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ముుందుమాట 
  దీనిలో సాధారణంగా కీ.శే.ప్ర ొ ll మధుసూదన్ రెడ్డి  గారు ఆంగ్లములో 
వ్ాొసిన పుసతకాలనుండ్డ ఎంపిక చేసిన వ్ాాసం తరుు మాలను పచొురిసాత ము. కానీ ఈ 
సంచికలో శ్రీ మాత, అరవందులు వవరించిన మాటలకు తెలుగ్ు అనువ్ాదాలను 
పచొురిసుత న్ాాము. 

‘ఈ ఉనాతసిితి సాి పి౦చ బడ్ే వరకూ జ్ఞా నము-అజ్ఞా నము, కా౦తి-చీకటి, 
మరణము-జీవతము, దుుఃఖము-సుఖము, బాధ- స౦తోషము లా౦టి వ్ాటిలోల  దేని 
నీ తపిి౦చుకోలేము. ఒక దశలో జ్ఞా న౦గా అనిపి౦చినది అ పూరణ జ్ఞా న౦ కావచుు. 
ఒకసారి జ్రిగిన చెడు తరాాత కాల౦లో మ౦చిగా పరిణమి౦చచుు. ఒక దుుఃఖ౦ 
వలన మనలో పరివరతన జ్రిగి అది మనల్నా కా౦తి వ్ ైపు నడ్డపి౦చవచుు.’ 

 " మన౦ ఏ రూప౦లో వున్ాా, మన తపుిలు, పసొుత త వధి ఎ౦త 

బలీయ౦గా వున్ాాఇద౦తా పొవ్ాహ వురవడ్డ తపి అ౦తకన్ాా ఎకుువ కాదు. ఒక 

మహీయ మారగదరశకత వీటనిా౦టి ను౦డ్డ మనలుా నడ్డపిసుత ౦ది. మన చివరి 

గ్మామ ైన  భగ్వదాన౦దము, ఏకత మన జ్నమహకుులు ." అంటారు శ్రీ 

అరవందులు అని శ్రీమతి సునీతా శేఖర్ గారు తన వ్ాాసం మహీయ మారగనిరదేశకత 

లో తెల్నప్ారు. 

 “మీకు మీరద అధిపతి.మీ గ్ురించి మాతమొే గాకుండ్ా మీకు సంబందించిన 
వషయాలలో మీ జీవత పరిసిితులలో మీరద అధిపతి. మీరు తీసుకున్ే వ్ ైఖరి 
పతొేాకంగాఆధారపడ్డ ఉంట ంది. ఇది మీకు కొతత  దిగ్ంతాలను తెరుసుత ంది” అంటారు 

శ్రీ మాత అని శ్రీమతి పదమశ్రీ గారు అంతరగత వ్ ైఖరి లో అన్ాారు. 
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 దేశంఅంటే ఒక మటిి  పెళ్ల  కాదు లేదా పసొంగ్ం యొకు బొ మమ కాదు, లేదా 
మనసు యొకు కలిన కాదు. అది ఒక పరాకీమవంతమ ైన శకతత, అనీా శకుత ల 
సమిమళితం. అన్ాారు శ్రీ అరవందులు అని ‘ భారతీయ యువతకు ఒక పిలుపు’ 

అన్ే వ్ాాసం లో అన్ాారు పదమశ్రీ గారు. 

నిరాశకు గ్ురి కాకుండ్ా ఉండటం ఒక అతి ముఖామ ైన వషయం. నీవు 
ఒకవ్ేళ్ నిరాశలో ఉంటే పతొి శకతతని కోలోితావు అపుిడు నువుా జ్డతాంలో 
కూరుకుప్ో తావు. నువుా కచిుతంగా నిరాశను తిరసురించాల్న నిరాశ అన్ేది 
తీవమొ ైన అహం భావనకత గ్ురుత . నిరాశను ఎలా నిమంతిొంచ వచుు? నిరాశను , 
నియంతిొంచడ్ానికత చాలా సులువ్ ైన మారగం ఉంది అని శ్రీ మాత ఆ మారాగ లను 
తెల్నప్ారు అని శ్రీ రామ కృషణ  గారు తన వ్ాాసం ‘నిర్ాశకు కార్ణాలు’ లో వవరించారు. 

చివరిగా ‘యువ భార్తానికి ఇదే మా పిలుపు’ అన్ే శ్రీమతి వ్ాణి గారి వ్ాాసం 

లో ‘భారతదేశ భవషాతుత కు భారతీయులు చేసే కృషి పపొంచానికత ఒక ఉదాహరణగా 

నిలవ్ాల్న. అంతే కాకుండ్ా ఆ కృషి వలన తన నిజ్మ ైన సాి న్ానిా భారతదేశం తిరిగి 

ప్ర ందాల్న’ అది ఏ వధంగా సాధాపడవచుు అన్ే వవరణ శ్రీ మాత మాటలలోన్ే 

వ్ాాసం చదివ తెలుసు కుంటే బాగ్ుంట ందిగా!  
 ఈ సంచికలో శ్రీ మాత, శ్రీ అరవందులు వ్ాొసిన వ్ాాసాలను తెలుగ్ులో 
అనువదించిన వ్ాటిని మనమూ చదివ తెలుసుకుందాం!  
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ఓ౦ నమో భగ్వతే 

మహీయ మార్గనిర్దేశకత 

          సాధారణ౦గా  జీవత౦లో ఒక లక్ష్యానిా సాధి౦చాలనుకునాపుడు 

మారగ౦లో కష్ాి లు, ఆట౦కాలు ఎదురకువలసి రావట౦ సహజ్౦. ఫల్నతానిా 

ప్ర ౦దట౦లో చాలా సారుల  పరాజ్యానిా ఎదురకువట౦ జ్రుగ్ుతు౦ది. అపుిడు 

మన నిరణయ౦గానీ, మన౦ అనుసరి౦చిన పణొాళిక గానీ తపుి అని ఖచిుత౦గా 

చెపిలేము. అపజ్యాల ను౦డ్డ మనకు సాయ౦ లభి౦చివు౦డచుు.  ఈ కష్ాి లు, 

ఆట౦కాలు మన చెైతనా పరివరతనకు దారితీయవచుు. ఒకోుసారి పడ్డప్ో వటమన్ే ది 

లేవటానికత, లక్ష్ా సఫలతకు మారగ౦ కావచుు.  జ్నన మరణాలు కూడ్ా వాకతత 

ఉనాతి కోస౦ అ౦చెలుగా జ్రిగద పరిణామ౦లో పకొతీయలే. ఈ వశా౦లో 

జ్రుగ్ుతునాదేదీ వారి౦ కాదు. వీటనిా౦టి దాారా ఒక బలమ ైన మారగదరశకత 

మనలను నడ్డపిసూత  వు౦ది. 

 ర్ె౦డు ర్కాల దృకపధ౦                     

      పపొ౦చ౦లో రె౦డు రకాల దృకిధ౦ కనిపిసుత ౦ది. ఒకటి- పపొ౦చ౦ అచెైతనా౦ 

మీద, అజ్ఞా న౦ మీద ఆధారపడ్డవు౦ట ౦ది. తపుి, బాధ, మరణ౦, దుుఃఖ౦ ఇవనీా 

అవసరమే అనిపిసాత యి. రె౦డవది- పపొ౦చ౦ కా౦తి, జ్ఞా నము, సతాము, మ౦చి 

,స౦తోషము, సమతాాల వ్ ైపు చేసే కృషి. పపొ౦చానికత అరి౦ ఈ వ్ ైరుధా౦లోన్ే 

వు౦ది. ఇది పరిణామ కీమ౦. మొదట కనిపి౦చే అ౦ధపొకటన వ్ నుక ఉనాత 

వషయాల వ్ ైపు దారితీసే కీమ౦ వు౦ది. ఇది వాకతతని, పపొ౦చానిా వ్ ైరుధాాల దాారా 
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ఉనాత సిితి వ్ ైపుగా నడ్డపిసుత ౦ది. పొప౦చ౦లో కనిపి౦చే వ్ ైరుధాాల లక్ష్ా౦ ఇదే.  

ఈ ఉనాతసిితి సాి పి౦చ బడ్ే వరకూ  జ్ఞా నము-అజ్ఞా నము, కా౦తి-చీకటి, 

మరణము-జీవతము, దుుఃఖము-సుఖము, బాధ- స౦తోషము లా౦టి వ్ాటిలోల  

దేనినీ  తపిి౦చుకోలేము. ఒక దశలో జ్ఞా న౦గా అనిపి౦చినది అ పూరణ జ్ఞా న౦ 

కావచుు. ఒకసారి జ్రిగిన చెడు తరాాత కాల౦లో మ౦చిగా పరిణమి౦చచుు. ఒక 

దుుఃఖ౦ వలన మనలో పరివరతన జ్రిగి అది మనల్నా కా౦తి వ్ ైపు నడ్డపి౦చవచుు. 

                  ఈ పపొ౦చానిా సృషిి౦చిన దెైవ౦ దీనికత పభొువు. మన౦ చేసే 

ప్ర రప్ాట ల  ఆయన గ్మన౦లోని అడుగ్ులు. మన జీవత౦లోని పరిణామాల కీమ౦ 

దాారా ఆయన పనిచేసాత డు. జీవత౦లో స౦ఘరషణలతో  కషి౦గా శాాసిసూత  

ము౦దుకు నడుసుత న్ాామనుకు౦టా౦. కానీ మన ప్ాప్ాలు, కష్ాి లు, దుుఃఖాల 

దాారా ఆయన పనిచేసాత డు. ఆయన జ్ఞా న౦ మన చెైతన్ాానిా అతికీమిసుత ౦ది.   

వీటనిా౦టి వ్ నుక వీటి దాారా మనల్నా నడ్డపి౦చే భగ్వ౦తుడ్డ మారగదరశకత 

వు౦ది. మన౦ ఎదురుున్ే దుుఃఖ౦ గానీ, మనలోని బలహీనతలు గానీ వ్ాటి 

అవసరానిా బటిి  మనకు స౦భవసాత యి. వ్ాటి ను౦డ్డ మన౦ న్ేరుుకోవ్ాల్నిన ప్ాఠ౦ 

వు౦ట ౦ది. పరివరతన౦ చె౦దటానికద అవ జ్రుగ్ుతాయి. అజ్ఞా న అహ౦కారాలలో 

బ౦దీగా వునా మనసును ఇట వ౦టి మారగ నిరదేశకతతోన్ే భగ్వ౦తుడు వడుదల 

చేసాత డు. పూరితగా చీకటిని తపిి౦చి వ్ లుగ్ును మాతమొే తెచేు మారగనిరదేశకత 

అ౦టూ వు౦డదు. భగ్వ౦తుడు వీటి ను౦డ్డ కొనసాగద ట ల గా చేసూత న్ే మారగనిరదేశ౦ 

చేసాత డు. దీ౦తో మన చెైతనా౦లో పరివరతన స౦భవ౦చి దెైవ౦ వ్ ైపుగా అడుగదసాత ము.       
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 సతయపరకాశ౦లోకి పరి్వర్తన              

     దాాపరయుగ్౦లో శ్రీకృషణభగ్వ్ానుడు అలా అభివాకతమవాటమనాది 

కాలపరిణామ౦లో న్ మమదిగా జ్రిగినది కాదు. ఎ౦తో జ్ఞగీ్తతగా దశాబాే లుగా 

పరిణమిసూత  వచిు, ఒక పరిపూరణ సిితికత చేరిన ఆ సమయ౦లో భగ్వ్ానుడు 

ఆవధ౦గా దరశనమిచాుడు. సకల౦ అనివ్ారా౦గా కురుక్ష్దతొ౦లో జ్రిగద ఘోర 

వన్ాశన౦ దిశగా సాగ్ుతూన్ే వచిు౦ది. బేధ భావ్ానిా ఐకమతా౦గా, దేాష్ానిా 

పేొమగా, దుుఃఖానిా ఆన౦ద౦గా రూప్ా౦తరీకరి౦చడ్ానికద  ఘటనలనీా 

నిరదేశి౦చబడ్ాి యి. మన జీవత౦లోనిస౦ఘటనలకు కారణ౦ బయట 

వ్ తుకుు౦టా౦. మానవన్ేత౦ొ పతొి స౦ఘటనకు కారా కారణ స౦బ౦ధ౦ 

అ౦టగ్డుతు౦ది. వ్ాటికత కారణ౦ మన అ౦తర౦గ్౦లోని సి౦దనలే. ఈ సి౦దనలే 

స౦ఘటనల రూప౦లో నిగ్ూఢ భాషలో మనకు తారసిలాతాయి. ఇలా జ్ఞా నపకొాశ౦తో 

అరుు నుడ్డ హృదయ౦లోని చీకట లను నశి౦పజ్దసినట ల గా మనకు పరమాతమ 

మారగదరశక౦ చేసాత డు.  ఇ౦దుకు ఆయన ఏ వధాన౦ అనుసరిసాత డు అ౦టే 

ఆయనకు ఏ పదధతీ లేదు, అనిా పదధతులు ఉన్ాాయి. మన సాభావ్ానికు౦డ్ే శకతత 

సామరాి ాలను బటిి  అతుాతతమ వధాన్ాలను, కీమ౦గా సహజ్ రీతిలో 

వావసథికరిసాత డు. దానిని అనుసరి౦చడమే ఆయన కారాకీమ సరళి. ఈ వధాన్ాలు 

బాహా౦లో మనకు అపధొాన౦గా కనిపి౦చే వ్ాటిని  అనాయి౦చుకు౦టూ చివరకు 

సతాపకొాశ౦లోకత పరివరతన చె౦దిసాత యి.  
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                          బాహా దృషిితో చూసేత  ఇది మన అవగాహనకు అ౦దదు. 

కనిపి౦చే రూప్ాల వ్ నుకకు వ్ ళిి అకుడునా శకుత లను, వ్ాటి పని వధాన్ానిా 

అరి౦ చేసుకునాపుడ్ే ఇది అనుభవ౦లోకత వసుత ౦ది. మన౦ పసొుత త౦లో బ౦దీల౦. 

వరతమాన్ానిా తపి మరక దాని గ్ురి౦చి ఆలోచి౦చ౦. వరతమాన౦లో కూడ్ా జీవన 

పరిసిితులకు, ఇ౦దిొయాలకు బదుధ ల మ ై బతొుకుతున్ాా౦. వీటిని అధిగ్మి౦చి 

వరతమాన౦ ఎకుడకు దారితీసోత ౦ది? ఇ౦దిొయాలు మనకు అ౦ది౦చేది ఎ౦తవరకు 

సతామ ైన సమాచార౦? అని ఆలోచి౦చడ౦లేదు. ఉపరితల మనసు కదవల౦ 

అస౦పూరణ దృశాాలన్ే చూసుత ౦ది. అ౦తర౦గ్ లోతులలోకత పయని౦చినపుడు మన 

వ్ నుక వు౦టూ మనల్నా నడ్డపి౦చే భగ్వ౦తుడ్డ మారగదరశకత అరిమవుతు౦ది. 

అపుిడు మాతొమే వవధ శకుత ల కదళిని దగ్గరగా చూసి వ్ాటి స౦కలాినిా 

అ౦దుకొ౦టా౦. 

 ర్క్షణకవచ౦ 

        మన౦ దెైవ౦తో స౦బ౦ధ౦ ఏరిరచుకొనాపుడ్ే మన జీవత పరిసిితులను 

ఒక కొతత  కా౦తిలో చూడగ్లుగ తా౦. మనకు తెల్నయకు౦డ్ాన్ే ఈ పరిసిితులనీా  

మన చెైతనా వృదిధకత తోడిడతాయి. మన౦ నిరారిత౦చవలసిన కారా౦ వ్ ైపు, మన౦ 

ప్ర ౦దవలసిన అభివృదిధ  వ్ ైపుగా మనల్నా నడ్డపిసాత యి. కదవల౦ వజ్య౦ మాతమొే 

కాకు౦డ్ా, అపజ్యాలు, స౦ఘరషణలు ఇవనీా ఒక లక్ష్ా౦ కొరకు దెైవ౦ చేత 

నడ్డపి౦చబడ్ేవ్ే. కానీ ఈ మారగనిరదేశ౦ ఒకోు వాకతతకత ఒకోురక౦గా పనిచేసుత ౦ది. వాకతత 

సాభావ్ానిా, జీవన పరిసిితులను, చెైతన్ాానిా, అభివృదిధని ఆధార౦గా చేసుకుని 

ఇది పనిచేయట౦ జ్రుగ్ుతు౦ది. ఒకుసారి  మన౦ చేరిన గ్మా౦ వ౦క పరీక్ష్గా 
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చూసుకు౦టే ఇ౦దులో మన౦ చేసిన పొయతాానిా, కృషిని, పడి స౦ఘరషణలను 

ఒక సాధన౦గా దెైవ౦ ఉపయోగి౦చుకునాట ల గా అరిమవుతు౦ది. ఎ౦దుక౦టే 

మన౦తట మనమే  గ్మాానిా చేరటానికత పని చేయక ప్ో యి వు౦డచుు.  కానీ 

మన మనసు, మన స౦కలి౦, జీవత౦ పటల  మన దృకిధ౦, మన ఉదేేశాాలు, 

చలన్ాలు ఇవనీా కల్నసి మన మారాగ నిా నిరణయిసాత యి. ఇవ దుుఃఖానికత దారి తీసిన్ా 

దెైవనిరదేశ౦ వీటిని మన ఎదుగ్ుదలకు తోడిడ్ేలా చేసుత ంది. దారి తపుితునాట ల గా 

కనిపి౦చిన్ా ఆతమకు అవసరమ ైన అనుభవ్ానిా సమకూరుసాత యి. మన 

అ౦తరాతమ  కీమరహిత గ్మన్ానికత సరెైన కారణ౦ అవగ్తమవుతు౦ది.   

                 " మన౦ ఏ రూప౦లో వున్ాా, మన తపుిలు, పసొుత త వధి ఎ౦త 

బలీయ౦గా వున్ాా ఇద౦తా పవొ్ాహ ఉరవడ్డ తపి అ౦తకన్ాా ఎకుువ కాదు.  

ఒక మహీయ మారగదరశకత వీటనిా౦టి ను౦డ్డ మనల్నా నడ్డపిసుత ౦ది.  

మన చివరి గ్మామ ైన  భగ్వదాన౦దము, ఏకత మన జ్నమహకుులు " 

 అ౦టారు సావతిొలో శ్రీఅరవ౦దులు. దెైవ౦తో మన౦ దగ్గర స౦బ౦ధ౦లో 

ఉనాపుడ్ే, మనకు సహాయ౦ చేసి మనల్నా నడ్డపి౦చే ఒక రక్ష్ణ కవచ౦ 

ఏరిడుతు౦ది. ఈ రక్ష్ణ అనిా కష్ాి లను, దుుఃఖాలను, పమొాదాలను పకుకు 

తోసేయదు. కానీ వ్ాటి దాారా మనల్నా తీసుకుప్ో యి, వ్ాటి ను౦డ్డ బయటకు 

వచేు ట ల  చేసుత ౦ది. 

 భగవ౦తుని బృహతతర్ పధక౦    

       పెైను౦డ్డ పవొహి౦చే దివయ శకిత ఎపపటికీ పనిచేసుత ౦ది.  అహ౦కార్౦తో కూడిన 

ఆలోచనలతో పనిచేస్ాత ౦ కాబటిి  దీనిని గురి్త౦చలేము. మనలో పనిచేసే 
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విశవజనీనమ ైన శకితని మన సవశకితగా పరకటి౦చుకు౦టా౦.  అహ౦కార్పూరి్త 

లక్ష్యయలు మనల్ని ఆకీమి౦చడ౦ వలన ద ైవ నిర్దేశిత ముసుగులో వు౦టు౦ది. 

అహ౦కార్౦ తగదగ  కొదీే  ముసుగు తొలగట౦ ప్రా ర్౦భమవుతు౦ది.  సతయ౦ గురి్౦చిన 

సపషిత పెరి్గద కొదీే  ఆతమజఞా న౦ చోటుచేసుకు౦టు౦ది. అపుపడు మన జీవిత౦లోని 

మలుపు లు, మన౦ పడడ  స౦ఘర్షణలు, ఎదుర్కొని జయాపజయాలు 

పరసుత తముని సిితికి ఎలా తోడపడాడ  యో అరి్మవుతు౦ది. నిర్౦తర్౦ భగవ౦తుడి 

హసత౦ మన వ ని౦టే వు౦టూ ఎలా నడిపిసుత ౦దో  తళుకుొమని మ ర్ుసుత ౦ది. 

అ౦తేకాదు మన ఆలోచనలను, స౦కలాపలను, భావోదేరకాలను ఒక అతీత దివయ జఞా ని 

ఎలా పరి్వర్తన౦ చ ౦ది౦చాడో  త లుసుత ౦ది. ఈ అభివృదిి  మన సవపరయతి౦తో 

వచిి౦ది కాదని, ద ైవ౦ తన పరతిర్ూప్ానికి మనల్ని తయార్ుచేసుకు౦టున్ాిడని 

అరి్౦ చేసుకు౦టా౦. మన గోపయమ ైన గమయ౦ మనలో, బయట ద ైవానిి చూడట౦, 

త లుసుకోవట౦, మనమే ద ైవ౦ కావట౦, ద ైవతావనిి అమలుపర్చట౦. ఇది మన 

జనమకు చ ైతనయవ౦తమ ైన పరయోజన్ానిి కల్నపసుత ౦ది. 

 

          భౌతిక దృష్ిితో చూసేత  ఈ పరప౦చానిి విధి ప్ాల్నసుత ని టుు గా అనిపిసుత ౦ది. 

ఏకైెక అతాయవశయక సర్ోవతొృషి ఫల్నతానిి ఏ స౦కలపమూ దూర్౦ చేయలేదు, ఏ విధీ 

మార్ిలేదు. ఈ భూమిమీద జర్ిగద ద,ి జర్గడానికి సిది౦గా ఊరి్వ౦లో వునిది 

అ౦తా భగవ౦తుడి బృహతతర్ పధక౦లోని అ౦శాలే.  అతీ౦దిరయ ఆధాయతిమక 

దృకపధ౦తో చూసేత  ఈ గ౦దర్గోళ౦ వ నుక వుని సర్ోవతొృషి పరభువు మార్గదర్శకత 
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కనిపిసుత ౦ది. ఈ మహీయ మార్గదర్శకత మనిష్ిని అతడి అతుయనిత విధి వ ైపుగా 

నడిపిసుత ౦ది. 

శ్రీమతి  సునీత శేఖర 
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  ఇది మీకు కొతత  దగిుంతాలను త ర్ుసుత ుంది    
     శ్రీ మాతార్విుందులు 

ఇది మీకు కొతత  దిగుంతాలను త ర్ుసుత ుంది. విషయాలు, పరి్సిితులు, 
జీవితుంలోని అనిి కదల్నకలు మరి్యు చర్యల పరభావుం దాదాపు ఒకర్ి వ ైఖర్ిపెై 
ఆధార్పడి ఉుంటుుందని గీహ ుంచే సిితి ఉుంది. తమలోని విషయాలు ముంచివి లేదా 
చ డడవి కావు అని గీహ ుంచడానికి తగినుంత సపృహ వచేి క్షణుం ఉుంది. అవి మనకు 
సుంబుంధిుంచి మాతరమే ఉుంటాయి. వాటి పరభావుం మనపెై పూరి్తగా ఆధార్పడి 
ఉుంటుుంది. అదే విషయుం, అదే విధుంగా, మనుం దానిని భగవుంతుని బహుమతిగా, 
ద ైవిక దయగా, పూరి్త స్ామర్సయుం ఫల్నతుంగా తీసుకుుంటే, మనుం మరి్ుంత సపృహతో, 
బలుంగా, మరి్ుంత నిజుం కావడానికి సహాయపడుతుుంది. సరి్గాగ  అదే పరి్సిితి, విధి 
నుుండి వచిిన ద బబగా మనపెై చ డు పరభావుం చూప్ాలనుకునే్ చ డు శకితగా, ఇది 
మనల్ని నిర్బుంధిసుత ుంది, మనల్ని బర్ువుగా ఉుంచుతుుంది మరి్యు మన నుుండి 
సపృహ మరి్యు బలుం, స్ామర్స్ాయనిి దూర్ుం చేసుత ుంది. పరి్సిితి కూడా సరి్గాగ  అదే 
విధుంగా ఉుంటుుంది - దీనిలో, మీ అుందర్ికీ ఈ అనుభవుం కల్నగి ఉుండాలని న్ేను 
కోర్ుకుుంటున్ాిను, ఎుందుకుంటే మీకు అది ఉనిపుపడు, మీకు మీర్ద అధిపతి 
అవుతార్ు. మీ గురి్ుంచి మాతరమే కాకుుండా మీకు సుంబుంధిుంచిన విషయాలలో, మీ 
జీవిత పరి్సిితులలో మీర్ద అధిపతి. మరి్యు మీర్ు తీసుకున్ే వ ైఖర్ి పరతేయకుంగా 
ఆధార్పడి ఉుంటుుంది. తలలో సుంభవిుంచే అనుభవుం కాదు, అది అకొడ 
ప్రా ర్ుంభమ ైనపపటికీ, శర్ీర్ుంలోన్ే సుంభవిుంచే అనుభవుం. 
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 ఇది మీకు కొతత  దిగుంతాలను త ర్ుసుత ుంది, ఇద ిఒక మార్గుం, ఇది పరి్వర్తనకు 
దారి్ తీసే మార్గుంలో ఒక అడుగు. 

అనువాదుం : శ్రీమతి పదమశ్రీ 
This Opens New Horizons to You 

From – The Inner Attitude 

Words of Sri Aurobindo and The Mother 
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భార్తీయ యువతకు ఒక పిలుపు 

                                                     శ్రీ అరవందులు 

 భారతదేశం మనకు జ్నని మన దేశానిా మన తల్నలగా చూడకప్ో తే మనం 
ఆమ ను ఎలా పేొమించగ్లము, ఆరాధించగ్లము, మరియు ఆమ కు ఎలా సేవ 
చేయగ్లము? 

భార్తమాత 

 భారతమాత భూమి యొకు ముకు కాదు,ఆమ  ఒక శకతత, దెైవతాం, అనిా 
దేశాలకు అలాంటి దేవ వ్ారి వ్ారి పతొేాక ఉనికతకత మదేతు ఇసుత ంది. మరియు 
దానిని ఉనికతలో ఉంచుతుంది. అట వంటి జీవులు వ్ారు పభొావతం చేసే 
పురుషులకంటే నిజ్మ ైనవ మరియు శాశాతంగా వ్ాసతవమ ైనవ, కానీ అవ ఉనాత 
సాి యికత చెందినవ. 

దేశుం అుంటే ఏమిటి? 

 దేశం అంటే ఏమిటి?మన మాతృదేశం ఏమిటి? అది ఒక మటిి  ముకు కాదు, 
లేదా పసొంగ్ం యొకు బొ మమ కాదు లేదా మనసు యొకు కలిన కాదు. అది ఒక 
పరాకీమవంతమ ైన శకతత. అనిా శకుత ల సమిమళితమే దేశంగా రూప్ర ందుతుంది. 
భవ్ానీ మహిష మరిేని, అనిా మిల్నయనల  దేవతల శకతతనుండ్డ ఉదభవంచినటేల  ఒకద 
శకతతతో సమావ్ేశమ ై ఐకాతతో కల్నసిప్ో యింది. మనం భారతదేశం అని పిలుచుకున్ే 
శకతత భవ్ాని భారతి, మూడువందల మిల్నయనల  పజొ్ల శకతత యొకు సజీవ ఐకాత. 
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 పతొి దేశం మానవతాంలో అభివృదిధ  చెందుతునా ఆతమ యొకు శకతత, లేదా 
శకతత మరియు అది మూరితభవంచిన నియమావళి దాారా జీవసుత ంది. భారతదేశం 
భరత శకతత. గొపి ఆధాాతిమక భావన యొకు జీవనశకతత, మరియు దానికత వధేయత 
ఆమ  ఉనికత యొకు నియమం ఎందుకంటే దాని పుణామే ఆమ  దివా దేశాలలో 
ఒకటి. ఇది మాతమొే ఆమ  అదుభతమ ైన పట ి దల మనుగ్డ మరియు 
పునరుదధరణ యొకు శాశాత శకతత యొకు రహసాం. 

మన ఆర్ాధన వసుత వు 

 మాతృభూమి తనను తాను భూమి యొకు వసాత రమ ైన లేదా వాకుత ల 
సమూహంగా కాకుండ్ా మనసు యొకు కంటికత బహిరగతం చేసేది వరకు కాదు. 
ఆమ  ఆధిపతాం చేయగ్ల స ందరా రూపంలో గొపి దివా మరియు మాతృ శకతతగా 
రూపుదిదుే కున్ే వరకు కాదు. ఈ చినా చినా భయాలు మరియు ఆశలు తల్నల 
సేవల పటల  సరాత ొశోషించబడ్డ అభిరుచిలో మాయమ ైప్ో తాయని మరియు 
అదుభతాలు చేసి న్ాశనం చేయబడ్డన దేశానిా రక్ష్డంచే దేశభకతత పుడుతుందని 
మనసు మరియు హృదయానిా సాాధీనం చేసుకోండ్డ. 

 మన మాతృభూమిలోని దెైవతాం తపి మరి రాజ్కీయ ఆరాధన వసుత వును, 
సేాచఛ తపి పసొుత త రాజ్కీయ పయొతాాల వసుత వును గ్ురితంచలేము. మరియు 
జ్ఞతీయ వముకతత వ్ ైపు మన పురకగ్తికత నిజ్ంగా సహాయపడడం లేదా అడుి కోవడం 
తపి రాజ్కీయంగా మంచి లేదా చెడుగా ఏ పదధతిని , చరాను గ్ురితంచలేము. 

రాజ్కీయాలోల  పేొమకు సాి నం ఉంది. 
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 అది దేశం కోసం, దేశ పజొ్ల కోసం, జ్ఞతి యొకు కీరిత, గొపిదనం మరియు 
ఆనందం కోసం, దివామ ైన ఆనందం తోటి వ్ారి కోసం దహించుకోవడం వ్ారి బాధల 
నుండ్డ ప్ారవశాం, దేశం మరియు సేాచఛ కోసం ఇంకొకరి రకత పవొ్ాహానిా చూసిన 
ఆనందం, జ్ఞతి పితామహులలో మరణం లో ఐకాత యొకు ఆనందం 
మాతృభూమి,భారతీయసముదాొల నుండ్డ వీచే గాలులు, భారతీయ కొండల నుండ్డ 
పవొహించే నదులు, భారతీయ పసొంగ్ం,సంగీతం,కవతాం, సుపరిచితమ ైన 
దృశాాలు,శబాే లు, అలవ్ాట ల  వనడంలో దాదాపు భౌతిక ఆనందం యొకు 
అనుభూతి, వ్ేషధారణ మన భారతీయ జీవన వధాన్ాలు, ఇది ఆ పేొమకు భౌతిక 
మూలం. మన గ్తం యొకు గ్రాం, వరతమానం యొకు బాధ, భవషాతుత  పటల  
మకుువ దాని కాండము మరియు కొమమలు. సథాయ తాాగ్ం, తనను తాను 
మరిచిప్ో వడం, గొపి సేవ, దేశం కోసం గొపి ఓరుి దాని ఫలం. మరియు దానిని 
సజీవంగా ఉంచే రసమే దేశంలో భగ్వంతుని మాతృతాం యొకు సాక్ష్యతాురం, తల్నల 
యొకు దరశనం, తల్నల యొకు జ్ఞా నం, తల్నల యొకు నితాచింతన, ఆరాధన మరియు 
సేవ. 
అనువాదం : శీ్రమతి పదమ శీ్ర 
India – Our Mother  
From - A Call to the Youth of India 
Sri Aurobindo and The Mother 
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                       నిర్ాశకు కార్ణాలు 

      మనమేదెైన్ా చేయాలనుకునాపుిడు తరచుగా వచేు ఇబబంది కరమ ైన 
పరిసిితుల వలన నిరాశకు గ్ురవుతాము. నిరీారాం అయిప్ో తాము. నీవు 
బలహీనుడవు అయితే నిరాశ నినుా జ్యిసుత ంది. ఒకవ్ేళ్ నీవు మానసికంగా 
బలంగా ఉంటే నువుా నిరాశను జ్యించగ్లవు. పతొి న్ రవ్ేరని కోరిక పతొి 
ఇబబందికరమ ైన పరిసిితి నినుా నిరాశ పరుసుత ంది. సామానామ ైన జీవతంలో 
సంతోషం అసాధారణ సిితి, కానీ నిజ్మ ైన పరిసిితులను అరిం చేసుకోగ్ల్నగితే 
సంతోషం ఎకుువ కాలం నిలుసుత ంది. మనం ఎపుిడూ నిరాశను మన దరికత 
రానీయకూడదు ఎందుకంటే నిరాశ మన సంతోష్ానిా దూరం చేసుత ంది. నవాడం 
అన్ేది ఒక బలం, నవుాను ఎపుిడు మరిచిప్ో కూడదు. నిరాశని జ్యించడంలో నీ 
నవుా, నీ నమమకం, నీ వశాాసం ఎలలపుిడూ తోడిడతాయి. 

                నిరాశకు గ్ురి కాకుండ్ా ఉండటం ఒక అతి ముఖామ ైన వషయం. 
నిరాశ అన్ేది బలహీనతకు గ్ురుత  ఏదెైన్ా చెడు జ్రిగినపుిడు పతొికూల పరిసిితిలో 
సహాయ నిరాకరణలోను నిరాశ ఉంట ంది. పరిసిితులు అనుకూలంగా లేనపుిడు 
నిరాశ సహజ్ం, కానీ నిరాశ అన్ేది మంచిది కాదు, నిరాశ చెడు చేసుత ంది, అని 
తెల్నసిన మనం అదే కోరుకుంటాం, నిరాశను అధిగ్మించే పయొతాాలను వ్ాయిదా 
వ్ేసాత ం దానికత కారణాలు కూడ్ా చెప్ాత ం. మానసిక వకాసంలో మనం నిరాశను 
అధిగ్మించాలని అనుకోకప్ో తే మనం నిరాశను జ్యించలేము. మానసిక 
రుగ్మతలో ఆలోచనలు, భావనలు అంటే నిరాశ, తిరుగ్ుబాట  బాధ. భౌతిక రుగ్మత 
అంటే మన శారీరక రకగాలు. 
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          నీవు ఒకవ్ేళ్ నిరాశలో ఉంటే పొతి శకతతని కోలోితావు అపుిడు నువుా 
జ్డతాంలో కూరుకుప్ో తావు. నువుా కచిుతంగా నిరాశను తిరసురించాల్న నిరాశ 
అన్ేది తీవమొ ైన అహం భావనకత గ్ురుత . నిరాశ దరి చేరినపుిడు మనం మనతో 
ఇలా చెపుికోవ్ాల్న, ‘న్ేన్ొక తీవమొ ైన అన్ారకగ్ా సిితిలో ఉన్ాాను న్ేను తపికుండ్ా 
బాగ్వ్ాాల్న’. నువుా ఇబబంది, నిసిృహ, బాధను ప్ర ందుతున్ాావు. ఇవ్ాళ్ 
పరిసిితులు బాలేవు కానీ నినా ఇవ్ే పరిసిితులు బాగ్ున్ాాయి ఎందుకంటే నినా 
నువుా మంచి ఆలోచన సిితిలో ఉన్ాావు మరియు అరిం చేసుకున్ాావు. నినాలా 
పరిసిితులు ఇవ్ాళ్ లేవు నినా చాలా అందంగా ఆనందంగా ఉంది. పపొంచం 
ఎపుిడూ ఒక లాగా ఉండదు మనం పరిసిితులను అరిం చేసుకోవ్ాల్న. మనం 
సంతోషంగా లేము దానికత సమాధానం మన దగ్గరద ఉంట ంది. పసొుత తం న్ేను 
సంతోషంగా లేను అంటే న్ేను శదీధగా కావ్ాల్నింది చేయలేదు అని అరిం, ఈ 
వషయం మనం అరిం చేసుకోవ్ాల్న. 

నిర్ాశ నివార్ణ  

            నిరాశను ఎలా నియంతిొంచ వచుు? నిరాశను , నియంతిొంచడ్ానికత చాలా 
సులువ్ ైన మారగం ఉంది . మన జీవతంలో నిరాశ సంభవం చినపుిడు మనం 
అలాల డ్డ ప్ో తాము. సిృహను కోలోితాము. ఎపుడ్ెైతే సిృహని తెచుుకుని మళ్లల 
జీవతానిా ముందుకు తీసుకెళ్తత మో అపుిడ్ే నిరాశనుండ్డ బయటకు వసాత ం . 
ఉనాతమ ైన మనసు , అతాంత ఉనాతమ ైన ఆలోచనలు మాతమొే నిరాశను 
దూరం చేసాత యి . ఈ రెండ్డంట మాతమొే ఆ శకతత ఉంది .  

                   నిరాశ రెండు కారణాల వలల  రావచుు .. 1. సంతృపిత  లేక ప్ో వడం . 
2 ) శారీరక అలసట ( వశాీంతి లేకప్ో వడం) ఈ రెండు సందరాభలలో నిరాశకత గ్ురి 
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అవుతాము. కావల్నినంత నిద ొచాలా ముఖాం . మన పరిసిితులను అంచన్ా 
వ్ేయాల్న . కారణాలు తెలుసుకోవ్ాల్న . అపుడ్ే నిరాశ నుండ్డ బయట పడతాము . 
మనల్నా మనం పశొిాంచుకోవ్ాల్న . నిరాశ ఎపుడు? మన కోరికలు , వ్ాటిని న్ రవ్ేరదు 
వధానం . అవ న్ రవ్ేరకప్ో తే అసంతృపిత  కలుగ్ుతుంది.  

         మనం మన అంతరగత ఆలోచనలను ఎపుిడూ అంచన్ా వ్ేసూత  మన 
సంతృపితని అంచన్ా వ్ేసూత  మన నిరాశను జ్యించగ్ల గాల్న. ఏకాగీ్త , సంతృపిత  , 
కృతజా్త , ఆరకగ్ాం ఈ వషయాలనిా నిరాశకు వాతిరదకం కనుక మనం పెై 
వషయాలని  ప్ాటిసూత  ఉండ్ాల్న . మనుషులలో ప్ో రాట గ్ుణం ఉండ్ాల్న ఇది కషిం 
కానీ అది మనల్నా కాప్ాడుతుంది.. 

         ఒక వాకతతకత చాలా అనుభవ్ాలు ఉంటాయి. ఏదెైన్ా వషయం మనకు 
అనుకూలంగా జ్రగ్లేదని అంటే మొదటిసారి కషింగా ఉంట ంది. కానీ అదే తరాాత, 
ముందు ముందు ఈ అనుభవ్ాలే సహాయం చేసాత యి. ఎలాంటి పరిసిితులోల  ఆయన 
మన ఏకాగీ్త, అనుభవం, పట ి దల ఆతమవశాాసం ఇవనీా ఎలాంటి నిరాశను 
అయిన్ా జ్యించేలా చేసాత యి. 

            మీ కష్ాి లను అడింకులను చిరునవుాతో ఎదురకుండ్డ. తపుిలు 
చేశామని ఏడవడం, మంచి సాి యికత చేరుకోలేదని నిసితుత వగా ఉండడం సరి 
అయినది కాదు. ఇవనీా మీరు చిరునవుాతో తరిమికొడతారు. ఎనిా తపుిలు 
చేసిన్ా చిరునవుాతో ఒకటి నిరణయించుకోండ్డ మళ్లల తపుిలను పునరావృతత ం 
చేయకూడదని. మీ కష్ాి లను ఆనందంగా ఎదురకుండ్డ. మారులేని అడింకులను 
ఉలాల సంగా వాతిరదకతంచండ్డ. శతుొవును మట ి  పెటిడ్ానికత ఉతతమ మారగం మన 
నవుా. ఎంత గొడవ పడ్డన్ా, పట ి దలతో ఉన్ాా, శకతత నీరసించి ప్ో యిన్ా ఒక నవుా 
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నవా చూడండ్డ ఆతమవశాాసం, నవుా శతుొవుకత అంతరాయం కల్నగిసాత యి. వ్ారి 
ఉప్ాయాలలో వన్ాశన్ానిా వ్ాాపిత  చేసుత ంది. మిమమల్నా వజ్యవంతంగా ముందుకు 
తీసుకు వ్ ళ్ుతుంది. శతుొవుని నవుాతూ జ్యించడం అంటే హృదయపూరాకంగా 
నవాడం, తగినంత న్ ైపుణాానిా కావలసినపుిడు పొయోగించడం, ఉనాతమ ైన 
ఆలోచనలను కల్నగి ఉండడం. సాధారణ జీవతంలో ఎదురయియా అడింకులకు 
అంతరాయాలకు కారణాలను వ్ తికత సమసాను పరిషురించుకోగ్ల్నగితే అంతా 
సవాంగా జ్రుగ్ుతుంది. చెడు పభొావ్ాలు మిమమల్నా పభొావతం చేయకుండ్ా 
ఉంటాయి. 

            ఎపుిడ్ెైన్ా నిరాశకు గ్ురి అయినపుిడు నచిున పనిని చేయండ్డ, 
ఇషిమ ైన పుసతకాలను చదవండ్డ. చిరునవుాలో సథాయ పరిప్ాలన సారాభౌమ శకతత 
ఉంట ంది. మీ ఆశయాలను, బాధలను, అనిాంటినీ సాధించడ్ానికత నవుా 
సహకరిసుత ంది, ఇది ఒక శకతతవంతమ ైన ఆయుధం. 

             “నవుా” అంటే కదవలం పెదాలపెై ఉండ్ేది కాదు. ఏదెైన్ా వాతిరదకమ ైన 
పరిసిితులను ఇబబందులను, నిరాశను, ధెైరాంగా ఎదురు నిలబడ్డ వశాాసానిా 
చూపి వజ్యం సాధించగ్ల “ ఒక గొపి శకతత.” 

              వశాాసం ఎంత ముఖామో వశాాసం ఎంత అదుభతమో మీరు నిజ్ంగా 
నమిమనపుిడ్ే తెలుసుత ంది. వశాాసంతో ప్ాట  దెైవం కూడ్ా సహాయపడతాడు. 
ఎపుిడూ మన వంతు పయొతాం ఉనాపుిడ్ే దెైవక శకతత కూడ్ా అదనపు 
సహాయం అవుతుంది. అనిా పమొాదాలను, ఇబబందులను అంతరీలనంగా బలమ ైన 
మరింత వశాాసంతో ఎదురుున్ే శకతతని ఇసుత ంది. 
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           ఏదెైన్ా అతాంత వపతుర పరిసిితులను ఎదురకువడ్ానికత వశాాసం, దెైవం 
మీద నమమకం రెండూ అవసరం. నిరాశ మిమమల్నా కదలకుండ్ా చేసుత ంది. కానీ మీ 
పెై మీకునా నమమకం నిరాశను జ్యించేలా చేసుత ంది. అచంచలమ ైన వశాాసం 
మరియు దెైవక దయ సంపూరణ శాంతియుతంగా పశొాంతంగా ఉండడ్ానికత 
సహకరిసుత ంది. 

          నిరాశను ఎదురకువడ్ానికత పరిసిితులను అరిం చేసుకోవ్ాల్న, కారణాలను 
తెలుసుకొని పరిష్ాురం కనుకోువ్ాల్న. నమమకం, ఆతమవశాాసం, దెైవ సహకారం, మీ 
హృదయపూరాక చిరునవుా ఈ శకుత లు మాతమొే మిమమల్నా నిరాశ నుండ్డ బయట 
పడ్ేసాత యి. ఎపుిడూ నమమకానిా కోలోివదుే  చిరునవుాతో అనిా సాధించుకోవ్ాల్న. 

అనువ్ాదం : శ్రీ రామ కృషణ   

Cause of Depression & Cure of Depression 

From – DEPRESSION – IT’S CAUSE AND CURE 
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యువ భార్తానికి ఇదే మా పిలుపు 
పతొి మనిషికత ఏదో  ఒక సమయంలో దేశ సేవ చేసే అవకాశం ఒకటి వసుత ంది. ఆ 

సమయంలో పతొి వాకతత మాతృభూమి శేీయసుికు ప్ాట పడ్ాల్న. ఆ సమయంలో నీ 

లక్ష్ాం, నీ ఆకాంక్ష్, నీవు ఆర్జ ంచిన వజ్ఞా నం సాదేశ్ర కానీ వదేశ్ర కానీ మాతృ  దేశ 

సేవకు వనియోగించబడ్ాల్న. అలాంటి సమయం ఇపుిడు వచిుంది. నీ శరీరానిా, 

ఆతమని, మనసుని, మాతృభూమి సేవకెై అంకతతం చేయి. బాహా పరిసిితులకు 

పభొావతం కాకుండ్ా దేశాభివృదిధకత ప్ాట పడు.  

.... ఈ వధంగా మీరు పయొతాాలు మొదలుపెటిండ్డ. దేశం యొకు భవషాతుత ను 

రూప్ర ందించే లక్ష్ాంతో ఒక ఉనాతమ ైన మారుికు న్ాంది పలకండ్డ. ఇది యువత 

వలనే సాధాపడుతుంది. చల్నంచని అచంచలమ ైన, సిిరమ ైన ఆలోచనలతో అనిా 

సంకోచాలను పకునపెటిి  భవషాతుత  కారాాచరణ పెై దృషిి  నిలపండ్డ.  

      ఆధాాతిమకత అన్ేది జ్ఞా న్ానికత సంబంధించినది. అలాంటి ఆధాాతిమకత 

భారతదేశం యొకు గొపి లక్ష్ణం. కానీ మారుతునా కాలానికత అనుగ్ుణంగా 

ఆధాాతిమకత పెై భావ్ాలు కూడ్ా మారుతూ వసుత నావ. అలా మారుతునా కాలానికత 

అనుగ్ుణంగా అన్న ంటినీ సమగీ్ంగా పరిశ్రల్నంచి సరియి ైన ఆలోచన్ా సరళిని 
అవలంబిసూత  యువత ముందుకు సాగాల్న. 

      "యోగ్సిుః కురు కరామణి" - అహం నశించినపుిడు ఆతమ మేల్క ంటంది. 

అందువలల  అహంభావం లేని జీవతానిా జీవంచడ్ానికత యువత అలవరచుకోవాలి. 

యోగ్ం అంటే కరతవా నిరాహణలో, సి్థర చితత ంతో ఉండటం. ఎలాంటి పరిసిితిన్ ైన్ా 

కూడ్ా పర శంత చితత ంతో  ఎదుర్కక నే సిితపజాొ్తను యువత సాధన దాారా 
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సాధించాల్న. ఇలా సాధించినపుిడు యువత ఒక కొతత  యుగానికత న్ాంది 

పలుకుతారు. 

      మరి ఇది సాధించాల్న అంటే ఎలా "సథాయ నిగీ్హం" - యువత సథాయ 

నిగీ్హం కల్నగి ఉండ్ాల్న. మరి వ్ారిలో అలాంటి ఆలోచన ఎలా కల్నగించాల్న అంటే, 

నిరంతరం దాని ప్ాొధానాత తెల్నయజ్దసూత  ఉండ్ాల్న. ఇది ఒక నిరంతర పకొతీయ లాగా 

కొనసాగాల్న. అపుిడ్ే యువత ధరమ  బదధ , ఆశయ బదధ మైన జీవతానిా గ్డపడ్ానికత 

అవకాశం ఉంట ంది. ఇలా ఇది ఒక నిరంతర పకొతీయలాగా జ్రిగితే ఒక సమగీ్ 

భారత దేశ నిరామణం జ్రుగ్ుతుంది. 

      సమగీ్ భారత దేశ నిరామణం అన్ే ఆలోచన పజొ్లందరిలోకత తీసుకుని వ్ ళ్తల ల్న. 

దానిమీద పజొ్లకు అవగాహన కల్నించాల్న. దాని ప్ాొధానాత ప్ాొముఖాతను వ్ారికత 

తెల్నయజ్దయాల్న. సామాజిక పరివరతనకు కృషి జ్రగాల్న. ఇలా ఈ పరివరతన, 

సామాజిక, సాంసుృతిక, ఆరిిక, వదాాపరమ ైన మారుికు న్ాంది పలుకుతుంది. ఈ 

మారుి ఒకు ప్ాొంతానికో, దేశానికో కాకుండ్ా మొతతం పపొంచ మారుికు దోహదం 

చేసుత ంది. 

      యువ భారతదేశానికత ఇదే మా పిలుపు. కొతత  పపొంచానిా నిరిమంచేవ్ారు 

యువకులు. కానీ అతిప్ో టీతతాం, స్వా రిపరతా ం, మూఢనమమకాలు వాకతతకత 

కాకుండ్ా వస్తత  ప్రర ధానయ ం ఇచేువ్ారు యువకులు కాదు. ఎవరెైతే అంత:కరణశుదిధతో, 

బుదిధ , మనసు ఏకం చేసి కీమశిక్ష్ణతో గొపి మారుి కోసం శీమించి దేశాభివృదిధని 

అందించగల రో, గ్తమును, వరతమానమును తలుచుకుని బాధపడ్ే కంటే 

భవషాతుత ను నిరిమంచడ్ానికత అంకతతభావంతో శమీించే వ్ారు యువకులు. ఇది 
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ఆచరణలో సాధామవుతుందా.. అని అనిపించవచుు. కానీ ఒక వతతనం నుండ్డ 

చినా మొకు అంకురిసుత ంది, కీమంగా ఎదుగ్ుతుంది, అనిా వ్ాతావరణ 

పరిసిితులను తట ి కొని మహావృక్ష్మ ై నిలుసుత ంది. అలాన్ే యువత భౌతిక 

పరిసిితులకు పభొావతం కాకుండ్ా భరతమాతసేవ్ే మానవ్ాళి సేవ, మానవ్ాళి సేవ్ే 

మానవతాానికత సేవ అనుకొని అఖండ భారత నిరామణానికత తోడిడ్ాల్న. దీనిని 

మనసులో నిలుపుకొని, నీ బలం, బలహీనతలను తెలుసుకొని ఆతమవశాాసంతో 

మరియు కీమబదధమ ైన పణొాళికలతో సాగితే అనితర సాధామ ైన వజ్యాలు మనకు 

సర ంతం అవుతాయి. 

      భారతదేశ భవషాతుత కు భారతీయులు చేసే కృషి పపొంచానికత ఒక ఉదాహరణగా 

నిలవ్ాల్న. అంతే కాకుండ్ా ఆ కృషి వలన తన నిజ్మ ైన సాి న్ానిా భారతదేశం తిరిగి 

ప్ర ందాల్న. వభజించి ప్ాల్నంచడం కాకుండ్ా పరసిర అవగాహన మరియు 

సహకారాల దాారా ప్ాలన సాగించవలసిన సమయం ఆసనామ ైంది.  

      ఒక దేశం వజ్యపథంలో నడవ్ాలంటే, ఒక ప్ారీి మీద లేదా ప్ారిీల మీద 

ఆధారపడ్డ ఉండదు. ఆ ప్ారిీల ఐకమతాం మీద ఆధారపడ్డ ఉంట ంది. 

      జీవంచే కొదిే  సంవతిరాలు మనిషి జీవతానిా సారధకం చేసుకోవ్ాల్న. మనిషికత 

వయసు వలన వృదాధ పాం రాదు, వృదాధ పాం అన్ేది శరీరానికద కానీ మనసుకు కాదు. 

ఏదెైన్ా కొతతగా చేయాల్న, కొతతదనం తేవ్ాల్న అంటే దానికత వయసుి అవరకధం కాన్ే 

కాదు.  ఒక వాకతత తను చేయవలసింది చేశానని, సాధించవలసింది ఇంకా ఏమీ 

లేదని ఎపుిడ్ెైతే అనుకంటా డో న్ా దృషిిలో వ్ారు అపుిడ్ే వృదుధ లు అవుతారు. 

ఎపుిడ్ెైతే మీరు మిమమల్నా మ రుగ్ుపరచుకోవడం ఆపేసాత రక, ముందుకు సాగ్డం 
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ఆపేసాత రక, తప్ర ిపుిలు తెలుసుకొని మిమమల్నా మీరు మారుుకుంటూ ముందుకు 

వ్ ళ్లడం మానేస్వత  రో, అపుిడు మీరు నిజ్ంగా వృదుధ లు అయినట ల . అంటే మీరు 

పురకగ్మించడ్ానికత బదులుగా తిరకగ్మనం వ్ ైపు పయనిసుత న్ాారని అరిం.  

      అందుకద వ్ నకడుగ్ు వ్ేయకుండ్ా ముందుకు సాగ్ండ్డ, వజ్యపథం వ్ ైపు 

అలుపెరగ్ని పయనం సాగించండ్డ. నిరంతర కృషి మిమమల్నా ఉనాత శిఖరాలను 

అధిరకహించేలా చేసుత ంది. కాబటిి  ఎపుిడూ ముందుకు సాగ్ుతూన్ే ఉండండ్డ, 

సాగ్ుతూన్ే ఉండండ్డ. 

అనువాదం : శీ్రమతి వాణి  
A call to young India 

From LIGHT FOR STUDENTS 
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శ్రీ/శ్రీమతి 
 కీ.శే. ప్ర ొ ll మధుసూదన్ రెడ్డి  గారు శ్రీ మాతారవందుల తతతవము మరియు 
యోగా గ్ురించి పవొచన్ాలు చేశారు. అంతేకాకుండ్ా సుమారు 30 పుసతకాలు 
రచించారు. అయితే అవనీా ఆంగ్ల మాధామంలో వునావ. 
 వ్ారిని తెలుగ్ువ్ారికత పరిచయం చేయడ్ానికత మరియు వ్ారి రచనల దాారా  
శ్రీ మాతారవందుల తతతవము మరియు యోగా గ్ురించి అవగాహన కల్నించడ్ానికత 
ఇనిటిటూాట్ ఆఫ్ హయామన్ సిడ్ీ (Institute of Human Study) తరపున 
ఆరకదరశన్ టసొుి , ‘నూతన దీప్ాలు’ అన్ే పేరుతో సంవతిరానికత రెండు మారుల  (జూల ై 
మరియు డ్డసెంబరు) పతిొకను పచొురిసుత ంది.  
 ఈ పతిొకలో ఇపిటివరకు ప్ర ొ ll రెడ్డి  గారి రచనల అనువ్ాదం మాతమొే 
పచొురించాము. ఇపుిడు ఇతర తెలుగ్ు రచయితల శ్రీ మాతారవందుల గ్ురించి 
ఆముదితొాలుగా ఉనా వ్ాాసాలను కూడ్ా పచొురించాలని నిరణయించన్ ైనది. 
ఇందుమూలముగా శ్రీ మాతారవందుల గ్ురించి మీరు వ్ాొసిన ఆముదితొాలుగా 
ఉనా వ్ాాసాలను ఈ దిగ్ువ ఇవాబడ్డన ఈ-మ యిల్ దాారా  అందజ్దసినచక వ్ాటిని 
‘నూతనదీప్ాలు’ పతిొకలో పచొురించగ్లము. 
కృతజా్తలతో 
   శ్రీ మాతారవందుల సేవలో                                                     
కారాదరిశ 
 ఐ.హెచ్.యస్. హెైదరాబాదు. 
Mail Id: ihs_hyd@yahoo.com 
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