
ఆలోచించవలసిన అింశములు 

* ఎప్పుడైనా కనెక్షన్ (సంబంధం) గటి్టగా లేకపోతే లైటు వెలగదు, అందుకే పరమాత్మ 

తో నీ సంబంధం ధృడంగా ఉండాలి. 

* నువ్వు ఎవరికైనా, ఏదైనా ఇసే్త అది పా్రకృతికం, అందువలన అందులో మూడు 

గుణాలూ ఉంటాయి, కానీ అదే మందుపరమాత్మ కి సమరిుంచి, ఆయన ద్వురా 

ఎవరికైనా ఇసే్త అది పాసాదం అవ్వతంది. అప్పుడు అందులో 

పాతికూలత్(Negativity) ఉండదు. అందువలల  నీ యెుకక అన్ని సంబంధాలు, 

ఆలోచనలు, చరయలు, కమూయన్నకేషనుల .. పరమాత్మ ద్వురా ఇచిి ప్పచ్చికోవడం 

జరగాలి. 

* పాతికూలమైన ఆలోచనలు ఇత్రులకు నషిం కలగచేస్తకనాి మందుగా, నీ 

మనస్సునే ప్రడుచేసేాయి, ఆ మరక ఎన్ని జనమలప్రటు ఉంటుంది. అందుచేత్ 

పాతికూలమైన ఆలోచనలను గురిత ంచి, వాట్టన్న తొలగంచడాన్నకి సాుమి సహాయం 

కోరుకోవాలి. 

* మరొక జీవ్వన్నతో ఒక వివాదం/ సంఘరష ణ ఏరుడి అది పరిష్కకరం కాకపోతే, అది ఈ 

జనమలొనేకాదు, ఆ సంసాకరం త్రువాత్ జనమలలో కూడా కొనసాగుతంది. నువ్వు 

వారిన్న లేద్వ ఆ విషయాన్ని వదిలివేసినా, వారి ఆలోచనలలోన్న పాతికూల శకిత  (నెగెట్టవ్ 

ఎనరీ్జ), నీలోన్న సంసాకరాన్ని రగలిసే్సంది. అందువలల  నీవ్వ సాుమి సహాయంతో ఆ 

సమసయన్న వీలైనంత్ తొందరగా పరిష్కకరించ్చకోవడం అవసరం. మనస్పురిత గా సమసయ 

పరిష్కకరాన్నకి పా్రరిధ ంచాలి. ఏ ఇత్ర జీవి అయినా పరమాత్మ శర్జరం లో భాగమే కద్వ. 

జీవ్వల/వయకుత ల మధయ వారి వారి సంసాకరాలను బటి్ట సంఘరష ణలు ఏరుడతాయి. 

ఇత్రులలోన్న సంసాకరాలన్న తొలగంచడం మనకి సాధయం కాదు, అందువలల  పరమాత్మ 

కటాకాష న్నకై పా్రరిధ ంచాలి. 



* సమసయలు ఆలోచనల వలన ప్పడతాయి, ఆలోచనలు సంసాకరాల వలన 

ప్పడతాయి,  అవి సరిచేయడాన్నకి పరమాత్మ సహాయం అవసరం. అందువలల  సమసయ 

పరిష్కకరాన్నకి  పాయత్ిం చేసి, పరమాత్మ కి సానుకూల ఆలోచనలతో, 

మనస్పురిత గా, న్నజాయితీ గా వినివించాలి(పరిసిితలు లేద్వ వయకుత లకు 

సంబంధంచిన సమసయలైనా). 

* నీ ఆనందం నీపై నా, నీకు పరమాత్మ తో గల సంబంధం పైనా ఆధారపడి ఉంటుంది. 

నువ్వు పరమాత్మ ఆనందం కోసం పన్నచేసే్త(ఆయన అంతలేన్న ఆనందసురూప్పడే 

అయినా), నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావ్వ. ఏ విషయాన్నకైనా సంతోషంగా లేకపోతే 

పరమాత్మ కి వినివించ్చ, కారణాన్ని అనేుషంచి, పరిష్కకరాన్నకి ఆయన్ని పా్రరిించ్చ. 

* అందరూ..అంతా కూడా ఆయన ఆజఞ  పాకారమే నడుసే్ంది. ఎవరి Script వారికి 

ఇవుబడింది, ఒకరి Script నువ్వు రాయలేవ్వ, అలాగే నీకు నచిినటిు వారు 

నట్టంచాలన్న ఆశంచలేవ్వ. అందువలల  అసలైన దరశకున్న సహాయం తీస్సకుంట్ట ఆయన 

నీకు ఏది ఉతే్మమో న్నరణ యించి సహాయం చేసేాడు. 

* జీవిత్ం లో పాతి పన్నలోనూ, పాతి అంశంలోనూ పరమాత్మ ప్రత్ర  ఉనిది, నీకు హకుక 

లేదు అనే సుృహ ఉండాలి. ఫలితాన్ని ఆశంచకుండా, అహంకార, మమకారాలు 

లేకుండా కరమ చేయాలి. అన్నింట్టకీ ఆయనే యజమాన్న అన్న గురిత ంచాలి. 

* అనుకూలమైన ఆలోచనల వేగం పాతికూలమైన ఆలోచనల వేగం కనాి త్కుకవ, ఆ 

పాతికూల ఆలోచనల వేగం త్గగ ంచడాన్నకి అనుకూలమైన ఆలోచనల పంచ్చకున్న, 

వాట్టతో పరమాత్మ న్న అనుసంధానం చేయాలి. 

* మీ సౌకరాయన్నకి వయతిరేకంగా ఉని దేన్ననైెనా భరిసే్త అది నీ మనస్సులో వయతిరేక 

సంసాకరాలను పంచ్చతంది, అవి వచేి జనమలలో కూడా కొనసాగుతాయి. 



అందువలన పరమాత్మ సహాయంతో విశ్లల షంచ్చకొన్న పరిషకరించ్చకొన్న ఎకంటు 

ఇప్పుడే మగంచాలి. సంసాకరాలు కొతే్గా శకిత న్న ప్పంజుకోకుండా చేయాలి. 

* ఆత్మలనీి సమానమే, సంసాకరాలు మాత్ర ం వేరువేరుగా ఉండవచ్చి, అనీి 

ఆయనకు చందినవే. అందువలన అందరినీ, అంత్ట్టనీ గౌరవించి పా్రమించాలి. 

* కలియుగ పాభావం వలన రాజస తామస పావృతేలు పరిగే అవకాశం ఎకుకవగా 

ఉంటుంది. అందువలన వాట్ట పాభావం నుంచి రకిష ంచ్చకోవడాన్నకి సాుమి సహాయం 

అవసరం. 

* నువ్వు ఆయన బిడడ వ్వ అనే ఆలోచనే నీకు శకిత న్న, నమమకాన్ని, బలాన్ని ఇసే్సంది. 

అందువలన ఎవరి పటాల  అస్పయ చందవలసిన అవసరం కానీ, దేన్నకీ భయపడాలిున 

అవసరం కానీ లేవ్వ. నీకు ఏది ఉతే్మమైనదో ఆయనకు తెలుస్స, నీకు అదే 

జరిగేటటుల  చేసేాడు. ఆయన పటల  పూరిత  విశ్వుసంతో ఉండాలి. 

* మీ కుడి చేతికి, ఎడమచేతితో సంఘరష ణ కానీ పోటీ కానీ ఉండవ్వ కద్వ, అవి 

ఒకద్వన్నతో ఒకట్ట సహకరించ్చ కుంటాయి. అలాగే ఈ సృషి  అంతా ఆయన శర్జరమే, 

అందువలన ఎవరితోనైెనా దేన్నతోనైెనా సంఘరష ణ లేద్వ పోటీ అనవసరం. 

* ఆయన సొతే అయిన ఇత్ర జీవ్వలు, పాకృతి, తో కలసి మంచిగా ఉంట్ట ఆయనకు 

ఆనందం. నీ అకక/చలిల  తో నువ్వు సఖ్యత్గా ఉంట్ట అమమ కి ఆనందమే కద్వ. 

అందువలన అంతా ఆయన ఆసేిగానే భావించి సంరకిష ంచ్చకోవాలి 

* దేన్నన్న అయినా సంరకిష ంచ్చకోవాలంట్ట మందుగా శ్వర్జరకంగా, మానసికంగా నువ్వు 

శకిత , ఆరోగయం కలిగ ఉండాలి. అది నువ్వు తిన్న, తార గ,చూచి, వినే వాట్టన్న బటి్ట 

ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువలన సాధయమైనంత్ వరకూ సాతిుక ఆహారాన్ని 

తీస్సకుంటూ, సాతిుక జీవనాన్ని అలవాటు చేస్సకోవాలి. 



* ఆ విధంగా నీ శకిత న్న న్నరంత్రం పంచ్చకునే పాయత్ిం చేయాలి, అది సాుమికి 

ఆనంద్వన్ని ఇసే్సంది. 

* ఎలాంట్ట  పరధాయనమూ లేకుండా శ్వసేాాలు చప్పున పాకారం లక్షయంపైనే దృషి కలిగ 

ఉండాలి. ఏది సాధంచడాన్నకి అయినా, ఆయన కటాక్షమే ఎప్పుడూ అవసరం 

* నువ్వు ఏదైనా మంచి పన్న చేయాలి అన్న న్నరణ యించ్చకునిప్పుడు పరమాత్మకి 

వినివించి, ఇత్రులకు కూడా తెలియజేయాలి. ఈ విధంగా చేయడం, నువ్వు 

అనుకునిద్వన్నకి కటిుబడి ఉండేలా చేసే్సంది, అంతేకాక నీ పాయత్ిం లో 

సహాయపడుతంది.  

* పంచ మహా యజాఞ లు న్నరేేశంపబడాడ యి. ఇవి భగవద్గగ త్, సే్తార లు, వేద అధయయనం, 

చేయడం.., ఆహారం, నీరు మొదలైనవి పదేలకు అందించడం, తిరువారాధన 

చేయడం, పశుపకాష యదుల పటల  దయ కలిగ ఉండడం, తోట్ట మానవ్వలకు స్తవ 

చేయడం.. వంట్టవి. 

* ఒక న్నజమైన భకుత డు పదే పరుత్ం వంట్టవాడు. పరుత్ం కింద భాగంలో చిని చిని 

మొకకలు గడిడ  పరుగుతాయి, మధయ భాగం మేఘాలను అడుడ కున్న వరష ం కురవడాన్నకి 

ఉపయోగపడుతంది, శఖ్రం మాత్ర ం ఆకాశం వైెప్ర చూసే్ప ఉంటుంది. అలాగే ఒక 

భకుత డు త్న కుటుంబాన్నకి, సమాజాన్నకి స్తవ చేసే్ప త్న దృషిన్న మాత్ర ం ఎప్పుడూ 

పరమాత్మ పైనే న్నలుప్పతాడు. 

* ఈ జనన మరణాల పాయాణం పరమాత్మ దరశకత్ుంలోన్న ఒక పదే  సీరియల్ 

వంట్టది. మందు జరిగనది ఏమిటో,  రేప్ప జరగబోయేది ఏమిటో మనకు తెలియదు. 

మన కరమల అకంట్ వివరాలు మనకు తెలియవ్వ. మనం జీవిత్ంలో ఎవరితో ఎలా 

తారసపడతామో తెలియదు. అందువలన వాట్ట గురించి గాభరా పడడం అనవసరం, 

సాుమికి శరణాగతి చేసే్ప మన కరమలు న్నజాయతీగా చేస్సకోవడం ఉతే్మం. 



* మన శ్వసేాాలు 'వస్సధైవ కుటుంబకం' గురించి చపే్రయి. ఆయన సృషి అంతా ఒక 

కుటుంబం ఆయన యజమాన్న. అందువలన ఒకే కుటుంబం లో  దేుష్కన్నకి 

అనస్పయకు తావ్వ లేదు. ఎప్పుడు ఎవరికి ఏమి ఇవాులో ఆయనకు పూరిత గా 

తెలుస్స, మన కరమలు పూరిత   న్నబదధ త్తో న్నరురిత ంచడమే మన పన్న. 

* వేరు వేరు శర్జరాలోల  ఉనిపుట్టకీ ఆత్మలనీి సమానమే, అవనీి వేరు వేరు కృతిర మ 

ఆభరణాలలో పొదగబడిన విలువైెన వజాాల లాంట్టవి. వాట్ట విధులు వేరైనా అనీి 

విలువైెనవే. పా్రమఖ్యత్ వజాాన్నకి కానీ కృతిర మ ఆభరణాలు కాదు కద్వ. 

* మన చరయలు, మన ఆలోచనలను బటి్ట ఉంటాయి, కానీ మన చరయలు, వెనుక ఉని 

ఆలోచనల గురించి తెలియకుండానే జరిగపోతూ ఉంటాయి. మన చరయల వెనక ఉని 

ఆలోచనల విశ్లల షణలో త్ప్పు వలన అసౌకరయం ఏరుడుతంది. ఉద్వహరణకు నీ 

కంపనీకి నువ్వు ఎకుకవ సమయం వెచిిసే్సనాివన్న అందువలన ఆధాయతిమక 

విధానాన్ని అవలంబించలేక పోతనాిననీ భావిసే్త న్నరాశ కలుగుతంది, న్నజాన్నకి 

నువ్వు నీకు, నీ కుటుంబాన్నకి అవసరమైన సంప్రదన కోసం పన్న చేసే్సనాివ్వ అది నీ 

బాధయత్. నీ బాధయత్ను నీవ్వ న్నరురిత ంచడం కూడా పరమాత్మ న్నరేేశంచినదే, 

అందువలన న్నరాశ చందవలసిన అవసరం లేదు. 

* ఒకద్వన్న త్రువాత్ ఒకట్టగా,  నెమమదిగా ఇందాియ న్నగర హం సాధంచడాన్నకి అభాయసం 

చేయడం మంచిది, అలా చేసే్ప చేసే్ప ఉంట్ట కొంత్కాలాన్నకి పాకృతితో 

విడివడటం(detachment) జరగవచ్చి. 


