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గురు ముఖ పద్మ వాక్

డైరెకటుర్: ..అంటే, ఆసపుత్రిలో ఉన్న 
వాయుధిగ్రస్థాలకు తము తీస్కుంటున్న 
మందును ఏ విధంగా వైదుయుడు 
తయారుచేసాతుడో తెలియనంత మాత్రాన 
వారిక్ తెలివి లేదంట్రా?
శ్రీల ప్రభుపాద: వాళ్ళు తెలివి కలవారే. 
కాని వైదయుశాసా్రానిక్ సంబంధించినంత 
వరకు దానిపై సరిపడా జ్ఞునం వారిక్ 
లేదు. ఉదాహరణకు ఒక పిచిచువాణి్న 
తీసకుండి. అతనిక్ కూడా మదడుంది. 
కాని వాని తెలివితేటలు ఏపాటివి? 
నీకేదైన్ అవసరమైతే వెళ్లి పిచిచువాని సలహా 
తీస్కోవుగా! మూఢ.. మాయాపహృత 
జ్ఞునః – వాని జ్ఞునం హరించివేయబడింది. 
వాని మతి సరైన సిథాతిలో లేదు కాబటిటా వాని 
అభిప్రాయాలకు కూడా విలువలేదు.
డైరెకటుర్: కాని, ఒకవేళ బ్రాహ్మణులు కేవలం 
వారి సా్వరథా ప్రయోజన్ల కోసమే ప్రపంచాని్న 
పరిపాలించటం మొదలుపెడితే?
శ్రీల ప్రభుపాద: హుమ్..? నిజమైన 
బ్రాహ్మణుడు నిసా్వరథాంగా సకల ప్రజల 
సంక్షేమం కోసమే ప్రభుత్వనిక్ తగిన 
సూచనలిసాతుడు. అదే నిజ్యితీ.
డైరెకటుర్: ఒకవేళ తనే పెడద్రోవ పడితే? 
ఎందుకంటే కాలం మారుతోంది. 
శాసాతులు రచించిన కాలంతో పోలిస్తు 
నేడు ప్రపంచంలోని పరిసిథాతులు ఎంతో 
దిగజ్రాయి. 
శ్రీల ప్రభుపాద: అవును. కేవలం శాసా్రాలను 

విస్మరించడం వలేలి ఇదంత. ఉదాహరణకు, 
గడచిన వెయియు సంవతసురాలలో భారతదేశ 
సంసకుృతి, బ్రాహ్మణుల సచ్చులత 
ఎంతో దిగజ్రాయి. ఎందుకంటే 
విదేశీయుల పరిపాలనలో భారతదేశం 
అణిచివేయబడింది. మహమ్మద్యులు 
వచిచు వారి సంసకుృతిని కొంత ఏరపురచారు. 
ఆ తరా్వత బ్రిటీషరులి వచిచు వారి సంసకుృతిని 
కొంత ఏరపురచారు. ప్రతిఒకకురికీ ఎదో ఒక 
లాభాపేక్ష. బ్రిటీషరులి పాలిస్తున్న సమయంలో 
లార్డ్ మకాలే భారతదేశంపై అధయుయనం 
చేసి “మీరు ఈ భారతీయులను తమ 
వైదిక సంప్రదాయాలను అనుసరించడాని్న 
అనుమతించినంత కాలం, మీరు వారిని 
పరిపాలించడం అసాధయుం” అని లండన్ 
కు తెలియజ్శాడు. అందుకే ఆ తరా్వత 
దేశీయమైనవని్నటినీ బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం 
ఖండించడం ప్రారంభించింది.
డైరెకటుర్: కాని మదయుం స్వించట్ని్న 
బ్రిటీష్ వాళ్ళు అనుమతించలేదని మీరే 
అన్నటులిన్్నరు?
శ్రీల ప్రభుపాద: లేదు. బ్రిటీష్ వాళ్ళు 
మదాయుని్న అనుమతించారు. భారతదేశ 
సంసకుృతిని తము భంగపరుస్తున్్నమని 
ఎవ్వరూ గురితుంచని రీతిలో మరీ గోపయుంగా 
అనుమతించారు. అందుకే ఇని్న 
సంవతసురాలు దానికే అలవాటుపడిన 
ప్రజలు ఇప్పుడు బహిరంగంగానే మదాయుని్న 
స్విస్తున్్నరు. కాని ఇదంత బ్రిటీష్ వాళ్ళు 

మొదలుపెటిటాందే. సంక్లిషటామైన సమాజంలో 
మదయుం అనివారయుమే. దానిక్ బ్రిటీష్ వాళ్ళు 
ఊతమందించారు.
డైరెకటుర్: కాని భారతదేశ సంసకుృతిలో 
మదయుపానం నిషేధం కదూ?
శ్రీల ప్రభుపాద: భారతదేశ 
సమాజంలో ప్రజలకు ‘టీ’ 
స్వించడం కూడా 
తెలుస్ండేది కాదు. 
మా చిన్నతనంలో 
బ్రిటీషరులి టీ తోటలను 
ప్రా ర ం భి ం చ డ ం 
మేము చూశాము. 
అ ం త కు ము ం దు 
‘టీ’ అన్నదే లేదు. 
భా ర త దే శ ం లో 
కారి్మకులు చౌకగా 
లభించడాని్న గురితుంచిన 
బ్రిటీషరులి ‘టీ’ తో 
తమ వాయుపారాలను 
ప్రా ర ం భి ం చా రు . 
ఆఫ్రికా దేశంలో 
తము ప్రారంభించిన 
విధంగా ఇకకుడ 
కూడా ప్రారంభించి 
అమరికాకు ఎగుమతి 
చేస్వారు.
బ్రి టీ ష ర లి కు 
వాయుపారంపైనే ఆసక్తు. 

మే 21, 1975 వ సంవతసురంలో ఆస్ట్రేలియా దేశపు స్ంఘిక సంక్షేమ పరిశోధన శాఖ్మాత్్లు మరియు శ్రీల 
ప్రభుపాదుల వారి మధ్ మెలోబోర్న్ నగరంలో జరిగిన సంభాషణ

ప్రభుత్వాలు సహకరిస్తే
 ప్రపంచమంతటా వడ్డంచగలం
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గురు ముఖ పద్మ వాక్

అమరికాకు ఎగుమతి చేస్దానికన్్న 
ఎకుకువగా టీ తోటలు సాగుచేశారు. మరి 

దా ని ్న 

వినియోగించడం ఎలా? టీ తోటలను 
కలిగిన వారిక్ ఎకుకువగా పను్నలు 
విధించడంతో వారు వీధి వీధిన్ టీ 
స్వించండంటూ ప్రాచారం గావించేలా 
చేశారు బ్రిటీషరులి. టీ స్విస్తు ఆకలి 
కూడా వేయదంటూ, మలేరియా 
బారిన పడరంటూ వివిధ ప్రచారాలు 
మొదలయాయుయి.
అలా భారతీయులు టీ త్రాగడానిక్ 
అలవాటుపడాడ్రు. ఇప్పుడు వీధిని 
ఊడేచువాడు కూడా టీ కోసం ఉదయానే్న 
టీ కొటుటా దగగీర వేచిచూస్తుంట్డు. 
మా చిన్నతనంలో ఎవరైన్ ఎప్పుడైన్ 
దగుగీతో ఇబ్ందిపడుతుంటే కొని్నసారులి 
టీ త్రాగేవాళ్ళు. అంతకు మించి లేదు. 
టీ, మదయుం, పగాకు, మాంసం వంటివి 

లేనేలేవు. వయుభిచారం కూడా. 
వయుభిచారం ఉన్నపపుటికీ, 

ఇ ప్ పు డి లా 
బ ల వ ం త ం గా 

స్త్రీ ల తో 
వ యు భి చా రి 

వ సా ్రా లు 

ధరింపజ్సి నటించమని చేస్ విధంగా 
కాదు. చాలా గెటిటా కటుటాబాటులి ఉండేవి. 
అలా ఇవనీ్న పరిరక్షించబడేలా చూడాలి. 
కనీసం కొదిదిమందైన్ ఇతరులకు ఆదర్శంగా 
నిలవాలి.
ద్నిక్ సంబంధించిన శిక్షణ కూడా 
కొనసాగాలి. అందుకే మేము అందరినీ 
మాతోపాటు కలిసి హరే కృష్ణ మంత్రాని్న 
జపిసూతు, నృతయుం చేసూతు, కృష్్ణనిక్ 
అరిపుంచిన ప్రాసాదాని్న స్్వకరించేందుకు 
ఆహా్వనిస్తున్్నము. అలా వచిచునవాళళులో 
ఎంతో మంది భకుతులుగా మారుతున్్నరు. 
మదయుం, వయుభిచారం, మాంసం స్వించడానిక్ 
బానిసలైన వాళ్ళు కూడా నేడు సాధు 
జీవులవుతున్్నరు. ఇకకుడున్న వారి గత 
చరిత్రను తెలుస్కొని ఈ విషయాని్న మీరే 
నిరా్ధరించుకోగలరు.
డైరెకటుర్: కాని తగిన పోషక పదారాథాలు 
కావాలంటే మాంసం తిన్లని మా 
వైదుయులు చెబుతుంట్రు. ద్ని్న మీరు చెపేపు 
విషయాలతో ఎలా సరి చూస్కోగలను?
శ్రీల ప్రభుపాద: అది కేవలం మూర్ఖత్వం. న్ 
శిష్యులు గత ఎన్్న సంవతసురాల నుండి 
మాంసాహారం తీస్కోవడం లేదు. వారు 
ఆరోగయుంగా లేరని మీరు భావిస్తున్్నరా? 
వీరి ముఖాలు శోభాయమానంగా 
వెలుగందుతున్్నయని కూడా ఎంతో మంది 
అంటుంట్రు. బోసటాన్ నగరంలోని ఒక క్రైసతువ 
పూజ్రి “సా్వమీజీ! మీ విదాయురుథాలు ఎలా 
ఇంత ప్రకాశవంతంగా వెలిగిపోతున్్నరు?” 
అంటూ ఆశచురయుపోతూ న్తో అన్్నడు. పత్రిక 
మొదలగు మాధయుమాలలో కూడా మమ్మలి్న 
అలాగే చిత్రీకరిసాతురు. 
డైరెకటుర్: కాని ఎవరైన్ ఇకకుడిక్ అకసా్మతుతుగా 
వచిచు ఏదైన్ దంగలించే ప్రయత్నం చేస్తు 
మీరెలా ప్రతిసపుందిసాతురు?
శ్రీల ప్రభుపాద: సరైన విధంగా శిక్షిసాతుము.
డైరెకటార్: అంటే మీరు కఠినంగా 
వయువహరిసాతురా?
శ్రీల ప్రభుపాద: ఎందుకు 
వయువహరించకూడదు? దంగను 
శిక్షించాలిసుందే.
డైరెకటుర్: అంటే మీరే స్వయంగా శిక్షిసాతురా? 
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ఎలా చేసాతురు?
శ్రీల ప్రభుపాద: స్వయంగా కాని లేదా 
ఇతరుల దా్వరా కాని, లేదా ప్రభుత్వం దా్వరా 
కాని, దంగను శిక్షించాలిసుందే.
డైరెకటుర్: ఒకవేళ వాడు ఆకలితో మీ వదదికు 
వచిచువుంటే?
శ్రీల ప్రభుపాద: ప్రతిఒకకురూ మా వదదికు 
వచిచు భుజించండి అంటూ మేమే ప్రచారం 
చేస్తున్్నం. ఆ వచిచున దంగ మాత్రం 
ఎందుకు ఆకలితో ఉండాలి? మేము 
అందరినీ ఇకకుడిక్ ఆహా్వనిస్తున్్నము. 
అందుకు మేము ఎటువంటి రుస్ము 
కూడా అడగము. “మలో్ర్్న నగరంలో 
ఎవరిక్ ఆకలి వేసిన్ ఇకకుడిక్ వచిచు 
కడుప్నిండా భోజనం చేయండి” అంటూ 
ఈ కారయుక్రమాని్న మరింతగా వృది్ధచేదాదిం. 
ఎందుకు ఆకలితో ఉండాలి?
డైరెకటుర్: ఒకవేళ వాడు మదయుం స్వించి, 
ఆకలితో మీ వదదికు వచిచున వాడయియుంటే 
ఏం చేసాతురు? 
శ్రీల ప్రభుపాద: మదయుం స్వించిన వాళ్ళు 
కూడా కొంతమంది ఇకకుడిక్ వస్తుంట్రు. 

ప్రతిరోజ్ రాత్రి ఇకకుడే భోజనం 
చేస్తుంట్రు.
డైరెకటుర్: మీరే భోజనం పెడతరా?
శిష్యుడు: అవును. అంతేకాదు, ప్రతి 
ఆదివారం జరిగే విందు భోజన్నిక్ కూడా 
వారు వస్తుంట్రు. అప్పుడు వాళలికు 
మధాయుహ్నం కూడా భోజనం పెడతం.
శ్రీల ప్రభుపాద: కృష్ణ చైతన్యుని్న సాధన 
చేస్ందుకు కొదిది సమయం అవసరం. 
ప్రతిఒకకురూ ద్ని దా్వరా పరివరతున 
చెందవచుచు.
డైరెకటుర్: కాని ప్రజలకు భోజనం 
అందించడంలో మీకూ కొని్న 
ప్రతిబంధకాలు ఉంట్యి..
శ్రీల ప్రభుపాద: ప్రభుత్వం సహకరించాలే 
గాని, ప్రపంచానికంత వండి వడిడ్ంచగలం.
డైరెకటుర్: నిరుపేదలు కూడా వచిచు మీ వదది 
భోజన్ని్న స్్వకరించే ఏరాపుటు చేయగలరు
శ్రీల ప్రభుపాద: ఓ తపపుకుండా! తపపుకుండా! 
మా తలుప్లు ప్రతిఒకకురికీ తెరిచుంట్యి. 
మీరు కూడా వచిచు ప్రసాదాని్న స్్వకరించండి.
డైరెకటుర్: ప్రభుత్వం మిమ్మలి్న 

ఉపయోగించుకోవచాచు..?
శ్రీల ప్రభుపాద: లేదు. ప్రభుత్వం మమ్మలి్న 
ఉపయోగించుకోజ్లదు. మేము 
ప్రభుత్వని్న ఉపయోగించుకోవాలి. 
ప్రభుత్వం మమ్మలి్న ఆదేశించరాదు. దాని 
వలలి ఉపయోగం లేదు.
డైరెకటుర్: ఒకకు క్షణం.. ఒకకు క్షణం.. ఎంతో మంది 
నిరాశ్రయులను మేము చూస్కోవలసి 
వుంది. ఒకవేళ ప్రభుత్వం మీరందించే 
స్వలకు ఆరిథాకంగా చేయూతనిస్తు.. మీరు 
వాళలికు సహాయపడగలరా?
శ్రీల ప్రభుపాద: అది చేయగలం..
డైరెకటుర్: మీ ఉదేదిశాలకు ఆటంకం కలగనంత 
వరకు మీరు సహాయపడగలరు..
శ్రీల ప్రభుపాద: అవును. పవిత్రమైన కృష్ణ 
చైతనయు జీవనమే మా ఉదేదిశం. ఒకరోజ్ 
మీరు చూడవచుచు. ఎప్పుడైన్ ఒకరోజ్ 
మీరు ఉదయానే్న వస్తు మాతోపాటే 
రోజంత గడపచుచు. రోజ్లో మేము 
ఎంతో చకకుగా చేస్ వివిధ కారాయులలో 
పాల్గీనవచుచు. ఆ తరా్వత మీకు తోచింది 
చేయవచుచు.

గురు ముఖ పద్మ వాక్
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పునర్జన్మ సిద్ధంతం
(The Science of Reincarnation)

8

  సన్తన ధరా్మచరణ 
దేశంగా మన భారతదేశంలో ప్నరజాన్మ 
వృతతుంతల గూరిచు శాస్త్ర గాథలోలి గాని, 
నిజ జీవితలోలి గాని ఎకకుడో ఒకచోట 
వింటూనే ఉంట్ము. ప్నరజాన్మ కేవలం 
ఒక విశా్వసం మాత్రమే కాదు. ‘మరణం 
దారుణమైన ముగింప్’ అనే సతయుం 
నుండి తపిపుంచుకునేందుకు మానవుడు 
కలిపుంచుకున్న ఒక కలపున అంతకన్్న కాదు. 

ద్నిక్ సంబంధించి ఎన్్న గ్రంథాలు కూడా 
వచాచుయి. సాధారణంగా హిపా్నటిస్టాలు 
సమ్్మహన విదయుతో వయుకుతులచేత గతకాల 
స్మృతులను చెపిపుంచిన వృతతుంతలు, 
మరణ సదృశమైన అనుభవాల వివరణ, 
శరీర బాహాయునుభూతి వివరణ, గతకాలప్ 
స్మృతులు మొదలైన వాటిని ఆధారంగా 
చేసికొని వ్రాసిన గ్రంథాలు అవి.
 ఆధునిక కాలంలో ప్నరజాన్మ 

వృతతుంతలపై విశేషంగా పరిశోధనలు 
జరిపిన వారిలో ప్రధమంగా 
చెప్పుకోదగగీవారు డాకటార్ ఇయాన్ 
స్టావెనసున్. వీరు అమరికాలోని వరీజానియా 
విశ్వవిదాయులయంలో మానసిక తతతు్వ 
విభాగానిక్ అధిపతి. 1960లో శ్రీలంకలోని 
ఓ పిలలివాడు తన గత స్మృతులను 
చెపపుగలుగుతున్నడన్న విషయాని్న 
తెలుస్కున్న వీరు ఆ దేశానిక్ ప్రయాణించి 
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ఆ వృతతుంతంపై పరిశోధించారు. 
ప్నరజాన్మపై తగిన సంతృపితుకరమైన 
ఆధారాలు లభించడంతో దానిపై విశేషంగా 
పరిశోధించడం ప్రారంభించారు. ఆ తరా్వతి 
40 సంవతసురాలు వివిధ దేశాలు ప్రయాణం 
చేసూతు, స్మారు 3000 గత జన్మ 
వృతతుంతలను పరిశోధిసూతు ప్నరజాన్మ అన్నది 
కేవలం మతపరమైన విశా్వసం మాత్రమే 
కాదని, శాస్త్రీయంగా నిరూపణచేసూతు 
ఎన్్న ప్సతుకాలు రచించారు. ‘ద వాషంగటాన్ 

పోస్టా’ ప్రధాన సంపాదకులైన ట్మ్ 
శ్రోడర్ ఈ పరిశోధనలు చదివి తనకు 
కలిగిన పలు సందేహాలను నివృతితు 
చేస్కునేందుకు ఇయాన్ స్టావెనసున్ తో 
కలిసి వివిధ దేశాలు ప్రయాణించారు. 
పరిశోధనలోలి అసతయులకు త్రావు లేకుండ 
డాకటార్ ఇయాన్ స్టావెనసున్ తీస్కుంటున్న 
పలు జ్గ్రతతులను గమనించారు. డాకటార్ 
స్టావెనసున్ తను పరిశోధన చేస్తున్న 
కుటుంబాలకు ఎటువంటి ధన సహాయం 

అందించేవారు కాదు. ధనంకోసం ఆశతో 
పరిశోధనలు తప్పుదారి పటటావచచున్న 
ఆలోచన వారిది. కేవలం మతవిశా్వసాలను 
బలపరచుకోవాలని చూసూతు చెపేపు కలిపుత 
కథలకు త్రావివ్వలేదు. చివరకు ట్మ్ 
శ్రోడర్ తను ఇయాన్ శ్రోడర్ తో కలిసి 
జరిపిన పరిశోధనలోలి వెలుగుచూసిన 
సతయులను ధృవీకరిసూతు వీరి అనుభవాలను 
‘ఓల్డ్ సల్సు: ద సంటిఫిక్ ఎవిడెన్సు ఫర్ 
పాస్టా లైఫ్’ అనే ప్సతుకంలో ఆవిషకురించారు. 
ప్నరజాన్మ సిదా్ధంతనిక్ సంబంధించి 
సాధారణంగా ఈ ప్రశ్నలకు సమాధాన్లు 
తెలుస్కోవాలనే జిజ్ఞుస కలుగుతుంది 
– 1. ఒక వయుక్తు మరణించిన వెంటనే తిరిగి 
జని్మసాతుడా లేదా కొంతకాలం గడిచిన 
తరా్వత జని్మసాతుడా? 2. జంతువుల 
వంటి ఇతర జీవులు మానవ జన్మను 
పందగలవా? 3. మానవుడు జంతువుగా 
జని్మంచడం జరుగుతుందా, జరిగే పక్షంలో 
ఎందుకు, ఏ విధంగా జరుగుతంది? 
4. మనం శాశ్వతంగా జని్మసూతునే 
ఉంట్మా లేదా ఈ ప్రక్రియకు ఎకకుడైన్ 
అంతం కలదా? 5. జీవి శాశ్వతంగా 
నరకంలో దుఃఖం అనుభవిసూతునే 
ఉండిపోతడా? 6. రాబోవు జన్మలను 
మనం నియంత్రించగలమా? 7. మనం 
ఇతర లోకాలోలి తిరిగి జని్మంచే అవకాశం 
ఉంటుందా? 8. మన తరువాతి జన్మను 
నిర్ణయించడంలో మన పాప ప్ణ్యులు 
ఎలాంటి పాత్రను నిర్వరితుసాతుయి? 9. ‘కర్మ’కు 
‘ప్నరజాన్మ’కు మధయు గల సంబంధం ఏమిటి? 
అంతరాజాతీయ కృష్ణ చైతనయు 
సంసాథాపకాచారుయులైన భక్తువేదాంత సా్వమి 
శ్రీల ప్రభుపాదులవారు శాస్రాకతుంగా ఈ 
విషయాలని్నటినీ సమాధానపరుసూతు 
‘ప్నరావృతితు’ అనే ప్సతుకాని్న రచించారు. 
ప్నరజాన్మకు సంబంధించిన మూడు 
వృతతుంతలతో ఈ తతతు్వం అందులో 
వివరించబడింది. ఏ విధంగా ఒక జీవాత్మ 
వివిధ శరీరాలను పందుతుందో 
వివరిసూతు శ్రీ కృష్్ణడు భగవద్గీతలో ఇలా 
తెలియజ్స్తున్్నడు –

ఇటలీ దేశంలోని 
మిలాన్ నగరంలో 
కృత్రిమ మేధస్సుపై 
పరిశోధిస్తినన్ ఒక 

శాస్త్రజ్ఞాడిని 
శ్రీల ప్రభుపాదులవారి 

శిష్్డు 
కలుస్కునన్పుపుడు 
వారి మధ్ జరిగిన 

సంభాషణ.

ఇటలీ దేశంలోని 
మిలాన్ నగరంలో 
కృత్రిమ మేధస్సుపై 
పరిశోధిస్తినన్ ఒక 

శాస్త్రజ్ఞాడిని 
శ్రీల ప్రభుపాదులవారి 

శిష్్డు 
కలుస్కునన్పుపుడు 
వారి మధ్ జరిగిన 

సంభాషణ.
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దేహినోసి్మన్ యథా దేహే కౌమారం 
యౌవనం జరా |

తథా దేహానతిరప్రాప్్థరీధీరసతిత్ర 
న ముహ్త్ ||

 ( భగవద్గీత 2.13 )
ప్రతిజీవుడు కొంత సమయము బాలునిగా, 
మరికొంత సమయము యౌవనవంతునిగా, 
ఇంకొంత కాలము వృదా్ధపయుంతో 
వయుకతుమగుచూ నిరంతర దేహమారుపులకు 
లోనవుతుంట్డు. అయినపపుటికీ ఆత్మ 
మాత్రము మారుపుచెందదు. అది చివరకు 
మరణ సమయమున దేహము మారిచు 
వేరొక దేహమునకు ప్రయాణిస్తుంది. 
ఈ మధయు వస్తున్న వివిధ చిత్రాలోలి 
సతం ప్నరజాన్మకు సంబంధించిన 
కథన్లు వచాచుయి. అయితే వాటిలోని 
ప్రేమకథలను కొనసాగించడానిక్ 
ప్నరజాన్మలో కథాన్యక, న్యక్లు తిరిగి 
అదే శరీరాకృతులతో జని్మంచినటులిగా 
చూపిస్తుంట్రు. కాని ఒక జీవి 
ప్నరాగమన్నిక్ ఎన్్న విషయాలు 
తోడపుడతయన్న విషయం శాస్త్రం దా్వరా 
మనం గ్రహించవచుచు. 

స్్థల శరీరం – స్క్షష్మ శరీరం
 ప్రతి జీవి వాసతువానిక్ భగవంతుని 
అంశయైన ఆత్మ స్వరూప్డు. కాని 
ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జని్మసాతుడో 
భూమి, నీరు, వాయువు, అగి్న, ఆకాశమనే 
పంచభూతలచే నిరి్మతమైన సూథాల శరీరము 
మరియు మనస్సు, బుది్ధ, అహంకార 
సంయుకతుమైన సూక్షష్మ శరీరములతో 
ఆవరించబడతడు. మరణ సమయంలో 
ఈ భౌతిక శరీరాని్న వదిలివేయగా అది 
తిరిగి పంచభూతలలో కలసిపోతుంది. 
అయితే, సూక్షష్మ శరీరం ఇంకా ఆత్మను 
ఆవరించేవుంది. ఈ సూక్షష్మ శరీరంతో 
పాటుగా ఆత్మ తన కరా్మనుసారం మరొక 
దేహాని్న స్్వకరిస్తుంది. 
ప్రతి జన్మ కూడా ఒక జీవిక్ కొతతు ఆరంభమే. 
ఆ జన్మలో, ఆ శరీరంతో సంబంధించిన 

కారాయులను ఆచరించట్నిక్ అవసరమైన 
అవయవాలను, జ్ఞుపకశకుతులను, ప్రతేయుక 
సదుపాయాలను భౌతిక ప్రకృతిచే 
భగవంతుడు ప్రసాదిసాతుడు. అందుకే గత 
జన్మ అనుభవాలు సాధారణంగా జీవునిక్ 
గురుతుండవు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న 
శరీరం గత శరీరాభిరుచులకు పూరితు 
భిన్నమైకూడా ఉండవచుచు. ఉదాహరణకు 
గతంలో మలిన్ని్న ఇషటాంగా తినే 
జంతువై సంచరించి ఇప్పుడు మానవ 
జన్మ లభించిందే అనుకుందాం. మానవ 
శరీరంలో ఉన్న ఆ జీవి గత స్మృతులు 
నమరువేస్కుంటూవుంటే ఇక ఇప్పుడు 
లభించిన మానవ జన్మకై ఉదేదిశించబడిన 
ప్రయోజన్ని్న పందలేము. అందుకే, గత 
జన్మలను మరిచుపోవటం కూడా భగవంతుని 
అనుగ్రహమే. కాకపతే, ఏదైన్ విపరీత 
ప్రభావం చూపిన సంఘటన మనస్సుకు 
హతుతుకొని పోయినప్పుడు, అదే మనస్సు 
సూక్షష్మ శరీరంలో భాగంగా తదుపరి 
శరీరానిక్ కూడా తీస్కెళలిబడుతుంది 
కాబటిటా, కొని్న సందరా్భలోలి వివిధ వయుకుతులు 
వాటిని స్మరించగలుగుతరు. 
అటువంటి వృతతుంతలపై డాకటార్ ఇయాన్ 
స్టావెనసున్ జరిపిన పరిశోధనలలోలిని ఒక 
కథనంపై యూనివరిసుటీ ఆఫ్ వరీజానియా 
పరిశోధకుడు ఆంటోనియా మిలిలిస్ ఇచిచున 
విశేలిషణను ఇకకుడ ప్రచురిస్తున్్నము. 
కేవలం చిత్రాలోలిని కథలకే ప్నరజాన్మలు 
పరిమితం కాదని తెలిపే ఈ వాసతువిక కథ 
వైదిక శాసా్రాలోలిని ప్నరజాన్మ సిదా్ధంతలను 
ధృవీకరిస్తుంది.

ఒక మహమ్మద్యుని నండి హిందువుగా 
పునర్జననం
‘జర్నల్ ఆఫ్ సంటిఫిక్ ఎకోసుప్లోరేషన్’, 
సంప్టి 4, నం.2, 1990లో భారతదేశంలో 
జరిగిన ఒక ప్నరజాన్మ వృతతుంతని్న 
ప్రచురించారు. హిందూ మహమ్మద్య 
కుటుంబాల మధయు జరిగిన ఈ సంఘటన 
విషయాలు ఇలా ఉన్్నయి –
ఉతతురప్రదేశ్ లోని లకో్న నగరానిక్ 

సమీపంలోనున్న కకోరి పటటాణంలో ఫకీర్ 
హైదర్ అలీ షా, తన రెండవ భారయుయైన 
నజీమతో కలిసి జీవించేవారు. వీరి 
సంతనంలో ముషీర్ అలీ షా పెదదివాడు. 
ముషీర్ ప్రతిరోజూ గుఱ్ఱప్ బండిలో 
కకోరి నుండి లకో్న నగరానిక్ పండులి, 
కూరగాయలను రవాణ్ చేస్వాడు. 25 
సంవతసురాల వయస్న్న ముషీర్ 1980, 
జూన్ 30వ తేద్న మామిడి పండలిను రవాణ్ 
చేస్తుండగా ఒక ట్రాకటార్ ఢీ కొటటాడంతో 
అకకుడికకకుడే ప్రాణ్లు కోలోపుయాడు. ఈ 
సంఘటన బజ్ నగర్ అనే గ్రామానిక్ అర 
క్లోమీటర్ దూరంలో జరిగింది.
బజ్ నగర్లో నివసిస్తున్న గురు ప్రసాద్ 
రాయదాస్ కు గల నలుగురి సంతనంలో 
1981, ఏప్రిల్లో జని్మంచిన నరేష్ కుమార్ 
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రాయదాస్ మూడవ 
వాడు. రెండవ యేట 
పిలలివాడు మాట్లిడటం 
మొదలుపెటిటానప్పుడు 
తరచూ ‘కకోరి’, 
‘కకోరి’ అంటూ 
ఉండేవాడు. ఇంకా 
అప్పుడప్పుడు ‘కారకు’, 
‘కారకు’ అనేవాడు. 
కారకు అంటే అకకుడి 
భాషలో గుఱ్ఱప్ బండి. 
అదే వయస్లో 
అ ప్ పు డ ప్ పు డు 
మ్కాళ్ళు వంచి 
నమాజ్కు కూరుచునే 
వారిలా కూరుచునేవాడు. 
కకోరి పటటాణంలో 
నివసించే ఫకీర్ 
తరచూ బజ్ నగర్ 
గ్రామానిక్ కూడా 
వసూతు ధూపంతో 
భ గ వ ం తు ని 
ద్ వె న ల ం ది సూ తు 
ఎవరైన్ ఇచిచున 
ధాన్యులను, డబు్ను 
తీస్కుంటుండేవారు. 
ప్రతి గురువారం 
నరేష్ ఇంటిక్ కూడా 

వచేచువాడు. అప్పుడే నడవడం మొదలుపెటిటాన నరేష్, ఆ ఫకీరుతో 
కలిసి రెండు మూడిళళు వరకు వెళ్లి తిరిగచేచువాడు. తలిలిదండ్రులు ఆ 
ఫకీరును ‘బాబా’ అని పిలవమన్్న ‘అబ్’ అని పిలిచేవాడు. 
నరేష్ ఆరేళళు వయస్సులో తరచూ తను కకోరి పటటాణ్నిక్ చెందిన 
మొహమ్మద్యుడనని చెపేపువాడు. ఒకరోజ్ ఫకీరును చూడగానే, 
“అబ్! నను్న గురుతుపటటాలేదా? మన ఇంటోలి ఐదు వేప చెటులి ఉన్్నయి 
కదా! నను్న ఓ ట్రాకటార్ ఢీ కొటిటాంది. నను్న ఇంటిక్ తీస్కెళ్ళు” అని 
అన్న మాటలను విన్న ఆ ఫకీరు విస్మయం చెందాడు. ఆ మరుసటి 
రోజ్ నరేష్ వాళళు అమ్మను తనను కకోరికు తీస్కెళళుమని 
పటుటాబట్టాడు. పిలలివాణి్ణ తీస్కెళలిగా కకోరిలో తనే దారిచూపిసూతు 
ఆ ఫకీర్ ఇంటిక్ తెస్కెళ్ళుడు. ఇంటిక్ వెళళుగానే వాళళు అమ్మ, 
చెల్లిలు, తము్మడు అందరినీ గురుతుపటిటా పేరుతో మరీ పిలిచాడు. 
ఇంటోలి ఉన్న ఐదు పెట్టాలోలి ముషీర్ ఉపయోగించిన పెట్టా ఎదో 
చూపించి అందులో ఎమేమున్్నయో తెరవకుండానే చెపేపుశాడు. 
తనకెంతమంది అన్్న చెల్లిళ్ళున్్నరని ప్రశి్నంచగా ఐదుగురు 
తము్మళ్ళు, ఆరుగురు చెల్లిలలిని సరిగాగీ చెపాపుడు. పిలలివాని ఛాతిపై 

ఉన్న గురుతును చూసిన ఆ ఫకీర్ దంపతులు ముషీర్కు కూడా 
ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అదే ప్రాంతంలో అయిన గాయాని్న 
గురుతుచేస్కున్్నరు. తము పోగటుటాకున్న కొడుకు ఈ విధంగా 
తమ ముందుకు వచిచు జరిగినదంత చెపేపుసరిక్ ఆ దంపతులు 
విలపించసాగారు. 
ఈ కథన్ని్న పరిశీలించిన పరిశోధకులు ఇందులో ఉన్న పలు 
అంశాలను పేరొకున్్నరు. ఇకకుడ రెండు కుటుంబాలు వివిధ 
మతలకు చెందినవి. వారి మధయు గతంలో ఎటువంటి సంబంధం 
లేదు కదా, ఈ సంఘటన తరా్వత కూడా వాళ్ళు పిలలివాని దా్వరా 
సంబంధాని్న ఏరపురచుకోవట్నిక్ సతం ఇషటాపడకపోవట్ని్న 
గమనించిన పరిశోధకులు ఇందులో ఎటువంటి కలపునకు, 
అసతయునిక్ ఆసాకురం లేదని నిరా్ధరించారు. ఇందులో వారు 
పేరొకునిన మరికొని్న విషయాలేమిటంటే మొహమ్మద్యులు 
ప్నరజాన్మను విశ్వసించరు. కాబటిటా ఇటువంటి సంఘటనలు 
కావాలని సృషటాంచడం వలలి వారికొచేచు ప్రయోజనమంటూ ఏద్ లేదు. 
వాసతువానిక్, ప్నరజాన్మను విశ్వసించని మహమ్మద్యులు, అందుకై 
జరుగుతున్న పరిశోధనలకు సతం సహకరించట్నిక్ ముందుకు 
రాలేదు!! కాబటిటా, ఈ వృతతుంతంలో అవాసతువిక సంఘటనలకు ఏ 
మాత్రం ఆసాకురం లేదు.
అయితే మతలు ఏవైన్, ప్రాంతలు ఏవైన్ సరే, భగవద్గీత తతతు్వం 
సమసతు ప్రాణకోటిక్ ఉదేదిశించబడింది. అందులో శ్రీ కృష్్ణడు 
తెలిపిన విషయాలనీ్న ఈ పర అపరా సృషటాలను శాసించే సతయులే. 
మరి మన భవిషయుత్ జన్మలపై మనకు నియంత్రణ ఉంటుందా 
అన్నప్పుడు, మనం చేస్ వివిధ కర్మల ఆధారంగానే మన భవిషయు 
జన్మలు నిర్ణయింపబడతయని శాసా్రాలు వివరిస్తున్్నయి. జీవి 
అభుయున్నతికై శ్రీ కృష్్ణడు ఏరపురచిన ఈ సృషటా దోషరహిత న్యుయ 
నియమాలతో నడుస్తుంది. ప్ణయుకారాయుని్న ఆచరించిన్, పాప 
కారాయుని్న ఆచరించిన్ అందుకు తగగీ ఫలితలను పందేందుకు 
జీవి ఈ భౌతిక జగతుతులో పరిభ్రమిసూతు ఉండవలసిందే.

ఊర్థ్ం గచ్చనితి సతతి్స్్థ మధ్్ త్ష్ఠనితి రాజస్: |
జఘన్గుణవృత్తిస్్థ అధో గచ్ఛనితి తామస్: ||

“సతతు్వగుణము నందున్నవారు క్రమముగా ఊరథా్వలోకములకు 
ఉద్ధరింపబడుదురు. రజోగుణము నందున్నవారు 
భూలోకమునందు నివసింతురు. హేయమైన తమ్గుణము 
నందున్నవారు నరకలోకములకు పతనము చెందుదురు.” (భ.గీ. 
14.18)
అంటే, మనం ఈ జన్మలో పెంపందించుకున్న గుణ్ని్న బటిటా మన 
తదుపరి జననం ఎకకుడో ఈ శోలికంలో తెలియజ్శారు. కాబటిటా, 
జనన మరణ్లను భావోదే్వగాలతో కాక, శాస్త్రీయ దృకపుథంతో 
అవగాహన పెంపందించుకోవడం అవసరం. జీవి ఎప్పుడైతే తన 
నిజ జీవిత లక్షయుని్న తెలుస్కొని శ్రీ కృష్్ణనిపై ప్రేమ, భక్తు భావనలను 
పెంపందించుకొని శరణ్గతి పందినప్పుడు మాత్రమే ఇక ఈ 
జనన మరణ వృతతుని్న వీడి భగవంతుని శాశ్వత సని్నధాన్ని్న 
పందగలడు. హరే కృష్ణ. 
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నేన శాస్్రాలు మరియు భగవద్గీత చెప్పువి నము్మతాన.
 ‘గతంలో లేని సమయం అంటూ గాని, అలానే భవిష్త్తిలో 

వుండకపోవు సమయం అంటూ గాని లేదు’
- జ్ర్్జ హారిసన్



ఆచారు్ల భాగవతోపనా్సం
 లాస్ ఏంజిల్సు, అకోటాబర్ 3, 1972

 “నిజ్నిక్ ఇదంతా దేవాదిదేవుడి అభిలాష. కొనిన్స్రులు ప్రజలు, ఒకరినొకరు 
చంపుకుంటారు, మరికొనిన్స్రులు ఒకరినొకరు రక్ంచుకుంటారు.” ప్రత్ ఒకక్రు 
దుుఃఖిస్తింటారు లేదా ఆనందిస్తింటారు. నిజ్నిక్ ఆనందమంటూ లేదు, కేవలం 
దుుఃఖం  మాత్రమే. కాని, మన ఉనిక్ని కాపాడుకోవడం కోసం దుుఃఖంతో చేస్ట 
పోరాటానిన్ ఆనందముగా భావిస్తిం.

           భగవద్గీతలో శ్రీకృష్్ణలవారు చెబుతారు “దుుఃఖ్లయం అశాశవాతం- 
ఈ భౌత్క ప్రపంచం దుుఃఖ్లక్  నిలయమని”. ఇది నిజం. ఒక వ్క్తి 
దుుఃఖ్నిన్ఆనందముగా భావించి అంగీకరించడానిక్ ప్రయత్న్స్టతి, మరో వ్క్తి 
దుుఃఖ్లన అంతమందించడానిక్ ప్రయత్న్స్తింటాడు. అదే వివేక్కీ, అవివేక్క్ 
మధ్ వ్తా్సం. నేనొక ఆచరణాత్మకమైన ఉదాహరణనిస్తిన.జైలులో ప్రథమ 
తరగత్ ఖైద్లపై ప్రభుతవాం ప్రతే్కముగా మగుగీ చూపుత్ంది. అలానే జైలులో 
తృతీయ తరగత్ ఖైద్లు కూడా ఉంటారు. ఇద్దరూ ఖైద్లే, మరియు జైలు జీవితం 
ఆనందమయ జీవితం కాదనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు . ఇది దుుఃఖ్లకోసం  
మాత్రమే.

              శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూరలవారు ఇలా గానం  చేస్తిరు. “అనాది కరమ పలే 
పరి భావారన్వ జల తరి బారె నా దేఖి ఉపాయ”- నేన ఈ భౌత్క ప్రపంచములో 
మునగడానిక్ కారణం, గతములో నేన చేసిన ఇంద్రియ భోగ కార్క్రమాలే మరియు 
వీటి నండి ఎలా బయటకు రావాలో తెలియడంలేదు”. 

ఎవరిని స్టవించాలి? కుకక్నా? కృష్్ణనాన్?

ప్రకృతే: క్రియమాణాని
గుణై: కరా్మణి సరవాశ: |
అహంకారవిమూఢాతా్మ
 కరాతిహమిత్ మన్తే ||  

భ.గీ ౩.27
మిథా్హంకారముచే మోహపరవశుడగు 

జీవాత్మ వాసతివముగా ప్రకృత్ త్రిగుణములచే 
నిరవాహింపబడు కర్మలకు తనన కరతిగా 

భావించున.

మూరుఖుడు ప్రతీది తనే చేస్తినాన్డని 
భావిస్తింటాడు, అవన్న్ కూడా భౌత్క 

ప్రవృత్తిచే నిరవాహింపబడుతాయి. 
రాష్ట్రప్రభుతవా అనమత్ లేనిదే రాష్ట్రంలో 

ఏ పని చేయలేనట్లు, సరోవాతక్ృషటు 
ప్రభుతావానిక్ అధినాయకుడైన శ్రీకృష్్ణని 
అనమత్ లేకుండా ఏమీ చేయలేము.
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ఇకకుడ చెపపుబడిందేమిటంటే ‘మిథో 
నిగ్నంటి భూతని భావయంతి చ యన్ 
మితః’. కొని్న సారులి శ్రీకృష్్ణని అభిలాష 
మూలంగా, మనం ఒకరినొకరం 
చంప్కుంట్ం. మరికొని్నసారులి 
ఒకరినొకరు రక్షించుకుంట్ం. దానరథాం 
శ్రీకృష్్ణడు వేరే్వరు సమయాలోలి వేరే్వరు 
జ్ఞున్లను ఇస్తున్నట్టా? కాదు. శ్రీకృష్్ణని 
చరయులనీ్న ఉన్నతమైనవి, హైకోరుటా 
న్యుయమూరితు మాదిరిగా. న్యుయమూరితు 
కొందరిక్ ఉరిశిక్షను వేసాతుడు, మరి 
కొందరిక్ చాల ధన్ని్న బహుమతిగా 
ఇసాతుడు. అతను కేవలం న్యుయాని్న 
పాలిసాతుడు.

            దైవ నేత్రేన్ – సరో్వతకుృషటా 
పరిపాలకుని ఆజఞు మేరకు, మనం 
వివిధ రకాలైన శరీరాలను, వాటితో 
పాటు స్ఖ,దుఃఖాలను కూడా 
తెచుచుకుంటున్్నము. ఇద్ మన సాథానం. 
భగవద్గీతలో శ్రీకృష్్ణల వారు ఇలా 

అంట్రు. “సమ్హం సర్వ భూతేష్ 
– నేను జీవులందరితో సమభావం 
కలిగిఉంట్ను”. అలా కాకపోతే అతనల 
భగవంతుడవతడు? నేను ఎవరినైన్ 
చంపితే, ప్రకృతి నియమాల సారంగా లేదా 
భగవంతుని చటటాపరంగా, నేను కూడా 
చంపబడతను. శ్రీకృష్్ణని్న ఉపద్రషటా, 
అంటే సాక్షిగా వరి్ణసాతురు. ఎవరైన్ 
వయుక్తు ఇంకో వయుక్తుని చంపితే శ్రీకృష్్ణడు 
చూసాతుడు. ఆ తరా్వత చంపబడిన వయుక్తుక్, 
అవతల వయుక్తుని చంపేటటుటాగా అవకాశాని్న 
కలిపుసాతుడు. ఎందుకంటే అతను అందరినీ 
సమభావంతో చూసాతుడు కాబటిటా.

          కావున మనమలలిప్పుడు 
భగవంతుని అభిలాషను అరథాం 
చేస్కోవడానిక్ ప్రయతి్నంచాలి. అదే మన 
కరతువయుం. ద్ని్న ఈ మానవ జీవితంలోనే 
అరథాం చేస్కోగలం. శ్రీకృష్ణభగవానుడు 
తన అభిలాషను చాలా సపుషటాంగా 

వయుకీతుకరించాడు. “సర్వ ధరా్మన్ పరితయుజయు 
మామేకం శరణం వ్రజ్ – సర్వ విధములైన 
ధర్మములను తయుజించి కేవలం ననే్న శరణు 
పందుము. నిను్న సర్వ పాపాలనుండి 
విముకుతుడిని చేసాతును, భయపడకు”. కావున 
మన కరతువయుం ఏమిటో తెలుస్కోవాలి. 
నతే విదుః సా్వర్ధ గతిమ్ హి విష్్ణం. ఈ 
భౌతిక పరిసిథాతుల కారణముగా మన 
జీవిత నిజమైన లక్షయుని్న మరచిపోయాం. 
అందువలనే శ్రీకృష్ణభగవానుడు వసాతుడు.

యదా యదా హి ధర్మసయు
 గాలినిర్భవతి భారత |
అభుయుతథానమధర్మసయు 

తదాత్మనం సృజ్మాయుహం || భ.గీ 4.7

ఓ భరతవంశీయుడా! ఎప్పుడెప్పుడు 
మరియు ఎచచుట్చచుట ధర్మమునకు 
హాని కలుగున్ మరియు అధర్మము 
వృది్ధనొందున్ ఆ సమయమున నేను 
అవతరింతును.

ఎపుపుడైతే మనం ధరా్మనిన్ 
మరచిపోతామో,దానిన్ ధర్మస్ గాలుని అని 
అంటారు. ధర్మం అనేది మతపరమైన 
సంటిమెంట్ కాదు. అది వృత్తి పరమైన విధి. 
మన నిజమైన విధి ఏమిటంట్ దేవాదిదేవునిన్ 
స్టవించడం. ద్నిన్ మరిచిపోయి,వివిధ రకాల 
వాటిని స్టవించడానిక్ ప్రయత్న్స్తినాన్ం. 
వివిధ రకాలంట్ “కామ, క్రోధ, లోభ, మద, 
మోహ, మాతసురా్దులు”.

 స్వించనిదే ఎవరూ స్్వఛ్ఛగా ఉండలేరు. 
ఇది సాధయుం కాదు!  కాని మనక్ ఈ స్వ 
ఎకకుడ చేయాలో తెలియదు. మనం కుకకుని 
స్విస్తున్్నం కాని కృష్్ణణి్ణ స్వించడం 
లేదు. మనం స్వ కోసమే ఉన్్నం. కాని 
దాని్న భగవంతునిక్ కాకుండా శునకానిక్ 
చేస్తున్్నం. అందుకే మనం ఆనందంగా 
ఉండలేకపోతున్్నం.    ఇకకుడ మానవాళ్ 
అజ్ఞునంతో కామ, క్రోధ, మ్హాలను 
స్విస్తున్్నరు. వీటిక్ నిరంతరంగా స్వ 
చేసి విసిగిపోయామని మనం గ్రహించాలి. 
ఇప్పుడు మనం ఈ స్వను శ్రీకృష్్ణని వైప్క్ 
మరలాచులి. ఇదే కృష్ణ చైతనయు ఉదయుమ లక్షష్ం.
            



శ్రీకృష్ణ 
జనా్మషటుమి
 వేడుకలు

విజయవాడ
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స్వరా్ణవతారం

బాలయుంలో మహాప్రభువును 
బోల్డు బంగారు నగలతో 

అలంకరించేవారు. ఒకసారి మహాప్రభువు 
ఇంటి బయట ఆడుకుంటుండగా, 
దారిలో పోతున్న ఇదదిరు చోరులు 
ఆయనను దోచుకోవాలని చూశారు. 
అందుకు వారు ఆయనకు మిఠాయిలు 
ఇచిచు ఆనందింపజ్సి తమ భుజ్లపై 
ఎక్కుంచుకున్్నరు. ఆ పిలలివాడిని అడవిక్ 
తీస్కొనిపోయి చంపి, ఆ తరువాత 
నగలను తీస్కుందామని ఆ చోరులు 
అనుకున్్నరు. అయిన్ మహాప్రభువు 
ఆ చోరులపై తమ మాయా ప్రభావాని్న 
ఆవహింపజ్సారు. అది ఎంతగా 
ఆవహించిందంటే వారు ఆ పిలలివాడిని 
అడవిక్ తీస్కుని వెళళుడానిక్ బదులు 
అతని ఇంటి ముందుకే తీస్కుని 
వచాచురు. తిరిగి తిరిగి పిలలివాడి ఇంటి 
ముందుకే వచేచుసరిక్ వారిక్ భయం 
వేసింది. ఎందుకంటే జగన్్నథమిశ్ర 
ఇంటిలోని వారందరు, చుటుటాప్రకకులవారు 

పిలలివాడిని వెదకడంలో తలమునకలై 
ఉన్్నరు. అకకుడ ఉండడము 
ప్రమాదకరమని భావించిన చోరులు 
బాలుడిని అకకుడే వదిలి వెళ్ళుపోయారు. 
అప్పుడు బంధువులు పిలలివాడిని ఇంటోలిక్ 
తెచిచు శచ్మాతకు అపపుగించారు. 

అపపుటిదాకా ఎంతో చింతగ్రస్తురాలై ఉన్న 
ఆమ అప్పుడు సంతృపితుచెందింది. 
ఒకసారి బాలచైతనుయుడు తన మృదువైన 
హసతుంతో తన తలిలిని కొట్టాడు. అప్డు 
ఆమ మూరచుపోయినటులి నటించింది. 
అది చూసి ఆ పిలలివాడు ఏడ్వడం 

ధ్రావాహిక - 6

-- కృష్్ణపనిషత్తి

సయేవ భగవాన్ యుగే త్రియేప్ బ్రహ్మకులే జయమనుః సరవా
ఉపనిషదుః ఉది్దదిరు్శుః సరావానిధర్మ శస్్రాణి విసతిరయిశున్ుః
సరవానన్ప్ జనన్ సంతరయిశున్ుః సరవానన్ప్ వైష్ణవ ధర్మన్

విజృంభయం  సరవానన్ప్ పాశాందన్ నిచాఖన

శ్రీకృష్్ణడు కలియుగములో ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబము నందు 
ఆవిర్భవించి ఉపనిషత్తిల స్రాంశాలన మరియు వివిధ 

ధర్మ శాస్్రాలన భోధించున. నాసితిక  మరియు మాయావాద 
వాదోపవాదాలన జయించి పరమ సత్మైన వైష్ణవ ధరా్మనిన్ 

స్్థప్ంచున.



17హరే కృష్ణ వాణి        ఆగష్టు 2017 •

మొదలుపెట్టాడు. “బాబూ! ఎకకుడి 
నుండైన్ ఒక కొబ్రికాయ తెస్తు 
మీ అమ్మకు నయమౌతుంది” అని 
పరుగింటి ఆడవాళ్ళు అన్్నరు. అప్పుడు 
బాలచైతనుయుడు ఇంటి బయటకు వెళ్లి 
శీఘ్రమే రెండు కొబ్రికాయలను తెచాచుడు. 
అటువంటి అదు్భతమైన కారాయుని్న చూసి 

ఆడవారంత విసి్మతులయాయురు.
 మరోసారి చైతనయు మహాప్రభువు 
తోటి బాలురతో కలిసి గంగా సా్నన్నిక్ 
వెళ్ళుడు. ఆ సమయంలో నవద్్వపములోని 
కనయులందరు తమకు మంచి భరతు కావాలని 
శివుడిని పూజించేందుకు గంగానది 
తీరమునకు వచాచురు. గంగాసా్ననము 
తరువాత కనయులందరు దేవతపూజలో 
నలకొనగానే మహాప్రభువు అకకుడకు వచిచు 
వారి మధయులో కూరుచున్్నరు.
 “నను్న పూజించండి, మీకు 
మంచి భరతులను, మంచి వరాలను 

నేనిసాతును. గంగదురగీలు న్ స్వకురాళ్ళు. 
ఇతర దేవతల గురించి చెపేపుదేముంది. 
శివుడు కూడా న్ స్వకుడు”  అని 
మహాప్రభువు ఆ కనయులను ఉదేదిశించి 
అన్్నరు. కనయులను అడగకుండానే 
మహాప్రభువు చందన్ని్న తీస్కోని తన 
దేహానిక్ రాస్కున్్నరు. పూమాలలను 

తీస్కుని మడలో వేస్కున్్నరు; 
మిఠాయిలు, బయయుము, అరటిపండలి 
నైవేదాయుని్న లాకొకుని తిన్్నరు.
 ఈ వయువహారము చూసి 
కనయులందరూ మహాప్రభువు పటలి 
క్రుదు్ధలయాయురు “నిమాయి! మన ఊరి 
సంబంధములో నీవు మాకు సదరుడి 
వంటి వాడివి కదా!” అని అన్్నరు. “కాబటిటా 
ఈ విధంగా వరితుంచడం నీకు తగదు. 
దేవతపూజ కొరకు తెచిచున ద్రవాయులను 
తీస్కోకు. ఈ రకంగా అలలిరి చేయవదుది.”
 అప్పుడు మహాప్రభువు 

సమాధానమిసూతు “సదరిమణులారా! 
మీ భరతులందరు పరమస్ందరులై 
ఉంట్రని నేను వరమిస్తున్్నను. 
వారందరు పండితులు, చతురులు, 
యువకులు, ధనధానయుసమృది్ధ కలవారు 
అయియుంట్రు. అంతే కాదు, మీలో 
ప్రతియొకకురికీ చిరంజీవులు, బుది్ధ 
కలిగినవారు అయిన ఏడుగురేసి ప్త్రులు 
కలుగుతరు.” అని అన్్నరు.
సాధారణంగా బాగా చదువుకున్నవాడు, 
తెలివి కలవాడు, యువకుడు, 
ధనవంతుడినైన అందగాడినే భరతుగా 
పందాలని ప్రతీ కనయు కోరుకుంటుంది. 
వైదిక సంసకుృతిననుసరించి పెదది 
మొతతుములో ధానయురాశి, పెదది సంఖయులో 
పశువులు కలిగినవాడే ధనికుడు. “ధానేయున 
ధనవాన్ గవయా ధనవాన్ - ధానయురాశిని, 
గోవృషభాలను కలిగినవాడే ధనవంతుడు.” 
కనయు పలువురు సంతన్ని్న, ముఖయుంగా 
చిరంజీవులు, బుది్ధమంతులైన ప్త్రులను 
కూడా కోరుకుంటుంది.  అందుచేతనే 
తను  లాకొకున్న పూజ్ద్రవాయులకు 
ప్రతిఫలముగా శ్రీచైతనుయులు ఆ కనయుల 
అభీషాటాలను తీరాచులని అనుకున్్నరు. 
శ్రీచైతనయు మహాప్రభువును అరిచుంచడము 
దా్వరా ఏ కనయుయైన స్ఖవంతురాలై 
మంచి భరతు, ధనము, ధానయుము, 
బోల్డుమంది మంచి సంతనము 
వంటి భౌతిక లాభాలనని్నంటినీ 
పందగలుగుతుంది.
శ్రీచైతనయుమహాప్రభువు ఇచిచున ఆ వరాని్న 
విని కనయులందరూ లోలోపల ఆనందించిన్ 
బయటకు మాత్రం కోపాని్న నటిసూతు తమ 
సహజ స్వభావముతో ఆయనను తిట్టారు. 
కొందరు కనయులు పారిపోతున్నప్పుడు 
మహాప్రభువు కోపంతో అరుసూతు వారిక్ 
బుది్ధ చెపాపురు. “మీరు పిసిన్రులై 
న్కు నైవేదాయుని్న ఇవ్వకపోతే మీలో 
ప్రతియొకకురిక్ నలుగురేసి సవతులున్నటిటా 
ముసలిభరతు లభిసాతుడు.” అదివిని 
భయపడడ్ కనయులు తిరిగి మహాప్రభువు 
వదదికు వచిచు బుజజాగిసూతు పలు నైవేదాయులు 
సమరిపుంచుకున్్నరు.

స్వరా్ణవతారం
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దస్ అనగా పది, హరా అనగా 
చంపడం. దసరా అనగా 

పదితలల రావణుని్న చంపడం అని అరథాం. 
ఇది హిందువుల యొకకు ముఖయుమైన 
పండుగలలో ఒకటి. ఈ ఉతసువాని్న 
దేశమంతట్ ఘనంగా జరుప్కుంట్రు. 
భారతదేశంలో జరుప్కొనే అతిముఖయుమైన 

పండుగలలో విజయదశమి ఒకటి. 
కొతతు వెంచరులి, కొతతు గృహాల నిరా్మణం /
కొనుగోలు, కొతతు ప్రయాణ్లు చేయడానిక్ 
ఇది శుభదినం. రావణుడు గపపు 
పండితుడు మరియు పరమశివుని యొకకు 
గపపు భకుతుడని గురుతుపెటుటాకోవాలి. ఘోర 
తపస్సుతో శివుని్న ప్రసన్నం చేస్కోని 

చాలా శకుతులను పందినపపుటికీ, వాటిని 
సది్వనియోగ పరుచుకోలేకపోయాడు 
మరియు రాముని ముందు 
నిలువలేకపోయాడు.

విజయ దశమి జరుప్కోవట్నిక్ 
గల ఆరు కారణ్లు.

దసరా- రామ చంద్ర
విజయోత్సవ



1.       రావణునిపై శ్రీరాముని 
యొకక్ విజయం

దుషటా శకుతులపై, దైవాంశ శక్తు యొకకు 
విజయానిక్ ప్రతీకయే విజయదశమి. 
స్తదేవిని అపహరించిన పదితలల 
రావణుని్న శ్రీరాముడు సంహరించినది ఈ 
రోజ్. ఈ రోజ్నే దసరా అని అంట్రు. ఈ 
పండుగ రోజ్ అధర్మంపై ధర్మం సాధించిన 
విజయానిక్ ప్రతీకగా ప్రజలు రావణుడు, 
ఆయన సదరుడు కుంభకరు్ణడు, కొడుకు 
మేఘన్ధుని యొకకు దిషటా బొమ్మలను 
దహనం చేసాతురు. ఉతతుర భారతదేశంలో 
శ్రీరాముని యొకకు లీలలని ప్రదరి్శసాతురు. 
అదేవిధముగా వాలి్మక్రామాయణంలోని 
స్ందరాకాండను కూడా పారాయణం 
చేసాతురు.

2. మహిష్శురిని సంహారం
అతి శక్తువంతమైన మహిషాశురిని 

ఆద్వరయుంలో రాక్షశులందరూ దేవతలపై 
యుద్ధం చేసి వాళళును ఓడిసాతురు. అప్పుడు 
దేవతలు దురాగీ దేవిని ఆశ్రయించి 
మహిషాశురిని్న సంహరించడానిక్ 
సహాయాని్న కోరుతరు. దురాగీదేవి 
సింహంపై వచిచు తొమి్మదిరోజ్లు ఆ 
రాక్షశునితో భయంకరమైన యుదదించేసి, 
పదవరోజ్న అతని్న సంహరించింది. 
మహిషాశురినిపై అమ్మవారు సాధించిన 
విజయానిక్ ప్రతీకయే విజయదశమి. 
విజయదశమిక్ ముందు తొమి్మది 

రోజ్లు జరుప్కొనే ఉతసువాలను నవరాత్రి 
ఉతసువాలు అని అంట్రు. ఈ తొమి్మది 
రోజ్లు దురాగీదేవిని  వివిధ రూపాలయిన 

విజయ, దురగీ, వైష్ణవి, కుముద, చందిక, 
కృష్ణ, మాధవి, కనయుకా, మాయ, ఈషాణి, 
శారద, అంబకా మరియు భద్రకాళ్లుగా 
పూజిసాతురు. దక్షిణ భారతదేశములో 
ముఖయుముగా తమిళన్డు, ఆంధ్రప్రదేశ్, 
తెలంగాణ మరియు కరా్ణటక రాషా్రాలోలి 
నవరాత్రి రోజ్ తమ ఇళళులో ప్రాణ్లకు, 
పెళ్ళులకు, రాచ ఊరేగింప్లకు 
సంబంధించిన వివిధ రకాలైన బొమ్మల 
ప్రదర్శనలను నిర్వహిసాతురు. మహిళలు 
చుటుటాప్రకకుల వాళళును ఆహా్వనించి 
కీరతునలు, భజనలతో ద్ని్న ఆసా్వదిసాతురు. 
ఈ విజయదశమిని పశిచుమబంగాలోలి 
5 రోజ్లు ఘనంగా నిర్వహిసాతురు. 
మహిషాశుర సంహారానిక్ సంబంధించిన 
వివిధ విగ్రహాలను దేవాలయాలోలి పెటిటా 
ప్జిసాతురు. 5 వ రోజ్న వీటిని వివిధ 
వీధులలో ఊరేగించి చివరన నదిలో 
నిమరజానం చేసాతురు.   

3. జమి్మ చెటుటు ఆరాధన
ద్నిని  తెలుస్కోవాలంటే 

మహాభారతంలోక్ వెళ్ళులిసుందే. 
పాండవులు కౌరవులతో పాచికల 
ఆటలో ఓడినందువలలి 12 సంవతసురాల 
వనవాసం మరియు  ఒక సంవతసురం 
అజ్ఞుతవాసానిక్ వెళ్ళులిసువచిచుంది. 
12 సంవతసురాల వనవాసం తరవాత 
పాండవులు విరాట రాజ్ కొలువులో 
1 సంవతసురం అజ్ఞుతవాసం ఉండాలని 

నిర్ణయించుకున్్నరు. ఆ రాజ్ని కలిస్ 
మునుప్ వారి అసా్రాలను ఒక వస్త్రంలో చుటిటా 
నగర సమీపంలో ఉన్న చెటుటా కొమ్మమీద 

దాచి పెట్టారు. మహాభారతం ప్రకారం 
పాండవులు ఈ విజయదశమి రోజ్న వారి 
అజ్ఞుతవాసాని్న పూరితు చేశారు. అరుజానుడు 
జమి్మ చెటుటాపై ఉన్న దివయు అసా్రాలతో 
విరాట రాజ్ పశువులను దంగిలించిన 
కౌరవులను ఓడిసాతురు. ఈ సంఘటనను 
ప్రసకురించుకొని ఈ జమి్మచెటుటా  మరియు 
అసా్రాలను నవరాత్రులలో 9 వ రోజ్న 
పూజింపబడుతయి.

4. సరసవాత్ పూజ మరియు 
విదా్రంభం

విజయదశమి జ్ఞునసముపారజానక్ 
మంగళమైన దినం. చిన్న పిలలిలకు 
సంగీతం, న్టయుం, భాషలు మరియు  

హరికథామృతం



హరికథామృతం

కళలను పరిచయం చేయడానిక్ కేరళ, 
కరా్నటక రాషా్రాలు ఈ సాంప్రదాయక 
విదాయురంభ వేడుకను జరుప్కుంట్యి. 
బాలుడు ఈ రోజ్న తన తండ్రి లేదా 
కుటుంబ ప్రతినిధి సహాయంతో బయయుం 
పైన లేదా ఇస్కపైన మంత్రాని్న రాసి 
విదయును మొదలు పెడతరు. కేరళ మరియు 
కరా్ణటకలోని కొని్న ప్రాంతలలో మూడు 
రోజ్లపాటు సరస్వతి పూజని జరిపి 
ప్సతుకాలను పూజిసాతురు. నవరాత్రులలో 8 వ 
రోజ్ అయిన అషటామి దినమున ప్సతుకాలను 
పూజించిన పిదప విజయదశమి రోజ్న 
సాంప్రదాయ బదదింగా వాటిని చదవడం 
మరియు రాయటం చేసాతురు.

5. పంటకోతకు ఆరంభం
విజయదశమితో పంతకోతను 

ఆరంభిసాతురు. ప్రజలు తమ పంట దిగుబడి 
బాగా రావాలని స్ఖ,శాంతులతో 
జీవించాలని భూమాతని ప్రారిథాసాతురు.  
భగవద్గీతలో శ్రీకృష్్ణడు యజ్ఞులు 
నిర్వహించడం యొకకు ప్రాముఖయుతను 

తెలియజ్సాడు. అని్న జీవరాశులు 
ఆహారధాన్యులపై ఆధారపడి జీవిసాతుయి. 
వరాషాలు లేకుండా ఆహారధాన్యులు 
ఉతపుతితు కావు. వరషాములు యజ్ఞుచరముల 

వలన కలుగును. విహిత కరా్మచరణం 
నుండి యజఞుము ఉద్భవించుచున్నది. 
యజ్ఞులను నిర్వహించడం వలన దేవతలు 
సంతోషంచి జీవన్నిక్ సంబంధించిన 
వివిధ అవసరాలని సరఫరా చేసాతురు. 
వరషాపాతం, గాలి, నీరు, సూరయుకాంతి, 
చంద్రుడు(చంద్రకాంతి), వాయువు, 
ఆహారధాన్యులు, కూరగాయలు, 
పండులి, ఖనిజ్లు మరియు ఇతర 
ముడిసరుకులు మొదలగునవి దేవతల 
చేత సరఫరా చేయబడుతయి.  
ఎవరైతే ఈ బహుమతులను దేవతలకు 
అరిపుంచకుండా తమ ఇంద్రియ భోగం 
కోసం వినియోగిసాతురో వాళ్ళు దంగలుగా 
పరిగణింపబడుతరని శ్రీకృష్్ణడు 

భగవద్గీతలో చెపాపుడు. ఈ విజయదశమి 
రోజ్న భారతదేశం మరియు నేపాల్ 
దేశాలలో ఈ దేవతలను వివిధ యజ్ఞులలో 
పూజిసాతురు. దేశములోని కొని్న ప్రాంతలలో 
ప్రజలు పప్పులు, ధాన్యులు, బారీలి లేదా నవ 
ధాన్యులను కుండలో ఉంచి 9 రోజ్లు 
నీళళును పోసాతురు. ఈ వితతున్ల నుండి 
వచిచున మొలకలను సౌభాగాయునిక్ ప్రతీకగా 
పరిగణిసాతురు.

6. మదావాచారు్ల ఆవిరా్భవం
మదా్వచారుయులు గపపు 

వైష్ణవాచారుయులు. శంకరాచారుయులవారు 
ప్రతిపాదించిన అద్్వత సిదా్ధంతని్న(జీవాత్మ 
శ్రీమన్ న్రాయణుని యొకకు 
సాథానమును పందవచుచు) వయుతిరేక్సూతు 
ద్్వతసిదా్ధంతని్న(శ్రీహరి యొకకు సరో్వతకుృషటా 
సాథాన్ని్నవయుకీతుకరించటం) ప్రతీషటాంచేందుకు 
మదా్వచారుయుల వారు ఆవిర్భవించారు. 
మదా్వచారుయుల వారు ఉడుపి దగగీరలోని 
పాజక ప్రాంతములో విజయదశమి 
రోజ్న జని్మంచాడు. హిమాలయాలక్ 
వెళ్లి వేదాలని్నటిని రచించిన వాయుసదేవుని 
నుండి పారమారి్ధక (ట్రానిసుడెంటల్) 
జ్ఞున్ని్న ప్రతయుక్షముగా పందారు. ఈయన 

ఉడుపిలో బాలకృష్్ణని మందిరాని్న 
సాథాపించారు. ప్రతీరోజ్ భగవంతుని స్వా, 
పూజలు నిర్వరితుంచడానిక్ మందిరం చుటూటా 
8 మఠాలు సాథాపించారు. మదా్వచారుయుల 
నుండి ప్రారంభమైన మద్వగౌడీయ 
సాంప్రదాయములో వస్తున్న ప్రస్తుత 
ఆచారుయులు భక్తు వేదాంత సా్వమి శ్రీల 
ప్రభుపాదుల వారు (32వ ఆచారుయులు) 
అంతరాజాతీయ కృష్ణచైతనయు సంఘాని్న 
ప్రపంచవాయుపతుంగా సాథాపించారు.
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ఉపదేశ ఉపాఖ్యానం 

 

శ్రీల భక్తి సిదాధీంత సరసవాత్ ఠాకూరుల వారి సందేశాత్మక కథలు

గీతా సంస్ర్
ఒకానొకసారి ఒక సన్్నష్సి తన 
శిష్యునిక్ భగవద్గీత ప్సతుకాని్న ప్రసాదించి 
దాని్న అనునితయుం పఠించాలిసుందిగా 
ఉపదేశించాడు. గురువుగారి అనుజఞును 
పాటిసూతు శిష్యుడు వింధాయుచల పర్వతలోలిని 
ఒక గుహలో నితయుం భగవద్గీతను 
పఠించడం ప్రారంభించాడు. అయితే 
ఆ గుహలో తిరుగుతున్న ఒక ఎలుక 
ప్రతిరోజూ భగవద్గీత ప్సతుకంలోని 
కాగితలను తింటుండేది. అందుకు 
కలత చెందిన ఆ శిష్యుడు అకకుడిక్ 
సమీపంలోనున్న ఓ గ్రామంనుండి ఒక 
పిలిలిని తెచుచుకున్్నడు. పిలిలిక్ రోజూ పాలు 
పోయవలసి వచేచుది. అలా ప్రతిరోజూ 
తగిన పాలను సమకూరుచుకోవడం 
ఇబ్ందిగా తలచిన ఆ శిష్యుడు ఒక 
ఆవు వుంటే తన సమసయు తీరుతుందని 
భావించాడు. భగవంతుని అనుగ్రహంచే 
దాతృత గుణం కలిగిన ఓ గ్రామస్థాడు 
ఒక గోవును ఆ సాధువుక్ దానమిచాచుడు. 
గోవును తెచుచుకున్న ఆ సాధువు దాని్న 
చకకుగా చూస్కోవాలని తలచి ఎంతో 
శ్రమించి గోవుకు తగిన ఒక నివాసాని్న 
ఏరాపుటుచేశాడు. అయితే ఆ తరా్వత 
దాని్న ఎలా పోషంచాలా అనే ఆత్రుత 
మొదలయియుంది ఆ సాధువుకు. ప్రతిరోజూ 
గోవుకు తగిన నీళ్ళు, మేత వేయడానిక్ ఒక 
గోవుకాపరి వుంటే బాగుంటుందని తలచి 
వెంటనే ఒకరిని పనిలో పెటుటాకున్్నడు. 
అయితే ఆ పనివానిక్ కూడా తగిన 
పోషణ, వేళకు ఆహారం అందించడం 
ఇబ్ందిగా మారింది. బాగా ఆలోచించి, 
ఇంటోలి ఒక ఇలాలిలు ఉంటే ఇవ్వని 
సమసయులు తీరుతయని భావించి ఆ 
సాధువు చివరకు వివాహం చేస్కున్్నడు. 
కుటుంబం పెదదిదైంది. మంది, మార్లం, 
గృహం, భూములు మొదలైనవనీ్న 

ఒకటొకటిగా సముపారిజాంచుకొని 
కుటుంబ బాధయుతలను నిర్వరితుసూతు భగవద్గీత 
చదవాలనే విషయానే్న మరచిపోయాడు!!
చాలా కాలం తరా్వత, ఓ రోజ్ వారి 
గురువు తన శిష్యుని కోసం వెతుకుతూ 
అతనుండే నివాసం వదదికు వచాచుడు. 
శిష్యుని ఐశ్వరయుం, కుటుంబ సభుయులను 
చూసిన ఆ సన్్నష్సి గురువు “ఏమిటి 
న్యన్ ఇదంత?” అని ప్రశి్నంచగా, 
శిష్యుడు వినమ్రతతో చేతులు జోడించి, 
“గురుదేవా! గురుతుందా, మీరు న్కు 
అప్పుడు భగవద్గీత చదవమని చెపాపురుగా. 
దానికే ఇదంత ఏరాపుటు చేస్కున్్నను” 
అని అన్న ఆ శిష్యుని మాటలు విన్న 
గురువు అవాకకుయాయుడు!

స్రాంశం
ఒక నిజమైన కృష్ణ చైతనయు సాధకుడు, 
‘యుకతు వైరాగయుం’ (సర్వం భగవంతుని 
కోసం ఉపయోగించడం) అన్న పేరుతో 
మరిని్న కోరికలను, అవసరాలను 
పెంచుకోరాదు. భక్తుయుత స్వలను 
గావిస్తున్న సాధకుడు భాగవతోతతుములైన 
మహాతు్మలతో తను సమానమని ఎన్నడూ 
భావింపరాదు. 
ఒక గృహస్థాడైన్ లేదా సన్్నష్సన్ 
సరే, తను ఆచరిస్తున్న సాధన్భక్తు 
మారగీంనందు గల శాస్త్ర నిరేదిశాలను తూచా 
తపపుకుండా పాటించాలి. ‘యావని్నరా్వహ 
ప్రతిగ్రహః’, అంటే ఆ శ్రీహరిని 
స్వించడానిక్ ఎంత అవసరమ్ అంత 
మాత్రమే తను సముపారిజాంచుకోవడానిక్ 
శ్రమించాలి. ప్రాపంచిక కారయుకలాపాలు 
అతిగానైన్ లేదా అతయులపుమైన్ జీవుని 
ఆధాయుమిక ప్రోగమన్నిక్ ప్రమాదమే.  
బ్రహ్మచరయుం, వానప్రసథాం లేదా సన్్నష్సాని్న 
స్్వకరించి ఏకాంత ప్రదేశాలోలినున్న 

మఠాలలో జీవిస్తున్్న సరే, ఎప్పుడైతే నితయు 
అవసరాలు, కోరికలన్న ఆలోచనలపైనే 
దృషటాసారిస్తు వారి జీవనం కూడా పై 
కథనంలా గీత సంసారమే అవుతుంది. 
శ్రీహరిక్ స్వ చేస్తున్్నమన్న నపముతో 
చివరకు ఆత్మద్రోహమే చేస్కుంట్రు. 
కావున, నిజ్యతీ గల సాధకుడు, 
శ్రీహరి స్వకోసం అని చెపిపు మాయా 
దిగ్ంధంలో చికుకుకోకుండా ఎంతో 
జ్గ్రతతుతో వయువహరించాలి. ఈ జడ 
ఇంద్రియాలు నితయుం భోగమనే దాహారిథాతో 
తపిస్తుంట్యని మరిచుపోకూడదు.
మహాతు్మల ఉపదేశాలను వింటున్నటుటాగా 
నటిసూతునే కుటిలమైన మనస్సు భక్తు 
అన్న పేరుతో వివిధ భోగ వస్తువులను 
సముపారిజాంచుకునే కపట ప్రయత్నలను 
చేస్తుంటుంది. తరచూ పాండితయుం, శాస్త్ర 
పఠనం అన్న పేరుతో ప్రాపంచిక జ్ఞున్నిక్ 
కూడా మనం ఆకరిషాతులవుతుంట్ము. 
సర్వం శ్రీహరి స్వకోసమని అంటూనే 
కుటుంబ జీవన్ని్న స్్వకరించి 
రాగానురాగాలతో అతిగా లౌక్క 
జీవన్నికే ఆసకుతులవుతుంట్ము.
బ్రహ్మచారి, కృష్ణ చైతనయు గృహస్థాడు, 
వానప్రస్థాడు లేదా సన్్నష్సియైన్ 
సరే, మనలో చాలా మంది భౌతిక 
కీరితు ప్రతిషటాలను లేదా అధికారాని్న 
వాంఛిసాతుము. అది మన ఆధాయుతి్మక జీవన 
విన్శన్నిక్ దారితీస్తుంది.
అందుచేత, నితయుం విశుద్ధమైన భకుతుల 
సాంగతయుంలో వసిసూతు, అనునితయుం వారి 
కృపకై ప్రారిథాసూతు, నిషకుపటంగా మన 
లోటుపాటలిను వారితో పంచుకుంటే 
ఆ మహాతు్మల అనుగ్రహంతో సరైన 
మారగీనిరేదిశం మనకు లభిస్తుంది. 
హరే కృష్ణ.
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హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే
హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే ....ఆనందించండి 

జప్ంచండి... 
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ఒకానొకరోజ్ ఒక పండితుడు తను నివసించే నగరం నుండి తన స్వగ్రామానిక్ బయలుదేరాడు. మారగీమధయుంలో 
ఒక నదిని దాటవలసి వచిచుంది. అకకుడే ఉన్న ఒక పడవ నడిపే వాని వదదికు వెళ్లి తనను అవతలి ఒడుడ్కు చేరచుమని 

అడిగాడు. “అయాయు, తపపుకుండా! నేనున్నది అందుకే” అని చెపిపున పడవ వాడు ఉతసుహంతో ఆ పండితుణి్ణ పడవలో 
ఎక్కుంచుకుని బయలుదేరాడు. చాలా కాలం తరా్వత తిరిగి తన స్వగ్రామానిక్ వెళ్తుండటం పటలి ఎంతో ఆనందంగా 
ఉన్్నడా పండితుడు. తనతో పాటున్న ఆ పడవ వానితో “నువు్వ ఎంతో కాలంగా పడవ నడుప్తున్్నవు కదా, మరి 

అసలు పడవన్నది ఏ సూత్రంతో పని చేస్తుందో నీకు తెలుసా?” అని అడిగాడు. అందుకా పడవవాడు “లేదయాయు! ఏదో 
నేను ఈ నదిలో పడవ నడుప్కుంటున్్ననంతే. న్కేమి తెలిదయాయు” అని అన్్నడు. అందుకా పండితుడు “ అయితే 

నీ జీవితం న్లగోవంతు వృధా అయిపోయింది” అన్్నడు. అలా కాస్ప్ ప్రయాణించిన తరా్వత.. పండితుడు మళ్ళు ఆ 
పడవవాడితో “పోనీ నీకు ఖగోళశాస్త్రం, ఈ చుకకులూ, భూమి ఎలా పనిచేస్తున్్నయో తెలుసా?” అని ప్రశి్నంచాడు. “నేనేమి 

చదువుకోలేదయాయు, న్కేమి తెలుసయాయు అవ్వనీ్న..!!” అని బదులిచాచుడా పడవవాడు. “ఇది కూడా తెలియదా! అయితే నీ 
జీవితం సగం వృధా” అన్్నడా పండితుడు. తిరిగి మళ్ళు కాస్పటిక్ ఆ పడవవాడితో “ఈ నలలిటి మేఘాలు, గాలులు ఎలా 

ఆవృతమవుతయో తెలుసా?” అని అడిగాడు. “అని్న విషయాలు న్కేమి తెలుసయాయు!” అన్్నడా పడవవాడు. “అయితే నీ 
జీవితం మూడంతులు వృధానే” అని అన్్నడా పండితుడు. అలా కాస్ప్ ప్రయాణిసూతు ఉండగా.. ఇంతలోనే ఆకాశంలో 
అకసా్మతుతుగా ఉరుములు, మరుప్లు సంభవించాయి. ఇవనీ్న గమనించిన పడవవాడు ఆ పండితునితో “మీకు ఈదడం 
తెలుసా?” అని అడిగాడు. “లేదు. న్కు ఈదడం ఎలాగో తెలియదు” అన్్నడా పండితుడు. “అయితే మీ జీవితం పూరితుగా 
వృధా!” అని చెపిపు నదిలో మునిగిపోతున్న ఆ పడవను వదిలి దుకేశాడా పడవవాడు. ఈదటం రాని ఆ పండితుడు నదిలో 

మునిగిపోతూ “కాపాడండి!.. కాపాడండి..!!” అంటూ అరవగా ఆ పడవవాడే తిరిగి ఒడుడ్కు చేరాచుడు.
నీతి: ఈ ప్రపంచాని్న విశేలిషణ్త్మకంగా తెలుస్కోవడం మంచిదే, కాని జీవిత స్ద్ర్ఘ ప్రయాణంలో చిటటాచివర ఈ భౌతిక 

ప్రపంచాని్న దాటి ఆధాయుతి్మక ప్రపంచాని్న చేరుకోవట్నిక్ ఆ విదయు ఉపయోగపడకపోతే మానవ జన్మ వృధాగానే పోతుంది! 
“అంతేయు న్రాయణ స్మృతిః”

హరే కృష్ణ!

నీతి కథ పండిత్డు మరియు 
పడవవాడు



ప్లలులూ! ఈ యశోదా కృష్్ణణి్ణ రంగులతో నింప్యండి

ఆబాల గోపాలం

పేరు:            వయస్సు:  తరగతి: 

చిరునామా: 

              ఫోను నెం.

పై చిత్రానిక్ సరైన రంగులు వేసి మా చిరున్మాకు పంపండి. ఉతతుమ చిత్రాని్న ఎంపిక చేసి విజ్తలను వచేచు సంచికలో ప్రచురించగలము. 
రంగులు వేసిన చిత్రాని్న ఫోటో తీసి మాకు వాటసుప్ దా్వరా లేదా ఈ-మయిల్ దా్వరా పంపవచుచు.

9133107700 harekrishnavani@gmail.com



 ప్లలులూ !! ఈ క్రింది ప్రశన్లకు సమాధ్నాలు చెపపుండి   
చూదా్దం..!!
 
1) ఏ అస్రుని సంహారాని్న విజయ దశమిగా 
జరుప్కుంటున్్నము?

2) ఈ మాసంలో ఏ నదిక్ ప్షకురాలు ప్రారంభమవుతున్్నయి?

3) ‘న్మాచారుయులు’ అని చైతనయు మహాప్రభువు ఎవరిని పేరొకున్్నరు?

4) శ్రీ మధా్వచారుయుల జన్మసథాలం ఏది?

5) శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తమ పాశాచుతయు దేశ ప్రచార యాత్రకు 
ఎని్న సముద్రాలు దాటి వెళ్లి

అడ్డము:
1. దేవాదిదేవుడు అవతరించిన వేళ
7. వచిచున దారే మళ్ళు మీ దారి
8. ఆ ప్రాంతలకు వెళ్ళులంటే చాలా సమయం పడుతుంది
9. భక్తు _____ బీజం
12. ఆది, అంతం లేనిది
15. శ్రీ కృష్్ణని అషటా మహారాణులలో ఒకరు
15. సాగర మథనం కోసం అవతరించిన భగవంతుడు 
16. దశ కంఠుడిని సంహరించిన సా్వమి
17. బ్రాహ్మణుడు
20. కలియుగ ధర్మం
నిలువు:
2. న్లుగు యుగాలోలి మొదటిది
3. ప్రభుపాదుల వారు ప్రయాణించిన ఓడ
4. ద్ని్న తిరిగేసిన్ అంతే విలువ
5. వీరే న్మాచారుయులు
6. కలియుగంలో స్వరా్ణవతరం
10. వైష్ణవ అపరాధం చేసిన ఇది తపపుదు!
11. జపం, ______, ప్రసాదం. కృష్ణ చైతనయుంలో ఇవి ప్రధానం
14. శ్రీమదా్భగవతంలో శ్రీ రాధా రాణి
18. ఉన్న కీరితు కాసాతు తరుమారైంది
19. ఆదేశం

పై వాటిననీ్న సరైన సమాధాన్లతో మా చిరున్మాకు పంపితే, విజ్తలను వచేచు సంచికలో ప్రచురించగలము. సమాధాన్లను ఒక 
కాగితం పై వ్రాసి, ఫోటో తీసి 9133107700 సంఖయుకు వాటసుప్ దా్వరా లేదా ఈ-మయిల్ దా్వరా కూడా సందేశాని్న పంపవచుచు.

ఆబాల గోపాలం
పద కేళి

కృష్ణ క్వాజ్ కృష్ణ పజిల్

నందునిక్ గోవులంటే చాలా ఇషటాం. నందుని వదది ఒక 
తెలలిటి గోవు, గోధుమ వర్ణప్ గోవు, నలలిటి గోవుతో 
పాటు మరో దూడ ఆవు ఉన్్నయి. ఈ న్లగింటిని 

చకకుని పేరలితో పిలుచుకునేవాడు.
నందుని వదది మొటటామొదట వున్న ఆవు పేరు లక్ష్మి. దూడ 
లేక మునుప్ గోధుమ వర్ణప్ గోవే అని్నటికన్్న చిన్నది 

కావడంతో  అమితమైన ప్రేమతో దాని్న చూస్కునే 
వాడు. ఇక ఆ తరా్వత తెలలిటి గోవైన స్రభి అంటే 
నందునిక్ ప్రాణం. అయితే నలలిటి గోవు కన్్న కాసతు 
ముందు పద్మను తెచుచుకున్్నడు. ఇక ఆవు దూడ 

ఎప్పుడూ లక్ష్మి వెంటే ఉండేది. ఒకకు ఆవును మాత్రం కృష్ణ 
అని ముదుదిగా పిలుచుకునే వాడు.

మరిప్పుడు ఏ ఆవుది ఏ పేరో, అవి ఏ క్రమంలో నందుని 
ఇంట చేరాయో చెపపుండి చూదాదిం !!
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పద కేళితేడాలు కనిపెటటుండి

1.  యశోదమ్మ చెవి కమ్మ
2. తొంగి చూస్తున్న మిత్రుడు
3. దండం ఉన్న మిత్రుని మడలో  
    హారం
4. బలరాముని కడియం
5. నేలపై ఉంచిన బలరాముని     
    దండం

కృష్ణ పజిల్
మూడు క్లోల కుండతో రెండు సారులి ఐదు క్లోల కుండను నింపారు. ఐదు క్లోల కుండను ఖాళ్చేసి మూడు క్లోల 
కుండలో మిగిలిన ఒక క్లో వెన్నను ఐదు క్లోల కుండలో వేశారు. మూడు క్లోల కుండను మళ్ళు నింపి అది కూడా 
ఐదు క్లోల కొండలో పోశారు. అంతే! 4 క్లోల వెన్నతో నిండిన ఆ ఐదు క్లోల కుండను తీస్కొని పారిపోయారు.!

కృష్ణ క్వాజ్

1. నైమిశారణయుం
2. పదదినిమిది
3. శ్రీ వాయుస మహరిషా
4. 1966
5. జెససుర్ (ప్రస్తుతం 
బంగాలిదేశ్ లో ఉంది)

జ్లై మాస ఆబాల గోపాలం పజిల్సు కు సరైన సమాధ్నాలు

ప్.భవ్, 4వ తరగత్, రేపలలు, గుంటూరు భాన రక్త, 1వ తరగత్, తెనాలి

నిలువు:
1 - మగధ
3 - సాత్వతి
4 - అనూరుడు

అడ్డము:
1 - మతసుష్గంధి
2 - రథసారధి
4 - అరుంధతి

మూడవ సాథానం న్లగీవ సాథానం

ఈ క్రింది రెండు చిత్రాలలో తేడాలన కనిపెటటుండి



28 హరే కృష్ణ వాణి        ఆగష్టు 2017•

గీతోపదేశం

దేహము నందునన్ జీవుడు, బాల్ం నండి 
యౌవనమునకు, యౌవనము నండి ముసలితనముకు 
స్గుత్నన్టుటు, మరణాంతరం  వేరొక దేహమున 
పందున. అటిటు మారుపు విషయనన ధీరుడైనవాడు 

మోహము నొందడు. 

 ప్రతిజీవుడు వయుక్తుగత ఆత్మయైనందున కొంత 
సమయము బాలునిగా, మరికొంత సమయము 
యౌవనవంతునిగా, ఇంకొంత కాలము ముదుసలిగా 
వయుకతుమగుచు నిరంతరము దేహమారుపులకు లోనవుతున్్నడు. 
అయినపపుటిక్ని ఆత్మ మాత్రము ఎటిటా మారుపులకు లోను 
కాదు. అది చివరకు మరణ సమయమున శరీరం మారిచు 
వేరొక శరీరంనకు ప్రయాణించును. తదుపరి జన్మలో వేరొక 
దేహమును(భౌతికము గాని లేదా ఆధాయుతి్మకము గాని) 
పందుట నిశచుయమై యున్నందున భీష్మద్రోణుల మరణ 
విషయమున అరుజానుడు బాధపడుటకు ఏ కారణము లేదు. 

 

వారిని గూరిచు అతడు చాల కలత పడాడ్డు. కాని వారు తమ పాత 
శరీరాలను వదలి కొతతు శరీరాలను పందటం దా్వరా తిరిగి శక్తుని 
పందగలరని అతడు ఆనందించాలిసు ఉంది. జీవితంలో మనిష 
కర్మ ననుసరించి వివిధములైన స్ఖముల కొరకు లేదా దు:ఖముల 
కొరకు అలాంటి శారీరక మారుపు కలుగుచుండును. భీష్్మడు 
మరియు ద్రోణుడు ఇదదిరును పవిత్రాతు్మలై నందున తరువాత జన్మలో 
ఆధాయుతి్మకదేహములను పందనున్్నరు లేదా కనీసము ఉన్నత 
భోగము కొరకై దేవతశరీరములను పందగలరు. ఈ రెండింటిలో 
ఏది జరిగిన్ చింతకు కారణమేది లేదు. 

 ఆత్మ, పరమాత్మ, భౌతిక ఆధాయుతి్మక ప్రకృతులకు 
సంబంధించిన పరిపూర్ణ జ్ఞునమును సంపూర్ణముగా 
కలిగియున్నవాడు ధీరుడని పిలువబడును. అటిటావాడు దేహపరమైన 
మారుపుల యెడ మ్హము నొందడు. 

 మాయావాద సిదా్ధంతము పలుకు ఆత్మ యొకకు 
అద్వయత్వము ఏమాత్రము అంగీకరింపలేము. ఆత్మ ముకకులుగా 
ఖండింపబడలేదనుటయే దానిక్ ఆధారము. 

 ప్రతిదేహమునందు ఉన్న పరమాత్మ న్మమున 
తెలియబడు దేవదేవుని యెడ ప్రతిబంబ సిదా్ధంతమును 
అని్వయింపవచుచును. అతడు బదదిజీవునిక్ భిను్నడై యున్్నడు. 
ఆకాశము నీటి యందు ప్రతిబంబమైనప్పుడు ఆ ప్రతిబంబములో 
సూరుయుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రములు సతము గోచరించును. 
నక్షత్రములను జీవులతో మరియు సూరుయుని లేదా చంద్రుని 
దేవదేవునితో పోలచువచుచును. ఇచచుట అరుజానుడు జీవాత్మ కాగా, 
దేవదేవుడైన శ్రీకృష్్ణడు పరమాత్మయై యున్్నడు. చతురా్ధష్యప్ 
ఆది యందు అవగతము కానున్నటులి వారిరువురును ఒకే సాథాయిక్ 
చెందినవారు కారు. అరుజానుడు శ్రీకృష్్ణనితో సమానసాథాయి 
గలవాడైనచో లేదా శ్రీకృష్్ణడు అరుజానిని కన్నను ఉన్నతసాథాయిలో 
నున్నవాడు కానిచో వారిరువురి నడుమగల ఉపదేశకుడు మరియు 
ఉపదేశమునందువాడు అనడి సంబంధము అరథారహితమగును. 
ఇరువరును మయాశక్తుచే మొహమునకు గురియగువారే యైనచో 
అందులో ఒకరు గురువగుటకు, మరియొకరు శిష్యుడగుటకు 
అవసరమే లేదు. మయాబంధములో నున్నప్పుడు ఎవ్వరును 
ప్రామాణిక ఉపదేశకుడు కాలేనందున అటిటా ఉపదేశము వయురథామే 
కాగలదు. కనుకనే ఇటిటా పరిసిథాతులలో జీవుడైన అరుజానుని (మాయచే 
భ్ంతి నొందినవాడు) కన్నను ఉన్నతసాథాయిలో నున్న శ్రీకృష్్ణడు 
దేవదేవునిగా అంగీకరింపబడుచున్్నడు. 

దేహినో(సి్మన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా |
తథా దేహానతిరప్రాప్్థరీధీరసతిత్ర న ముహ్త్ ||

 - శ్రీమద్భగవద్గీత 2.13
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శ్రీకృష్ణ జనా్మషటుమి వేడుకలు
హైదరాబాదు





శ్రీకృష్ణ జనా్మషటుమి వేడుకలు
హైదరాబాదు
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 వైదిక సంసకుృతి, 
సాహితయులలో జీవుని ఆధాయుతి్మక చైతనయు 
ప్నరుద్ధరణకై ఎంతో జ్ఞునం, విజ్ఞునం 
అందించబడింది. అదే సమయంలో 
వాయువహారిక కారయుకలాపాలను దక్షతతో 
నిర్వహించేందుకు సతం పలు 
మారగీనిరేదిశాలు అందించబడాడ్యి. 
గతంలోని ప్రపంచ యుదా్ధలైన్, మన్నటి 
వరకు అమరికా రషాయులు గల్ఫ్ దేశాలలోని 
తీవ్రవాదులపై చేసిన యుదా్ధలైన్, భారత్ 
పాక్సాథాన్ ల నడుమ తరచూ జరుగుతున్న 
కాలుపులైన్, ఉతతుర కొరియా అమరికాల 

నుడుమ తల్తితున సంక్షోభమైన్ లేదా 
నేడు భారత్ చైన్ల మధయు అలుముకున్న 
యుద్ధ మేఘాలైన్ ప్రపంచానిక్ ఆవేదన, 
అలజడి కలిగించే విషయాలే. మరి నితయుం 
అభివృది్ధ, ఆనందం కోసం పరుగులు 
తీసూతు మానవుడు చేస్తున్న ప్రయత్నలోలి 
ఏది లోపం? ఎకకుడ జ్పయుం? ఆ మూల 
కారణ్లను అనే్వషంచి సరిచేస్కోని 
పక్షంలో విపతకులాలు తపపువు.!
సామానయు మానవుడైన్, విదా్వంస్డైన్, 
దేశ న్యకులైన్ సరే, ఈ భౌతిక 
ప్రపంచంలోని బద్ధ జీవులు ప్రధానంగా 

న్లుగు లోపాలను కలిగుంట్రని శాస్త్రం 
వివరిస్తుంది. అవి 
1. తప్పులు చేయడం,  2. మ్హమునకు 
గురికావడం, 3. ఇతరులను మ్సము 
చేయు స్వభావమును కలిగుండటం, 4. 
అసమగ్ర ఇంద్రియముల కారణమున 
పరిమితుడై ఉండటం. 
అలా, ఈ దోషాలను కలిగున్న మానవుడు 
సతం తన అసంపూర్ణ ఇంద్రియాలతో 
ఆనందం కోసం చేస్ అనే్వషణలో 
తనకున్న కామ, క్రోధ, మ్హ, లోభ, మద, 
మాతసురాయులతో పాటు సతతు్వ, రజ, తమ్ 

యుదధీమే అనివార్మైతే..

     అశోక చక్రమా లేదా

           స్దర్శన చక్రమా?

ముఖ చిత్ర కథనము

‘స్వాతంత్రం నా జన్మ హకుక్’ అనాన్డు బాల గంగాధర్ త్లక్. జ్తీయ స్వాతంత్రోద్మం 
గురుంచి అందరికీ తెలుస్. ఐతే స్వాతంత్రం కేవలం పరిపాలనకే పరిమితం కాదని, 

పరమపద సోపానానిన్ స్ధించినపుపుడే నిజమైన స్వాతంత్రం పందినవాళ్ళమని బోధిస్తి 
బదధీజీవి విముక్తికై పాటుపడిన ఎందరో మహన్యులైన ఆచారు్ల జీవితాలలోని కొనిన్ 

సంఘటనలు తెలుస్కుందాం. 



గుణ్ల ప్రభావం కారణంగా తరచూ వివిధ 
సమసయులు ఉతపున్నమవటం, కలహాలు 
సంభవించడం సాధారణమే. అవి వయుకుతుల 
మధ్యున్ లేదా సామ్రాజ్యుల మధ్యున్ సరే, 
వాటిని పరిషకురించుకునేందుకు ప్రధానంగా 
న్లుగు ఉపాయాలను నిరేదిశిస్తుంది శాస్త్రం. 
అవే సామ, దాన, బేధ, దండోపాయాలు. 

కురుక్షేత్ర సంగ్రామం ముందు ధర్మనిష్టాలైన 
పాండవులు ప్రదరి్శంచిన తీరు సతం ఇదే. 
క్షత్రియులైన పాండవులు తమ ధరా్మని్న 
నిర్వరితుంచుకునేందుకు కేవలం ఐదు 
గ్రామాలనివ్వమని సామంతో అభయురిథాంచిన్ 
ధురోయుధన్దులు అంగీకరించలేదు. 
సాక్షతుతు శ్రీ కృష్్ణడు సతం రాయబారం 
నడిపిన్ వినలేదు ధురోయుధనుడు. పోనీ 
వదుదిలే, వదిలేదా్ధమా అని దానశీలిలో 
పాండవులు వయువహరిస్తు క్షత్రియ పరిపాలన్ 
ధరా్మని్న విస్మరించిన వారవుతరు. అందుకే 
విభేధించక తపపులేదు. అలా సామ, దాన, 
భేధమనే ఉపాయాలు ధర్మం చేకూరచులేని 
పక్షంలో చిటటాచివర దండోపాయంతో 
ముందుకెళళువలసి వచిచుంది. యుద్ధం 

అనివారయుమైంది. అయితే యుద్ధంలోనూ 
అవలంభించాలిసున ధరా్మలనూ శాస్త్రం 
నిరేదిశించి ధర్మయుద్ధమంటే ఎలా ఉండాలో 
తెలిపింది. అయితే, తము పరిపూర్ణంగా 
ధర్మయుదా్ధనికే కటుటాబడి ఉంట్మని, కాని 
శత్రువులు ధరా్మని్న ఉలలింఘిస్తుమటుకు 
తము సతం ఉపేక్షించేది లేదని పాండవ 

సన్యుధిపతియైన ధృషటాధుయుము్నడు 
ముందుగానే తమ సన్యునిక్ మారగీనిరేదిశం 
చేశాడు. అందుకే కురుక్షేత్ర సంగ్రామం 
పలు సందరా్భలోలి ధరా్మని్న ఉలలింఘించినటులి 
కనిపించిన్ అది ధర్మయుదదిమై నిలిచింది.
ధర్మ యుద్ధం
ప్రుష్లందు ప్ణయు ప్రుష్లు 
వేరయా అన్నటుటాగా, యుదా్ధల యందు 
ధర్మయుదా్ధలు వేరయా అనే చెపపువచుచు 
!!. వైదిక కాలంలో కూడా పలు యుదా్ధలు 
సంభవించినపపుటికీ, ధర్మ యుద్ధంలో 
నియమ నిబంధనలు ఏరపురచుకొని 
యుద్ధం చేయాలని భావిసాతురు 
ఇరుపక్షలలోని వీరులు. వాటిలో కొని్న 
ఇలా ఉంట్యి –

1. సూరోయుదయం మునుప్, 
సూరాయుసతుమయం తరా్వత యుద్ధం 
చేయరాదు.
2. ఒకే వీరుడిపై అనేకమంది వీరులు దాడి 
చేయరాదు
3. ఇదదిరు వీరులు ఎని్నరోజ్లైన్ 
యుదా్ధనిక్ తలపడవచుచు గాని, వారు 

మొదటి రోజ్ ఎంచుకున్న ఆయుధాలతోనే 
యుదా్ధని్న కొనసాగించాలి
4. క్షమాభిక్ష వేడిన వీరుణి్ణ చంపకూడదు. 
అలా ల్ంగిపోయిన వాళళును బంధీగా 
తీస్కొని, తదనుగుణంగా శిక్షించాలి.
5. యుద్ధంలో ఆయుధం లేనివాని్న, 
సపుృహలేని వాణి్న చంపరాదు.
6. యుద్ధంలో పాలుపంచుకోని ఏ వయుక్తుని 
కూడా సంహరించరాదు.
7. వెను్న చూపిన వీరుణి్ణ సంహరించరాదు. 
పిరిక్తనంగా భావించి వదిలేయాలి.
8. యుద్ధంలో అపాయకారి కానటువంటి 
ఏ జంతువును కూడా చంపరాదు.
9. యుద్ధము నందు నడుము క్రింది 
భాగాని్న గాయపరచరాదు.

ముఖ చిత్ర కథనము
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ముఖ చిత్ర కథనము

10. నైతికము, ఆమ్ద యోగయుము 
కానటువంటి ఎటిటా యుద్ధ కళను 
ప్రదరి్శంచరాదు.
అలాంటి మొదలగు ధారి్మక నియమాలు 
అవలంభించడం వలలి ఎవరు నిజమైన 
వీరత్వం కలిగిన న్యకుడో, ఎవరు 
సామానయు ప్రజలను ఆపదల నుండి 
రక్షించగలడో అటువంటి వాడే 
రాజ్యుధికారాలకు అరుహుడై నిలిచేవాడు. 

సామానయు ప్రజలకు ఇబ్ంది కలగకుండ 
ఎవ్వరూ నివసించని ప్రదేశాలోలి అటువంటి 
యుదా్ధలు జరిగేవి. అందుకే దేశ 
న్యకులు, ప్రజ్ ప్రతినిధులు ధర్మ 
శాసా్రాలపై తగిన అవగాహన కలిగినవారై 
ఉంటేనే సామానయు ప్రజలు సతం ధర్మ 
వైఖరితో మలగగలరని భగవద్గీత 
ఉపదేశిస్తుంది.
యద్ యదాచరత్ శ్రేష్ఠసతితతిదేవేతరో జన: |
స యత్రపు్రమాణం కురుతే లోకసతిదనవరతితే 

||
భగవద్గీత 3.21

“మహానియుడైన వయుక్తు ఎటిటా కారయుములను 
చేయున్ వానిని సామానయుజనులు 
అనుసరింతురు. తన ఆదర్శప్రాయ కర్మము 
దా్వరా దేనిని అతడు ప్రమాణముగా 
నిర్ణయించున్ దానినే లోకమంతయు 
అనుసరించును.”
చైన్ -- భారత్ – పాక్సాథాన్
శత్రువైన్ సరే, శరణు వేడిన వానిక్ 
సహాయపాడాలన్న భారతీయ సన్తన 

సంసకుృతి ప్రభావమేమ్ గాని, పాక్సాథాన్ 
లోని ఎందరో చిన్్నరులకు తల్తితున హృద్రోగ 
సమసయులకు చిక్తసునందిచాచుయి మన 
వైదయుశాలలు. మూడు నలల పసికందుకు 
గుండెలో ఏరపుడడ్ ఏడు రంధ్రాలకు ఢిలీలి 
ఆస్పత్రిలో చిక్తసునందించారు. పాక్సాథాన్లి 
తగిన సదుపాయాలు లేక ఇటీవల ఒక 
తండ్రి తన పాపకు భారత్ లో వైదయుం 
కోసం అభయురిథాంచగా వెంటనే మన దేశ 

మంత్రిత్వ శాఖ అనుమతినిచిచుంది. కాని, 
పాక్సాథాన్ సనయుం మాత్రం ఇటీవల జమూ్మ 
కాశీ్మరోలిని నౌషేరా ప్రాంతంలో జరిపిన 
బాంబుల దాడి నుండి ఆ పకకునే వున్న 
ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని 100 మంది 
చిన్్నరులు త్రుటిలో ప్రాణ్పాయం నుండి 
బయటపడాడ్రు గాని, లేదంటే..!!. శత్రువు 
కరకుశత్వనిక్ ఇంతకన్్న నిదర్శనమా! 
1971లో పాక్సాథాన్ భారత దేశాల మధయు 
నలకొన్న యుద్ధ వాతవరణ సమయంలో 
ఒక పత్రికా విలేకరి భక్తువేదాంత సా్వమి 
ప్రభుపాదుల వారిని యుద్ధంపై తమ 
అభిప్రాయాని్న తెలపమని అడిగినప్పుడు, 
శత్రువే కలహాని్న ఆరంభించి దురాక్రమణకు 
పాలపుడుతున్నప్పుడు కచిచుతంగా యుద్ధం 
చేయవలసి ఉంటుందనే చెపాపురు. 
శాసా్రాలు సతం ఆరు రకాలైన దురా్మరుగీలను 
వెంటనే శిక్షించాలనే ఉపదేశిస్తుంది. 
వారే 1.విషముపెటుటావాడు 2. ఇంటిక్ 
నిప్పుపెటుటావాడు 3. మారణ్యుధములతో 
దాడి చేయువాడు 4. ఇతరుల ధనమును 

దోచెడివాడు 5. ఇతరుల సథాలము 
న్క్రమించెడివాడు 6. పరుల భారయును 
చెరపట్టాడివాడు. వీరిని శిక్షించిన్ పాపము 
కలుగదు.
ధరా్మనిక్ తవులేని యుదా్ధలు జరిగే నేటి 
యుగంలో యుద్ధ మారాగీని్న అవలంబస్తు 
ఇరు వరాగీలకే కాక ప్రపంచానికీ తీరని 
హాని జరుగుతుంది. భారత్ చైన్ల మధయు 
1962లో జరిగిన యుద్ధంలో 722 మంది 
సన్యుని్న చైన్ కోలోపుతే, భారత్ 1383 
మంది సన్యుని్న కోలోపువలసి వచిచుంది. 
కాని నేటి పరిసిథాతులు అపపుటిక్ భిన్నం. 
ఇంచుమించు ప్రతిదేశం అణ్వసా్రాలను 
సిద్ధం చేస్కోవటమ్, లేదా అణ్వస్త్ర సంపద 
కలిగిన దేశాలతో మైత్రిని కలిగుండటమ్ 
ఉంది. ప్రస్తుతం సంక్షోభం నలకొన్న భారత్ 
చైన్లు కూడా అణ్వస్త్ర శక్తు కలవే. అందుకే 
ఇతర సామరసయు మారాగీలోలినే పరిషాకుర 
మారాగీలను అనే్వషంచడం ఎంతైన్ 
అవసరం.
కౌటిలుయుని అరథాశాస్త్రం
రాజనీతి, యుద్ధ ధరా్మలను చాణకుయుడు 
(కౌటిలుయుడు) కూడా తను రచించిన 
అరథాశాస్త్రంలో తెలియజ్సాతుడు. చంద్రగుపతు 
మౌరుయుని (క్రీ.శ. 317 – 293) ఆసాథానంలో 
ప్రధాన మంత్రిగా ఉంటూ, ప్రపంచ దేశాలను 
జయిసూతు వస్తున్న అల్గాజాండర్ సన్యుని్న 
సతం నిలువరించిన కీరితు గల ఘన్పాటి 
చాణకుయుడు. ఆన్టి భారత దేశం వివిధ 
చిన్న చిన్న రాజ్యులుగా ఉండేది. వీటిని 
పాలిస్తున్న రాజ్ల మధయు విభేధాలతో 
యుదా్ధలు జరిగేవి. అప్పుడే చాణకుయుడు 
సమిషటాగా ఉండాలిసున అవసరాని్న అందరికీ 
బోధించాడు. చంద్రగుప్తుని న్యకత్వంలో 
వివిధ రాజ్యులను ఐకయుమతయుపరచి నేటి 
సంయుకతు భారతవనిక్ న్ంది పలిక్న 
ప్రప్రధముడు చాణకుయుడు. అయితే అపపుటికే 
అస్వసథాతతో వెనుదిరిగిన అల్గాజాండర్ ను 
ప్రతయుక్షంగా కలవకున్్న, భారతదేశంలోనే 
ఉంటూ పను్నలను వసూలు చేస్తున్న 
అల్గాజాండర్ సన్యుని్న తన రాజకీయ 
దక్షతతో తుది ముటిటాంచాడు చాణకుయుడు. 
చంద్రగుప్తుని వారస్డైన బందుసారునిక్ 
కూడా చాణకుయుడు తగు సూచనలను 



37హరే కృష్ణ వాణి        ఆగష్టు 2017 •

ముఖ చిత్ర కథనము

ఇచేచువాడు. బందుసారుని తరా్వత 
పరిపాలన చేపటిటాన అశోకుడు కళ్ంగ 
యుద్ధంలో జరిగిన రకతుపాతనిక్ చింతించి, 
శాంతి మారాగీని్న ఎను్నకున్్నడు. అశోకుని 
హయంలోని ధారి్మక పరిపాలన చరిత్రలో 
ప్రసిద్ధతను సంతరించుకుంది. అలా 
ఎందరో వీరులకు, విఖాయుత పండితులకు 
నలవైన భారతవని చరిత్రను చదివితే, 
ధర్మ మూలాలు ఈ సంసకుృతి యందు 
ఎంత పటిషటాంగా ఉండేవో కనిపించనే 
కనిపిస్తుంది.
కలియుగ కలహాలు – పరిషాకుర మారాగీలపై 
శ్రీల ప్రభుపాదుల బోధనలు

మానవ జీవితమన్నది కృష్ణ చైతనయు 
సాధనలో పరిపూర్ణత్వని్న సాధించడం 
కోసమే. ఈ సతయుని్న విస్మరించి దేశ 
న్యకులు కేవలం తమకున్న సనయు 
బలంతో గరి్వతులైనప్పుడు, ఇక వారి పని 
యుదా్ధలు చేసి మరింతగా సనయుబలాని్న 
పెంచుకోవడమే. కాని, దేశంలోని ప్రజలకు 
వారి వారి ప్రవృతుతులను బటిటా తదనుగుణంగా 
కృష్ణ చైతన్యుని్న అందించడమే ఒక నిజమైన 
దేశ న్యకుని ధర్మం. ‘చాతుర్వర్ణష్ం 
మయాసృషటాం గుణ కర్మ విభాగశః’ 
(భ.గీ. 4.13). కొని్నసారులి ప్రభుత్వలు 
తమ పను్న ఆదాయంలో చాలా భాగాని్న 
సనయుబలాని్న పెంపందించుకోవడం 
కోసమే ఉపయోగించవలసి వసతుంది. 
ప్రజల కషాటారిజాతని్న ఈ విధంగా ఎందుకు 

ఖరుచుచేయాలి? అందుకే, ప్రస్తుత ప్రపంచ 
పరిసిథాతుల దృషాటాష్ శ్రీ కృష్్ణడే ఈ కృష్ణ చైతనయు 
ఉదయుమంగా ఈ భువిపై అవతరించాడు. 
కృష్ణ చైతన్యుదయుమంతోనే ప్రపంచంలో 
శాంతి సౌభాగాయులు నలకొనగలవు. ఇది 
సహజం. 
[ శ్రీమదా్భగవతం 10.1.17 ]
“మీరేమీ చింతించాలిసున అవసరం లేదు. 
ఎని్న యుదా్ధలోచిచున్ ఈ శ్రీమదా్భగవత 
సందేశం వాయుపతుం చెందుతూనే ఉంటుంది. 
మనం ఈ యుదా్ధలను ల్కకుచేయం. మన 
బోధన్ కారయుక్రమాలు కొనసాగుతూనే 
ఉంట్యి.”

[ 

రాధావలలిభకు వ్రాసిన లేఖ, నూయు ఢిలీలి, 21 
ఆగష్టా, 1975 ]
“ఈ అణ్వసా్రాలు భూమిపై సృషటాంచే 
విధ్వంసాలు సంకీరతున్దయుమం పై ప్రభావం 
చూపగలవా అని నువ్వడిగావు. లేదు, 
ఈ సంకీరతున్దయుమాని్న ఏవీ ఆపలేవు. 
ఎందుకంటే, ఈ పవిత్ర భగవన్్నమాని్న 
ప్రపంచంలోని ప్రతి నగర గ్రామాలోలిని 
ప్రజలు వినగలరన్నది సాక్షతుతు 
భగవంతుడైన శ్రీ చైతనయు మహాప్రభువుల 
వారి సంకలపుం. కృష్్ణని సంకలపుంలేనిదే 
రాక్షస్లు కూడా ఈ ప్రపంచాని్న 
విధ్వంసం చేయలేరు. కృష్్ణడు ఎవరినైన్ 
సంహరింపదలిస్తు వారిని రక్షించడం ఎవ్వరి 
తరమూకాదు. అదే శ్రీ కృష్్ణడు ఎవరినైన్ 
రక్షింపదలిస్తు, వారిని సంహరించడం 

కూడా ఎవ్వరి తరమూకాదు. కాబటిటా 
మనం చేయవలసిందలాలి ధృఢసంకలపుంతో 
ఎని్న అవాంతరాలనైన్ ఎదురొకుని 
ఈ ఉదయుమాని్న నడిపించడమే. తగిన 
సమయం ఆసన్నమయినప్పుడు మాత్రమే, 
అద్ శ్రీ కృష్్ణని సంకలపుంతోనే ఈ విశ్వంలో 
ప్రళయం సంభవిస్తుంది. కాని, భగవతేసువ 
శాశ్వతమైనది. తమను తము గాని, లేదా 
ప్రపంచాని్న గాని రక్షించుకునేందుకు 
హరిన్మ సంకీరతునమే తగిన మారగీమని 
మనం ప్రపంచమంతట్ బోధించాలి. ఒకకు 
మాటలో చెపాపులంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచం 
ప్రమాదకరమైనది. అందుకే మనం నితయుం 
హరే కృష్ణ మంత్రాని జపిసూతు శ్రీ కృష్్ణని 
శరణు వేడాలి”
[మఖన్లిల్ కు వ్రాసిన లేఖ, మాయాపూర్, 
జూన్ 22, 1973]
“చరిత్రను మీరు గమనిస్తు, మీ ఐరోపా 
దేశాలోలి జరిగిన రెండు పెదది యుదా్ధలు 
జెర్మనులి ప్రారంభించినవే. ఎందుకంటే 
ఆంగేలియులంటే వారిక్ అసూయ. బ్రిటీష్ 
సామ్రాజయుమంతట్ జెర్మనులి వాయుపారాలు 
చేయలేకపోయారు. అది భారతీయులమైన 
మాకు తెలుస్. ఆ అసూయ వలేలి ప్రపంచ 
యుదా్ధలు జరిగాయి. కాబటిటా, ఒకరేదైన్ 
ఎకుకువగా సముపారిజాస్తు, మరొకరిక్ 
అసూయ కలుగుతుంది. ఆ అసూయ 
మరింతగా పెరిగినప్పుడే పోట్లిటలు, 
యుదా్ధలకు దారితీస్తుంది. అదే, మనం 
కనీస అవసరాలతో సంతృపితు చెందగలిగితే, 
ఎవ్వరూ అసూయ చెందరు”
[ ఆగష్టా 26, 1973 లండన్ నగరంలో 
చేసిన ఉపన్యుసం ]
కాబటిటా ప్రపంచంలో నేడు వివిధ దేశాల 
నడుమ నలకొన్న అనిశిచుత పరిసిథాతులు 
సామరసయుంగా పరిషకురించబడాలనే 
ఆశిసూతు, మానవ జీవిత పరమలక్షయుని్న 
వీలైనంతగా అందరికీ తెలుప్తూ, ఈ 
కృష్ణ చైతన్యుదయుమ తోడాపుటుతో వివిధ 
భక్తుయుత స్వలలో పాలుపంచుకుంటూ 
జీవిత పరిపూర్ణతను సాధిదాదిం.  హరే కృష్ణ.
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వా్సపూజ 
వేడుకలు

హైదరాబాదు



బ్రహ్మ జిజ్ఞాస

- H.G. శ్రీ సత్గౌర చంద్ర దాస, అధ్క్షులు, హరే కృష్ణ మూవ్ మెంట్  , హైదరాబాదు

నేన చాల పాపాలు చేశాన. హరే కృష్ణ  జపం వలలు ఈ పాపాలన్న్ తొలగిపోతాయా? లేదా 
నేన చేసిన పాపాలక్ బాధపడాలిసుందేనా?    

జ) మన దుఃఖాలకు కారణం, మనం చేసిన పాపాలు మాత్రమే. పాపం అంటే భగవంతుని నియమాలను ఉలలింగించడం 
అని. పాపం యొకకు ప్రతిఫలాని్న మనం ఇప్పుడైన్ లేదా భవిషయుతుతులో లేదా తదుపరి జీవితంలోనైన భాధపదాలిసుందే. ఎవరైన్ 
పాపం చేస్తు, అది ఒక వితతునంలా పెరిగి పెదదిదై, చివరకు ఫలాని్న ఇస్తుంది. ఉదాహరణకు మనం మామిడి వితతునం వేస్తు తియయుని 
ఫలానిచేచు మామిడి వృక్షం వస్తుంది. చేదు వితుతు వేస్తు చేదు ఫలాని్న ఇచేచు వృక్షం వస్తుంది. మనం పాపం చేస్తు దుఃఖాని్న(చేదు 
పలం), మంచి పని చేస్తు స్ఖాని్న (మంచి పలం) అనుభవించాలిసు ఉంటుంది. మరి ఫలం ఎప్పుడు వస్తుంది? అది తక్షణమే 
కావచుచు లేదా చాల జన్మల తరా్వతనైన కావచుచు. ఉదాహరణకు, మనం ఎవరి చెంపపైనైన కొడితే, దాని ప్రతిఫలం తక్షణమే 
రావచుచు.  కాని మనం ఎవరినైన్ చంపితే, దాని ప్రతిఫలం తదుపరి జీవితంలో వస్తుంది. అవును ప్నరజాన్మ అంటూ ఉంది.
         ఫక్వ సిథాతిలోక్ వచిచున కర్మలవలలి ప్రస్తుతం మనం బాధపడుతున్్నం. కాని కొని్న కర్మలు ఇంకా వితతునం మరియు 
పెరుగుదల సిథాతిలో ఉన్్నయి. ఈ అని్న పాపాలు కృష్్ణనిక్ శరణ్గతి పందడం దా్వరా కాలచుబడుతయి. శ్రీ కృష్్ణలవారు 
భగవద్గీతలో ఇలా చెబుతరు.

సరవాధరా్మన్ పరిత్జ మామేకం శరణం వ్రజ |
అహం తావాం సరవాపాప్భో్ మోక్షయుయిష్్మి మా శుచ: ||

సర్వవిధములైన ధర్మములను తయుజించి కేవలము ననే్న శరణు పందుము. నిను్న సర్వపఫలముల నుండి నేను ముక్తుని 
గావింతును. భయము నొందకుము.  భ.గీ 18.66
           ఎవరైతే తనను శరణు పందుతరో, వాళళు పాపాలను తొలగిసాతునని వాగాదినం చేస్తున్్నరు. మనం శరణ్గతిని ఈ 
విధంగా మొదలు పెట్టాలి. “ఓ భగవంతుడా నేను మిమ్మలి్న మరిచి చాల పాపాలను చేశాను. న్ పాపాత్మక కారయుకలాపాల 
పరిణ్మాలను ఇప్పుడు గ్రహించాను. అజ్ఞునంతో నేను సా్వతంత్రయు జీవితని్న గడిపాను. కాని ఇప్పుడు మీకు శరణ్గతి 
పందాలని అనుకుంటున్్నను. దయచేసి ఈ అలుపుడైన స్వకుని్న అంగీకరించి, ఈ భవసాగరం నుండి రక్షించండి. ఇలా 
ప్రారిథాంచిన తరా్వత, క్రింద తెలిపున నియమాలను పాటించాలి.
a) మన గురువు గారైన ఏ.సి భక్తు వేదాంత సా్వమి వారి సూచనల మేరకు ప్రతిరోజూ 16 మాలలు హరేకృష్ణ మహామంత్రాని్న 
జపించాలి. ఒక మాల అంటే 108 హరే కృష్ణ మంత్రాలు. మొదట ఒక మాలతో మొదలు పెటిటా క్రమేపి 16 మాలలకు పెంచాలి.
b) మరెన్నడూ పాపాలు చేయనని భగవంతునిక్ వాగా్ధనం చేయాలి. ఒకవైప్ పాపాలు చేసూతు, మరోవైప్ హరేకృష్ణ మంత్ర 
జపం దా్వరా వాటిని తొలగించాలనుకోవడం వలలి ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. మనం హృదయపూర్వకంగా పశాచుతతుపపడి, 
పాపప్ అలవాటలిను విడిచిపెట్టాలి. అప్పుడే భగవంతుడు ఆనందించి, మన పాపాలను తొలగిసాతుడు.
               కులిపతుంగా చెపాపులంటే మన పాపాలనీ్న, నిరపరాధం(offenseless)గా భగవంతుని న్మస్మరణ చేయడం 
వలన పోతయి. భగవంతుని న్మం శక్తువంతమైనది మరియు దాని్న నిజ్యితీగా జపించడంవలన పాపాలనుండి 
బయటపడతము. దయచేసి జపించండి. భయపడవదుది.   
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- శా్మస్ందర్, దిల్ స్ఖ్ నగర్.



పాఠకులు తమ సందేహాలన ఉతతిరం, ఈ-మెయిల్ లేదా వాటసుప్ దావారా మాకు తెలియజేస్టతి రాననన్ సంచికలలో 
వాటిక్ సమాధ్నం తెలుపగలము

9133107700 harekrishnavani@gmail.com

2 విష్్ణ సహస్ర నామాలు జప్ంచడం వలన ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

జ)  భగవంతుని న్మాలక్, భగవంతునిక్ బేధం లేదు. మనం మహావిష్్ణ యొకకు న్మాని్న జపించడం దా్వరా, వారిని 
ప్రతయుక్షంగా తకవచుచును మరియు వారి సాంగతయుని్న పందవచుచును. ఈ సాంగతయుం మనలి్న పరిశుదుదిలి్న చేసి, మన 
సహజ వయుక్తుతయుమైన “ఆత్మ స్వరూప్లం,భగవంతుని నితయు దాస్లం” అనే అంశాని్న గ్రహించేలా చేస్తుంది.
భగవంతుని న్మాలు జపించడం వలన ప్రయోజన్లు:

a)       కొని్న లక్షల జన్మలుగా వస్తున్న ప్రతికూల భావనలు మనస్ నుండి వైదలుగుతయి. హృదయములో ఉన్న ఈ 
మలినమంత తొలిగిపోయి మనము ఆందోళన మరియు ఒతితుళళు నుండి ఉపశమనం పందుతము.

b)      మనం భగవంతుని నితయు దాస్లం అనే జ్ఞున్ని్న పెంపందించుకోగలుగుతము.

c)       మన జీవితములో ఆశీరా్వదాలు విసతురిసాతుయి.

d)      మన ఆధాయుతి్మక ఆనందం దిన దిన వృదిది చెంది, హృదయానిక్ సంతృపితుని కలుగజ్స్తుంది. ఈ రకమైన ఆనందం 
కోసమే మనం జన్మ జన్మలుగా ఎదురుచూస్తున్్నము.

         ఎటువంటి భౌతిక ప్రయోజన్లను అంగీకరించకుండా మనం జపంను కొనసాగించాలి. భగవంతునిక్ 
ఆ నిర్ణయాని్న విడిచిపెడదాం. మనం కేవలం భగవంతుని న్మాని్న స్మరించి, జీవితని్న ఆనందిదాదిం. మన మంచిని 
భగవంతుడు నిర్ణయిసాతుడు.
       శాస్త్రంలో చెపపుబడినటులి, ఒక ‘రామ’ న్మం వేయి ‘విష్్ణ’ న్మాలతో సమానం, అలాగే మూడు ‘రామ’ న్మాలు  
ఒక ‘కృష్ణ’ న్మంతో సమానం. భగవంతుని న్మాలు అపరిమితం మరియు అవనీ్న ఉపశమన్ని్న కలుగజ్సాతుయి. కాని 
‘రామ’ మరియు ‘కృష్ణ’ అనే వాటిపై ప్రాధానయుత ఇవ్వబడింది. మేము 

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే | 
హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే || 

 మంత్రం జపించమని సూచిసాతుం.

  దయచేసి ప్రతిరోజ్ 16 మాలలు చేయండి. 1 మాల అంటే 108 సారులి పైన చెపపుబడిన మంత్రాని్న జపించడం. 
భగవంతుని సాంగతయుంతో అనునితయుం ఆనందాని్న పందుతము. క్రమ క్రమముగా ఈ న్మ స్మరణంను స్్వకరించాలి. 
ఒక మాలతో మొదలు పెటిటా, క్రమంగా 16 మాలలకు పెంచాలి. కలికాలంలో ఉన్న కల్మషాలని్న ఈ న్మ జపం దా్వరా 
వైదలుగుతయి. ఎవరైతే ఈ న్మస్మరణంతో రమిసాతురో వాళ్ళు చాలా  అదృషటావంతులు. ప్రయాణ్ని్న మొదలుపెటటాండి, 
భగవంతుడు ఆశీర్వదిసాతుడు.

2.

బ్రహ్మ జిజ్ఞాస
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 శ్రీ అనంత పద్మన్భ సా్వమి 
దేవాలయం భారతదేశంలోనే అతి 
ముఖయుమైన దేవాలయాలలో ఒకటి. ఇది 
108 వైష్ణవ దేవాలయాలలో(దివయుసాతున్లలో) 
ఒకటిగా, ఏడు మ్క్ష సాథాన్లలో ఒకటిగా 
మరియు ఆరు న్రాయణ సథాలలలో 

ఒకటిగా పరిగణింపపబడుతుంది. ఈ 
దేవాలయాని్న బలరాముడు, నితయునంద 
మహాప్రభువు మరియు శ్రీచైతనయు 
మహాప్రభువు  సందరి్శంచారు. ఇందులోని 
మూల విరాటుటా శ్రీ పద్మన్భసా్వమి, 
అనంతశయన భంగిమలో(యోగనిద్రలో) 

ఉన్న విష్్ణ రూపము. ఇది చాల 
ప్రాచ్నమైన దేవాలయం. ఈ నగరానిక్ 
తిరువనంతప్రం అనే పేరు ఈ 
దేవాలయంలో ప్రతిషటాంపబడడ్ ప్రధాన 
దైవం నుండి వచిచుంది. ఈ నగరాని్న 
శయునందూరప్రం అని కూడా అంట్రు.

తీర్థ యాత్ర

అనంత పద్మనాభ స్వామి 
దేవాలయం [త్రివేండ్ం]

ధ్మం అంట్ భగవంత్ని నివాసం లేదా స్మ్రాజ్ం. శ్రీకృష్ణ భగవానని స్నిన్ధ్్నిన్ భకుతిడు 
పందగలిగే చోటు ధ్మం. పరిపూరు్ణడైన భగవానడు ధ్మం కంట్ భినన్మైన వాడు కాదు.

ఆలయ గర్భగుడి లోపల విష్్ణమూరితి అనంతశేష్ని మీద శయనించి(పడుకొని) ఉంటారు. ఆయన తన ఎడమ చేత్లో ఉనన్ పద్మం 
నండి ఓవాసనన ఆస్వాదిస్తి ఉంటారు. అలాగే కుడి చేతోతి శివుడిని ఆశీరవాదిస్తి మనకు దర్శనమిస్తిరు. మనం మూడు దావారలనంచి 
దర్శనం చేస్కోవలసి ఉంటుంది. మదటి దావారం గుండా విష్్ణమూరితి ముఖం, తరావాత నాభిని, ఆ తరావాత ఆయన పాదపద్మములు 
దరి్శంచుకుంటాం. మదటి దావారం వద్ద పరమశివుడు ఆరాదింపబడతాడు; రెండవ దావారం వద్ద విష్్ణవు బ్రహ్మచే ఆరాదింపబడతాడు. 
మూడవ దావారం వద్ద భకుతిలు భవస్గరానిన్ దాటడానిక్ ఆశ్రయించే విష్్ణమూరితి పాద పదా్మలు ఆరాధింపబడుతాయి. విష్్ణ మూరితిక్ 
ఇరువైపులా ఇరువురు భార్లైన శ్రీదేవి, భూదేవి నిలబడి ఉంటారు. బ్రహ్మ దేవుడు విష్్ణమూరితి నాభి నండి ఉద్భవించిన పద్మంలో 
కనిప్స్తి ఉంటారు.
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         భృగు మహరిషా, మారకుండేయ 
మహరిషా మరియు దేవలోక వాస్లైన 
న్రదుడు, మొదలగు వారు కూడా 
ఉంట్రు. బలరాముడు తన తీరథాయాత్రలో 
భాగంగా శయునందూరప్రాని్న 

స ం ద రి ్శ ం చి న టు టా 
శ్రీమదా్భగవతంలోని 
10 వ సకుంధం, 79 
వ అధాయుయంలో 
పేరొకునబడి ఉంది. 
అలాగే బ్రహా్మండ 
ప్ రా ణ ం లో ని 
అనంతప్ర మహాతయుం 
అని ఒక పూరితు 
అధాయుయం ఈ 
దేవాలయం గురుంచే 
ఉంటుంది.
         శ్రీ చై త న యు 
మహాప్రభువులవారు దక్షిణ భారత 
యాత్రలో భాగంగా శ్రీ అనంత పద్మన్భ 
సా్వమి దేవాలయాని్న సందరి్శంచినటుటా 
చైతనయుచారితమృత మధయులీల 
9.241-242 లో పేరొకునబడింది. 
మహాప్రభువులవారు అనంత పద్మన్భ 
సా్వమిని దరి్శంచుకొనే ముందు రెండు 
మూడు రోజ్లపాటు అకకుడే ఉండి హరే 
కృష్ణ  హరే కృష్ణ  కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే  హరే 
రామ  హరే రామ  రామ రామ  హరే హరే 
అనే హరే కృష్ణ మహామంత్రాని్న జపిసూతు, 
కీరీహుసూతు, ఆ కీరతునకు తగినటులిగా న్టయుం 
చేసూతు గడిపారు. ఇకకుడే శ్రీమహావిష్్ణవు, 
దివాకర ముని, బల్వమంగళ ఠాకుర్ 
మొదలైన మునులకు దర్శన్ని్న 
ప్రసాదించారు.  
         బ్రహా్మండ ప్రాణంలో ఈ 
దేవాలయ చరిత్ర గురుంచి వ్రాసి ఉంది. 

కరా్ణటకలో దివాకర అనే ఒక ముని 
ఉండేవాడు. అతడు ప్రతి దినం ఆ 
దేవాదిదేవుడిని పూజించేవాడు. ఒకరోజ్ 
దేవుడు ఒక అందమైన బాలుడు రూపంలో 
ఈ ముని ఉండే ప్రదేశానిక్ వచిచు, ఆ 
ముని మనస్ని దోచేసాతుడు. ప్రతి రోజ్ 
ఆ బాలుడు ఆ ముని దగగీరకు వసూతు 
ఉ ం డే వా డు . అ దే వి ధ ం గా 

ప్రతిరోజూ ఆ 
మునిక్ ఆ 
బాలుడు మీద 

ప్రేమ పెరుగుతూ ఉంది. ఒక రోజ్ ఆ 
బాలుడు ఈ విధముగా పలుకుతడు. 
“న్కు అమా్మ, న్న్న లేరు. ఉండట్నిక్ 
ఇలులి కూడా లేదు. నేను ఒంటరిగా అటూ 
ఇటూ తిరుగుతూ బ్రతుకుతున్్నను”. 
అప్పుడు ఆ ముని “నేను నిను్న చేరద్సాతును, 
న్తో ఉండు” అంట్డు. ఆ బాలుడు 
“నేను ఏం చేసిన్ సరే నను్న కోపపుడను, 
తిటటాను అని ప్రమాణం చేస్తునే నేను నీతో 
ఉంట్ను. నను్న కోపపుడితే నేను నిను్న 
వదిలి వెళ్ళుపోతను”అని అంట్డు. 
అప్పుడు ఆ ముని అతనిని ఎప్పుడూ 
కోపపుడనని ప్రమాణం చేసాతుడు.
         ఆ బాలుడు చాలా అలలిరి 
చేస్వాడు. కానీ అతని మీద ఉన్న 
ప్రేమ కారణంగా ఆ ముని ఆ అలలిరిని 
ఆసా్వదించేవాడు. కాని రోజ్ రోజ్క్ 
ఆ అలలిరి శృతి మించుతూ ఆ మునిని 
పరీక్షకు గురిచేస్తుండేది. అలా ఒక రోజ్ 
ఆ ముని తన పవిత్రమైన సాలిగ్రామ 
శిలను పూజిస్తుండగా ఆ బాలుడు దానిని 
తీస్కువెళ్లి న్లుకతో న్కుతడు. వెంటనే 
ఆ ముని ఆ బాలుడుని కోపపుడుతడు. 

ముని తన వాగా్ధన్ని్న నిలబటుటాకోని 
కారణంగా ఆ బాలుడు అతనిని వదిలి 
వెళ్ళుపోతడు. ఆ బాలుడు పరిగెతుతుతూ 
వెళ్ళుపోతడు. అతని వెనకాలే ఆ 
మునికూడా పరిగెతుతుతడు. అలా ఆ 
బాలుడు పరిగెతుతుతూ వెళ్తున్నప్పుడు అతని 
నడుముకు, కాళళుకు ఉన్న గజెజాలు మ్రోగుతూ 
ఆ మునిని సమ్్మహన పరుస్తున్్నయి. 
అతనిక్ ఆ బాలుడు లేకపోతే బ్రతకలేనేమ్ 
అని అనిపిస్తుంది. అంతలో ఆ బాలుడు 
“మళ్ళు నను్న చూడాలనుకొంటే ‘అనంత’ 

అనే అడవిలో న్ గురుంచి వెతకండి” అని 
అదృశయుమైపోతడు.
         దివాకర్ ఆ బాలుడి గురుంచి 
అని్నచోట్లి వెతుకుతూ ఉంట్డు. 
అతను తన మిగిలిన జీవితమంత ఈ 
‘అనంత’ అనే అడవి కోసం వెతుకుతూ 
ఉండేవాడు. అతను అటువంటి పేరుగల 
ప్రదేశం గురుంచి ఎన్నడూ వినలేదు. 
అతను నడుసూతు వెళ్తు, అందరినీ ఆ 
ప్రదేశం గురుంచి అడుగుతూ అలా 
అలా కేరళలోని దక్షిణ ప్రాంతమైన నేటి 
తిరువనంతప్రానిక్ చేరుకుంట్డు. 
అతడు అకకుడ ఒక పల్లిటూరిక్ వెళ్ళునప్డు 
అకకుడ ఒక మహిళ తన కొడుకును 
“నువు్వ చాల అలలిరి చేస్తున్్నవు. మళ్ళు 
ఇలా చేసావంటే గనక నేను నిను్న అనంత 
అడవిలో పడేసాతు” అని కోపపుడడం అతను 
విన్్నడు. ఆ మాటలు వినడంతో అతనిక్ 
ప్రాణం లేచోచిచునంత పనయియుంది. ఆవిడ 
దగగీరకు వచిచు “అమా్మ మీకు ప్ణయుం 
ఉంటుంది. న్ ఆశీస్సులు మొతతుం మీకు 
ఇసాతును. దయచేసి న్కు ‘అనంత’ అడవి 
ఎకకుడ ఉంటుందో అని చెపపుండి”. అని 
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అడుగుతడు. ఆవిడ అతనిక్ ఎలా వెళ్ళులో దారి చూపిస్తుంది.
ఆ అడవి చాలా చ్కటిగా ఉంది. దివాకర్ దగగీర ఒక కాగడ మాత్రమే 
ఉంది. దాని సహాయంతోనే ఆ బాలుడిని వెతకడానిక్ అడవిలోక్ 
వెళ్ళుడు. అకసా్మతుతుగా అతనిక్ నడుము, కాళళు గజెజాల చప్పుడు 
వినిపిస్తుంది. అతడు పరమానందభరితుడై ఆ చప్పుడు ఎటువైప్ 
నుండి వచిచుందో అటువైప్ వెతుకుతూ వెళ్తుడు. ఒకకుసారిగా ఒక 
ఇపపు వృక్షం భారీ శబ్ధంతో నేల మీద పడుతుంది. దాని నుండి 
వెలువడే ప్రకాశవంతమైన తేజస్సు ఆ మునిని కమే్మస్తుంది. 
ఆ తేజస్సు తగగీగానే, ఆ వృక్షం నుండి ఉద్భవించిన అనంత 
పద్మన్భసా్వమి వారిని కళ్లిరా చూసాతుడు.
ఆ భారీ విగ్రహం యొకకు తల ఒక ఊరిలో, పాదాలు ఇంకొక 
ఊరిలో, నడుము అనంత అడవిలో వుంటుంది. ఆలయ చరిత్ర 
ప్రకారం ఆ విగ్రహం 18 క్.మీ.ల పడువు ఉంది. దివాకర్ ఒక పచిచు 
మామిడి కాయను తీస్కొని దాని్న ఒక కొబ్రి చిపపులో పెటిటా ఎంతో 
ప్రేమ, భక్తుతో నైవేదయుంగా పెడతడు. దివాకర్ సా్వమిని తను 
పూజించుకోగలిగే, స్వచేస్కోగలిగే పరిమాణంలోక్ మారమని 
ప్రారిథాసాతుడు. పద్మన్భసా్వమి అతని ప్రారథానలకు ప్రసను్నడై వెంటనే 
తన పరిమాణ్ని్న తగిగీంచుకుంట్రు. దివాకర్ దగగీర ఉన్న కర్రతో 
పోలిచుతే, సా్వమి వారు మూడింతలు పడువు తగాగీరని చరిత్ర 
చెబుతుంది. ఈ రోజ్ వరకు కూడా ఏ నైవేదయుమైన సరే కొబ్రి 
చిపపులోనే సమరిపుసాతురు.
 

స్వామివారు మరియు వారి దేవాలయం:
         1729 వ సంవతసురంలో, ఒక దురే్ధయుమైన అగి్న ప్రమాదం 
వలన, ఇలులిపపు చెకకుతో చేయబడిన సా్వమి వారి అసలైన  విగ్రహం 
మారిచువేయబడింది. సా్వమి వారు ప్రధాన అరచుకులకు కలలో 
వచిచు క్రొతతు విగ్రహాని్న ఎలా తయారు చేయాలో ఆదేశించారు. 
ఆ ఆదేశం మేరకు 12,008 సాలిగ్రామాలతో క్రొతతు విగ్రహాని్న 
మలచారు. ఈ సాలిగ్రామాలని్నటినీ, నేపాల్ దేశంలో ఉన్న గంధక్ 
నది నుండి ఆనందోతసువాలతో ఏనుగు సహాయంతో తెచాచురు. 
“కటు శరకుర యోగం” అనే ఆయురే్వద మిశ్రమాని్న లేపనంగా 
వినియోగించారు. అతి భారీ విగ్రహామైన సా్వమి వారిని మూడు 
దా్వరాల దా్వరా దరి్శంచుకోవలసి ఉంటుంది. తలని దక్షిణ దికుకు 
నుండి, శరీరాని్న మధయు దా్వరం, కాలు మరియు పాదాలను చివరి 
దా్వరం గుండా దరి్శంచుకోవాలి. 18 అడుగుల అనంత పద్మన్భ 
సా్వమి వారు బంగారం, విలువైన రాళ్ళు మరియు వెండితో పూరితుగా 
కపపుబడి ఉంట్రు. ఈ విగ్రహం కటుశరకుర యోగంతో మలచడం 
వలన, అభిషేకం నిషేధం. శతబా్ధల కాలంగా కరూపురం నుండి 
వెలువడే దటటామైన  పగలవలలి, ద్పాలవలలి, అగరబతితులవలలి ఈ 
విగ్రహం నలలిగా మారింది. ఈ దేవాలయంలో ఏడు అంతస్తుల రాజ 
గోప్రాని్న చూడవచుచు. ప్రతి సంవతసురం మకర సంవతసురం రోజ్న 
లక్ష ద్పాలతో దేవాలయాని్న అలంకరించి పెదది ఎతుతున ఉతసువాలను 
నిర్వహిసాతురు.
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ఆలయంలోని ఇతర ఆకర్షణలు:
1)      ఆంజనేయ సా్వమి ఆలయం : వెన్న పూసిన పెదది ఆంజనేయ 
సా్వమి విగ్రహం ఇకకుడ దరి్శంచవచుచు. ద్ని విశిషటాత ఏమిటంటే, 

వేసవి కాలంలోనైన లేదా అగి్న సమక్షంలోనైన ఈ వెన్న కరగదు. 
అలానే చ్మలు కాని, కీటకాలు కాని ఈ వెన్న దగగీరకు దరిచేరవు. 
7 వ శతబదింలో జరిగిన అతిపెదది అగి్న ప్రమాదానిక్ సతం, ఈ 
వెన్న ప్రభావితం చెందలేదు.   ఆంజనేయ సా్వమి దా్వరా పాలకుల 
పాదాలు ప్రతినితయుం పెరుగుతూ ఉంట్యని ప్రజల విశా్వసం.

2)      కులశేకర ఆలా్వర్ ల మండపం : ఈ మండపం దగగీరనే, 
కులశేకర ఆళ్్వరులు ముకుంద మాల సతుత్రాని్న రచించారు
.
3)      శ్రీకృష్ణదేవాలయం 4) శ్రీనరసింహా దేవాలయం 5) మురళ్ 
పెయింటింగ్సు.

ఆలయపు ఇతర విశేష్లు.         
   జనవరి 10, 1563 వ సంవతసురంలో 
సా్వమివారి గరా్భలయం నుండి పాలు కారాయి. ఇలా ఈ 
సంవతసురంలో ౩  సారులి జరిగింది. ఇది సా్వమి వారు పాల 
సముద్రంపై పవళ్ంచడానిక్ సంకేతం. 1628 లో కూడా అది 
ప్నరావృతతుమైంది. కానీ ఈ సారి ఉతతుర దికుకులో ఉన్న శ్రీరాముని 
గర్గుడి నుండి ఈ ప్రవాహాని్న అరికటటాడానిక్ ఆ పగుళలిను స్ల్ 

చేశారు. అదృషటావంతులు ఈ పగుళళును నిశితంగా పరిశీలిస్తు 
గమనించగలుగుతరు.
గరా్లయం వెనుక ఒక ప్రతేయుక ప్రదేశం వదది మృదువైన సముద్ర 

తీర్థ యాత్ర
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తీర్థ యాత్ర తీర్థ యాత్ర

తరంగాల చప్పుళళును వినవచుచు.
  1818 వ సంవతసురములో పవళ్ంప్ భంగిమలో ఉన్న సా్వమి వారు కదలడం, వాటి ప్రకంపనలను విని అకకుడి పూజ్రులు పరవశించారు.
  1865 వ సంవతసురములో ఒక రోజ్ రాత్రి భారీగా సింహప్ గరజానలను విన్్నరు. ఇపపుటికీ దేవాలయం మూసివేసిన తరా్వత ఈ శబా్ధలు 
వెలువడుతుంట్యని సెకూయురిటి గారుడ్లు చెబుతరు. ఇది ఆ దేవాలయంలో ఉన్న నరసింహ సా్వమి వారి లీల!

శ్రీ ఆదికేశవ దేవాలయం-త్రువటటుర్.
         ఈ దేవాలయం కేరళ – తమిళన్డు బోరడ్రోలి , త్రివేండ్ంకు 54 km ల దూరంన ఉంది. ఈ ఆదికేశవ సా్వమి వారు 22 
అడుగుల భారీ ఎతుతుతో, భుజంగ శయన భంగిమలో (వయుతిరేక దిశలో నిద్రిస్తుంట్రు. తల దక్షిణ దికుకున, పాదాలు ఉతతుర దికుకున) 
ఉంట్రు. సంపూర్ణ దర్శన్రథాం ౩ దా్వరాల గుండా వీక్షించవలసి ఉంటుంది. పరశారాముడు ఇకకుడ తపస్సు చేసి సా్వమి వారిని కొలిచారని 
చెబుతరు. వశిస్టాల వారుకూడా చాలా సంవతసురాలు ఇకకుడ గడిపినటులి  చెబుతరు.
శ్రీ ఆదికేశవ సా్వమివారు పడమర దికుకుగా త్రివేండ్ంలో ఉన్న శ్రీ అనంత పద్మన్భ సా్వమివారిని వీక్షీస్తుంట్రు. ఈ సా్వమి వారిని, 
పద్మన్భసా్వమి వారి అన్నయయుగా భావిసాతురు. 1510 వ సంవతసురంలో,శ్రీ చైతనయు మహాప్రభువుల వారు దక్షిణ భారతదేశ తీరథాయాత్రలోలి 
భాగంగా, ఈ దేవాలయాని్న సందరి్శంచి, బ్రహ్మసంహితలో ఉన్న 5 వ అధాయుయాని్న కనుగన్్నరు. నిజ్నిక్ ఈ బ్రహ్మసంహితలో 
100 అధాయుయాలు ఉన్్నయి. ఈ శాస్త్రం చాల ప్రాతనమైనది కావడం వలన, చాలావరకు కాలగర్భంలో కలసిపోయింది. శ్రీ చైతనయు 
మహాప్రభువుల వారు, ద్ని విశిషటాతను మరియు ప్రాముఖయుతను తెలుస్కొని, ఈ గ్రంధాని్న ఇకకుడ కనుగన్్నరు. ద్ని్న చదివిన వెంటనే 
చైతనయు మహాప్రభువుల వారు పారవశయుంలో మునిగిపోయారు. తరా్వత ప్రపంచప్ నలుమూలల ద్ని్న పంచిపెట్టారు. 



తీర్థ యాత్ర

శ్రీకృష్ణ జనా్మషటుమి మరియు 
వా్సపూజ వేడుకలు.

త్రుపత్
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• విదా్సంస్థలకు, గ్ంథాలయాలకు గాని అందజేయాలనన్ 
వారు అందుకు తగిన సంవతసుర చందా విరాళానిన్ చెలిలుస్టతి, మీ 
ప్రుపై ఈ మాసపత్రికన వారిక్ ప్రత్ మాసం పంపగలము

• మీ స్టన్హిత్లు, ఆతీ్మయులు, బంధువులకు సైతం బహుమత్గా 
ఈ మాస పత్రికన అందించి వారి ఆధ్్త్్మక పురోగత్క్ 
పాత్రులు కాగలరు

• మాసపత్రిక వారి్షక చందా కేవలం రూ. 300/- మాత్రమే. 
‘ప్టిఎం’ దావారా కూడ చెలిలుంచి మీ చిరునామాన ‘వాటాసుప్’ 
దావారా పంపగలరు.

• పై విరాళములు, ప్రకటనల చెలిలుంపులన ‘హరే కృష్ణ 
మూవ్ మెంట్ హైదరాబాదు వాణి’ ప్రున ఎం.ఓ /డి.డి./ చెక్ 
రూపంలో మా చిరునామాకు పంపగలరు. 

• విరాళాలన ఆన్ లైన్ దావారా కూడా పంపవచు్చ.
     అకౌంట్ వివరాలు: ‘హరే కృష్ణ మూవ్ మెంట్ హైదరాబాదు      
     వాణి’, అకౌంట్ నం. 8711895663, కోటక్ మహంద్రా  
     బా్ంక్ ( IFSC: KKBK0000553 )

హరే కృష్ణ వాణి ఆధ్్త్్మక మాస పత్రిక దావారా వైదిక విజ్ఞానానిన్ 
నిరంతరాయంగా కొనస్గించేందుకు ‘హరే కృష్ణ వాణి శాశవాత నిధి’ క్ 

విరాళాలు అందజేసి ప్రోతసుహించాలిసుందిగా కోరుత్నాన్ం.

మహారాజ పోషకులు..... రూ. 1,00,000/-, అంతకనాన్ ఎకుక్వ విరాళం ఇచే్చవారు. 
రాజ పోషకులు............... రూ.   50,000/-, అంతకనాన్ ఎకుక్వ విరాళం ఇచే్చవారు.
పోషకులు......................... రూ.   25,000/-, అంతకనాన్ ఎకుక్వ విరాళం ఇచే్చవారు.

పూరితి ప్జీ అర ప్జీ పావు ప్జీ

లోపలి పేజీలు రూ. 30,000 రూ. 15,000 రూ. 7,000

2,3 కవరు పేజీలు రూ. 40,000 - -
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ఆధ్్త్్మక చక్షువు

మరకుట్లు (కోతులు) కూడా పైక్ ఓ వైరాగిలా, వస్త్రం 
ధరించని డిగంబర సన్్నష్సిలా కనిపించొచుచు. కాని 

తోటి ఆడ కోతులతో ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించడంలో 
ఎప్పుడూ నిమజఞుమై మరీ ఉంట్యి. అటువంటి వైరాగాయునే్న శ్రీల 
ప్రభుపాదుల వారు మరకుట వైరాగయుమని పేరొకుంట్రు. ఈ లౌక్క 
భోగ విలాసాలపై విరక్తు కలిగి, తన ఆధాయుతి్మక ప్రోగతిక్ అవి 
అడుడ్ గోడలని తెలుస్కున్నప్పుడే, జీవునిక్ నిజమైన వైరాగయుం 
సిది్ధస్తుంది. తతకులికమైన ఫలుగీ వైరాగాయుని్న కాక, జీవితకాలం 
పాటు ఆచరించదగగీ వైరాగాయుని్న పెంపందించుకున్నప్పుడే, అది 
జీవి ప్రోగమన్నిక్ దోహదపడుతుంది.
సా్మశాన్నిక్ ఎప్పుడైన్ వెళ్ళునప్పుడు అకకుడ ఓ విధమైన 
వైరాగయు భావన్లు ఏరపుడతయి. ద్నే్న తతకులిక వైరాగయుం, 
లేదా మరకుట వైరాగయుం అనవచుచు. “చివరకు ప్రతి ఒకకురి 
ప్రయాణం స్మశాన్నికే కదా! మరి నేనందుకు రాత్రింపవళ్ళు 
ఇంతలా కషటాపడుతున్్నను?” అనే వైరాగయు భావన్లు ఆ 
క్షణంలో మనస్సును చుటుటాముడతయి. ఆ కారయుక్రమం కాసతు 
ముగించుకొని ఇంటిక్ తిరిగి రాగానే మళ్ళు మన వివిధ భోగ 
విలాస కారయుకలాపాలోలి నిమజ్ఞులైపోతము. అందుకే ఇటువంటి 

వైరాగాయునిక్ స్మశాన వైరాగయుమని కూడా పేరు.
ఇటువంటి మరకుట వైరాగాయుని్న గూరిచు శ్రీ చైతనయు 
మహాప్రభువులు హెచచురించారు. కౌపీన్ని్న ధరించి, చేతిలో 
జపమాలలను తిప్పుతూ తను కూడా వైష్ణవుడనని బాహయుంగా 
ప్రదరి్శసూతునే, హృదయంలో మాత్రం స్త్రీ లేదా ధన్ని్న గురించే 
ఆలోచిస్తుంట్రు. ఇటువంటి ధోరణితో తమను తము మ్సం 
చేస్కోవడం తపపు దానివలలి వాసతువంగా ఎటువంటి ప్రయోజనం 
సిది్ధంచదు. ఇతరులను తప్పుదారి పటిటాంచే అటువంటి ధోరణితో 
శిక్షరుహుడు సతం కాగలడు.
దేశ, కాల, పరిసిథాతులను బటిటా ప్రామాణిక గురువులైన వారు 
ఆచరించదగగీ నియమ నిబంధనలతో ఏరపురచిన సాధన పదదితినే 
లోకానిక్ అందజ్సాతురు. శ్రద్ధతో, హృదయం నందు స్వచ్ఛతతో 
ఆ సాధన్ మారాగీని్న ఆచరిచేందుకు ప్రయతి్నంచిన వారు 
సతం ఎంతో ఆధాయుతి్మక ప్రోగతిని పంది, క్రమంగా నిజమైన 
వైరాగాయునే్న పందగలరు. ఇతరుల ప్రశంసలకు ప్రలోభపడి, 
మరకుట వైరాగాయుని్న పెంపందించుకోవడం ఏ మాత్రం 
శ్రేయసకురం కాదు. హరే కృష్ణ.

మరక్ట వైరాగ్ం
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మహామ్మద్యునిగా హరిదాస జననం
భక్తువిన్ద ఠాకూరుల వారు 
తను రచించిన శ్రీ నవద్్వపధామ 
మహాత్మష్లో హరిదాస ఠాకూరుల 
వారి జనన వృతతుంతని్న ఈ విధంగా 
తెలియజ్శారు –
దా్వపరయుగములో నందనందనుడైన 
శ్రీ కృష్్ణడు తన తోటి గోపబాలులతో 
గోవులను కాపటం చూసిన బ్రహ్మదేవునిక్, 
“ఈ గోవుల కాపరి దేవాదిదేవుడా?” అనే 
సంశయం కలిగింది. ఆ గోపాలుడిని 
పరీక్షించదలచి తన మాయాజ్లంతో 
కృష్్ణని గోపబాలులనందరినీ 
అపహరించి స్మేరు పర్వత గుహలోలి 
దాచి వారిని నిద్రావసథాలో ఉంచాడు. 
తిరిగి కృష్్ణని వదదికు వచిచున బ్రహ్మ, ఆ 
గోపబాలులు కృష్్ణనితోనే ఆడుకుంటూ 
ఉండటం చూసి దిగ్రా్భ్రంతిక్ లోనై తన 
తపిపుదాని్న తెలుస్కొని శ్రీ కృష్్ణని 
శరణ్గతి పంది తనను మని్నంచమని 
ప్రారిథాంచాడు. ఆ విధంగా బ్రహ్మను 
అనుగ్రహించిన శ్రీ కృష్్ణడు తను 

భవిషయుతుతులో అవతరించబోయే 
స్వరా్ణవతరాని్న కూడా 
దరి్శంపజ్శాడు. అయితే బ్రహ్మదేవుల 
వారు, తను మళ్ళు ఇదే తరహాలో 
అప్పుడు అపరాధం చేయకూడదని 
తలచి నవద్్వపాలోలిని అంతరీది్వపానిక్ 
వెళ్లి తపస్సు చేశాడు. బ్రహ్మదేవుల 
మన్గతని్న అరథాం చేస్కున్న శ్రీ 
కృష్్ణడు, తను గౌరాంగునిగా 
భవిషయుతుతులో అవతరించినప్పుడు 
నీవు కూడా ఒక మేలిచచు కుటుంబంలో 
జని్మంచి హరిన్మాని్న ప్రచారం చేసూతు 
సకల జీవులకు శుభాని్న కలగజ్సాతువని 
బ్రహ్మతో తెలిపాడు.
పై లీలలను బటిటా, హరిదాస ఠాకూరుల 
వారు సాక్షతుతు బ్రహ్మదేవుల వారి 
అవతరమేనని మనం గ్రహించగలము. 
తను అహంకారము బారిన పడకుండా 
ఉండేందుకే బ్రహ్మదేవుల వారు ఒక 
అలపు కుటుంబంలో జని్మంచాలని 
కోరుకున్్నరు. ‘అద్్వత విలాసం’ లో 
కూడా ఇదే లీల తెలియజ్యబడింది. 

క్రీ.శ. 1451 లో హరిదాస్ల వారు నేడు 
బంగాలిదేశ్ లోనున్న ఖుల్న జిలాలిలోని 
బురిహన ప్రాంతంలో జని్మంచారు. 
తన తండ్రి పేరు ఖనౌలాలి ఖాజి. అయితే 
బాలయుంలోనే తలిలితండ్రులను కోలోపుయి 
అన్ధగానే పెరిగాడు.

సంకీరతినోద్మంలో హరిదాస ఠాకూర
చైతనయు మహాప్రభువు కంటే హరిదాస 
ఠాకూరుల వారు 35 సంవతసురాల 
ముందే ఈ భూమిపై అవతరించారు. 
అంటే నితయునందప్రభువుల కన్్న 
వయస్సులో 23 సంవతసురాలు పెదదివాడు. 
ప్రసిది్ధగాంచిన గయా క్షేత్రంలో 
ఈశ్వరప్రిచే ద్క్షను స్్వకరించిన 
చైతనయు మహాప్రభువు నవద్్వపానిక్ 
తిరిగివచిచునప్పుడు హరిదాస ఠాకూరుల 
వారు మహాప్రభువును ఆశ్రయించారు. 
అంటే హరిదాస ఠాకూరుల వారు 
స్మారు 50 సంవతసురాల వయస్సులో 
చైతనయు మహాప్రభువును మొటటామొదటగా 
కలిశారన్నమాట! అయితే భగవంతుని 

రిచికసయు మునే ప్త్రో న్మ్న బ్రహ్మ మహాతపః
ప్రహాలిదేన సమంజ్తో హరిదాసాఖ్యుపిసన్
మురారి గుపతు చరనైశ్చుతనయు చరితమృతే

ఉకోతు మునిస్తః ప్రతస్తులసి పత్రమహరన్
అధౌతం అభిషపతుసతుం పిత్ర యవనతంగతః

సయేవ హరిదాస సంజతః పరమ భక్తుమాన్

“రిచిక ముని పుత్రుడైన బ్రహ్మ మహాతపుడు 
మరియు ప్రహాలుదుని సంయుకతి అంశావతారమే హరి 

దాస ఠాకూర. శ్రీ మురారి గుపతి విరచిత చైతన్ 
చరితామృత లీలలలో ఈ విషయం తెలుపబడింది. 

రిచిక ముని పుత్రుడైన బ్రహ్మతపుడు ఒకస్రి 
త్లసీదళానిన్ తెంచి న్టితో శుభ్రపరచకుండా 
శ్రీ కృష్్ణనిక్ అరిపుంచటంపై ఆగ్హించిన తన 
తండ్రి, తదుపరి జన్మలో మేలుచు్చనివై జని్మస్తివని 

శప్ంచాడు. ఆ శాపవాకుక్ కారణంగానే ఆ బాలుడు 
హరిదాస్నిగా జని్మంచాడు.”

( గౌర గణోదే్దశ ద్ప్క 93-95 )
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సంకలపుం వలేలి, హరిదాస ఠాకూరుల వారు 
ఈ భువిపై ముందుగానే అవతరించి పలు 
విధాలా హరిన్మ వైభవాని్న లోకానిక్ 
తెలియజ్శారు.

వేశ్ మోహా యతన్ము
హరిదాస ఠాకూరులు నడి వయస్సులో తన 
స్వగ్రామమైన బురిహనను వదిలి బనపోల్ 
అరణయు ప్రాంతనిక్ వచాచురు. వనంలోని 
ఏకాంత ప్రాంతంలో నితయుం 3 లక్షల 
హరిన్మాలను జపిసూతు, తులస్దేవిని 
పూజిసూతు, సమీపంలోని బ్రాహ్మణుల 
ఇళళులో భిక్షటన చేసి ఆహారాని్న 
సమకూరుచుకునేవారు. హరిదాస ఠాకూరుల 
వారి స్వచచుమైన గుణ్ని్న గురితుంచిన 
చుటుటాప్రకకుల ప్రజలు వారి పటలి ఎంతో 
గౌరవంతో భక్తు శ్రద్ధలను చూపేవారు.
ఆ గ్రామంలోనే ఉంటున్న రామచంద్ర 
ఖాన్ అనే ధూరుథాడకడు ఇదంత 
ఓర్వలేకపోయాడు. హరిదాస 
ఠాకూరుల పేరు ప్రఖాయుతులు న్న్టికీ 
వృది్ధ చెందుతుంటే సహించలేని ఈ 
సంపను్నడైన భూసా్వమి, హరిదాస్ల 
వారి గుణంలో ఎదో లోపాని్న ఎతితుచూపి 
అపఖాయుతిపాలు చేయాలని సంకలిపుంచాడు. 
కాని, ఎని్న ప్రయత్నలు చేసిన్ 
విఫలమయాయుడు. చివరకు, కొదిదిమంది 
వేశయులను పిలిచి హరిదాస్ల వారిని 
మ్హింపజ్యదలచాడు. వారిలోని 
‘లక్షహిర’ అనే ఓ స్ందర యువతి తను 
మూడు రోజ్లోలి హరిదాస్ల వారిని 
లోబరచుకుంట్నని శపథం మరీ చేసింది.
ఆ రోజ్ రాత్రివేళ స్ందరంగా 
అలంకరించుకొని హరిదాస్ల వారి 
కుటీరానిక్ వచిచుంది లక్షహిర. అకకుడ 
ఉన్న తులసి మొకకుకు ప్రణ్మాలు 
అరిపుంచి హరిదాస ఠాకూరుల వారి 
వదదికు వెళ్లి మ్హింపజ్య ప్రయత్నలు 
ప్రారంభించింది. హరిదాస్ల వారితో 
మాట్లిడుతూ, “ఓ ఠాకూర్! నీ వంటి 
యవ్వనంలో ఉన్న స్ందరాంగుడిని ఏ స్త్రీ 
నిగ్రహించగలదు? నీపై కోరికతో ఇకకుడిక్ 
వచాచును. నువు్వ కాదంటే చచిచుపోతను” 
అని అన్నది. హరిదాస్ల వారు బదులిసూతు, 
“నేనిప్పుడే హరిన్మాని్న జపించడం 

మొదలుపెట్టాను. ఇది కాసాతు పూరితుకాగానే నీ 
కోరిక తీరుసాతును. అంతవరకూ నువు్వ కూడా 
ఈ హరిన్మాని్న వింటూ ఉండు” అని 
అన్్నరు. అలా హరిదాస ఠాకూరుల వారు 
జపిసూతు ఉండగానే తెలలివారిపోయింది. 
ఇక ఆ వేశయు వేచివుండలేక అకకుడినుండి 
వెళ్ళుపోయి మళ్ళు ఆ రాత్రిక్ హరిదాస 
కుటీరానిక్ వచిచుంది. ఆమను చూసిన 
హరిదాస ఠాకూరులవారు నిన్న తను 
హరిన్మ జపాని్న సమయానిక్ 
పూరితుచేయలేక పోవటంచేతనే నీ కోరికను 
తీరచులేకపోయానని, ఈ రోజ్ తపపుకుండా 
త్వరగా పూరితుచేసి నీ కోరిక తీరుసాతునని 
అన్్నరు. అది విన్న లక్షహిర అకకుడే ఉన్న 
తులసి మొకకుకు నమసకురించి వేచిచూసూతు 
కూరుచుంది. ఇంతలోనే మళ్ళు తెలలివారింది. 
హరిదాస ఠాకూరుల వారు ఆ వేశయుతో 
తను ఈ మాసంలో 10,000,000 
హరి న్మాలను జపించాలని వ్రతంగా 
పెటుటాకున్్ననని, అవి ఈ రోజ్ రాత్రిక్ 
తపపుకుండా పూరతువుతయని చెపాపుడు. 
సరేనని అనుకున్న లక్షహిర అకకుడి 
నుండి వెళ్ళుపోయి మళ్ళు ఆ రోజ్ రాత్రి 
హరిదాస్ల వదదికు వచిచుంది. తులసి దేవిక్ 
నమసకురించి అకకుడే కూరుచుని హరిదాస్ల 
వారు జపిస్తున్న హరిన్మాని్న వినసాగింది. 
ఆ పవిత్ర హరిన్మ శ్రవణంతో ఆమ 
హృదయంలోని కల్మశాలనీ్న ఒకొకుకకుటిగా 
తుడిచివేయబడాడ్యి. తను చేస్తున్న 
ప్రయత్ననిక్ చింతించి, హరిదాస్ల 
పాదాలపై పడి తనను క్షమించమని 
వేడుకుంది. తమను మ్హపరచడానిక్ 
ఇదంత రామచంద్ర ఖాన్ పని్నన 
పన్్నగమని తెలిపింది. అంతేగాక, తనను 
కూడా ఈ పాప జీవనంనుండి విముక్తు 
గావించమని వేడుకోగా, తన వదది వున్న 
ధన్ని్న బ్రాహ్మణులకు దానమిచిచు, ఈ 
కుటీరం వదేది నివసిసూతు నితయుం హరిన్మాని్న 
జపిసూతు, తులస్దేవిని పూజించమని 
హరిదాస్ల వారు ఉపదేశించారు. 
అలా గురువు చూపించిన మారాగీని్న 
అనుసరించిన లక్షహిర పవిత్రురాలై 
గపపు వైష్ణవిగా ఎదిగింది. ఒక వేశయును 
సతం గపపు విష్్ణ భకుతురాలుగా మారిచున 
హరిదాస ఠాకూరుల వారి పేరు ప్రఖాయుతులు 

మరింతగా నలుదికుకులా వాయుపించాయి. 
వైష్ణవులపటలి ఘోర అపరాధాలు చేసిన 
రామచంద్ర ఖాన్ కొంత కాలం తరా్వత 
తన సంపదలను, కుటుంబానీ్న కోలోపుయి 
విన్శనం చెందాడు.

హరిదాస ఠాకూరుల జైలు శిక్ష
ఆ తరా్వత కొదిదికాలం పాటు ఫులియ 
గ్రామంలో హరిదాస ఠాకూరుల వారు 
నివసించారు. నితయుం హరిన్మాని్న జపించే 
హరిదాస్ల వారిలో ఉతపున్నమయేయు 
ప్రేమాభావాని్న గమనించిన ఆ గ్రామంలోని 
బ్రాహ్మణులు, పండితులు వారిని ఒక 
అతుయుతతుమ వైష్ణవునిగా కొనియాడారు. 
అయితే, ఆ ప్రాంతని్న పాలిస్తున్న 
ఖాజి, హరిదాస ఠాకూరుల వారు ఒక 
మొహమ్మద్యుడైనపపుటికీ హరిన్మాని్న 
జపించడం చూసి ఇతర మహమ్మద్యులు 
కూడా అదే బాట పడతరేమ్నని భయపడి 
ఆ రాజ్యుని్న పాలిస్తున్న నవాబుకు ఫిరాయుదు 
చేయగా, హరిదాస్ల వారిని బంధీచేసి 
కారాగారంలో పెట్టారు.  ఒకరోజ్ నవాబు 
ఎందుకు తను ఇసాలిం మతని్న వీడి 
హిందుత్వని్న అనుసరిస్తున్్నరని అడిగిన 
ప్రశ్నకు హరిదాస్ల వారు “భగవంతుడు 
ఒకకుడే. వివిధ మతలు ఆయను్న వివిధ 
పేరలితో పిలుసాతుయి. ఆ భగవంతుండే 
ప్రతిజీవిలో పరమాత్మగా ఉంటూ జీవులతో 
పలు విధాల స్వలను చేపిస్తుంట్డు. అలా 
భగవంతుడిచిచున సూఫ్రితుతోనే తిరిగి అతని్న 
వివిధ పదదితులలో పూజిస్తుంట్రు.  నేను 
కూడా ఆయన సంకలపుంతోనే హరిన్మాని్న 
జపించగలుగుతున్్ననే గాని ఒక జీవాత్మ 
ఎన్నడూ పరిపూర్ణ స్వతంత్రుడు కాడు. ఇది 
మీరు తపపుని భావిస్తు, నను్న శిక్షించండి” 
అని వినయంతో తెలియజ్శారు.
ఆ మాటలను విన్న నవాబు మరింత 
కోపోద్రికుతుడై హరిన్మాని్న వీడకపోతే 
తీవ్ర పరిణ్మాలను చూడవలస్ంటుందని 
హెచచురించాడు. అయినపపుటికీ హరిదాస 
ఠాకూరుల వారు ధృఢ సంకలపుంతో,
ఖండ ఖండ హాయ్ దేహ జ్య్ జడి ప్రాణ
తబు అమి వదన న చరీ హరిన్మ
“న్ శరీరాని్న ముకకులు ముకకులుగా 
చేసిన్ లేదా న్ ప్రాణమే పోయిన్ 
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సరే, హరిన్మాని్న మాత్రం జపిసూతునే 
ఉంట్నని” అన్్నరు. అలా హరిదాస్లపై 
శిక్షను విధించగా ఆ రాజయుంలోని 22 

వివిధ వాయుపార సథాలాలోలి వారిని కొరడాలతో 
కొట్టారు. హరిన్మానే్న తలచుకుంటున్న 
హరిదాస్లకు ఆ కొరడా దబ్లు నొపిపుగా 
అనిపించలేదు. చివరకు శిక్షను విధిస్తున్న 
బంటుల అభయురథానతో శ్రీ కృష్్ణడిని 
ధాయునిసూతు యోగనిద్రలోనిక్ వెళ్ళుపోయారు. 
హరిదాస్ల వారు మరణించారని 
అందరికీ చూపించి ఆ బంటులు ఆ 
శరీరాని్న గంగానదిలో పాడవేశారు. 
నీటిలోనే తేలియాడుతూ వెళ్తున్న 
శరీరాని్న చూసిన అకకుడివారందరూ 
ఆశచురయుపోయారు. శరీరం అవతలి ఒడుడ్కు 
చేరగానే తిరిగి స్ఫ్్రహలోనిక్ వచిచున 
హరిదాస్ల వారు హరిన్మాని్న గటిటాగా 
జపించడం ప్రారంభించారు. విషయాని్న 
తెలుస్కున్న ఖాజీ, నవాబు హరిదాస్ల 
వారు సామానుయులు కారని గ్రహించి తమ 
తప్పులను మని్నంచమని వారి పాదాలపై 
పడి ప్రాధేయపడగా, వారిని అనుగ్రహించి 
పాప విముకుతులను గావించారు 
హరిదాస ఠాకూర. రాజయుంలో ఎకకుడైన్ 
హరిదాస్ల వారు హరిన్మ సంకీరతునను 
నిరభయుంతరంగా కొనసాగించుకోవచుచునని 
అధికారికంగా ప్రకటించారు నవాబు. 
హరిదాస్ల వారు సజీవంగా తిరిగిరావడం 

చూసి ఫులియ గ్రామవాస్లంత 
ఆనందభరితులయాయురు.

ఉచ్ఛసవారంతో హరినామ సంకీరతిన
హరిదాస ఠాకూరుల వారు నితయుం అందరూ 
వినేలా ఉచ్ఛస్వరంతో హరిన్మాని్న 
పలికేవారు. కాని, ప్రజలకు ఇది అంతగా 
అరథామయేయుది కాదు. గౌరస్ందరుని 
ఆవిరా్భవం ముందు ప్రజలు భౌతిక భోగ 
విలాసాలపై మ్జ్తో భక్తుమారగీంపై 
అన్సకుతులై ఉండేవారు. అద్్వతచారుయులు, 
హరిదాస్లు ద్ని్న గమనించి 
చింతించసాగారు. బగగీరగా హరిన్మాని్న 
జపించడం విన్న మరికొందరు 
దూషంచసాగారు. 
ఒకరోజ్ జెససుర్ జిలాలిలోని హరిన్డి 
గ్రామం నుండి వచిచున ఓ బ్రాహ్మణుడు 
హరిదాస్లతో వాగా్వదానిక్ దిగాడు. 
భగవన్్నమాలను కేవలం మనస్సులో 
మాత్రమే తలచాలని, బయటకు గటిటాగా 
చెపాపులిసున అవసరంలేదని వాదించాడు. ఏ 
శాస్త్రంలో అలా గటిటాగా న్మ సంకీరతునను 
చేపటటావచుచునని ఉందో చూపమని 
హరిదాస్ల వారిని ప్రశి్నంచాడు. హరిదాస 
ఠాకూరుల వారు ఆ బ్రాహ్మణునిక్ 
బదులిసూతు, హరిన్మ వైభవాని్న 
విశద్కరించి మరీ ఎన్్న విషయాలను 
తెలియజ్శాడు. భగవన్్నమాని్న బగగీరగా 

జపించడం మనస్సులో జపించడం 
కన్్న వంద రెటులి శక్తువంతమైనదని 
తెలియజ్శారు. అలా హరిన్మాని్న విన్న 
జంతువులు, పక్షులు ఇతరత్రా ప్రాణుల్న్్న 
లబదిని పందగలవని అన్్నరు. 
జపతో హరిన్మాని సాథానే శతగుణ్ధికః
ఆత్మనంచ ప్నతుయుచె్చుర్ జపన్ శ్రోత్్నన్ 
ప్నతి చ
(న్రద్య ప్రాణం)
జంతువులు, పక్షులు, క్రిమికీటకాలు, ఇంకా 
ఎన్్న ఇతర జీవులు మాట్లిడలేవు. కాని, 
అవి కూడా హరిన్మం వినడంచేత ఈ 
భవసాగరాని్న దాటగలవు. హరిన్మాని్న 
కేవలం మనస్సులో ధాయునించడం వలలి నీకు 
మాత్రమే లాభం చేకూరుతుంది, అదే నీవు 
బగగీరగా న్మ సంకీరతునం చేసిన, ఇతరత్రా 
ప్రాణుల్ని్నటికో లాభం చేకూరుతుందని 
శాసా్రాధారాలతో వివరించారు.

ఆ తరా్వతి కాలంలో నవద్్వపానిక్ వచిచున 
హరిదాస ఠాకూరుల వారు శ్రీ చైతనయు 
మహాప్రభువుల సంకీరతున్దయుమంలో 
పాల్గీని నితయునంద ప్రభువులతో కలిసి 
హరిన్మ ప్రచారాని్న గావించారు. 
ఆపై జగన్్నథ ప్రిలోని రథయాత్రను 
చూస్ందుకు వెళ్ళున హరిదాస ఠాకూరులు 
అకకుడే నివసించ సాగారు. కులప్రాతిపదికన 
హరిదాస ఠాకూరుల వారిని జగన్్నథ 
మందిరంలోనిక్ అనుమతించలేదు 
అకకుడి బ్రాహ్మణులు. తను అతయులుపుడనని 
భావించి దూరంనుండే తన ప్రణ్మాలను 
అరిపుంచేవాడు. స్వయంగా మహాప్రభువులే 
తన నివాసానిక్ సమీపంలోనే మరొక 
నివాసాని్న హరిదాస్ల వారికోసం 
ఏరాపుటుచేసి, ప్రతిరోజ్ జగన్్నథ 
మందిరంలో మంగళ హారతి 
పూరతువగానే హరిదాస ఠాకూరుల వారిని 
సందరి్శంచేవారు. జగన్్నథ రథయాత్రా 
సమయాలోలి హరిదాస్ల వారే ప్రధాన 
నృతయుకారునిగా వయువహరించేవారు.

హరిదాస్ల త్రోభావం
వయస్సు పైబడుతున్న కొద్ది హరిదాస 
ఠాకూరుల వారిక్ తను ప్రతిరోజ్ 
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గావించే మూడు లక్షల హరిన్మ జప వ్రతని్న కొనసాగించడానిక్ శరీరం అనుకూలించటంలేదు. ఆహారాని్న కూడా వదిలేసి జపాని్న 
కొనసాగించేవారు. చైతనయు మహాప్రభు అనుచరులలో ఒకరైన గోవింద అనే భకుతుడు ప్రతిరోజ్ హరిదాస ఠాకూరుల వారిక్ జగన్్నథ 
ప్రసాదం తెచేచువారు. అలా గోవింద తెచిచున ప్రసాదానిక్ గౌరవం చూప్తూ కేవలం కొని్న మతుకులను మాత్రమే తీస్కునేవారు. 
హరిదాస్లపై ప్రేమాభిమాన్లతో శ్రీ చైతనయు మహాప్రభువుల వారు తనతో ఇలా అన్్నరు – “హరిదాసా! నీవు జీవితంలో సాధించవలసిన 
పరిపూర్ణతను సాధించేసావు. ఇక ఈ వృదా్ధపయుంలో నీవు న్మ జపాని్న కాసతు తగిగీంచుకొని కాసతు విశ్ంతి తీస్కో.” అయితే హరిదాస్ల 
వారు తనకది ఇబ్ందేమీ కాదని చెబుతూ, “మీరు ఈ లోకంలో మీ అవతరాని్న పరిసమాపితు చేయకముందే నేను ఈ శరీరాని్న వదిలేస్ 
భాగాయుని్న న్కు ప్రసాదించండి” అని ప్రారిథాంచారు. ఆ విధంగా శ్రీ చైతనయు మహాప్రభువుల వారి సమక్షంలో వారిని చూసూతునే ఈ లోకాని్న 
వీడారు హరిదాస్లు. హరిన్మ వైభవాని్న ప్రచారం చేసూతునే, అనునితయుం హరిన్మమే జీవిత పరమారథాంగా తన జీవితనే్న ఉదాహరించి 
చూపించిన హరిదాస ఠాకూరుల వారిని ‘న్మాచారయు’ అని సంబోధించారు శ్రీ చైతనయు మహాప్రభువులు.
శ్రీ చైతనయు మహాప్రభువులు తన కమల హసాతులతో హరిదాస ఠాకూరుల వారి శరీరాని్న ఎతుతుకొని నృతయుం చేసూతు హరిన్మ సంకీరతున 
చేయగా, సమసతు భకతుబృందం చేరి మహాప్రభువులతో పాటు సంకీరతునలో పాల్గీన్్నరు. అలా నృతయు సంకీరతునలతో హరిదాస్ల వారి 
శరీరాని్న సముద్రం ఒడుడ్వరకు తీస్కెళ్ళు అకకుడే అంతయుక్రియలు నిర్వహించి సమాధిని నిరి్మంచారు. నేటికీ హరిదాస ఠాకూరుల వారి 
సమాధి మందిరం తీరథాక్షేత్రంగా వెలుగందుతూ, నితయుం అఖండ హరిన్మ సంకీరతునలతో భకుతులకు దర్శన భాగయుం కలిగిస్తుంది.  
సమాజంలోని ఏ వరగీంలో జని్మంచిన వాడైన్ సరే, ఒక వైష్ణవునిగా ఎదగచచున్న సతయునే్న శ్రీ చైతనయు మహాప్రభువుల వారు ఈ లోకానిక్ 
హరిదాస్ల దా్వరా తెలియజ్శారు. అందుకే మహాప్రభువుల అనుచరులు కూడా వివిధ కుటుంబాలలో జని్మంచిననూ సంకీరతున్దయుమంలో 
పాల్గీంటూ గపపు వైష్ణవులై సమాజ్నిక్ సూఫ్రితుగా నిలిచారు. శ్రీల వృందావన దాస ఠాకూరులు రచించిన చైతనయు భాగవతంలో ఇదే 
విషయాని్న తెలియజ్సూతు “జన్మరీతయు ఒకరు ఏ కులంలో జని్మంచారన్న దానిక్ ప్రాధానయుత లేదు. విష్్ణ భకుతుడు చండాలుని ఇంట 
జని్మంచిననూ లోకంచే పూజనీయుడవుతడనే సకల శాసా్రాలు తెలియజ్స్తున్్నయి. ఉన్నత కులంలో జని్మంచిననూ, విష్్ణవును 
ఆరాధించక పతే ఏముపయోగం? తన భోగ విలాసాలు నరకానికే దారి చూప్తయి. ఒక అధమ కుటుంబంలో జని్మంచిననూ 
పరమ భాగవతోతతుమునిగా ఎదగగలడన్న శాస్త్ర వాకుకునకు  హరిదాస్ల వారే ప్రతయుక్ష సాక్షి. అస్రకులంలో జని్మంచిన ప్రహాలిదునిలా, 
వానరజ్తిలో జని్మంచిన హనుమంతునిలా హరిదాస్ల వారి జీవనం చిరస్మరణీయం” అని తెలియజ్యబడింది.

హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే
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  కావేరి నది,  భారతదేశంలోని ప్రధానమైన 
నదులోలి ఒకటి. ద్ని జన్మసాథానం కరా్ణటకలోని పశిచుమ కనుమలోలి ఉన్న 
కొడగు జిలాలిలోని తలకావేరి అనే ప్రదేశం. ఈ నదినే దక్షిణ గంగ 
అని కూడా వయువహరించడం జరుగుతుంది. సహాయుద్రి పర్వత శ్రేణులోలి 
సముద్ర మట్టానిక్ 1,320 మీటరలి ఎతుతున మైసూరు పరిసరాలోలిని 
బ్రహ్మగిరి కొండపై కావేరి ఆవిర్భవించింది. బ్రహ్మగిరి కొండలోలి 
నలకొని ఉన్న ఈ నది జన్మసాథానమైన తలకావేరి ఒక స్ప్రసిద్ధ 
యాత్రా సథాలంగా ప్రసిది్ధ గాంచింది. ఈ ఏడాది సెపెటాంబర్ 12వ తేద్ 
నుంచి 23వ తేద్ వరకు కావేరీ నద్ ప్షకురాలు జరుగనున్్నయి. 
దేవగురువైన బృహసపుతి తులారాశిలో ప్రవేశించడంతో కావేరీనదిక్ 
ప్షకురాలు ప్రారంభం అవుతయి. తుల సంక్రమణం అనే ప్రతేయుక 
సందరా్భని్న ప్రసకురించుకొని వేలాది మంది భకుతులు ఇకకుడ 
గల మూడు దేవాలయాలను సందరి్శసాతురు. ప్రసిద్ధ ప్ణయుక్షేత్రాలైన 
శ్రీరంగ పటటాణం, శ్రీరంగం, కుంభకోణం ఈనది ఒడుడ్నే నలకొని 
ఉన్్నయి. 
పుషక్రం అంట్ ఏమిటి?
 ప్షకురం అంటే పన్నండేళలి కాలం. ప్రతి ప్షకురానికొకసారి 
వివిధ నదులకు ప్షకుర ఉతసువాలు జరపడం సంప్రదాయంగా 
వసతుంది.  ఈ సమయంలో నదిక్ అధిదైవిక శకుతులు 
సంప్రాపితుంచడం వలలి సా్నన, దాన, జప, అరచున, ధాయున, హోమ, 
తరపుణ్ది అనుషాఠాన్లకు, పితృపిండ ప్రదాన్నిక్ అక్షయమైన 
ప్ణయుం లభిస్తుందని శాస్రాక్తు. ఈ కర్మల వలన శారీరక, మానసిక 
మలిన్లు తొలగి పవిత్రత, ఆధాయుతి్మక తేజస్సు కలుగుతయి. 
కావేరి నది ప్రాశసతియుం
శ్రీరంగ క్షేత్రం కాలాంతరంలో భూగర్భంలో కలసి 
కనుమరుగైనప్పుడు, ఆ తరా్వతి కాలంలో ఒకానొకప్పుడు చోళ 
రాజ్ ఆలయాని్న గాలించసాగాడు. వనంలో సంచరిస్తున్న ఆ రాజ్ 
ఓ చిలుక ఇలా చెపపుడం విన్్నడు -

కావేరీ విరజ స్టయం వైకుంఠం రంగమందిరం
స వాస్దేవో పంగేశుః ప్రత్క్షం పరమం పదం

విమానం ప్రాణవాకారం వేదే శృంగం మహాదు్భతం

శ్రీరంగశాయీ భగవన్ ప్రణవర్థ ప్రకాశకుః
అంటే, వైకుంఠంలో ప్రవహిస్తున్న విరజ్ నదే ఈ కావేరి నది, 
శ్రీరంగన్ధుడు నలవైన శ్రీరంగం సాక్షతుతు వైకుంఠమేనని. 
ఇందులో కావేరి నదిక్ గల ప్రాశసాతుష్ని్న గ్రహించవచుచు.
కావేరి నది ప్రయాణం
 దక్షిణ గంగగా పేరుపందిన కావేరిక్ షంసా, భవాని అనే 
రెండు ముఖయుమైన ఉపనదులున్్నయి. ఇవికాక కనక, స్జోజోయుతి, 
హేమావతి, లోకపావ, అరా్ఖవతి, తొపె్పుయేయురు శరభంగ, 
మణిమధుర, హాళ్, సాగరఘాట్, లక్షష్మణతీరథా, కాబనికుండల, 
అమరావతి మొదలగు చిన్నపెదది మొతతుం కలిపి 50క్పైగా 
కావేరిక్ ఉపనదులు ఉన్్నయి. తను ప్రవహించే ప్రాంతలని్నటినీ 
ససయుశాయుమలం చేసూతు వెళ్తుంటుంది కావేరి నది. అందుకే 
కావేరీని ‘‘పని్న’’ అని అంట్రు. పని్న అంటే ధానయుం, బంగారు 
అని రెండు అరాథాలు. ఈ నది ధానయు సమృది్ధ కలిగించేది, బంగారు 
పంటలు పండిచేదని పేరు. కూరుగీ కొండలోలి జని్మంచి కొంతదూరం 
పర్వత స్మలందే ప్రవహించి తరా్వత ఆగే్నయదిశగా ప్రవహించి 
మైసూరు రాష్టంలో పీఠభూమి దశవదిలి శివసముద్రంవదది 
క్రిందగల పలలింలోనిక్ దూకుతుంది. ఇకకుడ కావేరి రెండుగా 
చ్లుతుంది. ఈ రెండు చ్లకల పేరులి పరుచుక్కు, గగనచుక్కు అని 
పిలుసాతురు. పరుచుక్కు 230 అడుగులు క్రిందక్ ఒక జలపాతంలా 
పడుతుంది. గగనచుక్కు అదు్భతంగా 90 క్.మీ. కొండచరియలోలిక్ 
పడి కావేరీనద్ అలసటలేకుండా ప్రవహిస్తుంది. శివసముద్రం 
దాటిన తరా్వత కావేరి తమిళన్డు రాష్టంలో ప్రవేశించి, 
తంజ్వూరు జిలాలిలో అధికశాతం ప్రవహిస్తుంది. అకకుడనుండి 
మరికొంతదూరం ప్రయాణించి బంగాళ్ఖాతంలో కలుస్తుంది. 

పరమ పవిత్రమైన ఈ కావేరి ప్షకురాలలో భకుతులు 
పాల్గీని, దివయుక్షేత్రాలను సందరి్శంచి, మరిని్న ఆధాయుతి్మక 
విషయాలను తెలుస్కునేందుకు మంచి అవకాశంగా 
సది్వనియోగపరచుకోగలరు. హరే కృష్ణ .

కావేరి నది
పుషక్రాలు
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శ్రీకృష్్ణనిక్ నివేదించిన ఆహారం కృష్్ణమృతం, సకలపాప హరణం  

సబూత్ ఆలూ
మనందరం బంగాళాదుంపలన ఇషటుంగా త్ంటుంటాం. ఈ రోజ్ అత్ స్లభమైన, రుచికరమైన 

ఏకాదశి వంటకానిన్ గూరి్చ తెలుస్కుందాం. ద్నిన్ వేడి వేడి అనన్ంతో లేదా చపాతీలతో త్నవచు్చన.
కావలసిన పదారా్థలు:
1.   బేబ బంగాలదుంపలు : ½ kg (తొకకు తీసి ఉడక 

పెటిటానవి)
2. పెరుగు : 100 ml
3. కొతితుమీర పడి : 2 టేబుల్ సూపునులి
4. మిరియాల పడి : ¼ టేబుల్ సూపున్
5. పచిచు మిరపకాయలు : 2-౩
6. తురిమిన అలలిం: 2 టేబుల్ సూపునులి
7. నయియు : 2 టేబుల్ సూపునులి
8. కరివేపాకు : 1 కటటా
9. జీలకర్ర : 1 టేబుల్ సూపున్
10. పంచదార : 2 టేబుల్ సూపునులి
11. లవంగాలు : ½ టేబుల్ సూపున్
12. దాలిచున : 1 ఇంచ్
13. ఏలకలు : 1 టేబుల్ సూపున్
14. తురిమిన కొతితుమీర : తగినంత
15. ఉప్పు : తగినంత

తయారుచేయు విధ్నం:
1. అలలిం మరియు పచిచు మిరపకాయలను దంచి (పేస్టా) పెటుటాకోవాలి
2. మరొక పాత్రలో పంచదార, లవంగాలు,ఏలకలు మరియు దాలిచునను దంచి పెటుటాకోవాలి
3. తొకకు తీసి ఉడక బటిటాన దుంపలు, పెరుగు,మిరియాల పడి, కొతితుమీర పడి,అలలిం పేస్టా, ఉప్పులను బాగా కలిపి 

పెటుటాకోవాలి
4. పాన్ లో నయియు వేసి వేడి చేయాలి. అందులో జీలకర్ర మరియు కరివేపాకు వేయాలి.
5. దాని తరువాత, ఇందులో బంగాళదుంపతో చేసిన మికసు్చరి్న మరియు ఉప్పుని వేసి కలుప్ కోవాలి. 8-10 

నిమిషాలు పయియులో పెటిటా, అప్పుడప్పుడు కలుప్తూ ఉండాలి.
6. పయియు నుంచి దించిన తరువాత పంచదారతో చేసిన పై పడిని కలిపి, కోతితుమీరతో గారి్నష్ చేస్కోవాలి.



అందరికీ ఆరోగ్ం
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 స్జ న్ మారిందంటే చాలు, చాలా 
మందిక్ జ లుబు, ద గుగీ వ స్తుంట్యి. 
ద్ంతోపాటు అనేక మందిని గంతు నొపిపు 
కూడా బాధిస్తుంది. మిగిలిన స్జనలిలో 
కంటే వాన్కాలంలో గంతుకు సంబంధిన 
అన్రోగయు సమసయులు ఎకుకువే. వానలో 
తడవటం, చలలిని వాతవరణంలో సరైన 

రక్షణ లేకుండా వాహన్ల మీద తిరగటం, 
కొతతు ప్రాంతంలో ప్రయాణించినప్పుడు 
అకకుడి వాతవరణం, నీరు, వాతవరణ 
కాలుషయుం వంటి కారణ్ల వలలి గంతులో 
సమసయులు, గంతులో ఏదో అడుడ్పడినటులి 
ఉండటం లేదా గడడ్కటిటానటుటాగా అనిపించే 
సమసయులు అని్న రకాల వయస్కుల 
వారిలో కలగటం చాలా సాధారణం. ఈ 
రకం సమసయులు చాలా ఇబ్ందులకు 
గురిచేస్తుంట్యి. ముఖయుంగా, ఆహర 
పదారాథాలను లేదా ద్రావణ్లను మింగే 
సమయంలో గంతు భాగంలో నొపిపుగా 
అనిపించేలా చేసాతుయి. ఇలాంటి సమసయులకు 
మన ఇంటోలినే సహజ ఔషధాలను సిద్ధం 
చేస్కోవచుచు. అవెలాగో, ఏమిటో ఇప్పుడు 
తెలుస్కుందాం. 

ఉపుపున్టితో పుక్లించటం
అలలిం మరియు ఉప్పు కలిపిన వేడి నీటతో 

న్టిలో ప్క్లించటం అనేది గంతులో 
ఎదో రద్దిగా అనిపించే సమసయులను తగిగీంచే 
అతుయుతతుమ గృహ నివారణిగా పేరొకునవచుచు. 
నీటిని తీస్కొని కొదిదిగా వేడి చేయండి. 
ద్నిక్ కొదిదిగా ఉప్పు కలపండి. తరువాత 
నీటిని న్టోలిక్ తీస్కొని, రెండు లేదా 
మూడు సారులి ప్క్లించండి. కొని్న సెకనలి 
పాటు ఇలా చేసిన తరువాత నీటిని బయటక్ 
ఉమి్మవేయండి. ఇలా రోజ్కు న్లుగైదు 
సారులి చేస్తు ఉప్పు యాంటిసెపిటాక్గా పనిచేసి 
గంతును శుభ్రం చేసి నొపిపునుంచి 
ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. బీపి ఉన్నవాళ్లి 
ఈ పని చేయరాదు.

వేడి ద్రవాలు
గంతులో ఇలాంటి సమసయులు 
ప్రారంభమైన్, చలలిటి ద్రావణ్లను 
తగటం ఆపేసి, గోరు వెచచుగా ఉండే 
నీటిని తగటం ప్రారంభించండి. వెచచుటి 

గంత్ 
సమస్లకు 
గృహ 
చిక్తసు



సూప్సు, రసాలను తగటం వలన గంతులో 
ఎలాంటి సమసయులను ఏరపురచకుండా 
శరీరంలోక్ ప్రవేశిసూతు గంతు భాగాని్న 
కూడా శాంతపరుసాతుయి.

వేడి ఆవిరులు
గంతులో సమసయులను మరియు గంతులో 
కలిగే అసౌకరాయులను తగిగీంచే మరొక చిట్కు 
ఆవిరులను పీలచుటం అని చెపపువచుచు. 
ద్నిలో మొదటగా నీటిని బాగా వేడి చేసి, 
ఒక పెదది గిన్నలో పోయాలి. వేడి నీటి 
గిన్నకు కొదిది దూరంలో తలను పెటిటా, పై 
నుండి శుభ్రమైన టవల్ ను కప్పుకోవాలి. 
ఈ సమయంలో భయట గాలి లోపలి 
రాకుండా, లోపలి ఆవిరులు బయటకు 
పోకుండా చుటూటా టవల్ తో కప్పుకోవాలి. 
తరువాత, వేడి ఆవిరులను ముకుకు దా్వరా 

పీలాచులి. వేడి ఆవిరులను పీలచుటం కొదిదిగా 
ఇబ్ందికరంగా ఉండవచుచు. కానీ, ఈ 
పదదితి వలన ఈ రకమైన సమసయుల నుండి 
త్వరిత ఉపశమనం పందవచుచు. ఇలా 5 
సెకనలి పాటు విశ్ంతి తీస్కుంటూ, ఈ 
పదదితిని అనుసరించటం వలన మంచి 

ఫలితలను పందుతరు.

తేన మరియు నిమ్మరసం మిశ్రమం
గంతులో కలిగే చికాకులు, సమసయులను 
తగిగీంచే, రుచికర ఔషదంగా ఈ మిశ్రమాని 
పేరొకునవచుచు. తేన, నిమ్మరసం మరియు 
వేడి నీటిని కలిపిన మిశ్రమాని్న తగండి. ఈ 
సమసయుల నుండి ఉపశమనం కలిగిసాతుయి. 
తేన, తేన మరియు నిమ్మల మిశ్రమం దగుగీ 
మరియు ఫ్లి వంటి వాటిని కూడా తగిగీంచే 
సామరాథాష్ని్న కలిగి ఉంట్యి. శుభ్రమైన 
గాలిస్ను తీస్కొని, నిమ్మరసంను పిండి, 
తేనను కలపండి. ఒక గిన్నలో నీటిని వేడి 
చేసి, ఈ నీటిని తేన మరియు నిమ్మరసం 
ఉన్న గాలిస్లో కొదిదిగా పోసి బాగా కలపండి. 
ఇలా తయారు చేసిన మిశ్రమాని్న తగటం 
వలన గంతు సమసయుల నుండి ఉపశమనం 
పందుతరు.

అంతేకాకుండా, ఇలాంటి సమసయులతో 
ఉన్నప్డు ఎయిర్ కండిషనర్ ఉన్న 
గదులలో పడుకోకూడదు. పడుకునే 
సమయంలో గంతు చుటూటా శుభ్రమైన 
ఉని్న దుస్తువును చుటిటా పడుకోవడం వలలి 
తగు ఉపశమన్ని్న పందగలరు. నిల్వ 
పచచుళ్ళు, రోడుడ్ వెంట అమే్మ ఆహారానిక్ 
దూరంగా ఉంటే మంచిది.

పస్పు కొమ్మ
ఒకోకుసారి గంతు మూస్కొనిపోయి 
శబదిం రాకుండా ఉంటుంది. కఫ 
ప్రకోపంవలలి ఇలా గంతు పూడుకుపోయి 
న్టినుండి శబదింరాని సిథాతిలో శుభ్ర 
పరచిన పచిచుపస్ప్కొము్మముకకు 
అరగ్రాము తీస్కొని న్టోలివేసి 

బుగగీనపెటుటాకొని చపపురించాలి. నిదానంగా 
పస్ప్కొము్మరసాని్న చపపురిస్తుంటే, రెండు 
మూడుగంటలోలినే మూస్కుపోయిన 
గంతు తిరిగి తెరచుకొని చకకుగా 
మాట్లిడగలుగుతరు.

ఇతర చిటాక్లు
దాలిచున చెకకు పడి, తేన కలిపిన మిశ్రమాని్న 
తింటే దగుగీ, జలుబుతో కూడిన గంతు 
నొపిపు నుంచి రిలీఫ్ లభిస్తుంది.
 
మిరియాల పడిని కాసతు తేనలో కలిపి 
తినటం లేదా పాలలోలి మిరియాలపడి కలిపి 
తగిన్ గంతు సమసయులు తగుగీతయి. 

గంతు సమసయులకు విటమిన్ సి మంచి 
ఔషధం. గంతు జలుబు ఉందని 
వెనకాడకుండా నిమ్మ, న్రింజ వంటి 

ప్లలిని పండలి రసాలు తీస్కోవాలి.

విటమిన్ సి మూలంగా గంతు సమసయులు 
ఉపశమించటమే గాక శరీరానిక్ తగినంత 
రోగనిరోధక శక్తు చేకూరి ఎలరీజాలు కూడా 
దరిజ్రవు.
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అందరికీ ఆరోగ్ం

గమనిక: భకుతిల సౌలభ్ం కొరకు 
ఆరోగా్నిక్ సంబంధించిన చిటాక్లన 
ఇకక్డ పందుపరుస్తినాన్ము. వైదు్నిన్ 
సంప్రదించి ఉపయోగించవలన.



శ్రీల ప్రభుపాదతో మధుర జ్ఞాపకాలు

        1974వ సంవతసురములో ప్రభుపాదులవారు మక్సుకో 
నగరములోని దేవాలయానిక్ వచిచునప్పుడు, కొదిది 
మంది భకుతులతో కలిసి ప్రభుపాదుల వారి గదిలో వారిని 
కలుస్కునే భాగయుం న్కు కలిగింది. ఆ సమయంలో 
మందిరాని్న వదిలి వెళ్ళుపోయి ఇషాటానుసారం జీవించి 
తిరిగి వచిచున ఒక శిష్యుడు తనను క్షమించమంటూ 
ప్రభుపాదుల వారిని ప్రాధేయపడుతున్్నడు. 
ప్రభుపాదుల వారు ఒకవేళ తనను శాశ్వతంగా 
తిరసకురించారేమ్నని భయపడుతున్్ననని కూడా 
వాపోయాడు. గదిలోని అందరూ నిశ్శబదింగా 
ఉండిపోయాము. ప్రభుపాదుల వారు తన శిరస్సును 
క్రిందిక్ వంచి క్షణం పాటు ద్ర్ఘంగా ఆలోచించి, తల 

పైకెతితు “కృష్్ణడు భగవంతుడు. ఆయన తలచుకుంటే 
ఈ కృష్ణ చైతన్యుని్న ఒకకు క్షణంలో ఎవరి తోడాపుటు 
లేకుండానే ప్రపంచమంతట్ విసతురింపచేయగలడు. 
కాని నేను భగవంతుణి్ణ కాను. నేను కేవలం ఆయన 
దాస్డను. అందుచే న్కు తోడాపుటు అవసరం. 
న్కు ఏ మాత్రం సహాయం చేసిన ప్రతి ఒకకురికీ 
నేను శాశ్వతంగా ఋణపడివున్్నను. నీవు కూడా 
న్కు ఎంతో సహాయం చేశావు, మరి నిను్న నేనలా 
తిరసకురించగలను?” అని అన్్నరు. వారు పలిక్న 
మాటలకు, గదిలోని మేమందరం ప్రభుపాదుల వారి 
వినయము, క్షమాగుణమును కనులారా చూచి మా 
మనస్సులలో కుదిపేయబడాడ్ము.
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-- సీతా దేవీ దాసి



59హరే కృష్ణ వాణి        ఆగష్టు 2017 •

శ్రీకృష్ణ జనా్మషటుమి మరియు 
వా్సపూజ వేడుకలు. విశాఖపటన్ం
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“జ్త్ కర్మ ఫలితమే యుదధీం”
దేశంలోని స్మాన్ ప్రజలకు రక్షణ కలిపుంచడం క్షత్రియుడైన రాజ్ యొకక్ ధర్మం. ఆ విధంగా తన కరతివా్లన నిరవారితించిన రాజ్ 
తన రాజ్ంలోని ప్రజల పుణ్ ఫలంలో ఆరవ వంత్న తన తదుపరి జన్మలో పందగలడు. కాని, అదే రాజ్ తన కరతివా్లన 
విస్మరించి కేవలం ప్రజల నండి పనన్లన రాబడుతూ, ప్రజలకు తగిన రక్షణ కలిపుంచని వాడు తన పుణ్ ఫలానిన్ కాస్తి ప్రజలకు 
కోలోపువడమే గాక, తగిన శిక్షారుహుడవుతాడు. 
[శ్రీమదా్భగవతము 4.20.14]
దేశానిన్ పాలించే రాజ్ తన ప్రజల పుణ్ కర్మల ఫలితంలో 6వ వంత్న పందుతాడు. అలాగే ప్రజల పాప కర్మల ఫలితానిన్ 
పందుతాడు. అందుకే, దేశ ప్రజలన తగిన శిక్షణతో న్త్వంత్లుగా, ధ్రి్మకులుగా తీరి్చదిద్దగలిగితే ఆ దేశానిన్ పరిపాలించే రాజ్తో 
పాటు సమసతి దేశం స్సంపనన్ంతో వెలుగందుత్ంది. కాని ప్రజలే భగవంత్ణి్ణ విస్మరించి, హింస్త్మకం, అవివేకమైన పలు 
దుషక్ర్మలకు పాలపుడితే, దేశానిన్ పరిపాలించే రాజ్తో పాటు యావదే్దశం తగిన దుష్ఫలితాలన ఎదురొక్నవలసి వుంటుంది.
కర్మ సిదాధీంతం ఈ సమసతి భౌత్క సృష్టుని శాసించే సిదాధీంతం. దోషరహిత నా్యానిన్ చేకూర్చడానికే ఇది నిరే్దశితమై వుంది. చెడు 
కారా్లన ఆచరిస్టతి చెడు భవిష్త్తిన, మంచి కారా్లన ఆచరిస్టతి మంచి భవిష్త్తిన పందగలం. అంట్, మనం చేస్ట కర్మలకు 
తగిన బాధ్త వహించాలిసుంది మనమే అంటూ ఈ సిదాధీంతం ప్రధ్నంగా తెలియజేస్తింది. అంతేగాని, మన కర్మ ఫలితాలకు 
ఇతరులన దూష్ంచడం తగదు. అయితే, మన కర్మలు కేవలం మనపై మాత్రమే కాదు, దేశానిన్ పరిపాలించే నాయకుడిపై మరియు 
దేశంపై కూడా ప్రభావం చూపుత్ందని గురుతించుకోవాలి. ప్రజల దుషక్ర్మల వలలు దేశంలో కరువు కాటకాలు, ధ్న్ కొరత, వా్ధులు, 
యుదాధీలు సైతం సంభవించగలవు. 
సమాజంలో ఎపుపుడైతే ఇతరులపై క్రూరతవా ధోరణి, ప్రకృత్ వనరుల దురివానియోగం, అవసరంలేని ఆడంబర జీవనం పెరిగిపోతాయో, 
ప్రకృత్ వివిధ మారాగీలలో మనకు సమయానగుణంగా తగిన గుణపాఠాలన నేరుపుత్ంటుంది. యుదాధీలు సంభవించడం కూడా 
వాటిలో ఒకటి. యుదాధీలంటూ మదలై మన యువ తరంగం అందులో ఆహుతవుత్ంట్, మనం చోద్ం చూడటం తపపు ఏమీ 
చేయలేం. 
కుటుంబం లేదా స్మూహిక కలహాలు, వాగావాదాలు, విడాకులు, నేరాలు, దంగతనాలు, హింస, అతా్చారం, పారిశ్రామిక 
మరియు ఆరిధీక సంక్షోభం, తీవ్రవాదం వంటివి కూడా సమాజంలో జరిగే అంతరు్దాధీలే. వీటితో ప్రత్రోజూ ప్రపంచంలోని కోటలుమంది 
ప్రభావిత్లవుత్నాన్రు. ఇవన్న్ కూడా మనం ఆచరిస్తినన్ వివిధ కర్మలకు ప్రకృత్చే అందించబడుత్నన్ ప్రత్ఫలాలే. 
ఆరిధీక ప్రణాళికలు, సైన్ం, వ్వస్య సనన్దధీత, వాతావరణ సంభవాసంభావాలన ముందుగానే గురితించడం మదలగు ఎనోన్ 
ఏరాపుటలుతో తగిన భౌత్క సనన్దధీతన కలిగునన్పపుటికీ కర్మ ఫలితాలన నివారించలేము. దేశానిన్ పరిపాలించే రాజ్ ప్రజల 
స్కర్మల, దుషక్ర్మలలో 6వ వంత్న పందుతూ అందుకు తగిన ప్రత్ఫలానిన్ ప్రకృత్ ఆ దేశానిక్ ఒనరి్చతే, యావత్రపు్రజ్న్కం దానిన్ 
సీవాకరించవలసి వుంటుంది. 
దేశంలోని ప్రజలు ఒక క్రమమైన పద్దత్లో కృష్ణచైతన్వంత్లై, భగవదివాజ్ఞానము నందు వికాసవంత్లైనపుపుడు మాత్రమే పరిసి్థత్లు 
చకక్బడి, ప్రజలు స్ఖసంతోష్లతో మెలగగలరు. అటువంటి సమాజంలో సకల జీవులకు రక్షణ కలుగుత్ంది. మానవుడు 
ప్రకృత్తో స్మరస్ంగా మెలగగలడు. అది భగవంత్ని అనగ్హానికీ నోచుకుంటుంది. అటువంటి దేశంలో ఇక కరువు కాటకాలకు 
త్రావుండదు. సకల ప్రజలు శాంత్ సౌభాగా్లతో పరిఢవిలులుతారు.
ప్రస్తిత కలియుగంలో ప్రజలు కృష్ణ చైతన్వంత్లు కావాలంట్ అందుకునన్ ఏకైక మారగీం హరే కృష్ణ మహామంత్రానిన్ క్రమం 
తపపుకుండా ప్రత్రోజ్ జప్ంచడమే. అలా భగవంత్ని పవిత్ర నామాలన జప్స్తి ఈ సంకీరతిన యజఞాంలో ప్రత్ఒకక్రూ 
పాలుపంచుకుంట్ సకాలంలో వరా్షలు పడి, పంటలు చేత్కంది సమాజంలోని అనిన్ వరాగీల వారు ఆనందోతాసుహాలన పందగలరు. 
లేదంట్, నేడు సరిహదు్దలోలు పంచివునన్ యుదధీం వంటి ప్రమాదాలే తరచూ పునరావృతమవుత్ంటాయి.
అందుకే ప్రత్ నిత్ం హరి నామానిన్ జప్ంచండి. ఆనందంగా జీవించండి. హరే కృష్ణ.!!

సంపాదకీయం

సత్ గౌర చంద్ర దాస  (M.Tech, IIT Chennai) 
అధ్క్షులు, హరే కృష్ణ మూవ్ మెంట్  & 
అక్షయ పాత్ర  ఫండేషన్, హైదరాబాదు
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ఆచార్ గ్ంథాలు

గ్ంథ సమీక్ష

మరణం తరా్వత మరు జీవితం ఉందా? మనం 
జన్మ,మృతుయువుల అనుభూతిని పందినపపుటిక్నీ, వాటిక్ 
అతీతులం. మనం శాస్వతమైన ఆత్మలం, కానీ మనం 
చేస్ పని మరియు కోరికల ఫలితంగా, ఒక శరీరం నుండి 
మరొక శరీరంకు మారుతున్్నం. ఇదే ప్నరజాన్మ యొకకు 
విజ్ఞున శాస్త్రం.

ఎకుకువ మంది ప్రజలు ఈ ప్నరజాన్మ సిదా్ధంతని్న నము్మతరు. 
శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ ప్సతుకంలో, ఆత్మ ఒక శరీరం 
నుండి మరొక శరీరంలోక్ ఎలా ప్రవేశిస్తుంది, మరియు 
శ్రీ కృష్్ణల వారి యొకకు ఆధాయుతి్మక ధామం చేరడం దా్వరా 
ఎలా ఈ జన్మ, మృతుయువుల చక్రాని్న అంతమొందించో చాల 
చకకుగా, కులిపతుంగా వివరించారు. 

రచయిత: భక్తివేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద

• భగవద్గీత యథాతథము
• ఈశోపనిషతుతు
• సంపూర్ణ శ్రీమదా్భగవతము (18 సంప్టములు)
• శ్రీ చైతనయు చరితమృతము (9 సంప్టములు)
• భక్తు రసామృతము
• కుంతీ మహారాణి ఉపదేశములు
• ఉతతుమ ప్రశ్నలు ఉతతుమ సమాధాన్లు
• గ్రహాంతర స్లభ యానం
• కృష్ణ చైతనయుమే సరో్వతతుమ యోగము
• ప్రకృతి నియమాలు
• జీవం నుండి జీవం
• రాజ విదయు
• యోగ పరిపూర్ణత
• జనన మరణ్లకు అతీతంగా
• ప్నరావృతితు
• కృష్ణ చైతనయు సాధన
• సన్తన ధర్మం
• హరే కృష్ణ సవాల్
• శ్రీ చైతనయు మహాప్రభు బోధామృతము
• ది్వతీయ అవకాశము
• కృష్ణ చైతనయుము అది్వతీయ వరప్రసాదము
• ఐకుయు, ఈకుయు, ఎస్కుష్ (IQ, EQ, SQ)

పై ప్సతుకాలను కావాలనుకున్న వారు క్రింది దూరవాణి 
సంఖయును సంప్రదించిగాని లేదా QR కోడ్ ను సాకున్ 
చేసి ఆన్ లైన్ లో కొనుగోలు చేయవచుచు.

మా వద్ద లభించు 
పలు ఇతర గ్ంథాలు

9133107700

జన్మమృత్్వులకు అవతల
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తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రేలలో 
గల హరే కృష్ణ మూవ్ మెంట్  కేంద్రాలు

సవాయంభు శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి క్షేత్రం
శ్రీ నితాయ్ గౌరాంగ మందిరము

హరే కృష్ణ మూవ్ మంట్ , N.B.T. నగర్, MLA కాలని,
రోడ్ నం. 12, బంజ్రా హిల్సు,

హైదరాబాదు - 500034, తెలంగాణ.
ఫోన్: 040-23326999 / 93917 72355

శ్రీ రాధ్ శా్మస్ందర్ మందిరము
హరే కృష్ణ మూవ్ మంట్ ,

కపిల తీరథాం రోడ్, నంది సరికుల్, 
తిరుపతి - 517501, ఆంధ్రప్రదేశ్ 

ఫోన్: 81849 13970 / 9396935229

శ్రీ నితాయ్ గౌరాంగ మందిరము
హరే కృష్ణ మూవ్ మంట్ , పాలిట్ నం. 212, డబల్ రోడ్,

MVP కాలని, సెకాటార్ 4,
విశాఖపట్నం - 530017, ఆంధ్రప్రదేశ్  

ఫోన్: 0891-2705295 / 96666 11108

శ్రీ నితాయ్ గౌరాంగ మందిరము
హరే కృష్ణ మూవ్ మంట్ , పాలిట్ నం. 24, 

డోర్ నం. 40-9-89, 
సాయి నగర్, బంజ్ సరికుల్ దగగీర,

విజయవాడ - 520008, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ఫోన్: 93425 25862

వైష్ణవ ఉతసువాలు

3     గురువారం    పవిత్రోపన ఏకాదశి
3     గురువారం    రాధాగోవింద ఝూలన యాత్ర
4     శుక్రవారం     శ్రీల రూప గోసా్వమి తిరోభావం
7     సమవారం    ఝూలన యాత్ర ముగింప్
7     సమవారం    శ్రీ బలరామ జయంతి
8     మంగళవారం    రెండవ చాతురా్మసం ప్రారంభం
15   మంగళవారం    శ్రీ కృష్ణ జనా్మషటుమి
16   బుధవారం    నందోతసువం
16   బుధవారం    శ్రీల ప్రభుపాద ఆవిరా్భవం
18   శుక్రవారం    అన్నద ఏకాదశి
26   శనివారం    శ్రీమతి స్త ఠాకూరాణి ఆవిరా్భవం
27   ఆదివారం    లలిత షషటా
29   మంగళవారం    రాధాషటామి
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