
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 1 

2020 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

విషయ సూచిక 

 

  సంచిక :7                                      డిసంబరు-2020                                  

   ప్రతి-1  

      

        విషయము          పుట 

1. ముుందుమాట         1 

2. అనుంతుడితో ఆకస్మిక కలయిక    2 
- అనువాదుం: శ్రీమతి సునీత 

3. తపసుు తపసుు తపసుు     11 
- అనువాదుం: శ్రీ తిిపురారిభటల  పిసనన కృషణ   

4. అమికు ప్రిమతో...      21 
- రచన- శ్రీమతి చావా సరళ 

5. దివ్యమానవ్ుడు      22 
- రచన- శ్రీ ఉపుు రాఘవ ుంది రావ్ు 

 



1 
 

ముుందుమాట 
 దీనిలో కీ.శే.ప్ర ొ ll మధుసూదన్ రెడ్డి  గారు ఆంగ్ల ములో వ్ాొసిన పుసత కాలనుండ్డ 

ఎంపిక చేసిన వ్ాాసాలకు తరుు మాలను పచొురిసుత న్నాము. 

 ప్ర ొ llమధుసూదన్ రెడ్డి గారు ‘అనంతుడ్డతో ఆకసిిక కలయిక” గ్ురించి వ్ాొసూత  

అరవందుల వ్ార ిపకొాశిత న్ేతనొలు సుదూర ఉజ్వలితకాంతిలోకి చ ొచుుకు పో్ యి, 

సవవయ వలక్షణ అయసాకంత శకిత తో ఒక కాలరహిత జ్ఞా నిలాగా, మానవజ్ఞతి 

రక్షణనరథమ ై నిరదేశించబడ్డనట్లల గా కనిపించనరు  అన్నారు.మరియు తన సువరణ 

అనుభవ్ానిా వవరిసూత  వ్ారు సువరణ వరణంతో, సువరణ కాంతి తేజ్సుుతో వునా 

సకల సూరుాల సూరుాడు అని కూడ్న అన్నారు. 

 “తపసుు దనవరా పపొంచ సృష్ిి  సారథ కత న్ ందుతుంద”ి అంట్ారు ప్ర ొ llరెడ్డి గారు. 

 ఈ లోకంలో మనుషులు అమృతతనవనిా సాధించి భూలోకానిా ఒక సవరగ ంగా 

మారువచుు అని అంట్ారు శీ్ర అరవందులవ్ారు. 

 సాధన దనవరా జీవనుికుత డు అంట్ే -శీ్ర అరవందుల దివామానవుడ్ే! ఈ 

లోకంలోనే్ సాధన్నమయ జీవనందనవరా మానవుడు జీవనుికుత డు కాగ్లడు.  శీ్ర 

అరవందులు ప్ారదరిి, భవషా కవ, నవయుగ్ వ్ ైతనళికుదు అని ప్ర ొ llరెడ్డి గారు, 

రాఘవ్ేంద ొరావుగారు, శ్రీమతి సునీత గారు వ్ాొసిన ఈ వ్ాాసాలు చదివ 

చూదనే మా!!! 
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ఓ౦ నమో భగ్వతే 

అన౦తుడితో అకస్మిక కలయిక 

               శ్రీఅరవ౦దుల ’సిదిి’ చితపొట్ానిా పపొొధమ౦గా1941 వ స౦llలో       

వ. చ౦దశొేఖరన్ గారి మేనకోడలి ఇ౦ట్లల  చూశాను.  వ్ార ిపకొాశిత న్ేతనొలు సుదూర 

ఉజ్వలితకా౦తిలోక ిచ ొచుుకుపో్ యి, సవవయ వలక్షణ అయసాక౦తశకిత తో ఒక 

కాలరహితజ్ఞా ని లాగ్,   మానవజ్ఞతి రక్షణనరథమ ై నిరదేశి౦చబడ్డనట్లల గా కనిప౦ిచనరు. 

ఒక అవ్ాాకాాతవామ ైన అదుుత౦ ననుా శాశవత౦గా ముగ్ుు డ్డని చేసి౦ది. 

అట్లపిమిట్  వ్ారి స౦బ౦ధిత ఉపదేశ సాహితా౦ చదవడ౦ దనవరా ఆ ప్ాొర౦భానిా 

జీవ౦పజ్దశాను. సనాహితుల ను౦డ్డ కొ౦త సనకర౦ిచగ్లిగాను. వ్ారి ఉనాత 

తతవజ్ఞా నము, యోగ్ స౦బ౦ధితమ ైన కొనిా గీ్౦ధనలు అపరిమితతనవనికెై న్నలో 

వునా క్షుదనుదను కదలి౦చడ్ననిక ిమాతమేొ పనిచేసాయి. 

                     ఐదుస౦వతురాల తరావత1946 లో , ఎమ్. ఎ ఫిలాసఫి  

వదనారిథగా మా ప్ాఠ్ాా౦శ౦లోని భాగ్౦గా  "ద ల ైఫ్ డ్డవ్ ైన్" మొదటి్ స౦పుటి్ని 

వవరణనతిక౦గా చదివే్ అవకాశ౦ లభి౦చి౦ది. ప్ర ొ . ఎస్.కె మితనొ గారు మా 

గౌరవనీయ అధనాపకులు, మారగ దరికులు. వ్ాసత వ్ానికి ఇద౦తన ద ైవ్ాధీనమ ైనది. 

ఆయన ఒక తులాసాథ యి సవర౦తో దివాగ్ురువుల సరవవతకృషిరచనలోని 

పతొివరుసను నిదనన౦గా ఒకదనని తరావత ఒకట్ిగా  చదివ్ేవ్ారు. అది మముిలను 

మూగ్గా చేసి, వభాొ౦తికి గ్ురిచేస౦ిది. అకకడునా మహతవమ ైన వషయ౦ వలన 
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మూగ్గా అవవట్౦ జ్రిగి౦ది, సరవవతకృషి యోగ ిఉనాత వ్ాదనను మేముఅరథ౦ 

చేసుకోలేకపో్ వడ౦ వలన వభాొ౦తి చ ౦దనము. దననిని వవరి౦చడ్ననికి మా ప్ర ొ ఫెసర్ 

తన సాథ యిను౦డ్డ దిగివచేువ్ారు కాదు. దనని ఫలిత౦గా అట్లవ౦టి్ బృహతత ర రచన 

మీద మా ఆసకిత  సిథ ర౦గా పెరుగ్ుతూ వచిు౦ది. మా అతుాతనుహ౦ దననికి 

తగిన౦తగా పనిచేయలేదు లేదన ఉతపనాం కాలేదు అనుకు౦ట్ాను. ఆయన 

నిరాడ౦బర౦గా ఇలా అన్నారు " న్ేను ఒకవ్ేళ దీనిని వవరి౦చిన్న పసొుత త౦ మీరు 

అరథ౦ చేసుకోలేరు. అ౦తన అరథ౦ చేసుకునే్ ఒక సమయ౦ వసుత ౦ది." మూడున్ లల 

బాధనకర పయొతా౦ తరావత అతిసనిాహితుల ైన ఇదేరు మితుొలు, సహవదనారుథ ల 

వలన మా యోగి-ప్ర ొ ఫెసర్ ను ఆయన నిరాడ౦బర౦గా చ పిపనదననిని 

వవరి౦చమని వ్ేడుకున్ ేసాహస౦ చేశాను.  సతామేమ౦టే్ శ్రీమాత దయాపూరిత 

ప్ాొతినిధా౦ లేకు౦డ్న  శ్రీఅరవ౦దుల సాహితామేద ీఅరథ౦కాదు.  

                         న్న సనాహితులలో ఎవరిక ీప్ా౦డ్డచేరి ఆశీమ౦ గ్ురి౦చి 

అపుపడు త లియదు. సమూహాలలో స౦చరిసూత  పెైకితేలే కథలు ఊహాశకిత ని 

గిలిగి౦తలు పెడుతూ దిగారా౦తికి గ్ురిచేసనవ. కలపన దరిదనపులకు చేరద అట్లవ౦టి్ 

ఒక బహొాి౦డమ ైన వృతనత ౦తము ఏమ౦టే్ శ్రీఅరవ౦దులు భూపరిసరాల 

సరావతిశయ వసిృతిలో వ్ారి గ్దిలో ఎపుపడూ నిమగ్ుాల ై వు౦ట్ారు. దరిన 

సమయాలలో తమ సనిాహిత శిషుాల చేత ఒక ధో వతిలో అల౦కృతమ ై 

ఆశమీాదాక్ష యోగ్రూప౦గా పకొటి్తమయియావ్ారు. ఈ కాల౦లోనే్ న్ేను  "చ ైతనా౦” 

అనా పనరుమీద ఒక కావా౦లోని కొనిా వరుసలు రచి౦చి, దివాగ్ురువులకు 
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సిృతనారథక సమరపణగా ఆశమీానికి ప౦పి౦చనను. దననిని అ౦గీకరిసూత   అనిల్ 

బరన్ ను౦డ్డ ఇలా ఒక ఉతత ర౦ వచిు౦ది," శ్రీఅరవ౦దుల మీద 

వశవవదనాలయాల౦లోని వాకుత లు ఆసకిత  చూప౦ిచడ్ననిా గ్ురిత ౦చి మేము 

స౦తోష్ిసుత న్నాము."  

                 న్న రాషి ర౦లోని సావత౦తోొోదామ౦లో న్నవ౦తు ప్ాతనొు 

నిరవహి౦చడ్ననికి  వదాను కొనసాగి౦చడ౦ ఆపివే్సినపుడు న్ేను ఎమ్.ఎ చివరి 

స౦వతుర౦లో వున్నాను. తవరలోన్ ేపో్ రాట్ సవభావ౦తొ దననిమీద భొమ తొలగ ి

వరమి౦చుకుని,  ఒక దూరప్ాొ౦త౦ చేరి అకకడ "ద ల ైఫ్ డ్డవ్ ైన్" మూడు 

భాగాలను మొతత ౦ చదివ్ాను. శ్రీఅరవ౦దుల దరిన్నరథమ ై 15.8.1949 న ప్ా౦డ్డచేరి 

వ్ ళళడ్ననికి నిరణయి౦చుకున్నాను. 

                    ఫె౦ొచ్ వ్ారి ఆధీన౦లో వునా అపపట్ి ప్ా౦డ్డచేరిక ివ్ ళళట్ానికి 

నిజ్ఞమ్ పభొుతవము ను౦డ్డ, మదరాసు సె౦ట్లొ్ సెకీట్ేరియట్ ను౦డ్డ వీసా 

అనుమతి తీసుకోవలసిన అవసరము౦డ్ేది. నగ్ర పో్ లీస్ కమిషనర్ ," నువువ 

ఎ౦దుకు ప్ా౦డ్డచేర ివ్ ళ్ళళలనుకు౦ట్లన్నావు? అకకడకు వ్ ళిళనవ్ారెవరూ తిరిగ ి

రాలేదు, పయొాణ౦ చేయలేదు" అని వ౦కరగా అడ్డగాడు. న్ేను 

సమాధననమీయకు౦డ్న నిశిబే౦గా వున్నాను. అది ఒక పిలుపు, అతీత౦ ను౦డ్డ 

చేరిన పబొలమ ైన అనుజా్. అ౦తకుమునుపన ఆశమీానిా స౦దరిి౦చడ్ననికి 

అనుమతి కొరకు న్ేను శ్రీమాతకు వ్ాొశాను. దననికి ఆమ  ఎ౦తో ఆదర౦గా 
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అనుమతి౦చనరు. దననితో ప్ాట్లగా న్నసో దరుడ్డ కోస౦ కూడ్న అనుమతిని 

ప్ర ౦దనను. 

             ఆశమీ౦లో ప్ార్క చనరబన్ లో బస చేసాము. అపపట్ికద అద ి 

శకుత ోతనపదక తపో్ గ్ృహ భావనను మాలో కలుగ్జ్దసి౦ది. 

********* 

                     ఇకకడ అన౦తుడ్డతో న్న పనొమపూరిత అకసిిక స౦గ్మానికి 

చ ౦దిన ఒక పరిచయ౦ - అది సరవవనాత దివాపురుషుడ్డతో , ఒక 

సామానామానవుడ్డ కలయిక  నిగ్ూఢతగా, తనను తనను కోలోపయిన అ౦తరాతి 

నూతన జ్నిగా పరిగ్ణ౦ిచదగినద.ి కాలపు ఆట్వకతలో స౦చరిసుత నా యాత ొ

చిటి్చివరకు కాలరహితుడ్డ దనవరాల వదేకు చేరి౦ది.  లక్షారహిత౦గా అపరిచిత 

అజ్ఞా న సాగ్రానికి వాతిరదక౦గా పయనిసూత  ఆయన అన౦త కా౦తి సరిహదుే కు 

చేరాడు. 

                   అది  ఆగ్షుి  న్ ల పదిహేను తనరీఖు  1949       స౦వతురము. 

ఆశమీమ౦తన అమృతతవ సో మరస౦తో పకొాశిసుత నా నిజ్మ ైన తేన్ తుట్టి లాగ్ 

వు౦ది.  సాధక అ౦తరాతిలు దివాజీవన్నమృతననిా ని౦పుకోవడ్ననికి 

పపొ౦చ౦లోని వభినా పొదేశాలను౦డ్డ వచిు అకకడ కలిశారు. అకకడ్డ 

వ్ాతనవరణ౦లోనే్ దేదీపామాన నిశిబే౦ ఆవర౦ిచివు౦ది. మా చుట్టి  వునా 

దివాపశొా౦తత మముిలను ము౦దుకు పో్ ొ తుహి౦చి౦ది. ఆ గొపప స౦ఘట్న 
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కొరకు ఓరుపతో, ప్ాొరథ న చేసుకు౦ట్ట వ్ేచివున్నాము. ఆశమీవ్ాసులే కాకు౦డ్న 

అదన౦గా వ౦దలకొలది స౦దరికులు దివాగ్ురువుల దరిన్ననికెై వ్ేచివున్నారు. 

ఇవవబడ్డన కాల౦లో పూరిత గా భకిత లో తడ్డసిముదేయిన భకుత లు అర-సమాధ ిసిథ తిలో 

మొదటి్ అ౦తసుత లోని దరినగ్దిలోకి ము౦దుకు కదులుతున్నారు. 

              ము౦దు గ్ది చేరగానే్ ఆశురా౦గా ఆగ్ద ిమొతత ౦ సువరణకా౦తితో 

వు౦డట్౦ చూశాను. అకకడునా గవడలు, కిటి్కీలు, ఫరిాచర్ మొతత ము ఒక 

శకిత వ౦తమ ైన సప౦దనతో పకొాశిసుత న్నాయి. నిజ్౦గా అది సువరణ సూరాకా౦తితో 

వునా ఒక గ్దిలా వు౦ది. ఈ పకొాశ మూలానిా తొ౦దరగాన్ ేకనిపెట్ాి ను. అది 

ఆనుకుని వునా గ్దిలో తనను చేరవచేు భకుత లకు ఎదురుగా మహారాజులాగ్ 

ఆసవనుల ైవునా శ్రీఅరవ౦దులు, ఏకెైకద ైవ౦-సువరణపురుషుడు,పురుషో తత ముడ్డ 

పతొాక్ష దరిన౦. గాఢమ ైననిశిబేము, తీయనిపకొాశాల వరదవ్ లుల వ ననుా 

ము౦చ తిత ౦ది. అకకడ మా చుట్టి  దివాగ్ురువు, ఉనాత పరిమాణ౦తో, అన౦తతవ 

ద ైవ౦ యొకక దివావ్ ైభవ నిరిేషిరూప౦ మా మధాన పతొిషిి్తమ ైవు౦ది. వశవ౦ వ్ారి 

ఆగ్మన గౌరవ్ారథ౦ నిరిి౦చబడ్డన ఒక దేవ్ాలయ౦లా వు౦ది.  వ్ేయి సూరుాలు 

తమ పకొాశానిా శ్రీఅరవ౦దుల కా౦తి ను౦డ్డ తీసుకునాట్లల గా అనుభూతిచ ౦దనను. 

ఆశురాాధుుత శిఖరానిా వరిణ౦చ పదనలు లేవు ! 

దివిసూరయసహసిసయ 
భవ దుయగపదుతిిత 

యది భ ాఃసదృశ్ర సా సాయత్ 
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భ స సతసయ మహాతినాః 
  ఆకసమున ఒకద పరాాయము వ్ేలకొలది సూరుాల పచొ౦డతేజ్ము పెైకిలేచి 

పసొరి౦చినచ వ, ఆ తేజ్ము ఆ జ్గ్దనదిరూపుని బో లి వు౦ట్ల౦ది. 

                 కా౦తివ౦తమ ైన వ్ారి న్ేతనొలు ననుా ఒక ప్ారదరిక ముఖ౦లోక ి

రూప్ా౦తర౦ చ ౦ది౦చి, వ్ార ిసుదూర పకొాశిత వీక్షణ౦ సవచఛమ ైన చ ైతన్నానికి 

చ ౦దిన ఇ౦కో పపొ౦చ౦లోక ిప౦పి౦చి౦ది. ఉలాల సపూరిత అసాధనరణ వ్ ైదిక 

అనుభవ౦ మరొకకసారి న్న అ౦తరాతి ము౦దు పకొాశ౦తో జీవసూత  న్న 

కళళము౦దు నిలిచి౦ది. 

ఇదమ్ శ్రషీఠమ్ జ్యయతిషఠమ్ జ్యయతిరుతతమమ౦ 
విశ్వజితుచయతే బృహత్ 

సమసత  కా౦తులకన్నా కా౦తివ౦తమ ైనది, ము౦దునాదని వ్ేదనలు పొకటి్౦చే 

కా౦తి ఇది . ఈ కా౦తి అన్ేకమ౦దిని పూరిత గా జ్యి౦చిన పకొాశిత వజ్దత.  

పురాతన ఋషులకు సరవవనాతుడు కా౦తితో ము౦చ తత బడ్డవు౦ట్ాడు. ఆయన  

శాశవత మూల౦, కా౦తి యొకక అపరిమిత శరీర౦. వ్ ైభవ్ానుగీ్హాలను వదులుతూ 

సరవసృషిి్కరత   అన౦తకా౦తి ద ైవ౦గా వున్నాడు. 

విభ ి జీన్ జ్యయతీషీశ్వర్ 
అపాకో రోచనమ్ దివ్ాః 

యిేన మ విశ్వ భువ్నీనిఅభి్రత 
విశ్వకరాిన ై విశ్వదేవ్యయవ్తి 
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నీ తేజ్సుుతో వశవమును పకొాశి౦పజ్దస ిసవరాగ ల పకొాశపొమాణననిా కొలిచనవు. 

సకల జీవరాశులు నీమీద ఆధనరపడ్డవునావ. నీవ్ే సరవసృష్ిి కరత వు, సమసాత నికి 

దివాపదనరాథ నివ. 

             వ్ార ిధృకుకలు చలిసూత  సకల అ౦తరలోకాలను 

చ ొచుుకునిపో్ తూన్నాయి.  వ్ాసత వ్ానికి ఆయన శాశవతతనవనికి, అన౦తననికి 

పతొిరూప౦. పృధివక ిఒక నూతనజీవతననిా ఇవవట్ానికి, కీమ౦గా పరిణనమకీమ 

గ్తిని మారుట్ానికద వ్ారు ఇకకడ వున్నారు. పనరుపెటి్లేని ఒక ఆన౦దప్ారవశాతకు 

లోబడ్డ, పూరిత  కృతజా్తన భావనతో ఆయన పకొాశితప్ాదనల వ్ ైపు ఆకరిి ౦చబడ్ని ను. 

    శ్రీఅరవ౦దులను కలిసిన మరుసటి్ ఉదయానఅనగా 29.3.1914న శ్రీమాత తన 

డ్ ైరీలో ఇలా వ్ాొసుకున్నారు 

వ౦దలకొలది జీవులు దటి్మ ైన అజ్ఞా న౦లో కూరుకుపో్ యిన్న ఫరవ్ాలేదు. నినా 

మేము దరిి౦చిన వాకిత  భూమిమీద వునా౦తవరకు. అ౦ధకార౦ కా౦తిగా 

పరివరత న చ ౦ది, నీ ప్ాలన భూమిమీద న్ లకొన్ ేఒక రవజు వసుత ౦దని రుజువు 

చేయడ్ననికి వ్ార ిఉనికి చనలును. 

********* 

అట్లవ౦ట్పుపడు ఏవ్ ైభవమూ లేని పరిమిత సాధనరణమనసుతో వునా ఒక 

యూనివరిుట్ీ వదనారిథకి ఏమి జ్రిగివు౦డవచుు?  హేతువుకు అతీతమ ైన ఒక 

సాగ్రకెరట్౦ అతడ్డని వ్ారి ప్ాదనల చ ౦తకు చేరిు౦ది. తడబడ్ ేభాష కనిప౦ిచదు, 
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కదవల౦ సరవవతకృషుి డ్డ ప్ాలనలో వునా అన౦త హేతువు తపప. సరవవతకృషుి డ్డ 

కదవల ఉనికి అతడ్డ అసిత తవ సూథ లరూప్ానిా, కలిషానిా  కరిగ౦ిచివ్ేసి౦ది. నిజ్౦గా 

అది రూప్ా౦తర౦ చ ౦ది౦చే కృప్ారసయోగ్౦ ! శ్రీఅరవ౦దులు దనని గ్ురి౦చే 

రాలేదనాది సపషి౦, మొతనత నిా రూప్ా౦తర౦ చ ౦ది౦చడ్ననిక,ి మన అచ ైతనా 

పృధివని ఆధనాతిిక౦ చేయడ్ననికి వచనురు. 

                           శ్రీఅరవ౦దుల పకొకన, కుడ్డవ్ ైపున దయాపూరిత పనొమ, 

అనుగీ్హాలు చుట్లి కుని వునా ఒక రూప౦, అన౦తస౦తోషాల దివామాత 

ఆసవనుల ైవున్నారు. జ్౦ట్ అన౦తతనవల సరావతిశయ తేజ్సుులో పూరిత గా మునిగి 

, ముకుళిత హసాత లతో న్న వనయపూరిత పణొనమాలను దగ్గ రిను౦డ్డ 

సపరిి౦చడ్ననికి అనుమతి లేదు గ్నుక, దూర౦ ను౦డ్డ వ్ారిక ిఅరిప౦చుకున్నాను. 

మొతత ౦ పపొ౦చ౦ తన సూథ లతనవనిా కోలోపయి౦ది. కాల౦ తన౦తట్ తనన్ ే

నిలిచిపో్ యి౦ది,  ఒక మారిిక మతుత లో నడుసూత  న్ేను న్న బసకు తిరిగ ివచనును. 

                     ఆ సాయ౦త౦ొ న్నకు దగ్గ రలో వునా సాగ్ర తీరానికి వ్ ళ్ళళను. 

సముద౦ొ ము౦దు కూరుుని అప్ారమ ైన జ్లవసాత రానిా వీక్షడ౦చనను. దననితో పో్ లిు 

చూసనత  న్ేను ఉదయ౦ దరిి౦చుకునాది పూరిత గా ఒక భువనకదళి. 

                  దగ్గ రదగ్గ రగా ముపెైైస౦వతురాల తరావత శ్రీఅరవ౦దుల గ్ుర౦ిచిన 

న్న సువరణ అనుభవ్ానిా ’ఎన్’ కు   వవరి౦చనను. అతడు నిశిబే౦గా వని  పభొువు 

గ్ుర౦ిచి న్ేను అనుభూతిచ ౦దిన దననిని మళ్ళళ ఒకసారి చ పపమని అడ్డగాడు.  

అతడు న్నతో  ఇలా అన్నాడు,అవును , వ్ారు సువరణవరణ౦తో, సువరణకా౦తి 



10 
 

తేజ్సుుతో వునా సకల సూరుాల సూరుాడు. ఎన్నా స౦వతురాల యోగ్౦ వ్ారి 

లేత కపిలవరాణ నిా మారిువు౦డవచుు కానీ న్ేను చూసినపుడు అది 

పసిడ్డవరణపసుపుర౦గ్ు కాదు. ఇ౦కా ఇలా అన్నాడు, " తన సూక్షి భౌతిక౦ ఆ 

వరణ౦లో వునాదని ఒకసారి శ్రీఅరవ౦దులు  న్నతో అన్నారు." కానీ న్న కళళళ 

చూసినదననిన్ే న్ేను వశవసిసాత ను, అదే న్నకు పతొాక్ష పమొాణము.1950 ఆగ్షుి  

న్ లలో తిరిగి మరొకసారి వ్ారిని దరిి౦చుకునే్ భాగ్ా౦ కలిగి౦ది. అపుపడు కూడ 

మునుపట్ ిలాగద అతా౦తసువరణవరణ  తేజ్సుును చూశాను. వ్ార ిసరావతిశయ 

అనుగీ్హ౦తో ఇ౦దియొాల ప్ర రప్ాట్లలేని సమగీ్ శుదిి  తరావత ఏద ికనిపసుత ౦దో  

అది, ఆ గాఢమ ైన పొతిఫలన౦ న్నకు పకొటి్తమయిా౦ది. 

  న్న భకిత , కృతజా్తలను  వ్ార ిపకొాశిత ప్ాదనలము౦దు౦చనను. 

  Encounter with the Infinite”. 

  Alchemy of Her Grace – Pg 11 to 18 

  Prof. V. Madhusudhan Reddy  

   అనువ్ాదం:  శ్రీమతి సునీతశేఖర్ 
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తపసుు, తపసుు, తపసుు 

 మహా కాలము, మహా పదొేశాల కావలగా, అనంతం ఒడ్డలో, ఎకకడ్ ైతే, 

మహాకాలము, మహా పదొేశాలు వ్ాట్ిని ఏకం చేసన ఏదో  ఒక దననిలో అదృశామ ై, 

వ్ాట్ికి అతీతమ ై పో్ తనయో, ఆ దివా అసిథ తవం లోలోతులలో, అకకడ కూడ్న, 

అంతులేని ఝంకార ధవనిని శాశవత ఉనికి జ్లాలపైె ఆలకించట్ం జ్రుగ్ుతుంది – 

ఒక గొపప వ్ాకుక ఎపపట్ికీ ఎలుగెతిత  ఘోష్ిసూత  ఉంట్లంది- ‘తపసుు, తపసుు, 

తపసుు’. 

 తపసుు అనే్ద ిఒక ప్ాొయశిుతత ం కాదు కానీ అగిా (ఉషణ ం) – ఇచఛ యొకక 

ఒక బహొాిండమ ైన ఏకాగీ్త. అది “వశవ అసిథ తవం యొకక శకిత ని గవచరం చేసన చేతన్న 

ఆధిపతా శకిత . దనని దనవరానే్ వశవ సృష్ిి  జ్రిగి, పో్ ష్ింపబడ్డ, పరిప్ాలించబడుతుంది. 

అది దృకపధనలనిాంట్ ిశకిత ని, ఇచును, సామరాథ ోనిా, ఆధిపతా శకిత ని కిీయాశ్రలమ ై, 

కిీయాశ్రలంచేసన పతొి ఒకక దననిని కలిగ ిఉంట్లంద”ి.(SABCL VOL23, p.93) 

తపసుు దనవరా పర బొహిము  శకిత లో వృదిి  ప్ర ంది, కూడగ్ట్లి కొని (పో్ గ్ుచేసుకొని) 

, తీక్షణత న్ ందుతుందని ముండకోపనిషతుత  పనరొకంది. 

 తపసుు దనవరా పపొంచ సృష్ిి  సారథకత న్ ందుతుంద:ి” పర బహొి కరిలో తన 

సామరిోం తో వృదిి  ప్ర ందుతనడు. అపుపడు ఆయన నుండ్డ మహా పదనరథం 

జ్నిించింది. మహా పదనరథంనుంచి జీవం, మనసుు, సతాం,లోకాలు, శాశవత 

కరిలు ఉదువంచనయి.”(SABCLVol12, p220) 
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 తపసుు  లేదన సవవయ నియంతణొ- లేదన ఆతి సాక్షాతనకరత లేదన చిచుకిత  

ఆతి ఏకాగీ్తన నిషి దనవరా- దివా చ ైతనాం యొకక దివా శకిత  తన మీద తనన్ ేచరా 

జ్రుపుకుంద.ి ఫలితంగా వశవం అండం(గ్ుడుి  ) రూపంలో సృజంచబడ్డనది. 

హిరణాగ్రు, మరలా తపసుు దనవరానే్ – చేతన్న శకిత  ఏకాగీ్తనగిా తో దివా 

పురుషుడు లేక పరమోతకృషి భగ్వంతుడు, మహా పకొృతిలో దివ్ాాతి 

కిీయాశ్రలమ ైన అభివాకత  దివ్ాాతి గ్ుడుి  నుంచి పక్షడ బయలపడ్ేచందనన 

బయల వడలింది. అది పరమోతకృషి చిచుకిత  అతీత దివా అసిథ తవం యొకక ఆధిపతా 

శకిత  తన మీద తనన్ ేవహరిసుత నాద ై, తపసుుదనవరా తన అనంత శకిత  సామరాి ోలను 

బహిరగ తం చేసింద:ి 

 “అతడు కోరాడు, ‘ న్ేను అనే్కం అగ్ుదును గాక’ , అతడు తపసుులో 

ఏకాగీ్త వహించనడు. తపసుు దనవరా అతడు వశావసానిా సృష్ిి ంచనడు. సృష్ిి సూత న్ే, 

అతడు దనని లోక ిపవొ్ేశించనడు. పొవ్ేశిసూత న్ే, అతడు దననిలో ఉనాది గాను, 

ఉనాదననికి అతీతంగానూ, అయాాడు. అతడు వాకత ంగాను, అవాకత ంగాను, 

ఆయాాడు. అతడు జ్ఞా నం గాను, అజ్ఞా నం గాను అయాాడు. అతడు సతాంగాను, 

అనంతంగానూ అయాాడు. ఇదంతన ఏద ైనపపట్ికీ కూడ్న అతడు సతామ ైయాాడు. 

‘తదేివా సతాం’గా అతనిని పిలిచనరు. “ (TaithiriyaUpanishad II.6- SriAurobindo Trans) 

 చిత్- తపసుు దివా చేతన యొకక పరిశుది ( పవతొ) కరి సామరిోం. అది 

అపరిమితంగా, నిరంతరముగా (శాశవతంగా) తన కరిలలో సనవచు కలిగినద.ి అది 

వశాీంతిలో (అచల సిథ తి) న్ ైన్న, దనని కిీయా కారాకలాప్ాలలోన్ ైన్న’ తన ఇచఛలో 
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మహో తకృషిం’. అది పరమోతకృషి దివా చేతన్న అసిత తవ  ఆధిపతా శకిత  , దనని 

దనవరానే్ ‘అనంత శకిత  సామారాే ోలు ‘ - సంకిల షిత మరియు బహుళతవం – సృష్ిి లో 

దనని నుంచి బహిరగ తం చేయడం జ్రిగింద.ి మూడు ఉనాతోనాత లోకాలు, 

సతాలోకం- సతాం ఉనికిగా కలిగిన లోకం, తపో్ లోకం- సవవయ ఎరుక సామారాే ోనిా 

కలిగిన లోకం, జ్నలోకం- సృజ్న్నతికమ ైన దివ్ాానందం, ఇవ తపసుు, సత్, చిత్, 

ఆనందముల మీద వసిసుత నాపుడు రూపు దిదుే కున్నాయి. భౌతిక పొపంచములో 

భువరవల కం, మనకు సంబంధించినది, రూపు దిదుే కుంది. తపసుు మహా పదనరథం 

ఆధనరంగా చేసుకొని ఉంట్ట ఉంట్లంది.  

 సచిుదననందననికి దవందవ సిథ తి ఉంది: ఒకట్ ినిశుల (సాథ ణు) సిథ తి, అకకడ 

చిచుకిత  సామారేో శకిత గా పనిచేయడం, కదవలం ఒక సిథ తిగా (సాథ యిగా) మాతమేొ 

ఉంట్లంది. అందువలల  అది తపసను లేనట్లల గా కనిపించే ఒక పతొేాక (వశేష) లక్షణం. 

చలన సిథ తిలో చిచుకిత  సామరేో శకిత  గా నిరంతరం పనిచేసుత  ఉంట్లంద.ి తననుంచి 

జ్ఞా న్ననిా, కారాకలాప్ాలను వ్ దజ్లుల తూ ఉంట్లంది. కాబటిి్ ఈ సిథ తిలో తపసను 

లక్షణంగా ఉంట్లంద.ి మహా ఉనికిలోనూ, మహా పకొృతిలో కూడ్న అకకడ ఉదనసవన 

(నిశుల) సిథ తి, దననితో ప్ాట్లగా కారాకలాపం కూడ్న ఉంట్లంద.ి అదే వధంగా 

వాకిత లో కూడ్న చ ైతనా-శకిత  ఉంది, అది వరణన్నతికంగా (సకారాతికంగా), అవాకత ంగా 

(నకారాతికంగా) అనగా సవచఛందంగా (పయొతా పూరవకంగా) అసంకలిపతంగా 

(అపయొతాంగా) చేసన కారాాలకు దనుాగా ఉంట్లంది. ఈ ఉదనసవనత దనవరా లేక 

వలోమ (వపరాయావసథ ) తపసుు వలన వాకిత  ఖండ (ముకకల ైన), ప్ాక్షడక జ్ఞా నం 
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నుంచి సంపూరణమ ైన, ఐకాం చేసన జ్ఞా న్ననికి చేరుతనడు. ఇంకా, ఉదనసవన సిథ తిలో 

తనకు తనను ఆవల సుదూరంగా ఉనా దననిక ిఉనీిలన మవట్ం 

సాధామౌతుంది.పరావసానముగా తన మీద పని చేసన, తన దనవరా పని చేసన, ఇంకా 

అధికమ ైన జ్ఞా న మరియు సామారాే ోల, కరి మరుయు ఫలితనల కీీడకు పనిచేసన 

ఒక వశవజ్నీనమ ైన, అతీత ఆధిపతా శకిత క ిఎరుక కలిగిన వ్ాడ్ౌతనడు. ఫలితముగా, 

వాకిత  పరమోతకృషిమ ైన బాొహమి సిథ తికి తనకు తనను ఉనీిలనం చేసుకుంట్ాడు. అది 

నిశులంలో చ ైతనాం యొకక ఏకాగీ్త, జ్ఞా నం యొకక ఆధిపతా శకిత, అదే తపసుు. 

చలన సిథ తిలో వాకిత  ఆధిపతా శకిత కి, జ్ఞా న కదళికి, చరాకు తనకు తనను ఉనీిలనం 

చ ందుతనడు. వ్ాసత వంలో అదే తపసుు. కాబటిి్ తపసుు లేదన చ ైతనాము ఆధిపతా 

శకుత ల ఏకాగీ్త అనే్ద ిపరబహొిము యొకక చ ైతనాములోని నిష్ిరియ, 

కిీయాశ్రలముల రెండ్డంట్ి యొకకలక్షణం.  

 వాకిత  ఆతి పపొంచములో సకీియంగా ఉనా బహొి చేతన యొకక కిీయాశ్రల 

సిథ తి నుంచి పపొంచననికి ఆవలగా (అతీతంగా) నిశుల సిథ తిలో ఉనా బొహి చ ైతనాం 

వ్ ైపుకు కదులుతునాపుడు ఉదనసవన, కిీయాశ్రల బహొిము మదా ఒక వలక్షణత 

(భేదం) దో ాతకమౌతుంది. కానీ ఇకకడ కూడ్న అది వశవజ్నీనమ ైన కారాం నుంచి 

సామరేో శకిత ని ఉపసంహరించుకొనా చేతన యొకక ఆధిపతా శకిత . అది తపసుు 

యొకక సామరేో శకిత, ఆది వశవ చరాలలో దివా అసిథ తవం యొకక శకిత ని పంపిణీ 

చేసనద ేకాకుండ్న దనని నుంచి ఉపసంహరించుకునే్ది కూడ్న. శీ్ర అరవందులు 

అంట్ారు “ఉదనశ్రన బాొహమి సిథ తి మరియు దనని కిీయాశ్రల చేతన రెండూ వ్ేరైెనవీ. 
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వరవధించేవీ, ప్ర సగ్నివీ కాదు, అవ ఒకద చ ైతనాం , ఒకద సామరేో శకిత, ఒక చివరన 

అది సవయం- వ్ నుకకు పెటిి్ ఉంచుకునా సిథ తి (తనలో తనను 

ఉపసంహరించుకొనా సిథ తి), మరొక అంచున సవయముగా – సమరిపంచుకొన్ే, 

సవయం- నియోగించుకొన్ే (సవయం- వసత రింప చేసుకొన్ే) సిథ తి, ఇది ఎట్లవంట్ిది 

అంట్ ేనిశులంగా ఉనా చ రువు మరియు దననిలోనుంచి బయట్కు పో్ యియ 

కాలువల పవొ్ాహంలాంట్ిది.”(SABCL,Vol18,p573). యదనరథములో చరా 

ఉదనసవన దివా అసిథ తవంనుంచి బయలుదేరుతుంది, అది వ్ నుక నుంచి దననితో 

పూరిత గా తనదనతికం చ ందకుండ్న, దననికి దనుాగా నిలచి పరిప్ాలిసూత  ఉంట్లంది. 

ఎట్లవంట్ ికిీయా కారామ ైన్న అది దేనినుంచి పుటిి్ందో  ఆ మూలాధిపతాశకిత ని 

ఎపపట్ికీ ఖాళ్ళ చేయలేదు. అనంతం (శాశవతతవం) యొకక ఉదనసవనత అంట్ ే

‘అసమరి జ్డతవం ‘కాదు. అది అనంతం యొకక ఒక సిథ రమ ైన సవయం –వ్ నుకకు 

పెట్లి కొనా సామరేో శకిత, అది దనని ఆధిపతా శకిత లో తనకు తనను అపరిమితం 

(అనంతం). 

 శీ్ర అరబందుల మాట్లలో” అకకడ ఒక ఉదనసవన బహొిము, కిీయాశ్రల 

బహొిము అంట్ట రెండు లేవు. ఒకద బహొిము – దివా ఉనికి- తన తపసుును 

మనం అనుకొన్ే ఉదనసవన సిథ తిలో నిలిపి ఉంచింద.ి దనని కారా కలాప్ాలుగా మనం 

పిలిచ ేవ్ాట్ిలో అది తనకు తనను సమరిపంచుకుంట్లంది(ఇచుుకుంట్లంది). కిీయా 

శ్రలా చరా చేయట్ానికి, ఒకద అసిథ తవం యొకక రెండు ధృవ్ాలుంట్ాయి. లేదన సృష్ిి కి 

ఆవశాకమ ైన జ్ంట్ ఆధిపతా శకిత  ఉంట్లంది. నిలిపి ఉంచిన (ఉదనసవన) సిథ తి నుంచి 
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చరా దనని వలయంలో ముందుకు పో్ యి,. తిరిగ ిదననిని చేరుకుంట్లంద.ి వుాతపతిత  

చేయబడ్డన శకుత లు ఒక తనజ్ఞ వలయములో చనలా వరకు తిరిగ ివసిరి 

వ్ేయబడతనయి. బహొిము యొకక ఉదనసవన సిథ తియియ తపసుు లేదన తనమీద తనన్ే 

వహరించే (పవొరిత లేల ) దనని అసిథ తవం యొకక ఏకాగీ్త,దనని నిశుల సామరిోశకిత లో 

ఒక సవయం-లీనమ ైన ఏకాగీ్త. అది ప్ర దిగద సిథ తిలో దేనిన్ ైత ేప్ర ందిందో  దననిని 

తనకు తనను బయట్కు చలనములోకి  వదులుతూ కియీాకారాము యొకక  

లక్షల అలలోల  పయనిసూత , అది పయనించే సమయంలో పతొి ఒకక దనని మీద 

ఇంకా వావహరిసూత  అసిథ తవం యొకక సతనాలకు, సామరాే ోలకు వమోచనం గావంచ ే

చరా తపసుు. అకకడ కూడ్న శకిత  యొకక ఏకాగీ్త ఉంట్లంద,ి కానీ ఉండ్ేదంతన 

బహు ముఖాల ైన ఏకాగీ్త, మన కది వసత రణం (వ్ాాపనం) గా అనిపిసుత ంది. కానీ 

వ్ాసత వంలో అది వసత రణం కాదు, కారాాచరణకు నియోగింప జ్దయడం .... తపసుు 

యొకక ఉదనసవన సిథ తి (నిశుల సిథ తి) మహా శకిత  యొకక గొపప పరిరక్షణ, అది 

న్నన్నవధనల ైన గ్మన్నల ప్ాొరంభానికి, రూప్ాలలోల కి, సంఘట్నలలోకి మారుప 

చ ందించట్ానికి దనుాగా ఉంట్లంద.ి తపసుు యొకక కిీయా శ్రలచరా మహా శకిత  

పరిరక్షణ (పదిలపరచట్ం), గ్మనంలో, పరివరత నలో, మనలో ఎలాగవ 

బహొిములోను అంతే. రెండూ ఒక దననికొకటి్ సాపనక్షడకమ ైనవ(సాదృశామ ైనవ). 

రెండూ ఏక కాలమందు కలిసి ఉంట్ాయి. ఒకద మహా ఉనికి చరాలో ఉండ్ ేఒక 

ధృవం,  మరియొక ధృవం... అపుపడు మహా వ్ాసత వకత నిశుల దివా అసిథ తవం 

యొకక శాశవత ఉదనసవనతగాని లేదన కదలికలలో దివా అసిథ తవం యొకక శాశవత 
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కిీయా శ్రలకారాం గాని రెండూ కాదు. లేదన ఆ ‘తత్’ ఈ రెండ్డంట్ి మధా మహా 

కాలంలో సిథ తిలో మారుప (పరివరత న) చ ందడమూ కాదు, ఇంకా వ్ాసత వంలో అది 

పరబహొి... వ్ాసత వకత యొకక ఏకెైక సంపూరణ సతామూ కాదు. వ్ాటి్ వాతిరదకత 

దనని చ ైతనాములో దనని కారాాలకు సంబంధించిన కదవల సతాం”(SABCL 

Vol18pp 574-75). 

 పరమోతకృషి అసిథ తవం సగ్ుణం, నిరుగ ణము, రెండూ : క్షర, అక్షర ; కిీయా 

శ్రల నిశుల సిథ తులు , అది ఉదనసవన కిీయా శ్రలాల మధా ఒక దననిా వడ్డచి మరొక 

దననిక ిజ్రిగదది కాదు. అది రెండ్డంట్ిని సమరిిసుత ంది.  అది కియీ వలల  కానీ, నిశిబేం 

వలల  కానీ పరిమితమ ైయియాది కాదు. చ ైతనాం యొకక అపరిమిత ఏకాగీ్త అయిన 

తపసుు అనంతం యొకక సమగీ్మ ైన, అపరిమితమ ైన సవవయ- ఎరుక యొకక 

సవతసిుది (సహజ్) ఆధిపతా శకిత . తపసుు తనలో తనను తనమీదను సవవయ- 

నిరవహణగా వరిత లేల  శాశవతుని దివా-ఎరుక. అదే పరమోతకృషి అసిథ తవం యొకక 

అసల ైన లక్షణం(పకొృతి). తపసుు ఆధిపతా శకిత  సవయం-పో్ గ్ుచేసుకొన్ే రూప్ాలు 

అనే్కం. వీట్ిని వ్ాటి్ చరాననుసరించి వసాత రంగా మూడు గ్మన్నల లేదన పవొ్ాహాల 

తరగ్తులుగా వభాజ్నం చేయవచుు: అతితము, వశవ జ్నీనము, వ్ ైయకిత కము 

(వాకిత గ్తము).  

 పవత ొదివా అసిత తవ చ ైతనాం యొకక సారవంతమ ైన ఏకాగీ్త ఒక చివరన 

అతి చేతన్న మహా నిశిబిం, మరొక చివరన మహా అచేతన. బహుశా ఏకాగీ్త 

“ఏకెైక అంతరవరిత తవం గాని, లేదన తన సర ంత అసిత తవ సారంలో పూరిత గా 
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లీనమ ైపో్ వడంగాని, ఒక పకొాశవంతమ ైన ల దంట్ ేసవయం- వసిృతమ ైన సవయం- 

నిమజ్ు నం గాని...” (SABCL Vol.18.P.582). అది సమగీ్ం, దివా అసిథ తవం 

యొకక సంపూరణ చ ైతనాం, అతి మానసిక ఏకాగీ్త. అద ిఅతీతం దనవరా 

వశవజ్నీనమునూ, వాకిత గ్తమునూ కలుపుకుంట్ట, దనుాగా ఉంట్లంది. ఏకాగీ్త 

బహుశా దనని లక్షణననిా బటిి్ మొతత ం- అనే్కం లేదన ప్ాక్షడకం- అనే్కం. అది వశవ 

వ్ాాపత  ఊరివ (అధి)మానసిక ఎరుక వధననం. ఏకాగీ్త బహుశా “దనని అసిథ తవంలో 

లేదన గ్మనంలో ఒకక క్షదతంొమీద ఒకక దననిన్ ేపతొేాకంగా పరిగ్ణించి, ఒకక 

కదందంొలో ఏకాగీ్తతో ఒకక  దనని మీదనే్ గ్ుర ిపెట్ిి  లేదన తన సవవయ- ఉనికిలో ఒకక 

బాహా రూపంలో లీనమ ైపో్ యినది” కావచుు.(SABCL VOL.18 P.582)అది 

పతొేాకమ ైనట్లవంట్ి వాకిత గ్త పదితి, మహా అజ్ఞా న పకొృతి. పరమోతకృషి దివా 

అసిథ తవం యొకక సమగీ్తవం” చేతన యొకక ఈ సిథ తులను లేదన ఆధిపతా 

శకుత లను ఒకట్టైన ఒక అవభాజ్ా అసిథ తవంగా ఏకకాలమందే పటిి్ఉంచుతూ ఆతి- 

దృష్ిి తో సృష్ిి లో తనను తనను పూరిత గా చూడట్ం జ్రుగ్ుతుంది”(SABCL Vol18. 

P583). చేతనలో ఒక అపరిమితమ ైన ఆతి- వ్ాాపకతవం, దనని పరావసానముగా 

జ్రిగద చేతన యొకక వసాత రత రెండూ సవవయ అదుపులో ఉనావే్ , పరమోతకృషి 

దివా అసిథ తవం యొకక సవవయ- నిరవహణలో ఉనా ఏకాగీ్త దనవరా దనుాగా 

ఉనాట్లవంట్ివే్. “ ఒక వషయమీిద గాని లేదన లోనగాని లేక ఒక వసుత వు మీద 

లేదన అసిత తవ క్షదతంొ లేదన గ్మనమీిద ఒక వశిషిమ ైన ఏకాగీ్త అనే్ద ిపరమాతి 

ఎరుకకు ఖండనంగాని లేదన దూరంగా పో్ వడంగాని కాదు. అది తపసుు ఆధిపతా 

శకిత  సవవయ- సమీకరణ చేసన ఒక సవరూపం” (SABCL Vol.18 P583). ఏకాగీ్త 
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కదవలం పతొేాకతను సంతరించుకుని, తకికన ఆతి- జ్ఞా నమునంతన వ్ నకిక పటిి్ 

ఉంచినపుపడు మాతొమే అది మహా అజ్ఞా న రూపంగా అయిప్ో తుంది. ఇంకా దనని 

తరావత, అట్లవంట్ ిచేతన ఏకాగీ్త తనకు తనను తకికన దననంతటి్నుంచి వ్ేరు 

చేసుకొనాపుపడు జ్రిగద ఫలితం సవవయ- పరిమిత పతొేాక జ్ఞా నం, అపుపడు మనకు 

‘గ్ుణనతికమ ైన, పభొావశ్రలమ ైన మహా అజ్ఞా న’ కీీడ ఉంట్లంది. కదవలమే (ఆతత్) 

తనలో తనను వశవబంధనలను పెట్లి కోవడం జ్రుగ్ుతుంద.ి ఆ మహా అపరిమితమే 

తనలో తనను ‘ఒక అంతరీల నమ ైన పరిమితమ ైన దృగివషయాలు అనంత 

పరంపరలను (కీమ వరుసలను)’ నిరాిణం చేసుత ంది. ఆ వధమ ైన దనని సవవయ- 

చరా వలన కదవలము (తత్), ఆ అనంతము పరిమితమ ై పో్ వట్ం అనే్ద ిఉండదు. 

యదనరాథ నికి, అది తన సవవయ సామరిోం దనవరా అనే్కం గ్ురించి అనే్క వధనలుగా 

తన సర ంత అసిథ తవంలో రమిసూత  ఉంట్లంది.  

వాకిత లో అతని చేతన్న సామరేో ఆధిపతా శకిత  రెండు వషయాల పరంగా 

వనియోగ్ములో ఉంట్లంది. అవ వాకిత  యొకక అంతరంగ్ పపొంచం మరియు తన 

చుట్టి  ఉనా బాహా పపొంచం. వ్ాసత వ్ానికి అదే వాకిత  చేతన కలిగి ఉండ్ ేఅతాంత 

కిీయా శ్రలశకిత . సచిుదననందం వషయంలో అంతరంగ్ం, బాహా పపొంచం అనే్ పశొా 

తల తత దు. ‘ కారణం అంతన అతనే్, అతని లోనిద’ే. అంతేకాక, వాకిత లో అతని చేతన్న 

ఆధిపతా శకిత  కదవలం ప్ాక్షడకంగా మాతమేొ అతని ఐచిఛక చరాలోల ను, తకికనదంతన 

అపయొతా పూరవకంగా (అసంకలిపతంగా) దనని చరాలోల  లేక అధో  చేతనలో లేక 

అతి చేతనలో గ్ురిత ంచబడుతుంది. కానీ సచిుదననందంలో ఈ వభజ్న కూడ్న 
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ఉండదు కారణం’ అంతన అతని ఒకక అవభాజ్ా ఆతి’ కాబటిి్. సమసత  చరాలు అతని 

ఒకక అవభాజ్ా సంపూరణ ఇచను గ్మనంలోనివ్ే- సమసత ం అతని చిచుకిత  కారాాచరణ 

ఫలితమే. “ మహా తపసుు మనకు వల న్ే ఆయన చేతన్న పకొృతి చరా, కాని అది 

అవభాజ్ా దివా ఉనికిలో సమగీ్ చ ైతనాం యొకక సమగీ్ తపసుు”(SABCLVol18 

P571). వాకిత  ప్ాలుపంచుకొన్ే మహా పకొృతి సమసత  కారాాలనీాకూడ్న ఒక ఐచిఛక 

లేదన అపయొతా తపసుును కలిగి ఉంట్లంది. అది సామరిో శకుత ల ఏకాగీ్త తపప 

మరదమీ కాదు. ఆ శకుత లనీా ఆయన నిరంతరం పరిణమించడ్ననికి సహాయం 

చేసాత యి. గీత మూడు రకాల ైన తపసుును గ్ురించి చ పిపంది-తనమసికం, రాజ్సికం, 

సాతివకం. వ్ాట్ిని వాకిత  ఆతి- పరిపూరణతన దిశగా సాగించ ేతన బాహా నడతలో 

కొనసాగిసాత డు, అది కదవలం అతని పరమోతకృషి మహా పకొృతిలో మాతమేొ సంపూరణ 

చ ైతనామును సంతరించుకొంట్లంద.ి అపుపడు అతని కఠ్ిన తప్ర  దీక్ష అవసరం 

అదృశామ ైపో్ తుంది. అపుపడు ఆ సిథ తిలో ఉండ్ేదలాల  పరమాతి యొకక సర ంత 

చ కుక చ దరని మహా తపసుు, ఒక పరిపూరణ ఇచఛ, పకొాశవంతమ ైన శకిత. అది 

వశాల నిశులతలో, పవత ొఆనందంతో తన సభుాలందరిలో కిీయా శ్రలముగా 

ఉంట్లంది. 

‘Tapas, Tapas, Tapas’ 

Foot Notes to the future PP 20-27 

Prof. V. Madhusudhan Reddy  

అనువ్ాదం : డ్న. తిొపురారభిట్ల  పసొనా కృషణ .  
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అమికు ప్రిమతో .... 

మంచులాంట్ి హృదయమా 
మల ల లాంట్ి మౌనమా 

అమి లాంట్ ిఅందమా 
హాయి గొలుపు బంధమా 

పనొమ నిలుపు జీవమా 
చ లిమి నిలుపు సనాహమా 

శాంతి నింపు సౌఖామా 
శకిత  నింపు సహనమా 

కాంతి నింపు కమలమా 
కరుణ నింపు ద ైవమా 

పరవశించు పణొయమా 
కృతజా్తనభివందన్నల కుశలమా 

నీ పనరద ధనానమా 
అహింసో  పరమో మోక్షః 

చనవ్ా సరళ-రామ లింగ్ పసొాద్ 
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దివ్య మానవ్ుడు 

 అట్ల ఏడు, ఇట్ల ఏడు వ్ రస ిపధనాలుగ్ు లోకాల నడుమ భూలోకం 

ఉనాది. ఈ భూమి పెైన వరాట్లి  తన ప్ాదనలు మోప్ాడని పురుషసూకత ం 

చ బుతునాద.ి భూమండలం లో ఎనభ ైన్నలుగ్ు లక్షల జీవరాశులు పుడుతూ 

ఉంట్ాయి. ఆయురాే యం తీరగాన్ ేనశించి పో్ తనయి. ఈ జీవరాశులలో మనిష్ ి

కూడ్న ఒకడు. భూలోకం మరత ో లోకం కాబటిి్ జ్నన మరణనలు మనుషులకు 

సహజ్మే. అనిా జీవరాశుల కన్నా మినాగా మనిష్ిని సృష్ిి ంచనడు దేవుడు. 

మిగితన జీవ్ాలకు లేని బుదిి జ్ఞా న్నలను, వ్ాట్ిని వ్ాడుకోవట్ానికి కావలసిన 

హంగ్ులను ఒకక మనిష్ికద ఇచనుడు భగ్వంతుడు. దననిా సదివనియోగ్ం 

చేసుకోగ్లిగితే మృతుావును జ్యించే అవకాశం కలిపంచనడు. సవరగ ంలో అమరులు 

నితా యవవనంతో ఉనాటిే్, ఈ లోకంలో మనుషులూ అమృతతనవనిా సాధించి 

వ్ారితో సమానంగా భూలోకానిా ఒక సవరగ ంగా మారువచుు- అని అంట్ారు శీ్ర 

అరవందులు. దేవతలు భూమికి దిగి వచేు అవసరం, అవకాశం మనిష్ి తన 

త లివతేట్లతో కలిపంచగ్లడని యోగ్ులు, కళ్ళకారులు, మేధనవులు తమద ైన 

బాణీలో రూపకలపన చేశారు. అడవులను పెంచి, నదీనదనలను తోొవ మళిల ంచి, 

సముదనొలను, పరవతనలను అదుపు చేసి, సృష్ిి  సౌందరాానికి మ రుగ్ులు దిదనే రు. 

యోగ్ులు తపో్ శకిత తో, యోగ్బలంతో పునీతం చేసి, ఈ భూమిని కరి భూమిగా 

పసొిదిం చేశారు. రాజులు ధరిప్ాలకుల ై మానవ సమాజ్ఞనిా నీతి నియమాలకు 

సాథ వరంగా మలచనరు. పుణనాతుిల ైన దేవగ్ణనలు అమృతతవం సాధించట్ానికి, ఈ 
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కరిభూమిని ఒక వ్ేదికగా మారాురు. అంచ లంచ లుగా మోక్షం అందించగ్ల ఒక 

బంగారు నిచ ునగా ధరి కరిలు దివా సో ప్ాన్నలుగా భూలోకం తన పొతేాకతను 

చనట్లకునాది. జీవత పో్ రాట్ంలో కషిసుఖాలు అనుభవంచి, సుఖానిా మించిన 

ఆనందం, అనుభూతి ప్ర ందట్ానికి, వ్ ైరాగ్ాం, సూరుాని కిరణనలకు వచుుకునే్ 

కమలంలా, సావభావకంగా వరిసినపుపడు, ఆ జీవచ ైతనాం వశవ చ ైతనాంలో 

మేళవంచి మోక్షానిా పరిమళిసుత ంది.ఆనందం వాకిత గ్తమ ైన రసాసావదన,  

మరికొందరికి సామీపాం వలల , ఇంకొందరికి సారూపాం వలల  ఆ అనుభూతి 

కలగ్వచుు. ఆనంద రసాసావదన వలల  కలిగద అనుభూతిలో కూడ్న 

తనరతమాాలుండవచుు. వ్ానరుడు నరుడ్ ై, ఆ నరుడు దివా మానవుడుగా 

ఎదగ్ట్ానికి, సాధన్నమారగ ం, పూరణతవం సాధించట్ానికి ధనానయోగ్ం – రెండూ 

మానవుడు తన బుదిి బలంతో ఏరపరుచుకునా పకొిీయలే. సాధన దనవరా 

జీవనుికుత డు అంట్ ేశీ్ర అరవందుల దివామానవుడ్ే! ఈ లోకంలోనే్ సాధన్నమయ 

జీవనం దనవరా మానవుడు జీవనుికుత డు కాగ్లడు. కుండలినీశకిత  దనవరా 

భౌతికతనవనిా, ఆతిశకిత  దనవరా మరత ో తతనవనిా లేక మృతుావును జ్యించవచుని 

ఎందరవ పురాణపురుషులు నిరూపించనరు. ఈ భూమి భోగ్జీవులను 

యోగ్జీవులుగా, అజ్ఞా నులను జ్ఞా నులుగా, దురాిరుగ లను సన్నిరుగ లుగా, 

మారుగ్ల సుసంపనాత కలిగియునాందువలేల  చతురిశ భువన్నల దృష్ిి  భూతలం 

పెైనే్ ఉంట్లనాది. మరవ ఉతత మ జ్ని ప్ర ందట్ానికి మరణం ఆ పరమాతి 

పసొాదించిన ఒక పచొఛనావరం. ప్ాొణచికితు దనవరా ఆ మరణననిా వ్ాయిదన 

వ్ేయగ్ల వ్ సులుబాట్ల ఉనాద.ి ప్ాొచీనకాలంలో యోగ్ులు, ఋషులు, 
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అరణనాలలో,గ్ుహలలో, పరవతనలలో పకొృతి శకుత లను గీ్హించి చిరకాలం 

జీవంచగ్లిగారు. వ్ాాసాది మునులు, ధృవ్ాద ిభకుత లు, ఇపపట్ికీ అదృశారూపంలో 

సజీవంగా ఉన్నారని, అరుు లకు వ్ార ిదరినభాగ్ాం లభిసుత ందని త లుసుత నాద.ి 

ఆదిశంకరులకు ఆదిన్నధుని సాక్షాతనకరం లభించింది. మధనవచనరుాలకూ వ్ాాసుల 

దరినం కలిగిందని చ బుతనరు.  మానవుడు దివామానవుడు కాగ్లడనట్ానికి 

పదిపురాణంలోని మాతలి-యయాతి సంవ్ాదం ఒక చకకని ఉదనహరణ. వ్ారు 

భూతలాన్ేా సవరగ లోకంగా మారురనట్ానికి మంచి నిదరినం. భవషాతుత లో 

దివామానవులు ఈ భూతలసవరగ ం ఏలుతనరని శీ్ర అరవందవ్ాణి సపషిం చేసింద.ి 

నూరు యజ్ఞా లు చేసి ఇందపొదవని ప్ర ందిన నహుష చకీవరిత  కుమారుడు 

యయాతి. యయాతి ఇందుొనితో సమానంగా భూమండలానిా పరిప్ాలించనడు. 

అతని కీరిత  దశదిశలకు వ్ాాపించింది. ఒకరవజు న్నరదుడు యయాతి గ్ురించి 

ఇందసొభలో ముచుట్ించనడు. పదవీవ్ాామోహితుడ్ ైన ఇందుొనికి ముచ ుమట్లు 

పట్ాి యి. వ్ ంట్నే్ తన రథసారథ ిమాతలిని దూతగా యయాతి దగ్గ రిక ిపంప్ాడు. 

 “రాజ్ఞ! నీలాంట్ ిగొపప చకీవరుత లు శరీర తనాగ్ం చేసి సవరగ ం చేరారు. వపచొితిత , 

శిబచకీవరిత, శంతనుడు, భరతుడు, సగ్రులు సవరగ సుఖాలు అనుభవసుత న్నారు. 

తమరినీ సవరాగ నికి తీసుకురమిని సవయంగా తిొలోకాధిపతి ఇందుొడు రథం 

పంపించనడు. తరలిరండ్డ.”అని దౌతాసందేశం అందించనడు మాతలి. అందుకు తగిన 

సమాధననం చ ప్ాపడు యయాతి. 
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 “ఈ శరీరం వదిలి సవరాగ నికి రావలిసిన పనే్మిట్ి? ఈ శరీరం ఆతికు మేలు 

చేయగ్ల ఉప్ాధి. న్ేను రాను.” శరీరం శిధిలమౌతుందని, ముసలితనం, రవగ్ం, 

కామం, పటిి్పవడ్డసాత యని భయపెట్ాి డు మాతలి. దివా శరీరంతో దివకి రమిని 

బలవంతం చేశాడు రాజును. “దివామానవునిగా ఈ భూతల సవరగ ం ఏలడమే తన 

అభిమతం” అని తేలిుచ ప్ాపడు మాతలికి యయాతి. పజొ్లను మంచి దనరిలో 

నడ్డపించి దివాజీవనం న్ేరిపంచనడు. శుకాీ చనరుాలు ముసలివ్ాడ్డవ కమిని 

శపించనడు యయాతిని. కాని, పితృభకిత  కల పూరుడ్డ యవవనం తీసుకుని వ్ యిా 

సంవతురాలు రాజ్ామేలిన దివామానవునిగా యయాతి చరితలొో నిలిచిపో్ యాడు. 

శీ్ర అరవందులు ప్ారదరిి, భవషాకవ,నవయుగ్వ్ ైతనళికుడు అని పె ైప్ౌరాణికగాథ 

దనవరా మనకు ఋజువు కనిపిసుత నాది.  

-  శీ్ర ఉపుప రాఘవే్ందరొావు 
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శీ్ర/శీ్రమతి 
 కీ.శే. ప్ర ొ ll మధుసూదన్ రెడ్డి  గారు శ్రీ మాతనరవందుల తతత వము మరియు 
యోగా గ్ురించి పవొచన్నలు చేశారు. అంతేకాకుండ్న సుమారు 30 పుసత కాలు 
రచించనరు. అయితే అవనీా ఆంగ్ల  మాధామంలో వునావ. 
 వ్ారిని త లుగ్ువ్ారికి పరిచయం చేయడ్ననికి మరియు వ్ారి రచనల దనవరా  
శ్రీ మాతనరవందుల తతత వము మరియు యోగా గ్ురించి అవగాహన కలిపంచడ్ననికి 
ఇనిటిట్టాట్ ఆఫ్ హయామన్ సిడ్ీ (Institute of Human Study) తరపున 
ఆరవదరిన్ ట్సొుి , ‘నూతన దీప్ాలు’ అనే్ పనరుతో సంవతురానికి రెండు మారుల  (జూల ై 
మరియు డ్డసెంబరు) పతిొకను పచొురిసుత ంది.  
 ఈ పతిొకలో ఇపపట్ివరకు ప్ర ొ ll రెడ్డి  గారి రచనల అనువ్ాదం మాతమేొ 
పచొురించనము. ఇపుపడు ఇతర త లుగ్ు రచయితల శ్రీ మాతనరవందుల గ్ురించి 
ఆముదితొనలుగా ఉనా వ్ాాసాలను కూడ్న పచొురించనలని నిరణయించన్ నైది. 
ఇందుమూలముగా శ్రీ మాతనరవందుల గ్ురించి మీరు వ్ాొసిన ఆముదితొనలుగా 
ఉనా వ్ాాసాలను ఈ దిగ్ువ ఇవవబడ్డన ఈ-మ యిల్ దనవరా  అందజ్దసినచ వ వ్ాటి్ని 
‘నూతనదీప్ాలు’ పతొికలో పచొురించగ్లము. 
కృతజా్తలతో 
   శ్రీ మాతనరవందుల సనవలో                                                     
కారాదరిి 
 ఐ.హెచ్.యస్. హైెదరాబాదు. 
Mail Id: ihs_hyd@yahoo.com 
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