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ప్రేమను గురించిన సందేశమును 
విస్తరింప చేద్దా ము

పూజ్య శ్రీ చ్రీజి మహరాజ్ గారి 90వ జన్మదిన సందర్ంగా
24.07.2017 న ఇచిచిన సందేశము.

కన్హా  శాంతివనము.

కమ్లే ష్ డి. పటేల్
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రోజువారీ ధ్్యనము, పరేతివారపు 

సామూహిక సత్ంగ్ మరియు 

పరేతివారపు వ్యక్్తగత సటి్టంగ్ లతో 

కూడని దనిచర్యను కరీమబద్ం 

చసేుకొని, తీవరేమ�నై పట్ట దలతో 

అమలు చయేండ.ి పరిణ్మము 

చంెద్లన ేమన మహో న్నత 

పరేయత్్ననిక ్సహాయ పడలేా 

ఉండ ేవిశేషమ�నై న్డ ీమారాగా లను 

సాథా పంిచుటకు, మనసు్కు మరియు 

మ�దడుకు శిక్షణనివ్వగలిగేటట్వంట్ 

ఒక జీవలయను సాథా పంిచండ.ి ఆ 

న్డ ీమారాగా లు మరింత బలపడ,ి 

మీ ఆధ్్యతి్మక సిథాతి లోతుగా 

చొచుచికుపో యేలా ఉంచుకోండ.ి 

దవి్యసంకలాపానిక ్అంకత్ము చసే్ 

అట్వంట ్పరేయత్నము మాతరేమ ్ఈ 

మారాగా లను తీవరే తరం చేసు్త ంది.

పక్షుల గుంపులు తినడము, కదలడము, కలసి కట్ట గా పరేయాణించడం మరియు ఒకేరకమ�ైన 
పక్షులు ఒక చోట కలవడం వంట్వి మనం నిత్యమూ చూసు్త ంటాము. మన సమావేశము కూడ 
అట్వంట్దే. పూరి్తగా చ్చిన రెక్కలతో అవ్యక్తమువ�ైపు గొపపా వ�ైభవముగా ఎగిరేందుకు మనము 
ఆశ పడుతున్్నము. యోగ పరిభాషలో చెపాపాలంటే, సంసారము అనే చకరీము ఒక రాజహంస సిథాతిక్ 
చేరుకోవడముతో పరిసమాప్తమవుతుంది. రాజహంస నీట్ని, పాలను వేరు చేయగలుగుతుంది. 
అయనపపాట్కీ, సాధన్ చతుషటయంలో మహో న్నతముగా చెపపాబడే మొదట్దెైన వివేకము లేద్ 
విచక్షణ మనలను ఇపపాట్కీ ఊరిసూ్త నే ఉంది.

ఒక సహజబంధము మనలనందరినీ ఇక్కడ కలుపుతోంది. ఇదే క్షణములో భవిష్యతు్త ను ముందుకు 
తెచేచిలా, అజ్ఞా తంగా ఒకరికొకరు స్వ చేసుకుంటూ, పరిపూర్ణమ�ైన ఐకమత్యముతో మన అందరి 
సమిషిట  ఉద్యమము గెలుపొ ందేలా పరసపారమూ నమ్మకము, గౌరవముగల ఈ బంధము పెరుగు గాక!

మనలో కొందరరు జీవితములో ఏదో  ’వ�లితి’ అన్న నిరంతర చింతనతో కూడిన భావనతో బాధ 
పడుతూ ఉంటారు. ఈ మానసిక చింతన లేద్ ఆ లేమిని భరీ్త చేయాలన్న నిరంతర తపన వారిని తీవరే 
అసంతృప్త  లేద్ అసంపూర్ణత్ దురవసథాకు ద్రి తీసు్త ంది. ఆ లేమి భరీ్త అయేంతవరకూ ద్నికోసమ్ 
పరితపిసా్త ము. అది పూర్తయాక మరొక అసంతృపి్త  వ�ంటబడత్ము.

మనకు అలవాట్గా మారిపో యన ఈ వ�లితి భావన మన మనసు్లో ఒక పరేక్రీయను పురిగొలుపుతుంది. 
అది మన మ�దడు యొక్క న్డీ కణజ్లాని్న పరేభావితం చేసు్త ంది. ఇలా రగులుకొన్న న్డీకణ్లనీ్న 
కలిస్ ఉంటాయన్న విషయం అందరికీ తెలిసినదే. దీనిక్ భిన్నంగా, కలిసి పని చేయని న్డీ కణ్లకు 
ఆ కణజ్లముతో బంధము తెగిపో యే పరేమాదము ఉంది. అవి న్డీ కణ జ్లముతో కలవడ్నిక్ 
మరల తగిన శిక్షణ నివా్వలి. 

మన జీవితములోని ఒక లేమిపెై లేద్ అధికముపెై కాని నిరంతర ఆలోచన మన మనసు్లలో 
ఒక శ�ైలిని సృషిటసు్త ంది. తరా్వత అనవసరపు ఆలోచనలతో నిండిపో యన మనసు్కు సహకరించే 
న్డీకణజ్ల వ్యవసథా  తయారవుతుంది. ఆ శ�ైలి భయము, దిగులును పురిగొలిపితే, అందుకు 
అనుగుణంగా న్డీ కణజ్ల వ్యవసథా  కూడ్ ఆ భయము, దిగులునూ పో రే త్హిసు్త ంది. మనసు్ 
మ�దడును పరేభావితం చేస్్త , తరా్వత మ�దడు మనసు్ను పరేభావితం చేసు్త ంది. ఈ లోగా, మనకు ఏది 
లేదు, ద్నిని ఏవిధంగా సంపాదించుకోవాలి అనే ఆలోచనలలో మునిగి ఉన్నపుడు, జీవితము అతి 
తొందరగా జరిగి పో తోందనిపిసు్త ంది!

మనకు హానికలిగించే ఈ ఆలోచన్శ�ైలిని ఎలా అతికరీమించ్లి?

అతిగా ఆలోచించే అలవాట్ను మారేచి ఒక సుని్నతమ�ైన కుదుపు, మనలను భయము, విచ్రపు 
లోయలనుండి తపిపాంచడ్నిక్ సహాయ పడుతుంది. ఒక ఆదర్శపరాే యమ�ైన ధ్్యనములో మనకు 
నిజమ�ైన లక్ష్యముగురించి మనకు మనమ్ గురు్త  చేసుకుంటూ విజయవంతముగా అన్వశ్యక 
ఆలోచనలను తపిపాంచుకోమా? ఈ ఎరుక – ఏక్షణములోన�ైన్ ముఖ్యమ�ైనదెై - జీవితము పటలే  విముఖత 

కలిగించే ఎడతెగని సుదీర్ఘ ఆలోచనలతో సహా 
తీవరేపు కషాట లనుండి మనలను రకించగలదు.

మీరేమి చేయగలరో ఇక్కడ చూడండి. రోజువారీ 
ధ్్యనము, పరేతివారపు సామూహిక సత్ంగ్ 
మరియు పరేతివారపు వ్యక్్తగత సిట్టంగ్ లతో 
కూడిన దినచర్యను కరీమబద్ం చేసుకొని, తీవరేమ�ైన 
పట్ట దలతో అమలు చేయండి. పరిణ్మము 
చెంద్లనే మన మహో న్నత పరేయత్్ననిక్ 
సహాయ పడేలా ఉండే విశేషమ�ైన న్డీ మారాగా లను 
సాథా పించుటకు, మనసు్కు మరియు మ�దడుకు 
శిక్షణనివ్వగలిగేటట్వంట్ ఒక జీవలయను 
సాథా పించండి. ఆ న్డీ మారాగా లు మరింత బలపడి, 
మీ ఆధ్్యతి్మక సిథాతి లోతుగా చొచుచికుపో యేలా 
ఉంచుకోండి. దివ్యసంకలాపానిక్ అంక్తము చేస్ 
అట్వంట్ పరేయత్నము మాతరేమ్ ఈ మారాగా లను 
తీవరే తరం చేసు్త ంది.

సూరో్యదయానిక్ ముందు ధ్్యనము, 
సూరా్యస్తమయమునకు ముందు నిర్మలీకరణ, 
పడుకునే ముందు పరాే ర్నల యొక్క పరాే ముఖ్యత 
ఇపపాట్కే మనకు బాగా తెలుసు. ఎక్కడయతే 
నిశచిలత, శాంతి మరియు సంతృపి్త  వృదిదా  
చెందుత్యో అట్వంట్ అనంతమ�ైన అంతరగాత 
సాధనను ఒడిసి పట్ట కునేందుకు మనకు ఒక 
అవకాశము ఉంది. అది ఒక అసమానమ�ైన సంపద 
మరియు మహో న్నతమ�ైన శక్్త.

ఈ సంపదపెై దృషిట  సారించడము ఒక్కటే 
మన సంకలాపాని్న వృది్  చేసు్త ంది. కాని దీనిక్ 
దూరంగా ఉండడమనేది, నిరంతరంగా అభివృది్  
చెంద్లనే మన సంకలాపాని్న నిరీ్వర్యపరుసు్త ంది. 
మన పిరేయతమ గురుదేవులతో తరచు పునః 
సంధ్నము కావలసిన అత్యంత ఆవశ్యకమ�ైన 
సమయములో, ఈ ఎరుకనుండి మనము 
విడిపో తున్్నము. ఇట్వంట్ ఉలలే ంఘన, కొని్న 
క్షణ్లయన్ సరే, మన అంతరగాత వాత్వరణ్ని్న 
తీవరేంగా మారచిగలదు.
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ఈ ఉలలే ంఘనను నివారించడం ఎలా?

సూక్ష్మ ధ్్యన్లతో సూక్ష్మంగా వ్యవహరించడము ద్్వరా. మన రోజువారీ తొందరలో కూడ కనీసం 
కొని్న క్షణ్లపాట్ చేస్ ధ్్యనం ఒకలిప్త  కాలములో మన ధ్్యనసిథాతిని తిరిగి పొ ందగలిగేలా మనలను 
తయారు చేసు్త ంది. మనం కొంచెము అపరేమత్తంగా ఉండగలిగితే, అత్యంత స్వలపా కాలములోనే ధ్్యన 
సిథాతిని పొ ందవచుచి.

మనము నేరుచికునేది మానసిక వా్యయామమా? కాదు! నిజంగా మనం సహజంగా, ఉలాలే సముగా 
మనలో ఉన్న ఆ మూలము వ�ైపుకు పరేగతి చెందుత్ము. మనలో ఉన్న ఆ అతు్యన్నత శక్్తపెై 
ఆధ్రపడేలా, మన దృకపాథ్ని్న అలవరచుకోవడం ద్్వరా లేమిపెై దృషిట  సారించే మానసిక 
కణజ్లమును అధిగమించేలా ఒక మహో న్నతమ�ైన న్డీ కణజ్లమును మనం సృషిటసా్త ము. 

అపుపాడు ఈ ఉలాలే స భరిత యాతరేను సులభతరం చేయడ్నిక్ మననుండి ఏం కావాలి? “నను్న 
నేను నిరంతరాయంగా అభివృది్  చేసుకోవాలి,” అనే హృదయపూర్వకమ�ైన కోరిక మరియు మన 
పద్తిలాంట్ సరళమ�ైన సాధనను నిరలేక్ష్యము చేయకూడదని గురి్తంచడము. ఒకసారి మన అంతరగాత 
నిశచిలతను గమనిస్్త  , తదుపరి పరిణ్మాత్మక అడుగు సహజముగానే బహిరగాతమవుతుంది.

నిరంతర స్మరణ అనేది బాగుగా ముగిసిన ధ్్యన ఫలితమ్. అది న్కూ, సృషిటకర్తకూ మధ్య ఒక 
వారధి కటేట  కళ. ఆధ్్యతి్మక సిథాతిని అనుగరీహించిన వారి గురించిన ఆలోచన చేస్లా పో రే త్హించడము 
అనేది స్మరణ కాదు. పిరేయమ�ైనవారిని స్మరించడము ఒక వ్యథ కాదు కానీ వారిని గూరిచిన ఆలోచన 
బాధ్కరం కావచుచి. అది మనకు నిజ్నిక్ తలనొపిపాని కలిగించవచుచి. ద్నిక్ బదులు, పిరేయమ�ైన 
వారి గురించిన స్మరణ అనేది మన తీవరేమ�ైన సహజమారగా సాధన యొక్క సహజ ఫలితముగా 
రానివ్వండి. 

మన మారగాము బహు సరళము, ద్ని సహజత్వము అసామాన్యం, మనం సహజంగా మారడము 
అనేది ఖచిచితమ�ైన ఫలితము. ఉన్నతమ�ైన మన గురుపరంపర ముందుండి మనలను నడిపిసు్త ండగా 
- సుని్నతముగా, అతి వేగంగా, అతి జ్గరీత్తగా, ప్రేమ పూర్వక స్మరణతో మనమందరమూ ఈ పవితరే 
మారగాములో నడుద్దా ము.

ఒకేజ్తి పక్షులాలే గ, సత్్యప్క్షకులుగా, ఈ జీవన గమన్ని్న మన పరేధమ లక్ష్యముగా చేసుకుంద్ము. 
మనమందరమూ కలసి ఈ సందేశాని్న పరేపంచమంతట్కీ చేరుచిద్ము మరియు దీనిని మన 
జీవిత్లలోనిక్ చొచుచికుపో నిద్దా ము. మనమందరము హంసలాలే గ కలసికట్ట గా, పెైపెైక్ ఎగురుతూ, 
ఈ ప్రేమను గురించిన సందేశమును ఒక మహో న్నత మారగాములో వా్యపింప చేద్దా ము. ఇట్వంట్ 
అత్యంత దివ్యత్వముతో అనుబంధముకల రోజులలో, మనమందరమూ పిరేయతమ గురువరు్యలను 
అనుసరిద్దా ము.


