Satyapadams

నా గురవర్యు ల సందేశము
(సెప్ంబర్, 1960)
సమస్త మానవ కళ్యా ణానికై ఉద్దేశించిన నా
గురవర్యా ల
సిందశాని్ని
మీకు
అిందించడిం
నాకింతో ఆనిందింగా ఉింద.
ఆయన పవిత్ర
శుభనామిం సమర్థగుర మహా్ర్మ శ్రీ రామచింతదజీ
(యు.పి. లోని ఫతేఘడ్ కు చిందన వార) ఆయన
మన సింస్థకు ఆద గురవు.
ఆయన ్రన
జీవితాన్ని ిం్రటిని మానవాళి ఆధ్యా త్మ క సేవకై
అింకి్రిం చేసార. ముకి్తని సాధించడిం కష్టసాధ్యా మని
అిందులో ఒక జీవి్ర కాలింలోనే అద మరీ
అసాధ్యా మని సామాన్యా జనబాహుళ్యా ిం నము్మ తార.
అద ్రప్పు అభిత్రాయిం. మన యీ జీవి్రమే మనల్ని
ముకి్త సా్థయికి తీసికొని పోగల ఆఖరి జీవి్రిం కావచ్చు .
సాధనకు నిజమైన త్రద్ధ వుిండి, సరైన గురవు
కలగివున్ని భాగ్యా ిం లభిించినప్పు డు వాస్తవానికి యీ
జీవి్రింలోనే, అింతేకాదు, అిందులో ఒక భాగింలో
కూడ, ముకి్తని పిందడిం ్రప్పు క సాధ్యా ిం కాగలదని మా
సమర్థ గురవర్యా లు నిర్భ యింగా నొకి్కి చ్రా్పు ర.
దీనిని
ఆయన
అనేక
సిందరా్భ లలో
నిదర్శ నా్ర్మ కింగా చేసి చూపెట్టర. తప్ర్యా క్షానుభవిం
మాత్రమే దీనిని ఋజువు పరచగలదు.
హృదయింపై ధ్యా నిం అనేద అ్ర్యా ిం్ర
సులభమైన పద్ధత అని ఆయన ఉపదశించార. ఇద
యీ సింస్థలో అనుసరిించబడుతోింద. ఇ్రర చోట్ల
నాసికాతగిం, త్రూమధ్యా ము మొదలైన కొని్ని యి్రర
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సా్థనాలపై ధ్యా నిం చేయమని బోధసా్తర. అవి కూడ
కొిం్రవరకు
ఉపకరిించవచ్చు .
కాని
నా
అభిత్రాయింలో హృదయింపై ధ్యా నిం అ్ర్యా ిం్ర
సులభము, ఫలతపదము అయినటి్టద. ""రాజయోగ
తపభావిం''లో యీ విషయాని్ని ్రగినిం్రగ చరి్చు ించి
యునా్ని ను.
మనిం యిిం్ర వరకు బాహ్యా
విషయాలపై లగ్ని మై
ఉనా్ని ిం.
కాని యిప్పు డు
మనసు్సు ను లోనికి మరల్చు అిం్రర్మ ఖులిం కావాల.
మన తపయతా్ని లలో విజయాని్ని
పిందనప్పు డు
మనిం
స్వ ్రసి్సు ద్ధింగానే
ఆధ్యా త్మ కానుభవాలను
పిందడిం త్రారింభిసా్తిం. ఆధ్యా త్మ క మార్ింలో మన
తపయాణిం నిరాటింకింగా సాగిపోతింద.
ఇ్రర
సాధనావిధనాలు
కూడ
కొిం్రవరకు
సహాయపడవచ్చు . కాని మనిం బాహ్యా విషయాలలోనే
అనురకు్తలిం అయి వున్ని ిం్ర వరకు, మన దృష్ట
మాత్రిం ఎన్ని టికి లోపలకు మళ్ళ దనడిం ని్ర్చు యిం.
అిందువలన సరళింగాను, సహజింగాను వుిండి
ఎటువింటి స్థల తపభావాలు లేకుిండా వున్ని వే
అ్ర్యా ిం్రసహాయకరమగు పద్ధతలు.
అని్ని ింటికీ
అతీ్రమైన అ్ర్యా ిం్ర సక్షా్మ త సక్మ మైనటువింటి
""దానిని'' పిందడానికి మనల్ని అ్ర్యా ిం్ర తేలకగాను,
అ్ర్యా ిం్ర సక్మ ింగాను ్రయార చేసే పద్ధతల
వైపకు మనిం సహజింగానే ఆకరి్షితలిం అవుతాిం.
చిన్ని
బిడ్డను
నవి్వ ించదలచినప్పు డు
మనిం
వానివలె అమాయకతా్వ ని్ని నటిసా్తిం. అదవిధింగా
దైవ త్రాపి్తకి మనిం ఆయనవలెనే ్రయార కావాల.
ఆధ్యా త్మ క్రకు అ్ర్యా ిం్ర అవసరమైన మరో
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విషయిం సమ్ర్వ ము. ఈ పదింలో విసా్తరమైన భావిం
ఇమిడి వుింద. అద ఇ్రరలకు ఆమోద యోగ్యా ింగా
వుిండేటటు్ల మన బాహ్యా జీవన విధనాల్ని సరిదదు్దే
కోవడానికి మాత్రమే సింబింధించినద కాదు. అద మన
మానసిక
శారీరక
కార్యా రింగానికిం్రటికి
విస్తరిించినటువింటి
విషయిం.
మా
పూజ్యా
గురవర్యా ల
అభిత్రాయింలో
ఒక
వ్యా కి్తకి
ఏ
విషయింలోనైనా
సమ్ర్వ ిం
లోపిించినట్లయితే,
అ్రడు ఎిం్ర ఉన్ని ్ర సి్థతలను పిందనప్పు టికి,
ఆధ్యా త్మ క రింగింలో కనీసిం అడుగు మోపినవానిగ
కూడ
పరిగణించనక్కి ర
లేదు.
నిజానికి
సమ్ర్వ మనగా మనలోని అసి్థమి్ర తపవృత్తలు
చాలవరకు సదు్దేమణగి వుిండటమే.
ఇింకా ఏదైనా
మిగిల వుింటే అద మనిం విహరిసు్తన్ని మిండలిం
యొక్కి సి్థతకి సింబింధించి ఉింటుింద.
అని్ని మిండలాలో్లను, కొని్ని తగింథులు వునా్ని యి.
సృష్ట కొరకు మూలము నుిండి తకిిందకి తపకృత్రకి్త ధర
తపవహించినప్పు డు కలగిన కుదుపలు తగింథులను
ఏర్పు రచాయి.
అవి ్రకి్త కింతదాలయినాయి.
ఈ
తపవాహ
ధరలగుిండా
మనిం
ఈదుకుింటూ
పోవునప్పు డు ధ్యా న్రకి్త వలన ఈ తగింథులు వికసిించి
మన పరోగమనాని్ని
మరిిం్ర సులభిం సుగమిం
చేసా్తయి. ఇింకాపైకి వెళి్లనట్లయితే తగింథుల తపభావిం
్రగి్, ఎింతో స్వ చ్ ింగ వున్ని మిండలాని్ని మనిం
తపవేశసా్తిం.
ఈ విధింగా మనిం ద్రల వారిగ
పయనిస్త, మాయ దాదాప పూరి్తగా నశించినటి్ట సి్థతని
చేరకుింటము.
మహామహా ఋషులు కూడా
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సాధరణింగా యిిం్రవరక వెళ్లగలగార. కాని ఇింకా
ఎింతో మిగిల వుింద. ఆధ్యా త్మ కదృష్టతో పరిశలసే్త,
మనిం దాటినద కవలిం అయిదవ వృ్ర్తమేనని
(‘సతో్యా దయము’ యిందల 23 వృ్ర్తములుగల
పటము),
ఇింకా
దాటవలసినవి
పదకొిండు
వృతా్తలునా్ని యని మాత్రిం చప్పు గలను. మనిం యీ
పదహారిింటిని దాటినప్పు డు, నేను “రాజయోగ
తపభావిం”
లో
చపి్పు న
కింతద
మిండలింలో
తపవేశసా్తము.
ఇిం్రకు పూర్వ ము నశరీరలైన
ఆ్ర్మ లకు దీనిలోకి తపవే్రిం దుసా్సు ధ్యా ింగ వుిండేద.
కాని నా గురవర్యా ల అదు్భ ్ర పరిశోధనా ఫల్రింగా ఆ
సి్థతని యిప్పు డు భౌతక ్రరీరింతోనే పిందడిం
సాధ్యా మవుతింద. తపజలు దీనిని నమ్మ కపోవచ్చు .
కాని ఒక వ్యా కి్త దాని కోసిం పరిత్రమిించినప్పు డు గాని,
లేక అ్రనికి, ్రన త్రాణ్రకి్త తపసారించే, ఆ సి్థత
సిందర్శ నాని్ని కనీసిం ఒక్కి కణమైన కలగిించగల
సమర్థ గురవు లభిించినప్పు డు గాని, ఈ సి్థతని
తప్ర్యా కింగా
అను్రూత
చిందవచ్చు ని
నేను
చబుతాను.
భకి్తని గురిించి చ్రా్పు లింటే, నా అిం్రర పరిశలన
వెళ్ళ గలగినిం్ర వరకు, జనులు సామాన్యా ింగా దని్ని
భకి్త అని భావిసా్తరో అద వాస్తవానికి పగడ్త మాత్రమేనని
నేను నిర్భ యింగా చప్పు గలను. నిజమైన భకి్త, పగడ్త
కింటే ఎింతో భిన్ని మైింద.
అద దైవింతో వుిండే
సరళమైన, ్రకి్తవిం్రమైన తరగులేని అనుబింధిం.
త్రేమయొక్కి బాధలు కూడ అనుభవిించేవార కూడ
కొిందరనా్ని ర.
నా
అభిత్రాయింలో
అవి
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తవణింయొక్కి
పోటువింటి బాధలని వివరిించడిం
మరిిం్ర సమింజసింగా వుింటుింద. అయితే అవి
సాధరణమైన
పగడ్త
సా్థయి
కింటె
కొించిం
ఉన్ని ్రమైనవి కావచ్చు . దానిలో దైవ స్మ రణ లేదు.
కావున నేను దాని్ని తవణ బాధ అని అింటను. అింటే
మన భకి్త లేక దైవింతో మనకు గల అనురాగ బింధిం
ఉిండవలసినటు్ల లేదని దాని అర్థిం. అద ఆశించిన
సా్థయి కింటె ్రకు్కి వగ వుింటుింద.
అటువింటి
బాధకు గల ఏకైక చికి్ర్సు విషపదారా్థని్ని తొలగిించగల
్రసస్త చికి్ర్సు మాత్రమే. దాని్ని ఉ్రేక్షిసే్త కాలతకమింలో
అద చికి్ర్సు కు సాధ్యా పడని దీర్ఘ కాలప తవణింగా
ఎదగవచ్చు .
దుష్టసాింగ్ర్యా ము,
పరిసరాల
తపభావించే మన ్రరీరింలో ్రేరకుపోయిన దైవ
వ్యా తరేకము, ఆధ్యా త్మ క విరద్ధము అయిన పదారా్థమే
ఈ విష పదార్థిం.
పూజ లేక ధ్యా నానికి మనిం
అనుసరిించే పద్ధతలు మన హృదయాలలో నిజమైన
త్రేమను తపదరి్శ ించేవిగా వుిండాలనే నిర్ణయానికి అద
మనల్ని తీసుకు వసు్తింద.
దైవత్రేమను పెింపిందించకోడానికి అనేక
మారా్లునా్ని యి.
అిందుకు
పి్రృభావిం,
మా్రృభావిం, మిత్రభావిం, గురభావిం వింటి అనేక
భావాలను అనుసరిించాల. కాని నా అభిత్రాయింలో
దైవాని్ని త్రేయసిగ భావిించడిం మరిిం్ర త్రేష్ఠము,
అనుకూలము
అయిన
పద్ధత.
మనలను
త్రేమికునిగాను, దైవాని్ని త్రేయసిగాను భావిించి, అద
భావింతో పరోగమిించినట్లయితే, మార్ిం మరిిం్ర
సులభిం అవుతింద.
దీనివలన కలగే ఫల్రిం
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ఏమిటింటే కొిం్ర కాలానికి దైవమే త్రేమికుడుగాను
మనము త్రేయసిగాను అవుతాిం.
నిజానికి ఇద
ధ్యా నింలో నాలుగవ ద్ర. కాని యీ ద్రలో మనిం
గమా్యా ని్ని
సాధించామనుకుింటే,
అద
పెద్దేపర్రాటవుతింద.
ముిందర యిింకా ఎింతో
వుింద. కాని అద మాటలకు అతీ్రిం కావున,
తప్ర్యా క్షానుభవానికి
మాత్రమే
సింబింధించిన
విషయిం. మరిిం్ర ఆధ్యా త్మ క తపగత కోసిం అ్ర్యా ిం్ర
ఉపయోగకరమైన విషయాలను నొకి్కి
చప్పు డానిక
నేనిదింతా చ్రా్పు ను.
కాని దురదృష్టవశాత్త అింతమ సిద్ధ యొక్కి
తపమాణిం అద కాదు, పరిపూర్ణ్ర్వ ప తపమాణిం కూడ
ఎింతో దగజారి, భకి్త చాల చవకబార విషయింగా
పరిణమిించిింద. అవి వాటి నిజమైన విలువను పూరి్తగ
పోగొటు్టకొనా్ని యి. కళ్లను విిం్రగ కదలించడిం కూడ
భకి్తగా పరిగణింపబడుతోింద. దాని తపభావిం వలన
కలగే
అనుభవిం
ఒక
ఉన్ని ్ర
సిద్ధగా
భావిింపబడుతోింద.
ఈనాడు ఒకడు గురవుగ
అగుటకు యిద చాలని నేనర్థిం చేసుకునా్ని ను. కాల
పరిసి్థతలు మరిిం్ర హీనమై, మనల్ని ఆ విధింగా
మరిిం్ర హీనిం కావిించాయి. క్షీణ ద్ర త్రారింభమై
తపజల మనసు్సు లను సరైన మార్ిం నుిండి పెడతతోవ
పటి్టస్తింద.
వార
దానివలన
సింపూర్ణింగ
కళింకితలైనప్పు డు, అధఃప్రన సి్థతలో వార
్రప్పు ను ఒప్పు గ స్వ కరిించి, అద జీవి్ర సమస్యా లకు
సరైన పరిష్కి రమని ్రలచి దానితోనే ముిందుకు
వెళ్ళ ర.
వార దానే్ని
బోధించార.
దాని్ని
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తపకా్రవిం్రమైన రింగులో్ల చితతీకరిించి, తపజలకు
అిందించి ్రమను స్వ కరిించి, అనుసరిించమని
త్రేరేపిసా్తర. వారెవ్వ రిలోను కాింతకిరణిం అనేద
కనబడలేదు.
విచకణా జా్ఞానిం దాదాప పూరి్తగా
కోలో్పు యేటిం్ర
మేరకు
నైతక
భావిం
దగజారిపోయిింద. ద్వ షిం తపబల ఆ కారణింగా తీతవ
కలహాలను
తెచ్చు కోవడిం
లేక
విధ్వ ింసక
సింఘటనలలో ్రాల్నడిం అనేద ఒక పవిత్ర
కార్యా ింగా భావిించబడుతోింద.
తపతచోట దీని
దృష్టింతాలు విసా్తరింగా కనబడుతనా్ని యి. కొిందర
ఇష్టదైవిం ఉిండాలనే భావాని్ని
తపత్రాదసా్తర.
ఇ్రరలు రూపింలేని దైవాని్ని , ఇింకా మరి కొిందర
సుగుణ, నిర్ణ దైవ భావాలను తపత్రాదసా్తర.
విరోధనికి
దారితీసే
తీతవ
వాదోపవాదాలు
తపబలనాయి.
అవి పరస్పు ర ద్వ ష భావాలను
కలగిించి వివాద కారణాలవుతనా్ని యి.
సగుణ
నిర్ణభావాలను సమరి్థించేవార, తామొకరితో నొకర
పోటీపడుతన్ని ప్పు టికీ,
నా
అభిత్రాయింలో,
సమానింగానే పర్రాటు చేసు్తనా్ని ర. అిందువలన
వారిలో ఏ ఒక్కి రూ లక్షా్యా ని్ని
పిందలేకునా్ని ర.
వాస్తవానికి ఇవి రెిండూ శా్ర్వ ్ర స్ర్వ త్రాపి్త అను ఒక
లక్షా్యా నికి రెిండు మారా్లు. ఈ రెిండిింటికి మధ్యా న
ఉన్ని తేడా ఏమిటన, సగుణ మారా్ని్ని అనుసరిస్త
దానిక కటు్టబడి ఉిండే వారికి అనిం్రిం అనేద
శా్ర్వ ్రింగా వారి దృష్టకి అిందకుిండ ఉిండిపోతింద.
అనగా వార గాలలోని నీటి ఆవిరలను గటి్ట
మించగడ్డగా ఘనీభవిింప చేసారని దానర్థిం.
ఈ
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మించగడ్దే సముతదింలోనికి జారిపడినప్పు డు ఓడలు
దాని్ని ఢీకొని మునిగిపోవచ్చు .
నిర్ణ ్రతా్వ ని్ని
తపబోధించే వ్యా కి్త అద సర్వ సమతగమని భావిించి
దానిక శా్ర్వ ్రింగా అింటి పెటు్టకొని ఉింటే అ్రడి గత
కూడా అింతే. బహుశా తేడా అింటూ ఉింటే అద
అ్రడు ఢీకొనే మించగడ్డ మరి కొిం్ర దూరింలో
ఉిండవచ్చు . నిజింగా చ్రా్పు లింటే దైవిం సగుణుడు
కాదు, నిర్ణుడు కాదు, రెిండిింటికీ అతీతడు.
ఆయన అయనగానే ఉింటడు. ఈ రహస్యా మరా్మ ని్ని
పరిష్కి రిించడానికి ఏిం చేయాల?
దానికి ఏకైక
పరిష్కి రిం ఆ పరతబహ్మ ము పైనే, అద సుగుణిం కాని,
నిర్ణిం కాని, యీ రెిండిింటిలో ఏదీ కాకునా్ని కాని,
మన దృష్టని సి్థరపరచి దానియిందు త్రేమను
పెింపిందించకోవడమే.
ఇప్పు డు మిగిల ఉన్ని సమస్యా సాక్షాతా్కి ర సి్థత
మాత్రమే. సాధరణింగా తపజలు దాని్ని ్రింఖ, చతక,
గద, పద్మ ములను నాలుగు చేతలో్లనూ ధరిించిన
విషు్ణమూరి్త
భౌతక
రూ్రాని్ని
మానసికింగా
దరి్శ ించడమేనని భావిసా్తర. కాని నా అభిత్రాయింలో
అటువింటి దర్శ నిం ఆరాధకుడి స్థల్రర మానసిక
సి్థత ఫల్రమే. అిందుకు కారణిం అద రూ్రాని్ని
తీసుకొని ధ్యా నిించడిం వలన అ్రడి సక్మ ్రరమైన
ఆతే్మ
ఆ రూపింలో అ్రడికి కనపడుతింద.
రాజయోగింలో సాధనా ఫల్రింగా వృద్ధ చింద
మానసిక సి్థత చాలా భిన్ని మైనటి్టద.
ఆ సి్థతలో
అ్రడు సర్వ తతా సర్వ విషయాలలోను దవ్యా ్రకి్త
ఉనికిని అను్రూత చిందుతాడు. నిజమైన దర్శ న
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సి్థత (లేక దవ్యా దృష్ట) అింటే వాస్తవానికి అద. తపజలు
దీనిని విలోకిించి, ్రమకు తామే దాని అను్రూతని
పిందాల.
ఈ దర్శ న సి్థతని పిందడిం అింటే
పరిపూర్ణ్ర్వ ము కాదు. అద దైవిం వైపకు వేసిన
మొదటి అడుగు మాత్రమే. మనిం యిింకా ఎిం్ర
దూరిం వెళ్లవలసి ఉన్ని దీ, యిింకా ఎని్ని సి్థతలను
దాటవలసి వున్ని ద కచి్ ్రింగ నిర్ణయిించలేము.
మన అింతమ లక్యా ిం ""్రూమ'' లేక పర్ర్ర్వ ములో
లయిం కావడిం అయినప్పు డు దర్శ న సి్థతని
ఏవిధింగాను పరమావధగా తీసికోలేము. ఒక విధింగా
మనము తపవేశించిన సి్థత ఫలతాలను అనుభవిస్త,
యిప్పు టికి యిింకా ఒక వినోదసి్థతలోనే ఉనా్ని ము.
ఇద ఒక బిడ్డ ్రన కొ్ర్త బొమ్మ లతో వినోదసు్తన్ని టు్ల
ఉింటుింద.
నీ హృదయనేత్రింతో దీనిని చూసే్త
ఇిందులోని యదారా్థని్ని
తేలకగా తగహించవచ్చు .
దీని్ని నేను ""వినోదిం'' అింటను. దానికి కారణిం
అభా్యా సి దాని నుిండి కొించిం సేపైనా దూరమైతే
దుఃఖిం చిందుతాడు. మనలో అనేక మింద ఆరాధనా
పరింగా చేసే దాని వెనుక ఒక భావిం ఉింద. దాని
ఫల్రింగా అద ఒక విధమైన వినోదమే ్రప్పు వేర
కాదు. వినోద కారకాలు వివిధ రకాలైనవి ఉనా్ని యి.
శశువుకు బొమ్మ లు, పిండితనకు తగింథ పఠనిం,
ఆరాధకునికి సాధనాభా్యా సాలు, భకు్తనికి భావోతదక
పూరి్ర త్రేమ, ఆ్ర్మ త్రాపి్త పిందనవానికి శా్ర్వ ్ర
స్ర్వ త్రాపి్త, లయావస్థ; పరిపూర్ణ్ర్వ ిం పిందనవానికి
అ్రడి అజా్ఞాన సి్థత. కాని యిిం్రవరకు యివనీ్ని
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వినోదిం కొరకు ఉద్దేశించిన వినోదాలు మాత్రమే.
నిజమైన సత్్ర్ర్వ ిం మనిం యీ ద్రలని్ని ింటిని
దాటినప్పు డు యిింకా ముిందు ఉింటుింద. తపజలు
యీ వినోదాలనే సత్్ర్ర్వ మని భావిించి వాటిలోనే
చికు్కి పడి ఉిండి ్రమ అనే్వ షణను అిం్రటితోనే
అిం్రమొిందించకోవడిం శోచనీయము.
పసుప కొము్మ లభిించిన వాడు తానొక వా్యా ్రారినని
భావిించాడట.
సత్్ర్ర్వ ిం అనేద ఎటువింటిదై
ఉింటుిందో మాటలలో వివరిించడిం ఎింతో కష్టిం.
అర్థిం చేసికొనడానికి దానిని ఆధ్యా త్మ క ద్రలని్ని ింటి
యొక్కి అింతమ సి్థతగ చప్పు వచ్చు . ఆ పైన అద
కూడ అదృ్ర్యా మై దాని స్మ ృత కూడ వెనుకకు
వెళి్లపోతింద.
అప్పు డు మనము ఒక సమ్రల
తపదశాని్ని చేరతాము. అక్కి డ మన యీదులాట
అనిం్రింగా సాగిపోతింద.
ఆ అనిం్ర తపద్రిం
యొక్కి అనుభవాని్ని పిందడానికి ఉతా్సు హిం చూ్రే
వ్యా కి్తకి, అ్రడు ్రన భావ ముతదలని్ని ింటిని పక్కి కు
నెటి్టన ్రరవా్రనే అిందులోకి తపవేశించాలని నేను
చబుతాను.
నేను పైన చపి్పు నదింతా కవలిం స్వ య
తపయ్ర్ని ింతోనే సాధించడిం చాల కష్టిం. దానికి
కారణిం మనిం పైపైకి వెడుతన్ని ప్పు డు తపకృత ్రకి్త
సక్షా్మ తసక్మ ింగా అవుతింద. ్రకి్త ఎిం్ర ఎకు్కి వగా
సక్మ మైతే, అద అిం్ర బలీయమవుతింద. ఈ
ద్రలో ్రన స్వ య ్రకి్తచే అభా్యా సిని పైకి నెట్టగల
సమర్థడైన గురవు యొక్కి సహాయ సహకారాలు
అ్ర్యా ింతావ్ర్యా కిం. కాని నా దృష్టలో గుర్రకి్తతో పైకి
sriramchandra.in

Satyapadams

నెట్టబడినప్పు టికి, ఆ గురవు ్రన ్రకి్తని తపయోగిించి
అ్రడక్కి డ నిలబడునటు్ల చేయక పోయినట్లయితే
మరల తకిిందకి జారిపోయే తపమాదిం యిింకా
ఆవిధింగానే ఉింటుింద. నా సహచరలలో ఒకరిని
తబహా్మ ిండమిండలిం యొక్కి నాల్వ ద్రకు అతీ్రింగా
పైకి తీసికొనిపోయి, స్వ యింగా నేనే ఆ సి్థత యిందు
తపవేశించి, విషయాలను ఒకసారి తప్ర్యా క పరిశలన
చేశాను.
స్వ తపయ్ర్ని ింతో ఆ ్రరవా్ర ద్రను
చేరకోడానికి ఒక వేయి సింవ్ర్సు రాల కాలిం
పడుతిందని యిింకా పైకి వెళ్ళ డానికి అయిదు వేల
సింవ్ర్సు రాలు పటు్టనని తెలుసుకొనా్ని ను. ఆధ్యా త్మ క
ద్రలు లెక్కి లేనని్ని ఉింటయి. అిందువలన వాటిలో
తపయాణించటకు
పటే్టకాలాని్ని
లెక్కి కట్టడానికి
వీలుకాదు. కవలిం త్రాణాహుత ్రకి్త మాత్రమే యీ
కాలవ్యా వధని ్రగి్ించి వేల సింవ్ర్సు రాలు పటే్ట
గమనాని్ని ఒక జీవి్ర కాలింలోనే పూరి్త చేయడానికి
వీలు కలగిసు్తింద.
కాని అింతమ విజయిం
ని్ర్చు యింగా సిద్ధించాలింటే అింతమ లక్యా ింకూడా
సదా దృష్టయిందు ఉిండాల.
అింతమ లక్యా ిం దృష్టయిందు లేకుిండా మన
సాధనను కొనసాగిస్తపోతే, మన సి్థత, గమ్యా ములేని
తపయాణీకుని వలె ఉింటుింద.
గమా్యా ని్ని
సదా
దృష్టలో ఉించకున్ని ప్పు డు మాత్రమే ఆధ్యా త్మ క
మారా్ని్ని కనుగొనడిం సాధ్యా మవుతింద.
మార్ములో మనల్ని సి్థరింగా ఉించేద ఏద?
మనల్ని ముిందుకు నెటు్టతూ, సహాయాని్ని అిందస్త
చివరి వరకూ నడిపిించే ఆ ్రకి్త ఏద? అద మన
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మనసు్సు మాత్రమే. దానినే మనిం దుష్టమైనదని,
నీచమైనదని ్రరచ భావిసా్తము. వాస్తవానికి మనమే
దానిని అతగ కార్యా కలా్రాలలో ్రాల్నేటటు్టచేసి,
అసి్థరమైన దానినిగాను, చించలమైనదగాను ్రయార
చేసి దాని అలవాట్లను ్రాడుచేసినాము. లేనట్లయితే
అద
దైవాదశాలను,
మహోన్ని ్రసా్థయి
సక్షా్మ నుభవాలని్ని ింటిని
మనకు
అిందజేసే
అత్యా ్ర్తమమైన, అ్ర్యా ిం్ర తపయోజనకరమైన ఏకైక
సాధనిం.
దాని ప్రన సి్థతలో అద మనల్ని
నిస్సు ిందహింగా చి్ర్తతభమలకు దారితీసు్తింద. వాటిని
మనిం ్రరచగా పరోగమన ద్రలని అ్రార్థిం
చేసికొింటము.
అటువింటి దుసి్థతకి గురైన
వ్యా కు్తలను నేనెరగుదును. అద కూడ ఆధ్యా త్మ క్రలో
ఎింతోకొిం్ర అభిరచికల వ్యా కి్త అయితే దాని
విషతపభావ పరిమితని లెక్కి కట్టలేము.
అ్రడు
వాటిని మహాత్మ లతోను, దవుళ్లతోను గల సింసర్ముగ
వివరిస్త
దవా్యా దశాలను
పిందుతన్ని టు్ల
చప్పు కుింటడు. కాని మనసు్సు ను పరిశుద్ధమైన సి్థతకి
తెచి్చు నట్లయితే, అద ఎన్ని డూ యీ విధింగా
్రప్పు దారి పటి్టించదు.
మానవ మనసు్సు యొక్కి మూలాని్ని గురిించిన
నా స్వ య పరిశోధనను మీకు చపె్పు దను. సృష్ట
సమయము ఆసన్ని మైనప్పు డు కింతదానికి దగువ
తపద్రింలో ఒక క్షోభ ఏర్పు డిింద.
అద సృష్టకి
ఆధరమయిింద. అద మొదటిలో పరిపూర్ణసి్థతలో
ఉిండి, అద దైవానికి మికి్కి ల దగ్రగా ఉన్ని సి్థత.
ఇద మానవునిలో మనసు్సు గ కనబడిింద. దీనికి ఆవల
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దైవమే
ఉనా్ని డు.
దీనినే
నేను
""రాజయోగతపభావిం''లో
కింతదమని
అనా్ని ను.
ఇప్పు డు మనసు్సు దాని తపసు్త్ర సి్థతలో ఎిం్రవరకు
తభషు్టపటి్టిందో మీర ఊహించిండి.
అద తరిగి
పరిశుద్ధము కావిింపబడి అసలు సి్థతకి తీసికొని
రాబడినప్పు డు అద ఏద సరైనదో దానినే బహర్్రిం
చేసు్తింద. త్రాణాహుతదా్వ రా మనసు్సు ను ఒక్కి సారిగ
దాని మూల సి్థతకి తీసుకొని రావచ్చు ను. అిందుకు
అటువింటి మహాతపజు్ఞాడైన గురవు అదృష్టవ్రమున
మనకు లభిించడిం మాత్రమే కాదు, అభా్యా సి కూడ
త్రాణాహుత యొక్కి తీతవ ్రకి్తని ్రటు్టకోగలగిన వాడై
ఉిండాల.
నేను కవలిం కొని్ని ముఖ్యా ింశాలను మాత్రమే
తపసా్తవిించాను.
తపతచోట త్రాణాహుత యొక్కి
త్రాముఖ్యా ్రను నొకి్కి చ్రా్పు ను. అిందుకు కారణిం
దీనికన్ని మేలైన మరిిం్ర తపతభావిం్రమైన తపగత
కారక విధనాని్ని నేనిిం్రవరకు చూసి వుిండలేదు.
గురవుయొక్కి
మహోన్ని ్ర
్రకి్త
మన
స్వ తపయ్ర్ని ింతో
కలసి
పరోగమన
్రకి్తని
ద్వ గుణీకృ్రిం చేసు్తింద. ఇింతేగాక యీ విధింగా ్రన
స్వ తపయ్ర్ని ిం యొక్కి
ఎరక అణగివుిండి స్థల
యాింతతక విధనాలను ఆచరిించేవారిలో కలగే
అహింకార భావాని్ని
ఎన్ని టికి వృద్ధ చిందకుిండ
ఉించతింద. ""రాజయోగ తపభావిం''లో నేను
సచిించినటు్లగా, ఇప్పు డు కాలిం మారిపోతోింద.
అిందువలన మన పూజ్యా గురవర్యా లు మహా్ర్మ శ్రీ
రామచింతదజీ
తపవే్ర
పెటి్టన
విధనాలే
sriramchandra.in

Satyapadams

తపపించమిం్రట ఆచరణలో ఉింటయి.
దైవజా్ఞానిం ఒక విజా్ఞాన శాసస్తము. మూల
భాిండాగారింనుిండి (తగింథుల రూపింలో) తపవహించ
తపకృత ్రకి్తకి సృష్ట, విలయాలు రెిండిింటిని చేయగల
సామర్థ్యా ము కలదు. భార్రద్ర ఋషులు సృజన
్రకి్తని
ఎల్లప్పు డు
మానవజాత
పనరద్ధరణకు
వినియోగిించార.
విధ్వ ింసక ్రకి్తకూడ విసా్తరింగ
ఉింద. అణుబాింబు సై్రిం దీనికి సమానిం కాదు.
తపసు్త్రిం యీ ్రకి్త కూడ యిప్పు డున్ని
దానికి
బదులుగా ఒక కొ్ర్త తపపించాని్ని
నిరి్మ ించడానికి
వినియోగిించబడుతోింద. ఆధ్యా త్మ క పనరజీ్జీవనిం
యిప్పు టిక ఆరింభమైింద. మరియు భార్రద్రిం
మళ్ళ తపపించానికి నాయక్ర్వ ిం వహసు్తింద. దానికి
ఎిం్రకాలిం పడుతిందన్ని విషయిం ముఖ్యా ిం కాదు.
ఆధ్యా త్మ క్రను ఆధరింగా లేకుిండా ్రూమిపైన ఏ
ద్రము
మనజాలదని
్ర్వ రలోనే
తపపించిం
తగహసు్తింద.
రాజకీయ చతర్ర, కపటో్రాయాల
యుగిం యిప్పు డు అత వేగింగా గడచి పోతోింద. ఈ
్రతాబా్దేిం్రింలోగా గురి్తింపదగిన మార్పు లు ్రప్పు క
రానునా్ని యి.
ఏద
జరగవలసిిందని
విధ
నిర్ణయిించిిందో దానిని ఆనిందింగా ఆహా్వ నిించటకు
తపత ఒక్కి ర సిద్ధింగా ఉిండాల. అిందర ఆధ్యా త్మ క
మారా్నికి రావలసివుింద. దానివలన మాత్రమే వారికి
త్రేయసు్సు
ని్ర్చు యింగా కలుగుతింద.
నాకీ
విషయింలో సేవ చేయడానికి తపజలు అవకా్రిం
కలగిించడింలేదు.
అయినప్పు టికి వారికి కూడా
తెలయకుిండానే నేను వారికి ఎల్లప్పు డూ కొిం్రవరకు
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సేవ చేస్తనే ఉనా్ని ను.
నేను పైన చపి్పు నదింతా నా గురవర్యా లు
యావత్ర్పు పించానికి యిచి్చు న సింద్రిం.
"నేతతాకారింగల నరీ్స్ పష్పు ిం ్రనకు చూపలేదని
వేల సింవ్ర్సు రాలుగా విలపిస్తింద.
ఉదా్యా నవనింలో నిజమైన నేతతాలు కలద
జని్మ ించేద చాల అరదు.'
***
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