పల, రవ య లౖన ా ా హృదయ పరక పణ మమ ల.
#$ట& 'ద(, 'దర)లక పణ మమ ల
పస, ుత ./01 క సంబం45ం6న అంశమ Showers of Divine Grace
ల9: Method of Training నుం;< =>?నబ;<న
If we are in the the hands of a real Master, all
the things necessary for man to be called man
gradually come out of themselves(SDG 54) మనమ సమరC
గ ర)వE FేతHలల9 నునIFJ,

మ:Kి, మ:ష:Nించు?నుటక ావPQనR

అ:Iయ SాటంతటST, కUVWNి సమకXర)ను. ( అమృత వZణ[ . N\] 60)
పస, ుతమ

./01 క ఇ6aన అంశమ ను పbPం6న,

ఈ ./01 క

మ ందు bUకృషd జ1 fషg 0, 2010 ల9 :రjkం6న ./01  అంశమ “మ ాl /
మల0త”. గ ర)వE nకo N\మక లpవసు,వE అqన Sా;ే మ ాl.
“మ ాl”

లా

వEంచుకనIపsడu,
మనమ

తయrరగ ట

మనమ

లpమ

vకవEంచుకంటw ాదు,

సంzాx5ంచవల.ి

య నIx5.

ా

మనదృKిgల9

x : ావల.ిన అరyతల

సంzాx5ంచవల.ిన

అరyతలల9

{టg {దటx5 పస, ుత ./01  అంశమ: 1 |}వమ .
పపంచ సృKిg భగవంతH: సంకలమ కనుక పపంచమ ల9: వాసుల:Iయ
భగవదంశq. ా: సృKిgల9: వాసుల:Iంట& కంటw నIంా, భగవంతHడu
మrనవE: మనసుQ1స, అతHత, మRా a x5x1
5 డu. మrనవEలల9
పపవృ, , మrనవ పవృ, , xైRక పవృ, RRధ zాళల9 కలగల.ి య నIR.
మrనవEడu తన మనసుQల9: పపవృ, నుం6 బయటప;<, మrనవ పవృ,
న45గ0ం6,

xైRక

పవృ, #$

కX;<న
1

x5వలpణ ల

N/ంzంx5ంచు?:

సర|}తృతమ #$, x5వమrనవE:ా పణ మమ Fెంx5, x5వ మrనవ
పపంచ ఆRావమ నక #$డడu# డ:, తర)Sాత భగవంతH:ల9 నV తన
సృKిg పపరdత FేకXర)ా,డ:, మrనవE: అతHత, మ Rా సృKిgంF డu.
పజ bUామచంద మహా (ాజపర)) Sార) qలrRవ, ార).
“సృKిg మలVన
 ఆx5 Fైతన శ, ప మrనవEలల9ను |}గV మనసుQా
NిలవబడuచునIx5. ఈRధమ ా మrనవE: మనసుQ ఆx5 Fెత
ౖ న శ,ల9 |}గV
RకంచుచునIx5.”
“మనమ {దట& ా, ఈ పపంచమ ల9 పEట&gనపEడu, ఏమలమ నుం;<
x5 వ6a1  అx5 పRతVన
 x5 ాబట&g మనమ కXడ పRతHలా వEంట&0.”
భగవంతH:N/ౖ ఆ4 రపడడం అ1Tx5 {టg {దట&x.5 ఏ అ.ి, తVనపట& అx5
ప,ా, భగవంతH;< N/ౖ ఆ4 రప;< ఉనIx5. అx5q సతVన
 .ిC . మనం ప
ఒకoరమ

ప “పపనుIలVW” {దట. ?ంత ాలంతాత “భక,ల”

ా, 6వ “ా, య ల” ామrామ . {దట పపనుIలా వEనIమనం,
ఆల96ంచడం {దల N/టg ,
&

తర)Sాత

qలrాదు N\మ F లrపద:

భక,లమయrమ . తాత మన పత1 :I పద¡సూ
, ,

సృKిgంచడంల9

1 శనం Fేయడంల9గల మనామాC£లను పద¡ంచుత¤ వF aమ . ఈ Rధంా
మనPI మనం x5గజ¥ర)aక1 Iమ .
""మrనవEడu

తనక

పతనమావచుa.

పEర)షHడu

పSాడuా

ర§zందనూ

వచుa

ల¨క

ఇపsడx5 ఏRధంా జర)గ తHంxో ఒకo pణం ఆల96x ం.

పపంచం నలª ాను,
కXరaబ;<వEంx5.

# ను

దటg ంానువEనI సూ«¬f సూpf పరమrణ వEలFే

ా: Sాట& మధ అసషg Vన ాం కXడవEంx5.

పకoపకo1T

వE1 Iయ1T
2

|}Sా:I

అx5

పకృ,

ధృవపర)సు,ంx5.

x5Sనుfఖులౖన R¯ల, RSTకవంతHల పాశవంతVన ఈ |}Sా:I దృKిgల9
వEంచు?:

లr|}:I

zందు# ర).

x°:

నIంా

|±క

ఆకరZణ

ల9బ;<నSార), ఆ నలª : పరమrణ వEల#$ సంబం4 ల1Tరర)చు?: x :వలన
సూ
C లతర ఫP# లను సంతంచుకంట³1T ఉంట}ర).
ఫPతంా అR ఘ భRా,q.

:రంతాల9చ1 పరంపర

ఆల9చనల |}వమ దల1Tరర)ా,q.

బయV ఆవరణల Uంద ఏరడu# q.

అR

అST మrయrRక ప|}Sాల

.ిC రపడ; : అనుకXల ప.తHలను
ిC
qరర)ా,q. ఆ Rధంా శ(ాణ వEలN/ౖ
ప;<న

ప|}వం

Vదడu

nకo

సంాoరమ ల¨రడ; : x  సు,ంx5.

ందంN/ౖ

పµంµసు,ంx5.

ఇx5

అR ాఢంా 1 ట·?: సులభంా

ల9బర)చుకంట}q. దుషg పవృతH
, లక xోహదం Fే.\ పసరాంగ# లక అత;<
మనసుQ మంత గట&gా అంట&N/టg ·?1Tటట·
ª Fే, ాq. ఆ Rధంా అతడu j¸1 
j¸నుడవE# డu.

ఈ దశల9 సదు
¹ ర) శ, మrతVW అత;< అంతరంక .ిC ల9

మrర)ను .ి?:వ6a అత;<: ాzాడuతHంx5''.(అమృత వZణ[ N\] 8,9)
బ}బ ార), Sా రచనల దాxేశమ ల Sాఖrనమ ల9 ఆxేశమ (4)
నందు ఈ Uంx5 Rధమ ా మన nకo x5గజ¥ర)డuత1 :I Rవం6య 1 Iర).
""మrనవE:

|}వ1

కంపనమ ల

x5వసంకల

కంపనమ లకంట¼ను

వకమ గ నుండuటFే ఆ కంపనలnకo సహజCలత మను:ల9./త
ౖ మ
పSTంFెను.

భగవతoPత

కంపనమ ల

సహజమ గ

:రfలమ లను,

సూpfమ లను అగ టFే అR Sా: సహజ స|}వమ ను :ల?నగల¹ను. ా:
మrనవ సంకల కంపనమ ల వకUగ గలవq½ను.

ఇx5q Sా:యందP

|¾దమ . పరతతమ యందుగల సర శక,లను మను: యందును గలవE.
#¿P«Àభ సమయమ న SÁలవ;<న సూ«¬fణ సమ x యమ అత: సంకలశ,
యందును ఉండuటq x°: ారణమ .
3

ా: Sా:x5 వక SÁఖ
ౖ యగ టFే

Sా:

చరలను

R:Âంపబడ
#$డ;ెను.

వక
జÃFెaను.

మrర¹ మ న
ఇవ:Iయ

పయ:ం6
కల.ి

పావృ, మrర¹ మ న

6కoల

అ45కమగ టక

Sా:యందP ప సూ«¬fణ వEను భగవంతH: సువక, సృKిg

పాశమ వల 0గ ల బలవంతమ ను, శ,వంతమ ను అq½ను. ఈ Rధమ గ
మనుడu సయమ ా ఒక 6నI సృKిg: ాRంFెను. అత: శక,ల:Iయ ఈ
Rధమ ా ఉÄ వనమ లగ టFే బలసంపనIమ లౖ {ం;<పట·gదల గలవq½ను.
అత: మనసుQ |}వనల Sా:#$ సహకంప {దP;ెను. x°: ఫPతVW |}వ1
పపంచ సృKిg. ఆర)బయట RహంపEమ: ఒక పవృ, అత:: z'తQjkంచును.
మnక పవృ, జలబ
మడవx5 మnకట&,

Fేయ ను అను 1Áపమ #$ x :: Sాంచును.
1 ల¹ వx5 STకట& Fెపsను.

ఐదవx5 ధనమ

1 ÄంపEమ:య , ఆరవx5 ఉxోగమ సంzాx5ంపEమ:య vర)ను.

అ45క

శUమ వలద: ఏడవx5, ఒక ధనవంతH:యండ జ Sా:: తృNి, పర6 తx ా
ఆ.ిC :

zందవచుaన:

ఎ:0దవx5

#ెలను.

సం# నవంతHడuా:FJ ఈ ఐశరమ

మకట&

RSాహమr;<

:రరCకమ: #ెలను.

6వరకతడu

RSాహమr;< సం# నవంతHడu అగ ను.

µడÇ ల N/దSారగ ?లx5 Sా:

Rx వంతHలా జయ సమస ఎదును.

ఒక1 టకమంx5రమ న "జÈలr'

మం6 అనయమ Fేయ చునIద: R: ఇపEడత: 1 టకమ చూడvక
కలగ ను. అతడచట  ఆ R1Éదమ ను 1 ల=>దు ార)ª చూచును. జÈలr
nకo 'యగమ

వయrరమ

ఆ 1 టకమ ను మరలమరల చూచుటక

అత:: z'తQjkంచును. ఆV SాలXaపEల వయrరమ ల అత: ఉxేగమ
కPంచును. అVను గaన ప Rషయమ అత:: ఆకZంచును. ఇx5 N\మా
పణ0ంచును.

ఇపsడతడu అxే ఆల9చనను వమ

Fేయ ట {దల

N/టg ·ను. తతÊPతమ ా ఆల9చనక శ,: qFెaను. అx5 అలSాట·ా మr=ను.
ఈ వలయమంతయ

మంత వతరమగ ట {దలq½ను. ఈ అలSాట·
4

అత: పపంచమంతయ

జÈలr వల క:Nించు పవృ, ఏరడuటక N\ర
 ణ

qచుaను. ా: జÈలr nకo :రంతర ఆల9చన ారణంా అత:
స1 fర¹ మ న ధనమ సంzాx5ంచుటక సమయమ xొరకదు.
xొంగతనమ

Fేయవలన:

అను?నును.

ా:

p

ధనమ ?రక

అత:ల9

భయr:I

కలగజసు,ంx5. ా: జÈలr ఆల9చన అత:: Rడuవక 6టg 6వరక N/డ#$వల9
xొంగతనమ Fేయ టక .ిదÌప;ేలr Fేస, ుంx5. అత: {దట&.
ిC ఏ0! పస, ుత.ిC 
ఏ0! అతడu తన |}వ1 వలయమ న 6o ఈ Rధమ ా తయrరq½ను. ఇxే
Rధమ ా

మ?:I

సంఘటనల

వలయమ ను దృఢతర{నర)aను.

మ?:I

6కoలను

కPం6

ఈ

Sా:యందP Cలత అవృx5Ì యగ ను.

తతÊPతంా |Îాలrలసత, vపమ , ాVWచÏ {దలగ Sా: x సుడగ ను.
కªప, ంా Fెzాలంటw అత:ల9 దుషg పవ
 ృతH
, ల సVWfళనVWరడuను. ఇంతక
పరమతడనుసం6న మrర¹ మ ను కUమమ ా వదP మనసుQను స1 fర¹ మ N/ౖ
ంx°కం6నFJ N/ౖ Rషవలయమ నుం;< అతడu SÁనుకక మరలగలడu.
ఈ Rధమ ా మనసుQను SÁనుకక మరలaట ామrన మrనవE: శ,
0ం6న ప:.

అందుFేనతడu అతHనIతమగ

ఆ4 fక .ిC ల9నుం;<

పతనభయమ ల¨: మపEర)షH:యండ జరవలను.'' (bUామచంద మÐPక
రచనల N\] 188, 189, 190)
""zారంభంల9 R# వసాల ప0తంగ ఉం;ేR. ాలం గ;<6న ?x° పసాల
పజల

R# :I

ప|}Rంతంజాq.

x:

ఫPతంగ

అవసాల

N/ర)గ1 రంం61 q. |±క దృకధం నుం;< చూ.\, పపంచం x5నx51 వృx5Ì
Fెందు#$ంx5.

ఆ ారణంగ |Îగ Rలrాల కUమంగ అవసాల ాC1 :I

ఆకU0సు,1 Iq. ఒక Rధంా Rతం ప,గ |Îగ లrలసతంగ తయrరqంx5.
ఆకరZణల, Sాల=> మన ాంp మంత అ45కంాను, మంత దటg ంాను
5

N/ర)గ త¤1T ఉంx5. మన ఆల9చ1 శ,Fే అx5 :రంతరం మంత బలపడu#$ంx5.
ఆRధంా వ,గత మనసుQ ప,ా Fె;z
< 'qంx5. ఆ ారణంా1T అత45కంగ
చంచలమqంx5.

వ,గత మనసుQ nకo అ చంచలతమ

ఆల9చనల, Fేతల ప|}వంFే వృx5Ì అq వమవE#$ంx5.
మన R45: ర§zంx5స, ుంx5.

మన

ఇx5 ఆ తర)Sాత

ఆ Rధంా మన R45 qÑ మ1Éచంచలతమ Fే

న;<Nించబడu#$ంx5. వ,గత మనసుQ qపsడu అట·వంట& స|}వమ నక
అలSాట·ప;< మనం x : ఆxేాల1T అనుసంFేటట·
ª Fే, 'ంx5. మనం ఆ Rధంా
ప,గ zాడq1 మ .

అందువలన మనం qపsడu వ,గత మనసుQను

సx5దవల.ి ఉంx5. x : పదÌ , మనసుQ అనవసరంగ zాకలr;ే Rషయrలక
ఎట·వంట& సంబంధంల¨: సరళ Rత R4 1 :I అనుసంచడVW.

x : అరCం

వన పమrణ :I త¹ంచుvSాల: ాదు; ా: x :: «¬ళన Fే.ి x :నుం;<
అగ ఉం;ేటట·వంట& Sాట&:, అనవసరVన
 Sాట&: .ిSయ
T డVWన: x :
అరCం''.(ఉx°¹ త 89)
పస, ుతమ

మrనవEడu,

తన

సృKిgqన
½

ారCమ ,

అహంారమ ,

మమారమ , అసూయ, xేషమ , దుాశ, అపనమfకమ , {దలౖన
Fెడu

లpణ ల#$

తపsx ల9

ప;<

తన

ఆRావమ నక

మలVన


భగవంతH:, మర6, ప,ా |±కSాదమ ల9 మ :, మృగాCqల91T
వనమ ాస, ు1 Iడu. :జ¥: ప మrనవEడu, # ను ఈ Rశమ ల9 ఒక
భగవదంశను మrతVన
W :, తలంచక # ను STర), పపంచమ ల9: 0గ#
పజలందర) STర) STర)ాను1 Iర: తలం6 సంక6త బ x5C #$ # ను తన కట·ంబ
సలrభమ

?రక మrతVW పయIంచుచు సమrజమ ల9: 0PనSా#$

నIమ ా పవ,ంచు చు1 Iడu. x°: వలన పపంచమంతట} ప ాCqల9ను
అాం పబP పజల సుఖవ1 : దూరమగ చు1 Iర). x°: నుం6 బయట
6

ప; లంటw మrనవEడu తన సృKిg: అంత{ంx5ంచు?:, |±క Sాదమ #$
కX;<న RతR4 నమ

నుం;< ఆ4 fకత#$ కX;<న వనR4 నమ SÁౖపE

మరలrP.
అ.ిC రVన మrన.ిక .ిC  కPన మrనవEలను ఉదÌ ంచుటక అలª కల9ªలమ గల
మనసును కUమపర6 ాం పాంతతల Sా మనసులల9 పEనర)దÌ ంచుటక,
Rషg మ,మతమ

(Special

Personality)

ను,

తయrర)Fేయ టక పకృ కడu ఆతHరత#$ ఎదుర) చూ6నx5. ఇపట& వరక
అట·వంట& వ, అవసరమ పకృ కలగల¨దు. పకృ సృKిgంచుట, మయ
మrర)ల

Fేయ

శ,q

ాక,

R1 శనమ

చకox5దుటక ఏRధVన మrర¹ మ

Fేయ

శ,

కXడకలదు.

క:Nించకz'వEట వలన,

ఇరవయవ

శ# బమ పధమrరCమ ల9 ఒకRషg మ,మతమ ఆRావమ నక ఆవశకత
ఏర;ెను. అట·వంట& వ,: తయrర) Fేయ టక bUామచంద మహా
(ఫ?#ేఘ) Sా: ఈ భపపంచమ నక పంపబ;<. ఆయన తనక ఒసంన
ారమ :ర,ంచుటక, మర)గ న ప;<వEనI zాణ హÒ పారR4 నమ ను
పEనర)దÌ ం6 Sాడuకల9: #ె6a మయ , మrనవEడu పపవృ, నుం;<,
మrనవ పవృ, ,

అందుం;<,

xైవపవృ,  ఎదుగ టక,

మrర)ల Fెంx5ంచు ?నుటక ఎ:Iమrరª q1

x°: తనల9

zాణ హÒ: zందుటక

భగవంతH: zాÌం6 వరమ ను zంx5.
పకృ ఆxేానుారమ పజ లrలr మహా ార) పజ bUామచంద
మహా

(ాజప)

Sా:

Rషg మ,మతమ

(Special

Personality)ా తయrర) Fే.ి మనక పాx5ంచడVWాక, Sార) Sాల9
ప,ా లయV1 ర).
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పజ బ}బ ార), ఆధు:క R# : అనువEాను, ామrనమrనవEల
అవలంµంచుటక సరళమ ాను సహజమ ాను ఉం;ేRధమ ా తగ మrర)ల
Fే.ి #ేP=>న

zాణ హÒ#$ కX;<న సతపథమrర¹ మ (ాజÂగాధన)ను

మనంద పాx5ంF ర). ఈ సతపథమrర¹ మ

గృహసుCలాయ ంట³ ఐjkకం,

ఆ4 తfకం, అ1T Rతంల9: =ండu |}ాల కX; సమrనంా పాంప
జసు?1Tటట·
ª Fే.,
ి మన :జ Rత లpVన ాశత సతzాNి, : సులభంా
zందుటక ాధప;ేటట·
ª ా ర§zంx5ం6.
ఈ పదÌ  (సతపథమrర¹ మ ) ల9 =ండu అంాలనIR. ఒకట& సయం కృKి ల¨క
అ|}సమ , =ండవx5 గ ర)వEా సయసహాాల.
అ|}.ి # ను తపకాధన Fేయవల.ినR.
- ఉదయం 4 నమ
- ాయంాలమ «¬ళన
- ా zారCన
- "ఎ' మయ "µ' µందువEలN/ౖ 4 నమ
- ా 9.00 గంటల zారCన
- దాxేశమ ల zాట&ంచుట
- x5నచర Sాయ ట
zాణ హÒ x ా గ ర) సయమ zందుటక
- వ,గత .ిటg ం& గ ల సుvవడం
- సతQంగమ లక జరగ ట
- భం; ాలక జరగ ట
మన మrన.ిక .ిC : మనమ

కUమపరచు?నుట అాధమ

ావEన మన

మrన.ిక .ిC : కUమపరచు |}దత గ ర)వEార) .ీకంతHర). ావEన
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ఆయనప:

మనమ

సహకంచుటక,

Sార)

మన6aన

ాధనల

తH.చ.తపక zాట&ంచ వల.ి య నIx5.
మrనవE:ల9 Fైతనమ ,

:మIాCqFెత
ౖ నమ ,

ఊరCÖాCq Fైతనమ

(మrనవ) మయ xె×
ౖ Fెత
ౖ నమ ల కలవE. :మI Fెత
ౖ నమ ారCమ నక
ప0తVయ

ండuను,

x°::

అ45గ0ం6

:ారCమ ాగల

మrనవ

Fైతనమ ల9య ంట³ పారCమగ xై× Fైతనమ నక మrనవEడu పEØగ0ంచ
వల.ి య నIx5. Nిండ పxేశమ ల9నునI 5 గUంధులను పభ పరచు?నుచు,
Sాట&ల9

మనమ

అవృx5Ì

Fెంx5ంచుvవల.ిన

అనుకXల|}వమ ల,

ఆల9చనల, అలSాట·
ª , అవృx5Ì Fెంx5ంచు?:న, మrనవ Fైతనమ నక
పEØగ0ంచగలమ .
పజ బ}బార) Sా రచనలల9, పసంగమ లల9, :మIాCq Fైతనమ
నుం;<

మrనవ

Fెత
ౖ నమ నక,

x:

నుం;<

xె×
ౖ

Fెత
ౖ నమ నక

పEØగ0ంచుటక q6aన సూచనల F లr సూpfంా #ెPNి. Sాట&:
అవాహన Fేసు?నుటక ామrన మrనవEలమqన మనక అంత సులభమ
ాదు.
పజ ా ార) ఆF ర)ల కట·ంబమ ల9 జ:fం6నSార), తత ాస, Ùమ
మయ

మనస, త ాసC మ
Ú లల9 :ాdతHల. Sార) Sా ఉxోగ |}దతల

:ర,ం6నx5 ాfక ాఖ ×ట:Iంట&#$ zాట· ఆ4 fకంా పజ బ}బా
N\మక లpవసు,వqనSార). :రంతరం పరjkతమ , పరసుఖమ

గ ం6

ఆల9చన కPనSా=> మన అవాహ1 ాUహతక తనట·
ª ా ప Rషయమ ను
Sా ాధ1 నుభవమ #$ Sా పసంగమ లల9 రచనలల9 #ెPNియ 1 Iర).
దాxేాల zాట&ంచుటక Sాట&N/ౖ q6aన Rవరణ, పజ బ}బా6aన
ాధనల

అనుసంచుటల9

zాట&ంచవల.ిన
9

R4 నమ (Procedure)

#ెPNియ 1 Iర) మయ

zాణ హÒ: zంx5నపEడu మనల9 కP అను

భతHల ఎట·
ª ండuన1T Rవరణల {దలగ నR.
మ ఖంా పపవృ, నుం;< మrనవ పవృ,  పEØగ0ంచుటక మనయrత
Nిండ పxేశమ ల9: ఐదు గUంధులల9 మrర)ావల.ి య నIx5. x°: గUంధులల9
మనమ N/ంzంx5ంచు ?నవల.ిన అనుకXల స|}వమ ల, మనమ z'ట·g
?నవల.ిన పకXల |}వమ ల #ెPNియ 1 Iర). అxే Rధమ ా vశమ ల
అనIమయvశమ ,
vశమ ,

zాణమయvశమ ,

మయ

ఆనందమయ

మ1Éమయvశమ ,

vశమ లల9

Rజ¥¯నమయ

N/ంzంx5ంచు?నవల.ిన

అనుకXలస|}వమ ల, మనలను ఈ vశమ లల9 పట&g బం45ంచు ప కXల
|}వమ లను Rవం6య 1 Iర).
మrనవ Fెత
ౖ నమ
I. సతమ .

-

అ:I సందరమ లల9ను,

మనా SాF

కరfణ,

సతమ నక కట·g బ;< య ండuట.
II. అjkంస

:

-

మనా,

SాF ,

కరfణ ,

qతర)లను

ల¨కండuట,

ఇతర)లx5

బ}45ంచుకండuట.
III. ఆ.\, యమ : - xొంగ తనమ Fేయకండuట
IV.

అపగహ
U మ:

-

అ# శ

ఆంచకం; వEండమ .
V. బహfచరమ : ?2బహfచరమనా xెవ
ౖ మ #$ సVకత కPయ ండuట,
అనా RశFైతనమ నక సంx5ంచుట.
మrనవ

Fైతనమ ల9

?ంత

పEØగ

Fైతనమ నక పEØగ0ంచును. x°:ల9
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ా45ం6న

Nిదప

ాధకడu

xె×
ౖ

1. .\Sా|}వమ . 2. # గbలత 3. సహారమ . 4. సతపథమrర¹ మ నక
కట·gబ;<య ండuట.
పజ బ}బా ఆxేశమ ల, మనా, SాF , కరfణ ఆచంచుSా:
సతHÊర)షHలా N\oనవచుaను.
పంచ

Rాాల:

ామమ ,

vUధమ

హమ ,

ల9భమ

మయ

అహంారమ . ామమ , vUధమ అ1Tx5 భగవంతHడu q6aనST ా:, అR
మనమ Fే.ింx5 ల¨దు. మనం Fేసు?నIxే0టంటw అహంారమ , హమ ,
ల9భమ . ామమ ,

vUధమ

అ1Tx5 భగవంతHడu q6aనx5. ా: మనం

.ిSయ
T ల¨మ . అణగxొo#ే qంా ఎకoవ పమrx ల¨ వా,q.

అణగ

#¿కoకం; x :: ాస, ంత సమమ (balance) Fేసు?నISాడu మ:Kిా
ఉండగలగ # డu. (సతపథమ సంపEట& 9, సం6క 4, N\] 7 2002)
పజ ాార) "ఆ4 fకత' అను రచనల9 ఈ బ}ధల ష;<ధమ ల.
1. xేహVW ఆతfయను బ x5Ì 2. మనమ సతంతHలమ1T బ x5Ì 3. మనమ
పరమrతfక ాక qతర)లక Fెంx5న Sారమ1T బ x5Ì 4.మనలను మనమ
ర«<ంచు?నగలమ1T బ x5Ì 5.శ(ర బంధువEల¨ బంధువEల1T బ x5Ì 6.ఇంx5యజన
Rషయమ లననుభRంచవలన1T బ x5Ì . (ఆ4 fకత, N\] 73)
ఈ ఆర) రకమ లౖన |}వమ ల Sాట& సంబం45ం6న బ}ధల మనలను
బfండమ ను Fేర నడuÇ?ను న: #ెPNి య 1 Iర).
సతపథమrర¹ మ ల9 ఇ6aన ాధ1 R4 1 ల గ ం6 Sాట& nకo Rషg తను,
మనక

అవాహన

కPటట·
ª ా,

బÎధయం

పరసరం

రచనలల9

#ెPNియ 1 Iర). Nిండ పxేశమ ల9: ఐదు గUంధుల, మయ vశమ లను,
ప, ాRసూ
, , మన ాధన ఏ Rధమ ా ?నాంచవలన: ఆRధమ ా ాధన
?నాంచు ?:న, Nిండ పxేశమ నందు మన యrత ప, Fేసు?నగల
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మనకండª క

కట&gనట·
ª ా

""bUామచందు:

ాజÂగమ -

ఆ4 fక

లpాధన''ల9 #ెPNియ 1 Iర).
""x5వకృప గ ర)xేవEల సయమ x ా మrతVW వ,ల9: పవjkంచడం
ాధమÐతHంx5.

అందువలª అ|}.ి, గ ర)వE x ా x5వకృzా పSాహమ

తనక కర)ణ[ంచమ: zాCంచడVW :జమ ా Fేయవల.ిన ప:. సయంకృKి
ల¨క అ|}సమ

ఆ x5వకృపక మనలను zాతHలా Fేయ టక ాధనమ

మrతV.W ''(అమృత వZణ[ N\] 25)
పజాార)

{టg

{దట

zా4 నత

zారCనక

య 6a

ాధనzారంం6నట·
ª ా #ెPNియ 1 Iర). zారCన సమయమ ల9 మనకంటw
పSార)1 Iర). Sా: మనమ అCస, ు1 Iమ అ1T |}వమ N/ంzంx5, మన
తకoవతనమ ను మనల9 N/ంzంx5ంచు?1Áదమ: #ెPNియ 1 Iర). ఇంకనూ
అసల మనక zారCనFెయడVW #ెPయదు, zారCన ఎలr Fేయrల9 x : ?రక
zాCంచమ1 Iర).
ఆRధంా zాCం6#ే మనల9 zారCన x ా Rనయమ ,

:రంతరసfరణ,

ఒx5య ండడమ1Tx5 అవృx5C Fెందు# య: Uంx5 Rధమ ా #ెPNి య 1 Iర).
Pray(beg) that you pray (be submissive)
continue to pray (Constant remembrance) so
that prayer (yielding) may continue.
{టg {దట& ాా మనమ
zారంభ

.ిటg ం& గ లల9

and

ఈ మrర¹ మ ల9 పSTంచుటక :ంపబ;<న
""గ ర)xేవEల

ఆయనల9గల

పదÌ Vన
 xైవతమ ను అ|}.ీల9: పSశ
T N/డuదుర).

ఎందువలననా

qx5 ఆయన ప:.

{టg {దట

Øజ

సయ సహారమ ల ?రక Sార) ?:I పదÌ తHలను

సూ6ంFెదర). x°:ల9 4 నమ మ ఖVనx5.''(అమృత వZణ[ .N\]. 55)
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పచయ

.ిటg ం& గ లల9

ఆల9చ1 సంపం, "U'

{దట&

Ø

"L'

అను

|}గమ నక

z'వE

అను |}గమ నక మÞంచబడuను. మనక వFేa

|}Sాల I కXడ హృదయr: వా,q. ఆ ఆల9చనల I కX; N/న
ౖ ుం;< Uంx5(
Lower portion) SÁౖపE ,
nకo Sాంఛల,

Lower portion అంటw ఏÈ ల¨దు మన

vకల, పపవృతH
, లక ావల.ిన బలమ . R అ1Tx5

వEం; లంటw ప పవృ, వEం; P. ప పవృ, పకo1T SÁళàతHంx5 Power
అం# కX; .

భగవంతH:

Power, x :1T మనమ మrనవతమ SÁౖపE

మÞంచడమ1Tx5 ఈ L to U.
=ండవ "U'

|}గమ నక అనా,

ఎగ వ |}గమ నక మరPం6న

ఆల9చ1 సంప, ఆతf చకUమ SÁౖపE మరలa బడuను. ఆతf అ1Tx5 ST, Upper
portion అనIx5 ST. Upper portion ల9 మనnకo ఉనIతVన
|}Sాల మ:Kిా, మrనవEడu ా బతకడమ1Tx.5 ఇట· (ఆతf) పకo మనసు
ా: మÞనపsడu "మ Kి' అవE# డu. ఒక పకoక మÞ#ే మ:Kి అవE# డu,
ఇం?క పకoక మÞ#ే మ Kి, అవE# డu. ఎపsడూ ఆతfSÁప
ౖ E ఆల96ంFేSాడu
మ Kి, N/ద ఉxేాల#$ వEంట}డu. ఎపsడూ ఆశయx5Ì : vర) కంట}డu.
(సతపథమ సంపEట&10, సం6క 2)
మన ాధ1 పదÌ ల9 మనక zాణ హÒ పజ బ}బ మా x ా
:రంతరం పసస, ూ1T వEంట·ంx5. ఒకా గనుక మన ాధ1 పదÌ  పచయం
(introduction) అq#ే, ఈ సంబంధమ (connection) :రంతరం
వEంట·ంx5.

మనమ పpక;< (Trainer) దగ¹ రక z'qనపsడu x ::

Sార) ఎకoవా పజPంప Fేస, ుంట}ర). ఈ సంబంధం :రంతరం మన హృదయ
తంతHలను సx5దుత¤1T వEంట·ంx5.( ాజÂగ ాధన 57)

13

ఉదయం 4 నమ
మనమ మన 4 నమ ల9 హృదయంల9 ాంల¨: x5వజá "ఉంద: 4 నమ
Fే, ామ . సతపథమrర¹ మ nకo మ ఖáxేÌ శమ మనమ "nillness' క
ాSాP. x°: practical

ా అట·వంట& nil

thought

మ ంxే

ఇFేaార). ఇకoడ మన6aంx5 భగవంతHణâd . ఆయన ఇFేa.ి భగవãతతమ1T
|}Sా: ప,గ సప;ే ఒక |}Sా:I మనFేa.ి, x°:N/ౖ లగIంFేయం;<,
4 నం Fేయం;< అ: మయ భగవతతమ ఏx5 వEంటw అxే జర)గ తHంx5ల¨.
ఊర)v వE. Divine light without luminosity, yield to
him depend upon master and keep quiet. అ:. x°: x ా
మనల9 తకoవదనమ

అవృx5Ì Fెంx5. మనమ

ఏ0 ల¨మ ,

అ:Iట&

మrసg ర)ా Èద ఆ4 రప;< వE1 Iమ1T |}వమ వృx5Ì FెందుతHంx5.
«¬ళన
మనల9 వEం;ే మrP1 ల మల, R«ప మయ ఆవరణల మనలpమ N/న
ౖ
అసషg త,

:మI

.ిC తHలల9

వనమ

గడuపEట

మలసంబంధVన


మrPనమ ా Fెపs?నవచుaను. కషg తరVన
 R«ప, ఆవరణల =ం;<ంట&నుం;<
మమfPI ాzాడమ: అ1 Iమ . మలr:I clean Fేసుvవల.ిన |}ధత
మనx5. ఈ «¬ళన Uయల9 1/3rd of the duty మrతVW మనF aాయన
2/3 rd ఆయన సుకనIర). x°: పpకను నుం;< కUమrనుారమ వ,గత
.ిటg ం& గ ల సుvవడమ .
పజాార) ""The Demolition of the Past is a chapter
in the Natural Path'' ./01  నందు ఆ4 fకమrర¹ ంల9 మన
nకo Blemishes

#ెలపEచూ ×ట&: మనమ

z'ట·gvSాP అ:

#ెలపEత¤, అq#ే పజ బ}బ ార) ×ట&:, మనలను వ,గతంా
14

zట·g ?నుట నుం6 ాzాడuత¤, F లr Sాట&: «¬ళ1 R4 నమ x ా
z'టg బడuన: #ెPNి. (Bodhayanti .Parasparam. Vol V, page
136- 140)
ఎ' మయ "µ" µందువEలN/ౖ 4 నమ
మనసుQ ఇషg పారంా,

SాంఛలN/న
ౖ ,

vకలN/ౖన z'తHంట·ంx5. x :I

control Fేయrలనుకంటw మrతమ ఈ µందువEలN/ౖ కUమంతపక 4 నమ
Fేసుకంటw మనnకo sensuousness : Control Fేస, ుంx5. ఏxై#ే
ఆకP,

దNిక,

Impulsive

./äQ,

అ1T ఈ మడu drives

tendencies

వE1 IÂ Sాట&

త¹స, ుంx5. Impulsive

tendency

అంటw, ఒక పవEలr పవ,ంFే ఆపవర, ననుం;< బయట ప;< మrనవE;<ా బ
.ిC  వసు,ంx5. x°::, :బx°Ì కంచడం అ1Tx5 జర)గ తHంxే ా:, x :I
ప,ా ./యడం అ1Tx5 జర)గదు. Elimination

జ అవాశమ

కXడల¨దు.
"ఎ'

మయ

దాxేాలను

"µ'

µందువEలN/ౖ 4 నమ

zాట&ంచడమ ల9ను,

5

Fేయ ట వలన మనమ

గUంధులల9,

మనల9

అవృx5Ì

Fెంx5ంచుvవల.ిన SÁå
ౖ రలక, ఏ Rధంా సయ పడu1É Imperience
Beckons, Evaluation -Hints II pages 144 to 148 ల9
పజ ా ార) Rవం6 య 1 Iర).
పజా ార), ఈ =ండu సతపథమrర¹ మ ల9 పజ బ}బ ార) మనలను
:మIాCq

నుం;<

బయటప;ేx :,

Sార)

కను:,

మన6aన

బహÒమr1 లాను, Sార) ఎపsడu సందరమ వ6a1 ×ట& గ ం6 మనక
Fెపకం; వEండర).
9. 00 గంటల zారCన
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మనమ బహfండ .ిC  ఎదుగ టక ా 9. 00 గం zారCన, ఒకoటw స=>న
R4 నమ , ఇంకST R4 నమ ల¨దు. మన nకo thought force :,
మన ?ర ాక, ఇతర)లక కXడ R:ÂంచబడuతHనIx5. x°:వలª మనక
RశN\మ, Rశ'దర |}వమ అవృx5Ì Fెందుటక ×ల పడuతHంx5.
N/ౖSాట&#$ zాట· "తృNి, ' కP వEం; ల:
ఉనIx :#$

తృNి, పడటం

అ1Tx5

"" "సంతHKిg' |}వన ల¨క మనక

అనంx :

{దట&

Vటg:,

ఇxే

ఆనందంnకo రహసం అ: 1Tను నమ f# న: #ెPNియ 1 Iర).
ల¨నపsడu ఎ:I సుఖrలా:,
ఆనంx :I qవజ¥లవE.
అ:తమ .

సంపదలా:,

ఇx5

N\ర) పఖrతHల ా:

Rతంల9: Rషయrల,

సంఘటనల అ I

అాసతమ1T ఎర)క కలగడం nకo ఫPతVW :జVన

సంతHKిg|}వన కలగడం'.

గతం గ ం6 దుఃåసూ
, , కలత Fెందడం వలన

పÂజనం ల¨దు. "తృNి, ' అ1Tx5 "అతHనIతVన సంపద' అనI Rషయr:I
గ ర),ంచుvSాP. ఎట&g ప.ల91Á
ిC
1
ౖ "తృNి, ' మయ "అం(ారం' అ1T Sాట&:
"ఇక F ల¨ª' అ1T |}వమ ల¨x అలpమ #$ zరబడకXడదు.
|}Sా:I

N/ంzంx5ంచుకంట·1 Iమ

అంటw

ఇ6aన

"తృNి, ' అ1T
x ::

Vచుaకంట·1 IVWా:, xొరక: x : గ ం6 అల96ంచడం ల¨దు. "1Tను తృNి,
Fెంx ను' అ1T |}వన, ""1 క ల¨కz'q1 1Tను ఏÈ అనుvను'' అ1T
|}వన ఒకట& ాదు. మన గ ర)వర)ల q6aన 5 మయ 7 ఆxేశమ లను
zాట&ంచ; :

మన

SÁౖఖల9

"సమలVన

అం(ారం'

(radical

acceptance) వృx5Ì Fెంx P. అxే ఎట&g :బంధనల ల¨: V (.\Iహ|}వం)
nకo # తరమ .
:షoపటత మయ
అవØ4 ల ఉండవE.

అపsడu మనక ఏx5 జ1
N\మ మనల9 ఉంట}q.

కృతజ¯ త#$ .ీకంFే

అట&g తృNి, R# : ఎట&g

ఎదుట&Sాడu మనక నచaకz'q1
16

కX; ,

అ

హృదయంల9 ప ఒకo FJట· ఉంట·ంx5.
అరCVW0టంటw

మనం

మrరaల¨:

"తృNి, '

Rషయrలను

మrరaగP Sాట&: 4ెర
ౖ ంా మrర)ా,ం.

nకo :జVన

ాంతంా

ఒపsకంట}ం.

ఈ =ం;<ట&గల #ే; ను #ెలసుక1T

RSTకం కP ఉంట}మ .( సతపథమ సంపEట& 14, సం6క 1 2007 N\] 8- 9)
మ:Kిా RంF లంటw
N\మ, జ¥P అనుాగమ , కర)ణ, N/ంzంx P. 1 యr 1 య, ధాfధరf,
య ా, య క, , Rవpత కP య ం; P. 1Á
ౖ క Rలవల zామ ఖత #ెPయrP.
గ ర)వEాN/ౖ

పపరdRాశం,

ఇంx5య:గUహమ

N/ంzంx P.

ర)గ ల¨:
అjkంస,

నమfకమ

భతదయ,

కPయ ం; P.
pమ,

V,


ార)ణమ , పరసర సహారమ , సదుకz'వడమ , సహనమ , ఉN\p
మయ

తృNి, {దలగ

SÁౖఖర)ల అలవ; P. Rనయమ ,

అలSాట·
ª .ిC రప; P. అహంారమ
Fెందుటక,

R4ేయత,

తా¹P. N/ౖ#ెPNినR మనల9 అవృx5Ì

తయrరగ టక పజ బ}బార) Uంద Rధమ ా #ెPNి

య 1 Iర).
""అహం|}వం వ,ల9 ఒక ల9పమ . అx5 #¿లz'నంతవరక వ, తన ఆ4 రం
q0టç #ెPయదు.

వ,ల9 అహంారమ

ప,ా #¿లంపబ;<నపsడu

వEం;ేటట·వంట& .ిC , "ఆ4 రమ ' అ1T పదం#$ వ,కంచడం జంద:
1Tను |}Rసు,1 Iను. ఆ .ిC ల9 Rంచడం మrనవ సంాoరం. ఆ .ిC  ?ంFెం
సూ
C లమ ా అqన q½డల అపsడu అx5 అణ కవ, నమèత అ1T లpణమ
ప45ల9 పS
T సు,ంx5.

ఆ .ిC : zంx5నపsడu ఆ వ, (Of the Lord)

Sాస, వVన
 వ,ా ర§zందు# డu. ఆ .ిC : zందవలనంటw ?:I వందలమrర)ª
zాణ హÒ పారమ ,

zారCనల :ంచబ;<1 q.
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మrనవEడu తన

ాCqనుం;< దూరమ ాకXడదు. ఈ ాCq: "అభx5యã' (ఆణ[య ండu
.ిC ) అ1 Iర).''(అమృత వZణ[ N\] 46, 47)
పజాార) బ}బ ార) ర6ం6న 1T, 1T, అ1T రచనక (ఆంగª మ ల9)
Path of Grace (Commentary on Towards Infinity) ఇx5
సతపథ మrర¹ మ అనుసంచు మనంద,
 మrనవ పవృ,  ఎదుగ టక,
అచaటనుం;< xె×
ౖ Fైతనమ నక పEØగ0ంచుటక "x5కXQ6' అ: 1 |}వన.
1Tను ఈ ాధన zారంం6 నపట&నుం;< x5నచర (Diary) Sాయ చు1 Iను.
1 x5నచర ఆ4 రంా 1Tను "మ:Kి'

ా తయrరవEచు1 Iన1T నమfకమ

1 కంx5,

ల9పమ ల1 I

అం#ేాకం;

?:I

అR

పట·తమ

vల9వEచునIవ1T |}వన అవృx5Ì FెందుచునIx5. ఇx5 పజ ాార)
ాధనక q6aన సూచనల ఆచరణల9 N/టg ·ట,

మయ

zాణ హÒ

zందుటవలన1T, అ1T నమfకమ కల, zాణ హÒ zందుటక 1 ల9 తపన
వృx5Ì Fెంx5నx5.
మ ంపE
సమరC గ ర)వE FేతHలల9నునI మనమ , మ:Kి, మ:ష:Nించు?1T x :
మనధాfలను మనమ

zాట&ంF P.

అ:I ప.తHలల9నూ
ిC
సమతHలమ

zాట&ంచడVW ధరfం. పకృ#$ సమనయం zాట&ంచడVW ధరfం. Sావరణంల9
సమతHలం zాట&ంచడం ధరfం.
""మనం

Rతం

Rతమ అాశతమనI స# :I గUjkం6

zారంం6న1 ట&క1 I

పపంF :I

మ?ంFెం

అందంా

R;<6N/డx ం'' అ1T .ిxÌ ం# : అనుగ ణంా Rంచడం ధరfం. (సతపథమ
సంపEట& 10, సం6క 1, 2003)
6వా పజ ాార) పసంగమ లల9 6నIzాట
""వEలక xేవEలక బ¾ధమ ల¨దు
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పరjkతమ , పరసుఖమ పరమrరCమ1T,
Rజ¥¯నజáతHల SÁPంచరయr!''
x°: మనంద: మలచవల.ినx5ా మrసg ర)ా: zాCస, ూ
అంద లrలr శకమ 139 వ సంవతQర |}ాంpల #ెలపEత¤
Èదర)డu
ఎé. Øzాలయ, అ|}.ి, ర)ప.
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