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ఒక్ు నిమిషం
క్గలం తో ప్గటట సగంక్ేతిక్ మార్ింది. ఇంతక్ు ముందు తలిసినవి అన్ని ప్ుసత క్ం లో ర్గసుక్ొని, సమావేశగలలో అందర్ిక్త వినిపించటం అనేది అలవగటట గగ
జర్ిగేది. 2010 లో సరసభారతి ఉయ్ుారు లో ఒక్ సగంసుృతిక్ సంసు గగ ప్గరరంభం అయిా సగహితీ సభలు, ఉగగది క్వి సమేమళనం, సమావేశగలు సగునిక్
గరంథాలయ్ాలలో, దేవగలయ్ాలలో జర్ిగవి
ే . సరసభారతి చిని ప్తిరక్ గగ రూప్ుదిదుక్ొంది.
సహజం గగ సైన్స్ టచర్ అవవటం వలల ప్రతిదీ నా అవసర్గలక్ు మేరక్ు నేరుుక్ోవటం బాగగ అలవగటట.. ఈ వయ్సులో క్ంప్ూాటర్ నేరుుక్ొనటం, తలుగు లో
టైప్ు చేయ్టం, నోట్స్ తయ్ారు చయ్ాటం ఈమెయిలు ర్గయ్టం. సమాధానాలు ర్గయ్టం నేరుుక్ోనివి. బహుశగ మా తరం వగళళక్ంటే ముందుగగ క్ంప్ూాటర్
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నేరుుక్ుని ఇమెయిల్ దావర్గ సగహితీ రచనలు ప్ంప్టం ప్గరరంభం అయిాంది ఈ ప్రయ్ాణం. ఇమెయిల్ తలుగు లో ర్గసినవి సగున్స చేసి. బంధువులక్ు,
మితురలక్ు ప్ంప్టం అలవగటట అయిాంది.
అప్ుుడే ప్రసిదు వాక్ుతలు బాలగ్ దావర్గ తమ రచనలను, ఆలోచనలను ప్ంచుతునాిరు. పిలలలు బాలగ్ పడితే అందులో ఇంగలలష్ లో ర్గయ్టం. తలుగు వి సగున్స
చేసిపటు టం. ఇది ఒక్ మెటు ట. సగహితీ బంధు గయ
ర ప్ తయ్ారుచేసి. సగహితీ మితురలక్ు ప్ంప్టం మలి మెటు ట.
తలుగు లో ర్గయ్ాలంటే సగఫ్టేుేర్, క్ీబో ర్్ ఉండాలి ఎందుక్ో అది క్షు ం గగ అనిపించింది. అప్ుుడే గయగుల్ య్యనిక్ోడ్ తో తలుగు లో ర్గవగలటం. చాలా బాగగ
ఉండటం. ఇంగలలష్ లో క్ొడితే తలుగు లో ర్గవటం అది ఇమెయిల్ లో, బాలగ్ లో చేరటం. జర్ిగింది మొర్ క్ మెటు ట. ర్ోజుక్ు ఒక్టి, లేదా ర్ెండు ప్ో స్ట్ు్ తో ప్గరరంభం
అయిా. ఒక్ అలవగటట గగ మార్ి ర్ోజుక్ు ప్ది.. డజనల వరక్ూ వెళ్ళంది. బాలగ్ ప్గరరంభం అయిాన తరువగత గగరమీణ ప్గరంతం నుంచి తలుగు లో ఉసూల గయడు
(బాలగ్్) క్ూడా ర్గసగతరు అని ప్రప్ంచానిక్త తలిసింది. తలుగు బాలగర్్ అందర్ిక్త సరసభారతి బాగగ ప్ర్ిచయ్ం. క్ూడలి దావర్గ దేశ విదేశగల తలుగు వగర్ిక్ీ బాలగ్
చేర్ింది.
ఉదయ్ం వగర్గత ప్తిరక్లలో వచేు అంశగలతో ప్గరరంభం అయిా, సగయ్ంతరం ఒక్ ప్ుసత క్ం, క్వి మీద సమీక్ష సగయ్ంతరం క్ొనిి సగరుల ర్గతిర ప్ దుు ప్ో యిేవరక్ూ
రచనలు జర్ిగవి
ే . దాదాప్ు 10-12 గంటలు నోట్స్ ర్గసుక్ోవటం. టైప్ు చయ్ాటం, ఫ టోస్ట్ క్గలేచ్టు చయ్ాటం. ఇమెయిల్ ఇవవటం ఇలా...
సో షల్ మీడియ్ా విసత ర్ించి బాలగ్ లో ర్గసింది ఆటోమేటిక్ గగ ఫేసుిక్, టివటు ర్ మొదల ైన వగటిక్త వెళళటం. ప్రప్ంచమంతా తలియ్టం జర్ిగింది

ఇది మర్ క్ు

మెటు ట. అమెర్ిక్గ ప్రయ్ాణం లో ప్ర్ిచయ్ం లేని వగళళళ క్ూడా గురుత ప్టిు బాలగ్ గుర్ించి గ ప్ుగగ చప్ుటం విశేష అనుభయతి. బాలగ్ లో సగహితాం, ప్ుసత క్ విశేలషణ,
సభలు. ప్రయ్ాణాలు. ర్గజక్ీయ్ాల, దేవగలయ్ములు, సినిమా, నా దార్ి. సరసభారతి సమావేశగలు... ఇలా జీవితం లో మనక్ు తారసప్డే ప్రతి అంశం మీద
ర్గయ్టం అవి సో షల్ మీడియ్ా లో చేరటం జర్ిగిప్ో యిేవి. టైపింగ్ లో క్ొనిి తప్ుులు దొ ర్ల ినా మంచి మనసుతో దానిని అరుం చేసుక్ొని బాలగ్ క్త సహక్ర్ించిన
వగర్ి అందర్ిక్త ధనావగదాలు.
లాభాపేక్ష, వగాప్గర దురష్ిు లేక్ుండా ర్గసినవి, సేక్ర్ించినవి భావి తర్గలక్ు తలియ్ాలనేదే ఈ ప్రయ్తిం. ప్ుసత క్గలలో నిక్షిప్తమెన
ై వి ఈ తరం, ర్ేప్టి తర్గలక్ు
అందించటమే ఆశయ్ం. విక్ీపీడియ్ా క్ూడా తమ ర్ిఫర్ెన్స్ క్ోసం సరభారతి ప్ో స్ట్ు్ లంక్ె వెయ్ాట జరుగుతోంది.
ప్రప్ంచం మొబైల్్ లోక్త మార్ినప్ుుడు అందరూ బాలగ్్ ఆపేసినా సరసభారతి క్ొనసగగించటం విశేషం. వగటా్ప్ లో క్ూడా మితురలక్ు గయ
ర ప్ తయ్ారుచేసి ప్ో సేు
ప్ంప్టం ప్గరరంభం.
గత ర్ెండు సంవత్ర్గలుగగ చాలా సౌక్రాం గగ ఉండటం తో ర్ోజు ఉదయ్ం ప్ది గంటలక్ు ల ైవ్ ప్ో ర గగరం చయ్ాటం అలవగటటగగ మార్ింది. సరసభారతి బాలగ్ లో
ర్గసి ప్ుసత క్ం రూప్ం లో వచిునవి దాదాప్ు. 40.
అంచలంచలు గగ ఎదుగుతూ ప్దివేల ప్ో స్ట్ు్ క్ు నేను ర్గసినవి చేర్గయి. ముదిరతం క్గనివి దాదాప్ు 500 వగాసగలు. ప్దివేల పేజీలు, య్ాబై లక్షల ప్దాలు,
ర్ెండు క్ోటల అక్షర్గలూ. వీటిని సేక్ర్ించి తప్ుులు సర్ి దిదు ి క్రమ ప్ర్ిచి అంక్గతమక్ (డిజిటల్) ప్ుసత క్గలు గగ ఆవిషుర్ించి మీక్ు అందించే ప్రయ్తిమే ఇది.
ఇంతక్ ముందు ర్గసిన ‘సిదు యోగి ప్ుంగవులు’ ప్ుసత క్ం లో 35 మంది ప్రసిదు సిదు ులను దర్ిశంచటం జర్ిగింది.
ఇందులో మనక్ు తలియ్ని 200 మందిని దర్ిశంచటం జరుగుతోంది. క్ొందర్ి జీవిత చర్ితరలు, ప్రసిదు ుల చర్ితర క్గక్ుండా వగర్ి సందేశగలు, జీవిత గమాాలు
ర్గయ్టం జర్ిగింది.
75 వ భారతదేశ స్వాతంతర దినోతసవ కవనుకగవ భారత దేశం లోని వివిధ భకత శిఖామణులు ఇంతకు 'సిద్ద యోగి పుంగవులో' పుస్త కం లో ముంద్ు రవనివి, పుస్త కవలు
చదివి రవసినవి ఈ స్మస్త భకత శిఖామణులు గవ పరిచయం చేస్త ుననాము. ఇంద్ులో దైవం కోస్ం, దేశం కోస్ం, రవజ్యం కోస్ం, స్వహితయం కోస్ం పవటుపడి చరితరలో
మిగిలిపో యిన భకత శిఖామణులు మీకోస్ం

సరసభారతి ఉయ్యారు

12

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

స్మస్త భకత శిఖామణులు

గరంథక్రత ప్ర్ిచయ్ం

పేరు

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

జననం

27-6-1940 ఉయ్యారు క్ృష్గణజిలాల

తలిదండురలు

గబ్బిట భవగనమమ, మృతుాంజయ్ శగసిత ి

భారా

ప్రభావతి

విదా

ఎం ఏ, తలుగు, బ్బ.ఎస్ట్ సి. బ్బ.ఎడ్.

ఉదయ ాగం

ఫిజక్ల్ సైన్స్ టీచర్, ప్దానోప్గధాాయ్ుడు -క్ృష్గణ జిలాల ప్ర్ిషత్ (1963-1998)

సంతానం

గబ్బిట మృతుాంజయ్ శగసిత ి, సమత

సంక్ల్ు, భువన్స సగయి తేజ

లక్షమమ నరసింహ శరమ, ఇందిర

శ్రర హరష సగయి, హర్ిష తాంజని

నాగ గోప్గల క్ృషణ మయర్ిత, ర్గణి

గౌతమ శ్రర చరణ్, రమా

వెంక్ట రమణ, మహేశవర్ి
క్ోమలి విజయ్లక్షిమ, సగ౦బావధాని శ్రరక్ేత్, ఆశుతోష్, పీయ్యష్
సీవయ్ రచనలు

1 ఆందర వేద శగసత ి విదాాలంక్గరులు 2 జనవేమన 3 దరశన్నయ్ దేవగలయ్ాలు 4 శ్రర హనుమత్ క్థా నిధి
5 శ్రర ఆంజనేయ్ సగవమి మహాతమయం 6 సిదు యోగిప్ు౦గవులు 7 మహిళా మాణిక్గాలు 8 ప్ూర్గవంగల
క్వుల ముచుటటల 9 దరశన్నయ్ దైవ క్షేతారలు 10 గలర్గవణ క్వుల క్వితా గలర్గవణ౦ (3 భాగగలు) 13
దరశన్నయ్ ఆంజనేయ్ దేవగలయ్ాలు (2భాగగలు) 15 క్ేమోటాలాజి పిత డా.క్ొలాచల సీతార్గమయ్ా
16 దైవ చితత ం 17 బరహమశ్రర మదుులప్లిల ’ శగసిత ి గగర్ి శతజయ్ంతి క్రదీపిక్ 18 ఆధునిక్ ప్రప్ంచ
నిర్గమతలు - జీవితాలలో చీక్టి వెలుగులు 19 ష్గర్ెలట్స సగహితీ మెైతీర బంధం 20 అణుశగసత ి వేతత
డా.ఆక్ునూర్ి వెంక్ట ర్గమయ్ా

21 ప్రయోగగతమక్ క్గంతి శగసత ి ప్ర్ిశోధన పిత డా ప్ుచాు వెంక్టేశవరుల

22 ఊసులోల ఉయ్యారు 23 సో మనాథ్ నుంచి క్గశ్ర విశవనాథ్ దాక్గ 24 ఆధునిక్ ఆందర శగసత ి రతి

మాణిక్గాలు 25 వగాఖాాన చక్రవర్ిత క్ోలాచలం మలిల నాథ సూర్ి 26 విదేశ్ర సంసుృత విదావంసులు.
సంప్గదక్తవం

సరసభారతి ప్రచుర్ించిన ప్ుసత క్గలు

1 జయాతిస్ంశేలషణం 2 ఉయ్యారు ఊసులు 3 నవక్వితా

వసంతం 4 మా అక్ుయ్ా 5 ‘’ఆదితా ‘’హృదయ్ం” 6 తాాగి పే’’ర్ెడమలు’’ 7 శ్రరర్గమవగణి 8 మా అనియ్ా
9 శ్రర సువరులా వగయ్ు నందన శతక్ం 10 శ్రర సువరులా మారుతి శతక్ం 11 శ్రర సువరులేశవర శతక్ం
12 వసుధైక్ క్ుటటంబం 13 Nuclear Scientist Dr.Akunuri Ramayya 14 సగహితీ సరవంతి (సగహితీ
మండలి తరఫున)

అంక్గతమక్

సరసభారతి ఉయ్యారు

1 సమసత భక్త శిఖామణులు

13

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సరసభారతి ఉయ్యారు

14

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

దైవభక్త శిఖామణులు

సరసభారతి ఉయ్యారు

15

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

మహాభక్త శిఖామణులు
ఆధారం –శ్రర జొనిలగడ్ సతానార్గయ్నమయర్ితగగర్ి రచన “మహా భక్త విజయ్ం “

1 చోక్మేల
మహార్గషు ర ధాాన దేవుడు తన క్ులం నుంచి బహిషుర్ిప్బడిన తర్గవత ప్ను రుుర్గనిక్త వెళ్ల మతోదామ

విప్ల వం విసత ృతం చేశగడు. బారహమణుల అధిక్గర్గనిి ఎదిర్ించాడు. జనసగమానాానిక్త భగవదీా త

అరుమయిేటల ట మార్గఠల భాషలో ర్గసి జనవగాపిత క్లిగించాడు. జంతు హి౦స మానిుంచి, విశగవసం తోనే
భగవంతుని చేరవచుునని బో ధించాడు. జనంలో మంచి పేరు వచిు భక్త జనం క్వులు బాగగ ఆయ్నక్ు

దగా రయ్ాారు. దీనితో ప్రజలక్ు సగంఘిక్ సగవతంతరయం ఏరుడి నూతన రూప్ు దాలిుంది మహార్గషు ర
సమాజం. ఆయ్న భక్ుతలలో ప్రముఖుడు చండాల వంశగనప్ుటిున “చోక్ మేల”.

ఈ మతోదామం భీమ నదీ తీర్గన ఉని ముఖా సు లం అక్ుడ ఒక్ ప్గరచీన దేవగలయ్ం ఉంది. క్గని

13 వ శతాబ్బు వరక్ు దానిక్త ప్రచారమే లేదు. అదే ప్ను ర్ ప్ుర దేవగలయ్ం. ఈ దేవగలయ్ం లోని ఇటటక్
వేదిక్పై నిలిచి విఠోబా ను ఆర్గధించాలని, భక్ుతలు, సగమానా జనం ఉవివళళళర్ే వగరు. సగవమి

దరశనంతో ప్ులక్తంచిప్ో యి జనమ ధనామెైనదని భావించేవగరు. దీని గుర్ించి క్ధలు, గగధలు
తరతర్గలుగగ ప్రచారంలో ఉనాియి. ఒక్ క్ుంటి యోగి పైథాన్స నుంచి ప్ండర్ల ప్ుర్గనిక్త దేక్ుుంటూ
ప్గక్ుుంటూ చేర్ి సగవమి దివా దరశనం చేశగడట. ఆలయ్ం పదు గోప్ుదేమీక్గడు శిలు సౌందరామయ

పదు గగ లేదు. క్గని అదొ క్ గ ప్ు ఆక్రషణ. ఆలయ్ం లోని ప్రతిభాగం లో భక్ీత చిపిులుతుందని భక్ుతలు
భావించి దర్ిశంచి ముర్ిసిప్ో యిేవగరు.

విఠల దేవుని ప్రదానసేవక్ులలో చోక్ మేల ఒక్డు. తండిర సుదాముడు. తలిల ముక్గతబాయి. వీర్ిది

ప్ండర్ిక్త దగా రలోని అనాగడ్ అనే ప్లల .మంచి సిుతిప్రులే క్గని సంతానం లేదు. సుదాముడు తరచూ ప్ండర్ినాధుని దర్ిశంచి ప్ుతరభిక్ష ప్రసగదించమని
వేడుక్ొనేవగడు. భరత ఊర్ిలో లేనప్ుుడు భారా ముక్గతబాయి తమ తోటలోని 200 మామిడి ప్ండల ను క్ోసి బీదర్ లోని ముసలామన్స గవరిర్ క్ు అందజేయ్టానిక్త

తీసుక్ువెళళళది. ఒక్ ర్ోజు పేద బారహమణుడు దార్ిలో క్నిపించి ఆక్లిగగ ఉంది క్ొనిి ప్ళళళ ఇసేత తిని ఆక్లి తీరుుక్ొంటానని ప్గరధేయ్ప్డా్డు. సంతోషం తో ప్ండిన
ప్ండుల అయిదు ఆయ్న చేతిలో పటిుంది. వగటిని తీసుక్ొంటూ “అమామ !న్న సౌజనాం ఎనలేనిది. మీక్ు ప్ండంటి అయిదుగురు సంతానం క్లుగుతారు. నాక్ు
మామిడిప్ళళళ ఇచాువు క్నుక్ న్న పదు క్ొడుక్ుక్ు “చోక్”(చోక్ సేన్స అంటే మర్గటీలో మామిడి ప్ండు అని అరుం) అని పేరు పటటు అని చపిు వెళ్ల ప్ో య్ాడు.

క్ొంతక్గలానిక్త ముక్గతబాయి దంప్తులక్ు ప్ుతురడు జనిమంచగగ “చోక్ “లేక్ చోక్ మేల అని పేరు పటటుక్ొనాిరు. తల్లల తండమర భక్ుతలే క్నుక్ చినిప్ుటి నుంచి

బాలుడిక్త క్ూడా ఆభక్తత సహజంగగ అబ్బింది. చండాల వంశజుడు క్నుక్ ఊళళళ ఏ ప్శువు చనిప్ో యినా ఈడుుక్ు వెళ్ల బయ్ట ప్గర్ేయ్టం అతని ప్ని అయింది.

ఒక్ సగర్ి ఊర్ి పదు లతో సహా తండిర ఊర్ోల లేనప్ుుడు ఒక్ పదు ఆవు చచిుప్ో తే, దానిి క్ళళబర్గనిి ఈడిు ప్గర్ేయ్ాలి్ వచిుంది చోక్ మేల క్ు, యితడు చినాిర్ి

బాలుడు. దానిి లాగేసే శక్తత లేనివగడు. విఠోబాతన శక్తతనిచిు సగయ్ం చేశగడు. ఒక్ సగర్ి ప్ండర్ి ఆలయ్ం లో సగవమి దరశనానిక్త వచిు దర్ిశంచి జన సమయహం
లో ఉండిప్ో యిన ఒక్ సుందర్ి, అయిన బాలిక్ చోక్మేల ను చూసి, అక్సగమతు
త గగ ప్గదాల మీద వగరలి తనను భారాగగ చేసుక్ోమని క్ోర్ింది, సర్ేనని తలిల దండురల
అనుమతితో వివగహమాడాడు.

క్ొనిి ర్ోజుల తర్గవత తన హృదయిేశుడు ప్ందడర్ినాథుని సమీప్గన నివసించాలని క్గప్ురం ప్ండర్ిప్ుర్గనిక్త మార్గుడు. అనుక్ూలవతి భారా సక్ల విధాలా

సగయ్ప్డుతోంది. ప్ండర్ి వెళాళడే క్గని, న్నచ క్ులజుడవటం వలన, ఆలయ్ ప్రవేశం నిష్ిదుం క్నుక్ విఠలుని సేవ చేయ్టానిక్త క్ుదరటం లేదు. బయ్ట గుమమం

దగా ర క్ూరుునే క్నిపించీ క్నుపించక్ుండా సగవమిని దర్ిశసూ
త తనమయ్ుడయిేవగడు. ఇలా ర్ోజూ క్ూరుుంటూ తర్గవత చీప్ురుతో గుడి చుటూ
ు బాగు చేసత ూ
ఉండేవగడు. గుడిలో జర్ిగే ప్గరరునలు భజనలు అన్ని బయ్టినుంచే వింటూ క్నిపిసేత చూసూ
త క్గలక్షేప్ం చేసేవగడు. మాదిగవగడు సనాాసి క్గవటం ధాాన దేవుడి
శిషుాలక్ు క్ూడా ఇషు ం గగ ఉండేదిక్గదు. అతని భక్తతని అప్హాసాం చేసేవగరు.

ఇలా ఉండగగ ఒక్ ర్ోజు ఒక్ బారహమణుడు అసూయ్తో చోక్మేలతో “ఎందుక్ు వృధాగగ ర్ోజంతా ఆలయ్ం బయ్టే క్ూరుుంటావు. బారహమణుడి దగా ర క్ూరుుని

అతని క్ుక్ు క్ంచంలోని ఆ పరుగనిం తినాలనే ఆశ ఎలా నెరవేరదయ , న్నక్ు విఠల దరశనం అలా నెరవేరదు. బ్బచుగగడు ర్గజవగటం యింత అసంభవమో, నువువ
వెైక్ుంఠం చేరటం అంతే అసంభవం” అనాిడు. ఆమాటలు ములుక్ులుగగ గుచుుక్ొనాి, చోక్మేల వినయ్ంతో నమసుర్ించి “అయ్ాా !క్ోటల మెైళళలో ఆక్గశం లో
ఉని సూరాభగవగనుడు నేలమీదన్నటిలో ఉని ప్దామలక్ు క్తరణ శోభక్లిగించి విక్సింప్ జేయ్టంలేదా? దూరంగగ ఉనాి, నా విఠలదేవుడు నామొర ఆలక్తంచి
ననుి క్నిక్ర్ించక్ ప్ో డు.మనుషుని హృదయ్ం లో ఆ సగవమిని ప్రతి సిు౦చు క్ొని ప్రతివగడూ ఆయ్నక్ు దగా రగగ ఉనిటేల “ అనాిడు.

అదే ర్ోజు ర్గతిర విఠలుడు చోక్మేల ను తానే దేవగలంలోక్త తీసుక్ు వెళ్ల, గర్గాలయ్ం లో క్ూర్ోుబటిు, అతని భక్తతని ప్రశంసించాడు. ఇ౦తలొ ఆలయ్౦ లోని

ప్ూజారులు మేలుక్ొని, ఘోరం జర్ిగి ప్ో యిందని గగోాలు పటిు మిగిలిన ప్ూజారులను పిలిచి రపిుంచారు. తలుప్ులన్ని వేసి ఉంట ఎలా ప్రవేశించాడనే ఆశురాంతో

ప్గటట మాదిగగవగడి వలన ఆలయ్ం అప్వితర మెైనదని ఆక్ోరశం క్లిగింది వగర్ిక్త, క్ోప్ో దేరక్గలను ఆప్ుక్ోలేక్ అతడిని క్ొటిు బరబర్గ గ డు్ను లాగినటట
ల లాగించి

బయ్టప్డేశగరు. అతడు నిశుల నిరమల మనసుతో “పదు లార్గ ! గంగగనదిలో మాదిగవగడు సగినం చేసేత అది మెైలప్డుతుందా ?వీచే గగలి చండాలుని సో క్తతే

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

మెైలప్డుతుండా, అతని ఊపిర్ి వగయ్ువును మెైలప్రుసుతందా ?చండాలక్ులం లో ప్ుటిుననేను ఏ అప్ర్గధమయ చేయ్లేదు “అనగగ వగళల క్ోప్ం తార్గసగుయి చేర్ి
“న్నచక్ులం లో ప్ుటిు, మాక్ు న్నతులు నేరుుతునాివగ?” అని మండిప్డి ర్గజు దగా ర నివేదించారు.

ర్గజు మహమమదీయ్ుడు చోక్మేల ను పిలిపించి విచార్ించాడు. అతడు “ఆ విఠోబా దేవుడే నేను అంటర్గని వగడిని అని మొరపటిునా, వినక్ తానె తీసుక్ువెళ్ళ

గర్గాలయ్ం లో క్ూర్ోుబటాుడు నేనేమి చేయ్గలను ?” అనాిడు. ఎనిి విధాలా చపిునా వినక్ ముసిల ం నవగబు అతడి మెడక్ు బండప్లుప్ు క్టిుంచి
వీధులోలక్త ఈడిుంచాడు. గటిు ప్గరణం క్నుక్ తటటుక్ు నిలబడా్డు. ప్ండర్ి నుంచి బహిషుర్ింఛి భీమనదిక్త అవతల ప్దేయించి మళ్ళళ ర్గవదు ని శగసించాడు.

హర్ి లోన క్ొలువెై య్ుని భక్ుతనిక్త భయ్మెందుక్ు ? చోక్మేల భీమనది ఒడు్న “దీప్మాల“ క్టిుంచి, తనగుడిస లో క్ూరుునేవగడు. ఒక్ర్ోజు నిమమ చటటుక్తంద

భోజనం చేసత ుంటే ప్ండర్ి విఠలుడు ప్రతాక్షమవగగ, ఆయ్నక్ూ విసత ర్ి వేసి భారా వడి్ ంచింది. వడ్ నలో క్ుండలోని పరుగు సగవమి వసగతరలపై ప్ రబాటటన ప్డింది.

“దేవగది దేవుడు మనింటిక్త వసేత ఇలా అప్చారం చేసత గవగ ?”అని భారాను క్సిర్గడు. అదే సమయ్ంలో ఆలయ్ ప్ూజార్ి అటట వసూ
త చోక్ మేల విఠలుని
దూష్ిసత ునాిడని భరమప్డి ముందూ వెనుక్లు చూడక్ుండా చంప్లు వగయించి న్నచుని ముటటుక్ొనిందున భీమనదిలో సగినించి దేవగలయ్ం చేర్ి ప్ూజ
చేసత ుండగగ దేవుని వసత ంి పై పరుగు క్నిపించి, దేవుడి చంప్ వగఛి ఉండటం, క్ళళ నుండి క్న్నిరు క్గరటం గమనించాడు. జర్ిగన
ి ది అరుమెై మహాయోగి అయిన
చోక్మేల క్ు తాను చేసిన ప్ర్గభవగనిక్త చింతించి దానిప్రభావం సగవమి మీద ప్డటం గుర్ితంచి అతడు మహా యోగి అని భక్త శిఖామణి అని తలుసుక్ొనాిడు.

క్షణం ఆలసాం చేయ్క్ుండా ఆ చండాల భక్త యోగలశవరుని ప్గదాలపై వగరలి క్షమించమని అర్ిుంచాడు. సగౌరవంగగ అతడిని తనతో ఆలయ్ానిక్త తీసుక్ు వెళళగగ
సగవమి బుగా వగప్ుతగిా అశురధార మాయ్మెై, మందసిమత ముఖారవి౦ద౦ తో విఠోబా దరశనమిచాుడు. చోక్మేల ప్వితర భక్తత అందర్ిక్ీ తలిసి, అతని చర్ితర మహా
ర్గషు ంర అంతా వగాపించింది.

బీదరునవగబు మంగళ మేఖల అనే ప్టు ణం చుటూ
ు ఎతన
తత ర్గతి గోడ క్టాులని నిరణయించి, మాదిగలందర్లి ఆప్నిలో నియ్మించాడు. ప్రభువు ఆజఞ క్నుక్

చోక్మేలక్ూడా ప్నిలో చేర్గడు. ఒక్ప్రక్ుక్టిున గోడ ప్ూర్ితక్గక్ుండానే అక్సగమతు
త గగ క్ూలి, చోక్మేల తో సహా క్ూల్లలు దానిక్త౦దప్డి చచిుప్ో య్ారు. అతని

అసిుక్లు గోడక్తంద క్ూరుక్ుప్ో యినా క్ీర్త ి చందిరక్లు దశ దిశలా వగాపించాయి. విఠలుడు తనభక్ుతడు నామదేవుని చోక్మేల అసిత క్లను తచిు

ప్ండర్ిప్ురం చేరుమని ఆజాఞపించాడు. ఆయ్న వెళళగగ అక్ుడ అందర్ి ఎముక్లు క్లిసిప్ో యి గుర్ితంచటం క్షు మెైంది. ఏం చేయ్లాని తగ ఆలోచించి చవి నేల
మీద ఆనించాడు ”విఠోబా విఠోబా “అనే శబు ం వినిపించి, అవి చోక్మేల అసిత క్లే అని రూఢిగగభావించి ప్ో గు చేసి తీసుక్ు వెళ్ల ప్ండర్ి ప్ురంలో భయగరాం లో
ప్గతిపటిుంఛి ఒక్ శిలా సగుపించాడు. అక్ుడ మహార్గషు ర మాదిగలు నితాం భజనలు చేసత గరు.

2 య్వన హర్ిదాసు
క్ీర.శ. 1314 లో బంగగల్ లోని నదియ్ జిలాల బుడాన్స గగరమంలో గౌర్ల, సుమతీ ఠగక్ూర్ లక్ు య్వన హర్ి దాసు
జనిమంచాడు. ఆర్ేళళ క్ే తండిర గతించాడు. తలిల సహగమనం చేసింది. దిక్ుులేని వగడై తురక్లక్ు దొ ర్ిక్గడు. మతం

లో చేర్గురు. మహమమదీయ్ మతఃగరందాలన్ని బాగగ చదివగడు. ధరమం పై శరదు ఏరుడింది. అదైవతుడు అనే

మహాయోగి ని దర్ిశంచాలని శగంతిప్ుర్గనిక్త వెళళగగ సగవమీజీ మొదట అంగలక్ర్ించక్ ప్ో యినా తర్గవత అతని భక్ీత

విశగవసగలు చూసి,అనుగరహింఛి హర్ినామం ఉప్దేశించాడు. “క్ునియ్ా “అనే ప్లల క్ు దగా రలో ఉని అరణాం లో

నివగసమేరురచుక్ొని హర్ినామ సమరణం తో గడిప్గడు. తురక్ విషు
ణ భక్ుతడవటం సహించలేక్ ఆమతసుతలు నేరం

మోపి నవగబు దగా రక్ు తీసుక్ు వెళళగగ భటటలతో తీవరంగగ క్ొటిుంచాడు. రక్త ం ప్రవగహంలా క్గర్ి సుృహ తపిు

ప్డిప్ో య్ాడు. చనిప్ో య్ాడని భావించి గోతిలో ప్గతిపటు మనాిరు. అప్ుుడు సుృహ ర్గగగ సేవక్ులు గురువుక్ు

చప్గురు. బరతిక్త ఉండగగ ప్గతిపటు టం మంచిదిక్గదని నవగబు నదిలోక్త తోసేయించాడు. చాలా దూరం క్ొటటుక్ుప్ో యి

చివర్ిక్త ఒడు్ చేర్గడు.

తినటానిక్త, ఉండటానిక్త ఏమీ లేక్ అలాలడుతుండగగ సప్త గగరమానిక్త చందిన బలర్గమాచారుాలు ఇంటిక్త తీసుక్ు వెళ్ల ఆశరయ్మిచాుడు. హర్ి భక్ుతడైన ఆచారుాలు

ప్రమత సహనం తో జనం నినదించినా ల క్ు చేయ్క్ుండా ఈతురక్ను క్గప్గడి,ఇంటోల ఉంచుక్ొనాిడు. హర్ిదాసు నామ సంక్ీరతనం తో ఎక్ుడయ క్గలిన
మహమమదీయ్ులు ఆచారుాలను దూష్ించారు. అతడు తనమయ్తవంలో హర్ినామ సమరణ చేసత ూ అందర్లి ఆశురాప్ర్ిచాడు. పిచిువగడని గోల చేశగరు.
సప్త గగరమ జమీందార్ క్ొడుక్ు రఘునాధుడు ఆచారుాల వదు విదా నేరుసుతనాిడు. క్గని హర్ిదాసు భక్తతక్త ఆక్ర్ిషతుడై చదువు సంధాలు మానేసి తానూ అదే

ధయ రణిలో హర్ి క్ీరతన చేసత ుండగగ తురక్ సనాాసి దగా ర ఇలా చేయ్టం తండిరక్త నచుక్, క్ేక్లేసి వినక్ప్ో తే గురువునే దూష్ించాడు. తనవలన గురువు నిందప్డాలి్
వసోత ందని గరహించి, గురువుక్ు క్ృతజఞ త చపిు శగంతిప్ురం చేర్ి, గంగగనది ఒడు్న ప్రశగంతంగగ గడిప్గడు.

ర్ోజుక్ు లక్ష సగరుల తక్ుువ లేక్ుండా హర్ి నామ సమరణ చేసి మాతరమె మంచి న్నరు తారగేవగడు. అతని తారక్మంతరం ”హర్ే క్ృషణ హర్ే క్ృషణ -క్ృషణ క్ృషణ హర్ే హర్ే

-హర్ేర్గమ హర్ేర్గమ ర్గమర్గమ హర్ే హర్ే ” ఈ ప్వితారతుమని చూసి జనం శిషుాలుగగ చేర్గరు. ఆ వూర్ి జమీందార్ క్ు ఇది ఇషు ం లేక్, అతని ఏక్గగరత

మరలాులని ఒక్ భోగం సీత ని
ి పేరర్ేపించి ఒక్గరు ర్గతిర అతని క్ుటీరం లోక్త ప్ంప్గడు. దేహ సుృహ లేని దాసు హర్ినామసమరణతో ప్రవశమెై ఇదేదీ గమనిచ లేదు

ఆమె అనేక్ ప్రయ్తాిలు చేసి౦ది క్గని అతనిక్త బాహా సుృహ ఉంటేగగ? ర్గతిర తలల వగరూ
ల బతిమాలుతూ బామాలుతూ తిడుతూ, క్ోప్ుడుతూ విశవ ప్రయ్తిం
చేసి విఫలమెై తలల వగరగగనే వెళ్ల ప్ో యింది. మళ్ళళర్గతిర వచిు ర్ెచు గ టేు మాటలతో ప్రయ్తిించి చివరక్ు తానుక్ూడా దొ ంగ భజన చేసత ునిటట
ల నటించింది క్గని

దాసు ప్రవరత నలో మారుు లేక్, ఏక్గగరతక్ు భంగం క్లగక్ ప్ో వటంతో నిర్గశతో ఇంటిక్త వెళ్ళంది. ఎలాగెైనా అతనిి లొంగ దీయ్ాలని జమీందార్ పేరరణతో ఎక్ుువ

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

డబుి ఆశక్ు మయడయ ర్ోజూ వచిుంది. సక్లప్రయ్తాిలు చేసత ూ చివర్ిక్త “భరమర క్ీటక్ నాాయ్ం”లాగగ ఆ వేశా క్ూడా భక్తత ప్గరవశాంలో తనమయ్ుర్గల ైంది.ఇప్ుుడు
క్ళళళ తర్ిచిన హర్ిదాసు ఆమెపై జాలిప్డి మంతోరప్ దేశం చేశగడు ఆమె క్ూడా నిరంతర హర్ినామ సమరణతో జనమ చర్ితారుం చేసుక్ొనిది.

క్ొంతక్గలం తర్గవత హర్ిదాస ఠగక్ూర్ నవదీవప్ం వెళ్ల అక్ుడి వెైషణవులతో క్లిసి తిర్ిగగడు. అతని భక్తత,పేరమలను గుర్ితంచి అనేక్ సేవలు చేశగరు. చైతనా

మహాప్రభువు “న్నలాచలం “అంటే ప్ూర్ల జగనాిధం లో ఉనాిరని తలిసి భక్త బృందం తో వెళ్ల, చైతనా సమక్షంలో జీవనం గడిప్గడు. “య్వన హర్ిదాసు “గగ

గుర్ితంప్ు ప్ ందిన యితడు చైతనుాడు తనువు చాలించక్ ప్ూరవమే ప్రమ ప్దించాడు. అంతా సమయ్ంలో చైతనా ప్రభువు శిషుాలతో వచిు హర్ిదాసు దగా ర
క్ూరుుని హర్ినామ సమరణ చేశగడు. ఆ హర్ినామ సంక్ీరతన చేసత ూ, వింటూ తనవు ప్ులక్ంక్ుర్గలు ప్ ందగగ య్వన హర్ిదాసు దేహం చాలించాడు ఆ మహా

భక్త శిఖామణి. చైతనుాడు అతని ప్గర్ిువ దేహానిి సింధు నది తీర్గనిక్త చేర్ిు,దిక్ుులన్ని హర్ినామ సమరణతో పిక్ుటిలల ుతుండగగ సమాధి చేయించి బృందావనం
నిర్ిమంచాడు.

3 శ్రరమతి క్ర్గమబాయిాజీ
ప్ర్ిప్క్వ ప్వితర సగవధీన మనసుగల క్ర్గమబాయి మహార్గషు ర సీత .ి 20-

1-1615 న నాగయర్ జిలాల క్లావగగరమంలో జివగన్నీ దూది వంశం లో
జనిమంచింది. మహా క్ృషణ భక్ుతర్గలు జగనాిథ సగవమి భక్ుతర్గలు.

జగనాిథ క్షేతరం లోనే జీవితం గడిపింది. ఆచార వావహార్గలేమీ తల్లవు.

క్గలక్ృతాాలు సగినం ప్ూర్ితక్గగగనే జగనాిథుని ప్రసగదం చేసే ప్నిలో
ఉండేది.

సగవమి

నెైవేదాానిక్త

అలల ం,

ఇంగువ

నెయిా

మసగలావసుతవులుక్లిపి” క్తచిడమ అనిం “తయ్ారు చేసేది. ఇది
హిందూసగతన్నయ్ులక్ు అతాంత ఇషు మెైనది. దీనినే సగవమిక్త అతాంత
భక్తత శరదులతో నివేదన చేసేది.

క్ర్గమబాయి క్ీర్త ి బాగగ వగాపించగగ ఒక్ ర్ోజు ఒక్ బైర్గగి ఆమె ఇంటిక్త

భిక్షక్ు వచాుడు. సరవ సదు
ా ణ

శ్రలి యిైన ఆమెను చూసి

మహాదానందప్డా్డు. క్గని ఆమె ఏ ఆచార్గనిి ప్గటించక్ుండా సగవమి

ప్గరసగదం తయ్ారు చేయ్టం చూసి బాధ, క్ోప్ం వచిు, సదాచార
విధానం బో ధించి ఇక్నుండి తాను చపిునటేల చేయ్మని హితవు
చప్గుడు. మర్గిడు బైర్గగి చపిున ఆచార విధానం అంతాప్గటించి

ప్రసగదం తయ్ారు చేసే సర్ిక్త ర్ెండుజాములయింది. క్ర్గమబాయి ఇంటిక్త జగనిథ సగవమి వచిు ప్రసగదం తింటాడని ప్రజలలో ఒక్ గ ప్ు నమమక్ం ఉండేది. ఆ

ర్ోజుక్ూడా అలానే వచాుడు సగవమి. ఆలసామెైందని క్ంగగరు ప్డుతూ బాధప్డుతూ సగవమిక్త ప్రసగదం వడి్ ంచింది. ఆయ్నా ఆలసామెైందని ఆఘమేఘాలమీద
తిని ప్రక్షాళనం అంటే నోరు క్డుక్ోుక్ుండా మందిర్గనిక్త వెళాళడు.

జగనాిథ మందిర అరుక్సగవములు సగవమి నోటిక్త క్తచిడమ అనిం మెతుక్ులు అంటి ఉండటం గమనించి “ప్ర్గతుర్గ !ఏ ప్వితర గృహం ప్గవనం చేసి విందు

ఆరగించి జీవితం ధనాం చేశగవు సగవమీ, మయడులోక్గలోలనూ ఆ ప్ుణామయర్ిత ధనా మయర్ిత “అనాిరు.

భక్త సులభుడు జగనాిథుడు “భక్ుతలార్గ ! ననుి సేవించింది ప్ుణా చర్ిత క్ర్గమబాయిాజీ. ప్రతిర్ోజూ మధాాహిం క్గక్ుండానే నాక్ు క్తచిడమ ప్రసగదం

చేసి వడి్ సుతంది. ఈ ర్ోజు ఒక్ సనాాసి చపిున మాటలు విని ఆచారం తో ప్గరసగదం చేయ్టానిక్త మధాాహి సమయ్ం దాటింది. ఆమె చేతి ప్రసగదం తింటేక్గని
నేను వేర్ే ప్రసగదం సీవక్ర్ించను. ఇవగళక్ూడా ఆమె ఇంట అనిప్రసగదం తిని ఆలసామెైందని, “దేవి” నాక్ోసం ఎదురు చూసుతందని ప్రుగుప్రుగున వచేుశగను.
మీరు ఆమె ఇంటిక్త వెళ్ల, ర్ేప్టి నుంచి ఆమె ఇదివరక్ు ఎలా ప్రసగదం చేసేదయ అలానే తయ్ారు చేయ్మని చప్ుండి “అనాిడు జగత్రభువు సగవమి.

ఈవిషయ్ం వగరు క్ర్గమబాయిాజిక్త ఇంటిక్త వెళ్ల తలియ్జేశగరు. ఆమె చాలా సంతోష్ించి అటటపై ప్ూరవంలాగగనే ఆచారం ప్గటించ క్ుండా సగవమిక్త క్తచిడమ

అనిం ప్రసగదం చేసి వడి్ ంచింది. ఈ విషయ్ం తలిసిన బైర్గగి సగవమి ఒక్ ర్ోజు ఆమె ఇంటిక్త వచిు ”అమామ !న్న మహతు
త తలియ్క్ుండా న్నక్ు సుదుులు చప్గును.
ఆచార్గలతో సగవమిక్త క్షు ం క్లిగించేటల ట చేశగను. నువూవ, సగవమీ ననుి మనిించాలి ”అని ప్గరధేయ్ప్డా్డు. నిషులమష భక్తతమహిమ వెళళ డించటానిక్త

జగనాిథుడు చేసిన ల్లల ఇది. క్ర్గమబాయిాజీ క్రమ ప్ర్ిప్క్వమెై 25-7-1634 న 29ఏళళ వయ్సులోనే జగనాిథ సనిిధి చేర్ింది. భక్త శిఖామణి అయిన
క్ర్గమబాయిజీ పై ఒక్ జానప్ద గలతం ప్రచారం లో ఉంది. “ Thali bhar’r lyayi khichado upar ghee ki batki !

Jeemo mhara syam dhani jeemavai beti Jat ki !!
క్ర్గమబాయి సమరణారుం ఇప్ుటిక్ీ జగనాిథ దేవగలయ్ం లో క్తచిడమ (ఖేచర్గనిం )తయ్ారు చేసి బంగగరు ప్ళ్ళం లో పటిు సగవమిక్త భోగం చేసత ుంటారు. ఎంగిలి,

అంటూ ప్ూర్ల జగనాిథ మందిరం లో ప్రసగదానిి అంటటక్ోవు. అంతా ప్వితరమే అందుక్ే “సరవం అగనాిథం “అంటారు. క్ర్గమబాయి అంతక్రణ విశుదు మెైనది.
అనుర్గగ భక్తతభావ రంజితమెైంది. అక్ుడ ఇక్ దేనిక్ీ సగునం లేదు. శుభరమెైన హృదయ్ం లో భక్తత ప్ర్ిమళ్సుతంది. అందులోంచి ప్ ౦గి ప్ రలే అనుర్గగం ప,ై క్షమర
సగగర శయ్నుడు డయ లలాడుతాడు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

4 ఆవుల్ చాంద్ సగవమి

బంగగల్ లో “క్ర్గతభజ “సంప్రదాయ్ సగుప్క్ుడు ఆవుల్ చాంద్ సగవమి. ప్గర్లశ భాషలో దేవుడిని “ఆవూలియ్ా అంటారు. అందులోని ప్ుటిునపేర్ే సగవమి ది.ఆయ్న
ప్ుటటుప్ూర్ోవతత ర్గలు తల్లవు. బంగగల్ లో సుమారు 400 ఏళళక్తరతం నదియ్ా జిలాల ఉలా అనే గగరమం లో మహాదేవ దాసు అనే శూదురడు ఉండేవగడు. తనక్ుని
తమలప్గక్ు తోటలోని ఆక్ులను క్ోసి అమిమ, క్ొదిుప్గటి వావసగయ్మయ చేసత ూ జీవనం చేసత ునాిడు. ఒక్ ర్ోజు మధాాహిం తోటలోలో ప్ దలదగా ర ప్సి పిలల ాడి
ఏడుు వినిపించి, చూడగగ, తోటమధా ఒక్ బాలుడు క్ూరుుని ఏడుసుతనాిడు. అతడిని ఊరు పేరు అడిగిత తనక్ేమీ తల్లదనాిడు. పిలలలు లేరుక్నుక్ వగడిని
ఇంటిక్త తీసుక్ు వెళాళడు. అందమెైన ఆపిలల ాడిని చూసి భారాక్ూడా సంతోష్ించి ప్ూరణ చ౦ద్ అనే పేరుబటిు పంచారు. క్ుర్గరడిక్త అనిి ప్నులు ప్ురమాయించి
చేయిసుతనాిడు దాసు. ఏదైనా నాతేడావసేత తిటు టం క్ొటు టం క్ూడా చేసేవగడు. ఓరుుక్ొంటూ భగవధాానం చేసేవగడు బాలుడు.

ఆ ఇంటి ప్రక్ు హర్ి భక్ుతడైన

హర్ిహరుడు అనే ఆయ్న ఇంటోల సంక్ీరతన జర్ిగేది. ప్ూరణచందురడు ర్ోజూ వెళ్ల వినేవగడు. బుదిు చురుక్ెైనదిక్నుక్ అక్ుడ జర్ిగే వేదాంత చరులన్ని అవగతం
చేసుక్ొనేవగడు. క్ొదిుక్గలం లోనే సంసుృతమయ బాగగ అబ్బింది. అందరు ఆక్ుర్గరడి తలివి తేటలక్ు, భక్తతక్త ఆశురాప్ో యిేవగరు. క్గని పంచిన హర్ిదాసు గుర్ితంచలేక్
ప్ో య్ాడు. అతడి సతాయింప్ు వేధింప్ులతో ప్రక్ుత ంటిక్త వెళళళ సమయ్ం దొ ర్ిక్ేదక్
ి గదు. క్గని హర్ిక్ర
ీ త నమాతరం మానలేదు. ఇంటినుంచి వెళ్ళప్ో దామని
అనుక్ొనాిడు. య్జమాని గరహించి ఆపేశగడు. హర్ిహర, ప్ూరణ చందురలు నిర్ివర్గమంగగ హర్ి క్ీరతన చేశగరు. పళ్ల చేసుక్ోమని గురువు చప్ుగగ, ఇషు ం లేక్
ఆఊరు వదిలి “ప్ులియ్ా “గగరమం చేర్గడు. అది బారహమణ అగరహారం. విదావంసులక్ు నిలయ్ం. వెైషణవులక్ు ఆటప్టటు.మహా భక్ుతడు గౌర్గ౦గుని పిరయ్ శిషుాడు
హర్ిదాసు ఒక్ప్ుుడుని చోటట. ఆయ్నక్టిుంచిన మఠం ఇప్ుటిక్ీ ఉంది. బలర్గం దాసు అనే భక్ుతడు అక్ుడ ఉండేవగడు. ఈయ్నవదు క్ు చేర్ి తనప్రవరత నతో
మెపిుంచి వెైషణవగనిి సీవక్ర్ింఛి “ఆవుల్ చాంద్”పేరుతొ ప్రసిదు ుడయ్ాాడు.
సంవత్రనిర క్గలం అక్ుడే ఉండి, బలర్గమ దాసు శిషుాలతో తూరుు బంగగలు క్ు వెడుతుంటే వెంట వెళాళడు. క్ొంతక్గలం అలాగడిపి, మళ్ళళ ప్ులియ్ా
గగరమం ర్గక్ుండా తీరుయ్ాతరలు చేశగడు. భారత దేశ ప్ుణా క్షేతారలన్ని సందర్ిశంచి చివర్ిక్త వజార అనే గగరమంలో సిురంగగ ఉండిప్ో య్ాడు. ర్ోజూ భిక్షాటన చేసి
వచిునదానిలో పేదలక్ు ప్ంచి తానూ తినేవగడు. ర్ోగగరుతలను అనాిరుతలను ఆదర్ి౦చేవగడు, జాఞనబో ధలతో అందర్ిన్న ఆక్ర్ిషంచేవగడు. అతని హర్ినామ సంక్ీరతన
వినటానిక్త భక్ుతలు బాగగవచేువగరు. అతని దైవబలం గ ప్ుది అవటం తో ర్ోగుల బాధలు తీర్ేవి, క్ంటి చూప్ు నోటిమాటక్ూడా వచేువి. ఏ జబైినా అతని సమక్షం
లో నయ్మౌతుందనే నమమక్ం బాగగ పర్ిగంి ది. శిషాబృందమయ పర్ిగింది. అందులో హుటూ ఘోష్, బబయ ఘోష్ లు ముఖుాలు.
ర్గమశరణుడు అనే అతనిక్త శూలవగాదివసేత , ఆవుల్ చాంద్ నయ్ం చేయ్ాగగ శిషుాడప్
ై ో య్ాడు. సగమానా గృహసుత ఐన యితడు పదు జమీందార్ దగా ర మంచి
ఉదయ ాగం లో చేర్ి అభిమానం ప్ ంది “ఉఖర్గ “అనే ప్రగణాలో పదు ఉదయ ాగం ప్ ందాడు. ఈ ఉదయ ాగం లో ఉండగగనే శూలవగాది వచిుంది మయరులుక్ూడా వచేువి.
ఆవుల్ చాంద్ ను శరణు వెడితే క్మండల జలం ముఖం పై చలిల నయ్ం చేశగడు. సగవమి శిషుాడై అతని భావవగాపిత క్త దయ హదప్డా్డు ర్గమ శరణుడు.
వంగశక్ం 1651 వెైశగఖ శుదు ప్ంచమినాడు సగయ్ంతరం సిదు ప్
ి ండాడు ఆవుల్ చ౦ద్. సిదు ి ప్ ందేముందు బో య్ాలియ్ా అనే గగరమం లో శిషుాడు క్ృషణ దాసు
వగాధితో బాధప్డుతునాిడని, తనర్గక్క్ోసమే ప్గరణాలతో ఉనాిడని తలిసి, అతనిి చూడటానిక్త వెడుతూ అక్ుడునివగర్ిలో క్ొందర్ిని తనతో రమమన్న ఇక్
తాను అక్ుడిక్త ర్గనని ప్రలోక్ం వెడుతునాినని చపిు క్మండలం క్గష్గయ్ం మాతరమె తీసుక్ొని బయ్లేుర్గడు. క్ృషణ దాసు మరణించాడు. సగవమిక్త జవరం వచిు
చాలా ర్ోజులుంది. తనక్ు అంతాక్గలం దగా ర్ెైందని గరహించి తనను “తులసీ తలం “తీసుక్ు వెళ్ల అక్ుడ హర్ినామ క్ీరతన చేయ్మనాిడు. నామసమరణ వింటూ,
తానూ ఉచుర్ిసత ూ తనమయ్ం ప్ ంది తన తుది శగవస వదిలాడు.
శిషుాలు సగవమి ప్గర్ిువ దేహానిి “ప్ర్గర్ల “అనే ప్లల క్ు తీసుక్ు వెళ్ల సమాధి చేశగరు. ఆయ్న దగా రుని క్గష్గయ్ వసగతరనిి బో య్ాలియ్ా గగరమానిక్త ప్ంప్గరు.
బరతిక్త ఉండగగనే చిర్ిగిన శగటీని ర్గమశరణుడిక్తచాుడు సగవమి.అది ఇప్ుటిక్ీ భదరంగగ అక్ుడే ఉంది.సగవమిక్త ఉతత ర్గదిక్గర్ి గగ ర్గమశరణుడు ఆశరమ బాధాతలు
చేబటాుడు. క్ొదిుక్గలమే బరతిక్త మరణించాడు అందరూక్లిసి అతని వంశ్రయ్ుడు ఈశవర చందురని మఠగధిప్తినిచేశగరు. తర్గవత ఇతనిక్ొడుక్ు హర్ిదాసు ఆతర్గవత
అనిక్ొడుక్ు రసిక్ చందురడు అయ్ాారు.
ప్తివరత అయిన ర్గమ శరణుడి భారాను ఆవుల్ సగవమి “అమామ అని సంబో ధి౦చేవగడు. ఆమె క్ీర్త ి ఇప్ుటిక్ీ ప్రజలక్ు జాఞప్క్ం ఉంది.
ఆవుల్ చాంద్ సగవమి బో ధన సగర్గంశం –”ఏక్మాతర ప్రమ సవరూప్ుడైన శ్రర క్ృషు
ణ ని ధాానించండి. ఇతర దేవతా దూషణ చేయ్వదుు. ఆచారుాని యిడ భక్ీత
మనసులో ఆచరణలో చూప్ండి. ఉదయ్ం, సగయ్ంతరం ఉతిక్తనబటు లే క్టటుక్ోండి. అతిధులను సేవించండి. హర్ినామ సమరణ సతుర్గమ చరణ వదలక్ండి.
అందర్లి సో దరభావంతో చూడండి. అనిి వేళల అనిి చోటాలసతాులక్షేప్మే చేయ్ండి. వెైషణవ ధర్గమనిి ప్గటిసత ూ,అందులోని మహాతు
త నుప్రజలక్ు తలియ్
జేయ్ండి. మనసు నిరమలంగగ ఉంచుక్ోండి. ఉచితాహారమే తినండి. ఆతమ సతాం అని నమమండి. ధరమ విషయ్ాలను చర్ిుంచండి “
సగవమీజీ నిష్ేధించిన క్తయ్
ర లు –ఇతరుల స తు
త అప్హర్ి౦చ టం హతా, ప్రసీత ి ప్ ందు. అబదాులాడటం, క్ఠినవగక్ుు వారు ప్రసంగగలు, దుర్గలోచన.
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5 క్ుప్ర్గబాయి

ప్ుర్ోహితుడి క్ూతురు క్ుప్ర్గబాయి. ఈ పిలల ప్ుటు క్ముందు సంతానం క్ోసం తలిల తండురలు చాలానోములు వరతాలు చేశగరు. దావరక్గనగర్గనిక్త వెళ్ల శ్రర క్ృషణ సేవ
చేశగరు. క్ృషణ క్ృప్వలన క్ుప్ర్గబాయి ప్ుటిుంది. తలిల ప్ురుటినొప్ుులతో బాధ ప్డుతుంటే, క్ృషు
ణ డే మంతర సగనిగగ వచిు సేవ చేశగడని జనంలో నమమక్ం ఉంది.
ప్ుటిున పిలలక్ు ఆయ్నే శ్రర క్ృషణ మంతరం ఉప్దేశించాడన్న అంటారు. తలిదండురల భక్ీత ఆమెక్ూ అబ్బి నిరంతరం భగవధాానంలో గడిపేది. దావరక్ నుంచి
తలిదండురలు సవగగరమం చేర్గరు.

దినదిన

ప్రవరుమాన

అయిన

క్ూతురు

క్ుప్ర్గబాయిక్త

య్ుక్త వయ్సు ర్గగగనే తగిన వరునితో పళ్ల చేశగరు, క్గప్ుర్గనిక్త
అతత వగర్ింటిక్త ప్ంపే ప్రయ్తిం చేసత ుంటే, సంసగర జీవనం ఇషు ం లేక్,
ఎవర్ిక్ీ చప్ుక్ుండా ఇలుల వదిలి పటిు వెళ్ల, అనేక్ తీరు య్ాతరలు చేస,ి
దావరక్ చేర్ింది. అక్ుడ శ్రర క్ృషణ నామ సంక్ీరతనతో క్గలం గడిపింది.
క్ొంతక్గలం తర్గవత ఆమెను వెతుక్ుుంటూ తండిర దావరక్వచిు
క్ూతుర్ిి చూసి ఆనందించి తలిల బంగతో ఉందని ఇంటిక్త రమమని
క్ోర్గడు. క్గదనలేక్

వెళ్ళంది క్గని మనసంతా క్ృషు
ణ డే నిండి

ఉనాిడు.
క్ూతుర్ి ప్రభావం తలిదందురలమీద ప్డి వగళ్ళదు రూ క్ూడా
హర్ినామసమరణతో ర్ోజంతా గడిపేవగరు. ప్రజలలో క్ుప్ర్గబాయి భక్ీత
విశేషం బాగగ వగాపించి ఆమె దరశనం క్ోసం ర్ోజూ వందలాది మంది
వచిు

ప్రభావితులయిేావగరు.

ప్గలనా

చేసేవగరూ

ఆమెక్ు

భక్ుతలయ్ాారు. భక్తత మహాతమయం వగలన వగళళ క్ష్గులు బాధలు
తొలగి ప్ో యిేవి. ఆమె సగనిిధాం లో అందర్ిక్ీ ప్వితరత చేక్ూర్ింది.
అంతటి ప్రభావం ప్రజలపై క్లిగించింది క్ుప్ర్గబాయి.

6 గుణవతిబాయి
ఉతత ర హిందూసగున్స లో ఒక్ చినిర్గజాం ప్గలించే క్షతిరయ్ర్గజు
భారా గుణవతి బాయి. ఈమె దాసీలలో ప్రమభక్ుతర్గలు ఒక్గమె
ఉండేది. సేవచేసత ూనే మనసులో నిరంతరం భగవధాానం చేసేది.
దాసీ భక్తతక్త ఆశురాప్ో యి ర్గణి తానుక్ూడా భక్తతలో గడప్గలను
క్ొంటటనాినని దాసిక్త తలిపింది. ఆమె సంతోషంతో శ్రరక్ృషణ మంతరం
ర్గణిక్త ఉప్దేశించింది. మంతోరప్ దేశ ప్రభావంతో ర్గణి నిరంతరం
హర్ినామ సమరణలోనే గడిపేది. సంసగరం పై వగామోహం
క్లగలేదు. ర్గజుక్ు ఈమె ధయ రణి నచులేదు. ఆమె భక్తతతో ప్గటట,
ఈతని క్ోప్ం క్ూడా హెచిుంది. అయినా తనప్ూజాదిక్గలు
మానలేదు.
బైర్గగులు వచిు ఆమె మనసు చడ గ డుతునాిర్ేమో అనే
అనుమానంతో ఎవర్ిన్న క్ోటలోక్త ర్గక్ుండా ర్గజు క్టు డి చేశగడు.
జాగరతతగగ చూసూ
త ఉండమని మంతిరక్త చపిు ఒక్ర్ోజు ర్గజు వేటక్ు
వెళాళడు. ర్గణి గుణవతిబాయి య్ధాప్రక్గరం భజన ప్ూజలు చేసత ూనే ఉంది. మంతిర అడవిక్త వెళ్ల ర్గజుక్ు నివేదించాడు. తోక్ తొక్తునప్గమే అయిన ర్గజు
తనమాటను ధిక్ుర్ించినందుక్ు ర్గణి పై అసహనంతో ఆమె పీడవదిలి౦చుక్ొందామని నలుగురు భటటలను ఆమెను చంప్టానిక్త ప్ురమాయించాడు.
అడవినుంచి క్ోటక్ు వచిున ఆ నలుగురు ర్గణి తీవర ధాానమగిమెై ఉండినందువలల దగా రక్ు వెళళళ సగహసం చేయ్లేక్ప్ో య్ారు. ఇంతలో వగళళ హృదయ్ాలలో
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ఏదయ బాధక్లిగి, నలుగురూ క్ుప్ు గయలారు. ధాానం నుంచి బయ్టిక్త వచిున ర్గణి వగళళ దీనసిుతి చూసి పేమ
ర తో వగర్ిక్త సేవ చేసి క్గరణం అడిగింది. ఆమె
మాటలు వగర్ిక్త అమృతం గగ అనిపించాయి. ఆమె క్నుిలనుండి దివా తేజసు్ ప్రసగరమౌతునిటట
ల గరహించారు. వెంటనే ఆమె ప్గదాలపై వగరలి క్షమించమని
క్ోర్ి, ర్గజు ప్ంపిన విషయ్ం చప్గురు.
క్ోటలో జర్ిగిన వృతాతంతం మంతిర ర్గజుక్ు తలియ్ జేయ్గగ, ర్గజు తన చేసుక్ుసిగా ుప్డి, ప్శగుతాతప్ం తో క్ోటక్ు వచిు,ర్గణి గుణవతి బాయి చేతులు ప్టటుక్ొని
తనతప్ుు మనిించమని క్ోర్గడు. ఆమె “మీరు ఇలా అనక్ూడదు. మీ మనసుమార్ిునవగడు ఆ క్ృషణ ప్రమాతమ. ఆక్ృషణ మంతరం నాక్ు ఉప్దేశించిమనదాసి
ప్ుణాం క్టటుక్ొనిది “అనగగ తనక్ు క్ూడా మంతోరప్దేశం క్గవగలని క్ోర్గడు. దాసిని పిలిపించి ర్గజుక్ు మంతోరప్ దేశం చేయ్మని చపిుంది. ఆ దాసీ వినయ్ంగగ
“మహా ర్గజా !మీక్ు మంతోరప్దేశం చేసే అంతటి దానిిక్గను. ర్గణీగగరు క్ోర్ినప్ుుడు క్ూడా ఈమాటే చప్గును. చివర్ిక్త ర్గణీగగఋ ప్టటుబడితే
ఉప్దేశి౦చాను మనిించండి “అనిది.
మంతోరప్ దేశ ప్రభావం తలుసుక్ొని ర్గజు దాసీని తనక్ు తప్ుక్ శ్రర క్ృషణ మంతరం ఉప్దేశించమని అర్ిుంచాడు. క్గదనలేక్ ఉప్దేశించింది. ఆమెను ప్ర్ిచార్ిక్
వృతిత నుంచి విముక్తత చేసి క్ోటలోనే ఒక్ మందిరం ఏర్గుటట చేసి ధాానం చేసుక్ొనే వసతి క్లిుంచాడు. ర్గజు క్ూడా ర్గజక్గర్గాలతర్గవత క్ుటటంబంతో అక్ుడే
క్ృషణ సగవమి ప్ూజ భక్ీత శరదులతో ర్ోజూ చేసేవగడు. దాసీక్త గురు పీఠంఏర్గుటట చేసి ఆమెక్ు తామంతా సేవక్ులుగగ వర్ితలల ారు. ర్గణి గుణవతిబాయి అమితానందం
ప్ ందింది. ఇదివరక్టిక్ంటే ఎక్ుువగగ అతిధి అభాాగతులను ఆదర్ించేది. యోగులను దీనులను ప్ూజించి సేవ చేసేది. ప్రజలుక్ూడా ర్గజు, ర్గణీ లను
అనుసర్ిసత ూ సతాుర్గాలు చేసత ూ క్ృషణ షణ భక్తతలో తర్ించారు.
ప్వితర దా౦ప్తాానిి క్ొనేిళళళ అనుభవించి గుణవతీబాయి దేహం చాలించింది. గురుపీఠంలో ఉని దాసిక్ూడా సిదు ప్
ి ందింది. ర్గజు క్ుమారుడిక్త
ర్గజామప్ుగించి క్ోటలోని మఠంలోనే భగవధాానం లో ర్ేయిం బవళళళ ఇహలోక్ ధాానం లేక్ుండా గడిపి సగయ్ుజాం ప్ ందాడు. క్ులం వృతిత ముఖాంక్గదు
గుణమే గర్లయ్సి అని దాసీ నిరూపించి, గురుపీఠ అరహత ప్ ందింది. దీనిి గుర్ితంచిన ర్గజు ర్గణీ గగరులక్ూడా తదనుగుణంగగ ప్రవర్ితంచారు.

7 అప్గుసగవమి

తమిళనాడుక్ు చందిన అప్గుసగవమి అసలుపేరు “మరుల్ న్నక్తయ్ార్ “. తండిర ప్ులగగనార్. తలిల మతినియ్ార్. అప్గు అక్ు తిలాతవధియ్ార్ ను క్లిప్ు హయ్ాార్
అనే ప్లల వర్గజు సైనాాదిక్గర్ిక్తచిు పళ్ల చేయ్ాలనుక్ోగగ, అతడు ఉతత ర దేశం నుంచి వచిున ఒక్ వీరుడిని ఎదుర్ ుని ప్ో ర్గడుతూ చనిప్ో య్ాడు. ఈలోపే ఈపిలల
తలిదండురలూ చనిప్ో య్ారు. బాలిక్ సతీ సహగమనం చేదు ామని ప్రయ్తిించింది, క్గని ఉని ఒక్ుగగనోక్ుతముమడు దిక్ుులేని వగడైప్ో టాడని ప్రయ్తిం
విరమించుక్ోనిది. అప్గుఆలోచనలు వయ్సు వచిునక్ొదీు తతవ జిజాఞసపై మరలింది. అప్ుటిక్త మంచి ఊప్ులో ఉని జెైనమతం ఆక్ర్ిషంచి, జెైనతీరుం ప్ుచుుక్ొని
గరంథాలు బాగగ ప్ఠింఛి, అనంత జాఞన సంప్నుిడయ్ాాడు. తర్గవత ప్గటల్ల ప్ుతరం వెళ్ల, తనప్రతిభ చూపి జెైనసంఘానిక్త ఆధాాతిమక్ నాయ్క్ుడయ్ాాడని ఒక్ క్థ
ప్రచారం లో ఉంది.
తముమడిలా మత భరసు ుడయ్ాాడని అక్ు చాలా విచార్ించి, సవగగరమం లో ఉండలేక్ క్ేటిలాం నదీ తీర్గన ఉని “తిరుఅతి క్ెై “అనే శైవ క్షేతరం చేర్ి, ప్రమ
శివగరదనలో గడిపింది. క్గని తముమడు తిర్ిగి వసగతడనినమమక్ం ఆమె మనసు్లో గగఢంగగ ఉంది. ఆమె ప్గరరున ప్గలించి నటట
ల గగ, ప్గటాిలో సుఖ జీవితం
గడుప్ుతుని తముమడిక్త ఒక్ ర్ోజు క్డుప్ులో భర్ింప్ర్గని బాధక్లుగగగ, జెైన సనాాసులు ఎనోి మంతారలు మందులతో తగిాంచే ప్రయ్తాిలు చేసినా బాధ
పర్ిగిందేక్గని తగా క్, మరణ బాద అనుభవించి, దూర్గన ఉని దిక్ుులేని అక్ు గురుతక్ు వచిు, క్న్నిరు జలజలా ఏరులా ప్రవహించగగ, చివర్ిక్త అక్ుక్ు ఒక్
ప్ర్ిచితుడిదావర్గ క్బురు చేశగడు.
ఆ క్బురు విని అక్ు తాను అనామతం వగడి ముఖం చూడనని, ఆప్రదేశగనిక్త ర్గన న్న ఖచిుతంగగ ప్రతుాతత రం ప్ంపింది. అతనిలో మారుు వచిు మతానిి
వదిలేస,ి అక్ు అనుర్గగం ప్ ందాలని తపించి, ఆలసాం చేయ్క్ుండా, అక్ు ఉని చోటటక్ు వెళల ాలని నిశుయించి ఒక్ అరుర్గతిర జెైన దుసుతలు తీసిప్గర్ేసి, భిక్షాప్గతర,
నెమలిక్నుిలు ఆశరమంలో వదిలేసి అక్ు ఉని చోటిక్త ఎవర్ిక్ీ తలియ్క్ుండా బయ్లేుర్ి వెళాళడు. దార్ిలో క్డుప్ులో బాధ మర్ింత పర్ిగి, చివర్ిక్త తిరు అతి క్ెై
చేర్ి అక్ుప్గదాలపై ప్డి”న్నక్ు దయర హం చేసిన ప్గపిని క్షమించు అక్గు “అని ఏడేుశగడు. అక్ు మనసుక్ర్ిక్త అక్ుున చేరుుక్ొని తముమడిని ఊర డించి ధైరాం చపిు,
లేవదీసి ముఖాన భసమం ర్గసి దేవగలయ్ గర్గాలయ్౦లోక్త తీసుక్ువెళ్ళ సగష్గుంగ నమసగురం చేయించి,శివ ప్గరరున చేయించింది. ప్గరరున ప్ూర్ితక్గగగనే అతడి
ఉదర వగాధి తగిాప్ో యింది. ఇది శివమహిమ అని నమమక్ం క్లిగి ఆనంద ప్గరవశాంప్ ందాడు. అక్సగమతు
త గగ అతని నోటినుంచి మధుమదురమెైన శివ భక్తత
గలతాలు వెలువడినాయి. అతని రచనలో ఇవే చాలా ఉతుృషు మెైనవిగగ భావిసగతరు.
ఆక్గలం లో దక్షిణ దేశంలో క్ొలేరూన్స నదిక్త ఉతత ర్గన ఉని ప్గరంతాలన్నిబలసంప్ంనుల ైన ప్లల వర్గజుల ఆధీనం లో ఉనాియి. అప్ుటి ర్గజు “క్దవ
“జెైనమతావలంబ్బ. క్నుక్ య్ువ శివసగవమి అప్గుసగవమిని అనిి రక్గలబాధాలక్ు గుర్ి చేయ్మని ఆజఞ జార్ల చేశగడు. క్గని వినక్ప్ో తే తనదగా రక్ు
తపిుంచుక్ొవగలని భావించి భటటడిక్త చబ్బతే తనవలల క్గదని అంటే మంతిరనే ప్ంప్గగ ర్గజు మనసు మార్గులని సగవమి వెంట వెళాళడు. య్ువ సగవమిని క్ొటిుంచాడు
సునిప్ు బటీులలో దొ ర్ిలంచాడు, సముదరంలోక్త విసిర్ేయి౦ చాడుక్గని అతనిక్త ఏమీక్గలేదు యోగిక్నుక్ న్నటిపైతేలి, భక్త ప్రహాలదునిలాగగనే శివభక్తత మహిమతో
“తిరుప్ు తిర్ి ప్ులియ్యర్ “తీరం చేర్గడు. పై సంఘటనలో ఆతడు శివమహిమలను క్ీర్త ిసత ూ ర్గసినవన్ని బహుళ ప్రచారమయ్ాాయి. చివర్ిక్త క్ేతిలాం నది దాటి
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ఉని చోటటక్ు చేర్గడు. ప్లల వ క్దవ ర్గజు సగవమి మహిమ గరహించి జెైనం వదిలి శైవం సీవక్ర్ించి సగవమి శిషుాడయ్ాాడు. జెైనమందిర్గలు ప్డగ టిుంచి
శివగలయ్ాలు క్టిుంచాడు. తిరు అతి క్ెై లో గ ప్ు శివగలయ్ం నిర్ిమంచాడు ప్లల వర్గజు.
అక్ు దగా ర క్ొంతక్గలం గడిపి తీరు య్ాతరలు చేసత ూ, చిదంబరం వెళ్ల, నటర్గజ సగవమి సనిిధిలో భక్తత భావబందుర ప్దాాలు, గేయ్ాలనోి రచించాడు. అవి
ఇప్ుటిక్ీ ప్రజల నాలుక్లమీద నర్ితసత ునాియి. తర్గవత క్గవేర్ి నదీ తీరశైవగలయ్ాలన్ని, తంజావూరులోని “శియ్ాల్ల “తో సహా సందర్ిశంచాడు.
తి౦గలూరులో”అప్ుుధి”అనే బారహమణ సగధువు ను దర్ిశంచగగ సగవమి వెలల ాల క్ులం వగడని తలిసినా ఆదరంగగ ఆదర్ింఛి ఆతిధామిచాుడు. ఈ ఇదు ర్ి క్లయిక్
తమాష్గగగ జర్ిగింది. సగదువు క్ొడుక్ుక్ు ప్గము క్ర్ిసేత అప్గుసగవమి మంతరం తో నయ్ం చేసి బరతిక్తంచాడు. అక్ుడి నుంచి అప్గుసగవమి క్ీర్త ి దశదిశలా బాగగ
వగాపిత చందింది.
తర్గవత తంజావూర్ జిలాల తిరుఆరూర్ చేర్ి, అక్ుడినుంచి ప్ంప్ క్గలూర్ వెళ్ల సిురంగగ ఉనాిడు. చాలామంది సగధువులతో ప్ర్ిచయ్మేరుడింది. సంబంధర
సగవమి తో క్లిసి అప్గుసగవమి తిరు ఆరూరు క్ు దక్షిణాన వుని క్షేతారలన్ని దర్ిశంచాడు. ప్ుర్గతనమెైన వేదారణాం వెళళగగ అక్ుడి దేవగలయ్ం తలుప్ులు
చాలాక్గలం నుంచి మయసే ఉంచారని తలిసి౦ది. వేదాలు సవయ్ంగగ వచిు ఇక్ుడి శివుడిని దర్ిశంచి ప్ూజించేవి. అలాంటి ఆలయ్ం మయయ్బడి ఉండటం
బాధక్లిగింది. వేదాలుక్ూడా వచిు ప్ూజించటం మానేశగయ్ట. సంబందార్ అప్గుసగవములిదు రూ ఆలయ్ం బయ్టదావరం వదేు నిలబడి భక్తతగగ శివసోత తారలు
ప్రవశంగగ గగనం చేశగరు. అప్గుసగవమి మధుర మంజుల సవరంతో మహేశవరుని క్ీర్త ించాడు. అప్గుసగవమి ప్దవ గేయ్ం ముగించగగనే ఆలయ్ం దావర్గలు
వగటంతటిక్త అవే తరుచుక్ొని ఆశురాం క్లిగించాయి. సంబంధసగవమిక్ూడా ఆర్ితగగ ఒక్ గేయ్ం రచించి గగనం చేశగడు. ఒక్ొక్ు గేయ్ానిక్త ఒక్ొుక్ు తలుప్ు
తరచుక్ొని మయసుక్ునాియ్ట. సగవములగగనం జరుగుతునింతవరక్ూ ఇలా తలుప్ులు తరుచుక్ొంటూ మళ్ళళ మయసుక్ోవటం మహా వింతగగ ఉనిది.
ఇదంతా వేదం మహిమ, భక్తతగర్ిమ తలిపే విషయ్ం. ఆలయ్ ప్రవేశం చేసి సగవమి దరశనం తో ప్ులక్తంచి బయ్లేుర్గరు ఈసగవములిదు రూ.
అప్గుసగవమి తంజావూర్ జిలాల “తిరుప్ున్స తిరుతి “ లో ఉంటటండగగ ఒక్ర్ోజు సంబంధసగవమి ప్లల క్ీలో వచాుడు. అప్గుసగవమి ఎదురువెళ్ళ తానూ
శిషుాలతోప్గటట ప్లల క్ీ మోశగడు., ఇది తలియ్ని సంబంధసగవమి “అప్గుసగవమి ఎక్ుడ ?”అని ప్రశిించాడు.. ”సగవమీ ఇక్ుడే మీ ప్లల క్త మోసుతనాిను “అనాిడు.
క్ంగగరుగగ ప్లల క్త దిగి సంబంధసగవమి, ఆనంద బాష్గులు క్గరుసూ
త అప్గుసగవమిని క్ౌగలించుక్ొనాిడు. మహాతుమలు యింత వినమరంగగ ఉంటార్ో తలియిేసే
సంఘటన ఇది.
అప్గుసగవమి శైవ విజాఞనం ఆక్ళ్ంప్ు చేసుక్ోవగలని దేశప్రాటన చేశగడు. క్ెైలాసప్రవతం ఎక్గుడు. క్ొంత దూరం వెళల ళసర్ిక్త ఆశర్లరవగణి”మహాతామ !నువువ
శిఖరం ఎక్ునక్ురలేదు. క్గవేర్ి తీరం లోని “తిరు యియ్యరు “చేర్ి, శివుని తప్సు్లో ధనుాడవెై చర్ితారు్డవు క్గవలసినది “అని చపిుంది. ఆమాటప్రక్గరం
మళ్ళళ ఆప్రదశ
ే గనిక్ే చేర్ి తప్సు్ చేశగడు ప్రమా శివుడు ప్గరవతీ సహితంగగ ప్రమ సంతోషంతో ప్రతాక్షమవగగ ప్రవశంతో ఇదు ర్ిపై అనేక్ క్ీరతనలు అలవోక్గగ
చప్గుడు. అవన్ని గ ప్ు ప్గరచురాం ప్ ందాయి.
అప్ుసగవమి భక్ీత ప్ర్లక్షక్ు అనేక్ సందర్గాలు ఏరుడా్యి. ప్ంప్క్గలూరులో శివ సేవక్ు వెడుతుంటే దార్ిలో బంగగరు ర్గసులు వజారల ర్గసులు క్నిపించాయి.
వగటిపై పై దృష్ిుపటు క్ శివధాానంతో ఆలయ్ం చేర్గడు. మర్ోసగర్ి గ౦ధరవ సీత ల
ి ు అతని దగా రక్ొచిు ప్రలోభ పటాురు. క్నెితిత చూడక్ ప్శుప్తి సమరణే చేశగడు.
ఆలయ్ ప్గరంతం లోని క్లుప్ు మొక్ులను పీక్ేసేవగడు, మటిుని చదును చేసి ప్ూలమొక్ులు నాటి న్నరు ప్ో సి పంచేవగడు. శివభక్తతలో అతడు తర్ించాడు.
అంతాశివమయ్ంగగ భావించాడు.
అప్గుసగవమి రచించిన ప్దాాలు గేయ్ాలు మయడువందలునాియి. ఇవి మయడుగరంథాలుగగ ప్రచురణ ప్ ందాయి. తమిళ శైవ వగజమయ్ం లో”తిరుముర్ెై”అని
ప్రసిదు చ
ి ందిన 12గరంథాల సంప్ుటిలో అప్గుసగవమి రచించిన పమ
ై యడు గరంథాలు ఉనాియి అంటే అతడు ఎంతగ ప్ు శివభక్ుతడయ ఎంతై మహాక్వియో
అరుమౌతుంది.

8 మౌన్న బాబా
బంగగల్ నదియ్ా జిలాల అజుదియ్ా గగరమంలో 1856 లో శివనాథ ఘోష్ క్ు మౌన్న బాబా జనిమంచాడు. తండిర హర్ి భక్ుతడే క్గని ప్ో లంప్ుటార నగలు నటార లేని
బీదసంసగర్ి. క్ుటటంబ ప్ో షణక్ోసం సగబాి ప్టు ణం చేర్ి క్ొంత డబుి సంప్గదించాడు. పదు క్ొడుక్ు ప్గార్ేలాల్, చినివగడు క్ునుీలాల్ ప్రభుతవబడిలో చదివగరు.
అందులో ఒక్ బరహమసమాజీయ్ ఉప్గధాాయ్ుడు ప్గార్ేలాల్ తలివితేటలు గుర్ితంచి ”క్ోప్ం ప్నిక్త ర్గదన్న సతవగుణం మంచిదని ప్రసీత ని
ి తలిల లాగగ చూడాలన్న. ధరమం
మాతరమె చనిప్ో య్ాక్ వెంటవసుతందని. ధరమమే అనిిటిన్న క్గప్గడుతుంది “అన్న తతవ బో ధ చేసేవగడు. ఇలా జాఞనామృతం ప్ ందిన ప్గార్ేలాల్, తముమడితో క్లిసి
మనోవిక్గసం ప్ ందాడు. బరహమసమాజ ప్గరరునలలో ప్గలొాని జాఞన విజాఞనాలు పంచుక్ొనాిరు. ఈ సో దరులను హిందూ మతం వెలి వేసింది.
తముమడిని చదివించాలని అని ఉప్గధాాయ్ వృతిత లో చేర్గడు. జలాుయి గుర్ి లో క్ొంతక్గలం ప్ని చేసి, తర్గవత రంగగప్ురం లో ఇంగలలష్ ప్గఠ శగల హెడ్ మాసు ర్
అయి చాలాక్గలం ప్ని చేశగడు. పళ్ల చేసుక్ొని క్గప్ురం రంగగప్ురం లో పటాుడు. సో దర్ి క్ూడా వీర్ితో ఉండేది. సంసగరం చేసత ునాి, జాఞన విక్గసం క్ోసం అరుర్గతిర
లేచి ధాాన సమాధి లోక్త వెళ్ళప్ో యిేవగడు. ర్ోజుక్ు మయడు నాలుగు గంటలక్ంటే ఎక్ుువ సేప్ు నిదరప్ో యిేవగడు క్గదు. సగమానా ఆహారమే తినేవగడు.
ఉప్వగసగల క్ుువగగ ఉంటూ, తర్గవత జీవితంపై చింతనతో గడిపేవగడు. 12 ఏళళతర్గవత భారా చనిప్ో యింది. వెైర్గగాభావం ప్రవేశించింది. మళ్ళళ పళ్ల చేసుక్ోమని

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

బంధువులు ఒతిత డి చేస,ేత తనను మళ్ళళ సంసగరక్ూప్ం లోక్త లాగవదు ని చపేువగడు. తముమడు ప్రయోజక్ుడై ధనం తగినంత సంప్గదించాడు. ఇంటిబాధాత అతనిక్త
అప్ుగించి యోగ సగధనక్ోసం ప్గార్ేలాల్ చితరక్ూట ప్రవతానిక్త వెళాళడు.

మయడేళళళ చితరక్ూట్స లో గడిపి తర్గవత రమామెైన ప్రక్ృతిక్త
ఆలవగలమెైన ఓంక్గర్ నాథ్ ప్రవతం చేర్ి, అనువెైన ప్రదేశం లో
తప్సు్ ప్గరరంభించి ఎండ వగనలోల నిదర ఉండమ లేక్, తిన్న తినక్ తీవర
తప్సు్ చేశగడు. యోగగసనం నుంచి అతడు లేవటం ఎవరూ
చూడలేదు. ఇతని క్ఠోర సగధన, తప్సు్ గమనించి లక్షమమ నార్గయ్ణ్
అనే మార్గవడమ, ఆప్రవత౦ పైనే ఒక్ గుహను వసతులతో ఏర్గుటట చేసి
అందులో ఉంచాడు. తప్సు్ క్ు ఎటిు ఆటంక్మయ లేక్ప్ో వటంతో,
మర్ింతఘోర తప్సు్ చేయ్గలిగగడు. ఎవవర్ితోనూ మాటాలడక్ుండా
నిరంతరం

మౌనంగగనే

గడిప్గడు.

ప్రజలలోక్త

వెడితే

భంగం

క్లిగిసత గరని గుహ వదిలి వెళళళవగడుక్గదు.ఆరునెలలు గడిచాక్ అతని
గ ప్ుతనం గుర్ితంచి అందరూ “మౌన్న బాబా “ అని పిలవటం మొదలు
పటాురు. అతని ఆసిత మయడు ఇతత డి చంబులు, ఒక్ చరమప్ు ముక్ు, ఒక్
ర్గతిప్లక్.

తోలుముక్ుపై

ప్డుక్ొని

ర్గతిముక్ును

దిండుగగ

వగడుక్ొనేవగడు.
అతనిి చూడాలని జన ప్రవగహం వచిు గుహ దావరం వదు
నిలబడేవగరు.

ర్ోగవిముక్తతక్త

తతవజాఞనానిక్త,

సిదు క్
ి త,

జాఞనోప్దేశగనిక్త జనం వచేువగరు. ఆ మార్గవడమ “నేను నిరుపేదను బాబా
క్ృప్ వలన మహా ధనవంతుడనయ్ాాను. నా ఐశవరాం అంతా నౌన్న బాబా యిే”అనేవగడు. ఓంక్గరనాథ దేవగలయ్ అరుక్ుడు మౌన్నబాబా వంటి
తప్స్ంప్నుిడిని తాను అంతవరక్ూ చూడలేదని చపేువగడు. క్ొదిుగగప్గలు క్ొంచం, మార్ేడు ఆక్ులప్సర్ే ఆయ్న ఆహారం. ఇలా చాలాక్గలం గడిచాక్ శర్లరం
శుష్ిుంచి ఎముక్ల ప్ో గుగగ మార్గడు. 1896 లో 40 ఏళళ చినివయ్సు లోనే సిదు ప్
ి ందాడు మౌన్నబాబా.

9-ప్వుహర్ల(ప్వన్స ఆహార్ల =ప్వుహర్ల =గగలి భో౦ చేసే )బాబా (సగవమి)

ఉతత రప్రదేశ్ జయనూుర్ జిలాల పేరమప్ురం లో అయోధాానాథ తివగర్ి అనే వెైషణవ బారహమణుడు ర్గమానుజ మతసుతడు విశుదు వరత నుడు. అని లక్షమమనార్గయ్ణ
సంసగరం వదిలి క్ుర్గులో భాగలరధీ నది ఒడు్న వటవృక్షం క్తంద క్ుటీరం ఏర్గుటట చేసుక్ొని యోగగభాాసం, హర్ిక్ీరతనం తో గడిపేవగడు. అయోధానాథుని
ముగుారుక్ొడుక్ులు గంగగర్గం,

హర్ిభజన దాస్ట్, బలర్గం. ర్ెండవవగడిక్త చినితనంలో మశూచి సో క్త క్ుడిక్నుి ప్ో యింది. అందరూ శుక్గరచారా అని

పిలిచేవగరు. హర్ిభజనుడు 1840 లో పేమ
ర ప్ురం లో ప్ుటాుడు. పదనాని లక్షమమనార్గయ్ణక్ు అంతుచిక్ుని వగాధి ర్గగగ ఇతడిని సేవక్ోసం తండిరక్ుర్గుక్ు
ప్ంప్గడు.

శుక్గరచారుాడు అందర్ి చేత పిలువబడే హర్ిభజన దాస్ట్ పతత ండిర ఆశరమంలో సేవ చేసత ూ చదువు నేర్గుడు.

చీక్టితో లేచి గంగగసగినం చేసి అధాయ్నం ప్ూర్ిత చేసి, వంట మొదలుపటేువగడు. పదతండిరక్త అతని

శిషుాలక్ు ముందు భోజనం పటిు తర్గవత తాను తినేవగడు. ఇలా ఒక్ ఏడాది గడిచాక్, హుసేనుప్ురం

లో ఉని శివరతి శగసిత ి వదు సంసుృతం నేరుుక్ోవటానిక్త ర్ోజూ వెళ్ల వచేువగడు. శంక్ర గగరమం లో ఉని

నంద ప్ండితునివదు “బాలబో ధం “,శ్రఘరబో ధం “అనే జయాతిష గరంథాలు క్ూడా అభాసించాడు. 13 ఏళళ

ఈక్ుర్గరడు వగాక్రణం పై మోజు ప్డి గగజీప్ురం లోని వేచన ప్ండితుని వదు ” సగరసవత “,చందిరక్” గరంథాలు

చదివి, ఏడాది తర్గవత గోప్గలప్ండితుని దగా ర ”వేదాంత ప్ంచదశి “నేర్గుడు. అసగధారణ మేధావిక్నుక్

క్ొదిుక్గలం లో నే ఇవన్ని నేర్ిి, సవగగరమం వెళ్ల మాతృమయర్ితని దర్ిశంచాడు.

1856 లో పదనాని లక్షమమ నార్గయ్ణ యోగి మరణించాక్, అంతాక్తరయ్లు య్ధావిధిగగ నిరవహించి

ఆశరమం లోనే ఉనాిడు శుక్గరచారా హర్ిభజనుడు. ఆశరమంలో అనేక్ దేవతవిగరహాలు సగుపించి నితా ప్ూజ

చేసేవగడు. ఇనిి సగధించినా మనశగశంతి ఉండేదిక్గదు. ఆహరం తినక్ు౦డా క్ొదిుగగప్గలు తాగేవగడు.

ప్గలుక్ూడా మానేసి క్టిక్ ఉప్వగసగలుని ర్ోజుల నోి ఉనాియి.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

1857 లో ఆశరమానిి శిషుాలక్ు అప్ుగించి తీరు య్ాతరలక్ు బయ్లేుర్గడు హర్ిభజనుడు. ఆసేతు హిమాచల ప్రాంతం ప్గదచార్ిగగ ప్రాటించి చివర్ిక్త “గిర్గిడ్”
ప్రవతం చేర్ి, ఒక్మహా ప్ురుషునివలన యోగ సగధన నేర్ిు, నిష్గణతుడై, మళ్ళళ తీరుయ్ాతరలు చేసి మయడేళళ తర్గవత ఇక్ుడిక్ే చేర్గడు. పదతండిర అసిత క్లు

గంగలోక్లిపి, క్ొతత సమాధి నిర్ిమంఛి దానిపై నలల ర్గతి ప్గంక్ోళళను చక్తుంచి సగుపించాడు. అక్ుడ ఇంటివదు తండిర చనిప్ో య్ాడు. గిర్గిడ్ వదలి “నేను “ప్దానిి
క్ూడా విసర్ిీంచి తనను “తాను “అని ఇతరులను “బాబు “అని, సీత ల
ి ను “తలిల “అని పిలవటం మొదలుపటాుడు. ఉదయ్ం ప్దిగంటలవరక్ు గంగగసగినం

జప్తప్గలు, ప్ూజ చేసేవగడు. గంగగనది మధాలో నిలబడి శ్రర క్ృషణ సత వం చేసేవగడు. ప్ూజతర్గవత నాలుగుగంటలు యోగగభాాసం చేసి, క్గసేప్ు బయ్టిక్త వెళ్ల

తిర్ిగివచిు వంట చేసుక్ొని తిని క్గసేప్ు విశగరంతి తీసుక్ొని మధాాహిం ఆశరమానిక్త వచిునవగర్ితో సతాులక్షేప్ం చేసి, మళ్ళళ యోగసగదనలో మునిగిప్ో యిేవగడు.
ర్ టు లుక్గలుటం వలన సమయ్ం వృధా అవుతోందని ప్గలు, మార్ేడాక్ులరసం మాతరమే తీసుక్ొనేవగడు. క్ొనేిళళతర్గవత సవగగరమం వెళ్ల తలిల ని వెంటపటటుక్ొని
మాఘ క్ుంభ మేళా క్ు ప్రయ్ాగ వెళాళడు. అక్ుడినుంచి గంగ ఒడు్నఉని

తనప్ూరవ క్ుటీరం చేర్ి, యోగసగదనక్ుఒక్ గుహ తయ్ారు చేసుక్ొని,

వగర్గలతరబడి యోగం లో గడిప్గడు. అతడు ఏ ఆహారం తీసుక్ోక్ుండా గగలిమాతరమే పీలిు జీవిసుతనిందున ప్రజలు “ప్వుహార్ల బాబా “ ప్వనం అంటే గగలి
ఆహారంగగ క్లబాబా అని పిలిచేవగరు.

విభయతి ప్ూసుక్ోవటం క్గని జడలు పంచుక్ోవటం క్గని చేసేవగడుక్గడు. జుటటు ముడి వేసుక్ొనేవగడు. గోచీ

ధర్ించి ప్గదాలదాక్గ లుంగల తో ఉండేవగడు. క్ొంతక్గలం తర్గవత తనగురువును చూడాలని గిర్గిర్

బయ్లేురగగ అయోధాలో ఉండగగనే గురువు హిమాలయ్ాలలో ప్గరణతాాగం చేశగడని తలిసి, అయోధాలో
ఒక్ వెైషణవయోగి వదు నూతన విజాఞనం ప్ ంది, తనక్ుటీరం లో ఉనాిడు. రథయ త్వం నాడు బయ్టిక్తవచిు

రథానిి క్ొంతదూరం లాగి, ఆశరమం చేర్వ
ే గడు. ప్రతి ఏక్గదశిక్త భక్ుతలక్ు అనుగరహభాషణం చేసి విజాఞన
వంతులిి చేసేవగడు. మిగగతక్గలమంతా తప్సు్లోనే.

తర్గవత వచిున తిరవేణీ ప్ుషుర్గలక్ు ర్ెైల్ లోప్రయ్ాగ వెళ్ల తిరవేణి ఒడు్న చిని క్ుటీరం లో,వేడి చలిక్త బాగగ
ఇబిందిప్డి, దగుా జవరం బాగగ వచిు బాధప్డగగ జనం మందులు తీసుక్ోమంటే వదు ని చపిు నా వినక్

ఖర్లదైన మందులు రుచిక్రమెైన ప్దార్గులు తచిుపటిు ప్ర్లక్షించేవగరు క్ొందరు బారహమణులు. వగటిని తీసి
నదిలోప్గర్ేసి వెళ్ళప్ో యిేవగడు. వగళళళ వచిు తమక్ు దయర హం చేశగడని ఆర్ోపిసేత “ఈ దాసుడు ఏ తప్ూు
చేయ్లేదు. మీర్ిచిున మందులు ర్ోగగనిక్ే సమర్ిుంచాను. క్గవగలంటే ప్ర్లక్షించండి “అనాిడు. ప్ర్లక్షిసేత వగాధి
నయ్మెైప్ో యిందని తలుసుక్ొనాిరు. ఇదంతా ఆశురాంగగ ఉండేది వగర్ిక్త.

ప్రయ్ాగలో ఉండటం ఇషు ం లేక్ తిరవేణీ సంగమ సగినం చేసి, తలిల ఉని చోటిక్త వెళ్ల ఇంటోల ఉండక్ుండా బయ్ట ఉదాానవనంలో ఒక్ర్ోజు గడిపి మళ్ళళఆశరమానిక్త

చేర్గడు. పదతండిర ఉనిర్ోజులోల ధనిక్ులు డబుి ధానాం ఆశరమానిక్త ఇచేువగరు. వగటిని ఆయ్న పేదలక్ు అతిధి అభాాగగతులక్ు, శిషుాఅలు ఖరుుపటేువగడు.
ఈయ్నా అలానే చేసేవగడు. ఒక్ర్ోజు ఒక్ పిచిువగడు దుడు్క్రరతో వచిు బాబాను క్ొటేు ప్రయ్తిం చేసేత శిషుాలు అడు్ప్డగగ అప్ుుడు హో మం చేసత ుని
సగవమి ప్ూరత య్ాాక్ క్ుటీరం బయ్టిక్త వచిు వగడిపై తీవర౦గగ దృష్ిు పడితే వగడు ఆగిప్ో యి పిచిుక్ుదిర్ి అతడిని వగడు ప్రమభక్ుతడై సగవమి సేవలో

ధనుాడయ్ాాడు. మర్ో సగర్ి ఒక్ మాయ్ావి సనాాసి వేషంలో వచిు ఇనిి విగరహాల ందుక్ు వీటి అలంక్గర్గనిక్త డబుి తగలేసత ునాివు అనగగ అక్ుర్ేలదని
క్గవగలంటే తీసుక్ోమని ఆశరమం తాళం చవి ఇచిు వెళ్ళప్ో య్ాడు. మర్గిడు భక్ుతలువచిు విషయ్ం తలుసుక్ొని దొ ంగసనాాసి సగవమిక్త దయర హం చేశగడని
తనిబో గగ ప్గర్ిప్ో య్ాడు.

ప్హార్లబాబా ఆశరమం వదిలి దేశగటనం చేసత ుంటే ప్ూర్లజగనాిథంలో ఒక్ భక్ుతడు చూసి రమమని ప్గరధేయ్ప్డినా ర్గక్ుండా, తీరుయ్ాతరలుచేసత ూ ముర్ిషదాబాద్ జిలాల

బరహమప్ురం లో గంగగ నదిఒదుున ధాానంలో గడుప్ుతుంటే ఒక్ వంగ దేశ్రయ్ుడు ఆశరమ౦ నిర్ిమంచగగ, అందులో యోగసగధన చేశగడు. 1888 ఆష్గఢ ప్ౌరణమి
నాడు బాబా గ ప్ు య్జఞ ం నెలర్ోజులు చేయ్గగ అందర్ి నుంచి విప్ర్లతంగగ అనిిరక్గల సహాయ్ సహక్గర్గలు లభించి దిగివజయ్మెైంది.

ఒక్ర్ోజు అరుర్గతిర గంగగ సగినం చేసి ఒడు్న యోగగభాాసం లో ఉంట విఘాిలుక్లిగి యోగ దృష్ిుక్త ఆటంక్ం క్లిగి, ఏదయ తల్లనిబాద జీరణక్ోశం లో ఇబింది పటిు,

క్షమణించటం మొదలుపటు గగ, ఏం జర్ిగిందని అందరూ ప్రశిిసుతంటే జవగబ్బవవలేదు. 1898 లో సగవమి సో దరుడు, ఆయ్నక్ొడుక్ు బదర్లనార్గణ, వగరణాసి క్గలేజి
ఆచారా భగవంతచార్ి, జనారున ప్ండితుడు, క్ొందరు పదు మనుషులు వచిు సగవమి ఆశరమందగా ర ప్రణశగలలో విడిది చేశగరు. బాబాక్ుటీరం లోనే ఉనాిడు.
క్ుటీరం నుంచి ప్ గ బయ్టిక్త వచిుంది. హో మథూమం అనుక్ొనాిరు అందరూ. సవచుమెైన ధూమం గమనించి బదర్లనార్గయ్ణ తలుప్ు లోప్ల వేయ్బడటం

గమనించి, క్ుటీరం పైక్క్
ె తు చూడగగ అగిి జావలలు గమనించాడు.క్ెవువనక్ేక్వేసి “మహాతామ అగిినారుటానిక్త అనుమతివవండి “అని ప్గరర్ిుంచాడు. సగవమి పక్
ై త
చూసి ఏదయ సౌజఞ చేశగడు అరుంక్గలేదు బదర్ిక్త. సగవమి శిషుాడు

భురగునాథుడు పక్ెక్తు చూడగగ, సగవమి అప్ుుడే సగినం చేసినటట
ల వెంటటరక్లు తడిసి శర్లరం

బంగగరు రంగులో ఉనిటట
ల ,శర్లరమంతా నెయిా ప్ూసి ఉనిటట
ల , “దరాగడి్ గోచి” తడిగగ ఉనిటట
ల గమనించాడు. సగవమి ప్దామసనం లో యోగ ముదరలో

ఉనాిడు. శర్లరం నుంచి మంటలు వసుతనాియి, యోగదండం క్తంద ప్డి ఉంది. క్ొదిు క్గలానిక్ే మంటలు శర్లరమంతా వగాపించాయి. క్దలక్ నిశులంగగ క్ూరుుని

ఉనాిడు బాబా. మర్ి క్ొంతసేప్ులో బరహమ రంధరం బరదుల ై సగవమి ప్గరణవగయ్ువు అన౦త వగయ్ువులో క్లిసిప్ో యింది. అంటే సర్ెైన ముహూరత ం చూసుక్ొని
ప్వుహర్ల బాబా ఆతమ తాాగం చేసుక్ొనాిడనిమాట.
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1890 సగవమి వివేక్గనంద బాబాను

ఘాజీప్ూర్ లో సందర్ిశంచాడు. క్గన్న

బాబాతో

మాటాలడటానిక్త

ఇంటరువయ

చేయ్టానిక్త క్ుదరలేదని, 21-1-1890

లో ఒక్ ఉతత రం, అదేనెల 31 న మర్ో

ఉతత రంలో బాబా ఎవర్ిన్న చూడటానిక్త

ఇషు ప్డటం లేదని, నాలుగుర్ోజులతరవగట

ఫిబరవర్ి 4 న ఇంక్ో ఉతత రం లో. through

supreme good fortune, I have

obtained an interview with Babaji. A

great sage indeed! — It is all very

wonderful, and in this atheistic age,

a towering representation of marvellous power born of Bhakti and Yoga!” అని ఉతత రం ర్గశగడు ఇంటరువయ దొ ర్ిక్మ
త ాటాలడి నందుక్ు ప్రమ సంతోషంతో.
తీవరమెైన నడుం నేపిుతో బాధప్డుతూ క్ూర్ోులేక్, క్దలలేక్, యోగగసనాలు వేయ్లేక్ బాధప్డుతూ బాబాను చూశగక్ శిషుాడిగగ సీవక్ర్ించమని క్ోర్ితే సర్ే
అనాిడు బాబా ఈ విషయ్ం తలియ్జేసత ూ వివేక్గనంద “ I have sought refuge in his grace; and he has given me hope — a thing very few may
be fortunate enough to obtain. It is Babaji’s wish that I stay on for some days here, and he would do me some good. So following this

saint’s bidding I shall remain here for some time. “అని ఫిబరవర్ి 4 న మర్ో ఉతత రం ర్గశగడు. మర్గిడు దీక్షా సీవక్గరం అనగగ ముందు ర్ోజు ర్గతిర సగవమి

వివేక్గనందక్ు ర్గమక్ృషణ ప్రమహంస క్లలో విష్గద వదనం తో క్నిుంచగగ, తనను గురువు ప్రమహంసమాతరమే అని నిశుయ్ంగగ భావించి ప్వహార్ల బాబా
శిషార్ిక్ం వదు నుక్ొనాిడు ప్రమహంస శిషుాదయ్ాాక్ క్ూడా ప్హార్ల బాబా ప్రభావం వివేక్గనడునిపై ప్ో లేదని ప్రమహంస తర్గవత ప్హార్ల బాబా మాతరమె
గ ప్ువగడని చపేువగడని సిసుర్ నివేదిత చపేుది. బాబాపై ఒక్ పదు వగాసం ర్గసి సగవమి ప్రచుర్ి౦చాడుక్ూడా. ఒక్సగర్ి సగవమి బాబా ను “బో ధనలతో సగమాజిక్

సేవ చేయ్వచుుక్దా “అని అడిగిత ““భౌతిక్ సేవ మాతరమె సేవ అనుక్ొనాివగ ?శగర్లరక్ క్తరయ్లు లేక్ుండానే మనసులను బుదిుని ప్రభావితం చేయ్వచుు “అని
బదులిచాుడు బాబా Do you think that physical help is the only help possible? Is it not possible that one mind can help other minds even

without the activity of the body?
Pavhari Baba to Vivekananda
Quotation

“Remain lying at the door of your Guru like a dog.”అని వివేక్గనందక్ు బాబా బో ధించాడు. అంటే గురువుపై అచంచల భక్ీత విశగవసగలు ఉంచాలని
అరుం అందులో ఉనిటట
ల వివేక్గనంద వివర్ించాడు.

బాబా 1898 లో ప్గరణతాాగం చేసినటట
ల సిసుర్ నివేదిత తలియ్జేసింది. సగవమి నిశులానంద “ the saint, having come to realize the approaching end of

his earthly life, had offered his body as the last oblation to the Lord, in an act of supreme sacrifice.”అని అంజలి ఘటించారు.. ప్హార్లబాబా
మరణవగరత సగవమి వివేక్గనందక్ు ఆలోమర్గలో ఉండగగ చేర్ింది.

10 ఖయజేజీ సగవమి

జీవితమంతా హర్ినామ సంక్ీరతనతో గడిపన
ి ఖయజేజీ సగవమి ఉతత రభారతానిక్త చందినవగడు. తన అవసగన దశ దగా రక్ు వచిుందని గరహించి ఒక్ర్ోజు శిషుాలను
దగా రక్ు పిలిచి “నేను ఈలోక్ం వదిలి వెైక్ు౦ఠగనిక్త వెళళళ సమయ్మొచిుంది. నేను వెైక్ుంఠం చేరగగనే ఆశరమం లోని శంఖం ఘంట, ఇతరవగయిదాాలు వగటంతటిక్త
అవే మోరగుతాయి. ఆ శుభ ధవని విని, నా దేహానిక్త అంతాక్తయ్
ర లు చేయ్ండి “అని చప్గుడు. క్ొదిు నిమిష్గలలోనే సగవమీజీ ప్గరణాలు వదిలాడు. క్గని శుభానాదం
వినిపించలేదు. ఆశరమంలోని వగయిదాాలన్ని ఎక్ుడపటిునవి అక్ుడే ఉనాియిక్గని వగటిలోంచి నాదం ర్గనేలేదు. శిషుాలదుఖానిక్త అంతం లేదు విశుదు వరత నుడు
నిరమలమనసుుడు ఐన సగవమి వెైక్ుంఠం తప్ుక్ చేరతాడని వగర్ి విశగవసం క్గని ఇప్ుుడా సూచన క్నిపించలేదు. ఈ సగవమితో సమానుడైన శిషుాడు
యోగగనంద సరసవతి ప్రక్ు ఊర్ిలోనే ఉంట వెళ్ల తలియ్ జేయ్గగ ఆయ్న హుటాహుటిన వచాుడు. సగవమి ప్గర్ిువ దేహానిక్త నమసుర్ించి శిషుాలు
చపిుందంతావిని, ఆశరమం నాలుగు మయలలా ప్ర్ిక్తంచి చూశగడు. అక్ుడ ఉని మామిడి చటటు,దానిక్త ప్ండిన ప్ండు చూసి ““మన గురూజీ వెైక్ుంఠం చేరలేక్
ప్ో య్ారు. అందుక్ే శంఖధవని వినబడలేదు. దీనిక్త ఒక్ క్గరణం క్నిపిసత ో ంది. దేహ తాాగ సమయ్ం లో ప్గరణిక్త దేనిపైన అయిన భోగేచు క్లిగితే వెంటనే దానిక్త
అనుక్ూలమెైన చోట శర్లరం ప్రవేశిసుతంది. మనసు ప్ూర్ితగగ సగవధీనమెై క్ోర్ిక్లు ప్ూర్ితగగ నశిసేత నే ప్ునరీనమ ఉండదు. లేక్ప్ో త ప్ునరపి జననం ప్ునరపి మరణం
తప్ుదు.ఈ మామిడి చటటుక్ుని ప్ండు మీద సగవమి వగంఛ ఉండటం చేత, అది ఆప్ండుమీదే వగలి ఉంది. ఆయ్న ప్ునరీనమ క్ూడా అందులోనే ఉనిది.
ఆప్ండుక్ోసి తచిు, ర్ెండు ముక్ులు చేసి చూడండి. అందులో మనసగవమి ప్ురుగుగగ ఉండటం గమనిసగతరు “అనాిడు.
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యోగగనందుడు చపిునటేల శిషుాడు మామిడి ప్ండు క్ోసి తచాుడు. యోగగనంద జాగరతతగగ ప్ండును ర్ెండుముక్ులు చేయ్గగ ఆయ్న చపిునటేల ఒక్ ప్ురుగు
అందులో క్నిపించింది. వెంటనే ఆప్ురుగు చచిుప్ో యింది. ఆ వెనువెంటనే వెైక్ు౦ఠప్తి శ్రర మహా విషు
ణ వు దివా రధం లో క్ూరుుని క్షణక్గలం దివా దరశనమిచిు
అంతర్గునమయ్ాాడు. ఆ వెంటనే ఆశరమం లోని సగవమి శంఖం,ఘంటం మొదల ైన వగయిదాాలు దివా నాదం చేశగయి. ఆచారా శేఖరుడు వెైక్ు౦ఠం చేర్గడని
చాలా సంతోష్ించారు శిషాబృందం. తర్గవత సగవమి ప్గర్ిువ దేహానిక్త అంతాక్తరయ్లు చేశగరు.
మరణ సమయ్ం లో ఎక్ోర్ిక్ ఉంట ఆక్ోర్ిక్ తీర్ేదాక్గ మర్ో జనమ ఎతు
త తారని మన శగసగతరలు భగవదీా త చప్గుయి. క్నుక్ అంతా సమయ్ంలో చితత ం ఈశవర్గ౦క్తతం
గగ ఉంచుక్ోవగలని ఒక్ సూచన ఇందులో ఉనిది.

11 లాలాచారా సగవమి

భగవదారమానుచారుాల వగర్ి ముఖా శిషుాడు, అలులడే లాలాచారాసగవమి. గురువే దైవం అని సంప్ూరణంగగ నమిమనవగడు. ప్రమభాక్గతగేరసరుడు. ఒక్ర్ోజు నది

ఒడు్న తిరుగుంటే ఒక్ శవం క్ొటటుక్ు ర్గవటం చూసి, దానిక్త అంతాక్తరయ్లు చేయ్ాలనుక్ొనాిడు. నదిలో దిగి శవగనిి వీప్ుమీద మోసుక్ొని వచిు తన ఇంటిక్త
తీసుక్ువెళ్ళ

ప్ుష్గులతో శయ్ా తయ్ారు చేసి దానిపై ప్డుక్ోబటిు వెైషణవ సంప్రదాయ్ం లో అంతేాష్ిు

చేశగడు. సగినం చేసి ఇంటిక్త వెళ్ల ఆ

అప్ర్ిచితునిక్త శగరదు ం క్ూడా పటిు, బంధు మితురలను భోజనాలక్ు పిలిచాడు లాలా. ఎవడయ క్ోన్స క్తసగు క్ు ఈ ప్నులు చేయ్టమేమిటి అని ఎవవరూ వెళళలేదు.
మనసులో మిక్తులి బాధప్డి గురువు ర్గమానుజులక్ు నివేదించాడు.”నువువ చేసింది మహతత ర క్గరాం. మయరుులు న్న గ ప్ుతనం గుర్ితంచలేరు విచార్ించక్,
ఇంటిక్త వెళళళ “అని ఊరడించాడు.
లాలాచారా ఇంటిక్త వచిు ఒక్ అదుాత దృశగానిి చూసి అవగక్ుయ్ాాడు. ఇంటోల ఎందర్ో అతిధులు దివాక్గంతి శర్లరుల ై ఊరుేప్ుండార లతో ప్రమ వెైషణవ
శిఖామణులుగగ గోచర్ించారు. వగరంతా ప్రవశంతో విషు
ణ నామ సంక్ీరతనం చేసత ూ ఆనందంతోనృతాాలు చేసత ునాిరు. ఇంటోల వండి న భక్షా భోజా లేహా చోష్గాలను
క్డుప్గర్గ వగరంతా భుజించారు. ఇదంతా తన గురుమహిమాక్టాక్షంగగ భావించాడు లాలా చారా. ఈ క్ోలాహలం చూసి, ఇరుగు ప్ రుగు వగరు వచిు చూసి దివా
సుందర విగరహాక్గరులు భోజనం చేయ్టం గమనించి అమితాశురా ప్డా్రు. లాలాచారా తమను ఎంతో మర్గాదగగ భోజనాలక్ు ఆహావనిసేత తూలనాడి తిరసుర్ించి
వెళలక్ప్ో వటం తప్ుు అని గరహించి ఆయ్న ప్గదాలపై వగరలి క్షమాప్ణ క్ోర్గరు. అప్ుుడు లాలా “దుఖి౦చక్ండి. ఆమహాతుమలు తిని వదిలేసిన ఉచిుసు ం భుజించి
అనిి దుఖాలను చింతలను ప్ో గ టటుక్ొని ప్రమానంద విభయతి ప్ ందండి “అనాిడు. వగరంతా మహా ప్రసగదం అని అలాగే తినాిరు.
“అనాధ పేరత సంసగురం క్ోటి య్జఞ ఫలం “అని మనం సూక్తత వలిల సత గంక్గని ఆచరణ లో అవలంబ్బంచం. శవగనిి చూసేత నే ప్గప్ం అనిటట
ల , ముటటుక్ొంటే ఏదయ
మునిగిప్ో యినటట
ల భావిసగతం. శవంతో సమశగనానిక్త వెళళటం నేరం ఘోరం అనుక్ొంటాం. ముసిల ం సో దరులు ఇందులో గ ప్ు ఆదరశంగగ ఉంటారు. శవ పేటిక్
మోయ్టం ప్వితర క్గరాంగగ భావిసగతరు. మన దక్షిణ దేశంలోక్ంటే ఉతత ర హిందూ దేశం లో శవగలను మోయ్టానిక్త ఏ ప్టిుంప్ూ ఉండదు. పిలల ా జెలల ా పినాి
పదాుఅందరూ ఆప్ని చేసి ఎంతో సంతోష్ిసత గరు.అది తమ విధిగగ ఎంచుక్ొంటారు. ఆ విశగల హృదయ్ం అందర్ిక్ీ ఉండాలని క్ోరుక్ొందాం.

12 దీప్గ౦క్ుర సగవమి

బౌదు ర్గజు గోవి౦దప్గలుడు విక్రమప్ురం ర్గజధానిగగ ప్గలించేక్గలం లో, దానిక్త దగా రగగఉని వజర యోగిని అనే ప్లల లో క్ీర.శ 980 లో దీప్గంక్ురుడు ప్ుటాుడు.
ఇతడిని ఆదినాథుడు అనిపిలిచేవగరు. గ ప్ు గురువు వదు చేర్ి మహా విదావ౦సుడయ్ాాడు. పళ్ల చేసుక్ొని క్ొంతక్గలం సంసగర సుఖం ప్ ంది , ఇలులవదిలి విశేష
శరమ చేసి హిందూ బౌదు శగసగతరలలో గోప్ుప్గ౦డితాం సగధించాడు. ధరమ రక్షితుని వదు బౌదు దీక్ష తీసుక్ొనాిడు. ఆక్గలం లో బర్గమలో బౌదు ం బాగగ వగాపించిఉంది.
క్ొంతమంది వరత క్ులు ఏనుగులు ఎక్తు బర్గమ వెడుతుంటే వగళళతోక్లిసి 13 నెలలు ప్రయ్ాణం చేసి ఆదేశం చేర్గడు.
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చందర క్ీర్త ి అనే మహన్నయ్ుని చేర్ి యోగ శిక్షప్ ంది, 12ఏళళళ గడిపి సిదు ుడై భారత దేశం
తిర్ిగి వచాుడు. మగధ బౌదుులాతడిని”ధరమప్గలుడు “గగ సీవక్ర్ించగగ అతనిక్ీర్త ి దశదిశలా
వగాపించింది. ర్గజా నాాయ్ప్గల్ అతని ప్రతిభను గుర్ితంచి ప్రధాన య్ాజక్ుని గగ (ఋతివక్ుు)
నియ్మిసగతనని అంటే ఒప్ుుక్ోలేదు. ఆక్గలం లో టిబట్స దేశగనిి హాలలామల్ అనే ర్గజు దయ ర్ింగ్
నగర్గనిి ర్గజధానిగగ ప్గలిసుతనాిడు. ఆదేశంనుంచి క్ొందరు బౌదు సగధక్ులను భారత దేశగనిక్త
బౌదు ధరమం విశేషంగగ నేరుుక్ోవటానిక్త ప్ంప్గడు. వగరు చాలా చోటల తిర్ిగి చివర్ిక్త మగధ చేర్ి
దీప్గక్ుర్ిని ప్రజఞ ా విశేష్గలు తలుసుక్ొని, అతని సేవించి విజాఞనం గడించి తమతో టిబటటుక్ు
రమమని ఆహావనించారు. దీప్గ౦క్ురుని ఎలాగెైనా తీసుక్ురమమని వగర్ిక్ీ ర్గజు లక్షలాది
బంగగరునాణాలు ప్ంప్గడు. క్గని యితడు అంగలక్ర్ించలేదు.
టిబట్స

ర్గజు

ఒప్ుుక్ోక్ప్ో తే

చనిప్ో య్ాక్

అతని

క్ొడుక్ులు

దీప్గ౦క్ురుని

ప్గరర్ిుంచి,

నిరింధించి బలవంతంగగ టిబట్స తీసుక్ు వెళాళరు. అక్ుడ 15 ఏళళళ

బౌదు ధర్గమనిి బో ధింఛి విశేషక్ీర్త ి సగధించాడు. 1035 లో 55 వ ఏట దీప్గంక్ురుడు లాసగ
నగరం లో నిర్గాణం చందాడు. ఇప్ుటిక్ీ టిబట్స, చైనా బౌదుులు దీప్గ౦క్ురుని సమర్ిసత గరు.

13 క్మలాక్గంత సగవమి

వంగ దేశం బర్గుేన్స ఇలాల అ౦బ్బక్గక్గలాి గగరమంలో వంగశక్ం 1179 లో క్మలాక్గ౦త సగవమి ప్ుటాుడు. తండిరది వెైదిక్ వృతిత .చినితనంలోనే తండిర చనిప్ో తే,
తలిల ఊర్ిబడిలో చదివించింది. మాతృభాషతోప్గటట,

సంసుృతంక్ూడా ప్టటుదలగగనేర్ిు గ ప్ువగడయ్ాాడు. చినితనలోనే గరంథ రచనలు చేయ్టం

ప్గరరంభించాడు. క్వితవంలో దిటు అనిపించాడు రసబందురక్వితవం ర్గసేవగడు. సంగలతంలోనూ నిష్గణతుడయ్ాాడు. క్ంఠ సవరం మహా మాధురాంగగ ఉండటం తో
వినేవగరు ప్రవశి౦చే వగరు. గగను రవగగనానిి మర్ిపించేవగడు. శగంతదయ్ా పేరమ ప్ర్ిప్ూరుణడు. ఇతని గుణ గర్ిసుతక్ు మెచిు బర్గుేన్స ర్గజు తేజచందర బహదూర్
ఆసగున ప్ండితునిగగ 1216 న నియ్మించి గౌరవించాడు.
ర్గజధరమం నిరవర్ితంచి మిగిలినక్గలం దుర్గా దేవి ఆర్గధనలో గడిపేవగడు. రసరమా గలతాలు అమమవగర్ిపై రచించిప్గడేవగడు. ఆ గగనానిక్త జడప్దార్గులు సైతం
చైతనాం అయిేావని చపేువగరు. ర్గజు ఇతనిని తన ఆచారుాని చేశగడు. క్ోటం హాట్స లో అనిివసతులతో సుందరభవనం క్టిుంచి అందులో ఉంచాడు. ప్ూజలక్ు
భజనలక్ు ర్గజు మర్ క్ ప్రతేాక్ మందిరం నిర్ిమంచి ఇచాుడు. ప్ూజలక్ు భజనలు దసర్గలలో ప్గరతేాక్ంగగ చేసే దుర్గాప్ూజక్ు ఖరుు అంతా ర్గజే భర్ించే వగడు.
భారా గుణవతి. సదా ప్తిసేవలోదుర్గా

మాత సేవలో గడిపేది. భరత సేవలో ప్గలూ ర్గతిర సేవ చేసేది భారా అని తలచి అతడు భావోదేరక్గనిక్త

గురయిేావగడు అప్ుుడామె శగంతంగగ పేరమతో అనునయించేది.
ఒక్ ర్ోజు ర్గజయదయ ాగి వచిు “మహాశయ్ా !ప్వితర జీవితానిక్త క్గమిన్న క్గంచనాలు బంధనాలు క్గవటం లేదా ??”అని అడిగగడు క్మలాక్గ౦తు డు “సీత ల
ి ు భగవతి
సవరూప్ులు “సిత య్
ి ః సమసత ః సక్ల జగత్ “.సీత ి రతిం. అలాంటిది సగధనాలక్ు అడ్ ంక్ీ క్గదు “నాసిత భార్గా సమో బనుుఃనాసిత భార్గా సమాగతిః-నాసిత భార్గా సమో
లోక్ే సహయో ధరమ సంగరహే “. ఆమె శక్తత సవరూపిణి “అనాిడు. మనసు తృపిత చంది శిషుాడయ్ాాడు.
క్ొంతక్గలానిక్త భారా మరణించింది. చితిపై ఆమెను చేర్ిు మృదు మధురంగగ గలతాలాప్న చేసత ూ నృతాం చేశగడు. తనమయ్తవంలో నృతాం చేసి ఆమె
అంతాక్తరయ్లు నిరవర్ితంఛి మహదానందంతో ఇంటిక్త చేర్గడు. ఒక్సగర్ి వేర్ే ఊర్ిక్త వెడుతుంటే “ఓడగగయ్ “అనే గగరమం దగా ర బందిప్ో టట దొ ంగలు క్తు
త లూ బలాలలతో
మీదక్ు ఉర్ిక్గరు. ఏమాతరం భయ్ం లేక్ుండా మృతుావు సమీపిసత ో ంది అని ప్రమానందంతో గగనం చేసత ూ నాటామాడాడు. ఆమధురమంజుల గగనానిక్త
బందిప్ో టల హృదయ్ాలుక్ర్ిగి

సగష్గుంగ నమసగుర్గలు చేసి వెళ్ళప్ో య్ారు. భయ్రహితుడు

భగవతిని సిురంగగ మనసులో క్ొలువు చేసుక్ొనివగడు

క్మలాక్గ౦తుడు తనమరణం దగా ర ప్డిందని గరహించి ర్గజును తనదగా రక్ు పిలిపించి ధర్ోమప్దేశం చేసి, ప్గరమార్ిుక్ విషయ్ాలు బో ధించి ర్గజు
మనసుక్ు ప్రశగంతత చేక్ూర్గుడు. తనను క్త౦దప్డుక్ోబటు మని చపిు, ప్డుక్ోబటు గగనే ప్గరణాలు విడిచాడు. అదే సమయ్ంలో దగా రుని భోగవతీ నది బాగగ
ఉబ్బక్త అందర్ిక్ీ ఆశురాం క్లిగించిందని ఇప్ుటిక్ీ బంగగల్ లో చప్ుుక్ొంటారు. సగరుక్జనుమడు క్మలాక్గంత సగవమి.

14 అరుీన మిశరసగవమి
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అరుీనమిశర ప్ండితుడు ప్ురుష్ో తత మ ధామం లో బ్బచుమెతిత జీవించే ప్రమ సగదు, ఉదార,
శగంత, భక్తతసవభావుడు. సదా భగవదీా త ప్గర్గయ్ణ చేసేవగడు. గలతారుసగరం గరహించి టీక్
ర్గశగడు. ఇప్ుటిక్ీ ఉతత రదేశం లో దీనిక్త విశేష ఆదరణ ఉంది. గలత 9వ అధాాయ్ం 22వ
శోలక్గనిక్త టీక్ర్గసూ
త “యోగ క్షేమాం వహామాహం “అనేదానిపై సందేహం వచిు “ప్రతాక్ష భావం

ప్ూని ఉంటాను “అని చపిున గలతాచారుాని వగక్ాం సతాం క్గదని భావించిక్ొటేుసి “ప్ర్ోక్షభావం

లో ఉంటాను అనే అరుం వచేు శబాునిి” ఇర్ిక్త౦చాడు. భగవదీా త భగవగనుని శర్లరం క్నుక్, ఈ
క్ొటిువేత ప్రమాతమక్ు దబిగగ తగిలి, మిశగరక్ు జాఞనోదయ్ం క్లిగించటానిక్త మొదటోల గగలివగన
క్లిుంచాడు.

భిక్షాటనం చేసనే
ేత క్ుటటంబప్ో షణ జర్ిగేదిక్నుక్, గగలివగనక్ు బయ్టిక్త వెళళలేక్ దంప్తులు

ప్సుత ఉనాిరు. మర్గిడు భిక్షక్ోసం బయ్లేుర్ితే విప్ర్లతమెైన వరషం లో దూరం ప్ో లేక్
క్ూలిప్ో బో తుని

గుడిసలో

తలదాచుక్ొనాిడు.

ఇంతలో

ఇదు రు

బారహమణబాలురు

శర్లరమంతా రక్త ం క్గరుతూ మిశర ఇంటిక్త వెళ్ల మిశగర ఆహారప్దార్గులు ప్ంప్గడని చపిు ఒక్

ర్ెండు మయటలు భారాక్తచాురు. ఆమె ఆశురాప్ో యి వగళళ శర్లరం రక్తమయ్ం అవటానిక్త

క్గరణం అడిగి అలాంటి క్ోమల శర్లరులను తనభరత ఎలా అంత పదు బరువుగల మయటలు,
ఇచిు ప్ంప్గడు అని బాధప్డి వగళళ వృతాతంతం అడిగింది. వగళళళ తమ తలిల దండురలు
బీదవగరని

తామిదు రం

మయటలు

మోసి

సంప్గదించి

క్ుటటంబ

ప్ో షణక్ు

సగయ్ప్డుతునాిమని, ఆ మయటలిచిు రమమంటే వచాుమని ఆయ్నక్ు ఆక్లి బాధతో

మతి సిత మితం తపిు పిచుక్ోప్ంతో తమను ఒక్ ఇనుప్క్డమ్ తో క్ొటు డని ఆయ్నింటిక్త ర్గగగనే అడిగిత నిజం తలుసుత౦దని చపిు మయటలు దించి వెళ్ళప్ో య్ారు.
భరత క్ే ప్రమాదం జర్ిగిందయ అని క్ంగగరుతో తన ఇదు రు పిలలలిి వొళళళ నేసుక్ొని

ఏడుసుతంటే పిలలలిదు రూ యిగిర్ి ప్ో య్ారు. ఇంతలో మిశగర వచిు విషయ్ం తలుసుక్ొని,

వగలల ర్ోప్ుర్ెఖల లాఉనాియ్ని అడగగా, పదు వగడు బంగగరం రంగులో చినివగడు
నలుప్ురంగులో ఉనాిరని, ముఖాలలో దివా తేజసు్క్నిపించిందని

చవులక్ు

బంగగరు క్ుండలాలునాియ్ని చపిుంది. “అయోా భగవగనుల నుక్ొటిుంది నేనే “అని

మయరుప్ో య్ాడు దురంత వేదనతో. ఆమె క్ూడా మయర్ిుతుర్గల ైంది. క్గసేప్టిక్త

ఇదు రూ తేరుక్ోనాిక్ అతడు “వచిున వగరు శ్రరక్ృషణ బలర్గములే. వగర్ి దరశనభాగాం

ప్ ందిన అదృషు వంతుర్గలవు “అని చప్గుడు.క్లం తో గలతలో తాను వహామాహం

“మాటక్ోటేుసి వేర్మ
ే ాట ర్గసినందుక్ు జగదీశుడిక్త తీవరమెైన దబి క్ొటిుందని,

ప్శగుతాతప్ ప్డి, తను చేర్ిునమాట తీసేసి మళ్ళళ య్ధా ప్రక్గరమే ఉంచాడు. ఇంక్గ

ఎక్ుువ శరదు ాసక్ుతలతో హర్ి సేవనం చేశగడు. ఇదు ర్ి భక్తతక్ీ మెచిు క్ృషు
ణ డు సగక్షాతుర్ించి

ధనుాలనుచేశగడు.

దార్ిదరయం క్ఠోర దీక్షక్ు క్గరణం క్గవగలి. సేవగధరమం, ప్శగుతాతప్ం విశగవసం, అనుక్ూల

దాంప్తాం జీవనుమక్తతక్త హేతువులు.

15 మహంతజీ

భక్త మహంత జీ ఒర్ియ్ా దేశగసుత డైన నిరుపేద క్ృషణ భక్ుతడు. భారా మహా సగధివ. ఒక్మగపిలల ాడు ఇదు ర్గడపిలలలు.ఒర్ిసగ్లో క్గటక్ం వచిు తిండిదొ రక్టం
క్షు మెైంది. దర్ిదరబాద భర్ించలేక్ క్ుటటంబం ప్ో ష్ించలేక్ మహంత్ క్ృషు
ణ డే దిక్ుు అని క్టిక్ ఉప్వగసగలతో ఉనాిరు. వీర్ిని చూడలేక్ “క్ృష్గణ, క్ృష్గణ “అని

మయరుప్ో యిేవగడు. భారాక్ూడా అతనిబాధ గరహించి అతనిక్త సేిహితుల వర్ెైనా ఉంట వెళ్ల ఆశరయిదాుమని సలహా చపిుంది. “దీనబంధు’ అనే సేిహితుడు
ఉనాిడని, అతడు “న్నలాచలం “లో ఉంటాడని, అంతదూరం ఈ ప్ర్ిసు తి
ి లో వెళళలేమని చప్గుడు. ఎలాగెైనా వెళ్ల పిలలలక్ెైనా ఎంతో క్ొంత ఆహారం సంప్గదించాలి
అని చప్ుగగ అందరూ క్లిసి బయ్లేుర్గరు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

చాలాప్రయ్ాణ౦

క్షు నసగులుప్డి

చేసి

ప్ూర్ల

జగనాిథంచేర్గరు.

ఆలయ్ంలో ఘంటా శంఖానాదాలు మినుి ముటటుతునాియి. సింహదావరం
దగా ర వీరంతా నిలబడా్రు. జనంబాగగ ఉనాిరు తోసుక్ు వెళళటం క్షు ం

అనిపించింది. దావరం బయ్టనుంచే జగనాిథ దరశనం చేసి ప్ులక్త౦చి
గంజిక్గలువదగా ర

చతిక్తలప్డా్రు.

“ఇంక్గ

ఆలసాం

ఎందుక్ు

మీ

సేిహితుడిదగా రక్ు వెళ్ల అడిగి ఏదైనా తీసుక్ు రండి “అంది భారా. అతడు

“మితురడు ఎంతో మంది జనసమయహం లో ఉనాిడు. క్గసేప్ు ఓపిక్ప్టటు.

అప్ుుడు వెళ్ల క్లుదాుం. దూరంగగనెైనా చూశగం క్దా ఆతృపిత చాలు. చావు

గుర్ించి దిగుల ందుక్ు ?.ఇది మితురని పేమ
ర ప్ూర్ిత నివేదన మెైన
అమృతతులామెైన గంజి. దీనేి అందరం తాగుదాం “అనగగ అందరూ
దయ సిళళతో ఆగంజే ప్ంచభక్షా ప్రమానింగగ భావించి క్ళళక్ు అడు్క్ొని

క్డుప్ు నిండా తాగగరు. ఆయ్ాసం తో ఆ గటటుపైనే విశరమింఛి నిదరలోక్త
జార్గరు.

క్డుప్గక్లి తీరక్ మెలక్ువవచిు “జగనాిధా జగనాిధా “అని దిక్ుులు

పిక్ుటిలేల టట
ల ఆర్ితగగ అర్ిచాడు మహంత్. ర్గతి గోడలలోప్ల బందీ అయిన

జగనాిథుని హృదయ్ం క్ర్ిగిప్ో యింది. క్షణం ఆలసాం చేయ్క్ుండా

బారహమణబాలుని వేషం లో ఒక్ బంగగరుప్ళ్లం నిండా మధురప్దార్గులతో చరచర్గ నడిచి మహంత్ దగా రనిలించి “నెచుల్ల !లేవండి. మీక్ోసమే మంచి మిఠగయిలు

తచాును. తీసుక్ొని తృపిత గగ తినండి “ అనాిడు. మయరునుంచి లేచిన మహంత్ క్ు ఆమాటలు వినిపించాయిక్గని, క్ళళళ తరవలేదు. అలా మయడు సగరుల

లేప్గడు దేవగది దేవుడు. భారాక్ు మెలక్ువవచిు “మీ సేిహితుడు అనుక్ొంటా దావరం దగా ర నిలబడి పిలుసుతనాిడు లేవండి “అనిది. అతని అనుమానాలు
ప్టాప్ంచల ై లేచి పిచిువగడిలాగగ ఆసుందర బారహమణ బాలుడిని చూశగడు. ప్ళ్ళం బరువుతో బాలుడి చేతులు వణుక్ుతునాియి. మహంత్ చయిా చాప్గగ
బాలుడు ఈతని నెతితపై ప్ళ్ళం పటాుడు. శర్లరం గగుర్ ుడిచింది. ఏదయ మాటాలడాలనుక్ొంటటనాిడుక్గని మాటలు ర్గవటం లేదు. బాలుడి ప్గదాలపై ప్డి ఏదయ
చప్గులనుక్ోనాి,ఏదీ సుృహక్ు ర్గవటం లేదు. బాలుడు అదృశామయ్ాాడు.

మిఠగయి ప్ళ్ళం పిలలల ముందు పటాుడు. ఆనందంగగ, సంతృపిత గగ అందరూ భుజించారు. ప్గరసగదమంతా తినేశగరు. భారా ప్ళ్ళం క్డిగి శుభరం చేసి మితురనిక్త

ఇచిురమమని చప్ుగగ,ఆలయ్ంలోక్త వెళ్ల ఎనోి సగరుల పిలిచినా జవగబు ర్గలేదు. తలుప్ులన్ని మయసి ఉనాియి. నిసుృహతో బయ్టిక్త వచిు గుడ్ లో మయటక్టిు
తలక్తరందజాగరతతగగ పటటుక్ొని,అందరూ గగఢ నిదరప్ో య్ారు. తలల వగర్ినా మెలక్ువ ర్గలేదు. ఆలయ్ం లో ఏదయ క్లక్లం వినిపించింది. గర్గాలయ్ం లో ఉండే

బంగగరు ప్ళ్ళం క్నిపించటం లేదని గగోాలు పడుతునాిరు. అనిిచోటాల భటటలు వెతుక్ుతుండగగ మహంత్ తలక్త౦ద ఉని ప్ళ్ళం పై సూరాక్తరణాలు ప్డి,
అందర్ిక్ీక్నిపించింది మహంత్ దొ ంగ తనం చేశగడని, అనుమానించి అతనిక్ుటట౦ బానిి నిర్గుక్షిణాంగగ క్ొటాురు తిటాురు. తాను నిరప్ర్గదినని మొరపటిునాఎవరూ
వినిపించుక్ోలేదు. ర్గతిరజర్ిగినక్థ అంతా చప్గుడు. పిచ ోుడనాిరు. జగనాిథసగవమినే ఆర్ితగగ అర్ిు౦ చాడు ప్గరరునలతో. జెైలులోపటాురు. అతని ఆరత నాదాలు
ప్రజలక్ు వినిపించక్ప్ో యినా జగత్రభువుక్ు వినిపించాయి.

మర్గిడు సూర్ోాదయ్ానిక్త ముందే ప్రతాప్రుదర మహార్గజు క్లలో జగనాిథుడు క్నిపించి జర్ిగినదంతా వివర్ించి అదృశామయ్ాాడు. ర్గజు వెంటనే మహంత్

దగా రక్ుర్గగగ అతడు గలత గోవిందం మధుమదురంగగ గగనం చేసత ూ ప్రవశంలో క్నిపించాడు. లోప్లి వెళ్ల తానే సంక్ెళళళ తంపేశగడుర్గజు. మహంత్ సుృహలోక్త

వచిుచూడగగ మహార్గజు అతని ప్గదాలపై వగరలి క్షమించమని క్ోరుతూ క్నిపించాడు. ఇదంతా తన” నెచులి “ ల్లల అని మహంత్ ముర్ిసిప్ో తూ చప్గుడు. అతని
భార్గాపిలలలను పిలిపించి ర్గజు మహంత్ భారాప్గదాలపై వగరలి క్షమించమనాిడు. బంగగరు ప్లల క్ీలో మహంత్ క్ుటటంబానిి క్ూర్ోుబటిు, జగనాిథాలయ్ానిక్త

సగదరంగగ మర్గాదగగ తీసుక్ు వెళ్ల తీరుసగినాలు చేయించి నూతనవసగతరలు క్టు బటిు చందనం అగరు ప్ూలమాలలతో,ప్ుష్గులతో ప్ూజించి సతుర్ించాడు.
.అష్ు శ
ట వర్గాలు మహంత్ క్ుటటంబానిక్త ప్రతాప్రుదర గజప్తి మహార్గజు ఏర్గుటట చేశగడు. భయమి ర్గసిచాుడు. దేవగలయ్ం ల క్ులు ర్గసేఉదయ ాగం లో నియ్మించి
వంశప్గరంప్రా హక్ుు క్లిుంచాడు. దైవ విశగవసం ఎంతటి క్సగులు పడుతుందయ , అంతక్ు వెయిా ర్ెటల ట మేలు క్ూడాచేసత ుంది. క్ృషు
ణ డు క్ుచేలునిప్టల చూపిన
మితరధరమం, తనను నెచులిగగ భావించిన మహంత్ ప్టల జగనాిథుడు చూపి సత వన్నయ్ుడయ్ాాడు.

16 నాగ మహాశయ్ుడు

గృహసుతడైన నాగమహాశయ్ుడు ఆదరశ ప్ురుషునిగగ క్ీర్త ి గడించాడు..”నేను భయమి మీద చాలా ప్రదేశగలు తిర్ిగగనుక్గని నాగమహాశగయ్ుడి వంటి వగర్ెక్ుడా
క్నిపించలేదు “అని సగవమి వివేక్గనంద తరచుగగ చపేువగరు. తూరుు బంగగల్ లో నార్గయ్ణ గంజ్ ర్ేవుక్ు దగా రలో దేవ భోగ్ అనే ప్లల టూర్ిలో

నాగమహాశయ్ుడు 1846 ఆగస్ట్ు 21 న జనిమంచాడు. ప్ూర్ితపేరు “దుర్గా చరణ నాగ్ “. తండిర దీనదయ్ాళళ. తలిల తిరప్ురసుందర్ి. తాత ప్గరణ క్ృషణ , నాయ్నమమ
రుక్తమణి.. వీర్ి ప్ూరవ నివగసం “తిలారది”.క్గని మయడు తర్గలనుంచి దేవ భోగ్ లోనే ఉంటటనాిరు. దీనదయ్ాళ్ క్ు ఇదు రు చలల ళళళ. పదాువిడ భగవతి తొమిమదేళళక్ే
భరత ను క్ోలోుయి, విధవర్గల ై అని ఇంటోలనే ఉంది. ర్ెండవ చలల లు భారతి సంసగరం చేసుక్ొంటూ, అప్ుుడప్ుడు అనిగగర్ింటిక్త వచిు వెళళళది. దీన దయ్ాళ్ క్ు

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

దుర్గా చరణ్, మర్ో క్ొడుక్ు, ఇదు రు క్ూతుళళళ. నాగమహాశగయ్ుడనే దుర్గా చరణ్ తర్గవత శగరదామణిప్ుటిుంది. ఈమె తప్ు మిగిలిన అనుజనుమలు అందరూ
చనిప్ో య్ారు. చివర్ిపిలల ప్ుటటుక్లో ప్ుర్ిటజ
ి బుి సో క్త తలిల క్ూడా మరణించగగ బాధాత అంతా ఆడబడుచే చూసింది.

తలిల ప్ో యిే నాటిక్త నాగ్ వయ్సు 8. శగరదక్ు 4 ఏళళళ. తండిర మళ్ళళ పళ్ల చేసుక్ోలేదు పిలలల పంప్క్ం మేనతత చూసింది. ”నా మేనతత ప్ూరవజనమలో నాక్ు తలిల

యిై ఉంటటంది“ అని నాగమహాశయ్ుడు ఆమె ఎడ అవగాజానుర్గగంతో చపేువగడు. తండిర దైవభక్తత తో నిషు గగ ఉండేవగడు. క్లక్తాతలో ”క్ుమారటటలి” అనే చోట
ర్గజక్ుమార ప్గల్, హర్ిచరణప్గల్ అనే సో దరుల వగాప్గరసంసు లో ప్నిచేసేవగడు. జీతం తక్ుువెైనా ఆక్ుటట౦బ౦ తో అనోానాంగగ ఉండేవగడు. వేలక్ొదీు డబుి

అతని చేతులమీదనుంచే నడిచేది. సగవరుం లేని నిజాయితీ అతనిది. ఒక్సగర్ి క్ొనిి వేలరూప్గయ్లు ల క్ుతేలక్ప్ో యినా దీనదయ్ాళ్ ను అడగనెైనా అడగలేదు.
అతని ప్రవరత నపై అంతటి నమమక్ం ఆసో దరులక్ు. క్ొనేిళళక్ు ఆడబుి ల క్ు తేలి దీనదయ్ాళ్ పై నమమక్ం విప్ర్లతంగగ పర్ిగింది వగర్ిక్త.

ప్గల్ సో దరులది ఉప్ుువగాప్గరం. నార్గయ్ణ గంజ్ క్ు ప్డవలదావర్గ ఉప్ుు సరఫర్గ చేసేవగరు. ఆ

ర్ేవు ప్టాినిక్త వెళళళ క్గలువ దటు మెైన అరణాం గుండా ప్రవహిసత ుంది. క్నుక్ బందిప్ో టటదొ ంగలు

ప్డవలపై దాడి చేసి సరుక్ు దయ చేసేవగరు. నమమక్సుతలనే ఉప్ుు ప్డవలలో ప్ంపేవగరు. ఒక్సగర్ి

దీనదయ్ాళ్ ను అలా ప్ంప్గరు. ప్డవ “సుందర్ బన్స”అడవి చేర్ేసర్ిక్త చీక్టిప్డింది. ముందుక్ు వెళళళ

సగహసం చేయ్క్ుండా అక్ుడే లంగరు వేసి, దగా రలో శిధిలమెైన ఇలుల, ప్రక్ున ర్ెండు గుడిసలు క్నిపిసేత

అక్ుడిక్త చేర్గరు. నావిక్ులు ర్గతిర భోజనం చేసి నిదరప్ో య్ారు. దీనదాయ్ాల్ దుడు్ క్రరప్టటుక్ొని

ర్గమనామసమరణ చేసత ూ హుక్గుపీలుసూ
త ప్డవలోనే ఉండి క్గప్లా క్గశగడు.

తలాలరగగనే ప్డవ దిగి, క్ంచం దూరం నడవగగనే క్గలి వేరలి తాక్తడిక్త ఏదయ తళళక్ుున మెరవగగ,

బంగగరునాణాల తోప్గతి పటు బడిన బ్బందే క్నిపించింది. క్ొనిి నాణాలు ప్ర్లక్షించి చూడగగ అవి

ప్ూరవక్గలం నాణాలు అంటే మొహరుల అని అరుమెై మళ్ళళ అన్ని బ్బందలో ప్ో సి క్నప్డక్ుండా మటిు

క్పేుసి, ప్డవవ వగళల ను తొందర పటిు ప్రయ్ాణం సగగించాడు. ధనం మీద వగామోహం, ప్రుల స తు
త పై

ఆపేక్ష లేని సో శ్రలాం అతనిది. ఆసదు
ా ణాలే క్ొడుక్ు నాగమహాశయ్ుడిక్త సంక్రమించాయి.

నాగ మహాశయ్ునిక్త ఒక్ జత వెండి మురుగులుతప్ు ఏ ఆభరణాలు లేని క్డుపేద. సహజ సౌందరా

దీపిత అతనిది. నవువతూ హాయిగగ నామక్ీరతన గగనం చేసత ూ ఉండేవగడు. ముచుటప్డి ఏదైనా ఇసేత తీసుక్ోనేవగడు క్గదు. మేనతత ఆప్గాయ్ంగగ దగా ర
క్ూర్ోుబటటుక్ొని ప్ుర్గణ క్థలు చపేుది. ఆటలపై ఆసక్తత తక్ుువే. ఒక్సగర్ి తోటిపిలలలు అబదు ం చప్ుమని బలవంతం చేసేత ససేమిర్గ చప్ును అంటే విప్ర్లంగగ

క్ొటు గగ, రక్త ం క్గరుతూ గగయ్ాలతో ఇంటిక్త ర్గగగ మేనతత విషయ్ం తలుసుక్ోవటానిక్త అనేక్రక్గల ప్రశిలు వేసినా తన సేిహితులు దండింప్ బడుతారని

అసలు విషయ్ం ఏమీ చప్ునేలేదు. ఆబాధ అణచుక్ొనాిడు. నార్గయ్ణ గంజ్ లో బడిలో చేర్ి క్ొంత చదువుక్ొనాిడు. పై చదువు క్లక్తాతలోనే చదవగలి

తండిరతో క్లక్తాతవెళ్ల చదువు క్ొంటానని చప్ుగగ తనక్ు ప్ంపి చదివించే సోత మత లేదనాిడు తండిర. ప్ో న్న ఢాక్గ లో చదువు దామనుక్ొంటే 10క్ోర శులదూరం.
అందరూ వదు నాి వినక్, ఎవర్ిక్ీ చప్ుక్ుండా క్ొనిి అటటక్ులు మయటక్టటుక్ొని ఢాక్గ బయ్లేుర్ి వెళ్ల అక్ుడతనక్ు నచిున సూులును ఎనుిక్ొని ర్గతిరక్త ఇంటిక్త

చేర్గడు. మేనతత తలల డిలిల అడిగిత చపిు మర్గిడు ఉదయ్మే అక్ుడ బడిలో చేర్గలిక్నుక్ అనిం సిదుం చేసి ఉంచమని చప్గుడు. చదువుపై అతనిక్ుని
ఆసక్తతక్తఆమెమారు మాట చప్ుక్ుండా “శ్రరర్గమ రక్ష”అని దీవించింది.

మర్గిడు మేనతత వండిన అనిం తిని, చేతిలో క్ొంచం డబుి తీసుక్ొని ఢాక్గ వెళ్ల నారమల్ సూుల్ లో చేర్ి, సూులు క్గగగనే ర్గతిరక్త ఇలుల చేర్గడు. ఇలా 15

నెలలు అక్ుడ చదివగడు అతి నడక్ వలన ఆర్ోగాం క్ొంత దబితినిది. అయినా దీక్ష వదలలేదు. దార్ిలో ఒక్సగర్ి పిశగచం క్నిపించిందని, భయ్ప్డక్ుండా

అలాగే ఉండిప్ో య్ానన్న, అదీ ఏమీ చేయ్లేదన్న, తర్గవత నాలుగడుగులు వేశగక్ అది ప్క్ప్క్గ నవివందని, మయడు సగరులఅది క్నిపించినా తనక్ే అప్క్గరమయ

చేయ్లేదని తన అనుభవం చప్గుడు. ఒక్ ఉప్గధాాయ్ుడు నాగ్ శరమ గుర్ితంచి పితృవగత్లాంతో తమ ఇంటనే ఉండి చదువుక్ోమని చప్ుగగ, క్ృతజఞ త చపిు
అదే వగత్లాం సదా తనపై చూప్నిక్ోర్ి మళ్ళళ య్ధాప్రక్గరం ఇంటినుంచే వచిు చదివగడు.

ఒక్ర్ోజు బడి నుంచి తిర్ిగివసుతంటే “ఫతులాల “అనే ప్లల టూర్ిలో గగలివగన చిమమచీక్టి క్మేమసి అడుగు వేయ్టం క్షు మెైంది. ఏ ఇంటివగరు రమమని పిలవలేదు.

ఎవర్ిన్న అతడు ఆశరయ్మివవమని క్ోరనూలేదు. ఆజడివగన, హో రుగగలి మెరుప్ులు, ఉరుములమధా అలాగే ఇంటిక్త నడుసూ
త నే ఉనాిడు. క్ొంతదూరం ప్ో య్ాక్

దార్ిప్రక్ున ఉని చరువులో ప్డిప్ో య్ాడు. లేవటానిక్త విశవ ప్రయ్తిం చేశగడు. ఒక్ ర్ెలల ు దుబుిప్టటుక్ొని గటటు చేరదామని ప్రయ్తిిసేత అది తగిప్ో యి,
మర్ింత లోతుక్ు క్ూరుక్ు ప్ో య్ాడు. వరషం గగల్ల ఏమాతరమయ తగా లేదు. మేనతత గురుత క్ొచిు దుఃఖించాడు. ర్గమనామ సమరణ చేసత ూ ధైరాంగగ అనేక్ప్రయ్తాిలు
చేసి చివర్ిక్త ఒడు్క్ు చేర్ి ఆలసాం చేయ్క్ుండా ఇంటిక్త బయ్లేుర్గడు. ప్ లిమేర చేర్స
ే ర్ిక్త చేతిలో లాంతరుతో మేనతత ఎదురు చూసూ
త “నాయ్నా దుర్గా చరణా
“అని గదా దసవరంతో పిలిచి, దగా రక్ు వెళ్ల ఆప్గాయ్ంగగ క్ౌగిలించుక్ొని “న్నక్ే అప్గయ్ం జర్ిగిందయ అని గుండ తలల డిలిల ప్ో య్ాను. దేవుడి దయ్వలన సుఖంగగ
చేర్గవు “అని తలనిమిర్ి ముదుుపటిుంది. నాగమహాశయ్ుడు “అతాత !నాక్ేమీక్గలేదు ఎందుక్ు బాధప్డతావు. క్ొంచం తడిశగను అంతే”అని ధైరాం చప్గుడు,

ఢాక్గ లో చదివింది క్ొదిుక్గలమే అయినా వంగ వగజమయ్ం లో గ ప్ు ప్టటు సగధించాడు. అతని దసూ
త ర్ి ముతాాలప్ో ర వు. రచన సర్గవంగ సుందరం. ర్గసింది

ఎవర్ిక్ీ చూపించేవగడుక్గదు. తర్గవత క్లక్తాతలో వెైదా విదా నేరవటానిక్త వెళల ళముందు తనరచనలను “ఉప్నాాసమంజర్ి“ పేరుతొ ప్రచుర్ించాడు.
బాలబాలక్ులక్ోసం ర్గసి౦ది క్నుక్ వగర్ిక్త ఉచితంగగ ప్ంచిపటేువగడు. వివగహవయ్సుర్గగగనే మేనతత అనిగగర్ితో ఆలోచి౦చి విక్రమప్ుర్ిక్త దగా రలో ఉని “ర్గయి
జదియ్ా” గగరమానిక్త చందిన ధనిక్ుని 11 ఏళళ క్ూతురుతో వివగహం చేశగరు. అదే ర్ోజు మర్ో ముహూరత ంలో చలల లు శగరద వివగహం క్ూడా జర్ిపించారు.
అయిదు నెలల తర్గవత నాగమహాశయ్ుడు క్లక్తాతలోని క్ేమిె ల్ మెడక్
ి ల్ క్గలేజీ లో చేర్గడు.
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

18 నెలలు మెడిక్ల్ క్గలేజీలో చదివి నాగగమహాశయ్ుడు, ప్రసిదు హో మియో డాక్ుర్ బీహార్ిలాల్ భాదుర్ి వదు శిక్షణప్ ంది ర్ోగులను ప్ర్లక్షించటం లో
నిప్ుణుడయ్ాాడు, భారా ప్రసనిక్ుమార్ి ప్ుటిుంటోలనే ఉండేది. సలవలోల ఇంటిక్త వచిునప్ుుడు భారా వచేుది. చినాిర్ి అయిన ఆమెను చూసి క్ంప్రం

వచిు చటు క్ుత క్ూరుుని క్నుమరుగయ్ాాక్ దిగేవగడు. మేనలులడిలో మారుు వసుతందని మేనతత అనుక్ొనాి నిర్గశే అయింది. ఆయ్న క్లక్తాతలో ఉండగగ
భారాక్ు రక్త గహ
ర ణి వగాదివచిు ప్ుటిుంటే మరణించింది. మర్ో పళ్ల చేయ్ాలని తండిరభావి౦చినా, వెైదాం మీదే దృష్ిు ఉనిక్ోడుక్తు ఇషు ం లేదు. ర్ోగగలను శ్రఘరంగగ
గుర్ితంచి ఉచితంగగ మందులిచిు హసత వగసి మంచిదని, వెైదయ ా నార్గయ్ణోహర్ిః అనిపించుక్ొనాిడు. ఇలల ంతా ర్ోగులతో నిండేది. వగర్ి సేవయిే ప్రమధరమగగ
భావించాడు. విసుగు విర్గమం లేనేలేదు. అభాగుాలను నిరుపేదలక్ు అతడుప్రతాక్ష దైవమె.
సేవవ ధరమ మహాశయుడు
పేరమ చందర మునిష అనే ధనిక్ుడు క్లక్తాతలో హాట్స ఖయలాలో ఉండేవగడు. ఇంటి ప్నులక్ు మనిషులను పటు క్, ఒక్ పేద బంధువుతో అనిి ప్నులు

చేయించుక్ొనేవగడు. ర్ోజూ గంగగసగినానిక్త వెడుతూ నాగమహాశగయ్ుని ఇంటిక్త వచిు హుక్గుపీలిు వెళళళవగడు. క్ొంతక్గలానిక్త ఆయ్నింటోల ప్ని

చేసత ునిబంధువు చనిప్ో య్ాడు. పిసినార్ి ఐన అతనిక్త సగటివగర్ెవవరూ సగయ్ం చేయ్టానిక్త ర్గలేదు. నాగమహాశయ్ుడు వెళ్ల తాను శవగనిి తీసుక్ు
వెడతానానని చపిు, తండిరక్ూడా సగయ్ంర్గగగ సమశగనానిక్త తీసుక్ు వెళ్ల దహన సంసగుర్గలు చేశగడు.
శగసత ి జిజాఞస, మళ్ళళ పళ్ల
నాగగమహాషుాని సేిహితుడు సుర్ేశ చందర దతు
త బరహమ సమాజీక్ుడు విగరహార్గధనక్ు వాతిర్ేక్త ఇదు రూ తరచూ వగదించుక్ొనాి సేిహం బాగగ ఉండేది. క్ేశవ

చందర సేన్స సగుపించిన బరహమ సమాజమందిర్గనిక్త నాగ ను తీసుక్ు వెళళళవగడు. క్ేశవ చందురని ఉప్నాాసగలక్ు ముగుుడయిేావగడు. సచుర్ితురడు ప్వితురడు ఐన
నాగమహాశగయ్ుని చూసి చాలామంది తమ అభిప్గరయ్ాలు మారుుక్ొని వెైదిక్గచార విధానాలు అవలంబ్బంచేవగరు. నాసిత క్ులు ఆసిత క్ులయ్ాారు. ఏక్గదశ్ర వరతం
శరదుగగ చేసేవగడు. గంగగసగినం తప్ుని సర్ి. సగధక్ులను సనాాసులను దర్ిశంచి శగసగతరలలో సందేహాలు తీరుుక్ోనేవగడు. ఒక్ వృదు బారహమణుడి వలన షట్స చక్ర
రహసాం తలుసుక్ొనాిడు. తండిర ఎనిిసగరుల వివగహప్రసక్తత తచిునా వదు నే చపేువగడు. ఒక్ర్ోజు తండిర గదిలో వెక్ుత వెక్ుత ఏడవటం చూసి క్గరణం అడిగగడు.
ఆయ్న మాట విని పళ్ల చేసుక్ొంటాననాిడు. తండిర వెతిక్త తగిన అమామయితో పళ్ల చేశగడు.
వెైదయ ా నాగమహాశయో హర్ిః
క్లక్తాత వెళ్ల వెైదా వృతిత సగగించాడు. ఎవర్ిన్న ఏదీ అడిగేవగడుక్గడు. ఇసేత ప్ుచుుక్ోవటమే తప్ు అడగటం ర్గదు. మేనతత క్ు జబుి చేసిందని తలిసి సవగగరమం

వెళ్ల, ఆమెను రక్షించాలని విశవప్రయ్తిం చేసి విఫలంక్గగగ ఆమె ఆశ్రరవదిసత ూ దైవ సమరణతోచనిప్ో యింది. తీవర దుఖంతో ఏడేుశగడు. పిచిుప్టిునవగడిలాగగ

ఉండేవగడు చలల లు శగరద వచిు సగయ్ం చేసింది ఊరడించినది. క్ొంతక్గలానిక్త మామయలు అయ్ాాడు. మరణం గుర్ించి మళ్ళళ జనమ గుర్ించి ఆలోచించేవగడు.
ర్ోగుల సేవలోనే సమయ్మంతా గడిపి అంతక్ు మించి ఆనందం లేదనుక్ోనేవగడు. ఒక్ర్ోజు నిరుపేద క్ు నాలుగుగంటలు సేవచేసి మందులిచిు, వేస,ి ర్గతిర

ఎలాఉందయ చూడటానిక్త వెళాళడు. ప్ూర్ి గుడిసలో ఒంటిపై వసత ంి క్ూడా లేని సిుతి లో చూసి, తానుక్ప్ుుక్ొని శగలువగక్పిు చలిను౦చి క్గప్గడాడు. మర్ోక్ర్ోగి

నేలపైనే ప్డుక్ోవటం చూసి, ఇంటిక్ెళ్ళ తనమంచం, దిండు తచిు, వేస,ి ప్డుక్ోబటిు సేవ చేశగడు. ఒక్క్ుటటంబంలో ప్సిపిలలక్ు క్లర్గ సో క్తతే వెంటనే వెళ్ల అక్ుడే
ఉండి, మందులిసూ
త సేవ చేశగడు. క్గని బరతక్లేదు. నాగ చాలాడబుి పిండి ఉంటాడని సేిహితుడు సుర్ేష్ ఊహించాడు. శిశువు చనిప్ో యిందనే మహాశయ్ుని
బాధ చూసి తలల డిలల ాడు. అనిం క్గని న్నళళళక్గన్న తాగలేదు.
నాగమహాసహాయ్ుడు

వగడే మందులు గ ప్ు గుణానిి క్లిగి ఉండేవని ర్ోగులు నమామరు ప్గల్ సో దరులు ఆయ్నను తమ ఇంటి డాక్ుర్

గగ నియ్మించుక్ొనాిరు. ప్గల్ చుటాులవిడక్ు క్లర్గ సో క్తతే ఈయ్నగురువును పిలిపించారుక్గని నాగమహాశయ్ుడు చేసత ుని వెైదామే సర్ెైనదని గురువు

శిషుాని మెచుుక్ొనాిడు. ఆమె బరతిక్తంది. సంతోషం తో ప్గల్ బరదర్్ ఒక్ వెండి పటు నిండా రూప్గయ్లు నింపి ఆయ్నక్తవవగగ, క్న్నసం ముటటుక్ోను క్ూడా

ముటటుక్ోలేదు. తండిరక్త తలిసి బాధప్డా్డు. ఒక్ధనిక్ుడు అందగతత ఐన వితంతువును చూపించి ఆమె గర్గానిి తీసయ్ాాలని క్ోర్ి ప్ళ్ళం నిండా రూప్గయ్లు
పటాుడు

నాగమహాశయ్ుడు

మానిుంచటానిక్త

బరహమ

క్గశ్రక్తప్గర్ిప్ో య్ాడని తలిసింది.
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“వితంతువుక్ు

క్డుప్ు

చేసి

సమాజీక్ుడు,సేవగతతురుడు సంసగుర్ి

ఒక్ప్గప్ం

చేసి,

భయ
ర ణహతాక్ోసం

మర్ో

ప్గప్ం

చేసత ునాివు

“అని

చపిు

శివనాధ శగసిత క్
ి త చప్ుగగ ఇదు రూ క్లిసి వచేుసర్ిక్త ధనిక్ుడు ఆ విధావర్గలితో
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శ్రరర్గమక్ృషణ ప్రమహంస దివా సనిిధిలో
వెైదాం వలన క్ొనత ర్గబడి క్ొంత బాగగనే ఉనాి, తండిర సవయ్ంగగనే వంట చేసేవగడు చూడలేక్ బాధప్డేవగడు

నాగ. జడభరతుడి క్థ బాగగనచిు అలా ప్రవర్ితంచేవగడు. ఒక్సగర్ి గంగ ఒడు్న ప్రవశంతో నృతాం చేసత ూ
నదిలోప్డిప్ో తే, సేిహితులు క్గప్గడారు. ఒక్ బైర్గగి గురు క్టాక్షం లేనిది ఏదీ సగధించలేవని చప్గుడు అనుక్ో

క్ుండా ఒక్ గురువువచిు మంతోరప్దేశం చేశగడు. దీక్షగగ జప్ం చేశగడు. తండిర ఆర్ోగాం క్షమణించింది. భారా

అతనిక్త బగగ సహక్ర్ించింది. ఒక్సగర్ి సుర్ేష్ తో క్లిసి దక్షిణశ
ే వరం వెళ్ల శ్రర ర్గమక్ృషణ ప్రమహంసను దర్ిశంఛి

మంచంపై ప్డుక్ొని ఆయ్న ప్దాలను తాక్గలని ప్రయ్తిిసేత , చటటక్ుున వెనక్తు లాగుక్ోగగ, బాధప్డుతుంటే

ప్రమహంస “ఒక్ రక్ం చేప్ బురదలో ఉనాి, దానిక్త బురద అంటటక్ోనటేల , సంసగరంలో ఉనాి న్నక్ు సంసగరం
మాలినాం అంటటక్ోదు“ అని చప్గుడు. దగా రలోని ప్ంచవటి లో క్గసేప్ు ధాానం చేసిరమమని ప్ంప్గడు. అలాచేసి
ప్రమహంస ఆశ్రసు్లు ప్ ంది ఇంటిక్త చేర్గడు ప్రమానందంగగ. మర్ో సగర్ి వెడితే ర్గమక్ృషణ “ఉనితసిుతి

ప్ ందావు “అనాిరు. ఇక్ుడే వివేక్గనంద సగవమితో ప్ర్ిచయ్భాగాం క్లిగింది. ప్రమహంస సగవమితో

నాగమహాశయ్ుని చూపిసత ూ “ యితడు నిజంగగ సగవరు రహితుడు “అనగగ సగవమి “అచారుాలని మాట
క్గదనగలవగర్ెవరు?“’అనాిడు. నాగ క్రమంగగ వెైదాం మానేశగడు. తండిరక్త తలిసి ప్గల్ బరదర్్ క్ు చపిు

సంసు లో ప్ని క్ుదిర్గుడు. క్గని బలవంతం మీద వెళళళవగడు. తండిర చనిప్ో య్ాడు. దినవగర్గలు అప్ుు చేసి

చేశగడు.
సంసగరంలో సనాాసి

క్లక్తాతలో పేల గు విజుర మిాంచింది. మందులిసగతరుక్గని ర్ోగులక్ు సేవ చేయ్టానిక్త ఎవరూ ముదుక్ు ర్గక్ప్ో తే నాగమహాశయ్ుడే దీక్షగగ సేవలో ప్గలొానాిడు.

వీల ైనప్ుుడలాల ప్రమహంస దరశనం చేస,ి సదొా సిు లో ప్గలొానేవగడు. తనవూర్ిలో

క్ుటీరం లో ఉందామనుక్ొంటే భారా ఆయ్నదార్ిక్త అడు్ర్గనని చప్ుగగ

ఇంటోలనే ఉనాిడు. ఒక్సగర్ి ఒక్భక్ుతడు వచిు బరహమ చరాం బాగగనే ఉందిక్గని సంతానం క్ోసం ప్రయ్తిించమని చబ్బతే, ఇటటక్ ర్గయితో తలబాదుక్ొని
అలాఅనటం భావాం క్గదనగగ ఆయ్న తన తప్ుు తలుసుక్ొని క్షమించమనాిడు.
ప్రమ దయ్ామయ్ుడు మహాశయ్ుడు
ప్గల్ సో దరులక్ోర్ిక్పై భోజేశవర్గనిక్త ప్డవపై వెళాళడు. తిర్ిగివచేుటప్ుుడు ప్గల్ బరదర్్ 8 రూప్గయ్లు చలిక్త ఆగే శగలువగ ఇచాురు. ఓడర్ేవు ఆరు మెైళళ
దూరంలో ఉంది. ర్ేవు చేరగగ బీదర్గలు ప్సిపిలలలతో చలిక్త ఆగలేక్ దీనంగగ క్నిపిసేత డబుిలు, శగలువగ ఇచేుసి ప్డవ ఎక్తు ఇంటిక్త చేర్గడు. ప్గల్ సో దరుల

దుక్గణంలో నాగ బదులు రణజిత్ ప్ని చేసత ూ సగం డబుి మహాశగయ్ుడిక్తచేువగడు. అతనిక్త ఇంక్గ ఎక్ుువ ఇవగవలనుక్ోనేవగడు. చరువులలో బ్బయ్ాం,
ప్ప్ుులు

చేప్లక్ుఆహారంగగ వేసేవగడు. అనిిప్గరణులనూ సమాదర్ించే గ ప్ు లక్షణం ఆయ్నది. హింసక్ు వాతిర్ేక్త. ఎప్ుుడూ చేతులు జయడించి

నమసుర్ిసత ునిటేల క్నిపించేవగడు. ఎవర్ిక్త నమసగురం అంటే “జగదీశవరునిక్త” అనేవగడు. నాగమహశయ్ుని దరశన౦ తోనే దీరఘ
నయ్మయిేావని విశగవసం.

వగాధులు

క్ూడా

ఇంటి ముందు ఉప్ ుంగిన గంగ
య్ాభై ఎలల ఏళళక్ు ఒక్ సగర్ి వచేు “అర్ోుదయ్ం “గంగగతీరంలో గ ప్ుగగ జరుగుతుంది. మయడు ర్ోజులముందే మహాశయ్ుడు క్లక్తాత వదిలి సవగగరమం వచాుడు.

గంగ ఉని చోటట వదిలి ఇంటిక్ొచాువేమితని తండిర అడిగగడు. నమమక్మెైన భక్తతఉంట ప్గవనగంగ తనంతట తానే ఇక్ుడిక్త ర్గదా ?”అనాిడు. సర్ిగా గ అర్ోుదయ్ం
ర్ోజు శుభుహూరత ం లోఆయ్న ప్ూజామందిరంలో ప్ూజ చేసుక్ొంటూ ఉండగగ, మహాశయ్ునిఇంటిక్త ఈశగనాభాగం లో భయమి నుంచి జలధార తటాలున పక్
ై త

ఉబ్బక్త వచిు అందర్ిన్న ఆశురాప్రచింది. “అమామ ప్తితప్గవని ప్గవన గంగగ “ అంటూ బయ్టిక్త వచిు ఆ గంగక్ు నమసుర్ించి, ప్వితర గంగగజలం తీరుంగగ
తీసుక్ొని అక్ుడే తను, తండమర భారా అందరూ అర్ోుదయ్ ప్వితరసగినాలు చేశగరు. భక్తతప్గరవశాంతో “జయ్జయ్గంగే “అంటూ నాటాం చేశగడు మహాశయ్ుడు.

ఈఅదుాత ఘటు ం తలిసిన వివేక్గనదసగవమి ‘నాగమహాశగయ్ుని వంటి మహాతుమనక్ు అసగధామెైనదేదీలేదు. ఆయ్న ఇచాుశక్తత అమోఘం. ఆశక్తతవలన
ముక్తతప్ ండటం అతి తేలిక్ “అనాిడు. ఈ అదుాతానిి గ ప్ుగగ మహాశయ్ుడు ఎనిడూ ఎవర్ితోనూ ప్రసత గవించలేదు.
గురుభక్తత, శిషావగత్లాం
నాగ మహాషుాడిని చూడటానిక్త శిశుాడొ క్డు ఒక్సగర్ి ఢాక్గ ను౦చి బయ్లేుర్ి దార్ిలో విప్ర్లతైన వరషం గగలి క్గరు చీక్టిలో ఎలాగగో ఇంటిక్త వచిు గడ్ క్టటుక్ు

ప్ తే భార్గాభరత సప్రాలు చేసి సగవసత యం క్లిగించి ఎందుక్ు ఇంతసగహసం చేశగవని అడిగిత “ఈ మహాతుమని చూడక్ుండా ఒక్ు క్షణం క్ూడా ఉండలేక్ ప్ో య్ాను

“అనాిడు ఆనంద బాషులతో. అతిధిక్త వండిపతటు టా నిక్త ఇంటోల క్టు లు లేవు. ఇంటివగసగలు పీక్త వగటితో వంట చేయి౦చి భోజనం పటాుడు. క్లక్తాత విదాాసగగర
క్గలేజీలో చిదివే య్ువక్ుడొ క్డు నాగమహాశయ్ుని చూడాలనే క్ోర్ిక్ తీవరంగగ క్లిగి భావోదేరక్ం తో ఉండి, సగధాంక్గక్ ఆతమహతాక్ు హాసు లు పై అంతసుత నుంచి

దూక్త సిదుమవగగ ఎవర్ో వెనక్నుంచి “దూక్డదుు నాగమహాశయ్ుని దరశనం ర్ేప్ు ప్ో దుున క్లుగుతుంది“ అని వినిపించి ఆగిప్ో గగ మర్గిడు ఉదయ్ం
మహాశయ్ుడు అతని తలుప్ుతటిు లోప్లి ర్గగగ ప్గదాలపై వగలిప్ో గగ ఆప్గాయ్ంగగ క్ౌగిలించి పైక్త లేపి ధైరాం క్లిగించి ఆతమహతా ప్గప్ం నేరం అని చపిు బేలూరు
తీసుక్ు వెళ్ల ఆశరమ యోగులక్ు అప్ుగించాడు నాటవర ముఖయప్గధాాయ్ అనే క్ుర్గరడు శ్రలరహితుడై ప్ో గగ, మహాశయ్ుడు అతనిి మంచిమారా ం లోక్త

సరసభారతి ఉయ్యారు
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మళ్ళంచాడు. “నాగ మహాశయ్ుని సమక్షం లో అయిదు నిమిష్గలు ఉంట చాలు అతాదుాత ఆధాాతిమక్ ప్ర్ిణతి లభిసుతంది అనాిరు హరక్గమి,న్న క్ెైలాస చందర
దంప్తులు. సగవమి వివేక్గనంద క్ూడా ఇలాగే అనాిడు ‘.
మహా నిర్గాణం
వంగశక్ం 1306 లో దుర్గా ఉత్వగలక్ోసం క్లక్తాత వెళ్ల సంబార్గలక్ోసం జవరం తో క్లక్తాత వెళళలేక్ప్ో తే భారా చక్రవర్ిత అనే శిషుాడిక్త టలిగగరం ఇసేత , అతడు

మఠం లో వేదమతం గుర్ించి ఉప్నాాసం ఇవగవలి్ వసేత ,

ఎటూ ప్గలుప్ో క్ అదుాతానందసగవమి గరహించి ఉప్నాాస౦ ఎప్ుుడైనా ఇవవచుు.

ముందు

నాగమహశయ్ుని చూసిర్గమమని చప్ుగగ, క్గళ్ళఘాట్స నుంచి వెంటనే బయ్లేుర్ి మర్గిడు ఉదయ్ం ర్గగగ ఇంటివసగర్గలో మంచం పై ప్డుక్ొని ఉని
గురువుగగర్ిని చూసి గగోాలు పటిు గురుప్తిిని అడిగితతే వగాధి పరగగానే ఆయ్నే అక్ుడిక్త వెళ్ల ప్డుక్ొనాిరు తానేమీ చేయ్ లేక్ప్ో య్ాను అని వలవలా

ఏడిుంది. మహాశయ్ుడు శూలవగాది గరహణి లతో బాధప్డుతునాిడు. ప్గలు నాలుగుమెతుక్ులే తిండి. తనబాద ఎవర్ిక్ీ చప్ునేలేదు. సుశూ
ర షక్ు అనుమతి
అడిగిత చక్రవర్ిత, గురువు అంగలక్ర్ించక్ప్ో తే, మంచం దగా ర్ే క్ూరుుని డుర్గాసత వం భాగవతం భగవదీా త ఉప్నిషతు
త లు చదివి వినిపించి గురువు ముఖంలో ఆనందం

చూసి సంతృపిత ప్ ందాడు. మహాశయ్ుడు గంటలక్ొదీు సమాధిలో ఉండేవగడు. సమాధి నుంచి బయ్టిక్త వచిు “అమామ అమామ, అని సచిుదానంద్, అఖండ
చైతనా “అని ప్లవర్ించేవగడు.

ఈయ్న మంచంలో ఉనాి ఇంటిక్త అతిధి అభాాగతుల ర్గక్ మామయలే. వగర్ిక్త క్గవలసినవన్ని చేక్ూరుమని భారాక్ు చపేువగడు. తనక్ెై దుఃఖించే వగర్ితో

“ఈతుచుశర్లరం పై మక్ుువ ఎందుక్ు?. ఇది ఎంతోక్గలం ఉండదు. ఈశవరుడు క్గరుణా నిధి ఆయ్న పేరమ అనంతం “అనేవగడు. క్ళళనుండి న్నరు క్గర్ేది.

ప్రక్ులక్ు ఒతిత గిలటమయ చాలాక్షు ంగగ ఉండేది. దుర్గామాత దుర్గామాత అనే మాటలే తప్ు వేర్ క్ మాట వచేుదిక్గదు. “మాక్ుదిక్ెువవరు ?” అని అక్ుడివగరు
అడిగిత “ప్రమహంస ప్దదవయ్మే దిక్ుు. ర్గమక్ృషు
ణ డే అందర్ిక్ీ దిక్ుు “అనేవగడు.

ఢాక్గలో ఉండే శగరదానందసగవమి మఠం బాధాతలు చూసేవగడు. అప్ుుడప్ుుడు వచిు నాగమహాశయ్ుని సేవ చేసి వెళళళవగడు.ఆయ్నదావర్గ మందులు

తీసుక్ోమని భరత క్ు చపిుంచినా “ప్రమహంస, జగనామతల నామాలే నాక్ు మందులు “అనాిడు. తండిర దినవగర్గలక్ు చేసిన అప్ుు తీరులేక్ప్ో య్ానని
బాధప్డేవగడు. అప్ుు ఇచిునాయ్న ఒక్ ర్ోజు చూడటానిక్త ర్గగగ “నాయ్నా !అప్ుు తీరుజాలని అప్ర్గధిని నేను. నేను చనిప్ో య్ాక్ నా ఇలుల తీసేసుక్ుని

ననుి రుణ విముక్ుతడిని చేయ్ండి. నాభారా ప్ుటిుంటోల ఉంటటంది “అనాిడు. అతడు ఏడుసూ
త “డబుిక్ోసం ర్గలేదు మహాతామ మీ దరశనం క్ోసమే వచాును
“అని క్గళళమీద ప్డి బావురుమనాిడు. చలించిన మహాశయ్ుడు “ఈశవర క్టాక్షం. మీ హృదయ్ం మహో నితం. జగదీశుని క్టాక్షం వలన మీక్ు సరవ సుఖాలు

క్లుగుతాయి “అనాిడు. మధాాహిం 3 గంటల ైంది వగాధి తీవరమెైనది. సంధి లక్షణాలు వచిు తాప్ం భర్ించలేక్, అక్సగమతు
త గగ లేచిక్ూరుుని విసనక్రరతో విసిర్త ే
క్ొంచం ఉప్శమనం క్లిగి, చక్రవర్ితతో “ప్ంచాంగం చూసి ప్రయ్ాణానిక్త ముహూరత ం పటటు “అనాిడు. అంతర్గరుం గరహించి అతడు “ప్ుషా శుదు తరయోదశి ప్గలు

ప్ది గంటలక్ు దివామెైన ముహూరత ం “అనాిడు. “నువువ అనుమతిసేత ఆముహూర్గతనిక్ే తిర్ిగర్
ి గనిలోక్గలక్ు బయ్లేురుతాను “అనాిడు. భారాతో సహా
అంతా గ లులమనాిరు.

ర్ెండు ర్ోజులక్ు ప్గరణం విడుసగతడు అనగగ మంచం చుటూ
ు చేర్ిన భక్ుతలందరూ వింటూ ఉండగగ చక్రవర్ితతో “గురు దేవులు వచాురు నాక్ు అనిి తీర్గు లు

చూపిసత గరు. నువువ ఒక్ోుదాని పేరు చప్ుు “అనాిడు. హర్ిదావరం అనగగనే తిరవేణీ సంగమం చూసి ఉప్ ుంగిప్ో యినటట
ల సగినినిునటట
ల తనమయ్ం లో అనాిడు
సమాదినుంచి లేచాక్ చూసేత “సురదుని”లోసగినం చేసినవగడుగగ క్నిపించాడు. తలల వగరు జామున నాలుగు గంటలక్ు క్ొదిుగగ నిదరప్టిు ఉదయ్ం ఆలసాంగగ

లేచాడు. తలాలర్ి ప్ుషా శుదు తరయోదశిఉదయ్ం 8గంటలక్ు అక్సగమతు
త గగ లేవగగ ఆయ్ాసం ఎక్ుువక్గగగ చక్రవర్ిత మహాశయ్ుని చవులలో “శ్రర ర్గమక్ృషణ శ్రర ర్గమ

క్ృషణ “అని ఉచుర్ించాడు. ప్రమహంస ఫో టో ఒక్టి దగా ర ఉంచి “ఏనామం సమర్ించటానిక్త సరవం తాజించార్ో ఆయ్న సవరూప్ం చూడండి “అనాిడు. క్ళళళ
తరచి “క్ృప్గనిదీ జయహార్ జయహార్ “అని చివర్ిప్లుక్ులు ప్లిక్గడు నాగమహాశయ్ుడు. 9గంటలక్ు ఆయ్ాసం బాగగ ఎక్ుువెై, అరగంట తర్గవత దృష్ిు నాసగగరం పై

ఉనిటట
ల క్నిుంచింది. శర్లరర్ోమాలు నిక్ు బొ డుచుక్ునాియి. ప్ులక్త౦త క్నుదయ యినుంచి పేరమధార క్ుర్ిసింది. ప్గరణవగయ్ువు మయలాధారం నుంచి క్రమ౦గగ

పైక్త వెడుతోంది. నాభిక్త చేరగగనే గుండ వేగంగగ క్ొటటుక్ొనిది. ప్గవు గంటక్ు మహాసమాదిలోక్త వెళాళడు. భారా “వగరు గృహసగతశరమంలోనే ఉనాిరుక్నుక్

ఆప్రక్గరమే క్గరాక్రమాలు జరగగలి “అని చపిుంది. ఆయ్నను జాగరతతగగ ప్టటుక్ొని ఒక్బలల పై మెతతని శయ్ా ఏర్గుటట చేసి ప్డుక్ోబటాురు. అయిదారు
నిమిష్గలతర్గవత ప్గరణవగయ్ువు ఆగిప్ో యింది. వదనం జయాతిరమయ్ంగగ క్నిపించి క్ళళనుండి పేమ
ర ామృతం వర్ిషసత ునిటట
ల గగ ఉంది. భారా భరతమరణానిక్త తీవరంగగ
ర్ోదించింది.

గగరమ పదు లు వచిు శవగనిి ప్ర్లక్షించగగ శర్లరం వేడిగగనే ఉండటం వలన మర్ో 12 గంటలు అలానే ఉంచి తర్గవత అగిి సంసగురం చేయ్ాలని నిరణయించారు.

ర్గతిర ప్దిగంటలక్ు చందన క్రరల పేరుుతో, శిషుాలే ప్ుతురల ై దహన సంసగురం శగసోత ర క్త ంగగ చేశగరు. నాగమహాశయ్ుడు 53 ఏళళ 4 నెలల 7ర్ోజులు మాతరమె
జీవింఛి ప్ుటిున చోటనే మటిులో క్లిసిప్ో యిన ప్ుణాాతుమడు. ఆయ్న జనిమంచిన దేవభోగగగరమం, ఆయ్నవలన ప్వితర క్షేతరం అయింది. జాఞన, భక్తత యోగి గగ
నాగమహాశయ్ుడు చర్ితర ప్రసిదు ి ప్ ందాడు.

17 రవి దాసు

చప్ుులుక్ుటేు క్ులం లో ఉతత ర దేశం లో 15 లేక్ 16 శతాబ్బు లో వగరణాసి దగా ర గోవరునప్ురం లో ప్ుటిున రవి దాసు, తలిల ఝర్ బ్బనియ్ా తండిర రఘుర్గమ్ తన
వృతిత చేసత ునాి నిరంతర హర్ినామసమరణ చేసేవగడు. సంప్గదించిన డబుిక్ొంత పేదలక్ు ఖరుుపటేు వగడు. తోలుతో విగరహాలను చేసి ప్ూజించేవగడు క్ొందరు
దీనిి ఆక్షేపిచేవగరు. అనుక్ోక్ుండా క్రువు వచిుంది. తినటానిక్త క్ూడు లేక్ప్ో యినా క్డుప్ులో క్ళళళ పటటుక్ొని హర్ినామజప్ం చేసేవగడు. గుండక్ర్ిగి శ్రరహర్ి
బైర్గగి రూప్ం లో వచిు, సక్ల శ
ై వర్గాలిచేు దివా శిల చేతిలోపటాుడు. “న్ననామమే దివా ధనం.ఇంక్గ నాక్ీ ఐశవరాం ఎందుక్ు ?”అనాిడు. ఎంతోబతిమాలినా
ససేమిర్గ అనగగ చివర్ిక్త అతి బలవంతం మీద ఇంటోల ఒక్ మయల విసిర్ేసి ప్ మమనాిడు బైర్గగితో. మళ్ళళ ఒక్ సగర్ి వచిు శిలను ఉప్యోగించావగ లేదా అని

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

అడిగగడు. దాని మొహ౦ క్ూడా చూడలేదనాిడు దాసు. ప్ర్గతురుడు సంతోష్ించి అమయలా ధనర్గసులు ఇవవగగ వగటిన్న తాక్నెైనా తాక్లేదు. ఆశర్లరవగణి
ఆ ఆలయ్ నిర్గమణ చేయి చపిుంది.

రవిదాసు

చక్ుని

దేవగలయ్ం

నిర్ిమంచి,

తానె

అరుక్ుడై

నితాప్ూజాదిక్గలు చేశగడు క్గని బైర్గగి ఇచిున డబుి ముటటుక్ో లేదు.ఒక్
ర్ోజు ప్ూజాదరవగాల బుటు లో మిలమిల లాడుతూ అయిదు బంగగరు
నాణాలు క్నిపించాయి. దేవుడు ప్ర్లక్షిసత ునాిడని బాధప్డగగ “ఈశవర్గజఞ
ప్గలించక్ తప్ుదు “అనాిడు క్లలో. ఆ నాణాలతో ఒక్ విశగరంతి భవనం
క్టిుంచాడు. భక్త రవి దాసు పేరు నలువెైప్ులా మారు మోరగి, క్ొందర్ిక్త అసూయ్ తపిుంచింది. వగరు ర్గజుదగా రక్ు వెళ్ల “ఒక్ చండాలుడు ప్ూజార్ియిై విషు
ణ ప్రసగదం
అందర్ిక్ీ పటిు, ఆలయ్ానిి మెైలప్రుసుతనాిడు. వెంటనే ఆలయ్ం నుంచి తర్ిమి వేయ్ండి “అని క్ోర్గరు. ర్గజు దాసును పిలిపించి విగరహానిి ఆలయ్ానిి
బారహమణులక్ు వశం చేయ్మని ఆజాఞపించగగ సర్ే అనాిడు. ఆ ర్ోజు ర్గతిర ర్గజుక్ు క్లలో శ్రర హర్ి క్నిపించి దాసును తొలగించవదు ని గటిుగగ చప్గుడు. రవి దాసు
భక్ీత, మహతాం గుర్ితంచి ర్గజు అతనిి ఆలయ్ సేవలోనే ఉండమని చపిు, అనేక్ విధాల సనామనం చేశగడు.
చితూ
త రు ర్గణి” ఝాల్ల “రవి దాసు శిషుార్గల ైనది. క్షతిరయ్ క్ులం లో ప్ుటిున ఆమె చండాలునిక్త దాసుర్గలవటం అగరక్ులజులు జీర్ిణంచుక్ోలేక్ప్ో యి గందరగోళం
సృసిుంచారు. ఒక్ర్ోజు ర్గణి బారహమణుల౦దర్లి పిలిచి, సంతరుణ చేసింది. అందరూ వచాురు. ఆసనాలపై క్ూరుునాిరు. ఇదు ర్ి బారహమణుల మధా ఒక్
హర్ిదాసుక్ూరుునిటట
ల క్నిపించి విప్ుులు అగిామీద గుగిాలమయ్ాారు. క్గని ఆప్గరంగణమంతా రవిదాసు తో

నిండిప్ో వటంతో అమితా శురా ప్ో యి

క్తక్ుురుమనక్ుండా క్డుప్ునిండా మెక్ుత బొ రరలు తడుముక్ొనాిరు. రవిదాసు మహతవం అరుమెై అందరూ అతనిప్గదాలపై ప్డి క్షమాప్ణ క్ోర్గరు. రవి దాసు
తన చరమం చీలిు లోప్లి య్జయఞప్వీతం చూపించి ప్ూరవ జనమలో తాను బారహమణుడను అని చప్గుడు.
రవి దాసు మహాజాఞని అని పేరుప్ ందాడు. అతడు ర్గసినవి “ఆది గరంథం లో చేర్గురు. అవి సరవ జనామోదం,ఆదరణ ప్ ందాయి. అతడు ర్గసిన శోలక్గలు క్గశ్ర
లో మహా ప్ండితులుక్ూడా మహా ఆవేశం తో గగనం చేసత గరు. రవిదాసు తనవగర్ిక్ోసం వెైషణవ మతం లో ఒక్ శగఖ ఏరుర్ిచాడు. అతని మహతవం తలిసి అనిి
జాతులవగరు ఆర్గధించారు. “.భక్తతమాల “లో రవి దాసుక్ు మహో నిత సగునం ఉనిది. క్ుషుువగాధులక్ు సేవ చేసేవగడు.అగరక్ులసుతలు క్ూడా దాసును సేవించి
వగాదులనుండి విముక్ుతలయిేావగరు. 120 ఏళళళ జీవించి రవిదాసు ప్రమప్దించి బరహమప్దం చేర్గడని అందర్ి విశగవసం. ఆయ్న సగుపించిన మతం ఇప్ుటిక్ీ
సజీవమెై అతనిి నిరంతరం సమర్ించేటల ట చేసత ో ంది.

18 హర్ిదాస సగధువు

మాహార్గసు ల
ర ో హర్ిదాస సగధువు జనిమంచాడని శిషుాడు ర్గమతీరు చప్గుడు. ప్దహార్ేళళ వయ్సు ఉండగగ, ఇంటిప్రక్ు ఉని సగదు మఠం క్ు వెళ్ల జాఞనబో ధ
గరహించేవగడు. ఇతని విధేయ్త చూసి సగధువు శిషుాడిగగ సీవక్ర్ించి, ఉప్దేశమివవగగ, యోగగదీక్ష తో గడుప్ుతూ, గురువుతోప్గటట వెళ్ళప్ో య్ాడు. క్ొంతక్గలం
తర్గవత ఒక్ క్ొండగుహలో ఇదు రూ ధాానంలో ఉనిటట
ల తలిసింది. దాసు తర్గవత అమృత సర్ వెళాళడు. శిషాబృందమేరుడి క్ీర్త ి బాగగ వగాపించింది. ఆంగల దొ రలు
క్ూడా అతని యోగ శక్తతక్త ఆశురాప్ో య్ారు. నిదారహార్గలు లేక్ుండా యోగగభాసనంలో చాలా నెలలు ఉండి ప్ో యిేవగడు.
1835 మార్ిు 1న ప్ంజాబు లోని జేసల్లమ నగరం లో మటిులో క్ప్ుుక్ొని వింత సమాధి సిుతితిప్ ండాడు. ల ఫ్టిునెంట్స బైలో అది చూసి “లోతైన గోతిలో హర్ిదాసు
సమాధిలో ఉనాిడు ప్ురుగులు తినేయ్క్ుండా శర్లర్గనిక్త క్గష్గయ్వసత ంి చుటాురు శిషుాలు. బలమెైన పదు ర్గతిప్లక్లతో గోతిని మయసేశగరు. ఇంక్గక్టటుదిటుంగగ
గోతి చుటూ
ు మటిుతో గటిుగగ అలిక్తంచి గ యిా ఉని ఇంటిక్త తాళం వేసి, దావరంవదు పదు పదు బండర్గళళళ అడ్ ంగగ పటిుంచి, ఇంక్గ అనుమానం తీరక్ క్తు
త లు
టారల తో ప్ో ల్లసు ప్హార్గ క్ూడా ఏర్గుటట చేశగరు “అని ర్గశగడు.

నెల ర్ోజులతర్గవత ఏపిరల్ 1న దాసును ప్ుర్గదీసుడు బయ్టిక్త తీయించే ఏర్గుటట చేశగడు.

ఈ వింత చూడటానిక్త అనేక్ ప్రదేశగలనుంచి ప్రజలు తండయ ప్ తండాలుగగ వచాురు. చేసిన ప్క్డిందీ ఏర్గుటల న్ని వరుసగగ తొలగించి చూడగగ హర్ిదాసు నిశులం
గగ సమాధిలో ఉనాిడు. బయ్టక్ు తీసి క్గష్గయ్ వసగతరలు చుటు గగ యోగి ప్ళళళ ఒక్దానితో ఒక్టి క్లిసిప్ో యి మయసినక్ళళతో, క్గళళళ చేతులు క్దలక్ుండా
క్నిపించేసర్ిక్త చనిప్ో య్ాడనే అంతా భావించారు. శిషుాలు సప్రా చేశగక్ క్దలిక్ వచిుంది క్ళళళ తర్ిచాడుక్గని చూప్ు నిలవలేదు దేహం శుష్ిుంచింది. హిందూ,
ముసలామన్స, క్ెైుసతవులు ఈ దృశాం చూసి అవగక్ుయ్ాారు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

హర్ిదాస సగవమి అదుాత శక్తతక్త ఆశురాప్ో యి ర్గజా రణజిత్ సింగ్ లాహో రుక్ు ఆహావనించాడు. ర్గజుమాట
క్గదనలేక్ వెళాళడు. ర్గవీ నది ఒడు్న ఒక్ సుందరవనం లో వసతులతో యోగగభాాసం,సమాధిక్ీ ఏర్గుటట
చేయ్గగ దాసు అందులో ప్రవేశి౦చాడు. ర్గజు, క్ొడుక్ు, మనవడు సందర్ిశంచటానిక్త వచాురు. అనుష్గునం
ప్ూర్లత చేసి సమాధిలో ఉండటానిక్త ముందు దాసు ర్గజుతో “నలభై ర్ోజులతర్గవత ఈ మటిు సమాదినుంచి
ననుి బయ్టిక్త తీయ్ండి “అని చపిు ప్దామసనం లో క్ూరుుని క్ొదిు నిమిష్గలక్ే సమాధి సిుతితిప్ ందాడు.
భటటలుఆయ్నను ఒక్ క్గవడిపటేులో భదరంగగ క్ూర్ోుపటిు, గోయిాతరవివ అందులో దానిిపటిు మటిుతో
క్పేుశగరు. 39ర్ో జులుగడిచాయి. 40 వ ర్ోజు మధాాహిం ర్గజా రణజిత్ సింగ్ ప్ లిటిక్ల్ ఏజెంట్స క్ెపు న్స వగర్్,
డాక్ుర్ మెక్ గెరగర్,, డాక్ుర్ మేర్ె, జనరల్ వెంజుర్గ మొదల ైన ప్రసిదు ుల సమక్షం లో సమాధిని క్షుణణ ంగగ
ప్ర్ిశ్రలి౦ప్జేసి అనుమాన నివృతిత ల ై, లేక్ గోతిపై చలిల న గోధుమ మయర్ెడు ప్ డవున మొలక్ెతితక్నిపించగగ,
పైమటిు తొలగించి పటు ను బయ్టిక్త తీయ్గగ వేసిన తాళం వేసినటేల క్నిపించి, తాళం తరచి చూడగగ దాసు
అదే సమాధి సిుతిలో క్నిపించి ఆశురా చక్తతులను చేశగడు. డాక్ురల ు ప్ర్లక్షిసేత శర్లరం చలల బడి నాడమ చలనం
లేదు. గుండచప్ుుడు వినిపించలేదు. ర్ెప్ులు వెనక్తు తిపిు క్ూడా చూసి అందరూ చనిప్ో య్ాడని నిర్గుర్ించారు. గురు తతత ేం తలిసిన శిషుాలు చిరునవువతో
శర్లర్గనిక్త సేవలు చేశగరు. నెమమదిగగక్లుల తర్ిచాడు. చలనం వచిుంది. అమితాశురాం ప్ ందటం అధిక్గరుల వంతు అయింది. ర్గజా రణజిత్ సింగ్ సగవమి
యోగగనిక్త అబుిరప్డి ఫిరంగి క్గలుులతో గౌరవం క్లిగించాడు. హర్ిదాససగవమి నేలమీద నడిచినటేల న్నటిమీదా నడిచేవగడు, గగలిలో చాలా ఎతు
త క్ు లేచేవగడు.
శతమానం భవతిగగ జీవించి మహాయోగి హర్ిదాస సగవమి యోగలశవరుడైన దేవదేవుని సనిిధిక్త చేరుక్ొని సగధన సగరుక్ జీవి.

19 రఘునాథ దాసు

చైతనుాడు వంగదేశం లో హర్ిభక్తత ఉదామం తీవరంగగ నడుప్ుతుని సమయ్ం లో గౌడనవగబు నుంచి హిరి హిరణాదాసు గోవరున దాసు అనే సో దరులు
“సప్త గగరమం “ఇనాం గగ ప్ ందారు. అది వరత క్గనిక్త ప్రసిదు .ి 14 వ శతాబ్బు లో వంగ దేశగనిి ధిల్లల ర్గజప్రతినిధిగగ హుసేన్స సగహా గౌడనగరం ముఖాప్టు ణంగగ
ప్గలించేవగడు. రూప్ సనాతనుడు అతని మంతిర. ఇతనివలల నే సో దరులక్ు సప్త గగరమం వచిుంది. ఇదు రూ సదు
ా ణాలతో వినయ్ విధేయ్తలతో సతాుర్గాలతో
ప్రజాభిమానం ప్ ందారు.

చినివగడు గోవరున దాసుక్ు 1417 లో రఘునాధ దాసు ప్ుటాుడు. మహాప్ండితుడు బలర్గమాచారుాని
వదు రఘు విదా నేర్గుడు. భక్త హర్ిదాసు ఈ గురువు ఇంటోలనే ఉండేవగడు. హర్ిదాసు భక్తత విశేషం తలియ్క్
తోటి విదాారుులు గేలి చేసినా, రఘునాథుడు అతనిపై క్గరుణాం చూపేవగడు. గురువు ఇంటోల లేనప్ుుడు దాసు
దగా రక్ూరుుని రఘు భజనలు చేసేవగడు. ఇతడిన్న పిచాుడు క్తందజమ చేసి బాధించేవగరు. వీర్ి బాధ
భర్ించలేక్ దాసు శగంతిప్ురం వెళ్ళప్ో య్ాడు.
రఘుమనసులో భక్తత బాగగ వేళళళతొడిగి పర్ిగి,వెైర్గగాం అబ్బింది. ధనిక్ుడైనా సుఖ భోగగలు
అనుభవించక్ుండా విర్గగిలాగగ తిరుగుతుండగగ అక్ుడిక్త వచిున చైతనా మహాప్రభువు “ఇంటిక్త వెళ్ల సంసగర
సుఖం ప్ ందుతూ ఆతమసనాాసంతో గడుప్ు “అని ఉప్దేశించాడు. వెంటనే ఇలుల చేర్ి, సుఖాలు
అనుభవిసుతండగగ ఒక్ర్ోజు క్లక్తాత క్ు దగా ర ప్గనిహాట్స లో నితాానంద సగవమిని క్లిసి భక్తత జాఞనం
ప్ ందాలనుక్ోగగ తండిర ఒప్ుుక్ునాి తలిల అనుఅమతించలేదు. తండిర తలిల క్త నచుచప్ుగగ, ఇదు ర్ి అనుమతితో
నితాానంద దరశనం చేసి “చైతనా సేవ లభించేటల ట ఆశ్రరవదించండి “అనిక్ోరగగ “న్న క్ోర్ిక్ సమంజసం. ముక్తత ప్ ందగలవు “అని ఆశ్రరవది౦చి ప్ంప్గడు.
ఇంటిక్త వచిు దీక్షగగ భగవధాానం క్ొనేిళళళ చేశగడు. ఒక్ ర్ోజు అరుర్గతిర భారా ను తలిదండురలను వదిలి ధరమమారా గగమి క్గవగలని తప్నతో శ్రర క్షేతరం వెైప్ుక్ు
బయ్లేుర్గడు. చాలార్ోజులు నడిచి ప్ూర్ల జగనాిథం చేర్ి చైతనా దరశనం చేయ్గగనే ఆయ్న ప్రమానందంగగ సగవగతించి అక్ుున చేర్ిు, దార్ిలో చాలా
ఇబిందులు ప్డా్డని గరహించి గోవిందుడు అనే శిషుాడిని దాసు సేవచేయ్మని చపిు, సముదరసగినం చేసిరమమని దాసుతో చప్గుడు. సముదరసగినం చేసి
జగనాిథ దరశనమయ చేసి ఆశరమానిక్త ర్గగగ గోవిందుడు గురువుగగరు తిని వదిలేసన
ి ాప్గతర దాసు ముందుపటిు తినమనాిడు. దానిి దైవ ప్రసగదంగగ భావించి
క్ళళక్ు అదుుక్ొని తృపిత గగ తినాిడు.
ఇలా అయిడుర్ోజులుగడిచాక్ ప్రసగదం తింటూ ఒళళళ పంచుక్ోవటం తప్ు ఏమీ చేయ్లేక్ ప్ో తునాినే అని బాధప్డి,మర్గిడు సముదరసగినం చేసి దైవ
దరశనానిక్త వెళ్ల దగా రలో హర్ినామ సంక్ీరతనలో సగయ్ంక్గలం దాక్గ ప్గలొాని, ఒక్ దుక్గణం వదు బ్బచుమెతత ుక్ొని తినాిడు. ఎంతసేప్టిక్త ఇంటిక్తర్గక్ప్ో తే
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గోవిందుడు వెతుక్ుతూ అతడు భిక్షానిం తినటం చూసి చైతనుాడిక్త చప్ుగగ అమితానందం ప్ ందాడు. మందిరం దగా ర బ్బక్ష అడుక్ోువటం బాగగలేదని పించి
భజనలు జర్ిగే సతారలక్ు వెళ్ల భజనలతో గడిపి ప్రజలిచేు దానిి తిని క్ొనిి ర్ోజులు గడిప్గడు. ఇదీ బాగగలేదనిపించి య్ాతీరక్ులు ప్గర్ేసిన విసత ళళలోని ఎంగిలి
మెతుక్ులు తిని బతిక్గడు. ఇవన్ని గౌర్గ౦గునిక్త తలుసూ
త నే ఉనాియి. ఎంతటి ధనిక్ుడు ఎంతటి దీనావసు క్ొని తచుక్ోనాిడని చైతనుాడు భావించి ఒక్ర్ోజు
సర్గసర్ి అతడుని చోటటక్ువచిు “నువువ తినేది నాక్ు ఎందుక్ు పటు వు?”అని అడిగి అతడు తిని ఎంగిలిమెతుక్ుల ముదాు పటు గగ, ర్ెండవముదు క్ు చేయి
చాచిన గురువు చేయిప్టటుక్ొని “ఇలాంటి అనిం మీరు తినతంఏమిటి మహా ప్రభయ “అనాిడు. చిరునవేవసమాధానం.
చైతనుాని తర్గవత రఘునాథుడు బృందావనం “ర్గదా క్ుండం “లో ఉనాిడు. క్ొనేిళళ తర్గవత అక్ుడే సిదు ప్
ి ందాడు ఆయ్న ర్గసినగరంథాలువంగ దేశ వెైషణవ
భక్ుతలక్ు ప్రమ ప్గర్గయ్ణీయ్ాలయ్ాాయి. అందులో” ఉప్దేశగమృతం మనః శిక్ష, శ్రర చైతనా సత బక్ క్లువృక్షం విలాప్ క్ుసుమాంజలి, శ్రర పేమ
ర ాముిజ
మక్రందాఖా సత వర్గజం “మొదల ైనవి సుప్రసిదుమెైనవి. అచుమెైన యోగిగగ రఘునాధ దాసు ప్రసిదు ి చందాడు.
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ర్గమానంద సగవమి ని సేవించే ఒక్ య్ువక్ుడు క్ఠిన బరహమ చరాం ప్గటించేవగడు. ఊర్ిలో బ్బచుమెతిత వచిున బ్బయ్ాం తో అనిం వండిత,ే గురువు ఇసు దేవతక్ు
నెైవేదాం పటేువగడు. వడమ్ వగాప్గరం తో “డబుి చేసిన “ఒక్ ధనిక్ుడు ఈ య్ువక్ుడిక్త బ్బక్షం వెయ్ాాలనుక్ొనగగ గురువు అనుమతి లేనిదే సీవక్ర్ిం చననాిడు.
ఒక్ ర్ోజు విప్ర్లతమెైన గగలి వగన వచిు బయ్టక్ు వెళళలేక్ ప్ో య్ాడు య్ువక్ుడు. ధనిక్ుని ఇంటినుంచి బ్బయ్ాం తపిుంచి నెైవేదాానిక్త అనిం వండాడు.
గురువు మనసు నిశులంగగ ఉండలేక్ప్ో యి శిషుాడిని బ్బయ్ాంఎక్ుడినుంచి తపిుంచావని అడగగగ, వడమ్ వగాప్గర్ి నుంచి అని చప్ుగగ అక్రమ ధనారీన చేసే
అతని నుంచి ఎందుక్ు తపిుంచావని క్ేక్లేసి తన ఆజఞ ధిక్ుర్ించినందుక్ు మరుసటి జనమలో న్నచ క్ులం లో ప్ుడతాడని శపించాడు.
క్ొదిుక్గలానిక్ే ఆ శిషుాడు చనిప్ో యి మాదిగ క్ులం లో ప్ుటాుడు. క్గని ప్ూరవజనమ జాఞనం ఉండేది. హృదయ్ం హర్ి భక్తతతో ప్ ంగిప్ో యిేది. క్గని గురునిక్త
దూరమయ్ాాననే బాధ ఉండేది.అందువలన తలిదండురలు ఎంతలాలన చేసినా ఏడుప్ు మానే వగడుక్గదు.తండిర చేసేదిలేక్ ర్గమానంద సగవమిక్త వినివించాడు.
విషయ్ం గరహించిన సగవమి శిషుాడు తనక్ు దూరమయ్ాాననే బాధతోనే శిశు రూప్ం లో ఏడుసుతనాిడని గరహింఛి “ననుి మీ ఇంటిక్త తీసుక్ు వెళళండి. అన్ని
చక్ుబరుసగతను”అనగగ “మేము న్నచక్ులం వగళళం. మా ఇంటిక్త మీర్ెలా వసగతరు సగవమీ “అనాిరు అమాయ్క్ంగగ. “సేవగ ధరమం

లో అంటర్గనితనం అనేది

లేదు. ప్ర్ోప్క్గరమే నిజమెైన హర్ి సేవ. నేను న్నతో వసగతనుప్ద “అనాిడు

మాదిగవగనితో
పటటుక్ొనితలిల

క్లసి

ఎదురు

ర్గమానందసగవమి
చూసోత ంది.

వగళళ

బాలుడు

ఇంటిక్త

వెళలగగ

చాతక్ప్క్షిలాగగ

బ్బడ్ ను

గురు

చంక్లో

చందురనిక్ోసం

అలమటిసత ునాిడు. తన దుఖానిి క్న్నిటి దారలతో చప్గుడు ఆ ప్ూరవ శిషుాడు, ఇప్ుటి మాదిగ
శిశువు. ఆచారుాని హృదయ్ం క్గరుణా రసమెైప్రవహించి శిశువు శిరసు తాక్ుతూ “బ్బడా్ !ఏడవక్ు.
భక్త రక్షక్ుడుశ్రరర్గమ చందురడు నినుి క్గప్గడుతాడు. ధనుాడవు అవుతావు “అని ఆశ్రరవ దింఛి
చవిలో ర్గమనామ మంతరం ఉప్దేశించి వెళ్ల ప్ో య్ాడు. ఈ బాలుడు క్రమగగ పర్ిగి రుయిా(ఏడుప్ు
) దాసు అనే పేరు ప్ ంది పదు వగడై శ్రరర్గమ భక్తతలో మునిగిప్ో య్ాడు.ర్గమనామ సమరణ
చేసత ూ,క్ులవృతిత నిరవహించేవగడు. ర్ెండు జతల చప్ుులుక్ుటిు ఒక్ జత క్నిపించిన ర్గమభక్ుతడిక్తచిు
ర్ెండవ జత అమిమ, ఆడబుితో జీవనం సగగించాడు. డబుి తీసుక్ోక్ుండా హర్ిభక్ుతల జయళళళ బాగు
చేసేవగడు.
బంధు మితురలను వదిలి గంగగతీరం లో క్ుటీరం ఏర్గుటట చేసుక్ొని, శ్రరర్గమ విగరహం పటిు, ప్ూజిసూ
త క్ులవృతీత చేసత ూ క్గలం గడిప్గడు. జయళళళ అమమలేని ర్ోజు
ఉప్వగసం ఉండేవగడు. ఆక్లి దప్ుులు లేక్ుండా నితా హర్ినామ సమరణ చేసేవగడు. ఒక్ర్ోజు ర్గముడేసవయ్ంగగ మారు వేషం లో వచిు ఒక్సురశమణి
చూపి దానిి తాక్తసేత ఇనుము బంగగరం అవుతుందని చపిు ఇవవబో తే “సగవమీ !ఎవరు నువువ నాపై ఇంతటి క్రుణ ఎందుక్ు ?”అని ప్రశిించాడు. ”న్న క్సగులు
ప్ో గ టు టానిక్ే ప్రుసవేది ఇసుతనాి తీసుక్ో “అనగగ రుయిా “నిజంగగ నువువ నా ఇషు దవ
ై ం శ్రర ర్గముడివే ఐతే, న్న నిజ రూప్ దరశనభాగాం క్లిగించు “అనాిడు.
మర్గిడుక్ూడా వచిు ఆప్రుసవేదిని తీసుక్ోమని చపిు మయలనుని క్తిత క్త దానిని అ౦ టించగగనే అది బంగగరుక్తిత గగమార్ింది. దాసు “నువువ ఎవర్ివో గగరడమ
వగడిలాగగ ఉనాివు బంగగరం లాంటి నాక్తిత ని నిజంగగ బంగగరం చేసి నా క్డుప్ుక్ొటాువు. న్న ర్గయిాఅక్ుర్ేలదు నువూవ అక్ుర్ేలదు తీసుక్ొని ప్ో “అనాిడు..
”బంగగరు క్తిత వలన బో ల డు డబుి వసుతంది “అని ఆశపటాుడు. “నాక్ు బంగగరం పై మోజులేదు.ధనం క్ూడా బటాులనితాప్తరయ్మయ లేదు.న్న ర్గయి నాక్ు
ముక్తతనివవదు. క్సగులు తసుతంది. దయ్తో తీసిక్ెళళళ “అనాిడు. ప్రుసవేదని
ి రుయిా దాసు చేతిలొపటిు వెళాళడు ల్లలామానుష రూప్ుడు.
బంగగరు క్తిత న్న, తానూ మామయలుగగ వగడే క్తిత న్న మయలప్గర్ేసి, క్ొతత క్తిత క్ొని వృతిత క్ొనసగగించాడు. ఉప్వగసగలు చేసత ూ వృతిత క్ొనసగగిసత ూ, ర్గమనామ సమరణ
చేసత ూనే ఉనాిడు. క్రుణామయ్ుడు భర్ించలేక్ మళ్ళళ వచిు ప్రుస వేది ఏమెైంది అని అడిగిత మయల ప్గర్ేశగను క్గవగలంటే ఎవర్ిక్ెైనా ఇచుుక్ో అనగగ,
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ప్రుసవేది తాను తీసు క్ొంటాక్గని, నేనిచేుది ఏ దైనా క్గన్న నువువ తీసుక్ోవగలి, ప్రతిర్ోజూ న్న దేవుడి పీఠం మీద అయిదు బంగగరు నాణాలు ఉంటాయి. అవి
తప్ుక్ తీసుక్ో. ఇప్ుుడు చూడు అక్ుడ నాణాలు ఉంటాయి అని బలవంత పటు గగ “అసలు నువెవవరవయ్ాా సగవమీ. ఈ బలవంతం ఏమిటి ?అనగగ “నేను
న్నవగడిని. న్న భక్తతక్త మెచిు ఈ ఏర్గుటట చేశగను “అనాిడు. “న్న క్రుణక్ు ధనావగదాలు క్గన్న నేను తీసుక్ోలేను. మనిించు. న్న దరశనం ఇపిుంచు చాలు
“అనాిడు.

వెంటనే నిజరూప్ దరశనం క్లిగించి సంతృపిత ప్రచి శ్రరర్గమ చందర మయర్ిత అదృశామయ్ాాడు, దాసుమనసులో అదుాత జయాతి ఏరుడిన భావం

క్లిగింది. ఏం జర్ిగిందయ అరుంక్గక్ ఉనామదిలాగగ “ర్గమా ర్గమా “అంటూ అటూ, ఇటూ ప్రుగులు తీశగడు. తర్గవత ర్గమనామం క్లవర్ిసత ూ మయరుప్ో య్ాడు.
తేరుక్ొని లేచి ర్గముడు అడిగిన దానిి తీరుటం తన విధి అనుక్ోని ర్ోజూ వచేు నాణాలను ర్గమభక్త ప్ూజక్ు వినియోగించటానిక్త నిరణయించాడు.
ఆర్ోజు నుంచి భక్ుతల ర్గక్ పర్ిగి క్ుటీరం ర్గమనామం తో ప్రతిధవనించింది. దిక్ుు లేనివగరంతా రూయిా దాసు దాసులయ్ాారు. దాసు పటేు భోగగనిం
తీసుక్ోవటానిక్త ప్రతిర్ోజూ ర్గముడు ఏదయ ఒక్ వేషం లో వచేువగడు. క్ొంతక్గలం తర్గవత ఆశరమం భక్ుతలక్ు అప్ుగించి చితరక్ూటం వెళ్ల దగా రలో ఉని గగయ్తిర,
ప్య్సివని మందాక్తన్న నదులలో మందాక్తన్న చంత ఆశరమం నిర్ిమంచుక్ొని, ర్గమ భజన సమరణ చేశగడు. ఈ మయడు నదులు క్లిసే చోటట ఒక్ తిరవేణీ క్షేతరమెైంది.
దీనిక్త దగా రలో హనుమాన్స ధార్గ, భరత క్ూప్ం, భరదావజాశరమం ఉనాియి. సీతా ఝాల్ల అనే ర్గణి రుయిాదాసు శిషుార్గల ై మంతోరప్దేశం ప్ ందాలనుక్ొంటే
క్ొందరు ప్ండితులు క్షతిరయ్ర్గణి చండాలుని వదు మంతోరప్ దేశమా అని ఆక్షేపిసేత ర్గణి “అతడు నిసగవరు భక్ుతడు. “అని చపిు తారక్ మంతోరప్ దేశం ప్ ంది, ధాాన,
మంతరజప్, దీనజన ప్ో షణలో జీవితం గడిపి,ర్గమ సగక్షాతాురం ప్ ందిన ధనుార్గలు.
ఒక్ శ్రరర్గమనవమి నాడు గ ప్ు సంతరుణ చేసింది ర్గణి. అనిిక్ులాలవగర్ిన్న ఆహావనించి, రుయిా దాస సగవమిక్త ప్రతేాక్ ఆసనం వేసి చేయి ప్టటుక్ొని తీసుక్ు
వచిు క్ూర్ోుబటిుంది. బారహమణులక్ు నచుక్, దూరంగగ వెళ్ల క్ూరుునాిరు. వడ్ న ప్ూరత యి నివేదన అయ్ాాక్ ప్రతి బాప్డి క్ుడిప్క్ున దాసు క్నిపించాడు.
క్తక్ుురుమనక్ుండా తినాిరు. భోజనాలతర్గవత దాస సగవమిని బంగగరు సింహాసనం పై క్ూర్ోుబటిు, ర్గణి వి౦జామరతో విసిర్ింది. బారహమలు అతనిి చూడగగ
అతనిక్త బంగగరు జందం ఉనిటట
ల గమనించారు. క్గని అహం చావక్ వెళ్ళప్ో య్ారు. ర్గణి క్ొంతక్గల౦ తర్గవత దాసు తో తీరు య్ాతరలు చేసి, ఆతడు ముందూ
తర్గవత ఆమె సగయ్ుజాం ప్ ందారు

21 తూము లక్షమమ నృసింహ దాసు
జ్నననది విశేషవలు

భక్ీత సంగలత సగహితాాలక్ు ఆలవగలమెైన సదవంశం లో క్ీర శ 1790 ప్గరంతం లో తూము లక్షమమ నరసింహదాసు అప్ుయ్ా, వెంక్మాంబ దంప్తులక్ు జనిమంచాడు.
గోలొుండ వగాప్గరులు ఆప్సంభ సూతురలు య్జుశగశ ఖాధాాయ్ులు. వశిషు , శక్తత,ప్ర్గశర తరయ్ార్ేషయ్

ప్ర్గశర గోతీరక్ులు, తాత వెంక్ట క్ృషణ య్ా

గుంటూరుజిలాల బాప్టల తాలూక్గ ప్ నూిరులో ఉంటూ శ్రర భావనార్గయ్ణ సగవమి సేవలో తర్ించాడు. ఈయ్న క్ుమారుడైన అప్ుయ్ బుదిు, దేహబలం తో
ర్గజగౌరవం ప్ ంది,వెంక్మా౦బ ను పళ్ల చేసుక్ొని, గుంటూరులో సవంతఇలుల క్టటుక్ొని క్గప్ురం పటాుడు. ఈ దంప్తులక్ు నరసింహదాసు, క్ృషణ దాసు,
రుక్గమబాయి సంతానం. రుక్గమబాయిని జఘాలర్గవు వంశం వగర్ిక్చి
త ు పళ్ల చేశగరు. దాసు దవయ్ం తలుగు సంసుృతాలు నేర్ిు ర్గమభక్ుతలుగగ ఉనాిరు.
సంబారజు వంశగనిక్త చందిన లక్షమమ బాయ్మమను నరసింహదాసుక్ు, సీతమమను క్ృషణ దాసుక్ు ఇచిు వివగహం చేశగరు.
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నరసింహ దాసు దంప్తులక్ు సంతానం క్లగలేదు. దాసు గగరు చనిప్ో య్ాక్
భారా మర్ిదక్
ి ొడుక్ు ర్గమదాసు ను పంచి, వెైదేహి అనే అమామయితో పళ్ల
చేసింది. వీర్ిక్ీ పిలలలు ప్ుటు లేదు. భరత చనిప్ో య్ాక్ వెైదేహమమ క్ూడా లక్షణ
ర్గయ్డు ను పంచుక్ొని పళ్ల చేసింది వీర్ి సంతానం ఇప్ుటిక్ీ భదారదిరలో
ఉనాిరు.
భదారదిర ర్గమభక్త దాసు
ర్గమభక్త నరసింహ దాసు బాలాం నుండి మాటాలడే ప్రతిమాటక్ు వేసే
ప్రతిఅడుగుక్ు ర్గమ ర్గమ అనటం అలవగటట చేసుక్ొనాిడు. దాసు ఇరవెై వ
ఏట తండిర చనిప్ో వటం తో క్ుటటంబ భారం మీద ప్డి,ప్ నూిరులో పేష్గురు
జీతం తో జీవనం సగగించాడు. ర్గమభజన అతిధి సతాురం, క్వితా ర్గధన
నితాక్ృతాం. భక్తతక్త ఉదయ ాగగనిక్త లంక్ె క్ుదరక్ ఉదయ ాగం మానేసి, ఇంటోలనే ర్గమ
మందిరం నిర్ిమంచి, భదారదిర సీతార్గమ విగరహాలు పటటుక్ొని నితా భజన చేసత ూ,
గదా ప్దాాలు ర్గసూ
త , భక్తతశతక్గలు గేయ్ాలు ర్గశగడు.
శ్రీ రంగ క్షేతర ద్రశనం
నరసింహ దాసు క్ీర శ 1818-19 బహుధానా సంవత్ర క్గర్లతక్ మాసం లో శ్రరరంగ
క్షేతారనిక్త వెళ్ల, ప్రవశంతో రంగ శగయిని దర్ిశంచి “శ్రరరంగ శగయి తారహారం”
మక్ుటం తో27 సీస ప్దాాలు ర్గసి సగవమిక్త సమర్ిుంచి, ఇంటిక్త తిర్ిగి వచాుడు.
భదారదిర ర్గమ దరశనం, క్గశ్రయ్ాతర
1820-21 లో తల్లల , భారా, తముమడు లను సమాధాన ప్రచి ఒపిుంచి, విక్రమ
సంవత్రం చైతర శుదు ప్గడామి శనివగరం ర్ేవతీ నక్షతరం లో ఆప్త మితురలతో క్లిసి గుంటూరు నుంచి నడిచి అమర్గవతి వెళ్ల, క్ృష్గణ సగినం చేసి అమరలింగేశవర
దరశన భాగాం ప్ ంది, అక్ుడినుండి క్గలినడక్న భదారదిర చేర్ి సీతార్గమ దరశనం తో ప్ులక్తంచి –”అర్ిుక్తచిున ధన౦ బప్ుడమరచదట-ప్దిలమోహో ర్గమ బహు
ప్ర్గక్ు “అనే అనేక్ సీస ప్దాాలతో ప్ర్గక్ు ప్లిు, మళ్ళళ ప్రయ్ాణం సగగించి అశగవర్గవు పేట, క్ొవూవరు, ర్గజమండి,ర మీదుగగ పిఠగప్ురం చేర్ి క్ుంతీ మాధవ
సగవమిని దర్ిశంచి, సింహాచలం వెళ్ల వర్గహ నృసింహ సగవమిక్త ప్ూజ చేస,ి శ్రరక్ూరమం చేర్ి క్ూర్గమవతార విషు
ణ సేవ చేసి, ప్ూర్ల జగనాిధం వెళ్ల బలర్గమ సుభదార
సహిత జగనాిధ సగవమి ని సేవించి మారుండేయ్ాది ప్ుణా తీరు సగినాలు చేసి, ప్ంచ చామర వృతత ంలో –”ప్ర్గక్ు శ్రర రమా౦గ నాసా ప్దమ ప్దమ బాంధవగ –
ప్ర్గక్నంత ప్దమజాండవగరప్ూర్ి తోదర్గ “ అంటూ ప్ గడి అయిదు ర్గతురలు గడిపి, చాలా క్షు మెైన ప్రయ్ాణం చేసి జాజిప్ురం వెళ్ల అక్ుడి నదిలో పితృ క్గరాం
నిరవహించాడు. అప్ుటిక్ే బాగగ అలసి ప్ో వటం తో క్గశ్ర య్ాతర చేయ్గలనో లేనో అనే సదేహం క్లిగింది. క్ల క్నాిడు దానిి ప్దాాలలో బంధించాడు –
”బరహామదులక్ు నెైన బడయ్ సగధాముక్గని-అప్రత హత శక్ుతడైన న్నవు –దుర్ితాతుమడంచునం దయర య్గగ జూడక్ –య్తి దీను డమతడ౦ చాతమ నెర్ిగి ---- దాశరధ
క్ుమార ర్గమ భదారదిర ధామ “అని సుతతిసేత సగవమి అభయ్మివవగగ భయ్ం ప్ో యిందని సవయ్ంగగ దాసు గగర్ే చప్గుడు.
శ్రరర్గమ దయ్తో అభయ్ం తో నూతనోతా్హం క్లిగి, మర్గిడే బయ్లేుర్ి బుదు గయ్ వెళ్ల, ఫలూ
ా నదిలో ప్వితర సగినం చేసి, విషు
ణ సగవమిని దర్ిశంచి గయ్ా
శగరదు ం తో పితృదేవతలక్ు తృపిత క్లిగించి, ప్ుణా ర్గశి క్గశ్ర చేర్ి ప్వితర గంగగసగినం విశవనాథ దరశనం తో ప్ులక్తంచి నరసింహదాస మహో దయ్ుడు –”రజతాదిర
ఇచటిక్త ర్గబో లు నేమొక్ొ-క్గదు క్గశ్ర సౌద క్గ౦తిగగని –”అని భక్తతగగ ఆర్ితగగ వర్ిణంచి నృతాం చేసి, -”తారక్ బరహమ మంతరంబు దయ్ నొసంగు –హరుని క్గప్ురమగు
క్గశి నరయ్గంటి “అని తన జనమ ధనామెైందని, అనుక్ొనిటట
ల గగ ర్గమానుగరహం తో క్గశ్ర దర్ిశంచగలిగగనన్న ప్రమానంద ప్డా్డు. అక్ుడి బ్బందుమాధవ, డుంఠి
గణప్తి దండాయ్ుధ క్గలభైరవ అనిప్ూరణ విశగలాక్షి దేవులను దర్ిశసూ
త నితాగంగగసగినం,పితృ తరుణం తో ప్ులక్తంచాడు
అగసత య మహర్ిషలాగగ క్గశ్రని విడువలేక్ విడువలేక్ విడిచి ప్డమరగగ బయ్లేుర్ి, ప్రయ్ాగ తిరవేణీ సంగమ ప్వితర సగినం చేస,ి విధులు నిరవహించి మళ్ళళ క్గళళక్ు
ప్ని చపిు గుంటూరు అనే గరత ప్ుర్ి చేర్,ి తలిల వెంక్మాంబ ప్గద ప్దామలక్ు నమసగురం చేసి గంగగజలంతో అభిష్ేక్ం చేసి ఆశ్రసు్లుప్ ంది తనర్గక్క్ోసం ఎదురు
చూసుతని ప్ురజనుల క్షేమం అడిగి తలుసుక్ొని క్ొనిి ర్ోజులు గుంటూరులో ఉనాిడు.
పరతి చైతరం లో భదనరదిర రవమ ద్రశనం

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ప్రతి చైతరమాసం శ్రరర్గమనవమిక్త లో భదారదిర వెళ్ల తన క్ులదైవం శ్రర సీతార్గమ దరశనం,చేసి క్ళాాణ శోభ చూసేవగడు. వృష నామ సంవత్రం లో తముమడు
క్ృషణ దాసుతో క్లిసి చైతర శుదు నవమిక్త భదారచలం చేర్,ి గోదావర్ల సగిన ప్ులక్తతగగతురడై శ్రరర్గముడిక్త హృదయ్ం సీతమమక్ు క్గనులు హనుమయ్ాక్ు మొరక్ుులు
సమర్ిుంచి-”గగయ్య్ందు నిప్గుసి క్నులక్ు భవదంఘిర న్నక్షింప్ జేసినదీవ క్గవె—గంగగది య్ాతరల్ల క్లుష్గతుమ జేతజే-యించి రక్షించిన దీవ క్గవె”అంటూ
అనేక్ ప్దాాలతో భదారదిర ర్గమ సుతతి చేసి మళ్ళళ గుంటూరు చేర్గడు.
ద్క్షిణ దేశ యాతర
సంప్దలు శర్లరం బుదుిదాలని, సతాుర్గాచారణం చేయ్ాలని, తీరు య్ాతరలతో జాఞన సౌద నిర్గమణం చేయ్ాలన్న తలిల క్ీ తముమడిక్త ధైరాం చపిు మళ్ళళ దక్షిణ
దేశ య్ాతరక్ు 1821-22 వృష సంవత్ర ఆష్గఢ శుదు విదియ్నాడు గుంటూరులో బయ్లేుర్ి ప్ నూిరు చేర్ి. భావనార్గయ్ణ సగవమిని దర్ిశంచి ప్ నూిరు వెళ్ల
అక్ుడి భావనార్గయ్ణ సగవమి ఆశ్రరవచనం ప్ ంది

నరసింహ దాసు నెలల ూరు చేర్ి రంగనాథ సగవముల దరశనం ప్ూజ చేసి,

తిరువలిక్ేులి వెళ్ల

ప్గరుసగరధి దరశనం తో తృపిత చంది, మదారస్ట్ మీదుగగ మధాలో ఉని తీర్గులు క్షేతారలు చూసూ
త వగనక్ు తడుసూ
త ఎండక్ు ఎండుతూ చలిక్త వణక్ుతూ చిదంబర
క్షేతారనిక్త వెళ్ల చిదంబర్ేశవరుని దరశనం తో ఆనందం ప్ ంది ఆక్గశలింగ దరశనం, నమక్ చమక్గలతో అభిష్ేక్ం, బ్బలవదళ ప్ూజ చేసి, శియ్ాళ్ వెళ్ల శివదరశనం
చేస,ి గౌర్ల మయ్యరం దర్ిశంచి, ప్ంచవటం చూసి, క్గవేర్ల తీరం చేర్ిప్ుణాసగినం చేసి, మహేశునర్ిుంచి, క్ుంభక్ోణం లో దావదశ తీర్గులలో సగినించి “క్ు౦భేశ
హరహర్గ శంభో “అని ప్ులక్తతగగతురడై, ప్ంచ నాథ శివ దరశనం చేశగడు.
ననద్బ్రహ్మ త్నయగరవజ్స్వామి ద్రశనం
నాద బరహమ తాాగయ్ాగగర్ి మహిమలు తలుసుక్ొని దరశన౦ తో జనమ ధనామెైందని భావించి ఆయ్న ఆదరణ ప్ ంది, తాాగబరహమ తాము రచించిన క్ృతులను
సవయ్ంగగ గగనం చేయ్గగ ప్రవశింఛి, తూము నరసింహ దాస భక్గతగరణిఆనంద ప్గరవశాంతో “చేతుల దాళము ప్టటుక్ -చేతో మోద౦బు తోడ సిగముడి వీడన్సబాతర లాడుచు మింటను –గలతము నారదుడు వగడ గృష్గణ య్నుచున్స “

అని ప్ో తన గగరు భాగవతం లో ర్గసినటట
ల నారద మహర్ిషలాగగ నృతాం చేశగడట

నరసింహ దాసు. ప్గముక్గళళళ ప్గమే ఎరుగున్స అనే సగమెత లాగ దాసు గగరు తాాగయ్ాగగర్ిని నిజంగగ చూశగడా అని అనుమాన ప్డే వగర్ిక్త ఆయ్నే “క్ేవలానంద
సంక్ీరతనావళ్ వింటి –భావ సిదు య్
ి ు శుదు భక్తత గంటి –భక్ుతలు శిషుాలు బలసి క్ొలవగ గంటి-వగజామధుర్ల వెైభవంబు గంటి –వినయ్ సత్ం ప్దివవేక్మున్స
క్నుగ ంటి –శ్రరర్గమ ప్ద భక్తత

చలువ గంటి-య్జున క్ందగర్గని య్నుభవంబును గంటి-దనమయ్తవ౦ బాతమ దనరగ గంటి –నరసి క్నుగ ంటి

దాాగర్గర్గరుానందు-న్నల సదు
ా ణ ప్ుంజమి౦ క్ెనిియిైన –దివా మహిమాతి శయ్ములు దేజర్ిలుట –గంటి హర్గషబ్బు నోలాడు చుంటి మదిని “..తాాగయ్ా గగర్ి
సనిిధానం లో క్ొనిి ర్ోజులు గడిపి తాాగర్గజ భక్తతక్త ప్రవశుడైనాడు “ర్గమ ప్దభక్తత క్ీ తాాగర్గయ్ వరుని –సమముగగ నేర నెవగవర్ల క్షామతలమున –బేరమ నా
ఘను డొ క్సగర్ి పిలిచ నేని –ర్గము డయ హో య్టంచు మారులుక్ునంట’-అటిు ఘనుని య్ాజఞ నంది య్చోుటట వగసి –క్డు రయ్ంబుతోడ గదలి సగగి – ప్రగ
ర్గజిలు నవ ప్గష్గణ మహిమంబు –నాలక్తంచి ముదుక్ర్ిగి య్ర్ిగి “ అని తన తాాగర్గజ దరశనానిి చక్ుగగ చితిరంచాడు ర్ిక్గర్్ చేశగడు చర్ితరలో శగశవతంగగ.
భక్ుతలమనసు భక్ుతలక్ే తలుసుతంది. నరసింహదాసు తాాగయ్ాగగర్ి చే సతాురం ప్ ంది దక్షిణ సముదరం, నవ గరహ శిలలు, చక్ర తీరుం, సేవతా రంభ సు లం, భైరవగది
తీరు సందరశనం చేసి ర్గమేశవరం చేర్గడు.

అప్ర క్ెైలాసంగగ క్నిపించే ర్గమేశవరం లో శ్రరర్గమ
ప్రతిష్ిుత సైక్త ర్గమ లింగేశవర దరశనం చేసి “క్గశ్ర
ప్ురమునుండి

గంగ

దచిుతిని

గరహియిప్వయ్ా”అనిప్గరర్ిుంచి

ఆ

ఈశ

–దీని

గంగతో

నమక్

చమక్గలతో అభిష్ేక్తంచి బ్బలవప్ుష్గుదులు సమర్ిుంచి,
క్ోర్ిన క్ోర్ిక్ తీర్ి పనిిధి లభించి భావించి –
”అనామేరుగగను దేవ అహర్ిిశములు- దైనామున న్న
ప్సుజన –దంబుల దలచిసుజన –మానామౌ ప్రమారు
సంప్ద లభించి –ధనామతి నెైతి న్నదగు దరశనమున
“—అంగములో

సగమంగన-క్ు౦గడ

మసగంబు

భక్త క్ోటి క్ోసగిత, -బాంగి నిను గగనవచుు భు –జంగ
చయ్ విభయష దయ ష సంగ విదూష్గ”మొదల ైన ప్దాాలతో సుతతించాడు నరసింహ దాసు అక్ుడి 24 తీర్గులలో సగినించి, గంధమాదన ప్రవతం అధిర్ోహించి,
సేతుమాధవ దరశనం చేస,ి ఉభయ్ సగగర సంగమం లో తీరు విధులు య్ధయ క్త ంగగ నిరవహించి, మయడు ర్ోజులుగగడిపి ఏక్గంత ర్గముని సేవించి, అక్ుడి
చింతలప్గటి లక్షమమ నార్గయ్ణ గగర్ి అభారునపై వగర్ింటోల క్ొనిి ర్ోజులుండి, ర్గమాయ్ణ ప్ుర్గణం చపిు సనామనితుడై, మళ్ళళ సేతుమాధవ దరశనభాగాం ప్ ంది ”తగ ప్రయ్ాగ ప్ూర్ి మాధవుడు న్న క్షేమంబు –నడిగినాడని దలుు మనియి బీరతి ---”’క్ోర్ిక్ దీర్ె న్న చరణక్ోమల య్ుగమమునాశరయి౦చుటన్స “అని ప్దా సుతతి
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చేస,ి క్ోటి తీర్గునిి తీసుక్ొని,సముదురడు ఎంతసేప్టిక్ీర్గక్ప్ో తే దరాలపై ప్డుక్ొని నిరశన తలియ్ జేసిన, దరాశయ్నం లో శ్రర ర్గమ దరశనం చేసి, శ్రరరంగం చేర్ి
రంగనిక్త తన అనుభవగనిి –”ప్గరక్గర సప్త క్ ప్రక్రంబు క్నుగ ంటి –య్దియివెైక్ుంఠమంచలరు చుంటి ”అంటూ ప్దా నివేదనం చేశగడు. అక్ుడినుండి
జంబుక్ేశవరం వెళ్ల జలలింగదరశనం చేసి, క్ంచి చేర్ి –”ఆక్లి గ ని య్టిు జను –డనిము గెైక్ొను మాడిు “అని సుతతించి డబుిలివవనిదే దరశనం లేదంటే
స మమసిలిప్ తేఒక్ వెైషణవ భక్ుతడు అంతర్గలయ్ దరశనం చేయించాడు.
వరద ర్గజ సగవమిని దర్ిశంచి ప్రవశంతో సగష్గుంగం చేసి ఆనంద బాష్గులు ర్గలాుడు. తిరుప్తి వెళ్ల శ్రరనివగస దరశనం చేయ్ాలని క్ొండ ఎక్ుుతుంటే “న్న తాత
తండురల మొక్ుుబడులన్ని తీరుగలిగితేనే క్ొండ ఎక్ుు“ అనే మాటలు వినిపిసేత ఎవర్గ అని వెతిక్తతే ఎవరూ లేక్ప్ో వటం తో అది వెైషణవ మాయ్ అని గరహించి
“ఈయ్నే క్ంచిలో దరశనం చేయించిన వెైషణవరూప్ వెంక్టేశవరసగవమి” అని మనసులో భావించి, అడుగడుగుక్ూ ఆప్ద మొక్ుులవగడిని సమర్ిసత ూ –”తాతనాటి
ఋణము దలచి ల క్ులు తీసి –పీరతిమాని బ్బరుదు ఖాతిమాని –క్ఠిన వృతిత దాలిు క్దలర్గ వలదంటి –విటటు లాడ న్నక్ దటటులొపు”అని ఎడా పడా ప్దాాలతో
వగయించి, చేతిలో చిలిల గవవ లేని తాను ఎలా మొక్ుులు తీరుుక్ోగలను అని నిర్ేవదం చండి మెటలమీదనే ఉతత ర్లయ్ం ప్రచి నిదరప్ో య్ాడు. సవప్ింలో “రజతాదిర
క్గంతి నిర్గక్ర్ించడుమేని –చంద౦బు గలుా నశవంబు నెక్తు “శ్రరవగరు క్నిపించి అక్ుడి విశేష్గలన్ని దగా రుండి చూపించగగ

–”మేలు క్ొంటి నంత జాల వేడు

“అని అనుభవం వివర్ించాడు. వేంక్టేశవరుని ప్గద చిహాిలు అక్ుడ ఆనవగలుగగ క్నప్డితే ఆశురాప్ో యి భక్ుతలందర్ిక్ీ చూపి ప్రవశించాడు నరసింహ దాసు.
క్ొండ ఎక్తు శ్రరవగర్ి దరశనం చేసి ఆనందంతో నృతాం చేసి అలుమేలు మంగను గోవిందర్గజసగవమిని దర్ిశంచి –శ్రరప్గద ర్ేణువు చినిం వర్గ య్ంచుబలుు –వెైషణవ
ప్ర్ి భాష వింటి “అని వేడిక్ోలు చప్ుుక్ొని,శ్రరక్గళ హసిత చేర్ి శ్రర క్గల హసీత శవర దరశనం తో చర్ితారుుడై, మళ్ళళ ప్ నూిరునుంచి గుంటూరుక్ు చేర్గడు.
క్ోటితీరుజలాలతో తలిల క్త అభిష్ేక్ం చేసి అందర్ి యోగ క్షేమాలు అడిగి తలుసుక్ొని తన య్ాతార విశేష్గలను సవివరంగగ అందర్ిక్ీ తలియ్ జెపిు వగరు క్ూడా
య్ాతారఫలితం ప్ ందేటల టచేశగడు నరసింహదాసు..
వృషభ సంవత్ర ఫగలుాణ శుదు ప్గదామిక్త దక్షిణ దేశ య్ాతర ప్ూరతయింది. మళ్ళళ భదారచలం వెళ్ల శ్రరర్గమ దరశనం చేసి ఇంటిక్త వచాుడు. నిరంతర ప్రయ్ాణాలతో
ఆర్ోగాం దబితిని, వగాధి పీడితుడయ్ాాడు.
ఉతత ర దేశ యాతర
1827-28 వాయ్నామ సంవత్ర ప్ుషా శుదు విదియ్నాడు ఉతత ర దేశ య్ాతరక్ు బయ్లేుర్గడు తూము నరసింహ దాసు. నడిచి ముందుగగ అయోధా చేర్ి
శ్రరర్గముడు ప్ుటిున చోటట, పర్ిగిన చోటట, ఆడిప్గడిన చోటట
ల , వలులాలు క్టిున చోటట, దశరధుడు చనిప్ో యిన చోటట, భరతుడు ర్గమప్గదుక్లు ప్ూజించిన
చోటట, అక్ుడి సగునిక్ులు వివరంగగ చపిు చూపిసేత చూసి ధనామయ్ాానని భావించాడు. సరయ్ు నదీ సగినం చేసి పితృ తరుణాలిచిు, వంశగనిి ప్వితరం చేసే
ఒక్ుడు చాలడా అంటూ”జాలడా ఏడు తరములక్ు నొక్ు మహాతుమడు “అని శ్రరర్గమ సుతతి చేసి అక్ుడే క్ొనిి ర్ోజులు గడిపి, అక్ుడి నుంచి హర్ిదావరం బదర్ిక్గ
వనం చేర్ి నరనార్గయ్ణ సందరశనం భాగాం ప్ ంది సరవజిత్ సంవత్ర శగరవణ శుదు ఏక్గదశి క్త గుంటూరు చేర్గడు. ఎక్ుడి గుంటూరు ?ఎక్ుడి బదర్ి?
ఇంతదూరం క్గలి నడక్న తిర్ిగి ర్గవటం అంటే మాటలుక్గదు. సంక్లుబలం ర్గమానుగరహం, క్ుటటంబ జన ప్ో ర తా్హం ఉంటేనే జరుగుతుంది. మళ్ళళ భదారదిర వెళ్ల
దరశనం చేసి వచాుడు. ఎనిియ్ాతారలు చేసినా అలుప్ూ సో లుప్ూలేదు ర్ోగం ర్ోషూ
ు లేదు. క్గలిక్త ముళళళ క్ూడా ఎక్ుడా గుచుుక్ొని బాధ పటు లే దు
దొ ంగలభయ్ం ప్గము వంటి జంతు భయ్ం క్ూడా ఆయ్నక్ు ఎదురు క్గలేదు.
కంచి గరుడ సేవ
క్ంచిలో డయ ల సేవ చూడాలని ఎనాిళళనుంచో దాసు మనసులో ఉంది అది నెరవేరుుక్ోవటానిక్త విర్ోధి సంవత్ర వెైశగఖ మాసం లోక్ోదిుమంది భక్ుతలతో క్గంచీ
ప్ుర్గనిక్త వెళ్ల గరుడ సేవ ఉయ్ాాలసేవ తనివి తీర్గ చూసి తర్ించాడు
మదనరస్ అనుభవం కొతత శిష్యయడు
మదారస్ట్ వెళలగగ అక్ుడ భక్ుతడు సంప్నుిడు వెైదిక్ బారహమణుడు ముర్ిక్త నాడు శగఖీయ్ుడు నాగండల వరద ర్గజసగవమి ఆహావనించి, తగిన ర్లతిగగ సేవలు చేస,ి
దాసు గగర్ి వలన తారక్ మంతోరప్ దేశం ప్ ందాడు, మయడు నెలలు వగర్ిటల ో, ర్గమాయ్ణ ప్రవచనం తో అందర్ిన్న సంతృపిత ప్రచగగ సంతుష్గుంతరంగు డైన వరద
ర్గజసగవమి, దాసు గగర్ిక్త ప్గద ప్ూజ చేసి 4వేల రూప్గయ్లు క్గనుక్గగ సమర్ిుంచి “సగవమీ !మళ్ళళ ఒక్ సగర్ి వచిు ననుి భదారదిర ర్గమ దరశనం చేయించి
ప్ుణాం క్టటు క్ొండి “అని ప్గరర్ిుంచాడు. అతని వినయ్ం భక్ీత లక్ు సంతోష్ించి దాసుగగరు అదంతా శ్రరర్గమానుగరహం అని చపిు మళ్ళళ గుంటూరు చేర్ి, మయడు
తర్గలనుండి పర్ిగిన అప్ుు అంతా ఆ నాలుగు వేల రూప్గయ్లతో తీర్ేుశగడు-”అప్ుు దీరుప్నెైన హర్ియింప్ నెైనను దలచు మానిసిక్త బతరంబు వలదు “అని
అడిదం సూరక్వి చపిునటట
ల నోటూ ప్తరం లేక్ుండా తన క్ుటటంబానిక్త అప్ుులిచిున వగర్ి గుణ శేరషుతక్ు క్ృతజఞ త చప్ుుక్ొనాిడు ‘
మళ్ళళ మదారస్ట్ వెళ్ల వరద ర్గజు తో క్లిసి విక్ృతి సంవత్ర చైతమ
ర ాసం ప్గరరంభం లో భదారదిర చేర్ి శ్రరర్గమనవమి క్లాాణం చూసి ఆయ్నక్ు చూపించి మాట
నిలబటటుక్ొని గుంటూరు చేర్గడు. నరసింహదాసు బుదిు గర్ిమ భక్ీత ప్రప్తు
త లు శ్రల విశిషు త లను గుర్ితంచి గౌరవించి వరదర్గజు ఈ దంప్తులను మదారస్ట్ తీసుక్ొని
వెళ్ల ఆరు నెలలు తన ఇంటోల ఉ౦చి సక్ల సౌక్ర్గాలు క్లిపించి ధనుాడయ్ాాడు.
భదనరదిర వవస్ం
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భక్ీత జాఞన సంప్తిత దాసుగగర్ి వలన క్లిగి వెైర్గగాభావం అంక్ుర్ించి, తనక్ుని సక్ల సంప్గదనను గురరబిళళపై ఎక్తుంచి దాసు దంప్తులతో తమ
దంప్తులుక్ూడా క్లిసి విక్ృతి క్గర్లతక్ం లో భదారదిర చేర్ి అక్ుడే క్గప్ురం పటాుడు వరదర్గజు. ర్ోజూ దాసు దంప్తులతో సతాుల క్షేప్ం. భదారదిర ర్గమ దరశనం తో
ఆన౦దంగగ ర్ోజులు గడిచి ప్ో తునాియి. ర్గమాలయ్ ప్ూజారులలో సగవరుం పర్ిగి సగవమి క్ె౦
ై క్ర్గాలు సర్ిగా గ చేయ్క్ తమ క్ెంై క్రాం క్ోసమే డబుి వగడుతూ
అప్రతిషు తచాురు. తన డబేి ప్ో యినటట
ల గగ దాసుగగరు బాధప్డా్రు –ర్గమా !న్న సేవలు సర్ిగా గ జరగటం లేదు. నేను ఎలా సహి౦చ గలను ?మొని క్లలో
ఒక్ వెైషణవుడు క్నిపించి విచార్ించక్ు చందూలాల్ ను క్లిసేత అంతా చక్ుబడుతుంది “అని చప్గుడు. మెలక్ువర్గగగనే ఈవిషయ్ం శిషుాడు వరద ర్గజుక్ు
చప్గుడు. ర్గమాజఞ గగ భావించి ఒక్ుడే హెైదర్గబాద్ వెళాళడు.

22 క్ూరమ దాసు
ప్ంగుం లంఘ య్తే గిర్లం

ఇలప్గవులూర్ి వెంక్ట సుబియ్ా అనే క్ూరమదాసు బాగగ బీద వగడు విదాా శూనుాడు, సుందర దేహుడు. తండిర శ్రరనివగసులు, తలిల ఆదమాంబ. సో దరులు
వెంక్ట క్ృషణ య్ా, సీతార్గమయ్ా. 19 వ శతాబు ం లో దాసు జననం. జనమతోనే క్ుంటి వగడు. నివగసం క్ందుక్ూరు తాలూక్గ సింగమనేని ప్లల .. అక్షర్గభాాసం
తోనే భక్తత బీజం మొలక్ెతిత,క్రమంగగ ప్ూలు ప్ళళళ క్గసి సిురప్డింది. ఉప్నయ్న వేడుక్గ జర్ిగింది. భజన మండలి సగుపించి నితా భజనలు చేసత ూ ర్గమ, క్ృషణ ,
నరసింహ జయ్ంతులు జర్ిపేవగడు.
వెంక్ట క్ృషణ య్ా క్ూరమదాసు అవటం
ఆక్గలం లో మహాదుాత తరంగ గగనం చేసేవగడు ఏలేశవరప్ు సీతార్గమాంజనేయ్ులు. ఈయ్నుి క్లవగలని క్ోర్ిక్ ఎక్ుువగగ ఉండేది.డబుి లేదు క్గళళళ
లేవు. దేవుడిపై భారం వేసి చంక్క్రరల సగయ్ం తో, నడిచి మజిల్లలు చేసత ూ, ఒంగోలు ర్ెైలేవ సేుషన్స లో ఒక్ ఉదారుని సహాయ్ం తో వెలలటూరు చేర్,ి అక్ుడ మలాలది
సుబాివదానులుచేసే సప్గతహం లో ప్గలొానటానిక్త వెడుతుని సీతార్గమాంజనేయ్ులు గగర్ిని క్లిసి ఆయ్నతో వలల భాప్ురం వెళ్ల సుబిదాసు గగర్ినిదర్ిశంచి
ఆయ్న అభిమానం ప్ ందభక్తత, ఇతడి తతురతక్ు సుబిదాసు గగరు ఆశురాప్డి హసత మసత క్ నాాయ్ంగగ ఆశ్రరవ దించి, అలనాటి ప్గండురంగని భక్ుతడైన క్ూరమ
దాసు లాగగ ప్రసిదు ి చందమని

”క్ూరమ దాసు “అనే పేరు పటిు పిలవటం ప్గరరంభి౦చగగ లోక్ం అంతా క్ూరమదాసు అనే పిలవటం మొదల టాురు. సుబిదాసు

గగరు బాలక్ృషణ ల్లలా తరంగగలతో మెమ
ై రపించారు ప్ దుు గుంక్త చాలా సేప్యింది ఎవర్ిక్ీ బాహా జాఞనం లేదు అందరూ అంతరుమఖుల ై దివా గగన ల్లలలో తనమయ్ు
లయ్ాారు. అందర్ి చేత సగినాలు చేయించి క్ొతత బటు లు ఇచిు షడరసో పేత భోజనం పటిు చందన తాంబయలాలతో సతుర్ించి, సుఖా సీనులిి చేసి సుబిదాసు
గగరు క్ూరమ దాసుతో “’నాయ్నా !నా లాంటి క్ుటటంబీక్ుడు ఇలాంటి సప్గతహాలు నిరవహించటం క్షు ం. నువువ క్ుంటి అని దిగులు ప్డక్ు. అది దేహానిక్ే క్గని
మనసుక్ు క్గదు నువువ ఈ సప్గతహ క్గలక్షేప్ం నిరవహిసత ూ దేశం లో పేరు ప్ ందాలి ఇదిగో నిరతాని దాన శిర్ోమణి వరంగలుల వరమమ గగరు. వగర్ి ఆశ్రసు్లు
ప్ ందు శుభం జరుగుతుంది “అనగగ ఆమెక్ు నమసుర్ింఛి ఆశ్రసు్లు ప్ ందాడు క్ూరమ దాసు.

ప్గండురంగ సప్గతహం
ప్గండురంగ సప్గతహం జరప్గలని క్ూరమ దాసుక్ు అనిపించగగ వరమమగగర్ి సహాయ్ంతో ప్ండర్లప్ురం వెళ్ల ప్గండురంగ సగవమిని దర్ిశంచి, సప్గతహ దీక్షలు
నిర్ివఘింగగ జర్ిగేటల టదీవించమని ప్గరర్ిుంచి, క్ొనిి ర్ోజులుండి,అక్ుడి నుంచి తనాలి చేర్ి, తురగగ క్ృషణ య్ా గగర్ింటోల జర్ిగిన భజనలో ప్గలొాని, ఈమని చేర్ి
నేలనూతుల సుబాివధానులు గగర్ింట బస చేసి,ఉప్వగస దీక్ష చేసి బరహమ సతరం చేయ్టానిక్త సిదు ార్ిు సంవత్ర ఆష్గఢశుదు ప్ంచమి శుభ ముహూరత ంగగ
ఏర్గుటట చేసుక్ొని ఊర్ివగర్ిక్త తలియ్ జేయ్ాలను క్ొంట అక్ుడ వెైదిక్, నియోగి తగగదాలు తీవరంగగ ఉండటం తో,చందాలు ఇచేువగర్ెవరూ ముందుక్ు ర్గక్ప్ో తే
ఇక్ మయడే మయడు ర్ోజులు గడువు ఉందనగగ, ప్రజలేక్గక్ వగతావరణమయ అనుక్ూలంగగ లేక్ప్ో గగ ఆ ర్ోజు సవప్ిం లో శ్రరర్గమ లక్షమణులు వెైషణవ వేషం లో
సగక్షాతుర్ించి, ముహూర్గతనిి నవమిక్త మార్ిు క్రప్తారలు ప్ంచిపటు మని, మిగిలిన ప్నులు తామే చూసుక్ొంటామని అభయ్మిచాురు.
ప్ో ర గగరం పేప్రుల ముదిరంచటం, ప్ందిళళళ వేయించటం సుబాివదానులుగగరు ఖరుుతో ప్ూర్ిత చేశగరు. పదిుర్గజు మహాలక్షమమ గగర్ిని మొదటి ర్ోజు క్ు ఉభయ్ం
ఇమమని క్ోర్ితే బదులు చప్ుక్ుండా తలూపి వెళ్ళంది. నిర్గశ ప్డిన దాసు గగరు, మండప్ం నిర్ిమంచి అర్గు మయరుతలను ఏర్గుటట చేశగరు. అరుర్గతిర దాటాక్
వరలక్షమమమ గగరు అయిదు వందల రూప్గయ్ల ప్ళ్ళం తో వచిు అంద జేసి, ర్గమాజఞ తో మిగులు తరుగు బాధాతలన్ని తనవే అని చపిు వెళ్ల ప్ో యింది.
మర్గిడు నుంచి బరహమ సతరం మొదల ై ర్ోజూ ఎవర్ో ఒక్రు ఉభయ్౦ ఇవవటానిక్త ముదు క్ుర్గగగ క్ొతత ప్లిల , నిడమానూరు, మెైనం ప్గడు నుంచి వచిున భక్త
బృందాలక్ు ఘన సతాుర్గలతో బరహమ సతరం దిగివజయ్ంగగ ముగిసింది. దాసుగగర్ి సప్గతహాలలో జాతి క్ులమత విచక్షణ లేదు అనిి క్రతువులలో ప్గళ్ళ భక్త
బృందమే ప్గలొానేది

ఒంగోలు స్పవతహ్ం
ఒంగోలు సప్గతహం లో మయడవర్ోజు నృసింహో ప్గసక్ుర్గల ైన క్ెైవగరం బాలాంబ గగర్ిని శగ౦తప్రచటానిక్త 108 బ్బందల ప్గనక్ం, బసగత వడ ప్ప్ుు నెైవేదాం పటు గగ
య్ాతిరక్ుడిక్త ఒక్ గిదు డు మాతరమే ప్గనక్ం లభించింది అంటే ఎంతమంది వచాుర్ో ఊహించ లేము లక్షలాది జనం వచాురని భావించారు. ఆర్ోజులోల ఉచిుషు

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ప్గతరలను తొలగించటానిక్త ర్ెండు ర్ెండడల బళళళ అనుక్షణం ప్ని చేసవి
ే . ర్ెండవ ర్ోజు తరంగ గగన భజనలో ఒళళళ మరచిబరహామనంద ప్రవశంతో నృతాాలు
చేశగరు.దాసు గగరు అక్ుడిక్త ర్గగగనే క్ోటి సూరా ప్రక్గశమెైన ఆతమజయాతి క్ూరమ దాసుగగర్ిని ముంచేసి, పేరక్షక్ులు చూసుతండగగ అజాఞన అంధక్గర్గనిి ప్టాప్ంచలు
చేసింది. ఈ అదుాత సంఘటన చూసిన న్నలంర్గజు బాలాంబ గగరు, చలప్తి ర్గవు దంప్తులు మిగిలిన నాలుగు ర్ోజుల ఉభయ్ానిక్త 6 వేల రూప్గయ్లు
దాసుగగర్ిక్త సమర్ిుంచి క్ృతతక్ృతుాల ై క్రతు సమాపిత క్త గ ప్ుగగ తోడుడా్రు. బరహమ సతరం లో ర్ోజుక్ు ర్ెండు న్నలిమందు క్ళాయిాల నెయిా ఖరుయిేాది. దాసుగగరు
ఎక్ుడ సతరం నిరవహించినా ఇంతభార్లగగ జర్ిగేవి. ప్రజల సుందనా తోడాుటట క్ూడా వర్ిణంచ నలవిక్గనిదిగగ ఉండేది

క్డప్, వేమవరం,నరసర్గవు పేట సప్గతహాలు
క్డప్ సప్గతహం లో ఒక్ ర్ోజు గజయతోవం జరుగుతుంటే, భక్ుతల హారతులతో చలువ ప్ందిళళళ ఒక్ు సగర్ిగగ అంటటక్ొని మండగగ, ఒక్ క్ొతత య్ువక్ుడు గజవగహనం
నుంచి అవతర్ించి, మంటలను ఆర్ేుసి అదృశామయ్ాాడు. భగవదనుగరహం గగ భావి౦చారందరూ.
వేమ వరం సప్గతహం లో సప్గతహం చివర జర్ిగే అవభురద సగిన సమయ్ం లో, క్ూరమ దాసు క్ు దగా రగగ ఉని తాడేప్లిల రతత య్ా మనవడు తటాక్ం లో ప్డి
చని ప్ో బో తుంటే, ఆయ్నక్ు ఆ జనమ విర్ోధి అయిన ఒక్గయ్న వచిు ప్గరణాప్గయ్ం నుంచి క్గప్గడి రతత య్ాక్ు ఆనందం క్లిగించాడు. తను ఒక్ నూతన
ప్ురుషుని ప్ో ర దిలం తో ఈప్ని చేశగనని అతడు చప్గుడు. నరసర్గవు పేట సప్గతహం నియోగి వెైదక్
ీ త తగగదాలు లేక్ుండా సవాం గగ సగగిప్ో యింది. అనిదముమలాల
అంతా క్లిసి క్రతు విజయ్ానిక్త తోడుడా్రు.
రవమకోటి స్మరపణ
ర్గమక్ోటి ని భదారదిర ర్గముడిక్త సమర్ిుంచటానిక్త బయ్లేుర్ితే, చాప్ ర్గళళ ప్లిల , మొలక్లప్లిల మధాలో భక్ుతలు ఒళళలమరచి భజనలు చేసత ుంటే మృదంగ ధవనులు
మినుి ముటాుయి. ర్గమ ప్రభువు దాసు గగర్ిక్త సగక్షాతుర్ించగగ ఆయ్న సుతతి తో సగయ్ంక్గలం దాటింది క్షుతిుప్గసలు మరచిప్ో యి భక్త య్ాతిరక్ులు
ప్రమానందం ప్ ందారు. మర్గిడు ఉదయ్ం భదారదిర చేర్ి సంరంభంగగ శ్రరర్గమక్ోటి సమర్ిుంచి క్ృతారుులయ్ాారు.
ఇతర స్తర యాగవలు
సిక్ందర్గబాద్ సప్గతహం లో గుండా మహార్గజు దగా ర శ్రర ప్గండురంగ మంతోరప్ దేశం ప్ ంది, ఆప్రభావం తో లింగ గయడ,గ సవీడు లలో సప్గతహాలు చేసి
ధనుాఅలయ్ాారు దాసు. గ సవీడు సతర సమయ్ం లో య్ాతిరక్ులక్ు దాసు గగరు ఒక్ొుక్ు లడు్ మాతరమె వడి్ ంచే ఏర్గుటట చేశగరు. మారు అడిగిత ఎవరూ
మాటాలడటం లేదు ఇంతలో ఒక్ తేజయ మయర్ిత వచిు దాసుగగర్ితో “లడూ
్ లు చాలవని అను క్ొంటటనాివగ ?దైవగనుగరహం తో క్గవలసిననిి వసగతయి.
అడిగినవగరందర్ిక్ీ ఎనిిక్గవగలంటే అనిి వడి్ ంచమని చప్ుు “అని చపిు అంతర్ిహతుడయ్ాాడు. ఇది శ్రరర్గమ మహిమాప్రభావమే. ఎనిి లడూ
్ లు వేసినా ర్గసి
తరగటం లేదట. గ ప్ు వింతగగ చప్ుుక్ొనాిరు.
దనస్ుగవరి ఇతర సేవవకవరవయలు
లింగ గయడసతరం లో మగవగళళల వెంక్ బడగగ ముందు వచిున ఆడవగరు ఆక్లిక్త ఆగలేక్ భోజనాలు చేసత ుంటే, క్మమగగ వంటవగరు వండి వడి్ సుతంటే ఒక్ లావు
ప్గటి ఆయ్న వచిు ఆక్లి అని గోల చేసేత దాసుగగరు ప్రతేాక్ంగగ క్ూర్ోుపటిు వడి్ ంప్ జేయ్గగ, అతుడు భోజనం చేసత ూ –”ప్రులు ని౦ది౦చు ప్టల గోప్ంబు గ నక్
–శగంతమును బయని వినయ్ప్ుషులత నూని –విహిత సంభాష ణంబుల వెలువర్ించి –సగవ౦తమున వగర్ి సంతస ప్రప్ు సతము “అనే ప్దాం చాలాసగరుల ప్గడి
గోవింద గోవింద అని భోజనం చేసి అంతర్గునమయ్ాాడు. దాసు గగరు ఆయ్న సగక్షాతు
త భగవంతుడే అని, తనక్ోప్గనిి తగిాంచుక్ొనాిరు. జీవితక్గలం లో
దాసుగగరు 20 సప్గతహాలు నిరవహించి, య్ాతిరక్ సౌక్ర్గారుం నాలుగేళళళ గోసవీడులో ఒక్ ఏడాది బయరా ం ప్హాడ్ అనే బయరగ మమలప్గడు, క్ొతత గయడం లో
నాలుగేళళళ, ప్ండర్ి క్షేతరం లో తొమిమదేళళళ అనిసతారలు నిరవహించారు. చీర్గలలో ప్గండురంగగప్ురం లో ప్గండు రంగ ప్రతిషు చేస,ి దీనిక్త అనుబంధంగగ నిరతాని
సతరం నిరవహించారు.
భక్తత ప్రచార క్గరాక్రమం లో గుంటూరు నుంచి బయ్లేుర్ి మధాలో మజిల్లలు చేసి ష్ో లాప్ూర్ సేుషన్స లోమక్గము చేయ్గగ, అమావగసా చీక్టి లో, అరుర్గతిర
ఇదు రు దొ ంగలు దాసుగగర్ి ర్ెండుమయటలు ఎతు
త క్ుప్ో గగ ఇదు రు య్ువక్ులు వగర్ిని అడ్ గించి స ముమ వగర్ి నుంచి తీసుక్ొని ప్ో ల్లసు డరస్ట్ లో వచిు అప్ుగించి
చోర్ల విషయ్ం అందర్ిక్ీ చపిు అదృశామయ్ాారు. ప్ండర్ి చేర్ి రంగని దర్ిశంచి గుంటూరు చేర్గరు. చీర్గల ప్గండురంగగప్ుర ప్గండురంగ దేవగలయ్ం లో నిష్గుమ
సౌభాగా దురంధర, సమయోదు ండ, క్ోలాహల మొదల ైన బ్బరుదులుని శ్రరమదదు ంక్త తిరు వేంక్టాచారా దేశిక్ోతత ముల ఆధవరాం లో ప్రతిష్ిు౦ప్ బడిన సగవమిక్త
క్ెైంక్రాం మహా వెైభవంగగ జరుప్ుతునాిరు.

23 భదారదిర “అనిప్ూరణ సతర” నిర్గవహక్ుడు -వెంక్టరమణ బరహమచార్ి
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గుంటూరు జిలాల అలవలప్గడు లో ఆరు వేల నియోగుల క్ుటటంబం లో ప్ుటిున వెంక్ట రమణ బరహమ చార్ి తండిర సుబి ర్గమయ్ా. ప్ టిుగగ సనిగగ, ఎప్ుుడూ
ధావళ్ళ గోచీ తో మాతరమే తిర్ిగేవగడు. గోదావర్ి నుండి న్నళళళ మోసుక్ొని వచిు, తన సతారనిక్త అందించే వగడు. ఆసతారనిక్త య్జమాని వంటవగడు న్నళళవగడు,
ప్ూజార్ి సేవక్ుడూ అన్నిసుబి ర్గమయిేా. ఆల్ ఇన్స వన్స. 15వ ఏట భారా చనిప్ో తే క్ొడుక్ును తీసుక్ొని భదారచల సీతార్గమ క్లాాణం చూడటానిక్త వెళ్ల చూసి
ఆన౦దం ప్ ంది అక్ుడే ఉండి ప్ో వగలనుక్ొని, భిక్షా ప్గతర చేబటిు వచేుదానితో తానూ క్ొడుక్ు జీవిసూ
త అతిధి అభాాగతులను క్ూడా ఆదర్ిసత ూ, క్ొంతక్గలానిక్త
చనిప్ో య్ాడు.
భదనరదిర అనాపూరణ స్తరం
అనిప్ూరణ ఉప్గసక్ుడైన వెంక్ట రమణ తండిర మారా ం లోనే,శునక్ సూక్ర్గలక్ూ ఇంతపడుతూ జీవిసూ
త ధనుాడయ్ాాడు. 21 వ ఏట “అనిప్ూరణ సతరం “అనే
పేరుతొ ఒక్ క్ుటీర్గనిి య్ాతిరక్ులక్ు ఒక్ ప్గక్ను నిర్ిమంచి, దేవమందిరంగగ మర్ో గుడిస వేసి అనిదానం నిర్ివఘింగగ సగగిసత ూ క్రమంగగ సతారనిి పదు అని
దాన సతరంగగ మారుు చందించాడు. వంటప్గతరలు మొదల ైన సగమగిర క్ూడా బాగగ సమక్ూర్గుడు. బరహమ చార్ి చేతిలో చిలిల గవవ లేదు. ఆ వూరు వదలి ఎక్ుడిక్ీ
వెళళళ వగడు క్గదు. సతరం అరణా౦ దగా రలో ఉండటం, ధనవంతులు అక్ుడ లేక్ప్ో వటం ఇబిందే క్గనే సతరం మయడు ప్ూలు ఆరుక్గయ్లుగగ దిన దినాభివృదిు
చంది అందర్ిక్ీ ఆశురాం క్లిగించింది. తూము నరసింహదాసు గగరు ప్ూజించిన అర్గు మయరుతల ప్ూజ ను బరహమ చార్ి గగరు భక్ీత శరదులతో అర్ిుసుతనాిరు.
శ్రీరవమమహిమ
ఒక్సగర్ి సీతార్గమ క్లాాణానిక్త అనుక్ోక్ుండా వేలాది య్ాతిరక్ులు వచిు గోదావర్ల సగినం చేసి ఈ సతారనిక్త భోజనాలక్ు వచాురు. వండిన ప్దార్గులు చాలా
సవలుం గగనే ఉనాియి. అంతమందిక్త చాలవని భయ్ప్డుతూ వంటవగళళల భగవర్గదనలో ఉని బరహమ చార్ి గగర్ిక్త. ఆయ్న చాలా నిబిరంగగ వంట శగలక్ు వెళ్ల
“శ్రరర్గమానుగరహం ఉంటే మనక్ు తరుగు లేదు. ముందు వడ్ న ప్ని మొదలు పటు ండి “అని చపిు, ఆ ప్దార్గులపై ఒక్ వసత ంి క్పిు, చేతులు జయడించి నందీశవర
సగనిిధాం ప్ ంది “భగవగనుని గుణగగనం చేసి, నరసింహదాసు గగర్ి అర్గు వెైభవం ఎవరు ప్ ందార్ో, నా ప్ూరవజనమ సుక్ృతం తో నాక్ు నాప్ూజలో ఆతమ
సవరూప్ుడుగగ ఉనిడయ ,ఆ శ్రర ర్గమ చందర మయర్ిత ఈ అనోిదక్గల చేత భయత సంతృపిత గగవించి అనుగరహించుగగక్ “అని చపిు య్ాతిరక్ులతో –
“తక్ుువ లేదు నాక్ు నిరతంబు సుదరశన చక్ర ధార్ియిై –ప్రక్ుల నిలిు లోప్ముల బారగగ దయ లుచు, సౌఖా సంతతుల్ –మిక్తులి క్ూరుు మించు దయ్ మేలు
లొనర్ెుడి ర్గము డుండ –నాక్ెక్ుడి లేము ల క్ుడివి,ఇషు ఫల వాతి ర్ేక్ సంగతుల్ “అని చపిు వడ్ న మొదలుపటు మని వంటవగర్ిక్త చపిు తన ప్ూజా మందిరం
లోక్త వెళ్ల సగవమిక్త మంతరం ప్ుషుం చపిు ప్ూజ ముగించారు. ప్ంచ భక్షా ప్రవగని విందు భోజనాలు తృపిత గగ ఆరగించి బరహమచార్ి గగర్ి ప్రభావగనిి సుతతిసూ
త
సీతార్గమ దరశనం చేసి క్లాాణ౦ చూసి, నితాం ఈ సతరం లోనే భోజనం చేస,ి బరహమచార్ి గగర్ి సతాుర్గలుప్ ంది సంతృపిత గగ సవగగరమాలక్ు వెళ్ల ప్ో య్ారు.
మారు వేషవలలో రవమ లక్ష్మణ ద్రశనం
ఇంక్ో సగర్ి ఉత్వగల ర్ోజులోల ఒఅ ర్ోజు ప్గలు ర్ెండు జాములవరక్ు వంట ప్దార్గులు లేక్ప్ో వటం తో వంటవగళళల భయ్ప్డి ప్గర్ి ప్ో య్ారు, ర్గమప్గదాలపై వగరలి
“ఈ క్ష్గునిి ఎలా తీరుసగతవో న్నదే భారం “అంటూ సోత తరగగనాలు చేసి –”తిరు ర్ేఖ లేరుడ తిరునామములు బటిు –దౌత వసత ంి బులు దనర గటిు –తులసి పేరులు
మెడ దులక్ర్ి౦ప్గ దాలిు-ననెమేమన గంధంబు నెర్ి దగిలిు -వెడ నుతత ర్లయ్ముల్ నడుములక్ు నుీటిు-ప్ూల దండలు శిఖ వేరలగటిు –క్ుడి చేత జప్మాల
క్ొమర్ ప్ుగగ బయని – ఎడమచే బళ్ళము ల నగ న౦ది –గక్ష భాగంబుల బుసత క్ముల బయని-నలుప్ు నెరుప్ు గల మేను లరచు చుండ –బొ డుగు గల వెైశుా
లిరువురు వడివడిగ వచిు – ర్గ భయసుర్ోతత మ వసతి క్డక్ు “ వగర్ిదురూ బరహమ చార్ి దగా రక్ు వెళ్ల నమసుర్ించి “అయ్ాా !ఒక్సగర్ి సీతార్గములక్ు మా ఆప్ద
తీర్ితే ర్ెండు వందల రూప్గయ్లు మొక్ుు చలిల సత గమని మొక్ుుక్ొని అది తీరుు క్ోవటానిక్త ఇప్ుుడు వచాుం”అని చపిు ఒక్ప్ళ్ళం నిండా ఉని ఆడబుి ర్ెండు
క్ొబిర్ి క్గయ్లు తాంబయలం క్రూురం సమర్ిుంచగగ బరహమ చార్ి గగరు ప్రమానందం తో క్ొబిర్ిక్గయ్లు క్ొటిుంచి హారతిపిుంచి, క్టిం చదివించి, వగర్ిదుర్ని
ి
అనిప్రసగడం భోజనం చేసి వెళళమని క్ోర్ి వగర్ిది ఏవూర్ో చప్ుమంటే “మేము తూరుు దేశ వెైశుాలం క్ుటటంబం తో సహా వచిు గోదార్ి తీర్గన మీ క్ుటీరం లో
ఉనాిం. మొక్ుు తీరుుక్ొని సగవమి దరశనం చేసి వెడతాం. మా వగళళళ మా క్ోసం ఎదురు చూసుతంటారు “అని చపిు అదృశామయ్ాారు. ఆ ధనం తో ప్దార్గులు
తపిుంచి వంటవగళళల లేక్ప్ో వటం తో తాననే గర్ిటక్ు ప్ని చప్ుుదామని అనుక్ొంటటంటే –”ప్వితర గోదావర్ి సగినం చేసి నుదుట విభయతి తో పిలక్ జుటటు న్నర్గువి
ధయ వతి తడిప్ డి బటు లతో, అనోాసగతరలతో చేతులలో ఉదక్ప్గతరలతో వేదప్నసలు చదువుతూ సతరం ఎక్ుడుంది అని వెతుక్ుతూ ఇదు రు వచిి “బీదవగళళం వంట
చేసత గం. మీ సతరం లో వంట ప్ని మాక్ు ఇవవండి. మాప్ని మీక్ు ఎప్ుుడు ఇషు ం లేక్ప్ో త అప్ుుడే వెళ్ళప్ో తాం “అని చపిు బరహమ చార్ి చేతిలో ఉండే ర్ెండు
జలప్గతరలనూ చేర్ోక్టి తీసుక్ొని సగినానిక్త గోదావర్ిక్త వెళాళరు. బరహమచార్ి గగరు ప్ూజామందిరం లో భగవంతుని ల్లలక్ు క్ృతజఞ తలు చప్ుుక్ోనగగ, వగర్ిదురూ
వచిు అదుాతంగగ వంటలు చేయ్ాగగ, సగవమిక్త సహసరనామారున చేసి నెైవేదాం పటిు “రంగ!ఆరగింప్ు “అని వేడగగ, ఎక్ుడి నుంచో ఒక్ ప్గము సరురన
వచిు నెైవేదాానిి ఆఘారణించి బరహమచార్ి గగర్ి తొడపై క్ెక్తు హాయిగగ ఆడింది, భోజనాలు ప్ూరత య్ాాయి. ఆ ఇదు రు వంట క్ుర్గరళళళ గోదావర్ిక్త వెళ్ల వసగతమని
చపిు మళ్ళళ ర్గలేదు. సరుమయ మాయ్మెంై ది.
అంటూ భోజనం చేయ్క్ుండానే ర్గమ మంతరం జపిసత ూ, తలల వగరూ
ల జాగగరం చేశగరు. మర్గిడు ఉదయ్ం ఈ వగరత తలుసుక్ొని ప్ురజనులు వచిు శ్రరర్గమ

దరశనం ప్ ందిన ఆయ్నను అభినందించారు.

సరసభారతి ఉయ్యారు

43

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

గోదనరి నీరే నెయియ
మర్ోసగర్ి ఒక్ బారహమణ సమార్గధనక్ు నెయిా లేదు. అభాాగతులను భోజనానిక్త క్ూర్ోుమని చపిు, ఇదు రు వంట వగళల క్ు చర్ో నేతిప్గతరలిచిు ”’గోదావర్ిక్త
వెళ్ల ఈ ర్ెండు ప్గతరలనిండా నెయిా అప్ుుగగ ఇవవమని చపిు న్నటిని నింప్ుక్ొని రండి “అని ప్ంప్గరు. వగళళళ ఇంటిక్త వచేులోప్ు న్నరు నెయిాగగ మార్ిప్ో యి
ఆశురాం క్లిగించింది. దానితో వడ్ న ప్ూర్ిత చేసి అందర్ిక్ీ సంతృపిత గగ అని సమార్గధన జర్ిపించారు.
గురు- శిష్యయలు
ఈ సతరం లోనూ, మర్ిక్ొనిి చోటాల ఊరు పేరు లేని ఒక్ పిచిు వగడు తిర్ిగే వగడు. సనిగగ ప్ డుగగా చామనచాయ్తో చింపిర్ి బటు లతోమయట, చిళళ పంక్ుల
హారం తో ఉండేవగడు. బరహమ చార్ిగగరు అతడిని అతాధిక్ంగగ పేమి
ర ంచేవగరు. ఆయ్న ఎవరు అని ఎవర్ెైనా అడిగిత “నా గురువు “అనిచేపేువగరు. అతడిని అడిగితే
“బరహమ చార్ి నా శిషుాడు “అనేవగడు అతడిక్త భోజనం పడితే క్గన్న, బరహమ చార్ిగగరు భోజనం చేసేవగరు క్గదు. అతడు అనిం తింటటంటే వెంట ర్ెండు క్ుక్ులు
ఉండి అవిక్ూడా తినేవి. ఇలా నిరతాని దానానిి వెంక్ట రమణ బరహమచార్ి 40 ఏళళళ నిర్ివఘింగగ నిరవహించి, ఈ భారమంతా వక్ీలు తుంగతుర్ిత
నరసింహార్గవు గగర్ిక్త అప్ుగించి క్ీర శ.1919 లో శ్రరర్గమ రంగెైక్ాం ప్ ందారు.

24 మహా భక్త వగగేాయ్క్గరుడు – ఆలూర్ి వెంక్టాదిర సగవమి

భారదావజస గోతీరక్ుల ైన ఆరువేల నియోగులు శ్రరఆలూర్ి వెంక్య్ా, శ్రరమతివెంక్మమ దంప్తులక్ు ఆలూర్ి వెంక్టాదిర, ఉతత ర ఫలుాణి నక్షతరంలో ఫగలుాణ ప్ౌరణమి

ప్రవదినాన అక్షయ్ నామ సంవత్రం 1806లో క్ృష్గణ జిలాల జుజూీరు ప్రగణా ఆలూరు లో జనిమంచారు. ఆగగరమం లో వెలసిన శ్రర లక్షమమ నరసింహ సగవమి పై
బాలాం నుండమ అతి భక్తత ఉండేది. విదాా గురువు లేక్ుండానే అనేక్ సోత తారలు, శగసగతరలు ఆబాల వెంక్టాదిరక్త అబిటం తలిదండురలను అమితాశురా చక్తతులిి

చేసింది. తనక్ు సనామరా దర్ిశ దర్ిశ అయిన గురువు లభించాలని ఉబలాట ప్డుతుని సమయ్ం లో తూము నరసింహ దాసు గగర్ి దరశనం లభించి తారక్ నామ
మంతోరప్దేశం చేస,ి హర్ినామ సంక్ీరతన మారా ం లో ప్రవేశ పటాురు.

దీన, నిర్గాగుాలను ఉదు ర్ించే సత్ంక్లుముని వెంక్టాదిర

సగవమి,

శగయ్శక్ుతల

వగర్ిక్త

సహాయ్

సహక్గర్గలు

అందించేవగరు. వెైషణవ సంప్రదాయ్ం లో ఉనాిరుక్నుక్ ప్వితర
వెైషణవ క్షేతర దరశనం చేసేవగరు. అలా భదారచలం వెళ్ల అయిదేళళళ
నిర్ివర్గమం గగ శ్రరహర్ి నామ సంక్ీరతన తో మునిగిప్ో య్ారు.

సగవమి భక్తత యింత ప్టిషుమెైనది అంటే సవప్ిం లోనూ,,

సగమానాంగగనూ ఆయ్నక్ు శ్రరర్గమ చందురడు సగక్షాతుర్ించి
సంభాష్ించి ఆయ్న గుణ గర్ిమను అభినంది౦చేవగడు.
ర్గమనామం క్ోటి దాక్గ ర్గసి, క్ీరతనలు రచించి తనమయ్తవంతో

గగనం చేసేవగరు వెంక్టాదిర సగవమి. క్లాాణిర్గగం లో వెంక్టాదిర
సగవమి రచించిన “శరణు శరణు, శరణు శ్రరర్గమ ర్గమ ర్గమ

చందర “క్ీరతన లో శ్రరర్గమ వెైభవం క్ళళ ముందు నిలిప్గరు. ప్వితర

గోదావర్ి, ప్రమ ప్వితర అప్ర వెైక్ుంఠంభదారదిర ఆరత తారణ
శరణుాడు సీతార్గమ చందర మయర్ిత ని వదలి ఎక్ుడిక్ీ వెళల ాలని
అని పించేదిక్గదు సగవమిక్త.

ధారణ నామ సంవత్రం 1824లో వెంక్టాదిర సగవమి చైతర

బహుళ సప్త మి నాడు తిరుమల చేర్ి, పరుమాళళ ప్ూలంగి

సేవలో అయిదు సంవత్ర్గలు ఆనందంగగ సగవమి వగర్ి సేవ
చేస,ి దివానామ సంక్ీరతన చేసత ూ ధనుాలయ్ాారు. “ఇందిర్గ

రమణ న్న విందు ర్గర్గ “క్ీరతనను సహన ర్గగం లోరచించి భక్తత
ప్గరవశాం తో గగనం చేశగరు. ప్రమ పీరతి చందిన శ్రరవగరు

సవప్ిం లో సగక్షాతుర్ించి క్ంచి లో తన సేవ చేసుక్ోమని
ఆదేశించారు.
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భగవదాదేశం ప్రక్గరం వెంక్టాదిర సగవమి క్గంచీప్ురం చేర్ి వేగవతి నదిలో ప్ుణాసగినం చేసి, పేరుందేవి తాయ్ార్ దరశనం చేసి “నిను నమిమ ఉనాి సేతమమ

“అని క్గపీ ర్గగం లో క్ీరతన రచించి, గగనం చేసి అమమవగర్ిక్త అర్ిుంచారు. వెంక్టాదిర సగవమి నిశులభక్తతక్త మెచిున వరదర్గజ సగవమి శ్రరదవీ
ే భయ దేవీ సహితంగగ

వెంక్టాదిర సగవమిక్త దివా దరశనమిచాుడు. ప్రవశం చందిన వేంక్టాదిర సగవమి ఆనంద నృతాం చేసత ూ నాట ర్గగం లో “జయ్ జలధర శగామ “ మర్ియ్ు “దేవ
దేవ శౌర్ే ముర్గర్ే “క్ీరతనలు గగనం చేసి తర్ించి భక్ుతలను తర్ి౦ప్జేశగరు.

ప్ుషు క్ెైంక్రాం నుంచి చందనం అలదటం క్ూడా చేసత ూ సగవమివగర్ిక్త నితాం క్గచిన ప్గలను అందించే ఏర్గుటట క్ూడా చేశగరు వెంక్టాదిరసగవమి. బరహమ

తీరు తట౦ పై సేన ముదలియ్ార్ సనిిధిలో ఉంటూ సేవలు అందజేసేవగరు. ఆయ్న ఉని ఆ గదిని ఇప్ుటిక్ీ వెంక్టాదిర సగవమి గదిగగ పిలుసగతరు. ఒక్ ర్ోజు

సగవమి సేవక్ు ప్ూలతోటలో ప్ుష్గులు క్ోయ్బో తుంటే, ఒక్ప్గము ఆయ్నక్గలిపై క్గటట వేసింది. ఏమాతరం క్ంగగరు ప్డక్ుండా నిబిరం గగ పేరుందేవి సనిిధిక్త

వెళ్ల క్మాస్ట్ ర్గగం లో “క్గప్గడర్గ ననుి “అని క్ీరతన ర్గసి ప్గడుతూ, ధవజసు ంభ సమీప్ం లో అప్సగమరక్ంగగ ప్గముక్గటట ప్రభావం వలన నేలపై ప్డిప్ో య్ారు.
క్గసేప్టిక్త తేరుక్ొని దేవర్గజ సనిిధి చేర్ి, దరశనం చేసి తీరు ప్రసగదాలు తీసుక్ొని దన
ై ందిన క్ృతాం లో గగనం లో క్ీరతనలలో నిమగిమయ్ాారు.

భిక్షాటనం లో జీవిసుతనాి, మహాదైశవరా వంతులు,మహార్గజులు క్ూడాఇవవలేనంత భయర్ి సంప్గదన ను వరదర్గజ సగవమి సేవక్ు అందజేసేవగరు వెంక్టాదిర

సగవమి. తన శక్తత సగమర్గుయల గుర్ించి ఆలోచించక్ుండా భగవంతుని అప్గర క్రుణా దృష్ిుపైనే నమమక్ం తో మహాదుాతక్గర్గాలు సగధించి క్ీర్తప్
ి ందారు సగవమి.
భగవంతుని క్త౦క్రుడిగగ తాను చేసత ునాిను అనే వినయ్ం ఆయ్నది. అందులో తన గ ప్ు దనం ఏమీ లేదు. తాను నిమితత మాతురడనే అను క్ొనేవగరు. భక్ుతలు
దాతలు అందజేసిన విర్గళాలను జాగరతత చేసి సగవమి క్ె౦
ై క్ర్గాలక్ు అనువుగగ ఖరుు చేసేవగరు.ఎక్ుడా ఎప్ుుడూ ఏ లోటట ర్గన్నయ్లేదు.

దివా దేశమెైన క్ంచి లో జీర్ోణదు రణ క్గరాక్రమాలు నిరవహించారు వెంక్టాదిర సగవమి. అందులో ముఖామెైనది విలక్ోులి పరుమాళ్ సనిిధి మండప్ం, గోప్ుర

నిర్గమణం. వేదవిదాా వగపిత క్ోసం బాలురక్ు వేదాభాాసం క్ోసం ధార్ిమక్ సంసు ను నెలక్ొలాురు సగవమి. భక్ుతల క్గనుక్లనతో భయమిక్ొని, ఆ సగవమి భయములపై
వచేు ఆదాయ్ం తో వేద విదా నేర్ిుంచారు. దూసి మామందూర్ లో ఆర్ోజులోల అతాధిక్ ధరగగ భావించే
ఎండయ మెంట్స క్ు అందజేశగరు.

5వేలరూప్గయ్లతో ప్ లం క్ొని తాను ఏర్గుటట చేసిన

భక్ుతలు వెంక్టాదిర ని ఆయ్న తిరునామాలు, క్ుడి చేతిలో తంబుర్గ,ఎడమ చేతిలో తాళాలు, ప్గరవశాం తో క్ీరతనలు గగనం చేసత ుంటే సరవించే ఆనంద ప్రవశంగగ
వచేు ఆనంద బాష్గులు చూసి “ శ్రర వెంక్టాదిర సగవమి” అని భక్తతతో పిలవటం ప్గరరంభించారు. ఒక్సగర్ి వరదర్గజసగవమి వెంక్టాదిర క్లలో క్నిుంచి, తనక్ు వజర
క్తర్లటం చేయించి అమరుమని ఆదేశించాడు. దీనిక్త చాలా డబుి ఖరుు అవుతుదిక్నుక్ భయర్ి విర్గళాలు సమర్ిుంచే దాతలక్ోసం 1835 మనమధ నామ
సంవత్ర వెైశగఖ శుదు నవమి నాడు మదారస్ట్ వెళాళరు సగవమి. క్ెైరవగనిలో సగినించి, శ్రర ప్గరు సగరధి సగవమిని దర్ిశంచి క్గమాస్ట్ ర్గగం లో “ప్గరుసగరధి
ప్దభజన చేయ్వే మనసగ “క్ీరతన క్ూర్ిు ఆర్ితగగ ప్గడారు.ఈ ఆలయ్ అరుక్ుడు శ్రర ష్ో ల సింహప్ురం శేష్గ చారా క్ు అతిధిగగ ఉనాిరు. సగవమి వాక్తతతవం అక్ుడి
వగరు బాగగ గరహించి వరదర్గజ సగవమి వజర క్తర్లటం క్ోసం విర్గళాలు క్ుర్ిపించారు. అరుక్సగవమి సవయ్ంగగ 500 రూప్గయ్లు సమర్ిుంచగగ, క్ంచిక్త చందిన
వెంక్ట రంగం పిళ్ళళ సుమారు ప్ది తులాల సవచు బంగగరం అందించాడు. అనుక్ుని దానిక్ంటే తక్ుువ సమయ్ం లోనే ధనం సమక్ూరటం వలన వెంక్టాదిర
సగవమి పేరు ప్రఖాాతులు మదారస్ట్ లో విశేష వగాపిత చందాయి.
వజర క్తర్లటం తయ్ారవగగనే మదారస్ట్ ప్ురవీధులలో,సవెన్స హిల్్ ప్గరంతం లో ఊర్ేగంి చి, క్ంచిక్త చేర్,ి తలల గ డుగు, ధవజం మేళతాళాలతో వేలాది ప్ురజనులతో
ఊర్ేగింప్ు జర్ిపి క్నువిందు చేక్ూర్గురు. 1858 క్గళయ్ుక్తత నామ సంవత్ర వెైశగఖ ప్ౌరణమి నాడు గరుడసేవ ర్ోజున శ్రర క్ంచి వరద ర్గజ సగవమిక్త వజరక్తర్లటానిి
సక్ల లాంచనాలతో అమర్గురు. ఆ సమయ్ం లో వెంక్టాదిర సగవమి ఆనంద నృతాం చేసత ూ, క్మాస్ట్ ర్గగం లో “నిగమ గోచర్గ సగవమీ “ మధామావతి ర్గగం లో
“ప్క్షి వగహనా సగవమీ “క్ీరతనలు ర్గసి సుమధురంగగ గగనం చేసి ధనాత చందారు.ఈనాటిక్ీ ఆ వజరక్తర్లటానిి వెంక్టాదిర సగవమి సమర్ిుత౦ గగ భక్ుతలు
చప్ుుక్ొంటారు. ఆ ర్ోజు ర్గతిర సగవమి సవప్ిం లో శ్రర దేవి, భయదేవి క్నిపించి తమక్ూ అలాంటి క్తర్లటాలే చేయించి పటు మని క్ోర్గరు. అచిరక్గలం లోనే వగర్ి క్ోర్ిక్
తీర్గురు వెంక్టాదిర సగవమి. వరదర్గజ, శ్రర దేవి భయదేవులు నగర వీధులలో ఊర్ేగింప్ు గగ వజరక్తర్లటాలతో జగజేీగయ్
ల మానంగగ ఊర్ేగుతుంటే జనాలక్ు చూడటానిక్త
ర్ెండు క్ళళళ చాలలేదు. ఆశోభక్ు క్గరణం వెంక్టాదిర సగవమియిే.
ఇంతటి అంక్తత భావం తో పరుమాళళ సేవ చేసత ుని వెంక్టాదిర సగవమి సేవలక్ు తగిన ప్రతిఫలం ఇవగవలని శ్రర దేవర్గజ సగవమి భావించి, అరుక్తవ విధానం
సగంప్రదాయ్ బదు ం గగ నిరవహించటానిక్త ఆచారా అంగలక్గరుని గగ చేయ్ాలని భావించాడు. వరదర్గజ సగవమి వెంక్టాదిర సగవమి సవప్ిం లో దరశనం అనుగరహించి,
వెైషణవ సంప్రదాయ్ బదు మెైన ప్ంచ సంసగుర్గలు ప్ ందమని ఆదేశించాడు. సగవమి ఆజాఞ ప్గలనా నిమితత ం క్ంచిలోని మనవగళళ జీయ్ర్ సగవమి ని దర్ిశంచి
సమాశరయ్నం అంటే ప్ంచ సంసగుర్గలు ప్ ందారు. శ్రర వెంక్టాదిర సగవమి.

క్ంచి వరద ర్గజ సగవమి సేవలో నిండా మునిగి ఉని సమయ్ం లో, శ్రరరంగం లోని శ్రర రంగ నాథ సగవమి తనక్ు వెంక్టాదిర సగవమి సేవలు క్గవగలని
అభిలష్ించాడు. ఒక్ ర్ోజు సగవమిక్లలో క్నిపించి తనక్ుని అతాంత విలువెైన వజరక్తర్ట
ల ం దబితినిదని దాని సగునం లో క్ొతత క్తర్ట
ల ం తయ్ారు చేయించే బాధాత
వెంక్టాదిర సగవమి ఈ తీసుక్ోవగలని ఆదేశించాడు. ఆ క్తర్లటం క్ొలతలేమితో మన సగవమిక్త తలియ్దు. ఏమి చయ్ాటానిక్ీ ప్గలుప్ో క్ వరదర్గజసగవమి పైనే భారం
వేస,ి ఒక్ నమయనా క్తర్లటం తయ్ారు చేయింఛి శ్రరరంగం తీసుక్ు వెళాళరు. తిరుక్గువేర్ిలో ప్వితర సగినం చేసి శ్రరరంగని దర్ిశంచటానిక్త ఆలయ్ానిక్త వెళాళరు.
ఆలయ్ం లో క్ోవిలనిన్స, భటాుర సగవమి మొదల ైన ప్రముఖులు ఘన సగవగతం ఇచిు సగవమి సనిిధిక్త తీసుక్ు వెళాళరు. ఆలయ్ం లో రంగనిపైనా,
అమమవగర్ి పైనాప్ునాిగ వర్గళ్ ర్గగం లో “నినుి క్ోర్ియ్ునాి “ క్ీరతన ర్గసి ప్రవశంతో గగనం చేసి, తను తచిున మోడల్ వజరక్తర్లటానిి శ్రరరంగనిక్త

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమర్ిుంచారు. ఆశురాంగగ ఆయ్నక్ు సర్ిగా గ చక్ుగగ సర్ిప్ో యి అందర్ిక్ీ అదుాతమని పించి వెంక్టాదిర సగవమి దైవభక్తతక్త ముగుులయ్ాారు. ఈ సంఘటనతో
వెంక్టాదిర సగవమి క్ీర్త ి శ్రరరంగం తో సహా అనిి ప్గరంతాలలో మిని౦టి౦ది.
ప్గండా క్తర్లటం తయ్ార్లక్త ప్ూనుక్ుని వెంక్టాదిర సగవమి దానిక్త క్గవలసిన ధనం క్ోసం ప్రయ్తిిసూ
త , ర్ోజుక్ు క్న్నసం ప్ది రూప్గయ్ల విర్గళమెైనా ర్గక్ప్ో తే
నిర్గహార దీక్ష చేసత గనని నిరణయ్ం ప్రక్టించారు. విర్గళాలు ర్గని ర్ోజున డేర్ హౌస్ట్ వెంక్టసగవమి నాయ్ుడు, ప్ుదుచేుర్ి అప్గుసగవమి నాయ్ుడు తామే ప్ది
రూప్గయ్లు సమర్ిుసూ
త సగవమి క్త నిర్గహార దీక్ష శరమ క్లగక్ుండా చేశగరు. విర్గళాల వెలల ువ సగగగగనే, ప్గండా క్తర్లట నిర్గమణ ప్నులు మొదలు పటాురు సగవమి.
ఈ క్తర్లటానిక్త అమరుటానిక్త సర్ిప్డే మరక్త౦ అనే ప్చు ర్గయి క్గవగలి్ వచిు, ఎక్ుడ దొ రుక్ుందా అని నిర్ేవదం లో ప్డిప్ో య్ారు వెంక్టాదిర సగవమి. ఒక్
ర్ోజు ర్గతిర సవప్ిం లో సగవమి దరశనమిచిు ప్గండాక్తర్లటానిక్త సర్ిప్ో యిే ఎమర్గల్్ క్లక్తాత లో మాధవ సేట్స వదు ఉని ఇనుప్ బీరువగలో ఉతత ర మయల ఉనిది
అని తలియ్ జేశగరు. వెంక్టాదిస
ర గవమి భక్ుతడు సహాయ్క్ుడు క్గశ్రదాస సగవుక్గర్ క్లక్తాతలోని మాధవ సేట్స క్ు ఉతత రం దావర్గ విషయ్ం తలియ్ జేశగడు. ఉతత రం
చదివిన మాధవ సేట్స,,తన బీరువగలో వెదిక్తతే ఉతత రం లో సూచించిన చోటటలోనే ప్చు క్నప్డగగ మహాదాశు ప్డి తన తండిర తనక్ు తన క్ుటటంబ సభుాలక్ూ
ఎవర్ిక్ీ తలియ్క్ుండా దానిి అలా దాచి ఉంచటం భగవల్లల ల అని భావించాడు. వెంటనే ఆమరక్తానిి, దానితో ప్గటట తన విర్గళం గగ వెయిా రూప్గయ్లను
మదారస్ట్ ప్ంప్గడు.
క్తర్లటం తయ్ారు చేసత ుని క్ంసగలి దుర్గశతో విలువెైన ఆ మరక్తం దాచేసుక్ొని సగమానా ర్గయి అమర్ిు తయ్ారు చేశగడు. వెంక్టాదిర సగవమిక్లలో శ్రరరంగడు
ప్రతాక్షమెై జర్ిగిన తప్ుు చప్గుడు. శిషా బృందంతో ఆ క్ంసగలి ఇంటిక్త వెళ్ల గదమాయిసేత ముందు అంతా అబదు ం అని బయక్ర్ించి, వెంక్టాదిరసగవమి శిషుాడు
అప్గు సగవమిర్గజు వగడిని వీర బాదుడు బాదితే, తప్ుయిప్ో యిందని ల ంప్లేసుక్ొని క్షమాప్ణ క్ోర్ి ఆ అసలు ప్చు ర్గయిని అప్ుగించాడు. నక్తల్ల ర్గయిని
తీసేసి అసలు మరక్తానిి అందులో బ్బగి౦ప్ జేసి, శ్రర రంగగనిక్త శిషుాలతో సహా తీసుక్ు వెళాళరు. 1863 రుధిర్ోదాార్ి సంవత్ర మారా శిర శుదు ఏక్గదశి అంటే
ప్రమ ప్థ ఏక్గదశి అనగగ ముక్ోుటి ఏక్గదశినాడు రంగరంగ వెైభవంగగ శ్రరరంగగనాథునిక్త ప్గండా క్తర్లటం అమర్గురు.
చేయించే భక్ుతలు తేరగగ దొ ర్ిక్తతే రంగడిక్త క్ొదవేముంది. మళ్ళళ వెంక్టాదిర సగవమి క్లలో క్నిపించి మక్రక్ుండలాలు చేయించమని ఆజఞ జార్లచేసేత చనెైి నగర
వగసుల విర్గళాలతో అలాగే చేయించి సగవమిక్త 1867 ప్రభవ సంవత్ర నవమి నాడు సమర్ిుంచారు. అయిదు శిఖర్గలతో బంగగరు విమానానిి నెలల ూరు శ్రర
రంగ నాద సగవమి ప్ునరుదు రణ ప్నులలో చేయించి అర్ిుంచారు శ్రర వెంక్టాదిర సగవమి. అలాగే తిరుక్ూుడాల్ మల టల సు లశయ్న పరుమాళ్,తిరు విదా విందై
తాయ్ార్, ఆండాళ్ దేవగలయ్ాల జీర్ోణదాురణ క్ూడా దగా రుండి జర్ిపించారు వెంక్టాదిర సగవమి.
వృదాుప్ాం మీద ప్డుతుంటే శ్రరరంగంలోనే ఉండి, శ్రరరంగనాధ సగవమి సేవలో అందునా, సవయ్ంగగ తానే సగనమీద గంధం నూర్ి చందనాలంక్గరం చేసేవగరు.
అతిరస, వడ సురులమయడు, ప్గలమయడు ప్రసగదాలు తానే వండి సగవమిక్త నెైవేదాం పటేువగరు వెంక్టాదిర నితామయ. శ్రరరంగ నాచియ్ార్ క్ు అరవన ప్రసగదం చేసి
నితా నెైవేదాం పటు ఏర్గుటట క్ూడా వెంక్టాదిర సగవమియిే చేశగరు. ఈ సేవలన్ని నిర్గటంక్ంగగ జరగటానిక్త సగవమిక్త 25.35ఎక్ర్గల మాగగణి, ర్ెండు మనాల మెటు
భయమి 5,050 రూప్గయ్లక్ుతిరుప్ుర్ెై తుర్ి గగరమం లో క్ొనాిరు వెంక్టాదిర. ఆలయ్ ధవజసత ంభం పై ఈ వివర్గలన్ని చక్తుంచారు. రంగ నాచియ్ార్ క్ు క్తర్లటం
చేయిసుతండగగ గోవరునం రంగగచార్ి అనే మహాతుమడు వచిు అమమవగర్ిని దర్ిశంచగగ అక్ుడి అధిక్గరులు అరుక్లు అందరూ ఆయ్నను అమమవగర్ి క్తర్లటం
తయ్ార్లలో సగయ్ం చేయ్మని క్ోరగగ, సర్ే అని చపిు క్ొనిి నెలలలోనే తయ్ారు చేయించి ప్ంపించి వెంక్టాదిరగగర్ి క్ోర్ిక్ తీర్గురు. మధుర దగా ర తిరుమలిం
చోర్ి సో మ చందర విమానం ప్నులు, ప్గండా నాడు దివా దేశ౦ ప్నులు క్ూడా చేశగరు వెంక్టాదిర సగవమి.
72 వ ఏట 1864 రక్గతక్షి సంవత్ర౦ లో వెంక్టాదిర సగవమి సనాాసం సీవక్ర్ించారు. తిరదండం,క్గష్గయ్ వసగతరలు ధర్ించి “తిరు వెంక్ట ర్గమానుజ జియ్ార్
“అయ్ాారు.. సగవమి సేవ తప్ు ఇతర వగాప్క్గలు లేక్ుండా జీవితానిి ధనాం చేసుక్ొనాిరు వెంక్టాదిర సగవమి. ఈయ్న పేమ
ర ఆదరణ ప్ ందిన మహా మహులలో
1866-1872 లోసగవమి గ ప్ుతనానిి తలుసుక్ొని సందర్ిశంచిన మదారస్ట్ గవరిర్ లార్్ ఫగరని్స్ట్ నేపియ్ర్్ ఉనాిడు. గ ప్ు వగరు వచిునా ఆయ్న
ఏమాతరమయ తన సేవ తప్సు్ ధాానం నుంచి బయ్టిక్త వచేువగరు క్గదు. జీవిత చరమాంక్ం లో శ్రరరంగం లో శ్రరరంగని సేవలో ప్ూర్ితగగ గడిప్గరు వెంక్టాదిర
జియ్ార్ సగవమి. ఇహ జీవితం చాలించాలనే ఇచి గగఢ మవగగ రంగడు క్లలో క్నిపించి, ఆయ్న సగయ్ుజాానిక్త సమయ్ం వగెర్
ై గలన్ని చపిు అందర్ిక్ీ తలియ్
జేయించాడు.
1877 ధాతు నామ సంవత్ర సప్త మి సో మవగరం అరు ర్గతిర అష్గుక్షర మంతరం జపిసత ూండగగ, దివా జయాతి వెంక్టాదిర సగవమి వగర్ి శిరసు్ను చీలుుక్ొని వెలువడి
ప్రమాతమలో క్లిసిప్ో యింది. శ్రరరంగం దేవగలయ్ం మహాతామ వెంక్టాదిర సగవమివగర్ి ప్గర్ిువ దేహానిక్త విధి విధానంగగ అంతాక్తయ్
ర లు నిరవహించింది. ఈనాటిక్ీ
ఉత్వగల సందరాం లో రంగ నాయ్క్ దంప్తులక్ు వెంక్టాదిర సగవమి తయ్ారు చేయించిన క్తర్లటాలు అలంక్ర్ించి ఊర్ేగింప్ు జరుప్ుతారు. సగవమివగర్ి ప్రసగద
తీర్గులను వెంక్టాదిర సగవమి వగర్ి బృందావనానిక్త ఊర్ేగింప్ుగగ తీసుక్ొని వెళ్ల సమర్ిు౦చి మళ్ళళ ఆలయ్ానిక్త చేరుసగతరు. క్గవేర్ల నదీ తీరం లో అలవందార్ ప్డితత ు
ర్గయి లో వేంక్టాదిర సగవమి వగర్ి సగమరక్ విగరహం ఏర్గుటట చేశగరు. 1977 లో శతజయ్ంతి ఉత్వగలు ఘనం గగ జర్ిప్గరు. నలనామ సంవత్ర మాఘ మాసం
28వ ర్ోజు 11-3-77 వెంక్టాదిర సగవమి దివా తిది నిరవహించారు. 2006 నుంచి మదారస్ట్, లోక్ూడా ఆర్గధన ఉత్వగలు వెైభవంగగ నిరవహిసత ునాిరు. ఆంధర
దేశం లో అందునా ఉతత ర క్ృష్గణజిలాల జుజూీరు దగా ర అలూ
ల రు లో జనిమంచిన ఆలూర్ి వెంక్టాదిర శ్రర వెంక్టాదిర జియ్ా౦గగర్ గగ క్ీర్తశి
ి ఖర్గలు అందించి నితాం భవత్
దరశనం తో తర్ించి సగవమి అడిగినవన్నితయ్ారు చేయించి క్టటు దిటుమెైన ప్ూజ క్ెైంక్రావావసు ఏర్గుటట
ల చేసి న దివా ప్ురుషులు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

25 ప్రతాప్ క్ోటయ్ా శగసిత ి

గుంటూరు జిలాల బాప్టల తాలూక్గ నాగండల లో ప్రతాప్ క్ోటయ్ా శగసిత ి
ప్ుటాుడు. తండిర జయగయ్ా శగసిత .ి బాలాం నుండి వెైర్గగా భావనతోనే
ఉండేవగడు.వీధి బడిలో క్ొంతక్గలం చదివినా చదువేమీ అబిలేదు.
ఉప్నయ్నం అయింది వేదం చదివగడయ లేదయ క్ూడా తల్లదు. దేనిపైనా
ఆపేక్షా భావం లేదు. వినయ్, సమతవం మాతరం అబాియి. వావసగయ్ం
మీదనే

క్ుటటంబం

గడుప్ుతోంది.

ప్ లం

ప్నులక్ు

వెళ్ళనా

ప్ండించాలని ఆలోచన, ఉతా్హం ప్ంటను చూసి ఆనందం ఏమీ
ఉండేవి క్గవు. మెటుప్ంటలే క్నుక్ ప్ండిన మొక్ుజొని, జొని లను
దార్ిన ప్ో యిే వగర్ిని పిలిచి ఇచేువగడు. ప్ంటను ప్శువులు మేసినా
ప్క్షులు వగలి తినేసినా ప్టేుది క్గదు. తమ ప్ లం వలన జీవ ర్గశులు
బతుక్ుతునాియ్ని సంతోష ప్డేవగడు. తలిల దండురలు క్ోపించినా ఉదార
బుదిు మారలేదు.
క్ొటయ్ాక్ు ఇరవెై ఏళళళ వచాుయి. గ లల ప్ూడిక్త చందిన క్ూరప్గటి
వెంక్టారయ్ుడు క్ూతురు మహాలక్షమమమ నిచిు పళ్ల చేశగడు. క్ోడలు
క్గప్ుర్గనిక్త వచేు సమయ్ం ర్గగగనే క్ొడుక్ుతో తండిర సో మర్ిగగ ఉంట
సంసగరం గడవదు క్నుక్ ఎక్ుడిక్ెైనా వెళ్ల డబుి సంప్గదించుక్ొని
రమమని చపిు క్ోటయ్ా ను ప్ంప్గడు. డబుి సంప్గదనక్ోసం ఆ ర్ోజులోల
అందరూ నెైజాం ప్ో వటం అలవగటట క్నుక్ క్ోటయ్ా క్ూడా నెైజాం వెళాళడు. సిక్ందర్గబాద్ సతరం లో ఒక్ ర్గతిర గడిపి, మర్గిడు వీధులోల తిరుగుతుంటే, గురరం
నార్గయ్ణ అనే ధనవంతుడిక్త తీవరంగగ జబుి చేసి, ఎంతమంది డాక్ురల ు వచిు చూసి మందులు ఇచిునా తగా లేదు. అతనిక్ుటట౦బ౦ ఆశ వదిలేసుక్ొనిది. ఆ
ఇంటి దగా ర వచేు ప్ో యిే జనం తో మహా సందడిగగ ఉంది. అందర్ితోప్గటట క్ొటయ్ాక్ూడా లోప్లి వెళ్ల చూశగడు. క్ోటయ్ా గ ప్ు వెైదుాడనుక్ొని ర్ోగి బంధువు
ఈయ్నుి మందు ఇవవమని క్ోర్గడు. వెైదాం లో తనక్ు ఏమాతరం ప్రవేశం లేదని నెతీత నోరూ మొతు
త క్ునాి వినలేదు. తప్ుని సర్ి ప్ర్ిసు త
ి ులలో దేవుడిపై భారం
వేసి క్ోటయ్ా శగసిత ,ి తన దగా రుని అక్షతల క్ుపు ను న్నటిలో ఆరగ దీసి అదే సంజీవ తీరుం గగ ప్ని చేయ్ాలని భగవంతుని ప్గరర్ిుంచి ర్ోగి నోటిలో ప్ో శగడు. అక్ుడే
మయడు ర్ోజులుండి తీరుమిచాుడు. నార్గయ్ణ క్ు సవసు త క్లిగి ఆయ్నక్ు ఆయ్న బంధు మితురలక్ు క్ోటయ్ా పై అమితమెన
ై భక్ీత శరదు క్లిగగయి. నార్గయ్ణ
గగర్ి జబుి ప్ూర్ితగగ తగగాక్ వెైదా నార్గయ్ణ క్ోటయ్ా శగసిత ని
ి సతుర్ించాలనుక్ొని ఆయ్నక్ు ఏం క్గవగలో క్ోరుక్ో మనాిడు. ఏ రక్మెైన ధనా పేక్షా లేని శగసిత ి
తనను క్గశ్ర క్త ప్ంప్మని క్ోర్గడు.

క్ోటయ్ా అలు సంతోష్గనిక్త ఆశురాప్డి నార్గయ్ణ అలాగే క్గశ్రక్త ప్ంపి,క్ొంత డబుిను క్ోటయ్ా తండిరక్త ప్ంప్గడు, క్గశ్ర చేర్ి ప్రమప్గవని గంగగనదిలోని
మణిక్ర్ిణక్ ఘాట్స లో ప్ుణా సగినం చేస,ి విశేవశవర సందరశనం తో ప్ులక్తంచి నితాం అర్ిుసూ
త , తనక్ు ఈబాగాం క్లిుంచిన తండిరక్త గురరం నార్గయ్ణక్ు
క్ృతజఞ తలు చబుతూ అనిప్ూరణ సతారనిక్త చేర్గడు. అక్ుడే ఉంటూ నితా గంగగసగినం విశేవశవర దరశనం తో క్ొనిి నెలలు గడిప్గడు.
ఒక్ ర్ోజు శ్రర బాల సరసవతి సగవమి క్ోటయ్ా శగసిత ి యోగాతను గుర్ితంచి “నాయ్నా !నువువ దేవి అనుగరహానిక్త ప్గతురడవయ్ాావు “అని చపిు, తన ఆశరమానిక్త
తీసుక్ు వెళ్ల శ్రర తిరప్ుర సుందర్ి మహామంతరం ఉప్దేశించి అంగనాాస క్రనాాసగలతో అభాాసం చేయించాడు. సదు
ా రు క్టాక్షం వలన క్ోటయ్ా క్ు మంతరం సిదు ి
యోగ సిదు ి క్లిగగయి. ప్ూరవం క్ంటే అతి విర్గగియిై భక్ీత పర్ిగి క్ొనేిళళ తర్గవత సవగగరమం ర్గవటానిక్త ప్రయ్తిం చేశగడు. క్ోటయ్ా ఏమయ్ాాడయ అని తలిదండురలు
అతత మామలు అనేవషణ సగగించారు. క్ోతక్గలం తర్గవత క్ోటయ్ా శగసిత ి తండిర క్ోర్ినటట
ల ధనంతో క్గక్ుండా భక్తతజఞ ాన ధన సంప్నుిడై ఇంటిక్త వచిు అందర్ిక్ే
ప్రమానందం క్లిగించాడు. మామగగరు తన ఇంటిక్త తీసుక్ు వెళాళడు. ప్రప్ంచానిక్త ప్నిక్త వసగతడు అని అతని శ్రల సౌశ్రలాాదులను మెచిునా అసంతృపిత తో
ఉనాిడు.
భారా క్గప్ర్గనిక్త వచిునా క్ోటయ్ా తామర్గక్ు పై న్నటి బొ టటు గగనే ఉనాిడు. అతాంత నిష్గు గర్ిషు ుడైనాడు. వెైర్గగాం పర్ిగిప్ో యింది. మొదటి క్ొడుక్ు
ప్ుటాుడు.జనమ నక్షతరం మంచిది క్గక్ప్ో వటం చేత శగంతి చేయ్ాలి్ వచిుంది. చేతిలో చిలిల గవవ లేదు అధైరాప్డక్ుండా క్గక్ుమానుక్ు చందిన మాజేటి శేషయ్ా
అనే వరత క్ు డి దగా రక్ు వెళ్ల నలభై రూప్గయ్లు అప్ుుగగ ఇమమనాిడు. తిర్ిగి తీర్ేు సోత మత అతడిక్త లేదని తలిసి డబుి ఇవవలేదు. ఏమీ మాటాలడక్ుండా
గ లల ప్ూడి వెళాళడు. శేషయ్ా య్ధాప్రక్గరం ఆ సగయ్ంతరం శివగలయ్ం క్త వెళ్ల ఈశవర దరశనం చేసి గుడి ముందు క్గసేప్ు క్ూరుునాిడు. లోక్ోతత ర సౌందరావతి
అయిన ఒక్ య్ువతి క్నిపించి “నా భక్ుతడిక్త నలభై రూప్గయ్లు అప్ుు ఇవవననాివగ ?”అని అదృశామెైంది. ఆమె శగసిత గ
ి గరు ఉప్గసించే లలితా
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ప్రమేశవర్ి అమమవగరు అని గరహించి శేషయ్ా, మర్గిడు ఉదయ్ం క్ోటయ్ా ఇంటిక్త వెళ్ల “శగంతిక్ోసం యింతక్గవగలి శగసిత ి గగరూ ??’అని అడిగితే అ విషయ్ాలేమీ
తల్లని శగసిత ి య్ాభై మందిక్త సర్ిప్డా సగమగిర క్గవగలి “అని చప్ుగగ ఆ సగమగిని
ర శగంతి నాటిక్ీ గ లల ప్ూడిక్త చేర్ిుసగతనని ష్గవుక్గరు క్ోటయ్ాక్ు చపిు వెళాళడు.
అసలే ఉదా సీనంగగ ఉండే క్ోటయ్ా, శేషయ్ా ప్ంపిసత గడనే నమమక్ం క్ూడా ఉండటం తో ఏ ప్రయ్తిమయ చయ్ాలేదు. శేషయ్ా తానిచిున వగగగునం మరచిక్ోరుు
ప్నులతొందరలో బాప్టల వెళాళడు. అందరూ మర్ిుప్ో యినా అమమవగరు మాతరం మర్ిుప్ో క్ుండా శేషయ్ాక్ు గురుత చేసి”వెంటనే వెళ్ల న్న వగగగునం తీరుు “అని
ఆజాఞపించింది. తనక్ేసు వగయిదా క్ోర్గమని పీల డరుక్ు చపిు ఆఘమేఘాలమీద ఇంటిక్త వెళ్ల ఆర్గతేర ధానాం దంపించి, క్గవలసిన సగమానుతో తానే బండమ లో సర్ిు
తలల వగర్ే లోప్ు గ లల ప్ూడి బయ్లేుర్గడు. క్ోటయ్ాగగరు బారహమణులను పిలవటానిక్త ఊళళలక్త వెళాళడు. ఇంతతంతు జర్ిపించే సోత మత లేని క్ోటయ్ా భార్గా వగెైర్గ
క్గలూ చేయిా ఆడక్ అటూ ఇటూ ఇటూ తిరుగుంటే శేషయ్ా బండమ సగమానుతో దిగగడు. హమమయ్ా అనుక్ోని ఊపిర్ి పీలుుక్ునాిరు అందరూ. ఊరంతా తిర్ిగి
క్ోటయ్ా ఆలసాంగగ క్ొంప్క్ు చేర్గడు. శగంతి మాతరం ప్ూరత యింది. బారహమణ భోజనాలు జరగగలి. ర్ెండు వందలమంది బారహమణులు వచాురు. వంట మాతరం
య్ాభై మందిక్ే చేయించారు. క్ోటయ్ా గగర్ి ఇలుల నిప్ుచురంగగ ఉండటం చూసి శేషయ్ా “ఎక్ుడిక్ెైనా వెళ్ల బ్బయ్ాం తమమంటార్గ ?”అని క్ోటయ్ా ను అడిగితే
ఒక్ నవువ నవివ “భయ్ం లేదు అందర్ిక్ీ సర్ిప్ో తుంది “అని చపిు లోప్లి వెళాళడు. బారహమణులు వరుసగగ భోజనాలక్ు క్ూరుునాిరు.వండిన ప్దార్గులు
చాలవేమో అభాసు ప్గలౌతామేమో అని అనుమానిసూ
త విసత ళళళ వేయ్లేదు క్ోటయ్ా శగసిత ి అనిం ర్గశిని ఒక్ సగర్ి చూసి, తలూపి తనక్ు శగంతి పీటలపై
అతత వగరు పటిున క్ొతత వసగతరనిి నేతిగినేిలో ముంచి అగిి హో తరం లో వేశగడు. హవావగహనుడు సంతృపిత చందాడని క్ోటయ్ాగగరు సంతోష్ించారు. ఈ వెర్ిర బాప్ని
చూసి అందరూ నవువ క్ొనాిరు. క్ోటయ్ా ఇదేమీ ప్టిుంచుక్ోక్ుండా అమమవగర్ిక్త అనిప్ు ర్గశి నెైవేదాం పటిు మంతరప్ుషుం చపిు “వడ్ న మొదలు పటు ండి “అని
ఆనతిచిి తాను అనిం ర్గశి దగా ర్ే నిలబడి ప్ళాళలనిండా అనిం తోడి వడి్ ంచే వగర్ిక్త అందించారు. య్ాభై మందిక్త మాతరమె చేసిన ప్దార్గులు అందర్ిక్ీ
సంతృపిత గగ వడి్ ంచినా ఇంక్గ చాలా మిగిలిప్ో యి అందర్లి ఆశురా చక్తతులిి చేసింది. క్ోటయ్ా శగసిత గ
ి గర్ి భక్ీత మహాతమయం అమమవగర్ిక్త ఆయ్నపై ఉని అనుగరహం
అందరూ ప్రతాక్షం గగ చూసి అప్ుటి నుంచి ఆయ్నుి ఆర్గధనా భావంగగ చూశగరు. శేషయ్ా క్ూడా సంతోష్ించి తన ఊరు వెళాళడు.
ఇంతటి నిర్ిలప్తంగగ ఉనాి, దావదశి వరతం చేసత ూ ప్రతినెలా దావదశినాడు బారహమణ సమార్గధన చేసేవగరు. తనక్ు నచిున గృహసుత నడిగి సంబార్గలు తచిు
చేసేవగడు. ఈయ్న ముఖం చూసి లోభి క్ూడా ఉదారంగగ సగయ్ం చేసేవగడు. విదా లేదు శగసత జ
ి ఞ ానం లేదు డబుి లేదు వేష భాషలు ఆడంబరం ఏవీ
లేక్ప్ో యినా క్ోటయ్ాను మహానుభావుడుగగ భావించి ఆదర్ించేవగరు ఊర్ిజనం. క్ొంతక్గలానిక్త మనివ గగరమ చేర్గరు అక్ుడ బారహమణ క్ుటటంబాలు ఎక్ుువ.
అందరూ వేదాధాయ్న సంప్నుిలు క్ర్ిమషుులే, అతిధి అభాాగత సేవగ తతురులే. క్ోటయ్ా శగసిత గ
ి గర్ిని ఆఊర్ి బారహమణాం అతాంత గౌరవగదర్గలతో
ఆహావనించి ఘనంగగ సతుర్ించారు.తాను నివసించటానిక్త ఇదే తగిన ఊరు అని నిశుయించి అక్ుడే ఉండిప్ో వగలనుక్ొనాిరు. నితాం ఎవర్ో ఒక్ గృహసుత
పిలిచి భోజనం పటిు ఆతిధామిచేువగడు.
క్ొనిి నెలలు మనివ గగరమం లో ఉండి, ఒక్ ర్ోజు సప్గతహం చేయ్ాలనే సంక్లుం క్లుగగగ బారహమణాానిక్త తలిసి. ధానారూప్ంగగ చందాలు వేసుక్ొని క్ొంత
ధానాం ప్ో గేశగరు. ప్ూర్ితగగ ధానాం సమక్ూర్ే దాక్గ ఉండలేక్క్ోటయ్ా శగసిత గ
ి గరు సప్గతహం మొదటి ర్ోజు నుంచే అని సమార్గధన ప్గరరంభించారు. సప్గతహం
పేరుతొ దీరఘ అనిసతరం జర్ిగింది. శగసిత ి గగర్ి మహతు
త గరహించి ఆయ్న భార్గాపిలలల్లి పిలిపించి మంచి ఇలుల ఏర్గుటట చేసి క్గవలసిన జీవనం క్లిుంచారు.
క్ుటటంబం ఇక్ుడే ఉనాి శగసిత గ
త గగ లావుగగ ఉండే శగసిత గ
ి గరు గగరమగగరమం తిరుగుతూ దావదశి సమార్గధన మాతరం నిర్గటంక్ంగగ సగగించేవగరు. నలల గగ ఎతు
ి గరు
ప్రతి ర్ోజూ ఉదయ్మే తటాక్ సగినం చేసి, ఒడు్న క్నులుమయసి ధాానమగుిల ై జప్ం చేసేవగరు.అనిిక్గలాలోల అది క్రమ తప్ుని విధి విధానం ఆయ్నది.
చిని అనోాసత ంి లేక్ గోచి అదీ లేక్ప్ో త దిగంబరంగగ బాహా సుృహ లేక్ుండా ధాానం లో గడిపేవగరు. బీదవగరు క్నిపిసేత తనక్ొలాలయి గుడ్ వగర్ిక్తచిు దిగంబరం గగ
ఉండిప్ో యిేవగరు అంతటి నిర్లహులాయ్న. ఆయ్న యోగాత గుర్ితంచి ఎవర్ెైనా వసగతరలు ఇచిునా పేదలక్ే ప్ంచి పటేువగరు. చీమలప్ుటు ల వదు బ్బయ్ాం చలేల వగరు
క్ోప్తాప్గలక్ు క్గదు దుర్గశ లేదు. ఉదార గుణ గర్ిషు ుడు.
ఒక్ ర్ోజు క్ొందరు బారహమణులతో ఇంటిక్త వచిు భారాను వంట అయిందా అని అడిగత
ి వండటానిక్త క్ొంప్లో ఏమునాియి అని అనగగ బారహమణులని చరువుక్ు
వెళ్ల సగినం చేసి రమమని ప్ంపించి, తనక్ు ప్ర్ిచయ్ముని మనివ బాప్య్ా గగర్ింటిక్త వెళల ళసర్ిక్త ర్ెండు జాముల ైంది. ఈయ్న వగలక్ం చూసి భోజనం
చేసినటట
ల లేదని గరహించి అడిగిత తన ఇంటిక్త నలుగురు బారహమణులు వచాురు వగర్ిక్త పటు క్ుండా ఎలా తింటాను అనగగ మయడు తవవల బ్బయ్ామిచిు ప్ంపిసేత
ఇంటిక్త వెళ్ల భారాక్తచిు అనిం వండించి చుటటుప్రక్ుల ఇళళక్ు వెళ్ల ప్చుళళళ తచిు ఆబారహమణులక్ు భోజనం పటాురు. ఇంటోల ఏమీ లేక్ప్ో యినా దార్ిన ప్ో యిే
బారహమణులను పిలిచి ఏదయ విధం గగ భోజనం పటేువగరు క్ోటయ్ా శగసిత .ి
క్ోటయ్ా శగసిత ి గగరు ఒక్సగర్ి భారాతో భదారదిర వెళ్ల సీతార్గమ దరశనం తో ప్ులక్తంచి, క్ొనాిళళళ ఉండి ఒక్ ర్ోజు గౌతమి సగినం చేసత ుంటే, సిక్ందర్గబాద్

వగాప్గర్ి ఒక్గయ్న దూడతో ఉని గోవు నుసదారాహమణుడిక్త దానం చేయ్ాలని సంక్లుం తో ఉండగగ శగసిత ి గగరు క్నిపిసేత, గోదానం సీవక్ర్ించమని క్ోర్ితే
చిరునవువతో అంగలక్ర్ించగగ దరవాం తో సహా గోదానం చేసి ధనుాడనయ్ాానని ఆ వరత క్ుడు సంతోష్ించాడు. తన సమీప్ం లోనే క్ూరుుని జప్ం చేసత ుని ఒక్

బీద బాప్ని చూసి శగసిత గ
ి గరు వినయ్ంగగ చేతులు జయడించి, తానెప్ుుడూ ఊరు వదిలి తిరుగుతు౦టాను క్నుక్, తన గోవును భర్ించి ప్ో షణ చేయ్మని క్ోర్ి ఆ
సవరణ సురభిని ఆయ్నక్ు సదక్షిణగగ సంర్ిుంచగగ, భారా మహాలక్షమమమ గగరు “మనమయ బీద వగరమే. అయ్ాచితంగగ లభించిన సువరణ సురభిని ఇతరులక్ు

అర్ిుంచటానిక్త మీ మనసు ఎలా ఒపిుంది ?మీ నిర్ిలప్తత మన క్ుటటంబానిక్త ముప్ుు తసోత ంది. ధన సంప్గదన ఆలోచన లేక్ప్ో త క్ుటటంబం ఆలో లక్షమణా అని

అఘోర్ించాలి“ అని నిండా క్గలస్ట్ పీక్తతే. చిరునవువతో శగసీత జీ
ి “హర్ి య్ందు జగములును్ను –హర్ి రూప్ము సగచు ప్గతర మందుండుశివం –క్ర మగు ప్గతరము

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

క్లిగిన –నరయ్గ నది ప్ుణా దేశ మనఘ చర్ితార “అని భాగవత ప్దాం చదివి “సతాుతరత ఎప్ుుడూ లభించదు దొ ర్ిక్తనప్ుుడు సతాుతర దానం చేయ్ాలి,

సంతాన ప్ో షణక్ు మనం క్రత లమా ?”రక్షక్ులు లేని వగరల-రక్షించచద ననుచు జక్తర ర్గజెై ఉండన్స –రక్షింప్ మనుచు నొక్నరు –వక్షము ప్గర ర్ిుంప్ నేల
య్ాతమజుఞ లక్ున్స”అని, “జనక్ు౦డవవడు జాతు డవవడు “అనేప్దాం –”చలియ్ా మృతుావు చుటు మే య్ముడు “అని
ప్దా౦ వినిపించి భారాను సమాధాన ప్రచారు. క్ొనిి ర్ోజులు భదారదిరలో గడిపి మళ్ళళ తన మనివ గగరమానిక్త చేర్గరు.

మళ్ళళ ప్ో తన గగర్ి భాగవత

మహిమ గలవగరుగగ శగసి్ర ర గగరు క్నిపించరు. క్గని ప్రజలక్ు ఆయ్న అదుాత శక్తత పై విప్ర్లత విశగవసం ఉనిది. ఒక్సగర్ి వలూ
ల రు జగనాిధ ర్గవు గగర్ింటోల

క్లశం పటిు నవర్గతిర ప్ూజ చేసత ునాిరు. అప్ుుడే శగసిత గ
ి గరు వసేత ఆహావనించి భోజనం చేసి వెళళమని య్జమాని క్ోర్గడు. ఇప్ుుడే వసగతను అని చపిు శగసిత ి
గగరు వెళ్ల యిే వేళక్ూ ర్గక్ప్ో తే, అప్ుటిదాక్గ ఎదురు చూసి చరువు సగినానిక్త వెళాళర్ేమో అని అక్ు డేమెైనా ప్రమాదం జర్ిగంి దేమో అనే అనుమానం క్లిగి
క్గరణం నాగేశవరర్గవు అనే ఆయ్నుి వెదక్టానిక్త ప్ంప్గరు. అక్ుడ ఒక్ మరుగగా ఉని ప్రదేశం లో శగసిత గ
ి గరు క్నిపించారు. ఆయ్న క్ళళళమయసుక్ొని బాహా

సుృహ లేక్ుండా ధాానం లో ఉనాిరు. శర్లరం నిండా గండు చీమలు ప్గక్త నాయి. ర్గవు గగరు చూసి ఆశురాప్ో యి భయ్ప్డి ఆయ్నుి ప్లక్ర్ించేధైరాం లేక్,
ఇంటిక్త వెళ్ల విషయ్ం వివర్ించాడు. క్గసేప్టిక్త సమాధి నుంచి లేచి చీమలు దులుప్ుక్ొని గగరమం లోక్త చేర్గరు. ఇలా అంతరుమఖులు అయిేావగరు శగసిత ి గగరు.

నిరపేక్షత, సమతవం, సక్లప్గరణులక్ు అనిదానం అనే భాగవత ధర్గమలను చక్ుగగ ఆచర్ించేవగరు క్ోటయ్ా శగసిత .ి ఆయ్న వెంట ఎప్ుుడూ క్ుక్ులు ఉండేవి.

నితా సంతుష్ిు నితా సంతోషం ఆయ్న లక్షణాలు. క్గశగా౦తు మరణం ముక్తతఅని గరహించిన శగసిత గ
ి గరు చివర్ి ర్ోజులలో క్గశ్రలో గడప్గలని గరావతి అయిన భారాతో
బయ్లేుర్ి చేర్ి గంగగసగినం విశేవశవర దరశనం చేసి క్ొనిి ర్ోజులుండి,తిరవేణీ సంగమం లో ప్వితర సగినాలు చేసి క్ొనిి ర్ోజులు ఉనాిరు. అయ్న వెంట వెళ్ళన
గగరమక్రణం ప్గండరంగి నాగేశవర ర్గవు శగసిత గ
ి గర్ి అదుాత శక్తత వివర్ించి చప్గురు. ప్రయ్ాగలో ఒక్ క్ర్ోజు ఒంటర్ిగగ లోతైన చోటటక్ు వెళ్ల, మనుషులక్ు అందని

న్నటిపై తేలి ధాాన మగుిల ై ఉనాిరని ఎంతసేప్టిక్ీ ర్గక్ప్ో తే తానూ వెడితే ఆ దృశాం క్నిపించిందని చప్గుడు. బయ్టిక్త ర్గగగనే అంతలోతుక్ు ఎందుక్ు వెళాళరని
ర్గవు ప్రశిిసేత “అక్ుడ అసలు లోతే లేదు “అని శగసిత గ
ి గర్ి జవగబు.

తిరవేణీ సంగమం నుంచి గయ్ వెళాళరు. అక్ుడ శగసిత ి గగర్ిక్త జవరం తగిలింది. నాలుగవ ర్ోజు భారాతో “నేను ఈ శర్లరం వదిలేసత గను. విచార్ించక్ు.న్నక్ు క్ూతురు

ప్ుడుతుంది ”అని చబయతూ ఉండగగనే బరహమ రందర చేదన జర్ిగి ప్ుణాాతుమడు నిర్లహుడు నితా సంతోష్ి శ్రర ప్రతాప్ క్ోటయ్ా శగసిత ి గగరు 1896గంగగ

ప్ుషుర్గలక్గలం లో నలభై ర్ెండవ ఏట ప్రంధామ సనిిధిని చేర్గరు. భార్గాపిలలలు మనివ గగరమం తిర్ిగి వచాురు. శగసిత గ
ి గర్ిక్త ఇదు రుక్ొడుక్ులు ఒక్ క్ుమార్ెత.
ఇలాంటి ప్రమ యోగిని గుర్ించి ఇంతక్ు ముందు మనం విని ఉ౦డలేదు.

26 భయత దయ్ాళళ తూమాటి ర్గమభొటట
ల

19 వ శతాబు ం లో గుంటూరు జిలాల మదిుర్గల ప్గడు క్మమవగర్ి క్ులం లో జనిమంచిన తూమాటి ర్గమ భొటట
ల తండిర నరసింహ చౌదర్ి తలిల చిలక్మా౦బ. భారా

పేరమమ. గురువు అదు ంక్త తాతాచారుాలు. ఒక్ర్ోజు గురువుక్ు సగష్గుంగ నమసగురం చేసి జీవితం తర్ించే ఉప్గయ్ం చప్ుమని క్ోర్ితే ర్గమ తారక్ మంతరం
ఉప్దేశించి దీక్షగగ జపించమని “నేను మీ వంశగనిక్త గురు పీఠగదిప్తిని. న్నక్ు తారక్ం ఇచిు గురువు క్ూడా అయ్ాాను. గురు దక్షిణ ఏమిసగతవు ?”అని అడుగగగ
“నా సరవసవం మీక్ు సమర్ిుంచి మీ ఉచిుషు ం మాతరమే తిని జీవిసగతను “అని సభక్తతక్ంగగ అంటే గురువు సంతోష్ించి “నాక్ు అదేమీ వదుు నితాం భయత దయ్తో
ప్రవర్ితంచు చాలు “అని హితవు చప్ుగగ అలాగే ప్రవర్ితసత గనని ప్రమాణం చేశగడు ర్గం భొటట
ల .

తక్ెుళళ ప్గడు చేర్ిన ర్గమ భొటట
ల ను చూసి సంతోష్ించి మర్గిడు ఉదయ్ం క్ొడుక్ును పిలిు”నాక్ు వయ్సు మీద ప్డు తోంది. నా చదలవగడ గగరమాదిక్గర

ప్దవి తీసుక్ొని నాక్ు విశగరంతి ఇవువ “అని క్ోరగగ సర్ే అని, ప్ూజాదరవగాలతో ఆ ఊర్ిలోని శ్రరసీతార్గమాలాయ్ానిక్త వెళ్ల సగవమిని అర్ిుంచి, తీరు ప్రసగదాలు

తీసుక్ొని శివగలయ్ానిక్ీ వెళ్ల ప్గరవతీ ప్రమేశవర్గర్గధన చేసి ఇంటిక్త చేర్ి ఒక్ నిరీన ప్గరంతం లో ఒక్ వసత ంి ప్రచి దానిపై ప్క్షులక్ు ఆహారంగగ వగర్ి బ్బయ్ాం
ప్ో సి, దాని చుటూ
ు న్నటి ప్గతరలు పటిు, దానిక్త క్గప్లా మనిష్ిని ఏర్గుటట చేసి ర్ోజూ అలా చేశగడు. ఊర్ోల అనిం లేని బీద జనాలక్ు అనివసగతరలు ఇసూ
త భాగవత
క్గలక్షేప్ం చేసత ూ క్గలం గడుప్ుతూ గ ప్ు క్ీర్త ి ప్ ందాడు.

శిధిల మెైన చదలవగడ శివగలయ్ం ప్రహర్ల ధవజ సత ంభ ప్రతిషు లు చేశగడు. చదలవగడ –ప్ో తవరం దార్ిలో మదిుర్గలప్గడు లో ర్ెండు మంచి న్నటి చరువులను

తరవివంచి, తర్గవత ప్గనక్గల చరువు, ర్గవలగుంట, చితరచితర గుంట,ర్గమన చరవు లింగగయ్ చరువు అరవగుంట చరువులను బాగు చేయించి ఉప్యోగం లోక్త
తచాుడు. య్ాతిరక్ులక్ు క్ులమత విచక్షణ లేక్ుండా భోజన వసతి సౌక్ర్గాలు క్లిుంచాడు..చీర్గవన్స ఉప్ులప్గటి నివగసి క్ుమమర వెంక్టాదిర మదిుర్గల గుడి్

వీరడు అనే ఇదు రు దొ ంగలు చౌదర్ిగగర్ింటోల స తు
త దొ ంగిలించే ప్గలన్స వేశగరు. చౌదర్ి గగర్ి పంక్ుటింటి క్త పంక్ు నేయిసుతండగగ ఈ దొ ంగలు క్ూల్లలుగగ ప్ని చేసత ూ,
సగయ్ంక్గలం మండువగలో దాగి, అరుర్గతిర అందరు నిదిరంచే సమయ్ంలో లోప్లి ధనాగగరం లోని నగగ నటార దొ ంగిలించి, ఎలాబయ్టప్డాలో దార్ి తల్లక్ వెనుి

గగడి పై చేరగగ “గజ సింహ గమనుల ఖడా తూణీ ధనుర్గురుల శగరూ
ు ల విక్రమముల ర్గజ సింహుల –గుణరూప్ చేష్ు త
ి ంబుల ప్రసుర సమానుల, చారు చందర

ముఖుల, రమణీయ్ మయరుతల గమల ప్తర విశగల నయ్నుల సురభవ నంబు విడిచి –దరణిక్త వచిున సురలక్ెైవడి గగరలు వగర్ి వీరుల భంగి వరలు వగర్ి –ర్గజ
భానులక్తరయ్ దివా తేజము నహ –ర్ిిక్గయ్ ము వెలిగి౦చు చునివగర్ి –గరమతర క్గక్ ప్క్ష ముల్ గలుగు వగర్ి –మహిత క్ీరత ుల ర్గమ లక్షమణుల జూచి “ చౌదర్ి
గగర్ి సేవక్ులే వచాుర్ేమో నని భావించి భయ్ప్డి వగర్ి చేతులోల చావు తప్ుదని నిరణయించుక్ొని ఇక్ జనమలో దొ ంగతనం చేయ్మని శప్థం చేసి క్తందక్త దిగి

తపిుంచుక్ొనే ప్రయ్తిం చేసేత అక్ుడా ఇదు రు మహా వీరులు క్గప్లా క్గసూ
త ఉండటం చూసి, ఇంటి సేవక్ులు దొ ంగలు దొ ంగలు అని క్ేక్వేసేత ప్టటు బడా్రు.

చౌదర్ిగగరు వగర్ిదుర్లి ఏమీ అనక్ుండాఇచిు ర్ెండు ర్ోజులక్ు సర్ిప్డా గగరసం ఇచిు సతుర్ించి ప్ంపించారు. దొ ంగలక్ు ర్గమ లక్షమణులు క్నిపించటం అబుిరంగగ

భావింఛి ర్గమునితో “ఎందర్ో ఇందరజాలక్ులిి చూశగను. క్గన్న న్నలాంటి వగర్ిని చూడలేదు –”గగరడమ పదు వీవు ర్గఘవగ “అని సుతతించారు. వీరడి క్ూతురు
మదిుర్గలలో ఇప్ుటిక్ీ ఉంది. వెంక్టాదిర భొటట
ల గగరు చనిప్ో య్ాక్ ఊరు వదిలి వెళ్ల ప్ో య్ాడు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

27 భదారదిర ర్గమ భక్త శిఖామణి అమరవగది వెంక్ట ర్గమానుజా చారుాలు
శ్రీరవమారపణ౦

గోలొుండ ర్గజాానిి ఔరంగజేబు ప్గలించి భంగప్డా్క్, 17 వ శతాబ్బు లో భదారచలం జమీందారు ప్గలనలో ఉండేది. సగవమిక్గర్గాలు అవిచిునింగగ జర్ిగవి
ే .

ఆయ్న పేరు వగెైర్గలు ఎవర్ిక్ీ తలియ్వు. ఈ క్షేతరం లో అమరవగది క్గమళళ వెంక్ట ర్గమానుజా చారుాలు అనే దివా ప్ురుషుడు ఉండేవగడు. తలిదండురల పేరల ు
తలియ్వు క్గన్న ఇప్ుటిక్ీ ఈ వంశం వగరు అక్ుడ ఉనాిరు ఇతడిక్త ముందుప్ుటిున పిలలలు వెంటనే చని ప్ో వటం చేత తలిదండురలు ఇతడిని శ్రరర్గముడిక్త
అర్ిుంచారు. ఇతడు మధాాహి సమయ్ం లో దేవుడిక్తచేు బలి మెతుక్ులు తిని,,ర్గమ తీరుం తాగి జీవించేవగడు.
స్హ్జ్ పవండితయం, శ్రీ రవమ ద్రశనం, కళ్యయనోతసవ విధి విధనన రచన
సహజ ప్గండితాం అబ్బి ఉప్నయ్నం జర్ిగి ర్గమభక్తత మర్ింత పర్ిగింది. సర్గవవసు లలో ర్గమనామం చేసేవగడు. ఉదయ్మే లేవటం సగిన సంధాాదులు

ప్ూర్ిత చేసి, ర్గముడిక్త ష్ో డశోప్ చార ప్ూజ చేసి ప్రసగదం తిని దూరంగగ వెళ్ల తతవ విచారం చేసత ూ తాను తర్ించి, ఇతరులనూ తర్ింప్ జేసేవగడు. ఒక్సగర్ి

సంప్రజఞ ాత సమాధి లో శ్రరర్గమ దరశనం క్లిగి, ప్ులక్తతుడై సుతతి చేసి ఆనంద ప్గరవశాం ప్ ందాడు. ర్గముడు “వతా్ !నా ఉత్వ ప్రక్తరయ్ అంతా ఆగమ శగసత ి
విధానం గగ ప్ ందుప్రచి, మయల గరంథానిక్త,ఖండ వరుస ర్గసి నా క్ోర్ెు తీరుు “అని చపిు అదృశామెైనాడు. ప్ండిత శేరషు ులక్ే అతాంత క్షు మెైన ఆప్నిని సహజ
ప్గండితాం తో ప్ూర్ిత చేసి శ్రరర్గమానుగరహం ప్ ందాడు ఆయ్న ర్గసిన ఆ ప్రక్తరయ్ను అనుసర్ించే ఇప్ుటిక్ీ భదారదిర సీతార్గమక్లాాణ విధి జరుగుతోంది.
పవలాంచలో మటిి సీత్నరవమ విగీహ్ నిరవమణం భదనరదిరలో అద్ృశయమైన శ్రీరవముడు
ఆలయ్ ధరమక్రత ఒక్సగర్ి ఆలయ్ానిక్త వసేత ఈయ్న తగిన మర్గాద చేయ్లేదనే క్ోప్ం తో, తనప్గలనలో ఎక్ుడా ఆయ్న ఉండక్ూడదనే చండ శగసనం చేశగడు.

చేసేది లేక్, భదారదిర వదిలేసి ప్గలవంచ చేర్ి మటిుతో సీతార్గమ విగరహాలు చేసి, ప్గరణ ప్రతిషు , క్ళావగహనం చేస,ి ప్లువిధాల సుతతించి సుముఖుని చేసుక్ొనాిడు.

ర్గముడు సగక్షాతుర్ించి “నాయ్నా !నువువ లేని భదారదిర లో నేనూ ఉండను. ఇక్ుడే న్నతో ప్గటట ఉంటాను “అనగగ ప్రమానందం ప్ ందాడు. మర్గిడు భదారచలం
లో ప్ూజారులక్ు అర్గు మయరుతలు క్నిపించలేదు. జమీందారుక్ు విషయ్ం తలిసి నడిచి ప్గలవంచక్ు వచిు అమరవగది ఆచారుాల ప్గదాలపై వగరలి క్షమించమని
ప్గరర్ిుంచగగ, మనసు క్ర్ిగి ఈ మటిు విగరహాలు తీసుక్ొని భదారదిర చేర్గడు.
యవన సేన నుంచి భదనరదిర రవముని కవపవడిన విధం
ఒక్సగర్ి య్వన భటటలు భదరగర్
ి ి ముటు డంి చి, ఆలయ్ ప్రవేశం చేయ్ బో తుండగగ, జమీందారు ఆచారుాలవగర్ిని పిలిపించి ఈ ఆప్ద గటు క్ుత ంచమని క్ోర్గడు.
వగర్ి వలన ఏ ప్రమాదం ర్గదన్న హామీ ఇచాురు ఆచారుాలు. ఆయ్నుి ప్ంపించేసి తానొక్ుడే ఆలయ్ం లో ర్గమభజన చేసత ూ క్ూరుునాిరు ఆచారాసగవమి..

ఆలయ్ం లో హడావిడి లేదుక్నుక్ య్వన భటటలు ఇదు రు మాతరమే ఆలయ్ం లోక్త ప్రవేశించగగ విగరహాలు క్నిపించలేదు. ఇక్ుడ విగరహాలు లేవని భావించి
వగళళళ వెళ్ళప్ో య్ారు.

గోదావర్ి లోదాచిన ఉత్వవిగరహాల విషయ్ం –ఫణిగిర్ి సీతా దేవి భదారదిర చేరటం
ఒక్సగర్ి అరుక్ బృందం ఆచారుాల వగర్ిక్త చప్ుక్ుండా ఉత్విగరహాలను గోదావర్ిలో దాచి య్వవన బార్ి నుంచి క్గప్గడారు. గోదార్ి వరదలతో ఉధృతంగగ

ప్రవహించి ఉత్వ మయరుతలను తీయ్టానిక్త అవక్గశం క్లగ లేదు. వరద తగగాక్ దాచిన చోట వెదిక్తతే ఉత్వ విగరహాలు క్నిపించలేదు అరుక్ులక్ు. ఈ విషయ్ం
జమీందారుక్ు చబుతూ “ర్ోజూ అరుర్గతిర వేళ గోదావర్ి న్నటిలో నుంచి తమలిి పిలుసుతనిటట
ల గగ శబాులు వసుతనాియి క్గని అంతు ప్టు టం లేదు “అని చప్గురు.

ఆలయ్ం లో “ఉత్వ భీరం” లేదని అరుమయి, శ్రరర్గముడే గోదావర్ి న్నటి లో నుంచి మాటాలడుతునాిడని గరహించి, ఆచారుాలవగర్ిక్త తలియ్ జేశగడు. ఆయ్న
“భయ్ం అక్ుర లేదు ర్ేప్ు మధాాహిం ఉత్వ భీరం గోదావర్ి పై తేలుతూ క్నిపిసత గయి “అని చప్గురు. మర్గిడు ప్ూజారులు వెళ్ల చూసత సీతా దేవి విగరహం
మాతరం క్నిపించలేదు. ఆచారుాల వగర్ిక్ీ విషయ్ం చబ్బతే “ర్గముడు సీతను గోదావర్ిక్త అర్ిుంచాడు ఫణిగర్
ి ి ఆలయ్ం లోని సీతా దేవి ఉత్వ విగరహం తీసుక్ు

రమమని చపిు ప్ంపించగగ అక్ుడి జమీందారుల ఒప్ుుక్ోక్ భదరగిర్ిపై దండ య్ాతర చేశగరు ఫణిగిర్ి జమీందారు క్లలో ర్గముడు క్నిపించి “అనవసరంగగ అడు్
చప్ుక్ు విగరహం ఇచిు ప్ంపించు “అని ఆనతి ఇవవగగ ఇచిుప్ంప్గడు. ఇప్ుుడు భదారచలం లో శ్రరర్గముని ప్రక్ున ఉని ఉత్విగరహం ఫణిగర్
ి ి నుంచి తచిునదే.
మహా పరస్ా వనం
ఈ విధంగగ భదారచల ర్గమాలయ్ ఉత్వగలక్ు ఆగమ విధి విధానం ఏర్గుటట చేసి ఆలయ్ానిి య్వన బాధ నుంచి క్గప్గడి ప్ో యిన సీతామమవగర్ి విగరహానిి
ఫణి గిర్ి నుంచి తపిుంచిన మహో నిత భక్త శిఖామణులు శ్రరమాన్స అమరవగది ర్గమ చందారచారుాలవగరు 70వ ఏట శ్రరర్గమ సనిిధి చేరుక్ొనాిరు.

28 మువవ గోప్గలక్ృషణ ప్దదాసు -శ్రర ప్ువగవడ శ్రరర్గమదాసు

శ్రర ప్ువగవడ శ్రరర్గములు గగరు క్ృష్గణ జిలాల దివితాలూక్గ మువవగోప్గలుని మొవవ క్షేతర వగసి. మహా క్ృషణ భక్ుతలు. ప్దక్వితలు ర్గసి చర్ితారుులయ్ాారు.
“ఆయ్నక్ీరతన లలో భక్తత ప్గరవశాత ప్రసుుటం. శబు సౌషు వం, క్వితా సగవరసాం తోప్గటట శరణాగతి ఎక్ుువగగ క్నిపిసత ుంది. జప్ తప్ో నిషుుల ైన దాసుగగరు

మహామహిమానివతులు. ఒక్ర్ోజు ప్ లం లో తిరుగుతుంటే తారచు ప్గము క్గటట వేసంి ది. ల క్ు చేయ్క్ుండా ఇంటిక్త వచిుజప్ం లో మునిగిప్ో తే ఆ ప్గమే ఇంటిక్త
వచిు ఆ విష్గనిి పీలేుసి ఆయ్నక్ు ఏ ప్రమాదం ర్గక్ుండా క్గప్గడి వెళ్ళంది. దాసుగగరు క్ృషణ , శివ క్ీరతనలతో ప్గటట తలుగు వగర్ి క్ే ప్రతేాక్మెైన జావళ్ళలు క్ూడా
ర్గశగరు. మొవవవగసి క్షేతరయ్ా శృంగగరం తో దునేిసేత , దాసుగగరు భక్ీత ఆర్లత శరణాగతి తో భావ బంధురంగగ ర్గశగరు “అని ప్రసిదు క్వి శ్రర ప్ువగవడ తిక్ున సో మయ్ాజి
గగర్ి తలిల గగరు శ్రరమతి ప్ువగవడ అనసూయ్మమ గగరు చప్గురు. దాసుగగరు సో మయ్ాజిగగర్ిక్త పద తాతగగరన్న, దాసుగగర్ి క్ీరతనలక్ు తానె బాణీలు క్టిు ప్గడే

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

దానినని, శివర్గతిర జాగరణ లో వీటితో సంగలత నృతాం క్ూడా చేయించానని ఆమె గురుత చేసుక్ొంటూ తమ క్ుమారుడు సో మయ్ాజిగగరు పదతాతగగర్ి పై ప్ుసత క్ం
తసూ
త అందులో వగర్ిక్ీరతనలు చేర్ిు ప్రచుర్ించటం సంతోషంగగ ఉందని తలియ్జేశగరు.

సుమారు 25 ఏళళ క్తరతం మొవవలో మొవవ క్గలేజి తలుగు ల క్ురర్

డా.వెై శ్రరలత గగరు క్షేతరయ్ా ప్దక్వితోత్వం ర్ెండు ర్ోజులప్గటట

నభయతో గగ జర్ిపి నప్ుుడు, సో మయ్ాజి గగరు నాప్రక్ున క్ూరుుని

శ్రరర్గములు దాసుగగర్ి గుర్ించి క్ొంత చప్గురు. ర్ేడియో లో ఉదయ్ం

వచేు భక్తతరంజని క్గరాక్రమం లో దాసు గగర్ి క్ీరతనలు వినేవగడిని.

చాలా ప్రతేాక్ంగగనూ బాగునాియ్ని అనిపించేవి. ఈ సభలో శ్రరమతి

మంగళగిర్ి ప్రమీలా ర్గణి గగరు క్ూడా ప్గలొానాిరు ఆమె నాక్ు బాగగ

ప్ర్ిచయ్ం అప్ుుడప్ుుడు ఫో న్స చేసి మాటాలడేవగరు క్ూడా. సుమారు

నాలుగేళళక్తరతం ఆమె ప్రమప్దించి ప్ద క్వితక్ు తీరని లోప్ం

చేక్ూర్గురు. నిని సో మయ్ాజి గగరు తాము ప్రచుర్ించిన దాసు గగర్ి
ప్ుసత క్ం పిడిఎఫ్ ప్ంప్ుతూ “ఇందులోని ప్దక్రత ను మీ దృష్ిుక్త

తేవటం నాక్ు ఆనందక్రం“ అని చినుక్ు నరమగరాంగగ చిలిక్గరు.

బహుశగ నేను మహా భక్త శిఖామనులను గుర్ించిఅంతర్గీలం లో

ర్గసుతనిందున నా దృష్ిుక్త వగర్ి పద తాతగగరు ర్గలేదేదనే అభి

ప్గరయ్మయ ఉండి ఉండచుు లేక్ చనువుగగ “ర్గయ్ండి “అనే

ఆదేశమెైనా క్గవచుు. ఏదైనా ఒక్ మహా భక్త క్వి గుర్ించి ప్ర్ిచయ్ం
చేయ్టం

నా అదృషు మే క్గదు ధరమం, విధి క్ూడా. అందుక్ు

మహదానందంగగ ఉంది.

ఈ ప్ుసత క్గనిక్త ముందుమాటలు ర్గసిన ప్ద సంగలత ప్ర్ిషత్

సగుప్క్ుర్గలు, సగహితా రతి డా శ్రరమతి మంగళగిర్ి ప్రమీలా ర్గణి

ప్ువగవడ శ్రరర్గములుగగర్ి తండిర శ్రర గుర్గరజు గగరు, తాతగగరు

వెంక్టాచలం గగరు అన్న వీర్ిది “చిక్తతస “గోతరం అన్న, మొవవలోని
క్ృషు
ణ నిపై, భీమేశవరునిపై ప్దాలు ర్గసి శివ క్ేశవ భేదం లేని

సగమరుతలన్న తలియ్ జేశగరు.”నందీ వగహనుడై వచేు నమామ ---మేల్

మేల్ భీమలింగగ “,జయ్ర్గమ లింగ జయ్ర్గమ లింగ “ప్దాలు చాలా
ప్రసిదుమెైనవన్న విసత ృతంగగ వగాపిత చందాయ్ని చప్గురు. దాసు గగర్ి

క్ీరతనలలో బహు ముదరలు ఉండటం ప్రతేాక్ం అనాిరు. మువవ

మువవ గోప్గల, శ్రరర్గమ దాస, మువవ నివగస “అనేవి ఆముదరలు అనాిరు. “ఎనిడు చూడగ లేదు –ఈత డవ డమామ-ప్నిగ శయ్నుడు -మువవ గోప్గలుడే

క్ొమామ “ప్దం దశగవతార వరణనా ప్గరముఖాం క్లది. ఇది ఇదు ర్ి సీత ల
ి మధా సంవగదన గేయ్ం క్నుక్ నాటక్ీయ్త ఉండి,వినేవగర్ిక్త విషయ్ం తేలిక్గగ

అరుమౌతు౦దనాిరు ప్రమీలార్గణి గగరు. ప్దక్రత శ్రరర్గములు దాసుగగరు బాగగ ప్రచారం లో ఉని బ్బలహర్ి, ఆనంద భైరవి,క్ేదార గౌళ, మధామావతి శ్రరర్గగగలలో
క్ీరతనలు సంచర్ించారు. భగవతేువగ ప్ర్గయ్ణుల ైన దాసుగగరు సగవమివగరల క్ు నితోాత్వ సేవలు క్డు భక్తతతో నిరవహించి తర్ించేవగరు. “య్జాఞది క్ర్గమ చర.ణ
క్ంటే న్న భక్తత భాగా సుధానిధి దే జనమము “అని నాదబరహమ తాాగ ర్గజసగవమి జయ్మనోహర్ి ర్గగం లో ర్గసిన క్ృతి లోని భావగనిి గరహించి భక్తత భావం తో

ప్దక్వితా సరవంతిని ఆంధురలక్ు అందించిన శ్రర ప్ువగవడ శ్రరర్గములు దాసు గగర్ి జనమ ధనాం “ అని నిండుమనసుతో క్ీర్త ంి చిన ప్దక్వితా ప్రచారక్ ప్రమీలార్గణి
గగర్ి ముందుమాటలు సువర్గణనిక్త సువగసన అదాుయి. ప్ుసత క్ గౌరవం మర్ింత పర్ిగంి ది. ఈ చిరుప్ తత ం 1991 లో ప్రచుర్ితమెైంది. బహుశగ వెల అమయలాం.

ఇందులో శ్రరర్గమ దాసు గగరు మువవ గోప్గలునిపై 1-ఎక్ుడ ఉనాివు క్ృష్గణ నేనెంత వేడిన ర్గవు “2-ఎనిడు చూడలేదు ఈత డవరమామ “3-అదుగో గోప్గలుడు

వచేు నమమలార్గ 4-ర్గర్గ ప్ో దాముర్గర్గ లేచి ర్గర్గ ప్ో దాము 5-బాల ంతర్గలనుర్గ క్ృష్గణ –”అలల “ప్ని క్ోరవ జాలనుర్గ. క్ీరతనలు ఉనాియి. భీమేశునిపై 6మేల్ మేల్ భీమ లింగ 7-జయ్ర్గమలింగ జయ్ ర్గమ లింగ 8-నందీ వగహనుడై వచునమామ 9-దశరధ ర్గమ ప్ర్గక్ు “10-ర్గమ సదానంద ర్గమ గోవింద “అనే
శిధిలమెై క్గలగగర్గాన క్లిసిన విక్గక్ మిగిలిన మొతత ం ప్ది క్ీరతనలే దక్తు ముదరణ భాగాం ప్ ందాయి. పదతాతగగర్ి పై అననా భక్ీత గౌరవగలుని శ్రర ప్ువగవడ

తిక్ున సో మయ్ాజి గగరు ఈ క్రదీపిక్ ప్రచుర్ించి ఆంధరలోక్గనిక్త మహో ప్క్గరం చేసి, 200 ఏళళ తర్గవత మళ్ళళ మువవ గోప్గలసగవమిక్త ప్ద మంజీర్గల ధవనులతో
క్నువిందు వీనులవిందు చేక్ూర్ిు నందుక్ు అభినందన్నయ్ులు. ఇందులో ప్ువగవడ వగర్ి వంశ వృక్షం క్ూడా జతచేయ్టం మర్ో గ ప్ు విషయ్ం

29 క్ృష్గణన౦దావదూత

18 వ శతాబ్బు లో నెలల ూరు జిలాల లక్ువరం శివగరు నాగ భొటల ప్గల ం 70 వ ఏట చేర్న
ి క్ృష్గణనందుడు మాంచి దేహ ప్టిమ క్లవగడు. ర్ోజుక్ు మయడామడల

దూరం సునాయ్ాసంగగ నడిచేవగడు. లక్ువర మలల ప్ర్గజు శివర్గతిర ఉత్వగనిి చూడటానిక్త శ్రర శైలం వెడుతూ ఈయ్న దగా రక్ు వసేత “శ్రరశైలం వెడుతునాివగ

?సంతోషం. మలిల క్గరుీన సగవమిక్త నా నమసగురం తలియ్ జేయి “అని ఆశ్రరవదించాడు. ఆయ్న ఆశురాప్ో యి “సగవమీ ! నేనెవర్ినో ఎక్ుడిక్త వెడుతునాినో నేను

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

చప్ుక్ుండానే మీరు అన్ని చపిున దైవజుఞ లు. మేక్ు తలియ్ని విషయ్ం ఉండదు “అని క్ృతజఞ తావందనం చేసి వెళాళడు. శ్రరగిర్ి చేర్ి ధూళ్ దరశనంక్ోసం అధిక్గరుల
అనుమతిని అడుగుతుంటే, మన క్ృష్గణవదూతగగరు మలిల క్గరుీన దరశనం చేసి మనర్గజు గగర్ిక్త ఎదుర్ెై ఆశురాం క్లిగించారు. చిరు నవువతో ర్గజు గగర్ిని

“ఎంతసేపైంది వచిు మీతో ఎవరర్ెవర్ చాురు ?”అని ప్రశిిసేత అవగక్ెైు నిలబడితే “నేను క్ృష్గణవదూతను. మీవెనక్గలే నేనూ బయ్లేుర్ి వచాును. శిఖర్ేశవరం దగా ర
మిమమలిి చూశగను. నడవ లేనమో
ే
అనే భయ్ం తో అక్ుడ క్ూర్ోులేదు “అనాిరు. అవధూత సరవజఞ తవం అరుమెై ర్గజు గగరు ధూళ్ దరశనంచేసి, అవధూత
సరవజుఞ లని గరహించి శివర్గతిర ఉత్వం క్నుిల ప్ండువుగగ చూసి అవదూతగగర్ితో ఇంటిక్త చేర్ి,య్ాతార విశేష్గలను అందర్ిక్ీ ఆశురాం గగ తలియ్జేశగరు.

అవదూతగగరు ర్ోజూ అరుర్గతిర బయ్లేుర్ి ఋషుల ఆవగసభయమి అని పిలువబడే సీమక్ుర్ిత క్ొండక్ు వెళ్ల, మర్గిడు వేక్ువనే నాగభొటల ప్గల ం చేర్ేవగరు. దీనిి

క్నిపటు టానిక్త అనిం భొటట
ల శగసిత ి ఆయ్నక్ు తల్లక్ుండా వెంట వెళళళవగడు క్గన్న ఎప్ుుడూ క్నిపించ లేదు. ఒక్సగర్ి అవధూత ప్డుక్ుని ఇంటోలనే శగసిత ి గగరు.

క్ూడా ప్డుక్ొనాిడు. అవదూతగగరు య్ధాప్రక్గరం అరుర్గతిర లేచి ఇంటి బయ్టక్ు వచిు, తలుప్ు దగిార్ిక్త వేసి వెళ్ళప్ో య్ారు. శగసిత ి ఆయ్న వెంట వెళళటానిక్త
వెడితే తలుప్ు బ్బగుసుక్ుప్ో యి యింత ప్రయ్తిించినాతరుచుక్ో లేదు. అరుప్ులు క్ేక్లతో చుటటుప్రక్ులవగర్ిని పిలిచే ప్రయ్తిం చేసినా, వగళళళ వచిు తలుప్ు
తీసే ప్రయ్తిం చేసినా తలుప్ులు తరుచుక్ోలేదు. వేక్ువజామున పిటులు అర్ిచే సమయ్ం లో తలుప్ులు వగటంతతిక్త అవే తరుచుక్ొనాియి. శగసిత ి అప్ుుడు
బయ్టిక్ొచిు క్ొంప్ చేర్గడు అవధూత గగరు మామయలుగగ వచేు సమయ్ానిక్ే వచాురు.

శగసిత ి మర్గిడు ర్గతిరక్ూడా అవధూత వెంట వెళళళ ప్రయ్తిం చేశగడు. ఆయ్న గమనం తల్లలేదుక్గని ఒక్ పదు భయతం క్నిపించి భయ్పడితే మయరుప్ో య్ాడు

అక్ుడే. తలాలర్ి నిదర లేచినటట
ల మామయలుగగ లేచి, అవధూత దరశనమెై ప్గదాలపై వగరలి క్షమాప్ణ క్ోర్గడు. క్షమించి మళ్ళళ అలాంటి ప్రయ్తిం చేసేత ప్రమాదం
అని హెచుర్ించారు అవధూత.

ఒక్ సగర్ి చలిజవరం తో బాధప్డుతునిఅవధూత గగర్ిని చూడటానిక్త లక్ువరం గగరమసుతలు క్ొందరు అవదూతగగర్ి దగా రక్ు వచాురు. వగళళని క్ూర్ోుమని

చపిు తనక్ు వగళల క్ు మధా అడ్ ం గగ ఒక్ క్రర ప్డేశగరు. క్గసేప్టిక్త ఆ క్రర గజగజ వణక్టం ప్గరరంభించింది. అదేమీ విచితరం అని ఆయ్నను అడిగితే “ప్గరరబు

వశగన ననుి ఆశరయించిన జవరం ఈ క్రరలో ప్రవేశ పటు టం వలన అలా వణిక్తంది నా చలిజవరం తగిా, అది అనుభవించింది. ప్గప్ం మీరు ననుి చూడటానిక్త
వచాురు నా జబుి తగిాందని చూప్టానిక్ే ఇలా చేశగను. మాయ్ సగవదీనమెైతే ఏ బాధా ఉండదు మనం ప్ ందే క్షు సుఖాలు మాయ్ావినోదాలు. సహన శక్తత
అందరూ అలవరుుక్ోవగలి “ “అని బో ధించారు..

ఒక్ ర్ోజు శిషుాలను పిలిచి తాము దేహ య్ాతర చాలిసుతనాిమని, శర్లర్గనిి లక్ువరం లోసమాది చేయ్మని చపిు, క్ప్గల భేదం చేసుక్ొని ప్రమప్దం

ప్ ందారు అవదూతగగరు. ఆయ్న క్ోర్ినటేల గగరమసుతలు శిషుాలు చేసి, వగర్ి బృందావనానిక్త నితా ధూప్ దీప్ నెైవేదాాలక్ోసం గగరమసుతలు 18 ఎక్ర్గల భయమి
సమక్ూర్గురు. ప్రతి ప్ుషామాసం శ్రరవగర్ి వగర్ిషక్ోత్వం ఘనంగగ నిరవహిసత గరు. అవధూత గగర్ి ముఖా శిషుాలు లక్ువరప్ు అయ్ాప్ర్గజు ప్ంతులుగగరు
ప్ తక్గమయరు నివగసి అయినా, లక్ువరం అనే పేరుతొ ఊరు నిర్ిమంచి, శివప్రతిషు చేసి నితా శివగరున చేసిన ప్ుణామయర్ిత. ఎనిమిది తర్గలనుంచి ఈ వంశం
వగరు ఈ ఊళళళ ఉంటటనాిరు.

30 నృసింహ భక్ుతర్గలు నిరతాని దాత -క్ెైవగరం బాలాంబ

నిరతాని ప్రదాతలు అంటే ఆందర దేశం లో ముందు గురుత క్ొచేుది అప్ర అనిప్ూరణ శ్రరమతి డొ క్గు సీతమమ గగరు. ఆ తర్గవత శ్రర బందా ప్రదేశి గగరు. పిమమట
శ్రరమతి జిలల ళళమయడి అమమగగరు. వీర్ి చేతి భోజనం తిని తర్ించని వగరు లేరు అంటే అతిశయోక్తతక్గదు. అంతే క్ీర్త ి వెైభవగనిి నిరతానిదానం చేతప్ ందిన మర్ో
దివావాక్తత శ్రరమతి క్ెైవగరం బాలాంబ గగరు. ఎనోి ఏళళళ గడిచిప్ో యినా వగర్ి ఆప్గాయ్త, ఆదరణ,పేరమ సేవగ భావం తలుగు జనం గుండలోల

సిత రం గగ

నిలిచిప్ో య్ాయి. వీర్ిలో బాలాంబ గగర్ి గుర్ించి ఈ తరం జనానిక్త పదు గగ తలిసి ఉండక్ ప్ో వచుు. ఆమెను గుర్ించి తలియ్ జెప్ుటానిక్ే నేను చేసత ుని ప్రయ్తిం
ఇది.

బాలాంబ గగర్ి జీవిత విశేష్గలు
గుంటూరు జిలాల లోని అంగల క్ుదురు

గగరమం లో బాలాంబ గగరు 1849లో జనిమంచారు వీర్ి తండిర గగరు శ్రర దేవులప్లిల సుబిని గగరు. తలిల గగరు శ్రరమతి

వెంక్మాంబ గగరు. ఈ క్ుటటంబం మొదటి నుండి దాన ధర్గమలక్ు ప్రసిదు ి చందినది. బాలాంబ గగరు చినిప్ుటి నుండి దాన ధర్గమలపై గ ప్ు శరదు చూపేవగరు.
ఇవి తలి దండురల నుండిఆమె క్ు సంక్రమించిన సదు
ా ణాలు. బాలాం లో నే ర్గమాయ్ణ, భాగవతాదిఆధాాతిమక్ గరంధాలను చదివి సగర్గనిి జీర్ిణంచుక్ొనాిరు.

’’అమామ !అనిం ‘’అనే క్ేక్ యింత దూరం నుండి వినిపించినా ఆమెక్ు వినప్డేది. వెంటనే ఇంటి నుండి అనిం క్ూరలు, ప్చుళళళ తీసుక్ొని వెళ్ల వగళల క్ు పటిు
సంతృపిత చందేవగరు. వగరు క్డుప్ునిండా తింటే ఆమెక్ెంతో సంతోషం గగ ఉండేది. వగర్ిలోనే ప్రమాతమ ను దర్ిశంచేవగర్గమే.

గుంటూరు జిలాల మంగళ గిర్ి నివగసి క్ెైవగరం సుబిని గగర్ితో బాలాంబ గగర్ిక్త వివగహం జర్ిగింది. పండిల అవగగనే క్గప్ుర్గనిక్త అతత వగర్ిలల ు మంగళగిర్ల

వచాురు. సుబిని గగర్ితో క్గప్ురం ఏంతో అనోానాంగగ క్ొనేిళళళ క్ొనసగగింది. ఇంతలో దైవ ఘటన మర్ో రక్ం గగ ఉంది. సుబిని గగరు అక్సగమతు
త గగ

చనిప్ో య్ారు. మొదటి నుంచి శ్రర మంగళ గిర్ి లక్షమమ నృసింహ సగవమిఉప్గసనలో బాలాంబ గగరు గడిపేవగరు. భరత మరణం తో ధాాస అంతా సగవమి మీదే లగిం
చేసి సగవమి సేవలో జీవితానిి ధనాం చేసుక్ొనాిరు. క్ొంతక్గలం మంగళ గిర్ి క్ొండపైనే ఉంది తప్సు్ చేశగరు. అనుక్ో క్ుండా బాలాంబ గగర్ిక్త ఒక్ ర్ోజు
జాఞనోదయ్ం అయింది. అనిదానం చేయ్ాలనే పేరరణ క్లిగింది.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

క్ెైవగరం సుబాివధాని సతామారా ం లో నడిచే వగడు. మధురభాష్ి. ఎవవర్లి చయిా చాచి

అడగని వగడు. నిర్ిలప్త ుడు. ఆయ్న భారా ఉతత మా ఇలాలలు క్ెైవగరం బాలాంబ. దంప్తులక్ు 18

ఏళళ దాంప్తా జీవితం లో సంతానం క్లుగ లేదు. బావగగర్ి క్ొడుక్ు నార్గయ్ణ ను అలాలరు

ముదుుగగ పంచారు. ఇతడు ఆటలాడు తూ జార్ి నూతిలో ప్డా్డు. ఎక్ుడునాిడయ తల్లక్ “లక్షమమ

నృసింహ సమరణ చేసత ూ “నాయ్నా నార్గయ్ణా !ఎక్ుడునాివు తండమర “అని వగప్ో తుంటే

“అమామ భయ్ం లేదు. ఎవర్ో దివాప్ురుషుడు ననుి చేతులతో ఎతు
త క్ొని నూతి గటటు మీద
క్ూర్ోుబటిు వెళ్ళప్ో య్ాడు “అని చప్గుడు. భగవత్ ల్లలక్ు ఆశురాప్డుతూ నార్గయ్ణ ను

ఇంటిక్త తపిుంచింది.

1888లో తన నలభై వ ఏట భరత సుబాివధాని మరణించగగ, శరదుగగ అప్రక్రమలు

నిరవహి౦ప్జేసి ర్ోజూ ర్ెండు సగరుల నృసింహసగవమి దరశనం చేసత ూ మనశగశంతి ప్ ందింది

బాలమమ. బులుమళళనరసింహా చార్ి వలన తిరు మంతోరప్ దేశం ప్ ంది, మంతరం సిదు ,ి దివా
సగక్షాతాురం ప్ ందింది. వెైదిక్ విధానం లోక్గక్ వెైషణవ విధానం లో మంతోరప్ దేశం ప్ ందిందని

సగటి బారహమణులు పీఠగదిప్తిక్త ఫిర్గాదు చేశగరు. ఆయ్న బాలాంబ గగర్ిని పిలిపించి సవయ్ంగగ
ప్ర్లక్షించి ఫిర్గాదీలను మందలించి తర్ిమేశగరు.

ఒక్ ర్ోజు క్ుంభ వృష్ిు క్ురుసుతంటే, తలదాచుక్ోవటానిక్త ఒక్ గుహ దగా రక్ు వెళ్ళంది.

గుహలోప్లి నుంచి బురద న్నరు ఒక్ు సగర్ిగగ బయ్టిక్త ర్గవటం ఆప్రవగహం ఆమెను ఈడిు

క్ొటు టం తో క్తంద గుంటలో ప్డి సుృహ తపిుంది. వరషం ఆగగక్ న్నటితో ఆ గుంట నిండి ప్ో యి,

ఆమె ఎవర్ిక్ీ క్నిపించలేదు. ప్రతి ర్ోజఉదయ్మయ

బాలాంబ గగర్ి యోగ క్షేమాలు

విచార్ించటానిక్త వచేు హనుంమంతయ్ా గగరు వచిు, అమమగగరు క్నిపించక్ప్ో తే చుటటుప్రక్ుల

వెతుక్ుతూ ఆ గుంటలో ఉనిటట
ల తలుసుక్ొని మనుషులతో అందులోనుంచి బయ్టిక్త

తీయించి ఉప్చార్గలు చేయించగగ క్ొంత సేప్టిక్త బాలాంబ గగర్ిక్త సమృతి క్లిగింది. అందరూ

సంతోష్ించారు.

మర్ోసగర్ి బాలా౦బగగర్ి నడవడిక్ పై ప్రతారుులు క్ొందరు లేని ప్ో న్న ఆర్ోప్ణలు చేసేత భర్ించలేక్ ప్గరణతాాగం చేసుక్ోవటానిక్త లోతైన నూతి లోక్త దూక్గగ

భక్త వరదుడు లక్షమమ నృసింహసగవమి క్గప్గడి అంతర్ిహతు డయ్ాాడు. ఇలా చాలా సగరుల ఆమె పై ఆర్ోప్ణలు ర్గవటం నరసింహసగవమి క్గప్గడటం జర్ిగింది. ఒక్

సగర్ి నరసింహసగవమి అయిదేళళ బాలుడుగగ క్నిపించి “అమామ !నాక్ు ఆక్లిగగ ఉంది అని౦ పటటు “అని అడిగితే, అమమ గరహించి చేతులు ర్ెండూ జయడించి
“నరసింహ దేవగ !ఈ అబలను ప్ర్ిహసిచ టానిక్త బాలుడవెై వచాువగ ?విశవ గరుాడవెైన న్నక్ు అనిం పటు టానిక్త నేనెవర్ి నయ్ాా “”అని ప్గదాలపై ప్డి

సమృతిక్ోలోుతే, సగవమి నిజరూప్ దరశనం అనుగరహించి “అవగవ !న్న వలన ఇక్ుడ నిరతాని దానం అవిఘింగగ జరుగుతుంది. న్న దీక్ష నిర్ివఘింగగ సగగు గగక్
“అని చపిు అదృశామయ్ాాడు.

మంగళ గిర్ి గగరమం లో అనిదాన క్గరా క్గరనిి బాలాంబ గగరు ప్గరరంభించారు. అనిం పటు టప్ుుడు ఏ భేదమయ ప్గటించే వగరు క్గదు. అదే ఆమె విశిషు

వాక్తతతవం. ఆ నాటి సంఘ ఆచార వావహార్గలలో ఇదొ క్ గ ప్ు ముందడుగే. నిర్గడంబరం గగ, అదొ క్ సేవగ భాగాం గగ అనిదానానిి నిరవహించేవగరు. సవ,ప్ర

భేదానిి ఏనాడు ప్గటించని సమదురష్ిు బాలాంబ గగర్ిది. ఆడంబర్గల జయలిక్త ప్ో క్ుండా ప్రశగంత చితత ం తో నిరతాని దానానిి క్ొన సగగించారు.. క్రమంగగ బాలాంబ
గగర్ి వితరణ అందర్ిక్ీ తలిసి అందర్ి అభిమానానిక్త ప్గతురర్గలయ్ాారు బాలాంబ గగరు. ఆమె వగర్ిక్త ఒక్ అనిప్ూర్గణ దేవిగగ గోచర్ిం చేవగరు.

గగరమం లోను, చుటటు ప్రక్ుల గగరమాలలోను బాలాంబ గగర్ి సేవగ తతురత ను గుర్ితంచిన దాతలు సహాయ్ం చేయ్టానిక్త ముందుక్ొచాురు. వగర్ి సహాయ్

సహక్గర్గలను సీవక్ర్ింఛి బాలాంబ గగరు అనిదానానిి క్రమం గగ విసత ర్ింప్ జేశగరు. నితాం బాటసగరులు, పేదలు భక్ుతలు, వందలాదిగగ వచిు బాలాంబ గగర్ి

‘’అని దాన సతరం ‘’లో అనిదానానిి సీవక్ర్ించి సంతురపిత ప్ ంది దీవించి వెళళళవగరు. ప్ుణా క్షేతరమెైన మంగళ గిర్ి ప్గనక్గల సగవమిని దర్ిశంచటానిక్త వచేు

భక్ుతలక్ు, బాటసగరులక్ు ఇతరగగరమాలనుండి సవంత ప్నుల నిమితత ం వచేువగర్ిక్త అది ఒక్ క్ేందరమెై నిలిచింది. బాలాంబ గగరు అనే ఒక్ వాక్ీత ఇప్ుుడు ఒక్
మహా సంసు గగ ఎదిగగరు. ఇంతటి భార్లక్గరా క్రమానిక్త క్గవలసిన వనరులు క్ూడా భార్లగగనే అవసరం క్దా.

సగవమిఅనుగరహం తో నిరతానిదానం నిర్ివఘిం గగ సగగిప్ో తోంది.అడగక్ుండా నే భోజన ప్దార్గులు క్ుప్ులు తప్ులుగగ వచిు ప్డేవి.ఈ వెైభవగనిి క్ూడా

జీర్ిణంచుక్ోలేని ప్రతారుులు ఆమె శిర్ోజాలు తీసేయ్క్ప్ో తే వెలి వేసత గమని బదిర్ించారు. వగర్ి బాధ భర్ించలేక్ మంగలిని పిలిపించి ము౦డనంచేయించుక్ోవటానిక్త
సిదుప్డింది. క్షురక్ుడు క్తిత ప్టటుక్ొని జుటటు గ రుగుదామని ప్రయ్తిిసేత , అమమ గగర్ి బదులు సింహం క్నిపించి వగడు భయ్ం తో ప్గర్ిప్ో య్ాడు. ఒక్సగర్ి ఒక్

రచయిత మలాలది సుబిదాసు గగర్ి జీవితచర్ితర ర్గయ్ాలనుక్ొని బాలా౦బగగర్ిని విశేష్గలు తలియ్ జేయ్మనిక్ోర్ితే వివర్గలు చపిు ఆర్ోజులు మహాలయ్
ప్క్షం ర్ోజులు క్నుక్ పితృ పీరతిక్రం క్నుక్ ఆ ర్గతిర భోజనమా ఫలహారమా అని అడిగత
ి ఫలహారమే అని చబ్బతే, పిండి చేయించనా అంటే సర్ే అనగగ, చేయించి
పీట వేసి క్ూర్ోుపటు గగ ఆయ్న ప్రక్ున మర్ో పీట మీద ఇంక్ొక్ అతిధి క్ూర్ోుగగ ఇదు ర్ిక్ీ అమమగగరు దయ సడు దయ సడు అర్ిసలు వడి్ ంచారు. ర్ెండు అర్ిసలతో

క్డుప్ు నిండిప్ో యింది. మళ్ళళ ర్ెండు పరుగు ఆవడలు, ర్ెండు లడూ
్ లు వడి్ ంచారు. తినేలోప్ు “పిండి చేయ్మనాివుగగ నాయ్నా “అంటూ విసత ర్ిలో క్ుమమర్ించి,

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

చిక్ుని మజిీ గ ప్ో సి తినమంటే ఆ రచయిత “అమామ! అనిదానం పేరుతొ అతిధుల ప్గరణాలు తీసుతనాివు. ఇది క్డుప్ు అనుక్ొనాివగ క్ళళళప్లిల చరువు
అనుక్ొనాివగ? ఖాళ్ళ ఉండదాు తినటానిక్త ?”అని సరదాగగ అంటే “నాయ్నా !నరసింహ నామ సమరణ చయిా అని మయడు సగరుల నామానిి అనిపించగగ
క్డుప్ుఖాళ్ళ అయి అన్ని ఆబగగ తినేశగడట.

మర్ో సగర్ి సంక్గరంతి ర్ోజున సతరం లో బారహమణులు భోజనాలు చేసత ుంటే, బాలా౦బ గగరు బంతులనిిటిన్న తిరుగుతూ ప్రావేక్షణ చేసత ుంటే, వ౦టవగడు వచిు

“అమామ !దొ డి్ గుమమం నుంచి ఒక్ ప్ంచముడు లోప్లి వసుతంటే బారహమణ భోజనాలు అయిేాదాక్గ ఆగమంటే ఆగటం లేదు” అని చప్ుగగ వెంటనే అతడి దగా రక్ు
వెళ్ల దొ డయల ఒక్ చోట విసత ర్ి వేయించి వడి్ ంప్ జేసి తృపిత గగ భోజనం పటిుంచారు బాలా౦బ గగరు. అమమగగరు చూసుతండగగనే అతడు అదృశామయ్ాాడు ప్గనక్గల

నరసింహ సగవమి ఆ వేషం లో వచాుడని గరహించారు. ఒక్సగర్ి మంగళగిర్ి తిరునాళళక్ు వేలాది మంది వసేత , 18 మానిక్ల బ్బయ్ాం బాలభోగగనిక్త వండించారు.
ఐదారువందలమంది బాలురు బాలభోగగనిక్త వచిు క్ూరుునాిరు. వండిన అనిం సర్ిప్ో దని వంటవగళళల గుంజాటన ప్డుతుంటే ముసలితనంలో ఉని
బాలాంబగగరు వచిు అనిం ర్గశి ప్ో యించి గుడ్ క్పిు క్రూురహారతి ప్టిు, తానేఅనాినిి ప్ళాళలలో నింపి ఇసుతంటే ఎనిి ప్ళాళలులు తీసినా ర్గశి తరగక్
అందర్లి ఆశురాప్రచింది. అదంతా నరసింహసగవమి ప్రభావం అని వినమరంగగ అమమగగరు చపేువగరు.

వనరుల సేక్రణ: అందుక్ని బాలాంబ గగరు ఎదుుల బండమ మీద గగరమాలలో ప్రా టిం చేవగరు. ర్ెైతులు అంద జేసే బ్బయ్ాం, ప్ప్ుులు క్ూరలను సేక్ర్ిం చేవగరు.

ర్ెైతులు క్ూడా ఇదొ క్ ప్వితర య్జఞ ం అని భావించి తామయ అందులో భాగగసగవములవుతునిందుక్ు అధిక్మెైన సంతోషం తో ఇషు ప్ూర్ితగగ అన్ని అందజేసి, అది
తమ ప్ని గగ భావించి సహాయ్ ప్డేవగరు. ప్ంటలు చేతిక్ొచిునప్ుుడు ర్ెైతులు బాలంబ గగర్ి సతరం లో సరుక్ులు తోలుక్ొని వెళ్ల ప్డేసేవగరు మంగళ గిర్ి సగవమి

తిరునాళళక్ు వచేు అసంఖాాక్ భక్త జనాలక్ు సతరం లో క్మమని రుచిక్రమెైన శుచిక్రమెైన భోజనానిి వండించి దగా రుండి వడి్ ంప్ జేసేవగరు బాలాంబ గగరు.
1926 లో బాలాంబ గగరు ‘’మంగళ గిర్ి అని ప్ూరణ సతరం ‘’అనే పేరుతొ ఒక్ ధరమ సంసు ను నెలక్ొలాురు. అనిదానం ఒక్ నిరంతర క్గరా క్రమంగగ మార్ిప్ో యింది.
ఆమె క్ీర్త ి ప్రతిషు లు జిలాలలు దాటి ర్గషు మ
ర ంతా వగాపించాయి

మర్ోసగర్ి బారహమణ సంతరుణక్ు విప్ర్లతంగగ బారహమణులు వచాురు. వడ్ నలు ప్ూరత య్ాాయి. అభేర్ించటానిక్త క్ూడా నెయిా లేదు. వడ్ నవగరు

గుసగుసలాడుతుంటే విని ప్ళ్ళం లో క్రూుం వెలిగించి వగక్తటల ో నిలబడి నరసింహసగవమిక్త హారతిచిు నిలబడగగ క్రూిలు నుంచి సల్ు ఆర్ర్ తో నేతి డబాిల

బండి వగక్తటల ోక్త వచిు, అమమగగర్ిక్త అప్ుగించి రసీదు ప్ ంది వెళ్ళప్ో య్ాడు బాలా౦బగగర్ి భక్ీత తప్రతక్ుందరూ ప్ ంగిప్ో య్ారు. ఈ నెయిా తో సంతరుణ వెైభవంగగ
ప్ూర్ిత చేశగరు.

ఇదొ క్ ప్వితర య్జఞ ం అని భావించి తామయ అందులో భాగగసగవములవుతునిందుక్ు అధిక్మెైన సంతోషం తో ఇషు ప్ూర్ితగగ అన్ని అందజేసి, అది తమ ప్ని గగ
భావించి సహాయ్ ప్డేవగరు. ప్ంటలు చేతిక్ొచిునప్ుుడు ర్ెైతులు బాలంబ గగర్ి సతరం లో సరుక్ులు తోలుక్ొని వెళ్ల ప్డేసేవగరు మంగళ గిర్ి సగవమి తిరునాళళక్ు

వచేు అసంఖాాక్ భక్త జనాలక్ు సతరం లో క్మమని రుచిక్రమెైన శుచిక్రమెైన భోజనానిి వండించి దగా రుండి వడి్ ంప్ జేసేవగరు బాలాంబ గగరు. 1926 లో
బాలాంబ గగరు ‘’మంగళ గిర్ి అని ప్ూరణ సతరం ‘’అనే పేరుతొ ఒక్ ధరమ సంసు ను నెలక్ొలాురు. అనిదానం ఒక్ నిరంతర క్గరా క్రమంగగ మార్ిప్ో యింది. ఆమె
క్ీర్త ి ప్రతిషు లు జిలాలలు దాటి ర్గషు మ
ర ంతా వగాపించాయి.
యోగిని బాలాంబ గగరు
ఫల ప్గరపిత క్ోసం క్గక్ుండా అనిదానం ఒక్ క్రత వామ్ గగ భావించి చేసత ుని బాలాంబ గగరు క్ేవలం ఒక్ యోగిని లాగగ నే జీవించారు. యోగం లో ఆమెక్ు క్ొనిి

అదుాత శక్ుతలు అలవడా్యి. ఎనోి మహతు
త లు ప్రదర్ిశంచేవగరని చప్ుుక్ొనేవగరు. గుంటూరు సీమ అంటేనే ఆ నాడు క్రువు ప్గరంతం. మెటుప్ంటలేక్గని మాగగణి
భయములు చాలా తక్ుువ. ఇంటోల ఉని బావి నుండి న్నరు తోడాలంటేనే మంగళ గిర్ి క్ొండ అంత ఎతు
త ని ప్ డవెైన చేంతాడు క్గవగలి్ వచేుది. ఎక్ుడయ ప్గతాళం
లో ఉనిటట
ల న్నరు బావిలో క్నిపించేది. దానిి చిని బొ క్ేునతో పైక్త తోడాలంటే చేతులు అర్ిగిప్ో యిేవి బుజాలు నొపిు ప్ుటేువి. ఒక్ బక్ెట్స న్నరు లాగిన వగడు

బాల చందురనితో సమాన ప్ర్గక్రమం గలవగడనే వగరు. అదీ ఆనాటి ప్ర్ిసతి.
ిత ఎవర్ెైనా ప్ డుగగా ఉంట ‘’మంగళ గిర్ి చాంతాడంత ఉనాిడు ‘’అనే సగమెత లోక్ం
లో బాగగ ప్రచారమెైంది. ఇవన్ని బాలాంబ గగరు సవయ్ం గగ అనుభవించిన క్ష్గులే. ప్రజల బాధ, వగర్ి క్గలేక్డుప్ులు, గుక్ెుడు మంచి న్నటి క్ోసం అరురలు చాచే

దైనాం చూసి చూసి ఆమె క్డుప్ు తరుక్ుు ప్ో యిేది. ఏదయ చేయ్ాలనే తప్న మొదల ై అనిదానం చేసి వగర్ిక్త క్న్నసం ర్ జు అనిం తినే యోగాం క్లిగించాలని
భావనే ఆమెను అనిదాన సతర నిర్గమణానిక్త ప్ో ర త్హించి ఇంతటి మహతాుర్గానిి చేయించింది.

బాలాంబ గగరు చినిప్ుటి నుంచీ ప్ుర్గణాలు చదివి అరుం చేసుక్ొని ప్గర్గయ్ణ చేసేవగరని చప్ుుక్ొనాిం. ఇప్ుడు వెైధవాం, దైవ భక్తతక్త తోడై అనిదాన

మహతాుర్గానిక్త దయ హద ప్డింది. అందర్లి తన ఆతీమయ్ులు గగ చూసుక్ొనే మహతత ర ఆతమ సంసగురం వగర్ిక్త అబింది. బాలాంబ గగర్ిని చూసత సంసుృత శోలక్ం
ఒక్టి గురుతక్ు వసుతంది –

‘’శతేషు జాయ్తే శూరః –సహసేరషు చ ప్ండితః –వక్గత శత సహశేరషు –దాతా భవతా వగ నవగ ‘’
అంటే-శూరుడనే వగడు వందలోల ఒక్డు ఉంటాడు. ప్ండితుడు అనేవగడు వేలలోల ఒక్డే ఉంటాడు. వక్త లక్షలోల ఒక్డు ఉండచుు. క్గని ‘’దాత ‘’అనే వగడు అసలు
ఉంటాడయ ఉండడయ .అంటే దాత అనే వగడు లభించటం బహు అరుదు అని భావం. సంప్రదాయ్ప్ు క్టటు బాటల ను అతిక్రమించి అనిదానం అనే ప్వితర క్గరాక్రమానిక్త

ఆమె శ్రరక్గరం చుటాురు. క్రువు క్గటక్గతో అలమటించే బీదల క్గలే క్డుప్ులక్ు ఇంత అనిం పటిు ఆదుక్ొని మర్ో అని ప్ూరణ , శగంతానిక్ే శోభావెైభవం బాలాంబ
గగరు. ఎవర్ి మెప్ుుదలా మేహర్గిన్నక్ోసం చేసిన ప్నిక్గదు. ఆతమ సంతృపిత క్ోసం బాధితుల క్న్నిరు తుడవటానిక్ోసం ఆమె గగరు చేసిన ఉడతంత సగయ్ం.
అదే మహదాాగాం ఆ ర్ోజులోల. అందుక్ే ఆమె మహా దాతల శేరణిలో చేర్గరు. నిరతాని దానం చేసత ూ ఆతమ సంతృపిత ప్ ందుతూ దార్ిదర నార్గయ్ణ సేవతో

ప్ున్నతమవుతూ జీవితానిి ధనాం చేసుక్ొంటూ భగవదాక్తతలో తాదాతమయం చందుతూ 95 ఏళళ నిండు జీవితానిిసంతృపిత గగ గడిపి, క్ెైవగరం బాలాంబ గగరు 128-1944 న మన సగవతంతరయం ర్గవటానిక్త సర్ిగా గ ఏడాది ముందు సవరా సత ులయ్ాారు. ’’అని దాతా సుఖీ భవ’’

సరసభారతి ఉయ్యారు
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ర్గమనామ జప్సిదు ి ప్ ందిన పీర్ోజీ 1829 విర్ోధి ఆశగఢ శుదు ఏక్గదశి నాడు నర్ో్జీ, నరూ్బాయ్ దంప్తులక్ు జనిమంచాడు. తముమళళళ వెంక్ోజీ, గోప్గలర్గవు.

చినినాటనుంచే భగవధాానం భక్ీత అబాియి. ప్దేళళక్ే సంసుృతం లో ప్గండితాం అబ్బింది. ప్నెిండేళళక్ే క్వితవం ర్గశగడు. సహజ ప్గండితా ప్రక్రష ఉనివగడు.
ఒక్ర్ోజు అనుక్ోక్ుండా చిదానంద యోగి వచిు ఇతని అభిలాష గమనించి తారమంతరం ఉప్దేశించి వెళాళడు. భక్తత శరదులతో జప్ం చేసి సిదు ి ప్ ందాడు.

15 వ ఏట వీర్గబాయ్ తో పళ్ల అయింది. ఆమె సగధివ సుశ్రల. భరత క్ు అనిి విధాలా సహక్ర్ించేది. సదా ంర థ రచన చేయ్ాలనే క్ోర్ిక్తో పీర్ోజీభదారచలం వెళ్ల

ఇషు దైవం శ్రరర్గముని దర్ిశంచి, ప్ులక్తత గగతురడై సీవయ్ క్ృతులు ర్గమునక్ర్ిుంచి ధనుాడయ్ాాడు. తనక్ునిజాఞనానిి శిషుాలక్ు బో ధిసత ూ వగర్ిని సనామరా ం లో
నడిపేవగడు. క్రమంగగ శిషుాలు పర్ిగి జమీందారు అభిమానమయ ప్ ంది పేరుప్ ందాడు అప్ర్గదతాతవతారం హుసగిబాద్ నివగసి మాణిక్ ప్రభు పీర్ోజి
శిషుాడైనాడు. 1889 జుల ై 9 న విర్ోధి వత్ర ఆష్గఢ శుదు ఏక్గదశి నాడు మహర్ిష పీర్ోజి ర్గమనామ సమరణ చేసత ూ, లింగోదావ క్గలం లో ప్రమప్దం చేర్గరు.

మహర్ిష పీర్ోజీ 1-నవ క్ుసుమమాల 2ప్నిగగచల నాయ్క్ శతక్ం 3-గజేందర మోక్షం 4-ప్రమానంద సుధా లహర్ి 5-దశగవతార దండక్ం 6-శేష గురు శతక్ం

7-నమశిశవగయ్గేయ్ాలు 8-సగతారజితీయ్ం 9-ప్ంచీక్రణం 10-శ్రరర్గమ శతక్ం 11-సవప్రక్గశం 12-ఆచారా శతక్ం 13-తతవ సంగరహం 14-ప్రహాలద చర్ితర ర్గశగరు.
మహర్ిష అనేక్ దివామహిమలు చూప్గరు. బవిర్ి శటిు ఓబయ్ా అనే వెైశుాడు, తన చేలో ప్శువులు ప్డి తినాియ్నే క్ోప్ం తో ప్శులక్గప్ర్ి తిటిు ఆవులను

బందలదొ డి్ లో పడుతుంటే మహర్ిష చూసి అతనిక్త వచేు ప్రమాదం తల్లక్ుండా ఉనాిడని అతనిపై జాలిప్డా్రు.ఆ ర్గతిర ఓబయ్ా, భారా విప్ర్లతం గగ ప్ో టాలడుక్ొని,
భారాను బయ్టిక్త నెటు ి తలుప్ులు బ్బగించుక్ొని ఉర్ేసుక్ొని చనిప్ో య్ాడు. దీనిి బటిు పీర్ోజే మహర్ిష తిరక్గల వేది అనే నమమక్ం క్లిగింది. మర్ోసగర్ి ప్నిమీద

వేశగా వీధినుంచి వెడుతూ ఉండగగ శ్రరహర్ి అనే వేశా క్గమ చేషులతో మహర్ిష ని ఇంటోలక్త రమమని క్ోర్ింది. లోప్లి వెళళగగ ఉచితాసనం పై క్ూర్ోుపటిు అనిి రక్గల
సప్రాలు చేసి తన క్ోర్ిక్ వెళళబటిుంది. క్ోప్ ప్డక్ుండా చిరు నవువతో సో దర్ల భావం తో జాఞనబో ధ చేసి, పేరమ దృష్ిు ప్రసగదించి ఆ ర్ ంపి లో నుంచి ఉదు ర్ించారు.

మర్ోసగర్ి అడవిలో మేసే జమీందారు గగర్ి ఆవును ఒక్ పదు ప్ులి ప్టటుక్ోగగ ఆమార్గాన భజన చేసుక్ొంటూ వెడుతుని మహర్ిష చూసి చేతిక్రర

తోఝడిపించి ఇస్ట్,ఇస్ట్ అంటూ అదలించగగ అది ఆవును వదిలి ప్ో గగ, వెంట ఉని భక్ుతలక్ు వగర్ి సరవజఞ తవం అరుమెైంది. ఒక్సగర్ి న్నలిమందు వగాప్గరం చేసే

క్ోట అప్ుయ్ా “ఇప్ుుడు న్నలిమందు అమిమతే లాభమా నషు మా చప్ుండి “అని అడిగత
ి “లాభ నష్గుల మాట తర్గవత ముందు అర్ెీంట్స గగ గిడ్ంగి ఖాళ్ళచేయించు
“అనాిరు. మహర్ిష మాటపై నమమక్ం తో ఆర్ోజే ఖాళ్ళ చేశగడు మర్గిడు అగిి ప్రమాదం లో అతడి న్నలిమందు గోడౌన్స ప్ూర్ితగగ తగలబడింది.

ప్ంధాా క్ోటప్ు అనే ఆయ్న “దేవుడిని చూపించండి “అని “ ప్ర్ిహాసంగగ అడిగిత “పిచ ోుడా ప్ో ప్ో “అనాిరు. అంతే అతడు నిజంగగనే పిచిువగడై తిర్ిగగడు.

అతడి బంధుజనం వచిు క్గళళపై ప్డి ప్గరర్ిుసేత దయ్ాళళవెై పిచిుని భక్తతగగ మార్ిు శిషుాడిని చేసుక్ొని ఆదర్ించిన నిషుళంక్ుడు పీర్ోజీ. భారా నరూ్ బాయి క్త
క్లర్గసో క్తందని ఉతత రం వసేత , అమావగసా ర్ోజు చిలుక్ూరు నుంచి సతత నప్లిల క్త వెడుతుంటే నలుగురు దొ ంగలు అడ్ గించగగ, వగర్ిని శ్రరర్గమ సో దరులుగగ భావించి

“ఎంతో బరహామనందమాయినే-మన చింతలనిియ్ు తీర్ిప్ో యిేనే “ అని ప్గడుతూ నృతాం చేసేత, దొ ంగల బుదిుమార్ి, తప్ుులు మనిించమని ప్గదాలపై ప్డితే
క్నిక్ర్ిసేత వగళళళ సతత నప్లిల దాక్గ తోడు వెళాళరు. తర్గవత శిషుాలయ్ాారు క్ూడా. సతత నప్లిల చేర్ి మరణ శయ్ామీద ఉని భారాను తలిల ప్గలు లేక్ అలమటించే

పిలల ాడిని చూసి, క్లర్గభయ్ం తో గజగగజలాడు తుని ఊర్ి జన దీన వదనాలను చూసి వెంటనే చరువుక్ు వెళ్ల సగినం చేసి ఒడు్నుని చటటు క్తంద క్ూరుుని
తప్ం ప్గరరంభించగగ ఆ సగయ్ంక్గలానిక్ే ఊళళళ క్లర్గ తగా టం మొదల ైంది. క్లర్గనుంచి భారాతో సహా అందరూ తేరుక్ొని సంప్ూర్గణర్ోగాం ప్ ందారు.

ఒక్సగర్ి భదారచల య్ాతరక్ు వెడుతుంటే దార్ిలో మొలక్ల ప్లిల దగా ర ఆగి వంట ప్రయ్తిం చేసత ుంటే బండమ లో వేసిన బ్బయ్ాం బసగతక్నిపించలేదు. ఇంతలో ఒక్

క్ొతత వాక్తత దార్ిలో బ్బయ్ాం బసగత క్నిపించిందని చపిు అప్ుగించి వెళాళడు. వంటలుప్ూరత యి అందరూ హాయిగగ భోజనాలు చేశగరు. ఇది మహర్ిష 54వ ఏట
జర్ిగింది. “యింత దయ్ారుర మానసుడవు –నే నెంత వేడిన గనప్డవు “అని ఆర్ితగగ ప్గడుక్ొంటూ భదరగిర్ి చేర్ి శ్రరర్గమ దరశనం చేశగరు మహర్ిష పీర్ోజీ.
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ప్గటిబండల వీరయ్ా గుంటూరు జిలాల సతత నప్లిల తాలూక్గ దీప్గలదినెి గగరమం లో బాప్య్ా, బాప్మమ దంప్తులక్ు 1867లో ప్ుటాుడు. భారా వెంక్ట నరసమమ.
ఎనిమిదయ ఏట బులహర్ి పీర్ోజీ మహర్ిష వగరం ర్ోజులు ఆధాాతిమక్ ప్రవచాలు చేసత ునిప్ుుడు, విని అడగక్ుండా గురు సేవ చేశగడు. నిర౦తరం ఆయ్న
వెంటఉంటూ అనుగరహం ప్ ందాడు. 12వ ఏట దేవగబతు
త ని అచుమాంబ ను తనక్ు పీర్ోజీ తో ఉప్దేశం ఇపిుంచమని క్ోరగగ, ఆమె ఆయ్నక్ు చప్ుగగ, సమయ్ం
క్ోసం వేచి ఉండమని చప్గురు. 15 వ ఏడు ర్గగగనే పీర్ోజీ గురువు పిలిపించి క్ోర్ెు తీర్గురు. అప్ుటి నుంచి ఇంటిప్నులలో తలిదండురలక్ు తోడుడుతూ, ర్గతిర
భోజనం చేస,ి సతేత నప్లిల వెళ్ల, గురు సేవ చేసి ఉదయ్ానేి మళ్ళళ ఇలుల చేర్ేవగడు. ఇలా మయడేళళళ గడిచాయి.
ఒక్ ర్ోజు గురు సేవలో నిదరర్గగగ తనను తాననే సంబాలించుక్ొని ప్ రప్గటట క్షమించమని గురువును క్ోరగగ ఏమీ అనక్ుండా అనుగరహం చూప్గడు. గురూప్
దేశం ప్ ందిన మయడేళళక్ు ఏదైనా మహిమ ప్రయోగించమని క్ోరగగ. హసత మసత క్ప్రయోగం తో ఏక్తావనిి ప్రసగదించాడు. యోగ సిదు ి లభించింది. సగతివక్ లక్షణాలు
పర్ిగి, అప్ుుడప్ుుడు మెైమరచిప్ో తునాి వావసగయ్ క్గర్గాలు య్ధా విధిగగ చేసవ
ే గడు. ఒక్ ర్ోజు ఉదయ్ం చదిు తిని అరక్ దునిటానిక్త ప్ లం వెళాళడు.
ఎదుులని మేతక్ు వదిలి, తుమమచటటుక్తంద ఖేచర్ల ముదరతో క్ూరుుని, సమాధిగతుడయ్ాాడు. మేత తిని ఎడుల ఇలుల చేర్గయి. క్ొడుక్ు ర్గలేదని భయ్ప్డి తండిర
వసేత నిశులలసమాది లో క్నిపించగగ ఆశురాప్ో య్ాడు. ఒళళంతా గండు చీమలు ప్గక్ుతునాియి. తన ఉతత ర్లయ్ం తో చీమలిి దులుప్ుతుంటే వీరయ్ా
సుృహలోక్త వచాుడు. తండిరతో ఇంటిక్త చేర్గడు.
క్ొడుక్ు ధాానయోగం అరుం చేసుక్ొని ప్ లం ప్నులు చప్ుటం మానేశగడు తండిర. సతత నప్లిల లోనే ఉంటూ గురు సేవలో, ఆధాాతిమక్ విషయ్ అవగగహనలో
ధనుాడయ్ాాడు వీరయ్ా. పీర్ోజీ గగర్ిక్త నంజువగాది ఎక్ుువెై నందున క్ంటిక్త ర్ెప్ులాగగ గురువును క్గప్గడాడు. 8-7-1886 న ఉదయ్ం 8గంటలక్ు తండిర నుంచి
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వచిున ఉతత రం చూసి ఆయ్న తీవరవగాధితో బాధప్డుతునాిడని గరహించి గురువు ఆనతి ప్ ంది ఇంటిక్త చేర్ి తండిర ఆర్ోగాం క్ుదుటప్డటానిక్త అనిి
ప్రయ్తాిలు చేసత ుండగగ 19-7-1886 న పీర్ోజీ గురువు మహా సమాధి చందినటట
ల తలిసినా వెళళలేక్ ప్ో య్ాడు వీరయ్ా. ప్గలంతా తండిర సేవలో గడిపి ర్గతిర
నిదరప్ో తే గురువు క్లలో క్నిపించి తాను శివ సనిిధిక్త చేర్గనని చపిు అదృశామయ్ాారు. మర్గిడు ఉదయ్ం ఆ వగరత తండిరక్త చపిు అనుమతి ప్ ంది సతత నప్లిల
వెళ్ల, అంతాక్తరయ్లు య్ధావిధిగగ జర్ిపించి గురుప్తిి వీర్గబాయిని, గురుప్ుతురలను ఓదార్ిి మెమ
ై రచి ఉండగగ గురు దరశనం క్లిగి తానూ, శిషుాడూ
శగశవతులమే అన్న, ఇదు ర్ి గమా౦ ఒక్ుటే అని బో ధచేశగరు. ఈ విషయ్ం గురుప్తిిక్త క్ుమారులక్ు అందర్ిక్ీ తలిపి అందర్ి వదాు సలవు ప్ ంది సవగగరమం
చేర్గడు.
పళ్ల చేసుక్ోను అని వీరయ్ాను గురుప్తిి ఒపిుంచి వెంక్ట నరసమమ అనే క్నాతో వివగహం జర్ిపించారు. ఒక్ క్ూతురుప్ుటు గగనే ఆతమ సనాాసం తీసుక్ొని,
జీవితాంతం బరహమ చర్గానిి ప్గటించాడు వీరయ్ా. గురువుగగర్ి సమాధిక్తఅధాక్షుల ైన గురుప్ుతురడు లక్షమమజీ గగర్ిక్ీ నంజు వగాధి వచిు, పిఠగప్ురం తీసుక్ు వెళ్ల
మందులు ఇపిుంచినా తగా క్ప్ో తే లక్షమమజీ,గురుప్తుిల క్ోర్ిక్పై వీరయ్ాారుాడు పీఠగదిప్తాం సీవక్ర్ించారు.గురుప్తిి సగయ్ంతో ఆశరమానిి అనిి విధాలుగగ
అభి వృదిు చేసి సంసుృతాంధారలలో గ ప్ు ప్గండితాం సగధి౦చి, ఆశుక్వితవ౦ చప్ుటం తో మహాక్వి అయ్ాాడు. గురువుగగర్ి మనవడుపీర్ోజీ బాబుక్ు ఆశరమ
బాధాత అప్ుగించి దుందుభి నామ సంవత్ర క్గర్లతక్ శుదు ప్ంచమి 9-11-1922 న హర్ి నామ సమరణ చేసత ూ వీరయ్ారుాడు ప్రమప్దం ప్ ందారు. తనక్ు
జరగగలి్న అప్ర క్రమ విధానం శిషుాలక్ు వివర్ిసత ూ గురువు ర్గసిన ఆచలాదైవత సిదు ాంత గరంథం మననం చేసత ూ, ప్ూర్ిత సుృహతో వీరయ్ారుాడు దేహం
వదిలారు. భారా వెంక్ట నరసమమ “నాక్ేమి సందేశం ఇసుతనాిరు ?”అని అడిగితే “ఐహిక్ం అనేది లేదు సరవ వగాప్క్మెైన సచిుదానంద ప్రబరహమమే ఉంది.
దానిి అనుభవించు “అని చప్గురు. పీర్ోజీ గగర్ి సమాధి దగా ర్ే ఈయ్న సమాథి క్ూడా ఏర్గుటట చేశగరు. ఇనగంటి ప్ునిమారుాడు వీరయ్ారుాని ముఖా
శిషుాడు. గురువు గగర్ి వెంట తిర్ిగే క్ుక్ు అనుక్ోక్ుండా వసేత , దానిి తన ఇషు దైవంగగ భావించి ప్గదప్రక్షాళనం మొదల ైన సప్రాలు చేసి ప్ూజించి, గురువుక్ు
అప్గించిన ధనాజీవి వీరయ్ారుాడు.
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గుంటూరు జిలాల నరసర్గవు పేట తాలూక్గ జగగాప్ురం లో 19వ శతాబ్బు లో వంగల క్ొండ౦భొటట
ల , క్గవేరమమ దంప్తులక్ు క్ేశవభొటట
ల , సుబిమమ, నరసమమ,
సీతమమ సంతానం. ఆడపిలలల పళ్ళళళళ అయి ర్గమక్ూరు, వేలూరు, ధరమవర్గలలో హాయిగగ క్గప్ుర్గలు చేసుక్ొంటూ వృదిుప్ ందారు, క్ేశవ నే నార్గయ్ణ మయర్ిత,
నార్గయ్ణ భొటట
ల అనేవగరు. వావసగయ్మే ఆధారమెైనా ఎవర్లి చయిా సగచి అడగని అభిమాన ధనుడు. నితాం ఎవర్ో ఒక్రు ప్రక్ున క్ూరుుని భోజనం చేసక్గని
ేత
ఆయ్నక్ు తృపిత ఉండేదిక్గదు.. వగర్ింటోల ఎప్ుుడయ ఒక్ప్ుుడు భోజనం చేయ్ని గుంటూరు వగసి ఎవరూ లేరు.
ఒక్సగర్ి క్ోనసీమ నుంచి వేద వేతతల ైన ముగుారు బారహమణులు దేశగటనం చేసత ూ వసేత , వగర్ిని బంధువులను ఆదర్ించినటట
ల ఆదర్ించి భోజనాలు పటిు సంతృపిత
చందించిన ప్ుణామయర్ిత.వీర్ితో ప్గటట 10 మంది బారహమణులు క్ూడా ప్ంక్తతలో క్ూరుుని భోజనం చేసత ునాిరు. నవలాయ్ పిండి వంటలతో భోజనం తయ్ారు చేసి
వడి్ ంచి తినిపిసత ునాిరు ఆ దంప్తులు. చివర్ిక్త మరదలు లక్షమమ నరసమమగగరు పరుగు వడి్ ంచింది. అందరూ తృపిత గగ తినాిరు క్గన్న ఒక్ బారహమణుడు పరుగనిం
లో చయిా పటిు ఏడుసుతనాిడు. “భోజనలోప్మా ఆదరణలోప్మా ఎందుక్ు భోజనం చేయ్టేల దని అడిగగడు గృహసుత.అప్ుుడాయ్న “ఏ లోప్మయ లేదు. నాక్ు
ముగుారు క్ొడుక్ులు, నలుగురు క్ూతుళళళ. వగళల క్ు ఎప్ుుడూ ఇలాంటి భోజనం నేను పటు నే లేదు. నా క్డుప్ున ప్ుటిు వగళళళ నిర్గాగుాలుగగ పరుగుతునాిరు.
మీలాంటి సంప్నుిల ఇంటోల ప్ుడితే మృష్గుని భోజనం తినే వగరు క్దా అని ఏడుసుతనాిను “అని బావురుమనాిడు. నార్గయ్ణప్ు “మీ క్ోర్ిక్ భగవంతుడు
తప్ుక్ తీరుసగతడు దుఖిచక్ండి “అని ఓదార్ిు తినిపించాడు.
భోజనాలయ్ాాక్ అందరూ తాంబయలాలు వేసుక్ొన్స క్బురుల చప్ుు క్ొంటట౦డగగ, ప్ూటక్ు మానెడు ప్గలిచేు గేద తో తనదగా రక్ు వచిున ప్గలేరు చేతిలో క్ొంత
డబుి దార్ి ఖరుులక్ోసం పటిు, ఆ గేదను, ఆ బారహమణుడి ఇంటిక్త తోలుక్ు వెళ్ల అప్ుగించి రమమని చప్గుడు. దాని ప్ో షణ క్ోసం ఒక్ య్క్గరం భయమిక్ూడా
దానం చేశగడు ఉదార హృదయ్ం తో. నిష్గుమ సేవగ ప్రుడైన నార్గయ్నప్ు ఆర్గధన పేరుతొ ప్రతి ఏడాది తన శిషాబృందానిి అందర్ిన్న పిలిచి సో దరులలాగగ
ఆదర్ించి భోజన సతాుర్గలు చేస,ి బహుమానాలిచిు ప్ంపేవగడు. క్ోనసీమ ప్ండితులు చప్ుుడుమాటలు విని అసూయ్తో ప్ర్లక్షించటానిక్త వసేత బరహమ విదాలో
తన సగవనుభవం చూపించి నిరుతత రులిి చేశగడు.
వరుసగగ ఇరవెై ఏళళళ భదారదిర శ్రర సీతార్గమ క్లాాణానిక్త క్గలినడక్న వెళ్ల చూసి తర్ించిన భాగా శ్రలుడు నార్గయ్ణప్ు. భక్త బృందం తో ఇంటి నుంచి భజన
చేసత ూ బయ్లేుర్ి, భదారదిర క్లాాణ శోభ తిలక్తంచి, ప్రణశగల చూసి, మళ్ళళ ఇంటిక్త చేర్ి మహా సంతరుణ శ్రర ర్గమారుణం అంటూ చేసేవగడు. మయడు సగరుల క్గశ్ర
య్ాతర, ర్ెండు సగరుల ర్గమేశవర య్ాతర చేసి, తచిున గంగగజలం తో తలిదండురలను అభిష్ క్తంచేవగడు. చివర్ి సగర్ి తలిదండురలతో క్గశ్ర వెళ్ల దేహానిి విశేవశవరునిక్త
అర్ిుంచి రుణతరయ్ విముక్ుత డయ్ాాడు.
ప్నెిండవ ఏట నుంచి గురువు వదు చక్ుగగ వేద శగసగతరలు అభాసించి, వగటి సూక్ుతలిి అనుభవం లోక్త తచుుక్ొని, ప్గలేళళతో మంచి వావసగయ్ం చేసత ూ
చేయిసూ
త , ధనధానా సమృదిు ప్ ంది దాన ధర్గమలు నిరంతరం క్ొనసగగించాడు. తన ఊళళళతన సు లం లో ఒక్ చిని క్ుటీరం నిర్ిమంచుక్ొని ప్ూల వనం పంచి బావి
తరవివంచి, ఆ బావి జలం తో ప్రతి ఉదయ్ం సగినించి సంధాావందనం చేసి క్ుటీరం లో జప్ దీక్షలో మునిగిప్ో యిేవగడు. నార్గయ్ణ భొటట
ల . ఆసమయ్ం లో
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గగయ్తీర మాట సర్గుక్ృతి ధర్ించి ఆక్ుటీర ప్గరంతం లో తిరుగుతూ, ఆయ్న సమాధి నుంచి లేచే సమయ్ానిక్త అదృశామయిేాది అని అందరూ చప్ుుక్ొనే వగరు.
ఈ మాట తలిసి, ఎవవరూ ఆయ్న దీక్షక్ు అంతర్గయ్ం క్లిగించేవగరు క్గదు.
ఒక్ సగర్ి శిషుాల ైన వేద విదాారుులతో ర్గతిర భోజనం చేసి ఆ క్ుటీరం లో ప్డుక్ొని ఉనాిడు. ఒక్ నాగు ప్గము అరుర్గతిర సమయ్ం లో వచిు నార్గయ్ణప్ు
ప్రక్ులో ప్డుక్ొని, ఆయ్న చవిపై ప్డగ ఉంచిందట. ఇంతలో ఒక్ శిషుాడిక్త మెలక్ువ వచిు ఆ దృశాం చూసి నోటమాట ర్గలేదట. తర్గవత అందర్లి లేపి ఒళళళ
వగళళను పిలిచి చూసేత ప్గము క్నిపించలేదు. ఈ హడావిడిక్త గురువు గగరు లేచి విషయ్ం తలుసుక్ొని “మా ర్గమప్ు ఈ రక్ంగగ దరశనమిచాుడు క్గబో లు
“అనాిడట. అప్ుటి నుంచి శ్రరర్గముడు ఆయ్న వెంట ఉండేవగడు. అందుక్ే ఆయ్న సురశ తగిలితే వగాధులు నయ్మయిేావి. ఒక్సగర్ి క్ుమారసగవమి అనే క్ుషుు
ర్ోగం తో బాధ ప్డే బారహమణుడు నార్గయ్ణప్ు ప్ లం దునుితుంటే వెళ్ల తన గోడు చప్ుుక్ోగగనే దగా రలో ఉని ప్ దర్ింటోలని ఒక్ ఔషధ మొక్ును తీసి
తినిపించగగ, గుణం క్నిపించి నెలర్ోజులోల వగాధి మాయ్మెైప్ో యింది. ఇలాంటివి చాలా ఉనాియి.

మనమెరుగని మర్ో’’ జొనిల గడ్ ‘’

జొనిలగడ్ అంటే విజయ్వగడ ఎస్ట్ ఆర్ ఆర్
క్గలేజిలో ఇంగలలష్ ల క్ురర్,బహుభాష్గ వేతత
గ ప్ు ఆర్ేటర్, అనేక్గరందక్రత , అనువగదం
చేయించటానిక్త రష్గాక్ు

ఆహావనిప్బడిన

తతవ వేతత రష్గా వెడుతూ ‘’ఆమంచు గడ్ లో
ఈ జొనిలగడ్ ఏమౌతాడయ ’’అని వీడయ ులు
సమావేశం

లో

మాతో

చమతుర్ించిన

జొనిలగడ్ సతానా ర్గయ్ణ మయర్ితగగరు
గురుతక్ు

వసగతరు.

ప్రసిదు ులునాిరని
వగర్ిని

ఇదే

పేరుతొ

చాలామందిక్త

ప్ర్ిచయ్ం

చేసే

మర్ క్
తల్లదు.
భాగాం

ప్ ందుతునాిను.
శ్రర

జొనిలగడ్

సతానార్గయ్ణ

మయర్ితగగరు ర్గజమండిరక్త చందిన ఆరువేల
నియోగులు.

తండిర

మృతుాంజయ్ులు.

హర్ితస గోతరం. ఇలవేలుప్ు క్గమేశవరమమ.
తలిల

వేంక్మాంబ.తలిల గగరు

నరసింహం
సవయ్ం

క్ృష్ితో

గగర్ి

క్ుమార్ెత.
అభివృదిు

పమమర్గజు
మయర్ితగగరు
సగధించిన

ఆదరశమయరుతలు. ఎం.ఏ. బ్బ ఎల్ ప్గసై మదారస్ట్ హెైక్ోర్ు నాాయ్వగదిగగ ఉనాిరు. క్లక్తాత య్యని వర్ి్టీ లో ఇంగిలష్, ఫిలాసఫీ, హిసుర్ల,
ఎక్నామిక్్, ప్గలిటిక్్, లాజిక్, లా లలో డిగలరలు ప్ ందిన బహు విషయ్వేతత. బంగగల్ల, ప్గళ్ళ భాషలలో లోతైన అవగగహన ఉనివగరు. 1926
క్లక్తాతలో ‘’టాగయర్ పజ్
ైి ’’ప్ ందిన ప్రతిభా శగలి. గిడుగు వెంక్ట నరసింహ మయర్ిత గగర్ి ప్ుతిరక్, విదుష్ీమణి శ్రరమతి శగరదాంబ గగరు మయర్ిత గగర్ి
ధరమప్తిి. వీర్ిది ఆదరశ దాంప్తాం.

మయర్ితగగరు తలుగులో చాలా గరంథాలు ర్గశగరు. ఆందర ప్రచార్ిణీ గరంధమాలక్ు, అదేుప్లిల

లక్షమణసగవమిగగర్ి సరసవతీ గరంథ మండలి ఎనోి విలువెైన ప్ుసత క్గలు ర్గశగరు. ఆందర మహాప్ురుషుల జీవితాలపై గరంథం రచించి, ఆందర ర్ిసర్ు
య్యని వర్ి్టీలో ‘’సగహితా భయషణ ‘’బ్బరుదు, విజయ్నగరం లో ‘’భారతీ తీరు ‘’బ్బరుదు అందుక్ొని విదవదవర్ేణుాలు. ఋషుల చర్ితరపై అమితా
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సక్తత ఉనివగరు. దేశం లో ఏ క్ొతత వింత విషయ్ం చవిన ప్డినా సవయ్ంగగ అక్ుడిక్త వెళ్ల విషయ్సేక్రణ చేసి ర్గసి ప్రచుర్ించటం మయర్ితగగర్ి
ముఖా హాబ్బ.
క్గశ్ర

ర్గమేశవర్గది

విదాాలయ్ాలలో

అనేక్

ప్ుణాక్షేతారలను

దర్ిశంచిన

ప్ుణామయర్ిత.

క్వి,

ప్ండిత

ప్క్షప్గతి.

వీర్ి

గరంథాలు

విశవ

ప్గఠాగరంథాలుగగ విర్గజిలాలయి. ’’సంప్ూరణ భక్త విజయ్ం ‘’పేర్ిట ర్ెండు బృహద్ రచనలు చేశగరు. క్తలషుత లేక్ుండా

సరళభాషలో అందర్ిక్ీ అరుమయిేటల ట ర్గయ్టం వీర్ి ప్రతేాక్త. ఇందులోని మొదటి భాగం లో 65మంది భక్త శిఖామణుల చర్ితర ఉనిది. 840
పేజీల బృహత్ గరంథం.వీర్ిలో అతి ప్గరచీన, ప్గరచీన, మధామ నవీన భక్ుతలందరూ ఉనాిరు. దీనిక్త శ్రర ప్గద క్ృషణ మయర్ిత శగసిత గ
ి గరు విలువెైన
ముందుమాటలు ర్గశగరు. ఇది 1943 లో ముదిరతం. ఇంతక్ంటే మయర్ితగగర్ి వివర్గలు తలియ్లేదు.

సరసభారతి ఉయ్యారు

58

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

అవతార ప్ురుషులు -భక్త సగవమిలు
ఆందర మహా భక్త విజయ్ క్రత -. శ్రర ప్ంగులూర్ి వీర ర్గఘవుడు
సుమారు 1957 లోనే

‘’ఆందర మహా భక్త విజయ్ం ‘’అనే అమయలా రచన

చేసినవగరు శ్రర ప్ంగులూర్ి వీర ర్గఘవుడు గగరు. ఈ ప్ు సత క్౦ పై ర్ెడప్గల
ి్
ం
ఆనందాశరమానిక్త చందిన యోగి ప్ుంగవులు

శ్రర లక్షమమ క్గంత యోగి

ఇలా

వివర్ిచారు-‘’ఇండియ్ాలో ఇతర దేశగలలో మహా బుదిుమంతులు అక్ుడి మహా
భక్ుతల జీవిత విశేష్గలను విశగల దృక్ుధం తో ర్గశగరు.అవి దివా జయాతులాల
ప్రక్గశిసుతనాియి. వీటి వలన భక్ీత జాఞన వెర్
ై గగగాలు క్లుగుతునాియి. ఆందర దేశం
లో అలాంటి మహా భక్ుతల చర్ితర ర్గయ్టానిక్త ఎవరూ సగహసించలేదు.

ప్ంగులూర్ి వగరు ముసలితనం లో అలాంటి రచన 80 సంవత్ర్గల వయ్సులో చేసి
ధనుాలయ్ాారు ‘’.రచయిత ఈప్ుసత క్ రచనలో తన ఉదేుశగానిి ‘’మనశశక్తతని ఆతమ
శక్తతగగ మారుగలవి క్రమ భక్ీత జాఞనాలు. ఆతమ శక్తతని బయ్టిక్త తీసినవగడే సమరుుడు.
భగవంతుడు శక్తత సవరూప్ుడు. భక్ుతని భావగనిి బటిు ఆ శక్తత ఆక్గరం దాలుసుతంది.
భక్ుతడు భగవంతునిలాగగ సరవ సమరుుడు. ప్రతాక్ష భగవంతుడే భాగవతోతత ముడు. భగత్ేరూప్ుల ైన అలాంటి వగర్ి జీవిత విశేష్గలు, వగరు చేసినమహాదుాతాలు
వివర్ించటానిక్ే ఈ ప్ుసత క్ం ర్గశగను.ముదరణక్ు ధనసగయ్ం చేసినవగరందర్ిక్ీ క్ృతజఞ తలు. ‘’అని చప్ుుక్ొనాిరు. ఈ గరంథం 7-5-1957 న ముదరణ ప్ ందింది.
వెల 5 రూప్గయ్లు మాతరమే.
క్వి రచయిత అయిన వీర ర్గఘవుడుగగరు బాప్టల తాలూక్గ అపిుక్టల గగరమ వగసి. శ్రరమాన్స క్గశ్ర క్ృష్గణచారుాలవగరు ‘’ఆంధరలో అనేక్ వర్గణలలో ప్ుటిు మహా
భక్ుతల ైన వగర్ెందర్ో ఉనాిరు. వగర్ి పేరల ు సుప్ర్ిచితం అయినా వగర్ి గుర్ించి ప్ూర్ితగగ ఎవర్ిక్ీతలియ్దు.ఈలోప్గనిి ప్ూర్ించిన వగరు ప్ంగులూర్ి వగరు. అలాగే
మర్ి క్ొందర్ి జీవితాలను బురర క్ధలు ‘’గగ మార్ిు లోక్గనిక్త అందించాలి ‘’అని ప్రశంసించారు.
గుంటూరుక్ు చందినశ్రర ర్గగం ఆంజనేయ్ులు-ప్గండితా, క్వితావల జయలిక్త వెళళక్ుండా,
అనుభవోపేతమెైన వగక్గాలతో భక్ుతల చర్ితర సుబో ధక్ం గగ ర్గశగరు. దేశగభిమానం, ఆతమ
విశగవసం, ఆతమ గౌరవం క్లిగించారు ‘’అనాిరు తిరుమల తిరుప్తి దేవసగున ఆసగున మహా
విదావన్స,ప్ండిత శ్రరమాన్స వేదాంతం జగనాిధా చారుాలు -‘’ఈప్ుసత క్ం చదువుతుంటే ఆనా౦ద
బాష్గులు క్గరుతాయి, ఆనంద ప్గరవశాం క్లుగు తుంది ‘’అని శగలఘించారు
వీరర్గఘవ శరమగగరు మహా భక్త క్వి వర్ేణుాలు. గుంటూరు లోని శ్రర ర్గమనామ క్షేతరం లో వెలసిన
శ్రర క్ోదండ ర్గమ సగవమి పై ప్గరరునా ప్దాాలు చప్గురు.

ప్ో తనతో ప్గరరంభించి మొతత ం 43 మహా భక్ుతల విజయ్గగధలను శ్రర ప్ంగులూర్ి వీర ర్గఘవశరమ గగరు ఈ భక్త విజయ్ం లో ర్గశగరు.

వీర్ి క్ుమారులు డా శ్రర ప్ంగులూర్ి హనుమంతర్గవు ర్గవు గగరు ఈ ప్ుసత క్గనిి ఆధున్నక్ర్ించి అందమెైన రంగుల ముఖ చితరం తో
క్ొంత సరళభాషతో 2014 న శ్రర క్ౌండినా ప్బ్బలక్ేషన్స్ అనే తమ సవంత సంసు దావర్గ ముదిరంచి పితూ
ర ణ౦ తీరుుక్ొనాిరు. నాక్ు సరస
భారతిక్త ఆతీమయ్ుల ైన ర్గవు గగరు ఆ నూతన గరంధానిి నాక్ు ప్ంప్గరు.
ఇంతక్ంటే వివర్గలు నాక్ు లభించలేదు.

1 క్ోటంర్గజు నాగేశవర దాసు

భాసుర మంతిర శగయ్మాంబ లక్ు ప్ుతురడు క్ోటం ర్గజు నాగేశవర దాసు చినిప్ుుడే తల్లల తండమర చనిప్ో య్ారు. ప్ో ష్ించే వగరు ఎవరూ లేక్ప్ో వటం తో సదా చార
సంప్నుిడు ర్గమభక్ుతడు ఎలేల పదిు ప్గప్ని శగసిత ి తీసుక్ొని వెళ్ల పంచాడు. ప్రమ సగధివ అయిన అతని భారా సుబి మాంబ పిలల ాడిని చాలా పేరమగగ పంచింది.
ఒక్ ఏడాదిక్త అ దంప్తులక్ు ఒక్ క్ొడుక్ు క్ూతురు ప్ుటాురు. ఇదంతా నాగేశవరుని చలువే అని ప్ ంగిప్ో తూ మర్ింత జాగరతతగగ నాగేశవరదాసును పంచారు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

అయిదవ ఏట నే బడిలో వేశగరు. లౌక్తక్ విదాలపై ఆసక్తత లేక్ నాగేశ్ ఒక్ప్ూటమాతరమే బడిక్త వెడుతూ, ర్ెండయ ప్ూట ఏక్గంతం గగ ధాానం చేసేవగడు. ఎవర్ితోనూ
ఆడుక్ోక్ుండా ముదుుమటలతో పంచినవగర్ిక్త ఆనందం ప్ంచక్ుండా నిరంతర భగవధాానం లో గడిపే అతడిని చూసి ప్గప్ని పిచిు ప్టిుందేమో నని అనుమానం
తో మందూ మాక్ు ఇపిుంచాడు. ప్రయోజనం శూనాం. ఎక్ుడక్ుడయ తిర్ిగే అతడిని వెదిక్తతచిు భోజనం పటేుది తలిల . ఎనిమిదవయిేట ఉప్నయ్నం చేశగరు.
సంధాావందనం చేయ్టానిక్త గురువు వదు క్ు ప్ంపిసేత, గురువు సుబాివధానులు క్ూడా శరదుగగ క్ూర్ోుబటిు సంధాావందనం చేయించేవగడు. ఆమంతారల అరుం
చప్ుమనేవగడు ఇప్ుుడు క్గదు అని ఆయ్న అంటే అరుం లేని చదువు వారుం అని అంటే అరు తాతుర్గాలు బో ధించేవగడు. ఒక్ర్ోజు “అనిి వేళలా దేవుడిని
సమర్ించేవగడు ప్వితురడు క్దా?”అని అడిగత
ి ే ఆచార్గలు ప్గటించక్ప్ో యినా, తననే నమిమతే అతడే సదా చారం క్లవగడని క్ృషణ ప్రమాతమ చప్గుడని గురువు
వివర్ించాడు. మర్ో సగర్ి భగవనాిమ జప్ మహా భాగాం ఉంట మంతారలతో ప్ని లేదన్న చప్గుడు. ఆమాటక్ు చిరునవువ తో సంధాావందన మంతారలు ప్ూర్ితగగ
చప్ుమని క్ొరగగ ఆశురాం తో నేర్గుడు. ఆక్గశగతుతితం తోయ్ం “శోలక్గనిక్త తాతురాం అడిగిత చక్ుగగ వివర్ించాడు గురువు. ఇక్ తనక్ు మంతారలతో ప్ని లేదని
చపిు, అక్ుడి నుంచి వెళ్ళప్ో య్ాడు నాగేశవరుడు. ఈ విషయ్మంతా వెళ్ల ప్గప్ని శగసిత క్
ి త గురువు చపేుశగడు
నితాం సంధాావందన జప్హో మాలు చేసే ప్గప్ని శగసిత ి ర్ోజూ ఆధాాతమ ర్గమాయ్ణం ప్గర్గయ్ణం చేసేవగడు. ఒక్ ర్ోజు దానిక్ోసం వెదిక్తతే క్నప్డక్ప్ో తే
“పిచిునాగని ప్నే “అయి ఉంటటందని క్ొడుక్ునుప్ంపి వెదిక్తంఛి నాగేశుని ఇంటిక్త పిలిపి౦చి ఆప్ుసత క్ం ఏమెైంది అని అడిగితే తనదగా రుని సంసుృత తాళప్తర
గరందాన్ని, దానిక్త తలుగులో ప్దారూప్ంగగ అనువగదం చేసిన క్ొతత రచనను తండిరక్తచాుడు. ర్ెండవదానిి ఎవరు ర్గశగరని అడిగితే”శ్రరర్గమ చందర మయర్ిత “అని
బదులిచాుడు. అప్ుుడు అతడి ప్రమభక్తతక్త సంతోష్ించి అతడి ప్దాానువగదానిక్త అబుిరప్డి గటిుగగ ఆలింగనం చేసుక్ొని ఆనందించాడు శగసిత .ి ఎంతక్గలం నుంచి
ర్గసుతనాివు ?”అని అడిగిత “నిని ర్గతిర ర్గమాజఞ అయినప్ుటి నుంచి “అనాిడు దాసు. ప్గప్ని ఆన౦దానిక్త ప్టు ప్గగాలు లేక్ుండా ప్ో యింది.
ఒక్ర్ోజు నాగేశు తండిరతో “బాల అయోధా క్గండలు ప్ూరతయ్ాాయి. అరణాక్గండ ర్గయ్ాలి.దానిక్త దానిక్త నాలుగు ర్ోజులు ఏక్గంతం క్గవగలి. మన ఇంటోల ఒక్
గదిలో నేను క్ూరుుని ర్గసగతను. ఎవరూ వచిు ననుి ఆటంక్ ప్రచవదుు. నాక్ు వీల ైనప్ుుడు వచిు భోజనాదిక్గలు చేసత గను. అనుజఞ ఇవవండి “అని క్ోర్గడు.
అలాగే అని ఒక్గదిలో అతడిని ఏక్గంతంగగ ఉంచి అతనిక్ోర్ిక్ప్రక్గరమే గదిక్త బయ్ట తాళం వేసి ముదరక్ూడా వేసి ర్ోజూ ప్ని చేసే నాాయ్సగునిక్త వెళాళడు ప్గప్ని
శగసిత .ి మయడు ర్ోజులు గదిలోనుంచి బయ్టక్ు ర్గలేదు దాసు. శగసిత ి క్ూడా ఏమి జరుగుతోందయ అనే ఆందయ ళనతో మయడు ర్ోజులూ గడిపి నాలుగవ ర్ోజు
ఉండబటు లేక్ తలప్ు బదు లు క్ొటాులనే ప్రయ్తిం లో ఉంటే సేిహితుడు వచిు వగర్ించి ఇంక్ొక్ు ర్ోజు ఆగమని చప్గుడు. సర్ే అనాిడు శగసిత .ి నాలుగవర్ోజు
అసలు నాగేశు బతిక్త ఉనాిడయ లేదయ అనుమానం నాలుగుర్ోజులనుంచి భోజనం లేదని ఆర్గటం తో గది తలుప్ులు బదు లు క్ొటు టానిక్తసిదుమయ్ాారు. ఇంతలో
లోప్ల గ ళ్ళం తీసిన చప్ుుడు వినిపించింది. నాగేశవరుడు క్న్నిరు క్గరుసూ
త ర్ెండు గరంధాలను చేతత ో ప్టటుక్ొని బయ్టక్ు వచాుడు. క్ొతత గరంధానిి ప్ర్ిశ్రలించి
చూడగగ ఆరణాక్గండ ప్ూరత యినటట
ల క్నిపించి అందరూ అతడిని క్గవలించుక్ొని ఆనంద బాష్గులు క్గర్గురు శగసిత ి నాలుగు ర్ోజులనుంచీ భోజనం క్ూడా
చేయ్లేదు. ఆదుర్గుతో. క్ొడుక్ును గటిుగగ ఆశేలష్ించి “నాయ్నా నాలుగు ర్ోజులనుంచి తిండిలేక్ుండా ఎలా ఉనాివు ?”అనిఆడిగితే “ర్గమ చందర
మయర్ిత అరణావగస విషయ్ాలను వెలలడిసత ూ దుఖానిి ఆప్ుక్ోలేక్ ప్ో వటం చేత దానిి ర్గసే నేను క్ూడా దుఖం ఆప్ుక్ోలేక్ రచన సగగక్ అనిప్గన్నయ్ాలపై
ఆసక్ేత లేక్ుండా ప్ో యింది “అని చప్ుగగ అతడి భక్తతక్త శ్రరర్గమ క్రుణా క్టాక్షాలక్ు ఆశురాప్ో య్ారు. అతడిక్త చక్ుగగ తలంటి సగినం చేయించి, మంచి
పిండివంటలతో భోజనం తయ్ారు చేయించి అందరూ తృపిత గగ భోజనంచేశగరు.

నాగేశవర దాసు ర్గమాయ్ణం మొతత ం తన 13 వ ఏటనే ర్గయ్టం ప్ూర్ిత
చేశగడు. క్ృష్గణ సగగర సంగమం దగా ర మొరుతోటలో వేంచేసిన

శ్రర

ముక్ేతశవరసగవమి సనిిధిలో ఉని శ్రర రంగేశునిక్త క్ృతి సమరుణ
చేయ్ాలని భావించి, ఒక్ శివర్గతిర నాడు తలిదండురలు బంధు మితురలతో
ఆలయ్ం

లోక్త

వెళళళ

ప్రయ్తిం

చేసేత,

అక్ుడి

ప్ూజారులు

అనుమతించలేదు. ఏమాతరం అవమానంగగ భావించక్ుండా ముఖ
మండప్ం చేర్ి ముక్ేతశవర సగవమిపై ప్దాాలు నిండు భక్తతతో చప్గుడు.
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ప్దాాలు ప్ూర్ితక్గగేనే ముక్ీతశవర సగవమి లింగ రూప్ం లో దాసు దయ సిటల ో ప్రతాక్షమయ్ాాడు. దాసు ప్రవశంతో ప్రమానందంగగ నృతాం చేశగడు. ఆలయ్ం లో
లింగం క్నిపించక్ ప్ూజారులు క్ంగగరు ప్డుతుతూ బయ్టిక్త వచిు చూసి విషయ్ం తలిసి దాసుప్గదాలపై వగరలి క్షమించమని క్ోర్ి లింగగనిి య్ధాసగునం లో
ఉండేటల ట చేయ్మని దాసును ప్గరర్ిుంచారు

అని ప్దాం చప్గురు దాసు. ఆలయ్ ప్ూజారులు సగౌరవంగగ దాసును అతని తలిదండురలను
అందర్ిన్న గర్గాలయ్ం లోక్త ఆహావనించి ఉచితాసనాలు ఏర్గుటట చేసి గౌరవించారు. తన ఆధాాతమ
ర్గమాయ్ణ తలుగు అనువగదానిి నాగేశవర దాసు ముక్ేతశవర సనిిధానం లో ఉని శ్రర
రంగేశునిక్త సభక్తతక్ంగగ అంక్తత మిచాుడు.
తగిన వధువుతో దాసుక్ు వివగహం చేసి క్ొతత ఇలుల క్టిుంచి అందులో గృహప్రవేశం చేయించారు శగసిత ి దంప్తులు. గృహ క్ృతాాలమీద ఆసక్తత లేని దాసు భారాను
ఒంటర్ిగగ వదిలి ఎక్ుడక్ుడయ తిర్ిగి ర్గతిరక్త చేర్ేవగడు. క్ొంతక్గలానిక్త శగసిత ి చనిప్ో య్ాడు. క్ుటటంబ భారం దాసుపై ప్డినా పదు గగ ప్టిుంచుక్ోలేదు. ర్ేప్లల , భటిుప్ో ర లు
వెైశుాలు ఆక్ుటటంబ భారం తామే వహించారు. ర్గం భజన చేసత ూ దాసు క్గలం వెళళ బుచుుతునాిడు. దాసు భారా గరావతి అయింది. ఆమెక్ు భటిుప్ో ర లు
వెైశుాలు ఆమెక్ు చీని చీనా౦బర్గలు సమక్ూర్ిు ఒక్ బారహమణుడిక్తచిు ప్ంప్గరు. దాసుక్ు ఆబారహమణుడు దార్ిలో క్నిపిసేత అవి తీసుక్ొని తానె ఇంటిక్త వెళ్ల
భారాక్తసత గనని చబ్బతే నమిమ ఇచేుశగడు ఆబాప్డు. ఆమయట నెతితమీద పటటుక్ొని ర్గమభజన చేసత ూ ఇంటిక్త వసుతంటే దార్ిలో ఒక్ చటటు క్తంద నిండు చూలాల న
ై
భిలల సీత ి క్నిపిసేత “అమామ ననుి సో దరునిగగ భావించి వీటిని తీసుక్ో”అని నెతితపైఉని మయటను ఆమెక్తచేుసి బరహామనందం ప్ ందుతూ ఎక్ుడక్ుడయ తిర్ిగగడు. ఈ
విషయ్ం తలిసిన భటిుప్ో ర లు ప్రజలు మళ్ళళ అనిిటిన్న సమక్ూర్ిు సవయ్ంగగ తామే ఇంటిక్త వెళ్ల దాసు భారాక్ు ఇచిు సంతృపిత చందారు. క్ొడుక్ు ప్ుటు గగ
ర్గమార్గయ్ుడు అనే పేరు పటాురు.
ప్ుతర జననానిక్త సంతోష్ించి, భక్త జనాలతో క్లిసి గగరమాలు తిరుగుతూ భజనలు ఉప్నాాసగలతో ప్రజలలో ఆధాాతిమక్ భావ వగాపిత చేశగడు దాసు. గుంటూరులో
శిషుాలు చాలామంది చేర్గరు. ఒక్సగర్ి ర్ేప్లల ఏడాది క్గలంగగ వర్గషలేలేవు. జనం బాధ ప్డుతుంటే అనుక్ోక్ుండా అక్ుడిక్త వచిున దాసు “భయ్ం వదుు. ఒక్
మయడు గంటలలో వరషం క్ోసం ర్గమాజఞ అయింది “అని చపిు సవగగరమం వెళాళడు. దాసు మాట నమమని ప్రజలు శివగలయ్ం లో సహసరఘటాభిష్ేక్గనిక్త ఏర్గుటట
ల
చేశగరు. సర్ిగా గ దాసు చపిున సమయ్ానిక్ే బరహామండమెైన వరషం క్ుర్ిసి అందర్ిక్త ఆనందం క్లిగి దాసు మాట క్ు విలువ పర్ిగి౦ది.
శిషుాలతో క్లిసి దేశ సంచారం చేసత ూ శ్రరర్గమనవమిక్త భదారచలం చేర్ి సీతార్గమ క్లాాణం క్నులార్గ చూసూ
త భజన చేదు ామనుక్ొంటే ప్ందిళళలో ఇసుక్ వేసత
ర్గలనంత భక్త జనం ఉండటం చూసి, ఆలయ్ ముఖమండప్ం చేర్ి తాళాలు త౦బు ర్గలతో ఆనంద భైరవి ర్గగం ఆట తాళం లో “క్నులక్ు క్నప్డవేమి శ్రరర్గమా
?ర్గమయ్ తండమర !ఇంత క్నిడ సేయ్ గ క్గరణమేమి ?”
ఎక్ుడనునాివో నాసగవమి నాక్త౦క్ెవరయ్ా దిక్ుు సర్గవంతర్గామి “
గుహుడు క్డిగిన ప్దము లేవి ?జనక్క్ూతురు క్ూరుుని వగమాంక్ మేది?ప్యిడి ముగుాల గ లుసు లేవీ ?చేత బటిున మంచి తీరు క్మానులేవీ ?మంచి
ప్చుల ప్ో గులేవీ ?తళళక్ు మించిన న్న వేరళళ య్ుంగరము లేవీ ?ఘంట మొలనూలుఏదీ ? బొ జీ గదల తళళక్ు మను క్ౌసుతభమేదీ ?ముదుులు గులుక్ు
మోమేదీ, జగనోమహనమెైన మీచిరు నగవేదీ ?వరదుడిచిున హారమేదీ ?తూము నరసింహు డర్ిుంచు చరణము లేవీ ?శ్రర భదారచల విహార, తులసీ దళ హార,
హే సింధు గంభీర, ప్రమ దయ్ారస ప్ూర, నాగేశవర దాస మందార జగదేక్ వీర్గ “అని తనమయ్ం లో క్ీర్త ి౦చగగనె, క్లాాణం లోఉని విగరహాల ష్ో డశ క్ళలను
లేప,ి దాసు ముందు ఆవహి౦ప్ జేసి ఆన౦దించాడు క్ళాాణ ర్గముడు. అది క్నులార్గ చూసిన దాసు క్గఫీ ర్గగం ఆట తాళం లో –”నాప్గలి భాగా మేమందు,
రఘునాధుడు క్నిపించే ముందు, ప్గప్ము ల లల బాప్ు శ్రరర్గముల రూప్ము క్నులక్ు రూది గగ గనిపించే “అని భక్ీత తనమయ్ం లో గగనం చేశగడు. ఈ విషయ్ం
తలిసిన తూము నరసింహ దాసు సవయ్ంగగ వచిు దాసును సగౌరవంగగ క్ళాాణ వేదక్
ి వదు క్ు తీసుక్ొని వెళలగగ ఆవిగరహాలు మళ్ళళ ష్ో డశ క్ళలతో విర్గజిలాలయి.
నాగేశవర దాసు మహాతామయనిి అక్ుడి వగరందరూ గరహించి అప్ూరవం గగ సతుర్ించి గౌరవించారు.
భదారచలనుంచి మళ్ళళ తీరు య్ాతరలు చేసత ూ శ్రరరంగం చేర్ి రంగడిపై శతక్ం ర్గసి అంక్తతమిచాుడు నాగేశవర దాసు. ఇలుల వదిలిన ఎనిమిదేళళక్ు మళ్ళళ ఇంటిక్త
తిర్ిగి వచాుడు. మర్గిడే దాసు గగరబాియి అక్సగమతు
త గగ చనిప్ో య్ాడు. హర్ి భజన చేసత ూ ప్ుతర శవగనిి శమశగనానిక్త తీసుక్ు వెళ్ల ఖననం చేసి, నిర్ివచారంగగ
ఇంటిక్త తిర్ిగి వచాుడు దాసు. బంధువులు ఓదారుసుతంటే “రుణాను బంధ రూపేణ ప్శు ప్తిి సుతాలయ్ః “అని వగక్ాం బో ధించి, ర్గమనామం చేయించాడు.
ఒక్ సగర్ి తండిర తదిునం ర్ోజున భోక్త లను పిలవటానిక్త వెడుతుంటే, ఒక్ బీద వరతక్ుడు తనష్గప్ులోని చనూిరు ప్ుటాిలను ఇసేత , తింటూ, ప్ుర్ోహితుడు ధరమ
సూర్ి ఇంటిక్త వెళ్ల తదిునానిక్త ఆహావనిసేత విన్న విననటట
ల నటించి “దాసుగగరు ఏదయ భుజిసుతనాిర్ే ?”’అనాిడు. “తడవర్ితవెంక్య్ా శేరష్ు భ
ి క్తతతో సమర్ిుంచిన” తప్త
చణక్ శక్లాలు “భక్షిసత ునాి. ఇవగళ మానాని గగర్ి ఆబ్బు క్ం. భోక్త క్ు రమమని ప్గరరున “అనాిడు. “తండిర తదిునం ర్ోజున క్ొమటిచిున సనగప్ప్ుు తింటూ ననుి
భోక్త క్ు పిలుసగతవగ ?నేనే క్గదు ఊళళళ ఏ బారహమణుడు మీ ఇంటిక్త భోక్త గగ ర్గడు”అని క్టటవుగగ చబ్బతే బరతిమాలినా వినిపించుక్ోక్ప్ో తే, చేసేది లేక్ ఇంటిక్త వెళ్ల
భారాక్ు విషయ్ం చపిు వంట చయ్ామనాిడు ర్గమాజఞ తో అంతా సవాంగగ జరుగుతుందని భర్ోసగ ఇచాుడు దాసు. ఆమె అలాగే అని వంట చేసింది. ఇంతలో
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ఇదు రు దూర్గధవగుల ైన-అంటే దూర దేశం నుంచి వచిున బాటసగరు ల ైన బారహమణులు వసేత వగర్ినే భోక్త లుగగ నియ్మించి తదిునం ప్ూర్ిత చేశగడు దాసు. ఇలాంటి
అతి మానుష క్గర్గాలు చేసిన భక్త నాగేశవర దాసు 72వ ఏట ప్ునర్గవృతత రహిత శగశవత బరహమలోక్ం చేర్గరు.

2 భక్త శిఖామణిసింగిర్ి దాసు

ఒంగోలు మండలం వెంక్టాప్ురం లో 1840 శగరవర్ి జేాషు శుదు
ఏక్గదశి నాడు క్గమర్గజు క్ృషణ య్ా, ర్గమ లక్షమమమ దంప్తులక్ు
సింగిర్ి దాసు జనిమంచాడు. బాలాం నుంచి జంతువులపై పేరమ ఎక్ుువ.
తలిల అనాినిక్త పిలిసేత , ఆడుక్ొనే క్ుక్ుపిలలలిి క్ూడా వెంట తచుుక్ొని
వగటితో క్లిసి తినేవగడు. వేర్ే క్ంచం లో వగటిక్త పటిుంచి తాను ఇంక్ో
క్ంచం లో తినేవగడు. లక్ువరప్ు వెంక్ట నరసింహం గగర్ి వదు బడి
చదువు ప్ూర్ిత చేసి, తర్గవత ప్ుర్గణాలను శగరవాం గగ గగనం చేసేవగడు.
వగటి అంతర్గరుం బో ధించే నేరుు సంప్గదించాడు.
తండిరక్త ర్ోజూ ర్గమాయ్ణం చదివి వినిపించేవగడు. చదువుతూ మెైమరచేవగడు ర్గమమందిరం లో భజన చేసత ూ నిదరప్ో యిేవగడు క్గదు. తర్గవత భగవంతుడి
పై ఆలోచన తనక్ు ఆయ్నక్ూ ఉని సంబంధం గుర్ించి తర్ిు౦చు క్ోనేవగడు. 12వ ఏట ఉప్నయ్నం జర్ిగి, అప్ుటి నుంచి సింగిర్ి గిర్ి నరసింహ సగవమిని ప్రతి
ఏడాది సందర్ిశంచే వగడు. ఒక్ర్ోజు అరుర్గతిర వరక్ు నరసింహ భజన చేసి, ఇంటిక్త ఒంటర్ిగగ వసుతంటే, దార్ి తపిుతే ముందు మినుక్ు మినుక్ు దీప్ం క్గంతి
తర్గవత పటోరమాక్్ ల ైట్స క్గంతి క్నిపించి భయ్౦,ఆశురాం క్లిగి మనశగశంతి క్లిగింది. సుృహ తపిు నేలపై ప్డి ప్ో య్ాడు. సుృహ వచిు చూసత , ఆ జయాతి
క్నిపించలేదు. మటిులో ప్డివుని అతనిని వెతక్టానిక్త వచిున వగళళళ జాగరతతగగ ఇంటిక్త చేర్గురు.
ఇంక్ోసగర్ి ఇంటి నుంచి సగయ్ంతరం అయిదు గంటలక్ు బయ్లేుర్ి సింగిర్ి గిర్ి నరసింహసగవమి క్ోవెలక్ు వెళ్ల నిర్గమనుషాంగగ ఉండటం చేత, సంతోష్ించి లోప్లి
వెళ్ల, సగవమి ప్గదాలపై ప్డి,ప్రతాక్ష దరశనం క్ోసం ప్గరర్ిుంచాడు. క్నిపించక్ప్ో యిేసర్ిక్త ధార్గప్గతం గగ క్న్నిరు క్గరుసూ
త దుఃఖించాడు. క్గసేప్టిక్త ఇదివరక్ులాగగనే
దివా జయాతి మళ్ళళ క్నిపించగగ సంతోషం తో ఆనంద బాష్గులు ర్గలుసూ
త ఉండగగ సంప్రజఞ ానం లో నృసింహ సగవమి దరశన మిచాుడు. సమాధి నుంచి బయ్టిక్త
వచిు ఆనంద బాష్గులు ర్గలుసూ
త నృతాం చేసి ఆలయ్ం నుంచి బయ్టక్ు ర్గగగనే ఒక్ యోగిని క్నిపించి ‘’నాయ్నా !న్న క్ోసమే ఎదురు చూసుతనాిను ‘’అని
చపిు ఆతీమయ్ంగగ క్ౌగిలించుక్ొని ‘’తారక్ం ఉప్దేశిసగత. దానితో న్న అభీషు సిదు ి క్లుగుతుంది ‘’అని చపిు ఆలయ్ం లోక్త తీసుక్ు వెళ్ల, సరవ వేదాంత రహసగాలు
బో ధించి తారక్మంతరం ఉప్దేశించి, క్నిపించక్ుండా వెళ్ళప్ో యింది. ఆమె సీతాంబ అనే శూదర యోగిని బరహమ చార్ిణ.ి అంతక్ంటే వివర్గలు తల్లదు. అప్ుటినుంచి
దాసుగగర్ి జీవితం అంతా ర్గమమయ్ం అయింది. తండిర చనిప్ో గగ బాధాతా మీద ప్డి ఆసిత అంతా అప్ుులప్గల ై, ఊళళళ అపిుచేు వగరు లేక్, ఉదయ ాగం చేయ్టం
ఇషు ం లేక్,, మేనమామ వెంక్ట నరసింహం గగర్ి బలవంతం తో ఉదయ ాగగనిక్త దరఖాసుత చేయ్గగ అ ఉదయ ాగం ఆర్ర్ చేతి క్ందేలోప్ు, ఒక్ర్ోజు ర్గతిర య్ాతరక్ు
వెడుతునిటట
ల చపిు, ఇంటినుంచి బయ్లేుర్ి 15ర్ోజులలు నడిచి నెలల ూరు చేర్గడు. ఈ ప్రయ్ాణం లో ఒక్ వింత జర్ిగింది. పనాి నది ని దాటటానిక్త నదిలోక్త దిగి
భజన చేసత ూ వెడుతుంటే, ప్రవగహం పర్ిగి, చేతిలోని తంబయర, పై గుడ్ క్ూడా న్నటి వేగగనిక్త క్ొటటుక్ుప్ో యి నా సుృహ లేక్ుండా భజన చేసత ూ, నది మధాక్ు చేర్ి
మెైమరచి నిలచిప్ో య్ాడు. ఒడు్లిి ఒరుసుక్ొని నది తీవరంగగ ప్రవహిసత ో ంది. ర్గమనామం విని ప్లల క్గరులు దివిటీలు, ప్డవలతో వచిు, మొలబంటి న్నటిలో
ఇసుక్దిబిపై సుృహ లేక్ు౦డా ప్డి ఉని దాసు గగర్ిని చూసి, సమృతిత వచేువరక్ు ఉండి,ప్డవ ఎక్తుంచుక్ొని, ఒడు్క్ు చేర్గురు. ఆయ్నెవర్ో వగళల క్ు తల్లదు.
నెలల ూరు చేర్ి శ్రరరంగనాయ్క్ దరశనం చేసి,ఆర్గతిర గుడిలోనే ప్డుక్ొని ర్గమనామ సంక్ీరతన చేసత ూ తలల వగరూ
ల గడిప్గరు. ఉదయ ాగం ప్ో సిుంగ్ ఇచిు ఆయ్న
చేరక్ప్ో వటం తో రదుు చేయ్గగ దాసు గగరు చాలా సంతోష్ించారు. మేనమామ మళ్ళళ ప్రయ్తిించి ఉదయ ాగం వచేుటట
ల చేశగడు. ర్గమక్ూరు ఫిర్గు ర్ెవినుా
ఇనె్ెక్ుర్ ఉదయ ాగం లో బలవంతం మీద చేర్ి, విధి నిరవహిసత ూ, జప్తప్గలలో మునిగి ఆఫీసుక్ు వేళక్ు వెళలక్ప్ో తే, పై అధిక్గర్ి మందలించి భయ్పటేువగడు.
ప్రయోజనం లేక్ ఉదయ ాగం ఊడ పీక్ేశగడు. బంధన విముక్తత అయిందని సంతోష్ించి, భారా తలిల తో శ్రరర్గమ సేవగప్ర్గయ్ణలో గడిప్గరు. క్ుటటంబ ప్ో షణ క్షు మెైంది.
తలిల అనిక్ు బాధ చప్ుుక్ోనగగ, వెలల ూరు తాలూక్గ క్చేర్లలో గుమాసగతఉదొ ాగ౦ వేయించి బలవంతం మీద మేనలులడిని చేర్గుడు. ఇదీ మయనాిళళ ముచుటే
అయింది.
గరావతి అయిన భారాను అతాతర్ింటిక్త ప్ంప్గగ ర్ోజూ ఉప్వగసగలతో బతక్లేక్ తలిల చిని పిలల ాడితో తన ప్ుటిుంటిక్త చేర్ింది. బాదర బందీ లేక్ప్ో వటం తో
ర్గమనామం తో గడుప్ుతూ, తిరుప్తి య్ాతరక్ు బయ్లేుర్ి మధాలో ధేనువక్ొండ లో ర్గమక్ృషణ య్ాగగరు క్లువగగ,ఆయ్నతో క్లిసి య్ాతర చేసిన తర్గవత
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అప్ుుడప్ుుడు ఆయ్న ఇంటిక్త వసగతనని చపిు, య్ాతర అవగగనే బావమర్ిది ఇంటిక్త చేర్గడు. బావను బతిమాలి బామాలి, చితూ
త రు మండలం ప్ూతలప్టటులో
ఒక్ బడి పటిుంచాడు. అక్ుడ ప్గఠగలు చబుతూ ప్ుర్గణ క్గలక్షేప్గలు చేసత ూ అందర్ిన్న సంతోష్ింప్ జేసత ునాిడు దాసు. భారా రుక్తమణమమ ప్సి పిలలతో ఇక్ుడిక్త
వచిు ఒక్ ఏడాది గడిపింది భరత తో.
దాసుగగర్ిక్త రక్తవిర్ోచన వగాధి వచిు, బడిక్టేుసి, 1864లో వెంక్టాప్ురం చేర్ి, వగాధి తగగాక్ భార్గాపిలలలిి అతాతర్ింటిక్త ప్ంపి, శేష్గచలం చేర్ి గోగరా ప్గరంతగుహలో,
6 నెలలు తప్సు్ చేయ్గగ,క్ౌపీనం మాతరమే ధర్ించిన ఒక్ముని వచిు ‘’న్న తప్సు్ ఫలించింది ఇప్ుటి నుంచి నువువ ఎప్ుుడు క్ోరుక్ొంటే అప్ుుడు శ్రరర్గమ
సగక్షాతాురం లభిసుతంది. తప్సు్ వదిలేసి వెంక్టాప్ురం చేర్ి ఆదరశ గృహసు జీవితం క్ొనసగగించు ‘’అని బో ధించగగ ఆప్రక్గరమే ఇంటిక్త వెళ్ల, నిష్గుమక్రమగగ
జీవించి ‘’శ్రర భదారదిర ర్గమ దాసు చర్ితర ‘’రచించి, శ్రరర్గమా౦క్తతం చేశగరు దాసుగగరు. 1869లో మామగగరు అప్ుయ్ా అలులడిని తన ఇంటిక్త తీసుక్ు వెళాళడు. ఒక్
ఏడాది మామిళళప్లిల లో ఉండి, తర్గవత ర్ేప్లల చేర్ి, తముమడి నుంచి వేర్ెై, పితారర్ిీతం తో నాలుగు ఎక్ర్గలమాగగణిక్ొని, ఇలుల క్టటుక్ొని భార్గాపిలలలతో సుఖంగగ
ఉనాిరు. ఇదు రు చలల ళళళ ఒక్ే ర్ోజు చనిప్ో యినా, ఐదారుమంది క్ూతుళళళ చనిప్ో యినా నిర్ిలప్తత క్ోలోులేదు.
ర్ేప్లల ప్గఠశగల ఇంక్గ నడుసూ
త నే ఉంది. ప్ ర దుున లేచినదగా రుించి విదాారుులక్ు ప్గఠగలు, భజనలు ప్ుర్గణ ప్రవచనాలు జప్తప్గలు అనుష్గునం లతో క్షణం
తీర్ిక్ లేక్ుండా గడిపేవగరు. క్ొంతక్గలానిక్త భారా రుక్తమణమమ మరణించింది. ర్ేప్లల వదిలి పదు క్ొడుక్ు ప్ని చేసే నూజివీడు చేర్ి, తతావరు ప్రధాని యిై ఆతర్గవత
ప్ నూిరు చేర్ి చవలి ప్ునియ్ా శగసిత ని
ి శిషుానిగగ చేసుక్ొని,ప్గతూర్ి క్ోటయ్ాగగర్ి సేిహం చేసి,ఆతర్గవత శిషుాలోత ర్గమేశవరం వెళ్ల సగవమి సేవలో ధనాం
ప్ ంది, ధవజసత ంభం దగా ర భావ సమాధి ప్ ంది మెమ
ై రచి ప్ తే, భక్ుతలు హారతులు ప్టిు ఆదర్ించారు. తర్గవత జంబుక్ేశవరం వెళ్ల, శ్రరరంగం లో రంగని దర్ిశంచి,
దక్షిణ దేశ య్ాతర ప్ూర్ిత చేసుక్ొని, ఇంటిక్త చేర్ి, బాప్టల లో ఉని ర్ెండవ క్ొడుక్ు చని క్ేశవ ఇంటిక్త చేర్ి,అదు ంక్త వెంక్టర్గయ్ుడు సేిహం ప్ ంది, 74వ ఏట
ఆతుర సనాాసం తీసుక్ొని నలసంవత్ర జేాషు శుదు ప్ంచమి నాడు మహా సమాధి చందారు భక్త శిఖామణి సింగిర్ి దాసు గగరు.

3 నిరతానిదాత, మహాభక్త శిఖామణి-బందా ప్రదేశి

17వ శతాబు ం లో నియోగి క్ుటటంబం లో గుంటూరు జిలాల వేటప్గల ం లో ప్ుటిున బందా ప్రదేశి క్రణీక్ం చేసేవగడు. ఎవవర్ిన్న చయిా చాచిన వగడు క్గదు.
భారాక్మలాంబ క్ూడా చక్ుగగ సహక్ర్ించేది. నితా అనిదానం తో దంప్తులు తర్ించేవగరు. ఈ వంశం వగరు ఇప్ుటిక్ీ చీర్గల, వేటప్గల ం లో ఉనాిరు. వీర్ిలో
బందా వెంక్ట నరసయ్ాగగరు ఒక్రు. బందాదంప్తులు ఒక్ు ర్ోజు క్ూడా అని దానం చేయ్ని ర్ోజే లేదు. ఏక్గదశి వరతం తప్ుని సర్ి. దావదశినాడు 12 మందిక్త
తక్ుువక్గక్ుండా, 108 క్త మించక్ుండా అని సంతరుణ చేసేవగరు. వరతం ర్ోజు జాగరణం చేసేవగరు. భోజనం చేసి వెళళళ వగర్ిని ప్ంప్లేక్ ప్ంప్లేక్ ప్ంపించే
వగరు. ఇలా నితాఖరుుతో ఉని ఆసిత అంతా హారతి క్రూురమెై హర్ించి చివర్ిక్త భారా మెడలో మంగళ సూతరం క్ూడా అమేమ ప్ర్ిసు తి
ి క్లిగింది.
చేతిలో చిలిల గవవ లేని నిర్గాగాం బందా దంప్తులను ఆవహించింది. భారాను వెంటపటటుక్ొని అరుర్గతిర ఇలుల వదిలి బాప్టల తూరుు సతరం చేర్ి జరగవలసినదానిి
గుర్ించి భార్గా భరత లు ఆలోచిసుతనాిరు. ఆ ర్ోజు ఉదయ్మే ఆ సతరం లోదిగిన నిరుపేద సీత ి ఆక్లితోఅలమటిసత ునితనపిలలలక్ు “ఇదుగో సనగప్ప్ుు మాతరమమే
ఉంది తిని న్నళళళ తాగి ప్డుక్ోండి.ర్ేప్ు ప్ దుుని ప్దింటిక్త వేటప్గల ం లో బందా ప్రదేశి గగర్ింటిక్త వెడితేఅమృతానిం పడతారు ఆ మహాదాతల ైన దంప్తులు
“అని ఊరడిసత ుండట౦ బందాగగర్ి చవిన ప్డింది. వెంటనే భారాక్ు చపిుతమింటోల ఒక్ క్ుందీ, ర్ోలు ఉనాియిక్నుక్ వగటిని అమేమసి ఆ పేద సీత క్
ి త పిలలలక్ు భోజనం
ఏర్గుటట చేదు ామని చపిు, వగరు వచేు లోపే తాము ఇంటిక్త చేర్గలని తొందరబటిు అప్ుటిక్ప్ుుడు ఇదు రు నడిచి వేటప్గల ం చేర్గరు. బొ మిమ శటిు సుందర ర్గజం
అనే వెైశుానిక్త, ర్ోలు ర్ెండు రూప్గయ్లక్ు అమేమసి,బ్బయ్ాం ప్ప్ుుఉప్ూు క్ూరలు తచిు వంట చేసి సిదుంగగ ఉండగగ అతిధులు ర్గగగ వగర్ిక్త ఆప్గాయ్ంగగ
వడి్ ంచి తినిపించి సగగనంపి, తమ బీద సిుతి తలియ్జేసి, సంతృపిత చందారు బందా దంప్తులు. ర్ోలును తీసుక్ోనిప్ో మమని వెశు
ై ానిక్త క్బురు ప్ంప్గరు. అతడు
వచిు ఆ ర్ోలు తీసే ప్రయ్తిం లో ఉండగగ దానిక్తంద మొహర్లల బ్బంద క్నిపించింది.
వెైశుాడు ఆబ్బందేను చూసి దానిి ప్రదేశి గగర్ిక్త ఇవవబో గగ, ఆయ్న తన ఇంటోల అలాంటి బ్బందేక్గని మొహర్లలు క్గన్న ఎప్ుుడూ లేవు అని నిజం చపిు ర్ోలుతో
సహా ఆ మోహర్ల బ్బంద క్ూడా వెైశుాడిదే అని నిషురషగగ చప్గురు. ధర్గమతుమడైన వెైశుాడు ర్ోలుమాతరమే తనది బ్బంద తనదిక్గదని చపిు ర్ోలు తీసుక్ు వెళాళడు.
శ్రర ర్గమచందర ప్రభువే తమ నిరతాని దానానిక్త ఇలా మొహర్లల బ్బంద ఏర్గుటట చేశగడని ఆ దేవదేవుని వేనోళళ సుతతించి మళ్ళళ సంతృపిత గగ నిరతాని దానం
చేయ్టం మొదలు పటాురు. బందా ప్రదేశి దంప్తుల పేరు దేశం లో గగరమగగరమాన మారు మోగింది. ఇది విని క్ొందరు అసూయ్ా ప్రులు ప్రభుతావనిక్తఫిర్గాదు
చేశగరు. అమర్గవతి ప్రభువు వగసిర్ెడి్ వేంక్టాదిర నాయ్ుడు నిరతాని ప్రదాత క్నుక్ ఈ ఫిర్గాదును ల క్ు చేయ్లేదు. దీనితో బందా దంప్తులక్ీర్త ి ఆసేతు
హిమాచలప్రాంతం వగాపించింది.
క్ీర.శ.1670 లో వచిున గంగగనది ప్ుషుర సగినానిక్త వగసి ర్ెడి్ ప్రభువు గురువుగగర్ితో క్లిసి క్గశ్ర వెళాళరు. ప్ుషుర సగినం చేసత ూ ప్రభువు బారహమణులక్ు
విప్ర్లతంగగ దాన ధర్గమలు చేసి అందర్ి ప్రశంసలు ప్ ందాడు. అక్ుడి వగరు ” నిరతానిదాత బందా ప్రదేశి గగరు ఉండే ఆందర దేశప్ు ప్రభువు వెంక్టాదిర
నాయ్ుడుగగరు “అని చప్ుుక్ోవటం ర్గజుగగరు విని, మహా సంతోష్ించి, ఆయ్నక్ు తన ర్గజధానిలో ఘన సతాురం చేయ్ాలని సంక్లిుంచుక్ొనాిడు. య్ాతర
ముగించి ర్గజధాని అమర్గవతి చేర్ి బందా వగర్ిని నోటీసు ఇచిు పిలిపించి, “నాక్ు తలియ్ క్ుండా వేట ప్గల ం విడిచి వెళళ వదుు”అని ఆంక్ష విధించాడు. ర్గజాజఞ
క్నుక్ ఒక్ ఏడాది అమర్గవతిలోనే ఉండిప్ో య్ారు.
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ఒక్ దావదశి నాడు ఉదయ్ం క్గలినడక్ లో వెడుతుంటే ఒక్ ఇంటిముందు వందలక్ొదీు బారహమణులూ చేతులు క్డుక్ోువటం చూశగడు. ఏమిటి విశేషం అని
వగర్ిని అడుగగగ ప్రదేశి గగర్ి దావదశి ప్గర్గయ్ణ భోజనం ఆహావనానిక్త వచిునటట
ల చప్గురు. ప్రమ సంతోషం వెలిబుచిు వేటప్గల ం వెళళగగ ప్రదేశిగగర్ి భారా
క్మలాంబ గగరు చేసే అనిదానం క్నులార్గ చూసి, ఆ అమమ భిక్ష తాను క్ూడా చేయ్దలచినటట
ల క్బురుప్ంపి, సప్ర్ి వగరంగగ వెళ్ల సంతోషంగగ భోజనం చేసి,
సతాురం ప్ ందాడు వెంక్టాదిర ప్రభువు. ఆమెక్ు సంతోషంగగ క్ృతజఞ తలు చప్ుగగ ఆమె “అనిగగరూ! తోబుటటువును మరవ క్ండి “అని చపిుంది. ఉబ్బి తబ్బిబైి
ప్రభువు అమర్గవతి చేర్గడు. ప్రదేశిగగర్ి తో “మిమమలిిఅనవసరంగగ క్షు పటాును. క్షమించండి “అని వినిప్గలు చపిు, అరు సింహాసం మీద తనప్రక్ున క్ూర్ోు
బటిు విలువెైన బహుమతులతో సతుర్ించాడుప్రభువు. ఇంతగగ అనిదానం చేయ్టానిక్త దరవాదాత ఎవరని ప్రశిిసేత అదేుప్లిల సుబియ్ా శేరష్ు ి అని చప్ుగగ,
ఆయ్నుి పిలిపించి “ప్రదేశిగగర్ి అని సంతరుణక్ు మీరు ఇచిున డబుి యింత ?”అని అడుగగగ “ప్రభయ !ప్రదేశిగగర్ిక్త తిర్ిగి తీసుక్ొనే ఉదేుశాంతో నేను డబుి
ఇవవలేదు. క్నుక్ ప్దుు ర్గయ్లేదు. క్గబటిు యింత ఇచాునోచేప్ులేను “అనాిడు. దిమమతిర్ిగి బొ మమ క్నిపించి వెంక్టాదిర నాయ్ుడు “ఔదారాం అంటే ఇలా
ఉండాలి “అనుక్ోని “నాక్ు తల్లక్ుండా ఆయ్నక్ు డబుి ఇచేు అధిక్గరం న్నక్ు ఎక్ుడిది ? అనుమతి లేక్ుండా చేశగవు. అయినా క్షమిసుతనాి. ఆయ్నక్తచిున
డబుి అంతా నేను న్నక్ు ఇచేుసగత తీసుక్ో”అనాిడు. శేరష్ు ి “మీర్ిచేు శిక్షక్ంటే, భగవంతుడు ఇచేు శిక్ష పదు ది. సత్ంక్లాునిక్త ప్గప్క్ూప్ంలో ప్డి ప్ో తానేమో నని
భయ్ంగగ ఉంది మనిించండి “అనాిడు వినయ్ంగగ. “సర్ే నువువ చపిుంది క్ూడా బాగుంది. నేను ప్రదేశిగగర్ిక్త నువువ ఇచిున డబుి అంతా తిర్ిగి న్నక్ు
ఇచేుసగత తీసుక్ో. ఆయ్నక్ు ఘన సనామనం చేసత గను. నువువక్ూడా ప్గలొాని ఆ డబుి ఆయ్న సనామనానిక్త ఖరుు చయిా. ఇదు రం ధనుాలమవుతాం “అనాిడు
సటిు సమమతించాడు.
అనిప్రక్గరమే వెంక్టాదిర నాయ్ుడు బందా ప్రదేశి గగర్ిక్త ఘన సనామనం చేసి, క్మలా౦బ గగర్ిని పిలిపించి క్గశ్రలో ఆందర ప్రభుతవం నిరవహించే అనిదాన
సతారనిక్త ప్రదేశిగగర్ిని అధిక్గర్ిగగ చేయ్టానిక్త ఆమెను ఒపిుంఛి వేటప్గల ం సతారనిక్త క్మలాంబ గగర్ిని అధిక్గర్ిని చేశగడు. వగరణాశిలో తన బాధాతలు అతాంత
సమరుంగగ సంతృపిత గగ నిరవహించి ప్రదేశిగగరు, వేటప్గల ం చేర్ి, క్ీర శ 1785 లో ఆ విశేవశవరుని లో ఐక్ామయ్ాారు. ర్ెండేళళ తరువగత భారా క్మలాంబ గగరు
క్ూడా క్ెైవలాం చందారు.
బందా ప్రదేశి గగర్ి గుర్ించి నిరతానిదాత అప్ర అనిప్ూరణ శ్రరమతి డొ క్గుసీతమమ గగర్ి లాగగ

ఆందర దేశంలో పదు గగ ఎవర్ిక్ీ తలియ్దు. సతరం సంఘటన

ఇదు ర్ి జీవితాలలొ చోటట చేసుక్ోవటం తమాష్గ గగ ఉంది. అమర్గవతి ప్రభువు ఈయ్నను ఆదర్ిసేత, పిఠగప్ురం ర్గజా ఆమెను గుర్ితంచారు. ఇదు రూ క్గరణ
జనుమలు.ఆంధురలక్ు ప్గరతసమరణీయ్ులు.

4 శ్రర గబ్బిట క్ోటయ్ా
క్ోటప్ు క్ొండ లో’’గబ్బిట వగర్ి అనిసతరం ‘’
ఆధారం –శ్రర మదుులప్లిల గురు బరహమ శరమ ర్గసిన శ్రర తిరక్ోటీశవర చర్ితమ
ర ు(వచనం ) –క్ోటప్ుక్ొండ ఈప్ుసత క్గనిి క్ోటప్ుక్ొండ దేవసగునం నరసర్గవు పేట శగర్గవణీ పరస్ట్ లో 1939 లో ముదిరంచారు
క్ోటప్ు క్ొండపై వెలసిన శ్రరతిరక్ోటీశవరసగవమి దరశనానిక్త వచేు య్ాతిరక్ులక్ు భోజన వసతి ఉండేదిక్గదు. య్ాతిరక్ుల బాధలు గుర్ితంచి బొ ప్ూుడి గగరమ వగసత వుాలు
శ్రర గబ్బిట క్ోటయ్ాగగరు, క్ొండ దిగువన అని సతరం పటు దలచి, శగశవత చందాదారులను ఏరురచి, ఆదరవాం తో 1991 లో ఖరనామ సంవత్రం నుంచి
అనిదానం చేయ్టం ప్గరరంభించారు. మొదటోల వందరూప్గయ్ల తో అయిదు వందలమంది బారహమణులక్ు ఒక్ ర్ోజు భోజనం పటాురు. ర్ెండవ ఏడాది శివర్గతిర
నాడు ర్ెండు వేలమందిక్త శనగ గుగిాళళళ ఫలహారం గగ పటాురు. మయడవ ఏడాది ర్ెండు ర్ోజులు అని సంతరుణ, శివర్గతిరనాడు శనగలఫలహారం ప్ంచిపటాురు.
ఆతర్గవత వరుసగగ మాఘ బహుళ ఏక్గదశి మొదలు మాఘబహుళ చతురుశి మహా శివర్గతిర వరక్ు అనిప్రదానం, శివర్గతిర నాడు అరటిప్ళళళ ఫలహారం,
మర్గిడు సంతరుణ నిరవహిసత ూ వచాురు.

మొదటోల తాటాక్ు ప్ందిళళళ వేసి క్గరాక్రమాలు నిరవహిసత ూ, 1901 లో
ఒక్ ర్గతి సతరం క్టు టం ప్గరరంభించి అందులో ఏర్గుటట చేసత ూ, సతారనిి
1909 క్ీలక్ నామ సంవత్రం లో ప్ూర్ిత చేశగరు. 1910 నుంచి
శివర్గతిరనాడు
ప్గరరంభించారు.

శనగలక్ు
ప్రతి

బదులు

ఏడాది

అరటిప్ళళను

అనిసంతరుణక్ోసం

ఇవవటం
తలిసిన

బారహమణులను ర్గషు మ
ర ంతటా ప్ంపి చందాలు వసూలు చేయించేవగరు.
వగరు ఏడాదిక్త ఒక్ుసగర్ే శివర్గతిరక్త సుమారు ర్ెండు నెలలముందు ప్రతి బారహమణ క్ుటటంబాల ఇంటింటిక్ీ వచిు సంవత్ర్గనిక్త ర్ెండు రూప్గయ్ల చందా
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తీసుక్ొని రసీదు ఇచిు శివర్గతిర తర్గవత సగవమివగర్ి విభయతి అక్షింతలు ప్ో స్ట్ు లో ప్ంపేవగరు వీరందరూ అంక్తత భావం తో ప్నిచేసే శివ సైనామా అనిపించేవగరు.
నాక్ు 1951 నుంచీ ఈవిధానం తలుసు, మానానిగగర్ి క్గలం లో మాఅమమగగర్ి క్గలం లో ర్ెండు రూప్గయ్లు క్ొంతక్గలం అయిదు రూప్గయ్లు మర్ిక్ొంతక్గ
లం ఇచేువగరం, నా క్గలం లో క్ూడా వచిు చందాలు వసూలు చేసుక్ు వెళళళవగరు ఆతర్గవత దాదాప్ు నలభై ఏళళలగగ క్ోటప్ుక్ొండ గబ్బిటవగర్ి అని సతారనిక్త
చందా క్ోసం ఎవవరూ ర్గవటం లేదు. ఆవచిున ఆయ్న మా ఇంటోలనే భోఅనం చేసి, ఊరంతా తిర్ిగి చందాలు వసూలు చేసుక్ోని చివర్ిర్ోజు భోజనం క్ూడా మా
ఇంటోలనే చేసి వెళళళవగరు. ఒక్ బక్ుప్లచాటి క్ొంచం నలుప్ు రంగు బారహమణుడు వీభయతి క్ుంక్ుమబొ టటు పిలక్, చవులక్ు క్ుండలాలు న్నర్గువి బటు లతో
వచేువగరు. పేరు జాఞప్క్ం లేదు అదొ క్ ప్వితరక్గరాంగగ మా ఇంటిలిలప్గదీ భావించేవగరు. మన గబ్బిటవగర్ి అనిసతారనిక్త డబుి ఇసుతనాిం అనే మహా సంతృపిత
ఉండేది మాక్ందర్ిక్ీ. అంతక్ు మించి పదు గగ చేయి విదిలించింది లేడు. మేము ఇప్ుుడు తలచుక్ొంటే సిగా ేసత ో ంది. ఆమహానుభావుడు గబ్బిట క్ొటయ్ాగగర్ి
ఆలోచనక్ు శిరసు వంచి ప్గదాభివందనం చేయ్ాలి. మేము గత ప్దేళళలో ర్ెండు సగరుల క్ోటప్ుక్ొండ వెళల ాం క్ొండ దిగువన గబ్బిట క్ోటయ్ా వగర్ి సతరం చూసి
ఫో టోలు తీసుక్ొనాిం క్ూడా. ఆ గబ్బిట వగర్ిప్ుుదు ఎక్ుద ఉనాిరని అక్ుడి బంతోరటటను అడిగిత చిలక్లూర్ి పేటలో ఉంటటనాిరనే శివర్గతిరనాడు మహా
వెైభవంగగ అని సమార్గధన బారహమణులక్ు జరుప్ుతునాిరన్న చప్గుడు. చాలా సంతోష్ించాం

ప్రతి ఏడాదీ చందాలు వసూలు చేయ్టం క్షు ంగగ భావించి ఇరవెై వేల
రూప్గయ్లతో భయమిని క్ొని దానిపై వచేు ఆదాయ్ంతో సతరం నడప్గలని
అనుక్ొనాిరు. క్గన్న పింగళ్ సంవత్రం చైతరశుదు చతురుశి 6-4-1917 న
గబ్బిట క్ోటయ్ా

శివసగయ్ుజాం చేరటం తో ప్రయ్తిం ముందుక్ు

సగగలేదు. ఆయ్న తర్గవత ఆయ్న తముమడు చీమలమఱ్ఱి వగసత వుాడు
గబ్బిట

క్ృషణ య్ా

గగరు,,

సంతమాగులూరు

వగసి

ర్ెంట

చింతల

గురవయ్ాగగరు ధరమక్రత లుగగ ఉంటూ అనిసతారనిి నడిప్గరు. క్ృషణ య్ా
గగరు ఈశవర సంవత్ర ఫగలుాణ బహుళ సప్త మి నాడు సవరా సత ులవగగ,
వగర్ిక్ుమారుడు దైవ సహాయ్ంగగరు ధరమక్రత గగ క్ొనసగగి సతర నిరవహణ
చేశగరు.

గబ్బిటవగర్ి అనిదాన సతర నిర్గమణానిక్త ఎందర్ెందర్ో ధన సహాయ్ం అందించారు వగర్ిపేరలన్ని సత ంభాలపై చక్తుంచారు. నరసర్గపేట తాలూక్గ తూబాడు
గగరమసుతలు. శ్రర తూబాటి శేష్గదిరగగరు సతారనిక్త పీప్గలతో పరుగు ప్ంపించేవగరు. ఎక్ుడ అని సంతరుణ జర్ిగినా శేష్గదిరగగరు తనవంతుక్రత వాంగగ పరుగు
ప్ంప్టం ర్ివగజుగగ ఉండేది.
అమర్గవతి జమీ౦దార్ిణి శ్రరమతి వగసిర్డ
ె ి్ జాఞనప్రసూన ప్రసూనా౦బా

బహదు ర్ ర్ెండు గదులు, పటూ
ర ర్ిప్గల ం వగసి క్టిక్త నేని వెంక్ట రమణయ్ాగగరు

ఒక్టి,,బొ ప్ూుడి నివగసి గబ్బిట సుబిమమ గగరు ఒక్టి, నరసగర్గవు పేట తాడేప్లిల ఆంజనేయ్ులుగగరు ఒక్టి, చాగలుల శివగరు క్ందల గుంట వగసత వుాలు జంప్ని
బుచుయ్ాగగరు ఒక్టి, ఈ వెంక్య్ా, గుంటటప్లిల వెంక్య్ా, చరుక్ూర్ిచందరయ్ా, ఈ చౌదరమమ, ప్ురుష్ో తత మప్టిం వగసి బతిత నేని అనంతయ్ా, చిలక్లూర్ిపేట
భండార౦ వెంక్మమగగరుల తలొక్గది నిర్ిమంచి సతర నిర్గమణానిక్త సహక్ర్ించారు. 15 మంది వదానుాలు ర్గతి సత ంభాలను ఇవవగగ, సింహదావరం పైక్ప్ుు బండ ను
నరసర్గవు పేట క్ు చందిన బలిసేటల గోతురడు మండవ లక్షమమ ప్తి అందించారు.

సతరనిర్గవహన క్ోసం భయములు ఇచిునవగర్ిలో
గోనేప్ూడి వగసి ప్గప్ర్గజు క్ోటయ్ా -1య్.25 సంటల మెరక్భయమి,
పద చరుక్ూరు వగసత వుార్గలు క్క్ెుర సుబాిర్గయ్ుడుగగర్ి భారా లక్షమమ దేవమమగగరు -1య్.08 సంటట
ల శేర్ి ప్లల ం భయమి,
ముతత నప్లిల వగసత వుాడు శగఖమయర్ి వెంక్ట క్ృష్గణ నాయ్ుడు ర్గవిప్గడు వగసి, 4 ఎక్ర్గల అగరహారం భయమి,
ర్గవిప్గడు వగసత వుాడు గబ్బిట క్ోటయ్ాగగరు 8ఎక్ర్గల స ంత ఈనాం మెరక్భయమి
అబ్బినగుంటప్గల ం వగసి మెైలవరప్ు వెంక్టప్ుయ్ాగగరు 2ఎక్ర్గల సవంత ఈనాం మెరక్భయమి,

సరసభారతి ఉయ్యారు

65

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

క్ొమిర్ేప్ూడి వగసత వుాడు ప్ునాివఝల వీరభదరయ్ా భారా పేరమమగగరు -2ఎక్ర్గల సవంత ఈనాం మెరక్భయమి, క్ొలలప్ూడిక్త చందిన క్ందిమలల ర్గమసగవమి
క్ుమారుడు శేషయ్ాగగర్ి క్ొడుక్ు వీరయ్ా -1ఎక్రం శేర్ల మెరక్ భయమి ర్గసిచిుయ్ధా శక్తత అనిదానానిక్త తోడుడా్రు
గబ్బిట క్ోటయ్ా గగరు శివర్గతిర అని సతర నిరవహ౦చటమే క్గక్ుండా, క్ోటప్ుక్ొండ మధా సో ప్గనమారా ం లో మధామధా విశగరంతి మందిర్గలు క్టిుంచి చటట
ల
నాటి౦ చారు. క్ేతముక్ులవగర్ి అగరహారం లో శివగలయ్ం ఆంజనేయ్ దేవగలయ్ం క్టిుంచారు. ఆ అగరహార్లక్ులు శివుడిక్త 18 ఎక్ర్గల మెరక్ ఒక్ ఎక్రం ప్లల ం,
ఆంజనేయ్సగవమిక్త క్ోటయ్ాగగరు అక్ుడే 11 ఎక్ర్గల మమెరక్, విప్ురల లో ఒక్ య్క్రం ప్లల ం సమర్ిుంచారు. క్ేసగనుప్లల –బయ్సగుప్ురం మధాలో ర్ోడు్ప్క్ు
క్నప్ర్ిత భయమిలో బావి, విశరమశగల, చటట
ల ఏర్గుటట చేశగరు క్ోటయ్ాగగరు క్ృష్గణనది ఉతత రవగహిని సతత నప్లిల తాలూక్గ మాదిప్గటిక్తదక్షిణ౦గగ భారదావజ ఆశరమం,
ఉతత ర్ేశవర సగవమిక్త ప్రతిసో మవగరం నివేదన ఏర్గుటట చేశగరు. చేజెరల క్ప్ో తేశవర్గలయ్ం లో తు౦గ దుర్ిత బుచుయ్ాగగర్ి సమాధిక్త నెైవేదాానిక్త వసతి ఏర్గుటట
చేసి గబ్బిట క్ోటయ్ాగగరు మహా వదానుాలు దైవభక్తత ప్ర్గయ్ణులు అనిపించారు. మాక్ూ వగర్ిక్ీ ప్ర్ిచయ్ాలు లేక్ప్ో యినా మా గబ్బిట వగర్ెైన క్ోటయ్ాగగర్ి
ధార్ిమక్ సేవక్ు మేమయ గరవప్డుతునాిం.

5 రమణ భగవగన్స సనిిధి
ఆయ్నా -ఈయ్నా

'' ఈయ్న'' వచేు సర్ిక్త ''ఆయ్న'' దాదాప్ు బటు లు ఏమీ లేక్ుండా ఒక్ు గోచీ గుడ్ తో
ఆసనం పై సుఖాసీను లయి ఉనాిరు. శర్లరం క్ొంచం ర్గగి రంగు లో ఉంది. వయ్సు్ య్ాభై
ఉండి ఉంటాయి. జుటటు గడ్ ం మీసం తలల బడా్యి. ఆయ్న విశగల ఫగల భాగం విజాఞన ప్రభ లను
వెద జలుల తోంది. ఆయ్న మయర్ిత మతవం అప్ురూప్ం గగ గోచర్ించింది. ఆయ్న చుటూ
ు శిషుాలు
ప్రా వేష్ు ంి చి ఉనాిరు. అంతా నిశశబు ం తాండ వీసోత ంది. ఆయ్న క్ళళ లో అతీదియ్
ర తేజసు్ గోచరం
అవుతోంది. ఆ క్ళళళ విప్గుర్ి ఏదయ లోక్ోతత ర శక్తతని దర్ిశంప్ జేసత ునాియి. ఆయ్న క్గయ్ం
అతీనిు య్
ర తావనిక్త ప్రతీక్ గగ క్నిుసోత ంది. ప్రశగంత చితత ం గగ ఆయ్న క్నిుసుతనాిరు. ఎవరు వచాుర్ో,
ఎవరు వెళత ళనాిర్ో ఆయ్న గమనించే సిత తి లో ఉనాిరు. మనిష్ి ఉనిక్త గుర్ించిన ఎరుక్ ఆ క్ళళ
లో గోచర్ించింది. ఈయ్న ఇంతక్ు ముందు ఎందర్ి నో చూశగడు. వగర్ెవర్ి లో లేని ఏదయ మహతత ర
ఆక్రషణ, తేజసు్ ఆయ్న లో క్న్న పించింది ఈయ్నక్ు నోట మాటే ర్గవటం లేడు. ఎనోి
సందేహాలను తీరుు క్ొందామని ఈయ్న, ఆయ్న దగా రక్ు వచాుడు. ప్రశిలన్ని ఏమెై ప్ో య్ాయో
తల్లటం లేడు. ఆయ్న ఒక్ మహా సమాధి సిత తి లో ఉనిటట
ల గోచర్ించింది. అంతా శూనాం లో
విహర్ిసత ునిటట
ల ంది. ఆయ్న లో ఏదయ ఉంది. అదేమిటో తల్లటం లేదు.ఈయ్న క్ూడా ర్ెప్ు వగలు
క్ుండా ఆయ్న నె చూసూ
త క్ూరుునాిడు. అంతే -క్గలం గడిచి ప్ో తోంది. మనసు లోని సందేహాలు
గంటలు గడిచిన క్ొదీు ప్టా ప్ంచలయి ప్ో తునాియి.ఒక్ ప్ుష్గునిక్త సువగసన లా ఆయ్న సమక్షం లో మనోనర
ెై మలాం అంతటా వగాపించి ఉంది. ఆయ్న నుండి
ర్ేడియో ఆక్తువ్ తరంగగలు వగాపించి నటట
ల , తనను శక్తత మంతం, క్గంతి మంతం చేసత ునిటట
ల ఈయ్న భావించి, ఆ ప్రభావగనిక్త ముగుుడై ప్ో తునాిడు. మనసంతా
ప్రశిల మయ్ం గగ వచిున ఈయ్నక్ు ఇప్ుుడు మనసంతా సరవ శూనాం అయి ప్ో యింది. గుండ గ ంతుక్ లో క్ొటాలడు తోంది. మాట మాతరం పదవి దాటి
ర్గవటం లేదు. అగగధ సముదారలను అవల్లల గగ దాటిన ఆనందానిి ప్ ందిన తీరు లో ఉనాిడమయ్న. చివర్ిక్త అదృషు ం తలుప్ు తటి్టంది. మౌన ఘోష విడి
ప్ో యింది. ఆయ్న దృష్ిు ఈయ్న వెైప్ు ప్రసర్ించింది క్ొనిి గంటల మౌనం తర్గవత.అంతక్గలం తాను అనుభ వించిన ప్రశగంత త క్ు ఈయ్న ముగుుడయ్ాడు.
శగంతి, అశగంతిని జయించి, విజయ్ం సగధించింది. ఇప్ుటిక్ే ప్రక్ునుని గెైడు''ఏమెైనా ప్రశిిసగతర్గ ??''అని ర్ెండు మయడు సగరుల ఈయ్నను అడిగగడు. ఇప్ుుడు
ఈయ్న ''లేదు. ఇప్ుుడు క్గదు తరువగత ''అని నెమమదిగగ చప్గుడు. అప్ుటిక్ే చాలా మంది భక్ుతలు వెళ్ల ప్ో య్ారు. ఈయ్న మౌనం గగ ఆయ్న క్ు
నమసుర్ించి నెమమదిగగ ఆశరమం లోని తన గదిక్త చేర్గడు ఆ ర్గతిర ప్ దుు ప్ో యిన చాలా సేప్టిక్త. ఇంతక్ీ ఎవరు ఆ ''ఆయ్న ?''-ఎవరు ఈ''ఈ య్న ?''ఆయ్న
అంటే అరుణాచలం లోని రమణ మహర్ిష. ఈయ్న అంటే -భారత దేశం లో మహరుషల, యోగుల దరశనం చేసుక్ొని, వగర్ి ఆతమ శక్ుతలను తలుసు క్ోవటానిక్త
ఇంగగలండు దేశగనిించి వచిున జరిలిసుు డాక్ుర్ ప్గల్ బరంటన్స. ''A search in secret India'' ప్ుసత క్గనిి ర్గసి ప్గశగుతుాలక్ు భారతీయ్ యోగుల, మహాతుమల
ప్రభావగలను తలియ్ జెపిున వగడు.

మర్గిడు మహర్ిష శ్రర రమణుల ను దర్ిశంచాడు ప్గల్ బరంటన్స. ఇప్ుుడు తన ప్రశగి ప్రంప్రను సంధించటం ప్గరరంభించాడు ప్గల్.
''మానవులక్ు అతీతం గగ ఏదైనా ఉనిదా ?దానిి నేను ఎలా క్ను క్ోు గలనో వివర్ించండి ''అని అడిగగడు. లోప్ల ఈయ్న చప్గు గలదా, సర్ెైన వగడినే
ప్రశిించానా అనే సందేహం ప్టిు పీడించింది ప్గల్ ను. మహర్ిష క్ొదిు సేప్ు మౌనమే ప్గటించారు. ఏదయ ఆలోచన లో ఉనిటట
ల క్న్న పించింది. మళ్ళళ ప్గల్ ''మా
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ప్గశగుతా దేశం వగరు దీనిక్త సర్ెైన వివరణ ఇవవ లేక్ ప్ో తునాిరు. నాక్ు మీరు ప్ర్ి ప్ూరణ జాఞనానిి ప్రసగదించా గలర్గ లేక్ ఇదంతా ఒతిత శరమ ఏనా''?అని
అడిగగడు. అప్ుుడు మహర్ిష నెమమదిగగ మొదలు పటాురు ''నువువ -''నేను ''అనాివు. నేను తలుసుక్ోవగలి అని, నేనెవర్ినో చప్ుమని అడిగగవు నిజమేనా
?అని ప్రశిించారు. తడబడా్డు బరంటన్స. ప్రశి క్ు ప్రశి సమాధానమా?.మళ్ళళ మహర్ిష ''నేను అడిగింది సుషు ం గగ లేదా ? మళ్ళళ ఆలోచించు ''అనాిరు.
అప్ుుడు బరంటన్స ఒక్ వేలు తనక్ు తాక్తంచు క్ొని తన పేరు చప్గుడు. రమణులు ''అతను న్నక్ు తలుసగ ?''అని ప్రశి వేశగరు. ''ఆ తలుసు. నేనే ''అనాిడు
ప్గల్. ''ఆది న్న శర్లరం మాతరమె. మళ్ళళ ఆలోచించి చప్ుు న్నవేవర్ివి ?''అనాిరు ఇదేమి వింత ప్రశి అని పించింది ప్గల్ క్ు. అప్ుుడు మహర్ిష ''ముందుగగ''
నేను'' ను తలుసుక్ో. అప్ుుడు సతాం బో ధ ప్డుతుంది ''.అనాిరు ప్రశగంతం గగ. ప్గల్ క్ేమీ బో ధ ప్డ లేడు. అయో మాయ్ం గగ అయి ప్ో య్ాడు. అప్ుుడు
ప్రక్ున ఉని దుబాసీ వివర్ించి చప్గుడు. ''''న్నలోక్త నువువ చూసుక్ో. అదీ సర్ెైన మారా ం లో. అప్ుుడే న్నక్ు సమసాలు, ప్రశిలు వగటిక్త సమాధానాలు క్న్న
పిసత గయి ''.యిే ప్దు తి నేను అవలంబ్బంచాలి "'అని మరలా ప్రశి.

''లోతైన భావన తో నినుి నువువ వెతుక్ోు. దానిక్త నిరంతర ధాానం అవసరం. అప్ుుడే ఆ క్గంతి న్నక్ు దరశన మిసుతంది. ''అని అరుణా చాల
ముని సమాధానం. ''నేను సగధించానా లేదా అని నాక్ు ఎలా తలుసుతంది? గురువు అవసరం ఉందా ?''''ప్రశి. ''అవసరం క్గవచుు ''ముని జవగబు. ''సర్ెైన
గురువు దార్ి చూప్గలడా?' 'ప్గల్. ''గురువు క్ు శిషుాడిక్త ఏమి క్గవగలో తలుసుతంది. దానిి తీరు గల సమరుుడు. ''అని మహర్ిష. ''జాఞన జయాతి ని గురువు
చూపించగలడా ? ''సందేహం ''సగధక్ుని ప్ర్ిణతి మీద ఆది ఆధార ప్డి ఉంటటంది. గన్స ప్ౌడర్ వెంటనే అంటటక్ొని మండు తుంది. క్గని దానిి మండించే
బొ గుా నిప్ుుగగ మారటానిక్త ఎక్ుువ క్గలం ప్డుతుంది. ''

''ప్రప్ంచ భవిషాతు
త గుర్ించి చప్ుండి ?"'అని ప్గల్ ప్రశి. ''న్న సమీప్ భవిషాతేత న్నక్ు తల్లదు. ముందు న్న వరత మాన ప్ర్ిసతి
ిత తలుసుక్ో. అప్ుుడు
భవిషాతు
త దాని సంగతి ఆది చూసు క్ొంటటంది ''అనాిరు మహర్ిష. ''ప్రప్ంచం అసత వాసత ప్ర్ిసతులక్ు
ిత
లోను అవుతుందేమో, సేిహానిక్త విలువ ఉండదేమో
ఒక్ర్ిక్ొక్రు శతురవులు అవుతార్ేమో ''అని ప్రశగి వరషం... నవువతూ చిదానందం గగ శ్రర రమణులు ''ఈ విశగవనిి ప్గలించేది ఒక్ుడే. ప్రప్ంచానిి సర్ిదిదు ాలి్నదీ
ఆయ్నే. ప్రప్ంచానిక్త జీవగనిి ప్రసగదించిన వగడు, దాని ప్ర్ి రక్షణ, నిరూమలనా బాధాత లన్ని ఆయ్నవే. ఈ ప్రప్ంచ భార్గనిి మోసేది ఆ ప్రమాతమ. నువువ
క్గదు''.అని సమాధానం. ''ఈ విశగవసం తో జనం ఉండగలర్గ ''? బరంటన్స సమాధానం ప్ ందక్, వేసిన ప్రశి. ''నువువ ఎలా ఉంట, ప్త ప్
ి ంచం అలా క్న్న పిసత ుంది.
నినుి నువువ అరుం చేసుక్ో క్ుండా, ప్రప్ంచానిి యిటాల అరుం చేసుక్ో గలవు ?సతాానిి తలుసు క్ొని వగరు ఈ విషయ్ాలేమీ గమనించరు. ప్రజలు ప్రశిల
బరువు తో క్ుదించుక్ు ప్ో తునాిరు. ముందు న్న వెనుక్ ఉనిదేదయ తలుసుక్ో. అప్ుుడు న్న వెనుక్ ఉని ప్రప్ంచం బాగగ అరుం చేసుక్ో గలవు.. అందులో నువూవ
ఉనాివు అని సంగతి మర్ిు ప్ో వదుు ''అని మహర్ిష శ్రర రమణుల సుషు మెైన సమాధానం. ఇదీ -క్గవాక్ంథగణ ప్తి మునిని ''నాయ్న గగరూ ''అని ఆప్గాయ్ం
గగ పిలుచుక్ొని, ఆయ్న చేత ''శ్రర రమణ మహర్ిష ''అని సగరుక్ నామానిి ప్ ందిన అరుణాచల మహా యోగి భగవగన్స శ్రర రమణ మహరుషల ప్రధమ దరశనం లో,
దివతీయ్ దరశనం తో ప్గల్ బరంటన్స ప్ ందిన అనుభయతి.
శ్రీ రమణ భగవవన్ స్నిాధి
శ్రర రమణ భగవగన్స సనిిధి ఒక్ అరుదైన విచితర అనుభయతి. ఇలాంటి అనుభయతి

వేర్ే చోట ఎక్ుడా లభించదు.. ఆయ్న మౌన సందేశగనిక్త

హృదయ్క్మలాలు విక్శించి జాఞన బాండాగగరం తరుచుక్ొంటటంది. ఆయ్న ఆతమ ఆశరమ మంతా క్తరణ ప్రసగరం వెదజలులతుంది.. ఆయ్న ముందు క్ూరుుంటే

చాలు మనసులో ఉని అనిి ప్రశిలక్ు సమాధానాలు ఇటు లభిసగతయి.. దక్షిణామయర్ిత లాగగ ఆయ్న మౌన వగాఖాాన ప్రబరహమ. ఆయ్న సందరశనం లో మనం
“సవిక్లు సమాదిు “ప్ ందుతాం.. ”రమణ మహర్ిష భౌతిక్ గురు మయర్ితక్గరు.. మహా గ ప్ు ప్వితరమెైన మయర్ిత ఇంతటి అరుదైన వాక్తత ఒక్ శతాబు క్గలం లో భారత
దేశం లో జనిమంచలేదు “అనాిరు మన ర్గషు ప్
ర తి డా ర్గధాక్ృషణ న్స.. ఆయ్నుి ఒక్ుసగర్ి చూసేత చాలు మన హృదయ్ాలు ప్రక్షాళనమెై ప్వితరవంతాలవుతాయి.

శ్రర రమణ మహర్ిషది ఒక్టే ప్రశి -”నేను ఎవర్ిని ?”అది వేసుక్ొంటే సగధక్ునిక్త ఆతమ జాఞనం క్లుగుతుంది ఈ విధానం ప్గరచా ప్గశగుతత య విధానం లో ఉనాి,

దీనిని మళ్ళళ తరపైక్త తచిునవగరు ఆయ్నే.. వేదాంత తతత ేం లోని దంతా ఆయ్న ఆచరణ సగధాం చేసుక్ొనాిరు. ఒక్రక్ంగగ చప్గులంటే “ఇలియ్డ్ ను ఒక్ు

మాటలో చప్గురు అంటాడు సగవమిర్గమా. తనను తాను తలుసుక్ునివగడిక్త విశవమంతా తలుసుతంది. ఇదే అదుాత చిని సూక్షమ విధానం ఆతమ జాఞనానిక్త.
దీనినే అనిి తతవ శగసగతరలు చప్గుయి..

నాలుగు ర్ోజులు తన బృందం తో రమణా శరమం లో ఆధాాతిమక్ అనుభయతిలో గడిప్గక్ నాసిక్ క్ు తిర్ిగ చిు, తాను ఉని శంక్ర్గ చారా ప్దవిని విసర్ిీంచేయ్ాలనే
గటిు ఆలోచన మనసులో సిురప్డింది. ఆచారా ప్దవిలో క్షణం తీర్ిక్ లేక్ుండా వచిుమీద ప్డే జనాల బాధ తో భారంగగ బో ర్ింగ్ గగ భావించాడు. అరుణాచలం లో
రమణ మహర్ిష దరశనం తో ఆ లోప్లి అగిిక్త ఆజాం ప్ో సినటల యింది “తాజించు అనుక్ొనిది సగధించు ”అనేది మనసు హృదయ్ాలలో మారు మోగిప్ో తోంది..

నాశిక్ లో ఉనిక్గలం మర్ల ఇబింది క్లిగించింది.. పీఠం తాజించి బాధాతలన్ని వదిలేసి ప్గర్ి ప్ో వటం ఆంత తేలిక్ెైన విషయ్ం క్గదు.. క్గన్న ఒక్ ర్ోజు వచిు ఆ
ప్నే చేయించింది. నాశిక్ వదిలి ఒక్ుసగర్ిగగ మళ్ళళ హిమాలయ్ాలక్ు వెళ్ల ప్ో య్ాడు..

ఎవరూ వేర్ క్ర్ిక్త జాఞన ప్రక్గశం క్లిగించలేరు అనిపించింది. యోగులు మాతరం పేరరణ క్లిగించి అంతరిలానిి క్లిగించగలరు. అది లేక్ ప్ో తే ఆతమ జాఞనం

సగధించటం అసగధాం.. ఇవగళ్ు క్గలం లో మారా దరశనం చేసే వగరు క్నిపించటం లేదు. మనక్ు పేరరణ క్లిగించి దార్ి చూపేవగరు లేరు. అందుక్ే ఆతమజాఞనం
అందుక్ోవటం క్షు మౌతోంది. క్నుక్ మహరుషలు, యోగులు పేరరణక్ు మయలాల ై ఆతమజాఞనఉదీుప్క్ులౌతారు అని పించింది సగవమిర్గమాక్ు
మహ్రిి శ్రీ రమణుల అనుగీహ్ భాష్ణం

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

''ప్గరప్ంచిక్ క్గర్గాలను వదిలి పటు ర్గదు. ర్ోజుక్ు ఒక్టి ర్ెండు గంటలు ధాానం చేసి న్న విధుాక్త ధర్గమ లనిి య్దా ప్రక్గరం నిరవర్ితనాులి్ందే.
సర్ెైన విధానం లో న్న ధాానం ఉంట, నువువ చేసత ుని ప్రతి క్తరయ్ లోను దాని ప్రభావం ఉంటటంది. నువువ యిే విధానానిి ధాానం క్ోసం ఎంచు క్ొంతావో, అదే
విధానం న్న సక్ల చరాలోలను ప్రతి ఫలిసుతంది. అలా చేసత ూ ప్ో తూంటే, మనుషుాల పై న్న క్ుని భావగలన్ని మార్ి ప్ో తూ ఉంటాయి. న్నవు చేసే ప్ను లనిి, న్న
ధాానానేి ప్ూర్ితగగ అనుసర్ించి నడుసగతయి. మనిష్ి తనను ఈ ఐహిక్ ప్రప్ంచం తో బంధించే వగటిని అనిిటిని తాాగం చేయ్ాలి. మాయ్ గగ ఉని ''నాది ''ను
ప్ూర్ితగగ వదులు క్ోవగలి. ప్రప్ంచం లో జీవిసూ
త , నిసగవరుం గగ ఉండటం క్ుదురు తుందా అని చాలా మంది సందేహిసత గరు. ప్నిక్త, జాఞనానిక్త తగగదా క్గని భేదం
క్గని లేదు. వాక్ీత అంతఃక్రణ క్రమంగగ ''ఆ దివాతవం ''పైక్త ఆక్ర్ిషంప్ బడుతుంది ''.ఆది'' గగ మార్ి ప్ో తుంది. ముందుగగ సిత రతవం క్ోసమే ఆసనం, నిష్గు, సమయ్ం
అవసరం. క్రమేపీ ఇవన్ని నువువ చేసే ప్నులోలనే ఒదిగి ప్ో తాయి. ప్ని చేసత ునాి, చయ్ాక్ ప్ో యినా ఆది ఒక్ నిరంతర చైతనామే అవుతుంది. మనమేమో విడి
గగ చేసత ునాిమనే భావన ఉండదు. మనిష్ి సంఘం లో ఉండిదాని ప్ని చేసత ునాి, అతని మనసు్ బుదిు దీనిక్త అతీతం గగ ప్రవర్ితసత గయి. ప్రశగంతం గగ నర్ితసత గయి.,
యోగగను చేయ్ాలి అంటే యోగి మనసును దాని లక్శయం వెైప్ు లగిం చేయ్ాలి. ''నేనెవరు ''?అని ప్రశిించు క్ోవగలి. ఇలా అనేవషణ సగగితే చివర్ిక్త
న్నలోనిది ఏమిటో న్నక్ు ఆవిష్గురం అవుతుంది. ఆది బుదిుక్త అతీతం గగ ఉండి,న్నక్ు వింత అనుభయతినిసుతంది. ఆ సమసా ను నువువ ప్ర్ిషుర్ించు క్ొంట, మిగిలిన
సమసాలన్ని వగటంతటిక్త అవే ప్ర్ిష్గురం అవుతాయి. ప్గరణులన్ని సుఖానిి, ఆనందానిి క్ోరుతాయి. అప్ుటి దాక్గ తాము అనుభవిసుతని అనంత దుఖానిి
మర్ిు ప్ో వటానిక్ే ఇవి. అయితే ఆనందం అనంతం గగ ప్ ందాలని వీరందర్ి క్ోర్ిక్. ఆది సహజమే. ఒక్ దాని నుంచి ఇంక్ో దాని క్ోసమే ఆర్గటం. వగళళందర్ిక్ీ
తమ సగవరుమే క్దా బాధిసత ో ంది ?మనిష్ి నిజ వరత నమే ఆనందం. ఆది ప్ుటట్టక్ తోనే వసుతంది అతని సుఖానిక్త చేసే అనేవషణ, క్ూడా నిరంతరం సగగేదే. క్గనిదానిి
ప్ ంద గలుగు తునాిడా? లేద.ే క్నుక్ అతను అనుక్ొనే ఆనందంశగశవతం క్గదు. సుఖా లక్ు అంతు అనేది లేదు. మర్ి ప్రప్ంచం దుఃఖ భాజనం గగ క్నిుసోత ంది
క్దా? దీనిక్త క్గరణం మన ఆతమ ను సర్ిగా గ గుర్ితంచని అజాఞనమే.

మనిష్ి ప్గప్ం చేయ్ టానిక్త క్గరణం దాని వలల సుఖానోి ఆనందానోి ప్ ందుదామనే ఆశ. ఇది సహజాత మెైంది. అయితే వగర్ిక్త నిజం గగ సుఖం
ప్ ందటం లేదనే విషయ్ం తలియ్దు. అతని ప్గప్ప్ు ప్నులే అతనిి దబి తీసగతయి. క్నుక్ ఆతామనందానిి మించిన ఆనందం అనేది లేదు. తన గుర్ించి సర్ి
అయిన జాఞనం క్లగగలి. ఆ తతత ేం లో నుంచే ''నేను ''అనేది ఏరుడు తోంది. మళ్ళళ ఇది అందులోక్ే చేర్గలి. అదేజఞ ానం. నేను అనే ఆలోచన ప్గరరంభం అవుతుంది
ప్ుటటుక్ తోనే. తర్గవత ''నువువ '' అనే దానితో ఆది క్నిుసుతంది. నువువ మనసు్ లో ''నేను ''అనే ఆలోచనా దార్గనిి అనుసర్ిసత ూ ప్ో తుంటే, ఆది మళ్ళళ నినుి
అక్ుడిక్ే చేరుసుతంది. అప్ుుడు ''నేను ''క్న్న పించదు.. ఇది మాటలోల వివర్ించి చప్ులేనిది. ఎవర్ిక్త వగరు సీవయ్ అనుభవం తో ప్ ందాలి్ందే.

ఇలాంటి అనేవషణ సగధామా ?అని పిసత ుంది. సగధామే. సగధన క్గవగలి. అప్ుుడు ''నేను ''అదృశామెై ప్ో తుంది. అదే జాఞనం, ఆనందం, సతాం,
శివం, సుందరం. మనసు, బుదిు లక్ు అతీతం గగ ఒక్టి ఉంది అని తలిసేత -అదే తలుసుక్ోవటంఅంటారు.. దానినే సవరా ం, అంటారు అదే ఆతమ అంటారు. నిర్గవణం
అని క్ొందరంటారు. మనం దానిి ముక్తత అంటాం. యిే పేరు పటిునా, మనిష్ి తనను తాను క్ోలోుతే, అంటే తనను తాను తలుసు క్ొంట అదే ఆనందం, శగశవత
మెైన సుఖం. ''ఎవరు తన జీవితానిి రక్షించాలి అనుక్ొంటార్ో వగరు దానిి క్ోలోుతారు. ఎవరు జీవితానిి క్ోలోుతార్ో వగరు దానిి భదరం గగ దాచుక్ోనిటేల ''
అని ప్గశగుతా వేదాంత భావన. తానెవర్ో తలుసుక్ో వగలనే తప్న ఉని వగడిక్త అనుమానం అని శు య్త ఉండవు. మహా ర్గజులు, చక్ర వరుతలు గ ప్ు గగ
ప్ర్ి ప్గలించి నటట
ల క్న్న పిసత ుంది, క్గని వగర్ి హృదయ్ాలలో ఇంతటి ప్ని తాము చేయ్టం లేదని, ఒక్ మహతత ర శక్తత తమను నడి పిసత ో ందని నముమతారు. మహా
మేధావు లను క్ొని వగర్ిని'' మనిష్ి మిసు ర్ల ని ఛేదినాుర్గ''? అని అడిగితే సమాధానం లేక్, తల వంచుక్ొంటారు. ఆది అసగధారణ మానవగతీత శక్తత అని అనుక్ో
వచుు. క్గని అదీ, ఎవర్ిక్త వగరు అనుభవించి తలుసు క్ోవలసిన సతామే.

సతాానిి గుర్ించి ఎరుక్ భారతీయ్ుల క్ెైనా, ప్గశగుతుా ల క్ెైనా ఒక్ుటే. ధాానం లో ఉతుని మయిేా శక్తత అనిి క్గరా క్రమాలక్ు సహాయ్ం
చేసత ూనే ఉంటటంది. క్నుక్ ధాానానిక్త, బయ్ట చేసే ఇతర క్రత వగాలక్ు తేడా అంటూ ఏమీ లేదు. సతాానేవషణే ఎవరు చేసినా. నిజ మెైన ఆతమ ను తలుసుక్ో.
అప్ుుడు సతాం సూర్ోాదయ్ క్గంతి లాగగ ప్రక్గశిసుతంది ప్రభావం చూప్ు తుంది. న్న మనసు్ క్ు యిే బాధా, బందీ ఉండవు. అసలు ఆనందం వెలల ువెై
ప్రవహిసత ుంది. ఆనందం, ఆతమ,వేరు క్గవు. ర్ెండు ఒక్ుటే నని తలుసుతంది. ఈ ఆతమ జాఞనానిి ప్ ంది తే ఇక్ సందేహాలక్ు తావే ఉండదు. సందేహం లేక్ ప్ో తే,
అంతా సచిుదా నందమే.

ఇదీ మహర్ిష శ్రర రమణులు నితాానేవష్ి అయిన బ్బరటన్స రచయిత ప్గల్ బరంటన్స క్ు ఇచిున ఇంటరువయ లో దయ్ చేసిన ''అనుగరహ భాషణం ''.అందర్ిక్ీ
విజాఞన సుధా మరందం.
శ్రర రమణ వగణి
ర్గమన్స అని పిలువ బడే శ్రర రమణ మహర్ిషక్త ఆ పేరు పటిుంది ఆందర ప్రదేశ్ లో ఉతత ర్గంధర లో శ్రరక్గక్ుళం దగా రలో జనిమంచిన శ్రర అయ్ల
సో మయ్ాజుల గణప్తి శగసిత ి గగరు. వగర్ినే వగశిషు గణప్తి అని గణప్తి ముని అని అంటారు. రమణ మహర్ిష లోని అనంత జాఞనానిి అరుం చేసుక్ొని శ్రర రమణులు

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

అని పిలవటం ప్గరరంభించారు గణప్తి ముని. రమణులు వీర్ిని గౌరవం గగ ''నాయ్న గగరూ''అని పిలిచే వగరు. గణప్తి ముని గ ప్ు తప్స్ంప్నుిలు. వెద
వేదాంగగలన్ని క్షుణణ ం గగ చదివగరు

.వేదం లోని విషయ్ాలు భారతం లో ప్గతరల రూప్ం లో
ఎలా చోటట చేసు క్ొనాియో వివరం గగ ప్ుసత క్ం
ర్గశగరు. రమణ మహర్ిష గ ప్ు తనానిి లోక్గనిక్త అనేక్
ఉప్నాాసగల దావర్గ, ప్ుసత క్గల దావర్గ తలియ్ జేశగరు.
ఎనోి సోత తారలు ర్గశగరు. అమమ ఆయ్న నోట ప్లుక్ు
తుందని ప్రతీతి. అలాగే ఆందర దేశం లోని సూర్ి
నాగమమ గగరు రమణాశరమం లో వుండి, శ్రర రమణుల
సేవలో ప్ున్నతుర్గల ైనారు. ఆమె వగరసిన'' రమణాశరమం
ఉతత ర్గలు ''చాలా ప్గరచురాం ప్ ందాయ్ని అందర్ిక్త
తలుసు. గుడిప్గటి వెంక్ట చలం గగరు అన్ని వదిలి
చివర్ిక్త రమణ మహర్ిష చంత చేర్ి జీవితం ధనాం
చేసుక్ోనాిరనిది లోక్ విదితమే. చింతా దీక్షితులు
శగవశ అంతా రమణ భగ వగనే. ఇలా ఎందర్ెందర్ినో తన
అమృత వగక్ుుల చేత ప్రభావితం చేశగరు భగవగన్స రమణ మహర్ిష. వగర్ి ఉప్దేశ సగర్గనిి ఇప్ుుడు తలుసు క్ొందాం.
పురుషవరాం అంటే పరమ పురుష్యనిా అరాం చేస్ుకోవటమే. పురుష్ పరయత్నానికీ ఇదే అరాం.
భాగవతం లో జడ భరతుడిని గుర్ించి చబుతూ ప్ో తని గగరు ''చంప్గ. వచిున వగర్ి య్ందు, క్రవగలము నందు, క్గళ్ య్ందు, ను అచుాత భావము
వహించే ''అంటారు. అంటే దేని మీద ఆయ్నక్ు దేవషం, పేరమ అనేవి లేవు. అంతా సమ భావనమే. ఇదే సిుతి ని శ్రర ర్గమ క్ృషణ ప్రమ హమ ప్ ందారని విజుఞ లు
తలియ్ జేశగరు.
వలలో చిక్తున ప్క్షి ప్గరణ వగయ్ువును నిర్ోధించి నటట
ల మనం క్ూడా చేసేత మనసు లోని చాంచలాం ప్ో తుంది. దీనినే ''జాల ప్క్షి వదయర ధ సగధనం
''అనాిరు రమణ మహర్ిష
ప్గరణా య్ామం అంటే ప్గరణ శక్తతని, మనసు్ను, సమనవయ్ము చేయ్టమే. ''మనసగ ప్గరణసా ఈక్షణం --ఇతి ప్గరణా య్ామః ''అంటే మనసును, ప్గరణం పైన
పటు టమే.
మనస్ు, పవరణం రండు ఒకే వృక్ష్ం యొకక రండు శవఖలే.
''హృదయ్ మేవ ప్గరణ, మనసో రుతుతిత సగునం భవతి --హృదేావ ఆతమ జొాథిహ్ ప్రక్గశతే ''ప్గరణం, మనసు ఉతుతిత సగునం ఆతమజయాతి ప్రక్గశించే హృదయ్మే.
లయ్ం అనే మాట తరుచు గగ వగడుతాం. లయ్ం అంటే తాతాులిక్ం గగ శగనిత నాుటమే. నిదర ప్ో వటం లాంటిది. ప్గరణా య్ామం దావర్గ మనసు శగంతినిునా,
తాతాులిక్మే. ఆ సిుతి అయి ప్ో గగనే మనసు మళ్ళళ చంచలమవుతుంది.. అయిత జాఞనం దావర్గ ప్ ందిన మనసు వగసనలను ప్ ందదు.. సిురం గగ వుంటటంది.
అందుక్ే ''మనో నాశగయ్ మోక్షం ''అనాిరు. జాగృతి సిుతి లో మేలు క్ోని వునాి, మనసు బరహమ భావన ప్ ందితే ఇంక్ గరహణ శక్తత వుండదు.
''ఆజాం ప్ునః క్షమర్ో న భవతి ''నెయిా మళ్ళళ ప్గలు క్గలేవు.. క్గవు క్ూడా. ప్ండు మళ్ళళ క్గయ్ క్గలేదు. అటాలగే మరణిసేత మళ్ళళ ప్ుటు దు.
ప్గరణానిి నిర్ోధిసేత మనసు లయ్ం అవుతుంది. మనో వృతిత ని నిర్ోధిసేత మనసు వినాశం అవుతుంది. ప్గరణ నిర్ోధం తో లయ్మెైన మనసు, మళ్ళళ ప్ని చేసత ూ
వుంటటంది.. మనసు లోని వగసనల నాశనమే నిజమెైన నాశనం. ''లయ్ వినాశనే ఉభయ్ ర్ోదనే --లయ్ా గతం ప్ునరావతి'నో మృతం '''అనాిడు గలతా
చారుాడు. మనో నాశ మోక్షం అమనసు యోగం క్గవగలి. అలాంటి సవ -ఆతమ సిుతి లో ఉతుృషు మెైన యోగిక్త ఇంక్ ఏ ప్న్న చేయ్ాలి్న అవసరం వుండదు.
''దృశా వగర్ితం --చితత మాతమనః --చితత దరశనం -తతవ దరశనం ''మనసు అంతరుమఖం చేసి, ఆతమ సవరూప్ం లో ఉంచటమే చిత్ లేక్ తతవ దరశనం.
మనసు అంటే అంతఃక్రణం. --క్రణం అంటే ప్ని ముటటు.. అంటే మనసు మన లో వుండే లోప్లి ప్ని ముటటు. క్గళళళ, చేతులు బయ్టి ప్ని ముటట
ల . ''
''తలియ్ బడు చుని విశవంబు దృశా మగును --తలివినెై

సరవమును క్గంచు --దృక్ుు నేను --మిగుల నా క్ంటే అనామేమియ్ును లేదు --సతామిది --

సరవ వేదాంత సంగరహంబు ''అని సీతా ర్గమాంజనేయ్ సంవగదం చబుతునిది ఇదే.
మనసు, మనసు అని విచారణ చేసేత, చివర్ిక్త చేర్ేది మయల సగున మెైన ప్రమేశవర సగునమే. అంటే మనసు్ అనేదే లేని సగతనం.
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ప్తంజలి మహర్ిష ;యోగః ; చితత వుుతిత నిర్ోధః ''అనాిరు. చూచే వగడు, చూసేది చూడ బడేది క్లిసేత తిరప్ుటి అంటారు. జాఞని అంటే క్ళళళని గుడి్ వగడు. అంటే
క్ళళళ వునాి బయ్టి ప్రప్ంచ జాఞనం లేని వగడు. అంటే తిరప్ుటి ర్గహితాం ప్ ందిన వగడు.
ఇంగలలష్ లో నెవెర్ మెైండ్ అంటారు అంటే ప్టిుంచుక్ోక్ ప్ో వటమే. దీనేి మన వగళళళ ''నెైవ మానసం ''అనాిరు. ప్టిుంచుక్ోవటానిి విషయ్ం అంటారు.
ప్టిుంచుక్ోక్ ప్ తే ఏమీ వుండదు. ఆలోచనా ప్రవు ుతిత నుండి, మనసునుతన వెైప్ుక్ు మరలుు క్ోవటమే. ''దురశగాను విదు సంక్లు సమాధి ''అనాిరు. అదే
నెవెర్ మెైండ్. సహజం గగ మనసు ప్రశగంతం గగ నే వుంటటంది. దానిపై ఆలోచనలను క్ేందీరక్ర్ిసేత సంసగరం అవుతుంది. లేక్ ప్ తే ఏదీ లేదు. మనసు వగటి వెంట
ప్ర్ిగెతితతే అశగంతి ప్ర్ిగెతతక్ుండా వుంటే ప్రమ శగంతి. అదే నిశిుంత. ఇదే నెైవ మానసం. నెైవ మానసమే అమనసు యోగం.
వృతు
త లు ర్ెండు రక్గలు ఇదం వుుతిత ., అహం వుుతిత . ఇదం వుుతిత అంటే ప్గరణాయ్ామం ధాానం వలల నియ్మించ బడటం.. అహం వుుతిత అంటే మనసు పై లగిం
చేసనే
ేత నశించేద.ి
''సతాతయ్ా చిత్ --చితత య్ామాహం ''అంటారు రమణ మహర్ిష. సత్ నే చిత్ అంటారు. ఆ చిత్ అంటే ''నేను ''
దేహ ఉప్గధి ధాాస వదిలేసేత ఈశవర దరశన మెైన సవ ఆతమ సవరూప్ దరశనం లభిసుతంది. అప్ుుడే తాను ఈశవర సవరూప్ుడు అవుతాడు.
జీవసుత దైవిక్ః ''''ఇక్ుడ దైవిక్ అనే ప్దం శ్రర రమణుల సృష్ేు. దైవ గుణం తో వుని జాఞనినే దైవిక్ుడు అంటారు. దైవిక్ః జీవః అంటే సతవ గుణ ప్రదానుడే దేవుడు.
''ఆహామపేతక్ం --మహాదిదంత ప్ో రమణ వగణి దం'' అహంక్గర్గలు నాశన మెైతే, ఆతమ సవరూప్ం తలిసిన జాఞనమే నిజమెన
ై తప్సు్.

''అని భగవగన్స శ్రర

రమణ మహర్ిష అభి భాషణం
ముపైు శోలక్గలలో చక్ుగగ ఆతమ దరశనానిి, ప్గడుక్ోవటానిక్త వీలుగగ వుని ఛందసు్లో సంసుృతం లో ''ఉప్దేశ సగరం ''అనే పేర్ిట
అదాతం గగ చప్గురు భగవగన్స శ్రర రమణ మహర్ిష
అందు లోని సగర్గనిి శ్రర ఏక్గతమ గగరు మనోహరం గగ, సుబో ధక్ం గగ ఆవిషుర్ించారు అందులో క్ొంత సగర సంగరహం చేసి మీక్ు అందించాను..

6 అవధూత శ్రర శేష్గదిర సగవమి చర్ితర

నేప్థాం :అనంత ప్దమనాభుడి నుండి అరుణా చలేశవరుని దాక్గ య్ాతర లో ర్గసినటట
ల గగ
ఆటోలో బయ్లుదేర్ి అరుణాచలేశవరుడిని దర్ిశంచాం. తీర్ిక్గగ దరశనం లభించింది. ఇరవెై రూప్గయ్ల సుషల్ దరశనం. తనివి తీర అగిి జయాతిర్ిలనా ానిి దర్ిశంచి
తర్ించాం. నిని ర్గతిర దరశనం ఇప్ుుడు ప్రభాత దరశనం. మనసు నిండుగగ ఉంది తర్గవత అమమ వగర్ి దరశనం చేశగం. అక్ుడా హాయిగగ దరశనమయింది.
లోప్ల ఉని క్ుమారసగవమి గణేష్ మందిర్గలను క్ూడా చూసి బయ్టిక్త సంతృపిత తో వచాుం. అక్ుడే ఉని హో టల్ లో ఇడమల తిని క్గఫీ తాగగం. గిర్ి ప్రదక్షిణం
అరుణా చలేశవరుడిని చూడటం మలిల క్గ గగర్ిక్త ఇదే మొదటి సగర్ి. మేము చాలా సగరుల చూశగం. ఆమె క్ు ఎంతో అనుభయతి క్లిగింది. ఇనిి సగరుల వచిునా
నేనెప్ుుడూ గిర్ి ప్రదక్షిణం చేయ్లేదు. ప్దాిలుగు క్తలో మీటరుల చుటిు ర్గవగలి. మధాలో ఎనిమిది శివలింగగలను చూడాలి. ఇవి అషు దిక్గులక్ులు సగుపించిన
లింగగలుగగ ప్రసిదు .ి వీటితో బాటట ఆది అరుణాచలేశవర దేవగలయ్ానిి క్ూడా దర్ిశంచాలి. ఇవన్ని తిర్ిగి ర్గవటానిక్త మయడు వందల రూప్గయ్లక్ు ఆటో
మాటాలడుక్ొనాిం గుడి దగా ర్ే. మమమలిి చివర్ిక్త రమణాశరమం దగా ర దించాలని చప్గుం
.ఇదివరక్ు క్ొండ దగా ర నుండి ప్రదక్షణం చేసేవగళళళ. ఇప్ుుడు ఊరు పర్ిగింది. క్నుక్ గిర్ి ప్రదక్షిణం క్గదు “ప్ుర్ి “ప్రదక్షిణం అనాిను. గిర్ి చుటూ
ు ఉని ఓషధుల
గగలి మనక్ు సో క్త ఆర్ోగగానిిసుతందని భావన. శేష్గదిర సగవమి ఆశరమం చ దగా ర దిగగం. లోప్లి వెళ్ల చూశగం. ఆయ్న పేర ఉని లింగగనిక్త అభిష్ేక్ం జరుగు తోంది.
శేష్గదిర సగవమి మహాభక్ుతడుగగ ప్రసిదు .ి ఆయ్న జీవిత చర్ితర ప్ుసత క్ం అక్ుడే ఉని ష్గప్ లో లేదని పిరంట్స అవుతోందని చప్గురు. దీనిక్త దగా ర్ే ఉంది శ్రర
రమణాశరమం. శ్రర రమణాశరమం నడిచి శ్రర రమణాశరమం క్ు వెళల ాం నేనిది వరక్ు ఎనోి సగరుల సందర్ిశంచాను. నాక్ు మహా ప్రశగంతం గగ ఉంటటంది. ఇక్ుడ. అందుక్ే
ఎనిి సగరుల వెళ్ళనా మళ్ళళ వెళల ాలని పిసత ుంది. మలిల క్ గగర్ిక్త క్ూడా క్ొతత . ఒక్టి ర్ెండు సగరుల ఇక్ుడ ఆశరమం లో ర్గతిర ఉనాిం. ఇప్ుుడు మళ్ళళ. అన్ని తిర్ిగి
చూశగం.
“ స్వామి చరితర అపుపడు దొ రకలేద్ు. ఇపుపడు మీకు...
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శ్రర వెంక్టాదిర సగవమి చర్ితర ను తమిళం లో శ్రర క్ులుమణి నార్గయ్ణ శగసిత ి
గగరు రచించగగ, శ్రర క్ంచి ప్రమాచారుాల వగర్ి అంతరంగిక్ులు “శ్రర విశగఖ
“గగరు భావగను వగదం తలుగులో చేసేత, తనాలిలోని శ్రర బులుసు సూరాప్ర
క్గశశగసిత ి గగర్ి సగధన గరంధ మండలి తనాలి శ్రర వెంక్ట రమణ పరస్ట్ లో శ్రర
నల సంవత్రం జేాషు మాసం లో 1976 జూన్స లో ముదిరంచారు. వెల
అయిదు రూప్గయ్లు.
ఎవర్ల వెంక్టాదిర సగవమి ? తిరువనాిమల ై లోని అరుణా చల క్షేతరం లో
ని జనులక్ు భగవగన్స రమణ మహర్ిష సూరుాడు అయితే, శ్రర వెంక్టాదిర
సగవమి చందురడు. సగవమి ఉప్దేశగలను క్గవాక్ంఠ గణప్తి ముని
చందయ బదు ం చేశగరు. అనేక్ సిదు ులు ప్ ందిన మహన్నయ్ులు సగవమి.
తలుగులో రమణ ల్లలలు, గణప్తి ముని చర్ితర ఉనాియి క్గని సగవమి
చర్ితర తలుగులో లేక్ప్ో వటం లోటటగగ భావించి తాను నార్గయ్ణ శగసిత ి
గగరు తమిళం లో ర్గసిన సగవమి చర్ితన
ర ు అనువగదం చేయ్ాలనుక్ొని
క్ంచి శ్రర ప్రమాచారుా ల వగర్ిక్త వినివించగగ “ర్గమక్ృషణ ప్రమ హంస,
వివేక్గనందులు ర్గగ భక్తతలో భగవగర్గధన చేశగరు. శ్రర రమణులు చినితనం
లోనే అదైవతానుభయతి ప్ ండి ఒక్ విశిషు మారా ం తోరక్గురు. అరవిందుల
విధానం వేరు. సదా శివ బరహేమనుురలు వేంక్టాదిర సగవమి మొదట వెైదిక్ం గగ
ఉంటూ, తర్గవత దానిి అధిగమించి అవదూతల ైనారు. వెైదిక్ నిషు లో
ఉండేవగర్ిక్త ఆదార్ి వదలటం మహా క్షు మే. ఒక్ొుక్ుర్ిది ఒక్ోు తోరవ.
అనువగద రూప్ంగగ శేష్గదిర సగవమి వగర్ి క్ెైంక్రాం చేయ్తగినదే “అని
ప్ో ర త్హించి దీవించారు. తమిళం లో ఉని సగవమి చర్ితరను “శ్రర శేష్గదిర సగవమి
అధిష్ు గన సభ –ఊనీ లూరు ప్రచుర్ించారు. శ్రర క్ులు౦దై ఆనందసగవమి ఆ చర్ితలోని క్ొనిి విశేష్గలను వగాసగలుగగ తమిళ ప్తిరక్లలో ర్గశగరు. సగవమి చర్ితరను
ఆమయలాగరం తలుగులో అనువగదం చేసి ప్రచుర్ించటానిక్త ఆ ఆదిష్ు గన సభ వగరు అంగలక్ర్ించారు. అలా తలుగులోక్త వెలుగు చూసింది సగవమి చర్ితర.
ప్రమ భాగవతోతత ములు, అదైవతామృత ప్రసగరక్ులు మచిల్లప్టిం క్గలేజి పిరని్ప్గల్ ఎందర్ిక్ో మారా దర్ిశ బహు గరంధక్రత లలితా ప్ర్గభాటాుర్ిక్ అమామవర్ి
ఉప్గసక్ులు శ్రర భాగవుల క్ుటటంబ ర్గవు గగరు ఆంగల ం లో సవివరమెైన ఉప్ో దాఘతం ర్గశగరు. దాని సగర్గంశం క్ులప్త ంగగ తలుగులో తలుసు క్ొందాం. “సగవమి
క్లిుత వాక్తతక్గదు 1870 లో ప్ుటిు 20 వ శతాబు ం లో సిదు ప్
ి ందారు. వగర్ి అనుగరహ ప్గతురలు క్ూడా ఆక్గలన వగర్ే. ఆధాాతిమక్ చింతన క్ల ముముక్షువులక్ు
ఈ గరంథ౦ అమయలామెైనది. సగవమివగరు బాలాం లోనే వేదం శగసగతరలు సగధించారు. జాఞన సిదు ి క్లిగే దాక్గ జప్ం అనుష్గునం క్ొన సగగించారు. చనిప్ో యిన తన
తలిల క్త క్రమక్గడ చేశగరు. శంక్ర భగవతాుదులు లాగగనే. తర్గవత జాఞనియిై “రమతే బాలోనమతత వ దేవ”అనిసూక్తత సగవమివగర్ిక్త సర్ిగా గ సర్ిప్ో యింది.
వగాసక్ుమారుడు శ్రర శుక్మహర్ిషని చూసి సీత ల
ి ు సిగా ుప్డక్ప్ో వటం భాగవతం లోని క్థా విశేషం..శ్రర శేష్గదిర సగవమి సుృశించినా సీత ల
ి ు మనో విక్గరం ప్ ందక్ ప్ో వటం
19-20 శతాబుులలో అప్ూరవ విషయ్ం య్దారుం. ఈ ర్ోజులోల సగమానా సిదు ులునివగర్ే దూర దరశన దూర శరవణాలు క్లిగిఉంటే అప్ూరవ సిదు ులు ప్ ందిన
మన సగవమి వగర్ిక్త అవి ప్ుషులంగగ ఉనాియి అనటానిక్త సందేహమే లేదు.
సగవమి అనేక్ శక్ుతలు క్లిగి ఉండచుు అనేక్ులక్ు మారా దరశనం చేసి ఉండచుు మహా తప్స్ంప్నుిలు అయి ఉండవచుు. అంతమాతారన ఆయ్న చర్ితర
చదవగలా అని పిసత ుంది. ఒక్ భక్ుతడు ప్గరర్ిుసేత, సగవమి అనుగరహిసేత వరషం క్ుర్ిసింది.. క్షణ క్గలం లో ఒక్ు పైసగ క్ూడా ఖరుు చేయ్క్ుండా నేటి సైన్స్ క్ు అలా
క్ుర్ిపించే సతాత ఉందా ?.అది దేశ క్షేమానిక్ేగగ జర్ిగింది. ఇంతక్ుముందుని శ్రర శృంగేర్ి శంక్ర్గచారుాల చర్ితరలో ఇలాంటి మహిమలునాియి. వగరు శృంగేర్ిలో
వరదలు నివగర్ించారు. ప్రధమ ర్గషు ర ప్తి శ్రర బాబయ ర్గజేందర ప్రసగద్ గగరు శృంగేర్ిని సందర్ిశంచినప్ుడు విప్ర్లతం గగ క్ుర్ిసే వర్గషలను ఆపివేశగరు. అందుక్ే దేశ
క్షేమానిక్త భౌతిక్శక్తత చాలదు ఆధాాతిమక్ శక్తతక్ూడా క్గవగలని మన శగసగతరలు దయఘ ష్ించాయి. ప్ర్గతి సంధానం,అభాాసం చేసే ర్గజక్ీయ్ నాయ్క్ులు ఒక్ర్ే చాలరు.
శ్రర శేష్గదిర సగవమి శ్రర రమణులు, శ్రర శృంగేర్ి విదాా శంక్ర భారతి, శ్రర క్ంచి చందర శేఖర్ేందర సరసవతి వంటి మహన్నయ్ులు క్ూదాదేశగనిక్త అవసరం. ర్గజేందర ప్రసగద్
గగర్ిలాంటి ర్గజరుషలు క్గవగలి. ఈ విషయ్ాలను సగవమి చర్ితర మనక్ు బో ధిసత ుంది.

సరసభారతి ఉయ్యారు

71

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

జీవనుమక్తత ఉందా లేదా సిుత ప్రజుఞలు ఎలా ఉంటారు అని ప్రశిలక్ు సగవమి చర్ితర సజీవ సమాధానం చబుతుంది. అటట రమణ మహర్ిష ఇటట వెంక్టాదిర సగవమి
ఇదు రూ జీవనుమక్ుతలే. క్గని విభిని ర్లతులలో క్నిపించారు అంతే..సగవమివగర్ి బో ధలు ఉప్వగసం నిర్గహారం అంటే ఏమిటి వివర్గలునాియి. మనక్ు జీవితం
లో వచేు సమసాలు వగటిక్త ప్ర్ిష్గుర్గలు మారా దరశక్ సూతారలు అన్ని ఉనాియి. సగవమి భగవదంశగగ జనిమంచారు. అంటే వగర్ి చర్ితర భగవంతుని చర్ితేర.
భక్ుతలక్ు సరవ దేవతా రూప్ంగగ క్నిపించారు. ఆయ్న క్ీరతనం భగవదు
ా ణ క్ీరతనమే. దయ్ా సింధువు అయిన సగవమి ఇప్ుటిక్ీ భక్ుతలను ఆవేశించి హితబో ధ
చేసత ునాిరు. శ్రర విశగఖ గగర్ి అనువగదం వలన ఆంధురలక్ు శ్రర వెంక్టాదిర సగవమి మర్ింత సనిిహితులౌతారు –”శగంతా మహంతోనివసంతి సంతః –వసంత వలోలక్
హితం చర౦తి” “అనాిరు శ్రర తిరప్ుర్గరహసాం వంటి ఉతత మోతత మ గరంథాలు ర్గసిన డా భాగవతుల క్ుటటంబ ర్గవు గగరు.
తిరు వనాిమల ై లో శ్రర శేష్గదిర సగవమి –జీవుడు –ఉప్గధి అను సందానక్రత లు 25పేజీల భాగవతుల వగర్ి ఇంగలలష్ రచనక్ు శ్రర విశగఖ గగరు చేసిన తలుగు
అనువగదం లో మర్ి క్ొనిి విశేష్గలు. “ప్రముఖ ఆంగల క్వి లాంగ్ ఫలో తన క్వితలో “మనం మనజీవితాలను మహో నితంగగ చేసుక్ో గలం.మరణక్గలం లో
క్గలం అనే ఇసుక్మీద మన ప్గదముదరలను మనవెనక్ వదలగలం. “అని మహాప్ురుషుల ఈవితాలు మనక్ు జాఞప్క్ం చేసత ునాియి అనాిడు. సిదుప్ురుషులు
శ్రర శేష్గదిర సగవమి సిుత ప్రజుఞలు.

జీవితమంతా తిరువనాిమల ై లోనే గడిపి అక్ుడే తుది శగవస వదిలిన మహాతుమలు. చినితనం లో ఆయ్నను తలిల ఒక్

దేవగలయ్ానిక్త తీసుక్ు వెడితే. అక్ుడ క్ంచు క్ృషు
ణ ని విగరహాలు 12 పైసలక్ు అముమతుంటే ఒక్ విగరహం క్ొనాిరు. ఆర్ోజు ఆవరత క్ుని దగా రుని విగరహాలన్ని
అముమడు ప్ో య్ాయి. అతడు ఆశురాంతో బాల వెంక్టాదిర దగా రక్ొచిు అతనిని అభినదించాడు 14వ ఏట తండిర చనిప్ో తే తలిల మరక్తాంబ ఆయ్నుి తముమడు
నరసింహ ను పంచింది. శేష్గదిక్
ర త గ ప్ు భవిషాతు
త ఉందని తాతగగరు చప్గురు. ప్ుటటుజాఞని అయిన శేష్గదిర అన్ని అతి తవరలోనే నేరుుక్ొని సరవ శగసత ి
ప్గరంగతుడైనాడు. దేవగలయ్ానిక్త లేక్ సమశగనానిక్త వెళ్ల జప్ం చేసేవగడు. తలిల వివగహ విషయ్ం తసేత వదు నే వగడు. ప్రప్ంచ విషయ్ాలన్ని అవగతం
చేసుక్ొనాిడు. గదిలో ఉంచి తాళం వేసత గదిలో లేడు.అనింమీద శరదు లేదు.నేలమీదా ర్గళళపైనా ప్డుక్ొనే వగడు. పిలిచిన వగర్ింటిక్త క్గక్ుండా పిలవని వగర్ింటిక్త
వెళళళవగడు ఇదే అదును అనుక్ొని తలిల ఒక్ర్ోజు “సత్ంగతేవ నిస్ంగతవం “అనే శంక్ర్గచారా భజగోవింద శోలక్ం చదివి,అరుణా చల అని మయడు సగరుల ప్లిక్త,క్ళళళ
మయసింది. అదే ఆమె చివర్ి ఉప్దేశం అనిపిసత ుంది.

తర్గవత అరుణాచలం వెళ్ల 40 ఏళళ శేష జీవితానిి అక్ుడే గడిప్గరు
వెంక్టాదిరసగవమి

1929 లో అక్ుడే సిదు ప్
ి ందారు. అక్ుడ ఏ

దేవగలయ్ానిక్ీ

వెళళళవగరు

క్గదు

వీధులోల

తిర్ిగేవగరు.

సిదు ప్
ి ందాక్క్ూడా ప్రజలతో సంబంధం క్లిగి ఉనాిరు. ఈర్ోడ్ ర్ెైలు
సేుషన్స క్ు ర్ెండుమెైళళ దూరం లో ఉని వీరప్ున్స సతరం లో ఉంటటని
శ్రర శివర్గమ క్ృషణ య్ార్ లో ఆవేశించారు. ఈయ్న తలిల క్గవేర్ి అమామళ్.
ప్వితర చర్ితురర్గలు. భరత ర్ెవెనుా ఉదయ ాగి. వీర్ిక్త నలుగురు క్ుమార్ెతలు
ఇదు రుక్ుమారులు. చివర్ివగడే శివర్గమ క్ృషణ . క్గవేర్ి అమామళ్ 40
ఏళళళ అనిం తిననే లేదు. సుబరహమణా సగవమి భక్ుతర్గలు. ప్ళళళ
ప్గలు మంచిగంధం క్లిపిన న్నళళళ ఆమె ఆహారం. తిరువగస నలూ
ల రు
లోని శ్రర అయ్ావల్ లాగగ దివా శక్ుతలిి సగధించింది. ఆమె ఇంటిక్త
క్గవేర్ినది ఒక్ మెైలు దూరం. వెళళలేక్ ప్ తే క్గవేర్ి ఆమె
ప్ూజాగృహం పైనుంచి ప్రవహింప్ జేసి సగినం చేసేది. ఆమె బరతిక్త
ఉండగగ ఆశక్ుతలు ఎవర్ిక్ీ తలియ్దు.
ఒక్సగర్ి తిరువనాిమల ై వెళ్ల ఒక్ సతరం లో ఉదయ్ం ప్ూజలో
ఉండగగ శ్రర శేష్గదిర సగవమి అక్సగమతు
త గగ వచిు ఆక్లిగగ ఉంది ఆహారం
క్గవగలి అంటే నెైవేదాప్ు అరటిప్ండు ఇసేత సగం తినగగ ఏడేళళ
శివర్గమ క్ృషణ య్ార్ అక్ుడిక్త ర్గగగ సగవమి మిగిలిన సగం ప్౦డు
ఆతని నోటల ో క్ుక్గురు. అది ఆబాలుడిక్త ఇచిున దీక్ష ఏమో
అప్ుటినుంచి అయ్ార్ గగర్ే వెంక్టాదిరసగవమి సిుర్ిట్స గగ ఆవేశించారు.
ఇదే సిుర్ిట్స మీడియ్ం.. 20 ఏళళళ గడిచాయి. క్గవేర్ి అమామళ్ క్ోరగగనే
సగవమి క్లలో క్నిపి౦చి, తాను భయతమెై అంటే సిుర్ిట్స గగ అయ్ార్ దేహం లో ఉనాినని చప్గురు. ఆసిుర్ిట్స సగవమి మాటాలడినటేల మాటాలడేది. అవే హావభావగలు
క్ూడా. ఒక్ గేము లాఆడేవగరు. ఒక్ ప్లుని క్ొయ్ాప్లక్, దాని వెనక్ అడుగున ఉని ర్ెండు లంక్ేలపై ఉంటటంది దానిముందు ఒక్భాగం పై ఒక్ రంధరం అందులో
పటు టానిక్త ఒక్ పని్ల్ ఉంటాయి. ప్లక్ క్తంద తలల క్గగితం పడతారు. మొదట అయ్ార్ ఆ ప్లక్ తాక్ే వగడు. ఆయ్నలో ఆవేశించిన సగవమి ప్లక్ను నడిపేది
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సమసత భక్త శిఖామణులు

అప్ుుడు క్గగితం పై పని్ల్ ర్గసిన అక్షర్గలూ క్నిపించేవి. అ౦దులోసగవమి సందేశం ఉండేది. క్ొంతక్గలం తర్గవత క్గగితం తీసేశగరు. అయ్ాార క్ే ఏమి
ర్గయ్ాలలో సుుర్ిం చేది.దానిి చపేువగడు.అయ్ార్ ముఖతా శోరతలు సగవమి వగర్ి ర్ెండుమయడు గంటల ఉప్నాాసం వినగలిగేవగరు. అవి ప్గరమాణిక్
ఉప్దేశగలు. సగమానాంగగ అయ్ార్ మామయలుగగ నే ఉండేవగరు సమాదిలోనే సగవమి ఆవేశించేవగరు. ఆ క్ొయ్ా ప్లక్ సహాయ్ంతోనే సగవమి వగర్ి ఉప్ దేశగను
ఒక్ పదు ప్ుసత క్ం లో ఒక్ చిని ప్ుసత క్ం లో అయ్ార్ ర్గశగరు. వీటిని” జీవా ప్రదర్ిశని”,అనేపేరుతో మొదట ఆతర్గవత “మోక్ష ప్రదర్ిశని “అనే పేరుతొ తమిళ
మాసప్తిరయ్ాలో ప్రచుర్ించారు. ఆతర్గవత సగవమి వగర్ి శిషుాలు శ్రర శేష్గదిర సగవమిగళ్ అధిష్ు గనం అసో సియిేషన్స-ఉంజులూరు “ గగ ఏరుడి వీటిని ప్రచుర్ించి,
సగవమివగర్ి సమాధి క్ూడా నిర్ిమంచారు. ఇక్ుడ శగసోత ర క్త ంగగ ప్ూజాదిక్గలు జరుగుతాయి. మధురలో ఉంటటని సిదుప్ురుషులు శ్రర క్ులం క్ుడై ఆనంద సగవమి
1932 లో శర్ేరం చాలించి, ఆయ్నక్ూడా అయ్ార్ర శర్లర౦ లో ఆవేశిచేవగరు. మధురలోని అరసవగది లో వీర్ి సమాధి నిర్ిమంచారు.
శివర్గమ క్తరషణయ్ర్ గగరు 61 వ ఏట 3-3-1974 న మరణించారు. తనక్ు మారునిలో ఆయ్న శేష్గదిర సగవమి సిుర్ిట్స గగ ఉనాిరు.ఇప్ుుడుక్ూడా ఆసిుర్ిట్స
రూప్ం లో వగర్ి బో ధలు వినగలం. శ్రర క్ుజుమణి నార్గయ్ణ శగసిత గ
ి గరు శేష్గదిర సగవమివగర్ితో సనిిహితంగగ మెలగినవగరు. వీరు తమిళం లో సగవమి వగర్ి జీవిత
చర్ితర ర్గయ్క్ప్ో తే ఎవర్ిక్ీ తలిసేదిక్గదు.. దీనిి తలుగులోక్త సరళభాషలో అనువదించిన శ్రర విశగఖ మహో ప్క్గరం చేశగరు “అని భాగవతుల క్ుటటంబర్గవు గగరు
గ ప్ు సందేశగనిి ముందు మాటలుగగ ర్గసి మహో ప్క్గరం చేశగరు.
క్గ౦చీప్ురం లో అందరూ భవా జీవులే. అందులో క్గమక్ోటిశగసిత గ
ి గరు ముఖుాలు. ఈయ్న సచుర్ితర గమనించి వేలియ్యర్ివగరు అప్ుుడప్ుుడు శగసిత గ
ి గర్ిని
ఆహావనించేవగరు. వళళరు గగరమసుతలు ఆయ్నక్ు సక్ల వసతి సౌక్ర్గాలు క్లిుంచి తమ గగరమం లోనే శగసిత గ
ి గర్ిని ఉండేటల ట చేశగరు. వీర్ిది క్ౌ౦డినాస గోతరం.
ప్ుతరసంతానం లేదు. అనిగగర్ిపిలలలేి తమ సంతానంగగ గగర్గబంగగ చూసుక్ోనేవగరు. అనిగగరు చిదంబర శగసిత గ
ి గర్ిక్త వెంక్ట రమణ శగసిత ,ి నరసింహ శగసిత ి
క్ుమారులు, సుందర్గంబ, మరక్తం ప్ుతిరక్లు. పదాుయ్న వేదం వేదాంగగలలో నిష్గణతుడు. పళ్ల అయి పదు వగర్ి బలవంతం మీద దాంప్తాం చేసి, క్గశ్రక్త వెళ్ల
సనాసించి, 1904 లో సిదు ప్
ి ందారు. మిగతాముగుారు క్నివగర్ి ఆధీనంలోనే ఉనాిరు.
అందం క్ుశగగరబుదిు ఉని మరక్త౦ అంటే తండిరక్త మహా పేరమ.. క్గవానాటక్గలు ఆమెక్ు చపిుంచారు. య్ుక్త వయ్సుర్గగగనే ప్ురుక్ుత్ గోతీరక్ుడు శ్రర
విదయ ాప్గసక్ుడు వరదర్గజుక్తచిు పళ్ల చేశగరు. వీర్ిదురూ అనోానాంగగ క్గప్ురం చేశగరు. సౌందరాలహర్ి మయక్ ప్ంచశతి ఆమెక్ువగచో విదేయ్ం. వివిధగగరమాలనుండి
వేదం శగసగతరలు నేరవనిక్త విదాారుులు వీర్ింటిక్త వచిు గురుక్ులవగసంగగ ఉండేవగరు. క్గమక్ోటి వంశ్రక్ులు సతాభాషణులు వగర్ేమి చపిునా తప్ుక్ జర్ిగేది. ఆ
వంశం వగర్ిని జయశుాలు అనేవగరు. వరదర్గజు తముమడు ర్గమసగవమి అనిక్ు సర్ి సగటైన వగడు. సో దరులక్ు అనోానాత ఎక్ుువ.
వరద ర్గజు దంప్తులక్ు సంతానం క్లగలేదు. దానాలు హో మాలు తీరుయ్ాతరలు అన్ని చేశగరు. క్గమక్ోటి శగసిత ి తమ ఆర్గధా దేవత క్గమాక్షమ దేవిని క్ుమారునిక్త
సంతాన భాగాం క్లుగ జేయ్మని ఆర్ితగగ ప్గరర్ిుంచేవగరు. ఒక్ ర్గతిరక్లలో “నాక్ు వెని నెైవేదాం పటటు. నా జాఞనక్ళతో ప్ుతురని అనుగరహస
ి త గ “ ”అని చప్ుగగ
అలాగే చేయ్గగ క్ొదిుక్గలానిక్త మరక్తం గరావతి అయింది. 22-1-1870 శనివగరం హసగత నక్షతరం క్నాా ర్గశిలో శిశువు జనిమంచగగ “శేష్గదిర “అని పేరుపటాురు..
ర్ెండేళళ వయ్సులోనే శేష్గదిర మిటు ,ప్లాలలు చూసుక్ోక్ుండా ప్ర్ిగేతవగడు.
ేత
తండిర వరదర్గజుప్రక్ు ధాానముదరలో క్ూరుునేవగడు. మయడవ ఏడు గురుసుతతి
మయక్ ప్ంచశతిలో క్ొనిి శోలక్గలు నేర్గురు. తదేక్ ధాానం తో చదివేవగడు. అలల ర్ల లేదు ఆగమయ ఎరుగడు. నాలుగవ ఏట తలిల వెశ
ై గఖ ఉత్వగలక్ు వరద ర్గసగవమి
గుడిక్త తీసుక్ు వెడితే, అక్ుడ ఒక్ అంగడిలో ర్ెండు అంగుళాల బాలక్ృషు
ణ ని క్ంచు విగరహాలు చూసి ముచుటప్డి అడిగిత అమమ దానిి 12పైసలక్ు క్ొనిది.
అదే ఆవరత క్ుడిక్త బో ణీఆర్ోజు. ఆలయ్ం లోదరశనం చేసుక్ొని ఇంటిక్త వెళాళరు. మర్గిడు ఉదయ్ం తల్లల క్ొడుక్ు ఆ వీధిలో వెడుతుంటే నినిటి వరత క్ుడు బాల
శేష్గదిరని అమాంతం ఎతు
త క్ొని ముదాుడి “న్నది బంగగరు చేయిార్గబాబయ. బొ మమలిి ఇలా ముటటుక్ోనాివో లేదయ , నిని బొ మమలన్ని అముమడు ప్ో య్ాయి న్న బో ణీ
మంచిది “అని మెచాుడు. అ ర్ోజునుంచి శేష్గదిరని “హిరణా బాహువు “అని పిలిచేవగరు అందరూ. ఆ బాలక్ృషణ విగరహం ఆయ్న దేవతారునలో చాలా ఏళళళ ఉండి
ప్ో యింది. ఇప్ుటిక్ీ ఆ వంశ్రయ్ుల చేత ప్ూజలు అందు క్ొంటో౦ది.
అయిదవ ఏట మంచి ముహూరత ం లో అక్షర్గభాాసం చేశగక్, ఆయ్ుషాహో మం జిర్ిపి శ్రర విదాా గురువుల ైన తాతగగరు క్గమక్ోటి శగసిత గ
ి గర్ిచేత క్ుశగగరం తో శేష్గదిర
నాలుక్పై సగరసవత మహాబీజం, సగరసవత దశ శోలక్ మంతరం ఉలేల ఖింప్ జేశగరు. ఆ మంతరం తో అభిమంతిరంచిన ఆవుప్గలను అనిప్గరసనగగ చేయించారు. క్గగితం
పై ప్ంచాక్షర్ి అష్గుక్షర్ి వగరసి బాలునితో మయడు సగరుల అనుశగరవిక్ ప్దు తిలో ఉప్దేశించారు. విదావంసులక్ు బహుమానాలిచిు పిలలవగనిని ఆశ్రరవ ది౦చ మని
క్ోర్గరు. తర్గవత బడిక్త ప్ంప్గరు. అమరక్ోశం మయడుక్గ౦డలను ఒక్ు నెలలోనే నేర్ేుశగడు. మయడేళళళ అయిేాసర్ిక్త క్గవగాలు చంప్ువు, నాటక్ అల౦క్గ
ర్గదులలో ర్గటట దేర్ి అసగమానా ప్గండితాం సగధించాడు. తమిళ గరంథాలు,క్ంబ ర్గమాయ్ణం, తిరుక్ురళ్,నాలడియ్ార్ లలో విశేష ప్గండితాం ప్ ంది
క్రతలామలక్ం చసుఒని అసమాన ప్రజఞ ా దుర్లండు బాలమేధావి శేష్గదిర.
విదవత్ సభలలో శేష్గదిర పేరు మారు మోగింది. ఏ విషయ్ం మీదైనా ధార్గళంగగ శగరవాంగగ ప్రసంగించేవగడు. క్ండగల క్వితవమయ చపేువగడు. ఉప్నయ్నం
తర్గవత తరు వగాక్రణాల అంతు చూశగడు.తాతగగర్ి వదు . క్ొనిి మంతరం రహసగాలు నేర్గుడు. ప్రసు గనతరయ్ం అభాసించాడు. వేద ప్గఠశగలలో క్రమాంత
వేదాధాయ్నం ప్ూర్లత చేశగడు. నాాయ్ శగసత ంి నేర్గుడు.
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ర్ోజూ విదాాలయ్ానిక్త వెళళళ ముందు తండిరక్త నమసుర్ించి వెళళళవగడు. ఒక్ర్ోజు అలా చేసత ుంటే తండిర వరద ర్గజుక్ు భావోదేరక్ం తీవరమెై “నాయ్నా !ర్ోజు ఎందుక్ుర్గ
నమసగురం నాక్ు. మీ అమమక్ు నమసుర్ించు అది చాలు “అనాిడు “నాక్ు మీర్ిదురూ సమానమే నానిగగరూ. భక్ీత, పీరతి లలో తేడా చూప్లేను ““అని వెళాళడు.
క్ొడుక్ు వెళళగగనే భారా మరక్తః౦ తో “ప్ండంటి బ్బడ్ ను క్నాివు దా౦ప్తాం లో నాక్ు సహధరమ చార్ిణవి
ి గగ పేరుప్ ందావు తముమడిక్త సంతానం లేదు మన
నరసింహ ను దతత త చేసుక్ోవగలని అనుక్ొంటటనాిడు. వగడి క్ోర్ెు తీరుటం మన విధి. క్ొదిుక్గలం లో శేష్గదిర ప్రఖాతుడౌతాడు. నాక్ు ఇహలోక్ య్ాతర
చాలించటానిక్త సమయ్మెైంది అని అమమవగరు చప్గురు. ఇవగళళ ర్ేప్ో నేను వెళ్ళప్ో తాను. శేష్గదిర బాగగ లబు ప్రతిషుుడు అయ్ాాక్ ఆ ఆనందం చూసి నువువ
క్ెైవలాం ప్ ందుతావు “అనాిడు వరదర్గజు భారా మరక్తం తో. ఆమాటలు విని ఆమె మయరుప్ో యింది. తేరుక్ునాిక్ “ధైరాం క్ోలోుక్ు. అనిిటిక్ీ ఈశవరుడినే
నముమ. ఆయ్న ఇచుప్రక్గరమే అంతా జరుగుతుంది “అని చపిు ఊరడించాడు.
మర్గిడు య్ధా ప్రక్గరం నియ్మప్రక్గరం క్గరాక్రమాలు ప్ూర్లత చేసి భోజనం చేసి ఉప్నిషతు
త లు చదువుక్ొని, ప్రదయ ష క్గలం లో ఏక్గమరనాధుని దర్ిశంచి, ఇంటిక్త
వచిు ఏమీ తీసుక్ోలేదు. క్గసేప్టిక్త అతిసగర విర్ేచనం అయి అందరూ ఆయ్న అనుక్ోనిటేల అవుతుందేమో నని భయ్ప్డుతూ గుడల న్నరు క్ుక్ుుక్ొని బొ మమలాల
నిలబడా్రు. దుఃఖిసుతని శేష్గదిరని దగా రక్ు పిలిు”నాయ్నా ! అతి సగరం లో క్ొన ఊపిర్ి ఉనింతవరక్ు జాఞప్క్ శక్తత ప్ో దు.. ”అతి సగర్ేతు మరణం యోగినా మపి
దురల భం “ అనాిరు పదు లు. నా అదృషు ం క్ొదీు ఆ వగాధి నాక్ు వచిుంది. ఇక్ మనసు తతత ేం పై లగిం చేసత గను. ఎనిి శగసగతరలు చదివినా అనుభవ జాఞనానిక్త
మించింది లేదు అని గురుతంచుక్ో. అనిిజాఞనాలలో అదే గ ప్ు “అని బో ధించి ధాానమగుిడై వరదర్గజు దేహ తాాగం చేశగడు. తండిర మరణం తో శేష్గదిరక్త దుఖం
తోప్గటట, వెైర్గగామయ క్లిగింది ‘
తండిర చనిప్ో గగనే 14 ఏళళ మనవడు శేష్గదిరని క్ోడలు మరక్తం ను తాతగగరు క్గమక్ోటి శగసిత గ
ి గరు వగళళరుక్ు క్ు తీసుక్ు వెళాళరు. తాతగగర్ి వదు ప్రసు గన
తరయ్ం ప్ూర్ితచేశగడు. క్గమక్ోటి శగసిత ి గగర్ిపఅ
ై ప్గర క్రుణ ఉండేది క్గమాక్షమ దేవి క్త. వీర్ివదు ఎందర్ో మంతోరప్ దేశం ప్ ందారు. సర్ పిటి తాాగర్గజ చటిు గగర్ి తండిర
ప్ టిు మహాదేవ చటిు శగసిత గ
ి గర్ి వదు మంతోరప్ దేశం ప్ ంది, విశేష ధనం ఆర్ిీంచారు.గురు దక్షిణగగ నాలుగు వేల రూప్గయ్లు ఇవవబో తే, చిరునవువతో వదు ని
తీసుక్ోలేదు. అప్ుటిక్త శగసిత గ
ి గర్ి వయ్సు 80.సర్ సిపి ర్గమసగవమి అయ్ార్ మాతామహుడు శగసిత ి గగర్ిని భాగవత ప్రవచనం చేయ్మని క్ోరగగ, తన ఆర్ోగాం
సర్ిగగ లేదని మనవడు శేష్గదిరని ప్ంప్గరు. తలిల తోప్గటట వెళ్ల ఒక్ు ఏడాది క్గలం శేష్గదిర అక్ుడ భాగవత ప్రవచనం చేసి అందర్ిన్న ఆశురాం లో ముంచతాతడు.
శగసిత గ
ి గర్ి ఆర్ోగాం బాగగ క్షమణించింది. మయడు నెలలు మంచం లోనే ఉనాిరు. తాతగగర్ి ఆర్ోగాం క్ుడుబడగగనే, క్ంచిక్త వెళ్ల అక్ుడ ఉప్నిషద్ బరహమం అని
పేరుప్ ందిన శ్రర క్ృష్గణనంద సగవమిని ఆశరయించి శేష్గదిర తనక్ు సనాాస దీక్ష ఇవవమని క్ోర్గడు. దీక్ష ఇవవగగ ఆయ్న వదు వేదాంత శరవణ౦ చేశగరు శేష్గదిర సగవమి
మాధుక్ర వృతిత చేబటు లేదు తలేల క్ొడుక్ులిదు ర్ిక్ీ వండి పటేుది. మయడు నెలల తర్గవత దామల్ అనే గగరమం లో అక్ుడ బరహామనంద మహర్ిష పేరు తో క్గమక్ోటిశగసిత ి
గగరు విదేహ ముక్తత చందారు.
మరక్తం గగరు చాలా ఉదాసీనంగగ ఉండేవగరు. ఎప్ుుడూ మౌనమే.. మయడుప్ూటలాసగినం ఎక్ుువ క్గలం ధాానం. ఏక్ భుక్త ం. క్ొడుక్ు గుణాతిశయ్ంపై
అమిత పేమ
ర ఆమెక్ు..శేష్గదిరక్త 15వ ఈటా పళ్ల చేయ్ాలని అనుక్ొనిది. ర్గమల్ గగరమం లో అతని మేనతత క్ూతురు గుణవతి క్గక్తని ఉంది. ఆమెను క్ొడుక్ుు
చేసుక్ోవగలని తలిల ఆర్గటం వగళళక్ూ ఇషు మే. ఎవర్ిన్న సంప్రదించక్ుండా ముహూరత ం పటిుంచమని అని ర్గమ సగవమి జయషుాలతో సో దర్ి వెంక్ట లక్షిమ చపిుంది.
ఆయ్న “శేష్గదిర జీవితం లో ప్ర్ివగరజక్ యోగం ఉంది సనాాసి అవటం ఖాయ్ం. ఆపై న్నఇషు ం “అనాిడు. అనిమాటలక్ు తలల బో యింది. విఫలమెై ఇంటిక్త వచిుంది.
జప్ం చేసత ుని మరక్తం చవిలో ఈమాటలు ప్డా్యి. ర్గమసగవమి చపిుంది తప్ుక్ుండా జరుగుతుంది అని ఆమె విశగవసం.. ప్ది ర్ోజులోల క్గక్తని పళ్ల జర్ిగిన
వగరత తలిసింది. విచారం పర్ిగి ఏక్భుక్గతనిి వదిలి ఉప్వగసం ఉండేది. చిక్తు శలామెైంది. తముమడు నరసింహ శగసిత ి చనిప్ో యినటట
ల క్బుర్ చిుంది. ఇవన్ని క్లిసి
మర్ింతక్ు౦గి ప్ో యి మంచమెక్ుత ంది.నెలర్ోజులు సనిిప్గత జవరం తో బాధప్డి౦ది. మందులూ మాక్ులు లేవు. క్గర్లతక్ శుక్ల దశమి నాడు క్ొడుక్ు శేష్గదిరని
దగా రక్ు పిలిు “నాయ్నా ! నా ప్ని అయిప్ యింది. ననుి వదిలి వెళళక్ు “అని హెచుర్ించి, మర్గిడు ఏక్గ దశి నాడు క్ొడుక్ును పిలిచి “సత్ంగతేవ
నిస్ంగతవం “శోలక్ం మయడు సగరుల చదివి “క్గశగా౦తు మరణానుమక్తతహ్ సమరణాదరుణాచలే”అని మయడు సగరుల అని శేష్గదిర చాతీని మయడు సగరుల చరఛి చపిు,
అత డిని “అంబ శివే “క్ీరతనప్గడమని, ప్గడగగ వింటూ తానూ ప్గడుతూ ”అరుణా చల అరుణా చలా అనుక్ొంటూ క్ొడుక్ుపై ఒర్ిగి ప్గరణాలు వదిలేసింది..
తలిల మరణానిి తటటుక్ొని ధీర్ోదాతత త తో తముమడు నరసింహం తోక్లిసి మాతృ య్జఞ ం ప్ూర్లత చేశగడు. ర్గమసగవమి జయశుాలు భారా క్లాాణి ఈ సో దరులను
జాగరతతగగ క్న్న పటటుక్ొని ఉనాిరు. తనక్ుని పితారర్ిీతం తో ర్గమసగవమి, సీవయ్ ఆరీనతో క్ుటటంబానిి ఏ లోటట ర్గక్ుండా ప్ో ష్ిసత ునాిడు. శేష్గదిరక్త ఇంటోల
ఉండాలని పించలేదు. తన ప్ూజా గృహం లో తానూ చితిరంచుక్ొని అరుణా చలేశవరుని చితరం, క్గమాక్షమ దేవి శ్రరర్గమ ప్ర్ివగరం చితారలు ఉంచి నితా ప్ూజ
చేసేవగడు. సగినం చేసి ప్ దుుని 5గంటలక్ు క్ూరుుంటే మధాాహిం ప్నెిండుక్ు క్గన్న లేచేవగడు క్గదు. వేళక్ు భోజనం చేసేవగడుక్గడు. క్ొనిిర్ోజులు ప్ూర్ిత
ఉప్వగసమే. తాతగగరు ఉప్దేశించిన ష్ో డశగక్షర్ిని తీవరంగగ జపించేవగడు. గటిుగగ అరుణాచలేశవర్గ, శోణాదిర నాధా అని పిలిచేవగడు. ర్గతిరళళళ దుర్గాసూక్త ం చదివే
వగడు బరహమముహూరత ం లో నాలుగింటిక్ే లేచి సగినం చేసేవగడు. పినతండిర పినతలిల ఆర్ోగాం క్ోసం సగధన తగిాంచుక్ోమని చపిునా వినే వగడు క్గదు. ఇంటోల
క్గక్ దేవగలయ్ాలలో ఉంటూ ఉప్వగసం చేసేవగడు.
ప్ూరవం బాగగ ఇషు ంగగ శగసత ి చరులు చేసే శేష్గదిర ఇప్ుుడు వగటిక్త దూరం గగ ఉనాిడు. ఎప్ుుడూ సగినం. జప్ం ధాానం. చక్రతత ాలావర్ సనిిధిలోఎదురుగగనో
ఉతత రముఖంగగనో క్ూరుుని జప్ం చేసేవగడు. మధాాహిం ప్నెిండు దాటాక్ క్గమాక్షమ దేవి దరశనం చేసేవగడు. అనేక్ సగరుల మయక్ప్ంచశతి ప్గర్గయ్ణ

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

చేసేవగడు.వూర్ి వగరు అందరూ నిదరప్ో య్ాక్ ఇంటిక్త బయ్లేుర్ేవగడు. ర్గతిర ఉప్వగసమే.. క్ుంక్ుమ విభయతి నుదుట ప్ులుముక్ోనేవగడు. సూరుాని చూసి
సగగిలప్డే వగడు. తనలో తానూ మాటాలడుక్ోనేవగడు. వీధిలో క్నాలు క్నిపిసేత సగగిలప్డి నమసుర్ించేవగడు. పదు ల ప్గదాలక్ు వంగి నమసగురం చేసేవగడు.
“ఇదేమిటి శేష్గదీ”ర ?అని అడిగిత “బారహమణ ప్గదాలూ భగవంతుని ప్గదాలు ఒక్టే “అనేవగడు.
సగవమి ఊర్ేగింప్ుక్ు బయ్లేుర్ి వసేత దార్ిలో ర్గళళళ క్గగితాలు ఏర్ి ప్గర్ేసేవగడు గమాం లేక్ుండా ప్గలూ ర్గతీర ఒక్టే తిరుగుడు. క్షురక్రమ లేదు. ర్గతిర నిదర
తక్ుువ. ఎవర్ెైనా ఏంచేసత ునాివు శేష్గదీ?
ర ”అని అడిగిత “క్రమనాశనం క్ోసం జప్ం చేసత ునాిను. ఏం జప్ం అని అడిగిత “అ౦భసా ప్గర్ే “ అనే నార్గయ్ణ
ఉప్నిషత్ లోని దానిి జప్ం చేసత ునాిను “క్గమో క్గర్లషత్ మనుా రక్గర ష్ీత్-క్గమః క్ర్ోతి నాహం క్ర్ోమి “ని లక్ష ఆవృతులు చేశగను ఇంక్గ య్ాభై వేలునాియి.
క్రమ క్షయ్ం క్గక్ప్ తే మోక్షం ర్గదు “అనేవగడు. పిచిుముదిర్ిందని అందరూ తీర్గమనించారు.
ఇంటిప్ో రు బయ్టిప్ో రు తీవరంక్గగగ ఏక్గంత ప్రదేశగనిి ఎనుిక్ొని, లేక్ప్ో త శమశగనాని క్త వెళ్ల ఉప్వగసం చేసేవగడు. ఉదయ్ం సగయ్ంతరం ఇంటోల జప్ం ప్ూర్ితచేసి
వేగవల నదీ తీరం లోని సమశగనం చేర్ి, మర్గిడు ఉదయ్ం వరక్ు జపించి ఇంటిక్త వచేువగడు. ఇలా చేసత ునిటట
ల ప్ది ర్ోజులదాక్గ ఎవర్ిక్ీ తల్లదు. తలిశగక్
“అశుదు ప్రదేశం లో జప్ం ఏమిటి “అని అక్షేపిసేత “సమశగనం రుదరభయమి. అక్ుడ చేసే సగధనక్ు రుదురడు అనుక్ూలిసగతడు. ఇతర చోటల వెయిా సగరుల చేసేత
ఎంతఫలితమో అక్ుడ ఒక్ు సగర్ి చేసేత అంతటి ఫలితం క్లుగుతుంది “అనేవగడు.
ఒక్సగర్ి శేష్గదిర బంధువులు అతడు ఇంటోల ఒక్ గదిలో ఉండగగ బయ్ట తాళం పటాురు. ఇది బాగుందని తానూ లోప్ల గడియ్పటిు నాలుగు ర్ోజులు ఏక్గంతంగగ
హాయిగగ ధాానం లో మునిగిప్ో య్ాడు. అయిదవ ర్ోజు తలుప్ు తర్ిచి చూసత అతనిలో అలౌక్తక్ శక్తత ఏదయ అందర్ిక్ీ గోచర్ించింది. ఒక్ శనివగరం ఇంటి వగరంతా
తలంటి ప్ో సుక్ోగగ, శేష్గదిర ఉదయ్ం 10గంటలక్ు శమశగనం నుంచి తిర్ిగి వచిు బాబాయి తలంటి ప్ో సుక్ోమంటే వదు నగగ. బాబాయి తలంటి బటు లు ఉదక్టం
శేష్గదిర ప్ని. ఆయ్నతో బాగగ చనువుగగ ఉండేవగడు. “ఇవగళ మీ బాబాయి తలంటట క్ొరట”అంది పినిి. క్గరణం ఏమిటి అని అడిగిత “నువువ ఇలాతిరగటం
ఇషు ం లేక్ “అనగగ “నా మీద అలగటం ఎందుక్ు ?ఎవర్ి దార్ి వగర్ిదిగగ ఉ౦ టేక్లహాలు ఉండవుక్దా “అనాిడు. పినతందిరని పిలిచి తలంటి ప్ో సూ
త తలపై నూనె
పటిు బయ్టిక్త వెళ్ల ఆక్గశం వెైప్ు చూసి లోప్లి ర్గగగ ఆక్గశం లో ఏముంది చూడటానిక్త అని అడిగిత దేవతలను అనగగ. దేవతలేనా గంధరువలు క్ూడా ఉనాిర్గ
అనగగ, ఉనాిరు. వగళళళ ఏర్గగం ఆలపిసత ునాిరని అంటే బ్బలహర్ి అనాిడు “న్నక్ు పిచిు బాగగ ముదిర్ింది ర్గ. వగళళళ నాక్ు క్నబడర్ేం “అంటే “క్ర్ిమషుులక్ు
క్నిపించరు. సవసు లంగగ ఉనివగర్ిక్ే దరశనమిసగతరు “అనగగ “న్న వెర్ిర వేయి విధాలుగగ ఉంద”ని బాబాయి సగినానిక్త లేచాడు. అతడిపిచిుక్త పళ్ల తగినమందు
అనుక్ొనాిరు ఇంటివగరంతా.
పళ్ల చేదు ాం సర్ే పిచిువగడిక్త పిలల నెవర్ిసత గరని మధనప్డా్డు బాబాయ్. తనక్ు పళ్ల చేసుక్ోవగలని ఉంట చప్ునా నిరింధం చేసేత ఇంటి నుంచి వెళ్ళప్ో తాను
“అనాిడు బాబాయ్ తో. ఇక్ మాటాలడ లేదు బాబాయ్.. క్గమక్ోటి శగసిత గ
ి గర్ి తర్గవత వేదం లో అంతటి ఘనుడు ప్రశుర్గమ శగసిత ి ఒక్ర్ోజు అనుక్ోక్ుండా ఇంటిక్త

వసేత శేష్గదిర పళ్ల విషయ్ం లో నచుచప్ుమని క్ోరగగ, దానిక్ోసమే వచాుననాిడాయ్న. జప్తప్గలు ముగించిన శేష్గదిరని శగసిత ి “సమశగనం లో శగసత ి విరుదు ంగగ
జప్ం చేసత ునాివట”అని గదిుసేత చేసతప్ుులే
ేత
దనాిడు శేష్గదిర. “నేను నెైష్ు క్
ి బరహమ చార్ిణి ఉప్గసక్ులక్ు దేశక్గలాలతోనిమితత ం లేదు “అనగగ మాటాలడ లేక్ప్ో య్ాడు
ఆఘనాప్గఠల. శమశగనం నుంచి సర్గసర్ి గృహసుతల ఇంటిక్త ర్గక్ూడదు “అనిఆయ్న అంటే “మంచిది “అని వెళ్ళప్ో య్ాడు మళ్ళల తిర్ిగి ర్గలేదు. ఏ గుడిలోనో
ఉంటాడులే అని బాబాయ్ గుండ దిటవు చేసుక్ొనాిడు.

ఒక్ ర్ోజు శేష్గదిర గుడిక్త వెళ్ల ప్రదక్షిణం చేసత ుంటే నలుగురు శిషుాలతో అప్ర దక్షిణా మయర్ితగగ అనిపించే గౌడ సనాాసిని శేష్గదిర చూసి, భావోదేరక్ం క్లుగగగ
ఆయ్న “మా శుచః ఉప్విష “అనగగ అరుగుపై క్ూర్ోుగగ ఆయ్న చూప్ులేఈయ్నక్ు దీక్ష అయ్ాాయి. ఆయ్న విశేష్గలను ప్టు ని అనే అతని దావర్గ
తలుసుక్ొని, ఆయ్న బాలాజీసగవమి అని, హర్ిదావరం నుంచి ర్గమేశవరం వెడుతూ క్ంచిక్త వచాురని చప్ుగగ సగవమిక్ూడా శేష్గదిర వివర్గలను అతని

దావర్గతలుసుక్ొనాిరు. ఇదు రూ శగసత ి చరు చేశగరు. ఆయ్నక్ు సప్రాలు వీర్ిదురూ చేశగరు. సగవమి వెళ్ళప్ో తూ ప్టు నిక్ు దేవీ మంతరం, శేష్గదిరక్త సనాాస దీక్ష
ఇచిు వెళ్ళప్ో య్ాడు. దీక్షగగ సగధన చేశగడు శేష్గదిర.

తండిర తదిునం వచిుంది. శేష్గదిని
ర ఎలాగెన
ై ా ఇంటిక్త తీసుక్ొని వచిు ఆయ్న తండిర తదిునం పటిుంచాలనిర్గమసగవమి వెదక్టం మొదలు పటిు ప్టటుక్ోనివిషయ్ం

చపిు ఇంటిక్త రమమంటే “నేను సనాాసిని. క్రమలు ఎప్ుుడయ ప్ో య్ాయి. నేనుర్గను “అని చపిునా వినక్ుండా బలవంతంగగ ఇంటిక్త తీసుక్ువచిు గదిలో పటిు తాళం

వేశగడు. తదిునం ప్ూర్లత చేసి పితృ శేషం తిని వెళళచుు అని తాళం చవి ర్ ౦టిలో దయ ప్ుక్ునాిడు. శేష్గదిర తముమడు నరసింహ శగరరుక్రమ నిరవహించాడు. పిండాలక్ు
నమసగురం చేసే సమయ్ం వచిుంది. ర్గమసగవమి గది తాళం తీశగడు. శేష్గదిర గదిలో లేడు. అవగక్ుయ్ాాడు. ఊరంతా గగలించినా క్నప్డ లేదు. యోగశక్తతతో
గదినుంచి మాయ్ంయ్ాాడని గరహించారు అందరూ.అతడిని సగమానుాడిగగ భావించటం తమ తలివి తక్ుువ తనం అని గరహించారు.

క్ొంతక్గలానిక్త శేష్గదిర క్ంచిక్త ఇరవెమ
ై ెైళళ దూరం లో ఉని క్గవేర్ల ప్గక్ం లో ఉనిటట
ల వగరత వచిుంది. అక్క్ుడ అతడి పదు మమ సుందరంబాళ్ ఉంటటంది ఆమె
ప్దేళళక్ొడుక్ు శేషు ఇతడిని చూసి తలిల తో చప్ుగగ వెళ్ల ఇంటిక్త రమమనగగ, ర్గను అంటే ఆమె ర్ోజూ నుంచీ ఆహారం తచిుచేుది.ఒక్ ర్ోజు శేష్గదీర, శేషు గుడి

ప్రదక్షిణం చేసత ుంటే, ఉతత ర ప్గరక్గరం గోడ దగా ర ప్ ని చటటుక్తంద ఒక్ పదు ప్గము క్నిపిస,ేత పిలల ాడు భయ్ప్డి అర్ిసేత ప్గము దగా రక్ుశేష్గదిర వెళలగగ ఆప్గము అతనిపై
ప్గరక్త మెడ చుటూ
ు మయడు సగరుల చుటటుక్ొని, శిరసు్ను ప్డగతో క్పేుసింది. శేష్గదిక్
ర త ప్గముక్ర్ిచిందని ఏడుసూ
త వీధిలోక్త శేషు ప్ర్ిగెతత ాడు. జనం ప్ో గయ్ాారు

నిశులంగగ భుజంగ భయషణుడుగగ శేష్గదిర క్ూరుుని ఉండటం చూసి ఆశురాప్ో య్ారు. శేష్గదిర ఇక్ుడ ఉనాిడని తలిసి బాబాయి పిన్ని చూడటానిక్త వచాురు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

సమాధిలో ఏడు భయమిక్లు ఉంటాయి అవి శుభేచు, విచారణ, తను మానసీ, సతావప్తిత ,సమసక్తత, ప్దారు భావన, తురాగ.నాలా వ భయమిక్లో ఉనివగర్ిని బరహమ
విదులన్న, అయిదు ఆరు ఏడు భయమిక్లలో ఉనివగర్ిని బరహమ విదవర, బరహమ విదవర్లయ్, బరహమ విదవర్ిషు ు లు అంటారు. సంక్లుం తో సమాధిలోక్త వెళ్ల మళ్ళళ
బయ్టిక్త ర్గవటం అయిదవ భయమిక్. ఇతరుల సగయ్ం తో వసేత ఆరవ భయమిక్. సేవచుగగక్గన్న ఇతరులసగయ్ం తోక్గన్న జాగృతి లోక్త ర్గక్ప్ో వటం ఏడవ భయమిక్.
ఇప్ుుడు శేష్గదిర ఆరవ భయమిక్ లో సమాధిలో ఉనాిడు.

చుటూ
ు చేర్ినవగరు “నమః ప్గరవతీ ప్తయిే హరహర మహా దేవ”అని ఉచైుసవరం తో ప్లుక్గగ శేష్గదిర క్ళళళ తర్ిచాడు. పిన్ని బాబాయి “నాయ్నా !న్నమహిమ

తలుసుక్ోలేక్ అప్చారం చేశగం. నువువ ఇంటిప్టటున ఉంటేచాలు “అని దుఖి౦చగగ వగళళనే ఓదార్ిు ఇంటిక్త ప్ంపించేశగడు శేష్గదిర సగవమి. అప్ుటి నుంచి
ఆయ్నది అతుాతత మ ఆధాాతిమక్ సిుతి. అదే జీవనుమక్త సిుతి. ఆయ్న అందర్ి వగడే ప్శుప్క్షాదులక్ు క్ూడా.

ఆయ్న ప్గద ధూళ్ భవ బంధక్ విమోచనం అయింది. క్గవేర్ల ప్గక్ం లో నెలర్ోజులు ఉండి,జనం పర్ిగిప్ో గగ, ఎవర్ిక్ీ చప్ుక్ుండా అక్ుడి నుంచి వెళ్ళప్ో యి

మయడు నెలలు ఎవర్ిక్ీ ఆయ్న ఆచూక్ీ తలియ్లేదు. వందల వగనిలో, చంగలుటటు లో ఉనాిడని వద౦తులొచాుయి. తర్గవత దిండమ వనం లో

క్నిపించాడు.మౌన దీక్షలో ఉనాిడు. శివగలయ్ం లోని య్ాగ శగలలో ఒక్ గది ఆయ్నక్తచాురు. తాను నెలర్ోజులు ఆగదిలో ఉంటానని తలప్ు తాళం
వేసుక్ోవచున్న ర్గతప్ూరవక్ంగగ చప్గురుసగవమి. అలాగే చేశగరు అరుక్ులు అయిదు ర్ోజులు గడిచాక్, ఆయ్న ఆగదిలో చనిప్ో తే సంప్ో ర క్షణ చేయ్ాలి్ వసుతందని

భయ్ప్డి తాళం తీసేత సగవమి నిశుల సమాధిలో క్నిపించారు. ఇక్ ఇక్ుడ లాభం లేదని శేష్గదిర సగవమి తిరువనాిమల క్
ై ు బయ్లేుర్ి వగలాజీపేట, వేలూరు
అంబయరు, తిరువతూ
త రు, జవగవజిమల , క్నిియ్ం బాడి,ప్ో రూరు మొదల ైన ఊరల మీదుగగ 1888 లో ప్ంచలింగ క్షేతరం తిరు వనాిమల ై చేర్గరు శేష్గదిస
ర గవమి
తిర్ిగి తిర్ిగి అరుణాచలం లో సిురప్డా్రు.

వగాస మహర్ిష అరుణా చలం గుర్ించి –”లలాటే తైి ప్ున్న్ ర నిటల ధృత క్సూ
త ర్ి తిలక్ః –సుురనామలాధారఃసుుర్ిత క్టి క్ౌపీన వసనః –
దధానో దుసగతర్గం శిరసి ఫణి ర్గజం శశి క్లాం-ప్రదీప్ు స్ర్ేవష్గం అరుణ గిర్ి యోగల విజయ్తే “అనే ప్రసిదు శోలక్ం ర్గశగడు. ఈ శోలఆనిి ర్ోజూ ప్గర్గయ్ణ చేసేత
ముక్తతఖాయ్ం అనాిరు శేష్గదిర సగవమి.
అనిి చోటూ
ల వదిలేసి అరుణా చలం లో ఎందుక్ు సిురప్డా్రని శేష్గదిర సగవమిని అడిగిత “ఇక్ుడే క్దా శివ, శక్ుతలు మోక్షం మేము ఇసగతమంటే మేమిసగతం అని

ప్ందాలు వేసుక్ొంటారు “అనాిరు. అరుణా చలేశవరుని ఆలయ్ం వెనక్ వేణుగోప్గలసగవమి ఆలయ్ం ఉంది. ఆయ్న వేణుగగన లహర్ిలో ప్రవశించి
అరుణాచలుడు అచలుడు అయ్ాాడని ఊహిసత గరు. ఈ క్షేతరం లో ఒక్ చోటటనే ఉండక్ుండా అంతటా తిర్ిగగరు శేష్గదిర. ఆయ్నది నడక్ క్గదు ప్రుగే. ప్గలూ ర్గతీర

సంచారమే. సనిిధి వీధిలో మొదటి ఇలుల సూరా నార్గయ్ణ శగసిత ి గగర్ిది. ఆయ్నక్ు సగవమి వివర్గలు తలుసు. సగవమి ఇక్ుడిక్త వచాురని తలిసి వెదక్టం
మొదలుపటాుర్గయ్న. ఒక్ ర్ోజు మండప్ం వదు క్లుసుక్ొనాిరు. దగా రలో ఏడు గగడిదలు మేసత ునాియి. వగటిని తాక్త క్ళళక్ు అదుుక్ునాిరు సగవమి. ఎందుక్ు

అలా చేశగవ్ శేష్గదీర అని శగసిత గ
ి గరు ప్రశిిసేత “ఇవి గగడిదలు క్గవు సప్త రుషలు ఇది వసిషు ుడు ఇది ఆసుతయడు “అని చూపిసత ూ నేలపై సగష్గుంగ నమసగురం చేశగరు
శేష్గదిర. సగవమిని ఇంటిక్త రమమంటే “ఫో ఫో “అని అదిలించారు. అది బాలోనమతత పిశగచవత్ సిుతి. ఆయ్నుి పిచిువగడుఅని ఎవరూ అనుక్ోలేదిక్ుడ.

ఒక్ గుడ్ మొలక్ు చుటిు మర్ోదానిి ఉతత ర్లయ్ంగగ వేసుక్ొనేవగరు శేష్గదిరసగవమి. అవి మటిుక్ోటటుక్ొని ప్ో యి ఉండేవి. శుచి శుభరతలు లేవు. ఏదిదయ ర్ిక్తతే అదే తిని
చేతులిి బటు లక్ు తుడుచుక్ోనేవగరు. బ్బచుగగళళక్ు తనబటు లు ఇచిు వగర్ివి తీసుక్ొని ధర్ించేవగరు. దేహాభిమానమే లేని సగవమిక్త వసగతరభిమానం ఉంటటందా
?నడక్ జనాఘలునిలా అంటే అమితవేగగ గగమిగగ ఉండేది.తేలిప్ో యినటట
ల నడిచేవగరు. నడుసుతంటే శబు ం ర్గదు. “అనిక్ేత శుచి రుక్ష”ఆయ్న జీవితం. ప్ది
నిముష్గలలో ప్ది చోటట
ల మార్ేవగరు క్నుక్ వెదిక్త ప్టటుక్ోవటం చాలాక్షు ం. పిరరలు నేలపై ఆనక్ుండా, మోక్గళళళ ముడిచి, మడమలపై ఆనిు క్ూరుునేవగరు.
దీనిిసవసిత క్గసనం అంటారు.
మందర మధుర భాష్ి సగవమి. ప్ూర్గవప్ర సంబంధం ఉండదు.ఒక్ోుసగర్ి ఎనిి అడిగినా జవగబు ఇవవరు ఒక్ోుసగర్ి ర్ెండుమయడుమాటలే జవగబు.ఎవర్ినా
ప్గడమంటే “అంబ శివే “అని మాతరమె శగరవాంగగ ప్గడి ఆపేసేవగరు ఇది తాత క్గమక్ోటి శగసిత ి గగర్ి ప్గట అని చపేువగరు. క్ూరుుని చోటనే మంచం మీద సత ంభం
మీద తాళం వేసేవగరు. ఎవర్ెైనా వసేత ఆపేసేవగరు. అరక్షణం ఖాళ్ళగగ ఉ౦ డేవగరుక్గదు.తనక్ెదురుగగ ఉని వసుతవు చేతత ో తీసుక్ొని మళ్ళళ అక్ుడే పటేువగరు.
మళ్ళళ తీసుక్ోవటం, మళ్ళళ పటు టం. తూరుుక్ు క్ూరుుని ఒక్ుసగర్ిగగ ప్డమటక్ు తిర్ిగేవగరు. వెంటనే ఉతత ర్గనిక్త తిర్ిగి చేతులపై ముందుక్ు జర్ిగి, అక్సగమతుగగ
లేచి ఆక్గశం వెైప్ు చూసేవగరు. లేక్ప్ో త సత ంభానిిప్టటుక్ొని లేచేవగరు. చేతులు వెనక్ుు క్టటుక్ొని, ఇంక్ో సత ంభం దగా రక్ు వెళ్ల క్తందా పైనాచూసేవగరు. ఆక్గశం
చూసూ
త య్ాభై సగరుల తిర్ిగేవగరు. అరచేతులిి క్ళళక్ు అదుుక్ోనేవగరు. లేక్ప్ో త హఠగతు
త గగ పదు గగ అర గంట సేప్ు నవేవవగరు. క్గరణం అడిగిత చపేువగరుక్గదు.
ఉడత వెంటా,పిలిల వెంటా ప్ర్ిగెతవగరు.
ేత
బండమ క్నిపిసేత ఎక్తు క్ూరుునేవగరు. ముని్ప్గలిటి చతత బండి వసేత , జటాుబండి లోంచి దానోలక్త మార్ి “చూశగర్గ క్ోచిబండమ
“అనేవగరు.
హో టలుల, అంగళళల,ప్చార్ల క్ొటల లోక్తదూర్ి సగమాను
ల క్తందప్డేసేవగరు.గలాలపటు తరచి డబుి వెద జలల వగరు. నాణాలు పేర్ిు పిలలలాలగగ ఆడేవగరు. ఏమి చేసినా
ఎవరూ సగవమిని ఒక్ుమాట క్ూడా అనేవగరుక్గదు..సగవమిక్నప్డితే చాలు అందరూ ప్గదాభి వందనం చేసేవగరు. వచిునవగర్ి బుదుులు మంచివిక్గక్ప్ో తే
అక్ుడినుంచి ప్గర్ిప్ో యిేవగరు. వగళళళ బలవంతంగగ వసేత దుర్గమర్గా ప్ో ప్ో అని చీదర్ించుక్ొనే వగరు. మంచి వగర్ితో మాటాలడి ఆప్గాయ్ంగగ క్ౌగి లించుక్ోనేవగరు.
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సమసత భక్త శిఖామణులు

సీత ి ప్ురుష భేదం లేదు సగవమిక్త. సీత ల
ి మీద చేతులు వేసి తోసుక్ొంటూ నడిచేవగరు. వగర్ి ఒడిలో తలపటటుక్ొని ప్డుక్ొనేవగరు. గబుక్ుున లేచి నమసగురం చేసి
“అమామ !నువువ మా అమమ క్లాాణిలా ఉనాివు “అనేవగరు. ఆడవగరందర్ిక్త సగవమి శిశువే.
మధాాహి సూరుాని తదేక్ంగగ ర్గతిర చందురని చూసూ
త మంతారలు చదివేవగరు. వరషం ఆయ్నక్ు బహు హరషం. ఆగితే క్గన్న అరుగుమీదక్ు చేర్ేవగరుక్గదు.ర్ోడల మీద
న్నళళలోల ఎగురుతూ గంతులేసేవగరు. గుడ్ లిి పిండుక్ోనేవగరుక్గడు. అలానే తడిబటు లతో ఉండేవగరు. అనిిటిక్ీ ప్రమ నిర్ిలప్త ులు. జర్ిగే ప్రతి పళ్ళక్ీ హాజర్ెై
వధూవరులను తాక్ుతూ క్ూరుుని నవువతూ తచిున గంధమంతా ప్ూసుక్ోనేవగరు. దంప్తులు ప్గదాలక్ు మొక్తుతే ”నూర్ేళళళ నూర్ేళళళ “అంటూ
వెళ్ళప్ో యిేవగరు. ఎవర్ింటోల పీనుగ లేచినా అక్ుడా సగవమి హాజరు. శవగనిక్త ముందు వెళ్ల నమసుర్ించేవగరు.అశౌచం ఎంగిలి మెైల ఏ క్ోశగనా ఆయ్నక్ు
లేనేలేవు. అదే అవధూత లక్షణం దతాతతేయ్
ర ునిలా.
ఒక్ోుసగర్ి సగవమిక్త తలంటి ప్ో సేవగరు టనుిలక్ొదీు నూనె తచిు ర్గసేవగరు. మధాలో లేచిప్ో యిేవగరు. తైలమరునే తప్ు అభాంగనం ఉండేదిక్గదు. అ వేషం తో
ప్ది ర్ోజులు తిర్ిగేవగరు. ఊర్ిలోని దుముమ అంతా ఆయ్న శర్లర్గనిక్త ప్ూసిన నూనెక్ు అ౦టటక్ోనేదిదటు ంగగ. ర్గమయ్ా అనే ఆయ్నక్ు సగవమిపై అమితభక్తత.
ప్దేళల ళగగ ప్ర్ిచయ్ం. క్గన్న సగవమిక్త ఆయ్న నితానూతనుడే. క్నిపించిన ప్రతిసగర్ల “మీర్ెవరు ఏవూరు “అని అడిగేవగరు సవతంతిరంచి ప్ర్ిచయ్ం చేసుక్ొంటే “చీచీ
ఫో ఫో ” అని చీదర్ించుక్ోనేవగరు. సగవమిని చూడక్ుండా క్షణం ఉండగలిగే వగడు క్గదు. ఎవర్ిముఖమెైనా ఒక్ సగర్ి చూసత వగళళ ప్ుటటుప్ూర్ోవతత ర్గలన్ని సగవమిక్త
తలిసిప్ో యిేవి. ఒక్ోు సగర్ి ప్టిుంచుక్ొనే వగరు క్గదు. క్నుక్ ఆయ్న ముందుక్ు ర్గవటానిక్త జనం భయ్ప్డేవగరు. ఒక్ ర్ోజు సగవమి వీధి అరుగుమీద క్ూరుుంటే,
ప్ో రుగయర్ిభక్ుతలు తిరువనాి మల ై వచిు సగవమిని చూడటానిక్త వసేత , అందులో ఒక్డిని “మహాప్గపీ స ంతక్ోడలే న్నక్ు భార్గా చీఫో “అని ఉమేమశగరు. వగడు
గిరురన తిర్ిగి వెళ్ళప్ో య్ాడు. వగళల క్ు తర్గవత సగవమి చపిుంది నిజమే అని తలిసింది.
“య్రవతారనభి సేిహః “అనే గలతా వగక్ాం ప్రక్గరం అందర్లి సమానం గగ సేిహంగగ చూసేవగరు. ఆక్లిదప్ుులక్ు అతీతులు సగవమి ఒక్ోుసగర్ి నెలర్ోజులు
ఉప్వగసం. మర్ క్ుప్ుుడు నలుగురు తినే భోజనం తినేసేవగరు. సదా ముఖం పై ఎ భావం లేక్ుండా తిర్ిగేవగరు. ఎవరర్ెైనా విసత ర్ేసి వడి్ సేత అంతాక్లిపి ఒక్
ముదు చేసి,క్ొనిి పిడక్
ి తళళళ విసత ర్ిక్త అటూ ఇటూ చలిల , ర్ెండుమయడు ముదు లు నోటల ో వేసుక్ొనేవగరు. లేక్ప్ో త వడ్ న ప్ూర్లత అవగగనే లేచిప్ో ఎవగరు. “అనిం అలా
ఎందుక్ు చలులతారు అని అడిగిత “యో భయతాఃప్రచరతనిదివగనక్త ం బలిమిచుంతొ”అంటే బలి వేయ్క్ప్ో తే రుదురడిక్త క్ోప్ం వసుతంది అనే వగరు. ఇది దేవతలక్ు బలి
అనేవగరు. ఒక్సగర్ి అరుణాచలయ్ారు “దేవతలా నాక్ు క్నిపించటం లేదే “అనగగ “సర్ిగా గ చూడు సత ంభం ప్రక్ునే నిలబడి ఉనాిరు “అనాిరు. అనాినిి
ర్ోగగరసత ుడు ప్ధాం తినిటట
ల అయిషు ంగగ తినేవగరు. క్ంబతిత లయ్నారు గుడిక్త ర్ోజూ ర్గతిరళళళ వెళళళవగరు. అక్ుడ ప్గలగగలసులతో చంబులతో జనం సిదుంగగ
ఉండేవగరు. బరతిమాలో బామాలో గగలసులు అందిసేత క్తంద ప్ో సేవగరు, లేదా ప్ుక్తులించి ఉమేమవగరు ప్గలతోనే ప్ళళళ తోముక్ోవటం,ముఖం క్డుక్ొునే వగరు.
ఆయ్న చుటూ
ు క్ుక్ులు మయగేవి. ఆప్గలు “శగవన” సంతరుణ చేసేవగరు సగవమి. ప్గల ైనా ప్ంచ భక్ష ప్రవగనాిల ైనా సగవమిక్త చాప్లాం లేదు.
ర్గమనాధ ప్ురం మాణిక్ాసగవమి క్త శేష్గదిర సగవమి అంటే అమితపేరమ.ర్ోజూ ఊర్ోల భిక్షం యితిత సగవమిక్త భోజనం పటేువగడు. సగవమి తినాిక్ే తినేవగడు
సగవమిక్నప్దక్ప్ో తే భిక్షానాినిి జాగరతత చేసేవగడు. ఒక్ర్ోజు ర్గతిర సగవమి గుడిలో క్నిపిసేత నాలుగునాలల క్తందటి భిక్షానిం ప్గతరతో తచిు ముందు పటిు మయత
తీయ్గగ భర్ించర్గనిక్ంప్ు క్ొటిుంది. క్తరములు ప్ో ర్గలడుతునాియి. ఎవవరూ దానిి తినరు తినలేరుక్ూడా. క్న్నసగవమి విసత ర్ిలో వడి్ ంచుక్ొని, అక్ుడివగరు
తినవదు ని ఎంత బరతిమాలినా వినక్ మాణిక్గానిి క్ూడా తినమనాిరు. మృష్గునిం తినింత అనుభయతి చందారు సగవములిదు రూ.
సగవమి నిదర జయించారు. అరుర్గతిర ఆసనం వేసి సమాధి సిుతి ప్ ందుతారు. ఎవర్ెైనా క్ునిక్తప్గటట
ల ప్డుతుంటే “నిదరప్ో క్ు య్ముడు ప్టటుక్ు ప్ో తాడు “అనేవగరు.
సగవమి అనుగరహం తో లాభప్డిన ఒక్గయ్న క్ృతజఞ తగగ ప్ది వేలరూప్గయ్లు సమర్ిుంచాలని క్ంబటిు లయ్నారు గుడిలో సగవమి ఉంట వెళ్ల
దూదిప్రుప్ుక్ొని తచిు ఇవవగగ దానిి ప్డక్క్ు క్ూర్ోుటానిక్త భోజనానిక్ీ వగడే వగరు. అదీముర్ిక్త ప్టిుంది భక్ుతలు దానిక్ీ నమసుర్ించేవగరు. ఈ శయ్ాాగగధ
1921 నుంచి నాలుగేళళళ క్ొనసగగింది.
మధాాహిం సగదు సతరం పరటిలో సగవమి విశగరంతి. తటాుబుటాు చీప్ురు వగెైర్గలమధేా సేద తీర్ేవగరు. చీమలుక్ుటిునా శేషశయ్నసగవమిలాగగ ప్డుక్ొనేవగరు.
ఎప్ుుడూ క్తటక్తటలాడుతూ జనమే ఆయ్న చుటూ
ు . విచితర సంభాషణ చేసత ూ అడ్ దిడ్ంగగ ప్ ంతన లేక్ుండా మాటాలడి తపిుంచుక్ొని వెళ్ల, వెళ్లప్ో యిేవగరు
సగవమి.
భగవగన్స రమణ మహర్ిష, శేష్గదిరసగవమి సమక్గలిక్ులు. సగవమియిే వీర్ిదుర్ిలో పదు . అప్ర్ోక్షానుభయతిలో ఇదు రూ సమానులే. ప్రసుర గౌరవభావగలునివగరు.
రమణులక్ు భక్ుతలు క్ొతత సో ఫగ తచిు సమర్ిు౦చి క్ూర్ోుమనిక్ోర్ితే “ఎదురుగగ ఉనిది సో ఫగ అన్న, అందులో క్ూచోవగలని నాక్ు తలియ్దా దేహానిి
మర్ిుప్ో వటానిక్త నేను శేష్గదిర సగవమిని క్గను” అనాిరట. రమణ భక్ుతర్గలు లక్షమమ అమామళ్, ఏప్ని చేసినా భగవగన్స పైనే ధాానం గగ ఉండేది. శేష్గదిరసగవమిని
చూడనే లేదు. ఒక్ర్ోజు సగవమి దరశనానిక్త బయ్లేుర్ితే ఆయ్న క్నిపించలేదు. ఏడు ర్ోజులక్ు క్నిపించారు. ఆయ్నముందు నిలబడి రమణులనే ధాానించేది.
అప్ుుడుసగవమి “అక్ుడైనా, ఇక్ుడైనా ర్ెండూ ఒక్ుటేగగ “”అనాిరట. ఆసిత క్ుల ైన సుబరహమణా శగసిత ి గగరు ధాానం చేయ్ాలనిపించి రమణులతో”ప్ూర్గణది లేహాం
సేవిసేత ధాానసిదు ి క్లుగుతు౦దంటారు నిజమేనా ?”అని అడిగిత “అలాంటి ఆలోచన వదుు “అనాిరు. క్గన్న శగసిత ి ఆ లేహాం తినాిరు. విప్ర్లత ఆలోచనలు
బయ్లేుర్ి తలతిర్ిగి తటటుక్ోలేక్ ర్గతిర తొమిమదింటిక్త గుడిలో ఉని శేష్గదిర సగవమి దగా రక్ు వెళలగగ “ఆ లేహాం తినవదు ని చప్గునుగగ. ఎందుక్ు తినాివ్ “అనగగ
బొ లుుఆశురా ప్ో యి సగవమి రమణులు అభేదుాలు అని గరహించారు.
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సమసత భక్త శిఖామణులు

”నాయ్నగగరు” అంటూ రమణ మహర్ిష గౌరవించే సుబరహమణా సగవమి అంశ అయిన క్గవా క్ంఠ గణప్తి మహా క్వి భగవగన్స శిషుాలు. బాలాం లోనే ప్ంచాక్షర్ి
తార్గ మంతరం ఉప్దేశం ప్ ందినవగరు. నవ దీవప్ ప్ండిత సభలో “క్గవా క్౦ఠ “బ్బరుదు ప్ ందిన విదవత్ వర్ేణుా లాయ్న. ఆయ్న ఆసభలో “గణప్తిర్ితి
క్విక్ులప్తి రతి దక్షమ దాక్షిణాతోాహం “ అని సగరవంగగ తనుి ప్రక్టించుక్ొనాిరు. లక్షలక్ొదీు జప్ం చేసినవగరు. 1903 లో తిరువనాిమల ై వచిు రమణుల
శిషుాల ై,ఆయ్న ఉప్దేశగలను ఛందయ బదు ం చేసి “రమణ గలత “అనే 18అధాాయ్ాల ప్ుసత క్ంగగ వగరశగరు. గణప్తిమునిక్త భగవగన్స క్ులదైవం,శేష్గదిర సగవమి
ఇషు దైవం. తరచుగగసగవమిని గయర్ిు మాటాలడేవగరు. ప్ో రుగయర్ివగర్ చిు సగవమిని చూడాలంటే “ఆపిచిు వగడిని చూడాలా “అనేవగరు. వగళళళ సగవమిని సమర్ిుసత ూ
మాటాలడితే వగర్ి భక్తతక్త మెచిు సమాధానమిచేువగరు. “క్ుండలిన్నప్రసగద లబు దివా శక్తత “సగవమిక్త ఉంది అని చపేువగర్గయ్న.
ఒక్సగర్ి శగసిత గ
ి గరు శక్తత తతత ేం పై ప్ది ర్ోజులు ప్రసంగిసేత, వినివగరు చివర్ి ర్ోజున ఆయ్న క్ుమారుడు మహాదేవుని పళ్ళక్త య్ాభై రూప్గయ్లు వసూలుచేశగరు.
అక్సగమతు
త గగ సగవమి అక్ుడిక్త ర్గగగ దానిి సగవమి చేతిలో పటిుమీక్ు నచిున వగర్ిక్తమమనాిరు. వెంటనే గణప్తి ముని చేతిలోఆపక్
ై ం పటిు క్గళ్దాస శోలక్ం “వగగర్గు
వివ సంప్ృక్ౌత “చదివి సగవమి మహాదేవుని క్లాాణం సూచాారు సూచక్ంగగ తలియ్జేశగరు.
గణప్తి ముని, ర్గమ శగసుతరలు క్లిసి “రమణ సమితి “సగుపించి భగవగన్స క్ు చప్గులని వెళాళరు. దార్ిలో సగవమి క్నిపించి “సంఘం సగుపిసత ునాిర్గ ?మంచిప్నే
“అనాిరట, అవగక్ుయ్ాారు ఈ ఇదు రూ.. క్ొటల న్ని సగవమి ర్గక్క్ోసం తర్ిచే ఉంచుతారు. క్గలు పడితే ఆ ర్ోజు వగర్ిక్త క్నక్ వరషమే. ప్రతి దుక్గణం లోనూ సగవమి
ఫో టో ఉంటటంది. దానిక్త హారతి ఇవవనిది వగాప్గరం మొదలు పటేువగరుక్గదు దుక్గణ దారులు. పిలవక్ ప్ో యినా ముతాాల చటిు అంగడిక్త సగవమి వెళళళవగరు.
క్గలణా(అణాలో నాలుగో వంతు ) క్రూురం అడిగిత క్గలురూప్గయి(ప్గవు రూప్గయ్ ) క్రూురం పటేువగడు చటిు. అదతా అరుణాచల సనిిధిక్ే చేర్ేది. అంత
ఉదారుడు. చటిుక్ోటటుక్ొచిు సగవమి గలాలపటు తీసి నాణాలు క్తంద క్ుమమర్ించినా అతడు క్తమినాిసిత గగ ఉండేవగడు. సగవమి అనుగరహం తో క్ొనిి లక్షలక్ు అధిప్తి
అయ్ాాడు. ఒక్సగర్ిసగవమి ఈ క్ొటోలక్త వచిునిండు నేతిడబాిను బయ్టిక్త తీసుక్ొని వెళ్ల క్ుమమర్ించేశగరు. అనుక్ోక్ుండా ఆశలు వదులుక్ొని బండబాక్ీ డబుి
7 వందలు వచాుయి ఆనాడు. మర్ోసగర్ి చటిు బటు ల దుక్గణం నుంచి ఖర్లదైన ప్టటుబటు తీసుక్ొని వెళ్ల, ముక్ులుముక్ులుగగ చించి ఎచుమమగగర్ి గేద
క్ొముమలక్ూ, క్గళళక్ూ క్టాురు. ఆర్ోజు చేటు గ
ి గర్ిక్త ర్ెండువేలరూప్గయ్లు లాభం వచిుంది.
ఒక్ మామిడి ప్ళళవగాప్గర్ి అమమక్గనిక్త మామిడిప్ళళళ నాలుగు పడితే సగవమి అటటగగ వచిు ఒక్దానిి తీసుక్ోగగ య్జమానిలేడు.నౌక్రు
సగవమిచేతిలోప్ండులాగేసి బుటు లో ప్డేశగడు. చుటటుప్క్ులవగరు వదు ని చపిునా వగడు వినలేదు. మర్గిటి నుంచి ఆ ప్ళళక్ోటోల లో ఒక్ుప్ండు క్ూడా అమమక్ం
జర్ిగేదిక్గదు. బండి తోలే మురుగన్స తలిల ఉనాిమల ై.అతడు వీధి అరుగుపై నిదిరసత ుండగగ సగవమి వగర్ిటల ోక్త వెళలగగ అతని తలిల ఆహావనించింది. గంజి ఉందా అని
అడిగిత వెంటనే ఒక్ లోటా గంజి తచిు సగవమి ముందుంచి క్ొడుక్ును నిదరలేపంి ది. వగడు నిదరప్ో య్ాను క్షమించు సగవమీ అనాిడు. వగడిని “బందడమ
తోలుతునాివగ “అని అడిగిత “గిర్గక్ీ లేదుసగవమీ “అంటే “బండమ ఎదూ
ు అమేమసేయిా “అని వెళ్ళప్ో య్ారు. మర్గిడు అతని ధనవంతుడైన చనెైి బంధువు
తనక్ూతుర్ిిచిు పళ్ల చేసత గను అనే క్బురుప్ంప్గడు. పళ్ల చేసుక్ొని బండమ ఎదూ
ు అమేమసి చింతాదిర పేటలో మామగగర్ింట తలిల తొబాటటఇలల ర్ిక్ప్ు టలులడుగగ
సిురప్డా్డు.
మంగలి చ క్ు లింగగనిక్త సగవమిని చూసిన ర్ోజు క్గసుల ప్ంట. అతడే సగవమిక్త క్షవరం చేసత గడు. ఒక్ప్క్ు మీసం తీసేయ్ాగగనే చటాలన సగవమి లేచి వెళ్ళప్ో యి
అలాగే తిర్ిగేవగరు. సగవమి క్షవర్గనిక్త డబుిలు క్ుప్ుుసగవమిలేక్ చిని గురుక్ులు ఇచేువగరు. ఒక్ర్ోజు సగవమి క్షవరం చేయ్మని చ క్ు లింగగనిి పిలిసేత
క్ుదురుగగ క్ూచుని క్షవరం అయిేాదాక్గ క్ూరుు౦టేనే చేసత గననగగ అలాగే వప్నం చేయినుుక్ొనాిరు. క్గన్న చ క్ు లింగగనిక్త ఆ ర్ోజు ఎవరూ డబుి ఇవవలేదు.
సగయ్ంతరం ఉసూరుమని ఇంటిక్త వెడుతుంటే అతడిక్త అయిదు రూప్గయ్ల నోటట దొ ర్ిక్తంది. దేవ దాసీ అలిమేలు సగవమి ఇప్ుచేటు టక్తంద క్ూరుునిఉండగగ
నమసుర్ిస,తనము౦దు
ేత
ప్డిఉని ఎండిన చేమంతి ప్ువువ ను ఆమెతలపై వగసన చూసి వేశగరు. ఆవగరం లో ఆమెక్ు ఒక్ ష్గవుక్గరు వలన అధిక్ ధనం
వచిుప్డింది.
ఇలయ్నార్ దేవగలయ్ం ను శేష్గదిర సగవమి ర్గతిర వేళ దర్ిశంచేవగరని చప్ుుక్ొనాిం ఈ ఆలయ్ విశేష్గలేమిటో తలుసుక్ొందాం. ఇలియ్నార్ అంటే చినివగడు
అని అరుం. క్ంబతిత ల్ ఇలయ్నార్ అంటే సత ంభం లో క్నిపించిన చినివగడు. ప్ౌరఢ దేవర్గయ్లక్గలం లో అరుణ గిర్ి నాధుడు అని ప్రసిదు ి చందిన శ్రర సుబరహమణా
సగవమిక్త భక్ుతడు అరుణగిర్ి వగసి సుబరహమణాం. తమిళం లో వేలాది క్ీరతనలు ర్గశగడు వగటిని “తిరుషుు గల్”అంటారు. వీటిక్ే అరుణగిర్క్
ి ీరతనలు అంటారు.
మనతాాగయ్ాగగర్ిక్ర
ీ త నలాలగగ అవి దారవిడ భాష లో ప్రఖాాతి ప్ ందాయి. ర్గయ్లక్ు అరుణగిర్ి నాథునిపై అమిత భక్ీత. సంబంధ అండా అనే జెైనుడిక్త ఇది ఇషు ం
గగ లేదు. ప్ౌరఢ దేవర్గయ్లు ఒక్సగర్ిక్ోలువులో అరుణగిర్లశవరుని ప్ గడగగ సంబంధ అండా”మీ దేవుడిక్త అంతమహిమ ఉంట చూపించండి “అనగగ ర్గయ్లు
సగవమిని ప్గరర్ిుంచి దరశనమిమమనాిడు. “సగవమి దరశనానిి నువువ భర్ించలేవు “అనాిడు సగవమి. “నాక్ళళక్ు ఏమెైనా ఫర్గవలేదు. చూడాలి్ందే “అనాిడు
ర్గయ్లు. సగవమి ఆయ్న క్ోర్ిక్మనిించి ఒక్ సత ంభం లో చినిపిలల ాడుగగ దరశనమిచాుడు. అందుక్ే ఆక్షేతర సగవమిని క్ంబతిత లయ్నార్ అంటారు.
దివగన్స బహదూర్ సుందర శటిు 1909-10లో తిరువనాిమల ై నాాదిక్గర్ిక్త శేష్గదిర సగవమిని దర్ిశంచాలేి క్ోర్ిక్ ఉండేది. ఒక్ర్ోజు సగవమి ఆయ్న ఇంటిక్త
వెళాళరు. మర్గాద చేసి ఆతిధాం తీసుక్ోమనిక్ోరగగ సర్ే అని విసత ర్ిముందు క్ూరుుని భోఅనం చేసత ూ మెతుక్ులు అటూఇటూ చలాలరు. తర్గవత క్ొతత ప్ంచను
సగవమిక్త చటిు సమర్ిుంచాడు. దానిిక్టటుక్ోని శటిుక్త అ౦గ వసత ంి గగ వేసి, తీసేసి మళ్ళళ వేశగరు. ఆతర్గవత శటిు ఇంటినుంచి బయ్లేుర్గడు. 1927 లో శటిు దక్షిణ
ఆర్గుటట జిలాల జడమీ అయ్ాాడు. క్ొనిి ర్ోజులు విశగరంతిక్ోసం సలవుపటిు తిరువనాిమల ై వచిు సగవమిక్త నమసుర్ిసేత సగవమి అటూ ఇటూ ప్ర్ిగెతత ారు. ఒక్ర్ిని
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వదిలి ఒక్రు ఉండలేక్ ప్ో య్ారు. శటిు చేతులు జాచమని చపిు తన చేతులతోప్టటుక్ొని పైక్ీ క్తందిక్ీ దింప్గరు. ఏదేదయ మాటాలడి సగవమి వెళ్ళప్ో య్ారు. నౌక్రుక్ు
డబుి ఇచిు క్ొతత వసగతరనిి తమమనిప్ంప్గగ అతడు ర్గవటం ఆలసామవగగ సగవమి వెళ్ళప్ో గగ, దార్ిలో సగవమి అతడి దగా రుని వసగతరనిి తీసుక్ొని మెడపై
వేసుక్ోగగ చూసి శటిు మహదానందప్డా్డు. సలవుప్ూర్ిత అయి, జాయిన్స ఆయి లోప్ు ఆయ్న క్ు హెైక్ోర్ు జడిీ ప్దవి వచిునటట
ల వగరత వచిుంది. ఇదంతా సగవమి
అనుగరహమే అనుక్ొనాిడు.
సబ్ ఇనె్ెక్ుర్ శివ ప్రక్గశం జీతం నెలక్ు 75రూప్గయ్లు. ఒక్ ర్ోజుప్నిమీద సర్ిుల్ ఇనె్ెక్ుర్ ఇంటిక్త వెడుతుంటే దార్ిలో సగవమిక్నిపించి “న్నక్ు
ప్దిరూప్గయ్లిసగతను తీసుక్ొంటావగ ?”అని అడిగిత “మా సి. ఐ, ఉని ఉదయ ాగం పీక్క్ుండా ఉంట చాలు. జీతం పంచటం క్ూడానా సగవమీ “అనాిడు. “అయ్న
ఇచిునా ఇవవక్ప్ో యినా నేనిసగత “అంటూ ఆయ్న టోపీ తలమీద పటటుక్ొని తన ఉతత ర్లయ్ం అతనిమెడలో వేసి, ఇదు రూక్లిసి సి ఐ ఇంటిక్త వెళాళరు. అతనిభారా
“మీక్ు మంచిక్గలం వచిుంది ప్రమోషన్స వసుతంది “అనిది సగవమి నవువతూ తలూప్గరు. క్గసేప్ు మాటలతర్గవత ఆయ్న తోపీ నెతితమీద పటటుక్ొని తన
ఉతత ర్లయ్ం తీసి “అందుక్ే ప్ో ల్లసువగర్ితో సగవగసం చేయ్క్ూడదు ప్రతిదీ గుచిు గుచిు అడుగుతారు “అని వెళ్ళప్ో య్ారు. ఆర్ోజే అతని జీతం ప్దిరూప్గయ్లు
పర్ిగింది. డి ఎసిుపి క్త ఇషు ం లేక్ప్ో యినా ఎ ఎసిు ర్ిక్మెండ్ చేసి జీతం పంచేటల ట ఆర్ర్ ఇపిుంచాడు.
డేనిష్ మిషన్స సూుల్ టీచర్ వెంక్టర్గమయ్ా ను అధిక్గరులు ఏదయ సగక్ుతో తాతాులిక్ంగగపీక్ేసి మయడు నెలలు జీతాలుఇవవలేదు క్ొంప్గడవటం క్షు ంగగ
ఉంది. ఒక్ ర్ోజు ఆయ్నక్ు సగవమి భయతనార్గయ్న గుడి దగా ర క్నిపించగగ చప్ుులు వదిలేసి నమసుర్ించగగ ఒక్ చప్ుు తీసి ఆయ్న నెతిత మీద బలంగగ
క్ొటాురు. మాసగుర్ి ప్గరణాలు విలవిలలాడినాయ్. అంతా మనమంచిక్ోసమే అనుక్ోని బడిక్త వెళళగగ టేబుల్ పై ఒక్ క్వరు ఉంట తీసుక్ొని చదవటానిక్త గడగడ
లాడి ధైరాం తచుుక్ొని ఎలాగో అలా తర్ిచి చదివితే తనను అదే సూుల్ హెడ్ మాసు ర్ గగ ప్రమోట్స చేసి ఇచిున ఆర్ర్ అది. సగవమి తనక్ు చేసిన ప్గద రక్షా ప్ూజ
ఫలితమే ఈప్రమోషన్స అనుక్ొనాిడు.
ఐర్గవతంయ్ార్ వేలూర్ి సూుల్ మాసు ర్. శ్రర విదాా దీక్ష ప్ ందాలనే క్ోర్ిక్ ఉండేద.ి ఒక్సగర్ి రమణ మహర్ిషని, గణప్తి మునిన్న దర్ిశంచి క్ోర్ిక్ చప్ుుక్ొందామని
తిరువనాిమల ై వచిు అయ్ార్ హో టల్ లో క్గఫీ తాగుతుంటే అక్సగమతు
త గగ శేష్గదిర సగవమి వచిు, అక్ుడి అలమరులోని ర్ెండుమయడు మిఠగయిలు ముక్ులు
చేస,ి ఒక్ముక్ు నోటల ో వేసుక్ొని మిగిలినవి ఐర్గవతంయ్ార్ చేతిలో పటాురు. అక్ుడే సగగిలప్డి నమసుర్ించాడు అయ్ార్. తర్గవత గణప్తి ముని ఇంటిక్త వెళ్ల,
ఆయ్నక్ు ప్గదాభి వందనం చేసి లేవగగ “న్నక్ు దశ ప్ంచాక్షర్ి ఉప్దేశిసగత. చాలా మేలు క్లుగుతుంది “అని ఉప్దేశి౦చగగ, అదంతా సగవమి మహిమ అని గరహించి
ఇంటిక్త చేర్ేసర్ిక్త జీతం పర్ిగిన వగరత క్ూడా తలిసింది.
ఒక్ వెైషణవ ప్ో ల్లస్ట్ ఇనె్ెక్ుర్ క్ు సగవమిపై అమితభక్తత. అతడు ఒక్ర్ోజు ఎవర్ోి బతత ం తో క్ొడుతుంటే సగవమి వెళ్ల బతత ౦ లాగి ఆయ్నేి నాలుగు పీక్గరు. తప్ుు
చేశగనేమో అని భయ్ప్డి దూరంగగ వెళ్ల నిలబడా్డు. క్ొదిుర్ోజులో ఆ ఇనె్ెక్ుర్ క్ు మెస
ై ూర్ సంసగునం లో ఉనిత ప్దవి లభించింది.
ఉదయ ాగం ప్ో యిన సబ్ మేజిసేుట్స
ర , పై అదిక్గరుఅలక్ు అపీుల్ చేసి సగవమి దర్నానిక్త ర్గగగ, ఏడు ర్ోజులదాక్గ సగవమి క్నిపిచలేదు. ఎనిమిదవ ర్ోజున సగవమి
శివగంగ తీరుం లో ఉండగగ దర్ిశంచగగ తన ఉతత ర్లయ్ం న్నటిలో ముంచి ఆయ్న తలపై పిండారు. ఆయ్నే సగవమి అని ప్క్ునునివగరు చపేుదాక్గ ఆయ్ను
తలియ్లేదు. ర్ెడుర్ోజులోల ఆయ్న అపీుల్ ను విచార్ించిన అధిక్గరులు ఆయ్నక్ు మళ్ళళ ఉదయ ాగం లో చేర్ే ఆర్రల ు ప్ంప్గరు.
సేలం లో పదు నాాయ్వగది బ్బవి నరసింహసగవమి మదారస్ట్ శగసన సభ మాజీ సభుాడు దేశ సేవ చేసినవగడు. ఆయ్నక్ొడుక్ులిదు రూ ఆడుక్ొంటూ ఇంటివెనుక్
నూతిలోప్డి చనిప్ో య్ారు. అప్ుటినుంచి ఆయ్నక్ుజీవితం ఐ విరక్తతక్లిగి, రమణ మహర్ిషని చూడాలని వెళ్ల అనుక్ోక్ుండా శేష్గదిర సగవమిని చూసి, మహర్ిష
జీవిత విశేష్గలు సేక్ర్ించి జీవిత చర్ితర ర్గశగడు. ఉతత రదేశ తీరు య్ాతర చేశగడు. సగయిబాబా భక్తతన్న బో ధనలనూ ప్రచారం చేశగడు. ఒక్ సగర్ి సగవమిని దర్ిశంచి
చాలాసేప్ు ఇష్గుగోష్ిు జరప్గలనే క్ోర్ిక్ను నార్గయ్ణ శగసిత ి గగర్ితో చప్ుగగ “మీరు ర్గమభక్ుతలు క్దా ర్గమనామ జప్ంచేసేత మీ సంక్లుం నెర వేరుతుంది “అని
సలహా ఇవవగగ, ఒక్సగర్ి సగవమి దరశనం క్లిగగగ సగవమి మాటాలడక్ుండా “ప్ూరణ భక్తత ఉంట, అన్ని సమక్ూర్గతయి “అని సౌజఞ లతో చప్గురు.
తిరువనాిమల ై తాలూక్గ బో ర్్ ఆఫీస్ట్ గుమాసగత టివి సుబరహమణా అయ్ార్ దైవభక్తత ప్ర్గయ్ణుడు నితాం గగయ్తిర జప్ం చేసత గడు. శేష్గదిర సగవమిపై ప్రమ భక్ీత
సగవమిక్ీ ఆయ్నపై అమిత వగత్లాం. తాలూక్గ బో ర్్ పరసిడంట్స ఇంటి వగక్తలి అరుగుపై క్ూరుుని అయ్ారు ల క్ులు చూసుతంతాడు. ఆయ్నక్ు క్గశ్ర వెళల ాలని
ఉండేద.ి పస
ర ిడంట్స సలవు ఇచేువగడు క్గదు. బో రు్ డబుి నొక్ుే సి సలవు అడుగుతునాిడనే అనుమానం క్ూడా. ఒక్ర్ోజు సగవమి అటటగగ వసూ
త పరసిడంట్స క్ు
వినబదేటల ట “ఒర్ేయ్ అరుగు మీద క్ూరుునివగడు సగధు బారహమణుడు
వగడిక్త అప్క్గరం తలబడితే న్న ఇంటోల పీనుగు లేసత ుంది “అని వెళ్ళప్ో య్ారు. ఆమాటలు విని పరసిడంట్స వణిక్త ప్ో యి ఏడు ర్ోజులు జవరం తో మంచం ప్టాుడు.
ఒక్ర్ోజు సగవమి అయ్ారు తో “వీడు న్నక్ు ఏ ఉప్క్గరం చయ్ాడు. క్ొతత ఉదయ ాగం వెతుక్ోు. న్నక్ు అప్క్గరం చేసేత వగడింటోల శవం లేసత ుంది “అని వెళ్ళప్ో య్ారు.
క్ొనిి ర్ోజులక్ు అయ్ారు తిరుచినాప్లిల లో ఉదయ ాగం లో సిురప్డా్డు.
తిరువనాిమల ై విదావంసుడు భానుక్వి “యోగం- యోగి “అనే విషయ్ం పై మాటాలడాలనుక్ొనాిరు ఆయ్నక్ు ముందు ఇదు రు మాటాలడాలి. ఆ సభక్ు
అధాక్షుడు చిదంబరం లోని మహామహో ప్గధాాయ్ దండ ప్గణి దీక్షితులు. ఆయ్న భానుక్వి గుర్ించి ప్రక్ువగర్ితో ‘ఈయ్నెవర్ో యోగం యోగి పై మాటాలడతాటు
ఒక్ుటి చాలదా “అని గుసగుస లాడాడు. ఈ మాటలు విని భానుక్వి ధైరాం క్ోలోుయి లేచి నిలిచి మాటాలడే ప్రయ్తిం చేశగడే క్గన్న మాట ర్గవటం లేదు.
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ఆయ్న ప్స అలాంటిది అనుక్ొనాిరు శోరతలు ఇంతలో సగవమి అక్ుడిక్త వచాురు. హమమయ్ా అనుక్ోని మనసులోనే సగవమి ప్గదాలక్ు నమసుర్ించి ప్రసంగం
ప్గరరంభించి అమోఘం గగ న భయతో గగ మాటాలడి అందర్లి ఆశురా ప్రచాడు. ఆ విజయ్ానిి సగవమిక్త అర్ిుసుతనిటట
ల ప్గదాభి వందనం చేశగడు క్వి.
ప్రశుర్గమయ్ార్ క్ూతురు ప్రసవ వేదన ప్డుతోందని, దక్ెుటట
ల లేదన్న చివర్ి చూప్ులు చూడటానిక్త రమమని టలిగగరం వసేత ఆందయ ళన తో దానిి ప్టటుక్ొని
ఇలయ్నార్ క్ోవెలలో ఉని సగవమి సనిిధిక్త చేరగగ “ఫో ఫో భయ్ం లేదు మీ ఆవిడను ఏడవవదు ని చప్ుు”అనగగ మనసు క్ుదుటబడింది అయ్ారుక్ు. ర్ెండు
ర్ోజులత ర్గవత అమామయి క్ులాసగ క్బురు తలిసింది..
క్గంటారక్ుర్ క్ృషణ సగవమిక్త తిరుక్ోువిలూరులో క్గంటారక్ు ప్ని. మధుర్గంతక్ం వెళ్ల ఏదన
ై ా ప్నిలో చేర్గలని ఉండి,సగవమిని అడిగిత, “అంత దూరం అక్ుర్ేలదు ఇక్ుడే
ప్ని చూసుక్ో “అనాిరు. క్గన్న ఆ మాటలు వినక్ ర్ెండుమయడు చోటల క్ు తిర్ిగి క్ుదరక్ మళ్ళళ వచేుశగడు “సగవనుభవం అయితే క్గని తృపిత ఉండదు “అనాిరట
సగవమి. ఒక్సగర్ి క్గంటారక్ు విషయ్ం లో యిేవో తప్ుులు చూపి అతడిని దబితీయ్ాలని ఉదయ ాగులు భావిసేత , అతడు వీధిలోను౦చి ప్ో తుంటే “ఫో ర్గ ఫో . ఆగక్ుండా
ప్ో “అనాిరు. సర్ెైన సమయ్ం లో వెళ్ల అధిక్గరుల ప్రశిలక్ు సంతృపిత గగ సమాధానాలు చపిు క్గంటారక్ు క్గప్గడుక్ొనాిడు.
సగవమిక్త దగా ర బంధువు క్ృషణ సగవమి శగసుతరలు మురుగన్స భక్ుతడు ఒక్సగర్ి సగవమి దరశనానిక్త వెడితే ఒళళంతా విభయతిప్ూసి ముఖాన క్ుంక్ం పటిు “క్గశ్ర
ర్గమేశవర య్ాతరలు చేసిర్గ “అనాిరు. చేతిలో డబుి లేదని అంటే “అన్ని సమక్ూర్గతయిలే వెళళళ “అనాిరు. ఇంటిక్త వెడుతూ దార్ిలో తలిసినవగడిక్త చబ్బతే
య్ాతర ఖరుు అంతా తానే భర్ిసత గనని వందరూప్గయ్లు చేతిలో పటాుడు. భారాతో క్లిసి య్ాతర ప్ూర్లత చేసి వచిుసగవమిని దర్ిశంచగగ “న్నక్ు ఇక్ అంతా మంచే
జరుగుతుంది సంతానం, ధన ప్గరపిత క్లుగుతుంది “అనాిరు. పిలలలూ ప్ుటాురు, క్ొని లాటర్ల టిక్ెట్స క్ు డబయి బాగగ వచిుంది.
ఒక్ర్ోజు సగవమి వీధిలో నడుసూ
త దార్ిలో ఉని ర్ెండు ర్గళళను తీసి ర్ోడు్ ప్రక్ుప్డేసేత, ఒక్ క్ుర్గరడు ఒక్ ర్గయి తీయ్గగ సగవమి వగడి చంప్ చళళళ
మనిపిసవగడు
ేత
“సగవమీ ఈ ఏడు నేను ప్గసవుతానా ?”అని అడిగిత నవివ తప్ుక్ుండా అనాిరట. వగడు చదువులో మొండి అనిిటోల సునాిమారుులే. క్గన్న
వగడి ఆర్ిుక్ సిుతి చూసి ప్ర్లక్షాదిక్గరులు ప్రమోట్స చేశగరు.
ఒక్ సగర్ి సగవమి వేప్ చటటు క్తంద ఉండగగ సూరానార్గయ్ణ అయ్ారు “మిమమలిి మహన్నయ్ులు అంటారు. మీ మహిమ నాక్ు చూపించండిసగవమీ “అని
అడిగిత క్తందర్గలిన వేప్గక్ు ర్ేమమను తీసి తినమనాిరు. దానిి నమిలేత మహా తియ్ాగగ ఉందట. ఇలా సగవమి మహిమలు క్ోక్ొలల లు.
స్వామి వెైద్యమహిమలు
తాండర గగరమం లో క్ృషణ సగవమి భారాక్ు ప్గండుర్ోగం. ఒళళంతా వగచీ, వగంతులలో ప్ురుగులు ప్డేవి. ఎంతమంది డాక్ురలక్ు చూపించినా ఫలితం లేక్ గురరబిండమ
లో సగవమి దగా రక్ు తీసుక్ు వెళళగగ “చూదాుం “అని బండమ ఎక్తు ఆమె క్గళళళ ప్ టు గ ంతు నొక్ుుతూ. ముందుక్ు జర్ిగి, సతరం వరక్ు తానె బండమ తోలి, గబుక్ుున
దూక్త ర్ెండు దయ సిళళ మనుి బండిలోక్త విసిర్ి, పిడిక్ెడు మనుి ఆమె నోటల ో ప్ో శగరు. మర్ో ర్ెండు పిడిక్తళల మనుి ఇచిు మయడుర్ోజులు వరుసగగ ఒంటిక్త
ప్ూసుక్ొమమనాిరు. నాలా వర్ోజు ఆమె మామయలు మనిష్ి అయింది.
తిరువనాిమల ై క్తమి
ర నల్ పీల డర్ చ౦గలవర్గయ్ుడు క్ొంతక్గలానిక్త సనాాసం తీసుక్ొనాిడు ఆయ్న సేిహితుడు శివ చిదంబరం పిళ్ళళ క్ూతుర్ిక్త టఫ
ై గయిడ్.
వెైదుాలు పదవి విర్ిసేత ర్గయ్ుడిక్త చప్ుుక్ోగగ, ఇదు రూక్లిసి గుడిలో ఉని సగవమి దగా రక్ు వెళళగగ “నాక్ు చబ్బతే లాభం లేదు ఆ విగరహానిక్త వినివించుక్ో “అనగగ
ర్గయ్ుడు దారవిడ భాషలోని వెంబా వృతత ం లో ప్దాాలు మయడుసగరుల ప్ఠించి,హారతి ఇచిు సగవమి దగా రక్ు ర్గగగ “ప్ో ప్ో సగయ్ంతరం లోప్ు నయ్మౌతుంది
“అనగగ, ఆసగయ్ంతరమే ఆమెక్ు సనిిప్గతం తగిాప్ో యింది.
పిళ్ళళ ర్ెండవ క్ూతుర్ిక్త వగంతులు విప్ర్లతంగగ అవుతుంటే సగవమి దగా రక్ు వసేత ఉసిర్ిక్గయ్ మిరప్క్గయ్ క్లిపి వగడితే తగుాతు౦దనగగ మయడేళళ ప్సిప్గప్క్ు
ఇదలా సగధాం అని అడిగిత భసమం చేసి ఇమమంటే, ఇసేత వెంటనే తగిాప్ో యింది.
చంగలవ ర్గయ్ుడు వగత౦నొప్ుుల తో బాధ ప్డుతు,నడవ లేక్ప్ో తుంటే, సగవమి క్గళళను తడిమి తగిా ప్ో తుంది అని అభయ్మివవగగ తగిా ప్ో య్ాయి. గగరమ
మునసబు క్ృషణ మయర్ిత ప్దేళల ళగగ గజిీ తో బాధప్డుతూ,సగవమిని దర్ిశంచాలని వచిు హో టల్ లో క్గఫీ

ఆర్ర్ ఇసేత తచిుటేబుల్ మీద పడితే శేష్గదిరసగవమి

అమాంతం వచిు నోటల ో ప్ో సుక్ోగగ క్ృషణ మయర్ితక్త క్ోప్ం వచిునా తమాయించుక్ొనాిడు.”వీడిక్త గజిీ క్దా క్ుంక్ుమప్ువువ ప్ూసేత ప్ో తుంది”అని వెళ్ళప్ో య్ారు.
ఆయ్నే సగవమి అని సరవర్ చప్గుడు. ఆయ్న గజిీ దబితో తగిాంది.
సుబరహమణా అయ్ార్ మరదలుక్ు పిశగచం ప్టిు ప్దేళళళగగ బాధ ప్డుతుంటే, అనిి రక్గలమందులు వగడి,తీరు య్ాతరలు చేసన
ి ా తగా లేదు పిలలలూ ప్ుటు లేదు.
సగవమి దగా రక్ు తీసుక్ు వెడిత,ే అయిదారు ప్సుప్ు క్ొముమలు తమమని, వగటిని తన ఛాతీక్త ర్గసుక్ొని, వగటిగంధం తీసి ఆమె ఒంటిక్త ప్ూయ్మనాిరు. ఆపిలల
ఆక్లి ఆక్లి అని పదు గగవు క్ేక్పటిుంది. అనిం పటాుక్ ఆమెసమృతి లోక్త వచిు, ఆతర్గవత ఆర్ోగావంతుర్గల ై సంతాన వతి క్ూడా అయింది.. రమణ భక్ుతర్గలు
ఎచుమమ ర్ోజూ ఆయ్నక్ు ఆహారం ప్ంపేది. ఒక్సగర్ి నెలర్ోజులు జవరం వచిు ప్ంప్లేక్ప్ో యింది. సగవమి తరచూ ఆమె ఇంటిక్త వెళళళవగరు ఒక్ నెలర్ోజులు
సగవమి ర్గక్ప్ో తే ఆమె పంప్ుడుక్ూతురు చలల మమ సగవమి దగా రక్ువెళ్ళవిషయ్ం చపిు అమమ మిమమలిి ఒక్సగర్ి రమమనమని చపిుంది అంటే”ర్ేప్ు వసగతను”
అని, మర్గిడు ఉదయ్మే ఆర్ింటిక్ే ఆమె ఇంటిక్త వెళ్ల ప్డక్గదిలో ఉని ఎచుమమతో “పరుగనిం తింటావగ “అని చలల మమను పరుగనిం క్లిపి తమమని చపిు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ఆమె తీసుక్ుర్గగగ, ఒక్ ముదు తాను తిని మిగిలింది ప్రసగదంగగ ఎచుమమక్తచాురు. ఆక్షణం నుంచే ఆమె జబుి నయ్మవటం మొదల ైంది. ఒక్సగర్ి ఆమె
మనవడిక్త క్గలు బణిక్,త ఆసుతిరక్త ఎతు
త క్ొని తీసుక్ు వెడుతుంటే, సగవమి దార్ోల క్నిపించి ర్ెండు చేతులోతమనుి తీసి వగడి క్గలిపై ప్ో సి, దానితో నుదుట బొ టటుపటిు
“ఆసుతిరక్త ప్ో తునాివగ ఫో ఫో “అనగగ ఆసుతిరక్త వెళళగగ డాక్ుర్ వగడిని నడవమంటే ఏనోపీు లేక్ుండా హాయిగగ నడిచి డాక్ుర్ తో సహా అందర్ిక్ీ ఆశురాం
క్లిగించాడు.
తాలూక్గ బో ర్్ పరసిడంట్స వెంక్ట సుబియ్ా బామమర్ిుక్త దేనిమీదా నమమక్ం లేదు. సగవమిపై భక్ీత గౌరవగలు అసలే లేవు. ఒక్ ర్ోజు మధాాహిం అతనిక్త చేతిలో
తలుక్ుటిుంది. క్ుయోామొర్ోర అంటటంటే అటటగగ వెడుతునిసగవమి ర్గగగ “అందరూ మిమమలిి సగవమి అంటారు నాబాధ ప్ో గ టు ండి చూదాం “అని చేతులు
ప్టటుక్ోగగ, ఎడమ చేతత ో మటిు తీసి క్ుటిున చోట ప్ో య్ామనగగ ప్ో సూ
త మంతరం చప్ుండి అనగగ “శేష్గదిర “అని నాపేరు చప్ుు చాలు అనగగ, బాధ తగిా ఆతర్గవత
సగవమిపై నమమక్ం క్ుదిర్ింది.
స్వామి జ్ఞాన ద్ృష్ిి
నార్గయ్ణ శగసిత ి గలతాప్గర్గయ్ణ చేసత ుంటే సగవమి వచిు “గలతా ప్గర్గయ్ణక్ు ఏక్గగరత అవసరం “అని చపిు వెళ్ళప్ో య్ారు. తాను గలత చదువుతునిటట
ల
ఆయ్నక్ేలా తలిసిందయ అని ఆశురాప్డా్డు శగసిత .ి ఒక్సగర్ి శగసిత ి నాలుగుక్గనుల మలల ప్ూలుక్ొని అరుణాచలేశవరునిక్త అమమవగర్ిక్త రమణభగవగన్స క్ు అర్ిుంచి
మిగిలింది సగవమి క్త ఇవగవలనుక్ొని వెతిక్తతే సగవమిక్నిపించలేదు. ఆ ముగుార్ిక్ే ఇచేుశగడు. సగయ్ంతరం సగవమి క్నబడి “క్గలణా ప్ూలు అయితే ఏం భక్ీత
ముఖాం “అనాిరు.
విదాాగంధంలేనితిరుప్ుుగల్ సగవమి సుబరహమణా భక్ుతడు. తిరుప్ుుగల్ ప్గడేవగరు. ఆయ్న తిరువనాిమల ై ర్గగగ సగవమి “తిరుప్ుుగలే మీక్ు మంతరం
“అనాిరు. “మీ ప్ూరువలలో క్ొందరు సనాాసం తీసుక్ోనాిరటక్దా “అని అడిగిత “శగరదు ం పటేుటప్ుుడు బారహమమ మయరుతల ైన అనే ప్దం వగడుతాము “అని ఆయ్న
చప్ుగగ “నువూవ వగర్ిలాగగ సనాాసివి అయిప్ో “అనాిరు. ఆయ్న వలిల మల ైలో సిురప్డి బాగగ ప్రసిదు ి చందారు.
చిదంబరం లో సనాాసం తీసుక్ొని చంగలవర్గయ్ుడు గురువుక్ోసం అనేవష్ిసత ూ తిరువనాిమల ై వచిు, ఉప్వగసం తో సుబరహమణేాశవర్గలయ్ానిక్త వచిు
ప్గరర్ిుసత ుంటే “నాయ్నా !మయడుర్ోజులుగగ నువువ భోజనం చేయ్లేదాఅని సగవమి సుబరహమణేాశవరుడి వదేు ఉండిప్ో ”అనాిరు. సవమిలోనే మురుగన్స ను
చూసుక్ొంటూ ఉండిప్ో య్ాడు.
సనాాసం తీసుక్ొని నాాయ్వగది చంగలవ ర్గయ్ుడు. సుబిర్గమయ్ా అనే ప్ుర్ోహితుని భారా ఆతమ హతాా ప్రయ్తిం లో ఉర్ిప్ో సుక్ొని చూరుక్ు
వేలాడుతుంటే, చుటటుప్రక్ుల వగర్ిక్త తలిసి క్గప్గడారు ప్ో ల్లసులు ఆమెపై అభియోగం తేగగ ఆమె ప్క్షాన వగదించాడు. ఈ విషయ్ాలన్ని జాఞప్క్ం ర్గగగ
సగవమిదగా రక్ు వెళాళడు “ఒక్మామయి ఉర్ేసుక్ొందిక్గని ఫలించలేదు ఉర్ిలో తగులొునాిక్ ఉర్ి అంటే ఏమిటో తలిసి క్ేక్లువేసేత జనమయ ప్ో ల్లసులూ ర్గర్గ?
ఈవిషయ్ం ర్గయ్ుడిని అడగండి చబుతాడు “అనాిరు సగవమి తాను మనసులో అనుక్ొనిది సగవమి గరహించారు అని తలుసుక్ోగలిగగడు ర్గయ్ుడు. చంగలవ
చినితనం లో పేరు అబాియి ర్గయ్ుడిని చూడగగనే “న్నది వగలాజిపేట. న్న పేరు అబాియి క్దూ “అనగగనే మర్ింత ఆశురాప్ో య్ాడు.
ర్గజు శగసిత ి శిషుాలక్ు మాఘుని శిశుప్గలవధ క్గవాం బో ధిసత ుంటే “క్గయ్మానము “అనే ప్దం వచిు దాని అరుం చటటక్ుున సుుర్ించలేదు దాని అరుం గుడారం
డేర్గ, శిబ్బరం. సగవమి అటటగగ వెడుతుంటే శగసిత గ
ి గరు “గుడార్గనిక్త ప్ర్గాయ్ప్దం ఉంట చప్ుండి “అని అడిగిత ఠక్ుున “క్గయ్మానము “అని చపిు
వెళ్ళప్ో య్ారు తాను అనుక్ోనిప్దమే సగవమి చప్ుటం ఆశురామేసింది.
పరుమాళళళ సగవమి ఒక్ ర్ోజుముల ైప్గల్ తీరు గటటు లో సగినం చేసి విభయతి సంచీ డబుి అక్ుడే పటిు మర్ిుప్ో యి వచాుడు.దార్ిలో సగవమిక్నిపిసేత “అంగడిలో
భక్షాాలు క్ొనిసగత రండి సగవమీ “అనగగ “న్న దగా ర డబుి ఎక్ుడిది. మల ై తీరుం ప్ో “అనగగ తాను అక్ుడ సంచీ మర్ిచిప్ో యిన సంగతి గురుతక్ు వచిుంది.
సేలం వగసత వుాడు,వక్ీలు సుబరహమణా మొదలియ్ార్ బంధువులతో సగవమి దరశనానిక్త ర్గగగ ఆయ్న క్నప్డక్ప్ో తే, నిర్గశతో క్ంచిక్త వెళ్ల, మళ్ళళ
వచేుటప్ుుడు సగవమిని చూదాుములే అనుక్ోని క్గర్ెక్ుత క్ంచి వెళళళ సంబరం లో ఉంట, సగవమి వచిు “ఈక్గరు క్ంచిక్త ప్ో తుందా “అని అడుగగగ, మొదలియ్ారు
బృందం క్గరుదిగి అమాంతం సగవమిప్గదాలపై ప్డి నమసుర్ించారు
టిక్ె సుందర్ేశమయ్ారు చినితనం లో ఏడయ క్గలసుచదువుతూ అరుగుమీద క్ూరుుని ల క్ులు చేసుక్ొంటటంటే సగవమి ఏమి చేసత ునాివని అడిగితఅవి ల క్ులు
మీక్ు తల్లదుల ండి అనాిడు. సగవమి “అలాగగ జవగబులు చబుతా ర్గసుక్ో “అని అనిి ల క్ులక్ు సర్ెైన జవగబులు చబ్బతే, వగడు ప్ుసత క్ం చివర ఉని
జవగబులతో సర్ి చూసుక్ొని క్ర్ెక్ుే అని చప్గుడు ఇలాసగవమిక్త ల క్ుల ప్ర్లక్ష పటాుడాబాలుడు.ఈ సుందరశమే పర్ిగిపదు వగడై ”వర్గణశరమ వావసు భరషుమౌతోంది
ఎవర్ెైనా అవతార ప్ురుషుడు వచిు ఉదు ర్ంి చాలి “అని తప్న ప్డా్డు. సగవమి గుడిక్త వెడుతుంటే దార్ిలో క్నిపించగగ “న్న సందేహాలు ననిడిగితే నేను చబుతా.
నువువ అనుక్ొనే సమిష్ిుక్రమ అంటే య్జఞ ం. అవతార ప్ురుషుడు ప్ుటు టానిక్త ఇంక్గ చాలాక్గలం ఉంది “అనాిరు.
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ఒక్ ప్శువులక్గప్ర్ి క్ొండ చర్ియ్లలో ప్శువులు మేప్ుతుంటే చిరుతప్ులిని చూసి ప్గర్ిప్ో తుంటే ర్గతిపైనుంచి దూక్గగ మోక్గలిక్త దబితగిలితే దార్ిలో శేష్గదిర
సగవమి క్నిపించి “ప్శువులను మేపేటప్ుుడు జాగరతత ఉండాలి. ప్ులులు వసగతయి. అయినా నినేిమీ చేయ్ావులే “అనాిరు. తనక్ుమార్ెతక్ు వివగహం చేసిజి.
నరసి౦హయ్ారు దంప్తులక్ు శేష్గదిర సగవమి ఆశ్రసు్లక్ోసం బండమ లో తీసుక్ు వెడుతూ సగవమి తనక్ెదైనాఉప్దశ౦ చేసేత బాగుంటటంది అనుక్ొనాిడు. సగవమి
వెంటనే అరుణాచలసగవమి సేవ చేసత ూ ఉండు, ప్రతి మంగళవగరం గిర్ి ప్రదక్షిణ చేయి “అనగగ ఆశురాప్ో య్ాడు. అరునార్ి అనే ఆయ్న తన అరుగుపై సగవమి
క్ూరుుని ఉంట ఫో టో తీసి ప్ూజలో పటటుక్ొంటే బాగుంటటంది అనుక్ోగగ “నా ఫో టో వెంక్టసుబియ్ా ఇంటోల ఉంది. అడిగిత ఒక్ క్గపీ ఇసగతడు తచిు
పటటుక్ో’అనాిరు
ర్గమభదర శరమ సో దర్ిక్త ప్ రుగయరులో ప్రసవసమయ్ం అయింది వెళాళలా వదాు అని మధన ప్డుతుంటే సగవమి “దిగులుప్డక్ు ఈప్గటిక్త ప్రసవం అయిేా
ఉంటటంది “అనాిరు. ఆశురా సంతోష్గలుక్లిగగయి శరమక్త. తిరు వేంక్టేశ మొదలియ్ార్ మానసిక్ంగగ ప్ంచాక్షర్ి చేసత ుంటే సగవమి “ఇవగలిు నుంచి ప్ంచాక్షర్ి
మానేసి ర్గమనామ జప్ం చయిా “అని ఆదేశించారు. ప్ో స్ట్ు మాసు ర్ జనరల్ ఎఫ్.టి.పీటర్్ బావ ర్ెైలేవ సేుషన్స మాసు ర్. ఒక్ పదు సేుషన్స లో ఒక్ గుజర్గతీ వరత క్ుడు
రవగణా చేసిన సగమాను ప్ో యింది. సేుషన్స మాసు ర్ అజాగరతే క్గరణమని క్ోరుులో క్ేసువేశగడు. దానిక్త ప్ది వేలరూప్గయ్లు క్టాులి. తన క్గండక్ు సర్ిుఫిక్ెటల ట ఆయ్న
దాఖలు చేశగడు. అవి మధాలో తపిుప్ో యి క్ోరుుక్ు చేరలేదు. దీనితో సేుషన్స మాసు ర్ పై అనుమానం బలమెప్
ై ో యింది. విషయ్ం పీటర్్ క్ు తలిసి దిక్ుు తోచక్
తననౌక్ర్ిిప్ంపి క్ేసు ఏమెైందయ క్నుక్ోుమని ప్ంపించి, సగవమి దగా రక్ు వెళ్ల “క్ేసు ఏమౌతు౦దిసగవమీ “అని అడిగిత నవువతూ సగవమి “బస్ట్ బస్ట్ బస్ట్ గప్ గప్
గప్ క్ూక్ూ “అని “ఎలాప్ో యిందయ అలాగే దొ ర్ిక్తంది “అని వెళ్ళప్ో య్ారు. ఈవిషయ్ం పీటర్్ క్ు టలిగగరం ఇసేత , తపిు ప్ో యిన ర్ిక్గరు్లు అన్ని దొ ర్ిక్త నటట
ల పీటర్్
క్ు టలిగగరం వచిుంది. క్ేసు క్ొటేుశగరు.
జిలాలజడిీ సుందర్ేశ అయ్ార్ య్ుక్త వయ్సు వచిున క్ూతుర్ిక్త వర్గనేవషణ చేసత ునాిడు. తిరుప్తూ
త రులో సీతార్గమయ్ా అనే ధనవంతుడిక్త ఒక్ క్ొడుక్ునాిడు.
అతనిక్తవగవలని అయ్ారు భావించి పళ్ళచూప్ులక్ు ఆహావనించగగ వచిు చూసి పిలల పదు గగ ఉందేమో అని అనుమానించి క్ొంత వగదులాడుక్ొనాిరు. ఇంతలో
సగవమి అక్ుడక్ు ర్గగగ అందరూ నమసుర్ించగగ అయ్ారుతో “మీ అమామయిని వీర్ింటిక్త నిరభాంతరంగగ ప్ంప్చుు “అనాిరు. ఆమాటలుశిర్ో ధారాంగగ
భావించాడు సీతార్గమయ్ా..
ముతు
త సగమి మొదలియ్ార్ భారా తాయ్మమ షష్ిు వరతాలు చేసేది. ఒక్ర్ోజు ఇలిమనాక్ గుడిక్త ప్గలు ప్ళళళ తీసుక్ు వెడుతుంటే సగవమి క్నబడి “నేనే సుబరహమ
ణా సగవమిని నాక్ే ఇవువ” అని తీసుక్ొని ప్ూలను నెతితక్త చుటటుక్ొని ప్ళళను పిలలలక్ు ప్ంచారు. ప్గలుసగం తాగి మిగిలినవి ప్రసగదంగగ ఇచాురు. క్లియ్ుగం లో
సుబరహమణాసగవమి ప్రతాక్ష దైవంగగ ప్రతీతి. ఆమె అదృషు మే అదృషు ం. క్గని అవి ఎంగిలిప్గలు అని ఆమె తీసుక్ోటానిక్త ఇషు ప్డలేదు. ఆప్గతరను వగడక్ుండా ఒక్
మయల ఉంచి౦దిక్ూడా. మర్గిడు గుడిక్త వెడితే సగవమి “ప్ో గగడిదా న్నక్ు మడి ఎక్ుువక్దా.ప్గలుప్గరబో సి ప్గతరక్ూడా అవతల పటేుశగవు చీచీ ఫో ఫో “అనాిరు.
ఆరునెలలదాక్గ ఆమెతో మాటాలడలేదు. ఆతర్గవత ప్రసనుిలయ్ాారు.
సగవమి అతీందిరయ్ శక్ుతలు
సుబరహమణా అయ్ారు బంధువు క్ొడుక్ు ఇలుల వదిలి వెళళగగ వగడు తిరువనాిమల ై వెళాళడని క్నిపిసేత తనదగా రక్ు ప్ంప్మని అయ్ారుక్ు ఉతత రం ర్గశగడు.
వెతిక్త వగడినిప్టటుక్ుని అయ్ారు సగవమి దగా రక్ు తీసుక్ు వెళళగగ “వీడి తండిర వీడిని వెంటనే ప్ంప్మని న్నక్ు ర్గసేత , ఇంక్గ న్నదగా ర్ే వగణిి ఎందుక్ు ఉంచావు””అని
అడిగితే అయ్ారు అవగక్ుయ్ాాడు. శ్రరమంతుడు శ్రరరంగం సుందరం పిళ్ళళ, పళ్ల క్గగగనే భారాతో తిరువనాిమల ై వచిు క్ొనిి ర్ోజులునాిడు ఆమె నగలపై ఆశప్డ్
నౌక్రు దొ ంగిలించి ఇంటి వెనుక్ ముర్ిక్త క్గలువ క్తంద రహసాంగగ దాచాడు. ఏం చేయ్ాలో తోచక్ నౌక్రుతో సహా పిళ్ళళ సగవమిని దర్ిశంచగగ “ “దొ ంగవెధవగ.
సిగా ులేదా మురుగుక్గలవ క్తందపటిున నగలన్ని ఒక్ుటిక్ూడా వదిలి పటు క్ుండా తచిువువ “అనాిరు ఆదొ ంగ నౌక్రుతో. ప్ో ల్లసులు అవన్ని సగవధీనం చేసుక్ొని
ఇచేుశగరు. ఈ సంఘటన జరగటానిక్త ముందు వగడు ఎప్ుుడుక్నిపించినా “చేతిక్త బంగగరుమురుగులు వేళళక్ు ఉంగర్గలు పటటుక్ొంటావగ “”అని అడిగేవగరు
వగడిక్త అరుంయిేాదిక్గదు.
తిరువనాిమల ైదగా ర గగరమం శ్రల ై ప్ందిల్ లో ఉని జగదీశయ్ార్ ఇంటిప్ూజార్ి దీక్షితులు అంటే గురుభావం. క్గన్న దీక్షత
ి ులు అయ్ారు ఇంటోలని ఎనిమిది
సవరుల నగ దొ ంగిలించి, గగరమ దేవత ఆవరణలో దాచాడు. ఇంటోల అంతా నగక్ోసం వెదిక్తక్త నిర్గశప్డా్రు. అయ్ారుఒక్సగర్ి గురరబిండమ లో
తిరువనాిమల ై వచిు,తిర్ిగి వెడుతుంటే సగవమిక్నిపించి “నేనుక్ూడా ర్గవచాు “”అని అడిగిత మహదాాగాం అని ఎక్తుంచు క్గగగ దార్ిలో అయ్ారు తనింట
జర్ిగిన నగ దొ ంగతనం చప్ుగగ”అందుక్ే నేను వసుతనాి “అనాిరు. శ్రల ై ప్ందిల్ చేరగగనే “మీ ఇంటోలనే దొ ంగ ఉనాిడు. న్నక్ు క్ుక్ు ఉందిగగ. నేను వెడతా
“అనగగ ఆరుమెైళళదూరం నడవలేరు అని ఎంత చపిునా వినక్ విసవిసగ నడిచిసగవమి వెళ్ళప్ో య్ారు. ఊర్ివగరువచిు దీక్షితులవగలక్ం అనుమానంగగ ఉంది
అని అయ్ారుక్ు చప్ుగగ, దీక్షితులిి పిలిపించి తీవరంగగ మందలించగగ తప్ుు ఒప్ుుక్ొని నగ తచిుచిు క్గళళమీద ప్డా్డు.
అలమేలు ప్రసవించి ఖాయిలాగగ ఉంట సగవమి వచిు ఆమె మంచం ప్రక్ు క్ూరుుని ఆమె చయిా తాక్గరు భయ్ప్డి క్ేక్ేస౦
ి దామె. ఆమె అని నరసింహార్గవు
వచిు సగవమిని దూష్ించాడు. సగవమి మారుమాటాలడక్ుండా వెళ్ళప్ో య్ారు. మర్గిడు ఎచుమమవచిు సగవమిని అలమేలుక్ు నయ్మౌతుందా అని అడిగిత
“ఆమె చనిప్ో యి౦దని అందరూ చప్ుుక్ొంటటనాిర్ే “అనాిరట ఆర్ోజు ర్గతేర ఆమె చనిప్ో యింది.
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సగవమి శిషుాడు ముతు
త సగవమి మొదలియ్ారు దాయ్ాది ఆయ్నపైదావగ వేశగడు. సగవమిక్త నివేదిసేత “భయ్ం లేదు వగడిక్త అనుక్ూలం క్గదు “అనాిరు. అనిటేల
క్ేసు గెలిచాడు ముతు
త సగవమి. దాయ్ాది హెైక్ోర్ు క్ు వెళలగగ సగవమిక్త చబ్బతే “ఆ క్ేసు ఎప్ుుడయ తోసేశగరయ్ాా న్నక్ేమీ భయ్ం లేదు “అనాిరు అక్ుడా ఈయ్నదే
జయ్ం. శివ ప్రక్గశమొదలియ్ార్ ను చూసి ఇక్ర్ోజు సగవమి “పదు మంట అంటటక్ొనిది “అనగగ ఆయ్నక్ు అరుం క్గలేదు. మర్గిడు ఆయ్న క్ూతురు
చనిప్ో యినటట
ల వగరత వచిుంది. ప్దిర్ోజులతర్గవత వచిున ఆయ్నుి సగవమి “ఏ వసుతవూ మన స ంతంఅనుక్ోటానిక్త వీలేల దు “అనాిరు.
శగామా ర్గవు తలిల వృదుు. అనార్ోగాం క్ూడా. ఒక్సగర్ి శేష్గదిర సగవమిని ‘అమమ వెళ్ల ప్ో తుందా ?అని ఆదుర్గుగగ అడిగిత “తిరువనాిమల ై క్త టిక్ెట్స తీశగవు ఇదే
తిరువనాిమల ై “అంటే అరుం క్గలేదనగగ సగవమి మౌనం వహించారు ఆసగయ్ంతరమే ఆమె చనిప్ో యింది. ఇప్ుుడు అరుమెైందా అనాిరట సగవమి.
సుందర్ేశయ్ాారు వెలగల రుదారక్షమాల ధర్ించి సగవమిని దర్ిశంచి నమసుర్ిసేత, “ఈమాలను అమిమతే నలుగుర్ిక్త అనిం పటు చుే ”అనాిరు “ఇది అంత విలువెై౦ది
క్గదు ర్ెండుమయడు రూప్గయ్లక్ంటే ఉండదు ‘అనాిడు. ఆతర్గవతాయ్న తిరుచునాప్లిల వెళ్ల నదిలో సగినం చేసత ుంటే మాల జార్ిప్ో యింది న్నటిలో. దాసీ
క్నిమామల్ ను ఒక్సగర్ి సగవమి “దొ ంగర్గబో తునాిడు దొ ంగతనం జరుగుతుంది జాగరతత “అని హెచుర్ించ గగ ఎనిి జాగరతతలు తీసుక్ొనాి ర్ెండువందల
రూప్గయ్ల నగలు ప్ో య్ాయి. మంగుళళరు రఘునాధర్గవు ర్గమభక్ుతడు. ఒక్సగర్ి సగవమిని దర్ిశంచటానిక్త వసేత , ఒక్పదు ర్గయి తీసుక్ొని వెంటప్డగగ
“ఇదేమిటి సేతు బంధనమా, సముదర లంఘనమా ??”అనాిడు. ర్గయి దూరంగగ ప్గర్ేసి ఫో ర్గఫో క్ోతీ”అనాిరు సగవమి. ఆ ర్ోజునుంచి ఆయ్నుి
హనుమంతర్గవు మారుతి అనే పేరలతో పిలిచేవగరు. ఆయ్నక్ు హనుమపై భక్తతపర్ిగింది.
ప్ో సగుఫీసు గుమాసగత ర్గమార్గవు తముమడు తిరుప్తిలో సంసుృతం చదువుతునాిడు. ఒక్సగర్ి అతడిని సగవమి దగా రక్ు తీసుక్ు వెడితే, “వీడు ఆరు నెలలలో
ప్ో తాడు “అనాిరు. అలాగే చనిప్ో య్ాడుప్గప్ం. నటేశయ్ారు ను చూసి సగవమి “న్నక్ు నామాలునివగడు ప్ుడతాడు “అనాిరు. క్ొనిి నెలలక్ు నలల టి రక్త ం
ప్రవహించే నాళ౦తో క్ొడుక్ుప్ుటాుడు. వెైదక్
ి నిష్గుప్రుడు ర్గమశగసిత ి ర్గమభక్ుతడు.సగవమి అతనిక్త ఒక్ క్ొడుక్ు ప్ుడతాడని, లలితను వదలక్ ప్గర్గయ్ణ చేయి
“అని చప్గురు. అలాగే సగవమి జనమ నక్షతరం హసగతనక్షతరం లో క్ొడుక్ుప్ుటు గగ శగసిత ి శేష్గదిర పేరుపటాుడు. అప్గుచేటు ి అరుణాచలేశవరుని రధం చేయించి, సగవమిని
ఊర్ేగింప్ులో క్లుసుక్ోమని క్ోరగగ “సగవమి దీని ఆయ్ుర్గుయ్ం తక్ుువే లక్షమమ శగప్ం ఉంది సగవహా అవుతుంది ”అనాిరు. మయడేళళ తర్గవత పిడుగుప్డి ఆ
రధం క్గలి ప్ో యింది. క్గలే రధానిి చూపించి “చూడు రధం ఎలాక్గలిప్ో తోందయ లక్షమమ శగప్ం “అనాిరట, మెయ్ాప్ు చటిు అరుణాచలేశవర ఆలయ్ం లో ఎల క్తక్
ుర
దీప్గలు ఏర్గుటట చేయింఛి ప్గరరంభించటానిక్త సగవమిని క్ోర్ితే “ఫో ఫో చక్రం తిరగదు “అనాిరు. దిగులుతో గుడిక్త వెడితే చక్రం తిప్ులేక్ ప్నివగళళళ
క్షు ప్డుతునాిరు సగవమి దయ్ లేక్ప్ో త క్ుదరదని గరహించి వెళ్ల బతిమాలి రమమనగగ వెళ్ల చక్గరనిి తడిమి సగష్గుంగ ప్డగగ వెంటనే ప్ని చేయ్టం
ప్గరరంభించింది. నార్గయ్ణ శగసిత గ
ి గర్ితో సగవమి ఒక్సగర్ి “ఏక్ేచాసిమన్స క్ులే జాతా “అనే శోలక్ం చదివి “నువువ సంతక్ు వెళాళవగ ?నూరు తముమళళళ అక్ుడా నూరు
ఇక్ుడా నూరు.ఈ దేశం లో వంద మ౦దిజనం అ౦తా క్లిపితే ఎంత ? “అనాిరు ఆయ్నక్ు అరుం క్గలేదు. నాలుగు నెలలతర్గవత శగసిత స
ి ో దరుడు చని ప్ో య్ాడు.
నూరు తముమళళళ అంటే ఆచనిప్ో యివగడు న్నక్ు ఇషు మెైన తముమడు అని భావం. సంతక్ు ప్ో తావగ అంటే చావుక్ు జనం బాగగ వసగతరని. నూరు మాట చాలా
సగరుల వగడటానిక్త అరుం “లోక్ం లోని వగరంతా సహో దరులే “అని.
ఒక్సగర్ి నారయ్ణ శగసిత ి భారాతో శేష్గదిర సగవమిని దర్ిశంచగగ “మీ ఇదు ర్లి క్లిసి చూడాలని నేను అనుక్ొంటే, ననుి తోసేసత ునాిర్ే “? అనగగ అరుం క్గక్ప్ో తే
“నువువ మళ్ళళ పళ్ల చేసుక్ో బో తునాివగ?” అని శగసిత ని
ి అడిగగరు. ఇది జర్ిగిన మయడు నెలలక్ే శగసిత ి భారా చనిప్ో యింది. క్ుమారపిల టల క్త పళ్ల అయి ప్దేళళయినా
సంతులేదు. భారాగతిసేత ర్ెండయ పళ్ళ చేసుక్ొనాిడు. ఈమె క్ూడా ఏడాదిక్ే చనిప్ో యింది. మయడయ పళ్ళ ప్రయ్తిం లో ఉండి,ప్ో లూరు తిరుక్ోువిల ై లలో ఉని
పిలలలిి చూస చాుడు. ప్ో లూరు అమామయి అందం డబుినిమామయి. ర్ెండయ అమామయి బీద అంతఅందం లేదు. ఎవర్ిి చేసుక్ోవగలో తల్లక్సగవమినే అడిగగడు
“తిరుక్ోువిల్ క్గక్తనే చేసుక్ో అదే నినుి క్గప్గడుతుంది ప్ో లూరు పిలలను చేసుక్ొంటే ఎవర్ో దానిి ఎతు
త క్ుప్ో తారు “అనాిరు. అలానే చేసి సుఖంగగ క్గప్ురం
చేశగడు. వెంక్ట సుబియ్ా ఇంటిలో సగవమి ఉనిప్ుుడు ప్ుదుచేుర్ి నుంచి ఒక్ క్ుషుు ర్ోగిని తచిు సగవమిని మందు చప్ుమని క్ోర్ితే “శగవన గ౦ధి”సేవిసేత
తగుాతుందనాిరు. సుబియ్ార్ వనమయలిక్ల ప్ుసత క్ం తిర గేసేత క్గశ్ర దగా ర దొ రుక్ు తు౦దిఅని తలియ్గగ సగవమి “అది తపిుంచి వేసుక్ొనాి సగమే
నయ్మౌతుంది. మిగిలినసగం అనుభవించాలి్ందే అతడు క్ర్ిమ “అనాిరు. “క్ంచి వదిలి తిరువనాిమల ై లో సిురప్డిన మీక్ు ఆ వనమయలిక్ క్గశ్రలో
దొ రుక్ుతుందని ఎలా తలుసు “? అని అడిగిత జవగబ్బవవలేదు సగవమి.
సేలం ప్ో ల్లస్ట్ డిప్గర్ెుమంట్స ఉదయ ాగి శేష్గదిర అయ్ార్ సగవమిని మొదటిసగర్ిగగ దర్ిశంచగగ “నువూవ శేష్గదిరవే నేనూ శేష్గదిరనే.నువువ ర్గమ నామ జప్ం ఎందుక్ు
చేయ్ర్గదు ?”అనగగ ఆర్ోజు నుంచి చేశగడు. శంక్ర్గనందసగవమి శేష్గదిర సగవమి దగా రక్ు వచిు “ఈవూర్ోల చటిుయ్ారు క్గశ్ర య్ాతిరక్ులక్ు అని సదుప్గయ్ం
చేసత గరట. నాక్ు ప్దిర్ోజులక్ు చీటీలు ఇపిుంచండి “అని అడిగిత “ఇప్ుుడే చటిు ర్ెైలు దిగి ఇంటిక్త వెడుతునాిడు వెళ్ల అడిగిత ఇసగతడు “అనగగ, దయ వలోనే చటిు
బండమలో క్నప్డగగ ఏక్ంగగ ఒక్ సంవత్ర క్గలానిక్త ఆసగవమిక్త అనిివసతులతో భోజన సౌక్రాం క్లిగించాడు. తిరు వెంక్ట మొదలియ్ార్ బంధువులింటోల పళ్ల
క్ెళ్ళ అక్ుడి వగరు ఇవవగగ మయడు లడూ
్ లు తచిు అలమర లో పటాుడు. ఇంతలో సగవమివచిు లడు్ ఇమమనగగ, ఏదిచిునా తుంచి ప్గర్ేసయ్
ే ాటమేగగ అని
ఒక్ు లడూ
్ ఇవవగగ “మిగిలిన ర్ెండూ ??””అనగగ తచిువవగగ వగటిని య్ధాప్రక్గరం ముక్ులు చేసి వెదజలాలరు సగవమి.
క్ొండమీద ఉని సగధువుక్ు భక్ుతలు మెస
ై ూరుప్గక్ చేయించి ఇసేత దానిి ఒక్మయల దాచిఉంచితే, ఒక్ర్ోజు పదు వగనలోసగవమి ఆగుహక్ు వెళ్ల సగధువుతో
“మీక్ూ మెైసూర్ ప్గక్ ఇషు మా నాక్ు చాలా ఇషు ం “అనగగ ఆశురాంతో క్ొనిిప్గక్ులు తచిు సగవమిక్తచాుడు సగధువు. జయ్ర్గమ మొదలిక్త సగవమి అంటే మహా
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భక్ీత. ఆతిధామివగవలని అనుక్ొనేవగడు. ఒక్ చందర గరహణం నాడు గరహణం వదిచిన తర్గవత భక్ుతలు సగవమిక్త అనేక్రక్గల ప్దార్గులు తచిు తిమని బలవంతం
చేశగరు. మొదలి అక్ుడక్ుర్గగగనే “క్ొంచం అనిం, చారు, క్ందిప్చుడి “తీసుక్ొని రమమని చప్ుగగ ఇంటిక్త వెళ్ల భారాతో చేయిదాుమనుక్ోగగ ఆమె అవే చేసి
సిదుంగగ ఉంచితే ప్రమాశురాప్డి, తీసుక్ు వెళ్ల సగవమిక్త నెైవేదాం పటాుడు అతని భారా ఒక్ర్ోజు ఒక్లోటాప్గలు తచిు సగవమిక్త నెవ
ై ేదాం పటు గగ “ఇంటిక్త వెళళదుు
ఇంటోల ప్గము ఉంది క్రుసుతంది “అనాిరు. భయ్ం తో అక్ుడే చతిక్తలబడింది. క్గసేప్య్ాాక్”ప్గమును చంపేశగరు హాయిగగ వెళళళ “అని ప్ంపించారుసగవమి.
ఇంటిక్త వెడిత,ే చచిు ప్డి ఉనిప్గముక్నిపించింది.
ఒక్ర్ోజు సగవమి జయ్ర్గమమొదలితో “ఒక్ మామిడి ప్ండు ఉంట బాగుండునే “అనగగ “ఇది సీజన్స క్గదు దొ రక్దు. ప్గలు తసగతను తాగండి “అనగగ “ప్ండు
తినాిక్ ప్గలుతాగితే బహు ప్స౦దు గగ ఉంటటంది. వెళ్ల వెతుక్ు దొ రక్ుప్ో దు “అనగగ. ప్ండల దుక్గణాలన్ని తిర్ిగగడు. ఒక్ే ఒక్చోట ఒక్ుటే మామిడిప్ండు
దొ ర్ిక్తంది. దానిిక్ొని, ప్గలతో సహా తచిు సగవమిక్తచాుడు. ఒక్సగర్ి సగవమి నడివీధిలొ ప్దేప్దే సగష్గుంగ నమసగుర్గలు చేసత ుంటే, అరుం క్గక్ అడిగిత “క్ంచిలో
ఏక్గమరనాధుడు రధం ఎక్ుుతునాిడు. మీరూ దార్గళ౦గగసగవమిని సేవించవచుు “అనాిరు.
మాణిక్ాసగవమిని చూసినప్ుడలాలసగవమి “నిదరప్ో క్ు య్ముడు ప్టటుక్ు ప్ో తాడు “అనేవగరు. ఒఅర్ోజు ర్గతిర తోమిమదిక్ే తినేి మీద క్ూరుుని క్ునిక్తప్గటట
ల
ప్డుతునాిడు మాణిక్ాం.క్గసేప్టోల క్లలో య్మదూతలు దుని ప్ో తుపై ఎక్తున య్ముడిని అనుసర్ిసత ూ ర్గవటం, వగడినిప్టటుక్ో వీడినిప్టటుక్ో అని
ఆజఞ లివవటం, తనదగా రక్ువచిు “ఈసో మర్ిన్న బంధించ౦డి” అనటం జర్ిగింది. అదేసమయ్ంలో సగవమిక్నిపించగగ “రక్షించ౦డి “అని వేడుక్ోగగ భయ్ప్డవదు ని
వెనుి తటాురట. వెంటనే మెలక్ువ వచిుంది. మాణిక్ాం ఇంటిక్త వచిు అరుగుమీద క్ూరుుని ఉంట సగవమి అటటగగ వెడుతూ “య్మదూతలు భయ్ంక్రంగగ
ఉనాిర్గ ప్టటుక్ు ప్ో తామనాిర్గ ?నిదరప్ో వదుుంటే వినాివుక్గదు ”అనగగ “బుదిు వచిుంది సగవమీ “అని ల ంప్లేసుక్ొనాిడు. ఆర్ోజు ర్గతిర 12 వరక్ు భయ్ంతో
నిదరప్ో లేదు.. అరుర్గతరయింది నిదరప్ో

“అనిసగవమి అంటే “నిదరప్ో ను “అంటే “సగవమి నవువతూ” ర్ోజూ నిదరప్ో యిేముందు ననుి

తలచుక్ొని

విభయతిపటటుక్ో.య్ముడు న్న జయలిక్త ర్గడు “అనిచేప్గురు సగవమి.
చంగలవర్గయ్ుడిక్త గణప్తిపై మహా భక్ీత. సగవమివదు ర్ోజూ చాలాసేప్ు గడిపేవగడు. ఒక్ర్ోజు ఇలయ్నార్ గుడిక్త వెళ్ళప్డుక్ోగగ క్లలో పదు ఏనుగు, దానిక్త
తాటిచటు ంత తొండం, ప్రక్ున ఒక్ సీత .ి “క్నిపిసేత గణప్తి సవయ్౦గగ దరశనమిచాుడని సంతోష్ించి, క్లలో ను౦చి మేలొునాిక్ ఆనందం ప్టు లేక్, నిదరప్ో వటానిక్త
మనసుర్ించక్ క్గలం గడిపి ప్ దుునేిలేచి క్గలక్ృతాాలు తీరుుక్ొని సగవమి వదు క్ు వెళళగగ “నువువ చూసిన ఏనుగు బరహామడంగగ ఉందిక్దూ. తొండం తాటి
చటు ంత. దాని ప్రభావం తలుసగ?”అణో రణీయ్ాన్స మహతో మహానాతన్స “అనగగ సగవమిక్త తనక్ల విషయ్ం ఎలా తలిసిందయ ఎంత ఆలోచించినా అరుం క్గలేదు.
సబ్ ర్ిజిసగతరర్ సుందర్ేశం చటిుయ్ార్ క్ుని ఇదు రమామయిలు జానక్త, ప్గరవతి లక్ు పళ్ళక్గలేదు సగవమిని దర్ిశసూ
త ఉండేవగరు. ఒక్ర్ోజు జానక్తక్త క్లలో తానూ
ప్గరవతీ శివగంగలో సగినం చేసత ుంటే సగవమి వచిు ప్గరవతిని గటటుపైక్త లాగగరట. ఇదు రూ క్లిసి ఇంటిక్త వసుతంటే దార్ిలో ఒక్పదు తొండ జానక్తని తర్ిమింది.
సగవమివచిు దానిి తోలేసి జానక్త భయ్ం ప్ో గ టాురట. తలాలర్గక్ జానక్త తనక్ల ను ప్గరవతిక్త చబ్బతే, ఇదు రూ క్లిసి సగవమిని చూడటానిక్త వెడితే “శివగంగ తీరుం
చాలాలోతుఅని జాగరతత అని ప్గరవతిని మందలి౦చలేదా?దానిి ప్టటుక్ొని య్ముడు తొండరూప్ం లో నినుిప్టటుక్ు ప్ో వగలనుక్ొనాిడు. ఫరవగలేదు
ఇక్మీదట భయ్ం ఉండదు “అనాిరు సగవమి.
చిని గురుక్ులు తల్లల , క్ళళళలేని అతత గగరు వృదుులే. తలిల క్త జబుి ర్ేప్ో మాప్ో అనిటట
ల గగ ఉంది. తలిల మీనమమ అతత గగరు సవర్గణ౦బ బుజం పై వగలి ఉంట
మీనమమ హాయిగగ చనిప్ో యింది. క్ళళళలేని సవరణ ర్ెండుమయడుగంటలు ఆశవగనిి అటాలగే మోసింది. మీనమమ చనిప్ో యిే సమయ్ం లో సగవమి “అదిగో మీనమమ
సవర్గానిక్త ప్ో తోంది “అనాిరు. ఈవగరత చినిగురుక్ులు విని ఇంటిక్త వెళళగగ అతత గగర్ిబుజం పై వగలి చనిప్ో యిన తలిల ని చూశగడు.
తిరువనాిమల ై దగా ర ఊర్ిలో విఠోబాసగవమి సిదు ప్
ి ందారు. సగవమి బజార్ోలప్ో తూ “అదయ విఠోబాసగవమి ప్ో తునాిడే జయరుగగ ప్ో తునాిడే “అనాిరు.
అప్ుుడుక్గన్న ఆసగవమి చనిప్ో యినటట
ల ఎవర్ిక్ీ తల్లదు. తిరువనాిమల ై లో ఎండలు ఎక్ుువ వగనలు తక్ుువ న్నటిక్త క్రువు. ఒక్సగర్ి వర్గషభావం ఎక్ుువెైతే
జనం సగవమిక్త బాధలు వివర్ించగగ “ఆక్గశం నిరమలంగగ ఉంది. వరషం వసుతందిలే “అనాిరు. ప్దినిముష్గలలో క్ుంభవృష్ిు మయడు గంటలు దంచేసి బాధలన్ని
ప్ో గ టిుంది.
నార్గయ్ణసగవమి 1921 లో తిరుచిు ను౦ఛి తిరువనాిమల ై వచిు శేష్గదిరసగవమిని దర్ిశంఛి క్ొంతక్గలం అక్ుడే ఉనాిడు. ఒక్ర్ోజు భాగవతం చదువుతుంటే
తటాలున సగవమి వచిు భాగవతం తర్ిచి చూడక్ుండా ఫలానా శోలక్ం చదువు అనాిరు. అది దశమ సుంధం ప్ంచమాధాాయ్ం లో “నందసగాతమజ ఉతునేి
“అనే సంప్రదాయ్ంగగ ఉప్దేశించే మొదటి శోలక్ం. సగవమి తనక్ు ఉప్దేశమిచాురని నార్గయ్ణసగవమి సంతోష్ించాడు. తచుుక్ొని డబుి అయిప్ో గగ టిరచి క్త
టిక్ెట్స క్ు క్ూడాడబుిలేదు. ఏం చయ్ాాలో తోచక్ సేుషన్స క్ు వెళాళడు. అక్ుడ ప్ర్ిచయ్ం లేని ఒక్పదు మనిష్ి విలిల ప్ుర్గనిక్త టిక్ెట్స క్ొనిచాుడు. అక్ుడినుంచి
టిక్ెట్స లేక్ుండా ప్రయ్ాణం చేసత ునాిడు. అంతాదిగిప్ో య్ారు సగవమీ ఇచిున క్ొబిర్ిక్గయ్, తనభాగవతం ఉంచిన స౦చీనిఎవర్ దొ ంగిలించారు. బాధప్డుతూ
ఊరుునాిడు. ఇంతలో రుదారక్షలు విభయతి ధర్ించిన గ ప్ు వరుసు్తో ఉని సగధువు, పటు లో చాలా సీటల ట ఉనాి శగసిత ప్
ి క్ునే వచిు క్ూరుుని “ఎందుక్ు
దుఖిసగతవ్. చిదంబర నటర్గజును దర్ిశసేత ఎంతటి విచారమెైనా ప్ో తుంది “అనాిడు. తన సంగతిసగదువుతో చప్ుుక్ొనాిడు “అనుగరహం భాగవతం లో ఉందా
క్ొబిర్ిక్గయ్లో ఉందా. అది క్ంటిక్త తల్లదు సగవమి అనుగరహం మీక్ు ఉంట అది ఉండనే ఉంటటంది. ఎక్ుడిక్ీ ప్ో దు “అని తరవగత సేుషన్స లో దిగప్
ి ో య్ాడు
సగధువు. సగవమే వచిు ఓదార్గురు అనుక్ొనాిడు. చిదంబరం లో దిగి నటర్గజసగవమిని దర్ిశంచి ఆతాండవ శివుని చూసూ
త మధుర్గనుభయతి ప్ ందాడు శగసిత .ి
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వెంక్టాచలమొదలి, సుబిలక్షిమ దంప్తుల ైన వగర్ింటిక్త శేష్గదిర సగవమి ఒక్ ర్ోజు వెళ్ల, ఇంటివెనక్ ఉని నాలుగెైదు చటల ను చూపించి సుబిలక్షిమ తో “ఒక్
వేడుక్ చూపిసత గ చూడు “అనాిరు. క్షణం లో వందలాదిచిలక్లుగోరువంక్లు క్గక్ులు నానా జాతిప్క్షులు చటల పై వగలాయి “ఇవి తమపిలలలిి చూసుక్ోవటానిక్త
ప్ో వగ ??”అని అమాయ్క్ంగగ ప్రశిిసేత “అలానా సర్ే “అని పై ఉతత ర్లయ్ం నుంచి ఒక్ నూలుప్ో గుతీసి విసిర్ి ఫో ఫో అనాిరు. క్షణం లో వెళ్ళప్ో య్ాయి. సుందర్ేశం
భారా క్నబడినప్ుుడలాలసగవమి “య్మప్ుర్ి చూశగవగ ??”అని అడిగేవగరు. ఆమెక్ు చనిప్ో తాననిదిగులుపర్ిగింది. మర్ోసగర్ి వెళ్ళనా, సగవమి అదే ప్రశివేసేత,
“చూడలేదు సగవమీ “అంటే “చూపిసత గ చూసగతవగ ?”అని ఆమె ఎడమ చేయిప్యిాక్ొని, తన నోరు తరచి చూడమనాిరు. సగవమి నోటల ో ఆమెక్ు ఘోరనరక్ం,
విక్ృతాక్గరులు ర్ోదనలు వొడలు జలదర్ించే దృశగాలు క్నిపించాయి. మయరుప్ో యింది అయిదునిమిష్గలక్ు క్గన్న సమృతిర్గలేదు. సగవమి తన ఉతత ర్లయ్ం తో
ఆమె ముఖం పై విసురుతునాిరు.నెమమదిగగతరుక్ొని ఇంటిక్త వెళ్ల అందర్ిక్ీ చబ్బతే ఆశురాప్ో య్ారు. క్ొనాిళళక్ు మదారస్ట్ లో జర్ిగే పళ్ల శుభలేఖ వసేత సగవమి
ప్ర్ిమషన్స క్ోసం ర్గగగ “వెళళవదుు “అనాిరు క్గన్న, ఆమె బంధువులతోమాటవసుతందని మదారస్ట్ వెళ్ళంది. వెళ్ళన మర్గిడే అక్ుడ క్లర్గ తగిలి చనిప్ో యింది,
ర్గబో యిేమరణానిి సగవమి ఆనాడు సూచి౦చారనిమాట.
వేంక్టాచల మొదలిఒక్ సగర్ి మదారస్ట్ వెళల ాలి్వచిు అసలే దొ ంగలభయ్ంగగ ఉందని సగవమినిక్లిసి చపిు ఒంటర్ిగగ ఇంటోల ఉని తనభారా క్షేమసమాచార్గలు
చూడమని క్ోరగగ సర్ేననాిరు. ఒక్ర్ోజు ర్గతిర సుబిలక్షిమతో “ర్ేప్ుర్గతిర మీ ప్క్తుంటోల దొ ంగతనం జరుగుతుంది న్నక్ు భయ్ం లేదు నేను మీ అరుగుమీద ప్డుక్ొని
ఉంటాను “అనాిరు. ప్క్తుంటాయ్న ఇంటోల ఉని బంగగరం క్ర్ిగించి క్డమ్ లామార్ిు తలక్తంద పటటుక్ొనాిడు. ఇది తలిసిన మర్ోఆయ్న దానిి తసుర్ించాడు.
ఆయ్న లబో దిబో మంటటంటే సగవమి సుబిలక్షిమని పిలిు దొ ంగ వచిుప్ో య్ాడు న్నక్ు భయ్ం లేదనాిరు. మర్గిడు ర్గతిర ప్దక్ొండు గంటలక్ు సగవమి సుబి
లక్షిమ ఇంటిక్త వచిు ఇంటోల వగరంతా భక్తతతో సగవమిని ప్రశిిసుతంటే సమాధానాలు చబుతూ ఆమెను “న్నక్ు బరహమ విషు
ణ మహేశవరులను అమమవగర్ిి ఇందారది
దేవతల్లి చూపిసత గ ప్డుక్ో “అనగగ ఆమె ప్డుక్ుంటే ఆమె గుండపై క్ుడి చేయి వేసి “ఇప్ుుడు చూడు “అనగగ, ఆమెక్ుమగత వచిు శంఖధావనాలు
మంగళారవగలు అమృతతప్రవగహం విదుాత్ క్గంతులు రసమయ్ గోళాలు, వగటిమధా తలల ఏనుగు దానిపై సుందర్గక్గరుడు, రుదురడు ప్గరవతి, విషు
ణ వు “చూడు
అనగగ ఇక్ చూడలేక్ మయరు ప్ో యింది “న్నక్ు చూసే భాగాం లేదు క్రమ క్షయ్ం క్గలేదు గురక్పటిు నిదరప్ో “అనాిరు. ఆమెక్ు నిదరప్టు లేదు ఆదివా దరశనం తో
ఆమె చూప్ు ప్ో యింది, తడుముక్ొని నడవగలి్ వచిుంది.మర్గిడు ఉదయ్ం 11గంటలక్ు సగవమివచిు “భయ్ం లేదు న్న చూప్ు మళ్ళళ వసుతంది “అని తన
ఉతత ర్లయ్ం తో ఆమె క్ళళళ తుడవగగ ఆమెక్ు చూప్ువచిుంది.
శ్రర విదయ ాప్గసక్ులలో ప్రసిదు ుల ైన ఎన్స. సుబరహమణాయ్ార్ ఉప్గసనా రహసగాలపై శ్రరనగర విమరశ, గురుతతవ విమరశ వంటి చాలా ప్ుసత క్గలు ర్గశగరు.మంతర
శగసత ి విశగరదుడుక్ూడా. గ ప్ుక్ర్ిమష్ిు. సగవమిపై అమితభక్తత. ఒక్సగర్ి సగవమిని దర్ిశంచగగ “ర్ేప్ు ఇలయ్నార్ క్ోవెలక్ు ర్గ “అనాిరు. బారహమమ ముహూరత ం
లోసగవమి ఆ ఆలయ్ానిక్త వెళలగగ అయ్ారూ ర్గగగ సగవమి ఆయ్నక్ు ప్ర్గశక్తత రూప్ం లో దరశనమిచాురు. అయ్ారు ప్రమానంద భర్ితుడవగగ సగవమి ఆయ్నక్ు
ఏదయ ఉప్దేశం క్ూడా చేశగరు.
సగవమి బంధువు నటేశ అయ్ార్ క్ొడుక్తు విషజవరం మసూచీ తో బాధ ప్డుతు.క్ళళళ క్ూడా ప్ో తే,ఎనిివెైదాాలు చేసినా నయ్ంక్గక్ప్ో తే సగవమిక్త చబ్బతే
“వగడిని తచిు ఇక్ుడే వదిలి వెళళళ”అనగగ అలాగే చేసత గనంటే “నా దగా రక్ు అంటే అమమవగర్ి సనిిధిలో ”అనగగ, అలాగే చేయ్గగ సగవమి ప్ూజారల క్ు చప్ుగగ
వగరు ర్గతిరప్ూజాదిక్గలుక్గగగనే వగడిని అమమవగర్ి గరాగుడిలో ఉంచి గుడిక్త తాళం వేసి వెళాళరు. మర్గిడువచిు తలుప్ులు తీసేత ,క్ుర్గరడి క్ళళళ
జయాతులాల క్గంతుల్లనుతూ చక్ుగగ ఉనాియి. ఈ అదుాతానిి అందరూ చాలార్ోజులు చప్ుుక్ొనాిరు.
ప్దహార్ేళళ వెంక్టర్గమన్స క్ు ర్ోజూ సంధావగరుగగనే అమమవగర్ి గుడిక్త వెళ్ల దరశనం చేసే అలవగటట. ఒఅర్ోజు గర్గాలయ్ం వదు సగవమి క్నిపించి “ఎక్ుడిక్త
“’అంటే “అమమవగర్ి దరశనం క్ోసం “అంటే “ఇక్ుడే దరశనం చేసత గవగ ??”అని అడిగిత “మీరు చూప్గలిగిత”ే అనగగ, సగవమి వగడిక్త అడ్ ంగగ నులోుని “ఇప్ుుడు
చూడు “అనగగ వగడి మనో నేతారల ముందు అమమవగరు “ఆపీత క్ుచాంబ “దివా దరశనమిచిుంది. “అమమవగర్ి చీర రంగేమిటి అనిఅడిగితే “ప్సుప్ు “అనగగ.
క్ఠమాల?”అంటే “మలల మాల “అనగగ “ఆభరణాలో “అని అడిగిత “ శిరసుపై క్తర్లటం, ఒడిలో వడా్ణ౦, క్గళళక్ు గ లుసులు “అనాిడు. “ఇక్ లోప్లి వెళ్ల చూడు
“అనగగ లోప్లి వెళ్ల అమమవగర్ిని చూసత తాను బయ్ట ఎలా ఉనిఅమమవగర్ిని చూశగడయ సర్ిగా గ లోప్ల అమమవగరు అలాగే ఉంది. ఈ అనుభవగని గరవంగగ
అందర్ిక్ీ చప్ుుక్ొనాిడు.
మధురలో ఒక్ సౌర్గషు ర క్ుటటంబానిక్త పిలలలేల రు. అమమవగరు మీనాక్షమ దేవిపై వగర్ిక్త అమితభక్తత. ఆమెతో మొరపటటుక్ొంటే తిరువనాిమల ై వెళ్ల శేష్గదిర సగవమిని
దర్ిశంచమని చపిుంది. మర్గిడు అక్ుడిక్త చేర్ి సగవమిక్త నమసుర్ిసేత “మిమమలిి మీనాక్షమ దేవి ప్ంపిందా?”అంటే వగళళళ ఆశురాప్ో గగ, దగా రక్ు పిలిు ఇదు ర్ి
క్ొంగులనుక్లిపి ముడి వేసి “ వెళ్ల రండి “అనగగ నాలుగు అడుగులు వేయ్గగనే సగవమి క్ొంగుముళళళ విపిు “మీ క్ోర్ిక్ నెరవేర్ి ప్ుతరప్గరపిత క్లుగుతుంది “అని
దీవి౦చి ప్ంప్గగ, సంవత్రం తిర్ిగేనాటిక్త వగర్ిక్త ప్ండ౦ టిమగపిలల ాడుప్ుటు గగ “శేష్గదిర “పేరు పటటుక్ొనాిరు. సగవమిక్ీ, ప్రదేవతక్ు అభేదమే అని మనం అరుం
చేసుక్ోవగలి. క్విక్ులగురువు క్గళ్దాస మహాక్వి అందుక్ే “దయ్మాన దీరఘ నయ్నాం -దేశిక్ రూపేణ దర్ిశతాభుాదయ్ాం “అనాిడు. అమమ గుణ నిధిమాతరమే
క్గదు, గురుమయర్ితక్ూడా.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

మహా స్మాధి
శేష్గదిరసగవమి 40ఏ ళళళ తిరువనాిమల ై లో గడిప్గరు. మనసు
క్ెైవలాం

మీదక్ు

మళ్ళంది

ఈ

విషయ్ం

చూచాయ్గగ

సుబిలక్షమమమక్ు చప్గులనుక్ొనాిరు. “నినుి ఒక్టి అడుగుతా
ఖచిుతంగగ

చప్ుు.

నువువ

చపిునటేల

చేసత గ.

జనం

తొందరప్డుతునాిరు. ఇప్ుుడునిటేల ఉండనా లేక్ క్ొతత క్ుటీరం
నిర్ిమంచుక్ొని వెళ్ల ప్ో నా ?”.ఆమెక్ు సగవమిప్ర ప్రశిలోని మరమ౦
తలియ్క్ “మీక్ు పైన ఉని అనోాసత ంి జార్ిప్ో తేనే తల్లదు. దీనిక్త తోడూ
ఇంక్ో క్ుటీరమా ?ఉనిచోటే యోగగభాాసం చేయ్ండి ““అంది. ఆయ్న వదలలేదు క్నప్డినప్ుుడలాల ఇదే ప్రశి వేసేవగరు. ఒక్సగర్ి విసిగిప్ో యి “’క్ొతత క్ుటీరం పై
అంతమోజు ఉంట అలాగే క్టటుక్ొని యోగం చయ్ాండి “అనిది. “నా మనసులో క్ూడా ఇదే ఉంది నువువ క్ూడా చప్గువుక్నుక్ అలానే చేసత గ “అని నవువక్ుంటూ
వెళ్ళప్ో య్ారు. ఆమె ఆజఞ ఆయ్నక్ు ప్రమేశవర్ి ఆజఞ ..
క్ొనాిళళక్ు ప్ో రుగయర్ివగరు వచిు సగవమిక్త అభిష్ేక్ం చేయ్ాలనుక్ొని క్ేశసంసగురం చేయించి అభి ష్ేక్గనిక్త సిదుప్డగగ “నాక్ు సగినం వదుు జవరం ర్గవచుు
“అనాిరు. వగళళళ మయఢ౦ గగ వందలాది ప్న్నిరు బుడుల ఆయ్న శిరసు్పై క్ుమమర్ించి అనేక్ బ్బందలతో బావి న్నరు తచిు శివలింగగనిక్త చేసినటట
ల అభిష్ేక్ం
చేశగరు. ఊళళళ వగళళళ ర్ెచిుప్ో య్ారు. అభిష్ేక్ం ప్ూర్ితయిేాసర్ిక్త బావిలో చుక్ు న్నరు లేదు. సగవమి వొళళళ తుడిచి విభయతిర్గసి ఫో టో క్ూడా తీశగరు.
ఆర్ోజు సగయ్ంతరమే సగవమిక్త జవరం తగిలింది. నలభై ర్ోజులు జవరం తోబాధప్డా్రు. ఎంత జవరమెైనా దిన చరాలో మారుు లేదు. చిక్తు శలామయ్ాారు.
జవరం తటటుక్ోలేక్, చిని గురుక్ుులు అరుగుమీద ప్డిప్ో య్ారు. అతడు సేవ చేయ్టం ప్గరరంభించాడు. ఊర్ిజనాలక్ు తలిసి త౦డయ ప్తండాలు గగ చేర్గరు.
తిరువనాిమల ైలో జర్ిగే “క్ృతిత క్ొత్వగనిక్త” మించిన జనం వచాురు సగవమిని చూడటానిక్త. వెైదాం చేయిసగతమంటే వదు నాిరు. ఆహారమయ తీసుక్ోలేదు.
నరసింహసగవమి నార్గయ్ణ శగసిత ి ఉతత రం ర్గసి సగవమి విషయ్ం తలియ్బర్గుడు. శగసిత ి వెంటనే వచిువగలాడు. ఆయ్నుి చూడగగనే సగవమి క్ళళళ తరవగగ ఒక్
నార్ింజప్ండు సగవమిక్త సమర్ిుంచగగ, దానిి వలిచి, అందులో ఒక్ుతొన మాతరం చిదిపి వగసన చూశగరు. వగనచినుక్ులు, తడిగగలి. గురుక్ులు శగలువగ తచిు
సగవమిక్త క్ప్గుడు. లేచి ఆశగలువతోనే సగవమి ఆలయ్ానిక్త తూలుతూ వెళళగగ వెంట శగసిత ,ి మాణిక్ాం వెంటనడిచారు ప్డిప్ో క్ుండా ప్టటుక్ొంటూ. దార్ిలో
ఒక్గుంటలో వగనన్నరు నిలిచిఉంటే ఆమోక్గలిలోతు న్నటిలో క్ూరుునాిరు. జనం పర్ిగగరు. భర్ించలేక్ గుంటలోనే ప్డుక్ొనాిరు. ర్గతిర ఎనిమిదిక్త అందరూ
సగవమి వగర్ిక్త దూరం గగ జర్ిగి నిలిచారు. మాణిక్ాం వెళ్ళప్ో య్ాడు. సగవమివదు శగసిత ి ఒక్ుడే ఉనాిడు. తలల వగరుజామున మయడుక్ు గుంటనుంచి బయ్టక్ు
వచిు ఆ తడి గుడ్ లతో గురుక్ులు ఇంటిక్త నడిచి వెళ్ల, అలాగే ప్డుక్ొనాిరు. నరసింహసగవమిని సుందరక్గండ ప్గర్గయ్ణ చేయ్సగగగడు. సగవమి సిుతిలో మారుు
లేదు. సుబిలక్షిమ ర్గగగ “చూశగవగ ?”అనగగ అప్ుటిక్త ఆమె క్ు ల ైట్స వెలిగి “నేను చపిున క్ుటీరం, యోగగభాాసం ఇది క్గదు సగవమీ “అని వలవల ఏడిుంది.
అది విభవ సంవత్ర మారా శ్రరష మాసం. సగవమి జనన క్గలం లో గురు శని శుక్ురలు మేష వృశిుక్ క్ు౦భర్గసులోల ఉని సమయ్ానిి తనక్ెైవలా ముహూరత ంగగ
సగవమి నిరణయించుక్ొని, శుక్రవగరం అదే ర్గశులలో ప్దామసనం లో క్ూరుునాిరు. అరుణాచల ఆది దంప్తులను మనసు్లో నింప్ుక్ొని, ఆన౦ద సుురణతో,
ర్ోమా౦చితుల ,ై భురవ మధామం లో ప్గరణానిిఆవేశి౦ప్జేసి, సనాతన, విశవ నియ్ంత, జయాతిరమయ్ుడు, సరవ ప్ో షక్ుడన
ై ప్రమేశవరుని విభయతిలో తన
ప్గరణవగయ్ువులను క్లిపేశగరు. సగవమిలేని అరుణాచలం ర్గముడులేని అయోధా అయింది.
శేషవదిర స్వామి ఉపదేశవమృతం
సగవమి ఉతత మాధిక్గరులక్ు ఉప్దేశ దీక్ష నిచేువగరు. విఘోిప్ శగంతిక్త “శుక్గలంబరధరం “శోలక్ం మయడు సగరుల చదవగలి. ఈశవరుడు ఎవర్ో తలుసుక్ొంటే శర్లరం
తానుగగ మారుతుంది. ప్రమాదమే మృతుావని సనతు్జాతీయ్ం చపిుంది. దేహాతమ బుదిుని వదలటమే మృతుాంజయ్ం.మన నవదావరప్ుర్ి లంక్ జాఞనాగిి
తోనే దగుమౌతుంది. ర్గమాయ్ణం చదవటం అంటే ర్గముని గుణాలు ఆచర్ి౦చ టమే. గురువే శివసవరూప్ం, శివుడే గురువు. జాతిభేదం మాతృభోగం వదిలితే
సమాధి సిదు .ి అగసత యమహర్ిష సంబో ధించిన “ర్గమర్గమ మహా భాగో “అంటే చాలు మోక్షమే. సుందరక్గండ జాఞనప్రదాత. ర్గముడు సరవవగాపి క్నుక్ ఆయ్న
నామ సమరణ చేయ్ాలి. ప్గప్గలు తొలగటానిక్త భారతం చదవగలి.
శ్రరరంగని సేవించినా, హర్ిక్ధ చపిునా మోక్షమే. శివ, శక్ుతలు ఒక్ర్ిక్ొక్రు విడిచి ఉండనటట
ల , విభయతిక్త, క్ు౦క్ుమక్ు భేదం లేదు.. శ్రరక్ృషణ క్ర్గణమృతం, లలితా
సహసరనామం, శివ సహసరనామ౦ తపిుతే వేర్ే లోక్ం లేదు. చితత వృతిత నిర్ోధమే ర్గక్షస సంహారం. క్గమ నాశనానిక్త, ఇందిరయ్ విజయ్ానిక్ీ అదైవత దృష్ిు అవసరం.
సతాం శగంతం సహనం మన ప్ర్ిజనం, మన ప్ర్ివగరం ఆతమ బంధువులు. ఈగలాగగ శుదు ం, చీమలాగగ బలం,క్ుక్ులాగగ విశగవసం, రతీ దేవిలాగగ పేరమా
ఉనివగడిక్త గురుభక్తత సులభం. వేగిన గింజ మొలక్ెతతనటట
ల ఈశవర పీరతిగగ చేసే క్రమలు బంధక్గలుక్గవు.
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ప్నసప్ండు తొనలాగగ ఏశవరుడినిఆర్గధి౦చాలి. దానితొన బీజానిి ఆవర్ి౦చి ఉంటటంది. ఈశవరుడు జగతు
త క్ు బీజం. ఆ బీజం లోంచి వచిున జగతు
త ఈశవరుణిణ
ఆవర్ించి ఉంటటంది. ప్నస తొనలోని గింజను తీసేసి దానిి తినిటట
ల గగనే, ప్ంచక్ోశ నిర్గక్రణం చేసి ఆతామను సంధానం చేయ్ాలి. ఆతమ బో ధ ఉప్నిషత్ ఓంక్గర
ప్రశసిత ని, అష్గుక్షర్ిమహిమను చపిుంది. దీనిిఅనుష్ిుసేత హృదయిేశు డైనవగసుదేవ దరశనం లభిసుతంది. మహాభక్ుతడైన గుహుడు గంగలోప్డి మునిగిప్ో వటం
అంటే దేహధాాసను వదిలేయ్టమే.
“అప్సరు సరు భదరం తే దూరం గచిమహాయ్శగః-జనమేజయ్సా య్జాఞంతే ఆసీత క్ వచనం సమర”ఇదే ప్గముమంతరం. భోజనం చేసే టప్ుుడు ఎవడు
నాలుక్దావర్గ రసగనిి ఆసగవదిసత గడయ వగడిని తలుసుక్ొంటే చాలు. సగధామెైనతవరక్ు ప్రవృతిత నుంచి తప్ుుక్ొని నివృతిత ని అనుసర్ించాలి. తిరభువనజనని
జాఞనగంగే ప్రవగహం. శర్లరమే క్గశి. భక్ీత శరదులే గయ్.గురు చరణ ధాానయోగమే ప్రయ్ాగ. తుర్లయ్ుడైన విశేవశవరుడే ఆతామ, సగక్షి. అన్ని శర్లరం లోనే ఉంట వేర్ే
తీర్గులు ఎందుక్ు ?
“క్గశ్ర క్షేతరం శర్లరం, తిరభువనజనన్న వగాపిన్న జాఞన గంగగ- భక్తత శరదు ా గయిేయ్ం-నిజగురు చరణధాానయోగః ప్రయ్ాగః-విశేవశోయ్ం తుర్లయ్ః సక్లజన మనః –
సగక్షమ భయతో౦తర్గతామ దేహం సవయ్ం మదీయిే య్దివసతి –ప్ునసీత రు మనాతిుమసిత ?”(శంక్ర భగవతాుదులు ).
సమాప్త ం
ఆధారం -మొదటి ఎపిసో డ్ లో ర్గసినటేల –బరహమశ్రర క్ులుమణి నార్గయ్ణ శగసిత ి గగరు తమిళం లో ర్గసిన” శ్రర శేష్గదిర సగవమి వగర్ి జీవిత చర్ితర “క్ు శ్రర విశగఖ గగరు
తలుగు అనువగదం చేస,ి తనాలి సగధన గరంధ మండలి వగరు ప్రచుర్ించిన “శ్రర శేష్గదిర సగవమి జీవితము.”

7 నామ సంక్ీరతనావతారప్ురుషుడు క్ుందుర్ిత వేంక్ట నరసదాసుగగరు
ఈ వగాసగనిక్త శ్రర ప్దాాల సో దరులు ర్గసిన”శ్రర క్ుందుర్ిత వెంక్ట నరసయ్ాగగర్ి జీవితము “ ప్ుసత క్మే ఆధారం.

క్లియ్ుగం లో 5 వేల సంవత్ర్గలు దాటాక్ భగవనాిమ సంక్ీరతనక్ు, రూప్ భక్తత ప్రచార్గనిక్త ఎక్ుువ అవసర మేరుడింది. ఉతత ర భారతదేశం లో శ్రర ప్రభుదతత
బరహమ చార్ి, శ్రర హర్ేర్గం బాబాజీ, శ్రర సియ్ా రఘునాధ శరణ గగరల ను భగవంతుడు తన అంశతో జనిమంప్ జేసి, వగర్ిదావర్గ నామ సంక్ీరతనా రూప్ భక్ీత ప్రచారం
చేయించాడు. ఆందర దేశం లో అలాంటి ప్రచార్గనిక్త శ్రర క్ుందుర్ిత నరస దాసు గగర్ిన్న, శ్రర రఘువర దాసు గగర్ిన్న సృష్ిుంచి ప్రచారం చేయించాడు విశగవతమ. శ్రర రఘువర
దాసు ప్ూర్గవశరమం లోనూ, సనాాసగశరమం తీసుక్ొని శ్రర అవదూతేందర సరసవతి పేరుతొ ప్రసిదు ి చందారు.

శ్రర క్ుందుర్ిత నరసదాసుగగరు భగవదంశ సంభయతులు, క్గరణ జనుమలు. ప్ుటిున
దగా రుించి భగవనాిమ సంక్ీరతన చేసత ూ, సంక్ీరతనా మాధుర్గానిి రుచి చూసి,
క్రమంగగ నామ సంక్ీరతనావతార ప్ురుషులుగగ మార్గరు. వీర్ిక్త ఆందర వగల్లమక్త
వగసుదాసు గగరు అనే శ్రర వగవిక్ొలను సుబాిర్గవు గగరు గురువుల ై ర్గమమంతర
ఉప్దేశగనిి ప్ ంది,

శ్రరర్గమ క్ోటి ర్గసూ
త , ర్గమనామ సంక్ీరతనలో ప్వితర జీవితం

గడుప్ుతూ ఉండేవగరు. వగసుదాసుగగరు వీర్ిని చూసి “లోక్ క్లాాణం క్ోసమే న్న
మయర్ిత అవతర్ించింది. క్నుక్ ర్గమనామ ప్రభావగనిి ప్రచారం చేసత ూ తర్ించు “అని
ఆశ్రరవదించారు.
నరస దాసు గగరు తిరవేణీ సంగమ జప్మహాతమయం విని, అక్ుడిక్త వెళ్ల,
మాఘమాసమంతా

అక్ుడే

తప్సు్

చేసత ూ

ర్ోజుక్ు

80వేల

ర్గమనామానిిజపిసత ూఉండగగ ఫలితంగగ ఒక్ మహా ప్ురుషుడు ప్రతాక్షమె,ై
దాసుగగర్ిక్త హసత మసత క్ సంయోగం తో “శ్రరర్గమ తరయోదశగక్షర మంతరం “ఉప్దేశించి,
నామ ప్రచారం తో ప్రజలను తర్ింప్ జేయ్మని ఆశ్రరవదించి, అంతర్గునమయ్ాారు.
తర్గవత దాసుగగరు శ్రరర్గమ జనమ క్షేతరం అయోధాక్ు వెళ్ల, అక్ుడ ఆమంతారనిి
అక్షర లక్షలుగగ ప్ునశురణ చేయ్గగ క్నులు మయసుక్ొని ఉని సమయ్ం లో శ్రర
ర్గమ సగక్షాతాురం లభించింది. క్ళళళ తరువగగనే అదృశామెై ఎదుట శ్రర శియ్ా రఘు
నాద శరణ్ గగరు దాసుగగర్ియోగాతను గుర్ితంచి, శ్రరర్గమ ప్ంచాయ్తన మంతారనిి క్ూడా ఉప్దేశించి “శ్రరర్గమ శరణ్”అనే దీక్షానామ౦ ఇచిు ఆశ్రరవదించారు. క్గశ్ర
వెళ్ల శివప్ంచాక్షర్ి, బృందావనం లో శ్రర క్ృషణ మంతారలను ప్ునశురణ చేసి, ఆ దేవతలా అనుగరహం ప్ ంది, శ్రర ప్రభుదతత బరహమచార్ి గగర్ి ఆశ్రసు్లు ప్ ంది ఆంధర
దేశగనిక్త తిర్ిగి వచాురు నరస దాసుగగరు.
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ఆంధర దేశం లో ర్గమ నామ సంక్ీరతనలు చేసత ూ చేయిసూ
త ,
ర్గమనామం సమర్ిసత ూ బ్బయ్ాానిి ఏర్ి, దానినే అనింగగ తినేవగరు.
ఒక్ క్ోటి ర్గమక్ోటి ర్గసి,క్ోటినిర ర్గమ క్ోటితో ర్గమజననం
మొదలు ప్టాుభి ష్ేక్ం దాక్గ చితారలను చితిరంచి, గుంటూరులోని
శ్రరర్గమనామ క్షేతరం లో ఆవిషుర్ింప్ జేశగరు. మొతత ం మీద 8క్ోటల
ర్గమనామం ర్గశగర్గయ్న. ఆయ్న నివసించిన బుదాుం అనే
గగరమం లో ర్గమమందిర్గనిి నిర్ిమంచి, ప్రజలను ర్గమభక్ుతలుగగ
మార్ిు ఆగగరమానిక్త “నామ ప్రయ్ాగ “అనే క్ొతత పేరు పటాురు.
ర్గమమందిర నిర్గమణానిక్త తనక్ుని య్ావదాసిత చేతిలో ఉని
డబుి అంతా ఖరుు చేశగరు నరస దాసుగగరు. ఇదిక్గక్గ చాల
గగరమాలలో ర్గమమందిర నిర్గమణం చేశగరు. చాలా గరంథాలు ర్గశగరు. సక్గల సంధాావందనం సహసర గగయ్తీర జప్ం,వెైశవ దేవం మొదల ైనవి వగర్ిక్త నితా క్ృతాం.
శ్రర శంక్రుల అదైవతానిి అధాయ్నం చేసి అందర్ిక్ీ సుబో ధక్ంగగ బో ధించారు. నిర్గడంబర ప్వితర జీవనం గడిప్గరు. ఎందర్ో నాసిత క్ులు వగర్ి ప్రభావం తో
ఆసిత క్ులయ్ాారు. దాసుగగర్ి జీవిత చర్ితన
ర ు వగర్ి శిషుాలు శ్రర ప్దాాల సో దరులు వగరయ్గగ శ్రర గగయ్తీర పీఠగదిప్ులు శ్రర శ్రర విదాాశంక్ర భారతీసగవమి వగరు
ఆశ్రరవచన౦ ప్లుక్గగ, సరవతంతర విశగరద శ్రర క్ుప్గు ఆంజనేయ్ శగసిత గ
ి గరు అభినందన వచనాలు ర్గశగరు. ఇది 1986 డిసంబర్ 26 న ముదరణ ప్ ందింది.
ఇప్ుుడు ప్ూర్ిత జీవిత విశేష్గలు తలుసుక్ొందాం.
నరస్ దనస్ు గవరి బ్ాలయం విదనయభాయస్ం
గుంటూరు జిలాల నరసర్గవు పేట, వినుక్ొండ లక్ు మధాలో క్ుందుర్ిత అనే గగరమం లో నరసదాసుగగరు జనిమంచారు. వీర్ి ప్ూర్లవక్ులు లక్షమమ నరసయ్ాగగరు ప్గత
గుంటూరు జమీందారు మానూర్ి వగర్ి దగా ర సముదాురుగగ చేశగరు. ఉప్ుుటూరు దగా ర పదు చరుక్ూరులో నివగసం. ఆవంశం లో ఏడవ తరం వగరు లక్షమమ
నరసయ్ాగగరు. క్ొంతక్గలాని క్త ప్దవులు ప్ో య్ాయి. క్గన్న చక్ుని హాసాపిరయ్ులు అని శ్రర క్గశ్రనాధుని నాగేశవర్గవు, శ్రర భోగర్గజు ప్టాుభి సీతార్గమయ్ా గగరు
చపేువగరు. వగర్ే వీర్ిక్త “హాసా క్ళాప్రప్ూరణ “బ్బరుదు నిచాురు. తిరుప్తి క్వులు వీర్ిపై శతక్ం చప్గురు. వేంక్టగిర్ి, పిఠగప్ురం, చలల ప్లిల బొ బ్బిలి మొదల ైన
సంసగునాలలోనూ, ప్ుషుగిర్ి పీఠగధిప్తి శ్రర నృసింహ భారతీ సగవమి సనిిధానం లోనూ ఆయ్న హాసాప్రసంగగలు చేసి ఘన సనామనాలు ప్ ందారు. వీర్ిసతీమణి
సీతమమగగరు. ఈ దంప్తులక్ు 2-5-1905 విశగవవసు చైతర బహుళ తరయోదశి, ర్ేవతీ నక్షతరయ్ుక్త మక్ర లగిం లో ర్గతిర 10గంటలక్ు నరసదాసుగగరు
జనిమంచారు.

ఒక్ ర్ోజున తలిల న్నళళళ తేవటానిక్త బావి దగా రక్ు వెడితే చినాిర్ి దాసు
ఏడుప్ు లంక్త౦చు క్ొంటే ఒక్ భిక్షువు “ర్గమా దయ్ చూడవే “అనే క్ీరతన
ప్గడగగ ఏడుప్ు ఆపేశగడు. ఇంతలో తలిల వసేత , ప్గడటం ఆపేసేత మళ్ళళ
ఏడాుడు. ప్గటప్గడితే మానేశగడు ఇలా చాలా సగరుల జర్ిగింది అప్ుుడా
భిక్షువు “అమామ న్న క్ొడుక్ు సంక్ీరతన మితురడు. నామగగనం లో
ల్లనమౌతునాిడు. క్ొదిుక్గలానిక్త ర్గమభక్త రతిం గగ భాసిసత గడు “అని
చపిు దీవించి వెళ్ల ప్ో య్ాడు. 5వ ఏడు ని౦డగగనే తురల ప్గటి నరసింహం
గగర్ి తో అక్షర్గభాాసం చేయించారు.

1910 లో చరుక్ూరుక్ు నిమమగడ్ రమణమమ గగర్ింటిక్త నియ్మ నిషు లుని సగవములవగర్ోక్రు వచిు ఒక్ జీరణ దేవగలయ్ం లో వేదాంత ప్రవచనాలు చప్గురు.
ఆ గుడిని ప్ునరుదు ర్ించాలని సగవమి ఊర్ివగరందర్లి పిలిచి చప్గురు.. ముందువరుసలో క్ూరుుని బాలనరసయ్ాను “దేవుడు ఎక్ుడ ఉనాిడు ??”అని
అడిగగరు “ఆయ్న తడుముక్ోక్ుండా “దేవుడు గుడిలోనే క్గదు. అనిి చోటాల ఉనాిడు “అని చప్ుగగ ఆశురాప్ో య్ారుసగవమి. ఆయ్న ప్ులక్తంచి అతడినిపిలిు
తన ఒడిలో క్ూర్ోుపటటుక్ొని అందర్ితో “వీడు ప్రహాలదుడి లాగగ లోక్గనిక్త ఆహాలదం క్లిగిసత గడు “అని మనసూుర్ితగగ ఆశ్రరవదించారు. జనం అవగక్ెైు తమ ఊర్ోల మర్ో
భక్త ర్గమదాసు జనిమంచినందుక్ు గరవప్డా్రు..
నరసదాసుగగరు మయడవ తరగతి ప్ూర్ిత చేసి, పవ
ైి ేట్స గగ ఇంగలలష్ చదివి, ప్ నూిరు హెస
ై ూుల్ లో 7వ తరగతిలో చేర్ి, ర్ోజూ ఇంటినుంచి ప్ నూిరు వెళ్ళర్గవటం
క్ొడుక్ు క్ు క్షు ం అవుతుందని తండిర గగరు క్గప్ురం ప్ నూిరులోనే పటాురు. ఆడుతూ ప్గడుతో తోటిపిలలలతో బడిక్త వెళళళవగరు. తలుగులో తప్ు అనిి
విషయ్ాలలో మెర్ిక్ లాగగ ఉండేవగరు.అందుక్ని మిగిలిన విదాారుులు ఆయ్నతో సేిహం బాగగ చేసేవగరు. వగర్ిలో బీడమ సిగర్ెట్స తారగే వగరు క్ూడా ఉండేవగరు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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ఆ చడు సగవగసం వలన ఒక్ ర్ోజు సగయ్ంతరం బీడమ తాగుతూ గుప్ుు గుప్ుున ప్ గ బయ్టిక్త వదులుతంటే దీక్షితులు ప్ంతులు గగరు చూశగరు. ఈయ్నక్ు ఆ
సంగతి తలియ్దు. మర్గిడు ఆయ్న నరసయ్ాను తనగదిలోక్త పిలిు బీడమలు తాగుతునాివగ అని అడిగిత లేదని బొ ౦క్ గగ, నిని సగయ్ంతరం నువువ
తాగుతుంటే చూశగను పైగగ అబదు మయ ఆడావు అని ర్ెండు పేముబటాులతో ఒళళంతా వగతలు తేలేటల ట,రక్త ం క్గర్ేటల ట బతాతలు విర్ిగేటల ట క్ొటాురు.. ఇంటిక్త వచిు
ఎవర్ిక్ీ చప్ులేదు. నిదరర్గలేదు. ఆ ర్గతిర దీక్షితులగగర్ిక్ీ నిదరప్టు క్ మంచి క్ుర్గరడిని విచక్షణా రహితంగగ క్ొటాునే అని బాధ, మధన ప్డా్రు. మర్గిడు సూులుక్ు
వెళళగగనే నరసయ్ాను పిలివగగనే వెళ్ల తాను తప్ుు చేశగనని ఇక్ ప్ గ తాగనని, అబదు ం ఆడనని ఒటటు పటాురు. “మంచిది బాగగ వృదిు లోక్త వసగతవు “అని
దీవించారు. ప్ంతులుగగరు దీక్షితులుగగరు.
అప్ుుడప్ుుడు క్గఫీ హో టలుక్ు వెళళళ అలవగటట క్ూడా ఉండేది. ఆయ్న బంధువే ఒక్ హో టల్ ను మడమ, ఆచార్గలతో నడిపేవగడు. బారహమణులే అన్ని తయ్ారు
చేసేవగరు, సరవరుల క్ూడా బారహమణులే.

బారహమణులే మడితో వచిు తినేవగరు. నరసయ్ాగగరూ అప్ుుడప్ుుడు వెళ్ల తినేవగరు. ఒక్ర్ోజు మధాాహిం

నరసయ్ాగగరు ఆ హో టల్ వంటగదిలోక్త వెళ్ల చూడగగ, ఒక్ బారహమణేతర సీత ి ఇడమల పిండిరుబిట౦ క్నబడి అవగక్ుయ్ాారు. ఆమె ఎవరని అక్ుడి క్ుర్గరడిని అడిగత
ి ే
“మా మేనేజరు గగర్ి ఇలాక్గ. ఆమె రుబ్బిసేత మేము మడితో ఇడమల వేసత గం “అని నిజం చప్గుడు. పైన ఆచారం లోన దుర్గచారం ఉని ఆ హో టల్ ను చూసి
అసహామేసి, ఆ ర్ోజునుంచి క్గఫీ హో టల్ క్ు వెళళటం క్గన్న అక్ుడి ప్దార్గులు తినటం క్గన్న చేయ్నని భీషమ ప్రతిజఞ చేశగరు. ప్శగుతాతప్గనిక్త మించిన ప్గరయ్శిుతత ం
లేదుక్దా.
ప్ నూిరులో లక్షమమ నరసయ్ా గగరు చావలి సుబాిర్గయ్ుడు గగర్ింటోల అదు క్ు ఉండేవగరు. ర్గయ్ుడుగగర్ింటోల ర్గతిర నితాభజన జర్ిగేది. భజనతర్గవత ప్రసగదం
ప్ంచేవగరు. నరసయ్ాగగరుప్రసగడం సమయ్ానిక్త వెళళళవగరు. ప్రసగదం మీద భక్ీత క్గని అసలు భక్తత ఉండేదిక్గదు. క్రమంగగ భజన పై ఆసక్తతక్లిగి సంక్ీరతనలలో
తాళం వేసత ూ ప్గలొానేవగరు. ఆతర్గవత భక్ీత పర్ిగింది. ఆ భజనలోల ప్గతూర్ి ర్గమయ్ా శగసిత గ
ి గరు ప్రవచనం చేసేవగరు సతాులక్షేప్ం మోక్షానిక్త దార్ి అని ర్ోజూ
చపేువగరు అది నరసయ్ాగగర్ి మనసుపై గగఢ ముదర వేసింది. అప్ుుడు క్ొలూ
ల రులో శ్రర క్ృషణ జయ్ంతి ప్రతిఏడాది జర్ిపేవగరు. ఒక్సగర్ి తండిరతో తానూ వెళాళరు.
అక్ుడ ములుక్ుటల లక్షమమ నార్గయ్ణ శగసిత ి గగరు శ్రర క్ృషణ చర్ితర అదుాతంగగ వివర్ించేవగరు. బాలక్ృషు
ణ ని చిలిపి చేషులు నరసయ్ాగగర్ి మనసంతా ఆక్రమించాయి.
ఆ తనమయ్ సిుతో నరసయ్ాగగరు “లాలక్ు ర్గర్గ గోప్గల క్ృష్గణ –న్న వేలా చిక్ువునాక్ు “అనే క్ీరతన శ్రరర్గగం ఆదితాళం లో ర్గశగరు. బాలక్ృషు
ణ నిపై తలిల య్శోదక్ుని
వగత్లామంతా క్ళళక్ు క్టిుంచారు. ఆ క్ీరతనను ఇప్ుటిక్ీ అక్ుడ గగనం చేసత ూనే ఉనాిరు. ఆయ్న బంధువు గుంటూరు వెంక్టప్ుయ్ా గగరు “ఆంధురడై ప్ుటిు
ఆంధారనిి అరుం చేసుక్ోక్ప్ో తే అంధుడౌతాడు “అని నితాం చపేుమాటలు మనసుక్ు ప్టిు, ప్ నూిరు ల ైబరర్ల లో వెంక్ట ప్గరవతీశ క్వుల నవలలు చదివి, ఒక్ు
ఏడాదిలో తలుగులో నిష్గణతుల ై, అనేక్ వృతాతలలో ప్దాాలు ర్గశగరు. అందులో వగరు ర్గసిన “గోప్గల క్ృషణ శతక్ం “ప్రసిదు ి చందింది. అందులోని ర్ెండుప్దాాలు1-తే.గల.”శ్రర రమామణి చితత చోర –భక్త జన మానసో దాాన ప్గర్ిజాత –ర్గధిక్గక్ుచ సరసిజ ర్గజహంస –వందనమిదే వేణు గోప్గలక్ృషణ ““
2-ముక్త ప్ద గరసతం-”సరసతర వేష రతి భయష్గ విశేష –శేష భయషణ హృత్రసిజ నివగస –వగసవగది సురవినుత ప్గద ప్దమ –ప్దమ దళ నేతర వేణు గోప్గల క్ృషణ
ఈ శతక్మే క్గక్ “నరసదాస క్ీరతనలు “అనే మయడు భాగగలు క్ూడా ర్గశగరు. భక్ీత మధురభావ విలసితాలు దాసుగగర్ి రచనలు.
స్హాయ నిరవకరణ ఉద్యమం లోపవలగొనటం
23-8-1920 లో మహాతామ గగంధీ విజయ్వగడక్ు ష్ౌక్తాల్లహో క్లిసి వచాుడు. గగంధీని చూడాలని నరసయ్ాగగరు బజవగడ వచాురు. గగంధీ ఉప్నాాసం
ఆయ్న చవులలో తేనే ఊటలు అనిపించాయి. గగంధీ పిలుప్ు అందుక్ొని సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామం లో ప్గలొానగగ నరసయ్ాగగర్ిని బడినుంచి వెళళగ టాురు.
తర్గవత బందరులో ఆంధరజాతీయ్ క్ళాశగలలో చేర్ి, అక్ుడ చిలల ర్ిగి శ్రరనివగసర్గవు, క్ోప్లల హనుమంతర్గవు గగరల వదు సంసుృతం, హిందీ క్ొదిుగగ నేర్గురు.
దీనివలననే వగర్ిక్త నామ ప్రచార దక్షత బాగగ అలవడింది. అక్ుడే ప్ుర్గణ శగసగతరల ఉప్నాాసగలు,తులసీ దాసు ర్గమ చర్ిత మానసం విని భక్ీత ప్ులక్గ౦క్త
తులయ్ాారు. శ్రర వెంక్ట శగసిత ి గగర్ి వదు క్ొదిుక్గలం లో చితరలేఖనం క్ూడా నేర్గురు. ర్గమనామంతో ర్గమాయ్ణం అంతాచితారలుగగ చితిరంచి క్ొతత వరవడిక్త నాంది
ప్లిక్గరు. గుంటూరు ర్గమనామ క్షేతరం లో వీటిని ఇప్ుుడూ చూడచుు. బందరులో ఉండగగనే సంగలతం, వడరంగం, తివగచీ నేత, ర్గటిం వడక్టం అబాియి.
గగంధీ ప్దు తులు మహా ఇషు ంగగ అలవగటట చేసుక్ొనాిరు.
దేశమంతా సగవతంతరయ ఉదామం చాలా వేగంగగ ప్గక్తప్ో యింది. బందరులో ప్టాుభి ప్దాాలు గదాాలతో దేశభక్తతని ప్రబో ధించేవగడు. ఆప్రభావంతో నరసయ్ాగగరు
ప్రతిపేట లో ఊర్ిలో సగవతంతోరదామ సూుర్ిత రగిలి౦చేవగరు. వగర్ి ఉప్నాాసగలు వీనుల విందుగగ మనసులక్ు హతు
త క్ొనేవి. ప్దాాలతో ప్గటలతో జనాినిి ఉరూ
ర త
లూగించేవగరు దాసు గగరు. ఆ సమయ్ంలో బాప్టల తాలూక్గ పదనందిప్గడు లోప్రవత నేని వీరయ్ా చౌదర్ి గగర్ి నాయ్క్తవం లో సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామం
జర్ిగింది. ప్రజలు ప్నుిలు క్టు లేదు. ర్గతిరళళళ నరసయ్ాగగరు ప్ నూిరు నుంచి 10మెైళళ దూరం లో ఉని పదనందిప్గడుక్ు నడిచి వచిు, ప్రజలక్ు ప్రభుతవ
దమనన్నతి వివర్ించి మళ్ళళ తలల వగరు జామున బయ్లేుర్ి ప్ నూిరు చేర్ేవగరు. వగలంటీర్ ప్ని చేసేవగరు. ఉదామానిి అణచటానిక్త తలల వగరు మరఫిరంగులతో
ప్ నూిరుక్ు ర్గగగ, క్ొందరు క్గంగెరస్ట్ వగలంటీరల ు భయ్ప్డి తమలిి నాయ్క్ులు తప్ుుదయ వ తొక్తు౦చారని, తమక్ు ఉదామంతో సంబంధం లేదని చపిు
తప్ుుక్ొనాిరు నరసయ్ాగగరు, ఆయ్న అనుచరుడు తూములూర్ి శివర్గమయ్ా గగరుల చినివగర్ెైనా ధైరాంగగ, ప్గరణతాాగగనిక్ెైనా సిదుప్డి, ఖదు రు టోపీలు
పటటుక్ొని, చ క్గులు విపేుసి, ఆతలల దొ రలక్ు ఆశురాం క్లిగించారు, తలల సని
ై క్ులతో నరసయ్ాగగరు “ప్వితర భారత మాతను మీ లాంటి క్ుటిల దుర్గమరా
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ప్గలక్ులను౦డి క్గప్గడటానిక్త ధర్గమనిి క్గప్గడటానిక్త మేము వచాుం. మీ ఫిరంగులతో మా చాతీలపై క్గలుండి. మా తలలు తీసి మమమలిి చంప్ండి. మా
నియ్మానిక్త మీక్ు భయ్ం దేనిక్త “?అని గటిుగగ చప్గురు. తలల వగరు తలల మొహాలు వేసి ఏమీ చేయ్లేక్ “మీ నిబిర్గనిక్త ముచుటప్డి మిమమలిి వదిలేసత ునాిం.
మీరు వెళ్ల ప్ో వచుు “అనాిరు. అక్ుడ చేర్ిన వగరంతా “సవతంతర భారత మాతక్ూ జెై “ అనే నినాదాలు మినుి ముతత టల ట ప్లిక్త వెళ్ళప్ో య్ారు. అదీ
నరసయ్ాగగర్ి దేశ భక్ీత, తగువ, సగహసం, ప్టటుదల, దీక్ష..
ఆతర్గవత టంగుటూర్ి ప్రక్గశం ప్ంతులు గగర్ి ఆధవరాం లో గుంటూరులో శగసనోలలంఘన జర్ిగింది. నరసయ్ాగగరు క్ూడా ప్గలొాని సతాాగరహం చేశగరు. అర్ెస్ట్ు
అయి జెైలుక్ు క్ూడా వెళాళరు నరసయ్ాగగరు జెైలు జీవితం ఆనందానిి క్లిగించలేదు. మనసు భౌతిక్ం నుంచి ప్గరమార్ిుక్గనిక్త చేర్ి ఆధాాతిమక్ ప్రయ్ాణం
ప్గరరంభించారు.

ఆధనయతిమక స్వధన వెైరవగయ పవరప్ిత
నరసయ్ాగగర్ి మనసు బుదిు ఆధాాతిమక్ లగింయ్ాాయి. ఆయ్నక్ు సర్ెైన సమయ్ం లో
ఉప్నయ్న సంసగురం చేశగరు తలిదండురలు. నితా సంధాావందన గగయ్తీర జప్గనిక్త
అవక్గశ ఎక్ుువ క్లిుంచారు. ఒక్ ర్ోజు ర్గతిర ఆయ్నక్ు ముక్గతవిదురమ హేమ న్నల ధవళ
దేహం తో శ్రరసరసవతీమాత

సగక్షాతాురం జర్ిగి “న్న నిష్గుగర్ిష్ు గలు నాక్ు నచాుయి.

న్నజప్దీక్ష ననుి ఆక్ర్ిషంచింది. “మంతారధీనం తు దైవం “అని మర్ిుప్ో క్ు “అని చపిు
అంతర్గునమయింది. మేలుక్ొని తన జనమం, మంతరజప్ం సఫలమెైందని ఆమెక్ు
క్ృతజఞ తలు చపిు ఆమెతో మాటాలడే అవక్గశం క్లిగించనందుక్ు బాధప్డా్రు. భక్ీత
పర్ిగింది క్గన్న ఆదాయ్ం లేదు. భుక్తత గడవటం క్షు మెైంది. సిుర చర్గసుతలు హారతి
క్రూురమయ్ాాయి. ఇలులలేదు తినటానిక్త తిండిక్ూడా లేదు. ఊర్ిలో మర్గాదా మనినా
తగిా ప్ో య్ాయి. చితత ం శ్రరక్గంతు సగవ౦తమెంై ది. భవబంధాలు తంచుక్ొని వెైర్గగాం దావర్గ
ఆనంద సగమారజాం అందుక్ోవగలని క్ోర్ిక్ గటిు ప్డింది.
వివవహ్ం, ఉద్ర పో ష్ణ
తండిరగగరు తన క్ొడుక్ును ఆదరశ క్ుటటంబ్బగగ తీర్ిు దిదు ాలనుక్ొని, నరసయ్ా గగర్ి
మేనమామ క్ూతురుశేష్గ౦బతో తన క్ొడుక్ుక్ు వివగహం జర్ిపించారు. ఆమె సదు
ా ణ
గర్ిషు.. ఆదాంప్తాానిి లోక్ం బాగగ మెచిుంది. ముసలి తలిదండురలు పైగగ క్ొతత సంసగరం.
భారమంతా ఈ దంప్తులపై ప్డగగ, నరసయ్ాగగరు మదారస్ట్ దగా ర క్మీషన్స వగాప్గరం చేసే
ష్గవుక్గరు దగా ర గుమసగతగగ చేర్గరు. ఒక్ర్ోజు మర్ో క్మీషన్స వగాప్గర్ి దాసుగగర్ి దగా రక్ు వచిు అయిదువందల రూప్గయ్లు ఇమమనాిడు. డబుి ఉందిక్గని
ఇచు అధిక్గరం తనక్ు లేదన్న య్జమానినే అడిగి తీసుక్ోమని చప్గురు. ఆయ్న య్జమాని దగా రక్ు వెళ్లజర్ిగింది చప్గురు. అలా చప్ుటం తప్ుు అనాిడు
య్జమాని. లౌక్ాం తల్లని దాసుగగరు బాధ ప్డి,అక్ుడ ప్ని చేయ్లేక్ గుంటూరు తిర్ిగి వచేుశగరు.
గుంటూరులో పీల డరు గుమాసగతగగ చేర్ి, ఇక్ుడా అంతా అబదు ం మీదే నడుసోత ందని గరహించారు ఇంతలో తనాలిలో చతురుాజ దాసు అనే ఆయ్న జయాతిష్గలయ్ం
సగుపించి ముఖం చూసి జయాతిషం చపిు డబుి బాగగ గడించాడు. ఆయ్నదగా ర గుమాసగతగగ చేర్గరు. క్గవలి నెలల ూరులలో క్ూడా బారంచులు పటాుడు. డబుి
వావహారం దాసుగగర్ిక్ే అప్ుగించాడు. క్రమంగగ అతడి శ్రలం మంచిదిక్గదన్న “ప్ంచమక్గర్గలపై “ఆయ్నక్ు వగామోహం ఎక్ుువని గరహించి, శ్రలవంతుడు క్గని
వగడి వదు ఉదయ ాగం చేయ్ర్గదని మానేశగరు నరసయ్ాగగరు.
జముమలప్గల ం లో పిలలలక్ు టూాషన్స చప్గురు. టరయినింగ్ లేదుక్నుక్ ప్రభుతవ ఉదయ ాగగనిక్త అరహత లేదు. వచిున డబుి తోనే క్ుటటంబ ప్ో షణ చేసేవగరు. ఈ
ప్గల ం లో మంచి భక్ుతలను చేరదీసి భజన సంఘం సగుపించి, నామ సంక్ీరతన బో ధించి ఆసిత క్త వగాపిత క్త బాగగ తోడుడా్రు ప్రతిర్గతీర 10గంటలనుంచి 12 వరక్ు
సగమయహిక్ భజన చేయించేవగరు. అందర్ి సహక్గరం తో గరంధాలయ్ం సగుపించి, అక్ుడా నితా సంక్ీరతన జర్ిగేటల ట చేశగరు. పదక్ొతత ప్లిల వగసి చదలవగడ వెంక్ట
సుబియ్ా గగర్ి దగా ర తరంగగలు నేర్గురు.
ఆచనరవయనుగీహ్ం

సరసభారతి ఉయ్యారు

90

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

1926 లో భగవదతారమయర్ిత అయిన ఆందర వగల్లమక్త వగసు దాసు గగరు అనేక్ ప్గరంతాలలో ప్రాటించి భక్తతజఞ ాన వెైర్గగగాలు బో ధిసత ూ జముమలప్గల ం వచాురు.
ర్గమాలయ్ం లో ర్గమతతావనిి బో ధిసత ూ ర్గమతతావనిక్త మించింది, ర్గమనామానిక్త,ర్గమ మంతారనిక్ీ మించిందీ, ర్గముడిక్త మించిన ప్రదైవం లేదని నాలుగు
గంటలు ప్రసంగం చేశగరు. ఆ ఉప్నాాసగనిక్త దాసుగగర్ిలో ఆర్ిత ఆవేశం ఆనందం ఆక్రషణ క్లిగి ఆయ్న మారా ం లో జీవితం గడప్గలనుక్ొనాిరు. ర్గమక్ోటి ర్గముని
చేర్ే సూటి మారా ం అని వగరు చపిుంది మనసులో నాటింది. తాము చపిున నియ్మాలను ప్గటిసత గం అనే వగరు చేతులుఎతత మని క్ోర్ితే నరసయ్ాగగరు ఆయ్న
సేిహితుడు బాప్టల హనుమంతర్గయ్ క్వి మాతరమె ఎతాతరు. వగల్లమక్త వగర్ి దృష్ిు నరసయ్ా గగర్ిపై ప్డింది. ఆయ్నవచిు ప్గద నమసగురం చేయ్గగ, లేపి
క్ౌగిలించుక్ొని “క్ుమార్గ !న్న చిరునవువ ముఖం చూసి నాక్ు ఆనందం క్లిగింది. న్న మనసు తలుసుక్ోవగలనే క్ోర్ిక్ క్లిగింది. న్న భవిషాతు
త చాలా ఉజవలంగగ
ఉంటటంది. న్నక్ీర్త ి ప్రతిషు లు దిగంతాలక్ు వగాపిసత గయి. లోక్గనిి ఉదు ర్ించటానిక్ే నువువ ప్ుటాువ్. ర్గమ తారక్ మంతరం ఉప్దేశగనిక్త సరవ విధాలా అరుహడవు “అని
చపిు తారక్మంతరం ఉప్దేశించి నిశులభక్తతతో జపించమని ఆజాఞపించారు. తన జనమ ధనామెైనదని దాసుగగరు భావించి వినయ్ంతో వగసుదాసుగగర్ితో “సగవమీ
!మీరు చపిునటట
ల తిరక్రణ శుదిుగగ ర్గమమంతారనిి జపిసత గను “అనగగ ఆశ్రరవదించి వగసుదాసుగగరు వెళ్ళప్ో య్ారు.
మంతరం సిదు ి ప్ ందాలనే క్గంక్ష తీవరమెై నరసదాసుగగరు ర్ోజుక్ు 21,600నామ జప్ం చేశగరు. ర్ోజుక్ు ప్దివేల ర్గమక్ోటి ర్గశగరు. ర్గతీర ప్గలూ ర్గమధాానంతోనే
గడిప్గరు. ఒక్ర్ోజు చినిి క్ృషు
ణ డు క్లలో క్నిుంచి క్న్నిరు క్గరుసూ
త “ఎనోి ర్ోజులనుంచి న్న సునిిత హృదయ్ం లో ననుి ప్రతిషు చేసుక్ొని, ఇప్ుుడు మర్ క్ర్ిపై
మనసుప్డా్వు. ఇది అనాాయ్ం “అనగగ నరసదాసుగగరు “సగవమీ !మీర్ేగగ ఆచారారూప్ం లో వచిు నాక్ు దీక్షనిచిు ర్గమతారక్ మంతోరప్దేశం చేసింది. ఇప్ుుడు
తప్ుు నాది అయినటట
ల నెప్ం వేసత ునాిరు ఇదేమెైనా బాగుందా ?”అని అడిగగరు. బాలక్ృషణ మయర్ిత చిరునవువ చిందిసత ూ “న్న సగధన గ ప్ుది న్నజప్ం సఫలమెైంది.
నువువ సిదు ప్
ి ందుతావు “అని అభయ్మిచిు ఆ వేణుగగనలోలుడు క్ోదండ ర్గమ మయర్ితగగ బహువిదాలంక్గర్గలతో ప్టటు పీతాంబర్గలతో దరశనమిచిు
దాసుగగర్ిక్త ప్రమాన౦ద౦,

ప్రవశం క్లిగించారు. ఇలా నిరంతర ర్గమ ధాానం తో ఒక్క్ోటి ప్ది లక్షల ర్గమక్ోటి ర్గసి తాను నేర్ిున చితరలేఖనం తో

ర్గమాయ్ణమంతా ర్గమనామాలతో చితిరంచారు నరసదాసుగగరు. ఇదొ క్క్ోటి అయింది. ఈ మొతాతనిిన శ్రరర్గమ చందురనిక్త అంక్తతమిచాురు. ఆందర వగల్లమక్త
ఆశ్రసు్లతో దాసుగగరు సంసుృతం లో “గురు ప్ూజా విధానం “ర్గశగరు. ఇలా నితానిరంతర ర్గమనామ క్గలక్షేప్ం తో నరసదాసుగగరుక్ొంతక్గలం జముమ ప్గల ం
లోనే ఉనాిరు.
ఉపవధనయయ వృతిత
ఇంటివదు పవ
ైి ేట్స చప్ుతునాి సర్ెైన టరయినింగ్ లేక్ప్ో వటం వలన విదాారుులు ప్లుబడగగ, ఒంగోలులో టరయినింగ్ సూుల్ లో విదాార్ిుగగ చేర్గరు నరసదాసు
గగరు. దాసుగగరునిది బారహమణ హాసు ల్. మడమ ఆచారం ప్గటించటానిక్త తప్ుక్ ప్గటించేవగరు. మిగిలిన వగరు అవన్ని ప్గటిసత ూ

న్నతి బాహాంగగ

వావహర్ించేవగరు. ఇది దాసు గగర్ిక్త నచుక్, తన ప్రవరత న చేత వగర్ిని అంతరిహిశుదుులుగగ తీర్ిు దిదు ారు. అనిిటా ఫస్ట్ు గగ ఉండటం వలన విదాార్ిు ల్లడర్ గగ
ఉప్గధాాయ్ విదాారుుల అధిక్గరుల మనిన ప్ ందారు. ర్గతిర 9నుండి 12వరక్ు భజనలో ప్గలొానాిరు. శ్రరర్గమనవమి శ్రర క్ృష్గణషు మి శ్రర శంక్ర జయ్౦తు లను
ఘనంగగ నిరవహించారు. ఉప్నాాసగలు హర్ిక్ధలు చపిుంచారు. ఇలా బారహమణ హాసు లు ను సదాచార క్ోషు ంగగ మార్గురు.
విదాాధిక్గర్ి, క్ెైుసతవుడు అయిన వర్లాస్ట్ ఒక్ సగర్ి తనిఖీక్త వచాుడు. సు్లల హాసు లు తనిఖీచేశగడు చాలామంది విదాారుులు గెైర్ హాజరయ్ాారు. హెడ్ మాసు ర్ ల్లడర్
దాసుగగర్ిని పిలిపించి క్గరణం అడిగగరు.తాము భోజనం చేయ్లేదన్న, భోజనహాసు లు అప్వితరం అయిందని, ప్ుణాాహవగచనం

చేయించాలని, అప్ుటిదాక్గ

తాము భోజనం చేయ్మని చప్గురు. చేసద
ే ిలేక్ర్ెండుర్ోజులు సలవిచాుడు హెడ్ మాసు ర్. అందర్ి తరఫున ప్ుణాాహవగచనం క్గరాక్రమం దాసు గగర్ే నిరవహించి,
మళ్ళళ విదాాలయ్ానిి సక్రమంగగ నడి చటట
ల చేశగరు. దాసుగగర్ి నిష్గుగగర్ిష్ు గలు అందర్ిక్ీ ఆశురాం క్లిగించాయి. టరయినింగ్ లో ఉండగగ దాసు గగరు ఎందర్ో
మహాతుమల ఆశ్రసు్లు ప్ ందారు. మహాభక్ుతలు బొ మమర్గజు సీతార్గమయ్ాగగర్ిని దర్ిశంచి నమసుర్ించగగ ప్రమ వగత్లాంతో ఆయ్న దాసుగగర్ిని
ఆప్గాయ్ంగగ క్ౌగలించుక్ొని, శర్లరమంతా నిమురుతూ “నువువ శుదు సగతివక్ మయర్ితవి. ఆధునిక్ులక్ు సంసగర బాధలు నివగర్ించే మాధవుడిని చేర్ే సగధనం
బో ధించే మేదావి అవుతావు “అని దీవించారు. బొ మమర్గజు జానక్త ర్గమయ్ా, మలల వరప్ు సుబాిర్గవు, న్నలంర్గజు ఆది మయర్ిత, విక్గరల ర్గమ చందార చారుాలు
వంటి పదు లు హాసు లుక్ు వచిు ఆశ్రరవదించేవగరు. వగర్ి సేవగభాగాం దాసుగగర్ిక్త దక్తుంది.
మెటుప్గరంతమెైన ఒంగోలులో వేసవిలో వదగగడుులేక్ుువ. వీర్ి సూులుక్ు ఒక్ మెైలు దూరం లో ఒక్ ప్ంచమ జాతివగడు వడదబి తగిలి ర్ోడు్మీదనే
ప్డిప్ో య్ాడని తలిసి, ఒక్ సేిహితుడితో అక్ుడిక్త వెళళగగ అతడు సుృహతపిు ఉండటం గరహించి. అతడిక్త గోచీ తప్ు ఏమీలేదు. అదిక్ూడా మలం తో నిండి
ఉంది. దాసుగగరు దానిి తీసేసి శుభరంగగ క్డిగి, తన అంగోసగతరనిి క్పిు, అతడిని సేిహితులిదు రూ భుజాలపై మోసుక్ొని సతారనిక్త తీసుక్ు వెళాళరు. అక్ుడే
ఉంచి, మంచి భోజనం పటిుంచి ర్ెండు ర్ోజులతర్గవత అతనిి వగళళ ఇంటిక్త ప్ంపించిన దయ్ామయర్ిత నరసదాసుగగరు. ఎంతటి నిష్గుగర్ిషు ులో అంతర్ి
ఉదారహృదయ్ులు దాసుగగరు. ఇలా గగంధీ గగర్ి సిదు ాంతానిి ఆచర్ించి చూపిన మానవతా మయర్ిత దాసుగగరు.
టరయినింగ్ ప్ూర్ిత అవజయచిుంది. టీచర్్ అసో సియిేషన్స జర్ిప్గరు. దానిక్త విదాాశగఖాధిక్గర్ి వర్లాస్ట్ అధాషత వహించాడు. ఆయ్న ప్రతి టరయిన్నని క్షుణణ ంగగ
ప్ర్ిశ్రలించి నరసదాసుగగర్ిని ఉతత మ ఉప్గధాాయ్ునిగగ నిరణయించాడు. దాసుగగరు ఇంగలలష్ లో లో వర్లాస్ట్ గగర్ిక్త సగవగత సనామన ప్తరం ర్గసి చదివి అందర్ిక్ీ
ఆశురాం క్లిగించారు. అప్ుటి ఒంగోలు క్ల క్ుర్ ఆల్ ర్ౌండర్ అయిన ఏం సి ప్గయ్ “సరవతో సమరుత ప్తక్ం “దాసుగగర్ిక్త ప్రదానం చేశగరు. ఆ ఏడాది 1931
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

లో మదారస్ట్ పరసిడని్లో నరసయ్ాగగరు ప్రధమ శేరణిలో ప్రధమ సగునం లో ఉతీత రుణలయ్ాారు. అప్ుటివరక్ు ఏ ఆంధురడూ సగధించని ఘనవిజయ్ం నరసయ్ాగగరు
సగధింఛి, జముమలప్గల ం లోనే ప్రభుతవ ఉప్గధాాయ్ులుగగ నియ్మింప్బడి ప్ని చేశగరు.
యోగవ భాయస్ మహిమలు
యోగ సగధనంతో శగర్లరక్ మానసిక్ ఆర్ోగాం సగధించాలని నరసయ్ాగగరు భావించి హఠయోగ ప్రక్య్
తర
చదివి, సవయ్ంగగ యోగగభాాసం చేశగరు. ప్గడి ఆవును
క్ొని ఆవుప్గలు,, ఉప్ుు క్గరం లేని చపిుడి క్ూరలతో, ఆవుపరుగనిం మాతరమె భుజిసూ
త జిహవ చాప్లాానిక్త క్ళ్ళం వేశగరు. ర్ెండేళళళ ఇలా గడప్టం తో
ఓజసు్ తేజసు్ ఏరుడి ప్రమ ఆక్రషణయ్
ీ ులుగగ క్నిపించారు.జప్ధాానాలతో మర్ింత శక్తత సగధించారు. ప్దామసనం లో ఉదయ్ం సగయ్ంతరం 21వేల 600 జప్ం
చేసత ూ, ర్గతిర 11గంటలక్ు భజన చేసత ూ, తలల వగరుజామున 4గంటలక్ే లేసత ూ యోగ జీవితానిి అతాంత నిష్గు గర్ిషుంగగ గడిప్గరు.
ఒక్ర్ోజు ర్గతిర సవప్ిం లో సీతామాతః సర్గవలంక్గర భయష్ిత గగ మెరుప్ు తీగలాగగ దరశనమివవగగ తదేక్ దృష్ిుతో ఆమెను చూసూ
త ఉండగగ ఆమె ప్సిప్గప్లాగగ
మార్ి ఆయ్న ఒడిలో క్ూరుునిది. ముదుులొలిక్ే ఆ చినాిర్ిప్గప్ను ఎతు
త క్ొని ముదాుడ బో గగ క్ల మాయ్మయింది మెలక్ువ వచిు భారాక్ు అంతా చప్గురు.
ఆ పిలలముచుటట
ల ఆదంప్తులు ముచుటగగ చప్ుుక్ొనాిరు. ఇంతలో భారా శేషమమగగర్ిక్త ప్రసవ వేదన క్లిగింది. అప్ుటిదాక్గ ఆమెక్ు ప్రసవ చిహాిలేవీ
లేనేలేవు. ఆశురాంగగ ఆడపిలల ప్ుటిుంది. సీతా దేవి అనుగరహం తో ప్ుటిున ఆప్గప్ క్ు సీతా క్లాాణి అని పేరు పటటుక్ొనాిరు.
నవవిధ భక్తత రసగలను నరసయ్ాగగరు ఆసగవదించారు. సఖాభక్తతలోశ్రరర్గముడు ఆయ్నతో ఆటలాడే వగడు. ఒక్ర్ోజు ర్గతిర ర్గముడు సేిహితుడుగగ వచిు ఆయ్న
ప్రక్ు ప్డుక్ొనాిరు. భారా అనుక్ోని క్గలు వేసత , ర్గముడు లేచి “న్నమీదుని సేిహంతో వచిు న్న ప్క్ున ప్డుక్ొంటే, నామీదనే క్గలు వేసత గవగ “ఇది న్నక్ు
నాాయ్మా “అని అలుక్తో ప్లుక్గగ నరసయ్ాగగరు తలల ప్ో గగ, ర్గముడు ”మితరమా ! న్నప్గదం నాక్ు మోదం చేక్ూర్ిుంది. ననేి నమిమ భజి౦ చేవగరంటే నాక్ు
ప్రమ పీరతి. సుజనుల చరణ ధూళ్ నాక్ు ప్రమ ప్వితరం. దానిి ధర్ించటానిక్ే న్న దగా రక్ు వచాును “అని ర్గమ చందరమయర్ిత అదృశామయ్ాాడు.
అమితాశురాప్డా్రు నరసయ్గగరు.
ర్గమ భజనక్ు హనుమ ఉప్గసన ముఖాం. ఆయ్న ర్గమునిక్త నామానిక్త వగరధి. అందుక్ే నరసయ్ాగగరు హనుమను అతాంత భక్తతతో అర్ిుంచేవగరు. ఒక్ర్ోజు
ర్గతిర 11గంటలక్ు చేసే భజన ప్ూర్ితక్గగగనే భారా శేషమమగగరు “మనం బాగగ బీద వగళళం. ఇలుల గడవటం క్షు ంగగ ఉంది. సంప్గదన య్ావ లేక్ుండా మీరు
ర్గమభజన చేసత ుంటే సంసగరం గతేమిటి వయ్సులో క్గక్ ముసలితనం లో డబుి సంప్గదించలేరు క్దా “అని భజన గుర్ించి క్ొంచం అవహేళనగగ మాటాలడితే
ఆయ్న “అనిిటిక్ీ ర్గముడే దిక్ుు అని నమిమ ఉనాిము మనం. ఆయ్నే చూసుక్ొంటాడు. ఆందయ ళన ప్డక్ు “అని ఊరడించారు. ఆమెక్ు తలక్ెక్ులేదు “ర్ క్ుం
లేక్ ప్ తే డొ క్ు నిండుతుండా శుషువేదాంతం తో క్డుప్ు ని౦ డుతుండా అని వగక్తలి తలుప్ు గడియ్ పటు టానిక్త గుమమం దగా రక్ు వెడితే, ఒక్ క్ోటి అమాంతం
వచిు బలంగగ ఆమె వెంటటరక్లు పీక్తంది. భయ్ంతో అర్ిచి క్తందప్డిప్ో యింది. నరసయ్ాగగరు దీప్ం తో వచిు లేప,ి ఆమె తలమధాభాగంలో వెంటటరక్లుక్తిత ర్ించి
ఉండటం చూసి “భాగవతాప్చారం చేశగవు. క్షమాప్ణ వేడుక్ో “అనగగ ఆమె “నా తలప్ో టట తగిాతే నా బంగగరు గ లుసు ఇసగతను. అప్గులు ప్గనక్ం చేసి నెైవేదాం
పడతాను అని మొక్ుుక్ోనిది. వెంటనే ఆమె బాధ అంతా తగిాంది. మర్గిడు ఉదయ్ం ప్ూజా సగమాగిర ఉని చిని పటు లో 72రూయ్ాలు క్నిపించాయి. ఇదంతా
ఆంజనేయ్ మహిమ అని గరహించారు ఇదు రూ. ఆడబుిను భగవంతుని ప్టాలు క్ొనటానిక్త ఖరుు చేశగరు. ఆర్ోజు నుంచి వగర్ి బ్బయ్ాప్ు డబాిలో ఎప్ుుడూ
ఒక్ శేరు బ్బయ్ాం నిలవ ఉండేవి. ర్ోజూ చేసే భోజనానిక్త భగవంతుడు లోటట ర్గన్నయ్డు అని గరహించారు దంప్తులు.
నరసయ్ాగగర్ిక్త ర్ోజూ దేవుడిక్త మృదు మధుర ప్దార్గులు నెైవేదాం పటాులని ఉండేది. క్గని ఆర్ిుక్ ప్ర్ిసు తి
ి క్త అది గ ంతమమ క్ోర్ిక్ే. ఒక్ర్ోజు ఇదే ధాాసతో ఆలోచిసూ
త
నిదరప్ో య్ారు. మర్గిడు ఉదయ్ం ప్ూజా సగమాగిర పటు లో నాలుగు ప్ంచదార లడూ
్ లు ఒక్ క్గగితం ప్ో టల ంలో క్నిపించాయి.క్గగితం మీద “శ్రరర్గమ నిలయ్ం –
అయోధా “అని హిందీలో ర్గయ్బడి ఉండటం చూసి అమితాశురాప్డా్రు. వగటిని అందర్ిక్త ప్రసగదంగగ ప్ంచిపటాురు. ఇలా ర్ోజూ ఏదయ ఒక్ మహిమ క్నిపించేద.ి
శేషమమగగర్ి డబుి ప్ో తూ, మళ్ళళ క్నిపిసత ూ ఆమెక్ు నమమక్ం క్లిగేది. ఒక్సగర్ి నరసయ్ాగగరు గురువు వగసుదాసు గగర్ి క్త అలాంటి మహిమలు ఇక్ తనక్ు
వదుు అని క్ోర్గరు. తన శిషుాని యోగ సిదు ి ఎంతవరక్ు వచిుందయ తలుసుక్ోటానిక్త ఆయ్న జముమల ప్గల ం వచాురు. గురువుగగర్ిక్త అతాంత భక్తతతో శిషుాడు
సగవగతం ప్లిక్గరు ఆయ్న అమిత శిషా వగత్లయ్ం తో దగా రక్ు తీసుక్ొని క్ౌగలించుక్ొని ““నాయ్నా ! న్న యోగసిదు ి వినయ్ విధేయ్తలు ఆధాాతిమక్ వివేక్ం
మృదుమధుర భాషణం, నిరమల మనసు, న్న మనసులోని ధరమమయ నాక్ు తలిశగయి. మహిమలు అధయ గతిక్త సో ప్గనాలు. జాగరతతగగ మసలు క్ో “అని హితవు
చపిు వెళాళరు. ఇక్ తనక్ు ఏరక్మెైన మహిమలు చూప్వదు ని ఆర్ితగగ దేవుని నరసయ్ాగగరు ప్గరర్ిుంచారు.
యోగం చేశగక్ తన శర్లరం శవగక్గరంగగ క్నప్డేద.ి ఒక్ర్ోజు ర్గతిర అనిి శర్లర భాగగలనుంచి ప్గరణం పైక్త వెడుతూ శిరసు దగా రక్ు వచాుయి. వెంటనే ఎవర్ో నెతితన
చయిా వేయ్టం అవి మళ్ళళ య్ధాసగునలక్ు వెళ్ళప్ో వటం క్నిపించి ఆశురాప్ో య్ారు లేచి చూసత ఎవవరూ క్నప్డలేదు.
గుంటూరుశ్రీ రవమ ననమ క్షేతర స్ంద్రశనం
వంగిప్ురం లో వగసుదాసుగగరు శ్రర క్ోదండర్గమ సేవక్ సమాజం వగర్ిషక్ోత్వగలలో నరసయ్ాగగరు క్ూడా ప్గలొానాిరు. జనం తండయ ప్ తండాలుగగ వచాురు.
ర్గగం ఆంజనేయ్ులు,పండాాల ర్గమ సుబియ్ా, ప్నాిల లక్షమమ నరసింహం, ప్నాిల ర్గమ క్ృషణ య్ా గగరులక్ూడాగుంటూరు నుంచి వచిు ప్గలొానాిరు.
సగయ్ంతరం 4నుంచి నరసయ్ా గగరు భక్ీత ఉప్నాాసగలు చేశగరు. ముందు సంక్ీరతన చేసి తర్గవత ప్రసంగం చేసేవగరు. ప్రమాదుాతమెైన తేజసు్తో విర్గజిలులతూ
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ప్రతిప్లుక్ు క్లక్ండ మాధురా౦గగ ఉండేద.ి . శ్రరర్గముని ల్లల విలాసగలను శోరతల మనసు్లోచ చుుక్ుప్ో యిేటల ట మాటాలడేవగరు. ఉప్నాాసం ప్ూర్లత అవగగనే శోరతలు
అందరూ వచిు ఆయ్నక్ు ప్గదాభి వందనం చేసేవగరు అందర్ిన్న ఆతీమయ్ంగగ ప్లక్ర్ిసత ూ ఆలింగం చేసేవగరు. గుంటూరు వగరు “సగవమీ !మీ దరశనం మాక్ు
శేరయోదాయ్క్ం. గుంటూరులో శ్రర సీతార్గమ నామ సంక్ీరతన సంఘం ఉనిది మేము దాని సభుాలం. అది చిని సంఘమే క్గని మీరు విచేుసి అక్ుడ నామ
సంక్ీరతన ఉప్నాాసగలు చేయ్వలయ్ునని మాక్ోర్ిక్. మీరు సందర్ిశసేత దాని అభివృదిు దిగివజయ్ంగగ జరుగుతుందని మా విశగవసం “అని ర్గగం ఆంజనేయ్ులు
బృందం వగరు వినివించారు.
నరసయ్ాగగరు చాలా సంతోషంగగ వగర్ి వెంట గుంటూరు వెళాళరు. అప్ుటినుంచి నరసయ్ాగగర్ిని ఆ సంఘ సభుాలుగగ చేరుుక్ొని, ప్రచారం చేసే ప్రతి చోటటక్ూ
తమ వెంట తీసుక్ు వెళళళవగరు. దీనితో ఆ సంఘం విలువ నాలుగు మయలాలక్ు ప్గరక్తంది. నరసయ్ాగగరు జముమప్గల ం నుంచి బుదాుం వచిు ఎలిమెంటర్ి సూుల్
టీచర్ గగ ప్ని చేశగరు. బుదాుం నుంచి 8మెైళళ దూరం లో ఉని బాప్టల క్ు వగరం లో నాలుగెైదు ర్ోజులు భజనక్ు వెళళళవగరు సగయ్ంతరం 5గంటలక్ు బయ్లేుర్ి
నడిచి వెళళటం, ర్గతిర 11,12వరక్ు భజన చేసి తిర్ిగి నడిచి ఇంటిక్త ర్గవటం చేసేవగరు. తలల వగరుజామున నాలుగుక్ే లేచి ప్నులన్ని చూసుక్ొని బుదాుం సూుల్
లో బో ధనా చేసేవగరు.
గురువు లేక్ుండాయోగగభాాసం చేయ్టం అధిక్ శరమ యోగం లో ప్నిక్త ర్గని భోజనాలు తినటం నిదర చాలక్ ప్ో వటం వలన అనార్ోగాం ప్గలయ్ాారు. ఉప్ుు
క్గరం ఉని తిండి తినటం తో క్లిగిన బాధ ఇది. క్ీళళ వగతం వచిు క్దలలేక్ మెదల లేక్ ఒక్” మయట గగ’ ఉండిప్ో య్ారు. ప్లల టూరుక్నుక్ వెైదా సదుప్గయ్ం
లేదు. య్ాచన గిటుని మనసత తవం వగర్ిది. క్రమంగగ మనసును సగవధీనం చేసుక్ొని చివర్ిక్త దానిిక్ూడా తాాజాం చేసి శగవసక్గర్గానిి బంధించటం చేత ఆయ్న
చనిప్ో య్ారని అందరూ గుసగుసలాడు తుంటట౦టే క్ొంతసేప్టిక్త బాహా సమృతి క్లిగి. ఆప్దలో ఆదుక్ొనే వగర్ే క్నిపించలేదు. వగత౦ హర్ి౦చ టానిక్త ప్ూసిన
ప్ూతలవలల క్ొంత గుణం క్నిపించింది. ఈ అనుభవంతో గురువు లేక్ుండా యోగగభాాసం చయ్వదుుఅని అందర్ిక్ీ బో ధించేవగరు. వగసు దాసు గగరు ర్గసిన
“మందరం “ను నరసయ్ా గగర్ి చేతితోఅందంగగ ర్గయించాలని ఆయ్నక్ు అప్ుగించారు గురువుగగరు. ఆర్ోగాం క్ొంచం క్ుదుట బడింది క్నుక్ ఇక్ వృధా
క్గలక్షేప్ం ప్నిక్త ర్గదనుక్ొని వగలుక్ుర్లులో క్ూరుుని నెమమదిగగ మందరం ను ముతాాల వంటి అక్షర్గలో ర్గసి గురువుగగర్ిక్త అందించారు నరసయ్ాగగరు.
నరసయ్ాగగరు చాలా క్గలం గగ బాప్టల క్ు ర్గక్ప్ో వటం తో సేిహితుడు ప్ులల శేషగిర్ిర్గవు బుదాుం వచాురు.
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దురవయసనాలక్ు బానిసై ప్తనం చందుతు ఉంటే సర్ెైన మారా ం లో పటాురు నరసయ్ాగగరు. నరసయ్ాగగర్ి దీన సిుతి చూసి ఆయ్న హృదయ్ం దరవించి,వెంటనే
సర్ెైన వెైదాం క్ోసం బాప్టల క్ు తీసుక్ు వెళాళరు. సవంతడబుి చాలా ఖరుు చేసి నరసయ్ాగగర్ిని మళ్ళళ ఆర్ గావంతులిి చేసి సేిహఋణం తీరుుక్ునాిరు
శేషగిర్ి ర్గవు.
ఆతర్గవత గుంటూరు ర్గమనామ క్షేతరం వగరు వచిు నరసయ్ాగగర్ిని గుంటూరు తీసుక్ువెళ్ళ తమ సంఘానిక్త మేనేజర్ ను చేశగరు. గుంటూరులో క్గప్ురం
పటిు ఆసమాజనిక్త సేవ చేశగరు. క్ంతేరులో జర్ిగిన వగర్ిషక్ోత్వగనిక్త గుంటూరు సంఘానిి ఆహావనించగగ, నరసయ్ాగగరు వెళ్ల భక్ీత ఉప్నాాసంతో వగర్ి
మనసులను జాఞనం నుంచి భక్తతక్త మరలాురు. మయడుర్ోజులు నవవిధ భక్తతగుర్ించి ప్రసంగించారు. ఆ ఉప్నాాసగల సగర్గంశం “నవవిధ భక్ుతలు “ప్ుసత క్ంగగ
ముదరణ ప్ ందింది.
ర్గగం ఆంజనేయ్ులుగగర్ి తండిర పిచుయ్ాగగరు గ ప్ు భక్ుతలు. ర్గమక్ోటి ర్గసేవగరు అప్ుటిక్త ఆ సంఘ సభుాలలో నరసయ్ాగగరు ఒక్ుర్ే ర్గమ క్ోటి ర్గసిన
వగరు. అందుక్ని ఇదు ర్ిక్ీ సేిహం బాగగ క్ుదిర్ింది. పిచుయ్ాగగరు ర్గమక్ోటి పేరుతొ ఉత్వగలు నిరవహి౦చాలనుక్ొనాిరు. పిచుయ్ాగగరు తమ ర్గమక్ోటిక్త
భదారచలం తీసుక్ువెళ్ళ సీతార్గమ సగవమిక్త సమర్ిుంచి అక్ుడే ప్రమప్దించారు.
నరసదసుగగరు నిరణయించిన ముహూర్గతనిక్త ర్గమక్ోటి ప్ూజలు చేసి, ర్గమక్ోటి ఉత్వగలను ప్గరరంభించారు గుంటూరులో. ఆతర్గవత “భానువగర సంక్ీరతనం“
పేరుతొ ప్రతి ఆదివగరం భజన,ఉప్నాాసగలు జర్ిపించారు. నరసదాసుగగరు “భక్త ర్గమ దాసు “క్థా సంక్ీరతనం చేశగరు ఇదే క్థా సంక్ీరతనక్ు ప్ునాది అయింది.
క్థా సంక్ీరతనలో భక్తత ప్రవహించి ఉరూ
ర త లూగిసత ుంది.
ఒక్సగర్ి ఈసభవగరు సేక్ూరు సభలక్ు వెళాళరు. అక్ుడ క్రమ శిక్షణ లేక్ప్ో వటం చూసి ఏవగించుక్ొని భక్ీత సమాజ౦ అందర్ిక్ీ
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ఉండాలిఅని నిశుయించారు. పండాాల ర్గమ సుబియ్ా గగర్ితో చర్ిుంచి నియ్మాలు ఏర్గుటట చేశగరు. అప్ుటిక్ే నరసదాసుగగరు వగసు దాసుగగర్ి వదు దిన
చరా ర్గసి మయడు సో ప్గనాలలో అగరసు గనం ప్ ందారు. ఒక్ ర్ోజు గురువుగగరు దిన చారా ర్గయ్ాలి్న అవసరం లేదని చప్గురు. నరసయ్ా గగరు సభుాలను
సమావేశ ప్రచి దిన చరార్గయ్టం లో ఉని నియ్మాలు అందరూ ప్గటించాలని “నియ్మమే ఊరుే అయ్నం.దానిి ప్గటించే వగడే సగటిలేనిమేటి. దానిలోనే
మనుషాతవం ఇమిడి ఉంది. మనం చేసేప్నులన్ని దిన చరార్గసేటప్ుుడుగురుతక్ు వసగతయి. మన తప్ుు ఇతరులక్ు చప్గులి. నిరింధం లోనే బంధ విముక్తత
ఉంది “అనిసగక్లాంగగ వివర్ించారు. అందరూ నియ్మాలను ప్గటిసత గమని వగగగునం చేసి అమలు ప్రచారు. నెలక్ోసగర్ి సమావేశం జర్ిగి సమీక్ష చేసుక్ొనేవగరు.
సగధన శగఖక్ు నరసయ్ాగగర్ిని అధాక్షులను చేశగరు. మొదటి సమావేశం సంగం జాగరల మయడి దేవగలయ్ం లో 25 మంది సభుాలతోజర్ిగింది. క్రమ౦గగ సంఖా
200 దాటింది. తర్గవత గుంటూర్ి క్షేతరం లోనే సమావేశగలు నిరవహించారు. 1938 నుండి శ్రర ప్రభుదతత బరహమ చార్ి గగర్ి ప్ో ర తా్హంతో ”అవిర్గమంగగ హర్ేర్గమ
నామ సంక్ీరతన” జరుగుతోంది. నరసయ్ా, ఆంజనేయ్ులు గగర్ి నేతృతవం తో సమాజం ఆదరశప్గరయ్ంగగ వర్ిులల ుతోంది. నామార్గధన,, అధః ప్తనాను ర్ోదధిని,
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93

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

విషయ్ వగంఛా నిర్ోధిని, సనామరా సులభోప్గయ్ బో ధిన్న, సంశయ్ విచేుదిన్న, వెైర్గగాబో ధిన్న అయిన “మోక్ష సగధన “అనే మాసప్తిరక్నరసదాసు గగర్ి
సంప్గదక్తవం లో వెలువడి ఆసిత క్గభుాదయ్ానిక్త విశేషంగగ తోడుడింది.
బ్ుదనదం లో శ్రీరమా చుయత మందిర నిరవమణం
ఒక్ప్ుటి బౌదుుల ఆవగస భయమిక్నుక్ బుదాుం అనే పేరు వచిు ఉంటటంది ఇప్ుటిక్త అక్ుడ బౌదు నిర్గమణ అవశేష్గలు క్నిపిసత గయి. గుంటూరు సీతార్గమ నామ
సంక్ీరతన సంఘానిక్త ఒక్ ఏడాది మేనేజర్ గగ ప్ని చేసి నరసయ్ాగగరు బుదాుం వచిు అక్ుడ మేనేజి మెంట్స సూుల్ లో టీచర్ గగ ప్ని చేసత ూ క్గప్ురం పటాురు.
అక్ుడక్ు వచిున క్ొదిు ర్ోజులోలనే అక్ుడ క్లర్గ తీవరంగగ వగాపించి, ఒక్ే వగరం లో సుమారు 80మంది చనిప్ో య్ారు. జనం భయ్భారంతులయ్ాారు అక్ుడ క్న్నసం
ఒక్ు దేవగలయ్ం క్ూడా లేదు. క్లర్గ వగాధి బార్ి ప్డక్ుండా జనాలక్ుధైరాం చప్ుటానిక్త నరసయ్ాగగరు మాధవ క్ీరతన సప్గతహం నిరవహించారు. మొదలుపటిున
క్ొదిు ర్ోజులోలనే వగాధి తగా టం మొదల ైంది. ఇది సంక్ీరతన ప్రభావం అని జనం విశవ సించారు. శరదుగగ అందరూ ప్గలొానేవగరు. నరసయ్ా గగర్ిని “నరసదాసు “గగరని
గౌరవంగగ సంబో ధిం చేవగరు. అర్ిష్ు గలను అర్ిక్టు టానిక్త ఆ౦జనేయ్ విగరహం సగుపించి ప్ూజ క్ూడా జర్ిపించారు. మంగళ శనివగర్గలలో తమలప్గక్ు ప్ూజలు
అప్గుల నెైవేదాం చేయించేవగరు. దేవగలయ్ం, అరున లేని గగరమం లో ఒక్ుప్ూట క్ూడా ఉండర్గదనే ఆర్ోాక్తత ని అక్ుడిజనాలక్ు నితాం చపేువగరు.
మందిర నిర్గమణానిక్త ఆయ్నక్ు తగిన ఆర్ిుక్ సోు మత లేదు. తలిల చనిప్ో యింది. క్ొడుక్ు, క్ూతురు భార్గాభరత ల ప్ో షణ జరగగలి. శేషమమగగరు ఎక్ుడక్ుడయ
అప్ుు చసి క్ొంప్గగడుప్ుతూ, జీతం ర్గగగనే తీర్ేువగరు. ఒక్ సగర్ి ఆమె పిలలలతో ప్ుటిుంటిక్త వెళాళరు. దాసు గగర్ క్ుర్ే ఇంటోల ఉనాిరు. ర్ోజూ నియ్మమ
తప్ుక్ుండా గగయ్తీరజప్ం, ఏమీ తినక్ుండా బడిక్త వెళ్ల, సగయ్ంతరం తిర్ిగి ఇంటిక్త వచాుక్ అనిం వండి తినేవగరు. ఒక్ర్ోజు భోజన సగమగిర లేక్ అసంప్ూర్ితగగ
భోజనం క్గనిచేువగరు. తన బాధ ఎవర్ిక్ీ చపేువగరు క్గదు. అలాగే ఒక్ సగర్ి ర్గతిర సంక్ీరతన చేసి నిదరక్ు ఉప్క్రమించారు. ఆక్లి గగ ఉండటం తో నిదర ప్టు లేదు.
చిని క్ునుక్ు తీశగరు. అందులోనే ఒక్ క్ల వచిుంది. శ్రరర్గముడు క్నిపించాడు ఆయ్న అలసిప్ో యినటట
ల ఒళళంతా చమట క్గరుతునిటట
ల దాసుగగరు చూశగరు.
పైన ఒక్ ఉతత ర్లయ్ం మాతరమె ఉంది. బరువెైన ధావళ్ క్ొంత ఊడింది. ప్గదాలు దుమయమ ధూళ్తో ఉనాియి. శగవస మహా వేగం గగ ఉండటం తో ప్ర్ిగెతత ుక్ొని
వచిునటట
ల అనిపించారు. మొహం తలల బడి క్ళళ వెంట న్నరు క్గరుతోంది. ఏదయ చప్గులని తప్న తో “వతా్ !ఆక్లితో ఎంత బాధ ప్డుతునాివోక్దా.వెంటనే
ర్గలేక్ప్ో య్ాను.. నా భక్ుతల ఆర్ిత ప్ో గ టు టం నా ధరమం. న్నక్ోసం ఆహారం తచాును తవరగగ లేచి తిని క్డుప్ు నింప్ుక్ో “అని క్ుడి చేయిని దాసు గగర్ి ఛాతీపై
ఉంచాడు ర్గమయ్ా. ఆసురషక్ు దాసుగగర్ిక్త మెలక్ువ వచిు లేచారు. ఇంటిగుమమం తర్ిచి ఉంది. దీప్ం వెలుగుతూనే ఉంది. ఆశురాం తో లోప్లి వెళాళరు. అక్ుడ
ఒక్ ప్ళ్ళం లో నాలుగు గోధుమ ర్ టు లు, వగటిపై పదు వెనిముదు క్నిపించాయి. దాసుగగర్ి హృదయ్ం ఉప్ ుంగి ప్ో యింది. మనసులో దైవ ధాానం చేసి వగటిని
తినటానిక్త క్ూరుునాిరు. అవి అప్ుటిక్ప్ుుడే తయ్ారు చేసినటట
ల వేడిగగ వెనితో ఉండటం తో ర్గముడే తాను తినే ఆహార్గనిి తచిు పటాుడని నిశుయించారు.
ర్గమమంతర ప్ునశురణ చేయ్ాలనే తలంప్ు వచిు, మంతారనిక్త ఎనిి అక్షర్గలు ఉంట అనిి లక్షల సగరుల నియ్మం తో జపి౦చాలని నిరణయించుక్ొనాిరు.
దీక్షగగ ఒక్ు నెలర్ోజులోల అనుక్ునిది ప్ూర్లత చేశగరు. అహర్ిిశలు ర్గమనామ జప్మే, మనసంతా ర్గమమందిరమే చేసుక్ొనాిరు. దీనితో అంతా ర్గమమయ్ం
గగ క్నిపించింది. వగర్ి భక్తత ప్ర్గక్గషు క్ు చేర్ంి ది. ర్గముడిని చూడటానిక్త తహతహ లాడారు.
మళ్ళళ ఒక్ర్ోజు ర్గముడు సవప్ి సగక్షాతాుర భాగాం క్లిగించి “భక్గతవతంసగ !న్న సగధన తీవర సిదు ి ప్ ందింది. న్న పేమ
ర హృదయ్ం ప్రమ మధురం. న్న భావగలు
ననుి ఆక్ర్ిషంచాయి. న్నతో చాలా సనిిహితంగగ ఉండాలనే తీవర మెైన క్ోర్ిక్ నాక్ు క్లిగింది. నువువ సిదు ి సగధించిన ఈ సు లం లోనే న్నతో ఉండి ప్ో వగలని పిసత ో ంది.
న్న నామ ప్రచార్గనిక్త నువువ నిర్ిమంచాలనుక్ొని మందిరం గ ప్ు ప్రచార సగధనమౌతుంది “అని చపిు అదృశామయ్ాాడు.
ఐడియ్ా బాగగనే ఉంది.చేతిలో దమిమడమ క్ూడా లేదు. శేషమమగగర్ి నగలు అమిమతే వచిున ర్ెండు వేల రూప్గయ్లోతో మందిర సగుప్నమొదలు పటాులనుక్ొని
ప్గరరంభించి చిని మందిరం క్టాురు. దానిలో సీతార్గమ ఆంజనేయ్ మటిు విగరహాలు పటిు ప్ూజించేవగరు. శ్రర 108ప్రభుదతత బరహమ చార్ి గగరు, శ్రర శియ్ా రఘువర
దాసు గగరుల మనదాసు గగర్ి మందిరం చూడాలనే ఉతా్హం తో వచాురు. ప్వితరమెైన ఆమందిరం లో ప్గలర్గతి విగరహాలు పడితే దివా తజయమయ్ంగగ ఉంటటంది
అని అనాిరు దాసు గగర్ితో. వగర్ిదుర్ితో తమ సిుతి గతులు ప్ూస గుచిునటట
ల దాసు గగరు వినివించారు. వెంటనే వగరు చందరక్గంత శిలా నిర్ిమత శ్రర రమాచుాత”
విగరహాలు అందజేసత గమని హామీ ఇచాురు. అది ర్గజసగున్స లో మాతరమె దొ ర్ిక్ే జెైప్ూర్ శిలుం. నరసదాసుగగరు అక్ుడిక్త వెళ్ల శ్రర సీతార్గమ, శ్రర ర్గధా
క్ృషు
ణ ల విగరహాలను ఎంపిక్ చేసి తీసుక్ొని వచిు మందిరం లో ప్రతిష్ిుంచారు. సగుణ నిరుాణ నామాలు అయిన ఓంక్గరం, హర్ేర్గం ఫలక్గలను క్ూడా
ప్రతిష్ిుంచారు. ఈ మందిర్గనిక్త “నామ ప్రయ్ాగ “అని ప్వితర నామం పటాురు. భగవదవతార జయాతక్మెైన సంప్ూరణ ప్రభావమే ఆ మందిరం యొక్ు ప్రతేాక్త.
దీనితో బుదాుం లో దేవగలయ్ం లేని క్ొరత తీర్ింది. ర్ోజూ ర్గతిర భజన చేసేవగరు. ప్రతి ఏక్గదశినాడు అక్షండ నామ సంక్ీరతన నిరవహించారు. సీత ి భక్ుతలు క్మమగగ
గగనం భజన లతో అలర్ించేవగరు. తాాగర్గజక్ీరతనామృతం జాలు వగర్ి౦ చేవగరు. శ్రర ప్రభు దతత బరహమ చార్ి శ్రర సీతార్గమ దాసుగగరు, శ్రర ఓంక్గర దాసుగగరు, శ్రర
అవదూతేందర సరసవతి గగరు గ ప్ు పేరరణ క్లిగించేవగరు.
నాలుగేళళళ వరుసగగ గగరమసుతల సహక్గరం తో ఇక్ుడ మయడు ర్ోజులు ఉత్వగలు జర్ిప్గరు. దాతలు ముందుక్ు వచిు మందిర విసత రణక్ు ఆర్ిుక్సగయ్ం
చేశగరు. మందిరం విదుాత్ క్గంతులతో మిలమిల మెర్ిసిప్ో యిేది నరసయ్ాగగర్ి ఆర్ిుక్ బాధలు తగగాయి. క్ుమారునిక్త, క్ూతుర్ిక్త మంచి సంబంధాలు తచిు
వివగహాలు చేశగరు.భారా శేషమమగగరు భరత నరస దాసుగగర్ిక్త అనిి రక్గల తోడాుటట అందిసత ూ అతిధి, అభాాగుతలను ఆదర్ిసత ూ తలలో నాలుక్గగ వావహర్ించి
అందర్ి మనినలు ఆదంప్తులు ప్ ందారు.
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ఆచనరయ ప్ీఠం
దాసుగగర్ిని అందరూ అయ్ావగరు అని పిలిచేవగరు. శిషుాలుగగ చేరుుక్ొని మారా దరశనం చేయ్మని చాలా గగరమాల వగరు క్ోర్గరు. ఒక్ ర్ోజు ఒక్ మహా
తజసవంతుడు వచిు సమాజం లోని అందర్లి ప్లక్ర్ిసత ూ, ఆలింగనం చేసుక్ొంటూ దాసు గగర్ిని “నువువ ఎవరు “అని అడిగిత శ్రరర్గమ చందర మయర్ిత
ప్టంవెైప్ు చయిా చూప్గరు. ఆయ్న సంతోష్ించి మళ్ళళ క్నప్డ లేదు. క్మమనమోలు భజన సమాజం వగరు దాసుగగర్ిని ఆహావనించ గగ దాని నాయ్క్ుడు
సభుాలక్ు దాసుగగర్ిని సగక్షాతు
త శ్రర ర్గమ చందర మయర్ిత అని ప్ర్ిచయ్ం చేశగరు. వగరంతా దాసుగగర్ి నవవిధ భక్ుతలు ప్ుసత క్ం చదివి పేరరణ ప్ ందినవగర్ే. వగరూ
తమలిి శిషుాలుగగ సీవక్ర్ించమని బలంగగ క్ోర్గరు. శిషుాలు పర్ిగితే సగధనక్ు ఇబింది క్లిగి వగళళళ గుది బండలు అవుతారని ఒప్ుుక్ోలేదు.
బుదాుం లో ఉండగగ దాసుక్త ఒక్ ర్ోజు ర్గతిర క్లలో వగసుదాసు గగరు క్నిపించి “నాయ్నా !ఎందర్ో న్న మారా దరశనం క్ోసం ప్లవర్ిసత ునాిరు శిషుాలుగగ
చేరుుక్ొని వగర్ిక్త ఊరడింప్ు క్లిా ంచు. ఆచారత య పీఠం ఎక్తు వగర్ి క్ోర్ెు తీర్ిు మారా దరశనం చేయి. న్న సగధనక్ు భజనలక్ు ప్ుసత క్ రచనలక్ు వీరు తోడుడతారు.
ఇది నా ఆజఞ ”అని దిశగ నిర్ేుశం చేశగరు దాసుగగర్ి మనసు క్ుదుట బడింది.
పునశచరణ, మంతరం సిదా ి
వగసుదాసు గగర్ి ఆజఞ ను శిరసగ వహించి నరసదాసు గగరు నెలర్ోజులు సూులుక్ు సలవు పటిు ప్రయ్ాగ వెళాళరు. అదిమాఘ మాసం. చలి విప్ర్లతం.
అందర్ిలాగగనే ఒక్ ప్ందిర్ిక్తంద ప్ునశురణ ప్గరరంభించారు. ప్లిల ఆంజనేయ్ులుగగరు క్ూడా ఆయ్న వెంట ఉనాిరు. దాసుగగరు అప్ుుడు క్నిపించి
అంతర్గునమెైన మహర్ిషతో మాటాలడాలని క్ోర్ిక్గగ ఉనాిరు. ప్గటిప్ూట ప్ూజా జప్ం చేసత ూ, ర్గతిర ప్దిగంటలక్ు ఇంతచపిుడి క్ూడు తింటూ, తలల వగరుజామున
నాలుగు గంటలక్ే లేచి సగినాదులు చేసి గడగడ వనక్ుతూ జప్ం చేసేవగరు. ఆంజనేయ్ులుగగరు ర్గతిర వినోదాలు చూసూ
త ఉదయ్ం 7క్ు లేచి 10 గంటలక్ు
సగినం చేసేవగరు.
దాసుగగరు దీక్షగగ ర్ోజుక్ు క్న్నసం 90 వేల సగరుల మంతర జప్ం క్రమం తప్ుక్ుండా చేసేవగరు. సగయ్ంక్గలం ఆ మహర్ిషక్ోసం ఎదురు చూసేవగరు. ఒక్ వగరం
తర్గవత ఒక్సగయ్ంతర అంతర్గునమెైన మహర్ిష ర్గవటం ఆంజనేయ్ులు గగరు చూసి చప్ుగగనే ప్దామసనం వేసి ప్దమనాభుని మనసునిండా నింప్ుక్ొని ధాానిసుతని
దాసు గగర్ి దగా రక్ు వచిు “సేిహితుడా !నువువ చపిున చిహాిలునాియ్న వసుతనాిడు “అని చప్ుగగ, క్ళళళ తర్ిచి చూడగగ మందగమనం గగ వసుతని
ఆయ్నుి చూడగగ ఆయ్న చేయిప్టటుక్ొని దాసుగగర్ిని ల వ నెతిత “నాయ్నా !న్న సగధన అమోఘం. న్నక్ు అలవగటటక్గని వగతావరణం లో ఇంతచలిలో నువువ
దీక్షగగ అనుక్ొనిది చేసత ునాివు. న్న హృదయ్ం ధరమ మార్గానిి క్ోరుతోంది. నువువ ధనుాడవు “అని ప్లిక్త తన చేతులతో దాసుగగర్ి శర్లర్గనిి నిమిర్గరు.
నరసయ్ా గగరు ఆనంద ప్రవశమయ్ాారు. సగక్షాతు
త భగవంతుడే ఆ రూప్ం లో వచిు తనక్ు మారా దరశనం చేశగడని దాసుగగరు భావించారు
ఆ మహాతుమని తమ క్ుటీర్గనిక్త తీసుక్ువెళ్ళ తిరవేణీ జలం తో క్గళళళ క్డిగి ప్వితరజలం శిరసున చలులక్ొనాిరు. తాను తయ్ారు చేసిన మధురప్దార్గులు
పటు గగ క్మమగగ భుజించాడాయ్న. ఆయ్న నోటిక్త అందించినవే తినాిడు. చేతితో తీసుక్ొని తినలేదు. ఎప్ుుడూ మౌనంగగ ఉండే ఆయ్న దాసుగగర్ి వినయ్
విదేయ్తలక్ు మెచిు, సరస సలాలప్గలు చేసి దాసుగగర్ి సందేహాలన్ని తీర్ిు, తమ ప్వితర హసగతనిి నరసదాసుగగర్ి మసత క్ం పై పేరమగగ ఉంచగగ దాసుగగరు
వెంటనే నిర్ివక్లుసమాధిలోక్త వెళ్ళప్ో య్ారు. ఆ అనుభయతి వరణనా తీతం. క్ొంత సేప్టిక్త సమాధినుంచి బయ్టక్ు వచిు దాసుగగరు ప్రమానందం ప్ ందారు.
దాసుగగర్ిక్త ఆమహర్ిష” శ్రరర్గమ తరయోదశగక్షర మంతరం “ఉప్దేశించి “న్న ఉగర సగధన ఫలించింది. సంప్ూరణ సిదు ిప్ ందావు. సందేహాలు తీర్ేు సగమరుయం అలిగింది.
ఆచారా పీఠం అది ర్ోహించి ఆశిరతులక్ు ఆశరయ్ం ఇవువ. నినుి ఆశరయించిన వగరు క్ష్గుల ప్గలుక్గక్ుండా, ఆముష్ిమక్ సుఖాలు ప్ ందుతారు. హర్ిని క్ీర్త ించే
సులభోప్గయ్ం బో ధి౦చటమే న్న ఆధునిక్ సగధన. నామ ప్రచారం లో నువువ ధనుాడవు అవుతావు “అని చబుతూ ఒక్ుసగర్ిగగ అంతర్గునమయ్ాారు.
దాసుగగరు ప్రయ్ాగలో ప్ునశురణ దీక్ష ఫలప్రదంగగ ప్ూర్లత చేసుక్ొని మనసంతా ర్గమమయ్ం చేసుక్ొని, జప్ం చేసత ుంటే సరయ్యనది నుంచి శ్రరర్గముడు
బయ్టిక్త వచిు చేతిని దాసుగగర్ి శిరసుపై ఉంచిన భావన క్లిగి క్ళళళ తర్ిచి చూసత ఎవరూ క్నిపించలేదు. ర్గమ సగక్షాతాురం క్లగ లేదని బాధ ప్డగగ ఒక్
మహాతుమడు దరశనమిచాురు లేచి ప్గద ప్దామలక్ు సగష్గుంగ దండ ప్రమాణాలు చేశగరు. ఆయ్నే ర్గమతతావనిి ఔప్ో సనప్టిున శియ్ారఘునాధ శరణ
మహార్గజ్. వగర్ినోటి నుండి నిరంతరం సీతార్గం సీతారం నామం వెలువడుతుంది. వగరు “భక్త శిర్ోమణీ !న్న జప్ం ఫలించింది. న్న నిష్గు నియ్మాలు ననుి
ముగుుడిని చేశగయి న్నతోమాటాలదాలని చాలాక్గలంగగ నాక్ు క్ోర్ిక్. “అని చపిు తన ఆశరమానిక్త తీసుక్ు వెళ్ల, ర్గమ ప్ంచాయ్త మంతోరప్ దేశం చేసి,
అనుష్గునక్రమం బో ధించి “శ్రరర్గమ శరణ్” అనే దీక్షానామం ఇచాురు. ఆమంతర జప్మయ చేసి నరసదాసుగగరు క్గశ్ర వెళాళరు.
క్గశ్రలో మంతరం సిదు ప్
ి ందాలనుక్ొని గంగ ఒడు్న శృంగేర్మ
ి ఠం మెడ ఏడవ అంతసుతలో గది తీసుక్ొని, శివ ప్ంచాక్షర్ి మహామంతర జప్ం చేశగరు.
తలల వగరుజామున గంగగసగినం, విశేవశవర్గభిష్ేక్ం చేసి, జప్గనిక్త క్ూరుునేవగరు. మయడు ర్ోజులతర్గవత ఒక్ర్గతిర విశేవశవరుడు క్లలో క్నిపించి “ర్గమ భక్త
రతిమా !న్న సగధన సంతోషం క్లిగించింది. ర్గమనామం నిండిన నా హృదయ్మే న్నక్ు దగా ర్ెైంది. నువువ ర్గమునిక్త పేరమప్గతురడవు నాక్ు మిక్తులి
సనిిహితుడవు. న్న ర్గమ నామ ప్రచారం లో నా శక్తత క్ూడా నినుి ఆవహించి ఫలితమిసుతంది. ర్గమనామ ప్రచార రతింగగ క్ీర్త ి ప్ ందుతావు “అని ఆశ్రరవ
దించాడు. అక్ుడ ప్ని ప్ూర్లత చేసుక్ొని శ్రరర్గమ శరణ గగరు బృందావనం చేర్గరు.
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బృందావనం లో అడుగడుగునా ర్గధేశగాం భజన అప్ూరవమని పించింది దాసుగగర్ిక్త. అక్ుడ శ్రర ఉడియ్ా బాబా ఆశరమం గుహ లో ఉంటూ ప్ునశురణ
ప్గరరంభింఛి ప్ూర్లత చేసేలోప్ు వగర్ిక్త శ్రరర్గధా క్ృషు
ణ ల దివా దరశనమెైంది. ఎందర్ో మహాతుమలతో ప్ర్ిచయ్భాగాం క్లిగింది. అక్ుడినుంచి గోవరున క్షేతరం వెళ్ల,
ర్గధాక్ృషు
ణ ల విహార సు లాలను చూసి ప్ులక్త౦చారు. క్ుసుమ సర్ోవరం వదు ఉంటూ ప్ునశురణ ప్ూర్లత చేశగరు. ఇక్ుడా ర్గధాక్ృషణ సగక్షాతాురం ప్ ంది,హర్ిదావరం
చేర్గరు. భగలరధుని తప్సు్ ఫలించి ఆక్గశ గంగ భయమిపై క్గలుపటిున ప్వితర క్షేతరం అది. ఇది నిజంగగ వెైక్ుంఠ దావరమే. చలి ఎక్ుువ. అక్ుడ గంగగసగినం
చేసత ూ ప్ునశురణ ప్ూర్లత చేశగరు. అక్ుడ శ్రర క్రప్తర సగవమి దరశనం లభించి అయ్న భాషణలు భయషణాలు అనిపించాయి. క్ొదిుగగ అనార్ోగామేరుడగగ బుదాుం
వచేుశగరు.
శ్రర ర్గమ శరణ్ గగర్ి దరశనం తో ప్రజల ఆనందానిక్త అవధిలేదు. అందరూ ఆయ్న ప్దప్దామలను ఆశరయించాలని భావించారు. శరదు ఉనివగర్ిక్త మంతర దీక్ష
ఇచాురు. గుంటూరు, క్ృష్గణ జిలాలలో ఆయ్న శిషాబృందం విశేషంగగ ఉనాిరు. ఉభయ్ గోదావర్ి, క్రూిలు జిలాలలో బంగుళళరులో క్ూడా శిషా బృందం ఏరుడింది
క్ుం దుర్ిత వేంక్ట నరసదాసుగగరు తలిల క్ూడా చనిప్ో య్ాక్ వెర్
ై గగాం పర్ిగి, బరహమ చరాం ప్గటిసత ూ ప్రయ్ాగ వెళ్ల, బరహమ చార్ి ఆశరమం లో సగధన చేసి అయోధా
చేర్ి, మంతరం దీక్ష ప్ ంది “ష్ియ్ా రఘువర దాస్ట్”అనే దీక్షానామ ధార్ియిై హిందుసగతన్న సంగలతం నేర్ిు, ఆగగన౦లో నామానిి ల్లనం చేశగరు. ఆ నామ గగనా
మృతం తో జనాలను ప్రవశ ప్రచారు. ఆందర దేశం చేర్ి చాందస భావగలను ప్గరదయర లటానిక్త నామానిి ప్రయోగించి మనసులను గెలుచుక్ొనాిరు.
శ్రర రఘువర దాసుగగరు మన నరసదాసు అంటే శ్రరర్గమ శరణ గగర్ిక్త బాగగ సనిిహితులయ్ాారు. శర్లర్గలు వేర్ే క్గని ఆతమ ఒక్ుటే. ఇదు ర్ివీ ర్గమాయ్తత
చితాతలే.ఆయ్న గగనం యింత మాధురామో ఈయ్న ప్రవచనం అంతటి మాధుర్గానిి క్లిగి ఉండేది. ఆధునిక్క్గలం లో ర్గమనామ ప్రచారం లో వీర్ిదురూ
అదివతేయ్ుల ై నిలిచారు
తయలసే రవమాయణ పరవచనం
శ్రర ర్గమ శరణ గగరు ఉతత ర దేశం లో ఉండి అక్ుడ అందర్లి ప్రభావితం చేసే తులసీ దాసు ర్గసిన ర్గమ చర్ిత మానసం ను ప్ూర్ితగగ తలుసుక్ొనాిరు..
అందులోని విశేష్గలు అనేక్గర్గులను చక్ుగగ విశదీక్ర్ించి చపేువగరు. ఉనిత భావ వగాపిత యిే వగర్ి ముఖయాదేుశం.. బాప్టల ఆంజనేయ్ దేవగలయ్ం లో భానువగర
సంక్ీరతనలో ప్గలొానటానిక్త ర్గగగ సభుాలు ర్గమనామ ప్గరశసగతయనిి గుర్ించి చప్ుమని క్ోర్గరు. వెంటనే తులసీ ర్గమాయ్ణం లోని “వందవు నామ ర్గమ
రఘువరక్ో,

హేతు క్ృశగను భాను హిమక్రక్ో –విధి హర్ే హరమయ్ వేద ప్గరణసో ,అగుణ అమాప్మ గుణ నిదానసగ “అనే చౌప్గయి ని ఒక్ గంట సేప్ు

ఉప్నాాసంగగ చప్గురు. ఆ సంఘ సభుార్గలు శ్రరమతి వలూ
ల ర్ి ర్గజమమగగరు “సగవమీ !మీదావర్గ మాక్ు తులసీ ర్గమాయ్ణం ఆసగంతం తలుసుక్ోవగలని క్ోర్ిక్
గగ ఉంది “అనగగ సర్ే అనాిరు దాసుగగరు.
ఆమె ఒక్ వగరం లోపే ముహూరత ం పటిు ఆహావనించారు. అప్ుటిక్త దాసు గగరు తులసీ ర్గమాయ్ణం లో ర్ెండు మయడు ఘటాులు తప్ు చదివి ఉండలేదు. ఎలా
చప్గులో అంతుప్టు క్ ర్ెండు ర్ోజులు సంసుృత శోలక్గలతో క్గలక్షేప్ం చేశగరు. మయడవ ర్ోజు మందిరం లో క్ూరుుని శ్రరర్గమునితో “ర్గమా !ఏదయ మొహమాటానిక్త
తులసీ ర్గమాయ్ణ ప్రవచనానిక్త ఒప్ుుక్ొనాిను. నాక్ు ఆభాష క్ొతత .నువువ తులసీ దాసు హృదయ్ానుించి ప్లిక్తంచావు. ఇప్ుుడు మీర్ిదురూ నా హృదయ్ం
లో ఉండి ప్లిక్తంచాలి “అనగగ ర్గముడు నవివ నటట
ల క్నిపించగగ, ఆ ధైరాం తో అవధి భాషలోని తులసీ ర్గమాయ్ణ ప్రవచనం మొదలు పటాురు. క్ొనిి ఘటాులు
తాను ఎలా ప్లిక్గర్ో ఆయ్నక్ే తల్లదు. ఆ ఉప్గధి దావర్గ ఎనెినోి విషయ్ాలు జనరంజక్ం గగ ప్రవచనం చేశగరు. శ్రరరమ చందర మయర్ిత సవయ్ంగగ తనదావర్గ
ప్లిక్త౦చాడని దాసుగగర్ి ప్ూర్లత విశగవసం.
కథన స్ంకీరతనం
ప్టటు వసగతరలుక్టిు చేతిలో చిడతలు ధర్ించి ఆర్ితగగ ర్గమా ర్గమా అంటూ చిందులేసత ూ, నామనామ గగనం మధుర్గతిమధురం చేసత ూ చూప్రులక్ు ప్రవశం
క్లిగించేవగరు శ్రర ర్గమ శరణ. తానూ తనమయ్ుల ై భక్ుతలను తనమయ్తవం లో ముంచి తేలేువగరు. ఎవవర్ిక్ీ ఇహ లోక్ సుృహ ఉండేదిక్గదు. భక్తత మహా
సముదరంలో మునిగి తేలేవగరు అందరూ.
ఉప్నాాసం
శ్రర ర్గమ శరణ గగరు ఉప్నాసిసత ుంటే మాటలు తేనెల ఊటలు గగ జాలు వగర్ేవి వేదం శగసత ి ప్ుర్గణ ఉప్నిషతు
త లనుండి ఎనోి ఉదాహాహరణలు దొ ర్ిల,
పేరక్షక్హృదయ్ాలు ఆన౦దరస ప్గలవితమయిేావి. భగవనాిమముతో ప్గరరంభించి అందర్ి చేతా చేయిసూ
త ఆపైన ఉప్నాాసం ప్గరరంభించి గ ప్ు నేప్ధాానిి
క్లిగించేవగరు. క్ంతేరు గగరమం లో వగరు చపిున ఉప్నాాసం చిర సమరణీయ్ం. సంక్ీరతన విగరహార్గధన ఇషు ం లేని ఆగగరమ ప్రజలు అతాంత ఆశురాం తో విని,
ముగుుల ై అనుమానాలన్ని ప్టాప్ంచలు చేసుక్ొని భక్తతవగహినిలో క్లిసిప్ో య్ారు. దుర్గ చారులు వీర్ి ఉప్నాాసంతో సదా చారులయ్ాారు. చాలామంది నాసిత క్ులు
ఆసిత క్ులయ్ాారు ఇదంతా దాసుగగర్ి ప్రభావమే.
క్ృష్గణ జిలాల దివి తాలూక్గ వేక్ నూరు గగరమం లో నామ సప్గతహం జరుప్ుతుంటే క్ొందరు ప్గషండులు ర్గమనామం తో ముక్తత ర్గదన్న వగదిసేత “ర్గమేతి వరణదావయ్
మాదర్ే ణ సదా సమరన్స ముక్తత సముపతి
ై , జంతుః”,”ర్గమయ్ను ర్ెండక్షరములు నాదరముతో సదాసమర్ించిన ముక్తత ప్ ందును “అన్న,

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సముతునిఃప్రణవో మోక్షదాయ్క్ః “7క్ోటల మహా మంతారలలో ర్గమనామమే గ ప్ుదని, అనేక్ ఉదాహరణలతో ప్రసంగం చేసి సంక్ీరతన ప్గరరంభించగగ భక్ుతలు
ప్రవశంతో ఉరూ
ర త లూగి ప్ో య్ారు. గగరమప్రజలు ప్శగుతాతప్ం ప్రక్టించి మనిించమని క్ోర్గరు. ర్గమ శరణ గగర్ి ఉప్నాాస మహిమ గగనగర్ిమ అంత గ ప్ువి.
ఆందర దేశం లోని వగర్ిషక్ోత్వగలలో తప్ుక్ వగర్ి ప్రసంగం ఉండి తీర్గలి్ందే. లాక్షణిక్, తార్ిుక్, వెైయ్ాక్రణ సభలలో క్ూడా వగర్ి ప్రసంగం హెై ల ైట్స గగ ఉండేద.ి
ప్గోజి ఆక్ుల ఇలిల ందప్లిల లో సప్త సప్గతహాలు దాసుగగర్ి ఆధవరాం లో జర్ిగగయి. తులసీ ర్గమాయ్ణ ఉప్నాాసం నామ సంక్ీరతన ధార్ిమక్ ప్రసంగగలతో ఆ
సప్గతహాలు గ ప్ు విజయ్ం సగధించాయి అక్ుడ నార్గయ్ణ సగవమి అనే భక్ుతనిక్త దాసుగగరు “హర్ేర్గం “దీక్షనిచాురు. ఆయ్న హర్ేర్గం బాబా గగ ప్రసిదు ి చందారు.
ఈబాబా గగర్ి ఆధవరాం లో క్విటిం అనే ఊర్ోల 100 ర్ోజులు అఖండ హర్ేర్గమ సంక్ీరతన జర్ిగింది. క్గక్ుల ఇలిల ందప్లిల లో దావదశ వగర్ిషక్ హర్ి ర్గమ నామ సంక్ీరతన
జర్ిగింది.
ర్గమక్ోటి మన శ్రర ర్గమ శరణ గగర్ిక్త చాలా ఇషు ం.. 2క్ోటల ర్గమ నామం ర్గసిన ప్ుణాాతుమలాయ్న. ర్గమక్ోటి ప్రభావగనిి చపిు ఎందర్ితోనో ర్గయించారు.
1946 నుంచి ర్గమనామంతో ఏర్ిన బ్బయ్ాానేి వండుక్ొని తింటటనాిరు. గగరమసుతలతో క్ూడా అలాగే చేయిసూ
త మర్ోరక్మెైన ర్గమనామ ప్రచారం సగగించారు.
ర్గమనామ బ్బయ్ాప్ు అనిమే తాను తినటానిక్త క్గరణానిి వివర్ిసత ూ “నేను క్ంటితో ర్గముని, ర్గమభక్ుతలి ర్గమనామాన్ని,ప్రప్ంచాన్ని సీతార్గమ మయ్ంగగ
చూసుతనాిను. చవులతో ర్గమ చర్ిత వింటాను. నోటితో ర్గమనామమే ప్లుక్ుతాను, దానిి గుర్ించే మాటాలడతాను. ముక్ుు శగవస మీద ర్గమనామ జప్ం
చేసత గను. చేతులతో ర్గమనామం ర్గమక్ధలు ర్గసూ
త ఉంటాను.క్గళళతో ర్గమభక్ుతల దగా రక్ు, ర్గమాలయ్ాలక్ు వెడతాను. మనసులో ర్గమ రూప్ ధాానమే
చేసత గను. ఇక్ మిగిలిన ఈ ప్ంచ భౌతిక్ శర్లర్గనిి అంటే అనిమయ్ క్ోశగనిి ర్గమ నామం తో ఏర్ిన బ్బయ్ాానేి అనింగగ వండి ర్గముడిక్త నెైవేదాం పటిు
తింటాను. అప్ుుడు నేను ఈ ప్గంచ భౌతిక్ శర్లరం తో సహా శ్రరరముడినే అవుతాను. నేను ర్గమ సగగరం లో, ర్గమనామం తో ప్ుడతాను. ర్గమనామం తో
పరుగుతాను ర్గమనామం తో చనిప్ో తాను “అదీ నరసదాస శ్రరర్గమ శరణ గగర్ి అననా భక్ీత. ఇలాంటి వగర్ిని మనం చూసి ఉండం.
మహాతుమల సగంగతాం, ప్ర్ిచయ్ాలు
అప్ర వగాసులుగగ ప్రసిదు ుల ైన శ్రర ప్రభుదతత బరహమ చార్ి ప్రయ్ాగ వగసి. బరహమ చరాం లో శుక్ మహర్ిష. ప్రమ తప్ో నిష్గు గర్ిషు ులు “శ్రర క్ృషణ గోవింద హర్ే ముర్గర్ే,
హి నాథ నార్గయ్ణ వగసుదేవ “మాతరమె ఉచుర్ిసత గర్ే క్గన్న ఇతర మాటలేవీ మాటాలడారు. ఉదయ్ం తిరవేణీ సగినం ఆతర్గవత ఉదయ్ం 8గంటలనుంచి సగయ్ంతరం
4 వరక్ు జప్ధాాన ప్ూజ,ప్ుర్గణ ప్రవచానాదులు, ర్గతిర భజన వగర్ి దిన చరా. గంగ ఒడు్న ప్రతిష్గునప్ురం అనే ఝయసీ లో ఆశరమం లో ఉంటారు. అనుష్గునం
భజన ఒక్ చోట, ప్రవచనం వేర్ క్ చోట జరుగుతుంది. ఆశరమవగసులు య్ాభై మంది దాక్ ఉంటారు. భోజన శగల వేరు. ఇవిక్గక్ సంక్ీరతన మందిరం వేరుగగ ఉంది.
ఇందులో ప్గలు అఖండ నామం జరుగుతుంది. సంసుృతం నేరుుక్ొనే విదాారుులు ప్గళ్ళలు గగ నామం చేసత గరు. గ ప్ు ప్ండితులు ఉంటారు. వీరు బరహమ
చార్ిగగరు ర్గసిన.. భగవత్ చర్ిత “ను నితాం ప్ుర్గణంగగ ప్రవచనం చేసత గరు.
బరహమ చార్ి గగరు గ ప్ు హిందీ క్వి. భాగవతానిి హిందీలోవరజభాషలో ర్గశగరు. అవి” చప్ులు “(చౌప్గయి)అంటే హిందీ ప్దాాలుగగ ఉండి,గగనానిక్త
అనుక్ూలంగగ మహా రసో పేతంగగ ఉంటాయి. ఇదిక్గక్ బడర్లనాద్ దరశన్స, మహాక్రణ , భక్త మీర్గబాయి వంటి గదా రచనలు క్ూడా ర్గశగరు. వీరు ర్గసిన చైతనా
చార్ితావళ్5సంప్ుటాల బృహదా ంర ధం. 1941 లో నిర్గట౦క్ సంక్ీరతన మహాయ్జఞ ం

జర్ిగినప్ుడు మన శ్రర ర్గమ శరణ గగర్ిక్త బరహమ చార్ి గగర్ితో

ప్ర్ిచయ్మేరుడింది. వగర్ి సమక్షం లో హిందీలో చక్ుని ప్రసంగం చేశగరు మన దాసుగగరు. అది తలిసి మహదానందం తో దగా రక్ు పిలిచి, దాసు గగర్ి గుర్ించి
ప్ూర్ిత వివర్గలు అడిగి తలుసుక్ొనాిరు. తమ చైతనా చర్ితావళ్ ని తలుగులోక్త అనువది౦చమని దాసుగగర్ిని క్ోర్గరు. సుందర మధుర తలుగులో దాసుగగరు
అనువగదం చేశగరు. అది సవయ్ంగగ ఆయ్నే తలుగులో ర్గసిన గరంథం గగ ఉంది. చైతనాప్రభు బాలా య్వవన క్ౌమార్గది దశలు అందులో వగరు చిందించిన
హాసాలహర్ి రమణీయ్ంగగ ర్గశగరు.
మొదటి సగర్ిగగ శ్రర ప్రభు దతత బరహమ చార్ిగగర్ిని గుంటూరుక్ు ఆహావనించి ఆంధురలక్ు ప్ర్ిచయ్ం చేశగరు దాసుగగరు. బుదాుం లో దాసు గగర్ింటిక్త ఆయ్న
వెళాళరు. అక్ుడి రమచుాత మందిర్గనిక్త ప్గలర్గతి విగరహాలు ఆయ్నే అందించారు. ఆతర్గవత చాలా సగరుల వచాురు. బరహమ చార్ిగగరు భాగవత చర్ితలోని
చౌప్గయిాలను “ భాగవతీ క్థా” అంటే భాగవత దరశనం అనే పేరుతొ108 గరంథాలు ర్గయ్టం ప్గరరంభించి, 60ప్ూర్ిత చేశగరు. ఇదేక్గక్ భారత భాగవత ప్ుర్గణ
ఉననిషతు
త లు సంహితలలోని విశేష్గలను క్ోరడమక్ర్ించి సందర్గానిి బటిు భాగవత దరశనం లో నిక్షిప్తం చేశగరు. 18ప్ుర్గణాలను సవయ్ంగగ చదివి,
ప్ండితులదావర్గక్ూడా విని దానిలోని సగర్గనిి అందించారు. ఏ ఆధాాతిమక్ సంసు క్ూడా అంతటి గ ప్ు రచనను వెలు వ ర్ించి ఉండలేదు. ఒంటిచేతితో బరహమ
చార్ి గగర్ క్ుర్ే అంతటి బృహత్ క్గరాక్రమానిి నిర్ివఘింగగ ప్ూర్ిత చేశగరు. ఈ ఉతత మ గరంథ ప్రచార్గనిక్త సమరుులు నరస దాసుగగర్ే అని విశవసించి దానిి
తలుగులో అనువదించమని ఆదేశించగగ 48భాగగలు అతాంత సు౦దరమెైన ఆంధరం లో అనువగదం చేశగరు. అనిిటిన్న ఒక్ే సగర్ి ముదిరంచే శక్తత లేక్ ఒక్ొుక్ుటిగగ
ముదిరంచారు. “భాగవత గరంధమాల “అనే సంసు సగుపించి మహార్గజప్ో షక్ులు, ర్గజప్ో షక్ులు, సభుాలు అని వేర్ేవరుగగ విభజించి 14భాగగలు ముదిరంచారు. ఒక్
వందరూప్గయ్లు చందా క్టిున సభుాలక్ు ప్రతి ప్ుసత క్ం ఉచితంగగ అందించారు. నెలక్ు ర్ెండు రూప్గయ్లు ప్ంపిసేత చాలు ప్ుసత క్ం ప్ంపేవగరు. ఇంటింటిక్ీ
ఆప్ుసత క్ మహాప్రసగదం అందేటల ట చేశగరు దాసుగగరు.
మర్ిరప్ూడిలో హర్ేర్గిమ సప్త సప్గతహం మహా వెైభవంగగ జర్ిగింది. దాని క్త వీరయ్ాగగరు ప్రధాన క్గరాక్రత . ఎనోి భక్త బృందాలు వివిధ ప్గరంతాలనుంచి వచిు
ప్గలొాని వీనుల విందు చేశగయి. శ్రర అవదూతేందర సరసవతి శ్రర ర్గమ శరణ గగరు య్ాజమానాం వహించి తమ తమ అనుయ్ాయ్ులతో మహావెైభవంగగ దిగివజయ్ం
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చేశగరు. ప్రభుదతత బరహమ చార్ిగగర్ిని ఆహావని౦చ గగ విచేుసి ప్గలొాని ఆతర్గవత చాలా గగరమాలలో ప్రాటించారు. ప్రతి చోటా నరసదాసుగగర్ి క్థాసంక్ీరతన
ఉండాలి్ందే. ఆమహో త్వ సందరాంగగ మన దాసుగగర్ిక్త “మహా మండలేశవర “బ్బరుదునిచిు సతుర్ించారు.
బరహమ చార్ిగగరు బృందావనం లో ఉనాిరు. య్మున ఒడు్న సుందరభవనానిి ఆశరమ౦గగ నిర్ిమంచుక్ొని నితాక్గరాక్రమాలు చేసత ునాిరు. య్మున అవతలి
ఒడు్న య్ాభై ఎక్ర్గలలో గోవులను మేప్ుతూ గోసేవ చేసత ూ ఆరునెలలు ఉనాిరు. దీనిక్త “గోలోక్ం “అనిపేరు. అది ప్ూర్ితక్గగగనే 50ర్ోజులు అఖిలభారత
ఆధాాతిమక్ సమేమళనానిి నిరవహించారు. దేశం నలుమయలలనుండి మహా ప్ండితులు, క్వులు గగయ్క్ులూ ప్గలొాని విజయ్వంతం చేశగరు. విజేతలక్ు
బహుమతులు అందజేశగరు. అఖండ నామ సంక్ీరతనలు క్ూడా జర్ిగగయి. శ్రర ర్గమ శరణ దాసుగగర్ిని ప్రతేాక్ంగగ ఆహావనించి “భాగవత చర్ిత వగాస్ట్ “బ్బరుదు
ప్రదానం చేసి ఆతీమయ్ంగగ సనామనించి గౌరవించారు. దాసుగగర్ి నామ ప్రచార్గనిి సభలో గ ప్ుగగ క్ీర్త ించారు.
నిరంతర బరహమ నిషఠ లో ఉండే శ్రర ఉడమర్గం బాబాజీ దాసుగగర్ిని పేరమ ఆప్గాయ్తలలతో వీక్షించారు. శ్రర శివగనంద బరహమ చార్ిదావర్గ శ్రర క్ృషణ దరశన భాగాం
ప్ ందిన హర్ిబాబా గగరు ప్ర్ిచయ్మయ్ాారు. జగనామతగగ ప్రసిదు ి చందిన మాతా ఆన౦ద మయిా గగరు క్ూడా ప్ర్ిచయ్ాయ్ాారు. బృందావన్స లో సర్ోజిన్న
మాతా, బ్బదుబరహమచార్ి, ఆచారా ర్గఘవగ చార్ి, చక్రప్గణి జీ మహార్గజ్, మాతా మీర్గబాయి జీ, బంక్ే బ్బహార్ లాల్ జీ మొదల ైన మహానుభావులతో దాసుగగర్ిక్త
ప్ర్ిచయ్భాగాం లభించింది. నెమి
ై శగరణా నరనార్గయ్ణ సో దరులు ప్రయ్ాగలో దాసుగగర్ిక్త దరశనమిచాురు. ఆజానుబాహులు అదివతీయ్ బలసంప్నుిలు
అయిన ఆసో దరులలో తేడా ఏమీ క్నిపించక్ప్ో వటం ఆశురామేసింది. ఇదు రూ ప్దామసనం లో క్ూరుుంటే ఆ సో దరులక్ు ర్ోజులు క్ొనిి క్షణాలుగగ
గడిచిప్ో తాయి.బీహార్ లో బర్ెైల్ల ర్గజు శగామానంద జీ ప్రయ్ాగలో విర్గట్స సంక్ీరతన సభలో మన దాసుగగర్ి ఉప్నాాసం విని ప్రవశించారు.. ఆయ్న బర్ెైల్ల
ప్గరంతమంతతా వగయిదాాలు సపై్ల చేసి సంక్ీరతన సంఘాలు సగుపించాడు. శ్రర ప్ండిత సుదరశన్స శ్రర శరణానంద జీ, శ్రర హర్ేర్గం బాబా, మున్నష క్నహ య్లాల్ జీ
మొదల ైన సగదుప్ు౦గవులతో ప్ర్ిచయ్మేరుడింది. క్గశ్రలో 150 ఏళల శ్రర హర్ిహరబాబా దరశనం లభించింది. అక్ుడే ర్గమర్గజా ప్ర్ిషత్ అధాక్షులు శ్రర క్రప్తర
సగవమి తో మాటాలడే అవక్గశం క్లిలిగింది. రుష్ీ క్ేశ్ లో సవర్గాశరమం లో గలతాభవన్స ప్రతిష్గుప్క్ులు, మహాదాత శ్రర జయ్దయ్ాల్ గోయ్ంక్గ గగర్ితో ఘనిషు ప్ర్ిచయ్ం
క్లిగింది. సగవమి శివగనంద అనుగరహమయ లభించింది.
ప్ుటు ప్ర్ిత శ్రర సతాసగయి బాబాతో దాసుగగర్ి ప్ర్ిచయ్ం క్లిగి ఆయ్న నిరవహించిన సనాతన భాగవత సప్గతహం లోతామయ సభుాలుక్నుక్ 104 డిగలరలజవరం తో
తుగలప్గల ం నుంచి వెళ్ల ప్గలొానగగ, అక్ుడిక్త చేరగగనే జవరం మాయ్మెైంది. బాబాగగర్ిక్త నమసుర్ించగగనే బాగగ ప్ర్ిచయ్ం ఉనిటట
ల మాటాలడారు. మంతర శగసత ి
ప్రవీణులు హనుమదుప్గసక్ులు శ్రర శిష్గ్ల చందర మౌళ్గగరు అధాక్షత వహించిన సభలో బాబా గగరు మన దాసు్గగర్ి దగా రక్ు వచిు చవిలో సంక్ీరతన
ప్గరధానాతపై ఉప్నాాసం చేయ్మని చప్గురు. నరసయ్ా గగర్ి ఉప్నాాసం మహా రసవతత రంగగ శోరతలమనసులను రంజిలల జేసింది.. బాబా బాగగ సంతోష్ించి
సంఘ సభుాలందర్ిక్ీ తలొక్ వంద రూప్గయ్లు అందజేసి సనామనించారు. వగర్ి అనుచరులక్ు క్ూడా చార్లీలు ఇచాురు. నరస దాసుగగర్ిని ప్రతేాక్ంగగ వేదిక్పైక్త
పిలిచి ఆప్గాయ్ంగగ భుజాలపై చేయి వేసి, ఆప్గాయ్ంగగ మాటాలడి ఒక్ బంగగరు రూప్గయ్ను మెడలో ధర్ించటానిక్త ఇచాురు. ప్టటు వసగతర్గలతో ప్గటట
ర్ెండువందల ర్ోప్గయ్లు క్ూడా అందించి సతుర్ించారు. శివర్గతిర నాడు 500 మంది బారహమణ బాలక్ులక్ు ఉప్నయ్నం చేసి వగర్ిక్త అయిదువందల ప్ళాళలులు
ఉదు ర్ిణలు అయిదు వందల రూప్గయ్లు అందించారు. అప్ుుడు శ్రర ర్గమ శరణ గగరు గగయ్తీర మంతారనిి గుర్ించి ర్గమనామానిి గుర్ించి ర్ెండిటని
ి
సమనవయ్ము చేసత ూ అదిాతమెైన ప్రసంగం చేశగరు. “బాగు బాగు “అని బాబా బహు మెచాురు.
తర్గవత మహా వెైభవంగగ జర్ిగిన బాబా గగర్ి జనమ దినోత్వగనిక్త క్ూడా దాసుగగరు వెళ్ల ప్గలొానాిరు. వేలక్ొలది య్ాతిరక్ులక్ు బాబా ప్రసగదం లభించింది,
హడావిడి తగగాక్ బాబా దాసుగగర్ి వదు క్ు వచిు మహా ఆప్గాయ్ంగగ సంభాష్ించారు. ఇంటి విషయ్ాలన్ని ప్ూస గుచిునటట
ల చప్గురు. “మీ ముఖామెైన క్ోర్ిక్
చప్ుండి “అని అడిగిత దాసుగగరు “సగవమీ !మీ సమరణ చాలునాక్ు. ననుి నముమక్ొని నాశిషుాలక్ు మోక్షం ఇవవటానిక్త అనుగరహించండి. ఇదే నాక్ోర్ిక్ ఇంక్ే
క్ోర్ిక్గ నాక్ు లేదు “అనగగ బాబా సంతోష్ించి “ఇలాంటి క్ోర్ిక్ ఉనివగర్ినినేనక్
ే ుడా చూడలేదు. మీది చాలా దయ్ారుర హృదయ్ం. శిషావగత్లాం నిజంగగ మీదగా ర్ే
ఉంది “అని మృదుహసత ం తో దాసుగగర్ి శర్లర్గనిి నిమిర్గరు. దాసుగగర్ిక్త బాబా గగర్ి ప్ర్ిచయ్ం వలల నే గుంటూరు భక్త సమాజం వగర్ిక్త బాబా గగర్ి దరశన
భాగాం క్లిగింది.అప్ుుడు ఆధాాతిమక్ సగధన గుర్ించి బాబా అమృతోప్మానమెైన ప్రసంగం చేసి సభుాలను ఆన౦ద డయ లిక్లలో ఉరూ
ర త లూగించారు.
శ్రీ రవమ శరణ్ గవరి రచనలు
శ్రర ర్గమ శరణ్ గగరు “ర్గమ మంతారనుష్గున క్రమం”ర్గశగరు అందులో సరవమత సమమతం క్నిపిసత ుంది. ర్గమ తతావనిి బహు సుందరంగగ దానిలో నిక్షిప్తం
చేశగరు. శ్రరర్గముడు సక్ల శక్తత సవరూప్ుడు. ఆయ్నే శివుడు, సూరుాడు విషు
ణ వు, వినాయ్క్ుడు అని చప్గురు. శివ, నార్గయ్ణ, గగయ్తిర మంతారలలోని
బీజాక్షర్గలు ర్గమ మంతరం లోనివే అన్న, మంతారనునుష్గునిక్త మడిగగ క్టటుక్ోవగలి్న దవళ్ళ వగెైర్గ విశేష్గలనూ వివర్ించారు. వేద సంహిత, ఉప్నిషత్,
ప్ుర్గణాలనుంచి ఎనోి ఉదాహర్ించారు.
వీర్ి “నవవిధ భక్ుతలు “లో వగటిని ప్ూర్ితగగ అనుభవించి ర్గసినదే. భగవంతుని అవగాజ క్రుణా విశేష్గలు, భగవంతుడు భక్ుతల యిడ ప్రవర్ితంచే విధానం
సంప్ూరణంగగ వివర్ించారు. “క్లిసంతనోప్ నిషత్ “ లో క్లియ్ుగం లో అందరూ సులభ సగధాంగగ ఆచర్ించాలి్న విధానాలు, శ్రరర్గమనామ ప్రభావం, సంక్ీరతన
ప్ధ్ు తి మొదల ైనవి ర్గశగరు.
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శ్రర ప్రభు దతత బరహమ చార్ి గగర్ి అయిదు భాగగల “చర్ితా వళ్” ని చక్ుని తలుగులో అనువదించారు. శ్రర బల దేవ ఉప్గధాాయ్ గగర్ి “భారతీయ్ం “అనే ఉతత మ
వేదాంత గరంథానిి సరళ తలుగులో అనువదించారు. శ్రర హనుమాన్స ప్ దాుర్ గగరు హిందీ లో ర్గసిన “బరహమ “అనే గరంథానిి తలుగు చేశగరు.
మందిర స్వాపనలు
శ్రరర్గం శరణ్ గగరు బుదాుం లో శ్రర రమాచుాత మందిర్గనిి నిర్ిమంచటమేక్గక్ వగర్ి శిషా బృందం ఉని చోటల క్ూడా మందిర్గలు సగుపించారు. నెలల ూరుజిలాల ర్గమ
గోవిందాప్ురం అనేచినిగగరమం లో సూరుర్గజు సూరానార్గయ్ణ అనే ఉప్గధాాయ్ుడు దాసుగగర్ిశిషుాడు. తనడబుిను ఊర్ిజనులు సంతోషంగగ ఇచిున
విర్గళాలతో సీతార్గమ లక్షమణుల చలువర్గతి విగరహాలను గురువుగగర్ి దావర్గ తపిుంచి, తన ఇంటి ప్రక్ునే అందమెైన మందిరం లో ప్రతిష్ిుంప్ జేశగరు. క్ొనేిళళళ
గురువుగగర్ి ఆధవరాం లో వగర్ిషక్ోత్వగలు జర్ిప్గరు. ఆర్ిుక్భారం పర్ిగప్
ి ో వటం తో ఆ తర్గవత మానేశగరు.
క్ృష్గణ జిలాల దివి తాలూక్గలోర్గం శరణ్ గగర్ి ఆధవరాం లో చాలామందిర్గలు వెలిశగయి. క్మమనా మోలులో సీత ి ప్ురుషులు అందరూ క్మమగగ సంక్ీరతన చేసత గరు.
శిషుాడు మదిు ఆంజనేయ్ులు గురువు ఆశ్రర్గవద బలం తో చందాలు వసూలు చేసి చాలా గగరమాలలో చలువర్గతి సీతార్గమంజేయ్ విగరహాలు సగుపించారు.
చిని గగరమాల ైనా ప్రతిషు లు మహా గ ప్ుగగ జర్ిగేవి. గుంటూరు క్షేతర సభుాలు ప్రతి ఏడాదీ వచిు స౦క్ీరతన చేసేవగరు. శ్రర రఘువర దాసుగగరు ఒక్ నెలర్ోజులు
అక్ుడే ఉండి వెైభవోపేతంగగ సంక్ీరతన నిరవహించారు. వీటనిిటిక్త ముఖాక్గరక్ులు మన దాసు గగర్ే.
తమ తర్గవత అరుక్ులుగగ ఒక్ సదారాహమణుడు శ్రర శగసిత గ
ే .
ి గర్ిని దాసుగగరు నియ్మించారు. మందిర నిర్గమణం దగా రుించి ప్దేళళళ ఉత్వగలు ఘనంగగ జర్ిగవి
నితాం ఉదయ్ం సగయ్ంతరం సహసరనామ ప్ూజ, ర్గతిర భజన, ప్వళ్ంప్ు సేవ ఉదయ్ం సుప్రభాతం జర్ిపేవగరు. దీనిక్త దగా ర్ే ఉని తుంగలవగర్ి ప్గల ం లో
గురువుగగర్ి శిషుాలు సంక్ీరతన చేశగరు. ఇక్ుడ గురువుగగరు “అష్ోు తత ర శత ఏక్గహ అఖండ హర్ేర్గిమ సంఘం “సగుపించారు. ఈ సంఘం ప్ర్ిసరగగరమాలలో
ప్రతి ఏక్గదశిక్త ఏక్గహం చేసేవగరు. ఆహావనం ర్గక్ునాి వెళ్ల ప్గలొానేవగరు. ఎనిమిది ఏక్గహ దశు లలో 108 ఏక్గహాలు చేశగరు. వీర్ి నామ ప్రచారం పదు ఎతు
త న
జర్ిగేద.ి గురువుగగరుప్గలొాని మందిర నిర్గమణం నామ ప్గరశసత యం లపై ఉప్నాాసగలిచేువగరు ప్గలర్గతి విగరహ సగుప్న చేయించేవగరు. తుంగల
నాగభయషణం సంక్ీరతన పిరయ్ులు. వీర్ి ఆధవరాం లో ఆనందంగగ ఆక్రషణ గగ భజనలు జర్ిగేవి. దీనిక్ొక్ మెైలు దూరం లో క్ృష్గణనది ఒడు్నే(నాగగయ్లంక్ ) శ్రర
ర్గమప్గద క్షేతర దేవగలయ్ం ఉంది. ముందు ర్గమప్టం పటిు మందిరం క్టిు తర్గవత విగరహాలు పటాురు. ఇక్ుడి ర్ేవు నుంచి పనుమయడిక్త లాంచీలు నడుసగతయి.
శ్రరర్గమ శరణ్ గగరు ఈమందిరం దర్ిశంచి ప్రసంగం చేశగరు. దీనిక్త దగా రుని మర్ిరప్గల ం లోనూ మందిర నిర్గమణం చేశగరు. ఇక్ుడ గ ప్ు సంక్ీరతన సంఘం ఉనిది.
ఇక్ుడి వగరంతా దాసుగగర్ి శిషుాలే. అతా౦త ఉతా్హం తో ఏక్గదశినాడు అఖండనామం చేసత గరు. క్గరాదర్ిశ సనక్గ వెంక్టేశవరర్గవు చాలా శరదుగగ అన్ని
జర్ిపిసత గరు. దీనిక్త 5మెైళళ దూరం లో అవనిగడ్ ప్ో ల్లసు సేుషన్స లో ఒక్ మందిరం క్టిు శ్రరమా శరణ్ గగర్ి దావర్గ శ్రర వేణుగోప్గల సగవమి విగరహం ప్రతిష్ిుంచారు. దీని
ముఖాక్గరా క్రత జి వె౦క్ టప్ుయ్ా నాయ్ుడు గగరు.
అవని గదు క్ు దగా రలో ఉని బందలాయ్ చరువు గగరమ వగసులు భౌతిక్ వగదులే అయినా నెైతిక్గనిక్త ప్గరధానామిసగతరు. ఈగగరమం లో దాసుగగర్ి శిషుాలు 20
మంది ఉనాిరు అందులో ప్రూురు ప్ో తుర్గజుగగరు అదివతీయ్ భక్ుతలు. ఆయ్న ప్ో ర దిలం లో అక్ుడ ర్గమమందిర నిర్గమణం జర్ిగింది. దాసుగగర్ి దావర్గ శ్రర
సీతా ర్గమ ఆంజనేయ్ ప్గలర్గతి విగరహాలు తపిుంచి శ్రరర్గమజయ్ర్గమ జయ్జయ్ర్గమ అనే అఖండ నామం మారుమోగుతుండగగ ప్రతిష్ిుంచారు. అఖండ
నామ సంక్ీరతనలు వగర్ిషక్ోత్వగలు గ ప్ుగగ జర్ిపేవగరు.
బాప్టల లోని శంక్ర విదాాలయ్ం లో వేదం సంసుృతం సగమరత ం బో ధిసత ునాిరు. శ్రరరమ శరణ్ గగరు దీనిక్త నాలుగు వందల రూప్గయ్లు అందించి ఒక్ శ్రరర్గమ
శరణ మ౦ డప్గనిి క్టిుంచారు. దీనిిశ్రర శృంగేర్ల పీఠగదిప్తులు ఉదాఘటనం చేశగరు. దాసుగగరు అనేక్ చోటల దేవగలయ్ాల అవసరం, అవి భక్ీత శరదులక్ు ఎలా
తోడుడుతాయో, దేవగలయ్ ఉత్వగల ప్గరశసత యం మొదల ైన ఆధాాతిమక్ విషయ్ాలపై ప్రసంగగలు చేసేవగరు. సంక్ీరతన ఉప్నాాసం భజన, ప్ుర్గణ ప్రవచనాల
అవసర్గలను వివర్ించేవగరు.
రవమ ననమ మయ రూపం
వగసుదాసు గగరు ర్గమమంతర మహిమ బో ధించిన నాటి నుంచి నరస దాసుగగర్ి మనసంతా ర్గమనామం తో నిండిప్ో యింది. ర్ోజుక్ు 21 వేలక్ు పైగగ జప్ం
చేసత ూ, 10 వేలక్ు పైగగ ర్గమక్ోటి ర్గసూ
త , ర్గతిరళళళ ర్గమభజన చేసత ూ, అరుర్గతిర ధాాననిమగిమౌతూ మంతర సిదు ప్
ి ందారు. మనో నిశుయ్ానిక్త జప్ం ముఖా
సగధన. ప్దామసనం లో నిటారుగగక్ూరుుని, మనసులో ర్గమ చందురని మయర్ిత ని నిలిపి, ప్గదాలలో ఒక్ వంద, మోక్గళళపై ఒక్ వంద ప్రక్ుల ఒక్ వంద, ముఖం
లో ఒక్ వంద ముఖం నుంచి ప్గదాలవరక్ూ అక్షరమాలతో జప్ం చేసత ూ ఉండటం తో దాసుగగర్ి మనసులో ర్గముడు ప్ూర్ితగగ క్ొలువెై ఉనాిడు. ఆయ్నలో
దాసుగగరు ల్లనమయ్ాారు. వగర్ి వగక్ుులు ర్ోజుక్ు ఎనిి నామ సమరణాలు చేశగయో ల క్ు లేదు. భజనలో నామ సంక్ీరతనం లో ఉప్నాాసగలలో హార్ోమనియ్ం
పైనా, వగర్ిషక్ోత్వగలలో, ఎనిి గంటలు ర్గమనామం సమర్ించార్ో చప్ులేము.
తులసీ ర్గమాయ్ణం శ్రర ర్గమ శరణ్ గగర్ి వగలక్ు మర్ింత మాధురాం క్లిగించింది. ర్గమ చర్ితమానస ను ఎనిిచోటల ఎనిి సగరుల ప్రవచనం చేశగర్ో ల క్ు లేదు.
అనిి వేళలో ర్గమనామమే. ఉప్వగసం నాడు మర్లను. 2క్ోటల ర్గమనామం ర్గసి అరుదైన ర్ిక్గర్్ నెలక్ొలాురు, ర్గసేటప్ుుడుక్ూడా శ్రరర్గమ శ్రరర్గమ అనాలి్ందే.
ర్గమాయ్ణానిి అంతటిన్న బొ మమలుగగ చితిరంచారు వగటిని గుంటూరు ర్గమక్ోటి మందిరం లో చూడవచుు. ర్గమనామం తో బ్బయ్ాప్ు గింజలు ఏర్ి వగటితో
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అని౦ వండుక్ొని ర్గముడిక్త నెైవేదాం పటిు భోజనం చేసేవగరు. ఆనంద ర్గమాయ్ణం లో ర్గమ భక్ుతలు ర్గమనామ వసగతరలు ధర్ించాలి అని ఉనిదానిి ఆచరణలో
పటిు నితాం ధర్ించేవగరు.
స్ాభావం
మనిష్ి సవభావమే సుందరమెైన ఆభరణం.. సగవరు రహితమెై నిషులమష మెై, ప్రజాహితమెైనది శ్రర ర్గం శరణ్ గగర్ి సవభావం. క్ోమల హృదయ్ులు. ఉనిత విశగల
భావగలు వగర్ిలో ఉనాియి. ఆదర్గభిమానాలు చూప్టం లో ఎవరూ ఆయ్నక్ు సగటిర్గరు. చిరునవువతో ఆహావనించి ఆప్గాయ్ంగగ

ఆతీమయ్ంగగ

ఆతిధామిసగతరు. బాధా సరు దషుులక్ు వగర్ి ఉప్దేశగలు అమృతప్ు ఊటలుగగ ఉంటాయి, అందరూ వగర్ిక్త సమానులే. అందరూ శ్రరర్గమ సంతానమే వగర్ిక్త. వగర్ి
ఆదరణ ఆనంద మయ్ం చేసత ుంది.
నిర్గడంబర సదు
ా రు శిర్ోమణి మన దాసుగగరు. క్గమిన్న క్గ౦చనాలక్ు దూరం క్ీర్త ి క్గంక్ష లేదు. వినయ్ విధేయ్తలు,సదా చారం వగర్ి సహజ ఆభరణాలు.
పేరమ ప్ూరవక్ంగగ ఎవర్ెైనా వసగతరలు ఇసేత ధర్ిసత గరు క్గన్న విలాసవంతమెైన దుసుతలు ధర్ించరు. శుదు సగతివక్ భోజనమే ఆహారం. ప్రతి దానిన్న సదివనియోగం
చేసత గరు. ఆయ్నలో భక్తతజఞ ాన క్రమలు తిరవేణీ సంగమం లాఉంతాయి. అంతులేని శిషావగత్లయ్ం ఉనివగర్గయ్న. ప్ుటు ప్ర్ిత సగయి బాబాగగర్ితో తమ శిషుాలక్ు
మోక్షానిి ప్రదానం చేయ్మని క్ోర్గరంటే వగరు మెచాురంటే వగర్ిక్త ఎంతటి శిషావగత్లామునిదయ అరుమౌతుంది. ఎందర్ెందర్ో సగదు ప్ురుషులతో
దివాప్ురుషులతో మహాతుమలతో వగర్ిక్త అతాంత సగనిిహితామేరుడింది.
ష్ష్ిిపూరిత ఉతసవం
నరసదాసు గగర్ిక్త అరవెై ఏళళళ నిండగగనే శిషుాలు అభిమానులు మితురలు పదు లు 27-4-65 నుండి మయడు ర్ోజులు తరయ్ాహిిక్ంగగ ప్రయ్ాగ లోషష్ిు ప్ూర్లత
మహో త్వం నిరవహించారు. శ్రర మహా మండలేశవర, శ్రర భాగవత చర్ిత వగాస,శ్రరర్గమ శరణ్ శ్రర క్ుందుర్ిత వెంక్ట నరసయ్ా దాసు ప్గక్య్ాజి గగర్ి షష్ిు ప్ూర్లత
మహో త్వం లో వగర్ి అభిమానులు శిషుాలు అ౦దర్ితోప్గటట శ్రరగగయ్తీర పీతులు శ్రరవిదాా శంక్ర భారతీ సగవమి ప్గలొాని ఆధవర్గానిి వహించారు. సంక్ీరతన
హర్ిక్ధ, ఉప్నాాసగదులు నిర్ివర్గమంగగ మయడుర్ోజులు మహా వెైభవంగగ జర్ిగగయి.
26-4-65 న బుదాుం దగా ర తుంగభదర వదు దాసుగగర్ిక్త క్షుర క్ర్గమదులు,ప్గరయ్శిుతత మృతిత క్గ సగినాలు జర్ిగి, అర్గిడు హర్ేర్గిమ ఏక్గహం నిరవహించారు
చైతర బహుళ దావదశి 28-4-65 శేరఆమ శరణ్ దంప్తులు శ్రర విదాా శంక్ర భారతీ సగవమి వగర్ిక్త ప్గద ప్ూజ,చేశగరు తర్గవత దాసుగగర్ి
దంప్తులక్ు శిషాబృంద౦ గురుప్ూజ చేశగరు. శ్రర నేటి వెంక్ట నార్గయ్ణ మయర్ిత దంప్తులు, విస్ం శటిు నాగభయషణం దంప్తులు గంగగజలం తో దాసుగగర్ిక్త
అభిష్ేక్ం, ప్గద ప్ూజ జర్ిప్గరు. సగయ్ంతరం వంగలత సుబిర్గయ్ శగసుతరలవగర్ి ఉప్నాాసం, శ్రర ప్దాాల వేంక్టేశవర భాగవతార్, అముమల రంగనాధ దాసు
భాగవతార్ లు హర్ిక్దాగగనం చేశగరు. శ్రర ర్గగం ఆంజనేయ్ులు, శ్రర క్ంభం మెటు ట మధుసూదన ర్గవు లు క్దా సంక్ీరతనం చేశగరు.
29-4-65 చైతరబహుల తరయోదశినాడు ఉదయ్ం విఘనిశవరప్ూజ, ప్ునాాహవగచనం, మంటప్గర్గధన చేస,ి శ్రర అరవప్లిల వెంక్టేశవరులగగరు, శ్రర
పీసప్గటి మృతుాంజయ్ావదానులుగగరు హో మాలు, ప్ూర్గణహుతి నిరవహించారు సగయ్ంతరం షష్ిు ప్ూర్లత అభినందన సభ జర్ిగంి ది. శ్రర గగయ్తీర పీథాదిప్తులు
అధాక్షత వహింఛి దాసుగగర్ి ప్రతిభావిశేశగలు సేవగ విశేష్గలు సవివరంగగ తలిప్గరు పదాులందరూ దాసుగగర్ి విశిషు వాక్తతతావనిి గయర్ిు ప్రసంగించారు. ఈ
సందరిహంగగ శిషుాలు గురువుగగర్ిక్త ఒక్ య్క్రం ప్ో లంక్ొని అండ జేసేత వగర్ిక్తక్ ఏ లోటట ర్గదన్న భావించారు శ్రర ప్ో లిశటిు ఆంజనేయ్ గుప్త ప్టటువసగతరలతో ప్గటట
అయిదు వందలరూప్గయ్లు శ్రర బో లిశటిు సీతార్గమయ్ాగగరు క్ూడా అలానే సమర్ిుంచారు. అభిమానులు భక్ుతలు శక్తతక్ొలది విర్గళాలు ప్రక్టించారు. అవేమీ
తమక్ు అవసరం లేదన్న అదంతా శ్రర నామప్రయ్ాగ సగవమిక్ే సమర్ిుసుతనాినన్న ప్రక్టించారు. దేశం నలుమయలలనుండమ ఎందర్ో పదు లు క్వులు భక్త శిఖామణులు
అభిమానులు సందేశగలు ఆశ్రరవచనాలు ప్ంప్గగ అన్ని వేదక్
ి పై చదివి అందర్ిక్త తలియ్ జేశగరు.
శ్రర క్గశ్ర క్ృష్గణ చారా వగరు సంసుృతం లో అభినందన సందేశం ప్ంప్గరు. శ్రర విదాారణా సగవమి, శ్రర సనిిధానం లక్షమమ నార్గయ్ణ మయర్ిత అవధానిగగరు సంసుృతం
లో అభినందన ఆశ్రసు్లు అందించారు శ్రర చిరంతనానందసగవమి, శ్రర జటావలల భుల ప్ురుష్ో తత ం, శ్రర ర్గమ క్ృష్గణ నంద సగవమి సందేశగలు వచనం లో శ్రర చావగలి
వగమన మయర్ిత ప్దాాలలోర్గసిప్ంప్గరు. శ్రర భాగవతుల క్ుటటంబర్గవు, శ్రర క్ప్ుగంతుల సుబరహమణాశగసిత ,ి శ్రర వగరణాసి సుబరహమణా శగసిత ,ి ప్రశంస పేరుతొ
ప్దాాలను శ్రర తుమమల సీతార్గమ మయర్ిత గగరు, శ్రర మాధవపదిు నాగేశవరర్గవు వచనం లో, ప్ంచరతాిలలో శ్రరజాసిత వెంక్ట నరసయ్ా, శ్రర ర్గమ శరణ ప్రశంసగగ
ప్దాాలలో శ్రర శి స ర్గజశేఖరం, ప్ండిత శ్రర పమమర్గజు ర్గజార్గవు గగరు ప్ుష్గుంజలి పేర్ిట ప్దాాలు, శ్రర చిర్గరవూర్ి అనంత ప్దమ నాభ శగసిత గ
ి గరు సంసుృత
ఆశ్రరవచనం, శ్రర జొనిలగడ్ సతానార్గయ్ణ మయర్ితగగరు “వీరు భుజించు ఓదనము ర్గమనామ సందీపితమెై, వీర్ి జీవన లహర్ి గంగగ శైవలినిక్త సహప్గఠి”అని
మెచుుక్ొనాిరు. వీరుగగక్ శ్రర చిలుక్ూర్ి వీరభదర శగసిత ,ి శ్రర బాప్టల హనుమంతర్గవు, శ్రర వెంప్టి సూరానార్గయ్ణ శ్రర ధనక్ుధరం వరదాచారుాలు శ్రర క్లూ
ల ర్ి
చందరమౌళ్, శ్రర ధూళ్ప్గళ వెంక్ట సుబరహమణాంగగరు ప్దా న్నర్గజనం, శ్రర మలాలప్రగడ శ్రరరంగగర్గవు ప్దా నమోవగక్ భక్ీత క్ుసుమాలు సమర్ిుంచారు. శ్రర ఆర్
వెంక్టేశవరుల, శ్రర ప్దాాల సో దరులు ప్దాాలలో దాసుగగర్ి నిర్గడంబరత ఆదరణ శిషావగత్లాం సరవ సమానతవం, సభా ప్గండితాం, సుబో ధక్తవం క్దా
సంక్ీరతన,సదు
ా రు ప్గరపిత అదృషు ం, ర్గమనామ ప్రచారం మొదల ైన విషయ్ాలపై తమ గురువుగగరు శ్రర శ్రరర్గమ శరణ్ గగర్ిపై భక్తతభావబందుర సుమధుర ప్దా హారతి
సమర్ిుంచారు. వగర్ి ప్దాం తోనే సమాపిత ప్లుక్ుతునాిను –
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“హర్ినామ బో ధక్ు, నాశిరత వత్లు –మందసిమతానను, మధుర భాషు
క్మన్నయ్ క్ళాాణ ఘన గుణ శోభితు –వెైర్గగాయ్ుటట వేణు ప్తరప్గలు
నామ సంభాషు,శ్రరర్గమ లేఖన లోలు –నిను్నిభాసుా నానంద దాయ్ు
సంచిత ర్గమనార్గయ్ణహృదయ్సుు-శ్రరర్గమనామ సుచేల ధారు
నఖిల తీరు సంచరణు,శేషంబ రమణు –షమ దమాభరణు,ప్వితర చారు శరణు
లోక్ మంగళ క్రణు భక్ెత క్ శరణు-గురు శిర్ోమణి శ్రరరమ శరణుదలతు “.

8 చీటీల సగవమి-అవధూత -శ్రర వెంక్య్ా సగవమి
దీనిక్త ఆధారం –ఆచారా శ్రర ఎక్తుర్గల భరదావజ రచించిన “నేను దర్ిశంచిన మహాతుమలు -4.”
ఆయ్న చీటీ ర్గసేత దానిప్రక్గరం ప్ని అవగవలి్ందే. ఆయ్న నోట మాట ర్గలితే య్దా ప్రక్గరం జర్ిగి తీర వలసిందే. ఆయ్న సమాధి చందినా భక్ుతల క్ోర్ిక్లు

తీరుసూ
త నే ఉంటాననిమాట నిలబటటుక్ొని అతి సగధారణ జీవితం గడిపి, ష్ిర్్ల సగయి బాబాక్ు ఆప్ుతల ైన అవధూత శ్రర వెంక్య్ా సగవమి. ఆ మహాతుమడు చూపిన
అదుాతాలు ల క్ులేననిి. ఆయ్న జీవితానిి ప్ర్ిచయ్ం చేసి తర్ించటమే నేను చేసత ుని ప్ని.

వెంక్య్ా సగవమి నెలల ూరు జిలాల ఆతమక్ూరు తాలూక్గలోని నాగుల వెలలటూరు లో జనిమంచారు. తండిర సో ంప్లిల
పంచలయ్ా. తలిల పిచుమమ. ధాత నామ సంవత్రం వచిున క్రువు నాటిక్త ఆయ్నక్ు ప్దమయడు ఏళళళ. అంతక్ంటే
ప్క్డిందీ ప్ుటిున తేదీ ఎవర్ిక్ీ తలియ్దు. చినిప్ుుడు అందర్ిలాగే ర్గతిరప్ూట బడిలో చదివగరు. అనిిప్నులూ

చేసేవగడు. క్టు లు క్ొటిు ఎడల బండమమీద వేసుక్ొని నెలల ూరు వెళ్ల అముమక్ొని వచేువగడు. ఆక్ులతో దొ నెిలు చేసి

అమేమవగడు. ఏప్ని అయినా క్సు ప్డి చేసి అందర్ిన్న మెపిుంచేవగడు. దుక్తు దునిితే మాహా మహా మొనగగడు ర్ెైతులే

ముక్ుున వేలేసుక్ోనేవగరట ఆశురాం తో. నాగటి చాలులో ఒక్ వెైప్ు క్ోడి గుడు్ పటిు, ర్ెండయ వెైప్ు నుంచి చూసత
క్నిపించేంత నెైప్ుణాం తో చాళళళ వేసేవగడట. ఒక్ుడే ఇదు రు మనుషుల ప్నులు చేసేవగడు. క్ష్గులోల ఉనివగర్ిని చూసి
జాలిప్డి చేతనయినంత సగయ్ం చేసేవగడు, చేయించేవగడు. చలల లు పేరు పటిు పిలుసుతంటే “అనియ్ాా “అని పిలువు
అని సౌమాంగగ చపిున సంసగుర్ి. అబదు ం ఆడటం నచేుదిక్గదు.

ఇరవెై వ ఏడు ర్గగగనే సగవమి క్త అనుక్ోక్ుండా వగరం ర్ోజులు జవరం వచిు మంచం మీదనుంచి లేవ లేక్ప్ో య్ాడు.

ఒక్ర్ోజు తమ ఇలుల వేలం వెయ్ బో తునాిరు అనే మాట ఆయ్న నోటి నుండి వచిుంది. తగిాన తర్గవత “చాక్లి యోగం “మంగలి యోగం “,జక్ుల యోగం “అని

అరుసూ
త ఊరంతా తిర్ిగేవగడు. పిచిుప్టిుందని ఇంటోల క్టిు ప్డేశగరు. అనిం న్నళళళ ముటటుక్ోలేదు. చేసేది లేక్ వదిలేశగరు. “పిచిు వెంక్య్ా “అని ఊళళళ జనం

పిలిచేవగరు. ఒక్ ర్ోజు ప్గము క్గలిపై క్గటేసంి ది. ప్డగగ విపిు ఆడింది. క్గన్న విషం ఎక్ులేదు. మామయలుగగ నే తిర్ిగగడు. దీనిి వింతగగ చప్ుుక్ొనాిరు. మయడు

నెలలు పంచల క్ోన లో గడిపి నాగుల వెలలటూరు చేరుక్ొనాిడు. ఇంటిక్త మళ్ళళ వెళళక్ుండా దొ డల లో, చేలలోల తిరుగుతూ ఎవరు ఏది పడితే అది తింటూ పిచాు
ఫక్ీర్ లా గడిప్గడు. చలల లు మంగమమ ఇంట అనిం తింటూ ఆ ప్గరంతం లో చాలాక్గలం తిర్ిగగడు. ఎవర్ి జయలిక్ీ వెళల ళవగడుక్గడు. చయిా చాపి, ఏదైనా ప్డేసేత
తినేవగడు.
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సేిహితులు అతనిలో మహతు
త లు గమనించారు. చలల లు మంగమమ

క్ొడుక్ు జవరం తో బాధ ప్డుతుంటే ఏడుసుతంటే వగడిని చేతితో తాక్గగనే

నాలా వ ర్ోజు జవరం తగిా ప్ో యింది. పిచిు వెంక్య్ా క్రమం గగ “

వెంక్య్ా సగవమి “అయ్ాాడు. పంచల క్ొనలో ఉనిప్ుుడు ఒక్ సగధువు
నాలుక్ పై ఏదయ మంతరం ర్గశగడని, ఆయ్న ష్ిర్్ల సగయి నాధుడే నని అందర్ి

నమమక్ం. దీనితో వెంక్య్ా హృదయ్ం లో జాఞన జయాతి వెలిగింది. ఇంక్ో క్ధనం
ప్రక్గరం పంచల క్ోన లో తిరుతునిప్ుుడు ఒక్ జంగం దేవర వచిు మనో

వేగం తో ఒక్ దేవగలయ్ం దగా ర బ్బలం లోక్త తీసుక్ు వెళాళడని అక్ుడ తప్సు్

చేసుక్ొంటటని నూట ఒక్ు మంది మహాను భావు లను దర్ిశంచాడని,వగర్ిని
మయడు ర్ోజులు సేవినాుడని, నాలా వ ర్ోజు సుృహ వచేుసర్ిక్త మదారస్ట్ హెై క్ోర్ు

మెటల మీద ఉనాిడని తలుసోత ంది. దేశ సంచారం చేసత ూ దుతత లూరు, నరరవగడ
గగరమాలు

తిర్ిగగడు.

ఆయ్న

సమాధి

చందేముందు

“సంప్నితవం

“,సగధారణతవం “,సదు
ా రు సేవ “అని క్ేక్లేశగరట. అంటే ఇది వీర్ి సంప్రదాయ్ం
అనిమాట. మానవగళ్క్త సగవమి ఇచిున చివర్ి సందేశం ఇదే. ఇందులోని
అంతర్గర్గునిి శ్రర ఎక్తుర్గల భరదావజ గగరు వెంక్గసగవమి జీవితం పై ర్గసిన

చర్ితరలో చక్ుగగ వివర్ించారు. మొదట దైవీ సంప్ద సగధించాలి. ఇదే

సంప్నితవం. దైవీ సంప్ద అంటే నిరాయ్ం, సగతివక్ చితత శుదిు, జాఞన యోగం

లో సిత రతవం, దానం, ఇందిరయ్ నిగరహం, నిష్గుమ య్జఞ ం, ఆతమ విచారం,
గురువు వదు నేర్ిున ఆధాాతిమక్ సూతారల మననం, తప్సు్, రుజుతవం,

అహింస, సతాం, క్ోరధం లేక్ ప్ో వటం, తాాగం, శగంతి, సరవ భయత దయ్,
ఇందిరయ్ వగామోహం లేక్ ప్ో వటం ధరమ విరుదు మెైన ప్నుల పై ఏవగింప్ు,

చాంచలాం లేక్ ప్ో వటం, బరహమ తేజసు్, దవందావలను సమానం గగ

చూడటం, ధైరాం, శుచి, దయర హ, గర్గవలు లేక్ప్ో వటం, వలన

తమోగుణాలు నశించి సతవ గుణం వృదిు చందుతుంది. ఈ విషయ్ాలన్నిీ భగవద్ గలత లో ప్రమాతమ చప్గుడు.

రజయ

సగవమి చపిున ర్ెండవది “సగధారణతవం “.దైవీ సంప్ద ప్ ందిన తర్గవత సంప్నితవం ప్ ంది అది నిజ జీవితం లో సగధారణం అవగవలి. గురూప్ దేశగనిి

నిరంతరం మననం చేయ్ాలి. ఈ ర్ెండు సదు
ా రు సేవ వలననే సగధాం. ష్ిర్్ల బాబా క్ూడా “మహా ర్గజెై క్ూడా పేద వగడిగగ జీవించిన వగడే గ ప్ు వగడు

“అనాిడు.అదే వెంక్య్ా సగవమి చపిుంది క్ూడా అలానే ఇదు రూ జీవించారు. ఏదైనా బో ధించమని శిషుాలు క్ోర్ితే “బో ధించటానిక్త ఏముందయ్ాా అంతా చూసి
నేరుుక్ోవటమే “అనేవగడు. వెంక్య్ా సగవమిక్త గురువు ఒక్సగధన మార్గానిి ఉప్దేశించినటట
ల దానిని ఆయ్న ఏక్గంతం లో సగధన చేసినటట
ల తలుసోత ంది. “మీ
గురువు ఎవరు “?అనిఅడిగితే “గురువు ఎందుక్య్ాా నా నెతితన ?”అనాిడు.
అవధూత చరాలు
ఎందర్ో మహాతుమలుంటారు వగర్ిలో అవధూతలు ఉనిత సిత తిక్త చందిన వగరు. నాశనం లేక్ప్ో వటం (అక్షరరతవం ) మహో నిత సిత తి (వర్ేనాతవం), క్ొంచమెైనా
ప్గప్ం లేక్ప్ో వటం (ధూత క్లమషతవం ) బరహమ జాఞనం క్లిగి ఉండటం అవధూత లక్షణాలు. వీరు ప్సిపిలలలాల, పిచిు వగరుగగ, పిశగచ గరసత ులాల ఉంటారు అని అది
శంక్రులు చప్గురు. అవధూత సంప్రదాయ్ానిక్త ఆదిప్ురుషుడు దతాతతేరయ్ుడు. ఆతమ జాఞనమే ఆయ్న. అలాంటి అవధూత లక్షణాలుని వగరు వెంక్య్ా
సగవమి అవధూత. తలిల సగవమి క్ోసం ఏదన
ై ా ఆప్గాయ్ం గగ చేసి తీసుక్ొని వసేత అక్ుడ ఉని వగర్ిక్ందర్ిక్ీ పటిుంచి తానూ తీసుక్ొని అందులో క్ొంత చీమలక్ు

వేసి క్ొదిుగగ మాతరమె తీసుక్ో నే వగరు. ఒక్ ర్ోజు ఉనామద సిత తిలో తిరుగుతుంటే ప్ో ల్లసులు అర్ెస్ట్ు చేసి ర్ెండు ర్ోజులు జెైలల ో పటాురు. విడుదల ైన తర్గవత ర్గజ

ప్దామప్ురం లో ఉని చలల లి దగా రక్ు వెళ్ల, విషయ్ం చపిు ఎడేుశగరట. ఆమె అనిను బంధించిన వగర్ిని తీసుక్ొచిు క్ొటిుసు గలే అనగగనే ప్సిపిలల ాడిలాగగ హాయిగగ
నవగవడట.తలిల చనిప్ో తే “అమమ ఉండాల?చావలేదు “అనాిరు. అని చనిప్ో యినా చావలేదని మళ్ళళ వసగతడని నరమ గరాం గగ చప్గురు.

బదేవలు వదు పనాి నదిక్త ఇసుక్ బసగతలు మోసి క్టు క్టేువగరు. ఒక్ర్ోజు ముదిగేడు లో ఒక్ఇలాలలిని తానూ ప్చోుడినని ఇంతముదు పటు మని అడిగగడు.
నంచుక్ోటానిక్త, ప్చుడి పైన నెయిా (ధార)వేయ్మని అడిగగడు. ఆమె క్ోప్గించి లేదని అబదు మాడితే దుతత లో ఉంది వెయ్ామనాిడు. ఆమె క్సురుక్ోగగనే అది

తగి క్తందప్డి నెయిా అంతాఒలిక్త ప్ో యింది. క్చేర్ి దేవర్గయ్ప్లిల లో వేణు గోప్గల సగవమి ఆలయ్ సంక్ు సగుప్నక్ు చలాల సుబిమమ అనే ఆవిడ జవరం తో వెళ్ళంది.
దార్ిలో ప్ుటు గోచీ పటటుక్ొని ఒళళంతా మసి ప్ూసుక్ొని పిచిువగడిలా ఉని వెంక్య్ా సగవమి విభయతి చేతిలో పటిు నోటల ోవేసుక్ొని మెడక్ు బొ డు్క్ు ప్ూసుక్ోమని

చప్గుడు. అలా చేయ్గగనే ఆమె జవరం మాయ్మెైంది. ఆయ్నుి ఎవరు నువువ అని అడిగిత తానూ అడవులోల ఉంటానని ఒళళలక్త ర్గనని వేణుగోప్గల సగవమి
జాబు ర్గసేత వచాునని చప్గుడు.క్గవగలంటే క్ోటి తీరుం దేవగలయ్ం లో శుక్రవగరం వసేత క్నిపిసత గనని చప్గుడు. ఆమె అలానే వెళ్ళంది. ఆ నాటి ర్గతిర ప్గరవతీ దేవి

క్లలో క్నిపించి అభయ్మిచిుంది. అదిమొదలు మయడు నెలలు సగవమిని సేవించి ఆయ్న తో ప్గటట పనాినదిక్త ఇసుక్ క్టు లు వేసే క్ూల్లలక్ు భోజనాలు

సరసభారతి ఉయ్యారు

102

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

పటేుద.ి భక్ుతలిచేుక్గనుక్లన్ని సగవమి క్ూలి వగర్ిక్తచేుసే వగడు. ఒక్ ర్ోజు సుబిమమ తన దగా ర బంగగరం చాలా ఉంది. దానిక్త భదరత లేదని చపిుంది. దానిక్త
సగవమి “అమామ !దొ ంగలు ర్గరు. వసేత ప్ో రు ‘అని ధైరాం చప్గురు ఆమె అక్ుడే ధైరాం గగ ప్డుక్ొనిది. అరు ర్గతిర మెలక్ువ వచిు చూసత వెంక్య్ా సగవమి నిలు
వెతత ు మంటలోల ఉనాిరు. దొ ంగలు క్ొటిు మంటలోల ప్డేశగరని గరహించింది. భయ్ ప్డి దేవగలయ్ం లో దాక్ోునిది. సగవమి దగా రక్ు వచిు క్గసత ప్ గగక్ు పటు మని
అడిగగడు. ఆమె ఆశురా ప్ో యింది. ఇందాక్ చూసిన మంటలూ సగవమి విషయ్ం ఏమిటో అరుం క్గలేదు. తనక్ేమీ క్గనటట
ల సగవమి క్నిపించారు.

తరచుగగ సగవమి సో మశిల దగా ర క్ొండ మీద చిని గుడిస లో నూనె దీప్ం వెలుగులో ర్గతిర అంతా తంబయర్గ
మీటటక్ుంటూ ఉండేవగరు. ఒక్ ర్ోజు సగయ్ంక్గలం సేవక్ుడు చలమయ్ాను మర్ ఇదు ర్ిక్త భోజనం తీసుక్ొని

రమమని చప్గురు. ఆ ర్గతిర ఇదు రు భక్ుతలు దార్ితపిు సగవమి దరశనానిక్త వచాురు. వగర్ిక్ోసమే అ భోజనాలు
తపిుంచారు. ముందే వగరు వసగతరని గరహంి చారనిమాట. నూతన వసగతరలు ఎవర్ెైనా ఇసేత తీసుక్ొనే వగరు

క్గదు. ప్గతబతటు లిసేత నే గరహించేవగరు. ఒక్ ఆసగమి క్ొతత ఖర్లదైన దుప్ుటి ఇసేత దానిి పీలిక్లుగగ చింపి అవి

ఎవర్ిక్ెైనా ఇసేత జబుిలు నయ్మవుతాయ్ని చపేువగరు. తలియ్ క్ుండా ఒక్గయ్న డబుి బాగ్ పటిు
వెళ్ళప్ో తే దానిి ధునిలో వేసి క్గలిుప్గర్ేశగరు. భక్ీత శరదులతో ఎవర్ెైనా అడిగిత జవగబు చపేువగరు డబుి

ఇసగతనంటే చపేువగడు క్గదు.. ప్ండుగ ర్ోజు క్ూడా భిక్షానిమే తినేవగరు. అలా ఎందుక్ు చేసత ునాిరు అని
అడిగిత ఇవగళ ఎవర్ో పటాురని వెళళక్ ప్ తే మర్గిడు భిక్షక్ు వెళ్ళనా ఎవరూ పటు రు అని చపేువగరు.
చీటీలు – సిరవ బిళ్ళలు
చలమా నాయ్ుడు, ప్ో లి ర్ెడి్ మొదల ైన సేవక్ులతో వెంక్య్ా సగవమి నెలల ూరు ప్గరంతం అంతా
సంచర్ించేవగడు. భక్ుతలక్ు సిర్గతో క్గగితాలపై వేలి ముదరలేసి ప్రసగదం గగ ఇచేువగడు. ర్ోజుక్ు ఎనిిక్గగితాల ైనా చాలేవిక్గవు. ఎనిి సిర్గ బుడుల అయినా

సర్ిప్ో యిేవిక్గవు. భక్ుతల క్ోర్ిక్లు తీర్ేవిక్నుక్ వగర్ే బసగతల క్ొదీు క్గగితాలు సిర్గ బ్బళళలు ప్ంపేవగరు. సగవమి భోజన ప్ధ్ు తి తమాష్గగగ ఉండేది. విసత ర్ి నిండా
అనిం పటిుంచుక్ొని అంచు క్టిు మధాలో మజిీ గ ప్ో యించుక్ొని తినేవగడు. చివర్ిక్త క్ట్టలా ఉని అనిం అవి ఉనిమయలలక్ు క్తంది తోసేసేవగడు. ఒక్ుసగర్ిగగ
మయడు విసత లళళక్ు సర్ిప్డా అనిం విసత టోల బో ర్ిలంచాలి. ముందుగగ సిర్గ చేతత ోనే వడి్ ంచిన వగర్ిక్త పదు పదు ముదు లు వేసి విసత ర్ి చుటూ
ు పటిు వగటి చుటూ
ు చిని
ముదు లు పటిు, మారు వడి్ ంచు క్ోక్ుండా మిగిలిన క్ొదిు అనిమే తినేవగరు. ఒక్ోుసగర్ి ప్ండు మిరప్క్గయ్లు, ఉప్ుు, ఎరర ఉలిల ప్గయ్ అనిం లో నంజుక్ొని

తినేవగరు. బలల ం క్ర్ేప్గక్ు చింతాక్ు ధనియ్ాలు వేసి తయ్ారు చేసిన క్గరప్ ుడి అడిగి వేయించుక్ొనేవగరు. నడి నెతితని చేతితో తాక్త మయడు సగరుల అనాినిక్త అదిు
ఒక్ భక్ుతడిక్తచిు అందర్ిక్త పటు మనే వగరు. అది తిని వగర్ిజబుిలు నయ్మయిేవి. వెంక్య్ా సగవమిక్త సేవలన్ని ఒక్ర్ే చేయ్ాలి జావప్ో సే ర్ోసిర్ెడి్ పడితేనే
తినేవగరు. ఇంక్ేవరుపటిునా తినేవగరుక్గదు. ర్ెడి్ అనిం పటు క్ప్ో తే తాను వెళ్లప్ో తాననేవగరు.
మహిమా వెంకయయ స్వామి
ర్ోజూ క్టు లు తచేు ర్గమణయ్ాను ఒక్సగర్ి ఎక్ుడిక్ీ వెళళక్ుండా ఆశరమం లోనే ఉండమనాిరు సగవమి. అరుం క్గక్ అడవిక్త వెడితే చటటుమీద నుంచి క్తంద ప్డి

బుజం ఎముక్ విర్ిగింది. దగా రలో ఉని బండల మీద ప్డిఉండిఉంట చనిప్ో యిే వగడని అందరూ భావించారు. సగవమిక్త ఈ విషయ్ం చబ్బతే “ఆయ్న మాట
వింటే ఆయ్నే దిక్ుు లేక్ుంటే ఆసుప్తేర దిక్ుు “అనాిరు. వర్ిగడి్ పై తాటాక్ు చాప్, దానిపై గ నె ప్టాు క్పిున దానిపైనే సగవమి క్ూరుునే వగరు దొ డప్ో టటుతో
ప్రుప్ు తయ్ారు చేసేత దానిపై నిదరప్ో యిేవగరు. 1979 లో ఒక్ ర్ోజు మధాాహిం మయడు గంటలక్ు హఠగతు
త గగ లేచి అప్ుుడే వచిున పసల సుబిర్గమయ్ాక్ు

చీటీ ర్గసిచిు ఆశ్రరవదించి మళ్ళళ నిదరప్ో య్ారు. క్గసేప్టోల సుబిర్గమయ్ా తలిల చావు బతుక్ులోల ఉందని తలిసి సగవమి ప్గదతీరుం విభయతి నోటిలో ప్ో సేత తాగి
ప్గరణం విడిచింది.. ఆమె మరణం ఆయ్నక్ు ముందే తలిసి క్ొడుక్ును ప్ంప్గరు సగవమి. చప్ుులు లేక్ుండానే తిర్ిగేవగరు. ముళళళ గుచుుక్ొంటే ఆయ్న వెంట
ఉండే సూదీ దబినం తో తీసుక్ొనేవగరు. మల మయతర విసరీన తర్గవత తప్ుక్ుండా ముసలి తనం లో క్ూడా సగినం చేసేవగరు.

శ్రతాక్గలం లో మంచుప్డుతుందని ప్ందిర్ి వేసత ఆరు బయ్టే ప్గడుక్ొనేవగరు. దయ మతర ఉండనిచేువగరుక్గడు. ర్ోసి ర్ెడఅనే
ి్
భక్ుతడిక్త అతిదాహం ఉండేది. సగవమి

క్ుడి చేతత ో ర్ెండు ప్ుడిసళళళ న్నళళళ తాగమని సలహా ఇసేత తాగితే దాహమే నశించింది. నెలల ూరు ప్ో టిుప్గల ం వదు ఇసుక్ తినెి పై గుండం వేసుక్ొని ఉనాిరు.
అక్సగమతు
త గగ ఏటిక్త విప్ర్లతం గగ వరద వచిు వేప్ చటట
ల క్ూడా మునిగిప్ో య్ాయి. సగవమి క్దలక్ుండా అక్ుడే ఉనాిరు. మయడు ర్ోజుల తర్గవత ర్ెైతులు వచిు
చూసత సగవమి చుటూ
ు ప్ది గజాల వరక్ు ఇసుక్ ప్ డిగగ ఉండటం చూసి ఆశురాప్ో య్ారు. క్షవరం చేసే మంగలిక్త అందరూ ఆర్ోజులోల ప్గవలా ఇసేత సగవమి ర్ెండు
రూప్గయ్లిచేువగరు. బర్ిగేల నాగయిేా ఆ ప్ని చేసి సగవమి అనుగరహానిక్త ప్గతురడయ్ాాడు. గిరజాలు మీసగలు బాగగ పర్ిగినప్ుుడు “మంగలి
యోగం చాక్లి యోగం, డుబు్క్ డుబు్క్ డుబు్క్ “అని అరుసూ్రండేవగరు. తన ప్గదాలను ఎవర్లి తాక్ నిచేువగరు క్గదు.

ఒక్ ర్ోజు తలుప్ూరు శివగలయ్ం లో సగవమి ఉండగగ మబుి బాగగ క్మిమంది. ఉరుములు మెరుప్ులు చినుక్ులు వచాుయి. ఆరుబయ్ట చాప్ వేయించుక్ొని
లోప్లి వెళళక్ుండా క్ూరుుని “మబుి క్టాులి “అంటూ పైక్త చూసత వరషం ఆగిప్ో యింది. సేవక్ుడు నాగయ్ా దీనం గగ వరషం ర్గక్ ప్ తే జనం అలల లాలడిప్ో తారని

అనాిడు. సగవమి “ఈ ఏడు నెలనిరక్ు ఒక్ సగర్ి, ర్ెండునెలల ఇరవెై ర్ోజులక్ోసగర్ి, మయడు నెలల అయిదు ర్ోజులక్ోసగర్ి వగన ప్డుతుందనాిరు. అది చాలదని

గ డూ
్ గోదా ఇబింది ప్డతాడని అంటే “పై వగడు క్ుర్ిపించేది అంతేనయ్ాా. మనమే క్సు ప్డి క్ుర్ిపించుక్ోవగలి “అనాిరు. సగవమిని గంజి తాగమంటే “అనుక్ుని

సరసభారతి ఉయ్యారు
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ప్ని అయితేక్దా న్నర్ెైన తాగేది “అనాిరు. ఆరు ర్ోజులు నిదారహార్గలు మానేసి అక్ుడ అటాలనే క్ూరుునాిరు. ఆరవ ర్ోజు సగవమిక్త సగినం చేయించి
క్ూర్ోుబతటు గగనే క్ుంభ వృష్ిు క్ుర్ిసి క్రువు ప్గర్ిప్ో యింది. ఇది ఫిబరవర్ి 1984 లో జర్ిగిన సంగతి. నేలూలర
ల ు జిలాల అంతా అతి వృష్ిు తో అతలాక్ుతలమెైతే
సగవమి ఉని గ లగలమయడిలో పదు గగ వరషం ప్డలేదు. దీనిక్త క్గరణం గగరమం లో జర్ిగిన నిరతాని దానం ప్రజల భక్ీత శరదులూ.

ర్ోసి ర్ెడక్
ి్ త ప్గము క్ర్ిసేత సగవమి అతని వేలునుతన తొడపై అయిదు నిమిష్గలు అదిమి పటిు ఉంచి “ఇంక్ ణన్నఒళళళ సంజీవమెై ప్ో యింది ప్ో “అనాిరు.

అప్ుటినుంచి ఏ విష జంతువూ ర్ెడని
ి్ క్రచినా విషం ఎక్ులేదు. 1976 లో సగవమి చలోలప్లిల శేషమ నాయ్ుడిక్త ”న్నక్ు నాలుగు నెలల ఆరు ర్ోజులక్ు గండం

ఉంది. తిరువళళ
ల ర్ వీర ర్గఘవ సగవమి తపిుసగతరు “అని ఒక్ చీటీ ర్గయించి ఇచాురు. ఒక్ ర్ోజు నాయ్ుడు ప్ లానిక్త న్నళళళ పటిు దుక్తు దునుితుంటే ఒక్ ఎదుు

క్తందప్డి తనుిక్ొనిది. దానిి ప్క్ుక్ు తపిుసుతంటే క్ర్ెంట్స ఎర్త అయి నటట
ల గుర్ితంచి మెయిన్స ఆపేశగడు. తర్గవత సగవమి ర్గసిచిున చీటీ చూసుక్ొంటే సగవమి

మరణం తపిుంచారని గగరహించాడు. గోప్గరం లో ఒక్ ర్ెైతు గ ర్ెరలిి ఒక్ క్ుక్ు తినేసత ుంటే క్ోప్ం తో దానిి చంపేశగడు. దానిఫలితం గగ వగళల క్ు ప్ుటిున బ్బడ్ లు

క్ుక్ులా అర్ిచి చనిప్ో యిే వగరు సగవమిక్త వినివినుుక్ొంటే “ప్ుడతాడు “అని మయడు సగరుల అనాిరు. అలానే మంచి పిలలలు ముగుారు ప్ుటాురు. ఈశవరమమ
ను శిషుాలు సగవమి ని తాక్ నిచేువగరుక్గదు. ఆమె బాధ ప్డేది. గరహించిన సగవమి తనక్గలిలో ములుల దిగిందని ఆమెక్ు చపిు తీయ్మనాిరు. ఆవిధం గగ

ప్గదసురశ ఆమెక్ు అనుగరహించారు.అసలు ములల గుచుుక్ోలేదు. అంత భక్త సులభుడు సగవమి. ఆమె ఇంటి గృహ ప్రవేశగనిక్త వావధి లేక్ుండా ముహూరత ం పటిు
తానూ హాజర్ెై దగిారుండిచేయించి ప్దిక్తలోల బ్బయ్ాం ర్ెండు వందల మందితినేటల ట అనుగరహించారు.

ఒక్సగర్ి తలుప్ూరు నుండి నెలల ూరు వసూ
త వెంటనే ఆసుతిరక్త వెళ్ల అక్ుడ జబుితో ఉని బుజీ య్ాను చూసి “ఇక్ుడ ల క్ు సర్ిప్ో యింది. మనం వెళు ాం “అని

వెళ్ళప్ో య్ారు బుజీ య్ా ఆర్ోగాం బాగుప్డి ఇంటిక్త చేర్గడు. బుజీ య్ా చలల లు సగవమిని సమర్ించినది. అందుక్ే సగవమి ఆసుప్తిరక్త వెళాళరు అని గరహించాలి.
1980 లో ఆశరమం లో సమాధి మందిరం క్టు టానిక్త ఇటటక్ల లార్ల వచిుంది ఆ ర్ోజు అందర్లి ఆశరమం లోనే ప్డుక్ోమని చప్గురు వగర్ితో “పంచల క్ోనంత

మసీదు ప్డుతును య్ాా “అనాిరు. ఆయ్న మాటలోలంతర్గరుం ఉంది. ష్ిర్్ల సగయి మందిర్గనిి”మసీదు “అంటారు. అంతప్రశసిత వసుతందని అరుం. ష్ిర్్ల సగయి
నివగసం గగ క్ూడా ఉండాలని భావం.

వెంకయయ స్వామి అవధూత -మహా స్మాధి
సగవమి ర్ెండు నెలలక్ు సమాధి అవుతారనగగ ఆయ్ాసం తో చాలా బాధ ప్డేవగరు. శర్లరం బలహమనమెైనది “నేను వెళ్ళప్ో తునాిను “అని చీటీ ర్గయించారు

సగవమి. అందరూ బాధ తో ఉనాిరు. ఒక్ ర్ోజు అయిప్ో యిందని అనుక్ొనాిరు సగవమి తల వగలాురు.. క్గసేప్టోల లేచి “పై వగళళళ ఒప్ుుక్ో లేదు. క్ొంత క్గలం

ఉంది రమమనాిరయ్ాా “అనాిరు నవువతూ. ఈ విషయ్ం లో తన అనిగగర్ి అడుగుజాడలోల నడిచారు సగవమి. 1886లో ఒక్ ర్ోజు సగవమి 72 గంటల సేప్ు
ప్గర్ిువ దేహానిి తాజించారు. 20-8-1982 న ఒక్ దివా రధం వచిు సగవమిని ఎక్తుంచుక్ు వెళ్ళనటట
ల సేవక్ుడు గురవయ్ాక్ు దరశనమెైనటట
ల తలియ్ జేశగడు.

ఆగస్ట్ు ఇరవెై నాలుగున మధాాహిం సగవమి ఒక్ ప్రక్ుక్ు తిర్ిగి ప్డుక్ొనాిరు. బుజీ య్ా హారతి ఇసుతంటే క్ుడి చేతత ో హారతి అందుక్ొని మళ్ళళ ప్క్ుక్ు తిర్ిగి
ప్డుక్ొనాిరు. ఇదే వగరు జీవించి ఉండగగ భక్ుతలిచిున చివర్ి హారతి. అంటే 1982 ఆగస్ట్ు 24నసగయ్ంతరం నాలుగు గంటలక్ు అవధూత వెంక్య్ా సగవమి

మహా సమాధి చందారు. ఇరవెై ఎనిమిదిన వేలాది భక్త జన సమక్షం లో హర్ే క్ృషణ హర్ే ర్గమ సంక్ీరతనలతో సగవమి ని సమాధి ప్రవేశం చేయించారు. గగరమసుతలు

ఆ ర్ోజు నుండి నలభై ర్ోజుల వరక్ు వచేువగరందర్ిక్త అనిదానం చేశగరు. అఖండ నామ సంక్ీరతన భగవద్ గలతా ప్తనం తో ఆ ప్గరంతమంతా భక్ీత వరదల ై ప్గర్ింది.
సగవమి వెలిగించిన ధుని నిరంతరం మండుతూనే ఉనిది. సగవమి ఇహలోక్ం లో లేక్ ప్ో యినా పై లోక్ం నుంచి భక్ుతల మనోభీసగులను నెరవేరుసూ
త , తాను
ఉనాిననే నమమక్గనిి క్లిగిసత ునాిరు అవధూత వెంక్య్ా సగవమి ‘.

9 ష్గజన్స ప్ూర్ - శ్రర ర్గమ చందర మహా ర్గజ్
ప్ూజా శ్రర ర్గమ చందర మహార్గజ్ విక్రమ నామ సంవత్ర వెైశగఖ శుదు ప్ంచమి నాడు 1899 ఏపిరల్ 30 న ఉతత ర ప్రదేశ్ లోని శగహజాన్స ప్ూర్ గగరమం

లో జనిమంచారు. లోక్ం లో అధరమం పచుు పర్ిగి ధరమ నిర్లవరా మెై ప్ో తునిప్ుుడు అవతార ప్ురుషులు ఉదావించి ధరమ సంరక్షణ చేసత గరని మనక్ు తలిసిన

విషయ్మే. ఇరవయ్ావ శతాబు ప్ు ప్గరరంభం లో ఇవే ప్ర్ిసతులునాియి
ిత
భారత దేశం లో. అప్ుుడొ క్ అవతార ప్ురుషుని ప్గరదుర్గావం అవసర మెైంది. ఆ మహా

ప్ురుషుడే శ్రర ర్గమచందర గురు. శగహజాన్స ప్ూర్ శ్రర ర్గమ చందరఅంటే అందర్ిక్త తప్ుక్ుండా జాఞప్క్ం వచేుది వగరు బో ధించిన” జప్ం క్గని జప్ం అంటే అజప్గ

జప్ం “...ఉయ్యారు లో దాదాప్ు నలభై ఏళళ క్తరతం మా వంగల క్ృషణ దతత శరమ గగరు శగహజాన్స ప్ూర్ వెళ్ళ అజప్గ జప్ం నేరుుక్ొని వసూ
త ండే వగరు. వేసవిలో
ఒక్టి ర్ెండు నెలలు అక్ుడే ఉండి వగర్ి ఆశరమం లో సగధన చేసి వసూ
త ండే వగరు. ఆ విషయ్ాలు మాక్ు చబుతూ ఉండే వగరు. వగర్ి గుర్ించిన ప్ుసత క్గలు అజప్గ
జప్ విధానం గుర్ించి మాక్ు తలియ్ జేశవ
ే గరు. అప్ుుడు మాక్ంతా వింతగగ ఉండేది. ఆ తర్గవత నా శిషుాడు డాక్ుర్ వెంప్టి క్ృషణ య్ాజి హెైదర్గబాద్ లోని

విజయ్ నగర క్గలన్న ఉని “శ్రర ర్గమ చందర సంటినర్ి హాసిుటల్” లో సేవగ దృక్ుధం తో డాక్ుర్ వృతిత లో తన జీవితానిి ఆదరశ వంతం గగ గడుప్ుతునాిడు.

అతని దగా రక్ు వెైదాం క్ోసం మా క్ుటటంబం అందరం వెళత ళనాిం. ఇప్ుుడు ర్ెండవ సగర్ి శ్రర ర్గమ చందర గగర్ి గుర్ించి క్ొంత తలుసుక్ోవటం జర్ిగింది. ఈ సేవగ
సంసు శ్రర ర్గమ చందర గగర్ి బో ధనలప్ుసత క్గలను ఉచితం గగ నాక్ు అందజేశగరు. అందులో వగర్ి జీవిత చర్ితర లేదు. క్ొంత సమాచార్గనిి సేక్ర్ించి వగర్ి జీవితానిక్త
సంబంధించిన ముఖా విషయ్ాలను అంద జేసత ునాిను.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

తగిన శిష్యయని కోస్ం గురువు నిరీక్ష్ణ
అప్ుటిక్ే 1873 ఫిబరవర్ి ర్ెండు న ఫతేగడ్ లో జనిమంచిన ఆధాాతిమక్ గురు వర్ేణుాలుశ్రరలాలాజీ

మహా ర్గజ ధరమ సంసగతప్నక్ు తగిన వాక్ీత క్ోసం నిర్లక్షిసత ునాిరు. శగహజాన్స ప్ూర్ లోశ్రర బదర్ల ప్రసగద్
గగర్ింట శ్రర ర్గమ చందర జనిమంచాదారని తలియ్ గగనే ఆయ్న ఆనందానిక్త అంతులేదు.. అప్ుటి నుంచి

శ్రర ర్గమ చందర శ్రర లాలాజీ శిషుాడైనారు. ర్గమచందరను బాబాజీ మహా ర్గజ అన్న పిలుసగతరు. శ్రర ర్గమ

చందర చినిప్ుటి నుంచి చాలా అసహనం గగ ఏదయ తలుసుక్ోవగలనే క్ోర్ిక్ తో క్నిుంచే వగరు.. చివర్ిక్త
1922 జూన్స మయడున శ్రర లాలాజీ దరశనం చేసుక్ొనాిరు లాలాజీ గురు శిక్షణ లో 1944 క్ు సంప్ూరణ

విక్గసం ప్ ందిన ఆధాాతిమక్ తేజయ మయర్ిత గగ భాసించారు శ్రర ర్గమ చందర. ప్రక్ృతి ధర్గమలను నిరవహిసత ూ
లక్షలాది దీన జనోదురణ క్ోసం ప్రయ్తాిలు ప్గరరంభించారు.
శ్రర ర్గమ చందురల బాలాం –విదాాభాాసం

శ్రర ర్గమ చందర మహార్గజ్ బాలాం గుర్ించి ఇప్ుుడు తలుసు క్ొందాం. చినిప్ుుడే టైఫగయిడ్ తో బాధ ప్డా్డు దానితో చదివింది అంతా మర్ిచి

ప్ో యిేవగడు ఇంటి దగా ర పవ
ైి ేట్స మాసు ర్ ను ఏర్గుటట చేశగడు తండిర. ల క్ులు వచేువి క్గవు. తపేు వగడు తలిల న్నతి క్ధలు బో ధించేది. ఆరవ ఏట తండిర గురరం

క్ొనిసేత దానిి లాఘవం గ సగవర్ి చేసే వగడు సూుల్ లో చేర్ిుంచారు హాక్ీ టీం క్త క్ెపు న్స అయ్ాడు. టీచరుల శిక్షించే వగరు. అది భర్ింప్ ర్గనిది గగ ఉండేది. అవతలి
వాక్ీత ఉచాుేస నిసగ్ేసగలను బటిు వగర్ి ప్రవరత నను అంచనా వేసే శక్తత ర్గమ చందర క్ు ఏరుడింది.. ఏదయ తీరని తప్న తో అనుక్షణం గడిపే వగడు. 14 వ ఏడు
వచేుసర్ిక్త గురువు క్ోసం అనేవషణ సగగించాడు.. తగిన గురువు లభిసేత సరవ సమరుణ చేయ్టానిక్త సిదు ప్డా్డు. ధాాస అంతా వేదాంతం మీదే ఉంది చదివి
క్ొంతా, సవయ్ం గగ ఆలోచించి మిగిలినదీ నేర్గుడు. గృహసుతని గగ ఉంటూ ఆధాతిమక్ జీవనం సగగించటం క్షు ం అని భావించి సనాాసి అవగలనే నిశుయ్ానిక్త
వచాుడు. మంతరగగలల ను తాంతిరక్ులను నమమలేదు.

ఆ సమయ్ం లో సూుల్ హెడ్ మాసు ర్ ఇదిరస్ట్ అహమమద్ శూల నొపిు తోతీవరం గగ బాధ ప్డుతూ,ని

దరలేక్ుండాగడుప్ు తునాిడు. ర్గమచందర సగయ్ం క్ోర్గడు. ర్గమ చందర ఆయ్న బొ టన వేరలిని తన చేతులతో ప్టటుక్ొని
నెతిత మీద పటిు ఒక్ నిమిషం అయిన తర్గవత “నెపిు తగిాందా ?”అని అడిగగడు. ఇదిరస్ట్ గగరు తగిా ప్ో యిందని చపిు

హాయిగగ నిదర ప్ో య్ాడు. అప్ుటి నుండి బడిలో యిే విదాార్ిుక్త జబుి వచిునా ర్గమ చందర దగా రక్ు ప్ంపిసత ుందే వగడు.

ఈయ్న హసత వగసి వలల అవి నయ్ం అయిేవి ఆయ్న మనో బలం అంత గ ప్ుది. ఇంగిలష్ మేష్ు గరు ర్గమచందర లోని

ఆసక్తతని గమనించి వేదాంత ప్ుసత క్గలు చదవటానిక్త ప్ో ర త్ హించాడు ఈయ్నక్ు “డైనమిక్్ ఆఫ్ మెైండ్ “అనేది చాలా అభిమాన విషయ్ం. దాని పై ఎంతో క్ృష్ి
చేశగడు ర్గమ చందర. మెదడు ఆలోచిసుతందని హృదయ్ం దానిని సర్ెైన మారా ం లో పడుతుందని తలుసుక్ొనాిడు. 1918 లో 19 వ ఏట శ్రర క్ృషు
ణ ని జనమ సు ల
మెైన మధుర లో వివగహం జర్ిగింది. భారా భగవతి క్త క్ోప్ం ఎక్ుువ. దాన్ని భర్ించి మహా సహనం అలవరచుక్ొనాిడు ర్గమ చందర.

1922 లో ఫతేగడ్ లోని గురు మహాతుమల ైన శ్రర ర్గమ చందర జీ తనక్ు మారా దరశనం చేయ్గలరని భావించాడు. 1922 జూన్స మయడు న ఆయ్నుి

దర్ిశంచాడు. ఆయ్న దగా ర క్ూర్ోు బటటుక్ొని ధాానం చేయించాడు. అంతే అప్ుటి నుండి చుటూ
ు ఉని ప్రక్ృతిలో ఒక్ క్ొతత దనం గమనించాడు. గురువు అనుగరహం

తో ర్గజ యోగగనిి అభాసించాడు. దీనితో పేరమ, ఆర్గధనా, అంక్తత భావం ఏరుడి జీవితాంతం నిలిచి ప్ో య్ాయి. ఇంటిక్త తిర్ిగి వచాుడు. మెటిరక్ులేషన్స ప్ర్లక్ష
ప్గస్ట్ అయ్ాాడు. శగహజాన్స ప్ూర్ క్ోరుు లో ఉదయ ాగం లో చేర్గడు తన ధాానానిి క్రమం తప్ుక్ుండా క్ొన సగగిసత ునాిడు తోటి ఉదయ ాగులతో మర్గాదగగ ప్రవర్ితంచే
వగడు. క్గన్న సిగర్
ె ెట్స అలవగటైంది తండిర క్ోప్ుడినా మానలేదు తండిరక్ీ ఈ అలవగటట ఉండేది. తండిర సిగర్ేట్స తాగటం మానేసి క్ొడుక్తు హుక్గు క్ొనిచాుడు ఇది
సిగర్ెట్స అంతహానిక్గదని హుక్గులో నిక్ోటిన్స అనే విషం లేదని తండిర అభిప్గరయ్ం. తాను ప్ గ పీలుటం మనేయ్ాాలా అని గురువును అడిగితే అక్ుర్ేలదు న్న
ఇషు ం అనాిడట

ప్ద హార్ేళళ వయ్సులోనే జాన్స సుువగర్ు మిలల ర్గసిన “య్ుటిలిటేర్ని
ి జం “ప్ుసత క్ం చదివి అరుం చేసుక్ొనాిడు. అందులోని విషయ్ాలు నచిు తన సవంత

ఫిలాసఫీ ని తయ్ారు చేసుక్ొనాిడు ర్గమ చందర. నమమక్ం అనేది సగధనక్ు ముఖాం అని ప్రవచించాడు. ప్నిలో నిజాయితీ తప్నా ఉండాలనాిడు. గురువు
శిషుాడిక్త తన వదు ఉని జనానిి అంతటిని దాచుక్ోక్ుండా సో దరునిక్త అందించి నటట
ల అందజేయ్ాలని తలియ్ జేశగడు. ఒక్ సగర్ి తోటి ఉదయ ాగసుతడు అదే

క్ులానిక్త చందిన వగడే అయినా ర్గమ చందర క్ు ప్నిలో మేలక్ువలు నేరుక్ుండా చాలా హింసించి సగధించే వగడు. ఈ విషయ్ానిి ముని్ఫ్ క్ు చపిు ర్గజీనామా
చేసత గననాిడు. వదు ని వగర్ించి, ఆయ్నే మెళక్ువలు నేర్గుడు. ర్గమ చందర క్ుటటంబ సభుాలు ఒక్ర్ి తర్గవత ఒక్రు మరణించటం ప్గరరంభించారు ర్గమచందర
తనక్ుమారుడిక్త అక్ుడే ఉదయ ాగం ఇపిుంచుక్ొనాిడు. అతనూ మరణించి తీవర దుఖానిి క్లిగించాడు.
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ఈ ఆందయ ళనలతో, క్ోరుు ఉదయ ాగం లో బ్బజీ గగ ఉనాి

ధాానానిి, యోగగనిి మాతరం వదలలేదు. సగధనలో ఉనిప్ుుడు అంతటా క్గంతిని దర్ిశంచే

వగడు. మర్ో ఆరు నెలలక్ు హృదయ్ం లో ఓంక్గరం విని పించింది. ఇదే “అజప్గ “.ఇదంతా తన గురువు అనుగరహం అని భావించాడు. గురువు ప్టల ప్ూర్లత
విశగవసం ఉంట ఆయ్న ఎక్ుడ ఉనాి ఇషు సిదు ి క్లిా సత గడనితలుసుక్ొనాిడు.ర్గమ చందర పేక్గట ఆడే వగడు. ఇది తన ధాానానిక్త ఇబింది క్లిగిసత ుందని గురువు

చప్ుగగనే మానేశగడు. అజప్గ జప్గనిి నిర్ివఘిం గగ క్ోన సగగించాడు. 1924 లో ఒక్ గ ప్ు వింత అనుభవం క్లిగింది. సక్ల చర్గ చర సృష్ిులో
అనిరవచన్నయ్మెైన సరవ వగాప్క్ శక్తత ఉందని తలి సింది.. పిపీలిక్గది బరహమ ప్రాంతం ఆ దివా తేజసు్ ను దర్ిశంచాడు. ప్గలు క్ూడా దృగోాచర మయిేాది. ఇది
ఇలా ఉండగగ భారా తంప్ర్ితనం ఇంక్గ బాధిసత ూనే ఉంది. తటటుక్ోలేక్ గురువుక్ు చప్ుుక్ొనాిడు. క్ోరధానిి నియ్ంతిరనుుక్ోమని గురువు సలహా ఇచాుడు.

ధాానానిక్త ప్రశగంతత క్గవగలి. గురువు ప్రా వేక్షణ లో ధాానం క్ొనసగగించాడు. క్ంఠచక్రం వదు క్ు ఆలోచన ర్గగగనే

క్ల వసుతనిటట
ల గమనించాడు. ఈక్లు ప్గలు క్ూడా వసుతనాియి. అవదూతలక్ు ఇది సహజమే.. ఆయ్న 1928 ఏపిరల్
లో పిండాడం లో బరహామండ దర్నం చేశగరు. 1931 ఆగస్ట్ు ప్ది హమనున ఆయ్నక్ు లోప్లా బయ్ట గురువు అనుగరహం వలల

అదుాత క్గంతి గోచర్ించింది ఆగస్ట్ు 14 న గురు బరహమ మహాసమాధి చందారు. అంటే గురువు శిషుానిలో ఐక్ామెై ప్ో యి నటట
ల .
1932 అక్ోుబర్ ప్నెిండు న గురువు క్లో క్నిుంచి మారా దరశనం చేశగరు. ర్ెండు సగరుల పదు శక్తత ప్గతానిి ప్ ందారు ర్గమ

చందర. తండిర మరణం తర్గవతా బాబాయి ఎసేుట్స ను క్ుటిలోప్గయ్ాలతో ఆక్రమించుక్ోవగలని ప్రయ్తిించాడు. ఈయ్నా తముమడు వాతి ర్ేక్తంచారు. వీల ైనప్ుుడలాల

ర్గమచందరక్ు ఆయ్న దయర హం చేసత ూనే ఉనాిడు చని ప్ో యిేదాక్గ. ఎనిి ఆటంక్గలు ఎదుర్ెైనా క్ోరుుక్ు ఈడేు ప్రయ్తిం బాబాయి చేసినా, అనిిటిన్న తటటుక్ొని,
ఆతమ సరాం
తత
తో, ధాానానిక్త, సహనానిక్త భంగం క్లుగ క్ుండా తన శగంత మారా ం లో సగగిప్ో య్ారు ర్గమచందర గురు.

1944 ఏపిరల్ లో గురువును తనక్ు దివా మార్గానిి దర్ిశంప్ జేయ్ మని వేడుక్ొనాిరు శ్రర ర్గమ చందర మహా ర్గజ్. గురువు అనుగరహించారు. ర్గమ

చందర శ్రర క్ృషు
ణ ని తనక్ు అరుీనిక్త చూపించి నటేల విశవ రూప్ దరశనానిి అనుగరహించ మని క్ోర్గరు. 1914 లో తనలో ఒక్ శూనాం ఏరుడిందని సక్ల విశవం
తనలో ఇమిడి ప్ో తుని ఒక్ దివా అను భయతి క్లిగింది. తనది అవతారం క్గని అవతారం అని భావించాడు. ఆయ్నను అందరు రుష్ి గగ భావించారు భారత

సేవక్ సమాజ్ వగరు ఆయ్నుి గ ప్ు మహాతుమడిగగ అభి వర్ిణంచారు. గృహసత జీవితం సవాం గగనే సగగి ప్ో తోంది భారా భగవతి మరణిం చతమే మే క్గక్
మగపిలలలిదు రు చనిప్ో య్ారు అనిిటిని దిగ మింగి తన ధాానానిి క్ోన సగగిసత ూనే ఉనాిరు.

1945 మార్ిు 31 న “శ్రర ర్గమ చందర మిషన్స “ను గురువు గగర్ి గౌరవగరుం ఏర్గుటట చేశగరు ర్గమ చందర. ర్గజయోగగనిి అనేక్ మారుులు చేసి క్ొతత

విధా నానిి లోక్ం లో ప్రచారం చేశగరు. “దశగదేశములు “(టన్స క్మాండ్ మెంట్స్ )ను ప్రవచించి వగాపిత లోక్త తచాురు. ర్గమ చందర గగర్ి దేవుడిక్త ఆక్గరం,
పేరు,మెదడు,మనసు ఉండవు. దేశం లోని మారు మయల ప్గరంతాలతో సహా దేశమంతా ప్రా టించారు. ఇది భగవగన్స శ్రర క్ృషణ ప్రమాతమ ఆదేశం అనాిరు.
1974 లో శి షుాల క్ోర్ిక్ పై ఆతమక్ధ ర్గశగరు. అనేక్ గరంధాలను రచించి తన భావగలను నిక్షిప్తం చేశగరు. దేశం లోని అనేక్ మంది విదాా వేతతలు మేధావులు శ్రర

ర్గమ చందర ను క్లిసి అనుభయతి ని ప్ ంది శిషుాల ై వగర్ి భావ వగాపిత క్త తోడుడా్రు. 1965 లో సహజ మారా ర్ిసర్ు సంటర్ ఏరుడింది. దీనిక్త శ్రర క్ే.సి.వి.వరదా

చార్ి డైర్ెక్ుర్ గగ వావహర్ించారు. తాను భౌతిక్ం గగ లేక్ ప్ో యినా అందర్ిక్త మారా దరశనం చేసత గనని ఆయ్న శిషుాలక్ు చప్గురు. 1983 ఏపిరల్ 19 న ఎనభై
నాలుగవ ఏట శ్రర ర్గమ చందర జీ మహా ర్గజ్ మహా సమాధి చందారు. ఆయ్న సగతపించిన శ్రర ర్గమ చందర మిషన్స దేశ వగాప్త ం గగ అనేక్ హాసిుటల్్ ను

విదాాలయ్ాలయ్ాలను, సేవగ సంసు లను నిరవహిసత ూ ప్రజలక్ు అతి చేరువ అయింది. ఎక్ుడ సంక్లు బలం ఉంటటందయ అక్ుడ విజయ్ం ఉంటటందని వీర్ి చర్ితర
తలియ్ జేసత ో ంది.

10 క్ంచి సగవమి శ్రర శ్రర జయిేందర సరసవతి మహా ప్రసు గనం

మహావాక్ుతల మహా ప్రసు గనం వగరం ర్ోజులుగగ సగగుతూ ఉండటం, మర్ల బాధాక్రంగగ, జీర్ిణంచుక్ోవటానిక్త వీలులేనిదిగగ ఉంది. క్గలప్రవగహం ఎవర్ిక్ోసమయ
ఆగదు అని నిజం ఎప్ుుడూ నిజమౌతూనే ఉనిది.. ఇప్ుుడు క్ూడా అంతే.హాసా నటటడు గుండు హనుమతర్గవు, మహానటి అందాల తార అతిలోక్ సుందర్ి
శ్రరదేవి హఠగనమరణం మహా క్ధక్ులు మునిప్లల ర్గజు గగర్ి నిర్గాణం నుంచి తేరుక్ోక్ముందే ఇవగళ క్ంచి మహాసగవమి శ్రరశ్రర జయిేందర సరసవతుల మహానిర్గాణ
వగరత ఆసిత క్ జన హృదయ్ాలను క్లోలల ప్రచింది. 82 ఏళళ వృదాుప్ాం లో వగరు సిదు ప్
ి ందారు. అందులో 64సంవత్ర్గలు పీఠగది ప్తాం వహించి ఆసిత క్ జన
జాగృతం చేశగరు. శ్రర ప్రమాచారుాలక్ు వగరసుల ై 69వ పీఠగధిప్తి గగ తమ సమరుతను లోక్గనిక్త చాటిన ఆదరశ మయర్ిత.
తమిళనాడు తంజావూర్ జిలాల ఇరుల్ న్నక్త లో బాల సుబరహమణా అయ్ార్ గగ 1935 జనవర్ి 18 జనిమంచారు. సుబరహమణా మహాదేవ గగ పిలువబడా్రు.
ప్దమయడవ ఏటనే ఋగేవద సంహిత ప్ూర్ిత చేసి క్ంచి జగదు
ా రు విదాాసగున్స లో చేర్గరు. క్ంచి పీఠ ఆసగున విదావంసుడు క్ృషణ శగసిత ి గగర్ి దృష్ిులో ప్డి పీఠగనిక్త
ఉతత ర్గదిక్గర్గనిక్త యోగుాడని గుర్ితంప్ు ప్ ందారు. సమెైక్ా వగదిగగ పేరుప్ ందిన జయిేందర సరసవతీ సగవమి ప్రమాచారా, నడిచే దైవం అయిన శ్రరశ్రర చందర శేఖర
య్తీ౦దురలవగర్ితో ప్గటట మయడు సగరుల భారత దేశమంతా క్గలినడక్న ప్రాటించారు. 1954 మార్ిు 22 నపీఠగదిప్తాం వహించారు. మర్ క్మారు సప్ర్ివగరంగగ
భారత దేశం నాలుగు మయలలా ప్గదచార్ియిై ప్రాటించి ఆధాాతిమక్ భావ దీపిత క్లిగించారు. మృదు సవభావి మధురవగక్ుు ఉని సగవమి భక్ుతల హృదయ్ాలను
చిరునవువ తో ఆక్ర్ిషంచారు. వగర్ి జాఞనబో ధ ప్రమ ప్రసనింగగ ఉండేది.
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మానససర్ోవరం చేర్ి అక్ుడ ఆది శంక్ర్గ చారుాల శిలక్ు ప్ూజాదిక్గలు నిరవహించి ప్రతిసిుం చటం
అప్ూరవ విషయ్ం. ఇతర దేశగల ైన బంగగలదేశ్ వంటి వగటిలో క్ూడా ప్రాటించి క్ొతత వరవడి
సృష్ిుంచారు. ప్శిుమ బంగగల్ లోని శ్రర ర్గమక్ృషణ ప్రమహంస ఆవగసమెైన క్గళ్క్గ దేవగలయ్ం లో
“శంక్ర్గచారా గేటట “నెలక్ొలాురు. చాతుర్గమసా దీక్షులు క్రమబదు ంగగ నిరవహించి ఆయ్ా
ప్గరంతలలో వెైదిక్ ధరమ వగాపి క్లిగించిన మన్నష్ి. చందర శేఖరసగవమి వేదప్గఠ శగలలు సగుపించి
శగసగతరధాయ్నానిక్త క్ృష్ి చేసేత జయిే౦దురలు ప్రజయప్క్గర క్గరాక్రమాలక్ు క్ూడా ప్గరధానాత నిచాురు.
మానవ సేవే మాధవ సేవగగ భావించి శంక్ర నేతారలయ్ సూప్ర్ సుష్గలిటి ఆసుతురలను నెలక్ొలిు
సేవలందించారు. మత మార్ిుడులను నిర్ోధించటానిక్త పీఠగదిప్తుల,ధార్ిమక్ సంసు ల సహక్గరం
తీసుక్ునాిరు. దళ్త వగడలలో హిందూ ధరమ ప్రచారం చేశగరు. వగర్ిన్న జనజీవన సరవంతి లో
క్లిసేటల ట చేశగరు. వగర్ిలో సనాతన హెైందవ ధరమం ప్టల అభిరుచిని క్లిగించి చైతనాం తచాురు.
సనాతన భారతీయ్ హిందూ ధరమ పై అప్గర జాఞన సంప్నుి ల ైన జయిేందర సగవమి అందర్ిచేతా
ఆర్గధింప్ బడిన మహో నిత వాక్తత. క్ంచి పీఠం బలమెైన సంసు గగ ఎదగటానిక్త వగరు చేసిన క్ృష్ి అనితర సగధాం. అనేక్ ప్గఠశగలలు నేతారలయ్ాలు నిర్ిమంచి
ప్రజలక్ు మఠగనిి చాలా దగా రక్ు చేర్గురు. అసగ్ం లో గౌహతి వదు శంక్ర నేతారలయ్ం సగుపించి ఈశగనా ర్గష్గురలలోనూ సేవగ క్గరాక్రమాలు చేబటాురు. ప్రజా
సంక్షేమమే ధేాయ్ంగగ బాలల ఆసుతురలు, హిందూ మిషన్స హాసిుటల్, తమిళనాడు హాసిుటల్ వంటివి నిర్ిమంచి ప్రజా సంక్షేమమే భగవతే్వ గగ నిరవహించారు.
1987 ఆగస్ట్ు 22 అక్సగమతు
త గగ అదృశామెై చివర్ిక్త తలక్గవేర్ి లో ప్రతాక్షమెై మొదటి సగర్ిగగ వివగదం లో ప్డా్రు పదు సగవమి వగత్లాం సంప్ూరణం గగ ఉండటం
చేత ఆహావని౦ప్బడి మళ్ళళ పీఠం ఎక్గురు. తర్గవత తమిళనాడు ముఖా మంతిర జయ్లలిత అనేక్ ఆర్ోప్ణలతో జెైలు ప్గలు చేసంి దీ. ఏ ఒక్ుటీ క్ోరుులో రుజువు
క్గలేదు. ధరమం క్ోసం వేద విజాఞన వగాపిత క్ోసం, మానవ సేవ క్ోసం ప్ర్ితపించి క్ృష్ి చేసిన శ్రర జయిేందర సరసవతి సగవమి మా ఉయ్యారుక్ు దగా రలో ఉని
గురజాడ గగరమానిక్త మయడు నాలుగు సగరుల వచాురు.

ప్రమాచారుాలవగర్ితో ఉయ్యారుక్ూడా వచాురు. వచిున ప్రతిసగర్ల వగర్ిని దర్ిశంచుక్ుని ప్రసంగగలు

విని అదృషు వంతులం అయ్ాాం వీర్ిదుర్ి గురు శిషా బంధం దృఢమెై ఆదరశప్గరయ్మెై నిలిచింది.
శ్రర జయిేందర సరసవతి ఇవగళ 28- ఫిబరవర్ి 2018 న శివెక్
ై ాం చందారు. వగర్ి పేరరణ సూుర్ిత మనలను క్లక్గలం తీర్ిు దిదు ాలని ఆశిదాుం.
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మనక్ు తలియ్ని” మర్ో బరహమ౦గగర్ి లాంటి” శ్రర అంజనప్ు సగవములు
హో సూరు ప్గరంతం వరక్వి శ్రర క్ెైవగరం తాతగగరు జగత్ ప్రసిదు ులు వగర్ి సమగర చర్ితన
ర ు తరవివ తీసి డా అగరం వసంత్ఒక్ ప్ుసత క్గనిి వెలువర్ించాడు. దాదాప్ు
అంతటి ప్రసిదు ే ఉని శ్రర అంజనప్ు సగవములు గుర్ించి ఆ ప్గరంతం వగర్ిక్ెవర్ిక్ీ పదు గగ తల్లదు. క్గని ఆయ్న చర్ితర క్ర్గణ క్ర్ిణ గగ విని వసంత్ లోని ప్ర్ిశోధక్ుడు
మేలొుని ఆయ్న చర్ితర అంతా సేక్ర్ించి ప్ుసత క్ం ర్గసి ఈ మార్ిులోనే “హో సూరు వరక్వి యోగి –శ్రర అంజనప్ు సగవములు” గగ ప్రచుర్ించి నాక్ు నెలక్తరతమే
ప్ంపితే ఇవగళళ చదివే తీర్ిక్ దొ ర్ిక్త చదివి అందులోని విశేష్గలను మీక్ు తలియ్జేసత ునాిను. “హో సూరు ఆంధర ప్ర్ిశోధక్ ప్రమేశవరుడు” డా.వసంత్ ను మనసగర్గ
అభినందిసత ునాిను.

క్ర్గిటక్ క్ోలారుజిలాల శ్రరనివగస తాలూక్గలో గటటుప్లిల గగరమం లో అంజనప్ు సగవమి
సమాధి, ఆశరమం ఉనాియి. ప్రతి ఏడాది మార్ిు –ఏపిరల్ నెలలో ఆయ్న ఆర్గధనోత్వగలు
జరుగుతాయి. అది అంజనప్ు క్షేతరంగగ ప్రసిదు ి ప్ ందింది. గటు ళ్ళ అంజనప్ు అసలుపేరు.
ఆయ్న ప్ుటటుక్మాతరం ప్రసత ుత తమిళనాడు లోని హో సూరు తాలూక్గ బేర్క్
ి ే ప్రక్ున ఉని
సీక్నప్లిల . ఇక్ుడే 1869లో అంజనప్ుక్గళమాంబ,గవియ్ప్ు దంప్తులక్ు

ప్ుటాురు.

చినితనం లోనే తండిర చనిప్ో గగ, 1876-77క్గలం లో హో సూరులో విషర్ోగగలు
వగాపించిచాలామంది చనిప్ో గగ, ఈయ్న తలిల హో సూరు వదిలి క్ొడుక్ుతో క్ోలారుజిలాల
శ్రరనివగసప్ురం తాలూక్గ అర్ిక్ర్
ే ి ప్లల క్ు చేర్ింది. అంక్ేర్ి జమీందారు వెంక్టప్ు వీర్ిక్త
బంధువు అవటం తో ఆయ్న ఆదుక్ొనాిడు. తలిల ఇంటిప్నులు చేసత ూ, క్ొడుక్ు గ డల ను
క్గసూ
త బతుక్ు బండమ ఈడాురు. వెంక్టప్ు తనక్ూతురు ప్గప్మమ అనీ నప్ుక్తచిు పళ్ల
చేశగడు. వీర్ి దాంప్తాం ర్గమక్ృషణ ప్రమహంస శగరదా మాతల దాంప్తాం లాగగ సగగింది.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గ డల ను క్గసూ
త ర్ోజూ అంజనప్ు చటల న్నడలోల బండలమీద క్ూరుుని ధాానం లో ప్డిప్ో యిేవగడు.అప్ుుడు ఆయ్న నోటినుంచి వేదాంత వగక్గాలు భక్తతప్గటలు
ప్దాాలు అలవోక్గగ వచేువి. మెలమెలలగగ వగటిని ర్గయ్టం మొదలు పటాురు. అదే తర్గవత “వేదాంత రతాివళ్ “అనే 494పేజీల ప్ుసత క్ం గగ వెలువడి క్ర్గిటక్
ప్గరంతమంతా విసత ృత ప్రచారం ప్ ందింది. ఇందులోని 450పేజీలు తలుగు మిగిలిన 50పేజీలు క్నిడం లో ఉండి,లిపి అంతాక్నిడ లిపిలో ఉంది. ఇప్ుటిక్త
ఆప్ుసత క్ం 7సగరుల ప్ునరుమదరణ ప్ ందింది అంటే ఎంతటి ప్రభావం క్లిగించిందయ అరుమౌతుంది. ఇందులో 474తలుగు క్ీరతనలు, 52మాతరమె క్నిడ
క్ీరతనలునాియి. దురదృషు వశగతు
త ఈ ప్ుసత క్ం ఇప్ుటిదాక్గ తలుగు లిపి లో అచుు క్గలేదు. మనవగళళ అలసతావనిక్త నిలువెతత ు నిదరశన గగ నిలిచింది.
సగవముల ఆధాాతిమక్ సగహితాం శతక్గలుగగ, క్ందప్దాాలుగగ దివప్దలుగగ తతావలుగగ, క్ీరతనలుగగ ఉనాియి. అంజనప్ు సగవమిక్త ఆంజనేయ్సగవమి
“మరుగుజుీ “రూప్ం లో దరశనమిచిు జాఞనబో ధ చేశగడట.అందుక్ే ఆయ్నపై ఎక్ుువ క్ీరతనలు ర్గసి, ఆయ్నక్ే అంక్తతమిచాుడు అంజనప్ు సగవమి.
అందరు దేవతలు దేవుళళమీద క్ూడా క్ీరతనలుర్గశగడు. వీటిని ప్ండితప్గమరులు బాగగ మెచాురు. వేదానత సగర్గనిిభాక్తతతో రంగర్ించి మహా మాధురాంగగ
ర్గశగడు. అలాగే అంజనప్ు సగవమి “క్గలజాఞనం, “శ్రర ప్రమాతమ ర్గమ లింగ శతక్ం. శ్రర క్ృషణ శతక్ం,శ్రర గగనాదిరప్ుర్ి శతక్ం, పిండయ తుతిత వివరం, శ్రరప్రమాతమక్వి
శతక్ం, మసత క్గచల మహాతా౦, ముక్తతక్గంతా ప్ర్ిణయ్ం శ్రర ర్గజయోగగనంద దివప్ద క్గవాం, సుజాఞన దివప్ద క్గవాం, గురుశిషా సంవగదం వంటి రచనల నోి
ర్గశగరు.
తతావలను తలుగులోఎక్ుువగగ ర్గసినా తనుఉని క్నిడ సీమను మర్ిుప్ో క్ుండా ఆభాషలోనూ క్ొనిి ర్గశగరు. తనవాక్తతతావనిి ఇలా చప్ుుక్ొనాిరు –
”ఒక్ర్ి స ముమక్ు నేను ఆశప్డలేదు ఆంజనేయ్ –చయిాతిత ఇసేత ను చేతులొడి్ నాను ఆంజనేయ్ –క్డుప్ుక్ు క్ూడు లేక్ క్టటు గుడ్ లేక్ ఆంజనేయ్ –జయలి
క్టు లేదు, ఇండుల తిరగలేదు ఆంజనేయ్ –క్డుప్ు సగక్ుట క్ొరక్ు క్షు మెంతో ప్డితి ఆంజనేయ్ “
తతవ బో ధ చేసత ూ –”జగములోన జాతిభేదం లల ంచబో క్ండి –సీత ప్
ి ురుష జాతులు ర్ెండు సృష్ిులో నిర్ిమంచే బరహమ “
గురువుగుర్ించి –గురువు బో ధా మరువ లేదమామ –సదు
ా రుని బో ధ ఆతమలో నా నెరనమిమ నానమామ
“ర్గమ నామ గురు తారక్ మంతరము –క్ోర్ి ప్ఠించర ఓరనాి “
మానవ జనమ గుర్ించి –సిురముక్గదు ఈమానవ జనమము –ప్రమాతుమని భజియించు.
“వగవి వరుసలు ప్ో యిే వసుధ లోన –మాయ్ తలియ్క్ ప్ో యి,మమక్గర మెచాుయి-చడిప్ో యిే ర్గజాంబు చేటట వచు-ర్గజాంబు రంక్గయ్ రమాంబు లేదాయి”
“సతిప్తు లిరువురుల్ సమగుణమెైవుంటే –సతాంబు సమమౌను నితాముగగను’
క్ృషు
ణ డి పై –”గోప్గల శ్రర క్ృష్గణ గోపీ నందనా –ప్తితప్గవనలోల ప్ంక్జాక్షా –శ్రరప్తి నినుి నే చింత చేసితి ఆతమలో –తప్గుక్ నినుినే ఒప్ుుగగ ప్ూజింతు “
“మయల బరహమ౦బవరు ముమయమల గృహములో వెదక్త చూసినవగడు యోగశగలి”అంటే ఆతమలో వెదిక్తతే మయలబరహమతతవం తలుసుతంది.
పిండయ తుతిత విధం –సతిప్తులిదు రూ సంతసంబున రతి చేయ్గగ రమణి గరాము నందు
ఒక్ు మాసములోప్ల ప్ంచభయతములు –ర్ెండవ మాసమందు చరమము క్లుగును –మయడు మాసము ల లోప్ల నరములు క్లుగునుఏడయ మాసములుఆడమగ శిశు రూప్ము --- ఎనిమిది మాసములందు సక్ల వగయ్ువులు క్లుగును “
మానవ శర్లరం లో తలుగు అక్షర్గలు-సూ
ు ల శర్లరం లో గుద సగునం లో ఆధార క్మలం లో శష సహ,దానిక్త ర్ెండు అంగుళాల పైన –సప్త తి అనే సగవదిసు గనక్మలం
లో బ భ మా య్రల ఉంటూ సృష్ిుక్రత బరహమ ఉంటాడు. దీనిక్త ఎనిమిది అంగుళాలపైన –డఢణతథదధనప్ఫఅనే ప్ది ర్ేక్ులతో ఉంటటంది అక్ుడ విషు
ణ వు
ఉంటాడు. దీనిక్త ప్ది అంగుళాలపైన హృదయ్సగునం లో క్ ఖ గఘ ఙచఛజఝఞటఠఅనే ప్నెిండు ర్ేక్ులతో ఉంటటంది ఇక్ుడ లయ్క్రత రుదురడు ఉంటాడు.
దీనిక్త 12అంగులాళపైనక్ంఠంలో అ,ఆ ఇఈఉఊ ఋఋాగ,ఎఏఐఒఓఔఅంఱ్అనే 16దళాలతో విశుదు చక్రం ఉంటటంది.
క్ెైవగరం తాతగగరు 1726లో క్ర్గిటక్ చిక్ు బళాళప్ురం జిలాల చింతామణి తాలూక్గలో ప్ుటాురు. ప్ో తులూర్ి వీరబరహమ౦గగర్ిలా గగ మఠం లో ప్ూజలు
అందుక్ొనాిరు తాతగగరు 90శగతం తలుగులో 10శగతమే క్నిడంలో ర్గశగరు. వీర్ి రచనలన్ని క్నిడమక్ర్ించ బడి బాగగ ప్రచారం ప్ ందాయి. అంజనప్ు ఆశరమం
క్ెైవగరం వగర్ి ఆశరమానిక్త 30క్తలో మీటరల దూరం లో ఉనిది. అంజనప్ు పై నార్గయ్ణ తాతగగర్ి ప్రభావం క్నిపిసత ుంది
“తొమిమది వగక్తండుల క్ొంప్ దుఖముల క్తది మయలదుంప్ “అని తాతగగరు అంటే అంజనప్ు “తొమిమది వగక్తండల తనువిది నేమమదేమియ్ు లేక్ునిది “అనాిరు.
“ఎందుండి వసీత వి తుమెమదా “అని ఆయ్న అంటే “న్న ఊర్ిపర్
ే ేమి జీవయ్ాా న్నవు ఎందుక్ు వసిత వి జీవయ్ాా “అని ఈయ్న అనాిరు.
శ్రర అంజనప్ు సగవమి గుటటుప్లిల లో 1971 ఏపిరల్ 30న 102వ ఏట సమాధిప్ ందారు.
బహు శరమప్డి డా వసంత్ ఈ ప్ుసత క్ం ర్గసి అంజనప్ు సగవమిని మనక్ు అందుబాటటలో తచిునదుక్ు అభినందనలు. ఈ ప్ుసత క్ం లో సగవముల 50 రచనలు
చేర్ిు నిండుదనం తచాుడు వసంత్.అంజనప్ు సగవముల ముఖ చితరం తో ప్ుసత క్ం మేలు భళా గగ ఉంది.
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సమసత భక్త శిఖామణులు

వరక్వి యోగి క్ెైవగరం నార్గయ్ణ తాతగగర్ిక్త ఘన “వసంత “క్ెైవగరం
తమిళనాడు హో సూరు లో “క్ృషణ రసం “అంటే క్ృషణ గిర్ి రచయితల సంఘం, బసీత మే సవగల్ అనిటట
ల గగ “బసీత య్ువజన సంఘం తలుగు భాషక్ు సంసుృతిక్త,
మాండలిక్గనిక్త ఇసుతని ప్గరచురాం అననా సగమానా మెైనది. ప్రతి ఉగగదిక్త క్వితా సంక్లనం, క్తల సంక్లనం వంటివి గత ఎనిమిదేళల ళగగ క్ొనసగగిసత ూ తలుగు
వగర్ిక్త ఆదరశప్గరయ్ం అవుతునాిరు. అందులో చురుక్ెైన ప్గతర ప్ో ష్ించే డా అగరం వసంత్ మారా దరశక్తవం లో ఏటి క్ేడాది వగర్ి సగహితా సేవ ఇనుమడిసత ూనే
ఉంది. ఈ విలంబ్బ ఉగగదిక్ీ క్ొతత ప్ తాతలు వెలువర్ించారు. వగటిని నాక్ు ప్ంప్గరు. అందులో శ్రర వసంత్ ర్గసిన “క్ెైవగరం నార్గయ్ణ తాత గగర్ి రచనలు –చిరు
ప్ర్ిశ్రలన “గ ప్ుగగ ఉనిది. రచయిత” చిరు “అని అనాి “మేరు “నగ గంభీరం గగ ఉనిది. అందరు తప్ుక్ చదవగలి్న ప్ుసత క్ం. తాత మామయలోడు క్గదు
క్గరంత దర్ిశ. ఆంధర దేశం లో ప్ుటిునా, తలుగు వగళళళ ఎవరూ ప్టిుంచుక్ోక్ ప్ో యినా క్సూ
త ర్ి వగసన దశ దిశలా వెదజలల బడినటట
ల క్ర్గిటక్, తమిళనాడు
మొదల ైన ర్గష్గురలలో తాతగగర్ి రచనలను తతావలను అనువదించుక్ుని ప్గడుక్ుంటూ భావ వగాపిత చేసత ునాిరు. పరటి చటటు వెైదాానిక్త ప్నిక్త ర్గదని సగమెత
ఆంధురలక్ు బాగగ వర్ితసత ుందని రుజువెైంది ఈ విషయ్ం లో. వసంత్ క్ు తాత గగర౦టే ఆర్గధా దేవతే. ఆయ్న ప్రభావం లో పర్ిగన
ి జీవితం తనదిగగ భావిసగతడు.
క్నుక్ తాతగగర్ి జీవితం, రచనలను తలసురశగగ సమీక్షించాడు. అందులో ముఖాంగగ తాతగగర్ి జీవితం, రచనలలో నేను ఒడిసిప్టిున విషయ్ాలను మీ ముందు
ఉంచుతునాిను. ఇది చదివే దాక్గ నాక్ూ తాత గగర్ిపై ప్ూర్లత అవగగహన ర్గలేదు మనలో చాలామందిక్త తలియ్క్ ప్ో వనూ వచుు. అందుక్ని ఈ ప్రయ్తిం
చేసత ునాిను. ఇది ఉభయ్ులక్ు శేరయోదాయ్క్ం లోక్ క్ళాాణ క్గరక్ం క్ూడా.

కైవవరం ననరవయణ త్నత గవరు
మహా భారతం లో ఉని “ఏక్ చక్ర ప్ుర”మే క్ెైవగర క్షేతరం. భీముడు బక్గసురుని
చంపి శవగనిి ఒక్ గుహలో ప్డేసి గుహ దావర్గనిి పదు బండర్గయి తో మయసేశగడు.
ఆ గుండును ఇప్ుటిక్ీ ఇక్ుడ “బక్ుని గుండు “గగ జనం చప్ుు క్ుంటారు. తాతగగర్ి
రచనలో క్ూడా దీని ప్రసత గవన ఉనిది. ఇప్ుటి క్ర్గిటక్ ర్గషు మ
ర ు చిక్ు బళాళప్ురం జిలాల
చింతామణి తాలూక్గ క్ెైవగర క్షేతరం “క్ొతత ప్లిల “అనే ప్లల టూర్ిలో క్ీర.శ.1726లో క్ొండప్ు,
ముదు మమ దంప్తులక్ు క్ెైవగరం నార్గయ్ణప్ు పేరుతొ తాత జనిమంచాడు. చినితనం
లోనే తల్లల తండమర చనిప్ో వటం తో ఊర్ి వగర్ి సంరక్షణలో పర్ిగగడు తాత. క్ెైవగరం లోని
“అమర నార్ేయ్ణసగవమి “ని సేవిసూ
త , భక్తత భావంతో ప్గరవశా౦గగ ప్గటలు ప్గడుతూ, భజనలు చేసత ూ ఊర్ి జనం చేత బాల ప్రహాలదునిగగ గుర్ితంప్ు ప్ ందాడు.
మేనతత క్ూతురు “మునెమమ”ను పళాళడి పదు క్ొండప్ు, చిని క్ొండప్ు క్ొడుక్ులక్ు, ముదు మమ క్ూతుర్ిక్త తండిర అయ్ాాడు. గగజుల వగాప్గరం చేసే నార్గయ్ణప్ు
య్ాభై వ ఏట చితూ
త రు జిలాల మొగిలి వెంక్ట గిర్ి క్నుమలోల వగనప్రసు గశరమం లో ఉని “ప్ర దేశి సగవమి “దరశన ప్రభావం తో సంసగరం తాజించి సనాాసిగగ మార్ి”
నార్గయ్ణ తాత “గగ ప్రసిదు ి చందాడు.
చదువు పదు గగ లేని తాత ప్గమరులక్ు క్ూడా తేలిక్గగ అరుమయిేా ర్లతిలో వేదాంత సగర్గనిి భక్ీత, రక్తత విరక్తత తో రంగర్ించి తిరవణ
ే ీ సంగమం చేసి ప్వితరత క్లిా ంచి
ప్రచారం చేశగడు. తతావలు, క్ీరతనలు, క్గలజాఞనం, అమర నార్ేయ్ణ శతక్ం,, బరహామ౦డప్ుర్ి శతక్ం, నాద బరహామనంద నార్ేయ్ణ క్వి శతక్ం, శ్రర క్ృషణ చర్ిత
తతావమృత యోగసగరం, తారక్ బరహామనంద దవయ్ క్ంద శతక్ం రచించి మహా క్వులు, మహాయోగులు చేసినంత సగహితా సేవ చేసి, దారశనిక్త ప్రదర్ిశంచాడు.
సమాజం లోని జాతి,మత క్ుల విభేదాలను రూప్ుమాప్టానిక్త సంఘ సంసురణక్ు క్ృష్ి చేశగడు. అయ్న తతావలు గలతాలు క్ోలారు జిలాల జానప్దులే క్గక్
చిక్ుబళాళప్ురం, బంగుళళరు మెైసూరు జిలాలలలో తమిళనాడు హో సూరు, డంక్ణి,వేప్నప్లిల , ఆంధారలో చితూ
త రు జిలాలలో ప్రజల నోళళలో నితాం నానుతూ
రసగలూర్ిసత గయి. లక్షలాది అభిమాన భక్త బృందమేరుడింది తాతక్ు.
1836-37 సంవత్రం జేాషు శుదు తదియ్ ర్గతిర 12 గంటలక్ు అంటే 110 ఏళళ వయ్సులో తాను సమాధి చందుతానని శిషుాలక్ు తాత ముందే తలియ్
జేశగడు. అనిటేల అదే ర్ోజు సమాధి గతుడై నాడు. ముఖా శిషుాడు ముతత ప్ు సగవములు తాతగగర్ి సమాధి నిర్ిమంచి, నితా ప్ూజాదిక్గలు నిరవహిసత ూ తాత భావ
వగాపిత క్త క్ృష్ి చేశగడు.. తర్గవత లింగగచారుాలు, ముని అవధూత ఆ బాధాతలు చేబటాురు. తాళప్తారలలో లిఖించబడిన తాత సగహితాానిి 1912 లో
సీతార్గమాచారుాలు మఠ నిరవహణలో భాగంగగ మొదటి సగర్ిగగ ముదిరంచి లోక్గనిక్త అందుబాటట లోక్త తచాుడు. ఆ తర్గవత నార్గయ్ణ సింగ్, మేలూరు ముని
శగామప్ు,చిక్ుబళాళప్ురం చిని నార్గయ్ణ సగవమి, క్టు క్తంది జయ్ర్గమి ర్ెడి్ మొదల ైనవగరు తాత సేవలో ప్ున్నతులయ్ాారు. మాలూరు శ్రర టి. స ణణ ప్ు దాసు
తాత జీవిత చర్ితరను హర్ిక్ధా రూప్ంగగ మార్ిు గగనం చేసత ూ తతవ ప్రచారం చేశగడు. 1978-79 లో బంగుళళరుక్ు చందిన మతిత క్రయ్ సంప్ంగప్ుక్ుమారుడు
ఏం ఎస్ట్ ర్గమయ్ా తాతగగర్ి ఆశరమానిి సందర్ిశంచి అనుభయతిక్త లోనెై,సవంత ఖరుుతో ఆశరమ రూప్ు ర్ేఖలే మార్ిు క్ొతత భవనాలు నిర్ిమంచి క్ెైవగరం తాతక్ు
క్ెైమోడుు క్తరయ్ా రూప్ంగగ అందశగడు. ఈయ్న పదు క్ొడుక్ు డా.ఏం ఆర్ జయ్ర్గం 1998 నుండి ఆశరమ ధర్గమదిక్గర్ిగగ వావహర్ిసత ునాిడు. ప్రతి ఆదివగరం
వచిు భక్త బృందం తో ఒక్ోు గగరమం లో క్ీరతనలు ప్గడుతూ తాత

తతావలను సజీవం చేసత ునాిడు. హో సూరు లో తాతగగర్ి ఆశరమ నిర్గవహక్ులు బరహమశ్రర

వెంక్టేశవర సగవములు తనజీవితానిి తాత గగర్ి సేవక్ు అంక్తతమిచిు నితాభజన, తతవ ప్రచారం ఊరూర్గ నిరవహిసత ునాిరు.
ఇలా క్ెైవగరంనార్గయ్ణ తాత గగరు వెలిగించిన ఆధాాతిమక్ జయాతి అమరదీప్ం లా విజాఞన జయాతులను వెలయిసూ
త ఆసిత క్ జనాలక్ు మారా దరశక్ం గగ ఉనిది.
ఈ ప్రభావం తోనే డా వసంత్ తాతగగర్ి జీవితం రచనలు ఒక్ చోట చేర్గులని సత్ సంక్లుం తో ఈ ప్ తత ం ర్గసి అందజేశగడు. తాతగగర్ి జీవితం పై ఎనోి వెలుగు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ర్ేక్లు ప్రసగర్ితమెైనాయి.

తాత జీవితం మనవళళ, ముని మనవళళ,ఇని మనవళళతరం దాక్గ ప్రసర్ించి శగశవతతావనిి ప్ ందింది. ఒక్ రక్ం గగ ఈ

ప్ తత ం క్ెైవగరం తాత గగర్ిక్త డా. వసంత్ సమర్ిుంచిన ఘన క్ెైవగరం అని పిసత ుంది.
త్నతగవరి రచన తతాబ్ో ధనమృతం
“తాతే లిలిల య్లో –శివతాతే లిలిల య్లో” అని క్ెైవగరం నార్గయ్ణ తాత గగర్ి తతత ేం నోటిక్త ర్గని వగళళళ, భజనలో ప్గడని వగరూ అరుదు. అయ్న ర్గసిన తతావలు
క్ీరతనలు 162 లో తలుగులో ర్గసినవి 144 అయితే క్నిడం లో 18 ఉనాియి. వీటిని “శ్రర అమర నార్ేయ్ణ య్తీందర వేదాంత సగర్గవళ్ “గగ పేర్ ుంటారు. క్ొనిి
తలుగు,క్నిడమిశిరతాలుగగ ఉనాియి. అంటే తలుగులో మొదల ై, క్నిడం తో ముగుసుతంది -మణి ప్రవగళ శైలి లాగగ. వినాయ్క్ునిక్త అగర తాంబయలం ఇచిు –
”ఏక్దంతా మయష్ిక్వగహన వేదముని గణ వందితా –సక్ల విదాల క్గదిక్రత వు సనుమన్న విఘనిశవర్గ “అని మొదలుపటిు “సంశయింప్క్ వగక్ుు నొసగుము
సరసుడవు విఘనిశవర్గ –ధరను క్ెైవర ప్ుర విహరుడవెై వెలసి య్ుని హరునక్ు –పిరయ్ సుతుడవెై నటిు గజముఖ దేవుడవు విఘనిశవర్గ “అని క్ీర్త ించాడు
భక్తతగగ. క్ెైవగర క్షేతర దైవం అమర నార్ేయ్ణ సగవమి తాతగగర్ి ఆర్గధా దైవం. సగునిక్ మాండలిక్ం లో “అంబ “ను “అంబను చూడరమామ జగదంబ ను చూడరమామ
–అఖిలా౦డేశవర్ి శంభుని సతి తాక్ొలువెై య్ునిది –ప్ంజులు,, క్మమలు, ప్గప్ట బొ టటును తళళక్ు బుడగలు, తాళ్ళప్దక్ము –చక్ుని తలిల క్త ముతాప్ు ముక్ుర
–ప్రమేశవర్ి తా క్ొలువెై య్ునిది “.క్ెైవగరం తాత గగర్ి సమాధి వదు ర్ోజూఆయ్న ర్గసిన ర్గమనామామృతగగనం వినబడటం ఒక్ ప్రతేాక్త. -”ర్గమర్గమ
ముక్ుంద మాధవ ర్గమ సదు
ా రు క్ేశవగ –ర్గమ దశరధ తనయ్ దేవగ –ర్గమశ్రర నార్ేయ్ణా-చూడ చూడగ వెనెిలాయిను-చూప్ు నినేి చూచనూ –అనిింటాను
న్నదే క్ళలు అమర శ్రర నార్ేయ్ణా”క్ీరతన అక్ుడ ప్రతిధవనిసుతంటటంది. అనిిటా హర్ి ఉనాిడనే తతత ేం బో ధిసత ూ, ఆతమ సగక్షాతాురం ప్ ంది తమలోనే హర్ిని
దర్ిశంచమని హితవు చప్గుడు –”ఏమందుర్గ శంభో,ఏమందు-ఏమందు ప్రజలక్ు న్న మందు దొ రక్గదు”అంటూ మందు అంటే ప్రమాతమ తతత ేం అని ఎరుక్
ప్రచాడు. అనిి చోటాల జర్ిగే జాతర అక్ుడ ఇచేు జీవబలి తాతక్ు ఇషు ం లేదు. దీనిక్త విరుగుడుగగ చక్ుని తతత ేం బో ధిసత ూ –
“జాతర చేతామా శక్తతక్త జాతర చేతామా –ఎప్ుుడు గృహమున వప్ుుగ ఉనిది –ముదుులాడి ముక్తతక్గంతా సతిక్త –జాతర చేదామా “అని –”మీదగు మానస
దీప్ము చేసి ముదుుగ శక్తతక్త ముందర ఉంచి –క్ూ
ర ర దునిలను మయటిని దచిు నార్గయ్ణేసతమ
ి ున నర్ిక్త య్ాలుచును –గయడమెైన గుండు మలల లు దచిు పీరతిగగ
శక్తతక్త అలంక్ర్ించి –ప్ంచ భయతముల బలిగగ నిచిు –తారక్ జయాతిని ధాానము చేసి, ర్గమామృతమనే ప్ ంగలి బటిు జాతర “చేదామని మానసిక్ ప్ూజా విధాన
ఉతు్ాసుత వివర్ించాడు. ఇలా చేసేత జీవక్ోటిక్త ప్రమాదం ఉండదుక్దా. అజాఞనమనే చీక్టి తొలగించి బరహమ ర్గతను సైతం మార్ేు శక్తత గురువుక్ు ఉనిదని గురు
బో ధ చేశగడు. దైవ భక్తతతో ప్గటట తాతక్ు దీనజన రక్షణా ముఖామే. ఆ నాటి అనా వృష్ిు ని ప్దాాలలో వర్ిణంచి వగర్ి బాధను క్ళళక్ు క్టిుంచాడు.
“తోలు తితిత ఇది తూటటలు తొమిమది తుసు్మనుట ఖాయ్ం ”అని ప్గండురంగ మహాతమయం సినిమాలో క్సూ
త ర్ి శివర్గవు బృందం ప్గడిన ప్గట మాదిర్ే తాత –
”తొమిమది వగక్త౦డుల క్ొంప్ –దుఖమునక్తది మయల దుంప్ –ఎంచితే క్లగయర గంప్ –తలుసుక్ో న్న తాడు త౦ప్గ –డబిది ర్ెండు వేల నాళళళ అరువది తొమిమది
క్ీళళళ –తోక్ప్ురుగులు మయడు సగరుల –నిండి ఉనిది న్నచు న్నళళళ –మలమయతరముల క్ుంట,మాంసము నెతత ార పంట –ముర్ిక్త పేగుల ముదుు జంట క్ూడినది
మలక్ోవి తుంటా “అని శర్లర మర్గమనిి వివర్ించి దేహం పై మొహం వదిలేయ్మనాిడు. క్ెైవగరం క్ొండ ఎక్ుమని “బక్ు డుండు గుండు చూడండా –భీమేశవరును
మీద నిండా –భక్ీత భాగాము వేడు క్ొండా –ప్శిుమ దావరమున ప్ ండా –అమర నార్ేయ్ుణుని నముమక్ొండా”అని తన క్షేతారనిక్త జి.పి.ఎస్ట్. సిసుం లో మారా ం
చూపించాడు.
మతాలన్ని చిక్ుు ప్ుర్గణాలు అని చపిు, అందర్ిలో ఉని దేవుడు ఒక్ుడే అని తలియ్ జేశగడు. దొ ంగ సనాాసులను, క్ప్ట వేష దారులనుఎండగడుతూ ”ఏనుగు నెక్ుత న యోగలశవరునక్ు –ఏపి మొర్ిగితే భయ్మౌనా ?”అని ఎదేువగ చేశగడు.
మణి ప్రవగళ శలి
ై లో ర్గసిన అరుదైన క్ీరతన వెైభవం చూదాుం –”బ్బతత ర్ి గురువు బతాతలు బటటుక్ క్టేుయలమీదను నడిచేరుర్గ –క్ళళళ క్డవ ర్లతి క్డుప్ులు పంచుక్
మెైనిండ గంధము ప్ూసేరుర్గ “అని తలుగులో మొదలుపటిు –”జ౦గక్ెక్ుుల విలాల లింగెక్ు హో ల యిలల శివ భక్త క్ర్ిగెఈగ సగర్ిదినో –బేడరమనెప్ూటమాడిద
నంజుండ ఇదు సు ు హేళ్దేఇదు క్ేళ్ర్ి-నార్గయ్ణ సగవమి హేళ్దశిందు నుడి సులల ంద బాయిగె ముళాళక్తర్ో”అని ర్గసి జ౦గగ నిక్త క్ులం, లింగగనిక్త అంటూ లేవు
అని సతాం చప్గుడు. బహిసు న
ట సీత ల
ి లో క్ూడా శివుడు ఆ సమయ్ం లోనూ ఉంటాడు అనే క్ఠోర సతాానిి, బో య్వగడు పటిున మాంసం శివుడు తినలేదా అని
తతవ బో ధ చేసి చివర్ిక్త “నా మాటలను ఎవర్ెైనా తప్ుు అంటే వగళళ నోళలలల ో ముళళళ క్ొటు ండి “అని ఖచిుతంగగ చప్గుడు క్ెైవగరం తాత.
త్నతగవరి కవల జ్ఞాననమృతం
క్గలజాఞనం అంటే విదేశ్రయ్ులలో నోసు గర డామస్ట్, సవదేశ్రయ్ులలో వీర బరహేమందరసగవమి ముందు గురుతక్ొసగతరు. క్ెైవగరం తాతగగరు క్ూడా క్గలజాఞనం 1813-14
క్గలం లో రచించాడు. సూక్షమ భీమ ఖండ శతక్ం లో 28ప్దాాలు, ప్రచండ నార్ేయ్ణ క్వి ప్దాాలుగగ 16 ప్దాాలలో క్గలజాఞనం గుర్ించి ఉనిటట
ల వసంత్
తలిప్గడు. తాతగగర్ి క్గలజాఞనం లో విశవం లోని వింతలూ, ప్రక్ృతి వెైప్ర్లతాాలు, అతి వృష్ిు అనావృసిు, ఆంగేలయ్ుల ప్గలన అంతర్ించటం, వెటు ి చాక్తర్ి నశించటం,
వడమ్ వగాప్గరం గుతాతధిప్తాం హెచుటం, వెండి బంగగరు నాణాలు డబుి రూప్ం లో ప్రభుతవం దావర్గ ప్రజలక్ు చేరటం, ప్రప్ంచమంతా ఒక్ే ఒక్డి అధీనం లోక్త
ర్గవటం వగెైర్గలునాియ్ని వసంత్ విశేలష్ంి చి చప్గుడు. ముందుగగ తలల వగర్ి ప్గలన అ౦త మౌతు౦దని వగర్ిని వగనరులతో ప్ో లిు చప్గుడు తాత.-”వగనరుల
వసుధ ప్గలన తీర్ెను –ప్లాయ్నమెై ప్ో దురు “అన్న “ప్డి చతు
త రు –ప్రంగి వగర్ి ప్టు ణము ప్గడౌను “అనాిడు. ప్రంగిప్ండు అంటే బొ ప్గుయి ప్ండు. తలుప్ు,
ఎరుప్ు రంగులో ఉంటారుక్నుక్ వగళల క్ు ఆ పేర్ోచిుందట. సమసత ప్రక్ృతిని “అరణా ప్ురం “అనాిడు తాత. ప్రక్ృతిక్త విఘాతం క్లిగించవదు ని ఆనాడే
హెచుర్ించాడు –”అరణా ప్ురము నిండా శక్తత ప్ుటిునది “అనాిడు అందుక్నే, తన హృదయ్ సతామే క్గలజాఞనం అనాిడు. వేశగావృతిత , దళార్ి ప్రవృతిత
పరుగుతాయ్ని, ఆడ మగ వసత ధ
ి ారణ మానానిి క్ప్ుుక్ునే విధంగగ క్గక్ుండా అముమక్ునే విధంగగ ఉంటాయ్ని. ప్శువులు వగటిమేత సీత ల
ి ు వృక్షాలు భిక్షగగండుల
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వగెైర్గలపై గుతాతధిప్తాం హెచుుతు౦దనాిడు –”ప్శులమేత భయమి ప్చిు ప్చిుక్ గుతత -చడ్ సీత ల
ి క్ు గుతత చటల గుతత -ఫలవుుక్షములు గుతత ప్ండుల క్గయ్లు గుతత భిక్షగగ౦డల క్ు గుతత ,బీడు గుతత –చాక్త వగండల క్ు గుతత సగర్గయి గుతత –హర్ిదాసు గుతత అడవి గుతత “అని అనిిటిన్న నిలువునా దయ చుక్ొనే వగరు పర్ిగిప్ో తారని
ముందే చప్గుడు. ఇప్ుుడు జరుగుతుని తంతు అదేక్దా.
ననద్ బ్రహామనంద్ ననరేయణ కవి శతకం
“నాద బరహామనంద నార్ేయ్ణక్వి “మక్ుటం గగ సగగే ఈ శతక్ం లో పదు లను మెచుుక్ొని మాల,క్వుల, నోముల, మతాల జాతుల పై తన అభిప్గరయ్ానిి నిషురషగగ
తాత వెలి బుచాుడు. ఇంటి ప్రణయ్ం వంటిక్త మేలు అని న్నతి చబుతూ –”ప్ంట చేను విధము ప్డతి ఇంటను ఉండ –వగరక్గంతల మీద వలప్ు య్ాల ?చేతిక్గసు
ప్ వువ, చడు వగాధులు వచుుర్గ “అని బయ్టి సుఖం మర్ిగితే ఇలూ
ల ఒళళళ గులల అవుతాయ్ని,సుఖం ఏమోక్గని సుఖ వగాధులు పరుగుతాయ్ని హెచుర్ిక్.
“ప్గరణ లింగము తనలో ప్రతాక్షమెై వుండ-చరలింగ ప్ూజలు చేయ్నేల ?”అన్న “ఓంక్గర ప్రణవంబు వెైభవం బరుగక్ – వగదించు వగడు వెైర్గగుాడౌనే” ?అని
ప్రశిించి, “బరహమ ఎరుగని బారహమడే శూదురడు?”అని ఉప్నిషదరహసగానిి వివర్ించి,”ర్ేచక్, ప్ూరక్, క్ు౦బక్ –సగహస ప్రుడైన వగని సహావగసమున-క్నవల
క్గయ్ము మరమము “అంటూ యోగ రహసా వివరణ చేశగడు. మొతత ం 100ప్దాాలను ఈ ప్ుసత క్ం లో చేర్ిు వసంత్ మంచిప్ని చేశగడు. తాతగగర్ి జాఞన
మయలధనం అందుక్ోవటానిక్త అనువెైన తీర్ిది.
అమర ననరేయణ శతకం
లో 110 సీసప్దాాలునాియి.సీసగలో సంటట వగసన గుప్ుు మాననటట
ల ప్రతి సీసం లొనూ విజాఞన ప్ర్ిమళం వెదజలల టట
ల గగ ఉనాియి. మచుుక్త –”మతములనిి
య్ు వేర్ే –మారా ంబు ఒక్ుటే –వరణ భేదములు వేర్ే –వసత ి మొక్టే-శృంగగరములు వేర్ే –బంగగరమొక్ుటే, ప్సుల వనెిలు వేర్ే ప్గలు ఒక్టే –జీవ బొ ందులు
వేర్ే –జీవుండు ఒక్ుడే –జాతి ర్లతులు వేర్ే –జనమమొక్టే –దరశనంబులు వేర్ే –దవ
ై ంబు ఒక్డే-ప్ుషుజాతులు వేర్ే –ప్ూజ వఘటే-”ఈవిషయ్ాలు తలియ్క్
మనుషులు భారంతి విడువక్ుండ భవ ర్ోగబదుుల ైనారు అని బాధ ప్డా్డు తాత.
శివ భక్ుతలు శివుని ప్ూజిసగతర్ేక్గని శివుడుని చోటట తలుసుక్ోరు, అలాలను ఆతమలో చూడని ముసిల ం లక్ు ముక్తత ఎలాక్లుగుతుంది ?నిషు లు ప్గటించే వెైషణవులు
తతత ేం తలుసుక్ోక్ప్ో తే ప్రయోజనం ఏమిటి ?అని ప్రశిించాడు. ఆవులక్ు ప్చిుగడి్ మీద, పిలిలక్త మాంసం మీద, ప్క్షులక్ు ప్ండల మీద, అడవి జంతువులక్ు
చీక్టి మీద, జలజీవులక్ు న్నటిపైనా, తుమెమదక్ు ప్ుషుప్ర్ిమళంపైనా, గగరమ దేవతలక్ు జంతు బలిమీద, ఆశ ఉంట అలుుల ైన నరులక్ు అనిిటి పైనా ఆశ
ఎక్ుువ అని చురక్లేశగడు.

శ్రీ కృష్ణ తత్నామృత యోగ స్వరం
లో బాలక్ృషు
ణ ని చిలిపి చేషులు తోప్గటట శ్రర క్ృషణ తతావనిి సుబో ధక్ంగగ
బో ధించాడు నార్గయ్ణ తాత. చిలిపి క్నియ్ా ల్లలలిి తప్ుుగగ అరుం చేసుక్ుని
భరత భారాను శంక్తసత ూ తమ జాతి వగర్ిని పేరు పటిు పిలిచే విధానం లో హాసాం
తొణిక్తసలాడుతుంది.
తలక్గయ్ క్ొండ దివప్ద
లో క్ృషణ దేవర్గయ్ల ప్రసత గవన ఉనిది. ర్గయ్ల ఆసగునం లో వీర ర్గఘవ భటటు
అనే ప్ుర్ోహితుడు శ్రరరంగ నాధుని సేవించాలని య్ాతర చేసత ూ, క్ోలారు దగా రుని
తలక్గయ్ క్ొండక్ు వచిు అక్ుడ ఒక్ ఆవు ప్ దుగు ప్గలను దాని దూడతోప్గటట
ప్ులి పిలల క్ూడా తాగుతూ ఉండటం చూసి ఆశురాప్ో యి, తిర్ిగి వెళ్ల అప్గుజీక్త
తిమమర్గజుక్ు తలియ్ జేశగడు. అప్గుజీ ఇది విషు
ణ మహిమ అని చపిు, ర్గయ్లక్ు
నివేదించాడు. ర్గయ్లు భారాలతో ససైనాంగగ ఆ ప్రదశ
ే గనిక్త వచిు అడవి మధాలో
వెలసిన శ్రర వెంక్టేశవర సగవమిని సేవించి గుడి చుటూ
ు ఉని ప్ దలను తొలగించి
తన సేనాధిప్తి చందర శేఖర శటిు దావర్గ అక్ుడి ర్గళళపై చక్ర ముదర వేయించి,
సగతాని వెైషణవుడైన తిరు వెంగళప్ుయ్ాను అరుక్ునిగగ నియ్మించాడట. ఈ
వృతాతంతానిి తాత దివప్దలో చక్ుగగ వివర్ించాడు –”ఆ వేళ ర్గయ్లు అతి భక్ీత తోను –అరుక్ుడు తిరుగ వెంగళప్ుయ్ా చేత –హర్ిప్ూజ గగవించ
ఆన౦దముగను”.ఈ విధంగగ చార్ితిక్
ర ఇతి వృతాతనిి దివప్దలలో భదరప్రచి గగన యోగాం చేశగడు నార్గయ్ణ తాత.
బ్రహామండ పురి శతకం
లో మొగుడిని అరుం చేసుక్ోలేని సీత ి ఎలాఉంటటందయ చపిు, యోగి సుజాఞని, జాఞనం, పేమ
ర , ఆతమ జయాతి మొదల ైన విషయ్ాలపై ప్దాాలు చప్గుడు క్ెైవగరం తాత.
ఇదంతా సమాజ సంసురణాభి లాషతో చపిునదే
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మచుుక్త ఒక్టి –”అక్షరము లన్ని నాలేాసిగగ భాగించి అందులోన నిలువు తీసి –తీసిన నిలువులో ఐదేసిగగ భాగించి లబు భాగ మేరురచి -లబు మున ఉనిటిు
నాలా క్షరములక్ు నామ మొక్ుటి దాని లగువు తలిసి –ఏక్గక్షరంబని ఎర్ిగిన నెర యోద ఎరుక్ మానసుడతడు యోగ శగలి.
మరమ మిడవక్ ప్రులను మాటలాడు ముగుు డని పించుక్ొని తాను ముర్ియ్ు చుండు.
భక్త మందార బరహామండ ప్ుర విహార జయ్తు జగదీశ అమర నార్ేయ్ణేశ “
ఈ చివర్ి ప్దాం బరహమ భేదాంగగ ఉందని వసంత్ భావించి ఎవర్ెైనా విడమర్ిు అరుం చబ్బతే చాలా సంతోష్ిసత గనని చప్గుడు. నాదీ అదే క్ోర్ిక్. క్నుక్ “బాలు మీ
క్ోరుులో” ఉందని మనవి. అయినా వసంత్ “చూచాయ్గగ దీనిక్త” ఓం” అని అరుం వసుతంది “అని క్ూ
ల క్ూడా ఇచాుడు.
తారక్ బరహామనంద దవయ్ క్ంద శతక్ం
230ప్దాాలుని ఈ శతక్ం సమాజం లోని దూరత జనాలపై ప్దాాలతో ఎక్ుు పటిు విడిచిన బాణాలే.
“క్ొటు క్ుమీ ప్సిబాలల –క్ొటు క్ుమీ సీత ల
ి అశవ ప్ులి వరా ంబుల్ –క్ొటు క్ుమీ దీనాతుమల-క్ొటు క్ు మీ సనాాసి, క్వుల నార్ేయ్ణ క్వీ “అని సక్ల జీవులపైనా
తనక్ుని పేరమభావగనిి,జాలిన్న అనుక్ంప్ నూ తలియ్ జేశగడు. వంక్గయ్ తోటలో టంక్గయ్లు వెదక్టం వేస్ట్ుఅని –”తలక్తందైతప్సు చేసిన –తలనిండా జలడు
పంచి గడ్ ము మీసం-దీక్షాక్రమమున వుండిన –మోక్షము తనక్ెటల వచుు మనసు చప్లునక్ు “అని ముగించాడు తాత.
ఆతమ బో దామృత వచనములు
క్ెైవగరం తాత తన పిరయ్ శిషుాడు ముతత ప్ు సగవమిక్త బో ధించిన సతాాలే ఇవి. ఇందులో ఒక్టి ర్ెండు –1-”అష్గుంగ యోగ ముదరలను సమాధిలో వెలసి, ప్రక్గశ
సవరూప్ముగగ ఉండే ఆతమను, ఓంక్గర శబు మయలక్ముగగ తేలిసేత తక్షణం మోక్షం ప్ ందటానిక్త అనుమానం లేదు. 2-జాగరత్, సవప్ి, సుషుప్ుతలలో నిశుల
ధాానం చేస,ేత అజాఞనం అనే మలానిి క్డిగి, ముక్ుతడు అవటానిక్త ఏ సందేహమయ లేదు. గురు ధాానం చేసే వగర్ి క్రమలు నాశనమెై ఆనందం ప్ ందుతారు. వంటి
సుబో ధక్ వగక్గాలతో తతావనిి క్రతలామలక్ం చేశగడు తాత.
తాత తాను ఎంతటి జాఞని సుజాఞని క్గలజాఞని క్గరంత దర్లశ అయినా ప్ూరవప్ు క్వులను యోగులను సమర్ించి క్ృతజఞ త చూప్టం సంసగుర్గనిక్త గ ప్ు నిదరశనం,
మనక్ు ఆదరశం. -మచుుక్త –”వగల్లమక్త నారద శుక్ వగాస భటు రు –వేమ యోగుల వగరు ఎరుక్ ప్రులు “.”క్నక్దాస, ప్ురందర దాసులను క్నిడం లో
ప్రసత ుతించాడు. “శ్రర గణేశ శ్రరశగరద క్గళ్దాసగది క్వులనెలల ా –భావమున బరసత ుతి౦తునుర్గ “అని “ర్గమానుజా చారుాల ను క్ీర్త ిసత ూ “తిరుమంతరము జీవనము
ప్గవనము –ర్గమానుజ గురుడిచుు మోక్షము ”అనాిడు. శ్రరనాధ మహాక్విని ప్రసత ుతిసూ
త “శ్రరనాధ సక్ల శగసత మ
ి ుల౦దు ప్రఖాాతా –తలిసి తలియ్క్ మయల
మరమము –తరవు మరుప్ుల చేత ఉంటివి “అన్న భక్త ప్ో తని ను “క్వినాయ్క్ుల క్ెలల క్లు వుుక్షంబైన –బమెమర ప్ో తయ్ా భక్త వరుని “అని మెచాుడు నాక్ు
తలిసినంతవరక్ూ ప్ో తనను ‘క్వి క్లు వృక్షం “అని క్ీర్త౦
ి చినవగడు క్ెైవగరం తాతయ్ా ఒక్ుడే అని పించింది.
క్ెైవగరం తాతగగర్ి సగహితాానిి క్నిడమక్ర్ించి 10 భాగగలుగగ తచిు ప్గరచురాం తచాురు. తాత గగర్ి క్ీరతనలను బాలమురళ్, నేదునూర్ి, సవరప్రచి ప్గడి సిడిలుగగ,
క్ేసేటు టలుగగ క్ెైవగరం మఠం లో అందుబాటటలో ఉంచారు క్గవలసిన వగరు మఠం వగర్ిని సంప్రదించి ప్ ందవచుు. బంగుళళర్ నుండి వెలువడే క్నిడ మాసప్తిరక్
“మలాలర “ తాతయ్ా క్ీరతనలను ధార్గవగహిక్ంగగ ప్రచుర్ిసత ో ంది. క్ెైవగరం తాత జీవిత చర్ితరను బాలక్ అండ్ వెైట్స లోను క్లర్ లోనూ క్నిడం లో సినిమాలుగగ
తీశగరు. అచు తలుగువగర్ెైన ఆంధార, తలంగగణా వగర్ిక్త ఇంతవరక్ు అ ఆలోచన ర్గక్ ప్ో వటం సిగా ు చేటట తల వంచు క్ోవగలి్న ప్ర్ిసు తి
ి అని సవివరంగగ డా
అగరం వసంత్ తలియ్ జేశగడు. ఒక్ గ ప్ు ప్ురుషుని క్గలాతీత వాక్తతన్న మనక్ు “క్ెైవగరం నార్గయ్ణ తాత గగర్ి రచనలు –చిరు ప్ర్ిశ్రలన “దావర్గ ప్ర్ిచయ్ం
చేసిన వసంత్ ధనుాడ,ై మనల్లి ధనుాలను చేసినందుక్ు, అతనిక్త ఏమిచిునా ఋణం తీరదు. అందుక్ని క్ృతజఞ త చపిు తపిుంచుక్ొంటటనాిను. అతని చిరు
ప్ర్ిచయ్ం నాతో ఇంత పదు వగాసం ర్గయించింది. తలియ్ని విషయ్ాల నోి నాక్ు తలిసి, ఆ ఆనందంతో మీక్ూ తలియ్ జేశగను.శరమ వసంత్ ది.ఫలితం
మనందర్ిద.ి

12 యోగి నివృతిత నాధుడు

నాధ సంప్రదాయ్ానిక్త చందిన నివృతిత నాధుడు 13 వ శతాబు ప్ు మహార్గషు ర క్ు చందిన మహా భక్ుతడు,క్వి, తతవవేతత మహాయోగి. మొదటి వర్గుర్ి సంత్ అయిన
సంత్ జాఞనేశవర్ క్ు పదు నియ్ా, గురువుక్ూడా. మహార్గషు ర గోదావర్ల తీరం లోని పఠ
ై గన్స దగా రుని ఆపగగవ్ లో దేశసు బారహమణ క్ుటటంబం లో జనిమంచాడు.
అప్ుుడు ఆ ప్గరంతానిి మహార్గషు ర య్ాదవ ర్గజు ర్గమదేవ వరమ ప్గలిసుతనాిడు.
గగరమ క్రణం అయిన తండిర విఠల్ ప్ంత్ క్ు జనిమంచిన నలుగురు సంతానం లో నివృతిత నాథుడు పదు వగడు. తలిల రుక్తమణి బాయ్.. నివృతిత నాథుని తర్గవత
జాఞనేశవరుడు, సో ప్గన్స దేవుడు, అనే క్ుమారులు, ముక్గతబాయ్ అనే క్ుమార్ెత ఆ దంప్తులక్ు జనిమంచారు..

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

నివృతిత నాథుడు

ప్దేళళ వయ్సులో

ముక్గతబాయ్ నాలుగేళల వయ్సు

లో ఉండగగ తండిర క్ుటటంబానిి నాసిక్ క్ు మార్గుడు. ఒక్ సగర్ి క్ుటటంబం
తో జయాతిర్ిల౦గ మెైన తరయంబక్ేశవరుని దర్ిశంచటానిక్త తీరు య్ాతర చేసత ూ దటు మెైన
అరణాం లో ప్రయ్ాణిసత ుండగగ అక్సగమతు
త గగ ఒక్ పదు ప్ులి బార్ిన క్ుటటంబమంతా
ప్డింది. భయ్ప్డి ప్గరణాలు దక్తుంచుక్ోవటానిక్త ప్గర్ి ప్ో య్ారు. అదృషు వశగతు
త
ఎవవర్ిక్ీ ఏ ప్రమాదమయ జరగలేదుక్గని నివృతిత నాథుడు మాతరం క్ుటటంబానిక్త
దూరమయ్ాాడు. తండిర అతనిక్ోసం చాలా క్గలం వెతిక్తంచాడు క్గని జాడ
తలియ్లేదు.

అతడు

అంజని

ప్రవతం

పైక్త

చేర్ి

అక్ుడ

గుహలో

తలదాచుక్ునాిడు. అక్ుడే గహాని నాథ్ అనే యోగి తప్స్మాధిలో ఉండటం గమనించాడు. ఆయ్న సమాధి నుంచి బయ్టక్ు ర్గగగనే ఆయ్న ప్గదాలపై
వగలి శరణు క్ోర్గడు.

ఆయ్న “సంతోషం, చివర్ిక్త నువువ ఇక్ుడిక్త వచాువనిమాట “అనాిడు. ఆయ్న అనిమాటలు అరుం క్గలేదు. ఆశురాం తో

చూసుతనాిడు. “ఆడవి లోక్త ప్ులిని ప్ంపింది నేనే. నువువ ఇక్ుడిక్త వసగతవని ఈ గుహలో ఎదురు చూసుతనాిను “అంటూ ఆప్గాయ్ంగగ హతు
త క్ొని శిరసుపై
హసత ం ఉంచి ఆశ్రరవ దించాడు. అలనాడు శంక్ర భాగవతాుదులక్ోసం గోవింద భగవతాుదులు,, వివేక్గనందుని క్ోసం ర్గమ క్ృషణ ప్రమహంస ఎదురు చూసిన
సంగతి మనక్ు తలుసు. నివృతిత నాదుని అజాఞనం తొలగిప్ో యి జాఞనం క్లిగి ఆయ్న మహాగురువు గహన్ననాథు లని గరహించాడు. గురువు అతనిని శిషుానిగగ
సీవక్ర్ించి నాథ సంప్రదాయ్ం లో చేరుుక్ునాిడు. గహన్న నాథమహాయోగి శిషుాడు నివృతిత నాదుని పై సంప్ూరణ అనుగరహామృతానిివర్ిషంచి, ఆతమజాఞనం ప్ ందిన
మహాతుమనిగగ యోగి మహార్గజ్ గగ మలచాడు. అతని జీవిత ధేాయ్ం క్రత వా౦ బో ధించాడు. గురువును వదిలి పటు టానిక్త శిషుాడు అంగలక్ర్ించలేక్ తపించి
ప్ో య్ాడు. ఉనిటటుండి ఒక్ ర్ోజు గురుమహర్గజ్ అక్ుడి నుండి అదృశామయ్ాాడు.. ఇప్ుుడు నివృతిత నాథుడు సంప్ూరణ ఆతమజాఞనం ప్ ందిన నాథ గురువెై
ప్ూరణ యోగి యిై జాఞన బో ధ చేసత ూ లోక్గనిక్త మారా దరశనం చేశగడు.,

గుర్గవజి నెరవేరుటానిక్త అక్ుడనుండి బయ్లేుర్ి నివృతిత నాథుడు దేశ
సంచారం చేసత ూ నాద సంప్రదాయ్ానిి వగాపిత చేసత ూ

క్ుటటంబానిి

క్లిసి జాఞనేశవర్ ను క్ూడా నాథ సంప్రదాయ్ం లో చేర్ిు గురువయ్ాాడు.
నాథసంప్రదాయ్ం అంతా గురు శిషా సంబంధం పై నడుసుతంది. జాఞనేశవర్
క్ుని

అప్ూరవ

జాఞనం,

భక్తత,

మేధసు్,

అతీ౦దియ్
ర

శక్తత,

అనుభవగలను గుర్ితంచి అనిగగరు అతనిని వేదాంత విషయ్ాలపై మంచి
గరంథం ర్గయ్మని క్ోర్గడు. అని క్ోర్ిక్పై సంత్ జాఞనేశవర్ “అమృతానుభవం
“గరంథం అతని చినివయ్సులోనే రచించాడు. దీనిక్త విశేషమెైన క్ీర్త ి, ఆదరణ
లభించాయి.

భగవదీా తపై

వగాఖాానంగగ

“జాఞనేశవర్ి

“ర్గశగడు.

ఇదీ

అదుాతమెైన గరంథమే. అమృతానుభవం ర్గశగక్, యోగి మహార్గజ్ జాఞనేశవర్
ప్ండర్ి ప్ురం వెళ్ల ప్గండురంగని దర్ిశంచి అక్ుడే ఉని భక్త శిఖామణి నామ దేవుని ప్ర్ిచయ్భాగాం ప్ ందాడు. అనేక్ ప్గరంతాలు తిరుగుతూ వర్గుర్ి సంప్రదాయ్
వగాపిత చేశగడు. జాఞనేశవర్ నామదేవ్ ల మహాతామయలను జనం క్థలు గగథలుగగ చప్ుుక్ొంటారు. అలందిలో ఉనాిడు.
తముమడు సంత్ జాఞనేశవర్ “ అలంది” లో సమాధి చందిన తర్గవత, సంత్ నివృతిత నాథుడు చలల లు ముక్గతబాయ్ తో క్లిసి అలంది ని విడిచి తీరు య్ాతరక్ు
వెళాళడు. ముక్గతబాయ్ చినిని సో ప్గన దేవ్ క్ు గురువెై ఆతమజాఞనం బో ధించి అనేక్ అభంగగలు ర్గసి క్ీర్త ి గడించింది. సో ప్గన్స దేవ్ మర్గఠల.భగవదీా త ఆధారం
గగ “సో ప్గన్స దేవి “తో ప్గటట సుమారు 50 అభంగగలు ర్గశగడు. ప్ూనా వదు ససవద్ లో సమాధి ప్ ందాడు. ఒక్నాటి తుఫగను ఉరుములు మెరుప్ులు జడి వగన
లో ముక్గతబాయ్ దార్ి తపిు ప్ో యింది. అలంది లో నిర్గాణం చందింది. నివృతిత నాథుడు తరయ్ంబక్ేశవరం వదు మహా సమాధి చందాడు. సమాధిపై గ ప్ు
ఆలయ్ానిి తర్గవత నిర్ిమంచారు. వేలాది భక్ుతలు నాథ సంప్రదాయ్ం వగరు సందర్ిశంచి సూుర్ిత ప్ ందుతూ ఉంటారు. మొతత ం మీద నివృతిత నాథుని క్ుటటంబం
వగరంతా మహా జాఞనసంప్నుిల ై, భక్తతజఞ ాన వెైర్గగా మారా దరుశల ై నారు.

13 భక్త క్నక్దాసు

“మీలో మోక్షానిక్త ఎవరు అరుహలు ?“‘అని శిషుాలను గురువు వగాసర్గయ్లవగరు ప్రశిిసేత “నేనే అరుహడిని ” ”అని ధైరాంగగ చపిున క్ురుబ గౌడ దాస క్ుటటంబం
లో ప్ుటిున మహా భక్ుతడు క్నక్దాసు. క్ర్గణటక్లో హవేర్ల జిలాల బాద గగరమంలో య్ుదు సైనిక్గధాక్ష క్ుటటంబం లో బీర్ గౌడ, బీచమమ దంప్తులక్ు క్నక్దాసు
1509 లో జనిమంచాడు. తనక్ీరతనలు, ఉప్భోగగల వలనక్ర్గణటక్ సగహితాానిి సుసంప్నిం చేసి బాగగప్రసిదుమయ్ాాడు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

తిమమపప కనకదనసైన విధం
అసలు పేరు తిమమప్ు నాయ్క్ుడు బాగగ చదువుక్ొని సమాజానిి అనిి క్ోణాలలో సూక్షమ
ప్ర్ిశిలన

చేశగడు

క్నక్దాసు.

నాయ్క్ుడు”అనేసైనాాధాక్షుడు.

అతని

క్ీరతనలో

ఒక్దాని

ప్రక్గరం

క్నక్దాసు”

క్నక్

ఒక్ య్ుదు ంలో తీవరం గగ గగయ్ప్డా్డు క్గన్న అదృషు వశగతు
త

ప్గరణాప్గయ్ం తపిుంది. దీనితో సైనాానిక్త గుడ్ బై చపిువగాసర్గయ్ల శిషుాడై ”క్నక్దాసు “అని

గురువు పటిున పేరుక్ు సగరుక్త తచిు సగమానుాలక్ు అరుమయిేా క్నిడ భాషలో క్ీరతనలు
ర్గసూ
త రచనలు చేసత ూ వేదాంతానిి అభాసించి మహా క్ృషణ భక్ుతడయ్ాాడు
నేనే మోక్షానికి అరుుడిని

య్వవనం లోనే క్నక్దాసు నృసింహ సోత తరం, ర్గమధాాన మంతరం, మోహన తరంగిణి

రచించాడు ఆయ్న ముఖా బో ధన”నేను అనేది ప్ో తే అంతా ప్ో తుంది “ఒక్ ర్ోజు గురువు

వగాసర్గయ్లు క్నక్దాసుతో సహా తన శిషుాలను “మీలో మోక్షానిక్త ఎవరు అరుహలు ?”అని

ప్రశిించగగ క్షణం ఆలోచించక్ుండా “నేనే క్గదు వీళ్ళవవరూ అరుహలు క్గదు ”అనాిడు. గురువు
ర్ెటు ంి చి

అడిగినా

అదే

సమాధానం

చప్ుటమేక్గదు

“నేను

మోక్షానిక్త

వెడతానా

?”అనిగురువు అడిగిత “మీరూ వెళళలేరు “అని ఖచిుతంగగ చప్గుడు. దీనిక్త శిషుాలతో సహా

గురువుక్ు క్ూడా విప్ర్లతమెైన క్ోప్ం వచిుంది దాసుమీద.

చివర్ిక్త గురువు దాసును

“న్నక్ు మోక్షానిక్త వెళల ాలని లేదా “అని అడగగగ “నేను అనేది ప్ో తే అంతాప్ో తుంది-మోక్షం

వసుతంది ”అనాిడు. శిషుాడి ప్రమ వేదాంత భావనక్ు గురువు ప్రమానందం ప్ ందాడు. ఆతర్గవత

రమణ మహర్ిష క్ూడా “నే నెవరు అని తలుసుక్ొంటే అంతా తలుసుతంది “అని చపిున సంగతి మనక్ు తలుసు.
కనకదనస్ుకోస్ం తూరుప నుంచి పడమరకు తిరిగినఉడిప్ి శ్రీకృష్ణ విగీహ్ం

వగాసర్గయ్లు శ్రర క్ృషణ దేవర్గయ్ల గురువు. ఉడిపి లో ఉండేవగడు క్నక్దాసు్క్ూడా గురువుతో అక్ుడే ఉనాిడు. ఉడిపి శ్రర క్ృషణ దరశనానిక్త క్నక్దాసును

బారహమణ ప్ూజారులు వగాసర్గయ్లు చపిునా అనుమతి నిర్గక్ర్ించారు. క్నక్దాసు గుడిబయ్టప్డమర వెైప్ు క్ూరుుని శ్రరక్ృషణ క్ీరతనలుక్ొనిి ర్ోజులప్గటట
భక్తతతో ప్గరవశాంతో గగనం చేశగడు. క్గన్న క్రుశ హృదయ్ుల ైన ప్ూజారులక్ు క్నిక్రం క్లగలేదు లోనిక్త అనుమతించలేదు. ఒక్ ర్ోజు తూరుున ఉని క్ృషణ

విగరహం తన భక్ుతడిక్త దరశనం ఇవగవలని ఒక్ుసగర్ిగగ ప్డమర వెైప్ుక్ు తిరగటం, ఆలయ్ం గోడ క్ూలిప్ో యి క్నక్దాసుక్ు క్నక్మహాలక్షమమ విభుడైన శ్రర

క్ృషణ సగవమిదివా దరశనం లభించింది. ప్ూజారులు అప్రతిభులయ్ాారు క్నక్దాసు మహా భక్తతక్త న్నర్గజనాలు ప్లిక్త సగౌరవంగగ ఆలయ్ ప్రవేశం చేయించారు..
ఉడిపి క్ృష్గణలయ్ం ముఖదావరం తూరుు వెైప్ున ఉంటటంది. మొదటోల క్ృషణ విగరహమయ తూరుుక్ె ఉండేది. క్నక్ దాసుక్ు దరశనం ఇవవటానిక్త క్ృషు
ణ డే దిశను

మారుుక్ునాిడు. అప్ుటి నుంచి ముఖదావరం తూరుుక్ు ఉనాి, క్ృషణ విగరహం ప్డమటి వెైపే ఉంటోంది. భక్త వరదుడు అంటే ఇదే. ఇప్ుుడు ఇక్ుడ ఉని క్తటిక్ీ
ని “క్నక్దాస క్తటక్
ి ీ “అంటారు. ఈ క్తటక్
ి ీ లోంచే ఉడిపి క్ృషు
ణ ని దర్ిశసగతరు. అంతటి చర్ితర సృష్ిుంచాడు
కనక మందిరం
మహాభక్ుతడైన క్నక్ దాసు.

ఆలయ్ గోప్ురం ముందు చిని గుడిసలో ఉండేవగడు. తర్గవత దానిి ఒక్మందిరం లాగగ క్టిు “క్నక్ మందిరం “అని

పిలుసుతనాిరు మహా భక్ుతడైన ప్ురందర దాసు వగాసర్గయ్లూ క్ృషణ భక్ుతలే అయినా క్నక్ దాసుక్ూ క్ృషణ సగవమిక్త ఉని అనుబంధం అనిిటిక్నాి మించినది.
స్వమానుయల మానయకవి, స్ంస్కరత

క్నక్దాసు ఏది ర్గసినా సగమానుాలక్ు అరుమయిేటటట
ల వగర్ిక్త అందుబాటటలో ఉండేటటేల ర్గశగడు. ఆయ్న ర్గసిన “ర్గమ ధాాన చర్ిత “లో ర్గగి ధానాానిక్త

బ్బయ్ాానిక్త ఉని సురును చక్ుగగ అభి వర్ిణంచాడు. ర్గగి పేద వగళళ ఆహారం. బ్బయ్ాం ధనవంతుల ఆహారం. బ్బయ్ాం గ ప్ుదే అయినా ర్గగిలో ప్ో షక్గహార
విలువ ఎక్ుువ. దీనేి ఆయ్న అందులో నిరూపించాడు బీద, ధనిక్ భేదానిి పేదయిైనా వాక్తతతవం లో మిని గగ ఉండే విధానానిి ఇందులో సింబాలిక్ గగ
చప్గుడు.. ఆ నాటి సమాజం లో హర్ిదాసు ఉదామం బాగగ ఉండేది. దాస సంప్రదాయ్ానిక్త చందిన క్నక్దాసు విసత ృతంగగ ప్రాటించి ఆ సంప్రదాయ్ వగాపిత

చేసత ూ ప్రజలలో భక్తత, సగమాజిక్ బాధాతా, సమతవం పంప్ ందించాడు. సగమాజిక్ అంశగలను న్నతిని భక్తతతో జయడించి చప్గుడు. తనక్ీరతనలలో వరణ వావసు ను
ఏక్తప్గర్ేశగరు. అందరూ సమానమే అనాిడు. “క్ులక్ుల వేందు హో డ దాదర్ి “అని క్ీరతనలో క్ులం క్ులం అని ఎందుక్ు మొతు
త క్ొంటారుర్గ అని చివగటట
ల
పటాుడు

కినేగలే ఆదికేశవ కృతి ముద్ర
ఇవగళ క్ర్గణటక్ హవేర్ి జిలాల లోని క్గగినేలి లో క్ొలువెై ఉని ఆదిక్శ
ే వ సగవమి క్త అతాంత భక్ుతడు క్నక్దాసు. క్నక్దాస విరచిత 240 క్ృతులు సజీవంగగ ఉండి

క్ర్గణటక్ సంగలత గగయ్క్ుల నోటప్రచారమవుతునాియి. ఈ క్ీరతనలో ముదర “క్తగినల
ె ే ఆదిక్ేశవ “అని ఉంటటంది.
సహో దరుల ను ఉనితసిుతిక్త తీసుక్ు ర్గవటానిక్త సంఘ సంసురణ ఉదామాలు చేశగడు.
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నిరవయణం
క్నక్దాసు జీవిత చరమాంక్ం లో తిరుప్తి లో బాలాజీ సనిిధి లో గడిపి, నూర్ేళల ళ నిండు జీవితానిి అనుభవించి 1609 లో శ్రర క్ృషణ సనిిధానం చేరుక్ొనాిడు.
క్నక్దాసు 1-నలచర్ితర 2-నృసింహ సోత తరం 3-హర్ిభక్తతసగర 4-ర్గమధాాన చర్ితేర 5-మోహన తరంగి క్నిడం లో రచించాడు
విజ్యనగరమే దనారకవ నగరం
.క్నక్దాసు క్వితవం చక్ుని ఉప్మానాలతో సహజ సుందరం గగ సరళంగగ ఉంటటంది. శ్రర క్ృషు
ణ ని దావరక్గ నగర్గనిి విజయ్నగరం గగ ప్ో లిు విదేశ్ర
ర్గయ్బారులు విజయ్నగర్గనిి వర్ిణంచిన తీరును దృష్ిులో పటటుక్ొని గ ప్ుగగ వర్ిణంచాడు.
కనకదనస్ జ్యంతి నిరాహిస్త ునా కరవణటక పరభుతాం
క్నక్ దాస జయ్ంతిని క్ర్గణటక్ ప్రభుతవం సలవు దినంగగ ప్రక్టించి ప్రభుతవ క్గరాక్రమంగగ ప్రతి ఏడాదీ నిరవహించి ఆమహా భక్త

క్విని చిరసమరణీయ్ుని

చేసత ో ంది. తీరు య్ాతరలు చేసేవగరువెయిేాళల నాటి ఉడిపిశ్రర క్ృషణ దేవగలయ్ానిక్త వెళ్ల ”క్నక్ దాస క్తండే(క్తటక్
ి ీ ) దావర్గ ఉడిపి క్ృషు
ణ ని సందర్ిశంచి ధనుాలవమని
క్ోర్ిక్.

--

14 శ్రర వగసు దేవగనంద సరసవతి
అశవతాుమ వంటి దివా ప్ురుషులను దర్ిశంచిన శ్రర వగసు దేవగనంద సరసవతి
ప్రమహంస ప్ర్ివగరజక్గచారా శ్రర వగసు దేవగనంద సరసవతి 1854శగరవణ క్ృషణ ప్ంచమినాడు మహార్గషు ,ర సగమంతవగడి దగా ర మానోాన్స గగరమం లో జనిమంచారు.
వీర్ిని తమేిసగవమి అని అంటారు. దతాతతేరయ్సగవమి అవతారంగగ భావిసగతరు. చినితనం లో వగసుదేవ అని పిలువబడేవగరు విధివిధానంగగ అన్ని చేసేవగరు.
ర్ెండుప్ూటలా సంధాావందనం, వెయిా సగరుల గగయ్తీర జప్ం,గురు చర్ితర ప్ఠనం నితాక్ృతాం. ర్ెండులక్షల నలభై సగరుల గగయ్తిర జప్ం చేశగరు. తర్గవత
వేదాధాయ్నం టాటా భటాుజీ ఉక్తత దేవ వదు చేశగరు. సగతివక్గహారం తినేవగరు. ముందుగగ వెైశవదేవ ఆహుతి ఇచిు తర్గవత తినేవగరు. ప్రతి ఏక్గదశినాడు ఉప్వగసం
చేసేవగరు. మంచి న్నరుక్ూడా తారగక్ుండా ప్గలు,ర్గతీర నిదరప్ో క్ుండా ప్రణవం జపిసత ూ గడిపేవగరు. మంతరసిదు క్
ి త అరహత సగధించారు. వందేళళనాటి దతేత య్
ి
య్ంతారనిి సవహసగతలతో ర్గసిన దతత సత వ౦ ఆయ్న ఆసిత .. సరసవతీ దేవిపై ర్గసిన శోలక్గలను 1913 లో న్నలక్ంఠశగసిత ి తండిరక్త అందజేశగరు. ఒక్శోలక్ం –
నమసేత శగరదాదేవీ –సరసవతి మతిప్రదే –వగసతవ మమ జిహావగేర –సరవ విదాా ప్రదా భవ “
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వగసుదేవ సగవమి తానుప్ ందిన సిదు ులు, శక్ుతలు ఎనిడూ డబుి క్ోసం
ప్రదర్ిశంచలేదు దీనులక్ు, అవసరమునివగర్ిక్త సగయ్ం చేసేవగరు.
క్ురుాడా్, పిఠగప్ురం వంటి చోటల ఆశరమాలను అభి వృదిు చేశగరు. “దిగంబర దిగంబర శ్రర
ప్గద వలల భ దిగంబర”మంతరం తో దతత విగరహాలు సగుపించారు. ఈ మహామంతారనిి
క్ోటాలది సగరుల జపించి అదుాత సగహితాం సృష్ిుంచి జాఞనబో ధ చేశగరు. 1914 లో
గుజర్గత్ లోనిగరుడేశవర్ లో ప్దామసనం లో దతత విగరహం ఎదుట క్ూరుుని ఓంక్గరం
జపిసత ూ60వ ఏట ప్గరణాలు వదిలి సిదు ప్
ి ందారు. భక్ుతలు ఎప్ుుడు భక్తతగగ తలచితే
అప్ుుడు వచిు క్ోర్ిక్లు తీరుసగతనని చపిు దేహం చాలించారు ‘

వీర్ిక్త 8వ ఏట ఉప్నయ్ం అయింది. బాబాజీ ప్ంత్ క్ూతురు రమాబాయి తో 21వ
ఏట వివగహమెైంది. నితాసగమర్గతగిి చేసేవగరు. గగయ్తీర మంతరం ప్ునశురణ చేసేవగరు.
వెైశగఖ శుక్ల ప్ంచమినాడు తనసవగగరమం మంగోం లో శ్రర దతాతతేరయ్ విగరహం
ప్రతిష్ిుంచారు. జేాషు శుదు దావదశినాడు

సనాాసగశరమ సీవక్గరం విధి విధానంగగ

సీవక్ర్ించారు. ఉజెీ న్స
ట లో శ్రర నార్గణా నంద సరసవతి నుంచి దండం సీవక్ర్ించారు.
1891క్షిప్గర నది ఒడు్న ఉజెీ న్స
ట లో మొదటి చాతుర్గమసా దీక్ష చేశగరు. 1892లో ఉతత రప్రదేశ్
బరహామవరత ం లో ర్ెండవ చాతుర్గమసాం గడిప్గరు.ఈ సమయ్ం లో శ్రర దతత ప్ుర్గణ౦ సంసుృతంలో రచించారు. మయడవ చాతుర్గమసాం హర్ిదావరం లో గంగగనదీ
తీరం లో 1893 లో ప్ూర్ిత చేశగరు. మయడు నాలుగు చాతుర్గమసగాలు బదీర, క్ేదార్ నాద లలో 1894,95లలో చేశగరు. 1896ఆరవ చాతుర్గమసాం హర్ిదావర
గంగగతీరం లో ప్ూర్ిత చేశగరు. 1896 “నరమదా లహర్ి “అదుాత రచన చేశగరు. ఏడవ చాతుర్గమసాం మహానదీ తీర్గన 1897లోమధాప్రదేశ్ పటాలడ్ లో చేశగరు,
ఇక్ుడే “దతత ల్లలామృత సింధు “ వెయిా ప్దబంధాలతో ర్గశగరు. 1898లో గుజర్గత్ లోని తిలక్ వగడా లో ఎనిమదవ చాతుర్గమసాం చేసి, తలుగులోని “క్ుమార
ప్ుర్గణం “ను మర్గఠల లోక్త అనువదించారు.
గుజర్గత్ లోని దావరక్లో తొమిమదవ చాతుర్గమసాం 1899 లోనూ, ప్దవదానిి 1900లో మధాప్రదశ్
ే చిక్లాడ లో నరమదా నదీ తీరం లో చేసత ూ “క్ృషణ వేణి –
ప్ంచగంగ య్ుధిసుం”అనే నర్ో్బా వగడి గ ప్ుతనానిి ఇంగలలష్ లో ర్గశగరు. మధాప్రదేశ్ మహాత్ ప్ూర్ లో క్షిప్గర తీరం లో 1901లో ప్దక్ొండవ చాతుర్గమసాం
గడిపి, దతత ప్ుర్గణ౦ లోని క్థలను సంక్లనం చేసి, “తిరశతి గురు చర్ితర “ను 300శోలక్గలలో రచించారు. గురు చర్ితర ఇక్ుడే మొదటి సగర్ి ముదిరంచి అందర్ిక్ీ
అందజేశగరు. ఉతత ర ప్రదేశ్ బరహామవరత ం లో 1902 లో12 చాతుర్గమసాం గడుప్ుతూ సంశోలక్త గురు చర్ితను లఘుమనన సగర వేదాంతంగగ క్ూర్గురు ఇక్ుడే 1903
లో చాతుర్గమసాం గడిపి “సప్త శతి గురు చర్ితర “ను 700 శోలక్గలో మహిళలు ప్ఠించ టానిక్త వీలుగగర్గశగరు. ఇక్ుడే 1904 లో 14వ చాతుర్గమసాం చేస,ి గంగగప్ూర్
వెడుతూ క్ృష్గణనదిపై క్ృషణ లహర్ి ర్గశగరు. మహార్గషు ర నర్ి్లో క్గయ్ధు నదీతీర్గన 15వ చాతుర్గమసాం 1905 లో ప్ూర్ిత చేసి, ఇక్ుడే “దతత చంప్ు “సంతర్ించారు.
క్రుణా తిరప్ది క్ూడా ఇక్ుడే ర్గశగరు. ఇది దతత ఉప్గసక్ులక్ు నితా ప్గర్గయ్ణ గరంథం అయింది
1906 లో మధాప్రదేశ్ బర్గవ లో 16వ చాతుర్గమసా దీక్ష చేశగరు. 1907లో తమిళనాడు తంజావూర్ లో క్గవేర్ి నదీ తీర్గన 17వది చేసత ూ సమశోలక్త గురు చర్ితర
ర్గశగరు 1908 లో 18వ చాతుర్గమసాం క్ృష్గణ జిలాల ముక్గతయలలో క్ృష్గణ తీర్గన నిరవహిసత ూ య్ువ శిక్ష, వృదు శిక్ష, సీత ి శిక్షా రచించారు. మహార్గషు ర వెైన్స గంగగ తీరం
ప్గవని లో 19 వ చాతుర్గమసాం1909 లో చేసత ూ “వెైన గంగగ “సత వం ర్గశగరు. క్ర్గిటక్ హౌనూర్ లో తుంగభదార తీర్గన 20వ దీక్ష 1910 లో చేస,ి జెైన్స ప్ూర్ లో
“దతాతతేరయ్ం మహామనం వరదం భక్త వత్లం “ర్గశగరు. 21వ దీక్ష1911లో క్ర్గిటక్ క్ురవ్ ప్ూర్ లో చేసి వెంక్టరమణ, అఘోర క్ష్ోు దు రణ సోత తరం ర్గశగరు.
1912లో చిక్లావదాలో 22వ చాతుర్గమసాంగడిపి, చివర్ిది అయిన 23 వ చాతుర్గమసా దీక్షను 1913 లో గుజర్గత్ నరమదా తీరం లో చేసత ూ సమాధి చందారు.
శ్రర విమలానంద భారతీ సగవమీజీ భక్త వత్ల దతాతతేరయ్ సగవమిని, ప్గదుక్లను ర్గజమండిర గోదావర్ల తీరం లో నెలక్ొలాురు. ఆశగఢ శుదు ప్గడాామి గరుడేశగవర్
లో సగుపించారు
సగవమి చర్ితరను తలుగులో గుంటూరు వగసి సగధక్ులు శ్రర జివిఎల్ విదాాసగగరరచించారు. మయడు ముదరణలు ప్ ందింది.
స్వామి స్ూచింఛి పరిష్కరించిన స్మస్యలు
శ్రర వగసు దేవగనంద సగవమి చిఖలాడ దీక్షలో ఉండగగ, ఒక్గయ్నవచిు తాను ఏది తినాి జీర్ిణంచుక్ోలేక్ప్ో తునాినని, దానితో న్నరసం ఎక్ుువెైందని
వినివించాడు. సగవమీజీ ఆయ్న ఇంటి క్ులదేవత ప్టల శరదు చూప్క్, ప్ూజ మానేయ్టమే దీనిక్త క్గరణం అని చపిు, క్ులదేవతను ప్ూజ చేసత ూ తానూ
ఉప్దేశించే దతత మంతరం,దేవీ మంతరం చదువుతూ మందులు క్ూడా ఇచిు ప్ంప్గరు. అతని ఆర్ోగాం క్ుదుటబడింది.
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1910 లో నర్ో్బా వగడి లో ఉండగగ ఆప్గరంతం లో క్లర్గ విప్ర్లతంగగ బాధిసత ుంటే,
ప్ూజారులను దతత ప్గదుక్లక్ు అభి ష్ేక్ం చేయ్మని చప్గురు. అభి ష్ేక్ం చేసేత ఈ
అంటట వగాధి ఎలా తగుాతుంది అని వగళళళ అడిగగరు. దానిక్త “చావుక్ూడా దేవుని
అభి వాక్ీతయిే అని,ఈ వగాధులు క్ూడా ఆయ్న శక్ుతలే అని, ఆశక్ుతలిి అభిష్ేక్ం
లాంటి వగటితో వేదాలలో చపిునటట
ల శగంత ప్ర్ిసేత అవి ప్రసనిమెై, వగాధులను
ఉప్సంహర్ిసత గయి “అని చప్గురు. ఆప్రక్గరం ప్ూజారుల చేయ్టం క్లర్గ తగా టం
జర్ిగింది. వగసుదేవ ఠగక్ూర్ అనే ఆయ్న ఇండయ ర్ నుంచి వచిు, తన భారా ఆర్ోగా౦
బాగగలేదని చప్గుడు. సగవమీ జీ దానిక్త క్గరణం ఆయ్న వంశం లోని ప్వితర మయర్ిత
సమాధిక్త జర్ిగిన ఉపేక్ష క్గరణం అని,క్ుజ వరతం చేయ్మని చప్గురు. వెంటనే
వగళళ ఊర్ిక్త వెళ్ల ఆ సమాధిని శుభరం చేయించి బాగగ అలంక్ర్ింఛి ప్ూజ చేసి
క్ుజవరతం శరదుగగ చేయ్గగ, అతడి భారా ఆర్ోగాం వెంటనే క్ుదుట బడింది. ఇప్ుుడు
చపిున అవన్ని దేవతా సంబంధ విషయ్ాలు.
ఆది భౌతిక్ వగాధులు –భయక్ంప్గలు వరదలు అగిిప్రమాదాలు తుఫగను
ల
మెరుప్ులు ఉరుములు ప్ంచ భయతాల వలన క్లుగుతాయి. సగవమీజీ భక్ుతర్గలు
ఒక్గమెను భరత వదిలేశగడు. చిని గుడి సవేసుక్ొని క్ొదిుప్గటి ప్ లానిి
చూసుక్ొంటూ బతుక్ు తోంది. ఒక్ సగర్ి ఆమె ప్ లంలో ప్ంటబాగగ ప్ండి, క్ోతలు
నూర్ిుళళళ క్ూడా జర్ిగి, ధానాం ర్గసి ప్ో శగరు. అనుక్ోక్ుండా తుఫగను
ప్టటుక్ొనిది. ఆమెక్ు ఆధారం ఆ తిండి గింజలే. అవి తడిసిప్ో తే బతుక్ు గడవదు.
ఆమె అ ధర
ై ాక్ుండా సగవమి జీ ప్గద ధూళ్ తీసుక్ొని ర్గశి చుటూ
ు చలిల సగవమి
మహార్గజ్ ను క్గప్గడమని నిండుమనసుతో ప్గరర్ిుంచింది. తుఫగను వచిుంది క్గని
ఒక్ు చినుక్ు క్ూడా ఆమె ధానాప్ు ర్గసిపై ప్డలేదు అందరూ ఆశురాప్ో య్ారు.
సగవమీజీ నరమదా తీరం గరుడేశగవర్ లో చివర్ి చాతుర్గమస్య దీక్ష గడుప్ుతూ
గోక్ులాషు మి జరుప్ుతునాిరు వేలాది మంది భక్ుతలతో. అక్సగమతు
త గగ ఆక్గశం
మేఘావృతమెై విప్ర్లతంగగ వరషం క్ురవసగగింది నది అవతలి ఒడు్న. తుఫగనుక్ు
భయ్ప్డక్ుండా క్ీరతనలు భజనలు క్ొనసగగించమని సగవమీజీ ఉదయ ిధించారు.
అరుర్గతిరదాక్గ వగరు అలానే క్ొనసగగించారు. క్గరాక్రమం ప్ూర్ిత అయి, అందరూ
లోప్లి వెళళగగనే తుఫగను ప్గతీరుుక్ోనిదా అనిటట
ల విజుర మిాంచింది.
సగవమిసవగగరమం మాన్స గోన్స లో గృహసగతశరమ౦లో ఉండగగ, ఒక్ గరుడ దావదశి
నాడు, వందలాది భక్ుతలు వచిు క్ూరుునాిరు. ప్రసగదం ప్ంచి పటు సమయ్ానిక్త
పదు వరషం భయ్పటిుంది. ఏర్గుటల న్ని దబితి౦టా యిేమో అనిపించింది. క్ంగగరు
ప్డవదు న్న వరుణ దేవుడు క్ూడా ప్రసగదం తీసుక్ోవటానిక్త వచాుడని చపిు,
పదు ప్గతరలో ఆయ్నక్ు ప్రసగదం నెైవేదాం పటిుంచారు. పదు వరషం క్ుర్ిసి చుటటుప్రక్ుల
ప్గరంతానిి భీభత్ం చేసి౦ది క్గని ఇక్ుడ ఒక్ు చినుక్ు క్ూడా ప్డలేదు. ఇలాంటి అనుభవగలు సగవమి జీవితం లో చాలా జర్ిగగయి.
ఒక్ సగర్ి గరుడేశవర్ లో ఒక్పదు అనిం ప్గతరను నరమదా నదిలో ప్ని చేసే సీత ల
ి ు క్డిగి శుభరం చేసత ుంటే, నదిలోక్త ప్టటు తపిు జార్ిప్ో యి,ప్రవగహానిక్త క్ొటటుక్ు
ప్ో యింది. ప్ని వగళళళ సగవమీజీ దగా రక్ు వచిు చప్ుుక్ోగగ వెంటనే నది దగా రక్ు వెళ్ల, నదీజలానిి తన దండం తో సుృశింఛి “తల్లల నరమదా ! ఈ ప్గతరతో న్నక్ేమిటి
ప్ని ?న్న పిలలలక్ు అనిం పటు క్ుండా అడు్ తగులుతావగ ?”అనాిరు. వెంటనే అదుాతంగగ నది లో వగలుక్ు క్ొటటుక్ుప్ో తుని ఆప్గతర,
ప్రవగహానిక్త ఎదురుగగ వసూ
త ఒడు్క్ు చేర్ి అందర్ి క్ంగగరు తీర్ేుసింది.
ఈ విషయ్ాల వలన మనక్ు తలిసిదేమిటి ?ఆతమజాఞని క్త ప్రక్ృతి సహక్ర్ిసత ుంది, ఆయ్నతో సహజీవనం చేసత ుంది అని వేద సూక్తత రుజువెైనటేల క్దా.
ద్ుష్ి శకుతలు
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పిశగచ దయ్ాాలవంటి దుషు శక్ుతలు మానవ బాధలక్ు క్గరణాలౌతాయి. ఇవి తమబందువులను బాగగ ఇబింది పడుతూ ఉంటాయి. వగటిక్ుని అతీందిరయ్
శక్ుతలతో బాధలు క్లిగిసత గయి. వగటిని గుర్ితంచటం క్షు ం. మహిమానివత మహిళలు ప్ురుషులుమాతరమే వగటిని గుర్ితంచి బాధప్డే వగర్ిక్త ఉప్శమనం
క్లిగించగలరు. మొదట శగర్లరక్ ఇబింది, ఆతర్గవత మానసిక్ క్షమభ క్లిగించి బాధ పడతాయి. హవగనూర్ లో ఒక్ య్ువతి క్ీళళ బాధలు చూప్ు క్నప్డక్
ప్ో వటం తో ఇబిందిప్డుతుంటే ఆమె సో దరుడు ఆమెను శ్రర వగసుదేవగనంద సగవమి దగా రక్ు సు చ
ర ర్ లో తీసుక్ొచాుడు. క్మండలం లోని ప్వితరజలానిి ఆమె
పై చలిల సగవమి ఆమె సో దరుడిని ఆజలానిి ఆమె తలక్ు ప్గదాలక్ు ర్గయ్మని చప్గురు. ర్గయ్టం మొదలవవగగనే ఆమెను ఆవహించిన దుషు శక్తత తానూ
వదిలి వెళ్ళప్ో తానని గగోాలు పటిు సగవమి సర్ేఅనగగ వదిలి ప్గర్ిప్ో యింది. అది వదలగగనే ఆ య్ువతి లేచి నిలబడి తన ఇంటిక్త హాయిగగ నడిచే వెళ్ళంది.
మర్ోసగర్ి ఒక్ ధనిక్ుడి భారా ఇలాగే ఇబింది ప్డుతుంటే అతడిని తానూ సంప్గదించిన దానోల క్ొంత బారహమణుల అనివసగతరలక్ు ఖరుు చేయ్మని సలహా ఇసేత
ఆయ్న అలాచేయ్గగనే భారా ఆర్ోగాం క్ుదుట ప్డింది,.
క్ర్గిటక్ బనవగసి నివగసి ఒక్గయ్న సగవమి తో తానూ క్ొతత ఇలుల క్డుతుంటే అక్గరణంగగ క్ూలి ప్ో తోందని మొరపటటుక్ొనాిడు. దైవ సంబంధ క్గర్గాలు
చేయ్మని చప్ుగగ అలా చేయ్టం తో ఇలుల ఇబింది లేక్ుండా ప్ూరత యింది. శ్రరప్గద శగసిత ి అనే ఆయ్న తన సో దర్ి తరచూ మయరులతో బాధ ప్డుతోందని
చబ్బతే అది పిశగచ బాధ అని గరహించి చప్ుగగ తానూ నమమలేననాిడు శగసిత .ి సగవమి ఒక్ ఇటటక్ మీద మంతరం ర్గసి ఆయ్నక్తచిు ర్ోజూ 21సగరుల
జపించమని ధూప్ం వేయ్మని, చప్గురు. 21ర్ోజులు తర్గవత ఆపిశగచం ఆమెతో మాటాలడింది. తానూ ఎందుక్ు బాధించానో వివర్ించి ఇక్ సగవమి శక్తతముందు
తాను నిలబడ లేనని చపిు ఆమెను వదిలి వెళ్ళప్ో యింది.
దుషు శక్ుతలు గరా విచిుతిత క్త, శిశువు ప్ుటు క్ుండా

చేయ్టానిక్త క్గరణం అవుతాయి. మండలమహాప్ూర్ క్ు చందిన భైరవ ప్రసగద్ క్ు ప్ుటిున

అయిదుగురక్ొడుక్ులు వరుసగగ చనిప్ో తే, సగవమిని శరణు వేడాడు. నార్గయ్ణ బలి ఇసూ
త ర్ోజూ విషు
ణ సహసరనామ ప్గర్గయ్ణ చేయ్ని సలహా ఇచాురు.
హేతయబ్ద్ా త
మనిష్ి క్తఉని విప్ర్లత క్ోర్ిక్లే అనర్గులక్ు క్గరణమని సగవమీ బో ధన.తాను చేసేప్నులవలన భక్త జనం లో విశగవసం క్లిగిసత గయ్ని. భౌతిక్ సుఖాలు
మర్ిగినవగరు అనిి రక్గల ప్తనం చందుతారని వగళళళ అందుక్ే తనవదు క్ు వచిు మారా దరశనం ప్ ందుతారని వగర్ిబాధలు నివగర్ిసత గయ్ని చపేువగరు. వగర్ి
ఆతమలను ప్ర్ిశుదిు చేయ్టమే తను చేసేప్ని దానివలల నే వగర్ి ఇబిందులు తొలగి ధరమమార్గాన నడుసుతనాిరని చప్గురు.
స్తయ ద్రశనులు
నిజాయితీక్ల సతాదరశనులు ఆతమజాఞనులు లోక్ం లో చాలా తక్ుువమంది ఉనాిరు. క్ొందర్ిక్త ఒక్జనమలోనే సగధామెైతే మర్ిక్ొందర్ిక్త ఎనోి జనమలు అవసరం
ర్గవచుు.
సగవమీజీ శినోర్ లో ఉండగగ ఒక్సగర్ి జాబాల అనే ఒక్ జాలర్ి సగవమిని ఆపేశగడు. అతడు పళ్ల అయిన క్ొదిుక్గలానిక్ే ఇలుల వదిలి వచేుశగడు. ఇక్ుడ భౌతిక్
సుఖాలక్ు దూరంగగ జీవిసుతనాిడు. అతడిని చూసి సగవమి “మీరు ఇక్ుడునాిరనిమాట “అనాిరు. ర్గతిర మారుండేయ్ దేవగలయ్నిక్త రమమని చపిు
వెళ్ళప్ో య్ారు. ఆ ర్ోజునుంచి తానూ గలతా ప్రవచనం చేసత గనని ప్రక్టించి మారుండేయ్ దేవగలయ్ం ర్గతిరప్ూట ప్రవచనం ప్గరరంభించారు సగవమి ర్ోజూ
జాబాలక్ూడా వచిు ఒక్ మయల క్ూరుుని వినేవగడు. 17వ అధాాయ్ం ప్రవచనం అవగగనే జాబాల సగవమితో “ఇక్నేను వినాలి్న అవసరం లేదు “అని చపిు
వెళ్ళప్ో య్ాడు. తర్గవత ర్ెండు నెలలక్ు చనిప్ో య్ాడు జాబాల.
సరసవతి బాయి అనే వేశా క్ొంతక్గలానిక్త ప్శగుతాతప్ం చంది నర్ో్బ వగడి ఆశరమం క్త వచిుదతత ప్గదుక్లముందు దీక్షిత్ సగవమి ఎదుట క్రుణా తిరప్గది ప్గడేది.
ఒక్సగర్ి సగవమీజీ ఎదుట ప్గడుతుంటే ఆమె అననాభక్తతక్త మెచిు ఆమెక్ోసం గురు సోత తరం ర్గసిర్ోజూ ప్గర్గయ్ణ చేయ్మనాిరు. ధాానం క్ూడా నేర్గురు.
క్ొదిుక్గలానిక్ే ఆమె వగటిని ప్గటించి ప్రమ ప్వితురర్గల ైంది ‘.
మహా జాఞనులతో శ్రర వగసుదేవగనంద సరసవతి
శ్రర ర్గజర్గజేశవర, శ్రర అక్ుల్ క్ోట్స మహా ర్గజ్ వంటి మహాజాఞనులతో మనసగవమిక్త గ ప్ు ప్ర్ిచయ్మే ఉండేది.
శ్రర ర్గజర్గజేశవర శంక్ర సగవమి
అప్ుడు శ్రర శృంగేర్ి పీతాదఠగప్తుల ైన శ్రర ర్గజర్గజేశవర శంక్ర్గచారా సగవమి తో క్లిసి హర్ిదావరంలోచాతుర్గమస దీక్ష చేశగరు. పీఠగధిప్తి క్ోర్ిక్పై సగవమి శ్రర ఆది
శంక్రులు ఉప్నిషత్ భాషాం పై ప్రవచనం చేశగరు. తర్గవత 17వ చాతుర్గమసా దీక్షను తంజావూర్ లో ప్ూర్ిత చేసి,, క్గవేర్ి మీదుగగ వెడుతుంటే శృంగేర్ి సగవమి శ్రర
రంగం లో ఉనాిరని తనక్ు సగవగతం చపేు ప్రయ్తిం లో ఉనాిరని తలిసి అక్ుడిక్త వెడితే పీఠగధిప్తి గగరు గౌరవంగగ ఆహావనించారు. సగవమి శగరదాంబ శ్రర
శంక్ర్గచారా లపై సోత తరం ర్గశగరు. ఆచారా క్ూడా సగవమిని ప్రసత ుతిసూ
త సోత తరం ర్గశగరు. సగవమిక్త తమ ఆశరమలో భిక్ష ఏర్గుటట చేసి, ఘన సనామనం జర్ిప్గరు.
సగవమి గుర్ించి ఆచారా “ఇవగళ మన ఆశరమానిక్త విచేుసిన సగవమి మహార్గజ్ ను మీరు గుర్ితంచి ఉండరు. వగరు సగక్షాతు
త దతత ప్రభువులే. తలిదండురల ప్ుణాం
చేత జనిమంచి ధాాన తప్సు్లతో వెలిగిప్ో తునాిరు. వెైదిక్ మతానిి క్ొనసగగించటానిక్త ఆది శ౦క్ర్గచారుాల వగర్ితో సమానంగగ క్ృష్ి చేసత ుని ధనాజీవులు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

వర్గణశరమ ధర్గమలను వెైదిక్ విధానం లో తూచా తప్ుక్ ప్గటిసత ుని శేరసు ులు.వేలాది ప్రజలను తమ ప్రవరత న ప్రవచనాలతో ఉదు ర్ిసత ునాిరు. ఆ సేతు హిమాచలం
క్గలినడక్న సందర్ిశసుతని తప్ో ధనులు. సగధక్ులక్ు క్రమజాఞన భక్ీత మార్గాలను బో ధిసత ూ ప్ర్ిణామ క్లిగిసత ునాిరు. వెైదిక్ ధరమ ప్ునరుదు రణ క్ోసం శ్రర వగసు
దేవగనంద సరసవతి మహార్గజ్ క్ు భగవంతుడు సంప్ూరణ ఆయ్ుర్గర్ోగగాలు ప్రసగదించమని క్ోరుతునాిను “అని భక్ుత లక్ు ప్ర్ిచయ్ం చేశగరు. సగవమి
దానిక్త సమాధానం గగ “అంతటి ప్ గడత లక్ు నేను అరుహడనుక్గను. శృంగేర్ి పీఠగనిి శ్రర ర్గజర్గజేశవర సగవమి ఉనిత సిుతి క్త తచాురు “అని వినయ్ంగగ
చప్గురు.తర్గవత శంక్ర్గచారా క్ోర్ిక్పై తాము ర్గసినగరంథాలు శృంగేర్ి మఠగనిక్త ప్ంప్గరు.
శ్రీ శవంత్నరవం స్వామి
ఆ క్గలం లో బనారస్ట్ లో మహార్గషు ర క్రడ్ క్ు చందిన శ్రర శగంతార్గం సగవమి అనే మహాజాఞని ఉండేవగరు. 40ఏళళళ క్గశ్రలో వరుసగగ భాగవత సప్గతహం నిరవహించిన
దీక్షా ప్రులాయ్న. భాగవత ప్ర్ిప్క్వతతో భగవంతునితో అనుసంధానం ఆయ్నక్ు ఏరుడింది ఉదయ్ం 4క్ు లేచే ఆయ్న ఒక్ోుసగర్ి ఆలసాంగగ లేచేవగరు..
క్గశ్ర విశవనాథుడే ఆయ్న తలుప్ు తటిు నిదర లేపే వగడు అని జనం నమేమవగరు. సంసుృతం వేదం వేదాంగగలు పదు గగ చదవనప్ుటిక్ీ ఆయ్నుి క్గశ్రలోని మహా
విదాావేతతలు భాగవత ప్ుర్గణం లో తమక్ు క్లిగిన సందేహాలను ఆయ్నవదు క్ు వచిు తీరుుక్ొనేవగరు. 1913 బరహామవరత నం లో వగసు దేవగనంద
సగవమిమయడేళళళగగ ఉనాిరని తలిసి ఆయ్నను క్గశ్రక్త ఆహావనించాలని అనుక్ొనాిరు. క్గన్న సగవమి ర్గలేదు చివర్ిక్త శగంతార్గం సగవమి బరహామవరత ం వెళ్ల
క్లుసుక్ోగగ ఇదు ర్ి క్ళళలోల ఆనంద బాష్గులు ధార్గప్గతం గగ వర్ిషంచాయి. ఇక్ుడి ప్రశగంత వగతావరం ప్వితరత, జర్ిగే ప్రవచనాలుఆధాాతిమక్ క్గరాక్రమాలు
శగంతార్గం చూసి ప్రమానంద భర్ితులయ్ాారు
శ్రీ వెైద్యననథ అవధూత
అతుానిత జాఞనం

సగధించినా క్ొందరు మహామహులువింత ప్రవరత నలతో

జనాలక్ు దూరంగగ ఉండేవగరు. ప్సిబాలుడులాగగఉనమతు
త నిలా,పిశగచం

లా ప్రవర్ితంఛి జనాలను దూరం చేసి తన దీక్షక్ు భ౦గం క్గక్ుండా క్గప్గడుక్ొనేవగరు. అలాంటివగర్ిలో నరసో బా సగవమి వెైదానాథ ఒక్రు. సూటిగగ బాలునిలా
మాటాలడేవగరు. ఎప్ుుడు మతవిదాన చరాలేవీ చేసేవగరుక్గదు. ఉదయ్ం చేతిలో ఒక్ లోటా ప్టటుక్ొని తిర్ిగేవగరు. నదిక్త సగినానిక్త వెళ్ల ఒళల ంతా మటిు ప్టిుంచి
గంటలక్ొదీు గజసగినం చేసేవగరు. ఆలయ్ాలక్ు వెళళటం క్గని ప్గదుక్లను ప్ూజించటం క్గని ఉండేదిక్గదు. ఎవర్ెైనా ఇదేమిటిఅని అడిగితే తనను దయ్ాం ప్టిు
ఆప్నులు చేయ్నివవటం లేదనే వగరు. ఎవర్ెైనా ఇంటిక్త భోజనానిక్తఆహావనిసేత దక్షిణగగ ర్ెండే ర్ెండు పైసలు తీసుక్ొనేవగరు. ఇలా వచిున డబుిను
ఒక్నమమక్సుతనిక్త అప్ుగించి, తానే ల క్ులు ర్గసేవగరు. ఒక్సగర్ి వగసుదేవ సగవమి వగడిలో మక్గం గగ ఉంట ముఖా శిషుాడు గండా మహార్గజ్ వెైదానాథ తో
ఆయ్న దగా రుని డబుితో విశేష ప్ూజ చేయ్మని సలహా ఇచాుడు. అందర్ిక్ీ ఎప్ుుడూ చపుసమాదానమే “ఆ డబుి మా తముమడిని చూడటానిక్త వెళళట
క్ోసం జాగరతత చేసుక్ొనాిను ఖరుుపటు ను “అనాిడు. అక్ుడి వగరు గండా తో “ఆయ్న వేళాక్ోళానిక్త చపేుమాట అది. ఇక్ుడినుంచి ఆయ్న ఎప్ుుడూ క్దిలి
వెళళటం చూడలేదు “అనాిరు. చివర్ిక్త వగసు దేవ సగవమి చవిన ఈవిషయ్ం వేశగరు అందరూ క్లిససి. ఆయ్న. “ఆయ్నుి మీర్ెవరూ సర్ిగగ అరుం చేసుక్ోలేదు.
దయ్ాం ప్టిుంది అని ఆయ్న అనిదానిక్త అరుం భగవంతుడు తనుి బంధించి ఉంచుతునాిడు అని అరుం. సో దరుడి దగా రక్ు వెడతాను అంటే తన భౌతిక్ శర్లరం
రదుు అవటం అని భావం. ఆయ్న మహాజాఞని ఆయ్నమాటలు సగమానుాలక్ు అరుం క్గవు. ఆడబుి తన ఉతత రక్తరయ్లక్ోసం అని అరుం “అని వివర్ించారు.
వెైదానాథని పిలిచి “న్న దగా రుని డబుిలో 7రూప్గయ్లు ఖరుుపటిు, మిగిలిన ఒక్ురూప్గయి న్న సో దరుడిని చూడటానిక్త

వెళళళదానిక్త ఖరుు పటటు

“అనాిరు వెైదానాథ ఒప్ుుక్ునాిడుక్గన్న మాహాప్ూజ చేయ్టానిక్త “ఆ దయ్ాం అంగలక్ర్ించలేదు “అనాిడు. సగవమి “ఐతే ఆ దయ్ాానోి ఒక్ు ర్ోజుమాతరం
నినుి వదిలిపటు మని అడుగు “అనాిరు. సర్ే అనాిడు ఆయ్న. ప్ూజ బరహామండంగగ జర్ిగింది ఊర్ివగరందర్ిన్న వెైదానాథ ప్ూజా ప్రసగదం తీసుక్ోవటానిక్త
రమమని సగవమి క్బురు చేయించారు. ఆయ్న దగా రుని ఏడురూప్గయ్లు అంతమందిక్త ప్రసగదం పటు టానిక్త ఎలా సర్ిప్ో తాయ్ని అందర్ిక్ీ సందేహం ఆశురాం
క్లిగగయి. ఎవర్ిక్త తోచినటట
ల వగరు ఆహారప్దార్గులు వగెైర్గ ప్ంపించి,వేలాది భక్తజనం ప్గలొాని మహాప్ూజ చూసి తర్ించి వెైదానాథ ప్రసగదం క్డుప్గర్గ
ఆరగించారు. ఏర్గుటల ను సగవమితో క్లిసి వెద
ై ానాథ ప్రావేక్షిసత ూ అందర్ిన్న ప్లక్ర్ించారు. జనం క్ళళలోల ఆనందం తాండవ మాడింది.
శ్రీ అకకల్ కోట్ మహారవజ్
1905 లో ప్ండర్ిప్ురం నుండి వగడమ వెడుతుండగగ క్మలాప్ురందగా ర చేతులు మోక్గళళవరక్ు ఉని బలిసుు డైనఒక్సగవమి మహార్గజ్ వగసుదేవ సగవమి
క్లలో క్నిపించి “దేశమంతా తిరుగుతునాివు క్వితవం ర్గసుతనాివు. నా మీద న్నక్ు దృష్ిుప్డలేదా ?”అని ప్రశిించాడు. నిదరలేచి తనక్ు క్లలో క్నిపించిన
ఆసగవమి ఎవరు అని దతత ప్రభువును అడిగగడు “ఆయ్నే అక్ుల్ క్ోట్స మహార్గజ సగవమి. ఆయ్నుి నువువ దర్ిశంచి ఆయ్న జీవిత చర్ితర నువువ ర్గయ్ాలని
ఆయ్న క్ోర్ిక్ “అని తలిప్గడు. వగసుదేవ సగవమి “నా చేతి క్లం దతత సగవమిప్గదాలక్ే క్ే అంక్తతం.మీరుఆజాఞపించి ఆయ్న గుర్ించి సమగరసమాచారం అందిసేత
వగర్ి చర్ితర ర్గసగతను “అనాిరు. “అయితే అక్ుల్ క్ోట్స వెళ్ల ఆయ్నుి దర్ిశంచు “అని హితవు చప్ుగగ అక్ుల్ క్ోట్స వెళ్ల సగవమి సమరు ను దర్ిశంచారు సగవమి
సమరు అక్ుల్ క్ోట్స సమరుసగవమిమహార్గజ్ అంటారు. ఈయ్నక్ూడా దతాతతేరయ్ అవతారమే. వీర్ిక్త క్ర్గిటక్ మహార్గషు ల
ర లో వేలాదిమంది అనుచరులునాిరు.
అలాగే అక్ులోుట్స మహార్గజ్ చర్ితర ర్గశగరు
వగసుదేవగనందసగవమి ఇలా ప్రముఖ జాఞనులతో సత్ంబంధాలు క్లిగిఉనాిరు ష్ిర్్ల సగయిబాబా వగసుదేవ సగవమిని తన సో దరులు అని చపేువగరు. ఈయ్నా
దతాతతేరయ్ అవతారమే క్దా. శ్రర బరహమ చైతనా గ డావ లేక్ర్ మహార్గజ్, శ్రర గులాబ్ ర్గవు మహార్గజ్ లక్ుక్ూడా వగసుదేవ సగవమి అంటే ప్రమ గౌరవం.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

శ్రర వగసుదేవగనంద సరసవతి మహార్గజ్ క్ొందరు దివా ప్ురుషుల, నదీమతలులల దివగాతమల దరశన౦.
నిరమల –ఒక్సగర్ి సగవమి గృహసగతశరమం లో ఉండగగ వగడమ నుండి ఇంటిక్త తిర్ిగి వసుతంటే ఒక్ దివాలోక్ మహిళ క్నిపించి,”సగవమీ నాక్ు పేరు పటు క్ుండా,
ముందుక్ు వెళళక్ండి “అని క్ోర్ింది. ఆమె తనగగరమం మంగోన్స దావర్గ ప్రవహించే నదీమతలిల అని గరహించి, ఆ నదిక్త ‘నిరమల “అని నామక్రణ౦ చేశగరు. ఆ
దివా సీత ి సంతోష్ించి అదృశామెైంది. అప్ుటినుంచి ఆనది “నిరమలానది “గగ ప్రసిదు ి చందింది.
క్ృషణ –క్లియ్ుగం లో శ్రర దతాతతేయ్
ర సగవమి ర్ెండు అవతార్గలలో క్ృష్గణనది తో సంబంధం ఉనిది. శ్రర ప్గద వలల భ అవతారం లో క్ృష్గణనది ర్ెండుప్గయ్లమధా
ఉని దీవప్ం లో చాలాక్గలం గడిప్గరు. ర్ెండవది అయిన శ్రర నరసింహ సరసవతి అవతారం లో నరసో బా వగడిలో క్ృష్గణ, ప్ంచనదీ సంగమ క్షేతరం లో 12 ఏళళళ,
క్ృషణ ఉప్నది భీషమ నది,అమరర్గజ నదితో క్లిసే తీరం గగణగగప్ుర౦ లో 36సంవత్ర్గలు గడిప్గరు. ఇలా దతాతతేరయ్ అవతార్గలతో క్ృష్గణ నదిక్త ప్రతేాక్
అనుబంధం ఉనిది. చాలాక్గలం గగ భక్ుతలు వగసు దేవ సగవమిని క్ృష్గణనదిపై శిఖర్ిణీ వృతత ంలో ఒక్ సోత తారని శంక్ర్గచారా, జగనాిథ ప్౦డితుడు గంగగనదిపై
ర్గసిన “ గంగగ లహర్ి “లాగగ ర్గయ్మని క్ోరుతునాిరు. అంతక్ు ముందే నరమదాలహర్ి ర్గసి ఉనాిరు సగవమి. గగణగగప్ురం వెడుతూ౦డగగ సగవమి క్త క్ృష్గణనదీ
మాత క్నిపించి తనపై క్ృష్గణలహర్ి ర్గయ్మని సూచించింది. అప్ుటిక్ప్ుుడు అప్రయ్తింగగ ఆశువుగగ 51 శోలక్గలు చప్గురు సగవమి. విని ప్రవశించి
క్ృష్గణమాత”ఇక్ చాలు “అని చపిు అదృశామెైంది.

తంజావూరు లో చాతుర్గమసాదీక్ష చేసి, క్ృష్గణ నది మీదనుంచి వసుతండగగ
ఫగలుాణ శుదు చతురుశి వచిుంది. మర్గిడు ప్ౌరణమి నాడు య్తీందురల
నియ్మమ ప్రక్గరం క్షవరం చేయించుక్ోవగలి. ఆక్లి బాగగ వేసి సమీప్ గగరమం
లో తగిన ప్రదేశం క్ోసం వెదిక్తతే, గగరమసుతలు సహక్ర్ించక్ప్ో గగ యిగతాళ్
చేశగరు.

క్ృషణ వేణి తో “అమామ !న్నపై నేను చూపించిన గౌరవగనిక్త ఇది

ఫలితమా. నాక్ు క్తంచితు
త అయినా ప్రతుాప్క్గరం చేయ్లేవగ ?ర్ేప్ు నాక్ు
ముండనం క్ుదరక్ప్ో తే, ఇక్ ఎనిడూ చాతుర్గమసా దీక్ష చేయ్ను.
సనాాసగనిి

విసర్ిీసత గను.

ఇక్

భవిషాతు
త లో

న్న

మాట

వినను. “.అనాిరు.నదీమాత ఆ ర్ోజు ర్గతిర సగవమి క్లలో క్నిపించి “ ర్ేప్ు
న్న దీక్షా విరమణక్ు తగిన ఏర్గుటట
ల చేసి నేను ప్రతుాప్క్గరం చేసత ునాిను”అని
అభయ్ మిచిుంది.. అదే ర్గతిర ఊర్ి పదు ల క్ు క్లలో భయ్ంక్ర రూప్ం లో
నదీ మాత క్నిపించి ”సగవమిని అవమాన ప్రచటం గ ప్ునేరం ఆయ్నక్ు
మీరు క్షమాప్ణ చప్ుండి. ఆయ్న దీక్షా విరమణక్ు ప్ూర్ితగగ సహక్ర్ించండి.
లేక్ప్ో తే నాక్ు ఆగరహం వచిు మిమమలని అందర్లి సరవ నాశనం చేసత గను
జాగరతత “అని తీవరంగగ మందలించి మారా దరశనం చేసింది. మర్గిడు వగరంతా
నిదరలేచి తమక్లను గుర్ించి ఒక్ర్ిక్ొక్రు చప్ుుక్ొని, అమాంతం సగవమీజీ ని
చేర్ి క్గళళపై ప్డి క్షమించమని ప్గరర్ిుంచి, చంప్లేసుక్ొనాిరు. వెంటనే శిర్ో ముండనానిక్త తగిన ఏర్గుటట
ల చక్చక్గ చేసి దీక్షా విరమణక్ు ప్ూర్ితగగ సహక్ర్ించారు.
ఆ ర్ోజే వెళ్ల ప్ో వగలి్న సగవమి వగర్ి అభారునపై ప్ది హేను ర్ోజులు అక్ుడే ఉండిప్ో య్ారు.
నరమద-ర్ెండేళళళ హిమాలయ్ాలలో గడిపి సగవమి గంగగనదీ తీరం బరహామవరత ం లో ఉనాిరు. ఒక్ర్ోజు సవప్ిం లో నరమదానది దరశనమిచిు మర్ిక్ొంతక్గలం తన
సనిిధిలో ఉ౦డమని క్ోర్ింది.ఆయ్న పదు గగప్టిుంచుక్ో లేదు. ఒక్ బారహమణుడు చరమ వగాధితో బాధప్డుతుంటే సగవమీజీ ప్గదతీర్గునిి తీసుక్ొంటే తగిాప్ో తుందని
సలహా ఇచాుడుఒక్గయ్న. సగవమి ఎప్ుుదూఎవర్ిక్ీ ప్గదతీరుం ఇవవటానిక్త అంగలక్ర్ించలేదు. ఒక్సగర్ి సగవమి ఏమరుప్గటటగగ ఉంటూ ర్గసుక్ొంటట౦ టే ఆ
బాప్డు అమాంతం ప్గదాలపై న్నరుప్ో సి క్డిగి ప్గద తీరుం తాగి ఒళళంతా ప్ూసుక్ొనాిడు. ఎందుక్ు అలా చేశగవని సగవమి ప్రశిిసేత జర్ిగింది చపిు క్షమాప్ణ
క్ోర్గడు. ఆ వగాధి సగవమీజీక్త అంటటక్ొనిది. ర్ోజూ గంగగసగినం చేసత ునాి దురదలు, ప్ుళళళ బాధ తగా టం లేదు. దతాతతేరయ్సగవమి క్లలో దరశనమిచిు
మయడుర్ోజులునరమదా నదిలో సగినిసేత నివగరణ అవుతుందని సూచించాడు. వెంటనే సగవమి నరమదానది నాభి అయిన నామవగర్ వెళ్ల నరమదా నదీ
మాతను ప్గరర్ిుంచి సోత తరం ర్గశగరు. చాలా చాతుర్గమసగాలు నరమదా తీరం లోనే చేసి, తన అంతిమ య్ాతర క్ూడా నరమదా తీరం లోనే చేయ్ాలని సంక్లిుంచారు.
అంతటి అనుబంధం,సగనిిహితాం

ప్వితర నరమదా నదీ మాతతో

యిేరుడింది.

నరమద సగవమీజీ ని

క్నిక్ొడుక్ుగగ చూసింది. ఆయ్న భిక్ష

చేసత ునిప్ుుడు బణుక్ు మంతారనిిచబ్బతే ఆయ్న దానిి వృదిు చేశగరు. దక్షిణాది భోజనం దొ ర్ిక్ే ఇళళళ చూపించింది. నదిలో ప్ రబాటటన జార్ిప్ో యిన వంట
ప్గతరను మళ్ళళ అందించింది. నదీమతలులలను ఆయ్న ప్గరణం ఉని వగర్ిగగ భావించి ప్ూజించారు. ఆ నదులపై సోత తారలు ర్గసి భక్తత చాటటక్ొనాిరు.
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పినాక్తని -1907 నడి వేసవిలో తమిళనాడులోని పినాక్తని నది తీరం పై వెడుతుంటే అధిక్ చైతర ప్ౌరణమి వచిుంది. ముండనం చేయించుక్ొని సగినం చేదామని
అనుక్ొంటే నదిలో చుక్ు న్నరు క్ూడా లేదు. అక్ుడి బారహమణుడు నదీ గరాం లోతుగగ తరవువతామని, ఆ చలమ న్నటిలో లో సగినించమని క్ోర్గరు. అలానే అని
సగవమి చలమను చేరగగనే అందులోని న్నరు ఉతు
త ంగం గగ పర్ిగింది. క్రమంగగ పర్ిగి గుండ లోతు జల ఏరుడింది. అందులో దిగి హాయిగగ అఘమరషణ సగినం
చేశగరు సంతృపిత గగ. పినాక్తని పై క్ృతజఞ తతో ఆయ్న నోటినుండి అక్సగమతు
త గగ ఆశువుగగ క్విత వెలువడింది –దాని భావం
“అధిక్ చైతరమాసం ప్ౌరణమి నాడు క్ుంగి క్ృశించిన పినాక్తని మాత, క్షణం లో క్రమంగగ వృదిు చంది, నా ప్వితర ముండన సగినానిక్త తోడుడింది. అందరూ ఆమెను
అర్ిుంచి తర్ించాలి.
నర నార్గయ్ణ మునుల దరశనం –నాలా వ చాతుర్గమసా దీక్ష లో సగవమి బదర్ల నార్గయ్ణ క్షేతారనిక్త నడిచి వెడుతునాిరు. దార్ిలో ఒక్ పదు అగగధానిి క్పిువేసత ూ
ప్రవత శిఖరం పర్ిగి దార్ిక్త అడు్ నిలిచింది. ముందుక్ు వెళాళలా వదాు అనే సందేహం లో సగవమి ఉండగగ, ఇదు రు మనుషులు శిఖరం దిగుతూ క్నిపించారు.
వగరు “సగవమీ !ఈ దార్ి చాలా ప్రమాదక్రం. వెడితే చావు క్ొని తచుుక్ొనిటేల . “అని హెచుర్ించారు ఆ జంట. “సగవములూ !నేను నర
నార్గయ్ణమునులను దర్ిశంఛి, ప్ూజించటానిక్త వచాును. నా ప్గరణం ప్ో యినా ఫరవగలేదు వగర్ిదుర్లి చూసి ప్ూజ చేయ్క్ుండా మాతరం వెనక్తు వెళళనే వెళళను
“అనాిరు సగవమి. అనగగనే వగర్ిదురూ అదృశామయ్ాారు. అలా సగవమి నరనార్గయ్ణ మునుల దరశనం తో తర్ించారు బదర్ల క్షేతరం లో.

అశవతాుమ-చివర్ి చాతుర్గమసా దీక్షక్ోసం సగవమి చిక్లాడ నుంచి గరుడేశవర్ వెడుతూ,
ఒక్దటు మెైన భయ్ంక్రం ప్రమాద భర్ితమెైన అరణాం గుండా నడిచి వెడుతునాిరు. శూల
ప్గనేశవరం(తిరశూల ప్గణి ఈశవరుడు ) దాటాక్, గుర్ితంచదగిన అడుగులుని బాట ఎక్ుడా
క్నిపించలేదు. అంటే ఇది వరక్ెవవరూ ఈదార్ిలో నడిచిన గురుతలు లేవు దానిి ప్టటుక్ొని
ముందుక్ు వెళళటానిక్త. ఏ అడవి మనిష్ీ క్నిపించలేదు వెంట ఉండి ఆ క్ీక్గరణాం దాటి౦చ
టానిక్త. ఇంతలో ఒక్ ఆటవిక్ుడు అక్సగమతు
త గగ క్నిపించి “సగవమీ !ఈ అడవి దాటి౦చ టానిక్త
ననుి సగయ్ం చేయ్మంటార్గ ?”అని అడిగగడు. సర్ే అనాిరు సగవమి “అయితే సగవమీ ! నా
వెనక్గలే నడవండి. లేక్ప్ో తే దార్ి తపేు ప్రమాదం ఉంది “అని జాగరతతలు చపిు దార్ి చూపిసత ూ
మారా దరశనం చేసత ూ, గరుడేశవర దేవగలయ్ం క్నిపించగగనే దానిి చూపించి, క్రమంగగవెళ్ల ప్ో యిే
ప్రయ్తిం చేశగడు ఆ ఆగ౦తక్ుడు. అతడి ప్రవరత న అనుమానం క్లిగి సగవమి వెంటనే”బాబయ!
నువెవవరు ?న్న క్థాక్మామీషు చప్ుు “అని అడిగగరు “నేను అశవతాుమను “అని ఒక్ే ఒక్ుమాట చపిు అతాంతవేగం గగ క్దిలి అదృశామయ్ాాడు
అశవతాుమ”.సప్త చిరంజీవులలో అశవతాుమ ఒక్డు. మిగతా ఆరుగురు- బలిచక్రవర్ిత, హనుమంతుడు, విభీషణుడు, క్ృప్ుడు,ప్రశుర్గముడు, వగాసుడు.
క్ొనిి ఆలయ్ాలలో సగవమీజీ లనుక్ూడా మయల విర్గట్స లను ముటటుక్ొని అర్ిు౦చ టానిక్త అంగలక్ర్ించరు. అలాంటివగటిలో బడర్లనార్గయ్న, తిరుమల బాలాజీ
దేవగలయ్ాలునాియి. తిరుప్తి వెంక్టేశవర దేవగలయ్ంలో ఒక్సగర్ి అరుక్ులు సవయ్ంగగ సగవమీజీని గర్గాలయ్ం లోక్త ఆహావనించి ఆయ్న బాలాజీ విగరహానిి
తాక్త అర్ిు౦చే దాక్గ గౌరవం గగ నిలబడే ఉనాిరు. అనునితాంసగవమి వగసు దేవగనంద మహార్గజ్ తన ఇషు దైవం శ్రర దతాతతేయ్
ర
సగవమితో సంభాష్ిసత ూనే ఉంటారు.
అనుమతులు సలహాలు ప్ ందుతూనే ఉంటారు.

15 బరహమశ్రర మలాలది చందరశేఖర శగసిత ి
ప్ౌర్గణిక్ ప్రవచన సగరవభౌమ

నోి

విశేష్గర్గులను

ఉప్నిషత్,ప్ుర్గణాల

బహు

గరందాలనాధారంగగ

వివర్ిసత ూ

వేద,

ఆంతర్గానిి జయడిసత ూ, ప్రతిదానిక్ీ ఉప్ప్తిత చూప్ుతూ

వేదాంత,

వగాస వగల్లమక్త

హృదయ్ాలను ఆవిషుర్ిసత ూ, అందుక్ు భినింగగ ఎవర్ెైనా ర్గసినా,ప్లిక్తనా,తీవర నిరసన తలుప్ుతూ
సంసుృత మయల౦ లో ఉని భావగనిక్త సర్ితూగే తలుగు క్వుల ప్దాాలను హాయిగగ చదివి
క్ెైమోడుుతూ, మహాక్వి తిక్ునక్ూడా, వగాస హృదయ్ానిి అరుం చేసుక్ోనిని సందర్గానిి నిరాయ్ంగగ
బయ్టపడుతూ, వగాస హృదయ్నిి గ ప్ుగగ చాటిన ప్దాాలను ఉచైుశవరం తో గగనం చేసత ూ, క్రుణశ్రర
ప్దాాల ర్గమన్నయ్క్తావనిి వివర్ిసత ూ, ధూరీటి భక్ీత గర్ిమను శగలఘిసత ూ, క్గలిదాస అతిలోక్ క్వితావనిి
ఉదాహర్ిసత ూ, చమతాురం జయడిసత ూ భక్తతభావ రసో లాలసంగగ గగ౦గ ఝర్ల వేగంతోఅమృత తులాం గగ
ప్రవచనం చేసే నేరుు బరహమశ్రర మలాలది చందర శేఖర శగసిత ి గగర్ిది. ఇదంతా తమతాతగగరు బరహమశ్రర మలాలది
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ర్గమక్ృషణ చయ్నులుగగర్ి శ్రర దతాతతేరయ్ సగవమి అనుగరహ౦గగ భావిసగతరు. వగర్ి ప్గరరునా శోక్గలతోనే ఒక్ గోప్ుఆధాాతిమక్ భయమిక్ను సృసిుసత గరు. అందులో ప్రవేశిసేత
వగరు మలాలది వగరు క్గనేక్గరు అప్ర్గ శుక్ులు, ప్ర్గశరులు, సూతులు, అనిపిసత గరు. అలాంటి మహా మహుని జీవిత విశేష్గలను తలియ్ జేయ్టమే నేను
చేసే ప్రయ్తిం.

శ్రర చందర శేఖర శగసిత ి గగర్ి తలిదండురలు శ్రరమాన్స దక్షిణా మయర్ిత దంప్తులు. తాతగగరు
ర్గమక్ృషణ విదవత్ చయ్నులుగగరు. శగసిత గ
ి గరు 22-8-1925 క్ోరధన నామ సంవత్ర
భాదరప్ద తదియ్ నాడు గుంటూరు జిలాల సతత నప్లిల తాలూక్గ క్ోసూరు మండలం
హస్నాబాద్ లో జనిమంచారు. గుంటూరుజిలాల అమర్గవతిలో నివగసం. ప్ుర్గణ ప్రవచన,
ప్రబో దాధాాప్నాలే వగర్ి వృతిత . య్వవనం లో వేదం, తరుం, మీమాంస శౌరత, సగమరత ,
వగాక్రణ, వేదాంత సగహితా శగసగతలను మహామహుల ైన వేతతల వదు అధాయ్నం చేశగరు.
వీటిలో నిష్గణతులయ్ాాక్ తాతగగర్ి మారా ం లో భాగవత భారత ర్గమాయ్ణ ప్ుర్గణ ప్రవచనం
ప్గరరంభించి వేలాది ప్రవచనాలు చేశగరు. 19వ ఏటనే సవగగరమం లో ర్గమాయ్ణం పై
ప్రవచనానిి మహా ప్ండితుల ఎదుట చేసి తన సతాత చాటటక్ొనాిరు. తర్గవత క్వి సగమారట్స
విశవనాథ సతానార్గయ్ణ గగర్ి అధాక్షతన విజయ్వగడలో అదుాత ప్రవచనం చేసి
అందర్లి

ఆక్టటుక్ొనాిరు.

ప్రవచనం

లో

శగసిత ి

గగర్ి

దయ రణి

విలక్షణమెైనదని,

సర్ోవతుృషు మెైనదని అందరూ ప్రశంసించారు. ర్గమాయ్ణ భారత భాగవతాదులేక్గక్ శ్రర
దతాతతేరయ్ సగవమిపై క్ూడా ప్రవచనాలు చేశగరు. క్రమంగగ ఇంతింతై వటట డింతయిై ఆనిటట
ల
ప్రవచనం లో విశవరూప్ం ప్రదర్ిశంచి, తమ విర్గట్స సతాతను రుజువు చేసుక్ొనాిరు ‘
సంసుృత తలుగు లోని అష్గుదశ ప్ుర్గణాలపై గ ప్ు ఆధిప్తాం సగధించారు శగసిత గ
ి గరు. అన్ని క్రతలామలక్గలే వగర్ిక్త. హూామన్స క్ంప్ూాటర్ లాగగ ఏదైనా
వెంటనే సుుర్ించి వివర్ించటం శగసిత గ
ి గర్ి విశిషు లక్షణం. అందుక్ే వగర్ిక్త “ప్ుర్గణ వగచసుతి “అనే అరుదైన బ్బరుదు లభించింది. భదారచల సీతార్గమ క్లాాణం,
తిరుమల శ్రరవగర్ి బరహో మత్వగల సమయ్ం లో శగసిత ి ప్రతాక్ష ప్రసగర వగాఖాానం, లక్షలాది మందిని ఉరూ
ర త లూగించింది. ఎందర్ిక్ో ఒజీ బంతి గగ నిలిచింది. తిరుమల
దేవసగునం తరఫున ఆందర ప్రదేశ ప్రభుతవ ఆహావనం పైనా మలాలది వగరు చేసిన ప్ంచాంగ శరవణ౦విలక్షణం, అదివతీయ్ం. దూర దరశనిలో

హిందూమతం

మొదల ైన ఆధాాతిమక్ అంశగలపై వేసిన ప్రశిలక్ు వగరు చపిున సమాధానాలు సమాదరణీయ్ాలు,, సముచితాలు, విశేష్గలు క్ూడా. ఇలాంటి క్గరాక్రమం “ధరమ
సందేహాలు “గగ” ధరమ సూక్షాలు”గగ శ్రర వెంక్టేశవర భక్తత చానల్ లో క్ూడా ప్రసగరమెై వగర్ి దార్ిమక్ వివేచనా దృష్ీు, తీరుు లక్ు పేక్ష
ర క్ జనులు న్నర్గజన౦ ప్టాురు.
తిరుమల తిరుప్తి దేవసగునం వగర్ి ప్ుర్గణప్రవచన క్ళాశగలక్ు పిని
ర ్ప్గల్ గగ ప్నిచేసి, ఎందర్ిక్ో మారా దరశనం చేశగరు. శగసిత ి గగర్ి ప్రవచనాలు రచనల క్ు
“అభినవ వగాస “ అనే సగరుక్ బ్బరుదు లభించింది. ప్రవచన, ప్ంచాంగ శరవణాలను నితాజీవితం తో అనుసంధించి, చమతాురం, హాసా రస౦ రంగర్ించి చప్ుటం
రమాంగగ ఉంటటంది. వింటటని క్ొదీు వినాలనే అనిపిసత ుంది. హనుమాన్స లాగగ ఒక్ వేదాంత విషయ్ానుించి మర్ో దానిక్త దానినుంచి మర్ో ధరమసూక్షానిక్త
దూక్త మనల్లి తమతో ప్గటట దూక్తసత గరు. గ ప్ు చలన శ్రలత,తాదాతమయరత వగర్ి ప్రవచనం లో ఉంటటంది. ఖంగుమనే ఆ క్ంఠం దేవగలయ్ ప్రణవ ఘంటానాదమే.
అదే వగర్ి ప్రతేాక్త.
మలాలది వగర్ి శక్తత సగమర్గుయలక్ు తగిన గౌరవ ప్ురసగుర్గలు లభించాయి. శ్రర ర్గజాలక్షమమ ఫౌండేషన్స ప్ురసగురం 2005లో అందుక్ునాిరు. ఒక్ లక్ష రూప్గయ్ల
నగదు, సనామనం తోప్గటట శగసిత గ
ి గర్ిక్త క్గనుక్గగ అందించారు. అమెర్ిక్గ నుా జెర్్ల లోని తలుగు ఫైన్స ఆర్ు్ స సైటీ వగర్ి తరఫున డాక్ుర్ వి క్ే ర్గవు, డాక్ుర్ జయాతి
ర్గవు దంప్తులు మలాలది శగసిత గ
ా రు శివగనంద మయర్ిత
ి గర్ిని సనామనించి 2 వేల డాలరల నగదును క్గనుక్గగ అందజేశగరు.క్గన్న శగసిత గ
ి గరు ఆ భార్ల మొతాతనిి సదు
గగరు విశగఖలోని భీముని ప్టిం లో నిరవహిసత ుని “సనాతన ధరమ చార్ిటబుల్ టరస్ట్ు “క్ు అందించి ఆసంసు ధార్ిమక్ క్గరాక్రమాలక్ు తోడుడిన దొ డ్
హృదయ్ంచాటారు.
శృంగేర్ి శంక్ర మఠం వగరు “సవాసగచి “బ్బరుదు ప్రదానం చేసి గౌరవించి సతుర్ించారు. సదు
ా రు శివగనంద టరస్ట్ు వగరు “ఎమి నెంట్స సిటిజెన్స్ అవగర్్ “ అందించి
ఘనంగగ సతుర్ించారు. ప్రతి ముఖా నగరం సగహితా సంసు వగర్ిని సనామనించి గౌరవించింది. శృంగేర్ి పీఠ౦ శగసిత గ
త ను గుర్ితంచి ఆతీమయ్ులను
ి గర్ి విదవతు
చేసుక్ొనిది. క్ేందర ప్రభుతవం అతుాతత మ ప్దమ ప్ురసగురం తవరలో అందించాలని, శతాధిక్ ఆయ్ుసు్తో ఆర్ోగాంగగ శగసిత ి గగరు ఉండాలని క్ోరుక్ుందాం..
శగసిత ి గగరు 1-భారతము ధరమ సూక్షమ దరశనం 2-క్ృషణ లహర్ి –సేవచాునువగదం, ర్గమాయ్ణ రహసా దర్ిశని గరంథాలు రచించారు. ఇవిక్గక్ ర్గమాయ్ణ
రహసాము, భాగవత తతవము క్ూడా ర్గశగరు.
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16 అవధూత నిటు ల ప్రక్గశం గగరు

అవధూత నిటు ల ప్రక్గశం గగరు య్ానాం క్ు ఆయ్న 50 వ ఏట వచిునప్ుుడు తన చినితనం లో చూశగనని శతావధాని శ్రర చళళపిళళ వెంక్ట శగసిత గ
ి గరు ర్గశగరు.
అప్ుటిక్త ప్రక్గశం గగర్ిక్త క్విగగ గుర్ితంప్ులేదు. ఆయ్నను ఎవరూ ఎరగరు క్ూడా. అలా ఒక్ర్ోజున ఆయ్న తనక్ు క్ొదిుర్ోజులోల క్వన శక్తత క్లగబో తోందని, దానిని
ప్ర్ిశ్రలించమని య్ానాం లోని ప్రముఖులతో చప్ుుక్ొనాిరు. శగసిత గ
ి గర్ి ప్ుటిునూరు క్ూడా య్ానాం. య్ానాం దేవగలయ్ం దగా రు ఆసక్తతక్ల వగరందరూ

ర్గవచుునని ప్రక్గశం గగరు ప్రక్టించారు. ఊర్ి పదు లు ఎవవరూ ఆయ్నమాటలు లక్షా పటు లేదన్న, ల ైట్స తీసుక్ోనాిరన్న ఎవరూ ర్గలేదన్న, ఎవర్ో ప్ది మంది
“లాక్గయ్ లూక్గయ్ గగళళళ “మాతరమె వచాురని శగసిత గ
ి గరు చప్గురు. నిటు లవగరు ఆశువుగగ, ధార్గళంగగ చపిున ప్దాాలను వినటం మాతరమె క్గక్
అప్ుటిక్ప్ుుడు తాను ప్ుసత క్ం లో ర్గసుక్ొనాినన్న చళళ పిళళ వగరు చప్గురు.అందులోని క్వితవంక్ూడా చాలా గ ప్ుగగ ఉందన్న వగర్ిక్ీరతనలు చాలామందిక్త
క్ంఠోప్గఠం గ వచుునన్న శగసిత గ
ి గరు ఉవగచ. తమక్ు గురుతని క్ీరతనలు ఆయ్న తలియ్జేశగరు.
ఆదితాళం లో క్ీరతన –”హర్గ నినేి నమిమనానుగదర్గ అనుప్లల వి –క్రుణాక్ర ప్ురహర న్నప్గద మును నమిమనానుర్గ
మొరక్ుు చుంటినిర్గ “అని సగగుతుందని ప్గరసయ్తి తో క్ీరతన మనోజఞంగగ ఉందన్న శగసిత గ
ి గరనాిరు. అయ్న క్ీరతనలు భదారచల ర్గమ దాసు గగర్ి క్ీరతనలాగగ

మనోహరంగగ ఉంటాయ్నాిరు. నిటు ల వగర్ి సవగగరమం పదాుప్ురం క్గవచుునన్న తనక్ు తలిసినప్ుటి నుండమ ఆయ్నక్ు సవగగరమం లేదన్న భారాను క్ూడా వదిలేసి
ర్ోజుక్ో గగరమం లో తిర్ిగేవగరన్న చప్గురు. సంతానం అసలే లేదు. క్ుల నియ్మం ప్గటించక్ుండా అనిి వర్గణల వగర్ిళళలో భోజనాలు చేసత ూసగర్గక్ు అలవగటట
ప్డా్రని చప్గురు. భోజనమునాి లేక్ునాి మందు ఉంట చాలు.

య్ానాం వచిునప్ుుడు నిటు లవగర్ి మక్గం సగర్గ క్ొటేు అని చళళపిళళ వగరు జాఞప్క్ం చేసుక్ొనాిరు. ప్లల క్గరులు భోజనం తచిు పటేువగరు. చేప్లు మాంసం

పటేువగరుక్గదు. భయ్ం తో మాలలు ఆయ్నక్ు భోజనం పటు లేదనాిరు. క్ొదిుక్గలం బారహమణులు పిలిసేత వెళ్ల తినేవగరు,క్గన్న చివర్ిక్త ఆయ్న ఆతిధాం అంతా ప్లల
క్గరులదే.అనిం క్ంటే మదామే పియ్
ర ం ఆయ్నక్ు. అవదూతలక్ు మదాం నిష్ేధం క్గదని తన చిని తనం నుంచీ తలిసిన విషయ్మే అనాిరు శగసీత జీ
ి .

నిష్గ దారుడే అయినా నిటు ల అవదూతగగర్ిక్త సంబంధించిన క్ొనిి విచితర గగధలు ప్రచారం లో ఉనాియ్నాిరు శగసిత ి గగరు. ఇందులో క్ొనెైినా య్దార్గులే అని

తాము నమిమనటట
ల చప్గురు. ఆయ్నుి తరచుగగ సేవించేవగరు ప్లల క్గరులు అనే అగిిక్ులక్షతిరయ్ులు. అధిక్భక్తతతో సగర్గ సమరుణ చేయ్టం వలన ఆయ్నక్ు
అదొ క్ క్ుతిగగ మార్ింది. దానితో క్తక్ుే క్తు తనమయ్తవం ఏరుడేది.సగర్గ క్ొటటు దగా రక్ు వెళ్ల “క్గసత ప్ యిా “అనిఅదిగితే “లేదు ప్ో “అని చిర్గక్ు చూపిసేత “సర్ే

లేక్ుండా నే ప్ో తుందిలే “అని వెళ్ల ప్ో యిేవగరట. ఈమాట అని క్ొంచం దూరం వెళళగగనే క్ొటటువగడు జాడమలల ో సగర్గ చూసుక్ొంటే చాలాభాగం ఖాళ్ళ గగ క్నిపించేదట.
అప్ుుడు ఆయ్నమాట మహిమ అరుమెై, వెళ్ల క్గళళమీద ప్డి వేడుక్ొంటే, క్నిక్రంచూపితే జాడమలు మళ్ళళ ఫుల్ గగ నిండా ఉండేవట. ఆ క్గలం లో ఆయ్న తృపిత గగ

తాగే సగర్గ ఖర్లదు క్ేవలం అణనిర అంటే ఒక్టినిర అణా మాతరమె. య్ాచక్ుడు అనుక్ోని ఆయ్నక్ు ఎవర్ెైనా డబుి ఇసేత ప్రక్గశంగగరు తీసుక్ొనే వగరుక్గదు.
మర్ల బలవంత పడితే అణనిర మాతరమె ప్ుచుుక్ొని మిగిలింది అక్ుడే వదిలేసి వెళ్ళప్ో వటం చాలామంది చప్ుగగ తాము వినాిమని శగసిత గ
ి గరనాిరు. మాంచి
నిష్గలో ఉనిప్ుుడు నిటు ల వగర్ి నడక్ “గోమయతరం “ఆక్గరంగగ అంటే ఈమయల నుంచి ఆమయలక్ు ఆమయలనుంచి ఈ మయలక్ు అనిటట
ల గగ ఉండేది.

ఈ విధమెైన అప్మారా ం లో తిరుగుతుని భరత క్ు పిచిు ఎక్తుందని భారా ప్ో ల్లసు సేుషన్స లోర్ిప్ో ర్ు చేసేత ఆయ్నుి తీసుక్ువెళ్ళ మయడు ర్ోజులు ఉంచారు.

నాలుగో ర్ోజుఉదయ్ం సగినం చేయ్ాలని చపిు సేుషన్స నుంచి సంక్ెళళతో, ఇదు రు ప్ో ల్లసుల ప్హార్గతో గోదావర్ిక్త వెళ్ల “జెై ప్రమేశవర్గ “అని ఒక్ు మునుగు

మునిగి, అరు ఫర్గలంగు దూరం లో తేలి, న్నటిపై బాసిన ప్టటు వేసుక్ొని క్ూరుుని –”గౌతమి నే క్నుగ ంటిని –క్నుల ప్ండువుగగనూ –ర్గతి నాతిగ చేసిన సీత

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ర్గముని క్రుణ రసమున “అని ఆదితాళం లో క్ీరతన మొదలుపటిు –”అంగజార్ి శిరమున ఆడుచు నుండేటి గంగ-ప్ ంగి తరంగముల చేత భయమి నిండును –
అ౦గ లింగభంగ ధరుల సంగమున జెలంగు-క్ోటి లింగముల ----”అని ప్గడారట. ఇంక్గక్ొనిి చరణాలునాియి క్గని అరవెై ఏళల క్తరతం వినివిక్నుక్ ప్ూర్ితగగ
జాఞప్క్ం లేవని వెంక్టశగసిత ి గగరనాిరు. భజనప్రులక్ు చాలామందిక్త ఈక్ీరతన వచుు అనాిరు.

ఒక్సగర్ి ఎవర్ో “అయ్ాా తమరు శృంగగర క్వితవం బాగగ చబుతారట. మాక్ు సలవియ్ాండి”అని అడిగిత ఆశువుగగ సగవేర్ర్
ి గగం ఆది తాళం లో –”జాలిమాల్ల

వనమాల్ల ర్గడాయిే, నయ్మో “అని జావళ్ ప్గడి ఆశురా ప్రచారట -”అంచయ్ాన సీత ి హంతక్ుడగు –శ్రర ప్ంచ బాణు డిప్్ ు ననుి డమ క్ొని –క్త౦చ మాని క్ొంచ
ప్ంచ దలచు –అంచ నెక్తు వెడల నడుగో చూడుడు “అని శృంగగరం రసగభి నివేశంతో రక్తతక్టిు౦చారని వెంక్టశగసీత య్
ి ం.

నిటు ల ప్రక్గశం అవధూత గగర్ిక్గలం లోనే నితామౌని ర్గం భొటట
ల అని మర్ క్ అవధూత ఉండేవగరట. ఈయ్న నడుసూ
త దార్ిలో ఉని చతాత చదారం

ఎడమవెైప్ుది ఎడమవెైప్ు క్ుడివెైప్ుది క్ుడివెైప్ు ఏర్ి ప్గర్ేసేవగరట. ఎలుగుబంటిలాగగ మహా బలిషుులు.ఈయ్న ప్ుటు గోచీ మాతరమె పటటుక్ొనేవగరు. భిక్షాటన
చేసేవగరు క్గదు. న్నరు గగలిమాతరమే వగర్ి ఆహారం అనాిరు శగసీత జీ
ల అవదూతగగర్ిని చూసినటట
ల వెంక్ట శగసిత ి గగరు చప్గురు. ఈయ్నక్ు
ి . తమ 12ఏట ర్గ౦ భొటట
ఖేచర గమనం ఉందన్న దానిని పైడా వెంక్నిగగరు క్నిపటాురన్న జనం చప్ుుక్ొనే మాటలు తానూ వినాిను అనాిరు. దారక్షార్గమ భీమేశవరుని దేవగలయ్ం దగా ర
ఉని అనిసతరం పైడా వగర్ిదే. తరచుగగ దాక్షారం వెళళళవగరు. ఒక్ర్ోజు వెంక్నిగగరు ప్రయ్ాణం చేసత ూ వీధి అరుగుమీద ప్డుక్ొని ర్గం భోటట
ల గగర్ిని “సగవమీ

!దయ్ చేసత గర్గ “?అని అడిగిత “మీరు ప్దండి నేను మీ వెనక్ నెమమదిగగ వసగతను చివర్ిక్త అవగవ, గురరం ఒక్ుటే అవుతాయి “అనాిరట. తానేమో బో యిాల

సవగర్లలో వెడుతునాిడు ఈయ్న ఎక్సక్ెుం ఆడటం లేదు క్దా అనిపించింది. ర్ెండు ఆమడల దూరం లో ఉని దాక్షారం చేర్స
ే ర్ిక్త, ర్గ౦భొటట
ల గగరు గోప్ురం

అరుగుమీద క్నిపించారట. ఆశురాప్ో యి ఆయ్నక్ు ఖేచరగమనం అంటే గగలిలో ప్రయ్ాణం చేసే లక్షణం ఉందని అనుక్ోని ఉండచుు అంటారు శగసిత గ
ి గరు. సిదు
ప్ురుషులక్ు ఎలాంటి గమనం ఉనాి ఆశురాప్డాలి్ంది లేదనాిరుక్ూడా. అలాగే నిటు ల ప్రక్గశం గగరు గోదాటోల సంక్ెళళ తోనే న్నటిపై “బో సేనప్టటు’(ఇది శగసిత గ
ి గర్ి
ప్రయోగం ) వేసి క్ూర్ోుటం యోగగభాాస ఫలితం క్గవచుు అన్న చప్గురు.

“నిటు ల ప్రక్గశంగగరు భజన క్తు
త గగ ప్గడుక్ోదగిన వగర్ే క్గన్న అంతక్ు మించిన ప్గటక్ులు క్గరు “అనాిరు వెంక్ట శగసిత ి గగరు. ఆయ్న భామ వేషం క్టేువగరన్న,
దానిలోనుంచి వచిున ప్దక్వితలే ఇవి అని చప్ుగగ వినాిరట. ఆ వేష్గనిక్ీ ఆక్వితావనిక్త సంబంధం ఉండదు. ప్ూరవ జనమ లో ఏదయ ప్ుణాం చేసి, దానివలన

ఏదయ క్ళ అబ్బి, ఆ క్లమష్గనిి అలల ర్ి చిలల ర నడక్లదావర్గ, ఈవిధంగగ, వరప్రసగదిగగ జనిమంచారని ఊహించుక్ోవచుు అనాిరు చళళపిళళ.నూట నాట గగయ్క్ులలో
ఆయ్న పేరులేక్ప్ో వటం నాాయ్మే అంటారు. క్ొదిుగగ ఛందసు్ తలిసేత తేలిగగా క్టు య్ావచుు. జనమతః క్వులే అయినా ప్రక్గశం గగరు వగజామదురాం
ఉనివగరుక్నుక్ భజన లలొఆయ్న క్ీరతనలు ప్రసిదు ి చందాయి. శబు , అనవయ్ క్గఠినాం వీర్ిలో లేదు, ర్ేగుపిత ర్గగం లో ఆట తాళం లో వగర్ి మర్ోక్ీరతన –
“సీతా మనోహర ర్గర్గ –సేవక్ుడ నను బోర వ వేర్గ “
అనుప్లల వి –ర్గతి నాతిని జేసే న్న ప్ద ర్గజమటంచును
ఖాాతిగగ విని, పీరతితో నిను నమిమతిని
నాప్గతక్ము ల డబాప్ుమిక్ –దేవగ దేవగ దివాప్రభావ దిక్ుు న్నవే గగవ

అని చపిు మిగిలిన చరణాలు గురుతలో లేవనాిరు శగసీత జీ
ల అదే ర్లతిలో
ి . ప్దక్వితవం లో ఒక్ చరణం తలిసేత , మిగిలిన చరణాలన్ని తాడు దబినం తో గుచిునటట

నడుసగతయ్నాిరు. తానూ చామరల క్ోటలో చదువుక్ొనే సమయ్ానిక్త ప్రక్గశం గగరు జీవించే ఉనాిరట. క్గక్తనాడ జగనాిధప్ురం దేవగలయ్ం గోప్ురం వదు మక్గం
గగ ఉండేవగరట. వగరుక్ాం పర్ిగినా తానూ ఫలానా ర్ోజున, ఫలానా ఘడియ్లో చనిప్ో తానని చప్గురట. అదే ప్రక్గరం సిదు ప్
ి ందారట. చామరల క్ోటనుంచి అప్ుటి

తమనివగసమెైన య్ానాం వెడుతూ,ప్రక్గశం గగర్ి సదా తిక్త సంబంధించిన సంగతులన్ని చూసినటేల జాఞప్క్ం ఉందనాిరు వెంక్ట శగసిత జీ
ి . జగనాిధప్ురం
ప్డమటిదిక్ుులో నిటు ల వగర్ి సమాధి ఉందట. అక్ుడా భజనాదిక్గలు జరుగుతూ ఉండచుు అనాిరు.

నిటు ల వగర్ి చివర్ి ర్ోజులలో వచిున భక్ుతడే య్డల ర్గమదాసు. సత్ శూదర క్ులసుతడు ఆజానుబాహువు. గ ప్ు తేజశగశలి డబిప్ండు వంటి శర్లర ఛాయ్. క్వితవం

ప్రక్గశం గగర్ి క్వితవం లాగగనే ఉంటటంది.

ప్రక్గశం గగర్ి తతావలు క్ొనిి -1-గయటి చిలక్ేదిర్గ అనాి 2-గగలిప్టముర్గ జీవగ గగలి నిలిచినంతనే క్ూలిప్ో వుర్గ జీవగ
ఈయ్న తతావలు క్ొనిి సంక్ీరతనాతమక్ంగగ, క్ొనిి భక్త క్వి మనో ధర్గమనిి ప్రక్టించేవిగగ ఉంటాయి
3-శంక్ర్గభరణం ఆది తాళం లో –
“నార్గయ్ణ న్న నామము నిరతమునమిమ సమర్ియి౦చుట నా వంతు – ఘోరదుర్ితములు ప్గరదయర లి నను గగరవి౦చుటది న్న వంతు “
4-ఎరుక్ల క్గంభోజి లో –
ర్గములవగర్ిమాట నవ –రతిములుంచిన మయట –జయ్ ర్గములవగర్ిమాట మాక్ు –దయ సడు వరహాల మయట
ఇవి ర్గమదాసు క్ీరతనల ధయ రణిలో సగగగయి
4-ఆనంద భైరవి లో తన మనో భావగనిి ప్రక్టిసత ూ –
“దైవ సహాయ్ామెనిటిక్ో నా –చితత ము హర్ిపై చేర్ేు దనిటిక్ో
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ఉతత ములతో ప్ తేత నిటిక్ో వర –వితత ముపై భరమ విడిచే దనిటిక్ో
ఆశను ర్ోసే దనిటిక్ో భవ –ప్గశములను క్ోసి వేసే దనిటిక్ో
దాసుల గయడే దనిటిక్ో,నిషఠ ల ప్ర –క్గశూడానని గంతు వేసే దనిటిక్ో ”
ప్రక్గశం గగరు క్గక్తనాడచుటటుప్రక్ుల గగరమాలోల ఉనిటట
ల తలుసోత ందన్న, ఆయ్న చివర్ి తతత ేం పిఠగప్ురం వగసత వుార్గలుఅప్ుటిక్ే 90ఏళల నటటువర్గలు పండాాల

సతాభామ దావర్గ, ఆమె అమమమమగగరు సవయ్ంగగ ప్రక్గశంగగర్ి దగా ర నేరుుక్ొని ది తమక్ు అందింది అని వెంక్ట శగసిత ి గగరువగచ.

ఆధారం 29-12-1948 ఆంధరప్తిరక్ వగరప్తిరక్లో చళళపిళళ వెంక్ట శగసిత గ
ి గరు ర్గసిన వగాసం.నిటు ల వగర్ిన్న య్డల ర్గమదాసుగగర్ిన్న శ్రర బాలాంతరప్ు
రజన్నక్గంతర్గవు గగరు తమ “ఆందర వగగేాయ్క్గరుల చర్ితర “లో చేర్గురు.

17 యోగి ఖాదర్గషబాబా

విజయ్నగరం జిలాలలో విక్గర్ి సంవత్ర క్గర్లతక్ శుదు చవితి బుధవగరం హజరత్ ఖాజా ఖాదర్గషవల్ల బాబా ప్గదాలలో శుభాలక్షణాల ైన శంఖు చక్గరలతో
జనిమంచారు. వీర్ి ప్ూర్లవక్ులు తిరుచినాప్లిల ర్గజవంశగనిక్త చందినవగరు. అక్ుడినుంచి విజయ్నగరం వచిు సిురప్డా్రు. క్ెైలాసప్తి శివుడే జనిమంచాడని అందరూ
భావించారు. బాలాం లోనే సగదు సతుురుషుల బో ధలు విని జాఞనం ప్ ందేవగరు. సగునిక్ హెైసూుల్ లో చదివగరు. ఒక్ ర్ోజు తండిర నాగప్ూరులో లోఉని
అయిదుగురు సగధువులక్ు తలా ఒక్ ర్గగిక్గన్న ఇసగతనని మొక్ుుక్ొనాినని, ఇప్ుటిదాక్గ ఇవవ లేక్ప్ో య్ానానని, వెళ్ల వగర్ిని గుర్ితంచి అందజేయ్మని
ప్ంపించారు. నాగప్ూరు చేర్ినర్ోజే ఇక్ుడ తండిర చనిప్ో య్ాడు. నాగప్ూర్ోల వేలాది శిషుాలుని తాజుదీున్స బాబాను దర్ిశంచారు. ఈ బాబా ఖదర్గష బాబా ను
లోక్ొదు రణక్ోసం పేరర్ేపించి ఉప్దేశించారు. మయడు ర్ోజులు జాఞనబో ధ చేశగరు. “ఖాదర్ అంటే నేనే “అని ఆయ్నుి ముఖా శిషుాడిగగ సీవక్ర్ించాడు. తిర్ిగి
విజయ్నగరం వచిు సగునిక్ నలల చరువు గుటు మీద 15ఏళళళ నిదారహార్గలు మాని మౌనంగగ దీక్షగగ తప్సు్ చేశగరు. తర్గవత సగునిక్ుల క్ోర్ిక్పై మెైదానప్గరంతానిక్త
వచాురు. అక్ుడ విశగలమెైన ప్గరంతం లో ఒక్ ప్గరరునామందిరం దర్గా ఏరుడింది. వసుధక్
ై క్ుటటంబం ధేాయ్ంగగ బో ధనలు చేశగరు. చేతి సురశతో ఎంతటి ర్ోగగమెైనా
తగిాంచే వగరు. ఇక్ుడ ర్గజు సగమానుాడు ఒక్టే. క్ులమతజాతి భేదం లేదు గులాబ్బర్ేక్ులు చిటిక్ెడు విభయతి మాతరమే బాబా ఇచేు మందు. రమణమహర్ిష
సతాసగయిబాబా వంటి మహానుభావులు బాబా దరశనం చేసి ఆశ్రసు్లు ప్ ందారు. విజయ్నగరం జెైప్ూర్ మహా ర్గజాలుక్ూడా బాబా ఆశ్రసు్లు అందుక్ొంటూ
తరచూ దరశనం చేసుక్ొనేవగరు. బాబాప్గదాలలో ఉని శంఖు చక్గరలే సరవ జన రక్ష. క్నుక్ బాబా ప్గదరక్షలక్ు భక్తతగగ జనం మొక్ుుతారు. అప్ుటి నుంచి
అక్ుడ ఉని ఎనిమిది వృక్షాలను అ సు దిక్గులక్ులుగగ భావిసగతరు. ఇక్ుడి దాక్ తలిపిన వృతాతంతం అంతా య్ు టూాబ్ వీడియో క్థనం. శగంతి సరవమత
సమానతవం, సక్లజీవులప్టల మమక్గరం పేరమ ఆలంబనగగ, మానవగళ్ జాగృతిక్ోసం జాఞనయోగ మారా ంగగ సూచినిుందే సూఫీ మతం. ఈ సూఫీ మతానిి
ఆదరశంగగ ఖాదర్గషబాబా ప్రచారం చేశగరు

ఇక్ పై ర్గసింది అంతా శ్రర భోగర్గజు వెంక్టర్గమయ్ా క్వి గగరు ర్గసిన “ఖాదర్గష బాబా శతక్ం “
ఆధారం గగ ర్గసింది.
బాబా చినితనం లో ప్గలిచేు దాది ఇంటోల నిదిరసత ుంటే, ఆ వీధిలోని ఇళళన్ని అగిిక్త
ఆహుతిక్గగగ ఈ ఒక్ు ఇలుల మాతరమె క్గలక్ుండా ఉండటం అందర్ిక్ీ ఆశురాం క్లిగించింది.
ఎప్ుుడైనా ఈ పిలల ాడిపై తలిల క్త క్ోప్ం వచిు క్ొడితే, వెంటనే ఆమెక్ు జవరం వచేుది. ఒక్సగర్ి
గురరప్ు సగవర్ల చేసత ూ వెడుతుంటే ఐదు తలల నాగుబాము క్నిుంచి, ఆ ర్ోజు ర్గతిర
క్లలోక్ూడా

క్నిుంచి “నువువ గంధరువడివి. అందుక్ే క్నిపించాను

”అని చపిుంది.

చుటటుప్రక్ులవగరు ఇవన్ని విని ఆయ్నను భక్త ధృవ, భక్త ప్రహాలదునితో ప్ో లేువగరు.అంతటి భక్ీత
తాదాతమయం అలవడా్యి.
గురువు ఆజఞ ప్ ంది ఒక్ క్ొండపై తీవర తప్సు్ చేశగరు బాబా. అప్ుటినుంచి ఆక్ొండ ప్రప్ంచంలో
గ ప్ు క్షేతమ
ర ెైంది. సింహాచలం, ర్గమతీరుం మొదల ైన వగటిక్త ఎంతటి ఖాాతి వచిుందయ ఖాదర్గష బాబా తప్సు్ చేసిన క్ొండక్ు అంతటి పేరు వచిుంది. జనాలక్ు
తతవజాఞన బో ధ చేసే సంక్లుం, ఐహిక్ సుఖాలన్ని తాాగం చేసి “ ఖాదిర్ల ప్దివి “సీవక్ర్ించారు బాబా. భదురడు తప్సు్ చేసిన క్ొండ భదారదిర అయినటట
ల , బాబా
తప్సు్ చేసిన “నలల చరువు గుటు “ “ఖాదీర నగరం “అనే మహా క్షేతరం గగ వర్ిులిలంది. గురూప్ దేశ మంతారనిి దీక్షగగ నిశులమనసుతో జపించి తప్సు్
చేసినందుననే మహాతుమడయ్ాారు. ఎండా వగనా ల క్ుచేయ్క్, క్ూ
ర రసర్గులు మృగగలక్ు ఆలవగలమెైన ఆ క్ొండపై దీక్షగగ తప్సు్ చేశగరు బాబా. చుటూ
ు ంతా
గుటు లు ర్గళళళ ముళళప్ దలు తో ఉండే ఆప్రదేశం బాబా వలన మంచి దారులు ఏరుడి, క్గరల తో హాయిగగ ర్ోజుక్ు ప్ది వేలమంది భక్ుతలు దర్ిశంచే మహా క్షేతరంగగ
అభి వృదిు చందింది. జతిమతాలు లేక్ుండగగ అనిి జాతులవగర్ేక్గక్ అక్ుడి జంతువులూ ప్క్షులు క్ూడా ప్రసుర వెైర్గలు మాని సఖాంగగ ఉండటం ఆశురాం
క్లిగిసత ుంది. బాబా ఒక్సగర్ి తీవర తప్సు్ చేసత ుంటే పదు తుఫగను విరుచుక్ు ప్డినా చలించక్ క్దలక్ తదేక్ంగగ తప్సు్ క్ొనసగగించారు. అప్ుుడు ఒక్ తారచు
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ప్గము వచిు ఆయ్న ర్ెండు ప్గదాలను ప్టటుక్ొనిది శరణు వేడినటట
ల గగ. వడగళళ వగన వచిునా చలించని దీక్షతో తప్సు్ చేశగరు. వంటవగరు వంటలు
భోజనాలక్ు చాలా ఇబిందిక్లిగిసత ో ంది వగన దయ్చూడుబాబా అని ప్గరర్ిుసేత వరషప్ు హో రు లేక్ుండా చేశగరుబాబా.
ఒక్నాడుఒక్ వేశా బాబా సేవక్ెై వసుతంటే, ఆతన తప్సు్ మహాతమయం వలన ఒక్ ప్గము ఆమె ర్ెండు క్గళళను చుటేుసింది. భయ్ప్డ్ ఆమెక్ు సదుిదిు ప్రసగదించి
క్గప్గడారు. అరుర్గతురలలో ర్ెండుప్రక్ులా ర్ెండు ప్ులులతో బాబా “ష్ర
ై ు” చేసేవగరు. డాక్ురల ు క్ూడా తగిాంచలేని జబుిలతో బాధప్డే వగరు బాబా ను దర్ిశసేత
ర్ోగగలు యిటు మాయ్మయిేవి.. హసత వగసి మంచిదని వగసుదేవుని వంటి చలల ని సగవమి అని ప్రజల నమమక్ం.
బాబా పై ఈ శతక్ం ర్గసిన క్వి శ్రర భోగర్గజు వెంక్టర్గమయ్ా గగరు 24ఏళళనుంచి క్డుప్ు శూల తో బాధప్డుతూ ఎందరు డాక్ురలక్ు చూపించినా తగా క్ప్ో తే
బాబా దగా రక్ు వచాురు. ఇషు ం వచిునవన్ని హాయిగగ తినమని, ప్దాం గితాం జానాత నెై అని చపిు చిటిక్లో నయ్ం చేశగరు బాబా. క్విగగరు తనక్ు ఏ ప్దార్గులు
క్ూరలు ప్డవని చప్గుర్ో వగటినే తినమని చపిు తినిపించి శూల బాధ నివగర్ించారు.
బాబా దర్గిరులో గగనా బజానా జరుగుతునాి విన్న విననటట
ల చూసీ చూడనటట
ల ఉంటూ విజాఞన మౌనంతో తదేక్ దృష్ిు తో దీక్ష క్ొనసగగించటం బాబా ప్రతేాక్త.
బాబా అనుగరహం తో ఇచేు ఫలమెైనా విభయతి అయ్నా గడి్ ప్రక్ెైనా ర్ోగగలు, హాహాక్గర్గలు మానిప్ో యిేటల ట చేసత గయి. అనిిరక్గల ర్ోగులు మానసిక్ ర్ోగులు
మయరుర్ోగులు క్ూడా వచిు బాబా అనుగరహంతో వగాధులనుప్ో గోటటుక్ొని హాయిగగనవువక్ొంటూ వెళత ారు..మహా వేదాంతులు, బహు శగసత ి ప్గరంగతులు,
శగసత వ
ి ేతతలు దైవజుఞ లు ఐశవరా సంప్నుిలు బాబా ప్గదాలక్ు మొరక్తు భక్తతతో సేవించటం మహాదాశురా విషయ్ం. క్లియ్ుగ ప్రతాక్ష దైవం గగ ఖాదర్గష బాబాను
విశవసిసత గరు. అని క్విగగరు చాలా భక్తతగగ ఆర్ితగగ బాబా చర్ితర ర్గశగరు. వీరు ఆందర దేశ అక్షర్గసుాలక్ు చిరప్ర్ిచితుల ైన క్వి శేఖరులు, విజయ్నగర ఆసగున
క్వీశవరులు శ్రర భోగర్గజు నార్గయ్ణ మయర్ితగగర్ి తముమలు.దీనిక్త ముందుమాట ను విజయ్నగరం మహార్గజాక్గలేజి ర్ిటైర్్ సీనియ్ర్ తలుగుప్ండితులు శ్రర
అడిదం ర్గమార్గవు గగరు ర్గశగరు. ప్రముఖక్వి శ్రర విశవనాథ క్విర్గజు ఆశ్రసు్ల౦ది౦చారు. ప్ుసత క్ముదరణక్ు ధనసగయ్ం చేసినవగరు శ్రర ర్గమ చందురని
ర్గమార్గవు ప్ంతులుగగరు. వీరంతా ఖాదర్గష బాబా భక్ుతలే.. ఈ శతక్ం 1946 లో ముదిరంప్బడింది. క్విగగర్ి క్ొనిిప్దాాలురుచి చూదాుం
“మద క్ోరధదవయ్ నాశగక్గర్ి వగుటన్స, మతేత భ శగరూ
ు లముల్ –ముదమారంగగను సూటినిం గలిపి నే ముతత ంబులున్స వజరముల్ -గదియ్ం గలుుచు మాల
గయర్ిు ఇడితోఖాదరష బాబా, భవ-తుద భక్తతనిిది క్ంఠమందు ధర్ియింప్ం గోర్ి మనిి౦ప్ుమా “
“బరహమయో విషు
ణ వో శివుడయ తాజుదీున్స రూప్ంబు తో –గరుణంబటు ననంగజాలు ఘనుడౌఖాదరషబాబాగురూ”
“బుధు లొందుంగలశంఖ చక్రములు న్న ప్ూజాంబు ప్గదంబులన్స”
“నినుిం బో లుగగవచుు నాధృ వునితోనిక్ుంబు ప్రహాలదుతో “
“సక్ల ైశవరా సమునితి౦ గలిగి, తతౌ్ఖాంబు లాసి౦చ క్ే -సక్లో తుృషు ఖాడిర్లప్దవిక్త సంక్లు మున్స బయని “
“ఈ ర్లతిన్స ప్రమాతుమ తోసముడవెయి
ై ా ప్రవతారణాముల్ ఘోర౦బయిాడి క్ూ
ర ర జంతుభయ్ముల్ ఖూన్నలు చోర్లల౦గల హతాలున్స గలసగులిన్స,సుక్షేతరమున్స
జేయ్ు న్న –క్ౌర్గసగటియిేలోక్మందు క్నగగ ఖాదరష బాబా గురూ “
“అహాహా న్న ఇరు ప్రక్ుల౦ బులులు ర్ెండౌ య్రుర్గతరంబు నన్స-బహు భక్తత౦ నడువ”
“ఏ రూప్ంబును నెటు ి ర్ోగి య్యినన్స న్నక్షించాగగ నంతనే య్ా ర్ోగంప్ు బలంబు తగిా మనమానంద ధర
ై ాంబు లవగవర్ినింబొ ందునోయ్టిు రూప్య్ుతుడౌ
సగవమిసదానంద వే మారుల్ మొరక్ెుద”
“ప్రతాక్షంబగు దైవమీవ య్నుచున్స భక్గతళ్ నేవవళలన్స –సతాాసతావివేక్ జాఞన మిడుచున్స సనామరుాలు౦ జేయ్ుచున్స “
“జాలంబ్బంతక్ు జేయ్క్య్ా సతతమున్స సదాక్తతతో గ ల ుదన్స –క్గలంబ్బంతయ్ు వారు ప్ుచుక్య్నే ఖాదరష బాబా గురున్స –బో ల ం జాల డు వగరు లేరనుచు
నిబయామి౦ దగన్స జాటదన్స –ప్గలించంగను జాగు సేయ్క్ుము యో బాబా నమసగురముల్ “
అంటూ శతక్ం ముగించారు క్వి ధార్గశుదిు భక్ీత అంక్తతభావం అవగగహన, బాబా మహిమా నిరూప్ణం తో క్వితవం చిందులు తోరక్తుంది. ఆదరశ ప్ురుషుడు
ఖాదర్గష బాబా చర్ితరను లోక్గనిక్త తలియ్ జేసిన క్వి శ్రర భోగర్గజు వెంక్టర్గమయ్ా ధనుాలు.
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18 అమమ క్ు నిరవచనం జిలల ళళమయడి అమమ
“న్న పిలలలో ఏమి చూసుతనాివో అందర్ిలో దానినే చూడటం బరహమసిత తి ప్ ందటమే. తిధులు విధిని మారులేవు. పటిుంది క్గదు, జర్ిగేదే ముహూరత ం. మానవుడి

నడక్ నవగరహాల మీద ఆధారప్డి లేదు, ర్గగ దేవష్గలు అనే ర్ెండే ర్ెండు గరహాలమీదే. జీవితం సమసాల తోరణం, సమసాలతో రణం. వెైక్లాం లేనిదే క్ెైవలాం.

తృపేత ముక్తత, దిగులే జిజాఞస, తప్నే తప్సు్. వరా ం లేనిదే సవరా ం. విశగవసం క్రత వామే భగవంతుడు. విధి వరషం లాంటిది క్ొందర్ిక్త అనుక్ూలం క్ొందర్ిక్త ప్రతిక్ూలం.
పేరరణే దైవం. సరవతార అనుర్గగమే విర్గగం. నేను అమమను, మీరు నా బ్బడ్ లు “ఇవీ అందర్ిక్త అమమ అమమక్త నిరవచనం అయిన జిలల లల మయడి అమమ అభిభాషణం.

చిని చిని మాటలలో ఎంత జీవిత ప్రమార్గునిి క్రత వగానిి, బో దొ ంచిందయ . ?సక్ల వేదయ ప్నిషతు
త ల సగరం అంతా వీటిలో నే ఉంది. ఆప్గాయ్తక్ూ ఆతీమయ్తక్ు,
ఆదరణక్ు అమమ మారు పర్ి నిలిచింది. జిలల లల మయడి అమమగగనే అందర్ిక్త తలుసు. అమమ జీవిత విశేష్గలను తలుసుక్ొందాం.

బ్ాలయం –వివవహ్ం
అమమ గుంటూరు జిలాల ప్ నూిరుక్ు దగా రలోని మనివ గగరమం లో 28-3-1923 న ఆఊర్ి క్రణం

మనివ సీతాప్తి శరమ, రంగమమ లక్ు జనిమంచింది. అనసూయ్మమ గగ నామక్రణం చేశగరు. ప్సితనం గ లల

నాగమమ పంప్క్ం లో గడిచింది. చినిప్ుటి నుంచే అమమ అనేక్ మహిమలు చూపి అందర్ిక్త ఆశురాం క్లిగించింది.

తలిల రంగమమ చనిప్ో తే అందరూ ఏడుసుతంటే ఏడవ వదు ని అమమ దేవుడి దగా రక్ే వెళ్లందని ఓదార్ిుంది. ఒక్ సగర్ి

బాప్టల భావనార్గయ్ణ సగవమి గుడిక్త వెడత
ి ే ప్ూజార్ి గమనించక్ుండా గుడి తలుప్ులు మయసేసి వెళ్ళప్ో గగ అక్ుడే

విచిక్తత్ చేసి అనిిటిక్ీ ఆధారం భయమి క్నుక్ భయమి ప్ూజ చేయ్ాలని చపిుంది. మర్గిడు ఉదయ్ం ప్ూజార్ి

వచిు గుడి తలుప్ులు తరవగగనే అమమ ర్గజాలక్షమమ అమమ వగరుగగ దరశన మిచిుంది. మర్ో సగర్ి ఒక్ ప్ో ల్లసు ఉదయ ాగి

అమమ మెడలోని ప్ులిగోరు తీసుక్ోవటానిక్త ప్రయ్తిిసేత అమేమ తీసి ఇచిుంది. అతను ఆశురా ప్డి మళ్ళళ భక్తతతో అమమ మెడక్ు అలంక్ ర్ించి నమసుర్ించి వెళ్ల
ప్ో య్ాడు. అమమ పై అందర్ిక్ీ అనంత విశగవసం క్లిగింది ఆమెను సరవ దేవత సవరూపిణి గగ భావించారు. ప్దమయడవ ఏట అమమక్ు మేనతత క్నక్మమ గగర్ి
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పదు క్ొడుక్ు బరహామండం నాగేశవర ర్గవు తో 5-5-1936న బాప్టల లో వివగహం చేశగరు క్గప్ురం బాప్టల లో పటాురు.

నాలుగేళల తర్గవత 1940లో జిలల లల మయడి క్త ఆ దంప్తులు చేర్ి అక్ుడ క్గప్ురమునాిరు. ఆగగరమానిక్త ప్రయ్ాణ
సౌక్రామే లేదు వగర్ి పదు క్ొడుక్ు సుబాిర్గవు గగరమ సరుంచ్ట అయిన తర్గవతే 1966 లో ర్ోడు్ వేశగరు.
ధనరిమక కవరయకీమాలు
1950 నది వేసవి లో ఒక్ సనాాసి ఆక్లితో అలమటిసత ూ నడిచి సో లిప్ో తుంటే అమమ చూసి

ఇంటిక్తపిలిచి ఆతిధాంసీవక్ర్ించమని క్ోర్ింది. ఆ ఊళళళ దేవగలయ్ం లేదు క్నుక్ తాను భిక్ష సీవక్ర్ించనని చప్ుగగ

అమమ మనసు తలల డిలిల ఒక్ దేవగలయ్ం, సవంత సతరం ఏర్గుటట చేయ్ాలని భావించింది. ఊర్ి వగరందర్ి సహక్గరం
క్ోరుతూ ఎవర్ిక్ీ ఇబింది క్లుగ క్ుండా ర్ోజుక్ు ”పిడిక్ెడు క్ెడు బ్బయ్ాం ప్ధక్ం “ఏర్గుటట చేసింది. ప్రతి ఇంటి

వగరు దానిి సేక్ర్ించి అండ జేసేవగరు వగటిని భదరం చేసి అందులో క్ొంత భాగం దేవగలయ్ నిర్గమణానిక్త

ఉప్యోగించటం ఆమె ఆలోచన. క్ొదిు క్గలం లోనే ఇది అదుాతా విజయ్ం సగధించింది. “పిడిక్ెడు బ్బయ్ాం “అనేది

మంతరం లా ప్ని చేసింది. 1958 ఆగస్ట్ు ప్దిహేను న”అని ప్ూర్గణలయ్ం “క్ు ప్గరరంభోత్వం చేసింది. ఆ సతరం లో భోజనం

చేయ్టానిక్త ఆక్లే అరహత. అరహత వేషధారణ బటిు క్గక్ుండా ఆక్లిని బటేు అనిం పటిుంది. అనిి బాధల క్ంటే ఆక్లి బాదే ఎక్ుువ అనేది అమమ. సమాజం లోని
అనిి వర్గాల వగరు అనిి రక్గల వగరు అమమ చేతి అని ప్ూరణ ప్రసగదానిి అమురతోప్ మానం గగ ఆర గించారు. అమమ తన ఇంటిని “అందర్ి ఇలుల “అని పేరు
పటిుంది.

బాప్టల క్ుషుు ఆసుతిరర్ోగులక్ు అరటిప్ళళళ, ప్రవగనిం, ప్ులిహో ర్గ ప్ంపేది అమమ. అందర్ిన్న సమానం గగ చూడటమే అమమ మనసు. ఒక్

జయాతిషుాడు వచిు ఏదైనా ప్రశి అడగమంటే “సృష్ిులో ఏ ప్గరణీ ఆక్లితో బాధ ప్డక్ుండా ఉండే ర్ోజు ఎప్ుుడొ సత ుందయ చప్ుండి ?”అని అడిగి
ఆయ్నుిఅప్రతిభుడిని చేసింది. అదే అతిలోక్ మాతృతవం అది అమమక్ే సగధాం. అనిం తో బాటట బటు లనూ అందర్ిక్ీ అందించేది. జిలల లల మయడి వచిున ప్రతి
వగరు అమమ ప్రసగదం తిన క్ుండా, అమమ ఇచిున వసగతరలను ప్ ందక్ుండా వెళ్ళన వగళళళ లేనే లేరు. మర్ో సగర్ి వగసుదాస సగవమి అనే వెైషణవ సగవమి వదు క్ు

అమమ వెళళగగ తలిల లేని పిలల అని తలిసి అందరూ తనను పేమి
ర ంచేటల ట చేయ్నా అని అడిగగడు. అమమ “అందరూ ననుి పేమి
ర ంచినా దేవష్ించినా నేను అందర్లి
పేరమించేటల ట ఆశ్రరవ దించండి “అని క్ోర్ి తన నడవడిక్త ఒక్ దివా మార్గానిి ఎనుి క్ొనిది అమమ.
స్ంస్కృత పవఠ శవల –విదనయలయం –హమ
ై ాలయం –ఆద్రణనలయం
పేమ
ర మయ్ వగతావరణం లో ఉండేటల ట అందర్ిన్న చేసింది అమమ. అందరూ అక్గు చలిల అనాి తముమడు గగనే అక్ుడ మెలగటం విశేషం. అమమ

సనిిధిదైవసంనిదే వగర్ిక్త.. 1971 లో సంసుృత ప్గఠశగల, క్ళా శగలను అమమ నెలక్ొలిు మన సంసుృతీ సంప్రదాయ్ వగాపిత క్త ముందడుగు వేసింది. అక్ుడ చదివే
ప్రతి వగర్ిక్త ఉచిత వసతి, భోజన సౌక్ర్గాలు క్లిగించి ఆదరహ ప్గరయ్మెైనది.. 1978 ర్ోగగరుతలక్ోసం ఒక్ ఉచిత విదాాలయ్ానిి సగుపించి సేవలందించింది. అప్ుటిక్ే

ఉని ఆయ్ుర్ేవద విదాాలయ్ానిక్త తోడుగగ హో మియో వెైదా శగల, అలోలప్తి వెైదా శగల ఏరురచింది. తన క్ుమార్ెత హెమ
ై లో అందర్ిలో మానవతావనిి,
అనుబంధానిి అనుర్గగగన్నిపంప్ ందించే తలం ప్ు తో పంచింది. ప్రసిదు జరిలిసుు శ్రర ప్ తూ
త ర్ి వెంక్టేశవర ర్గవు హెమ
ై ను చూసి హెమ
ై లో దేవత సవరూప్ం

క్న్న పిసత ో ంది అని క్ొనియ్ాడారు. అమమ తన దగా రక్ు వచేు ర్ోగులిి హెైమ వదు క్ు ప్ంపేది.ఆమె వగర్ి ప్గలిటి క్లు వృక్షం క్గమ దేవనువు గగ బాధలు నివగర్ించేది.

ప్దవీ విరమణ చేసిన వగర్ిక్త, జబుితో బాధ ప్డుతూఎవరూ ప్టిుంచుక్ోని వగర్ిక్త అండగగ “ఆదరణాలయ్ం “ఏరురచి వగర్ి ప్గలిటి దీన బంధువే అయింది అమమ.
పరచురణలు –సినిమాలు
మాతృశ్రర ప్బ్బలక్ేషన్స టరస్ట్ు ను 1966 లో ప్గరరంభించి సంసుృతాంధర హిందీ ఒర్ియ్ా భాషలలో వందక్ు పైగగ ప్రచుర్ించి అమమ సగహితాానిి ప్రప్ంచమంతా ప్ంచి

బడుతునాిరు. 1971 లో “విశవ జనన్న ప్ర్ిషత్ “ను ఏరురచారు. అమమ పై అడప్గ ర్గమ క్ృష్గణ ర్గవు గగరు మొదటిగగ క్ొనిి సడులు
టల
తయ్ారు చేశగరు. తర్గవత
అరగంట డాక్ుామెంటర్ి చితరం అమమ పై వచిుంది. ప్ది హమను ర్లళల లో జిలల లల మయడి లో జర్ిగే అనిి క్గరాక్రమాలను, అమమ ప్రాటనలు సవర్ోణత్వ వేడుక్లు

ఆన్ని చితీరక్ర్ించి శ్రర క్ొండముది ర్గమ క్తరషణ సి్రప్ు ర్గయ్గగ ప్రముఖ నటటడు పి.జే.శరమ క్గమెంటర్ి చప్గుడు సూక్ుతలతో మర్ో క్గమెంటర్ి ఫిలిం తయ్ార్ెైంది. అమమ
జీవితంపై “మాతృశ్రర జీవితం –సగహితాం –సౌందరా సరవసవం “పేరు తో డాక్ుర్ బ్బ.ఎల్ సుగుణ తలుగు విశవ విదాాలయ్ం లో ప్ర్ి శోధన చేసి “మాతృశ్రర తతవ
సౌరభం “పేర ముదిరంచారు.
అమమ మహా పరస్త వనం

విశగల మెైన నుదురు భురక్ుటి పై పదు యిరర క్ుంక్ుమ బొ టటు, ముక్ుుక్ు ముక్ెుర, చేతుల నిండా గగజులు, ఒంటి నిండా చీర క్ొంగు క్ప్ుుక్ొని,చిరునవువ తో

ఆప్గాయ్ం గగ ర్గర్గ నా క్నాి ర్గ అమామ అని ఆప్గాయ్ం గగ పిలుసుతనిటట
ల చేతులు చాపి అప్ర అని ప్ూర్గి దేవిలాగగ సగక్షాతుర్ించేది అమమ అనసూయ్మమ
చూడగగనే భాతి ప్రప్తు
త లతో ప్రనమిలాలలనే ఆలోచన మనసులో వచిు నిండు హృదయ్ం తో నమసుర్ిసత గరు. ఆ సంసగురం పేరమ, ఆదరణ అమమ దానం లో ఉని
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క్మమదనం అమమ లోనే అందరూ దరశంచే వగరు. అమమ పై ఆర్గధన ఉని వగర్ిక్ోసం హెమ
ై ాలయ్ం అనసూయిేశవర్గలయ్ాలు ఏరుడా్యి ప్ర్ిసతులక్ు
ిత
మించిన

గురువులేదు అని అమమక్ు గురువులే లేరు. 1958 మాఘ ప్ౌరణమి నాడు నలల మడ వగగు అనే ఓంక్గర నదిలో అసంఖాాక్ భక్ుతలక్ు అమమ దేశి ర్గజు ర్గజమమ
గగర్ి అభారున మేరక్ు మంతోరప్దేశం చేసి చిరసమరణీయ్ుర్గల ైంది. 16-2-1981. అమమ భరత , అందర్ిక్త “నానిగగరు” అయిన నాగేశవర ర్గవు గగరు మరణించారు..5-

4-1968 అమమ క్ూతురు హెమ
ై చనిప్ో గగ విగరహం చక్తుంచి ప్గరణ ప్రతిషు చేసి దేవగలయ్ం క్టిుంచింది. 1973లో అమమ య్ాభై ఏళళ సవర్ోణత్వ సమయ్ం లో ఒక్ే

ప్ంక్తతలో లక్ష మందిక్త భోజనం పటిుంది అమమ. మిగిలిన ప్దార్గులను ప్శు ప్క్షాాడులక్ు జల చర్గలక్ు పటిుంచింది. వజయరత్వం నాడు ప్శువులక్ు ప్ూజ

చేయించింది. అమమ ఆర్ోగాం క్రమంగగ క్షమణించింది. ఎందర్ో వెైదుాలు అమమ ఆర్ోగగానిి క్గప్గడే ప్రయ్తిం చేసినా ఫలించలేదు. అమమక్ు భుర క్ుటీ భేదం,
సహసగరర భేదం జర్ిగింది తలనుండి, భురక్ుటి నుండి రక్త ం చిమిమ తురటిలో భసమం గగ మార్ిప్ో వటం జర్ిగి అందర్ిక్త ఆశురాం క్లిగించింది. అమమ ను “యోగ

ప్ర్గక్గషు సిత తి ప్ ందిన జగనామత “గగ క్ొమర్గరజు లక్షమమ క్గంత యోగి, క్గంతయ్ా యోగి వర్ిణంచారు. 12-7--1985లో అరవెై మయడవ ఏట అమమ జగదమమలో
క్లిసి ప్ో యింది. 5-5-1987 అమమ క్ళాాణ దినోత్వం ర్ోజున అమమ విగరహ ప్రతిష్గుప్న జర్ిగింది

అమమను జీవితక్గలం లో సందర్ిశంచిన ప్రముఖులలో రఘువర దాసు, ఆతామనంద సగవమి లక్షమణ య్తీందురలు, నరసింహ యోగి, ప్రభాక్ర

ఉమా మహేశవర ప్ండిట్స, క్ుర్గతలం పీఠగధిప్తి శివ సదానంద భారతీసగవమి ప్రసగద ర్గయ్ క్ులప్తి, క్రుణశ్రర, జటావలల భుల ప్ురుష్ో తత ం జమమలమడక్
మాధవ ర్గమ శరమ, ఎక్తుర్గల క్ృషణ మాచారా, ప్ుటు ప్ర్ిత నార్గయ్ణాచారుాలు, ప్ళళళ ప్ూరణ ప్రజఞ ాచారుాలు, దువూవర్ి వెంక్ట రమణ శగసిత గ
ి గరు వంటి

వగర్ెందర్ెందర్ో ఉనాిరు. ముపైు క్త పైగగ తలుగులోనూ అయిదు ఆంగల ం లోను అమమపై ప్ుసత క్గలను మాతృశ్రర ప్బ్బక్ేషన్స్ ప్రచుర్ించి అమమ భావ వగాపిత క్త దీపిత
క్లిా సత ో ంది.

19 శ్రర ప్రమాచారా ప్రమ ప్ద పీయ్యషం
ఆధునిక్ జగదు
ా రువులు, నడయ్ాడే ప్ర బరహమ సవరూప్ం, ప్రమాచారుాలు, క్ంచి

క్గమ క్ోటి పీఠగదిప్తులు శ్రర శ్రర శ్రర చందర శేఖర య్తీందర సగవమి. క్గలి నడక్న ఆ సేతు

హిమాచల ప్రాంతం ప్రాటించి దర్ిశంచిన ప్రతి చోటా అనుగరహ భాషణం చేసి భక్ుతలక్ు
సనామరా దరశనం చేశగరు. వగరు తమిళ నాడు లో ప్రాటించినప్ుుడు తమిళం లో చేసిన

ప్రసంగగల సగర్గనిి “శ్రర విశగఖ “గగరు సరళం గగ తలుగు లోక్త అనువదించారు వీటిని
సంప్ుటాలుగగ తనాలి లోని సగధన గరంధ మండలి సంసగుప్క్ులు శ్రర బులుసు సూరా ప్రక్గశ

శగసిత ి గగరుముదిరంచి ఆసిత క్ జన మనోభిర్గమం చేశగరు. వీటిక్త శతావధాని వేలూర్ి

శివర్గమ శగసిత ి గగరు ప్రావేక్షించి నిగుా తేలాురు. ఇందులో ప్రమాచారుాల వగర్ి వచో
వెైభవం, ప్రమ ప్గరమాణిక్త, వేద వేదాంగగల పై వగర్ిక్ుని అప్గర వెైదుషాం, సంగలత
సగహితా శగసగతరది విషయ్ాలపై వగర్ిక్ుని అనంత ప్గండితాం మనక్ు దృగోాచర
మవుతుంది ఇదంతా ఒక్ అదుాత జాఞన భాండాగగరం. మనం తలుసుక్ోదగా వీ ఆచర్ించి

తర్ించేవి. అందులోని క్ొనిి ముఖా విషయ్ాలను “శ్రర ప్రమాచారా ప్రమ ప్ద
పీయ్యషం “గగ అందజేసత ునాిను..

ప్రమాచారుాల వగర్ి జనమనక్షతరం “అనూర్గధ “.దాని ఆది దైవతం మితురడు.

వృశిుక్ ర్గశి. అనువగదం చేసిన విశగఖ గగర్ి జనమ నక్షతరం విశగఖ. అదీ వృశిుక్ ర్గశియిే

వీర్ిక్త సగవమి సంప్తాతర. సగవమిక్త వీరు ప్రమ మితర తార. క్నుక్ వగర్ి అనుగరహం
ప్ుషులం గగ వీర్ిక్త లభించింది. సగవమి వగర్ిక్త జాఞప్క్ శక్తత ని క్ంప్ూాటర్ తో ప్ో లాురు

సుమారు ఇరవెై ఏడేళళ క్తరతం తాము” చిని తిప్ు సముదరం అనే గగరమం “లో విడిది
చేసిన విషయ్ానిి రచయిత క్ు గురుత చేశగరట. సగవమి తమిళ నాడులోని “తిండమ వనం

“గగరమం లో జనిమంచి ప్దమయడవ ఏటనే సనాాసం సీవక్ర్ించి క్గమ క్ోటి పీఠగనిి
అధిష్ు ంి చారు.

శివర్గమ శగసిత ి గగర్ిక్త సగవమి వగర్ి ప్గండితా ప్రక్రష పై గ ప్ు గౌరవముండేది. సగవమి వగర్ి ఉప్నాాసగలపై “పదు క్గర్ిక్లు “ర్గయ్వచుు అని అనేవగరట

క్గటూర్ి వెంక్టేశవర ర్గవు గగరు ప్రమాచారుాల క్ు శిషుాలు. సగవమి పై “నమోవగక్ షసత యనాతలు “ర్గసి నివేదించారట. అందులో ఒక్ ప్దాం లో య్తి

భంగమెైనటట
ల వేలూర్ి వగరు గమనించి “య్తుల పై ర్గసిన ప్దాం లోనే య్తి ప్ో తే యిటాల ?”అని బాధ ప్డా్రట. ఒక్సగర్ి విశగఖ గగరు సగవమి దరశనానిక్త

తలిల గగరు భారాతో వెళల ారు సగవమిక్త వీరు నమసుర్ిసత ుంటే వదు ని వగర్ినాురట. “మీ ర్ిదురు ముందు మీ తలిల గగర్ిక్త నమసుర్ించి తర్గవత నాక్ు నమసగురం
చేయ్ండి “అని హితవు చప్గురట మాతృదేవో భవ క్ు ఇది నిరూప్ణ. సగవమి ప్రమ శగక్ుతలు అంబ్బక్గ తతావనేి ఎక్ుువ గగ బో ధించేవగరట.. శ్రర ఆదిశంక్ర
మారా ం లో నడిచే సగవమి అదైవతానిక్త పదు పీట వేసత గరు. వగర్ిక్త సరవమతాలు సమమతాలే. అదైవతానిక్త దేనిలోనూ విర్ోధం క్న్న పిందని వగర్ి భావన.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ఒక్ సగర్ి భక్త మీర్గ బాయి బృందావనం వెళ్ళంది అక్ుడ వలల భాచారుాలునాిరు వగర్ిని దర్ిశదాుమని క్బురు చేసేత “నాక్ు సీత ి ని చూసే అలవగటట లేదు “అని

బదులు ప్ంప్గరట. అప్ుుడు మీర్గ “ఈ బృందావనం లో శ్రర క్తరషణ ుడయ క్ుడే ప్ురుషుడు. మిగతా వగరంతా సీత ల
ి ే అని అనుక్ొనాిను మీక్ు “నేను ప్ురుషుడిని “అనే

భావం ఉంట బృందావనం నుంచి నిరభాంతరం గగ వెళ్ల ప్ ండి”అని ఖర్గ ఖండి గగ చపిు ప్ంపింది. అప్ుుడు వలల భులక్ు జాఞనోదయ్ం అయిందట ఈ విషయ్ానిి
సగవమి “ఆనంద తాండవం “వగాసం లో చప్గురట.

సగవమి వగర్ిక్త భక్ుతడొ క్డు సుటిక్మాలను ఇచాురు. అందులో ఒక్ ప్గడం “మేరుగు” గగ క్టిు ఉంది. అది అక్షమాల అని సగవమి గరహించారు. వెంటనే

వగర్ి దురష్ిు మాఘ క్వి ర్గసిన “మేఘ సందేశ క్గవాం ‘మీదక్ు ప్ో యింది. నారదుడు ఆక్గశ మారా ం లో వీణ ను వగయిసూ
త వసుతనాిడు అయ్ానుి మాఘుడు

ఇలా వర్ిినుడట “మాలను తిప్ుుతూ ఎప్ుుడూ వీణ ను వగయించటం వలల యిరర బార్ిన నారదుని బొ టన వేరలి ఎరరదనం సుటిక్ మాలలోని సుటిక్గలను ఎరరగగ
ప్రవగళములు గగ మార్ేుసింది “అనాిడు అందుక్ే సుటిక్ మాలలో నిజంగగ ప్రవగళానిి మేరువుగగ ఎనుిక్ొనాిడు భక్ుతడు అని తలియ్ జేశగరట అదీ వగర్ి
ప్గండితా గర్ిమ

సగవమి “మనక్ు క్గవలసింది అలాల హృదయ్ం దరవించే భక్తత. ఏదయ మయట క్టటుక్ొని ఈలోక్గనిక్త వచాుం. ప్గప్మయ వదుు, ప్ుణామయ వదుు ఈ మయటను
ఇక్ుడే దులుప్ుక్ొని వెళ్ల ప్ో వగలి అందుక్ే ఆ ప్రమేశవర్ి లోక్ మాత దార్ి చూపే తిరప్ుర సుందర్ి “అని తరచు చపేువగరట.
సుమారు తొంభై ఏళళ క్తరతం చటిునాడు లో వీరప్ు సగవమి అనే ఆయ్న ఉండేవగడు. మహా భక్ుతడే చితత శుదిు ఉంది క్గని క్ోపిసు .ి ఎప్ుుడూ ముక్ుు మీదే క్ోప్ం.
ఆయ్నక్ు సుబిర్గమయ్ార్ అనే బారహమణ సేిహితుడు ఉండేవగడు. ఆయ్నుి తన క్ోప్ం ప్ో వటానిక్త మారా ం సూచించమని వేడుక్ొనాిడు అయ్ార్

“తిరుక్ోుయిలూర్ వెళళళ. దార్ి క్నప్డుతుంది “అని సలహా చప్గుడు వెంటనే అక్ుడిక్త చేర్గడు. అక్ుడ మయల విగరహానిక్త ఎదురుగగ ప్రమ క్ోపిసు ి అయిన
దుర్గవస మహర్ిష విగరహం ఉంది. మహర్ిష సేవ చేసి క్ోప్ం ప్ో గ టటుక్ోనాిరట.వీరప్ుసగవమి. ఆలయ్ానిి బాగుచేయించాడు దేవగలయ్ం చుటూ
ు గురహార్గమలు

ఏరురచి తానొక్ క్ుటీరం ఏర్గుటట చేసుక్ొని ఉనాిడట. రధం నిర్ిమంచి ఇచాుడు. ర్గధ య్ాతరలో బలి ఇవవటం సంప్రదాయ్ం వదుు అని వగర్ించి రధం క్దలక్
ప్ో తే తానే రధచక్గరల క్తరంద ప్డుక్ొంటాను అనాిడట ఆంతే నిర్గటంక్ం గగ రధ య్ాతర ఏ జంతు బల్ల లేక్ుండా అప్ుటి నుంచి సగగిందట.

సమసత వసుతవులు తమ క్గంతిని, శక్తతని, ఆక్గర్గనిి ఆ సర్ేవశవరుని మయలం గగనే ప్ ందుతునాిమని ఈ జగతు
త ను చినమయ్ం గగభావించి భగవనమయ్ం

గగ చూడ గలిగితే దుఖం అనేది ఉండదు దుఃఖ తీర్గన భగవతే్మ
ర వృదిు చందాలి అని ప్రమాచారా భాషణం అందర్ిక్త శిర్ో దారాం.

అప్ుయ్ా దీక్షితుల వగరు గ ప్ు శివ భక్ుతలు ఒక్ సగర్ి వగర్ిక్ే అనుమానం వచిు తనక్ునిది భాక్తతయ్ా లేక్ భక్తత అభాసమా ఆని

వితర్ిునుుక్ోనాిరట. ప్ర్లక్షించుక్ోవటానిక్త ఉనమతత అవసు ను ప్ ందారు. క్గవగలనే. ఆ సిత తిలో మన ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో అదే మన నెైసర్ిాక్ గుణం
అవుతుంది అని తీర్గమనించుక్ొని మందు తిని పిచిు వగడై ప్ో య్ాడు. తాను పిచిుతనం లో చపిునదంతా ర్గసి ఉంచమని శిషుాలక్ు చప్గురు అప్ుుడు దీక్షితుల
వగరు ఏక్ ధాటిగగ య్ాభై శోలక్గలు చప్గురట. అవి గరంధాససు మెైనాయి వీటిక్త “ఉనమతత ప్ంచశతి “అని పేరు. అందులో ఒక్ శోలక్ భావం తలుసు క్ొందాం “శివగ !న్న
అనుగరహం అంతం లేనిది. సులభం గగ లభించే జిలేల డు ప్ూలు తమిమప్ూలు భక్ుతలనుంచి గరహించి వగర్ిక్త మోక్ష సగమారజా లక్షిమ నే అనుగరహిసత ునాివు ఇది
తలియ్క్ మేము మా క్గలానిి వృధా చేసుక్ొంటటనాిం “అని ఈక్దను ప్రమాచారా ఒక్ చోట వర్ిణంచి చప్గురు.

క్గమ క్ోటి పీఠం ఉంది క్ంచిలో. “క్ద క్ంచిక్త వెళ్ళంది “అనే సగమెత మనక్ు తలిసిందే అంటే అరుం మాతరం మనక్ు చాలా మందిక్త తల్లదు. క్ంచిక్త వెళ్ల

క్గమాక్షి అమమవగర్ిని క్నులార్గ దర్ిశంచి తే మళ్ళళ ఆ జీవిక్త జనమ ఉండదు అంటే మనక్ద క్ంచిక్త చేర్ింది అనిమాట. అ మమ వగర్ి ప్రభావం అంత గ ప్ుది అని
అరుం ఇక్ుడి సగవమిఏక్గమరనాధుడు. ఆయ్నే ఆదిమ ప్ురుషుడు. అమమవగరు “నయ్న పీయ్యషం” గగ క్నిుంచి జనమ ర్గహితాానిిసుతంది. శ్రర శంక్ర
భగవతాుదులు దక్షిణా మయర్ిత సోత తరం లో “భయమి న్నరు నిప్ుు, గగలి, ఆక్గశం సూరుాడు, చందురడు, ప్ురుషుడు అనే రూప్ం లో భవుడు ఉనాిడని చప్గురు.

ఆ భవుని ప్తిి భయమి, సూరుాడు, వగయ్ువు, ఆక్గశము, అగిి సో మయ్ాజి, ఉదక్ం చందురడు అనే అషు మయరుతల రూప్ం ఉని ఆదిమ జనని అనితాను ఆ

జగజీ ననిని క్ంప్గ తీరం లో చూసుతనాిననిమయక్ క్వి వర్ిణంచారు వీర్ిదుర్ని
ి చూసత “సౌందరాం ఆనందానిి వివగహం చేసుక్ొనిది “అనిపిసత ుంది అంటారు
ప్రమాచారుాల వగరు (.beauty has married bliss )

సగవమివగర్ క్ సగర్ి “ఆర్గా వృతత ములో ఉని క్గవగాలను గుర్ించి అడిగగరు తమక్ు తలిసిన ఆర్గా శతక్ం ఒక్ుదానినే శిషుాలు పేర్ ునాిరు అప్ుుడు సగవమి

సదాశివ బరహేమను్రల వగరు ర్గసిన “ఆతమవిదాా విలాసం “అనే వేదాంత గరంధం ఆర్గా వృతత ం లోనే ర్గయ్బడిందని చప్గురు ఇంక్గ ఏమి ఉనాియ్ని అడిగితే
అందరు నోళళళ వెళళ బటాురట అప్ుుడుప్రమా చారుాల వగరు భక్గతయవేశం లో చేతులు పైక్ెతిత “అమల క్మలధి వగసిని –మనసో వెైమలా దాయిని మనోజఞ ే –
సుందర గగతిర సుశ్రలే –తవ చరణంణాంభోరుహం నమామి సదా “అనే శోలక్ం తో ప్గరరంభించి 14 శోలక్గలను ఆర్గా వృతత ం లో ఉనివగటిని వినిపించి శోరతలను

రసో నుమఖులను చేశగరట ఇవి శ్రర శంక్ర భగవతాుదుల “ప్రప్ంచసగరం “లో ఉనాియ్ని చపిు అందర్లి సంభరమాశురాం లో ముంచతేత శగరట.. అదీ వగర్ి దిష్గణా,
ధారణా జాఞప్క్శక్ీత. ఇదే వగర్ి ప్రమ ప్ద పీయ్యష లహర్ి.

“ప్గశగుతుాలక్ు మీర్ిచేు సందేశం ఏమిటి””? అని ఒక్ సగర్ి శ్రర ప్రమాచారాను అడిగత
ి ే వగరు “మీరు చేసే ఏ ప్ని అయినా సర్ే దానిక్త పేమ
ర ముఖా క్గరణం గగ
ఉండాలి. క్గరాం అంటే క్రత , క్రత క్ు భినిమెన
ై ఇతరులూ ఉంటారు. క్నుక్ క్గరాం పేరమతో నిండి ఉండాలి ఒక్ోుసగర్ి ఇతరులను హిమి్ంచాలి్ వసుతంది. య్ుదాులు
చేయ్ాలి్ వసుతంది. అప్ుుడు క్ూడా మన హృదయ్ం లో దేవషం ఉండ ర్గదు “ఈ క్రమ సంసగుర క్గరణం గగ చేయ్ బడుతోంది. దీనిలో దేవష్గనిక్త తావులేదు
“అనిభావం ఉండాలి పేమ
ర ఓతప్ో ర తమెైతే ఎలాంటి గడు్ సమసా అయ్నా మనం ప్ర్ిషుర్ించగలం. “అని చప్గురు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

సగవమిక్త ఉప్వగసం ఉండటం చాలా ఇషు ం. చాలా ర్ోజులు నిర్గహారం గగనే ఉండేవగరు లేక్ప్ో తే గుపుడు పేలాలు ప్గలు లేక్ పరుగు లో నాన బటిు సీవక్ర్ించేవగరట.
ఉప్వగసం శర్లర్గనిక్త మనసు్క్ు మంచిదని వగర్ి భావం. ప్ౌరణమి అమావగసా, శుక్ల అషు మి చతురుశి ప్ంచమి షష్ిు తిదులు ఉప్వగసంక్ు శేరషుం అని భారతం
లో ఉనిటట
ల తరచుగగ సగవమి చపేువగరు మనం చేసే ప్రతి ప్న్న ఈశవర్గరుణ బుదిు తో చేయ్ాలని వగర్ి అభిమతం.

సగవమి “క్గమ క్ోటి ర్గమ క్ోటి “అయిందని చమతుర్ించేవగరట. ర్గమ క్ోటి ర్గసిన వగరు వచిు ఇక్ుడ సగవమిక్త సమర్ిుంచేవగరు. అయోధాలో ప్ుటిున

ర్గముడిక్త క్ంచిలోని క్గమాక్షి అమమవగర్ిక్త ఏమిటి సంబంధం ?అని విచార్ించి వగరు లలితా ప్ర్గ భటాుర్ిక్ శ్రర తిరప్ుర సుందర్ి అయిన క్గమాక్షి అని, శ్రర ర్గమ

చందర మయర్ిత, క్గమాక్షమ అమమవగరూ ఒక్ుర్ేనని అనాిరు. అందుక్ే ర్గమాయ్ణం లో సీతాదేవి భరత ను “నువువ ప్ురుషుడివి క్గవు సీత వి
ి “అనటం లో ఇంత
అంతర్గరుం ఉందని చప్గురు. అది దపిు ప్ డుప్ు మాటే అయినా య్దారుమే ఆమె నోటి లో నుంచి బయ్టక్ు వచిుందని సలవిచాురు.

ఒక్సగర్ి “ఆరుర్ ఐషన్స బర్ా “అనే విదేశ్రయ్ుడు సగవమి వగర్ిని దర్ిశంచాడు. అతను “నేను జాఞనిని అయితే మిమమలిి అడగగలి్న సర్ెైన ప్రశి ఏది ?”అని

గడుసుగగ అడిగగడు. ప్రమాచారా ఎవర్ెన
ై ా ప్రశిిసేత ర్ెండు నిమిష్గలు మౌనం లో ఉండి సమాధానం చప్ుటం అలవగటట. సగవమి “మీరు జాఞని అయితే
ఏ ప్రశిలూ వేయ్రు “అని బదులు చప్గురు. అతనితో సుదీరఘ సంభాషణ జర్ిపి చివర్ిక్త “మనం చేసే అనేవషణే ఆనందం, సుఖం. ఒక్ సుఖం ప్ ందాము అంటే
అది సుఖం క్గదు. సుఖ సవరూప్ం గగ ఉండే సుఖం అని అరుం చేసుక్ోవగలి “అనాిరు

అదైవతానిి వివర్ిసత ూ సగవమి “అదైవతం అంటే ర్ెండవది లేనిది.. ఈ ప్రప్ంచం లో ఎనోి చూసుతంటాము ఇవన్ని లేవు అంటే అసంగతం అవుతుంది అప్ుుడు

మన ప్రయ్తాిక్త ఫలం ఏమిటి మర్ి ?ఆక్లి దర్ిదరం దపిుక్ ర్ోగం ప్ో గ టటుక్ోవటానిక్త ఎంతో శరమ ప్డుతునాిం ఇవి లేని చోటట ఉందా ?ఇవన్ని దేహ ధర్గమలు.
మనం చేసుక్ొనాి క్రమ ఫలానిి అనుభవించటానిక్త దేహదారణ చేసత ునాిం ఆతమక్ు ఇవేవీ అంటవుక్దా. ఈదేహమే మనం అనే భావన క్లిా ంచి దేవుడు మనలిి
శిక్షిసత ునాిడు ఈ దవందావల ప్ర్ిధి లో నుంచి బయ్ట ప్డాలి “దేహనా నాసిత క్తంచన “అనే భావం ఏరుడితే క్ోర్ిక్గ భయ్ం మొదల ైన వేవీ ఉండవు “ఆతామవగ
ఇదమేక్ ఎవగగర ఆసీ నానాతిుమున ““ఎక్ో దాదారభువనాని విశగవ”ఎక్మేవగదివతీయ్ం “అని అదైవతంబో ధిసత ో ంది మనసును ఆతమలో ఉంచాలి అదైవత జాఞనం
చేతనే వగసనలు నశిసగతయి ప్రశగంతత ఏరుడుతుంది ప్ంచ భయతాలు సముతిత తాల ైనప్ుుడు యోగి శర్లరం యోగగగిి మయ్మే అవుతుంది అప్ుుడు
ముసలితనం,భయ్ం, ర్ోగం, చావు ఉండవు అని శృతి చపిుంది “అని సుషు ం చేశగరు

ఒక్ సర్ి దుర్గా దేవి ప్రతిషు సమయ్ం లో సగవమి “దుర్గా ప్ంచరతి సోత తరం “అనే మంతారలను ర్గశగరు
ప్రబరహమ అని మనం తలిసో తల్లక్ో చాలా సగరుల అంటాం ఇంతక్ూ ఆయ్న ఎవరు ?అంబతో క్ూడిన ప్రమేశవరుడే ఆ ప్రబరహమ వేర్ే ఏదీ క్గదు అనాిరు సగవమి.

ఈశవర తతత ేం సగముిడే నంటారు వగరు అందుక్ే శంక్ర భగవతాుదులు “దశ శోలక్త “లో “తసిమన్స మే హృదయ్ం సుఖేన రమతాం సగంబేప్ర బరహమణే “అనాిరు
ఈ సగంబ మయర్ిత మీద హృదయ్ానిి లగిం చేసేత సుఖం గగ వర్ిులల ుతామంటారు సగవమి
“ఆక్గశ సిుక్ుర్గయ్తే దశ దిశగభోగో దుక్ూలాయ్తే
శ్రతాం శుహ్ ప్రసవగయ్తే సిత ర తర్గనందః సవరూప్య్తే
వేదాంతో నిలయ్ాయ్తే సువినయో య్సా సవభావగయ్తే
తసిమన్స మే హృదయ్ం సుఖేన రమతం సగంబేప్రబరహమణే “
ఒక్ సగర్ి ప్రమాచారుాల వగర్ిక్త క్నక్గభి ష్ేక్ం చేయ్ాలనే తలంప్ు భక్ుతలక్ు క్లిగింది ఆ సందరాం గగ వగరు “మీరు నాక్ు ప్ళళళ ప్ుష్గులు

సమర్ిుసూ
త ఉంటారు ప్దాాలు ర్గసి ప్ఠిసత గరు ఇవన్ని నాక్ు క్నక్గభిష్ేక్మే. ఇవన్ని సీవక్ర్ించటానిక్త నాక్ేమి అరహత ఉంది అని నేను ఎప్ుుడూ ఆలోచిసగతను.

ఒక్ే ఒక్ క్గరణం క్ని పిసత ో ంది శ్రర శంక్ర భగవతాుదుల వగర్ి దివా నామం ఏదయ భాగా వశం చేత నాక్ు లభించి నందు వలల అని అనుక్ొంటాను వగర్ిపేర ఈ
సేవలనిి నాక్ు చేసత ునాిరని నా భావన ఇనిి గౌరవ మర్గాదలు మీ నుండి ప్ ందటానిక్త ఆ సగవముల వగర్ి గుణ గణాలను సమర్ిసత గను “
శృతి సమృతి ప్ుర్గణానాం ఆలయ్ం క్రుణాలయ్ం –నమామి భాగ తాుదం శంక్రం లోక్ శంక్రం “
సరవ దేవ నమసగురం క్ేశవం ప్రతి గచుతి అనాిరు క్దా మీరు చేసేవన్ని ఆది శంక్రులక్ే చందుతాయ్ని నేను బావిసుతనాిను. వగర్ిక్ే వీటిని నేను మీ తరఫున
సమర్ిుసుతనాిను. వీటిని ప్ ందే అరహత వగర్ిక్త మాతరమె ఉంది క్.రమలన్ని చేసి “జనారునః పీరయ్తాం “అంటాం క్దా ఈ క్రమలన్ని నా సంతురపిత క్త క్గదు ఆ జనారునుని

సంతురపిత క్త అని అందులో ఉని ప్రమారుం. మాక్ు క్ర్గమనుసగునమే విధి. ఈ క్రమలు “ప్ర బరహామతమనా సీత య్తాం “అనే చివర్ి మెటు టక్ు తీసుక్ొని ప్ో తాయి అందుక్ే
నితాం ప్రమేశవరుడినిప్గరర్ిుంచాలి. ఆయ్న అనుగరహం క్ోరుక్ోవగలి ఆ శరదు మనక్ు క్లిగింది అంటే “బరహెైమవగహం “అనే అనుభవ సిదు ి క్లుగుతుంది. అలాంటి
బారహమమ సిత తియిే క్నక్గభిష్ేక్ం. అంతే క్గదు ర్గతాిభిష్ేక్మే అవుతుంది “అని గ ప్ు సమనవయ్ము తో ఎరుక్ ప్రచారు శ్రర ప్రమాచారుాల వగరు అదీ వగర్ి
మహో తురసు సతి.
ిత అదీ వగర్ి ప్రమ ప్ద పీయ్యష లహర్ి

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

శ్రర ప్రమా చారా దారవిడ దేశం లో నే మహాదుాతశైవ భక్ుతర్గల ైన అవవయ్ాార్ ను మహా గణప్తి ని ఉదేుశించి ప్రమానంద భర్ిత క్ధను “విప్ర్లత మెైన అవవ
–విచితర శిశువు “పేరచప్గురు. వగర్ిదుర్ి మధా ఉని భక్ీత, ఆర్గధనను క్ళళక్ుక్టిుంచారు.. ఆమెను ఊరూర్గ తిర్ిగే మనిష్ిగగ ఆయ్నుి ఒక్ చోటి నుండి క్దలని
బొ దుు ఏనుగు గుని గగ వర్ిణంచారు.

దారవిడ భాషలో “పిళ్ళళ “అంటే బ్బడ్ . దీనిక్త శేరషు వగచక్ం “య్ార్ “చేర్ిసేత “పిల టల య్ార్ అవుతుంది. అంటే “శిశువు గగరు “అని అరుం. ‘. దారవిడ దేశం లో

వినాయ్క్ుడిని అదేపేరుతో ముదుుగగ పిలుచుక్ొంటారు.. ఎప్ుుడూ క్దలక్ు క్ూరుుని తినే వగణిి తమిళళలు “నువేవమెైనా పిల య్ార్
టల
వగ ?”అని ఎదేువగ చేసత గరట.

అంటే ర్గతి విగరహం లా క్దలవెం ?”అని భావం. ప్గరవతీ ప్రమేశవరుల జేాషు ప్ుతురడు క్నుక్ ఆపేరు వచిుంది అను ను క్ోవటం తప్ుు. “జేాషు ర్గజం
బరహమనంబరహణసుథిహ్ “అని గణప్తిని గయర్ిు చపిున వెైదక్
ి మంతరమే దీనిక్త ఆధారంఅనాిరు సగవమి. భయతాది ప్తి గణప్తి ఆయ్నక్ు మించిన నాయ్క్ుడు

లేడు. అందుక్ే వి అనే విశేషం చేర్ిు వినాయ్క్ుడు అనాిరు. “మొక్ుు వగర్ి ప్నుల చక్ుజేసేది సగమి –గర్ిక్ ప్ూల మెచుు గబ్బి వేలుు “.ప్నులు చేసినా,
చడగ టిునా ఆయ్నే. ఈయ్నే “య్ం నతావ క్ృత క్ురతాాసుాహ్ తం నమామి గజాననం “అని మంచి ప్నులు ప్గరరంభించేటప్ుుడు మొక్ుు క్ుంటాం.

ఇంతక్ీ వినాయ్క్ుడి దేహ విభవం చూసత నవువ ప్ుటిుసత ుంది క్గని అందులో ప్రమారుం ఉంది. ఆయ్నది ఎనుగుముఖం. ఏనుగుక్ు దేహ బలం ఎక్ుువ. ఎంత
బలం ఉనాి జంతు హింస చేయ్ని సగధు జంతువు. అలానే మన “పిళాళర్ి “అధిక్ శక్తత వంతుడైనా క్గవగలని ఎవర్ిక్ీ అప్క్గరం చేయ్డు. ఉప్క్గరం అయ్న

నెైజం.గణప్తి జాఞన సవరూప్ుడు. నిరమల నిర్ివక్లు గునాతీత సగనాురనంద ప్రబారహమ సవరూప్మే గణప్తి.. ఏనుగు నడక్లో ర్గజసం ఠలవీ ఉనాియి. ఆ హొయ్లు
ఇతర జంతువులక్ు దేనిక్ీ లేదు అందుక్ే ఏనుగు నడక్ తో ఆడవగర్ి నడక్ను ప్ో లుసూ
త గజ గమన అంటారు. తొండం విసరటం చవులిి హఠగతు
త గగ ర్ెప్ర్ెప్
లాడించటం, తినటానిక్ేడైనా అందిసేత అమాంతం లాక్ొుని గుటక్గయ్సగవహా చేయ్టం దానిక్ే తగింది. ఏనుగును ఎంత సేప్ు చూసినా తనివి తీరదు. ఏనుగు
ముఖం శగంతిక్త చిహిం. దరశన్నయ్ మృగం ఏనుగు క్ంటే వేర్ేదీ లేదని ప్రమాచారా నిశిుతాభిప్గరయ్ం.

మన” పిళాళర్ి” ఏనుగుక్ు ఏనుగు, బ్బడ్ క్ు బ్బడా్ అంటారు తమాష్గగగ సగవమి. శిశువు లాగగ సగరళాంఏనుగుక్ుని బలం, చురుక్ుదనం ప్రమ సుందర

మంగళ సవరూప్ం జాఞనం, ఆనందం, అందం, శగంతి ఒక్ు చోట మయర్లతభవించి నటట
ల ఉని రూప్మే వినాయ్క్ సగవమి. ఎనోి విరుదు మెైన విషయ్ాలు ఒక్ చోట

ఉని విచితర మెైన సగవమి గణప్తి. ఆయ్న ముఖం మృగ వర్గానిక్త చందింది. దేహం మానవ వర్గానిక్త చందింది. రూప్మేమో శిశువు. నిజానిక్త ఆయ్న మురగమయ
క్గదు మనిష్ీ క్గదు దేవ వర్గానిక్త చందినా వగడు. ఒక్ చేతిలో విర్ిగిన దంతం, మర్ో చేతిలో మధుర మెైన మోదక్ం అంటే ఉండారయి. ప్ూరణ మెైన వసుతవూ

అసంప్ూరణ దంతం. “ప్ూరణమదః ప్ూరిమిదం –ప్ూర్గణత్ ప్ూరణం “అని ప్రక్టించిన ప్రబరహమమే వినాయ్క్ుడు. ఈ మాట వింటే మనక్ు ఎంతో “మొదక్రం “గగ

లేదా అంటారు ప్రమాచారా.. పిళాళర్ి బరహమ చార్ి అయినా అందర్ిక్త పళ్ళళళళ చేసత గడు ఏనుగు రూప్ము లో వచిు వలిల అనే ఆటవిక్ క్నాను తముమడు
సుబరహమణా సగవమిక్త జతచేసి పళ్ల చేయించిన వగడు అని గణప్తియిే. పళ్ళక్గని పిలలలు మంచి వరుడిని చూసి పటత మెై గణప్తినే ప్గరర్ిుసత గరు. వీర్ి ఆశలను
తీర్ిు మోక్షక్గములిి చేదు ామనే సంక్లుమేమో నంటారు సగవమి.
క్ంచి ప్రమాచారా దరశనం తో ప్ులక్తంత
భారత దేశమంతా ప్రా టించి, ఎందర్ో సగదు సంతులను దర్ిశంచి, తనక్ు మారా దరశనం చేసే వగర్ెవర్ో తలుసుక్ొనే ప్రయ్తిం లో అరుణాచలం

లోని రమణ మహర్ిషని సందర్ిశంచి శిషుాడై, ఆ అనుభవగనిి మనసులో ప్దిల ప్రచుక్ోవటమే క్గక్ తన భారత య్ాతర ను ప్ుసత క్ రూప్ం గగ ప్రచుర్ించి

ప్గశగుతుాలక్ు భారత దేశ యోగుల వెశి
ై ష్గుయనిి తలియ్ జెపిున వగడు డాక్ుర్ paul brunton.. ఆయ్న ర్గసిన ప్ుసత క్ం a search in secret India -1934

లో ప్రచుర్ిత మెైంది. ఆయ్న క్ంచి ప్రమాచారా శ్రర శ్రర చందర శేఖర సగవములను క్ూడా దర్ిశంచి ప్ులక్తంచాడు. అలాగే మౌనమే దీక్ష గగ జీవించిన మెహర్

బాబాను, బౌదు మత గురువు దల ై లామా ను సందర్ిశంచి వగర్ి ఆధాాతిమక్ ఉనితి ని వర్ిణంచాడు ఆయ్న ర్గసిన ప్ుసత క్ం అనేక్ ముదరణ లను ప్ ంది దేశ,
విదేశగలోల భారత దేశ ఆధాాతిమక్ వెైభవగనిి దర్ిశంచే వీలు క్లిగింది. ఆ ప్ుసత క్గనిక్త ఇప్ుుడు 78 ఏళళళ. ఈ ప్ుసత క్గనిి ముపైు మయడేళళ వయ్సు లో
ర్గశగడు. మారు పేరు తో ర్గసిన ప్ుసత క్ం అది.

paul brunton క్ుమారుడు kenneth thurston hurst తండిర అడుగు జాడలో భారత దేశ ప్రాటన చేశగడు. తండిర జాఞప్క్ గౌరవ ఉప్నాాసగలిచాుడు.

ఆయ్న తన తండిరక్త ఇంక్గ ఇండియ్ా లో ఎంత గౌరవం ఉందొ గరహించాడు. తన తండిర ప్గశగుతుాలక్ు యోగగ, ధాానం లను ప్ర్ిచయ్ం చేశగడని
గురుతక్ు తచుుక్ొనాిడు. అరుణాచలం వెళాళడు. మహర్ిష అప్ుటిక్ే ప్ర లోక్ం చేర్గరు. ఆ ఆశరమం లో విశగల మెైన హాల్ లో క్ూరుుని ధాానం చేసత ూ మహర్ిని
ష

మనసు లో నిలుప్ు క్ొనాిడు. తన తండిర నివశించిన చిని బంగగళా చూసి ఆనందం ప్ ందాడు. ఎదురు గగ ఉని అరుణాచలం ప్రవతానిి దాని గగంభీర్గానిి

దానిక్త శ్రర రమణులక్ు ఉని అవినాభావ సంబంధానిి తలిసి ప్రవశించాడు. ఆ ప్ర్ిసర్గల ప్వితరత ఆయ్న మనసు పై గగఢ ముదర వేసింది. తన జీవితం
ధనామెైంది అనుక్ొనాిడు. జీవితానిక్త ఈ అనుభవం చాలు అనుక్ొనాిడు. మనసంతా ఆ భావనలను నింప్ుక్ొనాిడు.

అరుణాచలం నుండి క్ంచి చేర్గడు. తన తండిర సందర్ిశంచి వర్ిణంచిన క్ంచి ప్రమాచారా శ్రర శ్రర చందర శేఖర య్తీందురల వగర్ిని సందర్ిశంచాలని మనసు
లో భావించి చీటీని ప్ంపించాడు.. అప్ుటిక్త ప్రమాచారుాల వగర్ిక్త 92 ఏళళళ. ఒంటర్ి గగ నితా తప్సు్ తో గడుప్ుతునాిరు. వీర్ిని గుర్ించి తన తండిర అతాదుాత
వరణన చేశగడు. అదంతా జాఞప్క్ం వచిుంది. జనం తీరు ప్రజా లాగగ వగర్ి సందరశనం క్ోసం నిలబడి ఉనాిరు. తనక్ు దరశనం లభించే అవక్గశగలుల లేవు అని
నిరణయించుక్ొనాిడు. ఆయ్న ఆశరమం వెనుక్ భాగగన చిని గది లో ఉనాిరు. ''నడయ్ాడే దైవం ''గగ ప్రమాచారుాల వగర్ిని భావిసగతరు. క్ొదిు నిర్లక్షణ తరువగత

సగవమి వగరు పిలుసుతనాిరు ఒంటర్ిగగ దరశనం ఇసగతరు అనే క్బురు అందింది. వగర్ి సగనిిధాానిక్త చేర్గడు. ''బక్ు ప్లుచని శర్లరం -క్గష్గయ్ వసత ి ధారణ,
విభయతి తో ఫగలభాగం ప్రమశివుడు గగ క్ని పించారు. తనను తాను ప్ర్ిచయ్ం చేసుక్ొని తాను paul Brunton క్ుమారుడి ని అని తలియ్ జేసుక్ొనాిడు.
సగవమి వగరు ''మా క్ు తలుసు '' అని మాతరమే అనాిరు. ఇంక్ో మాట లేదు. మళ్ళళ ఏదయ మాటాలడారు సగవమి. అక్ుడ ఉని అనువగదక్ుడు ''మీ క్ోసమే

సగవమీజీ ఎదురు చూసుతనాిరు ''అనాిడు. క్ెనెిత్ క్ు అమిత ఆశురాం వేసింది. తానెవర్ో ఆయ్నక్ు ఎలా తలిసిందయ అరుం క్గలేదు. తాను వసగతనని ఎలా

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

తలిసిందయ తన గుర్ించి ఎలా తలిసిందయ మర్ల ఆశురా ప్రచింది. అప్ుుడు ఆయ్న తిరక్గల జాఞని అని అరుమెైంది. తాను భారత దేశం లో ఉనిటట
ల ప్రమాచారుాలక్ు
ఎలా తలిసిందయ , ఇంక్గ అంతు బటు లేదు. తాను తనతండిర ప్ుసత క్గనిి ప్ునరుమదిరంచిన క్గపీ ని అందజేసి అందులో ఉని ముపై్ై ఎనిమిదేళళ తండిర ఫో టో ను

చూపించి అది తన తండిరది అని తలియ్ జేశగడు. మళ్ళళ సగవమి వగర్ి సమాధానం ''మాక్ు తలుసు ''అనే.. తన తండిర సందర్ిశంచి నప్ుడు ఉని ప్రప్ంచ ప్ర్ిసతుల
ిత
పై ఎనోి ప్రశిలు వేసి సగవమి నుండి సమాధానాలు ర్గబటాులి అనుక్ొనాిడు. క్గని ఆశురాం --ఆ ప్రశిలన్నిఅక్సగమతు
త గగ నోటిలోనే క్ర్ిగ.ి ప్ో య్ాయి.
మనసంతా ప్రశగంతత, పేమ
ర నిండి ప్ో యింది. ఇంక్ ప్రశిలూ లేవు. సమాధానాలు లేవు. గుండ గ ంతుక్ లో క్ొటటుక్ు ప్ో యింది అంతే తనువు, మనసు ప్ులక్తంచి

ప్ో యింది. అంతే అమాంతం సగవమి ప్గదాలక్ు దగా రగగ సగష్గుంగ ప్రమాణం చేసి నిలబడా్డు. ఆచారా సగవమి మనసూుర్ితగగ అతనిి ఆశ్రరవ దించారు.. సగవమి
వగరు నిండు మనసు తో గంధప్ు దండ ను క్ెనెిత్ మేడలో వేసి గౌర వించారు. ఆ సువగసన ఇంక్గ తనక్ు తాజా గగ నే ఉందని, దానిి అప్ుటి నుంచి భక్ీత తో
మెడ లో ధర్ిసత ునాినని క్ెనెిత్ చప్గుడు. అలా య్ాభైయిేళళ జీవిత చక్రం ఒక్ చుటటు తిర్ిగింది అని ప్ులక్ర్ింత తో ఈ అనుభవగనిి వర్ిణంచాడు క్ెనెిత్.

20 శ్రర ప్రభాక్ర ఉమా మహేశవర ప్ండితులు

ఆందర వివేక్గనందులు, ప్రతి వగద భయ్ంక్రులు శ్రర ప్రభాక్ర ఉమా మహేశవర ప్ండితులు

నాచినితనం నుండే ప్ండితుల వగర్ి గుర్ించి మా నాని గగరు మామయ్ాా ఎప్ుుడూ మాటాలడుక్ొనే వగరు నాక్ు క్ొంచం వయ్సు వచిున తర్గవత బజవగడ

లో ర్గమక్ోటి ఉత్వగలు ఇప్ుుడుని క్షేతరయ్ా క్ళా క్షేతరం ఉని చోట శివర్గమక్ృషణ క్షేతరం లో జర్ిగేవి. ఒక్ోుసగర్ి నెల ర్ోజులు ఉండేవి. ర్ోజు సభలూ సమా
వేశగలు ధార్ిమక్ ఉప్నాాసగలు, హర్ి క్ధలు భజనలు, అఖండ ర్గమ నామ క్ీరతనలు సంగలత క్చేుర్లలు నిరవహించే వగరు. నేను మా మామయ్ా గంగయ్ా గగరు,

మా నాని గగరు మృతుాంజయ్ శగసిత ి గగరలతో మా క్ుటటంబం తో సహా వెళళళ వగళళం. అందర్ిక్త భోజన సదుప్గయ్ాలు ఉండేవి అని జాఞప్క్ం.. మా నాని,
మామయ్ా ల ఉప్నాాసగలు క్ూడా ఉండేవి. అదుగో అప్ుుడు చూశగను ప్ండితుల వగర్ిని. ’’గంభీర సగగర ఘోష లాంటి వగగగుటి, అందులో వేదం విజాఞన గంగ,

ఉప్నిషద్ విజాఞన య్మునా, ప్ుర్గణ విజాఞన సరసవతి,, భగవదీా తా విజాఞన గోదావర్ి, ప్ుర్గణ విజాఞన క్ృషణ వేణీ,క్గవా విజాఞన క్గవేర్ల, సనాతన ధరమ విజాఞన
పినాక్తన్న మొదల ైన నదులన్ని ఉతు
త ంగ తరంగగల ై ఎగసి ప్డేవి. ఆ శైలి శైలూష్ీ ప్రవగహమే.. ప్రశిించే వగర్ి ని సంతృపిత ప్రచే విజాఞన సరవసం. అడ్ ం గగ మాటాలడే

వగర్ి ప్గలిట వజారయ్ుధం. ఉప్నాాస చక్రవర్ితగగ సనాతన హిందూ ధరమ ప్ర్ి రక్షుక్ుడన
ై , ఆందర వివేక్గ నందులుగగ సవర్లాయ్ ప్రభాక్ర ఉమా మహేశవర ప్ండితులు
ఆదరశ మయర్ిత. అనిపించారు మొదటి సగర్ి చూడంగగనే. అలాంటి మహో నిత వాక్ీత భువిని వదిలి దివిజ క్వి వరుల గుండలు దిగా ురనగగ దివిని చేర్గరు.
అయ్న ర్గసిన ప్ుసత క్గలు హాట్స క్ేక్ులాల అముమడయిేావి. చపిుంది చేసి ఆచర్ించే సగధనా ప్రులు. అలాంటి వగర్ిని జాతి మరచి ప్ో తోందేమో నని ఈ మధానే

నాక్ు అని పించింది. ఆయ్న గుర్ించి ఏదన
ై ా సమాచారం ప్ుసత క్ రూప్ం గగ దొ రుక్ుతుందేమో నని ఎదురు చూసుతనాిను. క్ొదిు నెలల క్తరతం బేజ వగడ ‘’ల నిన్స

సంటర్ ‘’లో ఉని ప్గత ప్ుసత క్గల ష్గప్ులోల ఒక్టి సగహితీ మితురడైనజనారున ర్గవు గగర్ి ష్గప్ు వుంది. అక్ుడ లభించని ప్గత గరంధమే లేదు. అక్ుడే దొ ర్ిక్తంది

శ్రర ప్ండితులపైవగర్ి శత జయ్ంతి ఉత్వ సంరంభం నాడు ఉత్వక్మిటీ గుంటూరు జిలాల ప్ నూిరు నుండి ముదిరంచిన ప్ుసత క్ం క్ొని మహా దానంద ప్డా్ను.
క్గని దానిి ఈ వగరం లోనే చదవ గలిగగను. వగర్ి జీవిత విశేష్గలు సూుర్ిత దాయ్క్గలు. అందుక్నే అందర్ిక్త తలియ్ జేయ్ాలనే ఉతా్హం తో దీనిి ర్గసుతనాిను.
ప్ండితుల వగర్ిక్త నా వంతు ఋణం తీరుుక్ొంటటనాిను.

ప్ండితుల వగర్ి జీవిత విశేష్గలు
26-11-1890 లో విక్ృతి నామ సంవత్ర క్గర్లతక్ శుదు ప్ూర్ిణమ బుధ వగరం వృశిుక్ లగిం లో గుంటూరు

జిలాల సతత న ప్లిల తాలూక్గ గుడి ప్ూడి గగరమం లోప్రభాక్ర ఉమా మహేశవరుల వగరు జనిమంచారు. తండిర
వెంక్ట క్ృషణ శగసిత ి

గగరు శౌరత, సగమర్గతలలో నిష్గణతులు., తాత గగరు నాగేశవర ప్గక్య్ాజి. ప్రభాక్రులక్ు ర్గమ చందర శరమ,
సూరా నార్గయ్ణ శరమ తముమలు. వీర్ిది భారదావజస గోతరం
ప్రభాక్రులు చినిప్ుటి నుంచి ఏక్గంతం గగ శివ ధాానం లో గడిపే వగరు. గుంటూరు హిందూ హెైసూుల్

లో (ఆ నాటి పేరు టౌన్స హెైసూుల్ )ఫస్ట్ు ఫగరం లో చేర్గరు. ప్ుంభావ సరసవతి, ఆందర ఆసగున తొలి క్వి శ్రర

క్గశ్ర క్ృష్గణ చారుాల సంసుృత గురువులు. ఒక్ ర్ోజు సూుల్ మెైదానం లో ఉనాివ లక్షమమ నార్గయ్ణ

ప్ంతులుగగర్ి ఉప్నాాసం వినాిరు సవర్గజాం క్ోసం అందరూ క్లిసి ర్గవగలనే వగర్ి బో ధ ప్ండితుల వగర్ి

గుండలిి సూటిగగ తాక్తంది. సవదేశ్ర భావన మనసంతా నిండింది. క్గలేజి లో చదవటానిక్త ఇసు ప్డక్ ఇంగలలష్ నేరవ ర్గదన్న చదువే మానేశగరు.

సవగగరమం గుడిప్ూడిలో విదేశ్రయ్ులు డేర్గలు వేసి క్ెైుసతవ ప్రచారం చేయ్టం చూసి ‘’హిందూ ధరమ ప్రచారం ‘’చేయ్ాలని నిశుయించుక్ొనాిరు. అప్ుుడే

వివేక్గనందుల చిక్గగో ఉప్నాాసగలు చదివి సూుర్ిత ప్ ందారు. హిందూ ధరమ ప్రచారమే తన జీవిత ఆదరశం గగ భావించి క్ృత నిశుయ్ం తో జీవితాంతం క్ోన

సగగించిన ధరమ ప్ర్ిరక్షక్ులు. దీనిక్త వేదం వేదాంగగలను చదివి అరుం చేసుక్ోవగలి. వెంటనే క్నుప్ర్ిత క్ోటేశవర శగసిత ి గగర్ి వదు శిషార్ిక్ం చేసి, హయ్గలరవ ఉప్గసక్ుల ై
పిరయ్ శిషుాల ై అన్ని నేర్ిు ‘’అప్ర శంక్రులు ‘’అని గురువు గగర్ిచేత అనిపించుక్ొని మేధావి. బలల ం క్ొండ ర్గమ ర్గయ్ క్వి వదు సంసుృత, సగహితాం, తరుం,

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

వగాక్రణం, వేదాంతం, అనేక్ శగసగతరలను చదివి ఔప్ో సన ప్టాురు. వివిధ శగసత ి ప్ర్ిచయ్ం తో ధరమ రహసగాలన్ని ఆక్ళ్ంప్ు చేసుక్ో గలిగగరు. గురువులక్ు తగిన
శిషుాలయ్ాారు. ’’ప్రతిభా ప్రభాక్రు’’లయ్ాారు. అక్ుంఠిత దీక్ష, సగధన, నిసగవరుత, తాాగం, దేశ భక్ీత క్త వీరు నిలువెతత ు దరుణం.

‘’సవ ధరమ ప్రతి ప్గదిక్ పై సవర్గజా ప్గలన ‘’అనే ప్రతాక్ నినాదం తో మేఘ గంభీర సవనం తో, ఉప్నాాసగలతో దేశగనిి ఉరూ
ర త లూగించారు. ఆయ్న ధయ రణి

అనితర సగధాం. అనామత ఖండనం లో అర్ివీర భయ్ంక్రులు. నిరంక్ుశం గగనే ఈవిషయ్ం లో వావహర్ించేవగరు. ’’సనాతన ధరమ మంతరం ‘’ను ప్ండితుల

వగరు జపించి ననిి సగరుల మన ర్గషు ంర లో వేర్ెవవరూ జపించాలేదంటే ప్ండితుల వగర్ి ప్రతేాక్త ఏమిటో తలుసుతంది.. శగసత ి విజాఞనాని, తతవ విజాఞనానిక్త, మతానిక్త
హేతు వగదానిక్త, ప్గరక్ ప్శిుమ సంసుృథీ సభాతల మధా, గతానిక్త, వగరత మానానిక్త మధా సమనవయ్ానిి సగధించిన మహా వాక్ీత. సనాతన ధరమం లోని
మానవతా వగదానిి, శగసీత య్
దృక్ుధానిి, విశవ జన్ననతను సింహ గరీనం తో ధవనింప్ జేశగరు. క్షాతర వీరాం తో బరహమ తేజానిి మేళ వించి భారతీయ్ులు
ి
ప్ుర్ోగమించాలని ఉదయ ిధించారు.

భారత భయమి వేదభయమి, తప్ో భయమి, జాఞన భయమి, తాాగ భయమి, ప్ుణా భయమి,,యోగ భయమి అని ప్దే ప్దే గురుత చేసే వగరు. ర్ోమన్స, గలరక్ ఈజిప్ు ,

జయర్గసిుయ్
ర న్స మొదల ైన నాగరక్త లన్ని క్ొదిు ప్గటి ఉప్దరవగలక్ే తటటుక్ోలేక్ క్గల

గరాం లో క్లిసి ప్ో య్ాయ్ని చపేువగరు. క్గని ఇర్గనియ్ను
ల , గలక్
ల , క్ుష్గనులు ఆంగేలయ్ాది ఇతర దేశ్రయ్ులేందర్ోభారత దేశం పై దుర్గక్రమణ చేసి
ర ులు శిదియ్ను
వశ ప్రచుక్ొని వెయిా ఏళళళ ఇబిందులు పటిునా మన సంసుృతీ గంగ అవిచిునిం గగ ప్ుర్ోగమిసూ
త నే ఉంది. వీటి ననిిటిని తన లో లయింప్ జేసుక్ోంది

క్ూడా అంటారు. ఇలాంటి విలక్షణ విశిషు సంసుృతిక్త మనం వగరసులం అని గురుత చేసత గరు.‘’నేను హిందువును. నా ధరమం సనాతన ధరమం. నా దేశం భారత
దేశం ‘’అని ప్రతి హిందువు ఎలుగెతిత చాటాలని ప్ండితుల వగరు ఉదయ ిధించేవగరు. ఆధాాతిమక్ చింతన, ధార్ిమక్ జీవనం వలల నే ప్ర పీడన నుంచి విముక్తత

లభిసుతందని అనే వగరు. హిందువు మనసగ వగచా, క్రమణా హిందువుగగ జీవించాలిఅని వగర్ి ప్రబో ధం. హిందూ మతం లో ఉని విభినిత, శురతి సు్ారతి,
ప్ుర్గణాల లోని ప్రసుర విరుదు విషయ్ాలు మన వగళల క్ు అరుం క్గక్ ప్ో వటం వలల ఇతరులు వేసే ప్రశిలక్ు దీటైన సమాధానాలు చప్ులేక్ ప్ో వటం వలల ఇబింది

ఏరుడిందని భావించారు. సహేతుక్ం గగ, అనుభవ ప్ూరవక్ం గగ సమనవయించి చప్ుగల శక్తత ఉని ప్ండితులు లేక్ ప్ో వటమే ఈ దుసిత తిక్త క్గరణం గగ భావించి

ఈ ప్వితర జాఞన య్జఞ ం క్ోసం జీవితానిి అర్ిుంచిన తాాగమయర్ిత ప్రభాక్ర ప్ండితులు. ఆ నాడు మన ర్గషు ంర లో వీరు తప్ు వేర్ెవవరూ లేరనటం నూటిక్త వెయిా
శగతం య్దారుం

ప్రభాక్ర వగక్ మహేందర జాలం
ఇరవెై ఏళళ వయ్సు్లో ఆరష విజాఞన ప్రచార్ోదామానిక్త శ్రర క్గరం చుటాురు ప్రభాక్ర ఉమా మహేశవర ప్ండితులు. ఆయ్నది దవ
ై వగణి గగ భావించారు. ప్రజల

మనసులో అమృత ధారలిివర్ిషంచింది.

ఆజాను బాహువులు, వెైదిక్ వరుసివ, గంబీర ముఖ క్వలిక్ లతో భాసించేవగరు. క్నులలో క్గరా దీక్ష క్నిపించేది. జాతీయ్ వేష దారణ తో ధీర్ోదాతత ం గగ

చూప్రులను ఆక్ర్ిషంచే వగరు. దివార్ిష సమానం గగ ఆర్గధించే వగరు. మారు మయల ప్గరంతాలలో ఉప్నాాసగలను ప్గరరంభించి ప్టాిలక్ు తమ వగగమృతానిి
వగాపింప్ జేశగరు.. ప్రజలను దేశ భక్ీత ప్రప్ూర్ితులుగగ, ధర్గమవలంబక్ులుగగ తీర్ిు దిదు ే ఉప్నాాస ధారల తో ప్రవశింప్ జేసే వగరు. గంగగ య్మునా సరసవతీ
సంగమ సగునం నం గగ వగర్ి వగక్ుు ధవనించేది. గుంటూరు మండలం లో ఉప్నాాసగలను మొదట ప్గరరంభించి, క్ృషణ దాటి, గోదావర్ి ప్గరంతం చేర్ి, ర్గజ మండిర
లో నెలక్ు పైగగ ఉప్నాసించి నాసిత క్ులనే క్గక్ ఇతర మతసుతలనూ ఆక్ర్ిషంచిన నేరుు ప్ండితుల వగర్ిది.

జనా క్రషణ, తల్లని మతు
త వగర్ి ప్రసంగగలలో దయ ాతక్ మయిేాది. వేదం ప్గరశసగతయనిి గుర్ించి చపిునా, ప్ుర్గణ వివరణ చేసినా, దేవతల క్ధలోల
ఉని దేవ రహసగాలు వివర్ించినా, క్ుల భేదాలను ప్ర్ిషుర్ించే మార్గాలనేలా చబుతార్ో, అసుృసాత ను గుర్ించి, శగసీత య్
దృక్ుధానిి ఎలా ఆవిషుర్ిసత గర్ో అని
ి
క్ళా శగల విదాారుులు, డాక్ురల ు, నాాయ్ వగదులు, నాాయ్ాధిప్తులు, ఉదయ ాగులు, సగమానుాలు ముఖాం గగ మహిళలు విశేషం గగ హాజర్ెై అతి ఆసక్తత గగ వినే

వగరు. సమయ్ ప్గలన ప్గటించటం లో వగర్ిక్ే సగటి. సమయ్ానిక్త ముందే సభక్ు వచేు వగరు ప్రజలు మెమ
ై రచి తనమయ్తవం తో వినే వగరు వగర్ి ప్రసంగం

క్న్నసం ర్ెండునిర గంటల వరక్ు ఉండేది. ఇందులో వేదయ ప్నిషతు
త లు, భగవదీా త, ప్ుర్గణ గగధలు శోలక్గలు క్గవా ప్దాాలు ఉదాహరణలు, గంభీర గరీనలు, విదేశ్ర
మతాలపై వగక్ శసగతరలు నాసిత క్ులక్ు సవగళళల, ఛలోక్ుతలు తో ఒక్ శబు మహేందర జాలం గగ భాసించేది.

ధార్ిమక్ ఉప్నాాసగలక్ు వేలాది ప్రజలు ఆక్రషణ గగ ర్గవటం ప్ండితుల వగర్ితోనే ప్గరరంభ మెైంది. ప్లల లు, ప్టు ణాల నుండి బండుల క్టటుక్ొని వచిు

వినే వగరు. ర్ెైల్ పటు ల మీద, బస్ట్ టాప్ులపైనా క్ూరుుని చేరుక్ొనే వగరు.ఎందర్ో వగలంటీరల అవసరం అయిేాది. విజయ్ వగడ లో శ్రర శివ ర్గమ క్ృషణ క్షేతరం లో

నిరవ హింప్ బడ్ క్గరా క్రమాలు న భయతో న భవిషాతి గగ జర్ిగేవి. ప్ండితుల ప్రసంగం లేక్ుండా ఏ సభా జరగ లేదు. వగర్ి ఉప్నాాసం లేక్ ప్ో తే జనం క్షేతారనిక్త
చందాలుఇచేు వగరు క్గదు
ఘనత వగర్ిద.ే

విర్గళాలు ఇచేు వగరూ క్గదు. అంత క్ేరజ్ ఉని ఉప్నాాసక్తశోరం ప్రభాక్రులు. ఇంతటి సగతయిని ధార్ిమక్ ప్రసంగగలక్ు తచిున

దేశ హితం క్ోసం, సనాతన ధరమ ప్రచారం క్ోసం వగర్ి క్ృష్ి అమయలామెైనది. ప్ర మతం సీవక్ర్ించిన హిందువులు వీర్ి ప్రభావం తో మళ్ళళ సవమతం లోక్త

ప్రవేశించారు. దీనిక్త ఇబింది ప్డ్ గుంటూరు క్ెైుసతవ బ్బషప్ుులు ప్ండితుల వగర్ి పై గుంటూరు క్ోరుు లో క్ేసు వేశగరు. దేశ భక్త క్ొండా వెంక్టప్ుయ్ా, ఉనాివ

లక్షమమ నార్గయ్ణ, నడింప్లిల నరసింహా ర్గవు, గోవింద ర్గజుల శ్రరని వగస ర్గవు, ఏక్గ లక్షమమ నరసింహం, మొదల ైన ఉదు ండుల ైన నాాయ్ వగదులు ప్ండితుల వగర్ి
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ప్క్షాన ప్రతి వగదనలు చేసి జడిీ గగర్ిని మెపిుంచారు. నాాయ్ మయర్ిత బ్బషప్ుులదేదయ షం అని తీరుు నిచాురు ఇలా ప్ండితుల వగరు నాాయ్ ప్ో ర్గటం లోను
విజయ్ం సగధించారు.

పరభాకర స్ననతన ధరమ పరస్ంగ జ్ైతర యాతర
క్ృష్గణ, గుంటూరు, గోదావర్ి జిలాలలో సనాతన ధరమ ప్రసంగ జెైతరయ్ాతరను ప్ూర్ితగగవించు క్ొని ప్రభాక్రులు సగమరల క్ోట క్గక్తనాడ, పిఠగప్ురం, తుని,

అనక్గప్లిల , విశగఖ ప్టిం, విజయ్ నగరం, శ్రర క్గక్ుళం, బరంప్ురం మొదల ైన ప్టాిలలో ప్రజలోల ధార్ిమక్ మహా చైతనాానిి క్లిా ంచారు. ఆ తర్గవత చితూ
త ర్,
జిలాలలో ప్రాటన చేశగరు. ఆ ర్ోజులోల అమా వగసా ర్ోజు సలవు ఉండేది ఆ ర్ోజు అందరు సో దర మెైతీర భావం తో మెలగగలని ప్ండితుల వగరు ‘’అమా వగసా భజన’’
అనే ప్రతాక్ క్గరాక్రమం చే బటాురు. ఇది ప్రజలోల గ ప్ు చైతనాం క్లిా ంచింది..

క్ంచి ప్రమాచారా శ్రర చందర శేఖర య్తీందురల వగరు ప్ండితులను ఆశ్రరవదించారు. ప్రజలు మేళ తాళాలతో ఊర్ేగించారు తిరుప్తి లో లక్షలాది

ప్రజలు వీర్ి ఉప్నాాసగల వినాిరు. ఇదిప్భ
ర ుతవం గమనించి అర్ెస్ట్ు చేసి మదారస్ట్ క్ు ప్ంపింది. అక్ుడ క్గశ్ర నాధుని నాగేశవర ర్గవు ప్ంతులుగగరు ప్ండితుల

వగర్ిక్త సగవగతం ప్లిక్త ఉదామానిి బల ప్ర్ిచారు. చితూ
త రు జిలాలలో ప్రసంగించాక్ుండా బ్బరటిష్ ప్రభుతవం నిష్ేధించింది. హిందూప్ురం, మదారస్ట్ బంగుళళరు
ప్టాిలలో తమ ప్రసంగగలను క్ోన సగగించారు.

నిజాం ర్గషు ంర లో సిక్తందర్గబాద్ లో ‘’సదాచార నిబందన్న ప్ర్ిషత్ ‘’ను ప్ండితుల వగరు సగతపించారు ‘’హిందూ గరంధ మాల ‘’పేర్ిట ఎనోి గరంధాలు

ప్రచుర్ించారు నలభై ఏళళ ప్గటట నిజాం ర్గషు ంర లో ధరమ ప్రచార సభా జెైతా య్ాతర చేశగరు. తరువగత విజయ్ వగడక్ు వచిు అక్ుడే సిత ర నివగసం ఉనాిరు. తన
య్ావత్ శక్తత య్ుక్ుతలిి హెైందవ వాతిర్ేక్ ప్రచార్గనిి వముమ చేయ్టానిక్త ఉప్యోగించిన మహా మన్నష్ి ప్రభాక్రులు. క్ెైుసతవులు సంధించే అనేక్ ప్రశిలక్ు దీటైన
సమాధానం చపిు నిరుతత రులిి చేసే వగరు

సగధారణం గగ మిత భాష్ి అయిన ప్ండితుల వగరు వేదిక్ ఎక్ుగగనే మహో ధృత రూప్ం లో ప్రసంగం చేసే వగరు. సహజ సగతివక్ులు ఆయ్న ఆహారమయ

సగతివక్గహారమే. ప్గలు గోధుమ ర్ టు లు మాతరమె తీసుక్ొనే వగరు ఇంతక్ు మించి వేటిన్న తినే వరుక్గరు. ప్రతి ర్ోజు తలంటి ప్ో సుక్ొనే వగరు. ప్గరణాయ్ామం చేసే

వగరు గగయ్తీర మహా మంతరం జప్ం దీక్షగగ చేసే వగరు. చాలా తక్ుువగ సమయ్మే నిదరప్ో యిేవగరు. ఇంత క్రంశిక్షంతో ఉండబటేు 92సంవత్ర్గలు ప్ూర్గణయ్ుసు్తో
జీవించారు. ర్ోజుక్ు క్న్నసం 18గంటలు ప్ని చేసే వగరు. సరవ సవతంతర జీవులు. ర్గమాయ్ణ మహాభారత భాగవత సగర్గనిి జన సగమానాానిక్త అందించటానిక్త
‘’హిందూ మతం ‘’అనే పేర ర్ెండు వేల పేజీల మహా గరంధానిి రచించారు. అయ్న శతాధిక్ గరంధ క్రత క్ూడా.

దక్షిణ భారత జెైతర య్ాతర సంతృపిత గగ ముగించుక్ొని ఉతత ర దేశ య్ాతర చేశగరు. 1964 మే నెలలో ప్ండితుల వగరు తన బృందం తో ఉతత రర భారతం చేర్గరు. సవరా ంగగ

ప్రవగహ సదృశమెైన ప్ండితుల వగర్ి వగణి ఉతత రర దేశ్రయ్ులనూ విశేషం గగ ఆక్ర్ిషంచింది. క్గశ్ర ప్ండితులను క్ూడా సంభరమాశుర్గాలతో వగర్ి
ఉప్నాాసగలనువిని క్ీర్త ించారు క్లక్తాత, గయ్ా, క్గశ్ర, అలహా బాద్, హర్ిదావర్, రుష్ీ క్ేష్, బదర్ి, ఆగగర, అయోధా, మధుర, డిల్లల, బాంబే, ప్ూనా, అహమదా

బాద్, క్గనూుర్ మొదల ైన ప్టాిలలో ప్రసంగ జెైతరయ్ాతర దిగివజయ్ం గగ నిరవహించారు. వగర్ి ధరమ ప్తిి, క్ుమారుడు ప్రభాక్ర శ్రర క్ృషణ భగవగన్స, ఉప్ుులూర్ి
మలిల క్గరుీన శరమ, వెంటర ప్రగడ ర్గధాక్ృషణ శరమ మునిగు వగరు ప్ండితుల వగర్ి బృందం లో ఉనాిరు

భగవగన్స సతా సగయి బాబా ప్ండితుల వగర్ిని రపిుంచి సనామనించి ఆశ్రరవదించారు. తమతో బాటట బాబా ప్ండితుల వగర్ిని ఆంధర దేశ ప్రాటన లో వెంట

తీసుక్ు వెళళళ వగరు. అంతటి అభిమానం ప్రభాక్రులంటే బాబాక్ు.
పరభాకర స్ననమన స్ంరంభం

1953 లో మదారస్ట్ లో విక్ోుర్ియ్ా హాల్ లో బులుసు సగంబ మయర్ిత గగర్ి అధాక్షతన ప్ది హమను ర్ోజులు ప్ండితుల వగర్ి ధార్ిమక్ ప్రసంగ ధార్గ సగగింది. చివర్ిర్ోజు

ఘనం గగ సతుర్ించారు ‘’దేవగ రహసాం ‘’అనే వగర్ి ప్ుసత క్ం అక్ుడే ఆవిషుర్ించారు ‘’సువరణ ఘంటా క్ంక్ణ ‘’సతాురం జర్ిపి ఆ ప్ుంభావ సరసవతిక్త ఘన
న్నర్గజనాలు ప్లిక్గరు.

1953 లో బంగుళళర్ లో ‘’విశేవశవర ప్ురం ‘’లో ప్ండితుల వగర్ి ప్రసంగగలను మయడు నెలల ప్గటట నిరవహించారు. ’’హిందూ మతం ‘’అనే ప్ండితుల వగర్ి
ఉదా ంర ధం ఇక్ుడే ఆవిషుృత మెైంది.

1956 లో జర్ిపిన ఉతత ర్గంధర ప్టాిలప్రాటనలో ‘’ఆరుాలు విదేశగల నుండి ఈ దేశగనిక్త ర్గలేదు ‘’,’’వేదములు మనవ రచితములుక్గవు ‘’,’’హిందూ దేవతలు

వాభిచారులు క్గరు ‘’,సవరా నరక్ములునివి ‘’,’’దశగవతారముల లోని ప్ర్ిణామ రహసాం ‘’,’’క్రమ క్గను లక్గం డలలోని వెైశిషు యం ‘’,’’వివగహ రహసాం ‘’,’’క్ృష్గణవతార
రహసాం ‘’,’’గలతా సగరం ‘’మొదల ైన విషయ్ాలపై అదుాత ప్రసంగగలు చేసి ఆసిత క్ జన హృదయ్ాలోల భక్ీత బీజాలు నాటి, మన వగరసతవసంప్ద పై

గ ప్ు

అవగగగహన క్లిగించారు. అందర్ిక్త ఉని సహజ సందేహాలక్ుజవగబులుగగ ఈ ప్రసంగగలు ఏంతో దయ హదం చేశగయి.ఈ సందరాం లో ప్ండితుల వగర్ిని అప్ూరవం
గగ సత్తుర్ించి గౌరవగదర్గభిమలు చూపి క్ృతజఞ తలు ప్రక్టించుక్ొనాిరు.
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ఉతత ర దక్షిణ దేశగలోల అప్ూరవ జెైతరయ్ాతర దిగివజయ్ం గగ ముగించుక్ొని ప్రభాక్రులు 1965 లో నెల ర్ోజులువిజయ్ వగడ లో ఆందర ప్రభ సంప్గదక్ులు

న్నలం ర్గజు వెంక్ట శేషయ్ా గగర్ి సమక్షం లో ప్గరరంభించి సంప్ూర్ిత చేశగరు. డాక్ుర్ టి.వి.ఎస్ట్.చల ప్తిర్గవు, అధాక్షతన క్గరా నిర్గవహక్ సంఘం ఏరుడి శోరతలక్ు
మహా గ ప్ు ఏర్గుటట
ల చేశింది. గుంటూరు క్ల క్ుర్ అధాక్షతన శతావధాని ప్ళళళ ప్ూరణ ప్రజఞ ా చారుాలు, అనేక్ క్వి, ప్ండితులసమక్షం లో మధా అశేష జన వగహిని
క్ర తాల ధవనుల మధాశగసోత ర క్త ం గగ ‘’క్నక్గభి ష్ేక్ం ‘’అమోఘం గగ చేసి భక్ీత ప్రప్తు
త లు చాటటక్ొనాిరు

.1966 లో చీర్గలలో ప్ండితుల వగర్ి ధర్ోమప్నాాసగలు నెల ర్ోజులు చేబటాురు ఆబాల గోప్గలానిి ప్ండితుల వగరు ఆనందాబ్బు లో ముంచి తేలాురు ముని్ప్ల్
చైరమన్స గగర్ి ఆధవరాం లో ‘’ప్ుషు క్తర్లటం ‘’సమర్ిుంచి సహృదయ్ సుగంధానిి వెలయించారు ప్ుర ప్రముఖులు. ప్టటు వసగతరలతో జాఞపిక్ లతో ఘన సనామనం
చేశగరు వగర్ి గరంధ ముదరణక్ు నిధిని విర్గళం గగ సమర్ిుంచారు..

బాప్టల లో శ్రర భావనారయ్ణ సగవమి వగర్ి దేవగలయ్ం లో వీరు ధరమ శంఖార్గవం 1966 జూన్స లోప్ూర్ించారు. ప్రభాక్ర దంప్తులను జిలల లల మయడి అమమ
అనసూయ్ా దేవి గగర్ి సమక్షము లో ఎంతో చార్ితారతమక్ం గగ ‘’గండ పండేరం ‘’తొడిగి ప్టటువసగతరలు సమర్ిుంచి సనామనించారు గరంధ ముదరణక్ు నిధిని
సమక్ూర్గురు,

1957 మే లో హెైదర్గబాద్, సిక్ందర్గ బాద్ నగర్గలలో ప్ండితుల వగర్ి నెల ర్ోజుల ప్గటట ధార్ిమక్ ప్రసంగగలు చేశగరు. జంట నగర్గల లోని అనిి ముఖా
దేవగలయ్ాలలో, ఆధాాతిమక్ సంసు లలో వగరు ఉప్నాసించారు ముఖా మంతిర క్గసు బరహామ నంద ర్ెడి్ గగరు ప్ండితుల వగర్ింక్త ‘’క్తర్లటం ‘’తొడిగి ఘన సతాురం
చేశగరు.

1968 జూన్స లో విజయ్ వగడ క్ొతత గుళళలో నెల ర్ోజులు సనాతన దార్గమనిి గుర్ించి ఉప్నాసించారు. దేవగదాయ్ శగఖ మంతిర రుదర ర్గజు ర్గమ లింగ ర్గజు

అధాక్షతన ‘సగమారరజాాప్టాుభి ష్ేక్మహో ప్ంనాాస సనామనం ‘’ను వెైభవో పేతం గగ ని రవ హించారు. శగసన సభుాలు చలప్తి ర్గవు గగరు, మంతిర గగరు ప్రభాక్రుల
ఆసిత క్ సేవలనుబహుదా ప్రసత ుతించారు.

1981 లో తిరుమల తిరుప్తి దేవసగతనం వగరు’’ ఆసగతన ప్ండితుని’’ గగ ప్ండితుల వగర్ిని నియ్మించి అప్ూరవ గౌరవం క్లిగించారు పజావర్ సగవమి ప్రభాక్రులక్ు

’సవరణ తక్ం ‘’,అందజేసేత చిన జీయ్ర్ సగవమి ప్టటువసగతరలతో ఆశ్రరవ దించారు. క్గరా నిరవహణ అధిక్గర్ి పి.వి.ఆర్.క్ే. ప్రసగద్ ‘’ప్ండితుల వగర్ి జీవితం ఒక్

మాహో దామం, వగర్ే ఒక్ మహా సంసు ‘’అని క్ీర్త ించారు. ప్రభాక్రుల 75వ ఏట వగర్ి ధార్ిమక్ సేవక్ు ఏడుక్ొండల వగడైన ’’శ్రర వగర్ి ఆసగతన ప్ండిత ‘’హో దా అరుదైన
గుర్ితంప్ుగగ లభించి చిర సగతయిగగ నిలిచి ప్ో యింది
ప్రభాక్ర ప్రతిభా బారతి
ప్రభాక్రులు ర్గసిన ‘’భారతీయ్ సంసుృతీ ‘’లో భారతి అనే మాటక్ుని అర్గునిి విప్ులం గగ వివర్ించారు. ఆతమ ను ఉదు ర్ించేదే భారతీయ్ సంసుృతీ
అని, భావం. రసం శర్లరం చేత ప్వితరమెై వేలుసోత ందని అనాిరు భావం అనేది మానసిక్ సంబంధం, రసం క్గవా సంబంధం, శర్లరం దేహ సంబంధం, అంటే మనో,
వగక్ క్గయ్ములు సౌమా సిత తిని ప్ ంది భారత అనే అక్షర్గతమ గగ ఏరుడిందని వివరణ ఇచాురు.

ఆది క్గలం లో మన దేశగనిి ‘’అజనాభం ‘’అనే పేరు తో పిలిచే వగరని, అజుడు అంటే బరహమ క్నుక్ ఆయ్న సృష్ిుక్త ఈ దేశం నాభి సగతనం గగ ఉంది క్నుక్ అజ
నాభం అనే పేరు మన దేశగనిక్త ప్రసిదుమయిందని చప్గురు.
మన దేశగనిి మొదట ప్గలించింది సగవయ్ం భువ మను చక్ర వర్ిత.అతనిక్త పిరయ్ వరతుడు, పిరయ్ వరతుడు, అగలిదురడు,ప్ుతురలు అగలిధుర నిక్త నాభి నాభిక్త,

ఋషభుడు, అతనిక్త భరతుడు జనిమంచారు. భరతుడు ప్గలించిన క్గలం లో అజనాభం పేరు భారత దేశం గగ మార్ి పేర్ ందింది.

భారతీయ్ులు ఆరుాలని, హిందువులు అన్న వావహర్ింప్ బడుతారు. ఆరష ధర్గమనిి అనుసర్ించే వగరు ఆరుాలు. వగర్ి ధరమం ఆరష ధరమమ ని ఆరా

ధరమమని పిలువ బడుతోంది. ’’ఆర్గత్ య్ాంతీతి ఆరాః ‘’అంటే దగా ర మార్గాన క్గన్న, దూర మార్గాన క్గని భగవంతుని చేర గల వగర్ే ఆరుాలు అని అరుం చప్గురు
ప్ండితుల వగరు.

భారతీయ్ వగజమయ్ం లో ‘’హిందూ ‘’ప్దానిక్త ఉని ప్వితరతను ర్ెండు వందల పేజీలలో ‘’హిందూ మతం ‘’అనే ప్ుసత క్ం లో వివర్ించారు.
‘’హమనంచ దూష య్తేావ హిందూ ర్ిచుాతే పిరయిే ‘’హమన మెైన తుచుమెైన విషయ్ాలను పేరమించక్ుండా సర్ోవతు్ాసత తతావనిి, అభి లష్ించే వగడు హిందువు
‘’అని ‘’మేరు తంతరం ‘’అనే గరంధం లో ప్రమేశవరుడు ప్గరవతీ దేవిక్త వివర్ించి నటట
ల తలుసోత ంది. ’’శబు క్లుదురమం ‘’అనే నిఘంటటవులో ‘’హమనం దూష య్తీతి
హిను ుహ్ ‘’అంటే హమనమెైన దానిి దూష్ించే వగడు హిందువు అని చక్ుగగ వివర్ింప్ బడింది అని ప్రభాక్రులు చప్గురు.

‘’అధ గచేుత్ ర్గజేందర దేవిక్గం లోక్ విశురతాం –ప్రసూథిహ్ య్తర విప్గరణాం శూ
ర య్తే భరతరషభ ‘’అని భారతం లోని తీరు య్ాతార ప్రవం లో హిందువుల మయల
ప్ురుషులు హిమాలయ్ ప్రవత ప్గరంతం లోని ‘’ప్వితర దేవిక్గ నదీ ‘’తీరం లో జనిమంచారని ‘’ధరమ ర్గజాం ‘’అనే గరంధం లో ప్ండితుల వగర్ి వగక్ుు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

‘’రుణాని తీరణా.ప్క్ురతా మనో మో క్షే నివేశ యిేత్’’-రుష్ి ఋణం పితృ ఋణం దేవతా ఋణం అనే మయడు రుణాలను తీర్ిసేత క్గని ముక్తతక్త ప్రయ్తిించ ర్గదు అని
భారతీయ్ సిదు ాంతం. బరహమ చరా, చేసత ూ వేదం శగసత ి ప్ుర్గణాల రహసాం తలుసుక్ొంటే రుష్ి ఋణం నుంచి, మంచి సంతానానిి ప్ ంది పితృ రుణానిి, య్జి
య్ాగగది క్రతువులు చేసేత దేవతా రుణానిి తీరుుక్ో వచుు. ఈ మయడు రుణాలు తీరుుక్ుంటే ముక్తతక్త అరహత లభిసుతంది. అని ‘’ధరమ ర్గజాం ‘’లో వివర్ించారు.

దేవతలు వగర్ి తతావల గుర్ించి ఎనోి అఆసక్తత క్రమెైన విశేష్గలు వివ ర్ించారు. ’’అసవప్ియ్ సత రనయ్ః ఆశరమిష ‘’అని వేదం చపిుంది. దేవతలు నిదుర లేని
వగరు సదా య్ువక్ులు. శరమ తలియ్ని వగరు.
‘’విదావం సో హ వెై దేవః ‘’అంటే దేవతలందరూ విదావంసులు. ’’ప్ర్ోక్ష పిరయ్ా ఇవహి దేవః ‘’దేవతలు ప్ర్ోక్ష పిరయ్ులు. నిర్గక్గర, సగక్గర రూప్గలలో
దేవతలుంటారు. దేవతలా తతత ేం అంతర్గరు బాహార్గులతో ఉంటాయి. ఒక్ే నటటడు అనేక్ వేష్గలు వేసి నటట
ల ప్రమాతమ క్ూడా గుణ క్రమలను సీవక్ర్ించిల్లలా

విలాసం ప్రదర్ిశసగతడు. అధరవ వేదం లో దేవతలు ఎముక్లు లేని వగరని, అందువలేల చరమం, మాంసం నెతత ురు ఉండవని ప్గప్ రహితులని వగయ్ు బలం తో
ప్ర్ిశుదు చర్ితర క్ల వగరని, శుచి మంతులని చప్ుబడిందని వివర్ిసత గరు ‘’

‘’అవసగుహూుతాహువనేన శుదాుఃశుచయ్ః –శుచి మపి య్ంతి లోక్ం నెైష్గం శిశిిం ప్రదహతి
జాత వేదాఃసవర్ేా లోక్ే బుహు స్ైణమేష్గం’’ఇదీ పై దానిక్త శోలక్ం.
‘’ఆప్ా తైజస వగయ్వగాని లోక్గంతర్ేశర్లర్గణి ‘’అంటే దేవతా శర్లర్గలు క్ంటి మయ్ాలు, తజయమయ్ాలు, జల సవరూప్గలు మానవులక్ుని ఆక్లి దాహం

క్గమాగిి దేవతలక్ు లేవు వగర్ి శర్లరం అనిమయ్, శుక్ల , ష్ో ణిత సంబంధం లేనివి క్నుక్ క్గమ లోలురు క్గరు. దేవగ చర్ితరలలో అంతర్గరుం ఉంటటంది అది
విడ మారు గలగగలి. ప్ంతుల గగర్ి గరంధాలన్ని సరసవతీ శుక్తత ముక్గత ఫలాలే.
పరభాకరవస్త మయం
హిందూ గరంధ మాల, భారతీయ్ ధరమ ప్రచారక్ మిషన్స, శ్రర ప్రభాక్ర ఉమా మహేశవర ప్ండిట్స టరస్ట్ు’’ధరమ సంసగతన్స, మొదల ైన వగటిని నిరవహించి ఆధాాతిమక్
ప్తిరక్గ వావసగతప్క్ులుగగ వావహర్ించి, ’’విశవ హిందూ ప్ర్ిషత్ ‘’ప్గరరంభ దశలో ఆందర ప్రదేశ్ క్ు ఉప్గధాక్షులుగగ ప్ని చేసి, ’’సదా చార నిబందిన్న ప్ర్ిషత్
‘’అధాక్షుల ై,శ్రర ప్రభాక్రులు చేసిన సేవ చిరసమరణీయ్ం. గజార్ోహణాది మహా సతాుర్గలు ప్ ంది ఏడు శతాబాులు అవిశగరంత ధరమ ప్రచారం చేసిన ప్రతిభా భాసురులు

ప్ండితులు. 11-12-81 విజయ్వగడ సతా నార్గయ్ణ ప్ురం లోని వగర్ి సవగృహం ‘’హిందూ భవనం ‘’లో సునాయ్ాస మరణం ప్ ందారు. ప్ండితుల వగర్ి హంస
బరహమ లోక్ం చేర్ింది. ’’మరణం ఒక్ అవసగత భేదం ‘’ అని హిందూ సమాజ భావన. సూర్గాసత మయ్ం లాగే ప్రభాక్ర నిర్గాణం ఒక్ సహజమెైన విషయ్మే. జాఞన
సగగరం లో ఉవెవతు
త గగ లేచి, మళ్ళళ సముదర గరాం లో క్లిసి ప్ో యిన ఒక్ విజాఞన తరంగం ప్రభాక్ర ఉమా మహేశవర ప్ండితులు.
‘’సమసత ధరమ సంశగయ్ాను క్గర హు
ు త్రభాక్రః –ప్రభాక్ర్గనావయ్ దుగు వగర్ి దే సు్దాక్రః
సుదాక్ర్ోప్ మాన సదాశో ల సదిుగగంతః –విప్సిుతాం వగర్ో జయ్తాసగ ఉమా మహేశవరః ‘’.
అవెైాయాయర్
దక్షిణ దేశం లో ప్రమ భక్ుతర్గలు “అవెైవయ్ాార్ “ఈమెను క్ెైలాసం చేర్ిున వగడూ గణప్తియిే నని తమిళ దేశం లో ఒక్ క్ద బాగగ ప్రచారం లో ఉంది.
తమిళ దేశం లో ఎక్ుడ చూసినా గణప్తి విగరహాలే క్న్న పిసత గయి. ఆయ్న అనుగరహించిన అవవ అవవయ్ాార్ దేశమంతా క్షణం తీర్ిక్ లేక్ుండా తిర్ిగి తతవ బో ధ
చేసి జనాలను చైతనాం చేసింది. ఆయ్న ఉని చోటట నుండి ఒక్ు అడుగెైనా క్దలడు. ఈమె ఒక్ు చోట క్ూడా నిలవక్ుండా ఊరూర్గ తిర్ిగేది. ఆ అవవ ఆవెైయ్ాార్
ఈ బ్బడ్ పిల టల య్ాార్ అంటూ ముగిసత గరు క్ంచి పదు సగవమి

21 మెహర్గిణీ -మెహెర్ బాబా గగర్ి వగణి
అవతార ప్ురుషుడు మెహర్ బాబా
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మెహర్గిణీ''భౌతిక్త తో ఊగిప్ో తుని మానవ జాతి ని ఆధాాతిమక్ త వెైప్ు క్ు
జీసస్ట్ మరలిునటట
ల , నేను మానవగళ్ ని ఉదు ర్ించ టానిక్త వచాును. అలాంటి ప్నిక్త
క్గలము సమయ్ము క్లిసి వచిు నప్ుుడే మహా ప్ురుషులు మాన వగలిని
ఉదు ర్ించ టా నిక్త సంభవిసగతరు. వగర్ే అవతార ప్ురుషులు.
బుదుుడు, మహమమద్ జొర్గసు ర్ అందరు అలాంటి వగర్ే. వీరందరూ ఒక్ే భగ
వంతుని నుండి వచిున వగర్ే. అది ఒక్ బంగగరుదారం. శగర్లరక్ ఆనందం ముఖా
మెైన సమయ్ం లో మతానిక్త మనుగడ తగిా నప్ుుడు, ధనం పై వగామోహం పర్ిగి
నప్ుుడు భగ వంతుడు సవయ్ం గగ వీర్ి ఆవిర్గావగనిక్త దార్ి చూపిసత గడు. ఈ
ప్రంప్ర లో నేనూ ఒక్ అవతార ప్ురుషుడినే '' మత సంసు లు ప్గత బాణీ లో నె
నడిచి ప్రజల ఆలోచనలను ప్టిుంచు క్ోవటం లేదు ప్రవక్త ల ఉప్దేశ సగరం ఒక్టే.
మాన వగలిని సంక్షమభం నుంచి బయ్ట ప్డేయ్ా టమే. నేనమీ
ే
క్ొతత మతానిి
సగతపించటం లేదు. ప్రజలందర్ి మత భావగలను ప్ునరుదు ర్ించి వగటిక్త క్ొతత రూప్ు
నివవటమేనాధేాయ్ం. జీవితానిి గుర్ించి వగర్ిక్త అవగగహన క్లిా సత గను. ప్రవక్త ల
మరణం తర్గవతా వగర్ి భావనలు ప్క్ు దార్ి ప్డుతునాియి. అసలు చపిునదానిక్త,
ఆచర్ించే దానిక్త సంబంధం లేక్ుండా ప్ో యింది ప్రవక్త లందరూ భగ వంతుని నుండి వచిున వగర్ె. క్నుక్ వగరు చపేు దంతా ఒక్టి గగనే ఉంటటంది. సంక్ుచిత
భావగలను దూరం చేసత గను. అసలు సతాాలను ఆవిషుర్ిసత గను. నా మౌనానిి తవరలోనే వదిలి జనం ముందుక్ు వచిు నా మనోభావగలను నా నోటి తో తలియ్
జేసత గను. దానిక్త తగిన సమయ్ం ఇంక్గ ర్గలేదు
వచిు నప్ుుడు నేనే తలియ్ జేసత గను. ''''తవరలో నే విశవ వగాప్త ఆధాాతిమక్త ను నేను ప్రచారం చేసత గను. ఇది అనిి దేశగల వగర్ిక్త, అనిి మతాల వగర్ిక్త అనిి
జాతుల వగర్ిక్త సంబంధించిందిగగ ఉంటటంది. భవిషాతు
త పై నాక్ు అప్గర నమమక్ం ఉంది. ప్గశగుతా దేశగలలోయ్ుదు భయ్ం ఉంది. అది తగగాలి. నేను ఎప్ుుడు
మౌనానిి వీడు తానో నేనుముందుగగ చప్ు లేను. తవరలో జర్ిగే ప్రప్ంచ య్ుదు ం జరగ బో తోంది. అది చాలాప్రమాదం. నా భావ వగాపిత ని ఒక్ ఉదామం గగ
చేసత గను. ఈ భయమి లో శగంతి నిసగతపించాటానిక్త నేను చే బటేు ఉదామం దయ హదం చేసత ుంది. నేను ఒక్ అవతారప్ురుషుడి ని గగ అవతర్ించబో తునాిను. య్ుదు ం
తర్గవతా అప్ూరవ శగంతిఏరుడుతుంది. నిర్గయ్ుధీ క్రణ ఒక్ సమసా గగ ఉండదు. జాతి భేదాలు సమసి ప్ో తాయి. మత సంసు ల మధా విభేదాలు ఉండవు.
నేను ప్రప్ంచం అంతటా ప్రా టిసత గను. ప్రతి గగరమం, ప్టు ణం, నగరం సందర్ిశసగతను. అంతర్గీతీయ్ సో దర భావగనిి, మనుషుాల మధా శగంతిని, బీదల యిడ,
నిరల క్షానిక్త గుర్ి అయిన వగర్ి ప్టల పేరమ ను క్ుర్ిపస
ి త గను. భగవంతుని పేమ
ర ను అందర్ిక్త అంద జేయ్ట మే నా ముఖాధేాయ్ం'' ''భారత దేశం ప్రప్ంచ దేశగలలో
ముఖా ప్గతర వహిసత ుంది. అనేక్లోప్గలునాి భారత దేశం ఆధాాతిమక్ భావ లహర్ి ని వగాపిత చేయ్టం లో ఎప్ుుడూముందు ఉంది. నెైతిక్ నాయ్క్తవం భారత
వలల నే సగధాం. ప్రప్ంచానిక్త ఆధాాతిమక్జయాతిని ఇవవగలిగేది మనమే. నాక్ు అతీత శక్ుతలు చాలా ఉనాి వగటిని అనవసరంగగ వృధా చేయ్ను. అవి మానవులక్ు
ఉప్యోగ ప్డు తాయి అనిప్ుుడే వగటిని వగడతాను.ననుి నేను ఆవిషుర్ించు క్ొని ర్ోజున ననుి అడ్ గించే శక్తత ఏదీ ఉండదు.గుడి్ వగర్ిక్త చూప్ు ను క్ుంటి
వగర్ిక్త నడక్ను, ఇవవగలను ముసలితనానిి దూరంచేయ్ గలను. మరణించిన వగర్ిని ప్ునర్లజైవులను చేసత గను. ఇవన్ని నిజం గగజిమిమక్ుులే. వీటి తో నమమక్ం
ర్గవచుు క్గని మనసు క్ుదుట బడదు''. ''నా

క్ు ప్నెిండు మంది శిషా ప్రంప్ర ఉంది. ఇది ఒక్ వలయ్ం. నాతర్గవత వీర్ిలో ఒక్ర్ిి నా
సగతనం లో ప్రతిష్ిుసత గను. వగర్ి క్ోసమే నేనునిర్గహార దీక్ష, మౌనం ప్గటిసత ునాిను. వగరంతా
నా ప్ూరవ జనమ లో సహచరులే.వగర్ిని నేను ఆదుక్ోవగలి.

వీర్ిక్త బయ్టి వలయ్ం

లో44 మంది ఉనాిరు. అందులో ఆడవగరు మగ వగరూ క్ూడా ఉనాిరు. అయితే పైవగర్ి
క్ంటే వీర్ి సగతయి తక్ుువ. వీరందర్ి దావర్గ క్గవలసిన ప్నులన్ని జర్ిపిసత గను. నా గరువు
''ఉప్గసని మహా ర్గజ్''.నాక్ు ఆధాాతిమక్ భావన క్లిగించిన వగరు'' హజరత్ బాబా జన్స''అనే
సుమారు వందేలల ుని ముసిల ం మహిళా ఫక్ీర్.' ఇదీ అవతార్ మెహెర్ బాబా గగర్ి వగణి,బాణీ.
ఇదంతా ఆయ్నుి ఇంగల ండుు చందిన ప్తిరక్గ విలేఖర్ి భారతీయ్ ఆధాాతిమక్ రహసగాలను
తలుసు క్ోవగటానిక్త భారత దేశం అంతటా ప్రా టించిన paul brunton ఇంటరూవయ
చేసినప్ుుడుమౌనం గగ ఉని బాబా తన వదు ఉని అక్షర మాల సహాయ్ం తో

ర్గసి

చపిునవిషయ్ాలు.
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22 భక్త ప్ురందర దాసు

‘’దాసర్ేందేర ప్ురందర దాసర్గయ్ ‘’-దాస భక్ుతలలో ప్ురందరదాసు శేరషఠ ుడు’’అని గురువు వగాసతీరుులవగర్ి ప్రశంస అందుక్ుని భక్త శిఖామణి ప్ురందర దాసు.
సంగలత క్రత , క్వి అయిన వగగేాయ్క్గరుడు. క్ర్గణటక్ సంగలతానిక్త ఆదుాడు అందుక్ే ‘’క్ర్గణటక్ సంగలత పితామహ ‘’అని ప్ురందరదాసు ను గౌరవంగగ సంబో ధిసత గరు.
నారద మహర్ిష అప్ర అవతారమన్న అంటారు దాసు ను.
‘’ నవక్ోటి నార్గయ్ణ
క్ీరశ. 1484 లో క్ర్గణటక్లోశివమొగా జిలాల తీరు హళ్ల లో సంప్ని వరత క్ క్ుటటంబం లోవరదప్ు నాయ్క్, ల్లలావతుల ఏక్ెైక్ క్ుమారుడుగగ ప్ురందరదాసు
జనిమంచాడు. తిరుమల శ్రరనివగసుని దయ్ వలన జనిమంచినందున శ్రరనివగస నాయ్క్ అని పేరుపటాురు ఆయ్న సవగగరమం ‘’ప్ురందర ఘటు ‘’.అంటారు.
సంప్రదాయ్ విధానం లో క్నిడ, సంసుృతాలతోప్గటట సంగలతమయ అభాసించాడు 16 ఏళల క్ే సరసవతీ బాయి తో వివగహమెైంది 20 వ ఏట తలిదండురలు
చనిప్ో య్ారు ఆసిత సంప్దక్ు ఏక్ెైక్ వగరసుడయ్ాాడు ప్ురందరదాసు. సంప్రదాయ్ంగగ వచిున రతి మాణిక్ా వడమ్ వగాప్గరం లో ఇబిడి ముబిడిగగ
సంప్గదించి క్ోటల క్ుప్డగల తిత ‘’నవక్ోటి నార్గయ్ణ ‘’అని ప్రసిదు ి చందాడు

సరవసవము తాాగం చేసిన దాసు.
క్రమంగగ సంప్గదన ఆసిత డబుి లపై వగామోహం తగిాంది. భౌతిక్ సుఖాలు శగశవతం క్గదు అని తోచింది. ఈ
భావగనిి మర్ింత బలప్రచాడు శ్రరనివగసుడు పేద బారహమణ రూప్ం లో రూప్ం లో క్నిపించితన క్ుమారుని
ఉప్నయ్నానిక్త ధన సహాయ్ం చేయ్మని క్ోర్గడు. ఎవర్ిక్ీ చిలిల గవవ క్ూడా ఇవవటానిక్త ఒప్ుుక్ొని ఆ
పిసినార్ి నవక్ోటి నాయ్క్ుడు ఎంతబరతిమిలాడినా క్నిక్ర్ించలేదు. గతాంతరం లేక్ బాప్డు అతని భారాక్ు
తన డబుి అవసర్గనిి చప్గుడు. దయ్ామయి అయిన భారా సరసవతి తన ముక్ుు క్ుని ముక్ుు
ప్ుడక్ను తీసి భరత క్ు తలియ్క్ుండా బారహమణుడిక్త ఇచిుప్ంపింది. తాను ఇచిుంది సగక్షాతు
త శ్రరనివగసుడి క్ే
అని ఆమెక్ు తలియ్దు

ఆ ముక్ుుప్ుడక్ను ప్ురందరదాసు నగల దుక్గణం లో నే అమామడు

బారహమణుడు. అది తన భారా నగ అని గరహించిన దాసు. హడావిడిగగ ఇంటిక్త వచిు భారాను గదిుంచాడు.
తనక్ు భరత చేతిలో అవమానం తప్ుదని ప్గలలో విషం క్లిపి తాగ టానిక్త నోటిదగా ర పటటుక్ోగగనే అందులో తన
ముక్ుుప్ుడక్ క్నిపించింది. భరత క్ూడా ఆశురాప్ో య్ాడు ఆ పేద బారహమణుడిక్ోసం వెతి క్గరుక్గని జాడ లేడు ఇదంతా భగవల్లల ల అం తన భారాను
క్గప్గడినవగడు సగక్షాతు
త తిరుమల శ్రరనివగసుడే నని గరహించి తప్ుు తలుసుక్ొని సంప్దమీద ఎక్ుువ దృష్ిుపటు టం వలన జర్ిగిన అనరుం అని గరహించి 30 వ
ఏటనే తన సంప్దనంతా తాాగం చేసి ప్రమ భక్ుతడై హర్ిదాసుడై భాగవతోతత ముడన
ై ాడుప్ుణాప్ురుషుడు ప్ురందరదాసు
వగాస తీరుుల శిషార్ిక్ం
క్ృషణ దేవర్గయ్ల ర్గజగురువు వగాస తీరుులవగర్ి దరశనం వలన మారా ం సుగమం అయి శిషుాడై ప్ురందరదాసు నామం తో40 వ ఏట ప్రసిదు ుడయ్ాాడు
విజయ్నగర ఆసగునం లో తన భక్తతక్ర
ీ త నలు గగనం చేసి ర్గజుతో సహా అందర్ి మెప్ూు ప్ ందాడు.
4 లక్షల 75 వేల క్ీరతనలు
హంపీ చేర్ి ఒక్ మండప్ం లో ఉంటూ చివర్ి జీవితానిి గడిప్గడు దాదాప్ు 4, లక్షల 75వేల క్ీరతనలు ర్గసిన ప్రమభక్ుతడుప్ురంధరదాసు మిగిలిన 25 వేల
క్ీరతనలూ ర్గసి తాను అనుక్ొని 5 లక్షల క్ీరతనలు ప్ూర్ిత చేయ్మని చిని క్ొడుక్ు’’మధవ ప్తి’’ ని క్ోర్గడు. తాను ఈ జనమలో అంతటి ప్ని చేయ్లేనని
మర్ోజనమలో ర్గసి తండిర క్ోర్ిక్ తీరుసగతమని అనాిడు. అతడే తర్గవత క్ర్గణటక్లో ర్గయ్ప్ూర్ జిలాల చీక్లప్ర్ివ లో ‘’విజయ్దాసు ‘’గగ జనిమంచి తండిరక్త వగగగునం
చేసినదానిప్రక్గరం 25 వేల క్ీరతనలు శ్రర లక్షమమ నార్గయ్ణసగవమిపై రచించి తండిరక్చి
త ున మాట నిలబటటుక్ునాిడు. అందుక్ే ఆయ్నను నారదావతారం
అనాిరు. తాాగర్గజ సగవమి త’’ ప్రహాలద భక్త విజయ్ం’’ గేయ్ నాటక్ం లో ప్ురందర దాసును ప్రసత ుతించారు ఆయ్న నివసించిన మండప్గనిి ప్ురందర
మండప్ం అంటారు
మాయ్ామాళవ ర్గగ సృష్ిుక్రత
.ఆధాాతిమక్ వేతతల ైన వగర్ిక్త మాతరమే బో ధప్డే శ్రర మద్ భాగవతానిి సుందర సరళతరమెైన శగరవామెైన ప్గటలు గగ ర్గసి సగమానుాలక్ు క్ూడా భాగవత
ప్రమార్గునిి తలియ్ జేశగడు. క్ర్గణటక్ సంగలతం లో వేరళలమీద ల క్తుంప్దగిన వగగేాయ్క్గరుడిగగ గుర్ితంప్ుప్ ందాడు. సవర్గవళ్, అలంక్గర్గలతో సంగలతానిక్త శోభ
సమక్ూర్గుడు. ’’మాయ్ా మాళవ’’ ర్గగగనిి సృష్ిుంచి సంగలతం నేరుుక్ొనే వగర్ిక్తమొటు మొదట ప్గడుక్ోవటానిక్త సులభంగగ ఉతా్హ జనక్ంగగ వరప్రసగదంగగ
అందుబాటటలోక్త తచాుడు. ఇప్ుటిక్ీ ప్గరరంభదశ లో సంగలతం నేరుుక్ొనేవగర్ిక్త వగర్ిక్త ఈ ర్గగ0 లోనే సంగలతం బో ధించే సంప్రదాయ్ం క్ొనసగగుతోంది
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సమసత భక్త శిఖామణులు

సవర్గవగలి, జంటసవర్గలు, అలంక్గర్గలు, లక్షణ గలత, ప్రబంధాలు య్ుగభోగగలు, దాటటవరస గలతాలు, సూలాది మొదల ైనవి ర్గశగడు. ఏదిర్గసినా భావ ర్గగ
లయ్ సమేమళనం తో విర్ిసిన ప్ుషుంగగ క్ీరతన శోభిలులతోంది. లక్షలాది క్ీరతనలు ర్గసినా లభించి ప్గరచురాం లో ఉనివి 700 మాతరమే.
క్ర్గణటక్ సంగలత పితామహ
ప్ురందర దాసు భక్తత ఉదామం లో దాస సగహితాానిి ప్గర్ిప్ో ష్ించి వగాపిత చందించాడు. తనక్నాి చిని వగడైనభక్త క్నక్ దాసుక్ుప్ురందర దాసు
సమక్గలిక్ుడు.. క్నిడం లో చాలా క్రరనలు ర్గసినా సంసుృతం లోనూ ప్ురందరదాసు క్ృతులు ర్గసి క్ీర్త ి గడించాడు. ఆయ్న క్ృతులలో ‘’ప్ురందర విఠల
‘’అనేది అంక్తత ముదర గగ ఉండటం విశేషం హిందూసగతన్న సంగలతం పై తీవరప్రభావం క్లిగించాడు ప్ురందరదాసు ఉతత ర్గది మహా సంగలత విదావ0సుడు తానే్న్స
గురువు సగవమి హర్ిదాసు ప్ురందరదాసు శిషుాడే. ఈ భక్త క్వి శేఖరుడు 2-1-1564న 80 ఏళళవయ్సులో ప్ురందర విఠలుని చేరుక్ొనాిడు
ఆధునిక్క్గలం లో బ్బడారం క్ృషణ ప్ు ప్ురను రదాసు క్ీ రత నలను గగనం చేసత ూ బహుళ వగాపిత లోక్త తచాుడు. ఏం ఎల్ వసంతక్ుమార్ి భీం సేన్స జయష్ీ లు క్ూడా
ప్ురందరదాసు క్ీరతనలను ప్గడి ప్టాుభిష్ేక్ం చేశగరు. తిరుమలలో ప్ుర0దరదాస విగరహం ప్రతిష్ిుంచి గౌరవించారు. బంగళళర్ లో ప్ురందర దాస టరస్ట్ు ఏరుడి
ఎనోి క్గరాక్రమాలు నిరవహిసత ో ంది. ప్ుషా బహుళ అమావగసా నాడు ప్ురందరదాసు ఆర్గధనోత్వం ఘనం గగ నిరవహిసత ునాిరు. క్ర్గణటక్ సంగలత
పితామహుడు ప్ురందరదాసు అందర్ిక్త ఆర్గధన్నయ్ుడే.

23 శ్రర దాసు లింగమయర్ిత

శ్రర దాసు లింగ్మూరిత జీవితము అనే పుసరకనిన శ్రర ప్పలపరిత సూర్య నార్మయణ ర్మశార్జ ఈయన అంతకుమునుపే పిాయదరిి ని ,మేవాడపతనం లక్ష్మా నర్సంహ ,ముకుందమాల
సోరతా
ర లు ,అహోబ్బల చరితా
ర దులు ర్మశార్జ .దీనిన చగ్లమరిర వాస డ్యకట ర్ గ్ంగ్ర్మజు వంకట ర్మమయయ గార్జ బజవాడ ఆందా గ్రంధాలయం లో 1931లో పాచ్యరించర్జ .ఖరీదు
12అణాలు .ముందుమాట ఆళ్ుగ్డికు చెంద్రన డిపూయ టీ ఇన్నే ా కట ర్ ఆఫ్ సూక ల్ే శ్రర ఎస్.లక్ష్మా నర్సయయ ఎం .ఎ .లిట్ ఇంగుష్ లో విపులంగా ర్మశార్జ .
గ్రంథ కర్త తనమాటలలో శ్రర పోణ౦గి లింగ్మూరిత దాసు గారిపై ఉనన భక్షతత్ర తాను ఈ ర్చన చేశాననీ ఆయన జీవించి ఉనన కలం లోనే గొపా పేర్జ పాఖాయ తులు పంద్రన
మహనీయులనీ ,పూజుయ లు ఆర్మధుయ లు ,ఆదర్ి ప్ప
ా యులు అనీ చెప్పా ర్జ .ఈ పుసరకం అమా కలవలు వచేచ ఆదాయానిన చగ్లమరిర శ్రర చెనన కేశ్వ స్వా మి శాశ్ా త నిధిక్ష జమ
చేసు
ర నన ట్ల
ు తెలిప్పర్జ .ఈ పుసరకనిన అహోబ్బల కేమతర స్వాపన ,పోష్ణ ,భవిష్య త్ ఉదధర్ణ కు కర్కుల్లైన భకత బ్ృ ందానిక్ష అ౦క్షతమిచిచ నట్ల
ు వినన వించర్జ.తర్మా త పావశికలో శ్రర
లింగ్మూరిత దాసు గార్జ వంటి జీవిత చరితరలు ఎలాసూా రిత నిస్వరయో వివరించర్జ .

బాలయ ం విదాయ భాయ సం
తిర్జపతి కేమతా
ర నిక్ష నకలుగా ఉనన విశాఖ పటటణం లోని ఉప్పా క వంకటేశ్ా ర్ ఆలయం గొడే
జమందార్ు జమ లోనిద్ర .జమందార్జ గ్ణపతి ర్మయణి ఆస్వానం లో పోణ౦గి
వంకటర్మమయయ గార్నే భకు
త డు సముదా
ద ర్జగా కద్రద జీతానికే పని చేసు
ర నాన డు .ఈయన
చందావర్మనిక్ష చెంద్రనా ఆర్తా ల నియోగి .భార్య కృ ష్ణ వణమా . వీరి అయిదుగుర్జ సంతానం
లో చివరి వాడు శ్రర లింగ్మూరిత దాసు గార్జ 4-11-1895 జయనామ సంవతే ర్ ఆశ్ా యుజ
బ్హుళ్ దశ్మి నాడు జనిా ంచర్జ .వీరి జాతక చకర ం కూడ్య ఇవా బ్డింద్ర .35వ ఏడు
ను౦చి 52వర్కు అంగార్క మహర్దశ్ ,అందులో భార్య మృ తి ,పుతర వృ ద్రధ ఉంటాయి
.ఆంగర్స సంవతే ర్ం లో ద్రా తీయ కళ్తరయోగ్ం ,52 వయసు వచేచ సరిక్ష అనుకనన
పనులీన జర్జగుతాయని ,ఉదోయ గ్ ర్మజయ ధ్న భూ గ్ృ హ లాభాలు ,ఇంట్ల
ు శుభకర్మయ లు
సూచింప బ్డింద్ర .52నుంచి 69వర్కు బుధ్మహర్దశ్ లో గ్ృ హ భూ జల
శిద్రలాలయపునర్జదధర్ణ ,65లో గ్ండం ,69-70లో మర్ణం .
నిర్మడంబ్ర్జడైన తండిా వంకటర్మమయయ గారిక్ష భార్మయ వియోగ్ం ,దాసుగార్జ పుటిటన
నాలుగు న్నలలకే జరిగి అష్టకస్వటలుపడ్య
ి ర్జ .అయిదుగుర్జ పసపిలులనీ పేామత్ర
పంచ్యతునాన ర్జ .పస దాసుకు తలిుప్పలు లోట్ల తీర్చ లేక పోయార్జ తండిా .పంక పిలా
ు డుగా
పరిగాడు .ఉనన

చోటే ప్ప
ా ధ్మిక విదయ నేరిచ ,పదేళ్ళ వయసులో కక్షనాడలోని దగ్ేర్

బ్ంధువు కనుకలు
ు వంకట అప్పా ర్మవు గారివదద ఇంగుష్ నేర్జచ కోటాని పంప్పర్జ .అకక డ
పిఠాపుర్ం ర్మజా కలేజిలో మాధ్య మిక విదయ నేర్మచ ర్జ ర్తండవ ఫార్ం లో ఉండగా ఒక ఒరిస్వే
జోయ తిషుయ డు అప్పా ర్మవు గారింటిక్ష వచిచ మధాయ హన భోజనానిక్ష ఇంటిక్ష వచిచ న బాల
దాసుగారిని చ్లస మహాయోగ్ పుర్జషుడు అవుతాడని చెప్పా డు .ఎలా చెపా గ్లిగార్ని అప్పా ర్మవు గార్జ అడిగితె కలి బొటన వాళ్ళ లో చేతి బొటన వాళ్ళ లో తపా క చకరలు
ఉండి ఉంటాయని ,అలాంటివాడు ర్మజుకనీ మఠాధిపతికనీ తపా క అవుతాడని చెప్పా డు .దాసుగారిన పిలిచి నాలుగు వాళ్ళ లో
ు ఉనన చకరలు ఆజోయ తిషుయ డు అప్పా ర్మవు

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

గారిక్ష చ్లపించడు .ఆతర్మా త మూడేళ్ళ కు దాసుగార్జ ఒకర్మతిర ఒక హరిదాసు చెపిా న మానసక పూజా విధానం విని ఆకరిమతులయాయ ర్జ .పాహాుద చరితర బాగా ఆకరిమంచి ,నితయ
మానసక పూజ చేశార్జ .
కలకతా
ర పాయాణం –బ్లినుంచి తపిా ంచ్యకోవటం
దాసుగార్జ సూక ల్ ఫైనల్ చదువుతునన పుా డు ఉప్పా క వంకటేశ్ా ర్స్వా మి బ్ాహోా తే వాలు చ్లస ,అకక డునన వికలాంగ్ రోగ్పీడిత కుషు
ట వారిని చ్లస మహా జాలిపడి
,వారి దుుఃఖ నివృ తిరకోసం హిమాలయాలకు వళిు తపసుే చేయాలనుకనాన ర్జ .కక్షనాడ చదువుకోసమని తండిా దగ్ేర్ డబుి తీసుకని సర్మసరి సంహాచలం వళిు ,అకక డి
నుంచి కశ్ర వళా
ు లని కలకతా
ర కు ర్మతిర8 గ్ంటలకు చేర్మర్జ .ఆకలి దంచేసోరంద్ర దగ్ేర్జనన మూడు అణాల మూడు కనులత్ర మార్మా డీ దుకణం లో మిఠాయికని తిని మంచినీళుళ
తాగి సేటష్న్ లోనే పడుకనాన ర్జ .

మర్మన డు ఉదయం లేచి ఆమార్మా డీని కళిక దేవి గుడిక్ష ఎలా వళా
ు లని
వచీచ ర్మని భాష్లో అడిగితె ప్పపం పసవాడు అని జాలిపడి తనదగ్ేరే
మూడు రోజులు ఉంచ్యకనాన డు

.ప్ప
ు ట్ ఫార్ం పై పచర్జ చేసు
ర నన

దాసుగారిని చ్లస ఒక మార్మా డీశ్రరమతుడు తన ఇంట ఆతిధ్య మిచచ డు
.ఆమహల్ లో ఇతనిక్ష సేవ చేయటానిక్ష ఒకబాలికను ఏర్మా ట్ల చేశాడు
.ఆమె ఎపుా డూ విచర్ంగా ఉండటం చ్లస కర్ణం అడిగార్జ .ఆమె ‘’నీకు
ఆతిధ్య మిచిచ నవాడు మా తండేా .శ్క్షత పూజ అబ్బి ంద్ర ఆయనకు .నినున
కళికమాతకు బ్లి ఇవాా లని అనుకంటూ మేపుతునాన డు .మానానన
బారి నుంచి నినున తపిా ంచటం ఎటా
ు అనన దే నా బాధ్ ‘’అని చెపిా ంద్ర
.కళీమాత య తనున

ర్క్షమసు
ర ౦ద్ర అను కని ఆమె చెపిా నట్ల
ు చేశాడు

.ఒకరోజు దాసుగార్జ తెలివిగా మార్మా డీ త్ర తన సోదర్జడుకూడ్య కలకతా
ర
వచచ డని సేటష్న్ లో ఉనాన డనీ అతనిన కూడ్య తీసుకస్వరననీ అంటే ఇదదర్జ
‘’బ్కర్మలిన

బ్లివా చ్యచ ’’ అనుకోని సరే అనగా ఇదదరూకలిస కర్జలో

బ్యలేదరి సేటష్న్ కు బ్యలేదర్గా .దారిలో కందర్జ తెలువాళుళ మరో
కర్జలో ర్మవటం చ్లస దాసుగార్జ బ్బగ్ేర్గా కేకలు వశార్జ .వాళుళ విని
వీళ్ళ కర్జ ఆపి౦చి

,దాసుగారిని కర్ణం అడితితే జరిగింద్ర అంతా

చెపా గా ,అందులో ఉనన

తెలుదొర్ డిటెక్షటవ్ అవటం త్ర మార్మా డీని

మందలించి ,దాసుగారి చెర్ వద్రలిలించి కక్షనాడకు ర్తైల్ టికట్ కనిచిచ
ర్తైలు ఎక్షక ంచర్జ .చవుతపిా కనున లొటటబోయినటుయింద్ర .కక్షనాడ చేరి
బుద్రధగా చద్రవి ప్పసయాయ ర్జ

వివాహ ఉదోయ గాలు –దాసు గా అవతరించటం
గోదావరీ నదీ ప్పయ వశిష్ట గోదావరి ఒడు
ి న విజేుేశ్ా ర్ం అనే గా
ర ంద్ర .ఈ గా
ర మం లో నద్రక్ష ఆనకటట ,లాకులు ,నర్స్వపుర్ం కలువ ఉ౦డి,పర్మ మనోహర్ం గా కనిపిసు
ర మ కర్ణం
అలు
ు డు ఒంటిమిలిు వాస ఎర్రమిలిు వంకట చలమయయ కర్ణీకం చేస్వరడు ఈయన పదదకూతుర్జ సంగ్మేశ్ా ర్మా ను లింగ్మూరిత గారిక్షచిచ 1914లో పళిు చేశార్జ .మూరిత గార్జ
చదువు ముగించి ఉదోయ గ్పాయతాన లు చేసనా ఫలి౦చ లేదు.ఒక నాడు కక్షనాడ సేటష్న్ లో ష్టకర్జ చేసు
ర ంటే బాలయ మితు
ర డు కనిపించగా అయన తండిా డిపూయ టీ కల్లకట ర్ నిటటల
ర్మమమూరిత నాయుడు కక్షనాడ నుంచి కరూన లుకు మారి .తనకడుకుదాా ర్మ మూరిత గారి గురించి అడిగి తెలుే కని కరూన లుకు వసేర ఉదోయ గ్ం ఇపిా స్వరనని చెప్పా ర్జ.ఆయన
సఫార్సుత్ర మూరిత గార్జ దోాణాచలం తాలూకఆఫీసు లో 1915లో చేర్మర్జ .అపా టినుంచి నాలుగ్గళుళ మార్మక పుర్ం వగైర్మ చోటులో పని చేస ,1919లో ర్తవనుయ ఇన్నే ా కట ర్
అయాయ ర్జ .ర్తండేళ్ళ తర్మా త అనంతపుర్ం సెటిల్ మెంట్ ర్తవినుయ ఇన్నే ా కట ర్ అయి ర్తండు చేతులా పుష్క లంగా డబుి సంప్పద్రంచర్జ .వీరిక్ష ర్మముడు తిరపుర్సుందరి ,కృ షు
ణ డు
సంతానం .బీద బ్బక్షక క్ష స్వయపడటం ,లోక సేవలో తరించటం వలన లింగ్మూరిత గారిని’’ దాసు గార్జగా పిలిచి జానం గౌర్వించర్జ .
ద్రగ్ంబ్ర్ స్వా మి
అనంతపుర్ం బలు
ే పా గా
ర ఆ ద్రగ్ంబ్ర్జడి ఒంటిక్ష వళాకోళ్ంగా కర్జ
ర మం లో ఒక ద్రగ్ంబ్ర్ పిచోచ డు తిర్జగుతూ ఒక కమా రివాడు పయియ లో కర్జ
ర కలుసూ
ర కలచ గా ఆయనున
ఏమచేయ లేకపోవటం త్ర ఆయనున ‘’ద్రగ్ంబ్ర్ స్వా మి ‘’అని ఆర్మధించటం మొదలు పటా
ట ర్జ అకక డి పాజలు .ఒకరోజు ఈ స్వా మిఆ వూరి దేవాలయం లో ఉండగా దాసుగార్జ
ఉదోయ గ్ బాధ్య త పై ఆ దేవాలయం లోనే విడిద్ర చేశార్జ .ఆలయం దగ్ేర్ పదద గుంపు స్వా మి చ్యటూ
ట మూగి కోలాహల౦ చేసు
ర ండగా దాసుగార్జ ర్మగా,స్వా మి చిర్జనవుా త్ర
దాసుగారిని ఆప్పయ యంగా కౌగ్లించ్యకని ,ఆతర్మా త ఒక అర్జగుపై పడుకని స్వా మి వళిళ పోయార్జ .దాసుగారిక్ష్ ఏమి జరిగిందో చలా సేపటిదాక తెలీక సా ృ తి ర్మగానే కళుళ

సరసభారతి ఉయ్యారు

141

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

తెరిచి చ్లసెర స్వా మ ,ఆ జనమూ కనిపించలేదు .స్వా మి కౌగిలింతలో తనకు ఒక సా పన ం వచిచ ందని ,అందులో తన పూర్ా జనా వృ తా
ర ంతం తెలియ జేయబ్డి౦దని దాసుగార్జ
తన ఆ౦తర్ంగికులకు తెలియజేశార్జ .
ఆ కల వివర్మలు –ఒక భయంకర్మర్ణయ ౦ లో పదద పర్ా తం దానిపై ఒకకుటీర్ం దాని పాకక కోనేర్జ ,గొర్తరలు మేపకుర్మ
ర డు ఒక ముసలాయన ఉనాన ర్జ .ముసలి బాలుడి
దగ్ేర్కచిచ అనన ౦ కవాలని అడిగితె ,పైన కుటీర్ం లో తన తలిదండు
ా లు పడతార్ని చెప్పా డు .వాళ్ళ ను అడిగాననీ ఏమ లేదని చెప్పా ర్ని తెలిప్పడు .మూడు రోజులనుంచి
అనన ం లేదని చెపిా కూలబ్డ్య
ి డు .తాను మధాయ హన ం తినటానిక్ష ఉంచ్యకనన రొటెటముకక , వనన తెచిచ ముసలిక్ష పటా
ట డు .అందులో సగ్మే తని మిగ్తా సగ్ం ఆబాలుడిని
తినమని చెపిా ‘’అబాి యీ !ఆకలిగా ఉనన వాడిక్ష అనన ం పటా
ట వు. నీ పుణయ ం ఊరికే పోదు .వచేచ జనా లో వలకదీద జనాలకు ఉపకర్ం చేస్వరవు ‘’అని దీవించి వళాళ డని ఆకల
స్వర్మంశ్ం .
దాసుగారిక్ష నాలుగ్వ సంతానం కమల పుటిట14రోజుల్లైంద్ర భర్త పేాలాపన అవతార్ం చ్లస భయపడి౦ద్రభార్య సంగ్మేశ్ా ర్మా .తండిాక్ష టెలిగా
ర ం ఇపిా సేర ఆయనవచిచ
,ఉదోయ గానిక్ష ర్తండు న్నలలు సెలవుపటిటంచి ,తమత్ర ప్పట్ల తీసుకువళాళ డు .ఆరోగ్య ం బాగై మళీళ ఉదోయ గ్ం లో చేర్మర్జ .కనీ ద్రగ్ంబ్ర్స్వా మి పాభావంత్ర దీన జన సముదధర్ణపైనే
మనసు లగ్న మెై పోయింద్ర.స్వా మి అనుగ్రహం లో దాసుగారిలో ద్రవయ తేజసుే ఆవిర్భ వి౦చ గా పాజలు ఆయనవైపుకు ఆకరిమ౦ప బ్డ్య
ి ర్జ .
అనన సతా
ర ల స్వాపన
అనంత పుర్మండలం లో 1923-24లో తీవా కమమం ఏర్ా డింద్ర .పాజలకు అనన ం నీర్జ లేక విలవిల లాడ్యర్జ .ఇందులోనుంచి పాజలను బ్యట పడేయాలని సంకలిా ంచ్యకని
దాసుగార్జ ,తాను వళిళ న పాతి ఊర్జలోనూ అనన దానమహిమ చెబుతూ రోజూ ఒకక మనిశ్ష్టకై నా అనన ం పటటమని ఉదోి ధించేవార్జ .కులీన యాచకుడిని ఒకరిని నియమించి
గా
ర మంలో ఆహార్ం అడిగి తెపిా ంచి ,అందులో అతని సంస్వర్మనిక్ష తగిన ఆహార్ం ఉంచ్యకని ,మిగిలింద్ర ఆగ్ంతుల్లైన బాట స్వర్జలకు పటెట ఏర్మా ట్ల చేశార్జ దాసుగార్జ .ఎలాంటి
ఆర్మభ టం హడ్యవిడి పాచర్ం లేకుండ్య ఈ అనన సతా
ర లు నిర్ా హి౦పబ్డుతూ అనాన ర్జ
త లకు తృ పిర కలిగిసూ
ర ,ఇపా టిక్ష్ నిర్ా హింప బ్డుతూనే ఉనాన యి .పినాక్షని పతిరక ఈ
అనన సతరస్వాపన గురించి 1924 ఏపిాల్ 12 న ‘’లింగ్ర్మజు అనేవార్జ సుమార్జ ర్తండు న్నలలక్షరతం సెటిల్ మెంట్ ఇన్నే ా కట ర్ గా ఈ ప్ప
ా ంతానిక్ష వచిచ ,తాము వళిళ న పాతిచోటా
మంచి విష్యాలు బోధిసూ
ర చెడును వద్రలిపటటమని హితవు పలుకుతూ ,సనాా ర్ే పావర్తకులు కవాలని చెబుతూ ,పాతిపల్లులో నిర్తానన దానం జర్గాలని ,అనన సతా
ర లు
స్వాపించర్జ .నేను కంగరస్ పాచర్మనిక్ష ముద్రగ్లు
ు గా
ర మం వచచ ను నేనుచేయాలిే న పనేమ కనిపించలేదు .ఎందుకంటే అకక డి పాజల ఐకమతయ ం ,మితరతా ం వాతే లయ ం ప్పపభీతి
ధ్ర్ా మార్ేం ననున ముగు
ద డిని చేశాయి .ఇలాంటి గా
ర మం ఇంతకూ ముందు నేనేపుా దూచ్లడనే లేదు .దీనిక్ష కర్ణం ఎవర్తై ఉండచ్యచ నా అని విచరించగా దాసు లింగ్మూరిత
గార్జ అనే మహనీయుడు అని తెలిసంద్ర .వారి తత్రా పదేశ్ం లో పర్ధ్నాపేక్ష్ ,,పర్సీరి సంగ్మం ,పర్సా ర్ శ్తు
ర భావాలను తయ జించమని ఉదోి ధిసు
ర నాన ర్జ. వారిమాట తిరకర్ణ
శుద్రధగా పాజలు ఆచరిసు
ర నాన ర్జ .ఈ కర్జవుకలం లో ఈ ప్ప
ా ంతంలో నినన టివర్కు 10అనన సతా
ర లు స్వాపించి ఆకలి గొనన వారిక్ష అనన ం అంద్రసూ
ర మహామానవ సేవ చేసు
ర నాన ర్జ
దాసుగార్జ తన విధుయ కత ధ్ర్ా నిర్ా హణ సంతృ పిరగా చేసూ
ర నే .ఇవాళ్ 11అనన సతా
ర నిన కళాయ ణ దుర్ేలో స్వాపిసు
ర నన ట్ల
ు తెలిసంద్ర .ఇలా పాతిగా
ర మం లోనూ జర్గాలని దాసుగారి
ఆలోచన తా ర్లోనే కర్య రూపం దాలుసు
ర ౦దనటానిక్ష ఎలాంటి అనుమానమూ లేనేలేదు –సోంపలిు వంకటర్మణయయ చౌదరి -24-3-24-ముద్రగ్లు
ు .ఇలా దాసుగార్జ తన
సంకలా బ్లం త్ర ,పాజల సహకర్ంత్ర 100 అనన సతా
ర లు స్వాపించి అనన దానం చేస పదదల పినన ల బీద పాజల చేత కృ తజాత పందార్జ .

తార్కనామ ఉపదేశ్ం
పదేళ్ళ

వయసుగ్ల ఒక బాలయోగి తన చ్యటూ
ట
వందలాద్ర జన౦

మూగిఉండగా ఊరూర్జ తిరిగాడు .ఊరివార్జ వాళ్ుకు భోజనవసతులు
కలిా ంచేవార్జ .ఒకరోజు దాసుగార్జ ఉండే చెటూ
ట ర్జ గా
ర మానిక్ష వచిచ

ఒక

చెట్ల
ట కు ఉయాయ ల కటిటంచ్య కని ఊగు తుండగా దాసుగార్జ సెైక్షల్ పై
వసూ
ర ౦డగా ఎంత పదదవాద్రన్నైనాఒరేయ్ అని పిలిచే బాలయోగి ‘’ఒరేయ్
.ఇకక డిక్ష ర్మ ‘’అని పిలువగా ,ఆశ్చ ర్య పడి అతడు తనత్రష్టకర్జ ర్మా ంటే
ఆయన గుర్రం మదా ఈయన సెైక్షల్ పైనా ర్తండు మెైళుళ వళిు ఒక ద్రగుడు బావి
దగ్ేర్ ద్రగార్జ .దాసుగారిని ఏదైనా మంతరం వచచ అని అడిగి ,ర్మదనీ చెపా గా
బాలయోగి తార్కమంతరం దాసుగారిక్ష ఉపదేశించి అనుగ్రహించర్జ .అపా టి
నుంచి దాసుగార్జ అనన సతా
ర లత్ర తృ పిరపడకుండ్య శ్రరర్మమ సప్ప
ర హాలు
,దేవాలయ నిర్మా ణాలు జీర్మ
ణ లయ ఉదధర్ణలు మొదల్లైన మహతాక ర్మయ లు
కూడ్య చేబ్టా
ట ర్జ .నితయ ం మానసక పూజత్ర చితా
ర నిన

పరిపకా ం

చేసుకనాన ర్జ .
దాసుగార్జ ముద్రగ్లు
ు ,కళాయ ణ దుర్ేం ,గ్ంగ్వర్ం ,సరిా

,అనంతపుర్ం

మొదలల్లైన చోటు నామభజన సప్ప
ర హాలు చేశార్జ .పినాక్షని పతిరక కవరేజ్
పాకర్ం అనంతపుర్ం లో శ్రరర్మమ నామ సప్ప
ర హం చేశార్జ .ముద్రగ్లు
ు లో
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శివాలయ ఉదధర్ణ చేస ర్మమనామ సప్ప
ర హం ,ఈశ్ా ర్జడిక్ష లక్ష్ బ్బలాా ర్చ న చేశార్జ .ఒకయువకుడు ‘’అయాయ ర్మతిర ఏమి కలవచిచ ంద్ర ఇనిన చేసు
ర నాన ర్జ ‘’అని వయ ంగ్య ంగా
అంటే దాసుగార్జ ‘’దేవుడిక్ష తన ఆలయ పునర్జదధర్ణ పీాతికర్ం .సర్మా తా తేజమే లింగ్ం అనేద్ర సతయ ౦ అయితే శివుద్రపైక్ష వసన ఈపువుా గాలిలో నిలిచి ఉండుగాక ‘’అని
ఒక పువుా విసరేశార్జ .అద్ర వాడకుండ్య ఆకర్య కర మాలు అయయ వర్కు అలాగ్గ నిలిచ ఉంద్ర .ఈవిష్యం పదా
ద పుర్ం లో దాసుగారిపై ర్చించబ్డిన ‘’భకత విజయ ధ్ా జం ‘’లో –
‘’ముదముగ్లు లోన మూఢ జనముల్ మిము గైతవ దాసు డంచ్యస –మా దమున దూలనాడ జనమానదయ ము వాపగ్ ,జూడు మంచ్య సమా దమున లింగ్ మూర్ధమున బుష్ా ము వయగ్నద్రద గాలిలో –బ్ద్రలముగాగ్నిల్లచ నొకవార్ము మదగు శ్క్షత జాటదే’’
కళాయ ణ దుర్ేం లో సప్ప
ర హం 21రోజులు చేశార్జ .ఒక రోజు ఆపోశ్న పోసూ
ర ‘’ఈ పవిత్ర
ర దకం ఎవా రి చేతి నుంచి ఎనిన బ్బందువులు క్షంద ర్మలితే ,అనిన పద్ర సంవతే ర్మలు బీదయ
ై
వస్వరి లు లేకుండ్య ఉంటాడు అని నాకు త్రసోరంద్ర కనుక జాగ్రతరగా గ్రహించండి ‘’అనాన ర్జ .ఒక శ్రరమంతుడు ధ్నగ్ర్ా ంత్ర ఆపోశ్న ఉదకనిన క్షందపోశాడు .దాసుగారిక్ష కోపం వచిచ
‘’సృ ష్టటకర్త అందరి హృ దయాలలో ఉంటె ,దేవాలయాలలో తన కళ్లు నిలపటం సతయ మెైతే ఈ బా
ా హా ణుడు ఇర్వై నాలుగు గ్ంటలలో ప్పప ఫలం అనుభవిస్వరడు ‘’అనాన ర్జ
.భోజనాల్లైపోయి అందరూ తాంబ్దలాలు వసుకంట్ల౦టే ,ఆ బా
ా హా డు హఠాతు
ర గా దాసుగారి దగ్ేర్కు వచిచ చేతులు జోడించి ‘’నాకు పుతరభిక్ష్ పటటండి ‘’అని దీనంగా
ప్ప
ా రిధంచడు .ఆయన దుఖానిక్ష కర్ణం అడిగి తెలుసుకని ,కలర్మత్ర బాధ్ పడుతునాన డని తెలిస ‘’భయం లేదు కలర్మతగిేపోతుంద్ర ‘’అని అభయమిచిచ స్వా మి పాస్వదమిచిచ
పంప్పర్జ. కుర్మ
ర డు తేర్జకనాన డు ..ఆర్మతిర ఆకడుకును తెచిచ దాసుగారి ప్పదాలవదద ఉంచడు .కనిఅతనికే కలర్మవచిచ చచిచ పోయాడు .నూతి మడుగు గా
ర మం లో ఒక
గొపా ఆంజనేయ విగ్రహం నాగ్ జెముడు పదలో
ు పడి ఉందని తెలిసన దాసుగార్జ ,ఆ విగ్రహం తేజసుే కు అబుి ర్పడి ఊరి జనానిన పిలిపించి ఆలయం కటటమని అడిగితె
వాళుళ విముఖత చ్లప్పర్జ .అపుా డు దాసుగార్జ ఒక గొన్న సంచి తీసుకని మొదటి రోజు ఒకబ్స్వర జొనన లు సంప్పద్రంచి పని ప్ప
ా ర్ంభించర్జ .ఉతాే హంగా ఇచిచ నవారి దగ్ేర్
డబుి తీసుకని తన డబుి కంత ఖర్జచ చేస కంత పని చేయగా జనాలకు అపుా డు బ్లుి వలిగి వారే ముందుకు వచిచ హనుమ దేవాలయ నిర్మా ణానిక్ష దాసుగారిక్ష పూరీత
సహకర్ం అంద్రంచర్జ .అపా టిక్ష ఆర్జ సంవతే ర్మలుగా అకక డ వర్మ
మ భావం .కని స్వా మి పాతిష్టతర్మా త వర్మ
మ లే ,వర్మ
మ లు కురిస పాజలంతా సుఖ జీవనం స్వగించర్జ
.ఆలయానిక్ష యాభై వల నికర్ దావయ ం సమకూరి ర్ంగ్ర్ంగా వైభవం గా కర్య కర మాలు జర్జగుతునాన యి .శ్రరర్మం ఎర్రపా నాయుడు తన భార్య చని పోయిన దగ్ేర్జన ంచి
యావదాసీర దేవాలయానిక్ష ర్మసచిచ నితయ ం స్వా మి సేవలో ధ్నయ తచెందుతూ పుష్పా దాయ నం వగైర్మ ఏర్మా ట్ల చేశాడు .ఇలాంటి ఘనకర్మయ లు ఎనిన టినో లింగ్మూరిత దాసుగార్జ
అనంతపుర్ం ప్ప
ా ంతం లో చేస ఘనక్ష్రిత పందార్జ .
గోదావరి జిలా
ు లో సతాక ర్మయ లు
అనేక సేవాకర్య కర మాలలో మునిగి తేలుతునన దాసుగారి ఆరోగ్య ం దబ్ి తినటం వలన విశారంతికోసం సెలవుపటిట అతరగారింటిక్ష్ వళాళ ర్జ .దారిలో వారికడుకు కృ షా
ణ ర్మవు
చనిపోయాడు .మర్దలి అతరగారి ఊర్జ ర్మజానగ్ర్ం వళాళ ర్జ. అకక డ త్రడలు
ు డు సుబాి ర్మవు గార్జ హెడ్ మాసటర్ .ఒకరోజు ఒకకుమా రి జాతక ర్హస్వయ లు దాసుగార్జ చెపా గా
,ఆయన పాతిభ లోకనిక్ష బాగా చటింపు అయింద్ర .జనాలు వచిచ తమ జాతకలు చెపిా ంచ్యకోనేవార్జ ఒకరోజు త్రడలు
ు డు అడిగితె ఏడ్యద్ర లోపల మర్ణం ఉందని చెప్పా ర్జ
.ఇంట్ల
ు వాళుళ ఏడుసు
ర ంటే భార్య కూడ్య నాలుగ్గళ్ళ లో చనిపోతుందని చెప్పా ర్జ.ఈ వూళ్ళళ ర్మమ సప్ప
ర హం వైభవంగా జరిపించర్జ .
అకక డినుంచి జగ్ేం పేటవచిచ సప్ప
ర హం మొదలుపటా
ట ర్జ .ర్తండురోజులతర్మా త పూజలో ఉనన ర్మమపటా
ట భిషేకం చితా
ర నిన చ్లస జనం భయపడిమూర్చ పోగా ,ఒక జమందార్జ
వచిచ ‘’మ ర్మముడిని చ్లస జనం వణుకుతునాన ర్జ ఏదైనా పాయోగ్ం చేయండి ‘’అంటే తనకు మంతా
ర లు పాయోగాలు ర్మవని ,ర్మముడే సప్ప
ర హానిన పూరీత చేయిస్వరడని చెప్పా ర్జ
.మర్మన డు ఒకగుమాస్వరను పంపగా ఆతడుకూడ్య పట౦ చ్లస మూర్చ పోయాడు .ర్మతిర 9గ్ంటలకు ర్మమ పటం ఫళ్ఫళ్ మంటూ విరిగిపోయింద్ర .మడపం అంట్లకనన ద్ర .ఓం
శాంతి అంటూ జపించగా మంటలు చలా
ు ర్మయి .మంటపం లో దాసు గారి పట్ల
ట పంచ ,ఒక బా
ా హా ణుడి ర్మమాయణప్పర్మయణ గ్రంథం, పట్ల
ట బ్టట కనిన కగితాలు
తగ్లబ్డ్య
ి యి .ఆతగులబ్డిన ఒకకగితం లో ‘’ఆ రోజు ప్ప
ా లుమాలి చదువమాని తదనంతర్ కథ ముగించను ‘’అని ఆబాపడు ర్మసుకనన విష్యం తెలిసంద్ర .అంటే
ప్పర్మయణం లో ఒకరోజు చేయాలిే ంద్ర చేయకుండ్య మర్మన టి ప్పర్మయణం చేయటం వలన జరిగిన అనర్ధం అనన మాట .

పదా
ద పుర్ం లో అంతకు ముందు ఎపుా డూ మంచి కర్మయ లు జర్గ్కపోవటం చేత దానిక్ష ‘’పంచ మహా ప్పతక పటటణం ‘’అనే పేరొచిచ ందట .ఇకక డ దాసుగార్జ బ్ాహాా ండమెైన
సప్ప
ర హం చేస ఆపేర్జ పోగొటేట పాయతన ం చేశార్జ .పాతి ఇంటి గోడపై సీతార్మమ అని ర్మసుకనాన ర్జ .తినేద్ర అంతా సీతార్మమ పాస్వదంగా భావించర్జ .తర్మా త ర్మమపటా
ట భి
షేకమూ జరిపించర్జ .’’ఇలు వడలని కులకంతలు –చెలరేగి ‘’నమో నమో హృ షీ కేశ్ ‘’యటం-చెలుగతిరపలుక చ్యను వీ –ధుల నడచిరి భక్షతతమ మతుల నుపా ంగ్న్ ‘’అని
మహాభకత విజయం లో రికర్ి అయిన సప్ప
ర హం ఇద్ర . అపుా డే శివుడిక్ష లక్ష్ బ్బలాా ర్చ న అమా వారిక్ష లక్ష్ కుంకుమ పూజ కూడ్య జరిపించర్జ ,ర్మముడిక్ష లక్ష్ తులసపూజ
కనయ కపర్మేశ్ా రిక్ష కతర యంతరస్వాపన ,లక్ష్ కుంకుమార్చ న అపూర్ా మెైన అనన దానం

బీదలకు వసరి సమర్ా ణ నభూత్ర గా జరిపించర్జ దాసుగార్జ .మొదట్ల
ు

నిర్జతాే హపర్చిన ధ్నికులు కర మగా దాసుగారి సదాభ వనకు ముగు
ధ ల్లై దాసోహమనాన ర్జ .
పదా
ద పుర్ సప్ప
ర హ అవబ్ృ ధ్ స్వన నం అయాయ క దాసుగార్జ కక్షనాడ వచిచ మహావైభవంగా సప్ప
ర హం చేశార్జ .పటిటన సెలవు అయిపోగానే దాసుగార్జ గిదదలూర్జ సబ్ మేజిసేటి ట్
కోర్ట లో హెడ్ గుమాస్వరగా చేర్మర్జ .అనుకోకుండ్య అకక డ సప్ప
ర హం మొదలుపటిట ర్ంగ్ర్ంగా వైభవంగా పూరీత చేశార్జ
తూగోజి ర్మమ చందా
ా పుర్ం దగ్ేర్ బ్బకక వోలు లో కమధేనువు చే పాతిష్టటంప బ్డిన గోలింగ్గశ్ా ర్ దేవాలయం శిధిలం లో ఉంద్ర .అకక డి సుబాి ర్మయుడుస్వా మిక్ష మార్ేశిర్ శుదధ
ష్ష్టఠనుంచి బ్ాహోా తే వాలు వైభవంగా చేసు
ర నాన డు హరికధ్లు నాటకలు,ప్పటకచేరీలు ఏర్మా ట్ల చేసేవాడు .1928బ్ాహోా తే వాలలో కూచిమంచి మూరితర్మజు గార్జ
ర్మమదాసుచరితర హరికధ్ చెపిా భకు
త లను ఓలలాడి౦చర్జ .పాజలంతా ఆపంద్రళ్ళ లోనే మరో సప్ప
ర హం చేయాలని భావించి ,5వల రూప్పయలు పోగు చేస ఇచచ ర్జ .ఊరిజనం
లో బా
ా హా ణ అబా
ా హా ణ తగాదాలు వచిచ ముందుకు స్వగ్కపోతే గిదదలూర్జలో ఉనన దాసుగారిని వచిచ బాధ్య త తీసుకోమని ఆకళ్ళ వాయ ఘరపా గార్జ మరికందర్జ వినన విసూ
ర
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టెలిగా
ర హం ప్ప
ా ర్ంభమవుతుంద్ర
ర ం ఇవా గా ,వంటనే బ్యలేదరి ర్మగా కందర్జ ఆయనకు ఇకక డి కలహ కర్ణాలు చెపా గా దాసుగార్జ ‘’ర్మమాజా పంద్ర వచచ ను .రేపటి నుంచి సప్ప
‘’అని చెపిా ,మర్మన డు ఉదయం వలాద్ర జనం త్ర గోదావరి కలువలో స్వన నం చేస వీదులవంట భజన చేసూ
ర గోలింగ్గశ్ా ర్మలయం చేరి పూజారినడిగి ర్మమ పటా
ట భి షేకపటానిన
తీసుకని సప్ప
ర హం ప్ప
ా ర్ంభించర్జ .ర్తడు
ు అడింకులు కలిా ంచర్జ మొదటి ర్తండు రోజులో
ు . కర్ణ౦గార్జ దాసు గారిని ‘’ఇక మర్జ గిదదలూర్జ వవళిుపోతేనే మంచి దేమో ?’’ అనగా
,మూడో రోజునుంచి ముఠా నాయకుడు ఒకరిక్ష ర్మతిర వళ్ పదద పదద కోతులు కనిపించి పళుళ కయలు తింటూ భయభా
ా ంతులిన చేయగా మర్మన డు ఉదయమే త్రటలోంచి
కయగూర్లు కోస సప్ప
ర హానిక్ష పంప్పడు .అసలు మొదట్ల
ు జనమే లేని ఆలయం జనం త్ర క్షటక్షటలాడింద్ర .కోలాటాలు భజనలు పర్వశ్ంగా జరిగాయి .ఊరివారి
ఉతాే హానిక్షఅవధులు లేకుండ్య పోయి సప్ప
ర హం ద్రగిా జయమెై బీదల అనన దానం ఘనం గా జరిగి ముగిస అందరిక్ష సంతృ పిర కలిగించింద్ర .ర్తడిి నాయకులు దాసుగారిక్ష దాసుల్లై
ర్మతీర పగ్లు కంటిక్ష ర్తపా లాగా చ్లసుకనాన ర్జ .పాజలంతా దాసుగారి వంట ర్తైలేా సేటష్న్ కు నడిచి వళిు అపూర్ా ంగా వీడోక లు పలికర్జ .దాసు గారిని భుజాలపై ఎక్షక ంచ్యకని
సేటష్న్ లో అర్గ్ంట సేపు ఆడ్యర్జ .అందుకని బ్ండీ అర్గ్ంట లేట్లగా అకక డి నుంచి బ్యలేదరింద్ర
1928లో దాసుగార్జ బ్బకక వోలులో వందరోజుల గోలినేేశ్ా ర్స్వా మిక్ష కోటి బ్బలాా ర్చ న మహా వైభవంగా జరిపించర్జ .చేతిలో కనీ లేకుండ్య కర్య కర మం ప్ప
ా ర్ంభించేవార్జ
.ప్పర్ా తీ పర్మేశ్ా ర్జలే తన యజమానులనీ తాను దండోర్మ వసే బ్ంట్ల ను మాతరమె అనీ నూర్జరోజుల పూజ ఆయనే జరిపించ్యకంటార్ని చెపేా వార్జ ,అనుకోనన ట్ల
ు గానే
పాతిరోజూ కోటిబ్బలాా ర్చ న అమా వారిక్ష కోటి కుంకుమార్చ న 100రోజులు నిరిా ఘన ంగా అతయ ౦త వైభవంగా అందరి స్వయంత్ర దాసు గార్జ నిర్ా హించి సరికతర రికర్ి
న్నలకలాా ర్జ .
భార్య మర్ణం
దాసుగార్జ భార్య పాసవం కోసం అతా
ర రింటిక్ష తీసుకు వళాళ ర్జ .కద్రదరోజులో
ు నే ఉబుి వాయ ధి వచిచ ంద్ర .ర్మజమండిాలోని ఘోషా ఆసా తిరక్ష తీసుకు వళ్ళళ పాయతన ం చేశార్జ
దాసుగార్జ సెలవు పటిట వచేచ సరిక్ష మామగార్జ ఆమెను సవారీ బ్ండిలో ర్మజమండిా తీసుకు వడుతుండగా భార్య కసర కఫీ ఇమా ని చెపా గా తయార్జ చేయించి ఇసేర దాసుగార్జ
ఆమె పదవులకు అంద్రంచగా ఆమె సంతృ పిరత్ర కనున మూసంద్ర .బ్ండీలో నుంచి ఆమె శ్వానిన ద్ర౦పి౦చి ,ఆమె తలను తన తొడపై ఉంచ్యకని దీర్మ
ా లోచనలో మునగ్గా
అందరూ గొలు
ు మనాన ర్జ .దాసుగార్జ తన ఇష్ట దైవం త్ర బాధ్ చెపుా కోగా ఆయన వదాంత వచనాలత్ర ఊర్డించి ,అందరిక్షధైర్య ం చెపిా ఉతరర్ క్షరయలు యధావిధిగా
నిర్ా రితంచర్జ .
దా
ా కమర్మమ కోటి పతిరపూజ
భార్య మర్ణానిక్ష సెలవుపై వచిచ న దాసుగారిక్ష అకస్వా తు
ర గా దా
ా కమర్మమం లో కోటిపతిర పూజ చేయాలని ఆలోచనవచిచ ,ఆషాఢ అమావాసయ కు అకక డిక్ష చేరి ,మర్మన టి నుంచి
కోటిపతిర పూజ ప్ప
ా ర్ంభమౌతుందని తెలియ జేశార్జ .చేతిలో చిలిుగ్వా లేదు .అపా టికే నాలుగు బ్స్వరల మారేడు దళాలు వచచ యి. మర్మన డు సపరగోదావరి లో స్వన నం చేస
,భీమేశ్ా ర్మలయం చేరి తాము తెచిచ న జలాలత్ర విఘ్నన శ్ా ర్జనిక్ష అభిషేకం చేస ,బా
ా హా ణులత్ర పూజా సంకలా ం చేయించి అందరీన ఆశ్చ ర్య పర్చర్జ .పూజార్జలత్ర సహా
‘’ఈ వవరోరడిక్ష ఎంత త్రసేర అంత ‘’అని సణుగుడు మొదలుపటటగా దాసుగార్జ ‘’ఇద్ర అమా మాణికయ ంబ్ సంకలా ం నాద్రకదు .బ్బకక వోలు పూజలో ఉనన పుా డే ననున
ఆహాా నించింద్ర అనటానిక్ష ఈ జోగావదానులే స్వక్షమ .ఈయనే ఆమెతర్ఫున నాదగ్ేర్కు దూతగా వచచ ర్జ .దీనిక్షకర్త లోకధినాధుడు ఫాలాకు
మ డు భీమేశ్ా ర్జడే .నేను తపా ట
వాయించే వాడినే .అమా వారే దీనిక్ష పూనుకనన ద్ర .ఈశ్ా ర్ సంకలా ం నిర్మటంకంగా జర్జగుతుంద్ర అనుమానం వదు
ద ‘’అనాన ర్జ .
ఇంతలో బ్బకక వోలు నుంచి ఒక బా
ా హా ణ దంపతులు ర్మగా ,వారిగోతరనామాలత్ర పూజ మొదలు పటిటంచర్జ .ఆక్ష్ణం నుంచి జనం అడగ్కుండ్యనే ముందుకు వచిచ త్రచిన
దావయ ం అంద్రంచర్జ .దీనిక్ష విఘన ం కలిగించటానిక్ష ధ్ర్ా కర్తను లోబ్ర్చ్యకని కందర్జ తపా తాగి వచిచ దాసుగారిని కటట బోగా,ఆయన ఉపనాయ సం వినగానే మంతరముగ్ధమెైన
ప్పములా
ు గా అయిపోయి పూరిత సహకర్ం ఇచచ ర్జ .అంతగొపా కర్య కర మం ఎపుా డూ జర్గ్లేదని అందరూ వనోళ్ళ దాసుగారిని సు
ర తించర్జ .పూర్మ
ణ హుతిలో పద్ర వల
రూప్పయల విలువగ్ల హోమ దావాయ లు సమరిా ంప జేస , నభూత్ర అనిపించర్జ .పిఠాపుర్ం లో అతయ ౦త వైభవం గా కోటి పతిర పూజ నిర్ా హించిన గ్రిమెళ్ళ విశ్ా నాధ్
శాసరి గార్జ చివరి రోజున ఇకక డిక్ష వచిచ పూర్మ
ణ హుతి సమయంలో ‘’మహతాక ర్య ం చేస విజయం స్వధించవు నాయనా ‘’ అని ఆశ్రర్ా ద్రంఛి దాసుగారిని ఆప్పయ యంగా
కౌగిలించ్యకని ఆనందా శురవులు ర్మలాచ ర్జ .ఈపూజా ద్రనాలలో దాసుగార్జ చినన పంచ మొలకు చ్యట్ల
ట కని ఉపనయ సంచేవార్జ .జనం ర్మతీర పగ్లు లేకుండ్య తండోప
తండ్యలుగా వచిచ చ్లస విని ధ్నయ త చెందార్జ .ఒక రోజు వారి పావచనం –‘’ముసలమా ను(మాణికయ ంబ్ ) చ్లడటానిక్ష వచచ ర్మ నాయనలార్మ!శ్ంకర్ భగ్వతాా దులు
పాతిష్టటంచిన శ్క్షతపీఠంఇద్ర .2వల ఏళుళ యోగ్ నిదాలో ఉనన భీమేశ్ా ర్జని మేలొక లిా ఈ దేశ్వాసులు ధ్ర్ా హీనుల్లై పావరితసు
ర నాన ర్జ .వీరిని ఆదుకో నాధా’’అనగా భీమేశ్ా ర్స్వా మి
ననున చ్లస ‘’ఒరేయ్ !టముకు వయట౦లొ నేర్ా రివి .మా ఆలయానిక్ష వచిచ సంహదాా ర్ం ముందు ‘’భీమేశ్ా ర్జనిక్ష కోటి బ్బలాా ర్చ న ,మాణికయ ంబ్ కు కోటి కుంకుమ పూజ
‘’అని ఎలుగతిర చటిసూ
ర డపుా మోగించ్య ‘’అని ఆనతివా గా ఇకక డిక్ష వచిచ మకు తెలియజేశాను .నేను సనాయ సనీకను ద్రగ్ంబ్ర్జడినీకను .నిర్ి ల,కురూపిని .గోచిప్పత
ర్మయుడిని .నాదగ్ేర్ పైస్వ లేదు కనీ ఈకర్మయ నిక్ష రోజుకు వలకదీద రూప్పయలఖర్జచ .ఇద్ర దకు
మ ని యాగ్ం భగ్న మెైన చోట్ల .మకంటేనివిధాలా అతి తకుక వవాడిని నేను .నేనే
ఈ కర్య ం సంకలిా సేర, మర్జ ఇలాంటివి ఎన్నైన నా చేయగ్ల సమర్జ
ధ లు అని గురితంచండి ‘’అని చెప్పా ర్జ నూర్జ రోజుల మహా కర తువు అతయ ంత వైభవంగా ముగిసంద్ర .దాసుగారిక్ష
చివరి రోజున ఘనసనాా నం చేస సనాా నపతరం ర్మయించి చద్రవించి గౌర్వించర్జ .
ఈకర్య కర మం ముగిశాక జీర్ణమెైన భీమేశ్ా ర్ ఆలయ గోడలు బాగు చేయించర్జ పుర్జనులందరూ కలిస .
ముక్ష్తశ్ా ర్ం ,చందావర్ం
గోదావరి మండలం లో కమలాపుర్ం ర్మజోలు తాలూకలు ర్తండు ఉదాయ నవనాలు .విదయ లకు ఆటపట్ల
ట ,పాకృ తి సంపదకు నిలయం .దా
ా కమర్మమ తర్మా త క్ష్ణ ముక్ష్తశ్ా ర్ం లో
దాసుగార్జ ఒక సప్ప
ర హం వైభవంగా జరిప్పర్జ .కవిపండితులంతా దాసుగారిక్ష బ్ాహా ర్ధ్ం పటా
ట ర్జ .ఒకస్వరి ర్మజమండిా పడవ మద వళా
ు లను కంటె అద్ర వళిళ పోతే .కనపడిన
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దారిగుండ్య నడుసూ
ర చందావర్ం చేర్మర్జ .పాజలు ఆదర్ంగా ఆహాా నించి ‘’ఇద్ర మ పూర్జా ల గా
ు మహాకర్మయ లు చేశార్జ ,ఇకక డ కూడ్య ఏదైనా ఒక సతాక ర్య ం
ర మం .అనిన చోటా
చేయండి ‘’అని కోర్గా ,ఒక కపు నూట యాభై ఏళు
ు గా ర్మమాలయం ఇకక డ కటిటంచలని అనుకనాన జర్గ్లేదు మర్జ పాయతిన ంచండి అని కోర్గా ‘’నువుా ఎంత చందా
ఇస్వరవు ?’’అని అడిగితె ఒక అణా చేతిలో పటా
ట డు .దానిత్ర ఒక టెంకయ తెపిా ంచి దగ్ేర్లో ఉనన ర్మమమంద్రర్మనిక్ష వళిు ,ర్మముడిపటానిక్ష నమసక రించి కబ్ి రికయకటిట
న్నైవదయ ం పటిట ,లోపలి గ్ర్జడ సరంభం ఫోట్ల తెచిచ ,ఒక ఇంట్ల
ు ఉంచి ,పూరిప్పకలో ఉనన మంద్రర్మనిన ఊడ దీయించర్జ .కసేపటికే అద్ర నేల మటట మెైంద్ర .ఆర్మతిర పునాదులు
తీశార్జ .
మర్మన డు ఉదయం ఆర్జవందల రూప్పయలు ,చందాల వివర్మలు దాసు గారి చేతిలో పటటగా దానిన

తీసుకోకుండ్య ,ఒకసంఘానిన

ఏర్మా ట్ల చేస వారిక్షచచ ర్జ

.ర్మమమంద్రర్ం ఆఘమేఘాలమద పనులు జర్జగుతునాన యి .అపుా డే ప్పలపరిత సూర్య నార్మయణగార్జ దాసుగారిని చగ్లమరిర క్ష తీసుకు వళ్ళ టానిక్ష వచచ ర్జ .అందరిత్ర
ప్పట్ల భజన చేస శ్రరమంతులు పునాదులు తరవుా తుంటే ,అగ్రవర్ణ సీరి లు భజన చేసు
ర ంటే ,చ్లస ఆశ్చ ర్య పోయార్జ .అకక డి నుంచి ర్మతిర 12 గ్ంటలకు పాయాణానిక్ష ర్తైలేా సేటష్న్
కు వడితే ,అకక డ దాదాపు మూడువందలమంద్ర జనం చేర్గా ,అయిదార్జగ్ంటలలో దాసుగార్జ ఆర్జ ఉపనాయ స్వలు ఇచచ ర్జ .ఒకక కసు కూడ్య కూలీ తీసుకోకుండ్య అగ్రజాతి
సీరి లు సంపనున ల గ్ృ హిణులు భజన చేసూ
ర సునన పు గానుగ్ తిరపిా సునన ం తయార్జ చేస ర్మమలయ నిర్మా ణం పూరీత చేశార్జ .పాతిష్టకోసం దాసు గారి ర్మకకై నిరీక్షమసు
ర నాన ర్జ
చగ్లమరిర
చగ్లమరిరక్ష దాసుగార్జ శుకు సంవతే ర్ మాఘ బ్హుళ్ చతుర్దశి నాడు వచచ ర్జ అంతకు ముందు ఆగా
ర మం లో ర్తండు న్నలల నుంచి ఒక స్వదువునాన డు .ఆయనకు బావిలో
స్వలగా
ర నాన డు .ఆ స్వలగా
ర
ర మం దొరిక్షతే శ్రదధగా పూజిసు
ర మం తనకు ఇవా మని సూర్య నార్మయణ గార్జ కోరితే దాసు గార్జ వారించి’’ఇద్ర ఉతక ృ ష్ట లింగ్ం స్వమానయ గ్ృ హసు
భరించలేడు.దేవాలయం లో పాతిష్టటంచలి అని చెప్పా ర్జ .దగ్ేర్లో ఉనన చెనన కేశ్వ దేవాలయం లో ఉనన ఖాళీ మంద్రర్మనని అపా టికపుా డే బాగు చేయించి ఆర్మతిర 12
గ్ంటలకు అమావాసయ మంగ్ళ్వార్ం నాడు పాతిష్టటంచి మూడవరోజు ఈ భవానీ శ్ంకర్ లింగానిక్ష బ్బలాా ర్చ న చేశార్జ .
చెనన కేశ్వాలయం1350లో చోళ్ ర్మజ పాతిష్టటత పుర్మతనాలయం అని శాసనం ఉంద్ర .భూవసతిలేక పూజా పుంస్వక ర్మలు కనీసం దీప్పర్మధ్న కూడ్య జర్గ్టం లేదు .దాసుగారి
లింగ్ పాతిష్టతర్మా త జనం లో కదలిక వచిచ 5వల రూప్పయలు చందా వసూలు చేస శాశ్ా తం గా గాపూజ జరిగ్గ ఏర్మా ట్ల చేశార్జ .దాసుగారి లింగ్ పాతిష్ట పాభావమే ఇదంతా
అందరి భావన .
సుర్భేశ్ా రీ కోన సప్ప
ర హం
సెలవు పూర్తయాయ క దాసుగారిని కంభం తాలూక ర్మచర్ు ఫిర్మక ర్తవినుయ ఇన్నే ా కట ర్ గా బ్ద్రలీ చేశార్జ .ర్మగానే జమదగిన మహాముని ఆశ్రమం ,కోటి లింగాలకు ఉనిక్షపట్ల
ట ,గ్ండక్ష్
నదీ తీర్ పాదేశ్ం అయిన సుర్భేశ్ా రీ కోన లో వైభవంగాసప్ప
ర హం చేశార్జ .అహోబ్బల కేమతరం యొకక దీన సాతి దాసుగారిక్ష వివరించి ,పదదలు ఏదైనా ఉప్పయం ఆలోచించమని
కోర్గా ,మాఘ శుదధ సపరమి మంచి ముహూర్తంగా భాగ్వత పాశ్న దాా ర్మ భావించి 26-3-1931అహోబ్బల కేమతరం లో సప్ప
ర హం చేయటానిక్ష నిశ్చ యించర్జ .జియయ ర్జగారి
సలహా సంపాద్రంపులత్ర అద్ర నిరిా ఘన ంగా పూర్తయింద్ర .
శ్రర దాసు లింగ్మూరిత దాసు గారి భగ్వనాన మ సంక్ష్ర్తనలు చగ్లమరిర భకత సమాజం వార్జ నేటిక్ష్ ప్పడుతూనే ఉనాన ర్జ -
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మనక్ు తలియ్ని మహాయోగులు
ఆధారం –శ్రర క్ొతత ప్లిల హుమంతర్గవు గగర్ి “మహాయోగులు “ప్ుసత క్ం.

1 ఖండయోగి మహామౌని ఆదయ ని తిక్ు లక్షమమమ -18151933

ఆంధరప్రదేశ్ క్రూిలు జిలాల ఆదయ ని లో తిక్ులక్షమమమ మహా సమాధి తలుగు క్ర్గిటక్
ప్రజలక్ు తీరు య్ాతారసు లం. ఆదయ ని దగా ర మయసగనప్లల లో మాదిగ మంగమమ, బండప్గు
దంప్తులక్ు 1815లో జనిమంచింది. బాలాం నుంచే అనిప్గనాదులు ఆటలు పై
ఆసక్తతలేక్ుండా మౌనంగగ ఉండేది. పళ్ల చేసేత దార్ిలోక్త వసుతందనే ఆశతో పళ్ల చేసినా మారుు
ర్గలేదు. ఇరవెై ఏళళక్ే ఆదయ నిప్టు ణం వీధుల లో అనిం నిదర లేక్ుండా ఎండా వగనా లేక్
చేయ్క్ుండా ఏదయ వెతుక్ు తునిటట
ల మౌనంగగ క్ూనిర్గగగలు తీసూ
త

తిర్ిగేద.ి ఒక్

సతుురుషుడు ఆమెను గుర్ితంచి మంతోరప్ దేశం చేశగడు.

అప్ుటి నుంచి గంటలతరబడి సమాధి సిుతిలోనే ఉండి ప్ో యిేది. సమాధి నుంచి లేచి
వీధులోల తిర్ిగుతూ చతత వేసే తొటు లదగా ర క్ూర్ోుటం, ప్డుక్ోవటం చేసేది. అందరూ తొటిు
లక్షమమమ, తిక్ు లక్షమమ అనేవగరు. ఆమె తిరక్గలజాఞని అన్న, నిగరహానుగరహ సమరుుర్గలని
తలిసినవగరు మాతరం పేమ
ర తో భక్తతతో ఆదర్ించేవగరు. ఖండయోగం తో సహా చాలా
మహిమలు చూపేది. దూర దృష్ిు,దూర శరవణం, ప్రచితత జాఞనం తో భక్ుతల ఆరుతల దీనుల
సమసాలను ప్ర్ిషుర్ించి మేలు చేక్ూర్ేుది. ఆరుబయ్ట ప్డుక్ునిప్ుుడు వరషం
ప్డిత,ే ఆమె మీద చినుక్ుక్ూడా

ప్డేదే క్గదు. ర్ెండుమయడు ర్ోజులు నిర్ివక్లు

సమాధిలో బరహామనందానిి అనుభవించేది. శ్రరముఖ నామ సంవత్ర వెైశగఖ బహుళ
సప్త మి మంగళవగరం 16-5-1933 ఉదయ్ం 118వ ఏట దేహానిి చాలించింది. తర్గవత ఆమె పేర్ిట మఠం నిర్ిమంచి, ప్రతిశుక్రవగరం విశేషప్ూజలు, అభిష్ేక్గలు
చేసత ునాిరు. ప్రతియిేటా ఆదయ నిలో క్ర్గణటక్లోని ర్గయ్చూరుజిలాల ఎలుబు గిర్ి లోనూ ఆర్గధనోత్వగలు వెైభవం గగ నిరవ హిసత గరు.

2 ప్రవక్త నాయ్బ్ రసూల్
ననయబ్ రస్ూల్ -1720-1780
సయ్ాద్ హాజీ రహమ తులాల నాయ్బ్ రసూల్ 1720లో క్ర్గణటక్ బీజాప్ూర్ జిలాల బలాాం లో జుమామ మసీదు ప్గలన ప్ో షణ, ప్ర్ిశుభరతల బాధాతలు చూసే
ఇర్గన్స దేశ్రయ్ుడు హజరత్ ఖాజా ఆలం దంప్తులక్ు జనిమంచాడు. ఖాజా రహమతులాల అని పేరు పటాురు. ఏడేళళక్ే ఖుర్గన్స క్ంఠసు ం గగ వచేుసింది. 8వ ఏట
అరబీి, ఉరూ
ు , ప్గర్లశ సగహితాాధాయ్నం చేసిన బాలమేధావి. తలిల చనిప్ో తే సవతి తలిల బాధ భర్ించలేక్ 15వ ఏట ఇలుల వదిలి ప్వితర ముసిల ం క్షేతర సందరశనం
చేసత ూ, క్రూిలు జిలాల నందాాల చేర్గడు. అక్ుడ హబీబా అనే పేదింటి పిలలను పళాళడి, ఆమె హఠగతు
త గగ చనిప్ో వటం తో విరక్తతతో క్రూిలు నవగబు సైనాం లో
సిప్గయిగగ చేర్గడు. అప్ుుడే మార్ిఫత్, తసవుాఫ్ అనే ఇసగలం మత విషయ్ాలు తలుసుక్ోవగలనే క్గంక్ష పర్ిగింది.

అర్ేబ్బయ్ాక్ు చందిన” హజరత్ అలవిబురం రహమతులాల అలల ”క్రూిలు ర్గగగ ఆయ్నుి 12ఏళళళ దీక్షతో సేవి౦చి ఆధాాతమ
విజాఞనం ఆక్ళ్ంప్ు చేసుక్ొనాిడు. తర్గవత మక్గు చేర్ి, “అబేి క్ు౦బ్బన్స”క్ొండపై ఉనిమక్ీు రహమతులాలను సందర్ిశంచి,
దీవెనలుప్ ంది, 41ర్ోజులు దీక్ష చేసి మహమద్ రసూలిలాల సమాధి నుండి దివా సందేశం అందుక్ొనగగ ప్రజలు ఆయ్నను
“నాయ్బ్ రసూల్ “అంటే ప్రవక్త ప్రతినిధిగగ పిలాురు. ఎనోి అదుాతాలు మహిమలు చూప్గడు. శిషుాలు చాలామంది చేర్గరు.
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రహమతాబాద్ లో 1763లో ఒక్ మసీదు నిర్ిమంచి, దాని దగా ర ఒక్ యోగగశరమ౦ నిర్ిమచుక్ొనాిడు. 1780లో మెడమీద క్ంతి పరగగగగ మందుక్ెై, ఉదయ్గిర్ి
క్ొండపైక్త వనమయలిక్లక్ోసం వెళ్ల, అక్ుడే దేహం చాలించాడు. నెలల ూరు జిలాల అనా సముదరంపేట ప్రజలు ఆయ్న దేహానిి 1-4-1780 న విక్గర్ి నామ సంవత్ర
ఫగలుాణ బహుళ దావదశి నాడు అనాసముదర౦పేటలొ సమాధి చేశగరు. అప్ుటినుంచి ప్రతియిేటా అనాసముదరం పేటలో నాయ్బ్ రసూల్ ఉత్వగలు ఘనంగగ
చేసత ునాిరు.

3 మహా విషు
ణ సగక్షాతాురం ప్ ందిన జాఞనయోగి
రవమయోగి -1895-1962
నెలల ూరుజిలాల వేదాదిర దగా ర మోప్ూరులో చేవూర్ి ర్గవమమ, పిచిు ర్ెడి్ దంప్తులక్ు 29-7-1895 మనమథ నామసంవత్ర శగరవణ శుదు అషు మి సో మవగరం
ర్గమి ర్ెడి్ జనిమంచాడు. ప్సితనం లోనే తండిర చనిప్ో తే మేనమామ దగా ర అనాిర్ెడి్ ప్గల ం లో పర్ిగి చదువు నేర్గుడు. భాగవత ర్గమాయ్ణాలలోని సతా ధరమ
దృష్ిు

వంట బటిుంచ చుక్ునాిడు. వగల్లమక్త క్బీరు లాగగ తప్ో ధనుడు క్గవగలని గంటలతరబడి ధాాన నిమగిమయిేావగడు. భగవత్ సగక్షాతాురం క్ోసం

ప్ర్ితపించేవగడు. దీనిక్ోసం ర్గమనామ జప్ం తీవరంగగ చేసత ూమనసును ఏక్గగర చితత ం చేశగడు.

బాప్టల బరహామనంద తీరుులు ఆధాాతిమక్ ఉప్నాాసగలతో పేరరణ క్లిగించటం విని, ర్గమి ర్ెడి్ ఆయ్నుి
ఆశరయించి ర్గమ తారక్ మంతోరప్ దేశం ప్ ందాడు. గురువు ఆదేశం తో ర్ోజుక్ు అయిదు వేలసగరుల ర్గమతారక్
మంతరం జపిసత ూ జాఞనపిప్గస ఆతమ జిజాఞసగ బల్లయ్మెై మనసు వెైర్గగా ప్ూరణమెైంది. సరవం తాజించి
హిమాలయ్ాలలో ఒంటర్ిగగ తప్సు్క్ు బయ్లేుర్ితో దార్ిలో గుర్గవజఞ మేరక్ు వెళళక్ుండా సవగగరమం వెళ్ల
ప్చుని తోటలో చిని క్ుటీరం నిర్ిమంచుక్ొని ఏక్గంతజప్ ధాానాలను తీవరతరం చేశగడు. ర్ోజూ ర్గతిర ఆరుమెైళల
దూరం లో ఉనినరసింహులు క్ొండక్ు వెళ్ల తప్సు్ చేసి, తలాలర్ే సర్ిక్త ఆశరమమం చేర్ేవగడు
ప్గరణాయ్ామం, మౌనం, యోగగసనాలు, దుఖానుభవగలు తపిుంచుక్ోటానిక్త ప్రతీక్గర వగంఛ లేక్ుండా
శగంతంగగ, సహనంగగ అనుభవించే తితిక్ష, నిష్గుమం సమభావం మొదల ైన అష్గుంగగ లతో క్ూడిన అష్గుంగ
యోగం(అహింస, సతాం, అసేత య్ం –అంటే ఇతరుల దరవాం పై క్ోర్ిక్ లేక్ప్ో వటం, దొ ంగతనం లేక్ప్ో వటం, బరహమ
చరాం, దయ్, ఆరీవం –అంటే అనిి జీవర్గసులపై సమభావం, క్షమ) సగధించాడు. నిర్ివక్లు సమాధిలో ఏక్ం, నితాం అయిన సవసవరూప్మే మనసులో
ప్రక్గశించింది. క్ొంతక్గలం రమణ మహర్ిష ని గురువుగగ భావించాడు. మామిడి గుహలో తప్సు్ చేసి, అనాిర్ెడప్గల
ి్
ం లో ఆశరమం నిర్ిమంచుక్ొని,12ఏళళళ
మౌనవరతం ప్గటించాడు. 1936 ఫిబరవర్ిలో ర్గమయోగిక్త ప్లల ప్గడు ఆశరమం లో “చతురుాజ శ్రర మహా విషు
ణ వు సగక్షాతాురం “అనుగరహించి దరశనమిచాుడు.
రమణమహర్ిష భావవగాపిత ని ర్గమయోగి ప్లల ప్లల క్ూ తిర్ిగి ప్రచారం చేశగడు 12-2-1962 ప్ల వ సంవత్ర మాఘ శుదు అషు మి సో మవగరం 67వ ఏట ర్గమయోగి
విషు
ణ సగయ్ుజాం ప్ ందాడు. ఒక్ భక్ుతర్గలు క్టిుంచిన మందిరం లో సమాధి చేశగరు ర్గమయోగి జీవిత చర్ితరను తలుగు, ఇంగలలష్ లలో ఆయ్న భక్ుతర్గలు
తలుగులో మొదటిక్వయితిర అయిన శ్రరమతి ప్ నక్గ క్నక్మమగగరు ర్గశగరు

4 బాలాం లోనే ప్గరవతీ ప్రమేశవరుల చే ర్గమ తారక్ మంతోరప్ దేశం ప్ ందిన
బ్రహ్మరిి అబ్బూరు ననరవయణ స్వామి -1907-1989

గుంటూరు జిలాల సతత నప్లిల తాలూక్గ ఆదరశ గగరమం అబయిరులో క్ొమయమరు గుణక్య్ా,మాణిక్ామమ దంప్తులక్ు నార్గయ్ణ సగవమి 18-11-1907 ప్ల వంగ
సంవత్ర క్గర్లతక్ శుదు చతురుశి గురువగరం జనిమంచాడు. చినితనం నుంచే భాగవత ర్గమాయ్ణ సగర్గనిి గరహించే నేరుు అలవడింది. ఎనిమిదవ ఏట
నిశులధాాన మగుిడై ఉండగగ ప్గరవతీ ప్రమేశవరులు ప్రతాక్షమెై ర్గమ తారక్మంతరం ఉప్దేశి౦చి, జీవితాంతం జపి౦చమని, అవసగనక్గలం లో మాతరమే
అరుహడైన భక్ుతడిక్త ఉప్దేశించమని చపిు, మళ్ళళ తాను 15వ ఏట యోగి రూప్ం లో వచిు అష్గుక్షర్ల మహా మంతోరప్ దేశం చేసత గనని ప్రమ శివుడు అనుగరహించాడు.
బడిలో చదువు గుడిలో తారక్నామ జప్ం ఇంటోల భగవధాానం నార్గయ్ణక్ు నితా క్ృతాాలయ్ాాయి.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

తలిల చనిప్ో య్ాక్ ఆధాాతిమక్ సగధన చేసత ూనే క్ుల వృతిత అయిన
సనాియివగదాం నేర్ిు నాదయ ప్గసనతో ప్రమేశవర సగక్షాతాురం ప్ ందే
సగధనగగ చేసుక్ొనాిడు. గురువు జొనిలగడ్ వెంక్టర్గమయ్ా వదు
భాగవతాది ప్ుర్గణప్రవచనం చేసత ూ,ప్తంజలి యోగసూతారలనూ ఆక్ళ్ంప్ు
చేసుక్ొని యోగగసగధనగగ ప్రయోగించుక్ొనాిడు. మాదిగల ఇళళక్ు వెళ్ల
చప్ుులు క్ుటు టం, వడరంగుల ఇళళలో క్రరప్నులు నేరుసూ
త క్ులమతాలక్ు
అతీతంగగ మసలాడు. ఒక్ బారహమణ య్ువక్ుడితో ఏరుడిన సేిహంతో అతని
తలిదందురలనే గురు దంప్తులుగగ భావించి సేవించి వేదవేదాంగ రహసగాలు
మంతారలు నేర్గుడు. 15వ ఏట శివుడు యోగగనంద మహర్ిష రూప్ం లో వచిు
అష్గుక్షర్ల మహామంతరం, యోగగసనాలు, ప్ంచముదారది సగధనాలు నేర్ిు
ఇచిునమాట నిలబటటుక్ొనాిడు ప్రమేశవరుడు.
సక్లయోగ రహసగాల ఆక్ళ్ంప్ు తో వెైక్ుంఠ ప్రవతం పై క్ఠిన తప్సు్
చేయ్గగ మొదట మారుండేయ్,

తర్గవత ఆదిశేష దరశనం లభించింది.

“గురుదతత బరహమర్ిష” గగ అబయిరుక్ు తిర్ిగి వచాుడు నార్గయ్ణ సగవమి
యోగలందురడు. క్పిల గిర్ిలో గురువుగగరు

బరహమర్ిష నార్గయ్ణ సగవమిక్త

సుదరశన మంతోరప్దేశం చేశగరు. నిరీన అరణాాలలో ఈ మంతారనిి మయడు
నెలలప్గటట అహో ర్గతారలు జపించి, అబయిరు తిర్ిగి వచాుడు. అప్ుటినుంచి
అబయిరు ఒక్ తీరు క్షేతమ
ర ే అయింది. 1936 లో 36వ ఏట తండిర నిర్ిమంచిన
లక్షమమ

నార్గయ్ణ

మందిర్గనిి

చక్ుగగ

అభివృదిు

చేశగరు.

గురువు

సిదు ప్
ి ందినతర్గవత గుర్గవజఞ మేరక్ు క్పిల గిర్ి పీఠగధిప్తి గగ అభిష్ిక్తులయ్ాారు. తర్గవత వెైక్ుంఠ ప్ురం శేష్గదిరపై వెలసిన శ్రర, భయ సహిత వెంక్టేశవరసగవమి
సనిిధిలో క్ొంతక్గలం తప్సు్ చేసి మహిమల నోి చూప్గరు. దీనులను హమనులను ఉదు ర్ించారు. నాసిత క్ులను ఆసిత క్ులుగగ మార్గురు. ఆదరశప్గరయ్ ఆదరశ
జీవితం గడుప్ుతూ ఆధాాతిమక్ భావ జయాతి ప్రక్గశగనిి అందిసత ూ విభవనామ సంవత్ర ప్ుషా భీషమ ఏక్గదశి నాడు 18-1-1989 న 82వ ఏటఇహలోక్ య్ాతర
చాలించి నార్గయ్ణ సగనిిధాం ప్ ందారు బరహమర్ిష నార్గయ్ణ సగవమి. అబయిరులో ఆయ్న సమాధి సు లం లో ఏటా ఆర్గధనోత్వగలు ఘనంగగ నిరవహిసత గరు.

5 గోదావర్ి నదిపై నడచిన
గ ంగడి స్వామి అనే గోవింద్ స్వామి -1855-1927
క్ేరళలోని మలబారు ప్గరంతంలో ఆలప్గడ గగరమం లో 13-1-1885 ర్గక్షస నామ
సంవత్ర ప్ుషాబహుళ దశమి శనివగరం నార్గయ్ణసగవమి బారహమణ వంశం లో
జనిమంచాడు. ప్సితనం నుంచే “గోవింద ర్గ౦ ర్గం గోప్గలహర్ి హర్ి”అంటూ నిరంతరం
ప్గడుక్ొంటూ ఉండటం వలన “గోవింద సగవమి “ అని అందరూ పిలిచేవగరు.
ఎప్ుుడూ గ ంగడి( ళ్)మీద క్ప్ుుక్ోటం చేత గ ంగడి సగవమి అన్న, వర్ిగడి్ లో
క్ూరుుని ధాానం చేయ్ట౦తో వర్ి గడి్ సగవమి అన్న, పదు పదు గోళళళ ఉండటం వలన
గోళళ సగవమి అనిక్ూడా పిలిచేవగరు. బరహమచార్ిక్నుక్ బరహమచార్ి సగవమి, సంగలతం
నేర్ిు వేణువుతో అదుాతంగగ గగనం చేసే నేరుునిందున “గోప్గలసగవమీ “అని క్ూడా
పిలిచేవగరు.

చినితనం లోనే తలిదండురలు చనిప్ో వటం చేత దేశదిమమర్ిగగ తిరుగుతూ యోగులను జాఞనులను ఆశరయించి సనాాసం ప్ ంది గురువు ఆదేశం తో భక్తతజఞ ానాలు
బో ధిసత ూ వేణుగగనం తో శగర్లరక్ మానసిక్ వగాధులు నివగర్ిసత ూ, దేశమంతా తిర్ిగగడు. ఉతత రభారతం లో శిషాగణం బాగగ ఎక్ుువ. 1887లో మహార్గషు ల
ర ోని
ప్గండురంగని ప్ండర్ి క్షేతరం లో ఉండగగ ఆయ్నక్ు ఒక్ తలల వగరు ఝామున భదారచల సీతార్గముల దరశనమెైంది.
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18మంది శిషుాలతో

భదారచలం బయ్లేుర్గడు.

1892లో క్ర్గణటక్లో బీదరు, బళాళర్ి, శృంగేర్,ి ఉడిపి
క్షేతారలలో ఆశరమాలు సగుపించాడు. నాలుగేళళళ క్నిడ
దేశమంతా తిర్ిగి, 17మంది

శిషుాలనుసవసు లాలక్ు

ప్ంపించి ఒక్ే ఒక్ు శిషుానితో 1896లో ఆందర దేశం లో
ప్రవేశించి, ముందుగగ తిరుమలలో శ్రరవగర్ిని దర్ిశంచి,
వేదనార్గయ్ణ ప్ురం లో క్ొనాిళళళ గడిపి, ఉని ఒక్ు
శిషుాడిని తనను 1927 ప్రభవ సంవత్ర శ్రర ర్గమ
నవమి

నాడు

భదారచలం

లో

క్లుసుక్ోమని

ఆదేశించాడు. అక్ుడి నుంచి క్గలినడక్న ఒంటర్ిగగ
నడుసూ
త
ప్లల లు ప్టు ణాలు,అడవులూ

దాటటతూ

సతారలలో ఉంటూ తింటూ మౌనంగగ గడిప్గడు. క్డప్
దాటాక్” చినిమాచు ప్లల ” లో శ్రర ఆంజనేయ్ ప్రతిషు చేసి, ఆరుతల బాధ తొలగించాడు.ఎనోి మహిమలు ల్లలలు చూప్గడు.
1904లో వలూ
ల రులో క్ొనిి నెలలు ఉండి,గోప్ూజ చేసత ూ, దాని ప్గలు పితిక్త అక్ుడే ఉని బావిలో ప్ో సూ
త ఆ న్నటినే ఔషధంగగ ఇచేువగడు. సక్ల ర్ోగగలు
నయ్మయిేావి.1916 లో భదారచలం చేర్ి, ప్రతిర్ోజూ గోదావర్ి న్నటిపై నడుసూ
త ,నది మధాక్ు చేర్ి, శ్రరర్గమాలయ్ శిఖరం దర్ిశంచి సగినం చేసి, గటటుక్ు వచిు,
తప్సు్ ధాానం చేసి ఆలయ్ం లో సీతార్గములను దర్ిశంచేవగడు. భదారచల మఠం లో లింగ ప్రతిషు చేస,ి తప్సు్క్ోసం భయగృహం ఏర్గుటట చేసుక్ొని, అందులో
ప్దేళళళ ఏక్గంతంగగ తప్సు్ చేశగడు భదారచలం గోవింద సగవమిగగ ఇక్ుడ ప్రసిదు ుడు.. 6-5-1927 ప్రభవ సంవత్ర వెైశగఖ శుదు చవితి గురువగరం 72వ ఏట
బరహమ రంధరం చేదించుక్ొని ప్రమాతమలో ల్లనమయ్ాాడు గోవిందసగవమి. ప్ంచమి నాడు సమాధి చేశగరు. ఏటా ఆర్గధనోత్వగలు ఘనంగగ నిరవహిసత గరు
సమాదినుంచే మహిమలు చూప్ుటాడని విశగవసం.

6 సంఘ సంసురత

హ్ంస్వనంద్ స్వామి -1859-1980

బహుభాష్గ క్ోవిదుడు, ప్ండితుడు, సగవత౦తరయ సమరయోధుడు, ర్గజక్ీయ్ వేతత, ఆయ్ుర్ేవద వెైదుాడు, ప్రక్ృతి చిక్తతా్ నిప్ుణుడు, సంఘసంసురత , 120 ఏళళళ
సగరుక్ంగగ జీవించిన వగడు హంసగనంద సగవమి. ఉతత ర ప్రదేశ్ లో 1859 సిదు ార్ిు నామ సంవత్ర శగరవణ బహుళ ప్గడామి ఆదివగరం జనిమంచాడు. తలిదండురలు
పటిున పేరు నితాగోప్గల్. బాలాం లోనే శ్రర ర్గమ క్ృషణ ప్రమహంసను దర్ిశంచి, క్ొంతక్గలానిక్త సనాసించి, “జాఞనాన౦ద అవధూత” అయ్ాాడు.
తర్గవత శ్రర బరహామనంద” సరసవతీ సగవమి వదు సనాాసం సీవక్ర్ించి “హంసగనంద సరసవతి “అనే దీక్షానామం ప్ ందారు. ఆశరమ ధర్గమలను ప్గటిసత ూ జాఞనబో ధ
చేసత ూ, ఆర్ోగాబో ధక్ూడా చేసేవగరు. శ్రరర్గమక్ృషణ ప్రమహంస శిషుాలతో క్లిసి సగమాజిక్, ఆధాాతిమక్ ప్రచార్గలోల ప్గలొానే వగరు. జాతీయోదామం లో సగవమి
శరదు ానంద, మహాతామగగంధీ,వీర సగవర్గుర్, టంగుటూర్ి ప్రక్గశం, అరవింద యోగి, మదనమోహన మాలవగా, ర్గజగోప్గలా చార్ి వంటి ది

గుంతులతో క్లిసి

హంసగనంద సగవమి ప్ని చేశగరు. సంసుృత తలుగు ఇంగలలష్ బంగగల్ల, హిందీ రషాన్స జరమన్న భాషలలో నిష్గణతులయ్ాారు.
క్రూిలు జిలాల బనగగనప్లిల దగా ర య్ాగంటి గుహలో “వేప్గక్ు మాతరమే తింటూ”, క్ఠోర తప్సు్ చేసి, అనేక్ యోగసిదు ులు సగధించారు.ఎనిమిదేళళళ ఇలా
తప్సు్ చేసి, 1930 లో బనగగనప్లిల చేర్,ి శిధిల దేవగలయ్ానిక్త ప్డమరగగ ఉని సు లం లో “సవసిత ఆశరమం “నిర్ిమంచుక్ొని, క్రమంగగ అభి వృదిు చేసి ప్రజల
శగర్లరక్ మానసిక్ ఆధాాతిమక్ ఆనందం క్లిగించారు. మానసిక్ ర్ోగులను ఉప్దేశగలతో, వగాధి గరసత ులక్ు మందులతో వెైదాం చేసవ
ే గరు. ఆయ్ుర్ేవద వెైదా వగాపిత క్త
“దయ్ానంద ఫగరమసి “ఏరురచి వనమయలిక్లతో ఆయ్ుర్ేవద ఔషధాలు తయ్ారు చేశగరు. మందులతో నయ్ంక్గక్ప్ో తే మటిుసగినం తొటిు సగినం తైలమరునం
వంటి ప్రక్ృతి చిక్తత్ లతో నయ్ం చేసేవగరు. బనగగనప్లిల సగవమి అని అందరూ పిలుచుక్ోనేవగరు. 1932 లో “హంసగనంద ప్రక్ృతి ఆశరమం “రూప్ు దాలిుంది.
దీనిక్త టరస్ట్ు ఏర్గుటట చేశగరు. హెైదర్గబాద్ నాగగరుీన ఆయ్ుర్ేవద పీఠగనిక్త,విజయ్వగడ ర్గమమోహన ఆయ్ుర్ేవద క్ళాశగలక్ు,విజయ్వగడ ప్రక్ృతి ఆర్ోగా
క్ేందారనిక్త హంసగనంద సరసవతి అధాక్షులుగగ క్ేందర,ర్గషు ర ఆయ్ుర్ేవద నిప్ుణుల సంఘం సభుాలుగగ ఉంటూ గ ప్ు సేవ చేశగరు. ఎందర్ిక్ో వెైదా విదా నేర్గురు.
అనేక్ సిదు ులు సగధించినా, క్ేవలం వశ్రక్రణ శక్తతని మాతరమే ప్రదర్ిశంచేవగరు.
13-1-1980 సిదు ార్ిు నామ సంవత్ర ప్ుషా శుదు చతురుశి మంగళవగరం 120 ఏళళ సగరుక్ జీవితానిి చాలించారు హంసగనంద సగవమి. ఆయ్న హంస
ప్రమహంసలో ల్లనమెైంది. ఆయ్నముందే సూచించిన సు లం లో భక్ుతలు శిషుాలు సమాధి చేశగరు.. ప్రతియిేటా ప్ుషాబహుళ ఏక్గదశినాడు హంసగనందుల
ఆర్గధనోత్వగలు బనగగనప్లిల లో నిరవహిసత ూ పేదలక్ు అనిదానం వసత ి దానం చేసత ూ సగరుక్త క్లిుసుతనాిరు.
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7 ర్గజయోగి

బ్రహామనంద్ తీరుాలు-1879-1918
మహార్గషు ర క్ొలాహప్ూర్ దగా ర బారహమణాగరహారం లో దతత ఉప్గసక్ుడు విషు
ణ భటటు అనే ఋక్ శగఖ ప్ుర్ోహితుడిక్త బరహామనంద తీరుులు 1879 లో జనిమంచాడు
చినిప్ుటి పేరు గణప్తి. అయిదవ ఏట అక్షర్గభాాసం చేసినది మొదలు ఆధాాతిమక్ భావనతో తలిల తో ప్గటట దతత సమరణ చేసత ూ, సదు
ా ణాలు అలవరచుక్ొనాిడు.
ఉప్నయ్నం తర్గవత దగా రుని నదీతీరం లో ఏక్గంతం గగ భగవధాానం చేసేవగడు.

12వ ఏట పేల గు వగాపించి సో దరులిదు రూ చనిప్ో గగ, వెైర్గగాం తో
ఇలులవిడిచి దతత క్షేతరం నరసో బావగడి చేర్గడు. అక్ుడి హర్ిక్థలు
విని తనమయ్ుడయ్ాాడు. తండిరవచిు ఇంటిక్త తీసుక్ు వెళాళడు.

1833 లో తప్సు్క్ోసం హిమాలయ్ాలక్ు బయ్లేుర్గడు.
1897 లో బదర్ి క్షేతరం చేర్ి, యోగులవదు లంబ్బక్గయోగం
నేర్గుడు.తర్గవత నరమదాతీరం గరుడేశగవర్ చేర్ి,అక్ుడ అప్ర
దతాతతేరయ్ుడైన శ్రర వగసుదేవగనంద సరసవతిని దర్ిశంచి, సేవ
చేయ్గగ

గణప్తి క్త దతత మహామంతరం, యోగం, అనుష్గునం

బో ధించారు. ర్ేయింబవళళళ వీటిని సగధన చేసి, సగవమి
అనుమతితో శృంగేర్ి శ్రర నృసి౦హ భారతీసగవమి ని ఆశరయించగగ
భాషా ప్రవచనం చేయింఛి సంసుృతం నేర్గురు.

అక్ుడి

మహార్గషు ర సనాాసి ఆనందానంద తీరు సగవమిచే సనాాసం
బరహామనందదీక్షనామం ఇపిుంచి ఆశ్రరవదించారు.
బరహామనందులు య్ాతరలు చేసత ూ తిరుప్తి దర్ిశంచి నెలల ూరు
చేర్ి,

అక్ుడ

జీవనుమక్ుతల ైన

నితాానందసగవమి

ప్ర్ిచయ్మేరుడింది. అక్ుడే “శ్రర నితాానంద

తో

వేద సంసుృత

ప్గఠశగల “ను బరహామనందులు సగుపించి,ఇదు రూ క్లిసి ప్రాటన
చేసత ూ భక్ుతలక్ు యోగరహసగాలు బో ధిసత ూ

మంతోరప్దేశం

చేశగరు. బాప్టల చేర్ి సనాతన ధరమప్రచార్గనిక్త ప్ూనుక్ొనాిరు.
ల్లలలు అదుాతాలు మహిమలు ప్రదర్ిశంచారు. ఎనోి జీరణ
దేవగలయ్ాలను

ప్ునరుదు ర్ించారు.బాప్టల లో

దతాతతేరయ్

మందిరం, ల ైబరర్లలను నిర్ిమచి సమృదిుగగ మయలధం చేక్ూర్ిి
ప్గలక్మండలి

నియ్మించారు.బాప్టల బరహామనంద తీరుులు గగ

ప్రసిదు ప్
ి ందారు.

క్గశ్ర వెళ్ల “మాండూక్ోాప్నిషత్ తారక్మంతర మఠం”లో భాషా
ప్రవచనం చేశగరు, క్గళయ్ుక్తతసంవత్ర శగరవణ శుదు అషు మి
గురువగరం 15-8-1918 న 39వ ఏట సమాధి నిషు లో ఉదయ్ం
9-30గంటలక్ు బరహామనంద తీరుులు బరహమ రంధరం చేదించుక్ొని
బరహెైమక్ాం

ప్ ందారు.

భక్ుతలలో

మహాభక్ుతడు,జాఞనులలో

శేరషఠ ుడు,క్రమయోగులోల వీరుడు, యోగులలో ర్గజయోగి సనాతన
ధర్గమనిక్త సగరధి, ఆధాాతిమక్ విక్గసగనిక్త ఎతిత న జయ్ప్తాక్ శ్రర
బరహామనంద తీరుులు.
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8 ఆటవిక్ క్ుటటంబాలక్ు ఆర్గధాదైవం

బ్రహ్మ స్వక్షాత్నకరం ప ందిన చిద్ొ గనననంద్ స్వామి-1885-1969
ర్గయ్లసీమ క్డప్జిలాల ప్ ర దుుటూరు తాలూక్గ చినర్గజుప్లల లో రుక్ుు గురవగర్ెడి్ నాగమమదంప్తులక్ు శ్రర వెంక్టేశవర వరప్రసగది గగ వెంక్టర్ెడి్ 30-3-1885
ప్గర్ిువ సంవత్ర చైతర ప్ౌరణమి సో మవగరం ర్గతిర 12గంటలక్ు హసగత నక్షతర ధనురల గిం లో ప్ుటాుడు. ఏడవఏట ప్గరణాయ్ామం నేర్గుడు. ప్ూనాలో హఠ
యోగగశరమం లో చేర్ి ఒక్ ఏడాది యోగగభాాసం నేర్ిు,తర్గవత ప్ండర్ి, ర్గయ్చూర్, అనంతప్ురం,య్ాదిక్త లు చూసి చీమలక్ుర్ితవగగుప్లల క్ు చేర్గడు. అక్ుడ
ఒక్ వేదా౦తివదు సీతార్గమా౦జనేయ్ం ఒంటబటిుంచుక్ొని, 11వ ఏట బొ మేమప్లిల సుబిదాసు అనే సిదు ప్ురుషుని ఆశరయించాడు. ఆయ్న తారక్
సంఖా,అమనసు యోగగలు నేరుుక్ొని వసేత , అచల ప్ూరణ యోగం బో ధిసత గనని చప్గుడు.
12వ ఏటనే “లంక్మల ప్రవతం “పై ధాాన సగధన చేసి సవరశగసత ంి నేర్ిు, 15వ ఏట క్మలాప్ురం తాలూక్గ నాగేశవర ప్రవతాగరం పై ఏడాది తప్సు్ చేస,ి 18వ
ఏట తిరుమల బావగజీ మఠంలో ర్ెండేళళళ మతతరయ్ సగరం గరహించాడు. తర్గవత వీర్గంజనేయ్ క్షేతారలు సందర్ిశంచి,28వ ఏట చినిర్గవిప్లల క్ు చేర్ి, బరహామనంద
మహర్ిషని సందర్ిశంచి శిషుాడయ్ాాడు. అనేక్ విధాలుగగ ప్ర్లక్షించి దీక్షను, “చిదా గనానంద” దీక్షానామం అనుగరహించారు బరహమనందులు. 12ఏళళళ అనంతప్ురం
జిలాల ప్ో తులక్ుంట లో గురువుగగర్ి ప్రసు గనతరయ్ ఆశరమ భయములను సవయ్ంగగ దునుితూ, ప్ంటలు ప్ండిసత ూ గురుసేవచేశగడు.
మళ్ళళ దేశ సంచారం చేసి, హిందూప్ురం తాలూక్గ గోరంటల లో గురువు సగుపించిన ఆదైవతాశరమానిక్త తిర్ిగి వచిు, ఆయ్ుర్ేవదం నేర్ిు, ఔషధాలు తయ్ారు
చేస,ి ర్ోగులక్ు ఉచితంగగ వెైదాం అందించి ఆర్ోగావంతులిిచేశగరు. నాలుగేళళతర్గవత క్దిర్ి తాలూక్గ తుమమలాప్ుర దురా ం వెళ్ల, ఆరునెలలు నిహారంగగ తప్సు్
ఘోరంగగ చేశగరు. అక్ుడ

భవనాశి ఆశరమం సగుపించి, ర్గయ్లసీమ తీవర క్రువు క్గలం లో ఆరునెలలు విర్ివిర్ిగగ అనిదానాలు చేయించారు. క్ొతత చరువు

దగా ర నాగులక్నుమలో ఆనందశరమం సగుపించి, 52వ ఏట బలిఘటు ం చేర్ి, తిరశూలప్రవత౦ పై 12ర్ోజులు లోక్ శగంతిక్ోసం దీక్ష ప్ూనారు. మనాం లోని
జనులక్ుఆధాాతిమక్ చైతనాం క్లిగించటానిక్త బరహామనందాశరమం సగుపించారు. ఇలా 10 ఆశరమాలు సగుపించి, మళ్ళళ బలిఘటు ం చేర్ి బలిఘటు ౦ చిదా గనానంద సగవమి
గగ ప్రసిదు ి చందారు. సౌమా సంవత్ర ఆష్గఢ శుదు ఏక్గదశి నుంచి చాతుర్గమసాదీక్ష వహించి భక్ుతలక్ు ప్రసు గన తరయ్ం బో ధించారు. 27-7-1969 భాదరప్ద శుదు
ప్ౌరణమి ఉదయ్ం 8గంటలక్ు శ్రర చిదా గనానంద సగవమి 84వ ఏట జీవ సమాధి చందారు. దాదాప్ు అయిదు వేల ఆటవిక్ క్ుటటంబాలక్ు చిదా గనానందులు ఆర్గధా
గురువు, దైవం.

9 దాస సగహితా మారా దర్ిశ మహాయోగి
చిరుమామిళ్ళ స్ుబ్ూదనస్ు -1802-1882
చిరుమామిళళ సుబిదాసు అన౦తప్ురం జిలాల ధరమవరం లో చిరు మామిళళనరసయ్ా, తిరుమలమమ అనే సదాచార క్మమదంప్తులక్ు 1802లో ప్ుటాుడు.
అసలు పేరు సుబరహమణాం. వగడుక్నామం సుబియ్ా. వీధిబడిలో చదువుతూ 8వ ఏట నే క్ృషణ , దాశరథి, నరసింహ శతక్ ప్దాాలు భాగవత ప్దాాలు
నేర్ేుసుక్ొని అరుర్గతిర దీప్ం ముందుక్ూరుుని నిశుల ధాాన సమాధి మగుిడై, భక్తతజఞ ాన వెైర్గగాప్దాాలు క్ీరతనలు ర్గసూ
త ప్గడేవగడు. 10వ ఏట ర్ెండు
మయడుర్ోజులు సమాధి లో ఉండిప్ో యిేవగడు. అప్ుుడే 108 క్ందప్దాాల “క్ేశవ మక్ుట శతక్ం “ర్గసి అందర్లి ఆశురాప్ర్ిచి వేణుగోప్గలసగవమి భక్ుతడుగగ
ప్రసిదు ి చందాడు.

ఒక్ సగధువుక్నిపించి నాలుక్పై బీజాక్షర్గలుర్గయ్ాగగ ఆయ్న సూచనమేరక్ు ఒక్ర్ోజు ర్గతిర
సదు
ా రువు అనేవషణక్ు బయ్లేుర్గడు. ఆక్గశం లో ఒక్ క్గంతి ప్ుంజం క్నిపించగగ, దానిి
చూసూ
త నడిచి దుర్ిా గగరమం చేర్గడు.ఆ గగరమం లోనే క్గంతి ప్ుంజం వేణుగోప్గలసగవమి గుడిపై
ఆక్గశం లో నక్షతరంగగ మార్ిప్ో యింది. గర్గాలయ్ం చేరగగ సగవమి క్నుిలనుండి క్గరుణా
తరంగగలు బయ్లేుర్ి వచిి సుబిదాసు లో ప్రవేశించగగ, ఆశువుగగ తనక్ే ఆశురాం క్లిగేటల ట
ప్దాాలు వచాుయి.

దుర్ిాలోని ప్ండిత క్వి, తిరక్గలజుఞ డు జాఞనప్ూరుణడు, దైవ సగక్షాతాురం

ప్ ందిన తాతాచారుాల వగరు సుబియ్ాను వివగహం చేసుక్ోమని నచు చప్ుగగ 20వ ఏట
10ఏళళ మేనమామ క్ూతురు వేణమమ ను పళాళడి, 16ర్ోజులప్ండుగగతర్గవత తాతాచారుాల
ఆశరమం లో చేర్ి, ప్ంచక్గవగాలు, భారత భాగవతాలు, ప్రసు గన తరయ్ం, వేదాంత యోగశగసగతరలు
వగటిలోని మర్గమలు సగక్లాంగగ గరహించాడు. ఆచారుాలు అనుగరహించి సుబిదాసు దీక్షానామం
తో దీక్ష ఇచాురు.
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తర్గవత అయిదేళళళ దీక్షగగ తీవర సగధన చేసిన సుబిదాసు క్ు గ ప్ు
ఆధాాతిమక్ శక్ుతలు అలవడినాయి. తాను

రచించిన రచన రచనా

సరవసగవనిి శిషుాలక్ు అప్ుగించి జాగరతతగగ ఆతాటాక్ు గరంథాలను
క్గప్గడమని చప్గురు. 12-1-1882 వృషనామ సంవత్ర ప్ుషాబహుళ
అషు మి గురువగరం ఉదయ్ం యోగసమాధి లో క్ప్గల చేదనం చేసుక్ొని
80వయిేట

సుబిదాసు

వేణుగోప్గలసగవమిలో

ఐక్ామయ్ాారు.

చినితనంలో ఆయ్న నాలుక్పై బీజాక్షర్గలు ర్గసిన చోటనే సుబిదాసు
సమాధి సిుతుడయ్ాారు.ధరమవరం లోని
య్ాతారసు లమెైంది.
ఆర్గధనోత్వం,

ప్రతియిేటా
నవమినాడు

ఆయ్న సమాధి ప్వితర

ప్ుషాబహుళ
ప్రభలతో

సగవమి

అషు మినాడు
ఊర్ేగింప్ు

చేసి

గురుప్ూజయత్వం నిరవహిసత గరు. దాస సగహితాం లో సుబిదాసు ర్గసిన
శతక్గలు, అషు క్గలు, య్క్షగగనాలు నక్షతరమాలిక్లు తతావలు క్ీరతనలు
ప్గటలు క్ృతులు ఆణిముతాాలుగగ వెలిగిప్ో తునాియి.

10 సిదు సంక్లు శివయోగి,అవధూత
చేళ్ళ గురికి ఎరిీ స్వాములు -1822-1922

తలంగగణా లోప్ుటిు, మెైసూరులో విదానేర్ిు, ఉనితోదయ ాగం చేసత ూ, తీవరవర్
ెై గగాం ప్ ంది, భార్గాపిలలలిి వదిలేస,ి అవదూతగగ మార్ిన ఆర్గధా బారహమణుడు
నంజుండయ్ా ఎర్ిరతాత,ఎర్ిరసగవమిగగ పిలువబడా్డు. ఆయ్నను సేవించినవగరు చపిునవిషయ్ాలే తప్ు చర్ితర తలియ్దు. ఏది దొ ర్ిక్తతే అది తిని వగడు. ఆయ్న
తింటటంటే క్గక్ులు, క్ుక్ులు మయగేవి వగటిక్త తినిపిసత ూ, తానూ తినేవగడు.
ఉదయ ాగం వదిలి నిదారహార్గలుమాని, క్ొబిర్ి చటటుపై శివయోగిగగ ఉని ఈయ్నను ప్రజలు గుర్ితంచారు.లింగనహళ్ల లో లింగగయ్తుల నాగప్ు శుశూ
ర ష చేసి
యోగ రహసగాలు తలుసుక్ొని నంజు౦డప్ు దొ డ్ బళాలప్ురం గగనాచార్ి దగా రక్ు చేర్ి, దేహాభిమాన శూనాత, నిరా ంధిముని తతత ేం నిరూపించి ఉప్దేశం
ప్ ందాడు. నిరంజన దీక్షానామంఇచిు నంజు౦డ ప్ుక్ు సనాాసం ఇచాుడు గగనాచార్ి.
అనుక్ుంటే చాలు వందల మెైళళళ

వెళళగలిగే సంక్లు సిదు ుడు అయ్ాాడు నిరంజనసగవమి. చనిర్గయ్క్ొండ చేర్ి గుహలో క్ొంతక్గలం, క్లాాణదురా ం,

ముషూ
ు రు,ఉరవక్ొండ లలో క్ొంతక్గలం గడిపి చేళళగుర్ి చేర్గడు. అక్ుడ గోచీమాతరమే ధర్ించి ఎండా వగనలలో అంతరుమఖుడై నిశుల సమాధిలో గడుప్ుతూ
ఉని ఎర్ిర సగవమిక్త భక్ుతలు ఆశరయ్మిచాురు. క్ొతత ఇలుల క్టిుంచి అందులో ఉంచారు. అప్ుటినుంచి చేళళ గుర్ి ఎర్ిర సగవములుగగ సుప్రసిదు ుడయ్ాాడు. 1907 లో
మఠనిర్గమణం మొదలుపటిు ఏడాదిలో ప్ూర్ిత చేశగరు. 1922 వరక్ు అక్ుడే ఉంటూ, మహిమల నోి ప్రదర్ిశంచారు. సమక్గల్లన యోగులు, సిదు ులు ఆయ్నుి
సందర్ిశంచి ప్ున్నతులయ్ాారు. శిషుాడు తిక్ుయ్ాక్టిుంచిన ఆ మఠంలోనే ఎర్ిర సగవమి 14ఏళళళ భక్ుతలక్ు జాఞనవెైర్గగాభక్తతమార్గాలు ఉప్దేశిసూ
త గడిప్గరు.
నూర్ేళళళ సగరుక్ం గగ జీవించి 30-5-1922 దుందుభి సంవత్ర జేాషు శుదు చవితి మంగళవగరం ఉదయ్ం శివయోగి ఎర్ిస
ర గవములు శివెక్
ై ాం చందారు. శిషుాడు
తిక్ుయ్ా క్టిుంచిన సమాధిలోనే ఆయ్న ప్గర్ిువ శర్లర్గనిి ఉంచి సమాధి చేశగరు. ప్రతియిేడు జేాషు శుదు షష్ిు, అమావగసా, శివర్గతిర ర్ోజులలో ఆయ్న
ఆర్గధనోత్వగలు జాతరలతో వెైభవంగగ జరుప్ుతారు. ఆయ్నను ఆర్గధించే భక్ుతల ప్ూజా ప్రతిమలలో, ప్టాలలో దరశనమిసూ
త , సమాధి నుంచి మాటాలడుతూ,
సవప్ి సగక్షాతాురం క్లిగిసత ూ అనుగరహిసత ూనే ఉనాిరు ఎర్ిర సగవములు.

11 చిప్ుగిర్ి భంభం సగవమి -1833-1911

హిందూ సనాాసి వేషం లో క్నిపించే ముసిల ం యోగి “సయ్ాద్ సులాతన్స మొహియ్ుదీున్స ఖాదిర్ల “నే “భంభం”
సగవమి అంటారు. ఆయ్న వంశ్రక్ులు చాలాక్గలంగగ క్రూిలుజిలాల ఆలూరు తాలూక్గ చిప్ుగిర్ి లో
ఉంటటనాిరు. ఈయ్న చాలాప్రదేశగలు తిర్ిగి ఎనోి మహిమలు ప్రదర్ిశంచాడు. దేవుడు ఒక్ుడే అనాిడు.
“శర్లరం అనే మసీదులో ఆవగజ్ అంటే ధవని లేక్ుండా నమాజు అంటే ప్గరరున చేయ్టం శేరషుం “అని
బో ధించాడు.
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తన అవతార సమాపిత గరహచి
ి ఆలూరులో ఉని శిషుాడు భం ష్ేక్అబుుల్ దాసు దగా రక్ు వెళ్ల సందేశం ఇచిు,అక్ుడే యోగనిదరలో తన వంశ మయలప్ురుషుడు
సతాతర్ హాని మహాతుమడు,దరశనమిచిు ఆదేశించగగ, మళ్ళళ చిప్ుగిర్ి చేర్ి 11-10-1911 న 78 వ ఏట బుధవగరం సజీవ సమాధి అయ్ాాడు.

12 క్ుంభక్ యోగి

స్చిచదననంద్ పరమహ్ంస్ -1865-1957
తమిళనాడుక్ంచి దగా ర తిరుప్ునం క్గడ గగరమంలో సో మసుందరం, విశగలాక్షమ అనే శివభక్త దంప్తులక్ు 16-2-1865 రక్గతక్షి సంవత్ర మాఘబహళ ప్ంచమి
ఉతత ర్గనక్షతర సింహలగిం లో ఏక్గ౦బర్ేశవరసగవమి వరప్రసగదంగగ క్ుప్ుుసగవమి జనిమంచాడు. లోయ్ర్ ఫో ర్త ఫగరం చదువుమానేసి 12వ ఏట క్ంచిలోని
వివిధదేవగలయ్ాలుి సందర్ిశంచి అర్గుమయరుతలను ప్ూజించాడు. ఇంటివదు శుచిగగ పీటపై జింక్ చరమం వేసి దానిపై తలల ని బటు ప్రచి దానిపై క్ూరుుని,
చినుమదరతో, భురక్ుటి మధా చూప్ు నిలిు,, ష్ో డష్ో ప్ చార్గలతో మానసిక్ ప్ూజ తిరక్రణ శుదిుగగ చేసి ఏక్గ౦బర్ేశవరునిక్త అంక్తతమిచాుడు

13వ ఏట 46వ ర్ోజున ఏక్గంబర్ేశవరుడు నితాానందుడు అనే ముసలి బారహమణ వేషం లో వచిుర్ేచక్ ప్ూరక్
క్ు౦భక్గలు నేర్ిు, సగధన చేయ్మని మానసిక్ ప్ూజ చాలించమని చపిు క్ుప్ుుసగవమిక్త “ప్రమహంస
సచిుదానంద యోగి “జాఞననామం ప్రసగదించాడు. 17వ ఏట పరు౦దేవితో వివగహమెైంది. సంసగరంచేసత ూ
ర్గజయోగిగగ ఉనాిడు సచిుదానంద. ఇంటోలనే ఒక్ చిని గుహ నిర్ిమంచుక్ొని నెలల క్ొలదీ ధాాన నిషు లో
గడిప్గడు. సంతానం లేదని దిగులుతో బారా చనిప్ో యింది.
సతాానంద సరవం తాజించి మదారస్ట్ దగా ర విదాానర్ర్ి తోటలో క్ొనిి నెలలు గడిపి ఆంధరప్రదేశ్ క్డప్క్ు
చేర్గడు. అక్ుడే “జీవబరహెైమక్ావేదాంత రహసాం “ముందు తమిళం, తరవవగత తలుగు లో ర్గసి ప్రచుర్ించాడు.
తప్సు్క్ు ధాానానిక్త గడిక్ోట ను ఎంచుక్ొని, మదారస్ట్ దగా ర ప్న్స చటు లో మఠం నిర్ిమంచారు. ఆందర తమిళ
ర్గష్గురలలోనేక్గక్ ఆఫిరక్గ శ్రరలంక్ సింగప్ూర్ బర్గమ, మలేష్ియ్ాలలో క్ూడా తన యోగశగక్ుతలు ప్రదర్ిశంచి, యోగ
క్ేందారలు ఏరురచి వేలాది శిషుాలను తయ్ారు చేశగరు. చివరక్ు బంగుళళరు

క్ె౦ప్గప్ురం అగరహారం లో 9-

1-1957 సగయ్ంతరం 92వయిేటప్రమహంస జీవ సమాధి చందారు. హంస ప్రమహంసలో ఐక్ామెైంది.
ప్రతియిేటా జనవర్ి 9ఆర్గధనోత్వం, ఫిబరవర్ి 16జయ్ంతి ఉత్వం ఘనం గగ నిరవహిసత గరు. మఠంలో మయడుప్ూటలాప్ూజ జరుగుతుంది.

13 క్డప్ అవదూతే౦దురలు -1890-1978
క్రూిలు జిలాల తాాగి గగరమం లో ఎంక్త, ఈర్ిగగడు అనే పేద హర్ిజన దంప్తులక్ు ఎనిమిదవ సంతానంగగ 1890లో ప్ుటిున ఈరని అవదూతగగ ఎదిగగడు.తాాగి
సగవమివదు ఉప్దేశం ప్ ంది, య్ాగంటి గుహలో తప్సు్ చేసి ప్ర్ిణామం చందాడు. ఎనోి మహిమలు చూప్గడు. ర్గబో యిే అర్ిసు గలనువింత విప్ర్లత చేషులతో
చూపించేవగడు.

1978 ఏపిరల్ 10న 87వ ఏట క్గళయ్ుక్తత చైతర శుదు తదియ్ సో మవగరం ఉదయ్ం 11.23గంటలక్ు క్డప్ ఆసుతిరలో
అవతారం చాలించారు అవధూత. దీన్స సగహెబ్ హో టల్ వంటగది యిే ఆయ్న సమాధి సు లంగగ ఉండేది. దానిపై
మందిరం నిర్ిమంచారు.

14 చివటం అచుమమ అవధూత -1911-1981

ప్శిుమ గోదావర్ి జిలాల ర్ేలంగి గగరమంలో క్గప్ుక్ులానిక్త చందిన మా యిష్ిు భదరయ్ా క్ుమార్ెత గగ అచుమమ 1910 లో జనిమంచింది. బాలాం నుంచే దైవభక్తత తో
ఉండేద.ి భరత గరగఅంజయ్ా జూదం ఆడుతూ భారాను హింసించేవగడు. భర్ించలేక్ అతత గగర్ిక్త చపిు బంధాలన్ని తంచుక్ొని చినాియ్గయడం లో ఒక్ భక్ుతని ఇంటోల
భజనలు చేసత ూ గడిపి మళ్ళళ ర్ేలంగి వెళ్ల, చివర్ిక్త చివటం వచిునా ఆమె తోటలు సమశగనాలలోనే ఉండేద.ి క్ొదిుక్గలం ర్గజమండిర సీత ల
ి మఠంలో ఉండి సగధన చేసి,
మళ్ళళ చవటం వెళ్ల ఏక్గంత ప్రదేశం లో ధాానం లో గడిపేది. సగదూర్గం బావగజీ ని గురువుగగఎంచుక్ొని, దిగంబర్ియిై అవధూతగగ మార్ింది.
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ర్ేలంగి ప్రజలు ఆమెను సిదు ుర్గలుగగ భావించి గౌరవించారు. అవధూత పిచుమమ 12ఏళళళ మౌనవరతం ప్గటించింది.
జాఞనులలో జాఞనిగగ భక్ుతలలో ప్రమ భక్ుతర్గలిగగ ఉంటూ మహిమలు చూపేది. ఆమెను ఆశరయిచినవగర్ిక్త
అష్ు శ
ట వర్గాలు ఆయ్ుర్గర్ోగగాలు క్లిగేవి. 1981 జూన్స 8 న 70వ ఏట ర్గతిర 12.52 గంటలక్ు క్ప్గలం చేదించుక్ొని
అవధూత పిచుమమ శర్లరంచాలించారు. మర్గిడు జేాషు శుదు నవమినాడు మహాసమాధి జర్ిగింది. సమాధిపై
మందిరం నిర్ిమంచారు సమాధినుంచే భక్ుతలను అనుగరహిసత గరనే నమమక్ం బాగగ ఉనిది.

15 చీర్గల అవధూత -1912-1972

క్డప్ జిలాలలో వెైశా క్ుటటంబంలో ప్ుటిున చీర్గల అవధూత, 1943లో చీర్గల ఆసుతిర దగా ర గు౦పన చటల న్నడలో క్గష్గయ్బటు లతో గురువు వెంట మొదట
క్నిపించాడు 1912 లో ప్ుటిునటట
ల నిర్గుర్ించారు.. అగరు వతు
త లు వెలిగించి ఇసుక్లో పటిు బ్బయ్ాం చలేల వగడు. ఎడమక్గలు బో దక్గలు అవటం తో బో దక్గలు
సగవమిగగ ప్రసిదు ుడు.

ఆహారం లేక్ప్ో యినా బలంగగనే ఉండేవగడు. 1959 లో చిలక్లూర్ి పేటక్ు వెళ్ల 1963 వరక్ు ఉనాిడు. ప్గలే క్నిపించేవగడు ర్గతిరళళళ క్నిపించే వగడు క్గదు.
ఒక్ేసగర్ి నెలల ూరు హెైదర్గబాద్ గుంటూరు,శ్రరశైలం లలో క్నిపించేవగడు.ర్ోగులర్ోగగలు నయ్ం చేసత ూ శక్ుతలు ప్రదర్ిశంచేవగడు. దేహం నిలవటానిక్త క్ొదిుగగ
తినేవగడు. నిర్లహి. అఖందయోగం చూపేవగడు అంటే క్గళళళ చేతులు మొండం వేర్ేవరు గగ ఉండేటల ట చేసి మళ్ళళ క్లిపేవగడు. 3-9-1972 60 వ ఏట ప్ర్లధావి
సంవత్ర శగరవణ బహుళ ఏక్గదశి ఆదివగరం తలల వగరు ఝామున అవధూత హంస ప్రమహంసలో ల్లనమెైంది.
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16 ప్రమహంస -ధాభా క్ొండ య్ారా -1834-1939

మహార్గషు ర చా౦దా జిలాల ధాభా గగరమంలో అంబేద మలల య్ా, సుగంధమమ అనే జంగం దంప్తులక్ు 10-2-1934 విజయ్ సంవత్ర మాఘ శుదు తదియ్
సో మవగరం క్ొండయ్ా ప్ుటాుడు. ప్ుటు గగనే “నమో బసవ లింగగయ్నమః “అని ఉచుర్ించి అందర్లి ఆశురా ప్రచాడు. జిాతిషుాలు ఆబాలుడు నూర్ేళళక్ు పైగగ
బతిక్త. జీన జనోదురణ చేసత గడని చప్గురు. ప్ుటిున 12వ ర్ోజు నుంచే మహిమలు ప్రదర్ిశంచాడు. ఏడాదిక్ే విదాలన్ని గడించాడు

పళ్ల అయినా ఇలుల వగక్తల్ల వదిలేసి క్ొండా క్ోనలు తిరుగుతూ, శ్రరశైలం అడవులక్ు చేర్ి క్ూ
ర ర జంతువులను మచిుక్ చేసుక్ొని వేటగగళళ నుండి వగటిని రక్షిసత ూ,
నితాం ప్గతాళగంగగసగినం మలిల క్గరుీన భరమర్గంబా దరశనం తో ప్ులక్త౦చేవగడు. ఒక్ ర్ జుఆలయ్ సింహదావరం వదు సహసర సూరా క్గంతులతో” సర్ేవశవర
తేజం “దరశనమిచిుంది. సరవసంగ ప్ర్ితాాగి క్ొండయ్ాక్ు సదు
ా రు క్టాక్షం లభించి౦ది అష్గుంగ యోగం, ర్గజయోగం సిదు స
ి త గయ్ని ఆశర్లరవగణి తలిపింది.
అనిటట
ల గగనే చలూురులో ప్రమార్గధుాల ర్గజయ్ా ఆశ్రర్గవద లభించి ఇదు రూక్లిసి శ్రరశైల గుహలలో తీవర తప్సు్ చేశగరు. క్ొండయ్ాక్ు మంతోరప్దేశం చేసి
సక్ల శక్ుతలు ధారప్ో సి” ప్రమహంస “బ్బరుదునిచిు లోక్ క్గలాాణ౦ క్ోసం దేశగటన చేయ్మని గురువు ఆశ్రరవదించి ప్ంప్గడు
12 ఏళళళ తప్సు్ చేసి ఈశవరతతావనిి సగధించి అక్ుడి నుండి నంది మేడారం చేర్ి మహిమలు చూపి, దేశ సంచారం చేసత ూ అదుాతాలు ప్రదర్ిశసూ
త బాధితుల
ర్ోగ నివృతిత చేసత ూ జాఞనబో ధ చేసత ూ 14-11-1939 క్గర్లతక్ శుదు చవితి మంగళవగరం 105 వయిేట ముందుగగనే క్టిుంచుక్ొని సమాధిలో జీవ సమాధి అయ్ాాడు
ప్రమహంస క్ొండయ్ారుాలు. మాధినుండి సూక్షమరూప్ంలో భక్ుతలక్ు క్ొంగుబంగగరంగగ వెలుగుతునాిరు.

17 సూక్షమ మయర్ెతమమ యోగిని -1807-1928
ప్గతిక్ేళళ క్ే

భవబందాలన్ని తంచుక్ొని నూర్ేళళళ తప్సు్లో తర్ించిన మయర్ెతమమ 1807 క్డప్జిలాల జమమలమడుగు తాలూక్గ క్ుందూ నదీతీరంలో

పదు ముడియ్ం గగరమంలో య్నమదల గురవగచార్ి, అచుమమ అనే విశవబారహమణ దంప్తులక్ు ప్ుటిుంది. బాలాం లోనేతలిల ని క్ోలోుయి ఒంటర్ిగగ నదీ తీరంలో
గుంటలు తవువతుంటే శివలింగం దొ ర్ిక్తతే ఇంటిక్త తచిు నితాప్ూజా చేసేది. పళ్ళళనా తీరు మారలేదు. మహిమలు చూపేది. ‘. యోగిని అనాిరు.
ఇరవెై ఏళళ వయ్సులో ఆమెను మేనతత దంప్తులు 1827లో గంగగయ్ప్లల క్ు తీసుక్ు వెళాళరు. అక్ుడ అంతరుమఖతవం ఏరుడింది. పిచుయ్ా అనే గురువు
మంతోరప్దేశం చేస,ి ఆమెతో ఉని

శివలింగగనేి ప్ూజించమని చప్గుడు. ఆమె సూక్షమ దృష్ిు

మంతారను సగునం నుంచి యోగం వెైప్ు మళ్ళంది.

అప్ుటినుంచిగంగగయ్ప్లల “సూక్షమ మయర్ెతమమ “గగ ప్రసిదు ి చందింది, క్మలాప్ురం మండలం అప్గుయ్ ప్లల క్ు చందిన సుబియ్ా గురువు వదు బరహో మప్దేశం
ప్ ంది, యోగసగధన తీవరం చేసింది. సంయ్మయోగం సగధించి క్ీరతనలు క్౦దా ర్గులు, సహసగరర ప్రదరశన, య్క్షగగనాలు,దివప్దలు ర్గసింది. ఒక్ శిషుాడు
బంగుళళరు దగా ర య్లహంక్ లో ఒక్ ఆశరమ౦ ఏర్గుటట చేసేత, ఉంటూ యోగశగక్ుతలు, చమతాుర్గలు ప్రదర్ిశంచింది. జానప్దులు దేవతలా క్ొలిచారు. క్డప్ –
మదారస్ట్ ర్ెైలు మారా ం లో ఉని ఇక్ుడ అనిి ర్ెైళళళ ఆగే ఏర్గుటట చేశగరు. 31-10-1928విభవ సంవత్ర ఆశవయ్ుజ బహుళ తదియ్ బుధవగరం మధాాహిం
12గంటలక్ు121 ఏట క్ుండలిన్న యోగం తో క్ప్గలం చేదించుక్ొని సూక్షమ మార్ెతమమ యోగిని సూక్షమ ప్రబరహమం లో ఐక్ామెైంది. ఆమె పేర ఆరు ఆశరమాలలో
సగధక్ులునాిరు. ఆశవయ్ుజ శుదు తదియ్, చవితి నాడు ఆర్గధనోత్వగలు ఘనంగగ జరుప్ుతారు

18 ఆంజనేయ్ ప్రమహంస -1892-1941
క్ృష్గణజిలాల గుడివగడలో భైరవభటల సీతమమ, జయగలశవర శరమ ర్గమభక్త బారహమణ దంప్తులక్ు ఆంజనేయ్ శరమ 13-11-1892 న నందన వత్ర క్గర్లతక్ బహుళ
ఆదివగరం ప్ుటాుడు. ర్గమనామం ప్గడితేనే నిదరప్ో యిేవగడు.ఆ నామం వినిపిసేత ఏడుప్ు ఆపేవగడు. అయిదవ ఏట అక్షర్గభాాసం, 8వ ఏట ఉప్నయ్నం చేశగరు.
సీతార్గమా౦జ నేయ్ గరంథానిి

ఒంటప్టిుంచుక్ొని

ప్రమాతమ తతవ రహసాం అవగగహన చేసుక్ొనాిడు. 13వ ఏట తండిర చనిప్ో య్ాడు. 16వ ఏట

లక్షమమక్గంతమమ తో పళ్ల జర్ిగింది.
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నూజివీడులో ఉదయ ాగం లో చేర్గడు. మనసు మాతరం ర్గమ నామాంక్తతం గగనే

ఉండేది. ఒక్ ర్ోజు భదారచల ఓంక్గర ఆశరమ మండలిక్త చందిన సచిుదానంద

జయగలశవర్గవదూత వచిు మంతోరప్ దేశం చేశగరు. దీనితో ర్ెండేళలలో బరహమవిదాారహసగాలు తలిశగయి. క్ష్గులలో ఉనివగర్ిక్త ర్గమక్థలు చపిు బాధా నివగరణ
చేసేవగడు. బరహమ భావన లేక్ప్ో త వేదయ ప్నిషతు
త ల జాఞనానిక్త ప్ూరణతవం సిదు ంి చదు అని ప్రవచి౦చేవగడు. 25వ ఏట నే వగన ప్రసు గశరమం తీసుక్ొని,గుడివగడ
తాలూక్గ ప్గమరుర దగా రుని క్ొండిప్రురలో ఒక్ మామిడి తోటలో శ్రర ఆంజనేయ్ విగరహం ప్రతిష్ిుంచి, ప్ూజిసూ
త సదయ ిధ చేసేవగడు. భారా క్ూడా బాగగ సహక్ర్ించేది.
ఏక్గగర చితత మే సమాధి అన్న, సమాధిలో ధేాయ్ వసుతవు తప్ు ఏదీ క్నిపించదని అనుభవ ప్ూరవక్ంగగ చపేువగడు. క్రమంగగ భక్త గణం పర్ిగింది. గుడివగడ
ఆంజనేయ్ ప్రమహంస గగ ప్రసిదు ి ప్ ందాడు.
గుంటూరు జిలాల బాప్టల లో శ్రర మారుతి ప్రణవగశరమ౦ నిర్ిమంచి జాఞన బో ధ చేసేవగరు. 11-10-1941 వృష నామ సంవత్ర ఆశవయ్ుజ బహుళ షష్ిు శనివగరంర్గతిర
9 గంటలక్ు ఆంజనేయ్ ప్రమహంస 49 వ ఏట ఆంజనేయ్ సనిిధి చేర్గరు.

19 దివామాత క్ోన అంజనాదేవి -1917-1977

అన౦తప్ురం జిలాల పనుగ ండ తాలూక్గ పద
ై ేటి గగరమంలో నిరుపేద క్ుమమర్ి క్ుటటంబం లో అంజనాదేవి 1917 లో ప్ుటిుంది. ఆమె బాలాంలో పనుగ ండ బాబయ్ా
అనే ముసిల ం యోగి సమాధి వెనుక్ శివగలయ్ం దగా ర చక్ుర చటటునుంచి ర్గలే ప్ంచదారను ప్రసగదంగగ ప్ంచేద.ి 15వ ఏట నార్గయ్ణప్ుతో వివగహం జర్ిగి, 30
ఏళళళసంసగరజీవితం అనుభవించి దైవ బలంతో ఎందర్ిక్ో మేలు చేసేద,ి క్ోన క్షేతర ప్గండురంగ సగవమి క్లలో ఒక్ ర్ోజు క్నిపించగగ, తనజీవితానిి గుటూ
ు రు క్ోన
క్ణావశరమం లో గడప్గలని నిరణయించింది.

భక్ుతల ందర్ో వచేువగరు ఆప్దలలో ఉనివగర్ిని ఆరుతలనుదీనులను ర్ోగులను
జాఞనబో ధ చేసేది. క్ోన అంజనా దేవిగగ క్ోన మాతగగ దివామాతగగ

ఆదుక్ోనిది.

ప్రసిదు ి చందింది. వగక్ుశదిు

భవిషావగణి లతో అందర్ిన్న దగా రక్ు చేర్ిుంది. 4-6-1977 పింగల సంవత్ర జేాషు బహుళ చవితి
శనివగరం సగయ్ంతరం దివామాత అంజనాదేవి 60 వ ఏట దివాలోక్గలక్ు చేర్ింది.

20 క్ళా ప్రప్ూరణ ఓరుగంటి నృసింహ యోగలందురలు -1914-1978

తూరుు గోదావర్ిజిలాల ర్గజయలు తాలూక్గ గంటి గగరమం లో ఓరుగంటి సీతమమ లక్షమమనార్గయ్ణ అనే సంప్ని బారహమణ దంప్తులక్ు లక్షమమ నరసింహ మయర్ిత 1710-1914 ఆనందసంవత్ర ఆశవయ్ుజ బహుళ తరయోదశి శనివగరం ముంగండ లో జనిమంచాడు. 8వ ఏట ఉప్నయ్నం చేసి వేదం నేర్ిుంచారు. ప్దేళళ
వయ్సులో షహమద్ భగతి్ంగ్, అలూ
ల ర్ి సీతార్గమ ర్గజుల వీర గగధలక్ు పేరరణ చంది, దేశసగవతతరయం క్ోసం ఇలుల వదిలి వెళాళడు. అనివరం దగా ర క్నిపిసేత తండిర
ఇంటిక్త తచాుడు.
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మళ్ళళ ప్గర్ిప్ో యి గుంటూరులో క్గశ్ర క్ృష్గణచారుాల వగర్ివదు సంసుృతం నేర్ిు
తలుగు హిందీ సంసుృతాలలో అనరా ళం గగ మాటాలడే

నేరుు సంప్గదించాడు.

తాతగగరు నరసంహం గగర్ిక్తతలిసి ఇంటిక్త తీసుక్ు వెళ్ల, గటిుక్గప్లా పటిు క్గవా
ప్గఠగలు చపిుంచారు. సిదు ప్ురుషులను సేవించి మహిమలు సగధించాలనే
బల్లయ్మెైన క్ోర్ిక్తో, మళ్ళళ 1926 లో ఒక్ అరుర్గతిర ఇలులవదిలి తణుక్ు లో ర్ెైలు
ఎక్ుగగ, హర్ిదావర్ క్ు చందిన ఒక్ మార్గవడమ దంప్తులు తమతో ఇంటిక్త తీసుక్ు
వెళల ారు. ఆరు నెలలలో అనేక్ శగసగతరలు నేర్గుడు. 1927 లో మార్గవడమ దంప్తుల
అనుమతి తో బదర్ల య్ాతరక్ు బయ్లేుర్ిర, ఎనిమిది ర్ోజులు నడిచి ప్గండవులు
సవర్గార్ోహణ చేసిన “శ్రతో ప్థం”దగా ర ప్రవత గుహలో సమాధి నిషుుడైన 350ఏళళ
సిదు ప్ురుషుడు సర్గవనందావ దూతను దర్ిశంచి శిషుాడై హఠయోగం లో క్ొనిి
క్తరయ్లు నేర్గుడు. గురువు ఈయ్నక్ు 7ర్ జులు తర్గవత మంచు వగతావరణం లో
తటటుక్ొనే శక్తతని ప్రసగదించాడు.
గుర్గవజాఞపై

హర్ిదావరం

చేర్ి

మార్గవడమ

దంప్తులింటోల

ఉండి,మర్ిక్ొంతశగసగతరధాయ్నం చేసి గురువును చేర్గడు. ప్ూర్ిత హఠయోగం,ఇతర
యోగగసగధనలు

నేర్గుడు.

సచిుదానంద

అవధూత

గురువు

మయర్ితని

ఆయ్నగురువు ర్గమాలాల ప్రభువును ఆశరయించమన్న,, ఆయ్నే మోక్ష ప్రదాత అని చపిు సిదు ి ప్ ందాడు.
లక్షమమ నరసింహమయర్ిత 2-10-1930 న ర్గమాలాల ప్రభువును రుష్ీక్శ్ లో దర్ిశంచగగ, “నర్ి్ంగ్ “అని పేరు పటు గగ, మహా క్ృషణ భక్ుతడై మధురక్ు వెళ్ల
క్ృషణ నామ సమరణతో క్ొంతక్గలం గడిపి, ఏక్ సంతాగగరహి క్నుక్ అక్ుడ బృహదాాగవతం క్ంఠసత మెైంది. మళ్ళళ ర్గమలాలా గురువును చేర్ి ప్త౦జలి
యోగసూతారలు క్ొనిి సగధన చేసి, 1936 లో సవగగరమం గంటి వెళ్ల శగసగతరధాయ్నం చేసి ర్గమలాలా దేహం చాలించేముందు ఋష్ీక్ేశ్ చేర్గడు.. గుర్గవజఞ పై
ఆంధరదేశగనిక్త తిర్ిగివచిు లక్షమమదేవిని పళాళడి, చాలామందిక్త ధాాన దీక్షనిచిు, దేశమంతా ప్రాటించి భాగవత ఉప్నాాసగలు చేశగడు. నెహు ు, ర్గజేందర ప్రసగద్ వంటి
వగర్ివదు “వజయరళ్”వంటి యోగశక్ుతలను ప్రదర్ిశంచి ఆశురాప్రచాడు. వజయరళ్ అంటే హఠ యోగం లో ఒక్ ముదర.

వీర్గానిి నిలువ చేసి, వదిలేసి మళ్ళళ

సేక్ర్ించటం. 1975 లో ఆందర విశవ విదాాలయ్ం “క్ళా ప్రప్ూరణ “బ్బరుదప్రదానం చేసి సతుర్ించింది. నృసి౦హ యోగి 16-6-1978న 64వ ఏట చనిప్ో య్ాడు.

21 శగసత ి వేతత యోగి –సగవమి జాఞనానంద -1896-1969

ప్శిుమ గోదావర్ిజిలాల భీమవరం తాలూక్గ గ రగనప్ూడి లో భయప్తి ర్గజు ర్గమ ర్గజు, సీతయ్ామమ అనే సంప్ని క్షతిరయ్ దంప్తులక్ు 5-12-1896దురుమఖి
సంవత్ర మారా శిర శుదు ప్గడామి శనివగరం లక్షమమ నరసింహ ర్గజు జనిమంచాడు. సవగగరమం, వీరవగసరం, నరసగప్ురం టైలర్ హెస
ై ూుల్ లో ప్గరధమిక్ మాధామిక్
ఉనిత విదా నేర్ిు, తణుక్ు లో చదివే ర్ోజులోల 1908లో శ్రర వగసు దేవగనంద సరసవతి “వగసు దేవ మంతరం” ఉప్దేశించారు. అప్ుటినుంచి ర్గజు క్ు శ్రరక్ృషు
ణ డు
ఆర్గదాదవ
ై మయ్ాాడు. వివగహం జర్ిగినా శ్రర ర్గమక్ృషణ ప్రమహంస శ్రర శగరదా మాత ల దివా దాంప్తాం లాగగనే జీవితం సగగింది. తండిర ల ైబరర్లలో ఉని
అరుదైన వేదాంత గరంథాలన్ని చదివి, మదారస్ట్ లో ఆనిబ్బసేంట్స ను దర్ిశంచి దివాజాఞన గరంథాలు ర్గమక్ృషణ వివేక్గనంద గరంథాలు ప్ఠించి

బాలగంగగధర్

ఉప్నాాసగలతో పేరర్ితుడై అజాఞతం గగ ఉని తాాగవెైర్గగగాలు బయ్ట ప్డి, 1917 సూుల్ ఫైనల్ ప్ర్లక్షా ఫలితాలలో నంబర్ క్నప్డ నందున, విరక్తతతో ఇలుల వదిలి
అజాఞతం లోక్త వెళ్ళప్ో య్ాడు.

ఢిల్లల, హర్ిదావర్ మీదుగగ ఋష్ీక్ేశ్ చేర్ి సవర్గాశరమమ లో చేర్ి సగధన చేశగడు. ఫలితంగగ శ్రర
క్ృషణ ప్రమాతమ సగక్షాతాురం ప్ ందేవగడు. ఆయ్న తీవర యోగ సగధన చూసి యోగి ర్గజ్ అని
సంబో ధించేవగరు. తర్గవత ఆబయ ప్రవతం చేర్ి, గురు శిఖరం పై ఉని దతాతతేరయ్ గుహలో ఆరు
నెలలు ప్శిుమోతాతన ఆసనం లో సగధన చేసి, న్నల క్ంఠ మాహా దేవ్ లో హఠయోగ ప్రక్తరయ్లు
సగధించి, సవిక్లు సమాధి ప్ ంది శ్రర క్ృషణ దరశన భాగాం ప్ ందేవగరు.

రుష్ీ క్ేశ్ లో శరశుందర

అనే సిదు ప్ురుషుడు ఈయ్న 25వ ఏట ఉప్దేశం చేసి “సగవమి జాఞనానంద “అనే దీక్షానామ
మిచాురు. గురువుల అనుమతితో బార్గములాల వెళ్ల సంత్ సింగ్ గుహలో నాలుగు నెలలు,
ప్గరణాయ్ామ ఆసన ధాానాలు చేశగరు. శ్రరనగర్ క్గళ్ళ ప్రవత గుహలో, ప్రవతం పై గుహలలో
క్ొంతక్గలం తప్సు్ చేశగరు. జాడమ ప్ుర్గ య్ాపిల్ తోట క్ుటీరం లో ధాాననిమగుిడై నిర్ివక్లు
సమాధిలోక్త వెళళళవగరు.
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సవగగరమం గ రగన ప్ూడి చేర్ి తోటలో క్ుటీరం ఏరురచుక్ొని “మాన్స టట బుదు “ అనే ఇంగలలష్ క్విత ర్గశగరు. తర్గవత క్ెైలాస మానస సర్ోవర య్ాతరలు చేసి
అక్ుడక్ూడా మయడు ర్ోజులు తప్సు్ ఆచర్ించి, తన యోగ సగధన అనుభయతులను సగవమి జాఞనానంద 30ప్ూరణ సూతారలుగగ ర్గశగరు. ప్రబరహమ సగక్షాతాురం
ప్ ంది తర్గవతజరమని ఇంగగలండ్ అమెర్ిక్గలలో అక్ు౦ఠిత దీక్షతో చదివి నూాక్తలయ్ర్ ఫిజిక్్ లో అతుానిత శిఖర్గలు అందుక్ునాిరు. భారత ప్రధాని నెహు ూ
ఆహావనం పై నేషనల్ ఫిజిక్్ లేబర్ేటర్ి ప్రమాణు విజాఞన ప్ర్ిశోధనా విభాగం అధిప్తిగగ 17ఏళళళ సేవలందించారు. 1965 నుండి 69 వరక్ు ఎందర్ిక్ో మంతరం
దీక్ష అనుగరహించారు. 1954 లో ఆంధర విశవవిదాాలయ్ంలో ప్రమాణు భౌతిక్ విజాఞన విభాగం మొటు మొదటి సగర్ిగగ ఏర్గుటట చేసి లో10ఏళళళ ఆచారుాలుగగ,
శగఖాధాక్షులుగగ వెలుగ ంది వగటిక్త అంతర్గీతీయ్ ఖాాతిని సంప్గదించారు. వీర్ి జాఞప్క్గరుం ప్రమాణు భౌతిక్ శగసత ంి లోని ప్రయోగశగలక్ు "సగవమి జాఞనానంద
ప్రమాణు ప్ర్ిశోధన ప్రయోగశగల" (Swami Jnanananda Laboratories for Nuclear Research) గగ నామక్రణం చేశగరు. సనాాసి వసత ి ధారణతోనే
ఉండేవగరు 117వ మయలక్ం క్నిపటిున డా ఆక్ునూర్ి వెంక్ర్గమయ్ాగగరు జాఞనానంద శిషుాలే. ఆయ్న ప్ో ర దిలం తోనే అమెర్క్
ి గ వెళ్ల అనేక్ ప్ర్ిశోధనలు చేసి
117 వ మయలక్ం టనెిసీ్క్నిపటిు ఆందర దేశగనిక్త భారతదేశగనిక్ీ అతాంత గౌరవం తచాురు.
జాఞనానంద రచించిన ప్ూరణ సూతారలు తలుగులోక్త అనువదించబడా్యి. ప్రమాణు భౌతిక్ విజాఞన ప్గరథమిక్ ప్గఠగలు, ఫిలాసఫీ ఆఫ్ యోగ, ర్గజయోగ గిలమె్స్ట్,
హెై వగక్ుాయ్ా మొదల ైనవి ఆంగల ంలో ముదిరంచబడా్యి.
ఆచార్ోాతత ములు, ప్రమహంస, దరశనవేతత, క్రమయోగి అయిన సగవమి జాఞనానంద 1969 సపు ంబరు 21 తేదీన సౌమా సంవత్ర భాదరప్ద శుదు దశమి
ఆదివగరం ఉదయ్ం 7-45 గంటలక్ు 73వ ఏట ప్రమప్దించారు. గ రగనమయడిలోర్గమజాఞన మందిరం లో వీర్ి సమాధిని ప్లువురు దర్ిశంచుక్ొంటారు.
వీర్ి సీవయ్చర్ితర "శ్రర సగవమి జాఞనానంద చర్ితామృతము" వీరు మరణించిన తరువగత వెలువడిన గరంథం.
సగవమి జాఞనానంద ఆశరమం విశగఖప్టింలో వెంక్ోజీప్గల ంలో ఉంది.

22-అనునితా భగవదను భయతి ప్ ందినప్ర్ిప్ూరణ యోగి
బ్బరె రంగనాబ్ాబ్ు -1895-1979

ఒంగోలు జిలాల దర్ిశ తాలూక్గ శ్రరరమ భదరప్ురం నుండి వీర్ి ప్ూర్లవక్ులు ప్గోజి ఏలూరుక్ు తరలి వచాురు. వీర బరహేమందరసగవమి భక్త దంప్తులు బయర్ెల ప్ులల య్ా,
జాలమమలక్ు 1895లో రంగనిబాబు ప్ుటాుడు.ఒక్ అప్ర్ిచయ్ బాలుడు ఆతనిి చినితనం లో ఆరు నెలలు దేశ మంతా తిపిు భదరంగగ ఇంటిక్త చేర్గుడు.

సత్ంగగలు ధాానాలక్ు వెళ్ల రంగని ధాానం తో ఇషు దైవగనిి ప్ ందవచుు అని
తలుసుక్ొనాిడు. హృదయ్ం ర్గమక్ృషణ ఆ౦జ నేయ్ులని ప్రతిసిుంచు క్ొనాిడు.
లక్షమమ దేవమమను పళాళడి ఆరుగురు సంతానం ప్ ందాడు. న్నళళ క్గవిళళళ మోసి
వగర్ిని పంచాడు. ఆయ్న భక్ుతలు ఈప్ని తపిుంచి గుంటూరులో పటటుక్ొని “బాబు
గగరు “అని గౌరవంగగ పిలిచేవగరు. తాతివక్ విషయ్ాలు జనమ క్రమ విషయ్ాలు
బో ధించేవగడు. నామం చేసేత క్రమక్ర్ిగిప్ో తుందని చపేువగడు. మహిమలు
ప్రదర్ిశసూ
త అవన్ని శ్రరర్గమక్రుణా క్టాక్షమే అనే వగడు. 22-7-1979 సిదు ార్ిు
సంవత్ర క్గర్లతక్ శుదు విదియ్ సో మవగరం ప్ూరణయోగి రంగనిబాబు 84 వ ఏట
శ్రరర్గమ సనిిధి చేర్గడు. ఆయ్నక్ు సమాధి మందిరం లేవు.

23 ముదు య్ాసగవమి -1850-1940

క్రూిలు జిలాల దయర ణాచలం తాలూక్గ గోవరునగిర్ి లో య్ాదవక్ులం లో బదుుల రంగయ్ా చౌడమమ దంప్తులక్ు చివర్ి సంతానంగగ 1850 లో ముదు య్ా
ప్ుటాుడు. బాలాం నుంచి దైవభక్తతతో గడిప్గడు. అడువులక్ు ఆవులను తోలుక్ు వెళ్ల మేప్ుతూ చటటు న్నడన ఏక్గంత ధాానం లో మునిగి ప్ో యిేవగడు. ఒక్ ర్ోజు
పదు నాగుప్గము ఆయ్నక్ు ఎండ తగలక్ుండా ప్డగగ విపిు గ డుగులాగగ క్గప్గడింది. ఊళళళ ఉని మాలదాసర్ి క్ౌలుటల య్ాను తమక్ోడుక్ును ప్రయోజక్ుడిని
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చేయ్మని తలిదండురలు క్ోర్గరు. య్ాగంటి క్షేతారనిక్త తీసుక్ువెళ్ళ మంతోరప్దేశం చేయ్గగ నిరంతరం మంతరజప్ం దీక్షగగ చేశగడు. ఒక్ ర్ోజు క్ోటి పటిు బావి దగా ర
జయాతి వెలిగించి శివలింగం చక్ుటం మొదలు పటాుడు. విషయ్ం తలిసిన అనిలు వచిుజయాతి ముందు ధాానమగిమెై ఉని ముదు య్ాక్ు తల్లక్ుండా శివలింగగనిి
“భోజనం బావి “లో ప్గర్ేసప్
ి శువులను ఇంటిక్త తోలుక్ుప్ో య్ారు.

ధాానముదర నుంచి లేచిన ముదు య్ా విషయ్ం తలిసి నూతిలోక్త దూక్త ఒక్ చేతిలో శివలింగం
మర్ో చేతిలో జింక్ చరమం తో న్నటిపై తేలాడు. నడి బావిలో జింక్ చరమం ప్రచి ప్దామసనం లో
క్ూరుుని చేతిలో శివలింగంతో ధాానమగిడయ్ాాడు. ఈ విషయ్ం అంతటావగాపించి అతని
మహిమలక్ుందరూ ఆశురాప్ో య్ారు. తలిదండురలు అతడిక్త బలవంతం తో పళ్ల చేయ్గగ
రజసవలక్ూడా క్గని భారా ఆక్సగమతు
త గగచనిప్ో వటం తో వెైర్గగాం పర్ిగి జాఞనం క్ోసం దేశగటన
చేశగడు. తలిల మరణవగరత తలిసి తిర్ిగివచిు ఆమెక్ు సమాధి క్టిు అక్ుడ ఒక్ చటటునాటి, చిని
క్ుటీరం క్టటుక్ొని ఆశరమజీవితం మొదలుపటాుడు. ఆ ప్రణశగలను “ముసలమమ క్టు ” అంటారు.
శిషుాలు పర్ిగగరు ర్ోగులక్ు వగాధి నయ్ం చేసేవగడు.
ప్తిత క్ొండ తాలూక్గ గ నె గండ లో ఉని చింతలసగవమి న్న నే య్ాగంటీశవరుడిని అప్ుుడప్ుుడు
వెళ్ల దర్ిశంచి వచేువగడు. బాలాంలో చక్తున శివలింగగనిి ఆశరమం లో ప్రతిసిుంచాడు. తాను
సమాధి అయిేార్ోజును అయిదేళలక్ు ముందే ప్రక్టించి, సమాధి నిర్ిమ౦ప్ జేసుక్ొని బరహమరంధరం
దావర్గ ప్గరణవగయ్ువును వదిలేసి 1940లో 90వ ఏట గోవరునగిర్ి ముదు య్ా సగవమి సమాధి
చందారు. శగరవణ శుదు సప్త మి నాడు ఆర్గధనోత్వం చేసత గరు.

24 మౌనసగవమి -1868-1943
బాప్టల తాలూక్గ నూనె వగర్ి ప్గల ం అచుాతుని బాప్నయ్ా, సీతమమలక్ు
20-4-1968 న పిచుయ్ా మయడవ క్ొడుక్ుగగ ప్ుటాుడు. ప్ందిళళ ప్లిల
వగసి

అచుాతుని లక్షమమ నరసయ్ా సుందరమమలు దతత త తీసుక్ొని

శివయ్ాగగ పేరు మార్ిు చదువు చపిుంచారు. క్గమేశవరమమతో పళ్ల
జర్ిగి ఆబాుర్ల శగఖలో ఉదయ ాగం లో క్ొంతక్గలం ఉదయ ాగం చేశగడు.

1943 లో ర్గజమండిర వెళ్ల ధానాం వగాప్గర్ిదగా ర గుమాసగతగిర్ల చేసత ూ,
దేవీ ఉప్గసన మొదలుపటాుడు. ర్గతిరళళళ ప్ుర్గణప్రవచనాలు. హర్ిక్థా
క్గలక్షేప్గలు చేసేవగడు. క్రమంగగ దృష్ిు అంతరుమఖమెై, 1906 లో
ఇలులవదిలేసి గురువు అనేవషణ క్ోసం దివా క్షేతారలు యోగభయములు
దర్ిశసూ
త

దేశగటనం చేశగడు. తిరువనాిమల ై లో శ్రర రమణమహర్ిష

ఆశరమం లో ఒక్ఏడాది గడిప్గడు.
ఉతత ర దేశ య్ాతరలో అచుాతానంద సరసవతీ సగవముల దరశనం
క్లుగగగ ఆయ్న ““శివ చిదా నంద సరసవతి “దీక్షానామం తో సనాాసం
ఇచాురు. గురువు అనుమతితో యోగ సగధన చేసత ూ మళ్ళళ దేశయ్ాతర
చేశగరు. 1908 లో నెమి
ై శగరణాం చేర్ి, అక్ుడ వంద సంవత్ర్గలుగగ
తప్సు్చేసత ుని” వెంక్టాచలం ప్ంతులు”గగర్ిని సేవించి, అనేక్ యోగ
శక్ుతలు సగధించారు దతాతతేరయ్ుని అప్ర్గవతారమెైన శ్రర వగసు
దేవగనంద సరసవతి శుశూ
ర ష చేసి, సమసత శగసగతరలు యోగం లలో
నెైప్ుణాం సగధించారు. సిదు ప్ురుషుల ైన చిదానంద అప్ుటినుంచి
మౌనంగగ ఉంటూ “మౌనసగవమి “గగ పేరు ప్ ందారు. ప్ంచవటి వదు
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గుహలో యోగ సగధన చేశగరు. తర్గవత క్ర్గిటక్ మయక్గంబ్బక్గ క్షేతరం చేర్ి, అక్ుడనుండి మంగులూరుక్ు బయ్లేుర్ి మధాలో చితరక్ూట ప్రవత ప్గరంతం
లోసమాధి లో ఉంటూ అనేక్ అదుాతాలు ప్రదర్ిశంచారు. చివరక్ు తమిళనాడు చేర్ి క్ుర్గతళం వదు సిురప్డి “క్ుర్గతళం మౌనసగవమి “అని పిలువబడా్రు

తమ మఠగలక్ు,మందిర్గలక్ు టరస్ట్ు ఏర్గుటట చేసి 28-12-1943న 75వ ఏట మౌనసగవమి అనంత మౌనం లో క్లిసిప్ో య్ారు. దండాయ్ుధ ప్గణి మందిరం
లో సమాధి చేశగరు. 13-7-1951న సమాధిపై శివ లింగ ప్రతిషు జర్ిగింది. ఆనాడు ఆయ్న దతాతశరమ౦ లో సగుపించిన “సిదు శ
ే వర్ల పీఠం”,ఈ నాటి పీఠగధిప్తి –శ్రర
సిదు శ
ే వర చిదానంద భారతీ సగవమి (ప్ూర్గవశరమంనామం ప్రసగదర్గయ్ క్ులప్తి )ఆధవరాంలో ప్రశసిత ప్ ంది, దేశం లో గ ప్ు అదైవత పీఠంగగ భాసిలల ుతోంది.

25 మున్నందర సగవమి -1876-1961

ఆందర ప్రదేశ చితూ
త రుజిలాల తిరుమల దగా ర సవరణముఖీ నదీ తీరం లో య్లమండా గగరమం లో గగలిమాసి లక్షమణ ర్ెడి్, అనేీరమమ అనే ప్గక్నాటి ర్ెడి్ దంప్తులక్ు
మునిసగవమి ర్ెడి్ 1876లో ప్ుటాుడు. చీర్గల సుబియ్ా అనే భాగవతోతత ముడు అక్షర్గభాాసం చేసి తారక్మంతరం ఉప్దేశించగగ, వావసగయ్ప్నులతో సహా అనిి
ప్నులూ చేసత ూ క్ూడా దీక్షగగ జపించాడు. ఒక్ ర్ోజు సృష్ిు రహసాం భధించాలని ఆలోచన క్లిగి, ఏక్గంతం లో ఉండటం మొదలుపటాుడు. 18వ ఏట చంగమమతో
పళ్ళచేశగరు క్గని దాంప్తాం ప్రమాతమజీవగతమ బంధంగగ ఉనిది

5-1-1925 రక్గతక్షి సంవత్ర ప్ుషాశుదు ఏక్గదశి నాడు మునిసగవమి వరత దీక్షతో తదేక్
ర్గమతారక్నామానిి జపిసత ుంటే శుదు నిర్ివక్లు సమాధి లభించింది. ఆతమదరశనమెై
ప్రప్ంచమంతా ప్రమాతమ సవరూప్ంగగ క్నిపించింది. నిదారహార్గలు మాని 8 నెలలు
బరహామనంద

మగుిడయ్ాాడు.ఒక్

శగరవణ

ప్ౌరణమి

నాడు

వేదవేదా౦త

జాఞని

నార్గయ్ణాచారుాలు, అష్గుక్షర్ల మంతరముప్దేశించి భయ
ర మధాం లోక్త చూడగగ బాహా దృష్ిు
నశించి ఆతమ దృగోాచరమెైంది. మున్నందర సగవమి దీక్షానామమిచిు వేదాంత రహసగాలు
బో ధించాడు. అప్ుటినుచి ఏక్గంత తప్సు్ చేసత ూ, ఆతమశక్తతతో సమసత విషయ్ాలూ
తలుసుక్ొంటూ మహిమల నోి చూప్గడు.నాసిత క్ులను ఆసిత క్ులుగగ మార్గుడు శిషాక్ోటి
పర్ిగింది.
అనుష్గున

వేదాంతి

మున్నందర

సగవమి

జిజాఞసువులక్ు

క్లు

వృక్షమెైన

“బరహమజాఞనామృత సంగరహం “గరంథం ర్గశగరు. ప్ుతూ
త రుతాలూక్గ క్దిర్ి మంగళం లో
ఆశరమమ సగుపించి క్దిర్ి మంగళం మున్నందర సగవమిగగ ప్రసిదు ి చందారు. తన నిర్గాణ
సమయ్ానిి వగరం ర్ోజులు ముందే ప్రక్టించి 18-5-1961 ప్ల వనామ సంవత్ర జేాషు
శుదు ప్ంచమినాడు 85వ ఏట క్ళళళ తరచి భక్ుతలను శిషుాలను ఆశ్రరవదించి మున్న౦దరసగవమి జీవ సమాధి చందారు. ప్రతి ప్ూర్ిణమ నాడు గురుప్ూజ,
వగర్ిషక్ోత్వగలు ఘనంగగ చేసత గరు. ప్రసత ుత పీఠగధిప్తి బరహామనంద భారతీ సగవమి.
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26 యోగగనంద నరసింహ మహర్ిష-1886-1960

ఒంగోలు జిలాల మార్గుప్ురం తాలూక్గ తోక్ప్లిల లో 1886లో సుబాిర్గయ్ుడు ప్ుటాుడు. వీధి బడి లో చదివి, నాటానాటక్గలపై అభిరుచి పర్ిగి, ఒక్నాటక్
సమాజ నటటడయ్ాాడు. ఒక్ వెైషణవ ప్ండితుడు చేరదీసి, ప్ుర్గణ వేదాంత
సగరం వంట బటిుంచి మంతారలు ఉప్దేశించాడు దీక్షతో మంతరం ర్గతిర ప్గలు
చేసత ూ అడవిలోక్త వెళ్ళప్ో య్ాడు.ఒక్ ప్గశగుతా సర్ేవయ్ర్ అతడిక్త
ఉదయ ాగమిచిు, తీర్ిక్ వేళలోల అతడి భక్తత గేయ్ాలువింటూ భక్ుతడైప్ో య్ాడు.
అతడు ఏది చబ్బతే అది జర్ిగేద.ి

ఉదయ ాగ ర్లతాా

వీరర్గఘవ క్షేతరం ఐన తిరువళళళరు వెళ్ల అక్ుడ

నిదారహార్గలు మాని ర్గమనామ జప్ంచేశగడు. దొ ర ఇతడిని మదారస్ట్ క్ు
మార్గుడు.ఒక్ ర్ోజు ఒక్ అవధూత క్నిపించగగ ఆయ్నప్గదాలపై మయడు
ర్ోజులు ప్డిఉండగగ, నాలా వ ర్ోజు దీవి౦చగగ సుబాిర్గయ్ుడి ముఖం
దివా తేజసు్తో వెలిగిప్ో యింది. మంతారలు సిదు ులు యోగగమర్గమలు
వచేుశగయి.

ఆ

దిగంబర

అవధూత

తన

శక్ుతలన్ని

సుబాిర్గయ్ుడిక్తదారప్ో సి,అదృశామయ్ాాడు.
ఎనెినోి అదుాతాలు ల్లలలు ప్రదర్ిశసూ
త క్పిలగిర్ిపై చేర్ి తప్సు్
చేయ్గగ శ్రర లక్షమమ నరసింహ సగవమి ప్రతాక్షమెై ఆలయ్ం క్టు మని క్ోరగగ
క్టిుంచి సగవమిని ప్రతిష్ిుంచి, నితాప్ూజా నరసింహ జయ్ంతి ఉత్వగలు
జర్ిపించారు క్పిలగిర్ి యోగగనంద మహర్ిష. తనను జీవ సమాధి
చేయ్మని శిషుాలక్ు ఆదేశించి తనవగరసునిగగ నార్గయ్ణ దాసును
పీఠగదిప్తిని చేసి 30-12-1960 శగరవర్ి ప్ుషాశుదు తరయోదశి శుక్రవగరం
75 వ ఏట సమాధి సిుతుల ై బరహమ రంధారనిి చేదించుక్ొని యోగగ నంద మహర్ిష
లక్షమమ నరసింహసగవమిలో ఐక్ామయ్ాారు. క్పిలగిర్ి మెటల ప్రక్ు ఈశగనాం లో సమాధి చేశగరు. ఏటాగురుసమార్గధనలు వెైభవంగగ జరుగుతాయి.
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27 లక్షమమక్గంతానంద యోగి -1888-1970

నటటడు గగయ్క్ుడు వెైదుాడు, తిరభాష్గ ప్ండితుడు, యోగి లక్షమమక్గ౦తానందయోగి గుంటూరు జిలాల క్ొతత ర్ెడి్ ప్గల ం గగరమక్రణం చనిం ర్గజు,

క్గమేశవరమమలక్ు 11-1-1888సరవజిత్ ప్ుషాబహుళ తరయోదశి బుధవగరం మయలా నక్షతరం లో జనిమంచాడు గుంటూరు ఎసి క్గలేజిలో మెటిరక్ులేషన్స

ప్గస,ై

18వ ఏట మదారస్ట్ ఇంజన్నర్ింగ్ క్గలేజీలో డారఫ్ట్ు్ మన్స ప్ ర్లక్ష ప్గసై క్ృష్గణ –గుంటూరు ర్ిజర్గవయ్ర్ ప్గరజెక్ు ప్రభుతవ ఉదయ ాగం లో చేర్గడు. తండిర చనిప్ో య్ాడు.
ప్రతియిేటా ఇంటోల జర్ిగే సీతార్గమ క్ళాాణ బాధాత మీద ప్డింది. అధిక్గరులు సలవు ఇవవనందున ర్గజీనామా చేస,ి అనసూయ్మమను పళాళడి, గగరమక్రణీక్ం
వావసగయ్ం సీతార్గముల సేవలో గడిప్గడు. నాటక్గలలో హర్ిశుందర, నల బాహుక్ సగరంగధర నరక్గసుర భీషమ ప్గతరలు ధర్ిసత ూ మంచి పేరు ప్ ందాడు. హిందీ,
సంసుృతాంధారలలో అనేక్ రచనలు చేశగడు. సుశగరవాంగగ గగనం చేసేవగడు. వీణావగదనలో దిటు అనిపించాడు. హర్ిక్థలు, ప్ుర్గణ ప్రవచనాలలో ర్గణించాడు,
ఆయ్ుర్ేవద గరంథాలు చదివి జీరణం చేసుక్ొని ఆయ్ుర్ేవద మందులు తయ్ారు చేసి పేదలక్ు ఉచితం గగ అందించేవగడు.

లక్షమమ క్గంతుని గుణ శ్రలాలు,ఆధాాతిమక్ చింతన గుర్ితంచి
చందర శేఖర్గనంద సరసవతీ సగవమి తమ ఆశరమ సు లం తోట
ఆయ్నక్ు

వదిలేసి

క్గశ్ర

వెళ్ళప్ో య్ారు.

తముమడు

సుబాిర్గవు తో క్లిసి అక్ుడ ఆధాాతిమక్ సగధన చేశగడు.
హఠగతు
త గగ తముమడు చనిప్ో వటం తో విరక్తతక్లిగి, మనసు
విక్లమెై, ఆ ప్రదేశం లో ఆనందాశరమం అనే పేరుతొ మయడు
క్ుటీర్గలు నిర్ిమంచి ఉతత ర భారతయ్ాతరక్ు బయ్లేుర్గడు. క్గశ్రలో
బరహామనంద సరసవతీ సగవమి ఋష్ీక్ేశ్ లో ఆన౦ద యోగి లను
దర్ిశంచి,

యోగ

రహసగాలు

గరహించి,

క్గశ్రమర

మాధవగనందులతో క్లిసి, హిమాలయ్ాలోల తిర్ిగి మళ్ళళ ఇంటిక్త
వచిు ఆనందాశరమం లో శివ లింగం ప్రతిష్ిుంచి రుష్ి వగటిక్గగ
మార్గురు. ఆనందశరమం లోనిఒక్ క్ుటీరం లో భయ గృహం
ఏర్గుటట చేసుక్ొని అక్ుడ ర్ోజుక్ు క్న్నసం అయిదు గంటలు
యోగ

సగధన

చేసేవగరు.

అదుాతాలు

మహిమలు

ప్రదర్ిశంచారు. సేవగక్గర్గాలు సగంఘిక్ సంసురణక్రాక్రమాలు
చేబటాురు.సుమారు 25 గరంథాలు ర్గశగరు. 21-11-1970
సగధారణ సంవత్ర క్గర్లతక్ బహుళ అషు మి శనివగరం 82 వ
ఏట లక్షమమక్గ౦తానంద సగవమి తమ ఆర్గధాదేవత గగయ్తీర
మాత ను హృదయ్ం లో నిలుప్ుక్ొని బరహమెై క్ాం చందారు.
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28 ప్రణవగనంద సగవమి -1888-1969

క్ేరళలో ప్ుటిు క్ృష్గణజిలాల గుడివగడలో సిురప్డి గుడివగడ ప్రణవగనంద సగవమిగగ ఖాాతి ప్ ంది.భారత దేశగనిక్త జాఞన భిక్ష ప్రసగదించిన ఆయ్న క్ేరళ ప్గలాఘట్స లో
ఆలూ
త రు గగరమంలో 15-5-1888 సరవధార్ి వెైశగఖ శుదు చవితి మంగళవగరంజనిమంచారు ప్సితనం లోనే తలి దండురలు గతించారు. గురుక్ులం లో చదివి
ఆధాాతిమక్ భావ సంప్ద ప్ ందారు. మళయ్ాళ సంసుృత తమిళ క్నిడ భాషలు నేర్ిు శ్రర క్ృష్గణనంద అవధూత శిషుాల ై బరహమ విదా గరహించారు. విదాార్ిుగగ
ఉండగగనే బరహమచరాం ప్గటించి తతావనేవషణ చేసి సనాసించాలి అనే క్ోర్ిక్ బల్లయ్ంగగ ఉండేద.ి ప్గద చార్ియిై దేశ సంచారం చేసత ూ, 1917 లో గుడివగడ చేర్గరు.

గుడివగడలో తాతిర్ెడి్ తోట ను తప్ో భయమిగగ చేసుక్ొని నిషుళంక్
నిర్గడంబర జీవితం గడుప్ుతూ దీక్షగగ తప్ో సగధన చేశగరు. సులభంగగ
అందర్ిక్ీ

అరుమయిేటల ట

గహనమెైన వేదాంతానిి

బో ధిసత ూ

మనసులను ఆక్రమించారు. మీర్గీప్ురం ర్గజా దంప్తులు
1936లో ప్రణవగశరమం నిర్ిమంచి

అందర్ి
భక్ుతల ,ై

శంక్ర ప్రతిషు చేసి, నితాా ర్గదనక్ు

తోడుడా్రు. గుడివగడ, ప్ర్ిసర ప్గరంత ప్రజలు “సనాతన హిందూ ధరమ
ప్రబో ధ సంఘం “సగుపించి, సగవమివగర్ితో చాలా చోటల ఆధాాతిమక్ ప్రవచనాలు
చేయించారు. సగవమి ఎవర్ిన్న శిషుాలుగగచేరుుక్ోక్ప్ో వటం ప్రతేాక్త. ఎనోి
జీరణ దేవగలయ్ాలను ఉదు ర్ించారు. విశవహిందూప్ర్ిషత్ క్గరాక్రమాలలో
చురుక్ుగగ ప్గలొానే వగరు. గగ౦ధీసగమరక్ నిధిక్త విర్గళాలు సేక్ర్ించి
అందించారు. హృష్ీక్ేష్ లోని సగవమి శివగనంద దివా జీవన సంఘానిక్త
గుడివగడలో 1930 లో

ఒక్ శగఖను ఏర్గుటట చేశగరు. క్విప్ండిత

నటగగయ్క్ నరతక్ హర్ిదాస భాగవతులను

ఆహావనించి, ఆదర్ించి

సనామనించేవగరు.

ప్రణవగశరమం లో ప్గరతి ఏడాది

సప్గతహ దీక్ష తోప్గటట గణప్తి, దేవీ,

నవర్గతురలు క్ృష్గణషు మి గలతాజయ్ంతి, తాాగర్గజ, విదాారణా జయ్ంతి,
ర్గమానుజ, మధావచారా, జయ్ంతి రమణమహర్ిష జయ్ంతి మొదల ైనవగటిని వెైభవోపేతంగగ నిరవహించేవగరు. దేశమంతా అయ్న పేర్ిట అనేక్ ఆశరమాలు
ఏరుడా్యి. 80వ ఏట క్ూడా నిరంతర ప్ర్ిశరమ చేసేవగరు. 1967 లో అనార్ోగగానిక్త గురయ్ాారు. 1969 మే15 సగయ్ంతరం 3గంటలక్ు 81వ ఏట
ప్రణవగన౦దసగవమి బరహెైమక్ాం చందారు. ఆశరమం ప్రక్ునే సమాధి నిర్ిమంచారు.

29 వెంక్య్ా సగవమి -1887-1982

1887లో నెలల ూరు జిలాల చేజెరల మండలం ఆతమక్ూరుతాలూక్గ, నాగుర్ి వెలలటూరు లో
సో ంప్లిల పిచుమమ, ప౦చ లయ్ానాయ్ుడు క్మమ దంప్తులక్ు వెంక్య్ా సగవమి ప్ుటాుడు.
బాలాం నుంచే అడవులోల ఏక్గంతంగగ తిర్ిగవ
ే గడు.

ష్ిర్్ల సగయిబాబా ఒక్ సగధువు రూప్ం లో వచిు అతడి నాలుక్పై బీఆక్షర్గలు ర్గసి వెళళగగ
అవధూత వెంక్య్ాసగవమి గగ ఆర్గధనలు అందుక్ొనాిడు. గగరమాలు తిరగటం, ప్రతి చోటా
ధుని వెలిగించటం చేసేవగడు. బొ టన వేల
ర ుపై సిర్గ తో అదిు తలల క్గగితం పై ముదరవేసి
ప్రసగదంగగ అందించేవగడు. చడు లక్షణాలునివగర్ిని క్ులహమనులుగగ, సదు
ా ణాలుని
వగర్ిని బారహమణులుగగ భావించేవగడు.
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చేతి సురశతో అనిం ఔషధంగగ మార్ి ర్ోగగలు మానిుంచేది. అతి పేదగగ
జీవిసూ
త ఆశిరతులక్ు సిరులు ఇచేువగడు. తాను

ఎక్ుడిక్ీ ప్ో ననని,

వగర్ిమధానే ఉంటానని, పిలిసేత ప్లుక్ుతానన్న చపేువగడు. 24-8-1982 న
95ఏళళ వయ్సులో అవధూత గ లగమయడి వెంక్య్ా దేహం చాలించారు.
అంతక్ు ముందుర్ోజు “సంప్నితవం, సగధారణతవం, సదు
ా రు సేవ”అని
చాలాసగరుల సగవమి అనటం అందరూ వినాిరు. అదే ఉప్దేశంగగ భావించి
అనుసర్ిసత ునాిరు.

30 నితాానంద సగవమి -1905-1959
ర్గమానుజ మతావలంబుల ైన క్మమ దంప్తులు అప్గుసగవమి నాయ్ుడు, రుక్తమణీ అమామళ్ లక్ు తిరునలేవలి జిలాల క్ోయిల్ ప్టిు లో 2-11-1905 విశగవవసు
క్గర్లతక్ శుదు ప్ంచమి దివతీయ్ సంతానం గగ రంగనాథ సగవమి ప్ుటిు తర్గవత నితాానందసగవమిగగ క్ీర్త ి ప్ ందాడు.ఊర్ిలోనే 8వ క్గలసు వరక్ు చదివి, తలిల ప్ూజలో
చేసే ప్గరణాయ్ామం అభాాసం చేసత ూ ఉంట, ఒక్ ర్ోజు క్లలో ఒక్ సిదు ప్ురుషుడు క్నిపించి తలపై చేయిపటిు ప్గరణాయ్ామం నేర్ిు అదృశామయ్ాాడు. దీక్షగగ
క్ొనసగగించాడు.
విమలానందుని ప్ర్లక్షలలో నెగా ి శిషుాడై,

15వ ఏట తలిల అనుమతితో

సనాసి౦చాడు. రమణమహర్ిష ఆశరమం లో క్ొంతక్గలం గడిపి, మదిుక్ెర లో
విమలానందుని ఆశరమం లో సగవమిక్త శుశూ
ర ష చేసత ూ గలతారహసగాలు
యోగరహసగాలు గరహించాడు. 16 ఏళళళ అక్ుడే ఉండి అనేక్ ప్ర్లక్షలక్ు
తటటుక్ొని చినిసగవమిగగ గుర్ితంప్ుప్ ంది విర్గగి అయ్ాాడు.

గురువు వదిలేసిన ధనుశగశల ఆశరమానిి ఏక్గ౦త వగసంగగ చేసుక్ొని
తప్సు్ చేశగడు. తర్గవత వనముల ప్ ద లో నిర్ిమంచి ఇచిున ఆశరమం
చేర్గడు. శిషుాలనేక్ులేరుడా్రు. 1946 లో బొ లల వరం లో విమలానందుని
నుంచి

సనాాస

దీక్ష

ప్ ంది

నితాానంద

దీక్షానామం

ప్ ందాడు.

అదుాతాల నోి చూపేవగడు. 2-11-1959 విక్గర్ి క్గర్ితక్ శుదు తదియ్
సో మవగరం శవగసనం వేసి, ప్గరణానిి సహసగరరం చేర్ిు, తనను తవరగగ
సమాధి చేయ్మని శిషుాడు శివయ్ాక్ు చప్గురు. వెైదుాలనుపిలిపించి
వెైదాం అందించారు క్గని ఫలితం శూనాం. 30-1-1959 అమావగసానాడు
శిషుాలు,సో దరులు ప్రముఖులు లింగనవగయి క్త బండమలో తీసుక్ు వెళ్ల
జీవ

సమాధి

చేశగరు.

చాలాచోటల

ఆర్గధనోత్వగలు

క్గర్లతక్

అమావగసానాడు ఘనం గగ నిరవహిసత ునాిరు.

సరసభారతి ఉయ్యారు

165

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

31 లింగగల దినెి బరహమసగవమి -1820-1889

తమిళనాడు సేలం జిలాల సదాపేట లో క్ౌ౦డినాస గోతర వెలనాటి వెైదక్
ి బారహమణులునుదురుప్గటి లక్షమమ నరసయ్ా, గునిమమ దంప్తులక్ు 1920 లో నరసయ్ా
ప్ుటాుడు. బాలాం లో సేలం క్ొండపై జర్ిగే లక్షమమ నరసింహసగవమి జయ్ంతి ఉత్వగలు సమార్గధనలక్ు సేిహితులతో క్లిసివెలిల, ఒక్గుహలో ఉనియోగి దయ్క్ు
ప్గతురడై శ్రర లక్షమమ నరసింహ మహా మంతారనిి ఉప్దేశంగగ ప్ ందాడు. ఆయ్న ఉప్దేశించినటట
ల క్ళళళ మయసి తర్ిచేలోప్ు క్గశ్రక్త చేర్ి, అక్ుడే ఆ మంతారనిి దీక్షగగ
జపించాడు. మహిమల నోి చూపి,25 ఏళళక్ే బరహమసగవమిగగ గుర్ితంప్ు ప్ ందాడు.

బరహమసగవమి క్ీర్త ి దేశమంతటా మారుమోగింది. ప్ుషుగిర్ి పీఠగథిప్తి
శ్రరశంక్ర

భారతీ

సగవమి

సగౌరవంగగ

బరహమసగవమిని

ఆహావనించి,

తూగుటటయ్ాాలపై ఊగించి ఇష్గుగోష్ిు జర్ిప్గరు. తొడుగుప్లల అగరహారం లో
బరహమసగవమి ఒక్ బావి తరవివంచి ఆ బావి న్నటిని క్గశ్ర గంగ గగ చప్గురు.
ఇప్ుటిక్ీ జనం గంగగజలంగగ ప్వితరంగగ భావిసగతరు. ఒక్ భక్ుతడు సగవమిని
ప్రమేశవరూప్ంగగ భావించి నిరమల భక్తతతో ప్ూజిసేత

లింగగక్గరం లో

సగక్షాతుర్ించారు.
బరహమ సగవమి 32లక్షమమ నరసింహ సగలగగరమాలను బంగగరు మయతతో సహా
ధర్ించేవగరు అవిచిునింగగ అనిదానాలు జర్ిపేవగరు. క్వులు,ప్ండితులు
క్ృతులు ర్గసి సగవమిక్త అంక్తతమిచాురు. 75ఏళళళ నిండగగనే దేహం
చాలిసుతనిటట
ల ప్రక్టించి 13-10-89 విక్ృతి భాదరప్ద అమావగసా సో మవగరం
బరహమ రంధర ఛేదనం చేసుక్ొని బరహామనందసగవమి బరహెైమక్ాం చందారు. లింగగల
దినెి శివగలయ్ం లో ఆయ్న సమాధి నిర్ిమంచి, దానిపై శివ లింగం ప్రతిష్ిుంచి ఆలయ్ నిర్గమణం చేసి ప్ూజిసుతనాిరు. ఆయ్న గతించి నూర్ేళళళ దాటినా నేటిక్ీ
ఆర్గధనోత్వగలు వెైభవంగగ నిరవహిసత ునాిరు. సగవమి వగర్ి వెండి ప్గదుక్లు,, మేనా దర్గాసనం, చితారసనం రుదారక్షమాల, చితరప్టం దేవగలయ్ం లో
ప్ూజల౦దు క్ొంటటనాియి.

32 లదు గిర్ి ర్గమదాసు -1833-1893
క్రూిలు జిలాల క్ోడుమయరు మండలం హ౦దీరనది ఒడు్న ఉని లదు గిర్ి క్త 30ఏళళ వయ్సులోఉతత ర భారతం నుంచి 1833లో ర్గమదాసు చేర్ి లదు గిర్ి ర్గమ
దాసుగగ ప్రసిదు ి చందాడు. జి౦క్చరమం పై క్ూరుుని తప్సు్ చేసత ూ అవసరమెైతే దానేి క్ప్ుుక్ోనేవగడు. అందర్ిన్న సమానంగగ ఆదర్ించేవగడు. బాధితుల క్సగులు
తీర్ేువగడు.

ఒక్ వర్గషక్గలం లో క్ుంభ వృష్ిు క్ుర్ిసి, క్ొండ చర్ియ్లు విర్ిగి ర్గమదాసు హందీర నదిలో
ప్డి క్ొటటుక్ు ప్ో యి న్నటిలో మునగక్ుండా న్నటిపై తేలుతూ సమాధి నిషు లో క్నిపించి ఆశురాం
క్లిగించాడు. లయ్, హఠ యోగగలు ర్గమ దాససగమిక్త సగవదీనమయ్ాాయి. నిరంతర
ర్గమనామ జప్ం చేసేవగరు. జలసత ంభన విదాలో ఆర్ితేర్గరు. వింత చరాలతో సూచనలతో
ర్గబో యిే ప్రమాదాలు తలియ్ జేసేవగరు. ప్రజలలో శగంతి సుహృదాావం క్లిగించి జాఞనమారా ం
లో నడిపించారు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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తన శర్లర తాాగగనిి 5 నెలల 10ర్ోజులు ముందుగగనే తలియ్జేసి. 60ఏళళళ నిండాక్ ఆరుమాసగలతర్గవత
తన సమాధిని తరచి చూడమని ఆదేశించి 5-12-1893 విజయ్నామ సంవత్ర క్గర్లతక్ బహుళ ఏక్గదశి
గురువగరం దేహం చాలించారు ర్గమదాససగవమి. సగవమి చపిున చోటనే ఊర్ి బయ్ట సమాధి చేశగరు. ఆరు
నెలల తర్గవత సమాధి తరచి చూడగగ, సగవమి నిదరలో ఉనిటేల క్నిపించి, చిరు నవువతో క్ళళళ తరచి మయడు
సగరుల ఓంక్గరం ప్లిక్త క్ళళళ మయసుక్ొని శగశవత సమాధి చందారు. సగవమి సమాధి నేటిక్ీ భక్ుతలక్ు
క్లువృక్షంగగ ఉంటూ మనోభీష్గులను నెరవేరుసోత ంది. మయడేళళ తర్గవత భక్ుతలక్ు క్నిపించి, తన సమాధిపై
మందిరం నిర్ిమంచమని ఆదేశించగగ, ఆలయ్ నిర్గమణం చేశగరు. ప్రతియిేటా క్గర్లతక్ బహుళ ఏక్గదశి దావదశి
నాడు ఆర్గధనోత్వగలు ఘనం గగ చేసత గరు. మాజీ ముఖామంతిర శ్రర క్ోటల విజయ్ భాసుర ర్ెడి్ సగవమివగర్ిక్త
వెండి రథం చేయించి 1953 లో సమర్ిుంచారు. అప్ుటినుంచీ రథయ త్వంక్ూడా వెైభవంగగ చేసత ునాిరు.
ఆప్గరంత ప్రజలు సగవమిపేరునే తమపిలలలక్ు పటటుక్ొంటారు.

33 యోగి ర్గజు -మాదిర్గజు వెంక్ట అప్గుర్గవు -1859-1935
క్వి ర్గజు, ర్గజయోగి మాది ర్గజు వెంక్ట అప్గుర్గవు గుంటూరు జిలాల మునుమాక్ లో క్గశాప్స గోతీరక్ుల ైన నియోగి బారహమణ భక్ుతలు, నిష్గు గర్ిషు ులు
వెంక్మాంబ, లక్షమమ నార్గయ్ణ దంప్తులక్ు 23-7-1859 సిదు ార్ిు నామ సంవత్ర ఆష్గఢ బహుళ అషు మి శనివగరం జనిమంచాడు. ఉప్నయ్నం జర్ిగి తొమిమదవ
ఏటనే వేదాధాయ్నం మొదలు పటాుడు. 18వయిేత తండిర చనిప్ో వటం తో, ఖమమం క్ోరుులో వగది, ప్రతి వగదులక్ు తలుగు,ఉరూ
ు భాషలలో క్గగితాలు ర్గసిసత ూ,
వచేు క్ొదిు ఆదాయ్ంతో జీవితం గడిప్గడు. తర్గవత చి౦తిర్ేల ప్ో స్ట్ు మాసు ర్ గగ ఉదయ ాగం వసేత చేర్గడు. అక్ుడ వేదాంత విదాా విశగరదుడు ర్గళళబండి నరసింహ
శగసిత ి గగర్ి తో ప్ర్ిచయ్మె,ై వేదాంత గరంథాలు అధాయ్నం చేసత ూ, చరులు చేసేవగడు. ఉదయ ాగం లో అక్గరణం గగ నిందక్ు గుర్ెై, విచారణలో తాను నిర్ోుష్ి అని
రుజువు అయినా క్ూడా,విరక్తత చంది, తలిల ని మేనమామ ఇంటిక్త ప్ంపేశగడు.
నరసింహ శగసిత ి గగర్ితో క్లిసి అప్గుర్గవు హెైదర్గబాద్ వెళ్ల, అక్ుడ “పీలు ానా శంక్ర ప్రభు “ను దర్ిశంచగగ, ఆయ్న ప్ంచ ముదరలు, అష్గుంగ యోగం బో ధించి,
శ్రరశైలం లో నిరీన ప్రదేశం లో సగధన చేయ్మని ఆదేశించాడు. శ్రర శ్రలం చేసి శ్రర భరమర్గంబా, మలిల క్గరుీనులను దర్ిశంచి, నిరీన ప్రదేశం లో తప్సు్ చేశగడు.
క్ొంతక్గలం గడిచాక్ పీలు ానా ప్రభువు అప్గుర్గవు ను పిలిపించి, ఆహారం తినమని చపిు “అచల జాఞనం “బో ధించారు. తిరవిధ దీక్షలు, తిరవిధ ప్రసగదాలు
అనుగరహించి, జీవ బరహెైమక్ా సంధానం చేశగరు. దావదశ్ర, ష్ో డశ్ర మంతోరప్ దేశం చేసి, ప్ునరీనమ లేని మారా ం చూపించారు. సనాాసం వదు న్న, ర్గజయోగమే
మారా మని బో ధించి, పళ్ల చేసుక్ొని, సంసగరం చేసత ూ తలిల క్త సంతోషం క్లిగించమని హితవు చప్గురు. అలాగే ఇంటిక్త వెళ్ల వివగహం చేసుక్ొని, మళ్ళళ శంక్ర ప్రభు
గగర్ిని క్లిశగడు. ఇంటి పేరును మాధవ ర్గజుగగ, పేరును వెంక్టేశవర దాసుగగ మారుుక్ోమనాిరు. అప్ుటినుంచి మాదిర్గజు వెంక్ట అప్గుర్గవు మాధవర్గజు
వెంక్టేశవర దాసుగగ పిలువబడా్డు.
శంక్ర ప్రభు సిఫగరు్ చేసి ర్ెవినుా ఇనె్ెక్ుర్ ఉదయ ాగం ఇపిుంచారు వెంక్ట దాసుక్ు. ఖమమం లోనే ఉంటూ ఉదయ ాగం చేశగడు. తన ఆధాాతిమక్ ప్రగతిక్త ఉదయ ాగం
అడ్ ంక్తగగ ఉందని భావించి వదిలేస,ి చక్ ప్ో స్ట్ు లో” క్ర్ోడిా ర్ల మాసు ర్” గగ చేర్ి, క్రమంగగ ప్దయ నితులు ప్ ందుతూ, తిర్ిగి చింతిర్ేల చేర్గడు. క్ొనాిళళక్ు ఈ
ఉదయ ాగమయ వదిలేసి గురు సనిిధి చేర్గడు.
శంక్ర ప్రభు క్టాక్షించి “ప్ర్ిప్ూరణ జాఞనానంద దేశిక్ “అనే సగరుక్ బ్బరుదు ప్రదానం చేసి మంతరం దీక్ష ఇచేు అధిక్గరం క్లిగించారు అప్గుర్గవు క్ు. 1900 లో
క్ూతురు పళ్ల చేసి “భాక్గతనంద సగగరం “అనే గరంథం రచించాడు. శిషా బృందం పర్ిగగరు. వేమవరం లో సిురప్డి సహజక్వి అప్గుర్గవు, “జాఞనామృతం “,”సీతా
క్లాాణం “ప్ుసత క్గలు అనేక్ భక్ీత వేదాంత గరంథాలు ర్గశగడు. అదుాతాలు, మహిమలు ప్రదర్ిశంచేవగడు.క్ొంతక్గలం తర్గవత ప్క్షవగతం వచిు తగిాంది. 27-81935 య్ువ నామ సంవత్ర శగరవణ బహుళ అమావగసా మంగళవగరం సగయ్ంతరం 4గంటలక్ు76వ ఏట క్వి ర్గజు యోగిర్గజు మాదిర్గజు వెంక్ట అప్గుర్గవు
సహసగరరం చేదించుక్ొని బరహెైమక్ాం చందారు. అప్ుటినుండమ నవర్గతిర ఉత్వగలు భవగన్న చందర శేఖర క్లాాణం, శ్రరవగర్ి ఆర్గధనోత్వగలు నిరంతరం వెైభవంగగ
జరుగుతునాియి.

34 పేరంటప్లిల బాలానంద సగవమి -1900-1976
క్ేరళ ర్గజక్ుటటంబం లో బాలానంద సగవమి 1900 లో జనిమఛి ఉండవచుు నని భావిసగతరు. ఎప్ుుడూ ఏక్గగరతా సగధనలో ఉండటం వలన విశవ మాతసగక్షాతాురం
ప్ ందారు. వివేక్గన౦దసగవమి రచించిన “మెై మాసు ర్్ “ప్ుసత క్ం చదివి,దివగానుభయతి సగధించాలనే లక్షాం తో ఏక్గగరతతో భగవత్ దరశనం క్ోసం ప్ర్ితపింఛి, ప్ర్ి
వగరజక్ుల ై దేశ సంచారం చేశగరు. 1925 లో ప్ో చవరం ప్గరంతంలో ఒక్ ర్ోజు ర్గతిరనిదిరసత ుని ఆయ్నను ఆజానుబాహువెైన ఒక్ శగామలాంగి తనతో, పదు పదు
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చటట
ల , ప్ దలు డొంక్లు ఉని చోటటక్ు తీసుక్ు వెళ్ల వదిలేసి అంతర్గున మెైంది. తలాలర్ి లేచి చూసేసర్ిక్స
త గవమిక్త ప్గనవటు ం తో ఉని శివలింగం క్నిపించింది.
ప్రక్ునే ఉని సలయిేటిలో సగినం చేస,ి లింగగనిక్త అభి ష్ేక్ం చేసి, అక్ుడే ఆశరమం నిర్ిమంచి క్ొంతక్గలం తప్సు్ చేశగరు.

తర్గవత భదారచలం వెళ్ల అక్ుడి శివగలయ్ం లో నాలుగు నెలలు మౌనంగగ
తప్సు్

చేశగరు

అనేక్

సగరుల

దివగానుభయతి,

శబు

బరహామను

భయతి

క్లిగగయి.క్ూనవరం దగా ర మందారం లో శ్రర ర్గమక్ృషణ ప్రమహంస సశర్లరంగగ
ప్రతాక్షమెై, అనేక్ వేదాంత ర్గజక్ీయ్,వేదక్గలం నాటి సమసగమాజిక్ ఆదర్గశలు,
ధర్గమలు బో ధించారు. అదే ఆదేశంగగ భావి౦చి పేరంటప్లిల చేర్ి అక్ుడ ఆశరమం
నిర్ిమంచుక్ొని, సగవమి ఆ ఆదర్గశలను ప్రచారం చేసత ూ సమాజ అభుానితిక్త క్ృష్ి
చేయ్టం ప్గరరంభించారు. ఆశరమం లో శ్రర ర్గమక్ృషణ ప్రమహంస శ్రర ర్గమతీరుుల
చితర ప్టాలను పటిు నితా ప్ూజ చేసేవగరు.
పేరంటప్లిల ఆశరమానిక్త “శ్రర ర్గమ క్ృషణ ముని వగటం “అంటారు. 12సూతారలతో
ఆశరమ నియ్మావళ్ రూప్ ందించారు బాలాసగవమి. క్ొంతక్గలం ఆశరమ౦
వదిలేస,ి పైన ఉని క్ొండపై చిని క్ుటీరం ఏర్గుటట చేసుక్ొని ధుని వెలిగించి
తప్సు్ చేశగరు.

శ్రర క్ృషు
ణ ని

దివా దరశనం లభించి౦ది. ఇంగలలష్ భాషలో

అరడజను ఆధాాతిమక్ గరంథాలు ర్గశగరు. సగవతంతరయ ఉదామానిక్త తోడుడా్రు.
దీన జనులక్ు చేయ్యత క్లిగించారు. సమాజాభి వృదిుక్త తోడుడా్రు. 15-11976ర్గక్షస నామ సంవత్ర ప్ుషా శుదు తరయోదశి గురువగరం ఉదయ్ం
4గంటలక్ు 76 వ ఏట బాలసగవమి చైతనాం విశవ చైతనాం లో ల్లనమెైంది.
మర్గిడు పేరంటప్లిల లో సమాధి చేశగరు. భక్తతయోగి క్రమయోగియిై, ప్రక్ృతిని
సేవించే ప్రక్ృతి యోగియి,ై జాఞనయోగియి,ై బాలయోగి విశవచైతనాం లో
ల్లనమయ్ాారు. ఏటా అక్ుడ ఆర్గధనోత్వగలు జరుగుతాయి.

35 అనుభవ యోగి -నితాానందసగవమి -1893-1965

క్డప్జిలాల ప్ దుుటూరు తాలూక్గ ప్రల ప్గడు లో బీర్ెడు ి చిని చనాిర్ెడి్ అనే పేద క్రషక్ దంప్తులక్ు ఐదవ సంతానంగగ బాల వెంక్ట సుబాిర్ెడి్ 1893 డిసంబర్
లో విజయ్ మారా శిరమాసం లో ప్ుటాుడు. బాలాం లోనే తలి దండురలు చనిప్ో తే పదు జొనివరం వెళ్ల సంసుృతాంధర సగహితాాలు బాగగ నేర్గుడు. 16వయిేట ఈ
ర్ెండుభాషలోల క్వితవమయ ర్గశగడు. ప్ర్గప్ర విదాలు గణిత సూతారలు శుర్ిు సూతారలు భయమి క్ొలతలు, క్రణీక్ం నేర్గుడు 1914 లో ర్గయ్చోటిలో ఉప్గధాాయ్
శిక్షణ ప్ూర్ిత చేసి పదు జొనివరం లో ఉప్గధాాయ్ుడుగగ చేర్గడు. సతాానేవషణపై దృష్ిు మరలి, ఆళల గడ్ తాలూక్గ ర్గంప్లిల లో రంగగర్ెడి్ అనే సతుురుషుని చేర్ి,
శిషుాడ,ై సనాాస దీక్ష, నితాానంద సగవమి అనే ఆశరమ నామం ప్ ందాడు.అష్గుంగ యోగం మొదల ైనవి గురువు వదు నేర్గుడు. 1925 నుండి తీవర తప్ో దీక్షలో
ఉంటూ “విశవం భర్లయ్ “ శ్రరమనాిర్గయ్ణ శగసత ి శరణాగతి, ర్గమనామం, జానక్ీ ర్గమ శతక్ం, నార్గయ్ణ సత వం, శతప్తరం ప్ుతర హితబో ధిని వంటి గరంథా ల నోి
ర్గశగడు.
ప్ ర దుుటూరులో ఒక్ భక్ుతని ఇంటోల 17-2-1965 తలల వగరు ఝామున 4గంటలక్ు 72వ ఏట చనిప్ో య్ాడు నితాానందసగవమి.ఆయ్నక్ోర్ిక్ పై శవగనిి దహనం
చేస,ి క్ుందూ నదిలో చితాభసమం క్లిప్గరు. మహిమలు వగెర్
ై గ చూపేవగడు క్గదు. అనుష్గున వేదాంతం బో ధిసత ూ అనుభవ యోగిగగ గడిప్గడు.

36 ర్ేప్లల చినిమమ -1887-1963
గుంటూరు జిలాల ర్ేప్లల తాలూక్గ గ ర్ిగ ప్ూడిలో ర్ేప్లల లక్షమయ్ా, శగయ్మమ క్గప్ు దంప్తులక్ు చివర్ి సంతానం మాచమమ.14వ ఏట గర్ిగప్గటి గోవిందయ్ా తో
పళ్ల జర్ిగింది. అతత వగర్ి ఊర్ిలో బొ బిరల ంక్ లక్షమమ దేవమమ యోగినితో ప్ర్ిచయ్మెైంది. ఏడుగురు సంతానానిి క్ని, ప్రమేశవర సగక్షాతాురం ప్ ందిన మాచమమక్ు
ఎనిమిదవ బ్బడ్ ప్ుటాుక్ భరత పై పితృభావం భరత క్ు ఆమె పై మాతృ భావం ఏరుడా్యి. మాచమమమహాతుమర్గలని లోక్ం గరహించింది.
మంగళ సూతరం వదిలేసి మాచమమ 12ఏళళళ మౌన దీక్ష ప్ూని 7ఏళళళ మాటాలడి మళ్ళళ 5ఏళళళ మౌనంగగ ఉనిది. నలూ
ల రుప్గల ం బొ బిరల ంక్, గ ర్ిగప్ూడి
గగరమాలోల ఎందర్ిక్ో వగాధులు నయ్ం చేసత ూ 7ఏళళళ అనిం తినక్ు౦డా ఒక్ నిమమతొన, క్ొదిుగగ సో డా న్నరు తాగుతూ గడిపంి ది. గగంధీజీ ఆమెను దర్ిశంచి
ప్రభావితుడై ఆమె బో ధలు అందరూప్గటించాలని “య్౦గ్ ఇండియ్ా “ప్తిరక్లో ర్గశగడు. ర్ేప్లల లో సిురప్డి ర్ేప్లల చినిమమగగ ప్రసిదు ి చంది౦ది. ర్ేప్లల బావగజీ
పేటలో భక్ుతడు క్టిుంచిన క్ుటీరం లో ఉంటూ, టైఫగయిడ్ జవరం వచిు దురుమఖి మారా శిరశుదు ప్ంచమి 12-5-1956 సగయ్ంతరం 4గంటలక్ు, 76వ ఏట చినిమమ
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ప్రమప్దించింది. మర్గిడు ర్గతిర సమాధి చేశగరు. భక్ుతలక్ు, ముముక్షువులక్ు అది గ ప్ు య్ాతారసు లమెైంది. ఒక్ు మెతుక్ు క్ూడా వృధా చేయ్వదు న్న, న్నరు
క్ూడా అనవసరంగగ వగడవదు న్న, అనిి వృతు
త ల ర్గహితామే జనమర్గహితామన్న చినిమమ ఉదయ ిధ.

మంచి బది?
స ప్రమాతమ భావంబు క్లవగర్ి ప్జీ ను
ప్డియ్ుండుటే న్నక్ు ప్గడియ్గును
ప్రమాతమ భావంబు క్లవగర్ిక్తంజేయ్ు
సేవయిే సర్ియ్గు సేవయ్గును
ప్రమాతమ భావంబు క్లవగర్ిక్తంబటటు
ఫలములే సర్ియ్గు ఫలమునిచుు
ప్రమాతమ భావంబు క్లవగర్ిక్తంజేయ్ు
దానమే సతాుతరదానమగును
తే। _ చేతయిే గలతయ్గు మాట సతామనుచు
చప్ుగలిగిన య్టిు య్ా గ ప్ువగర్ి
ప్లుమలాలక్తంచియ్ు న్నవు ప్రమ ఆతమ
దరశనంబైన జాఞనుల దర్ినిజేరు.

37 సిు త ప్రజుఞర్గలు పిర్గటల ర్గమలక్షమమమయోగిని -1882-1969

ప్లాిటి సీమలో ప్లిల క్ుంత గగరమానిక్త చందినశ్రరర్గమభక్ుతల ైన క్ంభంప్గటి వెంక్టప్ుయ్ా బుచుమమ

బారహమణ దంప్తులక్ు 12-4-1882చితరభాను

చైతరబహుళనవమి బుధవగరం క్ృష్గణజిలాల జుజూీరులో మేనమామ ఇంటోల ర్గమలక్షమమమ ప్ుటిుంది.చినిప్ుుడే పదు బాలశిక్ష ర్గమాయ్ణ భాగవతాలు చదివింది.
ఆధాాతమ ర్గమ క్ీరతనలు ర్గమదాసుక్ీరతనలు తండిర వదు నేర్ిుప్గడేది. 8వ ఏట ముక్గతయలక్ు చందినపిర్గటల మృతుాంజయ్ శగసిత ి తో పళ్ల జర్ిగింది.
నలుగురుక్ొడుక్ులు అయిదుగురు క్ుమార్ెతలు ప్ుటాురు. ఇంత పదు సంసగరం ఈదుతూ క్ూడా ఆమె యోగిని అయింది
అనాధలక్ుసేవ, సంసగరం లో మునిగితేలే సీత ల
ి క్ు మారా దరశనం చేయ్ాలనిపించి, జనమ సగఫలాంక్లిగించాలని తలంప్ు క్లిగి ర్గతిరళళళ అతాతమామా
నిదరప్ో య్ాక్ ధాానం, యోగ సగధనా చేసద
ే ి. ఒక్ర్ోజు ధాానం లో మనసు అంతరుమఖమెై సమాధి సిుతి ప్ ందింది. తోటి సీత ల
ి క్ూ భక్తతవెైర్గగగాలు,యోగ రహసగాలు
బో ధించేద.ి 1932 లో భరత తో క్లిసి హనుమక్ొండ వెళ్ళంది. అక్ుడి వగరు ఆమె ప్రతిభగుర్ితంచి ఆదంప్తులక్ు ఒక్ ఇలుల సమక్ూర్ిు అక్ుడే ఉండమని క్ోర్గరు.
ఆ ఇంటిక్త “సచిుదానంద ఆశరమం “ అని పేరుపటిు సత్ంగం దేవతారున తప్ో ధాానాలక్ు ఉప్యోగించారు దంప్తులు.
క్ొడుక్ు చదువుక్ోసం క్గక్తనాడలో ఆమె ఉంటే, ఎందర్ో బాధితులక్ు మనశగశంతి క్లిగించింది. 7-1-1933 న భరత మరణించాడు. 1938లోక్గక్తనాడ లో పదు
ఆశరమం సగుపించి పేద విదాారుులక్ు ఉచిత భోజనాలు ఏర్గుటట చేయించింది. అనాధలక్ు ఆవగసం సత్ంగగనిక్త మందిరం క్టిుంచింది. హెైదర్గబాద్ లో భక్ుతలు
ఆశరమ౦ నిర్ిమంచారు. ఈమయడు ఆశరమాలలో జీవిత శేష్గనిి సేవలో గడిపింది. 87వ ఏట 4-1-1969 క్ీలక్ ప్ుషాబహుళ ప్గడామి శనివగరం నాడు శ్రరర్గమ
చందురని చరణార వి౦దాలను ను చేర్ింది నిర్గడంబరయోగిని ర్గమలక్షమమమ. మయడు ఆశరమాలలో ఆర్గధనలు ఘనంగగ జరుగుతాయి. ఆశరమ వగర్ిషక్ోత్వగలు
శరనివ ర్గతురలు సీతార్గమక్లాాణం వెైభవంగగ చేసత గరు. క్గక్తనాడ ఆశరమం ప్రభుతవ ఆధీనంలో ఉంది.

38 ప్గక్ల ప్గటి గురువులు -1911-1970

ప్గోజి ముండూరు అగరహారం లో దామర్గజు గంగర్గజు వెంక్మమ ఆరువేల నియోగి దంప్తులక్ు మయడవ సంతానంగగ వెంక్టారమయ్ా 1911 లో ప్ుటాుడు.ఆరు
నెలల వయ్సులో తలిల , 9వ ఏట తండమర చనిప్ో య్ారు.8వ తరగతి చదువుతూ డాంబ్బక్గక్గచారులను సంసుర్ించే ప్రయ్తిం చేశగడు. అసగధారణ గరహణ
ధాణలతో అందర్లి మెపిుంచాడు.గగరప్గటి ప్ులల య్ా అనే క్మమ భయసగవమి చేరదీసి గౌరవంగగ “బాబుగగరూ “అని సంబో ధి౦చేవగడు. అదే సగరుక్మెై అందరూ
అలానే పిలిచేవగరు. ఏలూరులోటిక్ెట్స లేక్ుండా క్లక్తాత ర్ెైలు ఎక్తుతే నర్ల్ప్టింలో టిక్ెట్స క్ల క్ుర్ దించేశగడు.అక్ుడదిగి బీళళళ క్ొండలు క్ోనలు తిరుగుతూ,
బొ బ్బిలి దగా ర క్లువర్గయి చేర్ి, అక్ుడ బరహమర్ిష క్గవాక్ంఠ గణప్తి ముని ని సేవించి ఎనోి విదాలు నేర్గుడు. నిషు గగ గగయ్తీర జప్ం చేసి మంతరం సిదు ుడయ్ాాడు.
ఆయ్నది క్ంప్ూాటర్ మేధసు్. ఒక్ర్ోజు అక్సగమతు
త గగ క్లువర్గయి వదిలేసి, అరణాాలు క్షేతారలు నదీ తీర్గలు యోగభయములు, టిబట్స బర్గమ, రంగయన్స సిలోన్స
అడవులోల సుందర దృశగాలు చూసూ
త ప్ులక్తసత ూ గడిప్గడు. ఇతిహాస, ప్ుర్గణ జయాతిష, మంతరం మయలిక్గ వెైదా ప్గక్ శగసగతరలలో నిష్గణతుడయ్ాాడు. ఎందర్ెందర్ో
మహా యోగులను దర్ిశంచాడు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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1930-31 లో మళ్ళళ నర్ల్ప్టిం చేర్ి లంబసింగి ఆశరమ౦ లో సిురప్డా్డు.
క్సరల ప్ూడిలో ఒక్ భజన సమాజం ఏర్గుటట చేసి, ఏజెన్న్ అడవులలో
ఆటవిక్ులక్ు లౌక్తక్ ప్గరమార్ిుక్ విషయ్ాలు బో ధిసత ూ చాలా ఆశరమాలు
సగుపించాడు. భక్ుతలు ప్గక్లప్గడులో ఒక్ ఆశరమం నిర్ిమంచి ఇచాురు.
ఇందులో నిర్గహారం గగ చాలానెలలు క్ఠోర తప్సు్ చేశగడు. జయ్ప్ురం
మహార్గజు బాబుగగర్ిని ఆసగున క్వీశవరుని చేశగరు. ఆటవిక్ులక్ు
భక్తతప్రప్తు
త లు నేర్ిు వగర్ి ఆర్గధాదైవంగగ ఉని బాబుగగరు 6-3-1970
సౌమా మాఘ బహుళ చతురుశి శుక్రవగరం మహాశివర్గతిర ప్రవదినాన 59
ఏళళక్ే లింగోదివ సమయ్ం లో సిదు ాసనం లో క్ూరుుని ర్గమనామ జప్ం
మయడు సగరుల చేసి ర్గమునిలో ఐక్ామయ్ాారు.

39 అవధూత -ర్గమ చందర మాలిక్ బాబా -1910-1990

క్రూిలు జిలాల దయర ణాచలం లో 1960 లో చేర్ి, నితాానిదానం తో అందర్ి ఆక్లి తీర్ిు, విభయతితో ఆదివగాధులను నయ్ం చేసి అందర్ిన్న సమానంగగ ఆదర్ించి
దయర ణాచల ప్ర్ిసర్గలోల ఆర్గధుాడయ్ాాడు అవధూత ర్గమ చందరమాలిక్. తనపేరు ర్గం చందర్ అన్న తనుప్ుటిుంది బదర్ల నాథ్ అన్న మాతరమె చప్గురు. దయర ణాచలం
చేర్ేటప్ుటిక్త ఆయ్నవయ్సు 50క్నుక్ 1910 లో ప్ుటిునటట
ల భావించారు. చాక్తర్ేవు వెనక్ మర్ిర చటటుక్తంద ధాానం చేసత ూ క్నిపించారు. ర్ేయింబవళళళ ధుని
వెలుగుతూనే ఉంచేవగరు. ఆబయడిదనే ప్రసగదంగగ ఇచేువగరు. వింత ల్లలలు ప్రదర్ిశంచేవగరు. చిని చిటాులతో వగాధులు నయ్ం చేసేవగరు. డబుి ఖరుు చేసి
ష్ిర్్ల వెళళళవగర్ిని మందలించేవగరు. దయర ణాచలం మాణిక్ బాబాగగ ప్రసిదు ప్
ి ందారు.

20ర్ోజులముందే శర్లరతాాగం విషయ్ం చపిు, 27-2-1990
శుక్ల ఫగలుాణ శుదు విదియ్ మంగళవగరం ఉదయ్ం అవధూత
ర్గమ చందరమాలిక్ బాబా 80వ ఏట శర్లరం చాలించారు. ఆయ్న
తప్సు్ చేసిన మర్ిర చటటుక్తంద సమాధి చేసి, 20-4-1992 న
మందిరం నిర్ిమంచి విగరహ ప్రతిషు చేసి నితాప్ూజలు చేసత ునాిరు.
మాఘబహుళ విదియ్నుంచి అయిదుర్ోజులు ఆర్గధనోత్వగలు
జరుప్ుతారు

వెైభవంగగ.

సమాదినుంచే

భక్ుతల

క్ోర్ిక్లు

తీరుసగతరుబాబా అని నముమతారు.

40 ప్శివేదల ప్రజఞ ానంద సగవమి -1903-1983
ప్గోజి ప్గలక్ొలుల దగా ర చింతప్లిల లో వగరణాసి ర్గమక్ృషణ య్ా మహాలక్షమమమ దంప్తుల ర్ెండవ క్ుమారుడుగగ 7-10-1903 శోభక్ృత్ ఆశవయ్ుజ బహుళ
ప్గడామి బుధవగరం వెంక్టప్ుయ్ా ప్ుటాుడు.

సరసభారతి ఉయ్యారు

ర్గమభక్తతఅలవగటై చదువుతో ప్గటట సోత తారలు క్ీరతనలు నేర్ిు ప్గడేవగడు. సగవతంతోరదామమం లో దేశభక్తత

170

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

బో ధించేవగడు. బరహమచరాం అప్క్గవహారం గగయ్తీర జప్ం, ప్రణవోప్గసన, ప్గరణాయ్ామం యోగగసనాలు క్ుండలిన్న యోగ సగధన చేశగడు. భగవదీా త, ప్ంచదశి
సీతార్గమంజనేయ్ం చదివి జీరణం చేసుక్ొనాిడు. 1922 లో తణుక్ు జాతీయ్ ప్గఠశగలలో హిందీ ప్ండిట్స చేర్,ి హర్ిజనబాలల హాసు ల్ నిరవహణ క్ూడా చేసేవగడు.
సవర్గజాం క్ోసం ప్ని చేశగడు.

1924లో గ రగనమయడి వచిు సగవమి జాఞనానంద వదు సనాాస దీక్ష,
ప్రజఞ ానంద నామం ప్ ందాడు. ఉతత ర దేశ య్ాతర చేసి ఉతత రక్గశి చేర్గడు.
1932 నుంచి ప్దేళళళ చాలా చోటల తీవర తప్సు్ చేసి, 1934 లో నండూరు
చేర్ి మౌనధాానంలో ఉంటూనండూర్ి సగవమిగగ ప్రసిదు ి చందారు ప్రజఞ ానంద.
1936 లో నాసిక్గ తరయ్ంబక్ం దర్ిశంచి, హర్ిదావరం వెళ్ల అనేక్చోటల తప్సు్
చేసి లక్షమమ వనం సహసరధార చక్రతీరుం దర్ిశంచి, తీరు విధులు నిరవహించి,
చందర, సూరా విషు
ణ క్ుండాలమీదుగగ సవర్గార్ోహణ ప్రవతం చేర్గరు. అక్ుడ
తప్సు్ ఫలించి దివగానుగరహం లభించింది. బదర్ి వెళ్ల, 1937 నుంచి
ర్ెండేళళళ అనేక్ చోటల తతోవప్దేశం చేశగరు. 1939 లో క్ొవూవరు దగా ర
ప్శివేదల లో చిదానంద ఆశరమం నిర్ిమంచుక్ొని తప్సు్ చేశగరు.

1940 నుండి 42 వరక్ు తిరుమల వెక్
ై ుంఠ తీరు గుహలో ఏక్గంతంగగ తప్సు్ చేసి, మళ్ళళ ప్ష్ి వేదుల ఆశరమం చేర్ి,గోదార్ి వరదబాధితులక్ు అనిసంతరుణ
వెైదాం, నివగస ఏర్గుటట
ల చేసి ప్శివేదల ప్రజఞ ానందసగవమిగగ ప్రసిదు ి క్ెక్గురు. బాల వితంతువులక్ు మళ్ళళ వివగహం చేసిన సంసురత . ప్టిషుమెైన గగరమ సంఘాలు
ఏర్గుటట చేసి గగరమ రక్షణక్ు తోడుడా్రు. వేలాది శిషుాలేరుడా్రు. 14-9-1983 రుధిర్ోదాార్ి భాదరప్ద శుదు అషు మి బుధవగరం ఉదయ్ం 11.45గంటలక్ు
ప్రజఞ ానందసగవమి 80వ ఏట బరహెైమక్ాం చందారు. చిదానందాశరమ గోశగలలో సమాధి చేశగరు. ఆర్గధన, జయ్ంతి ఉత్వగలు ఘనంగగ చేసత ునాిరు.

41 ప్దమశ్రర ప్రణవగ నంద సగవమి – 1896-1989
తూగోజి క్ొతత పేట మండలం మండప్లిల దగా ర ఏనుగుల మహల్ లో భారదావజస గోతీరక్ తలగగణా వెైదిక్ బారహమణ క్ుటటంబం లో క్నక్దండి విశవప్తి శగసిత ,ి సీతమమ
దంప్తుల మొదటి క్ుమారుడుగగ 14-1-1896 దురుమఖి మాఘ శుదు ప్గడామి నాడు
వెంక్ట సో మయ్ాజులు ప్ుటాుడు. ఎంఏప్గసై సగవతంతోరదామం లో చేరదలచి,
ప్ంజాబ్ లోని లాహో ర్ లోఉని లాలాలజప్తిర్గయ్ సగుపించిన డిఎవి క్గలేజీలో
చేర్ి 1919 లో డిగలర ప్ ంది,వగయ్వా ర్ెైలేవలో అక్ౌంట్స్ ఆఫీసర్ గగ ప్నిచేసి,
1920-26 మధా ప్గోజి క్గంగెరస్ట్ హర్ిజన సంక్షేమం ఖదు రు శగఖలో
సేవలందించి, సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామం లో క్గర్గగగర శిక్ష అనుభవించాడు.
1927 లో హిమాలయ్ాలోల తిరుగుతూ సగవమి జాఞనానంద వదు దీక్ష,
ప్రణవగనంద నామం ప్ ందాడు. హిమాలయ్ాలోల క్ఠిన తప్సు్ చేసి హఠయోగ
ర్గజయోగ ఖేచర ముదరలు సగధించి యోగం లో ఉనితసగుయి ప్ ందారు.
భగవదీా త క్ు “జాఞన దీపిక్ “వగాఖాానం ర్గసి గురువు సగవమి జాఞనానందక్ు 295-1928 న అంక్తతమిచాురు. అమరనాద్ గుహలో 15 ర్ోజులు ఏక్గంతవగసం
చేస,ి మానససర్ోవర క్ెైలాసప్రవత, ప్శిుమ టిబట్స బౌదాుర్గమమాలలో తప్సు్
చేశగరు. హిమాలయ్ాలలొ 25 చాతుర్గమసాదీక్ష నిరవహించి ఘన ప్రతిషు
ప్ ందారు. క్ెైలాస ప్రవతానిి 36 సగరుల, మానస సర్ోవర్గనిి 33సగరుల ప్రదక్షిణ
చేసి ర్ిక్గర్్ నెలక్ొలాురు. భయ ఉప్ర్ితలానిక్ీ భయగరాసంబంధిత ప్ర్ిశోధనలు
చేశగరు. దేశ సంసుృతీ చర్ితర ర్గజక్ీయ్ాలక్ు అసమాననిష్గుమ సేవ చేశగరు.
1929 లో అమరనాథ్ గుహలో 15 ర్ోజులుండి, శివ ప్గరవతి గణేశ లింగగలు
ఏరుదేతీరును ప్ర్ిశోధించి

వగాసగలూ ర్గశగరు. 1937,42,46 లలో అనేక్

సగహస య్ాతరలు చేసి క్ెైలాస శిఖర్గనిక్త అనేక్ క్ొతత మార్గాలు క్నిపటిుచార్ితిక్
ర
విశేష్గలు ర్గశగరు. 1947లో భారత ప్రభుతవం సగవమి ప్రణవగన౦దక్ు “ప్దమశ్రర
“ప్ురసగురం ఆ౦దించి గౌరవించింది
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ప్రనవోప్గసక్ుల ైన ప్రనవగనందులు శ్రర చక్రం పై గోప్ుసిదు ాంత గరంధం ర్గశగరు. ఏనుగుల మహల్ చేర్ి ఏనుగుల మహల్ ప్రణవగనంద సగవమి గగ ప్రసిదు ుల ై అక్ుడ
28-3-1983 న ర్ెండుటనుిల శ్రర మహాతిరప్ుర సుందర్ల అమమవగర్ి శ్రర చక్ర మేరు య్ంతారనిి ప్రతిష్ిుంచారు. మానస సర్ోవరం దగా ర “తుగోలోహ”లో ఒక్ య్జఞ
వగటిక్ నిర్ిమంచారు. అక్ుడ అప్ుటినుంచి ఇప్ుటిదాక్గ శ్రర క్ృషణ జనమదినోత్వగలు అదుాతంగగ జరుప్ుప్ుతూనే ఉనాిరు. గగయ్తీర మంతారరుం తో సహా చాలా
గరంథాలు రచించారు. 1978లో ఎండ దబి బాగగ తగిలి జాఞప్క్ శక్తత తగిాంది. 17-5-1989శుక్ల నామ సంవత్ర వెైశగఖ శుదు దావదశి బుధవగరం ప్రణవగనంద
సగవమి 93 ఏట హెైదర్గబాద్ లో విశవ చత
ై నాం లో క్లిసిప్ో య్ారు. తన అవశేష్గలేవీ మిగలువదు ని సగవమి వగర్ి ఆదేశం ప్రక్గరం విదుాత్ సమశగన వగటిక్లో
దహనం చేశగరు. మాఘ శుదు ప్గడామినాడు ఆర్గధనోత్వగలు జరుప్ుతారు.

42 ర్గయ్దురా ం భంభం సగవమి -1886-1969

చిప్ుగిర్ి భంభం సగవమిశిషుాడే ర్గయ్దురా ం భ౦భం సగవమి అనే ష్ేక్ అబుుల్ సగహెబ్ 1886 లోఆదయ నిలో ఆల్లసగహేబ్ ర్గజాజీ దంప్తులక్ు అబుుల్ వహాబ్
ప్ుటాుడు. అతడి ఆగడాలక్ు తటటుక్ోలేక్ 12వ ఏటనే చిప్ుగిర్ి భంభం సగవమి దగా ర చేర్గురు. ఆయ్న ఈయ్న చవిలో దావదశగక్షర్ి మంతరం ఉప్దేశించిలింగం,
జందం గగజులుధర్ి౦ప్ జేసి “భం ష్ేక్ అబుుల్ “దీక్షానామమిచిు ప్ంపించేశగడు. 14వ ఏట ఆలూరుక్ు తిర్ిగివచిు వివగహమాడి గృహసగుధరమం నిరవర్ితసత ూ
ర్గజయోగం సగధించాడు.

తర్గవత హఠయోగం నేర్ిు,ప్ో ల్లసు శగఖలో ఉదయ ాగం లో చేర్ి, గురుబో దను మతసగమరసగాన్ని బో ధించేవగడు. అనుచరులు శిషుాలు పర్ిగగరు. ర్ోగగరసత ులక్ు
గరహపీడితులక్ు మానసిక్ వెైక్లామునివగర్ిక్త ప్ూర్ితగగ నయ్ం చేసి మంచి పేరు ప్ ందాడు. ఆయ్నుి “జిమేదారు సగవమి “గగ ప్ూజించేవగరు. ల్లలలు
అదుాతాలు చూపేవగడు. 201 క్ీరతనలు, 11తతావలు ర్గశగడు. తన సమాధి సు లానిి నెలర్ోజులు ముందే ఎంచుక్ొని 21-2-1969క్ీలక్ ఫగలుాణ శుదు దశమి
శుక్రవగరం ఉదయ్ం 9-25 గంటలక్ు గురుమంతరం జపిసత ూ 83వ ఏట ప్రమాతమలో ల్లనమయ్ాారు. ఏటా ఆర్గధనోత్వగలు బాగగ చేసత గరు.

43 న్నలక్ంఠ సచిుదానంద ఘనే౦దురలు -1788-1907
క్ర్గణటక్లో చిక్ుమగుళళరు తాలూక్గ దాసమాస గగరమం లో వెైదిక్గచార ప్రుల ైన భాగలరధీ, గోప్గల ప్ండితులక్ు 1788 క్ీలక్ నామ సంవత్ర ఆష్గఢ
బహుళషష్ిు శనివగరం నంజుండయ్ా ప్ుటాుడు.ఐదవ ఏట అక్షర్గభాాసం జర్ిగి 12 ఏళళక్ే అసమాన ప్రజఞ ావంతుడైనమేదావి గగ పేరు ప్ ందాడు.
శ్రర ర్గమానంద ఘనేను ుర లనే యోగి నంజుండయ్ా ప్రతిభ గుర్ితంచి, ఇంటిక్త వచిు తలిల క్త ఒక్ క్గగితమిచిు అదృశామయ్ాాడు. ఆక్గగితం చదవగగనే వెైర్గగాభావన
క్లిగి, ర్గమానందుని అనేవషణ క్ోసం బయ్లేుర్ి చము౦డేశవర్ి క్ొండ గుహలో సమాధి నిషు లో ఉని ఆయ్నుి చేర్గడు. గురు శుశూ
ర ష క్ొనేిళళళ చేసి,
యోగగలన్ని నేర్ిి సచిుదానందుడు అయ్ాాడు. గురుదీవనతో దాస మాస క్ు చేర్ి, తలిదండురలను క్ొంతక్గలం సేవించి వగర్ి అనుమతితో శ్రరశైలం చేర్ి భరమర్గంబా
మలిల క్గరుీనులను దర్ిశంచి ప్గతాళగంగ దగా ర ఒక్గుహలో 24ఏళళళ దీక్షగగ తప్సు్ చేసి ప్ూరణ హఠయోగ సిదు ప్
ి ందారు. అషు సిదు ులు, ఘటిక్గ ప్గదుక్గ
గమనాదులు, ప్రక్గయ్ ప్రవేశం మొదల ైన విదాలన్ని క్రతలామలక్ం చేసుక్ొనాిరు.
తర్గవత ఆసేతు హిమాచలప్రాంత ప్ుణా క్షేతర సందరశనం యోగ భయములు దర్ిశంచి, వివిధ యోగగలు నేరుసూ
త , అడిగినవగర్ిక్త నేర్ిుసూ
త , 60ఏళళళ దివాయోగ
జీవితం గడిప్గరు. 1890లో బళాళర్ి జిలాల విరూప్గక్ష క్షేతర సమీప్ం లోని గౌర్లప్ురం చింతామణి పీఠగనిక్త భక్ుతలక్ోర్ిక్పై ప్టాుభి ష్ిక్తులయ్ాారు. అప్ుటినుంచి” శ్రర
సచిుదానంద న్నలక్ంఠ సదానంద చింతామణి “ సగరుక్ నామధేయ్ులయ్ాారు. తమ శక్ుతలను తనక్ోసం ఎనిడూ వగడుక్ొని యోగి ప్ురుషులాయ్న. 30-111907 ప్ల వంగ క్గర్లతక్ బహుళ దశమి శనివగరం మధాాహిం 12 గంటలక్ు 119 వ ఏట న్నలక్ంఠ సచిుదానంద ఘనే౦ దురలు ఆ న్నలక్ంఠుని సనిిధానం చేర్గరు.
చైతరమాసం లో శ్రరర్గమ క్లాాణోత్వం, ఆశవయ్ుజంలో శరనివర్గతిర ఉత్వగలు దశమినాడు సగవమి వగర్ి ఆర్గధనోత్వం జరుగుతాయి.
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44 తుంగతుర్ిత బుచుయ్ాయోగి -1760-1854

గుంటూరు జిలాల నరసర్గవు పేట తాలూక్గ చేజెరల శ్రర క్ప్ో తేశవరసగవమి దేవగలయ్ం లోనే జీవితం గడిప,ి 94వ ఏట 7-9-1954 ఆనంద భాదరప్ద బహుళ ప్గడామి
గురువగరం తుంగతుర్ిత బుచుయ్ాయోగి బరహెైమక్ాం చందారు. ఆలయ్ చర్ితరలో ఆయ్న గుర్ించి క్ొంత సమాచారం లభిసుతంది. క్రణక్మమ వెైదిక్ బారహమణ
క్ుటటంబం లో ప్ుటిున బుచుయ్ా వావసగయ్ం చేసత ూ గడిపేవగడు.ఒక్సగర్ి మేఘాల మలిల క్గరుీన క్ొండ దగా రప్ లం దునుితుంటే దాహమేసి న్నటిక్ోసం
క్ొండగుహలోక్త వెడితే అక్ుడి రుష్ి ఆయ్న నాలుక్పై బీజాక్షర్గలు ర్గసి “మధుమతి “విదా ఉప్దేశించాడు. అప్ుటినుంచి క్వి జాఞని మహిమానివత యోగి
అయ్ాాడు బుచుయ్ా.
శ్రరగిర్క్
ి త వెళ్ల ఆర్ేళళళ తప్సు్ చేసి, వగర్గనిక్ో ప్దిహేను ర్ోజులక్ో సమాదినుంచి బయ్టిక్త వచేువగడు. క్గయ్ క్సరులు తినేవగడు. ఆర్ేళళ తర్గవత తనప్ుటిున
ఊరు క్ుర్ిచేడు చేర్ి దేవగలయ్ం లో ఉండేవగడు. తర్గవత చేజెరల క్ప్ో తేశవరసగవమిని దర్ిశంచి,శ్రరశైలం వెళలగగ అమమవగరు భరమర్గంబ సగక్షాతుర్ించింది. ఆసమయ్ం
లో అమమవగర్ి బ్బంబం క్దిలిప్ో తే, తన తప్ో మహిమతో య్ధాసగునం లో ప్ునః ప్రతిషు చేశగడు. ఇప్ుుడు శ్రరశైలం లో ప్ూజలందుక్ొంటటని అమమవగర్ి బ్బంబం
బుచుయ్ాయోగి ప్రతిసిుంచిందే

ఈ

అమమవగర్ి ఆదేశం తోనే చేజరల క్ప్ో తేశవర్గలయ్ం లోదేవీ ప్రతిషు చేశగరు. ఆక్గశగమన విదాతో దేశంలోని క్షేతారలన్ని

సందర్ిశంచాడు బుచుయ్ాయోగి. సహజ ప్ండితుడైన బుచుయ్ా ఆధాాతిమక్ గలతాలు రచించి తనమయ్తవం తో గగనం చేసేవగడు. ఆయ్న రచించిన “క్ప్ో తేశవర
అషు క్గనిి “బారహమణ సమర్గధనలలో ప్గడుతూ ఉంటారు.

45 తిరక్గలజాఞని అవధూత ప్రక్గశగనంద సగవమి -1871-1963
విజయ్నగరం దగా ర ఒక్ వెలనాటి బారహమణ క్ుటటంబం లో 1871లోవెంక్టారమయ్ా, గౌరమమ దంప్తులక్ు అనంతయ్ా ప్ుటాుడు. తండిర 8వ ఏట, 15వ ఏట
తల్లల చనిప్ో య్ారు. తాత లక్షమమ నరసింహం, నాయ్నమమ మీనాక్షమమ ల వదు ధర్్ ఫగరం చదివి, 15వ ఏట చదువు మానేసి సంసుృతం, జయాతిషాం నేర్గుడు.
పళ్ళక్త తాంబయలాలు తీసుక్ోనగగనే వధువు అక్సగమతు
త గగ చనిప్ో గగ వెైర్గగాం క్లిగి౦ది. ఇంగలలష్ మేసు గర్ వేదాంతి దతత య్ా ప్ంతులు గ ప్ు గురువు దొ రుక్ుతాడని
హామీ ఇచాుడు

జాఞననేవషణక్ోసం 16వ ఏట ఇలులవదిలి దేశగటనం
చేసత ూ 1887జనవర్ి 14 బలాాం చేర్ి, అక్ుడ వేదాంతి
డిప్ూాటీ

క్ల క్ుర్

లలూ
ల భాయ్

గోవరునదాసు

తో

ప్ర్ిచయ్ం క్లిగి, యోగ వగశిసు ం మొదల న
ై ఆధాాతిమక్
గరంథాలు చదివి,

సనాసించా లని క్ోర్ిక్ చప్ుగగ

అందులో ఉని క్షు నిషూ
ు ర్గలు తలియ్జేయ్గగ ఆక్ోర్ిక్
బల్లయ్ం క్గవటం తో ఆయ్న అనుమతితో ఇలుల వదిలి
మళ్ళళ దేశగలమీద ప్డి,తిరుమల చేర్ి ప్ుషుర్ిణిలో పేమ
ర
మంతరం చప్ుుక్ొంటూ సగినంచేసి శిఖా య్జయఞప్వీతాలు
తీసేశగడు. మదారసు వెళ్ల బుచుయ్ా ప్ంతులు వదు
భాషాం తో సహా ఉప్నిషతు
త లు నేర్ిు, అక్ుడి నుండి
నాశిక్,

హర్ిదావరం

సందర్ిశంచి,

వెైయ్ాక్రణి అమర్ేశగనందులవదు
వగాక్రణ మహాభాషా౦

దార్ిలో

మహా

సిదు ాంత క్ౌముది,

అభాసించాడు అన౦తయ్ా.

అమర్ేశగనంద అనంతయ్ాక్ు “ప్రక్గశగనంద సగవమి
“అని పేరు పటాురు.
హృష్ీక్ేశం లో శ్రర సుఖానంద సగవమి వదు హఠయోగ
ప్రక్తరయ్లు నేర్ిు, గుజర్గత్ లోని నడియ్ార్ చేర్ి, అక్ుడి
సంత్ ర్గం గుడిలో ప్రమేయ్ గరంథాలు చదివగరు. ఆశరమ
సీవక్గరం తర్గవత 15ఏళళళ లలూ
ల ర్గం గురువును
సేవించి, ఆయ్న సిదు ప్
ి ందాక్ సరవ సంగ ప్ర్ితాాగి యిై,
జిజాఞసువులక్ు జాఞన బో ధ చేసత ూ, 40వ ఏట ఆతమ
సగక్షాతాురం

ప్ ందారు.

తిరక్గలజాఞనిగగ

గుర్ితంప్ు

ప్ ందారు.ముముక్షువులక్ోసం చాలా గరంథాలు ర్గశగరు. వగర్గతలాప్ గరంథం, సంతగురు ప్ర్ిచయ్ం, ఆప్రణోధరమ,సప్త శోలక్ గత ధరమ జయాతి రచనలలో ఆయ్న

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

అప్గర ప్గ౦ డితాం వెలువడింది. వగటిన్న గుజర్గతీ భాషలో ముదిరంచారు. దావరక్లో దేహం చాలించాలని సంక్లిుంచి 15-1-1962 న చేర్ి 23-2-1962 నప్ల వనామ
సంవత్ర మాఘ బహుళ చవితి శుక్రవగరం సగవమి ఆతమ చిదాతమలో 91 ఏట క్లిసిప్ో యింది. వగర్ి సమాధి గ ప్ు య్ాతారసు లమెైంది.

46 వగడర్ేవు లలితానంద సగవమి -1886-1950

సుందుని అంశతో 17-11-1886 వాయ్ వృశిుక్మాస బహుళ షష్ిు మంగళవగరం శరవణా నక్షతరం లో జనిమంచిన లలితానంద తమిళనాడు సగవమి మేలు
వలక్ూురు గగరమాధిక్గర్ి క్గక్రల వెంక్ట నరసు సో మయ్ాజులు అనే ముర్ిునాటి బారహమణుడిక్త జనిమంచారు. ఆయ్నక్ు ఆందర దేశం లో చాలామంది
బంధువులునిటట
ల తలుసోత ంది. ప్శుమల క్ొండ గుహలు తనియ్ాల గగరమం లోని క్ెైలాసనదేశవర అఖిలాండేశవర ఆలయ్ం చీర్గలదగా ర వగడర్ేవు ఆయ్న
తప్ో వన క్షేతారలు. దేశగటన చేసి 1940విక్రమనామ సంవత్రం లో ప్శుమల చేర్ి గుహలో ఏక్గంతంగగ దిగంబరంగగ తప్ో దీక్ష క్ొనసగగించారు. 1941 లో అక్ుడ
సగవమిక్త డాక్ుర్ తంగిర్గల సీతార్గమయ్ా, క్ొసర్గజు నాగయ్ా లు మఠం క్టిుంచారు.

సనాతన వెైదిక్ ధరమ ప్రచారం క్ోసం య్జఞ య్ాగగలు మంతరం
అనుష్గున బో దా క్గరాక్రమాలు చేశగరు. ప్సుమల తనియ్ల వగడ
ర్ేవులలో ఏడాది ప్ డవునా ఏదయ ఒక్ య్జఞ ం నిరవహించేవగరు,
సగక్షమమాతురలుగగ

ఉంటూ

ప్రబరహామను

భవం

సగధించిన

జీవనుమక్ుతలు సగవమి. సనామరా ప్రవరత న ధర్గమనుష్గునం వెైర్గగగాలే
సతాానేవషణక్ు మార్గాలని బో ధించేవగరు 24-11-1951 ఖర క్గర్లతక్
బహుళ దశమి శనివగరం వగర్ి ప్సుమల మఠం ఆయ్న
ఉనిగదిలోనుంచి ఒక్ దివాజయాతి ఆక్గశం వెైప్ుక్ు వెళ్ళంది.
తలుప్ులు తరచి చూసేత సగవమి దేహం చాలించారని తలిసింది.
ఆయ్నను విధివిధానంగగ సమాధి చేసి దానిపై నరమదా లింగం
ప్రతిష్ిుంచారు. ఆయ్న పేర లలితానంద భక్త సమాజం ఏరుడింది.
ఆతమజయాతి మాసప్తిరక్ వగడర్ేవు ఆశరమం దావర్గ వెలువడేది.

47 సదు
ా రు జగనాిధ సగవమి -1885-1974
ఒంగోలులో క్ోటి సుబియ్ా క్గమమమ వెశ
ై ా దంప్తులక్ు 11-8-1885 ప్గర్ిువ శగరవణ శుదు విదియ్ మంగళవగరం జగనాిధసగవమి జనిమంచాడు. ఉయ్ాాలలో
ఉండగగనే యోగగసనాలు వేసి ఆశురాప్రచేవగడు. ఆర్ేళళ వయ్సులో తలిదండురలు చనిప్ో తే, చేబోర లు ర్ెడప్
ి్ గల ం లో మేనమామ ఇంట పర్ిగగడు. క్ేశవర్గజ
యోగలందురడు ఒక్ సగర్ి క్నిపించి ఆయ్నుి సూక్షమ రూప్ం లో ఆక్గశమారా ం లో తీసుక్ువెళ్ళ శ్రరశైలం గుహలలో దింప్గడు. అక్ుడి మహరుషలు ప్రక్గయ్ ప్రవేశం
మొదల ైన విదాలు నేర్గురు. తిరమయరుతలు ప్రతాక్షమెై దేవగలయ్ాలు నిర్ిమసూ
త జనమ సగరుక్ం చేసుక్ోమని బో ధించారు.
భక్తతప్రచారం చేసత ూ మంతోరప్దేశగలు చేసత ూ ఉతత ర దక్షిణ దేశయ్ాతర చేశగరు. ప్ నూిరులో సహసరమ లింగేశవర, దశగవతార దేవగలయ్ాలు

క్టిుంచారు.

చంచమమను పళాళడి ఆమె క్ొదిుక్గలానిక్ే చనిప్ో తే, క్ోటి రతిమమను దివతీయ్ం చేసుక్ొనాిరు, ఆడబ్బడ్ ప్ుటాుక్ ఆనందాశరమం చేర్ి, భారా చనిప్ో గగ గురువు
ఆజఞ తో సీతమమను మయడవ పళ్ల చేసుక్ొని, క్ూతురు సీతమమతో బాప్టల చేర్గరు. శ్రరశల
ై య్ాతరక్ు వెళ్ల క్ొండఎక్ుుతూ క్గలుజార్ి లోయ్లో ఒక్మహర్ిష ఒడిలో
ప్డగగ ఆయ్న నాలుక్పై బీజాక్షర్గలు ర్గయ్గగ, ఇలా ఎనోి గండాలు గడుసూ
త దేవగలయ్ నిర్గమణాలు చేయిసూ
త , అధుిత మహిమలు ప్రదర్ిషసత ూ జగనాిధ
సగవమి 10-9-1974 ఆనంద భాదరప్ద బహుళ నవమీ మంగళవగరం 89వ ఏట దేహం చాలించారు. భాదరప్ద బహుళ నవమినాడు బాప్టల లో ఆర్గధనోత్వగలు
దివాంగగ చేసత గరు.

48 సహజక్వి నారుల తిక్ుయ్ాసగవమి -1870-1924
నారుల తిక్ుయ్ాసగవమి 1904 లో చళళ గుర్ిక్త లో హజాము భీమనిప్ో లం లో ఎర్ిర తాతను దర్ిశంచి, నాలుగేళళళ సేవించి, మఠంక్టిుంచి గురువును అందులో
ప్రవేశపటిు, 1909 లో గురువు ఆదేశం పై అజాఞతం లోక్త వెళ్ళప్ో య్ాడు. 1920లో అనంతప్ురం మండలం నారుల గగరమం చేర్,ి దక్షిణంగగ నడిచి, దుగమర్ి
ఊర్ిక్తఉతత ర్గన ఉని దతాతతేరయ్ ఆశరమం చేర్ి, అక్ుడినుండి సులాతన్స పేట వెళ్ల ఒక్ వర్ిప్ లం లో ర్ెైతు నందాాం తిమామర్ెడి్ ని పేరుపటిు పిలిసేత ఆశురాప్ో యి,ఇంటిక్త
తీసుక్ు వెళ్ల భోజనవసతి సౌక్ర్గాలు క్లిుంచాడు. అక్ుడి ధనిక్ పేదజనం అందరూ ఆయ్నుి బాగగ ఆదర్ించారు. అషు సిదు ులు మహిమలు ప్రదర్ిశంచి ర్ోగగలు
నివగర్ిసత ూ వగర్ిక్త సగయ్ం చేశగడు.
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ఒక్ ర్ోజు సగవమి ఒక్ వెండి రూప్గయిని బలం గగ విసిర్ితే అది దూరంగగ ఉని బరహమజెముడు డొంక్ ప్డింది. అక్ుడే తనను సమాధి చేయ్మని ఆదేశించాడు.
10-4-1924 రక్గతక్షి చైతర శుదు షష్ిు గురువగరం 54వ ఏట తిక్ుయ్ాసగవమి క్ుండలిని భేదించుక్ొని బరహెైమక్ాం చందారు. 1925 లో సమాధిపై మందిరం
నిర్ిమంచారు. సమాధిపై సగవమి ఇతత డి శిరసు్, నాగప్డగ సగుపించి ప్ూజలు చేసత ునాిరు. చైతర శుదు ప్ంచమి నుండి మయడు ర్ోజులు ఉత్వగలు చేసత గరు.

49 ర్ెండవ సదాశివ బరహేమందర సరసవతి –ప్ుదుక్ొుట జడిీ సగవమి -1850-1915
విశగఖ లో వేదమయర్ిత శగసిత ి అనే వేదప్ండితుని క్ుమారుడిగగ 1850 లో ప్ుటిున ఆయ్న జాతక్ం చూసి ప్ర్ివగరజక్ శిర్ోమణి అవుతాడని చప్గురు. తండిర వదు
తలుగు సంసుృతాలు నేర్ిు, వేదం తోప్గటట ఇంగలలష్ క్ూడా నేరుుక్ోవటానిక్త మదారస్ట్ వెళ్ల నాాయ్ శగసత ి డిగలర సగధించి, జూనియ్ర్ వక్ీలుగగ క్ొంతక్గలం ప్ని చేసి,
తర్గవత సవతంతరం గగ పీల డర్ గగఉంటూ మంచిపేరు ప్ ందాడు.తల్లల తండమర క్గశ్ర వెళ్ళప్ో య్ారు.
జడిీసగవమి నాాయ్ సమమతమెైన క్ేసులే వగదించేవగడు. నాాయ్ం క్ోసమే తప్ు డబుిక్ోసం ప్రయ్తిించేలేదు. 20ఏళళళ పీల డర్ గగ ఉంటూ లోక్గచారం
శిక్షాసమృతి సగునిక్గచారం క్టటంబ ఆచారం చారం అనే నాలుగు క్ోణాలలో క్ేసులపై తీరుులిసూ
త తిరువగనూురు హెైక్ోర్ు జడిీగగ ప్నిచేశగరు. ఒక్సగర్ి చటు ప్రక్గరం
ఒక్ అమాయ్క్ుడిక్త మరణ శిక్ష విధించాలి్ వచిు, సతాానేవషణలో సంసగరం ఉదయ ాగం వదిలేసి అడవులలో తిరుగుతూ క్ర్గచీలోని ఉప్నిషణమఠం చేర్ి, అక్ుడ
ఐదేళళళ 1899 వరక్ు ఉప్నిషత్ సతాానేవషణలో గడిపి, శ్రర ర్గమక్ృష్గణవదూత ఆదేశం మేరక్ు దిగంబరంగగ ఉంటూ నేరూరు వెళ్ల సదాశివ య్తీందురల సమాధి
వదు క్ొంతక్గలం తప్సు్ చేసి హిమాలయ్ాలక్ు వెళ్ల ఋష్ీక్శ్
ే లో తప్సు్ చేశగరు.

శర్లరతాాగగనిక్త సమయ్ం దగా ర ప్డిందని తలిసుక్ొని, ప్ుదుక్ొుట దగా ర నరతమల ై చేర్ి
చోళర్గజుల ప్గరచీన శివగలయ్ం లో తీవర తప్సు్ చేశగరు. బరహమ తేజసు్తో వెలుగుతుని
సగవమిని ప్రజలు ప్లల క్ీలో ఊర్ేగింప్ుగగ ప్ుదుక్ోుటక్ు తీసుక్ు వెడుతుంటే. ప్లల వ సరసు వదు
సగవమి ప్గరణాలు అన౦త ప్గరణం లో క్లిసి ప్ో య్ాయి. మార్గతండ భైరవ తొండమాన్స చక్రవర్ిత
సగవమి వగర్ి సమాధిక్ోసం ప్ుదుక్ోుటక్ు తూరుున విశగల సు లం ఇచిు సమాధి చేయించారు.
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క్ొంతక్గలం నితాప్ూజలు జర్ిగేవి. తర్గవత సమాధి నిరల క్షాానిక్త గుర్ెైతే, శిషుాలు భువనేశవర్ల విగరహ ప్రతిషు చేసి మందిరం అభి వృదిుక్త తోడుడగగ ఆప్గరంతం
భువనేశవర్ల నగరంగగ వర్ిులిలంది. జడిీ సగవమి అసలుపేరు ఎవర్ిక్ీ తలియ్దు. క్గన్న శ్రర క్గళహసిత లో గురువు ర్గమ క్ృషణ అవధూత మాతరం “ర్ెండవ సదాశివేందురడు
“అనాిరు. ప్రసత ుతం జడిీసగవమి సమాధి గ ప్ు క్షేతరంగగ మార్ింది.

50 ఎలాలర్ెడి్ పేట హజరత్ ఇమామల్ల బాబా -1825-1934

క్ర్లమ్ నగర్ జిలాల ఎలాలర్ెడి్ పేట క్ు చందిన హజరత్ ఇమామల్ల బాబా గంభీర్గవు పేట లో 1825 లో జనిమంచినటట
ల తలుసోత ంది. 110 ఏళళళ జీవించి 1934 లో
మరణించారు. క్ొంతక్గలం బడి ప్ంతులు గగ చేశగరు. 1908 లో మయసీ నదిక్త వరదలు వచిు దానిదగా రుని మానేరు నది ఒడు్నుని నామాప్ురం గటటు
చర్ియ్పై గుహ లో తప్సు్ చేసత ుంటే, తప్ో నిషు లో ఉండి చర్ియ్ లో క్ూరుక్ు ప్ో య్ారు. వరద తగగాక్, ఇసుక్ తీయ్గగ బయ్టప్డి ఆశురాం క్లిగించారు. గగరమ
ప్టేలు ప్గప్గ ర్ెడి్ భక్ుతడై ర్ెండు అంతసుతల మేడ క్టిుంచి అందులో బాబాను ఉంచాడు. ఆశిరతులు, భక్ుతలు వసేత వగరు ర్గగగనే వగర్ి వివర్గలన్ని తానె చపిు
సగయ్ం చేసేవగరు. 4-7-1934 భావ జేాషు బహుళ ప్ంచమి గురువగరం110ఏళళ వయ్సులో బాబా తనుఉ చాలించారు. ఆయ్న సమాధి నేటిక్ీ య్ాతారసు లం
గగ వర్ిులల ుతోంది.

51 య్లల ం ప్లల ప్ులల య్ా అవధూత -1920-1983
క్డప్జిలాల దిగువ నేలటూరు భటారజదంప్తులు వెంక్టర్గజు లక్షమమమ దంప్తులక్ు 1920 లో వెంక్ట ర్గజర్గజు ప్ుటాుడు. ర్గజయ్ా అని పిలిచేవగరు. ఊర్ిలోనే
చదువు ప్గరరంభించి తండిర దగా ర భారత ర్గమాయ్ణాలు ప్రబంథాలు నేర్గుడు. సుసవరంగగ తాాగగర్గజక్ృతులు ప్ో తనభాగవత ప్దాాలు ప్గడేవగడు.

బడిప్ంతులుగగ క్ూడా ప్ని చేశగడు. 1932 లో మర్ిర ప్ులల య్ా యోగి గుర్ి౦చి
విని వెళ్ల శిషుాడై, ఉప్దేశం ప్ ంది “ప్ులల య్ా సగవమి “అయ్ాాడు. పళ్ల వదు ని
క్ొండలోల గుహలోల అడవులోల తిరుగుతూ సమాధి ప్ ందేవగడు. అందరూ
ఆతిధామిచిు

ఆదర్ించేవగరు

య్లల ం

ప్లల ,

మిటు మాని

ప్లల

ప్రజలక్ు

ఆర్గదాదైవమయ్ాాడు. మహిమలుల్లలలు చూపేవగడు. 11-7-1983 రుధిర్ోదాార్ి
ఆష్గఢ శుదు ప్గడామి సో మవగరం 63 వ ఏట ప్ులల య్ాసగవమి దేహం
చాలించాడు. ఆయ్న సమాదినిర్ిమంచి ఏటా ఆర్గధనోత్వగలు చేసత ునాిరు

52 నెలల ూరు నితాానంద సగవమి -1864-1936
డహాు డూన్స సీసగమనదీ తీరం లో శగలిక్ోటలో దయ్ా౦బా, గగలూర్గం దంప్తులక్ు 7-8-1864రక్గతక్షి శగరవణ శుదు ప్ంచమి ఆదివగరం ప్ూరణ ర్గముడు
ప్ుటాుడు.ర్ెండేళలక్ే తండిర చనిప్ో తే ఆధాాతిమక్ ప్రసంగలు వింటూ, 12వ ఏట 1876లో వెైర్గగాం తో ఇలులవదిలి తీరు క్షేతర దరశనం చేసత ూ వశిష్గుశరమం చేర్గడు.
హిమాలయ్ గుహలలో ఏడేళళళ తుంగ ముసత లు మాతరమె తింటూ క్ఠోర తప్సు్ చేశగడు. ఒక్ర్ోజు గంగగతీరం లో క్ృష్గణనంద సరసవతి య్తీందురల దరశనం
లభించింది. ఆయ్న ప్రణవ మంతోరప్గసన చేసి “నితాానంద సగవమి “దీక్షానామ౦, సనాాస౦ ఇచాురు.
గురువు అనుమతితో హిమాలయ్ గుహలలో తప్సు్ చేసత ూ ఆతమ సగక్షాతాురం ప్ ంది దేశ సంచారం చేసత ూ, ర్ోజుక్ు 30మెైళళళ నడిచి 1894లో నెలల ూరు చేర్ి
సిురప్డా్రు. నవగబు పేటలో పనాి తీరం లోని వేమయర్ి వగర్ి మామిడితోటలో ఆశరమ౦ ఏర్గుటట చేసుక్ొని ఉనాిరు అందులో ఒక్ పదు చచక్ుపటేు, క్లప్ తో
ఉని క్ుటీరం. శిషాబృందం ఏరుడింది అనిి సిదు ులూ సగధించినా ప్రదర్ిశంచలేదు. ల్లలలు మహిమలు చూప్గరు. య్ువనామ సంవత్ర ప్ుషా బహుళ
అమావగసా శుక్రవగరం 24-1-1936 న 72వ ఏట శిషుాడు హర్ిహర్గనంద సగవమి ఈశగవగసో ాప్నిషత్ ప్ఠించటం ప్ూర్ితక్గగగనే ప్దామసనం వేసుక్ొని మయడుసగరుల
ఓంక్గరం బ్బగా రగగ ఉచుర్ించి దేహతాాగం చేశగరు. వెంక్టగిర్ిలో క్ెైవలా నదీ తూరుు తీర్గన సమాధి చేశగరు. ఆర్గధనోత్వగలు ఘనంగగ జరుప్ుతారు.
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53 ర్గజయోగి ప్గిడాాల క్ృషణ బరహేమందరసగవమి -1850-1947

రంగగర్ెడి్ జిలాల ప్ర్ిగి తాలూక్గ గండమవడు మండలం ప్గిడాాల లో భాగమమ ర్గమప్ు దంప్తులక్ు 1850లో క్ృషణ య్ా ప్ుటాుడు. నాలువతరగతి లోనే చదువు
ఆపేస,ి తండిర క్ుల వృతిత క్మమరం లో సగయ్ం చేసేవగడు. 12వ ఏట తల్లల తండమర చనిప్ో య్ారు. అనిగగరు చినియ్ా అతడిపళ్ల నరసమమతో జర్ిపించాడు.
జనమ ర్గహితాం పై క్ోర్ిక్ క్లిగి య్ాలాలలో దొ డ్ ప్రభువును ఆశరయించి,మంతోరప్దేశం యోగ సగధన నేర్ిు, సనాాసం సీవక్ర్ించి క్ృషణ బరహేమందర సగవమి దీక్షానామం
ప్ ందాడు. గురువు ఆజఞ తో మునుల గుటు , చనిర్గయ్ని గుటు , దయ నగుటు , య్ానగ ౦ది గుటు , క్ోసగి క్గళ్క్గలయ్ాలలో తప్సు్ చేశగడు. 12ఏళళళ దేశ సంచారం
చేసి యోగులవదు యోగ రహసగాలు గరహిసత ూ అషు సిదు ులు వశం చేసుక్ొనాిడు. హిందూ ముసిల ములు ఆయ్నుి సేవించేవగరు. దౌలతాబాద్ వేంక్టేశవర్గలయ్ం
లో ప్రతి ఏడూ, మాల,మాదిగ క్ులాలక్ు చందిన పేద లక్ు వివగహాలు ఉచితంగగ జర్ిపించేవగరు క్ృషణ బరహేమందరసగవమి. 97సంవత్ర్గల సగరుక్ జీవితం గడిపి
31=8-1947 సరవజిత్ నిజ శగరవణ ప్ౌరణమి ఆదివగరం బరహమ రంధరం భేది౦చు క్ొని దేహతాాగం చేశగరు.మాఘ శుదు ప్ంచమినాడు ఆర్గధనోత్వగలు జరుగుతాయి

54 ప్లుగు ర్గళళప్లిల గోవిందసగవమి -1650-1750

క్డప్జిలాల బదేవలు –ప్ో రుమామిళళప్లిల దార్ిలో ప్లుగు ర్గళళప్లిల లో 17-18శతాబ్బు లో వెైదిక్ బారహమణ క్ుటటంబం లో గోవిందసగవమి ప్ుటాుడు. య్ాదాటి
ర్గమచందరభటటు ప్గరవతమమ తలిదండురలు. శిశువుగగ ఉంటూనే మహతు
త లు చూపేవగడు. ఉయ్ాాలలో ప్డుక్ొని ఉంట ఘటసరుం ప్డగ గ డుగులాగగ ప్టిుంది.
ఊర్ి చరువు దగా ర బంక్మటిుతో ప్ళ్ళం చేసి, ప్ంచరంగుల గులక్ర్గళళళ శివ ప్ంచాయ్తనం గగ అమర్ిు, సుదు ప్ డి విభయతిగగ, క్గవిర్గళళ ప్ డి క్ు౦క్ుమగగ,
గడి్ వెనుిలు అక్షతలుగగ, అలిల ప్ూలు ప్ుష్గులుగగ చరువు న్నరు అభిష్ేక్ జలంగగ, పిచుుక్ గయడు క్ొబిర్ిక్గయ్గగ, తుంగ గడ్ లు నెైవేదాంగగ అర్ిుంచి తీరు
ప్రసగదాలు భక్ుతలక్ు ప్ంఛి బాధలు ప్ో గ టేువగడు.

పదు వగడై తండిర వదు సగమరత ం, గరుడాదిర య్ాదయ్ా వదు మంతోరప్దేశం ప్ ంది ముచుక్ుందా గుహలో సగధన చేశగడు. లక్షమమమను పళాళడి సంసగరం చేసత ూ,
తప్సు్ చేసత ూ రుతంభరం మొదల ైన విదాలు నేర్గుడు. క్గశ్ర ర్గమేశవర య్ాతరక్ు వెళళళ వగర్ిక్త ఇంటోలఆతిధా మిసూ
త ,ప్ది మందిక్వ
త ండినప్దార్గులు వదమందిక్త
సర్ిప్ో యిేలా చేసత ూ మహిమలు చూపేవగడు. 1750లో సుమారు శతమానం జీవించి మాఘశుదు ప్ౌరణమి నాడు గోవిందసగవమి జీవసమాధి చందారు. ముందే
క్గశ్ర నుంచి ఒక్ లింగగనిి తచుుక్ొని ఉంచగగ, మునిమనవగడు య్ాదాటి నరసయ్ా గోవిందసగవమిమఠం ఆవరణలో ముతాతత తచిున శివలింగగనిి ప్రతిష్ిుంచి,
ఆలయ్ం నిర్ిమంచాడు. శివలింగం పేరు నరమదేశవరుడు. అమమవగరు మీనాక్షమ దేవి. మాఘ శుదు తరయోదశించి అమమవగర్ిక్త అయ్ావగర్ిక్త వెైభవంగగ క్లాాణోత్వం,
మాఘ ప్ూర్ిణమ నుండి ప్గడామిమివరక్ు గోవిందసగవమి ఆర్గధనోత్వం ఘనంగగ చేసత గరు.

55 ఆచలయోగి ర్గమడుగు శివర్గమ దీక్షితులు -1690-1791
నలొాండ జిలాల నార్గయ్ణ పేట సంసగునం లో ర్గమడుగు విశవనాధ శగసిత ి నిరమలాంబ, వెైదిక్ బారహమణ దంప్తులక్ు 1690లో శివర్గమ దీక్షితులు ప్ుటాుడు.
వేదాలు య్ జఞ ,య్ాగగలు బో ధలు మోక్షానిి ఇవవవు అని గరహించి, ఆతమజాఞనం క్ోసం దేశ సంచారం చేసత ూ, ఒక్ దొ మమర్ి గడసగని లక్షా శుదిుక్త అబుిరప్డి,
ఆమె గురువెైన శ్రరధరులను దబాిక్ుప్లిల లో వటవృక్షం క్తరంద తప్సు్లో ఉండగగ దర్ిశంచాడు. ఇతనిక్ోసమే అయ్న దేహతాాగం చేయ్క్ుండా ఉనాిడు.
మయడురక్గల తీర్గులు ప్రసగదాలు ఇచిు తారక్ం అమనసుత బో ధించాడు. మయడు దీక్షలిచాుడు.
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నాలుగు మహావగక్గాలు, వగటి శబాుర్గులు బో ధించి దావదశి ప్ంచదశి ష్ో డశి మంతారలు అర్గులు బో ధించి వగటిని ప్రచారం
చేయ్మని ఆదేశించి ప్గదుక్లు అనుగరహించారు. 21వ ర్ోజు గురువు దేహం చాలించాక్ ఉతత రక్తరయ్లు జర్ిపి సవగగరమం చేర్ి
అమనసుత ప్రచారం చేశగడు దీక్షితులు. “శివర్గమ దీక్షితీయ్ం “అనే బృహత్ గరంథం అచల సిదు ాంతం వివర్ిసత ూ ర్గశగరు 101ఎ
ఏళళళ జీవించి 23-11-1791విర్ోధి క్గర్లతక్ శుదు శనివగరం దేహం చాలించారు.

56 ఉరుక్ుంద ఈరణణ సగవమి 1625 - 1685
ఉరుక్ుంద ఈరణణ సగవమి ఆంధరప్రదేశ్ క్ు చందిన ప్రసిదు యోగులు. వీరు 1625 - 1685 మధా క్గలంలో యోగ, భక్తత, వేదాంత, వెైదా, జయాతిష, వగసుత శగసగతరల దావర్గ
సగమానా జనానిక్త సేవలు చేసత ూ సమసమాజ నిర్గమణానిక్త నడుం బ్బంగించిన ఆధాాతిమక్ గురువు. ఈరణణ సగవమి శిషుాలు, అనుయ్ాయ్ులు అధిక్ంగగ శగంత
సవభావులు. ఈరణణ వేష భాషలు శగంతిక్త విరక్తతక్త సంక్ేతాలు. ఐతే మిమతీయ్ుల దౌరీనాాలు మితిమీర్ినప్ుడు ఈరణణ తన తన శిషుాలను అనుయ్ాయ్ులను
ఆ దురీనుల తలప్ండుల తరగడానిక్త ప్ుర్ిక్ొలిునాడు. ఆయ్న ముందుగగ యోగి, క్ుండలిన్న సగధనలో అణమాదాషు సిదు ులు గడించాడు. తరువగత విర్గగియిైనాడు.
స్వామి వవరి చరితర
క్ీరశ.1610లో క్ౌతాళం గగరమంలో హిరణుాలు అనే సగవమి జనిమంచారు. తన 12వ ఏటా ఆవులు మేప్డానిక్త సగవమి ఉరుక్ుంద ప్గరంతానిక్త వచాుడు. ఆవులు
గడి్ మేసత ుని సమయ్ంలో హిరణుాలు ర్గవిచటటు క్తంద మౌనంగగ క్ూరుుని ఉంటాడు. ఆ సమయ్ంలో ఆ దార్ిని వెళళతుని ఒక్ సిదు ుడు హిరణుాల వదు క్ు
వచిు గురుబో ధన చేశగరు. దైవధాానం చేసత ూ లక్షమమనరసింహసగవమి సనిిధిలో గడప్మని సిదు ుడు హిరణుాలను ఆశ్రర్గవదించారు. అప్ుటినుంచి
బాలబరహమచార్ిగగ సగవమివగరు అశవదు వృక్షం క్తంద క్ూరుుని ధాానం చేసత ూ సమాధి ముదరలో లక్షమమనరసింహసగవమిని క్ీర్తస
ి త ూ గడిపేవగరు. క్గలక్రమంలో
హిరణుాలు తప్సు్ చేసిన అశవదు వృక్షం క్తందనే ఉరుక్ుంద ఈరనిసగవమి సనిిధి ఏర్గుటట చేసి భక్ుతలు ప్ూజలు చేసత ూ వచాురు. 1660లో ఉరుక్ుంద
ఈరనిసగవమి క్షేతరం వగాపిత చందింది. 1768లో భక్ుతలు సగవమివగర్ిక్త దేవగలయ్ానిి నిర్ిమంచారు. 1995 లో ఆలయ్ానిి ప్ునర్ిిర్ిమంచారు. ప్ునర్ిిర్గమణ
క్గరాక్రమం 10 సంవత్ర్గలప్గటట సగగింది. నేడు ఉరుక్ుంద మహామానివత క్షేతరంగగ విర్గజిలులతోంది.
స్వామివవరి మహిమలు
ఉరుక్ుంద ఈరనిసగవమిని క్ొలవనివగరు సగవమిక్త భక్ుతలు క్ొటిున క్ొబిర్ి తినాలంటేనే భయ్ప్డుతారు. క్ొబిర్ి తింటే ఈరనిసగవమి వదలడని, క్ొలిచి
తీర్గలి్ందేనని, అందువలల ఆ సగవమిని నిప్ుులాంటి దేవుడు అని భక్ుతలు విశవసిసత గరు. ఉరుక్ుంద ఈరనిసగవమిని ఒక్ు హిందూవులే క్గక్ుండా ముసిల ంలు
సైతం క్ొలుసగతరు. ఇక్ుడ ముసిల ంలు సైతం సగవమివగర్ిక్త ప్ూజలు చేయ్డం మనం చూడవచుు. శగరవణమాస ఉత్వగలోల ఇతర మతసుులు క్ూడా క్ొబిర్ిక్గయ్లు
ఇచిు ప్ంప్ుతుంటారు. అందువలల సగవమిని మతసగమరసగానిక్త ప్రతీక్గగ చప్ువచుు. గతంలో సగవమివగర్ి క్షేతరంలో భక్ుతలు నిదిరంచడానిక్త వీలులేక్ుండా ర్గళళల
వచిు ప్డేవని వృదుులు నేటిక్త చబుతుంటారు. అందువలన అప్ుటోల ఉదయ్ం ప్ూట సగవమిని దర్ిశంచుక్ుని చీక్టి ప్డుతుండగగనే ఇంటిదార్ి ప్టేువగరు.
ఉరుక్ుంద ఈరనిసగవమిగగ పిలువబడుతుని హిరణుాలు అశవద్థవృక్షం క్తంద క్ూర్ోుని ధాానం చేసి లక్షమమనరసింహసగవమి అనుగరహం ప్ ందినటట
ల చార్ితరక్
ఆధార్గలు చబుతునాిరు. అందుక్ే భక్ుతలు నేటిక్ీ సగవమిక్త ప్రతీక్గగ నిలిచిన అశవదు వృక్షానిక్త ప్ూజలు చేసత ుంటారు. ఈ క్షేతరంలోని అశవదు వృక్షం ఏళల నాటిదని
చబుతుంటారు. వందల సంవత్ర్గల ైన అశవద్థ వృక్షం చక్ుుచదరక్ుండా ఉంది. సగవమిక్త నిరవహించే శగరవణమాస ఉత్వగలక్ు ఒక్ ప్రతేాక్ం ఉంది. సగవమివగర్ిని
క్ొలిచే లక్షలాది మంది భక్ుతలు శగరవణమాసగలోల ఇండుల శుభరం చేసుక్ుని శగరవణమాస ఉత్వగలు ముగిసేంత వరక్ు మాంసగహార్గనిి ముటు రు. మదాం సేవించరు.
సగవమి ప్టల అంచంచల భక్తత విశగవసగలతోనే భక్ుతలు మాంసం, మదాానిక్త ఈ మాసం దూరంగగ ఉంటటంటారు. శగరవణమాస ఉత్వగలోలనే గగక్ుండా ప్రతి సో మ,
గురువగర్గలోల భక్ుతలు పదు సంఖాలో సగవమిని దర్ిశంచుక్ుంటటంటారు.
ఉరుక్ుంద క్షేతరంలో భక్ుతల క్ోసం అనిదాన క్గరాక్రమానిి ప్రతిర్ోజు నిరవహిసత ునాిరు. సగవమి దరశనానిక్త క్రూిలు జిలాల నుంచే గగక్ుండా ప్ రుగున ఉని
అనంతప్ురం, మహబయబ్నగర్ జిలాలలతో ప్గటట క్ర్గిటక్, మహార్గషు ,ర తమిళనాడు ర్గష్గురల నుంచి సైతం భక్ుతలు సగవమి దరశనానిక్త వసుతంటారు.

ఈరణణ క్షేతరం
శ్రర లక్షమమ నరసింహ సగవమి వీరనిగగ ప్రసద
ి ు ి చందిన ప్ుణా క్షేతరం ఉరుక్ుంద ఆదయ నిక్త ౩౦ క్తలోమీటరల
దూరంలో ఉంది.. ఇక్ుడిక్త ర్గవగలంటే ఆదయ ని నుండి ప్రతి అరగంటక్ు బసు్ సౌక్రాము ఉంది. అలాగే
ఎమిమగనూరు నుండి ప్రతి గంటక్ు బసు్ సౌక్రాము ఉంది.ప్రతి ఏటా శగరవణ మాసం సగవమి వగర్ిక్త
ఉత్వగలు జరుగును.[1] సగవమి వగర్ిని సమర్ించి దర్ిశంచిన క్ోర్ిన క్ోర్ెులు తీరును. ప్లిక్ే దేవుడిగగ

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సగవమి వగరు ప్రసిదు చ
ి ందారు. వగరంలో సో మవగరం, గురువగరం సగవమి వగర్ిక్త అంతాంత ఇషు మెైనవి, అమావగసా క్ూడా సగవమి వగర్ిక్త చాల ఇషు ం.

ఉరుక్ుంద ఈరనిసగవమి క్ొలిచిన వగర్ిక్త క్ొంగు బంగగరం. క్ోర్ిన వెంటనే భక్ుతల క్ోర్ెులు తీర్ేు
దేవదేవుడిగగ సగవమిక్త పేరు. వందల సంవత్ర్గలుగగ ఆధాాతిమక్ క్ేందరంగగ విర్గజిలులతోంది
ఉరుక్ుంద ఈరని క్షేతరం. క్రూిలు జిలాల క్ౌతాళం మండలం ఉరుక్ుంద గగరమం సమీప్ంలో
ఉరుక్ుంద ఈరని క్షేతరం నెలక్ొంది. ఉరుక్ుంద ఈరని సగవమిని ఈ ప్గరంతం ప్రజలే క్గక్ుండా
ఇతర ర్గష్గురల ప్రజలు తమ ఇంటి దేవుడిగగ ప్ూజిసుతనాిరు. క్ోర్ెులు తీర్ిన అనంతరం భక్ుతలు
తమ పిలలలక్ు ఉరుక్ుందు, ఉరుక్ుందప్ు, ఈరని, అశవరుప్ు అని సగవమి పేరల ు పటటుక్ుని తమ
భక్తతని

చాటటక్ుంటటనాిరు.

ప్రతి

ఏటా

శగరవణమాసంలో

సగవమిక్త

ప్రతేాక్

ప్ూజలు

నిరవహిసత ుంటారు. దాదాప్ు నెల ర్ోజుల ప్గటట సగవమి వగర్ిక్త ఇక్ుడ ఉత్వగలు నిరవహిసత గరు.
సగవమివగర్ిక్త ఎంతో పీరతిప్గతరమెైన సో మ, గురువగర్గలోల భక్ుతలు వేల సంఖాలో వసగతరు. శగరవణ
మాసం 3వ సో మవగరం 30 లక్షల మంది భక్ుతలు సగవమి వగర్ిని దర్ిశంచుక్ుంటారు.

57-తాండూరు సూఫీయోగి అబుుల్ క్ర్లం ష్గ వల్ల -1870-1947
ఆఫ్ఘ నిసగతన్స లో ష్గజీ గగరమం లో 19 వశతాబ్బు మధాలో ప్ుటిున అబుుల్ క్ర్లం ష్గవల్ల, బాలాం నుంచే చదువు ఆటప్గటలపై విముఖత చూపిసత ూ గగరమం బయ్ట
ధాానం తో, ర్గతిరళళళ అడవులోల తప్సు్ చేసేవగడు. 12వ ఏట పినతండిర సయ్ాద్ వల్ల మహమమద్ దతత త తీసుక్ొని, నిజాం లోని తా౦డూరుక్ు తీసుక్ు వెళ్ల 14వ
ఏట పళ్ల చేశగడు.

క్ొంతక్గలానిక్త సయ్ాద్ సులాతన్స ఆల్లష్గ అనే మహాతుమడు దేశ సంచారం చేసత ూ ఎఖేలి గగరమం వచాుడు. ఈయ్న
వదు ఉప్దేశం ప్ ందాలని ష్గ వల్ల భావించాడు. ఆయ్న ఆడంబర్గలు చూసి అనుమానించి ఆయ్న సరవజఞ తవం
అరుం చేసుక్ొని భక్ుతడు గగ మార్గడు. ఆయ్న ఏక్గంతం లోక్త తీసుక్ు వెళ్ల శిరసుపై చేతులుంచి.ఆలింగనం
చేసుక్ొని నిండుగగ ఆశ్రరవదించాడు. ప్గరప్ంచిక్ విషయ్ాలపై ఆసక్తత తగిా ప్రమాతమ నిషఠ పర్ిగింది. ఒక్సగర్ి గురువు
ఆయ్న గురువు ఆర్గధనోత్వగలక్ు హెైదర్గబాద్ వెడితే శిషుాడూ అక్ుడిక్త వెళ్ల, ఆయ్న ఆదేశం మేరక్ు గులిర్గా
షర్లఫ్ క్ు వెళ్ల అక్ుడ సుప్రసిదు ముసిల ం యోగి ఖాజాబండ నమాజు దర్గా లో ర్ెండేళళళ సేవ చేయ్ాగగ ఒక్ర్ోజు
ఆయ్న ప్రతాక్షమెై ఆశ్రరవదించి గురువు దగా రక్ు వెళళమని చప్గుడు. అలాగే చేసి ఆయ్న ఆజఞ తో లాల చారు,
ప్గక్ూ ప్ఠగన్స వెళ్ల అక్ుడ ష్ేక్ ఫర్లద్ షక్ుర్ గంజ్ అనే మహాతుమడిసమాధి దర్ిశంచిఅక్ుడ ర్ోగుల ఆరుతలక్ు సేవ
చేయ్గగ షక్ుర్ గంజ్ ప్రతాక్షమెై దీవించి ఇంటిక్త ప్ంప్గడు. మళ్ళళ హెైదర్గబాద్ లో గురువు ను దర్ిశంచి, ఎఖేల్ల
చేర్గడు. గురువు సిదు ప్
ి ందాడు. శిషుాలక్ోర్ిక్పై వల్ల ష్గ పీఠగధిప్తిఅయ్ాాడు. తాండూరు బయ్ట సు లం క్ొని
విశగలమెైన ఇళళళ వసతులు క్లిుంచిగురువు ఆర్గధన వెైభవంగగ జర్ిపించాడు. నలుగురు భారాలతో సంసగరం
చేసత ూ ర్గజయోగిగగ ఉంటూ ప్దిమందిక్ొడుక్ులు ఇదు రు క్ూతుళళక్ు జనమ ఇచాుడు.
1946 లో తీవరంగగ జబుిప్డి అయిదు నెలలు బాధప్డి 26-12-1947 సరవజిత్ మారా శిర శుదు ప్గడామి శుక్రవగరం 77వ ఏట ఆ ర్ోజునే చనిప్ో తునిటట
ల
ముందే ప్రక్టించి దేహం చాలించారు. తాండూరు సమాధి హిందూ ముసిల ం లందర్ిక్ీ య్ాతారసత లమే.

58 చాయ్ాప్ురుష యోగి దీప్గల దినెి ప్గల ం ప్గటిబండల వీరయ్ా -1867-1922

గుంటూరు జిలాల సతత నప్లిల తాలూక్గ దీప్గల దినెి ప్గల ం లో వావసగయ్ం చేసే ప్గటి బండల బాప్య్ా బాప్మమదాంప్తులక్ు 1867 ప్రభవ నామ సంవత్రం
లో మయడవ సంతానంగగ వీరయ్ా ప్ుటాుడు. బాలాం లోనే వేదాంతం జాఞన తృషణ అలవగటయ్ాాయి. వీధిబడిలో చదివి సవయ్ం క్ృష్ి తో తలుగు సంసుృతం లలో
ప్గండితాం సగధించాడు. ర్ెండుభాషలోలనూ గరంథాలు ర్గశగడు.
సతత నప్లిల లో ఫీర్ోజి మహర్ిష ఆధాాతిమక్ ఉప్నాాసగలు విని శిషుాడై, మంతోరప్దేశం ప్ ంది సగధన చేసి సిదు ుడయ్ాాడు. సగతివక్ లక్షణాలు అలవడి, ఆతమ శక్తత
పర్ిగింది. మళ్ళళ గురువును చేర్ి ఆధాాతిమక్ రహసగాలు గరహిసత ూ క్వితా సగధన చేశగడు. గురువు గ ప్ుతనానిి వర్ిణసత ూ క్ీరతనలు ర్గసి ప్గడుతూ ఆయ్న
భావగలను వగాపిత చేసత ూ విర్గళాలు సీవక్ర్ించి గురువుగగర్ి మఠగనిక్తఅంతర్గలయ్ం ముఖమండప్ం విమాన గోప్ుర్గలు క్టిుంచాడు. నితాప్ూజక్ోసం భక్ుతలనుంచి
అయిదు ఎక్ర్గలు సంప్గదించాడు. ఒక్సతరం బావి ఏర్గుటట చేశగడు. ఆయ్ుర్ేవదమయ నేర్ిు వెైదా సేవ చేశగడు. చాయ్ాప్ురుష లక్షణం లో నిష్గణతుడయ్ాాడు 9-
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11-1922 సగయ్ంతరం దుందుభి క్గర్లతక్ బహుళ ప్ంచమి గురువగరం 55వ ఏట భగవనాిమం చేసత ూ, సంప్ూరణ వివేక్ం తో బరహెైమక్ాం చందారు. ఫిర్ోజీ మహర్ిష
సమాధిక్త ఎదురుగగ సగవమి సమాధి నిర్ిమంచారు

59 మిటు ప్గల ం నార్గయ్ణ సగవమి -1750

నెలల ూరు జిలాల క్నిగిర్ి తాలూక్గ క్ోవలం ప్గటి మిటు ప్గల ం లో క్ొమిమనేని వెంక్టర్గమయ్ా మహాలక్షమమ దంప్తులక్ు క్ొండయ్ా ప్ుటాుడు. చినినాటి భక్ీత
క్రమంగగ పర్ిగి, తండిర చనిప్ో య్ాక్ తలిల తో తీరుయ్ాతరలు చేసత ూ, ప్ుర్గణక్గలక్షేప్గలు చేసత ూజీవనం సగగించాడు. తలిల చనిప్ో గగ తముమడి బాధాత పదు క్ుక్ు వదిలేస,ి
నారుక్ొండలో ఉంటూ పిచిువగడు అనుక్ొనివగర్ిక్త బుదుులు బో ధిసత ూ తిరుగుతూ, మహిమలు అదుాతాలు చూపిసత ూ ఉండగగ ఒక్ మహన్నయ్ుడు వచిు
నాలుక్పై విభయతి చలిల మంతోరప్దేశం చేయ్గగ, నార్గయ్ణ మంతరం జపిసత ూ నార్గయ్ణ సగవమిగగ ప్రసిదు ి చంది బరహమంగగర్ి మాటలు ఫలిసగతయ్ని ప్రక్టించి
తానూ తవరలో జీవసమాధి చందుతాననని చప్గుడు.

10వ ర్ోజున నాగ ప్రతిషు , ప్ో లేరమమ ప్రతిషు జరుగుతుందని చపిు, శిషుాలను పిలిచి భజనలు
క్ీరతనలు ప్గడమని చపిు ప్గదుక్లు బతత ం ధర్ించి సమాధి ప్రవశ
ే ం చేసి, బండర్గయితో
మయసేయించారు. సమాదినుంచే భక్ుతలక్ోర్ెులు తీరుసగతరనే నమమక్ం సమాధి వదు దీప్గఆధనలు
జరుగుతాయి. అక్ుడ అయిదువగర్గలు నిదిరసేత దీరఘ ర్ోగగలు ప్ో తాయ్ని నమమక్ం. భదారయ్ప్గల ం లోని
ఈ సమాధి గ ప్ు య్ాతారసు లమెైంది.

60 నాగండల ప్రతాప్ క్ోటయ్ా శగసిత ి -1854-1896

బాప్టల తాలూక్గ నాగండల లో ప్రతాప్ జయగయ్ాశగసిత ి దంప్తులక్ు క్ొటయ్ాశగసిత ి 1854లో ప్ుటాుడు. బాలాం నుంచే సరవభయతాలయ్డ దయ్ సగనుభయతి ఉండేది.
దాన ధర్గమలు చేసేవగడు. 20ఏట మహాలక్షమమమతో పళ్ల జర్ిగింది. ధనసంప్గదనక్ోసం నిజాం ర్గషు ంర వెళాళడు. ఒక్ వగాధి గరసత ుడు నార్గయ్ణ క్ు సవసత త
క్ూరుటం తో పేరు మారు మోగింది. అతడు క్ోటయ్ా తలిదండురలక్ు అప్గర ధనంప్ంపి, క్ోటయ్ా క్ోర్ిక్ మేరక్ు క్గశ్ర ప్ంప్గడు. క్గశ్రలో బాలసరసవతి సగవమి
తిరప్ురసుందర్ి మంతోరప్దేశం చేయ్గగ దీక్షగగ జపించి మంతర, యోగ సిదు ులు ప్ ందాడు. గురువు అనుమతితో సవగగరమ౦ వచిు అనిదానం నిరంత భగవధాానం
చేసత ూ, జప్తప్గలాచర్ి౦చాడు..మళ్ళళ క్గశ్ర వెళ్ల 42ఏట 1896లో క్ోటయ్ాశగసిత ి బరహమ రంధరం చేదించుక్ొని దేహతాాగం చేశగడు.

61 క్రత వా క్ర్ి బసవ సగవమి -1762-1832

ర్గయ్ చూరు జిలాల నారద క్షేతరం లో య్ాదవ గిర్ి శైవ పీఠగధిప్తి చని బసవసగవమి, క్ౌండినా నగరం లో ఒక్ బాలుడిని చూసి, అతడి తేజసు్ గుర్ితంచి య్ాదగిర్ి
పీఠగనిక్త తీసుక్ువెళ్ళ హసత మసత క్ సంయోగం చేయ్టం తో అతడిక్త జాఞనోదయ్మెై సమసత విదాలలలో శివగ నుభవ శగసత ంి లో, సగంఖాం లో నిష్గణతుడయ్ాాడు.
అతడిక్త క్ర్ిబసవ సగవమి పేరుపటిు, క్ొంతక్గలం తర్గవత మఠం బాధాతలు అప్ుగించి చనిబసవసగవమి నారద క్షేతారనిక్త వెళ్ళప్ో య్ాడు.
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గురవగజఞ మేరక్ు దేశ సంచారం చేసత ూ, తప్ో బలం తో ర్ోగులక్ు ఆరుతలక్ు సౌఖాం క్లిగిసత ూ జాఞనారుులక్ు జాఞన బో ధ చేసత ూ క్ర్ిబసవసగవమి శిషా ప్రశిషుాలను
ప్ ందారు. ఆతని క్రత వా దీక్షక్ు మెచిునగురువు “క్రత వా క్ర్ి బసవ సగవమి “బ్బరుదు ప్రదానం చేశగరు. ఆందర, క్ర్గిటక్ నిజాం ర్గష్గురలలో 800మఠగలు సగుపించి
వగటి ప్ో షణక్ు 20 వేల ఎక్ర్గల భయమి సేక్ర్ించి ప్టిషు ప్రచారు.
అనంతప్ురం జిలాల ఉరవక్ొండలో భక్ుతలక్ోర్ిక్పై ఒక్ మఠం ఏర్గుటట చేసి, దానిక్త” గవి మఠం”పేరు పటిు దానిక్త అనుబంధంగగ మెైసూరులో “క్రంబ్బ
మఠం”సగుపించారు సగవమి. ప్లల క్ీ లో ఉరవ క్ొండ వెడుతూ మేనా తలుప్ులు మయసుక్ొని క్ర్ి బసవ సగవమి శివెైక్ాం చందారు ఫగలుాణ శుదు ప్ంచమి నుంచి
8ర్ోజులు ఘనంగగ ఆర్గధనోత్వగలు చేసత గరు. చుటటుప్రక్ుల ర్గష్గురలను౦చి క్ూడా భక్ుతలు అశేషంగగ వసగతరు. సగవమి 1762లో ప్ుటిు 1832లో 70వ ఏట శివెైక్ాం
చందినటట
ల భావిసగతరు.,

62 మహాయోగిని మాణిక్ా నగరం వెంక్మమ -1808-1862

చినితనం లోనే పళ్ల అయి భరత చనిప్ో గగ వెంక్మమ మనసు ఆధాాతిమక్ భావం వెప్
ై ుమరలి ధాానం ధారణా అలవగటయ్ాాయి. ఒక్సగర్ి క్ర్గణటక్లోని మాణిక్
ప్రభు సగమారజాం లో దతాతవతారం అయిన మాణిక్ ప్రభు దరశనం క్ోసం ఆమె తలిదండురలతో బండమలో వెడుతుంటే, దార్ిలో ర్గళళవగన క్ుర్ిసి వగగులూ వంక్లు
ప్ ంగి ఎదుులబండి మునిగి ప్ో యిే ప్ర్ిసు ితి వసేత వెంక్మమ భక్తతగగ ఆర్ితగగ మాణిక్ ప్రభువును మయడు సగరుల గ ంతతిత పిలువగగ, ఒక్ 16ఏళళ బాలుడి రూప్ం లో
వచిు క్గప్గడటం తో ఆమె మాణిక్ ప్రభుక్ు మహా భక్ుతర్గల ై,ఆయ్న చరణాలే నముమక్ునిది. ఆమెను అనేక్ రక్గలుగగ ప్ర్లక్షించి ప్రభు,ఆతమ సగక్షాతాురం
క్లిగించి య్మ నియ్మ ఆసన ప్గరణాయ్ామ నిధి ధాాన మానస సమాధులు ప్ ందేటల ట అనుగరహించారు. జప్ ధాానలలో ఉనితోనితి్ సిుతి
సగధించి,మాణిక్ానగరంవెంక్మమగగ పేరుప్ ందింది.

భక్ుతలక్ు సగధక్ులక్ు హితోప్ దేశం చేసేది. ఆహ౦క్గరం నశిసేత
సదు
ా రుక్టాక్షం లభిసుతందన్న, సగధక్ుడు సదు
ా రువుతో ఏక్రూప్ం
ప్ ందాలని ఉప్దేశించేది. 23-8-1862దుందుభి శగరవణ బహుళ
తరయోదశి శనివగరం 54వ ఏట మహా యోగిని వెంక్మమ దేహతాాగం
చేశగరు.మాణిక్ా ప్రభువు

వెంక్మమను

దేవతలాగగ ప్ూజించి,

సవయ్ంగగ సమాధిలో క్ూర్ోుబటిు సమాధి చేశగరు. సమాధి ను౦చి
క్ూడా చాలా అదుాతాలు చేసేది. 1982 లో భక్ుతల క్రసేవతో ఆమె
మందిర నిర్గమణం జర్ిగింది. ఆశవయ్ుజ ప్ంచమి నుంచి, నవమి
వరక్ు ప్ంచ ర్గతర ఉత్వగలు చేసత గరు. వెంక్మమ మందిరం లో దేవీ
నవర్గతురలు వెైభవంగగ నిరవహిసత గరు. దతాతతేరయ్ శక్తత వెంక్మమ రూప్ం
లో ఇక్ుడ ఉనిదని అందర్ి విశగవసం

63 నార్గయ్ణ ర్ెడి్ అవధూత -1834-1915
క్డప్ జిలాల క్మలాప్ురంతాలూక్గ గంగిర్ెడప్
ి్ లల లో నర్ెరడి్ సింగిర్ెడి్ ర్గమాంబ దంప్తులక్ుశ్రర నార్గయ్ణ అంశతో నార్గయ్ణ ర్ెడి్ 1834లో ప్ుటాుడు. ప్ూరవ
జనమలోబసత వగడుగగ ప్ుటిు బరహమం గగర్ిని సేవించినటట
ల క్థనం. చినితనం నుంచే ఏక్గంతం లో ఉండటం ఇషు ం. ప్సువులను మేప్ుతూ ఏక్గంతం లో ధాానం
చేసుక్ోనేవగడు. ఒక్సగర్ి క్ుంభ వృష్ిుక్ుర్ిసన
ి ా అందరు గోప్బాలురూ తడిసిప్ో యినా యితడు తడవక్ ఆశురాం క్లిగించాడు. ల్లలలూ అదుాతాలు చూపేవగడు.
ఉని ఊరు నచుక్ 16వ ఏట ఊరు వదిలేసి 60ఏళళ వరక్ు తిర్ిగి ర్గలేదు.
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20 వయ్సులో క్రూిలు వెళ్ల అడవులోల తిరుగుతూ

తీవరంగగ తప్సు్ చేశగడు.అవధూత అయి

అమనసు యోగం లో ఆర్ి తేర్గడు. అషు సిదు ులు వశమెైనా ఎప్ుుడూ ప్రదర్ిశ౦చ లేదు. ర్గతీర ప్గలూ
తిరుగుతూనే ఉండేవగడు. వసగతరలు అడిగి తీసుక్ొని పేదలక్ు ప్ంచేవగడు. అడిగినవగర్ిక్త మంచీ చడా్
చపేువగడు. క్ంది మలల య్ాప్లిల వెళ్ల బరహమం గగర్ి సమాధిని సేవించాడు. చివర్ిక్త ఓబుళర్గజుప్లల చేర్ి,
ఓబుళర్గజు నార్గయ్ణ ర్ెడి్ అవధూత అనిపించుక్ొనాిడు.గగరమాధిక్గర్ి వీర్గర్ెడి్క్త తాను

దేహం

చాలిసుతనిటట
ల చపిు 12-3-1915 ఆనంద ఫగలుాణ బహుళదావదశి శుక్రవగరం 81వ ఏట శగవస బంధించి
ప్గరణం వదిలారు. వీర్గర్ెడి్ అంతాక్తయ్
ర లు ఘనం గగ నిరవహించి, గగరమానిక్త ప్డమరవెైప్ు తన సవంతప్ో లం
లో సమాధి మందిరం నిర్ిమంచాడు. సమాధి నుంచి ఘంటార్గవం,వీణా,తాళ మృదంగ ధవనులు వినిపిసత గయి.
ఫగలుాణ బహుళ దావదశినాడు ఆర్గధన జరుగుతుంది.
నమ ఓం దివా మున్నందర సేవా భవతే
నార్గయ్ణోఖా ప్రభో సుమనః ప్గరర్ిుతయించు
సరవజగదీశున్స నినుి గగంక్షించి
శ్రర రమణా ఓబుళ ర్గజుప్లిల విశృతప్లి
ప్గరంతోరు నార్గయ్ణ సగవమి
భయమిమ్ దమి మీర గగంచితిమి శశవతేత జ నార్గయ్ణ

64 ర్ెడి్ సుబరహమణా మహర్ిష -1860-1949
ర్ెడి్ సుబరహమణా మహర్ిష ర్ౌదరనామ సంవత్ర జేాషు శుదు చవితి గురువగరం ప్ుషామీ నక్షతరం లో 1860లోగోదావర్ి జిలాల ఈతక్ోటలో బరహమని శేషమమ
దంప్తులక్ు సప్ుటాుడు. చినిప్ుటినుంచి భయతదయ్, ప్గప్భీతి భక్ీత అలవగటయ్ాాయి. తులసి క్ోటవదు శ్రర ర్గమ ధాానం చేసత ుంటే శ్రరర్గముడు, ర్గతిర ఆక్గశంలో
చూసుతంటే సీతార్గములు దరశనమిచేువగరు. 12వ ఏట ఉప్నయ్నం జర్ిగి, ప్ో ణంగిలోని ర్గమభక్ుతడు సో మయ్ాజుల ప్గప్య్ాశగసిత ి ర్గమతారక్ మంతరం దీక్ష
ఇచిు, మానసిక్ ప్ూజా విధానం నేర్గుడు. ఆయ్నవదు ఆర్ేళళళ సగధన చేశగడు. జప్ సమయ్ంలో సీతార్గములు క్నిపిసేత ఆశువుగగ ప్దాాలు చపిు సుతతి౦చే
వగడు. బలవంతంగగ పళ్ల చేస,ేత సంసగరం వదిలేసి తీరుయ్ాతరలు చేసత ూ వివిధ మతాలక్ు చందిన 72 మంది యోగులను దర్ిశంచి, ర్గజమండిర లో శ్రర విశవ నాథ
అవధూత సనిిధిక్త చేర్గడు.

ఆయ్నవదు హఠ యోగగదులు ర్గజయోగం
సగధన చతుసు య్౦ అభాసించగగ గురువు
“సేవచాునం “అనే దీక్షానామమిచిు గృహసు
ధరమం ప్గటించమని ఆదేశించాడు. ఒక్సగర్ి
మహార్గషు ర బరహమ చార్ి బాబ్ క్ోక్తల్ 60ఏట సనా
సించి, ప్గమరురలో ఉంటటని సుబరహమణా యోగి
ఇంటిక్త వచిు భిక్ష చేసి అనేక్ యోగరహసగాలు
బో ధించగగ

అషు

సిదు ులు

వశమెై

అనేక్

అదుాతాలు చూపేవగడు. అదైవత రహసాం
మానసబో ధ

గగయ్తీర

నాటక్ం,

అచల

బరహామనంద ప్రబో ధం, ప్రవగసుదేవ శతక్ం,
దండక్గలు మొదల ైన 17రచనలు చేశగరు. 223-1949 సరవధార్ి ఫగలుాణ బహుళ అషు మి
మంగళవగరం 89వ ఏట మహేందరవగడ లో
పీఠసుతల ై,మయలాధారం

బ్బగించి

హంసను

షటుక్గరలు దాటించి భయ
ర మధాలో చేర్ిు నాసగగరం పై దృష్ిు నిలిు షటుక్ర సీతార్గమ తారక్ బరహమం లో ఐక్ామయ్ాారు సుబరహమణా యోగి.
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65 ప్ూదయ ట లింగగవదూత -17వ శతాబు ం

క్రూిలు జిలాల ప్గలేరు నదీ తీర్గన అవుక్ు గగరమం లో సో మమమ సో మిర్ెడి్ దంప్తులక్ు లింగమయర్ిత ప్ుటాుడు. ఐదవ ఏటనే చటటు క్తంద శివనామం జపిసత ూ
గడిపేవగడు. తలిదండురలు చనిప్ో గగ ఏగంటి శివర్గమ యోగి మంతోరప్దేశం చేసి,శివ లింగగుహక్ు తీసుక్ు వెళ్ల,సమసత విదాలు నేర్గుడు. దృశా భేదన యోగం,
చైతనా జడ సంధాన చినమయ్యోగం వంటి అనేక్ యోగగలు నేర్ిు తీర్ిు దిదు ాడు.

శివర్గమ గురుడు “ప్ూదయ ట గురు పీఠం”సగుపించి,
లింగమయర్ితని మొదటి పీఠగధిప్తి ని చేసి, “ప్ూదయ ట
లింగగవదూత “ నామక్రణం చేసి, విశవమతానిి సగుపించి
వేద వేదాంగగలు అందర్ిక్ీ అందుబాటటలోక్త తీసుక్ు
రమమని ఆదేశించాడు. రవవలక్ొండ గుహలో గోచీ మాతరమే
ధర్ించి

మహిమలు

చూప్ుతూ

ఆశువుగగ

వేదా౦తతతావలు ర్గసి ప్గడుతూ ప్ండిత ప్గమరులను
ఆక్ర్ిషంచాడు. ఈ గలతాలను ఆశరమ వగరసుడు 13దళాలుగగ,
715ప్గటలను తాటాక్ులపై ర్గసేత , 10వ పీఠగధిప్తి”ప్ూదయ ట
తతవ గలతామృతం “పేర్ిట శ్రర ఆనందన సగవమి 1962 లో
ప్రచుర్ించారు.

తాను

తనువు

ము౦దేచపిుచ

జేాషు

ప్ూర్ిణమనాడు

పీఠగదిప్తిని,

చేస,ి

జేాషు

చాలించే

బహుళ

విషయ్ం

దాసగవదూతను
ఏక్గదశి

నాడు

సంగమేశవర తీర్గన చిని వనం చేర్ి భక్ుతల జయ్జయ్
ధావనాల మధా లింగమయర్ిత అవధూత సగవమి క్ృష్గణ నదిలో
మోక్గలి లోతు న్నటిలో, చివరగగ ఒక్ తతావనిి ఆశువుగగ ప్గడి, క్ృష్గణజినంపై ప్దామసనం లో క్ూరుుని, ప్రవగహం మధాలోక్త వెళళగగ, ఆయ్న దేహం చుటూ
ు
మంటలు లేచి అవి ప్రక్గశంగగ మార్ి సూరామండలం వెైప్ు సగగి ప్ో య్ాయి. ఏటా జేాషు బహుళ దావదశినాడు ఆర్గధనోత్వగలు ప్రమవెైభవంగగ చేసత గరు. శివ
క్ేశవ భేదం లేదని చాటిన శివగ౦శ సంభయతుడుసగవమి. ‘

66-తిరక్గలజాఞని ధరణి సీతార్గమ యోగలందర సగవమి -1714-1796

క్గశ్ర నుంచి ఆంధరదేశగనిక్త వచిు సిురప్డిన తరుశగసత ి మాధవభటటు వంశం లోని వశిషు గోతీరక్ుడు ధరణిసుబియ్ా, తిమామంబ దంప్తులక్ు క్డప్జిలాల ప్ దుుటూరు
తాలూక్గ క్ోరరప్గరు లో 4-1-1714 జయ్ ప్ుషాబహుళచవితి సో మవగరం సీతార్గమ సగవమి మయడవ సంతానం గగ ప్ుటాుడు. నాలుగేళళక్ే తండిర చనిప్ో గగ,
ఆవులను క్గసూ
త వగగు గడ్ పై ఉని గుడి దగా ర ఆడుక్ొంటట౦టే, ఒక్ యోగి వచిు అతనిలోని వరుసు్ గుర్ితంచి నాలుక్పై బీజాక్షర్గలు ర్గసి దతాతతేయ్
ర
మంతోరప్
దేశం చేశగడు. అప్ుటినుంచీ ఆమంతారనిి జపిసత ూ, మహిమలు చూప్ుతూ తలిల అనుమతితో బరహమ చరాం ప్గటించి సనాాసం తీసుక్ొనాిడు. ప్ుణాక్షేతర దరశనం
చేసి శ్రరశైలం, అహో బ్బలం లలో తప్సు్ చేసి భగవత్ సగక్షాతాురం ప్ ంది, అషు సిదు ులు వశం చేసుక్ొని దేశ సంచారం చేసత ూ, ధరమ ప్రబో ధం చేసత ూ అర్ిష్ు గలు
వగాధులు తొలగిసత ూ, క్రూిలు జిలాల ఆళల గడ్ దగా ర లింగగలదినెి చేర్ి, ఆశరమమ శివగలయ్ం తటాక్ం ఏరురచుక్ొని తప్సు్ చేసత ూ లింగగలదినెి సీతార్గమ
యోగల౦దరసగవమిగగ ప్రసిదు ి చందారు.
చాలా చోటల నందీశవర ఆలయ్ాలు దతాతతేరయ్ మఠగలుతోటలు ఆలయ్ాలు నిర్ిమసూ
త జీరణ దేవగలయ్ాలను ప్ునరుదు ర్ించారు. శిషుాలను గరంధ రచనక్ు
ప్ో ర త్హించి సగహితా సేవచేశగరు 17-12-1796 నల మారా శిర బహుళ తదియ్ శనివగరం 82వ ఏట సమాధిలో ప్రవేశించి, 700 ఏళళళ సజీవ చైతనాంలో
ఉంటాయ్ని శిషుాలక్ు అభయ్మిచిు సమాధి గతులయ్ాారు మెైసూరు దతత గురువు శ్రర గణప్తి సచిుదానందసగవమి తమక్ు సీతార్గమ య్తీందురల సగక్షాతాురం
క్లిగిందని చప్గురట. మారా శిర ప్ౌరణమి నుంచి మయడు ర్ోజులు వెైభవంగగ ఆర్గధనోత్వగలు చేసత గరు.

67 స రక్గయ్ల సగవమి -1700-1902

తిరుప్తి దగా ర నిరుపేద గ లల క్ుటటంబం లో 1700 లో ర్గమ సగవమి ప్ుటిు, క్ొండ క్ోనలలో మేక్లు గోర్ేరలుక్గసుతండగగ ఒక్యోగి మంతోరప్దేశం చేయ్గగ ఇహలోక్
బంధాలన్ని తంచుక్ొని, నాలు గిళల భిక్షం ఎతిత ఆక్లి తీరుుక్ొంటూ ఉండేవగడు. బుజాన గుడ్ లమయట, నెతితన ముతక్ గుడ్ తలప్గగగ, మోక్గళళవరక్ు చిరుగుల
ప్ంచ, ఒక్ చేతిలో పేలిక్లతో అలిల న తాడు క్ు క్టిున ర్ెండుక్ుక్ులు, బుజం పై క్గవడి, దానిక్త ఒక్వెైప్ు మలమయతారలక్ుండ, మర్ో వెైప్ు తినటానిక్ీ తాగటానిక్ీ
ప్నిక్త వచేు స రక్గయ్ బురరలు ఆయ్న అవతారం. అందుక్ే స రక్గయ్ల సగవమి అనే ఏరు వచిుంది.
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ర్ోగగరసత ులక్ు తాను తినే ఆక్ులు భోజనం న్నళళళ ఇచిు నయ్ం చేసేవగడు. వచేు ప్రమాదాలను ముందే హెచుర్ించేవగడు. ప్శుప్క్షాదులననిిటిన్న పేమి
ర సూ
త
పిచిువగడుగగ క్నిపించేవగడు. ఆయ్న అగిి హో తరం వెలిగిసేత దతాతతేరయ్ సగవమిగగ క్నిపించేవగడు. ఎక్ుడిక్ెైనా ఎంతదూరమెన
ై ా క్గలినడక్ే. ప్రక్ృతి శక్ుతల ైన
ప్ంచభయతాలు ఆయ్న అధీనం లో ఉండేవి. 1902 ఆగస్ట్ు లో మదారస్ట్ చేర్ి, నార్గయ్ణవనం ఆరణి నది ఒడు్న, ఒక్ గులక్ర్గయి విసిర్ి అది ప్డిన చోటే
తనసమాది అని ము౦దే చేపిు,తన వయ్సు యింత అని ఎవర్ో అడిగిత 500 ఏళళళ అని తలిపి, 2-8-1902 శుభక్ృత్ శగరవణ శుదు ప్ంచమి శనివగరం
మధాాహిం 12 గంటలక్ు 202 ఏళళ వయ్సులో శర్లరం వదిలారు. ఆయ్న క్ోర్ిన చోటనే సమాధి చేశగరు.మొదటి ఆర్గధన ”క్ెైంక్రా సమాజం “అధాక్షుడు
రతి సభాప్తి పిళల ళ అనే భక్ుతడి ఆధవరాంలో జర్ిగగయి.ఈ సమాజం వసతి గృహాలు క్ళాాణ మండప్గలు భోజన శగలలు క్టిుసత ూ ఘన౦గగ ఆర్గధనొత్వగలు
చేసత ునాిరు

68 ఆరత తారణ ప్గర్గయ్ణ మహాక్విజాఞని భక్త శిర్ోమణి -శ్రరధర వేంక్టేశ అయ్ాావళ్-1635-1720

సదాశివ బరహేమందర సగవమి సహాధాాయి, గురువు, ప్ండితుడు, క్వి శ్రరధర వేంక్టేశ అయ్ాావళ్,వెైదిక్ బారహమణ క్ుటటంబం లో, క్ౌశిక్ గోతీరక్ుడు శ్రరధర లింగగరుాని
క్ుమారుడుగగ 1635 లోప్ుటాుడు. గ ప్ు శివ భక్ుతడు. గృహసు ర్గజయోగి. తంజావూరు మహార్గజు షహాజీ క్గవేర్ల తీరం లో తిరువశ నలూ
ల రు గగరమానిి
శగహర్గజవు అనే పేరుగగ మార్ిు,1693లో 46 గురు వేద ప్ండితులక్ు దానమిచాుడు. అందులో మన శ్రరధర వెంక్టేశ క్ూడాఉనాిడు.

మధాారుీనం అనే పేరుని తిరువిడ మరుదూరు లోని మహాలింగసగవమి శ్రరధరుని ఇలవేలుప్ు. ఆ భజన సంప్రదాయ్ానిక్త ఆదుాడుక్ూడా. సంసుృత గరంథాలు
చాలార్గశగడు. శగలేందర విలాసం అనే ఎనిమిది సరా ల మహాక్గవగానిి, భక్ీత వేదా౦త ప్రంగగ ఆఖాా షష్ిఠ ,దయ్ాశతక్ం, ఆర్ితహర సోత తరం,క్ుళ్ళర్గషు క్ం,

అచుాత

శతక్ం, శివ భక్త లక్షణం, శివభక్తత క్లు లతిక్గ మాతృ భయతాషు క్ం, తార్గవళ్ళ సుతతి,సుతతిప్దు తి, డయ లా నవరతిమాల, దయ ష ప్ర్ిహర్గషు క్ం, భగవనాిమ భయషణం
మొదల ైనవి ముఖామెైనవి. ష్గజీ మహార్గజు క్ోర్ిక్పై నలాలధవర్ి, వేంక్టేశ శగసిత ి అనే ఇదు రు ప్ండితులతో క్లిసి “ప్దమణి మంజర్ి “అనే నిఘంటట నిర్గమణం
చేశగడు. శ్రరధరునిక్త ఉని శివక్ేశవ భేదాతీతమెైన భక్ీత, శమదమాదుల షటు సంప్తిత ,సరవభయత దయ్ాగుణం చూసి సమక్గల్లనులు “అయ్ాావగళ్”అని గౌరవంగగ
సంబో ధించేవగరు.
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ఆరత తారణ ప్ర్గయ్ణుడు, నిరంతదైవ సగక్షాతాురం ప్ ందినవగడు శ్రరధరప్ండితుడు. తిరువిశనలూ
ల రులో
అనావృష్ిు సంభవిసేత “క్ుళ్ళర్గషు క్ం “సోత తరం ర్గసి గగనం చేసి వగనలు క్ర్ిపించాడు. మృతుావుతో ప్ో ర్గడుతుని
శిశువుని తార్గవళ్ సోత తరం తో క్గప్గడాడు. భగవనాిమ సంక్ీరతనక్ు ఉచున్నచాలు ఉండర్గదని బో ధించేవగడు.
ఒక్సగర్ి క్గవేర్ల నది దాటి తిరువిడ మరుదూర్ లోని తన ఇషు దైవమెైన దేవగలయ్ానిక్త వెళ్ల గర్గాలయ్ం
ప్రవేశించి అదృశామెై ప్రమ శివునిలో ఐక్ాంచందారు శ్రరధరులు., మానవీయ్ విలువలను ప్గటించిన మహా
సంసురత శ్రరధరులు 85ఏళళళ సగరుక్ జీవితం గడిప్గరు.

69-సనార్ల విశవనాథ అవధూత -1856-1914

క్గశ్ర విశవనాథుని అవతారంగగ భావింప్బడే సనార్ల విశవనాథ అవధూత 3-11-1856 నల క్గర్లతక్
శుదు ప్ంచమి సో మవగరం శ్రరక్గక్ుళం జిలాల నాగగవళ్ళ నదీ తీర్గన ప్గలక్ొండక్ు చందిన సింహాదిర వీర్గచార్ి,
గౌర్ల దేవి భక్త దంప్తులక్ు విశవనాథాచారుాలుగగ జనిమంచాడు. ఏక్ సంథాగగరహి., అయిదేళళక్ే వేదం,
శగసగతరలు క్గవగాలు ఇతిహాసగలలో నిష్గణతుడయ్ాాడు. రసవగద విదాలో ఉదు ండుడు. తలిదండురలు
చనిప్ో తే పదతండిరక్ొడుక్ు న్నలయ్ాాచారుాని దగా ర పర్ిగి, ఏటి ఒడు్న శివగలయ్ం లో ర్ోజూ ఏదయ ఒక్టి
ర్గసూ
త ఉండేవగడు. అతని వెర్
ై గగాభావన గరహించి అనిగగరు

ప్ంచబాణ విదాలు నేర్గుడు. ర్గగి

బంగగరం ప్నులోల శిలాులు చక్ుటం లో క్ుసగతగిర్ి మాలామా ప్నులోల గ ప్ు నేరుు సగధించాడు. పళ్ల
ప్రయ్తాిలు చేసత ుంటే తనక్ోసం ప్ుటిున అమామయి ప్గలక్ొండలో ఉందని చపిు వెళళగగ, అక్ుడ
అనిప్ూరణ అనే క్నా అతడే తన భరత అని నిశుయించింది. 1873వెైశగఖ శుదు ఏక్గదశి శుక్రవగరం
ఇదు ర్ిక్ీ వివగహం చేశగరు.

భారాక్ు అజప్గగగయ్తిర బో ధించి తాను ర్గజయోగిగగ గృహసగుశరమ ధరమం ప్గటించాడు. శిషుాలక్ు ఎనోి
విషయ్ాలు శగసగతరలు బో ధించాడు. సనాతన ధరమ ప్రచారం క్ోసం దేశ సంచారం ప్గరరంభి౦చి, ర్గజమండిర క్ోటి
లింగగల ర్ేవు దగా ర ప్రణశగల నిర్ిమంచుక్ొని చాలాక్గలం తప్సు్ చేశగడు.

“సనార్ల విశేవశవర సంవగదం “అనే గరంథంర్గశగడు. 12 ఏళళ తర్గవత ముదరణ క్ోసం మదారస్ట్ బయ్లేురుతూ,
శ్రరశైలం చేర్ి 23-10-1914 ఆనంద క్గర్లతక్శుదు ప్ంచమి శుక్రవగరం 58 వ ఏట బదర్ిక్గవన గుహలో
అంతతర్గున మయ్ాారు. ఇప్ుటిక్ీ సజీవంగగ ఉంటూ శుక్రవగరం దరశనమిసూ
త భక్ుతలక్ోర్ిక్ తీరుసుతనాిరు.
ప్గలక్ొండ దుర్గామందిరం లో ఇప్ుటిక్ీ అలా జరుగుతూనే ఉందని భక్ుతల నమమక్ం, విశగవసం.

70 నెమళళ దినెి హుసే్న్స గురు -1850-1929
క్రూిల్ జిలాల ఆళల గడ్ తాలూక్గ చాగలమర్ిర వావసగయ్ ముసిల ం క్ుటటంబం లో వనల చిని హుంసూర్, హుసేన్స బయ దంప్తులక్ు 1850లో హుసేన్స ప్ుటాుడు.
అయిదవ ఏటనే ఏక్గంతంగగ ధాానం చేసవ
ే గడు. వయ్సుతో ప్గటట ధాానం గరంథ ప్ఠనం సగధు సంతతిసేవ పర్ిగగయి. పళ్ల అయినా మారుు ర్గలేదు. అక్ుడి
శివనాగమయ్ా బో ధనలతో భక్ీత వెైర్గగగాలు పర్ిగగయి. విర్గగిలా పిచిు వగడిగగ తిర్ిగవ
ే గడు. ఒక్ ర్ోజు క్లలో ఒక్ ప్ురుషుడు క్నిపించి మర్గిడే మారా దరశనం
జరుగుతుందని చప్గుడు. అనుక్ొనిటేల మర్గిడు చందయర దయ్క్గలం లో ఒక్ దిగంబర అవధూత వచిు హుసేన్స క్ు సౌఖా సూతరం, నాదానందం, ప్ంచ ముదరలు
సగక్గర నిర్గక్గర్గలు ప్ర్ిప్ూరణం అమనసుత వగెైర్గ బో ధించి, శిరసుపై చేయి ఉంచి ఆశ్రరవదించి అదృశామయ్ాాడు.
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వెంటనే అడవిలో ఒక్ చటు క్ుత క్ొమమపై వెలలక్తలా ప్డుక్ొని ధాానమగిడయ్ాాడు.తర్గవత సంసగర బంధాలన్ని తంచుక్ొని, అడవులలో తిరుగుతూ, ఒక్
దేవగలయ్ం లో బస చేయ్గగ ఎందర్ో శిషుాలేరుడా్రు. అదుాతాలు చూపేవగడు 27-10-1929 శుక్ల ఆశవయ్ుజ బహుళదశమీ ఆదివగరం 79వ ఏట హుసేన్స
గురుడు దేహం చాలించాడు. మర్గిటి ఉదయ్ం సమాధి చేశగరు. తర్గవత మందిరం క్టిు ఉరుసు ఉత్వం చేశగరు. ప్రతి చైతర ప్ౌరణమి, ఆశవయ్ుజ బహుళ ఏక్గదశి
నాడు ఆర్గధనోత్వగలు జరుప్ుతారు.

71 తతవవేతత య్డల ర్గమదాసు
19 వ శతాబు ం చివరలో క్గక్తనాడలో ఉని తతవ వేతతలలో య్డల ర్గమదాసు ఒక్రు. క్ీర.శ 1860లో జనిమంచి 70ఏళళళ జీవించి 1910లో సిదు ప్
ి ందిన తతవ వేతత.
బరహమం గగర్ి తతావల తర్గవత ఈయ్న తతావలక్ే వగాపిత ఎక్ుువ. 119 క్ీరతనలతో ‘’సగంఖా తారక్గమనసు యోగంబనెడు సుజాఞన చందిరక్ ‘ అనే గరంథానిి పీఠిక్
తో సహా తాను బరతిక్ుండగగనే ముదిరంపించుక్ొనాిడు.

విజయ్నగరం సంసగునం దగా రలో క్లవ చరల గగరమం లో య్డల అచుయ్ా,
మహాలక్షమమమ దంప్తులక్ు య్డల ర్గమ దాసు జనిమంచాడు. అక్షర్గభాాసం
అయిన తర్గవత 12వ ఏట క్గక్తనాడ చేర్గడు. అక్ుడ మంతన వేంక్టాచారా
అనే

వేదాంత

గురువు

వదు

ఉప్దేశం

ప్ ంది

సగంఖా

తారక్

అమనసు,ర్గజయోగగదులలో ప్గరవీణాం సంప్గదించాడు
12 యిేళల వయ్సులో విజయ్నగరం నుంచి క్గక్తనాడ వెళ్ప్ో య్ారు. అక్ుడ
మంతన వెంక్టాచారుాలు అనే ఆయ్న దగా ర శిషార్ిక్ం చేసి ప్గండితాం
సంప్గదించారు. 'సుజాఞన చందిరక్ ' ఎడల ర్గమదాసు రచించిన ప్ుసత క్ం. అందులో
పీఠిక్లో ఆయ్న ఇలా ర్గసుక్ునాిరు..."తాను విదాావిహమనుడనెైనా సదు
ా రు
క్ృప్తో వచో రచనమందు, క్వితవమందును ఒక్ ధయ రణి క్లిగి క్ొనిి క్ీరతనలను,
మర్ిక్ొనిి తతావలను గదా ప్దాాలతో, సక్ల జనుల క్గహాలదక్రంబగునటటల
సులభ శైలిని...". ఈయ్న రచనలన్ని భక్తతరస ప్రధానమెైనవే! ర్గముడిని,
క్ృషు
ణ డిని క్ొలుసూ
త ర్గసినవే! ఈయ్న మొతత ం 119 క్ీరతనలు ర్గసగరు. ఈ
రచనలనిిటిక్ీ 'సగంఖాయ్ుగ తార్ిుక్ మనసుయోగం' అని పేరు. ఇతని
శిషుాలు క్ొందరు ఎడల ర్గమదాసు గగర్ి తతావలను, క్ీరతనలను క్లిపి "ఎడల
ర్గమదాసు చర్ితర ' అనే ప్ుసత క్గనిి ప్రచుర్ించారు. బాలంతరప్ు రజన్నక్గంతర్గవు
గగరు ర్గసిన 'ఆంధర వగగేాయ్క్గర చర్ితమ
ర ు' అనే ప్ుసత క్ంలో ఎడల ర్గమదాసుగగర్ి
ప్రసత గవన ఉంది.
పీఠిక్ లో ర్గసుక్ొనిటట
ల తాను విదా విహమనుడైనా,సదు
ా రు క్టాక్షం చేత క్వితవ, వచన రచనలో ఒక్ధయ రణిక్లిగి క్ొనిి క్ీరతనలు మర్ిక్ోనిితతావలు గదా ప్దాాలో
సక్ల జనాహాలదక్రంగగ సులభ శైలిలో ర్గశగడు. సుజాఞన చందిరక్ తోప్గటట ఆయ్న శిషుాలు తాము రచించినవిక్ూడా చేర్ిు ;;య్డల ర్గమ దాసు చర్ితర ‘’పేర
ప్ుసత క్ం ప్రచుర్ించారు. ఇది బాగగ ప్రచారం లో ఉంది ఇందులో ర్గసిన శిషుాలు –బయచి అప్ులదాసు, చిటూ
ు ర్ి నార్గయ్ణ దాసు, వితత నాల క్ొండయ్ా దాసు,
వెంక్టదాసు, బో ని అప్ులదాసు బో ని గవరయ్ా దాసు మామిడి అప్ులదాసు క్ంచుమర్ిత య్లల య్దాసు, నాగని లు.
సుజాఞన చందిక్
ర ను య్డల ర్గమ దాసు తన జీవిత చర్ితరగగనే ర్గశగడు. హర్ిక్థా క్థన శైలిలో, తోహర్గలతో ఉతత మ ప్ురుష లో ఆతమక్థాక్థన ప్దు తిలో ర్గశగడు
‘’అండపిండ బరహామండ ప్ురంబున నా గురు రూప్ము జూపన్స –క్ుండలాగరమున మంతన వెంక్ట గురువెై తానటియి౦చన్స –శ్రరక్రమగు శ్రరక్గక్తనాడ ప్ుర్ి దాప్ున
జేర్ిన వగడన్స –ప్గరక్టముగ య్డల ర్గమదాసు తలవగక్తటపై ప్రక్టించన్స’’
చందిరక్లో ఉనివి తతావలు మాతరమేక్గక్, చాలాప్గటలు క్ీరతనల రూప్ం లో ఉనాియి. భజనప్గటలు మేలుక్ొలుప్ులు, జయలప్గటలు మంగళహారతులు,
ఆంజనేయ్ దండక్ం, గోపీ క్ృషణ సంవగదం, గురుశిషా సంవగద గేయ్ాలు ఉనాియి. రంగనాథ వెంక్టేశవర, ర్గమ, క్ృషణ , వినాయ్క్, తిరప్ురసుందర్ి ఈశవర,
నార్గయ్ణ రూప్ ప్రబరహామలపైక్ర
ీ త నలునాియి. క్ొనిి ప్లల వులు బాగగ ప్రచారం లో ఉనాియి -1-ఈశవర్గ ప్రమేశవర్గజగదీశవర్గ క్రుణించర్గ, 2- జీవమా
మేలుక్ొనవే –మేలుక్ొనవే వెర్ిరజీవమ చాలు, 3-అనుమాన మేలక్ే మనక్ు ఈతనువు నితాముగగదు హంస,, 4-దీనిభావము తలియ్వలేననాి న్నలోను
బరహమముప్ూని క్నుగ నవల ను వినుమనాి.
క్ృషణ ల్లలా సంక్ీరతన –శ్రరర్గగం –ఆదితాళం
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‘’ఎనిిమాయ్లు నేర్ిునాడమామ న్న క్ొడుక్నిిటిక్త నెరజాణు డయ య్మామ ‘’తేటతేటమాటలతో జీవగతమ, ప్రమాతమ సంబంధం ఎరుక్ప్రచాడు. ప్రమాతమ క్ీరడా
విలాసగలే బాలక్ృషణ ల్లలలు ‘’వావసగయ్ము జేసేవగరము –ఈ అడవిలోప్ల క్గప్ువగరము –నవదావర ప్ురము వీధి వగరము-నవన్నత చోరుని భక్త ప్రులము -అండ పిండ బరహామండము
మేము మెండుగ ప్ండించినారము – ప్ుండర్లక్గక్షుని నామము ఈ ప్ుడమి అంతట జలిల నారము ‘’
అంటూ తతత ేం లో భక్తతసగధన వావసగయ్ం తో ప్ో లిు నిగయఢమెైన వేదాంత రహసగానిి బో ధించాడు.
నాదనామ క్తరయ్ –ఆటతాలం
‘’ఈ ఊర్ిక్తదే దార్ిక్దా గురుర్గయ్లు తలిపినదదే క్దా –దార్ిక్త ఎదుర్ెై మయడు శునక్ములు దాటటచు మిక్తులి మొర్ిగే క్దా –ఎక్ుువెైన ఏక్గక్షర్ి క్ుక్ుల
క్ెదురుక్ొన్న మదమణచ గదా ‘’
గురు శిషా సంవగదం –హిందూసగున్న ఆటతాలం
శిషుాడు –ఇలను సదు
ా రు సేవ చేసితే ఏమి ఫలితము గురువర్గ
గురువు-ఈ ధరను సదు
ా రు క్ృప్ను ప్రముక్ు దార్ిదొ రక్ును శిషుాడా
శి-ప్ంచభయతములు ఏ సు లమున సంచర్ించును గురువర్గ
గు-ప్ంచభయతము ల ైదుగయడి ప్రప్ంచమాయ్ను శిషుాడా.
బాగగ ప్రసిదు ి చందిన య్డల వగర్ి తతత ేం –
సగవేర్ి ర్గగం –ఆట తాళం
‘’ఏమి జనమ౦బేమి జీవనమయ –ఈ మాయ్క్గయ్ము
ఏమి జనమము మేమి శగశవత మేమి సౌఖా –మిదేమి నా ప్గరరబు క్రమము సగవమి ననిిటట చేసి మరచను. ’’
మయడు భాగగలుగగ ఉని య్డల ర్గమదాసుగగర్ి ‘’సుజాఞన చందిరక్ ‘’లో నుంచి క్ొనిి క్ీరతనలు –
గల-చతుర్ేవదముల ఫలశృతి –మతి నిను దలంచి, హితము మీరగ మోక్ష సతిని గయడి వరతము సలుప్ువగడు –అతడే ప్ో ఆచలుండు –ధరను య్డల ర్గమ దాస
ప్ో ష.
‘’ముఖామెైనటట వంటి మోక్షమేదయ దలిపి మోక్షమొసగుమి వెంక్టార్గా-‘’చక్ుగగ గురు సేవ సలుప్ు చుండు న్నక్ు –సంప్గరప్త మవు ర్గమ దాసగ ‘
‘’సో హమెదు య్
ి ు వెంక్టార్గా –అహం బరహామసిమ య్నునుచు –య్జుర్ేవదంబు దనరుచునిది ర్గమ దాసగ ‘’
‘’ఆచలప్ర్ిప్ూరణ బరహమము –క్రమము నొందుట దలుుము వెంక్టార్గా –ప్ంచ దశగక్షర్ిని ప్ర్ిక్తంచు –దావదశగక్షర భావమది ర్గమ దాసగ ‘’
‘’వందనము న్నక్ు గురువర్గ –చారామయర్ిత –వందనము న్నక్ు అక్షర్గక్గర సూతిర-వందనము సగ౦ఖాతారక్ మనసు జెైతిర –వందనము న్నక్ు సదానంద మయర్లత ‘’
‘’అనాదియ్గు విఘిప్తిని –చోదామలర హృదయిైక్ వేదుా నచట ప్ూజింతు విమలమతిని –ర్గజామున ర్గజ యోగ –ర్గజాంబు నందు ‘’
‘’మొరక్ెుద ప్దమజు ర్గణిక్త –మొరక్ెుద వగగలశవర్ిక్తని –మొరక్ెుద మక్ుువ తోడుత-గరక్ుున మతాువా సిదు ి క్లుగుటక్ెై ‘’
క్ీరతన -మోహన ర్గగం –ఆటతాలం
‘’ ఎందుబో యిద వి౦దుర్గవయ్ాా –శ్రర లక్షమమ రమణా-ప్ ందుగగ ననేిలు క్ోవయ్ాా ‘’
య్దుక్ుల క్గంభోజి-ఆటతాలం
‘’ గరుడా వగహన ప్రంధామా –ననుి క్రుణించ ర్గవే శ్రరర్గమా –నరుల బోర చే దొ రవు న్నవని సమరణ జేసద –ప్రమ ప్ురుష. ’’
మయడు భాగగల ఈ చందిక్
ర క్గక్తనాడ సుజన రంజని ముదారక్షర శగలలో 1898లో ముదిరంప్బడింది. వెల –ప్గవలా మాతరమె. తతవ వేతత
"ఏమి జనమము ఏమి జీవనము
ఈ మాయ్ క్గయ్ము ఏమి జనమంబేమి జీవనము
ఏమి జనమంబేమి జీవన ఏది సగధాతమేది సౌఖాము
ఏమి నా ప్గరరబు ఖరమము సగవమి ననిిటట చేసి మరచను
ఏమి జనమంబేమి జీవనమయ...
దండిగగ భయమండలంబున ఉండరుడక్ూడంగ శుక్ల ము
మెండుగగశోణితముపైవడ అండమెై గరాంబునుండయ్ు
పిండ రూప్ము దాల ుయ్ుండుక్దా
ఆ పిండ క్ోసము నిండు దినముల గండమేముగదా
అందునిసమ తలిల దండురల ైనను తలియ్బడదుగదా
పిండిగృహలో నుండి తక్ధిమి గుండలదరుచు దండమిడుగుని
నిండు తొమిమది నెలలు చూచిక్ ఉండలేనని జనమమెైతిని
ఏమి జనమంబేమి జీవనము ఈ మాయ్ క్గయ్ము
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ఏమి జనమంబేమి జీవనము...
గరానరక్ము దాటి భువిలో
నిబిరంబుగగ నిలుదమంటే
దురుారంబైనటటు య్ాదులు గర బుిలను గోరళంగ దయర లుచు
నిబిరము నిముషంబు లేదు గదా
ఆ బాల ప్గరయ్ము లాభలోభముల రుగదాయిగదా
వెైర్గగాతనమిది అబిరంబుగ రుచులక్ోరు గదా
ఏ భయ్ాము లేక్ుండ తనక్ు అభయ్మొసిగే ప్రభువల వవరు
శుభము జగము చూడబో ము..
శుభము జగము చూడబో ము శభాషరణభయశరణు చేసి
ఏమి జనమంబేమి జీవనము
ఈ మాయ్ క్గయ్ము ఏమి జనమంబేమి జీవనము
ఏమి చప్ును య్వవనంబున క్ోమలాంగుల మోము చూచిన
తామరసదర్గిరులక్ుసః పేరమప్ుటిుక్మానదయ్య్ు
తామరముక్నుగ ప్ుచుండు క్దా
ఆ సమయ్మున ప్రభామల డ మమక్గరమిడునుగదా
మనముననుయిట ఒక్ భరమలచందక్ క్మలనేతిరని పండిల య్ాడి
విమలమగు శుచారణవిడచి క్ుమారులనుగని భరమలుచక్ెుడి
ఏమి జనమంబేమి జీవనమయ
ప్ుతర మితర క్ళాతర సందడి నేతరమీసూతరములతోగని
ధాతిరలో భవబంధములక్క్త సూతరముగ శుచారణవిడచి
ప్గతురడై ప్డయ్ుండవలయ్ుగదా
మొటు మొదలోగిండల లో ఎతు
త గను మేడలను క్టిు
ఆ శక్తత నుండి...
ఆసక్తతనుండిన వగరు క్ొందరు వృదుుల ై వుతత చేతులప్ో వుచుందురు...
య్ార్ివటవటదడావనిక్త క్ోర్ెక్లు యిడబాయ్క్ుండను
ర్గరుతనవగర్ెవవర్ెంటను ర్గరువృదాుప్గారుల ైనను
ఏమి జనమంబేమి జీవనము ఈ మాయ్ క్గయ్ము
ఏమి జనమంబేమి జీవనము
జెై శ్రరమదరమారమణ గోవిందయ హర్ి!"
చాలా అబుిరప్రచిన రచన. వేసిన ప్గరసలు గగన్న, ప్దాల ఎంపిక్గగన్న అదివతీయ్ం!
మనిష్ి క్డుప్ులో ప్డిన దగా రనుంచి చివర్ి శగవస దాక్గ ప్డే తప్నలనిిటి గుర్ించి చపిున తతవం ఇది.

72 ర్గమ యోగి క్వి -1825-1895

మార్గుప్ురం తాలూక్గ సుంక్ేసుల లో క్గశాప్ గోతీరక్ుల ైన విశవబారహమణ దంప్తులు ప్ునోిజు శేషయ్ా వీరమమ లక్ు ర్గమయ్ా ప్ుటాుడు. అక్ుడే చదివి,
ప్ండితుల వదు సగహితా ఛందయ వగాక్రణాలు జయాతిష గృహవగసుత జలవగసుత, శలావగసుత విదాలు నేర్గుడు. సవరణ దారు శిలు క్ళలలో ఆర్ితేర్గడు,. మంచి క్వితవం
ర్గసేవగడు. సజీ న సగంగతాం లో వేదాంత వగసనా అలవగటైంది. సుబరహమణా బారహమణ గురువు వదు బరహో మప్దేశం ప్ ంది,మహానందిలో మయడు నెలలు క్ఠోర
సగధన చేశగడు.
తడక్నప్లిల సిురప్డి, నిస్ంగం గగ సంసగరం ఈదుతూ అష్గుంగ యోగం లో నిష్గణతుడై, బరహమ సగక్షాతాురం ప్ ంది, ర్గజయోగి అయి, వగక్ు్దిు దూరదృష్ిు,దూర
శరవణం అలవడిసగహితా వేదాంత ర్గజయోగగలు శిషుాలక్ు బో ధించాడు. మహా నందీశవరుడిక్త అంక్తతమిసూ
త చాలా గరంథాలు ర్గశగడు. వగటిలో శంక్ర శతక్ం,
మహానంది లింగ శతక్ం, వేదాంత సూతారలు, షట్స సు ల దరుణం,ప్ంచరతాిలు, నవరతిమాలిక్, శంభు శతక్ం, లింగ మయర్ిత ప్గట,భరమర్గంబా దండక్ం,
ర్గమతారక్ బరహమ శతక్ం, మహావగక్ా ప్రక్రణం, శుదు ర్గజయోగం ఉనాియి. ముందుగగనే శిషుాలక్ు చపిు 5-12-1895 మనమథ మారా శిర బహుళ తదియ్
గురువగరం 70వ ఏట ర్గమయోగి శివెక్
ై ాం చందారు. తడక్న ప్లిల లో సమాధి చేసి లింగప్రతిషు మందిర నిర్గమణం చేశగరు. మారా శిర బహుళ తదియ్నాడు ఆర్గధన
రధయ త్వం వెైభవం గగ చేసత గరు.
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73 సయ్ాద్ ఆహమదల్ల ఖాదర్ వల్ల -1868-1948

నలొాండ జిలాల గ లల ప్లిల జాగలర్ుగర్ వంశం లో సయ్ాద్ అహమదల్ల ఖాదర్ వల్ల 1868 లో జనిమంచి తూగోజి అమలాప్ురం తాలూక్గ ముమమడి వరం మండలం
క్ొతత లంక్లో 1948 సిదు ి ప్ ంది క్ొతత లంక్ యోగి గగ ప్రసిదు ుడయ్ాాడు. 1921 జనాభా ల క్ులప్రక్గరం ఆయ్న వయ్సు 125ఏళళళ. క్నుక్ ప్ుటిుంది 1796 గగ
భావిసగతరు. 1850 క్ుండలేశవర గగరమం గౌతమీ నది ఒడు్న మిథాయి దుక్గణం వదు మొదటిసగర్ి గోచీతో క్నిపించాడు. శర్లరం తడవ క్ుండా గౌతమీ నదిని ర్ెండు
సగరుల దాటటం చూసి సిదు ప్ురుషుడుగగ భావించారు.

ర్గజమండిర క్ోటి లింగగలవదు ఉండే క్ృష్గణవదూతే వల్ల గగర్ి అనుగరహం క్ోసం ప్ర్ితపించి సేవించి తర్ించారు. తన ప్ర్లక్షలో నెగా ిన వగర్ినే శిషుాలుగగ
తీసుక్ొనేవగరు. శుభాశుభ ప్రశిలక్ు తేలిక్గగ సమాధానాలు చపేువగరు. బారహమణులతో సహా అనిి వర్గణలవగరూ శిషుాలయ్ాారు. ఖండయోగం ప్రదర్ిశంచేవగరు.
రంగయన్స సైనిక్గధిక్గర్ి ఆదేశం తో బ్బరటిష్ వగరు దాడిచేసత గరని క్గలజాఞనం చప్గురు. క్ొబిర్ిక్గయ్లక్ు క్ొముమలు మొలిపించి ఆశురాప్రచారు. 22-1-1948 మిలాది
నబ్బ మహమమద్ ప్రవక్త జనమ దినం ర్ోజున సరవజిత్ ప్ుషా శుదు ఏక్గదశి గురువగరం జీవ సమాధి చందారు. ఆయ్న సమాధి వదు వరుసగగ మయడు ర్ోజులు
నిదర చేసేత సగక్షాతుర్ించిన సంఘటనలు చాలా ఉనాియి. 1947 ర్గషు న
ర ాయ్క్ులు క్ళావెంక్టర్గవు, బులుసు సగంబమయర్ిత గగరుల వల్ల గగర్ిని దర్ిశంచే నాటిక్త
ఆయ్నవయ్సు 175ఏళళళ అని అంచనా. 1953లో సమాధిపై దర్గానిర్ిమంచారు. దేశం నాలుగు మయలలను౦ చేక్గక్ క్ువెట్స
ై , ప్గక్తసత గన్స దుబాయ్ వంటి
దేశగలను౦చి క్ూడా భక్ుతలు వచిు దర్గా సందర్ిశసగతరు.

74 క్వి యోగి ధేనువ క్ొండ వెంక్య్ా -1851-1936
ప్రక్గశం జిలాల అదు ంక్త మండలం గగరల ప్గడులో ధేనువక్ొండ పిచుయ్ా క్నక్మమలక్ు వెంక్య్ా 1851లోప్ుటాుడు. ధేనువక్ొండ వేణుగోప్గలసగవమి భక్ుతడు.
వగరసతవంగగ సంగలత సగహితాాలు అలవడినాయి. తండిర అసంప్ూరణంగగ ర్గసివదలిన “వగమన ప్ుర్గణం “య్క్షగగనం సమరుంగగ ప్ూర్ిత చేసి తండిర మెప్ుు
ప్ ందాడు. మేనతత క్ూతురు క్నక్మమ ను పళాళడాడు.సంతానం క్లగలేదు. నిరతానిదానం వలన ఆర్ిుక్ ఇబిండులేరుడా్యి. సిర్ి సంప్దలు సగధించాలని
క్గశ్రవెళ్ల మంతరసిదు ులను సగధించి ప్దేళళ తర్గవత తిర్ిగి వచాుడు.

మంతోరప్గసన ధాానధారణ తోప్గటట హర్ిక్థలు
య్క్షగగనాలు ర్గశగడు. మొదటి రచన “విర్గట ప్రవం
“జంగం క్థ ను తన ఇషు దైవం ధేనువక్ొండ
వేణుగోప్గలసగవమిక్త అంక్తతమిచాుడు. ఎర్ి నెైనా
సదు
ా రువు ను దీక్షితుడై యోగగధాయ్నం చేసి
సేవించి, సనాాసం సీవక్ర్ించాలనే సంక్లుం తో
క్ుర్గతళ0 వెళ్ల సిదు శ
ే వర పీఠ౦ సగుపించిన పీఠగధిప్తి
మౌనసగవమిని దర్ిశంచి, శివ చిదానంద భారతీ
సగవమిశిషుాడై

సనాాస

దీక్షను

“శ్రరర్గమతారక్

బరహామనంద అవధూతేందర సరసవతి “దీక్షానామం
ప్ ందారు. తర్గవత తీరుయ్ాతరలు చేసత ూ అనంతప్ురం
తాడిప్తిర చేర్ి, క్రణం గగర్ి తోటలో విడిది చేసి,ల్లలలు
అదుాతాలు ప్రదర్ిశసూ
త , ఆదివగాధులను నయ్ం
చేసత ూ, జాఞనబో ధ చేసత ూ జనాలను సనామరా ం లో పటాురు. 12-3-1936 య్ువనామ సంవత్ర ఫగలుాణ బహుళ చవితి గురువగరం 85వ ఏట క్ప్గల చేదనం
చేసుక్ొని క్వియోగి,అవదూతేందర సరసవతి విశవ చైతనాం లో క్లిసిప్ో య్ారు. ఘనంగగ ఆర్గధనోత్వగలు చేసత గరు.
మనక్ు తలియ్ని మహాయోగులు సమాప్త ం
ఆధారం –మొదటి ఎపిసో డ్ లోనే తలియ్జేసినటట
ల “మనక్ు తలియ్ని మహాయోగులు “ధార్గవగహిక్క్ు ఆధారం –శ్రరక్ొతత ప్లిల హుమంతర్గవు గగర్ి రచన “మహా
యోగులు”.

75 అఘోర్ల బాబా
బదర్లనాధ్ క్ు దగా రలో ఉని శ్రరనగర్ క్ు దగా ర గంగగనది ఒడు్న ఒక్ శక్తత దేవగలయ్ం దానిక్త దగా ర్ల ో అఘోర్ల బాబా గుహ ఉనాియి. అఘోర విధానం తాంతిరక్మెైనది

అరుం చేసుక్ోవటం చాలాక్షు ం. క్ొదిుమంది యోగులక్ు సగవములక్ు ఆమారా ంబాగగ తలుసు.అది గయడారుమెైన ఖగోళ శగసత ి సంబంధ రహసా శగసత ంి . దీనిి

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

జబుిలు నయ్ం చేయ్టానిక్త వగళళళ ఉప్యోగిసత గరు. జీవితంలోని అతుానిత సగుయి శక్ుతలపై ఆధిప్తాం ప్ ందటానిక్త చేసే సగధన. ఇది ప్గరణాయ్ామ0 క్ంటే

శేరషఠమెైన మారా ం. ఈ జీవితానిక్త, తర్గవత దానిక్త మధా అది ఒక్ వంతన లాటిది. అఘోర్ి శగసగతరనిి చాలా క్ొదిుమంది యోగులు మాతరమే సగధన చేయ్గలరు.
క్గన్న వగర్ి విధానాలు విని తలుసుక్ొని చూసి సగమానుాలు భయ్ానిక్త గుర్ౌతారు.

శ్రరనగర్ చుటటు ప్రక్ుగగరమాల ప్రజలు అక్ుడ గుహలో ఉని అఘోర్ి బాబా అంటే భయ్ంతో హడల తిత

ప్ో తారు. ఆయ్న పేరు చబ్బతేనే ''క్గర్ేుసగతరు.

''. అటటవంటప్ుుడు ఆయ్న దగ్గరక్ు

వెళళళ సగహసమే చేయ్రు. ఒక్ వేళ ఆయ్న దగా రక్ు వెడితే బ0డ బయతులు తిటిు, గులక్ర్గళళతో క్ొటిు

ప్ంపిసత గడు. ఇలాంటి అఘోర్ి బాబా ను చూడటానిక్త సగవమి ర్గమా క్గలినడక్న వెళాళడు. బాబా 6
నిర అడుగుల ప్ డవు తో బలిషు మెైన శర్లరం తో దాదాప్ు 75 ఏళళ వయ్సుతో పదు గడ్ 0 గో నె తో
నేసిన అంగోసత ంి తో క్నిపించాడు. గుహలో గోనె ప్దారుం తప్ు మర్ేమీ లేవు.సగవమిర్గమా
తనతోప్గటట సగునిక్ ప్ుర్ోహితుడిని వెంట తీసుక్ు వెళాళడు. ఆయ్న భయ్ప్డుతూ వణుక్ుతూ నే

వచాుడు. బయ్లుదేర్మ
ే ుందు ర్గమా తో ''వీడు దొ ంగ సనాాసి ముర్ిక్త మనిష్ి. నువువ చూడదగిన
మనిష్ి క్గదు ''అని హెచుర్ించాడు

ఇదు రూక్లిసి చీక్టి ప్డే ముందు సగయ్ంక్గలానిక్త బాబా దగా ర క్ు చేర్గరు. తనగుహక్ు గంగగనదిక్త

మధానుని ఎతన
తత
ర్గయి మీద అఘోర్ి క్ూరుుని క్నిుంచాడు. వీళ్ళదు ర్లి తనప్రక్ునే
క్ూర్ోుమనాిడు. వెంటనే ''నా వెనక్గల నువువ ననుి నానా బయతులు తిడతావు, ఇప్ుుడు క్ప్ట
వినయ్ంగగ చేతులు ముడిచి దండాలు పడుతునాివే ?''అనాిడు ప్ండిట్స ను తీవరంగగ. క్ంగగరుప్డ్

ప్ండిట్స నెమమదిగగ జారుక్ునే ప్రయ్తిం చేసత ుంటే -''వెళళదుు. నదిక్త వెళ్ల నాక్ు మంచిన్నళళల క్ుండతో తీసుక్ుర్గ ''అని చప్ుగగ వెళ్ల తచాుడు. ప్ండిట్స

చేతిక్త మా0సం నర్ిక్ే పదు క్తిత ఇచిు ''నదిలోఒక్ శవం తేలుతోంది. వెళ్ల దానిి ఒడు్క్ు లాగి దాని తొడ, క్గలి పిక్ు మాంసగనిిక్ొనిి క్తలోలు నర్ిక్త నాక్ు

తీసుక్ుర్గ ''అని ఆజాఞపించాడు బారహమణ ప్ండితుడైన ఆయ్న జీవితం లో ఎప్ుుడూ క్లలో క్ూడా ఊహించనిప్ని. ఆయ్నతోప్గటట సగవమి ర్గమాక్ూడా వణిక్త
ప్ో య్ారు.. అడుగు ముందుక్ు వేయ్లేక్ప్ో య్ారు ప్ండిట్స.. అఘోర్లక్త ''ఎక్ుడయ ''క్గలిప్ో యింది. తీవర సవరం తో ''నువువ వెళ్ల ఆ మాంసం తేక్ప్ో తే నేనే నినుి
చంపి తినేసత గ. న్న ఇషు ం ఏం చేసత గవో చయిా ''అనాిడు.

గతాంతరం లేక్ ప్ండిట్స వెళ్ల ఆ శవం లో క్ోర్ిన మాంసగనిి ఖండించి, ఈ నరుక్ుడు అలవగటట లేనందున తన ర్ెండు చేతి వేరళళళ తగి రక్త ం క్గరుతూ

తీసుక్ొచాుడు. ప్ండిట్స క్గన్న ర్గమా క్గన్న సహజ సిుతి లో లేరు. ప్ండిట్స దగా రక్ు ర్గగగనే అఘోర్లబాబా అతని తగిన వేరళళను తన చేతితో తడిమాడు. వెంటనే రక్త ం
క్గరటం ఆగిప్ో యి వేరళళళ బాగు ప్డా్యి. చిని మచు క్ూడా క్నిపించలేదు.

ఒక్ మటిు క్ుండలో తచిున మాంసం ముక్ులు వేసి, ప్ యిా మీద పటిు ఒక్ చిని ర్గయిని మయతగగ పటు మనాిడు. అలానే చేసత ుండగగ ''ఒర్ే ప్ంతులూ ! ఈ

క్ురర సగవమిక్త ఆక్లిగగ ఉందని తల్లదా న్నక్ు న్నక్ు ఆక్లి వెయ్ాటం లేదా ?''అని విరుచుక్ుప్డా్డు. ఈ ఇదు రూ 'బాబా మేము ప్ూర్ిత శగక్గహారులం ''అని గ ణిగగరు.

దీనిక్త మళ్ళళ మండి ప్ో యిన బాబా ''నేను మాంసం తింటాననుక్ొనాిర్గర బడుదాుయిలూ ?ఇక్ుడి ప్రజలు అనుక్ొంటటనిటట
ల నేను ముర్ిక్త ముండా వగడిగగ
క్నిపిసత ునాినా?నేనూ శగక్గహార్ినర్
ే గ భడవలాలర్గ ''అనాిడు. మర్ి ఈ వింత ప్రవరత న ఏమిటో ఈ దవయ్ానిక్త అరుం క్గలేదు.. ప్దినిమిష్గలు మాంసం ఉడిక్గక్

ప్ండిట్స ను ఆక్ుండను తన దగా రక్ు తమమనాిడు. దగా రలో ఉని చటటు పదు ఆక్ులు మయడు క్ోసుక్ురమమని భయమి మీద ప్రవమని వగటిలో క్ుండలోని

మాంసం వడి్ ంచమని చబ్బతే బంబేల తు
త తూ ప్ండిట్స యింత క్రమ క్గలిందిర్గ బాబయ అనుక్ొంటూ.. తర్గవత అఘోర్ి గుహలోక్త వెళలగగ ప్ండిట్స, ర్గమా చవులోల
''ఇంత ఘోరం నా జనమలో చూడలేదు సగవమీ. ఎలాంటి క్ులం లో ప్ుటాును ఎలాంటి న్నచమెైన ప్ని చేశగను ఇక్ నేను బతక్టం వారుం ''''అంటే ర్గమా ''ఇక్

ముయిా. ఇక్ుడినుంచి మనం తపిుంచుక్ొనే వీలే లేదు. ఏం జరుగుతుందయ చూదాుం అనాిడు. ఇంతలో బాబామయడు చిని మటిు ముంతలు బయ్టిక్త తచాుడు
ప్ండిట్స ను క్ుండలోని మాంసగనిి ఆక్ులోల వడి్ ంచమనాిడు.

ప్ండిట్స క్ుండపై ఉని మయత తీసి చేతులు లోప్ల పటిు ర్గమా ఆక్ులో వడి్ ంచగగ ఆశురాం అది రసగులాల లు గగ క్నిపించింది. అది ర్గమా క్ు అమిత

ఇషు మెైన

ప్దారుం

బాబా

గుహక్ు

వసుతండగగ

రసగులాల

గుర్ించి

తయ్ార్ెైందనిమాట. తలల మొహాలు వేసన
ి ర్గమాతో అఘోర్ి ''ఇది సీవటే.

ఎందుక్ో

ఆలోచన

వచిుంది

సగవమిర్గమాక్ు.

ఆయ్నక్ు

క్గవగలి్ందే

మాంసంక్గదు అనుమానించక్ుండా తినండి ''అనాిడు. ఇదు రూ అతి రుచిక్రంగగ

ఉని రసగులాల లను చాలా ఇషు ంగగ తినాిరు మిగిలిన దానిి ప్ండిట్స క్ు ఇచిు గగరమం లో అందర్ిక్త ప్ంచిపటు మని ప్ంప్గడు ఇదంతా హిప్గిటిక్ టక్ీిక్
అనిపించింది సగవమిర్గమా క్ు. ర్గమా బాబా దగా ర్ే ఉండి యోగ సగధన చేశగడు. మిగిలిన క్ధ తర్గవత.

ర్ెండు గంటలు అఘోర్ల బాబా వదు ధాానం చేశగక్ సగవమిర్గమా ఆయ్నతో మాటాలడటం ప్గరరంభించాడు. బాబా అతుానిత మేధావి అని అరుమయింది. ఆయ్న
సంసుృత భాష సంక్షిప్తంగగ క్ఠినంగగ ఉండేది అందుక్ని ఆగి ఆగి వివర్ించేవగడు. మహాజాఞని అని తలిసింది. తాను చూసిన సగధువులలో విచక్షణ సగధువని

పించాడు.. అధరవ వేదం లో అఘోర మారా ం ఉనిది క్గన్న ఏ శగసత ంి లోను మనిష్ి మాంసం తినమని లేదు. మీరు ఎందుక్ు ఇలాంటి జీవితం గడుప్ుతునాిరు

''అని ర్గమా ప్రశిిసేత ''అది మృత శర్లరం అని ఎందుక్ు అనుక్ొంటటనాివు ?అది ప్నిక్త ర్గదని ప్గర వేయ్బడిన ప్దారుం మాతరమే. మీరు దానిి మనుషులక్ు
ఆప్గదిసత ునాిరు. ఎవరూ దాని జయలిక్త ప్ో రుక్గనుక్ నేను ఉప్యోగిసత ునాిను. నేను ప్రయోగగలు చేసే శగసత ి వేతతను.. ప్దారుం దాని శక్తతక్త మధా ఉని సంబంధానిి
గుర్ించి తలుసుక్ొనే ప్రయోగం చేసత ునాిను ఒక్ రూప్ం లో ఉని ప్దార్గునిి మర్ క్ రూప్ం లోక్త మారుసుతనాిను, నాక్ు ప్రక్ృతే మాత. ఆమె అనేక్ రూప్గలు
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సృష్ిుసత ుంది. నేను రూప్గలను మార్ేు ప్రయోగగలు చేసత ూ ఆమె బాటలోనే నడుసుతనాిను. దీనిి ఇందాక్ ఎందుక్ు చేశగనంటే ప్ండిట్స వెళ్ల ఊళళళ వగళళని ఇక్ుడిక్త

ర్గక్ుండా హెచుర్ిసత గడని మాతరమే. ఈ గుహలో 21 ఏళళనుంచి ఉంటటనాిను. ఇంతవరక్ు ఎవవరూ వచిు ననుి చూడలేదు. నా రూప్ం చూసి ప్రజలు
భయ్ప్డతారు. నేను ముర్ిక్త ప్ంది నని మృత క్ళళబర్గలను పీక్ుు తింటానని అనుక్ొంటారు. నేనెవర్ిక్ీ అప్క్గరం చేయ్లేదు గులక్ర్గళళతో బదిర్ించానే క్గన్న
ఎవవర్లి గగయ్ ప్రచలేదు''. అనాిడు

బాబా బాహా రూప్ం భయ్ంక్రం అంతర రూప్ం సౌందరామయ్ం అని పించింది. తనదగా ర్ిక్త
వచిు ప్రశగంతతక్ు భంగం క్లిగించక్ుండా అలా ప్రవర్ితసత గడు. ఆయ్న సగవసు యము తపిునవగడు

క్గదు. ఎవర్ిపైనా ఆధారప్డక్ుండా జీవించే సవతంతేరచి ఉనివగడు. ఆ ర్ోజు ర్గతరంతా బాబా
అఘోర మార్గానిి సగవమి ర్గమాక్ు వివర్ించి చప్గుడు. ప్దార్గునిి అనేక్ రూప్గలలోక్త

మార్ేు సమరుుడు ఆయ్న. ర్గయిని ప్ంచదార సుటిక్ం చేయ్గలడు. మర్గిటి ఉదయ్ం
ఇలాంటి అదుాతాల నోి చేసి చూపించాడు. అక్ుడ ఉని ఇసుక్ను తాక్మనాిడు తాక్తతే

జీడిప్ప్ుు బాదం ప్ప్ుుగగ మార్ింది. ఇందులో శగసీత య్
సిదు ాంతాలునాియ్నిది క్గదనలేని
ి
సతాం.

మధాాహిం మళ్ళళ నినిటి ప్దారుం క్గక్ుండా క్ుండ లో నుంచి మర్ క్ తీపిప్దారుం బయ్టిక్త

తీసి తినిపించాడు. ఈ తంతర విదా గుర్ించి అడిగిత ''ఈ శగసత ంి నశించిప్ో తొ0ది. ప్ండితులు దీనిి అభాాసం చేయ్టం లేదు. క్ొదిుక్గలానిక్త ఇదిక్గలగతి లో క్లిసి
ప్ో తుంది ''అని నిర్ేవదం ప్రక్టించాడు అఘోర్లబాబా..

''ఇలాంటి ప్రయోగగలవలన ఉప్యోగం ఏమిటి ?''అని అడిగితే ''ఉప్యోగం అంటే ?అని ప్రశిించి ''ఇది సైన్స్. ఈ సైన్స్ తలిసిన సైనిుస్ట్ు ఈ విజాఞనానిి ర్ోగ

నివగరణక్ు ఉప్యోగిసత గడు. ఇతర సైనిుస్ట్ు లక్ు ప్దార్గునిి శక్తతగగ శక్తతని ప్దారుంగగ మారువచుునని తలియ్ జేయ్ాలి.. ఈ ర్ెండిటిక్త ఉనిది ఒక్ే సూతరం. అనిి
పేరల ు రూప్గలక్ు అంతరా తం గగ ఏక్ీక్ృత సిదు ాంతం ఉనిది, దీనిి ఆధునిక్ శగసత ి వేతతలు ఇంక్గ క్నిపటు లేక్ ప్ో య్ారు.. ఈ అంతరా త జీవిత సిదు ాంతానిి ప్గరచీన

సైన్స్ అయిన వేదాంతం సుషు ంగగ చపిుంది. ఉనిది ఒక్ే ఒక్ ప్గరణ శక్తత అనిి నామాలు రూప్గలు దాని విభిని శక్ుతలే. ర్ెండుప్దార్గులమధా సంబంధం
తలుసుక్ోవటం క్షు మమీ
ే క్గదు క్గరణం వగటిలోమయల దరవా ర్గసి ఒక్ుటే క్నుక్.. న్నరు గడ్ క్టిు మంచు అవటం వేడిచేసేత ఆవిర్ి అవటం లాంటిదే.. చినిపిలలలక్ు

ఇవి వేర్ేవరు ప్దార్గులనిపిసత గయి. క్గన్న వగటిలోని క్ూరుు -క్ంప్ జిషన్స ఒక్టే.. రూప్ భేదమే.ఇవగళ్ు సైనిుస్ట్ు లు అలాంటి పిలలలే. వగళల క్ు ప్దారుం వెనుక్ ఉని

ఐక్ాత అరుం క్గదు. వగటిని ఒక్దానిలోనుంచి మర్ క్ దానిలోక్త మార్ేు సూతారలూ తలియ్వు. '' సగవమి ర్గమాక్ు తలుసుక్ోదగిన ప్దారుమంతా తలిసింది.

ఆయ్న దగా ర సలవు తీసుక్ొని దగా ర గగరమానిక్త చేర్ి ప్ండిట్స భయ్ం ప్ో గ టాులని అనుక్ోని ఆయ్నుి క్లిసేత ప్ండిట్స తానూ అఘోర్ల బాబా మారా దరశనం నచిు,
ఆయ్న శిషుాడనవుతునాినని చప్ుగగ సగవమి ర్గమా అవగక్ుయ్ాాడు.

అఘోర్లల క్ుల దేవత ''హింగగల జీ మాత ''వీర్ి ముఖాక్ేందరం వగరణాసి లోని క్ీనా ర్గమ్ ఆశరమం. దీనిప్ూర్ితపేరు

బాబా క్ీనారం సు లం. వీర్ి విశగవసం ప్రక్గరం బాబా సిదు ారు నాధ గౌతమ్ మళ్ళళ క్ీనార్గమ్ గగ జనిమంచాడని. వీరు
సగధారణంగగ సమశగనం లో సంచర్ిసత గరు. శవగల చితాభసగమనిి ఒంటినిండా ప్ూసుక్ొంటారు చనిప్ో యిన
మానవ శర్లరం లోని ఎముక్లను క్గప్గలాలనుసేక్ర్ిసత గరు. క్ప్గల మాల ధర్ిసత గరు. వీర్ి సంఖా 70 అని గణాంక్
శగసత ి వేతతలు ల క్తుంచి చప్గురు

76 మచిల్ల బందరు యోగి శ్రర రంగగవదూత
మచిల్ల ప్టిం అనే బందరులో శ్రర వగమ గోతరం లో సుబియ్ా గగరు మహాప్ుణుాడు బుదిుమంతుడు. ఆయ్నక్ు 1870లో జూన్స నెల ఏక్గదశి జయ్వగరం నాడు
రంగ అనే శిశువు జనిమంచాడు. ప్ుటటుక్తోనే భక్తత అలవడింది. సతాాహింసలు శగంతి అహింసలు మహామతితవం వంటి సుగుణాలు అబాియి. క్రమంగగ
జాఞనవిక్గసమయ క్లిగింది. ఎనిమిదవ ఏట బడిక్త ప్ంప్గరు. శరదుగగ విదా నేర్గుడు. సగయ్ంక్గలం బడి వదిలి ఇంటిక్త వచిు సేిహితులతో క్లిసి భక్తతతో
ఇంటోలభజనాలు చేసేవగడు. ఇంటిలోని దేవతా విగరహాలను అతాంత అందంగగ అల౦క్ ర్ించే వగడు. చుటటుప్రక్ులవగరు ఆతని భక్తత భజలక్ు ముచుటప్డేవగరు.
తోటిపిలలలతో ఆటలు ఆడే వగడు క్గదు ఇదే అతడిలోక్ం. జీతం క్టు మని డబుి ఇచిు ప్ంపిసేత దార్ిలో బీద సగదలను చూసి జాలితో ఆడబుి వగర్ిక్తచేువగడు.
బడిక్త వెళళక్ుండా తిర్ిగి వచేువగడు. ష్గవుక్గరు క్ొటోల సరుక్ులు తమమనమని డబుి ఇచిు ప్ంపినా ఇలాగే దాన ధర్గమలు చేసవ
ే గడు.సేిహితులను “ఒర్ే “అని
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పిలవక్ుండా “అయ్ాా “అని మర్గాదగగ పిలిచే సంసగురం అతడిది. ఒక్ప్ూట మాతరమె బడిక్త వెడుతూ మధాాహిమంతా మనసంతా ప్రమాతమపై లగిం చేసత ూ
గడిపేవగడు. క్ొంతక్గలానిక్ే బడిలో చపేు విదాలు ఆసిుర్గలు అనే భావం మనసు నిండా పర్ిగిప్ో యి ఆసక్తత ప్ూర్ితగగ తగిాంది.
బందరులోని

పదు వగర్ిళళ

వెళ్ల

అక్ుడ

జర్ిగే

సదయా ష్ిు

లో

ప్గలుప్ంచుక్ొంటూ, తనక్ు తోచిన ఆముష్ిమక్ విషయ్ాలు వగర్ిక్త
చబుతూ, ప్ు ణాాతుమడు గగ క్ీర్త ి గడించాడు. క్షమ శగంతం మొదల ైన
స్దు
ా ణాలతో శోభిలాలడు రంగడు. దైవప్ూజ చేసత ూ సీత ల
ి ను తలులలుగగ
భావిసూ
త , సరవభయత దయ్తో, ప్గరప్ంచిక్ భావన లేక్ క్గమక్ోరధాదులక్ు
దూరమెై, ఘన భవామయర్ిత అయ్ాాడు. వీర్ింటిక్త క్ొంచం దూరం లో
చందమమ అనే ఒక్ ప్ుణా సీత ి ఉండేది. ఊర్ివగరందర్ిక్ీ సో దర్ిలా ఉంటూ
శగంతమయర్ితగగ, సదు
ా ణ ర్గశిగగ,భక్తత ప్రప్తు
త లతో గడిపేది. ఆమెసుచర్ితర
అందర్లి

ఆక్ర్ిషంచేది.

ఐదయ

ఏడునుంచేదైవ

భక్తత

అబ్బింది.

దేవతాబొ మమలను చేసి చుటటుప్రక్ుల పిలలలను పిలిచి ప్ూజలు చేసత ూ,
సతాాహింసలు శమ దమాలతో ఈరషయ అసూయ్లు లేక్ుండా సగధీవ మణిగగ
ప్రసిదు ి చందింది. ఆమె భక్తతక్త రంగడు ఆక్ర్ిషప్ బడి చందమమగగర్ే తన
గురువు అని మనసులో నిశుయ్ంగగ భావించాడు. వగర్ి౦టోలనే భజలలు
ప్ూజలు చేసత ూ ప్రసంగగలు వింటూ చేసత ూ చందమమ, రంగ తల్లల క్ోడుక్ులాలగగ
ప్రవర్ిత౦ చారు. రంగని జాఞనభక్తత వెర్
ై గగగాలక్ు చందమమఅతడే తన
గురువుగగ భావించింది. ఇలా వెైర్గగాభావం తో ప్రవర్ితసత ుని రంగనిక్త పళ్ల
చేయ్ాలని తలిదండురలు భావిచారు.
నిరమలమనసు తో ఉంటటని తనక్ు వివగహ బంధం వదు ని గటిుగగ చప్గుడు రంగ. చాలా మందిపదు లతో చపిుంచారు క్గనే అతడి మనసు మారలేదు.రంగడు
ప్రమ ప్గవనుడు అని అందరూ తలిదందురలక్ే చప్గురు. ప్రయ్తాిలు విరమించి మనసుక్ు సమాధాన ప్డి,ప్రశగంతంగగ ఉనాిరు వగళళళ. క్రమక్రమగగ రంగని
వెైర్గగా దృష్ిుపర్ిగి ఇహలోక్సంబ౦ దాలు దూరమెై జాఞనిగగ మార్ి. మౌనం ప్గటిసత ూ, తన సత్రవరత నతో తలిదండురల మనసుమార్ిు మౌనం తోనే జాఞనబో ధ చేసత ూ
మహావిర్గగియిై భాసిలల ాడు. ఇంటోల వగర్ిక్త బయ్టివగర్ిక్త తేలిక్ మాటలతో జాఞనం బో ధించి వివేక్ం క్లిగించే జీవితానిక్త అరుం, ప్రమారుం బో ధించాడు. తలిదండురలు
తీరుయ్ాతరలు చేసి ప్ుణాం మయటక్టటుక్ోవగలని భావిసేత వగర్ితో ”తీరుయ్ాతరల వలన లాభం లేదు. ధన౦ శరమఖర్ేు. దానిబదులు దాన ధర్గమలు చేయ్ండి “అని
మానిుంచి,బీద సగదలను ఆడదుక్ోనేటల ట చేశగడు. గురువు చందమమ దేహం చాలించింది. ఆమెక్ు చాలాభక్తతశరదులతో ఉత్వగలు జర్ిపించాడు రంగ. ఆమె భక్తత
జాఞన వెైర్గగాబో ధలను లోక్ంలో ప్రచారం చేశగడు. నిస్౦గ౦గగ జీవిసూ
త , ఐహిక్గలక్ు దూరమెై మనసంతా దైవమె గగ జీవిసూ
త నియ్మనిషు లతో గడుప్ు ప్రమ
విర్గగియి,ై అవదూతతవం ప్ ంది రంగ” శ్రర రంగగవదూత” గగ ప్ర్ిప్రత నం చంది బందరు ప్ురజలనక్ు జాఞన మారా దర్ిశ అయ్ాారు.
ఇంతవరక్ే ఉంది ఆయ్న ఎప్ుుడు సమాధి చందార్ో వివర్గలు ర్గయ్లేదు. ఎవర్ిక్న
ెై ా తలిసేత తలియ్ జేయ్ండి.
శ్రర రంగగవదూత జాఞనబో ధ –క్నుిలు లేనివగర్ిక్త సూరుాడు క్నిపించానటేల అజాఞనిక్త భగవంతుడు క్నిపించడు.ముతాాలక్ోసం సముదరం లోదిగే వగడు చాలా
క్సు ప్డి వగటిని సగధించినటేల దేవుడిగుర్ించి అంతక్సు ప్డి సగధన చేసేతనే ఆతతవం తలుసుతంది.బంగగర్గనిి యింత జాగరతతగగ క్గప్గడుతార్ో దేవుడిన్న అంటే జాగరతతగగ
క్ొలవగలి. ప్ర్ిప్ూరణ శుదు మనసే శగంతి క్లిగిసత ుంది. మనసే దైవం అనే భావం ర్గవగలి. సగటిమనుషుల క్షు సుఖాలలో ప్గలు ప్ంచుక్ోనేనే దైవం మెచుుక్ొంటాడు.
ధాానసమయ్ం లో మనసు అతాంత ప్ర్ిశుదు ంగగ ఉండాలి. ప్రప్ంచ సుఖాలు శగశవతం క్గదు. శర్లరం అశగశవతం ఆతమమాతరమే శగశవతం బంధాలను
తొలగించుక్ోవగలి సగధనదావర్గ.
ఆధారం –బజవగడ ప్ురవగసిని జాఞని,యోగిని శ్రరమతి జాఞనమాంబ గగరు ప్దాాలలో రచించిన “శ్రర రంగగవదూత ల వగర్ి దివా జీవితము, జాఞనబో ధ”. ఈ ప్ుసత క్ం
1909 లో బందరుక్ు చందిన భైరవ ముదారక్షర శగల ప్రచుర్ించింది. జాఞనమాబ గగర్ి వివిధ ఛందసు్లలో ప్దాాలు దారక్షాప్గక్ం తో లలితలలిత ప్దాలతో
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సక్లజనులక్ు

క్ూడా

వేదాంత

విషయ్ాలు

సుబో ధక్మయిేా టట
ల ర్గశగరు. అవధూత గగర్ిదివా
చర్ితరను లోక్గనిక్తఅందించారు. ఈప్ుసత క్ం లేక్ప్ో త
రంగగవదూత గుర్ించి ఎవర్ిక్ీ తలిసి ఉండేదిక్గదేమో.
జాఞనమాంబ గగర్ి రసగుళ్క్లవంటి క్ొనిి ప్దాాలు
చూదాుం –
అవధూత జీవిత చర్ితర -78 ప్దాాలు
“ధరలో

సగగర

తీరమందు

శుచియిై

ధార్గళమెై

యొప్ుుచున్స –చిర రూఢిన్స మచిల్ల ప్ురంబనగగ
“గోతరంబొ ండు వీక్గసమెై “శ్రర వగమముమన వెలా ు “
“ఆ

వంశంబున

నుదావించ

ఘనుడౌ

సుబియ్ారుాండు “
“అవతర్ించే విమల సచుర్ితుడు తమమనియిడు
అంధక్గర మడప్ నరుుండు ధరలోని దివామయర్ిత
జగదతీతుడరయ్
“రంగ య్ను నామంబున”
“చ౦దమమను నభిదానము-నం ధాతిరని విదితమెైన
నవ గుణములతో “
“రుతమున హి౦సయ్ున్స దయ్ాయ్ు ర్ోషము లేనటట
వంటి మానసం బతులిత భక్తతశరదులును “
“ఘనమెై

సదు
ా ణ

ఖనియిై

మెలగ

నా

క్గ౦తా

లలామప్గరవ-రత నముల్ గగంచి మహాతామ య్ంచు
దనలో దా “ర౦గ య్ారుాండు”ఎం-ఛి నయ్ంబౌ
గణవగర్ిు నా విమలియిే శ్రర మదు
ా రు శేరషుమం-చును న్న
ధీమతియ్ందు భక్ీత గలుగన్స సుతతుాండు బాగ ప్ుగగ “
“జనన్న ప్ుతురల మాడిు న్న మహితునిన్స చందమమ య్తాంత పేమ
ర ను జూచున్స “
“నాక్ు వివగహమే వలదు నెైరమల మానసు తోడ నుందు”
ప్ర్ోప్క్గర బుదిుతోడ బాగు మీర న్నతడున్స -సరళలమొప్ుగగను తాను చక్ుగగను”
“అనఘు డమ మహన్నయ్ుడజాఞనమును బాప్ు జాఞన బో ధనంబులు పక్ుు ల్ల ధర్ితిర “
అవధూత జాఞనబో ధామృతం-135ప్దాాలు
“క్నుిలు లేనివగరు దివి గగంచగ లేక్ దివగక్రుండు లేడని విధంబుగగ “
“అగణిత భక్తత చే భగవదరున జేయ్ుచునిరమలాతుమల ై “
“అ౦గగ రముమల నేగతి- బంగగరము నే విధముగగ భావి౦తుర్ోయ్ా -భంగిని లోక్ము పైనను –మంగళ క్రుడగు దేవు నెదను మది ను౦చ వల న్స “
“తనమనసే దేవు నెడ౦గ భక్తతం గలిగి య్ుండు గగంచగగ నా దే దేవుని నేలలవేళ నార్గధానము జేయ్ుచు నుండవలయ్ు “
“అరుము ప్ర సౌఖాంబును –వారుము గగవించి “
“సంసగరంబే శతురవు –సంసగరంబదిక్మెైన సంతాప్ంబు “
“ధర నెలతల మాతల వల -విర్ివిగగ ప్ురుషుల జనక్ుల విధి దలచి మదిన్స “
“సగవంతము మాయ్యిే మాయ్యిే సగవంతము “
“శ౦క్ రహిత సుఖ మొదవున్స “
“వేదానుతలరము మాక్ే బాధలును లభించ వెటటలవర్ిత౦చిన గగ –న్న ధాతిర ననెడు దుషుులు-వేధనలే ప్ ందగలరు వేగిరమే మదిన్స “
“దరుణ౦బున దేహ మమెలలయ్ు ధాతిర గనుడు ర్లతి “
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“ఎనిటిక్ని
త ఆక్గశము –ప్నుిగ బరహమంబు గగదు-చినెిలు లేనిదే బరహమము “
“ప్రము క్రతామలక్మే “
“దేవుం డగు తానె మది-జీవుడుగగ దయ చు చుండు శ్రత క్రుడు –మబేి విడిప్ో యిన ఎదలన్స –భావింప్గగ చందుర డనగ బయ్లు ప్డునుగగ “

77 శ్రర మాణిక్ా ప్రభు మహార్గజ్
శ్రర మాణిక్ా ప్రభు మహార్గజ్
నిజాంప్గలనలో హెైదర్గబాద్-క్ర్గిటక్ ప్గరంతం లో ప్రసత ుతం క్ర్గిటక్ ర్గషు ంర లో బసవ క్ళాాణ్ తాలూక్గ లాడవంతి గగరమం లో దవ
ై భక్తత ప్ర్గయ్ణుల ైన
మనోహర నాయిక్ –బయ్మమదంప్తులక్ు 1817 మారా శిర శుక్ల చతురుశి అంటే దతాతతేరయ్ జయ్ంతి నాడు శ్రర మాణిక్ా ప్రభువు జనిమంచారు, వీర్ి
తలిదందురలక్ు శ్రరర్గమనవమి నాడు దతత తేయ్
ర ులు సవప్ింలో దరశనమిచిు తాము వగర్ి క్ుమారులుగగ జనిమసగతమని ముందే తలియ్ జేశగరు,

మాణిక్ గగర్ి బాలాం క్ళాాణ్ లో మేనమామ గగర్ింట గడచింది, ప్ర్ిసర అరణాాలలో మితురలతో ఆడుక్ోవటం గోవిందుడు అనే సేిహితుడు మరణిసేత
బరతిక్తంచటం, సంతానం లేని భీమాబాయిక్త 8 గవవలు ఇచిు సంతాన ప్గరపిత క్లిగించటం బాలా క్ీరడలుగగ మాణిక్ ప్రభు చేసి ఆశురా ప్రచారు, వీటివలన
దైవగంశ సంభయతులుఅనే నమమక్ం ప్రజలలో క్లిగింది, ఏ ప్న్న చేయ్క్ుండా తిరుగుతుని మేనలులడిని మేనమామ 16 వ ఏట మందలిసేత , గోచీ గుడ్ తో ఇలుల
వదిలి తీరు, క్షేతర సందరశనం చేసత ూ అనేక్మంది శిషుాలక్ు పేర
ర ణ క్లిగించి ప్రసిదు గురువులుగగ పేరుప్ ందారు,
హ్ుమాాబ్ాద్ లో స్ంస్వాన స్వాపన
ఒక్ సగర్ి ప్లల క్త లో మాణిక్ ప్రభును శిషుాలు మోసుక్ొని వసూ
త ండగగ హుమాిబాద్ దగా ర ర్ెండు చటల మధా ప్లల క్త ఇరుక్ుు ప్ో యి ఆగి ప్ో యింది, ఆ
ప్రదేశమే తమ శగశవత ఆవగస క్షేతరం గగ దవ
ై ం నిరణయించాడని భావించి అక్ుడే ప్రణశగల తయ్ారు చేయించి ఉండిప్ో య్ారు, ఈ ప్రదేశం విరజా –గురుగంగగ
నదులప్వితర సంగమ క్షేతరం, అప్ుుడు ఘోర అరణాం, క్గరడవి, నిరీన ప్రదేశం, ప్రభు ర్గక్తో జనసమమరుం పర్ిగింది, క్రమంగగ ‘’మాణిక్ నగర్ ‘’గగ సుప్రసిదు
ప్ుణా క్షేతరం గగ రూప్ు దాలిుంది.ఇక్ుడే సిురం గగ ఉని శ్రర మాణిక్ా ప్రభు మహార్గజ్ భక్ుతల మనోభీసగులు నెరవేరుసూ
త , అందర్ి అభిమానంసగధించారు, 1865
మారా శిర శుదు ఏక్గదశి –ముక్ోుటి ఏక్గదశి –గలతాజయ్ంతి నాడు 48 వ ఏటనే సంజీవిన్న మహా సమాధిలో ల్లనమయ్ాారు,
ఆజనమ బరహమ చార్ి అయిన మాణిక్ ప్రభు మధుక్ర్ి అంటే భిక్షాటనం చేసత ూ దానినే మహా ప్రసగదం గగ భుజించేవగరు, ’’ర్గజయోగి’’ గగ క్ీర్త ి గడించారు,
వగర్ిసంసగున వెైభవం క్నుల ప్ండువుగగ ఉండటం చేత ‘’ర్గజాధిర్గజ ‘’అని క్ీర్త ంి చబడే వగరు, ఎందర్ెందర్ో ప్ండితులుక్వులు క్ళా క్గరులు మాణిక్ ప్రభు
దార్గిర్ లో తమ విదాను ప్రదర్ిశంచి విశేష గౌరవ సతాుర్గలు ప్ ందేవగరు, బీద ప్రజలక్ు, అనాధలక్ు ల క్ులేనంత ధనానిి మాణిక్ ప్రభు దానం చేశగరు.
ష్ిరీ బ్ాబ్ా అకకల్ కోట్ పరభు ల ద్రశనం
మాణిక్ ప్రభు సమక్గలిక్ులే శ్రర ష్ిర్్ల సగయిబాబా, సగవమి సమరుఅనే అక్ుల్ క్ోట మహార్గజ్ మొదల ైన ప్రముఖులు, వీరందర్ితో మాణిక్ ప్రభుక్ు గగఢమెైన
మెైతీర బంధం ఉండేద,ి ష్ిర్్ల సగయి ష్ిర్్ల క్త చేరక్ముందు 13 ఏళళ వయ్సులోఫక్ీరు వేషం లో మాణిక్ ప్రభు దరశనానిక్త వచాురు, ప్రభు సో దరుడు తాతాా
మహార్గజ్ దరవాం ఎంత వేసినా క్ూడా బాబా చేతిలోని ‘’లోటా’’ (డబాి ) నిండలేదు, సో దరుడిని మందలించి ప్రభు ఆ డబాిలో 5 ఖరూ
ీ ర క్గయ్లు వేయ్గగనే
అది నిండిప్ో యింది, అప్ుుడు బాబా తనక్ు ప్రభు ప్రసగదమెైన అయిదు ఖరూ
ీ ర ప్ండుల చాలునని వగటిని తీసుక్ొని లోటాను బో ర్ిల౦చగగ దాంటోల
ఉనిదానిక్ంటే ఎనోి ర్ెటల దరవాం క్ుప్ుగగ ప్డింది.
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సమసత భక్త శిఖామణులు

అక్ుల్ క్ోట్స ప్రభు సమరు క్ూడా మాణిక్ ప్రభు దరశనానిక్త వచిు ఆధాాతిమక్ చరులను రహసాంగగ జర్ిపేవగరు, అక్ుల్ మహార్గజు తాముక్ూడా
ఇక్ుడే ఉంటామని అంటే ‘’ఒక్ వృక్షం న్నడన మర్ో వృక్షం పరుగదు ‘’అని చపిు అక్ుల్ క్ోట్స లో సగువరం ఏర్గుటట చేసుక్ోమని హితవు చప్గురు,
స్రా మత స్మాద్రణం
‘’ఏక్ం సత్ విప్గర బహుధా వదంతి ‘’అనే ఉప్నిషత్ వగక్ాం ఆధారంగగ మాణిక్ ప్రభు హిందూ ముసిల ం సిఖ్ మొదల ైన మతాలవగర్ిన్న సమాదర్ించి
అందర్ిహృదయ్ాలలోసిత ర సగునం ప్ ందారు, అనిిమతాలవగరు మాణిక్ ప్రభులో తమ ఇషు దైవగనిిదర్ిశనిుఅనుభయతిక్త లోనయిేావగరు,
మహా స్ంస్వాన వవరస్ులు
మాణిక్ ప్రభుఅనంతరం ఆయ్న సో దరుని క్ుమారుడు శ్రర మనోహర మాణిక్ ప్రభు, తరువగత శ్రర మార్గతండ మాణిక్ ప్రభుపీఠగధి ప్తులయ్ాారు, ప్రభు
సంప్రదాయ్ానిి ఆ సేతు హిమాచల ప్రాంతం వగాపింప్ జేశగరు, పిమమట మార్గతండ మాణిక్ సో దర్ి క్ుమారుడు శ్రర శంక్ర్ మాణిక్ా ప్రభు, తర్గవత ఆయ్న
ప్ుతురడు శ్రర సిదు ర్గజ మాణిక్ ప్రభు పీఠగధిప్తులయ్ాారు, వీరంతా సంసగునందావర్గ విదా, ఆధాాతిమక్, సగమాజిక్ సేవలు విసత ృతంగగ చేశగరు, సిదుర్గజ్
2009లో సిదు ప్
ి ందగగ షసు మ పీఠగధిప్తిగగశ్రర జాఞనర్గజ్ మాణిక్ ప్రభు క్ొనసగగుతునాిరు, సంసగునం సరవతోముఖాభి వృదిు చందుతోంది, జాఞనభాసురుల ైన వీర్ి
తతవ జాఞనానిక్త గులిర్గా య్యని వర్ి్టి డాక్ుర్ేట్స బ్బరుదునిచిు సతుర్ించింది,
విశేష్ కవరయకీమాలు
మాణిక్ా ప్రభు ప్గరరంభించింన దాన విదాాది దానాలు నిరంతరం అవిచిునింగగ క్ొనసగగుతునాియి, మార్గతండ మాణిక్, శంక్ర మాణిక్ ప్రభుల ప్ుణా తిధుల
ర్ోజుఫగలుాణ మాసం లో ‘’వేదాంత సప్గతహం ‘’అనే వేదాంత, సంగలత ఉత్వం ప్రతి ఏడాది నిరవహిసత గరు, మారా శిరమాసం లో వచేు మాణిక్ ప్రభు-దతత
జయ్ంతిని పదు ఎతు
త న చేసత గరు, 5 ర్ోజులు విశేష ప్ూజ ఉంటటంది,, చివర్ి ర్ెండు ర్ోజుల ైన ప్ౌరణమి ప్గడామి, నాడు వేలాది మందిభక్ుతలు మాణిక్ ప్రభు సిదు ి
ప్ ందిన సమాధిని దర్ిశంచి ప్ున్నతుల ై, ’’భండారు ఖానా ‘’లో అనిప్రసగదం సీవక్ర్ిసత గరు, దర్గిర్ హాల్ లో క్ళాక్గరులుతమ విదాను సేవగ దృక్ుధం తో
ప్రదర్ిశసగతరు,
మాణిక్ పరభుస్మాధి
మాణిక్ ప్రభు దివా సమాధి రధాక్గర మందిరం లో ప్గలర్గతితో నిర్ిమంచబడింది, ఆధాాతిమక్ ప్రశగంతతక్ు చాలా తోడుడుతుంది,
వస్తి స్ౌకరవయలు
భక్ుతల, య్ాతిరక్ుల సౌక్రాం క్ోసం మార్గతండ విలాస్ట్, మాణిక్ విహార్, శంక్ర క్ృప్ మొదల ైన అతిధి గృహాలను సంసగున్స నిరవహిసత ో ంది, ప్రతి ర్ోజు మధాాహిం
ఒంటి గంటక్ు మహా ప్రసగదం అందజేసత గరు.
మాణిక్ పరభు దిాశత జ్యంతి
2017 మారా శిర శుదు చతురుశి –దతత జయ్ంతిక్త శ్రర మాణిక్ా ప్రభు జనిమంచి 200 సంవత్ర్గలు అవుతునిందున’’దివశత జయ్ంతి ‘’ని భార్లగగ ఉత్వగలు,
వేదాంత, సంగలత సభలు నిరవహిసత ునాిరు, అందరు తప్ుక్ దర్ిశంచి సూుర్ిత ప్ ందాలి్న క్షేతరం శ్రర మాణిక్ా ప్రభు క్షేతరం, ''సంతత ధార-శివ లింగం ''ను ఇక్ుడ
నెలక్ొలేు ప్రయ్తాిలు వేగవంతంగగ జరుగుతునాియి,
పరభు స్ంస్వాన్ కు దనరేదీ ?
హెైదర్గబాద్ నుంచి బొ ంబాయి జాతీయ్ రహదార్ిపై 160 క్తలో మీటరల దూరం లో ఉని హుమాిబాద్ క్ు ఒక్ క్తలో మీటరు దూరం లో మాణిక్ ప్రభు
సంసగున్స ఉనిది, బీదర్, గులిర్గా, సో లాప్ూర్ లనుంచి బస్ట్ సౌక్రాం ఉంది. హెైదర్గబాద్ –ముంబాయ్ ర్ెైల్ మారా ం లో గులిర్గా సేుషన్స లో దిగి, బస్ట్ పై 65
క్తలోమీటరల దూరం లో ఉని సంసగున్స క్ు చేరుక్ో వచుు,
మాణికయ పరభు స్ంస్వానం –సేవలు
సగునిక్ులు మాణిక్ ప్రభు అని గౌరవంగగ సంభావించే మాణిక్ా ప్రభువు విదాాదానం లో, అనిదానం లో సగటిలేని వగరనిపించారు, ప్రతి ర్ోజూ వందలాది
భక్ుతలక్ు అనిప్రసగదంఅందజేసత ో ంది సంసగునం, వేద రక్షణ క్ోసం వేద ప్గఠ శగల నిరవహిసత ో ంది, 100 మంది విదాారుులు ఉచితంగగ వేద విదా ఇక్ుడ
అభాసిసత ునాిరు, ఇది 8 సంవత్ర క్గల ప్ర్ిమిత విదా, ఇక్ుడ వేద విదాలోసుశిక్షితుల ైన వగరు దేశ విదేశగలలో క్ీర్త ి ప్ ందుతునాిరు, వెనుక్బడిన
తరగతుల విదాారుులక్ోసం వసతి గృహం నడుప్ుతునాిరు, అనాధల క్ోసం మాణిక్ాప్రభు అనాధ శరణాలయ్ం, అందులక్ోసం మాణిక్ా ప్రభు అంధ
విదాాలయ్ం బరయిల్ల టూాటర్ వంటి ఆధునిక్ ప్ర్ిక్ర్గలతో నిరవహిసత ునాిరు, మాణిక్ా ప్రభు సంగలత విదాాలయ్ం లో వందలాది విదాారుులు సంగలతం నేర్ిు
ర్గణిసత ునాిరు, వీటి ననిిటిని మాణిక్ా ప్రభు శిక్షణ సమితి సమరు వంతంగగ నిరవహిసత ో ంది,
గగరమ సగుయిలో క్ూడా విదాారుులక్ు ఆధునిక్ విదా అందజేసే ఉదేుశాం తో మాణిక్ ప్బ్బలక్ సూుల్ అనే ర్ెసి డేనిషయ్ల్ విదాాలయ్ానిి శ్రర సిదు ర్గజ్ మాణిక్ా
ప్రభు మహార్గజ్ 1972 లో సగుపించారు, ఈ విదాాలయ్ం లో విదా తో ప్గటట, సంగలతం క్ీరడలు, చితర లేఖనం క్ు క్ూడా ప్గరధానా మిసగతరు, క్నుక్ విదాార్ిు సరవ
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తోముఖ మెైన ప్రతిభ సగధనక్ు ఉజవల భవితవగానిక్త ఎంతగగనో ఈ విదాాలయ్ం తోడుడుతుంది, క్ీరడాంశగలలో భాగం గగ ‘’మాణిక్ా ప్రభుసర్ోవర్’’అనే
సివమిమంగ్ ప్ూల్ క్ూడా ఏర్గుటట చేశగరు, ఇనిి సతాుర్గాలక్ు సూుర్ిత దాత శ్రర మాణిక్ా ప్రభు జీవిత విశేష్గలను తలుసుక్ొందాం,

78 శ్రర అరవిందులు

మానవ ప్ర్ిణామ ప్రక్య్
తర ను ప్ుర్ోగమన దిశలో నడిపించే క్రమంలో శ్రర అరవిందులు మానవ జాతిక్త చేసిన సేవ అప్ూరవమెైనది. శ్రర అరవిందుల జీవితానిి ర్ెండు
అంక్గలుగగ

విభజిసేత ..

మొదటిది

భారతమాతను

దాసాశృంఖలాల

నుంచి

విడిపించడానిక్త విప్ల వగతమక్ భావగలతో, అనరా ళ ఉప్నాాసగలతో, ‘ఆరా’ ప్తిరక్
సగుప్నతో జాతిని ఉతేత జితం చేసిన సగవతంత్ర సమరయోధులు అరబ్బంద్ఘోో్షగగ
క్నిపిసత గరు. ర్ెండయ అంక్ంలో భౌతిక్గధాాతిమక్తల సమనవయ్ంతో మానవజాతిని
భవబంధ శృంఖలాల నుంచి విముక్త ం చేసి, అతిమానస సగధన వెైప్ు తీసుక్ుప్ో యిే
మహాయోగిగగ అనిపిసత గరు.

1872 ఆగసుు 15న తేదీన జనిమంచిన అరబ్బందయ చిని వయ్సు నుంచే ఇంగల ండ్లో
విదానభాసించారు.
ఆ సమయ్ంలో మన దేశంలో ఐపీఎస్ట్ ప్ర్లక్ష అతి క్షు మెైనది. అతి క్ొదిు మందిక్త
మాతరమే సగధామెైనది. అలాంటి ప్ర్లక్షలో 21 ఏళల క్ే ఉతీత రణుడైన అరబ్బందయ క్ు ఉదయ ాగం
నచులేదు. ఇంగగలండ్ నుంచి భారత్క్ు ర్గగగనే ఒక్ విసత ృతమెైన ప్రశగంతత, నిశశబాులు
ఆయ్నను ఆవర్ించాయి. జనచైతనాం క్ోసం ఉదామానిి విసత ృతం చేయ్ాలనే
భావన బలప్డింది. అదే సమయ్ంలో ఆయ్న మహార్గషు క్
ర ు చందిన విషు
ణ భాసుర్
లేలే అనే యోగిని క్లిశగరు. మయడు ర్ోజుల ధాానం ఆయ్న జీవితానిి మార్ేుసింది.
బరహమచైతనా అనుభవగనిి ప్ ందగలిగగరు. ఒక్ వెైప్ు ఆధాాతిమక్ మారా ం, మర్ోవెైప్ు
దాసాశృంఖలాలను తంప్టానిక్త చేసే సగవతంత్ర ఉదామం. ఈ ర్ెండింటిలోను
అరబ్బందయ తనదైన ముదరను వేయ్గలిగగరు. సగవతంత్ర ప్ో ర్గటంలో భాగంగగ ఒక్
ఏడాదిప్గటట ఆయ్న జెైలు జీవితం గడప్గలి్ వచిుంది. అతివగద ర్గజక్ీయ్వగదిగగ దేశవగాప్త ంగగ సంచలనం సృష్ిుంచిన అరబ్బందయ ఆ తర్గవతి క్గలంలో మహాయోగి
అరవిందులుగగ మారుు చందారు. యోగక్గరా నిమితత ం ప్గండిచేుర్ిలో ఆశరమానిి సగుపించారు. శక్తతసవరూప్ుణి శ్రరమాత మిరర ఆగమనంతో ప్గండిచేుర్ి
ఆచరణాతమక్ ప్ూరణయోగ సగధనక్ు నిలయ్మెైంది.
జ్ఞాన స్వరంశమిది..
ప్రసత ుతం మానవజాతి ఒక్ సంక్షమభానిి ఎదుర్ ుంటటంది. దీనిని ఆధాాతిమక్త క్గన్న, హేతువగద భావనలు క్గన్న, విజాఞన శగసత ి ప్రగతి క్గని వేర్ేవరుగగ అడు్క్ోలేవు.
ఈ మయడు సమనవయ్ంతో ప్నిచేసినప్ుుడే- ఈ సంక్షమభం తొలగిప్ో తుంది. జీవితానిి శతురవుగగ భావించే ఏ ఆదరశమయ మానవునిక్త వెలుగుబాట చూప్లేదు.
అదేవిధంగగ అంతర్గతమను క్గదనే ఆధునిక్ దృక్ుథం క్ూడా ప్ర్ిష్గురం క్గదు. జీవితానిక్త, ఆధాాతిమక్తక్ు జరుగుతుని సంఘరషణ ప్ూర్ిత అవగగహనతో
తొలిగిప్ో వగలి. అప్ుుడు జీవితమంతా యోగమే (all life is yoga) అవుతుంది. ప్దారుం నుంచి జర్ిగిన ప్ర్ిణామంలో మానవుడు ఇంక్గ మధాంతరసిులోనే
ఉనాిడు. దివాచైతనా ఆవిర్గావంతో ఈ సిుతి నుంచి దైవం వెైప్ుగగ ప్య్నించగలడు. అసమగరంగగ ఉని భౌతిక్, ప్గరణిక్, మానసిక్ సవభావగలలో ప్ర్ివరత న
జరగగలి. అప్ుుడే దివాచైతనాం భయమి మీద అవతర్ించి భయమి మానవ జీవితానిి సవరా తులాం చేసత ుంది. అరవిందుల ప్ూరణయోగ, హఠయోగ, ర్గజయోగ,
క్రమ, జాఞన, భక్తత యోగగలన్ని మనుషులను ఈ మారా ంలో ప్రయ్ాణించేలా చేసత గయి. తన జీవితానిి మానవహితానిక్త తాాగం చేసన
ి మహర్ిష అరవిందులు 1950
డిసంబర్ 5న దేహప్ర్ితాాగం చేశగరు. ‘సింథసిస్ట్ ఆఫ్ యోగ’, ‘ల ైఫ్ డివెైన్స’, ‘గలతావగాసగలు’, ‘వేదయ ప్నిషతు
త ల వివరణలు’, ‘యోగలేఖలు’, ‘భారతీయ్ సంసుృతి
ప్ునాదులు’ వంటి ఎనోి అదుాత రచనలు దివా చైతనా ప్రవగహంలా ఆయ్న క్లం నుంచి జాలువగర్గయి.ఆయ్న రచించిన ‘సగవితిర’ మహాక్గవాంలో ప్రతి
ప్దరమయ మంతారక్షరంగగ ప్నిచే
శ్రర అరవిందుల శిషుాడు. వెైదయ య ననరవయనో హ్రి ---డనకిర్ వి.
తమిళ నాడు లో మదుర్ెై లో అరవింద్ క్ంటి ఆసుతిర నిరవహిసత ుని డాక్ుర్ గోవిందప్ు వెంక్ట సగవమి.Dr V గగ జగత్ ప్రసిదు ుడు. లక్షలాది క్ంటి
శసత ి చిక్తతాులు చేశగడు. 84..ఏళళ వయ్సు. య్ువక్ుడు గగ ఉనిప్ుుడే rhumatic arthitis వచిు వళళళ సగవధీనం తప్గుయి. పనుి క్ూడా ప్టటుక్ోలేని సిుతి.
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determination,conventionalwisdom తో జయించాడు. అతి సునిిత మెైన క్ంటి శసత ి చిక్తతాు నిప్ుణిగగ.. సిుర ప్డా్డు. అదే అదుాతం. ర్ోజుక్ు వంద
cateraact ఆప్ర్ేషన్స లు చేసత గడు. క్ొనేిళల క్తందటనే లక్ష ప్ూర్ిత చేశగడు.

భారత దేశం లో ప్దాిలుగు మిలియ్నల గుడి్ వగరు వునాిరని అంచనా.
ప్రప్ంచం లోని వగర్ిలో ఇది సగం శగతం. ఇందులో 80 శగతం cataract తో బాధ
ప్డుతునాిరు. ఇది నయ్ం చేయ్ గల వగాదియి.ే ''No one should be blind
if it can be helped -just as we have eradicated other global health
problems like polio, that were once common. We can eliminate
blindness. We can do it now. '' అని ఆయ్న ప్ూర్ిత నమమక్ం.
ఆయ్న శ్రర అరవిందుల శిషుాడు. అరవినాుశరమానిి చాలసగరుల
సందర్ిశంచాడు. గగంధి గగర్ి ప్రభావం అరవిందుల ప్రభావం ఆయ్నపై చాలా
వుంది. అరవిను్లను అనేక్ సగరుల దర్ిశంచి దివా. అనుభయతి ప్ ందాడు .
అరవిను్లలో special radiation వుందని భావించాడు. .ఆయ్న లో దివా శక్తత
ప్రవేశించిందని భావించాడు. అది లసేర్ లో వగాపిత చంది గుడి్ తనానిి ప్ో గ టిుంది.
''

I found that the more I worked for this goal, the more help I got

'' అంటాడాయ్న 1976 లో ర్ిటర్
ై అయ్ాడు మదుర్ెై మెడిక్ల్ క్గలేజీ నుంచి
య్ాభై

ఎనిమిదేళళళ

నిండిన

తర్గవత.

.అప్ుుడే

అరవింద్

ఇని్టటూాట్స

సగుపించాడు. చేతిలో పదు గగ ధనం లేదు. క్గని ప్దక్ొండు ప్డక్లు,ముగుారు డాక్ుర్్
వునాిరు. ఇప్ుుడే ప్ని ప్గరరంభం అయింది అంటారు ఆయ్న.
య్ాభై ఏళళళ గగ వెైదా వుుతిత లో వునాిడు. ఇప్ుటిక్త ఆ ఆసుతిర ''ది వరల్్ ' BUSIEST EYE హాసిుటల్. ఏడాదిక్త ర్ెండు లక్షల ఆప్ర్ేషను
ల ఇక్ుడ
జరుగు తాయి. 1500 మొబైల్ EYE క్గంప్స్ట్ నిరవ హించారు ప్లల టూలల లోల.నేప్గల్, బంగగలదేశ్ క్ంబో డియ్ా దేశగలోల ను వేటని
ి నిరవహించారు. ''మధు మేహానిి
తర్ిమి గ టు టం తన ధేాయ్ం గగ చప్గురు. అది తన SPIRITUAL PRACTICE '' అని ప్రక్టించాడు. అతానిత మెైన వెైదాం ఇక్ుడ అందుతుంది. చాల తక్ుువ
ఖరుుతో వెైదా సేవలు ఇక్ుడ దొ రుక్ు తాయి అమెర్ిక్గ లోని క్ంటి ఆసుతురల క్ంటే ఇక్ుడిక్ే చాలా ఎక్ుువ మంది వసగతరు.
డాక్ుర్ వి. గగర్ిది ర్గబ్బనుహడ్ తరహా. అరవెై శగతం మంది పేదలక్ు ఉచితం గగ వెైదాం చేసత గరు. PAYING PATIENTS ఇచేు దాంటోల SUBSIDISED గగ పేదలక్ు
ఉచితం గగ చేసత గడు. ఏ.సి. రూములోలనే ఆప్ర్ేషన్స జరుగు తుంది. ఉచితం గగ క్ళళ జయడు లు ఇసగతరు క్ూడా. మక్ డయ నాల్్ ఆయ్నక్ు ఇంక్ో ఆదరశం. GOOD,
CHEAP, REPRODUCTIVE SERVICE ఇవవటం ఆయ్నక్ు ఇషు ం. డాక్ుర్ వి. ప్ది డాలర్్ క్ే ఆప్ర్ేషన్స చేసత గరు. అదే అమెర్ిక్గ, ఆసుతురలోల క్న్నసం 1500
డాలరుల అవుతుంది క్ంటి ఆప్ర్ేషన్స క్ు. అందుక్ే ఆయ్నుి దేవుడి గగ భావిసగతరు.. ఆయ్నక్ు INTERNATIONAL LIONS CLUB. సహక్గరం ప్ూర్ితగగ
లభిసుతంది.
ఆయ్న నిరవహించే ఆర్ో లాబ్ లో అతి తక్ుువ ఖరుుతో శగసత ి చిక్తతు చేసే ప్ర్ిక్ర్గలు అతి నానామెైనవి తయ్ారు చేసత గరు. మందులు క్ూడా చాలా చవక్ ధరలక్ే
అందేటల ట తయ్ారు చేసత గరు. ఇదీ ఇక్ుడి ప్రతేాక్త. ఇతర దేశగలోల ఇవి క్ొనాలంటే క్ళళళ తిర్ిగి ప్ో యిే ర్ెటల టంటాయి. ''WITHOUT ADMINISTRATORS,
DOCTORS HAVE TO MANAGE, A BUSINESS WHEN THEY COULD BE ELIMINATING BLINDNESS ''అనే భావన ఆయ్నది. ఇక్ుడ అందరు
అంక్తత భావం తో, సేవగ దృక్ుధం తో ప్ని చేసత గరు. ఇదే అరబ్బందయ సంస్రతి. ఆయ్నలో spiritual, and material

goals మిళ్తమెై వునాియి. ఆయ్న

దృష్ిులో క్ంటి శగసత ి చిక్తతు చాలా తేలిక్ అయిత పేష్ంట్స ను ఆసుతిరక్త రపిుంచటమే క్షు ం అంటారు. indian spirituality and western know how ను మిళ్తం
చేసి గది వుంటటంది. విజయ్ం సగధించిన వీరుడు ఆయ్న. ప్రతి గదిలో అరవిందుల ఫో టో వుంటటంది. meditation క్ు ప్రతాక్ గది వుంటటంది. meditation
అంటే భగవంతునితో మౌన సంభాషణ అని ఆయ్న భావం. తాను ఎప్ుుడు a etter tool, a receptacle for the divine force ''గగ వుండాలని అనుక్ుంటాడు
మనమంతా అంక్తత భావం తో ప్ూర్ిత దృష్ిుని క్ేందీరక్ర్ించి ప్ని చేయ్ాలని సలహా నిసగతరు ''you work on your work, then, supernatural consciousness
works through you ''.అనే నమిమక్.ఆయ్నది
ఆయ్న వివగహం చేసుక్ో లేదు. ఆయ్న క్ుటటంబం లోనే డజనుక్ు పైగగ డాక్ుర్్ వునాిరు. మానవ సేవలో నే మాధవ సేవ వుంది. విడిగగ
దేవుని సేవ చేయ్ాలి్న ప్ని లేదు.అయితే చాలా ఉదారంగగ, సగవరు రహితం గగ ప్రవర్ితంచి ప్ని చేయ్ాలి. అదే భగవంతునిక్త ఇషు ం అంటారు క్ూడా. .ఎవర్ెైనా
ఆయ్న ఎదుట సేవలను ప్ గుడుతూ వుంటే తేలిగగా నవేవసి ''I just want to eliminate the world 's blindness ''

అని ఊరుక్ుంటారు. .that is డాక్ుర్

వి.అంటే గోవిందప్ు వెంక్ట సగవమి. ఆ దురష్ిు ప్రదాతక్ు వందనం, అభి వందనం. .ఇలాంటి వగరు ఉండ బటేు ధరమం ఇంక్గ భయమి మెడ నిలిచి వుంది
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ఆందర దేశం లో తనాలిక్త చందిన వెంప్టి సూరా నార్గయ్ణ గగర్ిక్త క్ూడా ఇంతటి పేరు ప్రశగసుతలునాియ్ని మనక్ు తలుసు. ఆయ్నా ఎందర్ిక్ో ఉచిత క్ంటి
ఆప్ర్ేషన్స లు నిరవహించారని వినాిం.eye camps నిరవహించి పేదల ప్గలిటి పనిిధి గగ క్ీర్త ి ప్ ందారు. డాక్ుర్ శివగ ర్ెడి్ గగర్ిక్ీ ఇంతటి

పేరుందనివినాిను.

ఎందర్ో మహానుభావులు.
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హిమాలయ్ యోగుల దివా భావనలు

1 సగవమిర్గమా ఆంగల ం లో ర్గసిన “లివింగ్ విత్ ది హిమాలయ్న్స మాసు ర్్ “
-

మన ముఖం చూసి ఎవర్ెైనా గుర్ితసత గరు. క్గని

ఋషుల ముఖం ఇక్ుడ క్నిపించదు. అది భగవంతుని

లో వుంటటంది. ఇక్ుడ వుండేది భగవగనుని ప్గదాలు

మాతరమే. అందుక్ే మహరుషలక్ు ప్గద నమసగురం
చేసత గరు.

-

సనాాసిక్త లోక్ం వెలుప్ల ఆతమ జాఞనం

క్లిగితే, సంసగర్ిక్త లోక్ం లోనే క్లుగు తుంది మోక్షం

ప్ ందిన ఆతమక్ు జీవిత చక్రం తిరుగుతూ వునాి, క్రమ

బంధం అంటాడు.
-

ఆధాాతిమక్ శక్తత ప్రతి గుండ లోను నిరంతరం

ప్రవహిసత ూనే వుంటటంది. సర్ెైన విధం గగ ఉప్యోగిస,ేత

నిసగవరుత, పేమ
ర
సంక్లుం, దైవ భక్ీత దావర్గ ఆ శక్తత
పరుగు తుంది

-

గడచినా వంద ఏళళలో ఈ నేలపై జనిమంచిన

వగర్ిలో శ్రర రమణ మహర్ిష అతుానితులు అనాిరు.

సర్ేవప్లిల ర్గదా క్ృషణ ప్ండితులు.

-

హిమాలయ్ లో యిేసు క్ీరసత ు తప్సు్

చేశగడట. వొక్గ రషాన్స రచయిత ''the unknown life of

Jesus Christ ''అనే ప్ుసత క్ం లో ర్గశగడు. ఆయ్న

తప్సు్ చేసిన చోటటను క్గష్ీమర్లలు గుర్ితంచి చూపిసత గరు.

ఆయ్న ధర్ించిన దుసుతలు క్గశ్రమర్ి దుసుతలే. ఆయ్న

తలక్టటు శైలి క్గష్ీమర్లయ్ులది ఆయ్న చేసన
ి అదుాతాలు

హిమాలయ్ యోగులు చేసినవే. ఆయ్న వుని ప్గరంతానిి

''తఖ్తత ఏ తావూస్ట్ ''అంటారు. అంటే మహన్నయ్ులుని చోటట అని

-

-

అరుం. ప్దమయడవ ఏట నుంచి ముప్ుయ్ వఏడు వరక్ు క్ీరసత ు క్గశ్రమరు లోనే ఉనాిడట.
హిమాలయ్ాల లోని ''గంగోతిర ''ని హంసల దీవి అంటారు

క్తరష్ణ గశరం అనే హిమాలయ్ యోగి హిమాలయ్ాలోల ఒంటిక్త బటు లు లేక్ుండా, చప్ుులు లేక్ుండా ఒటిు క్గళళతో హిమాలయ్ాలన్ని తిర్ిగగడు. సగవమి
ర్గమ తీరు ఇరవెై వేల అడుగుల ఎతు
త వరక్ు ఎక్గుడు. రుష్ీ క్ేష్ లో ఒక్ సగర్ి పైనుంచి అయిదు వందల అడుగుల క్తందక్త జార్ి ప్డి నిల దయ క్ుుక్ొని
నిలిచాడు.

బుదిుని బాహాం గగ క్ేందీరక్ ర్ిసేత ''తారటక్ం ''అంటారు. అంతరుమఖం చేసేత ఏక్గగరత అంటారు.

అఘోర్ల బాబా బదిర నాద్ దగా రుండే వగరు. చనిప్ో యిన శవగనిి ఆయ్న వండారు తినటానిక్త. అది అదుాతమెైన తియ్ాని ప్దారుం గగ మార్ి
ప్ో యిందట. ఒక్ బందా ర్గతిని ప్ంచదార గగ మార్ిున మహాను భావులాయ్న.

మరణ సమయ్ం లో ఒక్ యోగిని చేసిన మంతోరచాుటన ఆమె చనిప్ో యిన తర్గవత క్ూడా ఆ గుహలో మారు మోగటం సగవమి ర్గమ తీరు చూశగరట.
భారతి అంటే అరుం --భా అంటే విజాఞనం --రతి అంటే పేమి
ర క్ుడు. అంటే విజాఞన పేరమిక్ుడని. భావం

తనాలి ర్గమ లింగడు ''నేను ప్ో తే మొక్షానిక్ే ప్ో తాను ''అనాిడట. అందరు నోరు వెళళ బటాతరటఅరుం క్గక్. అప్ుుడు ఆయ్నే దాని అరుం చప్గుడు.
నేను అనే భావం ప్ో తే అంటే వదిలించు క్ుంటే వచేుది మోక్షమే క్దా అదీ విక్ట క్వి గడుగగాయి తనం..

మాయ్ అంటే అరుం --య్ః --అది, మా --లేనిది అంటే లేనిది ఉనిటట
ల గగ క్నిపిముజేసేదే మాయ్. ''ఘటిత ఘటనా ప్టీయ్సీ మాయ్ా ''

సీతా దేవి లంక్లో అశోక్ వనం లో నే వుంది అంటే శోక్ం లేని చోట వుంది అని అరుం. దానినే బరహమమసిుతి అంటారు ''బరహమవేద బరహామ భవతి ''బరహమం

ను తలుసుక్ుని వగడు బరహమమే అవుతాడు అని భావం.

వర్గహం క్ూడా దేవుడు తన లాగే ఉంటాడు అనుక్ొంతుందిట. ''దురష్ిు జాఞన మయ్ం క్ృతావ ప్శేాత్ బరహమ మయ్ం జగత్ ''.

2 దేవతల దివాధామం

హిమాలయ్ాలలో 8 నెలలు నరసంచారం ఉండని, క్గని అనిి సమయ్ాలలో క్ొదిుమంది యోగులు మాతరమే ధాాన సమాధిలో ఉండే ప్రదేశమే ''జాఞనగంజ్
'' తినటానిక్త బంగగళాదుంప్లు మాతరమే లభిసగతయి చిని చిని క్రర ఇళళళ మాతరమే నివగసగనిక్త ఉప్యోగప్డేవి గగ ఉంటాయి. ఈ ప్రదేశం లో ఇండియ్న్స,
టిబటన్స, నేప్గల్ల సగధువులు మాతరమే ఉంటారు ఈ యోగులు హిమాలయ్ సర్ిహదుులో టిబట్స, పితోర్గ ఘర్ లమధా ఉంటారు. ఈ ప్రదేశగనిక్త తప్ు ప్రప్ంచం

సరసభారతి ఉయ్యారు
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లో మర్ే ప్రదేశగనిక్త జాఞనగంజ్ అనే పేరు లేదు. ఒక్ొుక్ుసగర్ి అతాధిక్ హిమప్గతం మంచు చర్ియ్లు విర్ిగి ప్డటం జర్ిగి భయ్ానక్ంగగ ఉంటటంది.
దేవతల సగయ్ం తో నే వెళళగలం.

దార్ిలో ''ర్గక్షస సు లం ''ఉంది ఇక్ుడ ఉని సరసు్క్ు ర్గక్షస సరసు్ అని పేరు. అక్సగమతు
త గగ మంచు క్ొండలు విర్ిగి హిమాన్న నదాలు విజృంభించి న్నటి

మటు ం ఉవెవతు
త న పైక్త ఎగసిప్డుతుంది. ఒక్ ర్ోజు బాగుందిక్దా అనుక్ొంటే మర్గిడు భీభత్ం సృష్ిుసత ుంది. బరతుక్ు దైవగ దీనం అని నమిమ ధైరాంగగ ముందు

అడుగు వేయ్ాలి.. మన మంతారలక్ు అక్ుడ చింతక్గయ్లు ర్గలవు మన ప్గరరునలు అక్ుడ ప్ని చేయ్వు.. ఒక్ోుసగర్ి క్ొనిి ర్ోజులప్గటట తినటానిక్త ఏమీ

దొ రక్దు. దివా జీవులు మాతరమే చక్ుగగ మనలిి అక్ుడిక్త తీసుక్ు వెళళగలరు.. ఒక్సగర్ి సగవమి ర్గమాక్ు దార్ి చూపించిన ఆతను దగా రలోనే ఆగగరమం
ఉందని చపిు అక్సగమతు
త గగ అదృశామయ్ాాడు. ఇలాంటి సంఘటనలు ఈ దేవ భయమిలో సహజమే.. ర్గమాతో వచిున బృందం ఇక్ సగహసం చేయ్లేక్ వెనక్తు
వెళ్ళప్ో తే ర్గమా ఒక్ుడే జాఞన గంజ్ వెైప్ుక్ు నడిచి వెళాళడు అక్ుడుని ఒక్ సగధువు ఆశరయ్మిసేత నెలనిర అక్ుడ గడిప్గడు. ఈ ప్రదేశం భుటోు ఎతన
తత హిమ
శిఖర్గలునాియి. అవి మబుిలతో దయ బయచులాడుతూ ప్రమ రమణీయ్ంగగ క్నిపించాయి. ఇంతటి అందమెైన ప్రదశ
ే ం ప్ృథివ లో ఎక్ుడా చూడలేము.

జాఞనగంజ్ నుంచి తిర్ిగి వసూ
త క్ెైలాస ప్రవతానిక్త క్తందభాగం లో ఉని మానస సర్ోవరం దగా రక్ు నడుచుక్ుంటూ చేర్గడు. అక్ుడ క్ొందరు భారతీయ్ టిబట్స

యోగులు క్లిశగరు. లామాలతో క్ొనిి వగర్గలు ఉనాిడు. అక్ుడ గ ర్ెరలు మేపే వగర్ితో క్లిసి నడిచాడు. వగళళళ ఈ దేవ భయమి ని గుర్ించి అనేక్ క్ధలు గగధలు

చప్గురు. వీళళళ దేవతలు. ఈ దేవతలు జాఞన అజాఞన జీవితం అంచున సంచర్ిసత ూ ఉంటారు.వీరు తీవర సగధక్ులక్ు భౌతిక్ంగగ దృశామానమెై మారా దరశనం

చేసత గరు. క్గన్న వగళళళ అభౌతిక్ తలం (నాన్స ఫిజిక్ల్ పేల న్స ) లోనే ఉంటారు. వగర్ి ఉనిక్తక్త తగిన తలం ఉంటటంది. రహసా (ఈసో టర్ిక్ )సైన్స్, తాంతిరక్ శగసగతరలు ఈ
రహసా జీవుల గుర్ించి విసత ృతంగగ వివర్ించాయి. క్గన్న ఆధునిక్ శగసత ి వేతతలు వీటిని క్గక్మమ క్బురులగగ తోసి ప్గర్ేసత ునాిరు. క్గన్న శగసత ి వేతతలు జీవితం లో అనిి

ప్గర్గశేలపైనా ప్ర్ిశోధనలు ఇంత వరక్ు చేయ్లేదు. మెదడు దాని లోప్లి ప్రదశ
ే గలపైనమాతరమే చేసగరు. క్గన్న మానసిక్ శగసత ంి లోప్గరమార్ిుక్ లేక్ ఇందిరయ్ాతీత

సైక్గలజీ పై దృష్ిుపటు లేదు.. ఇది నేటి ఆధునిక్ శగసత వ
ి ేతతలక్ు అందని విషయ్ం. శగశవత సైక్గలజీ (పర్ెనిియ్ల్ సైక్గలజీ ) శతాబాుల నుండి మన ప్గరచీనులు,
మహరుషలు చబుతూనే ఉనాిరు. ఇదే సర్ెైన అసల ైన విజాఞనం. అది జాఞనం లో అతుానిత శేరణిక్త చందిన అంటారు దృష్ిు లేక్ అంతశేుతన.. భౌతిక్
విజాఞన శగసగతరలక్ు ప్ర్ిమితి ఉంది. వగటి ప్ర్ిశోధనాఫలితాలు ప్దారు బాహా విషయ్ం పైనా, శర్లరం, మెదడు పైన మాతరమే ఉనాియి అంతక్ు మించి లోతు
వగళల క్ు తలియ్దు

3 (ప్రమ ) హంస ధామం
హిమాలయ్ాలలో గంగోతిరని మించిన మనోహరమెైన ప్రదేశం క్నిపించదు. అక్ుడే హంసలు దరశనమిసగతయి అందుక్ే దానిక్త హంసధామం అనిపేరు. అక్ుడే
జితేందిరయ్ుల ైన మహా యోగులు దరశనమిసగతరు. క్నుక్ అది ప్రమహంస ధామం క్ూడా. మంచుతో క్ప్ుబడిన హిమ శృంగగలు క్ను విందు చేసత గయి.
సుమారు 50 క్త పైగగ యోగులు చిని చిని గుహలలో అక్ుడ ఉంటారు. ప్రక్ునే గంగమమ తలిల . అంతక్ంటే వగర్ిక్త క్గవలసినదేముంది ఈ యోగులు శ్రతాక్గలం
క్ూడా బటు లు ధర్ించరు క్ొందర్ెైతే చలిక్గచుక్ోవటానిక్త అగిి క్ూడా ర్గజేయ్రు. సగవమిర్గమ ఇక్ుడే మయడు శ్రతాక్గలాలు ఒక్ చినిగుహలో గడిప్గడు..
ఈగుహక్ు సుమారు అయిదువందల గజాల దూరం లో మర్ క్ యోగి ప్ుంగవుడు ఒక్ గుహలో ఉండేవగడు.. వీర్ిదురూ ఒక్ర్ిక్ొక్రు క్నిపించినప్ుుడు
చూసుక్ోవటమే క్గన్న ఒక్ర్ిక్ొక్రు ఇబిందిపటటుక్ొనే వగరు క్గదు ఎవర్ి సగదన ధాాన యోగగలు వగర్ివ.ే ఇక్ుడ ఉనిక్గలం తనజీవితం లో గ ప్ు ఫలవంతమెైన
క్గలంగగ ర్గమా భావించాడు. యోగగభాాసగలు చేసత ూ ఇంత గోధుమ, ప్ప్ుు మాతరమే ఆహారంగగ జీవించాడు. ఈ ర్ెంటినిక్లిపి తడిపి ఉంచి ర్ెండుర్ోజులతర్గవత
మొలక్ెతతగగనే క్ొదిుగగ ఉప్ుుక్లిపి వగటిని ఆహారంగగ తినేవగడు..ఇంతక్ూ మించి వేర్ే ఏదీ తినేవగడుక్గదు.
ర్గమా గుహక్ు దగా రలోనే “క్ృష్గణశరమం “అనే యోగి ఉండేవగడు. ఆయ్న పేరు భారత దేశమంతటా బాగగ తలుసు.. ఒక్ ర్ోజు అరుర్గతిర 12 గంటలక్ు ఒక్
భయ్ంక్రమెైన శబు ం వినిపించింది. వందలాది బాంబులు పేలితే వచేు భయ్0క్ర శబు ం అది.. అది ఆక్సిమక్ంగగ జార్ిప్డిన హిమ గండ శిలాప్గతం
(అవలాంచి).సగవమి ర్గమా తనగుహలోంచి బయ్టిక్త వచిు ఏం జర్ిగిందయ నని ఆతృతగగ చూశగడు.. అది ప్ౌరణమి ర్గతిరక్గవటం వలన అవతలి ఒడు్ న క్రష్ణ గ శరమ
యోగి ఉండే గుహదగా రుని గంగగనది మంచుతో క్ప్ుబడి క్నిపించింది. ఈ భార్ల అవలాంచీ ని చూసి ర్గమా మనసులో క్ృష్గణశరమయోగి అందులో క్ప్ుబడి
ఉంటాడని అనుమానించాడు. ప్ డవెైన టిబటన్స క్ోటట ధర్ించి చేతి లో టార్ిు ల ైట్స వెలుగుతో ఆయ్న గుహ వెైప్ుక్ు వేగంగగ అడుగులు వేశగడు. అక్ుడ గంగ
చిని ఇరుక్ు వగగులా ఉంటటంది.. దానిి దాటి ఆయ్న గుహవెైప్ుక్ు వెడితే అది సురక్షితంగగ ఉందని గరహించి లోప్ల చిరునవువతో క్ూరుుని ఉని శ్రర క్ృష్గణశరమ
యోగి క్నిపించాడు. హమమయ్ా అనుక్ొనాిడు సగవమిర్గమా.
ఆ గుహలోక్త వెళ్ల ఆయ్నను ప్లక్ర్ించాడు. ఆయ్న మాటాలడక్ండా చేతులు పైక్ెతిత “హం హం హం “అనాిడు. దగా రలో ఉని ప్లక్పై “ఏమీ క్గలేదు.. నాక్ు
ఏ అప్క్గరము జరగదు. ఇక్ుడ చాలా ఏళళనుంచి ఉంటటనాిను. ఈ శబాులు హిమ గండశిలలు ననుి భయ్ పటు లేవు.. నా గుహ సురక్షితం “అని ర్గశగడు.
ఆయ్నక్ే ప్రమాదం లేక్ుండా సురక్షితంగగ ఉని సంగతి తలుసుక్ొని భగవంతుని క్ృప్క్ు అంజలి ఘటించి మళ్ళళ ఆ ర్గతిరవేళ తన గుహక్ు చేరుక్ొనాిడు ర్గమా.
ఒక్ అతిపదు దేవదారు వృక్షం ప్ూర్ితగగ క్ూలి మంచులో క్ప్ుబడిప్ో యింది క్గని అది ఆయ్నగు హనూ ఏమాతరం తాక్లేదని గరహించాడు.
మధాాహి సమయ్ాలలో తరచుగగ క్ృష్గణశరమ యోగి గుహక్ు వెళ్ల తనక్ుని అనుమానాలను అడిగి ఆయ్ననుండి సంతృపిత క్రమెైన సమాధానాలు ప్ ందేవగడు
ర్గమ.. ఆయ్న మౌనంగగ ఉండేవగడుక్నుక్ సమాధానాలు ప్లక్పై ర్గసేవగడు. ఆయ్న నేతారలు అగిిగోళాలుగగ క్గంతి నిచేువి. ఆయ్న చరమం ఏనుగు చరమ
మంత దళసర్ిగగ ఉండేది. 80 ఏళళ వయ్సులోక్ూడా చాలా ఆర్ోగాంగగ ఉనాిడు. గడ్ క్టేు చలిలో ఊలు బటు లు, నిప్ుు లేక్ుండా ఎలా ఆయ్న జీవిసుతనాిడయ
ఆశురామేసింది.. గుహలో వసుత సగమగిరక్ూడా ఏమీ లేదు. గోముఖి దగా రుండే ఒక్ సగవమి ర్ోజూ క్ొంత ఆహారం తచిు ఇచేువగడు. ర్ోజుక్ు ఒక్సగర్ి మాతరమే
బంగగళాదుంప్లు వేయించి తినేవగడు. క్ొదిుగగ ర్ టు ముక్ు తినేవగడు. ఈ ప్గరంత వగసులు “గంగగ తులసి “అనే ఓషధి మొక్ు ఆక్ులతో తయ్ారు చేసే గలరన్స టీ నే

సరసభారతి ఉయ్యారు
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తాగుతారు. సగవమిర్గమా క్ు ఇక్ుడి యోగులు సగవములు ఓషధుల గుర్ించి ప్రయోజనక్ర మొక్ుల గుర్ించి వివరంగగ తలియ్జేశగరు. వనౌషధ శగసత ంి గుర్ించీ
ర్గమా తో చర్ిుంచారు. ఈ జితేందియ్
ర
యోగులు ఈ హంస ధామం వదిలి మెైదానప్గరంతాలక్ు వెళళటానిక్త అసలు ఇషు ప్డరు. వీర్ిని దర్ిశంచాలంటే ఆసక్తత భక్తత
ఉనివగరు అతుానిత ప్గరంతమెైన ఈ ప్రదేశగనిక్త ర్గవగళ్ందే. బుదిు పై మనసు సగధించిన యోగుల ైన ప్రమహంసల దరశనానిక్త ఈ హంస ధామమే శరణాం.

4 చచిు బతిక్త బో ధించి దేహతాాగం చేసిన యోగి

మహిమానివత యోగులు హిమాలయ్ాలలోనే ఉంటారనే భరమలో ఉండేవగడు సగవమిర్గమా. క్గన్న ఒక్నది ఒడు్న ప్టు ణానిక్త దగా రలో ఒక్ యోగిఅనుభవం
ఆయ్నుి అప్రతిభుడిని చేసింది. ఆయ్నుి చూడాలని బయ్లేుర్గడు.. ఇంక్గ అయ్న ఆశరయ్ానిక్త నాలుగు మెైళళ దూరం లో ఉండగగనే ఆయ్న ర్గమాక్ు
శిషుాలతో ఆహారం ప్ంప్గడు.. ఎవర్ెైనా వసుతంటే తానూ ఇలాగె చేసత గనుక్దా ఇందులో వింతయిేమునిది అని పించింది. ఆశరమానిక్త వెళళగగనే ఆయ్న “నాయ్నా
!నువువ ఆలసాంగగ వచాువు. ర్ేప్ు ఉదయ్ం నేను శర్లర తాాగం చేయ్బో తునాిను”. అనాిడు ర్గమా ఆదుర్గుగగ “సగవమీ తమరు మర్ క్ ప్ూట ఉండి నాక్ు
జాఞన బో ధ చేయ్లేర్గ ?” అనాిడు వినయ్ంగగ. “లేదు క్ుదరదు. సమయ్ం లేదు” అనాిడు నిర్ మహమాటంగగ.
అక్ుడ ఆయ్నవదు అనేక్ మార్గాలపై విశగవసం వుని శిషుాలునాిరు. హిందువులక్ు ఆయ్న సగవమి. ముసిల ం లక్ు ఇసగల0 ములాల క్తరసు య్
ి నల క్ు యిేసు
అనుయ్ాయి.. ఆయ్న చనిప్ో గగనే ఆయ్న శర్లర్గనిి క్తరసు య్
ి న్స సమిటేర్ిక్త తీసుక్ు వెళల ాలని క్ెైుసతవులు, ముసిల ం లు మసీదుక్ు, హిందువులు ఆయ్నుి అక్ుడే
సమాధిచేసి ఒక్ సగమరక్ చిహిం క్టాులని తీవరంగగ భావిసుతనాిరు. మర్గిడు ఉదయ్ం ఆయ్న ముందే చపిునటట
ల దేహ తాాగం చేసేశగడు. డాక్ుర్ వచిు ఆయ్న
చనిప్ో య్ాడని నిర్గుర్ించాడు. తర్గవత క్ొనిి గంటలు శిషుాలమధా తరీన భరీనలు గందర గోళం.. అనిిమతాలవగరు ఆ ప్గర్ిువ శర్లరం తమక్ే దక్గులని
ప్ో టాలడుక్ొంటటనాిరు సమసా జఠిలమెై ప్ో యింది. ప్ర్ిష్గురం లభించటం లేదు. జిలాల మాజిసేుట్స
ర వచాుడు. సగవమి ర్గమాతో “మీరు ఇక్ుడ ఉంటటనాిరు క్దా
ఈ యోగి ఏ మతానిక్త చందిన వగడయ చప్ుండి “అని అడిగగడు.. ర్గమా ఆయ్నతో “నాక్ేమీ తలియ్దు “అనాిడు. మనసులో“ ఇదేమిటి ఈ యోగి చనిప్ో తూ
భలే ఫిటు ంి గ్ పటాుడే. నాక్ు ఈయ్నేం బో ధ చేసత గడు. నిజంగగ మహా యోగి అయివుంటే ఇలాంటి సమసాను సృష్ిుంచేవగడు క్గదుక్దా “అని మనసులో ర్గమా
వితర్ిుంచుక్ొనాిడు..
ఆ యోగి ప్గరణం విడిచి అప్ుటిక్త నాలుగు గంటలయింది.. అప్ుుడు అక్సగమతు
త గగ ఆయ్న లేచి “ఒర్ే మయరుులాలర్గ! మీరు నా దేహం క్ోసం క్ొటటుక్ు చసుతనాిరు
క్నుక్ నేను చావ దలచుక్ోలేదు “అనాిడు అక్ుడుని మేజిసేుట్స
ర , జనమయ ముక్ుు మీద వేలేసుక్ొని ఆశురాప్ో య్ారు.. ఆయోగి అక్ుడి మయడుమతాల
శిషుాలతో “తలివితక్ుువ సనాిసులాలర్గ! నా క్ళళ ముందు నుంచి మీరు తక్షణం వెళ్లప్ో ండి. నాక్ు క్నిపిసేత సహించను. నేను దేవునిక్త తప్ు ఎవర్ిక్ీ చందిన
వగడిని క్గను. ప్ ండి వెళ్ల ప్ో ండి “అని గదిుంచాడు. సగవమి ర్గమాను దగా రక్ు పిలిచి “నాయ్నా ! క్ంగగరు ప్డక్ు. నేను ఇక్ుడే మయడు ర్ోజులు ఉండి న్నక్ు
క్గవలసింది అంతా బో ధిసత గను. నాలా వ ర్ోజు శర్లర తాాగం చేసత గను “ అని చప్గుడు.
సగవమిర్గమా ఆయోగివదు మయడు ర్ోజులు ఉండి ఆతమజాఞనం బో ధనవలన సంతుషుుడయ్ాాడు. ర్గమా జీవితం లో ఈ మయడు ర్ోజులు చిరసమరణీయ్మెైనవని
భావించాడు. ప్రతిర్ోజూ ఏదయ ఒక్ క్ొతత విషయ్ం బో ధించాడు. ప్రతి ర్ోజు ఆయ్న నోటి నుంచి “నువువ య్దారుంగగ ఎవర్ివో అది అవగవలి నువువ. నువువ
క్గనిదానిక్ోసం నటించవదుు “ఈ మహా వగక్గానిి ర్ోజూ అనేక్ సగరుల ఉచిర్ించేవగడు ఆ యోగి ప్ుంగవుడు.. మయడు ర్ోజులు అయ్ాాక్ ఆయ్న ర్గమా తో “నేను
జల సమాధి ఆవగలను క్ొంటటనాిను “అని చపిు నదిక్త నడిచి వెళ్ల అందులో అదృశామయ్ాాడు. జనం తర్గవత వచిు అడిగిత ఆయ్న నదిలో మునిగిప్ో య్ాడు
మళ్ళళ క్నిపించలేదు అని చప్గుడు.

వగళల ంతా ఆ నదిని అంగుళం అంగుళం గగలించి వెతిక్గరు.

క్గన్న ఆయ్న దేహం వగళల క్ు దొ రక్లేదు. మహరుషలు

మహాయోగులు ఏదయ ఒక్ మతానిక్త చందినవగరు క్గదు. ఈ అడు్గోడలక్ు అతీతంగగ ఉండేవగరు. వగరు సరవమానవగళ్క్త చందినవగరు.

5 ఇచాి మరణం ఇచాి గమనం ప్ ందిన యోగి
సగవమి ర్గమా 17 ఏళళ ప్గరయ్ం లో గురువు బంగగల్ల బాబా “నువువ నిజమెైన విదా నేర్గవలని ఉంట గంగోతిర వదు ఉని మహాయోగి వదు క్ు వెళ్ల నేరుుక్ో

“అని ప్ంప్గడు.. అక్ుడిక్త వెళ్ల చూసేత ఆయ్న మహా అందగగడుగగ చక్ుని దృఢమెైన శర్లర సౌషు వం తో మిసమిసలాడుతూ క్నిపించాడు.. ఉక్ుు క్ండలు తిర్ిగన
ి
శర్లరం విశగలమెైన ఛాతీ తో 85 ఏళళ వృధుడు ఆయ్న.. ర్గమా వెళళగగనే ఆక్లిగగ ఉందా ఏమి తింటావని అడిగి ఆయ్న ఉని గుహలోక్త వెళ్ల అక్ుడుని

దుంప్లు తీసుక్ుని తినమనాిడు. ఆయ్న చపిునటేల ర్గమా చేశగడు. అది ప్గలతో వండిన ఆహారప్ు రుచి గగ ఉంది.. తినటం అవగగనే తానేమీ మాటలతో

బో ధించను అని చప్గుడు. ఆయ్న ప్రక్ునే సగవమిర్గమా మయడు ర్ోజులు క్ూరుునాిడు. ఇదు ర్మ
ి ధా మౌనమే.. మయడవ ర్ోజు మనసులో తాను ఇక్ుడిక్త
ర్గవటం శుదు దండగ అని ఈయ్న నేర్ేుది ఏమీలేదని అనుక్ొనాిడు వెంటనే ఆ యోగి “నినుి ఇక్ుడిక్త మీ గురువు ప్ంపింది జాఞనాతమక్ విదా నేరుుక్ోవటానిక్త

క్గదు అదిక్గవగలంటే బో ల డు గరంధాలునాియి చదివి గరహించవచుు నినుి ప్ంపింది ఇక్ుడ క్ొంత అనుభవం ప్ ందమని. నేను నా శర్లర్గనిి ఎలులండి విసర్ిీంప్
బో తునాిను, “అనాిడు.. ఎందుక్ు శర్లర్గనిి తాాగం చేసుక్ోవగలో ర్గమాక్ు అరుంక్గక్ అది ఆతమహతాగగ భావించాడు. ఇది గరహించి ఆయ్న “నేను ఆతమహతా

చేసుక్ోవటం లేదు. సనాాసులు ఆతమహతాక్ు ప్గలుడరు. ప్ుసత క్ం అటు నలిగిప్ో తే, ప్గడుక్గక్ుండా క్ొతత అటు వేసినటట
ల , దిండుగలేబు మాసిప్ో తేదానిి నాశనం

చేయ్క్ుండా క్ొతత ది తొడిగినటట
ల సవచుంద శర్లర తాాగం అలాంటిదే. ర్గమా క్ుర్గరడుక్నుక్ “ సగవమీ !ఇంత అందమెైన, దృఢమెైన శర్లర్గనిి ఎందుక్ు విసర్ిీంచాలని
అనుక్ొంటటనాిర్ో నాక్ేమీ అరుం క్గవటం లేదు. వదుు అది ప్గప్ం“ అనాిడు వేడిక్ోలుగగ. ఆయ్న ప్రశగంతంగగ విని ఊరుక్ోగగ, ఒక్ శిషుాడు ”నువువ ఇక్ుడిక్త
ఎలా వచాువు ?ఇక్ుడిక్త ర్గక్ముందు నువువ ఎక్ుడయ నేనెక్ుడయ “అని ప్రక్ుక్ు తీసుక్ు వెళ్ల” ఆయ్న ప్రశగంతతక్ు భంగం క్లిగించవదుు. పిచిుప్రశిలు
అడుగుతునాివు ఆయ్నను. యోగులు అంటే ఏమిటో న్నక్ు తలియ్దు. ఆయ్నను ప్రశగంతంగగ దేహ తాాగం చేయ్నివువ “అనాిడు.. ర్గమ ఆ శిషుాడితో

“అందమెైన ఆదేహానిి వదిల య్ాటం ఎందుక్ు ?దగా ర్ే ప్ో ల్లస్ట్ సేుషన్స ఉంట ర్ిప్ో ర్ు ఇచేువగడిని. ఇది చటు వాతిర్ేక్ చరా “అనాిడు.. శిషుాడు యింత చపిునా

ర్గమ సంతృపిత చందలేదు. అందమెైన శర్లరం వదలటమేమిటనే ఆయ్న ఆలోచన.. చివర్ిక్త శిషుాడు “ప్రశగంతంగగ ఉండి అన్ని గమనించు. అంతా న్నక్ే

సరసభారతి ఉయ్యారు

201

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

అరుమవుతుంది “అనాిడు. ఆ సగవమి మర్ క్ 24 గంటలు సగవమిర్గమాతో మాటాలడనే లేదు. ర్గమా మాతరం ”ఈయ్న ఇప్ుటిదాక్గ నాక్ు చపిుందేమీలేదు.
నేనిక్ుడ ఉండటం దండగ నేను వెళ్ళప్ో తాను “అని శిషుాడితో అనాిడు.

”ఆయ్న ప్గరణ తాాగం చేసే విధానానిి ఎందుక్ు చూడవు ?” అనాిడు శిషుాడు ర్గమా “ఇది చాలా బుదిుతక్ుువప్ని నేనత
ెై ే హాసిుటల్ లో చసగత. ఈ వెర్ిర

ఏమిటి ?” అని తన ఆధునిక్ భావగలు ఆవిషుర్ించాడు.. శిషుాడు “న్నక్ు అరుం క్గదు. నినుి ఇక్ుడిక్త ప్ంపించింది చూసూ
త తలుసుక్ోమని. న్న మనసులో
వితర్ిుంచుక్ోవగలంటే న్న ఇషు ం. క్గన్న ఇక్ుడి ప్రశగంతతక్ు భంగం క్లిగించవదుు “అనాిడు. చివర్ిక్త ఆ సగవమి “నిజంగగ నేనమీ
ే చేయ్టం లేదు. మనక్ు శర్లర

తాాగం చేసే సమయ్ం వచిుందని తలిసిప్ో తుంది. ప్రక్ృతిక్త అడు్ప్డలేము. అది సహజ ధరమం. మరణం ప్రక్ృతిక్త సగయ్ం చేసత ుంది. చావుక్ు భయ్ప్డర్గదు

దానివలన ప్రయోజనం ఉండదు. అరుమెైందా ?”అనాిడు మౌనానిి ఛేదించి. “నాక్ు చావగలని లేదు. క్నుక్ అరుం చేక్ుక్ోవగలి్న ప్ని లేదు “అనాిడు మొండిగగ.
“.న్న వెైఖర్ి సర్ెైనదిక్గదు మరణం అంటే ఏమిటో తలుసుక్ో. మన0 అనేక్ భయ్ాలమధా బతుక్ుతునాిం. చావు అంటే నాశనం చేసేదిక్గదు అది శర్లర్గనుించి
వేరు చేసేది “అనగగ “శర్లరం లేక్ుండా నేనుండలేను “అనాిడు ర్గమా అప్ుుడు ఆయ్న ప్రశగంతంగగ “చావు శర్లర ధరమం. ఎవరూ అంతక్గలం ఈ శర్లఅరం తో
బతిక్త ఉండలేరు. అది మారుు చందాలి శిధిలమవగవలి్ందే. ఇది న్నక్ు తలియ్ాలి. జీవితానిక్త ప్టటుక్ొని వేరలాడక్ుండా విముక్తతప్ ందేవగరు

అతి క్ొదిుమందే

ఉంటారు. ఆ టక్ీిక్ నే యోగగ అంటారు. ఇది ఇప్ుుడు అందరూ చేసత ుని మామయలు యోగగ క్గదు ఉనితమెైన యోగగ అదిధాానం లో సర్ెైన ప్ధ్ు తి. న్నక్ు

తలిసేత శర్లరం మనసు బుదిు మొదల ైన అనిి విషయ్ాలపై న్నక్ు నియ్ంతరణ వసుతంది. అది ప్గరణ, అనే ఉచావస నిశగవసగ ల వలన సగధాం.దానివలన మనసుక్ు
శర్లర్గనిక్త మంచి సంబంధం క్లుగుతుంది. ఊపిర్ిపీలుటం ఆగిప్ో తే లంక్ె తగిప్ో తుంది. అదే మృతుావు. అయినా నువువ ఇంక్గ జీవించే ఉంటావు “అని చప్గుడు
”శర్లరం లేక్ుండా ఎలా ఉంటాం ?”అడిగగడు ర్గమా. “చ క్గు లేక్ప్ో తే ఎలా ఉంటావో అలా “అంతే. అంతక్నాి ఏమీ లేదు “అనాిడు సగవమిజీ. అయినా

అసంతృపిత గగనే ఉనాిడు ర్గమా.

శర్లర తాాగం చేయ్టానిక్త ముందుర్ోజు సగవమీజీ క్ొనిి సూచనలు చేశగడు ఇదు ర్ిక్ీ.. తలల వగరుజామున 5 గంటలక్ు ప్గరణ

తాాగం చేసత గను. మీరు నా శర్లర్గనిి గంగగనదిలో ముంచేయ్ండి. మీ ఇదు రూ ఆప్ని చేయ్గలర్గ “‘అని అడుగగగ “నేనొక్ుడినే చేయ్గలను “అనాిడు ర్గమా

ప్రగలా0 గగ. ఆ గుహక్ు గంగ క్ొనిి వందల గజాల దూరం లో ఉంది. తలల వగరూ
ల చావు గుర్ించే ఆలోచించాడు మయడుగంటలక్ే లేదు ామనుక్ొనాిరు ఇ దు రూ..
క్గన్న నిదరప్టు క్ ముందే లేచారు. సగవమీజీ “మీక్ేమిక్గవగలో క్ోరుక్ోండి ఇసగతను “అనాిడు. ర్గమా “చచిుప్ో యిేవగరు మీర్ేమిసగతరు ?’అనాిడు వాంగాంగగ

సిర్ివెనెిల సీమలో లో సరవదమన బనర్లీ “ఆది భిక్షువు వగని నేమి క్ోర్ేదీ “అనిటైప్ులో. అప్ుుడు సగవమీజీ ;;య్దారు గురువు ను చావు ఏమీ చేయ్లేదు.
మరణం తర్గవత క్ూడా గురువు శిషుాలక్ు మారా దరశనం చేసత గడు “అని చపిు శిషుాడివెైప్ు తిర్ిగి “ఈ” క్ొతత ప్య్ాా “
అడిగగడు. అతడు నిర్ మహమాటంగగ “నిజమేసగవమీ క్గన్న నేనేం చేయ్గలను “అనాిడు.

న్నక్ు తలనెపిుగగ ఉనాిడా ?”అని

తలల వగరుజామున అయిదు అయిదునిర మధా ఈ ఇదు ర్లి సగవమీజీ దగా రక్ు పిలిచి “ధాానం లో ఉండండి. అయిదు నిమిష్గలలో దేహతాాగం చేసత గను. ఈ

క్టేు ప్ని అయిప్ యింది ఇక్ భర్ించలేదు క్నుక్ విసర్ిీంచాలి్ందే “అనాిడు. అయిదు నిమిష్గలతర్గవత సగవమీజీ ఓం “అనాిడు. ఆతరువగత అంతా నిశశబు మే..
ర్గమా ఆయ్న నాడి చూసి సగవమీజీ తన నాడిని హృదయ్ సుందనను శగవసను తాతాులిక్ంగగ నిలిపేశగడేమో అనుక్ొనాిడు. తర్గవత శర్లర ఉష్ోణ గరత క్ళళళ,
వగెైర్గలు ప్ర్లక్షించాడు. శిషుాడు ఇక్ చాలు అని గురువు సిదు ి చందారని ఆలసాం చేయ్క్ుండా సూర్ోాదయ్ానిక్త ముందే దేహానిి గంగలో నిమజీ నం చేయ్ాలని

అనాిడు. భయ్ప్డవదు ని తానే మోసుక్ొని వెళలగలనని అనగగ తానూ సహాయ్ప్డతాననాిడుశిషుాడు. ఇదు రూ ప్రయ్తిించినా ఆ దేహానిి క్దలులేక్
ప్ో య్ారు. ఒక్ పైన్స చటటు గటిు క్ొమమ తచిు తొడలమధా పటిు క్దిలేు ప్రయ్తిం చేశగరు ఫలితం క్నిపించలేదు. ఒక్ గంట సేప్ుఅనిి ప్రయ్తాిలూ చేశగరు.
క్గన్న అంగుళం క్ూడా క్దలులేక్ ప్ో య్ారు.

సూర్ోాదయ్ానిక్త క్ొనిి నిమిష్గలముందు “ఇప్ుుడు మనం శర్లర్గనిి మోసుక్ు ప్ో దాం “అనే మాట వినిపించింది. అక్ుడ వగళ్ల దుర్ే తప్ు మయడయ ప్ురుగు

లేదు. బహుశగ తాను మనసులో అనుక్ొంటటనాినేమో అని ర్గమా భావించాడు. శిషుాడిని అడిగిత తనక్ూ ఆమాట వినిపించింది అనాిడు. ఇంతలో సగవమీజీ
భార్ల అందమెైన శర్లరం ఒక్ుసగర్ిగగ దానంతటిక్త లేచి

గగలిలోక్త ఎగిర్ిప్రయ్ాణించి గంగగనదిని చేర్ి అందులో మునిగి అదృశామెైంది. ఈ ఇదు రూ ష్గక్య్ాారు

జర్ిగిన సంఘటన చూసి. సిదు ప్ురుషులక్ు అసగధామెైనది లేదు అని మనం తలుసుక్ోవగలి.

6 యోగి భోగి ర్ోగి

హిమాలయ్ యోగులలో క్ొందరు నితామౌన వరతం ఉంటారు. వగర్ిదగా రక్ు ఎవరు వచిునా క్నెితిత అయినా చూడరు. అలాంటివగర్ిలో హర్ి ఓం యోగి ఒక్రు.
ఒక్సగర్ి సగవమిర్గమా గురువు బంగగల్ల బాబా బదిక్
ర త దగా రుని శ్రరనగర్ వదు గుహలో హర్ి ఓం యోగి దగా రచపిుంది నే రుహక్ోమని ప్ంప్గడు. సర్ే నని వెళ్ల
ర్ెండేళల ళ ఆయ్న సనిిధిలో ఉనాిడు. ఆయ్న క్నెితిత క్ూడా చూడలేదు. ఒక్సగర్ి తనగురువుక్ు ఈ విషయ్ం తలియ్జేశగడు.. ఆయ్న నినుి ఆయ్న

గమనించలేదనుక్ోక్ు న్న వివర్గలన్ని ఆయ్నక్ు తలుసు''అని చబ్బతే ''. అదలా సగధాం ఆయ్నెప్ుుడూ క్ళళళ మయసుక్ొని ఉంటాడు. ఆయ్న ఒక్ జీవం లేని

క్రరముక్ోు ర్గయిలాగగనో ఉంటాడు చలనం లేదు ''అని ఫిర్గాదు చేశగడు. ''క్గదులే అక్ుడే ఉండు ''అని భర్ోసగ ఇచాుడు గురువు. ఒక్ ర్ోజు హర్ి ఓం
సగవమి క్ళళళ తర్ిచి నవువతూ ''నేను క్రరముక్ు నా, ర్గయినా ?''అనాిడు. క్ంగుతినాిడు సగవమిర్గమా. తనగురువుతో చపిున సంగతి ఈయ్న క్ెటల ా

తలిసిందని బో లు్ ఆశురాప్డా్డు. మళ్ళళ హర్ి ఓం సగవమి ''క్ళళళ మయసుక్ొని నేను మీరు క్ళళళ తర్ిచి చూసినదానిక్ంటే అదుాతానందానిి చూసుతనాిను ఆ

ఆనందం లో మునిగిప్ో యిే వగడిక్త ఈ భౌతిక్ లోక్ం ఏమానను ం క్లిగిసత ుంది ఆ విశవ చత
ై నాం లో నేను విహర్ిసత ూ బరహామనందం అనుభవిసగతను అందుక్ే నిరంతరం
క్ళళళ మయసుక్ొని ఉంటాను ''అనాిడు. ఈ మాటలు ర్గమా మీద గ ప్ు ప్రభావం క్లిగించాయి. హర్ి ఓం క్నులు అరమోడుుగగ చూసేత చాలు అందులోనుంచి
అమృతం ప్ ంగి ప్ రలుతునిటట
ల ఉందని ర్గమా భావించి అనుభవించాడు.

ఓం హర్ి సగవమి ఒక్ సగర్ి క్ళళళ తర్ిచినప్ుుడు క్ొనిి మంతారలు చదివి అరుం చప్గుడు. దానిభావ0, లోక్ం అంతా ర్గతిర వేళ నిదర ప్ో తుంటే యోగులు,

ఆతమజాఞన సంప్నుిలు మేలుక్ొని ఉంటారు. ఇది ఉప్నిషత్ వగక్ాం.. తర్గవత దానిపై వివరణ ఇసూ
త ''ర్ోజు మొతత ం మీద మంచి క్గలం నిశశబు ర్గతిర వేళ మాతరమే.
అయితే దాని లోని అందానిి ఆ నిశశబు భావగనిి క్ొదీు మంది మాతరమే అనుభవించగలరు. ర్గతిర వేళల లో ముగుారు మాతరమే మెలక్ువ గగ ఉంటారు. వగర్ే
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యోగి భోగి ర్ోగి. యోగి నిశ్రది లో సమాదిగతుడై ప్రమానందానిి ప్ ందుతాడు. భోగి ప్గరప్ంచిక్ సుఖాలలో ర్గతిరళళళ నిదరప్ో క్ుండా ఆనందం అనుభవిసగతడు.
ర్ోగి జబుితో ముక్ుుతూ మయలుగుతూ నిదర లేక్ుండా గడుప్ుతాడు. యోగిది శగశవతా నందం భోగిది క్షణిక్గనందం ర్ోగి ది బాదానందం. ''

మర్ి యోగిక్త నిదర క్ురలేదా అని అడిగగడు ర్గమా. దానిక్త ''మనసులో ఏమీ లేక్ుండా క్ళళళ మయసుక్ొంటే అది నిదర. క్గవగలని క్ళళళ మయసుక్ొని దేనిపైన

నెైనా దృష్ిు పడితే అదిధాానం. యోగి క్ళళళమయసుక్ొని ఇందిరయ్ భావగలను దూరం చేసుక్ొంటాడు అప్ుుడు దవందావలక్ు అతీతమెైన సిుతి క్లుగుతుంది క్ళళళ
మయసుక్ోవటం అంటే యోగిక్త అంతర్ేందియ్
ర మెైన క్నుి ను తరవటమే. అందరు ర్ెండుక్ళళతో ప్రప్ంచ వసుతవులు చూసేత యోగి సరవ దేహమయ క్నుి గగ
మారుతుంది సరవ ప్రప్ంచం దరశన్నయ్మౌతుంది''. అని సగవమిర్గమా సందేహ నివృతిత చేశగడు.

7 ఆప్ని హసగతలు

హిమాలయ్ాలలో ఘర్గవల్ జిలాలలో లాాండ్్ డౌన్స గగరమానిక్త 12 మెైళళ దూరం లో 6500 అడుగుల ఎతు
త లో దటు మెైన అరణా ప్గరంతం మధా తారక్ేశవర అనే

చోట సుమారు 650 ఏళళ నాటి చిని శివగలయ్ం ఉంది. ఈ ప్గరంత ప్రజలు తమక్ు ప్ండిన ప్ంటను ఈ శివుడిక్త నెైవేదాం పటు క్ుండా తినరు. ఒక్ వేళ
ప్ రబాటటన అలాచేయ్క్ప్ో తే వగళళ ఇలుల క్దులుతుంది, ఊళళళ వగళళళ వగళళను చూసి నవువక్ుంటారు.. తన 14 వ ఏట ఈ ప్రదేశగనిి గుర్ించి విని సవయ్ంగగ
సంగతులు తలుసుక్ోవగలనుక్ొనాిడు సగవమి ర్గమా.

నడిచి అక్ుడిక్త చేరుక్ునాిడు అప్ుటిక్ే ర్గతిర 7 అయింది. చీక్టట
ల అలముక్ునాియి. ఒక్ క్ొండ గుటు అంచున ఉనాిడు. చేతిలో బాటర్ల ల ైట్స క్ూడా లేదు.

క్గళల క్ు క్రర చప్ుులు -ప్గంక్ోళళళ మాతరమే ఉనాియి మంచు మీద అవి జార్ిప్ో తూ నడక్ చాలా ఇబింది అయింది.. నిలువెైన క్ొండ అంచు నుంచి జార్ిప్ో య్ాడు.
ఇంతలో ప్ డవుగగ తలల ని వసగతరలతో ప్ డవెైన తలల ని గడ్ ం తో ఉని ఒక్ ముసలాయ్నఆప్ని హసగతలు

అందించి పైక్త లాగి బయ్టక్ు చేర్ిుక్గలిబాట

ప్టిుంచి ర్గమా తో ''ఇది దివా ధామం. రక్షిత ప్రదేశం. నేను నినుి న్న గమాానిక్త చేరుసగతనని ''చపిు ప్ది నిమిష్గలలో బయ్ట దీప్ం వెలుగుతుని ఒక్ చిని
క్ుటీరం దగా రక్ు తీసుక్ు వెళాళడు ఇదు రూక్లిసి గుడిస చుటూ
ు ఉని ర్గతి గోడ దగా రక్ు వచాురు. సగవమి ర్గమా ఒక్ు సగర్ి వెనక్తు తిర్ిగి చూసేత తనను

తీసుక్ొచిున ముసలాయ్న క్నప్డ లేదు.. ఆయ్నక్ోసం వెతుక్ుతూ పిలిచాడు. ఇంతలో గుడిస లో ఉని ఒక్ సగధువు ఈ క్ేక్లు విని బయ్టి క్ొచిు,

తానుంటటని గుడిసలో తనతోప్గటట ఉండమని ఆహావనించాడు. వెచుదనం క్ోసం లోప్ల మంట మండుతోంది. ర్గమా గుడిసలో చేర్ి జర్ిగిన విషయ్ం
సగధువుక్ు తలియ్ జేశగడు. సగధువు క్న్నిరు క్గరుసూ
త ''నువువ చాలా అదృషు వంతుడివి నాయ్నా !గ ప్ు మహానుభావుని దర్ిశంచగలిగగవు. నేనెందుక్ు ఇక్ుడ
ఉంటటనాినో తలుసగ ?ఏడేళల క్తరతం నేను క్ూడా నువువ జార్ిప్ో యిన ప్రదేశం లోనే ర్గతిర 11 గంటలక్ు అంచునుండి జార్ిప్ో య్ాను. న్నక్ు క్నిపించిన
మహానుభావుడే ననూి ఆప్నిహసగతలు అందించి రక్షించి ఈ గుడిసక్ు చేర్గుడు. మళ్ళళ ఆయ్న దరశనం నాక్ు క్గలేదు. ఆయ్నను నేను ''సిదు బాబా ''అని
పిలుసగతను. నినుి రక్షించిన చేతులే ననూి అప్ుుడు రక్షించాయి ''అనాిడు గదా ద సవరం తో.

మర్గిడు సగవమిర్గమా ఆ చుటటు ప్రక్ు ప్రదేశగలన్ని గగలించి చూశగడు. తాను జార్ిన ప్రదేశం దగా ర వెతిక్గడు. తాను జార్ిన ప్గదప్ు గురుతలు మాతరమే

క్నిపించి గుర్ితంచాడు.ముసలాయ్న ప్ద చిహాిలు లేవు.. ఇది చాలా ప్రమాదక్రమెైన అంచు అని గరహించాడు అందుక్ే ఆ అదృశా మహాతుమడు ఆప్ని

హసగతలు అందించి క్గప్గడుతునాిడు అని అరుం చేసుక్ొనాిడు సగవమిర్గమా. తాను బరతిక్త బయ్ట ప్డటానిక్త ఆ సిదుబాబాయిే క్గరణమని గరహించాడు.. దగా ర్ే

ఉని ఊళళలక్త వెళ్ల అక్ుడుని వగర్ిని క్లిసి తన అనుభవం చప్గుడు. అక్ుడి వగరందర్ిక్ీ తమక్ుటటంబాలలో పిలల ా పదు అందర్ిన్న ప్రమాదాలనుంచి క్గప్గడే
వగడు ఆ సిదు బాబాయిే అనే నమమక్ం లో ఉనాిరని తలుసుక్ొనాిడు.

ఇక్ుడ సగధువుతో తానుని గుడిస ప్రసిదు

శివగలయ్ానిక్త 100 గజాల దూరం లో మాతరమే

ఉంది. శివగలయ్ానిి దటు మెైన ఫర్ వృక్షాలమధా

క్ొంత ప్రదేశం ఖాళ్ళ చేసి క్టాురు. అందుక్ే ఇక్ుడ
అదుాత ఆధాాతిమక్ తరంగ ప్రసగరం జరుగుతుందని
ఊహించాడు.
సుమారు

గగరమసుతలను

650

అడిగిత

సంవత్ర్గలక్తరతం

సిదుబాబా

ఇక్ుడ

ఉండేవగడని నిరంతర మౌనంలో ఉనాి ఇక్ుడి
ప్రజలను సనామరా ం లో నడిపించేవగడని తలిసింది.

ఆయ్న సిదు ప్
ి ందాక్ ఆ ప్రదేశం లో ఆరు అడుగుల

చతురం లో గుడిక్టాురని, లోప్ల శివ లింగగనిి

ప్రతిష్ిుంచారని, అప్ుటినుంచి ప్రతి మయడు నెలలక్ోసగర్ి

ప్రజలు వచిు క్ృతజఞ త ప్ూరవక్ంగగ దర్ిశంచిసిదుబాబా ను సమర్ించి వెడతారని, ఆసిదు బాబాయిే తన ప్గరణ రక్షక్ుడని ర్గమా గరహించాడు. ఈ ఆలయ్ం దగా ర్ే ఒక్
గదిలో సగవమిర్గమా చాలా నెలలు ఉండి యోగ,ధాానాలు చేశగడు.

సగవమి ర్గమా అక్ుడ నుండి వెళ్ల ప్ో య్ాక్ క్ొనేిళళక్ు అక్ుడి బారహమణులు ఆలయ్ం

శిధిలమెై ప్ో తోంది క్నుక్ శివగలయ్ానిి ఇంక్ొంచం పదు దిగగ క్డదామని ప్రయ్తిం చేశగరు.. క్ూల్లలు వచిు గుడి ని ప్డ గ టు టానిక్త ప్లుగు ప్గరలతో
ప్రయ్తిించారు. అడుగు లోతు నుంచి చిని చిని ప్గములు అనేక్ రంగులోల క్నిపించాయి. తవివన మటిు తీసి ప్గములిి ఏర్ేసి మళ్ళళ లోప్లి తవగవరు.

లోతుక్ు వెళ్లన క్ొదీు ప్గముల సంఖా పర్ిగ0
ి దేక్గని తగా లేదట.దగా ర గగరమంలోని ఒక్ ముసలామె ర్ోజూ సగయ్ంక్గలం వచిు ఆలయ్ం లో దీప్ం వెలిగించి,మళ్ళళ

మర్గిడు ఉదయ్ం వచిు ఆర్ేుసుతందిట ఆమె ఇలా ఎనోి ఏళళలగగ భక్తతతో చేసత ో ందట. ఆమె ర్ోజూ తరవేవవగర్ితో గుడిని క్ూలువదుు, దానిి మార్ేు ప్రయ్తిం
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చేయ్దుు అని గోల చేసేద.ి క్ొతత గుడి క్టు టానిక్త ఏర్గుటట చేయ్బడిన ఇంజన్నర్ ఆమె మాటలను ప్టిుంచుక్ొనే వగడు క్గదు.. ఆరు ర్ోజులు తరవగవక్ ప్గములు
అనంతం గగ ఉనాియ్ని గరహించి తరవవక్ం ఆపేశగరు.

ప్ో న్న శివలింగగనిి తరవివ పీక్త ప్గర్ేదు ామని ప్రయ్తిం చేశగరట. 8 అడుగులు తవగవరు. ''అంబ'' ప్లక్ లేదు యింత లోతుక్ు తవివనా దాని మయలం ఎక్ుడుందయ

తలియ్ లేదట. క్నుక్ పీక్లేక్ తోక్ ఝాడించేశగరు. ఒక్ ర్ోజు ర్గతిర ఇంజన్నర్ క్ు క్లలో ఒక్ ప్ డవెైన తలల గడ్ ం ముసలి యోగి క్నిపించి ''ఈ శివ లింగం అతాంత

మహిమానివతమెైనది. దీనిి క్దిలించే ప్రయ్తిం చేయ్దుు. ఆలయ్ానిి పంచి క్టేు ప్రయ్తిమయ చేయ్దుు ''అని చప్గుడట. అంతే ఆ ప్రయ్తాిలన్ని ఆపేసి
ఉని చిని గుడినే ఏ మాతరమయ మారుక్ుండా ర్ిపర్
ే చేసి ల ంప్లు వగయించుక్ొనాిరట. అందమెైన ప్రక్ృతి మధా విలసిలిలన వెలసిలిలన ఆరు శతాబాుల
మహిత,మహిమానివత శివగలయ్ం అది దానిక్ే తారక్ేశవర్గలయ్మన్న పేరుంది

ఇక్ుడే శివుడు తారక్గసురుని సంహర్ించాడని ఐతిహాం. దీనిి శివ సిదు క్షేతమ
ర న్న పేరుక్ూడా ఉంది. తరువగతక్గలం లో తాండ శివ విగరహ ప్రతిషు చేసి

వసతులేర్గుటట చేసి ధరమశగల క్టిుంచారు

8 ఏసు క్ీరసత ు క్గశ్రమర్ లో క్ొంతక్గలం ఉండి వెళల ాడా ?
అవును. ఉండే వెళాళడు అని తప్సు్ చేశగడని ''ది అన్స నోన్స ల ైఫ్ ఆఫ్ జీసస్ట్ క్ెైుస్ట్ు ''అనే గరంధం లో ర్గయ్బడి ఉంది.. అక్ుడే 14 వేల అడుగుల ఎతు
త లో ఉని
ఒక్ ప్గరరునా మందిరం లో టిబట్స భాషలో ర్గయ్బడి భదరప్రచబడిన వగరతప్రతి లో ఈ విషయ్ం ఉందని క్గశ్రమర్ లో ప్రచారం లో ఉంది.. తర్గవత దీనిి ఒక్ రషాన్స
రచయిత రషాన్స భాషలోక్త అనువదిసేత తర్గవత ఇంగలలష్ లోక్త పైన చపిున పేరుతో అనువదించారు. ఇక్ుడి హిమాలయ్ ప్గరంతవగసులందరూ యిేసు ఇక్ుడిక్త

వచిు మెడిటేషన్స చేశగడనే నముమతారు. క్గదని ఎవరూ అనలేరు. దీనిక్త క్గరణాలు 3 ఉనాియ్ని అక్ుడి గెైడ్ లు తలియ్జేసత గరు. -జీసస్ట్ ధర్ించిన దుసుతలు
అచుంగగ క్గశ్రమర్లలు ధర్ించిన దుసుతవులవంటివే. -2-ఆయ్న జుటటు శైలి క్ూడా క్గశ్రమర్ల శై లే. -3-ఆయ్న ప్రదర్ిశంచిన మహిమలు అచుంగగ క్గశ్రమర్ లోని తంతర
విదాా మహిమలే.

జీసస్ట్ తన 13 వ ఏటా ఆసియ్ా మెైనర్ ను వదిలి ఎక్ుడిక్ో వెళ్లప్ో య్ాడని, ఎక్ుడిక్త వెళ్లందీ ఎవర్ిక్ీ తలియ్దని, క్గన్న ఆయ్న క్గశ్రమర్ లోయ్క్ు వచిు 30 వ

ఏడు దాక్గ అంటే 17 ఏళళళ ఉండిప్ో య్ాడాననిది య్దారుమని భావిసగతరు.. జీసస్ట్ తప్సు్ చేసినటట
ల చప్ుబడే ఒక్ చిని ప్గరరునామందిరం ఎతన
తత
ప్రవతం మీద క్నిపిసత ుంది. దీనినే యిేసు ప్గరరునామందిరం అంటారు. ఇది క్గదనలేని య్దారుం అని సగవమి ర్గమా క్ూడా అనాిడు. క్గశ్రమర్ లోఒక్ చోటట

నుంచే జీసస్ట్ సవర్గానిక్త వెళల ాడని, అక్ుడ సమాధి నిర్ిమంచబడి ఉని ప్రదేశగనిి ''ర్ోజా బాల్ ''అంటారని అంటే గౌరవ సమాధి (అనర్్ టటంబు )అని అరుమని,
దీనిి క్ెైుసతవు లు మహమమదీయ్ులు క్ూడా నముమతారని అంటారు.

క్గశ్రమర్ శైవగనిక్త జీవగడ్ . ఎనోి శైవగగమ గరంధాలు ఇక్ుడివే. క్గన్న

ఇంక్గ చాలా గరంధాలు వెలుగు లోక్త ర్గలేదని ర్గమా అంటాడు వీటిని

అరుం చేసుక్ోవటానిక్త అందులో బహు నిష్గణతుల ైన ప్ండితుల

సహాయ్ం క్గవగలి్ందే వీటిలోని తాతివక్భావం ఏమిటి ?.ఆతమ,

మనసు శర్లరం, విశవం లోని సతాం యొక్ు అనిి సగుయిలు ప్గరధమిక్

సుందన లేక్ య్ాదృచిుక్ క్ంప్నం యొక్ు

అవతార్గలే.. ఈ

గరంధాలలో మయల విషయ్ం ''శక్తతప్గతం ''దీనివలన నిదారణమెై ఉని

శక్తత జాగృతమవుతుంది.

అమరనాధ్ ఆలయ్ం క్గశ్రమర్ లో ప్రసిదు

మెైనది. ఇక్ుడ విశేషం ఒక్ గుహలో ఏరుడే మంచు శివ లింగం.

ఆలయ్ం వేసవిలో దర్ిశసగతరు అప్ుుడు ఆలయ్ం లో ర్ెండు తలల ని

ప్గవుర్గల జంట దరశనమిచిు ఆశురా ప్రుసగతయి. అమరనాధ

గుహలో శివుడు ప్గరవతిక్త సృష్ిు రహసగానిి అమరతావనిి గుర్ించి

బో ధించాడని అక్ుడే ఉని జంట తలల ప్గవుర్గల జంట దానిివిని

మోక్షం ప్ ందాయ్ని, అందుక్ే అవి ఎప్ుుడూ ఆ గుహలోనే ఉంటాయ్ని ఐతిహాం. ఈ జంటను దర్ిశంచిన భక్ుతలు క్ూడా మోక్షం ప్ ందుతారని అంటారు. క్ొందర్ి
క్ధనం ప్రక్గరం అమరనాధ గుహ తరవబడినప్ుడే ఈ తలల ప్గవుర్గలజంట సగవమి దరశనం క్ోసం వచిు ఇక్ుడే ఉండిప్ో తాయ్ని.

అమరనాధ సగవమి దరశనానిక్త 25 ఏళళ వయ్సులో ఉని ఒక్ య్ువ యోగి ప్రతి సంవత్రం వసగతడాని సగవమి ర్గమ తలిప్గడు ఆయ్నతో మాటాలడాడు

క్ూడా ఆయ్న ప్ూరణ ప్రజుఞడని ర్గమా అనాిడు. శర్లరం పై ఒక్ు అంగోసత ంి తప్ు ఆయ్నవదు ఏమీ ఉండవట. ఆయ్న చంప్లు క్ెముులాల ప్ర క్గశించేవనాిడు..
యోగ శగసత ంి లో మహా నిష్గణతుడు. నడిచే ఎంతదూరమెైనా క్గలిక్త ఏ ఆచాుదనా లేక్ుండా హిమాలయ్ాలలో తిరుగుతాడు. 12 వేల అడుగుల ఎతు
త వరక్ూ

నడిచే వెడతాడు. చలి ఆయ్నుి ఏమీ బాధించదు. ఈ య్ువ సనాాసిని అక్ుడివగరు ''బాల భగవగన్స ''అంటారు. ఆయ్నక్ు ఇవేమీ ప్టు వు నితా సంచార్ి.

ర్గమాగురువు బంగగల్ల బాబా ఈయ్నక్ు తలుసు. క్ొంతక్గలం ఆయ్న వదు ఉనాిడుక్ూడా. క్ళళళ చిక్తలించక్ుండా క్న్నసం 10 గంటలు క్ూర్ోుగలడు. యోగ
సగధనలో ఆయ్న సుమారు మయడు అడుగుల ఎతు
త క్ు గగలిలో లేవగలడు. సగవమిర్గమా ఆయ్నుి దీనిి గుర్ించి ప్రశిిసేత ''ఇది ఆధాాతిక్ సగధన క్గదు.

ప్గరణాయ్ామం లో ఉనితసగుయి సగధన బంధనాలు ఛేదన మాతరమే. బరువుక్ు దరవార్గశిక్త మధా భేదం తలిసిన వగర్ెవర్ెన
ై ా దీనిి సగధించవచుు. క్గన్న
చాలాక్గలం సగధన చేయ్ాలి్ ఉంటటంది ''అని చప్గుడు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ఉనిత సగుయి ఆధాాతిమక్ జాఞనం అంటే ఏమిటని సగవమి ర్గమా ప్రశిిసేత బాల భగవగన్స ''ఇందిరయ్ాలు ప్ూర్ితగగ వశం చేసుక్ొని, ప్రప్ంచ దృష్ిునుంచి వగటిని

దూరం చేసుక్ొ0టే ఇందిరయ్ అవగగహన మనసులో యిే రక్మెైన ప్రతిబ్బంబాలను క్లిపించలేదు. అంటే అప్ుుడు మనసు ఏక్గగర చితత మవుతుంది. ఎప్ుుడత
ై ే

ఆలోచన ప్రభావం అణగగర్ిప్ో తుందయ మనసు సమతా సిుతి ప్ ంది ఉనిత సగుయి ఆధాాతిమక్ జాఞనం లభిసుతంది. సతవ గుణం తోనే దీనిి సగధించగలం

ధాానం,విషయ్వగసనా ర్గహితాం ర్ెండు ముఖా సగధనాలు. జీవితానిి ఒక్ క్రమ విధానం లో నడప్గలి. మధాలో బుదిు, గుడి్ నమమక్గలు పడదారులు
ప్టిుసత గయి జాగరతతప్డాలి. ఈ ర్ెండూ క్ూడా గ ప్ు శక్ుతలే క్గన్న ముందు వగటి గుర్ించి సంప్ూరణ జాఞనం సంప్గదించాలి. తర్గవత విశేలష్ించి సర్ెైన మార్గాన సగధన

చేయ్ాలి. అనిిటిక్ీ మారా దర్ిశ అంతశేు తన మాతరమే అంటారు అంటే అంటారు దృష్ిు మాతరమే. క్నిపించేదంతా య్దారుం క్గదు సతాం వీటి వెనక్ దాగి ఉంది
దానిి తలుసుక్ోవగలి.

9 గణిత వేదాంతం
గణితానిక్త వేదాంతానిక్త సంబంధం ఏమిటి ?బో డిగుండుక్ు మోక్గళళక్ు ముడి పటు టం లాగగ ఉందనుక్ొంటటనాిర్గ. దిగితేక్గని లోతు తలియ్దు. ల క్ులలో 1

సంఖా ఉంది. మిగిలిన అనిి సంఖాలు దీని గుణక్గలే. అలాగే ఉనిది ఒక్ే ఒక్ు శుదు సతాం. ఆ శుదు సతాం యొక్ు గుణక్గలే విశవం లో విభిని నామాలు,
రూప్గలు.. జీవితం సమ భుజ తిరభుజం. శర్లర క్ోణం, శర్లర్గంతరా త సిుతి క్ోణాలు, బాహాప్రప్ంచ క్ోణం క్లిసేత సమాన క్ోణ సమానభుజాలుని జీవితం
యొక్ు సమబాహు తిరభుజం.. సంఖా లన్ని ఒక్ సిుర బ్బందువునుంచి వచిునటేల , ఆ బ్బందువును క్ొలవలేనటేల , ఈ విశవమంతా గణింప్ శక్ాం క్గని శూనాం

నంచి ఏరుడింది. జీవితం ఒక్ చక్రం. దీనిి సునాి లేక్ వృతత ం తో ప్ో లువచుు. వృతత ం అంటే బ్బందువు యొక్ు ప్ర్ి వగాపిత అనిమాట. అయితే జీవితం లో
ర్ెండు బ్బందువులునాియి ఇవే ప్ుటటుక్, మరణం. ఈ ర్ెండు బ్బందువులను క్లిపే సరళ ర్ేఖయిే జీవితం.జీవితం యొక్ు తలియ్ని భాగమంతా అనంతం ర్ేఖ.

ముందు ఒక్ సునాి పటిు దానితరువగత 1 అంక్ె వేసేత 01 అవుతుంది. ఒక్టి వేసి దానితర్గవత సునాి పడితే 10 అవుతుంది. సునాిలు పంచిన క్ొదీు విలువ

పరుగుతుంది 100 1000 వగెైర్గ.. ముందు ఒక్టి లేక్ుండా ఎనిి సునాిలు పటిునా ఆ సునాిక్ు విలువే లేదు. సృష్ిులో అనిి వసుతవులు సునాిలే. ఏక్

ప్రబరహమ సతా భావన లేక్ప్ో తే ఈ వసుతవులక్ు దేనిక్ీ విలువ లేదు. ఆ ఏక్ సతా ప్రబరహమ ఎరుక్ క్లిగితే జీవితం విలువెైనది అవుతుంది. లేక్ప్ో తే
భారమవుతోంది.

క్నుక్ గణితం ధనాతమక్ సైన్స్. అనిి సైన్స్ లక్ు మయలాధారం. ఇది సగంఖా వేదాంతం పై ఆధార ప్డిందే.. వేదాంతాలలో అతి ప్గరచీనమెైనది సగంఖా 0. ఇది

శర్లర్గనిి అందలి లోప్లి విషయ్ాలను మనసు చేసే క్తరయ్లను తలుసుక్ోవటానిక్త ఉప్యోగ ప్డుతుంది యోగ అనేది ఆచరణాతమక్ విజాఞనం (ప్గరక్తుక్ల్ సైన్స్).
ఇది అతీందిరయ్ చేతన(సూప్ర్ క్గనష స్ట్ ) క్లిగిసత ుంది. సందేహ నివృతిత క్త సగంఖా యోగం తప్ుని సర్ి.

ఈ విషయ్ాలన్ని సగవమి ర్గమాక్ు ''చక్ర వర్ిత ''అనే గణిత శగసత ి వేతత అయిన సగవమి బో దించాడు. ఆయ్న గణిత శగసత ంి లో ప్ ర ఫసర్. చక్రవర్లతస్ట్ మాధేమాటిక్్

''గరంథ రచయిత..తర్గవత జీవితం లో సగరం లేదని గరహించి సనాసించి హిమాలయ్ గుహలలో తప్సు్లో గడిప్గడు. ఆయ్నక్ు మర్ క్ గ ప్ు శక్తత ఉంది

అదే ''తదేక్ దృష్ిు ''. దేనిమీద అయినా ఆయ్న దృష్ిుపడితే దానిప్రభావం గ ప్ుగగ ఉంటటంది. దీనిని ''తారటక్ం ''అంటారు.. ఇంగలలష్ లో గేజింగ్ అంటారు. ఈ దృష్ిు
బయ్ట వగటిపై క్ేందీరక్ర్ిసేత దానిి తారటక్ం అంటారు అదే దృష్ిుని అంతరుమఖ చేసేత దానిి ఏక్గగరత అంటారు.. క్ేందీరక్ ర్ింప్బడిన మనసుక్ు అతాంత శక్తత

లభిసుతంది. క్ొందరు దృష్ిుని భృమధామం లో క్ేందీరక్ర్ిసత గరు. శివుడు మయడవ క్ంటి దృష్ిుని క్ేందీరక్ర్ిసనే
ేత మనమధుడు క్గలి బయడిదయ్ాాడు. భయతదు 0 తో
సూరాక్గంతిని క్ేందీక్
ర ర్ిసేత క్గగితం ఫిలిం దూది మొదల ైనవి తగలబడటం మనక్ు అనుభవమే.

సగవమిర్గమా దీనిి ప్రతాక్షం గగ చూపించమనిక్ోర్గడు. సర్ేనని దగా రలో ఉని క్ోరుులో ఏ ఖెైదీ అయినా అనవసరంగగ అర్ెస్ట్ు అయి విచారణ

ఎదురుుంటటనాిడేమో చూసి వచిు చప్ుమనాిడు. సర్ే అని వెళ్ల అక్ుడి లాయ్రల దావర్గ ప్గప్ం ఒక్తను ఏ నేర మయ చేయ్క్ుండా క్ోరుులో విచారణక్ు
గుర్ౌతునాిడని తలుసుక్ొని సగవమి చక్రవర్ిత క్త చప్గుడు. అప్ుుడు చక్రవర్ిత ''ఆ ఖెైదీ విడుదలవుతాడు. జడిీ చపేు జడిీమెంట్స ఎలా ఉంటటందయ న్నక్ు ప్రతాక్షరం

తలియ్ జేసత గను క్గగితం మీద ర్గసి టైప్ చేసి ఎవర్ిక్ీ తలియ్ క్ుండా జాగరతత చేయి. జడిీమెంట్స ర్గగగనే నేను చపిుంది జడిీ చపిుంది ప్ో లిు చూడు ''అని చప్ుటం
ర్గమా ర్గయ్టం టైప్ చేయ్టం అందులో మయడు టైప్ తప్ుులు దొ రల టం జర్ిగగయి. ర్ెండుమయడు ర్ోజులతర్గవత జడిీ తీరుు చప్గుడు దాని క్గపీ తపిుంచి ర్గమా
తానూ టైప్ చేసిన దానితో ప్ో లిు చూశగడు అక్షరం ప్ లుల ప్ో క్ుండా తానూ చేసిన మయడు తప్ుులతో సహా జడిీ మెంట్స క్గపీ ఉంది. ఆశురాప్ో యి చక్రవర్ి తారటక్

విదా అమోఘమెైనది గరహించాడు. అంటే ఎక్ుడయ సుదూరం లో ఉండిక్ూడా మనసును క్ేందీరక్ర్ించి అవతలి వగర్ిపై ప్రభావం చూపించవచుు అని అరుమయింది.
అప్ుుడు ర్గమా ''సగవమీ !మీరు ఈ ప్రప్ంచ గతిని మారుగలర్గ ?''అని అడిగగడు. దానిక్గయ్న ''అది నా ప్నిక్గదు అతడు అనాాయ్ంగగ క్ేసులో

ఇరుక్ుునాిడనే జాలితో నా దృష్ిుని జడిీ మనసుపై క్ేందీరక్ర్ించి ప్రభావం చూసి జడిీ మెంట్స అలా వచేుటట
ల చేయ్గలిగగను.. మనిష్ి నిగరహం తో ఉంట ఎక్ుడునాి,
యింత దూరం లో ఉనాి అవతలివగర్ి మనసుపై ప్రభావం క్లిగించవచుు అని న్నక్ు తలియ్ జేయ్టానిక్ే ఇలా చేశగను ''అనాిడు.

చక్రవర్ిత యోగి సంఖాామానం లోని సునాి నుంచి 100 వరక్ు ప్రతి అంక్ెను ఉప్నిషత్ లోని ఒక్ొుక్ు శోలక్ం తో జత చేసి వగాఖాానించి చపేువగడు.

వగటిలోని వేదాంత భావనలను విశదీక్ర్ించేవగడు

9 భయ్ాందయ ళనలు ఎలా ప్ో తాయి ?

సగవమి ర్గమా క్ు ప్గములంటే విప్ర్లతమెన
ై భయ్ం. హిమాలయ్ాలలో గంగగ తీర అరణాాలలో నిరాయ్ం గగ ప్ులులు సింహాలమధా తిర్ిగినా ప్గములంటే
భయ్ం ఉండేద.ి

1939 సపు ంబర్ లో రుష్ీ క్ేష్ నుంచి వీరభదర క్ు గురువు బంగగల్ల బాబా తో వెడుతూ

ధాానమగిమయ్ాాడు దాదాప్ు మయడుగంటలు సమాధిలో ఉండిప్ో య్ాడు.

తలల వగరుజామునే గంగలో సగినించి ఒడు్న

ఉదయ్ం ఏడునిర అయిేాసర్ిక్త క్ళళళ తర్ిచి చూడగగ పదు నాగుబాము ప్డగగ విపిు ర్ెండు అడుగుల దూరం లో సగవమిర్గమాపై తీవర దృష్ిు పటిు క్నిపించింది.

భయ్ప్డా్డు ఏం చేయ్ాలో తోచక్ మళ్ళళ ధాానం లో ప్డా్డు. మళ్ళళ క్ళళళ తర్ిచేసర్ిక్త ప్గము అక్ుడే అదే ప్ జిషన్స లో ఉంది. ఇక్ లాభం లేదనుక్ొని భయ్ప్డి

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ప్ర్ిగెతత ాడు అదీ వెంటబడి ప్ దలోల దూర్ింది.. గుహక్ు వెళ్ల గురువుక్ు చప్గుడు. ఆయ్న నవువతూ ''బరతిక్త ఉని ఏ జంతువుక్ెైనా ధాాన మగిమెైన వగని

ముందు ధాానం సిుతిలో ఉండి ప్ో తుంది ''అని సతాం చప్గుడు. మర్ో వింత అనుభవం ఆయ్నక్ు ఎదుర్ెైంది. గురువు దక్షిణభారత దేశం లో క్ొంతక్గలం గడిపి
రమమని ఆదేశిసేత వెళ్ల ఒక్ర్ోజు ఒక్ దేవగలయ్ం క్ు లో ర్గతిర ప్డుక్ోవటానిక్త ఆశరయ్ం ఇవవమని క్ోర్గడు. అప్ుుడు ప్ూజార్ి ''నువువ సగవమీజీవి అయితే ఆశరయ్ం

ఎందుక్ు ''?అని అడిగగడు. ఇంతలో ఒక్ సీత ి తన వెంట వసేత ఉండటానిక్త చోటట చూపిసత గననిది.. ఆమె ర్గమా ను ఆరడుగుల గుడిస చూపించి ఉండమనిది.
అప్ుడు ఆయ్నవదు ఉనివి క్ూర్ోుటానిక్త జింక్ చరమం, ఒక్ శగలువగ ఒక్ అంగోసత ంి మాతరమే.. ఆ గుడిసలో తలుప్ులాంటి ఖాళ్ళ నుంచి వెలుగే తప్ు ఏదీ లేదు.

క్గసేప్టిక్త ఒక్ నాగుబాము ముందు ప్గక్ుతూ క్నిుంచింది. తర్గవత ప్రక్ున ఒక్టి, మర్ిక్గసేప్టిక్త గుడిస నిండా ప్గములే ప్గములు. ఒళళళ జలద ర్ించింది
సగవమిక్త. అది సరు దేవగలయ్మేమో నను క్ునాిడు.. చాలా భయ్మేసింది బహుశగ ఆ అమామయి తాను నిజమెైన సగవమో క్గదయ ప్ర్లక్షక్ోసం ఈ గుడిసక్ు
ప్ంపించి ఉంటటంది అనుక్ునాిడు..

అప్ుటిక్త ర్గమా ప్ూర్ితగగ సగవమి క్గలేదు. అప్ుుడప్ుుడే అభాాసం లో ఉనాిడు. భయ్ప్డి ప్గర్ిప్ో తే ఎక్ుడిక్త వెళ్ల తలదాచుక్ోవగలి ?ప్గర్ిప్ో తే ఇక్ ఆఊళళల ఏ

సగధక్ుడిక్త ఎవరూ భిక్ష పటు రు. క్నుక్ చావో ర్ేవో ప్గములమధా గుడిసలోనే ఉండి ప్ో వగలను క్ొనాిడు.. తనను ఇక్ుడక్ు తీసుక్ొచిున ఆవిడ జాఞని క్గదు క్గన్న
ధైరాంగగ ప్గముల గుడిసలోక్త ర్గ గలిగింది. క్నుక్ తానూ అక్ుడే ప్గముల మధానే ర్గతిర గడప్గలని క్ొని ఉండి ప్ో య్ాడు.. అలానే ఉనాిడు. క్గన్న తన ధాానం
మర్ిు ప్ో యి ప్గముల ధాానం లో ఉనాిడు ప్గములు ఆయ్న జయలిక్ే ర్గలేదు. తలల వగర్గక్ బయ్టిక్త వెళాళడు ఆయ్నను ప్గములు ఏమీ చేయ్లేదు క్గన్న

భయ్ం మాతరం ప్ో లేదు. తర్గవత మనసులో వితర్ిుంచుక్ొనాిడు. తాను బరహమ సూతర భాషాం తేలిక్గగ బో ధిసత ునాిడు క్గన్న మనసులో పిర్ిక్త తనం ప్ో లేదు.
ఈ భయ్ం ఎలా ఉందంటే ధాానం ప్ూర్ిత చేసి క్ళళళ తర్ిచి చుటూ
ు ప్గములునాియిేమో నని వెదిక్ేవగడు. భయ్ానిి ప్ో గ టటుక్ోవగలి్ందే అనుక్ునాిడు..
గురువును చేర్ి దీనిక్త మారా మమి
ే టో తలుసుక్ొందామనాిడు. ఆయ్న ర్గమాను చూడగగనే ''న్నక్ేమి క్గవగలో నాక్ు తలుసు. న్నక్ు ప్గములంటే భయ్ం క్దా
''అనాిడు మనసులో మాటక్నిపటిు. ''న్నక్ు భయ్మని నా క్ెప్ుుడూ చప్ులేదే అన్ని నాక్ు చపేువగడివి దీనిి ఎందుక్ు దాచావు ?'' అనాిడు. ఎందుక్ో
క్గన్న గురువుక్ు తనక్ుని ప్గము భయ్ం గుర్ించి చప్ులేదు.

అడవిలోక్త తీసుక్ు వెళ్ల ''ర్ేప్ు ఉదయ్ం నుంచి మనం మౌనం ప్గటిసత ునాిం. తలల వగరు జామున మయడునిరక్ే లేచి నువువ అడవి ఆక్ులు ప్ూలు ఏర్ి తేవగలి.
వగటితో మనం ప్రతేాక్ ప్ూజ చేదు ాం ''అని చప్గుడు. అలాగే లేచి చీక్టిలోనే అక్ుడ ప్ో గుప్డిన ఆక్ులు చూసి వగటిని చేతిలో ప్టటుక్ునాిడు ఆక్ులతోప్గటట
ఒక్ నాగు ప్గము చేతిక్త చుటటుక్ు ప్ో యింది. చమటలుప్టాుయి భయ్ం తో తపిుంచుక్ొనే అవక్గశం లేదు. ఇంతలో గురువు చూసి దానిి తనదగా రక్ు

తీసుక్ురమమనాిడు.. అసలే వణిక్త ప్ో తునాిడు భయ్ం తో. గుర్గవజఞ తో మర్ల భయ్ం పర్ిగింది ''అది నినుి క్రవదు తీసుక్ుర్గ ''అనాిడు. ర్గమాక్ు చేతిలో

మృతుావే ఉందనిపించింది నమమక్ం క్ంటే భయ్ం బల్లయ్మెైంది. గురువును చేరగగ ''నువువ ప్గములను ఎందుక్ు పేమి
ర ంచలేవు ?''అని అడిగగడు. ''భయ్ం
తో చసుతంటే పేరమ ఏమిటి నా బొ ంద ''అనాిడు. భయ్పటేు వగర్ిని మనం పేరమించలేము ఆది లోక్ సహాజం. అప్ుడు గురువు ''ఇది అందమెైన జంతువు. అనిి

చోటల తిరుగుతుంది. అయినా చూడు అది ఎంత ప్ర్ిశుభరంగగ సవచింగగ ఉందొ . ప్రప్ంచ జీవులలో ప్గము ఒక్ుటే అతుానిత సవచిమెైన జీవి. ''అనాిడు.
అందం సర్ే ప్రమాదం సంగతి ?'' అనాిడు సగవమిర్గమా. మనిష్ి ప్గముక్ంట అతి ముర్ిక్త, విష జంతువూ క్ూడా. ప్రతిక్షణం క్ోప్ం ప్గలతో రగిలి అవతలివగర్ిక్త
హాని చేసత ూ ఉంటాడు. ప్గము ఆతమ రక్షణక్ు మాతరమే క్గటేసత ుంది.. నువువ నిదరలో ఉంట న్న వేరళళళ క్ళళను ప్ డుసగతయ్ా, న్న నాలుక్ను ప్ళళళ క్ొరుక్ుతాయ్ా

?లేద.ే శర్లర భాగగలనిిటిక్త ఒక్ చక్ుని అవగగహన ఉంటటంది. అలాగే సక్ల చర్గచరం ఒక్టే అని భావన క్లిగితే ఏ జంతువూ వలనా భయ్మనేది ఉండదు.
''అనాిడు గురువు చపిున0తసేప్ు నాగుప్గము సగవమి చేతిలోనే ఉంది క్రమంగగ భయ్ం తగిాంది. మనసు లో ''నేను ప్గమును ఏమీ చేయ్క్ ప్ తే ప్గము

ననేిం చేసత ుంది ?అనే ఎరుక్ క్లిగింది. అంతే ప్గము నెమమదిగగ జార్ల ఎటో వెళ్ళప్ో యింది. అప్ుటి నుంచి ప్గము అంటే భయ్ం ప్ో యింది. ఏ జంతువెైనా తనక్ు
అప్క్గరం జర్ిగితే తప్ు మీద ప్డవు. వగల్లమక్త, సయింట్స ఫగరని్స్ట్ బుదుుడు మొదల ైన వగరందరూ జీవ పేరమిక్ులే.. యోగ సూతారలలో మొదటిది అహింస.
అహింస అంటే చంప్క్ ప్ో వటం, హాని చేయ్క్ప్ో వటం, గగయ్ం చేయ్క్ప్ో వటం.ఆతమ శక్తతక్త మించిన బలం లేదు.

''నేను హిమాలయ్ాలలో, అరణాాలలో ఎనోి చోటల తిర్ిగగను..నాక్ు తలిసినంతవరక్ూ నేను వునింతవరక్ు ఏ సగధువు, యోగి, సగవమిలపై ఏ క్ూ
ర ర జంతువూ

దాడి చేసినటట
ల చూడలేదు వినలేదు ఈ మహానుభావులు తమను తాము రక్షించుక్ోవటానిక్త ఏ సగధనాలు లేనివగరు.. వీర్ిని హిమప్గతాలు,ప్రక్ురతి

ప్రళయ్ాలు క్ూడా ఏమీ చేయ్లేదు. వగర్ి బల్లయ్మెైన ఆతమ శక్తతక్త అన్ని తలవంచుతాయి. ఈ నిరాయ్తవమే వాక్తతగత చేతన ను అధిగమించి విశవ చేతనలో
చేరటానిక్త దార్ి చూపిసత ుంది. ఎవరు ఎవర్ిని చంప్ుతారు ?ఆతమ అనంతమెైనది. శర్లరం ఎప్ుుడయ అప్ుడు మటిులో క్లిసిప్ో యిేద.ే హిమాలయ్ యోగులు ఏ శగఖ
వగర్ెైనా ఈ గ ప్ు భావం తోనే జీవించి తర్ించారు ''అంటాడు సగవమిర్గమ.

సగవమి ర్గమ తార్ెై భవగల్ నుండి నేప్గల్ లోని ఖాటామండుక్ు ఒక్ుడే నడుచుక్ుంటూ బయ్లుదేర్గడు.. ర్ోజుక్ు సుమారు ముప్ుయి మెైళళళ నడిచేవగడు.

సగయ్ంతరం సూర్గాసత మయ్ం క్గగగనే చితులు పేర్ిు

మంట వేసుక్ొని, ధాానం చేసి విశగరంతి తీసుక్ొని, మళ్ళళ తలల వగరుజామున నాలుగింటిక్త లేచి నడక్

సగగించిప్ది గంటల వరక్ు నడిచి ఏదయ చటటుక్తంద ఆగి మధాాహిం మళ్ళళ బయ్లేుర్ి సగయ్0తరం ఏడు దాక్గ నడిచేవగడు. చప్ుులు లేక్ుండా ఒక్ దుప్ుటి,
ప్ులిచరమం, చిని క్ుండలో న్నళళల ఇవే ఆయ్న సగమాగిర.. ఒక్ ర్ోజు సగయ్ంతరం ఆర్ింటిక్త అలసి ప్ో యి చిని గుహలో విశగరంతి క్త వెళాళడు. అది చీక్టి గుయ్ాారం.
లోప్ల మయడు ప్ులిపిలలలు క్నిపించాయి అవి ప్ుటిు 15 ర్ోజులు మాతరమే అయి ఉంటటంది. అవి సగవమి దగా రక్ు వగళళ అమమ ఏమో ననుక్ొని వచిు

నాక్ుతునాియి. భయ్ప్డక్ుండా వగటిని మచిుక్ చేసుక్ునాిడు. క్ూర్ోుగగనే గుహ దావరం దగా ర వగటి తలిల వచిు నుంచుని ఉండటం చూశగడు. మొదటోల
అది లోప్లిక్ొచిు తనమీద ప్డి చంపేసత ుందేమో ననుక్ొనాిడు. తర్గవత మనసులో ''నేను ఈ ప్ులి క్ూనలక్ు ఏఅప్క్గరం చేయ్లేదు. ప్ులి దార్ిఇసేత నేను

బయ్టిక్త వెళ్ళప్ో తాను ''అని అనుక్ోని దుప్ుటి న్నళల క్ుండా తీసుక్ొని లేచి నిలబడా్డు. ఈయ్నుి చూసిన ప్ులి దార్ి ఇసుతనిటట
ల గగ గుహ దావరం నుండి

ప్క్ుక్ు తప్ుుక్ునిది.. సగవమి ర్గమ గుహ లోంచి బయ్టిక్త వచిు ప్దడుగులు వేసి వెనక్తు తిర్ిగి చూసేత ప్ులి నెమమదిగగ గుహలోక్త ప్రవేశించి పిలలలను చేర్ినటట
ల

గమనించాడు. దీనిి బటిు జంతువులూ అతి తేలిక్గగ హింసను భయ్ానిి వగసన చూడగలవు. అప్ుుడే అవి అతి తీవరంగగ ఆతమ రక్షణక్ు ఎదురు దాడి చేసత గయి.
సగధారణంగగ జంతువులు చాలా రక్షణ నిచిు సహాయ్ం చేసత గయి మనుషులు ప్రమాద సమయ్ాలలో ఒక్ర్ిని ఒక్రు వదిలేసి ప్గర్ిప్ో తారు. క్గన్న జంతువులూ

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

అలా ప్రవర్ితంచవు. ఆతామ రక్షణ సక్ల జీవులక్ు ఉంటటంది. క్గన్న మనుషులక్ంటే జంతువులు పేరమక్ు అంక్తతమెై ఉంటాయి వగటి మితరతవం నమమదగినదే.,
షరతులు లేనిదే. మానవుడు అలాక్గదు

.

10 గుగుారు దరశనం
ఒక్ర్ోజు సగవమీ ర్గమా ను గురువు బంగగల్ల బాబా టిబట్స లో ఉని తన
గురువు వదు క్ొంతక్గలం ఉండి రమమని ప్ంప్గడు. గుగుారువు ను చూసి
అనుభయతి ప్ ందాలనే ఆతరత తో ర్గమా 1931 లో బయ్లేుర్గడు. మానస
ప్గస్ట్ దగా ర ఆపేశగరు

మళ్ళళ 1946 లో టిబట్స ర్గజధాని లాసగ క్ు

డార్ిీలింగ్ క్గళ్ళప్గంగ్ సిక్ుత ం ల దావర్గ వెళాళడు. ముఖయాదేుశం గుగుారు
దరశనమే. అక్ుడ క్ొంత అడావంస్ట్్ ప్గరక్ీుస్ట్ ప్ ందటమే.. డార్ిీలింగ్ లో
క్ొనిిర్ోజులుండి

ఉప్నాాసగలిచాుడు. బ్బరటిష్ ఆఫీసరుల ర్గమాను

విప్ల వగవగది గగ ఇండియ్ాలోని బ్బరటిష్ ప్రభుతావనిక్త శగంతి భదరతలక్ు
విఘాతం క్లిగిసత గడనిభావించారు క్గలిఫగన్సా క్ు వెళ్ల ప్దిర్ోజులుండి
“క్ుంగ్

ఫు

“నేర్గుడు.

అక్ుడి

నుంచి

సిక్ుత ం

క్ు

వెళాళడు.

అంతాక్గలినడక్నే అని మర్ిుప్ో క్ండి. సిక్తుం లో దల ైలామా దగా ర
బంధువు ఇంటోల అతిధిగగ ఉనాిడు. సిక్ుత ం ప్ లిటిక్ల్ ఆఫీసర్ ర్గమా
టిబట్స లో శగంతిక్త విఘాతం క్లిగిసత గడేమోనని భయ్ప్డి ముందుక్ు
ప్ో వటానిక్త అనుమతించలేదు చాలా ర్ోజులు ఆ ఆఫీసర్ తో తన గోడు
చప్ుుక్ొనాిడు.. క్గన్న ర్గమా క్గంగెరస్ట్ ప్గర్లు గయఢచార్ి అని అనుక్ోని,
అప్ుుడాప్గర్లు బ్బరటిష్ ప్రభుతవం తో సగవతంత్రం క్ోసం తీవరం గగ
ప్ో ర్గడుతునిందున అనుమతి నిర్గక్ర్ించాడు.

అప్ుుడు క్గంగెరస్ట్

ప్గర్లులో అతివగద మితవగదులుండేవగరు. గగంధీ ఆయ్న అనుచరులు
మితవగదులు. మిగిలినవగరు అతివగదులు.. ర్గమా ఈ ర్ెండు గయ
ర ప్ుల
వగర్ితో సంబంధం ఏదీ లేదు. ర్గమదగా ర నెహు ు ర్గసిన, గగంధీర్గసిన
ఉతత ర్గలను

చూశగడు

ఆఫీసర్.

ర్గమానుప్రభుతవ ఇనె్ెక్షన్స

అనుమానం

బంగళా లో

మర్ింతబల్లయ్మెై
హౌస్ట్ అర్ెస్ట్ు లో

ఉంచాడు..అనిి సౌక్ర్గాలు క్లిగించారు క్గన్న ర్ెండు నెలలు అక్ుడే
ఉండి ప్ో వగలి్ వచిుంది. ఎవర్ితోమాటాలడటానిక్త ఎవర్ిక్ీ ఉతత రం
ర్గయ్టానిక్త వీ లు లేదు.. ఒక్ర్ోజు ఆఫీసర్ “నువేవమీ చేయ్లేదని నాక్ు
తలుసు, క్గన్న నినుి ర్గజక్ీయ్ గయఢచార్ిగగ అనుమానిసుతనాిను.
నాక్ు న్నపై మంచి ర్ిప్ో ర్ు వచేుదాక్గ ఇక్ుడినుంచి క్దలటానిక్త వీలేల దు
“అనాిడు. ఒక్గగర్్ ఇరవెైనాలుగు గంటల క్గప్లాఉనాిడు. ఈ క్గలం
లోనే ర్గమ టిబటన్స భాష అధాయ్నం చేసి నేరుుక్ొని వగళళతో మాటాలడే
వీలు క్లిపించుక్ొనాిడు..
ర్ెండు నెలలు హౌస్ట్ అర్ెస్ట్ు లో ఉనాి ఎంతమందిక్త మొరపటటుక్ునాి
లాభం లేక్ప్ో యిే సర్ిక్త రహసాంగగ ప్గర్ిప్ో వగలని నిరణయించుక్ునాిడు
సగవమిర్గమా.. ఒక్ గగర్్ ను మచిుక్ చేసుక్ొని ప్ డవెైన తలా ముఖం పైక్ూడా క్ప్ుుక్ొనే టిబటన్స క్ోటట సంప్గదించాడు. ఒక్ చలిర్గతిర గగర్్ ఫుల్ గగ మందుక్ొటిు
నిదరప్ో తునిసమయ్ం లో ర్గతిర 11 గంటలక్ు జుల ై 15 ఆక్ోటట తొడుక్ుునితాను

ఢిల్లల వె డుతునిటట
ల

ఒక్ ఉతత రం ర్గసి టేబుల్ మీద ఉంచి చీక్టోల

ఉడాయించాడు.. ఇదేమీ తప్ునిపించలేదు అంటాడుర్గమ క్గరణం తనను అనవసరంగగ ఏ క్గరణం లేక్ుండా నిరింధించటం నాాయ్ం క్గదుక్గబటిు. మయడు
ర్ోజులు నడిచి చివర్ి చక్ ప్ో స్ట్ు క్ు చేర్గడు. అక్ుడ సిక్ుత ం గయర్గు సని
ై క్ులు ప్హార్గ క్గసుతనాిరు. ర్గమాను ప్రశిించి ఆయ్న గుర్ించి అడి గి తలుసుక్ొనాిరు.
తనక్ు నేప్గల్ల భాష వచుుక్నుక్ ధార్గళంగగ ఆభాషలో మాటాలడి, వగళల క్ు తాను నేప్గల్ల అనే అభిప్గరయ్ం క్లిగించటం తో వగళళళ సర్ిహదుు దాటి టిబట్స లోక్త
వెళళటానిక్త అనుమతించారు. గండం గడిచి పిండం బయ్ట ప్డింది.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

టిబట్స లో మర్ినిి ఇక్ుటట
ల ప్డా్డు.. తానూ శగక్గహార్ి. అక్ుడ మాంసం తప్ు తినటానిక్త ఏమీ దొ రక్దు. టిబట్స లో ఒక్ు శగక్గహార్ిక్ూడా ఆయ్నక్ు
క్నిపించలేదు. టిబట్స చాలా ఎతన
తత ప్రదేశంలో ఉండటం ఎప్ుుడూ మంచు క్ురవటం తో అక్ుడ జనం మాంసం చేప్లు తింటేనే బతక్గల ప్ర్ిసు తి
ి . ఎక్ుడయ
ఒక్టీఆర్గ క్గయ్గయరలు దొ ర్ిక్తతే తినేవగడుర్గమా. గుడుల క్ూడా తినాలి్ వచేుది. ఆహార మారుువలన డయిేర్య్
ి ాతో బాధప్డా్డు. ఆర్ోగాం క్షమణించింది. క్గన్న
ఇక్ుడ క్ొనిి సనాాసగ శరమాలు గుహలు దర్ిశంచి తాను వచిునప్ని నెరవేరుుక్ొందామనుక్ొనాిడు.
ర్గతిర వేళప్డుక్ునేసమయ్ం లో ప్రజలు ర్గమా దగా రుని వసుతవులను దొ ంగిలించటానిక్త తనిఖీ చేసేవగరు. క్గన్న ఆయ్నదగా ర క్ొనిి ప్ౌండల బ్బసుటట
ల క్ొదిుగగ
ప్ప్ుు, న్నళల సీసగ

2 వేల

రూప్గయ్లు మాతరమే ఉండేవి. డబుిను లోప్లి దుసుతలలో జాగరతతగగ దాచేవగడు. క్గళల బయటట
ల ఎప్ుుడూ ఎవర్ి ముందూ

విపేువగడుక్గదు. ర్ోజుక్ు 15 మెైళళళ నడిచి లేక్ప్ో త క్ంచరగగడిదపై ప్రయ్ాణించేవగడు. తటసు ప్డిన మనుషులతోమనసుక్ు నచుక్ ప్ో యినా జయాతిషం,
జయసాం చబుతూ గడిపేవగడు. టిబటనల క్ు వీటిపై మహా గుర్ి.. క్నుక్ ఈయ్నపై నమమక్ గౌరవగలేరుడి ఒక్ చోటటనుంచి మర్ో చోటటక్ు వెళళటానిక్త మయాల్్ ను
ఏర్గుటట చేసేవగరు. దార్ిలో చాలాసగరుల అడవి ఎలుగు బంటట
ల తారస ప్డేవి. టిబటన్స గగరమాలను క్గప్లాక్గసే పదు పదు భయతియ్ా క్ుక్ులు క్నిపించేవి. ఈ
సమసాలు బాధిసత ునాి ర్గమాక్ు ప్రయ్ాణం ఉతా్హానిి ఇచిుంది. హిమాలయ్ యోగుల మహతాాలు తలుసుక్ోవగలనే ఆర్గటం పర్ిగిందేక్గని తగా లేదు.. వెనక్తు
తిర్ిగి ఇండియ్ాక్ు వెడితే బ్బరటిష్ ప్రభుతవం తనను తప్ుక్ అర్ెస్ట్ు చేసి జెైలు లో పడుతుంది. క్నుక్ పీచే మయడ్ క్ుదరదు ఆగే మయడ్ మాతరమే తప్ునిసర్ి
అనుక్ునాిడు.
ఎవర్ి సగయ్ం గెైడల ు లేక్ుండా ఏ ప్రణాళ్క్గ లేక్ుండా హిమ ప్రవత వగహినులు, హిమాన్న నదాలు క్నుమలు దాటటక్ొంటూ ముందుక్ు వెళాళడు దైవమే తనక్ు
రక్షా ఏడుగడ.. దార్ితపేువగడు దైవమె మళ్ళళ మారా ం చూపేవగడు. ప్గటి వేళా భయ్ం అసలు ఉండేదే క్గదు చావుభయ్ం అసలే లేదు. తన గుగుారువు ఆర్ోగాంగగ
ఉండాలనే క్ోరుక్ునాిడు. ఆయ్న వదు క్ొంతక్గలం తన గురువు చపిునటట
ల ఉండాలనిదే తప్న. ఆయ్న ఇక్ుడ ఒంటర్ి ప్రదశ
ే ం క్నుక్ ఉనాిడు.

యోగగ

లో ఆధునిక్ ప్ుర్ోగమన ప్దు తులు నేరుుక్ొనే ఆసక్తత ఉనివగర్ిక్త నేరుుతునాిడు. హిమాలయ్ క్ుమయ్యన్స హిల్ యోగుల ైన హర్ిక్ృషణ బాబా మొదల ైన వగరు
ఆయ్నంటే విప్ర్లతమెైన ఆర్గధన క్లిగిఉనాిరని ఈయ్నను హిమాలయ్ శగశవత (ఎటరిల్ )యోగి అని అందరూ భావిసగతరని తన గుగుారువు దగా ర్ే యోగ
శిక్షణ ప్ ందాడని తన గురువు బంగగల్ల బాబా దావర్గ ర్గమా తలుసుక్ొనాిడు. ఈ క్ోర్ిక్ే ర్గమాను ఇంతదూరం తపిుంచింది.
విప్ర్లతంమెైన ప్రయ్ాణం ర్ెండునెలలు చేసి ర్గమా లాసగ చేర్గడు అక్ుడ ఒక్ క్ేథలిక్ పీరస్ట్ు క్లిశగడు. ఆయ్న తన చిని నివగసం లో ర్గమాను ఉంచాడు.
ఈఇదు రుక్గక్ మర్ో ఇదు రు మిషనర్లలు అందులో ఉనాిరు. ఈ ముగుార్ే లాసగ లో ఉని క్ేథలిక్ుులు. వీర్ిక్దలిక్లను టిబటన్స ప్రభుతవం జాగరతతగగ గమనిసుతంది.
అలసట తీర్ే దాక్గ వగర్ితో ప్ది ర్ోజులునాిడు. ఈలోగగ సిక్ుత ం ప్ లిటిక్ల్ ఆఫీసర్ క్ు ర్గమా టిబట్స లో ఉనిటట
ల తలిసింది. ర్గమా క్ేసును సి ఐ డి క్త
అప్ుగించాడు..
లాసగ లో ఒక్ లామాను క్లిసి తాను ఆధాాతిమక్ మారా దరశనానిక్త టిబట్స వచాునని, తనక్ు ర్గజక్ీయ్ ఉదేుశగాలేవీ లేవని, చపిు నమమక్0 క్లిగించి ఆయ్నవదు
15 ర్ోజులు గడిప్గడుర్గమా. ప్రభుతవ ఉదయ ాగులక్ు సగవమిర్గమాను ప్ర్ిచయ్ం చేసేత, వ చీుర్గన్న టిబటన్స భాషలో వగర్ిక్త నచు చప్ుగలిగగడు. ఈ లామా
సేిహితుడైన మర్ోలామా ఆశరమం గుగుారువు ఆశరమానిక్త సమీప్ం లోనే ఉనిదని చపిులాసగక్ు ఈశగనాం లో 75 మెళ
ై ళ దూరం నాగర్ిక్తక్ు చాలా దూరం
లో ఉనిఅక్ుడిక్త క్ొందరు గెైడ్ లను తోడు ఇచిు ప్ంప్గడు. అక్ుడినుంచి గుగుారువును తేలిక్గగ చేరుక్ోవచుు.
ఆ ఆశరమంలో 300 క్ు పైగగ లామాలునాిరు.

టిబట్స లో

చాలా మొనాసు ర్లస్ట్ ఉనాియి.. వీటిలో వేలాది లామాలు వివిధ సంప్రదాయ్ాలక్ు

చందినవగరునాిరు. లామాయిజం అంటే బౌదు ం లో వాక్తతగతమెైనమతం అనిపించిందిర్గమా క్ు. ప్రతిలామా తనదైన ప్రతేాక్ తరహాలో ఉత్వగలు ప్ూజా
ధాానాదులు మంతోరచాురణ, ప్గరరునా చక్గరనిి తిరప్ుటం నిరవహిసత గడు. నలందాలోని ప్గరచీన బౌదు విశవ విదాాలయ్ంలో సగవమి ర్గమా ఈ తంతు అంతా చూశగడు.
బౌదాునిి క్షుణణ ంగగ ఇదివరక్ే చదివి ఉనాిడు.. వెయిేాళళక్తరతం టిబటన్స విదాావేతత ఇండియ్ా వచిు బౌదాునిి అధాయ్నం చేసి ఇక్ుడి బౌదు మత గరంధాలను
టిబట్స క్ు తీసుక్ు వెళల ాడు అప్ుటి నుంచి ఇండియ్ానుంచి బౌదు ప్ండితులు టిబట్స వెళళటం ప్గరరంభి0చి అక్ుడివగర్ిక్త బౌదు సగహితాానిి నేర్గురు. టిబట్స లో
బౌదు ం లో ఉని అనేక్ శగఖలు సగవమి ర్గమాక్ు తలుసు.. వగర్ిలో దేవుళళళ దేవతలను నమేమవగరు బుదుుడు దేవుడని భావించేవగరు ఉనాిరని గరహించాడు.
టిబట్స బౌదు ం తంతరం తో ముడిపటు బడి ఉంటటంది. గుగుారువును క్లవటానిక్త ముందు ఒక్ చిని లామా ఆశరమం చూశగడు. అక్ుడిలామా టిబట్స లోనే ప్రసిదు ి
చందినలామా అని పేరు టిబటోలని యోగ విధానం క్ొంతమార్ిన తంతరశగసత 0
ి .దీనినే “వగమాచారం “అంటారు.. ఈ మారా ం లోవగరు మధిర మాంసం,చేప్, మగువ
మంతార లను నముమతారు. ర్గమా వెళ్లన ఆశరమ లామా ఒక్ చక్ు గదిలో అనేక్మందిమంతారలు చదివే సీత ల
ి మధా క్ూరుుని క్నిపించాడు. క్ొనిి మంతారలు
చదివగక్ వగరంతా అక్ుడ ఉని ప్చిు మాంసప్ు ముక్ులను క్ొనిి సుగంధదరవగాలు ప్చిుమిర్ిు క్లిపి తిని మళ్ళళ మంతారలు చదివగరు. 15 నిమిష్గల తర్గవత
ఆ లామా ర్గమాను చూసి ప్లక్ర్ించి వచిునప్ని అడిగగడు. ఈ లామాను చూడటానిక్ే వచాుననాిడు. “ అది అబదు ం న్నపేరు సగవమిర్గమా నువువ న్న
గురువుగగర్ి గురువును చూడటానిక్త మారు వేషం లో వచాువు. సిక్తుం ప్ో ల్లసులు న్న క్ోసం వెతుక్ుతునాిరు “అని చాలాక్ోప్ంగగ తీవరం గగ అనాిడు బహుశగ
మగువలమధా మాంసం తింటటండగగ చూశగడని “ఎక్ుడయ “క్గలి అలా అని ఉంటాడని గరహించాడు ర్గమా.. ఈయ్న ఆలోచనలన్ని ఆయ్న ప్సిగటేుశగడు. ర్గమా
వణిక్తప్ో య్ాడు. తమాయించుక్ొని టిబటోల

క్ొంత తంతర విదా నేర్గవలని వచాునని వినయ్ంగగ చప్గుడు. చలల బడిన లామా తనవదు ఉని ఒక్ తంతర

ప్ుసత క్గనిిచాుడు దానిి తిరగేసినర్గమా అది ఇదివరక్ే తాను చదివేసిందే నని చప్ుగగ మర్ క్ తాంతిరక్ లామా వదు క్ు ప్ంప్గడు. ఈలామాక్ు బుదు గయ్ లో
ఉండిచదవటం వలన హిందీ బాగగ వచుు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

టిబట్స సగరసవతం అంతా హిందూప్ుర్గణ అనువగదాలు క్ొనిిటిలో టావోయిజం బౌదు ం

క్నూుయష్ియ్న్స మతం క్లిసిక్నిపిసత గయి. వావసీత క్ృతంగగ

సృజనాతమక్ంగగ ఏదీ లేదు. ర్గమాక్ుని టిబటన్స భాష్గ ప్గండితాం తక్ుువేక్గని ఈలామా హిందీలో మాటాలడటం వలన ఇబిందిక్లుగలేదు. జనసగమానాం
తోమాటాలడే టిబటన్స మాటలు బాగగనే వచిునాఅనేక్ మొనాసు ర్లలలో భదరప్రచబడిన వగరత ప్రతులలోని సగరసవతానిి చదివేంతగగ ర్గదు.
సగవమి ర్గమా విడిది చేసిన ఆశరమం లో సంసుృత వగరత ప్రతి లామాలచేత ప్ూజింప్బడుతోంది. గటిు గుడ్ క్వర్ తో ఉని ఆ ప్రతి గంధం తో దుముమక్ొటటుక్ు
ప్ో యింది. ఆ ప్రతిని చదివినవగడిక్త వెంటనే క్ుషు
ఠ ర్ోగం వచిు చసగతడని వగళళ నమమక్ం లామాలు చాలామంది వచిు దానిి ప్ూజిసగతరుక్గని ఎవరూ తర్ిచి
చదివిన దాఖలా క్నిపించలేదు. ర్గమాక్ు దానిి చదవగలనే క్ోర్ిక్ బల్లయ్మెైంది. దానిి క్న్నసం చూపించటానిక్త క్ూడా ఎంతబరతిమిలాడినా అలాలమా ససేమిర్గ
అనాిడు. అప్ుుడు ర్గమాక్ు “గరంధాలు వగటిని చదివే వగర్ిక్ే క్గన్న అందులో ఏముందయ తలుసుక్ోక్ుండా ప్ూజించేవగర్ిక్త క్గదు “అని పదు లమాట
జాఞప్క్మొచిుంది. తలల వగరుజామున 3 గంటలక్ు ఆశరమానిిక్త వెళ్ల, ఆసిలుు గుడ్ లో చుటు బడి ఉని ఆ గరంధం ఉని గదిలో చేర్ి దానిి తరచి అక్ుడిదీప్ప్ు
వెలుగు లో దానిి చదువుతుంటే అది “లింగ ప్ుర్గణం “అని అరుమెై, అందులో వేలాది శోలక్గలలో ఆధాాతిమక్ క్థలు విధానాలు, ప్దు తులు ప్ుర్గతన భారతీయ్
వేద సగహితాాధారంగగ రచింప్బడిందని గరహించాడు. క్ంగగరులో లోప్లి క్త చేరటం దీప్గలు చదరటం మళ్ళళ మయట సర్ిగా గ క్టు లేక్ ప్ో వటం వలన దానిి ఎవర్ో
తప్ుక్ తరచి చదివి ఉంటారని అనుక్ొంటారు. సగవమి ర్గమా పై అనుమానమొచిుంది. లామా పిలిపించి గదిుంచాడు. అప్ుుడు ర్గమా తలివిగగ “హిమాలయ్
యోగులు ననుి దీనిి చదివి రమమని ప్ంప్గరు. మీరు ననేిమెైనా అంటే నాక్ేమీ క్గదు మీర్ే ఇబిందిప్డతారు “అనాిడు హిందీలో.. ఇక్ ఏమీ మాటాలడ లేక్
ఈ లామా, లామాల పదాు విషయ్ానిి అక్ుడితో వదిలేశగరు లేక్ప్ో త సగవమి ర్గమాను పిచు క్ొటటుడు క్ొటిు ఉండేవగళళళ. దీనితో వగళల ందర్ిక్ీ బుదు గయ్ నుండి
ఒక్ గ ప్ు ప్ండితుడైన లామా వచాుడని మహా తలివిగలవగడని మహా మంతర తంతర వేతత అని ర్గమా గుర్ించి ప్రచారం చేశగరు ర్గమాతో వెంటవచిున టిబటన్స
గెైడ్ లు ర్గమాను ఇక్ ఇక్ుడినుంచి వెళ్ళప్ో వటం మంచిదని చప్గురు. ఇక్ుడిలామాల గుడి్ నమమక్గనిక్త నవువక్ునాిడు ర్గమా
ఫలించిన

గుగుారు దరశనం

ఎటు క్ేలక్ు గుగుారు దరశనం చేశగడు సగవమిర్గమా. ర్గమాను చూడగగనే ఆనందం తో ఆప్గాయ్ంగగ క్ౌగిలించుక్ొని “నాయ్నా !చాలా దూరం నుంచి వచాువు.
ఎనోి ఇబిందుల దుర్ ునాివు అలసినటట
ల నాివు. విజాఞన రహదార్ి చాలా క్షు మెైనది విజాఞనం గర హించటమయ క్షు తర మెైనదే “అంటూ ర్గమా ప్రయ్ాణం లో
సరవ విషయ్ాలు తన క్ళళతో చూసినటట
ల ర్గమాక్ే వర్ిణంచి చబుతుంటే సగవమి ర్గమా అవగక్ుయ్ాా డు.. దూరం క్షు ప్య్
ర ాణం లో తప్ం ధాానం అన్ని
ఉటిుక్ెక్గుయ్నిపించింది. సగినం చేసి విశగరంతి తీసుక్ోమని సలహా ఇసేత అలానే చేశగడు. మార్గాయ్ాసం శరమ ఇబిందులు గురువుగురువు గగర్ి ఆతీమయ్
ఆలింగనం తో మాయ్మెైప్ో య్ాయి తన గురువు బంగగల్ల బాబా ఎలాతనపై క్గరుణాం చూపించేవగడయ ఈయ్నా అలానే అప్గర క్గరుణా వరషం క్ుర్ిపించాడు. గ ప్ు
యోగులు తమ శిషుాలను చూసేత వగర్ిపై అనంత అనుక్ంప్ వగత్లాం పేరమ క్లుగుతాయి.
ర్గమాగురువు ఈ టిబట్స గుర్ించి క్ొనిి విషయ్ాలు చప్గుడు ఈయ్న ఒక్ బారహమణ క్ుటటంబానిక్త చందినవగడు. బాలాం లోనే ఇలులవదిలి హిమాలయ్ాలోల
ప్గద చార్ిగగ సంచర్ించి, అనేక్ గురువులవదు అన్ని నేర్గుడు. ఇప్ుుడు చాలా ముసలివగడుగగ ఉనాిడు. క్గన్న ఆర్ోగాంనే ఉనాిడు. క్ూరుుని చోటట నుంచి
ఉదయ్ం ఒక్సగర్ి,, సగయ్ంతరం ఒక్సగర్ిమాతరమే లేసత గడు. ఐదడుగుల ప్ది అంగుళా ల ఎతు
త , సనిగగ శలాక్లాగగ మాంచి శక్తత సంప్నిం గగ ఉనాిడు.
దటు మెైన క్నుబొ మలు, ముఖం లో చరగని ప్రశగంతత, వెలుగు, క్ళళలోల క్గంతి చదర్ిని చిరునవువ తో ఆక్రషణీయ్ంగగ ఉనాిడు... ఆయ్న ఆహారం “య్ాక్ ప్గలు
“..ఒక్ోుసగర్ి సూప్. అప్ుుడప్ుుడు క్ొందరులామాలు వచిు ఈయ్నవదు చదువుక్ొంటారు.. 7 వేల అడుగుల ఎతు
త న ఉని సగవభావిక్మెైన చినిగుహలో
ఉంటాడు. నిప్ుు ర్గజేసి లోప్లి చీక్టిని ప్ో గ డతాడు. దానితోప్గలు న్నళళల క్గసగతడు. గుహముందు క్రరలతో ప్ో ర్ిుక్ో ను శిషుాలు నిర్ిమంచారు. ఈ గుహ నుంచి
చూసేత అదుాతమెైన ఎతన
తత ప్రవత శేరణ,ి శిఖర్గలు అందమెైన దిక్ుక్రమ్ క్నుల విందు చేసత గయి.
సౌర శగసత ంి (సో లార్ సైన్స్ )యోగ శగసగతరలలో అతాాధునిక్మెైనది. మానవ బాధానివగరణక్ు ఉప్యోగప్డేది.. ప్రమగురువు చపిునప్రక్గరం అదొ క్ ప్రతేాక్ ధాాన
విధానం.మానవుని లోని సౌరవలయ్ం (సో లార్ పల క్ె్స్ట్ ) పై ఆధార ప్డి ఉంటటంది. భౌతిక్ మానసిక్ వగాధుల నివగరణక్ు అతుాతత మ విధానం. మానవ
శర్లరం లో సౌర వలయ్ం అతిపదు జాలం దాని క్ేందారనిి మణిప్ూరక్చక్రం అంటారు. ఈ చక్రం పై ధాానం చేయ్టానిక్త అనేక్ ప్దు తులునాియి, క్గన్న ఆధునిక్
ప్గరణాయ్ామం సౌర శగసగతరనిి ఉప్యోగించి చేసేత ప్గరణశక్తతక్ంటే ఉనితమెైన ఒక్ గ ప్ు శక్తత సగుయిక్త చేరుసుతంది. ఈ సగుయిలో శక్తత లయ్లను ఉదయ్ సూరుాని
పైగగని, ఉదర్గగిి పై క్గన్న ధాాస ఉంచి అధాయ్నం చేయ్ాలి.. ఈ నివగరక్ విధానం ఉప్నిషతు
త లలో వివర్ించబడినది,. అతిక్ొదిు మంది ప్ండితులక్ు వేతతలక్ు
మాతరమే ఇది తలుసు. ఈ శగసగతరనిి తలుసుక్ొంటే భౌతిక్, ప్గరణిక్, మానసిక్ సగుయిలపై ఆధిప్తాం, నియ్ంతరణ లభిసుతంది. దీన్నపై ప్రవీణుడైనవగడు ఆశక్తతని
ప్రసగరం చేసి ఎవర్ి ర్ోగగలనెైనా,యింత దూరం లో ఉనాి నివగర్ించి ఆర్ోగాం చేక్ూరుగలడు.
తనగురువు బంగగల్ల బాబా నుండి సగవమిర్గమా అనిిశగసీత య్
విదాలలో గ ప్ుదైన “శ్రర విదా “ను ప్ ందాడు.
ి

ఇది టిబట్స లోని అనిిమండలాల లోను,

భారతీయ్ సగహితాం లోను తలిల విదా లాంటిది. ఆధునిక్ సగధనలో సగధక్ుడు శ్రర య్ంతరం లోని వివిధ భాగగలపై దురష్ిు క్ేందీరక్ర్ించే విధానాలు తలుసుక్ొని
అప్ుుడు క్ేందరం పై దృష్ిునిలిపే ప్రయ్తిం చేసత గడు. ఇది ఆధాాతిమక్ శక్తతక్ేందరమెైన బ్బందువు ఇక్ుడే శివుడు, శక్తత(శివగ శివులు ) క్లిసి ఐక్ామెై ఉంటారు.
మలబారు క్ొండలపై ఈ విదాను తనక్ు గురువు నేర్ిునా “బ్బందు భేదనం “సగధన మాతరం బో ధించలేదు. ఈ ప్ర దేవత ఆర్గధనా విధానం లో మహరుషలు చపిున
విజాఞనం అంతా ఉంటటంది. దీనిక్ోసం గరంధాలు చదవగలి్ందే. క్గన్నప్రజఞ ానిధియిైన గురువే మారా దరశక్తవం చేయ్ాలి. అప్ుుడే సగరుక్మవుతుంది. ఈ ఉనిత
విదా తలిసినవగరు వేళళమీద ల క్తుంప్తగినంత మందిమాతరమే ఉనాిరు. మన సంప్రదాయ్ం శ్రర విదాను బాగగనే బో ధిసత ుంది. ప్రమగురుదరశనం ఆయ్న
బో ధించిన ఆధునిక్ యోగం వలన తాను టిబట్స క్ు వచిున ప్ని సగరుక్మెైందని సంతృపిత చందాడు సగవమి ర్గమా..

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ప్రమగురువు వదు టిబట్స లో నెలనిర ఉండి అధాయ్నం చేసిన తర్గవత ఒక్ ర్ోజు గుహ బయ్ట క్ూరుుని తన య్ాతారనుభవగలను ర్గసుతని డర్
ై ల జాఞప్క్ం
వచిు అది ఇక్ుడ తనదగా ర ఉంట ఎంతబాగుండును ఈ విషయ్ాలన్ని అందులో ర్గసుక్ొనే వగడినిక్గదా అని మనసులో అనుక్ొనాిడు.. లోప్లుని
ప్రమగురువు చిరునవువతో లోప్లి రమమని పిలిచి “న్న డైర్ల న్నక్ోసం తపిుంచగలను. దాని అవసరం లేదా ?”అని అడిగిత ఆశురాప్ో యినా ఇలాంటి అదుాతాలు
మహాతుమలక్ు చాలా సునాయ్ాసం అని గరహించి, ఇలాంటివి తానూ చాలాచూశగడుక్గనుక్ అదుాతం అనిపించలేదుర్గమాక్ు …”అవును సగవమీ క్ొనిి పని్ళళల
క్ూడా క్గవగలి “అనాిడు.. సగవమిర్గమా తాను ర్గసుతని డర్
ై లని ఉతత రభారతం లోని నెైనిటాల్ క్ొండలలో ఉని భవగల్ల శగనిటోర్ియ్ం లో వదిలేసి వచాుడు.
అక్సగమతు
త గగ 475 పేజీలతో ఉని పదు డర్
ై ల మయడు పని్ళళతో అక్ుడ ప్రతాక్షమయ్ాాయి. ర్గమా సంతోష్ించాడుక్గని ఆశురాప్డలేదు. తనక్ు ఆధాాతిమక్ంగగ
ఏదైనా క్ొతత విషయ్ం బో ధించమని అడిగగడు.
నవివన ప్రమగురువు “న్నక్ు అది అంతా బో ధించాను. దానిి ప్ునశురణ చేసత ూ మనసులో నిలుప్ుక్ోవగలి. నా ఆశ్రసు్లు న్నక్ు ఎప్ుుడూ ఉంటాయి. నువువ
ఇప్ుుడు లాసగక్ు వెళ్ల అక్ుడనుండి ఇండియ్ా వెళళళ. అనగగ “నేను ఇండియ్ా వెళళటం క్ుదరదు వెడితే ననుి అర్ెస్ట్ు చేసత గరు “అనాిడు. వెంటనే గుగుారువు
“తవరలో ఇండియ్ాక్ు సవతంతరం ర్గబో తోంది. నువువ ఇంక్గ ఆలసాం చేసేత విప్ర్లతమెైన మంచు

హిమాన్న నదాలు నినుి అడుగుక్ూడా ముందుక్ు

వేయ్నియ్ావు “అని హెచుర్ించి ప్ంప్గడు. మళ్ళళ ఆయ్న దరశనం క్గలేదు. క్గన్న క్ొదిుక్గలం తర్గవత ఆయ్న శిషుాలక్ు వీడయ ులు ప్లిక్త అదృశామెై ప్ో య్ాడని
వినాిడు. క్ొందరు ఆయ్న తా నక్ ప్ుర్గ వదు ప్రవహించే క్గళ్ళ గంగగనదిపై ప్ుషుహార్గలతో తేలుతూ ఉండటం చూశగమని చప్గురు. తన గురువు బంగగల్ల
బాబాను ప్రమగురువు బరతిక్త ఉనాిర్గ అని అడిగిత చిరునవువ నవివ “అది న్న అంతట నువేవ తలుసుక్ోవగలి “అని మాతరమే అనాిడు.
ఏమి జరుగుతుందయ అనే భయ్ంతో లాసగ చేర్ి ప్ూరవప్ు లామా క్ు అతిధిగగ ఉండి జూన్స 1947 న ఇండియ్ా క్ు బయ్లేుర్గడు.. ర్ెండు క్ంచరగగడిదలు
ఇదు రుగెైడ్ ల సగయ్ం తో ఒక్ నెల ప్రయ్ాణించి దటు ంగగ మంచు తో నిండిన క్నుమలక్ు దాటి సిక్ుత ం ర్గజధాని గగంగ్ క్గక్ చేర్గడు అక్ుడిక్త చేరటానిక్త
మయడుర్ోజుల ముందే భారత దేశగనిక్త సవతంతరం వచిుంది. గగంగ్ క్గక్ లో ఈశగనాాన ఇప్ుటిక్ీ ఉని ఒక్ మొనాసు ర్ల లో ఉనాిడు. అక్ుడ బౌదు యోగి బుదు గయ్
లో చాలాక్గలం ఉండి సంసుృతం అభాసించిన ఒక్ ప్రసిదు లామాను దర్ిశంచి. ఆయ్నతో ఉనాిడు. సగధారణంగగ బౌదు ం శంక్ర్గచారుాలవగర్ిని విమర్ిశసుతంది.
క్గన్న ఈ మహా ప్ండితుడుమాతరం భారతీయ్ గరంథాలనుండి అనేక్ ఉదాహరణలిసూ
త సంభాష్ిసత గడు బౌదు ం శంక్ర్గదైవతం లను సమనవయ్ ప్రచి చక్ుగగ
మాటాలడతాడు. ఈ లామా “ప్రమోనిత సతా0 విషయ్ం లో ఈ ర్ెండు సిదు ాంతాలలో భేదం ఏమీలేదు. ఉనిభేదం శబాులక్ు మాటలక్ు సంబంధించిమాతరమే..
ఈయ్న ఇండియ్ా టిబట్స జప్గన్స చైనా దక్షిణాసియ్ా లోని బౌదు అనుయ్ాయ్ుల గుర్ించి బాధప్డుతూ “వీళళళ బౌదు ధాాన ప్ధ్ు తి, ఆతమజాఞన సముతిత ని ప్ూర్ితగగ
వదిలేసి క్రమక్గండలలో క్ూరుక్ు ప్ో య్ారు. ఇదిగౌతమబుదుుడు బో ధించిన అసల న
ై బౌదు విధానం క్గదు. ఈ ఆధునిక్ ప్ో క్డల ను నివగర్ించటానిక్త క్ల్లత లేని
అసల ైన బౌదు ం అదృశామెై ప్ో యింది. వేలాది బౌదు దేవగలయ్ాలు బౌదాులయ్మాలు ప్ూజారులు సనాాసులు క్రమ క్గండలక్ే ప్ర్ిమితమెై ప్ో వటం బాధ
క్లిగిసత ో ంది. బుదుుడు చపిున “మీ దీప్ం మీర్ే వెలిగించుక్ోండి. ఎవరూ మీక్ు విముక్తతని ఇవవలేరు. మిమమలిి మీరు తలుసుక్ోండి. నిర్గవణం ప్ ందండి అప్ుుడు
మీర్ే బుదుులౌతారు “అని బో ధించినదానిక్త ప్రమ విరుదు ంగగ ఉంది “అని ఆ లామా ఆవేదన చందాడు.
ఈ లామా ఆతమజాఞనం మరచి క్రమక్గండలలో క్ూరుక్ు ప్ో యిన సర్ెైన అదైవతానిి బో ధించని శంక్ర అనుచరుల ైన అదైవతులనుక్ూడా విమర్ిశంచాడు.
“ఇలాంటి బో ధనలు మనుషులను గందర గోళ ప్రుసగతయి.. శంక్రుల వేదాంతం వేద బౌదు వేదాంత సమనవయ్ము. “అసగగర ఇదం అగర అసిత్ “అంటే దృశా
ప్రప్ంచం శూనాం లో నుంచి ఉదావించింది “మొదల ైన సంసుృత శోలక్గను మాండూక్ా ఉప్నిషత్, బౌదు విదావను్డు ఈశవర క్ృషు
ణ ని సగంఖా క్గర్ిక్ ల నుండి
ఉదహర్ిసత ూ తన భావగలను వాక్త ం చేసి చప్గుడు సగవమి ర్గమాక్ు.అనేక్ ర్ోజులు ర్గమాక్ు వేదాంత బో ధ చేసి సగవమిర్గమాను హిమాలయ్ాలలో ఉని తన
బంగగల్ల గురువు ను తవరగగ క్లుసుక్ోమని చపిు వీడయ ులు ప్లిక్త ప్ంపించాడు.
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11 నేతి--నేతి-”ఏతి”
ప్రబారహమం ను తలుసుక్ోవటానిక్త ఇదిక్గదు అదిక్గదు అంటే నేతి నేతి -అంటే నా ఇతి ఇదిక్గదు అంటూ ప్ో యి చివర్ిక్త ఆతమయిే ప్రమాతమ అని తలుసుక్ోమని
వేదం ఉప్నిషతు
త లు బో ధించాయి. ఇదే ఎలిమినేషన్స ప్ధ్ు తి. అలాగే సుమారు 25 ఏళళక్తరతం హిమాలయ్ాలలో మంచు మనిష్ి ఉనాిడని అక్ుడ క్నిపించాడు
ఇక్ుడ క్నిపించాడని ప్ర్ిశోధక్ులక్ు ప్ో ర తా్హం క్లిగించి వగళళందరూ వెళ్ల చూసి మంచుమనిష్ి ఉనిదని క్ొందరు లేరని క్ొందరూ ఎటూ తేలులేక్ ప్తిరక్లక్ు
క్గవలసినంత మేత ప్డేశగరు. ప్తిరక్లూ ప్తాక్ శ్రర్ిషక్లతో హల చల్ చేసినసంగతి మనక్ు తలుసు. య్దారుం ఏమిటో ఇప్ుటిక్ీ బరహమ ప్దారుమే. ఏతి అంటే
మంచుమనిష్ి. దానిక్ే ‘ష్గంగిరల “అనే పేరు. హిమాలయ్ సగనువులలో జనిమంచి సుమారు 5 0 ఏళళళ హిమాలయ్ ప్రవతాలను ఆ చివర నుంచి ఈ చివర దాక్గ
శోధించి అనిి ఎతు
త లలోను క్గలినడక్న సంచర్ించి గుహలలో తప్సు్ చేసి హిమాలయ్ాలే తనక్ు ప్గశగలలు అని తన అనుభవగలను “లివింగ్ విత్ ది
హిమాలయ్న్స మాసు ర్్ “గగ రచించిన సగవమి ర్గమ మంచుమనిష్ి అనేది లేదని అదొ క్ భరమ అని తేలిు చప్గురు. ఆ విషయ్ాలే మీక్ు తలియ్ జేసత ునాిను.
ప్గశగుతుాలక్ు హిమాలయ్ాలలో ఏతి -శగంగిరల అనే మంచుమనుషులుఉనాిరని భరమప్డి ఎనోి ప్ర్ిశ్రలనలు చేశగరు. వీర్ిక్త సగునిక్ ష్ర్గులు సగమాను
మోయ్టానిక్త దార్ి చూప్టానిక్త సగయ్ప్డే వగరు ఏ ష్ేర్గు క్ూడా తానూ యిేతి ని చూసినటట
ల ఇంతవరక్ు చప్ులేదు వగళళళ ఎక్ులేని ఎతు
త లేనేలేదు.
అయితే ఈ నమమక్గనిక్త క్గరణం హిమాలయ్ాలలో చాలా ఎతు
త న ఉని ర్ెండు ప్ుర్గతన మొనాసు ర్లస్ట్ అంటే”గుహా మఠగలు.” ఇవి అనుశూ
ర తంగగ తప్సు్క్ు
అతాంత అనుక్ూలమెైన ప్రదశ
ే గలుగగ చప్ుబడా్యి. ప్రశగంతమెైన వగతావరణం, తప్సు్క్ు ఎలాంటి భంగమయ క్లిగించని ప్ర్ిసతులు
ిత
ఇక్ుడ ఉండటం వలన
యోగులు ఇక్ుడిదాక్గ క్సు ప్డి వచిు ధాానం తప్సు్లతో ఆతమ జాఞనం ప్ ందేవగరు. ఇందులో ఒక్ మఠం లేక్ ఆర్గమం క్గంచనగంగ శిఖరం పై సుమారు 14
వేల అడుగుల ఎతు
త న ఉనిది, ర్ెండవది హిమాలయ్ అంతర్గాగం లో టిబట్స -గగర్గవల్ సర్ిహదుులో ఉంది. ఈ గుహాక్గర ధాాన మందిర౦ లేక్ మఠ౦ చాలా
మంది ఉండటానిక్త అనువుగగ ఉంది. ఇది సుమారు 12 వేల అడుగుల ఎతు
త లో ఉంది. చాలా క్ొదిుమంది మాతరమే ఇక్ుడిక్త చేరుక్ోగలరు. ఇది ఇప్ుటిక్ీ ఉంది.
ఈ గుహా మఠం లో సంసుృత, టిబట్స, సంధాాభాష వగరత ప్రతులు లభిసగతయి.
సగధారణంగగ విదేశ్రయ్ులు డార్ిీలింగ్ వచిుష్ర్గుల సహాయ్ం తో హిమాలయ్ాలు చూసగతరు. వగళళ ప్ర్ిశోధనలో ష్గ౦గిరల లేక్ ఏతిఅనే మంచుమనిష్ి ప్రసత గవన
వసుతంది. అందర్లి అడుగుతుంటారు మీరు చూశగర్గ మీరు చూశగర్గ అని అదొ క్ ఉతుంఠ వగళల క్ు. అయితే వీళళక్ేవవర్ిక్ీ గోచర్ించని హిమాలయ్
ప్గరంతాలునాియి. వీళళళ ఎవరూ అక్ుడిక్త వెళ్ల శోధన చేయ్లేదు చేయ్లేరుక్ూడా.. ఒక్సగర్ి ఒక్ అమెర్ిక్గ ధనవంతుడు మంచుమనిష్ి ని అనేవష్ి౦చ టానిక్త
వచిు సగవమి ర్గమా ను అడిగగడు. సగవమి తనక్ు అలాంటి మనిష్ి ఎక్ుడా ఇనేిళళలో క్నిపించలేదని ర్గమా చప్గురు.. నాలుగునెలలు ఉండి ౩౩ వేల డాలరుల
ఖరుు చేసి ఎలాంటి ఫలితమయక్నిపించక్ తిర్ిగి వెళ్ళప్ో య్ాడు. ఢిల్లల వెడుతూ దార్ిలో ఒక్ నేప్గల్ల సగధువును ఫో టో తీసి ఆయ్నే మంచుమనిష్ి అని చపిు
పేప్రల లో ప్రచుర్ించాడుక్ూడా. మర్ో ప్గశగుతా మహిళా సిక్ుత ం నుంచి హిమాలయ్ాలక్ు ష్ేర్గు లసగయ్ం తో వచిుంది. డార్ిీలింగ్ లో ఉంటూ మయడు సగరుల
ప్రయ్తిించి సో ిమాన్స ను క్నుక్ోులేక్ ప్ో యింది
తానూ చినితనం నుంచి హిమాలయ్ాలలో సంచర్ిసత ునాి తనక్ు ఎప్ుుడూ మంచుమనిష్ి షంగిరలా అనే ఏతి క్నిపించలేదని సగవమి ర్గమా చప్గురు.. క్గని
హిమాలయ్ వగసులు వగళళ అమమమమ నాయ్నమమల వలన మంచుమనిష్ి క్ధలు గగధలూ ప్త రతర్గలుగగ వింటటనాిరని అనాిరు. మానవుడిక్త ఫగంటసి అతి
ప్గరచీనక్గలం నుండే అలవడింది. అప్ుటినుంచీ మంచుమనిష్ి క్ధ ప్రచారం లో ఉంది.. హిమాలయ్ాలలో మంచు దటు ంగగ ఉనిప్ుుడు మన చూప్ు క్ు
ఆటంక్మేరుడి వసుతవులు అసుషు ంగగ క్నిపిసత గయి. అప్ుుడు అతి అరుదుగగ క్నిపించే ఎలుగు బంటట
ల దూరం నుంచి చూసేత మంచు మనుషులు అనిపిసత గయి.
క్ంటి దయ షమేక్గని య్దారుంగగ మంచు మనిష్ి క్గదు. ఈ ఎలుగులు చాలా ఎతన
తత ప్రదేశగలలో మాతరమే ఉంటాయి. ప్ర్ిశోధక్ుల ఆహార ప్దార్గులను ఎతు
త క్ు ప్ో యి
తినేసత గయి. అప్ుుడు వగటి ప్గదాల గురుతలు మానవ ప్గదం గురుతలులాగగ మంచులో దిగి చాలా పదు గగ క్నిపిసత గయి. క్నుక్ ప్ర్ిశోధక్ులు ఈ పదు ప్గదాలను
మంచుమనిష్ి ప్గదాలుగగ భరమ ప్డుతారు. భరమ వలన క్లిగే ప్ రబాటట ఇది. అంతేక్గదు ఎలుగుబంటి మంచుపై వేగంగగ ప్రుగెతితనా,ఎతు
త క్ు
ఎక్ుుతునాి క్తందిక్త దిగుతునాి దాని ప్గద ముదరలు మామయలుక్ంటే చాలా పదు విగగ క్నిపించటం సహజ౦. తాను పంచుక్ుని ఎలుగు బంటి ప్గదముదరలు
క్ూడా ఇలాంటి సందర్గాలలో పదు విగగ చూడటం ఆశురా ప్ో వటం జర్ిగింది అని సగవమి తలియ్ జేశగరు. దీనినే సగవమిర్గమ “హిమాలయ్ మాయ్ “అనాిరు.
అంతా బాగగనే ఉందిక్గని అసలు ఈ ఏతిఅనే మాట ఎక్ుడిది, ఎందుక్ు వచిుంది ?ఏతి క్గదు అసలు పేరు “య్తి “అంటే సనాాసి, యోగి అని అరుం. అది
అప్భరంశమెై ఏతి గగ మార్ింది. శంక్ర్గచారాసగవమి శిషుాలను య్తులు అంటారు. వీరు ఈ అతాంత ఎతన
తత హిమాలయ్ాల గుహలలో తప్సు్ చేసుక్ుంటారు.
ఈ య్తులు సగధారణం గగ గుహలలో ఉంటారు బయ్టిక్త ర్గరు ఎప్ుుడైనా వీరు బయ్టిక్త వచిు క్నిపిసేత ఈ య్తులను ఏతులు గగ అంటే మంచు మనుషులుగగ
షంగిరలాలుగగ భరమ ప్డుతారు అదీ అసలు రహసాం
19 వ శతాబ్బు క్త ప్ూరవం నుంచే యిేతిప్దం ప్రచారం లో ఉంది. 19,20

21 శతాబాులలోక్ూడా చాలామంది చాలా దేశగలనుంచి వచిు

మంచుమనిష్ిపై హిమాలయ్ాలలో ప్ర్ిశోదినాురుక్గని అని ఫలితం శూనాం. 20 04, 7, 8 11. లలో క్ూడా క్షు ప్డా్రు. రష్గాలో 20 11 లో ఒక్ క్గనుర్ెంస్ట్
జర్ిగి సైంటిస్ట్ు లు తాము సేక్ర్ించిన సగక్షాాదార్గలలో తొంభై ఐదుశగతం యిేతి ఉనిటట
ల రుజువెైందని చప్గురు. క్గని అందులో ప్గలొాని అమెర్ిక్న్స ఆనోత ి ప్గలజిస్ట్ు,
అనాటమిస్ట్ు జెఫీర మెల్ డరంమాతరం వగర్ితో ఏక్ీభవించక్ అదంతా సగునిక్ులు ప్రచారం క్ోసం చేసిన సు ంట్స అని తలిుప్గర్ేసి వగళళ ఆశలపై న్నళళళ క్ుమమర్ించాడు.
క్నుక్ ఇప్ుటిక్”త ఏతి” నేతి నేతి గగ నే ఉంది. “య్తి “అనుక్ొంటే మళ్ళళ సందేహాలు ర్గవు. బరహమ ప్దారుం సిదు ంి చినటేల
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12 మౌన యోగి మర్ియ్ు బారమ
మౌన యోగి(the sage who never speaks )

ఒక్ చినితాళాలు వేసిన గది లో ఆయ్న ఒక్ుర్ే ప్దామసనం లో క్ూరుుని ఉనాిరు. గలచీ గుడ్ తప్ు యిే వసత ి ధారణా లేదు. అప్ుటిక్ే సమాధి
సిత తి లో ఉనాిరు. భౌతిక్ విషయ్ాలేమీ ఆయ్న క్ు తల్లవు. ఆయ్న చిరు నవువ, లో ప్రప్ంచానిి జయినాునని భావం గోచర్ిసత ో ంది. క్ళళళ తీక్షణం గగ దేనినో
వెతుక్ు తునాియ్నిటట
ల ంది. ఆది ఐరవచన్నయ్ సమాధి. ఆయ్నక్ే అనుభావెై క్ వేదాం. క్ళళళ ఆరుటం లేడు. క్ను ర్ెప్ు క్ూడా క్దలటం లేడు. అలా ర్ెండు
గంటల నుండి ఉండి ప్ో య్ారు. ఆయ్న మనసు ఇతే, ఇహ లోక్ జాఞనం ఉండదు. శర్లర భాగగ లనిి నిదర ప్ో తాయి. వగటిక్త చలం ఉండనే ఉండదు. అప్ుుడప్ుుడు
క్ను క్ోణాల నుండి, ఒక్ న్నటి బ్బందువు ర్గలు తోంది. దృష్ిు ని క్ేందీరక్ర్ించటం వగళళ క్న్నిటి గరంధుల ప్ని ఆగి ప్ో యింది. ఒక్ క్గంశా విగగరహం లా గగ అని
పిసత ునాిరు మౌన యోగి.
ఆయ్న శగవస జరుగు తూనే ఉంది. అదీ చాలా నిదానం గగ. ఆది ఎవవర్ిక్ీ వినప్డ నంత గగ ఉంది క్గని చాలా క్రమ బదు ం గగ, లయ్ గగ
శగవశిసుతనిటట
ల క్న బడు తోంది. ఆయ్న ఈ శర్లర్గనిి వదల లేదు అని చప్ుటానిక్త శగవస ఒక్ుటే ఆధారం అని పిసత ుంది. ఆయ్న గుర్ించి బరున్స చాలా వినాిడు,
తలుసు క్ొనాిడు అయినా అన్ని సందేహాలే. మౌన యోగి వివర్గలు ఆయ్న దగా ర నిరంతరం ఉని అతనిి అడిగగడు. అతను చప్ుటం ప్గరరంభించాడు. సగవమి
ఎప్ుుడు వచాుడయ , ఎక్ుడి నుండి వచాుడయ తల్లదు. ఇంతవరక్ు ఎవవర్ి తోను మాటాలడి నటట
ల గమనించలేదు. ఎవర్ి గుర్ించీ ఆయ్నక్ు తల్లదు. ఎవర్ి గుర్ించీ
అడ గరు. ఇక్ుడిక్త వచిు ఎనిమిదేళళళ అయింది. అప్ుుడప్ుుడు క్ొబిర్ి చిప్ులో అనాినిి అడిగి వేసింది తినే వగడు. ర్ోడు్ మీద ఒక్ చటటు క్తంద ఎతన
తత ర్గతి
మీదే ఆయ్న జీవితం. ఎండా, వగన, చలి అంతా అక్ుడే. ఆయ్న క్ూరుునే విధానం ఎప్ుుడూ మారలేదు. య్ువక్ులు ఆయ్నిి హేళన చేసత ునాి, వగర్ినమీ
ే
అనే వగడు క్గదు. ఒక్ సగర్ి మదారస్ట్ వెళత ళని ఒక్ పదు మనిష్ి ఈ దృశాం చూశగడు. వెంటనే మదారస్ట్ నుండి ఇక్ుడి ప్ో ల్లసులతో చపిు ఆ మౌన యోగిక్త రక్షణ
క్లిుంచే ఏర్గుటట చేశగడు. ప్ో ల్లసు వచిు ఆయ్నుి ఎంతో అడిగితే క్గని తన గుర్ించి చప్ులేదు.
''నేను మారక్గయ్ర్ అనే గురువు శిషుాడిని. ఆయ్న ననుి దక్షిణ మదారస్ట్ క్ు వెళళ మని ఆదేశించారు. ఇక్ుడ ఉండటానిక్త అనువు గగ ఉందని
చేర్గను. నాక్ు ఇహ భోగగల మీద ఆసక్ేతమీ లేడు. సతా దరశనం క్ోసమే జీవిసుతనాిను'' అని యోగి చప్గుడు.. మరక్గర్ అంటే ఆ మధానే చని ప్ో యిన
మహమమదీయ్ గురువు అని ప్ో ల్లసగఫీసరు గరహించాడు. మదారస్ట్ లో ఆయ్న చాలా మంది క్త తలుసు. ఒక్ బంగగల లో బస ఏర్గుటట చేసత గరనంటే వదు నాిడు.
అప్ుుడు ఇప్ుుడుని గది లో ఉంచి తనను సేవక్ుని గగ నియ్ మించారని మౌన యోగి దగా రుండే సేవక్ుడు చప్గుడు. యోగి క్త ఒక్ు డంటేటే ఒక్ు శిషుాడు
క్ూడా లేడు. ఏక్గంతం గగ ఆతమ ముక్తత క్ోసమే ఆయ్న ఉంటటనాిరని చప్గుడు '
సంచార యోగి మర్ినిి వివర్గలు చప్గుడు. ఇక్ుడిక్త రవగ టానిక్త ముందు మౌన యోగి సైనాం లో సిప్గయి గగ ప్ని చేశగడు. తర్గవత మారక్గయ్ర్
శిషుాడైనాడు. మౌన యోగి నుండి తనక్ు ఏదయ ''టేలి ప్తిక్ ''క్ర్ెంటట తనను ఆవేశించి నటట
ల గగ ప్గల్ బరంటన్స అభి ప్గరయ్ ప్డా్డు. ఆయ్న తన దృష్ిుని. ఆలోచన
ల క్నాిలోతుగగ క్ేందీరక్ ర్ించటం వలల ఆయ్న చేతన అంతా విశగరంతి సిత తి లోక్త వెళ్ళంది. ఇదే ప్రప్ంచం క్ంటే పేరమ గగ మార్ి ప్ో యింది. ఆ ఆతామ నందం లో
రమిసూ
త జీవితానిి ధనాం చేసుక్ొంటటనాిరు మౌన యోగి ''అని ప్గల్ అభి ప్గరయ్ ప్డా్డు. అంతటి తాదాతమయ సిత తిని ప్ ందిన ఒక్ మహా యోగి ని దర్ిశంచి
నందుక్ు తన జనమ ధనాం అయిందను క్ొనాిడు బరంటన్స.
బారమా -(the yoga which conquers death )
బారమా నిరంతర సగధక్ుడు. అడయ్ార్ దగా ర ఉండే వగడు. బరంటన్స ఈయ్నను సందర్ిశంచి, ఆయ్న అనుభయతులను తలుసు క్ొనాిడు.
ఈయ్న చక్ు గగ మాటాలడి వివర్ించాడు. యోగగ విదా లనిి ప్ూర్ితగగ గురు ముఖం గగ బారమా నేరుుక్ొనాిడు. ఆయ్న చూపే అదుాతాలు మనలిి వివశులిి
చేసత గయి. ఒక్ సగర్ి ప్గల్ వెళ్ల నప్ుుడు బారమా శిలా విగరహం లా గగ క్ూరుుండి ప్ో య్ాడు. క్దలిక్ లేనే లేదు. ఆయ్న గుండ చప్ుుడు క్రమంగగ క్షమణస
ి త ో ంది.
చివర్ిక్త గుండ క్ొటటు క్ోవటం మానేసింది. అలా యిేడు సక్ను
ల గడిచింది. చని ప్ో య్ాడను క్ొనాిడు. రక్షించాలి అనే ప్రయ్తిం లో ప్గల్ ఉనాిడు. క్రమం గగ
శర్లర అవయ్వగలు క్దలటం ప్గరరంభించాయి. హమమయ్ా అనుక్ొనాిడు. మళ్ళళ గుండ క్ొటటు క్ోవటం ప్గరరంభించింది. మామయలు మనిష్ి అయ్ాడు బారమా.
''గుండ ఆగి ప్ో వటం గమనించావగ ? అని బారమా అడిగగడు. ''సుషు ం గగ. ఆది విభారంతి క్గదు ''అని సుషు ం చేశగడు బరంటన్స. ఇదేమీ గ ప్ు విషయ్ం క్గదని తన
గురువు రక్త ప్రసరణ ను క్ూడా ఆపి వెయ్ గల సమరుులని తలిప్గడు. బారమా ను ఆ విధానం చూపించ మని అర్ిుంచాడు ప్గల్.
బారమ బరంటన్స ను తన మణి క్టటు వదు నాడిని ప్టటు క్ో మనాిడు. అప్ుుడు రక్త ప్రసరణ సుషు ం గగ క్న్న పించింది ప్గల్ క్ు. ర్ెండు లేక్ మయడు
నిమిష్గల తర్గవతా క్రమంగగ రక్త ప్రసరణ తగుా తునిటట
ల గమనించాడు. నాడి సుందన తగుాతోంది. మర్ి క్ొదిు సేప్టిక్త నాడి క్ొటటు క్ోవటం ఆగి ప్ో వటం సుషు ం
గగ గమనించాడు బరంటన్స. ప్లు్ ను ఆపేశగడు బారమా. తర్గవత మయడయ నిమిషం వరక్ు అలాగే నాడమ సుందన ఆగి ప్ో యింది. నాలుగో నిమిష్గనిక్త నెమమది గగ
సుందన ప్గరరభం అయి నటట
ల గమ నించాడు. చివరక్ు మామయలు గగనే నాడి క్ొటట్ట క్ుంది.. ప్గల్ ఆశురా ప్ో య్ాడు. ''ఇదేమీ ఆశురా ప్డాలి్న విషయ్ం క్గదు
''అనాిడు బారమా తాపీగగ. ''క్గవగలంటే శగవస క్ూడా ఆపేసత గను చూసగతవగ ''అనాిడు. సర్ే ననాిడు ప్గల్.
బారమా క్ళళళ మయసుక్ొనాిడు. తన ఉచాుేస, నిసశేశగలను గమనించమని ముందే చప్గుడు. అలాగే చూసుతనాిడు ప్గల్. బారమా ఒక్ ర్గయి
లాగగ మార్ి ప్ో య్ాడు క్గసేప్టిలో. ఒక్ రక్ మెైన సమాధి సిత తి లోక్త వెళ్ల ప్ో య్ాడు. ఆయ్న ముక్ుు దగా ర వేళళళ పటిు చూశగడు ప్గల్. ఎక్ుడా ప్గర ణ సుందన
క్న్న పించలేదు. శగవస ప్ూర్ితగగ సత ంభించి ప్ో యింది. ఆయ్న నాసగ ప్ుటాలను,, భుజాలను,, పదిమలను, చాతీ ని అన్ని తటిు చూశగడు. క్గని, ఎక్ుడా ప్గరణం
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క్న్న పించలేదు. ఒక్ ప్గలిష్ చేసిన అదు ం తచిు ముక్ుు ప్ుటాల దగా ర పటాుడు. శగవస జర్ిగితే దాని పై న్నటి బ్బందువులు ఏరుడాలి. అదీ లే దు. పదిమల దగా ర
ప్గలిష్ చేసిన ఇతత డి ప్ళ్ళం పటాుడు. ఎక్ుడా న్నటి బ్బందువుల జాడే లేడు. అంటే ఖచిుతం గగ శగవస ఆగి ప్ో యిందని నిరణయ్ానిక్త వచాుడు బరంటన్స. తాను
ఊహించని విషయ్ాలు బారమా చేసి చూపించటం తో ''మెైండు బాలక్ '' యిప్ో యింది ప్గల్ క్ు. యోగగ అంటే ప్నిక్త మాలింది అని ఇప్ుటి దాక్గ అనుక్ొనిందుక్ు
సిగా ు ప్డా్డు. బారమా క్రమం గగ సుృహ లోక్త వచాుడు. ''ఎంతో గ ప్ు గగ ఉంది ''అని ప్ గిడాడు దాని విధానం వివర్ించమని బారమా ను క్ోర్గడు. అలా చప్ులేమని
ఇదంతా'' అడావను్డు యోగగ'' క్ు చందినక్తరయ్లు అని తలిప్గడు.
'' వీటి లో ఇమిడి ఉని సూతరం ఏమిటి ''అని అడిగగడు ప్గల్. ''క్ొనిి జంతువులను గమనిసేత మనక్ు చాలా విషయ్ాలు తలుసగతయి. ఏనుగు చాలా
నెమమది గగ శగవసిసత ుంది. అందుక్ే ఎక్ుువ క్గలం బతుక్ు తుంది. పదు సర్గులు ఇంక్గ నెమమదిగగ శగవసిసత గయి. క్నుక్ ఎక్ుువ క్గలం జీవిసగతయి. హిమాలయ్ాలోల
శ్రతా క్గలం లో చాలా జంతువులూ ''వింటర్ సీల ప్ ''లోహిమాలయ్ గుహలోల ఉంటాయి. అక్ుడ ఒక్ు సగర్ి క్ూడా శగవస పీలుుక్ోవు క్ొనిి వగర్గల తరబడి.
హిమాలయ్ ఎలుగు బంటట
ల ధృవప్ు ఎలుగు బంటట
ల ఇలానే చలిక్గలం గడుప్ు తాయి. క్ొనిి నెలలు ఇలా ఉండగలవు. శగవస ను నిలిపి వేసుక్ొంటా యి. ప్గరణం
నిరంతర క్ొనసగగుతుంది. చావు శర్లర్గనిక్త ఒక్ అలవగటట మాతరమె. ''
ర్గజా రంజిత్ సింగ్ హర్ిదాస్ట్ అనే ఒక్ ఫక్ీరు నులాహో రు లో ఒక్ సమాధిలో బంధించాడు.. ఆ తర్గవత బ్బరటీష సైనాం,రంజిత సింగు సమక్షం లో
ఆ సమాధి ని తవివ చూశగరు. ఆరు వగర్గల తర్గవత క్ూడా ఆ ఫక్ీరు జీవించే ఉండి హాయిగగ నవువ క్ొంటూ బయ్టిక్త వచాుడు. ఇది ప్రభుతవ ర్ిక్గరు్ లలో
నమోదై ఉంది. ఆతమ బలం తో శగవస ను నిర్ోధించుక్ొని ఆ యోగి చావు నుండి తపిుంచుక్ొనాిడు. ఇవన్ని యోగ రహసగాలే. వీటిని గురువు సమక్షం లో
అభాాసం చేయ్ాలి. వీటిని ప్రదరశన గగ చేయ్ ర్గదు. అయితే వగటి పై నమమక్ం క్లిగించటానిక్త అప్ుుడప్ుుడు తప్ుదు.
మర్ి క్ొనిి విషయ్ాలు

బదర్లనాద్ దగా ర వగల్ల ఆఫ్ ఫ్ల వర్్ ఉంది. అవి విక్సించే క్గలం లో అందరూ వెళ్ల చూసి మహదానందం ప్ ందుతారు అనేక్ రంగులు రక్గలు వగసనలతో క్నులక్ు
వెైభోగం ఉంటటంది. అయితే ఆ ప్ూల వగసన ఎక్ుువ సేప్ు పీలిసేత మతు
త మెైక్ం వచిు జాఞప్క్ శక్తత తాతాులిక్ంగగ క్నుమరుగౌతుంది క్ొనిి గంటల ఆతర్గవత క్గని
మళ్ళళ విషయ్ాలు గురుతక్ు ర్గవు.. ఇక్ుడే సిక్ుుల గురుదావర్గక్ూడా ఉంది
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వగరణాసి లో ఒక్ వేశా ఉండేది. ఆమె పేరు బాగగ ప్రచారం లో ఉండేది. ఒక్ చిని బో టట లో గంగగనదిలో
ఉండేది బో టట బయ్ట “నేను వేశాను ననుి సగధువుగగ అప్గరుం చేసుక్ోవదుు ననుి ప్రశగంతంగగ
ఉండనివవండి భంగం క్లిగించవదుు “అని బో ర్్ ఉండేది. సగయ్ం సమయ్ం లో న్నటినుంచి బయ్టిక్త వచిు
ఇసుక్ తినెిలపై క్ూరుుని ఏక్గంతంగగ మంతారలు చదువుక్ొనేది వేలాది మంది ఆమెతోప్గటట చదివే
వగరు.. ఎవర్ితోనూ మాటాలలదేదిక్గడు సౌజఞ లు చేసి తనతోప్గటట దైవ సమరణ చేయ్మని చపేుది. ఒక్ ర్ోజు
సగయ్ంతరం దాదాప్ు ఆరు వేలమంది ఆమె దగా ర ప్గరరునలు చేసత ుంటే “నేను ఉదయ్ానిక్లాల వెళ్ల ప్ో తాను
నా శర్లరం గంగలో ప్డయ్ాండి ‘.అది చేప్లక్నాి ఆహారంగగ ఉప్యోగ ప్డుతుంది “అని చపిుంది.
చపిునటేల మర్గిడు ఉదయ్ం ఆమె దేహం చాలించింది ఆమె క్ోర్ిక్ తీర్గురు భక్ుతలు.

మహాతామ గగంధి నడుసుతంటే చాల తమాష్గ గగ ప్రతేాక్ంగగ ఉంటటంది మునుల మహరుషల నడక్క్ంటే అతి భినింగగ ఉంటటంది. ఆయ్న నడుసుతంటే ఆయ్న
-శర్లర౦ నుంచి విడిప్ో యినటట
ల క్నిపిసత ుంది. గురరం బండిని లాగినటట
ల ఆయ్న శర్లర్గనిి లాగుతూ నడుసుతనిటట
ల అనిపించటం విశేషం. దీనిి ఆతన్స బర్ో తీసిన
గగంధి సినిమాలో గగంధీగగ నటించిన బంక్తలన్స చక్ుగగ చూపించాడు దీనిక్త క్గరణం అయ్న ఎప్ుుడూ క్ులమతాలక్ు అతీతంగగ అందర్ిన్న పేమి
ర ంచటం అందర్ి
క్షేమం క్ోసం ప్గరర్ిు౦చ టమేఅంటారు.. ఆయ్న క్ు ముగుారు గురువులు క్ీరసత ు క్ృషు
ణ డు బుదుుడు.
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సగవమి బరహామనంద అరుదైన సిదు ుడు. శ్రర విదాపై నిష్గణతుడు. ఆయ్నక్ుని అదుాత శక్ుతలను గుర్ితంచి సగవమి క్రప్తిర అనే మహా విదావంసుడు ఆయ్నను
మయడు వందల ఏళళళగగ ఖాళ్ళ గగ ఉని ఉతత ర శంక్ర్గచారా మఠగనిక్తక్త పీఠగధిప్తి గగ ఉండమని క్ోరగగ అయ్ాాడు. వేలాదిమంది అనుచరులతో య్ాతరలు
చేసేవగడు భక్తతని అదైవతం తో జయడించి ప్రసంగించటం ఆయ్న ప్రతేాక్త. సగవమి బరహామనంద వదు అరుదైన క్ెంప్ు లతో చేయ్బడిన శ్రర య్ంతరం ఉండేది

13 భయమి లోప్ల ఉని మనక్ు తలియ్ని అనంత లోక్గలు
12 వేలాది సంవత్ర్గల వయ్సుని యోగులు
ఆధారం –మా అమామయి శ్రరమతి విలయ్లక్షిమ అమెర్క్
ి గ నుంచిప్ంపిన క్ుర్గతళం పీఠగదిప్తి శ్రర ప్రసగద ర్గయ్క్ులప్తి వగర్ి వీడియో –య్ుటూాబ్ aa
“భయమిలో ఇప్ుటిక్ీ లోక్గలునాియ్ని, ప్టు ణాలునాియ్ని అనేక్మంది నముమతునాిరు ఇప్ుటిక్ీ. హిమాలయ్ సిదు ాయోగులు భయమిగుండా వెళ్ల ఆలోక్గలను
దర్ిశసగతరని నమమక్ం. 1947 ప్గరంతం లో అమెర్ిక్గ య్ుదు విమాన అధిక్గర్ి అడిమరల్ బర్్ ఆర్ిుటిక్ ప్రవతప్గరంతం దగా రక్ు ఒక్ ర్ౌండ్ తిర్ిగి మళ్ళళతిర్ిగి
వచేుదాుమని చిని విమానం లో బయ్లేుర్ి వెళాళడు. ఒక్ చోట క్గసేప్ు ఆగగడు. ఇంజన్స చడిప్ో యింది. బాగు చేయ్టానిక్త చలాప్రయ్తిించాడుక్గని బాగు
క్గలేదు. ఆహరం లేదు అలసిప్ో య్ాడు. ఏం చేయ్టానిక్త తోచలేదు. ఇంతలో ఒక్పదు మంచు పళల ను పైక్త లేప్ుక్ొని ఒక్మనిష్ి బయ్టిక్త వచిు “బర్్ !ర్గ నాతొ
ర్గ “అని పిలిచాడు ఆశురాప్ో యి చూశగడు అడిమరల్ బర్్. సర్ే అని దగా రక్ు వెళాళడు. ఆ మనిష్ి “న్న విమానం చడిప్ో యింది. బాగు క్గలేదు చాలా ఆక్లి,
దాహంతో బాధ ప్డుతునాివని నాక్ు తలుసు నాతో ర్గ. ఆహరం తీసుక్ొని క్గసేప్ు విశగరంతిప్ ందుదువుగగని ర్గ “అని తనతో ప్గటట పదు భయ గృహం లోక్త
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తీసుక్ు వెళాళడు. అక్ుడినుంచి మర్ిక్ొంచం లోప్లి వెడితే, అక్ుడ చాలామంది మనుషులులు క్నిపించారు. అక్ుడ ఆగి “నువువ ముందు గగ ఆహారం తీసుక్ో
“అనాిడు ఆ క్ొతాతయ్న “’అసలు మీ ర్ెవరు బాబయ “?అని బరహామనందం లాగగ ప్రశిించాడు. “అవన్ని తర్గవత చబుతాను”అని చపిు ఒక్ ఆక్ుప్చుటి దరవం
తాగటానిక్త ఇచాుడు. దానిి తాగగడు ఆక్లి ప్ూర్ితగగ తీర్ిప్ో యింది. “అసలు మీ ర్ెవరు సగవమీ !భయమిలో ఇలాంటి ప్రదేశగలునాియ్ని నేను వినలేదు క్నలేదు
ఆశురాంగగ ఉంది ఎవరు మీరు ఇదేమిటి అంతా”?అని మళ్ళళ అడిగగడు.
అప్ుుడు ఆ ఆగంతక్ుడు బర్్ తో “ఇది భయలోక్లోక్ం. ఇక్ుడ అనేక్ వందల, వేల సంవత్ర్గల వయ్సుని మనుషులునాిరు. భారత దేశం లో హిమాలయ్
ప్గరంతం లో “శంబల “అనే గగరమంలో ప్రమేశవరుడైన నార్గయ్ణ దేవుడు ఉంటాడు. ఆయ్న అధీనం లో మేమందరం ఉంటాం. భయమిలో అనేక్ ప్రదేశగలలో
ఇలాంటి ప్టు ణాలునాియి. లోప్ల క్ొనిి వేలనుంచి లక్షలమందిదాక్గ జనం ఉంటారు. మేమందరం భయ ప్రప్ంచం లో ఉని సక్ల మానవగళ్ సుఖ సంతోష
శగంతం తో ఉండాలని ఎప్ుుడూ క్ోరుక్ొంటాం. క్గన్న మీర్ేమో హెైడయర జన్స ఆటం బాంబులు వేసి మానవులిి చంపేసత ునాిరు. అలాంటి మానవ హననం చేయ్వదు ని
న్నక్ు చప్ుటానిక్ే ఇక్ుడిక్త మేము నినుి పిలిపించాం. నువువ వెళ్ల మీ వగళల క్ు నచు చప్ుు “అనాిడు. “నేను చబ్బతే ఎవరు వింటారు ?నేనొక్ చిని అధిక్గర్ిని.
నా మాటక్ు విలువ యిసగతరనుక్ోను “అనాిడు బర్్ సౌమాంగగ. “క్గదు. నువువ ఇక్ుడ చూసింది,వినిదీ ప్ూర్ితగగ వివర్ించి మీ వగళల క్ు మా మాటగగ చప్ుు.న్న
విమానం బాగెైంది. నువువ నిక్షేప్ంలా న్న ప్రయ్ాణ౦ సగగించవచుు వెళ్లర్గ “అని చపిు ప్ంపించారు.
విమానం ఎక్తు ఆర్లమ అధిక్గరులను చూడటానిక్త వెడితే వగళళళ “ఏమిటి ఎక్ుడునాివ్ ఇంతాలసాం చేశగవేమిటి “అని ప్రశిల వరషం క్ుర్ిపించారు. అప్ుుడు
బర్్ వగర్ిక్త తాను చూసిన, విని విశేష్గలన్ని వివర్ించాడు. వగళళళ విప్ర్లతంగగ నవివ “ల ైట్స తీసుక్ొని “టారష్. ఈమాటలు ఎక్ుడైనా చబ్బతే నువువ వెర్ిర
బాగులవగడివని తాటాక్ులు క్డతారు. నినెివవరూ నమమరు “అనాిరు ఆర్లమ ఆఫీసర్. అతడు “నమిమనా నమమక్ప్ో యినా పరస్ట్ క్గనుర్ెన్స్ పటిు ఆ
విశేష్గలన్నిలోక్గనిక్త వెలలడిసత గను “అనాిడు బర్్. “ఇది ఆర్లమ డిసిపన్స
ిల క్ు చందిన విషయ్ం. న్నక్ు అనుమతినివవం “అనాిరు ఆఫీసరుల. తనమనసులోనే ఇవన్ని
భదరంగగ దాచుక్ొని బర్్ తాను ర్ిటైర్ అయ్ాాక్ ఈ క్థనం అంతా లోక్గనిక్త ఎలు గెతిత చాటాడు. ఇంగలలష్ లో గోప్ురచయిత అయినయ్ునేసుే ల్ తో క్లిసి తన
అనుభావగలనిిటిన్న ర్గసి ఒక్ప్ుసత క్ం గగ ప్రచుర్ించాడు బర్్. అది ఇంటర్ెిట్స లో “అగర్గత “అనే పేరుతో అందర్ిక్ీ లభాంగగ ఉంది. అందులో ఫో టోలు విశేష్గలు
అన్ని చాలా వివరంగగ ఉనాియి.
ప్గతాళంలోక్త వెళళళ మార్గాలునాియి ప్రప్ంచం లో చాలా చోటల . ప్గతాళం లో చాలామంది మహానుభావులునాిరు. వగరు భయమిపక్
ై త వచిు లోక్ోదాురణ
చేసత ుంటారు. ఇలాంటి వగర్ితో సనిిహిత సంబంధముని మనుషులునాిరు భయమిపైన. రష్గాలో క్ూడా ఇలాంటి క్గంటాక్ు లుని వాక్ుతలునాిరు. ఇతర
చోటల క్ూడా ఉనాిరు. అమెర్ిక్గలోని క్ొలర్గడయ లో డనవర్ దగా ర ఉని గుహలలో నుంచి ఆలోక్గలక్ు వెళళటానిక్త మార్గాలునాియి. అక్ుడ జావలా క్ూల్ అనే
సిదుప్ురుషుడు నాిడు.

ఆయ్నక్ు సుమారు అయిదు వేలసంవత్ర్గలవయ్సు ఉంటటంది. హిమాలయ్ప్గరంతాలలో చాలాచోటల ప్గతాళం లోక్త వెళళళ

మార్గాలునాియి. క్గశ్రలో,శ్రరశైలం లో క్ూడా ఉనాియి.
క్ొదిుక్గలం క్తరతం ఫగరన్స్ లో సో ఫియ్ా అనే అమామయి క్త ఒక్ హిందూ యోగి ఒక్ మంతారనిి ఉప్దేశించాడు. ఆమంతారనిి దీక్షగగ జప్ం చేసింది. ఒక్ ర్ోజు ఆమె
మనో భయమిక్ అంటే మెంటల్ పేల న్స లో ఆమెక్ు ఒక్ మెసేజ్ వినిపించింది.. అందులో “క్ం టట హిమాలయ్ాస్ట్ –హిమాలయ్ాలక్ు ర్గ, సిదు ాశరమానిక్త ర్గ “అని
వినిపిచింది.వెంటనే ఇండియ్ాక్ు బయ్లేుర్ి వచిు గంగోతిర య్మునోతిర వగెైర్గలను ఒక్ గెైడ్ సగయ్ంతో సందర్ిశంచింది. ప్దిర్ోజుల తర్గవత మళ్ళళ ఆమెక్ు
“న్నతోఎవరూ ర్గక్ూడదు వచిునవగర్ిని వెనక్తు ప్ంపించు ”అనే మెసేజ్ వచిుంది.తనతో ఉనివగర్ిని వెనక్తు ప్౦పేసి ఒక్ుతే ముందుక్ు సగగింది. మంచు
విప్ర్లతంగగ క్ురుసోత ంది. దార్ి క్నప్డటం లేదు. వచిునదయ వక్ూడా క్నిపించలేదు. బాగగ అలసిప్ో యి “నేను చాలాలసిప్ో య్ాను. ననుి ఇక్ుడిక్త పిలిపించిన
సిదుయోగులు, మహానుభావులు నాక్ు సహాయ్ం చేయ్క్ప్ో తే ఇక్ుడే క్ుప్ుక్ూలిప్ో తాను “అనిది సో ఫియ్ా.
ఇంతలో ఆవులమందలు దూడలతో మెడలో చిరుగంటల నాదం తో అక్ుడిక్త వచాుయి. వగటితో సుమారు ప్నెిండేళళ బాలుడు మురళ్ చేతిలో ప్టటుక్ొని
వసుతనిటట
ల చూసింది. అతడితో “నాయ్నా !నేను సిదు ాశరమానిక్త వెళాళలి. దార్ి తలియ్టం లేదు. నాక్ు సహాయ్ంచేసి దార్ి చూపిచేర్ిుసగతవగ ?”అని అడిగింది. ఆ
గోప్క్ుమారుడు “నేను అందుక్ే వచాును నా చయిా ప్టటుక్ొని భయ్ం లేక్ుండా ర్గ “అనాిడు. అతడి చయిాప్టటుక్ోని నడిచింది. ఆమె క్ళళళ
మయసుక్ుప్ో తునాియి. గగలిలో తేలిప్ో తునిటల ని పించింది. ఎంతదూరం వెళ్లందయ తల్లదు. ఆక్ుర్గరడు “ఇంక్ క్ళళళ తరువు. “అనాిడు.క్ళళళ తర్ిచి చూసేత చిని
దేవగలయ్ గోప్ురం క్నిపించింది “అది న్న ఇసు దేవత లలితా దేవి ఆలయ్ం. వెళళళ “అని చపిు వెళ్ళప్ో య్ాడు.
సో ఫియ్ా నెమమదిగగ ఆ దేవగలయ్ంలోక్త వెళ్ళంది. అక్ుడ ఆరు అడుగుల ఎతు
త న సుటిక్ మేరువు అంటే అమమవగర్ి విగరహాలు పటేు పీఠం నుంచి శక్తత తరంగగలు
ర్గవటం గమని౦చింది. క్ళళళమయసుక్ొని ధాానం చేసింది. ఇంతలో ఎవర్ో వచిు “అమామ !ఒక్ సమావేశం జరుగుతోంది “అని చపిు తీసుక్ు వెళాళడు. అక్ుడ
ఒక్ వేదిక్పై ఒక్ యోగి క్ూరుుని యోగ శగసత ి రహసగాలు బో ధిసత ునాిడు. క్గసేప్టిక్త సమావేశం ప్ూరత యింది. ఆమెను తన క్ుటీర్గనిక్త తీసుక్ు వెళాళడు. అతడిని
ఆమె “యోగ శగసత ి రహసగాలు చపిున ఆయోగి ఎవరు. ప్గతిక్ ఏళళళ దాటి వయ్సు ఉనిటట
ల క్నిపించదు “అని అడిగింది. అప్ుుడతడు “అమామ ఆయ్నవయ్సు
112సంవత్ర్గలు. ఆయ్నక్ు ముసలితనం ర్గదు. ఎప్ుుడూ ఇలాగే క్నిపిసత గడు. ఎక్ుడివగడయ ఎవర్ిక్ీ తలియ్దు. ఆయ్నుి జనక్మహార్గజు అని పిలుసగతం..
ఆయ్న క్ుర్గతలం నుంచి వచాుడు. అదక్ుడయ మాక్ు తల్లదు. “అనాిడు. మయడు ర్ోజుల ఆతర్గవత ఆమెను ప్ంపిసత ూ “అమామ ఇక్ుడ వందల వేల
సంవత్ర్గలవయ్సునియోగులు ఎందర్ో సిదు ాశరమం లో ఉనాిరు. మళ్ళళ న్నక్ు సమాచారం-మెసేజ్ వచిునప్ుుడు ఇక్ుడిక్త ర్గ “అని వీడయ ులు ప్లిక్గడు.
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సో ఫియ్ా తనదేశం వెళ్ల ఈ అనుభవగలన్ని ఒక్ గరంథంగగ ర్గసిప్రచుర్ించింది. నేను (క్ులప్తిగగరు )అమెర్ిక్గలోని బో సు న్స లో ఉనిప్ుుడు ఒక్తను నాదగా రక్ొచిు
“క్ుర్గతలం ఎక్ుడుంది ?” అని అడిగితే నేను “న్నక్ెందుక్ు ?”అనాిను. దానిక్తడు “నేనొక్ ప్ుసత క్ం లో క్ుర్గతలం సగవమి హిమాలయ్ాలలో ఉండగగ తానూ
చూసినటట
ల రచయితిర ర్గసింది. దానిి నేను ఇంగలలష్ లోక్త అనువగదం చేశగను. క్నుక్ క్ుర్గతలం విషయ్ాలు ప్ూర్ితగగ తలుసుక్ోవటానిక్త మీ దగా రక్ొచాును
“అనాిడు. అప్ుుడునేను ‘1879 లో ఆయ్న క్ుర్గతలం అనే చిని గగరమం లో ఒక్ జమీందారుక్ు ప్ుటాుడు. అతడిజాతక్ం వేసిన ప్ుర్ోహితుడు అక్ుర్గరడు సనాాసి
అవుతాడు అని చప్గుడు.ఆజమీ౦దారు ”మాక్ు సనాాసి ఎందుక్ు?. మాక్ు వేలఎక్ర్గల భయమి. అంతులేని సంప్ద, ధనం ఉనాియి వగటిని చూసుక్ోనేవగడు
క్గవగలిక్గన్న” అనాిడు. “నేను జాతక్ం లో ఉనిది చప్గు అంతక్ంటే నాక్ు తల్లదు “అనాిడు ప్ుర్ోహితుడు. ఆబాలుడు క్రమ౦గగ పర్ిగి సూులు క్గలేజీ
చదువులు ప్ూర్ిత చేసి ఒక్సగర్ి అరవిందాశరమం వెళాళడు. అక్ుడి మదర్ బాగగ ఆదర్ించి”,చదువుమానేసి హిమాలయ్ాలక్ు వెళ్ళప్ో “ అని హితవు చపిుంది.
అలాగే వెళ్ల తప్ో ధాానాలు చేసి సిదు ుడై హిమాలయ్ాలోల గుహలో ఉనాిడు. ఆయ్ననే ఆ ఫరంచ్ట రచయితిర సో ఫియ్ా హిమాలయ్ాలోల చూసింది “అని చప్గురు
క్ుర్గతలం సగవమి ప్రసగదర్గయ్ క్ులప్తి.

14 నమామలి్న నిజాలు
అనేక్ పేరలతో పిలువబడుతూ, అనేక్ వేల సంవత్ర్గలుగగ జీవిసుతనాినని చబుతూ, క్గలా తీత సిదు యోగిప్ునా వునిగగ ఉంటూ, తనను తానూ బరహమ

సవరూప్ునిగగ ప్రక్తినుుక్ొంటట, క్బీర్ నానక్ లతో క్లిసి తిర్ిగగనని చబుతూ నేప్గల్ ర్గజ వంశేక్ులు తనక్ు 18 తర్గలుగగ శిషుాలని తలియ్ జేసత ూ, క్దలాడే
మహేశవరునిగగ భక్త జనం చేత భావింప్ బడుతు, బృందావన్స బాబా గగ ప్రసిదు ుల ై, అతాంత శ్రతాక్గలం లో క్ూడా గంగగ, య్మునా నదీ తీర్గలలో మంచే మీద

నే నగిం గగ ప్దామసనం లో క్ూరుుంటూ, ఆరత తారణ ప్ర్గయ్ణుడిగగ ప్ూజ లందుక్ొంటట, క్ేవలంర్ోజుక్ు వంద గగరముల అవుప్గలను మాతరమె ఆహారం గగ
సీవక్ర్ిసత ూ, అహింసగ మయర్ితగగ, క్రుణా మయ్ుడుగగ సగరుక్ నాముడై, గోసేవగ సంరక్షక్ుడై, తిరక్గల దర్ిశ, మహాజాఞని, అభయ్ ప్రదాత, సర్గవంతర్గామిగగ, సగక్షాతూ
భగ వంతుని సగక్గర రూప్ం గగ అశేష జన సందయ హం చేత క్ీర్త ింప్ బడిన వగరు బరహమర్ిష “దేవ ర్గహో బాబా”.(దేవగర్ియ్ా బాబా )

ఋషుల జనమ ఏరుల జనమ తలియ్దు అనిటేల ఈ బాబా ఎక్ుడివగర్ో ఎప్ుటి వగర్ో తలియ్దు. క్గని వగర్ి మహిమలు మాతరం వరణనా తీతాలు.

అందుక్ు క్ొందరుభారత ర్గషు ర ప్తులు, ప్రధాన మంతురలు సగక్షులు. వీర్ిని అనుగరహంి చటం, అవసరమెైన వగర్ిక్త ముందు హెచుర్ిక్లు చేయ్టంతో బాబా పై

వగర్ిక్త అప్గర నమమక్ం క్లిగింది. ఇవి మనక్ు నమమలేని నిజాలు అని పించ వచుు. క్గని ప్రతాక్ష సగక్షులు చప్ుటం వలల అవి “నమామలి్న నిజాలు “అనినేను
అనుక్ోని మీక్ు తలియ్ జేసత ునాిను.

ఒక్ సగర్ి మన ప్రధమ ర్గషు ర ప్తి డాక్ుర్ ర్గజేందర ప్రసగద్ గగర్ి చినితనం లో వగర్ి తాత గగరు ఈ క్ుర్గరడిని దేవర్గహో బాబా దగా రక్ు తీసుక్ొని వెళాళరు. దార్ిలో
తాతగగర్ిని ర్గజేందర ఆ బాబా ఎనాిళళనుంచి తలుసు అని అడిగిత, న్నఅంత వయ్సుని దగా రుించి అని సమాధానం చప్గురు తాత. ఆ బాబా దగా ర్ిక్త ఎందుక్ు
వెళాళలి అని ఈ చినాిర్ి మర్ో ప్రశి. ఆయ్నుి చూసత తన మనసు ఆనంద ప్రవశమవుతుందని తాత జవగబు. ఈ చిని వగడు ఆటతలాదుతు, బాబా
ఆశరమంలో లో తిర్ిగగడు తాత క్ోప్ుడా్డు. అప్ుుడు దేవర్గహో బాబా “వీడిని క్ోప్ుడక్ండి. గ ప్ు సంసగుర్ి వీడు. వీడిక్త నాఆశ్రర్గవదం ఎప్ుుడూ

ఉంటటంది “అని చప్గురు. ఈ బాలుడితో “నాయ్నా !నువువ ర్గజువు అవుతావుర్గ “అని దీవించారు. నిజంగగనే ఆయ్న ర్గషు ర ప్తి అయ్ాాడని మనక్ు తలుసు.

ఆ ప్దవిలో ఉండగగ బాబాను దర్ిశంచారుక్ూడా “నువువ ర్గజువుర్గ “అనాిరు బాబా. దానిక్త సంసగురంతో ర్గజెన్స బాబు “బాబా !దుముమక్ణం ఆక్గశం లో

సరసభారతి ఉయ్యారు
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ఎగురుతుంది అది దాని గ ప్ు క్గదు. వగయ్ుదేవుని దయ్తో దానిక్త ఆ అదృషు ం ప్టిుంది. మీ ఆశ్రర్గవద ఫలితం గగనే నేను ఇంతవగడినయ్ాాను ఇది నా గ ప్ు
తనం క్గదు “అని ఏంతో వినయ్ం గగ తలియ్ జేశగరు. ఈ విషయ్ానిిర్గజేందర ప్రసగద్ తన ఆతమ క్ద లో ఆయ్న ర్గసుక్ొనాిరు క్ూడా.

ప్గలక్ోట ర్గజు శ్రర క్ృషణ సగహ దేవ్. ఆ ర్గజాం లో ఒక్ప్ుుడు విప్ర్లతం గగ ఎలుగు బంటట
ల అడవుల నుండి వచిు జనానిి చీక్గక్ు ప్రచేవి. ఎనిి రక్గల

ప్రయ్తిించినా ప్గర దయర ల లేక్ ప్ో య్ారు. అప్ుుడు దేవర్ియ్ా బాబా ను దర్ిశంచి భారం ఆయ్న మీదే వేశగడు ర్గజు. ఆయ్నా చపిునటట
ల ర్గజు ర్ెండు వేల
మందిక్త సర్ిప్ో యిే ప్ూర్ల, క్ూర్గ, హలావ చేయించాడు. బాబా ఎవర్ిక్త అరుం క్గని భాషలో ఏదయ పదు గగ అనాిరు. అప్ుుడు వేలాది భలూ
ల క్గలు వచాుయి. వగటిని
ఒక్ వరుసలో

క్ూర్ోు బటిు విసత రలలో చేయించిన ప్ూర్ల క్ూర్గ హలావ వడి్ ంప్ జేశగరు అవి ఏమీ మాటాలడక్ుండా ఏంతో వినయ్ం గగ అవన్ని తిని అందర్లి ఆశురా ప్రచాయి.

బాబా వగటితో “ఇక్ నుంచి మీక్ు మానవులేవవరు హాని చేయ్రు. మీరు క్ూడా మీ ఆవగసగలు వదిలి ర్గ వదుు “అని చప్గురు అంతే అన్ని క్రమ శిక్షణగగ

అరణాాలలోక్త వెళ్ళప్ో య్ాయి.మళ్ళల ప్రజల మీద దాడి చేయ్లేదు. దీనిి బటిు బాబాక్ు ఎలుగు బంటి భాష తలుసు అని పించిందని ర్గజు తన చినితనం లో
జర్ిగిన ఈ సంఘటను గురుత చేసుక్ొనాిడు.

ఒక్ సగర్ి హర్ిదావర్ క్ుంభ మేళాలో ఒక్ మఠగధిప్తి గగర్ి ఏనుగు పిచిు ప్టిు వీర విహారం చేసత ో ంది. ప్ో ల్లసుల వలల క్ూడా దానిి అదుప్ు చేయ్టం సగధాం

క్గలేదు. అప్ుుడు దేవహార్గ బాబా దగా రక్ు వెళ్ల మొర పటటుక్ొనాిరు. ఆయ్న ఒక్ ప్రసగదం ఇచిు ఏనుగుతో తిని పించమని భంవగర్ సింగ్ అనేఆయ్నతో

చప్గురు. ఏనుగు క్ు దూరం గగ నిలబడి “దేవర్గహా బాబా ప్రసగదం ఇది అని బాబా చపిునటట
ల చపిు తినమనాిడు భంవగర్ సింగ్. అంతే ఏనుగు క్తక్ుురు మన
క్ుండ నెమమదిగగ ఆయ్న దగా రక్ు వచిు ప్ండుతీసుక్ొని తినేసింది. సింగ్ గగర్ి చేతిలో ర్ెండయ ప్ండు ఉంది. దానిి క్ూడా ఇమమని తొండం సగచింది. ఆయ్న “ఈ
ప్ండు బాబా నాక్ు ప్రసగదం గగ ఇచాురు “అని చప్ుగగనే అరుమెైనటట
ల ఏనుగు తొండం వెనక్తు లాక్ుుని ప్రశగంతం గగ వెళ్ల ప్ో యింది. ఆ మఠగధిప్తి ఏంతో

సంతోష్ించి ఏనుగును తీసుక్ొని బాబా ను దర్ిశంచాడు. బాబా తన చేతులతో ఏనుగుక్ు ప్రసగదం తిని పించారు. ఆ తర్గవత ఆ ఏనుగును క్ుంభ మేళా లో
ఊర్ేగించారు. ఇలా సక్ల జీవుల భాష్గ బాబాక్ు తలుసు అని అంతా అరుం చేసుక్ొనాిరు
ఆధనరం –బ్రహ్మరిి దేవరవహ్ో బ్ాబ్ా –రచన- డనకిర్ ప్ేమ
ర చంద్ భా రొ వ
లోక్ నాయ్క్ జయ్ ప్రక్గష్ నార్గయ్ణ గగర్ిక్త క్ూడాఆర్ోగా విషయ్ం లో దేవరహా బాబా ఏంతో తోడుడిన విషయ్ం ఇప్ుుడు తలుసుక్ొందాం. ఇందిర్గ గగంధి

ఎమరీన్న్ విధించి ముఖా ర్గజ క్ీయ్ నాయ్క్ులను జెైలల ో పటిుంచిన విషయ్ం అందర్ిక్త గురుతండే ఉంటటంది. ఆ సమయ్ం లో లోక్ నాయ్క్ జయ్ ప్రక్గష్

నార్గయ్ణ ను క్ూడా వృదాుప్ాం అని ల క్ు చేయ్క్ుండా జెైలల ో పటాురు. ప్రజాగరహం, సవంత ప్గర్లులో వాతిర్ేక్త గమనించిన ఇందిర్గ తన నియ్ంతృతవ ధయ రణిక్త
క్ొంత తగిా నాయ్క్ులిి జెైలు నుంచి విడుదల చేయించింది. జయ్ప్రక్గష్ విడుదల అయిన తర్గవతా తీవర మెైన క్తడమి సంబంధ మెైన జబుి చేసి బొ ంబాయి జేసోల క్
హాసిుటల్ లో చేర్గరు. డాక్ురల ు ఆయ్నుి క్గప్గడటానిక్త శక్తత వంచన లేక్ుండా ప్రయ్తిిసుతనాిరు.

ఆయ్న సనిిహితులందరూ క్లిసి ఈ సంక్షమభం నుంచి బయ్ట ప్డద వేయ్ గల వగరు ఒక్ు “దేవగ ర్గహా బాబా “మాతరమె అని నిశుయించు క్ొనాిరు.

సమాజ్ వగది ప్గర్లు నాయ్క్ుడు ర్గమా నంద సినహ ా

లోక్ నాయ్క్ు క్ు అతాంత సనిిహితుడు. అంతేక్గక్ బాబా పై అతాంత భక్ీత విశగవసగలు క్ల వగడు.అతను వచిు బాబా ను ప్దేప్దే జయ్ప్రక్గష్ ను క్గప్గడమని
క్గళాళ వేళాళ ప్డి వేడుక్ొనాిడు. అప్ుుడు బాబా “నాయ్నా !ప్రమిదలో నూనె అయి ప్ో యిన తర్గవత ఒతిత ఎలా వెలుగుతుంది ?”అని ప్రశిించారు.అప్ుుడు
ర్గమా నంద “నూనె మళ్ళళ ప్ో సేత వెలుగుతుంది క్దా బాబా ‘అలాగే జయ్ప్రక్గశ్ గగర్ిక్త జీవితానిివవండి “అని ప్గరర్ిుంచాడు. మళ్ళళ బాబా “నాయ్నా ఎవరు తన
ఆయ్ుర్గుయ్ానిిజయ్ ప్రక్గశ క్ు ఇవవటానిక్త ఒప్ుుక్ుంటారు ?”అని ప్రశిించారు. వెంటనే ర్గమా నంద “నేను ఇవవటానిక్త సిదుం బాబా. ఆయ్నుి ఎలాగెైనా

బతిక్తంచండి “అనాిడు. బాబా మళ్ళళ “న్నఆయ్ుర్గుయ్ం అంతా ఇవవక్ుర్ేలదు. ఒక్ అయిదేళళ ఆయ్ుర్గుయ్ానిి ఆయ్నక్తసేత చాలు. ఈ అయిదేళళలో జయ్ప్రక్గష్

బతిక్త ఉనింత క్గలం న్నక్ోర్ిక్లేవీ నేర వెరవు న్నక్తసు మెైతే ఆయ్నుి క్గప్గడతాను “అనాిరు. ఆనందం గగ ర్గమానంద్ అంగలక్ర్ించారు. మళ్ళళ బాబా ”న్న
ఆయ్ుర్గుయ్ం తీసుక్ొని తానూ బతిక్గనని జయ్ప్రక్గశ్ క్ు తలిసిన మరుక్షణం ఆయ్నక్ు విరక్తత క్లిగి అదే ఆఖర్ి క్షణం అవుతుంది. క్నుక్ ఈ రహసాం మన
ఇదు ర్ి మధానే ఉండి ప్ో వగలి జయ్రక్గష్ క్ు తలియ్ నివవదుు సుమా “అని హెచుర్ించారు

“నేను ధరమ దేవతను జయ్ప్రక్గశ్ క్ోసం ప్గరర్ిుసత గను. అప్ుటి దాక్గ నువువ హర్ి నామ సమరణ చేసత ూ ఉండు “అని చపిు క్ుటీరం లోప్లి వెళ్ల ప్ో య్ారు బాబా.
అక్ుడ చేర్ిన భక్ుతలందరూ ర్గమానంద్ టో క్లిసిజయ్ప్రక్గష్ క్ోసం హర్ి నామ సమరణ భక్తతగగ చేశగరు. క్ొదిు సేప్టిక్త బాబా బయ్టిక్త వచిుర్గమానంద్ తో ”నేను
నార్గయ్ణ క్ోసం ధరమ ర్గజు ఖాతాలో న్నఆయ్ుర్గుయ్ం నుండి అయిదు సంవత్ర్గలు జమ చేశగను. ఈ విషయ్ం మాతరం జయ్ప్రక్గశ్ క్ు తలియ్ క్ూడదు “అని
చపిు ఒక్ విభయతి ప్ టల ం ఇచిు నార్గయ్ణ్ తలదిండు క్తంద పటు మని చప్గురు బాబా. క్ొనిి ఉసిర్ిక్గయ్లు క్తస్ట్ మిస్ట్ ప్ళళళ ర్గమానంద్ క్ు ఇచిు “నువువ
నార్గయ్ణ్ ను చేరగగనే ఆయ్నతో వీటిని తిని పించు. ఇదంతా శనివగరం లోపే జర్ిగి ప్ో వగలి “అని ఆదేశించారు. ర్గమా నంద ఆనందం తో అలాగే నని
బయ్లేుర్గడు. నాలుగడుగులు వేశగడయ లేదయ బాబా అతనిి పిలిు “నువువ జయ్ప్రక్గష్ ను ఇప్ుుడు చేరలేవు. మర్ేవవర్ిక్ెైనా ఇచిు

ప్ంపించు. ఆ వెళళళ మనిష్ిక్త ఈ ప్రసగదం తిని పించు. ఏ ఆటంక్ం లేక్ుండా అప్ుుడు అతను ర్గయ్ణ్ ను చేరగలడు “అని చప్గురు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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ర్గమానంద్ క్ు బాబా మాటలోల అంతర్గరుం తలియ్ లేదు. క్ొనిి గంటలోలనే ఆయ్నక్ు జవరం వచిు క్దలలేక్ ప్ో య్ాడు. బాబా మాటలు జాఞప్క్ం
చేసుక్ొని ర్గమా నంద ప్గటాి లో ఉని తన సేిహితుడు నార్గయ్ణ అనే వాక్తతని ప్ంప్గడు. ఈ నార్గయ్ణ బాబా ను ఎప్ుుడూ చూసిన వగడు క్గదు. వెంటానే

బయ్లేుర్ి బొ ంబాయి చేర్ి జయ్ ప్రక్గష్ ను క్లిశగడు. అప్ుటిక్ే చిక్తు శలా వసత లో ఉని జయ్ప్రక్గష్ ను చూసి దిగులు ప్డా్డు. “దేవగ ర్గహా బాబా ఈ ప్రసగదం
మీక్ు ఇమమనాిరు.తినండి “అని చపిుక్తస్ట్ మిస్ట్ నోటల ో వేసి, ఉసిర్ి రసగనిి తీసి బాబా నోటిలో ప్ో శగడు విభయతి ప్ టల ం దిండు క్తంద పటాుడు. నార్గయ్ణ్ దగా ర

ఈ నార్గయ్ణ సలవు తీసుక్ొని ప్గటాి చేరుక్ొనాిడు. సగయ్ంతరం బజారులో ఒక్ దుక్గణం దగా ర ఆగితే ఆ దుక్గణ దారు “జయ్ ప్రక్గష్ నార్గయ్ణ్ చని ప్ో య్ారు
“అని ఏడుసూ
త చప్గుడు. ఆశురాం వేసింది బాబా అబదు ం చప్ురుక్దా అని పించింది.
ఈ వవరత త్ో త్లె వవరుె నిద్ర పటి క ననరయణ చనలా బ్ాధ పడనీడు
ప్ దుునేి దిన ప్తిరక్ చూసత “నిని ర్గతిర జయ్ ప్రక్గష్ ఆర్ోగాం విషమించింది. ఆయ్నుి “ఇనె్ంటివ్ క్ేర్” లో చేర్గురు. అందువలల ఆయ్న చని ప్ో య్ారనే వగరత

లోక్ం లో వగాపించింది క్గని అరు ర్గతిర అయిన తర్గవత ఆయ్న బాగగ క్ోలుక్ొనాిరు. ఆహారం క్ూడా తీసుక్ొనాిరు. “అని ర్గసి ఉంది. జయ్ప్రక్గష్ బాబా దయ్

వగళళ బతిక్గరని ఏంతో సంతోష్ించిన నార్గయ్ణ బాబా క్ు జయ్ప్రక్గష్ గగర్ి క్ృతజఞ తలు తలియ్ జేయ్టానిక్త సరయ్య నది ఒడు్న ఉని బాబాను చేర్గడు.

ర్గగగనే బాబా “జయ్ప్రక్గష్ ను క్లిశగవగ ?క్తస్ట్ మిస్ట్ తిని పించావగ ?విభయతి దిండుక్తంద పటాువగ ?’అని ప్రశిల వరషం క్ుర్ిపించారు. బాబా ను చూడటం
నార్గయ్ణ క్ు ఇదే మొదటి సగర్ి. తర్గవత బాబా దగా ర శిషుాడై దీక్ష తీసుక్ొనాిడు

బాబా అనుగరహం టో జయ్ ప్రక్గష్ నాలుగేళళళ జీవించారు. అయ్న ఆయ్ుర్గుయ్ానిి అయిదేళలక్ు పంచారుక్దా నాలుగేళళక్ే ఎలా చని ప్ో య్ారని భక్ుతలు
బాబా ను ప్రశిించారు. బాబా నిర్ిలప్తంగగ” తన ఆయ్ుర్గుయ్ం పరగటానిక్త క్గరణం జయ్ప్రక్గష్ క్ు తలిసిన మరుక్షణం మనసగతప్గనిక్త గుర్ౌతాడు. అది ఆయ్న
మృతుావుక్ు క్గరణం అవుతుంది అని ముందే సూచించాను. ఆయ్నక్ు ఈవిషయ్ం తలిసింది వెంటనే శర్లరం వదిలేశగడు “అని జర్ిగింది చప్గురు బాబా.

తాను అతాంత లౌక్తక్ వగదినని, మత విశగవసగలు తన ఒంటిక్త ప్డవని, సో షలిస్ట్ు భావగల ప్ుటు నని మతం గలతం జామా
త నెై అని క్మయానిసుులను ప్రసనిం
చేసుక్ోవటానిక్త క్ుహనా లౌక్తక్వగద నినాదానిి ప్ూర్ించిన ప్ండిట్స జవహర్ లాల్ నెహు ు అవసరం వచిునప్ుుడు, గతిలేక్ ప్ో యి నప్ుుడు వీతిక్నిిటిక్త గుడ్
బై చపిు మతాధిక్గరులను ఆశరయించాడు. ఆయ్నే క్గదు ఆయ్న తండిర మోతీలాల్, క్ూతురు ఇందిర, ఆమె క్ొడుక్ు ర్గజీవ్ క్ూడామొతత ం “ఫగమిల్ల అంతా ““

భవర్గహా బాబా” ను అనేక్ సగరుల సందర్ిశంచారు. వగర్ి సందేహాలను నివృతిత చేసుక్ొని, శిషా ప్రమాణువు ల ై ఆజఞ లను ఔదల దాలిుబాబా మహాభినిష్రమణ
వరక్ు దీనిి క్ోన సగగించిన న అప్ూరవ సంఘటనల గుర్ించే ఇప్ుుడు మనం తలుసుక్ో బో తునాిం.

మోతీలాల్ నెహు ు “బవగర్ల బాబా” క్ు పీరతి ప్గతురడైన శిషుాడు. ఆయ్న తన క్ొడుక్ు జవహర్ క్ు చినితనం లోనే బాబా దగా ర దీక్ష ఇపిుంచాడు. క్గంగెరస్ట్

ప్గర్లు ప్ూర్ితగగ రూప్ు దాలిున తర్గవత ఆ ప్గర్లుక్త ఎనిిక్ల గురుత

దేన్ని తీసుక్ోవగలో తలియ్క్ తబ్బిబుి ప్డా్రు. ఏదీ నిరణయించలేక్ ఊగిస లాడారు.. అప్ుుడు జవహర్ ఒక్ ర్ోజు అనుక్ోక్ుండా “భవర్గహా” బాబా దగా ర్క్
ి త

వచాుడు. సమసాను బాబా క్ు విని వించి ఏదైనా” క్తలక్ “అయిేా చిహిం క్గంగెరస్ట్ క్ు సూచించమని క్ోర్గడు. అప్ుుడు బాబా “ప్దమ ప్ుర్గణం లో విషు
ణ
భగవగనుడు “ఆవు –దూడ “ను తన సవరూప్ం గగ భావించి ఆర్గధించమని చప్గుడు. క్నుక్ ఈ “ఆవుదూడ “గురుతనే నువువ క్గంగెరస్ట్ క్ు ఎనిిక్ల చిహిం గగ
తీసుక్ో. న్నక్ు శుభం క్లుగుతుంది. నువువ ప్ండితుడివి క్నుక్ “ధరమం “మీద దురష్ిు పటిు ముందుక్ు సగగు “అని ఆశ్రరవ దించాడు. అప్ుటి నుంచి ఆవు దూడ
యిే క్గంగెరస్ట్ వగళళ ఎనిిక్ల గురుత అయింది ఇందిర్గ సవంత క్ుంప్టి పటిు హసత ం గురుత ప్ ందే దాక్గ.

1977-78 నెహు ు క్ూతురు ఇందిర దేశమంతా “ఎమరీన్న్ “విధించింది. ఆ సమయ్ం లో ధిల్లల లోని “గో రక్షా సమితి “క్గర్గాలయ్ానిి క్ూడా ఆమె క్ొడుక్ు
సంజయ్ దగా రుండి క్ూలిుంచాడు. అర్గచక్ం పర్ిగి ప్ో యింది. అనేక్ అతాాచార్గలు జర్ిగగయి. ఇదంతా ఆమె క్ొడుక్ు సంజయ్ నిర్గవక్మే. ఆమె పై అనేక్
ఆర్ోప్ణలోచాుయి. క్ేసులోల ఇరుక్ోుంది. జనతా ప్గర్ిు చేతిలో చితు
త గగ ఆమె, ఆమె క్గంగెరస్ట్ ఓడి

అభాసు ప్గల ైందని సంగతి మనందర్ిక్ీ తలుసు. ఆమెలో నిర్గశ నిసుృహ నిండి ప్ో యి అడుగు ముందుక్ు వేయ్లేని ప్ర్ిసతి
ిత వచిుంది.
అప్ుుడు ఇందిర బాబా ను సందర్ిశంచింది “బాబా ! మీ ర్ోక్ుర్ే ననుి “అమామయిా” అని ఆప్గాయ్ం గగ పిలిచారు. జనం అంతా ననుి ఏవగించుక్ొని దూరం

అయ్ాారు. నాపై క్ృప్ చూప్ండి. “మీ అమామయి” ఇప్ుుడు మీ చరణాలను ఆశరయించింది. దేశ సేవ చేయ్ాలి అంటే అధిక్గరం ఉండాలి ఇప్ుుడది నాక్ు లేదు

“అని గోడు వెళళ బో సుక్ోంది. బాబా ఆమెతో “నువువ గో సేవ చేసేత అప్ుుడే దేశ సేవ చేసి నటట
ల . గో గౌరవమే భారత మాత గౌరవం. గోవుక్ు క్షు ం వసేత భారత
మాతక్ు క్షు ం వచిు నటేల . ఈ దేశం లో పేదర్ిక్ం,దర్ిదరం ప్రజల క్సగులు ప్ో వగలి అంటే గో సేవ యిే మారా ం. ముందు గో సేవ తో ప్గరరంభించు. అప్ుుడు దేశ సేవ

చేసే అదృషు ం క్లిసి వసుతంది. క్ుంగిప్ో యిన ఇందిర్గ “ఇక్ నుంచి గోసేవే నా ప్రమావధి ననుి ఆశ్రరవదించండి బాబా “అని ప్గరధేయ్ ప్డింది. “న్నక్ు మర్ో సగర్ి
దేశ సేవ చేసే అదృషు ం వసుతంది అయినా గో సేవ మరచి ప్ో క్ు సుమా “అనాిరు బాబా. అప్ుుడు ఇందిర్గ “మా నాని క్ు ఎనిిక్ల గురుత గగ ఆవుదూడ “ను

సూచించారు మీరు. ఇప్ుుడు నాక్ు క్ూడా ఎనిిక్ల గురుత అవసరం ఉంది. దయ్తో సూచించండి “అని క్ోర్ింది “గో సేవ చేసే వగర్ిక్త నాఆశ్రర్గవదం ఎప్ుుడూ

ఉంటటంది “అని చేయితిత ఆశ్రరవ దించారు. గరహించిన ఇందిర “బాబా !మీ “హసత ం “చిహిమే నా ప్గర్లు క్త ఎనిిక్ల గురుత గగ అనుగరహించండి. “అంది. బాబా ఆశ్రరవ

దించి ప్ంపిసత ూ “అమామయిా !నా శిషుార్గలు” ఆనందమాయి “హర్ిదావర్ లో ఉంది. నువువ అక్ుడిక్త వెళ్ల గంగలో ప్వితర సగినం చేసి ఆమెను సందర్ిశంచు.
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ఎమెర్ీన్న
ె ్ లో జర్ిగిన అర్గచక్గలు, దౌరీనాాలక్ు గుర్ి అయిన దీనుల, దర్ిదురల, సగధువుల, మహాతుమల శగప్ం నుంచి న్నక్ు విముక్తత క్లుగు తుంది “అని చపిు
క్తస్ట్ మిస్ట్ ప్ండల ను ప్రసగదం గగ ఇచిు, ఒక్ “నలల రంగు శగలువగ” ఆమెక్తసత ూ అది ఆమె దగా రునింత వరక్ు ఆమెక్ే క్షు ం ర్గదు అని దీవించి ప్ంప్గరు బాబా.

“హసత ం “గురుతతో ఇందిర్గ క్గంగెరస్ట్ పేర ఎనిిక్లలో నిలబడి అప్ూరవ విజయ్ం సగధించిన ఇందిర బాబా ను దర్ిశంచింది “బాబా !మీ అమోఘ ఆశ్రర్గవద

బలంతో మీరు ఇచిున హసత ం గురుత తో ఎనిిక్లో గెలిచాను. మీ ఆశ్రర్గవదం అమోఘ శక్తత క్లది. మీ వంటి యోగులు సిదు ులను క్ని భారత దేశం ధనామెైంది

“అని బాబా ప్టల తనక్ుని ఆర్గధనా భావగనిి వాక్త ం చేసింది నెహు ు క్ూతురు ఇందిర. ఇప్ుటిక్త తాత, తండిర క్ూతురు ల బాబా భక్ీత ని గుర్ించి తలుసుక్ొనాిం.
తరువగత ఆమెక్ొడుక్ు ర్గజీవ్ బాబా యిడల ఎలా ప్రవర్ితంచాడయ తలుసుక్ొందాం

క్ొందరు హిమాలయ్ యోగిప్ు౦గవులు
1 య్ువర్గజ సగవమి భావల్ సనాాసి

ఈయ్న జీవితం ఒక్ వింతక్ధ. బంగగల్ లో భావల్ ప్గరంత ర్గజు భావల్ సనాాసి. పళ్ల అయ్ాాక్ అందమెైన భారాతో డార్ిీలింగ్ లో హాయిగగ గడుప్ుతునాిడు.

భారా ఒక్ డాక్ుర్ క్ు దగా ర్౦
ెై ది. ఈ ఇదు రూ క్లిసి భావల్ ను చంపే ప్రయ్తిం లో ర్ోజూ ర్గజుక్ు క్ొదిుమోతాదు లో నాగుప్గము విష్గనిి ఇంజెక్షన్స గగ ఇవవటం
ప్గరరంభించారు. ర్గజు ఎందుక్ు అని అడిగత
ి అది బలానిక్తచేు ఇంక్ేక్షన్స అని నమమక్ంగగ చపేువగరు. క్రమంగగ డాక్ుర్ డయ సు పంచాడు. ర్ెండు నెలలతర్గవత ర్గజు
అప్సగమరక్ం గగ ఉంట చనిప్ో య్ాడని డాక్ుర్ ప్రక్టించి అంతాక్తరయ్లక్ు హిమాలయ్ ప్రవత ప్గరంత సల యిేరు దగా ర ఏర్గుటట చేశగరు. చితి అంటించారు. భయమి
ఆక్గశం బదు లయిేాటట
ల విప్ర్లతంగగ ఆగక్ుండా వరషం క్ుర్ిసి చితి ఆర్ి ప్ో యి ర్గజు శర్లర౦ ప్రవగహం లో క్ొటటుక్ు ప్ో యింది.

మయడు మెైళళళ క్తందక్ు క్ొటటుక్ు ప్ో యి సగవమి ర్గమా
గురువు ఆశరమం దగా రక్ు క్గంచన గంగ నుంచి క్ుమయ్యన్స
హిమాలయ్ాలదాక్గ క్ొటటుక్ు వచిు చేర్ింది. ఆయ్న తాళళతో
బంధింప్బడిన శవగనిి చూసి

ఆ వాక్ీత మరణించలేదని

అప్సగమరక్ం లో ఉనాిడని, మామయలు శగవస నాడి
క్ొటటుక్ోవటం లేదని గరహించి శిషుాలను తాళళళ క్ోసేయ్మని
అతడు తన శిషుాడు అని చపిు ప్ంప్గడు.

వగళళళ వెళ్ల

అలానే చేసి, ర్గజును గుహలోక్త తీసుక్ువచాురు. క్ొదిు
ర్ోజులక్ు

ర్గజు

మామయలు

సిుతి

లోక్త

వచాుడుక్గని

గత౦ ఏమాతరం గురుతలేదు. గురువుగగర్ి శిషుాడయ్ాాడు.
అయ్న సనాాస దీక్ష నిచాుడు. గురువు వదు ఏడేళళళ
గడిప్గడు.. తరువగత గురువు ఆయ్నను ప్ుణా క్షేతారలు
దర్ిశంచమని,, యోగులను క్లుసుక్ోమని చపిు ప్ంప్గడు.,
బాసగవల్ సనాాసి తప్ుక్ తన అక్ుగగర్ి ఊరు వెడతాడని అక్ుడ గతం జాఞప్క్ం వసుతందని ముందే ఊహించి తనక్ు ఇక్ుడ తప్ో భంగం జరుగుతోందని ఇంక్గ
క్ొంచం పైక్త వెళ్ల అక్ుడ ఉంటానని చపిు ప్ంప్గడు.
బాసగవల్ సనాాసి అనేక్ ప్రదేశగలు తిర్ిగి తిర్ిగి గురువు ఊహించినటేల ఒక్ ర్ోజు అక్ుగగర్ి ఊరు చేర్ి అక్ు ఇంటిక్త భిక్షక్ు వెళాళడు. ఆమె తముమడిని గుర్ితంచి
ఆహావనించింది ఆరు గంటలు ఆయ్నతో అక్ు మాటాలడిన తర్గవత క్గని ఆయ్నక్ు గత సమృతులు జాఞప్క్ం ర్గలేదు. అక్ుడి బంధు మితురల ప్ో ర దిలంతో తానే
ర్గజాానిక్త వగరసుడినని క్ోరుులో క్ేసు వేశగడు సగక్షాాధార్గలన్ని ర్గజు ప్క్షం లో బలం గగ ఉండటం చేత తనక్ు విషం ఇంజెక్షన్స ఇచిున డాక్ుర్ విష్గనిి బొ ంబాయి
లాబ ర్ేటర్ి లో క్ొనిటట
ల రుజువు అవటం వలన, తనను భారా ఆమె పేరమిక్ుడైన డాక్ుర్ ఎలా నయ్ వంచన తో మోసగించిందీ హిమాలయ్ సగవమి ఏ విధంగగ
ఆదుక్ునిదీ ఆయ్న శిషుాడుగగ ఉని విషయ్ం ప్ూస గుచిు నటట
ల తలియ్ జేయ్టం వలన క్ేసు గెలిచి సంసగునం డబుి సంప్దా అన్ని దక్గుయి. గురువు
క్ోరుుక్ు ర్గలేదుక్గని శిషుాలను ప్ంప్గడు సగక్షాాలక్ోసం. క్ేసు ఎనోి ఏళళళ నడిచింది. క్ేసు గెలిచి ర్గజాం సంప్దా దక్తున ఏడాదిక్త భాసగవల్ సనాాసి మరణిం
చాడు ఈ క్ేసుతో గురు సగవమి విషయ్ం ప్రప్ంచ

మంతా తలిసిప్ో యింది. ఈ గురువును వెదుక్ుుంటూ అనేక్ ప్రదేశగలనుండి

సగధక్ులు వెళ్ల

శిషుాలయ్ాారు గురువు ఎందుక్ు జనావగసగలక్ు దూరం గగ ఉంటటనాిర్ో అరుం చేసుక్ునాిరు.
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2 ఆప్త మంతోరప్దేశిక్ుడు -వగలా బాబా
ఒక్ు గోచీ తప్ు ఏ రక్మెైన ఆచాుదన లేక్ుండా క్గళళక్ు ప్గద రక్షణ లేక్ుండా యింత
దూరమెైనా నడిచే జడలు విప్ర్లతంగగ పర్ిగి భయమిని ఆనుక్ోనేటల ట ఉని వగలా బాబా వదు
ఆప్త మంతారనిి నేరుుక్ోమని సగవమి ర్గమ గురువు ప్ంప్గడు. ర్గమా క్ొనిి ర్ోజులు ఆయ్న
గుహలో ఉనాిడు ఒక్ ర్ోజు వగలాబాబా ఒక్ చటటు ఎక్తు అక్ుడ ఉని పదు తేనెటీగ తుటు
దగా రక్ు వెడుతుంటే వదు ని సగవమి ర్గమా ఆప్గడు. వినక్ుండా తేనే తుటు దగా రక్ు చేర్ి
తనేటీగలతో నోటితో ఏదయ మాటాలడాడు. అంతే.అవి చదర లేదు బదరలేదు ఆయ్నిి ఏమీ
చేయ్లేదు.

ర్గమాను

క్ూడా

తేనెతుటు

దగా రక్ు

వెళళమనాిడు

మంతరం

చబ్బతే

వెడతాననాిడు ర్గమా చటటు ఎక్గుక్ చబుతాననాిడు వగలా. అలాగే చేయ్గగ అప్ుుడు
తీనేటీగలతో “నేను ఇక్ుడ మీతో ఉనాిను మీక్ు హాని చేయ్ను. నాక్ు హాని చేయ్దుు “అని
చప్ుమనాిడు అది మంతరం క్గదుగగ అనాిడు ర్గమా. వగటిక్ీ న్న భాష అరుమవుతుంది
చపిునటట
ల చేయ్మనాిడువగలా. క్గని ఏమి చేయ్లేక్ అలానే చేశగడు. అవి ర్గమా జయలిక్త
ర్గలేదు. చటటు దిగగగనే “ఇది న్నక్ు మాతరమె ప్నిక్ొసుతంది ఇంక్గ ఎవర్ిక్ీ చప్ుదుు “అని
హెచుర్ించాడు వగలాబాబా. చాలా సగరుల సగవమి ర్గమా అలానే చేసి తేనే సేక్ర్ించేవగడు. ఒక్ సగర్ి ప్ంజాబ్ లో ఉండగగ ఒక్ క్ంసగలి మంతరం చప్ుమని
ప్గరధేయ్ప్డితే వగలా బాబా చపిుంది మర్ిచి వగడిక్త చప్గుడు. వగడు తేనే తుటు దగా ర ఈయ్న చపిునటేల చబ్బతే ఆ మంతరం ప్గరక్ వందలాది తేనెటీగలు క్ుటిు
బాధిసేత హాసిుటల్ లో చేర్ిసేత క్ోమాలో మయడు ర్ోజులు ఉండిప్ో య్ాడు విశవ బారహమణుడు
..

3 నిప్ుు సగవమి
హిమాలయ్ాలలో ఒక్ సగవమి నోటినుంచి నిప్ుు అంటే మంటలను వెదజలల వగడు.. చిని అగిా ప్ులల ఆప్ని చేసత ు౦ది క్దా యోగ
శక్ుతలను అంతరుమఖం చేసుక్ో క్ుండా ఈ ప్రదరశనలేమిటని గురువు ఈసడిసేత ఆశరమం వదిలి వెళ్ళప్ో య్ాడు.
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4 న్నమ్ క్ర్ోలి బాబా

న్నంక్ర్ోలి బాబా క్ు ఎక్ుడక్ుడ ఏమి జర్ిగిందయ జరుగుతుందయ తలుసు.
ఎవర్ెైనా ఆయ్నుి దర్ిశంచటానిక్త వసేత నువువ ఫలానా ర్ోజున ఫలానా
సమయ్ం లో ఫలానా చటటు క్తంద ననుి గుర్ించి చడ్ గగ మాటాలడావు
గురుతందా ఇప్ుుడు ననుి చూడటానిక్త వచాువగ వెళళళ వెళళళ అని
తర్ిమేసేవగడు ఒక్ సగర్ి ఆయ్న శిషుాడన
ై ఒక్ ఫగరమసిస్ట్ు దర్ిశంచటానిక్త
వచాుడు బాబా తనక్ు ఆక్లిగగ ఉందని ఆతని చేతిలో ఏది ఉంట దానిి
ఆహారంగగ పటు మని క్ోర్గడు. ఆతను తనదగా ర ఆర్ే్నిక్త ఉందని అది
ప్రమాదమని వెంటనే భోజనం తసగతనని అనాిడు. బాబా అతని దగా రుించి
ఆర్ె్నిక్ ప్ౌడర్ లాక్ుుని గుపుడు నిండా తీసుక్ొని గగలసడు మంచి న్నళళతో
తినేశగడు చచిు ప్ో తాడేమో నని అందరూ క్ంగగరు ప్డా్రు. క్గని బాబాక్ు ఏమీ క్గలేదు మర్గిడు య్దా ప్రక్గరం తన క్గరా క్రమాలు చేసుక్ొనాిడు.
బాబా ఎప్ుటిక్ప్ుుడు ఆక్లిగగ ఉందనే వగడు. ఎదుటివగరు ఆయ్న అంతక్తరతమే భోజనం చేశగడని చబ్బతే “అయితే” వగక్ే “ఆక్లి లేదు “అనేవగడు. ఒక్ ర్ోజు
ఆయ్న 45 సగరుల భోజనం చేశగడు. తన శక్తతని ప్రదర్ిశంచాలని ఆయ్న తహతహ.. అంతటి గ ప్ు సగుయి ఉనిబాబా ప్సిపిలలడిలాగగ ప్రవర్ితసత గడు.

5 దిగంబర అసగ్ం సనాాసిని
అసగ్ం క్గమాఖా దేవగలయ్ం ప్రక్ునే చిని గదిలో ఈ దిగంబర సనాాసిని ఉండేద.ి 96 ఏళళ వయ్సు. ఆమె ప్గటిప్ూట గదిలో నుంచి బయ్టిక్త వచిు అప్ుటిక్త
20 ఏళళయింది గదిలోనే సమాధిలో ఉండిప్ో యిేది. అయితే అరుర్గతిర దాటాక్ తలల వగరు జామున మయడు గంటలక్ు ఆమె క్గమాఖాశక్తత దేవగలయ్ానిక్త వెళ్ల
మంతారలు చదువుతూ అమమవగర్ిని ప్ూజించేది. ఒంటి మీద నూలు ప్ో గు క్ూడా ఉండేదిక్గదు. బక్ు చిక్తు శగలాావశిసు మెై ఎముక్లక్ు చరమం అతిక్తంచినటట
ల
ఉండేద.ి క్ళళళ మాతరం అగిి గోళాలుగగ ప్రక్గశం తో ఉండేవి. సగవమి ర్గమా ఆమె గది ప్రక్ునే మర్ో గదిలో ఉండేవగడు ఆమె చరాలన్ని గమనించేవగడు. ఒక్ ర్ోజు
ర్గతిర ఆమె దేవగలయ్ానిక్త వెళ్ళనప్ుుడు చప్ుుడు చేయ్క్ుండా తానూ వెనక్ వెళ్ల ఆమె చేసేవన్ని చూశగడు. ర్గవదు ని హెచు ర్ించి బతత ం పటిు క్ొటిు తర్ిమేసింది
ఒక్ ర్ోజు. అయినా ఈయ్న మానలేదు అప్ుుడు ర్గమా క్ుని మారు పేరుతొ పిలిచింది ఆశురా ప్ో య్ాడు ఈ నిక్ నేం ఆయ్న గురువుక్ు తప్ు ఎవర్ిక్ీ
తలియ్దు. అప్ుుడు సగవమి ర్గమాను దగా ర తీసుక్ుని తొడడ పై క్ూర్ోు బటటుక్ొని”న్నసగధనలో క్ొనిి ఆటంక్గలు ఎదుర్ెైనా ముందుక్ే వెడతావు నా శ్రసు్లు
ఇసుతనాిను “అని ఆశ్రరవదించగగ ర్గమా క్ు సవరా ం లో తలిల ఒడిలో ఉనిటల నిపించింది. అరు ర్గతిర అంక్మమ శివగలులాగగ ఈ గుడిలో ఏం చేసత ునాివని ర్గమా
ఆమెను చనువుతో అడిగగడు. శక్తత ప్ూజ చేసత ునిటట
ల చపిుంది. ర్గతిర 12 నుంచి మయడువరక్ు నా దగా ర ఎవరునాి సహించలేను “అనిది అందుక్నే ఆ శక్తత
దేవగలయ్ానిక్త అరు ర్గతిర 12 నుంచి 2 వరక్ు మళ్ళళ 3 నుంచి నాలుగునిర వరక్ు ఎవరూ దర్ిశంచరు.సగవమి ర్గమా ఆమెను మాతృ గురువు “గగ మదర్ టీచర్
గగ భావించాడు. చాలా శక్తత సగమర్గుయలు ఉని చాలా ప్రశగంతం గగ ఉండేది. ఆమె ఏది చబ్బతే అది జర్ిగేది. ఆమె ర్గతిర ఏనాడు నిదర ప్ో యి ఎరుగదు తప్ో
భంగిమలో క్ూరుునే ఉండేది ర్గతరంతా. ఒక్ ర్ోజు సగవమిర్గమా “అమామ మీరు ప్డుక్ుని నిదరప్ో తే మీ మీక్గళళక్ు మాసేజ్ చేసత గను “అనాిడు ఆమె వెంటనే “నిదార
! అది నాక్ు ప్డదు. నేను జడతావనిక్త, బదు క్గనిక్త అతీతం. నేను నిదర లేని నిదర ప్ో తాను. దానిక్త ప్డుక్ోవగలి్న ప్ని లేదు యోగ నిదరలో ఆన౦ దించేవగర్ిక్త ప్ంది
నిదర ఎందుక్ు ?”అనిది. దీని అరుం ఏమిటి అని అడిగిత “ప్ందులు శక్తతక్త మించి తగతిని అరగటానిక్త గురక్ పడుతూ నిదరప్ో తాయి అవి అంతక్గలం ఎలా
నిదరప్ో తాయోనని ఆశురామేసత ుంది “అంటూ ని దార శగసగతరనిి చక్ుగగ వివర్ించింది.. అప్ుుడు మాండూక్ా ఉప్నిషత్ లోని మయడు నిదారవసత లు గురుతక్ు వచాుయి.
సగవమి ర్గమక్ు చివర్ిసగర్ిగగ సందేశమిసూ
త “ఈ భౌతిక్ తలిల బ్బ౦బానిక్త అతుక్ుు ప్ో క్ు. నేను విశవ మాతను. సర్గవంతర్గామిని న్న అంతర్గతమను తలుసుక్ో.
భయ్ం వీడు నే
ను న్నతో ఎప్ుుడూ ఉంటాను “అనగగనే ర్గమా క్ళళళ న్నళళతో సుళళళ తిర్ిగగయి
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ఉతత ర ప్రదేశ్ లోని దేవరబాబా వయ్సు్ 15౦ ఏళళళ అని అంటారు అప్ుటిక్ే. హిమాలయ్
ప్రవత గుహలలో ధాాన తప్సు్లు చేసత ూ అప్ుుడప్ుుడు తూరుు ఉతత ర ప్రదేశ్ క్ు వసగతడు
ప్రధమ ర్గషు ర ప్తి బాబయ ర్గజేందర ప్రసగద్ ఆయ్న ముఖా భక్ుతడు. తన చినితనం లో తండిర
బాబా దగా రక్ు తసుక్ు వెళాళడని అప్ుటిక్ే ఆయ్న చాలా ముసలివగడని ర్గజేందర ప్రసగద్
ర్గశగడు. ర్ిష్ీ క్ేష్ లో తాతాులిక్ పైన్స వుడ్ గుడిస లో ఉండేవగడు. ఒక్ోుసగర్ి చటటుక్తందే
ఉండి ప్ో యిేవగడు. చాలా నియ్మ నిషు లతో ప్వితరంగగ ఉండేవగడు ఎవర్ిన్న తాక్ నిచేువగడు
క్గదు. ఉతత ర భారత దేశమంతా దేవర బాబా శిషుాలే ఆయ్న క్తందిక్త దిగి వచాుడని తలిసేత
వేలాది మంది దరశనానిక్త వచేువగరు. గటిు ప్ో ల్లసు బందయ బసుత ప్రభుతవం చేసేది. క్ుంభ
మేళాలో ఆయ్నుి చూడటానిక్త విదేశగలనుంచి క్ూడా వేలాది భక్ుతలు వచేువగరు. ఆయ్న
ఆహారం ప్ళళళ క్ూరలు మాతరమె. “సంతోషమే గ ప్ు సంప్ద. నియ్మ నిబదు త జీవితానిక్త
అవసరం నూతన శగవస విధానాలు ప్గటిసేత ఆర్ోగాం బాగుంటటంది టక్తిక్ ఆఫ్ ఏజ్ ల స్ట్ నెస్ట్
ఈజ్ టక్తిక్ ఆఫ్ ప్గరణ య్ామ”అనిది ఆయ్న సిదు ాంతం పేరమెైక్ మయర్ితగగ దేవర బాబా ప్రసిదు ుడు

మనవి ---

మా మితయరలు శ్రీ మన
ై ని
ే గోపవల కృష్ణ గవరు (అలబ్ామా ) ననకు పవల్ బ్రంటన్ పుస్త కం '' in search of secret india ''

హ్న్త ్ విల్ లో

ఉనా వవరింటికి వెళ్లె నపుడు చద్వ మని ఇచనచరు. ఈ పుస్త కం గురించి ఎనోా ఏళ్ళళ గవ విననానే కవని ఇపపటి వరకు చద్వ లేద్ు. చదివి ఆశచరవయను భబతి కి
లోనెన
ై నను. అంద్ులో ననకు నచిచన విష్యాలను ఇ పపటికి ఆరు ఆరితకల్స గవ రవశవను. నేను ప ందిన ఆనంద్ం మీకూ అందించనలనే నన తపన మాతరమ ఇది.
దీనికి కవరకుల ైన మన
ై ని
ే వవరికి కృతజ్ా తలు.

7 గురువులక్ు గురువు -దేవీ సవరూపిణి ఆనందమయిా మా
ఆమె సనిిధే దైవ సనిిధి. ఆమె సమక్షం ఆనంద రసప్గలవితం. ఆమె వగక్ుు ప్ర్గవగక్ుు. ఆమె గురువులక్ు గురువు అని పించు క్ొని దవీ
ై సవరూపిణి

అయిన ఆనందమాయిా మాత. అసలు పేరు నిరమలా సుందర్ి. తూరుు బంగగల్ లో ఖొర్గ లో 1896లో ఏపిరల్ 30న సంప్రదాయ్ క్ుటటంబం లో జనిమంచింది.
ప్సి తనం లో నే ముసి ముసి నవువలతో ముంచేసేది. అందుక్ే “నవువేల తలిల “అని “సంతోష్ీ మా” అని పిలిచేవగరు. ప్ుటిున తర్గవత యిేడవనే లేదు, ప్రమ

ప్రశగంతం గగ ఉండేది. ఎప్ుుడూ సమాధి సిత తిలో ఉనిటట
ల క్నిపించేది. ప్రక్ురతి సౌందర్గానిక్త ప్రవశించేది. మాంసం చేప్లు తినేదిక్గదు. ప్రతి ప్ని అతి శరదుగగ
సంప్ూరణం గగ చేసేది

యోగుానిక్తచిు

ఆనందమయి

క్త

ప్దమయడవ

ఏట

భోలానాద

అనే

వివగహం చేశగరు. అనేక్ తాతాులిక్ ఉదయ ాగగలు చేసత ూ అనేక్ ఊరుల

తిర్ిగేవగడాయ్న. ఆయ్న బంధువులలోనూ ఈమె అణక్ువ, సంతోషం ఉని సీత ి గగ పేరు

తచుుక్ోంది.ప్దు నిమిదవ ఏట అసు గగరమానిక్త లో భరత తో క్గప్ుర్గనిక్త వెళ్ళంది. ఆమె తో

దాంప్తా సుఖానిక్త ప్రయ్తిిసేత భరత క్ు క్ర్ెంట్స ష్గక్ క్ొటిునటల యింది. ఇంక్గ వాక్తతతవం ర్గలేదని

సర్ి పటటుక్ునాిడు. ఆమె దవీ
ై సవరూప్ం అని గగరమసుతలు భావించారు. ప్ూజలో భజనలో

ఆమె యిటు సమాధి సిత తిక్త వెళళళది.

1916లో ఆర్ోగాం బాగుండక్ తలిదండురల దగా రక్ు వెళ్ళంది. ఆర్ోగాం క్ుదుటప్డిన

ర్ెండేళలక్ు మళ్ళళ భరత ను చేర్ింది. అంతక్ు ముందనిడూ వినని చదవని వేదం మంతారలు ఆమె

నోటి నుండి ఆశువుగగ వచేుసేవి. విని వగరందరూ ఆశురాం ఆనందం ప్ ందే వగరు. అతి

తేలిక్గగ హఠ యోగం చేసేది. అప్ుుడు ఆమెక్ు “నువేవ అన్ని. నువేవ శక్తతవి “అని అంతర్గవణి

విని పించింది. తాను ఈ అనంతశక్తతలో ఒక్ శక్లం అని భావన క్లిగింది. ఇదొ క్ శక్తత ప్రవగహం

గగ ఆమెక్ు సహక్ర్ించి ఎందర్ో ర్ోగగరసత ుల క్ు వరమెై సురశ చేతనే వగాధులను నయ్ం చేసింది.

నిరంతరం వేద మంతారలు నాలుక్చివర నుండి ప్లిక్ేవి.

1922 ఆగస్ట్ు మయడు న ఆంతరంగిక్ పేరరణ తో గురువు శిషుాడు తానే అయి బీజాక్షర్గలను అక్సగమతు
త గగ ప్లిక్తంది. ఆమె భరత క్ంటే తాను క్ొంత ఉతుృషు సిత తి

లో ఉనిటట
ల గరహించింది. అయిదు నెలల తర్గవత భరత క్ే మంతోరప్దేశం చేసి ప్రతాక్ష గురువే అయింది. అతనిి ర్ెండు గంటలు సమాధి సిత తిలో ఉండేటల ట చేసింది.

అప్ుుడు భరత భోలా నాద క్ు తాను ప్ూరణ బరహమ నార్గయ్ణుడినని, దైవగనిి అని ఎరుక్ క్లిగింది. అప్ుడు ఆయ్న లో “ఇంతక్ీ ఈమె ఎవరు ?”అనే జిజాఞస
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క్లిగింది. ఆమె లో దవీ
ై శక్ుతలు క్ేందీరక్ర్ించి ఉనాియ్ని గరహించాడు. ఆమె క్రమం గగ ఆహారం నిదరలక్ు దూరమవుతోంది. మా మయడేళళళ ప్ూర్లత మౌనం గగ
ఉండి ప్ో యింది. క్ుటటంబం ఢక్గు లోని ష్గభాగ్ గగర్ె్న్స్ క్ు మార్ింది. ఒక్ోుసగర్ి ప్నెిండు గంటలు సమాదిలోనే ఉండి ప్ో యిేది మా. ఆమె లో అదుాత మెైన
క్గంతి ప్ుంజం గోచర్ించేది. నిర్ివక్లు సమాధిలో ఉండిప్ో యిేది.

ఢక్గు దగా ర సిదు శ
ే వర్ిలో ఉని ప్ుర్గతన క్గళ్క్గ దేవగలయ్ానిక్త ఒక్ సగర్ి వెళ్ళంది. అక్ుడే చిని ఆశరమానిి ఏరురచుక్ొని ర్గతిరళళళ గడిపేది. 1924 -28వరక్ు

ఇక్ుడే మా ఉండి ప్ో యింది. అనుచరులేరుడా్రు. డజనుక్ు పైగగ చోటల ఆశరమాలేరురచారు. 1925 లో మౌనానిి వదిలి సంభాష్ించటం మొదలు పటిుంది. ఆమె
ను దర్ిశసేత దివగానుభయతి క్లుగుతుందనే అభిప్గరయ్ం బాగగ వగాపించింది. హిందూ ముసిల ం క్తరసయ్ను
ిత
ల క్ూడా అదే అనుభవగనిి ప్ ందేవగరు. క్గళ్ళ దేవిక్త నితా

ప్ూజాదిక్గలు చేయ్ాబో తు ప్ూలు తన శిరసు్నే ఉంచుక్ోవటం, అమమవగర్ిక్త ప్ూయ్ాలి్న చందనానిి తానే ప్ూసుక్ోవటం ప్రవశ సిత తి లో చేసేద.ి వేలాది

మంది చేర్ేవగరు. వగరూ అదే ప్రవశగనిి అనుభవించేవగరు. అందర్ి క్సగులు తనవిగగ భావించి తనలో ఆప్గదినుుక్ోనేది.అప్ుుడు అందరూ ఆమెను “ఆనంద

మయిా మా “.అని క్ీర్త ంి చటం ప్గరరంభించారు. ఆ పేర్ే సిత ర ప్డింది. భోలానాద్ ను” భాయిాజీ “ అని ఆప్గాయ్ం గగ పిలిచేవగరు. ప్గరరున గలతాలను ప్గరవశాం గగ
ప్గడి అందర్ిని భక్ీత లో ఓలలాడించటం మా ప్రతేాక్త. ఈ సమయ్ం లో ఆమె శర్లరం లో అనేక్ వింత మారుులు గోచర్ించేవి. భయమి మీద ప్డుక్ోనిప్ుుడు

శర్లరం విప్ర్లతమెైన ప్ డవు పర్ిగేది., లేక్ ప్ో తే అతి చినిదిగగ క్ుంచించుక్ునేది. ఇంక్ోసగర్ి రబిర్ బంతిలా గుండరం గగ అయిేాది. ఇవన్ని మేరప్ు వేగంతో

జర్ిగిప్ో యిేవి. మర్ోసగర్ి మధాాహిం నుండి సగయ్ం సంధా వరక్ూ విప్ర్లతం గగ ఏడుసూ
త క్ూరుునేది.. సిదు శ
ే వర్ిలో ఒక్సగర్ి ఆమె శర్లరం ఉనిటటుండి సంక్ోచించి
క్షణాలోల అదృశామెై,చీరలో ఒక్ చిని ముక్ు మాతరమె మిగిలిుంది. అంతే వేగం తో య్దారు సిత తి ప్ ందింది.

1924 లో ఆహారం తీసుక్ొనే శక్తతనే క్ోలోుయింది. ఒక్ భక్ుతర్గలే తినిపించేది. అనేక్ గంటలు ర్ోజులు ఉప్వగసం ఉండేది ఆరు నెలలు ర్ోజుక్ు ఆరుగింజలు

మాతరమె తినిది. చటటునుండి ర్గలిన ప్ండల ను ఒక్టో ర్ెండయ తినేది. ఎనిమిది నెలలు మధాాహిం ర్గతిర మయడేసి ముదు లు మాతరమే తినేది. అయిదు నెలలు
వగర్గనిక్త ర్ెండు సగర్ేల అనిం ముదు లు తినేది. డాక్ుర్ శశగంక్ మోహన ముఖయప్గధాాయ్ ఆయ్న క్ూతురు ఖుక్తి మాతక్ు శిషుాల ై ఆనత రంగిక్ుల ైనారు. గురుపిరయ్

దేవిగగ మార్ిన ఖుక్తి మా పై ప్దిహేడు గరంధాలను బంగగల్ల భాషలో, ప్ందొ మిమది గరంధాలను హిందీ లో ర్గసి ఆనందమాయిా మా ల్లలా విభయతిని ప్రప్ంచానిక్త

చాటింది. 1950 లో శిషుాలు “శ్రర శ్రర ఆనందమయిా సంఘం “ఏరురచారు. మా ప్రాటనలు జరుప్ుతూ వేదాంత విషయ్ాలను బో ధించేది. 1926 లో ఉతత ర, మధా

భారతానింతా తిర్ిగి జాఞన బో ధ చేసింది. 1927 లో క్గశ్ర ప్రయ్ాగ రుష్ీక్ేష్ మొదల ైన ప్ుణాక్షేతర సందరశనం శిషుాలతో సహా చేసంి ది. ఉతత ర ప్రదేశ్ లో వింధాాచలం
లో ఒక్ ఆశరమానిి సగతపించింది. వగరణాసి లో మహా మహో ప్గధాాయ్ గోపీ నాద క్విర్గజ్ ను క్లిసింది. ఆయ్న వెంటనే శిషా ప్రమాణువెైనాడు. ఆమేలో భగవత్
పేరరణ క్లిగింది. దీనిి “ఖేయ్ాల “అనాిరు. ఆమె 36వ ప్ుటిున ర్ోజు వేడుక్లను ఇరవెై ఒక్ుర్ోజులు ఘనం గగ నిరవహించారు భార్గా భరత లు డేహాు డూన్స చేర్ి
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క్ొనిి ర్ోజులునాిరు. 1934 లో సిమల ా క్ు వెళళగగ ర్గజు దుర్గా సింగ్ శిషుాడైనాడు అక్ుడ ఆనందమాయిా సంఘానిి సగతపించారు. నెహు ు భారా క్మలా నెహు ు

మా ను దర్ిశంచి అనుభయతి చందింది. 1936 లో ప్ురుష సహక్గరం లేక్ుండా ఉతత రభారత సందరశనం చేసింది. టిబట్స లోని శివ ధామం క్ెైలాస శిఖర్గనిి
సందర్ిశంచింది

1938 మే నెల ఏడవతేది మా భరత భోలా నాద క్ు మసూచిక్ం సో క్త చని ప్ో య్ాడు. అమమ శక్తత ప్రభావగనిక్త అందరూ లోనయ్ాారు. పదు వగళళను అమామ

నానాి అని పిలలలను బ్బడ్ లార్గ సేిహితులార్గ అన్న సంబో ధించేది. ఆసేులి
ర య్ాక్ు చందిన ప్ుుముఖుడొ క్డు వచిు అమమ ప్రభావం చూసి అంతే వగసి అయ్ాాడు.

“అంతా ఆయ్నదే న్నది నాదీ ఏమీలేదు “అని అందర్ిక్ీ చపేుది మా. “విచారం వదుు సంతోషం గగ ఉండండి “అని బో ధించేది. జీవితానిి దైవ ల్లల గగ భావించేది.
1974 ఆగస్ట్ు 27న మా మహాసమాధి చందింది. ప్రమ హంస యోగగ నంద మా జీవిత చర్ిత”ర ఒక్ యోగి ఆతమ క్ద “పేర ర్గశగరు వగరణాసి లో పేదలక్ు ఉచిత
వెైదా సేవ లనిు ంచటా నిక్త ఒక్ హాసిుటల్ ను నిర్ిమంచారు విదాా సంసు లను ఏరురచి ఉచిత విదా బో ధిసత ునాిరు. మధా ప్రదశ్
ే లో ఓంక్గర్ేశవర్ దగా ర టైి బల్్

క్ోసం ఒక్ ఉచిత విదాాక్ెను ార నిి ఏరురచి వగర్ి సరవతొముఖాభి వృదిుక్త క్ృష్ి చేసత ునాిరు ఇలా మాపేరఎనోి సే వగక్గరాక్రమలను అందిసత ూ ప్రజా ప్ుర్ోగతిక్త
తోడుడుతునాిరు

“మీ బాధలూ విచార్గలు నాక్ు తలుసు. ఒక్ే ఒక్ ఆతమ ఉంది నువువ నేను ఆ ఆతామ లమే.మీర్ేవవర్ో నేనూ మీ లాంటి దానినే. ఒక్ే ఒక్ చిదానందం యొక్ు
రూప్గలే మీరూ నేనూ. ఈ చిని పిలల ఎప్ుుడూ మీతోనే ఉంటటంది. “అని మా బో ధనలో సగర్గంశం. మా పై దాదాప్ు ఇరవెై ప్ుసత క్గలు వెలువడి ఆమె భావ
వగాపిత క్త తోడుడా్యి.
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మహాతామగగంధీ
1 సగటట తలివి తేటలగగంధీ మహాతుమడయ్ాాడు

ఆధారం –శ్రర మెైనని
ే వగరుప్ంపిన డా. ఎస్ట్. యిన్స. దాతేా. సంక్లనం చేసిన “ర్లదని
ి ుంగ్ మహాతామ గగంధి “
మెటిరక్ులేషన్స ప్ర్లక్షలో గగంధీ గగర్ి మారుు ల నోి తలిసేత నోర్ెళళ బడతాం. అయ్ాగగర్ిక్త వచిున మారుులు 625 క్ు 247 1/4. మాతరమే. అంటే 39.6 శగతమే.
అంటే గురూగగరు అతత సరు మారుులతోనే 18 87 బాంబే య్యని వర్ి్టీ ప్ర్లక్ష ప్గసయ్ాాడు. ఆయ్న ఉతీత రిత భావనగర్ లోని శగామలదాస్ట్ క్గలేజి దృష్ిులో”
తపిునటేల “ల క్ు. లా చదవటానిక్త లండన్స వెళళటానిక్త ఆర్ిుక్ సగయ్ం క్ోసం ప్ో ర్ బందర్ లోని బ్బరటిష్ అడిమనిసేుర టర్ మిసు ర్ ఫరడర్ిక్ లేల్ల తో ప్ర్నల్ ఇంటరువయక్ు
వెళాళడు. ఆయ్న అడిగిన ప్రశిలక్ు సర్ెైన సమాధానాలు చపిు సంతృపిత ప్రచలేక్ తలల మొహం వేశగడు. క్నుక్ ప్రభుతవ సగయ్ం హుళక్తు అయింది. అయితే
అనిగగరు లక్షమమదాస్ట్ చాలా ఎక్ుువ వడమ్ క్త అప్ుు తచిు సగవములోర్ిని లండన్స వోడ ఎక్తుంచి ప్ంప్గడు. బాక్ీ తీరుటానిక్త ఆయ్న నడి్ విర్ిగిందనుక్ోండి. లండన్స
మెటిరక్ులేషన్స ప్ర్లక్ష ర్ెండయ ప్రయ్తిం లో మాతరమే ప్గసయ్ాాడు. తన సీవయ్ చర్ితల
ర ో తాను లండన్స లింక్న్స్ ఇన్స లో ర్ెగుాలేషన్స డినిర్ లక్ు వెళల ళవగడినని,
చాలా క్సు ప్డి ఇంగగలండ్ క్గమన్స లామొదల ైన నిరణయించిన గరంధాలను చదివి, లాప్ర్లక్ష ర్గసి 18 91 జూన్స 10 న బార్ క్ు ఆహావని౦ప్బడా్నని ర్గసుక్ునాిడు.
ఏదయ ప్ర్లక్ష మిణిక్త లాయ్ర్ అయ్ాాడు అంటే వక్ీలు వృతిత లో ర్గబడి లాక్ేతవం దాక్ు క్ొముమ అయి నిర్గశ ప్రచింది. ఇది క్లిస చేుదిక్గదని వదిలేసి, అసల ైన
లక్షాం భారత దేశ సగవతంతరయం గగ ముందుక్ు క్దిలాడు. క్నుక్ విదా, వృతిత లలో ఆయ్నవి సగటట తలివి తేటలే. ఈ విషయ్ం ఆయ్నే సవయ్ంగగ చప్ుుక్ొనాిడు.
“నేను సగటట తలివి తేటలమనిష్ిని సగటట శక్తత సగమర్గుయలుని వగడిని. మేధావిని అసలేక్గను. బుదిు పరగటానిక్త ఒక్ హదుు ఉంటటంది. క్గని మనసు పరగటానిక్త
హదుు ఉండదుక్దా “ “అనాిడు. దక్షిణాఫిరక్గ జెైలు లో ఇండియ్ా

జెైళల లో ఆయ్న ప్ుసత క్గలను విప్ర్లతంగగ అధాయ్నం చేసి జెైలు జీవితానిి సగరుక్ం

చేసుక్ొనాిడు. ఆయ్న చదివిన వగటిలో భారతీయ్ మత ఇతిహాసగలేక్గక్ భగవదీా త, ఉప్నిషత్ లు, మహాభారతం బైబ్బల్ క్ొర్గన్స, లను క్ూడా చదివగడు. పేల టో,
క్గర్ెల ల్, రసిున్స,విలియ్ం జేమ్్, గిబిన్స, ఆడం సిమత్, గోథే బక్తల్, ల క్తు, జేడు స్ట్
ే , ష్గ, వెల్్ క్తపంగ్,
ిల
మార్ు్ మొదల ైన ప్రప్ంచ ప్రసిదు రచయితల గరంథాలన్ని
అవలోడనం చేసుక్ొని అరుం చేసుక్ునాిడు. ఆయ్నపై గ ప్ు ప్రభావం చూపినవగర్ిలో హెనిర డేవిడ్ థయ ర్ో, రసిున్స, టాల్ సగుయ్ లు. “బహుళ ప్రజల బహుళ
సంతోషం “ఆయ్న క్ోరుక్ునాిడు. అదేసర్ోవదయ్ం. ఆయ్న “సర్ోవదయ్ం “క్ు ప్ూర్ితగగ అంక్తతమెై ప్ని చేశగడు. ఆయ్నది అసలు సిసల ైన సవంత మనసు.
క్గని ఆయ్న ర్గయ్ని విషయ్ం, వదిలిపటిున సగంఘిక్ సమసా లేనే లేవు. అంత విసత ృతంగగ రచనలు చేశగడు.గగంధీ రచనాసరవసవం 90 సంప్ుటాలలో ఉంది
అంటే ఆయ్న రచనా సగమరుయమేమిటో అరుమవుతుంది. ప్రప్ంచ వగాప్త ంగగ దాదాప్ు అనిిభాషలోలక్త అనువగదం చంది ప్రప్ంచ ప్రజలనాక్ర్ిషంచాయి. మోస్ట్ు
ప్గప్ుాలర్ ర్ెైటర్ అయ్ాాడు గగంధీజీ.

“నేను విదాా సంబంధ రచనలపై పైక్త ర్గలేదు. క్తరయ్ా శ్రలత నా క్షేతరం
“అనాిడు మహాతుమడు. మర్ోమహాతుమడు బాప్ూ ర్గవు ఫూలే క్ూడా
ఇదే మాట చప్గుడని మనక్ు తలుసు. ఆయ్నది విసత ృతమెైన క్రమ
క్షేతరం. అందుక్ే ప్రప్ంచ ప్రజల న్నర్గజనాల౦దుక్ొనాిడు బాప్ు.
అమెర్క్
ి గ ర్గయ్బార్ి చసు ర్ బౌల్్ “ఈభయమిమీద ప్రతిమనిష్ి గగంధీ
ప్రభావగనిక్త లోనెైనవగర్ే “అనాిడు. అందుక్ే ఐన్స సీున్స “ఇలాంటి మనిష్ి
భయమిమీద ప్ుటాుడంటే భవిషత్ తర్గలవగరు నమమర్ేమో “అనాిడు.
గగంధీని

అజాత

శతురవు

అని

క్ొందరంటారు.

ఆయ్నది

విజయ్వంతమెైన రహదార్ి అన్న అంటారు. ఒక్ుమాట మాతరం నిజం.
ఈ భయ ప్రప్ంచం మీద ఏ అధిక్గరం లేక్ుండా, ప్రజలచేత అతాంతం గగ
పేరమి౦ప్బడినవగడు, విమరశలు ఎదుర్ ునివగడు, తన దేశ ప్రజలలో
ఒక్ వరా ం వగర్ి అలక్షాం, దేవష్గలక్ు గుర్ెన
ై వగడు గగంధీ మహాతుమడు
తప్ు వేర్ెవరూ లేనేలేరు అనిది అక్షర సతాం. జాతాహంక్గర్గనిక్త
వాతిర్ేక్ంగగ గగంధీ శగంతియ్ుత అహింసగ

ప్ో ర్గట౦ చేసినందుక్ు

బ్బరటిష్ ప్రభుతవం ఆయ్నుి పేరమించ లేక్ప్ో వచుు దేవష్ించింది క్ూడా.
దక్షిణాఫిరక్గలో గగంధీ విర్ోధి జనరల్ సమట్స్ “ఆసియ్ా క్గన్ర్” తన దేశ
ర్గజక్ీయ్ శర్లరం లో నిరూమలించాలి “అనాిడు గగంధీని అనాాప్దేశంగగ,
ఒక్ోు సగర్ి సూటిగగక్ూడా. బ్బరటిష్ ప్రధాని చర్ిుల్ మహాతుమని “ దిగంబర ఫక్ీర్ “అని, ఆయ్న ఆ౦ దయ ళనక్రమెైన,భయ్ంక్రమెైన చీదరప్ుటిు౦చేమనిష్ి”అని
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చీదర్ించాడు అవహేళన చేశగడు. ఇంక్ోఆక్ు ఎక్ుువ చదివిన లార్్
వేవెల్ 1946 లో తన జరిల్ లో “గగంధీ పైక్త క్నిపించినంత
మంచివగడు క్గదు. చాలా చురుక్ు నివగడేక్గని, మొండి ప్టటుదల,
ర్ెండు నాలుక్ల ధయ రణి, సింగిల్ మెైండడ్ ర్గజక్ీయ్నాయ్క్ుడు “
“అని ర్గశగడు.

విదేశగలలో

ఏమిటి

మనదేశం

లోనూ

మహాతుమని

వాతిర్ేక్తంచినవగరు చాలామందే ఉనాిరు. మహాతుమని హింద్
సవర్గజ్ అంటే హో మ్ రూల్ ను ఆయ్న ర్గజక్ీయ్ గురువు గోఖలే
తిరసుర్ించాడు.

అప్ుుడు

గగంధీక్త

నమమక్ంగగ

ఆసర్గగగ

నిలబడింది సర్గుర్ ప్టేల్ జవహర్ లాల్ నెహు ు. ఆహారప్ు
అలవగటట
ల , సక్్, ఆధునిక్ మందులు, క్ుటటంబ నియ్ంతరణ, బేసిక్
విదా, తనభారాను క్ూ
ర రంగగ చూడటం వంటి వగటిపై గగంధీపై చాలా
విమరశలునాియి. చాందసవగదులు ఆయ్న హర్ిజనోదురణను,
సక్ుాలర్

ర్గజక్ీయ్ాలను

ప్ూర్ితగగ

వాతిర్ేక్తంచారు.జాతీయ్వగదులు హింస దౌరీనాం తోనేసవర్గజాం
సగధించాలనాిరు. చాలాక్గలం “ప్గక్తసత గన్స ఇసగలం క్ు వాతిర్ేక్త “అని
గగంధీ చపేువగడు. జినాి దివజాతి సిదు ాంతానిి గగంధీ క్గదనాిడు.
ఒక్ోు సమయ్ం లో సగవతంతరయ ప్ో ర్గటం లో గగంధీ ప్గతరక్ు
విమరశలు

క్ూడా

వచాుయి.

ఇవన్ని

ఆయ్నుి

క్ొంచం

చేయ్టానిక్త క్త౦చప్రచటానిక్త వచిునవే అని చర్ితరక్గరులనాిరు.
ఇటీవలిక్గలం లో క్గన్నష ర్గం,
గగంధీని

తక్ుువ

చేసి

మాయ్ావతి మొదల ైనవగళళళ
మాటాలడారు

దళ్తులను

ప్టిుంచుక్ోలేదనాిరు. ఎవర్ేమనాి క్ోటాలది సగమానా భారత ప్రజల
తరఫున ప్ో ర్గడి వగర్ి సగంఘిక్ ఆర్ిుక్ ఉనితిక్త, సేవచుక్ు క్ృష్ి
చేసింది గగంధీ మాతరమే అనిది తిరుగు లేని సతాం.

ఆయ్న

ఖచిుతతావనిక్త ప్గరదానామిచాుడు. “నేను మానవమాతురడిని
మహాతుమడినిక్గదు.నేను సతా శోధక్ుడిని. వినయ్మే నాక్ు
ఆభరణం. సతాానేవష్ిక్త తన హదుులు తలుసు. చేసిన తప్ుులు
తలుసగతయి తప్ుు చేశగనని చప్ుటానిక్త నేనేమాతరం సంక్ోచించను”
అనాిడు. “ గగంధీ సల్ు మేడ్ మాన్స “. సమసగా ప్ర్ిష్గుర్గలక్ు
ఒక్ర్ితో

ఒక్రు

చర్ిుంచుక్ోవటం

తప్ుని

సర్ి.

తనను

విమర్ిశంచేవగర్ితో ఆయ్న విభే దించలేదు తనవగదన వగర్ిక్త
నచేుటట
ల చేసేవగడు. ఒక్వేళ తాను ఆలోచించింది సర్ెైనదిక్గదని
వగరు నిరూపిసేత తప్ుక్ ప్ధ్ు తి మారుుక్ోనేవగడు అడీ స్ట్ు మెంటాలిటి
ఉనివగడు. 1942 ఆగస్ట్ు 8 క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామ తీర్గమనానిక్త
వాతిర్ేక్ంగగ ఓటట వేసిన 13 మంది క్మయానిస్ట్ు సభుాలను ఆయ్న
తూలనాడలేదు. పైపచుు నిశుయ్ం పై వగర్ి క్ుని ధైర్గానిి
దానిి

ప్రక్టించిన

తీరును,

అభినందించాడు

ఇలాంటివి

మహాతుమని జీవితం లో క్ోక్ొలల లు
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చర్ితర విశవ మానవ గురువు. సగమానుాని విషయ్ాలు, అతని జయ్ాప్జయ్ాలు సగధనాలు అన్ని ర్ిక్గర్్ చేసత ుంది చర్ితర. పైన చప్ుుక్ునిటట
ల గగ సగమానా
తలివితేటలునిప్ుటిక్ీ, గగంధీ మానుాడయ్ాాడు. మహాతుమడయ్ాాడు., క్గరణం ఆయ్న ర్గజక్ీయ్,నెైతిక్, అహింసగ సిదు ాంతాలే. బాధిత ప్రజలక్గయ్న “
మెస్య్ాా “అయ్ాాడు. క్నుక్నే దేశ, విదేశగలలో చర్ితర ప్రసిదు ుడయ్ాాడు. 1948 జనవర్ి 30 శుక్రవగరం సగయ్ంతరం గగంధీ హతా చేయ్బడితే య్ావత్ ప్రప్ంచం
క్న్నిరుమున్నిరుగగ విలపించింది. ఆయ్న విశవమానవుడు. శగంతి అహింస పేరమ ల ప్రవక్త . ఆయ్న దారుణ హతాను ప్రప్ంచ ప్రజలు జీర్ిణంచుక్ోలేక్ప్ో య్ారు.
ప్రసిదు అమెర్ిక్గ నవలా రచయితిర పరల్ ఎస్ట్ బక్ “ఇది మర్ క్ క్ూ
ర సిఫక్
ి ే్షన్స”అనిది. ఆసగయ్ంతరమే భారత తొలిప్రధాని నెహు ు “మన జాతిపిత మయర్లతభవించిన
సతా సవరూప్ం మాహాతామ గగంధీ అమరులయ్ాారు. అయ్న సతామార్గానిిచూపి మన తప్ుులను మనిించి, ఈ ప్ుర్గతనభారత దీశగనిక్త సేవచాు
సగవతంతారయలు సగధించి ఇచాురు “అని క్న్నిటితో రుదు క్ంఠం తో విప్పిసత ూ అనాిడు. అమెర్క్
ి గ సక్ెరటర్ి ఆఫ్ సేుట్స జనరల్ సి.మారషల్ “సరవ మానవ జాతి
అంతర్గతమ “ను క్ోలాుయ్ాం అనాిడు. ఇవన్ని సతాాతి సతామెైనవే. సందేహమే లేదు. దేశ దేశగల సీత ప్
ి ురుషులందరూ తామేం క్ోలోుయ్ామో తలుసుక్ొని
దుఖించారు. గగంధీ చర్ితర ర్గసిన లూయిా ఫిషర్ చపిున దానిిబటిు మహాతుమని హతా వగరత విని క్ొదిు సేప్టిక్ే భారత అధిక్గరులక్ు విదేశగలనుండి 3,4
41 సందేశగలు అందాయ్ట. ప్ంపినవగర్ిలో ప్ో ప్ ప్య్స్ట్, దల ైలామా, క్గ౦టర్ బర్ల ఆర్ిుబ్బషప్, బ్బరటన్స ర్గజు,, పరసిడంట్స టూ
ర మన్స, లండన్స చీఫ్ రబీ, చాంగ్
క్ెై ష్ేక్, ఫగరన్స్ పరసిడంట్స, రష్గా నుంచి తప్ుఅనిి దేశగల ముఖా ర్గజక్ీయ్నాయ్క్ులు ప్దవులలో ఉనివగరు ఉనాిరు.ఫరంచ్ట సో షలిస్ట్ు లియ్ాన్స బులం ప్రప్ంచ
వగాప్త ంగగ క్ోటాలది ప్రజలు గగంధీ హతాపై సుందించిన తీరును ర్ిక్గర్్ చేసి “నేనెప్ుుడూ గగంధీని చూడనే లేదు. క్గని నా సవంత బంధువు చనిప్ో యిన
దుఖం అనుభవించాను. ప్రప్ంచం దుఃఖ సగగరం లో మునిగి ప్ో యింది. బాప్ు మహాతుమడు. అసగధారణ వాక్తత. మన్నష్ి “అని ర్గశగడు. ఇండియ్ా సో షలిస్ట్ు
నాయ్క్ుడు మధూ లిమాయిే గగంధీ దురమరణానిక్త య్యరప్ సగమానా ప్రజలు ఎలా క్ృంగిప్ో య్ర్ో ప్రతాక్ష సగక్షిగగతన “ఎ డమరం ష్గటర్్ ”లో

వివర్ించాడు.

గగంధీతో మౌలిక్ భేదాలుని అంబేదుర్ గగంధీ హతాక్ు ష్గక్య్ాాడు.”శగంతిదూత ఆహి౦సగమయర్ిత క్త ఇంతటి దారుణ హి౦సగమరణమా?”అని క్గబో యిే భారా
డా సబ్బతా క్బీర్ క్ు ర్గసిన లేఖలో తలియ్ జేశగడు. గగంధీని “సిుత ప్రజఞ క్రమ యోగి “అని ఐక్ార్గజా సమితిలో బ్బరటిష్ ప్రతినిధి ఫిలిప్ నోయిల్ బేక్ర్ అభివర్ిణసత ూ
“అతా౦త బీదలక్ు గగంధీ గ ప్ు మితురడు. అయినా ఏక్గక్త. ఇప్ుుడు క్నుమరుగయ్ాాడు. ఆయ్న ఆశించిన విషయ్ాలు ఇంక్గ అమలులోక్త ర్గవగలి ““అనాిడు.
క్నుక్ గగంధీ సమరణ ఔచితామెైనదే నేడుక్ూడా. ఎలాగో చూదాుం.
జీవిత మయల సూతారల విషయ్ం లో మహాతుమడు ఎనిడూ ర్గజీ ప్డలేదు. ఈనాటి ఇండియ్ా క్ే క్గదు య్ావత్ ప్రప్ంచానిక్ీ ఆయ్న చపిున మయలసూతారలు
శిర్ో దార్గాలే. ప్రప్ంచం లో మొటు మొదటిసగర్ిగగ అణచి వేతక్ు, హక్ుుల హరణక్ు వాతిర్ేక్ంగగ అహింసగ య్ుత విప్ల వం ప్రయోగించాడు. ఇందులో ర్గజక్ీయ్
సగంఘిక్ ఆర్ిుక్ సగంసుృతిక్ విషయ్ాలలో సగమానుాలక్ు జర్ిగిన అనాాయ్ాలు, దౌరీనాాలపై తిరుగుబాటట ఉనిది. వీటి సగధనక్ు సతాాగర హ ఆయ్ుధానిి
ప్రయోగించాడు. “అణచేవగడు అణగ దొర క్ుబడే వగడుఒక్ర్ితో ఒక్రు సహక్గరం తో మెలిగితే అణచి వేత ఉండదు “అని ప్రబో ధించాడు. అది ప్ూర్ిత సతాం. ఇదిప్గటిసేత
సగునిక్ వాక్తతగత, ప్గరంతీయ్, దేశ్రయ్ అంతర్గీతీయ్ సగుయిలలో మానవ సమయహాలక్ు సుఖ శగంతులు లభిసగతయి “అనాిడు. “సహాయ్ నిర్గక్రణ అతి సగమానా
ప్రజలలో గౌరవ, అధిక్గర్గలక్ోసం మేలొులప్టమే. దీనిక్త వగర్ిని సమాయ్తత ం చేయ్టానిక్త వగర్ిలో ర్గక్షస శక్తత పై భయ్ం ప్ో గ టు టం ఒక్ుటే మారా ం. అది వగర్ి
అంతర్గతమను మేలొునేటల ట చేసి తమ క్రతవగానిి నెరవేర్ేుటట
ల చేసత గయి. నేను చేసింది ఈ చినిప్నిమాతరమే. వగరు జాగృత సిుతి ప్ ందితే సగధించలేనిది ఏదీ
ఉండదు. సహక్గరం ఒక్ విధి. సహాయ్ నిర్గక్రణ క్ూడా డూాటీ తో సమానమే. “అని వివర్ించాడు. తప్ుు చేసే ప్రభుతావన్ని, విదాాలయ్ాలను, వగణిజా
వగాప్గర మత ర్గజక్ీయ్ సంసు లను, ఫగక్ుర్లలను, చివర్ిక్త వాక్ుతలను, సంఘాన్ని క్ుటటంబాలను, క్ూడా తప్ుు తలుసుక్ోనేటల ట చేసి, సర్ెైన మారా ం లో పటిు
ప్రజయప్క్గరంగగ ప్నులు చేయి౦చటమే సతాాగరహముఖా లక్షణం అంటాడు గగంధీజీ.
ప్రజా సగవమాక్ంటక్ుల, దయ పీడమ దారల , ర్గజక్ీయ్ నేరగగళళ హక్ుులను క్గలర్గసే వగరల క్బంధ హసగతలలో నలిగినప్ుుడు భారతీయ్ సగమానా ప్రజాన్నయ్ం
నిరాయ్ంగగ శగంతియ్ుతంగగ గగంధీగగర్ి విధానాలనే అమలు చేసి తమ క్ోర్ిక్లు సగధించుక్ొంటటని చర్ితర మనం చూసూ
త నే ఉనాిం.,
గగంధీ గగర్ి అహింసగ సిదు ాంతం ఇండియ్ాక్ే క్గదు ప్రప్ంచ దేశగనిిటిక్ీ వర్ిత౦ చేదే. మానవగళ్క్త విప్ర్లత శతురవుల ైన అసూయ్, భయ్ాలను జయించిన శగంతి
వీరుడు గగంధీ. అసూయ్ పిర్ిక్తతనం అనాిడు. బ్బరటిష్ దౌరీనార్గజామంటే,క్గలన్న దౌసు య మంటే ఉని భయ్ానిిక్ూక్టి వేరళళతో సహా ప్రజల మనసులనుండి
తొలగించాడు. భారత సగవతంతారయనిక్త ఆయ్న ఇచిున మర్ో మంతరం “అభయ్ం “అంటే భయ్ర్గహితాం. ఆహిస, పిర్ిక్త తనం వాతిర్ేక్ ప్దాలు. అహింస అతాంత
గ ప్ు సుగుణం, పిర్క్
ి తతనం అతాంత దురుాణం. అహింస పేమ
ర నుంచి ఉదావిసుతంది. పిర్ిక్తతనం దేవషం నుంచి జనిసుతంది. సవచుమెైన అహింస నిరుతా్హప్రచి
అవిన్నతి ప్నులను చేయించదు. క్గని పిర్క్
ి త తనం అదే చేయిసుతంది. ఈ ర్ెండిటిక్ీ హసిత మశగక్గంతర భేదం ఉందని సుషు ంగగ చప్గుడు గగంధి.
గగంధీగగర్ి అహింసగ య్ుత సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామం దేశం లో ఉదు ృతంగగ దూసుక్ొసుతని ఉగరవగదానిి క్గండంతో సహా నర్ిక్ేయ్టానిక్ే. ఏరూప్ం లో ఉనాి
టరరర్ిజం దురుాణమే భయ్ానక్మే.. ప్ర్గయి ప్గలన వాతిర్ేక్ విషయ్ం తో సహా. అంతా ఫలం ఎంత ఉదాతత మెైన అవసరమో, దానిి సగధించే మార్గాలు క్ూడా
అంతే ఉదాతత ంగగ ఉండటం అవసరం. ఇవగళ సమక్గల్లన ప్రప్ంచం లో టరరర్ిజం శగప్ం, అశగంతి. ప్రజలు భయ్ భీభతా్లమధా బతుక్ుతునాిరు. సగవతంతరయ
భారత దేశం లో ప్రముఖ వాక్ుతల దగా రనుంచి సగమానా ర్గజక్ీయ్ నాయ్క్ుడి వరక్ు ప్రభుతవ ప్ో ల్లసు సంరక్షణలో బందీల ై బతక్టం సిగా ు చేటట గగ ఉంది.
ఇందుక్ేనా మనం సేవచా సగవతంతరయం సగధించింది ?గగంధీ చపిున, గురుదేవ్ టాగయర్ ర్గసిన ”వేర్ ది మెైండ్ ఈజ్ వితౌట్స ఫియ్ర్ “గలతా౦జలి ప్గఠం ఏమెైప్ో యింది
? భయ్ం మధా గడిపే జీవితమా మనం క్ోరుక్ునిది ?”భయ్ర్గహితాముని సవరా ం లోక్త దేవగ! నా దేశగనిిమేలొులుప్ు “అని ప్గరర్ిుంచింది అంతా శుషు
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వేదాంతమెై ప్ో యిందా ?క్నుక్ ఈ హింసగ, భీభతా్ల మధా గడుప్ుతుని వగర్ిక్త తరుణోప్గయ్ం గగంధీ అహింస సిదు ాంతం మాతరమే. అదే సరవశేరసు మారా ం
అందర్ిక్ీ.
నేడు ప్రప్ంచ ర్గజక్ీయ్ం అంతా “ప్రయోజనక్ర సిదు ాంతం “,ఆవశాక్త లపైనే నడుసోత ంది. ఇది మర్ల దిగజార్ి “మాక్తవిల్లల విధానం “అమల ై, ర్గజక్ీయ్ం లో
ఏదైనా ర్ెైట,ే చలుల బాటట అవుతుంది అనే సిుతిలోక్త వసేత డేంజర్ గంటలు మోగినటేల . ఇది నేర ప్రవృతిత క్త ర్గచబాట వేసత ుంది. మనదేశం లో ర్గజక్ీయ్ం లో చాలాభాగం
మతోనామదశక్ుతల గుపిుటలో చిక్ుుక్ు ప్ో యింది. అందుక్ే మహాతుమడు బహిరంగ విలువలుని ర్గజక్ీయ్ం క్గవగలని వగ౦ఛించాడు. దానిక్ే మదు తు ప్లిక్గడు..
“సతామే దైవం “అనాిడు. మానవ క్తరయ్ా శూనామెైన దేది మతంగగ ఆయ్న భావించలేదు. మతం అంటే పిడివగదం, అంధ విశగవసం క్గదు. అది “జీవన
విధానం “అనాిడు. సగమానా మానవ ప్రయోజనాలక్ు ప్గరధానాం ఇవవనిది మతమే క్గదనాిడు “నా మతం సతాాహింసలపై ఆధార ప్డింది. సతామే నా దైవం.
అహింస దానిి ప్ ందటానిక్త సగధనామారా ం “అని విసుషు ంగగ వివర్ించాడు. 1927 లో “ప్రప్ంచం లోమతాలన్ని అనేక్ విషయ్ాలలో విభేదించినా, అందరు ఏక్గలరవం
గగ సతాం ఒక్ుటే శగశవతం అనాిరు.హేతువుక్ు నిలబడని, నెైతిక్త లేని మత మయఢ విశగవసగలను నేను నమమను. ప్రజల య్దారు జీవన విధానానిి
ప్టిుంచుక్ోని, వగర్ిక్త సహాయ్ప్డనిది మతమే క్గదు. అసహనం హింసక్ు మర్ో రూప్ం. అది అసలు ప్రజాసగవమా అభి వృదిుక్త, భావనక్ు అవర్ోధం “అని చప్గుడు.
హిందువు క్గక్ప్ తే గగంధీ శూనామే. హిందువుల నెైతిక్ ప్రప్ంచానిి నిరవచిసూ
త గగంధీ దాని సౌందరాం అంతా అనిిటిన్న ఆహావనించి క్లుప్ుక్ోవటం తనది
చేసుక్ోవటం లోనే ఉంది అనాిడు. ఇతర మతాలలో ఉని విషయ్ం హిందూ మతం లో తప్ుక్ ఉంటటంది. ఇందులో లేనిదాని క్ోసం వెంప్ర లాడటం వివేక్౦
క్గదు. భినిభావగలు, నమమక్గలు, మత విశగవసగలుని భారత్ దేశ ప్రజలను ఏక్ తాటిపై నడిపించి౦ది ఆయ్న విశగల భావగలే. అనాదినుంచి ఉని “భినితవం
లో ఏక్తవం” ఇప్ుుడు సగధించి చూపి, దాని శక్తత ఏమిటో బ్బరటిష్ ప్గలక్ులక్ు రుచి చూపించాడు. హిందూ మతంలోని ఉదారతను ఆయ్న చక్ుగగ వినియోగించి
అందర్ిక్త చేరువయ్ాాడు లక్షాసగధనక్ు ఇది బాగగ తోడు డిందిదిక్ూడా. మత మౌఢాం, చాందసవగదం అనే సంక్ెళళ నుండి విముక్తత క్లిగించి సగమరసాంగగ,
ప్రసుర సహక్గరం తో జీవించే జీవన శైలిని ఉదయ ిధించాడు.
క్గరా శ్రలి గగంధి ప్రయోజనంలేని, ఉప్క్ర్ిచని శుషువగగగునాలు చేయ్లేదు. అమలు ప్రచలేని తీర్గమనాలూ చేయ్లేదు. 1929 లో అభివృదిుక్ోసం ఆయ్న ’
“అమలు చేసే శక్తత సగమర్గుయలు లేని తీర్గమనాలపై గంటల తరబడి మాటాలడి, వగటిని అనాలోచితంగగ ఆమోదించి ప్రజలను మభాప్రచి మోసం చేయ్వదుు.
వగళళనమమక్మే మన బల౦ “అని చపిున మాట ఏనాటిక్ెైనా, ఏ ప్గలక్ులక్ెైనా క్ను విప్ుు క్లిగించే క్ఠోర సతామే
గగంధీ అంటే అతాంత క్రమశిక్షణ క్ల వాక్తత. తనపై అప్గరనమమక్ముని దేశ ప్రజలక్ు అనుచరులక్ు “ఏదిసగధించాలనాి క్రమశిక్షణ చాలా అవసరం. క్రమశిక్షణ
అనేది విదా, చరు వగదాలతో అలవడేదిక్గదు.వాతిర్ేక్ ప్ర్ిసు త
ి ులలో దానిి సగధన చేయ్ాలి “అనాిడు. ప్రప్ంచం లో చాలాదేశగలు చాలావేగవంతం గగ అభి వృదిు
సగగిసత ుంటే ఇండియ్ా అభి వృదిులో వెనక్బడటానిక్త క్గరణం అనిి రంగగలలో క్రమశిక్షణ లేక్ప్ో వటమే.ప్రప్ంచ దేశగల సరసన, వగటిక్౦టే ఉనితంగగ భారత దేశం
నిలబడాలి అంటే గగంధీ బో ధించిన, అనుసర్ించిన క్రమశిక్షణ ను అందరూ తీవరంగగ తప్ుక్ అనుసర్ించాలి, జాగృతమవగలి.
గగంధీక్త ప్గశగుతా విధానాలను గుడి్ గగ అనుసర్ించటం, అనుక్ర్ించటం ఇషు ం లేదు. నవీన భారతం తన మయల సిదు ా౦తాలపై, ఎక్ుడ మంచి ఉంటే దానిి
తీసుక్ొంటూ, క్లుప్ుక్ుప్ో తూ అభివృదిు చందాలని అభిలష్ించాడు. మహాతుమడు చపిున ఆర్ిుక్ ఫిలాసఫీ ని తప్ుుగగ అరుం చేసుక్ునాిరు.
య్ాంతిరక్ సగంక్ేతిక్తక్ు ఆయ్న వాతిర్ేక్త క్గడు. అయితే య్ంతారలు, సగంక్ేతిక్త ప్గర్ిశగరమిక్ సమాజాలలో పతత నం చేయ్ర్గదు అని ఆయ్న ఉదేుశాం. ప్రజలు
క్ోర్ిక్లు తగిాంచుక్ోవగలి. అజాఞన వినిమయ్తతవం (క్నూ్మర్ిజం ) పరగక్ుండా జాగరతత ప్డాలని క్ోర్గడు. ఆర్ిుక్ విషయ్ాలపై ఆయ్నక్ు ఖచిుతమెైన,
నిరుుషు మెైన భావగలు ఉనిప్ుటిక్ే, వగటిని తన అనుచరులపై బలవంతంగగ రుదు లేదు. క్ేపిటలిజం, క్మయానిజం లపై ఆయ్నక్ు ఆసక్తత లేదు. సమానహక్ుులు,
బాధాతలు, పేమ
ర , ప్రసుర సహక్గరం తో మనుగడ సగగించే సమాజమే ఆయ్న ధేాయ్ం. సమాజం లో అతి బలహమనుడిక్త క్ూడా, అతా౦త బలవంతునిక్త ఉని
అవక్గశగలు ఉండాలనాిడు. ఇది “ఉటోపియ్ా “-ఆదరశ ధామం గగ అనిపిసత ుంది. అంటే ఆచరణ సగధాంక్గనిది గగ అనిపించినా, ప్రప్ంచ దేశగలనిిటి ధేాయ్ం
ఇదే. దీనినే” ర్గమర్గజాం” అనాిడు ర్గమ భక్త బాప్ు.
సమాన నాాయ్ం సమాన అవక్గశగలు ఉండే సమాజం ఏరుడాలి అంటే గగంధీ చపిున 7 ప్గప్గలు చేయ్క్ుండా అందరూ చితత శుదిుతో ఉండాలి. అవి –
విలువలు లేని ర్గజక్ీయ్ాలు 2-నెైతిక్త లేని వగాప్గరం 3-ప్ని లేనిసంప్ద 4-శ్రలం లేని విదా 5-మానవతవం లేని విజాఞనం 6-మనసగ్క్షి లేని ఆనందం 7తాాగం లేని ఆర్గధన.
19 వ శతాబు ం లో భారత దేశం లో నూతనశక్తత(ర్ినసంట్స ) తో ప్ునరీనమ నెతితన ముగుారు మహా ప్ురుషులలో మహాతామగగంధీ ఒక్రు. మిగిలిన ఇదు రు ర్గజా
ర్గమ మోహన ర్గయ్,, జసిుస్ట్ మహాదేవ గోవింద ర్గనడే. ముగుార్ిదీ ఋష్ి శ్రలమే, సతాాగరహ తతవమే. ముగుార్ి భావనా ఒక్టే –”మానవతవం సమానతవం,
అధాాతిమక్ోనితి “.ఈ సందేశగనిిగగంధీజీ క్తరయ్ా రూప్ం లో వగాపింప్ జేయ్టానిక్త సతాాగరహం అహింస ఆయ్ుధాలుగగ చేసుక్ొనాిడు. ఈనాటి “థర్ోమ
నూాక్తలయ్ర్ య్గం “లో సరవమానవ వినాశనానిి,, తుదముటిుంచటానిి(ఎనిిహిలేషన్స )నివగర్ించి, రక్షించటానిక్త ఉనిఎక్ెైక్ సగధనం సతాగరహం అహింసగ
సిదు ాంతమే, ఇదే మహాతుమడిని ఈ య్ుగం లో క్ూడా సమర్ించటంలో ఔచితాానిి తలియ్ జేసత ో ంది.

సరసభారతి ఉయ్యారు

231

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్
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2 గగంధీజీ మహాతుమడైన విధం

“ప్రజలతో నా ప్రతాక్ష సంబంధం 1893 లో దక్షిణాఫిరక్గలో క్లోలల ప్ర్ిసు త
ి ులలో ఏరుడింది.. మానవుడిగగ భారతీయ్ునిగగ నాక్ు హక్ుులు లేవు అని మొదట
గరహించాను. నేను భారతీయ్ుడై న౦దు వలన నాక్ు క్న్నస మానవ హక్ుులు క్ూడా లేవని బాగగ అరుమెైంది “అనాిడు గగంధీజీ.
మహాతుమడిక్త ప్బ్బలక్ తో సంబంధం ర్ెండు దశలలో జర్ిగినటట
ల మనం గరహించాలి. దక్షిణాఫిరక్గ లో 1893మే నెలనుంచి మొదటి దశ 21ఏళళళ. ర్ెండవ దశ1915
జనవర్ిలో భారతదేశం వచిునప్ుటినుంచి 33 ఏళళళ 1948 జనవర్ి వరక్ు. అంటే ప్రజాజీవితం లో 54ఏళళ సుదీరఘ అనుబంధం మహాతుమనిది. సౌత్ ఆఫిరక్గక్ు
మొదట వెళ్ళనప్ుుడు,, ఇండియ్ాక్ు తిర్ిగి వచిునప్ుుడు, బ్బరటన్స లో ఉనిప్ుుడు ఆయ్న వాక్తతతవం లో చప్ుుక్ోదగిన విశేష్గలేమీ లేవు. 20ఏళళ అప్ుటి
పిర్ిక్త, సగదు వినయ్ విధేయ్తల క్ుర్గరడు ఇరవెైల మధాక్గలం లో ఎలా తిరుగు బాటట దారుడు అయ్ాాడు ?సవంత దేశం ఇండియ్ాలో లో నాాయ్వగద
వృతిత లో అసలు విజయ్ాలే లేని అనామక్ బార్ిసుర్, దక్షిణాఫిరక్గలో లాయ్ర్ గగ అదుాత విజయ్ాలు ఎలా సగధించాడు ?105 ప్ౌండల వగర్ిషక్ వేతనం తో సౌతాఫిక్
ర గ
వెళ్ళన లాయ్ర్, క్ొనేిళల లోనే ఏడాదిక్త 5,000 ప్ౌడల లాయ్ర్ ఫీజు ఎలా సంప్గదించాడు ?భారత తీర్గలను తమాష్గ ఇంగలలస్ట్ దొ రలాగగ వదిలి పటిు వెళ్ళనవగడు,
మళ్ళళ మాతృదేశం

చేరగగనే “సవదేశ్ర దుసుతలు ఎలా ధర్ించాడు ? ఇండియ్ాలో ఉనిప్ుుడు రచయితగగ, సృజన శ్రలిగగ గుర్ితంప్ు ప్ ందేది ఏదీ

చేయ్నివగడు ఏదేదయ చేసత గనని, వగగగునం క్ూడా చేయ్ని వగడు అక్సగమతు
త గగ దక్షిణాఫిరక్గలో

గ ప్ు జరిలిస్ట్ు అవతారం ఎలా ఎతత గలిగగడు ? ఇంగగలండ్ లో

ఉనిప్ుుడు నోరు మెదప్ని వగడు, ఇరవెల
ై మధాలో ఎలా మహా వక్త గగ మార్గడు ?జీవిత ప్గరరంభ దశలో ఏమాతరమయ ప్రతేాక్ ప్రతిభ చూప్నివగడు గణన్నయ్
అప్ూరవ వాక్తతగగ, ప్రజల భవితవాం తీర్ిుదిదుగలిగే అవతార ప్ురుషుడుగగ ఎలా రూప్ ందాడు ?ఇలా ప్రశిించుక్ొని సమాధానాలు తలుసుక్ొంటేనే
క్ గగంధీజీ వాక్తతతవ విక్గసం, మహాతుమడుగగ గగంధీజీ రూప్ ందిన తీరు మనక్ు అరుమౌతుంది.
“సతాాహింస” అనే గగంధీ సిదు ాంతం అందులోని విలువలు దక్షిణాఫిక్
ర గ లో గడిపిన క్గలం లో రూప్ుదిదు ుక్ొనాియి. బరహమ చరాం, సతాాగరహం, అహింస, ఆశరమ
జీవితం అన్ని అక్ుడ చేసిన ప్రయోగ విధానాలే. అక్ుడే ప్రజలతో మాటాలడటం, జరిలిజం నేర్గుడు. మొతత ం మీద ఒక్ సగధారణ బార్ిసుర్ ను ఈ లక్షణాలన్ని
మహాతుమనిగగ మార్గుయి అని తలుసుక్ోవగలి. మానసిక్ ప్ర్ిప్క్వత క్ూడా దక్షిణాఫిక్
ర గలోనే సగధించాడు.
ఈ క్రమ విక్సనం తలియ్ాలంటే దక్షిణాఫిరక్గలో ఆయ్న ఎదుర్ ుని సంఘటనలను మనం తలుసుక్ోవగలి. వీటిలో క్ొతత విషయ్ాలేవీ ఉండక్ప్ో యినా ఆ
సంఘటనలను మనం హెైల ైట్స చేసి చూసత ఆయ్నలోని లోని గుణ మాణిక్ా దీధితులు ప్రక్గశమానమెై గగంధీజీ “దేశభక్త మహాతమ”గగ ఎదిగిన తీరు అరుమ,ెై
ఇండియ్ాలో ఆయ్న జీవన విధానం యింత ఉనితంగగ ఆదరశవంతంగగ, మారా దరశక్ంగగ అభివృదిు సగధించిందయ అవగతమౌతుంది. మరప్ుర్గని ఆ
మధుర ఘటాులు, జీవిక్ ఇంత ఉనితంగగ ఎదగటానిక్త దక్షిణాఫిరక్గ నేప్ధామే అయింది.
ద్క్షిణనఫ్ిరకవ అనుభవవలు
దక్షిణాఫిరక్గ డర్గిన్స లోని నటాల్ ప్ో ర్ు లో గగంధీ 1893మే లో ఒక్ వగణిజా సంసు క్ు జూనియ్ర్ క్ౌనె్ల్ గగ వచాుడు. 40వేల ప్ౌ౦డల సివిల్ క్ేసు క్ు టర్మ క్గంటాక్ు
పై వగదించటానిక్త వచాుడు. ఈ క్ేసు నటాల్ క్ు చందిన అబుులాలక్ు, మా
త ా న్స్ వగల్ క్ు చందిన తేాబ్ సేటల మధా జర్ిగింది. గగంధీక్త ర్గనూ ప్ో నూ ఫస్ట్ు క్గలస్ట్ టిక్ెటల ట,
ఏడాదిక్త 105ప్ౌండల జీతం, ఈ క్గలం లో ఆయ్న ఆ వగాప్గర సంసు లో లో గెస్ట్ు గగ ఉండే ఏర్గుటట. అక్ుడ అమలులో ఉని నియ్మ నిబంధనలు
ఆయ్నక్ుతలియ్నే తల్లదు. అక్ుడ దిగేటప్ుటిక్త తన వేషం, వెైఖర్ి ఎలా ఉండేదయ ఆయ్నే గురుతక్ు తచుుక్ొనాిడు. “బార్ిసుర్ ను క్నుక్ తగిన, నచిున వేష
ధారణతో, నా ప్రతేాక్త, ప్గరముఖాం చాటటతూ డర్గిన్స లో దిగగను “క్గన్న నటాల్ లో మొదటి ర్ోజునే అక్ుడి య్యర్ోపియ్ను
ల
ఇండియ్న్స లను
యింత అమానక్రంగగ చూసుతనాిర్ో గరహించాడు. గగంధీని ఇక్ుడిక్ రపిుంచిన వగాప్గరవేతత దాదా అబుులాల సగవగతం ప్లక్టానిక్త ష్ిప్ పైక్త వచాుడు.
అక్ుడివగరు అబుులాలతో ప్ర్ిచయ్మునాిక్ూడా తమక్ంటే సగమాజిక్ంగగ హమనంగగ ఉని చులక్న భావ౦తో చూడటం, అక్ుడి ఇండియ్ను
ల దీనిక్త
అలవగటటప్డి ”ల ైట్స “తీసుక్ోవటం గమనించాడు. క్గన్న 23ఏళళసునిిత౦గగ, గరవంగగ ఉని ఈ క్ురర బార్ిసుర్ సహించలేక్ప్ో య్ాడు. ర్ెండు మయడు ర్ోజులోల
అబుులాల గగంధీని డర్గిన్స లోని మేజిసేుట్స
ర క్ోర్ు క్ు దక్షణాఫిరక్గలో నాాయ్ వావసు ఎలా ఉందయ అనుభవం లోక్త తేవటానిక్త తీసిక్ెళాళడు. వెళళగగనే మేజిసేుట్స
ర గగంధీని
నెతితమీద ఉని టరిన్స తీసేయ్ామనాిడు. అది అవమానంగగ భావించి తిరసుర్ించిన గగంధీ వెంటనే క్ోర్ు నుంచి బయ్టిక్త వచేుశగడు. “ఆహా ఇక్ుడ క్ూడా
నేను ప్ో ర్గటం చయ్ాాలనిమాట “అని ర్గసుక్ొనాిడు జీవిత చర్ితరలో.
ఆయ్న ఎదుర్ ుని అనేక్ అవమానక్ర దారుణ సంఘటనలముందు క్ోర్ు ఉదంతం ల క్ులోక్త ర్గదు. వగాజా విషయ్ంలో అబుులాలక్ు సగయ్ం క్ోసం
పిరటోర్ియ్ాక్ు సుదీరఘ సంక్తలషు ప్రయ్ాణం చేయ్ాలి్ వచిుంది. చార్ెలస్ట్ టౌన్స క్ు ర్ెైలు లో, సగుండర్ టన్స క్ు క్ోచిలో, మర్ోక్ోచిలో జయహాన్స్ బర్ా , అక్ుడనుంచి టరయిన్స
లో పిరటోర్ియ్ా వెళాళడు. ఈ ప్రయ్ాణం లోనే ఆయ్నుి ఫస్ట్ు క్గలస్ట్ క్ంప్గర్ు మెంట్స నుంచి మాట్సీ బర్ా లో అవమానించి దబిలుక్ొటిు, చివరగగ బయ్టిక్త తోసేశగరు.
చావుతపిు, క్నుి లొటు ప్ో యినటట
ల ఎటాలగో పిరటోర్ియ్ా చేర్గడు. అక్ుడ సేుషన్స లో ఒక్ నలల జాతి అమెర్ిక్న్స, అమెర్ిక్న్స వగళళ చిని హో టల్ క్ు తీసుక్ు వెళాళడు.
అక్ుడే ఆర్గతిర గడిపి మర్గిడు అబుులాల ఏర్గుటటచేసిన లాడిీక్త మార్గడు.
తాను, విని, క్నాి అనుభవించిన జాతి వాతిర్ేక్త, వివక్ష, ప్క్షప్గతాలు సునిితమనసుుడైన గగంధీని క్లచివేసి, తక్షణమే తిరుగుటప్గలో ఇండియ్ా వెళ్ల
ప్ో వగలని పించింది. క్గని వగణిజా క్ేసు క్గంటారక్ు ఆయ్నుి ఉండిప్ో వగలి్న ప్ర్ిసు తి
ి క్లిుంచి ఒక్ ఏడాది ఎలాగో అలా గడుప్ుదాం లే అని నిరణయించాడు. తిర్ిగి
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వెళళటం పిర్ితనం అవుతు౦దనుక్ొనాిడు. క్నుక్ దీనిక్త ఏదయ ఒక్ ప్ర్ిష్గురం ఆలోచి౦చాలనిపించి, మొదటగగ దక్షిణాఫిరక్గ భారతీయ్ుల ను ఉతేత జ ప్రచి వగర్ిని
సంఘటిత ప్రచే ప్నిలో ప్డా్డు. అక్ుడిక్త చేర్ిన క్ొదిు ర్ోజులక్ే దక్షిణాఫిరక్గలో మొదటి ఉప్నాాసం లో భారతీయ్ులు మత, ప్రదేశ, ప్ుటటుక్లక్ు అతీతంగగ
ఏక్ం క్గవగలని,సంఘటిత శక్తతనిఎదిర్ించేదద
ే ీ ఉండదని ఉతేత జక్రంగగ ప్రబో ధాతమక్ంగగప్రసంగించాడు. అక్ుడి వరత క్ వగణిజా వర్గాలవగర్ిని న్నతి నిజాయితీ తో
ప్రవర్ితంచమని, ఆర్ోగా విషయ్ం లో అందరూ సుచి శుభరత ప్గటించమని క్ోర్గడు.
ఒక్ ఏడాది గడిచాక్ ఇండియ్ాక్ు తిర్ిగి వెళలబో యిే గగంధీక్త డర్గిన్స లో వీడయ ులు విందు ఏర్గుటట చేశగరు. అందులో గగంధి “నటాల్ మెరుుయర్ి “ప్తిరక్లో వచిున
వగరత చదివి వినిపించాడు. అందులో నటాల్ ప్రభుతవం 43వేలమంది ఇండియ్న్స్ లో వోటట హక్ుు ఉని 250మంది ఇండియ్న్స వోటటహక్ుు రదుు చేసత ునిటట
ల
ఒక్ బ్బలుల ప్రవశ
ే పటు బో తోందని ఉంది. వెంటనే గగంధీ అక్ుడి ఇండియ్న్స లను దానిక్త వాతిర్ేక్గగ ప్ో ర్గటం చేయ్మని పిలుప్ునిచాుడు. దీనిక్త సుందించి
వగరంతా గగంధీని ఇండియ్ా ప్రాటన వగయిదా వేసుక్ోమని, తమను దగా రుండి నడిపించి మారా దరశనం చేయ్మని అభార్ిుంచారు. అబుులాల సేఠ్ క్ూడా ఒక్డుగు
ముందుక్ు వేసి తగినటట
ల సుందించి “మేమంతా నడక్ర్గనివగళళం, అక్షరం ముక్ు లేని వగళళం. ర్ోజువగర్ల మార్ెుట్స ర్ేటల ట తలుసుక్ోవటానిక్ే మేము ర్ోజూ పేప్రుల
చూసగతం. మాక్ు చటాుల సంగతి ఏం తలు్. ఇక్ుడ మా క్ళళళ చవులూ అన్ని య్యర్ోపియ్న్స అటార్లి లే. “అని ప్రసంగించి గగంధీ మనసు మారుుక్ోనేటల ట,
ప్రాటన వగయిదా వేసుక్ోనేటల ట చేశగడు.
అబుులాలతో సహా అందరు గగంధీని ఇండియ్ా ప్రాటన వగయిదావేసుక్ోనమని క్ోరటం ఆయ్న మనసు మార్ిు ఉండటానిక్త, వగర్ిక్త ర్గబో యిే బ్బలులను వాతిర్ేక్తంచే
ప్ో ర్గటం లో నాయ్క్తవం వహించటానిక్త అంగలక్ర్ించాడు. ఆ ర్ోజు ర్గతేర ప్రభుతావనిక్త టలిగగరం ఇచిు తన ప్రాటన వగయిదాక్ుఏర్గుటట
ల చేయ్మని క్ోర్ి, శగసన
సభుాలక్ు బహిరంగ లేఖ దావర్గక్ూడా తలియ్ బర్గుడు. ఇండియ్నల వోటట హక్ుు రదుుబ్బలులక్ు వాతిర్ేక్ంగగ ప్ో ర్గటం చేయ్టానిక్త ప్రచార సంఘం హాజీ ఆడం
చైరమన్స గగ,, గగంధి సక్ేరటగగఏర్గుటైంది. నెలర్ోజులలోపే ప్ది వేలమంది భారతీయ్ులు అంటే అక్ుడుని వగర్ిలో నాలుగో వంతు వగరు ఒక్ పిటిషన్స పై సంతక్గలు
చేస,ి లండన్స లో క్గలన్నల సక్ెరటర్ి ఆఫ్ సేుట్స లార్్ ర్ిప్ున్స క్ు ప్ంప్గరు.. నటాల్ శగసన సభ దీనిి పదు గగ సీర్ియ్స్ట్ గగ తీసుక్ోలేదు.

గగంధీ ఆయ్న తరఫువగరు

చేసిన ప్రయ్తిం ప్లుబడి ప్రభావగల వలన ఇంపీర్ియ్ల్ ప్రభుతవం ఆ బ్బలులను అంగలక్ర్ించక్ుండా నిలుప్ుదల చేసింది, ఇది గగంధీ సగధించిన తొలివిజయ్ం.
1894మే లో ఈ ప్ో ర్గట సమితి “నటాల్ ఇండియ్న్స క్గంగెరస్ట్ “గగ రూప్ ంది, ప్రతి భారతీయ్ుడిని సభుాడిగగ చేరటానిక్త బాగగతోడుడింది. ఈ లోగగ గగంధీ
ఇండియ్న్స లలో ఆ౦త ర్ింగిక్ అభి వృదిు క్ోసం ప్రయ్తిించాడు. తమ తప్ుులు తాము తలుసుక్ోనేటల ట చేయ్టానిక్త గగంధీ మితరబృందం అనేక్ ప్రదరశనలు
నిరవహించి వగటిపై సంగగలు చేస,ి వగర్ితో చరులు జర్ిపి ప్ర్ిశుభరత, ఆర్ోగగాలపై అవగగహన క్లిపించారు. నివగసగలక్ు, ష్గప్ులక్ు వేర్ేవరు బ్బలి్ంగ్ లు ఉండాలి్న
అవసర్గనిి,తమ సగుయిని బటిు తగినటట
ల గగ బాగగ ఉండాలని తలియ్ జెప్గురు. ఈరక్మెైన సగవతంతరం ఒక్ ఏడాదినిర గడిచింది. క్గని నక్ుజితు
త ల ప్రభుతవం
అతి తలివిగగ క్ోరలు ఇండియ్న్స లలో బాగగ లోతుక్ు దిగేటల ట బ్బలులను మార్ిు, మసిప్ూసి మార్ేడుక్గయ్ చేసి అది వగళళను ఉదేుశించి క్గదనే అభి ప్గరయ్ం
క్లిగించింది. అందులో ఇలా ఉంది –”ఈ చటు ం, అతుానిత ప్రతాక్ హక్ుు, ప్ౌరసతవంవోటట, హక్ుు లేని అనుభవం లేనివగర్ి వోటటహక్ుును మాతరమె
తొలగిసత ుంది “. అంటే మర్ో విధంగగ చప్గులంటే, అప్ుటిక్త తమ మాతృదేశగలలో వోటటహక్ుు లేని అనిి జాతులవగర్ిక్ీ వర్ితసత ుంది. ఈవిధంగగ భారతీయ్
సంతతిఇంగలలష్ వగర్ితో సమానతవం, వోటటహక్ుులను ఈ బ్బలుల హర్ి౦చేసి, గ ప్ు అనాాయ్ం చేసింది.
భారత్ కు మళ్ళళ
మయడేళళళ దక్షిణాఫిరక్గలో గడపిన గగంధి, 1896 వేసవిలో క్ుటటంబంతో సహా తిర్ిగివచిు, భారత దేశ జాతీయ్ నాయ్క్ులక్ు దక్షిణాఫిరక్గ భారతీయ్ుల దీన హమన
నిక్ృషు జీవితానిి నివేదించాడు. వెంటనే “గలరన్స ప్గంఫ్టల ట్స “పేరుతో సౌతాఫిక్
ర గ భారతీయ్ల గుర్ించి ర్గసి ప్రచుర్ించాడు. చాలా మంది నాయ్క్ులను క్లిసి, ప్బ్బలక్
మీటింగ్ లలోనూ, నటాల్ ఇండియ్నల దీనగగధను వివర్ిసత ూ, ఏ ఒక్ు అవక్గశమయ వదిలిపటు లేదు. గగంధీ క్గరాక్రమాలగుర్ించి నటాల్ క్ు, ఇంగగలండ్ క్ు తప్ుుడు
సమాచార్గలు అందాయి. ఆయ్న వెలువర్ించిన గలరన్స ప్గంఫ్టల ట్స ను తప్ుుగగ వక్ీరక్ర్ించి, ర్ెచు గ టేు విధానం గగ మసగలా దటిుంచి లండన్స లోని పరస్ట్ ఏజెన్న్ క్త,
ర్గయిటర్ వగర్గత సంసు క్ు క్ేబుల్ చేశగరు. అక్ుడినుంచి దక్షిణాఫిరక్గక్ు ప్ంప్గరు. దీనివలన గగంధీగగరు సౌతాఫిరక్గ తలల జాతి వగర్ిని, నాాయ్సగునాలను దారుణంగగ
దేవష్ిసత ునాిడని, అక్ుడి తలల వగర్ిక్త తనదన
ై అచుమెైన నలల ముఖం తో క్నిపిసత ునాిడని బాగగ ప్రచారం చేశగరు. ఈ క్ేబుల్ దక్షిణాఫిరక్గ వగర్గత సంసు లక్ు,,
నటాల్ లోని క్గలన్నప్రభుతావనిక్త విప్ర్లతమెైన ఆగరహం తపిుంచింది. అసలే క్ోతి, ఆపై తాగి నిప్ుులమీద నడిచినటంది
టల .
నటాల్ ఇండియ్న్స క్మయానిటి జనవర్ిలో ప్గరల మెంట్స మొదలయిేా లోప్ు దాక్షిణాఫిక్
ర గక్ు తిర్ిగి రమమని టలిగగరం ప్ంపింది. వెంటనే బాక్ టట పవిలియ్న్స లాగగ
క్ుటటంబంతో బయ్లేుర్ి డర్గిన్స చేర్గడు. 1897మొదటోల డర్గిన్స హారిర్ లో క్ోర్ు లాండ్, నటేర్ి అని ర్ెండు ష్ిప్ుులు 800మంది భారతీయ్ులతో చేర్గయి.
వగరందర్ిన్న “క్గవర్ెంటైన్సఆర్ర్ “దావర్గ అక్ుడే ఉండేటల ట చేశగరు. ఈ ఆర్ర్ ప్రవశ
ే నిష్ేధం తోప్గటట ఆర్ోగా సమసాలను బాగగ పంచుతుందని వగదించాడు. క్గలన్న
వగసులక్ు గగంధి ర్గక్ తలిసి, అప్ుటిక్ప్ుుడు ఒక్ సభ జర్ిపి ఇండియ్న్స బలగగలు ప్రభుతవ వాతిర్ేక్తతో ప్రభుతావనిి క్ూల దయ సప్రయ్తాిలు చేసత ునాిరని,
ప్రసంగగలు చేసి క్గల నిస్ట్ు లను ర్ెచుగ టిు,

ష్ిప్ుులలోని ఇండియ్న్స్ ను దిగనిసేత మహా ప్రమాదమని, క్లోలలం సృష్ిుసత గరని క్నుక్ ప్రభుతవం వగళళ ర్గక్ ను

నిష్ేధించే చటు ం చేయ్ాలని తీర్గమనాలు చేసి, అలా క్గక్ప్ తే తలల వగళళళ తమక్ు తోచిన విధం గగ చేయ్ాలి్ వసుతందని, ఘాటటగగ సుందింఛి ఇండియ్న్స లపై
వాతిర్ేక్తను ప్ుండుక్ు క్గరం ర్గసినటట
ల తీవరతరం చేశగరు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

ప్రభుతావధిక్గరులు నౌక్ ప్రయ్ాణీక్ులను నిరింధించటం లో వచేు క్షు నష్గులు ఆలోచించలేదు. ప్ో ర్ు క్ు చేర్ిన వేలాది తలల వగరు తమ ఆందయ ళన సక్ె్స్ట్ అని
సంబర ప్డా్రు. ఇలా నౌక్గ నిరింధంలో భారతీయ్ులను 23 ర్ోజులుంచారు. వలస వగదులను భయ్పటిు దక్షణాఫిరక్గలో ప్రవేశించక్ుండా చేయ్వచుుననే
వూాహమయ వగళళ మనసులో ఉంది. తలల మయక్ తోక్ముడవగగనే ఇండియ్న్స లు నౌక్దిగి డడర్గిన్స లో క్గలుమోప్గరు.
గగంధీని మర్ో ర్ోజు ష్ిప్ లోనే ఉండిప్ మమని, లేక్ప్ో త తలల వగర్ి ఆగరహజావలను ఎదుర్ోువగలి్ వసుతందని ఆదేశించారు. మిగిలిన ప్గసంజర్ లతోప్గటట గగంధీ
క్ుటటంబం క్ూడావెళ్ళప్ో యింది. గగంధీ ఒక్ుడే ఓడలో ఉనాిడు. గగంధీ లాయ్ర్ సేిహితుడు మిసు ర్ లాటన్స వచిు,ర్గతిరదాక్గ ష్ిప్ లో ఉండక్ుండా తనతో
క్గలినడక్న రుసుత౦ భాయి ఇంటిక్త రమమని క్ోర్గడు. అలాగే అని వెడుతుండగగ గగంధీ టరిన్స గుర్ితంచిన తలల మయక్ ఆగరహం తో వొంగోపటిు దబిలతో చంపే
ప్రయ్తిం చేసింది. మీదక్ు చేప్లు విసిర్ి అవమాన ప్రచి, దాడి చేశగరు. సుృహ క్ోలోుయి అచేతనంగగ ర్ోడు్పై ప్డిప్ో య్ాడు గగంధీ. క్సి తీరక్ మళ్ళళ క్ొటిు
చంపే వగళళళక్గనిప్ో ల్లస్ట్ సూప్ర్ిం టే౦ డంట్స అలేక్గ్ండర్ భారా అడు్ప్డి,గగంధీక్త, తలల మయక్క్ు మధా రక్షణ క్వచంలా నిలబడి ప్ో యింది. ఇంతలో ప్ో ల్లసులు
వచిు గగంధీని రుసుతంజీ ప్గల స్ట్ క్ు చేర్గురు. క్గన్న క్ోప్ో దేరక్గలతో ఊగిప్ో యిన తలల మయక్ రుసుతమీీ ఇంటిని చుటటు ముటాురు. అక్ుడి నుంచి గగంధి మారువేషం
లో ఒక్ ప్ో ల్లస్ట్ సగయ్ంతో తపిుంచుక్ొనాిడు.
ఈ దౌరీనా క్గండ వగరత ఇంపీర్ియ్ల్ గవరిమెంట్స ను ర్ెచుగ టిుంది. గగంధీపై దాడి జర్ిపిన వగర్ిని గుర్ితంచి శిక్షించి అర్ెస్ట్ు చేయ్మని

నటాల్

ప్రభుతావనిి ఆదేశించింది. ఇలా చేసేత నటాల్ తలల జాతి వగర్ి నుంచి తీవర ఇబిందులేరుడి, య్యర్ోపియ్న్స వోటరల పై ప్రభావం చూపిసత ుందని భయ్ప్డా్రు క్గన్న
గగంధీ తనపై దాడి చేసిన వగర్ిపై క్ేసు పటు దలచుక్ోలేదని నిరణ ఇంచు క్ొనాిక్ అటార్లి జనరల్ హార్ల ఎసగుమేి, భావి నటాల్ ప్రధాని ఊపిర్ి పీలుుక్ొనాిరు.
క్న్నసం క్గగితం పైన అయినా ఫిర్గాదు చేయ్మని క్ోరగగ గగంధీ “నేను ఇక్ుడ క్గలుపటు గగనే ననుి గగయ్ప్రచినవగర్ిపై బాధపటేు ప్ని ఏదీ చేయ్క్ూడదని
మనసులో నిరణయించుక్ొనాిను. క్నుక్ దాడి చేసిన వగర్ిని ప్గరసిక్ూాట్స చేయ్టం అనేది జరగనిప్ని “అని ర్గశగడు. దీనితో మొదటి సగర్ిగగ సౌతాఫిరక్గ, గగంధీ
గగర్ి సంసుృతీ, మానవతవం, హుందాతనం అరుం చేసుక్ొనిది..
బ్ో యర్ యుద్ా ం
అప్ుుడే టారన్స్ వగల్, ఆరంజ్ ఫీర ర్గష్గురలు ఖనిజ సంప్దక్ు నిలయ్ాలుగగ రూప్ ందాయి.. క్నుక్సహజం గగ బ్బరటిష్ వగర్ిక్ళళళ వీటిపై ప్డా్యి. ఇది క్రమ౦గగ
ఆంగోల – డచ్ట శతురతావనిక్త దార్ి తీసి,చివరక్ు 1899-1901 మధా య్ుదు ం ఆర౦భమెైంది

బో య్ర్ ల చాల ంజి వలన య్యర్ోపియ్న్స సగమారజాం ఉనిక్తక్ే

ప్రమాదం వగటిలల బో తోందని గగంధీ గరహింఛి బ్బరటిష్ ప్క్షాన నిలిచాడు. ఇందులోని తర్గునిి “నేను బ్బరటిష్ ప్ౌరుడిగగ హక్ుులక్ోసం ప్ో ర్గడు తునాిను క్నుక్
బ్బరటిష్ ప్రభుతవ రక్షణక్ోసం సగయ్ం చేసత ునాిను “అని చప్గుడు 11వేలమంది సుశిక్షితుల ైన వగలంటీరల తో”అంబుల న్స్ క్గర్ు్” తయ్ారు చేశగడు. దీనితో
దక్షిణాఫిరక్గ భారతీయ్ులక్ు

క్ొదిుగగ గౌరవం, గుర్ితంప్ు లభించాయి.

బో య్ర్ య్ుదు ం ప్ూరత య్ాాక్ బ్బరటిష్ వగర్ిలో ఇండియ్నల ప్టల సుహృదాావం, ఏరుడి నితా సంఘరషణ వగతావరణం ఉండదని భావింఛి మళ్ళళ ఇండియ్ా వెళల ాలని
నిరణయించాడు. ఏడాది లోప్ల తన అవసరం ఉందని తలియ్ జేసేత వచిు వగలుతానని ఇండియ్న్స్ క్ు అభయ్మిచిి ఇ౦డియ్ాక్ు బయ్లేుర్గడు. ఇండియ్ాలో
సిురప్డా్క్ ఇండియ్న్స క్మయానిటి నుంచి

చా౦బర్ేలన్స ప్రాటనక్ు వసుతనాిడని,

అర్ెీంట్స గగ దక్షిణాఫిక్
ర గ బయ్లేుర్ి రమమనే క్ేబుల్ అక్సగమతు
త గగ

అందుక్ొనాిడు.. ఆగ మేఘాలమీద సౌతాఫిరక్గలో వగలిప్ో య్ాడు. క్గని అతను ఇండియ్న్స ప్రతినిది వర్గానిక్త ప్ురర చయిా చూపింఛి, క్గలన్న ప్రభుతావలపై
ఇంపీర్ియ్ల్ ప్రభుతావనిక్త నామమాతరప్ు నియ్ంతరణ మాతరమే ఉందని చేతు లేతశగడు.
ేత
దీని భావం గరహించిన గగంధీ, సహ చరులు మళ్ళళ క్ొతత గగ తమ ప్ని
ప్గరంభించాలి్ందే నని భావింఛి దీనిక్ోసం జయహేన్స్ బర్ా లో గగంధీ తన ఆఫీసు ప్గరరంభించాడు.
ఫో నిక్స పరిషవకరం
ఈ సమయ్ం లోనే గగంధీ సేిహితుడు హెచ్ట ఎస్ట్ ఎల్ ప్ లాక్ వీడయ ులు చప్ుటానిక్త వచిు జాన్స రసిున్స ర్గసిన “అన్స టట ది లాస్ట్ు “ప్ుసత క్ం ఇచిు డర్గిన్స క్ు
జరప్బో యిే 24 గంటల ర్ెైలు ప్రయ్ాణం లో చదవమనాిడు. అది చదివి విప్ర్లతంగగ ప్రభావితుడైనాడు. అందులోని మయడు సిదు ాంతాలు ఆయ్నమనసును
ప్టేుశగయి. అవి
1-మనిష్ిలోని మంచితనం అందర్ి మంచి తనంలో నే ఉంటటంది.
2-లాయ్ర్ ప్ని ఎంతగ ప్ుదయ మంగలి ప్నిక్ూడా అంతగ ప్ుదే.. ప్రతి వృతిత జీవిక్క్ోసమే క్నుక్ అన్ని సమానమెైనవే.
3-క్ూల్ల జీవితం, ర్ెైతు జీవితం, చేతి వృతిత ప్ని వగర్ి జీవితం జీవనాక్తక్త అరహమెైనవే
ఈ మయడు సిదు ాంతాల ప్రభావతో గగంధీ తన భవిషాత్ జీవితానిి తీర్ిు దిదు ుక్ునాిడు. ఈ భావనలతోనే 1904 లో డర్గిన్స క్ు 12 మెైళళ దూరం లో ఒక్ సటిల్
మెంట్స ను ఏర్గుటట చేశగడు. మొదటోల ఇరవెై, తర్గవత మర్ో ఎనిమిది ఎక్ర్గలు క్ొని, దానిని ఒక్ ప్రయోగ క్షేతరంగగ మార్గుడు. ఇందులో ఉనిప్రతి ఒక్ురు
క్గయ్క్షు ం చేయ్ాలి్ందే. ఫలితాలు లాభాలను అందరూ సమానంగగ ప్ంచుక్ోవగలి్ందే. దీనినే గగంధీజీ “ఫో నిక్్ సటిల మంట్స “అనాిడు.
మారిన యుద్ా భబమి

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

క్ొతత ప్ో ర్గటం ప్గరరంభించిన గగంధి, తన య్ుదు క్షేతారనిి నటాల్ నుంచి, టారన్స్ వగల్ క్ు మార్గుడు. క్గరణం ఇక్ుడ నలల వగర్ిపై బ్బరటిష్ వగళళ ప్గలన, దౌషు యం
ఎక్ుువవటమే.ఈ అనాాయ్ానిిఎదిర్ించటానిక్ే క్గరా సగునం మార్గుడు. ఇక్ుడే మొదటిసగర్ి సతాాగరహ అసత ి ప్రయోగం చేశగడు. క్గని సమసా ప్ర్ిష్గుర్గనిక్త
చాలా ఏళళళ ప్టిుంది. ఏది ఏమెైనా ఇక్ుడి ఇండియ్న్స ల గౌరవం, ఆతమ గౌరవగలను ప్ర్ి రక్షించాలని సంక్లిుంచాడు.
1906 లో నటాల్ లోని జులూస్ట్ వగరు నటాల్ ప్రభుతవంపై తిరగబడా్రు. దీనితో సతాాగరహ ఉదామం ఆగిప్ో యింది. బాధితుల సేవక్ోసం తన ఇండియ్న్స
అంబుల న్స్ క్గర్ు్ ను గగంధీ రంగం లోక్త దించే ప్రయ్తిం చేయ్గగ ప్రభుతవం ఆమోదించింది. క్షతగగతురలక్ోసం ఒక్ హాసిుటల్, 24మంది వగలంటీరల దళం
ఏర్గుటట చేశగడు. ఇక్ుడి ఇండియ్న్స లక్ు గగంధీ “సగరీంట్స మేజర్ “అనిపించాడు. ఎవర్ిక్త వగరు తమవంతు సేవలందించి ఆదుక్ొనాిరు.
ర్గజక్ీయ్ ఉదేరక్గలు తగిాప్ో గగనే గగంధీ మళ్ళళ ఉదామామం మొదల టాుడు. సతాాగరహుల సంఖాపర్ిగింది. ప్రభుతవం వీర్ిని అర్ెస్ట్ు చేసి చటు వాతిర్ేక్ంగగ
ప్రవర్ితసత ునాిరని క్ేసుపటిు తీవర శిక్షలు విధించింది. వీటిక్త సతాాగరహులు భయ్ప్డలేదు. తమప్ో ర్గతానిక్త ఇవేమీ అడ్ ంక్త క్గదని భావించారు. గగంధీని క్ూడా
అర్ెస్ట్ు చేసి క్ఠిన క్ూల్ల ప్ని చేయించారు. గగంధీ మితురడు ప్ లాక్, దక్షిణాఫిరక్గలో ఉని జరమన్స ఆర్ిుటక్ు క్లాన్స బాష్ లను క్ూడా అర్ెస్ట్ు చేసి౦ది ప్రభుతవం.
సతాాగరహమే ఒక్ య్ుదు ంతో సమానం అనిపించింది ఇండియ్న్స లక్ు. ఈ ధయ రణి నాలుగేళళళ సగగింది. సతాాగరహ క్ుటటంబాలను “సతాాగరహ అసో సియిేషన్స
“క్ొంతవరక్ు ఆదుక్ోనిది..జయహాన్స్ బర్ా లండన్స లో ఉని ఆఫీస్ట్ ల నిరవహణక్ు క్గవగలి్న డబుిక్గవగలి. భారతీయ్ అభిప్గరయ్ం ప్రతిఫలించి సగయ్ం అందింది.
1906 నుంచి ఫండ్ నిధులు ఖాళ్ళ అవటం మొదల ైంది. ర్గజక్ీయ్ ప్ో ర్గటం లో ని౦డా మునిగిన గగంధీ లా ప్గరక్ీుస్ట్ క్ూడా తగిా డబుిక్ు క్టక్ట అయింది. రతన్స
టాటాలాంటి వగర్ి ఆరుక్ సగయ్ం ఏమయలక్ూ చాలటం లేదు. నితా ప్రభుతవ ఘరషణ. క్గలమయ క్లిసి ర్గవటం లేదు. క్నుక్ అందరు భార్లగగ ఖరుులు
తగిాంచుక్ోవటమే తరుణోప్గయ్ం అని గగంధి భావించాడు. అందుక్ోసం సతాాగరహ క్ుటటంబాలను సహక్గర క్షేతరం లోక్త మారుటం ఉతత మమని అనిపించింది. క్గనే
ఫో నిక్్ సటిల్ మెంట్స డర్గిన్స దగా ర జయహాన్స్ బర్ా నుంచి 30గంటల ర్ెైలు ప్రయ్ాణ దూరం లో మర్ క్ ప్గరంతం లో ఉంది.
టాల్ స్వియ్ ఫవరం
ఈ సంక్తలసు ప్ర్ిసు త
ి ు లలో హేలల ాన్స క్లల ం బాష్ ఆప్దాి౦ధవుడిగగ ఆదుక్ొనాిడు. జయహాన్స్ బర్ా క్ు 20మెైళళ దూరం లో 1100ఎక్ర్గల భయమిక్ొని, సతాాగరహులు
ఉచితంగగ ఉండటానిక్త గగంధీక్త ఇచాుడు. అందులో చిని ఇలుల వెయిా ఫల వృక్షాలునాియి. ఈ క్షేతారనిక్త గగంధీజీ “టాల్ సగుయ్ క్షేతరం “అని తన ఆదరశ రషాన్స
రచయిత ఫిలాసఫర్, అలేక్ీ గండర్ లియో టాల్ సగుయ్ క్త గౌరవ చిహింగగ నామక్రణం చేశగడు. క్రమక్రమంగగ ఈ క్షేతారనిి గగంధీ ప్ౌర నివగస భయమిగగ
మార్గుడు. దీనితో సతాాగరహ క్ుటటంబాలు ఒక్ే చోట ప్రసుర సహక్గరం తో జీవించటానిక్త వీలుక్లిగి, ఖరుులు విప్ర్లతంగగ తగిాప్ో య్ాయి. ఇదే ప్ో ర్గట క్షేతరంగగ
మార్ి బ్బరటిష్ నిరంక్ుశతావనిి ఎదిర్ించి ప్ో ర్గడటానిక్త ఫలితాలు సగధించటానిక్త బాగగ ఉప్యోగప్డింది. వీటిలో గగంధీలో ఉని ప్రయోగ శ్రలత అభి
వాక్త మౌతోంది. ఆర్ోగాం విదా, గౌరవ జీవితం సగదించటానిక్త ఆవగస భయమి అయింది. చివర్ిక్త ఈ క్షేతరం ఆధాాతిమక్ ఆతమ ప్ర్ిశుదిు క్ేందరంగగ,తప్ో భయమిగగ అభి
వృదిు చందింది.
గగంధీ పై ఇండియ్ాలో ప్రజాభిప్గరయ్ం బాగగ అనుక్ూలం గగనే ఉంది. 1911 ఏపిరల్ లో బో తా ప్రభుతవ ఇంటీర్ియ్ర్ మినిసు ర్ జనరల్ జాన్స సమట్స్ చివర్ిక్త గగంధీ
సూతారలక్ు (ఫగరుమలా) ఉతత ర్గలదావర్గ సూతరప్గరయ్ంగగ అంగలక్ర్ింఛగగ ఇదు ర్ిమధాా తాతాులిక్ ఒప్ుందం క్ూడా ఉతత ర్గలదావర్గనే క్ుదిర్ింది. 28-4-1911 న
జయహాన్స్ బర్ా లో గగంధీ ప్బ్బలక్ మీటింగ్ లో తలియ్ జేసి, ప్రజామోదం ప్ ందగగ ప్ో ర్గటానిక్త తరప్డింది. జూన్స 1న ఖెైదీల నందర్లి విడిచిపటాురు. ఒప్ుందం
క్ుదిర్ినటేల ఉంది క్గని వగతావరణం ఇంక్గ ప్ూర్ిత అనుక్ూలం గగ లేదనిపించింది. ఇది అయిదవ జార్ిీ ప్టాుభి ష్ేక్గనిి ధృవీక్ర్ించటం లో ప్రతిబ్బంబ్బంచింది.
సగమారజాానిక్త విధేయ్త ప్రక్టించినా, ప్టాుభి ష్ేక్ మహో త్వం లో ప్గలొానటానిక్త సుముఖంగగ లేరు.
ఇలాంటి అసందిగు వగతావరణం లో భారత జాతీయ్ నాయ్క్ుడు, గౌరవన్నయ్ుడు గోప్గలక్ృషణ గోఖలే దక్షిణాఫిరక్గ ప్రాటనక్ు గగంధీజీ ఆహావనం పై వచాుడు.
గగంధీతో అతాంత చనువు గగ ఉంటూ గగంధీని, దక్షిణాఫిరక్గ భారతీయ్ులను, అక్ుడి ప్ర్ిసు త
ి ులను క్షుణణ ంగగ గమనించాడు. దక్షిణాఫిరక్గక్ు ఆయ్న బ్బరటిష్,
ఇండియ్ా ప్రభుతావల ఆశ్రసు్లతోనే వచాుడు. బ్బరటిష్ ప్రభుతవం య్యని య్ాన్స ప్రభుతావనిక్త సగమారజాం లో గోఖలే హో దాను తలియ్ జేసి అదే గౌరవమర్గాదలు
క్లుగ జేయ్మని క్ోరగగ సౌతాఫిరక్గ గవరిమెంట్స ఏ లోప్ం ర్గక్ు౦డా అతాంత గౌరవమర్గాదలతో చూసింది. ప్రముఖులందర్ితో ఆయ్న మాటాలడి,
భారతీయ్ులను, య్యనియ్న్స ప్రభుతావన్ని మళ్ళళ చరులు జర్ిపటట
ల చేశగడు. ఒప్ుందంలోని నటాల్ లోని ఇండియ్న్స లపై ఏడాదిక్త విధించిన 3ప్ౌండల టాక్్ ను
వెనక్తు తీసుక్ోవటానిక్త ప్రభుతావనిి ఒపిుంచాలని అది తాను దక్షిణాఫిరక్గలో సగధించిన విజయ్ం క్గవగలని నిరణయించాడు. తాను

వెళళళటప్ుుడు ప్రభుతవం

తనమాట క్గదనదనే విశగవసం తో ఉనాిడు. క్గని య్యనియ్న్స ప్రభుతవం మాట నిలబటటుక్ోలేదు. అదేక్గక్ క్ేప్ ప్గరవిష్ియ్ల్ సుపీరం

క్ోర్ు” క్తరసు య్
ి న్స

సంప్రదాయ్ంలో జర్ిగిన వివగహాలే చటు బదు మెైనవని” తీరుు ఇవవటం అగిిలో ఆజామెైంది. ఆ తీరుు ప్రక్గరం దక్షిణాఫిరక్గలో ని హిందూ ముసిల ం, ప్గర్ల్ భారాలు
ఉ౦ప్ుడు గతత ల లేక్ వాభిచార్ిణుల సగుయిక్త దిగజారుటం అనిమాట అని గగంధీ అభిప్గరయ్ప్డా్డు. దీనితో భారతీయ్ మహిళలంతా సతాాగరహినులుగగ
మార్ిప్ో య్ారు. అందులో క్ొందర్ిి గగంధి తన దళ సభుాలను చేశగడు.
ఏదయ మసిప్ూసిమార్ేడుక్గయ్ చేసే తాతాులిక్ ఒప్ుందాలక్ంటే బహిరంగ ప్ో ర్గటమే మంచిదని గగంధి భావించాడు. “ఇండియ్న్స ఒపీనియ్న్స “ప్తిరక్లో
“ఒప్ుందం,అసల ైన సూుర్ితతో జరగనప్ుుడు అది ఒప్ుందమే క్గదు “అని ర్గశగడు. క్నుక్ ప్రభుతవ౦ ను దక్షిణాఫిక్
ర గలోని య్యర్ోపియ్న్స జనాభాను క్దిలించే
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ప్ో ర్గటమే చేయ్ాలని నిశుయించాడు. దీనిక్త మందు సగమారజాం లో అంతటా సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామం చేబటాుడు. సౌతాఫిరక్గలో క్ొందరు తలల వగరు నలల వగర్ిక్త
మదు తుప్లిక్గరు. భారత జాతీయ్ నాయ్క్ులు దీటటగగ సుందించారు. ఊహించని ప్ర్ిణామం వెైస్ట్ ర్గయ్ లార్్ హార్ి్ంజ్ దక్షిణాఫిక్
ర గ ప్రభుతవ విధానాలను ప్బ్బలక్ గగ
ఘాటట మాటలతో విమర్ిశంఛి నిషుక్షప్గత విచారణక్ు ఆదేశించాడు విచారణ సంఘానిి నియ్మించటం తప్ు జెనరల్ సమట్స్ క్ు గతాంతరం లేక్ప్ో యి,గగంధీని
ఆయ్న అనుచరులు క్లల న్స బాష్, ప్ లాక్ లను విడుదల చేశగడు. ఎంక్ెైవర్ిక్మిషన్స ఇండియ్న్స లక్ు సగునం లేనందుక్ు గగంధీ వాతిర్ేక్తంచాడు. దీనిక్ోసం
డర్గిన్స లో పదు ప్రదరశన 1914 జనవర్ి 1 న నిరవహిసత గనని ప్రక్టించాడు. క్గని దక్షిణాఫిరక్గ ర్ెైలేవ లోని తలల జాతి ఉదయ ాగులు అదే సమయ్ం లో సమెమ చేసే
ప్రయ్తింలో ఉండగగ, ఘరషణ ప్నిక్త ర్గదన్న గగంధీ ప్రదరశన వగయిదా వేశగడు. దీనిప్రభావం ఇండియ్ా,ఇంగగలండ్, దక్షిణాఫిరక్గ ల లోక్ూడా బాగగ క్నిపించింది.
దక్షిణాఫిరక్గలోని నలల వగర్ిని వాతిర్ేక్తంచే తలల వగరు క్ూడా గగంధీ నిరణయ్ానిి శగలఘించారు.
గోఖలే సి ఎఫ్ ఆండూ
ర స్ట్ ను దక్షిణాఫిరక్గ క్ు ప్ంప్గగ వచిు, ఇరువెైప్ులవగర్ితో చర్ిుంచి క్లిపే ప్రయ్తిం చేశగడు. గగంధీ, సమట్స్ మధా అనేక్ దఫగల చరులు
జర్ిగగయి. చివరక్ు ఒక్ ఒప్ుందం సగధించారు. దీని ప్రక్గరం ఇండియ్న్స ర్ిల్లఫ్ య్ాక్ు ప్గసయింది. 3ప్ౌండల టాక్్ రదు యింది. హిందూ, ముసిల ం ప్గర్ల్ వివగహాలు
గుర్ితంప్బడా్యి. చటు ం అమలు నాాయ్ంగగనిషుక్షప్గతంగగ జరుగుతుందని, హక్ుులను క్గప్గడుతుందని జనరల్ సమట్స్ ప్రజలక్ు హామీ ఇచాుడు. గగంధీ
క్ూడా 1920 నుంచి ఒప్ుందం లేని క్ూల్లలు దక్షిణాఫిరక్గలో ప్రవేశించరని ఒప్ుుక్ునాిడు. దక్షిణాఫిరక్గలో ఉంటటని ఇండియ్నల , మళ్ళళ అక్ుడిక్త చేరబో యిే
వలస భారతీయ్ుల హక్ుులను క్గప్గడటం అసగధాం అని గగంధీ భావించి, అలా ప్రక్టించి ఉంటాడు. ఈ ఒప్ుందం సతాాగరహానిక్త వగసత వమెైనదిగగ క్నిపించి
చటు బదు మెైనదని పించింది. అంతే క్గదు దక్షిణాఫిరక్గలోని భారతీయ్ులక్ు చటు బదు త క్లిగిందిక్ూడా. ఇంక్గ ప్ూర్ితగగ ప్ౌరహక్ుులు ర్గక్ప్ో యినా, దక్షిణాఫిరక్గ
భారతీయ్ులు సతాాగరహం వలన ఉనిక్తక్త నాాయ్ అనుమతి ప్ ందగలిగి దక్షిణాఫిరక్గ నుండి గెటు ి వెయ్ బడ జాలని బలమెైన జాతివగరుగగ, భాగసగవముాలుగగ
అయ్ాారు. ఇది గగంధీ సగధించిన అప్ూరవ విజయ్ం దక్షిణాఫిరక్గలో.

ఈ ప్ో ర్గటాలలో గగంధి తన నిజాయితీని,వాక్తతతావనిి, సూటి మార్గానిి ప్గరదరశక్ంగగ ప్రదర్ిశంచి
మెప్ుు ప్ ందాడు. ఆయ్న ప్ో ర్గటం బాధితుల, అణగదొర క్ు బడిన వగర్ి క్న్నిరు, బాధలు దూరం
చేయ్టానిక్ే. ఇదే ఆయ్న ముఖా సూతరం గగ మార్ింది. అణగ దొర క్ుే వగరు అణగ దొర క్ు బడే వగరు
సహక్ర్ించుక్ోక్ప్ో తే అణగదొర క్ుబడంటం అంత౦ క్గదు అని విశవసి౦చాడు. ఇందులో అందరూ
విజేతలే. ఆయ్న సిదు ాంతం “విన్స –విన్స “సిదు ాంతం. అంటే ఇరువెైప్ులా విజయ్ం ఉండాలి. అణచ
బడే వగర్ిక్త అణచేవగరు శతురవులుగగ క్నిపించక్ూడదు. వగళళ దురుశ క్ష్గులను ఆయ్న
అడావ౦టేజిగగ అంటే అనుక్ూలంగగ ఎనిడూ తీసుక్ోలేదు. వగళళ దయ్న్నయ్ సిుతి చూసి,వగర్ిక్త
సగయ్ం

క్ోసం

ప్ో ర్గటం

ఆపేసేవగడు.

ఆంగోల

–బో య్ర్

య్ుదు ం,,

ర్ెైలేవ

సమెమలలో

ప్ో ర్గట౦ నిలిపేశగడు. ఆయ్న వూాహం సగంక్ేతిక్ంగగ “జీర్ో మొతాతనిి, నాన్స జీర్ో మొతత ం “గగ
మార్ేు ఆట. గెలుప్ుక్ంటే ఇరువెైప్ులా సగమరసా ప్ర్ిష్గుర్గనిక్ే మొగుా చూపేవగడు. దీనిక్త చర్ితరలో
చిరసగుయిగగ నిలిచిప్ో యిే గగంధీ –జనరల్ సమట్స్ మధా జర్ిగిన విలువెైన ఒప్ుందమే గ ప్ు
ఉదాహరణ.
ఇండియ్ాక్ు తిర్ిగి వెళళళ సమయ్ం వచిుందని గగంధి భావించాడు. ఆయ్న ర్గజక్ీయ్ గురువు
గోప్గలక్ృషణ గోఖలే క్ూడా తవరగగ రమమని క్బురు చేశగడు. దీనితో గగంధీ సౌతాఫిక్
ర గను 1914 జుల ై
లో చివర్ి సగర్ిగగ వదిలేసి ఇండియ్ా బయ్లేుర్గడు. ఆయ్న అభిమానులు అనుచరులు తండయ ప్తండాలు గగ వచిు దరశనం చేసుక్ొని విలువెైన క్గనుక్లు
బహుమతులు జాఞపిక్లు అందించి ”దేశభక్త మహాతామ గగంధీ “నినాదాలతో వీడయ ులు ప్లిక్గరు. నిరంక్ుశ జనరల్ సమట్స్ క్ూడా చలించిప్ో యి “మహర్ిష మన
తీర్గలను దాటి వెడుతునాిడు. బహుశగ ఇక్ తిర్ిగిర్గరు “అని శగలఘించి సుందించటం విలువెైన మాటగగ చర్ితర పేర్ ునిది.
దక్షిణాఫిరక్గలో గగంధీ ప్ో ర్గట౦ సంక్షిప్తం గగ చప్ుుక్ొంటే, మొదటోల మనం వేసుక్ొని ప్రశిలక్ు సర్ెైన సమాధానాలు లభిసగతయి. గగంధి దక్షిణాఫిరక్గ అనుభవం”
అభదరతాభావం తో పిర్ిక్గ
త గ, విజయ్ాలే లేని లాయ్ర్ గగ ఉని గగంధీని య్దారుమెైన, సృష్ిులో అదుాతమెైన వింత వాక్తతగగ ప్ర్ివరతన చందించింది. ఒక్ వేళ గగంధీ
దక్షిణాఫిరక్గక్ు ర్గక్ుండా ఉండి ఉంటే? సమాధానం దొ రక్ని ప్రశిగగ మిగిలిప్ో తుంది.
దక్షిణాఫిరక్గక్ు గగంధి ఏం రుణ ప్డి ఉనాిడు ?ఇది వింత ప్రశి. దీనిక్త సమాధానం చప్ుటానిక్త ముందు ఇండియ్ాలో ఆయ్న బాలాం, య్వవనం,
తలిదండురలనుంచి సంక్రమించిన నెైతిక్ విలువలు, సగంప్రదాయ్ం ఆయ్నలో గుప్త ంగగ ఉనాియి. ఇవన్ని సౌతాఫిరక్గ చేరగగనే తగిన అవక్గశగలు ర్గగగనే బయ్టక్ు
వాక్త మయ్ాాయి. ఇండియ్ాలోక్గని ఇంగగలండ్ లోక్గని జాతి వివక్ష, ప్క్షప్గతం ఆయ్న ఎదుర్ోులేదు. దక్షిణాఫిరక్గ అనుభవం ఆయ్నను

దిగగ్ాంతి క్త గుర్ి

చేస,ి ఆయ్నను తటటుక్ోనేటల ట గగ, తన గౌరవం, వాక్తతతవం క్గప్గడుక్ోనేటల టగగ చేసింది. నటాల్ లోని మిట్సీ బర్ా సేుషన్స లో ర్గతిర ఉదంతం ఆయ్న జీవితంలో
సృజనాతమక్ మెైన మారుు తచిుంది. ఇక్ుడే మొదటిసగర్ి “రంగు ప్క్షప్గతం”అంటే వరణ వివక్షత జబుిను అనిి క్ోణాలనుంచి ఎదుర్ ునాిడు. అది లజాీక్రమెైన
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హేయ్ సంఘటన. అది ఒక్ ప్గఠం గగ నేరుుక్ొని ఆయ్న మనసులో నిరసన బీజాలు మొలక్ెతిత, క్నిపించిన ప్రతి ప్క్షప్గతానిిఎదుర్ ునే సిుతిక్త వచాుడు.
ఇలాంటిప్క్షప్గతం పిరజుడిస్ట్ మానవ గౌరవగనిక్ే భంగక్రమని భావించి దానిి అంతమోది౦చటమే ధేాయ్ంగగ ఎంచుక్ొనాిడు.
దక్షిణాఫిరక్గలో భారతీయ్ులు అప్ుటిక్త నాయ్క్తవ శూనాం లో ఉనాిరు.ఇండియ్ా వలసవగదులు “క్ుంటి, నిరక్షర్గశుాలు “.వగరంతా ఎవర్ో వచిు తమను
సమీక్ర్ించి నాయ్క్తవం వహించి మారా దరశక్తవం చేసి నడిపించాలని ఎదురు చూసుతనాిరు. ఆ సమయ్ంలో య్ువ సునిితమెైన బార్ిసుర్ రంగ ప్రవేశం
చేశగడు. అక్ుడి ప్ర్ిసు త
ి ులు ఆక్ళ్ంప్ు చేసుక్ొని, వరణ ప్క్షప్గతం వంటి సగంఘిక్ అసమానత లవంటి సమసాలపై ప్ో ర్గటానిక్త ఒక్ శక్తతవంతమెైన ఆయ్ుధం
క్గవగలని భావించాడు. అదే సతాగరహ దివగాయ్ుధం. అది విశవవగాప్త తారక్మంతరమెై, అనిి వగాధుల నివగరణ ఔషధమెై ప్ని చేసింది. తన మాతృ భయమి
ప్రవచించిన ఉప్నిషతా్రం “సతామేవ జయ్తే “ను సతాాగరహం అనే మహా గ ప్ు ఆయ్ుధంగగ మార్ిు ప్రయోగించాడు. ఇదే టక్తిక్ ను ఇండియ్ాలో 1913 దండి
ఉప్ుు సతాాగరహ య్ాతరలోనూ ప్రయోగించాడు. దక్షిణాఫిరక్గ లో 2037మంది ప్ురుషులు, 127 మంది సీత ల
ి ు, 57 మంది పిలలల ఒక్ దళంతో నటాల్ నుంచి
టారన్స్ వగల్ లో ప్రవేశించాడు. ఈ నడక్ ఇండియ్న్స లేబర్ ల సమెమలో ఒక్భాగమెై అయిదు ర్ోజులు నవంబర్ 6నుంచి 10 వరక్ు జర్ిగింది.

దక్షిణాఫిరక్గలోనే గగంధీ మొదటి సగర్ిగగ “సవయ్ం సేవ (సల్ు హెల్ు
)లోని సౌందర్గానిి ఆసగవది౦చాడు. భగవదీా తలో చప్ుబడిన “
వసుతవుపై వగామోహం లేక్ప్ో వటం “(నాన్స ప్ో సేషన్స) ను ప్రచారం చేసి,
అనుసర్ించాడు. ఇక్ుడే సేిహితుడు ప్ లాక్ ఆయ్నక్ు రసిున్స
ప్ుసత క్ం “అన్స టట ది లాస్ట్ు “1903 లో అందజేశగడు. దీనిి చదివి అరుం
చేసుక్ొని మనసుక్ు ప్టిుంచుక్ోని అది భగవదీా త ను ప్రతిధవనిసోత ందని
గరహించి దానిి ఆధారంగగ భవిషత్ ప్రణాళ్క్ రచించుక్ొనాిడు.
అమెర్క్
ి గ తతవవేతత, వేదాంతి, రుష్ి తులుాడు” హెనిర డేవిడ్ థయ ర్ో”ర్గసిన
“సివిల్ డిస్ట్ ఒబీడిఎన్స్”వగాసం చదివి ”ప్గండితా నెైప్ుణాంతో ర్గసిన అదుాత
గరంథం”.నా జీవితం పై గ ప్ు ప్రభావం చూపింది “అని గగంధీ మెచుుక్ొనాిడు.
దీనిి ఆయ్నను దక్షిణాఫిరక్గలో వోక్ టరస్ట్ు జెైలు లో అర్ెస్ట్ు చేసి ఉంచినప్ుడు
చదివగడు. అందులోని “చరార్గహితాానిి” మెచుుక్ొనాిడు. రషాన్స రచయిత
లియో టాల్ సగుయ్ ప్ుసత క్ం “దిక్తంగ్ం ఆఫ్ గగడ్ ఈజ్ వితిన్స య్ు “చదివి
అభిమానిగగ మార్ి ఆయ్నతో సేిహానిి ఉతత ర ప్రతుాతత ర్గలను జీవితాంతం
క్ొనసగగించాడు. ఈ సంఘటనలన్ని దక్షినణాఫిరక్గలోనే జర్ిగగయి. వగటిలోని
విలువెైన విషయ్ాలను, విలువలను సూుర్ితగగ తీసుక్ొని తనలో నిక్షిప్తమెై
గుప్త ంగగ ఉని భావగలను జయడించి ప్రయోగగలు చేశగడు. దీనినుంచే గగంధీ
మహా నాయ్క్ుడుగగ, మహా తతవ వేతతగగ ప్ర్ిణామం చందాడు.
ముఖాంగగ దక్షిణాఫిరక్గ అనుభవగలు భారత్ లో హింద్ సవర్గజ్ లేక్ హో మ్ రూల్ లు నేప్ధామెైనాయి. ప్గశగుతా య్ాంతిరక్ నాగరక్త తచిున అనర్గులను గగంధి
76 పేజీల క్రప్తరం గగ ఇంగగలండ్ నుంచి సౌతాఫిరక్గక్ు 1909 లో తిరుగు ప్రయ్ాణం లో ర్గశగడు. గగంధిజీవిత చర్ితర ర్గసిన ప్గశగుతా చర్ితరక్గరులలో ప్రసిదు ుడైన
లూయిా ఫిషర్ “దక్షిణాఫిరక్గలోనే గగంధీ క్రమ యోగి గగ మార్ే ప్రయ్తిం చేశగడు. గలతలో చపిునటట
ల అనాసక్త త ను జీవితాంతం ప్గటించాడు “అనాిడు. బ్బక్ు
ఫర్ేఖ్ గగంధీని క్షుణణ ంగగ ప్ర్ిశ్రలించి ర్గసిన దానిలో “గగంధీ లోని తాతివక్ భావనలలో ఎక్ుువభాగం, అంతర్ దృష్ిు ఏరుడటానిక్త దాక్షిణాఫిరక్గ గ ప్ు భయమిక్
అయింది. గగంధీ మహాతుమడుగగ ప్ర్ిణామం చందటానిక్త, ఆ దేశం దయ హదప్డి గరవక్గరణంగగ మార్ింది “అంటాడు.
ఈ విధంగగ గగంధీలో దేనిక్ీ లొంగని మొండిప్టటుదల, నాశనం చేయ్టానిక్త వీలులేని మనసత తవం మొటు మొదటగగ దక్షిణాఫిరక్గలోనే ఏరుడా్యి. గగంధీని
మహాతుమని చేయ్టానిక్త క్గవలసిన ఆయ్న భావనలు, చరాలలో చాలాభాగం ఏరుడటానిక్త ఆదేశమే ముఖాక్గరణం అనటానిక్త ఎలాంటి సందేహం లేదు.
దక్షిణాఫిరక్గలో జర్ిగింది అంతా గగంధీ జీవితానిి గ ప్ు మలుప్ు తిపిు,ఆయ్న మహాతుమడుగగ ప్ర్ిణామం చందటానిక్త క్ీలక్ ప్గతర ప్ో ష్ించింది.
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3 గగంధేయ్ వగదం
అస్పృశయత ప్ై స్మరం
భారత దేశం లో అసుృశాత ఒక్ అంటూ వగాధి లాగగ దేశగనిి తార తర్గలు గగ ప్టిు పీడిసత ో ంది. వగర్ిక్త సంఘం లో గౌరవం లేదు. ప్క్ున క్ూర్ ునే యోగాత

నివవ లేదు. దేవగలయ్ ప్రవేశం లేదు. అందరు దీనిి రూప్ు మాప్గలని అనుక్ుంటటనాి ముందుక్ు వచిున వగరు బహు క్ొదిు మంది మాతరమే. గగంధిజీ ఏ
దీనిి గుర్ించి ముందు ఆలోచించారు అని అంతా అనుక్ుంటారు.. క్గదు అని తలుసోత ంది ఆయ్న వలల ఆ ఉదామం ఊప్ు అందుక్ొంది, అంతక్ు ముందే
క్వులు సంసురత లు గళం విప్గురు. క్ొంత క్ృష్ి చేశగరు ఆ వివర్గలు తలియ్ జేసత గను

1906 వ సంవతురం లోనే దేశోదాురక్ క్గశ్ర నాధుని నాగేశవర ర్గవు ప్ంతులు గగరు క్ృష్గణ జిలాల లో వగర్ి సవగగరమ మెైన ఎలక్ురుర లో

హర్ిజనులక్ు సవంత డబుిలు ఖరుు పటిు హర్ిజనులక్ు ప్రతాక్ మెైన క్గలన్న నిర్ిమంచారు. హర్ిజనులక్ు ప్రతేాల మెైన ప్గరధమిక్సూుల్ నిర్ిమంచారు.. ఇంతే
క్గదు ఆ వూర్ి వగర్ి సవంత శివగలయ్ం లోక్త హర్ిజనులక్ు ప్రవేశం క్లిుంచి దైవ దరశనం చేయించి గగంధి గగర్ి క్ంటే ఆదరశం లో ముందునాిరు. అప్ుటిక్త

ఇంక్గ గగంధి భారత ర్గజ క్ీయ్ాలలో ప్ూర్ిత గ ప్రవేశించ లేదు. ఈ విషయ్ాలన్ని ఈ నెల నాలా వ తేది న మచిల్ల ప్టిం లో ఆందర సగరసవత సమితి అధాక్షులు,
క్వి క్దా రచయిత నవలా క్గరుడు అయిన శ్రర క్ొటిు ర్గమా ర్గవు గగర్ిక్త సవర్లాయ్ క్గశ్ర నాధుని నాగేశవర ర్గవు గగర్ి ''విశవ దాత ''ప్ురసగుర్గనిి వగర్ి

మనుమడు శ్రర క్గశ్ర నాధుని నాగేశవర ర్గవు గగరు అందజేసిన సందరాం గగ, బందరు లో వివిధ సంసు లు ఏర్గుటట చేసిన అభినందించినా సభ లో.. క్ృష్గణ జిలాల
రచయితల సంఘం ప్రధాన క్గరా దర్ిశ, విశేలషక్ుడు డాక్ుర్ జి. వి. ప్ూరణ చంద్ తలియ్ జేశగరు. అంతే క్గదు ప్ంతులు గగరు ఆంధర దేశం లో జనిమంచటం వలల
ఆయ్నక్ు ర్గవగలి్నంత క్ీర్త ి ర్గలేదని అదే బంగగల్ లో జనిమంచి ఉనిటల యితే గగంధీ గగర్ిక్త బదులు ప్ంతులు గగర్ిక్ే ''మహాతామ ''బ్బరుదు లభించేది అని
అనాిరు. ఇది క్గదన లేని సతామే నని పిసత ుంది

ఇంక్ో విషయ్ం మీ దృష్ిుక్త తసగతను. 1909 లో నే సవర్లాయ్ మంగి ప్ూడి వెంక్టేశవర శరమ గగంధిజీ క్ంటే ముందు గగ అసుృశుాల పై సుందించి క్విత ర్గశగరు.
అప్ుటిక్త ఇంక్గ హర్ిజనులు అని పేరు వగర్ిక్త ర్గలేదు.

''అందారు ప్ుటిుర్ి హిందమమ తలిల క్త --అందారు ఒక్ుటై వుండాలి సక్ుంగగ --క్షు ముమలోచిునా-, నిషూ
ు ర మొచిునా --ఇషు ముమ గగ నుండి క్టూ
ు గగ

నుమా
ు ము అందారూ --తమయమల మణి మీరు మామయమల జూడండి --అమోమరు దీవించి --ఐశవరా మిచేును ''అని గ ప్ు సగమాజిక్ సుృహతో సంసురణాభి
లాష తో శరమ గగరు ముందే సుందించారు.

శతావధాని వేలూర్ి శివ ర్గమ శగసిత ి గగరు అసు్ాషుాలక్ు ఆలయ్ప్రవేశం లేనందుక్ు బాధ ప్డుతూ గ ప్ు క్విత ర్గశగరు
''క్ుక్ులు చూడ వచుునట -క్ోతులు చేతులు సగచి --భక్తత మెై మొరక్ుగగ వచుు, --చీమలు ముంగిట సగగిల బార వచుు, --నల్రక్ుల న్నగలున్స ముసర

వచుును గగని --మనుషా క్ోటిలో నేనొక్ుడ నయ్ా నేనిచట నుండగ ర్గదు గదా శివగ ''అంటూ అసు్ాషుాని ఆవేదనను తన వేదన గగ వెలి బుచాురు.

1943 లో చదల వగడ నరశింహం గగరు ''మయడు క్ొటాలము
ు ు లను తోడును గలిా --దీనుడఅరుంధతి క్ుమారుండు --అసుృశాతా దయ ష మంట గటిు అది --ప్క్ష

ప్గత సమేత భారత మాత ''అని ఆ తప్ుు అంతా తలిల భారత మాత దే నని ఆమెక్ే దయ ష్గనిి అంట గటాురు.

ర్గషు ర క్వి, ప్రబో ధక్ులు ర్గయ్ ప్ో ర లు సుబాి ర్గవు గగరు ''పేరమ వృతిత క్త జగడాల భేద మేల ---బారహమణాగర హారము నందు ప్వలు ర్ేయి --విసరు

ప్వనుము
్ --క్డ జాతి వీటి య్ందు --తాక్ లేక్ వీచునే -ప్క్ష తంతర జడిమ ?''అని ప్రశిించారు. వగయ్ుదేవుడిక్త ప్క్ష ప్గతం లేదు అగరహారం లోను,
అసు్ాశులుని చోట ఒక్టిగగనే వీసగతడు మనుషుాలక్ే ఈ మాయ్ దార్ి భేద భావం అని దపిు ప్ డిచారు.

బసవ ర్గజు అప్గు ర్గవు గగరు ''డబుి గలోడు దార్ిక్త ర్గన్నరు ---ఈ గోర్గ మేమి, ఈ నేర మేమి --మాల మాదిగలం --మనుషులం గగమా ?''అని

అసుృశుాల తరఫున వక్గలాత ప్ుచుుక్ొని వగదించారు..

దేశం లోని ప్రషు ుత ప్ర్ిసు తి
ి ని చూసి ఆచారా క్ొలక్ లూర్ి ఇనాక్ గ ప్ు క్వితలోతనభావగనిి ఆవిషుర్ిసత ూ దేశగనిక్త ఎలాటి వగడు ప్రధాని అయి ఎలా ప్గలించి
ఎలా దిగి ప్ో వగలి అనేది అదాతం గగ వర్ిణంచారు

''పైసగ లేని వగడు --పైగగ హర్ిజనుడు --ప్రధాన మంతిర క్గ గలిగి ---అయిదేళళళ వుండి -ఆపైన వదిలి --పైసగ లేక్ుండా ప్గత మనిష్ి గగ --బరతగా లిగిన

నాడు -భారత దేశం బాగు ప్డ్ టటు. ''ఇది భారతీయ్ులందర్ి ఆక్గంక్ష. అది తీరు తుందని ఆశిదాుం.

4 మానవ భదరతపై మహాతుమని దృక్ోుణం
’నాగరక్త క్ు అసలు అరుం గుణక్గరం క్గదు. సవచుందంగగ ఐచిుక్ంగగ క్ోర్ిక్లు తగిాంచుక్ొని అసల ైన సంతృపిత , సంతోషం ప్ ంది, సేవగభావంతో ధనాత చందటమే“
మానవ భదరత నూతన మెైన భావం అనిది ఒక్ నిజం. అదివాక్తత అనుభవించే సంక్తలషు, ఒక్దానితో ఒక్టి సంబంధముని విషయ్ాలను వివర్ించేది. దీనిి
ప్రతిప్గదించేవగరు సంప్రదాయ్ మామయలు భదరత ను సవగలు చేసత గరు. వీర్ి దృష్ిులో భదరత అంటే వాక్తతగతమెైనదే క్గని దేశగనిక్త మాతరమే చందింది క్గదు. దేశభదరత
లో మానవ భదరత ఉనిదని అనుక్ోర్గదు. గత వందేళళలో ఆయ్ా ప్రభుతావలే తమ ప్రజలను విదేశే ప్గలక్ులక్ంటే ఎక్ుువగగ చంప్గరు అనిది ప్చిు నిజం.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

1994 నాటి హూామన్స డవలప్ మెంట్స ర్ిప్ో ర్ు ప్రక్గరం క్ోర్ిక్లనుండి, భయ్ాలనుండి రక్షణ క్లిుంచటమే విశవ వగాప్త ంగగ మానవగళ్క్త భదరత క్లిగించటం. ఈ
ర్ిప్ో ర్ు. 1-ఆర్ిుక్ 2-ఆహార 3-ఆర్ోగా 4-ప్ర్గావరణ 5- వాక్తతగత 6-సగమాజిక్ 7-ర్గజక్ీయ్

అంశగలను చర్ిుంచింది.. ప్రసత ుతం వాక్తత ఆర్ిుక్ భదరతను గగంధీ

ఆలోచనా దృక్ుధం లో ప్ర్ిశ్రలిదాుం.
య్ునెైటడ్ నేషన్స్ అంచనా ప్రక్గరం 2009 నాటిక్త ప్రప్ంచం లో అతాంత బీదర్ిక్ం లో ఉనివగర్ిక్త, ప్రప్ంచ మొతత ం జనాభాక్ు మధా ఉని నిషుతిత 21శగతం.
బీదర్ిక్ం యింత ఉనిదయ , ఆక్ల్ల అంతే ఉంది. అభివృదిు చందుతుని దేశగలలో 150 మిలియ్నల పిలలలు ప్ో షక్గహార లోప్ం తో అలమటిసత ునాిరు. దీనిక్త
ప్ర్ిష్గుర్గనిి మానవ భదరతను ఆ పేప్ర్ గగంధీ ఆలోచనలు- ఆచరణలు దృష్ిు క్ోణం లో సమాధానాలు చపిుంది.
గగంధీ సుషు ంగగ “మనిష్ి ఆక్లి క్ోరలలో నలిగి బాధ ప్డటానిక్త ఏదయ గ ంతమమ క్ోర్ిక్లు క్ోరటం క్గదు, క్ేవలం తన క్డుప్ు ని౦ప్ు క్ోవటానిక్ే అంటే
ఆతామర్గముడిని సంతృపిత ప్రచటానిక్ే “అని చప్గుడు. మహాతుమడు తన జీవితమంతా ఈ సమసగా ప్ర్ిష్గుర్గనిక్ే, దీనిక్త సర్ెన
ై ఆర్ిుక్ సగధనం క్ోసమే క్ృష్ి
చేశగడు. ఈవిధానం పేదవగడి క్డుప్ు ని౦ప్టమే క్గక్, అనుసరణీయ్మెైనదిగగ, నమమక్మెైనదిగగ, సగధామెైనదిగగ ఉండాలని తప్న చందాడు.
మహాతుమడు “మానవగర్గధనతో, బలహమనులను దయ చి సంప్గదించిన ఆర్ిుక్ సంప్ద ప్నిక్త ర్గనిది శగసీత య్
ఆర్ిుక్ విధానానిక్త వాతి ర్ేక్మెైనది. నిజమెైన ఆర్ిుక్త
ి
సగంఘిక్ నాాయ్ానిి సమర్ిుసత ుంది. గగంధీ భావనలో ఆర్ిుక్తక్ు, నెైతిక్తక్ు మధా పదు గగ గణన్నయ్మెైన భేదం లేదు. ఆయ్న భావనలో “వాక్తత యొక్ు నెైతిక్
భావన, వాక్తత సంక్షేమం,దేశ సంక్షేమాలను బాధించే ఆర్ిుక్తలన్ని అనెైతిక్మెైనవే “.ఈ భావన ఒక్ప్ుుడు ఆడం సిమత్ చపిున “ఆర్ిుక్ విధానం విశగవసం, నమమక్ం,
అవాక్త విలువల పై క్ూడా ఆధార ప్డిఉంటటంది “అని భావగనిక్త అతి దగా రగగ ఉందిక్దా.
బైబ్బల్ క్ూడా దాతృతవం, అధిక్ సంప్ద ప్రశిలను ఎదుర్ ునిది. ఇందులో మొదటి భాగమెైన ఓల్్ టసు మెంట్స సంప్ద క్ూడబటు టానిి సమర్ిుంచింది.
ర్ెండవభాగమెైన నుా టసు మెంట్స దాతృతావనిి బాగగ సమర్ిుంచింది. తన “దీర్ల ఆఫ్ మోరల్ సంటి మెంట్స్” లో ఆడం సిమత్ మానవుని నెైతిక్త, భావోదేవగగలపై
గటిుగగనే చప్గుడు. “వెల్త ఆఫ్ నేషన్స్ “లో సవయ్ంగగ విధి ప్ూరవక్ంగగ బలి చేయ్టం (సల్ుఇంటర్ మెంట్స )సర్ెైన, నిరుుషు మెైన చరాక్ు దార్ి చూప్ుతుంది” అని
ఉదాఘటించాడు.
గగంధీ దాతృతావనిి సమర్ిుంచాడు. సంప్ద ఎలా క్ూడా బటాురని విషయ్ం జయలిక్త ప్ో లేదు. ఆయ్న సంప్నుిలను తమ సంప్గదక్ు టరసు ీ లుగగ ఉండమని,
అందులో క్ొంతభాగం అవసరమెైనవగర్ిక్త దానం చేసి ఆదుక్ోమని చప్గుడు.. ”టరసు ీ ష్ిప్ విషయ్ం లో నా సిదు ాంతం వెంటనే అదుాతాలు జరుగుతాయ్ని క్గదు,
అది మిగిలిన సిదు ాంతాలక్ంటే శేరషుమెైనదని నేను నముమతాను. ఏ సిదు ాంతమెైనా అహింసగ సిదు ాంతం తో క్లిసి ప్ని చేయ్ాలి్ందే “అనాిడు.
అధిక్ సంప్ద తో, అతుానిత అధిక్గర్గలలో ఉని వర్గాలవగరు తమ దుర్గశ ను తగిాంచుక్ొని క్తందిక్త దిగి, దిన క్ూల్ల జీతం తో బతిక్ే వగర్ి సమ సగునం లో
ఉండాలి అని గగంధీ భావించాడు. ఆయ్న ఆలోచనక్ు ఆచరణక్ు మధా వాతాాసం ఉండదు. అందుక్ే ఆయ్న “ప్ూర్ిత టరసు ీ ష్ిప్ అంటే య్యక్తలడ్ నిరవచనం లాగగ
నెైరూప్ాం క్గదు. దానిక్ోసం మనం గటిుగగ ప్రయ్తిిసేత ఈ భయమిపై సమానతవం సగధించటానిక్త ఇంతక్ంటే సర్ెైన శేరషుమెైన మారా ం లేదని నా దృఢ విశగవసం
“అనాిడు.
సంప్ద, అధిక్గర వర్గాల ప్రభావం తగిాంచటానిక్త ప్రభుతవం అతి తక్ుువ హింసను ప్రయోగించటానిి గగంధీ సమర్ిుంచాడు. ఆయ్న దృష్ిులో పవ
ైి ేట్స ఓనర్ిషప్ అంటే
సవంత య్ాజమానా౦ చేసే హింసక్ంటే, వగర్ిప్టల ప్రభుతవం చూపే హింస అతాలుమెైనది.క్నుక్నే సమర్ిుంచాడు. మనుషులలో మంచితనం ఉండాలని, అది
ప్రతిఫలించాలని క్ోర్గడు. శరమక్ు, పటటు బడిక్త మధా అనాదిగగ ఉని ఘరషణ తగిా ఆర్ిుక్ సమానతవం సగధించాలనే క్ృష్ి చేశగడు. మృత సమానతవం వాక్తతని తన
శక్తత సగమర్గుయలను సమరుంగగ ప్ర్ిప్ూరణంగగ వినియోగించుక్ోలేక్ ప్ో తే అలాంటి సమాజనం నాశనమౌతుంది. క్నుక్ ధనవంతుడు నాాయ్ంగగ, గౌరవంగగ క్ోటట
ల
ఆర్ిీంచి, వగటిని సరవ జనుల సేవక్ు వినియోగించాలని గగంధీ క్ోర్గడు.”తేన తాక్ేతన భు౦జీతా “అనే ఆర్ోాక్తత “ అనేది సర్ెైన సూటి మారా మని, దీనివలన నూతన
జీవిత విదానమేరుడుతుందని, అప్ుుడు ప్రతి వాక్ీత తన క్ోసమేక్గక్, తన చుటూ
ు ఉనివగర్ిక్ోసమయ క్సు ప్డతాడని విశవసించాడు. దీనినే ఆడమ్ సిమత్ “వాక్తత
ఎంతటి సగవరు ప్రుడైనా, అతనిలో తప్ుక్ుండా క్ొనిి మంచి సూతారలు క్ూడా ఉంటాయ్ని, అవి అతనిక్త సూుర్ిత నిసూ
త ఇతరుల సంతోషం తప్ునిసర్ిగగ తన
సంతోషమని భావిసగతడు “అని గగంధీ సిదు ాంతానేి మారు ప్లాుడు.
గగంధీ ఆర్ిుక్ భావగలపై ప్ర్ిశ్రలన చేసిన వి.పి. ప్గటిల్, ఐ. ఎ. లోక్ ప్ూర్ క్ొనిి ఆసక్తతక్ర విషయ్ాలను తలియ్ జేశగరు వీటిని తప్ుక్ ప్ర్లక్షించాలి్ందే –
”ప్రప్ంచం గగంధీ భావగలను అమలు చేయ్క్ ప్ో వటానిక్త ఎక్ెైక్ క్గరణం ప్గర్ిశగరమీక్రణ అతుానిత సగుయి లో ఉండటమే. క్నుక్ గడియ్ార్గనిి వెనక్తు తిపిు,
ఆదిమ సమాజ భావనలను ఆహావని౦చ గలమా ?”అలాగే జి. యిన్స. ధవగన్స భావన “క్మయానిస్ట్ు భావ జాలం లో గగంధీగగర్ి టరసు ీ ష్ిప్ భావన అమలు ప్రచలేము
“.క్గని గగంధీ భావనలు అమలు చేయ్టానిక్త ఆలసాం అనే మాటక్ు తావే లేదు. ప్గర్ిశగరమీక్రణ అయినా, ఇంక్గ ఏదయ గ ప్ు విధాన మెైనా ప్రజలక్ోసం, సమాజం
క్ోసమే క్గని దీనిక్త భినిం క్గదు. ఇప్ుడు గగంధీ విధానాలు యింత అవసరమో తగినవో చూదాుం. గగంధీ చూడగలిగింది ఇతరులు చూడ లేక్ప్ో యింది ఏమిటి
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సమసత భక్త శిఖామణులు

అంటే “ఉక్ుు విదుాతూ
త వలన జీవితమిచిు, అంతక్ు ముందు ప్గరధానాంగగ ఉని రక్త మాంసగలను దూరం చేసింది. య్ంతరం చక్చక్ క్దులుతూ, మనిష్ి
జీవిత౦ తో ఆడుక్ొంటూమనిష్ిని ర్ోబో ట్స -మరబొ మమను చేసింది “.
అందరూ గ ప్ుగగ ప్ గిడే ఉతుృషు ప్గర్ిశగరమీక్రణలేక్ “హెై సేుట్స “మానవతావనిి మంటగలుప్ుతోంది. అందుక్ే దారశనిక్ుడు గగంధి”య్ంతరం మానవ
ప్రక్ృతిక్త,సంసుృతిక్త అనుసందాన మవగవలి క్గని ఇప్ుుడునిటట
ల మానవ ప్రక్ృతిని య్ంతరం అవసర్గలక్ు అనుసంధానించటం క్గదు. “ఆధునిక్త తచిున
అనర్గునిి విశేలష్ిసత ూ ర్గబర్ు నిసేిట్స “వాక్తతయొక్ు సగంఘిక్ ఆర్ిుక్ ర్గజక్ీయ్ సంసుృతిక్ జీవితానిి తారు మారు చేసి, సగునం భరంశం క్లిగిసత ో ంది. అందుక్ే గగంధీ
భావగలే నేడు ఆచరణీయ్ాలు “అనాిడు. హెై సేుట్స అంటే గోలబల ైజేషన్స వలన వచిున అభివృదిు. ఇది య్ంతారనిక్ే, భౌతిక్త క్ే అధిక్ ప్గరదానామిసుతంది క్గని
మనిష్ిక్త క్గదు. దీనినే మాక్ ఫర్న్స “క్నూ్యమర్ ఆఫ్ య్ుటిలిటీస్ట్ యొక్ు సృజనాతమక్ శక్ుతలను ప్ూర్ితగగ తగిాంచటమే “అనాిడు. ఈ హెైసు ట్స
ే “ప్దు తిక్త
ప్రతాామాియ్ానిి –”ఉతుతిత రంగం లో అతాధిక్ ఉతుతిత ని సగమానా జనాలతో చేయించాలి “ అని గగంధి చప్గుడు. ఉతుతిత విధానం, ప్ంపిణీ ప్ధ్ు తులను
విక్ేందీరక్రణ చేయ్ాలి. ఈ క్ొతత విక్ేందీరక్రణ ఆర్ిుక్ విధానం చిని, క్ుటీర ప్ర్ిశరమల ఆధారంగగ ఉండాలి “అనాిడు.
ఇప్ుుడు జి. యిన్స. ధావన్స ప్ర్ిశ్రలనలను గుర్ించి తలుసుక్ొందాం –”హెగెల్, మార్ు్ ల లాగగ గగంధీ, అభి వృదిుని మాండలిక్ంగగ డయ్ల క్తుక్్ గగ వర్ిణంచాడు.
అయితే మార్ిు్య్ా న్స డయ్ల క్తుక్్ చార్ితారతమక్ంగగ నిరణయి౦ప్ బడితే, గగంధియ్న్స డయ్ల క్తుక్్ చలన శ్రలంగగ అంటే డైనమిక్ గగ, చర్గా విధానంగగ,
సృజనాతమక్త, అంతరా త నిర్గమణ సంఘరషణ గగ నమామడు. మార్ు్ భావనలో భౌతిక్ శక్తత మారుుక్ు ప్ురుడుప్ో సే నరు్. గగంధీక్త అహింస అంటే నెైతిక్ శక్తత. మన
జీవుల అంతరా త వగరసతవ సిదు ాంతం. హింస అనాగరక్ విధానం.
సగంఘిక్ ఆర్ిుక్ విధానం పై గగంధీ సిదు ాంతం ధావన్స భావనక్ు ప్ూర్ితగగ విరుదు ం. మార్ు్ భౌతిక్ ప్రమెైన విధానం పై ఆధారప్డిన ధనసగవమిక్ క్గపిటలిసిుక్
ఉతుతిత పై దాడి చేశగడు.. క్గన్న గగంధీ సంప్గదనే ముఖామని భౌతిక్ నాగరక్త పై ఎదురు తిర్ిగగడు. మార్ు్ క్ొతత ర్గజక్ీయ్ విధానం అంటే డిక్ుట
ే ర్ ష్ిప్ ను
క్నిపడిత,ే గగంధీ మాతరం క్ొతత సగంఘిక్ ఆర్ిుక్ విధాన సృజన జరగగలని భావించాడు. ’
గగంధీ దృష్ిులో నిజమెైన ప్రగతి అంటే భౌతిక్ అభి వృదిుక్త భినిమెైన నెైతిక్గభి వృదిు. ర్ోమ్,ఈజిపిషయ్న్స నాగరక్తలను, భారత్ లోని దావప్రయ్ుగగనిి
ఉదాహర్ించాడు. ఇవి ప్తనం చందటానిక్త భౌతిక్ సంప్ద పర్ిగి, నెైతిక్ విలువలు ప్ూర్ితగగ క్షమణ౦
ి చటమేఅని చప్గుడు.ఈ సందరాంగగ ఇ.ఎఫ్. షుమేక్ర్ ను
గుర్ించి క్ొంత తలుసుక్ోవగలి. ఈయ్న గగంధీ ప్రభావగనిక్త లోనె”ై ఆధునిక్ సగంక్ేతిక్త, ఆర్ిుక్ం అనే ఏక్ శిలా విధానం ప్ూర్ితగగ మార్ిు ప్ునర్ిిర్ిమంచాలి
“అనాిడు. ఆయ్న రచించిన గగంధీ ఫో టో క్వర్ పేజీగగ ఉని ప్ుసత క్ం “సగమల్ ఈజ్ బయాటిఫుల్ “లో గగంధీ జీ ఆర్ిుక్ సిదు ాంతాలను ప్గశగుతా ఆర్ిుక్ వేతతల
ఆలోచనలను ప్ర్ిచయ్ం చేసి. గగంధియ్న్స విధానాలపై సీర్ియ్స్ట్ గగ అధాయ్నం జరగగలి్న అవసరం ఉందని చప్గుడు.

“షుమేక్ర్ మాని ఫసోు “గగ

చప్ుబడుతుని ఆయ్న విధానం “ భయమి శక్తతని క్షమణ౦
ి ప్ జేసత ునివేగవంతమెైన మానవ జీవిత విధానం, అనేక్ ప్ర్ిషుర్ి౦ప్ ర్గని సమసాల వలయ్మెై
ప్ో తోంది. ర్గబో యిే ప్రతి తరం, హింసగతమక్మెై, నెైతిక్త మృగామెైప్ో తుంది. అతి తక్ుువెైన, వగసత వమెైన మానవ అవసర్గలు తీరుక్ుండా, అడూ
్ ఆప్ూ లేని
విసత రణ విధానం అనరుదాయ్క్ం “.ఈయ్నే తర్గవత ఆర్ిుక్త క్ు య్ుదాునిక్త మధా సంబంధానిి గగంధియ్న్స ఆలోచనలతో విశేలష్ంి చి చివరక్ు “అహింసగ విధాన
ఆర్ిుక్త అతాంత అవసరం “అని తేలిు చప్గుడు.
య్ంతారలన్ని నాశనం చేస,ి ఆదిమ య్ంతారను ప్రవేశపటు మని గగంధీ ఏనాడూ చప్ునే లేదు. క్గని య్ాంతిరక్ం పై మోజు ను నియ్ంతిర౦చ మనాిడు. 1924
నవంబర్” య్౦గ్ ఇండియ్ా” ప్తిరక్లో “లేబర్ ఖరుు తగిాంచే య్ాంతిరక్త క్షంతవాం క్గదు. లేబర్ ను ప్ దుప్ు చేసత ూ ప్ తే వేలాది సీత ి ప్ురుష క్ూల్లలు ఆహారం
లేక్ ఆక్లితో అలమటించి మరణిసత గరు.క్ొదిుమందిక్ోసం క్గలం, లేబర్ ప్ దుప్ు చేయ్ర్గదు. జనులందర్ి క్ోసమే ఏ ప్నెైనా చేయ్ాలి. సంప్ద క్ొదిు మంది చేతులోల
మయలుగుతూ ఉండటం నేను ఒప్ుుక్ోను. సంప్ద అందర్ి చేతులలో ఉండాలనిది నా దృఢమెైన ఆలోచన. సంప్ద క్ూడబటిు లేబర్ ప్ దుప్ు చేయ్టం
అతాాశ, దుర్గశ అవుతు౦దేక్గని, దాతృతవం మాతరం క్గదు “అని సుషు ంగగ చప్గుడు.
గగంధీ విధానం క్ేపిటల్ సేవింగ్ క్గదు. లేబర్ సేవింగ్ టక్తిక్. ఇది అహింసక్ు దార్ి చూప్ుతుంది. క్నుక్ ఆయ్న భావగలక్ు అనుగుణంగగ సర్ెైన టక్గిలజీ
లేక్ మధేామారా సగంక్ేతిక్తను షుమేక్ర్ చపిునటట
ల గగ ప్రవేశపటాులి. ఈ భావన బీద మానవ వనరుల వినియోగంతో అతి సగమానా సగధారణ ప్ని ముటల తో
తక్ుువ ఖర్లదులో ప్ర్గావరణక్ు భంగం క్లిగించని ర్లతిలో తయ్ారు చేయించాలి. దీనివలన మానవ సృజన శక్తత సదివనియోగప్డి అందర్ిక్త మేలు క్లుగుతుంది.
“సగంప్రదాయ్ ఎక్నామిస్ట్ు తక్ుువ ఖరుుతో ఎక్ుువదూరం ఎక్ుువ బరువు వెళళటం గ ప్ువరం గగ ఇదే సర్ెైన విధానంగగ భావిసగతడు. దీనివలన అధిక్ ఉతుతిత
ని తక్ుువ వనరులతో సగధించవచుు అని చబుతాడు. క్గన్న గగంధీ “సగునిక్, తక్ుువ దూర రవగణా ను ప్ూర్ితగగ అందరూ ప్ో ర త్హించాలి. క్గని ఎక్ుువ సేప్ు
ఆగటం ను నిరుతా్హప్రచాలి. దీనివలన మానవ ప్గరవీణాత పర్ిగి,, ప్టు ణీక్రణ తగిా, మానవ సమగరత పంప్ ందుతుంది. లేక్ప్ో తే మయలాలు లేని శగరమిక్
వరా ం విప్ర్లత౦ గగ పర్ిగి, వావసు వినాశగనిక్త దార్ి తీసుతంది “అని వగదించాడు.
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వగరణాసి లో 1973 లో గగంధీ సగమరక్ ఉప్నాాసం చేసత ూ షు మేక్ర్ “క్ొందర్ి చేతులోల మయలుగుతుని సంప్ద మొతత ం ప్రప్ంచానిి 1-వనరులు 2-జీవగవరణం
3-ప్ర్గయిాక్రణ అనే మయడు ఒక్దానితో ఒక్టి సంబంధముని సంక్షమభాలక్ు గుర్ి చేసత ో ంది “అని హెచుర్ించాడు. ఇందులోని దారశనిక్త ఏమిటో చూదాుం.
2008లో వచిున వనరుల సంక్షమభం వలన ఆర్ిుక్ మాందాం విప్ర్లతంగగ పర్ిగింది. జీవగవరణ సంక్షమభం మన ఆలోచన విధానం పై ప్రభావం చూపి ర్ినో లో, క్ోపన్స
హాం లో అంతర్గీతీయ్ సదసు్లు నిరవహించి ప్ర్ిష్గుర్గలను వెదుక్ోువగలి్ వచిుంది. ప్ర్గయిాక్రణ సంక్షమభం పై ర్ెండిటి యొక్ు ఫలితమే.
జీవితాంతం మహాతామగగంధీ వాక్తత వలన మంచి సమాజం నిర్ిమ౦ప్బడుతుంది అనే సిదు ాంతానేి ప్రచారం చేశగడు. ఆయ్న ఆర్ిుక్త వాక్తత నిసు మే క్గని, ఉతుతిత
నిషు ం క్గదు. ఇదే మానవ భదరతక్ు అతాంత శేరయోదాయ్క్మెైన విధానం (సమమన్స బో నం ).గగంధీజీ సవదేశ్ర, ఆహార౦క్ోసం శరమ లలోని ప్గరముఖాత ను నొక్ుత
వగక్గు ణి౦చేవగడు. చరఖా తో గగరమీణ భారతానిి నిర్ిమంచటం గగంధీ ఆలోచన. ఇది క్గలం చలిల న భావన అని చాలామంది అనుక్ొంటారు, క్గని ఇందులోని
లాజిక్, శక్తత, సగమరుయం ఆయ్న మరణం తర్గవతనే అందర్ిక్ీ అరుమెైంది., ఉదాహరణక్ు ఖాదీ ప్ర్ిశమ
ర
విక్ేందీరక్రణ జర్ిగి ఉతుతిత ఎక్ుడ జరుగుతుంటే
దానిక్త దగా రలో చేర్ింది. అలాగే చేతి వృతిత తో తయ్ారయిేా వసుతవుల విషయ్ం లో క్ూడా అంతేజర్ిగింది. ఇదీ గగంధీజీ ఆర్ిుక్త. ధనిక్ుల క్బంధ హసగతలనుండి
పేదలక్ు విముక్తతక్లగగలని ఆయ్న చిరక్గల వగంఛ. ఆర్ిుక్ చరాక్ు నూలువడక్టం ప్రతాామాియ్ం క్గదు అది ఒక్ అనుబంధ ప్ో షక్ విధానం మాతరమే అని
మరువర్గదు.
సవదేశ్ర అనేది ఎక్ుడయ దూరంగగ ఉనివగర్ిక్త క్ంటే మన చుటూ
ు ప్రక్ుల వగర్ిక్త సేవ చేయ్టమే. ఆయ్నే ఒక్సగర్ి “సవదేశ్ర ఒక్ బాయ్ క్గట్స అంటే
బహిషుర్ించాలి్న ఉదామం క్గదు. ఇది ప్రతీక్గరం క్గదు. అందరూ ప్గటించాలి్న, అదొ క్ మతప్రమెైన నియ్మం. దీనిక్త చటు ప్రమెైన జయక్గానిి నేను
ఏవగిసత గను. విదేశ్ర వసుతవులు ర్గక్ుండా గటిు భదరత క్గవగలని నేను వగదించను “అని సుషు ంగగ చప్గుడు.
ఆహార్గనిక్త శరమ అని గగంధీ సిదు ాంతం నిర్గమణాతమక్ అభి వృదిుక్త ర్గచమారా ం. 1937 అక్ోుబర్ “హర్ిజన “ ప్తిరక్లో “అందరూ ఆహారం క్ోసం శరమిసేత , ఇక్
అందర్ిక్ీ ప్ుషుల౦ గగ ఆహారం, విశగరంతి లభిసగతయి. బౌదిుక్ శరమ సగంఘిక్ సేవలో ఉతుృషు మెైన సేవ. “అని ర్గశగడు. అసలు తిండిక్ోసం శరమ ప్డాలి్న
అవసరం, నూలు వడక్గలి్న అవసరం లేని తన గుర్ించి చబుతూ ఆయ్న “ఎందుక్ంట నాక్ు చందనిది నేను తింటటనాిను క్నుక్ “అనాిడు.
గగంధీజీ జీవించిన క్గలం లోఆయ్నను వాతిర్ేక్త౦చిన వగరూ, ఆయ్నక్ు దూరమెైనవగరు క్ూడా ఆయ్న భావగలక్ూ చేతలక్ూ క్లవర ప్డా్రు. వీళళనే క్గదు
ఆయ్నను ప్ూర్ితగగ సంర్ిు౦చే అనుయ్ాయ్ులు క్ూడా అంతే క్లవరప్గటటక్ు గురయ్ాారు. అందులో గురుదేవ్ రవీందరనాధ టాగయరూుడా ఉనాిడు. “సవర్గజ్
అంటే గందర గోళం. ప్క్షి ఉదయ్ం నిదరలేవగగనే ఆహారం క్ోసం మాతరమే ఆలోచించదు.దాని ర్ెక్ులు ఆక్గశం క్ేక్క్ు సుందిసత గయి. “అని వగాఖాానించాడు. దీనిక్త
సర్ెైన సమాధానంగగ గగంధీజీ “క్వి ర్ేప్టి క్ోసం జీవిసగతడు. వివేక్ంగగ ప్రవర్ిత౦చ మంటాడు. క్గని నేను ప్క్షులను బాధతో గమనిసగతను. అవి బలం క్ోసం
ప్ గడత లక్ోసం ర్ెక్ులు అలల లాలడించవు.భారత ఆక్గశం లోని మానవ విహంగం విశగరంతి నటించే ముందు బలహమనప్డుతుంది. బాధ ప్డుతుని ర్ోగిని క్బీర్ ప్గట
తో ఉప్శమింప్ జేయ్టం నాక్ు సగధాంక్గని ప్ని ” అని దిమమ తిర్ిగే సమాధానమిచాుడు తాను గురుదేవుడుగగ భావించే టాగయర్ క్ు శిషుాడైన మహాతామ
గగంధీజీ.
హృదయ్ నేతరం తో గమనించాలి్న ఈ అంతర్ దృష్ిు గగంధీజీ ని మిగిలినవగరందర్ిక్ంటే వేరు చేసి ప్రతేాక్ంగగ చూపిసత ుంది. ఈ ర్ోజు గగంధీజీ జీవించి
ఉనిటల యితే నిజమెైన ఆర్ిుక్ అభి వృదిు, మానవ భదరతా సూచక్ంగగ ధాయ్ లాండ్ దేశం జి.డి.పి.సగునం లో ఎన్స.హెచ్ట.పి.అంటే “నేషనల్ హాపినెస్ట్ ప్ ర డూాసేడ్”
సూతారనిి ప్రవేశ పటు టానిి బాధాక్రంగగ అంగలక్ర్ించి ఉండేవగడు.
ఆధారం –ఆశుతోష్ ప్గండే సంక్లనం చేసిన “Relevence Of Gandhi in 21st.Century”ప్ుసత క్ం లో రజన్నక్గంత్ ప్గండే, చందరమోహన్స ఉప్గధాాయ్
సంయ్ుక్త ంగగ ర్గసిన “Gandhian Perspective On Human Security “వగాసం.

5 ఉగరవగదం పై గగంధీ ధయ రణి
ఆధారం –అశుతోష్ ప్గండే సంక్లించిన “ ర్ెల వెన్స్ ఆఫ్ గగంధి ఇన్స 21స్ట్ు సంచర్ి “ప్ుసత క్ం లో అనుర్గగ్ గగర్ా వగాసం –”గగంధీ అండ్ టరరర్ిజం “
మహాతామగగంధీ ఉగరవగదానిి ఈషణామతరం క్ూడా సహించలేదు. హింస పై ఏనాడూ ర్గజీ ప్డలేదు. ఉగరవగదులు గగ చితిర౦ప్బడిన సర్గుర్ భగత్ సింగ్ వంటి

వగర్ిని క్గప్గడటానిక్త విశవప్రయ్తిమే చేశగడు. అలా ఎందుక్ు చేశగడు ?అనేది పదు ప్రశి. తాను చపేుదానిక్ీ, అనుసర్ించేదానిక్త తేడా ఉందా ?ఆయ్న
వివగదాల, వెైరుధాాల ప్ుటాు ?అసలు ఉగరవగదానిి ఊహించగలమా ?ఉగరవగదానిక్త ఒక్ సిదు ాంతం ఉనిదా ?

గగంధీజీ హింస, ఉగరవగదాల మధా ఇప్ుుడు మనం జీవిసుతనిటేల జీవించాడు. ఆయ్న 1915 లో దక్షిణాఫిరక్గ నుంచి ఇండియ్ా వచేు నాటిక్ే దేశం లో హింస

ఉదు ృతంగగ ఉనిది. ఇండియ్ాక్ు ర్గక్ముందే అక్ుడ దక్షిణాఫిరక్గలో హింస క్ు తీవరంగగ బాధ ప్డా్డు. క్గని హింసక్ు హింస ప్రతీక్గరం అని ఆయ్న భావించలేదు.
హింసను అహింసగ సిదు ాంత ఆయ్ుధం తోనే ఎదుర్ ుని నిలిచి విజయ్ం సగధించాడు. హింస పై ఆయ్న భావగలను ప్ర్ిశ్రలిసేత , హింస అరుదుగగనే విజయ్ం

సగధించింది. జారా ంస్ట్ మేయ్ర్ ర్గసిన “గగంధీ వర్ె్స్ట్ టరరర్ిజం “లో ఉని క్ొనిి విషయ్ాలను ప్ర్ిశ్రలిదాుం. “1915 లో గగంధీ దక్షిణాఫిరక్గ నుంచి ఇండియ్ా

వచేుసర్ిక్త దేశం బ్బరటిష్ వాతిర్ేక్తతో, ఘరషణలతో హింస అంచున ఉంది.భారత సగవతంతర ఉదామం తలిసి, అక్ుడ ఆయ్న లాయ్ర్ గగ ఉంటూ అక్ుడి వలస
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భారతీయ్ుల సగంఘిక్ సమానత క్ోసం చేసత ుని ప్ో ర్గటం ఆయ్నుి ఇండియ్ాక్ు రపిుంచింది. అప్ుుడు దక్షిణాఫిరక్గలో, ఇండియ్ాలో బ్బరటిష్ వగర్ి మిలిటర్ల
బలం అతాధిక్ శక్తత వంతంగగ ఉండి,దానిిప్ూర్ితగగ ఉప్యోగించటానిక్త ఏమాతరం భయ్ప్డని సిుతి లో ఉనిది. 1919 లో ప్ంజాబ్ లోని అమృత సర్

లో ప్రశగంతంగగ నిరసన తలియ్ జేయ్టానిక్త జలియ్న్స వగలాబాగ్ క్ు చేర్ిన 400మంది భారతీయ్ులను విచక్షణా రహితంగగ, క్ోప్ో దిరక్తుడైన నరరూప్ ర్గక్షస
బ్బరటిష్ బ్బరగేడియ్ర్ జనరల్ డయ్ార్ ఎటట వంటి ముందు హెచుర్ిక్లు లేక్ుండానే క్గలుులు జర్ిప,ి ఊచక్ోత క్ోసి, నరమేధం సృష్ిుంచాడు.

దీనిక్త ప్రతీక్గరంగగ జాతీయ్వగదులుతమక్ు తామే ఎవర్ి పేరర్ేప్ణా లేక్ుండానే దేశం లో చాలా చోటల హింసతో బదులు చప్గురు. బంగగల్ లో సుభాష్ చందర

బో స్ట్ “ఇండియ్న్స నేషనల్ ఆర్లమ “నిరవహించాడు. ప్ంజాబ్ లో ఘదర్ ఉదామక్గరులు అమెర్ిక్గలోని క్గలిఫో ర్ిియ్ాక్ు లో ఉని ప్ంజాబీ వలస దారుల మదు తు
తో ఒక్ బో టట నిండా ఆయ్ుధాలను అమెర్ిక్గ నుండి దిగుమతి చేసుక్ొని

హింసగ విప్ల వగనిక్త ప్ధక్ం రచించారు.. అర్గచక్వగదులు అని ముదరప్డిన ఈ

భారతీయ్ులు బ్బరటిష్ దౌష్గుయనిి యిదిర్ిు, వగర్ి అధిక్గర్గనిి అంతమొందించి భారత దేశం సగవతంతరయం ప్ ందటానిక్త హింస ఒక్ుటే ప్ర్ిష్గుర మారా ం అని గగఢంగగ

నమామరు. ఒక్ బ్బరటిష్ అధిక్గర్ిపై భారతీయ్ క్గరాక్రత లు చేసిన హింసగతమక్ దాడి వలన, గగంధీజీ హింస పై తనక్ుని అభిప్గరయ్ాలక్ు ప్దును పటాుడు. ఈ
సంఘటన

దక్షిణాఫిరక్గ భారతీయ్ుల తరఫున బ్బరటిష్ ప్రభుతవం తో లాబీయింగ్ చేయ్టానిక్త- అంటే మధావర్ితతవం వహించటానిక్త 1909 లో గగంధీ లండన్స లో

క్గలుపటు టానిక్త క్ొనిి ర్ోజులు ముందు జర్ిగింది. లండన్స లోని ఒక్ భారతీయ్ుడు మదన్స లాల్ ధింగేర,బ్బరటిష్ ఇండియ్న్స ఆఫీస్ట్ లో బ్బరటిష్ అధిక్గర్ి సర్
విలియ్ం హెచ్ట క్రీన్స వెైల్ల ప,ై ఇండియ్ాపై క్గలన్న ప్రభుతవ ప్గలనక్ు, నియ్ంతరణ క్ు తీవర నిరసన గగ దాడి చేశగడు. సగధారణ వేడుక్లో ధింగేర అక్సగమతు
త గగ గన్స

తీసి, అతి దగా రగగ అధిక్గర్ి ముఖం పై అయిదు ష్గటట
ల క్గలేుశగడు. అతడు అక్ుడిక్క్ుడే క్తక్ుురుమనక్ుండా చచాుడు. అప్రమతత మెైన ప్ో ల్లసులు వెంటనే ధింగేర
ను నిరింధం లోక్త తీసుక్ొనగగ బయ్ట ప్రజలు “హంతక్ుడు హంతక్ుడు “అని అరుసుతంటే అతడుమాతరం “నేను భారత సగవతంతరయం క్ోసం ప్ో ర్గడుతునాిను
“అనాిడు గంభీరంగగ.

గగంధీ లండన్స చేరుక్ొని క్ొనిి వగర్గల తర్గవత లండన్స లోని బహిషుృత ఇండియ్న్స జాతీయ్ వగదులు ఆయ్నను, పై సంఘటనపై చరు జరగగలని క్ోర్గరు.

అప్ుుడు ఆయ్నక్ు ముఖా ప్రతార్ిు వినాయ్క్ సగవర్గుర్. సగవర్గుర్ పై, బ్బరటిష్ అధిక్గర్ి హతాక్ు ఆయ్ుధాలు, ఆయ్ుధ సగమగిర అందజేశగడని బలంగగ
అభియోగం మోప్గరు. విచారణలో ధింగేర ధర
ై ాంగగ “నేను చావటానిక్ెైనా సిదుం. నా బలిదానంతో అమరతవం ప్ ందుతాను “అనాిడు.

చరుక్ు ముందు గగంధీజీ లండన్స లోని తన సేిహితుని ఉతత రం ర్గసూ
త “ఇండియ్ాక్ు సగవతంతరయం అహింస తో నే వసుతంది అని నమేమ ఒక్ు భారతీయ్ుడూ

నాక్ు ఇక్ుడ క్నిపించలేదు “అని బాధ ప్డా్డు. “తీవరవగదుల ప్ర్ి సిుతి సగధారణ విప్ల వగనిక్త ముందు ఉగరవగదం లాగగ ఉంటటందని గగంధీ వర్ిణంచాడు.
తీవరవగదులు ముందుగగ క్ొందరు బ్బరటిష్ వగర్ిని చంపి, ఉగరవగదానిక్త ప్గలుడతారు. తర్గవత ఒక్ గయ
ర ప్ుగగ ఏరుడి ఆయ్ుధాలు ప్టటుక్ొని బహిరంగం గగనే ప్ో ర్గటం

చేసత గరు. చివర్ిక్త క్షు నష్గులు తప్ు తాము సగధించేది ఏమీ లేదని, దాదాప్ు ప్గవుమిలియ్న్స మంది ని ప్ో గ టటుక్ొంటామని గరహస
ి త గరు “అనాిడు మహాతూమడు.
క్గన్న దేశ్రయ్ జాతీయ్వగదులు మాతరం “గెర్ల
ి ల ా య్ుదు ం బ్బరటిష్ వగర్ిని ఓడించి, దేశగనిక్త సగవతంతరయం తసుతంది “అని నమామరు.

జర్ిగిన చరులో గగంధీ సగయ్ుధ ప్ో ర్గటానిి ర్గజక్ీయ్ వగసత విక్త ఆధారంగగ ఆలోచించమని క్ోర్గడు. అడప్గ దడప్గ చేసే ఉగరవగద, గెర్ిలల ా దాడుల తో అతాంత

సైనిక్ సగమరుయముని బ్బరటిష్ ర్గజాానిి ఓడిసత గమనుక్ోవటం అవివేక్ం. ఈ రక్మెైన హింసగతమక్త భారత జాతీయ్ ఉదామానిక్త భంగం క్లిగిసత ుంది. అలాగే బ్బరటష్
ి
వగర్ితో సగయ్ుధ ప్ో ర్గటం చేసేత, అదే భారతీయ్ జాతీయ్ సవభావం అని భావించే ప్రమాదం ఉందని గగంధీ గటిుగగ హెచుర్ించాడు.
హింద్ సవర్గజ్
క్ొనిి వగర్గల తర్గవత గగంధీ, మళ్ళళ దక్షిణాఫిరక్గ వెళళటానిక్త సీుం ష్ిప్ ఎక్తునప్ుుడు మరలా ఈ విషయ్ాలపై ఆలోచనలో ప్డా్డు. వగటిని ర్గసి బుక్ ల ట్స గగ

లండన్స లోని జాతీయ్ వగదులక్ు ప్ంప్గడు. ప్గరధమిక్ంగగ ఈ వగాసగనిి గగంధీ మొదటి సగర్ిగగ ఒక్ే చేతితో ర్గయ్టం మొదలుపటిు చేయి బాధ పడితే ర్ెండవ

చేతితో వడివడిగగ క్ంగగరుగగ ర్గసి, తన సంఘరషణ నిరణయ్ానిక్త చేర్ిక్ మారా ం గగ, అ తర్గవత తాను జీవితాంతం అనుసర్ించి, సగగించే విధానంగగ ర్గశగడు. ఈ
చిని ప్ుసత క్మే “హింద్ సవర్గజ్ “లేక్ ఇండియ్న్స హో మ్ రూల్. “ ఇందులో రూప్ు దిదు ుక్ో బో తుని భారత సగవతంతరయ ఉదామం, దానిక్త తీసుక్ోవగలి్న సర్ెైన
విధానాల లక్షాాలు వివర్ించాడు. లండన్స లోని భారతీయ్ తీవరవగదులు బ్బరటిష్ వగరు భారత దేశ ఆర్ిుక్గనిి దయ చేసత ునాిరు అని చబుతుని లండన్స లోని

భారతీయ్ తీవరవగదులు” బ్బరటిష్ వగర్ిక్త ఇండియ్ాలో సగునం లేదు “అని అభిప్గరయ్ానిి సమర్ిుంచాడు. అదే క్గక్ ఇండియ్ా భౌతిక్ భావనలతో ప్గశగుతా
నాగర్ిక్తను అనుక్ర్ించటం సమరున్నయ్ం క్గదని అది ఒక్ వగాధి అని చప్గుడు.

ఈ ప్ుసత క్ం టరరర్ిజం పై అధిక్మెైన వాతిర్ేక్ ఒతిత డిని పంచింది. గగంధీ తన అహింసగ సిదు ాంత మార్గానిక్త సంఘరషణ సవభావగనిక్త ప్ర్లక్ష గగ ఒక్ సుచ్ట తయ్ారు

చేశగడు. ఎంచుక్ొనిసగవతంతరయం అనే ఉతత మ లక్షాం ముందు వాక్తతగత ఘరషణలను దాటి ఆలోచించాలని క్ోర్గడు. “ప్రతి ఘరషణ ర్ెండు సగుయిలలో ఉంటటంది. అవి

వాక్ుతలమధాా,, సిదు ా౦ తాల మధాా ఉంటటంది. ప్ో ర్గటం చేసే ప్రతి వగడిక్త అదొ క్ సమసా అవుతుంది. అలాగే అనేక్ భావగలమధా ఘరషణ క్ూడా అంతే”అనాిడు
గగంధి. ప్ో ర్గటం చేసి అలసిప్ో య్ాక్ ప్ర్ిష్గుర్గనిక్త దార్ి వెతుక్ు తారు. క్నుక్ గగంధీ విధానాలు శతురవును ఎదుర్ోువటానిక్త మించిన భావన ఉంటటంది. ఘరషణ

నే ఎదుర్ ునే, తుదముటిుంచే మార్గాలు సూచించాడు. దీనిక్త తాను ఎంచుక్ొని మార్గానిక్త “ప్గసివ్ ర్ెసిసున్స్”అంటే “నిష్ి్య్
ర ాతమక్ నిర్ోధక్త “అనే ముదర
వేసినందుక్ు బాధప్డా్డు. దీనినే ఆయ్న దక్షిణాఫిరక్గలో అమలు చేసి విజయ్ం ప్ ందాడు. ఇందులో నిష్ి్రయ్త అనేది లేనే లేదు. నిజానిక్త ఆయ్న తుఫగను

వంటి ఘరషణ లను ప్రభుతవ అధిక్గరులతో ఎదుర్ ునాిడు. అవి ప్రతిఘటన, నిర్ోదాలక్ు మించి ఉండేవి. అది సతామారా మేది ?,దానిక్ోసం నిలబడటం ఎలా?,
అధిక్గరం క్ోసం సతా మారా మేద?
ి అని తలియ్ జేసే నిరంతర శోధన అనాిడు మహాతుమడు.

ఘరషణ లో నిమగిమెై ప్ని చేయ్టానిక్త 1906 లోనే గగంధీ ఒక్ క్ొతత పేరు ఆలోచించాడు. తన “ఇండియ్న్స ఒపినియ్న్స “పేప్ర్ లో సర్ెైన ప్దానిి సూచించమని

ప్గఠక్ు లక్ు ప్ర్లక్ష పటాుడు. సర్ెైన ప్దానిి సూచించి గెలుప్ ందినవగర్ిక్త ప్ుసత క్ం బహుమానంగగ ఇసగతనని ప్రక్టించాడు. ఐతే ఆయ్న క్జిన్స మదన్స లాల్

సూచించిన ప్దానిక్త గగంధీ నగిష్ీ చక్తు “సతాాగరహం “అని పేరు పటాుడు. ఇందులో ర్ెండు సంసుృత ప్దాలు సతా, ఆగరహం ఉనాియి. సతాం అంటే నిజం.
ఆగరహం అంటే క్ోప్ం క్గదు “గటిుగగ ప్టటుక్ోవటం “ఈ ర్ెండుక్లిపితే సతాానిి గటిుగగ ప్టటుక్ోవటం అంటే ఆచర్ించటం. దీనిి గగంధి “సతా శక్తత “అని సిమి్ల ఫై

సరసభారతి ఉయ్యారు
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చేశగడు. ఈ శోధనలో ఆయ్న దృష్ిు అంతా సతాం పైనే నిలిచింది. దీనిపై ఎవర్ిక్ీ సర్ెైన అభి ప్గరయ్ం ఉండక్ ప్ వచుు అనాిడు. ప్రతి సంఘరషణ అసిత తవం లోతైన
తేడాను ఏది సర్ెైనది అనిదానిపై ర్ెండు భిని అభిప్గరయ్ాలు చబుతుంది. మొదటగగ సంఘరషణ చేసే ప్ని చపిు, తర్గవత దానిి ఆసమసాక్ు ర్ెండు

వెైప్ులనుంచి చూడటం చబుతుంది. ఇందులో ప్రతార్ిు మాటను, అభిప్గరయ్ానిి క్ూడా తన అభిప్గరయ్ం తోప్గటట అరుం చేసుక్ోమని చబుతుంది.దీనినే అమెర్ిక్గ

మాజీ రక్షణ సక్ెరటర్ి ర్గబర్ు మాక్ నమార్గ “ది ఫగగ్ ఆఫ్ వగర్ “డాక్ుామెంటర్ి సినిమాలో సలహా ఇసూ
త “Emphathize with the enemy “ ( అవతలి వగడి
ని అరుం చేసుక్ొని, అతని మనోభావగలు ప్ంచుక్ోవటం )అని నొక్తు వక్గుణించాడు.
ఘరిణ ప్ై గవంధీ అభిపవరయం
ఘరశణపై గగంధీ జీ అభిప్గరయ్ం”Emphathy “దృష్ిు గగ ఉంటటంది. ఇరుప్క్షాలవగరు క్న్నసం క్ొంతైనా ఒప్ుుక్ోవగలి అప్ుుడే ప్ర్ిష్గురం సగధాం. ఎదిర్ిప్క్షం దానిి”
క్ేర్ే ఝాట్స” క్తంద భావిసుతందని ఆయ్న గుర్ితంచాడు. క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామం లో “బ్బరటిషర్ లక్ు నిజంగగ ఉండాలి్న సగునం బ్బరటన్స మాతరమె” అని సుషు ం
చేశగడు. అదే సమయ్ం లో భారత ఉప్ఖండానిక్త బ్బరటిష్ సర్గుర్ ర్ోడల నిర్గమణం దగా రుించి, ఆఫీస్ట్ ప్ర్ిప్గలన దాక్గ చేసిన మంచిప్నులను మెచాుడు.

ప్ర్ిష్గురం ఊహించాక్, ర్ెండవ దశ ప్ో ర్గటం దానిి సగధించటం గుర్ించి. అంటే ప్ో ర్గటమే. ఐతే అది సిుర ప్ర్ిష్గురం క్ోసమే అవగవలి. “లక్షాం సగధన ను

సమర్ిుసత ుంది “అనేదానిి ఆయ్న నిరుేందంగగ తిరసుర్ించాడు. సగదనా, లక్షామయ చివర్ిక్త ఒక్టిగగ నే ఉంటాయి అని వగదించాడు. హింసతో ప్ో ర్గటం చేసేత,

ఉతత మ లక్షా సగధనక్ూ హింసగ విధానమే శరణాం అనే తప్ుుడు భావన క్లుగుతుంది. “టరరర్ిస్ట్ు లు బ్బరటిష్ వగర్ిని తర్ిమేసి విజయ్ం సగధిసేత వగర్ి బదులు

దేశగనిి ఎవరు ప్గలిసగతరు ?”’అని ప్రశిించాడు. ఆయ్నే సమాధానం చప్గుడు “బహుశగ ఇండియ్ా విముక్తతక్త హంతక్ు ల ైనవగరు ప్గలిసగతర్ేమో ?,అలా అయితే
హంతక్ుల వలన ఇండియ్ాక్ు ఏమీ లాభం ఉండదు ‘అని ఖచిుతంగగ చప్గుడు.

ప్ో ర్గటం శక్తత మంతంగగ తరచుగగ ప్రదరశనలతో మొదలవగవలి. అవమాన ప్రచే వగటిక్త నిరభాంతరంగగ సహక్రణక్ు తిరసుర్ించాలి. అయినా హింసగతమక్ంగగ

ఉండక్ూడదు. ఈ నాశనక్ర విధానాలు ఘరషణ ప్ర్ిష్గుర విజయ్ానిక్త ధనాతమక్ ఫలితాలు ఇవవక్ ప్ో వచుు.ప్ో ర్గటం సతామారా ం లో మొదల ైత,ే అది క్రమంగగ
అది వాక్ీత శ్రలానిి, విధానానిి క్రమంగగ పంచుతుంది ఆలోచనాప్ర్ిది విసుతరతమౌతుంది. ఉదాతత లక్షాసగధనక్ోసం మనిష్ి వాక్తతతావనిి క్ోలోుయి దిగజార్ి

ప్రవర్ిత౦చక్ూడదు అని అభిప్గరయ్ ప్డా్డు. ఇదే ఉగరవగదానిక్త ఆయ్న సమాధానం. మొదలు పటు టానిక్త ఏదయ రక్మెైన ప్రతిసుందన ర్గవగలని గటిుగగ క్ోర్గడు.
ఏమీ చేయ్క్ు౦ డాచేతులు క్టటుక్ొని క్ూర్ోుమని ఏనాడూ ఆయ్న చప్ులేదు “ అగిి ప్రమాదం లో క్తయ్
ర ా శూనాత క్షమి౦చర్గనిది “అనాిడు.
దిక్గుారం అడుగున
“ధిక్గురం అడుగున పిర్ిక్త తనం ఉంటటంది. హింసలేని ప్ో ర్గటం అనెైతిక్ం ఎనిడూ క్గదు. క్గని పిర్క్
ి తతనం అనెైతిక్మే “అనాిడు గగంధీ. “ పిర్ిక్తతనానిక్త హింసక్ు

మధా దేనిి ఎంచుక్ోవగలి అని ననుి అడిగిత నేను హింసనే ఎంచు క్ోవగలి గటిుగగ చబుతాను అనాిడు ఒక్ోుసగర్ి హింస మాతరమే ప్ర్ిష్గురం అనిపిసత ుంది.
పిచిు క్ుక్ు వలల సమాజానిక్త ప్రమాదం దానిి అదుప్ులోనెైనా పటాులి లేదా చంప్నెన
ై ా చంప్గలి. వేర్ే దార్ి లేదు. దారుణ మానభంగగలు చేసిన “మృగగడు. “
సగుట్స లో దొ ర్ిక్తత,ే నిర్గుక్షిణాంగగ వగడిని హతం చేయ్ాలి. వీర్ోచిత హింస, పిర్క్
ి తవగడి అహింస క్నాి తక్ుువే అనాిడు మహాతుమడు.
గవంధి వూయహ్ం
ఉగరవగదానిి ఎదుర్ోువటానిక్త గగంధీజీ వూాహం లో ఉని అంశగలు. ముందుగగ హింసగ క్గర్గానిి ఆదిలోనే తు౦చేయ్ాలి. దీనిక్త చేసే ప్రయ్తిం శక్తతవంతంగగ

ప్ూర్ితగగ అహింసగ ప్దు తిలోనే ఉండాలి. హింసను ఆప్టానిక్త భౌతిక్ నియ్ంతరణ బలమెైన శక్తత తో చేయ్ాలి. ర్ెండవది భయ్ పటు ట౦, వినాశనం ఐతే ఇవి గగంధీ

ప్ో ర్గట సిదు ాంతానిక్త విఘాతం క్లిగించేవి, సమసగా ప్ర్ిష్గుర్గనిక్త అవర్ోధం క్లిగించేవి. టరరర్ిజం వెనుక్ ఉని సమసాలక్ు ఆయ్న మార్గాలు క్ొనిి ఉనాియి,
ఉగరవగద క్గర్గాలపై ఊర్ితగగ దృష్ిు క్ేందీరక్ర్ించాలి. జాతి దేవషం నిలువర్ించటానిక్తక్త ప్ూనుక్ోవగలి. ఉగరవగదానిక్త ప్ూను క్ొనే వగరు అలా ప్రవర్ితంచటానిక్త వెనుక్
ఉని క్గరణాలు అనేవష్ించాలి.

ఉనితమెైన న్నతి తో ప్రవర్ితంచాలి. వగర్ి విశుదు ప్రవరత న అప్మారా గగములక్ు క్ను విప్ుు క్లిగిసత ుంది. అధిక్గరులు హింసగ విధానం తో ప్రవర్ితసేత బలప్రయోగగనిక్త

దార్ి తీసుతంది. అందుక్ే గగంధీ నెతీత నోరూ క్ొటటుక్ొని నెైతిక్ లక్షాం మాతరమె సమసాక్ు మారా దరశనం చేసత ుంది అనాిడు. వినటానిక్త ఈ న్నతి సూతారలు బానే

ఉంటాయి. అవి ప్ని చేసి, ప్రభావం చూప్ుతాయ్ా అనేది మిలియ్న్స డాలరల ప్రశి. బలమెైన హి౦సగతమక్త ముందు అహింసగ విధానాలు చవిటి వగడి ముందు

శంఖం ఊది నటట
ల గగ నిషులమౌతాయ్ని చాలామంది అనేక్ సందర్గాలలో ఆయ్నుి ప్రశిించారు. ఇజారయిల్ లో ప్గలసీత నా హింసక్ు క్ఠిన ప్రతిసుందన హమాస్ట్

క్ు ఉపునలాగగ ఉప్యోగప్డి, టరరర్ిస్ట్ు క్గర్గాలను పంచాయి. అమెర్క్
ి గలో సపు ంబర్ 11 దాడి తర్గవత, జిహాదీ ఉదామంపై ప్రతీక్గర చరా, ఉగర దాడులు ప్రప్ంచ
వగాప్త ంగగ తగా క్ ప్ో వటం మనక్ు అనుభవమే. టరరర్ిజం పై అమిత బలప్రయోగం మంచి ఫలితాల నిచిున దాఖలాలు పదు గగలేవు.

హింస హింసనే సృష్ిుసత ుంది. ప్ూర్ిత హింస ప్ూర్ిత వినాశనమే క్లిగిసత ుంది. క్గన్న అహింస హింస మయలాలనే ఛేదిసత ుంది. అహింస శగంతి క్త మారా మెై అంతిమ

విజయ్ం చేక్ూరుసుతంది. ఇందులో క్ోలోుయిన వగరు గగయ్ప్డరు. బ్బరటిష్ ప్రభుతవ టరరర్ిజం పై గగంధీ అహింసగ ప్దు తులతోనే అనేక్సమసాలపై ప్ో ర్గటాలు

చేస,ి ఘన విజయ్ాలు మనక్ు సగధించి పటాుడు. ఒక్ోుసగర్ి గతాంతరం లేని ప్ర్ిసు త
ి ులలో హింసను ప్రయోగించటం. తప్ుదని ఆయ్న చపిున విషయ్ం
ఇదివరక్ే తలుసుక్ొనాిం. ఏది ఏమెైనా హింస సవయ్ం వినాశక్ం. అహింస చిరంజీవి. హింస మనుషుాలను చంపితే, అహింస మనుషుాలను చంప్నే
చంప్దు.అందుక్నే ఐక్ార్గజా సంసు మొదల ైనవి అహింసగ విధాన ప్ర్ిష్గుర్గలక్ోసం ప్రప్ంచ వగాప్త ంగగ క్ోటాలది రూప్గయ్లు ఖరుు చేసత ో ంది.దీనిక్త సహన శ్రలత
తో క్ూడిన ర్గజక్ీయ్ విజఞ త, ప్ూనిక్, నిశుయ్ బుదిు, ఓపిక్, ప్టటుదల, తోప్గటట అహింసపై ప్ూర్ిత విశగవసం క్గవగలి. హింస ఎప్ుుడూ విజయ్ం సగధించదు.

ఆధునిక్ ఉగరవగదం ఎవర్ో ఒక్ వాక్ీత లేక్ అలాంటి వాక్ుతల సమయహం అడప్గదడప్గ చేసే హింసగ క్ృతాాలు క్గదు. అది జాతీయ్ సీమలను దాటి ఉని

సుశిక్షితుల ైన అతాాధునిక్ ఆయ్ుధ సని
ై క్ ప్టాలం.వగళళ సిదు ాంతాలు వగర్ివి. వగర్ి నెైతిక్త,వగర్ిద.ి వగర్ి నెట్స వర్ు, ఆయ్ుధ సగమగిర నుంచే వగళళ అసల ైన
బలం వసుతంది. దానినే నమిమ మిగిలినవగర్ిని ఆక్ర్ిషంచి శిక్షణ నిచిు ఉగరవగదం పంచుతునాిరు. అదే మంచి అని నముమతునాిరు. వగళళ ఈగోలను తృపిత
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ప్రచుక్ొంటటనాిరు. పిచిు వగళళ సవరా ం అనే ఊహా సవరా ం లో విహర్ిసత ూంటారు.వీర్ిని క్ూడా అహింసగ విధానం లోనే ఎదుర్ోువగలి. బలమెైన య్దారు నెైతిక్త
వగర్ి మనసులను మారుసుతంది అప్ుుడే జనజీవన సరవంతిలో క్లిసిప్ో తారు. లేక్ప్ో త టరరర్ిజం ఇంక్గ పరుగుతుందే తప్ు తగా దు.తాము నమిమన క్ుహనా
సిదు ాంతానేి నముమక్ొంటూ టరరర్ిస్ట్ు లు మర్ింత పేటేరగి క్ూ
ర ర హింసక్ు ప్గలుడుతారు అంటాడు ఆవేదనతో ఆహి౦సగమయర్ిత మహాతామ గగంధీజీ.
ఉగీవవద్ం భయోత్నపతం
“టరరర్ిజం టరరర్ెైజ్ “చేసత ుంది. అంటే భయోతాుతానిి క్లిగిసత ుంది. ధనిక్, పేద దేశగలలో క్ూడా అది ఒక్ వృతిత గగ మార్ింది. నిరుదయ ాగులక్ు, అసంతృప్త ధనిక్, బీద

వాక్ుతలక్ు, గుంప్ులక్ు, దేశగలక్ు క్ూడా అక్సగమతు
త గగ అధిక్గరం ప్ ందాలనే ఆర్గటమే దీనిక్త ముఖా క్గరణం. అది తక్షణమే దరవ ధనానిి, మందుగుండు
సగమగిని
ర , చంప్టానిక్త ల ైసన్స్ లతోప్గటట ప్రప్ంచమంతా దమిమడమ ఖరుులేక్ుండా ప్రా టి౦చటానిక్త ప్గస్ట్ ప్ో ర్ు లు, వీసగలు అవక్గశగలు ప్ుషులంగగ
సమక్ూరుసుతంది.

ముఖయమైన వవటి నిరాచననలు
ముఖాంగగ మయడు రక్గల ఉగరవగదాలునాియి. అవి 1-తిరుగుబాటట(ఇన్ర్ెీంసి ) 2-తీవరవగదం(మిలిటని్ ) 3-ఉగరవగదం (టరరర్ిజం). ఇందులో తిరుగుబాటట
లో విప్ల వం, గెర్ిలల ా క్గరాక్రమాలు దేశ మిలిటర్ల శక్తతపై జరప్టం ఉంటాయి. మిలిటని్ అనే తీవరవగదం, పైదానిక్నాి చాలా శక్తత వంతమెైన ఒక్ ప్గర్లు విభాగం. దీని

లక్షాం దేశ మిలిటర్ల, ప్గర్గమిలిటర్ల, య్ంతర సగమగిర, సగయ్ుధ సైనిక్ులు, ప్ో ల్లస్ట్ సిబింది పై దాడులు. తమ లక్షా సగధనక్ు యింత క్ెైనా తగించే తీవర లక్షణం.
టరరర్ిజం అనే ఉగరవగదం అమాయ్క్ ప్రజా సమయహాలను నిర్గుక్షిణాంగగ నిర్ేహతుక్ంగగ సంహర్ింఛి అంతటా భయోతాుతం క్లిగించి ప్గలక్ుల దృష్ిుని ఆక్ర్ిషంఛి,

తాము అనుక్ొని క్ొనిిటిని సగధించటం. ఈ మయడు విధానాలు వినాశ క్గరణాల ైన హింసగతమక్ చరాలే. సందేహం లేదు ఈ నిరవచనాలను ఇండియ్ాలోని
సీనియ్ర్ ఎయిర్ ఫో ర్్, సని
ై క్ ప్ో ల్లస్ట్ ఆఫీసరల తోనూ, దేశ విదేశగలలోని అనేక్ అక్గడమీ, య్యని వర్ి్టీ లతో ఎనోి ఏళళళ జర్ిపిన ఇంటరూవయల ఫలితం గగ
ఇవవబడినవే.

కవరయ కలాపవలు
ఈ ర్ోజులోల టరరర్ిస్ట్ు లు ఫైవ్ సగుర్ హో టళళలో దర్గీగగ అన్ని సుఖాలు అనుభవిసూ
త , టరరర్ిస్ట్ు క్గరా క్లాప్గలు జరుప్ుతునాిరు తప్ు భయ్ంక్ర అడవులలోనో,

లోయ్లలోనో ఉండి క్గదు అని గరహించాలి. ప్ో ల్లస్ట్, సైనాం, ఎయిర్ ఫో ర్్, ఇంటలిజెన్స్ సర్లవసులు (నిఘా విభాగగలు )ర్ోజు ర్ోజుక్ూ తీవరమౌతుని తీవర వగదానిి
అదుప్ు చేయ్ లేక్ ప్ో తునాియి అనిది ప్ూర్ిత య్దారుం.
స్ంఘటిత వూయహ్ం (ఫ్డరేటేడ్ నెట్ వర్క )
టరరర్ిస్ట్ు ల నెట్స వర్ు ప్రప్ంచ వగాప్త ంగగ, సమరు వంతమెైన శగఖలతో, క్ేందారలతో ప్రతి దేశం నుంచి ప్క్డిందీ వూాహం తో జరుగు తోంది. టరరర్ిస్ట్ు

లు ల క్ులేనంత నక్తల్ల క్ర్ెన్న్ క్లిగి మాంచి ఆర్ిుక్ ప్ర్ి ప్ుసిుతో బాగగ బలిసి ఉనాిరు. అమెర్ిక్గ డాలరుల ఇండియ్ా,రూప్గయ్లు బ్బరటిష్ ప్ౌండుల, ఒక్ టేమిటి
అనిి దేశగల క్ర్ెన్న్ని క్ొనిి వంచక్(ర్ోగ్) దేశగల సగయ్ంతో క్షణాలమీద అచుుగుదేుసి వినియోగం లోక్త తసుతనాిరు. ఇంతేక్గదు మాదక్ దరవగాల
సరఫర్గ అండర్ వరల్్ య్ాక్తువిటీస్ట్, సమగిలంగ్, అనెైతిక్ ఆయ్ుధ వగాప్గరం, క్తడాిపింగ్, దయ పిడమ, డాన్స గిర్ల మొదల ైనవగటితో ఇబిడి ముబిడిగగ డబుి
సమక్ూరుుక్ొంటటనాిరు. వీటిని అదుప్ు చేసే నాధుడే లేడు.
ఉగీవవద్ దీవులు
ఇప్ుుడు టరరర్ిస్ట్ు లు జాతీయ్, అంతర్గీతీయ్ బాంక్ సేవలను ఆపేసత ునాిరు. సగమయహిక్ హనన ఆయ్ుధాలు (వెప్న్స్ ఆఫ్ మాస్ట్ డిసుర క్షన్స-W.M.Ds)క్ూడా
సమక్ూరుుక్ొని దేశగలను భయ్పడుతూ, ఎదుర్ోువటం ఒక్ సమసాగగ మార్ిు,. ప్రప్ంచమంతా ఉగరవగద దీవులుగగ మార్ేుశగరు.
స్వమబహిక విననశనం
ఈర్ోజులోల టరరర్ిజం ఒక్ ఫగషన్స, ఒక్ వృతిత , ఒక్ సంసు అయింది. జయసఫ్ క్గనారడ్ దీనిపై తీవరంగగ సుందించి “బాంబు దౌరీనాం ప్రజాభిప్గరయ్ం పై ఎలాంటి ప్రభావం

క్లిగించదు.దీని ప్ర్ిధని
ి దాటి ప్రతీక్గరం, ఉగరవగదాల ఉదేుశాం వెైప్ు తిర్ిగి ఆలోచించాలి. ప్రభుతావలు క్ొతత ఆయ్ుధాలు సమక్ూరుుక్ొంటే ఉగరవగదులుక్ూడా అదే

వేగంతో వగటిని తమ సవంతం చేసుక్ొంటటనాిరు. ఇప్ుుడు టరరర్ిస్ట్ు లు బాధాతార్గహితాంగగ అణావయ్ుధాలను సమక్ూరుుక్ొంటే ప్రభుతావల ప్ర్ిసు తి
ి ఏమిటి

?ఇది చాలా క్లోలలం ర్ేపే సమసా అయి౦దిప్ుుడు.వగసత వం ఏమిటంటే చాలా టరరర్ిస్ట్ు గయ
ర ప్ులు క్ెమిక్ల్ నూాక్తలయ్ర్ వెప్న్స్ వగడాయి. 1995 జప్గన్స
లోని టోక్ోా సబ్ వె సిసుం లో “సినిరక్ల తయోస్ట్ “ను వగడారు.
ఆనవగళళళ క్నిపిసత ునాియి.

”క్గవడే నెట్స వర్ు “క్ేవడా ఇన్స సైుర్ేడ్ గయ
ర ప్ “లు క్ొతత తరహా య్ుదాునిక్త సనిదు ం అవుతుని

టరరర్ిస్ట్ు లు ప్రప్ంచ వగాప్త నెట్స వర్ు సమాచార్గనిి క్లిగి ఉనాిరు. దేశం యింత భదరంగగ ఉంటటందయ వగళళళ క్ూడా అంతర్గీతీయ్ంగగ ఎవర్ిక్ీ క్నిపించక్ుండా

తమ తీవరవగద చరాలు చేసత ూ భదరంగగ ఉనాిరు. దేశం, అది సగున్ర్ చేసే టరరర్ిజం గయ
ర ప్ులు,, క్ౌంటర్ టరరర్ిజం సూటిగగ, రహసాంగగ ఒక్ దాని ఆధారంగగ ఒక్టి
నడుసుతనాియి, బతుక్ు తునాియి. ఇదొ క్ పదు విషవలయ్మెైప్ో యింది. దీని నియ్ంతరణ ఎలా అనిది అనూహాం గగ మార్ింది. వీటనిిటిన్న క్షుణణ ంగగ ప్ర్ిశ్రలిసేత
టరరర్ిజ అంతమొందాలి అంటే అహింసగ శక్తతపై తిరుగు లేని విశగవసం పరగగలి. ఈ విశగవసం ప్రతి వాక్తతలో,సమాజం లో, ప్రతి సంసు లోనూ ఏరుడాలి.
అస్లు పరమాద్ం
21 వ శతాబు ం

ప్రప్ంచీక్రణ ఫ్ల డ్ గేట్స లను టరరర్ిజానిి తరచుక్ొని దూక్త వచిుంది. అమెర్ిక్గలో సపు ంబర్ 11 విష్గదం సగమయహిక్ హింస, సగమయహిక్

హనన ఆయ్ుధ ఫలితమే. ఇది ఒక్ దృష్గుంతమెై, చరాలక్ు దార్ి తీసింది. ఐతే టరండ్ సటు ర్ లు ఇందులోని య్దారుం గమనించలేదు. ఈ రక్మెైన హింస ఒక్
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అంటటవగాధి గగమార్ి, క్రమంగగ చాలావరక్ు ప్ ర ఫషనల్ అయి ప్ో యింది. మహాతుమడు చపిునటట
ల ఉగరవగదానిి, దానిపై అతాంత సహనం తోనే ఎడుర్ ువగలే
తప్ు వేర్ే గతాంతరం లేనే లేదు.

6 గగంధీజీ ని సమర్ించాలి్న ఔచితాం ఉనిదా? 21 వ శతాబ్బు లో ?

’అవును ఖచిుతంగగ ఉంది “అంటటనాిరు విశేలషక్ులు వివేక్ శ్రలురు. గగంధీ బహుప్గర్గశే లుని వాక్తత, మన్నష్ి. అంతటి మహో నితుని ఇప్ుుడే క్గదు ఎప్ుటిక్ీ
విసమర్ించలేము. తనజీవితం లో 40 ఏళళళ అహింసగ సిదు ాంతానిక్త అ౦క్తత మెైనవగడు. మత, ర్గజక్ీయ్, సగంఘిక్, నెైతిక్ ఆర్ిుక్ క్షేతారలపై తనదైన శగశవత ముదర
వేసినవగడు. దేశ, క్గలాతీత సమసాలక్ు ప్ర్ిష్గుర్గలు క్నుగ నివగడు. సతాం, అహింస, నెైతిక్తలను తనపై ప్రయోగించుక్ొని నిగుా తేలిున అంతర్ దృష్ిు ఉని
మహాతుమడు. అప్ుటి ఆయ్న ప్ర్ిష్గుర్గలు ఇప్ుటిక్ీ ఆచరణీయ్ాలే. 1915 లో గగంధీ దక్షిణాఫిరక్గనుంచి తిర్ిగి భారత్ చేరగగనే ఆయ్న ర్గజక్ీయ్ గురువు
గోప్గలక్ృషణ గోఖలే దేశమంతా తిర్ిగి వగసత వ ప్ర్ిసు త
ి ులు గమనించి ప్రజలనాడి తలుసుక్ోమని ఆదేశించాడు. అలాగే చేసత ూ,దేశం లో ప్లల లలో ఉని దురార
దార్ిదరయం, ర్ోగగలు, అనార్ోగాం, క్ులవావసు తతో క్ునార్ిలిలన, అణచి వేతక్ు లోనెైన, సేవచు అనుభవించని ప్రజలను గమనించాడు. చివర్ిక్త దేశం లో గగరమాలు,
దార్ిదరయంప్ర్గాయ్ప్దాలు అని గరహించాడు. ఇలాంటి క్ోటాలది ప్రజలక్ు విముక్తతక్లిగితేనే అభి వృదిు సగధాం అనుక్ొనాిడు. క్నుక్ దీనిక్త తగిన ఉప్గయ్ం
సంప్రదాయ్బదు ంగగ, ఆధునిక్తతో ర్గక్ీయ్ నెైతిక్, మతసంసురణలు తేవగలి అని నిశుయించుక్ునాిడు. ప్గశగుతా నాగరక్త లో పర్ిగినా, ఆయ్నలో తరతర్గల
భారతీయ్ సంసుృతీ సంప్రదాయ్ాలు, సిదు ాంతాలు సిురంగగ వేళళళ నిక్ొనే ఉనాియి. ఆనాటి ప్ర్ిసు త
ి ులు నేడూ మనము౦దునాియి. క్నుక్ గగంధీ క్త
ప్రప్ంచీక్రణతో ఉని సంబంధం ఇంక్గబాగగ ప్గరముఖాతవహిసత ో ందని, ఆయ్న భావగలు నేటిక్ీ చలులబాటట అవుతాయ్ని మనక్ు అరుమౌతోంది.
ఆయ్న చపిున హింద్ సవర్గజ్ భారత దేశగనిక్త అతాంత అవసరమెైన మాగిక్గర్గు.

అందులో సంశేలషణ, సంయోగగలునాియి. వీటిక్త అ౦తసూ్తరంగగ

సగమరసాం ఉండటం విశేషం. మానవులు సహజ సిదుమెైన మానవ విలువల ైన సహనం, వివేక్ం, సగనుభయతి లను విసమర్ించి మేధక్ే ప్గరధానామిసుతనాిరు.
ఇవి ఉంటే శగర్లరక్ మాసిక్, ఆధాాతిక్ శక్తత సంప్నుిలౌతారు. ఆయ్న ప్రవచించిన హింద్ సవర్గజాం ఈ భావనల ఆధారంగగ జాతి పర్ిగితే క్టటుబాటల తో ఉని
సవరా ం లో నివసించే వీలు క్లిగి ప్రప్ంచ దృష్ిు మనపై ప్డుతుందని చప్గుడు. క్నుక్ మనక్ు తప్ుని సర్ిగగ క్గవగలి్ంది ప్సిపిలలవగడి మనసత తవం. దీనిపై గగంధీ
“నేను చేసింది అంతా ఇప్ుుడు ఒక్ పిలలవగడు క్ూడా అనువెైన మనసత తవం తో సగధించగలడు. జాఞనం అనిి వెైప్ులనుండి ప్రవహిసత ుంది. క్నుక్ శిషుాలమెైన
మనక్ు ప్రతిదీ గురువెై బో ధ చేసత ుంది “అనాిడు. ఇది సగరవక్గల్లన, సగరవ దేశ్రయ్మెైన సతాం క్గదా ?
గగంధీ ఆచర్ించి బో ధించిన సతాం, అహింస,పేరమ లక్ు క్గలదయ షం లేదు. శగంతి సుహు
ు దాావగలతోనే ఘరషణలు వెైరుధాాలు తొలగిప్ో తాయి. క్తిత క్ంటే పేమ
ర ,
శగంతి సగధించిన విజయ్ాలు చర్ితరలో క్ోక్ొలల లు. వెైరుధాాలను చూసి నిరుతా్హప్డర్గదు. వగటిని అధిగమించే ఆతమ సర
తత ాం సగధించాలి. క్నుక్ ప్రజాసగవమాానిి
ఆధాాతిమక్ సిుతిక్త ఎదగన్నయ్ాలి. ర్గజక్ీయ్ క్గరాక్లాప్గలు దైవ విధిగగ భావించాలి. ర్గజక్ీయ్ నాయ్క్ులు ప్రజా సేవక్ులుగగ ఉండాలేక్గని వగర్ిని పీడించే దయ పిడమ
దారులుగగ ఉండర్గదు. ఉనిత ప్రమాణాలుని సమాజ నిర్గమణం అందర్ి బాధాత.ఆధునిక్ విజాఞనం సగ౦క్ేతిక్తలలోని బలాలను, బలహమనతలను గరహించాలి.
అవి ప్ర్గావరణానిక్త చేసే హాని గుర్ితంచి జాగరతత ప్డాలి. బాప్ు చపిున సతా౦, అహింస, పేరమ అనే” తిరక్ సిదు ా౦తమే” భయమిపై శగంతిక్త దయ హద ప్డుతుంది. దీనిి
మనం సగధించాలి అంటే మన మనోభావగలలో సంప్ూరణ విప్ల వం ర్గవగలి.
తన జీవితం లో ప్రతిదశలోను సమగరమెైన విలువలను ప్గటిం చి మహాతుమడు ఆదరశమయర్ిత అయ్ాాడు. విలువలు మయల చింతనక్ు ఆధార్గలు. ప్రవరతన
తీరును మలచుక్ొనే ముఖాాంశగలు. భిని భావగలను, సమసాలను అడ్ ంక్ులిి అధిగమించటానిక్త సహక్ర్ించే సహజ సగధనాలు. విలువల వావసు వాక్తత
తీరుక్ు గలటట ర్గయి. సమాజం లో అతని ఉనితిని నిరణ యించేది క్ూడా. జీవిత లక్షాాలక్ు అవి నిర్ేుశక్గలు. వీటినే గుణాలు అంటాం. గుణాలు భావనలక్ు,
భావోదేవగగలక్ు సిుతులు. నిరణయ్ాతమక్త లక్ు సిుతులు. వీటిని మనిష్ి తన వివేక్ం దావర్గ సదివనియోగం చేసుక్ొని తన హేతువు, ఎంచుక్ుని ప్రక్య్
తర
లక్ు
నాాయ్ం చేసత గడు. గుణాలనిిటిక్ీ శ్రలమే ఆధారం. శ్రలం లేని గుణాలు శోభిలల వు. ఇవీ సగరవక్గలిక్ సతాాలే క్దా.క్నుక్ గగంధీ ని విసమర్ించ లేము క్దా.
నేడు ప్రప్ంచమంతా ఉగరవగద భయోతాుతాలో భీతిలుల తోంది. ప్రతి వగడిక్ీ హింస ఆయ్ుధమెై ప్ో యింది. హింస ఆతమవినాశన హేతువు అనాిడు బాప్ు.
అహింస సరవ క్గల క్తరయ్ా విధానం దానిక్త తుది లేదు. క్గలాతీతమెై౦ది క్ూడా. హింస చంప్ుతుంది. అహింస ఎప్ుుడూ చంప్నే చంప్దు.అందుక్ే అంతర్గీతీయ్
వనరులు విశవ వగాప్త ంగగ అందర్ిక్త అందుబాటటలో ఉంటటనాియి.శగంతి, సౌమనసాం, సుహు
ు దాావగలతో, దౌతాన్నతి తో ప్రసుర చరులతో సమసాలు,
విభేదాలు టనష న్స లు ప్ర్ిషుర్ింప్ బడుతునాియి. ఐక్ార్గజా సమితి ప్రప్ంచ దేశగలమధా శగంతియ్ుత వగతావరణ క్లునక్ు ఇతోధిక్ంగగ క్ృష్ి చేసి విజయ్ం
సగధిసత ో ంది. వీటనిిటిక్త క్గవలసింది సహనశ్రలత, ఔదారాం ఉని ర్గజక్ీయ్ దృక్ుధం, నిరణయ్ం, సహనం, ప్టటుదల లతో క్ూడిన అహింసగ సిదు ాంతంపై గటిు
నమమక్ం,విశగవసం. హింస, దౌరీనాాలు ఏనాడు అంతిమ విజయ్ం సగధించలేదనిది చార్ితిరక్ సతాం. మర్ి గగంధీజీ భావగలు బయజు ప్టిునవగ ?క్గనే క్గదు.
నితా నూతనమెైనవి. సూుర్ిత దాయ్క్మెైనవి..
గగరమీణాభి వృదిు గగంధీజీ ముఖా సిదు ాంతాలలో మర్ క్టి. వసుత అమమక్ లాభాలు అన్ని

బడా ప్గర్ిశగరమిక్వేతతల జేబులోలక్త అప్ునంగగ ప్రవహి౦చక్ుండా

వృతిత ప్నివగరలక్ు చేర్ేటల ట మహాతుమడు ఆదరశ వంతమెైన ఆర్ిుక్ సూతరం చపిు అమలు చేయించాడు. అదొ క్ మోడల్ గగ ప్రసిదు ి చందింది. వినియోగదారుల
అవసర్గలు తీరుటమే క్గక్ అతుానిత నాణాతతో తక్ుువ ధరలక్ే అందేటల ట వసూ
త తుతిత జరగగలని అభిలష్ించాడు. తమ పటటు బడులు సమాజం లో ఏ
వర్గాలవగరు వలన లాభ ప్డుతునాిర్ో గరహించాలి. నేతప్ని వగరు తయ్ారు చేసే సగునిక్ ఖాదీ వసగతరలక్నాి, బ్బరటన్స నుంచి దిగుమతి అయిన మిలుల వసగతరలు

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

చాలా చౌక్ అయినా, వగటిని వగడితే దేశ్రయ్ ప్ర్ిశమ
ర లు దబితిని వృతిత ప్ని వగరల జీవితం దురారమౌతుంది.నిరుదయ ాగం పర్ిగి ప్ో తుంది. అదే విధంగగ
వావసగయ్ాధార ఉతుతు
త లక్ూ అదే గతి ప్డుతుంది. గగంధీజీ అలాంటి విదేశ్ర వసుతవులవలన భారత దేశగనిక్త వెనెిముక్గగ ఇప్ుటి వరక్ు నిలచిన గగరమీణ
ఆర్ిుక్ సిుతి మొతత ం దిగజార్ి ప్ో తుంది అని విశవసించాడు.. ఇంతటి దూర దృష్ిు ఉని మహాతుమని ఆర్ిుక్ విధానం ఎనిటిక్ీ శిర్ోధారాం క్గదా ?
అంతమాతారన దూసుక్ు వసుతని పటటు బడి దార్ల విధానం లోని చిక్ుులు గగంధీక్త తలియ్నివి క్గవు. మానవతవం తో క్ూడిన ఆయ్న ఆర్ిుక్
విధానాలు య్ాంతిరక్ పటటుబడి దారుల ప్ుర్ోగతిని నిలువర్ించటానిక్త సమరుమెైనవి క్గవు. క్నుక్ అందర్ిక్త ప్నిక్త వచేు తగిన ఒక్ ప్రణాళ్క్ సూచించాడు.
మానవ శక్తత తక్ుువగగ ఉని దేశం య్ంతర ప్ర్ిశమ
ర తో వావసగయ్ ఉతుతు
త లను పంచుక్ో వచుు. క్గని ఇండియ్ావంటి అధిక్ జనాభా ఉని దేశగనిక్త య్ంతర
ప్ర్ిశరమ అనరు దాయ్క్ం. దేశం తన అవసర్గలక్ు చాలినత మాతరమే ఉతుతిత చేయ్ాలి. అధిక్ోతుతిత వలన అంతర్గీతీయ్ ఆర్ిుక్ ప్రుగు ప్గరరంభమెై చివర్ిక్త దయ పిడమక్త
దార్ి తీసుతంది గగంధీ ఆలోచన ప్రక్గరం ప్రసత ుత ఇండియ్ా ప్ర్ిసు తి
ి క్త అంతా, బ్బరటిష్ క్గలన్న వగళల దూక్ుడు య్ా౦తీరక్రణమే క్గరణం. అని ప్ూర్ితగగ విశవసించాడు.
ఆర్ిుక్ విషయ్ాలపై బాప్ు అభిప్గరయ్ాలు అతి సగధారణ౦గగ సూటిగగ ఉండేవి. అయినా వగటిని అనిి సగుయిలలో అందరూ విమర్ిశంచారు. పైగగ అభి వృదిు
నిర్ోదక్మెైన తిర్ోగమన ప్దు తులు అనాిరు. క్గని ఆయ్నక్ు లోతైన ర్గజక్ీయ్ గర్ిాతారుం బాగగ తలుసు. ఆర్ిుక్ ఉదేుశగాలు, ఇ౦పీర్ియ్లిజం, క్గలనిజం లక్ు
మయల సూతారలని ఆయ్నక్ు ప్ూర్ితగగ అవగతమెైన విషయ్మే. క్నుక్ క్గలన్న వగసుల ఆర్ిుక్ లాభాలపై బతుక్ుతుని బ్బరటిష్ ప్రభుతవం పై విరుచుక్ుప్డి వగటిని
బలహమన ప్రచాలని నిశుయించాడు. దీనిి ఆధారంగగ భారతీయ్ ఆర్ిుక్ విధానం బలప్డాలని అనుక్ునాిడు. తన జీవితమంతా దీనిపైనే దృష్ిు పటాుడు.
ఆయ్నది ఆధాాతిమక్ అలంక్గరం తో,ముసుగుతో ఉనిర్గజక్ీయ్ సగధనం అనుక్ోవటం ప్ రబాటట. ఆయ్నక్ు నిజంగగ క్ోటాలది పేద ప్రజల అభి వృదిు మాతరమే
ముఖాం. హృదయ్ం లేని య్ాంతిరక్త తో వృదిు చందే ప్రప్ంచ ఆర్ిుక్ం, అనిిటిలోని నెైతిక్త ను అడ్ గిసత ుంది అని మహాతుమని భావన. ఆయ్న క్గలం లో
గగంధీగగర్ి ఆర్ిుక్ నమయనా ప్రభావం చాలా ఉధృతంగగ ఉండేద.ి దానిి భారత దేశంమాతరమేక్గక్, ప్రప్ంచం లో చాలా దేశగలు అమలు చేసి అభివృదిు సగధించి
విజయ్ాలు అనేక్ ర్లతులలో, సగుయిలలో సగధించాయి. అదొ క్ ఆదరశ ఆర్ిుక్ విధానం అని పేరు ప్ ందింది.

క్నుక్ బాప్ు భావనలు దేశగతీతమని

పించాయ్నిమాట అక్షర సతామే క్దా
మహాతుమని ఆధవరాం లో జర్ిగిన సగవతంతరయ ప్ో ర్గట ఫలితంగగ మనక్ు బ్బరటిష్ దాసాం నుండి విముక్తతక్లిగి 1947 ఆగస్ట్ు 15 సగవతంతరయం లభించింది. దీనితో
భారతదేశం లోని మధాతరగతి వగర్ిక్త ప్గలనా భాగాం క్లిగింది. సగవతంతరయ ఉదామానిి నడిపిన క్గంగెరస్ట్ క్ేందరం లో అధిక్గర ప్గగాలు చేబటిు౦ది. ప్ర్ిప్గలనలో
వచిున మారుు పై అంతసుతలోనే జర్ిగింది తప్ు,, క్తరంది తరగతి ప్రజల ఆర్ిుక్ సగంఘిక్వావసు లో గణన్నయ్ మెైన మారుు ర్గలేదు. చేతిలో ఖడా ం ప్టిున వగరు
మార్గరు క్గని, దిగువ వర్గాల సగమానాప్రజల జీవన ప్ర్ిసు త
ి ులలో మారుు మాతర౦, ర్గలేదు. క్గని వగర్ి అదృష్గునిి మార్ేు అవక్గశముని జాతీయ్ ప్రభుతవం
ఏరుడింది ఇదొ క్ుటే ఊరట. సగమానా ప్రజలు క్ొతత జాతీయ్ నాయ్క్తావనిి గటిుగగ నమామరు. తమ, దేశ సగవతంతరయం క్ోసం శరమించి, సిదు ౦
ి ప్జేసిన ఈ
నాయ్క్ులు, ఇప్ుుడు తమ ఆర్ిుక్ సగమాజిక్గభివృదిుక్ోసం అహరహం క్ృష్ి చేసత గరని విశవసించారు. దేశ విభజన తర్గవత జర్ిగిన హింస తప్ు, భారత దేశం
సగవతంతారయనిి బ్బరటిష్ ప్గలక్ులనుండి చాలా ప్రశగంతంగగ,సులంభంగగ సరళంగగ నే ప్ ంది విదేశ్ర ప్గలన నుండి సవదేశ్ర ప్గలన సగధించిందని ఖచిుతంగగ
చప్ువచుు. దురదృషు వశగతు
త ప్గలనా ప్రమెైన ఈ మారుు సగంఘిక్ విప్ల వగనిక్త ఉతేరరణ క్గలేక్ ప్ో యింది. క్గలన్న వగసుల క్బంధ హసగతలనుండి విడివడిన
సవతంతర భారత దేశం, సరవ శక్తత య్ుక్ుతలు ధారప్ో సి ఎంతో శరమిసేత నే సంప్ూరణ సగమాజిక్ ఆర్ిుక్ మారుులు సగధించటానిక్త అరు శతాబ్బు క్త పైగగ సుదీరఘ క్గలం
ప్టిుంది. ఇప్ుుడిప్ుుడే అటు డుగున క్ొదిుగగ మారుులు చిగురులు వేసత ూ క్నిపిసత ునాియి.
ఇవగలిు ప్రప్ంచం లో ప్ర్గావరణ ప్ర్ిరక్షణ పదు సవగలుగగ నిలిచింది. అభి వృదిు చందినా, చందుతుని దేశగలన్ని ఈసమసా పన
ై ే దృష్ిు పటాుయి. ఇప్ుుడే క్ళళళ
తర్ిచిన వగరందర్ిక్ీ, ఒక్ విషయ్ం తలియ్దు. దాదాప్ు వందేళళ క్తరతమే గగంధీజీ దీనిపై ఎనోి వగాసగలు ర్గశగడు. అయినా ఇప్ుటిక్ీ అక్గడమిక్ క్షేతరం లో “గగంధీ
ఇంక్గ అవసరమా, ఆయ్న సమరణ ఔచితామా ?” అనే ప్రశి వినిపిసత ో ంది.మహాతుమడు ర్గసిన వగాసగలు, ఉతత ర్గలు, చేసిన ప్రసంగగలు ప్ర్ిశ్రలిసేత బాప్ు
క్ు ఎంతటి దూర దృష్ిు ఉందయ అరుమెై, ఆశురాప్ో తాం. అనేక్ సందర్గాలలో గగంధీజీ జల, వగయ్ు క్గలుష్గాలు, ర్ోగగలు, ఆర్ోగాం, వృక్ష రక్షణ, చతత ర్ల
సైక్ల తంగ్ విషయ్య్ాలు ప్రసత గవించాడు.

నదులలోక్త వారుప్దార్గులను విడుదల చేయ్టం పై ఆందయ ళన చంది, వగటివలన సవచుమెైన నదీ జలం క్లమషమెై,

అంటట వగాధులు ప్రబలి ప్రజార్ోగాం దబి తింటటందని ప్దేప్దే చప్గుడు. ఈ “వార్గులు అనర్గులక్ు నిధి” అని బాధప్డా్డు. వీటిననిిటిన్న అధిగమిసూ
త జాతీయ్
ఆదాయ్ం పంచుక్ొంటూ, ఆర్ిుక్ సంక్షేమం క్ోసం ర్ెండు దశగబాుల క్తరందటమాతరమే ముందడుగులు ప్డా్యి, సగధించాలి్ంది చాలాఉంది. క్నుక్ గగంధీ గ ప్ు
‘విజనర్ల” అని అరుమౌతోంది.
ఎనోి శతాబాుల నుండి భారత దేశం ప్రప్ంచ౦ లో ముఖా ఆక్రషణ క్ేందరంగగ ఉనిది. భారతీయ్ విజాఞనం, ఆధాాతిమక్త, సంసుృతీ, నెైతిక్ విలువలు, సౌభాగాం,
ప్రజాజీవన విధానమెైన నాగరక్త ప్రప్ంచ దేశగలపై గ ప్ు ప్రభావం క్లిగించి చరగని ముదర వేశగయి..మహాతుమడు అహింసక్ు క్ొతత అర్గున్ని, ప్రమార్గున్ని
చప్గుడు. అతుానితమెైన సగధారణ, శగశవత విలువలను ఆచర్ించి మారా దరశనం చేశగడు. ఆయ్న జీవితక్గలం లో మహాతుమడు భారతీయ్ సంసుృతిక్త,
ఆతమక్ు అసల ైన ప్రతీక్గగ, క్ేందరంగగ నిలిచాడు. ప్రసుర సహక్గరం, అభివృదిు లో అందర్ిసహక్గరం, అందర్ి ఐక్ాత, అవతలివగర్ి విశగవసగలప్టల గౌరవం అన్ని
క్లిసేత గగంధీ ఫిలాసఫీ. ఆధునిక్ క్గర్ోుర్ేట్స వావసు లో ఒంటర్ి తనానిక్త చోటట లేదు. సమసిు విధానమే శేరషుం. ఎవరు ఉతుతిత చేసే వసుతవులు వగర్ిక్ే క్గదు,
ఉతుతిత లో భాగసగవమాం లేక్ప్ో యినా ప్రప్ంచ ప్రజల౦ద ర్ివి. ఒక్ వావసు , సంసు విజయ్ం సమాజం ఆమోదం, అనుమతి పైనే ఆధారప్డి ఉంటటంది. సమాజం
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ఆమోదించని ఏ వగాప్గరమయ మనుగడ సగగించలేదు. వగాప్గర్గనిక్త, సమాజానిక్త ఆర్ోగా ప్ూరవక్ అనుబంధం ఉండాలి. సమాజానిక్త నషు ం క్లిగించే, వగర్ి
మనోబావగలను దబితీసే వగాప్గరం ఏదీ నిలబడదు నిలబడ నివవ ర్గదుక్ూడా. విలువలు క్ూడా వగాప్గర, వగణిజాాలలో ముఖా ప్గతర వహిసత గయి. బాప్ు
ప్రవచించింది గుణాల ైన ఈ విలువలనే. క్నుక్ వీటిక్త క్గల దయ షం ప్టు దుక్దా.
ఎక్నామిక్్ లో నోబల్ ప్ురసగుర గరహమత, మిలు న్స ఫీరడమన్స”వగాప్గరం ముఖా ఉదేుశాం ష్ేర్ హో ల్ ర్ విలువ అతాధిక్ం గగ పంచటమే సగంఘిక్ సంసు ల, ప్రభుతావల
ప్రధాన క్గరాక్రమం సమాజం లోని వాక్ుతల ప్ూర్ిత బాధాత తీసుక్ోవటం ”అనాిడు. ఆ ర్ోజులు గతించాయి. ఫీరడమన్స వి గతక్గలప్ు భావగల ై ప్ో య్ాయి., ఈ
ర్ోజులోల వగాప్గర వగణిజాాలు లాభాలు సగధించే సంసు లే అయ్ాాయి. ప్రజల జీవిత విధానాలు, వగర్ి ఎదుగుదల వగళల క్ు ప్టు ని విషయ్ాలయ్ాాయి. ముందుగగనే
చపిునటట
ల సంసు విజయ్ం సమాజం అనుమతి పైనే ఉంటటంది. సంసు తాను చేసే క్గరాక్రమాలలో ప్రజలక్ు సంబంధించినవి గగ ఉంట, వగర్ి విశగవసం అనుమతి
లభించి వగాప్గరం ప్ుంజుక్ుంటటంది. వగాప్గరం అది ఉని సమాజ వగతావరణం పై ఆధారప్డి ఉంటటంది., సమాజానిక్త చేరువక్గని ఏ వగాప్గరసంసు బతిక్త
బటు క్టు లేదు. “ మేనేజిమెంట్స గురు” అనిపించుక్ొనిపీటర్ ఎఫ్ డక్ుర్ 1963 లో తన ప్ుసత క్ం “ది ప్గరక్ీుసస్ట్ ఆఫ్ మేనేజిమెంట్స “లో “బ్బజినెస్ట్ క్ు స సైటీ క్త మధా
సంబంధం సముదారనిక్త ఓడక్ు ఉని సంబంధం లాంటిది. నౌక్ను సురక్షిత౦ గగ మోసుక్ుప్ో యిే మంచి వగతావరణం క్లిుంచేదిసముదరం.,, తుఫగనల తో,
నౌక్గభంగగలతో భయ్పటేుదీ, చివర్ిక్త తీర్గనిక్త చేర్ిు తనక్ేమీ ప్టు నటట
ల నిశిుంతగగ ఉండేదీ ఓడక్ు నివగసంగగ క్గక్ ప్రయ్ాణానిక్త సగనుక్ూల వగతావరణం మాతరమే
క్లిగించేది సముదరమే. సమాజం క్ూడా వగాప్గర సంసు క్ు సేిహప్ూర్ిత, సగనుక్ూల వగతావరణం క్లిపిసత ుంది. ఏ పవ
ైి ేట్స సంసు అయినా సమాజం లో ఒక్
అంగమే. అది సగమాజిక్ సేవ చేయ్ాలి్ందే. వగాప్గర సంసు లు ఇష్గు ర్గజాంగగ ప్రజల మనోభావగలక్ు, అవసర్గలక్ు విరుదు ంగగ ప్రవర్ితంచ ర్గదు. ఆ సంసు లు
ప్గరదరశక్ం గగ ప్ని చేసి సమాజం మెప్ుు ప్ ందాలి.అవసర్గలు తీర్గులి. దీనిి అనిి క్గర్ోుర్ేట్స సంసు లు విధిగగ ప్గటించాలి్ందే. ఈ విషయ్ం పై గగంధి గగరు
ర్గసిన ”గగంధియ్న్స డాక్తురన్స,ఆఫ్ టరసు ీ ష్ిప్ “అందర్ిక్త ఆదరశ ప్గరయ్ం. తాతా, బ్బర్గలలవంటి బడా ప్గర్ిశగరమిక్ వేతతలను “ప్రజలక్ు టరసు ల
ీ ు ‘గగ ఉండమని ఆదేశించాడు.
ఈ నాడు క్గర్ోుర్ేట్స బ్బజినెస్ట్ వగర్ిక్త అదొ క్ గ ప్ు న్నతి సూక్తత ముక్గతవళ్ (ఎథిక్్ ).ఇదే వగర్ి బ్బజినెస్ట్ ను సక్రమ మారా ం లో మలచే ఉతత మ సగధనమయింది.
ఇప్ుుడు చాలా మంది ప్గర్ిశగరమిక్వేతతలు సమాజాభి వృదిుప్నులలో భాగసగవముల ై ప్రజా విశగవసగనిి చూరగ ంటటనాిరు అనిసంగతి మనం క్ళాళర్గ
చూసుతనాిం.

దీనిిబటిు వగాప్గరం లోనూ న్నతిని ప్గటించి, సంప్నుిలు సగమానుాలక్ు విశవసన్నయ్మెైన, నమమక్మెైన సంరక్షక్ులుగగ (టరసు ీ )ఉండాలని

గగంధీ సిదు ాంతం క్గలాతీతమమెైనదే అని తలుసోత ంది. ప్రప్ంచీక్రణం క్గర్ోుర్ేట్స ఆధిప్తాం తర్గవత క్ూడా గగంధీ సిదు ాంతాలక్ు ఔచితాం ఉందని నిర్గురణ జర్ిగింది.
మహాతుమని భవిషత్ సమాజ దరశనం ఎలాంటిదయ తలుసుక్ొందాం. భవిషాత్ తర్గలపై ఆయ్నక్ు గ ప్ు భర్ోసగ ఉంది. వగర్ి శక్తత సగమర్గుయలపై అప్గర నమమక్ం
ఉంది. ఆయ్నది “ఆదరశ సమాజం ‘అనే దృష్ిు (విజన్స )ఈసమాజం లో మానవులందరూ భేదభావగలు లేక్ుండా, సమెైక్ాతా సగమరసాం తో జీవిసగతరు. వెనెిముక్
జీవులనిిటిలో హి౦స, అహింస సహజ లక్షణం. ఈ దవందావలు ప్రక్ృతినుంచి సంక్రమించిన లక్షణాలు. మానవులక్నాి మృగగలలో హింసగ ప్రవృతిత తీవరంగగ,
ప్ర్ి వగాప్త ంగగ ఉంటటంది. క్నుక్ మానవుడిక్త సహజంగగ క్ొంత జంతు లక్షణం ఉంటటంది. క్గని జంతువులక్ు లేని వివేక్ం, ఆలోచనా శక్తత, తీరుు ఉండటం
విశేషం. ఈ గుణాలేవీ యిేజంతువులోనూ క్నిపించవు. అదే ముఖామెైన భేదం. ప్ర్ిణామ క్రమం లో మానవుడిక్త అహింస లక్షణాలు సహజంగగ అలవడి,హింస
లక్షణాలు క్రమ౦గగ క్షమణిసత ూవచాుయి. సంఘ జీవి అయిన మానవుడు సమాజ జనులతో ప్రసుర సహక్గరం, అవగగహన సహాయ్ం తో జీవించాలి అని గుర్ితంచి
ప్రవర్ిత౦చాడు.దీనివలన హాయిైన సుఖజీవితం గడప్టానిక్త వీల ైంది. తన తలివి తేటలు,

వివేక్ం, బుదిు సూక్షమత తో సంసుృతీ నాగరక్త లు అభివృదిు

చేసుక్ొనాిడు. మానవ జాతులు క్గరణ, క్గరా సంబంధం, నిరణయ్ం లను అమలుప్రచి ఆశురాక్రమెైన అభి వృదిు సగధించాయి. మనిష్ిలోని హింసగ ధయ రణిక్త
క్ళ్ళం వేసేత, అతనిలోని అహింసగ లక్షణాలు గణన్నయ్ంగగ అభివృదిు చందుతాయి. దీనివలన మానవ సమాజం అతుానిత సగుయి సగధిసత ుంది. మానవులలో ని
హింస అణగిప్ో తే, నియ్ంతిర౦ప్ బడిత,ే నాగరక్త ప్ుర్ోగమనం చంది ప్రప్ంచం సుఖ శగంతులతో వర్ిులల ుతుంది. హి౦స వలన క్ోప్ం, క్ోరధం, దేవషం, ప్గ,
ప్రతీక్గరం, రక్త ప్గతం పరుగుతాయి. మనశగశంతి లేక్ుండా చేసత గయి. క్నుక్ వీటనిిటిక్త విరుగుడుమంతరం గౌతమబుదుుడు, మహాతుమడు బో ధించిన అహింసగ
సిదు ా౦తమే. మానవ జాతిక్త అదే తరుణోప్గయ్ం. మానవుల మసిత షుం లో ప్శు ప్రవృతిత , అసగంఘిక్ ప్రవృతిత ప్ూర్ితగగ తొలగిప్ో తే మానవ సమాజం ఉనితోనిత
సిుతిక్త ఎదిగి, ప్రప్ంచం లోని సరవమానవగళ్ సుఖ శగంతులతో, సౌమంసాం, సగమరసాంతో జీవిసుతంది. అదే మహాతుమని మహదాశయ్ం.
గవంధీ గవరి అహింస్వయుత ఉద్యమాలు
మహిళల ప్ో ర తా్హం, గ ప్ు పేరరణ క్లిగించి అమెర్ిక్న్స నలల జాతి నాయ్క్ుడు మార్ిున్స లూధర్ క్తంగ్, దక్షిణాఫిరక్గ నలల వజరం నెల్న్స మండేలాలక్ు గ ప్ు సూుర్ిత
నిచాుయి. వగర్ి క్ోర్ెుల సగధనక్ు ఉప్క్రణాలయ్ాాయి. మహాతుమడి దృష్ిులో సీత ి “సబల “మాతరమే ”అబల “క్గదు. ఆమె శక్తత సగమర్గుయలను సవాంగగ వినియోగిస,ేత
ప్రప్ంచం లో సగధించనిదేమీ లేదు అని బాప్ు నమమక్ం. అందుక్ే గగంధీజీ ర్గజక్ీయ్ నాయ్క్ుడే క్గదు, మానవతవం పై అప్గరనమమక్ముని మన్నష్ి.
అనిిరక్గల

అనాాయ్ాలక్ు,

అసమానతలక్ు

సింహ

సవప్ిం.

మహిళాశక్తత

ని

సంప్ూరణంగగ

అరుం

చేసుక్ొనివగడు.

వగర్ి

శక్తత,

సగమర్గుయలపై అప్గరనమమక్మునివగడు. మహిళలక్ు
అనిి సగుయిలలో జరుగుతుని అనాాయ్ాలు, వివక్షత బాగగ తలిసినవగడు. వగర్ిక్ీ ప్ూర్ిత సగనుభయతి ప్రుడుక్ూడా. మహిళా సగధిక్గరతక్ు ప్ో ర్గటం సలిు
వగర్ి

క్షమణతక్ు

వగర్ిప్టల

ప్ర్ిష్గుర్గనిి దేశ ప్రజలము౦దుని ధీర్ో దాతు
త డు. మహిళలను అణచి వేయ్టం, వగర్ిప్టల

అమానుషంగగ ప్రవర్ితంచటం,

అమలౌతుని బాలా వివగహాలు, సతీ సహగమనం విధవగ వివగహ వాతిర్ేక్త, ప్రదా విధానం,, వాభిచార వృతిత , దేవ దాసీ విధానం

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

మొదల ైన సగంఘిక్ దురనాాయ్ాలు రూప్ు మాసిప్ో వగలని ప్రగగఢంగగ వగ౦ఛించాడు.

చాందసవగదుల మనసు మార్ేు ప్రయ్తిం చేశగడు. మహిళలు

ప్ురుషులతో ప్గటట అనిిటిలో సమాన హక్ుులు హో దా ప్ ందాలనిదే ఆయ్న ధేాయ్ం. వగర్ిలో పిర్ిక్త తనం,, ఇతరులపై ఆధారప్డటం, లొంగి ఉండటం, అనే
బలహమనతలక్ు సవసిత చపిు ధైరాం తచుుక్ొని శక్తత, ఆతమ విశగవసగలతో, సవశక్తతతో ఆ బంధనాలను చేదించి ముందడుగు వేయ్మని ప్ో ర త్హించాడు. జాతీయ్
సగుయిలో జాతి ప్ునర్ిిర్గమణం లో మహిళలక్ు ఒక్ విశేషమెైన, క్తలషుమెైన బాధాత అప్ుగించాడు. ఇదే ఆయ్న విజన్స క్ు సంబంధించిన సృజనాతమక్
ప్గరముఖామెైన అతి గ ప్ు అంశం. మహిళలు తమ ప్ూర్ిత హక్ుుల సగధనక్ు తాము నిరవహించాలి్న ముఖాప్గతరక్ు, సమసాల ప్ర్ిష్గుర్గనిక్త అహింసగ విధానమే
సరవ శేరసుమని, క్నుక్ వగరు సంక్ుచిత ప్ర్ిధి వదిలి అంటే ఇంటిక్,ే

క్ుటటంబానిక్ే ప్ర్ిమితం క్గక్ుండా, సరవ మానవ క్ుటటంబాల శేయ్
ర సు్,

సంక్షేమాలక్ోసం క్ృష్ి చేసి తమ ధరమం నెరవేరుమని హితవు చప్గుడు. మహిళలు ర్గజ క్ీయ్ాలలో ప్రవేశిసేత , వగర్ిక్ుని బంధనాలనుండి విముక్తతక్లగటానిక్త,
ప్ురుషులతో ప్గటట సమాన హక్ుులు సగుయి సంప్గదించటానిక్త గ ప్ు అవక్గశం క్లుగుతుందని నమమక్ం క్లిగించి పేరరణ క్లిా ంచి సూుర్ితనిచిు ఉదామలో
ప్గలోానేటల ట చేశగడు. దటీజ్ గగ౦ధీజీ.
మహాతామ గగంధీ “సీత వ
ి గద వూాహం “చప్గుడు. అదే సతాాగరహం. మహిళలక్ు వగర్ి మేధక్ు సర్ిగా గ సర్ిప్ో యిే సగురటజి ఇది. ప్ురుషులక్ంటే సీత ల
ి ే అహింసగ
సిదు ాంతానిి అరుం చేసుక్ొని బాగగ వివర్ించి ప్రచారం చేయ్గల సతాత ఉనివగరని నమామడు..సీత ల
ి ు బలహమనులవటం వలన వగర్ిక్త ఈ బాధాత అప్ుగించలేదు.
వగర్ిలో సమరుత, ధైరాం, తాాగ గుణం ఎక్ుువ అని బాధాత అప్ుగించాడు. అవతలివగర్ిని ఒపిుంచే నేరుు క్ూడా మగవగర్ిక్ంటే సీత ల
ి క్ే ఎక్ుువ అని గరహించాడు.
తన నమమక్గనిి మర్ క్సగర్ి ప్రక్టిసత ూ “మనం అబలలు అని పిలిచే మహిళలు సబలలు ఐనప్ుుడు, నిస్హాయ్ సిుతి లో ఉని వగరందరూ దుర్గా దేవిలాగగ
మహా శక్తత సంప్నుిలౌతారు”అనాిడు బాప్ూజీ.
ప్ురుషులతో ప్గటట మహిళలూ సమానమే అని గగంధీ సిదు ాంతానిి గుర్ించి ఆలోచిదాుం. దీనినే “సమతాదరశనం “అనాిడు, జెైనమత ప్రవక్త వరుమాన
మహావీరుడు. “అనిిఆతమలూ

శక్తత సంప్నిమెైనవే. ఆతమ దరశనానిక్త, ఆతోమనితిక్త అందరూ అరుహలే. నిర్గవణానిక్త ప్ురుషులతోప్గటట సీత ల
ి ూ అరుహలే “అని

మహావీరుని మహా బో ధ. సమానతవం అనేది మనసగ వగచా క్రమణా జరగగలి. మహా వీరుని ఈ భావం గగంధీ మనసుక్ు బాగగ హతు
త క్ునిది. మహావీరుని
పేరరణే, గగంధీ మహిళా సమానతవం. చినినాటినుండి గగంధీజీ మహావీర బో ధలు విని అరుం చేసుక్ునాిడు. ఆయ్నభావగలక్ు తనదైన భావ ప్ుసిు క్లిగించి
క్గలానుగుణ౦ గగ తన జీవితానిి తీర్ిు దిదు ుక్ొని నడిచాడు. మహాతుమని సమానతవ సిదు ాంతం- సంరక్షణ, అసుృశాత నిరూమలన, సీత ి ప్ురుషుల సమానతవం.
“సీత ి ప్ురుషునిక్త తోడు ప్ురుషునితోప్గటట సర్ిసమాన మానసిక్, బౌదిుక్ శక్తత క్లది “అని అరుం చప్గుడు. ప్ురుషుని అనిి ప్నులక్ు ఆమె తోడూన్నడగగ
వావహర్ిసత ుంది. అందుక్ే అతనితోప్గటట ఆమెక్ు సేవచు, సగవతంతరయం తప్ుని సర్ి. మహా వీరుడు జెైన సంఘం లో సీత ల
ి క్ు ప్రవేశం క్లిుంచి, ఎలాంటి సేవచాు
సగవతంతారయలు ఇచాుడయ మహాతుమడు క్ూడా అలాగే చేశగడు. మహావీరుని దృష్ిులో సీత ి ప్ురుషులు ఆధాాతిమక్, ఆతమ భావనలో సర్ిసమానులు. ఈ ప్రప్ంచానిి
తాాగం చేస,ి సనాసించి నిర్గవణం ప్ ందటానిక్త సీత ి ప్ురుషులిదు రూ అరుహలే అనాిడు. ప్రతి జీవిక్త ఆతమ ఉంటటందని బో ధించాడు.
ప్ర్గావరణ ప్ర్ిరక్షణలో గగంధీ గగర్ి ప్ర్ిక్ర్గలేమిటి అని ఆలోచిదాుం. ప్ర్గావరణ క్షమణత జీవుల ఉనిక్తక్ే మహా ప్రమాదంగగ ఉంది. అజాఞన జాఞనాభివృదిు
భయగోళానిి ప్రమాదం అంచుక్ు నెటు స
ే ింది. మానవ సుఖ,విలాసగలక్ోసం

ప్రక్ృతిని పీలిు పిపిు చేసత ునాిరు. దీనివలన వినిమయ్తతవం (క్నూ్మర్ిజం

)విప్ర్లతంగగ పర్ిగి, జీవ వెవి
ై ధానషు ం, భయతాప్ం(గోలబల్ వగర్ిమంగ్ ) పరగటం, సహజవనరుల క్షమణత, వివిధ విదాల క్గలుషా౦ పరగటం మొదల ైన తీవర సమసాలు
చుటటు ముటాుయి. వీటివలన ప్రప్ంచ ప్తనం (గోబల్ క్ొలాప్్ )జర్ిగే ప్రమాదముందని భీతి చందుతునాిరు. మానవ మేధ పర్ిగి, ప్గశగుతా దేశగలలో
ప్గర్ిశగరమిక్ విప్ల వం ర్గవటం తో, భౌతిక్త పై వగామోహం పర్ిగి, జీవిత విధానం లో పనుమారుులు క్లిగగయి. దీనిక్త గగంధీ జీ ఉప్యోగించిన
విలక్షణమెైనవిధానాలు, ప్ర్ిక్ర్గలే ప్ర్ిష్గురం. “ప్గశగుతా నాగరక్త ఏడుర్ోజుల అదుాతం మాతరమే. క్నుక్ ప్రక్ృతి తో సహజీవనం తో,, ఆధాాతిమక్ భావగలతో
జీవిత శైలిని నిర్ిమంచుక్ోవగలి “అని గగంధీ అప్ుుడే చప్గుడు. మన మెైండ్ సట్స మార్గలంటే గగంధియ్న్స సిుర్ిట్స మాతరమే శరణాం. లేక్ప్ో త మనం క్ూరుుని
క్ొమమను నరుక్ుునే బుదిుహమనులమెై, క్గలుషాం క్ోరలోల చిక్ుుక్ుని వెర్ిర వగళళమెై భయమాతక్ు తీరని దయర హం చేసే వగళళళగగ చర్ితర హమనులమెప్
ై ో తాం. తసగమత్
జాగరత జాగరత.
భారతదేశం, శగంతి అవినాభావ సంబంధముని విషయ్ాలు. మహాతుమడు ఇండియ్ాలో బ్బరటిష్ ప్గలన అంతమొందటానిక్త చేసిన సతాాగరహ,సహాయ్నిర్గక్రణ,
క్తవట్స ఇండియ్ామొదల ైన ఉదామాలన్ని అహింసగ య్ుతంగగ జర్ిగి, విజయ్ం సగధించి భారత దేశ౦ సగవతంతరయ౦ ప్ ందటానిక్త దయ హద ప్డినవే.దక్షిణాఫిరక్గలో
ప్గరరంభించి 1915 జనవర్ిలో భారత దేశగనిక్త వచిు, జాతాహంక్గర క్గలన్న క్ోరలుని తలల వగర్ి ప్గలనపై ప్ూర్ించిన ప్రీనా శంఖా ర్గవగలే. గగంధీ ర్గక్తో
ఉదామాలక్ు జవ జీవగలొచాుయి. ఉతా్హం క్టు లు తంచుక్ొనిది. ఐక్ాత ఏరుడింది. క్లిసిక్టటుగగ క్గలన్న ప్రభుతావనిి వెళళగ టాులన్న, సేవచాుభారతమే
అందర్ి లక్షామని భావన బల్లయ్మెైంది. 1920 నుండి 1947 వరక్ు అవిశగరంతంగగ బాప్ు నాయ్క్తవం లో క్ోటాలది భారతీయ్ సీత ,ి ప్ురుషులు ఆయ్న
వెంటనడిచారు.

ర్గజక్ీయ్

సగవతంతరయం

క్ోసమేక్గదు.

అణగ

దయర క్ుబడిన

దిక్ుు

మొక్ూులేని

అసలు

తమక్ు

హక్ుులు౦

టాయ్ని

విషయ్ంక్ూడా తలియ్ని అమాయ్క్ అసుృశుాల హక్ుు, విధుల క్ోసం ఆయ్న ప్ో ర్గడి విజయ్ం సగధించాడు. వగర్ిని “హర్ిజనులు “అనే గౌరవనామం తో
పిలిచి దేవగలయ్ ప్రవేశం క్లిుంచటం తో వగర్ి హృదయ్ాలలో సిురంగగ నిలిచిప్ో య్ాడు. ఆయ్న సగధించిన అదుాత విజయ్ం నిజంగగ” యిైత్ వండర్”.వీరందరూ
సగవతంతర ప్ో ర్గటం లో ఆయ్ుధాలు లేని ప్ో ర్గట యోధుల ై గగంధీక్త అండగగ నిలిచారు. ఆసేతు హిమాచలప్రాంతం గగంధీ మాట వేదవగక్ుు. గగంధీ వగక్ుు
మంతరమే అయింది. భారత దేశ చర్ితరలో అతాంత ప్రజా నాయ్క్ుడు –మాస్ట్ ల్లడర్ అనిపించాడు మహాతుమడు. ఆయ్న ఆదరశ తాాగమయ్ జీవితం క్ోటాలది

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

మంది భారతీయ్ులక్ు క్దిలించి నడిపించింది. అందర్ి క్ోర్ిక్ అయిన సగవతంతరయం సిదు ంి చింది. సగంఘిక్ అసమానతలు, ల ైంగిక్ వివక్ష లక్ు చరమగలతం ప్గడటానిక్త
ప్ని చేసింది.
ఇంతక్ీ గగంధీగగర్ి మత౦ ఏమిటి ?మానవ సహజ మయల క్గరాక్రమాలలో మతం విడదీయ్ ర్గనిది. దీనితో ఇతర మానక్ సంబంధ క్గర్గాలు మయల సగునంగగ
ముడివడి ఉంటాయి. నెైతిక్త, క్ళ,సైన్స్, సగంక్ేతిక్త మొదల ైన వగటితో మనిష్ి ప్రక్ృతిని నియ్ంతరణలోక్త తచుుక్ునాిడు. మానవ జీవితాలలో ప్రక్ృతి
మయలాధార భయతం. మతానిి నిరవచించటం క్షు ం. అది ప్ూర్ితగగ నమమక్గనిక్త, సగధనక్ు సంబంధించిన విషయ్ం. క్నుక్ మతం లో నమమక్గలు సగధానాలు
క్లిసి ఉంటాయి. వీటిదావర్గ మానవుని ఉనిక్తక్త సగరుక్త, తుది గమామేమిటో తలుసుక్ోమని చబుతుంది మతం. ఇలా వాక్తతగతంగగనేక్గక్ సగమయహిక్౦ గగ
ఆలోచించి అభాాసం చేయ్టం మతం నేరుుతుంది. “ప్రమం” తో అనుసంధానం చేయిసుతంది. సతాం, సుందరం, మంచితనం అనేవే ప్రమమెైన విషయ్ాలు.
బాప్ుక్ు ఆయ్న క్ుటటంబ సంప్రదాయ్ాల నుంచి మతం పై గగఢ విశగవసం సంక్రమించింది. మతం, నెైతిక్తలపై ఆయ్న విసత ృతంగగ మాటాలడాడు, ర్గశగడు.
ర్గజక్ీయ్ వేషం లో ఉనాి, మతం అనేది గగంధీక్త జీవిత విధానం లో అంతర్గాగమెంై ది.

సంఘరషణ, వివగదాలలో గగంధీ ప్ర్ిష్గుర్గలేమిటి ?అనేది అందరూ

అడిగే సూటి ప్రశి. సక్ల మానవ సంక్షేమం, దాని సగధనలో ప్ండి ప్ో యిన అతాంత ప్రప్ంచంప్రసిదు అతి క్ొదిు ముఖా నాయ్క్ులలో మహాతుమడు ఒక్డు.
వీర్ితో ప్గటట గగంధీజీ ఒక్ ఉనిత ప్ౌరసమాజ నిర్గమణ ధేాయ్ం ఆయ్న గ ప్ుక్ల.అదే ఆయ్న ప్రవచించిన “ర్గమర్గజాం “ర్గమర్గజాం సగధిసేత అందులో అతి
నిమి జాతివగరు, అతాంత బలహమనులు ప్గరధమిక్ హక్ుులు ప్ ంది, గౌరవంగగ సుఖంగగ జీవిసగతరని విశవసించాడు. దీనిి సగధించటానిక్త అనుసర్ించాలి్న
విధానాలు, మార్గాలలో గగంధీక్త, మిగిలిన ప్రప్ంచనాయ్క్ులక్ు భేదాభిప్గరయ్ం ఉనిది.. మహాతుమని దృష్ిు లో సగధనామార్గాలు, గమాం ర్ెండూ
చాలాముఖామెైనవే. అనెైతిక్ మార్గాలు మంచి ఫలితాలనెప్ుుడూ సగధించలేదు. అందరూ చపేు “గమామే సగధనానిక్త తీరుర్ి “(ఎండ్ జసిు ఫైస్ట్ మీన్స్ ) అనే
మాట ఆయ్న అంగలక్ర్ించలేదు. గమాంచేరటానిక్త సతాం, నిజాయితీ, నెైతిక్తతో క్ూడిన ముఖా సగధనానిి ఎంచుక్ోవగలి. అడ్ దార్ి చేటట. సతాం దావర్గ శగంతి
సగుపించాలి. హింస మర్ింత హింసక్ు మయలమౌతుంది. క్ూక్టి వేరళళతో భారత దేశం లో ప్గతుక్ుప్ో యిన తలల దొ రల ప్గలన నుండి దేశమాత విముక్తత చంది
సేవచాు వగయ్ువులు పీలుసూ
త సగవతంతరయం ప్ ందటానిక్త, క్షు తరమెైన నెైతిక్ మార్గానేి ఎంచుక్ునాిడు. అగౌరవ, అనెైతిక్ మార్గాలు చేటట క్లిగిసత గయ్ని ప్ర్ి
ప్ూరణ విశగవసం ఆ అహింసగ మయర్ితది. దౌరీనా౦, హింసగవగదుల ప్దు తిని వదలి, శగంతాహి౦సలతో “నిష్ి్రయ్ాతమక్ నిర్ోధత “అంటే ప్గసివ్ ర్ెసిసున్స్ అనగగ
సతాాగరహ మార్గానేి ఉతత మ సగధనంగగ ఎంచుక్ునాిడు. దీనితోనే తలల దొ రలను దేశం వెలుప్లక్ు తర్ిమి క్ొటు గలిగగడు శగంతితోనే జగజెీటు ి అని పించుక్ునాిడు.
సతాాగరహం లో ప్గలొానివగరందరూ లాభప్డా్రు. క్తలషు ప్ర్ిసు తి
ి లో క్ూడా సతాాగరహి నిగరహానిి గౌరవగనిి క్ోలోులేదు. మహాతుమని సతాాగరహ విధానం య్ుదాునిక్త
ప్రతాామాియ్ం. ఆయ్న చపిున సహాయ్ నిర్గక్రణ సంఘరషణ క్ు సర్ెైన శగంతియ్ుత ప్ర్ిష్గురం. హింసతో ప్రజవర్ిలల ుతునిప్రప్ంచం లో ప్రజలు శగంతి,
ప్రశగ౦తులతో జీవిసూ
త , ప్రసుర సహక్గరం సగమరసాం తో ఎలా జీవించాలో, క్లిసిప్ని చేయ్ాలో బో దించాడు. ఆచర్ించి ప్రజలు ఆయ్ననమమక్గనిి నిలబటాురు.
“య్ధాగగ౦ధీ తధా ప్రజా “అని పించుక్ునాిరు. అతావసరంగగ ఫలితాలు, తాతాులిక్ ప్రయోజనాలు ర్గవగలని ఆయ్న ఆశించలేదు. మానవగళ్ సమసాలక్ు
శగశవత ప్ర్ిష్గురం క్ోసమే క్ృష్ి చేశగడు. నితాక్లహాలు, దేవష్గలతో సంక్తలషుంగగ పచుుపర్ిగిన ప్రప్ంచానిి మానవగళ్ ఎలా ఎదుర్ోువగలో ఆయ్న ప్రవచించాడు.
దీనిక్త క్ూడా ఆయ్నది ఆహి౦సగ వగదమే, సతాాగరహమే సగధనాలు గగ చప్గుడు. క్నుక్ ప్రప్ంచ వగాప్త ంగగ ఏ సమసాక్ెైనా ప్ర్ిష్గురం అహింసగయ్ుత ఆందయ ళన
సతాాగరహాలే అని తిరుగు లేని తీరుు చప్గుడు. నెల్న్స మండేలా, మార్ిున్స లూధర్ క్తంగ్, ఆనా్ంగ్ సూయిా లక్ు పేరరణగగ నిలిచి వగర్ి దేశగలలో హక్ుుల
సగధనక్ు, సేవచుక్ు ప్ర్ోక్షంగగ దయ హద ప్డా్డు.
మానవ సంరక్షణ లో మాహాతుమని దృష్ిు క్ోణం విశిషు మెైంది. నాగరక్త అంటే నిజంగగ అన్ని అనేక్ రక్గల పరగటం మాతరమే క్గదు. జాగరతతగగ ఉదేుశాప్ూరవక్ంగగ

సవచుందంగగ క్ోర్ిక్లు తగిాంచుక్ోవటం. దాని వలననే అసల ైన సంతోషం మనశగశంతి, సంతృపిత లభి౦చి సేవగ ధరమ౦లోశక్తత సగమర్గుయలు క్లుగుతాయి. మానవ
సంరక్షణ ఒక్ వినూతి క్ీలక్ భావం (క్గనె్ప్ు ).ఇప్ుుడు అది విశవ వగాప్త ంగగ వాక్తతక్త ఉని సంక్తలషు, ప్రసుర సంబంధముని భయ్ం ఆందయ ళనలను

వివర్ి౦చటానిక్త తోడుడుతుంది. మానవ సంరక్షణ సిదు ాంత క్రత లు సంప్రదాయ్ంగగ ఉని రక్షణ అనే భావగనిి సవగలు చేసత ునాిరు. వీర్ి దృక్ుధం లో సర్ెైన
సంరక్షణ ర్గజాానిక్త క్గక్ుండా వాక్తతగతమెంై ది గగ తప్ుక్ క్గవగలి. దేశ సంరక్షణ అంటే ప్రజా సంరక్షణమే.. గత వందేళళలో ఆయ్ా దేశ ప్రభుతావలు వగర్ి

ప్రజలను విదేశ్ర సైనాం క్ంటే అతిపదు సంఖా లో హతమార్గుయి. 1994 నాటి య్ు. యిన్స. డి. పి. అంటే అంతర్గీతీయ్ అభివృదిు ప్ో ర గగరం ర్ిప్ో ర్ు మానవ రక్షణక్ు
గ ప్ు మెైలుర్గయిగగ నిలిచింది. అందులో “క్ోర్ిక్ నుండి, భయ్ం నుండి ప్రజలందరక్ు సేవచుక్లిుంచటమే ప్రప్ంచ మానవ సంరక్షణ సమసాక్ు మేల ైన మారా ం”
అని ధృవీక్ర్ించింది.

21 వ శతాబ్బు లో గగంధీయిజం ఔచితాం గుర్ించి క్ూడా విశేలషక్ులు ప్లుక్ోణాలలో అధాయ్నం చేశగరు. గగంధి మరణించి ఉండవచుు.

గగ౦ధీయిజానిక్త మరణం లేదు అది అమర౦, శగశవతం అనాిరు. గగంధీయిజం మనదేశం లో మాతరమేక్గదు ప్రప్ంచంలో జీవించే ఉంది.. గగంధీజీ ప్రవచించిన

అహింస, సతాాగరహం, అంతిమ సంబంధం (ఎండ్ మీన్స ర్ిలేషన్స ష్ిప్ ),సర్ోవదయ్ం, విదా, సగంఘిక్ సంసురణలు, జాతీయ్త,, అంతర్గీతీయ్త మొదల ైనవన్ని

నేటి అధునాతన ప్రప్ంచం సమాజం లోనూ గ ప్ు ఔచితావంతంగగనే ఉండటం ఆమహాతుమనిక్త, ఆమహర్ిషక్త దక్తున అరుదైన గౌరవం.. మహాతుమడు ఎనిడూ
తన సిదు ాంతాలను ఇజం పేర్ిట చప్ునే లేదు. వగటిని జీవన మార్గాలుగగ అనుసిుంచాడు. గగ౦ధీ ఇజమ్ఆధునిక్ య్ుగం లో చాలాగ ప్ు భావజాలం(ఐడియ్ాలజీ
). గగ౦ధీ ఇజమ్ మన ఆధునిక్ ర్గజక్ీయ్, సగంఘిక్ సమసాలప్ర్ిష్గుర్గలక్ు సంప్రదాయ్ సూతర, సంసుృతీ సగంఘిక్బదు జీవిత సూతారలనాధారంగగ మారా
దరశక్ం చేసత ుంది. అది ఆధాాతిమక్ నెైతిక్ మయలాలపై వర్ిులిలంది.

ఈ నాటి ప్రతి దిన సమసాలనిిటిక్ీ గగంధీయిజం సర్ెైన ప్ర్ిష్గురం సమాధానం

చప్ుగలదు.అసమానత, అసుృశాత, సంక్ుచిత జాతీయ్త, ఆవేశ క్గవేష్గలక్ు చక్ుని ప్ర్ిష్గుర్గలు సూచించి మారా దరశక్ం చేసత ుంది. అందులో ఆధునిక్ ప్ౌర

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సమాజ భావన ప్ ందు ప్రచబడింది. గగంధీ ఇజం సగంఘిక్ సంక్షేమ తతావనిివిసుషు ంగగ, బే షరతుగగ సమర్ిుసత ుంది. క్నుక్ గగంధీ ఇజమ్ సగరవక్గలిక్ం సగరవ
జన్ననం అని అరుమయి౦ది క్దా..

“అహింసగయ్ుత ప్రతిఘటన సగమారట్స “గగ మహాతామ గగంధీ సుప్రసిదు ుడు. ఆధునిక్క్గలం లోఅహి౦సగ మయరుతలుగగ ప్రప్ంచ గుర్ితంప్ు ప్ ందిన ఇదు ర్ిలో

మహాతామ గగంధీ మార్ిున్స లూధర్ క్తంగ్ మాతరమే నిలిచారు. వీర్ిదురూ అనాాయ్ం, జాతి వివక్షత, పేదలపై దౌరీనాాలు అలుసంఖాాక్ వర్గాల సగంఘిక్ బహిషురణ
లను రూప్ు మాప్టానిక్త అహింస ఆయ్ుధంగగ పదు ఎతు
త న ప్రజా ఉదామాలు నిరవహించారు.నిజానిక్త గగంధీజీ దేశ సేవచు సగవతంతారయలక్ోసం బ్బరటిష్ వగర్ిని

తర్ిమి క్ొటు టానిక్త అహింసగ య్ుతంగగ ఉదామించాడు. అమెర్క్
ి గ ప్ౌరహక్ుుల నాయ్క్ుడు మార్ిున్స లూధర్ క్తంగ్ నలల జాతివగర్ి హక్ుులక్ోసం, నాాయ్
సంసురణలక్ోసం గగంధీయిజం ఆధారంగగ అహింసగ ప్దు తిలో నిరసన, భార్ల ప్రజా సమీక్రణ తో ఉదామాలు చేసి విజయ్ం సగధించాడు. సగంఘిక్ మారుులు

ర్గవగలంటే అహింసగ మారా మే సర్ెైనదని ఈ ఇదు రు నాయ్క్ులు విశవసించి అమలు చేశగరు. మనసు చితత శుదిు ఉంటే, ఎవర్ెైనా ఈమార్గాన అనుక్ొనిది
సగధించవచుునని రుజువు చేశగరు. వీర్ిదుర్ిక్ీ ఆహి౦స ఒక్ సగధనమారా ం. దీనివలల నే బాంధవగాలు బలప్డి, శగంతియ్ుతంగగ అధిక్గర మార్ిుడి ని ఈ ఇదు రు
మహానాయ్క్ులు సగధించారు. అహింస విశవజన్ననమెైన, సిురమెైన, నమమక్మెైన,గ ప్ు సిదు ాంతం అని నిరుేందవంగగ చప్ువచుు. క్నుక్ గగ౦ధీయిజానిక్త
ఎనిటిక్ీ మరణం లేదు. గగంధీ, గగంధీ ఇజం చిరంజీవులే.

7 విజయ్వగడ ర్ేడియో లో నేను చేసిన 4 ప్రసంగగలు
1 గవంధీజీ –స్తయవవకుక
సతాం వద, సతామేవ జయ్తే, సతాజాఞనమనంతం బరహమ అని ఋష్ి ప్ో ర క్త ం. అనిిటిలో సతామే శేరషుమెైన ధరమం. దానిి అనుసర్ించినవగర్ిక్ీ ఈ లోక్ం లోనేక్గదు
ప్రలోక్ం లోనూ ఎదురులేదు. హర్ిశుందురడు సతా వగక్ుు క్ోసం సరవసగవన్ని తాతాులిక్ంగగ క్ోలోుయినా అదే ఆయ్నక్ు అండగగ నిలిచి సరవం తిర్ిగి

ప్ ందటానిక్త తోడుడింది. సతా హర్ిశుందర నాటక్ం చినితనం లో చూసిన గగంధీజీ సతాానిక్త ఆక్ర్ిషతుడ,ై సతాానిక్త అంక్తతమెై జీవించాడు. సతా నిసు ఉనిందునే

హర్ిశుందురడు చర్ితర ప్రసిదు ుడయ్ాాడని గరహించాడు. ఎనిిక్సగుల దుర్ెైనా సతామారా ం విడవను అని తీర్గమనించుక్ొనాిడు. శగరవణుని పితృ భక్తతక్ూడా ఆయ్నపై
గ ప్ుప్రభావం చూపింది. సూుల్ లో ఉప్గధాాయ్ుడు క్గపీ చేయ్మని ప్ో ర త్హించినా తన అంతర్గతమక్ు విరుదు ం క్నుక్ చేయ్ని ఆదరశ జీవి. తండిర జేబులో

డబుి క్ొటేుసి తండిరక్త నిజం చపిు ఆయ్న మనసు గెలుచుక్ునాిడు. చేసినతప్ుులు తలుసుక్ొని, తనపై తాను ప్రయోగగలు చేసుక్ొని సతామార్గానిి

అనుసర్ించాడు. ఇలా చినితన౦ లోనే సతా విజయ్ం సగధించాడు. ఆయ్న జీవితమే సతా శోధన –య్ాన్స ఎక్్ పర్ిమేంట్స విత్ టూ
ర త్. సతా వగక్ుు
మహతత రమెైనది. గోవు సతావగక్ుును నిలబటటుక్ొనిందుక్ు వగాఘరం మనసు మార్ి దానిి చంప్క్ుండా వదిలేసిందనిక్థ మనక్ు తలుసు. 20 వ శతాబు ం లో

క్ూడా ఇలాంటి సతావగక్ ప్ర్ిప్గలక్ుడైనందుననే గగంధీజీ ప్రప్ంచ దృష్ిు నాక్ర్ిషంచాడు. సతాం, అహింస ఆయ్నక్ు ర్ెండుక్ళళళ. అందుక్ే అతి సగమానుాడు

మానుాడై మహాతుమడనిపించుక్ొనాిడు. “గౌతమబుదుుడు, జీసస్ట్ ల తర్గవత అంతటి మహావాక్తత గగంధీ” అనాిడు డా హూమ్్ అనే అమెర్ిక్న్స మిషనర్ల.
‘మహాతామ గగంధి వంటి వాక్తత ఈ భయ ప్రప్ంచం మీద రక్త మాంసగల శర్లరం తో మనుగడ సగగించాడంటే ము౦దుతర్గలవగరు నమమలేక్ ప్ో వచుు “అని క్ీర్త ించాడు
ప్రఖాాత శగసత వ
ి ేతత ఐన్స సీున్స. సిదు ాంతాలు అందరూ చప్ువచుు క్గని నిజ జీవితం లో వగటిని ఆచర్ి౦చి మారా దరశనం చేసినవగడు మహాతామ గగంధీ.
జీవిత లక్షా సగధనక్ు సగధనాలుక్ూడా ప్వితరంగగ ఉండాలని బో ధించాడు. వాక్తతతావనిక్త విశవ ఖాాతి తచాుడు.

ఉదాతత

లండన్స వెళల ళముందు తలిల క్తచిున వగగగునాలను ఎటిు ప్ర్ిసు తి
ి లోనూ మరచిప్ో క్ుండా అమలు చేసి సతా సంధుడనిపించాడు. లండన్స లో తాను పేయింగ్ గెస్ట్ు గగ
ఒక్ సేత ి ఇంటోల ఉండగగ, ఆమె క్ూతురు తనపై పేరమలో ప్డగగ ఇంటి య్జమానుర్గలిక్త తనక్ు పళ్ల అయిందని తనక్తచిున ఆతిధాానిక్త ధనావగదాలని నిజం

తలియ్జేసత ూ ఉతత రం ర్గశగడు. గగంధీ సతాసంధతక్ు ఆమె ఎంతో అభినందించి౦ది. ఆయ్న అసతాం చపిుఉంట జీవితమంతా బాధప్డాలి్ వచేుదని, సతాం

తలియ్జేయ్టం వలన అతాంత గౌరవన్నయ్ుడు అయ్ాాడని మెచుుక్ొనిది. బార్ిసుర్ ప్గసై వక్ీలుగగ ఉనాి సతాానిి విడవలేదు. ఏ వృతిత లో ఉనాి సతా
ధర్గమలు ఆచర్ిసేత సగఫలాత అధిక్ం అని నిరూపించిన మహానుభావుడు బాప్ు. “ సతా శోధన తప్ు నాక్ు దేనిపైనా ఆసక్తతలేదు. ప్రప్ంచం లో సతాం తప్ు వేర్ేదీ

లేదనే నమమక్ం నాక్ు ర్ోజు ర్ోజుక్ూ పరుగుతోంది. సతా సగధన ప్ర్ిక్ర్గలు యింత క్ఠినమెైనవో,అంత సరళమెైనవిక్ూడా. సతా శోధక్ుడు అందరూ తేలిక్గగ

తీసుక్ొనే ధూళ్ క్ణానిిక్ూడా సూక్షమంగగ చూసగతడు “అనాిడు గగంధి. సహజంగగ అబదు ం, అతిశయోక్ుతలు సతాానిి మరుగు ప్రుసగతయి. మితభాషణం ఈ
లోప్గనిి తీరుసుతంది. సతాానిి ఆచర్ిసేత నాాయ్ం దానంతట అదే మనలిి అనుసర్ిసత ుందని గగంధీ నమమక్ం.సతాం వజరం క్గగగ క్ఠోరం. క్ుసుమం లాగగ బహు

క్ోమలం క్ూడా అనాిడు. సతాం, ఉదారత, సహిషణత ఉని చోట భేదాలు క్ూడా లాభాదాయ్క్గలే అవుతాయ్నాిడు, సతాానిి ప్గటిసేత క్ోరధం, సగవరుం దేవషం
సహజంగగ తగిాప్ో తాయి.

ఇవి తగా క్ప్ో తే సతాం గోచర్ించదు. సతా నిసు ఉనివగడు తన భావగలలో లోప్ముందేమో అని ఆతమప్ర్ిశ్రలన చేసుక్ోవగలి,

దానిఫలితాలు అనుభవించాలి. ప్గరయ్శిుతాతనిక్త సిదుప్డాలి అనాిడు. వాతిర్ేక్తంచేవగర్ి అభిప్గరయ్ం తలుసుక్ొని, వగర్ిని అనుక్ూలంగగ మారుుక్ోవటం సతా నిసిు
ధరమం

సతాం అనేమాట సత్ అనేదాతువు నుంచి వచిుంది. అంటే ఉండటం అని అరుం. అంటే జగతు
త లో సతాం తప్ు ఇంక్ేదీ లేదు అని భావం. అందుక్ే

భగవంతుడు సతా సవరూప్ుడు. సతామే దైవం అని చప్గుడు గగంధీ. క్నుక్ ఆయ్న ఫిలాసఫీ సతాం. సతాం ఉని చోట జాఞనం ఉంటటంది. దానినే చిత్ అంటారు

జాఞనం ఉని చోట ఆనందం ఉంటటంది. సతాం అనంతమెైతే ఆనందమయ అనంతమే. క్నుక్ భగవంతుడు సత్, చిత్, ఆనంద మయర్ిత. సతాార్గధానమే మన జీవిత
ధేాయ్ం. క్నుక్ సతామే మన ఊపిర్ి క్గవగలి. సతామారా ం లో నడిస,ేత ఉదాతత జీవితం దానంతటిక్దే అలవడుతుంది. సతాం లేని ఏ నియ్మమయ ప్ని చేయ్దు.

సతాం మనసగ వగచా క్రమణా ఉండాలి. ఇది తలిసినవగడిక్త అన్ని తలుసగతయి. సతా శోదనే భక్ీత. అదే ప్రమాతమను చేర్ేసగధనం. సతాం లో పిర్ిక్తతనం ఓటమి

ఉండనే ఉండవు. ఇలా సతామార్గానిి అనుసర్ించి మారా దరుశ ల ైనవగరు సతా హర్ిశుందురడు, ప్రహాలదుడు, శ్రరర్గముడు,ఇమాం హుసే్న్స, క్తరసు య్
ి న్స మతప్రవక్త లు
మొదల ైనవగరు అనాిడు మహాతుమడు. చేసే ప్రతిప్నిలో సతానిబదు త ఉండాలి. అప్ుుడు భగవత్ సవరూప్మెైన సతామే మనం అవుతాం అని గగంధీ ప్ర్ిప్ూరణ

విశగవసం. సతాం సరవ సవతంతరమెైనది, సనాతనమెైనది అదే ప్రబరహమం. అందుక్ే క్రుణశ్రర “జగతిరతయ్ముమనక్ు సతా సందేశ మంది౦చు శగంతి దూత

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

““సతాక్వచము వొడల సంతర్ించి దండు నడిపినటిు వగడు ““ఆతడజాతశతురడు మహాతుమడు, శగంత తప్సివ విశవ విఖాాతుడు “ అనాిరు.. ” సతాానిక్త ఏ శక్ీత
సంక్ెళళళ వేయ్లేవని నిరూపించిన ఘనతప్సివ”అనాిడు మలల మాల. గగంధీజీ 150 వ జయ్ంతిక్త మనమందరం సతావగక్ుు ప్గటించటమే ఆయ్నక్ు ఇచేు
ఘన నివగళ్.

2 గవంధీజీ –అహింస్
“అహింసగ ప్రమో ధరమః “అని ఆర్ోాక్తత. హింస చేయ్క్ప్ో వటం అహింస. ఎదుటి ప్గరణిక్త ఏరక్మెైన హాని క్లగజేయ్క్ప్ో వటమే అహింస. సగటిమనిష్ిని మాటలతో,
ప్రవరత నతో, భావగలతో గగయ్ ప్రచక్ుండా ఉండటం. సక్ల జీవులపైనా పేరమ క్లిగి ఉండటం. అహింస గ ప్ు గుణం. బుదుుడు అహింసగమయర్ిత. ఆధునిక్క్గలం లో
గగంధీ మహాతుమడు క్ూడా అహింసగ మయర్ితగగ ప్రసిదు ి చందాడు. ర్గజక్ీయ్క్షేతరం లో అహింసగ సిదు ాంతానిి ప్రయోగించి విజయ్ం సగధించిన మొటు మొదటి వాక్తత

మహాతుమడు. నియ్ంతలు ఘాతక్ులు చర్ితరలో తాతాులిక్ విజయ్ంసగది౦చినా చివరక్ు సతాం,పేరమ మాతరమే శగశవత విజయ్ం ప్ ందుతాయి అని గగంధీజీ

అభిప్గరయ్ం. క్తిత క్త క్తిత ,క్నుిక్ు క్నుి సిదు ా౦త౦ ప్రప్ంచానేి అంధక్గరం లోక్త నెటు స
ే త ుంది. య్ుదు ం నియ్ంతృతావనిక్త దగా ర దార్ి. అహింస మాతరమే సవచుమెైన
ప్రజాసగవమాానిి అందిసత ుంది. పేమ
ర తో లభించే అధిక్గరం, శిక్ష, భయ్ాలతో వచేు అధిక్గరం క్ంటే వెయిా ర్ెటల ట ప్రభావితమెై, శగశవతమౌతుందని గగంధీ విశవ
సి౦చాడు. అహింస వాక్తత నిషు మక్
ే గని దేశ నిషు ం క్గలేదు అనే అప్ో హతప్ుు. అశోక్ చక్రవర్ిత ర్గజామంతా అహింసగ సిదు ాంతానిి ప్గటిం చేటల టచేశగడు. ఆహి౦స తో
నడిపే సవచుమెైన ప్రజాసగవమా౦ ప్రజలక్ు మేలు చేసత ుంది.

హిటలర్ ముసో లిని లు నియ్ంతలుగగ మార్ి ప్రజలను హింసించారు. హిటలర్ 5 మిలియ్నల య్యదులిి నిర్గుక్షిణాంగగ చంపేశగడు. అహింస పిర్ిక్తతనంక్గదు.అదొ క్

మహతత ర శక్తత. అది విసో ుటనమెై అనుక్ునిది సగధిసత ుంది అంటాడు గగంధి. ఆహి౦స క్ు ఆతమ సు ర
ట ాం క్గవగలి అనాిడుబాప్ు.

“మానవ సవభావం పై.

మహాతుమడిక్త ఉని అచంచల విశగవసమే ఆయ్న ఆతమ శక్తత “అనాిడు డా ప్టాుభి. పిర్ిక్తతనం, దౌరీనాాలలో దౌరీనామే మేలు అనాిడు. అవతలవగడు ఆప్దలో

ఉనిప్ుుడు పిర్ిక్తతనం తో ప్గర్ిప్ో క్ుండా దౌరీనాం తో ఎదిర్ించిక్గప్గడాలి. రక్షణక్ోసం చేసే దౌరీనాం హింస క్గదు పైగగ గౌరవం,క్రత వా౦ క్ూడా అని తనక్ొడుక్ు

అడిగిన ప్రశిక్ు గగంధీ సమాధానం చప్గుడు. సౌజనాం చాలా ఉతుృషు మెైంది. శిక్షించటంక్ంటే క్షమించటం ప్ురుష ధరమం అనాిడు. శూరుడిక్త క్షమ అలంక్గరం.
శిక్షించే శక్తత ఉనాి,వదిలేయ్టం క్షమా గుణం. శగర్లరక్ బలం మాతరమే బలం క్గదు. జయి౦ప్ర్గని సంక్లుమే బలం అనాిడు మహాతుమడు. క్ేవలం లక్షమంది
బ్బరటిష్ వగళళను చూసి 30 క్ోటల భారతీయ్ులు భయ్ప్డాలి్న ప్ని లేదు. అహింస మన ఆయ్ుధం. క్షమ మన బలం అని ఉదయ ిధించాడు. అహింస వలననే
మనం సగవతంతారయనిి సగధించి ప్రప్ంచానిక్త మారా దరశనం చేయ్ాలి అనిది బాప్ూ ఉనితాశయ్ం. హింస మృగ ధరమమెైతే అహింస, సౌజనాం మానవ ధరమం.

మనప్ూరవ మహరుషలు ప్రజఞ ావంతులు, మహా య్ుదు వీరులు, అసత ,ి శసత ి విదాా క్ోవిదులు. ఇవి నిరుప్యోగం అని గరహించి దుఃఖ పీడిత ప్రప్ంచానిక్త మోక్షం

సౌజనాం వలన సిదు స
ి త ుందని బో ధించారని గురుతచేశగడు బాప్ూజీ. బ్బరటిష్ దుసు ప్గలన అంతం చేయ్టానిక్త అహింసక్ు మించిన శక్తతలేదు అని నొక్ుత చప్గుడు.

సరవ శక్తతవంతుడైన దశ క్ంఠ ర్గవణుని, క్ేవలమానవ మాతురడైన శ్రర ర్గముడు జయించటం లో శగర్లరక్ బలానిి, మనో బలం తో జయించటం అని అంతర్గరుం
అని ప్రవచించాడు.

భారత సగవతంతరయ ప్ో ర్గటంలో గగంధీజీ ఆధవరాం లో ఎనోి నిరసనలు మర్ెనోి ప్ో ర్గటాలు, ఇంక్ెనోి ఉదామాలు, సతాాగరహాలు జర్ిగగయి. హింసక్ు తావు

లేక్ుండా గగంధీ గగర్ి అహింస మంతర ప్రభావంతో అన్ని విజయ్మెైనాయి. ఎప్ుుడైనాఎక్ుడైనా ఆందయ ళనక్గరులు హదుుమీర్ి హింసక్ు దిగితే మహాతుమని గుండ

చివుక్ుుమనేది. వెంటనే నిస్ంక్ోచంగగ ఉదామానిి ఆపేయించాడు. అది వెనక్తు తగా టం క్గదు. ఒక్ విధమెైన య్ుదు న్నతి.. తాను సతాం, అహింస అనే ప్ుర్గతన
మార్గానేి ఎనుిక్ునాినని, తాను మహాతుమడిని క్గనని, మానవమాతురడిని క్నుక్ ప్ రప్గటట
ల చేయ్టం సహజం. ఎక్ుడైనా, ఎప్ుుడైనా తాను ర్గజీ ప్డితే అది
దేశగనిక్త నషు దాయ్క్ం గగ ఉండదని విశవ సించ మని క్ోర్ిన మహో నిత మానవీయ్ అహింసగమయర్ిత. అందుక్ే “న్న ఆహి౦సగ మక్ుట మణిక్గంతులు –ఈ మహా
ప్రప్ంచ సుఖ శగంతులు. న్న సరవమానవ సమాన దృష్ిు –సతాా హింసల సమసిు “అని క్ీర్త ించి “జెండా జాతిక్త జీవ గరర, సమతా చిహిముమ, సరవసవము “అన్న

“అమమ ప్ర్గయి ప్ంచ బడి, అశురవు లోడుుచు నుండ బ్బడ్ చితత మమదిచూచి యోరవగలదా”అన్న “య్జఞ ఫలము సవర్గజా సంప్గరపిత ప్గరు “అని విజయ్శ్రరలో
అనాాప్దేశంగగను క్రుణశ్రర క్రత వా౦ బో ధించారు.”అహింసగ లతామతలిల ని మహాతుమడు అంచి తముమగ ప్ూలు ప్ూయించినాడు”అనిది య్దారుం.
3 గగంధీజీ–సతాాగరహం
సతాాగరహం అంటే సతాం క్ోసం చేసే ప్ో ర్గటం. సహాయ్ నిర్గక్రణ, ఉప్వగసదీక్ష ఆయ్ుధాలు గగ చేసే ధరమ ప్ో ర్గటం. మహాతామగగంధీ 1906 సపు ంబర్ 11 న

మొదటిసగర్ిగగ దీనిి దక్షిణాఫిరక్గ లో ప్గరరంభించాడు. భారత సగవతంతరయ ఉదామం లో సతాాగరహం ప్రముఖ ప్గతర ప్ో ష్ించింది. గుజర్గత్ లో తాము దీనిని”ప్గసివ్

ర్ెసిసున్స్ “అంటే నిష్ి్రయ్ాతమక్ నిర్ోధక్త “గగ పిలిచేవగరమని, అది పిర్ిక్త తనానిక్త చిహింగగ భావించగగ దీనిక్త మదన్స లాల్ గగంధి “సదాగరహం “అని పేరు పటిు

బహుమతి ప్ ందాడని. గగంధీ దానిి క్ొంచం మార్ిు “సతాాగరహం “అనాిడని, ఇదే దేశం లో ప్ో ర్గటానిక్త పేరుగగ నిలిచిప్ో యిందని గగంధి చప్గుడు. అమెర్ిక్గలో
నలల జాతి వగర్ి ప్ౌరహక్ుుల ప్ో ర్గటం లో మార్ిున్స లూధర్ క్తంగ్ గగంధీజీ సతాాగరహానేి ఆయ్ుధంగగ ప్రయోగించి విజయ్ం సగధించాడు. సతా సగధన క్ోసం ర్గజీ

లేని ప్ో ర్గటమే సతాాగరహం. తప్ుు చేసిన వగర్ిని బలవంతంగగ ఆప్క్ుండా, వగర్ిలో గణన్నయ్మెైన మారుు తీసుక్ుర్గవటమే దీని ముఖా ఉదేుశాం.. ఆగరహమంటే

క్ోప్ం. క్గని ఇందులో క్ోప్తాప్గలక్ు తావులేదు. శగంతియ్ుతంగగ నిరసన తలియ్ జేయ్టమే జరుగుతుంది. నిరసన దావర్గ క్ోర్ెుల సగధన ముఖా సిదు ాంతం.
దీనిలో నిర్గహార దీక్ష, ఆమరణ నిర్గహార దీక్ష ఉంటాయి. ఈర్ెండు పేరల ు చప్ుగగనే మనక్ు గురుతవచేుది గగంధీ మహాతుమడే. అప్ుుడు సవతంతరం క్ోసం సగగించిన
మహాతుమని సతాాగరహం నేడు అనిి రంగగలలోనూ తమహక్ుులు, క్ోర్ెులు సగధించటానిక్త సగధనంగగ మార్ింది.

హతాాగరహం లో భాగమెైన నిర్గహార దీక్షను ర్గజక్ీయ్ అసత ంి గగ మొదట ప్రయోగించింది గగంధీయిే. ఆమరణ నిర్గహార దీక్ష సగధనంగగ చేసుక్ొని శ్రర

ప్ టిుశ్రరర్గములు అమరుల ై, మనక్ు ఆందర ర్గషు ౦
ర సగధించి పటాురు. ప్రప్ంచం లో చాలా దేశగలలో సగతాాగరహం విసత ృతంగగ ప్రచారం లో ఉంది. క్నక్నే దీనిి
గుర్ితంచి ఐక్ార్గజా సమితి మహాతుమని జనమదినం అక్ోుబర్ 2 ను “అంతర్గీతీయ్ సతాాగరహ దినోత్వం”గగ ప్రక్టించింది. గగంధీజీ 72 వ జనమదినోత్వం
లోక్గనందంగగ జర్ిగినా ప్రప్ంచమంతా మహా సంక్షమభం లో మునిగి భారత దేశం ఒక్ుటిమాతరం శగంతి సుహు
ు దాావగలను బో ధిసత ూ సభాతా లోక్గనిక్త దూరంగగ

సరసభారతి ఉయ్యారు
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ఉంది. “లోక్గః సమసగతః సుఖినో భవంతు “అనేది భారతీయ్ సిదు ాంతం. దేశగలన్ని సవయ్ం ప్ో షక్గలుగగ, సవయ్ం సంప్ూరణంగగ సగవవలంబనగగ ఉండాలని భావన.

గగంధీ “ప్రతి బ్బరటిష్ వగనిక్ీ “అనే శ్రర్ిషక్తో లేఖ ర్గసి, తాను సతాాగరహానిి అసహాయోదామగగ నిరవహిసత ునాినని, ర్ెండవ ప్రప్ంచయ్ుదు ౦లొ బ్బరటిష్ ప్రభుతావనిక్త
సహక్ర్ిసత గనని తలిప్గడు.

1916 లో అహమదాబాద్ దగా ర సబరమతీ నదీ తీరం లో సతాాగరహ ఆశరమం నిర్ిమంచబడింది. ఆశరమవగసులు బరహమచరాం ప్గటిసత ూ నిదాడంబర జీవితం

సగగించారు. ఎవర్ిప్ని వగర్ే చేసుక్ొనేవగరు. సతాాహింసలు, అసుృశాతా నివగరణ ప్గటించారు. సగమానా ప్రజలు వగడే ఉప్ుు పై ప్రభుతవం ప్నుి విధించటానిక్త
నిరసనగగ 1930 మర్ిు 12 న గగంధి ఇక్ుడి నుండి దండి క్త క్గలినడక్న అందర్ితో క్లిసి వెళ్ల ఉప్ుు సతాాగరహం చేసి ఉప్ుు తయ్ారు చేశగరు. ఇదే బ్బరటిష్

ప్రభుతావనిక్త ప్ూరణ సవర్గజా ఉదామం తర్గవత అతిపదు వాతిర్ేక్ ఉదామం. ప్రప్ంచమంతా సగవగతించింది. తర్గవత దేశమంతా ఉప్ుుసతాాగరహాలుఒక్ ఏడాది

ప్గటట పదు ఎతు
త న జర్ిగగయి. సర్ిహదుు గగంధి ఖాన్స అబుుల్ గఫగర్ ఖాన్స పష్గవర్ లో సతాాగరహం చేసి అర్ెసుయ్ాాడు.. ఆయ్నఅనుచరులపై బ్బరటిష్ ప్రభుతవం
క్గలుులు జరప్మని ఆదేశించినా” ర్గయ్ల్ గర్గవల్ ర్ెైఫిల్్” దళం క్గలుులు జరప్టానిక్త తిరసుర్ించింది. ఉప్ుు సతాాగరహం తర్గవత విదేశ్ర వసత ి బహిషురణ
జర్ిగింది. అప్రజాసగవమిక్ అరణా నియ్మోలల ంఘన క్ూడా జర్ిగింది

అక్ోుబర్ 17 బ్బరటన్స తో ఇండియ్ా సమరం మొదల ైంది గగంధీ ఆదేశంతో వినోబాభావే మొదటి సతాాగరహి నెహు ు ర్ెండవవగడు. ఇదు రు య్ుదు వాతిర్ేక్ ఉప్నాాసం

చేసి సతాాగరహం ప్గరరంభించి అర్ెస్ట్ు అయ్ాారు. ప్టేల్ ను క్గరణం లేక్ుండానే అర్ెస్ట్ు చేశగరు. దేశమంతా సతాాగరహానిక్త సమాయ్తత మెైంది. ఉతా్హం

ఉరక్లేసింది..శగంతిభదరతలను క్గంగెరస్ట్ వగలంటీరల ు బాగగ క్గప్గడారు. సతాాగరహులను నిరింధించటం వగక్ సగవతంతరం వంటి హక్ుులను క్గలర్గయ్టమే

అనాిడు గగంధి.. వాష్ిు సతాాగరహం తర్గవత సమసిు సతాాగరహం వచిు దౌరీనాానిక్త దార్ి తీసుతందననుక్ుని ఉప్గవగస దీక్ష అనాిడు. తర్గవత వాక్తత సతాాగరహానిక్త
మొగుా చూప్గడు. సతాాగరహులను జాగరతత గగ ఎంపిక్ చేయ్ాలని హితవు చప్గుడు. ప్రభుతవం అణచి వేసే ప్రయ్తిం చేసి దౌరీనాం చేసినా, లోబడక్ూడదని
ఆయ్న సిదు ాంతం. సుభాస్ట్ చందర బో స్ట్ క్ూడా 1941 లో అర్ెస్ట్ు అయ్ాాడు.

గగంధీ గగర్ి సతాాగరహం ఇంతమందిని ఇనిి విధాల ప్రభావితం చేసి

జాతీయోదామానిి తీవరతరం చేసింది. “న్న సతాాగరహ సగధన –శగంతి దేవతా సమార్గధన” అనాిరు క్రుణశ్రర. “గుపుడు ఉప్ుును ప్ో గేసి, నిప్ుుల ఉపునగగ చేసి
–దండి య్ాతరనే దండ య్ాతర చేసిన అధినేత,జగజేీత “అనాిడు సిర్ివెనెిల. “He was un dying inspiration –being the father of our nation –let us
preserve what he gave –be wise and be brave “.సతాాగరహముమనే సగధనముమగ జేసి –సగమారజావగదుల “ను సగగనంప్గడు గగంధీ మహాతుమడు.
4 గవంధీజీ –స్హాయ నిరవకరణ ఉద్యమం
భారతదేశం లో బ్బరటిష్ ప్రభుతావనిక్త తీవర వాతిర్ేక్ంగగ జర్ిగిన ఉదామమే సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామం. జలియ్న్స వగలాబాగ్ సగమయహిక్ హతాల తర్గవత

మహాతామ గగంధీజీ దీనిి ఆహి౦సగతమక్ంగగ చేబటాుడు. దీని ముఖయాదేుశం భారత్ లో ఇక్ బ్బరటిష్ ప్గలన ఏమాతరమయ క్ొనసగగర్గదని. ముందుగగ బ్బరటష్ వగర్ి

వసుతవులు క్ొనర్గదని, సగునిక్ చేతి వృతు
త ల వగర్ి వసుతవులుక్ొని ప్ో ర త్హించాలని ఉదామ౦ ప్గరరంభమెైంది.క్లుల దుక్గణాల వదు పిక్ెటింగ్ క్ూడా దీనిక్త తోడైంది.
1920 వేసవి లో దేశ వగాప్త ంగగ లక్షలాది ప్ురుషులు,మొదటిసగర్ిగగ సీత ల
ి ు సవచుందంగగ ఆహి౦సగతమక్ం గగ మహాతుమని నాయ్క్తవం లో నడిచారు. ఈ
ఉదామం ఆయ్న వూాహ రచనక్ు, ప్రభావగనిక్త, నేరుు, క్రమశిక్షణక్ు మారు పేరుగగ నిలిచి భారత దేశ దాసా విముక్తతక్త, సవతంతేరచి క్ు, మొతత ం దేశం లోని

చైతనాానిక్త అదు ం ప్టిుంది. అమెర్ిక్గ మేధావి హెనిర డేవిడ్ థయ ర్ో 1846 లో చేబటిున సహాయ్ నిర్గక్రణ విధానం ఆయ్న నిర్గడంబర జీవితం గగంధీ, టాల్ సగుయ్,
లపై గ ప్ు ప్రభావం, పేరరణ క్లిగించాయి.

సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామానిక్త బ్బరటిష్ ప్రభుతవ అణచివేత విధానం, తోడైంది., గగంధీక్త తలల ప్రభుతవం పై ఉని నమమక్ం నశించి, ప్ర్గయి శని విరగడ

క్గవగలి్ందే నని ఇక్ వగర్ిక్త సహాయ్ప్డటం ఘోర తపిుదం, ప్గప్ం అవుతుందని ప్రక్టించాడు. ఖిలాఫత్ ఉదామంలో ఉని భారతీయ్ ముసిల ం లుక్ూడా
సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామానిి సమర్ిుంచి ప్గలొానాిరు. అందర్ిదీ ఒక్ే ఆక్గంక్ష. ఏడాది లోప్ు సవర్గజాం సగధించాలని. దీనిక్త తోడుబ్బరటిష్ వగర్ి ర్గజాాంగ

ప్ౌరప్గలన విధానంపై గగంధీక్త నమమక్ం ప్ో యి, బ్బరటిష్ ప్రభుతావనిక్త సహాయ్ నిర్గక్రణ చేయ్ాలని తీర్గమనించాడు. భారత దేశ ఆర్ిుక్ ప్ర్ిసు తి
ి మర్ల క్షమణించి
ప్ో వటం, మన డబుి అంతా బ్బరటన్స క్ు ప్రవహించటం, సవదేశ్ర వసుతవుల అమమక్ం తగిా బ్బరటన్స ఫగక్ుర్ల వసుతవుల అమమక్ం విప్ర్లతంగగ పరగటం, బ్బరటిష్ సైనాంతో
క్లిసి య్ుదు ం చేసి చనిప్ో యిన భారతీయ్ సైనాం పై ప్రబుతవనిరల క్షాం క్ూడా క్గరణాలయ్ాాయి..

గగంధీజీ గురువు గోప్గలక్ృషణ గోఖలే సగవతంత్రం క్ోసం ఉదామించి, అర్ెస్ట్ు అయి, మాండలే జెైలులో ఉనాిడు. క్గలన్న ఆర్ిుక్ శక్తతని, బ్బరటిష్ ప్గలననుఎదిర్ించి

సవతంతర భారత దేశ ఆవిర్గాగగనిక్త ఒతిత డి ఎక్ుువెైంది. ఉదామ బాధాత గగంధీ తీసుక్ునాిడు. ర్ౌలట్స చటు వాతిర్ేక్ ఉదామం దేశ వగాప్త ం గగ చేయ్మని బాప్ూ

పిలుప్ునిచాుడు. అనిి ప్రభుతవ ఆఫీసులు, ఫగక్ుర్లలు మయసయ్ాాలని, బ్బరటిష్ సూుళళళ క్గలేజీలు నుంచి భారతీయ్ విదాారుులు,ఉప్గధాాయ్ులు ప్ో ల్లస్ట్,

మిలిటర్ల, సివిల్ వావసు లను బహిషుర్ించి బయ్టిక్త ర్గవగలని లాయ్రుల క్ోరుులను బహిషుర్ించాలని బ్బరటిష్ వగర్ిచిున బ్బరుదులు తాజించాలని పిలుప్ు
నిచాుడు. తిలక్, బ్బపిన్స చందరప్గల్ జినాి, అనిబ్బసంట్స మొదల ైన ముసలి నాయ్క్ులు దీనిి వాతిర్ేక్తంచారు. క్గని గగంధీపై అప్గరనమమక్ముని య్ువత
అంతా గగంధీక్త వెనుి దనుిగగ నిలిచి ఆయ్న చపిునటేల చేశగరు. క్గంగెరస్ట్ బాప్ూను ప్ూర్ితగగ సమర్ిుంచింది. మౌలానా ఆజాద్ ష్ౌక్తాలి సో దరులు అండగగ
నిలిచారు. గుజర్గత్ లోని ఖేడయ్
ి ా లో ప్రజలు ప్ూర్ిత అవగగహన లేరని తలుసుక్ోక్ుండా సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామం లో ప్గలొానమని పిలుప్ునిచిునందుక్ు
తన తప్ుు తలుసుక్ొని దానిి “హిమాలయ్న్స మిసేుక్ “అని ఒప్ుుక్ుని గ ప్ుమనసు బాప్ూజీ ది.

ఇంతటి మహో దామం అప్ూరవ ఐక్ాత చూసి బ్బరటిష్ ప్రభుతవం బ్బతత ర ప్ో యింది.. 1922 ఫిబరవర్ి 5 న ఉతత రప్రదేశ్ లోని” చౌర్ల చౌర్గ”గగరమం లో ప్రజలు క్లుల

దుక్గణం వదు పిక్ెటింగ్ చేసత ుండగగ, ప్ో ల్లసులు వగల౦టీరల పై దురుసుగగ ప్రవర్ితసేత, ప్రజలుర్ెచిుప్ో యి ప్ో ల్లస్ట్ సేుషన్స పై దాడి చేసి 22 మంది ప్ో ల్లసులు

లోప్లుండగగ సేుషన్స క్ు నిప్ుుపటాురు. విషయ్ం తలిసిన బాప్ు, అంతవరక్ు అతాంత క్రమశిక్షణతో, అహింసగయ్ుతంగగ దేశమంతా సగగిన ఉదామం ఇలా

హింసగతమక్ంగగ మారటం తో తీవరం గగ క్లత చంది, హింస వదు ని ప్రజలక్ు హితవు ప్లిక్త, మయడు వగర్గల ఉప్వగస దీక్ష చేబటిు, సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామానిి
విరమించాడు. ఉదామానిి అణచటానిక్త 1922 మార్ిు 18 న గగంధీని అర్ెస్ట్ు చేసి ఆర్ేళళళ జెైలు శిక్ష విధించారు, మిగిలిన నాయ్క్ులనూ అర్ెస్ట్ు చేశగరు.,,
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మోతీలాల్ చితత రంజన్స దాస్ట్ మొదల ైనవగరు సవర్గజా ప్గర్లు పటిు గగంధీనాయ్క్తావనిి ప్ూర్ితగగ వాతిర్ేక్తంచారు. ఎక్ుడయ చినిగగరమంలో జర్ిగిన సంఘటనక్త
గగంధీజీ సహాయ్నిర్గక్రణ ఉదామం ఆపయ్ాటం మంచిదిక్గదని జాతీయ్వగదులు అభిప్గరయ్ ప్డా్రు.

అమరవీరుడు భగత్ సింగ్ ఈ ఉదామం లో ప్గలొానాిడు దుగిార్గల గోప్గలక్ృషణ య్ాగగరు చీర్గల-పేర్గలఉదామం దీని ఫలితమే ”సతా౦బు, శగంతా హింసలక్ు

సగవగత మిచేు ఆయ్న బరతుక్ు మహాప్రయ్ాగ-అతడొ క్ ధరమ దేవగలయ్ంబు –విచితర విశవ విదాాలయ్ంబు, హిమాలయ్ంబు “అనిక్రుణశ్రర మాటలు అక్షర
సతాాలు.

“గగంధి య్ుగమున బుటిుతి, గగంధి నడుప్ు నుదామంబుల –నలగితి నోపినంత “అని ప్ ంగిప్ో య్ారు తనుగు ల ంక్ తుమమల. Truth and non-

violence is what he taught –Same were the principles he fought “.మహాతుమని 150 జయ్ంతిక్త ఆయ్న మార్గానిి అనుసర్ించటమే సర్ెైన నివగళ్

8 దండమ మార్ుఅనే ఉప్ుు సతాాగరహం

భారత సగవతంతరయ ప్ో ర్గటం లో క్ొనిి సంఘటనలు నాటక్ీయ్ంగగ ఉతేత జప్ూర్ితంగగ చార్ితారతమక్ంగగ నిలిచిప్ో య్ాయి. అందులో ఒక్టి మహాతామ గగంధీ చేబటిున

దండి మార్ు. బ్బరటిష్ ప్రభుతవం ఉప్ుు పై వేసిన ప్నుి క్ు నిరసన తలియ్ జేయ్టమే అసలు ముఖా క్గరణం. క్గని ఇ౦తక్ంటే తీవరమెైన లోతైన ప్రభావశ్రలమెన
ై
ప్గరముఖాత ప్ ందింది. ఈమార్ు సగవతంతరయ ప్ో ర్గటాగిిక్త ప్వితర సమిధగగ మార్ింది. ఇదే సగవతంతరయ సతాాగరహానిక్త శగసనోలలంఘన క్ీలలను ర్గజేసింది.

1929

డిసంబర్

అఖిలభారత

లో

క్గంగెరస్ట్

క్మిటీ

‘’సంప్ూరణ సవర్గజాం ‘’ అనేదే

దేశప్రజల

నినాదంగగప్రక్టించి

1930 జనవర్ి 26 న భారత

దేశమంతటా సగవతంతరయ దినోత్వ

వేడుక్లు ఘనంగగ అశేష జన

సమయహాలతో నిరవహించింది. ఈ

నేప్ధాం

లో

నాయ్క్ుడిగగ

శగసనోలల౦ఘన౦

గగంధీజీ

క్గంగెరస్ట్

అనే

ఉప్ుు

మొదటి

సతాాగరహం ప్గరరంభించాడు.

దశ

సతాాగరహం గుర్ించి వెైస్ట్ ర్గయ్ క్త

1930 మార్ిు 2న నోటీస్ట్ ప్ంపిసత ూ అందులో బ్బరటిష్ ప్రభుతవ అణచి వేత విధానాలవలల భారత దేశం శిధిలమెై ప్ో యిందని, పేదప్రజల జీవనానిక్త అతావసరమెైన

ఉప్ుు పై క్ూడా ప్నుిలు వేసి జీవన విధానానిి దబి తీసినందుక్ు నిరసనగగ ఉప్ుు ప్నుిక్ు ప్రతీక్గతమక్ నిరసన తలియ్ జేసత ునాినని, భారత సగవతంతరయం
యింత ముఖామో తలియ్ జేయ్టానిక్త ఇది నాంది అని తలియ్ జేశగడు. తర్గవత వెైస్ట్ ర్గయ్ ఇచిున పడసర్ి సమాధానిక్త ‘’నేను మోక్గళల మీద నిలబడి అనిం
పటు మంటే ర్గళళళ వేశగరు’’అని దులిపేశగడు.

తన ఉదామానిక్త గుజర్గత్ లోని సముదర తీర గగరమం అయిన దండి సర్ెైన సు లం అని గగంధి నిరణయించాడు. అహమమదాబాద్ లోని ఆశరమం నుంచి 241

మెైళళదూరం అంటే సుమారు 360 క్తలోమీటరల లో ఉని దండి క్త క్ొదిుమంది ముఖా అనుచరులతోక్లిసి 1930 మార్ిు 12న బయ్లేుర్ి దండి మార్ు ని నడిచి
వెళల ాలని నిశుయించాడు. అగిిక్త ఆజాం ప్ో సినటట
ల మార్ిు మొదటి వగరం లో చాలా ఉదిరక్తమెైన క్గలం గడిచింది. సర్గుర్ వలల భ భాయ్ ప్టేల్ ‘’బో ర్గ్ద్’’ లో
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ప్రజలను సమాయ్తత ం చేసి, గగంధీక్త బాసటగగ సతాాగరహులను
ప్ంప్టానిక్త జిలాల అంతటా ఘన సగవగతం ప్లక్టానిక్త ఏర్గుటట
ల

చేయ్టానిక్త వెళాళడు. క్గని ప్టేల్ ను మార్ిు 7 న బ్బరటిష్
ప్రభుతవం’’ ర్గస్ట్ ‘’లో అర్ెస్ట్ు చేసి౦ది. దీనితో ఆగరహజావల మర్ింత

ర్గజుక్ొనిది. అనుక్ోక్ుండా మార్ిు 9న సబరమతి నది ఇసుక్పై
లో 75 వేలమంది ప్రజలు సవచుందంగగ సమావేశమెై గగంధీజీ

సమక్షం లో తామంతా ‘’సర్గుర్ ప్టేల్ బాటలోనే నడిచి, భారత
సగవతంతరయం సగధించేదాక్గ విశరమించమని, ర్గక్షస తలల దొ రల

ప్రభుతావనిక్త శగంతి లేక్ుండా చేసత గం’’ అని శప్థం లాంటి ఒక్
తీర్గమనం ఆమోదించారు. దీని ప్రతిధవని దేశమంతటా మారు

మోరగి ఊప్ు తచిు ఉరూ
ర త లూగించింది. దేశం లోనేక్గదు
విదేశగలనుండి క్ూడా గ ప్ు ప్ో ర తా్హం లభించింది.

ఈ సుందన గగంధీక్త మర్ింత ఉతా్హం క్లిగించి దేశ విదేశ్ర

విలేఖరులక్ు ప్రముఖులక్ు ఇంటర్ వూాలు ఇసూ
త తన ప్ో ర్గట
సూుర్ిత వివర్ిసత ూ ప్గరరున సమావేశగలలో ప్రజలను ఉతేత జితులను
చేసత ూ

సగవతంతరయ

దీక్షను

నిలబటాుడు.

ఆశరమంలో

సందరశక్ులక్ు ప్గరరున సమావేశగలక్ు ఉని ప్ర్ిమితి తీసేసి
ఎక్ుువమంది క్త అవక్గశం క్లిుంచారు. ఈక్గలం లో గగంధీక్త

మదు తు నిసూ
త వేలాది మెసేజ్ లు వచాుయి. ర్ివలూాషనర్ి ప్గర్లు

గగంధీని ‘’క్గమేరడ్ గగంధి ‘’అని సంబో ధించి, ఆయ్న అహింసగ

ఉదామానిక్త మయడేళళళ గడువు ఇసుతనిటట
ల ప్రక్టించింది.
జరమన్న నుంచి ఒక్ డాక్ుర్

‘’మీ సేవలక్ు అభినందనగగ ఒక్

వినయ్ప్ూరవక్ మనిష్ి ఉదయ్ం సగయ్ంతరం

మీ విజయ్ం

క్గంక్షిసత ూ ప్గరరున చేసత ునాిడు ‘’అని ర్గశగడు. నూాయ్ార్ు నుంచి

ర్ివర్ెండ్ హో మ్్‘’గగడ్ గగర్్ య్ు ‘’అనే మెసజ్
ే ప్ంప్గడు. ఇవన్ని

గగంధీక్త మదు తుగగ ఉనిప్ుటిక్ీ, గగంధీజీ ఈ ప్గప్ుాలార్ిటి చూసి అసూయ్ చంది బ్బరటిష్ ప్రభుతవం ఆయ్నుి అర్ెస్ట్ు చేసి ఇబింది ప్గలు చేసత ుందేమోనని
భారత ప్రజలు సందేహించారు.

దండి మార్ిు క్త ముందుర్ోజు మార్ిు 11సగయ్ంతరం 10వేలమంది హాజర్ెైన ప్గరరున సమావేశం లో గగంధీజీ ‘’బహుశగ ఇదే నా చివర్ి ప్రసంగం క్గవచుు. ఒక్వేళ

ర్ేప్ు ఉదయ్ం దండి మార్ు క్త ప్రభుతవం ననుి అనుంతి౦చి నాక్ూడా ప్వితర శబరమతి నదీ తీరం లో ఇదే నా చివర్ి ఉప్నాాసం క్గవచుు. బహుశగ నా జీవితం
లోక్ూడా ఇవే చివర్ి మాటలుక్ూడా క్గవచుు ‘’అని ప్రసంగం ముగించాడు.

అనుక్ొని ర్ోజు మార్ిు 12ఉదయ్ం 6-30క్త దండి మార్ు ప్గరరంభించాడు శబరమతి ఆశరమమం నుంచి మహాతుమడు. దీనిని ఆశరమ జరిలిస్ట్ు ‘’గౌతమ బుదు

దేవుని మహాభి నిష్రమణ ‘’ గగ అభి వర్ిణంచాడు. బక్ుప్లచటి మనిష్ి చేతిక్రర ఊతంగగ 61ఏళళ వయ్సులో 78మంది సతాాగరహులతో మార్ు ప్గరరంభించాడు.

ఈ సతాాగరహులలో ఆంధార బంగగల్ బీహార్ బాంబే గుజర్గత్ క్ర్గిటక్ క్ేరళ క్చ్ట మహార్గషు ర ప్ంజాబ్ ర్గజప్ుటానా సింద్ తమిళ్ నాడు, ఉతత రప్రదేశ్ ఉతుల్ నేప్గల్

వగరునాిరు. హిందువులతోప్గటట ఇదు రుముసిల ం లు ఒక్ క్తరసు య్
ి న్స ఇదు రు హర్ిజనులు క్ూడా ఉనాిరు. అంటే మొతత ం భారత దేశమంతా ర్ిప్రజెంట్స అయింది.
సతాాగరహులవెంట వేలాది ప్రజలుసీత ి ప్ురుషులు నడిచారు. దార్ి అంతా సగవగత తోరణాలతోశోభాయ్మానంగగ అలంక్ర్ించారు.
బయ్లు దేర్ే ముందు మహాతుమడు మాటాలడుతూ ‘’నా య్ాతర అమర నాథ్

బదర్ల క్ేదార నాథ య్తరలా అనిపిసత ో ంది. ఇది నా జీవితం లో నిజంగగ ప్వితర

తీరుయ్ాతరయిే’’అనాిడు. మోతీలాల్ నెహు ు ‘’శ్రరర్గముడు లంక్క్ు చేసిన య్ాతర లా చార్ితారతమక్ం గగంధీజీ దండి య్ాతర ‘’అనాిడు. డా ప్రఫులల చందర ర్ే (పిసి ర్ే )’
’మోజెస్ట్ నాయ్క్తవం లో ఇసరల ైటల ట చేసిన దేశతాాగం ‘’లా ఉందనాిడు. మహాతుమడు ఇంతక్ూ ముందు ఎనోి ప్రదేశగలు క్గలినడక్న నడిచి వెళాళడు. క్గని ఈ
య్ాతర అంతా దుముమ ధూళ్ళ సర్ెైన నడక్దార్ి లేనిది. ర్గళళళ రప్ులతో ఇబిందిక్రమెైనది. అయినా మొక్ువోని దీక్షతో సగవతంతరయజావల హృదయ్ం లో

జవలిసుతండగగ క్ోటాలది భారతీయ్ులా ఆక్గంక్ష సంప్ూరణ సవర్గజాం క్ోసం నడిచిన చార్ితారతమక్మెైన య్ాతర దండి య్ాతర. అహమదాబాద్ నుండి 13మెైళళ దూరం
లో ఉని ‘’అసగలలి’’లో మొదటి ర్ోజు య్ాతర ప్ూరత వగగనే గగంధీజీ ప్రజలనుదేుశించి ప్రసంగిసత ూ ‘’ప్రభుతవం ఉప్ుు ప్నుి ఎతిత వేసేదాక్గ, భారత దేశగనిక్తసగవతంతరయం
వచేుదాక్గ నేను మళ్ళళ శబరమతి ఆశరమం లోక్త అడుగు పటు ను ‘’అని హరష దావనాలమధా తన మనో నిశుయ్ానిి మళ్ళళ ప్రక్టించాడు.
వరుస్లో 50 శ్రీ యిెరేాని స్ుబ్రహ్మణయం, వయస్ుస 25, ఆంధరపరదేశ్ నుంచి పవరతినిధయం వహించనరు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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9 మహాతామ గగంధీ ఉయ్యారు ర్గక్ 1920 – లో
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10 గవంధీ స్మృతి శవంతి యాతర ఉయబయరు విశేషవలు
ఇవగళ గగంధీ సమృతి శగంతి య్ాతర బాగగ జర్ిగింది. వందలాది విదాారుులు సవచుంద సంసు లు అనిి ప్గర్లుల వగళళళ అనిి క్ులాల వగరు, వర్గాల వగరు ప్గలొానాిరు
ర్గజేందర ప్రసగద్ నాయ్ క్తవం లో బాగగ జర్ిగింది. వీరమమ గుడినుంచి య్ాతర బయ్లేుర్ి లక్షిమ టాక్ీస్ట్ దగా ర గగంధీ బొ మమను చేర్ి ఆయ్నక్ు ప్ూలమాలలు వేసి,
బంగగళా లో మీటింగ్ జర్ిప్గము
నేను మాటాలడుతూ “ గగంధీ 1921 లో మహాతుమడు క్సుతర్గి తో, ప్టాుభి తో విజయ్వగడ నుంచి బందరు వెళత ళ ఏపిరల్ ఐదవ తేది న వుయ్యారు వచాురు.
వెయిా మంది ప్ురజనులు బంగగళా

దగా ర ఆయ్నక్ు సగవగతం ప్లిక్గరు. ఆయ్న ఆగి ప్ది నిముష్గలు మాటాలడారు ప్రతి ఇంట ర్గటిం వుండాలని, సవదేశి

ఉదామానిి బలప్రచమని ప్రజలిి క్ోర్గరు. అప్ుటిక్త అప్ుుడు విర్గళంగగ సవచుందం ఒక్ వంద రూప్గయ్లు వసూలు చేసగరు గగందిగగరు. అప్ుుడు
లోక్మానా బాల గంగగధర తిలక్ ఇచిున సవర్గజాం నా జనమహక్ుు నినాదానిక్త ధన సహాయ్ం క్ోసం దేశం లో తిర్ిగగరు. ఈ వంద రూప్గయ్ల నిధిని సవర్గజా
నిధిక్త జమ చేసగరు. ఇక్ుడి నుంచి ప్గమరుర మీదుగగ బందరు వెళల ారు. అక్ుడ ప్ుర సనామనం జర్ిగింది.
ర్ెండవసగర్ి గగంధీ ఖదు రు నిధి క్ోసం ఆంధర వచాురు 1929 ఏపిరల్ లో. హెైదర్గబాద్ లో బయ్లేుర్ి జగా య్ా పేట, నందిగగమ నూజివీడు మీదుగగ విజయ్వగడ
11వ తేదిన వచిు అక్ుడినుండి ర్గతిర ఎనిమిది గంటలక్ు వుయ్యారు రహదార్ి బంగగళా చేర్గరు. ఆ ర్ోజు ర్గతిర బంగగళా లోనే బస, నిదర. ఆయ్నతో వచిున
వగరందర్ిక్త మా ఇంటిక్త ఎదురుగగ వుండే సూర్ి శోభనాచలప్తి గగరు వగళళ దొ డి్ లో వంట చేయించి తరతమ భేదం లేక్ుండా ఒక్ే ప్ంక్తత లో భోజనాలు పటిు
అందర్ిక్త ఆశురాం క్లిగించారని మా అమమ గగరు చప్గురు. గగంధీ గగరు ఆయ్న విశగల దృక్ుధానిి మెచాురట. మర్గిడు ఆంటే ఏపిరల్ 12 వ తేది ఉదయ్ం
ఆరు గంటలక్ే క్ుమమమయరు వెళల ారట. అక్ుడ మెైనేని గోప్గల క్ృషణ గగర్ి తండిర గగరు మిగిలిన పదు లు అప్ూరవ సగవగతం చపిు ఖదు రు నిధిక్త గగంధీ గగర్ిక్త 400
రూప్గయ్లు సమర్ిుంచారట. క్ొందరు నగలు క్ూడా సమర్ిుంచారట అక్ుడ బయ్లేుర్ి వుయ్ుారుక్ు ఉదయ్ం ఏడునిరక్ు వచాురు గగంధీ వెంట ప్టాుభి సీతా
ర్గమయ్ా గగరు అయ్ాదేవర క్గళళశవర ర్గవు గగరు వునాిరు. వుయ్యారు సీబీఎం సూుల్ లో గగంధీ గగర్ి సభా జర్ిగింది వుయ్ుార్ ప్ంచాయితీ బో రు్ ఇతర
మితరప్ుర ప్రముఖులు ఘనం గగ సతుర్ించారు. మా నానిగగరు గబ్బిట మృతుాంజయ్ శగసిత ి గగరు సనామన ప్తరం ర్గసి చదివి సమర్ిుంచారు. అప్ుుడు ఆయ్న
సిబ్బయ్ం సూుల్ లో తలుగు ప్ండితులు గగయ్తిర అనంత ర్గమయ్ా గగరు మొదలయిన ప్ుర ప్రముఖులు ప్గలొానాిరు. ఖదు రు నిధిక్త 667 రూప్గయ్లు ఒక్
బంగగరు ఉంగరం క్ొనిి నిజాం నాణాలు గగంధీజీక్త సమర్ిుంచారు. గగంధీని విశవశగంతి ప్రదాతగగ సుహృదాావ సంప్నుిని గగ వర్ిణంచారు సనామన ప్తరం లో
అంతే క్గదు గగంధీ అహింస సిదు ాంతం వలల ప్రప్ంచం లో భారత దేశం అతానిత సిుతిక్త వసుతందని ఆశగభావం వాక్త ం చేసగరు మహాతుమడు చాల సంతోష్ించి గ ప్ు
సందేశం ఇచాురు. అందరు ఖదు రు

ధర్ించాలి అనాిరు. బాలావివగహాలు చేయ్ర్గదని జాతీయ్ ప్ునర్ిిర్గమణానిక్త సంఘ సంసురణ అవసరం అని

ఉదయ ిధించారు. ప్ంజాబు ర్గషు ంర తప్ు మిగిలిన ర్గష్గురలలో ఆంధర దేశం ఖదు రు ఉతుతిత లో ముందు వుంది అని శగలఘించారు”.
మహాతుమడి ప్గదధూళ్తో ప్ున్నతమెై ఆయ్న బస తో ధనామెైన ఈ రహదార్ి బంగగళా ను ఇక్ నుంచి ”మహాతామ గగంధీ రహ దార్ి బంగగళా” అని పిలవగలని
దానిక్త తగా టు ట ప్ంచాయితీ, మండల ప్ర్ిషత్, MLC లు సుందించి వెంటనే తీర్గమనం చేసి ప్రభుతావనిక్త ప్ంప్గలని చప్గును వేలాది ప్రజలు నా ప్రతిప్గదనక్ు
మినుి ముటేు హరష ధావనాలు చేసగరు. ఆనందం తో వెంటనే వుయ్ుారు సరుంచ్ట శ్రర అంగడాల వెంక్టేశవర ర్గవు, మండలాధాక్షుర్గలు శ్రరమతి సో రిల సంతోష
క్ుమార్ి ర్ేపే తీర్గమనాలు ర్గసి ఆమోదిముజేసి ప్రభుతావనిక్త ప్ంప్ుతమనాిరు. ర్గజేందర ప్రసగద్ తన వంతు క్ృష్ి చేసి ప్రభుతవం నుంచి అనుమతి తపిుసగతనని
హరష ధావనాల మధా ప్రక్టించారు చివర్ిగగ నేను గగంధీ గగర్ి సందరశనం చూపిన ప్రభావగనిి గుర్ించి చప్గును క్ుమమమయరు లో మెైనని
ే గోప్గల క్ృషణ గగర్ి అక్ు
గగరు అని ప్ూరణమమ గగరు గగంధీ ర్గక్ తో ప్ులక్తంచి ఆయ్న సందేశగనిక్త ఆమోదం గగ ఆర్ోజు నుంచి ఖదు రు వసగతరలు క్టు టం ప్గరరంభించారని ఇప్ుటిక్త 85 ఏళళ
వయ్సు దాటినా ఖదు రు క్టటుతునాిరని అనగగనే జనం చాప్ుటల తోన్స ఆమెను అభినందించారు. అంతే క్గదు గగంధీ గగర్ి ఇంక్ో ఆదరశం క్ులాంతర వివగహానిి
ఆమె ఆచర్ించి మారా దర్ిశ గగ వునాిరని చప్గును ఆమె క్మమ వగర్ిక్ులంలో ప్ుటాురు ఆమెతో ప్గటట గుంటూరు మెడిక్ల్ క్గలేజీ లో చదువుతుని బారహమల
క్ులానిక్త చందిన ర్గచక్ొండ నరసింహ శరమ గగర్ిని పేరమించి, పదు ల అంగలక్గరం తో వివగహం చేసుక్ొని చర్ితారుు లయ్ారు. ఆదరశం మాటలోల క్గదు చేతలోల చూపిన
విదుష్ీమణి శ్రరమతి అనిప్ూరణమమ గగరు ఇప్ుటిక్త ఆ వృదు దంప్తులు విశగఖ ప్టిం లో ఎంతో అనోానాం గగ పిలల ప్గప్లతో మనుమలు, మనుమా ర్గళళతో
హాయిగగ వునాిరని చప్గును. మళ్ళళ ఆనంద తరంగగలు వెలువడినాయి. తర్గవత ర్గజేందురని క్ృష్ి దీక్ష ఈ క్గరా క్రమనిిీ విజయ్ వంతం చేసగయ్ని
సగలఘించాను అందర్ి సహక్గరం తోడాుటట వుంటే ఏదైనా దిగివజయ్ం అవుతుందని చప్గును ”ఆంధర ప్రదేశ్ లో గగంధీజీ ”అనే ప్ుసత క్గనిి సవతంతరసమర
యోధుడు, విదావంసుడు విశవనాధ సతా నార్గయ్ణ గగర్ి తో జంట క్వితవం చపిున క్ృష్గణ జిలాల క్ొడాలి వగసత వుాలు క్ొడాలి ఆంజనేయ్ులు గగరు ర్గసగరని
అందరు చదివి తలుసుక్ో దగినవి అందులో చాల వునాియ్ని తలియ్ జేశగను చివర్ిగగ క్రుణశ్రర జంధాాల ప్గప్య్ా శగసిత ి గగరు ”భారత భాగా విధాత ”అని
పేరుతొ ర్గసిన ర్ెండు ప్దాాలూ చదివి మహాతుమనిక్త నివగళళ లర్ిుంచాను ఈ చార్ితారతమక్ ఘటు ం లో ప్గలు ప్ంచుక్ునిందుక్ు ఆనందం గగ గరవం గగ వుంది.
‘య్ుగ ప్ురుషుమువంచు, ప్ురుష్ో తత మ మయర్ిత వటంచు,ముర్ితమ
జీ గగదనర్గగ శగంతిమయ్ సగతివక్ శక్తత వటంచు, వేనవేల్
మొగముల ప్రసత ుతించను, ప్రమోదముతో, జగమెలల నినుి, ఏ
మగుదురు న్నక్ు తొలిల మహమమదు, క్ీరసత ును, బుదు దేవుడున్స ”
”నిండు మనసివ, విశురత విన్నత ప్ున్నత య్శసివ

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సగతివక్గఖండ తప్సివ —-సతా సహక్గరము చిటారు క్ొమమ పై ప్ండిన ప్ండు,
బరహమ రుష్ి భారత భాగా విధాత గగంధీజీ ”

10 నా వగర్గు- సేవగగగర౦ సందరశన య్ాతర 1988 లో -చందరభాల్ తిరరప్గఠి

ఆధారం –శ్రరమెైనని
ే గోప్గలక్ృషణ గగరు ఈ ఉదయ్ం ప్ంపిన శ్రర చందరభాల్ తిరప్గఠల రచన ‘’A Pigrimage to Wardha –Sewagram in 19 88’’.
’2018 సపు ంబర్ 28 వగర్గు లోని గగంధి పీస్ట్ ఫౌండేషన్స సంసు అధాక్షుడు శ్రర క్ుమార్ ప్రశగంత్ నాతొ చేసిన టలిఫో న్స సంభాషణలో నా మొదటి, చివర్ి 1988 లో
వగర్గు సేవగగగరమసందరశన య్ాతర జాఞప్క్గలు సుళళళ తిర్ిగగయి. మొదట నేను ప్ౌనార్ ఆశరమ వెళ్ల శ్రర వినోబాభావే సో దరుని చూశగను. అక్ుడనుంచి వగర్గు వెళ్ల
సరూుయట్స హౌస్ట్ లో బస చేశగను. అప్ుటిక్త నేను ష్డూాల్్ క్గస్ట్ు్ అండ్ టబ్
ైి ్ డిప్ూాటీ క్మిషనర్ గగ ఉనాిను. జుల ై 1988 లో ర్ిటైరయ్ాాను. అక్ుడ 194346 మధాక్గలం లో బనారస్ట్ నుండి ప్రచుర్ితమౌతుని ‘’ఆజ్ ‘’ప్తిరక్ లో ప్రచుర్ితమెన
ై వగాసగలను నా య్వవనం లో చాలా ఆసక్తతగగ చదివేవగడిని. వీటిని నాక్ు
ప్ంపించే శ్రర ఉమాశ౦క్ర శుక్గలను ఇప్ుుడు క్లిసి మాటాలడాను. ఆయ్న దేశం లో లబు ప్రతిసుు డైన జరిలిస్ట్ు. ఆయ్న ర్గయిటర్్ ప్తిరక్లోనూ ప్నిచేసేవగరు.
లూయిా ఫిషర్ సేవగగగరం సందర్ిశంచి బాప్ు పై ప్ుసత క్ం ర్గసినప్ుుడు ఆయ్న అక్ుడే ఉనాిరు. 45 ఏళళ క్తరతం నాటి తన రచనలు నేను ఆసక్తతగగ చదవటం
ఆయ్న అభినందించారు. మా తండిర ప్ండిట్స చందర బాలి తిరప్గఠి ఉతత ర ప్రదశ్
ే లోని బసిత లో ఆజ్ ప్తిరక్, అమృత బజార్ ప్తిరక్లక్ు క్ర్ేసగు౦ డంట్స గగ ఉండేవగరు.
అమృత బజార్ ప్తిరక్ క్లక్తాత ను౦డి మార్ి, అలహాబాద్ నుండి అచుు అయిేాది. అప్ుుడు ప్రసిదు సంప్గదక్ుడు తుష్గర్ క్గంతి ఘోష్ దాని సంప్గదక్ుడు.
శుక్గలగగరు ననుి మగన్స వగడిక్త తీసుక్ు వెళ్ల, ప్రసిదు ఆర్ిుక్వేతత, ప్గలనింగ్ క్మిషన్స మెంబర్ సవర్లాయ్ శ్రర నార్గయ్ణ అగర్గవల్ గగర్ి అర్గుంగి శ్రరమతి మదాలసగ దేవి
గగర్ిని ప్ర్ిచయ్ం చేశగరు. ఈమె గగంధీజీ క్త అతాంత సనిిహితులు, భారత జాతీయ్ క్గంగెరస్ట్ క్ు చాలాక్గలం క్ోశగధిక్గర్ి గగ ఉని శ్రర జమాిలాల్ బజాజ్ క్ుమార్ెత.
నేను వచేు ఏడాదిలో ర్ిటర
ై య్ాాక్ తమ సంసు లలో ఏదయ ఒక్దానిలో ప్నిచేయ్మని ఆమె క్ోర్గరు.
శుక్గలగగరు ననుి సేవగగగరం తీసుక్ు వెళాళరు. అక్ుడొ క్ ర్ోజంతా గడిప్గను. అక్ుడ అతాలు వేతనం తో ప్నిచేసే బాప్ు సహాయ్క్ుని చూశగను. మహాతుమడు
నివశించి, ప్రప్ంచప్రసిదు నేతతో సంభాష్ించిన ఆశరమ౦,. దాని ప్రక్ునేక్గంగెరస్ట్ వర్ిుంగ్ క్మిటీ సమావేశమయిే ప్రదేశం ఇప్ుుడు ఖాళ్ళ గగ ఉండటం మర్ిు ప్ో లేని
విషయ్ం. ఈతరం వగరు ఆ ఆశరమ వగరసతావనిి ఊహించుక్ోలేరు.

క్గంగెస్ట్
ర వర్ిుంగ్ క్మిటీ సభుాలందర్ిని,న్నటి దావర్గ మరుగు దొ డల నుప్గయిఖానాలను

సవయ్ంగగ క్డిగి శుభరం చేయ్మని ఆదేశించేవగరు. వీర్ిలో సర్గుర్ ప్టేల్, ర్గజేందర ప్రసగద్, మౌలానా ఆజాద్, ప్ండిట్స జవహర్ లాల్ నెహు ు మొదల ైన
హేమాహేమీల ైన జాతీయ్ నాయ్క్ులు క్ూడా ఆప్ని చేసేవగరు. అక్ుడ నేను ప్రముఖుల ైన ఇదు ర్ని
ి -సవర్లాయ్ ర్గమదాస్ట్ గగంధీ భారా ను, నా విదాార్ిు జీవిత
సహచరుడు రవీందర వరమలను చూశగను.
సేవగశరమం దగా రనుంచి శుక్గల ననుి ‘’ఆనందవనం’’ తీసుక్ు వెళాళరు. ఇక్ుడ క్ూడా ప్ూర్ితగగ ఒక్ ర్ోజునాిను. దీని వావసగుప్క్ులు శ్రర బాబా
ఆ౦పేు.దీనిి దర్ిశంచేదాక్గ ఆయ్న అదుాత క్ృష్ిని తలుసుక్ోలేక్ ప్ో య్ాను. సంప్ని ఉనిత బారహమణ క్ుటటంబం లో జనిమంచిన బాబా ఆం పేు, ఇంగగలండ్
వెళ్ల, బార్ యిట్స-లా చదువుతూ, ర్ోజూ టనిిస్ట్ ఆడేవగరు. సవదేశగనిక్త తిర్ిగి వచిు భారాతో సహా క్ుషుునివగరణ, క్ుషుు ర్ోగుల సేవలో నిమగిమయ్ాారు.
అందుక్ని ఆనాటి బారహమణులు ఆయ్నను సంఘ బహిషు్ాతుని చేశగరు. వెనక్డుగు వేయ్క్ుండా ప్టు ణం వెలుప్ల, క్ుషుు ర్ోగులతోక్లిసే జీవించారు. ర్గళళళ
రప్ులు ప్ దలు దటు ంగగ ఉని ఆప్గరంతానిి ఇతరుల, ర్ోగుల సగయ్ంతో ఎంతో శరమ చేస,ి ప్చుదనంతో క్నువిందు చేసే నివగసభయమిగగ మార్గురు. ఆ
తర్గవత ఇలాంటిదే మర్ క్ గగరమీణ సగంక్ేతిక్ అదుాతానిిఅనాిహజార్ే తన సవగగరమం ర్గల గగవ్ ష్ిండే లో చేసి చూప్గరు. ఈ ర్ెండిటిలో ఆనందవనం చాలా
పదు ద,ి విసుతరతమెైనది. ఆ క్గలం లో క్ుషుు ర్ోగుల పిలలలక్ు బడులలో ప్రవేశం ఉండేదిక్గదు. బాబా ఆంపేు దీనిక్త ప్ర్ిష్గురంగగ తానే వగర్ిక్ోసం ఒక్ సూుల్
సగుపించి, క్రమ౦గగ ప్ో స్ట్ు గగరడుాయిేట్స సగుయిక్త పంచి, క్ుషుు ర్ోగులక్గలన్న వగర్ిక్క్
ే గక్, ఈ విదాా సంసు లలో తమపిలలలు చదువు క్ోవచుునని సగధారణ
ప్రజలనుక్ూడా ఆహావనించారు. అందర్ి సహక్గరం తో సహక్గర జీవితం సగధించి, వర్ు ష్గప్, చేతి తోతయ్ారు చేసేక్గగిత ప్ర్ిశమ
ర , క్ోఆప్ర్ేటివ్ స సైటీ, బహిరంగ
సినిమా దియిేటర్ వంటి ఎనోి సంసు లను నెలక్ొలిు ‘’ఆనందవనం’’గగ రూప్ ందించి తీర్ిు దిదు ారు. ప్రఖాాత నాటక్రచయిత శ్రర పి.ఎల్.దేశ ప్గండే దియిేటర్ ను
ప్గరరంభించి అందర్ిక్త అందుబాటటలోక్త తచాురు. బాబా ఆంపేు దంప్తులు,, ప్ూరవప్ు, ఇప్ుటి క్ుషుు రగుల నిరంతర అవిశగరంత శరమ క్ృష్ి ఫలితంగగ ఏరుడినదే
‘’ఆనందవనం ‘’.హాట్స్ ఆఫ్ బాబాజీ. ఇంత గ ప్ు ఆశరమ౦ సందర్ిశంచే అదృషు ం నాక్ు క్లిగించిన శుక్గల గగర్ిక్త ధనావగదాలు. ఆనందవనం లో బాబా గగర్ి భారా
శ్రరమతి ఆంపేు ను సందర్ిశంచాను. నేను వెళ్ళన సమయ్ానిక్త బాబా దూరంగగ అసగ్ం లో’’భారత్ జయడయ య్ాతర ‘’లో ఉనాిరు. క్నుక్ వగర్ిని దర్ిశంచే
భాగాంక్లగలేదునాక్ు. వెనెిముక్ సంబంధమెైన ఎనోి వగాధులతో బాధప్డుతునాి క్ూడా బాబా, తన వగన్స లో సుషల్ సు చ
ర ర్ పై ప్డుక్ొని దేశం లో
ఎంతదూరమెైనా ప్రయ్ాణం చేసత గరు. అలాగే నరమదానదీ తీరం లో జర్ిగిన’’ నరమదా బచావో ‘’ఆందయ ళనలో ప్గలొానాిరు. తన ఆర్ోగాం క్ంటే ప్రజా సమసాయిే
ఆయ్నక్ు ముఖాం. మళ్ళళ ఆన౦దవనం క్ు తిర్ిగి ర్గనేలేదు. ఇంతటి ల జేండర్ి వాక్ుతలు అరుదు. బాబా గగర్ి క్ుమారులిదు రూ డాక్ురల ు. వగర్ిన్న చూడలేక్
ప్ో య్ాను. వీర్ిదురూ గ౦ధ్ చిర్ోల్ల లో పీడత
ి గిర్ిజనుల తో క్లిసి ప్ని చేసత ునాిరు. వీర్ిదురూ ప్రజలలో బాగగ సుప్రసిదు ుల ైనారు. ఈ గిర్ిజనులు ర్గషు ,ర క్ేందర
ప్రభుతావల దృష్ిులో తీవరవగదులు, నేరసుతలు అవటం ఒక్ విచితర విడూ
్ రం -ఐరన్న. ఈ ప్రభుతావలు ప్గర్గ మిలిటర్ల దళాల తాాగగలతో క్ోటాలది రూప్గయ్లు
ఖరుుపటిు ఈ గిర్ిజనులను, వీర్ిఉదామానిి అణచి వేయ్వచుునని భావిసోత ంది. నేనుమాతరం గిర్ిజనులు చేసే,, ప్రభుతావలు చేబటేు హింసక్ు మదు తు
తలిప్పేవగడినిక్గను. ‘’
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సవరణ సిదుయోగి వగసిషఠ గణప్తి ముని

అంక్తతం –నాక్ు అతాంత ఆప్ుతలు, నేనంటే ఎంతో అభిమానం చూపించే వగరు నేను ర్గసిన ‘’ఆందర వేద శగసత ి విదాా లంక్గరులు ‘’ప్ుసత క్గనిక్త అడిగిన వెంటనే

తమ సుందనను ముందు మాటగగ ర్గసి ఇచిున వగరు, గణప్తి మునిక్త అతాంత అభిమాని, గుంటూరు లక్షమమ క్గంతం గగరు ర్గసిన ‘’నాయ్న ‘’ప్ుసత క్గనిి ననుి
చదవమని నాక్ు ఆదరం తో ప్ంపిన వగరు. ఇటీవలే ప్రమ ప్దించినచిన అమృత హృదయ్ులు ‘’అమృత హసగతలు ‘’వంటి క్దానిక్ల నోి ర్గసిన వృదు తేజయ
మయర్ిత, నవువ మొగం తో ప్లక్ర్ించే సహృదయ్ులు సగహితీ మయర్ిత సవర్లాయ్ బరహమశ్రర గంధం వేంక్గ సగవమి శరమ గగర్ిక్త నాయ్న గగర్ి పై నేను ర్గసిన ఈ వగాస
ప్రంప్రను స భక్తతక్ం గగ, సవినయ్ం గగ అంక్తత మిసూ
త మితర, గురు రుణానిి క్ొంత వరక్ు తీరుు క్ొంటటనాిను
ఆయ్న చదవని శగసత ంి లేదు, ర్గయ్ని క్గవాం లేదు, దర్ిశంచని క్షేతరం లేదు, తప్సు్ చేయ్ని ప్రదేశం లేదు, చూప్ని మహిమలు లేవు,,ప్రసనిం చేసుక్ొని
దేవత లేదు అనిిటిక్త మించి అసు్ాసాతనుయిేవగించుక్ొని సదాచార సంప్నుిడు, భారత జాతీయ్ సగవతంతర ఉదామం లో ముందు నిలిచినక్ర్ిమష్ిు, భగవగన్స
రమణ మహర్ిష చేతనే ‘’నాయ్నా ‘’అని పించుక్ొని అదుాత మయర్ిత. సగక్షాతు
త గణప్తి అవతారమే శ్రర వగసిషఠ గణ ప్తి ముని. వగర్ి జీవితం అంతా ప్ర్ోప్ క్గరమే.
క్గరణ జనుమలాయ్న. ఆ పేరు సమర్ిసేత చాలు సరవ ప్గప్ హారం.

జ్ననం –విదనయ భాయస్ం –వివవహ్ం
అసలు పేరు అయ్ాల సో మయ్ాజుల సూరా గణప్తి శగసిత .ి
తండిర నరసింహ శగసిత -ి గణప్తి ఉప్గసక్ుడు. తలిల నరసమమ
సూరా ఉప్గసక్ుర్గలు. వీర్ి సంతానమే గణప్తి శగసిత .ి శ్రర
క్గక్ుళం జిలాల బొ బ్బిలి దగా ర ‘’క్లువ ర్గయి ‘’గగరమం లో 1711-1878 న జనిమంచారు. ఆర్గమదారవిడ క్ుటటంబం. తండిరక్త
గణప్తి తన దగా రక్ు వసుతనిటట
ల క్ని పించింది. తలిల క్త
సూరుాని శక్తత అయిన అగిి ప్ూరణ సవరణ క్లశం క్ల లో
క్నిుంచింది.. బ్బడ్ జనిమంచినప్ుుడు అతనిి ఒక్ దివా
తేజసు్ ఆవర్ించి ఉనిటట
ల చూసింది. ప్దేళళక్ే తలిల ని ప్ో గ టటు
క్ొనిదురదృషు

వంతుడు గణ ప్తి. ఈయ్న దైవగంశ

సంభయతుడు అని భావిసుతనాిరు తల్లల , తండమ.ర క్గని మన
వగడిక్త ఆర్ేళళ దాక్గ మాటలే ర్గలేదు.. తండిర క్గలిున లోహప్ు
ములులను క్ొడుక్ు నాడిలో గుచాుడు. వెంటనే జలప్గతం లాగగ
మాటలు జార్ి వచాుయి.
పిన తండిర
చదివటమే

క్గక్

ప్ంచాంగ

ప్రక్గశ

శగసిత ి దగా ర క్గవగాలు

గణనం

లోను

దిటు

అని

పించుక్ొనాిడు. ప్నెిండవ ఏట విశగలక్షమమ తో వివగహం
జర్ిగింది. క్గళ్దాసు గగర్ి మేఘ దూతం లాగగ ‘’భురనాా దూతం
‘’అనే ర్ెండు సరా ల క్గవాం ర్గశగడు.. ప్దు నిమిదేళళళ వచేు సర్ిక్త
వగాక్రణ,

అలంక్గర,

సగహతాా

లనుక్రతలా

మలక్ం

చేసుక్ొనాిడు. ప్ుర్గణ, ఇతి హాసగల లోతులు తరచాడు.
ప్దమయడవ ఏటి నుండి తండిర వదేు మేధా దక్షిణా మయర్ిత,
నార్గయ్నాక్షర్ి, సౌర్గసగతరక్షర్ి, చండి నవగక్షర్ి, మాతంగి, బాల,
వగర్గహి, భువనేశవర్ి, మహాగణప్తి, ప్ంచ దశి, ష్ో డశి అనే
ప్నెిండు మహా మంతారలను సగధన చేసి వశం చేసుక్ొనాిడు.
తప్సు్ చేసుక్ోవగలనే క్ోర్ిక్ బల మెైంది. ఆరు నెలలు ఇంటి దగా ర,
ఆరు నెలలు తప్సు్ చేసుక్ోవటానిక్త భారా అనుమతి ప్ ందాడు. ఇదు రు పిలలలు క్ని తర్గవతతనక్ు క్ూడా తప్సు్ చేసుక్ొనే అవక్గశం ఇమమని భారా క్ోర్ితే
సర్ే ననాిడు. వెంటనే భారాక్ు మహాగణప్తి మంతరం, శ్రర దీక్ష ఇచాుడు.
దేశ స్ంచనరం –శవస్త ర చరచలు –తపస్ుస
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1896 లో అంటే ప్దహార్ేలలప్ుుడు క్ౌశిక్ీ నదీ తీర్గన పేరమమ అగరహారం లో ర్ెండు నెలలు తీవర తప్సు్ చేశగడు.. క్గశ్ర క్త బయ్లేుర్ి నంది గగరమం లో
ధరమ శగలాధి క్గర్ిచే సనామనం ప్ ంది ఇంటిక్త వచాుడు. క్లువ ర్గయి లో ధాానం లో ఉండగగ భదరక్ుడు అనే అనే ఆయ్న క్నిుంచిగణప్తి గణక్ుడు అని జాఞప్క్ం
చేశగడు. తండిర అనుమతి తో ప్రయ్ాగ వెళ్ల హంస తీరుం లో క్ొంత క్గలం తప్సు్ చేసి, క్గశ్ర చేర్ి తండిర మేన మామ భవగని

శంక్రం ఇంటోల ఉండి దర్గాంగగ

సంసగునం లో ఉండే ‘’శివ క్ుమార ప్ండితుడి ‘’ని తన క్వితవం తో మెపిుంచాడు. నవదీవప్ం లో జర్ిగే విదవత్ ప్ర్లక్ష క్ు హాజరవమని ప్ర్ిచయ్ ప్తరం ప్ ందాడు.
ఒక్ ర్ోజు ఆయ్నక్ు అయ్ాల సో మయ్ాజుల సూరా నార్గయ్ణ యోగి క్ని పించి భదరక్ుడు మొదల ైన తాము ప్దహారు మంది లోక్ క్ళాాణం క్ోసం జనిమంచామని
తాను’’ సుక్ేతుడని’’, అతను గణప్తి అని, యిే ప్ని చేయ్ాలో’’ సూ
త ల శిరసు్’’ అనే వగడు తలుప్ుతా డని చప్గుడు. నాసిక్ లో తప్సు్ చేయ్ాలని సవప్ిం
లో తలియ్ జేయ్ బడటం తో అక్ుడిక్త చేర్ి న్నలామిిక్గ ఆలయ్ం లో తప్సు్ చేశగడు. అక్ుడే మొదటి అష్గువదానమయ చేశగడు. అక్ుడ తనను అవమానించిన
ప్ూజార్ిని శపించి, ప్గప్ ప్ర్ిహారం క్ోసం ‘’నవ చూతి ‘’లో 72 ర్ోజులు ఘోర తప్సు్ చేశగడు. అప్ుుడే’’ తలల ని దిగంబరుడు’’ క్లోల క్నిపించి ఇంటిక్త వెళళమని
ఆదేశించాడు.. ఒర్ిసగ్ చేర్ి భువనేశవర్ లోతోమిమది ర్ోజులు తప్సు్ చేశగడు. భువనేశవర్ి దేవి సగక్షాతాుర్ించి బంగగరు గినెి లోని తేనె ను అతనితో తాగించింది..
దానితో క్వితా మాధురాం పర్ిగింది. బుదిు సూక్షమత ర్ెటు ంి పైంది. ఇంటిక్త వసేత భారా క్ొడుక్ుని క్నిది. మహాదేవుడనే పేరు పటాుడు. క్ేశ న క్ురుర లో తరు వేదాంత,
వగాక్రణ మహా భాష్గాలను, న్నతి శగసగతరనిి ఆప్ో సన ప్టాుడు. 1900 లో మదసగ సంసగునం లో ర్గజ గురువును ఓడించి, అష్గువధానం చేసి, ర్గజక్ుమారుడిక్త
శివ ప్ంచాక్షర్ి ఉప్దేశించి ర్గజు ప్ో ర తా్హం టో నవదీవప్ం చేర్గడు. అక్ుడ ‘’సితి క్ంథ

వగచసుతి ఆదరం ప్ ందాడు. ప్ర్లక్షాధిక్గర్ి అయిన ‘’అంబ్బక్గ దతు
త ఆయ్న

అంబ్బక్క్ు దతు
త డు అయితే తాను సగక్షాతు
త అంబ్బక్ క్ు ఔరస ప్ుతురడిని గణప్తిని అనే ‘’శోలక్ం తో మెపిుంచి, ఆయ్న మెప్ుు ప్ ంది ప్ర్లక్ష లో ప్గలొానాిడు.
నవదీవప్ ప్ండితులను మెపిుంచటం మహా క్షు ం. క్గని మన గణప్తి అక్ుడి ప్ండిత ప్ర్ిషతు
త పటిున అనిి ప్ర్లక్షలోల నెగా ,ి తన ప్గండితాం, క్వితావలతో అందర్ిి
మెపిుంచి ‘’క్గవా క్ంథ గణప్తి ‘’బ్బరుదును 20-6-1900 న ప్ ందాడు. అప్ుటి నుంచి ఆపేరు తో నే సగరుక్ నామదేయ్ుడైనాడు.

వెైదానాద్ వెళ్ల తప్సు్ చేసి సుర్ేష మితురని వదు ‘’తార్గ’’మంతోరప్దేశం ప్ ందాడు.
గణప్తి గగర్ి వలేల ఉతత ర్గదిక్ే ప్ర్ిమిత మెన
ై ఈ మంతరం దక్షిణాదిక్త చేర్ింది. ప్దవ
ర్ోజు ర్గతిర శివుడు క్లలో క్నిుంచి నిర్ివషయ్ ధాాన రూప్ం అయిన ‘’సమృతి మారా ం
;;చూపించి, విభయతి చలిల అదృశామెైనాడు. గదావల్ చేర్ి మహార్గజుక్ు ఆప్ుతడై,
క్గనూుర్ వెళ్ల మయడు నెలలు తప్సు్ చేసి, మళ్ళళ ఇంటిక్త వెళ్ల తండిరక్త నేతర చిక్తత్
చేయించాడు. 1902 లో భారా తో సహా మంద సగ వెళ్ల ర్గజు గగర్ి ఆతిధాం ప్ ంది,
భారాను ప్ుటిుంటిక్త ప్ంపి, తముమడు శివ ర్గమ శగసిత ి తో క్లిసి భువనేశవర్ లో
మళ్ళళ తప్సు్ చేసి క్లక్తాత చేర్గడు. అక్ుడినుంచి దక్షిణ దేశం చేర్ి క్షమరవతీ,
వేగగవతీ నాడు మదా శివ ప్ంచాక్షర్ి జపించి,, అరుణాచలం

చేర్ి తన తప్ో

సగధనక్ు అదే సర్ెైన ప్రదేశం గగ భావించి అక్ుడే ఉందామని నిరణ ఇంచుక్ొనాిడు.
క్గన్న అనిదముమలిదు ర్ిక్త పిడక్
ి ెడు అనిం పటు వగర్ే క్రువెైనారు. గణతి క్త
ఆ క్షేతర దేవత పై క్ోప్ం వచిుంది. ఆక్లి దహిసత ో ంది. వెంటనే ఒక్ బారహమణుడు వచిు
తన భారా వరతం చేసి ప్గరణ ను బారహమణులక్ు ఇవగవలని అనుక్ుంటటనిది భోజ
నానిక్త రమమని చపిు తీసుక్ొని వెళల ాడు. అక్ుడ ఆమె మృష్గుని భోజనం పటిుంది.
సంతృపిత గగ తినాిరు.. ఆ ఇంటోలనే విశగరంతి తీసుక్ొనాిరు. తలల వగర్ి లేచి చూసత
అక్ుడ ఇలేల లేదు. అరుణా చలేశవరుడే తమలిి పిలుచుక్ొని వెళాళడని అమమ
వగరు’’ ఆపీత క్ుచామేి’’ తమక్ు భోజనం పటిుందని గరహించాడు. క్గని నోటల ో
తాంబయలం అటాలగే ఉండటం ఆశురాం వేసంి ది. అది క్ల క్గదు నిజం అని తలుసు
క్ొనాిడు. అప్ుటిక్త గణప్తి అయిదు క్ోటల శివ ప్ంచాక్షర్ి ని జపించి నందుక్ు
అమమవగర్ే సవయ్ం గగ క్నిుంచి ఆతిధాం ఇచిుందని అరు మయింది. ఇక్ మానవ
మాతురలేవగర్ిని దేహమ అని అర్ిుంచ ర్గదన్న నిశుయించు క్ొనాిడు. ర్ోజు అరుణాచల
నందీశవరుని ముందు నిలిచి శోలక్గలను అరుణా చలేశవరునిక్త విని పిసత ూ ‘’హరసుతతి
‘’క్గవాం రచించాడు. చివర్ి ర్ోజు న అరుణాచల యోగులు శేష్గదిర సగవమి, బారహమణ సగవమి (రమణ మహర్ిష )ఆ క్గవాం విని ఆనదించారు. అక్ుడి విదాాలయ్ం
లో ఈయ్నక్ు సంసుృత అధాాప్క్ ప్దవి లభించింది. ప్ది ర్ోజులోల తమిళం నేర్ిు, ఆ భాష లో బో ధించటం ప్గరరంభించి మెప్ుు ప్ ందాడు. 1903 లో రమణ
మహర్ిషని దర్ిశంచాడు. ఆయ్నేదుర్గా మందిర యోగి చపిున ‘’సూ
ు ల శిరసు్ ‘’అని గుర్ితంచి నమసుర్ించాడు. అప్ుుడు రమణుల వయ్సు్ ఇరవెై ర్ెండు. గణప్తి
వయ్సు్ ఇరవెై అయిదు. అలా చార్ితారతమక్ం గగ క్లిసిన వగర్ిదురూ జీవిక్గ జీవులు గగ ఉండి ప్ో య్ారు.
గణప్తి ముని ఒక్ సంవత్రం వేదాధాయ్నం చేసి సగయ్న భాషాం చదివగరు. అప్ుటిక్ే ఆయ్న క్ీర్త ి తమిళ దేశమంత వగాపిత చందింది. ఒక్ ర్ోజు దొ రసగవమి
అనే శిషుాడు ష్ేక్్త ెయ్ర్ నాటక్ం మేక్ెిత్ ను క్ధ గగ విని పిసేత, ఆశువు గగ సంసుృత క్గవాం గగ చపేుశగరు.. వేర్ క్ శిషుాడు ఇంగలలష పేప్ర్ చదివి విని పిసేత
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262

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

దానిి క్తంది నుంచి పైక్త, పైనుంచి క్తందిక్త చపిున ఏక్ సంధా గగరహి.. వేదం వెంక్ట శగసిత ి గగర్ి సమక్షం లో గ ప్ు సనామనం జర్ిగింది భటత శ్రర, బాల సరసవతి
బ్బరుదులూ ప్ ందిన ఒక్ ప్ండితుడిని ఓడించి బంగగరు తోడా బహుమానం గగ ప్ ందారు. ఇలా ఎక్ుడిక్త వెళ్ళనా విజయ్ ప్రం ప్ర తో సగగి ప్ో తునాిరు.
భారత దేశోద్్ధరణ ---శ్రీ రమణుల స్ంద్రశనం –జ్నమరహ్స్యం
ప్ూరవ జనమ లో తనక్ు శిషుాల ైన విదాారుులను గుర్ితంచి, వగర్ిని పిలి పించి మదారస్ట్ సముదర తీరం లో దేశోదాురణ క్ోసం ఉప్గయ్ాలు చర్ిుంచారు. నాలుగు
ముఖా ఆశయ్ాలతో ప్ని చేయ్ాలని నిరణ యించారు. ఒక్టి క్రమ యోగం, ర్ెండు –వేదక్గల రుష్ి జీవన విధానం, మయడు –సీత ి ప్ురుష వివక్ష–వరణ వివక్ష ను
దూరం చేయ్టం,నాలుగు –ప్రతి ఇలుల మంతారలతో నినదించటం. ఇవి చాలా గ ప్ు నిరణయ్ాలు. సగహసో పతమెైనవి. ఆయ్న ‘’దశగం దేశ సైాతాం ప్రతి ప్ద మయ్ం
–ధాాయ్తి జనః’’అంటే –‘’భారత దేశ దశను గుర్ించే నేనెప్ుుడు ధాానిసుతనాిను ‘’.ఇంత గ ప్ు ఉదార ఆశయ్ం ఆ నాడు యిే మహర్ిషక్ీ లేదు. ఆ నాటి సమరు
సదు
ా రు ర్గమ దాసుగగ, విదాా రనా మహర్ిష గగ ఈ నాటి వివేక్గనంద, అరవిందులు గగ గణప్తి సగవమి క్నిపిసత గరు.
ర్గయ్వేలూర్ క్తరసు య్
ి న్స క్గలేజి లో తలుగు ప్ండితులు గ ప్ని చేసత ూ అక్ుడే ఉండి ప్ో య్ారు.. ఎందర్ో సీత ,ి ప్ురుషులక్ు మంతర దీక్ష ఇచాురు.
సర్ేవప్లిల ర్గదా క్ృషణ న్స పిన తండిర నరసింహం క్ూడా దీక్ష ప్ ంది, సనా సించి ‘’ప్రణవగ నందులు ’అయ్ారు. బహిరంగ సభలోల వేద ప్గరశసగతయనిి నొక్ుత చప్ుటం తో
ఇతర మతాల వగరు వెనక్ుు తగగారు. ’’ఇందర సంఘం ‘’సగుపించి ‘ఉమాం వందే మాతరం ‘’అనే మంతారనిి అందర్ిక్త బో ధించారు. 17-2-1907 లో క్లలో ‘’భదరక్ుడు
‘’క్నిుంచి తన దేహ య్ాతర ముగి సిందని, గణప్తి బో ధనలతో సంఘం తవరలో సుందిసత ుందని చప్గుడు. తన సో దరుడు చని ప్ో యి నంత గగ దుఃఖించి సగినం
చేసి తరుణం వదిలారు. ఆ మర్గిటి పేప్ర్ లో ఆలాుట్స గగర్ే భదరక్ుడు అని ర్గశగరు. ఇంటిక్త వెళ్ల తండిర ని క్గశ్ర య్ాతర చేయించి వేలూరు లో క్ొడుక్తు మశూచిక్ం
వసేత ‘’ఉగరమార్లచి ‘’ని ప్గరర్ిుంచి దానిి ప్ో గ టాురు. దసర్గ ఉత్వగలక్ు ‘’ప్డై వీడు ‘’క్ు వెళ్ల ‘’ర్ేణుక్గ దేవి ‘’ని దర్ిశంచి, తప్సు్ మీది విప్ర్లతమెైన క్ోర్ిక్తో ఉదయ ాగం
వదిలేశగరు.
అరుణా చలం చేర్ి ‘’మరక్త శగామలా దేవి (ప్చైు య్మమన్స )దేవగలయ్ం లో క్ొంత క్గలం, నెైరుత లింగం లో క్ొనిి నాళళళ తప్సు్ చేశగరు..
అరుణా చలేశవరుని క్ృతిత క్ోతత ష వగలు జరుగుతునాియి. ఏడవ నాడు రధయ త్వం. దార్ిలో రధం ఆగి ప్ో యి క్దలలేదు. గణ ప్తి సగవమి రధం దగా రక్ు వచిు
ప్గరర్ిుంచగగనే క్ది లింది. ఆ మహాతుమని క్ోసం అందరు వెతుక్ు తుంటే అదృశామెై ప్ో య్ాడు. విరూప్గక్ష గుహ లో బారహమణ సగవమి ని దర్ిశంచాడు గణప్తి
ఆయ్నక్ు సగష్గుంగ ప్డి తనక్ు తప్ో సగధన క్ుదరటం లేదని, మారా నిర్ేుశం చేయ్మని ప్గరర్ిుంచాడు. అప్ుటి దాక్గ ఎనోి ఏళళలగగ మౌన వరతం ప్గటిసత ుని రమణ
మహర్ిష ‘’నేను అనే సుురణ ఎక్ుడి నుండి వసోత ందయ విచార్ిసేత మనసు్ దానిలోనే ల్లనం అవుతుంది. అదే తప్సు్ ‘’అని చపిు మౌనానిి విడిచారు 18-11-1906
న. తన మౌనానిి చేదించిన వగడు మహా మహిమానివతుడు అని గరహించాడు బారహమణ సగవమి. తనక్ు తప్ో విధానం తలిపి గురుసగతనానిి ప్ ందారు బారహమణ
మహర్ిష అని గణప్తి సగవమి భావించాడు. ఆయ్నక్ు భగవగన్స ‘’రమణ మహర్ిష ‘’అనే పేరు గణప్తి సగవమి పటాురు. రమణ మహర్ిష ఈయ్నను ‘’నాయ్నా ‘’ అని
సంబో ధించారు. శ్రర రమణులక్ు,గణప్తి క్త ప్ురజనులు సగష్గుంగ ప్డా్రు.. తరువగత తాను ‘’మరుదా ణ ప్తి అయిన వృష్గ క్పి యొక్ు ఏడవ అవతారం ‘’అని
నాయ్న ప్రక్టించు క్ొనాిరు.
ఇక్ుడి నుండి నాయ్నక్ు మర్ో జనమ ప్గరరంభ మెైంది. అనేక్ గరంధాలు రచించారు. తప్సు్ తీవరతరం చేశగరు. తీరు య్ాతరల నోి చేశగరు.
ఉప్నాాసగలిచాురు. ప్ండితులిి జయించి విజయ్ ప్తిరక్లను్క్ొనాిరు. భారా విశగలాక్షమమ దీప్ో త్ వగనిక్త ముపైు మంది శిషుాలతో వచిుంది.. శ్రర రమణులు
ఆమె ను చూసి ‘’అమమ వచిుంది ‘’అనాిరు. నాయ్న క్ూడా అప్ుటి నుండి భారాను ‘’అమామ ‘’అని పిలవటం ప్గరరంభించారు. ఆమె క్ూడా భరత ను ‘’నాయ్నా
‘’అని పిలవటం మొదలు పటిుంది. ఆ ర్ోజు నుండి భార్గా భరత లు వగన ప్రసత గశరమం సీవక్ర్ించారు. నాయ్న ఆమె క్ు ‘’తార్గ మంతరం ‘’ఉప్దేశించారు. నాయ్న
‘’చూత గుహ ‘’ లో తప్సు్ చేసత ూ ఇరవెై ర్ోజులోల ‘’ఉమా సహసరం ‘’ర్గయ్టానిక్త ప్ూను క్ొనాిరు. అయిదుగురు ర్గసే వగళల క్ు ఒక్ుక్ుర్ిక్త య్ాభై శోలక్గలు చప్ూ
త
250 శోలక్గలు అవావదానం గగ చప్గురు. దీని వెనక్ రమణ మహర్ిష సూక్షమ రూప్ం లో హృదయ్ం లో క్ూరుుని ర్గయించారని నాయ్న భావం.. ఆ వగక్ ప్రవగహం
రమణుల హృదయ్ం లో ఊర్ి, నాయ్న ముఖతా వెలువడింది. రమణుల ఆదేశం తో క్ొండ శిఖరం ‘’సప్త ఝర్ి ‘’లో ఉండి ‘’దూర దృష్ిు, దూర శరవణం ‘’అనే
సిదు ులను ప్ ందారు. చిరుప్గక్ం క్ొండయ్ా అనే గణ ప్తి ఉప్గసక్ునిక్త హో మ జావలలో ‘’నాయ్న దివగాక్ురతి ‘’క్నిుంచింది. శ్రర రమణులు ‘’షణుమఖుని ‘’అవతారం
గగ నాయ్న లోక్గనిక్త చాటి చప్గురు. క్గశ్ర లోసుక్ేతుడు చపిున’’ సూ
త ల శిరసు్ రమణులే’’అని నాయ్న గుర్ితంచారు.. అప్ుటి నుంచి రమణుల అ నుచరుని గగ
ఉనాిరు. ప్డై వీడు క్ు వెళ్ల ర్ేణుక్గ దరశనం చేసి, దేశ భక్ుత ల ైన య్ువక్ులిి సమీక్ర్ించారు. ఇక్ుడే ‘’క్ప్గలి శగసిత ి ‘’అనే మహా విదావంసుడు నాయ్న
శిషుాడైనాడు. నాయ్న పై ప్ో ల్లసులు నిఘా పంచారు. దేశ దయర హం చేసత ునాిడని ఆర్ోప్ణ.. వగర్ి క్ంట ప్ద క్ుండా తపిుంచు క్ొంటటనాిడు నాయ్న.. శిషుాలు
‘’ఉమా సహసరం ‘’ను ప్ో ల్లసుల క్ంటిక్త క్నప్డక్ుండా క్ుండలిన్న నదీ తీరం లో ఇసుక్లో ప్ూడిు పటాురు.. అను క్ోక్ుండా ఆ ర్గతిర నదిక్త వరద వచిు గరంధం క్ొటటు
క్ు ప్ో యింది. ఆ ప్రదేశగనిి వదిలి వెళళమని నాయ్నక్ు ప్ో ల్లసులు ఆదేశించారు. వేలూరు వెళ్ల భారా ప్రసవించిన ఆడపిలలక్ు ‘’వజేరశగవర్ి అని పేరు పటాుడు.
మళ్ళళ ర్ేణుక్గ క్షేతరం చేర్ి నలభై ర్ోజులు తప్సు్ చేశగడు. దీక్ష చివర్ి ర్ోజున ర్ేణుక్గ దేవి 200 మంది ప్ర్ి చార్ిక్లతో ప్రతాక్షమెై నాయ్న శర్లరం లోక్త శక్తతని
ప్రసర్ింప్ జేసింది. శక్తత ఆయ్ుధం లభించిన అనుభయతి ప్ ందారు నాయ్న. ఋగేవదం లోని ‘’అసత ి మహా విదాా మంతరం ‘’నాయ్న క్ు గోచర్ించింది.. వేలూరు వెళ్ల
‘’ఇందర సభ ‘’పటిు ఆ అసత ి మంతరం వగర్ిక్త బో ధించారు. బ్బరటీష ప్రభుతవం దీనిి ‘’విప్ల వ చరా ‘’గగ భావించి అర్ెస్ట్ు వగరంట్స జార్ల చేసంి ది. రహసా మారా ం లో హంపీ
క్త బయ్లేుర్ి హాసేుట లో ఒక్ మోసగగని వలల ఒక్ ర్ోజు జెైలల ో ఉండాలి్ వచిుంది.. మర్గిడు ప్ో ల్లస్ట్ ఇనె్ెక్ుర్ నాయ్న దివాతవం తలుసు క్ొని విడిచి పటిు మంతర
దీక్ష ప్ ంది శిషుాడైనాడు. నాయ్న ‘’మా ఉలి ‘’అనే చోట తప్సు్ చేసి ఆ గగరమ దేవతను ప్రతాక్షమక్ర్ించుక్ొనాిరు. ఆమె అసత ి సిదు ి క్త ఇంక్గ సమయ్ం ర్గలేదని
వేచి ఉండమని బో ధించింది.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

రమణుల వదు సలవు ప్ ంది దక్షిణ య్ాతరలు చేసత ూ ;;జంబుక్ేశవరం ‘’చేర్ి అక్ుడి ‘’అఖిలాండేశవర్ి ‘’ని క్ొలుసూ
త నషు ప్ో యిన ఉమా సహసగరనిి ప్ూర్లత
చేశగరు. దాదాప్ు ఏడు వందల శోలక్గలు ప్ది ర్ోజులోల ర్గశగరు. మళ్ళళ వేలురుక్ు వచిు క్ొడుక్ు మహాదేవుడిక్త ఒడుగు చేసి, అందర్ితో అరుణా చలం చేర్గరు.. ఆ
తర్గవతా ర్ెండేళల ళ మదారస్ట్ లో ఉనాిరు.. ఉడిపి బలర్గమ క్షేతరం, లో తప్మాచర్ించి పీతాది ప్తి టో సతుర్ింప్ బడి, ఆ సభ లో మతతరయ్ సిదు ాంత సగర్గనిి
‘’తతవ ఘంటా శతక్ం ‘’గగ ఆశువు గగ చప్గురు నాయ్న.. గోక్రణం చేర్ి తాప్ం చేసి అనంత శగసిత ి అనే ప్ండితుణిణ ఓడించి, ’’ఇందర మత ప్గరశసత యం ‘’సగుపించాడు.
అక్ుడి ప్ండితులక్ు ప్ర్గశర సంహిత లో క్లిా న సందేహాలను తీర్ిు ‘’లఘు సంహిత ‘’రచించాడు. గోక్రణ ప్గరంతం లో ఉని వేద శగఖను ప్దిహేను ర్ోజులోల క్నత సత ం
చేశగరు. ఉమా మహేశవర ప్రవతం పై నాయ్నా, అమామ తప్సు్ చేసత ుండగగ వగర్ిని సేవించిన గణేశ శరమ తర్గవతా ‘’దేవర్గతుడు ‘’గగ ప్రసిదు ి ప్ ందాడు. నాయ్న
వదు ఆయ్న అనేక్ దివగానుభయతులను ప్ ందాడు. ప్ౌర్గణిక్ క్ధలను బటిు వేదార్గులను, వేదార్గులను బటిు ప్ుర్గణ క్ధలను సమనవ యించే ప్నిక్త ప్ూను
క్ొనాిరు.

1912 లో సవగగరమం క్లువ ర్గయి చేర్ి తండిర
అవసగన క్గలం లో దగా రుండి అంతాక్తరయ్లు చేసి, అరుణాచలం
చేర్ి రమణ దరశనం చేసి గోక్రణ ములో ‘’నాని బేలా ఆశరమం ‘’లో
జర్ిగిన ‘’జయాతిష్ోు మం ‘’క్ు బృహసుతి గగ ఉండి య్జి క్రమలను
మంతారర్గులను సంసుృతం లో సుబో ధక్ం గగ వివ ర్ించారు.
క్నిడం లో అనరా ళం గగ ఉప్నా సించి అందర్లి ఆశురా
ప్రవశులను

చేశగరు

నాయ్న..

తర్గవతా

సిక్ందర్గబాద్

వచిుజంత నగర వగసులు చాలా మందిక్త మంతర దీక్షనిచాురు.
అక్ుడిక్త దగా ర్ల ో ఉని ‘’క్ర్ేులి ‘’లో నాలుగు నెలలు తప్ో దీక్ష లో
ఉనాిరు. అమమ తో ఉతత ర దేశ య్ాతరలు చేసి, ఆమె భువనేశవరం
లో ప్గక్ మహిమ, అక్షయ్ సిదు ి ప్ ందింది.. మండసగ చేర్ి తలిల
తదిునం పటిు, ర్గజా వగర్ి క్ోర్ెు పై ఇదు రు అక్ుడే చాలా క్గలం ఉండి
ప్ో య్ారు. అక్ుడి క్ొండపై ఉని శివ లింగగనిక్త ‘’దాహార
గోక్ర్ేిశవరుడు ‘’అని నాయ్న పేరు పటాురు.. తనలో ప్రశు
ర్గముని తేజం ప్రవేశించి నటట
ల గుర్ితంచారు.
1917 లో అరుణా చలం చేర్ి విరూప్గక్ష గుహలో
రమణుల అనుమతి టో ఉండ టానిక్త అనుమతి ప్ ంది గుహక్ు
వసేత క్గప్లా వగడు తాళం చవి ఇవవక్ ప్ో తే క్ోరధాగిి ప్రజవలింప్
జేష్గరు. తర్గవతా ప్శగుతాతప్ప్డి ‘’ఇందర సుతతి ‘’చేసేత విప్ర్లతం గగ వరషం ప్ది దేవగలయ్ రధం పై పిడుగు ప్ది గండం తపిుంది.. రమణులు నాయ్న టో ఇంక్గ
క్ోప్ం ఎవర్ి మీద చూప్ిని శప్థం చేయించి, సవహసగతలతో పరుగు అనిం టిని పించారు నాయ్నక్ు.. రమణుల తో ప్గటట సుందాశరమం లో ఉంటూ ‘’దశ మహా
విదాా సగరం ‘’ను 475 సూతారలను మయడు ర్ోజులోల ర్గశగరు. ’’రమణ గలత ‘’ను ర్గసి, ప్ది వీడు వెళ్ల నలభై ర్ోజులు తప్ం చేశగరు.. శ్రర రమణుల తముమడిక్త, తలిల క్త
సనాాస దీక్ష నిచిు మళ్ళళ సవగగరమం క్లువ ర్గయి వెళల ారు. క్ొడుక్ు మహాదేవుడి వివగహం చేసి సిక్ందర్గబాద్ చేర్ి 1919 డిసంబర్ దాక్గ ఉండి సవర్గజా ఉదామ
సంనాహాని చూసి సంబర ప్డా్రు. గగంధీ ని ‘’మెైతేరయ్ రుష్ి ‘’గగ నాయ్న గుర్ితంచారు.. అమమ తో మదారస్ట్ వెళ్ల ‘’ర్గజ యోగగ సగరం ‘’ర్గశగరు.
1922 లో అరుణా చలం చేర్ి ‘’ఉమా సహసరం ‘’సంసుర్ించి, ’’ఇందారణీ సప్త శతి ‘’రచన మొదల టాురు. వెనెిముక్ లో విప్ర్లత మెైన నొపిు శిర్ో
వేదన తో బాధ ప్డా్రు. రమణ మహర్ిషక్త చీటీ దావర్గ తలియ్ జేసినా సమాధానం ర్గలేదు. అరు ర్గతిర గుహలో నాయ్న శిరసు్ నుంచి ‘’తప్ ‘’అనే ధవని తో పదు
శబు ం గుహ బయ్టి వగర్ిక్త క్ూడా విని పించింది. చందర క్గంతి వంటి జయాతి గుహ పైక్ప్ుు ను తాక్తంది. నాయ్న శర్లరం నుండి దతత మెైన ప్ గలు బయ్టిక్త
వచాుయి. శ్రరష క్ప్గల భేదనం జర్ిగి అమురతప్గరపిత లభించింది. బాధ అంతా మాయ్ మెైంది. రమణులు వచిు తనతో తీసుక్ొని వెళ్ల ప్గలు తాగించారు. నాయ్న
నెటు ి మీద అరచయిా వెడలుున వెంటటరక్లు ఊది ప్ో య్ాయి. రమణ మహర్ిష నాయ్న క్ు సప్రాలు చేయించారు. ఇందారణీ సప్త శతి ప్ూర్లత చేసి ప్ది వీడు వెళ్ల
అక్ుడ దానిి ప్తించారు. ర్ేణుక్గ దేవి ప్రతాక్షమెై ఆశ్రర్గవ దించింది
నాయ్న –సీత ల
ి సగవతంతారయనిక్త, ప్ంచముల దీన సిత తి తొలగించటానిక్త, వేదార్గుల సందేహాలు తీరుటానిక్త, వరణ భేదాలు తొలగి ప్ో వటానిక్త
ఇందారణి ని ప్గరర్ిుంచారు. దేశ వెైభవం క్ోసం ఆయ్న చేసిన శోలక్గలు చిర సగతయి గగ నిలిచి ప్ో య్ాయి. 1922 లో రమణుల తలిల అలఘమమ మరణిసేత. సమాధి
క్టిుంచి దానిపై రమణులు సగతపించిన శివ లింగగనిక్త ‘’మాతుర భయతేశవర లింగం ‘’అని నాయ్న పేరు పటాురు. 1923 లో ‘’ఉమా సహసరం ‘’ను శ్రర రమణులక్ు
సమర్ిుంచారు. అద 1942 లో అచుయింది.
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కవంగీస్ కు వీడయ కలు
1923లో క్గక్తనాడ క్గంగెరస్ట్ సభలోల ప్ురుషులతో ప్గటట సీత ి లక్ు ఉప్నయ్న, హో మ, శగరదు క్రమలోల సమాన హక్ుు ఉందని వేద శగసత ి ప్రమాణం గగ నిరూపించారు
గణప్తి ముని. ఆలమయరు సబలో అసుృశాతా నివగరణ గుర్ించి మాటాలడి మహా మహా ప్ండితుల నోళళళ మయయించారు. దారవిడ ర్గష్ీుయ్
ర
క్గంగెరస్ట్
అధాక్షహో దాలో బలాాం క్గంగెరస్ట్ సభలో ఆ మరుసటి ఏడు ప్గలొాని అసుృశాత జాతిక్త అవమానం అని ప్రసంగించారు. గగంధీ గగరు హిందీ ని ర్గషు ర భాష గగ
సమర్ిునుగగ, నాయ్న’’ సంసుృతానిి జాతీయ్ భాషగగ’’ చేయ్ాలని వగదించటానిక్త సిదు ప్డగగ, గగంధీ నాయ్నక్ు అవక్గశం ఇవవ లేదు. విసుగ చిు ర్గజక్ీయ్ాల
నుండి వెైదొ లగగరు. అయినా దేశ భక్ీత ని ప్రబో ధించే ‘’ర్గషు ర నిబంధన ‘’గరంధం ర్గశగరు ‘’.సంసుృతం ప్రప్ంచ భాష’’ క్గవగలని ‘’లాలి భాశోప్దేశః ‘’ప్ుసత క్ం ర్గశగరు.
సంసుృతం అంటే నాయ్నక్ు అంత అభిమానం. దాని ప్గరం ముటిున భాష్గ క్ోవిదుడు. అతి మయతర వగాధి వచిునా గరంధ రచన మాన లేదు. అనేక్ సూతర,
ప్గరమాణిక్ గరంధాలు ర్గసూ
త నే ఉనాిరు.
ముని అని ప్ించుకొనా విధననం
1925 లో బందరు ‘’సనాతన ధరమ సభ ‘’లో సగంఘిక్ సంసురణల గుర్ించి మాటాలడారు. మంగళ గిర్ి నృసింహ క్షేతారనిి ఇందర క్షేతరం గగ గుర్ితంచారు
నాయ్న. 1926 లో తిరువనాిమల ై చేర్ి ‘’ప్ూరణ’’అనే సంసుృత నవల ర్గశగరు. నాయ్న రచనలు75 పైనే ఉనాియి. అందులో ఇరవెైఒక్ు సోత తారలు, ఇరవెైనాలుా
సూతర గరంధాలు, మయడు తతవ గరంధాలు, ఏడు వగాఖాానాలు, మయడు ఆయ్ుర్ేవద గరంధాలు, మయడు జయాతిష గరంధాలు, ఒక్ చార్ితిరక్ం మిగిలినవి ప్రక్రణాలు.
18-7-1926 నఅమమ మరణించింది.

మరుసటి ఏడు సిక్ందర్గబాద్ వచిు శ్రర రమణుల సందేశగనిి విని పించి
వేల మందిక్త మంతర దీక్షనిచాురు. 4-2-1927 ణ జర్ిగిన శ్రర క్ృషణ దేవ ర్గయ్ాంధర
భాష్గ నిలయ్ం రజతోత్వగలక్ు అధాక్షత వహించారు. హెైదర్గబాద్ లోని ‘’ఆది
హిందూ సంఘం ‘’నాయ్నను ప్లల క్ీలో ఊర్ేగించి ‘’ముని ‘’బ్బరుదు ను ప్రదానం
చేశగరు. డిసంబర్ లో మచిల్ల ప్టిం లో జర్ిగిన మదన మోహన మాలవగా
అధాక్షసగునం లో ఉని సభలో అసుృశాతా నివగరణ గుర్ించి మాటాలడి ఆయ్న
ఆదర్గనిక్త ప్గతురలయ్ారు. క్గని చాందసుల నిరసన క్ు గుర్ి అయ్ారు.
చండాలురక్ు దేవగలయ్ ప్రవేశం క్లిా ంచాలని మలాలది వగర్ితో వగదించారు.
అరవింద్ుల ద్రశనం
అరవింద మహర్ిష నుండి ఆహావనం అందుక్ొని శ్రర రమణుల అనుమతి
ప్ ంది అరవిందాశరమం చేర్గరు. అరవిందులు తమక్ు ప్ూరవజనమ లో తప్సు్ లో
సఖులని, తనక్ంటే అరవిందులు పదు వగరు, గ ప్ు వగరని చప్గురు. అరవింద
జయ్ంతిక్త అరవిందాశరమం లో ఉనాిరు. ర్ెండు నిముష్గలు ఇదు రు ఋషులు
ఒక్ర్ి నొక్రు తేర్ి ప్గర చూసు క్ొనాిరు. ఒక్ర్ి మహిమను ఇంక్ోరు గరహించారు.
అరవింద మాత నాయ్న తోధాానం చేశగరు. నాయ్న ‘’జనని ‘’గరంధానిక్త పీఠక్
ి ,
108 సూతారల తతావను శగసనం ర్గశగరు.. తిరువనాిమల ై వచిు ;;ఇందర సోత తరం
‘’ర్గశగరు.
ననయన మహిమలు
గోక్రణం చేర్ి ‘’క్గలువే ‘’ఆశరమం లో తప్సు్ చేశగరు. అహలాా అనే సీత క్
ి త గరహపీడను, ఆమె భరతక్ు టైఫగయిడ్ జవర్గనిి మంతర శక్తత
తో వదిలించారు.. ఒక్ సగర్ి శిషుాలతో ఆశరమం లో ఉండగగ ప్రక్ునుని గడి్ వగము లు అంటటక్ొని మండుతుంటే ‘’ప్గర్గశర అగిి మంతరం ‘’ప్రయోగించి అగిి
జావలలను,గడి్ వగములిి దూరం గ చిమిమ వేసి ప్రమాదం నుండి క్గప్గడారు. ఇంక్ోసగర్ి క్ొడుక్ు మహాదేవుడి తో క్గరు లో ప్రయ్ాణిసత ుంటే క్గరు ప్రమాదం
జర్ిగి క్ొడుక్ు మోచేతి ఎముక్ విర్ిగింది. నాయ్న క్గరు లోనే ‘’ఋగేవదం లోని ఆసిు సంధాన మంతరం ‘’ప్ఠించి మోచేతిని అతి క్తంచారు. 1929-31 మదా శ్రర్ిష
ఆనందాశరమం లో ఉండి వందలాది జనానిక్త మంతర దీక్ష నిచిు రమణ మహర్ిష సందేశగనిి బో ధ ప్రచారు. ’ప్ూరవం జర్ిగిన క్ప్గల భేదన సిదు ి తో తనలో ఏదయ
దివా శర్లరం ప్ుటిు ఇతరులను ఆవహిసత ునిటట
ల తోచింది. ర్గమ చందర భటటు అనే నిరక్షర క్ుక్షిని ఆ దివా శర్లరం ఆవహించి అతనిి సంసుృత ప్ండితుడిని చేసింది.
రమణ మహర్ిషక్త అనేక్ జాబులు ర్గశగరు. అందులో తన శక్తత సగునాలు మయడు అని పేర్ ునాిరు. మొదటిది రమణ మహర్ిష, ర్ెండు భగవగన్స ఇందురడు, మయడు
భారత మాత. ఇందురనిి ఉప్గశించి భారత మాత క్ు ప్టిున దురా తి ని తొలగించటమే తన ధేాయ్ం అనాిరు నాయ్న. నాయ్న మాతృభక్తత ఎంత ఉతు్ాషుమెైనదయ
మనక్ు దీని వలల తలుసోత ంది. ’’ఉనిది నలుబది ‘’,ప్రచండ చండమ శతి ‘’,ఈశ ఉప్నిశగతు
త క్ు భాషాం ర్గశగరు 1933 లో ఋగేవదం ఆధారం గగ ‘’భారత చర్ితర ప్ర్లక్ష
‘’అనే ఉదా ంర ధానిి నాయ్న ర్గశగరు, వేద, ప్ుర్గణాలను సమనవయ్ము చేసత ూ ర్గసిన, అరుదైన, అదుాత మెైన గరంధం ఇది. నాయ్న నిశిత దృష్ిుక్త సమనవయ్
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దృష్ిుక్త నిలువెతత ు దరుణం. దీనిి చదివే అరుదై న అవక్గశం,ప్ ందిన అదృషు వంతునిి నేను. 1934 లో ఆందర విశవ విదాాలయ్ం లో చేసిన ఉప్నాాసగలక్ు
వెైస్ట్ చాన్లర్ సర్ేవప్లిల ర్గదా క్ృషణ ప్ండితుడు ముగుుడై నాయ్నక్ు ఆచారా ప్దవి లో నియోగిసత గమని క్ోర్గరు. తాను తప్సు్ను విడిచి ఉండలేనని మర్గాదగగ
తిరసుర్ించారు.

చివరి రోజులు
ఖరా ప్ూర్ IIT. లోని నేమాని సూరా నార్గయ్ణ గగరు
నాయ్నను క్లక్తాతక్ు ఆహావనించారు అక్ుడ గుంటూరు
లక్షమమ క్గంతం గగర్ింటోల ఉనాిరు. తాను ప్దేళళ క్తరతం క్లలో
చూసిన

సిదు

ప్ురుషుడే

గుర్ితంచారుఆయ్న..

నాయ్న

అని

ఆయ్న

క్లక్తాత లో అవతార విశేష్గలు,

రమణుల సందేశం, వేదక్గలం వంటి వగటి పై విసత ృతం గగ
ప్రసంగించారు. అక్ుడ గోప్గల సగవమి అనే యోగితో ప్గటట
క్ంచి చందర శేఖర య్తీనుురలను దర్ిశంచారు. సగవమి వగరు
నాయ్న గగర్ిని గౌరవ, ఆద ర్గలతోసతుర్ించారు.
స్ారణ సిదా ి యోగం
మనుమడి బారసగల క్ు క్లువ ర్గయి వసుతంటే
నాయ్న క్ు అనుక్ోక్ుండా దొ ర్ిక్తన ర్గగి నాణం బంగగరు
గగ మార్ింది. మళ్ళళ ఖరా ప్ూర్ వెళ్ల అక్ుడ ఆశరమ సగుప్నక్ు
శంక్ుసగుప్న చేశగరు. ఒక్ ర్ోజు ర్గతిర నాయ్న ‘’సవరణ సిదు ి
యోగం ‘’ప్రదర్ిశంచారు. క్లక్తాత వెళల ారు. అక్ుడ నేమాని
సూరా నార్గయ్ణ నెతితన అడుగునిర ఎతు
త న ఇనుప్ బీగం
(తాళం ) ప్డ బో తుంటే దానిి ప్టట్ట క్ొని మయడు
నిముష్గలునాిరు. అది అయ్సగుంతం లా ఇనుప్ వసుతవులిి ఆక్ర్ిషంచింది. అంటే నాయ్న శర్లరం లో శిరసు్ నుండి అవిచిునిం గగ విదుాతు
త ప్రవహిసత ో ందని
అరుమెైంది. విశశమీమాంశ క్ు తాతురాం, ఆతమక్ధ, ప్ూరవ క్ధ తలుగు లో ర్గయ్టం ప్గరరంభించారు. క్రమలోల ప్రయోగించే మంతారలక్ు ఆధాాతిమక్ వగాక్షాానం
ర్గశగరు. 25-4-1936 మళ్ళళ ఖరా ప్ూర్ చేర్గరు. వేల సంఖాలో భక్ుతలేరుడా్రు.. నాయ్న ఎనోి అతీందిరయ్ శక్ుతలిి ప్రదర్ిశంచారు ‘’అబ్బసీనియ్ా చక్ర వర్ిత ర్గజా
భరషు ుడు అవుతాడు ‘’అని ముందే నాయ్న చప్గురు. నాయ్న ఆర్ోగాం బాగగ క్షమణించింది.
ననయన అననయాస్ మరణం
తాన మరణించే సమయ్ానిి నాలుగు ర్ోజుల ముందే అందర్ిక్త తలియ్ జేశగరు. 25-7-1936 నాడు దాతుర నామ సంవత్రం శగరవణ శుదు సప్త మి
శని వగరం మధాాహిం శిషుాలతో హో మం చేయించి అనాయ్ాసం గగ మరణించారు. భారతీయ్ వేద, శగసత ,ి ప్ుర్గణ, ఇతి హాసగలను నాయ్న లాగగ
సమనవయ్ము చేసిన వగరు లేరు, లేరు, లేరు. నాయ్నజీవిత చర్ితర ను గుంటూరు లక్షమమ క్గంతం గగరు ప్ుసత క్ం గగ ర్గశగరు. నాయ్న ‘’అయిదునిర అడుగుల
ఎతు
త , బక్ు ప్లుచని బంగగరు రంగు శర్లరం, విశగల ఫగలభాగం, బటు తల, ప్ూరణ విక్గసం సుుర్ించే శిరసు్, విజాఞన ప్ూరణ నేతారలు, గంభీరమెైన క్ను బొ మమలు,
సనిని మీసగలు, ప్లుచని గడ్ ం, ఘంటానాదం వంటి క్నత ధవని, అధిక్గరయ్ుత మెన
ై వగణి, చిరు నవువలు చిందించే పదవులు, వగత్లా, అనుక్ంప్ లను
ప్ుటిుంచే పితురభావం, క్ురతయ్ుగప్ు రుష్ి ఆక్ృతి, ’’ తో ఉండే వగరని లక్షమమ క్గంతం గగరు ర్గశగరు. శ్రర ర్గమ క్ృషణ ప్రమ హంస క్ు వివేక్గనంద సగవమి ఎలాగో శ్రర
రమణ మహర్ిషక్త నాయ్న లాంటి వగరు
నాయ్నాను ప్రశంసిసత ూ నవదీవప్ ప్ండితులిచిున ప్రశంసగ శోలక్ం –
‘’ప్గరచేనెైసహ్
తత క్విక్ుల వర్ెహ్
ై క్గళ్దాసగది భిర్గా—లబాు క్ీర్త ి ర్గావదనుగగతా శవ
ై భయయ్ా దిదాన్నం
సదిార్గుతోత య్ ఇహ, రుచిరః క్గవా క్నోత ప్ హారః –తవ శ్రరమానిహ భువి భావగనుజీ ేలసగు్ాపి భయయ్ాత్ ‘’
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భయలా భాయిదేశగయ్

సగవతంతోరదామ ఖెైదీల అండ మహానాాయ్వగది -భయలా భాయిదేశగయ్

భయలా భాయి జీవంజీభాయి దేశగయ్ 13-10-1877 న గుజర్గత్ లోని సూరత్ జిలాల చార్ితారతమక్ బార్ో్లిక్త
దగా రుని బలూ్రులో

అనవిల్ బారహమణ నాాయ్వగద క్ుటటంబ లో ప్ుటాుడు. తండిర ప్రభుతవ పీల డర్.

సవగగరమ౦ లో చదువు ముగించి బొ ంబాయి ఎలిఫిన్స సు న్స క్గలేజిలో చేర్ి ప్రధమ శేరణిలో ప్టాు ప్ ంది, ఎం ఏ
ప్గస,ై అహమదాబాద్ క్గలేజిలో హిసుర్ల ప్ ర ఫసర్ అయ్ాాడు. ర్ెండేళళళ ప్ని చేసి, ఎల్.ఎల్. బ్బ.చేసి, బాంబే
హెైక్ోర్ు లో నాాయ్వగదిగగ చేర్గడు. అక్ుడ అందరూ బార్ిసుర్ల ే.సవదేశ్ర నాాయ్వగదిగగనే ఉంటూ భయలాభాయ్,
వగదనా సగమరుయం తో తవరలోనే అదివతీయ్ నాాయ్వగది యి,ై ప్రభుతవం దృష్ిులోప్డి, 1923 లో వెైసగరయ్
క్గరావరా

ప్దవి

ని

సీవక్ర్ించమని

క్ోర్ినా

నిర్గక్ర్ించి,

అనేక్సగరుల,

హెై

క్ోర్ు

నాాయ్మయర్ిత

ప్దవిక్తఆహావని౦చినా తిరసుర్ించి, 1926 లో తాతాులిక్ంగగ అడొ వక్ేట్స జనరల్ ప్దవి మాతరం సీవక్ర్ించాడు.
మితవగదిగగ ర్గజక్ీయ్ం లోక్త ప్రవేశించి,అనిబ్బసంట్స హో ం రూల్ ఉదామం లో భయలాభాయ్ ప్ని చేసి
విసత ృత ప్రచారం తచాుడు. అప్ుుడే గగంధీజీ వలల భభాయ్ ప్టేల్ లతో ప్ర్ిచయ్ం క్లిగింది. 1928 బార్ో్ల్ల
సతాాగరహం

చర్ితారతమక్మెై

సమ
ై న్స

క్మీషన్స

బహిషురణ

లో

దేశం

ఊగిప్ో యింది.

ప్రజలు

అనేక్

క్సు నష్గులు ఎదుర్ ుంటూ అతాంత ధైరా సగహసగలతో “సైమన్స గోబాక్ “నినాదాలతో దేశగనిి అటటుడిక్త౦చారు. అప్ుుడే బార్ోుల్లలో ర్ల సటిల్ మెంట్స విషయ్ంలో
ప్నుిల నిర్గక్రణ ఉదామం ఉవెవతు
త న జర్ిగింది. ప్రభుతవం అతాంత నిరంక్ుశంగగ వావహర్ించింది. 1930 లో గగంధీ –ఇర్ివన్స ఒడంబడిక్ జర్ిగి, లండన్స లో
ర్ెండవ ర్ౌండ్ టేబుల్ సభక్ు గగంధీక్త ఆహావనం వచిుంది. గగంధీ నిర్గక్ర్ించాడు. బార్ో్ల్ల ప్నుిల విషయ్ం లో ఒక్ ప్రతేాక్క్ోరుు పటిు విచార్ిసత గమని ప్రభుతవం
తలియ్జేయ్గగ గగంధీ లండన్స వెళళటానిక్త ఒప్ుుక్ునాిడు. 1931 లో బార్ో్ల్ల విచారణ సంఘం ఏరుడింది.

1928 లో ప్రభుతవం ఏర్గుటట చేసిన బయ
ర ం ఫీల్్ క్మిటీ ముందు ర్ెైతులప్క్షాన భయలాభాయ్ వగదింఛి,
1931 బార్ో్ల్ల విచారణ సంఘం ఎదుట క్ూడా వగదించాడు 1932 సతాాగరహ ఉదామం లో గగంధీతో
ప్గటట ప్గలొానాిడు. ఈ మహో దామానిక్త ముఖాక్గరణం లార్్ విలిల ంగున్స వెైఖర్ే. గగంధీ లండన్స నుంచి
ర్గగగనే నెహు ూను అలహాబాద్ లో ఖాన్స అబుుల్ గఫగర్ ఖాన్స ను పష్గవర్ లోనూ దేశవగాప్త ంగగ వేలాది
సతాాగరహులను అర్ెస్ట్ు చేసి౦ది ప్రభుతవం. క్లక్తాతలో ఆర్ి్నెన్స్ పటాురు. దేశమంతా నానా భీభత్ంగగ
ఉనిది. గగంధీ వెైశగరయిక్త ఒక్ టలిగగరం ప్ంపిసత ూ ఆయ్నతో మాటాలడాలని ఉందని తలిప్గడు. ర్ౌండ్
టేబుల్ క్గనుర్ెన్స్ విషయ్ాలుతప్ు, ఇంక్ేమీ మాటాలడటానిక్త వీలేల దని జవగబు ర్గగగ, గతాంతరం లేక్
క్గంగెరస్ట్ సగవతంతరయ ప్ో ర్గటానిక్త దిగగలి్ వచిుంది.
ఉదామం జయ్ప్రదంగగ సగగుతుంటే వెైసగరయ్ ఆరు వగర్గలలో అణచి వేసత గనని ప్రగలాాలు ప్లుక్గగ,,
ఉదామం ఉవెవతు
త న ర్ెండేళళళ నడిచింది. 1921 ఉదామం లో 30వేల మంది 1930ఉదామం లో
60వేలమంది, 1932లో లక్ష ఇరవెై వేలమంది ప్రజలు సవచుందంగగ జెైలుక్ు వెళాళరు, 1932 లో సతాాగరహ ఉదామంలో భయలాభాయ్ ప్గలొాని ఒక్ ఏడాదిజెైలు
శిక్ష అనుభవించి, 10వేల రూప్గయ్ల జర్ిమానా క్ూడా చలిల ంచాడు. విడుదల ై 1933 లో జెన్నవగలో జర్ిగిన అంతర్గీతీయ్ సభలో క్గంగెరస్ట్ ప్రతినిధిగగ
హాజరయ్ాాడు.
వూాహం మార్ిు క్గంగెరస్ట్ శగసనసభ ఆక్రమణక్ు దిగింది. శగసనసభా బహిషురణ క్ు వతాతసు ప్లిక్తన ప్గర్లు ఇప్ుుడు ఈ నిరణయ్ం తీసుక్ోవటానిక్త
ముఖాక్గరక్ుడు భయలాభాయ్. గుజర్గత్ నుంచి క్ేందర శగసన సభ సభుాడుగగ భాయ్ ఎనిిక్య్ాాడు. క్గంగెరస్ట్ ప్క్ష నాయ్క్ుడయ్ాాడు. శ్రర ఎస్ట్ సతామయర్ిత
ఉప్నాయ్క్ుడు. ప్ండిత మోతీలాల్ నెహు ూ చనిప్ో య్ాక్ అంతటి ప్రతిభాశగలి శగసన సభలో క్రువయ్ాారు. ఆక్ొరత తీరుటానిక్త భయలాభాయ్ ని ప్గర్లు ఎంపిక్
చేసింది. అప్ుటిక్త ఈయ్నక్ు అందులో అనుభవం లేదు..సవయ్ం క్ృష్ితో అనుభవం సగధించి 1936 లో ప్రభుతవ విధానాలక్ు అసమమతి తలుప్ుతూ అసంబీల
నుంచి ప్గర్లు సభుాలతో మొదటి సగర్ిగగ వగక్ౌట్స చేసి భయలాభాయ్ చర్ితరసృసిుంచాడు.
క్ేందర అసంబీల లో భయలాభాయ్ మాటాలడిన విషయ్ాలు ఒక్ తీవరవగది మాటాలడినంత ప్రుషంగగ ఉండేవి. ఇండయ బ్బరటిష్ వగాప్గర వొడంబడిక్, జాయ్ంట్స ప్గరల మెంటర్ి
క్మిటీ నివేదిక్ క్తమి
ర నల్ లా సవరణ బ్బలుల, ఆర్లమ ర్ిక్ూ
ర ట్స మెంట్స బ్బలుల, ఆర్ిుక్బ్బలుల మొదల ైన విషయ్ాలలో భాయ్ చేసిన ఉప్నాాసగలు చాలా విలువెైనవి. బ్బరటిష్
ప్గలక్ులుయ్ుదు సమయ్ం లో భారత దేశం లో ప్రజా ప్రభుతవమే నిరవహిసత ో ందని ఆర్గాటంగగ ప్రచారం చేసుక్ొంటటంటే, ఇండియ్ాక్ు సగవతంతరం ఇవవటానిక్త

సరసభారతి ఉయ్యారు
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హిందూ ముసిల ం సఖాత లేదని అసతా ప్రచార సమయ్ం లో, భారత శగసన సభలో భయలాభాయ్ నాయ్క్తవం లో అసంబీల సభుాల ైన క్గంగెరస్ట్ వగరు, ముసిల ం
ల్లగు సభుాలు క్ూడా ఏక్మెై, ప్రభుతవం ప్రవేశపటిున ఫైనాన్స్ బ్బలుల ను అనేక్ సగరుల ఓడించారు. శగసన సభుాల ఐక్ాత చూసి తలల ప్రభుతవం తలల బో యింది.
హిదూ ముసిల ం ఐక్ాత ఏరుడు తుందేమోనని క్ంగగరు ప్డింది క్ూడా. ఫైనాన్స్ బ్బలులను ఓడించి భారత్ లో ప్రజా సగవమిక్ ప్రభుతవం లేదని ప్రప్ంచానిక్త
నిరుందవంగగ తలియ్ జేశగరు భయలాభాయి నాయ్క్తవంలోని సభుాలు. ప్రభుతవం చపేుదాంటోల సతాం లేదని నిరూపించారు. సభలో ఓడిన బ్బలులను వెైసగరయి
వీటో అధిక్గరం ప్రయోగించి బలవంతంగగ రుదేు దురుదేుశగనిి లోక్గనిక్త చాటగలిగగరు. 1935 నుంచి 45 వరక్ు ఉని దశక్ం లో దేశం ర్గజక్ీయ్ంగగ అటటుడిక్త
ప్ో తుని తరుణం లో, సంటరల్ అసంబీల లో ప్రతిప్క్ష నాయ్క్ుడుగగ భయలాభాయి ఉంటూ, యినలేని క్ీర్త ి నార్ిీంచాడు దేశ విదేశగలలో.
1939సపు ంబర్ లో ప్గరరంభమెైన ర్ెండవప్రప్ంచ య్ుదు ం లో భాగసగవమిగగ ఇండియ్ాను చేయ్ాలని ప్రభుతవం క్ోరగగ భారతీయ్ులు అంగలక్ర్ించక్ అసమమతి
తలిప్గరు. బ్బరటిష్ వగర్ి సవంతయ్ుదాులలో ఇండియ్ా 1927 నుంచీ ప్గలోానిదన్న, క్గంగెరస్ట్ గురుత చేసత ూనే ఉంది. య్ుదు ం ప్గరరంభం క్గగగనే గగంధీ, క్గంగెరస్ట్
ప్రభుతావనిి య్ుదు ం ఉదేుశాం ఏమిటి అని నిలదీశగరు. దానిక్త ఫగసిస్ట్ు ప్రభుతావనిి రూప్ుమాపి, ప్రజాసగవమా సూతారలను క్గప్గడటమే అని ప్రభుతవం
సమాధానం చపిుంది. “మీతో క్లిసి సమానంగగ య్ుదు ం చేసి శతుర సంహారం చేయ్టానిక్త మాక్ుక్ూడా మీతో ప్గటట సమాన ప్రతిప్తిత ఇవవండి “అని ప్రభుతావనిి
క్గంగెరస్ట్ క్ోర్ింది. క్గన్న క్ుటిల తలల ప్రభుతవం ప్రజలక్ు చప్ుక్ుండా, ఇండియ్ాను య్ుదు ంలోక్త దించి, ఇండియ్ా అంగలక్ర్ించే య్ుదు ం చేసత ో ందని ప్రభుతవం ప్రచారం
చేసింది. ఈ అసతా ప్రచార్గనిి తిరపిుక్ొటు టానిక్ే క్గంగెరస్ట్ వాష్ిు శగసనోలలంఘన ఉదామం ప్గరరంభించింది.

అప్ుటిక్ే అధిక్గరం లో ఉని ఆరు ర్గష్గురల క్గంగెరస్ట్ మంతిర వర్గాలు,
ఇండియ్ా య్ుదు ం లో ప్గలొానటానిక్త అసమమతిగగ మంతిరప్దవులను
తాజించి వాష్ిు సతాాగరహం లో ప్గలొానాిరు. 1940 డిసంబర్ 1 న
భయలాభాయ్
డిటినుాగగ

ని

అర్ెస్ట్ు

చేసి,

ఎరవగడ

సంటరల్

జెైలులో

తీసుక్ు వెళ్ళంది. జెైలులో ఆయ్న జబుి ప్డా్డు. 1941

సపు ంబర్ 17న విడుదల చేసింది.
భయలాభాయ్ క్గంగెరస్ట్ క్గరావరా సభుాడుగగ, బొ ంబాయి ర్గషు క్గంగెరస్ట్
క్మిటీ అధాక్షుడుగగ ఉండేవగడు. 1942 లో క్గరావరా సభాతావనిక్త
ర్గజీనామా

చేశగడు.

1942

ఏపిరల్

లో

క్తరప్్

ర్గయ్బారం

విఫలమయ్ాాక్,ఆగస్ట్ు 7న బొ ంబాయి క్గంగెరస్ట్ సమావేశం లో “బ్బరటిష్
ప్రభుతవం భారత దేశం నుంచి ప్ూర్ితగగ వెైదొ లగగలి “అనే తీర్గమనం
చేయ్టానిక్త సమావేశమెైంది. ఆగస్ట్ు 8న జాతీయ్ నాయ్క్ులను అర్ెస్ట్ు
చేసి అహమద్ నగర్ క్ోటలో బ్బరటిష్ ప్రభుతవం బంధించింది. దేశంలో
ఉవెవతు
త న

విప్ల వం

చలర్ేగింది.

అణచటానిక్త

ప్రభుతవం

అనేక్

ప్రయ్తాిలు చేసి, విఫలమెై మారణ య్ంతారలను క్ూడా ప్రయోగించింది.
మహాతుమని అర్గుంగి క్సూ
త ర్ిబాయ్ మాత, ఆయ్న క్ుడిభుజం మహ దేవ దేశగయ్ మరణించారు. ఈ మరణాలు ప్రజలిి మర్ింత ఉదేరక్ ప్రచాయి. గగంధీ
ఆగగఖాన్స భవనం లో ఉప్వగసం చేస,ి ఆగస్ట్ు ఉదామానిక్త క్గంగెరస్ట్ క్గరణం క్గదన్న ప్రభుతావనినిదే బాధాత అని నిరూపించాడు. అనార్ోగా ర్లతాా ఆతర్గవత గగంధీని
విడుదల చేశగరు.
దేశంలో జరుగుతని ఈ ప్ర్ిణామాలన్ని నిశితంగగ ప్ర్ిశ్రలిసుతనాిడు ఎంతోవాధ చందుతునాిడు భయలాభాయ్. గగంధీ నెహు ు అజాట్స వంటి అగరనాయ్క్ులు
జెైలల ో ఉండటం ఆయ్నుి క్లచి వేసింది. వగర్ి విడుదలక్ు, ప్రతిషు ంభన తొలగటానిక్త మార్గాలు అనేవష్ించాడు.శగసన సభా ప్రతిప్క్ష నాయ్క్ూడుగగ, ముసిల ం ప్క్ష
ఉప్నాయ్క్ుడునవగబ్ జాదా లియ్ాఖత్ ఆల్లఖాన్స తో సంప్రదించి ఇదు రూక్లిసి అనోానాంగగ క్ేందరం లో జాతీయ్ ప్రభుతావనిి తాతాులిక్ంగగ నెైనా ఏర్గుటట చేసేత
సంక్షమభానిి క్ొంత వరక్ు తగిాంచవచుు అని అలోచించి లియ్ాఖత్ నుఒపిుంచి ఒక్ ప్రణాళ్క్ తయ్ారు చేశగడు భయలాభాయ్. ర్ెండవ ప్రప్ంచం మొదల ైన నాటి
నుంచీ జనాబ్ జినాి నాయ్క్తవం లోని ముసిల ం ల్లగు ఈశగనా వగయ్వా ర్గష్గురలతో ముసిల ం మేజార్ిటీర్గష్గురలను ప్గక్తసత గన్స పేరుతొ నిర్ిమంచాలని క్ోర్ింది. జినాి
వగదం ప్రమాదమెైనదని జాతీయ్ ముసిల ం లు వగదించారు. దేశగనిి ర్ెండుముక్ులు చేయ్ాలి్ందే అని ప్టటుబటాుడు జినాి. భారత దేశం అవిభాజాం అనిది
క్గంగెరస్ట్. ప్గక్తసత గన్స వగదానిి ఖండిసత ూ జాతీయ్ ముసిల ం లు భావి భారత ప్రజలంతా సంప్ూరణ సగవతంతరయం తో తులతూగగలని ప్రచారం చేశగరు. ర్గజాప్దు తి
ముఖాంగగ మయడు అంశగలపై ఆధార ప్డి ఉండాలని వగ౦ఛి౦చారు. అ వివర్గలు తర్గవత తలుసుక్ొందాం.
1-సవతంతర ర్గజాాలతో అఖండ భారత్ ఉండాలి. 2-క్ేందర ప్రభుతవమే దేశ రక్షణ విదేశ్ర వావహార్గలూ, నాణాలముదరణ వగెైర్గది అధిక్గర్గలు క్లిగి ఉండాలి 3హిందువులు అధిక్సంఖాాక్ులుగగ ఉని ర్గష్గురలోల ముసిల ం లక్ు సంప్ూరణ మత సేవచు, అందర్ితో సమానావక్గశగలు, గౌరవ ర్గజక్ీయ్ ప్రతి ప్తిత తో ర్గజాప్దు తి
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ఉండాలని, ప్గక్తసత గన్స ఏర్గుటట తమక్తసుం లేదని,ఐక్మతామే బలమని, ఐక్మతాంలేక్ప్ో తే మర్ో “బాలుని ర్గజా “అవుతుందని హెచుర్ించారు. క్నుక్
భయలాభాయ్, ఆల్లఖాన్స క్లిసి క్లి్ ఉండే ప్రణాళ్క్ తయ్ారు చేసి వెైశగరయిక్త అందజేశగరు. ఇందులో ముఖాసూతారలు -1-క్ేందరంలో తాతాులిక్ంగగ హిందూ ముసిల ం
ల ప్రభుతవం ఏరురచి, అలుసంఖాాక్ులక్ు తిన ప్గరతినిధామివవటం. 2.ఈప్రభుతవం ఇండియ్ాచటాునిక్త లోబడి ప్ని చేయ్టం. తర్గవత, క్గంగెరస్ట్ వర్ిుంగ్ క్మిటీ
సభుాలను విడుదల చేయ్టం మెజార్లు సభుాల నిరణ య్ానిి బటిు వెైసగరయి నడుచుక్ోవటం. 1945 జూన్స 10న ప్ంచగనిలో విశగరంతిలో ఉని గగంధీజీ ని ఈ
ఇదు రు క్లిసి ప్రణాళ్క్క్ు ఆయ్న ఆశ్రసు్లు ప్ ందారు.
వెైసగరయి వేవెల్ లండన్స వెళ్ల, అక్ుడి బ్బరటిష్ మంతురలతో సంప్రదించి, తిర్ిగివచిు, 1945 జూన్స 15 వర్ిుంగ్ క్మిటీ సభుాలను విడుదల చేశగడు. ప్రణాళ్క్పై
చర్ిుంచటానిక్త సిమల ాలో క్గంగెరస్ట్ ముసిల ం ల్లగ్ మొదల ైనప్గర్లు ల సభ జర్ిగింది. అనిిప్గర్లుల వగరూ వేవెల్ నే నాయ్క్ుడుగగ అంగలక్ర్ించారు. వేవెల్ జూన్స 29నుంచి
జుల ై 14వరక్ు సమావేశం సగగించి సగగించి చివర్ిక్త సంప్రదింప్ులు భగిమయ్ాాయ్నే ఆశురావగరత ఆశగగ ఎదురు చూసుతని వగర్ిక్త తలియ్ జేసి వెైఫలాానిక్త
క్గరణం తానే అంటూ వేవెల్ ప్రక్టించాడు. సిమల ా సభ విఫలమయ్ాాక్ు భయలాభాయ్ ని జాతీయ్ వగదులు నిందించారు.వర్ిుంగ్ క్మిటీ సభుాలంతా జెైలల ో ఉంట
సవతంతిరంచి ప్రతిప్క్షాలతో ఒడంబడిక్ చేసుక్ోవటం ఏమిటని దూష్ించారు. దేశగయ్ పై చేసిన ఆర్ోప్ణలను ఖండిసత ూ క్గంగెరస్ట్ క్గరా దర్ిశ శ్రరప్క్
ర గశ”నిరింధంలో
ఉని క్మిటీ సభుాలను విడుదల చేయించటానిక్ే భయలాభాయ్ చ రవ తీసుక్ొనాిడు. ఆయ్న చేసింది నూటిక్త నూరుప్గళళళ చటు బదు మే. క్మిటీ సభుాలను
విడుదల చేయ్టానిక్త వెైసగరయి విముఖత చూప్టం వలననే ఈ ఆలోచన చేశగడు భాయ్ లేక్ప్ో త మనవగళళ విడుదలక్ు ఆశలే ఉండేవిక్గవు. విడుదల ైనవగర్ిక్త
జరుగుతుని సగవగతాలు, వగక్ సగవతంతరం, వగరసే సగవతంతరం వచాుయి ఇప్ుుడు ఇవన్ని ఆజంట సగధించిన విజయ్ాలే. సిమల ాసభ వెైఫలాానిక్త వెైసగరయిేక్గరణం.
జినాి వెైఖర్ి మంక్ుప్టటుక్ూడా క్లిశగయి. జినాి ముసలామనులక్ు లు దయర హం చేశగడు,అతనిలో ముసిల ం అంశ,సంసుృతీ లేవు ఇనాిళళళ బయక్ర్ిసత ుని
జినాిను వెైసగరయి నొక్గులి్న చోట నొక్గుడు. “అని డాక్ుర్ సయ్ాద్ య్ారీంగ్ ఒక్ ప్రక్టన చేశగడు. క్నుక్ భయలాభాయ్ తపేుమీలేదు. అతడు ప్రశంస న్నయ్ుడే
“అని ప్రక్టించాడుశ్రరప్క్
ర గశ.
సగవతంతరం క్ోసం క్ృష్ి చేసే య్ువక్ులను చూసేత భయలాభాయ్ క్త ఎంతో సరదా. క్గంగెరస్ట్ వగళళళ జెైళలలో ఉనిప్ుుడు క్మయానిస్ట్ు లు ఉదామ చేయ్టం చూసి
వగర్ిపై సగనుభయతిక్లిగింది భాయ్ క్త. సగమారజావగదుల మధా జర్ిగిన య్ుదు ం ప్రజాయ్ుదు మనాిరని ఆగస్ట్ు విప్ల వగనిి వెనుిప్ో టట ప్ డిచారని క్మీమలపై
ప్రజలక్ు క్ోప్ం. గగంధీ విడుదలయ్ాాక్, క్మయానిస్ట్ు క్గరాదర్ిశ పిసి జయష్ి ఆయ్నతో ఉతత ర ప్రతుాతత ర్గలు జర్ిప్గడు. గగంధీ వగర్ిక్త అయిదు ప్రశిలు వేశగడు –
ప్రజాయ్ుదు ం అని మాటలో ప్రజ అంటే ఎవరు 2-మీ ప్గర్లు ఆడిట్స క్ు ఎవర్ెైనా ఒప్ుుక్ుంటార్గ?3-ర్ెండేళల ళగగ క్గర్ిమక్ులతో సమెమ చేయించి వగర్ి నాయ్క్ుల
అర్ెస్ట్ు క్ు మీరుతోడా్రని అంటారు నిజమేనా ?4-క్గంగెరస్ట్ లో చ రబడటం ఒక్ విధంగగ మీ క్ుటిల న్నతి క్గదా 5-మీప్గర్లు పై ఇతర దేశగల పతత నం ఉందిక్దా ?
తనపై ఆర్ోప్ణలను భయలాభాయి సర్ోజిన్న నాయ్ుడు, ర్గజాజీ వంటి వగర్ి తో క్మిటీ వేసి విచార్ించమని జయష్ి గగంధీని క్ోర్గడు. తాను చప్గులి్ందంతా గగంధీక్త
చప్గునని ర్గజాజీ అనాిడు. అనార్ోగాం వలన భాయ్ వెంటనే చప్ులేక్ప్ో యినా తర్గవత ప్ర్ిశ్రలించి గగంధీక్త తన అభిప్గరయ్ం తలిప్గడు. ర్ెండుప్గర్లులుభాయ్
ని మధావర్ిత గగ ఉండ మనటం మాయ్న నిషుక్షప్గతానిక్త నిదరశనం.
ఆజ్ఞద్ హింద్ ఫౌజ్ విచనరణ
భయలాభాయ్ జీవితం లో మహతత ర ఘటు ం ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ విచారణ. భారత్ నుండి రహసాంగగ జప్గను వెళ్ళన నేతాజీ సుభాశ్ చందర బో స్ట్ నాయ్క్తవం లో
శతురవులక్ు భారత ప్రభుతవ సైనాం సవతంతర జాతీయ్ సైనాం అంటే ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ గగ ఏర్గుడి భారత సగవతంతరయం క్ోసం బ్బరటిష్ వగర్ితో ప్ో ర్గటం
మొదలుపటిుంది. భారత్ నుంచి బ్బరటిష్ వగర్ిని వెడల గోటు టమే వీర్ి ధేాయ్ం. ర్ెండవ ప్రప్ంచయ్ుదు ం ప్ూరత యి జరమన్న ఇటలి ప్ర్గజయ్ం ప్ ందటం, జప్గన్స
మితరమండలిక్త లొంగిప్ో వటం జర్ిగగయి. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ క్ూడా లొంగిప్ో వగలి్ వచిుంది. ఈ సని
ై క్ులలో చాలామందిని బ్బరటిష్ ప్రభుతవం బంధించింది.
క్ొందర్ిని ఢిల్లల లోని ఎరరక్ోటలో బంధించి హింసించింది. భారత ప్రభుతవం ప్రతేాక్ క్ోరుు ఏర్గుటట చేసి ఈ విషయ్ం విచార్ించింది. ముందుగగ విచార్ి౦ప్ బడిన
నాయ్క్ులు క్ెపు న్స ష్గ నవగజ్, ల ఫ్టిునెంట్స సైగల్, ల ఫ్టిునెంట్స ధిలల ాన్స. ఈ విచారణపై ప్రప్ంచం అంతా దృష్ిు క్ేందీరక్ర్ించింది. ఫౌజుతరఫున వగదించటానిక్త భయలా
భాయ్ దేశగయ్, నెహు ు, ఆసఫగల్ల లను క్గంగెరస్ట్ ఏర్గుటట చేసింది. ఎక్ుువ శరమ తీసుక్ొని నేతాజీ విడుదలక్ు క్గరణమెైనవగడు భయలాభాయ్. బో సు సరవ
సైనాాధిప్తిగగ సవతంతర ప్రభుతవం ఏర్గుటట చేస,ి మాతృదేశం క్ోసం ప్గరణాలు అర్ిుంచిన బో సువీరులను భారత ప్రభుతవం ర్గజదయర హులుగగ ప్ర్ిగణించటం ప్రప్ంచ
సవతంతర దేశగలన్ని విని ముక్ుు మీద వేలేసుక్ొనాియి. సవర్గజాం నా జనమ హక్ుు అని చాటేర్ోజులోల, బ్బరటన్స పై య్ుదు ం చేయ్టం నేరంగగ భావించి
విచార్ిసత ునిదుక్ు సభా ప్రప్ంచం నివెవర ప్ో యింది. లాల్ ఖిలాల తీరుుక్ోసం ఉతుం తో ఎదురు చూసింది.
భయలాభాయ్ వగదిసత ూ “ప్రప్రభుతవం పై య్ుదు ప్రక్టన ప్రతి ప్రతంతర జాతి జనమ హక్ుు “అని గటిుగగ గంభీరంగగ ప్రక్టించాడు. తన య్ావత్ శక్తతయ్ుక్ుతలన్ని
ధారప్ో సి వగదించాడు భాయ్. ఆయ్నవగదనను విని మెచిు సంతోష్ించని వగడే లేడు ఆనాడు. 112మంది సగక్షులతో వగజూమలాలు చపిుంచాలనుక్ొని, క్గని
ప్గరసిక్ూాషన్స వగర్ి 28సగక్షుల మాటలూ వినితర్గవత, అందులో ప్సలేదని గరహించి,, క్ేవలం 11మంది సగక్షులతోనే సర్ిప్ుచిు ర్ెండు ర్ోజులు ఫౌజుచరాను
సమర్ిుసత ూ దీరఘ ఉప్నాాసగలు చేశగడు. ఆయ్న సంది౦చిననమౌలిక్ ప్రశిలు –1-ప్ర్గధీన జాతిక్త సగవతంతరం క్ోసం య్ుదు ం చేసే హక్ుు ఉందా లేదా
?ఉనిదనటానిక్త అనేక్ ప్రమాణాలునాియి 2-సువావసు మెైన సవతంతర భారత తాతాులిక్ సైనాానిక్త మలయ్ాలో 2లక్షల 50వేలమంది, తూరుు ఆసియ్ాలో
2లక్షలమంది ప్రజలు భక్ీత విశగవసగలు చాటారు. అక్షర్గజాాల ఆమోదం క్ూడా ప్ ందింది ఈసైనాం. ఇవన్ని య్దారు విషయ్ాలే క్లునలుక్గవు. 3-ఆజాద్ హింద్
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ఫౌజ్ సువావసిుత సైనాం, దానిక్త చటు ముందన్న నేనమీ
ే
శరమప్డి వగది౦చ క్ురలేదు. దసగతవేజులపై దసగతవేజులు ప్గరసిక్ూాషన్స వగర్ే సమర్ిుంఛి రుజువు
చేసినందుక్ు ధనావగదాలు. అయితే ఆ చటు ం లో క్ొరడాలతో క్ొటేు నిబంధనను మాతరమే అడవక్ేట్స జనరల్ అధిక్షేపించారు 4-1911 ఇండియ్న్స ఆర్లమ చటు ం లో
45వ అధిక్రణానిి ఆయ్న మర్ిు ప్ో యినటట
ల నాిడు. అందులో బ్బరటిష్ ఇండియ్న్స చటు ం క్తంద దండనారహం అయిన ఏ సివిల్ నేర్గనిక్ెైనా వగరంట్స ఆఫీసర్ హో దా
క్ంటే తక్ుువ హో దా ఉనివగర్ి ని 30క్ొరడా దబిలు క్ొటాులని ఉంది. య్ుదు క్గలానిక్త మాతరం దానిి తొలగించారు, క్నుక్ సగుటూా ట్స లో లేదని చప్ుటానిక్త
వీలేల దుక్దా. క్ొరడా దబిలను ఆమోదించిన సందర్గాలు డిఫన్స్ ఆఫ్ ఇండియ్ా రూల్్ లో చాలా ఉనాియి. 5-ఫౌజ్ య్ుదు ం ప్రక్టించటానిక్త ర్ెండు
క్గరణాలునాియి. ఒక్టి ఇండియ్ాక్ు సగవతంతరం. ర్ెండు తూరుు ఆసియ్ా ప్రజల ధనమాన ప్గరణ రక్షణ 6-నూతన ప్రభుతావనిక్త జప్గన్స ప్రభుతవం అండమాన్స
నిక్ోబార్ దీవులను ధార్గ దతత ం చేసింది. ఈ ప్రభుతవం సవయ్ంగగ 50చదరప్ు మెైళళ విసీత రణం ఉని “జయ్వగడే “అనే భయభాగగనిి సంప్గదించింది. సుమారు
1500 చదరప్ు మెైళళ విసీత రణముని మణిప్ూరు, విషు
ణ ప్ూరు ప్గరంతాలను అయిదారు నెలలు ప్గలించింది క్ూడా. అండమాన్స దీవులను క్రిల్ లోక్నాధం
ర్ెండు శగఖలు మాతరమే నిరవహించాడు. అందులో ఒక్టి చినిదైన విదాాశగఖ. సూుళళళ ఎక్ుువ లేవు ఖరుు తక్ుువ అని అధిక్షేపించక్ురలేదు. 15శగతం
అక్షర్గసాతుని మనదేశం లో క్ంటే అక్ుడే ఎక్ుువ సూుళళళ నాియి. ఈ దీవులక్ు “ష్గహిద్ “,”సవర్గజ్” అనే పేరల ు క్ూడా పటాురు. జయ్వగడిలో 15వేలమంది
ప్రజలునాిరు. వగరంతా భారతీయ్ులే, ఆజాద్ హింద్ ప్రతినిధే వీటిని ప్గలించాడు 7-ఫౌజు ఇండియ్ా-బర్గమ సర్ిహదుు దాటినప్ుుడు ర్ెండు ఫర్గమనాలు జార్ల
అయ్ాాయి. ఒక్టి సవతంతర భారత ప్రభుతవ అధాక్షుని

చేత, ర్ెండవది జనరల్ క్గవేబే చేత. జప్గన్స జయించే భారత్ భయ భాగమంతా ఫౌజు క్ే

అప్ుగించబడుతుందన్న, వగర్ే దానిి ప్గలిసగతరని ఫర్గమనాల సగర్గంశం. 8”సగుంప్ క్ల క్తుంగ్” అనే వగరప్తిరక్లో టి.యిే. బోర

హెడ్ అనే విలేక్ర్ి

ఇ౦ఫగలులో ఉప్యోగగనిక్త ముక్గుణీ,అణా సగుంప్ుల ప్ూ
ు ఫ్ క్గపీలు తానూ చూశగనని” ఢిల్లల క్ోట” బొ మమ, “ఢిల్లల చలో” అనే నినాదం వగటిపై ముదిరంచబడి
ఉందన్న ర్ెండు భాషలలోనూ “తాతాులిక్ భారత ప్రభుతవం “అని ఉందన్న, తర్గవత వీటి అవసరంలేక్ ఆ అచుులు భగిం చేయ్బడి సగుంప్ులు తగలబటు
బడినాయ్ని.క్నుక్ తాతాులిక్ప్రభుతవం ఏరుడి ప్ర్ిప్గలించటం జర్ిగింది క్నుక్ దానిక్త య్ుదు ం చేసే హక్ుుక్ూడా ఉనిదని ఒప్ుుక్ోక్ తప్ుదు.య్ుదు క్గలంలో
జర్ిగే ప్నులు సగధారణ “లా “క్తరందక్ు ర్గవు. య్ుదు క్గలం లో ఒక్ జరమన్స ప్ౌరుడు బ్బరటిష్ వగడి నెవర్ినెైనా క్గలిుచంపితే హతాాదయర హం క్తంద శిక్షిసత గర్గ ?9అంతర్గీతీయ్ నాాయ్ శగసత ంి ప్రక్గరం ప్రదాసాం నుంచి విముక్తతక్గవటానిక్త ఏ దేశమెైనా చేసే య్ుదు ం ధరమ సమమతమే అవుతుంది. య్ుదు ం చేసే ఆ ర్ెండు
ప్క్షాలు సవతంతర ర్గజాాలుగగ ఉండనక్ుర లేదు. బో య్ర్ య్ుదు ం దీనిక్త ఉదాహరణ మొదటి చార్ెలస్ట్ ను ఉర్ితీయ్టానిి మీరు ఏమంటారు ?ర్ెండవ జేమ్్
క్ధఏమిటి ?”10-ఫౌజు సైనిక్ులు తిరుగుబాటట దార్ేల క్గవచుు, క్గని 1870లో అమెర్ిక్న్స సభాప్తి గగరంట్స “తిరుగుబాటట దారల ప్ో ర్గటం అంతర్గీతీయ్ ధరమం
ప్రక్గరం య్ుదు ం క్తందక్ే వసుతంది “అని బలల గుదిు చప్ులేదా ? ర్ెండవ ప్క్షం ఓడిప్ో యిన వాక్ుతలపై దయ ష్గ ర్ోప్ణ చేయ్ర్గదని అమెర్క్
ి న్స ఫడరల్ క్ోర్ు ప్రధాన
నాాయ్మయర్ిత ప్ులల ర్ తీరుు ఇవవలేదా ?11-సగునిష్ –అమెర్ిక్న్స క్గలన్నలు సవతంతరంక్ోసం సుయిన్స దేశం పై తిరుగుబాటట చేసేత ఆ ప్ో ర్గటానిి సక్రమ య్ుదు ం
అనే బ్బరటన్స చప్ులేదా. ప్రభుభక్తత శగశవత ధరమం క్గదు. అలా అయితే ఏ ప్ర్గధీన జాతీ సవతంతారనిి ప్ ందనే లేదు 12-ప్రభుభక్తతక్ీ దేశభక్తతక్ీ సంఘరషణ వసేత దేశ
భక్తతనే ఎంచుక్ోవగలని 1776 అమెర్ిక్గ సగవతంతర ప్రక్టనే గ ప్ు నిదరశనం. ఇదే నాాయ్ం క్గక్ప్ తే ప్రప్ంచం లో నాాయ్ాని చోటే ఉండదు 13-”లా ఆఫ్ నేషన్స్
“అనే వగటిల్ ప్గరమాణిక్ ప్గరచీన ఆంగల ధరమ శగసత ంి లో “ప్రజల ర్గజా సంరక్షణ క్తంద ఉని ఒక్ దురిల ర్గజాానిి, ఆ ప్రజల ర్గజాం రక్షించలేక్ ప్ తే, ఆ దురిల
ర్గజాం వెంటనే సవతంతారనిి మళ్ళళ ప్ ందుతుంది “అని ఉనిదానిి బటిు ఆజాద్ హింద్ ఫౌజు నిర్గమణ సందరాం లో క్ూడా ఇలాంటిప్ర్ిసు త
ి ు లే ఏరుడా్యి
14.చివరగగ క్ూ
ర రక్ృతాాలు హతాలుజర్ిప్గరు అని విషయ్ానిి ప్గరసిక్ూాషన్స సగక్షులే క్గరస్ట్ ప్ర్లక్షలో చప్ులేక్ ప్ో య్ారు. ఇక్ుడ హింసలు అంటే నియ్మ
ఉలల ంఘన చేసినందుక్ు శిక్షే క్గన్న వేర్ేదీ క్గదు అని గరహించాలి 15-హతాల విషయ్ం రుజువే క్గలేదు. మహమమద్ హుసే్న్స ను తుప్గక్ీ తో క్గలిునటట
ల చేసిన
అభియోగం లో ని ముగుారు సిప్గయిలలో జాగలర్గం క్ు అంతక్ు ముందు ఎప్ుుడూ తుప్గక్త ప్టు నే లేదని చప్గుడు, ముగుార్ి గుళళళ అతని గుండలో దిగగయ్ని
ప్గరసిక్ూాషన్స ఆర్ోప్ణలో ప్స లేదనిరుజువెంై ది క్దా. ఇలాంటి మేధయ విలసిత అతాంత అనుభవ ప్ూరవక్ భయలా భాయ్ డిఫన్స్ వగదన క్ు ప్రభుతవ మెైండ్ బాలక్ెై
ప్ో యింది. ముదాుయిలను బేషరతుగగ విడిచిపటిుంది.
బో సు వీరుల విడుదలవగగనే భయలా భాయ్ ని అభినందిసత ూ దేశం నలు మయలాలనుంచి అభినందన టలిగగరములు క్ుప్ులు తప్ులుగగ వచాుయి.
బో సువీరులూ భాయ్ ని అభినదించారు.

బొ ంబాయి ప్ో ర గెరసివ్ గయ
ర ప్ సమావేశం లో భాయ్ ప్రసంగిసత ూ “ష్గ నవగజ్, సైగగల్, ధిలల ాన్స లను విచార్ిసత ునిప్ుుడు

భారతజాతీయ్ సేనక్ు చందిన 40వేల మంది ఆఫీసరుల సగమానా సని
ై క్ులు లాల్ ఖిలాలో విచార్ి౦ప్బడా్రు. ఈ ముగుారు ఆఫీసరుల భారతీయ్ య్ువక్ులక్ు
ప్రతినిధులు. సగవతంతరయం తదితర సమసాల క్ంటే ఎక్ుువ గుణ ప్గఠం ఫౌజు విచారణలో భారతీయ్ులక్ు నేర్ిుంది “అనాిడు. ఈ విచారణ తర్గవత భాయి
ర్గజక్ీయ్ాలనుండి విర మించాడు.
భయలాభాయ్ ఆర్ోగాం క్రమంగగ క్షమణించింది. దీనిక్త క్గరణం ఫౌజు క్ేసు విచారణలో ఆయ్న నిదారహార్గలు మానేసి క్ృష్ి చేయ్టమే అని పదు లంతా భావించారు.
తీవరమెైన జబుిలోక్ూడా మౌలానా అబుుల్ క్లాం క్ోసం” ఆజాద్, ఆజాద్” అని క్లవర్ించాడు. అంతటి మమెైక్ాం ప్గర్లుతో వాక్ుతలతో ఆయ్నక్ు ఉండేది. నాలుగు
నెలలు బాధప్డి చివరక్ు 5-5-1946 న సగవతంతరం ర్గక్ుండానే భయలాభాయ్ దేశగయ్ 68వ ఏట బొ ంబాయి సవగృహం లో మరణించాడు. పదు ఊర్ేగింప్ుగగ
ఆయ్నను సమశగనానిక్త వేలాది అభిమానులు ప్ౌరులు పదు లతో తీసుక్ు వెళ్ల అంతాక్తయ్
ర లు నిరవహించారు. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనిక్ లాంచనాలతో తమ నివగళ్
అర్ిుంచింది.
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.గగంధీ “మహా నాయ్క్ుడు దేశగయ్. ఆయ్న బాధ క్ు ప్ర్ి సమాపిత లభించింది. అందర్ిక్త ఆయ్న ఆదరశన్నయ్ుడు ‘అనాిడు. ప్రక్గశం ప్ంతులు “క్గరస్ట్ ప్ర్లక్షలో
మేటి. నాాయ్ శగసత ి మేధావి “అనాిరు. ఆజాద్ “అసంబీల లో నాయ్క్ుడుగగ గ ప్ు దేశ సేవ చేశగడు ఈ క్ేసు దావర్గ అంతర్గీతీయ్ నాాయ్ శగసత ంి లో ఒక్ నూతన
అధాాయ్ం ఆవిరావించింది “.నెహు ూ “బో సు వీరుల విచారణలో ఆయ్న ప్రసంగం చిరసమరణీయ్ం “.జినాి “నాతో ఏక్ీభవించలేదు క్గని మాసేిహం భంగం క్గలేదు
“.ఆల్లఖాన్స “ఆయ్న ప్రసంగగలు శోరతర పేయ్ాలు “.క్ెపు న్స ష్గ నవగజ్ “మా దేశ ప్రజలే మమమలిి జప్గను చేతిలో క్ీలు బొ మమలు అంటారని భయ్ప్డా్ం. దేశగయ్
ధైరాంగగ ముందుక్ొచిు నేతాజీ గౌరవగనిి, దేశ గౌరవగనిి క్గప్గడాడు “.సర్ోజిన్న నాయ్ుడు “దయ్ ఉదారహృదయ్ం ఉనివగడు ఆయ్న చేసిన దానాలక్ు ల క్ేు
లేదు. సగవతంతరం క్ోసం తాాగం చేశగడు “. క్ెపు న్స సఘాల్ “జీవించి ఉంట సవతంతర భారతానిక్త ఇంక్గ ఎక్ుువ తోడుడి ఉండేవగడు “.ర్గజాజీ “క్ుశగగర బుదిు
క్ుసుమక్ోమల హృదయ్ుడు. ప్రప్ంచంలో ఎక్ుడా ఇలాంటి వాక్తతని నేను చూడలేదు “.అలాలడి క్ృషణ సగవమి అయ్ార్ “దేశగనిక్త సవతంతరం ర్గక్ముందే మరణించటం
విచారక్రం “.క్ేఎం మునిష “నేను దేశగయ్ శిషుాడిని. ఆయ్న లేని లోటట తీరులేనిది “.జెవి మౌలంక్ర్ “భారత దేశ యోగ క్షేమాలక్ోసం నాాయ్శగసగతరనిి
ఉప్యోగించిన ఉతత మ వాక్ీత “.సర్గుర్ ప్టేల్ “ఆయ్న సేవలక్ు దేశం ఎంతో రుణప్డి ఉంది “.డా.ర్గజేందర ప్రసగద్ “ఆయ్నమరణం ననుి క్లచి వేసింది “.డా.లతీఫ్
“ర్గజీ ప్దు తిలో సిదుహసుతడు దేశగయ్ “.క్ే భాషాం”నాయ్క్ులక్ు ఆయ్న సలహాలు అతాంత అవసరమెైన తరుణ౦ లో మరణించాడు “.వివి గిర్ి “ర్గజన్నతిజుఞ డైన
నాాయ్వగది “.ర్గమసగవమి అయ్ార్ “అనేక్ సంసగునాలు ఆయ్న సలహా క్ోర్ేవి. ఆర్ోగాం బాగగలేక్ప్ో యినా ఫౌజు క్ేసు చేబటిున ధీమయర్ిత “. హర్ేక్ృషణ మెహతాబ్
“దేశగయ్ విశదీక్రణ విప్ల వక్గరులక్ు శిలాశగసనం “.గోపీనాధ బార్ో్ లాయ్”దేశ సగవతంతరంక్ోసం వగదించిన అతుాతత మనాాయ్వగది దేశగయ్ ‘ఒక్ ఉజవల తార
అసత మించింది “అంటూ ప్రముఖులు నివగళ్ అర్ిుంచారు. మదారస్ట్ లో సగనుభయతి తీర్గమనం చేశగరు. పక్ుు చోటల హర్గతల్ జర్ిగింది. ప్తిరక్లూ ప్రతేాక్ వగాసగలు
ర్గశగయి. ధనాజీవిగగ అభి వర్ిణంచాయి.
బ్బరటన్స లో చర్ిుల్ ప్రభుతవం ప్ో యి, లేబరు ప్రభుతవం ర్గగగనే ప్గరల మెంటర్ల ర్గయ్బారులు ఇండియ్ా వచిు ఇక్ుడి దుసిుతిని ప్రభుతావనిక్త తలియ్జేశగరు.
ప్రతిసు ంభన ప్ర్ిష్గురం క్ోసం ముగుారు మంతురలను ప్ంపింది. వగర్ చిు,గగంధీ జినాి మొదల ైనవగర్ితో సిమల ాలో సంప్రదింప్ులు జరుప్ుతుండగగ భయలాభాయ్
మరణ వగరత తలిసింది. భయలాభాయి ఆతమక్ు శగంతిక్లగగలని అందరూ క్ోర్గరు
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హర్ిజన సేవలో శ్రరమతి ర్గమినేని ర్గమానుజమమ
మధాప్రదేశ్ లోని బ్బలాస ప్ూర్ లో జనిమంచి, ఆందర ప్రదేశ్ లో క్ృష్గణజిలాలలో ఒక్
క్ుగగరమానిక్త క్ోడలుగగ వచిు మహాతుమని పిలుప్ుక్ు సుందించి సంఘ సేవలో
అందునా ముఖాం గగ హర్ిజన సేవలో జీవితానిి ధనాం చేసుక్ొని ప్ున్నతుర్గలు
శ్రరమతి ర్గమినేని ర్గమానుజమమ. ఆమె చర్ితర అనిి తర్గలక్ూ ఆదరశమే.

‘’ గగంధీ టోపీ గవరిర్ ‘’అని ప్రసిదు ి చందిన క్ృష్గణ జిలాల ప్గమరురక్ు దాగా రలో ఉని
పదమదాులి క్ు చందిన ఈడుు గంటి ర్గఘవేందర ర్గవు గగర్ి అక్ుగగరు ర్గమినేని
ర్గమనుజమమ గగరు. తండిరగగరు నాగని గగరు. తముమడు ర్గఘ వేందర ర్గవు

గగరు మధా ప్రదేశ్ లోని బ్బలాస ప్ూర్ లో వగాప్గరం చేసత ునిప్ుుడు 1880 లో
జనిమంచారు. ర్గఘ వేందర ర్గవు గగరు ఇంగగలండ్ వెళ్ల బార్ిసుర్ ప్గసై ఇండియ్ా క్ు

తిర్ిగివచిు క్ొంతక్గలం నాాయ్ వగద వుుతిత చేసి జాతీయ్ నాయ్క్ులు బాల

గంగగధర తిలక్ ప్రభావంతో ర్గజక్ేయ్ ప్రవేశం చేసి బ్బలాస ప్ూర్ మునిసిప్ల్
చైరమన్స అయ్ాారు. గగంధీజీ నాయ్క్తావన ఉదామాలలో ప్గలొానాిరు. సవశక్తతతో
ఎదిగి

ర్ెండేళళళ

నాగప్ూర్

ప్గరవిన్స్

ప్రధాన

మంతిరగగ, ఏడేళళళ

హో మ్

మంతిరగగ నాలుగు నెలలు గవరిర్ గగ ప్ని చేశగరు. ఇంతటి చైతనా శ్రలి క్త
ర్గమానుజమమ గగరు అక్ుగగ ప్ుటు టం అదృషు ం.

ర్గమానుజమమ గగరు క్ృష్గణ జిలాల ఉయ్యారు క్ు దగా రలో ఉని క్ుమమమయరు

గగరమం లో ర్గమినేని వియ్ాని గగర్ి ని వివగహ మాడి ర్గమినేని వగర్ి ఇంటి

క్ోడలయ్ాారు. భరత మంచి సిుతి ప్రులు గ ప్ు భయసగవమి, గగరమ మునసబు.
వియ్ాని గగరు ఉయ్యారు లో 1909 లో ఏరుడిన ‘’ఉయ్యారు లిటరర్ల

అసో సియిేషన్స అండ్ సో షల్ క్ల బ్ ‘’క్ు వావసగుప్క్ సభుాలు. ఒక్ క్ుమారుడు

క్ౌసలేందర ర్గవు ప్ుటిున తర్గవత భరత మరణించారు. క్ౌసలేందర ర్గవు గగర్ిక్త ఈడుప్ు గంటి ర్గఘ వేందరర్గవు గగరు మేనమామ. హిందీ ర్గషు ంర లో ఉండటం వలన
ర్గమానుజమమ గగర్ిక్త సహజం గగ హిందీ అలవడింది. మర్గఠలలో ప్గరవీణాం సంప్గదించారు. విజయ్వగడ లో భండారు అచుమాంబ గగర్ి వదు ఇంగలలషు, తలుగు
నేర్గురు. అతత వగర్ింట క్ుమమమయరు గగరమం లోనే ఉంటూ పిలలవగనిని పంచుతూ సమాజ సేవ చేశగరు.

హర్ిజనుల క్ోసం ప్గఠశగలను క్ుమమమయరు గగరమం లో నిర్ిమంచి పేద హర్ిజన విదాారుులక్ు విదాా సౌక్రాం క్లిగించిన వితరణ శ్రలి ర్గమానుజమమ గగరు. భారత
జాతీయోదామం లో చురుక్ుగగ ప్గలొానాిరు. హిందీ భాషలో మంచి ప్రజఞ ఉండటం చేత 1921 లో ‘’ప్ుతోరప్హారం ‘’అనే హిందీ గరంధానిి తలుగులోక్త
అనువదించారు. దీనిలో బాలలు సత్ ప్రవరత న క్లిగి ఉండాలని దానిక్ోసం ఎలా నడుచుక్ోవగలో తలియ్ జేశగరు. ఆదరశం గగ జీవించి అనేక్ సంసు లక్ు వాక్ుతలక్ు
దాన ధర్గమలు చేసి విదాా వగాపిత క్ీ సగంఘిక్ మారుులక్ు దయ హద ప్డా్రు.

ర్గమినేని ర్గమానుజమమ గగరు 97 ఏళళళ సగరుక్ జీవితం గడిపి 1977 లో మరణించారు.

శ్రరమతి గోళళమయడి రతిమమ
ప్రముఖ సగవతంతరయ సమర యోధుర్గలు, ప్రధాన నియ్ంత, దళప్తి

1886 లో గుంటూరు జిలాల తనాలి తాలూక్గ చేబోర లులో వగసి ర్ెడి్ సగంబయ్ా, ప్గరవతమమలక్ు

గ లల మయడి తతిమమ ఏక్ెైక్ సంతానం గగ

జనిమంచారు. చినినాటి నుంచి చదువుపై అమిత శరదు

క్నబరచేవగరు. సంప్ని క్ుటటంబం క్నుక్ ఆడ వగర్ిక్త ఘోష్గ ప్ధ్ు తి ఉండేది. సవయ్ం గగ నేర్ిు తలుగు

క్వితవం అలేల వగరు. చేబోర లుక్ు చందిన గ లల మయడి చందర మౌళ్ గగర్ితో రతిమమ గగర్ి వివగహం జర్ిగింది.
1921 లో గగంధీజీ చేబోర లు సందర్ిశంచారు. ఆయ్న ఉప్నాాసగలక్ు ప్రభావితుర్గల ైనారు. దేశ సేవలో ప్గలొాని

తానూ ధనాత చందాలని నిశుయించుక్ొనాిరు. గగంధీ ప్రభావం తో ర్గటిం వడక్టం నూలు తీయ్టం ఖాదీ
ధర్ించటం చేశగరు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

దురదృషు వశగతు
త రతిమమ గగర్ి భరత అక్సగమతు
త గగ చనిప్ో వటం తో ఆమె జీవితం లో శూనాం ఏరుడింది. సంతానమయ లేదు. ఈ బాధ భర్ించలేక్
తలల డిలిల ప్ో య్ారు. క్రమంగగ క్ోలుక్ొని 1928 మదారస్ట్ క్గంగెరస్ట్ సభలక్ు హాజరయ్ాారు. 1930 ఉప్ుు సతాాగరహం లో ఉతా్హం గగ ప్గలొానాిరు. తానూ, తన

తలిల గగరు సనిని నూలు వగడిక్త దానితో వసగతరలు నేయించి క్గంగెరస్ట్ నేతలక్ు క్గనుక్గగ ఇచేువగరు. విదేశ్ర వసత ి బహిషురణ లోనూ తీవరం గగ ప్గలొాని విదేశ్ర వసత ి
దుక్గణాల ముందు పిక్ెటింగ్ నిరవహించి వగటిని మయయినేువగరు. చక్ుగగ ఉప్నాాసగలు చేసత ూ తోటివగర్ిని ప్ో ర త్హించి ఉదామం లో ప్గలొానే నేరుు రతిమమ

గగర్ిక్త ఉండేద.ి ఇవన్ని బ్బరటిష్ ప్రభుతావనిక్త క్గరం ర్గసినటల నిపించేవి. ఆమెను “విప్ల వ వనిత’‘గగ ముదర వేసి అర్ెస్ట్ు చేసి ఆరు నెలలు జెైలు శిక్ష వేశగరు. ప్ది హమను
ర్ోజులు జెైలులో గడిపిన తర్గవత గగంధి –ఇర్ివన్స ఒడంబడిక్ ననుసర్ించి జెైలు నుండి విడుదలయ్ాారు..

అయినా రతిమమగగరు ఉదామ క్గరాక్రమాలను ఆప్లేదు. మర్ింత ఉతా్హం గగ నిరవహించారు క్గంగెరస్ట్ వగలంటీర్ లతో క్లిసి గగరమాలు ప్రా టించి

సగవతంతర సముప్గరీన అవసర్గనిి తలియ్ జేసేవగరు ఖాదీ ప్రచారమయ నిరవహించారు. శగంతి సైనిక్ుల శిక్షణ క్ోసం శిబ్బర్గలు నిరవహించారు.ప్ురుషులపై

ప్ో ల్లసులు లాఠల చార్ిీ చేసి అర్ెస్ట్ు చేసేత సీత ల
ి తో క్లిసి పిక్ెటింగ్ చేశగరు. ఆమె మహా చురుక్ుగగ ఆలోచించి అంతే వేగం గగ క్దిలేవగరు. ఎక్ుడ పిక్ెటింగ్ జర్ిగినా
రతిమమ గగరు ముందు ఉండేవగరు. మారా దరశనం చేసేవగరు. ప్ో ర తా్హం ఇచిు ముందు నిలిచేవగరు.

1923 శగసనోలలంఘన సమయ్ం లో ఆమె ముందుండి ఉదామించి, పిక్ెటింగ్ చేసేత అర్ెస్ట్ు చేసి వదిలిపటాురు. ఏ మాతరం భయ్ ప్డక్ుండా మళ్ళళ సీత ల
ి తో 75

ఏళళ వృదుుర్గల ైన తలిల గగర్ితో క్లిసి సతాాగరహం చేశగరు. ప్ో ల్లసులు మళ్ళళ వీరందర్లి అర్ెస్ట్ు చేసి విచారణ జర్ిపి ఆరు నెలలు ఖెద
ై ు విధించారు. విడుదల వగగనే
తీవరంగగ మళ్ళళ ఉదామాలు నిరవహించారు.

1935 గుంటూరు “ఆంధర ర్గషు ర మహిళా సభ “క్ు అధాక్షత వహించి ఉదామ తీవరతను తన ప్రసంగం లో వివర్ించారు. ఆమె క్ృష్ిక్త మెచిున ర్గషు ర క్గంగెరస్ట్

సంఘం రతిమమగగర్ిని “మహిళా నియ్ంత లందర్ిపైనా “దళాది ప్తిగగ, ప్రధాన నియ్ంతగగ” నియ్మించింది. ర్ెటు ంి చిన ఉతా్హం తో సీత ల
ి ందర్ిన్న అధిక్ సంఖాలో

ప్ో ర త్హించి శగసన ధిక్గురం చేయినాుర్గమే. ఇక్ ఆమెను ఆప్టం క్షు ం అనుక్ొని బ్బరటిష్ ప్రభుతవం అర్ెస్ట్ు చేసి ప్ది నెలలు శిక్ష విధించింది. ర్ెైతు బాంధవుడు
ఆచారా రంగగ నిడుబోర లు లో ప్రతి ఏడాది నిరవహించే ర్గజ క్ీయ్ ప్గఠశగలో రతిమమ ప్గలొానేవగరు. దేశం లో ఏమయల క్గంగెరస్ట్ సమావేశగలు, సభలూ జర్ిగినా
తప్ుక్ుండా వెళ్ల హాజరయిేావగరు. జిలాల క్గంగెరస్ట్, ర్గషు ర క్గంగెరస్ట్ సభుార్గల ై క్గంగెరస్ట్ ప్రచారం చేశగరు.

1936 ఎనిిక్లలో గుంటూరు జిలాల బో రు్క్ు తనాలి ర్ెవినుా ఫిర్గు నుండి రతిమమగగర్ిని క్గంగెరస్ట్ అభార్ిుగగ ఎంపిక్ చేశగరు. 1939లో గుంటూరు

జిలాలబో రు్ సభాలయ్ాారు. 1939లో చేబోర లు లో మహిళా గరంధాలయ్ానిి సగుపించి అధాక్షుర్గల ైనారు. మహిళాభి వృదేు దేశగభి వృదిు అని తిరక్రణ శుదిుగగ నమిమ

ప్ని చేసేవగరు. చేబోర లు లో మరుసటి ఏడాది సీత ల
ి క్ూ హిందీ విదాాలయ్ం ఏర్గుటటక్ు సగయ్ప్డా్రు. అదే తర్గవత గుంటూరు హిందీ మహా విదాాలయ్ం గగ పేరు

ప్ ందింది. ఏది చేప్టిునా అభి వృదిు చేసి చూపి సగమర్గుయనిి నిరూపించిన మహిళా మాణిక్ాం రతిమమ గగరు. ఆమె చ రవ, ప్ూనిక్ అలాంటిది. ధన సహాయ్ం
విర్గళాల సేక్రణ వనరుల చేక్ూరుు లలో ఆమె తోడాుటట మరువ లేనిది.

1940 వాక్ీత సతాాగరహం లో ముందునాిరు. క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామం లో ప్గలొాని అర్ెస్ట్ు అయి శిక్ష ప్డక్ుండానే విడుదలయ్ాారు రతిమమగగరు. 1944

జనవర్ి 26 సవతంతర వేడుక్ లను పదు ఎతు
త న బరహామండం గగ జర్ిప్గరు. దీనిక్త ఫలితం ఆరు నెలల క్గర్గగగర శిక్ష అనుభవం. 1945 నిడుబోర లు ఆందర మహిళా

శిక్షణ క్ేందరం ఏరురచారు. గురువుగగ ఉండి అన్ని ప్క్డిందీ గగ చేశగరు. అదొ క్ ప్ండుగ లాగగ జర్ిగిందని ఇప్ుటిక్ీ జనం చప్ుుక్ొంటారు. 1946 ఎనిిక్లలో
క్గంగెరస్ట్ అభారుుల విజయ్ానిక్త తీవర క్ృష్ి చేశగరు.

సతత న ప్లిల లో తన గురువు గగర్ి మఠగనిక్త విర్గళాలు ఇచిు, సేక్ర్ించి తోడుడా్రు. శగశవత ఆదాయ్ం లభించే ఏర్గుటట చేశగరు. చేబోర లు లో గురువుగగర్ి

పేర మఠం క్టిుంచినిరవహణ క్ోసం భయమిని, నిధిని సమక్ూర్గురు. సవయ్ం గగ బరహమ విదా బో ధించారు. ఇక్ుడే మహాతుమని క్సూ
త ర్ి బాయిల చితరప్టాలను

ఆవిషుర్ించారు. గరందాలయ్ానిిక్ూడా సగుపించి సగవతంతరయ సమరయోధులను ఆహావనించి గౌరవించి సతుర్ించేవగరు. రతిమమ గగర్ి తలిల గగరు సగవతంతోరదామం
లో ప్గలొాని జెైలు శిక్ష అనుభవించారు. ఆమె 91 ఏట గగంధీజీ జయ్ంతి నాడు మరణించారు. అప్ుటినుండి రతిమమ గగరు గగంధి జయ్ంతిని, తలిల గగర్ి వరుంతిని
క్లిపి ఘనం గగ నిరవహించేవగరు. తనక్ుని సంప్ద నంతటిన్న దేశం క్ోసం వినియోగించిన తాాగ మయర్ిత రతిమమగగరు. 88ఏళళ ధనా జీవితానిి గడిపి దేశ భక్త
గ లల మయడి రతిమమ గగరు 5-7-1972 న సవరా సత ులయ్ాారు. రతిమమ గగర్ి జీవితం సూుర్ితదాయ్క్ం, చిరసమరణీయ్ం. ఆమె ఒక్ మహిళా మాణిక్ాం.

ఘన “న్నలం “ మా గురువు సంజీవ ర్ెడ్ ి
నాక్ు ఎనిమిది తొమిమది ఏళళ వయ్సులో (1948-49) అనంత ప్ురం జిలాల హిందూ ప్ూర్ లో మా నాని మృతుాంజయ్ శగసిత ి గగరు అక్ుడి ఎడవర్్ క్గర్ోనేషన్స

మునిసిప్ల్ హెైసూుల్ లో సీనియ్ర్ తలుగు ప్ండితులుగగ ప్ని చేసత ుని క్గలం లో మొదటి సగర్ిగగ ఆ సూుల్ గౌరండ్ లో జర్ిగన
ి సభలో న్నలం సంజీవ ర్ెడని
ి్ ,
బాబయ ర్గజేందర ప్రసగద్ ను చూశగను.. ర్ెడి్ మాట తీరు నాక్ు ఎందుక్ో మహా నచిుంది. ఆయ్న పై వీర్గభిమానం మనసులో ఏరుడి ప్ో యింది. అలాగే ర్గజెన్స
బాబు అనాి ఆర్గధనా భావం మనసంతా నిండి ఉంది అప్ుటిక్ీ ఇప్ుటిక్.ీ ఆ తర్గవత నా చదువు, ఉదయ ాగం లో ర్ెడప
ి్ ై గగఢ మెన
ై అభిమానం పర్ిగింది. ఆయ్న
ప్దవిలో ఉనాిలేక్ ప్ో యినా ప్దవులను తృణ ప్గరయ్ం గగ వదిలేసినా ఉనిత శిఖర్గలు అధిసు ంి చినా ఇది పర్ిగిందే క్గని తగా లేదు. నాక్ు తోడూ నాతొ ప్ని

చేసిన నాసహా ఉప్గధాాయ్ు
్ ప్సుమర్ిత ఆంజనేయ్ శగసిత ి క్ీ సవర్లాయ్ టి.ఎల్.క్గంతా ర్గవు క్ూ క్ూడా ర్ెడప
ి్ ై నాలానే అభిమానం ఉండేది మేము ర్ెడని
ి్ “మన

గురువు గగరు లేక్ మన గురువు “అని మా సంభాషణలోల అనుక్ొనే వగళళం. అందుక్ే ఆయ్నుి గురువు సంజీవ ర్ెడి్ అనాిను. మర్ి ఆయ్న శ్రలం న్నలమణి
క్నుక్ ఘన న్నలం అనాిను
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.
బరహామనంద ర్ెడి్ క్గంగెరస్ట్ (ఓల్్ క్గంగెరస్ట్) ప్గర్లు తరఫున ప్రచారం చేసత ూ శిషుాడు పండేక్ంటి వెంక్ట సుబియ్ా తో ప్రాటన చేసత ూ ఉయ్యారు క్ు

వచిునప్ుుడు చూశగను అప్ుటిక్ే పండేక్ంటి గురువుక్ు ప్ంగనామాలు పటిు బాక్ టట పవిలియ్న్స అయ్ాాడు. ర్ెడఒక్ుడే
ి్
ఉయ్యారు వచాుడు. రహదార్ి
బంగళాలో ఉనాిడు. అప్ుుడు ఇంక్గ మీటింగ్ మొదలు క్గలేదు. జనమయ పదు గగ లేరు. లోప్ల వగలు క్ుర్లులో తలల టి ఖదు రు ప్ంచ, ఖదు రు లాల్లు నెతితన గగంధీ

టోపీ తో క్ూరుుని ఉనాిడు. అప్ుుడు ధర
ై ాం గగ నేను ఆయ్న దగా రక్ు వెళ్ల ప్లక్ర్ించి నమసగురం చేశగను. ష్ేక్ హాండ్ ఇచాును సంతోషం గగ సీవక్ర్ించాడు.
క్గని జన ప్రభావం లేనందున మనసులో క్ొంచం క్లవరం గగ ఉనిటట
ల అని పించింది. ఆ తర్గవత మీటింగ్ ప్గరరంభామవటం ఆయ్న మాటాలడి వెళ్ల ప్ో వటం
జర్ిగింది. క్నుక్ ”నా అభిమాన హమర్ో” ను క్లిసి, తాక్త, మాటాలడిన అను భయతి నాక్ెంతో గరవం గగ ఉండేది. ఇది అందర్ిక్త చపిు ప్ులక్ర్ించి ప్ో యిే వగడిని
అంతటి అదృసు ం ననుి వర్ించిందని ప్ ంగిప్ో తానేప్ుుడూ.

సంజీవ ర్ెడి్ ని క్గంగెరస్ట్ ప్గర్లు దేశ పరసడ
ి ంట్స ప్దవిక్త క్గంగెరస్ట్ అధిక్గర క్మిటి ఇందిర్గ గగంధి నాయ్క్తవం లో ఆమోదించి డిక్ల ర్
ే చేసింది. ఇది ఆ తర్గవత

ఇందిరక్ు ఇషు ం క్గక్ గిర్ి ని బర్ిలో దింపింది, అంతర్గతమ ప్రబో ధం అంది. ప్గర్లు క్గండిడేట్స ర్ెడి్ ఓడిప్ో య్ాడు చంచాఅని పిలువ బడ్ ”గిర్ి ‘పరసిడంట్స అయ్ాాడు
హో ర్గ హర్ల జర్ిగిన ఈ ప్ో ర్గటం లో నేను ర్ెడి్ నే సమర్ిుంచా. ర్ెడి్ గెలవగలని అందర్ితో చపేువగడిని మా ఆంజనేయ్ శగసిత ి క్ూడా అలానే క్లలు క్నాిడు. క్గని
ఓడిప్ో య్ాడు. ఓడినా హుందాగగ వెళ్ల ప్ో యి తన ప్ుటిున ఊర్ిలో జామ తోటలో క్ూరుునాిడు
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అవసరమెైతేనే మాటాలడేవగడు. క్గని దేశం క్తలషు ప్ర్ిసతులో
ిత
ల ఉంట తన అభిప్గరయ్ానిి క్ుండ బదు లు క్ొటిు నటట
ల చపేు నెైజం ఖలేజా ఉని మొనగగడు ర్ెడి్.
సంక్ోచం నదురూ బదురూ ఉండేది క్గదు అందుక్ే నాక్ు అభిమానం పరుగుతూ వచిుంది

జనతాప్గర్లు ఏరుడటంలోక్ నాయ్క్, జయ్ప్రక్గష

నార్గయ్ణ నాయ్క్తవం లో ర్ెడి్ ప్ని చేసి ఆందర ప్రదేశ లో జనతా ప్గర్లు వగరంతా ప్గరల మెంటట ఎనిిక్లలో ఒడి ప్ తే తానొక్ుడే గెలిచి ర్ెండయ సగర్ి సీుక్ర్ అయి
మొర్గర్లీ ప్రధాని అయి ర్ెడి్నే ఏక్గలరవం గగ పరసిడంట్స ను చేయ్టం చార్ితారతమక్ విషయ్ం. బంతి క్తంద ప్డినా మళ్ళళ పైక్త ఎగురుతుందని తలియ్ జెపిున ప్రమ

సతాం. అందుక్ే ఆయ్నపై నా ఆర్గధనా భావం పరుగుతూనే ఉంది. ఒక్ మటిు మనిసిు గగరమ సగతయి నుండి దేశ సగతయిలో ప్రధమ ప్ౌరుదు అవటం, ఈ మధాలో
సీుక్ర్ క్ేందర మంతిర ర్గషు ర ముఖామంతిర మంతిర ప్దవులిి అలంక్ర్ించటం ప్గర్లు ప్దవులక్ు శోభ తేవటం అసగధారణమెైన విషయ్ం అందుక్ే ర్ెడి్ అంటే అంతటి
అభిమానం

.’
భారత దేశగనిక్త సంజీవ ర్ెడి్ ఆరవ ర్గషు ర ప్తి 1977 నుంచి

82 వరక్ు ప్దవిలో ఉనాిడు దానిక్త వనెి తచాుడు
అప్ుుడు

వెైస్ట్

పరసిడంట్స

బసప్ు

దానప్ు

జెటు ి హిదయ్తులాలలు ర్ెడి్ తర్గవత జెటు ి ఆక్తుంగ్ పరసిడంట్స

అవగగ జెైలు సింగ్ పరసిడంట్స అయ్ాాడు. అంతక్ు ముందు
సంజీవ ర్ెడి్ ర్ెండవ సగర్ి నాలా వ లోక్ సభ సీుక్ర్ అయ్ాాడు.
మార్ు 77 నుంచి జుల ై ప్దిహేడు వరక్ు చేశగడు అంతక్ు

ముందు బల్లర్గం భగత్ ఉండేవగడు ర్ెడి్ తర్గవత క్ే.ఎస్ట్.హెగ్ే
అయ్ాాడు ఆందర ప్రదేశ్ ముఖా మంతిరగగ సంజీవ ర్ెడి్ 1962

నుంచి 64 వరక్ు ప్ని చేశగడు అప్ుుడు గవరిర్ భీమ సేన్స
సచార్ ర్ెడక్త
ి్ ముందు దామోదరం సంజీవయ్ా తర్గవత క్గసు

బరహామనంద ర్ెడి్ అయ్ాారు ఇలా క్ీలక్ ప్దవులోల ఉనాిడు

సంజీవ ర్ెడి్ ప్ుటిున ఊరు అనంతాప్ురం జిలాలలోని “ఇలూ
ల రు “అనే ప్లల టూరు ప్గరధమిక్ విదా ఇక్ుడే చదివి తర్గవత మదారస్ట్ అడయ్ార్ లోని దియ్ాసఫిక్ల్
సూుల్ లో చేర్,ి అనంతప్ురం లో డిగలర ప్ూర్లత చేశగడు. నాగరతిమమ ను వివగహమాడాడు వీర్ిక్త ఒక్ క్ొడుక్ుముగుారు క్ూతురుల. గగంధీజీ పిలుప్ు విని సగవతంతర
సమరం లో ప్గలొానాిడు య్యత్ ల్లగ్ క్ు నాయ్క్ుడయ్ాాడు. ఆందర ప్రదేశ్ క్గంగెరస్ట్ క్మిటీ సక్రటర్ి గగ ప్దేళల ళనాిడు క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామలో చేర్ి అర్ెస్ట్ు
అయి 1940 -45 క్గలం లో జెైలు లో ఉనాిడు 1942 లో విడుదల అయినా మళ్ళళ ఖెైదీ అయి అమర్గవతి జెైలు క్ు ప్ంప్ బడా్డు అక్ుడే ప్రముఖ సగవతంతర
సమారయోధులు ప్రక్గశం ప్ంతులు క్గమ ర్గజు సతా మయర్ిత వి వి.గిర్ి లతో శిక్ష అనుభ వించాడు.

1946 లో సంజీవ ర్ెడి్ మదారస్ట్ ల జిసేల టివ్ అసంబీల క్త ఎనిిక్ెై, ల జిసేల టివ్ ప్గర్లు క్త సక్రటర్ి అయ్ాాడు భారత ర్గజాంగగ రచనా సంఘం లో సభుాడయ్ాాడు

మదారస్ట్ ప్రభుతవ ప్ ర హిబ్బషన్స అడవులు గృహ మంతిరగగ ప్ని చేశగడు 1951లో ఆందర

ప్రదేశ్ క్గంగెరస్ట్ క్మిటి పరసిడంట్స గగ ఉనాిడు 1952 లోఆందర ర్గష్గురనిక్త టంగుటూర్ి ప్రక్గశం ప్ంతులు గగరు ముఖా మంతిర సంజీవ ర్ెడి్ ఉప్ ముఖా మంతిర గగ

ప్ని చేశగరు తలంగగణా తో క్లిసి ఆందర ప్రదేశ్ ఏరుడ్ ప్ుుడు ఆందర ప్రదేశ్ క్ు మొదటి ముఖా మంతిర 1956-60 లో సంజీవ ర్ెడి్ అయ్ాాడు ర్ెండవసగర్ి ముఖా

మంతిరగగ 62-64 ఉనాిడు మొతత ం మీద అయిదేళళళ ముఖా మంతిరగగ చేశగడు. శ్రర క్గళ హసిత నుంచి దయర ణా చలం నుంచి శగసన సభక్ు ఎనిిక్యిేా వగడు శ్రరశైలం

నాగగరుీన సగగర్ ప్గరజెక్ుుల నిర్గమణం ర్ెడి్ హయ్ాం లోనే ప్గరరంభమయ్ాాయి శ్రరశైలం ప్గరజెక్ు నుముఖామంతిర చందర బాబు నాయ్ుడు “న్నలం సంజీవ ర్ెడి్ సగగర్
“ “అనిమార్ిు గౌరవమ్ క్లిా ంచాడు ర్ెడి్ గగరమీణాభి వృదిు వావసగయ్ం లక్ు అధిక్ ప్గరధానాతనిచాుడు 1964 లో అఖిల భారత క్గంగెరస్ట్ క్ు అధాక్షుడైనప్ుుడు

సంజీవ ర్ెడి్ ముఖా మంతిర ప్దవిక్త ర్గజీ నామా చేశగడు. బసు్ల జాతీయిాక్రణ లో సుపీరం క్ోర్ు చేసిన వగాఖాానానిక్త సుందించి 1964 లో ముఖామంతిర ప్దవి
నుంచి తప్ుుక్ొనాిడు.

క్గంగెరస్ట్ పరసిడంట్స గగ బంగుళళర్ భావనగర్ ప్గటాి లలో భార్ల సదసు్లు నిరవహించాడు న్నలం. 1962 గోవగ క్గంగెరస్ట్ సభలో గోవగ విముక్తత ని చైనా దుర్గక్రమణ

ను తిపిు క్ొటు టానిక్త చేసిన ప్రసంగం ఏంతో సూుర్ిత నిచిు ర్ెడి్ నాయ్క్తావనిక్త యిేన లేని క్ీర్త ని
ి తచిుంది. లాల్ బహదూర్ శగసిత ి ప్రధాన మంతిర గగ ఉనిప్ుుడు

సంజీవ ర్ెడి్ క్ేందర మంతిర వరా ం లో ఉక్ుు గనుల శగఖా మంతిరగగఇందిర్గ ప్రభుతవం లో సివిల్ ఏవియిేషన్స ష్ిపిుంగ్ శగఖా మంతిరగగ సమరుం గ 1967 వరక్ు ప్ని

చేశగడు ప్ని చేశగడు అప్ుుడే విమాన ప్రమాదం లో హో మీ జహంగలర భాభా అనే అను శగసత ి వేతత మరణించాడు 1969 లో దేశగధాక్ష ప్దవిక్త ప్ో టీ చేసమయ్ం

లో సీుక్ర్ ప్దవిక్త ర్గజీ నామ చేశగడు గిర్ి చేతిలో సవలు మెజార్ిటి తో ఇందిర్గ క్ుతంతరం తో ఓడిప్ో యినా తర్గవత అనంత ప్ురం వెళ్ల ప్ో యి వావసగయ్ం
చేసుక్ొంటూ క్గలం గడిప్గడు.

జనతా ప్గర్లు చేతిలో ఇందిర్గ ఓడిప్ో యినప్ుుడు ర్ెడి్ లోక్ సభక్ు ఎనిిక్ెై ర్ెండయ సగర్ి సీుక్ర్ అయి ఏక్గలరవం గగ 1977 లో ర్గషు ర ప్తి అయ్ాాడు ఓడి మళ్ళళ ఆ

ప్దవిని దక్తుంచుక్ొని వగడుగగ చర్ితర ప్ుటలోల నిలిచి ప్ో య్ాడు ర్ెడి్ ఇలా ఏక్ గలరవం గగ అయిన మొదటి వగడని పించుక్ొనాిడు న్నలం. మొర్గర్లీ చరణ్ సింగ్
మళ్ళళ ఇందిర్గ ప్రభుతావలలునిప్ుుడు న్నలమే పరసిడంట్స.. తన జీవిత చర్ితరను “reminiscences and reflections of a president “గగ ర్గసుక్ొనాిడు.
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అంతక్ు ముందు “వితౌట్స ఫియ్ర్ ఆర్ ఫేవర్ “ప్ుసత క్ం ర్గశగడు పి.వి.నరసింహా ర్గవు ఆతమ క్దా లో మహేందర నాద క్ేరక్ుర్ సంజీవ ర్ెడు యి
ి ే ఆయ్నక్ు ఆయ్న

శిషుాడైన బారహామనంద ర్ెడి్ క్త జర్ిగిన ర్గజ క్ీయ్ ప్ో రు నరసింహా ర్గవు చితిరంచాడు. 1996 లో ఎనభై మయడేళళ వయ్సులో సంజీవ ర్ెడి్ న్నలం అమరుడైనాడు.

విలువలక్ు నిర్లాతిక్త నిజాయితీక్త ప్టటుదలక్ు ర్గజక్ీయ్ చాణక్గానిక్త, పదు మని్ష్ి తతావనిక్త హుందా తనానిక్త,ఆతామ గౌరవగనిక్త, నిబదు తక్ు,అంక్తత భావగనిక్త
మీదు మిక్తులిమహా దేశ భక్తతక్త జాతీయ్తక్ు న్నలం సంజీవ ర్ెడి్ గ ప్ు ఉదాహరణ అందుక్ే ఆయ్న అంటే అంత పేమ
ర ాభిమానాలు నాక్ు

న్నలం వగర్ి శత జయ్ంతిక్త ర్గషు ర ప్తి ప్రణబ్ ముఖర్లీ ర్గవటం అయ్న పై ప్రశంసలు క్ుర్ిపించటం అటట క్ేందరం ఇటట ర్గషు ర ప్రభుతవం. చేసిన ఘన మెైన

ఏర్గుటట లు అభినంద న్నయ్ం. క్గని మాజీ ప్రధాని బహు భాష్గ క్ోవిదుడు ప్రధాని అయిన మొదటి ఆంధురడు ప్గముల ప్ర్ిత వెంక్ట నరసింహా ర్గవు గగర్ి
వరుంతిని ప్రభుతవ క్గరా క్రమంగగ చయ్ాక్ ప్ో వటం క్షమించా ర్గని నేరమే.
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మహా తాాగి మదూ
ు ర్ి అనిప్ూరణయ్ా

ఆధారం –శ్రర ర్గవినూతల శ్రరర్గములు ర్గసిన “మహాతాాగి మదూ
ు ర్ి అని ప్ూరణయ్ా జీవిత చర్ితర “
భార్గా పిలలలిి ప్ో ష్ించే బాధాతక్ూడా దేవుడిపై భారం వేసి, దేశం క్ోసం 55ఏళళళ దీక్షగగ శరమించి, అందులో 11సంవత్ర్గలు జెైలులో గడిపిన మహా తాాగి
మదూ
ు ర్ి అనిప్ూరణయ్ా ఈ తరం వగర్ిక్త ఎవర్ిక్ీ తలియ్దు. క్గంగెరస్ట్, నవశక్తత, జయ్భారత్, వెలుగు ప్తిరక్లు నడిపి, సవతంతరం ముందూ ఆతర్గవత క్ూడా
నిరాయ్ంగగ “క్ల౦ ఖడాానిి “ విశుర౦ఖల౦గగ ప్రయోగి౦చిన నిసగవరు ప్గతిరక్య్
ే
ప్రముఖుడు. సగవతంతరయం వసేత క్ులం, గిలం ప్ో యి, ఆసిత ప్గసుతలన్ని అందర్ివీ
అవుతాయ్ని, అందరూ సమానంగగ అనుభవి౦చ వచుువని నమిమన సగమావగద సవప్గిలు క్నిసగవతంతరయ సమర యోధుడు. అలూ
ల ర్ి, నేతాజీవంటి విప్ల వ
నాయ్క్ులతో, గగంధీ, జయ్ప్రక్గష్ వంటి అగరశేరణి జాతీయ్ నాయ్క్ులతో భుజం భుజం క్లిపి సగగిన అగరశేరణి దేశ్రయ్ నాయ్క్ుడు. జరిలిస్ట్ు, క్వి, నవలాక్గరుడు.
ప్రక్గశం,, పివిజి ర్గజు ప్ుచులప్లిల , రంగగలక్ు అభిమానుడు. క్గన్న సగవతంతరయం వచాుక్ ఆయ్నక్ు ప్గరధానామే లేక్ుండా ప్ో యింది. అసంబీల క్త ర్గజమండిర నుంచి
ప్ో టీ చేసి ఓడిప్ో య్ాడు. సవతంతర భారత దేశ ర్గజక్ీయ్ాలక్ు ప్నిక్త ర్గని వగడు అనిపించుక్ొని లౌక్ామెరుగని పదు మనిష్ి. మొక్ుు బడిగగ ఆయ్న శతజయ్ంతి
ఉత్వం జర్ిప్గరు. సగవతంతరయ ఉదామక్గలం లో అనేక్ అప్ూరవ తాాగగలు చేసి సవతంతరం ర్గగగనే జాడ క్నిపించక్ుండా ప్ో యిన మహో నితనాయ్క్ులలో
మదూ
ు ర్ి వగరుక్ూడా ఒక్రు.

అనిప్ూరణయ్ా గగరు జెైలల ో మగుాతుంటే ఇంటిదగా ర క్ుటటంబం గరా దర్ిదరం లో మగిాప్ో యిేది.
భారా రమణమమ గగరు మహా సగధివ. ఆయ్నక్ు క్గరు్ ర్గయ్టానిక్త క్ూడా ఆమెచేతులోల క్గణీ
ఉండేదిక్గదు. ఒక్ క్గరు్ మాతరం “ఏ దినం క్గరు్ క్ోసం ఎదురు చూసగతర్ో, ఆ దిన౦ ఈక్గరు్ ను
చూసి తృపిత ప్డండి “అని తేదీ క్ూడా వేయ్క్ుండా ర్గసింది ఆమహా ఇలాలలు.. ఈడొ చిున
ఆడపిలలలక్ు చేతనెైన ర్లతిలో పళ్ళళళళ జర్ిపి బాధాత తీరుుక్ొని ఆతాాగమయి అసువులు
బాసింది. భారా మరణ వగరత విని అనిప్ూరణయ్ా తన బాధక్ు అక్షర్గక్ృతి క్లిుంచి “చేత
క్గసు లేదు, చరసగలలో భరత –పిలల పళ్ల క్ూడా పనిమిటి లేక్నే –న్నవే చేయ్వలసి వచు
న్నలవేణి-జనులసగయ్మెైన, ధనసగయ్మెన
ై –లేక్ప్ో యిేనే న్నక్ు లేమి గలా -వలదు నా బాధ
ప్రమ శతురవునక్ెైన –బరతిక్త య్ునాిడ జీవచివంబ నగుచు “’
గరంథాలయోదామ నాయ్క్ులు గగడిచరల హర్ి సర్ోవతత మర్గవు గగర్ి తర్గవత ప్తిరక్లలో ర్గసి
జెైలు క్ెళ్ళ ప్ుషురక్గలం క్గర్గగగరం అనుభవించిన జరిలిస్ట్ు మదూ
ు ర్ి అనిప్ూరణయ్ా గగరు.
ఈ గగంధీ జయ్ంతి నాడు అలాంటి తాాగ మయ్ుని గుర్ించి తలుసుక్ొందాం.
ఆధారం –మహాతాాగి మదూ
ు ర్ి అనిప్ూరణయ్ా గగర్ి జీవిత చర్ితర –రచయిత-శ్రరర్గవినూతల
శ్రరర్గములు.

ఆంధర భీషమనాాప్తి సుబాిర్గవు, య్ుగక్రత క్ందుక్ూర్ి వీర్ేశలింగం, ఆందర క్ేసర్ి ప్రక్గశం, ఆందర బర్గిర్్ ష్గ చిలక్ మర్ిత, గగంధేయ్వగది బరహామజయసుాల
సుబరహమణాం,వందేమాతరం ఉదామనాయ్క్ుడు గరంథాలయోదామ సగరధి గగడి చరల హర్ి సర్ోవతత మ ర్గవు గగరల క్గరాక్షేతమ
ర ెైన ర్గజమండిర లో, “ఆఖర్ి శగవస
వరక్ు ర్గజమండిరలోనే ఉంటూ దేశసేవ చేసత గను”అని భీషమ ప్రతిజఞ చేసి నిలుప్ుక్ొని మదూ
ు ర్ి అనిప్ూరణయ్ా గగర్ి క్గరాభయమి క్ూడా ర్గజమండిర యిే.
పిఠగప్ుర్గనిక్త 8మెైళళ దూరం లో ఉనిక్ొమరగిర్ి గగరమం లో మదూ
ు ర్ి క్ోదండ ర్గమ దీక్షితులు సంప్ని గృహసుత, నిరతాని దాత. ఒక్ బాప్డు అనిదానం
తో ఇంతటి పేరురుతచుుక్ోవటం ఏమిటని పిఠగప్ురం ర్గజా ఆశురాప్ో యి, మారు వేష్గలతో వందమందితో వేళక్గని వేళ దీక్షితుల వగర్ింటిక్త భోజనానిక్తవచాుడు.
అందర్లి సగదరంగగ ఆహావనించి, అప్ుటిక్ప్ుుడు నాలుగు బసగతల బ్బయ్ాం తపిుంచి, గగడిప్ యిా మీద క్షణాలలో వంట చేయించి అందర్ిక్త తృపిత గగ భోజనాలు
పటిుంచాడు. భోజనానంతరం ర్గజు తనను తాను ప్ర్ిచయ్ం చేసుక్ొని, తక్షణం దీక్షితులుగగర్ిక్త క్ొంత భయమి ఈనాము గగ ఇచిునటట
ల చళళపిళళవగరు తమ
క్థలు –గగథలు లో చప్గురు. దీక్షితుల గగర్ి ప్రమ యోగాతను గుర్ితంచి ర్గజు ఆయ్నుి సగదరం గగ ఆసగునానిక్త పిలిపించి సతుర్ించాలనుక్ొనాిరు. దీక్షితులు
గగరు వెళళళ సర్ిక్త ర్గజు సగినం చేసత ునాిడు. తడి బటు లతోనే వచిు ఆహావనింఛి తర్గవత గౌరవించాడు. అలాంటి దీక్షితుల గగర్ి సవయ్ానా మనవడే మన మదూ
ు ర్ి
అనిప్ూరణయ్ా గగరు.
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మదూ
ు ర్ి జయ్ర్గమయ్ా ర్గజమమ దంప్తుల నలుగురు సంతానం లో పదు వగడు క్ోదండ ర్గమ దీక్షితులు, ర్ెండవవగడు బుచిు వెంక్య్ా, మయడు
అనిప్ూరణయ్ా, నాలుగు క్ృషణ మయర్ిత. అనిప్ూరణయ్ా క్ొమరగిర్ిలో 20-3-1899 ప్ుటాురు. చదువు క్ొమరగిర్ి, పదాుప్ురం లో జర్ిగింది. 1911 జూన్స లో క్గక్తనాడ
క్గలేజి హెైసూుల్ లో ధర్్ ఫగరం ఎ సక్షన్స లో, విప్ల వ వీరుడు అలూ
ల ర్ి సీతార్గమర్గజు సి సక్షన్స లోనూ చేర్ి చదివగరు. ప్ూరణయ్ాగగర్ి పదు ని ఈ క్గలేజిలోనే
ఇంటర్ చదివేవగడు. ఆ సంవత్రం డిసంబర్ 11న అయిదవజార్ిీ ర్గజు ప్టాుభి ష్ేక్ మహో త్వం క్గక్తనాడలో వెైభవం గగ జరుప్ుతునాిరు. విదాారుులు “శశిర్ేఖా
ప్ర్ిణయ్ం “నాటక్ం ప్రదర్ిశంచాలనుక్ొనాిరు. ప్ూరణయ్ాగగర్ి అని దీక్షితులు రఘుప్తి వెంక్ట రతిం గగర్ి పిరయ్ శిషుాడు. ఆయ్న శశిర్ేఖగగ
తముమడు,అలూ
ల ర్ి ర్గమర్గజు చలిక్తత లుగగ వేష్గలు వేశగరు. వీర్ిదురూ అదుాతంగగ నటించి ప్రశంసలు ప్ ందారు. అలూ
ల ర్ి నారద ప్గతరక్ూడా గ ప్ుగగ ప్ో ష్ించి
మధుర క్ంఠంతో ప్దాాలు శగరవాంగగ ప్గడి అందర్లి మెపిుంచాడు. ఈ వేడుక్లలోనే నాయ్ుడుగగర్ిక్త “ర్గవు బహదూర్ “బ్బరుద ప్రదానం జర్ిగింది. ప్ూరణయ్ా
ఆబ్బరుదు తనక్ే వచిునంతగగ సంతోష్ిసేత, అలూ
ల ర్ి ముభావంగగ ఉనాిడు. విదాారుులందర్ిక్ీ జార్ిీ బొ మమతోప్గటట జరమన్స సిలవర్ ప్తక్గలు క్ూడా ఇచాురు.
ఏక్ంగగ అయిదు మెడల్్ సగధించిన అనిప్ూరణయ్ా అలూ
ల ర్ిక్త ఇసేత , ఆగరహం తో విసిర్ి అవతలప్గర్ేసి “పిచ ోుడా !ఈ ప్తక్ం మన బానిసతావనిక్త చిహిం ర్గ
“అని, అక్ుడి నుంచి వెళ్ళప్ో య్ాడు.
చాలా సేప్టిక్త తేరుక్ొని అనిప్ూరణయ్ా సీతార్గమ ర్గజు సగహచరాం తో దేశ భక్తత ప్రప్ూరుణడయ్ాాడు. దేశ సేవక్ు బ్బ.ఎ. డిగలర అవసరం లేదనాిడు అలూ
ల ర్ి.
ప్ూరణయ్ామాతరం డిగలరప్ ంది లాయ్ర్ క్గవగలనుక్ొనాిడు. సేవచాు జీవనానిక్త నాాయ్వగద వృతిత భేష్ అనుక్ొనాిడు. తాను తవరలో సనాాసిగగ మార్ి దేశమాతక్ు
అ౦క్తత మౌతానని అలూ
ల ర్ి చబుతూ ఉండేవగడు. అర్గుంతరంగగ చదువుమానేసి అలూ
ల ర్ి ఎక్ుడిక్త వెళాళడయ ఎవర్ిక్ీ తల్లదు.
ఒక్ ర్ోజు అనిప్ూరణయ్ా ర్ెైలులో పిఠగప్ురం నుంచి క్గక్తనాడక్ు బయ్లేుర్గడు. టిక్ెట్స క్ౌంటర్ దగా ర “అనిప్ూరణయ్ాా “అనే పిలుప్ు వినిపించి, తననుక్గదేమో
అనుక్ొనాిడు. మళ్ళళ ఆపిలుప్ు వినిపిసేత, అటటక్ేసి తిర్ిగి చూసేత సనాాసి వేషంలో చినినాటి సేిహితుడు అలూ
ల ర్ి సీతార్గమ ర్గజు క్నిపించి ఆశురాప్ో య్ాడు.
ఏమిటీ వేషం “?అని అడిగిత “చినిప్ుుడే చప్గుక్దా “అని సమాధానం. తనదగా ర ఒక్ మహాప్ురుషుడు ఉనిటట
ల మహా సంబరప్డిప్ో య్ాడు ప్ూరణయ్ా. తనతో
క్గక్తనాడ రమమనాిడు. ఆ అవక్గశం లేదనాిడు ర్గజు. ఎక్ుడిక్త ప్రయ్ాణం అని అడిగిత “నా జీవితం ప్రజా సేవక్ే అంక్తతం అని ఆనాడే చప్గునుక్దా “అనాిడు
అలూ
ల ర్ి. “అనిబ్బసంట్స గెై హో ం రూల్ లో చేరతార్గ ?”మదూ
ు ర్ి ప్రశి. “నా గుర్ించి క్రమంగగ వింటావులే “అని చప్గుడు ర్గజు. ఇదు రూ ఎవర్ి ప్రయ్ాణం వగరు
సగగించారు.
హో ంరూల్ ఉదామం ఉవెవతు
త గగ ఎగసి ప్డుతునిక్గలం లో అనిబ్బసంట్స శిషుాడు ర్గం క్గక్తనాడ వచిు గంభీర ఉప్నాాసగలతో పేరరణ క్లిా ంచాడు. పిరని్ప్గల్
నాయ్ుడు గగరు విదాారుషలు ఆ సభలలో ప్ూలొాన క్ూడదని నిష్ేధం విధించారు. ఏం జర్ిగితే అది జరుగుతుందని మొండి ధైరాంగగ ప్ూరణయ్ాగగరు మీటింగ్ క్ు
వెళ్ల, మర్గిడు పిని
ర ్ప్గల్ క్ు తాను ఉతత రువ దిక్ుర్ించానన్న ఏ శిక్షక్ెైనా సిదుమే అని చప్గురు. ఆయ్న వగర్ిింగ్ ఇచిు వదిలేశగరు. బ్బసంట్స తన “నుా ఇండియ్ా
“ప్తిరక్లో బ్బరటిష్ వగర్ిపై నిప్ుులు క్క్ుుతూ ర్గసేది. ఈయ్న వగటిని భగవదీా త లా ప్వితరంగగ భావించి చదివే వగరు. క్గలేజి ఎక్ె్లి్య్ర్
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క్గరాదర్ిశ గగ ప్ని చేసి, “ఇండియ్ా సవర్గజాానిక్త అనిి విధాలా అరహమెైనది “అని ప్రసంగించారు.
ర్గజమండిర క్గలేజీలో బ్బ ఏ చదువుతూ ప్ూరణయ్ాగగరు “బ్బరటిష్ ర్గజర్ిక్మే మన దేశ దార్ిదారయనిక్త క్గరణం “అని ఎలుగెతిత చాటారు.క్ోప్ం వచిున పిరని్ప్గల్ ను
“అడుగో ఆ దొ ంగ మీ ముందే నిలబడా్డు “అనగగనే అందరూ ఫక్ుుననవగవరు. అప్ుటిక్ే అనిప్ూరణయ్ా అంటే “ఎదిర్ించే వగడు “అన్న “ఈ సీతయ్ా ఎవర్ిమాటా
వినడు “అనే ముదర ప్డి ప్ో యింది. ’సగవతంతరయ సమరం లో తాను ఎలా ప్రవేశించిందీ అనిప్ూరణయ్ా గగరు తన “జయ్భారత్ “ప్తిరక్లో ధార్గవగహిక్ గగ ర్గశగరు.
1920 సపు ంబర్ 1న క్లక్తాతలో జర్ిగిన “సుషల్ క్గంగెరస్ట్ “లో విదాారుులు చదువులు మానేయ్ాలని తీర్గమనం చేసింది అది. ప్ూరణయ్ా గగర్ి పై గ ప్ు ప్రభావం
క్లిగించినా, ఆర్ిుక్ బలం లేదు. భారా క్గప్ుర్గనిక్త ఇంక్గ ర్గలేదు. క్ుటటంబ ప్ో షణ భారం క్ూడా ఉంది. భారా “తొందరప్డి నాన్స క్ో ఆప్ర్ేషన్స ఉదామం లో
చేరక్ండి “అని ముందే ర్గసి హెచుర్ించింది క్ూడా.
ఆ సమయ్ం లో డా ప్టాుభి ర్గజమండిర వసేత విదాారుులుగగ ఆయ్నక్ు సహాయ్ప్డా్రు. నాాప్తి సుబాిర్గవు గగరుక్ూడా వచిు 1907 లో ఏం జర్ిగిందయ గురుత
చేసుక్ోమని హెచుర్ించారు. అంటే గగడి చరల మొదల ైన విదాారుులు విప్ర్లతంగగ నషు ప్ో య్ారని అరుం. నవంబర్ 30ర్గతిర అంతా దీరఘం గగ ఆలోచించారు
ప్ూరణయ్ా.అలూ
ల ర్ి జాఞప్క్ం వచాుడు. ఇక్ ఆలోచించలేదు దేశ సేవక్ు అ౦క్తత మవగవలని నిరణయించుక్ొనాిరు. డిసంబర్ 2న జాతీయ్ విదాాలయ్ ల క్ురర్
డా సుబరహమణాం గగర్ి దగా రక్ు వెళ్ల,వెంటనే “ఆందర య్ువజన సవర్గజా సభ “సగుపించారు. 1907 లో బ్బపిన్స చందరప్గల్ ర్గజమండిర వచిునప్ుుడు, ఆయ్న విజఞ పిత
మేరక్ు నాాప్తి సుబాిర్గవు సతావోలు గునేిశవరర్గవు, డాక్ుర్ శివర్గజు వెంక్ట సుబాిర్గవు మొదల ైన వగరు భయర్ి విర్గళం అందించి జాతీయ్ క్ళాశగల
సగుపించారు. 1920వరక్ు దీని నిరవహణ భారం డా.బరహామజయషుాల సుబరహమణాం వహించారు.
అనిప్ూరణయ్ా గగరు క్గలేజి మానేసిజాతీయ్ ప్గఠశగలలో ల క్ురర్ గగ చేర్గరు. 1924 లో ఆయ్నతోప్గటట “క్గంగెరస్ట్ “ప్తిరక్ క్ూడా సీతానగర్గనిక్త మార్ింది.
విదాాలయ్ం ఆధవరాం లో దీనిి ముదిరంచేవగరు. 1928 మార్ిు 11న జనరల్ బాడమ మీటింగ్ లో తీర్గమనం చేసి పరస్ట్ ను ఆశరమానిక్త ఉచితంగగ అందించారు.
ప్ూరణయ్ాగగరు జెైలులో ఉండగగ, ప్తిరక్ వగరు బక్గయి ఉని డబుినూ రదుు చేసత ూ తీర్గమనించారు. విదాాలయ్ానిక్త సుబరహమణాం గగర్ి సో దరుడు
సీతార్గమయ్ాగగరు అధిప్తిగగ ఉండేవగరు. ఈయ్న 1922 లో ప్రభుతవ ఉదయ ాగగనిక్త ర్గజీనామా చేసి ఇందులో చేర్గరు.
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1921 జనవర్ి 23 న ర్గజమండిర లో గోదావర్ి జిలాల మహాసభలు వెైభవం గగ జర్ిగగయి. సుబరహమణాం గగరు ఆహావన సంఘాధాక్షులు. అయ్ాదేవర
క్గళళశవరర్గవు వంటి ప్రముఖులు ప్గలొాని ఈ సభక్ు ఆంధరరతి దుగిార్గల గోప్గలక్ృషణ గగరు అధాక్షత వహించి “ఆతమ గౌరవం పంచని, జీవన భురతిక్త తోడుడని
ఆంగల విదా వదిలేసి విదాారుులు దేశ సేవక్ు నడుం క్డితే ఏడాది లోపే సవతంతరం సిదు స
ి త ుంది “అని ప్రక్టించగగనే, అప్ుటిక్ప్ుుడు ప్ూరణయ్ా గగరు మొసలిక్ంటి
తిరుమలర్గవు, క్గండేరగుల ర్గమచందరర్గవు, సబివీసు క్ృష్గణర్గవు, క్ొరవివడి లింగర్గజు మొదల ైన 55మంది విదాారుులు దేశ సేవక్ు అ౦క్తత మౌతామని ప్రతిజఞ
చేశగరు. 1921 లో మదూ
ు ర్ి, సబివీసు ల ఆధవరాం లో విదాార్ిు మహాసభలు భార్లగగ నిరవహించారు. అక్ుడే “ఆంధరయ్ువజన సవర్గజా సభ “ప్గరరంభమెైంది.
1922 లో అనిప్ూరణయ్ాగగరు “తిలక్ మహార్గజు చర్ితర “30పేజీలలో ర్గసి ప్రచుర్ించారు. తిలక్ ను ప్రశుర్గమునిగగ, గగంధీని,ఆతర్గవత అవతారమమెైన శ్రర
ర్గమునిగగ వర్ిణంచారు. “తిలక్ అంటే సవర్గజాం అని అరుం.తిలక్ సవర్గజా నిధి క్ోటీ ప్ది లక్షలు ప్ో గు చేసి, నితాం ఆయ్న నామసమరణ చేసత ునాిం “అని ర్గశగరు.
ఆంధరయ్ువజన సవర్గజా సభ గత మార్ిులో ప్గరరంభమెైందన్న, ఐక్మతాం తో భారత సగవతంతరయం సగధించటమే ధేాయ్మని, 16నుండి 30ఏళళ
వయ్సునివగరంతా దీనిలో సభుాలవటానిక్త అరుహలని, సంవత్ర చందా క్ేవలం ఒక్ు రూప్గయి మాతరమె నన్న, క్గంగెరస్ట్ సంఘాలలో సభుాలుగగ చేరుటం
ర్గటాిలు నెలక్ొలుటం అప్ుటిక్ే చేశగమని, మదాప్గన నిష్ేధం మొదల ైన జాతి ఉదు రణ క్గరాక్రమాలు చేబటాులని, దీనిక్త దేశభక్ుతలు శ్రర టంగుటూరు ప్రక్గశం
ప్ంతులుగగరు అధాక్షులన్న. క్ేందరసు గనం ర్గజమండిర అన్న తలియ్ జేశగరు అనిప్ూరణయ్ాగగరు.
22-3-1922 న అనిప్ూరణయ్ా గగరు ఆంధరయ్ువజన సవర్గజా సభ తరఫున “క్గంగెరస్ట్ “అనే సైక్ల ో సు ల్
ట వగర ప్తిరక్ ప్గరరంభించారు. క్ొరవివడి లింగర్గజుగగరు
సహాయ్ సంప్గదక్ులు. అందులోని ఒక్ వగాసం దేశ దయర హం నేరం క్తంద వసుతందని సంప్గదక్ుల ైన మదూ
ు ర్ి వగర్ిక్త 18 నెలలు శిక్ష విధించింది బ్బరటిష్ ప్రభుతవం
1923 ఫిబరవర్ి నుంచి 1924 జూన్స 13 వరక్ు ర్గజమండిర, వేలూరు జెైళలలో మొదటి సగర్ిగగ శిక్ష అనుభవించారు. 1924 డి సంబర్ లో ర్గజమండిరక్త 13మెైళళ
దూర్గన సీతానగరం లో డా సుబరహమణాంగగరు “గౌతమీ సతాాగరహ ఆశరమం “నిర్ిమంచగగ క్గంగెరస్ట్ ప్తిరక్ అక్ుడి నుంచే వెలువడేది. లింగర్గజుగగర్ితోప్గటట ర్గమ
చందురని వెంక్టప్ు క్ూడా అందులో ప్ని చేసేవగరు.

దేశోదాురక్ నాగేశవరర్గవు ప్ంతులుగగరు ఈ ప్తిరక్ క్ోసం
“జరమన్స క్ెరడిల్ టిప్ టాప్”క్ొనిచాురు దాదాప్ు మయడు వేల
ప్ౌనల

టైప్ మెటీర్ియ్ల్ క్ూడా అందించారు.మొదటోల

చందాదారులు 600మంది ఉండేవగరు క్రమంగగ పర్ిగగరు.
తేలిక్ెైన వగడుక్ భాషలో ఉండటం వలన య్ువక్ులను
బాగగ ఆక్ర్ిషంచింది 1857నాటి విప్ల వ వీరుల గగథలను
ధార్గవగహిక్ంగగ ప్రచుర్ించేవగరు. క్గంగెరస్ట్ సంప్గదక్ీయ్ాలు
బ్బరటిష్ ప్రభుతవం పై నిప్ుులు క్ుర్ిప౦
ి చేవి.హిందూ ముసిల ం
తగగదాలక్ు

క్గరణం ప్రభుతవమేనన్న, క్ోరుులోల జర్ిగే

విచారణ క్ేవలం బొ మమలాటన్న, క్గంగెరస్ట్ బరువు బాధాతలు
మోయ్ాలన్న అవసరమెైత”ే ఇండిపండంట్స ప్గర్లు “క్ూడా
పటాులన్న, ప్ో ల్లసు దుషు్ాతాాలు బ్బరటిష్ వగర్ిక్త క్గలం
చలిల ందని తలియ్ తలియ్ సుతనాియ్న్న, ఖదు రు దారుల
బటు లూడ దీసిన ప్ో ల్లసు అధిక్గరులు ముసత ఫగ ఆల్ల ఖాన్స,
డప్ుుల సుబాిర్గవు లు అప్ర ర్గక్షసులు, దుశగశసనులు,
న్న దేశం బతిక్త బటు క్డితే నువువ చసేత మాతరమేం “వంటివి
నిప్ుులోల క్ొనిిమాతరమే.
1926 జుల ై 16 సంచిక్ అలూ
ల ర్ి జయ్ంతి ప్రతేాక్ సంచిక్గగ
క్గంగెరస్ట్ వెలువడింది గగంధీ గగర్ి అభిప్గరయ్ం ర్గసి
ప్ంప్మని క్ోర్ితే, ఆయ్న జీవిత విశేష్గలు తలుప్మని
ర్గయ్గగ ర్గసి ప్ంపిసేత, 1929 జుల ై 18 య్ంగ్ ఇండియ్ా లో
బాప్ూ

“ర్గమర్గజు శ్రలవంతుడు నిర్గడంబర

తాాగి. ధైరాం

ఉనితాశయ్ాలునివగడు. పితూర్ల దారుడు క్గదు. గ ప్ు దేశభక్ుతడు. ఆయ్న దేశ భక్తతన్న చాతుర్గాన్ని సగహసగలను య్ువక్ులు ఆదరశంగగ తీసుక్ొని
ముందుక్ు సగగగలి. నాక్ు సగయ్ుధ విప్ల వం పై సగనుభయతీ అభిమానం లేవు. ర్గజు అహింసగ ప్దు తిలో ప్ో ర్గడి ఉంట యింత బాగుండేదయ “అని నిషురషగగ ర్గశగడు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

1927 నుంచి అలూ
ల ర్ి జయ్ంతి ఘనం గగ నిరవహించాలని, అనిప్ూరణయ్ాగగరు అనుక్ొనాి, పదు లు సహక్ర్ించలేదు. అధాక్షత వహించటానిక్త క్ూడా ఎవరూ
ముందుక్ు వచేువగరు క్గదు. మొదటి సభక్ు వేమవరప్ు ర్గమదాసు అధాక్షత వహించారు.
అలూ
ల ర్ి ర్ెండవ జయ్ంతి ర్గజమండిర లో దండు నార్గయ్ణ ర్గజు అధాక్షతన జర్ిగింది. బజవగడ మొదలిన చోటల క్ూడా జర్ిగగయి. మదారస్ట్ ర్ిప్బ్బలక్న్స క్గంగెస్ట్
ర
లోనూ, 1928 డిసంబర్ క్లక్తాత క్గంగెరస్ట్ య్ువజన సభలో అలూ
ల ర్ి ని క్ీర్త ంి చారు. 1929 మయడవ జయ్ంతిక్త నేతాజీ సందేశం ప్ంప్గరు. గుంటూరు, బందర్
లలో క్ూడా అలూ
ల ర్ి జయ్ంతి జర్ిప్గరు. మచిల్లప్టిం సభలో ప్టాుభి సీతార్గమయ్ా ఘన నివగళళలు అర్ిుంచారువిప్ల వ వీరుడు అలూ
ల ర్ి సీతార్గమ ర్గజు క్ు.
1936 జూన్స 23న ఏలూరులో జర్ిగిన అలూ
ల ర్ి వరుంతి సభక్ు వెళల ాలని ప్రయ్తిం చేసిన మదూ
ు ర్ి, గగరప్గటి సతానార్గయ్ణ, బసవర్గజు రంగశగయి లపై ప్రభుతవం
నిష్ేధాజఞ లు జార్ల చేసింది. 1929 మే 9 న గగంధీ “క్గంగెరస్ట్ ప్తిరక్”క్గర్గాలయ్ానిి సందర్ిశంచి, అక్ుడ సిబింది అందరూ, చాప్లపై క్ూరుుని ముందుని
ర్గతబలల పై క్గగితాలు పటటుక్ొని ర్గయ్టం చూసి బాగగ సంతోష్ించాడు. అనిప్ూరణయ్ా, ప్ందిర్ి మలిల క్గరుీనర్గవు లు గగంధీతో సుదీరఘంగగ చరులు జర్ిప్గరు.
మే16 య్ంగ్ ఇండియ్ా ప్తిరక్లో “క్గంగెస్ట్
ు ర్ి అనిప్ూరణయ్ా
ర తలుగు వగరప్తిరక్ ఆశరమం నుంచే సవయ్ం ప్ో షక్ం గగ వెలువడుతోంది.సంప్గదక్ుడు మదూ
ర్గజదయర హం నేరం క్తంద నిరిందితుడై గౌరవం ప్ ందారు. ఆయ్న ఖెైదులో ఉనాి ప్తిరక్ నడుసోత ంది “అని ర్గశగడు.
“క్గంగెస్ట్
ట లో వెలువడింది తర్గవత 14పేజీలలో ర్గయ్ల్ సైజ్ లో వచేుది. “విదేశ్ర వసుతవులు బ్బరటిష్ వసుతవులు,
ర “మొదటి ప్తిరక్ ఒక్ ఫుల్ సేుప్ క్గగితం పై సైక్ల ో సు ల్
మతు
త ప్దార్గుల ప్రక్టనలు ప్తిరక్ ముదిరంచదు.ఆధిని వేశ ప్రతిప్తిత క్త అనుక్ూలం గగ సంప్ూరణ సగవతంతారయనిి ప్రతిప్గదిసత ుంది “అని ప్తిరక్ నివేదిక్లో
పేర్ ునాిరు.తలుగు అక్షర్గలతో హిందీ ప్గఠగలుప్రచుర్ించేవగరు. ప్రముఖ ప్గతిరక్య్
ే ుడు క్ోటం ర్గజు ర్గమార్గవు వచిు చూసి సిబింది అందరూ అనిి
ప్నులుఅచుు క్ూరుుతో సహా చేసత ునాిరు అని మెచాుడు. ర్గమచందురని వెంక్టప్ు ర్గసిన “చిచుల పిడుగు “ఏక్గంక్తక్ ను 1929 మే 7 ప్తిరక్లో
ముదిరంచిన౦దుక్ు దేశ దయర హం క్తంద అనిప్ూరణయ్ా గగర్ిక్త ర్ెండునిరఏళళ జెైలు శిక్ష ప్డింది. మే 13న అర్ెస్ట్ు క్గగగ క్ోరవివడి లింగర్గజు సంప్గదక్ు డైనాడు.
1930 మార్ిు ప్తిరక్ లో భగత్ సింగ్ ఉర్ితీతను ఖండిసత ూ “వీరబలి “వగాసం ప్రచుర్ించినందుక్ు లింగర్గజుక్ు ర్ెండేళళ ఖెైదు శిక్ష విధించారు. అనిప్ూరణయ్ా గగర్ి
అర్ెస్ట్ు తర్గవత హిందూ ప్తిరక్ లో ఒక్ అనిప్ూరణయ్ా ఒక్ ప్రక్టన ఇచాురు. “మా నాయ్క్ుడు సగంబమయర్ిత అర్ెస్ట్ు అయ్ాాక్, నా అర్ెస్ట్ు ఆశురాం క్లిగించలేదు.
ఈ ఏడు దేశమంతా జర్ిగిన య్ువజనుల అర్ెసు ులు చూసత సగవతంతరయ ఉదామానిి అణచి వేయ్టమే అధిక్గరుల లక్షాం అనిపిసత ో ంది. ఇది మా ప్తిరక్పై
దుర్గక్రమణ గగ భావిసగతము. మేము భయ్ప్డలేదు. ఇదు రు సంప్గదక్ులను జెైలులో పటిునప్ుుడేమేము బతిక్త బటు క్టాుం. నా నిరింధం తర్గవతక్ూడా బావుటా
ఎగురుతూనే ఉంటటంది. ఈ క్సు సమయ్ం లో ప్రజలు మాక్ు అండగగ నిలబడుతారనటం లో సందేహం లేదు “.మదూ
ు ర్ి అర్ెస్ట్ు ను ఖండిసత ూ క్లావెంక్టర్గవు
సేుట్స మెంట్స ర్గసిసేత టలిగగరఫ్ వగళళళ తీసుక్ోలేదు.
లింగర్గజు అర్ెస్ట్ు తర్గవత వెంక్టప్ు ఎడిటర్ అయ్ాాడు. 1931 సపు ంబర్ లో జెైలు నుంచి విడుదల ై మదూ
ు ర్ి మళ్ళళ సంప్గదక్ బాధాతలు చేబటాురు. 1932
జనవర్ిలో ప్ో ల్లసు దాడి వరక్ు ఆయ్నే సంప్గదక్ుడు. 1922 లో ప్గరరంభమెై ప్దేళళలో చర్ితర సృష్ిుంచింది. క్గంగెరస్ట్ ప్తిరక్ తో సంబంధముని వెంక్టప్ుయ్ా,
క్గండేరగుల ర్గమ చందరర్గవు, చుండుర ప్టల హనుమంతర్గవు లుక్ూడా జెైలు క్ెళాళరు.
1929 మే 21న సగవతంతరయ సంచిక్గగ వెలువడిన క్గంగెరస్ట్ ప్తిరక్ ను ఆంధరప్తిరక్ సమీక్షిసత ూ “10వ తేదీ 8వ సంప్ుటి16వ సంచిక్ లో 16పేజీలునాియి.
సగవతంతరయయ్ుదు నాయ్క్ుడు నానా డూండమ ప్ంత్ సగహెబ్, జగదీశ ప్ుర్గధీశుడు 80ఏళళ వృదుుర్గణాక్ుమార్ సింహ ల ముఖ చితారలతో ఆదాంతం గంభీరంగగ
ఉనిది. చిచులపిడుగు ఏక్గంక్తక్, ర్గణాక్ుమార సింహుడు,, 1857ఝాన్న్ లక్షమమ బాయ్ అగిి ప్రవేశం, తాంతియ్ా తోపీ వగాసగలూ, క్విక్ుమారుల క్ుసుమాంజలి
మొదల ైనవి ఉనాియి “అని మెచిుంది.
“చిచుులపిడుగు “ ఏక్గంక్తక్ ర్గసిన ర్గమచందురని వెంక్టప్ు సవగగరమం ఒంగోలుదగా ర టంగుటూరు. అచుాతుని వెంక్టర్గవు అనే మారు పేరుతొ క్గంగెరస్ట్ ప్రచారం
చేసి ఆరునెలలు జెైలు క్ెళాళడు. ర్గజమండిర జెైలులో బులుసు సంబమయర్ితగగర్ితో ప్ర్ిచయ్మేరుడి క్ుడిభుజంగగ ఉంటూ, విడుదల తర్గవత ఆయ్నతో క్గక్తనాడ
చేర్గడు. సీతానగరం ఆశరమం ఏరుడినప్ుుడు మయర్ితగగరు అతనిని డా సుబరహమణాం గగర్ిక్త అప్ుగించారు. వెంక్టప్ు మదారస్ట్ లో జర్ిగిన “న్నల్ “సతాాగరహం లో
ముఖాప్గతర ప్ో ష్ించాడు. ఆంగల సంసుృతాలు క్షుణణ ంగగ అభాసించినవగడు, గ ప్ు ప్ర్ిశోధక్ుడుక్ూడా. “చనిప్టిం తలుగు ప్టిం “అనే ఆయ్న ప్ుసత క్ం బాగగ
ప్రచారమెైంది. ఆంధురలలో సగవతంతర క్గంక్ష పరటానిక్ే చిచుుల పిడుగు ర్గశగనని చప్గుడు.
నాటిక్ మొదటి రంగం లో మంగల్ ప్గండే సవగతంగగ “ఓ ఆంగల పిశగచామా ఇంక్గ న్న ఆక్లి తీరలేదా ఎప్ుటిక్త తీరుతుందే ర్గక్షసీ “అని డైలాగ్ ఉదేరక్ం క్లిగిసత ుంది.
ర్ెండవ రంగం లో ప్గండే -హూాసన్స, బౌ అనే ఆంగల అధిక్గరులను క్గలుగగ గుర్ి తప్ుుతుంది. చివర్ిక్త బౌ ను అనేక్ క్తిత ప్ో టల తో చంపేసత గడు. ఈలోగగహూాసన్స
లేవబో తుంటే ఒక్ సిప్గయి తుప్గక్తడమతో క్ొటిు చంపేసత గడు. క్గసేప్టిక్త వీలర్ అనే సని
ై క్గదిక్గర్ివచిు మంగలప్గ౦డాాను బంధించమని ఆర్ర్ ఇసగతడు. ప్గండాా
బారహమణుడు క్నుక్ అతనిపై ఎవరూ చయిా వెయ్ారని జిమేదారు చబుతాడు. ఇంతలో హమర్్ే అనే మర్ో సైనిక్గధిక్గర్ి తన ఇదు రు క్ొడుక్ులతో అక్ుడిక్త వచిు
ప్గండే ను చంప్టానిక్త సిదుప్డిత,ే ప్గండాా తనను తానే క్గలుుక్ొనగగ, గగయ్ప్డిన అతడిని జమేదారు ఆసుతిరక్త చేరుసగతడు. ప్గ౦డాా ఉర్ితీసే ఘటు ం తో మయడవ
రంగం ముగుసుతంది. ఉర్ి తీసేముందు చివర్ి క్ోర్ిక్ ఏమిటి అని అడిగితే “మీ జాతి వగళళందర్ిక్ీ ప్గరణాలపై ఆశ ఉంటే, మా దేశం విదిచిప్ ండి”అంటూ ఉర్ిక్ంబం
ఎక్ుుతాడు మంగళ ప్గండాా. రచయిత నాటక్ం చివర అహింసగవగదం ప్రవేశపడితే అనిప్ూరణయ్ాగగరు దానిి తీసేసి ప్తిరక్లో వేశగరు. నాటిక్ను ప్రభుతవం
నిష్ేధించటం దువూవర్ిగగర్ిక్త ర్ెండేళళళ శిక్షప్డటం మనక్ు తలిసిన విషయ్మే. 1929లో గుంటూరులోయ్యత్ ల్లగ్ ఈ నాటిక్ను మునిసిప్ల్ చైరమన్స బార్ిసుర్
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నడింప్లిల నరసింహార్గవు, అండ దండలతో ప్ో ల్లసుల క్ళళళ క్పిుఆమంచరల గోప్గలర్గవు, క్ోనవలిల సుబరహమణాం, మాడభయష్ి వెంక్టా చార్ి ప్రదర్ిశంచారు.
పేరక్షక్ులలో క్ొండా వెంక్టప్ుగగరు క్ూడా ఉనాి, సగక్షాం దొ రక్ు యివర్ిన్న ఆర్ెస్ట్ు చేయ్లేదు. నాటిక్ రచయిత పేరు చప్ుమని దువూవర్ి వగర్ిని, లింగగరజుగగర్ిన్న
యింత ఒతిత డి పటిునా ప్తిరక్ నెతి
ై క్ సూతారలనను సర్ించి చప్ుటానిక్త నిర్గక్ర్ించారు.
1950 లో ఈ నాటిక్పై నిష్ేధం తొలగింది. రచయిత సవయ్ంగగ దానిి ప్రచుర్ించి అనిప్ూరణయ్ా గగర్ి దివంగత వీర ధరమప్తిిమదూ
ు ర్ి వెంక్ట రమణమమగగర్ిక్త
అంక్తతమిచాుడు. తానే రచయితను అని క్ోరుులో చప్ుటానిక్త సిదుప్డినా, ప్ూరణయ్ా గగరు వదుు అని వగర్ించటమేక్గక్ వేలూరు జెైలుక్ు వెడుతూ ఒక్ ఉతత రం
లో “న్న రచన మయలంగగనేను బాధ ప్డా్నని ఎప్ుుడూ అనుక్ోలేదు. నేను దానిి చూసి చదివి మెచిు ప్రచుర్ించాను. ప్ూర్ిత బాధాత నాదే. నువువ బాధప్డక్ు.
నేనేదయ మర్గాద క్ోసం ర్గయ్టం లేదు మనఃప్ూరవక్ం గగ ఈలేఖ ర్గసుతనాిను “అని ర్గసిన మహో తుృషు హృదయ్ం. ఉతత మ సంప్గదక్తవ లక్షణం అనిప్ూరణయ్ా
గగర్ిది.
తనపై మోపిన నేర్గనిక్త సమాధానంగగ దువూవర్ి వగరు క్ల క్ుర్ ఎదుట సుదీరఘ ప్రక్టన చేశగరు-”1857నాటి సగవతంతరయ సమర్గనిి సహజంగగ చర్ితర ఆధారంగగ
చూప్టమే నా ఉదేుశాం. ప్గండాా ధైరాశగలి అయిన నాయ్క్ుడు ఇది నిజగగ జర్ిగిన క్థ. క్గని అతడిని ఆదరశ ప్గరయ్ుడుగగ చూపించలేదు. నేను దౌరీనా
ర్గహితావగదిని.నాక్తడు ఎలా ఆదరశం అవుతాడు?.అతడు తొందరప్డా్డు లేక్ప్ో తే ఇండియ్ాక్ు సగవతంతరయం ఎప్ుుడయ వచిు ఉండేది నా ప్తిరక్ దౌరీనాం
సహించదు. నా క్గంగెరస్ట్ లోక్గని, య్ువజన సంఘం లోక్గనిదౌరీనాం అనే మాటే వినిపించదు.క్నుక్ నాలో దౌరీనాం ఎలా వసుతంది ?సరవమత సమతావనిి
ఆచర్ించే య్ువజన సంఘం అధాక్షుడ నెన
ై నేను మత విదేవష్గనిి ఎలా పంచుతానని అనుక్ొనాిరు మీరు “?
వీర సగవర్గుర్ ర్గసిన “భారత సగవతంతరయ సమరం “,చార్ెలస్ట్ బాల్ ర్గసిన “ముాటిని చర్ితర –ర్గబర్ు్ ప్రభువు “,”ఇండియ్ాలో నా40సంవతా్ర్గల జీవితం “అనే
ప్ుసత క్గలే తన చిచుులపిడుగు నాటిక్క్ు ఆధారం అని రచయిత వెంక్టప్ుయ్ా చప్గుడు. మెడయ స్ట్ టైలర్ “ర్గసిన “సీతా “నవల దీనిక్త ఆధారమనాిరు
లింగర్గజుగగరు..
బంగగల్ య్ువక్ుడు జతీన్స బో స్ట్ జెైలులో మానవతా దృక్ుధం క్ోసం 63ర్ోజులు నిర్గహార దీక్ష చేసి 14-9-1929 న అమరజీవి అయ్ాాడు. అతడి దీక్షక్ు
మదు తుగగ

మదూ
ు ర్ి,ఆచారా

రంగగ

ర్గజమండిర

గోదావర్ల

తీరంలో

గ ప్ు

సభ

నిరవహించారు.

జతీన్స

మరణంతో

క్ళళళ

తర్ిచిన

ప్రభుతవం

ఖెైదీలను A.B,Cతరగతులుగగ విభజిసూ
త జెైలు నిబంధనలు మార్ిుంది. అనిప్ూరణయ్ా గగర్ి అర్ెస్ట్ు క్ు ముందు ఈమారుులు ర్గలేదు తర్గవత వచిునా అమలు
చేయ్మని ఆయ్న క్ోరనూ లేదు. ప్రభుతావనిక్ీ ఆ ఇంగితం క్లగలేదు. మదారస్ట్ శగసనమండలి లో ఈవిషయ్ం చరుక్ు వసేత , అనంతప్ురం నుంచి వెలువడే “శ్రర
సగధన “ప్తిరక్ “నాాయ్శగఖ చూసే క్ృషణ న్స నాయ్ర్ భారతీయ్ుడై ఉండిక్ూడా ఈ అక్ృతాానిక్త ఒడిగటు టం దారుణం “అని విచారం వాక్త ం చేసత ూ ర్గసింది.
ప్రతిప్క్షక్గంగెరస్ట్ నాయ్క్ుడు సతామయర్ిత ఘోరం అని నిరసన తలిు” ఈ తీర్గమనం తచిున ప్రభుతవ సభుాడు మదారస్ట్ చర్ితరలో నామరూప్గలు లేక్ుండా
చనిప్ో తాడు క్గని అనిప్ూరణయ్ా పేరు మాతరం సువర్గణక్షర్గలతో లిఖి౦చబడుతుంది. దేశ గౌరవ, సగవతంతారయలను ప్ర్ిరక్షించిన వాక్తతగగ భావితరం అనిప్ూరణయ్ా
ను జాఞప్క్ం ఉంచుక్ొంటటంది “అని అదుాత ప్రసంగం చేశగడు.
ఆందర దేశం లో అతివగద ప్రథమ నాయ్క్ుడు బులుసు సగంబమయర్ితగగరు. ఈయ్నే తనగురువు అనాిరు ప్ూరణయ్ాగగరు. 1921 తూగోజి ర్గజక్ీయ్ మహా సభలో
ప్ూరణ సవర్గజాం సగధించాలని బులుసు ప్రతిప్గదించారు. ప్రక్గశం తొందర ప్డవదు ని హితవు చప్గురు. తీర్గమనం నెగా ించుక్ొనాిరు సగంబమయర్ిత. ఆయ్న తీర్ేు
ఆనాడు అందర్ిక్ీ శిర్ోధారాం. క్గంగెరస్ట్ సభలలో క్ొడుక్ు చనిప్ో యినా సభలలో ప్గలొాని సిుత ప్రజుఞడు సగంబమయర్ితగగరు. 1928 లో మదూ
ు ర్ి వగర్ిక్ీ అఖిలభారత
క్గంగెరస్ట్ సభాతవం లభించింది. 1927 మదారస్ట్ క్గంగెరస్ట్ సభలో నెహు ు శ్రరనివగస అయ్ాంగగర్ డాక్ుర్ అనా్ర్ి మొదల ైనవగరు ప్టటుబటిు సంప్ూరణ సవర్గజాం తీర్గమనం
చేయించారు. దీనితో సవత౦తర సగధనక్ు బలం చేక్ూర్ి అయ్ాంగగర్ అధాక్షతన “ ఇండియ్న్స ఇండిపండన్స్ ల్లగ్” ఏరుడింది. నెహు ు బో స్ట్ లు క్గరాదరుశలు.
సగంబమయర్ిత సర్గుర్ శగరూ
ు ల్ సింగ్, అనిప్ూరణయ్ా గగరుల ముఖా క్గరతక్రత లు.
ల్లగ్ క్ు ఆంధారలో బులుసు అధాక్షులు. దువూవర్ి వగరు విసత ృతంగగ ప్రాటించి ల్లగ్ క్ు గ ప్ు మదు తు క్ూడా గటాురు. ప్తిరక్ క్ూడా సంప్ూరణ సవర్గజాం క్ే
మదు తు ప్రక్టించింది. 1936 ఫిబరవర్ి 29 నెలల ూరు జిలాల య్ువజనులను ఉదేుశించి ప్రసంగించి ప్ూరణయ్ాగగరుక్గంగెరస్ట్ ను వశం చేసుక్ొని “క్గర్ిమక్ క్రషక్ ప్ర్ిషత్
“సగుపించారు.
ర్గజమండిర అలూామినం వగాప్గర్గనిక్త అనువెైన చోటట. క్గంగెరస్ట్ అభిమాని సేట్స జీవన్స లాల్ ఈ వగాప్గరం క్ోసం ర్గజమండిర వచాుడు.గగరమీణ ప్గరంతాలలో ప్ని
చేసేవగర్ిక్త తన ఆదాయ్ం లో క్ొంత భాగం క్ేటాయిసగతనని సుబరహమణాం గగర్ిక్త హామీ ఇచాుడు. సీతానగర్ ఆశరమ సగుప్నక్ూ లాల్ బాగగ ఆర్ిుక్ సగయ్ం చేశగడు.
గగరమోదయ ాగులతో ర్గజీనామా చేయించి ఉదామం లో చేర్ిుంచాడు. 14ఎక్ర్గలలో ఉని ఆశరమం అందర్ి సహక్గరం తో 12ప్క్గు ఇళళళక్టిుంచింది. మంచిన్నటి
వసతి, ఖదు రుప్రచారం ఉచిత వెైదా సేవ, ప్తిరక్ నిరవహణ ముఖాక్గరాక్రమాలుగగ ఆశరమం వర్ిులిలంది. మదూ
ు ర్ి వగర్ి తముమడు క్ృషణ మయర్ిత,వంగల సతానార్గయ్ణ
క్ంప్ో జింగ్ చేసేవగరు. ఆశరమవగసులు క్ుటటంబాలతో ఉండేవగరు. అవసర్గలను బటిు జీతాలు అందేవి. సుబరహమణా౦ గగర్ిక్త 50,దువూవర్ిక్త 49,లింగర్గజుగగర్ిక్త
క్ు 35 రూప్గయ్ల జీతం.ఇదొ క్ సగమావగద ప్రయోగంగగ ప్రశంసలు ప్ ందింది. 1933 లో గగంధీ ర్ెండవ సగర్ి ఇక్ుడిక్త వచిు 1932 లో ఆశరమం పై జర్ిగిన దాడిక్త
మనసగతప్ం చందాడు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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1932 జనవర్ి 5న మదారస్ట్ గెజిట్స లో ఆశరమం చటు విరుదు మెైనదని ప్రక్టించింది. ఆశరమ క్ృష్ి దేశమంతా హర్ిషంచింది. 1930 లో సీతానగరం ప్ో ల్లస్ట్ క్గంప్ గగ
మార్ింది. సతాాగరహ శిక్షణ ఆశరమం లో జర్ిగినంతక్గలం ప్రజలు తండయ ప్తండాలుగగ తీరు ప్రజలా వచిు సందర్ిశంచేవగరు. శిక్షణక్ు దేశం నలుమయలలనుంచి
వచేువగరు. అన౦తప్ురం నుంచి వచిున హర్ే సముదరం నరసింగర్గవు “ఈ ఆశరమంలో నెలర్ోజులు గడిప్గను దాదాప్ు 200క్ుటటంబాలవగరు ఇందులో ప్ని
చేసత ునాిరు. పదు ఖాదీ భాండారం ఉంది నెలక్ు ర్ెండువేలరూప్గయ్ల ఖదు రు తయ్ారు చేసత ునాిరు. క్గంగెరస్ట్ వగరప్తిరక్ నడుప్ుతునాిరు. గ ప్ు ఆసుతిర,
గరంథాలయ్ంఉనాియి. అనాథ పిలలలు చాలామంది ప్ని చేసత ునాిరు. ఆశరమనిర్గవహక్ులు సుబరహమణాంగగరు ప్రసత ుతం వెలల ూరు జెైలులో ఉనాిరు. ఇక్ుడ
శిక్షణ ప్ ందిన వందమంది తో మేము మహర్ిష బులుసు సగంబమయర్ిత గగర్ి నాయ్క్తవం లో సగయ్ంతరం నాలుగు గంటలక్ు క్గక్తనాడ బయ్లేుర్ి, ఒక్గంటలో
క్గక్తనాడ చేర్గం. ఆ దృశాం చూడాలి్ందే క్గని ర్గయ్నలవి క్గనిది. అప్ుటిక్ే గగంధీజీ దండి చేర్ి ఉప్ుు సతాాగరహం చేసత ునాిరు. మేమయఆయ్న
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అనుసర్ించి క్గక్తనాడలో చటు ధిక్గురం చేసి ఉప్ుు తయ్ారు చేశగం. ర్ోజుక్ు 5లేక్ 6మణుగుల ఉప్ుు నెలర్ోజులు తయ్ారు చేసి బహిరంగం గగ అమిమతే వెయిా
రూప్గయ్లు వచాుయి “అని ర్గశగడు
మహాతుమడు ప్రవశించే అనిి రంగగలలో అగరగగమిగగ ఉని సీతానగరం ఆశరమానిి విచిునిం చేయ్ాలనే క్ుటరతో, దానిి చటు విరుదు ంగగ ప్రభుతవం ప్రక్టించగగ,,
1932 జనవర్ి 18న ప్ో ల్లస్ట్ సూప్ర్ింటే౦డంట్స 400మంది ర్ిజరువ ప్ో ల్లసులతో ఆశరమానిి ముటు డించగగ, డిప్ూాటీ ముసత ఫగ ఆల్ల సతాాగురలపై క్ూ
ర రంగగ
వావర్ించాడని ప్రతీతి. వచీు ర్గగగనే అల్ల ఆశరమ వగసుల౦దర్లిన ఒక్చోటక్ు చేర్ిు “This Ashram is declared as an un-law ful body by the
government. You are therefore all requested to disperse immediatlely “అనాిడు. అనిప్ూరణయ్ా గగరు గంభీరం గగ “The Ashram is our home.
We live or die here. Therefore we cannot disperse “అనాిరు. ప్ో ల్లసులు అయిదు నిముష్గల సేప్ు వగర్ి తలలలపై నాటామాడారు. ప్ూరణయ్ా దీక్షితులు
క్ృషణ మయర్ిత వెంక్టప్ుయ్ా గగరల తలలు ప్గిలి రక్త ం క్గర్ింది. క్ృషణ మయర్ిత అనిగగర్ిని క్గప్గడేందుక్ు అనియ్ా ను ఆలింగనం చేసుక్ొనాిడు ఫలితంగగ లాఠల
దబిలతో సుృహ క్ోలోుయి, ఆసుతిరలో ర్ెండు నెలలు ఉండాలి్ వచిుంది.
క్షతగగతురలపై క్నెితిత క్ూడా చూడక్ుండా ఖాన్స ఆశరమ ఆసిత ధవంసం చేయ్టం లో మునిగి ప్ో య్ాడు. ఆశరమ వగసులతో ప్గటట అనిప్ూరణయ్ా గగర్ిక్ీ నాలుగేళళళ
శిక్ష ప్డింది. 1932 ఫిబరవర్ి 1నుండి 1936 ఫిబరవర్ి వరక్ు క్డలూరు, వేలూరు, ర్గజమండిర బళాళర్ి చిరుచినాప్లిల జిలాలలో దువూవర్ి శిక్ష అనుభవించారు. ప్దేళళళ
దేదీప్ామానం గగ వెలిగిన ఆశరమం 1933 చివరలో ముగింప్ు దశక్ు ర్గగగ, ఒక్ొుక్ుర్ే ఆశరమం వదలి వెళ్ళప్ో య్ారు.
విడుదల క్గగగనే ముందు ర్గజమండిరక్ే వచిు,లింగర్గజు గగర్ితో క్లిసి మదారస్ట్ లో ప్రక్గశంగగర్ి ‘సవర్గజా “ప్తిరక్లో చేర్గరు. ఉదామమ విరమించిన
10నెలలతర్గవత తాపీగగ దువూవర్ి ని విడుదల చేశగరు. ఆయ్న అర్ెస్ట్ు క్ు హింసగ వగదం క్గరణం క్గక్ప్ో యినా అతి ప్రమాదక్రమెైన దేశ దయర హి అనే క్గరణం
మోప్గరు.
జెైలు జీవితం లో అనిప్ూరణయ్ా గగర్ిక్త చితర విచితారనుభావగలు క్లిగగయి. రష్గా సో షలిం,మార్ిు్జం గుర్ించి అవగగహన క్లిగింది. 1936 సపు ంబర్
26,27తేదీలలో క్గంగెరస్ట్ సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు ర్ెండవ మహాసభలు ర్గజమండిర లో జర్ిగగయి. దువూవర్ి ప్రధాన క్గరా దర్ిశ, ప్ుచులప్లిల సు౦దరయ్ా గగరు సహాయ్
క్గరా దర్ిశగగ ఎనిిక్య్ాారు. జాతీయ్ క్గరా దర్ిశ జయ్ప్రక్గష్ నార్గయ్ణ మదూ
ు ర్ిక్త బాగగ సనిిహితులయ్ాారు. ఆందర ప్రాటనలో ఆయ్న వెంట నే ఉనాిరు
మదూ
ు ర్ి. “భారత దేశం లో స షలిజానిిప్ూర్ితగగ అరుం చేసుక్ొని భాషాం చప్ుగల ఏక్ెైక్ వాక్తత జయ్ప్రక్గష్ “అని గగంధీ చేత ప్రశంసలు ప్ ందారు జయ్ప్రక్గష్.
ఆయ్న ర్గసిన “వెై సో షలిజం “ప్ుసత క్గనిి మదూ
ు ర్ి సూచనపై మహమధర జగనోమహనర్గవు “సో షలిజం ఎందుక్ు “”పేరుతొ అనువగదం చేశగడు. దీనిక్త మదూ
ు ర్ి
వివరణాతమక్ ముందు మాటలు ర్గశగరు. జమీందార్లల రదుు,ప్రభుతావనిక్ీ ర్ెైతుక్ు మధా దళార్ల లు ప్ో వగలని వీర్ి ముఖాసిదు ాంతం. గగంధీ అదేమీ క్ుదరదు
అలా౦టి సిుతేవసేత తానుక్ూడా ప్ో ర్గటం చేసత గను జమీందారుల ధరమక్రత లు అనాిడు. ఈ విషయ్ాలన్ని ప్ుసత క్ం లో వివరం గగ చర్ిుంచారు లోక్ నాయ్క్
జయ్ప్రక్గష్. దువూవర్ిక్త రష్గానేత ల నిన్స పై చాలా గౌరవం. “జయహారు లందుక్ో మా జయదు ల నిన్స “అనే గేయ్ం క్ూడా ర్గశగరు. జయ్ప్రక్గష్ ను “ భారత ల నిన్స”అని
క్ీర్త ించారు దువూవర్ి.
క్గంగెరస్ట్ సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు ప్రధాన క్గరాదర్ిశ అనిప్ూరణయ్ా గగరు ప్గర్లు నియ్మావళ్ 1937 మార్ిులో ప్రక్టించారు. అందులో ముఖామెైనవి –క్గంగెరస్ట్ సభుాలే
సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు సభుాలు, మార్ు్ సిదు ాంతాలను అంగలక్ర్ించాలి. వరా ప్ో ర్గట శగసగతరన్ని, అభాాస విదుల్లి తలుసుక్ోవగలి.
అఖిలభారత క్గంగెరస్ట్ సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు క్గరాక్రమ ఆదర్గశలు –1-ఉతుతిత దారుల ైన జన సగమానాానిక్త ర్గజాాధిక్గరం అప్ుగించాలి. 2-దేశ ఆర్ిుక్గనిి నియ్మిత
ప్దు తులోల ప్రభుతవమే నడుప్ుతూ అభి వృదిు చేయ్ాలి 3 –ఉతుతి,ప్ంప్క్ం, మారక్ం క్రమేణా సంఘప్రం చేయ్ాలి 4-ప్రభుతవమే విదేశ్ర వగాప్గరం చేయ్ాలి 5సంసగునాలు, జమీందార్ల విధానం షరతులు లేక్ుండా రదుు చేయ్ాలి. 6-సహక్గర ప్రప్తి సంఘాలు నెలక్ొలాులి 7-ర్ెైతులక్ు మళ్ళళ భయమి ప్ంచాలి. 8-సహక్గర
వావసగయ్ం ప్ో ర త్హించాలి 9-క్గర్ిమక్ క్రషక్ుల అప్ుు రదుు చయ్ాాలి 10-ప్ని చేసే హక్ుు గుర్ితంచాలి 11-శక్తతక్ొదీు ప్ని, అవసరం క్ొదీు ప్రతిఫలం సూతరం
అంగలక్ర్ించాలి 12-మేజరుల అందర్ిక్ీ వోటింగ్ హక్ుు ఇవగవలి 13-క్ులమత ప్క్షప్గత౦ లేక్ుండా ప్రభుతవ ప్గలన సగగగలి 14-సీత ,ి ప్ురుష భేదం ప్రభుతవం ప్గటించ
క్ూడదు 15-ప్బ్బలక్ డట్స ఆఫ్ ఇండియ్ా ను ఎగ వెయ్ాాలి.
ఆందర జయ్ప్రక్గష్ –జయ్ప్రక్గష్ నార్గయ్ణ జీవితానిక్త అనిప్ూరణయ్ా గగర్ి జీవితానిక్ీ చాలా సగమాం ఉనిది. ఇదు రూ య్ువజనాక్రషణలో సిదు హసుతలు.
జాతీయ్ ఉదామం లో వగమప్ంధా అనుసర్ించిన తాాగమయరుతలు. మొదటోల క్గంగెస్ట్
ు ర్ి “
ర తర్గవత మార్ిు్జం అధాయ్న శ్రలురు. “వెలుగు “ప్తిరక్లో మదూ
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1953 వేసవి శిక్షణలో జెపి ప్ూనాలో 21ర్ోజులు ఉప్వగసం చేసి, నాసిత క్తవం నుంచి ఆసిత క్తావనిక్త మార్గడు. 1953 సపు ంబర్ లో “బొ ంబాయి సో షలిస్ట్ు జనరల్
క్ౌని్ల్ ఆధిభౌతిక్ వగదం నా సమసాలను ప్ర్ిషుర్ించలేక్ప్ో యింది. నేను ఇవగళ మార్ిు్స్ట్ు ను క్గను “అని చప్గుడు అంటూ ర్గశగరు. మానవులమధా పేమ
ర
బంధం గగఢ౦ గగ ఉండాలి. జయ్ప్రక్గష్ నిరణయ్ం దివామెైనది. క్ేవల నాసిత క్ుడు ప్రమ ఆసిత క్ుడై పేమ
ర తతావనిి శరణు జొచాుడు. మహా ప్ురుషుల గమాం
ఇదే..ఆ గమాానిి చేర్ిన జెపి క్త ఇవే జయహారుల అని ర్గసినమాటలు అక్షర్గలా అనిప్ూరణయ్ాగగర్ిక్ీ వర్ితసత గయి. ప్రజా సేవలో 33 ఏండుల ప్ండిప్ో యి 1953
డిసంబర్ 2న అనిప్ూరణయ్ా గగరు తాను ఏ ప్గర్లుక్ీ చందను అని ప్రక్టించారు. ఆతమ విచారణ మారా ం లో గురువును వెతుక్ొుంటూ మెహర్గిబా శిషుాడయ్ాారు
మదూ
ు ర్ి.
య్ువజన శిక్షణా శిబ్బర్గలు –గగంధీ ఆశ్రసు్లతో 1934 లో జయ్ప్రక్గశ్ మొదల న
ై వగరు క్గంగెరస్ట్ లో అంతర్గాగం గగ “క్గంగెరస్ట్ సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు “సగుపించారు.
1937 లో క్మయానిస్ట్ు ప్గర్లుపై నిష్ేధం ఉంది. బలం ప్ు౦జు క్ోవచుునని వగళళళ ఈ ప్గర్లులో చ చుుక్ుప్ో య్ారు. ఆందర య్ువక్ులక్ు మయతన ర్గజక్ీయ్ దృక్ుధం
అలవగటట చేయ్టానిక్త క్ొతత ప్టిం లో వగలంటీరల శిక్షణా శిబ్బరం నిరవహించారు. ఇది ఒంగోలుక్ు తూరుున ప్ది మెైళళ దూరం లో సముదరం ఒడు్న శిబ్బరం.
170మంది వగలంటీరల ు చేర్గరు. వీర్ిలో ప్ుచులప్లిల సుందరయ్ా, క్ొలాల వెంక్య్ా, మాక్తనని
ే బసవప్ునియ్ా, జొనిలగడ్ ర్గమలింగయ్ా, పిడతల రంగగ ర్ెడి్
మొదల ైన వగరునాిరు. ఇందూలాల్ య్ాజిఞ క్, జహమర్, జయర్గబేగం, సగవమి సహజానంద సరసవతి, ఆచారా రంగగ, జయ్ప్రక్గష్ నార్గయ్ణ, అచుాత ప్టవరున్స,
బాటిల వగలా, సిపి అలల ం గో ఉప్నాాసగలిచిు అవగగహన క్లిుంచారు.
ఆంధరరతి దుగిార్గలవగర్ి ముఖా శిషుాడు జనాబ్ గౌసు బేగం వగలంటీర్ దళాధిప్తి. చండర ర్గజేశవరర్గవు డిరలల ు, అనాిప్రగడ క్గమేశవర్గవు గెర్ిలల ా ప్దు తులు
నేర్ేువగరు. అలూ
ల ర్ి సతానార్గయ్ణ ర్గజు, ఆయ్న భారా, అనాి ప్రగగడ, ఆయ్న సతీమణి క్ూడా ప్గలొానాిరు. శిబ్బర నిరవహణ బాధాతా అనాిప్రగడ,
మదూ
ు ర్ి,అలూ
ల ర్ి నేతి చలప్తిసగగి విజయ్ ర్గమర్గజు వహించారు. సగునిక్ుల తోడాుటటతో జయ్ప్రదంగగ జరుగుని ఈ శిబ్బర్గనిి ప్రభుతవం నిష్ేధించింది.1937
మే 21న గుంటూరు జిలాల క్ల క్ుర్ వెలల ోడి ర్ెండు వగనల ర్ిజర్వ తో వచిు, వగలంటీరలపై లాఠల చార్ిీ చేశగడు. అనాి ప్రగడ,అని ప్ూరణయ్ా గగరల క్ు బాగగ దబిలు
తగిలాయి. భారత జాతీయ్ క్గంగెరస్ట్ ఆవిర్గావం గుర్ించి అనిప్ూరణయ్ా గంభీర ఉప్నాాసం చేశగరు. 1942 లో దువూవర్ిక్త ఇచిున చార్ిీ ష్ీటట లో శిబ్బరం
లోనిష్ేధిత క్మయానిజం గయర్ిుబో ధించారని ఆర్ోప్ణ ఉనిది. తాను ఆప్ని చేయ్నే లేదు అని దువూవర్ివగరు తీవరంగగ ఖండించారు.
1938 మే 4న ఆందార క్గంగెరస్ట్ సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు ఆధవరాం లో గుంటూరుజిలాల మంతన వగర్ిప్గల ం లో అనాిప్రగడ య్ువజన శిక్షణా శిబ్బరం నిరవహించాడు. దీనిి
ప్రభుతవం నిష్ేధించలేదు. అని ప్ూరణయ్ా ఇక్ుడా జాతీయోదామం సో షలిజం గయర్ిు మాటాలడారు. మాడభయష్ి వెంక్టా చార్ి, చండర, సివిక్ే ర్గవు, క్ంభం ప్గటి
సతానార్గయ్ణ పివి శివయ్ా, జొనిలగడ్ , అధాాప్క్ులుగగ ఉనాిరు ఎస్ట్ ఏ డాంగే,పిసి జయష్ి, అధిక్గర్ి మొదల ైన పదు లు పేరరణ క్లిగించారు. మాదల
వీరభదరయ్ా ర్గసిన గేయ్ాని అని ప్ూరణయ్ా గగరు ప్గడి సూుర్ిత క్ లిగించారు.
1936, 37లో మదూ
ు ర్ి విసత ృతంగగ గోదావర్ి జిలాలలో ప్రాటన చేసి య్ువక్ులను సో షలిం వెైప్ు ఆక్ర్ిషంచారు.బటు గుండులో జర్ిగిన తమిళనాడు సో షలిస్ట్ు
సభక్ు అధాక్షత వహించారు ఏలూరు లో జర్ిగిన ప్గోజి సభక్ు అధాక్షత వహించగగ శ్రరమతి క్మలక్ుమార్ి ప్గరరంభించారు. అదేక్గలం లో ర్గజమండిర
అలూామినం, పరస్ట్ వరురల ను సంఘటితం చేసి వగర్ి య్యనియ్న్స లక్ు అధాక్షుడై క్గర్ిమక్ సంక్షేమానిక్త యినలేని క్ృష్ి చేశగరు అనిప్ూరణయ్ా.
అనిప్ూరణయ్ా గగరు నాలుగు అంక్గల అసంప్ూరణ నాటక్ం ర్గసి పేరు పటు లేదు. అనాధ విదాా వంతుడిక్త బారహమణ క్నాక్ు పళ్ల జర్ిగి, ఇదు రూ సవతంతర
సమరంలో జెైలుక్ు వెళళటం ఇందులో క్ధ.సగవతంతరయ ప్ో ర్గటగగధను “అక్ు “నవలగగ ర్గశగరు క్గని అలభాం. భారామరణం పై “వీరప్తిి “గేయ్ం ర్గశగరు. అది
గ ప్ు ఎలిజీగగ నిలబడింది.
శ్రరమతి వెంక్ట రమణమమ –అనిప్ూరణయ్ాగగర్ి భారా వెంక్ట రమణమమ. 2-3-1906 న పదాుప్ురం లో ప్ుటాురు7-6-1919 న అనిప్ూరియ్ాగగర్ితో
పదాుప్ురం లో పళ్ల జర్ిగింది. ఆమెక్ు 14,ఆయ్నక్ు 20 వయ్సు. క్టిక్గనుక్ల విషయ్ం లో తేడావచిు వేర్ క్ సంబంధం చేయ్ాలని తండిర భావిసేత ఆమె
ఈయ్నేి పళ్ల చేసుక్ొంటానని భీష్ిమంచి పళాళడింది. ఉదామం క్ోసం చదువు మానవదు ని ఆమె ఆయ్నక్ు ఉతత రం ర్గసింది. క్గన్న ఆయ్న వినలేదు. క్గన్న ఆమె
సగహచరాంతో ఆయ్నలో గ ప్ు మారుు వచిుంది. 1925 లో ఈ దంప్తులు గౌతమీ ఆశరమం లో చేర్గరు. 192 7లో ప్ుటిున క్ూతుర్ిక్త ర్గజేశవర్ి పేరు పటాురు.
1932 లో సీతానగర ఆశరమ౦ చటు విరుదు మని ప్రభుతవం ప్రక్టిసేత, ముందుగగ ఆడవగర్ిని బయ్టిక్త ప్ంపిసత ుంటే రమణమమ గగరు మాతరం “మగవగర్ితో ప్గటే
మేము “అని అక్ుడే ఉనాిరు. తర్గవత పదు లు నచు చపిు ప్ంపించారు.
ర్గజమండిరలో విదేశ్ర వసగతరల దుక్గణాలవదు పిక్ెటింగ్ చేయ్గగ రమణమమ గగర్ిని గగర్ిని అర్ెస్ట్ు చేసి ఆరు నెలలు జెైలులో ఉంచారు. 1934 అక్ోుబర్2 గగంధీ
జయ్ంతి నాడు ఆమె ర్గజమండిరలో ఖదు రు వసగతరలు అమామరు.7-7-1935న దంప్తులు గౌతమీ ఆశరమ౦ వదలి ర్గజమండిర చేర్గరు. 1937 లో వీర్ిక్తప్ుటిున
క్ొడుక్ు తాతగగర్ిపేరు జయ్ర్గం అనిపటాురు. 1935లో ఆమెక్ు తీవరంగగ జబుి చేసింది. క్గంగెరస్ట్ సవర్ోణత్వగల బాధాత దువూవర్ిపై ప్డింది. తన ఆర్ోగాం
గుర్ించి బాధ ప్డవదు నియ్ధా ప్రక్గరం క్గరాక్రమాలు చేయ్మని క్ోర్ిన ఉతత మా ఇలాలలు. 6-4-1940 న అనిప్ూరణయ్ాగగర్ిని ఖెైదు చేసే నాటిక్త క్ుమార్ెతక్ు
13,క్ొడుక్తు 3ఏళళళ. సిుర్గసిు శూనాం. 1945జూన్స లో ఆయ్న విడుదల అవటానిక్త ర్ెండేళళ ముందే ఆమె చనిప్ో య్ారు. 1940-43 మధాక్గలం
ఆమెక్ు గడు్క్గలం. పిలలలిి ఎలాప్ో ష్ించిందయ ఊహక్ు అందని విషయ్ం. ప్ుటిు౦టి క్ొలూ
ల ర్ి వగర్ే క్ొంత అండగగ నిలిచారు.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

దువూవర్ి ఎక్ుువక్గలం వెలల ూరు సంటరల్ జెైలులో ఉనాిరు. ఆయ్ననుంచి భారాక్ు ఉతత ర్గలు వచేువిక్గవు. ఎప్ుుడైనా ఈమె క్గరు్ ర్గసేది. 1942 లో భరత ను
బేషరతుగగ విడుదల చేయ్మని లేక్ప్ో తే క్ుటటంబ ప్ో షణక్ు డబుి మంజూరు చేయ్మని రమణమమగగరు ప్రభుతావనిక్త అర్లీపటాురు. ప్రభుతవం నెలక్ు
15రూప్గయ్లు మంజూరు చేసింది. తర్గవత అది చాలదనిపంచమని, క్ూతుర్ి పళ్ల చేయ్టానిక్త ధనం సగయ్ం చేయ్మని ప్రభుతావనిి క్ోర్గరు. 1942 జుల ై
నుంచి జీవన భురతి 25రూప్గయ్లు చేశగరు. ప్ుటిుంటి అండక్ోసం క్గప్ురం ఏలూరు క్ు మార్గురు. 1942 ఆగస్ట్ు లో క్ూతురుపళ్ల అన్న 200రూప్గయ్లు
మంజూరు చేయ్మని లేక్ప్ో త 13ర్ోజులు పర్ోల్ పై విడుదల చేయ్మని ప్ూరణయ్ాగగరు ప్రభుతావనిి క్ోర్ితే నిర్గుక్షిణాంగగ తిరసుర్ించింది. తనతముమడు
సూరానార్గయ్ణ శగసిత క్
ి త క్ూతురు ర్గజేశవర్ి నిచిు వెంక్టరమణమమగగరు 1942ఆగస్ట్ు 28 న తండిర జెైలులో ఉండగగనే వివగహం జర్ిపించారు. పళ్ల ఖరుులు
512రూప్గయ్లు అందులో 200రూప్గయ్లు రమణమమగగరు అప్ుుగగ తచిునవే.
6-12-1943 వెంక్టరమణమమగగరు 37వ ఏటనే తుదిశగవస విడిచారు. చివర్ిర్ోజులలో భరత ను చూడాలని ఆర్గట ప్డిన ఆమె తప్న అరుం చేసుక్ుని,
దువూవర్ి పర్ోల్ క్ోసం అపై్ల చేశగరు. ఆర్ర్ వచేులోపే ఆమె మరణ వగరత టలిగగరం చేర్ింది. ముందుగగ లింగర్గజుగగరు చూసి ఎలా చప్గులో అరుంక్గక్ దిగగలుగగ
ఉంటే, దువూవర్ి “ఏమిటీ రమణమమ ప్ో యిందా ?””అని అడిగగరట. టలిగగరం చేతిక్తవవగగ చదివి మౌనంగగ ఒక్ మయల క్ెళ్ళ క్ూరుునాిరు. 1947సగవతంతరయ
దినోత్వం నాడు క్ొవూవరులోని వీరసమరణ మందిరం లో రమణమమ గగర్ి చితరప్టానిి శ్రరమతి చుండూరు వెంక్టరతిమమగగరు ఆవిషుర్ించి అంజలి ఘటించారు.
1945 జూన్స లో జెైలు నుండి విడుదలయ్ాాక్ మదూ
ు ర్ి అని ప్ూరణయ్ాగగరు ఏక్గక్త అయ్ాారు. ర్ెండేళలక్తరతమే భారా చనిప్ో వటం క్ూతురు అతాతర్ింటోల ఉండటం

క్ొడుక్ు విదాాబుదుులను మేనమామలే చూసూ
త ండటం వలన ఆయ్న దగా ర ఎవరూ లేరు. ర్గజమండిరలో బావమరది ఇంట భోజనం చేసత ూ మళ్ళళ ప్రజాసేవలో
నిమగిమయ్ాారు. అప్ుటిక్ే ఫగర్గవర్్ బాలక్ తో సంబంధాలు వదిలేశగరు. క్గంగెరస్ట్ తో సంబంధం క్ొనసగగించారు. 1945క్త క్గంగెరస్ట్ లో గయ
ర ప్ులు ముఠగలు

ఎక్ుువయ్ాాయి. ఈయ్న వగటిక్త అతీతులు. ర్గజమండిర ప్టు ణ క్గంగెరస్ట్ అధాక్ష ఎనిిక్లో ప్ూరణయ్ా గగరు నామినేషన్స వేశగరు. క్గ౦గెరస్ట్ లో బలమెైన
వర్గాముని డా ఎబ్బ నాగేశవరర్గవు ప్రతార్ిు. అందులోని ఇదు రు మదు తు ఇవవటం తో దువూవర్ి టౌన్స క్గంగెరస్ట్ అధాక్షులుగగ ఎనిిక్ెై,, 1948జనవర్ి 25వరక్ు

ఉండి,ప్రతేాక్ సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు ఏరుడటం తో క్గంగెరస్ట్ క్ు ర్గజీనామా చేశగరు. 1946 శగసన సభ సగునం నుంచి మదారస్ట్ శగసన సభక్ు క్గంగెరస్ట్ అభార్ిుగగ ర్గషు ర క్గంగెరస్ట్

సంఘం ప్రతిప్గదించినా, క్ొందరు హెైక్మాండ్ తో అనిప్ూరణయ్ా నేతాజీ అనుచరుడన్న, ఆయ్నక్ు టిక్ెట్స ఇవవదు ని ఒతిత డి చేశగరు. క్ొరవివడి లింగర్గజుక్ు టిక్ెట్స
వచిుంది. ప్రజలు సహించలేక్ లి౦గర్గజుక్ు ప్రచారం చేయ్మని నిరశన తలిప్గరు. వగర్ిక్త నచు చపిు లింగర్గజు ప్క్షాన నిలిచి గెలిపించారు ప్ూరణయ్ా.

తన తొలి పేరయ్సి ప్తిరక్గ రచన అని దువూవర్ి ఎప్ుుడూ చపేువగరు. ర్గజమండిరలో మొదటి సగవతంతరయ దినోత్వం 1947 ఆగస్ట్ు 15న ప్టు ణం లో 60చోటల

గ ప్ుగగ వేడుక్లు జర్ిగగయి. మొదట ప్ంజా ర్ోడు్లోని ప్గరుు వదు

దువూవర్ి గగంధీ విగరహం ఆవిషుర్ించారు అప్ుటినుంచి ఆ ప్గరుు మదూ
ు ర్ి

వగర్ి పేరుమీదుగగ పిలువబడింది.1997లో శ్రర భాటు ం శ్రరర్గమ మయర్ిత అని ప్ూరణయ్ాగగర్ి విగరహానిి ఇక్ుడ ఆవిషుర్ించారు. లాంచీ ర్ేవులో నేతాజీ విగరహాన్ని,
ఈయ్నే ఆవిషుర్ించారు. గౌతమీ వగాయ్ామ శగల, ప్రభుతవ బాలిక్గ విదాాలయ్ం సభలోల ప్రసంగించారు. సగయ్ంతరం 50 వేలమంది ఉని సభలో దువూవర్ి
గంభీర్ోప్నాాసం చేశగరు.

శ్రర పివిజి ర్గజు ఆర్ిుక్ సగయ్ంతో దువూవర్ి “జయ్ భారత్ “ప్తిరక్ సగుపించారు. య్రరమిలిల నరసింహార్గవు, భాటు ం సహాయ్ సంప్గదక్ులు 1947 నవంబర్ 1న

మొదటి సంచిక్ వెలువర్ించి “సో షలిస్ట్ు వగరప్తిరక్ “అనాిరు. సంప్గదక్ీయ్ం తోప్గటట అమృతార్గవు క్లం పేరుతొ “క్లం చిందులు “ర్గసేవగరు మదూ
ు ర్ి. చిని

క్దా క్విత జనవగక్ాం శ్రర్ిషక్లు ఉండేవి. ఒక్ోుసగర్ి ప్రముఖ దేశభక్ుతని ముఖ చితరం వేసేవగరు. 1947 ఆగస్ట్ు 27 సంచిక్ ప్రక్గశంగగర్ి చితరం తో వచిుంది. ఆయ్న
గుర్ించి ర్గసూ
త “ఆంధురలక్ు ఏ సమసామీదా ఏక్గభిప్గరయ్ం లేదు క్గన్న, ప్రక్గశంగగర్ిని ప్ూజించటం లో మాతరం ఏక్ీ భావం ఉంది క్గరణం ఆయ్న ధైరా సగహసగలు
తాాగం. ఈ సుగుణాలుని వగరు చాలామంది ఉనాి ఆప్ద ఎక్ుడ ఉంట ప్రక్గశం అక్ుడ ప్రతాక్షమౌతాడు. వరదలు తుఫగను
ల వచిు ప్రజలు నిలువ న్నడ లేక్
అలాలడుతుంటే ఆంధర క్ేసర్ి వగలిప్ో వగలి్ందే.”

సో షలిస్ట్ు నాయ్క్ులు అచుాత్ ప్టవరున్స, లోహియ్ా, క్మలాదేవి, అశోక్ మెహతా, పివిజి ర్గజుగగరల ను ప్తిరక్లో ఘనంగగ ప్ర్ిచయ్ం చేశగరు దువూవర్ి.
1-అచుాత్ ప్టవరున్స –విఖాాత సో షలిస్ట్ు నాయ్క్ుడు.క్గశే విశవవిదాాలయ్ంలోప్ో ర ఫేసర్ ప్దవిక్త ర్గజీనామా చేసి ర్గజక్ీయ్ాలలో చేర్ి లక్ోి ఫైజా ప్ూర్ ఎఐసి సి
సభుాడై, తర్గవత నిర్గక్ర్ించి 1942 ఆగస్ట్ు విప్ల వం లో 3 ఏళళళ అజాఞతం లో ఉంటూ అరుణా ఆసఫగల్ల సహాయ్ంతో ఆగస్ట్ు విప్ల వం నడిప్గడు సతార్గలో బ్బరటిష్

ప్రభుతవం బదులు సవదేశ్ర ప్రభుతవం నడిపిన ఘనుడు. అని ర్గవుసగహెబ్ క్ూడా దీటైనవగడు. వగర్ి క్ుటటంబం మహార్గషు ల
ర ో చాలా ప్రభావమెైనది. అచుాత్
అనరా ళవగగగుటిక్త ముగుులు క్గవగలి్ందే.

ర్గమ మనోహర్ లోహియ్ా-విజాఞని.ఎఐసిసి విదేశగంగ శగఖ క్గరాదర్ిశ గగ పేరు ప్ ందాడు సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు జాతీయ్క్గరావరా ప్రముఖుడు ఆగస్ట్ు విప్ల వగనిి తేజయ

వంతంగగ నడిపిన ధీరుడు. ఎరరక్ోటలో జయ్ప్రక్గష్ తో ప్గటట జెైలు జీవితం గడిపిన యోధుడు.

శ్రరమతి క్మలాదేవి-అఖిలభారత మహిళామండలి అధాక్షుర్గలు. భారత నార్లరతిం. ఏఐసిసిసి సభుార్గలు. సగమావగద భారత్ క్ోసం తీవర క్ృష్ి చేసిన నార్లమణి
శ్రర అశోక్ మెహతా –సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు నిర్గమతలలో ఒక్డు. హింద్ మజూుర్ సభ నిర్గమత క్ూడా మేధావి వక్త విదాా సంప్నుిడు అరుదైన వాక్తతతవమునివగడు

ప్రజలను నడిపించే అమోఘ శక్తత ఉనివగడు. ప్రజాసో షలిస్ట్ు ప్గర్లు ప్రధాన క్గరాదర్ిశ. మధాప్రదేశ్ నునిుప్గరల మేంట్స క్ు నిలబడా్డు ఆయ్నుి గెలిపించిన గౌరవం
ప్ ందాలి. చినివయ్సు్ దేశభక్ుతడు. క్గర్ిమక్ క్రషక్నాయ్క్ుడు. బహుళ గరంధక్రత మహా మేధావి. నిర్గమణ శక్తత సంప్నుిడు నిషుళంక్ సేవగమయర్ిత.

శ్రర పివిజి ర్గజు –”భయమి నంతటిన్న జాతీయ్ం చేసే బ్బలుల ర్గవగలి దీనితో ప్గతప్దు తులు ఆచార్గలు తొలగిప్ో యి భయమి అంతాప్రభుతవ ప్రమౌతుంది.

సగమారజావగదుల అడుగులక్ు మడుగులోతేత జమీందార్ల వావసు రదుు తవరగగ జరగగలి. జయ్ప్రక్గష్ అడిగిన వెంటనే సో షలిస్ట్ు ప్గర్లుక్త 10వేల రూప్గయ్ల
విర్గలమందించిన వదానుాడు పివిజ్ ర్గజు “

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

ఇంతటి మహతత ర వగరప్తిరక్ క్ొనిి సంవత్ర్గలే నడిచి మయలప్డింది.
క్ేందర సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు అధాక్షుడు ఆచారా నర్ేందరదేవ్. ప్రధానక్గరాదర్ిశ జయ్ప్రక్గష నార్గయ్ణ్ ఆంధరలో సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు ఆడ హాక్ క్మిటీ ఏం బాలక్ృషణ క్గరాదర్ిశగగ,
మదూ
ు ర్ి చక్రధర్ వగెైర్గ సభుాలతో 1950 మే నెలలో ఏరుడింది. జయ్ప్రక్గష్ ఆంధరలో ప్రాటించినప్ుుడు మదూ
ు ర్ి ఆయ్న వెంట ఉంటూ ప్రసంగగలక్ు తలుగులో
అనువగదం చేసేవగరు. బహిరంగ సభలక్ు జనం బాగగ వచేువగరు. తనప్రాటన లో వసూల ైన లక్షరూప్గయ్లు ఆందర ర్గషు ర ప్గర్లుక్త ఇచాుడు జెపి.

1952 జనరల్ ఎనిిక్లలో మదారస్ట్ శగసనసభక్ు ఆంధరనుంచి ఆరుగురు సభుాలు సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు తరఫున ఎనిిక్య్ాారు. ఈ ప్గర్లుక్త విశగఖజిలాల బలమెైన

క్ేందరం. మదూ
ు ర్ిని శగసన సభుాడిగగ చూడాలని పివిజి ర్గజు ఆశప్డా్డు. ఏదయ ఒక్ నియోజక్వరా ం నుంచి ప్ో టీచేయ్మని వొతిత డి చేశగడు. ర్గజమండిర నుంచే ప్ో టీ
చేసత గనని మృదువుగగ తిరసుర్ించారు మదూ
ు ర్ి. 1952 లో ఆంధరర్గజక్ీయ్ం డయ లాయ్మానంగగ ఉంది. ప్రక్గశం క్గంగెరస్ట్ ను వదిలి ప్రజాప్గర్లు పటు టం అండర్ గౌరండయల

అప్ుటిదాక్గ ఉని క్మయానిస్ట్ు లు బయ్టిక్ొచిు ఎనిిక్లలో నిలబడటం తో ర్గజమండిర సగునానిక్త నాలుగుప్గర్లులు ప్ో టీ ప్డా్యి. క్గంగెరస్ట్ తరఫున డా క్ే ఎల్
నరసింహార్గవు, ప్రజాప్గర్లు నుంచి క్ొరవివడి లింగర్గజు, సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు నుంచి అనిప్ూరణయ్ాగగరు క్మయానిస్ట్ు అభార్ిుగగ చితూ
త ర్ి ప్రభాక్ర చౌదర్ి ప్ో టీ చేశగరు.

ఆంధారయ్యని వర్ి్టి సో షలిస్ట్ు విదాార్ిునాయ్క్ుడు ఎవిక్ే చైతనా ర్గజమండిర లో ఉండి మదూ
ు ర్ిక్త తీవర ప్రచారం చేశగడు. మెక్
ై ుక్టిున క్గరులో మదూ
ు ర్ి ప్రచారం
చేసత ూ తన ర్గజక్ీయ్ం వివర్ిసత ూ, 14ఏళళళ జెైలులో ఉనాినని తలియ్జేసత ూ, గెలిచినా ఓడినా ర్గజమండిరలోనే ఉంటూ ప్రజాసేవ చేసత గనని వగగగునం చేసత ూ ప్రచారం
చేశగరు. ప్రచారం ఉధృతంగగ ఉని సమయ్ం లో క్గంగెరస్ట్ ను దుయ్ాబడుతూ ప్రచారం చేసి ఒక్ర్ోజు అరుర్గతిర 12గంటలక్ు క్గంగెరస్ట్ అభార్ిు నరసింహార్గవు ఇంటి

తలుప్ుతటాురు మదూ
ు ర్ి. ఆయ్నక్ొడుక్ు తలుప్ు తీసి ఆశురాప్ో గగ “మీ నాని ఉనాిడా ??”అంటూ లోప్లి వెళళగగ ఆయ్న దువూవర్ి వగర్ిని భోజనం చేసి
వెళళమని బలవంతం చేసి దగా రుండి తినిపించాక్ గంటసేప్ు ప్రతారుులిదు రూ క్ులాసగ క్బురుల చప్ుుక్ొనాిక్ ప్ూరణయ్ాగగర్ిని ర్ిక్షా ఎక్తుంచి గౌరవంగగ ప్ంప్గరు

ర్గవుగగరు. క్గన్న విజయ్ం క్మయానిస్ట్ు లదేఅయింది. ఓడినా విచారప్డ లేదు మదూ
ు ర్ి “సగవతంతరయం నాగుర్ించిక్గదు. భావి తర్గలక్ోసం. క్గంగెరస్ట్ క్ు ర్ిజెైన్స చేసిన
నర్ేందర దేవ్ వంటినాయ్క్ులు బై ఎల క్షన్స లో ఓడిప్ో లేదా? గెలుప్ు వోటములు ముఖాం క్గదు. ఇక్ భవిషాతు
త అంతామనదే “అని క్గరా క్రత లను ఊరడించిన
సిుత ప్రజుఞడు మదూ
ు ర్ి అనిప్ూరణయ్ాగగరు.

1948 లో సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు ఏరుడినప్ుుడు అని ప్ూరణయ్ా గగరు ప్రధానక్గరా దర్ిశగగ ప్గర్లు విసత రణక్ు నిర్ివర్గమ క్ృష్ి చేశగరు. 1952లో సో షలిస్ట్ు లంతా క్లిసి
ప్రజా సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు పటిునప్ుుడు బొ ంబాయిలో జర్ిగిన జనరల్ క్ౌని్ల్ క్ు మదూ
ు ర్ి హాజర్ెైనా, ఆ విల్లనం ఆనయ్నక్ు నచులేదు. ఆంధర ప్గర్లులో ఆయ్నక్ు

గౌరవసగునం ఇవవలేదు.ఆయ్న క్రమ౦గగ ర్గజక్ీయ్ాలక్ు దూరమౌతునాిరు. ఆధాాతిమక్త వెైప్ు దృష్ిు సగర్ించి అవతార్ మెహర్ బాబా వెైప్ు ఆక్ర్ిష౦ప్ బడి 1953

జుల ై 10న ”వెలుగు “వగరప్తిరక్ ప్గరరంభించి మొదటి సంచిక్లో “అబదు ం ర్గజామేలుతోంది. పేరమ సతాం దూరమయ్ాాయి “సవతంతర భారత బానిసలాలర్గ
లేవండయ య్ “అని ప్రజలిి మేలొులాులి్న సమయ్ం వచిుంది. భుక్తత ముక్తత చూపిసత ుంది వెలుగు ప్తిరక్. సో షలిజందావర్గ భుక్తతన్న న్నలోని వెలుగు చూపించి
మేలొులిు ముక్తతన్న క్లిుసుతంది “అని ర్గశగరు జయ్ప్రక్గష, ఆంధరక్ేసర్ి ఆశ్రరవదించారు. ప్రజా సేవలో 33ఏళళళ గడిపి 1953 డిసంబర్ 2నుంచి తాను ఏ ప్గర్లుక్ీ

చందని ప్రజా సేవక్ుడుగగ మిగిలారు. మెహర్ బాబా క్ీర్త ి వగాపించటానిక్త మదూ
ు ర్ి చేసిన క్ృష్ి అదివతీయ్ం. 1954 ఫిబరవర్ి 20 నుంచి 11 ర్ోజులు మెహర్ బాబా
ఆంధరలో ప్రాటించినప్ుుడు మదూ
ు ర్ి వెనింటి ఉండేవగరు. ఆయ్నపై ప్రతేాక్ సంచిక్ తచాురు. సభలలో అప్ుటిక్ప్ుుడు ఆంగల క్వితలు ర్గసి చదివి బాబాక్ు
సమర్ిుంచేవగరు.

ఏలూరులో బాబా అనిప్ూరణయ్ా గగర్ి అలులడు ఇంటోల క్ుటటంబం వగరందర్లి ఆశ్రరవదించి ప్ూరణయ్ా గగర్ితో అయిదు నిమిష్గలు ప్రతేాక్ ఏక్గంత

దరశనమిచాురు. ఆంధరలో ఇలాంటి అవక్గశం ఎవవర్ిక్ీ దక్ులేదు. ఒక్ు మదూ
ు ర్ిక్ే దక్తుంది ఆ అదృషు ం. క్ళా వెంక్టర్గవు, ప్గలక్ొడేటి సూరా ప్రక్గశర్గవు
మదూ
ు ర్ిబుచిు వెంక్య్ా, మదూ
ు ర్ి క్ృషణ మయర్ిత, నరసింహ దేవర సతానార్గయ్ణ లను బాబా ఆశ్రరవదించారు మదూ
ు ర్ివగర్ి ప్రతేాక్ ఆహావనం తో వచిున మహర్ిష
బులుసు సగంబమయర్ిత గగర్ిని బాబా ఆలింగనం చేసుక్ొని ప్రతేాక్ ఆసనం పై క్ూర్ోుబటాురు.

1954 వేసవి ఎండలక్ు మదూ
ు ర్ి ఆర్ోగాం దబితినిది. ర్గజమండిరలో బావమరది క్ొలూ
ల ర్ి క్ృషణ శగసిత ి ఇంటోల భోజనం చేసత ూ క్గలం గడిప్గరు ఒక్ హో టల్

య్జమాని మదూ
ు ర్ిక్త ఉచితంగగ భోజనం ఏర్గుటట చేశగడు. సపు ంబర్ లో ఏలూరు వెళాళరు అక్ుడే సర్ిబరల్ మలేర్ియ్ా వచిు 1954 సపు ంబర్ 11న మహాతాాగి
మదూ
ు ర్ి అనిప్ూరణయ్ాగగరు 65వ ఏట మరణించారు మరణవగరత టలిగగరం దావర్గ తలుసుక్ొని మెహర్ బాబా ఆయ్న తనలో ల్లనమయ్ాారని తలియ్ జేశగరు
ఏలూరులోనే అంతాక్తరయ్లు నిరవహించి చితాభసగమనిి ర్గజమండిర లో గోదావర్ిలో నిమజీ నం చేశగరు.

అని ప్ూరణయ్ా గగర్ిక్త నివగళళలర్ిుంచిన నేతలు ఆయ్న తాాగనిరతిని బహుదా ప్రశంసించారు. మధు దండావతే -,”విలువలు ప్ునరుదు ర్ించిన నేత మదూ
ు ర్ి.

ఆయ్నజీవితం య్ువతక్ు సూుర్ిత “వగవిలాల-”వేలూరు జెైలులో ఆయ్నతో గడిపి ఎనోి విషయ్ాలు నేరుుక్ొనాిను. సర్గుర్ గౌతు లచుని-నాాయ్ానిక్త నిలబడే
శక్తత ప్రజలోల క్లిా ంచాడు “.నండూర్ి ప్రసగదర్గవు “నిసగవరు సేవక్ుడు క్ూతురు సూులుఫీజు క్ూడా చలిల ంచలేని సిుతిలో ఉండేవగడు “.నారల -”ఆయ్న నాగురువు. నా
మొదటి రచన ను క్గంగెరస్ట్ ప్తిరక్లో ప్రచుర్ించి ప్ో ర త్హించారు. ’తులసి గంగగధరర్గవు –”క్గవర్ల వరుర్్ సభక్ు ఆహావనించి రమమంటే యింత సేప్ు చూసినా

ర్గక్ప్ో తే నేను అడిగితే “ర్గవటానిక్త ర్ిక్షా బాడుగ డబుిలు లేవు. “అనాిరు మీ డబుి ఏం చేశగరు అని అడిగిత “భయప్తి క్ోటేశవరర్గవు క్ు క్ొంత, పరస్ట్ క్ు
క్ొంత,ఎవర్ెవర్ో వచిు అడిగిత వగర్ిక్ీ ఇచిు భోజనం లేక్ుండా ఉండిప్ో య్ాను “అని చపిున మహాతాాగి “శ్రరమతి ర్గజాం సినహ ా “క్ృష్గణజిలాల ముడునూరులో ఉండే
మా నాని అనేి అంజయ్ా గగరు వీరూ, నేతాజీ శిషుాలు. వక్త రచయితా ఉదామనిర్గమత మదూ
ు ర్ి “, ‘భాటు ం శ్రరర్గమమయర్ిత –”ఆయ్న నా గురువు అనిచపిు

గరవప్డుతునాిను. మా వర్గణంతర వివగహం దగా రుండి జర్ిపించిన విశగల హృదయ్ుడు “,మదూ
ు ర్ి జయ్ర్గం “మా తండిగ
ర గర్ిక్త సిుర చర్గసుతలు లేవు. ప్రభుతవం
ఇచేు ఐదు ఎక్ర్గల భయమిక్ంటే అభిమానులు సనామనించి ఇచిున ర్ెండు రూప్గయ్లే గ ప్ు గగ భావించేవగరు. చనిప్ో వటానిక్త ఏడాదిముందు ననుి
య్యనివర్ి్టీలో చేర్ిుంచారు నాని “

అనిప్ూరణయ్ాగగరు నడిపిన ప్తిరక్లు -ననవ శక్తత, జయ్ భారత్, వెలుగు,
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అచుాత ప్టవరున్స
ఆగస్ట్ు ఉదామ వీరుడు, సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు నిర్గమత –అచుాత ప్టవరున్స
ఆధారం –శ్రర గోప్ర్గజు వెంక్టానందం 1946 లో రచించిన ”ఆగస్ట్ు ఉదామవీరుడు అచుాత ప్టవరున్స ‘

5-2-1905 న మహార్గషు ల
ర ోని అహమద్ నగర్ లో అచుాత ప్టవరున్స జనిమంచాడు. తలిల
తండమర వెైప్ు వగరంతా సగంప్రదాయ్ క్ుటటంబీక్ులే.తండిర గ ప్ు పీల డర్ మహాదాత. తలిల
వీరమాత. వీర్ి సంతానమంతా సగవతంతోరదాంలో ప్గలొాని వగళళళ, తలిల క్ూడా తన 60వ
ఏట ఉదామం లో ప్గలొాని జెైలు క్ెళ్ళంది. అచాత్ అని ర్గవు చాలాసగరుల జెైలు క్ు
వెళాళడు. సో దర్ి విజయ్ 1942 ఉదామం లో క్గలేజీ మానేసి ఉదామం లో చేర్ి అనిక్ు,
జయ్ప్రక్గష్ నార్గయ్ణ క్ు క్గరాదర్ిశగగ ప్ని చేసింది. ఈ రహసో ాదామం లో ఆమెక్ు
తలిసిన రహసగాలు ఇంక్ెవవర్ిక్ీ తలియ్వు. గగంధీ గగర్ి “డు ఆర్ డై”అనుసర్ిచి
సో దరుడు, సో దర్ి ప్ని చేశగరు.

అచుాత్ మంచి సంగలత గగయ్క్ుడు. అనిి వగయిదాాలు వగయించేవగడు.
చినిప్ుటినుంచి దేశభక్తత గలతాలు ప్గడేవగడు. ల క్ులు వచేువిక్గవు. సంప్ని క్ుటటంబం
క్నుక్ ఇలుల నితాానిదానాలు అతిధులతో క్ళక్ళ లాడేది. బాగగ ధనవంతుడైన పినతండిరక్త
పిలలలేల క్ అచుాత్ ను దతత త తీసుక్ొనాిడు. అచూాత్,

ర్గవు అహమద్ నగర్ లో మెటిరక్ులేషన్స ప్ూర్ిత చేసి, బనారస్ట్ క్గశ్ర విశవవిదాాలయ్ం లో చేర్గరు.

1893నవంబర్ 16 అన్నబ్బసంట్స ఇండియ్ార్గగగ జనం బరహమ రధం ప్టాురు. ఆమె భారత్ నే మాతృభయమిగగ భావించి దాసా విముక్తతక్త సంక్లిుంచింది. ఇక్ుడే
దివాజాఞన సమాజం సగుపించి ప్రప్ంచమంతా వగాపింప్ జేసింది. మానవ సేవ ప్రమావధిగగ ఉని ఆ సమాజం వెైప్ు అచుాత్ తండిర ఆక్ర్ిషతు డయ్ాాడు.

1898జూన్స 6న లో బీసంట్స, క్ొందరుక్లిసి ”సంటరల్ హిందూ క్గలేజి “సగుపించారు.దీనిక్త పిని
ర ్ప్గల్
గ ప్ు విదాావేతత డా జి ఎస్ట్ అరండేల్. ఇందులో ప్ని చేసేవగరంతా సేవగభావం తో చేసేవగర్ే.
ఒక్ర్ినిమించి మర్ క్ ప్రజఞ ా దుర్లణులు. భగవగన్స దాస్ట్, గోవిందదాస్ట్, గురుత, లాంగ్ వంటి
మేదావులునాిరు. క్ొంతక్గలం గడిచాక్ ప్ండిత మదన మోహన మాలవగా దీనిి తీసుక్ొని
హిందూ విశవ విదాాలయ్ం గగ మార్గుడు. ఇక్ుడ చదివిన అచుాత్ సో దరులు పీక్ే తలంగ్, జాఞన్స
చంద్ ల శిషుాల ై వగర్ి అడుగుజాడలోల నడిచారు. ర్గవు వక్త ృతవం లో దిటు ఎనోి బహుమతులు
ప్ ందాడు. ఒక్సగర్ి విశవ విదాాలయ్ ప్గరల మెంట్స క్ు అచుాత్ ప్రధానిగగ ఉనాిడు. ఎం.ఎ.ప్గసై
అచుాత్ య్యరప్ వెళ్ల వచిు ఇక్ుడే ఆర్ిుక్ శగసత ి ల క్ురర్ గగ చేర్ి ప్ని చేశగడు.
దేశం లో శగసనోలలంఘన ఉదామం మహాఊప్ుగగ సగగుతోంది. ర్గవు అప్ుటిక్ే ఉదామంలో చేర్ి
జెైలు క్ెళాళడు. బొ ంబాయ్ ఉదామానిక్త గ ప్ు క్ేందరమెైంది. ప్రచారం క్ోసం ఉమాశ౦క్ర దీక్షిత్ ఒక్
రహసా ప్తిరక్ సగుపించి నడిప్గడు. ప్టవరున్స వెంటనే తానూ రహసా ఉదామం లో చేర్ి జెైలుక్ెళల ాడు.
ప్రభుతవ జెైళళళ అన్ని సతాాగరహులతో నిండిప్ో య్ాయి. ఉదామం చలల బడింది. య్ువక్ులోల ఉదేరక్ం
ఉప్ ుంగింది. గగంధీ ర్గజక్ీయ్ానిి సగ౦ఘి క్ోదామం గగ మార్గుడు. రష్గాలో ల నిన్స నాయ్క్తవం లో సగమావగద ర్గజాం సగుపించటం ఇక్ుడి య్ువక్ులక్ు
అరుమెై, ఇక్ుడ ఉదామానిక్త “సవర్గజాం “అనిదానిక్త నిర్ిుసురూప్ం ఇవవలేక్ ప్ో వటం గమనించి తామే నడు౦క్టాులని య్ువత భావించింది. సగమావగదమే
ప్ర్ిష్గురం అని నిరణయించారు.
ఈ సగమా వగద సిదు ాంతానిక్త నాసిక్ జెైలు ప్రధాన క్ేందరమెైంది. జయ్ప్రక్గష్, అచుాత ప్టవ రున్స, అశోక్ మెహతా, మీనూ మసగన్న మొదల ైనవగరు క్లిసి
సిదు ాంత రూప్ క్లున చేశగరు. 1934 మే నెలలో ప్గటాి అఖిలభారత క్గంగెరస్ట్ సమావేశం లో శగసనోలలంఘన విరమిసూ
త , శగసన సభా ప్రవేశగనిక్త వీలుక్లిగిసత ూ
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తీర్గమనం చేశగరు. అప్ుుడే జయ్ప్రక్గష్ ప్టవరునల ు, ఆచారా నర్ేందర దేవ్ అధాక్షత న సమావేశమే క్గంగెరస్ట్ మితవగద మార్గానిితీవరంగగ విమర్ిశంచి, క్గంగెరస్ట్
సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు సగుపించి, య్ువక్ులక్ు భాగసగవమా౦ క్లిుంచారు.
య్ువక్తశోరం అచుాత్ ప్టవరున్స ప్గటాిలో క్గంగెరస్ట్ పై నిప్ుులు క్క్ుుతూ ర్గటిం –ఖదు రు తో సవర్గజాం ర్గదన్న ఉప్నాసించాడు. క్గంగెరస్ట్ నాయ్క్ుల్ల
ప్రసంగగనిక్త ఆశురాప్ో య్ారు. 1936 లక్ోి క్గంగెరస్ట్ క్మిటీ సభలో క్ూడా ప్టవరున్స క్గంగెరస్ట్ ను తీవరగగ విమర్ిశంచాడు. య్ువక్ుల మనోభావం అరుం చేసుక్ొని
నెహు ు నిర్ిమంచిన అఖిలభారత క్గంగెరస్ట్ క్గరావరా ం లో సగమావగద య్ువక్ుల ైన ముగుారు-జయ్ప్రక్గష్, నర్ేందర దేవ్, ప్టవరున్స లక్ు అవక్గశం క్లిుంచాడు .
మర్గాదగగ తిరసుర్ించాడు ప్టవరున్స. అప్ుటిక్త అతని వయ్సు 30 మాతరమే. ప్దవీ వగామోహం ఆయ్నక్ు లేదనిదానిక్త ఇదే నిదరశనం.
1939 లో ర్ెండవ ప్రప్ంచ య్ుదు ం మొదలయ్ాాక్. ఇండియ్ాను య్ుదు ంలోక్త ది౦చ వదు ని వగక్ సగవతంతర హక్ుు ఇవవమని గగంధీ వెస
ై గరయి లిన్స లిత్ గో తో
మాటాలడి విఫలుడయ్ాాడు.ర్గష్గురల క్గంగెరస్ట్ మంతిరవర్గాల చేత ర్గజీ నామా చేయించాడు గగంధీ. వేర్ే మారా ం లేక్ గగంధీ వెైసగరయియిక్త లేఖర్గసి, వినోబా భావేతో
వాష్ిు సతాాగరహం ప్గరరంభింప్ జేశగడు. య్ుదు వాతిర్ేక్ నినాదాలు చేసత ూ సతాాగరహం లో జనం ప్గలొాని జనం సవచుందంగగ జెైలుక్ు వెళాళరు. వాష్ిు సతాాగరహం
ప్రజాప్ో ర్గటం క్గజాలదు అని క్మయానిస్ట్ు లు భావించినా ప్రప్ంచామంతావాష్ిు సతాాగరహం తో మారు మోగింది. ప్రతిప్ో ర్గటం లోనూ ఏదయ ఒక్ సగక్ుతో క్మీమలు
తపిుంచుక్ోనేవగరు. ఉప్ుు సతాాగరహానిిక్ూడా “ప్రజల ప్ో ర్గట శక్తత తగిాంచే మతు
త మందు “అని పదవి విర్ిచారు. వాష్ిు సతాాగరహానిి “ప్ూలదండల సతాాగరహం
“అని హేళన చేశగరు, 1942 ఆగస్ట్ు ఉదామానిి “ఆగసుు అలల రుల “అన్న జప్గన్స ఏజెంటట
ల , ప్ంచమాంగ దళం వగళళళ చేసత ుని దౌరీనాా చరాలన్న ప్రచారం చేసిన
ప్రబుదుులు క్మయానిస్ట్ు లు. ఊరందర్ిదీ ఒక్దార్ి ఉలిపి క్టేుది మర్ో దార్ి అనే సగమెత వీర్ిది.
వాష్ిు సతాాగరహం ర్ోజులోల ప్టవరున్స, అశోక్ మెహతా జెైలు జీవితం గడుప్ుతూక్లిసి “క్మయానల్ టరయ్ాంగిల్ ఇన్స ఇండియ్ా “అనే ఉదా ంర ధం ర్గశగరు. మహాదేవ
దేశగయ్ దీనిి మెచాురు క్తరప్్ ర్గయ్బారం విఫలమయ్ాాక్ గగంధీ “క్తవట్స ఇండియ్ా “ఉదామం మొదలు పటాుడు. 1942 ఆగస్ట్ు 7 న బొ ంబాయి క్గంగెరస్ట్ మహా
సభలలో అంతిమ సగవతంతరయ సమరం చేయ్ాలని నిరణయించారు.చివర్ి హెచుర్ిక్ ఇవవటానిక్త గగంధీక్త సర్గవధిక్గర్గలు ఇసూ
త క్గంగెరస్ట్ తీర్గమనించింది. ఆయ్న
ఉదేరక్ం తో ఊగిప్ో యి ప్రసంగింఛి “డు ఆర్ డై”నినాదం ఇచాుడు. తొమిమదయ తార్లక్ున జర్ిగే క్గంగెరస్ట్ క్మిటీలో తీర్గమనం ఆమోదించాలి. 8ర్గతిరక్ే తలల ప్రభుతవం
భయ్ప్డి గగంధీని క్గరావరా సభుాలను అర్ెస్ట్ు చేసి క్నిపించని చోటిక్తతీసుక్ు వెళ్ళంది.
దిశగ నిర్ేుశం చేసే వగరు లేక్ ప్రజలు వెతక్సగగగరు. విషవగయ్ువు లాఠలచార్ిీ, క్గలుులతో ప్రభుతవం భీభత్ం సృష్ిుంచింది. గగంధీ ఆదేశగనిి అనుసర్ించి
ప్రభుతవం తో ప్ో ర్గటానిక్త ప్రజలు సిదుప్డా్రు. అర్ెస్ట్ు క్ు ముందు గగంధీ దగా రక్ు బాలక్ృషణ శరమ వెళ్ల “మాక్తచిున క్గరాక్రమం ఏమిటి ??”అని అడిగగడు. గగంధీ
క్ోప్ం తో “నా ఉప్నాాసం అంతా క్గరాక్రమమే. దానిి అరుం చేసుక్ోలేని వగళళను నమిమ య్ుదు ం ఎలా చయ్ాను ?”అనాిడు. దీనినే శిర్ోధారాంగగ భావించి ప్రజలు
ఉదామించారు. దేశమంతా విప్ల వజావలలు ఎగసి ప్డా్యి. ఎక్ుడ చూసినా సగవతంతరయ వీరుల రక్త ప్రవగహాలే. బొ ంబాయిలో ఏడు ర్ోజులు ప్రభుతవమే లేదని
పించారు. మధా ర్గష్గురలలో ఆరుజిలాలలు ఉతత ర్
ి గష్గురలలో 13జిలాలలు, ఆంధార అసగ్ం బంగగల్ ర్గష్గురలోల క్ొనిి జిలాలలు బ్బరటిష్ ప్రభుతవ అధిక్గర్గనిక్త ప్రజలు
తాతాులిక్ంగగ సవసిత చప్గురు.
ఆగస్ట్ు 9నుంచి 1942 డి సంబర్ చివర్ి వరక్ు ప్రభుతవ దౌరీనాక్గండల ఫలితాలు సంటరల్ అసంబీల లో హో ౦ మెంబర్ వివర్గలు ప్రక్టించాడు. అర్ెస్ట్ు అయినవగరు
-66,229,జిలాలలో మగుాతునివగరు -18,000 .మిలిటర్ల ప్ో ల్లస్ట్ క్గలుులోల చనిప్ో యినవగరు -940,తుప్గక్ీ గగయ్ాల ైనవగరు -1630.మిలిటర్ల సగయ్ంక్ోర్ిన
చోటట
ల -60,తుప్గక్ీ క్గలువచిున సంఘటనలు -538,విమానాలదావర్గ పేరలిున ప్రదశ
ే గలు -5.
జయ్ప్రక్గశ నార్గయ్ణ, అచుాత ప్టవరున్స, ర్గమమనోహర్ లోహియ్ా, అరుణా ఆసఫగల్ల మొదల ైన వగరు రహసా మార్గాలదావర్గ విప్ల వగనిి సగగిసత ూ, ప్రజల
ఉదేరక్గనిి ఒక్ క్రమ ప్దు తిలో నడిప్గరు. ప్రభుతవం క్ంటప్డక్ుండా ప్టవరున్స నిరవహించిన ప్గతర చిరసమరణీయ్ం. ప్టవరున్స నాయ్క్తవం లో మహార్గషు ర సతార్గ
జిలాలలో ప్రజలు బ్బరటిష్ ప్రభుతావనిి తొలగించి ప్రజలే ప్రభుతావనిి నడిపి చర్ితర సృష్ిుంచారు. రహసాంగగ అచుాత్ “క్తవట్స ఇండియ్ా “ప్తిరక్ లను ర్గసిదేశగమంతా
వెదజలాలడు. అచుాత్ లోహియ్ా, ఉష్గ మెహతా రహసా ర్ేడయో
ి
దావర్గ దేశమంతా ప్రచారం చేశగరు. చివర్ిక్త ప్రభుతవం క్నిపటిు ప్టేుసింది. జయ్ప్రక్గష్
లోహియ్ాలను అర్ెస్ట్ు చేసింది. ప్టవరున్స ఉష్గలిదు రూ ప్రభుతవం క్నుి గప్ుుతూ, రహసా క్గరాక్లాప్గలు చేసత ూ ప్రజా మారా దరశక్తవం చేశగరు. విసిగి వేసగర్ిన
ప్రభుతవం వీర్ిపై ఉని అర్ెస్ట్ు వగర్ెంటట ఉప్సంహర్ించుక్ొనిది.
అజాఞతవగసం లో ప్టవరున్స చేసిన మహాక్గరాం సతార్గ జిలాలలో బ్బరటిష్ ప్రభుతవ క్ూక్టి వేరళళను పక్లించిప్గర్ేసి ప్రజాప్రభుతవం అనే ప్రతి సర్గుర్ లేక్ ప్గరలల్
గవరిమెంట్స నిర్ిమంచి ప్గలించటమే. చతరప్తిశివగజీ సూుర్ితతో ఆయ్న అలా నిరవహించాడు. ర్ెండేళళళ అయ్ాాక్ అక్సగమతు
త గగ మిలిటర్ల గుంప్ులు సతార్గ చేర్ి
భీభత్ం సృష్ిుంచి ప్రజలను భయ్భారంతులను చేసి సతార్గ జిలాల వశప్రచుక్ొనాిరు. క్గమేరడ్ సో ల్ల బాటేల వగలా ఆజాద్ హింద్ ఫౌజు నాాయ్ విచారణక్ు
క్గవలసిన భోగటాు సేక్ర్ించటానిక్త వచిు, అక్ుడ బ్బరటిష్ ప్రభుతవం పటిున హి౦సగ దౌరీనాాలు తలుసుక్ొని ప్తిరక్గ ముఖంగగ ప్రక్టించాడు. ఇనిి చేసినా ప్రజల
సగవతంతరయ క్గంక్ష పర్ిగిందేక్గని తగా నే లేదు. గ ప్ు సంచలనం ఆగస్ట్ు ఉదామం క్లిగించింది. దీనిి క్మయానిస్ట్ు ప్గర్లు తప్ు అనిి ప్గర్లులు హర్ిషంచాయి.
అచుాత్ అజాఞతం లో ఉనిప్ుుడు ఒక్ వింత సంఘటన జర్ిగింది. ఆయ్నుి ప్టిుసేత 5వేలరూప్గయ్లు బహుమానంగగ ఇసగతమని ప్రభుతవం ప్రక్టించింది.
ఆబహుమతి ప్ ందాలనే తహతహతో ఒక్ ప్ో ల్లస్ట్ ఆఫీసర్ ప్ో ల్లసులతో సతార్గజిలల లో అనుమానముని గగరమాలన్ని వెతిక్త వెతిక్తనిర్గశ తో వెనక్తు వెళ్లప్ో తుంటే,
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అతడు ఎక్తున ర్ెైలులోనే ప్టవరున్స ప్రయ్ాణించాడు. ఆ ర్గతిర ఆప్ో ల్లసగఫీసర్ ప్క్ునే క్ూరుునాిడుక్ూడా. క్గన్న గుర్ితంచలేక్ దిగులుమొహం తో ప్ూనాలో దిగి
వెళ్ళప్ో య్ాడు. ఇలాంటి సంఘటనలు క్ధలుగగధలుగగ ఆనాడు చాలా చప్ుుక్ొనేవగరు.
వెైసగరయి వేవెల్ సిమల ా సమావేశ సనాిహం లో ఉంట, ప్టవరున్స సతారలో ఒక్ బహిరంగ సభలో ఉప్నాాసం చేశగడు. అజాఞతం లో ఉంటూ బొ ంబాయి క్గంగెరస్ట్
సమావేశగనిక్త హాజరయ్ాాడు. 1945 డిసంబర్ 11న క్గంగెరస్ట్ క్గరావరా ం సమావేశమెై ఆగస్ట్ు ఉదామం ఆజాద్ హింద్ ఫో జు య్డల అవలంబ్బంచైనా వెైఖర్ి వలన
వెైఖర్ి క్గంగెరస్ట్ అహింసగ సిదు ాంతంపై అప్ో హలు క్లిగగయ్ని తలుసుక్ొని నివగర్ించేప్య్
ర తిం లో ఒక్ తీర్గమనం చేసింది. సమావేశం లో ప్టవరున్స క్గంగెరస్ట్ పదు ల
వెైఖర్ిని తీవరంగగ విమర్ిశంచి అచుాత్, అరుణా క్లిసి క్గంగెరస్ట్ అధాక్షుడుమౌలానా ఆజాద్ క్ు ఒక్ పదు లేఖ ర్గసి అంద జేశగరు. దీనిక్త క్గంగెరస్ట్ చర్ితరలో గ ప్ు
ప్గరధానాత లభించింది. ఆ లేఖలోని ముఖా విషయ్ాలు “క్గంగెరస్ట్ నాయ్క్ుల అర్ెస్ట్ు తర్గవత ప్రజలక్ు నాయ్క్తవం లేక్ ఎవర్ిక్త తోచినటట
ల వగరు నడిచారు. మేము
అజాఞతంలో ఉంటూ సమాంతర ప్రభుతావలను ఏర్గుటట చేసి మయడేళళళప్గలించాం. ప్రజలు మాక్ు మదు తునిచాురు. మాదీ అహింసగ విధానమే. ప్ో ల్లసులు యింత
దౌరీనాం చేసినా మేము ప్ో ర్గడామేక్గని లొంగి ప్ో లేదు. ప్రజా సంఘటన శక్తత అప్గరం క్గగగ, మేము మోతాదు లను బుదిుప్ూరవక్ంగగ ప్రయోగించాం. లేక్ప్ో తే
శిక్షణ లేని ఆగస్ట్ు ఉదామ మహా సంరంభం క్ొనిి వగర్గలోలనే దిగజార్ి ప్ో యిేది. మా అమోఘ నిశుయ్ానిక్త మా అంతర్గతమ సగక్షి. దూర ప్గరంతాలవగర్ిక్ీ వగరత లు
అందించగలిగగం. క్గంగెరస్ట్ ఆమోదం లేక్ుండానే ఒక్ ర్గషు ంర లో సహాయ్నిర్గక్రణ ఉదామం జయ్ప్రదంగగ చేశగం. క్గంగెరస్ట్ ప్గరల మెంటర్ల ప్గర్లు అనే తోక్ క్గంగెరస్ట్
శర్లర్గనిి ఆడిసత ో ందని గరహించండి. క్గంగెరస్ట్ ప్రజా భిమానం ఉపునలో ఉంది. దీనిక్త మీ దగా ర నివగరణ లేదు ప్ర్ిప్గలనా విధానం గుర్ించి ప్రనణాళ్క్లేదు మీక్ు.
సతాాగరహం విఫలమెైనా ఎనిిక్ల విజయ్ం ప్ంచుక్ొనాిం. శగసన సభలు ర్గజీమార్గానిక్త విఫలమెైనప్ుుడు, నిర్గమణక్గరాక్రమం ఆదరశంగగ మిగిలిప్ో యినప్ుుడు,
ముఖా వావసు నిర్ోధక్ శక్తత తగుాతునిప్ుుడు, జెైలుక్ు ప్ో వటం నామమాతరం

అయినప్ుుడు, క్గంగెరస్ట్ విషమ ప్ర్ిసు తి
ి ఎదుర్ోుక్ తప్ుదు.ఈ

ప్రశిలన్ని మమమలిి బాధించాయి గగంధీ అభిప్గరయ్ానిక్త భినింగగ క్గంగెరస్ట్ చాలా సగరుల అహింసగ తీర్గమనం చేసింది. 1940 జుల ై 7న క్గంగెరస్ట్ అధాక్షుడు
“క్గంగెరస్ట్ ప్రప్ంచ శగంతి సగుపించే సంసు క్గదు ర్గజక్ీయ్ సంసు . అహింస విషయ్ంలో గగంధీతో నడవలేదు. అర్గచక్ం, విదేశ దాడి పర్ిగితే హింసగ విధానం ప్ూర్ితగగ
విడవగలమని మాలో చాలా మంది అనుక్ోము “అని విషయ్ం గురుతందా ?గత సంఘరషణలోల ప్గలొాని వగరనేక్ులు ఇప్ుడు నోరు విప్ులేక్ప్ో తునాిరు.
మేమేదయ తప్ుుచేశగమనే తీర్గమనం మాక్ు బాధ క్లిగిచింది. మేము దయ షం చేశగమని అనుక్ోవటం లేదు. మేముక్ోర్ేది ఆతమగౌరవ సంరునం క్గదు. మా దృక్ుద
గణాతను సమర్ిుంచమని క్ోరుతునాిం. మాక్ోర్ిక్ను మీరు హర్ిషంచగలరని భావిసుతనాిం.”
నాలుగేళళళ అజాఞత వగసం లో గడిపి ఆగస్ట్ు ఉదామవీరుడు, క్గంగెరస్ట్ సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు నాయ్క్ుడు అచుాత్ ప్టవరున్స బొ ంబాయి ర్గగగ అఖండ ప్రజావగహిని వీర్ోచిత
సగవగతం ప్లిక్తంది. క్గంగెరస్ట్ నాయ్క్ులుమాతరం ర్గలేదు మొహం చలల క్. తర్గవత ప్ూనాలో క్ూడా అఖండ సగవగతమిచాురు ప్రజలు. అక్ుడ ప్రసంగిసత ూ
“అ౦తిమసగవతంతరయంక్ోసం ప్ో ర్గడాలి. క్గంగెస్ట్
ర విధానాలోల పదు మారుుర్గవగలి సంప్ూరణ సగవతంతరయమే మన ధేాయ్ం. బ్బరటిష్ ప్రభుతావనిి నామరూప్గలు లేక్ుండా
చేయ్ాలి. ఆతమ బలిదానానిక్త సంసిదు ుల ై మనం ప్నిచేయ్ాలి. పదు విప్ల వ సైనాం నిర్ిమంచాలి.క్గర్ిమక్ సంఘాలలో క్మయానిస్ట్ు ల ప్గరధానాత తొలగించటానిక్త క్గంగెరస్ట్
సో షలిస్ట్ు లు నడుం క్టాులి ’అని గర్ిీంచాడు. వలల భాయి, విఠ లుభాయి సో దరులాల ర్గవు భాయ్, అచుాత్ సో దరులు భారత సగవతంతోరదామం లో క్లిసిప్ని చేశగరు.
ప్టేల్ బార్ో్ల్ల వీరుడైతే, ప్టవరున్స సతార్గ వీరుడు.
ప్టవరున్స విజాఞన సముదురడు. ఆయ్న ఇంటి ల ైబరర్లలో దేశం లో ప్రచుర్ితమెైన ప్రతిర్గజక్ీయ్ ప్ుసత క్ం దొ రుక్ుతుంది. ఆయ్న చదవని ర్గజక్ీయ్ ప్ుసత క్ం లేదు.
అనిి విషయ్ాలపై ఉతత మ గరంధాలన్ని ఆ ఇంటోల ఉంటాయి. అజాఞతవగసం లో ఉంటూ ర్ెైళళర్గక్ప్ో క్లిి తలుసుక్ొంటూ వగటిక్త ఆటంక్ం క్లిగించేవగడు. ర్ెైలేవ
అధిక్గరులక్ు సింహ సవప్ింగగ ఉండేవగడు. ఎంత విప్ల వవగది అయినా గగంధీ పేరు చబ్బతే వినమురడయిావగడు. లోహియ్ాలాగగ” గగంధియ్న్స సో షలిస్ట్ు”. తుది
నిరణయ్౦ లో క్గంగెరసేి అనుసర్ిసత గర్ిదురూ. క్గంగెరస్ట్ ను విప్ల వగతమక్ం చేసే ప్రయ్తిం చేశగరు. ప్ో ర్గటం పర్ిగినక్ొదీు అతి వగదం పర్ిగి దానేి అనుసర్ించాలి్
వచిుంది. అతివగద చైతనాం పర్ిగింది. ర్గజక్ీయ్ చైతనాానిక్త మహాతుమడే క్గరణమని ప్టవరున్స ప్రగగఢ విశగవసం. అప్ుటిక్త ప్గతిక్ేళళ క్తరతం “సవర్గజాం నా జనమ
హక్ుు “అనిందుక్ు తిలక్ మహాశయ్ుడిని తలల ప్రభుతవం ఆర్ేళళళ ఖెైదులో ఉంచింది. గగంధీ వలల నే వగక్ సగవతంతరం వచిు,”మా దేశం విడిచిప్ ండి”అని
ఆజాఞపించగలుగుతునాిం. సవతంతర వృక్షానిి పంచి పదు దానిి చేసింది క్గంగెరస్ట్. క్గంగేరసే మహాతుమడు మహాతుమడే క్గంగెరస్ట్. ఆయ్న సగధించేది సతా సగమారజాం
అని అభిప్గరయ్ ప్డా్డు ప్టవరున్స. గగంధీని చూసేత ప్ూనక్మే వసుతంది ఆర్గధనాభావం తో ప్ులక్త౦చి ప్ో యిేవగడు. పదు ల మితవగదం మాతరం నచులేదు
క్ుండబదు లుక్ొటిునటట
ల గగ నిషురషగగ దానిి ఖండించాడు. సవతంతర ప్ో ర్గటం లో గగంధీ మితవగదం అతివగదులక్ు ఏమీ అడు్ ర్గదు అని క్గంగెరస్ట్ సో షలిస్ట్ు ల
మనోభావం. అతివగద క్గరాక్రమాలు చేబటిునప్ుుడే అతి వగదం వసుతంది మాటలతో ర్గదు. దీనిక్త విరుదు ంగగ “ప్రజా విప్ల వమే మార్ిుస్ట్ు ల ప్ంధా “గగ ఉండేద.ి
సవతంతర ఉదామలో ఎనోి తప్ుటడుగులు వేశగరు క్మీమలు. ఒక్ నిరుుషు క్గరాక్రమం ఇచిు నడప్గలిగినవగర్ిలో ప్టవరున్స ఒక్డు.
1942 సవతంతర భారత ర్ేడియో క్ేందరం గుర్ించి ఉష్గ మెహతా చపిున విషయ్ాలు –1942”ఆగస్ట్ు ఉదామ క్గంగెరస్ట్ ఉదేుశగానిి ప్రజలక్ు తలియ్జేయ్ాలని
దీనిినేనూ నా సహచరులు క్లిసి ఏర్గుటట చేశగం ఆగస్ట్ు 20న మొదటి ప్రసగరం చేశగం. అప్ుుడులోహియ్ా బాంబేలో అజాఞతంలో ఉనాిరు. డిసంబర్ లో
ప్రసగర్గలు నిలిపేశగం. ప్రచారప్రసగర్గలు లోహియ్ా ర్గసేవగరు. క్ొనిి నేనూ ప్టవరున్స ర్గశగం. వేటిని ర్ేడియోలో చదవటానిక్త మాజీ ప్ ర ఫసర్ క్ుందసూ
త ర్
ఉనాిరుక్గని ఆమె అర్ెస్ట్ు క్గలేదు. అందుక్ని గగరమఫో న్స ర్ిక్గరు్లుగగ ప్రసంగగలు తయ్ారు చేసి వగటితో ప్రసగరం చేసేవగళళం. క్గంగెస్ట్
ర క్మిటీ చేసిన ఉప్నాాసగలు
ర్ిక్గర్్ చేసి ర్ేడయో
ి
లో ప్రసగరం చేశగం. మొదటోల ర్ోజుక్ొక్ుసగర్ి తర్గవత ర్ెండుసగరుల ప్రసగరం చేశగం. ర్ేడియో య్ంతారగం బొ ంబాయిలో ఒక్ ప్రసిదు నాాయ్వగది
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అలులడి ఇంటోల ఉండేది.ప్ో ల్లసులు ఆచూక్ీ చేసి ననుి అర్ెస్ట్ు చేసత గరని తలిసి, ఆర్ోజు నేనే ర్ేడియో ప్రసగరం చేసి చివర్ోల వందేమాతరం ర్ిక్గర్్ వేసత ుంటే,
ప్ో ల్లసులువచిు ననుి అర్ెస్ట్ు చేశగరు. వగళళళ నాలుగుగదులు దాటిర్గవగలి. తాళాలు ప్గలక్ొటిు వచిు ననుి అర్ెస్ట్ు చేశగరు. “అని వివర్ించారు.
ఉష్గ, ఆసఫగల్ల, ప్టవరున్స, ఆజాద్, జయ్ప్రక్గష్ వంటి నిసగవరు తాాగధనులు “సగవతంతరయం మా జనమ హక్ుు “అని చాటి చప్ుటానిక్త ఎనోి క్షు నష్గులు
అనుభవించారు. 1946 జూన్స 8న క్గంగెరస్ట్ సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు నాయ్క్ులు ప్టవరున్స లోహియ్ా జయ్ప్రక్గష్ అరుణా ఆసఫగల్ల లు ఒక్ ప్రక్టన చేసత ూ “భారత్ లో బ్బరటష్
ి
పటటుబడిదారుల దొ డి్ దార్ిన ప్రవేశించారు. వగర్ినుండి మనదేశగనిి మనం క్గప్గడుక్ోవగలి. ఇదే సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు ఆదరశం “.అని చప్గురు.
క్గంగెరస్ట్ లో ఉంటూ సో షలిజానిి సగధించలేమని గరహించి ఈ సో షలిస్ట్ు లు 1947లో ప్టవరున్స నాయ్క్తవం లో “సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు ఆఫ్ ఇండియ్ా “సగుపించారు.
1950 లో అచుాత్ ప్టవరున్స ర్గజక్ీయ్ాలనుంచి విరమించాడు. మళ్ళళ సంటరల్ హిందూక్గలేజిలో ప్ ర ఫసర్ గగ ప్నిచేసి 1966 లో ర్ిటైరయ్ాాడు. తర్గవత ప్ూనా
లో ఎవర్ిక్ీ అందుబాటటలో ఉండక్ుండా, ఉతత ర ప్రతుాతత ర్గలుక్ూడా జరప్క్ుండా ఒంటర్ిజీవితం గడిప్గడు ప్టవరున్స ర్ెండు గరంధాలు ర్గశగడు -1. Ideologies

and the perspective of social change in India 2- The communal triangle in India.
ఆగస్ట్ు ఉదామమమహానాయ్క్ుడు సో షలిస్ట్ు ప్గర్లు సగుప్క్ుడు అచుాత్ ప్టవరున్స 1992 ఆగస్ట్ు 5న 87వ ఏట వగరణాసి లో మరణించాడు. తాాగమయర్ిత అచుాత్
ప్టవరున్స.
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దివి సీమ గగంధి శ్రర మండలి ర్గజా గోప్గల ర్గవు

మహాతామ గగంధి క్ృష్గణ జిలాల దివి తాలుక్గ 1930

ప్గరంతం

బరహమ

లో ప్రాటించినప్ుడు అక్ుడి ప్రజలు

రధం

ప్టిు

అరవెై

ఎడల

బండమలతో

వూర్ేగించారుం. ఆ దృశగానిి తన తొమిమది ఏళళ

వయ్సు లో చూచే మహదాాగాం తనక్ు క్లిగింది

అని ఉప్ ుంగి ప్ో య్ారు ఈ ర్ోజూ అంటే ఆగస్ట్ు

ముపైు వ తేదీన 91 వ సంవతురం లోక్త ప్రవేశించిన

శ్రర మండలి ర్గజా గోప్గల ర్గవు గగరు. వగర్ితో నాక్ు

ప్దేళళ క్తరతం ప్ర్ిచయ్ం అయింది. ఆ క్గలమ్ లో శ్రర

సింహాదిర వెంక్టేశవర ర్గవు గగరు ''దివి సగహితీ

మితురలు '' అనే సగహితీ సంసు ను సగుపించి ప్రతినెల

ఒక్ సగహితీ సభ ను అవనిగడ్ లో నిరవహిసత ుండే

వగరు. ఒక్సగర్ి ఏదయ సభలో నా ప్రసంగం విని వగరు

ననుి వగర్ి సభలో ప్రసంగించమని క్ోర్గరు. ఆ

సభలో మొదటి సగర్ి శోరత గగ విచేుశగరు. ర్గజా
గోప్గల ర్గవు గగరు. ఆ సభలో నేను శతావధాని

వేలూర్ి శివర్గమ శగసిత ి గగర్ి క్ధలను గుర్ించి
మాటాలడిన గురుత. వగరు చాలా ఆనంద ప్డా్రు.

ననుి అభినందించారు. ఆ తర్గవత నేను ఇంక్ో ఆరు
సభలోల అవనిగడ్

లో మాటాలడాను. వగరు దాదాప్ు

అనిిటిక్త వచిుననుి

అభినందిసత ూ ఒక్ మాట

అనాిరు ''మాసగురు. మీరు మాటాలడితన
ే ే ఇక్ుడి
సభలక్ు వసుతనాిను. మిగిలిన వగటిక్త నాక్ెందుక్ో

వెళల ాలని పించదు'' అని ననుి ఆప్గాయ్ం గగ,
ఆతీమయ్ునిగగ భావించి చప్గురు. అప్ుుడే వగర్ి

గుర్ించి ప్ూర్ితగగ తలుసుక్ొనాిను. వగరు ర్గసిన

ప్ుసత క్ం ఒక్టి నాక్ు ఇచాురు. అది చదివి నా భావం
వగర్ిక్త

లేఖ

లో

ర్గశగను.

దానిక్త

వగరు

సహృదయ్తతో తరచూ ఫో న్స లో సంభాష్ించే వగరు..

ఈ మధా ఆర్ేడు సంవతాుర్గలుగగ మా ఇదు ర్ి మధా

ఎలాంటి ప్లక్ర్ింప్ులు లేవు. ఈ మధా నేను బంగుళళర్ లో వునిప్ుడు వగరు ఇంటిక్త మా అబాియి రమణ క్ు ఫో న్స చేసి ననుి గుర్ించి వివర్గలు
తలుసుక్ోనాిరట. నేను ఉయ్యారు వచిున తర్గవత ర్ెండు మయడు సగరుల ఫో న్స చేసి ఎంతో ఆప్గాయ్ంగగ మాటాలడారు. తనక్ు తొంభై వెళ్ల ఈ నెల ముపైు వ
తేదీక్త తొంభై ఒక్టి వసుతందని ననుి చూడాలని తనక్ు వుందని, క్గని వయోభారం వలల ర్గలేక్ ప్ో తునాినని క్గని ఎప్ుుడయ ఒక్ప్ుుడు తప్ుక్

వచిుననుి చూసి వెళత ానని మొని అనాిరు. అప్ుుడు నేను వగర్ితో నేనే వగర్ింటిక్త ప్ులిగడ్ క్ు వగర్ి జనమ దినోతాువం నాడు వచిు హాపీు బర్త డే చపిు వగర్ి

ఆశ్రసు్లు తీసుక్ొని వగర్ి తో ముఖాముఖి మాటాలడుతానని చప్గును. అని మాట ప్రక్గరం ఇవగళ ఉదయ్ం ప్ులిగడ్ వెళ్ల వగర్ి ఇంటిలో వగర్ిని దర్ిశంచాను.
ప్దేళళ క్తరతం ఎలా వునాిర్ో ఇప్ుుడు అలాగే అదే ఆర్ోగాం తో వునిటట
ల క్నిపించారు. దంప్తులిదు రూ ఎంతో ఆతీమయ్ం గగ ఆదర్ించి, సీవటట హాట్స, ప్ళళళ టీ
ఇచిు తమ అతిధి మర్గాదను చూపించారు.

తన జీవితం గుర్ించి చప్ుమని నేను అడిగగను. తాను ప్ులిగడ్ లోనే జనిమంచానని, తాము క్గప్ు క్ులసుతలమని తమ క్ుటటంబానిక్త తాతల తరం

లో మయడు వేల ఎక్ర్గల సుక్షేతమ
ర ెైన ప్ లం ఉండేదని, అయిత దివి సీమలో క్గలువలు సగగు క్ోసం తరవివనప్ుడు దాదాప్ు ప్ లాలన్ని దానిలో ప్ో య్ాయ్ని

ముంప్ుక్ు గుర్ి అయి క్ొంత నషు ం జర్ిగిందని, తండురల క్గలమ్ లో దాదాప్ు ఏమీ మిగల లేదని. తమ తరం లో అనుభవించటానిక్త అసలు సంటట భయమి

క్ూడా లేదని శిసుత క్టేు ప్ర్ిసు తి
ి లేదని నవువతు చప్గురు. పితారర్ిీతం అయిన సు లం లో ఒక్ ర్ేక్ుల ష్డు్ వేసుక్ొని వగరు వుంటటనాిరు. యినభైఒక్ యిేళళళని
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భారా గగర్ితో. ఆనాడు బసగత వడుల ర్ెండు రూప్గయ్లేనని క్గని శిసుత మాతరం ఎనిమిది నుంచి ప్ది రూప్గయ్లు ప్డేదని శిసుత క్టు టానిక్త మయడు లేక్ నాలుగు

బసగతలు అమిమతే క్గని క్టు లేక్ ప్ో యిేవగరమని, క్టు క్ ప్ తే బ్బరటిష్ ప్రభుతవం జప్ుతలు చేసేదని దాంతో క్ూడా ప్ లాలు అన్ని హారతి క్రూురం అయ్ాయ్ని ఆవేదన
తో చప్గురు.. తన తొమిమదవ ఏట గగంధీజీ ని చూసే భాగాం క్లిగిందని, ఆ ప్రభావం తన మీద బాగగ వుందని అప్ుటినుంచి ఖదు రు క్డుతూనే వునాినని

చప్గురు. గోాసి ప్ో సి ఖదు రు ప్ంచ,ఖదు రు లాలిు, పైన అంచు ఖదు రు ఖండువగ ఇదీ వగర్ి వసత ి ధారణ. అంతా తలల ని తలుపే. మీసం. జుటటు తలుప్ు. వగర్ి మాట

సవచుమెైనది, మనసు సవచుం, వేషం సవచుం, హృదయ్ం సవచుం. నుదుట యిరరని క్ుంక్ుమ బొ టటు. వగర్ిని చూడగగనే ర్ెండు చేతులు ఎతిత నమసుర్ించ
బుదిు క్లుగుతుంది. ఆ క్ళళలోల క్గంతి, వెలుగు, చిరునవువ మనక్ు వగర్ిపై గౌరవభావం ఏరుడుతుంది. శగక్గహారం తన ఆర్ోగా రహసాం అనాిరు. గగంధీజీ
చపిునటట
ల తనక్ు ''సతామేవ జయ్తే'' అనేదే మంతరమని, తన బలం సతామేనని, సతాానిక్త మించింది లేదని, తాను ఎప్ుుడు అసతాం చప్ులేదని, లేని
దానిక్ోసం ఆర్గటం లేదని, ఉనిదానితో సంతృపిత ప్ ందటమే తన జీవితం అని చప్గురు.

మెటక్
ిర మాతరమే ప్గస్ట్ అయిన గోప్గలర్గవు గగరు ఆంగల ం లో మంచి ప్రవేశం ప్ ందారు. చక్ుని ఇంగలలష్ మాటాలడుతారు, ర్గసగతరు. టూాషన్స చపిు

జీవితం క్ొంత క్గలమ్ గడిప్గరు. తరువగత ర్ెవినూా లో ఉదయ ాగం ప్ ందారు. అందులో ర్ెండు ప్రమోషన్స్ ప్ ంది అవనిగడ్ లో నలభైఏళళ క్తరతం ర్ిటైర్ అయ్ారు.

క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామం లో తాను ప్గలోానాిని తన అనుభవగనిి తలిప్గరు. అవనిగడ్ లో ర్ెవినూా క్గర్గాలయ్ం ముందు ఆ నాటి ఇంగలలష్ ర్ెవినూా ఆఫీసర్
ఎదుట తిరవరణ ప్తాక్ం చేతబటిు ''If you do not quit India, I will crush you'' అని బ్బగా రగగ అర్ిచానని, అందరు తనుి ఆశురాం తో చూశగరని, తనను
అర్ెరస్ట్ు చేయిసగతనని దొ ర ఆదేశం జార్ల చేసత ుంటే, తనవగళళళ తనుి బలవంతం గగ ఇంటిక్త తీసుక్ొని వెళల ారట. అయిత ఏ క్షణంలో నెైనా అర్ెరస్ట్ు వగరంట్స జార్ల చేసే
ఆవక్గశం వుందని తన తండిర, క్ుటటంబం చప్ుగగ తాను అజాఞతం లో క్త వెళల ానని, అలా ఒక్ సంవతురం under ground

లో ఉనాినన్న చప్గురు. అయిత

వూరు వదిలి వెళలలేదని ప్ లాలోల వుని ఇళళలో వుంటూ సగునాలు మారుసూ
త ఎవవర్ిక్ీ క్నప్డక్ుండా గడిప్గనని. ప్గలేళళళ తాను ఎక్ుడ వునాినో తలుసుక్ొని
భోజనానిి రహసాం గగ తచేు వగరని అనాిరు.

సగవతంతరయం ప్ ందిన తర్గవత తనక్ు ర్గషు ర ప్రభుతవం

సగవతంతర సమర యోధులక్ు ఇచేు పనష న్స మంజూరు

చేశగరని, అదే తనక్ు ఆధారం అన్న అనాిరు.

ర్ెవినూా లో ప్నిచేసత ూ ఆసిత క్ూడ పటటుక్ోని ఆదరశ
ఉదయ ాగి గోప్గలర్గవు గగరు.

అహింసే

ప్రమావధిగగ

క్ొంటటనాిరు.

ధరమమే మారా ంగగ,

జీవితానిి

ప్ండించు

ఎక్ుడ క్గంగెరస్ట్ సభలు జర్ిగన
ి ా తాను

వెలల వగడినని, దాదాప్ు ఎక్ుువ భాగం నడిచే

వెలల వగడినని, సగమానా జీవితమే తనక్ు ఇషు మని

చప్గురు. అవనిగడ్ లో చిరువోలు ర్గదా క్ృషణ మయర్ిత
గగరు

అనే

బారహమణుడు

ఖదు రు

దుక్గణం

నడుప్ుతూందే వగరన్న, వగర్ే తనక్ు ఆదరశమని,

ఆయ్న గురువు అన్న, ఆయ్న దుక్గణం లొ అందరు

క్లిసి దేశ విషయ్ాలు చర్ిునుుక్ోన్న వగరమని

సభలక్ు ఏర్గుటట
ల తామేచేసే వగరమని అనాిరు. ప్రక్గశం, ప్టాుభి, క్గక్గని, బరహమయ్ాలతో చాలా గ ప్ు ప్ర్ిచయ్ాలుండే వని, తాను ఎప్ుుడు క్గరాక్రత గగనే
వునాినని చప్గురు. చందర ర్గజేశవర ర్గవు, సనక్గ బుచిు క్ోటయ్ా, సుందరయ్ా లతో ప్ర్ిచయ్ం వుందని ఇక్ుడ అనిి భావగలవగరు వృదిు చందారని తలిప్గరు.
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దేశం లో అవిన్నతి వాతిర్ేక్ ఉదామం జరుగు

తోంది క్దా మీ అభిప్గరయ్ం ఏమిటి అని అడిగిత

అవిన్నతి వెళళళ ప్గతుక్ొని ప్ో యిందన్న, దానిి రూప్ు
మాప్టం ఎవర్ి వలల క్గదని అంతగగ దేశం భరసు ు ప్టిు

ప్ో యిందని ఆవేదన చందారు. యిే ఆదరశం తో

సగవతంతారయనిి ప్ ందామో దానిక్త వాతిర్ేక్ం గగ

జరుగుతూన్ టం

బాధాక్రమని

బాధ

ప్డా్రు.

ఆదరశం అనేది లేక్ ప్ో వటం జాతిక్త ప్టిున ప్టిున చీడ

అనాిరు. దానిి ప్ ందక్ ప్ తే జాతిక్త భవిషాతు
త

లేదు అని గటిుగగ చప్గురు. య్ువక్ులక్ు ఇచేు

సందేశం ఏదైనా ఉందా అని అడుగగగ, య్ువశక్తతని

తక్ుువ అంచనా వెయ్ర్గదన్న, దానిి వావసీత క్ర్ిసేత

దేశగనిక్త బలం జీవంక్లుగు తాయి

అనాిరు.

అవిన్నతి లేని సమాజం ఏరుడటానిక్త అందరు

సహక్ర్ించాలనాిరు. ఆ ర్ోజూ క్ోసం తానూ ఎదురు
చూసుతనాిను అని చప్గురు.

తన భారా తనక్ు దూరప్ు బంధువు నని

తనక్ు జీవిత భాగ సగవమి అవటం తాను చేసుక్ొని
ప్ుణామేనని

ఆనందం

గగ

చప్గురు.

ఆమెను

''ఏమండమ !గోప్గల ర్గవు గగరు ఆదరశం, ఆదరశం

అంటూ ఏమీ పదు గగ సంప్గదించలేదు, మంచి ఇలుల

క్టు లేదు, ర్ేక్ుల ష్డ్ లో క్గప్ురం ఇంటోల ఆదినిక్మెైన

వసతులు లేవు. మీక్ు బాధ గగ లేదా ?'' అని నేను

అడిగిత ఆ దొ డ్ ఇలాలలు'' నాక్ు వగర్ి మీద ఏమీ క్ోప్ం

లేదు. వగరు యింత సంప్గదిసేత దానితోనే జీవితానిి

గడప్టం నేరుుక్ోనాిం. పిలలలందర్ిక్ీ మంచి చదువులే చపిుంచాము. అందరు చక్ుగగ అభివృదిు చందారు. ఇదంతా మా వగర్ి మంచితనం వలల నే. మాక్ు అతిగగ

క్ోర్ిక్లు లేక్ ప్ో వటమే మా ఆనందానిక్త క్గరణం'' అని సుషు ం గగ చప్గురు. ''మీరు గోప్గల ర్గవు గగర్ి భారాగగ గరవ ప్డుతునాిర్గ, సంతృపిత తో వునాిర్గ ?"

అని అడిగిత తాను ప్ూర్ిత సంతృపిత తో వునాినని, అది లేదు ఇది లేదు అనే ఆర్గటం తమ క్ుటటంబం లో లేదని ఇప్ుటిక్త గోప్గలర్గవు గగర్ి తముమడి క్ుటటంబం,

తమ పిలలలు అందరు గోప్గల ర్గవు గగర్ి క్ుటటంబం గగనే ప్రవర్ితసత ునాిమని గోప్గల ర్గవు గగర్ి మాటే అందర్ిక్త శిర్ో దారాం గగ భావించటం తమ పిలలల గ ప్ుతనం
అన్న అనాిరు. ఉమమడి క్ుటటంబ భావన తమ బలం అనాిరు.

ఆ ఆదరశ దంప్తులక్ు శుభాక్గంక్షలు అందజేసి ముక్ుళ్త హసగతలతోనమసు్ లందించి, వగర్ి వదు శలవు తీసుక్ొని వగర్ిక్త ''మా అక్ుయ్ా -అనుర్గగ క్వితా
సంప్ుటిని '' అందజేస,ి ఇంటిక్త బయ్లేుర్గను. మా క్ుటటంబం క్లక్గల౦ సుఖసంతోష్గలతో వర్ిులల ాలని ఆ వృదు దంప్తులు ననుి మనసూుర్ితగగ ఆశ్రరవదించి
నాక్ు వీడయ ులు చప్గురు. ఈ అనుభవం నాక్ు చిరసమరణీయ్ం గగ వుంది.

క్ృష్గణ జిలాల అవనిగడ్ దగా ర ప్ులిగడ్ గగరమంలో శతాధిక్ వృదుులు, క్గంగెరస్ట్ నాయ్క్ులు సగవతంతరయ సమరయోధులు, నిర్గడంబర జీవి నాక్ు ఆతీమయ్ులు, గగంధీ
మహాతుమని అనుచరులు శ్రర మండలి ర్గజగోప్గలర్గవు గగర్ిని వగర్ింటోల 2014 ఫిబరవర్ి లో సందర్ిశంచనప్ుడు వగర్ి దంప్తుల ఫో టో, వగరు 2001 లో నాక్ు
ఆతీమయ్ంగగ ర్గసిన ఉతత రం
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మళ్ళళ క్ొనిి నెలల తర్గవత నేనూ మా శ్రరమతీ, మాప్క్తుంటి మామమ గగరు మా దంప్తుల వివగహ వగర్ిషక్ోత్వ సందరాంగగ క్గరులో ఉదయ్ం బయ్లేుర్ి,

శ్రరరంగప్ురం శ్రరక్గక్ుళం

నడక్ుదురు దేవగలయ్ాలు దర్ిశంచి నడక్ుదురులోని అరుదైన ప్గటల్ల వృక్షాలక్ు అబుిరప్డి మోపిదవి
ే
వెళ్ల శ్రర

సుబరహమణేాశవర సగవమిని. దర్ిశంచి, ప్ులిగడ్ వెళ్ల శ్రర మండలి ర్గజ గోప్గలర్గవు దంప్తుల ఇంటిక్త వెళ్ల దర్ిశంచి వగర్ి ఆతిధాం ఆశ్రసూ్లు ప్ ంది వగర్ి
పరటిలో క్గసిన అరుదైన ర్గమాఫలాలు ఆప్గాయ్౦గగ ఇసేత సీవక్ర్ించి ,అవనిగడ్ మీదుగగ మండలి క్ృష్గణర్గవు గగర్ి వగరధి దాటి ర్ేప్లల దగా రుని పేటేరు వెళ్ల

నేత చీరలు క్ొని అక్ుడి మగగాలను ప్ర్ిశేలించి, ర్ేప్లల లో టిఫిన్స చేసి సగయ్ంతారనిక్త ఉయ్యారు చేర్గ ము. మండలి వగర్ి తో తీసుక్ొని ఫో టోలు వగర్ిక్త ప్ో స్ట్ు లో
ప్ంపితే అందినటట
ల ఫో న్స చేసి చప్గురు .

2018 లో ఎందుక్ో మండలి వగరు గురుతక్ు వచిు వగర్ింటిక్త ఫో న్స చాలా సగరుల చేసేత ఎవరూ ఎతత లేదు. అనుమానం వచిు అవనిగడ్ లో ఉండే సరసభారతి

అభిమాని అయిన ఒక్ ఫో టో సూ
ు డియో అధినేతక్ు ఫో న్స చేసి అడిగిత, ర్గజగోప్గలర్గవు గగరు మరణి౦చి క్ొనిి నెలలు అయిందన్న, వగర్ి శ్రరమతిని క్ుమారులు
తీసుక్ు వెళాళరని తలియ్ జేశగరు. అయోా అనుక్ొనాిం.

ఇంతటి గ ప్ు మహానుభావుడి గుర్ించి ఆనాటి విదాామంతిర శ్రర మండలి వెంక్ట క్ృష్గణర్గవు గగరు, ఆయ్న క్ుమారుడు మాజీ మంతిర శగసనమండలి

ఉప్గధాక్షుడు శ్రర మండలి బుదు ప్రసగద్ గగరు క్గన్న, ఎప్ుుడూ అక్ుడ జర్ిగిన సభలలో ప్రసత గవించిన దాఖలా నాక్ు క్నిపించలేదు. వగర్ిక్త వేదిక్పై సనామనం
చేసినటట
ల ప్తిరక్లలో వగర్ి గుర్ించి ర్గసినటట
ల క్ూడా లేక్ప్ో వటం దురదృషు ం. ప్రచారం క్ోరని నిండైన మహామన్నష్ి శ్రర మండలి ర్గజ గోప్గల ర్గవు గగర్ితో నాక్ు
ప్ర్ిచయ్ం అవటం వగరు నాక్ు ఫగన్స అవటం నాక్ు వగరు ఆర్గధుాలవటం నా అదృషు మే.
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భారత సగవతంతోరయదామంలో
మనం మరచిన బీహార్ సగవతంతోరదామ నాయ్క్ులు
భారత సగవతంతరయ సమరం క్ు ప్రతాక్ త ఉంది. డాక్ుర్ ర్గజేందర ప్రసగద్, జయ్ప్రక్గష్ నార్గయ్ణ వంటి ఎందర్ో తాాగ మయరుతలు ప్ుటిున గడ్ అది. వీర్ితో బాటట

సంతాలులు, ఆదివగసీలు తమ అసిత తవ, ప్ో ర్గటం లో, క్ెైుసతవ వగాపిత ని ఎదుర్ ునటం లో, సగవతంతరయ సగధనలో క్ృష్ి చేసి ధనుాలయ్ారు. వగర్ి ని మనం మార్ేు
ప్ో య్ాం. అలాంటి వగర్ిని జఞ పక్త
ిత తేవటానిక్త చేసిన ప్రయ్తిమే ఇది.

1 సంతాల్ నాయ్క్ుడు – బాబా తిలాు మంజి

బ్బరటిష్ వగర్ిపై 1789 లో బ్బరటిష్ వగర్ిపై మొటు మొదటి సర్ిగగ దాడి చేసిన సగవతంతరయ సమార యోధుడు సంథాల్ క్ులానిక్త చందిన బాబా తిలాు మంజీ. మంగళ
ప్గండే తిరుగు బాటట చేయ్టానిక్త వందేళళ ముందే బాబా తిరుగు బాటట బావుటా ఎగర్ేశగడు. సంతాల్ తగ వగర్ినందర్ిన్న ఐక్ాప్రచి “ముక్తత దళ్ “గగ ఏరురచి
బ్బరటిష్ వగరు క్ొలల గోడుతుని సంప్దను వగర్ి దౌరీనాాలను ఎదిర్ించాడు. 1784 మొదటి సగర్ిగగ” సంథాల్ హల్” అనే పేర ఈ తిరుగు బాటట ప్గరరంభ మెైనటట
ల

చర్ితర చబుతోంది. 1770లో ఆ ప్గరంతం లో పదు క్రువు వచిు వేలాది మంది ఆక్లితో మరణించారు. చిని విలియ్ం పిట్స ఆజఞ లపై క్ోర్ు ఆఫ్ డైర్ెక్ురల ు జమీందారుల
తో సరుు బాటటక్ు ప్దేళళ గడువు ఇచాురు. 1880లో జమీనాుర్ిక్త సంథాల్ తగక్ు మధా సంభాషణలు పదు గగ జరగనే లేదు.

విసుగెతిత ప్ో యిన సంథాల్ గగరమసుతలు బాబా తిలాు మంజీ నాయ్క్తవం లో బ్బరటిష్ క్మీషనర్ (ల ఫ్టిు
నెంట్స )పై నా, ర్గజ మహల్ పైనా “గుయిల్”’అనే ఒక్ే గుండు పేలుగల తుప్గక్ులతో(సింగిల్ ష్గట్స గన్స )

దాడి చేసి క్గలిు చంపేశగరు. బ్బరటిష్ సైనిక్ులు వీరుని “తిలాప్ూర్ అరణాం “ను దిగింధం చేశగరు.

అక్ుడి నుండే చాలా వగర్గలు బ్బరటిష్ సైనాం పై ప్ో ర్గడాడు మంజీ. చివర్ిక్త బ్బరటిష్ సైనాం 1784లో మంజీ
ని ప్టటుక్ొనిది. అతనిి గురరప్ు తోక్క్ు క్టిు అక్ుడి నుంచి క్ల క్ుర్ నివగసగనిక్త భాగలూుర్ దాక్గ

ఈడుుక్ు వెళాళరు. అప్ుటిక్త చితిక్త, రక్త ం ఓడుతుని అతని శిధిల శర్లర్గనిి మర్ిర చటటుక్ు వేలాడదీసి
ఉర్ి తీశగరు.

భారత దేశ సగవతంతరయ సిదు ి తర్గవతబాబా ను ఉర్ి తీసిన ప్రదశ
ే ం లో ఒక్ శిలా విగరహానిి నిర్ిమంచి
గౌరవించారు. భాగలూుర్ ఎస్ట్ పి నివగసగనిక్త బాబా పేరుపటాురు.భాగలూుర్ య్యని వర్ి్టి క్త “బాబా

తిలాు మంజీ భాగల్ ప్ూర్ య్యని వర్ి్టి “గగ నామ క్రణం చేశగరు.

2 ఆది వగసీ దేవుడు బ్బశగర ముండా

1875-లో ప్ుటిు 1900 లో ఇరవెై అయిదేళాళక్ే వీర మరణం ప్ ందిన ఆదివగసీ నాయ్క్ుడు, సగవతంతరయ సమర యోధుడు, హమర్ో – బ్బశగర ముండా.ఈ నాటి బీహార్

–జారుండ్ ప్గరంతాలలో “మిలినేర్ియ్న్స ఉదామం “సగగించిన వీరుడు. ఇదే తర్గవత గ ప్ు సగవతంతరయ సమరం గగ రూప్ు దాలిుంది. భారత ప్గరల మెంట్స సంటరల్ హాల్
లో అతని చితరప్టానిి ఉంచి గౌరవిసుతనాిరు. ఆ య్ువ హమర్ో సగధించిన విజయ్ాలు అదుాతం గగ ఉంటాయి.

15-11-1875 న బీహార్ లోని ర్గంచి జిలాలలో బ్బశగర ముండా గురువగరం నాడు జనిమంచాడు.

ముండాతగ ఆచారం ప్రక్గరం గురువగరం ప్ుటిున వగరు ఏంటో పేరు ప్రఖాాతులు సగధిసత గరు.

తండిర సుగన ముండ. తలిదండురలు పిలలలిి తీసుక్ొని జీవిక్ క్ోసం బీరింక్త దగా ర క్ురుమా
్

చేర్గరు. ఇతని బాలాం తలిదండురల వదేు “చలాుద్ “లో గడిచింది. తోటిపిలలలతోఇసుక్ లో,

మటిులో ఆడి బాగగ బల సంప్నిడయ్ాాడని జానప్ద గలతాలు తలియ్ జేసత ునాియి. బో హాండా

అడవులోల గ ర్ెరలు మేప్గడు. వయ్సు వచాుక్ ఫ్ూ
ల ట్స వగయించటం బాగగ వచిుంది. గుమమడి

క్గయ్ బురరక్ు ఒక్ తీగె క్టిు(తుయిలా) అనే వగదాం తయ్ారు చేసి దానిపన
ై ా బాగగ

వగయించేవగడు. అఖార్గ అనే నాటాం చేసే ప్రదేశం లో హాయిగగ గడిపే వగడు. అతనితో బాటటని

సేిహితులు అతని నోటి నుండి విచితరమెైన మాటలు వచేువని చప్ుుక్ొనే వగరు.

బీదతనం తో క్ుంగిప్ో తుని తండిర బ్బశగర ను అయ్ుభాటట లో ఉని మేన మామ ఇంటిక్త

తీసిక్ెళాళడు. అని ముండా సగంప్రదాయ్ం తో పళ్ల చేసుక్ొని తండిరని చేర్గడు. బ్బశగర మేనమామ

ఇంటోల ర్ెండేళళళ నాిడు. సలగగ లో జెప్
ై గల్ నాగ పటిున బడిలో చేర్ి చదివగడు. తలిల చిని

చలల లు”జొని “ తో చనువుగగ తిర్ిగగడు.. ఆమెక్ు అతనంటే ఇషు ం. పళ్ల అయి ఆమె అతాతర్ింటిక్త

వెళ్ళప్ో యింది. క్తరసు య్
ి న్స మత ప్రచారక్ుడు వీర్ి గయడానిక్త వచిు ముండా సగంప్రదాయ్ం వదిలి

క్ెైుసతవులుగగ మారమని బో ధిసత ుంటే బ్బశగర ఎదురు తిర్ిగగడు. చదువులో చురుక్ుగగ ఉని బ్బశగరను

గురువు జరమన్స మిషన్స సూుల్ లో చేరమనాిడు. క్తరసు య్
ి న్స అయితేనే అందులో ప్రవశ
ే ం ఉంటటంది. క్తరసు య్
ి న్స గగ మార్ి చేర్ి చదివగడు. క్ొదిుక్గలం చదివి వదిలేసి
వెైషణవ భక్ుతడు “ఆనంద్ ప్గండే “ను చేర్ి హిందూ ధర్గమనిి బాగగ అభాసించాడు. ఆయ్న పేరరణ తో ర్గమాయ్ణ, మహా భారతాది గరంధాలన్ని చదివగడు.
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చైబాసగలో 1886 నుండి నాలుగేళళళ ఉనాిడు. క్ెైుసతవ మత ప్రచార్గలు అతనిి జాగురతుడిి చేశగయి తన మతమేదయ విసుషు ం గగ అరుమెైంది. భావగలు బల్లయ్ం
అయి క్ెైుసతవగనిక్త, మిషనర్లక్త వాతిర్ేక్ం గగ మార్ిప్ో య్ాడు. జరమన్స మిషనర్ినుండి క్ుటటంబం వేర్ెైప్ో యి సర్గురల తోక్లిసి వాతిర్ేక్ం గగ ప్ని చేశగడు. బలప్డుతుని
సర్గుర్ ఉదామం లో చేర్ి ప్రభుతవం పడుతుని ఆంక్షలను ఎదిర్ించాడు. రక్షిత అరణాాలలో

ప్రభుతవం క్లిుంచిన హక్ుులను హర్ిసేత వూరుక్ోనేది లేదని

ముండా ఉదామం చేశగడు. సింగాం, ప్గలమౌ, మానభం అరణా ప్గరంతాలలో వగర్ి హక్ుులను తేలుటానిక్త చరాలు చేబటు మని ప్రభుతవం పై ఒతిత డి తచాుడు.
ప్రభుతవం అడవులిి బాలక్ులుగగ విడగ టిు సేదాప్ు భయమి ని, ప్నిక్త ర్గని నేలను గుర్ితంచి సర్ిహదుులు నిరణయించింది. య్ువ క్తశోరం ముండా ప్గడు ప్డిన
బావులను మరమమతు చేశగడు. గగర్ెిర్గలో ఉని దొ మాిర్ి చరువును బాగు చేశగడు.

దగా ర్ే ఉని సింగభం లోని సంక్ర గగరమంలో ఉని ఒక్మామయి తనక్ు ఇలాలలుగగ ఉండే అరహతలునాియ్ని గుర్ితంచి ఆమె తలిదండురలక్ు ధనం, వజారలు ఇచిు
ఒపిుంచాడు. క్గని అతను జెైలు క్ెళ్ళ తిర్ిగి వచేుసర్ిక్త ఆమె క్ురతఘుిర్గల ై ఉండటం గమనించి ఆమెను వదిలి పటిు వెళ్ళప్ో య్ాడు. ఇదు రు అమామయిలూ పళ్ల

చేసుక్ోమని సిదుప్డా్రు. క్ొదిుక్గలం తర్గవత బ్బశగర క్ుఎక్ ప్తీివరతం గుర్ించి ఆలోచన వచిుంది. చుటటుప్రక్ుల జరుగుతుని విషయ్ాలన్ని బాగగ ప్ర్ిశ్రలించేవగడు.
ర్ెైతులక్ు అనాాయ్ం జరుగుతోందని, అడవిప్ుతురలను తీవరం గగ క్షమభ పడుతునాిరని గరహించాడు. క్ొతత మతానిి ఏర్గుటట చేయ్ాలని ఆలోచించాడు.
క్తరష్ు య్
ి ానిటి నుండి మార్ిన సర్గురుల అందరూ అతని వెైపే ఉనాిరు. చర్ిు విధించే టాక్్ అంటే క్ంప్రం ర్ేగిందిజనాలలో. ఒక్ే దేవుడు అనే భావన వగాపిత చేశగడు
వగర్ిలో. అది వగర్ిక్త బాగగ నచిుంది. బ్బశగర ఒక్ దేవ దూత అయ్ాాడు వగర్ిక్త. అతని సిదు ాంతం లో డబుి ఖరుులేదు. ముండాలు, ఒర్గను
ల , ఖర్ియ్ను
ల బ్బశగర అంటే

దేవుడుగగ భావించి అతనిి చూడటానిక్త తండయ ప్ తండాలుగగ వచాురు. తమప్గప్గలను ప్ో గ టేువగడనే నమమక్ం క్లిగింది. అందరూ బ్బసరల ైటల ట గగ మార్ిప్ో య్ారు.
”ధర్ిత ఆబా” అనే పేరు అందర్ి పదవుల మీదా ప్లుక్ుతోంది. హిందువులు ముసిల ం లు క్ూడా విప్ర్లతం గగ వచిు ఈ క్ొతత మతం లో చేర్ప్
ి ో య్ారు. హిందూ
విధానాలను వగాపింప్ జేసత ూ మతం మార్ి క్ెైుసతవుల ైన వగర్ిని మళ్ళళ ప్గత ప్దు తిలోక్త రమమని ప్రచారం చేశగడు. మనా వీరుడై దేవదూతగగ భాసించి సగక్షాతు
త
వగర్ిక్త దేవుడే అయ్ాాడు బ్బశగర ముండా. గోప్ూజ చేయ్మని ఆవును చంప్ వదు ని క్ూడా ప్రచారం చేశగడు.

బ్బరటిష్ క్గలన్న వావసు ర్ెైతులక్ు మేలు చేయ్క్ుండా జమీందార్ల వావసు క్ు క్ొముమ క్గసింది. ఆది వగసీలు తమ వదు ఉని ప్గత ప్ని ముటల తో వావసగయ్ం చేసత ూ,
అధిక్ దిగుబడిని సగధించలేక్ ప్ో య్ారు. అప్ుుడు ప్రభుతవం చోటా నాగ ప్ూర్ లోని భయములను మనా జనులక్ు క్గక్ ఇతరులక్తచిు వావసగయ్ం

చేసుక్ోమనిది. మనా ర్ెైతులిి తర్ిమేసి భయములాక్రమించి వగరందరూ దాష్ీుక్ం చేశగరు. దీనితో “తిక్గదార్్ “అనే ఒక్ క్ొతత వరా ం ప్ుటిుంది. 1856లో ఆరు

వందమ మంది జాగలర్ుగరుల ఉండే వగరు. వగర్ిక్త ఒక్టి నుంచి నూట య్ాభై గగరమాలపై ఆధిప్తాం ఉండేది. దీనితో అప్ుటిదాక్గ ముండా,ఒర్గన్స నాయ్క్ుల
అధిక్గరం తగిాప్ో యింది. క్ొనిి గగరమాలలో ఈ ఆదివగసీలక్ు భయమిపై హక్ుులు లేక్ుండా నిలువ న్నడ క్ూడా లేని ప్ర్ిసతి
ిత ఏరుడి వావసగయ్ క్ూల్లలుగగ
ఉండాలి్న దుసిత తి వచిుంది.

ఈ దారుణ ప్ర్ిసతులక్ు
ిత
క్లత చందిన బ్బశగర తదితర ముండా నాయ్క్ులు ఎదిర్ించి ప్ో ర్గడారు. తమ అటవీ భయములపై తమక్ే హక్ుు ఉండాలని ప్ో ర్గటం

సగగించారు. మధా వరుతలను బ్బరటిష్ వగర్ిని తొలగించాలని డిమాండ్ చేసి ఉదామించారు. బ్బరటిష్ ప్రభుతవం మాయోప్గయ్ాలు ప్నిి బ్బశగర ముండా ను 3-2-

1900 న చక్రదార్ ప్ూర్ లోని జామోుప్గయ్ అడవిలో బ్బరటిష్ వగర్ిపై ప్ో ర్గటం చేసత ూ సహచర గెర్ిలల ా సైనాం తో క్లిసి ప్డుక్ొని ఉండగగ ప్టటుక్ొని జెైలల ో పటిు
హింసించింది. అతనితో బాటట 460 మంది గెర్ిలల ా సైనిక్ులను అర్ెస్ట్ు చేసింది. క్ొంతమందిక్త య్ావజీీ వక్గర్గగగరం, ఇరవెై ముగుార్ిక్త ప్దాిలుగేళళళ జెైలు

విధించారు. బ్బశగర యిడల ప్గశవిక్ం గగ ప్రవర్ితంచింది. బ్బశగర 9-6-1900 న ర్గంచీ జెైలు లో దారుణ మరణానిక్త గుర్ెైనాడు. క్లర్గ సో క్త చనిప్ో య్ాడని జెైలు

అధిక్గరులు చప్గురు. ఆ లక్షణాలేవీ లేవని తర్గవత తలిసింది. ప్గతిక్ ఏళళళ మాతరమె జీవించిన బ్బశగర ముండా ఆదివగసీలక్ు ప్రతాక్ష దైవం అయి బ్బరటిష్ ప్గలక్ుల
గుండలోల సింహమెై గడ గడ లాడించాడు. అతని మరణం తో ఉదామం న్నరుక్గర్ిప్ో యింది. క్గని ర్ెండు విషయ్ాలు సుసు మెైనాయి. ఆదివగసీల భయములు ఇషు ం
వచిునటట
ల “దిక్ూస్ట్ “లు లాక్ొునే వీలు లేదని, బ్బరటిష్ క్గలన్న వగసుల అనాాయ్ానిి దౌరీనాానిి ఆదివగసీలు చూసూ
త ఊరుక్ోరని తిరగబడి బుదిు చబుతారని

వగర్ిలో ప్ో ర్గట ప్టిమ ఉందని తలిసింది. ముండాతన తోటి వగర్ిక్త ఇచిున పిలుప్ు “బ్బరటిష్ ర్గణి ప్రభుతవం ఇక్ుడ అంతమొందాలి. మన ర్గజాానిి మనం
సగుపించుక్ోవగలి “అనేది ఒక్ మంతరమెై ప్ని చేసి బీహార్, మధా ప్రదేశ్, ఒర్ిసగ్, ప్శిుమ బంగగల్ లలో ప్రతిధవనించి ఆదివగసీల ఐక్ాతక్ు, హక్ుుల ప్ర్ిరక్షణక్ు
దార్ి చూపింది.

బ్బశగర జనిమంచిన నవంబర్ ప్దిహేనును క్ర్గిటక్ లోని క్ొడగు, మెైసూర్ జిలాలలలో జయ్ంతి వేడుక్లను ఘనం గగ నిరవహిసత ునాిరు. జారుండ్ ర్గజధాని ర్గంచిలో
క్ోక్గర్ లో ఉని బ్బశగర సమాధిని సందర్ిశంచి నివగళళలర్ిుసగతరు. ర్గంచి లోని విమానాశరయ్ానిక్త బ్బశగర ముండా విమానాశరయ్ం అని పేరుపటిు గౌరవించారు. సిందీరలో
బ్బశగర ఇని్టటూాట్స ఆఫ్ టక్గిలజీని, క్గనూుర్ లో బ్బశగర ముండావనవగసీ చాతర వగస్ట్ ను, బ్బశగర ముండా క్ీరడా మెైదానం, బ్బశగర ముండా సంటరల్ జెైలు, బ్బశగర సేవగ

దళ్, ప్ురూలియ్ాలో బ్బశగర ముండావావసగయ్ విశవ విదాాలయ్ానిి ఏరురచారు. బ్బశగర పై ఒక్ నవల ర్గసి దానిి సినిమాగగ తీశగరు. విప్ల వం పేరుతొ అశోక్ శరణ్

2004లో తీసిన హిందీ సినిమాలో అయిదు వందల మంది బ్బసరల ైటల ట నటించారు. ర్గమన్స మాగ్ సేసే అవగర్్ వినిర్ మహా శేవతా దేవి బ్బశగర జీవితం, ఆయ్న
బ్బరటిష్ వగర్ిపై చేసిన గెర్ిలల ా ప్ో ర్గటాల నేప్ధాం గగ “అరణేా అధిక్గర “అనే బంగగలి నవల ర్గసి సగహితా అక్గడమీ బహుమతిని ప్ ందింది. య్ువక్ులక్ోసం ఆ
నవలను తర్గవత సంక్షిప్తం గగ ర్గసి పేరరణ క్లిగించింది.

ఈ విధం గగ ఇదు రు బీహార్ల ఆదివగసీ సగవతంతరయ సమార యోధులను గుర్ించి తలియ్ జేసే మహదాాగాం నాక్ు క్లిగిందని సంతోష్ిసత ునాిను

3 అసగ్ం సగవతంతరయ సమార యోధుర్గలు –క్నక్ లతా బారువగ

అసగ్ం మహిళా సింహం, అమర జీవి, ప్రముఖ సగవతంతరయ సమార యోదుుర్గలు జాతీయ్ జెండా ఆవిషుర్ిసత ూ, బ్బరటిష్ వగర్ి తుప్గక్త గుళళక్ు అసువులుబాసి
వీరమరణం చందిన సగహసుర్గలు క్నక్లతా బారువగ. ఈమె క్ూడా ప్రసత ుతం విసమృత యోదుర్గల ై ప్ో యింది. ఆమె గుర్ించి వివగర్గలు తలుసు క్ొందాం.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

అసగ్ం లోని దరంగ్ జిలాల బో రంగ బార్ిలో క్నక్లతా బారువగ 22-12-1924
న జనిమంచింది. తండిర క్ృషణ క్గంత్. తలిల క్గమేశవర్ి బారువగ. తాతగగరు ఘనా
క్గంత బారువగ దరంగ్ జిలాల లో గ ప్ు వేటక్గడు. ఆమె ప్ూర్లవక్ులు డయ లా క్గర్ి
బారువగ ర్గజాానిక్త చందిన వగరు. దయ లక్గర్ి ఇంటిపేరును వదిలేసి బారువగ
పేరునే ఉంచుక్ునాిరు. అయిదేళళక్ే తలిల ని, ప్దమయడేళళ వయ్సులో
తండిరని క్ోలోుయినదురదృషు వంతుర్గలు క్నక్ లత. మయడయ క్గలస్ట్ వరక్ు
మాతరమె చదివి, క్ుటంబం లోని చిని పిలలలను సంరక్షించే ఉదేుశం తో చదువు
మానేసింది.

క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామం లో అసగ్ం లోని గ హ్ ప్ూర్ సబ్ డివిజన్స లో
య్ువత “మృతుా వగహిని “’దళానిి ఏర్గుటట చేసి బ్బరటిష్ వగర్ిని ఎదిర్ిసత ుంటే
క్నక్లత క్ూడా అందులో చేర్ి ప్ో ర్గడింది. 20-9—1942నా డు మృతుా
వగహిని దళం సగతనిక్ ప్ో ల్లస్ట్ సేుషన్స పై జాతీయ్ ప్తాక్ను ఎగర వేయ్ాలని
నిశుయించింది. గగరమసుతలందరూ నిర్గయ్ుధులుగగ క్నక్ లత నాయ్క్తవం
లో ఊర్ేగింప్ుగగ ప్ో ల్లస్ట్ సేుషన్స క్ు చేరుక్ొనాిరు. అప్ుుడు ఆ ప్ో ల్లస్ట్ సేుషన్స
ఇంచార్ిీ ప్ో ల్లస్ట్ ఆఫీసర్ ర్ేవతి మోహన్స సో మ్. జనం ఉదేుశాం గరహించి,
ముందుక్ు అడుగు వేసత తీవర ప్ర్ిసతులను
ిత
ఎదుర్ోువగలి్ వసుతందని
హెచుర్ించాడు. ప్ో ల్లసుల హెచుర్ిక్లక్ు వీసమంతా క్ూడా భయ్ప్డక్ుండా
జెైజెై లు క్ొడుతూ వగహిని దళం సేుషన్స ను సమీపించింది. క్నక్ లత చేతిలో
జాతీయ్ ప్తాక్ం ర్ెప్ ర్ెప్ లాడుతోంది. దానిి ప్ో ల్లస్ట్ సేుషన్స పై ఎగర్ేయ్ాలనే
ఉతా్హం తో ఆమె ముందుక్ు నిరాయ్ం గగ అడుగులు వేసత ూ దూసుక్ు
ప్ో తోంది. ప్ో ల్లసులు ఆమె పై క్గలుులు జర్ిప్గరు. ఆమె చేతిలోని జెండాను
ఆమె వెనక్ే ఉని ముక్ుంద క్గక్ోటి తీసుక్ొని ముందుక్ు వెళళగగ ప్ో ల్లసులు
తుప్గక్ీ గుళళ వరషం క్ుర్ిపించారు. ఈవిదం గగ ప్ో ల్లస్ట్ ఆక్షన్స లో క్నక్లతటా
బారువగ, ముక్ుంద క్గక్ోటి ఇదు రు ప్గరణాలు అర్ిుంచి అమర జీవుల ైనారు.
మాతృభయమి సంరక్షణ క్ోసం ధైరాం గగ జాతీయ్ జెండాను ఎగర వేసే
ప్రయ్తిం లో అమరజీవి అయిన క్నక్లత వయ్సు్ అప్ుటిక్త ప్ది హేడేళల ళ
మాతరమే నని తలిసేత ఆ య్ువతి సగహసగనిక్త నివెవర ప్ో తాం..
భారతీయ్ తీర రక్షణ ఫగస్ట్ు పటోరల్ నౌక్క్ు 1977 క్నక్లతా బారువగగగ
నామక్రణం చేసి ప్రభుతవం గౌరవించింది. 2011 లో గౌర్ల ప్ూర్ లో క్నక్లత నిలు వెతత ు విగరహానిి ఏరురచి ప్రభుతవం నివగళళ లర్ిుంచింది.

4 అసగ్ం లో క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామం లో ఉర్ితీయ్ బడ్ – క్ుష్గల్ క్ొనావర్

అసగ్ం లోనే మర్ో సగవతంతరయ సమార యోధుడు క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామం లో అసువులు బాసి అమరుడైనాడు. ఆయ్నే క్ుశగల్ క్ొనావర్. 21-3-1905 న
అసగ్ం లోని ఈ నాటి గోలా ఘాట్స జిలాల సరూప్తార్ దగా ర బలిజాన్స లో క్ుశగల్ క్ొనావర్ జనిమంచాడు. బజ్ బారువగ సూుల్ లో చదివగడు. గగంధీ గగర్ి సహాయ్
నిర్గక్రణ పిలుప్ుక్ు ఉతేత జితుడై ఇషు ం గగ ప్గలొానాిడు. మహాతుమడి మంతరం’ సతాం. అహింస సవర్గజాం “క్ొనావర్ పై గ ప్ు ప్రభావగనిి క్లిా ంచింది.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

ఈ భావ వగాపిత క్త ఒక్ ఎలిమెంటర్ి సూుల్ పటిు అందులో గౌరవ
ఉప్గధాాయ్ుడు గగ ప్ని చేసి విదాారుులలో జాతీయ్ సూుర్ిత రగిలించాడు.
తరువగత బలిజాన్స టీ ఎసేుట్స లో గుమాసగతగగ,సూప్ర్ెైవజర్ గగ

చేర్ి ప్ని

చేశగడు. మనసంతా మహాతుమని పిలుపే నిండిప్ో యి, ప్ూర్ితగగ సగవతంతరయ
సమరం లో అంక్తతభావం తో ప్ని చేయ్ాలనే నిరణయ్ానిక్త వచాుడు.
సరూప్తార్ ప్గరంతం లో క్గంగెరస్ట్ ప్గర్లుని సగుపించి, బ్బరటీష్ ప్రభుతావనిక్త
వాతిర్ేక్ం గగ సతాాగరహం సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామాలు నిరవహించాడు.
సరుప్తార్ క్గంగెరస్ట్ పరసిడంట్స గగ ఎనుిక్ో బడా్డు.
1942 ఆగస్ట్ు 8న బొ ంబాయి లో క్గంగెరస్ట్ సమావేశం లో మహాతుమడు “క్తవట్స
ఇండియ్ా “పిలుప్ు నిసూ
త తీర్గమనానిి ఆమోదింప్ జేశగడు. భారత దేశం
నుండి ప్ూర్ితగగ బ్బరటీష్ వగళళళ వెళ్ల ప్ో వగలి్ందే అనిది ఆ తీర్గమన సగర్గంశం.
గగంధి అక్ుడి నుంచే “విజయ్మో వీర సవరా మో “అనే పిలుప్ు నిచాుడు ఇది
దేశ జనాలక్ు మంతరమే అయింది.దీనిక్త బ్బరటిష్ ప్రభుతవం ఆగరహం చంది
గగంధి తో సహాఅనేక్ మంది జాతీయ్నాయ్క్ులను అర్ెస్ట్ు చేసి జల లో
పటిుంచింది.

క్ుల మతాలక్ు అతీతం గగ ఆ సేతు హిమాచల ప్రాంతం

ప్రజలు వీధులోలక్త వచిు బహిరంగం గగ “క్తవట్స ఇండియ్ా “నినాదాలు చేసత ూ
“వందే మాతరం “అంటూ నినదిసత ూ ఉదామం చేసి బ్బరటిష్ వగర్ి గుండలోల నిదర
ప్ో యి క్ంటిక్త క్ునుక్ు లేక్ుండా చేశగరు. గగంధి శగంతియ్ుతం ఆ సతాాగరహం చేయ్మని ప్దే ప్దే చపిునా క్ొనిి చోటల హింసగ దౌరీనాం చోటట చేసుక్ొని భీభత్ం
సృష్ిుంచింది. ప్రభుతవ ఆఫీసులను ర్ెైలు, బసు్లను తగల బటిు క్మయాని క్ేషన్స లను విధవంసం చేశగరు ప్రజలు ప్రజల ఆగరహానిక్తది ప్ర్గ క్గసు గగ నిలిచింది.
అసగ్ం లో క్ూడా క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామం ఊప్ు అందుక్ొనిది. అసగ్ం ప్రదేశ్ క్గంగెరస్ట్ నాయ్క్ులు గోపీనాద్ బర్ోులోయ్, సిదు న
ి ాద శరమ లను బొ ంబాయి
క్గంగెరస్ట్ సభల నుంచి తిర్ిగి వసుతండగగ బ్బరటిష్ ప్రభుతవం అర్ెస్ట్ు చేసింది. అసగ్ం మిగతా ప్గరంతాల నాయ్క్ుల ైన బ్బషు
ణ ర్గం మేది, బ్బమలా ప్రసగద్ చాలిహా
మొదల ైన వగర్ిన్న జెైలు లో పటిుంది. మిగిలిన దేశం తో ప్గటట అసగ్ం క్ూడా హింసగ ప్రజవలనం తో అటటుడిక్త ప్ో యింది. 10-10-1942 న మంచు దటు ం గగ
క్ముమక్ుని సమయ్ం లో గోలా ఘాట్స జిలాల లోని సగరూ ప్గటర్ వదు ర్ెైలేవల ైన్స క్ుని సీల ప్రల ను క్ొందరు తొలగించారు. అదే దార్ిపై నడిచిన మిలిటర్ల టయి
ర న్స
ప్టాులు తప్ుటం వలన వందలాది బ్బరటష్
ి , అమెర్క్
ి న్స సైనిక్ులు ప్గరణాలు ప్ో గ టటుక్ొనాిరు. బ్బరటిష్ ప్రభుతవం ఆ ప్గరంతం లో సైనిక్ులను మొహర్ించి దయ షులను
ప్టటుక్ొనే ప్రయ్తిం తీవరం గగ చేసింది. క్ని పించిన ప్రతివగడిని విప్ర్లతం గగ క్ొటిు హింసించి అర్ెస్ట్ు చేసి. టరరర్ సృష్ిుంచింది ఆ ప్గరంతం లో.

ఈ ర్ెైలు క్ుటరక్ు ముఖా ప్గతరధార్ి క్ుశగల్ క్ొనావర్ అని భావించి వెతిక్త ప్టటుక్ొని అర్ెస్ట్ు చేసింది.
మహాతుమని అడుగు జాడలోల అహింస సతా వరతం తో ఉదామానిి నడుప్ుతుని క్ుశగల్ క్ు ఈ
క్ుటర తో ఏమీ సంబంధం లేని అమాయ్క్ుడు. ఈ విషయ్ానిి ప్రజలంతా ముక్త క్ంఠం తో
మొటటుక్ొనాిరు. క్గని ప్రభుతావనిక్త క్ళళళ చవులు ఉండవనే సగమెత రుజువు చేసింది బ్బరటిష్
ప్రభుతవం. క్ుశగల్ మాతరమె దీనిక్త ముఖా సూతర దార్ి అని నమిమ, అతనిి గోలాఘాట్స నుంచి
తీసుక్ొని వచిు 5-9-1942న అర్ెస్ట్ు చేసి జయర్గహట్స జెైలు లో పటిుంది. సి.ఏం హంఫీర నాయ్క్తవం
లోని క్ోరుు

ఏ రక్మెైన ఆధార్గలు లేక్ ప్ో యినా, చూప్ లేక్ ప్ో యినా క్ుశగల్ దయ ష్ి అని

నిర్గుర్ించింది,ఉర్ిశిక్ష వేసింది.

క్ుశగల్ భారా ప్రభావతి

జయర్గహట్స జెైలుక్ు వచిు నిర్ోుష్ి,

అమాయ్క్ుడు అయిన తన భరతక్ు ను దయ ష్ి అని అని తేలుటం భర్ించ లేక్ వల వలా ఏడేుసింది.
ఆమెను ఓదారుసూ
త
క్ుశగల్ “వేలాది మంది సగవతనితరయ సమర సని
ై క్ులు ఉండగగ
నామాతృదేశం క్ోసం ప్గరణాలను అర్ిుంచే అరుదైన గౌరవం నాక్ు భగవంతుడు క్లిుంచాడు ఇది
నాక్ు అదృషు ం “అని ఆనందం గగ సంతృపిత గగ చపిున దేశ భక్ుతడు క్ుశగ ల్. ఉర్ి శిక్ష అమలు
అయిేాదాక్గ జెైలు లో భగవద్ గలత చదువుక్ొంటూ, ప్గరరునలు చేసుక్ొంటూ క్గలం గడిపిన సిత త ప్రజుఞడు క్ొనావర్.
15-6-1943 తలల వగరుజామున 4-30 గం లక్ు క్ుశగల్ క్ొనావర్ ను జయర్గహట్స జెైలు లో ఉర్ితీశగరు. ఉర్ిక్ంబం ఎక్తు ధైరాం గగ “ఇంక్తవలాబ్ జిందాబాద్ “అంటూ
నినాదాలు చేసి, తనక్తషుమెైన ప్గరరునగలతం “ప్గర్ క్ోర్గ రఘునాధ –సంసగర సగగర “ ప్గడు క్ొంటట అసువులు బాసి అమరజీవి అయ్ాాడు. ’మహాతామ గగంధీ
“జీవించటం మరణించటం అనే క్ళా మరమం తలిసిన వగడే అసల ైన సతాాగరహి. అలాంటి అరుదైన సతాాగరహి షహమద్ క్ుశగల్ క్ొనావర్ “అని ప్రశంసించాడు.
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క్ుశగల్ క్ొనావర్ నిర్లాతిక్త ఒక్ ఉదాహరణ –బలిజియ్న్స టీ ఎసేుట్స లో సూప్ర్ వెైజర్ గగ క్ుశగల్ ప్ని చేసత ునిప్ుుడు, ప్క్ునే ఉని ఇంగలలషు దొ ర విల్న్స
య్జమానిదైన జముగుర్ి టీ ఎసేుట్స క్త చందిన అరవెై డబైా ఆవులు వీర్ి టీ తోటలోలక్త చ రబడి నాశనం చేసత ూంటే క్ుశగల్ వగటిననిిటిని తాళళతో బంధించాడు. అ
ఆవులిి క్గసేవగడు వచిు విడిచిపటు మని క్ోర్ితే, వగళళ య్జమానినే వచిు అడగమని చప్గుడు. వగడువెళ్ల చబ్బతే దొ ర వచాుడు. ఇదు ర్ి మధాా మాటా మాటా
పర్ిగి దొ ర క్రరతో క్ొనావర్ ను క్ొటు బో తే క్ొనావర్ వెంటనే చప్ుు తీసి పీత క్ొటటుడు క్ొటేుశగడు..క్ుశగల్ తీవరత ధైరా సగహసగలక్ు భయ్ప్డి దొ ర ప్గర్ిప్ో య్ాడు. ఈ
సంఘటన తో అతని పేరు ఆ ప్గరంతమంతా మారు మోగి ర్ెైతు సంఘానిక్త నాయ్క్ుడిగగ ఎనుిక్ొనాిరు. క్ుశగల్ క్ొనావర్ బలిదానం వృధా ప్ో లేదు. భారత దేశం
సగవతంతారయనిి సంప్గదించుక్ొనిది.
ముసిల ం మహిళల ప్గతర
భారత సగవతంతరయ ప్ో ర్గటం లో ముసిల ం మహిళలు గణ న్నయ్మెైన ప్గతరనే ప్ో ష్ించారు. ప్రదా వెనక్ దాగి క్ూర్ోులేదు. మగవగర్ితో సమానం గగ వీధులోలక్త వచిు
ప్ో ర్గటం చేశగరు. మొదటి సగర్ిగగ ష్గ అబుుల్ అజీజ్ దేహివి బ్బరటిష్ ప్గలనక్ు వాతిర్ేక్ం గగ “జీ హాద్”పిలుప్ు నివవగగ, ఉలేమాలు మొదల ైన వగరంతా దేశ వగాప్త ం

గగ బ్బరటిష్ వగర్ి దాసేుక్గనిక్త నిరసన తలియ్ జేశగరు. అప్ుటిదాక్గ ప్రదాల చాటటనే ఉంటటని ముసిల ం మహిళలు బహిరంగం గగ నినాదాలు చేసి తీవర నిరసన
తలిప్గరు. ఈ జీహాద్ ఉదామం 1857లో బలప్డి 1947 సగవతంతరయ సగధన వరక్ు క్ోన సగగింది. ముసిల ం మహిళలు భరత లు ఉదామం లో ఇంటిక్త దూరం గగ

ఉనిప్ుుడు క్ుటటంబ బాధాతలనిిటిన్న తామే సీవక్ర్ించి తండురలక్ు క్ొడుక్ులక్ు బంధువులక్ు పేరరణ క్లిా ంచి ముందుక్ు నడిపంి చారు. బాహాటం గగ సగవతంతరయ
దీపని
ిత రగిలించారు. అహింసగ, హింసగ విదానాలలోను భాగ సగవమినులయ్ాారు. ఈ మహిళలు ఉనిత క్ుటటంబాలక్ు ఉనిత విదా నేర్ిున క్ుటటంబాలక్ు

చందిన వగరు మాతరమే క్గదు, సగధారణ క్ుటటంబాలక్ు గగరమీణ ప్గరంతాలక్ు చందిన విదాా గంధం లేని ముసిల ం మహిళలు క్ూడా ఎందర్ో ఉనాిరని గరహించాలి.
ఇప్ుుడు క్ొందరు ముసిల ం మహిళా దేశ భక్ుతల ప్ో ర్గట ప్టిమల గుర్ించి తలుసు క్ొందాం.

5 బీగం హజరత్ మహల్

నవగబ్ వగజిద్ ఆలి ష్గ భారా అయిన బీగం హజరత్ మహల్ తన భరత క్లక్తాతక్ు ప్రవగసగనిక్త వెడితే

బాధాతలను చే బటిుంది. భారత ప్రధమ సగవతంతరయ సమరం లోని నాయ్క్ులతో క్లిసి ప్ని చేసింది.

సర్ హెనిర లార్ెన్స్ మొదల ైన ఆఫీసరల ను వెలల గ టిు లక్ోి ర్ెసిడని్ ని ముటు డించి వశ ప్రచు క్ొనిది.
జెనరల్ హేవ్ లాక్ ఆఫీసరల క్ు సైనాానిక్త రక్షణ గగ వచిునా విఫలమెైనాడు. తర్గవత వచిున క్గంప్
బల్ లక్ోి ను తిర్ిగి సగవధీనం చేసుక్ోవటం లో విజయ్ం ప్ ందాడు. బీగం ను బలవంతం గగ వెనక్తు
మరలేటటట
ల చేయ్ గలిగగడు. బ్బరటిష్ వగర్ి దయ్ా దాక్షిణాాలు తనక్క్ుర లేదని క్షమా భిక్ష వేడనని

ఖచిుతం గగ చపిుంది. బ్బరటిష్ వగర్ిక్త దొ రక్ క్ుండా తపిుంచుక్ుంటానని ధైరాం గగ ప్రక్టించింది.

తనక్ొడుక్ు య్ువర్గజు బ్బర్లీస్ట్ ఖాదిర్ ను అవద్ క్ు ర్గజును చేసింది. క్ొదిు క్గలమే అతను
ప్ర్ిప్గలించాడు. బ్బరటిష్ ప్రభుతవం అతనిి ప్దవి నుండి తపిుంచింది. తలిల బీగం హజరత్ మహల్ నేప్గల్

దేశగనిక్త చేర్ి ప్రవగస జీవితం గడిపింది. 1820లో జనిమంచిన బీగం నేప్గల్ లోనే 7-4-1879లో య్ాభై

తొమిమదయ ఏట మరణించింది. ఆమె జీవిత విశేష్గలు మర్ినిి తలుసు క్ొందాం.

బీగం అసలు పేరు మొహమమది ఖానుం. అవద్ లోని ఫైజా బాద్ లో జనిమంచింది. ఆమె ర్గజు గగర్ి
ఆసగునం లో ప్ని చేసింది. తలిదండురలు ఈమెను అమేమశగరు. ఖవగసిన్స అయింది. తరువగత ర్గజ ప్రతినిధులక్ు
అముమడు ప్ో యింది. అక్ుడ “ప్గర్ి “అయి అవద్ ర్గజు లలో చివర్ి వగడైన వజీర్ అల్ల ష్గక్ు క్ు చిని భారా

అయి బీగం హజరత్ మహల్ పేరు తో సిత ర ప్డింది. బ్బరటిష్ ప్రభుతవం అవ దారజాానిి లోబరచుక్ోవటం తో ష్గ

క్లక్తాతక్ు ప్గర్ిప్ో యి ప్రవగస జీవి అయ్ాాడు. భరత తో విడాక్ులు ప్ ందినా ర్గజా వావహార్గలను బీగం చే

బటిుంది. అవద్ –ఇప్ుుడుని ఉతత ర ప్రదేశ్ లో చాలా పదు ప్గరంతం గగ ఉండేది. ర్గజా జెైలాల్ సింగ్ వంటి దేశ
భక్ుతల తో క్లిసి బ్బరటిష్ వగర్ిపై ప్రధమ సగవతంతరయ సమరం చేసింది. నానా సగహెబ్ తో క్ూడా క్లిసి బ్బరటిష్
సైనాానిి ఎదిర్ించింది. శహజన్స ప్ూర్ పై గెైజాబాద్ మౌలవి తో తో క్లిసి దాడి చేసింది.

ఈస్ట్ు ఇండియ్ా క్ంపన్న దేశం లోని ప్గరరునా మందిర్గలను ర్ోడల నిర్గమణం పేరు తో క్ూల గ టిు చర్ిులను నిర్ిమసూ
త ఉంట వాతిర్ేక్తంచింది. దైవగర్గధనక్ు సేవచు

ఉండాలి అని ఎదురు తిర్ిగింది. ఈ విషయ్ం లో ఆమె “ప్ందులను తింటూ మదాం సేవిసూ
త , తుప్గక్ీ క్గటిరడ్ీ లక్ు ప్ంది క్ొవువ క్లిపినతీపి ప్దార్గులను ప్ూసి,
ర్ోడల విసత రణ పేరు తో హిందూ ముసిల ం దేవగలయ్ాలను క్ూలిు వేసత ూ చర్ిులు నిర్ిమసూ
త , మత ప్రచారక్ులను వీధులోల తిపిు క్తరసు య్
ి న్స మత ప్రచారం
చేయిసూ
త ,ఇంగలలష్ సూుళళళ ఏరురచి, ఇంగలలషు, సైను్ నేరవటానిక్త సు ఫ
ట ండ్ ఇసూ
త , ఇప్ుటిదాక్గ హిందూ ముసిల ం ల దేవగలయ్ాల విషయ్మే ప్టిుంచు క్ోక్ుండా
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అశరదు చేస,ి మీరు చేసత ుని మీ నిర్గవక్గనిి చూసత మత విశగవసగలలో మీరు తలదూరురని నమమక్ం ఎక్ుడ క్న్న పిసత ో ంది ‘?’అని సూటిగగనిప్ుులు
క్క్ుుతూ ప్రశిించిన ధీర వనిత బీగం.

చివర్ిక్త నేప్గల్ క్ు శరణార్ిుగగ వెళాళలి్ వచిుంది. మొదట అక్ుడి ప్రధాని జంగ్ బహదూర్ ఆమె ప్రవశ
ే గనిి అడు గించినా తర్గవత అంగలక్ర్ించి ఆశరయ్ మిచాుడు.

ఆమె నేప్గల్ లోనే చనిప్ో యింది. ఆమె దేహానిి ఖాటమండు లోని జామా మసీద్ లో “ఒక్ అనాధ “గగ ఖననం చేశగరు. అంతటి మహార్గణిక్త సగవతంతరయ సమర

మహిళక్ు ఎంతటి దురా తి?. బీగం 135 వ వరుంతి నాడు జామా మసీద్ లోని ఆమె సమాధిపై భారత, నేప్గల్ ర్గయ్ బారులు ప్ుషు గుచాులు సమర్ిుంచి

నివగళళ లర్ిుంచారు. ఇండియ్ాలో లక్ోి లో ప్ుర్గతన ప్గరుుక్ు 15-8-1962 సగవతంతరయ దినోత్వం నాడు ఆమె పేరు పటిు గౌరవించారు. ఒక్ ప్గల ర్గతి సు్ాతి

చిహాినిి అక్ుడ నెల క్ోలాురు. 1984 మే ప్ది న భారత ప్రభుతవం బీగం పేర్ిట 15,00,000లప్ో సు ల్ సగుంప్ ల ను విడుదల చేసి ఆమె సగవతంతరయ దీక్షను
శగలఘించింది.

6 ఖిలాఫత్ ఉదామానిక్త ఊపిరులూదిన - బ్బ అమామ అనే ఆబాది బేగం
’బ్బ అమామ “అనే ఆబాది బేగం ష్ౌక్త్ ఆలి మొహమమదాలి సో దరుల తలిల . అందరూ ఆప్గాయ్ం గగ బ్బ అమామ(నాయ్నమామ) అని పిలిచేవగరు. ఉతత ర ప్రదేశ్ లోని

ర్గం ప్ూర్ లో ఆబాది బానో బేగం 1852లో జనిమంచింది. బ్బరటిష్ ప్గలనక్ు ముందు వెయిేాళళళ మన దేశగనిి ప్గలించిన ముసిల ం ర్గజ వంశ్రక్ుర్గలామే.

1857మొదటి సగవతంతరయ సమర క్గలానిక్త ఆమెక్ు అయిదేళళళ. అందువలల సూుల్, క్గలేజి లలో ఆమె చదవ లేక్ ప్ో యింది. క్గని ముసిల ం మత ప్దు తులోల,
సంసగురం లో ఆమె పర్ిగి అలవరుుక్ోనిది. అలాల అనాి ఆయ్న అనుచరులని గ ప్ు భక్ీత తో ఉండేది. ఇసగలం క్ోసం సరవం తాాగం చేసే గుణం ఉనిది. ఆమె
క్రమ శిక్షణా జీవితానిి చూసి పదు లే ఆశురా ప్ో యిేవగరు. చిని వగరు ఆదరశం గగ గరహించేవగరు. ర్గంప్ూర్ ర్గజాం లో ప్రముఖ అధిక్గర్ి అబుుల్ ఆల్లఖాన్స క్తచిు

ఆమె పళ్ల చేశగరు. వీర్ిక్త మౌలానా ష్ౌక్త్ ఆలి, మహమమదాల్ల, జుల్ ఫిక్ర్ అల్ల,నవగజిష్ ఆలి అనే నలుగురు క్ొడుక్ులతో బాటట ఒక్ అమామయి ప్ుటాురు.
నవగజిష్ ఆలి బాలాం లోనే చనిప్ో య్ాడు. ముపైు ఏళళక్ే భరత మరణించాడు. పిలలలిి ప్ో ష్ించి పదు చేసే పదు బాధాత ఆమె పై ప్డింది.

నవగజిష్ ఆలి చనిప్ో యినప్ుడు బంధువులు, ప్రజలు ఆమెను ఓదారుటానిక్త వసేత

“భగవంతుడి దయ్ ఎలా ఉంట అలా జరుగుతుంది. అయ్న ఏది ఇసేత దానేి
సేవక్ర్ించాలి. మన క్ు ఆయ్నే దిక్ుు “అని, వచిున వగర్ినే ఓదార్ిుంది. ఆమె హాజ్
య్ాతరక్ు మక్గు వెళ్ళనప్ుుడు అక్ుడి ప్వితర శిలను సుృశించి తన పిలలలు య్దారు

ముసిల ం లుగగ ఎదిగేటల ట ఆశ్రరవ దించమని ప్గరర్ిుంచింది. ఆమె చదువుక్ోక్ ప్ో యినా
ఇండియ్ా ప్గక్తసత గన్స ప్గరంతం లో ఉని ముసిల ం లందరూ విదాా వంతులు క్గవగలని

క్ోరుక్ొనేది. తన క్ొడుక్ులిి బాగగ చదివించింది. చివర్ిక్ొడుక్ు మహమమద్ ఆలి

బుదిులో హృదయ్ం లో ఎనిదగిన వగడని పించుక్ొనాిడు. అనిిటా దూసుక్ు ప్ో యిే
సవభాం అతనిది. అతని ప్రతిభ దేశ విదేశగలలో మారు మోగింది. ఒక్ సగర్ి ఎవర్ో తలిల

వదు ఈ క్ొడుక్ు గ ప్ు తనానిి ప్ గుడుతుంటే క్ొడుక్ు ను తీర్ిున తలిల అని ఆమెను

క్ీర్త ిసత ుంటే ఆమె “అలాల ఎవర్ిక్త గౌరవం క్లిుంచాలో వగర్ిక్త క్లిుసగతడు అందులో నా
ప్రమేయ్ం లేదు. అంతా అలాలదయ్ “అంది నిగరవం గగ.

బ్బరటిష్ ప్గలనలో క్ొందరు ముసిల ం లు ప్గశగుశు సంసుృతి ప్టల వగామోహం

చూపించారు. వగర్ిని “బ్బడ్ లాలర్గ ఆ వగామోహానిి వదలండి. మన ప్దు తిలో జీవించండి
బ్బరటిష్ వగర్ిచేు బ్బరుదులూ, ప్దవులు తీసుక్ో వదుు” అని హితవు చపిున దేశ

భక్ుతర్గలు. 1972 లో జర్ిగిన ఆఖిల భారత ముసిల ం సమేమళనం లో 62ఏళళ ఈ
నానమమ (బ్బ అమమ)ప్గలొాని చర్ితారతమక్మెైన ఉప్నాాసం చేసి అందర్ిక్త దేశ భక్తతని

రంగ ర్ించి ప్ో సి చిరసమరణీయ్ం గగ నిలిచింది. ఆమెక్ుమారులు ష్ౌక్త్ ఆలి మహామమదాలి లు బ్బరటిష్ వగర్ి ఏ ప్రలోభానిక్త లొంగక్ుండా నిరుుషు జీవన విధానానిి
సగగించి ఆదరశం గగ నిలిచారు. అలాల క్ు తప్ు దేనిక్ీ భయ్ప్డని ధీర్ో దాతు
త లయ్ాారు. ఇదంతా బ్బఅమమ ప్రభావమే. ఖల్లఫగ ను విధవంసం చేసే బ్బరటిష్ వగర్ిపై ఈ

సో దరులు జీవితక్గలమంతా ప్ో ర్గటం చేసత ూనే ఉనాిరు. వగర్ిదుర్ిని ప్రభుతవం అర్ెస్ట్ు చేసి జెైలు లో పటిునప్ుుడు ఆమె ఆశుర్గానందాలక్ు అవధులేల వు. జెైలుక్ు
వెళ్ల వగర్ిని ప్ర్గ మర్ిశసూ
త నమిమన సిదు ాంతం క్ోసం క్ష్గులక్ు ఓరుుక్ొమమని ఒక్ వేళ అవసరమెైతే జీవితానిి తాాగం చేయ్టానిక్ెైనా సంసిదు ులు గగ ఉండమని
బో ధించిన మాతుర మయర్ిత ఆమె.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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క్ొడుక్ులు జెైలు లో ఉనిప్ుుడు ఖిలాఫత్ ఉదామ ప్గగాలు చే బటిు అందర్ిక్త పేరరణ క్లిా ంచింది. పదు

పదు బహిరంగ సభలు నిరవహించి ఉప్నాాసగలు చేసి “ముసిల ం ఉమామ “ సర్గవది క్గర్గలను ఐక్ాత తో

క్గప్గడుక్ోమని ఉదయ ిధించింది. ఆమె నినాదం “ఖలాఫత్ క్ోసం మీ ప్గరణాలు తాజించండి “అనిది ఒక్

మంతరమెై వగాపించింది. ఈ మంతరమే క్ులమత వరా రహితం గగ దేశమంతా వగాపించింది. 1924 మార్ు లో

ఖిలాఫత్ ను బ్బరటిష్ ప్రభుతవం నిష్ేధించింది. ఆ నవంబర్ ప్దమయడున లోనే నానమమ మరణించింది. క్గని

ఆమె ఉదామ దీపిత ముసిల ం మహిళల పై గ ప్ు ప్రభావం చూపి తిరుగు లేని బలానిి ప్రదర్ిశంప్ జేసింది.

ఇంతటి ప్రభావ శ్రలి బ్బ అమమ. ఖిలాఫత్ ఉదామ ఫలితం గగ ముసిల ం సమెైక్ాత ఏరుడి ప్గక్తసత గన్స దేశం

ఏర్గుటట క్గవటానిక్త మారా ం సుగమం అయింది. ఇది బ్బ అమమ ఖిలాఫత్ ఉదామ దీక్షా ఫలితమే.

7 జుబైదా దావూది
మౌలానా షఫీ దావూది భారా అయిన జుబైదా దావూది బ్బరటిష్ వగర్ి తో ప్ో ర్గడిన దీర వనిత. సహాయ్ నిర్గక్రణ ఉదామం లో ప్రముఖ ప్గతర వహించింది. భరత,
బంధువులక్ు చందిన విదేశ్ర వసగతరలు సేక్ర్ించి బహిరంగం గగ క్గంగెరస్ట్ ఆఫీస్ట్ వదు తగల బటిుంది. ఇంటింటిక్త తిర్ిగి విదేశ్ర వసగతర లను ప్ో గు చేసి తగల బటిుంచేది.

బహిరంగ సభలోల ధర
ై ాం గగ ప్గలొాని ఉతా్హ ప్ూరవక్ ప్రసంగగలు చేసి మహిళలను సగవతంతోరదామం లో
భాగసగవములను చేసింది. ఉదామం తార్గ సగతయిలో ఉనిప్ుుడు విదాారుులు సూుళళళ, క్గల్లజీలు
మానేస,ేత వగర్ిక్ోసం ఆమె భరత మౌలానా షఫీ ప్రతేాక్ం గగ ఒక్ సూుల్ ను ఏర్గుటట చేసి
చదువు నేర్ిుంచాడు. జుబేదా వగర్ిక్త భోజనం వసతి సౌక్ర్గాలు సమక్ూర్ేుది.

8 అజిజాన్స
1832లో లక్ోి లో ప్ుటిున అజిజాన్స ముసిల ం సగవతంతరయ యోధుర్గలు. సగరంగి మహల్ లో ఉమారవ్ జాన్స తో ఉండేద.ి 1857జూన్స నాలుగున హిందూ ముసిల ం లు

ఏక్మెై ఐక్ాం గగ క్లిసి తనతో ప్గటట బ్బరటిష్ వగర్ిని ఎదిర్ించి ప్ో ర్గడి సగవతంతారయనిి సగధించటానిక్త క్లిసి రమమని నానా సగహెబ్ పిలుప్ు నిచాుడు. ఆ పిలుప్ుక్ు
వెంటనే సుందించిన అజిజాన్స నానాసగహెబ్ తో క్లిసి తలల వగళళపై ప్ో ర్గటం చేసింది. మహిళా సైనాానిి ఏరురచి నాయ్క్తవం వహించింది. య్ుదు నెైప్ుణాం బాగగ

తలిసిన అజిజాన్స మిగిలిన మహిళలక్ు య్ుదు సగమగిని
ర ఎలా ఉప్యోగించాలో శిక్షణ నిచిు నేర్ిుంది. బ్బరటిష్ సైనాం పై ఒక్ క్నుి ఎప్ుుడూ వేసి ఉంచి, వగర్ి
ఆను ప్గనులను సగవతంతరయ సమార యోధులక్ు ఎప్ుటిక్ప్ుుడు తలియ్ జేసేద.ి అయితే ఆమె ను వెంబడించిన బ్బరటిష్ వగరు ఆమెను బంధించి జెనరల్ హావ్

లాక్ ముందు నిల బటాురు. చేసిన తప్ుులు ఒప్ుుక్ొంటే క్షమిసగతనని హావ్ లాక్ అనాిడు. ఆమె తిరసుర్ించింది. వగర్ి చేతులోల అజిజాన్స వీర మరణం ప్ ందిన
అసగమానా ప్ో ర్గట యోధుర్గలు.

9 అంజది బేగం
మౌలానా అహమద్ ఆలి జయహార్ భారా అంజది బేగం. ర్గంప్ూర్ లో ఉనిత క్ుటటంబానిక్త చందిన మహిళ.భరత జయహార్ ర్గజక్ీయ్ తాతివక్ ఆలోచనలను

అనుసర్ించింది. భరత తో బాటట అనేక్ సమావేశగలక్ు వెళళళది. సతాాగరహ ఉదామానిక్త, ఖిలాఫత్ ఉదామానిక్త ధన సేక్రణ చేసి అందించేద.ి మహాతామ గగంధి గగర్ి
ప్రయ్ాణప్ు ఖరుులన్ని తానె సవయ్ం గగ భర్ించి ఆయ్న సభలను ఏర్గుటట చేయించి ప్రజలలో జాతీయ్ ఉదామ సూుర్ిత క్లిగించిన సేవగ ప్ర్గయ్ణుర్గలు అం
జది బేగం.
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10 సగదత్ బానో క్తచల ూ
సగదత్ బానో క్తచల ూ డాక్ుర్ షఫియ్ుదీున్స క్తచల ూ భారా. ఉరూ
ు , ప్ర్ిషయ్న్స భాషలోల గ ప్ు
ప్గండితాం ఉని మహిళ. అనేక్ క్వితలు,రచనలు చేసి, ప్రచుర్ించి ప్రజలిి ప్రభావితం
చేసింది. దీనిక్త ఏంతో ధైరాం క్గవగలి. ఆ నాటి సంఘం ప్ర్ిసతులలో
ిత
ఒక్ ముసిల ం మహిళ

ఇలా బహిరంగం గగ క్వితవం రచనలు చేసి తన మనో భావగలను బయ్ట పటు టం నేరం అని
మత పదు లు భావించే ర్ోజులవి. 1920 లో భరత క్తచల ూ అర్ెస్ట్ు అయినప్ుుడు ఆమె “దేశ సేవలో

నా భరత జెైలుక్ు వెళళటం నాక్ు గరవం గగ ఉంది “అని ప్రక్టించిన ధీర్ో దాతు
త ర్గలు సదాత్

బానో. ”దేశం క్ోసం వాక్ీత చేసే తాాగం వెయిా జనమల తిత న భాగాం “అనేద.ి సహాయ్ నిర్గక్రణ

ఉదామంలో చురుక్ుగగ ప్గలొానేద.ి భరత సగుపించి,చైరమన్స గగ ఉని “సవర్గజ్ ఆశరమం “లో
సేవలందించింది.

11 జులేఖా బేగం
మౌలానా అబుల్ క్లాం ఆజాద్ గగర్ి భారా జులేఖా బేగం. చాలా ధైరా సగహసగలుని
మహిళ. క్లాం గగరు గగంధి గగర్ి నాయ్క్తవం లో సవర్గజా ఉదామం లో ముందుక్ు దూసుక్ు ప్ో తునిప్ుుడు, ఇంటిక్త దూరమెై జెైలు ప్గల ైనప్ుుడు ఆమె

ఎనోి ఆర్ిుక్ ఇబిందులిి ఎదుర్ ునిది క్గని ఏనాడు భరత మార్గానిక్త అడు్గగ నిలబడ లేదు. 1942 క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామంలో భరత ను ఏడాది ప్గటట ఖెైదు
చేసినప్ుుడు గగంధీ గగర్ిక్త ‘నాభరత క్ు ఏడాది జెైలు శిక్ష వేశగరు. అది ఆయ్న చేసిన ప్ో ర్గటానిక్త చిని శిక్షే. ఇంత తక్ుువ క్గలం శిక్ష ప్డుతుందని మేము
ఊహించ లేదు. ఈ విషయ్ం లో ఆయ్న శక్తత సగమర్గుయలక్ు తగిన సర్ెైన నాాయ్మెైన శిక్ష క్గదు. ఈ ర్ోజు నుండి నేను బంగగల్ ఖిలాఫత్ క్మిటీ క్గరా భార్గనిి
వహించి నా శక్తత సగమర్గుయల మేరక్ు ప్ని చేసత గను “అని ర్గసిన దేశ భక్ుతర్గలు బేగం. ఇలా ర్గయ్టానిక్త ఎంత తగువ సగహసం క్గవగలో అన్ని ఆమెక్ునాియ్ని

రుజువు చేసింది. సహజం గగ ఆమె అనార్ోగామనిష్ి. అయినా ఆమె ధైర్గానిక్త ఆశురాం వేసత ుంది. భరత అర్ెస్ట్ు ను నిబిరం గగ భర్ించి సగవతంతరయ ప్ో ర్గటం లో
ముందుక్ు దూక్తన జుఖా బేగం అందర్ిక్త ఆదరశ ప్గరయ్ం.

12 నిష్గత్ ఉన్నిసగ బేగం
భరత మౌలానా హసరత్ మోహాని 1916 ఏపిరల్ ప్దమయడున ర్ెండవ సగర్ి అర్ెస్ట్ు అయినప్ుుడు సగవతంతోరదామం లో చురుగగా ప్గలొాని మహిళ నిష్గత్ ఉన్నిసగ

బేగం.బ్బరటిష్ క్ోరుులలో ఆమె భరతక్ు ప్బ్బలక్ ర్ిలేషన్స ఆఫీసర్ గగ ప్ని చేసేది భరత క్ు క్ేసులోల ఏంతో సగయ్ం చేయ్టం తో బాటట, ఏంతో దేశభక్తతన్న క్లిగి ఉండేది.

ఆర్ిుక్ం గగ వెసులు బాటట లేక్ప్ో యినా ఇతరులక్ు సగయ్ం చేయ్టానిక్త ముందు ఉండేది. భరత తో సభలూ సమావేశగలక్ు హాజర్ెై ర్గజక్ీయ్ాలను బాగగ అరుం

చేసుక్ొనిది. భరత ర్గసిన ప్ుసత క్గలను మేగజెైన్స లను అమిమ తమ ప్రయ్ాణప్ు ఖరుులక్ు ఉప్యోగించేది. 1921లో అబుుల్ హమీద్ ఖాజా భారా బేగం ఖుర్లషద్

ఖాజా తో క్లిసి క్గంగెరస్ట్ సబీ క్ు క్మిటీక్త నాయ్క్తవం వహించింది. సవదేశ్ర ఉదామం లో చేర్ి ఆల్లఘడ్ లో మౌలానా మోహాని ఏర్గుటట చేసిన ఖిలాఫత్ సోు ర్్ క్ు
సగయ్ం చేసింది. క్గవజా అహమద్ జెైలుక్ు వెళళగగనే భారా క్ుర్లషద్ ఆయ్న నడుప్ుతుని “హింద్ “ప్తిరక్ బాధాతలు తీసుక్ొనిది. జామి మిల ఇసగలమి బాధాతలను

క్ూడా ఆయ్న లేనప్ుుడు సీవక్ర్ించి ప్ని చేసింది. 1930 లో హమీదియ్ా బాలిక్ల సక్ండర్ి సూుల్ ను ఏర్గుటట చేసి విదాా వగాపిత క్త క్ృష్ి చేసి నిరవహించింది.
ఇది తరువగత డిగలర క్గలేజ్ అయింది.

13 రజియ్ా ఖాటూన్స
నజీరుదీున్స క్ుమార్ెత అయిన రజియ్ా ఖాటూన్స బ్బరటిష్ ప్గలనను ఎదిర్ించిన మొటు మొదటి బంగగల్ ముసిల ం మహిళ.దీనిక్త క్తనిసిన బ్బరటిష్ ప్రభుతవం ఆమెను

అర్ెస్ట్ు చేసి “క్గలాప్గన్న “జెైలు లో ఉంచారు. అక్ుడే ఆమె ప్గరణాలు విడిచింది. బార్ిసుర్ ఆసిఫ్ ఆలి తలిల అక్ిర్ల బేగం ఆ ర్ోజులోల ముసిల ం మహిళలను పేరరణ క్లిగించి
సగవతంతరయ ఉదామం లో ప్గలోానేటల ట చేసింది. సహాయ్ నిర్గక్రణ మొదల ైన ఉదామాలను వెంట ఉండి నడిపించింది. 1920 మే లో ఆమె ఒక్ చార్ితారతమక్ ప్రసంగం

చేసింది. అందులో ఆమె “మనం మన మతానిి ప్ూర్ితగగ విశవసించి, అనుసర్ించాలి దీనిక్త వాతిర్ేక్ుల ైన వగర్ిని సగంఘిక్ం గగ బహిషుర్ించాలి “అని పిలుప్ు
నిచిున ఉదామ క్గర్ిణి రజియ్ా ఖాటూన్స.

వీరు మాతరమె క్గదు ఇంక్గ ఎందర్ో ముసిల ం మహిళా మణులు సగవతంతరయ ఉదామం లో మగవగర్ిక్త దీటటగగ నిలిచారు. ముజఫర్ నగర్ క్ు చందిన అసగార్ి

బేగం బ్బరటిష్ సైనాం తో ధైరాం గగ ప్ో ర్గడి ఓడిప్ో తే బ్బరటిష్ క్తర్గతక్ులు ఆమెను నిలువునా క్గలేుశగరు. ముజఫర్ నగర్ క్ే చందినా హబీబా, రహమమి ఇదు రు బ్బరటిష్
సైనాానిి ముందుక్ు ర్గక్ుండా అడ్ గించి, వగర్ిక్త చిక్తు ఉర్ి తీయ్బడ్ దేశ భక్ుతలు. జహమదా ఖాటూన్స ష్ర్గవని దేశ భక్ీత గలతాలు ర్గసి ప్గడి అందర్ిిన్న ఉతేత జితులిి

చేసింది. ఖదీజా బేగం ఇంటింటిక్త టిర్ిగి సవదీశ్ర వసుతవులనే వగడమని ఖాదీ దుసుతలే ధర్ించమని ప్రచారం చేసింది. మున్నర్గబగం, అమీనా క్ుర్ేష్ి, ఫగతిమా క్ుర్ేష్ి
అమీనా తాాబీీ ,హమీదా తాాబీీ బేగం షక్ీలా లుక్గమని, ఫగతీమా టై ద్ఆలి, శగఫగట్స ఉన్నిసగ, సఫియ్ా సగద్, బేగం క్ులూ్ం శియ్ాని, అసమత్ ఆర్గ ఖాటూన్స,
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సుఘార ఖాటూన్స, బ్బబ్బ అమాతుల్ ఇసగలం, ఫగతిమా ఇసగమయిల్, సులాతనా హయ్త్ అనా్ర్ి, హజర్గ బేగం, జుహాు అనా్ర్ి మొదల ైన ఎందర్ో ముసిల ం మహిళల
తాాగగల వలల నే మన సగవతంతరయం వచిుందని మనం మరువ ర్గదు. 225మంది ముసిల ం మహిళలు సగవతంతరయ ఉదామం లో అసువులు బాసి అమరుల ైనారు.

ఈ నెలలో వచేు భారత సగవతంతరయ దినోత్వం సందరాం గగ ఈ ముసిల ం మహిళా తాాగధనులిి ఒక్ సగర్ి సమర్ించటానిక్త నేను చేసిన ప్రయ్తిమే ఇది. వీర్ి

జీవితాలక్ు సంబంధించిన ప్ూర్లత వివర్గలు ర్ిక్గర్్ క్గలేక్ ప్ో వటం విచారక్రం. నాక్ు అందిన సమాచార్గనిి బటిు మాతరమె ర్గయ్గలిగగనని మనవి చేసత ునాిను.

14 ఒర్ిసగ్ “చినాిర్ి మదర్ తర్ిసగ్ “,సగవతంతోరయదామ నాయ్క్ుర్గలు –ప్గరవతి గిర్ి
ప్శిుమ ఒర్ిసగ్ క్ు చినాిర్ి మదర్ తర్ిసగ్ అని పించుక్ొని ప్గరవతి (ప్గరితి)గిర్ి ప్రముఖ సగంఘిక్ సంసురత , సగవతంతరయ సమర యోధుర్గలు. ఒర్ిసగ్ లోని

సంబల్ ప్ూర్ జిలాల బీజాప్ూర్ దగా రుని సమల ైప్గదర్ అనేగగరమం లో 1926 లో జనిమంచింది. ఈమె జననానిక్త ముందే సగవతంతోరయదామ విషయ్ం ఒర్ిసగ్ లోని
అనిి గగరమాలక్ు ప్గక్తంది. ప్గరవతి జనిమంచిన గగరమం ర్గజక్ీయ్ాలక్ు ముఖా క్ేందరం గగ ఉండేది. లక్షిమనార్గయ్ణ మిశర, దుర్గా ప్రసగద్ గురు మొదల ైన ఉదామ
నాయ్క్ులు అక్ుడ నుంచే ప్ని చేశగరు. అక్ుడే క్గంగెరస్ట్ సభల గుర్ించి చరులు తీవరం గగ జర్ిగేవి. సూుల్ లో చదువుతునిప్ుుడే ప్గరవతిక్త ర్గజక్ీయ్ాలపై

దురష్ిుప్డి, తానూ వగర్ిలా ఉదామాలలో ప్గలోావగలనే క్ోర్ిక్ ఏరుడింది. అక్ుడ జర్ిగే క్గంగెరస్ట్ సభలక్ు హాజర్ౌతూ, పేరరణ ప్ ందేది. మయడయ క్గలస్ట్ చదువుతుని
ప్గరవతి క్గంగెరస్ట్ సభాతవం క్ోసం గగరమాల వెంట తిర్ిగి చేర్ిుంచేది.

1937 లో సంబల్ ప్ూర్ లో క్గంగెరస్ట్ సభ జర్ిగింది. క్గంగెరస్ట్ నాయ్క్ులు ఆమె

చురుక్ుదనానిి గుర్ితంచి తండిని
ర ఆమె సేవలు క్గంగెరస్ట్ సంసు క్ు అవసరమని, తమక్ు
ఆమె ను క్గరా క్రత గగ తీర్ిు దిదు ే అవక్గశం ఇవవమని అర్ిుంచారు. మరుసటి సంవత్రం
సంబల్ ప్ూర్ లో పదు క్గంగెరస్ట్ క్గరా క్రతల సమావేశం జర్ిగింది. మాలతి చౌదర్ి, ప్గరణ

క్ృషణ చౌదర్ి వంటి ప్రముఖులు ప్గలొాని ఉతేత జక్రమెైన ప్రసంగగలు చేశగరు. మళ్ళళ క్గంగెరస్ట్
నాయ్క్ులు ప్గరవతి తండిరని ఆమె సేవలు ప్గర్లుక్త అందించే సహాయ్ం చేయ్మని

వినివించారు. అనేక్ సగరుల ఆలోచించి తండిర ఒప్ుుక్ొనాిడు. రమాదేవి నడుప్ుతుని
బార్ి ఆశరమం లో ప్గరవతి చేర్ింది.

ఒక్ మెైనర్ బాలిక్ ఇలా ఇలుల వదిలి ఒక్ ఆశరమంలో చేరటం అ నాడు సంప్రదాయ్ ఉనిత
క్ుటటంబాలలో జరగని విషయ్ం. ఆమెయిే ఆదుార్గల ై అందర్లి ఆశురాం లో ముంచేసింది.

క్ూతురుక్ుని అక్ుంఠి దీక్ష, సేవగభావం, మాతృదేశ భక్ీత క్త ముగుుడైన తండిర ఆమె సేవలు

దేశగనిక్త అవసరమని అది తమ క్ుటటంబానిక్త వరమని భావించి సమమతించాడు. ఒక్
అజాఞత క్ుగగరమం లో ప్ుటిున చిని పిలల ప్రముఖ ప్టిం జెైప్ూర్ లోని బార్ి ఆశరమానిక్త

వెళళటం, అక్ుడ ఉండి ప్ని చేయ్టం వింతగగ అందరూ చప్ుుక్ొనే వగరు. 14-1-1938

నఇలుల వదిలి బార్ి ఆశరమం లో ప్గరవతి చేర్ింది. ప్రభావతి దేవి అనే బాలా వితంతువు క్ూడా

ప్గరవతి తో బాటే ఆశరమం లో చేర్ింది. ప్గరవతి క్ుటటంబం వగరు ఎనోి సగరుల ఆశరమం వదిలేసి ఇంటిక్త వచేుయ్మని ఇదు ర్ిపై ఒతిత డి తచాురు. క్గని సిత ర చితత ం తో
అక్ుడే ఉండిప్ో య్ార్ిదురూ. ఆశరమం లో రమాదేవి, గోప్ బంధు చౌదర్ి ఏంతో సంతోష్ించారు.

ఈ నాటి ఆశరమాలు గగ క్గక్ుండా ఆశరమానిి ఏంతో క్రమశిక్షంతో నెైతిక్ విలువలతో రమాదేవి నడుప్ుతోంది. ఇలాంటి ఆశరమాలను “సంగగరమి శిబ్బర”, “అహింసగ

తీరు “అనే వగరు. గోప్ బంధు డిప్ూాటీ క్ల క్ుర్ గగ ప్ని చేసత ూ గగంధీగగర్ి పిలుు విని సవర్గజా ఉదామం లో చేర్ి ప్ని చేసత ునాిడు. ర్గమా దేవి, గోప్ బంధుల

అమిత పేరమ ఆదరణలు, వగర్ిదురూ గగంధీగగర్ి ప్రభావగనిక్త లోనవటం ప్గరవతి పై క్ూడా ప్గరభావం క్లిగించి దేశ సేవలో ధనాత చందాలనే నిశుయ్ానిక్త వచిుంది.
ఆశరమంలో ఉని వగరందర్ిన్న క్ంటిక్త ర్ెప్ులాగగ చూసుక్ొంటూ పేమ
ర దయ్ా సగను భయతులను వగర్ిపై వర్ిషంచింది. 1940 లో సతాాగరహం ఉదామం సూటిగగ
ప్గరరంభ మెైంది. అనిి ఆశరమాలు సంగగరమ శిబ్బర్గలుగగ మార్ిప్ో య్ాయి. సవర్గజా ప్ో ర్గట యోధులతో నిండిప్ో య్ాయి.

ప్గరవతి గిర్ి సవగగరమం బార్గగర్ క్ు తిర్ిగి వచిు,సంబల్ ప్ూర్, ప్దామప్ూర్, ప్నిమార, ఘంస్ట్ మొదల ైన చోటల క్ు వెళ్ల ప్రజలను ఉతేత జ ప్రచి మీటింగులు

నిరవహిసత ూ సవర్గజా క్గంక్ష క్లిగించి బ్బరటిష్ ప్రప్గలనాను వాతిర్ేక్తంచేలా సంసిదు ులను చేసింది. గగరమాలోల, ప్టు ణాలలో నూలు వడక్టం దారం తీయ్టం అందర్ిక్త
నేర్ిుంది. సంబల్ ప్ూర్ లో శరదు ాక్ర్ సుప్గక్ర్ అనే సమార యోధుడి తలిల దగా ర ఉండేది. గగంధీగగర్ి “ఖాదీ ఆందయ ళనోదామం “లో చురుక్ు గగ తానూ ప్గలొాని

అందర్ిని ప్గలోానేటల ట చేసింది. క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామం దేశమంతా వగాపించినటేల ఒర్ిసగ్లోని గగరమ గగరమాన వెలిల విర్ిసింది. సగమల ై ప్గదార్, ప్నిమార, ఘంస్ట్
వంటి ప్రముఖులు నాయ్క్తవం వహించగగ, ర్గమ చందర గిర్ి ఉజీ ల్ గిర్ి, మంగళ గిర్ి, దివతీయ్ గిర్ి, క్ుబర్ గిర్ి మంగళ గిర్ి, దావదదేసి ర్గనా మొదల ైన
అనుచరులు ప్గలొాని అర్ెస్ట్ు అయి జెైలుక్ు వెళాళరు.

య్ువక్ులను ఒక్ దళం గగ ఏరురచి నాయ్క్తవం వహించి ప్గరవతి గిర్ి బ్బరటిష్ వాతిర్ేక్ నినాదాలు చేసత ూ “క్తవట్స ఇండియ్ా “అని అరుసూ
త ప్రదరశన నిరవహించింది.
ఆమె ఇంక్గ మెైనర్ బాలిక్ే. క్నుక్ ప్ో ల్లసులు ఆమెను అర్ెస్ట్ు చేయ్టానిక్త జంక్గరు. మరుసటి ర్ోజు ముగుారు పిలలలతో క్లిసి ప్గరవతి గిర్ి బార్గా లోని s.D.O.ఆఫీస్ట్
క్ు వచిుంది. అక్ుడ క్ుర్లులో క్ూరుుని తానే జడిీగగ నటించింది. ఒక్ క్ుర్గరడు లాయ్ర్ గగ మర్ క్డు బంటోరతు గగ సీన్స సృష్ిుంచారు. ఎస్ట్ డి వొ. లోప్లి

ప్రవేశించగగనే జడిీ సగతనం లో ఉని ప్గరవతి ప్ూాన్స గగ నటిసత ుని క్ుర్గరడిని అసల ైన దయ ష్ిని బంధించి తాడుతో లాక్ుుని తన దగా రక్ు తీసుక్ొని రమమని ఆర్ర్

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

జార్ల చేసింది. ఇది చూసుతని ప్ో ల్లసులు ఆమె చుటూ
ు చేర్ి క్ుర్లు లోంచి లాగి ప్గర్ెయ్ాటానిక్త ప్గరయ్తిిచారు. ప్రభుతవ వాతిర్ేక్ చరాలు చేసినందున ఆమెను
బంధించి ర్ెండేళళళ జెైలు శిక్ష విధించారు. ఇందులో ప్గరవతి గిర్ి భావం –బ్బరటిష్ వలస ప్గలన, వగర్ి పతత నం భారత దేశం లో ఉండర్గదనే.

బార్గగర్ క్ోరుులో మర్ క్ ఉదంతం జర్ిగింది. బార్గగర్ క్ోరుు క్ు వెళ్ల బార్ లో లాయ్ర్ క్ూరుునే సీట్స లో క్ూరుుంది. అభం శుభం తలియ్ని ఆ పిలల లాయ్రల నుర్ని
ి

క్ోరుు విడిచి బయ్టిక్త వెళ్ళప్ మమని ఆర్ర్ వేసింది. బ్బరటిష్ ఆఫీసరల క్ు ఇండియ్ా లాయ్రుల సహక్ ర్ించ క్ూదడనే ఆమె ఉదేుశాం. ఆమె మాట విని క్ొందరు

లాయ్రుల బయ్టిక్త వెళ్ళప్ో య్ారు. మిగిలి వెళళని వగర్ి చేతులక్ు గగజులు తొడిగింది ఈ చినాిర్ి పిడుగు. ఆ వయ్సులో ఆమె చూపిన ధైరా సగహసగలక్ు,
చ రవక్ు దేశ ప్రజలంతా హర్ిషంచి ఆశ్రరవ దించారు. తిరక్రణ శుదిుగగ గగంధీజీ బో ధించిన సూతారలనే నమిమ ప్గటించింది ప్గరవతి గిర్.ి

అనాధలక్ు విధి వంచితలక్ు ఆమె ఎనోి సేవగ క్గరా క్రమాలు నిరవహించింది. ఆమె చిరసమరణీయ్ వాక్ీత మాతరమె క్గదు, ఒక్ సేవగ సంసు సమగర రూప్మే
ప్గరవతి.

15 టారవెన్స క్ూర్ ఝాని్ ర్గణి –అక్ుమమ చర్ియ్న్స

అక్ుమమ చర్ియ్న్స మంచి విదాా వంతుర్గలు. మిడిల్ సూుల్ టీచర్ గగ ప్ని చేసింది. ఆ క్గలం లో “బుడత క్ీచులు “అనబడే ప్ో రుు గలసు వగళళళ, బ్బరటిష్ వగళళ
భారతీయ్ుల యిడ చాలా క్ూ
ర రం గగ ప్రవర్ితంచేవగరు. సర్ిహదుులు దాటి చ రబడి భీభత్ం సృష్ిుంచేవగరు. దయ్ా దాక్షిణాాలు వగళళ డిక్షనర్లలో క్నిపించేవిక్గవు
ఇళళలోల చ రబడి నిప్ుు పటు న్నచులు. వీటనిిటిని చూసి సహించలేక్ చర్ియ్న్స ఉదయ ాగగనిక్త ర్గజీనామా చేసి సగవతంతరయ య్ుదు ం లో ప్గలొానిది

అనిి అందయ ళనలలో చురుగగా ప్ని చేసింది. 1938 లో క్ేరళలో క్గంగెరస్ట్ ప్గర్లుని బ్బరటిష్ ప్రభుతవం నిష్ేధించింది. దీనిక్త నిరసనగగ అక్ుమమ చర్ియ్న్స అందర్ిని

క్లుప్ుక్ొని బరహామండ మెైన నిరసన ప్రదరశనను తాంప్నూర్ నుంచి క్ౌడియ్ార్ ప్గలస్ట్ వరక్ు నిరవహించింది. దీనిపై సుందించిన ప్రభుతవం వగర్ిపై క్గలుులు
జరుప్ బో తునిటట
ల ప్రక్టించింది. ముందుగగ తనను క్గలిు తర్గవత తన అనుచరులను క్గలుమని చర్ియ్న్స ముందుక్ొచిు ధైరాం గగ తుప్గక్ులక్ు గుండను
ఎదురు పటిు నిలబడింది. క్ంగు తిని బ్బరటష్
ి ప్రభుతవం క్గలుుల ఆర్ర్ ను ఉప్సంహర్ించుక్ోనిది.

ఆమె సగహసగనిక్త మహాతామ గగంధి “టారవెంక్ూర్ ఝాని్ ర్గణి “అని ఆమెను శగలఘించాడు. ఇది ఆమె జీవితం
లో ఒక్ సగంపిల్ మాతరమే. భారత ప్రజలక్ు వాతిర్ేక్ం గగ బ్బరటిష్ ప్రభుతవం చేబటిున అనిి ప్నులను ఎదుర్ డి్
నిలిు నిరసన తలుప్ుతూ, ఆందయ ళన చేసత ూ ఉదామాలు నిరవహిసత ూ జీవిత మంతా గడిపిన శేరసువీర వనితఆమె

16 క్ుటిుమాలు అమమ

ఈమె మర్ క్ ప్ో ర్గట యోధుర్గలు. బ్బరటిష్ వగర్ిని ఎదిర్ించి నిలిచినా సీత ి మయర్ిత. మహిళలను ఐక్ాప్రచి ప్ో రుుగలస్ట్ వగర్ిక్త వాతిర్ేక్ం గగ ఉదామించింది. విదేశ్ర
వసగతరలు ధర్ించవదు ని క్ేరళ ప్రజలను క్ోర్ింది.. సహాయ్ నిర్గక్రణ, క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామాలు నిరవహించి అర్ెస్ట్ు అయి జెైలుక్ు వెళ్ళంది.

. సహాయ్ నిర్గక్రణ, క్తవట్స ఇండియ్ా ఉదామాలు నిరవహించి అర్ెస్ట్ు అయి జెైలుక్ు వెళ్ళంది.

17 అముమ సగవమినాధన్స
నేతాజీ సుభాస్ట్ చందర బో స్ట్ క్ు అతాంత విదేయ్ుదు అముమ సగవమినాధన్స భరత నాయ్ర్. సుభాస్ట్ బాబు లాగగ ధైరా వంతుడు అలానే ప్రవర్ితంచేవగడు. అనిి

ఉదామాలలో ప్గలొాని అనేక్ మారుల జెైలు శిక్ష అనుభవించాడు. భరత బో సు బాబు అడుగు జాడలోల నడిసేత భారా అముమ సగవమినాధన్స గగంధీ మహాతుమని అహింసగ
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సిదు ాంతానిి నమిమ, ఉదామాలు నిరవహించింది. దీని వలన క్ేరళ్ళయ్ుల హృదయ్ాలలో ఆమె అమమగగ నిలిచిప్ో యింది. క్ేరళ అసంబీల శగసన సభుార్గలుగగ,
క్ేరళ నుండి ర్గజా సభక్ు ఎనిిక్ెైన ప్గరల మెంట్స సభుార్గలుగగ ఆమె సేవలు అందించింది.

ఇంక్గ క్ొంతమంది సీత ి సమర యోధులు ఉనాి వగర్ి గుర్ించి ర్ిక్గరు్లోల ఎక్ుడా క్నిపించక్ ప్ో వటం దుర దృషు ం.

18 మొహమమద్ అబయ
ు ర్ ర్ేహిమాన్స

క్ొచిున్స ర్గషు ంర క్ొడంగలూ
ల ర్ జిలాలలోని అజిహ క్ోడ్ లో ర్ేహమ
ి ాన్స 1898లో జనిమంచాడు. మదారస్ట్ లో ఆలిగగహడ్ లలో విదా నేర్గుడు. ఆలిగగహడ్ య్యని వర్ి్టిలో

చదువుతూ మలబార్ లో సహాయ్ నిర్గక్రణ, ఖిలాఫత్ ఉదామాలలో లో ప్గలొాని చదువుక్ు సవసిత ప్లిక్గడు. 1921 లో “మోఫ్గల తిరుగు బాటట “జర్ిగినప్ుుడు
శగంతి భదరతల ప్ర్ిరక్షణ క్ోసం తీవరం గగ క్ృష్ి చేశగడు. మోఫ్గల తిరుగు బాటట దారుల తీవరతను తగిాంచటానిక్త ప్రయ్తిం చేసన
ి ప్ుటిక్ీ ర్ేహిమాన్స ను బ్బరటిష్
ప్రభుతవం అర్ెస్ట్ు చేసింది. ర్ెండేళళళ జెీ ల
ట ు శిక్ష అనుభవించాడు.

1930 క్గలిక్ట్స బీచ్ట లో ఉప్ుు సతాాగరహానిి చేసత ుని ర్ేహమ
ి ాన్స ను ప్ో ల్లసులు
చితక్బాది అర్ెస్ట్ు చేసి క్నినూర్ సంటరల్ జెైలు లోతొమిమది నెలలు నిరింధించారు”.ఒ

ఆల్ అమీన్స ఒ “ అనే ప్తిరక్ను 1929 నుండి ప్దేళళళ నడిప్గడు. ప్రభుతవ దమనక్గండ
వలన ప్తిరక్ మయసి వేయ్ాలి్ వచిుంది. క్గలిక్ట్స మునిసిప్ల్ క్ౌని్లో 1931నుంచి
మయడేళళళ మెంబర్ గగ ఉనాిడు. మలబార్ డిసు క్
ిర ు బో ర్్ మెంబర్ గగ క్ూడా ప్ని చేసి తర్గవత
మదారస్ట్ ల జిసేల టివ్ అసంబీల క్త 1937 లో ఎనిిక్ెైనాడు.

1937 క్ేరళ క్గంగెరస్ట్ పరసిడంట్స గగ, 1939 జాతీయ్ క్గంగెరస్ట్ సభుాడిగగ ఉనాిడు. నేతాజీ క్త

వీర విదేయ్ుడైన ర్ేహమ
ి ాన్స ఫగర్గవర్్ బాలక్ లో చేర్ి సేవలందించాడు. ర్ెండవ ప్రప్ంచ య్ుదు ం
మొదలవగగనే ర్ేహమ
ి ాన్స ను అర్ెస్ట్ు చేసి 1940 నుండి 1945 వరక్ు అయిదేళళళ జెైలు లో
ఉంచారు. విడుదల క్గగగనే క్గలిక్ట్స వెళ్ల మళ్ళళ క్గంగెరస్ట్ లో క్తరయ్ాశ్రలక్ం గగ ప్ని చేశగడు.

ఒక్ బహిరంగ సభలో ప్రసంగించి 22-11-1945 నమహమమద్ అబయ
ు ర్ ర్ేహమ
ి ాన్స
మరణించాడు.

ముసిల ం

ల్లగ్

చపేు

దివజాతి

సిదు ాంతానిి

ర్ేహమ
ి ాన్స

ప్ూర్ితగగ

వాతిర్ేక్తంచేవగడు. మంచి వక్త రచయితా సమరు నాయ్క్ుడు, సగహస సగవతంతరయ యోధుడు

ర్ేహమ
ి ాన్స లేని లోటట తీరులేనిదే.

19 జయన్స ఆఫ్ ఆర్ు ఆఫ్ ఇండియ్ా “ ర్గణి మంగెై వేలునాచియ్ార్

ప్దు నిమిదవ శతాబ్బు లో బ్బరటిష్ వగర్ిపై ఎదురు తిర్ిగిన ర్గణి మంగెై వేలునాచియ్ార్ 1730లో మంగెై మలాలర్ సలల ముతు
త సేతుర్గమన్స, ర్గమ నాద ప్ురం ర్గజాానిక్త
ర్గణి

సగక్ంది ముతాల్ దంప్తులక్ు జనిమంచింది. ర్గజ వంశగనిక్త ఏక్ెైక్ గగర్గల ప్ుతిరక్ ఆమె. మగ సంతానం లేనందున వేలునాచియ్ార్ య్ువర్గజును

పంచిప్ో ష్ించారు. గురరప్ుసగవర్ల క్తిత య్ుదు ం క్రర సగము, విలు విదా, మొదల ైన య్ుదు విదాలన్ని నేరుుక్ొనిది. ఉప్గధాాయ్ులను ఏరురచి ఆమెక్ు ర్గజానత ః
ప్ురం లోనే ఫరంచ్ట ఇంగలలష్ ఉరూ
ు భాషలను తలి దండురలు నేర్ిుంచారు. ఈ విధం గగ ఆమె అనిి విదాలలో ఆర్ి తేర్ింది. సక్ల విదాా సరసవతిగగ ఖాాతిప్ ంది
ర్గమ నాడు ర్గజాానిి ప్ర్ిప్గలించే సమరుత ప్ ందింది.
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ప్దహార్ేళళ వయ్సులో ఆమెను శివ గంగెై మనాిర్ ముతు
త వడుగ నాదర్
క్తచిు వివగహం చేశగరు. 1772లో ఆమె ర్గజాం పైక్త బ్బరటిష్ సైనాం దాడి
చేసింది. భీక్రం గగ జర్ిగిన ప్ో రులో ఆమె భరత , ముతు
త వడుగ నాదర్
క్ుమార్ెత య్ువర్గణి గౌర్ల నాచియ్ార్ క్ూడా క్ెైలయ్ార్ క్ోయిల్ య్ుదు ం
లో మరణించారు. ఈ య్ుదు ం క్గలియ్ార్ క్ోయిల్ ప్గలస్ట్ లో జర్ిగింది.
అంతః ప్ుర్గనిి ప్ుర్గనిి ల ఫ్టిు నెంట్స క్లిల్ బో న్స జయర్ ముటు డించాడు.
ఆమె

క్లత

చంది

బ్బరటిష్

వగర్ి

నెదుర్ ుని

బుదిు

చప్గులని

నిశుయించుక్ొనిది. దళవగయి తాండవ ర్గయ్ పిళల ళ, ముతు
త సో దరులు
తీవరం గగ గగయ్ ప్డా్రు. సంసగునానిి ఎలాగెైనా దక్తునుుక్ొంటామని వగరు
శప్థం చేసి ముందుక్ుర్ిక్గరు. దళవగయి పిళల ళ శివ గంగ సంసగునం లో
అర్ివీర భయ్ంక్రుడైన ప్ో ర్గట యోధుడు. తాండవ ర్గయ్క్ూడా లబు
ప్రతిసూ
ు డన
ై ప్ర్ిప్గలక్ుడు ముగుారు ర్గజుల దగా ర ప్ని చేసిన అనుభవం
ఉని వగడు వీర విధేయ్ుడు క్ూడా.
వీర్ిదురూ వూాహం ప్నిి ర్గణిని ఎవర్ిక్ీ క్నిపించక్ుండా క్ొనిి ర్ోజులు
ప్రదేశగలు తిరుగుతూ దాక్ోుమని సలహా చప్గురు. సులాతన్స హెైదర్ ఆలి క్త
ర్గణి తరఫున దళవగయి బ్బరటిష్ వగర్ిని ఎదిర్ించటానిక్త తమక్ు అయిదు
వేల

మంది సని
ై క్ులను అయిదు వేల

మంది ఆశివక్ులను

ప్ంప్

వలసిందిగగ ఒక్ వినిప్ం తో క్ూడిన ఉతత రం ర్గశగడు. దురదృషు వశగతు
త దళవగయి ముసలి తనం తో చనిప్ో య్ాడు. అప్ుుడు ర్గణి అతని క్ొడుక్ు తో క్లిసి
మెైసూర్ వెళ్ల

హెైదర్గలిని చూడాలను క్ొని వెళ్ల క్లిసింది. ఈస్ట్ు ఇండియ్ా క్ంపన్న పడుతుని బాధలనిిటిని ఉరూ
ు లో ర్గణి హెైదర్గలి క్త సుషు ం గగ తలియ్

జేసింది. తప్ుని సర్ిగగ సహాయ్ం చేసత గనని హెైదర్గలి వగగగునం చేశగడు. ర్గణి ప్టల ఏంతో, సగనుభయతి,సహృదయ్త చూపించాడు ఆలి.
వెంటనే హెైదర్

దిండిగల్ లో ఉని సయ్ాద్ క్ర్ిు

క్త సందేశం ప్ంపి ఐదువేలమంది క్గలి భటటలను అయ్ుదు వేల మంది ఆశివక్ దళానిి ర్గణిక్త

అందజేయ్మనాిడు. అతడు అలాగే ఏ ర్గుటట చేశగడు. ముతు
త సో దరుల బలం తో ఈ సైనాం తో ర్గణి శివ గంగ వెైప్ుక్ు దూసుక్ు ప్ో తోంది. ఆర్గుట్స నవగబు
ర్గణి ముందుక్ు వెళళక్ుండా ఎనోి అడ్ ంక్ులు క్లిుంచాడు. హెైదర్గలి ఇచిున సైనాం ముతు
త సో దరుల సైనాం తో బల ప్డిన ర్గణి సైనాం అడ్ ంక్ులు అనిిటిని
అదిగ మిసూ
త అప్రతి హతం గగ సగగి ప్ో యి శివ గంగ చేర్ింది. ఆర్గుట్స నవగబును య్ుదు ం లో ఓడించి బందీగగ ప్టటుక్ొనిది. శివ గంగ సంసగునానిి హెైదర్గల్ల
సమక్ూర్ిున సైనాం తో మళ్ళళ సగవధీన ప్రచుక్ొంది. శివ గంగ సంసగునానిక్త ర్గణి అయిా “శివగంగ సింహం “అని పించుక్ోనిది ర్గమనాధ ప్ురం య్ువ ర్గణి.
వేలు నాచియ్ార్ బ్బరటిష్ ఇమీుర్ియ్లిజానిి ఎదిర్ించి ప్ో ర్గడిన మొటు మొదటి ర్గణి. ఝాని్ లక్షిమ బాయి క్ంటే 85సంవత్ర్గల ముందే ర్గణి మంగెై వేలు
నాచియ్ార్ బ్బరటిష్ ప్రభుతవం పై తిరగ బడి య్ుదు ం చేసిన వీర వనిత అని చర్ితక్
ర గరులు ర్గశగరు. ఆమెను “జయన్స ఆఫ్ ఆర్ు ఆఫ్ ఇండియ్ా “అన్న గౌరవం గగ
పిలుచుక్ొంటారు.

20 గోవగ మహిళా మయరుతలు

గోవగలో 1926 మే నెల 26 న ఆంటోనియో ఆలివర్ డమ సలవజార్ ప్ో రుుగల్ లో అధిక్గరం లోక్త ర్గవటం తో ర్ిప్బ్బలక్ ప్గలనఅంతమెైంది.. వగసో ుడి గగమా, ఆలుి
క్ెర్ు లతర్గవత ఇతనితో క్ూ
ర రప్గలన అంతమెైంది ప్ో రుుగలసు అధిక్గరం తో పతత నం చలాయిసుతని సగలాజార్ క్బంధ హసగతలనుండి విడుదల ై భారత దేశ విముక్తత
క్ోసం ప్ో ర్గడుతుని య్ావదాారత దేశం తోప్గటట గోవగ క్ూడా క్లిసి అడుగులు వేయ్ాలని నిశుయించింది. సగలాజార్ ప్రజల నోరు నొక్ుత బహిరంగ
సమావేశగలక్ుక్గని, భావప్రక్టనక్ు క్గన్న అవక్గశం ఇవవక్ుండా ప్ౌరహక్ుులక్ు తీవర విఘాతం క్లిగించాడు. అనిి హక్ుులను నిష్ేధించి తన క్ూ
ర ర పైశగచిక్
నియ్ంతృతావనిి చలాయించాడు. ర్గజక్ీయ్ సమావేశం జరప్గలంటే గవరిర్ దగా ర ముందు అనుమతి ప్ ందాలి్ వచేుది. 1933 క్లోనియ్ల్ య్ాక్ు దావర్గ
ప్రజల సరవ హక్ుులు నిష్ేధానిక్త గురయ్ాాయి. సేవచాుపిరయ్ుల ైన గోవను
ల దీనిి జీర్ిణంచుక్ోలేక్ తిరుగుబాటట చేయ్ాలి్ వచిుంది’ అంతక్ంటే వగర్ిక్త గతాంతరం
క్నిపించలేదు.
క్రమంగగ సంసు లు ఏరుడి, జాతీయ్ క్గరాక్రమాలు నిరవహిసత ూ ప్రజలను చైతనా ప్రుసుతనాిరు. ఈ ఉదామం లో మహిళలు తామేమీ ప్ురుషుల క్ు
వెనుక్బడిలేమని తలియ్జేసత ూ ముందుక్ు దూక్త సగవతంతేరచితో రగిలిప్ో య్ారు. గోవగ, డయ్ుా డామన్స ల విముక్తతక్త సంఘటిత0గగ నడుం క్టిు క్దిలారు.
.అందులో ప్ౌరహక్ుుల ఉదామ ప్రధమమహిళా నాయ్క్ుర్గలుగగ ప్రమీలా క్గంత్ జంబో లిక్ర్ అగర శేరణిలో నిలిచింది. గోవగ సేవగ సంఘం ఆధవరాం లో ఆమె అనేక్
క్గరాక్రమాలు నిరవహించి మహిళా చైతనాానిి దివగుణీక్ృతం చేసింది. 1946 లో ఆమె గోవగ జాతీయ్ క్గంగెరస్ట్ సభుార్గళళలో ప్రధమ సగునం ప్ ందింది. 21.-71946 న ఆమె మడగగవ్ లో ”ప్రభాత భేర్ి ”ఉదామానిక్త నాయ్క్తవం వహించింది. ప్ో రుుగలస్ట్ ప్రభుతవం ఆమెను అర్ెస్ట్ు చేసి తీవరంగగ క్ొటిు హింసించింది. క్సు డమ
లో ఉండగగ ప్ో ల్లస్ట్ క్మాండంట్స అడిగిన ప్రశిలక్ు అతాంత ధై రాం గగ సమాధానాలు చపిు దిమమ తిర్ిగేటల ట చేసింది. మళ్ళళ ఉదామాలు చేసేత బాలిక్ అనిక్గని

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

మహిళఅనిక్గని చూడక్ుండా బటు లు విపిుంచి బాదేసత గనని భయ్పటాుడువగడు. వదిలేశగక్ ఆమె ర్ెటు ంి చిన ఉతా్హం తో మళ్ళళ ఉదామం చేసి అర్ెస్ట్ు అయి
ఏడాదిప్గటట జెైలల ో ఉంది
మహిళా క్గరా క్రత ల ఉదామప్ో ర్గట0 18-6-1946 న ర్గమ మనోహర్ లోహియ్ా మారమగోవగలో ప్రసంగించిన సభతో తీవర రూప్ం దాలిుంది. గోవనల ప్ౌరహక్ుుల
క్ోసం ప్రభుతవం తో ప్ో ర్గటం చేయ్ాలని లోహియ్ా తీవర సవరం తో ఉదేక్
ర ంగగ మాటాలడి గ ప్ు పేరరణ క్లిగించాడు. అప్ుటిదాక్గ గోవగలోనియ్ంతృతవసగలజార్
ప్ో రుుగలసు ప్గలనలో ఎవరూ ఏ మారుును తేలేరు అనుక్ొని నమమక్గనిి బదు లు చేశగడు లోహియ్ా. ఆయ్న క్గలు పటు టం తో అంతా ఒక్ు సగర్ిగగ
మార్ిప్ో యింది. అంత గ ప్ు పేరరణ క్లిగించాడాయ్న. సగవతంతర పిప్గస విజృంభించింది. అనిి నిష్ేధాలను ఉలల ంఘించి గోవగ నాలుగు చరగులా ఉని గోవను
ల
వెలల ువగగ ఉదు ృతప్రవగహంలా దూసుక్ొచిు సభలో ప్గలొాని ఆతమ విశగవసగనిి చాటి చప్గురు. చేసేదేమీలేక్ ప్రభుతవం లోహియ్ాను అర్ెసు ుచేసింది. ఆయ్నతోప్గటట
వత్లా ప్గండురంగ క్ీరతన్న అనే య్ువతి క్ూడా ఉప్నాాసం ఇవవటానిక్త ముందుక్ు ర్గగగ అర్ెస్ట్ు అయింది. ప్ో ల్లస్ట్ క్మాండంట్స ఫిగగర్ేడయ ఆమెను ”ఎందుక్ు జెై
హింద్ అని అర్ిచావు ?”అని అడిగితే ఆమె ”జెై హింద్ నినాదం మాలో సగవతంతేరచి, దేశభక్తత క్లిగించి ధైర్గానిిసుతంది ”అని భయ్ప్డక్ుండా చపిుంది. ఈమె
అర్ెస్ట్ు అయ్ాాక్ 40 మంది మహిళలు ఊర్ేగింప్ుగగ వెళ్ల జెై హింద్ నినాదాలు చేసత ూ ప్ో ల్లస్ట్ సేుషన్స ను చుటటు ముటిు వత్లను విడుదల చేయ్ాలని డిమాండ్
చేశగరు లేక్ప్ో త తమనుక్ూడా అర్ెస్ట్ు చేయ్మని డిమాండ్ చేశగరు. అతాంత నాటక్ీయ్ంగగ జర్ిగిన దీనిక్త క్మాండంట్స గుక్ు తిప్ుుక్ోలేక్ ఆమెను విడుదల
చేశగడు. క్గన్న ఆమె మాతరం లాక్ప్ నుంచి బయ్టక్ు ర్గనని భీష్ిమంచింది. అప్ుుడు ఆఫీసర్ ఆమెను ప్ో ల్లస్ట్ సేుషన్స నుంచి బలవంతంగగ బయ్టిక్త నేటు ేసి ఊపిర్ి
పీలుుక్ునాిడు.
గోవగ జాతీయ్ క్గంగెరస్ట్, గోవగ సేవగ సంఘం, గోమంతక్ీయ్ తరుణ సంఘం మొదల ైన ర్గజక్ీయ్ సంసు లు గోవగలోని బాలిక్లను సీత ల
ి ను ప్ౌరహక్ుుల క్ోసం బా
గగ ప్రభావితం చేశగయి. వీరందరూక్లిసి ఎనోి ప్రభాత భేర్లలు సతాాగరహాలు, మయడురంగుల జండా ఎగర్ేయ్టాలు, క్రప్తారలు ప్ంచటాలు తో ఉదామానిక్త గ ప్ు
ఊప్ు తచాురు. జూన్స 18 ఉదామంలో లలితా క్గంటక్, (లలితామాధవ్, వెలింగక్గర్ )క్ూడా ముఖాప్గతర ప్ో ష్ించింది. ఆమె మార్ గోవగలో మీటింగులపై
నిష్ేధానిి ఎతేత య్ాలని ర్ోజూ ప్రభాతభేర్ి నిరవహించేది. 1946 జుల ై 21 న ప్రమీలాబాయ్ జమోిలుర్, లలితా క్గంటక్ ల ఆధవరాం లో భారత జాతీయ్ జెండాను
ఎగర వేసే ప్రయ్తిం చేసత ూండగగ ప్ో ల్లసులు అడు్క్ొని వగళళ చేతులోలని జెండాను బలవంతంగగ లాగేసి వగళళనుచితక్బాదారు.
ప్ౌరహక్ుుల ఉదామం లో వీర్ితో ప్గటట చేతులు క్లిపినమహిళలలో క్ృషణ హెగ్ే, వితా హెగ్ే,, క్ృషణ లోతిలుర్, ముక్గత ఖర్గప్ురుర్, ఉమాబాయి శ్రరర్గలి, ఇందిర్గ
భైస,ే జీవన్స క్రప్ురుర్ వంటి తాాగ-శ్రల మహిళా మాణిక్గాల ందర్ో నిరంక్ుశ సగలాజార్ ప్ో రుుగలస్ట్ ప్గలననుండి విముక్తతక్ెై అవిశగరంతంగగ ఉదామించి
చర్ితారుులయ్ాారు. ఈ సగవతంత్ర దినోత్వం నాడు వగర్ిని ఒక్సగర్ి సమర్ించి పేరరణ ప్ ంది ధనుాలమవుదాం.

21 మధా ప్రదేశ్ ఆది వగసి సగవతంతరయ యోధులిి బందిప్ో టట
ల గగ ర్ిక్గర్్ చేసిన ప్రభుతవం

16-3-1943 న మధాప్రదేశ్ లోని సగతుుర్గ ప్రవతాలలోని ఆఖాాని క్ోట దగా రుని ఒక్ లోయ్ లో తల దాచుక్ొంటటని వందలాది ఆదివగసీ సీత ల
ి పైనా మగవగర్ి
పైనా

బ్బరటిష్ సైనాం, ప్ో ల్లసులు ఆక్సిమక్ం గగ దాడి చేసి, చాలామందిని దారుణం గగ తుప్గక్ులతో చంపేసి, మిగిలిన వగర్ిని లాక్ెుళ్ళ జెైలు ప్గలు చేశగరు.

అంతేక్గదు వగర్ినందర్లి బందిప్ో టట
ల గగ చితిరంచారు. ఈ సంఘటన జరగటానిక్త నేప్ధాం ఉంది. ఆ వివర్గలు తలుసుక్ొందాం.
తలోడా జిలాల, మార్గవద్ తాలూక్గ మార్గవడ క్ు చందినా ఆప్ గులాం మహార్గజ్ అనే యోగి తన శిషుాలను సగర్గ, క్లులతాగ వదు ని, మర్ే విధమెైన మతు
త
ప్దార్గులక్ు బానిసలు క్గవదు ని బో ధించేవగడు. శిషుాలు అతాంత వినయ్ం తో ఆయ్న మాటలు ప్గటిసత ూ వీటిక్త దూరం గగ ఉంటూ జీవిసుతనాిరు. గులాం
మహార్గజ్ మరణం తర్గవత ఆయ్న చిని తముమడు ర్గమదాస్ట్ మహార్గజ్ సగర్గ వాతిర్ేక్ ఉదామానిి సీవక్ర్ించి నడిపి ఆది వగసుల జీవితాలలో వెలుగు ర్ేఖలు
నింప్గడు. ఈ ఉదామమ వలల సగర్గష్గప్ు య్జమానులు తీవరం గగ నషు ప్ో య్ారు. సగర్గ తాగేరవగళళక్ూ ఇబిందిగగనే ఉంది. తాగుబో తులు, సగర్గ విక్ేరతలు ఏక్మెై
సగర్గ వాతిర్ేక్తను తీవరం గగ ఎదుర్ ునాిరు. తరచూ వీర్ిదుర్మ
ి ధా ఘరషణలు జరుగుతూ ఉండేవి.
బ్బరటిష్ వగళళళ బ్బరటిష్ వెన్స
ై ను, వెైన్స ష్గప్ుల వగళళళ అముమతునిందున సహజం గగ నే ష్గప్ు య్జమానుల క్ొముమక్గసి ఉదామానిి బల ప్డక్ుండా
చేసత ునాిరు. ర్గమదాస్ట్ మహార్గజు ను ప్రభుతవ వాతిర్ేక్ విప్ల వ క్గరుడిగగ ముదర వేశగరు. అంతేక్గక్ మహార్గషు ర నుండి ఆయ్నుి,అనుచరులను బహిషుర్ించారు.
అనేక్మంది నమమక్మెైన అనుచరులతో, అందులో ముసలి వగర్ితో క్లిసి నరమదా నది వెంబడి ప్రయ్ాణం చేసత ూ మధాప్రదేశ్ లోక్త ప్రవేశించాడు మహార్గజ్.
జిలాల క్గంగెరస్ట్ క్మిటీ పరసిడంట్స శంక్ర వినాయ్క్ ఠగక్ూర్ ర్గమదాస్ట్ మహార్గజును బిహిషురణను వాతిర్ేక్తంచి ప్రజలోల క్లిసి ప్ మమని క్బురు చేశగడు.
దానిని మనిించి ర్గమదాస్ట్ మహార్గజ్ అనుచరులతో వచిు ఆఖాానిర్ి క్ోట దగా రుని లోయ్లో తల దాచుక్ొంటటనాిరు. ఇదీ పై సంఘటనక్ు నేప్ధాం.
నిర్గయ్ుధులు, శగంతి య్ుతులు అయిన ఆదివగసీలపై బ్బరటిష్ సైనాం, ప్ో ల్లసులు ఆక్సిమక్ం గగ దాడి చేసి నిర్గుక్షిణాం గగ వందలాది మందిని తుప్గక్త గుళళక్ు
బలి టటచేశగరు. చనిప్ో యిన వగర్ి శవగలను ఎడల బండమ మీద క్టు ల మోప్ులు పేర్ిునటట
ల పేర్ిు తలోడా ప్ో ల్లస్ట్ సేుషన్స క్ు చేర్గురు. ఈ దారుణ మారణ క్గండక్ు
ఆనాడు ఆరవ తరగతి చదువుతూ, ఇప్ుుడు మాజీ శగసన సభుాడుగగ ఉని జనారున ప్ో హారా వగలివ ప్రతాక్ష సగక్షి. ఈ దారుణ క్తర్గతక్ హతాలు సర్ిగా గ ఏ
ప్రదేశం లో జర్ిగిందయ ఆయ్న గురుత చేసుక్ొని చప్గుడు.
దీని తర్గవత ర్గమ దాస మహార్గజును అయ్న సవగృహం లో గృహ నిరింధం లో ఉంచారు ప్ో ల్లసులు. మిగిలిన వగర్ిని అర్ెస్ట్ు చేసి జెైలు లో పటాురు. తరువగత
శంక్ర్ వినాయ్క్ ఠగక్ూర్ వగర్ిని జెైలు నుండి విడిపించాడు. ఈ ప్ో ల్లస్ట్ క్తర్గత క్ృతాం లో చని ప్ో యిన, అర్ెస్ట్ు అయిన అమాయ్క్ుల ైన ఆది వగసీలను బంది
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ప్ో టట దొ ంగలుగగ ప్ో ల్లసు ర్ిక్గరు్లోల నమోదు చేయ్టం మర్ల దారుణం. మనక్ు సగవతంతరయం వచిు అరవెై అయిదేళళళ దాటినా ఇంక్గ ఆ సమర యోధులిి
‘’డక్గయిటట
ల ‘’గగ ర్ిక్గరు్లోల ఉంచటం జాతిక్ే సిగా ు చేటట. మన అసమరు ప్రభుతావల నిరల క్షాానిక్త ఉదాహరణ.
ఈ వివర్గలన్ని సంతోష్ మిర్గఘన అనే టీచర్ ‘’టబ
ైి ల్ టరబుల్్’’ ‘ప్ుసత క్ం లో ర్గశగడు.
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ర్గజా భక్త (మంతురలు)
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అప్ూర్గవంధర ప్ూర్గవమాతుాలు
శ్రర్ిషక్ చూసి గగబర్గ ప్డక్ండి. ర్గజర్ిక్ వావసు లో పేరుప్ ందిన గ ప్ు తలుగు మంతురలు అనిభావం. మంతిర, అమాతా, పరగాడ ప్ర్గాయ్ప్దాలు. సరదాక్ోసం పై
హెడంగ్
ి్ పటాును. తమ శేముష్ితో, ర్గజుక్ు, ర్గజాానిక్త, ప్రజలక్ు విశేష సేవలు అందించిన నాటి మంతిర ప్ుంగవులలో క్ొందర్ిని గుర్ించి తలియ్ జెపేు ప్రయ్తిమే
ఇది.
ఆధారం –ప్గరచీన హిందూ దేశ ర్గజాాంగ చర్ితర, క్నిడ దేశ చర్ిత,ర ప్గరచీన గగరమసభల నాాయ్ ప్ర్ిప్గలన, దండనాథులు, దుర్గాధిప్తులు వంటి
అమయలాగరంథాలు రచించిన విమరశక్ శిర్ోమణి, సగహితా విశగరద బరహమశ్రర క్ోన వేంక్టర్గయ్ శరమగగరు 1950 లో రచించిన “సచివోతత ములు “ ప్ుసత క్ం

1 ర్గవుల వజిీ య్పరగాడ

క్ీరశ 10వ శతాబ్బు క్త చందినవగడు ర్గవుల వజిీ య్పరగాడ.ఈయ్న గుర్ించి తలుసుక్ోవటానిక్త ముందుగగ క్ొనిి విషయ్ాలు తలియ్ాలి. 64క్ళలో ప్రజఞ ావంతుడైన
దానారివుడిక్,త ఆర్గామహాదేవిక్త శక్తతవరమ, విమలాదితుాడు క్ొడుక్ులు. శక్తతవరమను చాళళక్ా నార్గయ్ణుడు, చాళళక్ా చందురడని పిలుసగతరు. తండిరలాగగనే
“సరవలోక్గశరయ్ శ్రర విషు
ణ వరున మహార్గజాది ర్గజు “పేరుతో శక్తతవరమ ప్టాుభిష్ేక్ం చేసుక్ొని 12ఏళళళ ప్గలించాడు. దరవిడుల ైన చోళళలక్ు సగయ్ం చేయ్ాలని
చినిప్ుటి నుండి ఇతనిక్త ఉండేద.ి చేజార్ి ప్ో యిన తండిర సగమారజాానిిమళ్ళళ ప్టటుక్ోవగలనే ప్రయ్తిం లో ఉండగగ జటా చోడ భీముడు విషయ్ం తలుసుక్ొని
విఫలుడిని చేశగడు. బలప్డిన శక్తతవరమ మళ్ళళ జటా చోడు నిపక్
ై త య్ుదాునిక్త ర్గగగ శక్తతవరమక్ు చేయ్యతగగ చోళ చక్రవర్ిత ర్గజక్ేసర్ివరమ తన సైనాానిి బాసటగగ
ప్ంప్గగ జటా చోడు ని ఓడింఛి వేగల ర్గజాానిి క్ెైవశం చేసుక్ొనాిడు. దానారివుడి సంతతి మళ్ళళ అధిక్గరం లోక్త వచిుందని క్ంటిలో నిప్ుులుప్ో సుక్ొని చోళ,
ప్గశగుతా, చాలుక్ార్గజాాలు సహి౦చ లేక్ప్ో య్ాయి. చోళ చక్రవర్ిత శక్తతవరమక్ు సగయ్ం చేయ్టం లో, వేంగల సగమారజాానిి ఆక్రమించాలనే బలమెైన క్ోర్ిక్ ఉంది.
ర్గజన్నతి ఉప్యోగించి తన క్ూతురు క్ుందవ మహాదేవి ని శక్తతవరమ తముమడు విమలాదితుానిక్తచిు పళ్ల చేసి తనదగా ర్ే పటటుక్ొని వేంగల ర్గజాానిి చోళళలు
హసత గతం చేసుక్ొనాిరు.
ఇది క్లాాణి చాళళక్ుాలక్ు ఇషు ం లేదు. క్గని అప్ుుడు వగళళళ ర్గషు ర క్ూటటలను ఓడించి క్ర్గిటక్ సగమారజాానిి క్ెైవశం చేసుక్ోవటం తో వేంగల ర్గజాంపై
దృష్ిుపటు లేక్ ప్ో య్ారు. దానారివుడు య్ుదు ంలో చనిప్ో యిేనాటిక్త శక్తతవరమక్ు ఆర్ేళళళ విమలాదితుాడిక్త నాలుగేళళళ వయ్సు. మంతురలుక్గని ఆప్త వరా ం క్గని
అతనిపదు క్ొడుక్ు శక్తత వరమను ర్గజును చేసే సమరుులు క్గలేక్ప్ో య్ారు. అప్ుటిక్త జటా చోడుడే శక్తత య్ుక్తత సగమర్గుయలునివగడు. ఇతని వీర్ోచిత క్గర్గాలన్ని
క్ంచి లో విజయ్సత ంభంపై చక్ుబడి ఉనాియి. ఇతనిప్ూరువలు ర్గజ చాళళక్ా వంశగనిక్త బంధువులు సగమంతులు, ర్ేనాటి ప్రభువులు. ప్రజయప్క్గరమెైనన
తటాక్గలు నిర్ిమంచటం దేవగలయ్ాలు క్టిుంచటం చేశగరు. అనితర సగధా బలప్ర్గక్రమ విక్రమాలుని జటాచోడుడు “సంగగరమ విజయ్, అరసర్గభరణ, సమర్ెైక్
వీర,రణరంగమలల ,విక్రమ ధనంజయ్ “బ్బరుద విర్గజితుడు. ఇతని సో దర్ి వేంగల చాలుక్ుాలలో చినిక్ోవక్ు చందిన య్ుదు మలులని క్ొడుక్ెైన బాదవుని భారా.
క్నుక్ బాదవుని క్త వేంగల సగమారజాాధిప్తి క్గవగలనే సంక్లుం ఉండటం వలన ఇమమడి ర్గజు ను ఓడించి “సమసత భువనాశరయ్ శ్రర విజయ్ాదితా “పేరుతొ వేంగల
సగమారజాానిక్త చక్రవర్ి అయ్ాాడు.
బాదవునిక్త సంతానం లేక్ప్ో వటంతో, భారాక్ు ర్గజాాధిక్గరం సంక్రమించి న వేంగల సగమారజాానిి “సవభగిన్న ప్దమంధర మండల౦ “పేరుతొ జటాచోడుడు ప్గలన
సగగించాడు. ఈ సమయ్ం లోనే దానారణవ, నృప్క్గములను య్ుదు ం లో చంపేసి మొతత ం ఆసిత హర్ించి ఇష్గుర్గజాంగగ ప్గలించాడు. అతని శక్తతయ్ుక్ుతలను
ఎదిర్ించగల మొనగగడే వరూ లేక్ప్ో వటం తో క్ీర్త ి దిల్లప్ుడై, సమర ధనునీ య్ుడై చలర్ేగగడు.తండిర ర్గజాానిి మళ్ళళ హసత గతం చేసుక్ొనే శక్తతవరమ
ప్రయ్తాిలనిిటిని చోడుడు భగిం చేశగడు. అయినా ప్రయ్తాిలు మానని అతనిని “మృగగధివ సతిం మాయ్ాం హర్ేఃప్ౌరుషం “అని క్వి క్ీర్త ంి చాడు.
ప్టటువదలని విక్రమారుుడి లాగగ 27ఏళళళ జటా చోడుడు తో య్ుదు ం చేసి చివర్ిక్త ఓడించి తన ర్గజాానిి తిర్ిగిప్ ండాడు శక్తతవరమ.
ఇమమడి తైలప్ుడు చనిప్ో య్ాక్ చోడుడు ఏక్గక్తయిై, విసుగు చంది, వృదాుప్ాం మీదప్డి క్ర్గిటక్ ర్గజాానిక్త వెళ్ళప్ో యిేప్రయ్తిం లో ఉండగగ, శక్తతవరమ
ప్రయ్తాిలు తలిసి వెనక్తువచిు, అతనితో య్ుదు ం చేసి ఓడిప్ో య్ాడు. 27ఏళళ ప్గ చలాలరటానిక్త చోడుడి బంధు మితురలనదర్లి చంపేయించి అతని వంశగనిి
నిరవంశం చేశగడు శక్తత వరమ. క్ళ్ంగం పైక్త దండతిత చోడభీముని ప్రతినిధి ని ఓడించి చంపి ర్గజాానిి ఇమమడి వజరహసుతడిక్తచిి ప్ూరవప్ు మెైతిర క్ొనసగగించాడు.
ఇదంతా విక్గర్ి సంవత్రం లో క్ీర శ 999-1000క్గలం లో జర్ిగింది.
ఈవిధంగగ

తండిర

ర్గజాానిి

తిర్ిగి

సంప్గదించుక్ొని

విక్రమాదితుాడే

శక్తతవరమ.

అనాధ

ఐన

వెంగలసగమారజాానిక్త

సనాదుడై

చాళళక్ా

నార్గయ్ణుడయ్ాాడు.అప్ుుడే ఇతని తముమడు య్ువర్గజెైన విమలాదితుానిక్త చోళర్గజు తన క్ూతురును క్ీరశ.1002 లో ఇచిు వివగహం చేశగడు. శక్తతవరమ
ర్గక్తో వేంగల సగమారజాం లో శగంతిభదరతలు సుసిురమయ్ాాయి. వర్గహ చిహిముని బంగగరు నాణాలు ముదిరంచాడు శక్తతవరమ.
1011 లో శక్తతవరమ మరణం తర్గవత తముమడు విమలాదితుాడు వేంగల సగమారజాాధిప్తి అయ్ాాడని “క్ోరుమిలిల “శగసనం తలియ్ జేసత ో ంది. రణసు ప్ూ౦డిశగసనం
లో జేాషు శుక్ల ప్ంచమి గురువగరం ప్ుషామి నక్షతర సింహలగిం లో ప్టాుభి ష్ిక్తుడైనటట
ల నిది. “ముమమడి భీముడు, బ్బరుదా౦క్ భీముడు, తిరభువనా౦ క్ుశుడు

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

“అనే సగరుక్బ్బరుదులుప్ ందాడు.1014లో తమిళనాడు తిరువయ్ాార్ లో ప్ంచనాథేశవరసగవమిక్త దరవాం అందజేసిన శగసనం ఉనిది. జెైనమతావలంబ్బ అయినా
ప్రమతసహనం క్లవగడు. ఇతనిక్తక్త ఇదు రుభారాలు క్ుందమాదేవి, మేడమాదేవి. క్ుందమక్ు ర్గజర్గజు, మేడమ క్ు విజయ్ాదితుాడు క్ొడుక్ులు. ర్గజర్గజును
తండిరవెైప్ువగరు విషు
ణ వరునుడు అన్న, తలిల వెైప్ువగరు ర్గజర్గజు అన్న పిలుసగతరు. వజిీ య్పరగాడ తో మొదల టిు,శగఖా చంక్రమణం చేశగ౦ క్దూ. ఇప్ుుడు ఆయ్న
అవసరం వచిుంది.
విమలాదితామహార్గజు ప్ర్ిప్గలన క్ు మహామాతుాడు వజిీ య్పరగాడ విశేషమెైన క్ృష్ి చేశగడు. ఆయ్న ర్గజన్నతి అప్ూరవం. వేంగల సగమారజాాధిప్తి క్ుబీ విషు
ణ వు
అయినప్ుటినుంచి వేంగల సగమారజాానిక్త చక్రవర్ిత ప్రమ మహేశవరుడైన సుక్షతిరయ్ుడే అధిసు ంి చాలి అనే సంప్రదాయ్ం ఏరురచి నిలబటాుడు. ఇది చాలుక్ావంశ
మర్గాదగగ వేంగల చాళళక్ుాల ర్గజన్నతిగగ పేరుప్ ందింది. వేంగలగలచాలుక్ుాల ఇలవేలుప్ు దాక్షార్గమ భీమేశవరసగవమి.
ఆక్గలం లో “తిరక్గలయోగి సిదు ాంత దేవముని “అనే ఒక్ జెైనముని “క్ొండ క్ుందానవయ్ానిక్త చందిన నంది గణంవగడు, దిగంబర జెైనుడు, గోలాలచార్ి శిషుాడు
ఆందర దేశగనిక్త వచాుడు ప్రచారంబాగగ చేసి జనానిి జెైనంలోక్త మార్గుడు. ఈయ్న సమక్గలిక్ుడు ప్రభాచందురడు దార్గనగరర్గజు భోజర్గజు చేత సతాురం
ప్ ందాడు. విమలాదితుాడు భోజుని మితురడే. విమలాదితుాడిక్త హిందూ ధరమం పై విరక్తతక్లిగి జెైనానిి సీవక్ర్ించినా రణసిుప్ూండిశగసనం నాటిక్త ఇంక్గ
ప్రమమాహేశవరుడే. క్లిదిండి శగసనం ప్రక్గరం ఇంక్గ అభిష్ిక్తుడు క్గని ర్గజర్గజు ర్గజప్రతినిధి మాతరమె. ర్గజర్గజు మంతిర వజారదితుాడు, తాాగి విమలాదితుాడు
క్లిసి మనుధరమ ప్రవరత క్ుల ైన ర్గజప్రతినిధి వర్గానిి ఏరురచి సగమారజా రక్షణ బాధాత అప్ుగించటంలో విమలాదితుని సరవసంగ ప్ర్ితాాగం మహామాతుాడు
వజిీ య్పరగాడపై ఉని అప్గరమెైన నమమక్ విశగవసగలు ఆయ్న శేముష్ీ సంప్నిత క్గరణాలు. ఈ ఏర్గుటట జర్ిగిన ఒక్ ఏడాదిక్ే విమలాదితుాడు మరణించాడు.
ర్గజర్గజు వేంగల చక్రవర్ిత అవగగనే సవతి తముమడు వీర విజయ్ాదితుాని య్ౌవర్గజా ప్టాుభి ష్ిక్తుని చేశగడు. సందటోల సడేమియ్ా అనిటట
ల ఇదే
సమయ్ంలోక్ళ్ంగర్గజు మధుక్గమారణవుడు ర్గజర్గజు క్ు శతురవుక్గగగ, దాయ్ాదులను విర్ోధులను ఓడించాక్మాతరమే ర్గజ ర్గజు అభిష్ిక్తుడయి,మధుర్గంతక్
దేవుడు అనిపిలువబడే ర్గజేందర చోళళని క్ుమార్ెత

అమమంగ దేవిని 1023లో పళాళడాడు. ఇదంతా వజిీ య్పరగాడ ప్రతిభావిశేష్గలవలననే జర్ిగిందని

1023రణసిుప్ూ౦డి శగసనం తలియ్జేసత ో ంది. ఇందులోనే పరగాడవంశ గోతారది విశేష్గలునాియి –
“మదాక్గతయ్

క్ృత

క్ేలశగయ్”క్గరమ

చేడు

“వగసత వగాయ్

క్ౌండినా

గ తారయ్ామాతా

శిఖా

మణేా

బుధ

వజర

ప్గరక్గర్గయ్,

సౌజనా

రతాిక్ర్గయ్ వజిీ య్పరగాడఇతిప్రసిదు ాభిధానాయ్ భవదివషయో “ప్గరువటి”నామ గగర మేణసగరుం రణసిుప్ూ౦డి నామగగరమోగరహార్ల క్ృతా మత్ంవర్ిుతావ
నిమితేత ,మాయ్ాదతత ఇతి విదిత మసుతనః “.వజిీ య్క్ౌండినా గోతురడు. దయర ణమంతిర ప్ౌతురడు, హర్ిదతత వరప్రసగదుడైనదతాతమాతుాని క్ుమారుడు. ప్రభు
మంతోరతా్హ శక్తతమంతుడు. తలిల ప్తివరత చీడమాంబ. వజిీ య్ బుదిులో బృహసుతి. సుహృదవతంసుడు. అవిరళ జప్హో మ తతురుడు, సక్ల వేదారు
నిష్గణతుడు. శుచి, దాని. చతురసతా వచో నిరతుడు. బుధ వజర ప్గరక్గరుడు, శ్రరక్ంఠ ప్గదార వి౦ద షటుదుడు,సౌజనా రతాిక్రుడు, సగవమిక్గరానిరవహణ
దక్షుడు. తిరక్రణాల చేత ప్వితర చర్ితరక్ల క్ౌండినా మహర్ిష వంటివగడు, మిక్తులి శివభక్ుతడు. య్జఞ య్ాగగది క్రతువుల నోి చేసన
ి క్ర్ిమసిు,విప్రక్ుల భాసురుడు,
అగిిసోు మ, అతిర్గతారది క్రతుక్రత , అతిధి అభాాగతులక్ు క్ొంగుబంగగరం. ప్ుర్ోడాశ ప్వితర వక్ుతరడు. విదావంసుల, వేదవిధిజుఞల, సో మయ్ాజుల ను సతుర్ించటం
లో సగటిలేనివగడు, శరమణులు, దిగంబర జెన
ై ులు వీరు వగరు అనే భేదం లేక్ ఆదర్ించేవగడు.
మన పరగాడ ర్గజక్గర్గాలను తన భవా హరమయం నుంచే సగగించేవగడు. ఈ భవనానిక్తక్త ఒక్ప్రక్ు ఉదాానవనం దానిమధాలో నుయిా, ర్ెండవవెైప్ు
గోసగులు,అందులో ముచుటైన క్పిలదేనువు. దాని క్షమర్గనేి తారగే అలవగటటనివగడు. భార్గాభరత లు ప్రతూాషక్గలం లో లేచి క్పిల ధేనువు సందరశనం చేసి
ప్ూజించేవగరు. అనిిక్ులాలవగర్ిక్ీ ఆవుప్గలు ప్ంచి పటేువగరు ఆ దంప్తులు. ఆప్గలుతారగి ఎవర్ిక్ీ ఏజబుిలూ ర్గక్ుండా ప్రజలు ఆనాడు ఉతా్హాలతో
ఉండేవగరు. వేదాధాయ్నం క్ూడా ఉండటం తో ఇలుల ఒక్ గురుక్ులంగగ భాసిలేల ది. విమలాదితా మహార్గజు క్ు ముఖా సచివుడై య్ుదు ంలో ధరమం లో మంతారంగం
లో సగయ్ప్డుతూ సగమారజాాభి వృదిు ప్రజాసంక్షేమం ర్ెండుక్ళళళగగ భావించి సేవచేసిన చిరసమరణీయ్ుడు వజిీ య్ పరగాడ. ఈయ్న గుర్ించి ఇదే మొదటిసగర్ి
నేను తలుసుక్ోవటం. నా అన౦దానిి మీతో ప్ంచుక్ోవటమే నేను చేసినప్ని

2 చలల క్త గంగగధర మంతిర
వేంగి దేశం లో చలల క్త ప్ుర్గనిక్త చందిన చలల క్త గంగగధర మంతిర మహామండలేశవరుడు ర్ెండవ ప్ో ర లర్గజు మహామాతుాడు. 12వ శతాబ్బు వగడు. ఆరువేల నియోగి
బారహమణుడు. ప్ో ర లర్గజు ఇతనిని మహామంతిర ని చేసి, “య్నుక్ొండ “లో నివగసం ఏర్గుటట చేశగడు. క్ర్లం నగర శగసనం లో ఇతని గుర్ించి వివరంగగ ఉంది –
”చనువు మెయి నగర్ి లో దగు –ప్నుల లల ను బంప్ు మెరసి ప్ర్ిక్త౦చుచునే-రుును భక్తతయ్ుక్తత నతిముద –మున జేయ్ుచు దతుర్ోక్షమున మతియ్ుబరభన్స “
“ఘోరతర్గజి లోలుడతాక్ుటిల చితు
త దీతడని”ఆదరం తో గంగగధర మంతిరని పిలిపించాడు “అప్రక్టిత క్ీర్త ి ప్ో ర లజనప్గలుడు “. ఇతని వంశ మయల ప్ురుషుడు
క్ొమమనమంతిర. ఆయ్న ప్రతిభతో క్ీర్తప్
ి ంది చలల క్తలో ఉండగగ అతనిక్త బంధు చింతామణి, శ్రరయ్ుతుడు ఐన నార్గయ్ణుడు క్ొడుక్ుగగ ప్ుటాుడు. భారా ఐతమాంబ.
వీర్ిక్ొడుక్ు గోవిందుడు. ఇతని భారా తురక్మాంబ. వీర్ి ప్ుతురడే మన గంగగధరుడు.
“వోాజ దండనాథు డనేవగడు య్ుదు ం లో చనిప్ో గగ, ఆ అమాతాప్దవి గంగగధరుని వర్ించింది. ప్ో ర లర్గజుక్గలం లో క్గక్తి రుదర దేవుడిక్గలం లోక్ూడా
మంతిరప్దవిలో ర్గణించాడు. అందర్ి అభిమాన గౌరవగలు అందుక్ొనాిడు. అమాతాప్దవి, నియోగ వృతిత సక్రమంగగ నిరవర్ితసత ూ బారహమణులనుక్గప్గడుతూ, అనేక్
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దేవగలయ్ాలు క్టిుంచి, ప్ూజా ప్ునసగుర్గలక్ు అవక్గశం క్లిుంచినటట
ల క్ర్లం నగర శగసనం లో ఉనిది. “శేవతాతప్తరం “అంటే తలల గ డుగు గౌరవ చిహింగగ
ధర్ించేవగడు. అనిి నియోగ వృతు
త లపైనా, సర్గవధిక్గర్గలు ఉని మహామాతుానిగగ క్గక్తి ప్రతాప్ రుదురడు క్ూర్ోుబటాుడని తలుసోత ంది.
తరువగత క్గక్తీయ్ భేతా భయప్గలుడి క్గలం లోనూ సమరుంగగ మంతిరప్దని నిరవహించాడు గంగగధరమంతిర. మహతత ర య్శో విర్గజితుడై, అగణిత శౌరా
సంప్నుిడు అయి, బేతర్గజు గౌరవగదర్గలు ప్ ంది “సబ్బి సగయిర మండలం “ను సరవజన మనోరంజక్ం గగ ప్ర్ిప్గలి౦ప్ జేసింది వెైజనాథ మహా మంతిర. ఈ
మంతిరక్త, య్ాక్మా౦బ్బక్క్ు జనిమంచినవగడు బేతన ప్రగడ ర్ెండవ ప్ో ర లర్గజు మంతిర. ఈ భార్గాభరత లు జెైనమతావలంబులు. ర్ెండవ ప్ో ర లర్గజు 1107నుంచి
1157వరక్ు య్ాభై ఏళళళ అవిచిునింగగ ప్గలించాడు.
ఓరుగలుల ప్ురనిర్గమణ౦ ఈప్ో ర లర్గజుతో ప్గరరంభమెైందని అంటారు. తాను గెలిచిన దేశ ప్రజలు హాయిగగ జీవించటానిక్త ఈ ప్ుర నిర్గమణం చేశగడట.ఒక్సగర్ి
ఇక్ుడ అమమక్గనిక్ని సరుక్ులతో వచిున బండి ఇక్ుడ ఒక్ ర్గతిక్త తగిలి తలక్తంర దుల ైతే, ఆ బండమ ప్టాు ఆశురాంగగ బంగగరం అయిందట. ఈ విషయ్ం
ప్ో ర లర్గజుక్ు తలిసి ఆ ర్గయి సురశవేది అయిన శివలింగం గగ భావించి, సవయ్ంభు గగ దానిని అక్ుడే ప్రతిష్ిుంచి, ఆలయ్ం క్టిుంచి, ప్ూజాదిక్గలు ఏర్గుటట చేసి
క్రమంగగ ఓరుగలుల ప్టు ణ నిర్గమణం సగగింఛి క్రమాభి వృదిు చేశగడు. ఇతని తర్గవత వచిున ర్గజులు అక్ుడ బలవతత రమెైన, శతుర దుర్ిణర్క్ష
ల ణమెైన వప్రము అంటే
క్ోట క్టాురు. అదే వరంగలులక్ోట.
గంగగధర మంతిర మహామాతుాడైన తర్గవత హనుమక్ొండ ను నగరంగగ నిర్ిమంచాడు. ఎటటచూసినా క్ోనేరులు దేవగలయ్ాలు, ఆర్గమాలు చరువులతో అంటే
సప్త సంతానాల ప్రతిసు లతో హనుమక్ొండ శోభించేటల ట చేశగడు. ప్రభువు అనుమతితో విదవజీ నాలను పిలిపించి గ ప్ు క్రతువు చేయించి,వగర్ిక్త “డొండొండు”అనే
అగరహార్గనిి యిచిు వగర్ిక్త ప్ౌరసతవం అంటే సిటిజన్స ష్ిప్ ఇపిుంచాడు –
“ప్ురుషనిధి, ప్ురుషరతిము –ప్ురుష్ో తత మ మయర్ిత య్నుచు బొ గడగ జనులు –తురుషమతి వెలయ్ంగం దప్
ైి ురుషుల జేసతి
ి బరతిసు ప్ూజరహముగగన్స “అని
చప్ుుక్ోవటం వలన ఆ అగరహారం లో తిరమయర్ిత ప్రతిసు చేశగడు గంగగధరమంతిర అని తలుసోత ంది –
“ప్రమేశుడు, హర్ి, బుదు -సవరూప్ుడై య్ప్ుురవరుల వచించు జినో –హర్ి య్నెడుప్టు శగలం-జిరముగ బుదు ప్రతిసు జేసతి
ి భక్తతన్స “అని ఉనిదానిి బటిు
బుదాులయ్ం క్ూడా నిర్ిమంచాడు. ఈ విధంగగ ప్రజలక్ు అవసరమెైన అనిి ప్నులను చేసత ూ, ర్గజుక్ు విధేయ్ుడుగగ ఉంటూ, క్గక్తీయ్ ఆందర సగమారజా
అభుాదయ్ానిక్త గంగగధర మంతిర యినలేని సేవలు చేశగడు.
ప్ో ర లర్గజు తర్గవత అతడిక్ొడుక్ు రుదర దేవుడు ర్గజెై,హనుమక్ొండ ర్గజధానిగగ ఉండటం ఉచితం క్గదనుక్ొని, ఓరుగలులక్ు ర్గజధాని మార్ిునటట
ల
“శివయోగ సగరం “లో ఉనిది. గంగగధరమంతిర ప్ో ర లర్గజు దగా ర మంతిరగగ ఉనిప్ుుడు ర్గజధాని హనుమక్ొండ, రుదరదేవుని మంతిరగగ ఉనిప్ుుడు ర్గజధాని
ఓరుగలుల అని తలుసోత ంది. 1170”నగు నూరు” శగసనంలో క్విబరహమ తిక్ున చక్తుంచిన ప్దాాలునాియి –చివర్ిది
“సుర క్ర్ిప్తి మృగప్తి హర్ి-సురసతి ధవళ సరసి రుహ, శక్తతరుహ సదురక్-సురు చిర విశద య్శో భా-సుర నిధిచే సుక్వి తరణి సురనిధి చేతన్స”.నాలుగు
దిక్ుులావిజయ్ సత ంభాలు నాటించి, మిక్తులి ప్రతాప్శగలియిై, అనేక్ తలుగు గరంథాలను అంక్తతం ప్ ంది, సప్త సంతానాలను ప్ ందిన ధనుాడు చవిక్త గంగగధర
మంతిర. తానూ చేసిన సుహృత్ క్గర్గాల వివర్గలను శగసనం పై చక్తుంచాడు.
రుదర దేవుని అనుమక్ొండ వేయిసత ంభాలగుడిలోని 1162 శగసనం
అనుసర్ించి క్గక్తీయ్ రుదర దేవుని సగమారజాం తూరుున బంగగళాఖాతం, దక్షిణాన శ్రరశైలం, ప్డమర క్టక్ం, ఉతత ర్గన మాలావంతం వరక్ు విసత ర్ించి ఉనిది.
ఇంతటి విశగలసగమారజాానిి రుదర దేవ చక్రవర్ిత ప్గలిసుతంటే, దానిక్త సరవవిదాలా తోడుడినవగడు గంగగధరమంతిర. హిడంబాశరమ౦, నగనూరు, అనుమక్ొండ
మొదల ైన చోటల దేవగలయ్ాలు ప్ుష్గుర్గమాలు నిర్ిమంచాడు. ఈయ్న ప్ో ర తా్హంతో రుదరదేవుడు సక్ల శగసత ి ప్ర్గయ్ణుడై, ర్గమేశవర దీక్షితుని వదు విదాలు
నేర్ిు, ర్గజన్నతి పంప్ు చేసుక్ొని, క్వితవం చబుతూ ఆసగవదిసత ూ గురువుగగర్ిక్త వినిక్ొండ సీమలో శివప్ురం అనే గగరమానిి మొదటగగ దానం చేసి ఖాజీపేటలో
దాన సత ంభానిి వేయించాడు.
అనుమక్ొండను మాధవవరమ మొదల ైన వగరు ప్గలించినా ప్ో ర లర్గజువంటి సగవతంతరయ దీక్ష ఉనివగరుక్గలేక్ప్ో య్ారు. చాలుక్ార్గజా ప్గరభవం సనిగిలుగిలు
తుండగగనే ఆందర సగమారజాం నెలక్ొలిు ఆంధురల వాక్తతతావనిి క్గప్గడినవగడు ప్ో ర లర్గజు. తనలో దాగి ఉని ర్గజన్నతి, సమయ్జఞ త శోరా ధైరా సగహసగలు, ఔదారా
గగంభీర్గాలు ప్ుర్ి విపిున నెమలిలా విజుర మిాంచి ఉప్యోగప్డినాయి. ఈ సగమారజాానిక్త శ్రరర్గమ రక్ష చలల క్త గంగగధర మంతిర ;’

3 గోప్ర్గజు ర్గమయ్మంతిర
క్గక్తీయ్ గణప్తి దేవుని మంతిర గోప్ర్గజు ర్గమయ్మంతిర. 1166నుంచి 1290వరక్ు గణప్తి దేవునిక్గలం క్నుక్ 13వ శతాబ్బు వగడు. ధరణిక్ోట ర్గజధానిగగ
ర్గజుప్గలించాడు. 1193 లో అధిక్గరం లోక్త వచిునటట
ల చిలుక్ూర్ి వీరభదరర్గవు గగరనాిరు. తిరప్ుర్గంతక్ శగసనం బటిు 62ఏళళళ ప్గలించాడు. ర్గజధానిని
ధరణిక్ోటనుంచి ఓరుగలులక్ు మార్ిు, శివగలయ్ాలు చరువులు
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“శ్రరమానా ణప్తిరూాప్ో

గజప్తాానవయోదాావః –ఆసిత భయ మండలే తసా బహవస్ంతి మంతిరణః-తేష్గం శేరషుతమమాతోా-య్ాజఞ వలోుయతత మా దివజః –

గోప్ర్గజానవయోతునోి –ర్గమాఖయా గణిక్గగరణీః-రక్గతసాబేు మాసి భాదరప్దే బహుళ ప్క్షక్ే –దర్ేశరు గరహణే-ప్ుణా క్గలేనా ారక్ వగసర్ే”అనేదానిలో ఉనిప్రక్గరం
గోప్య్మంతిర రక్గతక్షి సంవత్ర భాదరప్ద బహుళామావగసా మంగళవగరం క్ృష్గణతీరం లో సూరాగరహణక్గలం లో, ర్గజు అనుగరహం తో క్రణీక్ బారహమణులక్ు
ఇచాుడని తలుసోత ంది.
ర్గమయ్మంతిర తిరుప్తిక్త వెళ్ల తిర్ిగివసూ
త 1066లో సతత నప్లిల దగా ర మాదల గగరమం లో ఒక్ బారహమణుడి ఇంట ఉండి, తాను పటాులి్న ఆబ్బు క్గనిి సంతృపిత గగ
పటు టానిక్త మొదటిర్ోజునే బారహమణులను ఏర్గుటట చేసుక్ొని, అందులో ఒక్గయ్న క్టాులి్న ప్నుి చలిల ంచనిక్గరణంగగ,ఆ వూర్ిక్ంసగలి, క్గరణాలు పిలిపించి
“బండక్ొయ్ా “వేయింఛి నందున భోక్త గగ ర్గవలసినవగడు ఎంతక్ీ ర్గక్ప్ో తే, మనుషులనుప్ంపి వగళ్ళదు ర్ిక్ీ నచుచపేు ప్రయ్తిం చేసినా, తానె వెళ్ల చపిునా,
వినక్ప్ో తే, పితృక్గరాం ఎలాగో అలా అయిందనిపించి, ర్గజధానిక్త వెళ్ళప్ో య్ాడు. ర్గమయ్మంతిర ప్రతీక్గరం తీర్గులి అని మనసు్లో సంక్లుం చేసుక్ొని.
ఆతర్గవత సూరాగరహణం ర్ోజున సంక్లుం చప్ుటానిక్త బారహమణులేవవరూ ర్గక్ూడదని శగసనం చేసి, గణప్తి ప్రభువుతోక్లిసి క్ృష్గణ సగినానిక్త వెళాళడు.
తాను సంక్లుం చప్ుుక్ొని సగినం చేసి ప్రభువుక్ు సంక్లుం చప్ుటానిక్త బారహమణుడు ఎవరూ లేనందున ర్గజు ను అడిగి ర్గమయ్ మంతిర తానే ఆయ్నక్ు
సంక్లుం చపిు ప్ుణా గరహణ సగినం చేయింఛి, ఆయ్న అనుమతితో 7గడియ్లు ముదారధిక్గరం ప్ ంది, చేతిలో న్నళళళ విడిపించుక్ొనాిడు. ర్ిక్గర్్ లన్ని
ప్ర్ిశ్రలించి బారహమణుడిక్త అనాాయ్ం చేసిన క్ంసగలిని ప్దవినుంచి తపిుంచి, ఆప్దవులక్ు 434మంది బారహమణులను గగరమాలలో నియ్మించాడని “క్ొండవీటి
దండక్విల “తలియ్ జేసత ో ంది. అందుక్ే ర్గమయ్మంతిరక్త “క్రణీక్ోదాురక్ుడు “అనే బ్బరుదు వచిుంది. క్ొండవీటి చర్ితరను జయ్నాగ దేవ భటు ర్, బో లమర్గజు
క్ోనప్ు, అనిమర్గజు అనే ముగుారు “దండ క్విల “గగ శగలివగహన శక్ం 1250నలనామ సంవత్రం లో ర్గశగరు,అదే దాని చర్ితరక్ు ఆధారం.
క్ృషణ వేణీ తీరం లో ఆ నాడు గణప్తి చక్రవర్ితక్త, మహామాతుాడు గోప్ర్గజు ర్గమయ్ మంతిరక్త జర్ిగిన సంభాషణక్ు సంబంధించిన మయడు చాటటవు ప్రచారం
లో ఉనాియి –
“అవగత శబు శగసత ి చయ్ుల ైన, మహాతుమలు, ప్ండితోతత ముల్ –భువనతలంబు నందధిక్ ప్ూజుాలు వగరటటలుండ

గయటిక్ెై –నవనవ క్లునావిది

చణతవముతోడినబదు మాడు న్న –క్వులట,దానప్గతురలట –గౌరవమందుట జూవె చితరముల్ “అని చక్రవర్ిత అంటే –అమాతుాడు
“మానఘనుండు, బరహమక్ుల మండనమయర్ిత, ప్ర్ోప్క్గర్ి దు-ర్గునదుర్గనిముల్ గ నడు-తప్ుడు సగవమి హితైక్ క్గరాముల్ –దీనులబోర చు, బాంధవ విధేయ్ుడు,
డసి్య్ు,వేట బయనడింప్ూనిన భక్తతతోడుత”నియోగి క్ోసంగిన దానమలుమే ?”అని ఝాడించి, మళ్ళళ తగులొుని“వగరయ్ుట దయ షమా?, విక్ృతి వెైదక్
ి మా?సుతదార రక్షణోప్గయ్ముక్ెై “నియోగి “నయి, ప్గర్ిువ సేవనొనరుునంతనే –ప్గయ్ునె వంశశ్రలములు,బాగుగ మునిల
చితరగుప్ుత లున్స –వగరయ్ర్ె యిలల లోక్ముల వగరలు సేసిన ప్ుణా ప్గప్ముల్ “అంటూ క్డిగిప్గర్ేసి మయడయ ప్దాం లో –
“క్వి క్మలాసనుండు, తిరజగతుతియిైన పినాక్ప్గణి య్ుం –గవియి,తలంప్గగ గవులుక్గర్ె,ప్ర్గశర, బాదర్గయ్ణుల్, క్విక్ృత ప్ుసత క్ గరహణ గర్ివతులలుులు
ప్ూజనొందగగ-గవులట! దానప్గతరముల్ గగరట !యిటిువిప్ో విచితరముల్ “అని మళ్ళళ మాటాలడక్ుండా ర్గమయ్ మంతిర చేశగడని “దావవి౦శ నమంతిరచర్ితర “లో
ఉనిదట.
“గణక్ నిర్గవహంబు గలిుంచ నూరూర మహి గోప్ర్గజు ర్గమ ప్రధాని “అన్న, ’
“ధరగోప్ర్గజు ర్గమన క్రణీక్ము లుదు ర్ించు క్గలము దలప్న్స –గిర్ి ఋతు గగన శశగ౦క్ులు -గరమొపుడు శక్ము నాటి క్గలంబయిాన్స “అన్న చాటటవులు
చేటలతో ర్గమయ్మంతిర గ ప్ుతనానిి చాటి చబుతునాియి.
ర్గమయ్మంతిర చక్తుంచిన ఒక్ శగసనం లో
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-ర్గమయ్మంతిర గుంటూరుతాలూక్గ “తంగెళల మయడి “గగరమసుతడు. య్ాజఞ వలుయనియోగి. క్గశాప్ గోతీరక్ుడు. ఆప్సత ంభ సూతురడు

4 తర్ిగ ప్ుుల దతత న మంతిర

విజయ్నగర చక్రవర్ిత వీరనరసింహర్గయ్ల ప్రధానమంతిర తర్ిగ ప్ుుల దతత న అని “చందరభాను చర్ితర “లో ఉంది
“దతత నమంతిర మహా విప్క్ష దురమద బల మరమదాభరణ –దురంధర సంగర చాతుర్ల విశగర్గదుడగు వెంక్ట క్షితి ప్ురందరునప్రతిమాన ర్గజా సంప్దలు
భర్ి౦ప్నాక్ు లిడు భ వాగతి శిరతప్గర్ిజాతమెై ”.వీరనరసింహుడు 1586నుంచి 1614వరక్ు ప్గలించాడు. క్నుక్దతత న 16వ శతాబ్బు వగడు. వసుచర్ితర అంక్తతం
తీసుక్ొని తిరుమలర్గయ్ల నాలుగవ క్ుమారుడే వేంక్టప్తి ర్గయ్లు. అలియ్ ర్గమర్గయ్ల సో దరుడు తిరుమలర్గయ్ుడు. తళ్ళక్ోట య్ుదు ం లో
ర్గమర్గయ్లు చనిప్ో య్ాక్, తిరుమలర్గయ్డు సదాశివర్గయ్లక్ు ముఖామ౦తిర గగ ఉండి,1570లో సదాశివర్గయ్లమరణం తర్గవత ర్గజాం ఆక్రమించి
మయడేళళళ ప్గలించగగ ర్ెండవక్ొడుక్ు శ్రరరంగర్గయ్లు 1574నుంచిర్గజాానిక్త వచాుడు.
తళ్ళక్ోట య్ుదు ం తర్గవత తురుషుదండయ్ాతర వలనవిజయ్నగరం భసమంక్గగగ తిరుమలర్గయ్లు ర్గజధానిని పనుగ ండక్ు మార్గుడు. ఇతనితర్గవత
శ్రరరంగర్గయ్లు ఆతర్గవత వేంక్టప్తిర్గయ్లు ర్గజాం చేశగరు. రంగర్గయ్ల క్గలం లో బ్బజాప్ూర్ నవగబులు పనుగ ండను లాక్ోుటం వలన చందరగిర్ి ర్గజధాని
చేసుక్ొనాిడు. వెంక్టప్తిర్గజాానిక్త వచేునాటిక్త చందరగిర్ి ర్గజధాని. “ర్గమర్గజీయ్ గదాం “లో –”తనక్ు వేలూరు వరర్గజధాని గగగ –వీర వెంక్టర్గయ్ విభుడు
మిగుల ధరణి బాలించే ధరమతతురత జెలగి “అని ఉండటం వలన ర్గజధాని వేలూరుక్ు మార్ి “ర్గయ్ల వేలూరు “అయింది.
తిరుమల ర్గయ్డు తాను బరతిక్త ఉండగగనే క్ొడుక్ులతో క్ొనిి ప్రదేశగలలో ప్గలన చేయించినటట
ల , తానూ విదాా వినోదగోసిుతోక్గలక్షేప్ం చేసినటట
ల “శృతి రంజని
“ప్దా చరణం –”నమదర్ి నృప్మౌళ్సోత మ న్నర్గజితానిఘ ర “వలన తలుసోత ంది. “బుధు ల నివలయ్ు ర్గజాధిర్గజ –ర్గజప్రమేశ సక్ల క్ర్గణటక్గంధర –ర్గజ
ధౌర్ేయ్ తిరుమలర్గయ్ తనయ్ –చందురడగు వేంక్టప్తి క్షితీందర మణిక్త “
ఇంతటి ప్రతాప్ శౌరా ధైరాశగలి వేంక్టప్తి ర్గయ్లు ముఖా సచివుడై తర్ిగ ప్ుుల వంశం నాగమమ మలల న దంప్తులక్ు

నరసయ్ామాతుాడు ప్ుటాుడు.

అసగమానా య్శో విభయష్ితుడై,ఆశిరత బాంధవుడై, అనంత ప్ద భక్ుతడుగగ విర్గజిలాలడు. భారా తిప్గుంబ మహాప్తివరత. అనిదానం, ప్ర్ిచారాలలలో పేరు
ప్ ందింది. వగర్ిది అనోానా దాంప్తాం. వీర్ిక్త అప్ున దతత న మలల న క్ొడుక్ులు అని చందరభాను చర్ితర చబుతోంది. అప్ున నిరతాని దాననిది. లోక్బంధుడు.
ఇతని తముమడే దతత నామాతుాడు
“ప్టట క్గరాదక్షుడు “.ర్గజు ఈ క్తరందివిధంగగ అతడినిప్ో గడినటట
ల “చారు చందయర దయ్ం “లో ఉనిది
దతత న మంతిర మధవమతాను చరుడు. సవతంతర క్ౌశిక్ గోతురడు. సతత నప్లిల తాలూక్గ “ర్గజనాప్ుర “వగసత వుాడు. ఆర్ేవల నియోగి మధువడు.ఈ వంశ్రక్ులు
విజయ్నగర సగమారజాం లో తిరువనతప్ురం మెైసూర్ లలో క్ూడా ఉనాిరట. టిప్ుుసులాతన్స తండిర హెైదర్గల్లక్త టిప్ుుసులాతన్స క్ు మంతిర ప్ూరణ య్ామంతిర ఈ
శగఖవగడే.
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సమసత భక్త శిఖామణులు

5 ర్గయ్సము గోవింద దీక్షితులు

చవవప్ు నాయ్క్ుడు తంజావూరు ప్గలించేటప్ుుడు 1521లో తనక్ొడుక్ు అచుాతప్ు నాయ్క్ునిక్త య్ౌవర్గజా ప్టాుభిష్ేక్ం చేశగడు. వావహార క్ుశగలుడవటం
వలన ప్గలన తండిరదైనా అచుాతప్ు ర్గజక్ీయ్వావహార్గలన్ని చూసి “మహామండలేశవర “బ్బరుదుప్ ందాడు.ఇతనిక్గలం ను౦చే,తంజావూరు ర్గజులు
విజయ్నగర ర్గజులక్ు సగమంతులుగగ ఉండటం ప్గరరంభమెైంది. ఏడాదిక్త 40లక్షలక్ప్ుం చలిల సత ూ, య్ుదు ం వసేత తోడుడేవగరు. ఇతనిక్గలం లోనే
విజయ్నగర్గనిి తిరుమల, శ్రరరంగ, వేంక్టప్తి ర్గయ్లు ప్గలించారు. తుళళవ సదాశివర్గయ్లతర్గవత ప్గలన ఆరవీటి వగర్ిదే. అచుాతప్ు పేరుక్ు
సగమంతుడేక్గని య్దార్గునిక్త చాలా సవతంతరంగగ ఉండేవగడు. క్గన్న 1584లో మళ్ళళసగంతుడిగగఉంటూ విధేయ్డయ్ాాడు. “సంగలత సుధ” పీఠిక్లో, “అప్రతీప్ః
క్ౌమార ఏవగభురత ర్గజాభారః –నిర్ిీతా సగమంత నృప్వరా ం –మహమ మహేందరః –లక్షామశుసర్గవనాపి మండప్గని –దివగాని రతాిభరణాని ”అన్న, ర్గమేశవర్గది
తీర్గులలో క్ొతత ర్గజగోప్ురనిర్గమణ౦ చేశగడని, ర్గమసేతువు లో లక్షలదివజులక్ు అని సంతరుణ చేశగడని ఉంది. ర్గజచూడామణి దీక్షితులుర్గసిన “రుక్తమణీ
ప్ర్ిణయ్ “క్గవాం లో “మాయ్యర. మధాారుీన క్ుంభ ఘోణ-శ్రర చంప్క్గరణా ముఖ సు లేషు-మహతత రం” మండప్ “ మాతతాన భక్గతయ మహతాాప్ర మచుాతే౦దరః
“అని అచుాతప్ునాక్క్ుని య్శో విశేష్గలు ఉనాియి.
అచుాతనాయ్క్ుని సచివుడు గోవింద దీక్షితుడుమహామంతరజుఞడు, మహాక్వి, గగయ్క్గగేరసరుడు, మహాయ్జవ. అప్ుయ్ దీక్షితులతో మీమాంస చరుచేసిన
ప్ండితాఖండలుడు. మీమాంస శగసత ంి పై సవతంతర గరంథాలు ర్గసిన విదవద్ వర్ేణుాడు. “సగరవ చితా, సరవతోముఖా తిర్గతర,సగగిి చితాాప్త , వగజపేయ్ాది య్జాఞలు
చేసిన క్ర్ిమసిు.”ప్దవగక్ాప్రమాణ ప్గర్గవగర ప్గర్లణ, అదైవత విదాాచారా “బ్బరుదులుప్ ందినవగడు. ఈ మహామంతిర ఆజఞ ను శిరసగవహించి రఘునాథ ర్గయ్లు
సంగలత సుధ”ర్గసేత , గోవింద దీక్షితులు పీఠక్
ి ర్గశగడు. క్నుక్ చవవప్ు నాయ్క్ుడు బరతిక్త ఉండగగనే అచుాతప్ుక్ు రఘునాధర్గయ్లు ప్ుటాుడని అరుమౌతోంది.
అచుాతప్ు, గోవింద దీక్షితులు రఘునాథునిక్త విదాాబుదుులు, ర్గజన్నతి నేర్ిుంచి వివేక్ శ్రలుని చేశగరు. గోవింద దీక్షితులు చేసిన య్జాఞలక్ు క్ొడుక్ు
య్జఞ నార్గయ్ణ దీక్షితుడే అధవరుాడు. ఆయ్జాఞలలో రఘునాథ నాయ్క్ుడు గోవింద దీక్షితులక్ు తండిర ఆనతిప్రక్గరం ముతాాలగ డుగు ప్టేువగడట
అచుాతప్ుగోవింద దీక్షితుల అనోానాానిి వర్ిణంచే ఒక్ శోలక్ం –‘తిరనామాదాంత నామానౌ –మహమక్షిదు క్ష
ీ ితా ఉభౌ –శసత ి శగసేత ి చ క్ుశలా –వగహ వేషు హవేషు చ
“అచుాతుడు “ఆ రభా బాలా దతి భక్తత శగలి “ముసలి ఆ వరక్ు బరతిక్త, ర్గజాానిి రఘునాథునిక్త అప్ుగించి శ్రరరంగగనిక్త వెళ్ల “ముక్ుంద చింతనము “తో గడిపి
1615లో మరణించాడు. –‘శ్రరరంగ సు ల సంగతో బుధక్ులం –శ్రతాంశు రుర్లవమివ ప్గరప్త సై్ష ప్ుప్ో ష శేష శయ్నే భక్తః ప్ర్ే ధామని ”అని సగహితారతాిక్రం లో
ఉంది. అచుాతప్ు జీ వించి ఉండగగనే అతనిి ఒపిుంచి రఘునాథ ర్గయ్లను ర్గజాానిక్త అభిష్ిక్తుడిని చేశగడు గోవింద దీక్షితులు అని “సగహితారతాిక్రం “లో
ఉనిది –”భాదారసన సిుత విధి ప్రథితం విభయతాా –నితాాగిి హో తర భావయ్ా నిటలేమహమను ోర –ఆ చందర తారక్ అధీశవరతా నిధానం – గోవింద దీక్షిత గురుః
క్ురుతేసమ ప్టు ం ”
రఘునాథ ర్గయ్ల ప్టాుభి ష్ేక్ం అయినప్ుతినుంచి,

గోవింద దీక్షితులను అరు సింహాసనం ఇచిు గౌరవించాడు. క్ొంతక్గలానిక్త గోవింద

దీక్షితులు చనిప్ో య్ాడు. తన సంగలత సుధలో రఘునాధుడు గోవింద దీక్షితులను “జయ్ంతి సేనా దిమర్గగ,ర్గమానందాది తాళాన్స రచయ్ాన్స నవీనాన్స –
సంగలత విదావంస ముప్గది శసత ేం-విప్ంచిక్గవగవిచాక్షణానాం”అని దీక్షితుల సంగలత ప్రతిభను క్ొతత గగ క్నిపటిునర్గగగలను తాళాలను సుతతించాడు. గోవి౦ద
దీక్షితులు సవయ్ంగగ “సంగలత శగసత ి నిక్షేప్ం “గరంథం ర్గశగడు.ఇందులో 72ప్రసత గర మేళాలను చప్గుడు. వేంక్టమఖి ర్గసిన”చతురుండి” గరంథంక్ంటే ఇది
ప్గరచీనమెైనది. క్నక్గంగి రతాింగి ఖరహర పిరయ్ ర్గగగలు దీక్షితులదానిలో ఉనాియి. ఇవే వేంక్టమఖిక్త ఆధారం. రఘునాథుని వీణ మెటలక్రమానిి క్గదని
సప్త సవర్గలక్ు సరవక్గలాబాధితమెైన మెటల ట ఉని “సరసవతీ వీణ “తయ్ారు చేస,ి 72మేళక్రత లను ఏరురచిన ప్రజఞ ాశగలి వెంక్టమఖి. జయ్దేవుని గలత గోవిందానిి
అనుసర్ించి సంగలత సదు
ా రు తాాగర్గజ సగవమిపై 24అషు ప్దులు ర్గశగడు.
చవవప్ు నాయ్క్ుని క్గలం నుంచే నేప్గలనే జాఫగి త౦జావూర్ిక్త క్ప్ుం క్టేు సగమంత ర్గజాంగగ ఉండేద.ి అచుాతర్గయ్ల హితవుప్రక్గరం చవవప్ునాయ్క్ుడు
క్గరావగది యిై ర్గజధాని తంజావూర్ చేసుక్ొని అది తమిళప్గరంతం లో ఉండటం చేత, ఆందర ప్గరంతం నుండి మంతురలు దండనాథులు, ప్ండితులు, క్విశేఖర
గగయ్క్ులను నాటాక్తేత లను తంజావూరుక్ు తీసుక్ుప్ో య్ాడు. అలా వెళ్లనవగర్ే గోవింద దీక్షితుల వంశం క్ూడా.
గోవింద దీక్షితులు వశిషు గోతురడు “ర్గయ్సగనవయ్ ప్య్ః ప్గర్గవగర ర్గక్గ సుధాక్రుడు “.భారా నాగగ౦బ్బక్.ఈయ్న పేరుతొ తంజావూరు జిలాలలో లో
గోవిందాప్ురం, దీక్షిత సముదరం గగరమాలేరుడా్యి. గుంటూరు ప్గరంతం నుంచే ఈయ్నవంశం వగరు అక్ుడిక్త వెళాళరు. అచుాతప్ు క్గవేర్ి నదిక్త ఆనక్టు క్టిు
ఎనోి ధరమక్గర్గాలు చేసి, 1577లో మధవ సగవమి విజయిేందర తీరుులక్ు ఒక్గగరమం దానం చేశగడు. క్ోటలోని “లక్షమమ విలాస భవనం “లో
మంతార౦గ౦ నిరవహించేవగడు. ఈ సభలో రఘునాథునిక్త దీక్షితమంతిర శతుర సంహారం క్ోసం ఒక్ొుక్ుర్ిని తాక్మని అంటే ఒక్ొుక్ుర్ినే ఎదుర్ ుని చంప్మని
సలహా ఇచేువగడని సగహితా రతాిక్రం లో ఉంది. ఇలా చేసే్రశగతురవుల ఐక్ాతక్ు అవక్గశం ఉండదని భావం.
రఘునాథర్గయ్లు దిగివజయ్ య్ాతరలక్ు వెళళళ టప్ుుడు ర్గజాభారం అంతా దీక్షితుల పైన వేసి వెళళళవగడని అంతటినమమక్ం ఉండేదని సగహితారతాిక్ర౦
లో ఉంది –”“ధర్గధురం నిజ సచివే నివేశాచ –సర్ోహితా త్దసి సర్ోష మీక్షణా –దన్నక్తన్నమథసమన్న నహత్ క్షణాత్ “గోవింద దీక్షితులక్ొడుక్ులు
య్జఞ నార్గయ్ణ దీక్షితులు, వెంక్టేశవర దీక్షితులు, లింగగధవర్ి. లింగగధవర్ి వేదారు తతవ నిరణయ్ం, శివసహసరనామ భాషాం ర్గశగడు. నార్గయ్ణ దీక్షితులు
“సగగిిచిత్రవ క్రతుయ్ాజి. రఘునాధర్గయ్ల చర్ితం, సగహితారతాిక్రం రఘునాథ భయప్ విజయ్ం రఘునాథ విలాస నాటక్ం ర్గశగడు. ఇతడు రఘునాథుని
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శిషుాడే. క్గవానాటక్గలంక్గర సగహితాాలను ప్రభువు వదేు నేర్గుడు. వెంక్టేశవర దీక్షితులు వగజిపేయ్య్ాజి. సగహితా మీమాంస, క్ర్గమంత వగర్ితక్, వగర్ితక్గభారణ
చతురుండి ప్రక్గశిక్ మొదల ైనవి ర్గశగడు. మహాక్వి వలల భుడైన న్నలక్ంఠ దీక్షితునిక్త గురువుక్ూడా. ఇలా గోవింద, దీక్షితుల వంశంవగరు ఆంధరదేశం గుంటూరు
సీమనుంది తమిళదేశం తజావూరు సీమక్ు తరలివెళ్ల అక్ుడ సగహితా సంగలత, వేదవేదా౦గ, క్రతువిదులలోనూ మంతారంగం లోను క్ీర్త ి ప్రతి సుుల ై, అందరూ
మహానుభావులే అనిపించుక్ొనాిరు.

6 ప్సుదయ వ ప్ంప్న భటటు
క్ీర శ 902లో వేంగిగిర్గజాం లో ప్ర్గశర గోతురడు, ఆర్ేవల నియోగి, వేద,వేదంగ, మీమాంస శగసత ి ప్గరంగతుడు ప్సుదయ వ గగరమంలో ప్ంప్నభటటు జనిమంచాడు.
వగజమయ్ మహో దధిలో ఈదులాడినవగడు. షటురమ నిరతుడు. తండిర క్ేశవ శరమ సరవ శగసత ి తతవ విదుడు.తాత ప్ంప్న బరహమ తులుాడు. లక్షమమశవరం అనే
పేరుని “ప్ులిగెర్”ే ప్టిం ర్గజధానిగగ ప్గలించిన చాళళక్ార్గజు ‘అర్ి క్ేసర్ి “క్త ప్రధానామతుాడుగగ ఉనాిడు.. తండిర వెైదిక్మతం వదిలి జెైనమతం తీసుక్ొనాిడు.
భువనెైక్మలులడు అనే పేరుతొవీర విజయ్ాదితుాని సమక్గలిక్ుడు

ఇమమడి సో మేశవరుడు,

క్ర్గిటక్ ర్గజాానిి ఎనిమిదేళళళ ప్గలించాడు. తముమడు

విక్రమాదితుానితో వచిున వెర
ై ం వలన ప్దవి క్ోలోుయి క్గర్గగగరం లో బందీ అయ్ాాడు. ఇతని చివర్ిర్ోజులూ దీన౦ గగనే గడిచాయి. క్గన్న ముసలితనం లో
అంటేర్గజాానిక్త వచిున 12ఏళళక్ు క్ొడుక్ుప్ుటాుడు. యితడు బతక్డు అని క్గర్గత౦తిక్ులు చప్ుగగ, ఆర్ోగాంగగ జీవించాలని “మావిం డేరు”,”క్ృందిడ”ి అనే ర్ెండు
అగరహార్గలను ప్సుదయ వ వగసత వుాడు ప్ంప్న భటు మహామంతిరక్త దానంగగ ఇచాుడు. క్గని విదివెైప్ర్లతాం వలన ఆక్ుర్గరడు బతిక్త బటు క్టు లేదు. చివర్ిక్త హతాసుడై
సంతాన రహితుడుగగ 1076లో చనిప్ో య్ాడు. ఇతనితో వేంగల ర్గజాం లో చాళళక్ార్గజ వంశం అంతమెైంది. నిజానిక్త విజయ్ాదితుాడే చివర్ి సతాాశరయ్ క్ులజుడు.
ఇతడు మరణించిన సమయ్ం లోనే క్ర్గిటక్ం లో భువనెైక్మలల సో మేశవరుడు ప్దవిప్ో గోటటుక్ొని దురమరణం చందాడు. ఈవిషయ్ాలను “ర్గాలి “శగసన క్రత
“ముతత య్భటటు “ విప్ులంగగ వివర్ించాడు.
క్ీరశ 941లో ప్ంప్నభటటు మొదటి జెైన తీరుంక్రుల చర్ితర “ఆదిప్ుర్గణం “ర్గయ్టమే క్గక్ “విక్రమారు విజయ్ం “అనే” ప్ంప్ భారత౦ “ర్గశగడు. తండిరక్ేశవ శరమ
వేంగిని వదలి క్ర్గిటక్ చేర్గడు. వేముల వగడ చాళళక్ుాలలో గ ప్ుయోదుడైన ఇమమడి నరసింహుని ఆధిప్తాం లోనే ముమమడి ఇందర వలల భుడి య్ుదాులన్ని
జర్ిగగయి. లాట, మాళవ, ఘయరీర, ప్రతీహారులను ఓడించి విజయ్ాలు సగధించటం ఇమమడి నరసింహుని సైనా వూాహ౦ వలననే. ఇంతగ ప్ు చమయప్తి ఆ
శతాబు ం లోభారత దేశం లో లేడు అంటారు. ఇతడి క్ొడుక్ే ఇమమడి అర్ిక్ేసర్ి 930లో మండలానిక్త అధిప్తి అయ్ాాడు. ఇతడు ర్గషు ర క్ూట ర్గజు ముమమడి
ఇందరవలల భునిక్త మేనలులడు. ఇందర భయప్తి తనక్ుమార్ెత”ర్ేవక్ “నుమేనలులడు అర్ిక్ేసర్ి క్తచిు పళ్ల చేసి మామగగరుక్ూడా అయ్ాాడు. బదు గని ముమమనుమడైన
అర్ిక్ేసర్ి నాలా వ గోవింద ర్గజు సమక్గలిక్ుడు.
అర్ిక్ేసర్ి ముఖామంతిర మన ప్ంప్న భటటు. వేంగిగిమండలం లోని క్మమనాడులో ఉని వేంగిప్రుర గగరమసుతడు. మహామంతిర ప్ంప్క్వి క్ంటే పదు వగడు,
సమక్గలిక్ుడు ప్ నిక్వి

శగంతిప్ుర్గణ,, భువనెైక్ ర్గమాభుాదయ్ క్గవా క్రత . క్మమనాడులోని ప్ు౦గనూరులో నాగమయ్ా అనే బారహమణుడిక్త మలల ప్య్ా,

ప్ నిమయ్ా క్ొడుక్ులు. శగంతిప్ుర్గణ౦

ర్గశగడు. ముమమడి క్ృషణ భయప్తిక్త “భువనెక్
ై ర్గమాభుాదయ్ం “అంక్తతమిచిున

ప్ో నిక్వి”ఉభయ్క్వి

చక్రవర్ిత”బ్బరుదాంక్తతుడు. ఉతత ర ఆర్గుడులో వగణియ్ంబాడి వగసత వుాడు. మలల ప్య్ా, ప్ నిమయ్ా మొదల ైనవగరు ప్ నిక్వివంటి వగర్ిక్త ఆశరయ్మిచిు క్నిడ
క్గవారచనక్ు ప్ో ర త్హించారు. అప్ుుడు మన తలుగు రచనలక్ు ప్ో ర త్హించినవగరు లేరు. చాళళక్ుాలే తలుగు దేశిక్వితను ప్ో ర త్హించారని ననిి చోడుని
క్మార సంభవ ప్దాం –”మును మారా క్విత లోక్ం-బున వెలయ్గ, దేశిక్విత బుటిుంచి తనుం –గు నిలిపి ర౦ధరవిషయ్ం –బున జన చాళళక్ార్గజు మొదలగు
బలువుర్ “వలన తలుసోత ంది. గుణగుని ప్ూర్లవక్ుల ైన ప్ూరవ చాళళక్ుాలలో ఒక్రు తలుగు దేశిక్వితవం ప్ుటిుంచాడని భావించాలి.
ఇమమడి నరసింహుడు 914నుంచి 930వరక్ుర్గసు క్
ర ూటర్గజు ముమమడి ఇందురనిక్త సగమ౦తుడు. ఇతడిక్ొడుక్ు అర్ిక్ేసర్ి. అర్ిక్ేసర్ి ప్రధానమంతిర ప్ంప్న
భటటు. ఇదీ వరస.

7 వగణస క్ందన మంతిర
ఓరుగలుల దగా ర ర్గమగిర్ి దుర్గాదీశుడు ముప్ు ధరణీప్తి మహామాతుాడు వగణస క్ందన మంతిర. ఈయ్నక్ు ఆశిరతుడు మడిక్త సి౦గన బహు గరంథ క్రత . సింగన
క్ందనమంతిరపేర”న్నతి తార్గవళ్ “ర్గసినటట
ల ఉందిక్గని అలభాం. సింగన ప్దమప్ుర్గణం లో “మంతరం రక్షణ క్ళాచాతురా, సగహితా గలత రసగసగవదన లోక్మానస
సదా ధరమజఞ శ్రర ముపిుడమశవర క్గరుణా క్టాక్ష వర్ిుత మహా సౌభాగా భాగోాదయ్ా “అనాిడు క్ందనమంతిర తాతలు క్గక్తి గణప్తి సగమంతులుగగ గణపేశవరం
మొదల ైన చోటల దేవగలయ్ ప్రతిషు చేసినటట
ల నిది. మడిక్త సింగన తిక్ునగగర్ి క్ొడుక్ు క్ొమమనక్ు దౌహితురడైన అయ్ాలమంతిరక్ొడుక్ు. ఇతడు అనప్ో త
ర్ెడక్త
ి్ మంతిర. అందుక్ే సి౦గనక్ు ర్గజన్నతిబాగగ అలవడింది. విదాానగర క్ంప్ తాజు సి౦గన క్గలం వగడు. మనుమంచి భటటు ఏలిక్ క్ంప్ర్గజు. భటటు “శగలిహో తర
“అనే అశవ శగసత ంి ను “హయ్లక్షణ సగరం “గగ ఇతడు తలుగు చేశగడు. ఇది చాళళక్ా క్ంప్భయప్తిక్త అంక్తతం.
గోదావర్ి నది దక్షిణ తీరం లోని “ప్బ్బినాటి ర్గష్గురనిి ర్గమగిర్ి ర్గజధానిగగ ముప్ుభయప్గలుడు ప్గలించాడు. ఈయ్నక్ు “సక్ల సగమారజాభార ధురంధరుడు,
ధరమ చర్ితుడు, న్నతి చాతురా వివేక్ విశేష సరవ లక్షణ లక్షితుడు, చతర చామర ఆందయ ళ్క్గదిర్గజ చిహాిలతో అలర్గర్ే క్గశాప్గోతురడైన క్ందన మహామాతుాడై
వర్ిులల ాడు ఇతని ముతాతత తండిర “ననియ్ “గణప్తి దేవుని మంతిర. ఈననియ్ దాన ర్గధేయ్ుడు, మానుాడు. ఇతనిక్ొడుక్ు మలల న “మొలగయరు “లో
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ర్గమేశవర్గయ్ మొదల ైన విగరహ ప్రతిషు చేశగడు. “చందర చందిరక్గక్గశసమాన మయర్ితయ్గు గౌరమ మలల న మంతిర –దిక్ుులన్స వగసిక్త నెక్తు భక్తతని నవగవగరణమెై
గుడిక్టు ర్గమేశు బరతిసు జేసి నుతిక్ెక్ుె నననోమలగయర్ి వగక్తటన్స “
క్ందనమంతిర పదు నిక్ేసన మంతిర ముప్ుభయప్గలుని మంతిరగగ ఉండి ధరమక్గర్గాలతో ప్రసిదు ి ప్ ందాడు. 1430లో ర్గసిన” సక్లన్నతిసగరం “దైవగ౦క్తతమే అయినా
సింగన -అయ్ాలమంతిర సి౦గ మా౦బక్ు ప్ుతురడని తలుసోత ంది. ఇంతక్ీ అయ్ాలమంతిర ఎవరు ?ఆతేరయ్ గోతురడు ప్వితర చర్ితురడు పేరయ్మంతిర క్ూతురు సి౦గ
మాంబ ను పళాళడి, ర్గజమహే౦ దరప్ుర్గదినేత అయిన తొయిేాటి అనప్ో తన మంతిర యిై, గౌతమిక్త ఉతత ర్గన “పదు మణిక్త అగరహారం “లో ఆర్గమ క్షేతారదులు క్టిుంచి
అనిదాత బ్బరుదుప్ ందిన అలాలడ మంతిర క్ొడుక్ు. ఈ అయ్ాలమంతిరక్ోడుక్ులు సింగన, అనంతయ్ా, అబియ్, నారయ్ాలు. ఇందులో సి౦గన క్ు
ముప్ుభయప్గలుడు ర్గమగిర్ి సీమలో అనేక్ గగరమాలను దానం చేశగడు. సి౦గనక్ు సంగలతనాచారుాడు తాళళప్గక్ తిరుమలయ్ా గురువు అదు ంక్త సీమవగడు
“ప్రవగడి భదరవగరణ “బ్బరుదునివగడు.
ముప్ుర్గజు తలుగుర్గయ్డు ర్గజాం చేసేక్గలం లో క్ందనమంతిరగగ ఉనాిడు. ముప్ుడు మంతరక్షణ క్ళా చాతురుాడు సగహితా గలత రసగసగవదన ప్రుడు
అని సింగన ప్దమప్ుర్గణం లో ర్గశగడు. క్ృష్గణనది దక్షిణ తీరం లోగుంటూరు జిలాల మంగళగిర్ి దగా ర “ర్గవెల “అగరహారం ఏలుతూ అక్ుడ గ పీనాథ ఆలయ్ం
నిర్ిమంచిన అలాలడ మంతిర ముని మనవడే మన క్ందన మంతిర. క్నుక్ ర్గవెల వగసత వుాడు.

8 చుండి క్గళయ్ా మాతుాడు
16 వ శతాబ్బు క్త చందిన చుండి క్గళయ్ామాతుాడుఆర్ేవల నియోగి ఆప్సత ంభ సూతురడు, క్ౌశిక్ గోతీరక్ుడు చుండి ర్గజా ప్రధానమంతిర. శివప్ూజా రతుడు. తలిల
సో మాంబ. తండిర ర్గమమంతిర.
క్గళయ్ామాతుాడు అదీందర ధైరుాడు, సగవమి దయర హర గండ నవ సమీరబలుడు, రుదారక్ష భయతిభయషణ ముదార౦క్ు డు. దుస్హగ దూరుడు,నభ సి్ందు
సమాన క్ీర్త ి భర్ితాంక్ుడు,నిసీ్మ భయప్రదాత,అఖిల విదాాప్తి, విసగ్ంబాప్తి,శౌరా ధనుడు, ర్గదేయ్ సమాన దానప్రుడు, బందుపిరయ్ుడు ఇతని ఆజాఞపిత
సగమంత సీమంతినుల క్ొప్ుువిరులక్ు వేసవి గగలి అని ఇతని బంధువు పదప్గటి ఎరరన ర్గసిన “మలహ ణ చర్ితర “లో వర్ిణంప్బడింది. ఇతడు నేప్గల, క్ురు, నిషధ,
అంగ, వంగ, గౌళ, గగంధార, మగధ,క్ొంక్ణ, విదేహ నృప్ మహాసగున క్వి. మలహ ణ చర్ితర అంక్తతం ప్ుచుుక్ునివగడు. ఇతనిక్ీర్త ి శైలేందర క్నాాదీశ క్ంఠ
హాలహలా౦క్౦బు క్పేుసుతంది. ఇతని క్ీర్త ి దిగంతాలక్ు వగాపించగగ, తనమనోహర మయర్ిత మానిన్న జనములను మరులు గ లిుంది.ఇతడు సుక్వి ఫణిత వర
గుణమణి గణాభరణ శగలి. విసగ్౦బను ఉదావహం చేసుక్ొనాిడు. అతనిది విభీషణుడి ప్టటు. ర్గష్గురలక్ు శ్రరర్గమ రక్ష.ఆజఞ సుగలవ
ర గజఞ .”ర్గమయ్ క్గళళడు అనంత
య్శుడు”.
ప్ండితా ర్గధా చర్ితర నుండి విషయ్ంతీసుక్ొని, మలహ ణ క్థ ప్రధానంగగ, శేవతుని వృతాతంతం ప్గరసంగిక్ం గగ పదప్గటి ఎరరనక్వి “మలహ ణ చర్ితరను “శృంగగర
రసగభుాదయ్ంగగ రచించి మనక్ు క్గళయ్ మంతిర ప్రతిభా విశేష్గలు అందించాడు.

9 ఓరూరు అనంతయ్ామంతిర
14వ శతాబ్బు క్త చందినా ఓరూరు అనంతయ్ామంతిరదక్షిణ దేశం లోని దండక్గరణాం దగా ర దేవరక్ొండక్ు సమీప్ం లో ఓరూరుఅనే ప్లల లో నందవర్లక్ నియోగి
బారహమణ క్ుటటంబం లో ప్ుటాుడు. తండిర “ఢాక్ర్గజు”.భారా మేళాంబ.చౌదేశగవర్ల దేవి అనుగరహంతో వీర్ిక్త చిక్ుప్ు ప్ుటాుడు. ప్ుటిున క్ొదిుక్గలానినే తండిర మరణం.
అయిదేళళ క్ొడుక్ును తీసుక్ొని తలిల ఊరూరూ తిరుగుతూ చివర్ిక్త బుక్ుర్గయ్లు ప్గలించే విజయ్నగరం చేర్ింది. వేప్ుపైఉని క్ొడుక్ున్స చక్రతరుందగా రుని
క్ోదండ ర్గమాలయ్ం దగా ర దింపి భిక్ష క్ోసం ఊళళలక్త వెళ్ళంది.నిదర ప్ో తుని ఆక్ుర్గరడిక్త ఒక్ ఘటసరుం పిలల ాడిక్త ఎండ సో క్క్ుండా ప్డగగ విపిుగ డుగులా
నిలిచింది. అటటగగవచిున ఒక్ప్గములాడిక్త ఇది గ ప్ు వి౦తనిపించి ఈ బాలుడు దశ ఉనివగడైతే నేనిప్ుుడు నాగసవరం ఊడితే అనాగుప్గము మళ్ళళ ర్గవగలి
అనుక్ొనిఊదగగ,ప్రక్ునే ఉని ప్ుటు లోని ఆనాగం మళ్ళళ వచిు బాలుడి శిరసుపై ప్గడగగ న్నడ ప్టిు ర్ెండు గంటలు ఆడి. వెళ్ళప్ో యింది.మళ్ళళ అవగక్ెుై న ఆ
“నాగగభోగి “అంటే ప్గములాడు ఆపిలల ాడిని లేపి హతు
త క్ొని విషయ్ం చపిు, “న్నక్ు అదృషు ం క్లిసివసేత నాక్ేమిసగతవు ?”అనిఅడిగితే’నాక్ే మహరుశ ప్గరపిత సేత క్ొనిి
చరువులు నగర్గలు న్నపేర నిర్ిమసగతను “అని చప్గుడు. మళ్ళళ క్ుర్గరడిని ముదాుడి వగడు వెళ్ళప్ో య్ాడు భిక్షాటనక్ు వెళ్ళన తలిల మేళమమతిర్ిగివచిుంది.
క్ొదుక్ువ్అలన అంతా తలుసుక్ొని అబుిరప్డింది తలిల .
ర్ోజూ తానూ అతడిని వదిలి వేడుతునిదుక్ు బాధప్డుతూ అనిుమాటలు చపిు వెళళళది అతడుక్ూడా తలిల క్త తలవంప్ు వచేు ప్నులు చేయ్నని తలిల క్త తప్ుక్
సంతోషం క్లిగిసత గనని తమక్గ్రలు క్లక్గలం ఉండవని చపేువగడు. బుక్ురయ్లమంతిర నార్గయ్ణ దగా రక్ు ఒక్ర్ోజు ఆమె వెళ్ల తన దీనగగద వినివించగగ అతడు
దయ్ాళళవెై వగర్ిదుర్ి
ల తనింటోల ఉంచుక్ునాిడు. చిక్ునిక్ు ఉప్నయ్నం చేసి చదువు చపిుంచి, తీర్ిుదిదు ి ర్గజసభక్ు తనతో తీసుక్ెళళళవగడు. ఒక్ర్ోజు అరుర్గతిర
ధిల్లలప్గదుష్గ నుంచి ఒక్ఫర్గమనావసేత , దానిి చదివి చప్ుటానిక్త సమాధానం ర్గయ్టానిక్త లేఖక్ుడేవరూ దొ రక్ుప్ో తే భటటలు వెతుక్ుతుంటే చావడి అరుగే
తలగగడా గగ నిను ప్
ర ో తుని చిక్ుని క్నిపించగగ, లేపి ర్గజ భవనం లోక్త తీసుక్ెళాళరు. చిక్ుని దాని చక్ుగగ చదివి వివర్ింఛి సంతోషం క్లిగించి, ఇంటిక్త
వెళాళడు.
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మార్గిడు బుక్ుర్గయ్ల సభలో ప్గదుష్గ లేఖక్ు సమాధానం ర్గయ్మని వగరయ్స గగండల క్ు చబ్బతే అందులోని ప్దబంధం తమక్ు అరుంక్గవటం లేదుక్నుక్
సమాధానం ర్గయ్టానిక్త అశక్ుతలం అనాిరు. లేఖ క్నబడక్ ప్ో వటంతో చిక్ునిను మళ్ళళ పిలిపింఛి ఆలేఖక్ు క్గపీ ర్గయ్మని క్ోర్గడు. ర్గతిర తాను చదివిన
విషయ్ాలన్ని గురుత ఉండటంతో అలాగే లేఖ క్గపీర్గసి ఇచిు వెళ్ళప్ో య్ాడు. ర్గజు అంతఃప్ురం వెళళళ దూలం నేర్ెరలో ఉని ప్గదుష్గఉతత రం చూసి, చిక్ుని ర్గసిన
దానితో ప్ో లిు చూసి, అతడి బుదిు విశేష్గలక్ు ఆశురాప్డి, తానూ క్ొలువుని సభక్ు సగౌరవంగగ ఆహావనించి, మెచుుక్ొని “అమాతాప్దవి “తోప్గటట “ఒడయ్రు
“బ్బరుదు ప్రదానం చేశగడు.
మర్ క్ సగర్ి మంతురలందరూ క్ొలువులో ఉండగగ తానూ ర్గజక్ీయ్ క్గరా మగుిదవటం వలన చిక్ునిక్ు ప్ూర్లత అధిక్గరం తోప్గటట ధనాగగరమయ ర్గజముదిరక్
అప్ుగించి వెళాళడు.ర్గజాజఞ ను ఔదలదాలిు నితాం సభక్ు వెడుతూ వావహార్గలూ చూసూ
త , ర్గజులేని క్ొరత క్నప్డక్ుండా చేసత ునాిడు. అతని రూప్య్వవన
శేముష్ీ వెైభవగనిక్త ముచుటప్డిన ర్గణి మోహప్డి అతడిని తన మందిర్గనిక్త తీసుక్ురమమని చలిక్తత ను ప్ంపింది. క్ొంచం తటప్టాయియి౦చి ర్గణి ఆజఞ
క్గదంటే ఏం ప్రమాదమో అనుక్ోని వెళాళడు. ఆమె అక్సగమతు
త గగ వచిు అతడిని గగధంగగ హతు
త క్ొని పేమ
ర క్ుర్ిపిసేత “అమామ !నువువ తలిల లా౦టి దానివి.క్గమం
ప్నిక్త ర్గదు. నేను బరహమ చార్ిణి. ఇక్ ఇప్ుటినుంచి ఏ సీత మ
ి ుఖమయ చూడను. బరహమ చరాం ప్గటిసత గ “అని చపిు ప్గదాలక్ు నమసుర్ించి వెనక్తు తిర్ిగి
చూడక్ుండా వెళ్ళప్ో య్ాడు.
మర్గిటినుంచి ర్గజాసగునానిక్త వెళళలేదు. బుక్ుర్గయ్లక్ు ఒక్ లేఖ ర్గసి అందులో ఆయ్న తనపై మోపిన క్గరాభార్గనిి అ ర్ోజు వరక్ు సంతృపిత గగ
నేరవేరుగగలిగగనని క్గని ఒక్ అవగంతర ప్ర్ిసు తి
ి ఎదుర్ెై తన సగవసత యం దబితినిదని, ధరమజుఞ డైన ర్గజు వెంటనే వచిు, తనభార్గనిి తీసేయ్ామని ప్గరధేయ్ప్డా్డు.
ర్గజు వెంటనే వచిు విషయ్ం అంతా తలుసుక్ొని తానూ అతడిక్త తగిన క్నాతో పళ్ల చేయ్ాలని యోచిసుతండగగ తొందరప్డి చిక్ుని బరహమ చరా వరతం
తీసుక్ునిందుక్ు బాధప్డి మర్ేదైనా వరం క్ోరుక్ోమనాిడు చిక్ుని “ప్రభయ !మీ ధనాగగరం లోని ధనం అంతా నాక్ు ఇచుయ్ాండి “అనిక్ోరగగ అంతా ఇచేుసి
ప్ంపించాడు.
చిక్ుప్ు సంతోషం తో పనుగ ండవెైప్ు ఉతత ర దిశలో ప్రవహించే ఏటి ఒడు్న ఒక్ తటాక్ం నిర్ిమంచి, దీనిక్త ఉతత ర్గన ఒక్గగరమం ఏర్గుటట చేసి ప్గములవగడిక్త
తానిచిున మాట నిలబటటుక్ొని దానిక్త “నాగ సముదరం “పేరుపటాుడు. దీనితో ఆగక్ుండా అగసగతయశరమం దగా ర గగటల ను చీలుుక్ొని ప్గరవహించే పనేిటి క్త అడ్ క్టు
క్టిుంచి, ఒక్ చరువు తరవివంచే ప్నిలో ప్ దుునా సగయ్ంతరం వచిు చూసూ
త ని అతని క్గరా దీక్షక్ు ముచుటప్డి ఒక్ జవవని అక్ుడ ప్రవగహ వేగగమాప్టం ఎవర్ి
తరం క్గదని క్నుక్ వారు ప్రయ్తిం మానుక్ోమని చితారవతి నది ఒడు్న తటాక్ం నిర్ిమసేత భేషుగగా ఉంటటందని చపిు అదృశామెైంది. మర్గిడు అతనిక్త ఆమె
చపిునమాటలు య్దారుమే అనిపించి అక్ుడవదిలేసి, గగర్గాశరమ భయమిగగ పేర్ ందిన చోట దేవరక్ొండదగా ర చదునెైన ప్రదశ
ే ం లో మహావేగంగగ ప్రవహించే
‘ప్గ౦డునది”ని చూసి, తగిన ప్రదేశం అని నిరిీయించి అక్ుడ ఒక్ చరువు నిర్ిమంచి, దానిక్త తూరుు ప్డమరలలో ర్ెండు తూములు అంటే అలుగులు ఏరురచి,
ర్ెండు వెైప్ులా గగరమాలు ఏర్గుటట చేసి తూరుువెైప్ు దానిక్త ర్గజుపేర “బుక్ుర్గయ్ సముదరం “అన్న, ప్డమటి వెైప్ుదానిక్త ర్గణి అనంతాంబ పేర “అనంత సగగరం
“అన్న పేరల ు పటాుడు.
చిక్ునామాతుాడు అనంత సగగరం దగా ర క్ృషణ గిర్ిలో దేవగలయ్ం క్టిుంచి ప్గరణలింగగనిి ప్రతిసిుంఛి 1364లో ఒక్ శిలాశగసనం వేయించాడు. మర్ క్ సగర్ి నలల గుటు
లమధా ప్రవహించే చితారవతి నదిని చూసి దానిదగా ర క్రక్టు ప్ో యించి ఆ న్నరు నిలవ ఉంచితే సగగుక్ు తారగటానిక్త ప్ుషులంగగ న్నరు లభిసుతందని భావించి
వేలాది మంది క్ూలివగళళను, వడ్ ర వగళళను పిలిపించి తటాక్ం నిర్ిమంచి ఒడుడున శ్రర చౌడేశవర్ి దేవగలయ్ం, వినాయ్క్ దేవగలయ్ం క్టిుంచి, అక్ుడే క్ొనేిళళళ
ఉండి సంతృపిత గగ ప్గరణాలు వదిలేశగడు. సగవరుం, సగవభిమానం లేని, శుదు మనసుుడు, ప్ర్ోప్క్గర్ి, ఔదారా ఘనుడు చిక్ునామాతుాడు ధనాజీవి.

10 నండూరు క్ొమమనమంతిర
తూరుు చాళళక్ుాలతర్గవట వేంగి దేశగనిి వెలనాటి చోడులు 1016నుంచి 1161వరక్ుప్గలించారు. వీర్ిశగసనాలలో పిఠగప్ుర శగసనం ముఖామెైనది. వీళళను
ధరమర్గజు సేవక్ుడైన ఇందర సేనుడు దగా రనుంచి అందర్లి శూదరర్గజులుగగ భావించారు. వీర్ిది మధా ప్రదేశ్ లోని క్ీర్త ిప్ురం. మలల వరమ

తగలో 5వ వగడు

మొదటిమలల వరమ “షట్హసర దేశగనిి జయింఛి ధనదప్ురం ర్గజధానిగగ ప్గలించాడు. ఇతడు తిరలోచనప్లల వుని సగయ్ంతో దేశం పై హక్ుు ప్ ందాడు. తూరుు
చాళళక్ుాలను అనుసర్ించే వీర్ిలోఇతడే చివర్ివగడు అని డా.హల్ష చప్గుడు. యితడు తిరనేతర ప్లల వుడితో య్ుదు ం చేసి్నటట
ల శగసనాలునాియి. ఇతనిప్ూరువలు
9వ శతాబ్బు లో వెలనాడును సవతంతరంగగ ప్గలించారు. ఈ ర్ెండుతగలవగరు వెలనాటిప్లల వుల అభిమానం ప్ ందారు. క్ేయ్యరబాహు చర్ితరలో ఈ విషయ్ముంది.
వెలనాటి మహా మండలేశవరుడు క్ొంక్ భయప్తి 1139 నుంచి 1191 వరక్ు సనదుప్ో ర లు ర్గజధానిగగ ర్గజామేలాడు. సుమారు 195 ఏళళళ ఈ వంశజులు
ప్గలించారు. గుంటూరుజిలాల చందవోలు లేక్ చందయ లు క్ే ధనదప్ురం అని పేరు. “నిఖిల విభ వనములక్ు నెలవగుచు వెలయ్ు –ధనదుప్ురము న క్ెనయ్ు
ధనదుప్ురం “అని క్ీర్త ి ప్ ందింది. వెలనాటి దురీయ్ ఆసగునం లో “క్గరాఖడా ప్రవీణుడు, అసమాన తేజస్ంప్నుిడు క్ొమమన మంతిరగగ ఉనాిడు. క్ొంక్ర్గజు
ప్గలనలో చివర ర్ోజులలో ప్గక్నాడు జయించి సగవధీనం చేసుక్ొనాిడని బాప్టల భావనార్గయ్ సగవమి దేవగలయ్ం లో 1190-91 శగసనం లో ఉనిది –”రమణీయ్
ధనదుప్ుర వర –మమరనిజర్గజదానియిై య్ుండ, గనక్ –రము నెలల ూరు లోప్ుగ-గరమమొనరగ నేల బాహుగరవమువెలయ్న్స “.క్ొ౦క్భయప్తి ఈ చందయ లు
ర్గజధానిగగ ముఖలింగం నుంచి సింహప్ుర్ి అంటే నెలల ూరు వరక్ు ఏలుబడి చేశగడు. “ఏక్ వింశతి సహసర గగరమ సంఖాాక్మెై –ధరనణి నేిర్ిున “ప్గక్నాడు “నిజ
దయ రుండైక్లగింబుగగ –ధర బాలించ “నమాతాక్ొమమన “జగ –త్రఖాాత చార్ితురడై “.ఇతడి క్ొడుక్ు ర్గజేందర చోడుడి ఆజఞ తో క్ొమమనమంతిర ప్గక్నాడు ఏక్ వింశతి

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

సహసర గగరమాలు జయించాడు. క్ులోతు
త ంగ చోళళని ప్గలనలోక్ూడా వేంగి పై క్లాాణి, క్టక్ం సగమంతర్గజులు దండతాతరుక్గని సనదుప్ో ర లు క్టక్ దండ నాధుల
సహాయ్ంతో పదు సైనాంతో క్ొమమన మంతిర మనేిరు, క్ొతత చరల ప్గరంతాలలో ప్ో ర్గడి ర్గజుక్ు జయ్ం చేక్ూర్ిునటట
ల మంచన ర్గసిన “క్ేయ్యరబాహు చర్ితర “లో
క్నిపిసత ుంది –”మావతుల తలలు తలప్ుడిక్త వేసి మావంతు తలలు, శతురర్గజశిరములు దయర క్ుత ంచు ర్గగే దిరుగవగగే నుబేిడు తన వగరువంబు చేత -మహిత
శౌరుాండుక్ొమమనా మాతా వరుడు “అని అతని గురరం, ఆయ్న చేసిన సగహసం వర్ిణంచాడు. క్ొతత చరల య్ుదు ం లో క్ొమమనమంతిర వీర విక్రమ ప్ర్గక్రమ దీశక్ుతలు
అనుప్మానం అని అరుం., య్ుదు మే వృతిత గగ,శసత ి విదాా గర్ివతుల ైనవగరు చేసే య్ుదాునిి “విదాా౦క్౦ “అంటారని”అభిలష్ి తారు చింతామణి “లో సరవజఞ
సో మేశవరుడు చప్గుడు.క్నుక్ క్ొమమన మంతిర “విదాాంక్ బ్బరుదుక్ు సరవవిధాలా అరుహడే. ప్గక్నాటిక్త వగయ్వాంలో ఉనిడురా మే క్ొతత చరల .
11వ శతాబు ం నాటిక్త తలుగు దేశంలో దేశ భాగగలక్ు “విషయ్ం” అన్న” నాడు” అన్న “ర్గషు ంర ” అన్న సమానార్గులుగగ వగడేవగరు. 14,15శతాబాులక్ు ర్గషు ంర అంటే
నాడు, విషయ్ం లక్ంటే పదు భయభాగం అనే అరుం ఏరుడింది.. ”తుంగభదార తరంగిణాాః ప్గరగేుశం వెలనాడితి”అంటే తుంగభదారనదిక్త తూరుున ఉనిది వెలనాడు
అని అరుం. దీనిక్ే “ఆరువేల దేశం “ అనే పేరు. నాలా వ విషు
ణ వరున మహార్గజుక్గలంలో 12వేలగగరమాలుగగ వేగినాడు ఉనిది. తర్గవత ఆరువేల మయడువందల
దేశంగగ ఉండేద.ి మొదటి క్ులోతు
త ౦గుని క్గలం లో 16వేలగగరమాల దేశంగగ ఉండేదని పిఠగప్ురం శగసనం ఉవగచ. క్ొండప్డమటి దేశం లో 13గగరమాలునాియ్ని
–”ఆంధార తుతః ప్శిుమతో క్షితిః”అనాిరు.దీనినే “ఆందర ప్థం” అనాిరు. గుండల క్మమక్ు దక్షిణాన వెలిక్ొండలు నుంచి సముదరం వరక్ు ఉనిది “ప్గక్నాడు
“.అంటే ఇప్ుటి నెలల ూరు మండలం ఒంగోలుతాలూక్గ, క్డప్ మండలం తూరుుభాగం క్లిసేత ప్గక్నాడు.
వెలనాటి దురీయ్ులలో చివర్ిర్గజు ప్ృదీవశవరుడి ర్గజాం శ్రరక్ూరమందాక్గ ఉండేది. క్ళ్ంగర్గజులు ఇతనిక్త క్ప్ుం చలిల ంచేవగరు. ఇతనిి చంపినవగడు తిక్ుర్గజు
ర్గజేందర చోడుడి క్ొడుక్ు. ఇతనిమంతిర క్ేతన. తిక్ునగగర్ి నిరవచనోతతర ర్గమాయ్ణం లో దీనిి చప్గుడు –”ఆక్గశ మరుచు శివక్గశ సుర్గశన, తార క్ేశ,న్నక్గశత
ర్గభి ర్ోచి రవక్గశ విక్గస య్శో విలాసుడై “. ఇతడితండిర క్ొమమన –”ఆ క్ొమమనప్రగడ సుతు –డై క్ేతన చోడ భయవర్గతమజుడై –ధైర్గాక్రుడగు ప్ుుదీవశ –
మహాక్గనుతని మంతిరయ్యిేా నెంతయ్ు బర్ిమన్స “
ప్ృధీవశుని ఆప్త మితురడు క్ేతన. క్ొమమన ప్రగడ –”వగగేువీ సత న హార నిరమల య్శో వగలల భాం ఉనివగడు. య్శో భయష్ితుడు, క్ౌశిక్ గోతీరక్ుడు. “క్ొంక్ విభు
ర్గజాాధిసు ుది ఉండగగ, సంధి విగరహ ముఖా “క్గర్గాలు నిరవర్ితంచాడు. ర్ిప్ు క్షితీశ బహు సైనా ధవంస నా టోప్ం ఉనివగడు. తండిర గోవిందుడు. ప్రతిఏడాది
75ప్ుటల ధానాం ప్ండే భయములు, తోమిమదిక్ోటల ర్ ఖం వందలాది ఏనుగులు,40వేల గుర్గరలు ఉని మహా విభవ సంప్నుిడైన క్ులోతు
త ంగ ర్గజేందర చోళళనిక్త
ఇషు సచివుడు, తంతర ముఖుాడు క్ొమమన ప్రధాని. క్ొమమన నిర్ిమంచిన తటాక్గలు దేవతా విగరహాలు గుడులు గోప్ుర్గలు ల క్ుక్ు అందవు. దండనాదాగరణి గోవింద
ప్రగాడ వెలనాటి క్ొముర్గజు వదు మంతిర. క్ొడుక్ు క్ొమమన దండనాధుని క్ొడుక్ు క్ేతన తిక్ుమహమప్గలుడిఆతమ సచివుడు.

క్ేతనక్ొడుక్ు భీమన రణవీర

రణరంగడు. మునిమనవడు గుండన మనుమసిదు ర్
ి గజు క్గర్గా చారుడు. ఏటా జర్ిగే క్గక్ుళళశవరుని తిరునాళళక్ు వచేు తీరు ప్రజలక్ు గుండనమంతిర రతాిలు,
మాడలు విర్ివిగగ ఇచేువగడు. అంటే క్ొమమన మంతిర తండిర గోవిందా మాతుాడు, గుండనమంతిరవరక్ు అందరూ ర్గచక్గర్గాలలో ఖడా ప్ర్గక్రమం లో సగటిలేనివగర్ే.
ఆప్సత ంభ సూతురడు, క్ౌశిక్ గోతురడు, ఆర్ేవల నియోగిబారహమణుడు క్ొమమనమంతిర క్ృష్గణ గోదావర్ి మండలంలోని నండూరు గగరమసుతడు.

11-ర్గయ్యరు య్లల న మంతిర

12వ శతాబ్బు ర్గయ్యర్ి య్లల న మంతిర క్మమనాడు ర్గయ్యరు వగసత వుాడు. ఆ ప్ురం అప్ర అమర్గవతిగగ వెైభాగంలో ఉండేదని 1158అమర్గవతి శగసనం లో
ఉనిది –”శ్రరక్గంతా నిలయ్ంబు శిషు జనతాసేవాంబు, శగల్లవనాన్నక్ ప్గరంత జలాశగయోదా త లసన్నిర్ేజ శోభానివతం “య్లల న మంతిర ధిషణ బహుదొ డ్ ది అవటం
వలన 13వ ఏటనే మంతిరప్దవి ప్ ంది, సతువి బంధుమితర జన సంప్తాుర్ి అయ్ాాడు. శుదు ప్రతిభా ప్రప్ంచిత లసనామరా సిుతి తో అభుాదయ్ ప్రంప్రగగ ఎదిగగడు
–”ప్దమయదేడులనాడు అమాతాప్దవి౦ బారపించి తత్ంప్దాసుడుడై –సతువిబందుమితర జనసంప్తాుర్ి అనిపించాడు. ఈమంతిర ప్గలిత ధరమ మారుాడు,
అనుప్గలిత సతా విలాసుడు, ఉమేలలిత సరవ శగసత మ
ి తి, మితరజనా౦బుజమితరమయర్ిత అంటే సేిహితులనే ప్దామలక్ు సూరుాడు, అగగలలిత క్ీర్త ి, నిశులితలక్షమమ
సమనివతుడు.
తలుగు చోడుడులక్ు “క్ొణిదన “ర్గజధాని. వీళళళ అనేక్దేవగలయ్ాలు క్టిుంచారు క్వులను ఆదర్ింఛి భాష్గభిమానం పంచారు. యిలల న మంతిర తండిరక్ూడా
చోడులమంతిరగగ ఉండేవగడు –”తిరభువన గలతక్ీర్త ి, నరదేవ శిఖామణి, క్గమధారుణీ ప్రభు తనయ్ుండు, మా౦డలిక్భరుాడు, భరా ప్దాబీ షటుదుడు అంటే మహా
శివభక్ుతడు, అభి నవర్గముడు,అరామక్ులాగరణి”గుండియ్ ప్ూండి “భక్తతతో తిరభువన మలల దేవుడుప్రతీతిగగ శంభునక్తచు బీరతితోన్స “. ననిి చోడమహార్గజు మంతిర
శంభుడు. ఈ శంభుమంతిరక్త తిరభువనమలులడు “గుండియ్ ప్ూండి “అగరహారం ఇచాుడు. శంభునిక్ొడుక్ు అనిమంతిర తాను

సంప్గదించింది దీనులక్ు

బంధువులక్ు, దేవగలయ్ నిర్గమణాలక్ు ఖరుు చేశగడు. ఇలాంటి శుదు మనసుుని క్ొడుక్ే మన య్లల నమంతిర. భారదావజ గోతీరక్ుడు ఆప్సత ంభ సూతురడు.
13ఏళళక్ు మంతిరప్దవి ప్ ంది, వగజమయ్ సగరసవత, మతవిషయ్ాలను చక్ుగగ అభివృదిు చేశగడు.
క్ీరశ.6వ శగతాబ్బు నుంచే శగసనాలలో గదా ప్దాాలు వచాుయి. 1145క్ు ప్ూరవం ఉని ప్దాక్వితలో అదుాత ధార్గశుదిు క్నిపించి ప్క్వ దశక్ు వచిుందని
పిసత ుంది. య్లల నమంతిర వెైదుష్గానిి, అతనిర్గజు ర్గజు వెైభోగగనిి తలిపే శగసన ప్దాాలన్ని అందుక్ే రసగుళ్క్లుగగ మనక్ు ఇందులో క్నిపిసత గయి.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

12 పింగళ్ మాదని మంతిర

నియోగిబారహమణుడు భారదావజ గోతీరక్ుడు పింగళ్ మాదని మంతిర 17వ శతాబ్బు వగడు. తండిర భానోజి, తలిల భాగామమ. చినిప్ుుడే చదువు బాగగ నేర్ిు
గోలొుండక్ు వెళ్ల మీర్ జుమా
ల అనే ఉదయ ాగి వదు నెలక్ు 10”గిల్రు”ల జీతం తో గుమాసగతగగ చేర్గడు.అని అక్ుని క్ొంచం తొందరప్గటటవగడు,క్గని ప్ండితుడు.
మాదని ఉప్గయ్ా శగలి. వీర్ిదుర్ి తలివి తేటలు తాన్నష్గక్ు తలిసి, ఇదు ర్లి ఆహావనించి “వసగఉత్”ఉదయ ాగులుగగ చేరుుక్ొని ఆ౦తరంగిక్ులుగగ చేసుక్ొనాిడు.
తాన్నష్గ అసలు పేరు అబుల్ హసన్స. ఉనితక్ులం లో ప్ుటిునా బాలాం లోనే ఆసిత ప్గసుతలు హర్ించుక్ుప్ో యి దర్ిదరం అనుభవించి ఐహిక్ సుఖాపేక్షతోప్గటట
మోక్షాపేక్షక్ూడా పంచుక్ొనాిడు. అప్ుుడు గోలొుండలో సయ్ాద్ ర్గజ్ క్ొతాతల్అనే పైగంబర్ మహాతప్సివ ఉండేవగడు. ఈయ్నను గురువుగగభావించి 14ఏళళళ
యోగగభాాసం, భక్ీత నేర్గుడు.
అప్ుటి ర్గజక్ీయ్ ప్ర్ిసు త
ి ులుఅసత వాసత ంగగ ఉనాియి. సులాతన్స అబుులాలక్ు మగసంతానం లేదు. ముగుారుక్ూతుళళళ.పదు క్ూతురు ను సయ్ాద్ అహమమద్ క్ు
ఇచిు పళ్ల చేయ్గగ, మామగగర్ిి క్ీలుబొ మమ ను చేసి తానే అధిక్గరం చలాయించాడు. ర్ెండవ క్ూతుర్ిి ఔరంగజేబు క్ొడుక్ు మహమమద్ సులాతన్స క్తచిు పళ్ల
చేశగడు. మయడవ క్ూతుర్ిి పదు లల ుడి ఆశిరతుడైన సయ్ాద్ సులాతన్స క్తచిు పళ్ల చేసత గనని వగగగునం చేసి ర్ేప్ు పళ్ల అనగగ వగడు తనను వెక్తు ర్ించాడని
ఈర్గషసూయ్లతో మాట నిలబటటుక్ోక్ుండా, తనక్ు అణగిమణగి ఉంటాడని తాన్నష్గక్తచిు పళ్ల చేశగడు. మామగగరు మరణించగగనే పదు లల ుడు సయ్ాద్ అహమమద్
సులాతన్స అవటానిక్త ఉబలాట ప్డా్డు. ఐతే వీడి అహంక్గరం వెక్తలితనం వలన అనేక్ులు శతురవుల ై సేనాని సయ్ాద్ ముజఫర్, మహాలాురు మయసగఖాన్స లు
పదు లల ుడిని జెైలు లోపటిు మయడవ అలులడు అబుల్ హసన్స ను “తాన్నష్గ” అనే పేరుతొ సులాతన్స చేసి తాము మంతురలయ్ాారు వీర్ిదుర్ి క్ప్టనాటక్గలు గమనిసుతని
తాన్నష్గ వీళళని తపిుంచే ఉప్గయ్మాలోచిసూ
త అమాయ్క్ుడిగగ నటించాడు.,
అక్ునిమాదనిల ప్రభుభక్తత తలివి తేటలు బుదిు సూక్షమత, సగమారజా రక్షాబాధాతలు గుర్ితంచి ముజఫర్, మయసగలను ఖెైదు చేసి మాదని క్ు
“సూరాప్రక్గశర్గవు “అనే బ్బరుదు ఇచిు మహామాతుాని చేసి ర్గజాభారం అప్ుగింఛి వేదాంత గోష్ిులో క్గలంగడిప్గడు తాన్నష్గ.అక్ుని మహా సేనాని గగ, మాదని
మహామంతిరగగ, మర్ోతముమడు వెంక్ని “రుసుతం ర్గవు “అనే బ్బరుదుతో ఫౌజు దారు అయ్ాారు. మాదనిమంతిర మః నేరుుతో సగమారజా రక్షణభారం అంతా
నిరవహించి జనరంజక్ప్గలన చేశగడు. ఉతత ర్గన క్ళ్ంగ, దక్షిణాన ప్ుదుచేుర్ి వరక్ు గోలొుండ సగమారజాానిి అభి వృదిు చేశగడు. విదేశగ౦గన్నతిలో దిటు
మాదని.ధిల్లల సులాతన్స ఔరంగజేబు క్ు క్ప్ుం క్డుతూ విధేయ్ంగగ మెలిగగరు గోలొుండ నవగబులు.
మహార్గషు ర లో శివగజీ ఉదు ృతంగగ బల శౌర్గాలతో ర్గజాాలు జయిసూ
త సగమారజాం దక్షిణా ప్ధం అంతావిసత ర్ిసత ునాిడు. ఔరంగ జేబుతో సేిహం ప్గముతో సేిహం
అని గరహించి, దగా రశతురవు శివగజీతో తాన్నష్గక్ు సేిహం చేక్ూర్గుడుమాదనిమంతిర. గోలొుండక్ు శివగజీ అండగగ ఉండి,తాను సగవధీనం చేసుక్ొంటటని
దక్షిణాప్ధం లోని క్ొంతర్గజాం ధనం గోలొుండక్ు ఇచేుటట
ల ,దీనిక్త బదులుగగ తాన్నష్గ శివగజీక్త క్ొనిి లక్షల వరుమానం ఇచేుటట
ల మాదనిమంతిర ఒడంబడిక్
క్ుదిర్గుడు. ఇది ఔరంగ జేబు క్ు ఎక్ుడయ క్గలి తాన్నష్గను అదుప్ులోపటు టానిక్త ప్రతేాక్ర్గయ్బార్ిని నియ్మించాడు. బ్బజాప్ూర్ నవగబు ఎప్ుటిక్ప్ుుడు
య్ుదాునిక్త సిదుమవుతూనే ఉనాిడు.
ర్గజక్ీయ్ చతురత, శక్తతయ్ుక్ుతలుని మాదనిమంతిర ఇదంతా వెయిాక్ళళతో గమనిసూ
త , విదేశ్ర వరత క్ులక్ు సక్ల సౌక్ర్గాలు సమక్ూరుసూ
త ఉనాిడు. క్గని
క్ొందరు దర్గిర్లయ్ులక్ు అంతఃప్ుర సీత ల
ి క్ూ మాదని పై అసూయ్ ఏరుడి తాన్నష్గక్ు ఆయ్నపై పితూర్లలు చేసత ునాిరు. వీటిని ప్డచవినిపటాుడు
తాన్నష్గ.శివగజీపై మాదని పటటుక్ొని ఆశలు శివగజీ మరణంతో నిర్గశలయ్ాాయి. ఈలోగగ బీజాప్ూర్ పై ఔరంగజేబు దాడి చేసత ూ, వగళల క్ు సగయ్ం చేసేత తాన్నష్గక్ు
తగిన శగసిత జరుగుతుందని హెచుర్ించాడు. క్గని రహసాంగగ బ్బజాప్ూర్ నవగబుక్ు సగయ్ం అందించాడు.
ఎలాగెైనా గోలొుండను సగవధీనం చేసుక్ోవగలని ఔరంగజేబు ఆతరం. తాన్నష్గ” క్గఫర్” అయిన అక్ునిమంతిర చప్ుుచేతలోల ఉనాిడని
బానిసయ్ాాడని ఆగరహంతో దుష్రచారం

వాసనాలక్ు

చేయించాడు. తాన్నష్గతో య్ుదాునిక్త సరవదా సిదుంగగ ఉండమని ర్గయ్బార్ిక్త వరతమానం ప్ంప్గడు. దర్గిర్లయ్ుడైన

“అతేత మతత య్ ర్గయ్ని “మహాసేనాని అగౌరవప్రచాడని తలుసుక్ొని, అతడిని బుజీ గించే ప్రయ్తిం చేసినా అతడు అవమానం మర్ిుప్ో లేక్ప్ో తునాిడు. ధిల్లల
సులాతనుక్ు గోలొుండ నవగబుక్ు మధా ప్రసుర క్ుటరలు క్ుతంతారలు పర్ిగి, గోలొుండపై మొగలాయి దండయ్ాతర ప్గరరంభంక్గగగ’అతేత మతత య్ ర్గయ్డు మాదని,
తాన్నష్గ, సేనానులపై దేవషం పర్ిగేటల ట చేశగడు.
ప్గదుష్గక్ొడుక్ు ష్గ ఆలం

గోలొుండ పైక్త

దండతిత వచాుడు.క్ప్ుం చలిల సత ూనే తాన్నష్గ ర్గయ్బారం నడిప్గడు. అక్ుని మాదనిలను ప్దవులనుంచి

తొలగించమని సులాతన్స ఫర్గమనా జార్లచేశగడు. గరహించిన అక్ునిమాదనిలు తామే ప్దవిక్త వీడయ ులు ప్లిక్గరు. ఒక్ర్ోజు వీర్ిదురూ బంగగరుప్లల క్తలో వసుతంటే
అతత మతత య్ ర్గయ్డి సైనిక్ులు అక్సగమతు
త గగ వగర్ిపై ప్డి తలలు నర్ిక్ేసి, శర్లర్గలను మటిులో ఈడుసూ
త , వగర్ి బంధువులను హిందువులు ఎక్ుువగగ ఉని
చోటల భీభత్ం సృష్ిుంచి వగర్ిన్న చంపేశగరు. మాదనిక్ు సంతానం లేదు. అక్ుని క్ొడుక్ు మలల నిను ఒక్ తురక్ అతనుజాగరతతగగ క్గప్గడి పంచాడు.
అక్ునిమాదని మరణ వగరత తాన్నష్గ విని చాలా దుఃఖించాడు.
తాన్నష్గ ప్గదుష్గక్ు లొంగిప్ో యి, ఒక్ లేఖ ర్గశగడు. గోలొు౦ డ మొగలాయిాలు సగవధీనం చేసుక్ొని తాన్నష్గను దౌలతాబాద్ క్ోటలో బంధించారు.14ఏళళళ
బందీగగ మగిాప్ో యి క్ీరశ 1602లో తాన్నష్గ చనిప్ో య్ాడు.
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13-గోప్గలుని ననిి(ని)య్ భటటు

11వశతాబ్బు క్త చందిన గోప్గలుని ననిి(ని)య్ భటటు ర్గజర్గజేందర నర్ేందురని ముఖాామాతుాడు, ఆసగునక్వి. ర్గజేందర చోళళడు క్నాాక్ుమార్ి వరక్ు దక్షిణ దేశం
జయించి, గ ప్ు నౌక్గబలంతో సింహళానిి వశప్రచుక్ొని, ప్శిుమ సముదరం లోని 12వేల దీవులను ఆక్రమించి, తూరుునుని” పగు “ర్గజాానిి, నిక్ోబార్,
అండమాన్స దీవులతో సహా” శ్రర విషయ్ం “ను సగమంత ర్గజాం గగ చేసుక్ొనాిడు. దీనితో ఆగక్ బీహారు, ఉతుళ, వంగ దేశగలు జయించి “గంగెైక్ొండ చోళళడు
“బ్బరుదు ప్ ందాడు. అప్ుటిక్ే ఉతత ర భారతం గజన్న దండయ్ాతరలక్ు గుర్ెై దిక్ుు తోచక్ ఉనిది. చోళచక్రవరుతలు హిమాలయ్ం నుంచి ర్గమేశవరం
దాక్గఏక్చుతరంగగ ప్గలించాలనే సంక్లుం తోఉండగగ ర్గజర్గజు ర్గజేందర చోళళడిక్త అలులడయ్ాాడు. ర్గజర్గజు క్ొడుక్ు ర్గజేందర చోళళడిమనవర్గలి మొగుడే.
ఈ సమయ్ంలో వేంగల ర్గజాం తమ వశం క్గవగలనే క్ోర్ిక్క్ూడా క్లిగింది. 1070 లో ర్గజర్గజు క్ొడుక్ుచోళచక్రవర్ిత అయి “క్ులోతు
త ంగ చోళళడై “తాతగగర్ిలాగగ
ప్రతిభా వుాతుతు
త లతో 49ఏళళళ ర్గమేశవరం నుంచి క్ళ్ంగ దాక్గ ప్ర్ిప్గలించి క్ీర్త ిప్ ందాడు. వెైదిక్, వర్గణశరమ ధర్గమలతో వెైదక్
ి మతానిి ప్ునరుదు ర్ించాలని
తలంప్ుతో, అందులో నిష్గణతుడైన ననిియ్భటటు ను సమాదర్ింఛి –”జననుత క్ృషణ దైవప్గ-య్న ముని వృషభాభి హిత మహాభారత బ-దు నిరూపితారు మేరుడ
-దనుగున రచియింప్ు మధిక్ ధీయ్ుక్తత మెయిన్స “అని ననియ్ను క్ోర్గడు ర్గజర్గజు. తలుగు చేయ్టమే క్గదు భంగా౦తరంగంగగ క్ూడా చప్ుమనాిడు.
ఇలాంటి సదాశయ్ానిి మెచిున క్విననాియ్”సమసత వర్గణశరమ వరణ ధరమ రక్షణ మహా మహిమనమహి నొప్ుు సరవ లోక్గశరయ్ుడు “అని ర్గజును ప్ గిడాడు.
అగసత య మహర్ిష “సుహు
ు త్మితాత్ క్గంతా సమమతయ్ా య్య్ా సరసతయ్ా మాప్గదా క్గవా శిరయ్ా క్రత వేా “అని చపిుంది శిర్ో దారాంగగ భావించి, క్రత వామ్ లో
ఆసక్తత అక్రత వాం లో అనాసక్తత క్లిగించటం ముఖా లక్షణం గగ భావించాడు. అందుక్ే “ధరమ తతవజుఞ లు ధరమ శగసత ంి బని, ఆధాాతమ విదులు వేదా౦తమని
న్నతిక్ోవిడదులక్ు న్నతిశగసత ి

మని, క్వులక్ు మహాక్గవామన్న లాక్షిణులక్ు లక్షణ శగసత ి మని, ఐతిహాసక్ులక్ు ఇతిహాసమని, ప్ౌర్గణిక్ులక్ు ప్ుర్గణ

సముచుయ్మనిభావి౦ చేటల ట వేదవగాసమహర్ిష మహా భారతం ర్గశగడని భారతం ధరమమయలం,ప్ంచమవేదం అన్న ననియ్ చప్గుడు.
ఇంతక్ూ ననిియ్భటటు ఎలా ఉండేవగడు ?”సవసగున వేష భాష్గభిమతా స్ంతో రస ప్రలుబు ధియ్ః “.అవిరళ జప్హో మతతురుడు, సంహితాభాాసుడు,
తలుగులోమహాభాత సంహితా రచన బంధుడు, సమసత ప్ుర్గణ వేతత, లోక్జుఞ డు. ఈయ్న నిషు ”రమణీయ్ారు ప్రతిప్గదిత శబాులపైనా, ఉచాురణ మీదా. దీనినే
అక్షర రమాత అనాిడు. ఉచాురణవలన నాదయ తుతిత చేసిన నాదబరహమ. విప్ుల శబు శగసనుడు. శిలాశగసనాలలోనూ, అవావసత ంగగనూ ఉని శబాులను తీర్ిుదిదు ి
నియ్తిక్లిుంచి తలుగు సంసుృతప్దాలక్ు ఛందసు్లక్ు తీయ్దనం తీర్ిుదిదు న
ి అక్షర శిలిు.
ననిియ్భటటు ర్గజర్గజుక్ు క్ులబారహమణుడు. అంటే ప్ుర్ోహితుడుక్గదు.వీరమంతిర అనిమాట. చాళళక్ా శగసనాలలో, క్ర్గిటక్ ర్గజ శగసనాలలో క్ుల బారహమణ
శబాునిక్త ప్ుర్ోహితుడు అనే ప్ర్గాయ్ ప్దం ఎక్ుడా లేదు. శగసనాలు ర్గసే అధిక్గరం మహా మంతురలక్ే ఉండేది ప్ుర్ోహితులక్ు లేదు. “క్ుల్లనా శగును రక్గతశు
క్ృతాసేత వీరమంతిరణః”అనే దానిిబటిు ననియ్ ర్గజర్గజుక్ు వీరమంతిర. లౌక్తక్ క్గరా సగధక్ుడు మంతిర. అలౌక్తక్ క్గరాసగధక్ుడు ప్ుర్ోహితుడు అని అరుం
చేసుక్ోవగలి.
తూరుు చాళళక్ుాలలో ఐదవవగడు సరవ లోక్గశరయ్ుడిని “మంగి య్ువర్గజు “అంటారు. ఇతని తండిర ర్ెండవ విషు
ణ వరునుడు, తాత ఇందరభటాురక్ుడు, ముతాతత
క్ుబీ విషు
ణ వరునుడు. సరవ లోక్గశరయ్ుడు క్ీరశ 672నుండి 696వరక్ు 27ఏళళళ ప్గలించాడు. చందలూరు శగసనం లో “ప్రమ బరహమణాః మహార్గజానుభావ శ్రర
సరవ లోక్గశరయ్ మహార్గజః క్మమర్గసేుచ
ర ందలూరు గగరమేయ్క్గన్స అతరగత సరవ గత “సరవ నెైయోగిక్ “వలల భా౦శుజాఞప్య్తి “అని ఉనిదానిలో “సరవ నెైయోగిక్
వలల భాన్స “అనే మాట “ర్గతాిలమయట”అనాిరు క్ొమర్గరజు లక్షమణర్గవుగగరు.738లో జాయ్క్దేవ మహార్గజు ఆసగునం లో “భటు నార్గయ్ణుడు “అనే
మహామాతుాడు మౌదా లా గోతీరక్ుడు ఈశవరభాటటుక్ు అగరహారం ప్రదానం చేశగడు. ర్గర్గజు తండిర విమలాదితుాని మ౦తిర ర్గవుల వజిీ య్ ప్రగా ేడ క్ౌ౦డినాగోతురడు,
క్గరం చేడు వగడు. క్నుక్ ననియ్క్ు చాలాక్గలం ప్ూరవమే శగఖా భేదాలు ఏరుడి ఉనాియి.
లోక్జుఞ డు ననిియ్ “సత్రతిభాభి యోగుాడు,నితా సతావచనుడు క్నుక్ తనర్గజుక్ు ర్గజాం చేక్ూర్గులనుక్ొనాిడు. అప్ుటిక్త భారత రచన చేయ్లేదు.
ర్గజర్గజే నిలక్డ లేక్ుండా, దేశం వదిలి తిరుగుతుంటే ననియ్క్ు ర్గసేఅనురక్తత ఓపిక్గ అప్ుటిక్త లేవు. ననియ్ సుక్ృతమో లేక్ ర్గజర్గజు అదృషు మో వగణస
వంశ రతాిక్రుడైన నార్గయ్ణభటటు సహాధాాయి అవటం,అతని సగయ్ంతో తల
ైి ోక్ామలులని మంతిర మధుసూదనయ్ాను దర్ిశంచి,మళ్ళళ ర్గజర్గజుక్ు 1051లో
వేంగల సగమారజాం ఇపిుంచాడు. 1050లో తిరువయ్ాార్ లో ఉని ర్గజర్గజ నర్ేందురడు 1051లోనార్గయ్ణభటటుక్ు ర్ెండు ఏరులమధాలో ఉని”నందమప్ూడి
“గగరమానిి దానంగగ ఇచిునటట
ల , అతడు ప్గరక్ృత పైశగచీ, క్ర్గిటక్ ఆందర సంసుృతాది భాషలలో నిష్గణతుడైనటట
ల ననిియ్ ర్గసిన శగసనం లో ఉంది.
తన క్ులబారహమణుడైన ననిియ్భటటుర్గజన్నతి వలన ర్గజర్గజనర్ేందురనిక్త మళ్ళళ ర్గజాం సంక్రమించటం క్గక్ విజయ్ాదితుానివలన క్ష్గులూ తప్గుయి.
ఒలంబవగడిక్త విజయ్ాదితుాని సగమంత ర్గజును చేయ్టం తో సమసాలు తీర్గయి. య్ుదాులుఆగిప్ో య్ాయి. ర్గజర్గజు ప్గలన చివర్ి ప్దేళళలో 1051నుంచి,
1061వరక్ు శగంతి సౌఖాాలతో ర్గజాప్గలన చేయ్గలిగగడు. ర్గజర్గజు వెంటనే తన ర్గజధానిని వేంగి నుంచి ర్గజమహే౦దారనిక్త మార్గుడు. సుసిుర శగంతి చేక్ూరటం
తో తనుక్ు ఇంత మహో ప్క్గరం చేసిన ననిియ్ను మహాభారతానువగదానిక్త ప్ో ర త్హించాడు. 1051-55మధాలో నిండు పేర్ోలగం లో

ర్గజు ననిియ్

నుసంసుృత భారతానిి తలుగు సేయ్మని ఆనతిచాుడు. ఆతర్గవత జర్ిగిన విషయ్మంతా ముందే చప్ుుక్ొనాిం.
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సమసత భక్త శిఖామణులు

14 నండూరు గుండమంతిర

13వ శతాబ్బు వెలనాటి బారహమణుడు నండూరు గుండమంతిర వెలనాటి ర్గజేందర చోడుడి మంతిర. బాప్టల తాలూక్గ నండూరు వగసి. ఇతనిక్త శివల ంక్ మంచన క్వి
తన క్ేయ్యరబాహు చర్ితర క్గవాం అంక్తతమిచాుడు. ఇతని తాత క్ు దాత గోవిందన వెలనాటి గ ంక్ భయప్తి మంతిర. గ ంక్ ర్గజు చివర్ిర్ోజులోల ప్గక్నాటిపై
దండతిు నటట
ల బాప్టల భావనార్గయ్ణసగవమి ఆలయ్ శగసనం లో ఉంది. గ ంక్న నెలల ూరుదాక్ ప్గలించాడు. క్ులోతు
త ంగ చోళళడిక్గలం లోవేంగిపై క్లాాణి, క్టక్ం
సగమంతులు దండతిత వచిునా, క్ొమమనమంతిర క్ొతత చరల దగా ర వగర్ిని ఓడించి ర్గజుక్ు విజయ్ం చేక్ూర్గుడు. మయడవ గ ంక్ ర్గజు తర్గవత 1186లో ధనదుప్ో ర లు
సింహాసనమెక్తున వెలనాటి చివర్ి ర్గజు. శ్రరక్ూరమం దాక్గ ర్గజా విసత రణ చేశగడు. ఇతనిి చంపిన తిక్ుర్గజు ర్గజేందర చోడుడి క్ొడుక్ు. తిక్ుర్గజుమంతిర క్ేతన.
క్ేతన మనవడే గుండన మనుమసిదు ి ర్గజు మహా సచివుడు. మనమసిదు ి తండిర తిక్ుర్గజు ప్ృధీవశుడిని చంప్గడు. తిక్ుర్గజు 1250వరక్ు ర్గజాం చేశగడు. క్ేతన
మనవడు గుండనక్ు క్ేయ్యరబాహు చర్ితర అ౦క్తత మివవటం చేత ఇతనిక్గలం 13వ శతాబ్బు . “ధరణిం దాన గుణు౦డ వీవని, క్వీందర శేరణి వర్ిణంప్ గగ
బ్బరుడదులిిండిన గుండ యిే౦దురనక్ు “అనే ప్దాానిి బటిు యితడు దాతలక్ే గురువు క్వుల ప్ గడత లు అందుక్ొనివగడు, అనేక్ బ్బరుదులునివగడని
తలుసుతంది. మంచన ననియ్ తిక్ునాదులను సుతతించలేదు.
గుండనమంతిర “ప్రజఞ సంభావిత క్గవా దక్షుడవు భావామతిన్స దివజదేవ “అని సంబో ధించి ఒక్క్గవాం ర్గసి అంక్తతమివవమని క్ోర్గడు. అందులో “సగుయి రసము
శృంగగరంబై య్లవడ గథలు న్నతుల యి
ై డనెడర్గ”గేయ్యరబాహు చర్ితము “సేయ్ుము –న్న వ౦ధరభాష శిలుము మెరయ్న్స “అని చప్గుడు. “సుగుణుని
నినుబొ ంది మదీయ్ క్విత నెగడుం బుడమిన్స”అని తృపిత తో గుండనమంతిరక్త అంక్తతమిచాుడు మంచనక్వి. ప్రతియిేటా జర్ిగే క్గక్ుళళశవరుని ఉత్వగలలలో
గుండన మంతిర మాడలు, ర్గతాిలు,సువరణం అరుులక్ు, అరుహలక్ు యిచిు సంతృపిత ప్రచేవగడని వర్ిణంచి చప్గుడు. అదీ గుండన ఔదారాం. అందుక్ే
సుతతిప్గతురడయ్ాాడు
. “ అప్ూర్గవంధర ప్ూర్గవమాతుాలు “సమాప్త ం.

ఆధారం – ఆధారం –ప్గరచీన హిందూ దేశ ర్గజాాంగ చర్ితర, క్నిడ దేశ చర్ిత,ర ప్గరచీన గగరమసభల నాాయ్ ప్ర్ిప్గలన, దండనాథులు, దుర్గాధిప్తులు వంటి
అమయలాగరంథాలు రచించిన విమరశక్ శిర్ోమణి, సగహితా విశగరద బరహమశ్రర క్ోన వేంక్టర్గయ్ శరమగగరు 1950 లో రచించిన “సచివోతత ములు “ ప్ుసత క్ం
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చర్ితర క్ెక్ుని చర్ితారుులు
ఆధారం –ఆచారా బ్బరుదర్గజు ర్గమర్గజు గగర్ి “చర్ితర క్ెక్ుని చర్ితారుులు “-(విసమృత క్వులు –క్ృతులు )

1 ర్గజా బహర్ల ప్గమనాయ్క్ భయప్గలుడు

18 వ శతాబు ం మధాలో సురవరం సంసగునానిి వెైభవంగగ ప్గలించినవగడు ర్గజా బహార్ల ప్గమనాయ్క్ భయప్గలుడు. అసలుపేరు ర్గఘవ భయప్గలుడు. పీతాంబర
నాయ్క్ుని ప్ౌతురడు. తండిర రమణ భయప్గలుడు, తలిల లక్షమమాంబ. సురప్ురమే ష్ో ర్గప్ురమెైంది. దీనిి బేడరు లేక్” నిరాయ్ులు” అనే తలుగు
నాయ్క్ులు ప్గలించారు. వీరు అనాగర్ిక్ులని, మెైసూరులోని దక్షిణ మహా ర్గషు ర వీర్ి ఆదిమ నివగసమని తలుసోత ంది. ఈ ర్గజులలో చివర్ివగడు బాలుడుగగ

ఉనిప్ుుడు క్లిల్ మెడయ స్ట్ సంసగునాదిక్గర్ి గగ ఉండి, అతనిక్త య్ుక్త వయ్సు ర్గగగనే 1853లో ర్గజాానిి అప్ుగించాడు. 1857ప్రధమ భారత సగవతంతరయ సమరం
లోప్గలొానటం వలన యితడు బంధింప్బడి మరణ దండన విధించారు. క్గని ప్ునర్ివచారణలో అయిదేళళళ క్గర్గగగర వగసం తో ర్గయ్వేలూరుక్ు ప్ంప్గరు. క్గని
మారా మధామం లో ఆతమహతా చేసుక్ొని తొలితరం సగవతంతర సమరయోధుడుగగ వనెి క్ెక్తున తాాగ శ్రలి అయ్ాాడు. ఈ విప్ల వ య్ుదు ం లో నిజాం నవగబులు
బ్బరటిష్ వగర్ిక్త సగయ్ం చేయ్టం వలన సుర ప్ుర సంసగునానిి బ్బరటిష్ వగరు నవగబులక్ు భక్షమస్ట్ గగ అప్ు చప్గురు.

ఇంతటి ఘన చర్ితక్
ర గల వీర వంశం లో ప్ుటిున ప్గమ నాయ్క్ భయప్గలుడు క్ూడా అర్ివీర భయ్ంక్రుడే. ఈయ్నక్గలం లో శ్రర బుక్ుప్టు ణం అణణ య్ా దీక్షితులు,

శ్రరమనిిగమాంత దేశిక్ులు గగ భావింప్బడిన శ్రర బుక్ుప్టు ణం శ్రరనివగస దీక్షితులు సో దర క్వులు ధరమవరం నుంచి సురవరం వచిు ర్గజగురువులయ్ాారు.

ర్గజును “ప్రమభాగవత భక్తత తాతురుాడు “అని మెచాురు. అణణ య్ా దీక్షితుల క్ుమారుడు క్తర్లటి వెంక్టాచారుాలు. ఈ ముగుారు భారత దేశమంతా ప్రాటించి
క్వితా విజయ్ దుందుభులు మోరగించారు.

ప్గమనాయ్క్ుడు ర్గజుమాతరమేక్గక్ సవయ్ంగగ క్విక్ూడా. “భారా వ ప్ుర్గణం “అనే వెైషణవ గరంథం ర్గశగడు. ఇందులో 8ఆశగవసగలునాియి.ఈ ర్గజులక్ులదైవం

వేణుగోప్గలసగవమిక్త అంక్తతం.ర్గజు ఆసగున క్వుల వరణన ప్రక్గరం ఈ ర్గజవంశగనిక్త మయల ప్ురుషుడు సీతా ర్గమ లక్షమణులను గంగను దాటించిన గుహుడు.
ఈ వంశం లో ప్రసిదు ులు నరసింహ మహమప్గలుడు,వడియ్ర నాయ్క్ుడు పదప్గమ ధరణీ నాధుడు, పీతాంబర్గవన్న ప్గలుడు మొదల ైన 15మంది.

బేడరు నాయ్క్ ర్గజులు బ్బజాప్ూర్ గోలక్ొండ నవగబులక్ుసహాయ్ప్డి ఔరంగజేబుతో య్ుదు ం చేశగరు. ప్ూరవం వీళళక్ు ర్గజధాని వగక్తన్స ఖేడా. దీనినే

“వగగినగిర్”ి అంటారు. ఇక్ుడి వేణుగోప్గలసగవమి వీర్ిక్త ఆర్గధా దైవం. ఈ దుర్గానిి ఔరంగజేబు 1704లో జయించాడు. జేబు చనిప్ో య్ాక్ వీరు మళ్ళళ దుర్గానిి

సగవధీన ప్రచుక్ునాిరట. ప్గమభయప్గలుడు “దిగంత క్ీర్త ిక్గంతా మనోహరుడు “,”సక్ల ధరమ ప్రతిప్గలక్ుడు “అని క్ీర్త ి ప్ ందాడు. అతని “భుజప్రతాప్ శిఖి శిఖా
ప్రంప్రలక్ు అహిత భయ భురనిిక్గయ్ంబు శలభ నిచయ్ంబు మాడిు విలసిలల నట “.

ర్గజు ర్గసిన భారా వ ప్ుర్గణం అంటే ప్నిిదు ర్గళావరుల చర్ితమ
ర ే. ర్గజుక్ు వేణుగోప్గలుడు క్లలో క్నిుంచి ఈ క్ృతి చేయ్మని ఇలా ఆనతిచాుడు –
“ప్రమ వివేక్ శ్రలుడవు, బారహమణ ప్ో షణ తతురు౦డ వెై-య్రయ్ుట, యిేను బారహమణ మఖాభి వశగసిత దనరుు టటనిు, నిన్స
వరమతి బోర వ నిచుటిక్త వచిునవగడను నొక్ు సూక్తత భ –వా రచన జేతు న్న క్తప్ుడు బాలక్ ప్గమ ధర్గధి ప్గలక్గ “
“అసమత్రభావ మౌనటిు శ్రర విషు
ణ ప్ుర్గణ౦బు తనుగున రసిక్ు ల ని –క్ృతి రచియి౦పి౦ఛి తత
భక్తత మా క్ంక్తతంబు చేయించిన ధనామతివి
య్రయ్ ప్నిిదు ర్ెైనటిు మదాక్ుతల చర్ితంబు, నాంధర భాష్గ ప్రబంధ –మును జేసి మా క్తసుముగ సమరుణము గగవి౦చినచో ప్ృధివీ సు లమున
సక్ల ప్ుణా తర్గ (ఫలా )వగపిత సంఘటించు-న్న క్నుచు సురప్ుర వగసుడై క్డంగు
దేవుడా క్ృషణ మయర్ిత య్దురశుా డౌట-మేలుక్ని మానసో తా్హ ల్లల దనర.
ప్గమ భయప్గల నాయ్క్ుని క్వితావనిక్త మర్ క్ మంచి ప్దాం చూదాుం –
మతేత భం –ప్రవ తతావరు ప్ర్ిష్్ి రయ్ాభిరతి, శు౦భ తాుండా భయమండలే -శవర సదైవషణ వతా విధాయి, క్రుణా౦చదాటు ప్గదారా, సగ
దర ల్లలా చిద చిదివశిసు మత సిదు ాంత సుురదు రుణా౦-తర విదయ ాదిత దివా విగరహ నమదాక్గతదర్గనుగరహా “
ఇంతటి ఉతత మ గరంథం మరుగున ప్డి ప్ో యినందుక్ు ఆచారా బ్బరుదర్గజు ర్గమర్గజు గగరు మిక్తులిగగ విచార్ించారు.
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2 భార్ి గడుుల ధరమయ్ా మాతుాడు

ఆరు ఆశగవసగల “నృసింహ ప్ుర్గణం “ర్గసిన బార్ి గడుుల ధరమయ్ా మాతుాడుక్ూడా విసమృత క్వి అయ్ాాడు. దీని శిధిల తాళప్తర గరంథం గదావల సంసగునం

నుంచి ఆచారా బ్బరుదర్గజు ర్గమర్గజు గగరు సంప్గదించి ఆ క్వి, క్ృతి చర్ితరను లోక్గనిక్త అందించి ప్ుణాం క్టటుక్ొనాిరు. ఇందులోని చివర్ి ప్తరం వలన ర్గసిన

తేదీ తలిసింది. ఇది 250ఏళళ నాటి గరంథంగగ ర్గజు గగరు పేర్ ునాిరు. మొదటి భాగం లో ఇసు దేవతాసోత తారలు ఉండి ఉండవచుు. ర్ెండవ క్మమ లో ఆంజనేయ్
సుతతి ఉంది. తర్గవత మయడు ప్దాాలలో ప్ూరవ గలర్గవణ, ఆందర క్వుల ప్రశంస ఉంది.
క్ం.”మనమున నే భజియింప్ుదు-ననయ్ము వగల్లమక్త వగాసు ననిమిష మౌనిన్స
ఘన సుర వందితులను స-నుమని మానుాల హర్ిక్థాను మోదిత మతులన్స “.
ఉ-”చారు మనః ప్రమోదమున సంసుృత క్గవామున౦ బరవీణులౌ –ధీర మయ్యరు, బాణు,జయ్దేవుని జయరుని గగళ్దాసునిన్స
భారవి, మాఘు,బ్బలహ ణుని, భైరవునిన్స, శివభదురనిన్స, హర్ిన్స –గయర్ిమితో నుతింతు మదిగోర్ిన క్ోర్ిు క్నుగరహింప్ గన్స”
క్ం-తగ న౦ధర భాష నేరురు-లగు ననియ్ భటటు తిక్ునాహవయ్ు,భీమున్స
సుగుణుని బమెమర ప్ో తన –నొగి భాసురు రంగనాథు నొనర దలతున్స “
ఇందులో నృసింహప్ుర్గణం ర్గసిన క్వితరయ్ం లోని ఎరరన గుర్ించి లేక్ప్ో వటం ఆశురామే. తర్గవత ర్ెండు ప్దాాలలో క్ుక్వి నిర్గదరణ చేశగడు. తర్గవత తన

ఇసు దైవం “బార్ిగడుప్ుల నరసింహసగవమి “ని ఒక్ ప్వితర సు ల౦లో లో క్ూరుుని ప్గరర్ిుంచాడు క్వి. బార్ిగడుప్ుల గగరమం జటప్ో ర లు సంసగునం లో ఉంది.
ఊరు,ఇషు దైవం ఒక్టేక్నుక్ ఇంటిపేరు క్ూడా బార్ి గడుప్ుల అయి ఉంటటంది. సగవమి ప్రతాక్షమయ్ాాడు ర్ెండు “సీసగ”లతో ఆసగవమిని నుతించాడు.తర్గవత
వచనం లో “ప్ూరవం దివప్ద రూప్ంగగ నృసింహ ప్ుర్గణం ర్గసి నాక్ు అ౦క్తత మిచాువు”అనాిడు సగవమి. అది ఏమెైందయ తలియ్దు.
తర్గవత ఉని ర్ెండు క్ందప్దాాలు“విను మెర్ిగి౦చద నే న్న –జనక్ుని గరుణి౦చినాడసగక్షాతాుర౦
బున మిముమ బోర తునేని –టల నుదినము ను సంతసిలల ుమని క్డిమి మెయిన్స ““
“ఒగి నరసింహ ప్ుర్గణం -బగణితమది వచన క్గవామెై భువి బరగం
దగ రచియి౦ప్ుమ ఈ క్ృతి-జగతి బరవర్ితలల ు చుండు శగశవత మగుచున్స “
వచనక్గవాం అంటే ఇప్ుుడు మనక్ుని వచనక్గవాం క్గదనాిరు బ్బరుదు ర్గజు వగరు. భగవ దాజిను తండిరక్త తలిప్గడు. ఆయ్న క్ొడుక్ుతో –
క్ం-”ప్రగ మన భాగామున శ్రర –ధరుడారత శరణుా డతిముదంబున మనలం
గరుణి౦ఛి ఇచట ప్రబలిన –తరగేనెర్ిగింతు వినుము ధీర విచార్గ “అని అనునయించి –
గల-”ప్రబలముగ క్శాప్ు బరహమ మౌని- మహితుడై గౌతమీ మధాదేశ
మునను తప్మతి నిషు తో మొనసిచేయ్ –వరడుడై చక్తర వేడుము వరములనిన “
ఉ-”సనుితులోలి జేయ్ుచును సంయ్మి చందురడు వినివించనో –ప్నిగతలు, ఆరతజన బాంధవ ననా రుణి౦చితేని న్న
వినిగభయమి నిలువ మది ఇషు ము నాక్నిన౦, బ్బరయ్ంబుతో –వెనుిడు నిలిు మౌనిక్తని వేడు జని౦ప్ బరసని చితు
త డ”ై అని ప్ూరవ విషయ్ం తలియ్జేసి తండిర

క్ొడుక్ుతో “ఈ ప్రదేశగనిక్త ప్ూరవం చరణాదిర అనే పరునిదని, క్లియ్ుగం లో అది “క్గళళక్లుల”అయిందని, ఆదేవుడిని నిశులభక్తతతో ప్ూజించానని, క్లలో దేవుడు
క్నిుంచి క్శాప్ుడు తనను ఇక్ుడ ఉండిప్ో మమనాిడని నువువక్ూడా క్గశాప్ గోతీరక్ుడవు క్నుక్ ఈ గిర్ి గహవరం లో బార్ిగగడుప్ుల నరసింహ మయర్ితగగ

వెలుసగతను తనక్ు ఒక్ క్ోవెల క్టిుంచమని ఆనతిచాుడు. అలాగే చేశగడు క్ృతిక్రత తండిర. క్నుక్ నృసి౦హ ప్ుర్గణ ప్రబంథా ఆ దేవ దేవుడిక్ే అంక్తతం చేయ్మని
హితవు చప్గుడు క్విగగర్ి తండి.ర

ఇది నృసిమహప్ుర్గనమే అయినా జయ్ విజయ్ుల మయడు జనమల చర్ితర క్ూడా ఉంది. మొదటి ఆశగవసం లో “శ్రర బార్ిగడుప్ుల నృసింహ వర

ప్రసగద క్గశాప్గోతర ప్వితర తిమమయ్ామాతా ప్ుతర,రంగనాహవయ్ సహో దర ధరమయ్ నామధేయ్ ప్రణీ౦తంబైన నృసింహ ప్ుర్గణ౦బను మహా ప్రబంధంబునందు

నెైమిశగరణా వరణనం బును శౌనక్గదిమునుల మహతవమును, నారదాగగమనంబును, నారదుడు భక్తతవిజాఞనబో ధయ్ును –”వగెైర్గ వగెైర్గ ఉనిటట
ల
చప్ుుక్ొనాిడు.

3 శేషభటు రు శి౦గర్గచారుాలు

జటప్ో ర లు సంసగునాదీశుల ైన సురభివగరు మంచి క్ళాప్ో షక్ులు. క్గక్తీయ్, విజయ్నగర, గోలొుండ ర్గజులక్ు సగమంతులు గగ ఉనాిరు. శ్రర వెలల ాల సదాశివ
శగసిత ి గగరు “జటప్ో ర లు సంసగునాధీశవరుల చర్ితర “ర్గశగరు. ఈ సంసగున ర్గజులలో 21వ తర్గనిక్త చందిన చినిమాధవర్గవు భయప్గలుని ఆసగునక్వి యిే శేషభటు రు

సరసభారతి ఉయ్యారు
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శి౦గ ర్గచారుాలు “శూదర ధర్ోమతుల దయ ాతిన్న సమృతి క్ౌముది “అనే ధరమశగసత ి గరంథం ర్గశగడు. దీనిక్త సంసుృత మయలం 14వ శతాబ్బు క్త చందిన శ్రర ర్గయ్

మదనప్గలుడు ర్గశగడు. చిన మాధవర్గయ్లు”చందిరక్గ ప్ర్ిణయ్ం “అనే ప్ౌరఢ ప్రబంధానిి ర్గసిన నరసి౦గ ర్గయ్ల క్ొడుక్ు. క్నుక్ మన క్వి 18వ శతాబ్బు వగడు
అని బ్బరుదు ర్గజువగరు తేలిు చప్గురు. క్వి ర్గసిన శిధిల

తాళప్తర గరంధానిి ఆందర ప్రదేశ్ ప్రభుతావనిక్త గదావల సంసగునాధీశులు క్గనుక్గగ

అందజేశగరు.శింగర్గచారాక్వి సుదీరమ
ఘ ెైన పీఠిక్ ర్గశగడు. సురభిర్గజుల వంశగవళ్ని విప్ులంగగ చర్ిుంచాడు.
ఈ గరంథం సంసుృత శోలక్ంతో ప్గరరంభమెైంది. అదీ శిధిలంగగ అసంప్ూరణం గగనే ఉనిది
శోలక్ం –”శ్రర ర్గజ శేఖరః ప్గయ్ాద ---తమ భవగనివతః -శ్రరమనామధవ ర్గజేందరం ప్ంటప్లిల ప్ుర్గధిప్ం

శోలక్ం –శ్రర ర్గమా ప్ర్ిరంభ జుర ౦భణమునన్స జెనొిందు వక్షంబునన్స –దారం బయనని, తారహారము మహో దాల్లల లలందాలిు భో
గగరూడిం దాగు సి౦గ ప్టు ణ నృసింహసగవమి బోర చు౦ దయ్న్స -సూర్ల౦దార వంశ వనశ్రలునిన్స సురభి వంశుాన్స మాధవోర్లవశవరున్స”
తర్గవత లక్షిమ శివ ప్గరవతీ వృష్గక్పి (శేలష )వృష్గక్ప్గయి(శేలష )వినాయ్క్ ఆనీ నయ్
ే ాది దేవతలను ర్గజుక్ు సక్ల సౌభాగగాలు ప్రసగదించమని ప్గరర్ిుంచాడు.

మాధవర్గయ్లక్ు ఉనిక్త ప్టటు అయిన ‘ప్ంటవెలిల “ప్ురవరణన విప్ులంగగ చేశగడు. ఆగగరమం ఇప్ుుడు “పంటేల లిల “గగ మార్ింది. ఇది క్ొలాహప్ుర్గనిక్త అయిదు మెైళళ
దూరం లో ఉనిది.క్గవాం లో ప్రబంధ వరణనలన్ని గుది గుచాుడు. ర్గజు గుణగగనం ప్లురక్గలుగగ చేశగడు –
క్ం-”నరసింగ మాధవేందురని-సిురతర సతీుర్ిత చలగ దిశలన్స
క్ర్ిభిదు ర గిర్ిభిచుర –క్ర్ిభిదవర శైలతులా క్గంతి సుురణన్స “
అంటూ ర్గయ్ల ఆసగునక్వి చపిున క్ర్ిభిదిా ర్ిభిద్ తరహాలో చప్గుడు. బ్బజీ ల తిమమభయప్గలుని ర్ెండవభారా పదు క్ొడుక్ు నరసింహర్గయ్లు మాధవ ర్గయ్లక్ు

సేిహితుడై ఉంటాడని ర్గమర్గజుగగరు ఊహించారు. మాధవర్గయ్ల తండమర, తాతక్ూడా క్గవగాలు ర్గశగరు. శేషభటు రుక్వి శ్రరక్ేశవ విలాసం వంటిక్గవగాలు

ర్గశగడు. బార్ిగడుప్ులనారసింహుడు క్లలో క్నిుంచి శ్రరర్గయ్ మదనప్గలుడు ర్గసిన ధరమశగసగతరనిి తలుగులో ర్గసితనక్ు అంక్తతమివవమని ఆదేశించాడు.
తర్గవత 60ప్దాాలలో సురభి వంశ వరణన చేశగడు. గరంథరచన 13-7-1760అని క్వి చప్గుడు.

బారహమమ ముహూరత ం లో చేయ్ాలి్నప్నులు, దంతధావన విధి, శూదర ప్గరతఃక్గల, మాధాాహిిక్ సగినవిది, శూదర బరహమయ్జఞ తరుణ విధానం, శగరదు ప్దు తి,

భోజనప్దు తి వివరంగగ ర్గశగడు. క్గవాంలోని వచనాలు ఆనాటి వగావహార్ిక్ భాషక్ు మంచి ఉదాహరణలు అని, పీఠిక్ ఆనాటి చార్ితిరక్ విషయ్ాలక్ు దరుణం అని
అనాిరు బ్బరుదుర్గజువగరు.

5 బో యినప్లిల క్ుమార వేంక్టర్గయ్లు

“క్విర్గజుల చర్ితయి
ర ేక్గదు,ర్గజక్వుల చర్ితర క్ూడా క్గలగరాం లో క్లసిప్ో యింది “అని ఆచారా బ్బరుదర్గజు ర్గమర్గజుగగరు బాధ ప్డా్రు. బో యినప్లిల క్ుమార
వెంక్ట ర్గయ్లు ప్గనగలుల దుర్గాధిప్తి ఐన ప్దమనాయ్క్ ప్రభువు. క్వి ప్ండితులను ప్ో ష్ించటమేక్గక్ుండా సప్త సంతానాలను ప్రతిసిుంచినవగడు. క్గలం 17వ
శతాబ్బు మధాభాగం. “దౌరప్దీ ప్ర్ిణయ్ం “అనే అయిదు ఆశగవసగల ప్రబంధం ర్గసి, తిరుప్తి వెంక్నిక్ు అంక్తతమిచాుడు.
ప్గరరంభప్దాం –
“శ్రర వతా్౦క్ము భయమి భామయ్ను దృష్ిుం జేసుల౦ దత్మీ –క్షా వృతిత న్స,దన దివా క్ౌసుతభమణీ చాుయ్నిిర్ోధించి ల్ల
లా వెైముఖాము దయ ప్క్ుండ నలమేలమంగ౦ భర్ల రంభ సౌ-ఖాావిరూాతి నలరుు వెంక్ట నగగధాక్షుండు మమేమలుతన్స “
ర్ెండవ ప్దాం లో క్వి ఇలవేలుు నరసింహసగవమి సుతతి చేశగడు. తర్గవత దైవప్గరరున 11వ ప్దాం లో తన ఆచారుాడై సముదారల తిరుమలాచారా దౌహితురడైన

వేంక్టాచారాక్ుమారుడు క్ొనప్గచారా మొదల ైన వగర్ి విశేష్గలు చప్గుడు.12వ ప్దాం లో తండిర గుర్ించి చపిు తర్గవత ప్ూరవక్వులాలగగ క్ుక్వి నిందా చేశగడు.
ఒక్ర్ోజు సవప్ిం లో “క్లుముల్లనెడు క్ేలు గల మేలు నెలమేలు నలమేలు మంగ ము౦గ లను బనయ్గగ” ఏడుక్ొండలవగడు క్నిపించి, తనక్ు ఒక్ క్ృతితిర్గసి
అ౦క్తతమిమమని క్ోర్గడు.

మర్గిడు క్ొలువులో విషయ్ం చపిు బో రవెలిల నరసింహక్వి ని పిలిపించి గౌరవించగగ. క్వి ర్గజు గగర్ి ప్రతిభను ఇలామెచాుడు సీసం లో –
“గోప్గోప్క్ గోప్గోప్నల్ నలువొందు-న్న దయోదయ్ భోగ నియ్తిక్లన –ర్గజర్గజవ ర్గజ ర్గజజుల్ జులుక్న –న్ననిదాన ధనార్ి నిధాన నిధులు
ధరమ ధరమజ ధరమ ధరమముల్ ములుసూప్ –వరయ్ న్న శమన సతారుతి గతుల –ర్గమర్గమార్గమ ర్గమమయరుతలతుల –న్నబల ధర్గమరు నిశుయ్ములు
గల –గండ భేరుండ గండరగండ చండ-నమర నిశశంక్ బ్బరుదాంక్ సదక్లంక్
ప్ద విశ౦క్ట వెంక్ట ప్రభు క్ులాధి – నాయ్క్ క్ుమార వెంక్ట ర్గయ్ ధీర”అని ప్ గిడాడు. సంతోషప్డినర్గజు వెంక్టర్గయ్డు –
శగ-”ఆర్ేవలానవగేయ్ ర్గయ్సము మలాలమాతా సూరా నవయ్ా-యోర్లవదేవ మత సవతంతర క్పి గోతోరదూాత దతాతహవయ్ాం
తర్గవణి పిరయ్ సూను క్ృషణ విదుష్గ తమప్ో ర దావుం డైనయ్ా –బో ర్ెవల్లల ప్ుర నారసింహ క్వి సంబో ధించి ఇటల ంటొగిన్స”అని క్విగగర్ి వంశజుల ఘనతను ప్ గిడాడు
ర్గజు –

“మీ తాతతాతక్ు భారతురజ సూతి గ –దా ర్గయ్సము మలల సూర్ి చందర

సరసభారతి ఉయ్యారు

327

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

భాను చర్ితర మొప్ుగ జెపు,మీ తాత –దతత నిశబు శగసత ి ప్రవీణు-డతని సుతుండు క్ృషణ ప్ య్య్ాతి చర్ితర –మిశరక్గవామొనర్ెు మీ జనక్ుడు
చేసితివీవు దక్షిణక్గశాలంప్ుర్ి -నృహర్ి దయోదయో మహిత క్లిత
గల-క్ృతి య్తని క్ంక్తతముగ బండితుల మతుల –నెనయ్ సౌవరణ క్గఖాాన మనగ నొక్టి
య్ుభాయ్భాష్గ విశేష్ో క్తతయ్ు (శిధిలం )-సిదుముగ సగంప్రదాయ్ ప్రసిదు ి గనుచు “
ఈప్దాాలలో బో రవెలిల నరసింహక్వి తండిర తాతలగుర్ించి వగర్ి రచనలగుర్ించి మనక్ు తలుసోత ంది. క్గని మన దురదృషు ం ఆ ప్రబంధాలజాడ క్నిపించనే లేదు.

క్ుమారర్గయ్ ప్రభువుక్ు బో రవెలిల క్వి “గురుడే గురుడే వరుడే “అయి ప్ూజన్నయ్ సగునం ప్ ందాడు.

ర్గజు క్విక్త తన సవప్ి వృతాతంతం చప్ుగగ క్ృతి చేయ్మని క్వి ప్ో ర త్హించగగ గురుక్విని సనామనింఛి రచన ప్గరరంభించాడు క్ుమారర్గయ్ ప్రభువు. ముందుగగ
“పనాుల గోతరం లో బో యినప్లిల ప్దమనాయ్క్ క్ులం లో గండ భేరుండ బ్బరుదుని ర్గక్షమనాయ్క్ుడు ప్ుటాుడు. ఇతని తర్గవత ర్గమర్గయ్లు తిమమర్గయ్లు
క్ోననాయ్క్ుడు ర్గజులయ్ాారు. క్ోన క్ు అప్ు, మాద, తిమమ,వెంక్ట అనే క్ొడుక్ులునాిరు. క్ుతుబ్ ష్గహమ చేత వీరు సతాురం ప్ ంది మెతుక్ు గిర్ి

దుర్గాధిప్తులయ్ాారు. తిమమనాయ్క్ుడిక్త “విభాళ సగళళవ”బ్బరుదు ఉంది. చివర్ివగడైన వేంక్టర్గయ్లు ప్గనుగలుల ప్రభువు. ఇతని పదు భారాక్ొడుక్ు
క్ోనర్గయ్లు చినిభారా నరసంబ క్ొడుక్ే దౌరప్దీ క్ళాాణ ప్రబంధక్రత మన క్విర్గజు వేంక్టర్గయ్లు గండభేరుండ బ్బరుదు ప్ ందాడు.
ప్రతి ఆశగవసం చివర గరా బంధక్వితావనిి దటిుంచాడు. చివర్ిదైన ప్ంచమాశగవసం లోని ఒక్మతేత భ ప్దా సగవరసాం చూదాుం
“అతులంబై ఆక్లంక్మెై ప్రభు సమాజాక్రణయమెై,వరణయమెై- య్తి ప్గప్గవహమెై, శుభావహమునెై, య్ాచందర తార్గరు, సు
సిుతమెై య్ుండడు గగక్ వెంక్ట నగగధిసగవమి య్ుషమదు
ా ణా౦-క్తత మేతతుృతి యిా క్షితిన్స క్విజనా౦గలక్గర సగర్ోనితిన్స “

6 తురుమిళళ ర్గమన
“ప్రబంధ య్ుగగనిక్త చందినవగడైనా, మరుగునప్డ్ మాణిక్ాం –శేష ధర్గమలను ప్రబంధంగగ ర్గసిన తురుమిళళ ర్గమన “ అని వాధ చందారు బ్బరుదర్గజువగరు.
ప్గరచీనులలో తామరవలిల తిమమయ్ాావధాని, వెణుతురుప్లిల విశవనాధక్వి, క్ొడిచరల శ్రరనివగసక్వి, క్గనాల నరసింహక్వి,ఆధునిక్ులలో చదలువగడ సుందర ర్గమ

శగసిత ,ి అలల మర్గజు సుబరహమణా క్వి, నోర్ి గురు లింగ శగసిత ,ి ఎస్ట్ శఠక్ోప్గచార్ి మొదల ైనవగరు శేషధర్గమలను ప్రబంధాలుగగ క్ూర్గురు. వీరందర్ిక్ీ ప్గరచీనుడు
తురుమిళళ ర్గమన అని ర్గమర్గజుగగర్ి అభిప్గరయ్ం. క్ోడి చరల , క్గనాల వగర్ి గరంధాలు ముదిర౦ప్ బడలేదని మిగిలినవగర్ివన్ని ముదిరతాలేనని క్గన్న ర్గమన గగర్ి
గరంథం అముదిరతం అన్న ర్గజు గగరు ఉవగచ. క్గలం 16వ శతాబు ం. వనప్ర్ిత సంసగునం వగరు ఆందర సగరసవత ప్ర్ిషతు
త క్ు ఇచిున వగరత ప్రతి ఉనిది.
మొదటిప్దాం –

“శ్రరమించన్స సరసో దయ్ుండయి, మహా సింహాసనా రూఢుడై-దామసూుర్ిత నెసంగి తముమలక్ు సతాానంద సంధాయియిై

పేరమన్స జక్రమునేలు శగరవర హరున్స శ్రరర్గమ ధాతీరశ భా –వగమేయ్ ప్రథ మానుడై య్లరు ప్దామదీశవరు న్స గ ల ుదన్స “

ఆశగవసగంత గదాం లో “నందవర వంశ సుదాంభోనిదాన సుధాధామ, మన్నష్గ నిర్ిీత భోగిర్గజ నాగగర్గజామాతా తనూజ, సక్ల విదవజీ న జేగలయ్మాన సదు
ా ణ
సగందర తురుమిళళర్గమన క్వీందర ప్రణీతంబన
ై ”హర్ివంశోక్త శేష ధరమబు “నందు సరవంబును అషు మాశగవసము. “అని తనగుర్ించి చప్ుుక్ొని శ్రరర్గమునిక్త అంక్తతం
చేశగడు క్వి. ర్ెండవప్దాం లో సీతాసగధివ వరణన చేశగడు. తర్గవత ర్గమ సో దరులగుర్ించి చప్గుడు. తనగురువు రఘుర్గమ భటాు చారుాడని అనాిడు.
క్ంచరల గోప్ని అనే ర్గమదాసు క్ూడా ఒక్ రఘునాధ భటాుచారుాలక్ు అంజలి ఘటించాడని బ్బరుదర్గజు వగరనాిరు. తర్గవత ప్ూరవక్వులను, ఆ తర్గవత

తనక్ు తోడుడిన క్విమితురలను పేర్ ునాిడు. అందులో “అతుాతత ముడు భదిరర్గజు తమమన సూర్ి “అనాిడు. ఈయ్నక్గవాం క్ూడా మరుగునప్డి ప్ో వటం
దురదృషు ం.
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క్లలో శ్రరర్గముడు క్నిుంచిన వరణ న ప్దాం మొలల ప్దాానిి ప్ో లి ఉంటటంది. -

“వెడద క్నుిలవగడు వేలుుర్గ రతనంబు నిదు ంప్ు మెై నిగగనిగలవగడు –మందహాసమువగడు,మందార శగఖి శగఖయప్ మాయ్త భుజాయ్ుగమువగడు

మెరుగు చక్ుులవగడు, మేలి ప్ునిమ చందమామ గేర్ెడు ముదుుమోమువగడు –మణి క్తర్లటమువగడు, మహన్నయ్ ముక్గతసర౦బులు గల పేరురంబువగడు

తళళక్ు బంగరు వగరత దువవలువవగడు –జనక్ నందన చంగట దనరువగడు

రమా భక్గతను వర్ిత శ్రరర్గమమయర్ిత –య్లర సగక్షాతాుర్ించి యిటల నుచు బల ు”.

“తురుమిళళ క్ులాబుధిప్ూ-రణర్గజనాధిర్గజ ర్గమన సుధీందర భళ్ళ

హర్ివంశ శేష ధరమము –లురుమతి తనుగించు భాగామొదవెన్నిక్ున్స “

అని మెచిు “శేష ధరమప్గవన చర్ితంబు తనమహిమ వగక్ుతి క్ెైన గణింప్ శక్ామే”అని చప్గుడు జగదభిర్గముడు. ర్గమనక్వి క్ూడా ప్ో తన క్వి లాగే దీనిి తనక్ు

ప్ూరవం ఎవరూ ర్గయ్క్ప్ో వటం తన అదృషు ం అనుక్ొనాిడు. గౌతమ గోతీరక్ుడైనక్వి గోతరక్రత గౌతముడని,ఆవంశం లో తిమమన, ర్గమన,పదు ఎలల య్

వగెైర్గలతర్గవత 12వ వగడైన లోక్ని గోప్మమ దంప్తులక్ు చిటు నమంతిర, ప్గప్న, ర్గమనమంతిర జనిమంచారని చప్గుడు. తర్గవత ప్రభువుల వరణన వగర్ి ఉదారత
ర్గసి వేములప్ుర ప్గలక్ుడైన క్ూనప్ులి చినినాయ్క్ుడు క్గరానిర్గవహక్రత అనాిడు. ఈ గగరమం క్డప్మండలం ప్ులివెందుల తాలూక్గలో ఉంది.. క్డప్
మండలం లోని క్ుమాళళక్గలవ, వేలుుల ప్ులివెందులమండలం లో ప్ుణాక్గర్గాలు చేశగడుక్వి.

ర్గమనమంతిర చితర బంధ క్వితవం” పేనటం “లోనూ దిటు. నాలుగవ ఆశగవసం చివర భుజంగ ప్రయ్ాత గర్ిాత సరగివణి వృతత ం ర్గశగడు –

“ర్గజమానోదయ్ా రమా తేజయహార్ల - య్ాజి భయ నిరాయ్ా, య్ాతమనానాహర్ల

భారజితార్గాశయ్ా మరదుర వగటీ హర్ల –ర్గజితార్గునవయ్ా ర్గవణార్లహర్ల”

ప్ంచమాశగవసం చివర ఖడా బంధంతో
ప్ంక్తతక్ంఠదక్షజాభి వర్ిణతా

సరసభారతి ఉయ్యారు
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తారహార తారక్గవదాతసదు
ా ణాసుదా-దారుణాఘమేఘ మారుతా వనవరతా “

ఇలాంటి ప్రతిభ, వుాతుతు
త లునితురుమిళళ ర్గమక్వి “హర్ివంశ శేషధరమప్రబంధ క్గవాం “వెలుగు చూడక్ప్ో వటం తలుగువగర్ి దురదృసు మే.

7 ఇనుగండల క్ృషణ ప్రధాని
“ధరమర్గజాశవమేధం “అనే అయిదు ఆశగవసగల దివప్దక్గవాం ర్గసిన ఇనుగండల క్ృషణ ప్రధాని ఏ క్గలం వగడయ తలియ్దు. అతని క్గవాం వగరతప్రతిక్ూడా శిధిలావసు లో

దొ ర్ిక్తంది. దీనిి శ్రరరంగప్తిక్త అర్ిుతం చేశగడు క్వి. ఆశగవసగంత గదాం లో తండిర ఇనుగండల సో మమంతిర అని, తిరుమల వేంక్టేశ దేశిక్ుని చరణ సేవక్ుడైన తాను

ర్గశగనని చప్గుడు. దీనినిబటిు క్వి ఆశవలాయ్నస గోతీరక్ుడని,నందప్ుర్గగరహారవగసి అని తలుసోత ంది. ఇనుగంటి వెంక్ని అగరహారం, నందప్ుర్ి వలస అనే
గగరమాలు

విశగఖజిలాల

గజప్తినగరం

తిరుమలవంశ్రయ్ులనాిరని ర్గజుగగరనాిరు.

తాలూక్గలో

ఉనాియ్ని,

క్వి

ఇక్ుడి

వగడయ క్గడయ

చప్ులేమని

బ్బరుదర్గజువగరనాిరు.

గదావలలో

దివప్దక్గవగానిి క్వి శ్రరరంగనాయ్క్సగవమి సోత తరం తో ప్గరరంభించాడు.

“శ్రరలక్షిమ య్నుమించు చలువు వహించు –న్నలమేఘసూుర్ిత నెరమించు మయర్ిత

క్గవేర్ి నడుమ భక్త జనావళ్ బోర వ –తావేర్ి క్ొనియ్ుని ధర్గమనువర్ిత

అనుప్మ శంఖ చక్గరది సమసత –ఘనసగధనంబుల గనుప్టటు దీరు

ప్రణవ మంతారసుద సంధాయి సక్ల స౦సగుయి – శిరతప్ుణా ఫలదాయి శ్రరరంగశగయి

ప్గద సర్ోజముల్ భక్తత సేవించి -ఆ దేవదేవుని ఆతమలో నుంచి “

జెైమిని భారతం లో “ధరమమరమములక్ు దావలమెైన, ధరమర్గజేశవమేధ విదానమేను దేవక్ీ సుతు క్ృప్దివప్దక్గవాంబు –గగవింతు “అని చపిు క్థాక్రమమ

వివర్ించాడు. సరళమెైన క్వితవం తో మనసుక్ు హతు
త క్ోనేటల ట ర్గశగడు. వగాసుడు ధరమర్గజుక్ు హయ్మేధ విధానం సవిసత రంగగ తలియ్జేసి అంతర్ిహతుడయ్ాాడు..
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8 ప్ూడూర్ి క్ృషణ య్ామాతుాడు
భగవదీా తక్ు అనువగదం తలుగులో చేసిన ప్ూడూర్ి క్ృషణ య్ామాతుాడు 18వ శతాబ్బు వగడు. యోగగనంద గురువరుని శిషుాడను అని చప్ుుక్ునాిడు. తన
అనువగదానిక్త “శ్రర భగవదీా తారు దరుణం “అని పేరుపటాుడు అయితే యోగగనంద అవధూత “గురు శిషా సంవగదము “,ఆతైమక్ా గలత”దివప్ద గరంథాలుర్గశగడు.
ప్ూడూరు గదావలక్ు దగా రుని చార్ితిరక్ ప్రదేశం. జెైన శైవ వెైషణవగలక్ు నెలవు. అవధూతగగర్ి రచనలు తలంగగణలో బాగగ ప్రచారంగగ ఉనాియి –
“------(శిధిలం )మహిన్స జినామతరమెై నితా శో –భా సంప్నిత చే, తిరమయర్ితక్లనన్స భాసిలల ు బరహమబు, నెం
తే సమోమదమున౦ భజించి, గురుభక్తతన్స నే క్ృతారుు౦డనెై-వగాసుం గ లిు సరసవతిన్స దలచదన్స భవగారు సంసిదిక్తన్స”అని మొదటిప్దాం ర్గశగడు. తర్గవత వచనం

లో “శ్రరభగవదీా తా శగసత ంి బ౦ధరభాష రచియి౦ప్౦బయని ర్ెండవ అధాాయ్ంబు మొదలుగగ భగవంతుండు అరుీనునక్ు తతోవప్దేశంబొ సంగె గగవున సగంఖా యోగం”
నుంచి ప్గరరంభిసుతనాినని చప్గుడు. ఒక్ేఒక్ప్దాము, చినిపీఠక్
ి తో ముగించటం ఆశురాంగగ ఉందని వేదాంతం క్విని మింగేసిందని ఇంతటి విర్గగి చర్ితరలో
క్నిపించడని బ్బరుదర్గజువగరు అనాిరు. అంటే అరుీన విష్గదయోగగనిి వదిలేశగడు క్వి.. క్నుక్ క్గవాం 17అధాాయ్ాలక్ే ప్ర్ిమితం.
“ఉదితాశుర ప్ూరణ నేతురడు –సదయ్ హృదయ్ుడై గిర్లటి సమమద మెదలో
వదలుచు శోక్ంబందగ-ప్దిలంబుగ శౌర్ి ప్ల ు భాసుర ఫణితిన్స”
అనే క్ందప్దాం సగంఖా యోగం లోని “తంతధా క్ృప్య్ావిసుు౦”శోలక్గనిక్త అనువగదం. తర్గవత ఉని మయడు శోలక్గలభావగనిి ఒక్ు సీసం లో క్ుది౦చాడుక్వి.
ఆ తర్గవత “భోగములరు క్గమములు బొ లుగు రక్త విలేప్నంబులౌ –నా గురుమితర హంతనయి, య్టిుది నే భుజియి౦ప్ నేరనుదేవగమతిన్స విధరమగతి విశురతమౌ సమర ప్రక్గశితో –దయ ాగము బయనగగ జయ్ము నోజ బర్గజయ్ మెటు ట లుండునో”అని సందేహించాడు క్తర్లటి.
శ్రర క్ృషు
ణ డు అరుీనునిక్త చపిున సిుత ప్రజుిని లక్షణాలను తరువోజ లో చప్గుడు. మర్ో తరువోజలో “తగుని౦దిరయ్ముల చేతను విషయ్ాళ్ నాహర్ించుట(
నిర్గ )హార్ియ్నగ”అని చపిు క్ందం లో“సిురమగు ప్రజఞ క్లనం –బ్బరువొందుదు సగధనేచు నెనయ్ు నప్ుడ త
దు
ా రుతర య్తిము జేయ్ుట –ప్రమావశాక్ముమ సుముమ ప్గండవ వర్గా “
ఇలాక్ొనసగగించి ఉపేందర వజర లో –
“ఈ సగంఖా యోగంబున నిందర సూనున్స –ధీ సంసుతతిన్స బయనిున దేవదేవున్స
శ్రర సక్త ప్గదాబుీని చిత్ేరూప్ున్స- నే సంసుతతిన్స జేసద నిరమలాతుమన్స “అని ప్ూర్ిత చేసి గదాం లో –శ్రర మదయ ాగగనంద గురువర క్రుణా ప్గతర వగసుదేవ దావదశగక్షర్ల
మంతరర్గజ విదాానుసగున ప్వితర క్ౌండినాసగోతర ప్ూడూర్ి క్ొదండయ్ామాతాప్ుతర, క్ృషణ య్ నామధేయ్
సగ౦ఖాయోగ౦బను దివతీయ్ాధాాయ్ంబు. శ్రర యోగగనంద గురవేనమః –శ్రర వేద వగాసగయ్నమః.

ప్రణీత౦బైన శ్రర భగవదీా తారు దరుణంబు నందు

ఇది క్ేవలం గలతక్ు అనువగదమేక్గక్ “టీక్గప్గరయ్మెైన అనువగదం “అనాిరు ర్గమర్గజుగగరు

9 లయ్గగరహి గరుడాచలక్వి
“క్ౌసలేయ్ మహా ప్రబంధం “అనే అయిదు ఆశగవసగల క్గవారచన చేసిన లయ్గగరహి గరుడాచలక్వి చర్ితరక్ెక్ుని చర్ితారుుడు. ప్గక్నాటి ర్ెడల బో రవెలిల సంసగునక్వి.
మిడమిళళ గోతీరక్ుడు. ఇంటిపేరు ముష్ిుప్లిల .. ఒక్ప్ుుడు సవతంతర సంసగునం గగఉని బో రవలిల తర్గవత గదావల సంసగునం లో క్లిసిప్ో యింది. బో రవలిల ర్గజుల
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క్ులదైవం శ్రరక్ేశవసగవమిక్త క్వి తన రచన అంక్తతం చేశగడు. సంసగునాధీశగవరుల చర్ితరక్ూడా ఇందులో ర్గసి ప్రభుభక్తత చాటటక్ునాిడు, గదావల పద
సో మభయప్గలునిక్త మనక్వి సమక్గల్లనుడు.
మొదటిప్దాం –
ఉ-శ్రర విలసిలల ు బో ర్ెవలి ప్ుర్ిన్స తలిదీవిని నిలుు వెైఖర్ిన్స –భావము రంజిలన్స నిలిచి భాసిలు క్ేశవదేవు డాతమ వ
క్షమ వితతాలయ్ంబునను క్ూర్ిమన నిలిున ర్లతి నిలుుతన్స –శ్రరవనితా శిర్ోమణిని,శ్రర గిర్య్
ి మమ గృహా౦తరంబునన్స “
తర్గవత మిగిలిన దేవతల, బో రవెలిల ర్గజుల మర్ో ఇలవేలుు ప్ో లా ంటి సో మేశవరసగవమిని సుతతించి, తొమిమదవ ప్దాం లో భారత,ర్గమాయ్ణాలు ర్గసినక్వులక్ు

అంజలి చేర్ిు,నాలుగోప్గదం లో ముర్గర్ి క్విని “క్వి సనుితేత జగనాిటక్ో దురాతిత పేర్ెని నలరు ముర్గర్ి గ లుతు “అని సుషల ైజ్ చేశగడు. అంటే ముర్గర్ి

అనరఘ ర్గఘవ నాటక్మేక్గక్ జగనాిటక్ రూప్క్గనిి క్ూడా ర్గసినటట
ల క్వి చప్గుడు. శేష్గచలుడు అనేక్వి జగనాిటక్ం అనే ప్రబంధం ర్గశగడని, ఇది ప్రబో ధ
చందయర దయ్ంలాగగ వేదాంత ప్రమెైనదని బ్బరుదుర్గజువగరు పేర్ ునాిరు. గరుడాచలక్వి రచనక్ూడా ఇలాంటిదేనేమో.

11నుంచి 16వ ప్దాం వరక్ు తనప్ూరువలగుర్ించి చప్గుడు. అందులో మొదటివగడు మాధవక్వి క్రషణదేవ ర్గయ్లచే సతుర్ి౦ప్బడా్డు“మాధవ భక్తత య్ుక్ుత డసమాన క్వితవ గురుండు క్ృషణ -ర్గయ్ాధిప్ దతత సదా జ వర్గది మహాబలశగలి, గం
గగ ధర క్ీర్త ి సగందురడు జగతువి చందురడు మతుులే౦దురడౌ-మాధవు డసమదాదులక్ు మానుాడుగగడ తలంచి చూచినన్స “.
ర్గయ్లచే సతుర్ింప్బడిన ఆమాధవక్వి రచనలు ఏమయ్ాాయో తల్లదు. మాధవక్విక్ుని ముగుారు క్ొడుక్ులలో ర్ెండవవగడు ర్గమభదురడి చినిక్ోడుక్ుక్త

తిమమయ్ా, క్ృషణ య్ా ర్గమనిలు క్ొడుక్ులు. ర్గమనిక్ు నార్గయ్ణ, సీతాప్తులు క్ుమారులు మనక్విక్త తాతలు. లయ్గగరహి గరుడాదిర అనే మనక్వి తండిర

నృసింహక్వి. క్నుక్ వంశం లో అందరూ క్వులే. తర్గవత శగరూ
ు లం లో తన గురువు యోగగనంద క్వీందురడు అని చప్ుుక్ొనాిడు. బహుశగ మనక్విక్త అతడు
అనియ్ా అయి ఉంటాడని ర్గజుగగర్ి ఊహ. క్ందంలో తన తండురలగయర్ిు –
“సీతాప్తి తనయ్ుల వి-ఖాాతుల సంజీవి వెంక్టాఖుాల సుక్వి
వగరత సుతత క్వితాఘను –మా తండిర నృసి౦హ క్విని మాటిక్త దలతున్స “
తర్గవత క్ుక్వి నిందా చేశగడు. ఒక్ర్ోజు క్లలో క్ేశవసగవమి క్నిపించి “బాలక్ నా గృహంబప్ుడుబాయ్క్ విదాలు నేర్ిునావు –భయప్గల సభా౦తర్గళముల
ప్ండితులౌనన”సతువితవం ర్గశగవని, క్ౌసలేయ్ చర్ితం ర్గసి అంక్తతమివవమని క్ోర్గడు. తనక్ు గుడిక్టిున గిర్య్
ి మమ తనపై క్ృతి రచన క్ోర్ిందన్న చప్గుడు
“క్ం –”గిర్ియ్మమ నాక్ు మెచుుగ-శరణము గటిుంచి, యొక్ు సతుృతి నాపై
విరచి౦ప్ జేయ్వల నని –క్రమరుదుగ దలచినది జగదిుతమిదియ్ున్స “అనాిడు సగవమి. ఆమెక్ుక్ూడా క్లలో క్నిుంచి నువువ ర్గసుతనిటట
ల చప్గతలే అన్న

అనాిడు.. న్న అభీష్గులు తీర్ేు న్న ఇలవేలుప్ు శ్రర నరసింహ మయర్ితని నేనే “అని అభయ్మయ ఇచాుడు క్ేశవుడు. మర్గిడు ఉదయ్ాన లేచి క్ృషణ వేణిక్త వెళ్ల
ప్ుణా సగిదులు చేసి గిర్ియ్మమను సందర్ిశంచగగ ఆమె క్ృతి ర్గయ్మని క్ోర్ి సతుర్ించి ప్ంపింది.

క్వి గిర్య్
ి మమ వంశ చర్ితను ని౦డుగగ ర్గశగడు. గిర్ియ్మమ గదావలర్గజు పదసో ముని క్ూతురు, బో ర్ెవలిల చినసో ముని భారా గదావల, బో ర్ేవలిల వగర్ిది ఒక్టే

గోతరం. అంటే సగోతీరక్ులమధా వివగహం అనిమాట. అయోధాానగర వరణన ప్దాం –

“శ్రర నిలయ్ాగర జసిుతి ధర్ించి గురూనిత ఠలవిచే సుద-ర్గమనగు భోగభాగాము లహర్ిిశ మీయ్గనోపిసౌద శో
భానిరవదా నిరీర శుభక్తయ్
ర
లూని య్సగధామెై య్యో –ధాానగరంబు ప్ో లుు వసుధన్స వసుధామ నియ్ుక్తత సవరా మెై “
గరంథం ర్గయ్బడిన లిపి ఒక్రక్ంగగ, ఆశగవసగంత గదాాల లిపి మర్ క్ రక్౦గగ ఉందని ఆచారా బ్బరుదర్గజువగరనాిరు. ఒక్గదాం లో”అషు విధ భాష్గ క్వితవ

సంప్ని సగరసవ తాభినందిత “అనే విశేషణం అధిక్ంగగ క్నిపించిందట. అదే క్గలం లో గిర్ియ్మమ దతత ప్ుతురడు వెంక్టప్తి క్గలం లో చింతలప్లిల చాయ్ాప్తి
అనేక్వి ర్గఘవగభుాదయ్ం అనే మహా ప్రబంధానిి ర్గశగడట

సరసభారతి ఉయ్యారు
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10 నాడ గౌడు ముష్ిుప్లిల వెంక్టభయప్గలుడు

గదావల సంసగునం లోని ర్గజవోలు ను ఇప్ుుడు ర్గజయళ్ అంటటనాిరు, ఇక్ుడ తుంగభదారనది తుంగ, భదర అనే ర్ెండు ప్గయ్లుగగ ప్రవహిసత ుంది.

ర్ెండుప్గయ్లమధా ఏరుడిన లంక్లో ర్గజవోలు క్ోటలు, ప్గరసగదాలు శిధిలమెై క్నిుసగతయి. దురా మధామం లో శ్రర ర్గమనార్గయ్ణ ఆలయ్ం, ఊర్ిక్త ర్ెండుమెైళళ
దూరం లో నది ఒడు్న ర్గమేశవర్గలయ్ం, ఆలయ్ం ముందు చాళళక్ా భయలోక్మలులని శగసనం ఉనిటట
ల శ్రర మార్ేమండ శ్రరనివగసర్గవు తలియ్జేశగరు.
ర్ెడర్గజుల
ి్
ైన ప్గక్నాటి, మిడిమిళళ గోతీరక్ుల ఇంటిపేరు ఒక్టే “ముష్ిుప్లిల “.ర్గజవోలు ర్గజధానిగగ ఈ ర్ెండుప్గరంతాలను ప్గలించారు. క్ొంతక్గలం సవతంతరంగగ
ఉండి తర్గవత గదావల సంసగునం లో క్లిసిప్ో య్ారు.

ర్గజవోలు ర్గజు నాడగౌడు వెంక్టభయప్గలుడు అనేక్ గరంధాలు ర్గసిన భక్త క్వి క్ూడా. ఈతడు ర్గసిన “దివా దేశ మహాతమయ దీపిక్ “అనే దివప్దక్గవాం

23తాళప్తారలలో లభించింది. ఇందులో 108 వెైషణవ దివా క్షేతారలు వగటి మహాతమయం వర్ిణంచబడి ఉంది. మొదటోల క్ృతిక్రత , క్ృతిభరత వంశ చర్ితరలు చప్గుడు. ఈ
క్ృతిని ర్గజవోలు క్ేశవసగవమిక్త అంక్తతమిచాుడు. ఈ ర్గజులక్ు ప్ో ర లా ంటి సో మేశవరుడు మర్ క్ ఇలవేలుు. గరంధక్రత మయలప్ురుషుడు ముష్ిుప్లిల ఇమమడి ఎలాలర్ెడి్
సో దరుడు చినర్ెడు .ి భారా లక్షామంబ.వీర్ిక్ొడుక్ు పిన విభుడు క్ొడుక్ే మన వెంక్ట భయప్గలుడు.

సరళమెైన తలుగులో గరంథం నడిపించాడు. అడుగడుగునా భగవదాక్తత ప్రవహిసత ుంది. ఈ ర్గజు దీనినేక్గక్ “ర్గజవోలి వెంక్టేశవర శతక్ం “క్ూడా ర్గశగడు క్గని

అది శిధిలంగగ ఉందని ర్గమర్గజుగగరనాిరు. ఇందులో 108ప్దాాలు. ర్గజవోలి వెంక్టేశవర సగవమిక్త అంక్తతం.
క్ం-శ్రర రమణీ ప్గరణేశవర –వగర్ిజ లోచన ముర్గర్ి ---నమ
సగురమిద,ర్గజవోలి వి-హారుని వల క్రుణ వేంక్టాచల రమణా”’
చివర్ిప్దా౦ - ”నరహర్ి యిప్ుుడు చాలా –నిరతము మదినమిమనాడ,న్న దాసుని ననున్స
మరువక్ుము ర్గజవోల్ల –హర్ిల్లలలను క్రుణ వేంక్టాచల ర్గమణా”

శతక్ం లో క్ొనిిప్దాాలు ర ప్గరసతో క్ొనిి న ప్గరసతో క్ొనిి ల ప్గరసతో, మర్ిక్ొనిి బ్బందుప్ూరవక్ ద క్గరప్గరసతో ఉనాియ్ని ర్గజుగగరు చప్గురు. శతక్ం
ముగియ్గగనే “ర్గజవోలి వెంక్టేశవర క్ీరతనలు “ర్గశగడు. అందులో తోడిర్గగం ఆటతాళంలో ఉని క్ీరతన –

“భారంప్ు సంసగర వలల మిముమ చేరనెైతిగగ ఓరంగగ –ఏ ర్లతిగ నను దయ్జూచి రక్షించదొ క్గరుణాము మీరగగ ఓ రంగగ.
ఈ క్ీరతనలమధా క్ొనిి దివప్దలు క్ూడా ఉనాియ్ట.అందులో ఒక్టి –
“శ్రరర్గమ చందర య్ాశిరత సనుమన్నందర-క్గరుణా సగందర భాసుర వంశ చందర “
ఒక్ క్ీరతన శివప్రంగగ క్ూడా ర్గశగడు –
“మరచేవేలర్గ ననూి –క్ోర్ి చేర్ితి నినూి
’మరచేవేలర్గ ననూి-మరువవదుురననుి ప్రవతాల మలేల శవర్గ “
రజతాచల నివగసగ ఎప్ుుడు నినుి –భజియింతు చిదివలాసగ
భుజగే౦దరహార –సక్లభువనాదార భక్త వరదా
గజచర్గమ౦బర ధార్గ-సక్లముని సోత తర
నిజముగ వరము –----దివజర్గజ శేఖర్గ ఎర్గ దిగివజయ్మీయ్ర్గ
ఆనందక్రమెైన ర్గజవోలి హర్ి-ప్ూనిక్ వేంక్టేశుని మానుగ సఖుడైన మలేల శవర్గ –దాసుని ననేిలర్గ “
ఇవన్ని 17వ శతాబు ప్ు రచనల ై ఉండవచుునని ఆచారా ర్గజుగగరు భావించారు.

11 అతాతను ర్గమానుజా చారుాలు

24శిధిల తాళప్తారలలో “రుక్తమణి క్ొర వంజిని” దివప్దక్గవాం రచించిన అతాతను ర్గమానుజాచారుాలక్గలాదులు తలియ్వు. ఇది ప్గరచీన య్క్షగగనానిక్త చందిన
ప్గరచీన క్ొరవంజి. ఇసు దైవతాప్గరరున చేసి తర్గవత తనగుర్ించి క్వి చప్ుుక్ొనాిడు.
“మునిగగరమ వగసుడగు మయర్ితగలయ్టిు – వనధి య్గు ప్గ౦డారజు వంశప్గవనుడ
అతాతను సంబంధమెైనటిు వగడ –అతాతను ర్గమానుజాచారా సగహవయ్ుడ
క్రమొప్ు రుక్తమణీ క్ళాాణ సరళ్ –క్రమర్ిుతో య్క్షగగనంబు ర్లతి
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క్ొరవంజి జేసద క్ూర్ిమతో ననుచు –ధరణిపై మదిలోన దలచినయ్ంత “
శ్రరరంగనాధుడు మనసులో క్నిపించి క్ృతి రచించ మనగగ

”గురుతుగగ మదన గోప్గలునక్ు –క్ొరవంజి జేసద క్ుంభిని వెలయ్ ‘అని మొదలుపటిు ర్గశగడు.

గుంటూరు, మహబయబ్ నగర్ జిలాల,లలో మునిప్లల గగరమం ఉనిది. క్వి తండిప
ర ేరుక్గని, తాతపేరుక్గని” ప్గండారజు” అయి ఉండాలని బ్బరుదర్గజువగరు
ఊహించారు. క్గలం మాతరం 16 వ శగతాబ్బు క్గదు అనాిరు. క్గవాం చివరలో క్ృతిభరత అయిన సగవమిని సుతతించాడు. క్ురవంజిలో జంప సువగవల
మంగళహారతులు దివప్దలు ధవళాలు ఉనిటట
ల ర్గజుగగరనాిరు.

రుక్తమణీ క్ృషు
ణ ల వివగహ సందరాంగగ క్ొటాిలు దంచినప్ుుడు” సువగవల “ర్గశగడుక్వి
“క్ూర్ిమితో బంగగరు క్ుందనాలో క్ొలుచు నించి –గగరవించి సతులు ర్ోక్ళళళ దంప్ుచూ
సువివ రంగనాధ సువివసువివ వేంక్టేశ సువివ –సువివ క్ృషణ ర్గయ్ సువివలాల ”
ముతదువులు
తత
క్గ౦తుడైన క్ృషు
ణ ని ప్గటలతో ఇలా సుతతించారు –
“నాదా వినోది క్ృషణ నాధా క్ృష్గణ – వనెి సని సూది ప్చు గనెిర్గలు క్రషణభోగి
సనిర్గజనాలు, జీలసరుల దంప్ుచూ –ఉబ్బి నిక్తు జంగ జూచి ఉవిదల లల చమట జార
గబ్బి గుబి లదరగగను క్లయ్ దంచిర్ల –ఎంచి పండిల మోప్ు ఇంట –
ప్ంచగతుల జేర్ి వగయించ దొ ణగిర్”ల .

12-సరవజఞ ప్దమనాయ్క్ భయప్గలుడు
అతాతను ర్గమానుజా చారుాని ;;శ్రర రుక్తమణి క్ురవంజి “తాళప్తర గరంధం లోనే సరవజఞ ప్దమనాయ్క్ భయప్గలుని “సగరంగధర చర్ితర –య్క్షగగనం “క్ూడా ఉందట.
క్ులం, ప్దవులు, బ్బరుదాలు మాతరమె క్గవాం లో ఉనాియి.సరవజి బ్బరుదు ఇదు రు ముగుారులక్ు ఉంది. చాలాశిధిలంగగ ఉని గరంధం చదవటానిక్త ఇబింది
గగ ఉందని బ్బరుదర్గజు గగరువగచ. క్ంటోల వతు
త లు వేసుక్ొని ప్రతి అక్షర్గన్ని క్ొనిి వగర్గలు చదివగరట ర్గజుగగరు. ఇక్ుడ మనక్ు వగాఖాాన చక్రవర్ిత మలిల నాధసూర్ి
ప్డిన క్సగులు గురుతక్ొసగతయి. ఆయ్న క్ంటి ర్ెప్ులక్ు దార్గలు వగటిక్త చివర ర్గళళళ క్టటుక్ొని సంసుృతక్గవా వగాఖాానం ర్గశగడు చివర్ి ర్ోజులోల.
ఆటతాలం లో –శ్రర విభుని బయజించి వగక్ుతి ------యిప్ుడు-నవని ప్గరవతీశవరు ప్రసత ుతి౦తున్స
విఘి ర్గజుక్ు మొక్తు ----వగగివతతి నిర్ివఘిముగ శ్రర య్క్ష ---వేడుక్ొందున్స”
వగాసభటాురుా వగల్లమక్త మదిని గ లిచి –ఆశుగ బరహామది మునులక్ు నా౦జనేయ్ు
ప్ూని దతిత లచరన క్ోహల క్ురంగవగజి ల –గగన శగసత ి ప్రబంధ క్రత ల క్రుణ వడసి
తివిర్ి బాణమయ్యరుల చితత మున నిలిపి తక్తున క్వి వర్ేణుాల క్ెలల”
తర్గవత దివప్దల పేర్ిటఉని ప్ంక్ుతలునాియి. తర్గవత వచనం ఉనిది –ధనక్నక్ వసుత వగహన సమృదిు వడసి ---నితామెై విజయ్లక్షిమ గలిగి ----లక్షిమ
ప్ర్ిప్ూరణమెై “
క్వి తాను “క్గచమ దేవి గగర్గల సుతుడను “అని చప్ుుక్ొనాిడు. గురువుఆచారా మణి భటు రు, క్ోరుక్ొండక్ు చందిన ప్ర్గశరభాటు ర్ే మణిభటు రు అంటారు
ర్గజుగగరు. శ్రరశైలానిక్త ఉతత ర్గనుని ఉమామహేశవరమే క్వి చపిున ఉమాచలం అనాిరు.
తలవరులమాటలను ఉతుళ్క్లో ర్గశగడు –”ఉభయ్క్ుల ప్గవనుడగగ ఉదావించి –ప్రగిన శుభ గుణోజవల సజీ నుడ ర్గసుతుడ---అయ్ా ఇదిగోర్గజు మనసు
లరసి చూసి –ప్ో యిర్ి చయ్ానను ప్య్నంబుగగవల సజీ నుడా “
ఇది య్క్షగగనం అవునోక్గదయ , క్వి సరవజుఞ డు ర్ేచరల వంశంవగడయ క్గదయ ఇంక్గ తేలాలి్న విషయ్ం అనాిరు బ్బరుదర్గజు వగరు. ఇంత శరమప్డి ఈ క్ృతి విషయ్ానిి
లోక్గనిక్త అందించిన ఆచారా బ్బరుదర్గజువగర్ిక్త తలుగుజాతి ఏమిచిు ఋణం తీరుుక్ోగలదు ?
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13 ఏదుటల శేష్గచలుడు
జగనాిటక్ క్రత ఏదుటల శేష్గచలుడు గదావల సంసగునక్వి. క్వి సంగలత సగహితా భరత శగసగతరది క్ళలలో నిష్గణతుడు. క్ౌండినా గోతురడు. చనియ్ ప్ండితుని
ప్ౌతురడు, నాగభయషణ ప్ండితుని ప్ుతురడు. వనప్ర్ితదగా ర ఖిలాల గణప్ురవగసి. ఏదుటల నుంచి ఇక్ుడిక్త వచిు సిురప్డా్డు. ప్ూరవక్వి సుతతిలో పింగళ్ సూరన ను
సమర్ించటం చేత అతని తర్గవత క్గలం వగడు అనుక్ోవచుు. జగనాిటక్ం అయిదు ఆశగవసగలక్గవాం. గరంథం బాగగ జీర్గణవసు లో ఉనిది.
మొదటి ప్దాం
“శగ.శ్రర సీతాంత మండల౦బున వర శ్రర గంధమున్స బయసి సగ-ఖాానంబౌ తన విశవరూప్ము క్డున్స భదరంబుగగ వగరసి యో
హో సగధీవ బహుభారమ యిానని నర్ోమక్ుతల్ ప్చార్ి౦ప్ుచున్స –హాస క్ీరడలు సలుు ర్గఘవుడు క్ృతాాదిక్ృప్న్స బోర వుతన్స “
ప్ూరవక్వులు ఎవరూ చేయ్ని నవగరహ, అషు దిక్గులక్, 45గురు మునులను సుతతించాడు.అందులో ఆంజనేయ్ సోత తరం –
సీ-”ఏ మహాసతువండు ర్గమక్గరాంబున గిరుల లల నచున గిలల లాడ-ఏ బలప్రఖాాతు డేడు వగర్గసులు క్గలవల ర్లతి లంఘనము జేస
ఏ సింహ విక్రము౦ డలమి రక్షః క్ు౦జర్గలి న్నగల ర్లతి నణచి ప్ుచుఏమహా సమక్గయ్ు డిందారర్ి ఖండించు వేళతారలు క్టి వేరల బరగె
దారగిర్ి చాలన క్తరయ్ా దక్ష శక్తత –ప్గత సౌమితిర జీవమే ప్రభుడొ సంగె
నటిు గుణవంతు ధీమంతు, నదిక్ శగంతు –ప్రక్ట జయ్వంతు హనుమంతు బరసత ుతింతు”
తర్గవత సుక్వి సుతతి క్ుక్వి నింద చేసి, తనవంశం గుర్ించి చప్గుడు గురువు పేరు చప్ుక్ుండా “గురువు “అని మాతరమె చప్గుడు –
“అమర మంతోరప్దేశంబు విమలతయ్ును –ప్ుణా జనవరునంబును, బుధ సమీప్
వరత నము, క్గవాచింత య్వగాయ్ నివగస –మడరు శ్రర గురుదేవు నే నభినతింతు “ అనటం లో క్వి ఆధాయితమక్ సిుతి గోచర్ి౦చి౦దనాిరు ర్గజుగగరు. తనవంశ

మయలప్ురుషుడు ఎరరయ్. చివర్ిక్త నాగభయషణ సుబిమా౦బలక్ు క్వి ప్ుటాుడు. తాతముతాతతలు ఎక్ుడి వగర్ో చప్ులేదుక్గని తండిర “ఖిలాల గణప్ుర మందిరుడు
“అనాిడు. భరత శగసత ి ఆధాాతమ విదాాను సగరం అయిన “జగనాిటక్ం “ క్థా సూతరం చప్గుడు.

“ మేటగ
ి విశవరూప్ుడు నమేయ్ గుణుండగునటిు బరహమ, జం –జాటము మీర నొప్ుగ నజసరము ---టక్ెైబనర్ెున్న
నాటక్ మాతక్ు౦దగిన నాణేముల ైనటట వంటి వసుతవుల్ –దీటట క్ోనంగ జేస నతి ధీరత నా ----దంబు నొందగన్స “
క్ం.-వడిగల తా౦డంబనగగ –క్డువడి లాసాంబన౦గ ఘనమగు న్న ర్ెం
దడ ర్ించి వీ ---దగి-- -నదలక్ సగమాజిక్ంబు సంప్గదించన్స “
క్ం-వర తాండవ నటనమునక్ు –ప్ురుషుడువల ,లాసా నృతామునక్ు చతురతయిై
సరసిక్య్గు సతిగగవల -నిరవుగ న్న ఇచు ---ములు జూడన్స “
ఇలా చూడగగనే ఒక్ అవాక్త మిధునం ఆవిరావించటం వలన, సక్ల సగమాజిక్ ఉతుతిత జర్ిగిందనే సృసిు క్రమం

చప్గుడు. సగమాజిక్ సత వగనిి సరగివణి

ప్ంచచామరం, వనమయ్యర్ి, భుజంగప్రయ్ాత, దయ దక్, మతత క్ోక్తల వృతాతలలో చేశగడు. తర్గవత వచనం, చూర్ిిక్,ఆశగవసగ౦తప్దాాలు ర్గశగడు. ఈ మహాక్గవాం
లో అహంక్గరుడు అనేవగడు మమక్గర్ి అనే భారాతో తన ప్రభావం చప్ుటం, మోహుడు తనసిుతి చప్ుటం, క్గమం రతి,లోభ తృషణ వరణన వీర్ిమధావెైరం వివేక్ుడు
సుమతి సమేతంగగ వచిు క్లహం మానిుంచటం ఉంటటంది. ప్రబో ధ చందయర దయ్ం లోని క్థప్ో లిక్ క్ొంత క్నిపిసత ుంది.
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శేష్గచలుని ర్ెండవ క్ృతి “బార్ిగడుప్ుల నరసింహ శతక్ం “.అన్ని సీసప్దాాలే. నృసి౦హ సగవమిని ఆప్గదమసత క్ం వర్ిణంచాడు. సగవమి వెైభవ ప్దాాలు

ష్ో డష్ో ప్చార్గలుగగ ఉంటాయి. ఎతు
త గలతలలో”పీరతి ననుబోర వు దయ్తోన య్ాతుధాన –గణ క్రటి సింహ సింగ ప్టు ణ నృసింహ “అనే ఉంటటంది. మచుుక్ొక్
ప్దాం –

“ప్గరగిార్ి మీదను బాలాతప్చిద సగందర దీధతి
ి నెలల సమయ్ జేసి –క్మల క్ెైరవ షండక్ర్ిణక్గంతసు మౌ ప్ు ప్ ుడిక్గంతుల గపిు ప్ుచిు
ప్దియ్ారు వనెిల బరగి సువరణమౌ బంగగరు చాయ్లప్గటి నొంచి
దిననాథుడసత మించిన వేళల సలంగు సగ౦ధా ర్గగంబుల సవురు సవిర్ి
య్లర్ి పీతాభమెై చలువమరుచుని-వసత ి య్ుగమంబు నొసగెద వసుమతీశ
“పీరతి ననుబోర వు దయ్తోన య్ాతుధాన –
గణ క్రటి సింహ సింగ ప్టు ణ నృసింహ “.
ఈ శతక్ం తర్గవత తాటి ఆక్ులపై మయడు ప్దాాలు నార్గయ్ణ ప్ుర క్ృషు
ణ నిపై ర్గశగడు. అదేక్ుడునిదయ తల్లదు అంటారు ఆచారా బ్బరుదుర్గజు వగరు –చివర్ి
గలతప్దాం –
“వెలది బో లు వెలిల విర్ియ్ంగనినుి దా –నమర వగడి దేల య్ంద ప్ ముమ
ఎతు
త క్ోలు దినెి లిటిు ప్లూ
ల రక్ె- యిేల న్నక్ు దాని నేలు క్ృష్గణ “
“ ఏదుల శేష్గచలక్వి ఏక్గలం వగడయ తలియ్క్ప్ో యినా, ఆయ్న జగనాిటక్ క్ృతి” తిరక్గలాలక్ు చందినది “అని ఆచారా బ్బరుదర్గజువగరు గ ప్ు సర్ిుఫిక్ేట్స ప్రదానం
చేశగరు.

14 ప్ తత పి వెంక్టామాతుాడు
“నూట ఎనిమిది దివా తిరుప్తుల సుబిర్గయ్ శతక్ం “ర్గసిన ప్ తత పి వెంక్టామాతుాడు ర్గయ్లసీమక్వి. అన్ని సీసగలే. మొదటిప్దాం చివర –మహితర్ోప్గయ్
ధూరీటి మతః విదేయ్ –సూరా శతక్ోటి నిభక్గయ్ సుబిర్గయ్ “అని ఉంది. ప్గరరంభం లో అశవతు నార్గయ్ణుడు. పని జూటటర్ి చేనిర్గయ్లను, వజగిర్ి

నృసిమహ ుని, క్ోన రంగేశుని, హో నూిర్ి ర్గయ్ని సుతతించటం చేత ఈ క్షేతారలన్ని అన౦తప్ుర మండలం లో ఉండటం వలాల క్వి ర్గయ్లసీమ లోని అనంతప్ురం
మండలం వగడై ఉంటాడని ర్గజుగగర్ి అభిప్గరయ్ం. 2నుండి 108ప్దాంవరక్ు 108 దివా తిరుప్తుల వరణన చేశగడు. 109ప్దాం లో తనగుర్ించి చప్ుుక్ొనాిడు
“ముదితాతుమడగు పదములిు వెంగనక్ేను ప్ౌతురండ, హర్ితస గోతరజుండ-అనఘ ప్ తత పి చనియ్ామాతా సూనుండ, మహిత చార్ితురడ,మానధనుడ
క్గమక్షమా౦బను ఘనసగదివ గరా జలధి చందురడ, మహా సరసి గుణుడ-సిర్మి
ి ంచు ర్గయ్ల చరువ య్బాిరుడ?,ఘనుడ వెంక్ట నామక్వి వరుడ
ధరమ చర్ితుండ నిరతాని దాతవనుచు –న్నక్ు మొరక్ెుద నను బోర వు లోక్ వందా
మహితర్ోప్గయ్ ధూరీటి మతః విదేయ్ –సూరా శతక్ోటి నిభక్గయ్ సుబిర్గయ్ “.
క్వి వంశంవగరు ప్ తత పి నుంచి వచిు అనంతప్ురం లో సిురప్డా్రు క్నుక్ ఇంటిపేరు “ప్ తత పి “అయింది. తాతపేరుక్ు ముందు పదములిు, తండిర పేరుముండు

ప్ తత పి, తన పేరుక్ు ముందు ర్గయ్ల చరవు ఊళళ పేరల ునాియి క్నుక్ “మయడుతర్గలలో మయడు ఊళళ చరువు న్నరు తారగి ఉంటారు “అని చమతుర్ించారు
ఆచారా ర్గజుగగరు. 110వ ప్దాం లో ఈ క్ృతిక్త తనను ప్ో ర త్హించిన వగర్ి గుర్ించిర్గశగడుక్వి. క్వి శల్ల
ై రమాతక్ు ఒక్ ప్దాం-

“వినయ్ భక్తత సగునమున భుక్తతనొసగెడు దేవుని నెదనెంచి దిగులు బయని –సగరంగముల ర్ెంటి సగరంగమున గయర్ిు సగరంగధరు జూచి సరసుడనుచు
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ప్ండు వెనెిలలోనిప్ండు వెనెిలగగంచి ప్ండు వెనెిలగల బయ్లు బటిు
ప్ర్ితాప్మందక్ ప్ర్ితాప్మును దీర్ిు ప్ర్ితాప్హరు గురు ప్రసత ుతించి
జాఞనమారా ంబు దలిసిన మానవుండు –అధిక్ుడన మించి సతుథ మందక్ునెి
మహితర్ోప్గయ్ ధూరీటి మత విదేయ్ –సూరా శతక్ోటి నిభక్గయ్ సుబిర్గయ్”.
“తతావవతార దశక్ం “అనే ప్దాం సౌరు గమనిదాుం –
“శ్రరమదవరంబున చనొిందుగుణనాథు నేవళ
ే నాతమలో నెనిిక్ొనుచు –అల మచుమెై న్నటి క్ెదుర్ెక్ువల గగని,మయప్ున పనుగ ండ మోవర్గదు
ఘోణియిై ముసత ను గోర్గడవల గగని, దిగు లొ౦దగగ నోరు దరువర్గదు-దీనత నొక్ుర్ి తిర్ియ్ గగవల గగని తంప్ున నృప్తుల దురంప్ర్గదు
క్టు వల గగని ర్ోక్ట గ టు ర్గదు – ఉండవల గగని క్తిత మెండొ డ్ ర్గదు
మహితర్ోప్గయ్ ధూరీటి మతః విదేయ్ –సూరా శతక్ోటి నిభక్గయ్ సుబిర్గయ్”
ఇందులో చక్ుని వగాజసుతతి క్నిపిసత ో ంది క్ృష్గణజిలాల క్గసులప్ురుష్ో తత మక్వి గురుతక్ొసగతడు
5-తిరలోక్ భేది
“సక్ల ధరమ సగరం “క్రత తిరలోక్ భేది. ఇది అసలుప్పేర్ో బ్బరుదయ తల్లదు. పీఠిక్ లేని 4ఆశగవసగల గరంధం. మధాలో క్ృతిపేరు “సక్లధరమ సగర్గయ్౦ “అయింది.

ఆశగవసగంత గదా లో క్వి తనను గుర్ించి చప్గుడు –”నవరసగనుబంధ బంధుర ప్రబంధ నిబంధ చాతుర్ల ధుర్లణ, సక్ల విదాా ప్రవీణ గౌతమగోతర ప్వితర
గౌరనామాతా ప్ౌతర,, ర్గమయ్మంతిర ప్ుతర,సక్ల జన సోత తర సంభావిత తిరలోక్భేది ప్రణీతంబైన హర్ి వంశము నందు “సక్లధరమ సగర్గయ్ంబు నందు “క్వి

గౌరనమంతిరక్త మనుమడు అయి ఉండచుునని బ్బరుదర్గజు వగరూహి౦చారు. క్గలం 1485 అయి ఉండచుు. శిదిలభాగం తర్గవత ఉని క్ందప్దాం, ప్ంచ
చామరం లలో శివవనమంతిర శివప్ూజా దురంధరతవం చప్గుడు –
‘క్ం-శివప్ూజా ప్ర్ిప్ూర్గణ-సత వ జంగమ ప్గదప్దమసంసేవక్, స
దివవర విహార, మహామహ - క్వి జన సనిమతర తాప్ఘన సతుుతార “
ప్ంచచామరం –”సదా సదాశివగరునాది సగరసగప్త తేజ, దురమదా,మదాదినాగసింహ మానతసుుర సిుర్గ
నవదానవదాను దానక్రణ ప్గర్ిజాత జాత స౦-ప్దా ప్దాభిర్గన లోక్ప్గవనాంగ సంహృదా”
ర్ెండవ ఆశగవసం లో క్ృతి ప్తి గుర్ించి –
“శ్రర మలిల క్గరుీనార్ిుత –పేరమాతిశయ్ాను ర్గగ ప్ృధీవజన సు –
తారమ, క్రుణాప్యోనిధి సీమాంతర జయ్విహార శివవగ భీర్గ “
తృతీయ్ాశగవసం చివర చపిునప్దాం బటిు శివవ మంతిర అసగధారణ ప్రతిభ క్లవగడని తలుసుతంది. అందులోని మాలిని ప్దాంలో శివవన తలిల మలల మా౦బ అని
తలుసుతంది. క్విక్ీ శివవనమంతిరక్త ఎలాటి సంబంధముందయ తల్లదు. నాలుగవ ఆశగవసం లో “ప్గండవులక్ు సక్ల ధరమంబులు దలుప్ుటయ్ు, వగర్ి సనిిధిక్త
దూత ఏ తంచుటయ్ు,క్ృషు
ణ డు దావరక్ క్ేగుటయ్ు అను క్థలు గలవు “అని చప్గుడు క్వి.

వగరయ్సక్గడు తన ఊర్ి పేరల ు క్ూడా చేర్గుడని, తప్ుులుంటే క్షమించమని వినిప్ం క్ూడా చేశగడని ర్గజుగగరనాిరు –
పదు లయివగరు పేరమతో జూచియ్ు –దిదురయ్ా మీరు తిటు బో క్
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సదుు శగయ్క్ురయ్ా జాగేలర్గ మొగిలి –గిదు రంగధామ క్ీర్త ి ధామా “
“క్గళ్దాసుక్వితవం క్ొంత, తనపైతాం క్ొంత”అనిటట
ల తయ్ారు చేశగడు వగరయ్సక్గడు. అతడు వెంక్టేశం అనే వెైషణవ నియోగి బారహమణుడు. మెహబయబ్ నగర
మండలం ష్గద్ నగరం తాలూక్గలో మొగిలి గిదు గగరమం ఉనిదని,వగరసిన తేదీ 3-1-1646.అంటే గరంథంప్ుటాుక్ 200 ఏళళ తర్గవత వగరయ్సగగడు ఈ ప్రతిని
ర్గశగడని ఆచారా ర్గజుగగరు చప్గురు.

16 గోప్తి లింగక్వి
తలంగగణలో వీర శైవగనిి వగాపిత చేసిన వగర్ిలో మధాయ్ుగగనిక్త చందిన గోప్తి లింగక్వి క్ూడా ఒక్డు. క్ృతిభరత మెదక్ు మండలం వగడు క్నుక్ క్వి క్ూడా ఆ
ప్గరంతం వగడే అయి ఉంటాడని బ్బరుదర్గజువగరూహించారు. అనేక్ రచనలు చేసినా ర్ెండు మాతరమే లభాం 1-చనిబసవప్ుర్గణ౦ 2-అసమగరంగగ

ఉని”అఖండజాఞన మనఃప్రబో ధ వచన క్గవాం. ఈ క్వి అంగడిమఠం వీర శైవగచారుాలక్ు శిషుాడు. ఇంటిపేరు తుమామ. తాత శివర్గమ లింగం. శివర్గమ లింగం,
మలల మాంబా దంప్తులక్ు జనిమంచిన ప్గప్య్ లింగం, మలల మా౦బా దంప్తులక్ు గోప్తి లింగక్వి జనిమంచాడు =
“శివ దేవియ్ు మజీ ననియ్ు –శివ దేవుడు తండిర సుప్రసిదుముగగగన్స
శివభక్ుతలు బంధువులును –శివ క్ుల జనితుండ నిరత శివ గోతురడన్స”
చనిబసవ ప్ుర్గణానిక్త విప్ులంగగ పీఠిక్ ర్గశగడు. శివ, గురు,ప్రమధగణ ప్గలుుర్ిక్త సో మన సుతతి చేశగడు. పిడప్ర్ిత బసవని, క్ొడుక్ు సో మలింగం గగరల ప్గటి

లక్షమయ్ా లను సమర్ించటం చేత క్వి 16వలేక్ 17 శతాబ్బు వగడై ఉంటాడని ర్గజుగగరనాిరు. గురుప్రంప్ర తర్గవత ప్రబంథరచన ఉదేుశాం చప్గుడు. శ్రర గిర్లశవరుడు
జ౦గమాక్ృతి ధర్ించి క్వితో –

“సురుచిర గరంథము లారును –వర సుసత వ మొక్టి, బక్ుు వచనంబులు
సిుర శతక్ము ల ైదును శ్రర –క్ర క్ేదార్లశు నోము క్థయ్ునుమర్ియ్ున్స”
మర్ియ్ు మంగళాసు క్గలు, విఘనిశవర వీర్ేశవర మలేల శవర ర్గమేశవర్గసు క్గలు, శగరద ప్దాలు జాజర ప్దాలు ర్గశగడని, ఇప్ుుడు ఈ క్ృతిర్గసి అంక్తతమివవమని
క్ోర్గడు. అలాగే చేదు ామని అనుక్ోగగ తండిర క్లలో క్నిపించి అలాగే క్ోర్గడు. అప్ుుడు తమమడిప్లల సిదుయ్ా అనే మాహేశవరుడు వచిు క్ృతిభరత ఐన క్గసగల

ప్రబణణ వీర మహేశవర ఆచార సంప్ద గుణగణాలు,వంశగవళ్ వివర్ించాడు. ప్రబణణ చిరు తొండనంబ్బ క్ులం వగడట. అతని తముమడు గర్ెరప్లిల బసవలింగం.

పీఠిక్లో ప్ూరవక్వుల, సు్ాతి శృతి ప్ుర్గణ ఇతిహాసగల వగక్గాలు అధరవణవేదం జాబాలిక్ ముండక్ ఉప్ప్నిషత్ బరహామండ సగుంద విషు
ణ ప్ుర్గణ, వీర్గగమ
విశగవగమ రహసాం, ప్రభులింగల్లల వేమన ప్దాాలనుండి క్ూడా ఉదాహరణలునాియి. క్నుక్ క్వి వేమన తరవగతవగడు ఐ ఉంటాడు. తాళప్తర ప్రతి ర్గసినవగడు
క్విక్ొడుక్ు మలల య్ా.

గోప్తి లింగగని ర్ెండవ క్ృతి “అఖండజాఞమనః ప్రబో ధ వచన క్గవా ప్రబంథము. పీఠిక్ అసమగరం. శివ సోత తరం ‘ అంగ డమశవరు డైన గురు సుతతి, తలిదండురల,

ప్ుర్గతన అధునాతన భక్త గణ౦వివర్గల తర్గవత తోటక్ మఠంక్ు చందిన గురువు సుతతి, క్ొలనుప్గక్ సో మేశవరసగవమి సుతతి
ప్గదప్ములున్స,ఖగంబులు నితాానంద సింధుల్ ప్ుర్ిన్స –అమరున్స గోవులు క్గమధేనువులు ప్ుణా క్షేతర సదవరణన౦-

చేశగడు. “అమరున్స

బమర్ేందారబీ భవగచుాతాదుల క్వశాం బనిప్ూర్గణ౦బక్ున్స-భరమర్గ దీశునిక్ున్స సుఖావహము సగమారజెైాక్ తతీుఠమున్స”
“క్మలహితుండు, తారలును సుదాక్రుడున్స గరహంబులున్స-అమరులు, తాప్సే౦ దురలు మహా భయ్మంద ప్ురంబు చుటటునన్స
గమిగ ని భైరవుల్ ప్రహర్ి గగచుచు దా విహర్ింప్ు చుందుర - క్ుమల విర్ోధి మౌళ్ప్ద క్ంజములున్స మదిలో దలంప్ుచున్స “
ఈ క్వి ఇతర క్ృతులేమయ్ాాయో ఆశివునిక్ే ఎరుక్.

17 నేబతి క్ృషణ య్ామాతుాడు

అమాతుాడు, క్వీశవరుడు అయిన నేబతి క్ృషణ య్ామాతుాడు క్విప్ో షక్ుడు, మహమమదీయ్ సులాతనుల సభక్ు అల౦క్గర మెైనవగడు. క్గని చర్ితర
మరుగునప్డటం విధి వెైప్ర్లతాం. క్ౌండినా గోతీరక్ుడు. తండిర క్మలయ్ామాతుాడు తలిల క్ొండాంబ. గోలొుందదగా ర సిదులూరు ప్ుటిునవూరు. దీనిక్త దగా రుని

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

అనంతగిర్ి లక్షమమ నరసింహసగవమి ఇలవేలుు. మహమమద్ ఖుల్ల క్ుతుబ్ ష్గ అనే మహమమద్ ష్గహి ప్రదానమందలిలో, క్వులలో ఒక్డు గగ ఉనివగడు. “ర్గజన్నతి
రతాిక్రం “అనే ఆరు ఆశగవసగల క్గవాం ర్గసిన ఘనుడు.

పీఠిక్ లో సమక్గల్లన ర్గజక్ీయ్, సగహితా చర్ితర ర్గశగడు.. గురువు క్ందాళ రంగగ చారుాడు. తర్గవత వెైజయ్ంతీ విలాసక్రత అయిన సగరంగు తమమయ్ గురువు

క్ందాళ అప్ుు గగర్ిని, తర్గవత ముడుంబ సగదు భటాుచారుాలను సమర్ించాడు. చర్ితర క్ెక్ుని గురు మయరునుాడు, శతావధాని, దారవిడ ఆమాియ్ తతవ రసజుఞ డు,
క్ర్గిటక్షమాభురత్భాంతర ప్ూజుాడు మర్ి౦ గంటివెంక్ట జగనాిధా చారుాలను క్ూడా సమర్ించటం విశేషం. ఇంతటిమహాక్వి క్ృతులక్ూ చిరునామాలేదు.
తనక్వితావెైభావగనిి గురువు నోట ప్లిక్తంచాడు క్వి –

“సవరుున్న వీచిక్గ సంఘాత ఘమఘమ నిిర్ోఘషములమించి న్నటట గెలిు –వగగగామిన్న ప్గద వనజాత క్ంచనా౦గదఝాళంఝాళ ర్గవగతుల దగడి
నిరఝర దురమ జాల నిస్ర నమక్రందధమధమనిద సంతతుల గేర్ి –క్గంచీ నితంబ్బన్న క్గంచీ లతా ఘంటిక్గ ఘణంఘణర్గవక్రమము మించి
వెలసే భవదీయ్ సరసో క్తత విరచితాననవదా గదా సుప్దా క్గవా ప్రబంధ
దండక్ోదాహరణ క్వితా నిగు౦భనములు క్ృషణ ప్రధాన్నందర నవరతీందర “
“క్ోనమ దేవీవలల భ గగనక్ళాలోల సక్లక్వి బాంధవ ర-క్షా నిధి వెైషణవ క్లుక్ దీనిది క్మళళందుర నేబతి ప్రభు క్ృష్గణ “
క్విభారా పేరు క్ొనమ. 84దుర్గాల ఏలిక్ అయిన క్ుతుబ్ ష్గ సులాతను క్విక్ోటిలోనివగడు మంతిరక్ూడామనక్వి. క్ుతుబ్ ష్గను మనక్వులు మలిుభర్గముడు
అని,ఇభర్గముడని సుతతించారు. క్వి తండిరక్మలయ్ామాతుాడు మలిుభర్గముడు మెచుగగ, ప్గనుగంటి ప్టు ణాధాక్షుడై,ఏక్గదశ్ర వలల భుడై, దావదశ్ర చూఠ

క్గరుడ,ై సతావగక్ాప్గలక్ుడ,ై సరస సంగలతమహిమలతో ఆది క్వుల వలే విర్గజిలాలడు. వంశమయలప్ురుషుడు అనిమర్గజు. ఏడవ తరం వగడు

క్ృషణ య్ామాతుాడు. ఇంటి పేర్ెైన నేబతి –నియ్ాబత్ ప్దానిక్త తలుగు. అరుం ర్గయ్బార్ి లేక్ సగునాప్తి. ఇందులో ర్ెండవతర్గనిక్త చందిన నాగర్గజు బదందక్ోట
సులాతను శహాక్ు నేబతి అంటే సగునాప్తిలేక్ ర్గయ్బార్ి.

క్వి విశిసగుదైవత మతానిక్త చందిన నియోగి బారహమణుడు. ఈక్విక్త 300 ఏళళ ముందుదూబగుంట నార్గయ్ణక్వి” ప్ంచతంతరం “ర్గశగడు.. క్ృషణ య్ామాతుాడు

తనక్గవాం లో 20ప్దాాలలో శ్రరరంగప్ురవెభ
ై ావం వర్ిణంచాడు. తర్గవత సుదరశన చక్రవర్ిత వరణన చేశగడు. ఆశగవసగ౦తప్దాాలలో అందులోని విశేష్గలు తలిప్గడు.
క్గవగానిి 6-12-1838న బో నాల అప్ుని క్ుమారుడు వెంక్టాదిర వగరతప్రతి ర్గశగడు. “నేతటిక్గలమున న్న తాటియ్ాక్ుల గ డవ యిేర్ిక్తని ప్టిుర్గక్ వెటు క్
ి త బుటిున
బ్బడ్ వల నునిది”అని ఆచారా బ్బరుదుర్గజు ర్గమర్గజుగగరు వాధ చందారు.

18-ప్రశుర్గమ ప్ంతుల లింగమయర్ిత గగర్ి ర్ెండు శతక్గలు

ర్ెండు అముదిరత శతక్గలు ర్గసిన ప్రశుర్గమప్ంతుల లింగమయర్ిత “ శ్రర సీతార్గమాంజ నేయ్ం “అనే అదుాత ఆధాాతిమక్ గరంధం ర్గసిన తలంగగణా క్వి. శేష్గదిర
రమణక్వులు క్ూడా పై ర్ెండు శతక్గలను ప్రసత గవించలేదు. వంగయర్ి సుబాిర్గగగరు “మనశశతక్ం “గుర్ించి చప్గురు. బ్బరుదుర్గజు ర్గమర్గజుగగరు మాతరం

అముదిరతాల ైన లింగమయర్ిత గగర్ి “ఆతామర్గమ శతక్ం “,,గోవింద శతక్ం” గుర్ించి తరవివతీసి లోక్గనిక్త చాటారు. నియోగి బారహమణుడైనఈ క్వి వంశంవగరు మహార్గషు ర
నుండి వలసవచాురు. ఈ ఇంటిపేరు వగళళళ అంబాల, ఈదులవగయ్ మటేువగడలలో ఉనాిరట. క్విక్గలం 18శతాబ్బు . సీతార్గమానీ నేయ్ం 1760లో రచింప్బడి
ఉంటటందిఅని శేష్గదిర రమణ క్వులూహి౦చారు. రతి మనమధ విలాసం,

జీవనుమక్తతప్రక్రణం, బరహమనారద సంవగదం, తారక్యోగం, మానస శతక్ం,

సీతార్గమా౦జనేయ్ం లింగమయర్ితగగర్ి క్ృతులని వగరు చప్గురు. తర్గవత “సీతప్గట “అనే అదుాత గేయ్క్గవాం వచిుందని ర్గజుగగరనాిరు. క్వి ప్ో తని,

ర్గమదాసు వంటి భక్త క్వి వేదాంత వేతతక్ూడా. భక్ీత వెర్
ై గగగాల క్ూడలి లింగగమయర్ితక్వి అనాిరు బ్బరుదు ర్గజువగరు. ఓరుగలులలో మటేువగడ ఒక్భాగం అక్ుడ క్వి

గగర్ి గృహం ఇప్ుటిక్ీ దరశన్నయ్మే. దీనిి ప్రభుతవం భదరప్రచాలని క్ోర్గరు. ఈ ర్ెండు శతక్గలు మర్ిక్ొనిి ప్ంచరతాిలు ర్ెండు” బతత లప్ డవుని”
34తాటాక్ులపై వగరయ్బడా్యి.

ఇందులో ఆతామర్గమ శతక్ం లో 108క్ందప్దాాలునాియి. 100ప్దాాల తర్గవత” శ్రర ర్గమారుణమసుత” అని ముగించి, తర్గవత ఆరు ప్దాాలలో గురు సుతతి,
క్ృతి ప్రశంస, ఫలశురతి చప్గుడు. రుచిక్త క్ొనిి క్ందాలు –

“నరనార్గయ్ణము మన –మిరువురము నవిదావలన నేక్గతుమల,
మక్షర ప్ురుష, ప్రమప్ురుషుల –మరయ్ంగగ విదావలన నాతామర్గమా “.
“నిమోినితములుగగని సు-షుమాిమారా మున నినుి జూచి జిత ప్ర
దుాముిలగు యోగిప్ు౦గవు –లామాియ్ విధిం భజింతు ర్గతామర్గమా “
“గురుడనగగ న్నశవరుడగు –సిురమతి శిషుా౦డ౦న జీవగతుమ౦డ
యిారువుర క్ెైక్ాసగునం –బరయ్ంగగ ప్రమప్దము నాతామర్గమా “
“ఇల ప్రశుర్గమ ప్ంతుల –క్ులజ శ్రర లింగమయర్ిత గురుడవు న్నవెై
ప్లిక్తతివి గగక్ నితరుల –క్లవడునే యిటట
ల బలుక్ నాతామర్గమా “
ఈ శతక్గనిి నక్గు నరస౦భటట
ల అనే వగరయ్సగగడు 27-4-1798న ర్గసినటట
ల ర్గజుగగరు ధృవీక్ర్ించారు.
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15వ క్మమ ర్ెండవ వెైప్ు “గోవింద శతక్ం “ప్గరరంభమెైంది. 111క్ంద ప్దాాలు. ఇందులోక్ూడా వందవ ప్దాం తర్గవత “శ్రరర్గమా “అని ముగించి మిగిలిన

11ప్దాాలలో మిగిలిన విషయ్ాలుర్గశగడు. ఈ శతక్ం లో భక్ీత, వేదాంతం ర్ెండూ ఉనాియి“శ్రర లక్షమమ నార్గయ్ణ –న్నలాంబుద నిభ శర్లర, నిగగమాధార్గ
ల్లలావిహార, నిరమల –శ్రల, చిదానందక్ంద శ్రర గోవిందా “
“యోగక్ర, యోగవిదవర – యోగగభాాస ప్రవీణ,యోగగధార్గ
యోగెైశవరా ప్ర్గయ్ణ –యోగగనందానుభయతి య్ుత గోవిందా “
“క్షరతతవము నంటక్ న –క్షర ప్ురుషుని మించి సరవ సగక్షి య్నంగగ
ప్ురుష్ో తత ముడని వెలసిన –ప్ర్గతుమని నిను భజింతు వర గోవిందా “
83వ ప్దాం నుంచి వివిధ అవతార సోత తారలుర్గశగడు –
“ధరణీ సురవరద మహా –ప్రశు ధర, నృప్గల జలధి బడబానల, భా
సుర సు తప్ో ధనఘన సు౦ –దర, భారా వ ర్గమ రూప్ధర గోవిందా “
“ఈ సోత తర రతిర్గజము –క్ౌసుతభ మణి తులాముగను,గని, క్గనుక్గగ
హసగతబీ ౦బుల గెైక్ొని –విసత రముగ మెై ధర్ి౦ప్వే గోవిందా “
తర్గవత ఒక్ప్దాంలో తనను గుర్ించి చప్గుడు.

వగరయ్సక్గడు నక్గు నరసంభటట
ల ”శ్రరసీతార్గమ ప్రబరహమణేనమః, శ్రర లింగమయర్ిత ప్రబరహమణే నమః “అని ర్గసి తానొక్ ప్దాం ర్గశగడు. వగరతక్గలం 28-41798అనాిరు ర్గజుగగరు

“దయ్ నాదర్ింప్ు భక్త హృ –దయ్,నా ఫణిశయ్న విక్సితాంబుజ నయ్నా
నయ్నామయ్ నామయ్ నా-భయ్ నాశము చేసి మముమప్గలింప్ు హర్ల “
ఈ ర్ెండు శతక్గల తర్గవత ప్ంచరతాిలునాియి –ఒక్ప్దాం –
సీ-”మొదలు ప్గరణాప్గనములను,తదేరచక్ ప్ూరక్ క్ు౦భక్ంబులను నవి మెల౦గు,నిడా, పింగళా సుషుమిల హంసతవమునే సగక్షి తానె తలియ్ు
విక్చహృతుమల క్ర్ిణక్ య్ందు ఘోష్ించు ప్రణవనాదంబు నే ప్రభు డరుగు -భయ
ర మ, దామమును చూప్ులను, నానావిధ క్ళలను మనము నే ఘనుడు
గగంచు

నతడ ప్రతాగగతుమ డతడప్ో ప్రమాతుమ –డతడ వగసుదేవు డతడ శివుడు
అతడసవప్రక్గశక్ుడైన శ్రరమనమహా –దేవ లింగమయర్ిత దివాక్ీర్త ి “
ఇలా నాలుగుప్దాాలుర్గసి తర్గవత అయిదవ సీసప్దాానిక్త “సగంఖాం” అని, ఆరవదానిక్త “అమనసుం” అని శ్రర్ిషక్లుపటాుడు. వీటి తరవగత “శ్రరర్గమర్గమేతి రమే
ర్గమే మనోరమే “మొదల ైన ప్ంచరతి శోలక్గలునాియి. వీటి తర్గవత వీటి తలుగుఅనువగద గలతప్దాాలునాియి –
“శ్రరమనోరమ శ్రరర్గమ ర్గమర్గమ –య్నుచు రమియించు ర్గముని య్ందు ర్గమ
నామము వర్గనన సహసరనామ తులా –మటట
ల గగవున దీని న్న వవధర్ింప్ు “
మందారమక్రంద తు౦దితాల ైన వేదాంత ప్దాాలు ర్గయ్టం ప్రశుర్గమప్ంతుల లింగమయర్ితగగర్ిక్త ఎనితో ప్ుటిున విదా అనిపిసత ుంది వగర్ి “శ్రర
సీతార్గమాంజేయ్ం “చదివి ప్ులక్తంచని తలుగువగడు లేడు అని నా అభిప్గరయ్ం. ఈ శతక్గలు అలాంటివే.

వీటిని క్ూడా వగరయ్సక్గడు నక్గు నరసంభోటట
ల 29-4-1798న ర్గసినటట
ల నిది. యితడు లింగమయర్ితక్విని దర్ిశంచి తర్ించినటట
ల చప్ుుక్ొనాిడు

19 ప్గలుుర్ిక్త సో మనాథుని “మలిల క్గరుీన ప్ండితార్గదయ ాదాహరణక్గవాం “
ప్గలుుర్ిక్త సో మనాధుడు “ఉదాహరణ య్ుగమం “రచించాడని పిడుప్ర్ిత సో మనాథుడు చప్గుడు. సో మన ఉదాహరణ క్గవాం అంటే “బసవ ఉదాహరణ క్గవామే”

అని అందర్ిక్త తలుసు. క్గన్న బ్బరుదుర్గజు వగర్ిక్త క్ర్లం నగర మండలం లో ఒక్ తాళప్తర గరంథం లభించిందని, దానిలో సో మనాథ భాషాం తోప్గటట చాలా లఘు

క్ృతులునాియ్ని అందులో ప్ండితా ర్గధా ఉదాహరణం ఒక్టని ర్గజు గగరు చప్గురు. ర్గజుగగరు చపేుదాక్గ అలంటి ఉదాహరణ క్గవాం ఉందని ఎవరూ
చప్ులేదట. వగరయ్సక్గడు ర్గసిన తేది 3-5-532అని తేలాురు.

శోలక్ం –అదైవతోదు త క్ుంభి క్ుంభ దళనోదాదౌరదర ప్ంచాననో –గర్ోవదంచిత ప్గంచర్గతర నిబ్బడ ప్గరలేయ్ చండ దుాతిః
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ప్గషండాబీ మహాగజయ విజయ్తే బౌదాుదిర ఘొర్గశనిః-శ్రరమతుండిత మలిల క్గరుీన గురుర్ివ దావత్దాప్ూజితః”
“ప్ండితార్గధా నామేతి ప్ంచాక్షర సముదావం –సక్ృత్ సమర౦తి ఏ భక్గత సేత జనాః ప్ుణా క్గర్ిణాః”
మాలిని –”శివక్ర శివ సౌఖాా శిషు భక్ెత యక్ ముఖాాః-వివిధ ప్రమ శ్రలా, వేద శగసగతరనుప్గలాః
ప్రవిమల ప్రభావగ, ప్ండితార్గధా దేవగ –తవిలి మిము భజింతున్స దదు య్ు౦ బరసత ుతింతు “
ప్రధమా విభక్తత ప్దాం –శగ –శ్రరమతుండిత మలిల క్గరుీనుడు వెైశిసోు యలల సచురుాడు –డుదాుమ ప్ో ర దు త వీరభక్తత నిధి, నితాశోలక్ు డుదానుమని
సోత మ సోత తురడ గణాప్ుణుాడతి తేజయ ర్గశి, సంయ్గుయ్ా –దాముం డమవుతమాక్ు భక్తతయ్ు, ప్రసగదారుక్య్
తర ా సక్తతయ్ున్స.
క్ళ్క్ – “మర్ి శుదు మారా మందు, శైవమారా మండనుండు –తురువణి౦చు భవ దురా ఖండనుండు
చిరతర ప్రణవసిదుమా౦తిరక్ుండు –ప్రమభక్తతవిని బదు తా౦తిర క్ుండు-మునిగణప్రచయ్ ముఖా వందితుడు
జనిత చినమయ్ సుసౌఖా వందితుడు –అలఘు సంచిత శివెైక్ా భావనుండు –ఎలమి సరవ జగదేక్ప్గవనుడు. “
ఉతుళ్క్ –”తనవిభుతవమును –ఘనమహతవమును –ధరణి ని౦ప్ుమని –హరుడు ప్ంప్ బని
వడసి చనిమఠ-నొడలు గ ని ప్ర –మము దయ్ా తనుడు –దమిత య్ాతనుడు
ఇలాగేసప్త మీ విభక్తతదాక్గ ప్దాాలు చపిు సంబో ధన ప్రధామావిభక్తతలోనూ చప్గుడు చివరగగ ర్గసిన, సగరవవిభక్తతక్ం లోని ర్ెండు శగరూ
ు ల ప్దాాలు-
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మహబయబ్ నగర్ మండలం “మానవతీప్ురం “ అనే మానాజీపేట ను “తూము “ వంశప్ు ర్ెడల ు ప్గలించారు. వీరు సవయ్ంగగ క్వులు క్గవాక్రత లేక్గక్ క్వి

ప్ండితులక్ు ఆశరయ్మిచాురు తూము ర్గమచందార ర్ెడి్ మహమప్గలుడు “అలమేలు మంగవ పరిణయం “ క్గవాం ర్గశగడు. ఇతని క్ొడుక్ు ప్ర్గశుర్గమ ర్ెడు ి
‘ఆసగునంలోని వేముల ర్గమభటటు “గౌరీ విలాస్ “ క్గవాం ర్గశగడు. 19 వ శతాబ్బు వగరు. ఇది దళసర్ి క్గగితాలపై ర్గయ్బడి ఆందర సగరసవత ప్ర్ిషతు
త లో ఉనిది.
మొదటి ర్ెండు క్గగితాలు ప్ో య్ాయి మయడవదానిలో క్ృతిక్త ప్ో ర త్హించిన ప్రశుర్గమ ర్ెడి్ అతని వంశ వరణన ఉనిది. అతడు భయర్ి మేధాధరుడని,
శివగచారుడు సతా సంక్లుుడు, అనేక్ ధరమశగస్రర క్ోవిదుడు “అని వర్ిణంచాడు క్వి. ఒక్సగర్ి ఆయ్నక్విని పిలిపించాడు –
“శ్రర లక్షమమ నరసింహ మంతర ఫలసంసిదు ి ప్రక్గశుండు స –చీులు౦ డాశిరత చందనుండు విలసత్ క్షేప్గల గోతార౦బుధి
ప్గరలేయ్ా౦శు౦డురుప్రతాప్ ప్ర్ిజితౌ్ాఢుండు సతీుర్ిత –క్ళా య్ుక్ుతడు, ర్గమ చందర ధరణీ ప్గలాతమజుమో
ు గి౦ డొ గిన్స “
అతని క్ొలువులో ఒక్ప్రక్ు సక్ల క్ళా ప్రఘటిక్ులు, మర్ోప్రక్ు నిఖిల శగసిత క్
ి చయ్ము, ఇంక్ొక్వెైప్ు సుక్వీందర నిక్రం, మర్ోవెైప్ు సిదు ాంత, జాతక్ విదులు,
వేర్ోక్వెైప్ు మక్ర్గంక్ శశగంక్ సుక్ుమార మహమప్గలుడు వేర్ేవెైప్ున ప్ుర్గణక్ సమయహము, గగయ్క్ జనము, సక్ల సని
ై క్గణము, చతుర్ోప్గయ్ విషయ్ శక్తత
య్ుక్ుతల ైన అమాతాగణ౦,,వగర్ితో ఆదిక్గవా చరు చేసత ుని ర్గజు క్నిపించారు క్విక్త. క్వి క్ౌండినా గోతురడు, లక్షమనరసింహ వెంక్మాబల ప్ుతురడు. క్విని ర్గజు
–

“క్షేప్గల గోతర జలధి, ని –శగప్తి మా తండిర ర్గమ చందర క్వీ౦ దర
క్షామప్గలు౦ డలమేలమం-గగ ప్ర్ిణయ్ మనగ విషు
ణ క్థ రచియి౦చన్స”
అని చపిు క్విని శైవ ప్రబంధం ఒక్టి ర్గసి క్ీర్త ి ప్ ందమని క్ోర్గడు. సర్ే అని ర్గశగడు “గౌర్ల విలాస “క్గవగానిి. ప్రశుర్గమ ర్ెడి్ వంశ వరణన చేశగడు ముందుగగ
–

“ఆచలేశవరులుగగని, య్చలేశవరులుగగరు భయర్ి దర్ోుదా దివభయతి గతుల –గోప్ గగని సింహులుగగని, గోప్సి౦హులుగగరు చటటలబాహాబల శౌరాగతుల
నార్గ బ్బడౌజులుగగని, నార్గ బ్బడౌజులుగగరు వినతార్ి జయ్ దశగ విభవ గతుల –ర్గజా౦గ జులు గగని ర్గజాంగజులుగగరు తగ క్ళారూప్ సౌ౦దరాగతుల “అంటూ
జనం జయ్ ధావనాలు చేసే వంశం తూము వంశం అనాిడు. అయ్ాప్ుర్ెడి్ క్త నాలుగవతరం లో ర్గమ చందార ర్ెడి్ రంగమమలక్ు ప్రశుర్గమ ర్ెడి్ జనిమంచాడు.
సవప్ిం లో శివుడుక్నిుంచి క్గవగానిి తనక్ు అ౦క్తతమివవమనాిడు –ఆ శివుని వరణన –

“వలనొప్ు నెమేమని నలడిన ప్లుబయది క్నుగ న చలువ చందనముగగగ-క్ుడి దస జారంగ విడిచిన ప్ల్ ప్గప్గమి పైడి తీవె జ౦దములుగగగ
జిముక్ వగల్ నాగ బతేత ము డమరుక్ము ముమొమననవగలు క్ెై య్ాయ్ుధములుగగగగ-చలిమిర్ి క్ొండ ముదుులక్ూతు ర్ెలలప్ు డర మేనవదలని య్తుక్ుగగగ
నొక్ు తలియ్ాలబో తు బాల్ జిక్తునెక్ుత -క్నులప్ండువుగగ నొదు గగనబడుచు
తొలి మెయిళల ర్ దయ య్ దయ చ బ్బలిచి –గటటు విలుక్గడు క్లలోన నిటటులనియి”
దీనితారవత శివ సోత తరం దండక్ం ర్గశగడు. తర్గవత తాను క్ోనయ్ారుాని,క్ొండమా౦బల క్ు జనిమంచిన ర్గమయ్ాక్ు ప్ుటిున లక్షమమ బృసింహ వెంక్మమల ప్ుతురడనని
చప్గుడు గోతరం క్ౌండినా.

సరసభారతి ఉయ్యారు
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సమసత భక్త శిఖామణులు

గౌర్ల విలాసం 6ఆశగవసగల ప్ౌరఢప్రబంధం. ప్గరవతీ శివుల ప్రణయ్క్లహం, శివుడుఅలక్తో వెండిక్ొండ విడిచి ర్గమచందార ర్ెడి్ క్టిున శివగలయ్ం లో ఉండటం,

ప్గరవతీ,శివ విరహం, చిలుక్ర్గయ్బారం మళ్ళళ ఇదు రూ క్లుసుక్ొని మానవతీప్ుర దేవగలయ్ం లో ఉండిప్ో వటం క్ధ.ఆరవ ఆశగవసం లో ప్రశుర్గమ ర్ెడి్

తండిర అతనిక్త ర్గజాం అప్ుగించటం ర్గజాప్గలన వేట ఉంటాయి. ప్ూరవ ప్రబంధాలలోని భావగలు, ప్దాాల అనుక్రణ బాగగ ఉంటటంది. మేడలమీద హంసల
వరణన బాగుంది –

“ఒంటి ప్గదమయని యొక్ుచితత ము నిలిు –య్యపిరదిమి ప్టిు, చూప్ు దాచి
గోప్ురముల మీద క్ొనిి ర్గయ్౦చలు –తప్ము సేయ్ు మునుల తాలిమ బయని “
తలంగగణలో భోజనాలక్ు క్ూరుునే విధానానిి “చక్తలం మొక్తలం “అంటారని ర్గజుగగరు చప్గురు. వీణ వగయించే సీత ి వరణనలో క్వి ఈమాటను ప్రయోగించాడు –
“క్నులరమోడుు చేసియ్ు, “చక్ల్ మొక్లంబుగ” గోరుచుండి’అని చప్గుడు.
ప్టు ణ సీత ల
ి ు క్విగగర్ిక్త దశగవతార్గలుగగ దరశనమిచాురట –
“ఝషక్నేతర, క్మఠ చరణాబీ గోల హ –రాక్ష మధాబాల ర్గమర్గజ
వదన క్ృషణ వేణ,ి వర బుదిు క్లిు నా-తరుణులలదిర్ి ప్ది య్వతార గతుల “
ఇంతభావ సో ురక్ంగగ ర్గసిన తలుగు క్వి ఉనాిడా ?అనిపిసత ుంది. తటాక్ వరణన శ్రరనాధుని నెైషధం లోని “శేష ప్ుచుచాుయ్ చలువగరు బ్బసములు “ప్దాానిి
ప్ో లి ర్గశగడు –

“అహిర్గజ ప్ుచు ప్రభానల దివసప్గళ్ య్౦తరసగుభరము ప్ద౦తములు గ-సంఫులల సితప్దమ సత్రభల్ య్ామిన్న హసిత ర్గడా మన ర్ేఖా౦క్ురములుగ
ప్రతి ఫలితోప్గంత వితత భయజాతముల్ క్ుక్షి నిక్షిప్త సతుుధరములుగ-క్మలిన్న మక్రంద క్గంక్షా చలదు్ాంగజాలముల్ గరళాతి క్ీలలును గ
లలితశైవగ జాలిక్గ లతిక్లరయ్ – భీమ బడబానలోదావ దూమములుగ
క్షమర క్లశధిబో ల గంభీరమెైన –య్తత టాక్ంబు గగంచ దైవోతత ముండు”
శివుని వెతక్టానిక్త ప్గరవతి సఖులతో బయ్లేుర్ిన సందరాంలో చలులమాటలు –
“ఘనసగరమా శరదఘ న సగరవరుణని, ఘనసగర గ౦ధితో గలవు మనవె-మదన భయజాతమా మదనాప్క్గరు న్న మదనాగ గతి వెతల్ మానుమనవె
క్గంచన దుగుమా క్గంచనాచల ధరుమక్గ౦చననాసరక్షించుమనవె-క్గదంబమా భయత క్గదంబప్తి న్నలి క్గదంబ్బక్గ దేవి, గలువమనవె
క్లు భయజమ భక్త సంక్లు దువిద-గలు గదమోహవగరధి గలుక్య్ును
ఏలక్ీ భయజమా సదు య్ాలవగలు – న్న లతా౦గిని దయ్తోడ నేలు మనవె”
మనమధుని జెైతరయ్ాతారవరణన తమాష్గగగ చేశగడు –
“ప్చుపిటు ప్ఠగన్స సిప్గయిాల్ సవగర్ి, భేష్ష గబాషు వహవగ ప్సందనంగ-మొక్ము ల తు
త క్ొని శగర్ిక్ వంది మాగధుల్ బహుప్ర్గగ ుర భళాభళ్ య్నంగ
రభసంప్ు నెమిమవీర భటాళ్ఝళ్పించు ఉక్ుు క్తు
త లును తళళక్ునంగ-శ్రతువు పిటు బంటోరతు తుప్గక్త చప్ుుళళళ ఢమి లులఢమిలులమనగ
అంచలిరువంక్ చోప్ుదార్ెల గడంగి –జరగక్ుడు ఖబడాురిర్గబర్ి య్న౦గ
మారుడవేవళ ననిక్ెై సగవర్ి వెడల –తనబల౦బుతో శృంగగరవనము జేర్”ె
వసుచర్ితర అనుక్రణ ప్దాాలు ఎక్ుువగగ ఉనాియి. అంతమాతరం చేత క్వి ప్రతిభ తక్ుువ ఏమీ క్గదనిపిసత ుంది. ప్రశుర్గమ ర్ెడక్త
ి్ దాక్షాయ్ణి క్లలో

అదుాతంగగ క్నిపించింది –

“వర న్నల క్ంధర సుురదాభ లిరుప్రక్ు క్మలభాసుర క్రంబు –ఘన ప్ుండర్లక్ శోభన చేల మిరువంక్ నిరువంక్ ననల బంధుర దృశంబు
నవ సుధా ధరబ్బంబ సవిభవం బ్బరుఠేవసిత ప్యోధర విభాతి –తారక్గసిుర సత్రదానంబు లిరుదస నిరుదస నాహమనక్గభరణ క్గంతి
ప్లుక్ు భేదంబుగగ బలుు వలవక్య్ును –వలచి ఇచిున నరమేనగలసి శౌర్ి
చలువుడు ను దాను గలియ్ుట దలుప్వచిు –క్లను భయప్గలక్ునిమోరల నిలువబడియి”
ఆరవ ఆశగవసం లోని శివునిపై చపిునప్దాం –
“అమితాహి క్ులేశవర హారధర్గ –హిమభాను జితా ర్ేణ క్ర్గ
క్మలా౦బక్ చేత సగరవహర్గ –విమలాభర ధున్న దృత విషు
ణ శర్గ “
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21 క్ుందావఝల గోప్గలసూర్ి

క్ర్లంనగర్ జిలాల ములక్నూరు క్త చందిన క్ుందావఝల గోప్గలసూర్ి “స్ంవరణ చరితరము“ ర్గశగడు. సుమారు 1850 క్గలం. బరహమ వెైవరత ప్ుర్గణ౦ లోని

“శ్రీకీష్ణజ్నమఖండం“ క్గవాం క్ూడార్గశగడు క్గని అముదిరతం. ములక్నూరు హనుమక్ొండక్ు దగా ర. అక్ుడ మోతుక్ూర్ి వగర్ి౦ట శ్రరక్రషణజనమఖండం క్గవగానిి
తానూ చూశగనని బ్బరుదుర్గజు వగరువగచ. గోప్గలసూర్ి ప్ండర్ినాధుడు అనేక్విక్త సమక్గలిక్ుడు.

సంవరణ చర్ితర అంటే తప్తీ –సంవరుణుల “క్థ. అదు ంక్త గంగగధరక్వి “తప్తీ సంవరణ ఉప్గఖాానం “ ప్రబంధవిధానం లో ర్గశగడు. ర్గజుగగర్ివదు 233

ప్దాాల ప్రధమ ఆశగవసం మాతరమె ఉందట. క్వి క్ౌండినా గోతీరక్ుడు. తాత నాగశగసిత .ి తండిర వెంక్టశగసిత .ి పదు ప్రబంధంగగ రచించే ప్రణాళ్క్ తో ఉనిటట
ల

క్నిపిసత ుంది. ఇషు దేవతాసుతతి, ప్ూరవక్వి సుతతి క్ు క్వినింద, శ్రర వెంక్టేశవరునిక్త అంక్తతముగగ షషు యంతాలు, సూతర్ిష మహరుషలక్ు ఈ క్థ వివర్ించటం,
హసిత నాప్ురం అక్ుడి విశేష్గలు హసిత నర్గజెన
ై సంవరుణుడి క్ీర్త ిప్గరభవగలు, తప్తీ సౌందరామ. ఇదు ర్మ
ి ధాపేమ
ర , నారద ర్గయ్బారం, తలిల చాయ్ాదేవి దగా ర తప్తి
భజన. వేటక్ెై వచిున సంవరుణుడు చూడటం, ఆమె సఖి క్ీరవగణి భయలోక్ప్ు వింతలు తలిల క్త చప్ుటం, విరహం, సంవరుణుడిని తచిు తప్తిక్త అప్ుగిసత గనని
క్ీరవగణి చప్ుటం మొదటి ఆశగవసం క్థ.
విషు
ణ సుతతి –
“శ్రర రంజిలల మనోజఞ సౌధమున లక్షమమ భయవదూటటల్ పిరయో-దార సగవనురతానుర్గగగర్ిమల్ తర్ిు౦ప్గగ గయఢసం
చారు౦డై చని, భయమి దేవి నాయ్నాబాీతంబులన్స మయసి శ్రర –నార్ిన్స చుంబన క్ేళ్ దేలుు విభునిన్స భావింతు భావంబునన్స “
శివప్గరవతుల వరణన –
“యిక్ు క్ోడలమిని మెక్ుగగ విసమెని జడముడిపై ప్గలక్డలి వెని –యొడలునిండ విభయతి, ఎడమ దిక్ుున నాతి,క్డక్ంట నమృతంబు వెడలు ర్లతి
మెడను ప్గములజయడు, మేటి గుబిలవీడు మొనసి క్రంబున ముదుు లేడు-ఎదను ప్ునుల చనుి, నుదుట చిచుులక్నుి, సర్ిలేని క్ేశప్ు౦జములు మినుి
సక్ల దేశసుు, డఖిల యోగలందర హృదయ్ –జలజమదధుప్గయ్ మానుండు శ౦క్రు౦డు
భయర్ిక్గరుణా రస ఝర్ల ప్ూరణ దృష్ిు-మించి మతాువా మరసి ప్ో ష్ించుగగత”
“తొడలపై నిషణుణ డయితోరప్ు వేడు మనంబు నిండ చ –ను
ా డుచుచు క్ుమారు నాసామున క్ోమలన్నల నిజేక్షణ౦బులన్స
బొ డగని క్ప్ుు క్గటటక్ను, బుదిు క్రంబున మాటిమాటిక్తన్స –దుడుచు గిర్౦
ల దర క్నా దయ్తోడుత మతుాృతి పంప్ు జేయ్ుతన్స”
ఇతర క్వుల సగనుభయతిక్ోసం –”క్డుప్ుని౦డా క్గనుు క్నివగర్ిక్త ఇతరులక్గనుు పై క్రుణ క్లిగినటట
ల , తానూ క్గవాక్రత ఐనవగడు ఇతరక్వులక్గవగాలపై
సగనుభయతి చూపిసత గడు “అనాిడు.

తప్తిపై మనసుప్గర్ేసుక్ొని సంవరుణుడు –
“ ప్రణుతింప్ లోక్ేశవరతవ మాతరమక్
ె గదు, క్మలాసనతవము క్లిగి య్ుండు –శ్రర మోహనతవ సంసిదు ి మాతరమె క్గదు,ఘనసంభవ దశతవ మెనయ్ు చుండు
సరవి ర్గజావతంసతవ మాతరమెక్గదు,ధవళ దేహతవంబు దనరు చుండు –క్నుగ న జెవ
ై గతృతవమెక్గదు, ర్గమాతను పీరతి ప్రబలియ్ుండు
నహహ ర్గజనావరుడు దుస్హవియోగ –భారప్ర్ిభయతుడ,ై బరహమ శౌర్ి శరవ
క్ెైరవగప్ుతల క్ెనయ్యిా చారుల్లల –ధూరీటక్
ి తని క్౦ఠ నెైరమలాంబు తొడవుగగద”
సరసు్ వరణన –
“నిఖిల య్ువజన జనక్లా నిరత సరసి –జాశుగగ దీరణసింహనాదానుక్గర్ి
బర్ిహ నినదంబు తత్రః ప్ర్ిసరంబు –జగధదీశుండు సూచి య్ుత్వము బొ ంద”
మంఛి క్గవా రచన చేసిన క్ుందా వఝల గోప్గలసూర్ి క్గవామంతా లభించి ఉంట బాగుండేది. మొదటి ఆశగవసప్ు మెతుక్ును బటిు మిగిలిన క్గవగానిప్చనం
గుర్ించి చప్గులి్ వచిుంది

22 శివర్గమ లింగర్గజు (చివర్ిభాగం )

మయడు ఆశగవసగల “శైవగచార సంగరహం “ర్గసిన శివర్గమలింగర్గజు భారదావజ గోతీరక్ుడైన క్షతిరయ్క్వి. తండిర హర్ిర్గజు తలిల సీతమమ. గురువు గోక్రణ మఠగధిప్తి
సో మశేఖరుడు.. క్గక్తి, చాళళక్ా సీమలలో క్షతిరయ్ వీర శైవులు లేరని, తలంగగణా లేక్ ర్గయ్లసీమ వగడు అయి ఉంటాడని ర్గజుగగరనాిరు. వంశక్రమంలో

బరిర దేశగదీశవరుడు శంఖానవయ్ుడు మయలప్ురుషుడు. అతడిక్త అయిదవతర౦ వగడు మనక్వి. ఇతనిక్గవాం సగుందప్ుర్గణం లోని ”శంకర స్ంహిత” క్ు
ఆంధారనువగదం. ధార్గశుదిు ఉనిక్వితవ౦ ర్గశగడు. ఇది చదివితే 18 వ శతాబ్బు క్త క్గవాభాష ఎలా రూప్ు దాలిుందయ తలుసుతందనాిరు బ్బరుడుర్గజు వగరు.

క్లాహరప్ుషుం -క్లుహార ప్ుషుం, -అరహము –అరహము, సుదరశన -సుదర్ిసేన –, పితుర తోషణము –పితరు తోషణము,శ్రర రుదీరయ్ము –శ్రర రుదిరయ్ము గగ
మార్గయి.
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మొదటి ఆశగవసం లో శివుడు క్ుమారసగవమిక్త చపిునదానిి సూతుడు మునులక్ు చప్గుడు. ఒక్ సగర్ి శివలోక్ం లో క్ుమారసగవమి అందర్ి సమక్షం లో

సంశయ్ాలు తీరుమని అడిగిత శివుడు చపిునవిషయ్ాలివి. మొదటి ఆశగవసం లో లింగగరున, లింగగదారణ వగెైర్గలునాియి. ర్ెండవ ఆశగవసం లో షట్స సు లాల

నిరణయ్ం, సు లధర్గమలు, తిరరవిధ ఉప్గసనలు భక్తతమార్గాలు, మహేశవరుల ప్రవరత న మొదల ైనవి ఉనాియి. మయడులో శివయోగులక్ు చేసే దానాలు, గోప్గారుణం,
తండమరక్ోడుక్ుల ైన శేవత, పింగళ క్థ,శ్రరశైలమహాతామం,సవధరమ నిషు వగెైర్గలునాియి.
ప్గరరంభ క్ందప్దాం“శ్రర ప్గరవతీ వదూధవ –తాప్స హృదయ్ాబీ భురంగ భగ ధనదార్ిుత వి
దయ ాప్గయ్నిలయ్ నిరమల –శ్రరప్తి చి౦తా౦గ తరంగ శ్రర గురులింగగ “
తర్గవత గరంధ ప్గరముఖాానిి చప్గుడు. వీరశైవులక్ు క్ుల వివక్ష ఉండదుక్నుక్ వంశ చర్ితర చప్ుుక్ోలేదు”అంగ తిరవిధ విలక్షణ –లింగగ౦గిక్త నొక్ు క్ులము
లేదని మదిలో

నంగగభిమాని క్ేరుడ-ప్ ౦గుచు నెర్గ
ి ింతు తనువు ప్ుటిున క్ులమున్స “
గరంథంచివరలో క్ూడా దాని ప్గరశసగతయనిి మళ్ళళ చప్గుడు. రచనాక్గలం గుర్ించిప్దాం –
“చనినటిు శగలివగహన శగతాబు ంబులు ప్గటింప్ వేయ్ు నూరూిటిమీద –నిరవదగగ నేబదేను ప్రమాదీచ విమల వత్రము నాశ్రవజమందు
బహుళ తృతీయ్లో భానువగసరమున రచియి౦చి నటిు నిరణయ్ చర్ితర “అనాిడు. ఇది 14-10-1733క్ు సర్ిప్ో యిందని ర్గజుగగరువగచ.
క్ృతి సమరుణప్దాం –
“క్రణములు మయటి సగక్షగగ-గని విలక్ష భావమున నిషు లింగ ౦బు, ప్గరణ లింగ,
భావలింగ౦బుల ై య్ుని బరహమమునక్ు –భక్తత తోడుత క్ృతి సమరుణము చేతు “.
మయడవ ఆశగవసం చివర్ి గదా ర్గశగడు. దీని ప్రతి ర్గసిన విధానం ”ప్ర్లధావి సంవత్ర ఆశ్రవజ బహుళ దశమి శనివగరం మయడు ఝాములవరక్ు వీరశైవగచార

సంగరహం పరతి లో ఉని ప్రక్గరం సునిప్ు సో మయ్ాక్ు ప్గటోజు బైర్గగి వగరశి ఇచును. “ఇది 6-11-1852 క్ు సర్ిప్ో తుందని, వగరయ్స క్గని వగక్గాలు గతశతాబు ం
తలుగు వగావహార్ిక్ భాషక్ూ, లేఖన సంప్రదాయ్ానిక్త ఉదాహరణ గగ ఉనాియ్ని ఆచారా బ్బరుదుర్గజు ర్గమర్గజు గగరు చప్గురు.
సమాప్త ం
ఆధారం-ఆచారా బ్బరుదుర్గజు ర్గమర్గజుగగర్ి “చర్ితరక్క్
ె ుని చర్ితారుులు “.
మనవి –”చర్ితరక్ెక్ుని చర్ితారుు”ల ైన 22మంది తలుగు క్వులను, వగర్ి రచనలను, విశేష్గలను ర్గసే అదృషు ం దక్తుందని, ఈ వగాసగలు ర్గజుగగరు”

గోలక్ొండ ”మొదల ైన ప్తిరక్లలో 1960-నుంచి 1971వరక్ు ర్గసిన ప్ర్ిశోధనా వగాసగలని, వీటిని పై శ్రర్ిషక్తో 1985లో ముదిరంచారని, ఇందులో ర్ెండవవిభాగం
లో 12మంది చర్ితరక్క్
ె ుని “సంసుృత క్వులు “ఉనాిరని, వగర్ి గుర్ించి నేను ర్గసిన” గలర్గవణక్వుల క్వితా గలర్గవణ౦ “మయడుభాగగలలో చోటట ప్ ందక్ప్ో తే వగర్ి

గుర్ించిక్ూడా “గలర్గవణక్వులు”లో తవరలో ర్గసగతనని మనవి చేసత ునాిను. ఈ ప్ుసత క్ం వచాుక్ అనేక్మంది పైక్వులపై ప్ర్ిశోధన చేసి ఉంటారని, వగరు మర్ినిి

నూతన విషయ్ాలు ఆవిషుర్ించి ఉంటారని భావిసుతనాిను. సరసభారతి బాలగ్ అభిమానుల ైన సగహితీ బంధువులక్ు ఈ క్వులను ప్ర్ిచయ్ం చేయ్టమే నా
ముఖయాదేుశం.

ఈ ధార్గవగహిక్ను చక్ుగగ చదువుతూ, తలియ్ని విషయ్ాలు తలియ్జేసత ూ ననుి ప్ో ర త్హించిన డా. శ్రర టి.శ్రరరంగ సగవమి (వరంగల్ ),డా శ్రర ఉప్ులధడియ్ం

వెంక్టేశవర (చనెైి )గగరల క్ు, అభిమానించిన సగహితీ బంధువులక్ు ధనావగదాలు.
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….సంప్ూరణం…
మ సలహాలు సూచనలు తెలియచేయండి
గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్
Cell :

9989066375

gabbita.prasad@gmail.com
http://sarasabharati.wordpress.com
http://sarasabharativuyyuru.wordpress.com
http://suvarchalaanjaneyaswami.wordpress.com
Telugu Wikipedia
: https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F_
%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B
0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
Gabbita Durga Prasad
Rtd. head Master Sivalayam Street
Vuyyuru 521165 Krishan District
Andhra Pradesh
India
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రచనలు
నేను ర్మసన ,సర్సభార్తి ప్ప
ా చ్యరించిన పుసరకలు డిజిటల్ రూపం లో .క్షుక్ చేసేర చలు పుసరకం పాతయ క్ష్ం
ప్ుసత క్ం పేరు

వివర్గలు

ప్రచురణ

అంక్తతం

పేజీలు

1

ఆంధర వేద శగసత ి విదాాలంక్గరులు

27 తలుగు వేదశగసత ి ప్రవీణులు ర్చనలు

సెపటంబ్ర్ 2010

సవర్లాయ్ శ్రర క్ోమలి సూరానార్గయ్ణ శగసిత ి

55

2

జనవేమన

వేమన యోగి గగ మార్ిన విధం

ఏపిాల్ 2012

చార్ెలస్ట్ ఫిలిప్ బౌరన్స

116

3

దరశన్నయ్ దైవ కేమతా
ర లు

100 ప్రసీదు దేవగలయ్ాల చర్ితర, దివాధామ

జనవర్ి 2015

శ్రర క్ోగంటి సుబాిర్గవు శ్రరమతి సగవితిర

164

4

శ్రర హనుమత్ క్థా నిధి

హనుమాన్స దివా చర్ితర, ప్ూజ శోలక్గలు

ఉగగది 2012

సవర్లాయ్ ప్వని ర్గధాక్ృషణ

159

5

శ్రర ఆంజనేయ్ సగవమి మహాతమయం

ఆంజనేయ్సగవమి మహతాం, క్ధలు, విశేష్గలు

జూన్స 2013

శ్రర సువరులానీ నేయ్ సగవమీ ఉయ్యారు

120

6

సిదు యోగిప్ు౦గవులు

35 సిదు ుల జీవిత చర్ితరలు

ఏపిరల్ 2013

సవర్లాయ్ మెైనని
ే సౌభాగామమ క్ుమమమయరు

120

7

మహిళా మాణిక్గాలు

50 ప్రప్ంచ ప్రసిదు మహిళల చర్ితరలు

మార్ిు 2014

శ్రరమతి మెైనని
ే సతావతి USA

184

8

ప్ూర్గవంగల క్వుల ముచుటట
ల

125 ఇంగగలండ్,అమెర్ిక్గ దేశగల క్వుల చర్ితర

ఆగుస్ట్ు 2014

శ్రర ర్గచక్ొండ నరసింహ శరమ వెైజాగ్

280

9

గలర్గవణ క్వులక్వితా గలర్గవణ౦ -1

146 సంసుృత క్వుల జీవిత విషయ్ాలు

మార్ిు 2015

శ్రర మెైనని
ే గోప్గలక్ృషణ USA

408

482 సంసుృత క్వుల జీవిత విషయ్ాలు

డిసంబర్

గబ్బిట భవగనమమ మృతుాంజయ్శగసిత ి

632

462 సంసుృత క్వుల జీవిత విషయ్ాలు

డిసంబర్

డా|| భండారు ర్గధాక్ృషణ మయర్ిత , సులోచన

520

10
11

గలర్గవణ క్వుల క్వితా గలర్గవణ౦ -2
గలర్గవణ క్వుల క్వితా గలర్గవణ౦ -3

దర్నం

2014
2017

12

దరశన్నయ్ ఆంజనేయ్

201 ఆంజనేయ్ దేవగలయ్ాల విశేష్గలు

మే 2015

శ్రరమతి వేలూర్ి దురా , శ్రర వివేక్గనంద

264

13

దరశన్నయ్ ఆంజనేయ్

221 ఆంజనేయ్ దేవగలయ్ాల విశేష్గలు

మార్ిు 2019

శ్రర సువరులానీ నేయ్ సగవమీ ఉయ్యారు

312

14

క్ేమోటాలాజి పిత డా.క్ొలాచల

ఆయిల్ సైన్స్ శగసత ి సగంక్ేతిక్ శగసత జు
ి ఞ డు

జనవర్ి 2016

శ్రర య్లమంచలి సీతార్గమయ్ా,శేషుమాంబ

144

15

దైవ చితత ం

Mind of god క్ు తలుగు సేవఛు అనువగదం

ఏపిాల్ 2016

శ్రర మెైనని
ే గోప్గలక్ృషణ USA

80

16

బరహమశ్రర మదుులప్లిల మాణిక్ా శగసిత ి

శత జయ్ంతి ఉత్వ సమీక్ష

మార్ు 2017

శ్రర మదుులప్లిల మాణిక్ా శగసిత ి

17

17

ఆధునిక్ ప్రప్ంచ నిర్గమతలు –

చర్ితరను మలుప్ు తిరపిున వివిధ రంగగల 91

డిసంబర్

శ్రర సవర్లాయ్ ప్రచూర్ి ర్గమక్ృషణ య్ా

704

అమెర్క్
ి గ నార్త క్ర్ోలిన ష్గర్ెలట్స య్ాతార

2018

అమెర్క్
ి గ ష్గర్ెలట్స

344

18

దేవగలయ్ాలు -1

దేవగలయ్ాలు -2
సీతార్గమయ్ా

జీవితాలలో చీక్టి వెలుగులు
ష్గర్ెలట్స సగహితీ మెైతీర బంధం

ప్రప్ంచ ప్రముఖుల జీవితం సమగర గరంథం
సగహితాం

2017

19

అణుశగసత వ
ి ేతత డా.ఆక్ునూర్ి వెంక్ట

117 మయలక్ం టనిిసి్న్స ‘Ts’ఆంధర

అకోటబ్ర్ 2018

సవర్లాయ్ ఆక్ునూర్ి వెంక్ట సుబిమమ

40

20

శగసత ప్
ి ర్ిశోధన పిత డా.ప్ుచాు

ఆందర క్గంతి శగసత ి ప్ర్ిశోధన సగంక్ేతిక్వేతత

మార్ిు 2019

శ్రర ఆక్ునూర్ి ర్గమయ్ా

32

21

ఊసులోల ఉయ్యారు

75ఏళళ అనుబంధం ,జాఞప్క్గలు నాసగులిీయ్ా

మార్ిు 2020

శ్రర క్ోట సూరానార్గయ్ణ శగసిత ి , సీతమమ

304

22

సో మనాథ్ నుంచి క్గశ్ర విశవనాథ్

6 ర్గష్గురల క్షేతర సందరశన య్ాతార సగహితాం

మార్ిు 2020

శ్రర సువరులానీ నేయ్ సగవమీ ఉయ్యారు

328

23

ఆధునిక్ అంధర శగసత ి మాణిక్గాలు

62 ఆంధర శగసత వ
ి ేతతల జీవిత విశేష్గలు,

మార్ిు 2020

శ్రర సువరులానీ నేయ్ సగవమీ ఉయ్యారు

168

24

వగాఖాాన చక్రవర్ిత క్ోలాచలం

శ్రర పిజి.లాలేా ఇంగలలష్ ‘’మలిల నాథ’అనువగదం

మార్ిు 2021

శ్రర మలిల నాద

120

25

ఆధునిక్ విదేశ్ర సంసుృత

మార్ిు 2021

శ్రర సువరులానీ నేయ్ సగవమీ ఉయ్యారు

80

అకోటబ్ర్ 2020

సవర్లాయ్ ఆక్ునూర్ి వెంక్ట సుబిమమ

40

26

ర్గమయ్ా

వెంక్టేశవరుల

దాక్గ

మలిల నాద సూర్ి
విదావంసులు

Dr. Ankunuri Venkata

Ramayya

అణుశగసత వ
ి ేతత

42 విదేశ సంసుృత విదావంసుల రచనలు
డా ఆక్ునూర్ి వెంక్టర్గమయ్ా ఇంగలలష్
అనువగదం

5735
సంప్గదక్తవం
ప్ుసత క్ం పేరు
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1

జయాతిస్ంశేలషణం

విదావన్స గబ్బిట

సవర్లాయ్ గబ్బిట మృతుాంజయ్ శగసిత ి

మార్ు 2010

15

2

ఉయ్యారు ఊసులు

గబ్బిట క్ృషణ మోహన్స ఉయ్యారు

ఉయ్యారు

డిసంబర 2010

42

3

మహా క్వితా సంతం

క్వుల క్వితలు సపు ంబర్ 2010

సవర్లాయ్ టి ఎల్ క్గంతార్గవు

సెపటంబ్ర్ 2010

32

4

మా అక్ుయ్ా

ఉగగది క్వితా సంప్ుటి

ఆగ్షు
ట 2011

40

5

‘’ఆదితా ‘’హృదయ్ం

ప్దా వచన క్వితా సంక్లనం

మే 2012

24

6

తాాగి పే’’ర్ెడమలు’

శ్రర టీవీ సతానార్గయ్ణ రచనలు

7

శ్రరర్గమవగణి

శ్రర తూములూర్ి దక్షిణామయర్ిత

8

మా అనియ్ా

క్వితాసంక్లనం

తాడిక్ొండ భోగ మలిల క్గరుీనర్గవు

జూల్లై 2016

45

9

శ్రర సువరులా వగయ్ు నందన శతక్ం

ర్గమలక్షమణచారుాలు

శ్రర సువరులానీ నేయ్ సగవమీ

ఫిబ్ావరి 2017

64

10

శ్రర సువరులా మారుతి శతక్ం

ముదిగ ండ సీతర్గవమమ

శ్రర సువరులానీ నేయ్ సగవమీ

ఫిబ్ావరి 2017

40

11

శ్రర సువరులేశవర శతక్ం

మంక్ు శ్రను

శ్రర సువరులానీ నేయ్ సగవమీ

ఫిబ్ావరి 2017

35

12

వసుధైక్ క్ుటటంబం

ఉగగది క్వితల సంక్లనం

మారిచ 2018

40

13

సగహితీ సరవంతి

(సగహితీ మండలి తరఫున )

మారిచ 2012

25

మృతుాంజయ్శగసిత ి రచన
జాఞప్క్గలు

బాప్ు రమణ

మారిచ 2015

96
24

గగర్ి రచన

దంప్తులు
ఉయ్యారు
ఉయ్యారు
ఉయ్యారు

522
అంక్గతమక్ (డిజిటల్) ప్ుసత క్గలు
ప్ుసత క్ం పేరు

వివర్గలు

విదుదల

పేజీలు

1

సమసత భక్త శిఖామణులు

దైవం క్ోసం, దేశం క్ోసం, ర్గజాం క్ోసం, సగహితాం క్ోసం ప్గటటప్డి చర్ితరలో

15-08-2021

350

2

వేద, ఇతిహాస, తాతివక్రచనల విశేలషణ

వివిధ ర్గమాయ్ణ, భారత, భాగవత,వేద ఉప్నిషతు
త లు మొదల ైన వగటిపై విశేలషణ

10-09-2021

460

3

దరశన్నయ్ మహాదే(వ-వి)నాయ్క్ ఆలయ్ాలు

శివ, దేవి, వినాయ్క్, విచితర ఆలయ్ాల చర్ితర, శ్రర ఆదిశంక్ర విశిషు వేదాంత రచన

15-10-2021

625

మిగిలిప్ో యిన భక్త శిఖామణులు

1435

సరసభారతి ఉయ్యారు

347

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సరసభారతి ఉయ్యారు

348

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సరసభారతి ఉయ్యారు

349

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సరసభారతి ఉయ్యారు

350

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సరసభారతి ఉయ్యారు

351

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సరసభారతి ఉయ్యారు

352

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సరసభారతి ఉయ్యారు

353

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

సమసత భక్త శిఖామణులు

సరసభారతి ఉయ్యారు

354

గబ్బిట దుర్గాప్రసగద్

