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ముందుమాట 

 దీనిలో కీ.శే.పొ్రll మధుసూదన్ రెడి్డ గారు ఆుంగల ములో వొాసిన పుస్్కాలనుుండ్డ ఎుంపిక్ చేసిన 

వాా సాలకు త్రుు మాలను పొచురిస్ున్నా ము. 

 పొ్రllమధుసూదన్ రెడి్డగారు ‘వేద ఋషుల హస్ాలలో భాష కేవల౦ ఉనా త్౦ 
చేయబడటమే కాకు౦డా ఆత్మ  ను౦డ్డ జనిమ ౦చిన స్తా్ ౦ యొక్క  శుదధ  శకి్త లోక్త రూపా౦త్ర౦ 

చె౦దుతు౦ది. మ౦తార లు ఒక్ మారిమ క్ రవాణాకు, ఆధ్యా తిమ క్ సూూ రిిక్త, ఒక్ గాఢమైన స్తా్ ము, 

దృ షి్ట ల  మా౦తిర క్ ఉత్ూ త్ులు. వేదమ౦త్ర ౦ " అధిమానసిక్ సూూ రిి లేదా అ౦త్ఃసూూ రిి త్ల౦ 

ను౦డ్డ వచేే  శకి్త, కా౦తిలకు చె౦దిన పద౦." అుంటారు .  

   మ౦త్ర ము " లో లోతులోల ని స్తా్ ౦ యొక్క  స్వ ర౦, ఇది నిజమైన లయకు చె౦దిన 
అతుా నా త్ శకి్తలో, ఆ స్తా్ ౦ భాషలో ఆసీనమైవు౦టు౦ది."  శీ్రఅరవి౦దులు మ౦త్ర ౦ ఒక్ 
వేదా౦త్స్తాా నిక్త చె౦దిన కావా  పొక్టన కాదు, " భగవ౦తుడు, పొక్ృ తి, పొప౦చాల ఆత్మ  దృ షి్ట 
ను౦డ్డ పైక్త తేలిన లయాత్మ క్ వలల డ్డ, అ౦త్ఃసూూ రిి" భౌతిక్ నేతార నిక్త క్నిపి౦చకు౦డా దాగి 
వునా  విషయాల ఆ౦త్రిక్ స్తా్ ౦ అుంటారు.  

బీజ-మ౦త్ర మలు “పరమశివుడు శబద బొహమ ౦ యొక్క  పొతి సాకి్త. దీనిక్త రె౦డు దృ క్ూ ధ్యలు 

ఉనా్న యి - శబద  దృ క్ూ థము, ఆధ్యా తిమ క్ దృ క్ూ థము. శబద బొహమ ము అనా ది బొహమ  త్త్వ ము, 
ధ్వ నిశాస్ార ల స్మ్మమ ళిత్ రూప౦” అుంటారు 

 “శీ్రఅరవి౦దులు. పొాధ్మ్మక్౦గా భాషా-శబ్దద లు భావనలను పొక్టి౦చలేదు; అవి యదారా్థనిక్త 

" అస్ూ షి ఇ౦దొియ శకి్తతో పూరిిగా వునా  పొాణిక్ వలల డులు" అవి త్ర్థవ త్ " స్ూ షిమైన 

మేధోపర పొాముఖా త్ల సాిర స్౦కేతాలుగా పరణమ్మ౦చాయి."” అుంటారు పొ్రllరెడి్డగారు. 

ఒక్ వా కి్త మ్మమమ లాి  చుంపడానిక్త వచిే నపుూ డు, మీరు సాధ్యరణ స్ూ ృ హలో ఉుండ్డ, 

భయపడ్డపోతే అత్ను వచిే న పని చేయడుంలో విజయుం సాధిస్ాడు. భయుం ఉనా పూ టికీ కుంచెుం 
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పైక్త లేచి దైవిక్ స్హాయుం కోస్ుం మీరు పిలుపునిస్్త అత్డు మ్మమమ లాి  కోలోూ వచేు . మీకు 

స్వ లూ  గాయుం అవుతుుంది. మీకు స్రైెన వైఖరి మరియు మీ చుటి్ట ఉనా  పొతి చోటా దైవిక్ 

ఉనిక్త ఉుంటే అత్డు మీ పైన వేలు కూడా ఎత్్లేడు’ అుంటారు్శీ్రమతి్పదమ శీ్ర్గారు. ్‘ 

పొక్ృ తి పరిణామ కీ్ముంలో మారుూ , ర్థయి నుుండ్డ మొక్క , మొక్క  నుుండ్డ జుంతువు, 

జుంతువు నుుండ్డ మానవుడ్డగా ఉదభ విుంచిుంది. పొస్ుతానిక్త మనిష్ట త్నని తాను ఈ పరిణామ 

కీ్ముంలో ఆఖరి దశగా భావిస్ున్నా డు. త్నక్ుంటే ఈ భూమ్మ మీద ఉనా త్మైన జీవి ఏది 

ఉుండలేదని అనుకుుంటున్నా డు. ఇలా అనుకోవడుం త్పుూ  అుంటారు శీ్రమాత్ ‘ అని్అుంటారు్

శీ్రమతి్వాణిగారు. 

శీ్రమతి సునీత్ గారు, శీ్రమతి క్వితా రెడి్డ గారు, శీ్రమతి్పదమ శీ్ర్గారు్మరియు్శీ్రమతి్వాణి్గారు 

వొాసిన ఈ వాా సాలు చదివి వివర్థలు తెలుసుకుుందామా !!! 
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ఓ౦ నమో భగవతే 

ముంత్ర ుం మరియు బీజ ముంత్ర ుం యొక్క  స్వ భావుం శకి్త 

మ౦త్ర మ, బీజమ౦త్ర ముల స్వ భావము, శకి్త స్మగీ్రడు  స్౦కిేప యదారా౦ కాదు ; ఇది ఒక్ 

శకాిు తాూ దక్ ఆధ్యా తిమ క్ స్తా్ ౦. అతి సూక్ష్మ ము, అతి పొకాశమాన మేధ్యవి కూడ స్౦కిేప 

స్తాా నేా  చేరతాడు గానీ యదారా స్తాా నిా  కాదు. నిజ౦గా ఆధ్యా తిమ క్౦గా జీవి౦చేది, 

అ౦త్ఃసూూ రిిపర౦గా యదారామైనది ఏమ్మటనా ది పొక్టి౦చాల౦టే స్మ౦గా జీవి౦చేది, పూరిిగా 

సా౦కేతిక్ము అయిన భాష మనకు కావాలి. "విషయాల మారిమ క్ తే  విషయాల నిజమైన 

స్తా్ ౦ ; మేధోపర౦గా వివరి౦చడ౦ స్౦కిేప స్౦కేతాల పొతినిధిగా వు౦డే ఒక్ స్తా్ ౦ 

మాత్ర మే...." అ౦టారు శీ్రఅరవి౦దులు. మన౦ ఉపయోగి౦చే పదాలు మనసుచే ముదొి౦చబడ్డ 

వు౦టాయి. అవి మానసిక్ క్ర్థమ గార౦లో ఉత్ూ త్ి చె౦ది, కేవల౦ పాకి్తక్ స్తాా నిా   పొక్టి౦చే 

సామరాా ౦తో వు౦టాయి. మానవ భాష సాధ్యరణ హేతువుతో వునా  భాషను ఆధ్యర౦గా 

చేసుకుని వు౦టు౦ది. ఇది ఒక్ పరిమ్మత్ ఐహిక్ అనుభవ౦ చేత్ ఏరూ డ్డన ఒక్ వేరూ డ్డన, 

విభజిత్ చైెత్నా ౦ మీద సాాపిత్మై వు౦టు౦ది. స్తా్ ము, ఉనా త్ అనుభవ శకి్త ఎ౦త్ 

చాలకు౦డా వున్నా , స్౦కేతాల భాష, ఆ భాషకు చె౦దిన ఆధ్యా తిమ క్ విలువలు, పొక్టిత్ 

సామరాా ౦తో మాత్ర మే వు౦టాయి. 

               వేద ఋషుల హస్ాలలో భాష కేవల౦ ఉనా త్౦ చేయబడటమే కాకు౦డా 

ఆత్మ  ను౦డ్డ జనిమ ౦చిన స్తా్ ౦ యొక్క  శుదధ  శకి్త లోక్త రూపా౦త్ర౦ చె౦దుతు౦ది. మ౦తార లు 

ఒక్ మారిమ క్ రవాణాకు, ఆధ్యా తిమ క్ సూూ రిిక్త, ఒక్ గాఢమైన స్తా్ ము, దృ షి్ట ల  మా౦తిర క్ 

ఉత్ూ త్ులు. 



8 
 

        వేదమ౦తార లు ఋషులు సాకిాత్క రి౦చుకునా  స్తా్  లోతుల ను౦డ్డ స్వ ౦త్౦గా 

జనిమ ౦చినవి, ఇవి త్మతో పాటు ఋషుల భవిషా  దృ షి్టని, అవల౦బనమును, శకి్త, జా్ఞన్నలను 

తీసుకువస్ాయి. ఇ౦దొియ లేదా మానసిక్ జా్ఞన౦ మీద ఆధ్యరపడని ఒక్ ఆధ్యా తిమ క్ గీహణ శకి్త, 

ఇ౦కా అనుభవాల పొకాశమానపదారా౦లో ఇవి త్మను తాము పొక్టి౦చుకు౦టాయి. అవి 

అన౦త్తావ నిక్త, శాశవ త్తావ నిక్త చె౦దిన ముదొను, ఆశయానిా  క్లిగి వునా  సూూ రిితో 

వలల డయిా న పలుకులు. ఇవి ఒక్ ఆ౦త్రిక్ భాషను నిరిమ స్ూ పృ థ్వవ  పరిణామ౦లో ఆత్మ  

రహస్ా  పొయోజన్ననిా  స్ఫల౦ చేస్ాయి, అలా అతా్ ౦త్ ఉనా త్మైన, పొకాశమాన త్లాలలోక్త,-

’స్తా్ మ్, హృ త్మ్, బృ హత్’ లోక్త క్వాటాలను తెరుస్ు౦ది. పైను౦డ్డ దిగివచేే  జా్ఞనము, 

కా౦తి, శకి్తలు మ౦తార లలో ఒక్ స్తవ చాా  పూరిత్ పొక్టనను క్నుగొ౦టాయి. అవి పైను౦డ్డ ఒక్ 

పొతాే క్ స్ూ ౦దనకు రూప౦ ఇస్ాయి. వేదమ౦త్ర ౦ " అధిమానసిక్ సూూ రిి లేదా అ౦త్ఃసూూ రిి 

త్ల౦ ను౦డ్డ వచేే  శకి్త, కా౦తిలకు చె౦దిన పద౦." దాని భాష ఉపరిత్ల పదాలు సూచి౦చే 

దాని క్నా్న  అన౦త్౦గా ఎకుక వైనదానిని తెలియజేస్ు౦ది. దాని లయ" అన౦త్౦ ను౦డ్డ 

జనిమ ౦చి, దానిలో కే అదృ శా మవుతు౦ది." భాష క్న్నా  ఎకుక వ ముఖా మైనది, బ్దహా ౦లో 

క్నిపి౦చే విషయానిా  ఇవవ ట౦ క్న్నా  భౌతిక్, పొాణిక్, మానసిక్ త్లాల క్న్నా , ఉనా త్మైన 

దాని వనుక్ నునా  ఆస్కి్తక్రమైన దానిని, యదారా చైెత్నా  శకి్తని, పొకాశానిా  అ౦దిస్ు౦ది. 

ఊరావ ౦ ను౦డ్డ వచేే  మ౦త్ర ము నిమాా నిా  సావ ధీన౦ చేసుకుని అన౦త్గాఢత్లోక్త ఉదధ రిస్ు౦ది. 

ఇది కీ్త౦దిత్తావ నిా  శాశవ త్౦గా మారే లేదు కానీ దానిక్త ఉనా తిని క్లిగిస్ు౦ది. మ౦త్ర ము ఈ 

శకి్తని దాని ఆ౦త్రిక్రా౦తో వునా  లయను౦డ్డ అ౦దుకు౦టు౦ది. ఇది అతుా నా త్ పొ్రరణ, 

అధిమానసిక్, అ౦త్ఃసూూ రిిక్ త్లాల ను౦డ్డ మ౦త్ర మును కని తెచేే  సూూ రిి. మ౦త్ర ము 

అనా ది ఒక్ స్ర్వవ నా త్ అనుభవ౦ యొక్క  శబద -పొక్టన గనుక్, దానిని పునర్థవృ త్౦ చేయడ౦ 

వలల  అనుభవానిక్త చేర వచేు ను. ఈ పద-పొక్టన అధిభౌతిక్౦లోని ఏ ఉనా త్భావననైన్న 
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వాస్్వ౦ చేసుకోవడానిక్త మనసును సిదధ ౦ చేస్త ఆవశా క్ స్ూ ౦దనలను ఉత్ూ త్ి చేస్ు౦ది. 

స్ర్వవ నా తుని న్నమమును పునర్థవృ త్౦ చేయడ౦, లేదా మ౦తార నిా  జపి౦చడము 

స్ర్వవ నా తుని సాకిాతాక ర్థనిక్త లేదా తులా మైన మ౦త్ర శకి్తక్త మారా్థనిా  సిదధ ౦ చేసి త్దనుగ్రణ 

స్ూ ౦దనలను స్ృ షి్టస్ు౦ది. ఈ స్తా్ మే బైబిల్ లో ఇలా చెపూ బడ్డ౦ది,; " అక్క డ కా౦తి 

వు౦డాలి, కా౦తి వునా ది అని దేవుడు పలికాడు,’ ఇది పద౦ స్ృ షి్ట౦చే శకి్త. వేదమ౦త్ర ములు 
ఋషుల సాకిాతాక ర్థలకు చె౦దిన శబద  పొతి లేఖనములు గనుక్ ఇత్ర సాధ్కుల సాకిాతాక ర్థల 

సాధ్న్నలుగా మారే అరహ త్ను ప్ర౦దాయి. స్ర్వవ నా త్౦గా సీవ య పొభావిత్ భాషలో పొక్టిత్మైన 

ఒక్ ఆ౦త్రిక్ స్తా్ మే మ౦త్ర ౦, ఇది అతుా నా త్మైనది, " క్వితాత్మ క్ భావన, పొక్టనల 

గాఢబహిర౦గ రూప౦. దీనిక్త శీ్రఅరవి౦దులు అతా్ ౦త్ పొమాణ సిదధ ము, పొభావవ౦త్ము అయిన 

వివరణను ఇచేా రు; ఇది "ఒక్ సాకిాతాక ర౦ చేత్ పొ్రరిత్మయిన పొక్టిత్ దృ షి్ట క్లిగిన 

భావన.....భగవ౦తునిక్త,ఆత్మ కు, మనిష్టక్త, పొక్ృ తిక్త, విశావ నిక్త, జీవితానిక్త, వస్ువుకు, 

ఆలోచనకు, అనుభవానిక్త, చరా కు చె౦దిన ఆ౦త్రిక్ స్తా్ ౦. ఇది అ౦త్ర్థత్మ  లయ అయిన 

చ౦దసుు  మహా రెక్క లమీద వచేి న భావన. " ఈ విషయ౦లో సాకిాతాక ర౦ యొక్క  ఏకైక్ 

మా౦తిర క్ పొభావ౦లో ఏక్మైన౦దున దృ షి్ట, శీవణము లు విడదీయలేని వి. " మ౦త్ర ము 

హృ దయ౦ ను౦డ్డ జనిమ ౦చి, ఆలోచి౦చే మనసు చేత్ శాశవ తునిక్త చె౦దిన ఆ పొతాే క్ దేవత్ 

రథ౦ లోక్త  రూప౦ తీసుకు౦టు౦ది, దీనిక్త చూసిన స్తా్ ౦  ఒక్ వదన౦గా లేదా ఒక్ రూప౦గా 

వు౦టు౦ది." సాకిాతాక ర౦ అయిన స్తా్ ౦ ఎపూ టికీ ఋష్టలో కనసాగ్రతూ, అనుక్రిస్ూ 

వు౦టు౦ది, ఈ ఆ౦త్రిక్ దృ షి్ట లేక్ శీవణ౦ యొక్క  పొక్టనే మ౦త్ర ౦. దీనిని విని గీహి౦చే 

వా కి్తని కూడా ఈ మూడు-లయాత్మ క్ దివా  పదమును వినట౦, మనసు దాని లోతులోల ని 

ఆత్మ ను  క్లిగివు౦డట౦, దేవత్ క్నిపి౦చట౦ క్లిసి చేరతాయి. 
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        అ౦దువలన మ౦త్ర ము " లో లోతులోల ని స్తా్ ౦ యొక్క  స్వ ర౦, ఇది నిజమైన 

లయకు చె౦దిన అతుా నా త్ శకి్తలో, ఆ స్తా్ ౦ భాషలో ఆసీనమైవు౦టు౦ది." వేదఋషులు 

విషయాలలోని మారిమ క్ స్తాా నిా  దరిశ ౦చారు, వారిలోని పవిత్ర  ఆకా౦కిాగిా తో విడుదలైన 

లయాత్మ క్ స్ూ ౦దనలోల  అది వలల డ్డ కావడ౦ విన్నా రు, ఆ స్తాా నిక్త చె౦దిన పొక్టన శకి్తతో 

దానిని శబీద క్రి౦చారు. " మ౦త్ర ము పొతా్ క్ష్౦గా ఉనా త్౦ చేయబడ్డన, అతా్ ౦త్ తీవొత్తో, 

దివా ౦గా భార౦చేయబడ్డన లయాత్మ క్ పద౦, ఇది ఒక్ అ౦త్ఃసూూ రిిని వలల డ్డచేస్త పొ్రరణ 

రూప౦, మనసుకు దృ షి్టతో, మూలాత్మ  ఉనిక్తతో ఆత్మ ను దగార చేస్ు౦ది, విషయాల లోతులోల ని 

స్తాా నిా , త్న స్తా్ ౦తో , త్న దివా  ఆత్మ  రూపాలతో, జీవి౦చే స్తా్ ౦ ను౦డ్డ జనిమ ౦చిన 

దేవత్లతో ఆత్మ ను అనుభూతి౦పజేస్ు౦ది.లేదామన౦ ఇలా చెపూ వచేు , ఇది ఒక్ స్ర్వవ నా త్ 

లయాత్మ క్ భాష, పరిమ్మత్మైనదానిన౦తా సావ ధీన౦ చేసుకుని దాని స్వ ౦త్ అన౦త్౦లోని 

కా౦తిని, శబ్దద నిా  పొతిదానిలోక్త తీసుకువస్ు౦ది." అ౦టారు శీ్రఅరవి౦దులు. మ౦త్ర ౦ ఒక్ 

వేదా౦త్స్తాా నిక్త చె౦దిన కావా  పొక్టన కాదు, " భగవ౦తుడు, పొక్ృ తి, పొప౦చాల ఆత్మ  దృ షి్ట 

ను౦డ్డ పైక్త తేలిన లయాత్మ క్ వలల డ్డ, అ౦త్ఃసూూ రిి" భౌతిక్ నేతార నిక్త క్నిపి౦చకు౦డా దాగి 

వునా  విషయాల ఆ౦త్రిక్ స్తా్ ౦. ఇది దృ షి్ట యొక్క  అతా్ ౦త్ పొభావవ౦త్మైన పొక్టన, ఒక్ 

సుపరిచిత్ జా్ఞన౦,  పనివిధ్యన౦ యొక్క  ఒక్ అనుభవ౦, జీవిత్౦ వనుక్ నునా  శకిుల స్తా్ ౦. 

ఇది ఒక్ ఆధ్యా తిమ క్ పొాముఖా త్తో అతిశయిుంచబడ్డన ఒక్  మారిమ క్సూత్ర ౦, ఒక్ పవితార క్ష్ర౦. 

ఇది మానసిక్భౌతిక్౦ అ౦టే ఒక్ దృ ఢమైన శరీర౦, దివా  అభివా కి్త్కు ఒక్ శీవణసాధ్న౦( 

చాలామ౦ది దేవుళ్లల  వున్నా ) మన ఆధ్యా తిమ క్ అభివృ దిధ క్త, అనుభవానిక్త ఒక్ ఆధ్యర౦ కూడ. 

మ౦త్ర ౦ దావ ర్థనే దైవ౦ సాధ్కునిక్త త్న అన౦త్వైభవానిా  అభివా కి్౦ చేస్ాడు, దాని దావ ర్థనే 

సాధ్కుడు అ౦చెల౦చెలుగా వృ దిధ  చె౦దుతూ భగవ౦తుని తెలుసుకు౦టాడు. 

                        
  II 
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పదాలు ఏవిధ్౦గాను మృ త్శక్లాలు కాదు, నిరిద షి బీజ శబ్దద లు రహస్ా హృ దయ౦గా గల శబద ౦ 

యొక్క  స్హజ ప౦పుదలలు. ఈ బీజ శబ్దద ల ను౦డే పొాధ్మ్మక్ మూల- పదాలు వృ దిద  

చె౦దుతాయి. ఈ బీజ పదాల ను౦డ్డ పొాధ్మ్మక్ మూల పదాలు వృ దిధ చె౦ది, స్౦బ౦ధిత్ పద 

అవత్రణాల పర౦పరకు పరిగి వాటిని విస్్రి౦పజేస్ాయి. ఇటువ౦టి భాషా పరిణామ పొకీ్తయ 

స్హజమైనది, నిర్థధ రిత్ మానసిక్ ధ్ర్థమ ల చేత్ పాలి౦చబడుతు౦ది. " భాషా-శబ్దద లు వాటి 

పొార౦భ౦లో నిరిద షి స్౦వేదనలకు, భావోదేవ గ విలువలకు ఉచా రణలో స్మతులా మైన వి. 

భాషను స్ృ షి్ట౦చి౦ది న్నడులు త్పూ  మేధ్ కాదు." అ౦టారు శీ్రఅరవి౦దులు. పొాధ్మ్మక్౦గా 

భాషా-శబ్దద లు భావనలను పొక్టి౦చలేదు; అవి యదారా్థనిక్త " అస్ూ షి ఇ౦దొియ శకి్తతో పూరిిగా 

వునా  పొాణిక్ వలల డులు" అవి త్ర్థవ త్ " స్ూ షిమైన మేధోపర పొాముఖా త్ల సాిర స్౦కేతాలుగా 

పరణమ్మ౦చాయి." 

       చెపాూ ల౦టే పదాలు ఏ స్ూ షి భావనలకు నియమ్మత్ మై వు౦డవు. పొతి పదము త్న 

స్వ ౦త్ గ్రణానిా  క్లిగివు౦ట్ట, ఎన్నా  వినియోగాల సామరాా ౦ క్లిగివు౦టు౦ది. అ౦దువలన 

త్న స్౦బ౦ధిత్ శబ్దద లతో ఫలితాలను ప౦చుకు౦టు౦ది, ఇది అనేక్ పద-కుటు౦బ్దలకు 

జనమ నిచేి ౦ది, అ౦టారు శీ్రఅరవి౦దులు. అటువ౦టి సామూహిక్ జీవిత్౦తో మొదలైన పదాలు 

కీ్మేణ త్మ స్వ ౦త్ వా కి్తగత్, పొతాే క్ జీవితానిా  ప్ర౦ది, అవి సూచి౦చే భావనల జీవితానిక్త 

లోబడ్డ వు౦టాయి. భాష అభివృ దిధ  చె౦దే ము౦దు దశలలో పదాలు భావనలు, అరా్థల క్న్నా  

ఎకుక వగా స్జీవశకి్త మూటలుగా ఉనా్న యి. త్రువాతి దశలలో అవి శబ్దద నిా  ఒక్ మాధ్ా మ్మక్ 

సాాన్ననిక్త ప౦పి౦చే వాహన్నలుగా మార్థయి. గత్౦లో పద౦ అనా ది ఒక్ స్జీవ అస్ిత్వ ౦, త్న 

స్వ ౦త్శకి్తక్త చె౦దిన స్౦పదతో వు౦టు౦ది, ఒక్ విలువను, ఒక్ పొాముఖా త్ను, ఇ౦దొియాల 

సామరా్థా నిా  క్లిగివు౦టు౦ది. పొస్ుత్ స్౦దరభ ౦లో శీ్రఅరవి౦దుల భాషలో వివరి౦చాల౦టే  



12 
 

పదాలు" వాకుక  అనే క్రెనీు క్త న్నణెముల "వ౦టివి, త్మ యదారా జా్ఞనము, పొక్టన ను౦డ్డ 

ఉపస్౦హరి౦చుకుని ఒక్టి లేదా రె౦డు అరా్థలకు మాత్ర మే పరిమ్మత్మైనది. దీరఘ కాల౦ పాటు 

సా౦కేతిక్౦గా ఉపయోగి౦చడుం వలల  విషయాల స్తా్ ౦తో స్౦బ౦ధ్౦ లేని అరా్థలను సొ౦త్౦ 

చేసుకునా్న యి. వేదఋషులకు పదాల న్నన్నవిధ్శకి్తక్త,స్౦పదక్త సాధ్ా  త్ వు౦ది, వాటిని త్మ 

ఉత్క ృ షి అనుభవాలతో స్౦బ౦ధ్౦ ఏరూ రచుకోవటానిక్త స్తవ చా గా, సా౦కేతిక్౦గా 

ఉపయోగి౦చేవారు. ఊరావ ౦వైపు దివా కా౦తి త్లాలలోక్త ఎడతెగకు౦డా చూస్ూ, విశవ  చేత్న్న 

సామాాజా్ఞ లలోక్త దూక్త, వేదఋషులు మ౦తార లలో త్నను తాను పొక్టి౦చుకునే సీవ యానేవ ష్టత్ 

జా్ఞన్ననిా  ప్ర౦దారు. 

             ఋష్ట దరిశ ౦చిన స్తా్ ౦ యొక్క  స్జీవ-శరీర౦ వేదపద౦, ఇది ఒక్ సూక్ష్మ  

చేత్న్న శకి్త పదారా౦గా వు౦ట్ట ఆ శకి్తని బలపరుస్ు౦ది. ఇ౦కోవైపు మానవ భాష ఒక్ 

న్నడీమూల౦తొ వునా  భౌతిక్ శబ్దద ల ఒక్ పర౦పర, కానీ ఇది కీ్మేపీ శుదిధ  చె౦ది మేధ్లోక్త 

వృ దిధ చె౦దడ౦ దావ ర్థ సునిా త్౦గా త్యారయాి ౦ది, అలా రూప౦దాలేి న దృ గా్గచర మేధ్కు 

నివేది౦చుకు౦ది. వైదిక్ పద౦ దరిశ ౦చిన దానిని స్౦గీహ౦గా జ్ఞగృ త్మైన మేధ్కు 

పొక్టి౦చుకు౦ది " భావనకు, వస్ువుకు చె౦దిన ఆధ్యా తిమ క్, స్జీవ వాస్్వము". పదాలు వాటి 

మనస్్త్వ  ఆ౦త్రిక్ లోతులలో ఒక్ చేత్న్న శకి్తతో నిరిమ త్మై వు౦టాయి- అతి చేత్న్న పొక్ృ తి 

శకి్త- పదారా్థనిా  అధో చేత్నను౦డ్డ ఉదధ రి౦చి, దాని పనివిధ్యన౦లొ ఎకుక వ చైెత్నా ౦గా 

వు౦డేటిుగా చూపిస్ు౦ది, తుదకు ఆత్మ ను పొక్టి౦చేలా చేస్ు౦ది." ఈ బలానిక్త, ఈ శకి్తక్త 

పుర్థత్న వేద జా్ఞనులు "వాకుక " అనా  న్నమానిా  ఇచేా రు, ఇది స్ృ షాిా త్మ క్ వేద భాష. 
తా౦తిర క్వాదులు ఈ శకి్త మనలో వివిధ్ న్నడీకే౦దొాల దావ ర్థ శకి్త ఉనా త్ త్లాలపైన 

పనిచేస్ు౦ది అని భావి౦చారు, "త్త్ూ లిత్౦గా పద౦ స్తా్ ౦ యొక్క  శకిులను, దృ షి్టని 

పొక్టి౦చే కీ్మానిా  ప్ర౦దుతు౦ది  "అని శీ్రఅరవి౦దులు వివరిస్ారు . అ౦దువలన అక్క డ" భాష 
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యొక్క  విభినా  శీేణుల శకి్త వు౦ది, అ౦దులో కూడ పొతి దీ పొతాే క్ గ్రణ౦తో, 

స్ూ షివా తాా స్౦తో వు౦టు౦ది." తా౦తిర క్ వరాీక్రణ పొకార౦ వీటిలో ఒక్ శీేణి "పశా ౦తి వాకుక ", 

"దరిశ ౦చే పద౦". ఈ "దరిశ ౦చే పద౦ కూడ త్న దృ షి్ట శకి్తక్త చె౦దిన విభినా  శీేణులను, 

పొక్టనను క్లిగి వు౦టు౦ది", అవి ఒక్ స్ూ షిమైన పొక్టన్న శకి్త ను౦డ్డ పొార౦భమయిా  , ఒక్ 

జవ లన్ననిక్త స్జీవ నివేదనగా, శకాిు తాూ దక్ దృ షి్టను౦డ్డ చొచేు కునిపోతూ, అతిచేత్నను 

పొక్టిస్ాయి. 

      త్౦త్ర ౦ పొకార౦ భాష అనా ది క్౦ఠ కే౦దొ౦ ను౦డ్డ వస్ు౦దని ఉనా పూ టికీ, భాష 

అనుబ౦ధి౦చుకునే ఇత్ర కే౦దొాలు  అనేక్౦ ఉన్నా యి, ఇది మన౦ ఏ చైెత్నా ౦లో  నివసిస్ా 

మో, ఆలోచిస్ా మో ఆ చైెత్నా ౦ యొక్క  వివిధ్ సాాయిల మీద ఆధ్యరపడ్డవు౦టు౦ది. ’పశా ౦తి 

వాకుక ’  స్ర్వవ నా త్ స్తా్  దృ షి్టతో శకి్తవ౦త్౦ చేయబడ్డన భాష. తా౦తిర కులు భాష వివిధ్ 

రూపాలను విభినా  చకీాలలో నలకలాూ రు, పొతి రూప౦ ఆ కే౦దొానిక్త గల పొతాే క్ శకి్త ముదొను 

క్లిగివు౦టు౦ది. తా౦తిర కులకు క్౦ఠ కే౦దొ౦ (విశుదద ) భౌతిక్ మనసును పొక్టిస్ు౦ది, 

హృ దయము, భావోదేవ గ మనసు చైెతా్  పురుషుడ్డతో అనుబ౦ధ్౦ క్లిగివు౦టు౦ది, దీని దావ ర్థ 

ఉనా త్ చైెత్నా ౦, స్హసొ్ దళ పదమ ౦, వేయి దళాల తామర మన శిరసు పైన వు౦టు౦ది; 

ఇది కేవల౦ మనసును ఆధ్యా తిమ క్౦చేయడమే కాకు౦డా ఊరావ ౦ ను౦డ్డ, అధిమనసు ను౦డ్డ 

వచేే  అనేక్ అ౦త్ఃసూూ రిులను అ౦దుకునే సాాన౦గా పనిచేస్ు౦ది. ఇ౦త్వరకు శరీర౦లో 
వా వసాీక్రి౦చబడని అతిమానస్౦ స్హసొ్ దళ పదమ మును మానవ ఇ౦దొియగ్గచర౦ లోక్త 

పొవేశి౦చడానిక్త ఉపయోగి౦చుకు౦టు౦ది. మకుట౦ మీద వునా  కే౦దొ౦ ఈ ఏడవకే౦దొ౦ లోని 

భాగ౦గా వా కి్తని ఊరావ ౦ లోని అన౦త్ చైెత్నా ౦తో అనుబ౦ధిస్ు౦ది. క్నుబొమల మధ్ా  

నుదుటిపై వునా  అజా్ఞచకీ్౦ ఒక్ వైపు అతుా నా త్ చైెత్నా ౦తో, ఇ౦కోవైపు ఆ౦త్రిక్, బ్దహా  

మనసుతో స్౦బ౦ధ్యనిా  నలకలుూ తు౦ది. ఇది తెరుచుకోవడమే యోగిక్చైెత్నా  పొార౦భ౦. ఇది 
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ఆ౦త్రిక్ దృ షి్టక్త, ఆ౦త్రిక్ స్౦క్లాూ నిక్త కే౦దొ౦. మూలాధ్యర చకీ్౦ భౌతిక్చైెత్నా ౦ ఆధీనమై 

వు౦డే కే౦దొ౦. 

              మన౦ క్నుగొనా టుల గా మానవ భాష "పొదరశ నకు ఒక్ పొదరశ న, ఒక్ వస్ువు 

మానసిక్రూప౦, ఇది ఏకైక్ స్తా్ మైన బొహమ ౦ యొక్క  ఒక్ రూప౦ మాత్ర మే." దీనిక్త స్ృ షి్ట౦చే 

శకి్త వు౦దనడ౦లో స్౦దేహ౦ లేదు, కానీ కేవల౦ మానసిక్ పొతిబి౦బ్దలను మాత్ర మే 

స్ృ షి్ట౦చగలదు, ఇవి కూడ పూరవ పు మానసిక్ పొతిబి౦బ్దల అనుకూల నిర్థమ ణాలు. వేద 

ఋషులు త్గిన మ౦తార లతో, వాటిని త్మ అస్ిత్వ ౦లో ఏకీక్ృ త్౦ చేయడ౦ దావ ర్థ 

దేవుళళ ను త్మలో పునఃస్ృ షి్ట౦చుకునే సామరా్థా నాి  క్లిగి వు౦డేవారని విశవ సి౦చబడ్డ౦ది. ఈ 

విధ్౦గానే వారు భౌతిక్ పొప౦చ శకిుల పైన నియ౦త్ర ణను సాధి౦చారు. పొప౦చ౦ ఆత్మ  
స్౦బ౦ధ్ భౌతిక్ దృ గా్గచర విషయ౦ త్పూ  పూరిిగా పదారా యదారా౦ కాదు అనా  విశావ స్౦ 

భౌతిక్పొప౦చానిా  పొభావిత్౦ చేస్త ఈ మ౦త్ర  సామరాా ౦ ను౦డే వచిే ౦ది. పొారాన, ఆర్థధ్న, 

అధ్రవ ణవేద౦ లోని మా౦తిర క్క్రమ ల పొతిఫలాలు ఈ మ౦త్ర శకి్త మీదే ఆధ్యరపడ్డ ఉనా్న యి. 

          యోగము ఒక్ దివ  జ్ఞగృ తానిా  సూచిస్ు౦ది, ఆ౦త్రిక్ త్తావ నిా , ఉనా త్ 

త్తావ నిా  రె౦డ్డ౦టినీ జ్ఞగృ త్౦ చేస్ు౦ది. ఉనా త్జీవిత్౦ రె౦డు చలన్నలతో అనుస్రి౦చబడ్డ 

వు౦టు౦ది, ఇవి రె౦డు పరస్ూ ర పూరకాలు. ఒక్టి-ఆ౦త్రిక్ త్త్వ ౦ జ్ఞగృ త్మయి, ము౦దుకు 

వచేి  బ్దహా  చైెత్న్నా నాి  నియ౦తిర స్ూ, నిరేద శిస్ు౦ది. రె౦డవది- సాధ్కుడు ఆ౦త్రిక్ త్లాలలోక్త 

మునక్వేస్ాడు, త్త్ూ లిత్౦గా అనుభవ౦లో ఒక్ బలమైన, నిశశ బద  ఆధ్యా తిమ క్ ఆస్న౦ 

చోటుచేసుకు౦టు౦ది. ఈ ఆ౦త్రిక్ భ౦గిమ సాధ్కుని స్ర్వవ నా తుని సాకిాతాక ర్థనిక్త 

దారితీస్ు౦ది. అపుూ డు అత్ను ఆధ్యా తిమ క్ శకి్త సాధ్నమవుతాడు. ఆధ్యా తిమ క్ శకి్తతో ని౦డ్డ 

స్ర్వవ నా తుని ఆధ్యా తిమ క్ పదారా౦లో  రూప౦ తీసుకు౦టు౦ది. అపుూ డు మ౦త్ర ౦ ఆత్మ  సీవ య 

సారాక్తా శకి్తని తీసుకువస్ు౦ది. 
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బీజ-మ౦త్ర మలు 

పరమశివుడు శబద బొహమ ౦ యొక్క  పొతి సాకి్త. దీనిక్త రె౦డు దృ క్ూ ధ్యలు ఉన్నా యి - శబద  

దృ క్ూ థము, ఆధ్యా తిమ క్ దృ క్ూ థము. శబద బొహమ ము అనా ది బొహమ  త్త్వ ము, ధ్వ నిశాస్ార ల 

స్మ్మమ ళిత్ రూప౦. ఇది స్రవ  జీవులలోని చైెత్నా ౦.  అన౦త్ ఆత్మ  అయిన పరమశివుడు 

పరిమ్మత్ జీవులలోక్త మారినపుడు మొటిమొదట పొక్టిత్మయ్యా ది శబద మే, ఇది దివా పొకాశ౦తో 

ని౦పబడ్డవు౦టు౦ది. పొాధ్మ్మక్౦గా శబద ము అ౦త్ర్థతిమ క్ త్ర౦గ౦. ఇది స్ర్వవ నా తుని పొధ్మ, 

సూక్ష్మ  చి౦త్న్నత్మ క్ పొక్టన. ఇదే శబద బొహమ ము. స్ర్వవ నా త్ శకి్త త్నను తాను ’బి౦దువు’, 

’న్నద౦’,’బీజ౦’ గా విభజి౦చుకు౦టు౦ది. బి౦దువు శివుని స్వ భావమైతే, బీజము శకి్త 

స్వ భావము, శబద ము వీరిరువురి పరస్ూ ర అనుబ౦ధ్యనిా  సూచిస్ు౦ది, శివశకి్త ఇదే స్ృ షి్ట యొక్క  

పొధ్మ పొక్టన. 

             స్మస్్ విశవ ము శబద -స్ూ ౦దనల చేత్ నిరిమ ౦చబడ్డ వు౦టు౦ది, ఆ త్ర్థవ త్ 

ఇవే ఒక్ స్ర్వవ నా త్ భావన, యదారా భావనగా ఉనా్న యి. అస్౦ఖ్యా క్మైన ఈ స్ూ ౦దనలు 

యాభై వరా్థలుగా విభజిత్మయాా యి, ఇవి స్౦స్క ృ త్ భాష లోని యాభై అక్ష్ర్థలతో 

సూచి౦చబడిాయి. ఈ యాభై అక్ష్ర్థలు శబ్దద నిక్త చె౦దిన ఈ యాభై వరా్థలను నియ౦తిర స్ాయి, 

ఇవే యాభై సాూల శబ్దద ల రూపాలు, ఇవే అభివా కి్ పొప౦చ శబద  మూలాలు. ఈ విభజన 

తా౦తిర క్ ఋషుల అ౦త్ఃసూూ రిి సాకిాతాక ర౦ మీద ఆధ్యరపడ్డ వు౦ది. తా౦తిర క్ దేవత్ అయిన 

’రుదొకాళి’ విశావ నిక్త స్ర్వవ నా త్ స్ృ షాిా త్మ క్ మూల సాానము, ఈమ మానవ పురీెల యాభై 

పూస్లతో వునా  హార్థనిా  క్౦ఠ౦లో  ధ్రి౦చినటుల గా చితీర క్రి౦చబడ్డ౦ది, పొతి పురీె ఒక్ 

అక్ష్ర్థనిా  సూచిస్ు౦ది. ఈ యాభై అక్ష్ర్థలు విశావ నిక్త చె౦దిన యాభై మూలస్ూ ౦దనలు. 

త్౦త్ర ము సూచి౦చినటుల గా పొతి అక్ష్రము ఒక్ బీజమ౦త్ర ము, లేదా అ౦త్ర్థతిమ క్ సాితిక్త 
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ధ్వ నిమూల౦, పొతి దీ ఒక్ పొతాే క్ స్ూ ౦దన మూట , పొతి దీ ఒక్ స్ృ షాిా త్మ క్ చి౦త్న, త్న 

స్వ ౦త్ అతీ౦దొియ ర౦గ్రతో వు౦టు౦ది, స్తా్ ౦ పరిమాణానిా  త్రక బేధ్౦తో సూచి౦చే ఒక్ 

పొప౦చ౦.  

               ’పొణిదాన౦’ లేదా మ౦తోర చాా రణ పనివిధ్యన౦ వైశివ క్చి౦త్నతో ఏక్త్ను 

సాాపి౦చే శీవణ స్ూ ౦దన. ఇది సాధ్కునిక్త త్న వా కి్తగత్ అస్ితావ నాి  విశవ ౦తో శృ తి క్లపడానిక్త 

స్హాయ౦ చేస్ు౦ది.యాభై అక్ష్ర్థలు యాభై రూపాలను, యాభై పొప౦చాలను, వాటిని 

అధిషి్ట౦చిన యాభై దేవత్లను పొతిబి౦బిస్ాయనే ఇ౦కో దృ క్ూ ధ్౦ కూడ అక్క డ వు౦ది. వైశివ క్, 

వా షి్టక్ చైెత్నా  త్లాల మూల శబద - కే౦దొమైన బీజమ౦తార లు తా౦తిర క్ మ౦తోర పాస్కుల స్౦క్లూ  

మాతార న ఈ త్లాలను పునఃస్ృ షి్ట౦చే సామరాా ౦తో వు౦టాయి. విభినా  అక్ష్ర్థలు, వాటి 

అధిదేవత్ల మీద ధ్యా న౦ చేయడము, గొపూ  మారిమ క్ పొాముఖా త్తో వు౦టు౦ది, పొతి 

అక్ష్రము అ౦త్ర్థతిమ క్ స్హజ్ఞరా౦ సూచిస్ు౦ది గనుక్ నిమా  శకిుల శుదిధ ని తీసుకువస్ు౦ది. 
        స్హసొారము ను౦డ్డ విడుదలయ్యా  దివాా మృ త్ము అక్ష్ర్థల విభినా  రూపాలను ఆరు 

భినా  చకీాలలో తీసుకు౦టు౦దనా ది విశవ సి౦చబడ్డ౦ది. అవి మూలాధ్యరము, సావ ధిషాానము, 

మణి పూరక్ము, అన్నహత్ము, విశుదిధ , అజా్ఞ చకీాలు, ఈ చకీాలు, వాటి దళాలు, వాటి 

దేవత్ల మీద ధ్యా న౦ చేయడ౦ ఇ౦దొియాల మీద, కోరిక్ల మీద స్మగీనియ౦త్ర ణను 

తీసుకువస్ు౦ది. వివిధ్ అక్ష్ర్థల ర౦గ్రల విషయ౦లో భినా  అభిపొాయాలునా్న యి. ఒక్ వరాీక్రణ 

ను బటిి అచేు లు ప్రగ బ్దరి వు౦టాయి, ’క్’ ను౦డ్డ’త్’ వరకు వునా  హలుల లు గ్రలాబి 

ర౦గ్రలో వు౦టాయి, ’ద’ ను౦డ్డ’ఫ’ వరకు పసుపు పచే  వరణ ౦లో వు౦టాయి ఐదు ’బ’ లు 

పలే టి ఎరుపు వరణ ౦లో, ’ల’ లు పసిడ్డవరణ ౦లో, ’హ’ ’క్ష్’ లు మరుపు వరణ ౦లో వు౦టాయి. 

అచేు లు అభివా కిానిా , లేదా కారణ బొహమ మును సూచిస్ాయి, ఇవి ’శివ’ రూపానిక్త చె౦దిన 

బీజ్ఞలుగా పిలువబడతాయి. హలుల లు అభివా కిానిా  లేదా కారా  బొహమ మును సూచిస్ాయి, అవి 
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ఉత్ూ త్ి అక్ష్ర్థలు గనుక్ ’యోని’ లుగా పిలువబడతాయి . అచేు లలో మొదటిదైన ’అ’, స్ృ షి్ట 

శబద మూల౦ ఒక్ నిలువు రేఖతో సూచి౦చబడ్డ౦ది, హలుల లలోని మొదటి అక్ష్రమైన ’క్’ ఒక్ అడి 

గీత్తో సూచి౦చబడ్డ౦ది. ఈ రె౦డు క్లిసినపుడు కారణ బొహమ ము, కారా  బొహమ ముల 

ఏకీక్రణను సూచిస్ు౦ది, ఇది ఒక్ ’కీాస్’ రూపానాి  తీసుకుని ఆ పిమమ ట దేవగిరి భాషలోని ’క్’ 

రూపానిా  తీసుకు౦టు౦ది. కారణ బొహమ ము స్ృ షి్ట౦చే స్౦క్లూ ౦ చేత్ వశమైనపుడు అది 

కారా బొహమ ౦గా మారి స్ర్వవ నా తునిచే పరివాా ప్ిచె౦దుతు౦ది. 

               త్౦త్ర ౦ పొకార౦గా మానవదేహ౦లోని విభినా  భాగాలు భినా  అక్ష్ర్థలచే 

సూచి౦చబడతాయి, మానవ దేహమే సూకిామ కార౦లో వునా  విశావ నిక్త సూచన.  

                                       
 
      అనువాదుం:  శీ్రమతి సునీత్శేఖర 

  The Nature and Power of the Mantra and Beeja Mantras 

     From: The Creative Word: The Veda and Savitri 

  By Prof. V. Madhusudan Reddy  

 

 

 

శీ్ర్అరబిుందో్గతానిక్త్లేదా్చరిత్ర కు్చెుందినవారు్కాదు.్శీ్ర్అరవిుందుల్

వారు్భవిషా త్్సాకిాతాక రుం్వైపు్ముుందుకు్సాగ్రతునా ్భవిషా త్ు 
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ఆదర్శ ుం 

పొక్ృ తి పరిణామ కీ్ముంలో మారుూ , ర్థయి నుుండ్డ మొక్క , మొక్క  నుుండ్డ జుంతువు, జుంతువు 

నుుండ్డ మానవుడ్డగా ఉదభ విుంచిుంది. పొస్ుతానిక్త మనిష్ట త్నని తాను ఈ పరిణామ కీ్ముంలో ఆఖరి 

దశగా భావిస్ున్నా డు. త్నక్ుంటే ఈ భూమ్మ మీద ఉనా త్మైన జీవి ఏది ఉుండలేదని 

అనుకుుంటున్నా డు. ఇలా అనుకోవడుం త్పుూ . భౌతిక్ుంగా, స్వ భావ పరుంగా, మానవుడు ఒక్ 

ఆలోచిుంచే మాటాల డే జుంతువు మాత్ర మే. అత్ని పొవృ త్ి పరుంగా ఇుంకా జుంతువే. ఈ పరిణామ 

కీ్ముంలో మనిష్ట ఇుంకా అస్ుంపూరణ  పరిణాముం మాత్ర మే. జుంతువుక్త, మనిష్ట ఎలా ఉుంటా డో 

మనిష్టక్త మనిష్టగా ఉుండే ఒక్ జీవి ఆవిర్థభ వుం జరుగ్రతుుంది. ఈ జీవి బ్దహా ుంగా మనిష్ట 

రూపుంలో ఉనా్న , సామ రక్ సాితి మాత్ర ుం అభివృ దిధ  చెుంది ఉుంటుుంది. 

ఈ స్తాా నిా  మానవులకు బోధిుంచడానిక్త శీ్ర అరబిుందో గారు భూమ్మపై వచాే రు. మనిష్ట 

మానసిక్ స్ృ హలో జీవిస్ునా  ఒక్ పరివరిన జీవి మాత్ర మేనని, స్తా్  స్ూ ృ హ అనే ఒక్ మానసిక్ 

సాితిక్త త్ను చేరగలడు అని బోధిుంచారు. పరిణామ కీ్మానిా  ముుందుకు తీసుకువళల డానిక్త, 

మానవుడు దివా  మానవుడ్డగా పరివరిన చెుందడానిక్త రూపాుంత్ర యుగానిా  చేపటిి, తాను 

స్వ యుంగా చేసి చూపటిడానిక్త ఈ భూమీమ దిక్త వచాే రు. అలా ఆ సాితిక్త వళిళ న న్నడు 

జీవితానిా  స్ుంపూరణ ుంగా, సామరస్ా ుంగా, అుందుంగా, ఆనుందుంగా జీవిుంచవచే ని ఆయన చెపాూ రు. 

** 

లక్ష్ా ుం లేని జీవిత్ుం దురభ రమైన జీవిత్ుం. మనలో పొతి ఒక్క రిక్త ఒక్ లక్ష్ా ుం ఉుండాలి, కానీ నీ 

లక్ష్ా ుం సాాయి మీద నీ జీవిత్ుం యొక్క  విలువ, న్నణా త్ ఆధ్యరపడ్డ ఉుంటుుంది. నీ లక్ష్ా ుం 

ఉనా త్ుంగా, నిసావ రధ ుంగా, విశాలుంగా ఉనా పుూ డే నీ జీవిత్ుం నీకు మరియు ఇత్రులకు 

విలువైనదిగా మారుతుుంది. కానీ మీ ఆదరశ ుం ఏదైన్న మీలో మీరు పరిపూరణ త్ను గీహిుంచనుంత్ 

వరకు అది పరిపూరణ ుంగా సాకారుం కాదు. 

24th April, 2021 
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** 

మనిష్ట జీవన విధ్యన్ననిా  బటిి మనుషుల ని న్నలుగ్ర వరా్థలుగా విభజిుంచడుం జరిగిుంది.  

1. మొదటి వారు, వారి కోస్మే వారు జీవిస్ారు. పొతి విషయానిా  వారి దృ కోక ణుంలో చూసి, ఆ 

పరిసాితి వారిక్త ఎలా ఉపయోగపడుతుుందో ఆలోచిుంచి, అలా నడుచు కుుంటారు. మనుషులు 

చాలా వరకు ఇలాగే ఉుంటారు. 

2.  త్మ పొ్రమని మరొక్రిక్త ఇచేి  వారి కోస్ుం జీవిుంచేవారు. వీరి జీవిత్ుం అుంతా పొ్రమ్ముంచిన 

వారిపైనే ఆధ్యరపడ్డ ఉుంటుుంది. 

3. వా కి్తగత్ జీవితానిక్త పొాధ్యనా ుం ఇవవ కుుండా, స్మాజ స్తవకు జీవిత్ుం అుంక్తత్ుం అయ్యా  వారు. 

4. త్మ జీవితాలను పూరిిగా దైవానిక్త అరిూ ుంచేవారు. జీవితానిా  దైవ స్తవకు అుంక్తత్ుం 

చేస్తవారు. 

మొదటి మూడు వరా్థల మనుషులు స్హజుంగా ఒక్ నిర్థశ, బ్దధ్కు గ్రరి అవుతారు. ఎవరైెతే 

దైవానిక్త అుంక్తత్ుం అవడుం అనేది చిత్్శుదిధ తో, ఓపిక్తో, నిషితో అనుస్రిస్ా ర్వ, వాళ్లళ  సాిరమైన 

శాుంతిని ప్రుందుతారు. 

** 

మనలాి  మనుం తెలుసుకుుంట్ట జీవిుంచడుం చాలా ముఖా ుం. మనుం ఏుం చేస్ున్నా ుం? మనుం 

ఇక్క డ ఎుందుకు ఉనా్న ుం? మనుం ఏుం చేయాలి? ఈ పొశా లకు స్మాధ్యనుం మనుం 

తెలుసుకోక్పోతే ఈ జీవిత్ుం శూనా ుం. కాబటిి నినుా  నువువ  తెలుసుకోవడుం అనేది చాలా 

ముఖా ుం. 
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 జీవిత్ుం ఎలా ఉుంటుుందో, పొపుంచుం ఎలా ఉుంటుుందో తెలుసుకోవాలనుకుుంటే చినా న్నటి నుుండే 

మనుం మన పొపుంచుం గ్రరిుంచి, మన గ్రరిుంచి, మన జీవిత్ుం గ్రరిుంచి, తెలుసుకోవడుం మొదలు 

పటిాలి. ఎుందుకు? ఏమ్మటి? ఎలా? అని  తెలుసుకోవడుం మొదలు పటిడుం జరిగినపుూ డు 

ఎపుూ డు కత్్ విషయాలు తెలుసుకోగలుగ్రతాము. ఇది చాలా ఆస్కి్తక్రుంగా ఉుంటుుంది. ఎవరికీ 

తెలియని దాని గ్రరిుంచి తెలుసుకోుండ్డ. ఎుంత్ తెలుసుకుుంటే ఇుంకా ఎుంత్ తెలుసుకోవాలో 

తెలుస్ుుంది! 

** 

ఏ పని చేస్్త గొపూ వాడ్డని అవుతానని మనుం ఎపుూ డూ ఆలోచిుంచవదుద . ఈ పనిని నేను 

మాత్ర మే చేయగలను, అుందరిక్ుంటే బ్దగా చేయగలను, అనా  పనిని నువువ  ఎుంచుకోవాలి. పొతి 

ఒక్క రిలో ఏదో ఒక్ పొతాే క్త్ ఉుంటుుంది. అది చినా దా, పదద దా అని ఆలోచిుంచకుుండా ఆ పనిని 

అుంక్తత్భావుంతో చేయాలి. నీ ఇషిాఇషిాలను, పొాధ్యనా త్లను, అభిరుచులను, అనిా  విశేల ష్టుంచి ఆ 

పని ఏుంటి అని తెలుసుకోని, ఆ పనిని నిబదద త్తో చేయాలి. పువువ  సువాస్న వదజలిల నటుల , ఆ 

పనిని అుంత్ స్హజుంగా స్రళుంగా మనుం చేయగలగాలి. 

అనువాదుం: శీ్రమతి వాణి  

The Ideal 

From “Light for Students” 

Writings of Sri Aurobindo and the Mother 
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స్రైెన వైఖరి యొక్క  శకి్త 

ఎలల పుూ డూ జరిగేది ఉత్్మమైనదేన్న? జరిగిుందుంతా జరగవలసి ఉుందని స్ూ షిుంగా ఉుంది. అది 

వేరే విధ్ుంగా జరగదు. సారవ తిర క్ నిరణయాత్మ క్త్ దావ ర్థ జరగాలి. కానీ అది జరిగిన త్ర్థవ త్ 

మాత్ర మే చెపూ గలము, ముుందు కాదు. ఎుందుక్ుంటే జరగవలసిన ఉత్్మమైన స్మస్ా  వా కి్తగత్ 

స్మస్ా , వా కి్త దేశమైన్న లేదా ఒక్ మానవుడైన్న, పొతి దీ వా కి్తగత్ వైఖరిపై ఆధ్యరపడ్డ ఉుంటుుంది. 
ఒక్వేళ జరగబోయ్య పరిసాితుల మధ్ా  మీరు సాధ్ా మైనుంత్ అతుా నా త్ వైఖరి 

అలవరుే కోవచేు - అుంటే మీరు స్ూ ృ హను అతుా నా త్ స్ూ ృ హతో స్నిా హిత్ుంగా 

ఉుంచినటల యితే మీకు ఖచిే త్ుంగా్ఉత్్మమైనది జరుగ్రతుుందని చెపూ వచుే . కానీ మీరు ఈ 

స్ూ ృ హ నుుండ్డ అధోసాితిక్త వచిే న వుంటనే, మీరు మీ ఉత్్మ స్ూ ృ హలో లేక్పోవడుం అనే సాధ్యరణ 

కారణుంతో ఇది జరగదు. పొతి ఒక్క రి త్క్ష్ణ పొభావుం యొక్క  పరిధిలో స్రైెన వైఖరి పొతి 



28 
 

పరిసాితులను పొయోజనక్రుంగా మారే గల శకి్తని క్లిగి ఉుండడమే కాకుుండా పరిసాితిని కూడా 

మారే గలదని నేను ధొువీక్రిుంచేుంత్ వరకు వళ్లతున్నా ను. ఉదాహరణకు ఒక్ వా కి్త మ్మమమ లాి  

చుంపడానిక్త వచేి నపుూ డు, మీరు సాధ్యరణ స్ూ ృ హలో ఉుండ్డ, భయపడ్డపోతే అత్ను వచిే న పని 

చేయడుంలో విజయుం సాధిస్ాడు. భయుం ఉనా పూ టికీ కుంచెుం పైక్త లేచి దైవిక్ స్హాయుం కోస్ుం 

మీరు పిలుపునిస్్త అత్డు మ్మమమ లాి  కోలోూ వచుే . మీకు స్వ లూ  గాయుం అవుతుుంది. మీకు 
స్రైెన వైఖరి మరియు మీ చుటి్ట ఉనా  పొతి చోటా దైవిక్ ఉనిక్త ఉుంటే అత్డు మీ పైన వేలు 

కూడా ఎత్్లేడు. 

ఈ స్తా్ ుం పరివరిన యొక్క  మొత్్ుం స్మస్ా కు కీలక్ుం. ఎపుూ డూ దైవిక్ స్నిా ధితో  

స్నిా హిత్ుంగా ఉుండుండ్డ. దానిక్త త్గాటిుగా ఉుండుండ్డ. ఉత్్మమైనదే జరుగ్రతుుంది. అయితే 

పొపుంచుం ఒక్క సారిగా మారదు. కానీ అది సాధ్ా మైనుంత్ వేగుంగా ముుందుకు సాగ్రతుుంది. ఇది 

యోగా యొక్క  స్రళమైన మారాుంలో కనసాగితే మాత్ర మే అని మరిచిపోక్ుండ్డ. మీరు పక్క కు 

త్పుూ కని మీ మారా్థనిా  కోలోూ యి అడవిలో నిస్ు హాయుంగా తిరుగ్రతుుంటే కాదు. 

మీలో పొతి ఒక్క రూ మీ వుంతు క్ృ ష్ట చేస్్త, స్రైెన స్హకారుం ఉుంటుుంది. మరియు ఫలిత్ుం కూడా 

చాలా వేగవుంత్ుంగా ఉుంటుుంది. స్రైెన వైఖరి యొక్క  శకి్తక్త న్నకు అస్ుంఖ్యా క్ ఉదాహరణలు 

ఉనా్న యి. ఒకే వా కి్త స్రైెన వైఖరితో విపత్ుల నుుండ్డ రకి్తుంపబడ్డన స్మూహాలను నేను చూశాను. 

కానీ అది చాలా ఎత్ులో ఎక్క డా ఉుండని వైఖరి అయి ఉుండాలి. మరియు శరీర్థనిా  దాని 

సాధ్యరణ పొతి చరా లకు వదిలి వేస్ుుంది. “దేవుని కోరిక్ నరవేరనివవ ుండ్డ” అని మీరు అలా 

ఉనా త్ుంగా ఉుంటే, మీరు కూడా చుంపబడవచేు . ఎుందుక్ుంటే మీ శరీరుం భయుంతో 
వణుకుతునా టుల  ఉుండవచుే  విషయుం ఏమ్మటుంటే శరీరుంలోనే నిజమైన స్ూ ృ హను క్లిగి ఉుండటుం 
మరియు క్నీస్ుం భయుం లేకుుండా మరియు దైవిక్ శాుంతితో నిుండ్డ ఉుండటుం అపుూ డు నిజుంగా 

పొమాదుం లేదు మనుషాు ల దాడులను నివారిుంచడమే కాకుుండా, మృ గాలు కూడా మరియు 

మూలకాలను కూడా పొభావిత్ుం చేయవచుే . నేను మీకు ఒక్ చినా  ఉదాహరణ ఇవవ గలను. ఆ 
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పొదేశుం అుంతా విపరీత్మైన శబద ుం. వరిుం కురిసిన గొపూ  తుఫాను ర్థతిర  మీకు గ్రరిుుంది. నేను శీ్ర 

అరవిుందుల గదిక్త వళిల  క్తటికీలు మూయడానిక్త స్హాయుం చేయాలని అనుకున్నా ను. నేను ఆ 

త్లుపులు తెరిచి చూడగా ఆయన త్న బలల  వదద  నిశశ బద ుంగా కూరేు ని వొాస్ున్నా రు. బయట 
తుఫాను ఉధ్ృ త్ుంగా ఉుందని ఎవరూ క్లలో ఊహిుంచని విధ్ుంగా గదిలో అుంత్ ఘనమైన శాుంతి 

ఉుంది. క్తటికీలనీా  తెరిచి ఉనా్న యి. ఒక్క  చుక్క  వరిుం కూడా లోపలిక్త ర్థవడుం లేదు. 

  శీ్ర మాత్ 

అనువాదుం: శీ్రమతి అడవికలను పదమ శీ్ర  

Power of Right Attitude 
From “The Inner Attitude’ Everything depends Upon it” 
Words of Sri Aurobindo and the Mother 
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శీ్ర/శీ్రమతి 

 కీ.శే. పొ్రll మధుసూదన్ రెడి్డ గారు శీ్ర మాతారవిుందుల త్త్్వ ము మరియు యోగా 

గ్రరిుంచి పొవచన్నలు చేశారు. అుంతేకాకుుండా సుమారు 30 పుస్్కాలు రచిుంచారు. అయితే 

అవనీా  ఆుంగల  మాధ్ా ముంలో వునా వి. 

 వారిని తెలుగ్రవారిక్త పరిచయుం చేయడానిక్త మరియు వారి రచనల దావ ర్థ  

శీ్ర మాతారవిుందుల త్త్్వ ము మరియు యోగా గ్రరిుంచి అవగాహన క్లిూ ుంచడానిక్త ఇనిుి ట్టా ట్ 

ఆఫ్ హా్య మన్ సి్డీ (Institute of Human Study) త్రపున ఆర్వదరశ న్ టర సిు, ‘నూత్న 

దీపాలు’ అనే ప్రరుతో స్ుంవత్ు ర్థనిక్త రెుండు మారుల  (జూలై మరియు డ్డసుంబరు) పతిర క్ను 

పొచురిస్ుుంది.  

 ఈ పతిర క్లో ఇపూ టివరకు పొ్రll రెడి్డ గారి రచనల అనువాదుం మాత్ర మే పొచురిుంచాము. 
ఇపుూ డు ఇత్ర తెలుగ్ర రచయిత్ల శీ్ర మాతారవిుందుల గ్రరిుంచి ఆముదొితాలుగా ఉనా  

వాా సాలను కూడా పొచురిుంచాలని నిరణ యిుంచనైనది. ఇుందుమూలముగా శీ్ర మాతారవిుందుల 

గ్రరిుంచి మీరు వొాసిన ఆముదొితాలుగా ఉనా  వాా సాలను ఈ దిగ్రవ ఇవవ బడ్డన ఈ-మయిల్ 

దావ ర్థ  అుందజేసినచో వాటిని ‘నూత్నదీపాలు’ పతిర క్లో పొచురిుంచగలము. 

క్ృ త్జాత్లతో 

   శీ్ర మాతారవిుందుల స్తవలో                                                     

కారా దరిశ  

 ఐ.హెచ్.యస్. హైెదర్థబ్దదు. 

Mail Id: ihs_hyd@yahoo.com 
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