Satyapadams

శ్రీ రామచంశ్ర రాజయోగ
శ్రభావము - 20.4 - 141 L.E. (2013)
శ్రీ రామచంద్ర రాజయోగ ద్రభావము
శ్రీ రామచంద్ర రాజయోగ ద్రభావము అను అంశము
పై పూజ్య శ్రీ కే. సీ. నారాయణ గారు లాల్ ్రరా్వా జా
శిక్షణా తరగతులలో యిచ్చి న ద్రసంగము
ఏ స్థితికొరకైనా, సాధనంటూ వొకటి చేయాలంటే
సమయం తీసుకొంటంది. మన దేశంలో వున్న వేరే
వేరే ్రధ్ధతులు కనుక మనము తీసుకొనా్న మంటే
కొంత సమయము ్రడుతుంది. అంటే సమయ
ద్రభావము యంత? మన ్ర్ర్ధతిలో, యిక్క డ కనీసము
ఉ్రయం 1 గంట ధ్య నము అనా్న రు, సాయందతము
అర గంట క్షాళన అనా్న రు, రాదతి ్రడుకోబోయే
ముందు ద్రార్థిన అనా్న రు. ఇవి మాదతము కావలసన
కనీస విషయాలు. సాధన కొరకు మీరు అంతకు
మంచ యకు్క వ సమయము వృధ చేయవలసన
్రనిలేదు.
మీలో యవరైనా కానీ ్రారాయణం చేసవుంటే, గీతా
్రారాయణం చేసనా, లేక రామాయణంలో వొక
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స్క ంధం మనం తీసుకొనా్న , మనకు సమయం
్రడుతుంది. ఒటి్టి పూజ చేయాలి అనుకొనా్న కానీ,
మనం షోడశో్రచారాలతో చేస మనం లేచేసరికి 3
గంటలు అయినా ్రడుతుంది. తూతూ మందతాలు
యప్పు డైనా చె్ర్పు వచ్చి . దానికేముంది? అడిగే వాడు
లేడు పోయేవాడు లేడు. ్ర్ర్ధతి లేదు దానికి. ్ర్ర్ధతి
లేకుండా చేసేది ఏదైనా చేయవచ్చి . ్ర్ర్ధతి ద్రకారం
చేసే్తే ఇంత సమయం ్రడుతుంది. ముఖ్య మైన
విషయం ఏమటంటే మనము అదే ్రనిగా అదే ్రని
చేసు్తేండాలి. మగతా వా్య ్రారాలకి, మనం రోజువారీ
చేసే ్రనులనీ్న మానేయాలి్సి వసు్తేంది లేదా దానికి
తకు్క వ ద్రాముఖ్య త యివా్వా లి.
ఇట్లా కాకుండా మన యొక్క సాధన ఉత్తేమముగా
ఉండడానికి కోరిన సమయము తీసుకొన్న ప్పు డు
యిక్క డ మనకు తేలినది రోజుకు వొకటిన్న ర
గంటలు. ఉ్రయం 1 గంట, సాయందతము అర గంట.
ఆ విధముగా. ఇది సమయము యకు్క వగా తీసుకోని
సమర్దవంతమైన
్ర్ర్ధతి.
మనకు
లభంచే
ద్రయోజనమును
బటి్టి
వుంటంది.
దీనికి
కొది్దసమయమే పెట్టివు. కానీ ఏమ వసు్తేంది నాకు?
అన్న ద్రశ్న వేసుకొన్న ప్పు డు యిప్పు డు హఠయోగం
తీసుకొనా్న మనుకోండి దాని యొక్క లక్ష్య మేమటి?
ఆరోగ్య ము. మోక్ష సాధన గూరి్చి
హఠయోగంలో
యవ్వా డూ
మాట్లాడడు.
ఆరోగ్య ము.
ఆరోగ్య ము
ఎందుకు బాగండాల? సాధన చేయడానికి ఆరోగ్య ము
బాగండాలి. అందువల్లా ద్రతి వొక్క రాజయోగి కూడా,
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యింతకు
ముందు
హఠయోగిగా
వుండేవాడు.
శరీరమును వొక అనువైన స్థితికి తీసుకొని వచ్చి , ఆ
తరా్వా త మనసు్సి ను తీసుకువదా్దమన్న ఉదే్దశ్య ముతో,
దానిని దీనిని కలిపి పెట్టికొనా్న రు. అంటే హఠయోగం
మరియు రాజయోగం కలిపితే వాడు యోగి అవుతాడని.
ఈ ్ర్ర్ధతిలో బాబూజీ గారు ఏమ చేసారంటే,
హఠయోగం భాగాని్న
తీసేసారు. ఒటి్టి రాజయోగం
పైననే మనం పోతునా్న ము. దానివల్లా సమయం
వొకటి
పొదు్రవుతుంది.
అనవసరమైన
దశమ
తప్పు తుంది.
సమర్ధత అంటే దశమను తగి్ంచకొనుట. దశమని
పూరి్తేగా వినియోగించ కొనుట. మనకు సగము శకి్తేతో
్రని చేసే సామర్ధ్య ము వున్న ప్పు డు, 5 ఇంతల శకి్తేని
పెట్టివలసన అవసరము లేదు. మీకు కావలసనది
ఏమటి అనే లక్ష్య
శుది్ద వుండాలి.
మనకు
కావలసనది, హఠయోగం మాదిరి, ద్రాణాయామం
చేసేస
శ్వా సనియందతణ
చేసా్తేను,
గాలో్లా
యగరుతాను,
నీట్లా
నడుసా్తేను
అని
కనుక
పెట్టికొంటే, అది గానీ మన గమ్య ం అయితే, సరే అది
చేదా్దము. మనకు కావలసనది అది కాదు. ఒక ఉత్తేమ
మానవుడిగా వుండడం అనేది మన సాధన యొక్క
్రరమలక్ష్య ము.
లక్ష్య ము
ఏమటంటే
ఉత్తేమ
మానవుడిగా వుండాలి. ఉత్తేమ మానవుడు అనేవాడు
సా్వా ర్థి్రరుడుగా
వుండకూడదు.
సా్వా ర్థి్రరత్వా ం
మానితేనే వాడు ఉత్తేమ మానవగతికి వచ్చి నట్టి, వాడు
మనీషి.
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మానవులం్రరూకూడా,
రండు
కాళ్ళు
వున్న
జంతువులంతా కూడా మానవుల కిం్ర లెక్క
పెట్టికొంటే, మనీషి అన్న వాడు మనకు కావాలి. కవిిః
మనీషిిః ్రరిభిః స్వా యంభిః అని మన యొక్క వే్రం
ఉవాచ. వే్రంలో మనీషిగా ఉండాలంటడు. మనము
నిజమైన మనిషిలా ఉండాలి. బాబూజీగారి మాటలలో
చె్రా్పు లంటే సత్ తత్వా ద్రాపి్తే పొందుట అనగా
నిజమైన మనిషిగా కావడము. మన సాధన గమ్య ం
యిది. నిజమైన మనిషి అనే వాడు యట్లా వుండాలి?
ఏ ్రని చేసనా అందులో ్రరిపూర్ణత వుండాలి. యోగిః
కర్మ శు కౌశలం. మనం ఏ ్రని చేసు్తేనా్న మో, మనకు
యటవంటి
్రని
యిచ్చి నాకానీ,
ఆ
్రని
నిర్వా రి్తేంచటలో మనం పూరి్తే సమర్ధతను చూపించన
రోజు మనం యోగి అని చెప్పు కొనడానికి అరు్హులము.
కాకపోతే యోగి అని చెప్పు కోలేము. కనుక గమ్య ము
ఏమటయింది మనకు? హఠయోగంలో అయితే శరీర
ఆరోగ్య ము బాగండాలి అని అంటడు. ఇంకోడయితే
గాలో్లా యగరుతానంటడు. వాడిష్టిం యగరమని
చెబుదాం.
ఎందుకంటే
యిప్పు డు
మనకు
విమానములుండగా మనం యగరవలసన ్రని
మనకు
కన్రడడంలేదు.
నీటి
పైన
కూడా
ఓడలుండగా మనం నడవలసన ్రని కన్రడడం
లేదు. అది ఏమటంటే మనయొక్క గొ్ర్పు తనాని్న
మనం నిరూపించకోవడానికి చేసే ద్రయత్న మే కానీ,
మానవుడిగా వుండడానికి దానికి సంబంధం లేదు. ఒక
బాతు గా అయిపోవడమనేది నీటిపైన నడవడం. ఒక
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్రక్షిగా అయిపోవడమనేది గాలో్లా యగరడం. ఈ రండూ
కూడా మానవుడికంటే కూడా చాలా తకు్క వ సా్థియిలో
ఉనా్న యి. కాస్తేంత వివేకము ఉ్రయోగిసే్తే దాని వెనుక
వున్న అర్థిం యవరికైనా అర్థిమవుతుంది.
అందువలన మన యొక్క
గమ్య మేమటి? అని
తీసుకొన్న ప్పు డు, వొక ఉత్తేమ మానవుడిగా వుండాలి.
యటవంటివాడు ఉత్తేమ మానవుడు? ఆ సో్రరుడు
చెపి్పు నట్టి మనం ఉత్తేమ మానవుడు అయినపడు
వీడెట్లాయినాడా అని ఆలోచసు్తేంటరు.
‘ఓ సాధన ్రరంగా చేసు్తేంటడు. దైవ నమ్మ కతో
వునా్న డు.
్రరమార్థిం
తెలిసనవాడు.
్రరం
తెలిసనవాడు. మనం కూడా అలా చేదా్దము’’ అని
యితరులకు ఉతా్సి హం కలుగతుంది. ఒక ఉత్తేమ
మానవుడే
యితరులను
కూడా
ఆ
గతికి
తీసుకురాగలుగ తాడు. ఇది మనకు నచ్చి దు.
మానసక స్వా భావానికి నచ్చి దు. ఒక ఉత్తేమ మానవుడు
కన్రడినా, ‘ఆయనకు చెలి్లాం్రండీ మాకు చెల్లాదు
యివంతా’ అంటం మనము. ఒక బాబూజీని
చూపించారనుకో,
లేక
వొక
వివేకానం్రను
చూపించారనుకో, లేక వొక
రమణమహరి్షిని
చూపించారనుకో, వొక అరబందోను చూపించారనుకో
యటవంటి గొ్ర్పు
మహనీయుడిని తీసుకొనా్న
‘వాళ్ళు కు చెలి్లాం్రబా్బా యిది మనకు చెల్లాదు’ అని
అంటం. ఎందుకంటనా్న ము ఆ మాట? వాళ్ళు ంతా
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సమయము, కాలాని్న , వాళ్ళు జీవితాన్న ంతా కూడా
ధరపోసారు. అటవంటి వాళ్ళు ఇంతకుముందూ
మనకు కన్రడా్డారు. సాధరణంగా గృహసు్థిడుగా
వుంటూ ఉత్తేమగతి పొందినవాడు మన సమీ్రంలో
మనకు కన్రడ లేదు వొక బాబూజీ తపి్పు తే.
సంసారంలో వుంటూ, పిల్లాలి్న పెంచతూ, పె్ర్దవా ళ్ళు
్రని చేస్తే, కోరు్టికు పోతూ, కోరు్టినుంచవస్తే,
వ్య వహారలనీ్న చూస్తే కూడా వొక మనీషిగా బతికిన
మనిషి ఈయన వొక్క డే మనకు కన్రడా్డాడు యిప్పు డు
యిటీవల కాలంలో. ్రాతకాలం కథలు చాలా
వుంటయి. మనకా్క దు. అంటే ఏమటి? మనం వొక
స్థితికి
వచే్చి సాం.
ఒక
గాంధీజీ
గారిని
తీసుకొనా్న మనుకో, అతను నిజంగా సంసారిగా
వునా్న డు. సంత సంసారం మానేసనా సాంఘిక
సంసారంలో తిరుగతూ సంఘానికి సేవ చేస్తే, వొక
ఉత్తేమ మానవుడిగా వుంటూ, సనా్య స ఆదశమం
తీసుకోలేదు కదా ఆయన. ఆయనొక గొ్ర్పు మనిషి
మనకు. అందుకనే ఏమ చేసాం గాంధీగారికి
విదగహములు
కటి్టిపెట్టిం
మనం.
దానివెనుక,
అటవంటి నడవడిక మనం పెంచకో్రలచకోలేదు.
ఆయన చేసందాంట్లా యేమ చేసాడు? సత్య వాక్
్రరి్రాలన చేసాడు. నిన్న నేను మాట్లాడుతూ మీకు
సత్య ము, అహంస, ఆసే్తేయము, అ్రరిదగహము,
దబహ్మ చర్య ము అనునవి మానవులు చేయవలసన
ధర్మ ము ఇవ్వా నీ్న ్రాటించాలని చె్రా్పు ను. ఏ వొక్క టి
్రాటించనా అంత మహాతు్మ డు అవుతాడు. అనీ్న
్రాటించననాడు
మీరేమౌతారో
మీరే
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ఆలోచంచకోవచ్చి . ఆలోచన సాధ్య మా? ఇటవంటి
ఆలోచన మాకు సాధ్య మా? ఇటవంటి ద్రవర్తేన మాకు
సాధ్య మా అంటే, మనకు సాధ్య ము కానిది ఏమయును
లేదు. భగవంతుడే మనముగా వునా్న ము కాబటి్టి,
భగవంతుడే మన రూ్రము ధరించాడు కాబటి్టి,
భగవంతుడికి
యిటవంటిది
వీలుకాదు
అని
చె్ర్పు లేము కాబటి్టి, త్ర్పు కుండా మీకు వీలవుతుంది.
కానీ వీలు్రడ్రని యవరు చెపి్పు నారు మనకు? ఇది
యవరు చె్రా్పు రు? మనకు తెలిసన వేదాంతులు
‘ఇది
చె్రా్పు రు.
నీకు
గృహసా్థిదశమంలో
వీలు్రడదులేవయా్య ’ అని సనా్య సులు చె్రా్పు రు. అది
నిజమని నమా్మ ము. కాలదకమేణ జరిగిన వి్రరీతమైన
ఆలోచన యిది. మనకు అటవంటి సామర్ధ్య ము
వుంది అనే ధృఢ సంకల్పు ము, ధృఢ నిశ్చి యము
మనకు కలుగతుంది. ఇది సాధనలో చాలా గొ్ర్పు
మారు్పు . ఇతర సాధనలు చేసేవాడికి, ఈ సాధన
చేసేవాడికి మౌలిక తేడా యిది. నాకు చేతనవును అని
కూరు్చి ంటడు ఈయన. నాకు చేతకా్రని పోయి
కాళ్ళు మీ్ర ్రడతాను అంటడు ఇంకోడు. వాళ్ళు
భకు్తేలు. యోగలకు, భకు్తేలకు తేడా ఉంది. నాకు
చేతకాదు, నా వల్లా కాదు, నీవే నా తరఫున కూడా
చేసేసెయి్య . ఇది సాధరణంగా మనము చూసే్తే,
మనకు అయ్య వారు చెప్పు మందతాలు రావు కాబటి్టి,
నువు్వా చెప్పు నాయనా మందతాలు అని వాళ్ళు కి
వదిలేసా్తేం. అదే అన్న మాట యిక్క డా జరిగేది.
సాధనలో కూడా అదే. మీ ఆలోచనలు చెబుతునా్న ను.
ఎటవంటి
సమానాంతరములు
మనకు
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కన్రడతాయి. ఈ నమ్మ కము, మనలో మనకు
నమ్మ కము, ఆత్మ విశ్వా సము కలుగ చేసు్తేంది. ఈ
్ర్ర్ధతిలో మీకు వసు్తేంది.
ఇతర విధనములలో
యిటవంటి ఆత్మ విశ్వా సము గూరి్చి మాటలే లేవు.
అటవంటి దాని గూరి్చి అక్క డ మాటలే లేవు. ఆత్మ
విశ్వా సము వచ్చి న తరా్వా త, ద్రాణాహుతిని మనము
అనుభవిసు్తేంటము కాబటి్టి గరువుగారి యొక్క
సామర్ధ్య ము కూడా మనకు తెలియవసు్తేంది. ఏం
సామర్ధ్య ము?
మనముందు
ఆయనేమైనా
అదు్భు తమైన
వినా్య సాలు
చేసా్తేరా?
మాయలు/మందతాలు
చేసా్తేరా?
చేయరు.
అవి
చేయవలసన అవసరం లేదు. అవి చేసనా మనకు
్రనికి రావు. అది ఆయన గొ్ర్పు తనము అని తెలుసు.
మనకు యప్పు డు భగవంతుడు ్రనికి వసా్తేడు?
ఒకప్పు డు మా బావ గారు ఏమనా్న డంటే, ‘రావయా్య ,
వొక మహనీయుడి ్రగ్రికి పోతాము’ అనా్న డు.
‘పోదాంలే దానికేముంది ఆయనేం చేసా్తేడు చెప్పు ’
అనా్న ను. ‘ఆయన చాలా గొ్ర్పు వాడు నీకు తెలీదు’
అనా్న డు. ‘సరే్లా చెబుతునా్న వు కదా గొ్ర్పు వాడని,
గొ్ర్పు వాడే! నాకేమ చేసా్తేడు చెప్పు ’ అనా్న . ‘నీకేం
చేసా్తేడంటవేంటిరా
వెధవా,
పె్ర్దవాడు
కదా!
పోవాలికదా!’ అనా్న డు. ‘నిజమేనయా్య , పె్ర్దవాడు
వొప్పు కొనా్న ం, భగవంతుడే అని వొప్పు కొంటం
అనుకో, ఏమ చేసా్తేడు నాకు చెప్పు ’ అనా్న . ఆ స్థితికి
ననే్న మైనా తీసుకు వసా్తేడా! ననే్న మైనా భగవంతుడికి
సమానంగా చేసా్తేడా, నాకేమ యిసా్తేడు ఆయన. నేను
చేసుకోలేనిది, ఆయన చేసేది ఏమటి? ఉదో్య గమా
sriramchandra.in

Satyapadams

చేసు్తేనా్న ము. బట్టిలు నేను కొనుకు్క ంట, తిండి నేను
చేసుకొంటనా్న .
తిరగాలంటే
తిరుగతునా్న .
ఆయనేం చేసా్తేడు? నాకేమ చేసా్తేడు? ఎందుకు
యిటవంటి వెధవ ద్రశ్న
వేసారు అని మీరు
అనుకోవచ్చి . కానీ నిజంగా నాది వెధవ ద్రశ్న కాదు,
చాలా అవసరమైన ద్రశ్న . భగవంతుడు నాకు
కన్రడితే నాకు వచే్చి లాభమేమటి? చె్ర్పు ండి. మీకు
యవరికైనా భగవంతుడు కన్రడా్డాడనుకో ఏం లాభం
చె్ర్పు ండి? ఎవరైనా చె్ర్పు గలుగతారా? భగవంతుడితో
మనకు కావలసనది అతని్న చూడడం కా్రయా్య ,
ఆయనతో తాదాత్మ ్య ం పొందాలి, ఆయనతో వొకటిగా
కావాలి. నీ తోనే వుంటనా్న నయా్య , నాతో తాదాత్మ ్య ం
చెందు అంటడు ఆయన. దీని్న మానేస మనం
బయట దేవుడి్న వెతుకు్క ంటం. అంటే మొ్రటిది
మూర్ఖత్వా ం. రండోది, యప్పు డైతే మన సే్న హతుడు
లో్రల వుంటడో, అంటే భగవంతుడు లో్రల
వుంటడో,
అతని్న
సాని్న ధ్య ములో
పెట్టికొని,
ఆయని్న
మనసులో వుంచకొని, మనం ్రని
చేసనపడు మన యొక్క
్రని సంపూర్ణముగా
వుంటంది. కర్మ శు కౌశలం యప్పు డు వసు్తేంది అంటే,
యోగమైతేనే కానీ రాదు. వీళ్ళు మనుకొనా్న రు? యోగిః
కర్మ శు కౌశలం అన్న ప్పు డు, వీడు సమర్ధముగా ్రని
చేసే్తే, వీడు భగవంతుని ్రగ్రికి పోతాడని. అట్లా కాదు.
భగవంతుడు మనతో వుంటేనే, మనకు సామర్ధ్య ము
వసు్తేంది. మనతో నిరంతరం ఆయన ఉనా్న డు అనే
జా్ఞానం వుంటేనే మనకు సామర్ధ్య ము వసు్తేంది.
అరు్జునుడి గరించ ఏ మాదతం తెలిసవునా్న ,
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అరు్జునుడు ముందు యప్పు డూ రథసారథిగా, ఆయన
్రార్థిసారథిగా వుంటనా్న డు కాబటి్టి, ఆ భగవంతుని
సమీ్రంలో, భగవంతుడి సాని్న ధ్య ంలో భగవంతుడి
పైన నిరంతర చంతన చేస్తే ్రని చేసాడు, బాణం
వేయకుండా ఉరుకోలేదు కదా! నిరంతర ధ్య స
ఆయన పైన ఉం్రనేసేస, అక్క డ కూరు్చి ండి పోయి
భజన చేయటే్లాదు కదా. ్రారు్ధడు ఆ ్రని చేయలేదు.
్రారు్థిడు తన కర్తేవ్య ం చేసాడు యుధ్ధం చేసాడు.
యుదా్ధనికి ముందు అరు్జునుడు, బంధనములతో
వుండి, వొక విచదతమైన స్థితిలో ్రడా్డాడు. ఈ ్రని ఏదో
చేయమంటనా్న రు, నా యొక్క బంధువులునా్న రు.
మరి నాకు యిలా వుంది, నేనేమ చేయాల? నాకు
విషా్రంగా ఉంది అని అంటడు. వివేకం తెచ్చి కోరా
నాయనా అంటడు ఆయన. నీవు యవడు చేసేది
దానికి, చేసేది నేను. ధర్మ సంసా్థి్రనార్థిం వచా్చి ను
నేను. దుష్టిలను మనం తీసేయా్య లి. మనం ్రని
చేయాలి. ్రని చెయి్య . ఎవడైతే నీకేం కావాలి? ఈ
జన్మ లో
వాళ్ళు
నీకు
మామలు,
తలు్లాలు,
తందడులవుతారు.
నిరంతరం
ద్రవహంచే
కాలవాహనిలో వాళ్ళు వరు? నీవెవరు? అంతాకూడా
భగవత్ స్వా రూపలే కదా! చూడు! చూడు నా యొక్క
్రర్శ నం చేసుకో. తెలుసు్తేంది నీకు అనా్న డు.
అటవంటి వాడు ముందు వుండగా, ముందు బండి
తోలుతుండగా యితను యుధ్ధం చేసాడు. ్రారు్ధడికి
ఆయన ్రా్రం అలా కనిపించ చె్ర్పు వలసనటవంటి
అవసరం ్రడ్డాది. ఎందుకంటే అతని యొక్క అజా్ఞాన
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స్థితి అటవంటిది. అంటే అని్న సంవత్సి రములు
సఖుడిగా లేడా? సఖుడిగానే వునా్న డు. మదతుడిగా
లేడా? మదతుడుగానే వునా్న డు. అయినా ఆ విచక్షణా,
వివేకము రాదు. దీనిలో మనము తెలుసుకోవలసనది
ఏమటంటే నిరంతరము మనతో కూడా మన
భగవంతుడు మనలో్రలనే వునా్న కానీ అరు్జునుడు
యలాగ కృష్ణడిని విస్మ రించ, తనే చేసు్తేనా్న డు అనే
వొక అహంకారంతో విదరవీగి, విషా్రంలో ్రడా్డాడో,
అలాగే మనము కూడా విషా్రంలో ్రడుతూవుంటము.
ఎప్పు డైతే ఆ ధ్య స, లో్రల మన హృ్రయంలో
భగవంతుడు వునా్న డు అనే వొక జా్ఞానం, నీకు
యరుకకు వసు్తేందో, అప్పు డు నీకు నిశ్చి లస్థితి
వసు్తేంది.
అది యరుకకు యట్లా వసు్తేంది?
ద్రాణాహుతి దా్వా రా మనం అనుభవించే ఆ వొక
నిశ్చి లస్థితి, భగవదా్భు వన వలన కలిగిన నిశ్చి లస్థితి,
భగవంతుడు
మనలో
ద్రవహంచేటప్పు డు
భగవదా్భు వన
ద్రవహసు్తేంది.
ఆ
భగవదా్భు వన
ద్రవహంచనపడు నీకు నిశ్చి లస్థితి వసు్తేంది. పూరి్తేగా
ఆలోచనారహత స్థితి రాకపోయినా మనం ఏదో వొక
తన్మ య స్థితిలో వునా్న ము. ఒక నిమగ్న
స్థితిలో
వునా్న ము. భగవంతుడి వైప మన మనసు్సి
మరలిం్రని చెప్పు జా్ఞానం యప్పు డైతే కలుగతుందో
అప్పు డు నీ యొక్క ఆత్మ విశ్వా సానికి తోడా్పు టగా,
భగవంతుని సహాయం కూడా వుం్రని యరుక కలిగి,
నీ యొక్క
కర్మ
అంతా కూడా సంపూర్ణముగా
వుంటంది.
సంద్రదాయ ్ర్ర్ధతులలో వాళ్ళు మ
చెబుతారు? ఎవడైతే భగవంతుడిని గాని చూసాడో,
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తరించాడో, తరా్వా త వాడి గరించ మనకు యక్క డా ఏ
కథలో కూడా మనకు చె్ర్పు రు. ఏమౌతాడు వాడు?
ఏమౌతాడో యవడికీ తెలీదు. మనకు కావలసనది
అటవంటి స్థితి కాదు.
మనకు కావలసనది
ఏమటంటే, యిక్క డ వుంటూ మనం యని్న నాళ్ళు
ఉండాలని
భగవంతుడు నిరే్దశించనాడో, అని్న
నాళ్ళు వుంటూ, భగవంతునితో వుంటూ, భగవంతుడి
సాని్న ధ్య ంలోనే మసలుతూ, భగవత్ కైంకరా్య ని్న
మనం చేయాలి. మనకు ్రని అంటూ ఏం వుండదు.
అని్న ్రనులూ ఆయనవే. నీవు కారా్య లయములో draft
man గా ్రని చేసనా, electronic engineer గా ్రని
చేసనా, ఊడు్చి వానిగా ్రనిచేసనా, ఉ్రాధ్య యుడుగా
్రని చేసనా, అనీ్న కూడా వొక విధమైన సేవయే. సేవ
అన్న మాట రావటంతోటే, అ్రంతా కూడా భగవత్
్రరమే. అటవంటి సేవాభావముతో చేసే ్రని
యప్పు డూ కూడా మీ యొక్క కరా్మ నుషా్టినం వల్లా
యలా అవుతుం్రంటే సంపూర్ణమైనదిగా వుంటంది.
అంటే నిష్చి టతనే వొక విధమైన లక్ష్య ము గరించ
యితరులు కొం్రరు చెపతారు కాని మనము చెప్పు ది
ఏ రంగములో నైనా సమర్థిమైన కార్య ్రక్షత గరించ.
నిన్న
వొక
్రదతికలోని
వార్తేలో
వచ్చి ంది
హందూదేశంలోని
సమస్య
ఏమటంటే,
వాళ్ళు వరయినా తమ గరించే ్రటి్టించకొంటరు కానీ
యితరుల గరించ ్రటి్టించకోరని. వాళ్ళు యొక్క
ఆధ్య తి్మ క ఉన్న తి గరించ మాదతమే ఆలోచసా్తేరే కానీ
యితరుల గరించ ఆలోచంచరు అనే వొక అ్రవాదు
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వచ్చి ంది. నిజమే యిటవంటిది జరిగింది. పోయిన
శతాబ్దం కడ్రటిలో వివేకానం్ర వంటి మహనీయులు
మాట్లాడుతున్న ప్పు డు,
వేదాంతానికి
బహు
ద్రాముఖ్య ము
యిచా్చి రు.
కానీ
వేదాంతంలో
చెపి్పు నట్టి మన హందువులు యవడూ కూడా
నడవటే్లాదు. ఈ దేశంలో హందువైనా కానీ, యవడైన
కానీ, ఏ మతమైనా కానీ, పస్తేకాల ద్రకారం
ద్రవరి్తేంచేవాడు లేడు. భగవంతుడు ఉనా్న డన్న
నమ్మ కంతోనే చేసా్తేడే కానీ, పస్తేకాలో్లా చె్రా్పు రు,
యిట్లాచె్రా్పు రు, అట్లా చె్రా్పు రు అని చేసేవాడు లేడు.
వ్ర్దనా్న , కావాలనా్న రామ నామ జ్రం జరిగిపోతూనే
వుంది. వ్ర్దనా్న , కావాలనా్న నమాజ్ లు జరిగిపోతూనే
వునా్న యి. మొన్న
నాకు వొకరు కన్రడా్డారు. ఒక
ముసీ్లామ్ సో్రరుడే ఆయన యక్క డో ఈమధ్య నే గల్్ఫ్
ద్రాంతానికి పోయివచా్చి డట. ఏమటయా్య అక్క డికీ
యిక్క డకీ విశేషం అంటే యిక్క డ ఉన్న వాళ్ళు
కనీసం భగవంతుడి గూరి్చి ఆలోచసా్తేం సార్, అక్క డ
ఆలోచంచరు అనా్న డు. ఏమ చేసు్తేంటరు నమాజులో
అని అడిగితే, వాళ్ళు మ చేసు్తేనా్న రో వాళ్ళు కే తెలియాలి
సార్ అనా్న డు.
మేమేదో కాస్తే దేవుడి గూరి్చి
ఆలోచసా్తేం అనా్న డు. ఎందుకంటే దైవ్రరంగా మన
మనసు్సి ను మళ్ళు ంచకొనే బుధ్ధ ఈ దేశనికే వుంది.
చేసే ద్రతి కారా్య ని్న కూడా దైవ ్రరంగా ఆలోచంచే
బుధ్ధ మనకు ఉంది. ఈ మాట యక్క డా చె్ర్పు లేదు
ఆయన. దైవ్రరంగా ఆలోచస్తే యవడికి వాడు
యింట్లా కూరు్చి ని వుంటే యింత పైరు్లా ్రండేనా,
లేకపోతే యింత సమృది్ధగా ఉండేవాళ్ళు మా! ఈ రోజు
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మనం అనవచ్చి , వాళ్ళు అనవచ్చి మొన్న టిదాకా
మీది ప్ర దేశము అని. రాబరు్టి క్్లావ్ ఈ దేశనికి
వచ్చి న మొ్రటి రోజులో్లా, కొలకతా్తేలో దిగినప్పు డు
దవాసా్తేడు, దవాసందాట్లా ఏమ చె్రా్తేడంటే, యిక్క డ
సామాను్య డి ఇంట్లా తిండి కూడా అక్క డ మన
రాజులు,
రాణులకు
కూడా
లేవు
అంత
బాగావుంటంది యిక్క డ అని చెపి్పు దవాశడు. అంటే
రండు మూడు శతాబా్దలకు ముందు మనం కానీ చూసే్తే
మనం సోమరిపోతులం కాము. ఏదో వేదాంతం
చెప్పు సేస నిద్రపోయేరకం కాదు. కర్మ సధ్ధంతాని్న
్రట్టికొని నాకందుకని ్రటి్టించకోని వాళ్ళు మూ కాదు.
కానీ యివనీ్న
మన పైన రు్ర్దబడా్డాయి. మనకీ
వేదాంతములే ముఖ్య మని యవరో చెప్పు సాడు.
ఎవడు చె్రా్పు డు? ఎవడో అదై్వా త వేదాంతి, వొక
వేదాంతం అని చె్రా్పు డు. చాలా గొ్ర్పు గా వుంది.
శంకరాదై్వా తాని్న విమరి్శ ంచే ఉదే్దశ్య ం నాకు లేదు.
కానీ శంకర అదై్వా తం మాదతం హందూమతం కాదు.
శంకర అదై్వా తం ఈ దేశం యొక్క ఆధ్య తి్మ క స్థితిని
తెలు్రదు. శంకర అదై్వా తం వొక ్ర్ర్ధతి. చాలా
బాగావుంది. మంచ విధనమే. వేదాంతము గూరి్చి
బాగా దవాసారు. తర్క ము సరియైనదిగా వుంది.
అంతవరకు వొప్పు కొంటరు. కానీ మన నడవడిక,
మన ఇంట్లా మన అమ్మ లు కానీ,
తాతలు కానీ,
అమ్మ మ్మ లు కానీ, నాయనమ్మ లు కానీ, వాళ్ళు వాళ్ళు
మతము ఏదైతే కొనసాగింప చేసారో, యట్లా జరిగితే
అట్లా జరుగతుంది అని చెప్పు సేస, బయట కూరు్చి ని
పొయి్య ముటి్టించకుండా, వంట చేయకుండా అయితే
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లేదు కదా! వంట చేసారు, వండి పెట్టిరు, తినా్న ం.
వాడెవడో
పోయినాడు,
వాడు
కష్టి్రడా్డాడు
సం్రాదించాడు, వచా్చి డు. దేశం అంటే మరీ
సోమరిపోతులం అని చెప్పు సేస వాడెవడో చెప్పు సేసే్తే,
మనం వొప్పు కోవాలా? ఒప్పు కొనే స్థితికి వచా్చి ము
మనం
బానిసత్వా ంతో.
బానిసత్వా ం
మనకు
ఆంగే్లాయులు
కలిగించారు.
వాళ్ళు
వచ్చి
యడతెగకుండగా మనలి్న , నీకేమ రాదు, నీకేమ
రాదు, నీకేమ లేదు అని చె్ర్పు డంతో, నిజం కామోసు
అనుకొనా్న ము. దబాహ్మ ణుడి కథలోలాగా.
ఎవడో
వొక
దబాహ్మ ణుడు
మేకను
తీసుకొని
పోయినాడట.
మేకను
తీసుకొని
పోతూవుంటే
నలుగరు కలిస ఏమరా! కుక్క ను తీసుకొని
పోతునా్న వు, కుక్క ను తీసుకొని పోతునా్న వు అంటే
నిజముగా కుక్క
అనుకుని, ్రారేసపోయినాడట.
అట్లాగా
మనము
కూడా
వాడెవడో
వరుసగా
చెబుతూవుంటే, వరుసగా ్రదతికలో దవాసనాడంటే
నాకు విచదతంగా అనిపించంది. కర్మ సనా్య సులమా
మనమేమైనా? మనకు ్రరిశొధనపైన కానీ బుధ్ధ
లేకపోతే, స. వి. రామన్ అనేవాడు మనకు యిది
చె్రా్తేడా, వాడు ్రరిశొధన చేసా్తేడా? ఏ సౌకర్య ములు
లేకుండా చేసనాడు కదా! రామానుజం అనేవాడు
చేసా్తేడా, గణితశసస్తేములో చేసా్తేడా? కర్మ సధ్ధంతం
పైన రాలేదు మనము. లీలావతి గణిత దశసస్తేం పైన
దవాసం్రంటే
ఊరే్క
దవాసందా?
ఆంగే్లాయుడు
బీజగణితం మనకు చెప్పు దానికి ముందే మనకు
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తెలుసు బీజ గణితం. వీడు చెప్పు ది ఏమటి నడు
మధ్య లో? అటవంటి ఉన్న తమైన సంస్క ృతి
మనకేదైతే వుందో, దాని్న వొక్క విషయంలో తీసుకొని
ఏమటి? అంతాకూడా భగవంతుడికి ఐక్య ం చేస
భగవత్పు రంగా
మనం
ఆలోచంచాలని
మనం
చెబూ్తేవుంటం కాబటి్టి, దాని్న వొక్క దాని్న మాదతం
తీసేసుకొని, వేరుచేసేస, మన జీవితముల నుంచ
దాని్న
వేరు్రరచ మనకు చేతకాదు అనా్న రు.
అటవంటి ్రరిస్థితులలో మనము లేము. మనం ద్రతి
వొక్క రూ కూడా దైవ సమానులమే, ఆ మాటకువసే్తే,
యితరులు
యవరయితే
వారు
్రాపలము
అనుకొంటరో, వాళ్ళు కి మనంత ఆత్మ విశ్వా సము
వుండే అవకాశం లేదు. పట్టికతోనే నేను ్రాపి
అనుకొన్న వాడు,
ఆత్మ విశ్వా సం
యట్లా
పెంచకొంటడు?
ఆత్మ విశ్వా సం
మనం
పెంచకోవాలంటే మన సధ్ధంతం ఏమటి? నిజమైన
సధ్ధంతం, యి్రంతా కూడా భగవంతుడు సృషి్టించన
విశ్వా ము అని ద్రతివొక్క శసస్తేజు్ఞాడు వొప్పు కొంటడు
కదా! ఒక క్షోభ్ నుంచ వచ్చి ంది ఈ ద్ర్రంచం
అంతాకూడా. ఇది భగవంతుడి ద్రదకియ.
దీంట్లా
మనది ఏమీ లేదు. అసలు నిజమైన భగవంతుడు ఈ
ద్రదకియ కాదురా నాయనా అని మన వాళ్ళు చె్రా్పు రు
అంతే. ఎందుకు చె్ర్పు వలస వచ్చి ం్రంటే, నువ్వా
భగవంతుడి సృషి్టివే, యితడూ భగవంతుడి సృషి్టినే.
దాంతో మనలో మనకు వైషమా్య లు వసా్తేయని,
మనకు చెట్టిలకి, పట్టిలకి తేడావుం్రని దభమ
్రడుతారేమోనని, ్రక్షులు సమస్తే జాతులు మనకి
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లంగివుండాలనే వొక వెధవ ఆలోచన వసు్తేం్రని,
ఏమ చె్రా్పు రంటే అంతాకూడా భగవత్పు రంగా
ఆలోచంచండయా్య ,
అని్న టి
వెనుకా
అదే
భగవంతుని శకి్తే వున్న ది అని ఈరోజు ఏదైతే
్రరా్య వరణము అంటనా్న రో ్రరా్య వరణ ్రరిరక్షణ
అంటనా్న రో, యిటవంటి దాని గరించ ఆలోచంచ
చెపి్పు న మాట అది.
ద్రధనముగా యిటవంటి గమా్య నికి తీసుకుపోయే
సధ్ధంతం
కావాలనుకొన్న ప్పు డు
అనుకూల
మారా్చరణము కావాలి.
వ్య తిరేక మారా్చరణము
కాదు. నేనొక మూల కూరు్చి ని భగవంతుడి్న యరిగితే
చాలు అనుకొన్న సధ్ధంతం యిది కాదు. అటవంటి
దాని పైనే్న మనకు యిప్పు డు విమర్శ లు అంతా
వసు్తేనా్న యి. అనా్య యమైన విమర్శ లు వసు్తేనా్న యి.
నిజంగా మనయొక్క ధ్య యం ఏమటి అని అంటే
అతు్య త్తేముగా కార్య మును నెరవేర్చి డము. ఇతరుల
మేలుకొరకు చేయు అతు్య న్న త మైన కార్య ము. ద్రతి
క్షణము
భగవంతుడు
మన
వెనువెంటనే
ఉంటనా్న డని,
మనమం్రరము
అరు్జునుడిలా
కావాలని, చూ్రడానికే.
మనం భగవదీ్తలో వొక్క
అరు్జునుడికే యిది
సాధ్య మయింది, ్రార్థిసారథి అతనికి వొక్క డికే
వునా్న డు అని పరు పెట్టిము. ్రార్థిసారథి అని పరు
పెట్టిడంతోటే, భగవంతుడు ్రారు్థిడికి మాదతమే
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సారథి, మనకు కా్రని మనం భగవంతుడికి హదు్దలు
చేసేశము. మనమం్రరం ్రారు్థిలమే. మనలో ద్రతి
వొక్క డూ ్రారు్థిడే. ఇందులో ఏ మాదతం తేడాలేదు.
అటవంటి గమా్య నికి తీసుకుపోయే ్ర్ర్ధతి మనకు
కావాలి అనుకొన్న ప్పు డు హఠయోగమూ వీలు్రడదు,
పూరి్తేగా రాజయోగమూ వీలు్రడదు. ఇవి రండూ కలిపి,
దాన్లా, దీన్లా రండూ కతి్తేరించేస వొక ్ర్ర్ధతి
యివా్వా లి్సి వసు్తేంది. అటవంటి
్ర్ర్ధతే యిది.
హఠయోగంలో కావలసన అని్న గంటల సాధనని
వొకటిన్న ర (1½) గంటలకు తగి్ంచ, భకి్తే యోగంలో
వుండవలసన కొని్న కోట్లా నామాలు జపించడంకానీ,
15 నిముషములకు
దవాయడంకానీ అనే దాని్న
కుదించ, వొక ్ర్ర్ధతిని మనకిచ్చి , ద్రాణాహుతి దా్వా రా
ఆధ్య తి్మ క సహాయము ఏదైతే అరు్జునుడు తాను
పొందాడో, దైవ సహాయం పొందాడో, అటవంటి దైవ
సహాయాని్న మనకు అందిస్తే, ఈ యొక్క ్ర్ర్ధతిని
మనకివ్వా డమంటూ
జరిగింది.
ఎందుకింత
చె్ర్పు వలస వసు్తేం్రంటే మన లక్ష్య శుధ్ధపై స్పు ష్టిత
వుండాలి.
శ్రీరామచంద్ర
చైతన్య
దశవంతి
మమ్మ లి్న
సోమరులుగా లేక బ్ర్ధకసు్తేలుగా ఉండిపోయి వొక
మూలలో కూరు్చి ని వుండాలని కోరడం లేదు. అలా
కానే కాదు. అది శ్రీరామచంద్ర రాజయోగము యొక్క
విధనము
కాదు.
శ్రీరామచంద్ర
రాజయోగము
చైతన్య వంతమై,
అనుకూల
విధనములతో
మానవజాతి దశేయసు్సి కొరకు, మీ అం్రరి మంచ
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కొరకు, మన అం్రరి మంచ కొరకు ఉన్న ది.
ఇవనీ్న కూడా తీసుకు వచ్చి , పొం్ర్రగిన హదు్దలు
అని తెలిపి, సహాయము యివ్వా బడింది కాబటి్టి యిది
ద్రయోజకారియైన ్ర్ర్ధతి.
నేను ఇంకొక విషయము వివరించ చె్రా్పు లని
అనుకొంటనా్న ను.
నిన్న
మనం
సాధన
చేసేటప్పు డు, వొక అబా్బా యి నాతో మాట్లాడుతూ
ఏమనా్న డంటే మనం దవాయలేని ఆకలి, లంగిక
విషయము, దాహము; ఈమూడు విషయాలు మనకు
చాల యిబ్బా ందిని కలుగజేసా్తేయి. నాకకు్క వ నీళ్ళు
కావాల,
నాకు
దాహం
అనిపించంది
అని
దవాసుకోవడం లో కష్టిం లేదు. ఎకు్క వ ్రరిగెతి్తేనాను ఈ
రోజు,
దానివల్లా
దాహం
అనిపించంది.
అంతవుండకూడదు, తగి్ంచకోవాలి అని బాగా
దవాసుకొంటము. ఆకలి వేసు్తేంది అక్క డేదో పెట్టిరు
తీసేసుకొనా్న ను,
తీసుకోకూడదు
అయినా
తీసేసుకొనా్న ను,
త్ర్పు యిపోయింది.
ఇటవంటి
ఆకలి అనేదానిపైన మాట్లాడుతూ తిండి గూరి్చి
మాట్లాడుతూ మహాతు్మ డు ఏదో మేకని తినా్న డన,
కోడిని తినా్న డన దవాసాడు, తప్పు లేదు. దాని గూరి్చి
బాధ్రడి పోయాడాయన. అహంస అనే తత్వా ంపైన
వెళ్ళు ఆయన బాధ ్రడా్డాడు. ఇవి దవాసుకోగలుగతాము.
కానీ లంగిక విషయాలు వచే్చి సేట్ర్పు టికి దెబ్బా
తింటనా్న ం మనం. ఈ రోజు వీళ్ళు దో ్రాశ్చి తు్య లు
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దాని గూరి్చి పూరి్తేగా అవగాహన వాళ్ళు కు కలిగిం్రని,
మనకేదో అది లే్రని బాధ్రడే వాళ్ళు చాలామంది
వునా్న రు. అంత దౌరా్భు గ్య ప స్థితిలో మనము లేము.
మన ద్రాచీన సాంద్రదాయం తీసే్తే, కామసదతం అని
దవాయగలిగిన
్రము్మ లున్న
దేశమదొక్క టే.
ఇంకవడూ దవాసన వాడు లేడు. వాతా్సి యనుడు
కూడా అప్పు డు దవాసనాడంటే, ఎంత ్రము్మ ంటే
దవాసుంటడు ఈ దేశంలో చె్ర్పు ండి. అంటే యిది
మానవ సహజమైనది. ద్రతి వొక్క జంతువుకీ వుంది,
మనకూ వుంది. ఈ జంతుద్రవృతి్తేనుంచ మనం
య్రగాలి. దీని్న యట్లా మనం ఉ్రయోగము చేసుకొని
పైకి య్రగ గలుగతాము అనేదానిపైన ఆ శసస్తేము
దవాసారాయన.
మీకర్థిమైందా.
దాని్న
వాడెవడో
బయటి వాడు వచ్చి చెప్పు స, యి్రంతా చెడు అని
చె్ర్పు డంతోటే, న్రృశ్య ంతర అన్న వెధవ ఆలోచన
వచ్చి
యిలా వచ్చి ం్రనంటం. అదే యిప్పు డు
బాబూజీ గారి ఆత్మ కధ ద్రధమ భాగం చూసారంటే,
ఆయన నాకు ఈ రోజు కామతీదవత యకు్క వగా
వుండెను అని దవాసుకొనా్న డు. దవాసుకొనే ్రము్మ లు
వునా్న యి ఆయనకి. ఎందుకు? సాధకుడు కాబటి్టి.
నిజమైన సాధకుడు కాకపోతే వాడేం చేసా్తేడు, అంటే
యిటవంటివి దవాయడు. వాడి మొహం చూసుకోడు
కదా వాడు. చూసుకొంటే అసహ్య ముగా కన్రడతాడు.
వాడికవడో చె్రా్పు డు అసహ్య ముగా వుం్రని, దాంట్లా
అసహ్య ముగా వుండవలసన అవసరం ఏమీ లేదు.
సర్వా
సాధరణమైన
విషయము,
అం్రరికీ
అన్వా యించే విషయము. దాన్లా పొలు్లా అనేది ఏమీ
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కన్రడదు. వి్రరీతంగా వునా్న ము అని అంటే అవును
వి్రరీతంగా వునా్న ము. ఎందువల్లా వునా్న ము? మన
దేశంలో వచ్చి న దౌరా్భు గ్య ం కాదు. బయటి వాడు
వచ్చి చె్రా్పు డు. మీరు యక్క డైనా, ఇంతకు ముందు
పస్తేకాలో్లా కానీ చూసుకొనా్న రంటే, దాని్న
యట్లా
అదుప చేసుకోవాల, యట్లా మనం నడవడిక
చేసుకోవాలి అని వివరముగా దవాసవుంది. కానీ ఈ
సే్వా చ్ఛ అనేది వొకటి మనిషికి యిచా్చి డు దేవుడు.
్రశువాంఛలో కూడా మనకు సే్వా చ్ఛ
యిచా్చి డు
దేవుడు. ్రశువాంఛలో ్రశువులకి సే్వా చ్ఛ యివ్వా లేదు.
ఏ సమయానికది జరిగిపోవలసనదే లేకపోతే దానికి
పిచ్చి ్రడుతుంది. మనిషి అన్న వాడికి దానిలో
స్వా తందతము యిచా్చి డు. మీరు అదుప చేసుకోండిరా
అనా్న డు. అదుప
చేసుకోరా అంటే మనకు
యిప్పు డు సే్వా చ్ఛ వచ్చి నటే్టి. సే్వా చ్ఛ వసే్తే యవడికి
వాడు యలా హదు్దలు లేని విధముగా ద్రవరి్తేసా్తేడో,
అట్లాగే అక్క డ కూడా ద్రవరతిసు్తేనా్న డు. మనకు
లభంచన
సే్వా చ్ఛ ను
్రరో్రకార
ద్రవర్తేనతో
వినియోగించటకు బదులుగా మనము ఏదైనా
చేయుటకు
యోగ్య తా్రదతము
లభంచనట్లా
ద్రవరి్తేసు్తేనా్న ము. సే్వా చ్ఛ అనగా యోగ్య తా ్రదతము
కాదు. మీ కర్థిమయి్య ందా?
కానీ ద్రతి వొక్క డికీ మొ్రటిరోజునుంచీ ఈ రోజువరకు
కూడా, సాధన చేసేవాడికి మొ్రటి రోజునుంచీ ఈ రోజు
వరకు కూడా యిదే మొ్రటి ద్రశ్న . ఎట్లా అదుప
చేసుకోవాల? అదుప చేసుకోండి. త్రము చేయండి.
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జ్రము
చేయండి.
ఉ్రవాసాలు
వుండండి.
్రసు్తేలుండండి.
సనా్య సాదశమం
తీసుకోండి.
ఇటవంటి సలహాలు యిచా్చి రు. ఉచత సలహాలు
యిచా్చి రు.
్రాటించన
వారు
్రాటించనారు.
్రాటించని వారు ్రాటించ లేదు. ఇవనీ్న అయే్య ్రని
కాదులే పొమ్మ నా్న డు ఇంకొకడు. సంసారి అన్న వాడికి
యిది చె్ర్పు డంతోటే, యివనీ్న అయే్య ్రని కాదులే
అనా్న డు. ఊరే్క యవడు చేసా్తేడు యి్రంతాకూడా
అంటడు. మనకింట్లా విధవలు ఉండడం అనేది
చాలా సామాన్య మైనది. ఇది ఈ తరం వాళ్ళు కి అంతగా
అనుభవం లేదు, మీరు ద్రతే్య కంగా, మేమైనా కాస్తేంత
దానికి అనుభవం వుంది మాకు. ఇప్పు డు లేదులే.
వైధవ్య ం అనే పె్ర్ద మాట లేదు యిప్పు డు. ముందు
పె్ర్ద మాటే. వాళ్ళు కి గండు గీసేస, వొకింట్లా మూల
పెటే్టిసేస, నువు్వా
బయట రాకూడ్రన, యిది
చూడకూడ్రన, అది చేయకూడ్రన చెప్పు సేస
యిటవంటి ఆంక్షలు వేశరు. ఎందుకు వేశరు?
లేకపోతే ఆ కామతీదవత తట్టికోలేరని. వెందటకలు
చూసే్తే తన అం్రం చూస కామతీదవత యకు్క వ
అవుతుందేమోనని గండు గొరిగించేయి అనా్న డు.
వాడికి తెలిసంది యిది.
వాడికి సరైన ్రధ్ధతి
తెలిసవుంటే ఈ యేడుప వుండేది కాదు. నీళ్ళు
పోసుకో, తలకాయ మీ్ర నీళ్ళు పోసుకో. రోజుకు
నాలుగసారు్లా సా్న నం చేసెయి్య . ఎప్పు డూ తడి
బట్టిలతో తగలడు. ఆ సరిపోతుంది. మగవాళ్ళు కైనా
అదే.
దబహ్మ చారి. వాడికి బుధు్ధలు వి్రరీతంగా
పోతుంటే నూతి ్రగ్రికి పోయి సా్న నం చేసరా పోరా
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అంటరు. అంటే ఎందుకంటే యిని్న
తరాలలో
కూడా దీనికి జవాబు లేదెక్క డ కూడా. ఏం చేయాల?
ఎవ్వా డికీ తెలీదు. చేసనవాడు గొ్ర్పు వాడు. చేయని
వాడు ్రరిదదుడు, వాడు వ్య రు్థిడు, దభష్టిడు ్రదాలు
ఉ్రయోగించేస వాడినేదో తిటి్టి, ఆ తిట్లాకు భయ్రడి
వీడు చేసే ్రనులు దొంగతనంగా చేస, తిట్లాకి
భయ్రడే, ఇంకేం లేదు. ఇటవంటిదే యిక్క డకి
వచ్చి న
తరా్వా త
వచే్చి సరికి
ఈ
పస్తేకాలో్లా
సామాజికముగా
దీనిపైన
ఎంతవరకు
మనకు
ఆంక్షలు వేశరంటే, మనము కామసదత అనే
పస్తేకము
చదువుతునా్న మని
చె్ర్పు డానికి
‘అది
యిష్టి్రడము.
ఎవరూ యిష్టి్రడరు.
నిషి్ర్ధమైనది,
నీవు
చెడ్డా
మనిషివి,
నీవు
చెడిపోతునా్న వు’ అనే పరు్లా కూడా మనం చె్రా్పు ము.
ఎందుకిట్లా మాట్లాడుతునా్న ను అంటే కామతీదవత
అనేది అంత సునాయాసంగా అం్రరికీ లంగేది కాదు.
సాధరణంగా
యవడికీ లంగదు.
ఎందుకంటే
జంతుద్రవృతి్తే అటవంటిది. దాంట్లా మనకు సే్వా చ్ఛ
అనేది భగవంతుడు యిచ్చి నాడు.
ఆ సే్వా చ్ఛ
వుండడంతోటే
ఇంకా
సమస్య
యకు్క వ
అయిపోయింది.
నెలకోసారో,
్రదిహేను
రోజులకొకసారో,
నలభై
రోజులకొకసారో
వచ్చి ం్రనుకోండి, పెంట వదిలిపోయేది. అది కాదు.
సే్వా చ్ఛ యిచా్చి డు. అదుప చేయగలిగే సామర్ధ్య ము
నీకుంది అంటడు. దాని్న మనము దురి్వా నియోగము
చేసాము. ఇది వేరే విధముగా తీసుకొని యిటవంటి
్రరిస్థితులలో మనముండగా, అం్రరి సాధనలో యిదే
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ముఖ్య సమస్య గా వుండగా, బాబూజీ మహరాజ్,
వొక్క సారిగా వచ్చి , నేను నీకు ఈ సమస్య లో
తోడ్పు డతాను. రండు బందువులు గరి్తేంప చేసాను
నాయనా ‘ఎ’బందువు, ‘బ’ బందువు అని.
ఈ
‘ఎ’బందువు, ‘బ’ బందువులలో ధ్య నము చేయి.
అలా ధ్య నము చేసే్తే నీకు కామ తీదవత తగ్తుంది.
కాలదకమేణా
నీకు
సమత్వా ము
కలుగతుంది.
మొట్టిమొ్రటి సారి ద్ర్రంచంలో వొక వ్య కి్తే వచ్చి ,
యిటవంటి దాని్న , ఏదైతే ద్రతివొక్క డూ వదిలేసేస,
మనకు చేతకా్రని చేతులెతే్తేశమో, నాయనా ఈ
విషయంలో నీ సాధన నీవు చేసుకోవలసందే.
తలదకిం్ర నిలబడతావో, రోడో్లా దొరు్లాతావో నీ యిష్టిం.
ఎట్లా చేసే్తే అట్లా చెయి్య , అని చెపి్పు నట్లా కాకుండా వొక
్రధ్ధతి అంటూ మనకు యివ్వా డం జరిగింది, ఈ
బాబూజీ వొక్క డి వల్లానే. కానీ దీంట్లా ఇంకో విషయం
కూడా వుంది. ఎందుకు యిది అదుప లో వుండాల?
ఇది చె్ర్పు ండి.
మనకందుకు అదుప వుండాలి?
ఇది ముఖ్య ముగా మన యొక్క యఱుకలేని దపరే్రణ,
ఏదైతే మనలి్న లాగతుందో, దానికి ఆధరము యిది.
మనకి మూలమైన ఆధరము లంగిక దకియతోనే
కలుగతుంది. లంగిక దకియ అనేది పనరోత్పు తి్తేకి
కూడా అవసరమైన్రని మీరు తెలుసుకోవాలి. దాని
దా్వా రానే మనము ముందుకు కొనసాగతాము. మన
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మనుగడ ముందుకు కొనసాగాలంటే, మనం పోయిన
తరా్వా త కూడా మనం కొనసాగాలంటే, మనకు
తరువాతి సంతతి వుండాలి. ఇది
మూలమైన
దపరే్రణ.
దీనికి
వచ్చి న
సాంఘిక
వాదో్రవా్రములవనీ్న
వేరే. దాని గరించ మనం
మాట్లాడడం లేదు. సా్వా రా్థినికి మూలమది. మనం
దబతకాలన్న
దానికి ముఖ్య
విషయము యిదే.
ఇక్క డన్న మాట, యిదే మూల దపరే్రణ. దానికి
చెందిన వొక వ్య కీ్తేకరణ లంగికత్వా ము. ఇదే మూలము,
మూల శకి్తే. దానివలే్లా మనకు సా్వా రా్థినికంతా కూడా,
తరా్వా త రూ్రకల్పు న చేయబడ్ద, నీ యిలు్లా కానీ, వాకిలి
కానీ, భమ కానీ తదితరేదైనా కానీ, నాది అని
చెప్పు కొనేదాని కంతా కూడా నాంది యిదే. ఇది
వుంటేనే నాది అని ్రలుకుతుంది. ఇది తగి్తే గాని
యితరుల గరించ, ్రరుల గరించ, మంచ గరించ,
ఆలోచంచడం అనేది మనకు వీలు్రడదు. ఇది
అదుప కావాలి. మంచ అనేది మనకు కావాలి కాబటి్టి
దీని్న అదుప చేయమనా్న డు ్రాతకాలం నుంచీ.
మంచ అనేది, విశ్వా శంతి అనేది, మానవ కలా్య ణం
అనేది, మనకు కావాలి కాబటి్టి దీని్న
అదుప
చేయండి.
దీని్న అదుప చేసే్తే నీకు సా్వా ర్థి్రరత్వా ం తగ్తుంది.
్రర్రరాయణత్వా ం పెరుగతుం్రనే ఉదే్దశ్య ంతో, సరే్వా
జనాిః సుఖినభవంతు అని చె్ర్పు గలిగిన వొక స్థితికి
రావాలంటే మనలి్న మనం అదుప చేసుకోగలిగిన
స్థితిలో గాని రాదు. దానికి బదులు బాబూజీ మహరాజ్
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‘ఏ’
ఏమంటరంటే
బందువులో
ధ్య నము
‘బ’
చేసేటప్పు డు,
బందువులో
ధ్య నము
చేసేటప్పు డు ఏమని అనుకోమంటరు? ద్ర్రంచంలో
వున్న
వాళ్ళు ం్రరూకూడా
నా
అన్న ్రము్మ లే.
వాళ్ళు ం్రరూ కూడా భగవంతుని యడల దపమ
పెంపొందించకొంటనా్న రు, అని అట్లా వదిలేసా్తేరు.
భగవంతుని
యడల
దపమ
పెంపొందించకొనేటప్పు డు జరిగేది ఏమటి? విశ్వా
కళ్య ణం.
అం్రరూ కూడా భగవత్ ్రరంగా
ఆలోచంచ గలిగితే, ్రరహతం గూరి్చి
ఆలోచంచ
గలిగితే, జరిగేది విశ్వా కలా్య ణం. కాబటి్టి ఏదైతే మన
యొక్క ఆధీనములోకి తీసుకురావాలనుకొంటమో,
ఈయన దాని్న
తిరగవేస, ఈ
బందువులపైన
ధ్య నము చేస్తే, యితరులు భగవంతుని యడల
దపమ పెంపొందించకొంటనా్న రు అన్న భావనతో
వుంటే, యిది కూడా అదుప అవుతుం్రని. చాలా
చన్న విషయము. ఏ విషయమైనా కానీ, యాపి్పు ల్
్రండు పైనుంచ దకిం్రకు ్రడిం్రనంటే నూ్య టన్,
వొక్క డే సదతం దవాసాడు. మగతా వాళ్ళు ? అంతకు
ముందూ ్రడ్డాది, సంవత్సి రాల తరబడి, యుగాల
తరబడి ్రడుతూనే వునా్న యి. వాడు వొక్క డే సదతం
దవాసాడు. అలాగ యిది చాలా చన్న విషయమే. ఇట
తి్రా్పు డు. ఇట తిప్పు సరికి అదుప.
ఇప్పు డు తరువాతి ద్రశ్న , అదుపలోనికి వసు్తేందా
సార్? మేం చె్ర్పు గలిగేది ఏమటంటే మా సా్వా నుభవం
అది. అదుప అంటే పూరి్తేగా నాశనము కాదు. ్రాత
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కాలంలో ఏం చె్రా్పు డు? పూరి్తేగా నాశనము చేసే్తేగానీ
గతి లేదు అనా్న డు. దీని్న పూరి్తేగా చంపయాలి,
సామాన్య ముగా యవరైనాగాని, ఆధ్య తి్మ కత అంటే
ఇంట్లా వాళ్ళు
వొప్పు కోరు, సాధరణంగా ససీ్తేలు
వొప్పు కోరు. మాకు వొక అభా్య స వునా్న డు లేండి,
ఆయన ధ్య నము అంటూ కూరు్చి ంటే వాళ్ళు విడ
వచ్చి వొక ద్రక్క చెయి్య , వాళ్ళు మ్మ గారు వచ్చి ఇంకొక
చెయి్య ్రటి్టి లేపసేవాళ్ళు ట. ఎందుకంటే వీడు యిది
చేస సనా్య స అయిపోతాడనే భయం వాళ్ళు కి. సంసార
సుఖానికి ్రనికిరాడు వీడు అని వాళ్ళు విడ, వీడు నాకు
కొరివి పెట్టిడేమోనని ఆవిడ, యి్ర్దరూ కలిసేస వాడిని
లేపసేవారట. వాళ్ళు అర్థిం చేసుకోవడానికి చాలా
రోజులు ్రటి్టింది. ఇలా జరుగతాయి ఎందుకంటే ఈ
భయం అనేది వుంటంది ద్రతి వొక్క డికి. యోగం
దానికి రాడు. అందుకనే ఈయన ఏమంటడు?
పూరి్తేనాశనము అని నేను మాట్లాడనయా్య . నాశనము
గూరి్చి కాదు, అదుప, సంతులమునకు రా. నీ కిచ్చి న
సే్వా చ్ఛ ని సది్వా నియోగం చేసుకో. దానిని నిరే్దశించన
్రని కొరకు ఉ్రయోగించ. తరువాత అదుప చేసుకో
అంటడు.
అందువలన ఈ అదుప అనేది ఏదైతే కష్టిమనీ,
దుసా్సి ధ్య మనీ, మనవల్లా కా్రనీ చెప్పు సేస మనం
అనుకొనా్న మో, అలా కాదు, యిది ఔతుంది అనా్న రు.
కాబటి్టి, ఆ ద్రకారముగా యిది, చాల సార్ధకత్వా మైనది.
ఏ ్ర్ర్ధతిలో వొక విధవిధనము ఉన్న దో, కావలిసన
ఫలితమును యివ్వా గలదో, అదే ఈ సత్య ్రథమార్ము
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అనే ్ర్ర్ధతిలో ఉన్న ది.
మనము చేర గలుగ వివిధ చైతన్య స్థితులు ఏమటి?
ఎటవంటి సా్థియి? జంతుసా్థియి నుంచీ, మానవ
సా్థియికి వచ్చి , మనీషి సా్థియికి యదిగి, దానిపైన
మనం ఋషి సా్థియికి పోవాలి్సి న స్థితి మనకుంది.
ఋషలం కావలసన హకు్క మనకుంది. ఎప్పు డు
నువు్వా
ఋషి? ఋషి అనే ్ర్రం చాలామంది
ఉ్రయోగిసు్తేంటము. ఋషి అంటే యవడు? జా్ఞాని
జా్ఞానియే. వాడెందుకు ఋషి అవుతాడు? ఎవడైతే
వేదాంతం పూరి్తేగా తెలుసుకొంటడో వాడు జా్ఞానియే.
ఋషి అనే వాడెవ్వా డంటే, యితరులకు నీడనిచే్చి
వాడు. ్రదిమందికి సహాయం చేసేవాడు ఋషి. ఆ
స్థితికి య్రగ గలిగిన సమర్ధత మనకుంది. ఆ స్థితికి
మనం రావాలి. దానిని నువు్వా పొం్రగలుగతావా అని
అంటే, అవును
పొం్రగలుగతాము.
ఎంత
సమయంలో? రోజంతా అదే ్రనా అంటే, లేదు మీరు
తగ సమయము దానికి కేటయించ, సతత స్మ రణను
వృది్ధ చేయాలి. సతతస్మ రణను వృది్ధ చేయాలని
అం్రరూ చె్రా్పు రు. నిరంతర భగవత్ ధ్య స వుంటేనే
గానీ, ఉత్తేమ గతులు దొరకవు. ఉత్తేమ గతులు అంటే,
ఉత్తేమ మనిః సా్థియి. అంతే కదా! అది రా్రనంటడు.
కరకే్టి. దానికని మనం రోజంతా అదే భజన చేస్తే
కూరు్చి ంటమా? లేకపోతే అదే రామనామం చెబుతూ
వుంటమా? అదే రహం నామం చెబుతూ వుంటమా?
చె్ర్పు ము కదా అది సాధ్య ము కదా. ఎప్పు డైతే సాధన
వల్లా ఆ భగవంతుడు మనతో వునా్న డనే జా్ఞానం
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ధృడంగా కలుగతుందో అప్పు డు మనం చేసేది
నిరంతర స్మ రణే. ఎందుకంటే, ఏ ్రని చేసనా ఆయన
తోనే చేస్తే వుంటం. ఆయన యరుకతో మనం
చేస్తేవుంటం. అది వొక స్థితి. ఆ స్థితికి తీసుకు
రాగలుగతాడు. కాబటి్టి, ధ్య య సాధన కనుక మనం
తీసుకొనా్న మంటే,
నిస్సి ంశయముగా
మనం
చేయగలుగతాము. మగతా వాళ్ళు
దీని గూరి్చి
యకు్క వ మాట్లాడరు. అటవంటి స్థితి అనేది మీకు
చాలా తం్రరలోనే యిసా్తేడు.
మీరు కానీ
సతో్య ్రయము
లో చదివినారంటే బాబూజీ గారు
చెప్తేంటరు, నను్న నమ్మ కనుక మీరు సాధన గాని
సరిగా్ చేస్తేవుంటే మీకు కొది్ద కాలంలోనే, కొది్ద
నెలలో్లాప ఈ యొక్క
స్థితి,
అజ్రస్థితి,
వసు్తేం్రనంటడు.. అజ్రస్థితి రావడం అంటేనే
సతతస్మ రణ
ద్రారంభమయినట్టి.
జ్రం
చేయకుండానే జ్రం చేసనట్టి. దానికి సాధరణ
వా్య ఖా్య నం ఏమటి? జ్రం చేస్తే, నిద్రలో కూడా అదే
్రలవరింత వున్న టలయితే అజ్ర స్థితి అంటరు.
సాధరణంగా మనకు సాంద్రదాయంగా మాట్లాడేమాట.
తెలిసో తెలియకో అన్న మాట అది. దాని గూరి్చి
మాట్లాడవలసన అవసరం లేదు. మనము నటితో
్రలికేది కాదు. మనకు ఆ భావన స్థిరంగా వుందా లేదా
అనేది రావాలి మనకు. ్రని చేస్తేండగా ఈ భావన
కూడా మనతో వుండాలి.
భగవంతుడు మనతో
వునా్న డు అనే భావన, నిరంతరము భగవంతుని
సాని్న ధ్య ములో నేనునా్న ను అనే భావన
గాని
రావాలంటే, ఈ సాధన చేయండి. అనుభవించండి.
sriramchandra.in

Satyapadams

అజ్ర స్థితి అనేది వసు్తేంది అంటడు. ఇంత
తం్రరగా మీకు ద్రయోజకరంగా చెప్పు ్ర్ర్ధతి ఇంకేది
లేదు. ఎందుకంటే మగిలినవి యధర్ధ విషయము
నుంచ దూరమై ఉనా్న రు లేక చేరుకోవలసన
లక్ష్య ము నుంచ దూరమై పోయారు. వీలు ్రడనిది
చెప్పు ంటరు. లక్ష్య మయినా మారే్చి స వుంటరు.
లక్ష్య ము యప్పు డైతే మనము కర్మ శు కౌశలం, యోగిః
కర్మ శు కౌశలం అనే చాలా ముఖ్య మైన జా్ఞానం
పెట్టికొంటే, అప్పు డు మనం గృహస్థి ధర్మ ంలో
చేయవలసన ్రనులనీ్న కూడా సమర్ధతగా చేస్తే
నిరంతరం భగవత్ ధ్య సలో మనం వుంటూ,
భగవంతుడి ఆసరాతో మనం చేయడం అనేది ఈ
విధనము యొక్క సార్ధకత్వా ము.
కృతజ్ఞాతలు.
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