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EDITORIAL
Dear Brethren,
Hearty pranams on the occasion of Deepavali, the festival of lights.
Light is something which is considered a dispeller of ignorance and
harbinger of happiness. It is accepted so in most traditions worldwide.
Because of the corona crisis, the celebration of this festival is expected
to remain muted this year. While this could be true in the material
sense, there is no reason that the spirit of the festival should remain
muted because Real happiness is not an outcome of material pleasures
or desires. It is something that is felt in the deep core of our being.
What really dispels our ignorance and makes us happy? It is the plain
awareness of Master in the core of our being. We, as sadhakas know
and feel this through the imperience we get while meditating on Divine
Light. Master is the Real Light who dispels the ignorance that stems
from materialistic grossness settled in our hearts. As Pujya Babuji
Maharaj says, “Mankind today is groping in the darkness of
materialism. Fear, greed and jealousy have gripped the man and
every sense of value is lost. Only the torch of spirituality can remove
the oppressing gloom and restore the real man. Let the light of the
Real shine in every heart so that we may rise up to the expectations
of the Divine!.”
Let us continue to live in the awareness of His constant presence in the
core of our being so that we continue to get illumined, bringing real
happiness to one and all. What better way to celebrate the spirit of
Deepavali than remembering this light of the Real, the Master who
continuously illumines from within. Wish you all a very happy
Deepavali.
Pranams.
Vidyadhar Joshi
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REAL LIGHT
-

Pujya Sri Ramchandraji Maharaj

(Message at Hyderabad on 24.10.1974 On the Eve of His
75th Birth Day Celebrations)
I appreciate your enthusiasm marked with the celebration
of my seventy fifth birth day. If I look to myself, keeping it in
view – the question arises, whether I am fit for this sort of
occasion. The reply comes that it is all lthe power of
abhyasis which is working in harmony with my inner
feelings. So the credit goes to you. I am simply a toy in the
hands of the Master.
Ill I was and I am weak still. But when I think of the
Master, I become young with all percolating influence of the
Great. The disease is hated by all who suffer. But basically
it is very purifying. When impure ‗Samskaras‘ come into
‗Bhog‘, the eyes of the creator are towards us. It serves as
a cradle for rocking the baby and we get nourished. Even
when the virtuous ‗Samskaras‘ come for ‗Bhog‘, the eyes of
God are towards us. It means, we are benefited by the
disease also which takes along with it the vicious
‗Samskaras‘. All is the play of His love. Do not feel
surprised if I say love and hatred are the same. Love is
only positive thinking and hatred is negative thinking. It is
very strange that people do lnot like to remember God who
is so merciful and kind. All His actions are greatly beneficial
to us.
People think that remembering God is an
unprofitable than the biggest factory in the world.

I feel happy when the word ―Universal love‖ comes
afrom the mouth of any person. Generally the saints of the
day preach Universal love but they do not find ways to tell
you how it is acquired. Only remove the hatred. I say, and
universal love is there. Suppose a man is a liar and he
wants to get rid of this habit, he should start speaking truth
because a sort of character will be formed with
concentration at the bottom in a natural way. If you attempt
to be attentive on lie to be removed it would indirectly make
it stronger and stronger because concentration is there by
which they get power. So is the case with universal love. It
is there like asilk-worm in a cocoon.
I may just tell you an incident which happened during
my recent illness. I was in the state of delirium. I
transmitte3d with unique power and exactness to an
abhyasi fully watching his condition and helped him to cross
fifty eight points within a few minutes. I was transmitting to
my other brothers of the Mission also. I answered to a few
questions of abhyasis too – and, I was told after my
recovery, that they were to their fullest satisfaction. It is not
very difficult, clean your sub-consious mind to grasp the
sense of discipline and the thing is there. At the same time,
mark the efficacy and infallibility of our system that the work
of Mission did not suffer at all.
The work of the Mi9ssion will save the humanity from
its doom by carrying the teachings of Master to every heart.
Mankind today is groping in the darkness of materialism.
Fear, greed and jealousy have gripped the man and every

sense of value is lost. Only the torch of spirituality can
remove the oppressing gloom and restore the real man. Let
the light of the Real, shine in the heart of everyone so that
we may rise up to the expectations of the Divine!
***

TRANSFORMATION
Realization is neither a game of contest with
the nerves and muscles, nor a physical pursuit
involving austerity, penance or mortification. It is
only the transformation of the inner being to its
real nature. Change/transformation can be
brought about in two ways; firstly by desiring for it,
and secondly through force. But in the latter case,
there is no lasting effect. So, every abhyasi should
intensely desire for his transformation.

- Pujya Babuji Maharaj

NATURE'S WORKSHOP
-

Pujya Sri Ramchandraji Maharaj

The world is a living image of God in which his power is
working all through. The huge workshop of Nature is fitted
with all the necessary equipment needed for the work. The
power is running from the centre to keep the machines in
motion. There is a separate set of machines for each type
of work. The power is rolling on but without any awareness
of its intention, purpose or events, giving out finally the
prescribed results in a routine way. It does not mind an
intrusion, obstruction or accident that might happen to come
in the way from any outside cause, or by the effect of
defective working of any of its parts. For efficient working of
the machinery it is therefore essential that all its parts are in
order and that none of them is loose or defective. For this,
there are subordinate functionaries at work in the capacity
of maistris, supervisors and controllers. Their duty is to look
to the proper regulation and adjustment of the activities of
the individual parts. Who may these functionaries be? One
might say that they must be gods and goddesses. Certainly
not! Gods and goddesses are in fact the various powers of
Nature, like the different parts of the machine. They go on
with their set routine of work irrespective of every thing else,
and they have not the capacity to go even an inch beyond.
The real functionary at the root is the `man'. It is he who has
to look to the proper regulation of Nature's machinery, and
to maintain the right functioning of its parts. This may be
surprising to some but it is a fact beyond doubt.

Man is Nature's instrument. He possesses immense
power, and has also the implements required for the
utilisation of that power. That wonderful implement is the
mind, and it is exclusively the possession of man. Even
gods who are thought to be the objects of worship do not
have mind. The animals however are said to be possessing
mind, but it is of a different nature. It is, so to say, in an inert
state in comparison with man's mind which is full of life and
activity. The mind owes its origin to the first `stir' which
came into effect by the will of God to bring the creation into
existence. Such being the true nature of the human mind, it
is highly discreditable on the part of these pseudo
mahatmas to rail against it in the bitterest terms,
proclaiming it as the worst enemy of man. They do not take
in to consideration its real value and merit.
In fact, it is the only instrument for bringing things into
action. It is the same Divine force which descended down in
the form of Kshobh. It is the same power, in a miniature
form, which has now brought into existence the tiny creation
of man. It is the same power which is in action at the root of
everything. Now, whose power is it? Is it of God, or of man?
The answer is simple. It is definitely of man because God
possesses no mind. If He had it, He would also have been
subject to the effect of sanskaras. It must therefore be the
human mind that works at the root. Now, about man's mind
we hear a good deal about its evils, but all that may be with
reference to its present state of degeneration. Really, we
have spoiled the mind so much that its true nature seems to

be almost lost, and it has therefore become a source of
constant trouble to us. As such, instead of helping the
proper working of Nature's machinery it serves only as an
obstruction or impediment. Thus we arrive at the conclusion
that mind, which is generally thought to be the cause of all
evil, is also the only cure for it if handled properly.
Almost the whole world believes that, at times when the
world has gone down into utter degradation, special
personalities in the form of saints, prophets, avatars or
incarnations come down to the earth to free it from the evil
influence caused by the misdirected trend of the human
mind. Thus Nature's work can be accomplished only
through the medium of some super-human personality
appearing in human form, because he is in possession of
the mind which is the only instrument to bring things into
action. But the mind he possesses is in its absolute state,
almost akin to the Divine Power in the form of kshobh.
As a matter of fact, `mind' and `maya' are the only two
things upon which the entire working of Nature's machinery
rests, but they are so grossly misrepresented by the
neophytes. They do not know that these are the two main
factors which enable us to secure approach up to the
Divine. Actually human existence has, for its one end, the
Mind, and for the other the maya. Both linked together
serve as a barge for our journey to the shore of the Ocean
of Reality. People may wonder to hear me talk of the ocean,
whereas every one has so far been led to think of remaining
merged in Reality for ever. This is the point which is not

sufficiently cleared even in the scriptures. Reality may be
represented as a sphere which one has to pass through
during the course of his march. After landing on the other
side, we have to march on still. How far? None can
determine it precisely. The very word `shore' brings to our
mind the idea of a vast expanse for which the shore is only
a marginal line. How far this sphere extends is beyond
imagination. We have been sailing so far through the
ocean. But while on the barge we had a very pleasant
journey, enjoying the cool morning breeze and the
refreshing effect of water. This seemed to be so tempting
that every one would like to have such a pleasure trip. It
offered him a sort of satisfaction, emotional joy and in a way
something like peace of mind, and it came to be known as
anandam.
We have now disembarked upon the dreary shore. The
freshness of the water is gone. There is no pleasant breeze,
nor are there ripples, exciting emotion. There is no charm,
no attraction, no enjoy- ment, nothing but a dreary waste,
devoid of every thing. That is also a source of anandam, but
of a different type. In order to differentiate it from the
previous one I may call it as anandam — Absolute. It is
constant, unchanging and real, without any rise or pitch.
Proceeding on through this infinite expanse, one must in
due course arrive at a point which is the point of man's
origin, and which has been unattainable even to avatars.
The real state of anandam is then brought to light and this,
being beyond words, cannot be expressed in any way. It

can only be realised and experienced in a practical way.
One having reached up to it feels himself lost. But that,
being the secret of Nature, is revealed only to him who is
one with Nature.
Now, one on the path proceeds along, utilising all the
resources at his disposal. He possesses mind and the
indriyas which are to be devoted to service. Service may be
taken as the stepping stone towards devotion. But it is by
no means all and sufficient. Service refers to the action of
the physical body including the indriyas. But there is the
mind as well in the background, and the same thing must
also be there in it. One might say that the actions of the
body are all subject to the activity of the mind. So, when the
body is engaged in service the mind must also be with it.
That is not my sense; I mean that if it is actuated by the
feeling of love and sympathy, the action shall be alright,
otherwise it shall only be formal and associated with some
selfish motive. In that case the result will be quite the
reverse. Our primary motive is to develop devotion and for
that service is only a means. We serve in the real sense
only when our motive is sincere and honest. It carries with it
a sense of duty as well as of love, the two being
inseparable from each other.
There may be others who, though they do not seem to be
active for the service, have in their heart tender feeling for
others. That may also be good, to some extent at least,
though they can be said to be walking only with one leg. I
do not mean to refer to those higher souls who are firmly

established in the Divine, and entertain in their heart no
thought but of Him. Such souls may be rare, very rare
indeed, and there remains nothing in them undone by way
of duty. They, with a heart rent asunder with the intensity of
love, are themselves unaware of it, and are not in a position
to decide what to do or not. But after having attained that
final stage they have also to revert to it, though in a
somewhat different way. Their services at the time are
beyond conscious knowledge, and the idea of service too
seems to be out of the mind. The whole action becomes
automatic and spontaneous without any conscious thought
or effort.
For the attainment of that highest stage it is necessary
for one to make the voice of his heart audible at the Base.
How can it be accomplished? The simple answer would be
to secure as much nearness as possible. How can that be
attained? For that there is nothing but practice and abhyas.
The only effective way to attach one's self firmly to the
abhyas is to link himself with the Unlimited or, in other
words, with one who, having linked himself with the
Unlimited, has attained the state of perfection. When you
have linked yourself thus it means the great personality has
taken you into the bosom of his heart. Your effort towards
going deep into it means you have taken up the path
towards the Ultimate. That is what the word surrender
conveys, and this is the only surest path for the attainment
of complete perfection. So long as you do a thing and know
that you are doing it, it is not the right course, and you are

away from the level of surrender, because the feeling of ego
is also there. Surrender is free from any conscious idea of
ego. Everything there goes on in an automatic way
according to the need of the moment without any previous
or after thought.
But greatest precaution is to be observed in this respect.
Surrender to one who is not up to the mark, or has not
reached up to the final limit of perfection, is highly
detrimental to our ultimate purpose. But at the same time, it
is very difficult to judge and decide whether one is really so
or not. That is a matter of luck which is subject to the effects
of sanskaras. Prayer can also be of help in this respect, for
thereby alone can you create ripples in waves of Nature.
The reaction of it shall be automatic, and the solution will
come by itself.
***

The Heart in Meditation
-

Rajesh Raina

Now my heart aspires for only that.
It aspires for the heart to heart rhythm, with my Master and only
that.
I meditate on Divine light, the Divine effulgence at the root of
consciousness, seeking the reality within.
As I think and rethink, slowly the feeling of Divine light and the
subtleness of the Master, rule my heart.
Prayer is the key to connection when desire breeds egoism and
bondage.
I close my eyes and let the prayer guide me to the Master, the
real goal of human life.
With purity of mind, I gather myself at one point and seek help.
Let the meditation culminate
remembrance of Master.

into

deeper

and

deeper

With a sort of intense remembrance, obedient and attentive, I
think of Godly Light within.
Bit by bit the Godly Light begins to spread and attracts the
attention of the weary heart.
The meditator, the meditation and object of meditation, all merge
into absorbency of Divine.
Only the central power, the Divine thought remains in force,
subtle balance in action and thought.
Intense, yet without exertion, gentle diversion of mind towards the
Divine thought.

Makes us feel lighter and lighter as the cycles of stillness expand.
In the company of calmness and lightness, I learn to continuously
inward dwell.
The undifferentiated state, the dawn, the envelope of mere
presence, the plainness rule.
When we mediate with love and devotion, with sincerity and
determination.
The flow of Master‘s grace takes over, thoughts disconnected
ebb and flow.
Absorption in deeper circles, Expansion is empathy, The silence
roars within.
Blissful awareness, Stillness, Silence - onward march.
Now my heart aspires for only that.
It aspires for the heart to heart rhythm, with my Master and only
that.

***

ప్ాణాహుతి సహిత్ ధ్ాయన ద్ధ తి
- శ్రీ కే.స.నారయణ

(1999 ూజ్య బాబూజీ మహారజ్ జ్యఁతిలో యిచ్చిన
ాసఁగము)
భన షంషథలో
ధ్యయన

రండు రోజుల శిక్షణా తయగతులలో పిణయహృత్మ సవిత
గూర్చి

దధ త్మ

వీల రనంతవరకు

విఴర్చస్త
ు నయనము.

ఇంతకుముందత మాదియ్ ఎవయెైనయ వస్ుమంటే కయో్,

ఴట్ ంి గు

ఇచచ్స్ుం అని కకుండయ, మూడె ఴట్ ంి గులు ఇచచ్సతునన మాదియ్గ
కకుండయ,

స్ధ్యరణంగ

ఇుడె

మన

సంసథ లో,

ఏం

చచసు తనయనమంటే, రండు రోజుల శిక్షణా తయగతులు హాజరు అవవండడ,
చదవుక ండడ,

అరథం

చచసతక ండడ,

తయవత

సాధన

అంటునయనం. క రససకు వచి్న ఱళ్ళందరస కడయ

చ్యయండడ
తకుండయ

దీనిన పటించయయౌ, చచయలనే నియమం కడయ ఏదీ పెట్ లేదత. మాకు
త్యౌఴంది మీకు చ్పు ము. మీకు నచి్ంది, బావుంటుంది అంటే
స్ధన చేయండడ.

అుడుడె ఇతరసలతో, ఇతర స్ధకులతో,

క ంతమంది ఱేయే షంషథలలో కసు ంత య్చయం ఉండడ వచి్న ఱళ్ళతో
మాటాిడడనుడె,

మనకు

త్యౌఴ

వచచ్దచమిటంటే

జము,

మంతోిచయ్రణ ఇవన్నన కడయ ధ్యయనం కందనే మాటాిడెతేంటారస.
భ్ుికటి పెరన ధ్యయనం చచస్ు మనే ఱళ్ైళ క ంతమంది వునయనరస.
క ంతమంది నయఴకగీం మీద చచస్ు ము అనే ఱళ్ైళ కడయ ఉనయనరస.

క ంతమంది నయభి

మీద కడయ చచస్ు రస. ఇలా లురకములుగ

క నిన పింతయలనత మన దచహంలో నిరణమంచతక ని దయనిపెరన ధ్యయనం
చచయడం అనేది చ్ు ుంటారస.
మన గురసవుగరస మనకు చ్పంది హృదయం మీద ధ్యయనం
చచయమని. ఎందతకు హృదయంపైనే ధ్యయనం చేయాలని అననప్పుడు?
ఈ చోటనే చచతనయ, అచచతనయ స్థథతులు యెండె కడయ కయౌఴ ఉంటామ.
ఇకకడనే మనకు యత్మి, గలు ఎటాి కయౌఴ సంధయ అవుతేందో ,
హృదయం కడయ సంధయ లాంటిదచ మనకు అని చయలా వివరణ ఇచి్
చ్యయమంటారస.

అదచ

కకుండయ

క

ఉన్యాషంలో,

మీలో

ఎంతమంది చదిఱయో నయకు త్యౌయదత, చదివి వుంటే ఫహుశా 1964
షంఴతసయంలో ఇచ్చిన ఉన్యాషంలో కవచత్. దయంటలి ఏమంటారంటే,
మన

మానఴక

ముదిలంతయ

కడ

హృదయ

సందనపెరనే

కలుగుతేంది. మనం ఏ సంస్కరం చచరస్క నయన మన హృదయానిక
సంబంధ్ించినవి తపతచ, మఴు ష్కనిక

సంబంధ్ించినది కవు.

అందతవలన ఈ సృదమం మీద ధ్యానంచచసు త వఴతు , మనకు, ఈ
మానఴక సంస్కయలు ఏఱరతచ వునయనయో అవి తొలుగుతయమ అని,
అవి తొలగగల అవకలలునయనయని ఆమన ఉద్దేవాము.

యెండో ది యక్తం యొక్క

శుద్ధీక్యణ అనేది.

తీసతక ని శుదీమైన యక్తమును

హృదయం భలిన యక్తం

షయపరా చచసు తంది.

అందతవలి మన

యొకక కలమష్లు పో మ సతనినతభచైన, ఉననతభచైన బాఱలు
యఱలనతక ననుడె దీనిపెరన స్ధన చచయాలని క

విఴయణ

ఇచయ్రస. ఆజాాచకీము పెన
ర మనము ధ్యానము చచయకడదయ, లేదయ
త్మికుటి మీద చచయకడదయ అనన ిశ్న వచి్నుడె, చచయవచత్
కని దయనిన ఎటాి చచయవల నో న్నకు త్యౌయదత కదయ అంటారస
ఆయన. స్ధ్యరణంగ త్మికుటి పెరన ధ్యానము చచఴతఱళ్ళంతయ కడయ
క చంచలభచైన, క లోతైన అనుబఴమును

అనతభ్వించయమని

ఱళ్ైళ ఱిసతక నయనరస ుసు కలోి. నేనత అలా సాధన చచయలేదత.
దయనిన గూయ్్ నయకు త్యౌయదత. నయకు త్యౌఴంది ఏమిటంటే అకకడ
ఆజాాచకీం ఎుడ్రతచ క్రియాశీలం అవుతేందో , అుడె అకకడ కసు
చలనం

వుంటుంది.

కసు ంత

విచితిభచైన

అనుబఴము,

కంత

ీక్ంనలు లంటి భాఴన క్లుగుతుంది.కంత బంగం క్లుగుతుంది .ఏదో
ఉందక్కడ. దయనోిల ఱయతచ ఏముంటుందో కడయ నేనత Path of
Graceలో

వీల రనంతవరకు

విఴర్చంచాను.

మాటాిడదలుచతక లేదత. దీని వలి

దయని

గుయ్ంచి

మనకు వచచ్ లాభ్ం ఏమిటి

అనన ిశ్న ఱేసతక ననుడె, సృదమం మీద అమతచ మనము
ఏమంటునయనము,

మన బాఱలు శుదీము అవుతాయి. ఈ చోటు

షంధి ీద్దవం. సంధ్ిక సమానభచైనది కబటి్ దీనిపెరన మనం స్ధన
చచయడం అనేది క తయకం.

త్మికుటి పెరన వచచ్సయ్క ఆయన

ఏమంటునయనరంటే, ఇకకడ ఇది ంపిణీ సాథనం.

వక్రత ంపిణీ సాథనం.

ఇకకడ విచితిభచైన క షంచలనం అనుబఴమునకు వసతుందచ కని
దీనివలి మీకు ఆధ్యయత్మమక ిగత్మ పెదదగ వుండదత అని బాబూజీ గరస
క చోట యస్రస. భ్గవదీీ తలో వుంది కదండమ, కదనేటటువంటి
ధ్్రరయం నయకు లేధత. వుంది. కనీ మా గురసవుగరస చ్పంది
అదికదత. దయనిగుయ్ంచి త్లుసతక ఱలంటే, దయని గుయ్ంచి ఎవయ్క
త్లుస్ో ఱయ్ దగీ య్క పో ఱయౌ. అటువంటి ఱటివలి నిక యదత,
ఉయోగం వుండదత. పెదదగ దీనివలి మీకు వచచ్లాభ్ం లేదత అని
గురసవుగరస చ్పరస.
ఇుడె ఈ ధ్యయనదధ త్మలో కక ధ్యయనం మాతిభ కకుండయ
గురసవుగయ్ తోడయటు కూడా మనకుంది.

పిణయహృత్మ అనేది ఈ

ఴధధ యంతయనిక, ఈ యమచంది యజయోగనిక మాతిభ య్మితభచైన
విషయం అది. ఇంకే విధ్యనములో కడయ మటువంటి పిణయహృత్మ
చచఴతటటువంటి

శ్కు

లేదత.

ఎందతకు

అంటే,

లాలాజీగయ్వలి

మానఱయక త్మయ్గ్ ఇవవబడి ఈ విధ్యనం, పిణయహృత్మ అనేది ఆయన
పెరన నమమకం వుంటేనే జరసగుతేంది. శీి రాభచందీజీ భహారాజ్,
పతేఘడ్ కు లోఫడి వుంటేనే ఇధ్ి జరసగుతేంది.

లలజీ

గారు

అయ్ంచతక ంటాడె.

ూయ్ుగ
ఆమన

తననత
తన

తయనత,
శిష్యాడిని

తన
ఏ

శిషేయడడక
విధంగా

భలచుకన్యనయంటే, ఆమన శూనయ ఴథ త్మక తీసతక నివస్ుడె తన
శిషేయడడని . అుడె ఏ కక శ్కు కడయ బయట ఉండడయనిక
అవకశ్ంలేదత. ఎవయెైతచ బాబుజీ గార్చ ఱరు దృళ్ మరలుస్ుయో
ఱళ్ళందరౄ కడయ ఆయనలో లయమవుతేంటారస. ఇదచ అషలు
విశమం. మన స్ధనలో మీరస, నేనత కడయ గమనించచది ఇధ్చ.
బాబుజీ గార్చ గుర్చంచ్చ అనతక వడంతోటే జయ్గేదచమిటంటే కవిధభచైన
లయావసథ మనకు వసతుంది. దానిని ఒక్ విధమైన నలల యంధీం (black
hole) లాగ

నేనత పోలిిచెబుతాను. ఎందతకంటే దానిలో ఏదైన్య

ఉంచండి అది గిహంచఫడుతుంది. అందతవలి నే అనిన ఴాక్రతతాాలు
కడయ

లయమమయయ అవకశ్ం కటి కయౌగ్ంది. ఇంతకు ముందత

మానఱయ చయ్తిలో, ఇటువంటిది జరసగలేదత అనేది మనకు
త్లుసత. మనకు త్లుసతననంతవరకు, మీ విషయంలో అది
షరైనదని మనం ుక ఱయౌ. ఈ పిణయహృత్మ వలన మిగ్యౌన
ఱళ్ళక మనకునన తచడయ చయలా చయలా గొదనేది మాతిం మన
స్వనతభ్వం. నయ స్వనతభ్వం కడయ అది. టి్ జం చచఴన ఱళ్ైళ
వునయనరస. త్మికల సంధయ చచఴన ఱరస వునయనరస. ఱమయనిననతరస
గయత్మి జం చచఴన ఱరస వునయనరస. లు యోజులు లు స్ధనయ

విషయాలు సాధన చచఴ వచి్నఱళ్ైళ వునయనరస.

క చినన

ముచ్ట: 1969 పింతయలోి బాబూజీగరస మదయిస్ట లో వునయనరస. ఆ
సందరభంలో మా తండడిగరస కడయ అకకడ చచయరస. మయ్ తండడి
ఱనకల నేనత కడయ పో తేంటానత తోక. దొ రస్వమి అయయర్ అనే క
వయకు , ఆయన భదా
ీ స్ హైకోరు
ు ర్చటైయడ్ జడిి. హైకోరు
ు లో ఉదో యగం
చచసు తననుడచ

అరబందో

ఴధధ యంతయనిక

కటు్బడడ, తన

జీతం

యావత
ు
క పెరస్ కడయ పెట్ ుక కుండయ అంతయ అరబందో
ఆశ్ీమానిక మచి్, తన ఆఴు నంతయ కడయ అరబందో ఆశ్ీమానిక
అయ్తం చచఴన వయకు ఆయన. ఆయన విసు యకులు కుటు్క ని
దయనిలో బొజనం త్మనేఱడె. తనే కుటు్కునేఱడె, లేకపో తచ ఱళ్ళ
ఆవిడ కుటి్పెదతతేందచమో, పెరసగు అననం అని మనం అనతక ంటాం.
పెరసగు అననం కదత. అననం, మజిి గ, క దబబకయ. ఆయన
త్మండడ మది యోజూ. ఉదో యగవిరమణ తయవత అరబందో ఆశ్ీమంలోనే
స్థథయడిపోయిన్యడు

ఆయన. అరబందో గరస రమదించయరస. ఆ

తయవత mother రమదించయరస. అకకడ అనినయోజులు ధ్యయనం
చచఴనదయనిక ఆయనక కయౌగ్న క విధభచైన మానఴక సంతృపు
తపతచ, ఆధ్యయత్మమక ిగత్మ గుయ్ంచి ఆయనక ఎటువంటి ిగత్మ
దొ రకలేదని క బాఱనిక వచయ్రస. అటిక ఆయనక 85 సం,,
అమపో మంది. మా తండడి గరస అరబందో ఴధధ యంతంలో నిష్ణతేలు.

అరబందో క

కవలఴన

ఱరస.

అందతవలి

వీళ్ళందయ్క

కడయ

ఆయనతోకడయ య్చయముండడనది. వరదయచయయ్ నతఱేవదో క తు గ
ముదలుపెట్ ావు అరబందో మానేఴతఴ, యమచందిజీ అని, నయకుడె
స్ధన చచఴత ఒపక లేదత. ఇుడె

నయకేభచైనయ సహాయం చచస్ు ఱ

నతవువ అని అడడగరస. ఈయన అంటాడె నయకు త్య్దత నయ
గురసవుగయ్ దగీ రక పో దయంయ అంటారస. గురసవుగయ్ని కలుస్ురస.
గురసవుగయ్తో ఇదచ మాటే చ్పు రస. పం దొ రస్వమిగరస చ్పన
మాటే చ్పు రస. ఇుడచం స్ధన చచస్ు డయయన? అమనయ నతవువ
పలుచతక ని వచయ్వు కదయ, తకుండయ ఆయనక జనమయవితయం
వరకు చచదద యంలే అనేఴతఴ మా తండడిగరసతో ఆయన చ్పనటు
ి , మా
తండడిగరస నయకు చ్పరస.
ఇుడె ధ్యయనదధ త్మ అరబందో లో చచఴనుడె కయెక్ కదయ అనే
ిశ్న ఇుడె మనకు. మన అబాయఴ స్ో దరసలడడగే ిశ్నకు వఴతు
త్మయ్గీ అదచ ిశ్న.దీని ో మనం దొ రస్వమి అయయర్ గరస అరబందో
ికరం ధ్యయనం చచస్రని మనం అనతక ఱయౌ. చచస్యో లేదో మనకు
త్య్దత. కని నేనత చచశాను, లబధ ప ందలేదత అని ఆయన అనయనరస.
ఈ సందరభంలో నేనత అరబందో గూయ్్ కడయ మాటాిడయయౌ. ఏదో
తతాశాషురం చదతవుక నయననత కబటి్, అరబందో ఴధధ యంతంకడయ కసు
క్షుణణ ంగనే చదతవుక నయననత. సయే అంతయితీయంగ క నిన పెజ్
రై లు

కడయ

ముటా్మ.

సంతోషం.

ఎవరస

ఱిఴతు

ఱళ్ళకస్ురస.

దయనికేముంది. దీనిక కలమానం ఱేదయంత య్జా ానభ కని, సాధన
అనతభ్వం కాదు కదయ. కని నయకు త్యౌఴనంతవరకు దయనోి ఎటాి
ధ్యానం చచయాలో అనేది లేదత. కని క నమమకం. ఏమిటి? పెరనతంచి
క వక్రత (force) క్రిందకు వసతుందని. దైఴంనుండి కంత క్రిందకు
ఴస్త
ు ందని. మన దీతిలో మనము స్ధనతో, ిగత్మతో ముందతకు
పో ఱయౌ. అయబందోలో అది క్రిందకు వస్తునే ిగత్మ కలుగుతేందని ఆయన
యొకక ఴధధ యంతము.
సాధ్యయణంగ మాటాిడడతచ అది భనస్తస నతంచి ఓఴర్ మైండ్క పో మ,
అది సూర్ మైండ్ గా అవుతేందనే ఴధధ యంతం అరబందో ది. నేనత
చ్పనటు
ి నేనత దయనిన స్ధన చచయలేదత. నయకు త్య్దత ఆ దధ త్మ
గుయ్ంచి. కన్న నయకు త్యౌఴన చయలామంది సాధన చచఴనఱళ్ైళ
అందరస కడయ చెపిునది అద్ద. అరబందో ుసు కనిన పెట్ ుక ని, స్విత్మి
అనే పెదద క్విత వుంది. ఇంగ్లలష్ భాశలో అతి పదే క్విత అది. చయలా
బాగ ఱిస్రస. కకపో తచ క నిన దయలు మనకు అరథం కవు. క నిన
దయలు నతతనం. Dictionary లోనే లేవు. మనం ఆలోచించి కసు
యెండె మూడె బాషలు మనకు కనతక త్యౌఴతు , లాటిన్, గీక
ీ ు, ఇంగీిష్ ,
ఫెించ్ కయౌఴ కసు ంత జ్ఞ
ా నం వుంటే, అరథమమయయ సమాచయరమది.
పెదదఱళ్ళ దగీ ర క ంత నేరస్క నయననత.

అంతా నేరస్క నేందతకు

ఒపక లేదత. కె.ఆర్.శీినివాష అమార్ లాంటి ఱళ్ళ దగీ రక పో మ,
ఏమి స్ర్ ఈ దయనిక అరథం అంటే, ఆయనేదో చ్పతఱడె, నేనేదో
అరథం చచసతక నేఱడడని. దయంటలి స్ధన రంగ ఱళ్ైళ ఎకకడయ కడయ
మాటాిడడనటు
ి నయకు కనడలేదత. ధ్యయనం చ్మయ, భ్గవంతేడడని
నముమక , బగఴంతుడిక్ర లోఫడి ఉండు ఇదంతయ చ్పడె ఆయన.
కని ఎటాి చచయాల?

ఏ బావం పెరన చచయాల అనేది త్య్దత.

జయ్గ్ందచమిటంటే సత
థ లంగ క నిన బావనలు మన మనసతసకు
వస్ుమ. దచవుడె అనగ ఏదో ఒక రౄం, తోచిన రౄం.
కయ్ని తు టా్లని కదత. ఈ మధయకలంలో కయోజు త్లిఱయ్
ప దతదపో క T.V. పడితే ఎవయో క మహాతేమడె ఈ ఊయోి వునయనడె.
ధ్యయనం గూయ్్ మాటాిడెతేండడనయడె. ఆయన క బొ మమ lotus
అనతక ండడ, దయనిపెరన కరస్ని, ఆ seat పెరక వసతుంది. వచి్న
తయవత ధ్యయనం ఎటాి చచయాలని చ్ు ుంటారస. ధ్యయన రౄపలకు మీ
ఇష్ ద్రవమునత తలుచతక వచత్ అని అంటాడె. భ్ుికుటి మధయ,
దయంటలి ఈ కాాలండర్ లో బొ మమలుంటామ చతశారా, సరసవత్మ
బొ మమలు,

యముడె

బొ మమలు,

కృషే
ణ డె

బొ మమలు

ఇవవన్ననఉంటామ. చ్చతుకారుడు పం తన భ్ుకు క సం యసతక నన
బొ మమలు అవి. మనము తుగ అరథం చచసతక ంటే, తు మనదచ
కని అతనిది కదతగదయ! ఆయన ఉదచద శ్యం అది కదత. దయని మీద

ధ్యయనం చచయమని ఆయనేం చ్లేదత . ఏదో రవివరమ గయ్
ుణయమా

అని

ఇటువంటి

బొ మమలు

ఎకుకవగ

యవడం

ముదలుపెట్ ామ. అటువంటి దయనిపెరనే మన యఘవన్, అటువంటి
కృషే
ణ డడ పెరనే నేనత ధ్యయనం చచసు తనయననని అంటే బాబూజీగరస ఏం
చ్పయో

నినన ఆయన (యఘవన్ గరస) చ్పరస. ఎవరస

photograph

తీశారు కృషే
ణ డడని అని బాబూజీ గరస అడడగరస

ఆయననత. కృషే
ణ డడని చతఴన ఱయెవవరౄ లేదతకదయ! ఏ బొ మమ
చతఴనయ అది కృషే
ణ డె బొ మమకదత. యముడె బొ మమ అంతకంటే
కదత. ఎందతకంటే కృషే
ణ డడ కనయన ముందతనన ఱడె ఆయన.
ఏ బొ మమలు పెట్ ుక నయన అది నిజం కదత కదయ! నిజం కని దయవయ
నిజం

ఎలా

త్లుసతక ంటాం.

అసతయం

దయవయ

సతయం

త్లుసతకోగలుగుతయమా? అది అసతయం. అది నిజం కదత . కన్న
మనకు త్లుసత నిజం కదని. దయని దయవయ సతయయనిన త్లుసతక ఱయౌ
అని

అంటే,

అది

ఎంత

అసందరభంగ

వుంటుందో

మీరస

ఆలోచించతక ండడ. విఱేకం అనేది మనకుండయయౌ. ఇలా మనము
విలలిళంచతక ంటృ పో తచ, బిహమకుమాయ్, యమకృషణ మఠం లో క
విచితిభచైన భాఴన కటుంది. అంటే సనయయఴ థం తీసతక ంటే కని,
బిహమచయయ్గ వుంటే తు, న్నకు రబిహమ సవరౄం యొకక ఎరసక
రాదు అని ఱళ్ళ యొకక అభిపియం. అది మనం ూయ్ుగ

ుక వడం

లేదత

కబటి్,

భ్గవంతేడె అంత నిరద యుడె

దయనిన

ఖండడసు తనయనం

కబటి్,

కడని మన నమమకం. మన

అనతభ్వం కడయ, భ్గవంతేడె అంత నిరద యుడె కడె. మనం
కడయ అరు
ు లమే. ఱళ్ళకంటే మనకే ఎకుకవ అయుతుందంటారు
బాబూజీ. ఱళ్ళతో నేనత పెదదగ పోలిక్

పెట్ ుక దలచతక లేదత.

ఎందతకంటే థభ ఱేరస. ఱళ్ళ యొకక ఆలోచనయ దృకథం ఱేయే,
మన దృకథం ఱేయే. దయని మంచి చ్డెలు గూయ్్ నయకు త్యౌయదత.
ఎందతకంటే నేనత గృహసతథడెగ ఇుడె 40సం,, నతండడ వునయననత.
వుననటు్ండడ దయనిన మానేయమంటే ఎటాి కుదతరసతేంది. ఇంటలి
పలిలు, పెరీళం ఏమౌతయరస? మన భాధాతలు మనం చచసు త, ఈ
స్ధన దయవయ పెరక ఱళ్ళదయమనే నమమకంతో వచయ్ము కని, ఇవన్నన
మానేఴ ఱయళపో మంటే మనభచందతకు వస్ుము ఇకకడక? అటువంటి
ఱళ్ళతో నయకు వాదన వుండదత, అవసరం లేదత. ఱళ్ైళ ధ్యయనం
సయ్గ చచసు తనయనయ లేదయ అననది నయకెందతక ిశ్న. సనయయసతలు ఎటాి
ధ్యయనం చచస్ు రనన దయనిపెరన మనం చయ్్ంచతక నవలఴన అవసరం
నయ కంత కనడడం లేదత.
అనతక ంటే తపతచ.

మనం కడయ సనయయఴ అవుదయమని

నయకు అటువంటి ఉదచద లయలు లేవు. కాఫటిు

అటువంటి ప యౌకలు చ్లివు.

మంతిం, తంతిం
కయ
ీ లు

అనేవి యెండె ఉనయనమ. తంతిం అనేది చినన

పెట్ ుక ని

చచస్ు రస.

అంటే

అది

బాహయభ.

బాహయ

విషయాలపెరన మనసతస కేందీికయ్ంచి ఆధ్యయత్మమక విషయాలోి ిగత్మ
విషయము. ఎటా
ల

ప ందతదయం అనడం, అంతగ అరథం కని

వీలుడెతేంది అది? అంటే సత
థ య్కరణ (grossness) పరుగుతేందచ
కని, సతక్ష్మత యదత. సతక్ష్మత యఱలంటే సతక్ష్మభచైన ఱటి పైనే
ధ్యయనం చచయాయౌ. సత
థ లభచైన ఱటిపెరన ధ్యయనం చచసు త సతక్ష్మత
యఱలనతక వడం సయ్ కదత. కాఫటిు ించంలో అనినటికంటే చయలా
సతక్ష్మభచైన బావం ఏది ? అని కని మనం ిశినఴతు , అందరస
మహాతేమలు ుక ననది ఏమిటంటే క ఱలుగు (Light).
దిఴాతాం అనేది ఒక్ విధమైన కాంతి అని ుక నయనరస. ఈ ఱలుగు
కడయ సూ
థ లం కబటి్, నేనత దయనిన కడయ ుక నత అంటారస
బాబూజీ. ఱలుగులోని కంత్మని తీఴతఴతు దయనిన ుక ంటానత
అంటారస. ఱలుగులోని కంత్మని (Light without Luminosity)
తీఴఱేయడం

అంటే,

ఎటాి

మనము

య్శ్రయౌంచినయ

కని,

ఇందిియగీహయభచైన విషయం కదత. ఇందిియాలకు అటువంటి
వసతువు ఇంతవరకు దొ రకలేదత. ఇందిియాలు ఏవీ కడయ అటువంటి
దయనిన

టు్క లేదత.

రతతవము

ఇది

ఇందిియగీహయ

ఇందిియగీహయము

కదత

విషయం

అనేది

కదత.

ముదటునంచీ

చ్ు ుననమాటే.
మాటాిడలేము.

అకకడ

దయనిన

దయనిన

చతడలేము.

దయనిన

అనతభ్వించలేము.

గూయ్్

వీటనినటిక

ఇందిియాలకతీతభచైనటువంటి వసతువు ఇది అని ఆయన అంటారస,
ముదటునంచీ

మహాతేమలందరౄ

చ్పరస.

అందతవలి

ఏమిటంటారంటే న్నవు తీసతక నే వసతువు కడయ సూక్షమమైనదై
వుండయయౌ ధ్యయనయనిక. అంత సతక్ష్మభచైన విషయంను తీసతక ని,
ధ్యయనయనిక object గా కాంతి లేని దిఴాజ్యాతిని మనకస్ురస.
ఇదచ ధ్యయనం కదయ ఆ షంషథలో కూడా చచస్ు రస అంటే, అధి షర్చ కాదు.
అక్కడ సత
థ లభచైన విషయాలపెరన ధ్యయనం చచస్ు రస. మంతింపెరన
ధ్యయనం చచస్ు రస. విగీహాయధన చచసు త క స్ోు తిం పెన
ర చచస్ు రస, కన్న
సతక్ష్మమత్మసతక్ష్మభచైన ఈ బావన పెరన చచఴతఱళ్ైళ ఇతరతయి నయకు
త్య్దత, Idea లేదత. నయకమతచ త్యౌఴనంతవరకు అటువంటి ధ్యయనం
సాధన చేఴన ఱరళళవరౄ లేరస. యెండో ది ఆధ్యయత్మమక విషయంగ,
ఆత్రమకవిషయంగ

మాతిభ

మనం

ధ్యయనం

చచసు తనయనం.

ఆదిబౌత్మకంగ మనభది క రసక వడం లేదత. మనకు కయౌగే లబధ
ఏమిటి? మనకు య్గేది ఏమిటి? అనన ిశ్న ఱేసతక ననుడె
స్ధ్యరణంగ మీయెవయ్తోనరనయ ధ్యయనం చచసు తనయనమని చ్బతచ , మీ B.P.
control

అమందయ అని అడెగుతయరస ఱరస. మొదటి ీవనఅదచ.

తయవత అడడగే ిశ్న ఏమిటంటే మీ sugar కడయ

control

అమందయ అని. అంతచకని ధ్యయనం చచయడం వలి లయీరకంగ మన
ఆయోగయం గూయ్్ ఆలోచించకుండయ

మనోనిగీహానిన పెంచడంక సం

మనం ధ్యయనం చచసు తనయనమని స్ధ్యరణంగ ఈ కలంలో ఎవయ్కీ
అంత సతలభ్ంగ మీరస చ్లేరస. ఎందతకంటే మనకన్నన బౌత్మకంగ
కఱయౌ. ఈ శ్యీరమేద్రతచ ఉందో తకుండయ డడపో తేందని త్యౌఴనయ
కన్న, దయనిన వీల రనంతవరకు కష్ పెడెత కోమా లో వుంచవలఴన
అవసరం చయలామందిక అనిపసు త వుంటుంది.
అలా ఎందతకు అనిపసు తందో నయకు త్యౌయదత. కోమా లో ఎందతకు
క మనిళ డెక ఱయౌ. వాడు ఇక్ నిక యడు. మనక నిక యడె.
పతకలంలో చయవడం అనేది చయలా సహజం. యే నయయనయ
చచి్పో తేనయననతయ. ఇంకప తయనత యేపో మాపో , ననతన బయట
పయేయండడ. ఇంటలి మంచం మీదవదతద. అరసగు మీద చచరఱేయండడ
అంటారస. అంటే ఏమిటి. ఎంత ధ్్రరయంతో ఱళ్ైళ చ్పరనేది మనం
అరథం చచసతక ఱయౌ. ఈ యోజు చయవు వసతుందనతక ంటే, ముందతగ
ననతన Apollo తీసతక నిపో తయఱ, వీల రతచ అభచయ్క తీఴక నిపో తయఱ
అని అడడగేరకం మనం. ఎందతకు? ఏది శావాతం కదని త్యౌఴనయ కని
అది శావాతంగ వుంచతక ఱలని మహా భ్ిమతో చచఴత ియతనం ఇది.

ుటు్ట,

పెరసగుట,

గ్ట్ ుట

మూడె

సహజం

అనే

జాానం

వుననఱడె, యోగానిక్ర అరు
ు డు . ఱడె మనిళ. అరథం కాని విశమం
ఏమిటంటే, కలకలం మనయయౌ అనతక ంటే ఎటాి? కలకలం ఎటాి
వుంటావు. ఎవయెైనయ పో వలఴందచ. కలకలం ఉండచది ఆధ్యయత్మమకతచ.
బాబూజీ గయ్ శ్యీయనిన మనం శావాతం గ వుంచయలనతక నయన,
అటువంటి శ్యీయనినఇంక టి చతడయలనతక నయన అదంతయ టి్ మాటే.
శ్రరయతచ ఇత్మ శ్యీరం. కందడచది శ్యీరం. పో తేందది. దీనిక క షభమం
వుంది.

షభమం కగనే పో తేంది. కని ఆ చ్రతనయం వుంది

చతస్య, శ్రీ యమచంది చ్రతనయం ఏద్రతచ మనం చతసతునయనమో అది
శావాతంగ వుంటుంది. ఎందతకు ఆ చ్రతనయం శావాతంగ ఉంటుంది?
మీ యొకక చ్రతనయం ఎందతకు శావాతంగ వుండదత. నయ యొకక
చ్రతనయం

ఎందతకు

శావాతంగ

ఱేసతక ననుడె, మనది

వుండదత

స్వరథూయ్తభచైన

అనన

ిశ్న

చ్రతనయం

కబటి్,

స్వరథం అనేది నిజం కదత కబటి్, అది పో తేంది. నిస్వరథభచైన
చ్రతనయం ఆయనది కబటి్ అది ఎుడె శావాతంగా (eternal)
వుంటుంది. ఎుడ్రతచ మనం నిస్వరథంగ వుంటామో అుడె మన
చ్రతనయం కడయ eternal. అది అమరతవం.

అమరతవం వరీరానిక్ర

కదత. ఇటువంటి జాానయనిన చచ్ది ధ్యయనం అనేది మన ఴదధ యంతం.

ఇతయ

షంషథలలో

కూడా

ధ్యయనం

చచసు తంటారస

కదయ!

అవునత

చచసు తంటారస. ఇందయక ఆ అబాబమతో ఏమనయననంటే కటల కిసత
కుయీడె పతర్, పెనిసల్ తీసతక ంటాడె. క్ళాశాలక పో మయఱడె
ుసు కలు, పెనిసల్ తీసతక ంటాడె. ుసు కం, పెనిసల్ అనేది ఒక్టిగా
వుంద్ద కని, ఱళ్ైళ చచఴత ని ఒకే యక్ంగా లేదత కదయ! ధ్యయనం అనే
మాట మాతిభ సాభాం గ వుంది కని ధ్యయన దధ త్మలో

సాభాత

లేదత. ఇది కయ్తో వాదన చచదద యమని కదత. ఱళ్ైళ అడడగరస
అందతకని చ్వయౌఴ వచి్ంది.
ఇకకడ పిణయహృత్మ అనేది, మనకోషం అటువంటి నిస్వరథచ్రతనయయనిన
మనకు అయ్తం చేఴన క పెదద మహా ికయ
ీ
మది.
ురసష సతకు ంలో ురసషేడె ముదటలితనను తయనత తాాగం
చచసతక ంటాడె. చేసతక ంటే ఫహుళంగ వచయ్యంటాడె. అబఴాక్తతక్యణ
అల వచి్ంది అంటాడె. ిథమ శ్కు , ఏద్రతచ వుందో అటువంటి
ికమ
ీ య ఈయన లాలాజీ మహయజ్ గరస చచలరస. ఆతయమరణ
చేసతక నన ఆదిురసషేడె,

తనను తయనత ూయ్ుగ అయ్ంచతక ని

తన శిషేయడడలో య్నభచప
ై ో యాడె.. ఆతయమరణ జయ్గ్ంది అకకడ,
అందతకనే

అది

ఆహృత్మ.

ఆ

ఆహృత్మలో

ంచతక ంటునయనం.

ఎుడె?

ఎుడ్రతచ

మనయొకక

మానఴక

ఱతయవరణం

పెరసగుతేందో అుడె దయనిన మనం ంచతక వచత్.
మన మానఴక ఱతయవరణం మన శ్యీయనిక మాతిభ య్మిత్మ
అమనుడె పిణయహృత్మక అరథ ం లేదత. పిణయహృత్మ వలి నయకు B.P
తగుీతేందయ, sugar తగుీతేందయ అంటే అది షర్చ కాదు. కన్న మీరస
ఆలోచించయయో లేదో , Morning prayerలో చ్పనత నేనత,

నినన

prayer లో కడయ చ్పనత నేనత.
Thou art the Ocean of Bliss. We are seated in it. The waves
of Thy Ocean are passing through us removing all the dirt
and diseases.
ఈ మాలిన్యాలు (dirt and disease) అనే మాట మనం ఎందతకు
ఇకకడ use చచసు తనయనం అని ఆలోచిఴతు , ఇుడె మనకు మానఴక
రుగమతలు ఏవైతచ ఉన్యనయో, మన యొకక సంస్కయలు ఏవైతచ
మనకు అడెిడెతేనయనయో, ఱటి నతంచి తొలగ్ంచతక ంటాము. ఆ
diseases నతంచి.
చయలా సతనినతభచైన విషయం. నినన యఘవన్ మాటాిడెత
ఏమనయనయంటే? ధ్యానం అవడంతోటే నయ

condition ఏమిటి అని

అడడగే జాడయం నయకుంది అనయనరు. అది జాడయం. అంటే ఏమిటి?

భ్గవంతేడడ దగీ రకు వచి్న తయవత కడయ, బాబూజీ దగీ ర sitting
తీసతక ననతయవత కడయ, బాబూజీపెన
ర మనసతస పెట్క, మన పెరన
మనం మనసతస మరలు్క ని, చినన మనసతస, ఆయనతో వుంటృ
ూయ్ుగ రబిహమసవరౄంలో ఐకయం కవలఴన క య్క ఉండగ,
నేనటాి వునయననత అని అడగడం చతస్య, అది క జాడయం.
ఇటువంటి జాడయయలు పో తయమ. ఆధ్యయత్మమక జాడయయలు పో తయమకకడ.
ష్యగర్ వాాధి, బ.పి పో తేందయ అంటే అవి పో ఱలని లేదత. యెండత
వుంటామ. మాతిలు ఱేసతక ంటే తగొీచత్.

వాాయాభం చచఴతు

తగుీతేంది. డయక్ర్ లు ఱమయ చ్పు రస. భంచ్చ బాలుడివి అయితే
ఱరళళది చ్పతు అది ఆచర్చసాువు. దయనిక దీనిక లంకె ట్ కండడ. కాఫటిు ఈ
మాతిం షుష్టుక్యణ మనం ఇవవగలుగుతయము. మన ధ్యయనయనిక, ఇతర
ధ్యయనయనిక తచడయ ఏమిటి అంటే, ఇదీ తేడయ. దీని ో ూయ్ుగ చయలా
సతక్ష్మభచైన బావన తీసతక ని, సతక్ష్మమత్మ సతక్ష్మభచైన పిణయహృత్మ
దయవయ రతతవంలో ఐకయం కవడం అనేది మన స్ధన యొకక
అరథం.
Thank you.

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.

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

―IMPERIENCE‖ training centre.

conducted

at

Those who are

interested may contact over telephone or log onto
our website www.sriramchandra.in for registrations.

IMPERENCE
Centre for reaserch and Training in
Pranahuti Aided Meditation
5th Floor, Laxmi Paza, Entrenchment Road,
East Marredpally, Secunderabad – 500 026
Ph: 040 - 27731223

We

must

cultivate

the

habit

of

forbearance and tolerance, putting up
coolly with taunts and rebukes of
others, feeling ourselves to be at fault.
This is not too great a sacrifice for the
attainment of the great Goal. If my views
seem to be appealing to you please try
to follow them. This will bring you
greater peace. If you find yourself
inefficient for it, then you should resort
to prayer with a suppliant heart. Do this
and see whether you are able to
overcome anger or not.
- Pujya Babuji Maharaj
-

