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ముుందుమాట
దీనిలో కీ.శే.ప్ర ొ ll మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఆంగ్ల ములో వ్ాొసిన పుసత కాలనుండ్డ
ఎంపిక చేసిన వ్ాాసాలకు తరుుమాలను పొచురిసత ున్నాము.
ప్ర ొ llమధుసూదన్ రెడ్ి గ
డ ారు ‘అనంతుడ్డతో ఆకసిిక కలయిక” గ్ురించి వ్ాొసూ
త
అరవందుల వ్ారి పొకాశిత న్ేతనొలు సుదూర ఉజ్వలితకాంతిలోకి చొచుుకు ప్ో యి,
సవవయ వలక్షణ అయసాకంత శకితతో ఒక కాలరహిత జ్ఞానిలాగా, మానవజ్ఞతి
రక్షణనరథమై నిరదేశించబడ్డనట్ల
ల గా కనిపించనరు అన్నారు.మరియు తన సువరణ
అనుభవ్ానిా వవరిసత ూ వ్ారు సువరణ వరణంతో, సువరణ కాంతి తేజ్సుుతో వునా
సకల సూరుాల సూరుాడు అని కూడ్న అన్నారు.
“తపసుు దనవరా పొపంచ సృష్ిి సారథ కత న్ ందుతుంది” అంట్ారు ప్ర ొ llరెడ్డిగారు.
ఈ లోకంలో మనుషులు అమృతతనవనిా సాధించి భూలోకానిా ఒక సవరగ ంగా
మారువచుు అని అంట్ారు శ్రీ అరవందులవ్ారు.
సాధన దనవరా జీవనుికుతడు అంట్ే -శ్రీ అరవందుల దివామానవుడ్ే! ఈ
లోకంలోన్ే సాధన్నమయ జీవనందనవరా మానవుడు జీవనుికుతడు కాగ్లడు. శ్రీ
అరవందులు ప్ారదరిి, భవషా కవ, నవయుగ్ వ్ైతనళికుదు అని ప్ర ొ llరెడ్గ
డి ారు,
రాఘవ్ేందొ రావుగారు, శ్రీమతి సునీత గారు వ్ాొసిన ఈ వ్ాాసాలు చదివ
చూదనేమా!!!
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ఓ౦ నమో భగ్వతే

అన౦తుడితో అకస్మిక కలయిక
శ్రీఅరవ౦దుల ’సిది ’ చితొపట్ానిా పొపొధమ౦గా1941 వ స౦llలో
వ. చ౦దొశేఖరన్ గారి మేనకోడలి ఇ౦ట్లల చూశాను. వ్ారి పొకాశిత న్ేతనొలు సుదూర
ఉజ్వలితకా౦తిలోకి చొచుుకుప్ో యి, సవవయ వలక్షణ అయసాక౦తశకితతో ఒక
కాలరహితజ్ఞాని లాగ్, మానవజ్ఞతి రక్షణనరథమై నిరదేశి౦చబడ్డనట్ల
ల గా కనిపి౦చనరు.
ఒక అవ్ాాకాాతవామైన అదుుత౦ ననుా శాశవత౦గా ముగ్ుుడ్డని చేసి౦ది.
అట్లపిమిట్ వ్ారి స౦బ౦ధిత ఉపదేశ సాహితా౦ చదవడ౦ దనవరా ఆ ప్ాొర౦భానిా
జీవ౦పజ్దశాను. సనాహితుల ను౦డ్డ కొ౦త సనకరి౦చగ్లిగాను. వ్ారి ఉనాత
తతవజ్ఞానము, యోగ్ స౦బ౦ధితమైన కొనిా గ్ీ౦ధనలు అపరిమితతనవనికెై న్నలో
వునా క్షుదనుదను కదలి౦చడ్ననికి మాతొమే పనిచేసాయి.
ఐదుస౦వతురాల తరావత1946 లో , ఎమ్. ఎ ఫిలాసఫి
వదనారిథగా మా ప్ాఠ్ాా౦శ౦లోని భాగ్౦గా "ద ల ైఫ్ డ్డవ్ైన్" మొదట్ి స౦పుట్ిని
వవరణనతిక౦గా చదివ్ే అవకాశ౦ లభి౦చి౦ది. ప్ర ొ . ఎస్.కె మితనొ గారు మా
గౌరవనీయ అధనాపకులు, మారగ దరికులు. వ్ాసత వ్ానికి ఇద౦తన దైవ్ాధీనమైనది.
ఆయన ఒక తులాసాథయి సవర౦తో దివాగ్ురువుల సరవవతకృషి రచనలోని
పొతివరుసను నిదనన౦గా ఒకదనని తరావత ఒకట్ిగా చదివ్ేవ్ారు. అది మముిలను
మూగ్గా చేసి, వభాొ౦తికి గ్ురిచేస౦
ి ది. అకకడునా మహతవమైన వషయ౦ వలన
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మూగ్గా అవవట్౦ జ్రిగి౦ది, సరవవతకృషి యోగి ఉనాత వ్ాదనను మేముఅరథ౦
చేసుకోలేకప్ో వడ౦ వలన వభాొ౦తి చ౦దనము. దననిని వవరి౦చడ్ననికి మా ప్ర ొ ఫెసర్
తన సాథయిను౦డ్డ దిగివచేువ్ారు కాదు. దనని ఫలిత౦గా అట్లవ౦ట్ి బృహతత ర రచన
మీద మా ఆసకిత సిథర౦గా పెరుగ్ుతూ వచిు౦ది. మా అతుాతనుహ౦ దననికి
తగిన౦తగా పనిచేయలేదు లేదన ఉతపనాం కాలేదు అనుకు౦ట్ాను. ఆయన
నిరాడ౦బర౦గా ఇలా అన్నారు " న్ేను ఒకవ్ేళ దీనిని వవరి౦చిన్న పొసత ుత౦ మీరు
అరథ౦ చేసుకోలేరు. అ౦తన అరథ౦ చేసుకున్ే ఒక సమయ౦ వసుత౦ది." మూడున్లల
బాధనకర పొయతా౦ తరావత అతిసనిాహితుల ైన ఇదే రు మితుొలు, సహవదనారుథల
వలన మా యోగి-ప్ర ొ ఫెసర్ ను ఆయన నిరాడ౦బర౦గా చపిపనదననిని
వవరి౦చమని వ్ేడుకున్ే సాహస౦ చేశాను. సతామేమ౦ట్ే శ్రీమాత దయాపూరిత
ప్ాొతినిధా౦ లేకు౦డ్న శ్రీఅరవ౦దుల సాహితామేదీ అరథ౦కాదు.
న్న సనాహితులలో ఎవరికీ ప్ా౦డ్డచర
ే ి ఆశీమ౦ గ్ురి౦చి
అపుపడు తలియదు. సమూహాలలో స౦చరిసత ూ పెైకితేలే కథలు ఊహాశకితని
గిలిగి౦తలు పెడుతూ దిగారా౦తికి గ్ురిచేసనవ. కలపన దరిదనపులకు చేరద అట్లవ౦ట్ి
ఒక బొహాి౦డమైన వృతనత౦తము ఏమ౦ట్ే శ్రీఅరవ౦దులు భూపరిసరాల
సరావతిశయ వసిృతిలో వ్ారి గ్దిలో ఎపుపడూ నిమగ్ుాల ై వు౦ట్ారు. దరిన
సమయాలలో తమ సనిాహిత శిషుాల చేత ఒక ధో వతిలో అల౦కృతమై
ఆశీమాదాక్ష యోగ్రూప౦గా పొకట్ితమయియావ్ారు. ఈ కాల౦లోన్ే న్ేను "చైతనా౦”
అనా పనరుమీద ఒక కావా౦లోని కొనిా వరుసలు రచి౦చి, దివాగ్ురువులకు
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సిృతనారథక సమరపణగా ఆశీమానికి ప౦పి౦చనను. దననిని అ౦గీకరిసత ూ అనిల్
బరన్ ను౦డ్డ ఇలా ఒక ఉతత ర౦ వచిు౦ది," శ్రీఅరవ౦దుల మీద
వశవవదనాలయాల౦లోని వాకుతలు ఆసకిత చూపి౦చడ్ననిా గ్ురిత౦చి మేము
స౦తోష్ిసత ున్నాము."
న్న రాషి ౦
ర లోని సావత౦తోొోదామ౦లో న్నవ౦తు ప్ాతొను
నిరవహి౦చడ్ననికి వదాను కొనసాగి౦చడ౦ ఆపివ్ేసినపుడు న్ేను ఎమ్.ఎ చివరి
స౦వతుర౦లో వున్నాను. తవరలోన్ే ప్ో రాట్ సవభావ౦తొ దననిమీద భొమ తొలగి
వరమి౦చుకుని, ఒక దూరప్ాొ౦త౦ చేరి అకకడ "ద ల ైఫ్ డ్డవ్ైన్" మూడు
భాగాలను మొతత ౦ చదివ్ాను. శ్రీఅరవ౦దుల దరిన్నరథమై 15.8.1949 న ప్ా౦డ్డచేరి
వ్ళళడ్ననికి నిరణయి౦చుకున్నాను.
ఫె౦
ొ చ్ వ్ారి ఆధీన౦లో వునా అపపట్ి ప్ా౦డ్డచర
ే ికి వ్ళళట్ానికి
నిజ్ఞమ్ పొభుతవము ను౦డ్డ, మదరాసు సె౦ట్ొల్ సెకీట్ేరియట్ ను౦డ్డ వీసా
అనుమతి తీసుకోవలసిన అవసరము౦డ్ేద.ి నగ్ర ప్ో లీస్ కమిషనర్ ," నువువ
ఎ౦దుకు ప్ా౦డ్డచేరి వ్ళ్ళళలనుకు౦ట్లన్నావు? అకకడకు వ్ళిళనవ్ారెవరూ తిరిగి
రాలేదు, పొయాణ౦ చేయలేదు" అని వ౦కరగా అడ్డగాడు. న్ేను
సమాధననమీయకు౦డ్న నిశిబే ౦గా వున్నాను. అది ఒక పిలుపు, అతీత౦ ను౦డ్డ
చేరిన పొబలమైన అనుజ్ా . అ౦తకుమునుపన ఆశీమానిా స౦దరిి౦చడ్ననికి
అనుమతి కొరకు న్ేను శ్రీమాతకు వ్ాొశాను. దననికి ఆమ ఎ౦తో ఆదర౦గా
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అనుమతి౦చనరు. దననితో ప్ాట్లగా న్నసో దరుడ్డ కోస౦ కూడ్న అనుమతిని
ప్ర ౦దనను.
ఆశీమ౦లో ప్ార్క చనరబన్ లో బస చేసాము. అపపట్ికద అది
శకుతోతనపదక తప్ో గ్ృహ భావనను మాలో కలుగ్జ్దసి౦ది.
*********
ఇకకడ అన౦తుడ్డతో న్న పనొమపూరిత అకసిిక స౦గ్మానికి
చ౦దిన ఒక పరిచయ౦ - అది సరవవనాత దివాపురుషుడ్డతో , ఒక
సామానామానవుడ్డ కలయిక నిగ్ూఢతగా, తనను తనను కోలోపయిన అ౦తరాతి
నూతన జ్నిగా పరిగ్ణి౦చదగినది. కాలపు ఆట్వకతలో స౦చరిసత ునా యాతొ
చిట్ి చివరకు కాలరహితుడ్డ దనవరాల వదే కు చేర౦
ి ది. లక్షారహిత౦గా అపరిచిత
అజ్ఞాన సాగ్రానికి వాతిరదక౦గా పయనిసూ
త ఆయన అన౦త కా౦తి సరిహదుేకు
చేరాడు.
అది ఆగ్షుి న్ల పదిహేను తనరీఖు 1949

స౦వతురము.

ఆశీమమ౦తన అమృతతవ సో మరస౦తో పొకాశిసుతనా నిజ్మైన తేన్తుట్టిలాగ్
వు౦ది. సాధక అ౦తరాతిలు దివాజీవన్నమృతననిా ని౦పుకోవడ్ననికి
పొప౦చ౦లోని వభినా పొదేశాలను౦డ్డ వచిు అకకడ కలిశారు. అకకడ్డ
వ్ాతనవరణ౦లోన్ే దేదీపామాన నిశిబే ౦ ఆవరి౦చివు౦ది. మా చుట్ట
ి వునా
దివాపొశా౦తత మముిలను ము౦దుకు ప్ో ొ తుహి౦చి౦ది. ఆ గొపప స౦ఘట్న
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కొరకు ఓరుపతో, ప్ాొరథ న చేసుకు౦ట్ట వ్ేచివున్నాము. ఆశీమవ్ాసులే కాకు౦డ్న
అదన౦గా వ౦దలకొలది స౦దరికులు దివాగ్ురువుల దరిన్ననికెై వ్ేచివున్నారు.
ఇవవబడ్డన కాల౦లో పూరితగా భకితలో తడ్డసిముదే యిన భకుతలు అర-సమాధి సిథతిలో
మొదట్ి అ౦తసుతలోని దరినగ్దిలోకి ము౦దుకు కదులుతున్నారు.
ము౦దు గ్ది చేరగాన్ే ఆశురా౦గా ఆగ్ది మొతత ౦ సువరణకా౦తితో
వు౦డట్౦ చూశాను. అకకడునా గవడలు, కిట్ికీలు, ఫరిాచర్ మొతత ము ఒక
శకితవ౦తమైన సప౦దనతో పొకాశిసుతన్నాయి. నిజ్౦గా అది సువరణ సూరాకా౦తితో
వునా ఒక గ్దిలా వు౦ది. ఈ పొకాశ మూలానిా తొ౦దరగాన్ే కనిపెట్ి ాను. అది
ఆనుకుని వునా గ్దిలో తనను చేరవచేు భకుతలకు ఎదురుగా మహారాజులాగ్
ఆసవనుల ైవునా శ్రీఅరవ౦దులు, ఏకెైకదైవ౦-సువరణపురుషుడు,పురుషో తత ముడ్డ
పొతాక్ష దరిన౦. గాఢమైననిశిబే ము, తీయనిపొకాశాల వరదవ్లులవ ననుా
ము౦చతిత ౦ది. అకకడ మా చుట్ట
ి దివాగ్ురువు, ఉనాత పరిమాణ౦తో, అన౦తతవ
దైవ౦ యొకక దివావ్ైభవ నిరిేషిరూప౦ మా మధాన పొతిష్ిి తమైవు౦ది. వశవ౦ వ్ారి
ఆగ్మన గౌరవ్ారథ౦ నిరిి౦చబడ్డన ఒక దేవ్ాలయ౦లా వు౦ది. వ్ేయి సూరుాలు
తమ పొకాశానిా శ్రీఅరవ౦దుల కా౦తి ను౦డ్డ తీసుకునాట్ల
ల గా అనుభూతిచ౦దనను.
ఆశురాాధుుత శిఖరానిా వరిణ౦చ పదనలు లేవు !

దివిసూరయసహసిసయ
భవదుయగపదుతిి త
యది భ ాఃసదృశ్ర సా సాయత్
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భ స సత సయ మహాతినాః
ఆకసమున ఒకద పరాాయము వ్ేలకొలది సూరుాల పొచ౦డతేజ్ము పెైకిలేచి
పొసరి౦చినచవ, ఆ తేజ్ము ఆ జ్గ్దనదిరూపుని బో లి వు౦ట్ల౦ది.
కా౦తివ౦తమైన వ్ారి న్ేతనొలు ననుా ఒక ప్ారదరిక ముఖ౦లోకి
రూప్ా౦తర౦ చ౦ది౦చి, వ్ారి సుదూర పొకాశిత వీక్షణ౦ సవచఛమైన చైతన్నానికి
చ౦దిన ఇ౦కో పొప౦చ౦లోకి ప౦పి౦చి౦ది. ఉలాలసపూరిత అసాధనరణ వ్ైదిక
అనుభవ౦ మరొకకసారి న్న అ౦తరాతి ము౦దు పొకాశ౦తో జీవసూ
త న్న
కళళము౦దు నిలిచి౦ది.

ఇదమ్ శ్రష
ీ ఠ మ్ జ్యయతిషఠమ్ జ్యయతిరుతత మమ౦
విశ్వజితుచయతే బృహత్
సమసత కా౦తులకన్నా కా౦తివ౦తమైనది, ము౦దునాదని వ్ేదనలు పొకట్ి౦చే
కా౦తి ఇది . ఈ కా౦తి అన్ేకమ౦దిని పూరితగా జ్యి౦చిన పొకాశిత వజ్దత.
పురాతన ఋషులకు సరవవనాతుడు కా౦తితో ము౦చతత బడ్డవు౦ట్ాడు. ఆయన
శాశవత మూల౦, కా౦తి యొకక అపరిమిత శరీర౦. వ్ైభవ్ానుగ్ీహాలను వదులుతూ
సరవసృష్ిికరత అన౦తకా౦తి దైవ౦గా వున్నాడు.

విభి జీన్ జ్యయతీషీశ్వర్
అపాకో రోచనమ్ దివ్ాః
యిేనమ విశ్వ భువ్నీనిఅభ్రిత
విశ్వకరాినై విశ్వదేవ్యయవ్తి
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నీ తేజ్సుుతో వశవమును పొకాశి౦పజ్దసి సవరాగల పొకాశపొమాణననిా కొలిచనవు.
సకల జీవరాశులు నీమీద ఆధనరపడ్డవునావ. నీవ్ే సరవసృష్ిికరత వు, సమసాతనికి
దివాపదనరాథనివ.
వ్ారి ధృకుకలు చలిసూ
త సకల అ౦తరలోకాలను
చొచుుకునిప్ో తూన్నాయి. వ్ాసత వ్ానికి ఆయన శాశవతతనవనికి, అన౦తననికి
పొతిరూప౦. పృధివకి ఒక నూతనజీవతననిా ఇవవట్ానికి, కీమ౦గా పరిణనమకీమ
గ్తిని మారుట్ానికద వ్ారు ఇకకడ వున్నారు. పనరుపెట్ిలేని ఒక ఆన౦దప్ారవశాతకు
లోబడ్డ, పూరిత కృతజ్ా తన భావనతో ఆయన పొకాశితప్ాదనల వ్ైపు ఆకరిి౦చబడ్నిను.
శ్రీఅరవ౦దులను కలిసిన మరుసట్ి ఉదయానఅనగా 29.3.1914న శ్రీమాత తన
డ్ైరీలో ఇలా వ్ాొసుకున్నారు
వ౦దలకొలది జీవులు దట్ి మైన అజ్ఞాన౦లో కూరుకుప్ో యిన్న ఫరవ్ాలేదు. నినా
మేము దరిి౦చిన వాకిత భూమిమీద వునా౦తవరకు. అ౦ధకార౦ కా౦తిగా
పరివరత న చ౦ది, నీ ప్ాలన భూమిమీద న్లకొన్ే ఒక రవజు వసుత౦దని రుజువు
చేయడ్ననికి వ్ారి ఉనికి చనలును.
*********
అట్లవ౦ట్పుపడు ఏవ్ైభవమూ లేని పరిమిత సాధనరణమనసుతో వునా ఒక
యూనివరిుట్ీ వదనారిథకి ఏమి జ్రిగివు౦డవచుు? హేతువుకు అతీతమైన ఒక
సాగ్రకెరట్౦ అతడ్డని వ్ారి ప్ాదనల చ౦తకు చేరిు౦ది. తడబడ్ే భాష కనిపి౦చదు,
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కదవల౦ సరవవతకృషుిడ్డ ప్ాలనలో వునా అన౦త హేతువు తపప. సరవవతకృషుిడ్డ
కదవల ఉనికి అతడ్డ అసిత తవ సూ
థ లరూప్ానిా, కలిషానిా కరిగ౦
ి చివ్ేసి౦ది. నిజ్౦గా
అది రూప్ా౦తర౦ చ౦ది౦చే కృప్ారసయోగ్౦ ! శ్రీఅరవ౦దులు దనని గ్ురి౦చే
రాలేదనాది సపషి ౦, మొతనతనిా రూప్ా౦తర౦ చ౦ది౦చడ్ననికి, మన అచైతనా
పృధివని ఆధనాతిిక౦ చేయడ్ననికి వచనురు.
శ్రీఅరవ౦దుల పొకకన, కుడ్డవ్ైపున దయాపూరిత పనొమ,
అనుగ్ీహాలు చుట్లికుని వునా ఒక రూప౦, అన౦తస౦తోషాల దివామాత
ఆసవనుల ైవున్నారు. జ్౦ట్ అన౦తతనవల సరావతిశయ తేజ్సుులో పూరితగా మునిగి
, ముకుళిత హసాతలతో న్న వనయపూరిత పొణనమాలను దగ్గ రిను౦డ్డ
సపరిి౦చడ్ననికి అనుమతి లేదు గ్నుక, దూర౦ ను౦డ్డ వ్ారికి అరిప౦చుకున్నాను.
మొతత ౦ పొప౦చ౦ తన సూ
థ లతనవనిా కోలోపయి౦ది. కాల౦ తన౦తట్ తనన్ే
నిలిచిప్ో యి౦ది, ఒక మారిిక మతు
త లో నడుసూ
త న్ేను న్న బసకు తిరిగి వచనును.
ఆ సాయ౦తొ౦ న్నకు దగ్గ రలో వునా సాగ్ర తీరానికి వ్ళ్ళళను.
సముదొ౦ ము౦దు కూరుుని అప్ారమైన జ్లవసాతరానిా వీక్షడ౦చనను. దననితో ప్ో లిు
చూసనత న్ేను ఉదయ౦ దరిి౦చుకునాది పూరితగా ఒక భువనకదళి.
దగ్గ రదగ్గ రగా ముపెైైస౦వతురాల తరావత శ్రీఅరవ౦దుల గ్ురి౦చిన
న్న సువరణ అనుభవ్ానిా ’ఎన్’ కు వవరి౦చనను. అతడు నిశిబే ౦గా వని పొభువు
గ్ురి౦చి న్ేను అనుభూతిచ౦దిన దననిని మళ్ళళ ఒకసారి చపపమని అడ్డగాడు.
అతడు న్నతో ఇలా అన్నాడు,అవును , వ్ారు సువరణవరణ౦తో, సువరణకా౦తి
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తేజ్సుుతో వునా సకల సూరుాల సూరుాడు. ఎన్నా స౦వతురాల యోగ్౦ వ్ారి
లేత కపిలవరాణనిా 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 వశవసిసత ాను, అదే న్నకు పొతాక్ష పొమాణము.1950 ఆగ్షుి
న్లలో తిరిగి మరొకసారి వ్ారిని దరిి౦చుకున్ే భాగ్ా౦ కలిగి౦ది. అపుపడు కూడ
మునుపట్ి లాగద అతా౦తసువరణవరణ తేజ్సుును చూశాను. వ్ారి సరావతిశయ
అనుగ్ీహ౦తో ఇ౦దియ
ొ ాల ప్ర రప్ాట్లలేని సమగ్ీ శుదిి తరావత ఏది కనిపసుత౦దో
అది, ఆ గాఢమైన పొతిఫలన౦ న్నకు పొకట్ితమయిా౦ది.
న్న భకిత, కృతజ్ా తలను వ్ారి పొకాశిత 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 పొదేశాల కావలగా, అనంతం ఒడ్డలో, ఎకకడ్ైతే,
మహాకాలము, మహా పొదేశాలు వ్ాట్ిని ఏకం చేసన ఏదో ఒక దననిలో అదృశామై,
వ్ాట్ికి అతీతమై ప్ో తనయో, ఆ దివా అసిథతవం లోలోతులలో, అకకడ కూడ్న,
అంతులేని ఝంకార ధవనిని శాశవత ఉనికి జ్లాలపెై ఆలకించట్ం జ్రుగ్ుతుంది –
ఒక గొపప వ్ాకుక ఎపపట్ికీ ఎలుగెతిత ఘోష్ిసత ూ ఉంట్లంది- ‘తపసుు, తపసుు,
తపసుు’.
తపసుు అన్ేది ఒక ప్ాొయశిుతత ం కాదు కానీ అగిా (ఉషణ ం) – ఇచఛ యొకక
ఒక బొహాిండమైన ఏకాగ్ీత. అది “వశవ అసిథతవం యొకక శకితని గవచరం చేసన చేతన్న
ఆధిపతా శకిత. దనని దనవరాన్ే వశవ సృష్ిి జ్రిగి, ప్ో ష్ింపబడ్డ, పరిప్ాలించబడుతుంది.
అది దృకపధనలనిాంట్ి శకితని, ఇచును, సామరాథోనిా, ఆధిపతా శకితని కిీయాశ్రలమై,
కిీయాశ్రలంచేసన పొతి ఒకక దననిని కలిగి ఉంట్లంది”.(SABCL VOL23, p.93)
తపసుు దనవరా పర బొహిము శకితలో వృదిి ప్ర ంది, కూడగ్ట్లికొని (ప్ో గ్ుచేసుకొని)
, తీక్షణత న్ ందుతుందని ముండకోపనిషతు
త పనరొకంది.
తపసుు దనవరా పొపంచ సృష్ిి సారథకత న్ ందుతుంది:” పర బొహి 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 నియంతొణ- లేదన ఆతి సాక్షాతనకరత లేదన చిచుకిత
ఆతి ఏకాగ్ీతన నిషి దనవరా- దివా చైతనాం యొకక దివా శకిత తన మీద తనన్ే చరా
జ్రుపుకుంది. ఫలితంగా వశవం అండం(గ్ుడుి ) రూపంలో సృజంచబడ్డనది.
హిరణాగ్రు, మరలా తపసుు దనవరాన్ే – చేతన్న శకిత ఏకాగ్ీతనగిా తో దివా
పురుషుడు లేక పరమోతకృషి భగ్వంతుడు, మహా పొకృతిలో దివ్ాాతి
కిీయాశ్రలమైన అభివాకత దివ్ాాతి గ్ుడుి నుంచి పక్షడ బయలపడ్ేచందనన
బయల వడలింది. అది పరమోతకృషి చిచుకిత అతీత దివా అసిథతవం యొకక ఆధిపతా
శకిత తన మీద తనన్ే వహరిసత ునాదై, తపసుుదనవరా తన అనంత శకిత సామరాిోలను
బహిరగతం చేసింది:
“అతడు కోరాడు, ‘ న్ేను అన్ేకం అగ్ుదును గాక’ , అతడు తపసుులో
ఏకాగ్ీత వహించనడు. తపసుు దనవరా అతడు వశావసానిా సృష్ిించనడు. సృష్ిిసత ూన్ే,
అతడు దనని లోకి పొవ్ేశించనడు. పొవ్ేశిసూ
త న్ే, అతడు దననిలో ఉనాది గాను,
ఉనాదననికి అతీతంగానూ, అయాాడు. అతడు వాకత ంగాను, అవాకత ంగాను,
ఆయాాడు. అతడు జ్ఞానం గాను, అజ్ఞానం గాను అయాాడు. అతడు సతాంగాను,
అనంతంగానూ అయాాడు. ఇదంతన ఏదైనపపట్ికీ కూడ్న అతడు సతామైయాాడు.
‘తదిేవా 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 కలిగినది. అది
వశాీంతిలో (అచల సిథతి) న్ైన్న, దనని కిీయా కారాకలాప్ాలలోన్ైన్న’ తన ఇచఛలో
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మహో తకృషి ం’. అది పరమోతకృషి దివా చేతన్న అసిత తవ ఆధిపతా శకిత , దనని
దనవరాన్ే ‘అనంత శకిత సామారాేోలు ‘ - సంకిలషిత మరియు బహుళతవం – సృష్ిిలో
దనని నుంచి బహిరగతం చేయడం జ్రిగింది. మూడు ఉనాతోనాత లోకాలు,
సతాలోకం- సతాం ఉనికిగా కలిగిన లోకం, తప్ో లోకం- సవవయ ఎరుక సామారాేోనిా
కలిగిన లోకం, జ్నలోకం- సృజ్న్నతికమైన దివ్ాానందం, ఇవ తపసుు, సత్, చిత్,
ఆనందముల మీద వసిసత ునాపుడు రూపు దిదే ుకున్నాయి. భౌతిక పొపంచములో
భువరవలకం, మనకు సంబంధించినది, రూపు దిదే ుకుంది. తపసుు మహా పదనరథం
ఆధనరంగా చేసుకొని ఉంట్ట ఉంట్లంది.
సచిుదననందననికి దవందవ సిథతి ఉంది: ఒకట్ి నిశుల (సాథణు) సిథతి, అకకడ
చిచుకిత సామారేో శకితగా పనిచేయడం, కదవలం ఒక సిథతిగా (సాథయిగా) మాతొమే
ఉంట్లంది. అందువలల అది తపసను లేనట్ల
ల గా కనిపించే ఒక పొతేాక (వశేష) లక్షణం.
చలన సిథతిలో చిచుకిత సామరేో శకిత గా నిరంతరం పనిచేసత ు ఉంట్లంది. తననుంచి
జ్ఞాన్ననిా, కారాకలాప్ాలను వ్దజ్లులతూ ఉంట్లంది. కాబట్ిి ఈ సిథతిలో తపసను
లక్షణంగా ఉంట్లంది. మహా ఉనికిలోనూ, మహా పొకృతిలో కూడ్న అకకడ ఉదనసవన
(నిశుల) సిథతి, దననితో ప్ాట్లగా కారాకలాపం కూడ్న ఉంట్లంది. అదే వధంగా
వాకితలో కూడ్న చైతనా-శకిత ఉంది, అది వరణన్నతికంగా (సకారాతికంగా), అవాకత ంగా
(నకారాతికంగా) అనగా సవచఛందంగా (పొయతా పూరవకంగా) అసంకలిపతంగా
(అపొయతాంగా) చేసన కారాాలకు దనుాగా ఉంట్లంది. ఈ ఉదనసవనత దనవరా లేక
వలోమ (వపరాయావసథ ) తపసుు వలన వాకిత ఖండ (ముకకల ైన), ప్ాక్షడక జ్ఞానం
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నుంచి సంపూరణమైన, ఐకాం చేసన జ్ఞాన్ననికి చేరుతనడు. ఇంకా, ఉదనసవన సిథతిలో
తనకు తనను ఆవల సుదూరంగా ఉనా దననికి ఉనీిలన మవట్ం
సాధామౌతుంది.పరావసానముగా తన మీద పని చేసన, తన దనవరా పని చేస,న ఇంకా
అధికమైన జ్ఞాన మరియు సామారాేోల, కరి మరుయు ఫలితనల కీీడకు పనిచేసన
ఒక వశవజ్నీనమైన, అతీత ఆధిపతా శకితకి ఎరుక కలిగిన వ్ాడ్ౌతనడు. ఫలితముగా,
వాకిత పరమోతకృషి మైన బాొహమి సిథతికి తనకు తనను ఉనీిలనం చేసుకుంట్ాడు. అది
నిశులంలో చైతనాం యొకక ఏకాగ్ీత, జ్ఞానం యొకక ఆధిపతా శకిత, అదే తపసుు.
చలన సిథతిలో వాకిత ఆధిపతా శకితకి, జ్ఞాన కదళికి, చరాకు తనకు తనను ఉనీిలనం
చందుతనడు. వ్ాసత వంలో అదే తపసుు. కాబట్ిి తపసుు లేదన చైతనాము ఆధిపతా
శకుతల ఏకాగ్ీత అన్ేది పరబొహిము యొకక చైతనాములోని నిష్ిరియ,
కిీయాశ్రలముల రెండ్డంట్ి యొకకలక్షణం.
వాకిత ఆతి పొపంచములో సకిీయంగా ఉనా బొహి చేతన యొకక కిీయాశ్రల
సిథతి నుంచి పొపంచననికి ఆవలగా (అతీతంగా) నిశుల సిథతిలో ఉనా బొహి చైతనాం
వ్ైపుకు కదులుతునాపుడు ఉదనసవన, కిీయాశ్రల బొహిము మదా ఒక వలక్షణత
(భేదం) దో ాతకమౌతుంది. కానీ ఇకకడ కూడ్న అది వశవజ్నీనమైన కారాం నుంచి
సామరేో శకితని ఉపసంహరించుకొనా చేతన యొకక ఆధిపతా శకిత. అది తపసుు
యొకక సామరేో శకిత, ఆది వశవ చరాలలో దివా అసిథతవం యొకక శకితని పంపిణీ
చేసనదే కాకుండ్న దనని నుంచి ఉపసంహరించుకున్ేది కూడ్న. శ్రీ అరవందులు
అంట్ారు “ఉదనశ్రన బాొహమి సిథతి మరియు దనని కిీయాశ్రల చేతన రెండూ వ్ేరెైనవీ.
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వరవధించేవీ, ప్ర సగ్నివీ కాదు, అవ ఒకద చైతనాం , ఒకద సామరేో శకిత, ఒక చివరన
అది సవయం- వ్నుకకు పెట్ి ఉంచుకునా సిథతి (తనలో తనను
ఉపసంహరించుకొనా సిథతి), మరొక అంచున సవయముగా – సమరిపంచుకొన్ే,
సవయం- నియోగించుకొన్ే (సవయం- వసత రింప చేసుకొన్ే) సిథతి, ఇది ఎట్లవంట్ిది
అంట్ే నిశులంగా ఉనా చరువు మరియు దననిలోనుంచి బయట్కు ప్ో యియ
కాలువల పొవ్ాహంలాంట్ిది.”(SABCL,Vol18,p573). యదనరథములో చరా
ఉదనసవన దివా అసిథతవంనుంచి బయలుదేరుతుంది, అది వ్నుక నుంచి దననితో
పూరితగా తనదనతికం చందకుండ్న, దననికి దనుాగా నిలచి పరిప్ాలిసూ
త ఉంట్లంది.
ఎట్లవంట్ి కిీయా కారామైన్న అది దేనినుంచి పుట్ిిందో ఆ మూలాధిపతాశకితని
ఎపపట్ికీ ఖాళ్ళ చేయలేదు. అనంతం (శాశవతతవం) యొకక ఉదనసవనత అంట్ే
‘అసమరి జ్డతవం ‘కాదు. అది అనంతం యొకక ఒక సిథరమైన సవయం –వ్నుకకు
పెట్ి లకొనా సామరేో శకిత, అది దనని ఆధిపతా శకితలో తనకు తనను అపరిమితం
(అనంతం).
శ్రీ అరబందుల మాట్లలో” అకకడ ఒక ఉదనసవన బొహిము, కిీయాశ్రల
బొహిము అంట్ట రెండు లేవు. ఒకద బొహిము – దివా ఉనికి- తన తపసుును
మనం అనుకొన్ే ఉదనసవన సిథతిలో నిలిపి ఉంచింది. దనని కారా కలాప్ాలుగా మనం
పిలిచే వ్ాట్ిలో అది తనకు తనను సమరిపంచుకుంట్లంది(ఇచుుకుంట్లంది). కిీయా
శ్రలా చరా చేయట్ానికి, ఒకద అసిథతవం యొకక రెండు ధృవ్ాలుంట్ాయి. లేదన సృష్ిికి
ఆవశాకమైన జ్ంట్ ఆధిపతా శకిత ఉంట్లంది. నిలిపి ఉంచిన (ఉదనసవన) సిథతి నుంచి
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చరా దనని వలయంలో ముందుకు ప్ో యి,. తిరిగి దననిని చేరుకుంట్లంది. వుాతపతిత
చేయబడ్డన శకుతలు ఒక తనజ్ఞ వలయములో చనలా వరకు తిరిగి వసిరి
వ్ేయబడతనయి. బొహిము యొకక ఉదనసవన సిథతియియ తపసుు లేదన తనమీద తనన్ే
వహరించే (పొవరితలేల ) దనని అసిథతవం యొకక ఏకాగ్ీత,దనని నిశుల సామరిోశకితలో
ఒక సవయం-లీనమైన ఏకాగ్ీత. అది ప్ర దిగద సిథతిలో దేనిన్ైతే ప్ర ందిందో దననిని
తనకు తనను బయట్కు చలనములోకి వదులుతూ కియ
ీ ాకారాము యొకక
లక్షల అలలోల పయనిసూ
త , అది పయనించే సమయంలో పొతి ఒకక దనని మీద
ఇంకా వావహరిసత ూ అసిథతవం యొకక సతనాలకు, సామరాేోలకు వమోచనం గావంచే
చరా తపసుు. అకకడ కూడ్న శకిత యొకక ఏకాగ్ీత ఉంట్లంది, కానీ ఉండ్ేదంతన
బహు ముఖాల ైన ఏకాగ్ీత, మన కది వసత రణం (వ్ాాపనం) గా అనిపిసత ుంది. కానీ
వ్ాసత వంలో అది వసత రణం కాదు, కారాాచరణకు నియోగింప జ్దయడం .... తపసుు
యొకక ఉదనసవన సిథతి (నిశుల సిథతి) మహా శకిత యొకక గొపప పరిరక్షణ, అది
న్నన్నవధనల ైన గ్మన్నల ప్ాొరంభానికి, రూప్ాలలోలకి, సంఘట్నలలోకి మారుప
చందించట్ానికి దనుాగా ఉంట్లంది. తపసుు యొకక కిీయా శ్రలచరా మహా శకిత
పరిరక్షణ (పదిలపరచట్ం), గ్మనంలో, పరివరత నలో, మనలో ఎలాగవ
బొహిములోను అంతే. రెండూ ఒక దననికొకట్ి సాపనక్షడకమైనవ(సాదృశామైనవ).
రెండూ ఏక కాలమందు కలిసి ఉంట్ాయి. ఒకద మహా ఉనికి చరాలో ఉండ్ే ఒక
ధృవం, మరియొక ధృవం... అపుపడు మహా వ్ాసత వకత నిశుల దివా అసిథతవం
యొకక శాశవత ఉదనసవనతగాని లేదన కదలికలలో దివా అసిథతవం యొకక శాశవత
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కిీయా శ్రలకారాం గాని రెండూ కాదు. లేదన ఆ ‘తత్’ ఈ రెండ్డంట్ి మధా మహా
కాలంలో సిథతిలో మారుప (పరివరత న) చందడమూ కాదు, ఇంకా వ్ాసత వంలో అది
పరబొహి... వ్ాసత వకత యొకక ఏకెైక సంపూరణ సతామూ కాదు. వ్ాట్ి వాతిరదకత
దనని చైతనాములో దనని కారాాలకు సంబంధించిన కదవల సతాం”(SABCL
Vol18pp 574-75).
పరమోతకృషి అసిథతవం సగ్ుణం, నిరుగణము, రెండూ : క్షర, అక్షర ; కిీయా
శ్రల నిశుల సిథతులు , అది ఉదనసవన కిీయా శ్రలాల మధా ఒక దననిా వడ్డచి మరొక
దననికి జ్రిగదది కాదు. అది రెండ్డంట్ిని సమరిిసత ుంది. అది కియ
ీ
వలల కానీ, నిశిబే ం
వలల కానీ పరిమితమైయియాది కాదు. చైతనాం యొకక అపరిమిత ఏకాగ్ీత అయిన
తపసుు అనంతం యొకక సమగ్ీమైన, అపరిమితమైన సవవయ- ఎరుక యొకక
సవతసిుది (సహజ్) ఆధిపతా శకిత. తపసుు తనలో తనను తనమీదను సవవయనిరవహణగా వరితలేల శాశవతుని దివా-ఎరుక. అదే పరమోతకృషి అసిథతవం యొకక
అసల ైన లక్షణం(పొకృతి). తపసుు ఆధిపతా శకిత సవయం-ప్ో గ్ుచేసుకొన్ే రూప్ాలు
అన్ేకం. వీట్ిని వ్ాట్ి చరాననుసరించి వసాతరంగా మూడు గ్మన్నల లేదన పొవ్ాహాల
తరగ్తులుగా వభాజ్నం చేయవచుు: అతితము, వశవ జ్నీనము, వ్ైయకితకము
(వాకితగ్తము).
పవతొ దివా అసిత తవ చైతనాం యొకక సారవంతమైన ఏకాగ్ీత ఒక చివరన
అతి చేతన్న మహా నిశిబి ం, మరొక చివరన మహా అచేతన. బహుశా ఏకాగ్ీత
“ఏకెైక అంతరవరితతవం గాని, లేదన తన సర ంత అసిత తవ సారంలో పూరితగా
17

లీనమైప్ో వడంగాని, ఒక పొకాశవంతమైన ల దంట్ే సవయం- వసిృతమైన సవయంనిమజ్ు నం గాని...” (SABCL Vol.18.P.582). అది సమగ్ీం, దివా అసిథతవం
యొకక సంపూరణ చైతనాం, అతి మానసిక ఏకాగ్ీత. అది అతీతం దనవరా
వశవజ్నీనమునూ, వాకితగ్తమునూ కలుపుకుంట్ట, దనుాగా ఉంట్లంది. ఏకాగ్ీత
బహుశా దనని లక్షణననిా బట్ిి మొతత ం- అన్ేకం లేదన ప్ాక్షడకం- అన్ేకం. అది వశవ
వ్ాాపత ఊరివ (అధి)మానసిక ఎరుక వధననం. ఏకాగ్ీత బహుశా “దనని అసిథతవంలో
లేదన గ్మనంలో ఒకక క్షదతంొ మీద ఒకక దననిన్ే పొతేాకంగా పరిగ్ణించి, ఒకక
కదందొంలో ఏకాగ్ీతతో ఒకక దనని మీదన్ే గ్ురి పెట్ి లేదన తన సవవయ- ఉనికిలో ఒకక
బాహా రూపంలో లీనమైప్ో యినది” కావచుు.(SABCL VOL.18 P.582)అది
పొతేాకమైనట్లవంట్ి వాకితగ్త పది తి, మహా అజ్ఞాన పొకృతి. పరమోతకృషి దివా
అసిథతవం యొకక సమగ్ీతవం” చేతన యొకక ఈ సిథతులను లేదన ఆధిపతా
శకుతలను ఒకట్టైన ఒక అవభాజ్ా అసిథతవంగా ఏకకాలమందే పట్ిిఉంచుతూ ఆతిదృష్ిితో సృష్ిిలో తనను తనను పూరితగా చూడట్ం జ్రుగ్ుతుంది”(SABCL Vol18.
P583). చేతనలో ఒక అపరిమితమైన ఆతి- వ్ాాపకతవం, దనని పరావసానముగా
జ్రిగద చేతన యొకక వసాతరత రెండూ సవవయ అదుపులో ఉనావ్ే , పరమోతకృషి
దివా అసిథతవం యొకక సవవయ- నిరవహణలో ఉనా ఏకాగ్ీత దనవరా దనుాగా
ఉనాట్లవంట్ివ్ే. “ ఒక వషయమీిద గాని లేదన లోనగాని లేక ఒక వసుతవు మీద
లేదన అసిత తవ క్షదతంొ లేదన గ్మనమీిద ఒక వశిషి మైన ఏకాగ్ీత అన్ేది పరమాతి
ఎరుకకు ఖండనంగాని లేదన దూరంగా ప్ో వడంగాని కాదు. అది తపసుు ఆధిపతా
శకిత సవవయ- సమీకరణ చేసన ఒక సవరూపం” (SABCL Vol.18 P583). ఏకాగ్ీత
18

కదవలం పొతేాకతను సంతరించుకుని, తకికన ఆతి- జ్ఞానమునంతన వ్నకిక పట్ిి
ఉంచినపుపడు మాతొమే అది మహా అజ్ఞాన రూపంగా అయిప్ో తుంది. ఇంకా దనని
తరావత, అట్లవంట్ి చేతన ఏకాగ్ీత తనకు తనను తకికన దననంతట్ినుంచి వ్ేరు
చేసుకొనాపుపడు జ్రిగద ఫలితం సవవయ- పరిమిత పొతేాక జ్ఞానం, అపుపడు మనకు
‘గ్ుణనతికమైన, పొభావశ్రలమైన మహా అజ్ఞాన’ కీీడ ఉంట్లంది. కదవలమే (ఆతత్)
తనలో తనను వశవబంధనలను పెట్ి లకోవడం జ్రుగ్ుతుంది. ఆ మహా అపరిమితమే
తనలో తనను ‘ఒక అంతరీలనమైన పరిమితమైన దృగివషయాలు అనంత
పరంపరలను (కీమ వరుసలను)’ నిరాిణం చేసత ుంది. ఆ వధమైన దనని సవవయచరా వలన కదవలము (తత్), ఆ అనంతము పరిమితమై ప్ో వట్ం అన్ేది ఉండదు.
యదనరాథనికి, అది తన సవవయ సామరిోం దనవరా అన్ేకం గ్ురించి అన్ేక వధనలుగా
తన సర ంత అసిథతవంలో రమిసూ
త ఉంట్లంది.
వాకితలో అతని చేతన్న సామరేో ఆధిపతా శకిత రెండు వషయాల పరంగా
వనియోగ్ములో ఉంట్లంది. అవ వాకిత యొకక అంతరంగ్ పొపంచం మరియు తన
చుట్ట
ి ఉనా బాహా పొపంచం. వ్ాసత వ్ానికి అదే వాకిత చేతన కలిగి ఉండ్ే అతాంత
కిీయా శ్రలశకిత. సచిుదననందం వషయంలో అంతరంగ్ం, బాహా పొపంచం అన్ే పొశా
తల తత దు. ‘ కారణం అంతన అతన్ే, అతని లోనిదే’. అంతేకాక, వాకితలో అతని చేతన్న
ఆధిపతా శకిత కదవలం ప్ాక్షడకంగా మాతొమే అతని ఐచిఛక చరాలోలను, తకికనదంతన
అపొయతా పూరవకంగా (అసంకలిపతంగా) దనని చరాలోల లేక అధో చేతనలో లేక
అతి చేతనలో గ్ురితంచబడుతుంది. కానీ సచిుదననందంలో ఈ వభజ్న కూడ్న
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ఉండదు కారణం’ అంతన అతని ఒకక అవభాజ్ా ఆతి’ కాబట్ిి. సమసత చరాలు అతని
ఒకక అవభాజ్ా సంపూరణ ఇచను గ్మనంలోనివ్ే- సమసత ం అతని చిచుకిత కారాాచరణ
ఫలితమే. “ మహా తపసుు మనకు వల న్ే ఆయన చేతన్న పొకృతి చరా, కాని అది
అవభాజ్ా దివా ఉనికిలో సమగ్ీ చైతనాం యొకక సమగ్ీ తపసుు”(SABCLVol18
P571). వాకిత ప్ాలుపంచుకొన్ే మహా పొకృతి సమసత కారాాలనీాకూడ్న ఒక ఐచిఛక
లేదన అపొయతా తపసుును కలిగి ఉంట్లంది. అది సామరిో శకుతల ఏకాగ్ీత తపప
మరదమీ కాదు. ఆ శకుతలనీా ఆయన నిరంతరం పరిణమించడ్ననికి సహాయం
చేసత ాయి. గీత మూడు రకాల ైన తపసుును గ్ురించి చపిపంది-తనమసికం, రాజ్సికం,
సాతివకం. వ్ాట్ిని వాకిత ఆతి- పరిపూరణతన దిశగా సాగించే తన బాహా నడతలో
కొనసాగిసత ాడు, అది కదవలం అతని పరమోతకృషి మహా పొకృతిలో మాతొమే సంపూరణ
చైతనామును సంతరించుకొంట్లంది. అపుపడు అతని కఠ్ిన తప్ర దీక్ష అవసరం
అదృశామైప్ో తుంది. అపుపడు ఆ సిథతిలో ఉండ్ేదలాల పరమాతి యొకక సర ంత
చకుక చదరని మహా తపసుు, ఒక పరిపూరణ ఇచఛ, పొకాశవంతమైన శకిత. అది
వశాల నిశులతలో, పవతొ ఆనందంతో తన సభుాలందరిలో కిీయా శ్రలముగా
ఉంట్లంది.
‘Tapas, Tapas, Tapas’
Foot Notes to the future PP 20-27
Prof. V. Madhusudhan Reddy
అనువ్ాదం : డ్న. తిొపురారిభట్ల పొసనా కృషణ .
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అమికు ప్రిమతో ....
మంచులాంట్ి హృదయమా
మలల లాంట్ి మౌనమా
అమి లాంట్ి అందమా
హాయి గొలుపు బంధమా
పనొమ నిలుపు జీవమా
చలిమి నిలుపు సనాహమా
శాంతి నింపు సౌఖామా
శకిత నింపు సహనమా
కాంతి నింపు కమలమా
కరుణ నింపు దైవమా
పరవశించు పొణయమా
కృతజ్ా తనభివందన్నల కుశలమా
నీ పనరద ధనానమా
అహింసో పరమో మోక్షః
చనవ్ా సరళ-రామ లింగ్ పొసాద్
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దివ్య మానవ్ుడు
అట్ల ఏడు, ఇట్ల ఏడు వ్రసి పధనాలుగ్ు లోకాల నడుమ భూలోకం
ఉనాది. ఈ భూమి పెైన వరాట్లి తన ప్ాదనలు మోప్ాడని పురుషసూకత ం
చబుతునాది. భూమండలం లో ఎనభైన్నలుగ్ు లక్షల జీవరాశులు పుడుతూ
ఉంట్ాయి. ఆయురాేయం తీరగాన్ే నశించి ప్ో తనయి. ఈ జీవరాశులలో మనిష్ి
కూడ్న ఒకడు. భూలోకం మరత ో లోకం కాబట్ిి జ్నన మరణనలు మనుషులకు
సహజ్మే. అనిా జీవరాశుల కన్నా మినాగా మనిష్ిని సృష్ిించనడు దేవుడు.
మిగితన జీవ్ాలకు లేని బుదిిజ్ా ఞన్నలను, వ్ాట్ిని వ్ాడుకోవట్ానికి కావలసిన
హంగ్ులను ఒకక మనిష్ికద ఇచనుడు భగ్వంతుడు. దననిా సదివనియోగ్ం
చేసుకోగ్లిగితే మృతుావును జ్యించే అవకాశం కలిపంచనడు. సవరగ ంలో అమరులు
నితా యవవనంతో ఉనాట్ేి, ఈ లోకంలో మనుషులూ అమృతతనవనిా సాధించి
వ్ారితో సమానంగా భూలోకానిా ఒక సవరగ ంగా మారువచుు- అని అంట్ారు శ్రీ
అరవందులు. దేవతలు భూమికి దిగి వచేు అవసరం, అవకాశం మనిష్ి తన
తలివతేట్లతో కలిపంచగ్లడని యోగ్ులు, కళ్ళకారులు, మేధనవులు తమదైన
బాణీలో రూపకలపన చేశారు. అడవులను పెంచి, నదీనదనలను తోొవ మళిల ంచి,
సముదనొలను, పరవతనలను అదుపు చేస,ి సృష్ిి సౌందరాానికి మరుగ్ులు దిదే నరు.
యోగ్ులు తప్ో శకితతో, యోగ్బలంతో పునీతం చేస,ి ఈ భూమిని కరి భూమిగా
పొసిదిం చేశారు. రాజులు ధరిప్ాలకుల ై మానవ సమాజ్ఞనిా నీతి నియమాలకు
సాథవరంగా మలచనరు. పుణనాతుిల ైన దేవగ్ణనలు అమృతతవం సాధించట్ానికి, ఈ
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కరిభూమిని ఒక వ్ేదికగా మారాురు. అంచలంచలుగా మోక్షం అందించగ్ల ఒక
బంగారు నిచునగా ధరి కరిలు దివా సో ప్ాన్నలుగా భూలోకం తన పొతేాకతను
చనట్లకునాది. జీవత ప్ో రాట్ంలో కషి సుఖాలు అనుభవంచి, సుఖానిా మించిన
ఆనందం, అనుభూతి ప్ర ందట్ానికి, వ్ైరాగ్ాం, సూరుాని కిరణనలకు వచుుకున్ే
కమలంలా, సావభావకంగా వరిసినపుపడు, ఆ జీవచైతనాం వశవ చైతనాంలో
మేళవంచి మోక్షానిా పరిమళిసుతంది.ఆనందం వాకితగ్తమైన రసాసావదన,
మరికొందరికి సామీపాం వలల , ఇంకొందరికి సారూపాం వలల ఆ అనుభూతి
కలగ్వచుు. ఆనంద రసాసావదన వలల కలిగద అనుభూతిలో కూడ్న
తనరతమాాలుండవచుు. వ్ానరుడు నరుడ్ై, ఆ నరుడు దివా మానవుడుగా
ఎదగ్ట్ానికి, సాధన్నమారగ ం, పూరణతవం సాధించట్ానికి ధనానయోగ్ం – రెండూ
మానవుడు తన బుదిిబలంతో ఏరపరుచుకునా పొకిీయలే. సాధన దనవరా
జీవనుికుతడు అంట్ే శ్రీ అరవందుల దివామానవుడ్ే! ఈ లోకంలోన్ే సాధన్నమయ
జీవనం దనవరా మానవుడు జీవనుికుతడు కాగ్లడు. కుండలినీశకిత దనవరా
భౌతికతనవనిా, ఆతిశకిత దనవరా మరత ో తతనవనిా లేక మృతుావును జ్యించవచుని
ఎందరవ పురాణపురుషులు నిరూపించనరు. ఈ భూమి భోగ్జీవులను
యోగ్జీవులుగా, అజ్ఞానులను జ్ఞానులుగా, దురాిరుగలను సన్నిరుగలుగా,
మారుగ్ల సుసంపనాత కలిగియునాందువలేల చతురిశ భువన్నల దృష్ిి భూతలం
పెైన్ే ఉంట్లనాది. మరవ ఉతత మ జ్ని ప్ర ందట్ానికి మరణం ఆ పరమాతి
పొసాదించిన ఒక పొచఛనావరం. ప్ాొణచికితు దనవరా ఆ మరణననిా వ్ాయిదన
వ్ేయగ్ల వ్సులుబాట్ల ఉనాది. ప్ాొచీనకాలంలో యోగ్ులు, ఋషులు,
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అరణనాలలో,గ్ుహలలో, పరవతనలలో పొకృతి శకుతలను గ్ీహించి చిరకాలం
జీవంచగ్లిగారు. వ్ాాసాది మునులు, ధృవ్ాది భకుతలు, ఇపపట్ికీ అదృశారూపంలో
సజీవంగా ఉన్నారని, అరుులకు వ్ారి దరినభాగ్ాం లభిసుతందని తలుసుతనాది.
ఆదిశంకరులకు ఆదిన్నధుని సాక్షాతనకరం లభించింది. మధనవచనరుాలకూ వ్ాాసుల
దరినం కలిగిందని చబుతనరు. మానవుడు దివామానవుడు కాగ్లడనట్ానికి
పదిపురాణంలోని మాతలి-యయాతి సంవ్ాదం ఒక చకకని ఉదనహరణ. వ్ారు
భూతలాన్ేా సవరగ లోకంగా మారురనట్ానికి మంచి నిదరినం. భవషాతు
త లో
దివామానవులు ఈ భూతలసవరగ ం ఏలుతనరని శ్రీ అరవందవ్ాణి సపషి ం చేసింది.
నూరు యజ్ఞాలు చేసి ఇందొపదవని ప్ర ందిన నహుష చకీవరిత కుమారుడు
యయాతి. యయాతి ఇందుొనితో సమానంగా భూమండలానిా పరిప్ాలించనడు.
అతని కీరత ి దశదిశలకు వ్ాాపించింది. ఒకరవజు న్నరదుడు యయాతి గ్ురించి
ఇందొసభలో ముచుట్ించనడు. పదవీవ్ాామోహితుడ్ైన ఇందుొనికి ముచుమట్లు
పట్ాియి. వ్ంట్న్ే తన రథసారథి మాతలిని దూతగా యయాతి దగ్గ రికి పంప్ాడు.
“రాజ్ఞ! నీలాంట్ి గొపప చకీవరుతలు శరీర తనాగ్ం చేసి సవరగ ం చేరారు. వపొచితిత ,
శిబచకీవరిత, శంతనుడు, భరతుడు, సగ్రులు సవరగ సుఖాలు అనుభవసుతన్నారు.
తమరినీ సవరాగనికి తీసుకురమిని సవయంగా తిొలోకాధిపతి ఇందుొడు రథం
పంపించనడు. తరలిరండ్డ.”అని దౌతాసందేశం అందించనడు మాతలి. అందుకు తగిన
సమాధననం చప్ాపడు యయాతి.
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“ఈ శరీరం వదిలి సవరాగనికి రావలిసిన పన్ేమిట్ి? ఈ శరీరం ఆతికు మేలు
చేయగ్ల ఉప్ాధి. న్ేను రాను.” శరీరం శిధిలమౌతుందని, ముసలితనం, రవగ్ం,
కామం, పట్ిిపవడ్డసత ాయని భయపెట్ి ాడు మాతలి. దివా శరీరంతో దివకి రమిని
బలవంతం చేశాడు రాజును. “దివామానవునిగా ఈ భూతల సవరగ ం ఏలడమే తన
అభిమతం” అని తేలిుచప్ాపడు మాతలికి యయాతి. పొజ్లను మంచి దనరిలో
నడ్డపించి దివాజీవనం న్ేరిపంచనడు. శుకాీచనరుాలు ముసలివ్ాడ్డవ కమిని
శపించనడు యయాతిని. కాని, పితృభకిత కల పూరుడ్డ యవవనం తీసుకుని వ్యిా
సంవతురాలు రాజ్ామేలిన దివామానవునిగా యయాతి చరితల
ొ ో నిలిచిప్ో యాడు.
శ్రీ అరవందులు ప్ారదరిి, భవషాకవ,నవయుగ్వ్ైతనళికుడు అని పెై ప్ౌరాణికగాథ
దనవరా మనకు ఋజువు కనిపిసత ునాది.
- శ్రీ ఉపుప రాఘవ్ేందొరావు
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శ్రీ/శ్రీమతి
కీ.శే. ప్ర ొ ll మధుసూదన్ రెడ్డి గారు శ్రీ మాతనరవందుల తతత వము మరియు
యోగా గ్ురించి పొవచన్నలు చేశారు. అంతేకాకుండ్న సుమారు 30 పుసత కాలు
రచించనరు. అయితే అవనీా ఆంగ్ల మాధామంలో వునావ.
వ్ారిని తలుగ్ువ్ారికి పరిచయం చేయడ్ననికి మరియు వ్ారి రచనల దనవరా
శ్రీ మాతనరవందుల తతత వము మరియు యోగా గ్ురించి అవగాహన కలిపంచడ్ననికి
ఇనిటిట్టాట్ ఆఫ్ హయామన్ సి డ్ీ (Institute of Human Study) తరపున
ఆరవదరిన్ ట్ొసి ు, ‘నూతన దీప్ాలు’ అన్ే పనరుతో సంవతురానికి రెండు మారుల (జూల ై
మరియు డ్డసెంబరు) పతిొకను పొచురిసత ుంది.
ఈ పతిొకలో ఇపపట్ివరకు ప్ర ొ ll రెడ్డి గారి రచనల అనువ్ాదం మాతొమే
పొచురించనము. ఇపుపడు ఇతర తలుగ్ు రచయితల శ్రీ మాతనరవందుల గ్ురించి
ఆముదిత
ొ నలుగా ఉనా వ్ాాసాలను కూడ్న పొచురించనలని నిరణయించన్న
ై ది.
ఇందుమూలముగా శ్రీ మాతనరవందుల గ్ురించి మీరు వ్ాొసిన ఆముదిత
ొ నలుగా
ఉనా వ్ాాసాలను ఈ దిగ్ువ ఇవవబడ్డన ఈ-మయిల్ దనవరా అందజ్దసినచవ వ్ాట్ిని
‘నూతనదీప్ాలు’ పతిొకలో పొచురించగ్లము.
కృతజ్ా తలతో
శ్రీ మాతనరవందుల సనవలో
కారాదరిి
ఐ.హెచ్.యస్. హెైదరాబాదు.
Mail Id: ihs_hyd@yahoo.com
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