మం శ ఉం ?

పఖ మధు బబ
--ప
మంతం ఒక శబ ం.

మనంా మవ!"కంల$ జ&'( మంతజ)ాల *ంతాయల, &ాల,య-?

ఈ ఆధుక

యగంల$,12ల$, గ312ల$ మ45ాల 56క7డ అ:ిసుం =! ా> ఆశ?రABCటంటE ఒకపక7న మన 4రFయ సంస7ృH
గ&'ం* మనAB I*సుంటE ఇంK పక7 పపంచమంతట &MN&MN 56ల,సునO Iగ Pన (ం ల,,

5ాటQంR ఎంద&M

ేశ

V ేWాల 5ారX మన అYాZంగ మ-&ా[O, ఆసల, మంత \ాధనల ]రX?క,ంట^OరX. ఈ రంాలల$ బహ`Wా మనకO 5ా&(
పa&MగCసుO&(b అ:ిసుం =. Art of living, Transcendental Meditation, ఇంా ఎO VWcషAefన పదg తhల, పపంచ
5ాపమవaతhOi.
మంల గ&'ం* మనం మ-టjRే మందు kO మఖAefన Vషయ-ల, ప&'lmంnm.
)ాj\ా" టqr

మనం ఈ &MN )ాల oీ\ా ం*

ా 5ాడsతhOం, ఆనం =సుOం. అందుక, మtలం ర\ాయనWాసuంల$ (Chemistry) మనం \ాP=ం*న పగH అ

అంద&'v ెల,సు.

V*తABCటంటE ర\ాయనWాసuం ఒకపxడs రస5ాదంy (Alchemy)

మ-&ా?లనO మ-నవ తపన తన చుట~
Z వaనO మtలాల,

zదల{ౖం =.

ల$}ల బంారంా

ల$హ సం Iగ ధ&ా"ల అధయనం జ&'(ల- nేoిం =,

nేయలక )i అ ే ఈ &MN బంారం కO Vల,56ౖన 56ౖజ క పగH ఇ*?ం =,

మ-న5ా ఖంRంతర,

బంారం

M ంతర గHల$

Fసుక, 56డsyం =. అందు( అ:ిసుం = ఏ Wా\ా O, Vజన రంాO తక,7వ అంచ 5]యలమ అ.
మంతం మ&'"తం.మనసు ఇంత శ వaం  అ ఆశ?ర)నక7&(jదు.

మ-మtల,ా :నుO పక7న :టZ ^క,

మ&'?)i మనుషhల, పOటౖ nేయబడ పaడs ఎంy ాలం తం జ&''న *నO *నO సంఘటనల జపకం nేసుKగలగడం,
పస గ*?నట^
j nెపగలగడం :ౖా మంచు గడ ల ద మంచం ద పడsక,నOట^
j పడsKగలగడం ఇవ>O మనసు సహజంా
వaంRే మ}శ అH*నO మచు? తhనకల,.
అ:ిసుం =. మనల$

మి అంతరంగంల$ ఆ ABధసుల$ (Subconscious)

ఎO రహ\ాల,OI

'న ఈ శ క>సం 5% ఐ మనం 5ాడsతhనOమ- అ:ిసుం =. Math Bee,Spelling Bee ల-ంటQ 5ాటQల$

*OరXల పHభ చూo 5ా&' ABధసు 5ా&'( ాదు ఒk7\ా&' మ-నవ 2VO,

ెmV ఇ*?న ఆ

ేవaR కR

నమస7&'ంnల:ిసుం =.
ఒకపxడs భtC గండంా వaం = అంటE న5ారX.
అనుక,Oం.

అ = ఇపxడs WాసuAefం =.

ఇపxడs 5ాటQ అందర Wాoీuయంా 4VసుOరX.

Iగం,

Pనం )ాత*ంతా పచ?R

V*తABCటంటE పపంచ చ&'తన
 ు మ-&'?న అ]కమం =

Wాసu5]తల,., 5] ంతhల,, \ాధక,ల,, Iగల, కR. ాjట ం* >¡ బ¢£ ా అP=4¤Hక తతం క:ిసూ] వaం =.
మనసత Wాసuంy ప&'చయం వaనO nల- మం = ాi¥ ెల,సు.

ాi¥  సమాmక,Rైన ఒక మ}

మ56ౖజ క,డs ా£j జం¦. మO, ేవaR Wాసu దృకధంల$ం* చూ:ిన ఒక మ}ను4వaడs. ఆయన l చాO,మంత
ఉ)ాసక,ల మండల-ల గ&'ం* యPతధంా ఇల- అOరX
"Things reaching so far back into human history (like yantras and mandalaas) naturally touch upon the deepest
layers of the unconsciousness, and can have a powerful effect on it. Even when our conscious language proves itself to
be quite impotent such things can not be thought up but must grow again from the forgotten depths..(from book: Word
and Image on Carl Jung"
 $ 4గంా వaనO సహజ 45ాల,.ఇV మపవృHల$ ఏకAef మన తరత&ాల,ా
(మండలం, యంతం ల-ంటQV మ-నవ చ&'తల
వసునO ఆల$చ పరంపరల$ 4గం.

rటQ శ,ప4వం అప&'Cతం.

మన 5ాడsక 4షకR rటQ Vవ&'ంచడంల$

Vఫలమవaతhం =. ఎందుకంటE, rటQ మనం కmంచలం, మ¨© మనం మ5ాా మ&'*)iన,మoిష7ంల$

'న ఆ ªప

రహ\ాల మ¨© 56m Foి వృ g = nేసుKవడం తప.. on?ను5ాదం).
అంేాదు మంO, తరత&ాల,ా మ-నవ పa&Mగమనంy బట^ వసునO సం స7ృH *హOంాను, అFతAefన ఓ సృిZ శ
మి*?న *నO సంతకం అ కడ nెపxK వచు?. ల$కకల-ణAB ఆశయంా :టZ ^క,నO, తపసు( 2VO అంతం nేoిన
ఏ I'K ఆ మంO పకృH మ-త అం =o
మంల

రంతరం

ఉ)ాoించడం

&ా

O మనం మంతం అంట^Oం,
అ]కమం =

\ాధక,ల,

ఆయO మంతదష
 Z అంట^Oం.అట^వంటQ

Iగలయ-ర,ల$Kపా&ా

తమ

తపసు

VI'ంnర పa&ాణ ఇH}\ాల,, 5] ల, nెపaతhOi.అO సంవత&ాల కృి,Vజన సంపద (వలం ఒక మ-మtల,
Vషయంా చూడలమ క !
"Let noble thoughts come from all directions" అం = ఋ(దం.
ఫణవAB సృిZ మtల శబ మట. "సృిZ ఆ =ల$ శబ మ పaటZను" అ బ®ౖ1ల, కR nెబyం =.అంెందుక, మన 2Vతంల$ పH
Kణం ప లy ంR వaం =. "బగనO&ా" అనR "బడs g i" అనR ఎంy ేR వaం =. మనం శబO VనOపaడs మన
అ = మనసుల$ శా, దృశంా రపం క:ిసుం =. అందు( ాయH మంO జ:ిం*నపaడs ఆ ేజ¯ రపశ బ  = ప °పం
nెయమ )ా&'g\ారX.

ేవతల ప3ంnలO,

అనR అంద&' ెmoిన ఎO కధల,నOi.

ఆ5ాహన nేయ-లO,

ద&'±ంnలO అ = (వలం మంల వలj \ాధం

మంO జ:ిసూ పaన&ావృతం nేయటం వలj మంతం oి g =ం*

ేవత

అనుగ
 సుం =ట. ఒక &ామ మంతం బ¢య 5ాణ²³ 5ా!"ా మ-&'?ం =. ఒక ా¨ మంతం ెm &ామmంగR తయ-రX nేoిం =.
మంల, 5] లల$, పa&ాణ ఇH}\ాలల$ అ\ా ల,ా, అమృతతhలAefన మ} శక,ల,ా v&'ంప బRi.
అ]క ల´ల \ారXj జ:ించబడ మంతమ శా,

ఆ&ాP=ంnే

ేవత రపంా మ-రXతhం =.

ం*న ఇనుప మక7 అయ\ా7ంతంా ఎల- మ-రXతhం ో అల-( \ాధక, సూ´" ేహం,
మంత జపం వలj మ-రi.
జO, kంద&'
AeరXపaల,
\ాధక,

పల, మ-రXj అయ\ా7ం

Pన మండలం

ేవశ ª(తంా

కమంా కనుOల, &¶ండూ మtoి త ేక దృిZy nెoిన మంత జపం వలj మtRో కనుO ెరXచుక,

=వ దృిZ ప\ా =సుం = అ మంతWాసu5]తల, nెపaతhనOరX. మంత \ాధన nేo5ారX అపxడపxడs Pనంల·
దృWాల అనుభtH nెందురXట.

\ాధన nెయా nెయా *వ&' ఆ&ాP=ంnే

ేవత మధ ఒక సమoి¹H ఏరడsతhం =. kందరX

°ªºబదుgల{ౖ రంతర \ాధన వలj ఆ

ార \ాధక,ల,ా, oిదg ుల,ా, 2వను"క,ల,ా, ప&ామక,ల,ా అవaరX.

ేవaడs లక

ేవత దగ[ &¶¸,

ేవత లక, శ )»ం =,

“మన¼ యే ఇH మంతః” అ మంO ర*ంnరX ఋషhల,. మననం nెయటం వలj రªంnే = మంతమ అ
అరg మ.జపం వలj , మనసుల· పaన&ావృతం nేయటం వలj మంతం శ వంతAef \ాధక, కవచంా, కలతరXవaా అవaతhం =.
56ౖఖ&',మధమ, పశంH అ మtడs VPల,ా మంత జపం nెయ వచు?న Wా\ా ల, nెబతhOi. 56ౖఖ&' అంటE గటQZా
జపం nెయడం. ఇ = అంత శవంతం ాదు. మధమ అంటE రహసంా :దవaల కదmకy మతం వaం ేల- జపం nేయడం. ఇ =
56ౖఖ&' కO మం* పదg H. ఆఖ&' = పశంH - ప&'ా మనసుల$ nేo Pనం. అOటQకO మం* పదg H. ఇందుల$ \ాధక,ల,
(వలం మనసుల$] జపం nే\ారX. ఈ పదg H జ)ాO తపసుా, \ాధక,R I'ా మ-రXసుం =. అందు( kందరX \ాధక,ల,
\ామల సపంల$ మం* Wాంతం,

5ా&'ల$ ేజసు అనుభtH nెందుమ.మం* \ాధన nేo5ారX మ&'ంత ఆనందంా

తయ-రవaత¾ అంద&' ఒ(ల- భగవత¿రపంా :మా చూడగలరX.
ఆ&ాP=ంnే

ేవ సర)ాO బటQZ ఆయ- తతం \ాధక,R ప4Vతం nేసుం =, అతల$ ప5]Àసుం =. కృషh
³ R ప3o

కృష³ తతమ, ా ప3o ాశ వ\ాi. అంటE
ాశ వలయం ఏరR అతO అనుగ
 సూ వaంట^ం =.

 అరg ం మి ా అవaడ ాదు, \ాధక, సూ´" ేహం చుట~
Z
ఎక7Rో kందరX మ}ను4వaల ఇంా kO అపaరపAefన

అనుభ5ాల, కల,గi. &ామకృష³ పరమహంస ఆంజ]య ఉ)ాసన nేసుంటE *నO yక వ*?ందట. స&ాంత&ాC పరబహ"
సర)ాO ']ను 'ా,సర-ఆత"ా ఉ)ాoింnే రమణ మహరXÁల 5ా&' పక7] వaనO గR :ౖ ఎవ&M నడsసుంటE మహరXÁల5ా&'
Â:ి కm(దట.పoిదg ుల{ౖన అ]కమం = కవaల,,

పంRతhల, ఉ)ాసనల మtలంా శ )»ం =న5ా&(.

ప&'*తhల{ౖన ఒక మ}తh" అమ"5ారX అనుగ
 ంచా ఆాశమనుంR అదుÃతంా ఒక

మనల· nలమం =

ేV Vగహం
పత´Aefం =ట.


ఆ

Vగహం
ఇపటQv గంట~రXల$ వaం =.

v||Wc|| అద ం కృష³ మt&'ారX మంతశy ఎO *ల, చూ:ింnే5ారX. ాmల$ం* వసువaల, సృిZంచడం, ేవaR 6ౖ5]దం
:Rే ప\ాదం పÄ©ంy స} మ-యమవడం ల-ంటQ ఎO సంఘటనల, చూడడం జ&''ం =.
I' ఆత"కధ)
Vవ&'ంnరX.
మంతం

గంధంల$
\ాధన గ&'ం*,


'ఆట బIగÅి
 ఆÆ ఎ I' '

(ఒక

oి g = గ&'ం*,భగవదనుగ}O
గ&'ం* ఎO VWcYాల, l పరమహంస Iానంద


సూ´ంా nె)ాలంటE మంతం ఆPH"క పపంn ఒక )ాÇ వ£ ల-ంటQ =.మంతం

ేవశ ళంnెV ల-ంటQ =.

=వల$ాల 'యt ఆ£ ఎ¡ '(web URL) ల-ంటQ =. మంతం ªపAefన రహసం ల-ంటQ =. మంతం \ాధక,

ేవత

మధ వంెనా శ, భ అందnేసుంట^ం = అ గరXవaలంట^OరX. జ:ిం*న పH\ా&' \ాధక, తపన, కషZ ం, \ాధన oి¹H
అ>O

ేవత మంతం

&ా అందnేయబడi.

మ-మtల, పజకనO తరా మంతం :ౖ ల$ాల పయ-ణం nేసుంద

Wా\ా ల, nెబతhOi.అందు( ాయH మంతం 'త¼ సVతh£ వ&(ణం 'అంట^ం =. అంటE 'ఆ సూరXR అ&'gసుOం ' అ అరg ం.
ఏ సూరXR అ పÀOo 'ఏ సూరXడiే భt ల$క, భవ&Mjక, సువ&Mjాలల$ సంచ&'సుORో - ఆ సూరXడనO మ-ట '.
పH మం అరg ం వaంRల యమం ఏ లదు.ఊO ఆ అరg ం మన మ-మtల, అ&ాgలల$ ఇమRల లదు.
ఉ హరణ ఒక లªÊ" మంO చూo,'ËÌం lం మ} లª"iÍf \ా} ' - ఈ మంతమ ఓం y )ారంభమవలదు, నమః అ
తh =ల$ను లదు. ËÌం  ఎO అ&ాgల,Oi. ËÌం అ] = మ-య- Îజం. (అంటE మ-యమవaమ ాదు)మ-య Îజం ావటం
nేత, ఈ మంతం nేయ5ా&' సర 5ాపకAefన lం లÏసుం =. అంటE (వలం :ౖసలల$ వaంRే డబÐ ాక,ంR, ఏ లª" lసూకంల$
VWÑషంా v&'ంచబRం ో అ = లÏసుం =.

'ధనమ'Oరg నం 5ాయరg నం సూ&Mధనం వసుః '
మంతమను ఏాగతy
nేయడం అవసరం అ అందరX అంటరX. జAB, ా అంత FవAefన ఏాగత

 క,దరక)i \ాధనల$
పగH \ాP=ంచవచు?. మన మంO మనAB Vనడం &ా ఏాగత
 :ం)»ం =ంచుKవచు?ను. kందరX \ాధక,ల, ఏ
ఉ)ాoిసునO&M ఆ

ేవత

ేవత ఎదురXా వaనOట^
j ఊంచుక, \ాధన nేయడంవలj భy, శదgా మ&'ంత మందు 56డరX.

మంల, Îజ´&ాల సమ యం.

'Îజ´&ాల, '

అంటE Vతల ల-ంటQV అనOమ-ట.Îజ´&ాల, కడ Vతల ల-(

PనభtCకలల$ వaంచడం వలj మ}వృªºల-j :&'' అనుగహం
కల,గnే\ాi. M¡Ò ఆRే5ా&' కj Ó ఎల-M, మంత జ)ా మ-ల

అల- అవసరం. రX ´మ-ల జ, మశ, oిదgశక,ల VI'\ారX. తhలoి మ-ల ఆ&Mా, Wాసuజ ,
ర"ల వaపI'ంచవచు?ను.

ఎరచందనం మ-లy ామoి g =,

మరపస మ-లy జపం nెo లª" పసనOత

కల,గయ మంత మÔదP=, ABరX తంతమ, రXదయ-మళమ వంటQ గంPల,
nెబతhOi. ఆVధంా మ-ల (వలం

జపం ల{7ంచట( ాక మంతoి g =ల$ కR ఉపI'సుం =.
ఇల- మంత\ాధనల nేoి ఈ ఆధుక యగంల$నూ అFం =య

శక,లను \ాP=ంచవచు?న అ]క గంPల
ాక జAefన

జO, ర"లAefన PO నC"న గరXవaల, సూ*సుOరX. ఐే అంత Õప oి¹తhల ]ను 56ళ©గ? గరXవaల, ఖ&Ö ై,
స¼-గరXవaల, కరX56ౖన ఈ&MNల$j, ఎక7Rో )ా×నAefన ఈ Wా\ా ల ]ను అరg ం nేసుKగల? ఎపxRో వnే? సర[ ం ాదు ఇక7Rే ఈ
]ల:ౖ  2VO గ&'ం* మన Wా\ా ల, ఏమంట^O? ఇవ>O వnే? సం*కలల$ చ&'?ంచ పయHO  ం.
l గరX4¢ నమః

