్పు ని్రి యిుంకొకరి సుంకల్పు ము
తోడ్పు డాలి. అలా తోడ్పు డే వ్య ్రి్్రి స్వ లాభపక
వుుండకూడదు. ఏ వుద్దశ్య ుం లేకుుండా పూరి్గా భగవత్
కైుంకర్య ముతో
నీకు
సహాయము
చేసిననాడు
త్ర్పు కుుండా అది కూడా నీ యొక్క సుంకల్పు ముతో
కలుస్ుంది. లేనినాడు ఈ రుండు సుంకల్పు ములు
కొట్టాకొుంటాయి. అది గురు శిషు్య ల కథలలోనివి. గురు
శిషు్య ల
కథలు
కొత్వేుంకావు.
దాని
గురిుంచి
అనవసరమయిన వా్య ఖా్య నము. గురు శిషు్య లము
అయిపోతము. గురు శిషు్య లు అయే్య అవసరుం
లేదిక్క డ.
ఇద్దరూ సహోదరులే. ఇద్దరు అన్న దము్మ లు. నీ
యొక్క సాధన నీవు చేస్వుుంటే యిుంకొకరి తోడా్పు ట
అనేది కావాలి. ఈ తోడా్పు ట వెనకల ఎటవుంటి
సా్వ ర్ధిబుధ్ధి వుుండకూడదు.
అతని్రి వేర బుధ్ధి
లేకుుండా, నీకు సహాయము చేయాలనే బుధ్ధి తోనే
చేయాలి.
ఎుందుకు
చేయాలి
అనుంటే?
ఒక
సహోదరుడి్రి యిది చేయాలి. చేయగలుగుతడా? ఆ
సుంకల్పు ుం
నాకు
నిజుంగానే
్రనిచేస్ుందా?
సాధారణుంగా
మన
గణాుంక
విధానములో
లెకె్క ట్టాకొనా్న గానీ
ఒక
సుంకలా్పు ని్రి,
రుండు
సుంకల్పు ములు, సహజుంగా ్రలవత్రమైనవి అనే ఒక
భవన అది. అది కాదిక్క డ మన వుద్దశ్య ము. ఈ
సుంకలా్పు ని్రి
వెనకాల
భగవుంతడి
సుంకల్పు ుం
ఒకటుంది. ఇపు్పు డు ఉన్న ్రరిసి్థతలలో కేుంకదుం,
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ఏదయిత మనుం, భూ, భూమాత, లేకపోత భూమ లేక
అుంతకుంటే శ్రి్ , లేకపోత అుంతకుంటే గురువు అని
అనుకొుంటామో,
ఆ
కేుంకదమేదయిత
వుుందో,
మనుందరికీ పెద్ద కేుంకదము అది. అక్క డి నుుంచే
మనము వచా్ ము. ఎపు్పు డయిత యివి చాలా గతి
త్ర్పు డుం జరిగి, సా్వ ర్థము పెరిగి ఒక విధమైన
దు:ఖముతో
వునా్న రు
యిపు్పు డు
మనుషులు.
జీవితుంలో సుంతోషము లేనిసి్థతివుుంది. ఎుంత ఉనా్న
కానీ అసుంతృపి్ వుుండిపోయిుంది. భగవుంతని
(Dictum
of
God)
నిర్ణయము-ఆజ్ఞ
ఏమిటి?
అుందరూకూడా
సుంతోషముగా
వుుండాలనేది
భగవుంతడి యిచ్ . ఈ సృషి్టా కల్పు న్రి కారణుం
అుందరూ సుంతోషుంగా వుుండాలనే కానీ, అుందరూ
కష్టా్రడిపోయి మహా బాధ్రడి పొమ్మ ని భగవుంతడి
వుద్దశ్య ుం కాదు. ఏ తుంకడి యొక్క వుద్దశ్య ుం అది కాదు.
అలా అనుకోవడుం ఒక రోగుం. అుంత. ఒక వా్య థి.
కొుందరి్రి వుుంది. దాని్న వదిలిుంచకోవలసిన బాధ్య త
వాళ్ళు కుుంది. దాని్రి తోడా్పు ట చేయవలసిన బాధ్య త
మనకుుంది.
ఇక్క డ ఎవ్వ రూ కూడా పాపులుగా రాలేదిక్క డ.
ఇక్క డకు
వచి్ న
వాళ్ళు ుందరూ
కూడా
మూలము/కేుంకదము నుుంచి వచి్ న వాళ్ళు మే.
కేుంకదములో ఏర్పు డిన కదలిక నుుంచి వచి్ న
వాళ్ళు మే. ఆ కేుంకద కపాుంతుం నుుంచి మనముందరుం
కూడా సృషి్టా లో ్రయట ్రడ్డు వాళ్ళు మే. సృషి్టా
లోవచి్ న వాళ్ళు యిలా దు:ఖములో వునా్న రమిటి?
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అన్న ఒక భవనతో, కృష్ణ్రరమాత్మ వచి్ యిుంత
చెప్పు సిపోయినా కానీ వినటుంలేదు కదా అనే ఒక
ఆవేదనా భవము తోజరిగిుంది ఏమిటుంటే కొుంతముంది
సాధుపుుంగవులు బాగా కపార్థన చేశారు. దానిలో చాలా
క్రముఖులు లాలాజీ మహరాజ్ గారు. లాలాజీ
మహరాజ్ గారు అద్రనిగా పెట్టాకొని దీని్న ుంచి ఎట్లో
తీయాల వీళ్ళు ని ఈ బాధ నుుంచి, దీని్రి ఒక మనిషి
కావాలి కదా! అనే వుద్దశ్య ుంతో చాలా క్రయత్న ుం చేసి
క్రకృతి్రి కపార్ధిన చేసి, ఆ క్రకృతి చేత, మూల
కేుంకదుం
చేత,
మనకుందరి్రి
అనుకగహుం
కపాపి్ుంచేటట్టా కోరుకునా్న రు. దానివల్లో జరిగిుంది
ఏమిటుంటే, కేుంకదమే ్రరిధ వైపు విస్రిస్న్న ది
(centre is yawning towards circumference). ఇని్న
రోజులు మనము ్రరిధ(Circumference) నుుంచి
కేుంకదము(centre)నకు
పోవాలనే
క్రయత్న ుంతో
వునా్న ము. కేుంకదమే మన గూరి్ ్రటి్టాుంచకొనేటట్టా
చేయగలిగిన మహా వ్య ్రి్ ఆయన. అద కపాణాహుతి
అనే ముఖ్య సకతని్రి (principle of pranahuti)
మొదలు. ఎుందుకుంటే మనుం ఆయన దగ్ర్రి పోవడుం
అనేది మన సుంకల్పు ్రలము. కేుంకదము కూడా
మనలి్న
తీసకోవాలి,
వీళ్ళు ని
సరి
అయిన
్రద్ధితిలోని్రి తీసకురావాలి అనే సుంకల్పు ము అక్క డ
కలుగజేయడము అనేది వుుంది చూసారా, అది
కేుంకదకపాుంతము నుందు తీసకువచి్ న మారు్పు . ఆ
మారు్పు ్రి ఆది ఆయనే. కపాణాహుతి్రి ఆది యిద. ఆ
సుంకల్పు ్రలము ఎవరికైనాకానీ, మీకైనా కానీ, నాకైనా
కానీ, ఎవరికైనాగానీ ఒక సి్థతి కలిగి యితరులకు
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సహాయుం చేయగలిగి నపుడు
ఆ మనస్సు
ఎదిగినపుడు దాని్రి తోడా్పు ట అనేది వుుంది చూసారా,
అది తనకు తనుగా వచ్ తోడా్పు ట, ఆ సుంకల్పు శ్రి్్రి
వుుంది.
కేుంకదము అధకార పూర్వ క ఆజ్ఞ ఏమనగా క్రతిఒక్క రూ
దగ్రగా
వుుండాలని,
కలిసిమెలిసి
వుుండాలని,
త్య గభవముతో తోడునీడగా కలిసి జీవిుంచాలని.
అుందరూ
కలిసి
మెలిసి
వుుండాలని
కేుంకదుంకోరుకుుంటన్న ది.
మనము
ఈవిధముగా
మారు్పు చెుందాలనేది భగవుంతని యిచ్ . అుంటే ఈ
యుగాని్రి కావలసినటవుంటి మారు్పు వుుంది చూసారా,
కలియుగుంలో జరగవలసిన మారు్పు ్రి కాస్ుంత అడు్డు.
ఎుందుకుంటే నా లెక్క క్రకారుం, మన యొక్క
పూరీ్వ కుల లెక్క క్రకారుం, నాకు ఈ ఉదయుం స్మ ృతి్రి
వచి్ న ఊహ క్రకారము కూడా, (out of memory, this
morning also,) 4,32,00,000 (నాలుగు కోట్లో ము్ర్పు ది
రుండు లకలు) సుంవత్సు రముల పాట కలియుగము
నడుస్ుంది. అలా లెకె్క ట్టా కుుంటే, యిపు్పు డే యిుంత
చుండాలుంగా అయిపోత ఆ తరా్వ త యుగాుంతుంలో
ఎటా్లో వుుంటుందన్న ఒక భవన ఏదైనా వుుందమో
నాకు
తెలీదు.
అటవుంటిదదైనా
లాలాజీగారి
మనస్సు లో వుుండిపోయిుందమో నాకు తెలీదు. నాకైత
ఇది ఊహ మాకతమే. నేను మీతో మాటలాడినదుంత
ఊహాజనితమైనద. కానీ, అలాుంటిద ఒక విషయుం
పూజ్య లాలాజీ గారిని ఆలోచిుం్ర జేసిుంది. ఆయన
ఎుందుకన అనుకొనా్న డు యిది, ఈ ్రరిసి్థతి మరీ
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దరికదుంగా వుుంది, దీని్న బాగు్రరచాలి. ఎటా్లోగైనా
భగవదనుకగహము అుందరి పైనా ్రడేటట్లో చూడాలి,
అనే ఒక పెద్ద ఋషితల్య మైన, అుంతకుంటే గొ్ర్పు వ్య ్రి్
యొక్క మనస్సు భవుంతో. ఎుందుకుంటే ఒక వ్య ్రి్ తన
గురిుంచి
ఆలోచిుంచవచ్ ,
నలుగురి
గురిుంచి
ఆలోచిుంచవచ్ , కానీ విశ్వ వా్య ్ర్ుంగా అుందరు
మానవులు కూడా భగవత్ కపమ్రి, భగవుంతడి వైపు
మరలడాని్రి క్రయత్న ుం చేయాలి అనేసి ఒక
ఆలోచన రావడమే చాలా గొ్ర్పు విషయుం.
అటవుంటివి
మనకు
కూడా
వస్ుంటాయి
అపు్పు డపు్పు డు. మనుం కూడా అనొచ్ , నాకు కూడా
అనిపిస్ుందని.
అపు్పు డపు్పు డు
అనిపిస్ుంది.
ఎల్లోపు్పు డూ
అనిపిస్ుందా,
అనేద
ముఖ్య ుం.
ఎల్లోపు్పు డూ అనిపిుంచినవాడు ఆ సి్థతిలో వున్న ట్లో.
అపు్పు డపు్పు డు అనిపిుంచినవాడు, అపు్పు డపు్పు డు కాస్
బాహ్య క్రభవుం వచి్ నట్లో, గాలి సో్రినట్లో. ఎపు్పు డూ
అద సి్థతిలో వుుండి, తరా్వ త దాని్న తీసకురావడుం.
కావాలి అనేది ఒకటి,
తీసకురాగలగడుం అనేది
ఇుంకోటి. తీసకురాగలిగినపుడు జరిగిుంది ఏమిటుంటే
ఉ్రనిషత్లో చెపి్పు నట్టా, కపాణస్య కపాణః అని
ఒకటుంది.
అని్న టి్రి
ఆదిమూలుం
ఏమిటి?
ఇక్క డున్న కపాణాలని్న టి్రి ఆదిమూలము ఏమిటి? ఈ
కపాణాల వెనుక ఒక కపాణముుందయా్య అనా్న రు.
మీ కెవరికైనా ఆస్రి్ వుుంటే, క్రశో్న ్రనిషత్ కానీ,
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కేన్రనిషత్ కానీ చదివిత ఈ కధలు వుుంటాయి.
మీరు ఆ విషయుం చూడొచ్ . దాుంట్లో ఏమిటి? ఒక
యక్షుడు కన్రడతడు. ఎవరి్రి? ఇుంకదాదుల్రి.
వాళ్ళు దో గెలిచి వసా్రు. రాకసలను గెలిచి వసా్రు.
మేమే గెలిచేసి వచి్ నామని, అలా వచి్ నపుడు ఆ
విజయోత్సు హుంతో వాళ్ళు
గెుంతతూ వుుంటే ఒక
యక్షుడు కన్రడతడు వాళ్ళు ్రి. నువు్వ ఎవడయా్య ?
నువు్వ కొత్గా వునా్న వే అుంటారు వీళ్ళు . అడిగిత
తెలుసకో నీవే అుంటాడు. నీవే తెలుసకో నేనెవరో?
నేను ఇది చేయగలను. నువు్వ చెపు్పు నీవెవరివో? నేను
అగి్న ని అని్న టినీ కాలి్ వేసా్ను. ఏదైనా కాలి్ వేయ
గలుగుతను. ఆహా అటా్లోగా! ఏదీ ఈ తృణాని్న కాలు్
అుంటాడు. అగి్న క్రయత్న ుం చేసా్డు. అది కాలదు.
అటా్లోగే తరా్వ త వాయువు వసా్డు. నేను దనై్న నా
ఊపసా్ను ఈ క్ర్రుంచుంలో అుంటాడు. అటా్లోగా! దీని్న
ఊపు అుంటాడు. అతడు ఊ్రలేక పోతడు. అటా్లోగే
వరుణుడు వసా్డు. దనై్న నా తడిపసా్ను అని. దీని్న
తడుపు అుంటాడు. ఈ మూడు ్రరీకలు అయిపోవడుం
తోటే ఇుంకదుడి్రి జ్ఞనదయుం కలిగి వీడేదో కాడు. ఇది
్రరమాత్మ అని మనకు వచి్ ుంది యిక్క డ కన్రడి
చెబు్నా్న డు
పాఠుం.
ఇది
కగహుంపులేకుుండా
అయిపోయి నేను, మనముంత కూడా మనుం
చేసకొనా్న ుం అనుకొనా్న ము బుధ్ధిలేకుుండా పోయి
కాళ్ళు మీద ్రడదాుం రుండి అనేసి పోయి ్రరమాత్మ
కాళ్ళు మీద ్రడతరన్న ది కధ.
అక్క డ కేనేషితుం ్రతతి? కేన్రనిషత్లో దనివల్లో
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క్రతకుతనా్న వు? ఆ క్రశ్న వచి్ నపుడు కపాణస్య
కపాణ: నీవెవరు అుంటే? కపాణానికే కపాణము
అుంటాడు.
కానీ మన సాుంక్రదాయుంలో యదార్ధిముగా వుుండేది
ఆ్ర్వచనమే.
శృతి
ఆ్ర్వచనమే.
పెద్దవా ళ్ళు
చెపి్పు నారు.
ఎుందుకు
చెపి్పు నారు?
ముంచికే
చెపి్పు నారు. చెడిపోవాలని ఎవడూ చె్ర్పు లేదు.
అుందువలన ఆ వుద్దశ్య ుంతో మీరు అర్థుం చేసకోవాలి.
ఎుందుకు చెబు్నా్న ము మేము అుంటే? ఆ్ర్వచనుం
్రిుంద. మీరు వచి్ నారు కా్రటి్టా మీరు మాకు ఆపు్లే.
మేము చెపు్పు తూ వుుంటాుం. ఎుందుకు చెపు్పు తూ
వుుంటాుం? మాకు వేర వుద్దశ్య మేముుంది ఇక్క డ? వేర
వుద్దశ్య ుం లేదు.
ఇది మీరు అర్థుం చేసకొుంటే దీని్రి ఒక క్రయత్న ము
చేసా్మని మొదలెడుతరు తరా్వ త. ఆ తరా్వ త
నిజమైన ఆపు్డు ్రలుకుతడు. క్ర్రుంచుం లో
అుందరికీ ఆపు్డు ఒక్క డే. లో్రల ఉనా్న డు వాడే.
ఇుంకెవరూ లేరు. నా చిన్న ్ర్పు టి కథ ఒకటుంది. Gopal
the friend అని. నేను జన్మ లో మరి్ పోను ఆ కధని.
ఒకచిన్న కుకరాడు చదువుకోవాలి. వాళ్ళు ఊళ్ళు ్రడి
లేదు. చదువు కోవాలుంటే మరి అమ్మ వేర వూరి
్రడిలో చేరి్పు ుంచిుంది. అడవి దాటిత ్రడి. అక్క డ
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చేరి్పు ుంచిుంది. అడవిని దాటాలుంటే క్రతిదినము
తోడుగా పోయి రాలేదు. ఎుందుకుంటే ఇక్క డ ఉదో్య గుం
పోత , పైసలుుండవు భోుంచేయడాని్రి. నువు్వ పో
అుంటుంది. అడవిలో నాకు ఎవరూ తోడు వుుండరు
కదా! భయుం వేస్ుంది కదా అుంటాడు. ‘గోపాలుడు
ఉుంటాడు, పిలువు
వాడిని’ అుంది తలి్లో. వాడు
గోపాలుడిని పిలిచాడు. ్రలికాడు గోపాలుడు. దినమూ
వచే్ వాడట. ఇక్క డు్న ుంచి అడవిలో మొదటి నుుండి
ఆ చివరి దాకా తీసకు పోయి వదిలేవాడట. ఒర చాలా
ధైర్య ుంగా వస్నా్న వు
ఏమిటిరా? అుంటే.
నా
సే్న హతడు నాకు తోడు వస్నా్న డు కదా అనా్న డు.
ఎవరా సే్న హతడు? అని అడిగిత, నాకు చెపా్పు వు
కదా గోపాలుడు పిలిసే్ వసా్డు కదా అనా్న డు.
వాళ్ళు ుందరూ కట్టాకట్టాకొని పోయినారట చూదా్దమని.
కానీ వాళ్ళు కు కన్రడలేదు. నిసా్వ ర్థుంగా మనుం చూసే్,
నిష్క ల్మ షుంగా
మనుం
ఆలోచిసే్
భగవుంతడు
ఎపు్పు డూ ్రలుకుతడు. ఆ మితృడు (భగవుంతడు)
ఎల్లోపు్పు డూ కూడానే వుుంటాడు. పిలిచేదానిపైన మన
బుధ్ధిపైన
వుుంటుంది.
నిష్క ల్మ షుంగా
పిలిసే్
త్ర్పు కుుండా ్రలుకుతడు. తోడా్పు ట చేసేవాళ్ళు
చాలాముంది వుుంటారు.
ఈ కపాణాహుతి అనేది ఈ ్రద్ధితి యొక్క విశిష్టాత.
గురువు సహాయము అనేది మీకు వుుంది. ఎవరి దా్వ రా
వుుంది.? మీకు సహోదరుడి దా్వ రా వుుంటుంది లేక
సహోదరి దా్వ రా వుుంటుంది. మరి వాళ్ళు చేసా్రా ఈ
్రని. వాళ్ళు చేసేట్టా వుుంటే ఈ దశుం
ఎపు్పు డో
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బాగు్రడి పోయివుుండేది. వీళ్ళు వరూ చేసేవాళ్ళు కాదు.
చేసేవారు ఆయనే. భగవుంతడే చేసకొుంటాడు ఆ
్రనిని. ఎుందుకు చేసకొుంటాడు? మనుం అుందరుం
బాగు్రడాలని. మనముంత సుంతోషుంగా ఉుండాలని.
ఆనుందుంగా ఉుండాలని.
మనుం ఎల్లోపు్పు డూ
ఆనుందుంగా ఉుండేలా జీవిుంచాలి. కపా్రుంచిక సఖము
(Pleasure) ఆనుందము కాదు. ఈ రోజులో్లో జరిగేది
ఏమిటుంటే క్రతి ఒక్క రూ కపా్రుంచిక / దైహక సఖాల
వెుం్రడి ్రరుగులు తీస్నా్న రు.
అటి్టా సఖాలలో
ఆనుందుం అనేది రాదు. రోగాలు వసా్యి. అసలైన
ఆనుందుంలో రోగాలు రావు. సుంతోషుం వస్ుంది. నీవు
ఆనుందుంగా
వుుండగలిగిత
ఇతరులను
కూడా
ఆనుంద్రరచ గలవు. ఆనుందము అనేది ఒకరినుుంచి
మరకరి్రి సుంకకమిస్ుంది. కపా్రుంచిక సఖము కూడా
ఒకరినుుంచి మరకరి్రి సుంకకమిస్ుంది. కపా్రుంచిక
సఖము రోగముల రూ్రుంలో సుంకకమిస్ుంది.
కాని
నిజమైన ఆనుందము ఆరోగా్య ని్న కలిగిస్ుంది. ముంచి
ఆరోగ్య ము. అని్న విధములుగా శారీరక ఆరోగ్య ము
కలిగిస్ుంది. అది ఆరోగ్య మును కలిగిుంచే ఆనుందము.
వేరకటి అనారోగ్య మును కలిగిుంచే ఆనుందము. అద
కపా్రుంచిక సఖాలకు నిజమైన ఆనుందాని్రి వుుండే
తడా.
కపాణాహుతి అనునది మనకు లభుంచ
ఒక
సహాయము. మీరు శరణాగతి సి్థతిలో ఉనా్న రా లేదా
అనే విచకణ అక్క డ వుుండదు. మీరు కపాణాహుతి
పొుందడాని్రి శరణాగతి సి్థతిలో ఉుండవలసిన ్రని
sriramchandra.in

Satyapadams

లేదు.
కపాణాహుతి,
కలిగిుంచే సహాయము.

భగవుంతడు

సుంకలి్పు ుంచి

‘శరణుం’ అనేసరి్రి రుండు చెపా్ుం చూడుండి. ‘శరణుం’
లో అతి ముఖ్య మగు విషయము, ఎలాగో నా దృషి్టా ్రి
తెచా్ రు.
సకృదవ క్ర్రనా్న య తవాస్మ తి చ యాచత అభయుం
సర్వ భూతభో్య దదామి ఏతద్ కవతుం మమ
ఇది రామాయణుం లో రాముడు విభీషణుడు శరణాగతి
పొుందిన తరా్వ త ఎుందుకయా్య యిటా్లో చేస్నా్న వు?
ఎవరి్రి ్రడిత వారి్రి సహాయుం చేస్నావు? వాడు
శతృవుల శిబిరుం నుుంచి వచా్ డు కదా !వాడి్రి ఎటా్లో
చేసా్వు నువు్వ ? అని అడిగినపుడు ఈ మాట అుంటాడు.
సకృదవ క్ర్రనా్న య తవాస్మ తి చ యాచత !
నా మనిషి అని ఎవరైనా వచి్ కాళ్ళు మీద ్రడిత
సర్వ భూతభో్య రక ఇష్య మి !
అని్న భూతముల నుుండి రకణ కలిగిసా్ను.
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ఇక్క డ లక్య ము ఏమిటుంటే భూతములపైన. ఎవరి
నుుండి మనకు రకణ యిస్నా్న డు ఈ శరణాగతిలో
అుంటే,
భూతములనుుంచి
రకణ.
భూతములనడుంతోటే
యిక్క డేదో
మనకు
పిశాచములు, భూతలు కాదు కదా.
భూతములు అుంటే ‘్రుంచభూతములు’ అనగా భూమి,
జలము, అగి్న , వాయువు, మరియు ఆకాశము(ether).
ఈ 5 (్రుంచ) తత్వ ముల నుుంచి, ్రుంచభూతముల
నుుంచి, మనకు ఉ్రశమనము యిసా్నుంటాడు. అుంటే
ఏమిటి అక్క డ రాకసడు దురా్మ రు్డు.
వాడు
చెపి్పు ుంది నేను వినటుంలేదు. నను్న చుంపస్నా్న డు.
తపు్పు చేయముంటనా్న డు. అధర్మ ుం ఎటా్లో చేయాల
నేను. నా వల్లో కాదయా్య ! నీవే కాపాడాలి నను్న
అుంటాడు.
అుంటే
్రుంచభూతముల
నుుంచి
కాపాడమని అతను కపార్థన చేస్నా్న డు. ఎుందుకుంటే
రావణక్రహ్మ ్రుంచభూతములను అదుపు చేసేవాడు.
్రుంచభూతముల పైన ఆధ్రత్య ము ఆయనకుుంది.
కా్రటి్టా అతని్న ఎదుర్క నడుం చేయాలుంటే నువు్వ
వాటి నుుంచి కలిగే కష్టాలను, దు:ఖాలను తట్టాకొనే
సి్థతి కావాలి. ఆ సి్థతి నేను ఇసా్ను అుంటాడు. ఇదీ
ఆసుందరా్భా ని్న అర్ధిుం చేసకుుంటే తెలిసేది.
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ఎక్క డ చెపా్పు రు? వేదాుంత్రరుంగా దాని్న
వెయి్య
రకాలుగా చెపి్పు ుంది వేర సుందర్భా ములో దాని్న
అధ్య యనుం చేసే్. ఇక్క డి్రి వచే్ సరి్రి ఆ విషయుం
వేర.
కృష్ణ్రరమాత్మ దగ్రి్రి వచే్ సరి్రి
సర్వ ధరా్మ న్ ్రరిత్య జ్య మామేకుం శరణుం కవజ!
అహుం త్వ ుం సర్వ
శచ:!

పాపభో్య

మోకయిష్య మి మా

ఇక్క డ పా్రముల బారినుుండి నేను కాపాడుతను
అుంటాడు. అక్క డేమో భూతముల బారి నుుంచి నిను్న
కాపాడుతను అుంటాడు. ఇక్క డ పా్రముల బారినుుంచి
మాటా్లోడుతనా్న డు. ఎక్క డా కూడా వీళ్ళు ద్దరూ
మోకము ఇసా్మని చె్ర్పు లేదు. పా్రముల నుుంచి
మోకమిసా్ము. భూతముల నుుంచి మోకమిసా్ము,
రకణ యిసా్ను అుంటనా్న డే కానీ,
దీని్రి
వేదాుంతదులు యిచి్ న వివరణలలో ‘అత్య న్న త
సి్థతి’ యిచే్ సా్మన్న
ఉవాచ భగవుంతడి నటి
నుుండి రాలేదు. ఇతరుల నటినుుంచి చాలావచా్ యి.
దాని గురిుంచి నేను మాటా్లోడదలుచకోలేదు. ఒకరిని
విమర్శ నము చేయడుం నామతుం కాదు. అది వున్న ది
వున్న ట్లో సరిగా కగహుంచడము ముంచిది. (Better
sriramchandra.in

Satyapadams

understand what it is ?). ఇవి తీసకున్న పు్పు డు రుండు
శరణత్వ లో్లో యివే మిగిలినాయి. వీటిలో ఎకు్క వగా
శరణాగతిని మనుం లక్య ముగా చేసాము..
శరణాగతివేదుం అనే పరు పెటా్టాము రామాయణాని్రి.
రామాయణుం చదువు కొన్న పు్పు డు శరణాగతి పూరి్గా
నీకు అర్థుం అవుతుంది. కాకాసర వృత్ుంతుం మనుం
తెలియ్రరుసా్ము. అక్క డా భూతముల నుుంచే రకణ
ఇచా్ డు. ఏ భూతము ? తన యొక్క అసస్ము నుుంచే.
తన అసస్ము నుుంచి ఉ్రశమనము ఇచి్ నాడు కానీ
కాకాసరుడి్రి వేర ఉ్రశమనము వచి్ ుంది లేదక్క డ.
కానీ నిర్దయతో ఏదీ ్రరిగణుంలో్రి
తీసకోకుుండా
చుంపసాడు కృషు్ణడు.
ఎవ్వ రిని విడువలేదు.
ఎుందుకు? అతను వచి్ ుంద అుందుకొరకు. నేను
వచి్ ుంద
ధర్మ సుంసా్థ్రనారా్ధియ
అని.
అటవుంటివాడు సర్వ ధరా్మ న్ ్రరిత్య జ్య అనా్న డు.
ఏది అయిత ధర్మ సుంసా్థ్రనారా్ధియ నేను వచి్ నానని
చెపి్పు నాడో, ఎ్ర్పు టివరకు అది?
శిశపాలుడి వధతో అయిపోయిుంది కృష్ణవతరుం కథ.
ఆ తరా్వ త కృషు్ణడు ఒక కకతియ వీరుడిగా
్రనిచేసాడు. అవతరముగా ్రనిచేయుట శిశపాలుడి
వధతో అయిపోయిుంది. రాకస సుంహారుం అక్క డ
అయిపోయిుంది. శిశపాల, దుంతవక్ృలతో ఆయన
అవతరుం యొక్క లక్య ము పూరి్ అయిుంది. తరా్వ త
యిుంకనూ
వుుండి
చేసాడు.
ఎుందుకు?
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ధర్మ సుంసా్థ్రనారా్ధియ వచి్ నానని అుంటాడు. ఈ
ధర్మ సుంసా్థ్రన్రి వచి్ నపుడు ధరా్మ ని్న
గూరి్
కొటా్లోడు అుంటాడు. ధర్మ ము పాటిుంచ అుంటాడు.
చివరగా నాకేమి అర్థుం కావడుం లేదుంటే సర్వ ధరా్మ న్
్రరిత్య జ్య అనా్న డు. అుంటే అరు్జునిడిది ఒక క్షి్ర్మైన
మనస్సు . ఇపు్పు డు ఈ ్రరిసి్థతిలో నీవేమి చేయలేవు.
నేను చెపి్పు ుంది వినరా వెధవా అనా్న డు. నీ ధర్మ ుం
అుంత వదు్ద. దీని గూరి్ మాటా్లోడవదు్ద. మరి్ పో. నేను
చెపి్పు ుంద ధర్మ ము అుంటాడు. అుంటే దవుడు
చెపి్పు ుంద ధర్మ ము అనే ఒక పాఠము చెపా్పు డు.
రుండిట్లో కూడా మీకు కన్రడేది ఏమిటుంటే భగవత్
తత్వ ములో, ఎవరి్రి వాళ్ళు
వాళ్ళు
కార్య ుం
చేస్నా్న రు. ఇక్క డ తను సహాయుం చేసా్నని ఎక్క డ
వుుంది? నీ సాధన లో తోడ్పు డతనని ఎక్క డ చెపా్పు డు?
శరణాగతి అుంటే కాళ్ళు మీద ్రడి ఒపు్పు కోవాలి.
యధారా్ధిని్రి శరణాగతి లేనిద ఆధా్య తి్మ క పురోగతి
రాదు, నిజమే. అది ఒక సి్థతి. అది రావాలి. శరణాగతి
అనేది ఒక సి్థతి, క్ర్రన్న త్వ ము అనేది ఒక సి్థతి.
దీన్లో అనేక ఛాయలు వునా్న యి.
శరణాగతి అనేది మొదట్లో. ఇపు్పు డు గయుడూ
శరణాగతడే. ఎవరైనా కానీ ముుందు పోయి కాళ్లోమీద
్రడిపోతము.
్రడిపోయినపుడు
ఏమని
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అడుగుతము? నాకు ఈ భూతముల నుుండి రక్షిుంచ,
ఈ పా్రముల నుుండి రక్షిుంచ అని అుంటాుం.
విన్న ్రము చేసా్ము ఒక చిన్న విన్న ్రముతో మనుం
కపారుంభము చేసా్ము. కానీ ఆధా్య తి్మ క విషయుంలో
విన్న పాలు అుంటూ ఏమీ వుుండవు. ఎుందుకుంటే
కరా్మ ని్న
నేను అనుభవిసా్ను అుంటారు. నా
కర్మ ఫలాని్న
నేను
అనుభవిసా్ను.
అుందుకు
కావలసిన ఆత్మ స్్థర్య ుం నాకు వుుంది. దానిని నేను
చేసకొనా్న ను కా్రటి్టా నేనే అనుభవిసా్ను. కానీ నిను్న
మాకతము మరి్ పోనీకుుండా చెయి్య రా నాయనా
అుంటాము. ఇక్క డ ఫలాపకతో శరణత్వ ుం చేరడుం
లేదు. శరణాగతడు సాధారణుంగా ఫలాపకతో
చేసా్డు. అుందువలన శరణాగతి అన్న ది ఫలాపకతో
చేసినపుడు అది శరణాగతి ్రిుందకు రాదు. అది
నిజమైన శరణాగతి కాదు. అుందుకనే అటవుంటి
సి్థతిని క్ర్రన్న త్వ ము అుంటాము. మొదట్లో చేసే
శరణాగతి ఫలాపక తో చేసిుంది. ఇదొక మానసిక సి్థతి.
ఎపు్పు డైత సదసత్ వివేకుం కలుగుతుందో మనకు, అది
కలిగి ఆత్మ స్వ రూ్రుం అనేది మన మనస్సు కు
ఏర్పు డుతుందో, ఆ ఆత్మ స్వ రూ్రుం అనేది భగవత్
తత్వ ుం పైన ఆధార్రడి వుుంటుందనే జ్ఞనుం
కలుగుతుందో,
ఆ
జ్ఞనుం
కలిగిననాడు
భ్రి్
కలుగుతుంది. భ్రి్ కలిగినపుడు ఎటవుంటి చిన్న
ఒడిదుడుకులునా్న నీవేత్ర్పు ఇహః ్రరుంబులు లేవు
అనేసి మరి ఆ ఏనుగు రాజు నుుంచి, ఈ రోజు మనుం,
మూషిక రాజుల దాకా అుందరూ పాడుతూనే
వునా్న ము. నిజమే. అదమో ఈ జీవితమేమైనా
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శాశ్వ తమా, పోనీ. నా ఆత్మ ఏమైనా శాశ్వ తమా, పోనీ.
నా భ్రి్ ఏమైనా శాశ్వ తమా, పోనీ. నువు్వ కావాలి. భ్రి్
కూడా నాకు అక్క ర లేదు. నీవు కావాలి . ఇటవుంటి
ఒక మనస్సు వచి్ నపుడు పెద్ద పెద్ద సాధువులు
కూడా వాళ్ళు మనా్న రు ? తిరిగి తిరిగి నేను
.ఎుందుకు ? నీ
పుడతననా్న రు ఈ భూమిపైన.
గొ్ర్పు తనము చె్ర్పు డానికని. వేర ఉద్దశ్య ుం కాదు. నీ
గొ్ర్పు తనము చె్ర్పు డాని్రి నాకు ్రలు జన్మ లు
కావాలన్న
వాళ్ళు
కూడా
ఉనా్న రు.
కానీ
జన్మ రాహత్య ుం కోరుకొనేవాడు ఇటవుంటి దాని్రి కూడా
లుంగువాడు కాడు.
అుందుకనే
బాబూజీ
పుస్కుం
సతో్య దయములో
మాటా్లోడినపుడు నాకు అర్థుంకాదు, వీళ్ళు ుందుకు
్రలుసారు్లో పుటా్టాలుంటారు, తిరిగి భగవుంతడి గూరి్
చె్ర్పు డాని్రి, నాకు అర్థుం కాదు అుంటారు ఆయన. ఒక
విధుంగా చెపా్పు లుంటే, వ్య ుంగ్య ుంగా చెప్పు సి వెళ్ళు
పోయారు బాబూజీగారు. కానీ నిజుంగా మనకేమిటుంటే
మనకు తిరిగి పుటా్టాలని అనిపిస్ుంది. అది ఒక
మానసిక సి్థతి. భ్రి్లో వున్న వాడు తిరిగి తిరిగి
వసా్నుంటాడు.
భ్రి్
నుుంచి
ఎదిగిన
వాడు
శరణాగతడు అయిపోయి నీవే త్ర్పు
నాకెవరూ
లేరయా గతి అుంటాడు. కానీ దీని ఉన్న త సి్థతియే
ఆధా్య తి్మ క సాధన అుంతకూడా. శరణాగతి యొక్క
ఉన్న తసి్థతి. ఈ శరణాగత తత్వ ుం నుుండి మారిన
వాడేమో క్ర్రను్న డవుతడు.
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అయిత అక్క డితో అయిపోయిుందా? లేదు కదా!
అక్క డ క్ర్రన్న త్వ ుం వచి్ న తరా్వ త తిరిగి సమస్య
వచి్ ుంది. ఎపు్పు డైత నేను శరణుం పొుందినాన,
ఆయన ఇుంట్లో నేను చేరిపోయాన, ఈయన వసా్డు.
ఏుం కావాలి ? మనుం అడగుం ఆయన క్రశ్న ని. అుంటే
ఆయని్న చూడాలని వచా్ ుం.
ఆయనతో నీకేమి ్రని? నేను చేసా్ను కదా ! నేను
చేసా్నని చె్ర్పు డుం. ఆయన్రిపు్పు డు వీలు్రడదని అని
అడు్డు
్రడడుం.
ఈ
పుణా్య త్మ డు
కాస్
సనకసనుందనాదుల సి్థతిలో వునా్న డనుకో నను్న
శపిుంచేసి వెళ్ళు పోతడు. తిరిగి నేను రాకసడిగా
పుడుతనిక్క డ. క్ర్రను్న డైన వాడే రాకసడయే్య ది.
క్రిుంద ్రడా్డుడు. జరిగిుందిది.
శరణాగతి దాటిన తరా్వ త కూడా చాలా వుుంది. చాలా
సి్థతలు వునా్న యి. ఆసా్ధియి లో కూడా నీకు ఆలుం్రన
కావాలి. ్రట్టా కావాలుంటే గురువు సహాయుం త్ర్పు దు.
గురువు నుుండి క్రసారితమయే్య శ్రి్ కావాలి. లేకపోత
మనము ్రట్టాను కోలో్పు తము. మన యొక్క ్రరువు
ఎకు్క వయిపోతుంది. మనయొక్క అహుంకారుం అక్క డ
కూడా వస్ుందా అుంటే మొట్టామొదటి ఆధా్య తి్మ క
సాహత్య ుంలో అహుంకారుం అనేది మొదటి మెట్టా.
అహుంకారుం
తగి్ుంచకోవాలని
చెపి్పు న
వాళ్ళు
మనకుుంటే, ఈయన అుంటాడు అహుంకారుం అనేది
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అత్య న్న త సి్థతి దాకా వెళ్ళు తుంది. కాకపోత
్రరిశద్ధిము అవుతూ వుుంటుంది. ఈ అహుంకారుం
అనేది నేను, అహము అన్న భవము ఉుంటుంది
కా్రటి్టా, అది ఉన్న ుంత సేపు నీ ్రరువు ఉన్న ది
నాయనా, అది పోవాలి.
ఎపు్పు డు పోతుంది?
అహుంభవుం కూడా పోవాలి. అహము అనే భవన
కూడా పోవాలి. ఆ గురి్ుంపు వుుంటుంది. అది
్రరిపూర్ణుంగా పోతుందా? ్రరిపూర్ణుంగా పోదయా్య .
ఎుందుకుంటే సృషి్టాతో నీవు వచా్ వు కదా! సృషి్టాతో
అణువు (వచి్ ుంది) ్రయట్రడిుంది. ఆ అణువు
కడ్రటి దాకా వుుంటుంది అ్రరిమితమైన దుము్మ ను
పోగు చేసకొని, ఈ మాలిన్య ము లతో వునా్న ము.
మాలిన్య ములను
వదులు
కొని
ధూళ్రిుంద
మారవచ్ . కానీ ఆ ధూళని త్ర్పు కుుండా గురువుకు
అరి్పు తము చేయాలి. ఆ సా్థయి్రి చేరిన మానసిక
సి్ధితిలో మీరు మాటా్లోడిత, అది శరణత్వ ము, నిజమైన
శరణత్వ ము.
అుందుకనే ఈ కపార్థన లో ‘ఓ క్రభూ!’అనేసేసి కడ్రటి
రుండు వాక్య ములు
‘ఆ సి్థతి్రి మము్మ కొనిపోవుటకు
నీవే ఏకైక దైవము మరియు శ్రి్వి’
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అనేది వుుంది చూసారా !
ఆ కపార్ధినయే నూతన సాధకునకు మరియు
చిట్టాచివరి సి్థతి్రి చేరిన వ్య ్రి్్రి కూడా వరి్ుంచ కపార్ధిన,
మరియు అద కపార్ధినను నా గురువు చివరి వరకు
ఆచరిుంచి చూపారు. ఎుందుకు?
ఆయన ఎల్లోపు్పు డూ
వుుండేవారు.

తన

గురువునే

ఆరాధస్

ఎుంతఎకు్క వ
కాలము
నీవు
నీ
గురువును
మరువకుుండా వుుండగలుగుదువో, అపు్పు డు నీ
తకు్క వతనము (అణకువ,
వినయములు)
ను
చివరివరకూ కొనసాగిుంచగలవు.
ఎపు్పు డైత గురువుని మరి్ పోయి, నేను ఆయనతో
సమానము అనుకొనా్న డో, అపు్పు డు, వీడి అహుంకారుం
పెరుగుతుంది. సహజుంగానే ఆ అహుంకారము వలన
కొుంత భరము కలుగుతుంది. (Naturally some weight
comes.) భరము పెరగగానే క్రిుంద్రడడుం త్ర్పు దు.
ఇవనీ్న క్రతిఫలముగా జరిగే విషయాలు. ఆధా్య తి్మ క
విషయుంలో
ఏ
మాకతుం
్రరువు
మనుం
అుంటిుంచకొనా్న
క్రిుంద్రడుతూనే
వుుంటాుం.
క్రిుంద్రడడుం, లేవడుం అనేవి సాధనలో సాధారణుంగా
సహజుం. అది చేసే్ తెలుస్ుంది దాని బాధ ఏమిట.
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దాని రుంగస్థలము వేర. శరణత్వ ుం అనునది ఒక
తత్వ శాసస్ము .మనకది తెలియ చేయడు. భగవత్
తత్వ ని్న గూరి్ తెలియ చెసేటపు్పు డు శరణత్వ ుం
గూరి్ మాటా్లోడతడు. ఇక్క డ తోడా్పు ట వుుంది. అది
నిజమైన / వాస్వమైన సహాయము. ఆయన నీతోనే
వునా్న డు.
కపాణాహుతి మరియు శరణాగతి అనునవి వేరు వేరు
విషయములు.
శరణాగతి
అనునది
చాలా
పురాతనమైనది. కాని నీవు భగవుంతని సహాయమును
గూరి్
అడిగిత అది ఎల్లోపు్పు డూ వున్న ద. ఆ
సహాయమును
అుందరికీ
అుందుబాటలోని్రి
తీసకురావడమే ఈ విధానము యొక్క గొ్ర్పు దనము.
దీనిలో ఆ సహయమును అుందరి దగ్రి్రి చేర్ గలిగే
సామర్ధి్య ముగలవారు అనేకముంది ఉనా్న రు. అుందరికీ
తోడ్పు డటాని్రి అవకాశుం అనేది కలి్పు ుంచడుం.
ఇుంతకు ముుందు భగవుంతడి తోడా్పు ట లేనిద పై్రి
పోయిన వాడు ఎవడూ లేడు. శరణత్వ ుం లేనిద
భగవుంతని పొుందినవాడు లేడు. ఉుండజలరు. అలా
జరిగే క్రశ్న యే లేదు. జరగదు.. నేను ఎుంపిక చేసిన
వాడే నాదగ్రకు వసా్డు అుంటాడు కృష్ణ్రరమాత్మ
మాటలలో. నేను ఎవరైత కావాలనుకొుంటాన వాడే
వసా్డు అుంటాడు. ఇక్క డ ఈయన (గురువు)
ఏముంటాడు అుంటే మీ అుందరి కొరకు నేనే
కేుంకదమును కపారి్ధిుంచాను. ఆయన అుందరిని రమ్మ ని
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అడిగాడు. అద పిలుపు. అవతరముల విషయములో
అది వారి యిచా్ పూర్వ కము. ఇక్క డ అది సుంపూర్ణ
విశ్వ మునకు సుంభుందిుంచినది. గతములో దైవము
సుంకలి్పు ుంచినపుడు మాకతమే ఏ ఒకరికో లభుంచ
దర్శ నమునకు ్రదులు, దైవత్వ ము లేక కేుంకదము,
్రరిధ వైపుకు క్రయాణుంచట అనేది విశ్వ ములో
నేడు జరుగుతన్న అదు్భా తమైన ఘటన.
నాలుగు రకాల భకు్లుుంటారు. వాళ్ళు కు కావసినవి
వాళ్ళు ్రిస్ వుుంటాను. ముముక్షులు చాలాముంది
వుుంటారు. వాళ్ళు లో జ్ఞనవుంతడు ఎవడు ?
్రహూనాుం జన్మ నాుంముంతె జ్ఞనవాన్ మాుం క్ర్రద్య త !
అనేక జన్మ ల తరా్వ త బుధ్ధివున్న వాడు నా కాళ్ళు మీద
్రడతడు అని. అుంటే అని్న జన్మ లో్లో వాడి్రి బుధ్ధి
లేదా అుంటే అలానే అనుకోవాలి. కొుంత కొుంతగా
పెరిగిుంది. సుంపూర్ణ జ్ఞనుం వచి్ ుంది. ఏమని? కాళ్ళు
మీద ్రడిపోవాలని? అది శరణత్వ ుం. అద జరిగిత,
కానీ ఆయన అలా ్రడిన వాళ్ళు ుందరినీ తీసకొుంటారా
అుంటే, నా యిష్టాుం అుంటాడు. నేనెవరిని చూసే్ వాడే
అుంటాడు. అటవుంటి ఒక కృష్ణ్రరమాత్మ , అటవుంటి
కృష్ణ తత్వ మే చాలా గొ్ర్పు తత్వ ము. అుంటే అుంత
అవకాశము యిచి్ , అుంత కృష్ణ కపమ గూరి్
మాటా్లోడేవాళ్ళు ుం కాదు.
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కృష్ణ కపమ కుంటే కూడా విశ్వ మయుం చేసారు. మనుం
ఏమి చెపు్పు తూ వుుంటాుం? క్రిష్ణ కపమ గోపికల్రి
్రరిమితుం చేసారు అుంటాుం. ఇక్క డ క్ర్రుంచుంలోని
వాళ్ళు ుందరినీ కూడా గోపికా సమానులుగా తయారు
చేసా్నని అుంటారు ఈయన(గురువు).
దాని్రి
తగినట్లోగా మనుం తోడా్పు ట చేదా్దుం
అుంటాడు.
ఒకరికొకరు సాయుం చేసకోుండి అుంటాడు. అది
ఆయన స్వ ్ర్న ము అుంటే, శ్రీరామచుంకదజీ యొక్క
గొ్ర్పు కల ఆ స్వ ్ర్న ము, మనము అుందరమూ పాలు
్రుంచకుుంటే నిజము అవుతుంది. ఎవరైనా పాలు
్రుంచకోకునా్న ,
మిగిలిన
మేరకు
అది
సాకారమవుతుంది. ్రని ఆగదు కదా! భగవదచ్ ను
మనుం ఆ్రలేము కదా! మన కాలుంలో కాకపోత
తరా్వ త కాలుంలో వస్ుందని అనుకుుందాము. అుంత.!
అుందరికీ కృతజ్ఞతలు.

sriramchandra.in

