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1. EDITORIAL 

 

Dear Brethren, 

On the auspicious occasion of the 150th Birthday of Pujya Lalaji 

Maharaj, I feel happy to share a thought. It has  been my 

experience for several years that the time of Basant Panchami, as 

it approaches, brings cheer and joy in the heart for no specific 

reason that can be discerned. This must certainly be the 

experience of many too. With this feeling of happiness in our 

hearts, Nature perhaps is fomenting us with hope, a hope for 

rejuvenation of life and living liberated in the thought of the 

Master. I found resonance of this feeling in Pujya K.C Narayana 

Sir’s wonderful definition of the word ‘Samavarti.’, which has 

been named as the first month of the calendar marking the Lalaji 

Era. 

“Since we owe everything to Pujya Lalaji Maharaj it is but 

prudent to start the year with his name. More so because it is 

during this month (Magha Suddha Panchami according to the 

Indian calendar) he descended on earth. We know that He is 
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most Just and Benevolent and it is therefore proper to call this 

month Samavarti.  It gives hope to us that all that happens 

during this year will be just and God ordained and we with 

absolute faith in the Master continue our sadhana.”  

 

May we all live up to this hope. Wishing everyone a very Happy 

New Year 151 LE.  

 

Pranams 

Vidyadhar Joshi  
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2. Quest of the Highest Truth – Hint at the 

Fourth stage 

- Samarth Guru Lalaji Maharaj 

O, Sadhu! The one form pervades all  

There is no difference between one drop and another: 

The sea and the drop are one  

Sea in the drop and the sea as the drop,  

This is the truth and none.  

Behind the drop the sea extends,  

The sea supports the drop.  

To make the drop realize the ocean  

Is all the Reality.  

Conception crept up in the sea  

That it is but a drop 

Knowledge removed the misconception;  

Difference never again will crop.  

False is the delusion, false is the concept,  

False are the affairs of the world.  

When we know that all is false,  

All the opposites end. 
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Brahman is free from opposite states, whereas the Jiva or 

individual soul lives in the contradictory states. This has the 

qualities of pulling and becoming tight whereas the Brahman is 

free from unrest as there is no feeling of happiness in Him. The 

individual soul, in its desire for life, craves for happiness and 

escapes sorrow. 

Sorrow is the result of the individual soul being a part, and 

because it is desirous of happiness, it experiences sorrow. There 

is wholeness, perfection and fullness in Brahman. He wants 

neither living (life) nor happiness. Therefore, there is no sorrow 

for Him. 

Knowledge is the state of imperfection. Wherever there is 

knowledge, there is the triad or triune state of knowledge, 

knower and the known, resulting in limitation. But when there is 

no limitation in the Brahman, how would you establish the triad? 

As the Brahman is perfect, how can there be any supposition and 

illusion in Him? Supposition and illusion can only be found in the 

Jiva which is imperfect. The Brahman has no idea of His 

completeness and perfection. Whatever attributes are found in 

Him, they are only from the point of view of Jiva. The Brahman 
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does not call Himself Sachchidananda. He neither believes in 

Karma nor does He call Himself perfect. It is the Jiva that thinks 

Him to be so, and keeps Him as its final goal. If the Brahman says 

that He is complete, then it means that He has the idea of part 

and whole and, when the knowledge or idea of part creeps in, He 

ceases to remain complete or perfect. The part and the whole 

are two classes which cannot be called one (and the same) under 

any circumstances. 

Desire in the individual soul or Jiva is due to the impression, or 

the illusion, of its being part, because to the view that sees unity 

in all, a drop appears to have lost its existence in the ocean. To 

such a view the ocean is but a vast and limitless drop in which 

there are no parts (divisions). This is one aspect. Another thing is 

that if, due to some reason, the drop has the knowledge of its 

being separate, it should also think that there is the ocean at the 

background of each and every drop, and that it is itself one with 

the ocean, having mingled in it. Then when one-ness sets in, 

where does the illusion of separate-ness of the ocean and the 

drop remain? The Jiva does not even think like this. If it thinks as 

such, then too the idea of separates, deficiency and of being part 

would not worry it. Such belief (faith) is the first step towards the 
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attainment of the final goal. This is called 'the knowledge of the 

word' or Vachik jnan which is existence — Sathpana along with 

which there is the body — Shaareeriktha. The middle knowledge 

is called 'the true knowledge' or Yathartha Jnan which is the 

result of this thought and contemplation and is called knowledge 

or Chit pana, The final (end) knowledge is called the 'real 

knowledge' or knowledge of the same form — Tadroopa jnan, 

which is supreme bliss, and which is such an intoxicated condi-

tion that it knows no sorrow at all. It has also no feeling of bliss in 

it. It is perfect, complete, and It alone is Brahman.   

 

* * * 

We should utilize this occasion in getting into the 

Master and Master alone, which will act as afood and 

tonic for spiritual elevation. 

- Pujya Sri Ramachandraji Maharaj 
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3. The subject of Liberation 

- Samarth Guru Lalaji Maharaj 

 

The means of attaining liberation is this: 

Guru-bhakti in one life, 

And chanting the Divine name in the second; 

Liberation in the third life, 

And in the fourth, the Goal is gained 

That is: — 

Continence in the first life,  

Householder in the second,  

Go to the forest in the third,  

In the fourth, the goal is reached. 

Guru-bhakti means only worship. Spend some time in the 

company of the Master and get your doubts cleared. Then 

internal practice, i.e. chanting the Divine name and silent 

muttering of it for some time. If this practice is continued for 

some time one will gain liberation. This is called the condition of 

'Liberation during one's life time', or Jivan-Mukta condition 

(Jivanmukta Dasha). Enjoy this condition for some days (period) 

and you will automatically reach the real destination, from which 

there is no return. Liberation is not the goal or the ideal of the 
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way of saints called Santhmath. It is achieved in the normal 

course of the process of worship; and in the process of the law of 

habit the Satsangi attains liberation during his own life time 

easily. The superiority lies in the knowledge of our own real form 

which we already have from the very beginning. Due to illusion, 

we are unable to gain real knowledge. Worship and devotion 

make it clear. This is the original thing. That which is the cause of 

bondage, when reversed, helps in attaining liberation. There are 

three causes of bondage: — 

(1) Remembrance, (2) Meditation, (3) Bhajan. 

When the practice of these three is associated with external 

things, the result would be birth and bondage. And when they 

are practised at heart internally keeping the goal constantly in 

view, it will result in freedom from external and surface bondage. 

(1)Remembrance means remembering again and Again, (2) 

Meditation means having the idea, (3)Bhajan means 

contemplation or continuous meditation. Reverse these 

according to the instructions of the Master. There should be 

resistance to outside impressions, and the inner veil should be 

removed. Then gradually the meaning of liberation will become 

clear and liberation will be attained. 
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4. MY MASTER'S MISSION 

- Pujya Sri Ramachandraji Maharaj 

It was the auspicious day of Basant Panchami (1873) on which 

the Divine Soul of the Great Master descended on earth in the 

physical form of Samarth Guru Mahatma Shri Ram Chandraji of 

Fatehgarh (U.P.). The happy day, so beautifully coordinated with 

the most pleasant season of the year, breathed into every heart 

the blooming freshness of the spring. The blissful time ushered in 

by His advent introduced a new era of spiritual awakening which 

promises a practical solution of the human problem of existence. 

Our hearts leap up with joy when we recall to our mind the grand 

renaissance brought about by him in the spiritual field. He offers 

an easy solution of the problem of existence which has ever been 

confounding even the greatest of sages. Practical experience 

alone can verify the truth of what I say herein. 

There was a time when India was at the highest pinnacle of 

spiritual glory, claiming to be the world-teacher of religion and 

spirituality. But with the march of time the degradation set in 

and almost every thing of it seemed to be lost. In course of time 

we sank to such a low level that even those who previously 

learnt from us began to claim to be our guides on the path. There 

have been, no doubt, at times higher souls who tried to mend 
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and correct the situation, but in spite of their efforts the 

degradation went on increasing on the whole. Finally we not only 

lost everything but also forgot about it altogether; and now, if 

anything of it comes to our view, it seems to be quite foreign to 

us, and we do not feel inclined even to believe it. It was however 

not only to revive this long-forgotten spiritual science that the 

great master had come into this world but also to bring it again 

to our practical knowledge and perception. 

It is thus for the spiritual regeneration of mankind and the 

emancipation of the pining souls that the Great Master came 

down to help the masses on the Divine path through the old 

yogic process of pranahuti. The process, though age-old, had 

during the later period   been quite forgotten and was almost 

lost to the Hindus whose saints were the very originators of it. It 

is this service of the highest rank that the Mission stands for. 

None of the workers in it including even the preceptors have any 

personal motive, neither for money nor for fame and 

appreciation. This is, as a matter of fact, one of the essential 

duties of a true teacher of spirituality. But it is a pity that few of 

the people perhaps take these facts into account since we do not 

bear any imposing appearances by way of particular form of 

living or dress. My master's calibre was, of course, beyond 

words. To enumerate all his merits would be like lighting a candle 



13 
 

before the sun. Suffice it to say that he was a Samarth Guru in 

the true sense. He brought to the people's view the ideal of 

human life and the surest means for achieving it in an ordinary 

worldly life surrounded by troubles and worries. The means he 

suggested provided for an easy approach to the highest point for 

which one had previously to give up one's home, family and 

worldly life and to take up an ascetic form of living. He not only 

convinced the people of the efficacy of the natural means but 

also took them successfully along the path up to the highest 

level. The system which he brought to light provides easy means 

for the highest spiritual advancement along with due discharge 

of our worldly duties and responsibilities. Similar in spirit was the 

practice in vogue in the time of Lord Krishna, through which he 

imparted spiritual training during his time. But in course of time 

the system, having been relegated into oblivion, was completely 

lost. Now the same old system has been revived and brought to 

light in new colours by our great master who had beyond doubt 

come into the world for this very purpose. Blessed are those who 

had the good fortune of having been associated with him. He 

was beyond all shortcomings and had in this respect no parallel. 

What he did for the bewildered humanity is really beyond words. 

He infused into all those who were connected with him a new 

life by creating in them a spirit of negation which is sufficient to 
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absolve the very being of man. He introduced unfailing practical 

means for the attainment of the Highest. Such great personalities 

of calibre, though very rare indeed, have been in existence at all 

times and shall ever be. But to trace them out is the real 

difficulty, which depends to some extent upon one's samskaras 

or past impressions also. There is still another difficulty. Even if 

we somehow happen to come into contact with such a great soul 

most of us may not feel inclined to accept him as such, because 

he seems to offer no charm. This is all due to the mayavic effect 

they are encircled in, which keeps them confined only to things 

of similar nature. 

In old days the gurus usually demanded from the abhyasis a good 

deal of personal service in order to develop in them capacity for 

the Divine knowledge and to promote fitness for it, before they 

imparted to them even an iota of spirituality. But our great 

master, taking into account the helpless condition of a common 

man, most graciously dropped this precondition. All through his 

life he avoided accepting personal service of the abhyasis. On the 

other hand he himself offered to serve them physically at the 

time of need. Thus he devoted himself to the all-round service of 

humanity, all his life. 
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It is thus in compliance with his wishes, revealed to me as his 

representative, that the Mission has been established and a new 

system under the name of ‘Sahaj Marg' has been introduced, in 

order to meet the need of the time. The Mission aims at the 

propagation of the ideology set forth by the great master 

through this newly introduced system of Sahaj Marg, and to 

awaken the sleeping masses to Divine consciousness so as to set 

them right on the path of progress. For this purpose it is essential 

to set aside the old mechanical methods involving forced 

austerity and penance, most ill-fitted to the environments of the 

present day life, and replace them by simple and natural means 

running in collaboration with the physical and mental disabilities 

of man who is now weaker, less enduring and short lived. 

Moreover the ever-increasing activities of modern life do not 

allow men sufficient time necessary for the practice of the 

tedious Sadhanas prescribed under the old systems. 

The Reality which one aspires for is really so simple and plain 

that it is, for that very reason, often beyond common 

conception. So, for realising it we must also become simple like 

it. For that, it is absolutely essential that the means, which we 

adopt for the purpose, must also be equally simple and natural. 
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I have already stated elsewhere that the plainness and simplicity 

of Nature is itself a veil to it. It means unless we transform our 

vision to that extent of simplicity, we cannot have even a peep 

into it. In our system such a capacity begins to develop in an 

abhyasi by the effect of his own abhyas and the transmission 

from the master, which a sensitive man can well understand. But 

at the same time it is also definite that such capacities are 

possessed only by those who are really deserving. Due to the 

present degeneration of man, however, the rule must needs be 

amended so as to offer a chance to those who, though not 

deserving in many ways, are yet prompted by an inner craving 

for realisation and are inclined to take up practice. In that case 

his proper moulding is also taken up by the trainer who, by the 

force of his own will, promotes the required talent in him as well. 

With this point in view the master has graciously bestowed upon 

mankind this wonderful system which is suited to the 

requirements of the present day. The most remarkable feature 

of this system is that it goes on in conjunction with the normal 

worldly living of the common man with due regard to his duties 

and  responsibilities of life, so that both the faces of life — the 

worldly and the divine — may develop equally brightly. We do 

not mean merely to preach or propagate these ideas but also to 

bring them in practice and apply them in daily life. 
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5. PRAYER 

- Sri K.C.Narayana 

 

My salutations to all my brethren on this most auspicious 135th 

Jayanthi of our Grand Master Rev. Lalaji Maharaj.  It has become 

a custom for us to disturb ourselves after the deep silence we 

imperience.  Of the several bondages we have this is one such 

that grants us an opportunity to liberate ourselves from our 

petty limitations and grow into universal beings.  What I state 

has to be viewed from the spirit with which Master said that 

‘Realization itself is an amusement.’  A few days back the 

message of the Master in our diary was “The Divine experiences 

are the perceptions of the conditions relating to Divinity.”  (SDG-

27) Leaving aside one of the perennial questions, whether 

Divinity can have any conditions, it is the common experience of 

all devout persons to qualify Divinity with Silence, Peace, 

Calmness, Blessing, Compassion, Confidence, Love and such 

other similar attributes.  It is our experience that we are not able 

to dwell in such conditions always though it is our aspiration to 

be in such conditions.  Our inability to be so is what makes us 

pray to Master who is established in Divinity and seek his help to 

be in such a condition.  Prayer precedes and follows meditation 

is a fact of our imperience.  When Master asked us to continue to 
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dwell in the state of consciousness in which we were during 

meditation among other things, he was asking us to be in the 

mood of prayer.  It is easy now after deep meditation than at 

other times because the manas has been dwelling on Divine for 

some time.  Divine company is something that is found among 

the devout and rarely without them.  Master said that when 

abhyasis join in a place and meditate that place becomes his 

temple.  Therefore it would be better that all of us abide in an 

attitude of prayer in which many of us fortunately live most of 

the time.   

Our beloved Grand Master has written about various aspects of 

spirituality.  We are now blessed with access to many articles he 

has written.  The Sri Ramchandra Publishers will be releasing a 

book which includes to the extent available the literature extant 

today.  The material now made available and the ones which 

were published earlier are very original and by a careful study 

one can easily understand the seriousness with which one has to 

tread the path of spirituality.  We will hear more about the book 

when it will be released later today. 

An article of our beloved Master titled “Determination” has 

come to our notice and we have published the same in this 

Basanth issue of Satyapadamu quarterly journal.  It will be clear 
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to any discerning aspirant that determination to reach the goal is 

primary and that cannot be got by requesting or praying to the 

Master.  Prayer is something that we should resort to after we 

have done our best to solve the problem in any field.  Philosophy 

of prayer and efficacy of prayer has been one of the popular 

subjects of any system of religion and spirituality.  The word 

‘Prayer’ is one of the most used, abused and misused words and 

it has a wide range of connotation from the most profane to the 

most profound.  However the place and importance of Payer in 

Raja Yoga or the method of meditation has to be primarily 

understood in the context of varied ways of working of Buddhi 

(intellect) and Manas (feelings). 

It is very clear that in the Prayer that Master has given us, what is 

to be specifically noted and presented before the Master is that 

we are slaves of our wishes or desires or cravings or urges or 

aspirations.  By saying so we clearly understand and state that 

we are all the time under the influence of feeling or Manas.  

When we apply these terms in the context of our life we realize 

that we have not found meaning in our lives and we are running 

all the time.  Looking for some meaning to our lives.  We think 

that the next car, the next house or the next job may be the 

answer.  On analysis we find that we are governed by the 

‘pleasure principle’ which works in the domain of manas 
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exquisitely and do not yield to the more rational domain of 

intellect.  To be intellectual by itself is no virtue as it has its own 

limitation in the realm of spirituality but it is to be kept in mind 

that it is the root of Viveka.  We find in course of time these 

wishes etc., and their satisfaction are also empty and we keep on 

chasing something or the other.  We seem to walk around with a 

meaningless life. 

Gaining meaning to our life and being happy are synonymous.  

No one can be entirely happy unless all beings are happy.  

Happiness and love are like ‘air’ and ‘ether’-indivisible.  Universal 

Love or no love is the logic of happiness.  The way we get 

meaning into our life is to develop Divine attributes and 

endeavour to create something that gives us purpose and 

meaning and this we know is best done by "loving him who loves 

all."  Sage Patanjali said "the mind becomes clear and serene 

when the qualities of the heart are cultivated:  friendliness 

toward the joyful compassion toward the suffering, happiness 

toward the pure, and impartiality toward the impure.”  -The Yoga 

Sutras of Patanjali, 1:33.  This means that we have to overcome 

the impulsive tendencies in us which are guided and governed by 

the ‘pleasure principle.’ 
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Before I proceed further with this subject of overcoming the 

impulsive tendencies to satisfy our cravings and desires I must 

remind a saintly advice “do not ask the Lord to guide your 

footsteps, if you are not willing to move your feet first.”  That is 

determination is most essential to reach the goal of human life 

which by now we all know is happiness to one and all.  We 

should remember that determination cannot be got by prayer in 

the sense of begging.  Cultivating determination is not a desire 

that can be prayed for.   

Desire arises because of attachment.  Desire has two sides:  (a) 

Craving or wanting to possess and (b) aversion or wanting to 

avoid.  These two sides of desire exemplify the working of a 

universal law, the Law of Attraction, along with its implication, 

the Law of Repulsion.  This law is reflected in physics in the 

statement, “for every action there is an equal and opposite 

reaction.”  We in this land, thanks to the ethics taught to us by 

the recluses parading as jnanis, got accustomed to consider 

these two aspects of desire as “poisons”, and we add a third one 

too, “delusion.”  Delusion is the perception that something is 

what it is not.  It is a bias of perception and cognition caused by 

an “afflicted” mind and emotion. 
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These aspects of desire are movements-towards something or 

away from something.  They cause pain because we give these 

desires some of our own thought power though it appears odd 

and difficult to accept this position.  During meditation also these 

cravings and aversions are the forces that are active and this play 

of the unregulated mind is generally called disturbance by the 

aspirants.  The solution to this problem is detachment from 

these mental modifications.  That is why we are advised by the 

Master to brush off the thoughts of all types as uninvited guests 

which is the same as total detachment.  While such total 

detachment is possible during meditation sessions it is advisable 

to have due attachment in affairs relating to day to day life.   

Dreams and nightmares are our own original version of Reality, 

essentially a creation by our ingenious Mind.  Th aversion.  That 

is the reason we are asked to accept certain fundamental truths 

of spirituality which in our system are covered under the 

Commandments 5 to 7.  The Commandments given to us by the 

Master are mandatory for spiritual unwinding and upliftment. 

But similarly the positive aspects eventually become a problem 

when they remain the object of craving, for this type of 

attachment negates wholeness.  When we crave the positive it is 

because we do not have due recognition or appreciation of its 
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presence within us, and we feel the lack it.  Therefore we feel the 

need to get it or merge in it.  Many advanced aspirants in the 

path though are aware of the immediate presence of the Master 

in the cave of their heart; crave for his presence as if it is 

something outside of them.  It is curious how craving for 

something positive, such as acceptance by the Master, for 

example, brings an experience of the negative, such as rejection 

of our own worthiness due to subconscious awareness of our 

deficiencies.  We usually do not see this, and say that it is 

because we experience rejection that we crave acceptance.  We 

see that the craving for something external does not bring us 

what we crave for, because it is always an inner reality that must 

be embraced.  In this example, we must accept ourselves as 

deserving persons and have been embraced by the Master. 

This is what Master means when he says we should have faith in 

ourselves.  But the recluse ethics has indoctrinated us to think 

that we are unworthy and sinners.  It is obvious we should 

consciously embrace both the positive and negative within 

ourselves.  The prayer at 9 P.M. which commands us to accept all 

the people as our brethren is in fact asking us to accept ourselves 

and others as worthy human beings.  Further by exhorting us to 

think that every one is developing true love and devotion to the 



24 
 

Master we are asked to accept all and love all.  Such is the road 

to Universal Love and Universal Consciousness. 

It is customary to hear in spiritual circles that material 

possessions do not give us happiness and infact hinder us on the 

spiritual path.  But our Master asserts that desires and material 

possessions do not hinder the spiritual life as long as we are not 

attached to them or controlled by them.  In other words, as long 

as we are free to be ourself and are free to choose our responses 

to ever changing situations, then desires and material 

possessions are not hindrances at all.  Then they, too, can be 

enjoyed and appreciated in moderation.  But taking shelter 

under this praying to Master for material progress is a total 

misunderstanding of the fundamentals of spiritual path.  Master 

has clarified this position very clearly in the commandment two. 

When we do not experience what we need to during meditations 

that is the Master or Oneness which is our essence, we feel a 

lack.  This lack is felt as a dissatisfaction which results in craving 

of some kind.  When we are afraid or insecure about who we are 

and what our value is we tend to become defensive, which often 

results in aversion, trying to push away and reject what 

threatens us.  This is what actually happens when we feel 

disinclined to continue meditation.  It may be noted that 
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perseverance is an important aspect of determination.  With 

determination we begin to get centred in our meditation.  When 

we are Master-centred we do not experience aversion because 

we value who and what we are and imperience Oneness. 

Oneness is not any magical process as a way of being, that is 

quite possible for those who imperience the same.  In the 

absence of help through Pranahuti it is regrettably foreign to 

more people.  Many persons do not realize that they can change 

their actions, feelings, thoughts, beliefs and identity the moment 

they imperience their Oneness.  Instead most people perceive 

their actions, feelings and thoughts as a result of influences upon 

them, and feel they are manipulated and moulded against their 

own choices.  We who are blessed by the Master through several 

influxes of Pranahuti imperience Oneness which is the only Truth 

of existence.  We have many case studies proving that 

transformation is possible and real through the influx of 

Pranahuti.  Therefore compared to the ordinary person we feel 

we are responsible for the quality of our life and this is an 

important revelation.  It is because of this we have the courage 

to think of changing things around us and make this world a 

Paradise even as our Master wished. 
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It is such a responsible approach that the Natural Path seeks in 

its followers.  Current events have demonstrated a tremendous 

desire of perhaps the majority of people in the world for peace in 

their lives.  They are no longer satisfied with the mentality of 

political conflict, which endangers economic progress and human 

rights and freedoms.  But most importantly, we feel that many 

people are now aware that if we want peace in the world, first 

we need to make peace with our own lives.  This message of the 

Master has percolated for sure.  It is human nature that needs to 

change, and we are capable of making such a transformation.  As 

earnest followers of the system of Natural Path, we as a group 

mirror our consciousness in world events.  It is our personal 

responsibility to be aware of our contribution to the collective 

human consciousness of Oneness, of harmony, of Love.  We 

need to work hard towards this end. 

What is it that prevents us to feel this urge or impetus always?  

We find that the purposes and goals that we hold dearly are 

often compromised in the face of problems that we discover in 

trying to achieve them. We seem to forget about them or 

actually suppress them and opt for safer solutions.  Playing the 

safe game is a sad conflict with the game we really want to play.  

We find that we have already become someone else, a substitute 

for our true self.  Reinforcing this position are the attachments 
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we have come to cling on to, the fears we may have of losing 

comfort, prestige and honour and the resistance we feel against 

elements of change.  This formidable challenge can be met by us 

when we are firm in our faith and confidence and determined to 

be glued to the Sri Ramchandra Consciousness.  It is possible 

when we take a positive approach to life empowered by thee 

unbridled universal love, that is the nature of our true being 

which is powerful and effective in creating universal peace, 

harmony and happiness. 

Our prayer then is not any desire or craving in any ordinary sense 

of those terms but a prayer for maintaining our inseparable 

harmonious relationship with our Master and a commitment for 

universal good. Our prayer does not seek any fear to be got rid 

off nor any favour sought for but a total unconditional dedication 

to serve the cause of the Master.  I understand that to be the 

goal of human life and our destiny.  In that state of prayer we 

shall dwell for ever. 

 

Pranams. 

 

(Talk delivered on the occasion of Bassant Panchami 

Celebrations 11th Feb. 2008) 
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6. నా గురువరుయ ల సందేశము 
(సెపటంబర్, 1960) 

- పూజ్య  బాబూజీ మహారాజ్  
   

      సమసత మానవ కళ్యు ణానికై ఉదేేశించిన నా గురువరుు ల 

సిందేశానిి  మీకు అిందించడిం నాకింతో ఆనిందింగా 

ఉింద.  ఆయన పవిత్ర శుభనామిం సమరథగురు మహారి  శ్ర ీ

రామచింత్దజీ (యు.పి. లోని ఫతేఘడశ్ కు చిందన వారు) 

ఆయన మన సింసథకు ఆద గురువు.  ఆయన రన 

జీవితాని ింరటిని మానవాళి ఆధ్యు తి్మ క సేవకై అింకిరిం 

చేసారు.  ముకి తని సాధించడిం కష్టసాధ్ు మని అిందులో ఒక 

జీవిర కాలింలోనే అద మరీ అసాధ్ు మని సామాను  

జ్నబాహుళు ిం నముి తారు.  అద రప్పు  అభిత్ాయిం.  మన 

యీ జీవిరమే మనల్ని  ముకి త శ్సాథ కకి తీసికొని పోగల ఆఖరి 

జీవిరిం కావచ్చు .  సాధ్నకు నిజ్మైన త్శదధ వుిండి, సరైన 

గురువు కల్నగివుని  భాగు ిం లభిించినప్పు డు వాసతవానికి యీ 

జీవిరింలోనే, అింతేకాదు, అిందులో ఒక భాగింలో కూడ, 

ముకి తని పిందడిం రపు క సాధ్ు ిం కాగలదని మా సమరథ 

గురువరుు లు నిరభ యింగా నొకిి  చాు రు.  దీనిని ఆయన 
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అనేక సిందరాభ లలో నిదరశ నారి కింగా చేసి చూపెట్టటరు.   

త్పరు క్షానుభవిం మాత్రమే దీనిని ఋజువు పరచగలదు. 

      హృదయింపై ధ్యు నిం అనేద అరు ింర సులభమైన 

పదధత్మ అని ఆయన ఉపదేశించారు.  ఇద యీ సింసథలో 

అనుసరిించబడుతోింద.  ఇరర చోట్ల నాసికాత్గిం, 

త్ూమధ్ు ము మొదలైన కొనిి  కరర శ్సాథనాలపై ధ్యు నిం 

చేయమని బోధసాతరు.  అవి కూడ కొింరవరకు 

ఉపకరిించవచ్చు .  కాని నా అభిత్ాయింలో హృదయింపై 

ధ్యు నిం అరు ింర సులభము, ఫలత్పదము అకనటిటద.   

“రాజ్యోగ త్పభావిం”లో యీ విష్యానిి  రగినింరగ 

చరిు ించి యునిా ను.  మనిం కింర వరకు బాహు  

విష్యాలపై లగి మై  ఉనాి ిం.  కాని కప్పు డు మనసుు ను 

లోనికి మరల్ను  అింరరుి ఖులిం కావాల్న.  మన 

త్పయతాి లలో విజ్యానిి  పిందనప్పు డు మనిం 

సవ రసిు దధింగానే ఆధ్యు తి్మ కానుభవాలను పిందడిం 

త్ారింభిసాత ిం.  ఆధ్యు తి్మ క మారగింలో మన త్పయాణిం 

నిరాట్ింకింగా సాగిపోతింద.  ఇరర సాధ్నావిధ్యనాలు కూడ 

కొింరవరకు సహాయపడవచ్చు .  కాని మనిం బాహు  
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విష్యాలలోనే అనురకుతలిం అక వుని ింర వరకు, మన 

దృష్టట మాత్రిం ఎని టికి లోపలకు మళళ దనడిం నిశు యిం.  

అిందువలన సరళింగాను, సహజ్ింగాను వుిండి ఎటువింటి 

శ్ూథ ల త్పభావాలు లేకుిండా వుని వే 

అరు ింరసహాయకరమగు పదధతలు.  అనిి ింటికీ 

అతీరమైన అరు ింర ూకి్షా త్మ ూక్ష్ి మైనటువింటి ‘దానిని’ 
పిందడానికి మనల్ని  అరు ింర తేల్నకగాను, అరు ింర 

ూక్ష్ి ింగాను రయారు చేసే పదధతల వైప్పకు మనిం 

సహజ్ింగానే ఆకరితిలిం అవుతాిం.  చిని  బిడడను 

నవివ ించదలచినప్పు డు మనిం వానివలె అమాయకతావ నిి  

నటిసాత ిం.  అదేవిధ్ింగా దైవ త్ాపితకి మనిం ఆయనవలెనే 

రయారు కావాల్న. 

    ఆధ్యు త్మి కరకు అరు ింర అవసరమైన మరో విష్యిం 

సమరవ ము.  ఈ పదింలో విసాత రమైన భావిం ఇమిడి వుింద. 

అద ఇరరులకు ఆమోద యోగు ింగా వుిండేట్టుల మన బాహు  

జీవన విధ్యనాలి్న  సరిదదేు కోవడానికి మాత్రమే 

సింబింధించినద కాదు. అద మన మానసిక శారీరక 

కారు రింగానికింరటికి విసతరిించినటువింటి విష్యిం.  మా 

పూజ్ు  గురువరుు ల అభిత్ాయింలో ఒక వు కి తకి ఏ 
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విష్యింలోనైనా సమరవ ిం లోపిించినట్లకతే, అరడు 

ఎింర ఉని ర శ్సిథత్మలను పిందనపు టికి, ఆధ్యు తి్మ క 

రింగింలో కనీసిం అడుగు మోపినవానిగ కూడ 

పరిగణించనకి ర లేదు.  నిజానికి సమరవ మనగా మనలోని 

అసిథమిర త్పవృతతలు చాలవరకు సదేుమణగి వుిండట్మే.   

ఇింకా ఏదైనా మిగిల్న వుింటే అద మనిం విహరిసుతని  

మిండలిం యొకి  శ్సిథత్మకి సింబింధించి ఉింటుింద. 

      అనిి  మిండలాలోలను, కొనిి  త్గింథులు వునాి క.  సృష్టట 

కొరకు మూలము నుిండి త్కిిందకి త్పకృత్మశకి త ధ్యర 

త్పవహించినప్పు డు కల్నగిన కుదుప్పలు త్గింథులను 

ఏరు రచాక.  అవి శకి త కేింత్దాలకనాక.  ఈ త్పవాహ 

ధ్యరలగుిండా మనిం ఈదుకుింటూ పోవునప్పు డు   ధ్యు నశకి త 

వలన ఈ త్గింథులు వికసిించి మన ప్పరోగమనానిి  మరిింర 

సులభిం సుగమిం చేసాతక.  ఇింకాపైకి వెళిలనట్లకతే 

త్గింథుల త్పభావిం రగి గ, ఎింతో సవ చఛ ింగ వుని  

మిండలానిి  మనిం త్పవేశసాత ిం.  ఈ విధ్ింగా మనిం దశల 

వారిగ పయనిూత , మాయ దాదాప్ప పూరితగా నశించినటిట 

శ్సిథత్మని చేరుకుింట్టము.  మహామహా ఋషులు కూడా 

సాధ్యరణింగా కింరవరకే వెళలగల్నగారు. కాని ఇింకా ఎింతో 



32 
 

మిగిల్న వుింద.  ఆధ్యు తి్మ కదృష్టటతో పరిరల్నసేత, మనిం 

దాటినద కేవలిం అకదవ వృరతమేనని (‘సతోు దయము’ 

యిందల్న 23 వృరతములుగల పట్ము), ఇింకా 

దాట్వలసినవి పదకొిండు వృతాతలునిా యని మాత్రిం 

చపు గలను.  మనిం యీ పదహారిింటిని దాటినప్పు డు, 

నేను “రాజ్యోగ త్పభావిం” లో చపిు న కేింత్ద మిండలింలో 

త్పవేశసాతము.  ఇింరకు పూరవ ము నరరీరులైన ఆరి లకు 

దీనిలోకి త్పవేశిం దుసాు ధ్ు ింగ వుిండేద.  కాని నా 

గురువరుు ల అదుభ ర పరిశోధ్నా ఫల్నరింగా ఆ శ్సిథత్మని 

కప్పు డు భౌత్మక శరీరింతోనే పిందడిం సాధ్ు మవుతింద. 

త్పజ్లు దీనిని నమి కపోవచ్చు .  కాని ఒక వు కి త దాని కోసిం 

పరిత్శమిించినప్పు డు గాని, లేక అరనికి, రన త్ాణశకి త 

త్పసారించే, ఆ శ్సిథత్మ సిందరశ నానిి  కనీసిం ఒకి  క్ష్ణమైన 

కల్నగిించగల సమరథ గురువు లభిించినప్పు డు గాని, ఈ శ్సిథత్మని 

త్పరు క్ష్ింగా అనుూత్మ చిందవచు ని నేను చబుతాను.  

   భకి తని గురిించి చాు లింటే, నా అింరర పరిరలన 

వెళళ గల్నగినింర వరకు, జ్నులు సామాను ింగా దేనిి  భకి త 

అని భావిసాత రో అద వాసతవానికి పగడత మాత్రమేనని నేను 
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నిరభ యింగా చపు గలను.  నిజ్మైన భకి త, పగడత కింటే ఎింతో 

భిని మైింద.  అద దైవింతో వుిండే సరళమైన, శకి తవింరమైన 

త్మరుగులేని అనుబింధ్ిం.  త్ేమయొకి  బాధ్లు కూడ 

అనుభవిించేవారు కూడ కొిందరునాి రు. నా అభిత్ాయింలో 

అవి త్వణింయొకి  పోటువింటి బాధ్లని వివరిించడిం 

మరిింర సమింజ్సింగా వుింటుింద.  అకతే అవి 

సాధ్యరణమైన పగడత శ్సాథక కింటె కొించిం ఉని రమైనవి 

కావచ్చు .  దానిలో దైవ సి రణ లేదు.  కావున నేను దానిి  

త్వణ బాధ్ అని అింట్టను.  అింటే మన భకి త లేక దైవింతో 

మనకు గల అనురాగ బింధ్ిం ఉిండవలసినటుల లేదని దాని 

అరథిం.  అద ఆశించిన శ్సాథ క కింటె రకిు వగ వుింటుింద.  

అటువింటి బాధ్కు గల ఏకైక చికిరు  విష్పదారాథనిి  

తొలగిించగల శస్తసత చికిరు  మాత్రమే.  దానిి  ఉేక్షిసేత 

కాలత్కమింలో అద చికిరు కు సాధ్ు పడని దీర ఘ కాలప్ప 

త్వణింగా ఎదగవచ్చు .  దుష్టసాింగరు ము, పరిసరాల 

త్పభావించే మన శరీరింలో ేరుకుపోకన దైవ 

వు త్మరేకము, ఆధ్యు త్మి క విరుదధము అకన పదారాథమే ఈ 

విష్ పదారథిం.  పూజ్ లేక ధ్యు నానికి మనిం అనుసరిించే 

పదధతలు మన హృదయాలలో నిజ్మైన త్ేమను 
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త్పదరిశ ించేవిగా వుిండాలనే నిర ణయానికి అద మనలి్న  

తీసుకు వసుతింద. 

     దైవత్ేమను పెింపిందించ్చకోడానికి అనేక 

మారాగలునిా క.  అిందుకు పిరృభావిం, మారృభావిం, 

మిత్రభావిం, గురుభావిం వింటి అనేక భావాలను 

అనుసరిించాల్న.  కాని నా అభిత్ాయింలో దైవానిి  

త్ేయసిగ భావిించడిం మరిింర త్ేష్ఠము, అనుకూలము 

అకన పదధత్మ. మనలను త్ేమికునిగాను, దైవానిి  

త్ేయసిగాను భావిించి, అదే భావింతో 

ప్పరోగమిించినట్లకతే, మారగిం మరిింర సులభిం 

అవుతింద.  దీనివలన కల్నగే ఫల్నరిం ఏమిట్ింటే కొింర 

కాలానికి దైవమే త్ేమికుడుగాను మనము త్ేయసిగాను 

అవుతాిం.  నిజానికి ఇదే ధ్యు నింలో నాలుగవ దశ.  కాని యీ 

దశలో మనిం గమాు నిి  సాధించామనుకుింటే, అద 

పెదేపరాట్వుతింద.  ముిందర కింకా ఎింతో వుింద. కాని 

అద మాట్లకు అతీరిం కావున, త్పరు క్షానుభవానికి 

మాత్రమే సింబింధించిన విష్యిం.  మరిింర ఆధ్యు తి్మ క 
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త్పగత్మ కోసిం అరు ింర ఉపయోగకరమైన విష్యాలను నొకిి  

చపు డానికే నేనిదింతా చ ుా ను. 

    కాని దురదృష్టవశాతత అింత్మమ సిదధ యొకి  త్పమాణిం 

అదే కాదు, పరిపూరణరవ ప్ప త్పమాణిం కూడ ఎింతో దగజారి, 

భకి త చాల చవకబారు విష్యింగా పరిణమిించిింద. అవి వాటి 

నిజ్మైన విలువను పూరితగ పోగొటుటకొనిా క.  కళ లను విింరగ 

కదల్నించడిం కూడ భకి తగా పరిగణింపబడుతోింద.  దాని 

త్పభావిం వలన కల్నగే అనుభవిం ఒక ఉని ర సిదధగా 

భావిింపబడుతోింద.  ఈనాడు ఒకడు గురువుగ అగుట్కు 

కద చాలని నేనర థిం చేసుకునిా ను.  కాల పరిసిథతలు 

మరిింర హీనమై, మనల్ని  ఆ విధ్ింగా మరిింర హీనిం 

కావిించాక.  క్షీణ దశ త్ారింభమై త్పజ్ల మనసుు లను 

సరైన మారగిం నుిండి పెడత్తోవ పటిటస్తింద.  వారు దానివలన 

సింపూరణింగ కళింకితలైనప్పు డు, అధ్ఃపరన శ్సిథత్మలో వారు 

రప్పు ను ఒప్పు గ స్వవ కరిించి, అదే జీవిర సమసు లకు సరైన 

పరిష్కి రమని రలచి దానితోనే ముిందుకు వెళ్యళ రు.  వారు 

దానేి  బోధించారు.  దానిి  త్పకాశవింరమైన రింగులోల  

చిత్తీకరిించి, త్పజ్లకు అిందించి రమను స్వవ కరిించి, 
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అనుసరిించమని త్ేరేపిసాతరు. వారెవవ రిలోను కాింత్మకిరణిం 

అనేద కనబడలేదు.  విచక్ష్ణా శ్జాన నిం దాదాప్ప పూరితగా 

కోలోు యేట్ింర మేరకు నైత్మక భావిం దగజారిపోకింద.  

దేవ ష్ిం త్పబల్న ఆ కారణింగా తీత్వ కలహాలను తెచ్చు కోవడిం 

లేక విధ్వ ింసక సింఘట్నలలో ాల్గగనడిం అనేద ఒక 

పవిత్ర కారు ింగా భావిించబడుతోింద.  త్పత్మచోట్ దీని 

దృష్కటింతాలు విసాత రింగా కనబడుతనాి క.  కొిందరు 

ఇష్టదైవిం ఉిండాలనే భావానిి  త్పత్మాదసాతరు.  ఇరరులు 

రూపింలేని దైవానిి , ఇింకా మరి కొిందరు సుగుణ, నిరుగణ 

దైవ భావాలను త్పత్మాదసాతరు.  విరోధ్యనికి దారితీసే తీత్వ 

వాదోపవాదాలు త్పబల్ననాక.  అవి పరసు ర దేవ ష్ 

భావాలను కల్నగిించి వివాద కారణాలవుతనాి క.  సగుణ 

నిరుగణభావాలను సమరిథించేవారు, తామొకరితో నొకరు 

పోటీపడుతని పు టికీ, నా అభిత్ాయింలో, సమానింగానే 

పరాటు చేసుతనిా రు.  అిందువలన వారిలో ఏ ఒకి రూ 

లక్షాు నిి  పిందలేకునాి రు.  వాసతవానికి ఇవి రెిండూ శాశవ ర 

సరవ త్ాపిత అను ఒకే లక్షాు నికి రెిండు మారాగలు.  ఈ 

రెిండిింటికి మధ్ు న ఉని  తేడా ఏమిట్న, సగుణ మారాగనిి  
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అనుసరిూత  దానికే కటుటబడి ఉిండే వారికి అనింరిం అనేద 

శాశవ రింగా వారి దృష్టటకి అిందకుిండ ఉిండిపోతింద.  

అనగా వారు గాల్నలోని నీటి ఆవిరులను గటిట మించ్చగడడగా 

ఘనీభవిింప చేసారని దానరథిం.  ఈ మించ్చగడ ే

సముత్దింలోనికి జారిపడినప్పు డు ఓడలు దానిి  ఢీకొని 

మునిగిపోవచ్చు .  నిరుగణ రతావ నిి  త్పబోధించే వు కి త అదే 

సరవ  సమత్గమని భావిించి దానికే శాశవ రింగా అింటి 

పెటుటకొని ఉింటే అరడి గత్మ కూడా అింతే.  బహుశా తేడా 

అింటూ ఉింటే అద అరడు ఢీకొనే మించ్చగడడ మరి కొింర 

దూరింలో ఉిండవచ్చు .  నిజ్ింగా చాు లింటే దైవిం 

సగుణుడు కాదు, నిరుగణుడు కాదు, రెిండిింటికీ అతీతడు.  

ఆయన అయనగానే ఉింట్టడు.  ఈ రహసు  మరిా నిి  

పరిష్ి రిించడానికి ఏిం చేయాల్న?  దానికి ఏకైక పరిష్కి రిం 

ఆ పరత్బహి ము పైనే, అద సుగుణిం కాని, నిరుగణిం కాని, 

యీ రెిండిింటిలో ఏదీ కాకునాి  కాని, మన దృష్టటని శ్సిథరపరచి 

దానియిందు త్ేమను పెింపిందించ్చకోవడమే. 

       ఇప్పు డు మిగిల్న ఉని  సమసు  సాక్షాతాి ర శ్సిథత్మ 

మాత్రమే.  సాధ్యరణింగా త్పజ్లు దానిి  శింఖ, చత్క, గద, 

పది ములను నాలుగు చేతలోలనూ ధ్రిించిన విషుణమూరిత 
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భౌత్మక రూానిి  మానసికింగా దరిశ ించడమేనని భావిసాతరు.  

కాని నా అభిత్ాయింలో అటువింటి దరశ నిం ఆరాధ్కుడి 

శ్ూథ లరర మానసిక శ్సిథత్మ ఫల్నరమే.  అిందుకు కారణిం అదే 

రూానిి  తీసుకొని ధ్యు నిించడిం వలన అరడి 

ూక్ష్ి రరమైన ఆతేి  ఆ రూపింలో అరడికి కనపడుతింద.  

రాజ్యోగింలో సాధ్నా ఫల్నరింగా వృదధ చిందే మానసిక శ్సిథత్మ 

చాలా భిని మైనటిటద.  ఆ శ్సిథత్మలో అరడు సరవ త్తా సరవ  

విష్యాలలోను దవు  శకి త ఉనికిని అనుూత్మ చిందుతాడు.  

నిజ్మైన దరశ న శ్సిథత్మ (లేక దవు దృష్టట) అింటే వాసతవానికి 

అదే.  త్పజ్లు దీనిని విలోకిించి, రమకు తామే దాని 

అనుూత్మని పిందాల్న. 

       ఈ దరశ న శ్సిథత్మని పిందడిం అింటే పరిపూరణరవ ము 

కాదు.  అద దైవిం వైప్పకు వేసిన మొదటి అడుగు మాత్రమే.  

మనిం కింకా ఎింర దూరిం వెళలవలసి ఉని దీ, కింకా 

ఎనిి  శ్సిథతలను దాట్వలసి వుని ద కచిఛ రింగ 

నిర ణకించలేము.  మన అింత్మమ లక్ష్ు ిం ‘ూమ’ లేక 

పరరరవ ములో లయిం కావడిం అకనప్పు డు దరశ న 

శ్సిథత్మని ఏవిధ్ింగాను పరమావధగా తీసికోలేము.  ఒక విధ్ింగా 

మనము త్పవేశించిన శ్సిథత్మ ఫల్నతాలను అనుభవిూత , 
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కపు టికి కింకా ఒక వినోదసిథత్మలోనే ఉనిా ము.  ఇద ఒక 

బిడడ రన కొరత బొమి లతో వినోదసుతని టుల ఉింటుింద.  నీ 

హృదయనేత్రింతో దీనిని చూసేత ఇిందులోని యదారాథనిి  

తేల్నకగా త్గహించవచ్చు .  దీనిి  నేను ‘వినోదిం’ అింట్టను.  

దానికి కారణిం అభాు సి దాని నుిండి కొించిం సేపైనా 

దూరమైతే దుఃఖిం చిందుతాడు.  మనలో అనేక మింద 

ఆరాధ్నా పరింగా చేసే దాని వెనుక ఒక భావిం ఉింద.  దాని 

ఫల్నరింగా అద ఒక విధ్మైన వినోదమే రపు  వేరు కాదు.  

వినోద కారకాలు వివిధ్ రకాలైనవి ఉనాి క.  శశువుకు 

బొమి లు, పిండితనకు త్గింథ పఠనిం, ఆరాధ్కునికి 

సాధ్నాభాు సాలు, భకుతనికి భావోత్దేక పూరిర త్ేమ, 

ఆరి త్ాపిత పిందనవానికి శాశవ ర సరవ త్ాపిత, లయావసథ; 

పరిపూరణరవ ిం పిందనవానికి అరడి అజానన శ్సిథత్మ.  కాని 

కింరవరకు కవనిీ  వినోదిం కొరకు ఉదేేశించిన 

వినోదాలు మాత్రమే.  నిజ్మైన సతశ్రరవ ిం మనిం యీ 

దశలనిి ింటిని దాటినప్పు డు కింకా ముిందు ఉింటుింద.  

త్పజ్లు యీ వినోదాలనే సతశ్రరవ మని భావిించి వాటిలోనే 

చికిు పడి ఉిండి రమ అనేవ ష్ణను అింరటితోనే 

అింరమొిందించ్చకోవడిం శోచనీయము. 
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       పసుపు కొముు  లభంచ్చన వాడు తానొక వాయ ారినని 

భావంచాడట. 

   సతశ్రరవ ిం అనేద ఎటువింటిదై ఉింటుిందో మాట్లలో 

వివరిించడిం ఎింతో కష్టిం.  అరథిం చేసికొనడానికి దానిని 

ఆధ్యు తి్మ క దశలనిి ింటి యొకి  అింత్మమ శ్సిథత్మగ 

చపు వచ్చు .  ఆ పైన అద కూడ అదృశు మై దాని సి ృత్మ 

కూడ వెనుకకు వెళిలపోతింద.  అప్పు డు మనము ఒక 

సమరల త్పదేశానిి  చేరుతాము.  అకి డ మన యీదులాట్ 

అనింరింగా సాగిపోతింద.  ఆ అనింర త్పదేశిం యొకి  

అనుభవానిి  పిందడానికి ఉతాు హిం చూే వు కి తకి, అరడు 

రన భావ ముత్దలనిి ింటిని పకి కు నెటిటన రరువారనే 

అిందులోకి త్పవేశించాలని నేను చబుతాను. 

     నేను పైన చపిు నదింతా కేవలిం స్వవ య త్పయరి ింతోనే 

సాధించడిం చాల కష్టిం. దానికి కారణిం మనిం పైపైకి 

వెడుతని ప్పు డు త్పకృత్మ శకి త ూకి్షా త్మూక్ష్ి ింగా 

అవుతింద.  శకి త ఎింర ఎకిు వగా ూక్ష్ి మైతే,  అద అింర 

బలీయమవుతింద.  ఈ దశలో రన స్వవ య శకి తచే అభాు సిని 

పైకి నెట్టగల సమరుథడైన గురువు యొకి  సహాయ 

సహకారాలు అరు ింతావశు కిం.  కాని నా దృష్టటలో గురుశకి తతో 
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పైకి నెట్టబడినపు టికి, ఆ గురువు రన శకి తని త్పయోగిించి 

అరడకి డ నిలబడునటుల చేయక పోకనట్లకతే మరల 

త్కిిందకి జారిపోయే త్పమాదిం కింకా ఆవిధ్ింగానే 

ఉింటుింద.  నా సహచరులలో ఒకరిని త్బహాి ిండమిండలిం 

యొకి  నాలగవ దశకు అతీరింగా పైకి తీసికొనిపోక, 

సవ యింగా నేనే ఆ శ్సిథత్మ యిందు త్పవేశించి, విష్యాలను 

ఒకసారి త్పరు క్ష్ పరిరలన చేశాను.  సవ త్పయరి ింతో ఆ 

రరువార దశను చేరుకోడానికి ఒక వేక సింవరు రాల 

కాలిం పడుతిందని కింకా పైకి వెళళ డానికి అకదు వేల 

సింవరు రాలు పటుటనని తెలుసుకొనిా ను.  ఆధ్యు తి్మ క 

దశలు లెకి లేననిి  ఉింట్టక.  అిందువలన వాటిలో 

త్పయాణించ్చట్కు పటేటకాలానిి  లెకి కట్టడానికి వీలుకాదు.  

కేవలిం త్ాణాహుత్మ శకి త మాత్రమే యీ కాలవు వధని రగి గించి 

వేల సింవరు రాలు పటేట గమనానిి  ఒక జీవిర కాలింలోనే 

పూరిత చేయడానికి వీలు కల్నగిసుతింద.  కాని అింత్మమ విజ్యిం 

నిశు యింగా సిదధించాలింటే అింత్మమ లక్ష్ు ింకూడా సదా 

దృష్టటయిందు ఉిండాల్న. 

      అింత్మమ లక్ష్ు ిం దృష్టటయిందు లేకుిండా మన సాధ్నను 

కొనసాగిూతపోతే, మన శ్సిథత్మ, గము ములేని త్పయాణీకుని 
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వలె ఉింటుింద.  గమాు నిి  సదా దృష్టటలో 

ఉించ్చకుని ప్పు డు మాత్రమే ఆధ్యు తి్మ క మారాగనిి  

కనుగొనడిం సాధ్ు మవుతింద.              

      మారగములో మనల్ని  శ్సిథరింగా ఉించేద ఏద?  

మనల్ని  ముిందుకు నెటుటతూ, సహాయానిి  అిందూత  చివరి 

వరకూ నడిపిించే ఆ శకి త ఏద?  అద మన మనసుు  

మాత్రమే.  దానినే మనిం దుష్టమైనదని, నీచమైనదని 

రరచ్చ భావిసాతము.  వాసతవానికి మనమే దానిని అత్మగ 

కారు కలాాలలో ాల్గగనేట్టుటచేసి, అసిథరమైన దానినిగాను, 

చించలమైనదగాను రయారు చేసి దాని అలవాట్లను 

ాడుచేసినాము.  లేనట్లకతే అద దైవాదేశాలను, 

మహోని రసాథక ూకి్షా నుభవాలనిి ింటిని మనకు 

అిందజేసే అతు శ్రతమమైన, అరు ింర త్పయోజ్నకరమైన 

ఏకైక సాధ్నిం.  దాని పరన శ్సిథత్మలో అద మనల్ని  

నిసు ిందేహింగా చిరతత్భమలకు దారితీసుతింద.  వాటిని 

మనిం రరచ్చగా ప్పరోగమన దశలని అారథిం చేసికొింట్టము.  

అటువింటి దుసిథత్మకి గురైన వు కుతలను నేనెరుగుదును. అద 

కూడ ఆధ్యు త్మి కరలో ఎింతోకొింర అభిరుచికల వు కి త అకతే 
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దాని విష్త్పభావ పరిమిత్మని లెకి  కట్టలేము.  అరడు వాటిని 

మహాతి లతోను, దేవుళలతోను గల సింసర గముగ వివరిూత  

దవాు దేశాలను పిందుతని టుల చప్పు కుింట్టడు. కాని 

మనసుు ను పరిశుదధమైన శ్సిథత్మకి తెచిు నట్లకతే, అద 

ఎని డూ యీ విధ్ింగా రప్పు దారి పటిటించదు. 

       మానవ మనసుు  యొకి  మూలానిి  గురిించిన నా 

స్వవ య పరిశోధ్నను మీకు చపెు దను. సృష్టట సమయము 

ఆసని మైనప్పు డు కేింత్దానికి దగువ త్పదేశింలో ఒక క్షోభ 

ఏరు డిింద.  అదే సృష్టటకి ఆధ్యరమకింద.  అద మొదటిలో 

పరిపూరణసిథత్మలో ఉిండి,  అద దైవానికి మికిి ల్న దగ గరగా ఉని  

శ్సిథత్మ.  ఇదే మానవునిలో మనసుు గ కనబడిింద.  దీనికి ఆవల 

దైవమే ఉనిా డు.  దీనినే నేను “రాజ్యోగత్పభావిం''లో 

కేింత్దమని అనిా ను.  ఇప్పు డు మనసుు  దాని త్పసుతర 

శ్సిథత్మలో ఎింరవరకు త్భషుట పటిటిందో మీరు ఊహించిండి.  అద 

త్మరిగి పరిశుదధము కావిింపబడి అసలు శ్సిథత్మకి తీసికొని 

రాబడినప్పు డు అద ఏద సరైనదో దానినే బహరగరిం 

చేసుతింద.  త్ాణాహుత్మదావ రా మనసుు ను ఒకి సారిగ దాని 

మూల శ్సిథత్మకి తీసుకొని రావచ్చు ను.  అిందుకు అటువింటి 



44 
 

మహాత్పజునడైన గురువు అదృష్టవశమున మనకు 

లభిించడిం మాత్రమే కాదు, అభాు సి కూడ త్ాణాహుత్మ 

యొకి  తీత్వ శకి తని రటుటకోగల్నగిన వాడై ఉిండాల్న. 

       నేను కేవలిం కొనిి  ముఖ్ు ింశాలను మాత్రమే 

త్పసాతవిించాను.  త్పత్మచోట్ త్ాణాహుత్మ యొకి  

త్ాముఖు రను నొకిి  చ ుా ను.  అిందుకు కారణిం దీనికని  

మేలైన మరిింర త్పత్మభావింరమైన త్పగత్మ కారక విధ్యనానిి  

నేనిింరవరకు చూసి వుిండలేదు.  గురువుయొకి  

మహోని ర శకి త మన సవ త్పయరి ింతో కల్నసి ప్పరోగమన 

శకి తని దవ గుణీకృరిం చేసుతింద.  ఇింతేగాక యీ విధ్ింగా రన 

సవ త్పయరి ిం యొకి  ఎరుక అణగివుిండి శ్ూథ ల యాింత్త్మక 

విధ్యనాలను ఆచరిించేవారిలో కల్నగే అహింకార భావానిి  

ఎని టికి వృదధ చిందకుిండ ఉించ్చతింద. ""రాజ్యోగ 

త్పభావిం''లో నేను ూచిించినటులగా, ఇప్పు డు కాలిం 

మారిపోతోింద.  అిందువలన మన పూజ్ు  గురువరుు లు 

మహారి  శ్ర ీ రామచింత్దజీ త్పవేశ పెటిటన విధ్యనాలే 

త్పపించమింరట్ట ఆచరణలో ఉింట్టక. 

       దైవజాననిం ఒక విజానన శాస్తసతము.  మూల 

భాిండాగారింనుిండి (త్గింథుల రూపింలో) త్పవహించ్చ  
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త్పకృత్మ శకి తకి సృష్టట, విలయాలు రెిండిింటిని చేయగల 

సామరథు ము కలదు.  భారరదేశ ఋషులు సృజ్న శకి తని 

ఎలలప్పు డు మానవజాత్మ ప్పనరుదధరణకు వినియోగిించారు.  

విధ్వ ింసక శకి తకూడ విసాత రింగ ఉింద.  అణుబాింబు సైరిం 

దీనికి సమానిం కాదు.  త్పసుతరిం యీ శకి త కూడ కప్పు డుని  

దానికి బదులుగా ఒక కొరత త్పపించానిి  నిరిి ించడానికి 

వినియోగిించబడుతోింద.  ఆధ్యు తి్మ క ప్పనరుజీవీనిం 

కపు టికే ఆరింభమైింద. మరియు భారరదేశిం మళ్ళళ  

త్పపించానికి నాయకరవ ిం వహసుతింద.  దానికి ఎింరకాలిం 

పడుతిందని  విష్యిం ముఖు ిం కాదు.  ఆధ్యు త్మి కరను 

ఆధ్యరింగా లేకుిండా ూమిపైన ఏ దేశము మనజాలదని 

రవ రలోనే త్పపించిం త్గహసుతింద.  రాజ్కీయ చతరర, 

కపటోాయాల యుగిం కప్పు డు అత్మ వేగింగా గడచి 

పోతోింద.  ఈ శతాబేాింరింలోగా గురితింపదగిన మారుు లు 

రపు క రానునాి క.  ఏద జ్రుగవలసిిందని విధ 

నిర ణకించిిందో దానిని ఆనిందింగా ఆహావ నిించ్చట్కు త్పత్మ 

ఒకి రు సిదధింగా ఉిండాల్న.  అిందరు ఆధ్యు తి్మ క మారాగనికి 

రావలసివుింద.  దానివలన మాత్రమే వారికి త్ేయసుు  
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నిశు యింగా కలుగుతింద.  నాకీ విష్యింలో సేవ 

చేయడానికి త్పజ్లు అవకాశిం కల్నగిించడింలేదు.  

అకనపు టికి వారికి కూడా తెల్నయకుిండానే నేను వారికి 

ఎలలప్పు డూ కొింరవరకు సేవ చేూత నే ఉనిా ను. 

    నేను పైన చపిు నదింతా నా గురువరుు లు 

యావత్రు పించానికి కచిు న సిందేశిం.   

  “నేప్రతాకారంగల నర్గగస్ పుష్ప ం త్నకు చూపులేద్ని 

వేల సంవత్స రాలుగా వలపిస్త ంది. 

     ఉద్యయ నవనంలో నిజ్మైన నేప్రతాలు కలది 

జ్నిు ంచేది చాల అరుదు.” 

                                           * * *     

 
 
 
 

7. ఆధ్యయ తిు క పరిమళము 
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- ప్రీ కే.సి.నారాయణ  

 

        మాఘ మాసిం వచిు ిందింటే చాలు మనకు మన ఆద 

గురువు పూజ్ు  లాలాజీ గారు శ్జ్నపితకి వసాతరు.  మహాను భావులు 

వారి అవసరము మానవాళికి ఎింతో వుింటేకాని ఊరకే రారు.  

వారు రావడము పోవడమూ కూడా చాలా సహజ్ముగా 

మెరుప్పలా జ్రిగిపోతింద.  ఆ మెరుప్ప 133 

సింవరు రములకు ముిందు వెల్నగినా అలల వలె 

దానివెింట్వచేు  ధ్వ ని నానాటికీ ఎకిు వక మానవ 

త్ేయసుు ను కాింక్షిసుతని ద.  అప్పు డు మెరిసి విరిసిన 

వెలుగు వినూరి  ఆధ్యు తి్మ క శకమారింభానికి నాింద.  

మెరుప్పలోని వెలుగును పటిట ఇరరులకు పించడమనేద 

ఆష్కమాషీ కాదు.  మన గురువు పూజ్ు  బాబూజీ గారు త్ేమ, 

కరుణ, దయ, క్ష్మ వింటి దైవీకమైన గుణముల 

సమిి ళతాకారము కాబటిట వారు గురువుగారిందించిన 

సరళ్ళకృర రాజ్యోగానిి , శరసహత్సశరములుగల 

ఫణరాజు సమానమైన మన కోరికలకడుడవేయ సామరథు ము 

గల త్ాణాహుత్మని మనకు త్పసాదించి, ‘A’ బిిందువు, ‘B’ 

బిిందువుల వద ే చేసే ధ్యు న పదధత్మని విశదీకరిించినారు.  

వెనుకవవ డో వాని గురువువద ే కళిళ  ఆరనిపట్ల రనకుని  
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త్ేమ గొపు రనానిి  త్పసాతవిించాడట్.  దానికి ఆ గురువు 

“ఆలాగా, ఆ త్ేమను నీ వదేే వుించ్చకో, మనిదరేికీ 

కావలసిన ఆరి సింయమము నాకుింద” అనిా డట్.  

మనకూ గురువు గారి ఎడల త్ేమ, భకి త వుిందింటే 

మనిందరము ఆకోవకు చిందన శషుు లమా యనిపిసుతింద.  

ఒక సారి గురువిింట్ పిింగాణ కప్పు లో కాఫీ తాగుతింటే అద 

కాసాత  విరిగిిందట్.  దానిలో రన ర ుే దీ లేదని టుల ఈ 

పిింగాణ కప్పు లను ఇింర నాజూగాగ  ఎిందుకు చేసాత రో యని 

వాపోయాడట్.  దానికరని గురువుగారు కప్పు  బాగానే చేసాతరు 

కాని మనమే దానికనుగుణముగా నడచ్చకోలేదని 

యనిా డట్.  ఎింర చిని  కష్ఠమకనా ఓరుు కోక 

భగవింతని గాని, మన కరి ను గాని దానికి కారణింగా 

భావిించడము సరిగాదు.  పూజ్ు  లాలాజీ గారు జ్ని రః 

ధ్నికుడే అకనా రనకు కల్నగిన దారిత్దు మును 

సింయమనింాటిించి జీవిించి మనమెటుల మెలగాలో 

తెల్నయచాు రు.  మనచ్చటూటయుని  పరిసిథత్మని మారు  

త్పయతి్మ ించడము ఆధ్యు తి్మ క వివేకముకాదు.  ఉని  

పరిసిథతలకనుగుణింగా మనను మనము మలచ్చకోవాల్న.  

అింరమాత్రిం చేర త్పయరి లోపముిండవచు ని కాదు కాని 

మనకు కరి  ఫలాేక్ష్యుిండరాదు.  అవసరమైతే ఎింతైనా 
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కవవ బడుతింద.  ఆడింబరాలకు అవకాశిం కోరడిం 

ఎదుగని మనసుు  లక్ష్ణిం.  త్ాణాహుత్మ ఆధ్యరిర యోగ 

మారగింలో త్పగత్మ రవ రిరము పరిమిరము కారాదు.  త్పత్మ 

ఒకి రూ యీ పదధత్మని పలువురకు తెల్నయపరచడము రమ 

బాధ్ు రగా గురితించి మనము త్పవరి తసుతనిా ము.  ఈ సు ృహ 

కింకా పెరగాల్న, అదే మనశావ సగా మనగలగడిం 

గురుదేవుల అనుత్గహిం వలల సులభింగానే అలవడుతింద.  

మనలోని పూజ్ు  బాబూజీగారి అరుణ కిరణాలు అిందరినీ 

ఆకరిసిుతింద, అలరిసుతింద, ఆదరిసుతింద.  ఆధ్యు తి్మ క 

పరిమళిం విశవ మింతా వెదజ్లలబడుతిందనేద రధ్ు ిం.  

అటిట భవిష్ు తత కలుగజేయట్ింలో మనవింత త్శమతో 

మనము ాల్గగనగలగడము మనకు లభిించిన 

గురుకృావిేష్ిం.  శుభిం. 

                                                        

                                 (బసింత సించిక 2006 :  13-1) 
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వాసువానిక  మన్మంద్రం గురువరుాల వాక ల్ల వద్ద  చేత భిక్ష్ాటన్ పాతిన్త 
కల్లగ్ ఉన్న భిక్షకుల వంటి వారము.  గురువరుాలు ద్యనిని సతవరమే్ 
నింపుతయరు.  కాని ఆ పాతి యిద్ివరకే ఆధ్యాత్మికతచే కాకుండ యితర 
విషయాలచ ే నింపబడడ ఉంట ే ఆయన్న్తండడ ద్ేనినీ ప ంద్డమనే పిశ్న 
ఉతపన్నం కాద్త.  ఎంద్తవలన్ంటే ద్యనిలోక  పో సిన్ద్ి ఏద్్రనయ సరే వ ంటనే 
బయటకు ప రల్లపో త ంద్ి.  అంద్తవలన్ గురువరుాల కృపచే 
నింపబడడయనిక  వీలుగా యివనీన లేకుండ మన్ల్లన ఖాళీగా 
ఉంచతకోవడమే్ మన్ కరువాం. 
 

- పూజ్య  బాబూజీ మహరాజ్ 

 

 
 
 

8.శరణాగతి 

- ప్రీ కే.సి.నారాయణ 

         

      సాధ్నకు కావలసిన ఎనిో  విష్యములను త్ేమతో 

మరియు వారు లు ముతో వివరిూత  త్ాణాహుత్మని మరియు 

పూజ్ు  బాబూజీ మహారాజ్శ్ను కానుకగా దయతో 
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మనకొసింగిన పూజ్ు  లాలాజీ మహారాజ్శ్ యొకి  ఈ 

అరు ింర శుభత్పదమైన 125వ జ్ని దనమున నేను 

మాట్టలడు కొనిి  విష్యములను మీరు దయచేసి జాత్గరతగా 

అరథము చేసుకొనగలరు.  సింపూరణముగా శూను ము అగు 

విధ్ముగ పూజ్ు  లాలాజీ మహారాజ్శ్ సాధ్న చేసిరి.  కాని 

ఆయనకు ఎలలవేళలా మానవాళికి ఏ విధ్ముగా అతు రతమ 

సేవ చేయవలెననెడి ఆశయముిండెడిద.  ఆయన జ్నన 

కాలములో అధకారులపై త్మరుగుబాటు ఉిండెడిద. మరియు 

రాజ్కీయముగా త్మరుగుబాటు, సావ రింత్రు  పోరాట్ము 

ఉిండినవి.  వు కి తగరముగా అకబ రశ్ ాదుష్క రమవారికిచిు న 

550 త్గామములు పోగొటుటకొని ఆయన పరిసిథత్మ 

చిిందరవిందరగా మారినద.  అరను ఇించ్చమిించ్చ దవాలా 

తీసెను మరియు అరనికుని  కొదేా టి ఆసితని కూడ వేరొక 

నవాబు కోరుటకు వెళ్లలట్ దావ రా పోగొటుటకొనెను.  ఒక గొపు  

కుటుింబమునకు చిందన ఆయన ఇదింరయూ 

అనుభవిించవలసి వచిు నద.  కాని అద ఆయన ఆధ్యు తి్మ క 

సాధ్నను మరియు అత్మ సవ లు  అవసరములతో 

డాింబికము లేకుిండ నిరాడింబర జీవిరముతో రనను తాను 

మలచ్చకొని దైవమునకు అరు ింర త్ీత్మాత్తడగు 

లక్ష్ు మును ఆట్ింకపరచలేదు.  అటువింటి పరిసిథతలలో 
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సాధ్యరణముగా మనలో చాలామింద త్పవరి తించ్చ విధ్ముగా 

రనకు ఏరు డిన దుసిథత్మకి ఇరరులను నిిందించకుిండ 

బదులుగా కానుకనొసింగిరి.  ఈ కోణములో దీనిని 

గమనిించ్చము మరియు మరినిి  వివరములకు ""Truth 

Eternal'' లో బాబూజీ వివరణ చూడుము.  శ్ర ీరామచింత్ద 

మిష్నశ్చే త్పచ్చరిింపబడిన ""Truth Eternal'' అను 

ప్పసతకములో శ్కులపతముగా పూజ్ు  బాబూజీ మహారాజ్శ్ త్వాసిన 

లాలాజీ మహారాజ్శ్ కథ ఉని ద.  మరికొనిి  వివరములు 

అిందులో లభిసాతక.  అవి మళ్ళల నేను చప్పు ట్లేదు.  కాని 

ఒక విష్యము చపు దలచ్చకునిా ను.  అద ఏమిట్నగా 

రనను ఏ విధ్ముగా మలచ్చ కొనిా డింటే మరియు రన 

శషుు డిని ఏ విధ్ముగా రయారుచేసినాడింటే ఆయన 

అరని శషుు నిలో లయమైనారు.  మానవ చరిత్రలో ఇద 

మొదటిసారిగా జ్రిగిన అదవ తీయమైన సింఘట్న.  అనేక 

నదులు సముత్దములో కల్నయుట్ మరియు అనేక 

బిిందువులు నదలో చేరి రరువార సముత్దములో 

చేరుకొనుట్ ఎలలప్పు డూ జ్రుగుతింద.  కాని ఒక సముత్దము 

బిిందువులో చేరుట్ మునుపెని డూ సాధ్ు పడలేదు.  

రనను తాను అరిు ించ్చకొని అింరటి యజ్నమును ఆయన 
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చేసినాడు.  ఇదయే త్ాణాహుత్మ ప్పనరుదధరణకు 

మూలమైనద.  మూలసాథనమునుిండి త్ాణాహుత్మని 

పిందుట్ అప్పు డే సాధ్ు మగును.  అిందువలన లాలాజీ 

మహారాజ్శ్ను బాబూజీ మహారాజ్శ్నుిండి వేరుగా 

భావిించినచో మనము ఆధ్యు త్మి కముగ పరాటు 

చేసినవారమౌతాము.  ఎిందుకింటే లాలాజీ మహారాజ్శ్ 
పూరితగ బాబూజీ మహారాజ్శ్లో లీనమైనారు. 

      ఇింకొక విష్యానికొసేత ""బహునాిం జ్ని నమింతే 

శ్జాన నవానశ్ మిం త్పపదు తే వాసుదేవ సరవ మిద సమహారి  సు 

దురలబాః''యని భగవదీగర చప్పు ను.  ఎనిో వేల జ్ని ల 

పిదప మానవులు ముముక్షువుగా అగుట్కు త్పయతి్మ సాత రు.  

ముముక్షువు శ్సిథత్మలోకి ఎదుగుట్కు ఎనిి  జ్ని లు 

అవసరము?  ఎిందుకనగా మానవునిగ ఉని ప్పు డే 

ముముక్ష్రవ ము సాధ్ు మగును.  ఈ రోజు మనలో 

కొింరమింద బహుశ పశువులకింటె కొించము మెరుగుగా 

ఉనిా ము.  కాని చాలామింద వాటికని  హీనముగా ఉనాి రు.  

శ్జాన నవానశ్ అనగా శ్జాన నినన వు కి త. సరు ము, అహింస, 

ఆసేతయ, అపరిత్గహ మరియు త్బహి చరు ములను ాటిించ్చ 
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వు కి త శ్జాన నవానశ్ అగును.  ఇింకా అధకమైన దానిని 

కోరుకొనవలెనని అరనికి తెల్నయును.  అరడు కొనిి  

విలువల నాధ్యరముగ చేసికొని జీవిించ్చను.  మనము 

చేరుకొనవలసిన గము మొకటుిందని ఎరిగినవాడు శ్జాన నవానశ్ 
అగును.  జ్ని  అనునద యాదృచిఛ కముగా 

సింభవిించినదని, జీవిరములో లక్ష్ు ములు లేవని 

మరియు మన ఇింత్దయ ఉత్దేకములను రృపితపరచ్చట్కు 

మన ఇష్కటనుసారము త్పవరి తించవచ్చు నని భావిించేవారు 

సు ష్టమైన అవగాహన లేకుిండా ఉనాి రు.  వారు 

ఏమాత్రము శ్జాననులు కారు.  అసలు వారు మానవులుగా 

రయారవవ లేదు. మానవర కల్నగినవాడే శ్జాన ని.  శ్జాన ని 

అకనవాడే మనిష్ట.  అటువింటి పరిసిథతలలో కూడ 

‘వాసుదేవ సరవ మిద’ యని ముముక్షువు 

తెలుసుకొనవలయును.  సరవ ము వాసుదేవుడే.  ఆయనే 

సాధ్నము మరియు లక్ష్ు ముగా ఉనిా డు.  సరవ మశ్ అనగా 

సాధ్నము మరియు గము ము రెిండునిూ .  ఉాయ 

మరియు ఉేయ రెిండునూ వాసుదేవుడే. మన సాధ్నా 

విధ్యనమున కొసేత, డా.క.సి.వరదాచారి గారి సాధ్నలో 
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ఆయన పిందన శ్ర ీ కృషుణ ని దరశ నము గురిించి ఒక 

ఉరతరములో తెలుపబడినద.  ఆయనకు శ్ర ీ కృషుణ ని 

దరశ నము కల్నగినద మరియు శ్ర ీ కృషుణ ణణ ఒక విష్యము 

త్పశి ించ్చట్కై త్పయత్మి ించి ఆయననుిండి వివరణ కోరును.  

అప్పడు ఆయన అదృశు మగును. ఆ విధ్ముగా ఎిందుకు 

జ్రిగినదని బాబూజీ మహారాజ్శ్ను కోరడమైనద.  ఆ త్పశి కు 

బదుల్నచ్చు ట్కు సిగుగపడు తనిా నని ఆయన చపిు , 

అకననూ అడిగినిందుకు జ్వాబిచు దనని ఇలా పల్నకను,  

""మా ఇరువురి మధ్ు  వు తాు సమును చూచ్చట్కు 

త్పయతి్మ ించావు''. గమనిించవలసిన విష్యమేమిట్ింటే 

వాసుదేవుడు లేక కృషుణ డే సవ యముగా ఆయనతో ఇలా 

చపెు ను, “నా కారు మునకు నినుి  మాత్రము  

ఉపయోగిించ్చకొనెదను”.  ఇింరవరకు విశవ ములోయుని  

ఋషులిందరూ రమను తాము బాబూజీ మహారాజ్శ్లో 

లయము గావిించ్చకొనిరి. లాలాజీ మహారాజ్శ్ సింపూరణముగా 

శూను ము చింద బాబూజీ మహారాజ్శ్నిందు లయమగుట్చే 

ఇద సింభవమైనద.  మనకు ఇింకొక 1000 సింవరు రములు 

మారగము చూప్పట్కు 1945 ముిందులేని ప్పరుషోరతముడు 

ఎని డూ సింభవిించని విధ్ముగా ఒక గొపు  గురువరుు లచే 
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ఒక గొపు  శషుు డిపట్ల త్ేమయొకి  విశష్టమైన వు కీ తకరణగా 

ఉనిా డు.  ఋషులిందరూ ఆయనలో లయము చింద 

ఆయనదావ రానే జ్నులకు వారి సహాయము అిందుతిందని 

చపిు నప్పడు జ్రిగినదేమిట్ింటే భగవింతడిని చేరుట్కు 

గల ార సింబింధ్ములు త్తెింపివేయబడి బాబూజీ 

మహారాజ్శ్ ఒకి రే అనిి  మారగములలోని వారిని 

స్వవ కరిించ్చచ్చనాి రు. ఆయనను బహరింగింగా 

సమి త్మించిన మనకు మాత్రమే పరిమిరమవవ క ఏ 

మారగములోని ఏ సాధ్కుడికైన ఆయనే మారగము, సాధ్నము 

మరియు గము ముగా ఉనాి రు.  ఇద బాగుగ? అరథము 

చేసుకొనవలెను.  దైవము మరియు మానవాళి మధ్ు  

ఇటువింటి సింబింధ్ము మునుపటి అనేక ఇరర 

త్పవక తలదావ రా ఉిండినద.  త్పసుతరము వారు త్ాధ్యను ము 

కోలోు కరి.  ఇద బాబూజీ మహారాజ్శ్ మొదటి సిందేశములో 

సు ష్టముగా చపు బడినద. 

        వాసుదేవుడు మరియు బాబూజీ ఒకి రే మరియు 

లాలాజీ మరియు ఆయన ఒకి రే యగుట్వలన వారి మధ్ు  

తేడా చూచ్చట్ ఒకిింర దైవదూష్ణ అగును.  ఈ 

ఏకరవ మును అరథము చేసుకొనవలసినదగా 

సాధ్కులనిందరినీ నేను కోరుచ్చనిా ను.  లాలాజీ 



57 
 

మహారాజ్శ్ను నేరుగా చేరుకొనుట్కు త్పయతి్మ ించకుము.  

అలా మీరు చేయలేరు.  వాసుదేవ సరవ మిదమశ్ అని 

చపు బడినద కావున వాసుదేవుడు లేక కృషుణ డిని నేరుగా 

పూజించ్చట్కు త్పయతి్మ ించవదేు.  అద పని చేయదు.  ఆ 

అవకాశము మనకు లేదు ఎిందుకనగా బాబూజీలో ఆయన 

ఐకు ర సింపూరణమైనద మరియు మన జీవిరములో 

త్పత్మక్ష్ణము ఆయన త్పసారమును అనుభవిసుతనిా ము.  

ఆశయము ఏ శ్సాథ కకి సింబింధించినదైననూ ఆయన 

మనకు బదుల్నసాతరు.  నేను మీ అిందరినీ కేవలము 

మోక్ష్ము గురిించి గాని, సతశ్రరవ త్ాపిత దశగా గాని 

ఆలోచిించమని తెల్నపిననూ, మీరు వేరేద ఏదైనా కూడ 

కావాలని కోరినప్పు డు, ఆ దైవము యొకి   

సహాయముిండును. ఎిందుకనగా ఆయన సింసిదధముగా మీ 

త్ార థనను స్వవ కరిించ్చను.  ఇద గమనిించవలెను.  

అతు రతమమైన దానిని కోరుకొనుట్ వివేకమగును.  ఒక 

రాజువదేకు పోక కొనిి  రూాకలు కోరుకొనుట్ అరనిని 

కిించపరచినట్లగునని బాబూజీ మహారాజ్శ్ చ తారు.  ఆ 

వు కి తసాథ కకి  రగినటులగా మనము అడగవలెను.  భగవింతడి 

దగ గరకు పోక అలు మైన విష్యములు కోరుకొనుట్లో 
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అరథములేదు.  ఏద అడగవలెనో, ఉరతమమైన దానిని 

అడగవలెను.  అలు మైన విష్యములు అడగరాదు.  

ఏదైనా అింరకని  అలు మైన దానిని రపు నిసరిన 

అడుగవలసివసేత అరని కరి ననుసరిించి సహాయమనునద 

రపు నిసరిగా లభిించ్చను.  ఎిందుకనగా మనము పిందు 

త్పత్మ సహాయము ముిందుగ భోగమునకు తేబడిన కరి యే.  

ఎలాగు అద కొింర కాలము రరువార వచేు ద. దానిని 

ఇప్పు డు పిందుతాము. వరములనిీ  అవియే.  మనము 

చేసిన కరి కు భిని ముగా ఎవవ రూ వరదానము ఇవవ లేరు.  

మన కరి ఫలమే ముిందుకు తీసుకు రాబడును. ఇద ఇింకొక 

ఆధ్యు తి్మ క సరు ము.  ఇద అిందరికీ తెలుసును.  నిజ్మైన 

సాధ్కుడు ఎప్పు డూ దీనిని తెలుసుకొనును.  అద ఎలాగైనా 

వచేు దే, మనకు సహనము లేకపోవుట్ వలన భగవింతడు 

మనలను సింతోష్పెటుటట్కు సిదధమగును, అప్పు డైనా 

మనము ఆయనవైప్ప మరలుతాము అని.  కాని మరల 

మరల ఆ విధ్ముగ కోరుకొనక, అతు రతమైన దానినే 

మనము కోరుకొనవలెను.   
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      అిందువలన నేను దృఢముగా చప్పు ట్కు 

త్పయతి్మ ించ్చ విష్యమేమనగా ఇరువురు ప్పరుషోరతములు 

లాలాజీ మహారాజ్శ్ మరియు బాబూజీ మహారాజ్శ్ల మధ్ు  

తేడా చూచ్చట్ సరిననద కాదు అని.  ఈ ఇదరేి మధ్ు  తేడా 

లేదు మరియు మనదావ రా, మనకొరకు పనిచేూత  

ఎలలవేళలా మనకు సాింగరు ము కలుగజేయు 

మూరితమరవ ము బాబూజీ మహారాజ్శ్.  ఆయనను లాలాజీ 

మహారాజ్శ్ నుిండి విడదీయుట్కు వీలుకానిద.  ఇద 

మనలను శరణాగత్మలో ఒక ఆసకి తకరమైన పరిసిథత్మకి తీసుకు 

వెళ్లతింద.  మనము భగవింతనికి శరణాగత్మ 

పిందుతనిా మని త్ారి థసాతము.  సరిననదే, అిందరూ 

అింట్టరు.  నోటిమాట్గా అింట్టము.  అనేక 

కారణములవలన శరణాగత్మలో కొనిి  కష్టములు మనకు 

ఎదురౌతాక.  ఆ విష్యము గురిించి కొింర మాట్టల డెదను.  

ఆ దైవమునుిండి సహాయము కోరుకుని ప్పు డు మధ్ు లో 

గురువరుు లుని పు డు, మనమెవరిని త్ారి థించవలెను.  

దైవము మరియు గురువరుు లను వేరుగా చూచినచో అద 

రపిు దమవుతింద.  వివేకానింద, లాలాజీ మహారాజ్శ్, 

బాబూజీ మహారాజ్శ్, త్పత్మవు కి త దానినే చపిు యునాి రు,  
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వారిరువురిని వేరుగా చూడలేమని.  మరియు ""సాక్షాతశ్ గురు 

త్బహి '' యని మనము తెలుసుకొనవలెను.    ఇప్పు డు 

సమసు  త్బహి  మరియు గురువులకు చిందయుని ద.  

ఇచు ట్ గురువు అనగా ఎవరు, "కృష్ణింవిందే జ్గదుగరుిం' - 

కృష్ణపరమారి  మరియు పూజ్ు  బాబూజీ మహారాజ్శ్ల మధ్ు  

తేడా లేదను పూరిత ఎరుక గల్నగి ఈ నిరిషే్ట వాకు ము పట్ల నాకు 

చాలా ఇష్టముిండెడిద.  కాని ఇద మనలను ఆత్ేయణ 

విరోధ్రవ మునకు తీసుకళ్లతింద.  ఎవరిని 

కోరుకుింటునిా మని ద మనిందరి మనసులో ఉని  పెదే 

శ్కి లష్టమైన సమసు .  ఎవరిని అరిథసాతము - భగవింతడినా లేక 

గురువరుు లనా.  ఈ దవ ిందవ ము మనలో అలాగే ఉిండును.  

ఆత్ేయణ విరోధ్రవ మనునద చాలా శ్కి లష్టరరమైన 

సిదాధ ింరము.  మూలము మరియు వు కీ తకరణ విడదీయరాని 

ఒకటిగా ఉిండునని మనము అరథము చేసుకొనవలెను.  శవ 

మరియు శకి త ఒకటే.  దేవుని వు కీ తకరణయే గురువు.  గురువు 

రన మూలములో త్బహి గా ఉనిా డు.  వారిరువురు 

విడదీయబడలేరు.  హిందూమరము మన కొసింగిన అత్మ 

గొపు  సరు మిద. వారు ఎప్పు డూ ఆద దింపతల గురిించి 
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మాట్టలడి యుిండిరి.  శవుడు మరియు ారవ త్మని వేరుగా 

భావిించ్చట్కు మనము అనుమత్మించబడలేదు. వారు 

"అరథనారీశవ రులై' యునాి రు. "శ్రరీరవ ' మరియు 

"నారాయణ'లను వేరుగా మనము భావిించరాదు. 

ఎిందుకనగా వారు "శ్రమీనిా రాయణ'గా ఉనాి రు.  

"నారాయణ' గురిించియే మాట్టలడుతని ట్లకతే అద 

పరాటు చేసినట్లగును.  ఎిందుకనగా "శ్ర'ీ అిందులో 

కలుపబడలేదు.  ఆ విధ్ముగా అద దైవనిిందయగును. 

"ఆత్ేయణ విరోధ్రవ 'మనగా ఇదయే. ఎవరిని 

కోరుకుింటునిా ను?  “రసిై దేవః హవిష్ విదేమ” అని 

ఉపనిష్తశ్ చప్పు ను. ఏ దేవునికి నా త్ార థన 

సమరిు ించవలెను.  ఒకే ఒక దేవుడునిా డు.  గురువే మనకు 

బదులు చప్పు  దేవుడు.  మూలములో ఉని  దేవుడే త్బహి గా 

ఉనిా డు. గురువుకు త్బహి తో సింబింధ్ముిండును. 

ఆత్ేయణ విరోధ్రవ మనగా ఇద.    

      రరువార మనకు ఇింకొక సమసు  ఉని ద.  చాలామింద 

అనేక దేవుళల గురిించి మాట్టలడుతింట్టరు.  అిందులకై 
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మనకు అనేక మారగములు, అనేక సాధ్నములు ఉని వి.  

మనము నడువవలసిన మారగమునెించ్చకొని, అిందులోనికి 

వచిు  మనము అను మైన దాని గురిించి ఆలోచిసాతము.  మన 

త్శవణము వలన ఇలా జ్రుగును మనము వేరొక దానిని 

విింట్టము, త్శవణము జ్రుగుతింద.  దీనినే త్శవణ 

విరోధ్రవ మింట్టరు.  మనము వేరే దేవుళ్లల  మరియు వేరే 

సాధ్నములగురిించి ఆలోచిింప నారింభిసాతము.  ఆ మేరకు 

మన శరణాగత్మ దెబబ త్మింటుింద.  మనము మించి 

విష్యములనే విని ఉిండవచ్చు ను. కాని త్శవణముపై 

ఆధ్యరపడి మారవలసిన అవసరము లేదు అనునద 

తెలుసుకొనవలెను. ఎిందువలనింటే మొదటిద 

అనుభవముపై ఆధ్యరపడియుని ద మరియు రెిండవద 

త్శవణముపై ఆధ్యరపడి యుని ద.  ఇప్పడు మనలను ఇద 

ఇింకొక విచిత్రమైన సిదాధ ింరము "అనుభవ 

విరోధ్రవ ము'నకు తీసుకళ్లతింద.  ఇద శరణాగ?త్మ యొకి  

చాలా విచిత్ర సమసు .  అిందులో ఒక గురువరుు లను 

అింగీకరిించి మనిందరివలె ఆయన దీవెనలుకూడ 

అనుభవిూత  ఉింట్టరు.  మనిందరికీ త్ాణాహుత్మ యొకి  
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వు కి తగర అనుభవము ఉని ద.  ఇరరులకు మనము అద 

సాధ్ు పడునని తెలుప్పట్కొరకు త్ాణాహుత్మ మనకు 

ఇవవ బడుతని ద.  దానికి బదులుగా దానిని మన 

సవ ింరము చేసుకొని అద మనము అనుభవిించ్చట్కొరకే 

గాని ఇరరులకొరకు కాదు అని భావిసేత అద అనుభవ 

విరోధ్రవ మగును.  ఇద సరవ  సాధ్యరణముగా చేయబడు 

పరాటు.  ఇరరులగురిించి పటిటించ్చకొనకుిండ 

వు కి తగరముగ పరరరవ ములో ఐకు మగుట్ గురిించి 

వేదాింరము చప్పు ను.  ఈ అభిత్ాయము పట్ల బుదుధడు 

అసమి త్మ తెల్నపి, "ముకి త లేక సాక్షాతాి రము యొకి  

దావ రములలోకి త్పపించములోని అిందరూ 

త్పవేశించ్చవరకు నేను లోపల్నకి త్పవేశించను.  చివరి వాడు 

వెళిలన రరువార నేను త్పవేశసాతను” అని తీత్వముగా 

సాింత్పదాయ ఆలోచనావిధ్యనమునకు విరుదధముగ 

చపిు యుిండెను.  సాింత్పదాయ ఆలోచన త్పకారము మన 

భారాు పిలలల గురిించి మనము పటిటించ్చకొనము.  వాళలింరట్ 

వాళ్లల  రావలసియుని ద.  మేము పించ్చకొనుట్కు 

ఇష్టపడము అనెడి అభిత్ాయములుిండెడివి.  కాని మనము 

పించ్చకొని, వారిని సమాధ్యన పరచ్చట్కు 
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త్పయతి్మ ించవలెను.  మనము పిందే సహాయము గురిించి 

వారికి అరథమగునటుల చేసి వారిని కూడ పిందమని 

కోరవలెను. 

    చివరిగా త్ాపిత విరోధ్రవ మనునద ఉని ద. త్ాపిత 

విరోధ్రవ మనగా మనము ఒకానొక శ్సిథత్మకి చేరుకునిా ము.  

ఆపై గురువరుు ల సహాయము అవసరములేదు అని 

భావిించి త్భమ చిందుట్.  గురువరుు ల వద ే సెలవు 

తీసుకొనుట్కు త్పయతి్మ సాతము.  “ఆయన ననుి  ఈ శ్సిథత్మకి 

తీసుకు వచాు రు నేను ఇప్పు డు సవ రింత్తణణ.” మనింరట్ 

మనము ఉింట్టమను సమసు  లేదు.  మనము పరసు రము 

ఒకరిపై ఒకరు ఆధ్యరపడి ఉనిా ము.  మనిందరమూ 

ఒకటిగా ఉనిా ము మరియు అలా ఉిండవలెనని 

భగవింతడు మనలను తెలుసుకోవలసినదగా కోరుతాడు.  

త్ాపిత విరోధ్రవ ములో దానిని అధగమిించిన మన 

గురువరుు లయిందు మనము చకి ని ఉదాహరణము 

గమనిించదము.  దైవరవ ప్ప త్పత్మ త్పవాహము ఆయనలో 

లయమైనాక.  ఆయన గురువరుు లుకూడ ఆయనలో 

లయమైనారు.  అప్పు డు ఆయనుి  త్పభువని పగడుతూ 

ఆయన అభిత్ాయము అడిగినప్పడు నాకు లభిించినదింతా 
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నా గురువరుు ల మూలముగనే అని పల్నకారు.  ఆయనకు 

అనిీ  ఇవవ బడి ఆయన గురువరుు లే ఆయనలో 

పరిపూరణముగా లయమకనటుల చపిు నప్పడు, ఆ శ్సాథ కలో 

కూడ ఆయన అణకువ కల్నగియుిండెను.  నా గురువరుు లు 

నాయిందు లయమైనారు, ఆయన ఎకి డ ఉనాి రు?  అని 

ఆయన చపు లేదు.  ఈ విష్యమై ఆలోచిసేత, మిష్నశ్ యొకి  

సమసు లు మనకు అరథమవుతాక.  త్ాపిత విరోధ్రవ  సమసు  

అద. నాకు ఆ త్ాపిత లభిించినద, నా గురువరుు లు నాకిక 

అవసరము లేదు.  ఆయన నాలో ఉనాి రు.  నాలో 

లయమైనారు.  ఇకి డ త్ాపిత విరోధ్రవ మనునద ముఖు  

విష్యము.  శరణాగత్మ యొకి  కొనిి  సమసు లు మీకు 

వివరిించ్చట్కు త్పయతి్మ ించానని మరియు పూజ్ు  లాలాజీ 

మహారాజ్శ్ మరియు  పూజ్ు  బాబూజీ మహారాజ్శ్లను 

విడదీయరానివారుగా తెల్నానని నేను రలుసాతను.   

 

                              * * * 
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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? 
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When we gird up our loins to sacrifice our pleasures and to shake 
off idleness. 
 

 
 
 
 

INSTITUTE OF SRI RAMCHANDRA 
CONSCIOUSNESS 

HYDERABAD, TELENGANA 

 
TRAINING PROGRAMME 

 

 Institute of Sri Ramchandra Consciousness, 

Hyderabad is conducting free Training Programme 

for those who are interested in Pranahuti Aided 

Meditation for consecutive two days on Second 

Saturday and Second Sunday of every month.  The 

training programme will be conducted at 

“IMPERIENCE” training centre.  Those who are 

interested may contact over telephone or log onto 

our website www.sriramchandra.in for registrations. 

 
IMPERENCE 

Centre for reasearch and Training in  
Pranahuti Aided Meditation 

5th Floor, Laxmi Paza, Entrenchment Road, 
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East Marredpally, Secunderabad – 500 026 
Ph: 040 - 27731223 

 
 
 

There is every sense in living — not only in living but 

achieving the highest. The craving of the soul can be 

satisfied best, while one is living and existing. Nobody 

knows the shore. The beauty of the training of my 

Master is that spiritual life runs parallel to the life in the 

world, with ever increasing efficiency. Once you have 

decided to attach yourself with a system, where 

regulation of mind is the responsibility of the Master, 

please give a fair trial, and  have your own experience 

after sometime. There cannot be any breakdown in 

spirituality, if faith and desire for the Ultimate is there. 

Physical or mental troubles do not tell upon spirituality. 

My Master unequivocally declares: `Spirituality is my 

responsibility, as practice is your responsibility'. 

 

- Pujya Babuji Maharaj 
 



69 
 

 


