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Cలబhiనంత@< అతC ప రBపరమ ల

&ా
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సంపనుeల .

వ నe,Zట శలభమ ల

,ేర

2

&ా

ఎదుర Pా

Lో తమగ ను.

:ధమ Pా ఆ ఆE *Aక

మహl నeతTC వదN క అ@<కమంLM తమ ఆE *Aక LMmాC Nnశమ
,ేయ

గరవ

8నQాPంd .

ఈయ@< అC తలంd oషT ల Pా అpq సమ
ఆ కమమ ల; ప జ బqబr" మ# ా% &ార

అ@<క ఆE *Aక Qాధనమ ల

పయ*eంd &ాటsల; ఆయనక
1

తPన ప Zగ* లtంచక &<దన67 uారనల ,ేయ సమయమ ల;
1922 wx 3వ 6 `క న ప జ ల!ల!" ,ెంతక ,ే &ా oyణల;
ఆE *A zనe* Qాధ మగ నC Cశ{|ంచు 8C . ప జ ల!ల!"
మ# ా% &ార క}h అEో గ* 2 ,ే న ఆE *Aక ,ైతన మ ను
* P ప నర ద5 ంచగల వ 3 2 ఈయ@< అC గ~•ంd &ా C తమ
పE న oషT CPా €ీBక ంd .

ప జ ల!ల!" Pా

ఆE *Aక

oyణల; ప జ బqబr" Pార LMన LM@ tవృLM5 ,ెందుచుంhi .
మ#తTAల

p‚*క శ `రమ నుంhi Cసƒ„Yంచు సమయమ న

మ!న&ా… ఉనe* 8రక

&ా

ఆE *Aక శక3 లCeయ

bియతమ oషT C 2 E రu‡ €cదర .
సంవతXరమ
శ `రమ
,ైతన మ

&ా

ఆ కమమ ల; 1931వ

ఆగషT
ˆ 14వ 6ేLjన ప జ ల!ల!" Pార

p‚*క

:hid మ#సమ!EM ,ెందు సమయమ న ఆయన
ప జ

లయ=>?u‡ |, ప జ

బqబr"

మ# ా%

&ా

బqబr" మ# ా% &ా

,ైతన మ ల;
2 “@<ను

వ

ఒకటŠౖ@ మ ” అ@< సంLేశమ వd{నLM. 1945వ సంవతXరమ ల;
&ా గ ర Lేవ ల కృపవలన ప జ బqబr" మ# ా% &ార :oషˆ
మr 3 మతBమ Pా అవత ంd, :శBమ ల;C అCe ఆE *Aక
మ!ర• మ ల అEMపతTల తమతమ సంసలను &ా
2

,ైతన మ ల;

Žనమ

,ే€ి .

ాబ• వ

1000 సంవతXరమ లవరక

మ!నవ

,ైతన €ి*C ఉనeతగతTలక ‘సు 8Cu‡ వ ఆE *Aక ,ైతన €ి*
ామచంద ,ైతన మ Pా ప ణYంdనLM.
:E నమ ల; Qాధన ,ేయ &ా

n

ాక అంద

&ా

Qాధ@

మ!ర• దర’నమ

,ేయ శ 3 2Pా &ా ,ైతన మ ప ణ మమ ,ెంLMనLM.
ఈ ప:త సమయమ ల; ప జ బqబr" సAరణల; గడ”ప త•
&ా నుంhi ఉu– —ంగ ఆ ,ైతన €ి*C PZ˜ ఆE *Aక మ!ర• మ ల;
ప Zగ* ,ెందుటక Cరంతరమ

పయతeమ ,ేయ దమ . &ా

కృuాQాగరమ

మ ందుక

మనంద C

నhibించవల™నC

uా సు3@ eను.
- :. ామం

3

ాణ హ

గశ

ాఆ

క

ణ

- ప"జ బ%బ&' మ( ా)
@ గ ర వర ల కృప,ే @<ను పజ›Qామ!@ C 2 6ె˜యC
ఒక Pœప— రహస మ ాACe &Hల•hi ,ేయh C 2 పయ*eQా3ను.
కృషž పరమ!తA,
మహl నeత

:&< ానందQాBY,
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ఒక

మCŸి

@

":త

గ ర వర ల
గమ@ Ce

వంటs

అంతటsC

మ! {&<యడం ఒక మ#దుJతం. ఇLM ఏ :ధంPా జర గ తTంLM?
ఇLM అం6 6 ను మ!రవల™న@< సంకల—ం ఆ వ 3 2ల; ఉండ”ట
వల@<

ాC, గ ర వ

nవలం @ మమ!తంPా@<

సంశయ!తTAల ,ెప—వచు{. అటsˆ శ 3 n

ారక డC

8ందర

కృషž పరమ!తAక ఉంట¢

క ర £nత సంPామ!Ce ‘€ి 8C వచు{టక బదుల దు Z ధనుC 2
హృదయ ప వర3 నను ఏల క˜Pంచల¤దు?

అందుక &ార ఒక

Cరరక వ 3 2C ల¤క C ¥`వ వసు3వ ను మ!ర• దర’క CPా €ీBక ంd
మ#¦PPా మ! న ఎవ Z వ 3 2C గ ంdన కథల@<కమ లను
,ెప—వచు{క}డ.
ఇLM ఆటంకం

ాC &ాస3 వ తతBమ ను 6ె˜€ి 8@< పయ6 eC 2
ానవసరం ల¤దు.

ఎందువలన అనPా Lైవం

అనుస ం,ే :E @ ల అనూహ =>?న:.
4

8ందర తమ €ీBయ

ఆల;చ@

&Hౖఖ

ారణంPా ªసu‡ 6 ర ,

8ందర

LMవ

కృప

(Divine grace) ,ే జ›«న Ljbి3C u– ందు6 ర .
కృషž పరమ!తAక ఎవ నుంhi 6ేజ¬ ప ాశం వd{ంLM; అ@<
పశe &<€-3, ఆయన సBయం ప ాశక డC సమ!E నం |Qా3ను.
ాC అప —డ” ఆ ®జ›«సువ 6 ను, తLMతర ల క}డ సBయం
ప ాశక లమC,

అంతటs67

ప సమ!ప3 =>?ందC
హృదయ

6 *Bక

భYంd

ప m¯ధన

అం6

తప —L పటˆ నవసరం
ఊహ

ల¤దు.

తపనక

తర°

సంబంధ=>?న

dంతనల

ప6 మ!eయమ ల

ావ .

తర°ం ఎక°hో ఒక,Zట మ ందుక

u‡ |² మ!ర• ం ల¤క ఆPu‡ |నప—టs 2 హృదయం సంతృbి3 @³ందదు.
uాణ హ´*

సంకల—శ 3 2

LB ా

పC,ే€ి

ఎల• ప —డ”

సతµ˜6 ల Cసు3ంLM. ఆE *Aక oyక డ” Qాధక hi మనసుXను
‘ {LMదN ుటక తన సంకల!—Ce ప¦PంdనటŠ• ¶6ే అLM అªఘ=>?న
Qారక ఫ˜6 లను |సు3ంLM.

ా¹ాయ దుసు3లను ధ ంdన &Hంట@<

గ ర వృ*3 C ,ేపటsˆన అ@<క QాBమ ల&ార• తమ oషT ల 6 మ
,ెbి—నదంతటsC శద5 Pా :Cనప—టs 2 క క°67కవల™ వంకర పవృ*3
కల&ార గ YP˜u‡ తT@ eరC &ాu‡ 6 ర .
QాBY&ార

తమ

సంకల!—Ce
5

ారణం స—షˆ =º. ఆ
ప¦Pంచక

u‡ |

య ండవచు{ను ల¤L ఆయన ఆ శ 3 2 ల¤C&ాhై య ండవచు{ను.
8ందర గ ర వ ల కషˆ తర=>?న, మ!న€ిక ఒ*3 hiC క˜Pం,ే అ@<క
పద5 తTలను Qాధన ,ేయమC ,ెbి— తమ oషT లను &ా ఖరAక
&ా C వLMల¤Q3 ార . ఆ పద5 తTల ఫ˜తమ గ ర వ క 6ె˜యదు;
oషT డ” క}డ తన :చyణ జ›«@ Ce ఉప¦Pంచుటక

శద5

వ~•ంచడ”. ఫ˜తం oషT లక అంతర Q»ల మ , బ LM5 మ!ంద ం,
€-B, ¼ ా~•త ం; గ ర వ లక అ: *, పతనం @Hౖ*క Cకృషˆ తBం.
గ ర వ లక

బ• EMంచుటక

తమక గల హక °bcౖ మ!త=º E స

ఎక °వ; ాC తమ oసు ల ఎడల తమ కర3 వ బqధ తలను గ ంd
ఏమ!తం పటsˆంచు zర .
సమర hైన oyక డ” uాణ హ´* ¦గశ 3 2 L B ా Qాధక C
మనసుXల;C

చ

పవృతT
3 లను

బల~½నం

ా:ంd,

అతC

హృదయ!ంత ాళంల; LMవ 6ేజ¬ ¿జ›Ce @ టÀను. ఈ ప 2యల;
oyక డ” అuార LMవ శ 3 2 (Divine infinite power) b- త=>?న తన
€ీBయ సంకల—శ 3 2C ఉప¦Pంచును. ఒక:ధంPా అతడ” "L CC'
(that) గ 3 Á P L C@< తన సంకల—మ@< కటకం L B ా Qాధక hi
హృదయంbcౖ

nంLjకృతం ,ేQ3 ాడ”.

అనుభr* ఉండక u‡ వచు{ను.

ÂదటÃ• Qాధక hi 2 ఎటÀవంటs
ారణం అతడ” ఇంLMయ!ల L B ా

6

మ!త=º అనుభవం u– ందుటక అల&ాటÀపhi@ డ”,
|ంLMయ!లక అ‘తం.

ాC LMవ శ 3 2

8ంత ాలం తర &ాత అటsˆ uాణ హ´*

ఫ˜6 ల అతhi అనుభ&ాC 2 ావచు{. అ: అతhi మ ఖ! ంPాల
పC

,ే€-

:E @ లల;ను,

అతhi

మ!న€ిక

పవృతT
3 లల;ను

సూyA=>?న మ!ర —ల రÄపంల; క}h ఉంటq|.
ఈ :E @ C 2 u‡ ˜క ఇందజ›ల, వ కరణ :ద లల;
అప ష°ృతంPా

కనపడ”తTంLM.

&ాటs

ఫ˜6 ల

uాణ హ´*

ఫ˜6 లక :ర ద5 =>?నటsˆ:. ఈ Åదకళలల; వ కరణ కర3 p‚*క శ 3 2
ఆE రం67 తన సంకల— శ 3 2C ఉప¦PQా3డ”. వ కరణ C 2 గ ÁÆన
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సంకల—ం

బల~½న=>?

వ కరణ

uారవశ =>?కం

నుంhi

=ºలÇ°Cన తర &ాత మంద 8hiPాను, హృదయం బర &Hక °నటÀ
•
Pాను ఉండ”ట గమCంచును. వ కరణ కర3 శ 3 2 Èదను, వ కరణక
గ ÁÆన వ 3 2 Éక° ల;బhే తతBం Èదను ఆE రపhi ఏLైన ఒ ా@³క
&ా EM నయం

ావచు{.

అణdbcటˆబhi ఉండవచు{.

ఒ ా@³క మ!న€ిక పవృ*3

8ంతవరక

ాC ఆ పpqవం ఎం67 ాలం Cలవదు.

p‚*క వసు3వ లను ాC, మ!న€ిక రÄuాలను ాC, ఏ ాగత zసం
ల£Ê ల గ ఉప¦Pంd ,ే€- 8Ce ‘వ మ!న€ిక, mా `రక Qాధనల,ే
వ కరణ శ 3 2 bcంu– ందుతTంLM.

ఈ Qాధనల
7

తరచు మ!న€ిక

&Hౖకల! C 2, ఉ@ Aదమ నక

L

‘Qా3|.

ఒ 8°క°ప —డ”

&ాటsఫ˜తంPా mా `రక&Hౖకల! ల క}డ సంభ:Qా3|. ఈ :ధ=>?న
Qాధన , ల! ాలం తర &ాత@< :జయవంతమవ తTంLM.
ఫ˜తంPా

మ#

అ|6ే

8ంత

p‚*క

శ 3 2C

LC

సంuాLMంప

Ëలవ తTంLM. అLM క}డ ప Yత=>?నLై ఆ శ 3 2 ఉనeంత వరక
8Ce

రకమ ల™ౖన

z కల

@Hర&<ర టక

మ!త=º

ఉప¦గపడ”తTంLM.
uాణ హ´* శ 3 2 ప:త మనసుX L B ా పC ,ేయ ఒక LMవ
శ 3 2 అ@< :స—షˆ =>?న Cరžయ!C 2 Qాధక డ” |Ì uాటs 2 వd{
ఉండవచు{. మనసుX ఏ :ధంPా ప Íద5 ం

ా:ంపబడ”తTంLM?

అLM ఏ :ధంగ ఆ LMవ శ 3 267 అనుసంEMంపబడ”తTంLM?

మన

ఆల;చన mాశBతంPా Lైవం67 కల పబhiనప —డ” |: జర గ ను.
ఈ సమ!E నం ,ెప—h C 2 సులభ=º. మ
mాశBతంగ కలపడం ఎటÀ
• ?
|ÌయబhÎ |.

ఆల;చనను Lైవం67

L C 2 అ@<క సమ!E నమ ల

ాC @ హృదయ!ంతరం నుంhi ఉu– —ంP bcౖ 2

&Hడ˜న రహస ం ఏYటన ఆ పCC ,ే€-&ార , ,ే€ిన&ార ,
,ేస3 ునe&ార @ గ ర వర ల¤ అC.

@ గ ర వర లను @<ను

చూ€ినప —డ” ఆయన 6ేజసుX67 @ హృదయం Cంhiu‡ |ంLM.
8

ఆయన@< Cరంతరం @ పభ వ Pా, @ గ ర వ Pా, @ ఆతAPా
సA ంచడం Âదల™టˆ qను. Cజ=>?న అ@<Bషక ల ఎల• ర ఆయనను
u– ంLెదర Pాక! తÏ సు3!!!
***

CL ణ=>?న €ి*ల; ఉనe మ!నవ C 2 uాణ హ´* నూతన
":6 Ce

పQాLMస3 ుంLM.

మ!నవ లక

ప6ే 2ంచబhiన

అతT నeత €ి*C ,ేరడం zసం మనలను తయ!ర
అం6ే ాదు,

ప Zగ* 2

ప*బంధకంPా

ఉనe

,ేస3 ుంLM.

&ాటsనCeటs

6ÐలPసూ
3 మనల; ప వర3 న ‘సు 8C వసు3ంLM. సÑతతBuాbి3 2
Cజ=>?న అరమ “మరణ C 2 మరణమ ”, “అం6 C 2 అంతమ ”.
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ఈ

€ి*ల;

Žన=>?న,Z

మ!ర• మ

uాణ హ´*

సుగమ=>?నట¢• .

pqరతLేశంల;

, ల!మంLM 2

అంట¢

ఏYటÃ

6ె˜యనంతPా

ాలం మ! u‡ |ంLM. , ల! వరక} అంత ంd

u‡ |న మrల!C 2 @ గ ర వర ల¤ &Hల గ ను పQాLMంd@ ర .
మ!న&ా… 2 ఆయన ఇd{న సంLేశం ఏమంట¢ “ఓ బంEMతTల! ా,
ఇప —డ” :మ క3 ల

ావh C 2 ఇక పయ*eంచడం Âదల

bcటˆంhi”.

- ప"జ బ%బ&' మ( ా)
9

ఆ

క *+ల-.ల/0
- 12 3.5ి.7 ాయణ

మ!ర• మ ల;C bియతమ 67టs పయ!ణÓక లక ,
1.

nందమ నుంhi

: :Pా

పవ~•స3 ునe

ఆ

LMవ కృప

వసంతపంచY సందరJమ Pా కల గ తTనeదనe :షయమ
మన అంద

2 ఎర కల;నునeదC 6ె˜యనగ ను.

ఈ &<డ”క

uారంభ=>?నప—టsనుంhi ఆ ఆనందQాగరమ ల; మ CP ఇంకను
అందుల; మనమ ఓలల!డ”చు@ eమ . &ాస3 &ాC 2 ఎప hై6ే
మన

హృదయ!లCeంటsC

8నQాPాలC

గ ర వ Pార

ఆE *Aక

ఆ

ఆE *Aక

మ!ర { 8C
అప—టsనుంd

8Ce &<ళలందు స—ృహల¤క@Ô

ఆనందQాగరమ ల;

పయ!ణమ

మనమందరమ

z&HలPా

సంక˜—ంd@ Z

8Ce&<ళలందు ఎర క67@Ô మ
మనందరమ

తన

":సు3@ eమ .

uారంtంచh C 2

మ ంLే

ఆ ఆనంద Qాగరమ ల; ":సు3@ eమ .
పయ!ణమ

మనమందరమ
శరణ జÕ, {మ .
€ిద5మవ తTనeLM.

uారంtంచh C 2

బ LM5 ప రBకమ Pా
ఒక

మ ంLే
ఆయనను

8త3 శకమ ఉదJ&ాC 2 పపంచమ

@HమALMPా p‚*క &ాదమ

&HౖLొ లP

ఆE *Aక "వన :E నమ లను QాBగ*సు3నeLM. ఇLM Éక
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h ం×క పకటన యC 8ందర అను 8న వచు{ను, అ|6ే ఒక
ఆE *Aక వ 3 2 2 ఆ ఆE *Aక =ºలÇ°ల —నక సంబంEMంdన
సూచనల స—షˆ మ Pా కCbిస3 ు@ e|.
2. QాE రణ పజ›

ాC 2

ఆE *Aక =ºలÇ°ల — ఒక సరB

QాE రణ :షయ=>? నునeLM. ఒకప —డ” ఋషTల మ య
Qాధుప ంగవ ల Éక° హక °Pా pq:ంచబhiన ఈ ఆE *Aక
=ºలÇ°ల — Qామ!న
&ా

"వన

పజ›

ాC 2 అందుబqటÀల;C 2 వd{

లy మ ను

Qాఫల మ

,ేసు 8నుట ÁÆ

Lో హదపడ”చునeLM. ఎంద Z ఒక ఉ6ే3 జ భ త=>?న "వనమ ను
గడ”పదలచు 8@ eర .
,ైతన Qా|లల;
మృగతTల =>?న

మనల;

ఉంటÙ

మ!న&ా…

"వనమ నుంhi

uారనను సల ప తT@ eర .
వQా3Úల67 మ య

ఎంద Z

ఉనeత

య!వతT
3 నూ

ఉదN ంచుట ÁÆ

ఒక

ఎల• &<ళల!

&ార గhÎ ల bcటˆ À 8C dCPన

ా¹ాయ పటÀˆ bీ6 ంబరమ ల67 మనక

కCbించర . అ|6ే &ార Cక°d{Pా మన మధ @< ఉ@ eర .
ఎవ ÁÆ6ే

అటÀవంటs

వ క3 ల

ఉC 2

అనుభr*,ెందగల Z

&ార

ఈ

ధృh tuాయమ నక

వ,ె{దర .

Éక°

ఉC 2

:షయ=>?

ఒక

అ|6ే @

ఏYటs అంట¢ అక°డ ఆE *Aక పయనమ ల;
=ºలÇ°ల —నక Yంd ఇం ా ఎం67 య నeLM.
11

నమAకమ
nవలమ

3. అం*మ లy Qాధన ÁÆ మనమ
ఆతAల

ప ణ మమ

మ య

,ే€chi పయ!ణమ
మ!నవ ల Pా

మన

ప ప రž

ఎదుగ దలక మనక మంd అ&ాశమ మ య మ!ర• మ ను
ఎంచు 8@< Ëల ఉనeLM. Cజ›C 2 =ºలÇ°ల —67uాటÀ మనమ
ఎదPా˜.

అప —hే మన ":తమ ల; Cజ=>?న ప ప రžత67

uాటÀ tనe :షయ!ల నడ”మ ఏకతBమ 67 క}hiన ఒక
దృక—ధమ మనక uాbి3 సు3ంLM. ఇLM ఒక సYŸిˆ పద5 *. LjC
L B ా ఏర—డ” =ºలÇ°ల — మనల; నవ తను
మనసుXలక

భంగమ

క˜Pంచదు.

z Áhi మ!నవ

అటÀల@<

మ!నవ

హృదయ!లల; ఉనe z Á°లను మ య మన వ 3 2గత ఆతAల
వ 3 కరణమ నక అడ”Î తగలదు. =ºలÇ°ల — తL B ా క˜PÁhi
జ›«నమ

సహజమ Pా@< సమతTల మ

మ య

సహ"వనమ ల67 క}hiన ఒక ":తమ

సహ ార

గడపటqC 2 L

‘సు3ంLM. pÛదpqవమ ల67 |తర uాణ లను Lో చు 8నవల™ను
అనeటÀవంటs అ@ Zగ కర=>?న దుర JLM5 అంత=>?, సరB6 ఆ
bియతమ C అనుభr* ,ెంL ˜.
భజన ,ేQ3 ార .

“ఎల• ర

అ|6ే @<ను మ!తమ

ాÜ

ాÜ అC

ఓ bియతమ!,

bియతమ!” అC భ®Qా3ను అC గ ర వ Pార అ@ eర .
4. Cజ›|‘67 క}hiన అత ంత దృఢ=>?న మన

z క ఏYటంట¢

గ ర వ Pార మనక అంLMంdన మ!ర• మ ను అనుస ంచడ=º
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మ య

ఆE *Aక

ఉనe*C

u– రలను

Þల { 8C

మన

u– ందుత•

ఉC 2C

అహం ారప

6ె˜b-

uాం6 లను

6ెరచుక ంటÙ ఎటˆ nలక సరBసృŸిˆ 2 మrలమ ను ,ేర ట|².
గ ర వ Pా
మనమ
అడ”గ

bిల ప
నడ”మ ల

మ~•మ!CBత=>?నLM.
×Pంd

అందు,ేత@<

8దమ oంPాలవల™ ఆయన

జ›డలను అనుస సు3@ eమ .

uారంభదశల; మన

మß˜క Qాధ@ €ితTల tనeమ Pా ఉనeప—టs 2

Cజ=>?న

ఉ6 Xహమ 67 Qాధన ,ేయటమ L B ా మనమ ప&<oంdన
మ య అనంతమ &Hౖప మనమ

8నQాPసు3నe ఆE *Aక

య!త పట• మ ంత ,ైతన వంతTలమ
5. 6ÐYAదవ
ప

ఆLేశమ

“ఇతర లల;

ాగలమ .
b-మ

మ య

త=>?న pqవనలను =ºలÇ°ల ప నటÀ
•

భ 32

":తమ ను

ఉత3 మమ Pా మలచు 8నుమ ” అంటÙ గ ర వ Pార మన˜e
b- nbిQ3 ార . ఈ ఆLేశమ ను ఖd{తమ Pా మనమ అనుస €-3
మనల; ప ణà* ‘సుక ావటqC 2 =ºలÇ°ల — 8రక మనమ
&<d ఉండక°ర ల¤దు.

యL ర5మ Pా మనమ ఒక ఆల;చన

ాC, ఒక అనుభr* ాC, ఒక నమAకమ
ాC ల¤L

ాC, ఒక అల&ాటÀ

మనమ ,ేస3 ునe పC ఇవ e మనమ ఇLMవర n

,ేస3 ునeL C కనe ాస3 ఉనeత=>?నLMPా ఉనeప —డ” మనమ
మన ,ైతన మ ను అంత=ºరక
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bcంచు 8నeట¢• .

8LMN uాటs

ఉనeత ,ైతన మ

మ!ర• మ ల; మన˜e ఎం67 మ ందుక

‘సుక &Hడ”తTంLM.

ఎటˆ nలక ఆE *Aక పయ!ణమ అంట¢

ప

3 Pా

ఎర కల¤C

3 Pా

ఎర కల;

8నQాPం,ెhi ఒక "వనమ అC ,ెప—వచు{ను.

అటÀవంటs

"వనమ

":తమ నుంhi

ప

మ ంత Cండ”దనమ 67 మ ంత అర5వంత=>?న

మ య , ల! ఆనంద L యక=>?న "వనమ &Hౖప మనమ
&Hళ6 మ .

ఈ పయనమ ల; Þకటsనుంhi &Hల తTర &Hౖప ,

బqధనుంhi €ీB ారమ &Hౖప , ‘ ాAనమ

,ేయటమ

uాbి3 ంdన

&Hప
ౖ ,

L CC

uామ ఖ మ ల¤C

గ~•ంచడమ
€ి*నుంhi

గ 3 ంప &Hౖప

నుంd
అటÀల@<
మ య

&ా EMనుంhi ప ప రž సBసత&Hౖప dవ Pా ఎడబqటÀ నుంhi
ఐక త&Hౖప మనమ &Hళâటమ జర గ తTంLM.
6. ఆE *Aక య!తల; మనమ
పధమ ల;

అడÎ ంPా

Cజ›C 2

&<€chi ప* అడ”గ
మనమ

ఎడమనుంd క hi&Hౖప క కదుల తT@ eమ .

ఆ

ఊ#

అడ”గ ల;
L C &Hంబhే

ఒక సరళ=>?న చలనమ మన˜e ఆవత˜ అడ”గ క ‘సుక
&Hడ”తTంLM.

అచ{ట మనమ

క hiనుంd ఎడమ&Hౖప నక

కదుల 6 మ . &ాస3 &ాC 2 ప ానుభr* సంస (Imperience)
&ార తయ!ర ,ే€ిన పరమపద Q‡ uాన పటమ (Game of
Life)ల;

Áండ” అడ”గ ల

ఉ@ e|.
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ఒకట¢ª ప*Éక

,ైతన Qా| 2

సంబంEMంdనLM

మ Éకటs

క hi&Hౖప నక సంబంEMంdనLM.
ఒక

,ైతన Qా| 2

ఉంటÀంLM.

ఆ

ఎడమనుంhi

Áండ” అడ”గ ల క}h

సంబంEMంdన&<నC

అంద

6ె˜€-

ఆ :షయమ అ* చక°Pా మ య Cష°రóPా

(frank) మన గ ర వ Pార &ా€ిన “అనంతTC&Hౖప (Towards
Infinity)”

ప స3 కమ ల;

d‘క ంచబhiనLM.

:శB,ైతన మ ల;C 2 ప&<oం, లంట¢ అటÀవంటs పLM అడ”గ ల
మనమ L టq˜X ఉంటÀంLM.

ఒక కమ పద5 *ల; ఆE *Aక

"వనమ ల;C uాఠమ ల సBయమ Pా ఆ భగవంతThే మనక
@<ర —ను.

@ పoyక ల™ౖన (Trainer) మ! తంhiPార ఇల!

అ@<&ార , “ఆయన ఎంత కర ణ మయ డ” అంట¢ మనమ
అం,ెల

అం,ెల Pా

bcౖ 2

ఎదగh C 2

అవ ాశమ ను క˜—Qా3ర .
మనక

మనక

బలమ

అడ”గ న
ావల™నCన

క¹ాˆలను క˜Pంd &ాటsC ఎదు œ°నడమ

మన˜e మ ంత బలవంతTC ,ేQ3 ాడ”.
ావల™ను

ప*

అCన

మనక

=>దడ”ను పQాLMQ3 ాడ”.

దృఢ=>?న

LB ా

అల!Pn అtవృLM5
శ `రమ

ఆల!Pn మనక Eైర మ

మ య
ావల™ను

అCన ఆయన పమ!L లను సృŸిˆQ3 ాడ”, తL B ా &ాటsC
ఎదు œ°C మన Eైర మ ను , టÀ 8ంటqమ .

మనక b-మ

ావల™ను అCన బqధల; ఉనe వ క3 లను మన స#య!C ÁÆ
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పంbిQ3 ాడ”.

మనక :&<కమ

ావల™ను అCన dక °మ hi

పశeలను మనక ఒసంP &ాటsC ప ష° ంచడమ L B ా మన
:&<కమ

&Hల గ ల;C 2 వసు3ంLM.

uాఠమ

@< n— :E నమ

అ|ననూ ఆయనక
మనక

ఎర క

u– ందు6 మ ”.
పతమ ల
Éక°

భగవంతTడ” మనక

అంత 6ే˜కPా అరమ

ాదు.

మనపట• అuార=>?న b-మ ఉనeదC

క˜Pనప డ”

మనమ

bిండLేశమ నక

అY6 నందమ

సంబంEMంdన పmాeవ…

Éక° ఎదుగ దలను మ య మ!ర• మ ల;
ప Zగ*C

పయతeమ ల;

:mü•Ÿించుటక

Cజ›|‘67నూ

ప*
మ య

Qాధక డ”

తన

స—షˆ త67నూ

ఉంh లC, &<ర Pా ,ెప—నక°రల¤దు.
7. &ా C ఒక ఉనeతQా| 2 ‘సుక &Hళâh C 2 అLM ఏ అడ”గ
అ|@ స n L Ce అనుస ంచh C 2 మనమ ఆల;చనల ,
pq&ాల , అనుభrతTల , నమA ాల , అల&ాటÀ
• మ య
చర ల L B ా మనమ పC,ేQ3 ామ . ఒక అడ”గ ల; మనమ
@Hౖప ణ మ

సంuాLMంdన &Hంట@< ఆ bcౖ=>టˆ Àక

మన˜e

మన=º @Hటˆ Àక u‡ 6 మ . ఇంతవరక మనమ ఎడమనుంhi
క hi 2 ఒక ఎనుeక నe ప EMల; పయCసూ
3 ఎప —hై@ ప

3

,ైతన మ ల;C 2 ప&<oంచవచు{ను. అనPా అLM|² జ›గృ*67
క}hiన ఒక €ి*.

ఎటÀవంటs బ LM5 ప రBక=>?న పయతeమ
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,ేయక@< ఇతర ల అటÀవంటs జ›గృత €ి*ల;C 2 సహజంPా
ప&<oంచబhiనటÀ
•
, ల!మంLM 2

&ార

6ెల సుక ంటqర .

అల! ాక

ఖd{తమ Pా

మనల;

శమపhi6ే ాC

అడÎ మ Pాను Cల వ Pాను ఆE *Aక య!తల; &Hళâh C 2
Ëల ండదు.

ఎడమనుంhi

కదుల తTనeప —డ” మనక
కనబడక ంh u‡ తTంLM.

ల¤L

క hiనుంhi

అంత ాయమ

క˜• &Hల తTర

అటÀవంటs సమయ!న గ ర వ Pా

Èద ఆE రపడడ=º మనక నe ఏ ÁÆక మ!ర• మ .
గ ర వ Pార

మనమ

మ!ర• మ ల; మన˜e మ ందుక

మ య
నడపh C 2

ఎల• ప —డ” €ిద5మ Pా@< ఉంటqర .
8. Cజ=>?న Qాధన జ Pనప —డ” మనక క˜PÁhi అనుభ&ాల
ల¤క మనమ ఎదు œ°@< ప €ితTల అంత సుల వ Pా ఉండవC
Èర

గమCంd వ ంటqర .

మనక

, ల! dక °మ hi67

క}hiన సంద ాJల తరచు Qాధనల; ఎదురవ త• ఉంటq|.
మన గమనమ

Cటqర Pా ఉంటÀంLM అC @<ను ఎ@Ôe

సంద ాJలల; ,ెbి— ఉనeప—టs 2
ఉంటÀంLM.

అLM =>˜కల67 క}డ” 8C

మనమ ఎ@ÔeQార• =>ట•నుంhi

uాþాల67
8Ce&<ళలల;

@<ర {క ంటÙ

అLే

మనమ

Áండ”

ాల జ›

=>ట• À
=>ట•bcౖ

మýâ

ఎక °6 మ .
ఉనeటÀ
•

6ెల సుక ంటqమ . అ: :&<క &Hౖ ాగ మ నక సంబంEMంdన:.
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ఎ@ÔeQార• మన య!తల; మనమ &Hనుకబhi ప • nదుల¤ స ÁÆన
మ!ర• మ ల;@<

ఉ@ eమ

&HనుeతటÀˆక ంటqమ .

అC

మనక

మనమ

8Ce సమయ!లల; మనమ

Áండ”

అడ”గ ల మ ందుక &<€ి మrడ” ల¤క @ ల గ అడ”గ ల
&Hన 2° వQా3మ .

LjC 2 గల

ారణమ మనమ ఆE *Aక

"వనమ ల; uాþాలను * P @<ర { zh C n.
9. ఒకటs మ ఖ మ Pా మనమ గ ర3 bcటˆ À 8నవల€ిన :షయమ
ఏYటs అంట¢ య!తల; పయCసు3నe అCe ఆతAల
ఉLేN శమ 67 పయCసు3@ e|.
అC

6ెల సు 8నటqC n.

మన

అLేYటంట¢ 6 మ
గ ర వ Pార

ఒ n
ఎవర

అంద ల!

మ!ర• మ ల; పయCసు3@ eరC ,ెbి—నప —డ” అLM మనక ఒక
:డూ
Î రమ

అC

అCbిస3 ుంLM,

ఇతర లను మనLైన
ఆ€ి3 క ల@Ô ల¤L

ఎందు,ేతనంట¢

8లతబదN ల67 అంచ@ ల

మనమ

&<€ి &ాళ â

@ €ి3 క ల@Ô, మంd&ార@Ô ల¤క ,ెడÎ&ార@Ô

,ెబ త• ఉంhే&ారమ .
అtuాయమ Èక

గ ర వ Pార

ఇల! అంటqర

8త3 దCbించవచు{ను, Èర

“ఈ

8LMN Pా ఆP

సమస ను (గమ మ ను) ప గణల; 2 ‘సు 8C ఉంట¢ Èర
తప—క ఒక Cరž య!C 2 వd{ ఉంhెhi&ార . అLేYటంట¢ Èర
అందర È ఇంటs&Hౖb- పయCసు3@ eరC, అనPా ఏ |ంటsCంd
Èరందర :EM bcౖప `త మ ,ేత &<ర Pా:ంపబhi ఒక @³కర
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ప ా|&ార Pా pq:ం, Z ఆ |ంటs&Hౖప

అC అరమ .

(అమృతవ óణà 118) &ాస3 &ాC 2 అక°డ ఉనeLM ఒకట¢ ఆతA,
మ

Yగ6

ఇవ e

అహంpqవమ ,

క}h

క˜—6 ల

అహం ారమ ల
ల¤L

nవలమ

భమల .

&<దమ

Ÿిస3 ునeLM, “ఏకం సÑ :uా బహ´E వదం*’. ఈ &ాక మ
అy ాల Cజ=º. మనమ పయCసు3నe ఆE *Aక య!తల;
మనమ 6ెల సు zబ• వ సత మ ఇLM|².

dత=ºYటంట¢

మనమ ఎLై6ే అవ 6 ª అవ e భమల¤ మ య &Hనకక
పయCసు3నe

అనంతమ

మన˜e

C B ామమ Pా

ఉంచుతTంLM.

అందు,ేత@< మన పయనమ

మ ందుక

Qాగ తTంLM.
10. మనమ

సత పథమ ల;

,ేర వ|²

8LjN

మ ందుక

&Hడ”త•

గమ! C 2

భగవÑ

లyణ ల

మనక

ఎ@Ôe

పQాLMంపబడ”6 |.

, ల! Pœప—Lైవ లyణ ల

&ాటsల;

Qాధనక సంబంEMంdన&Hౖ వ ంటq|. అ: ఉ6 Xహ భ తంPా
మనమ

మ!ర• మ ల;

మనమ

Qాధన

మ ందుక

&Hడ”తTనe

ఉనeదC

మ య

Q»కర వంతంPా

ప ZగYంచుటక

,ేస3 ునe 8LMN

అల!Pn

8LMN మనక
ఇతర ల

వ ండరC,

పగ*పథమ ల;

ఒక ప6ే క Qానమ

మన

అల!Pn
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సహక Qా3|.

సమyంల;

మనక

క}h

అంత
&ా

సమyంల; Q»కర వంతంPా వ ండL C మనమ
,ెంLెదమ .

Èక

బqPా

6ె˜€ిన

మ చ{టsంచడమ @ ఉLేN శమ
ఒక

మ ఖ =>?న

Lై:క

ాదు.

లyణమ .

అనుభr*

:షయ!Ce

మýâ

&Hౖ ాగ మ అనునLM
అLM|²

మన˜e

":తమ ల;C ఒడ”దుడ”క లను అల!Pn మంd ,ెడ”లను
సమ6ౌల మ 67

€ీBక ంd

మ ందుక

&H âల!

,ేస3 ుంLM.

తర &ాత లyణమ Âదటs L C 2 :ర దN మ Pా కనబhiనను
ఒక C

b-Yంచడమ

ల¤L

b-Yంచబడడమ ల;

|Yhiu‡ వ టక పయతeమ ,ేయడమ , ఇLM|² Cజ=>?న
:&<కమ

మ య

ఇక°hే ":తప

పరమ!ర5 మ

మనక

బ• ధపడ”తTంLM.
11. ఈ మß˜క ఆE *Aక గ ణగణ ల Yశమమ వలన మన ఉC 2
మనక

6ె˜యవసు3ంLM.

మన ఆతA ఒక ప6ే కతను

సంత ంచు 8C పకటsంచు zh C 2 €ిదNపడ”తTనeLM.
nంద×ందువ

అC

మ య

మన

చుటÙ
ˆ ా

మన=º
గ తT
3 ల

గ తT
3 ల Pా ఎ@Ôe "వ ాసుల ఉ@ eయC ఏLో ఒక రకమ Pా
అ: మన67 మ hiపhiయ @ eయC మనమ
ఆరంtQా3మ .
uారంభమ

ఒక

అవ తTంLM.

Cమe€ి* 2

ఆల;dంప

,ెంLMన

సహ ారమ

అక°డ |తర లక

సహ ారమ

అంLMంdనప —డ” L Cవలన క˜PÁhi ల!pqల గ ంd మనమ
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బÛ `[ &<సుక ంటqమ .

అప పకB=>?న మన ఆతA తన

*ర గ బqటÀ గ ణమ లను &Hల వ సు3ంLM. &ా6 వరణమ ను
మ య

ప €ితTలను

మ!ర {ట ÁÆ

పయ*eసు3ంLM.

సహజంPా@< ఈ:ధంPా ,ేయ టవలన :జయ!ల
అవట=º ాక

, ల!

ఎదురవ తTంLM.

సంద ాJలల;
అప —డ”

ఆE రపడవల€ియ నeదనe

తక °వ

సంప రž

మనమ
:షయమ

ఓటY

ఒక bcౖ

@³కర

6ె˜యవసు3ంLM.

అటÀవంటs సందరJమ న మన నమA ాలను మ! —hi ,ేసు 8C
మన

చుటÙ
ˆ ా

ఉనe

సుహృL Jవనలను

ఇతర

uాణ లపట•

bcంu– ంLMంచు 8@Hదమ .

సహ ార
nవలమ

మ!టqమం*67@< స bcటˆ À 8నe ,Zట మ=ºక pqవమ

ల¤క

మమ6 ను ాPాల ,ZటÀ ,ేసుక ంటq|.
12. అప —డ” మనమ

ఆతA :mాBసమ , బలమ , ఎంచు 8నe

మ!ర• మ పట• పPాఢ భ 3 2 :mాBQాల bcంu– ందు €ి* 2 వQా3మ .
మన బల!బల!ల

మ య

Eైర QాహQాల

Ëటs అCeంటs 2

Yంd b-మ మ య ఎంచు 8నe మ!ర• మ పట• భ 3 2 శద5 ల
అEMకమ అవ 6 |. ఇవ e మనక సుల వ Pా బ• ధపh ˜
అంట¢

మనల;

సతXంఘమ ల;

క˜Pn

Q‡ దరQ‡ ద `

మ య

pq&ాల

భంh ాలల;

మ ఖ ంPా
క˜PÁhi

అనుభrతTలవలన మ!ర• మ ల; మనమ ఎక°డ ఉ@ eమ ,
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ఇం ా ఎంత పయCం, ˜X ఉంటÀంLM అనeLM బ• ధపడ”తTంLM.
మనమందరమ

లy Qాధనల;

ఉనeప—టs C
2

మ!ర• మ ల; ఎం67 దృఢమ Pా ఉనeప—టs 2
L

తbి—నటÀ
• ల¤L స ÁÆన గ ర వ

మ య

మనమ

ల¤క మ!ర• ద ’

ఏLో
8రక

మనమ &HతTక ల!డ”తTనeటÀ
• అనుక ంటqమ . మ!ర• ద ’bcౖ
మనమ
ఉనeప—టs 2

ఆE రపడ”ట

6Ðల త

@మ

మ!తమ Pా

అLM dగ ంd వృLM5 ,ెందుతTంLM.

Âక°ల ఏప Pా ఎదPాలంట¢ &ాటsC శదN 67
bీ 2 స ÁÆన పద5 *ల; క*3 ంచడమ

అల!Pn

ర u‡ €ి @ ర•

వలన అ: Cటqర Pా

bcర గ 6 |. అల!Pn మనమ మ!ర• ద ’ :షయమ ల; అం6ే
జ›గరÄకత67 శLN భక3 ల67 ఉనeప —డ” మనమ
ఉనeత €ి* గతTలక

€cౖతమ

&Hళâటమ ల; ఎటÀవంటs సంLేహమ

ఉండదు. గ ర వర ల పట• శరణ గ* &ాస3 &ాC 2 ఈ €ి*ల;@<
bcంu– ందుతTంLM.

అంతక మ ందు మనమ గ ర వర లను

ఇLMర n శరణ జÕ, {మ అనe మ!టల
అ: @Ôటsనుంhi వd{న&<

ా

nవలమ ఉతT
3 *3 &<.

గ ంhెల;ప˜నుంhi వd{న:

ావ .
13. Cజ=>?న

గరవ

అనుసంE నపర Qా3ర .

మన˜e

ఆ

భగవంతTC67

అప —డ”

మనమ

సంకల—మ నక అy ాల బదుNల™ౖ వ వహ Qా3మ .
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ఆయన
అప —డ”

మన ప* mాBస ఇల!
సంకల—మ
€ి* 2

Ÿిస3 ుంLM.

ాదు, జర గ తTనeదల!•

“ఓ పభr ఇLM @
ఇ, {నుQార=º”. ఈ

ావh C 2 మ ందు మన €ి* ఒక భయంకర=>?న

అ€ిరత67 క}డ”క నeLM.
బqPZగ ల

uారంభ దశలల; శరణ గ* “@

మంdPా ఉనeంతవర n

ఉంటÀంLM.” అ@< pqవం67 వ ంటÀంLM.
మనమ

సంకల—మ
ా

ఒకQా

చక°Pా
ఈ €ి* 2

,ేరPా@< మన ":తమ ల;C ప* అడ”గ ల;నూ

భగవంతTడ”

&ా bింd

ఉండటం

గ ంd

అణ మ!తమ

సంLేశమ ఉండదు. ":తమ ల; మనక తPల™hi Pాయ!ల
p‚*క=>?న:,

uాణమ నక

సంబంEMంdన:,

=ºధసుXక

సంబంEMంdన:, ఇం ా ఆ bcౖQా|ల; ఉనe Pాయ!ల €cౖతమ
తన

బqCసbcౖ

ఆయనక గల

మృధు&Hౖన

b-మ

మ య

ఆస 3 2వలన మటÀమ!యమగ ను.
14. అప —డ” మనమ గ ర వ Pా 67uాటÀ Lైవ ార మ ల; uాల
పంచు z@ రంtQా3మ .
(Intuition)

అLMయ ను మన అంత

పC,ేయ@ రంtంdన

&Hంట@<

దృŸిˆ
మనమ

":ంచh C 2 గల అసల ఉLేN శమ బ• ధపడ”తTంLM. అప —డ”
మనమ

ఆతA

:mాBసమ 67

దృఢ=>?న

నమAకమ

,ేయ@ రంtQా3మ .

వలన

గ ర వ Pా bcౖ
ఇతర లక

ఇటÀవంటs
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మనక నe

మ!ర• దర’నమ

సంద ాJలల;

మన

సంకల—మ

*ర గ ల¤CLై ఉంటÀంLM.

సంబంEMంdన

మ ఖ మ Pా €-వక

ార కల!పమ లయందు

,ేయడంల; మ య &ా

ఇతర లక

€-వ

ఆE *Aక ఎదుగ దలల; మ!ర —

‘సుక ావh C ÁÆ మనక ఎ@Ôe Qాధనమ ల బహ´మతTల
రÄపమ ల; గ ర వ Pా నుంhi లtQా3|. సృŸిˆ ార మ లల;
క}h

తనవంతT పంచు zh C 2 గ ర వ

అందజnQ3 ార .

Pార

మనక

అల! ఆ €ి* 2 వd{నప —డ” L CC పపనe

పభ వ అC అంటqర .

అప —డ” మనల; LMవ =>?న మ!ర —

క˜P ఆE *Aక శక3 ల , సూ6 ల మ య మrలమ నుంhi
&Hల వhే శక3 లbcౖ మనక

ఆEMపత మ

కల గ@ రంtసు3ంLM.

అప —డ” అ* అల—=>?న మన ఆతAల పట•
య ండదు.

అం6 ఆయన Qామ!జ =º, మ య ఆయన

mాసన=º అC 6ె˜యవసు3ంLM.
ఏకతB=º

ఎర క|²

మ య

మనమ

అక°డ ఉనeLM అం6
b-రణ

u– ంLM*Y,

:&<కవంతTల=>?*Y, ావ న అక°డ మనమ ‘ఇLM’ మ య
‘అLM’, ‘ఇప —డ”’ మ య ‘ఎప —డ”’ అనe ఎర క ఉండదు.
అం6 య!ం*కమ Pా జ Pu‡ 6 |.
పణ మమ ల .
(బ9 ధయం

పరస0రస0రం.Vol.10.1. Spiritual Awaking క/

Mెల/గ అనుRాదక/ల/ 12 S.T.రమణ)
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Vేయ&త
-

bియ!*bియ=>?న ప జ
సBరÄప ల™ౖన

గ ర Lేవ లక ,

మ#నుpqవ లంద

12మ ఎ. 5ీM ల[\

ామచంద ,ైతన
చరణ లక

శత zటs

వందనమ ల . బసంతపంచY Ípq ాంyల . Ípqtవందనల .
“బసంత

పంచY”

ఆనందతరంPాల

వQ‡3 ంLM

ఉu– —ంగ 6 |.

అనPా@<
ఏLో

హృదయంల;

సం67షం.

ఉ6 Xహం. 6ె˜యC LM&ా నుభr*. ఇLM మనంద

ఎం67

అనుభవం.

మ!టలల; వ క3 పరచల¤CLM. nవలం pqవనల; అనుభ:ంచవల€ినLM
మ!త=º.
“మ#తTAల య!ధృd¼కమ Pా జCAంచర , పపంచమ &ా
ాక ÁÆ Pాఢ ఆ ాంy67 ఎదుర

చూdనప డ” &ార

జCAQా3ర .

ఆ:ధమ Pా పకృ* శ 3 2 మ!నవరÄపమ ల; సమరగ ర మ#6 A
ామచంద"
అవత ంdనLM.

మ# ా%

రÄపమ ల;

|Ì

భగవంతTC

సంకల!—నుQారం

భrYbcౖ
&ార

శక

సంవతXరం 1794 మ!ఘమ!సం బసంÑ పంచY Z[న (ఇంP`•షT
ాలమ!నం .శ. 1873 వ సం.రం \ిబవ @Hల 2వ6ేLjన జCAంd ”
( ల!ల!" మ# ా% కథ – 3వ b-", మ దణ 2010)
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ఆయన

ాకక

మ ందు ాల=>?న

మధ ాŽన

య గమ ,

ఆధుCక య గమ క}h pqరతLేశప సమ ాŽన చ తల; Þకటs
దశల Pా ప గణàంచబhÎ |. ఆE *Aకత

zసం ప తbిం,ే&ా

2

అLM కర &Hౖన Z[ల .
అటsˆ

ాల

ప €ితTలల;

&Hల గ zస=>?

ప తbింdన &ా ల; మనందరం క}h

Pాఢ

ఆ ాంy67

తప—క ఉంhi ఉంటqం.

అందు n ఆయన ాక67 ప డY ప లక ంdంLM. మనంద
ఎంద

z, ఎప—టs

అంద

, ఇం ా

ఆయన చరణ సCeEM 2 వ,ే{

Q»pqగ ం, మ#pqగ ం వరంల! Lొ

2ంLM.

ామచందుల ఇదN ర

ాదు. ఒక° n. ,ైతన ం ఒక°ట¢. :శBజ నం. :శB&ా bితం.
ామచంద ,ైతన =º 6 మ Pా,
":6 లను

":ంచడ=º ాక

మలచh C 2

అం 2తం

కనుసనeలల;

ఆ uాణ=º mాBసPా, తమ

ఇతర లను

,ే€ిన,

క}h

,ేస3 ునe

oyణu– ందుతTనe

ఆ

రకంPా

మ#నుpqవ ల

మనందరం

ఎం67

అదృషˆ వంతTలం. ఇంతకంట¢ ావల€ినLM ఏమ ంLM?
మ!నవ Cల;C

,ైత@ Ce,

అEో Qా|నుంhi,

Qా|వరక , మలచh C 2 :,ే{€ిన సమరగ ర వ
oల— ార డ” ఆయన.

అతT నeత
రÄపంల;

ల;పల ఎక°hో L Pన ఆ LMవ 6 BCe
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&H˜ 2‘€- కమంల; సుCeతంPా మల సూ
3 , అవసరమ|నప —డల!•
uాణం

u‡ సూ
3 ,

సంQా°రప

త

ఈ

oలలను,

oల!—ల Pా, మ˜d uాణం u‡ సు3@ eర .

LMవ ,ైతన

ఈ మ#యజ« ంల;

అందరం సహక ం, ˜. uాల పంచు z&ా˜.
ఈ సందరJంల; ప జ బqబr" మ# ా% ,ెbి—న “6ే˜కPా
పయCంచంhi”

అనe

:షయం

“ ÁÆల¤Bmాఖ&ార

67టs

పయ!ణÓక ల

పయ!ణÓక లంద

“6ే˜కPా పయCంచుమ ” అC Qామ!న ంPా

సూdQా3ర .

సుµరణక

వసు3ంLM.

Q»క ా ర5=>?

Qా£Ê6 °ర మ!ర• ంల; పయ!ణం ,ే€-&ా

ÁÆల
2 క}h

|LM వ 3 స3 ుంLM. సంQా°రమ ల , Âదల™ౖన &ాటs రÄపంల; ఉనe
Qామ!P pqరం67 కృంPu‡ త•, మ! • ాన పయCసు3@ eమC మనక
6ెల సు. మన పయ!ణం Q»కర ంPా ఉంh లంట¢ ఆ pqరం నుంhi
:మ క3 లం
ÂదటsPా

ా&ా˜.
ÁÆల

అLM

Áండ” :E ల Pా @Hర&<ర తTంLM.

పయ!ణంల; బర వ

Qామ!P@<:ధంPా

ÁÆల

PారÎ క అప—PQా3ª అLే:ధంPా ఈ పయ!ణంల; క}h బర వ
Qామ!PC గ ర వ ఆEj@ C 2 అప—Pంd L C pqరం నుంhi :మ 3 2
u– ంL ˜. &< n మ!టల;• అLM శరణ గ* pq&ాCe 6ె˜యజnస3 ుంLM.
మన

Qామ!PనంతటsC

గరవక

అ —ంdనప డ”,

&ాటs

జంఝ!ట@ pqరంనుంhi €-Bచ¼ను u– ందు6 ం. &< œక పద5 *, &ాటs
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p PాCe

8LMN 8LMN Pా అనుభ:సూ
3 వLM˜ంచుక ంటÙ u‡ &ా˜.

అLM సుLjర=>?న :సుగ ప టsˆం,ే పద5 *.

ా

Y °2 ˜ కషˆ ంక}h .

ఎLో :ధంPా dవరక మనం అ*6ే˜కPా అ&ాB˜. ÈరందరÄ ఈ
:షయ!Ce ప

˜ంd ఆ ప ారం నడచు z&ాలC @

z క. (ఉLj• త

b-". 247 =º 2009)
మన ప జ గ ర వ లంద ":తచ తల చLM:నప —డ” &ార
ఎ@Ôe క¹ాˆలను, బqధలను అనుభ:సు3నeప—టs , సÑ త6 BC n
కటÀˆబhi, అత ంత uామ ఖ Yd{, L C n ":తం అం 2తం ,ేmార .
&ార

చూbిన

€ిL5 ం6 నుQారంPా

సత పథమ!ర• ంల;
పద5 *C

uాటsస3 ూ,

పయCసూ
3 ,
&ా C

నYAన

Qాధక ల™ంద Z ఇక°డ”@ e ఎక°డ”@ e, తమ వ 3 2గత ":తంల;
ఎ@Ôe • nmాల నeప—టs &ాటs 2 అ‘తంPా

ామచంద ,ైతన ంల;@<

ఉండటqC 2 పయ*eసూ
3 , ఉంటÙ తమ ":6 లను, ఇతర లక ,
67టs Qాధక లక ఆదర’ంPా ఉంhేల! ":సు3@ eర . &ారంద

@

హృదయప రBక వంద@ ల .
గ ర వర ల ఎం67 b-మ67, ఉL రంPా గృహసుక |d{న ఈ
పద5 *, నYA, uాటsస3 ునe Qాధక లంద ల; ఎం67 మ!ర —ను
‘సుక వQ‡3 ంLM.

సమ6 BCe ‘సుక C వQ‡3 ంLM.
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పంచు zవడం,

uాల పంచు zవడం, QాBంతన కల గజnయడం, ఓర —, ఓ Y,
సహనం, yమ, Q»pqతృతBం వంటs అ@<క LైËగ ణ ల క˜Pంచడ=º
ాక, పకటsంచడంల; ఎం67 Lో హదపడ”త• ఉంLM.
పmాంతతను,

ఆనంL Ce

కల గజnస3 ూ

హృదయంల;

ఉంLM.

అర Lైన,

అప రÄప=>?న, అదుJత=>?న అనుభ&ాల పరపంపరను మనక
పQాLMస3 ూ ఉంLM. అందు n ఆయన చరణ ల ,ెంత ఉనe మనందరం
అదృషˆ వంతTలం.
ఎప —hై@
క˜Pనప —డ”,
ప నరం 2తం

Qాధన
శద5

క ంటÀపhiనప —డ”,

తP• నప డ”

C ాసక3 త

నూత@Ô6 Xహం

u– ందh C 2,

ావh C 2 గ ర వర ల జనALMన భంh ాల ఎం67

స#యపడ6 |.

@క

6ె˜€ి ప* ఒక°రÄ ఈ భంh ాక

ాPా@< Âదట ‘సుక @< Cరž యం “ఏ=>?@ స n |క నుంhi @<ను
regularPా Prayer,ేసుక ంటqను” అC.
,ేసు zల¤దC

ాదు.

ా

మ నుప

|ం ా serious అ&ాB˜ అC మ!తం

తప—క Cరž యం ‘సుక ంటqర .
క}h .

అంతక

8LMN @Hలల;, 8LMN

Z[ల; uాటsQ3 ాం

ాC * P uాపంdక బqధ తల;, ఆలసతBª, సంQా° ాల

పpqవª మýâ Qాధన క ంటÀపడటం గమCQా3మ . ఇLM క}h
, ల!వరక} అంద

అనుభవ=º.

ఈ ప €ి* మ! n అవ ాశం

ఉంL ? తప—క ంh ఉంLM. అLే మన €ిL5 ంతం Éక° ప6ే కత.
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ప జ

బqబr" మ# ా% మనక

“సతXం

’ ల

|, {ర .

L Cకంట¢ మ ందు “వ 3 2గత €ిటˆ sం X (Individual sittings)”
అవ ాశం మనక |, {ర .

2

ఇLM క}h ఆయన మన 2d{న

వర=º.

మ!టs మ!టs 2 ‘వరం (boon))’ అ@< పL Ce Èర

ఎందుక

&ాడ”తT@ eరC అనుక ంటq nª.

ఎందుకంట¢ ఈ

అవ ాశం మ Áక°h ల¤దు ాబటsˆ. ఒక bిల•&ాడ” గణàతం (Maths)
@<ర {క ంటÀ@ eడC అనుక ంL ం.

,ేస3 ునeLM &ాhే.

ా

ఏLో

సంLేహం వd{ &ాhi ల™క°ల Qాధన ఆPంLM. మ ందుక Qాగడం
ల¤దు. అప —hొ క సమర hైన ఉuాE య డ” అందుబqటÀల; ఉంhi
ఆ సమస ను ‘ { అరమ|² :ధంPా బ• EMం, డనుక ంL ం. ఆ
bిల•&ాడ”
u‡ 6 డ”.
Lొ

Áటˆ sంప

ఉ6 Xహం67 తనపC 6 ను ,ేసుక ంటÙ

ఈ :ధంPా &ాhi 2 Ëల|నంతవరక} స ÁÆన oyణ

26ే &ాడూ

8LMN ాలంల; మ Z ఉuాE య hiPా మ! œచు{.

ల¤L 6 @Hంచుక నe వృ*3 C సమరవంతంPా ,ెÉ చు{.
ఇక°డ

Áండ” uాతలను మనం గమCQా3ం.

ఒక°టs :L

uాత. మ œకటs ఆE పక C uాత. ఇదN రÄ ఎవ పC &ార ,ేస3 ూ,
ఒక

8కర

సహక ంచు 8Cనప డ”

&Hల వhiంLM.
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ఫ˜తం

అదుJతంPా

అLే:ధంPా

ఇక°డ

అందరం

‘బహA:ద ’

zసం

వd{న

:L ర లమ . మన గ ర వ ఎప —డూ అందుబqటÀల;@< ఉంటqడ”.
సమరవంతTడ” క}h .

ా

వ 3 2గత Qాధన ,ే€ినప hే,

|బ ంLM క˜Pనప —hే, సమస వd{నప డ” ఆయన స#యం
zరగలం.

ఆయన L CC ‘ర{గలర .

ాబటsˆ గ ర వ oyణల;

సహక ంచh C 2 మన uాతను మనం u‡ Ÿిం, ˜.
ఈ సందరJంPా సహ ారం గ ంd (ఎల! సహక ం, ˜, ఇం ా ఏం
,ేయ!˜ అC) @ మనసుక క˜Pన

8LMN uాటs ఆల;చనలను È

Q‡ ద Pా È మ ందుంచుతT@ eను.
1. E నంల; మనం గ ర వర లను హృదయంల; 2 ఆ#BCంd
&<d ఉంటqం. ఆయన కృపను u– ందు6 ం.
2. £Êళన

(Purification):

ఇLM

మనం

,ేసు zవల€ినLM,

Qాధనల; ఈ pqPాCe :సA ంచ ాదు.
3. మన Qాధనల; £Êళన ప 2య , ల! uామ ఖ =>?నLM.
LైవతBం ప:త=>?నLM.
మన

అమల=>?నLM.

హృదయంల; 2

హృదయంక}h

ఆటsˆ Lైవ6 BCe

ఆ#BCంdనప డ”

ప:తంPా

ఉంh ˜.

మన
ప:తంPా

ఉంచు z&ా˜. ఇLM అpq €ీ Éక° పథమ కర3 వ ం. మనం
సBయంPా ,ేసు zవల€ినLM. మన Qాధ@ పద5 *ల; ప జ
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బqబr"

మ# ా%,

CరAŽకరణ

,ేసుక @<

పద5 *

|, {ర . ఇLM ఒక :oషˆ =>?న :E నమ . మన Qాధ@
పద5 *ల;@< ఇLM uాటsస3 ు@ eమ .
4. అ*మ ఖ =>?న
:E నంల;

:షయం

ఆల;చన

సంకల—మ Pా

ఏYటంట¢

Éక°

ఈ

CరAŽకరణ

మrలశ 3 2C

(సంకల—బలమ 67)

మ!నవ

:C¦Pంd

సQా°రమ లను వLM˜ంచుక ంటqమ .
5. ఈ ప 2యవలన మన సంకల—శ 3 2 బŽయమవ తTంLM.
మనసు 6ే˜కపడ”తTంLM. సంQా° ాల 6 2hi తగ• డంవలన
6ే˜కద@ Ce అనుభ:Qా3మ .
6. మనం బ LMN ప రBకమ Pా ఏర—రచు 8Cన ,ైతన =º, మన
అంతర• త ,ైతన ంPా ఉంటÀంLM.
CరAలం మ య

ప:తం

ఆ అంతర• త ,ైతన ం

ా&ాలంట¢, బ LMN ప రBకంPా@<

సంకల—ం67 మన మనసుbcౖ ఏర—hiన మ దలను మ య
పpq&ాలను 6ÐలPంచు z&ా˜. (Internal consciousness
is intentional consciousness).
7. మనసును, హృదయ!Ce ఉప¦Pంd ,ే€- ప* పC
Éక° పpqవమ

L C ‘వతను బటsˆ, సంQా°రంPా

ఏర—డ”తTంLM.
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8. ఈ ఆల;చనల¤ మనక ఉదయం E నంల; వసూ
3 ఉంటq|.
మనం అ: అవ ZE ల Pా pq:Qా3మ . E నం ,ేయల¤మ .
ఇ:

బయటsనుంhi

బయటక వQా3|.

వ,ే{: ావ .

మనల;ప˜నుంhi

ాబటsˆ ËటsC ఏ Z[ ా Z[, Qాయంతం

30-40 C. వరక} CరAŽకరణ ప 2యL B ా తప—క
వLM˜ంచు z&ా˜.
గ~•ంచ

అప —hే మనం గ ర వర ల కృపను

గల గ 6 మ .

తB తగ*న

అtవృLM5

,ెందలగలమ .
9. CరAŽకరణం వలన బqహ

Cశ’బN త నుంhi అంతర• త

Cశ’బN తను u– ందు6 మ . ఆ :షయం మనసు గ~•స3 ుంLM.
10. అం6ే ాక అనవసర :షయ!లజ¬˜ 2 &Hళ•క ంh ఉండటం,
ప‘

:షయ!Ce

ఇ¹ాˆల ,

గటsˆPా

అ|¹ాˆల

మనసుక

తగ• డం,

‘సు zకu‡ వడం,

ప*Lj

Qానుక}లంPా

€ీBక ంచడం, స—LMంచడం వంటs గ ణ ల క}h ఏర—hi,
వృLM5 ,ెందు6 |.
11. వ * nక pq&ాల – ఈరóR, అసూయ, LేBషం, u‡ టతతBం,
u‡ ల { zవడం, అసంతృbి3

ఇం ా మ Á@Ôe , ల!వరక}

తP• u‡ 6 |.
12. పmాంతPా
ఆల;చనలను,

ఉండగల• డం,
pq&ాలను,
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b-Yంచడం,
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(
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అCe
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అCe
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2వ గంధులందు మన య!త బqPా జరPా˜.

పoyక ల

వదN ప చు{ 8నe uాణ హ´* L B ా వd{న €ి*C Q– ంతం
,ేసు z&ా˜.

అంట¢
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మన
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ఇLM

అంట¢
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గ ర Lేవ ల
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ప స3 కమ లను
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మన
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15. ప జ Qా తమ అనుభ&ాCe 6ెల గ ల; చLM&< అpq €ీల
zస=>? ‘

ామచంద

ాజ¦గమ – ఒక ప చయం’ అ@<

ఈ ప స3 కం L B ా అంLMం, ర .
pqగంల; ‘మ చ{ట’ L B ా
Éక° ప చయం ఉంLM.

ఈ ప స3 కంల; Âదటs
ామచంద

Áండవ pqగంల;

ాజ¦గమ
ామచందుC

ాజ¦గమ – ఆE *Aక లy Qాధన ఉంLM.
16. ఈ ప స3 కమ ఎం67 అమrల =>?నLM. ప జ స , అంద
అర5మ|²

:ధంPా

Qాధక లక

:షయ!లను :వ ం, ర .

అవసర=>?న

అCe

ఇLM పLే పLే చLM:నప డ”

మనQాధనక ఎం67 Lో హదపడ”తTంLM.
17. వ 3 2గత €ిటˆ sం X క}h
వ 3 2గతంPా మనక

, ల! ఆవసరమ .

ఇక°డ

అవసర=>?న :ధంPా CరAŽకరణం

,ేయడం, అEో మ ఖం నుంhi ఊర5 మ ఖం &Hౖప

మన

pqవసర…C మర˜ంచడం, అLే:ధంPా :&<క, &Hౖ ాPా ల ,
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భగవదJ 3 2, b-మ, తృbి3 , ఆనందం, €-&ాpqవం, లy ం zసం
తపన, శరణ గ*, పర~•తం, పరసుఖం zరడం వంటs అ@<క
pq&ాల €ితTల , గతTల మన పoyక ల క˜Pంచh C 2
67డ—డ6 |. మన పయ!ణంల; uాణ హ´*|² మనక
|ంధనం, ఊbి .

ఈ పద5 *ల; మనక ప వర3 న ,ెంLM

ఎLMPn అవ ాశం ఉంLM.

ఉనeతంPా ":ం,ే pqగ ం

కల గ తTంLM.

pqవL దRం వLM˜ హృదయ Q»pqగ ం

కల గ తTంLM.

అంట¢ LైË గ ణ ల67 Cంhiన హృదయం,

:నమత67 క}hiన :mాల=>?న హృదయం.

ఎదుటs&ా

pq&ాలను (ఈ ఆE *Aక @<పధ ంల;) €ీBక ంd, ఆద ం,ే
ఔనeత ం, అCeటsకంట¢ మ ఖ =>?నLM oyణ.
పపంచంల; ఎక°h Lొ రకదు.
గ ర3 క

ఇటsˆ oyణ

మనక ఈ :ల వ * P

ావh C 2 పLే పLే ,ెప —క ంటÀ@ eమ . మన

Trainer Pujya Sir Blemish కC—€-3

zప—డ6 ర . * P

ఆuా యంPా ,ేరLjQ3 ార . b-మ సBరÄప ల . అల!Pn ఇతర
trainers.

They condemn the act or thought or

attitude but not the person. The change that comes
out is commended. Well appreciated. That is love,
Real love.

They are the real well wishers.

A

person who not only wish but will for a positive
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change and change in the right direction and
somehow brings out the change in a abhyasi is the
real trainer.
18. మన సంసల; అందరÄ ఆE *AకంPా ఎదుగ తT@ eర .
మ ందుక Qాగ తT@ eర . ప* ఒక° ల; ఎం67 మ!ర —
ఉంLM.
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మ Z

మనక
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Grace
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ఉ@ e|.

Positive

8Ce
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|వBబhÎ |.

ప జ

స

అందుల; , ల!

negative

attitudes

, ల serious Qాధక ల

కనుక, ఎం67 సూyAంPా గమCంd, C 5ా ంచు 8C ఈ
:షయ!లను మన67 పంచుక @ eర .

Qాధక ల

తమ

Qాధనల; ఎక°hైన అbియ=>?న pq&ాల , ఆల;చనల ,
ఉL : దురtuాయం (prejudice), ఇతర ల ఎడ తక °వ
pqవం,

అసూయక

సంబంEMంdన:,

LేBషpq&ాల ,

u‡ ల { zవడం, u‡ ట bcటˆ À zవడం (ఇ: QాE రణ=>?న&<
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ావచు{).

ఆటంక
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:షయం
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ఆ

Qానంల; Positive feelings develop అయ! |.
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Means : 1. Satsangh, 2. Practice
-

Samarth Guru Mahatma Sri Ram Chandraji Maharaj
of Fatehgarh

Worship of the Worthy Master should be done. Association
with Reality is called Satsang. Practice is the name of the
practice of the means of union.
The definition of a Sat-Guru is that:
(1) he should attach himself to Reality; i.e. he should dwell
in the fourth state and in the Jivanmukta condition;
(2) he should have practised yoga (Sabda-Abhyasi) and by
means of this practice he should have control over the inner
regions of the human brain;
(3) he should have glittering eyes and a broad forehead;
(4) he should have knowledge of devotion, knowledge and
work (Bhakti, Jnana, Karma), and should be able to answer
questions but should not bind the tongue of the questioner;
(5) he should concern himself with spiritual things, i.e. he
should pay attention towards them. These are all ordinary
characteristics. But the real inner qualification is that he
should be able to satisfy his disciples by imparting the
Divine grace (transmitting grace) through the awakened
inner vision.
Control the mind in the third plane,
Supreme knowledge springs from this yoga;
When this condition is seen in the head
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Thousand-petalled lotus will open.
This multiplicity is the (dwelling) place of Virat
The Brahmanda agoing was seen thus;
Attention was caught in the bower of the Lord
Light was seen and Divine sound heard,
Sound of the bell and conch pleasant,
Talks sweet and the sign of light,
Sound was heard and light Divine was seen
Attention was arrested, descended bliss divine,
Mind is engrossed in love supreme
Thrilling delight in holy name.
Dwelt in the Sahasra Lotus for some days
A desire arose for the second stage
Ascended the curved way, ran to Trikuti
And saw the light of Om.
The sacred Om and grace of Master,
Ripples of the mind, these two will conquer;
This is the golden place of Master
A jubilee of words of Satsang inner.
Red sun and the flag of red colour
Sound of Om and tabor to hear.
Fix the glance at one spot
Hear the sound with attention rapt
Keep the body in a steady position
Then alone comes the further vision.
One who perfects meditation at Trikuti
Is called a saint, master of the body;
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This is the inner practice, brother,
Here begins the path of Master.
Heading towards the region of Zero,
Inborn duality suits the mind;
Drink the nectar of cool moonlight
One who gets this, is the most fortunate.
Pleasant sound of violin and Sarang
Heard inside and began to swing.
See the form of fixed mind
Dance in the mansion of nothingness.
See and examine your own condition
Have permanent repose in bliss.
Where pitch darkness pervades
Fixed attention can't be recognised;
Trance of nothingness undisturbed
How can its vastness be described?
Top of the Brahmarandhra pleasant
Was attained by the name potent.
Shines there the sun of seven colours
Hear the sweet violin and rejoice.
Bathe in the Manas-lake divine
Know the flight and The way of the Swan.
Washing the dirt and vice of this age
Become pure as the sage.
Separating the milk from water
Become the Swan of the highest order.
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THE MEANS
- Pujya Babuji Maharaj
There are numerous means and practices prescribed for
Realisation, out of which we have to choose that which
guarantees speedy success. Now what that may be let each
person judge for himself. For a hint I quote below the
judicious opinion of Swami Vivekananda on this point. “It is
Raja Yoga alone that successfully leads a man up to the
highest level of approach, and none but one having the
capacity
to
apply
his
own
internal
powers
through Pranahuti is fit for being a guide or master.” I may
also assure you that Hatha Yoga has no access
beyond ajna chakra. Besides, there is another serious defect
in it. When we start with the bodily exercises of Hatha Yoga,
the consciousness of our physical efforts with the idea of self
in the background also remains all through. Thus the ego
instead of reducing goes on increasing thereby. But that is
not the case with Raja Yoga where one proceeds with
subtlest means for silencing the ever-active tendencies of the
mind. Besides, in practicing this one is always away from the
idea of the body since he has fixed his attention upon the
subtlest.
Grihastha ashrama is not a bar in gaining the Real. I think
this is the best ashrama in which higher approach is easily
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possible. I am a grihastha and my master was also one. I
assure you that a perfect saint may be found in
this ashrama alone. We perform our duties and remember
Him as the Ultimate Reality. Duty is itself worship if the
idea that it is the order of God remains in the mind.
The method of meditation on the heart is to think of the
Godly light within it. When you begin meditation in this
way please think once only that Godly light within is
attracting you. Do not mind if extraneous ideas intrude
during meditation. Let them come, but you go on with your
own work. Sit in an easy posture for one hour in the morning
in quite a natural way. If you require the philosophy of this
method I shall reveal it to you after sometime. You should
only meditate. You should not struggle with the ideas and
thoughts which generally come in during meditation.
Concentration is the result of meditation. Those who want
concentration for the sake of meditation and force their mind
to it generally meet with failure. It must be remembered that
while practicing these methods one should not force his
mind too much, but only sit in a normal way. Sit in an easy
posture for one hour in the morning in quite a natural way. It
is better to sit in the grey of the morning for meditation or, if
that is not possible, then at any fixed hour convenient to you,
the abhyasi. Do not feel disturbed by the outer things but
remain engaged with your work, thinking that they are in a
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way helping you to feel the necessity of greater absorption in
your practice.
In the evening sit again in the same easy posture for half an
hour and think that the complexities, the net-work of your
previous thoughts and grossness or solidity in your body, are
all melting away or evaporating in the form of smoke from
your back side. It will help you in purging your mind and
make you receptive of the efficacious influence of our great
master. As soon as I find that you are free from undesirable
matter I will take appropriate action. We soar high by
awakening and cleaning the chakras and the sub-points
thereof, taking up kundalini also in the end, with which
the abhyasi has nothing to do by himself. It is exclusively the
outlook of the master.
To impart spirituality really takes no time for a guide of high
calibre like my master. The time is mostly spent in effecting
the making of the abhyasi. We should proceed with our
abhyas with faith and devotion, and the thing desired will
come to us by itself.
I have often met the heads of various sansthas, and to my
greatest surprise and sorrow I have found not only
transmission sadly missing everywhere but also that to most
of them it was quite a stranger. Swami Vivekananda had that
capacity but such personalities are always rare. Personalities
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like my revered master are not accidentally born. They come
down only when the world waits for them in eager
expectation. Such higher personalities or incarnations come
down in material form to remodel the ways and methods
of upasana in accordance with the need of the time. So was
the case with Lord Krishna, who was a great master of his
time. My revered master too has modified the system,
adjusting it to the needs of the present time. His most
wonderful invention in the spiritual field is the one related
with the abhyasi’s approach to the Central Region, as stated
in the Efficacy of Raj Yoga. I am following in the footsteps
of my great master. Often people ask me to infuse into them
the Godly force or energy up to the highest degree all at
once. To be frank I am always eager to do so, but to my
regret I seldom find the necessary capacity in the abhyasi.
The delay caused is only on account of that deficiency, and
for that I cannot be blamed as a miser by any means. All that
I possess is for all humanity. I am bound by the sacred
pledge given to my master as guru-dakshina, to spread
spirituality far and wide without any reserve or distinction. I
am doing it now and will go on with it all my life. You must
not, however, be disappointed. If you have really entrusted
your case to me I promise my full support for your
perfection provided you too do the needful.
As to how the mind should be kept engaged, I may relate to
you what I did during my period of abhyas. My master was
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everything to me as He is today. I meditated upon his form
within my heart and outside as well. But I do not recommend
this to you for you have not seen him. The benefit I derived
from this process is beyond words to describe. Some people
may have objection to it though the 37th Sutra of Patanjali's
‘Yoga Darshana' fully supports it. (Vitaragavishayam va
chittam I.37) I am not at all in favour of meditation on the
pictures of saints. Constant remembrance of God is, of
course, a special feature in spirituality. The same I
recommend to you to try, besides your usual practice. The
method for cultivating constant remembrance is to think with
firm conviction during your leisure hours, in office or at
home, in the street or in the market, that God is pervading all
over and everywhere and you are thinking of Him. Try to
remain in the same thought as long as you can.
I am glad that you are eager to reach the stage
of vairagya you will attain it without doubt, but only when
you are sufficiently cleaned; and it depends upon you as
well, for which you are advised the evening practice. I feel
you are improving spiritually, for which I give you a hint to
understand. You must be feeling lightness, though only a
little, which is a sign that complexities are melting away
gradually and the spiritual force is flowing into you. Try to
feel it and inform me accordingly. If you do not get time for
meditation during the day then do it when you go to bed, or
after midnight (after a short sleep) when everything around
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is calm and quiet. In that case proceed first with the cleaning
process fixed for the evening. Do it for about fifteen minutes
and after it devote an hour or so to meditation as directed.
We should not weaken ourselves by thinking of past karmas.
We should always try to attempt the highest in order to make
the future bright. It is very difficult to have all favourable
circumstances in this worldly life. What we are to do is to
adjust ourselves to the conditions as best as we can, and to
utilise them to our greatest advantage. Constant
remembrance will greatly help you in such cases also. The
domestic problem is acute everywhere, but we have to put up
with it somehow.
One thing more by way of practice is to offer daily the
following brief prayer at bed time, in the most suppliant
mood and with a heart overflowing with Love for the Divine.
“O Master!
Though art the real goal of human life,
We are yet but slaves of wishes,
putting bar to our advancement.
Thou art the only God and Power
to bring us up to that stage.”
Repeat the above in your mind once or twice and meditate
over it for a few minutes.
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The prayer must be offered in such a way as if some most
miserable man is laying down his miseries with a deeply
afflicted heart before the Supreme Master, imploring His
mercy and grace with tearful eyes. Then alone can he
become a deserving aspirant of spirituality.
Whatever comes into action is always in accordance with the
will of God who is the actual doer. The difficulty arises
when we link it with our own will or action, thinking it to be
the result of our efforts. We rejoice at success and feel
aggrieved at failure merely for that reason. This is the only
thing which serves to keep us in bondage. The absence of
this egoistic feeling means the advent of real potent vigour.
How can this be achieved? Only by linking the self with the
great power of the Divine. Doing so, we go on covering
stage after stage and we get closer and closer to Him. It is a
pity to find only a few persons trying to link themselves with
the Supreme, not to speak of achieving complete negation.
For that the only path is that of surrender, though it is a
pretty hard task especially for those who are overloaded with
their own weight.
Discipline is the elementary step of surrender. If it is not
possible to adhere to mental discipline in the beginning, one
can take up at least the physical discipline to start with. After
that if the teacher's capability is well-established upon the
mind, and the pupil too is a sincere seeker of Reality, mental
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submission will begin to develop by itself. When he has set
his foot on the lowest rung of the ladder the next one will be
in his sight by itself. When the pursuit is taken up thus, love
and devotion will begin to develop automatically, especially
when one is convinced of the merits of the teacher. I am not
sure whether all those associated with me have craving for
realisation or not. If they have, these things must have
developed in them automatically. There must be in their
heart an interest for that, and the interest develops only when
one feels firmly attached to the goal. Some may however sit
by me only to have their mind at rest for a while. Even this
may be worthwhile to me to some extent, for I may thereby
be offering them some comfort for a while at least. But that
alone is not enough. There may also be some who like to
associate with me on the basis of fellow-feeling and
friendship, not of course taking into account anything of
spirituality. This also may not be too little for me, because I
greatly rejoice and feel refreshed when I find anyone bearing
in his heart love for me. But why after all should anyone
bother about it for my sake when there is a lot for him in the
world to love and like? He alone who is himself lost, or at
least likes to be lost, or is even willing to lose all, may
perhaps be inclined towards me. My tendency of mind is
somewhat peculiar. Having lost myself in toto, I now like
others to trace me out. I believe a wise man will never come
up for it. That may be the reason why I fail to excite emotion
in the heart of others because in me that too is lost like my
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own being. When that is the case, what else then remains in
me for a clue to help them to trace me out? The idea will be
more clear if one develops a similar type of Divine
intoxication.
***

Power of transmission is a Yogic attainment of a very
high order by which a Yogi can infuse by his own will
force the Yogic energy or Godly effulgence within any
one and remove anything unwanted in him or
detrimental to his spiritual progress.
- Pujya Babuji Maharaj
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Determination
- Pujya Babuji Maharaj
What I want is that all of you rise as sun of spirituality!
But how is it possible?
When you do not let the shadow of earth eclipse the sun
And when that is possible?
When you orbit in such a way as your movement be direct.
How to find this orbit? How to move direct?
By keeping the destination in full view.
How to remember the destination?
By becoming one with it
And when can a person be one with that?
When you lose yourself.
And how to lose oneself?
By bearing no other thought in the heart than that
And how is that possible?
By practice
How practice is possible?
Through love and interest.
How love and interest can be engendered?
By remembering constantly.
And how constant remembrance be cultivated?
Through determination.
How determination is possible?
When we gird up our loins to sacrifice our pleasures and to
shake off idleness.
52

