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మీ ఆంతర్యాల పట్ల
 శ్ర ద్ధ  వహంచండి

ప్రియమైన మిత్రులారా,

ఈ సంతోషకరమైన జన్మాష్టమి రోజున, నేను చైతన్ం గురంచి, శక్తి గురంచి కొన్ని ఆలోచనలను మీతో 

పంచుకోవాలనుకంటున్నిను.

బాబూజీ ప్రకారం, శక్తిన్ సద్విన్యోగం చేసుకోకపోతే అద్ న్ర్ణీత సమయంలో తనను తాను న్శనం 

చేసుకంటుంద్.  కానీ, శక్తిన్ ఎప్పటికీ న్శనం చేయలేమనీ, రూపంతర్కరణ మాత్ం చెయ్గలమనీ  విజ్ఞాన 

శాసత్ం చెబుతంద్.  అయితే, మనం శక్తి ధవింసం చేయబడినటులు అర్ం చేసుకన్ని, లేదా రూపంతర్కరణ 

చేయబడినటులు అర్ం చేసుకన్ని, మనం గనుక విద్ను పందడం కోసం గానీ లేదా అవిద్ను పందడం 

కోసం గానీ శక్తిన్ ఉపయోగంచనప్పుడు, మరంత అధ్వినని పరస్థితి ఏర్పడవచుచు – శక్తి సతింభంచి పోతంద్. 

అందుకే ఒక సోమర వ్క్తిగా ఉండడం  మంచిద్ కాదు. ఒక సోమర వ్క్తి ఏ చెడ్డ పనీ  చేయడం లేదు కదా అన్  

ప్రజలు అనుకంటారు.  కానీ సతిబ్దత, అంటే, ఏ పనీ చేయకండా ఉండడం అనేద్, మీక మీరు చేయగలిగన 

అధమాధమమైన విషయం. సోమరతనం ఒక స్థియి సంస్కారాలను కూడా సృష్్టసుతింద్; ఎందుకంటే స్థిల్ం 

పేరుకపోతూనే ఉంటుంద్ కాబటి్ట. 

మీలో  జేమ్స్ అలెన్  పుసతికం, ‘యాజ్ ఎ మా్న్ థంకెత్ ’ ను చద్విన వారు  ఈ క్ంద్  వరుస క్రమాన్ని 

గురుతించుకంటారు: ఆలోచనలు చర్క దారతీస్తియి,  చర్ ఫలితాలక దార తీసుతింద్, ఫలితం  సవిభావాన్క్ 

దార తీసుతింద్, సవిభావం  విధిక్ దార తీసుతింద్. అయిన్, ఆలోచనల కంటే మందు మరొక విషయం  ఉంద్ – 

సంస్కారాలు.  ఈ సంస్కారాలు, మన ఆలోచన్ ప్రక్యక రంగులు వేస్తియి, మన అవగాహనక్, మన  గ్రహణ 

శక్తిక్ ఫిల్టర్ లను (రంగుటదా్దలను) జోడిస్తియి.
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కానీ సంస్కారం ఒక ఆలోచనగా వ్కతిమయ్్ మందు, మనం ఒక  ఉద్్దశపూరత సంకలా్పన్ని చేసే అవకాశం 

ఉంద్. అద్, అప్పటికే న్రా్రంచబడిన మారాగాన్ని మారచుగలదు.  వాసతివాన్క్, ఇద్ ఏ దశలోనైన్ జరగవచుచు; తదావిరా 

అంతిమంగా అద్ మన విధిన్ మారుసుతింద్. మన సహజమారగా అభా్స్లనీని సంకల్పం యొకకా ఉపయోగంపై 

ఆధ్రపడి ఉంటాయి.  ఇలా  జోక్ం చేసుకోవడం అనేద్ ఏ దశలోనైన్ జరగవచుచు. 

సంస్కారాలు

ఆలోచనలు

చర్లు

సవిభావం 

 విధి

ఉద్్దశాలు, ఆంతరా్లు 

ఉద్్దశాలు, ఆంతరా్లు 

ఉద్్దశాలు, ఆంతరా్లు 

ఉద్్దశాలు, ఆంతరా్లు 
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ఒక వ్యక్తి యొక్క మనస్సు ద్వారా, 
ఆ వ్యక్తి యొక్క చైతన్యయం ద్వారా ప్రవహయంచే శక్తి, 

ఆ చైతన్యయం లోని ే ఫిల్టర్ ల ఆధారయంగా ఒక నిర్ది ష్ట  క్షేత్రానిని  సృష్్ట స్తియంది.  

ఈ విశవిమంతా శక్తితో ప్రకంపిసోతింద్. వ్కీతికరంచబడిన పదారథింగా మనం చూసేద్ కూడా ఘనీభవించిన శక్తియ్. 

ఎలకా్రాన్ లోపల చలనంలో ఉనని  శక్తి ఒక న్ర్దష్ట వేగంతో న్ర్దష్ట ద్శలో తిరుగుతంద్ – ఆ భ్రమణం యొకకా కోణం 

ప్రతికూల చార్జ్ ను సృష్్టసుతింద్. భ్రమణం అధిక వేగంతో వ్తిరేక ద్శలో ఉననిప్పుడు, ధన్తమాక చార్జ్ తో ప్రోటాన్ 

సృష్్టంచబడుతంద్. న్్క్లుయస్ లోపల ప్రతికూల, స్నుకూల భ్రమణాల యొకకా సంక్లుష్ట శక్తి కదలిక న్్ట్రాన్ ను 

సృష్్టసుతింద్; ఛార్జ్లు ఒకదాన్కొకటి రదు్ద చేసుకననిపుడు భారం సృష్్టంచబడుతంద్. కావిర్కా లు, ఊహాతమాక 

టాక్యాన్ ల వంటి అనేక ఇతర ఉప-పరమాణు కణాలు ఉన్నియి. దీన్తో శక్తి కదలికలో అనేక వైవిధ్్లు 

ఉన్నియి. ఇవనీని వివిధ న్ష్పతతిలలో మిళితమవుతనని శకతిలు. అవే ఈ వ్కతిమైన విశావిన్ని సృష్్టసుతిన్నియి.   

అద్ విధంగా, ఒక వ్క్తి యొకకా మనసుస్ దావిరా, ఆ వ్క్తి యొకకా చైతన్ం దావిరా ప్రవహంచే శక్తి, ఆ చైతన్ం 

లోన్ ఫిల్టర్ ల ఆధ్రంగా ఒక న్ర్దష్ట క్షేత్రాన్ని సృష్్టసుతింద్. చైతన్ం యొకకా ఒక క్షేత్ం గుండా వెళ్ళే శక్తి ద్విషంగా 

వ్కతిమవుతంద్, అయితే చైతన్ం యొకకా మరొక  క్షేత్ం గుండా వెళుతనని శక్తి ప్రేమగా వ్కతిమవుతంద్. ఎన్ని 

రకాల పరమాణు కణాలు ఉననిటేలు, వీటి మధ్లో అనేక లక్షణాలు ఉండడాన్క్ అవకాశం ఉందన్  అన్ మనం 

గ్రహస్తిం. ఉదాహరణక, ఒక న్ర్దష్ట చైతన్ం  దయ, కరుణ, సహానుభూతిగా ఉంటుంద్; మరొకటి అతా్శతోన్, 

స్విర్ంతోన్ కూడి ఉంటుంద్.  ఇంకా  మరొకటి ఉదాసీనంతో కూడి  ఉంటుంద్.  

ఈ వ్తా్స్లు వ్కతిల మధ్ చూడవచుచు. అంతేకాక  అవి ఒకే వ్క్తిలో వేరేవిరు సమయాలోలు కూడా కన్పిస్తియి. 

ఉదాహరణక, మీక ఒక వ్క్తి పటలు అపరమితమైన  ప్రేమ ఉందనుకోండి, కానీ మీరు అనుభూతి చెంద్ విధం మారే 

ఒక  పరస్థితి ఏర్పడుతంద్ అనుకోండి. అవతలి వ్క్తి గురంచి  మీ మారన అవగాహన, శక్తి యొకకా ప్రవాహాన్ని 

మారుసుతింద్. ఫలితంగా, మీ సవింత (ఆధ్్తిమాక) చక్రాలు ప్రభావితమవుతాయి. ఆ పరస్థితల గురంచి మళ్లు మళ్లు 

ఆలోచించడం దావిరా మీ మారన అవగాహన మరంత బలపడుతంద్. మారుతనని చైతన్ం  యొకకా ‘కాన్విసే’ 

ఇప్పుడు మనం మాటాలుడుతనని ఈ శక్తి క్షేత్ం అననిమాట.  

మనం ఒకరతో  ఒకరు పరస్పరం వ్వహరంచేటప్పుడు మరన్ని సంక్లుష్టతలు వాటిక్ తోడవుతాయి – ఎందుకంటే,  

మనం ఒకరనొకరు మోసం చేసుకంటాం కాబటి్ట. మీరు ఎవరనైన్ ద్విష్ంచవచుచు, వారన్ మోసం చేయాలనుకోవచుచు 

– అద్ మీ లోపల ఉనని ఉద్్దశం – కానీ మీరు పైక్ నవువితూనే ఉంటారు. మీ శక్తి క్షేత్రాన్క్, మీ బాహ్ క్షేత్రాన్క్ మధ్ 

పంతన ఉండదు. మీ చూపులు మోసపూరతంగా ఉంటాయి, కాబటి్ట మీ శక్తి క్షేత్ం వక్రీకరంచబడుతంద్. మీ 

మనసుస్, మెదడుల మధ్ ఉనని అసమతల్త సంక్లుష్టతలను సృష్్టసుతింద్. అప్పుడు, మీ భావనలు మీ హృదయం 

లోపల సంక్లుష్టతలను సృష్్టస్తియి. అంతేకాక  చేతన మరయు ఉపచేతన మనసుస్ల మధ్ సంక్లుష్టతలు కూడా 

ఉండవచుచు. ఎందుకంటే, స్ధ్రణంగా  మనక ఉపచేతన గురంచి తెలియదు. 



కాబటి్ట, మీ ఆంతరా్ల గురంచి, ఉద్్దశాల గురంచి శ్రద్ వహంచండి. ఒక ఉద్్దశ్ం మీ ఆలోచన్ విధ్న్న్ని  

మారచుగలదు. మీరు ఆ అవకాశాన్ని కోలో్పతే, మీ స్ంస్కారక సరళి ఆలోచనగా మారతే, మీరు ఏదైన్ చర్ తీసుకనే 

మందు మీ ఆలోచన్ విధ్న్న్ని మారుచుకనే స్మరథి్ం మీక ఇంకా ఉంటుంద్. ఋషులు, స్ధువులు న్వారణ 

మారాగాన్ని  ఉపయోగస్తిరు – వారు తమ ఉద్్దశాలను సరద్దు్దకంటారు. బుద్్మంతలు తమ ఆలోచనలను 

సరద్దు్దకంటారు. ఆచరణాతమాక వ్కతిలు వార చర్లను సరద్దు్దకంటారు. కీలున్ంగ్ అన్ని దశలలోన్ జోక్ం 

చేసుకోగలదు.

ఈ క్రమంలో మాస్టర్ పత్ ఏమిటి? మనం అనుమతిసేతి మాస్టర్ మన చైతన్ం మీద ప్రభావం చూపుతారు. మనం 

ఆయనతో అనున్ద్సేతి  మనం ఆయన యొకకా చైతన్్న్ని అరువుగా తీసుకంటాం అననిమాట. తదావిరా మనం  

మన పరమిత దృష్్టతో చూడడాన్క్ బదులు ఆయన  దృష్్టతో చూడగలుగుతామ. ఇద్ ఒక చినని పిలలువాడు తన 

తండ్రి కళళేతో  ప్రపంచాన్ని గ్రహంచినటులుగా ఉంటుంద్ – పిలలువాడు తండ్రి  భుజ్లపై కూరుచుననిప్పుడు తండ్రి ఎలా 

చూస్తిడో అలాగే ప్రపంచాన్ని చూస్తిడు. అతను ఆ క్షణంలో తన తండ్రిలా మారకపోవచుచు, అయిన్  అతను తన 

తండ్రిలాగే ప్రపంచాన్ని చూడడాన్క్  తనన్ ఆయన భుజ్ల పైన  మోయమన్ అడగవచుచు. అద్విధంగా, మాస్టర్ 

మనలిని తీసుకవెళతారు.

ఈ విధంగా, న్రంతర సమారణ వివిధ పరాశ్వాలను  కలిగ ఉంటుంద్. ఇద్ ధ్్నంతోన్, ఆ స్థితిన్ న్లుపుకోవడంతోన్  

ప్రారంభమవుతంద్. ఆ తరువాత అద్  “నేను న్ మాస్టర్ కోసం ప్రతిదీ చేసుతిన్నిను” అనే ఆలోచన తోడయ్్వరకూ  

విసతిరసుతింద్. అప్పుడు మనం పనులు చేసుతిననిప్పుడు ఆయనలో లీనమయ్్ ఒక దశ వసుతింద్; ఆ సమయాలోలు 

మనం వేరేవిరు ఫిల్టరలును ఉపయోగస్తిమ.

మాస్్టరు ఒక ప్రభావం చూపలంటే, మనం మన పత పద్తిన్ సహంచలేన్ స్థితిక్ చేరుకోవాలి. మాస్టర్ మనందరపై 

ఒకే ర్తిగా పన్చేస్తిరు, కానీ ఫలితాలు వేరేవిరుగా ఉంటాయి. అందరలోన్ అలాంటి స్థితిన్ ఆయన ఎందుక  

సృష్్టంచలేకపోతన్నిరు? ఎందుకంటే, విజయం అనేద్ అభా్స్ చేతిలో ఉంద్, మాస్టర్ చేతలోలు కాదు. అందుకే 

మనం స్ధన చేస్తిం, అందుకే మనక ఒక  సజీవ గురువు కావాలి. మనతో పోరాడలేన్, మనం మారడం కోసం 

మనలిని చికాక పెటి్ట మనలిని సవాలు చెయ్లేన్ ఒక మరణంచిన వ్క్తిన్ మనం ఎలా శరణుకోరగలం?   

ప్రేమ, గౌరవాలతో,

కమలేష్

జన్మాష్ట మి శుభ సయందర్యంగా సయందేశయం
ఆగస్్ట  19, 2022, కాన్హా  శయంతి వనయం 


