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     నా గురుదేవులు : 
     శ్రీ  పెసల సుబబరామయయ గారి పాద పదమములకు అంకితం.  



 

   అపారమైన కరుణతో తనదగురకు రప్పంచుకుని అనంతకృపను, మహిమలను చూప్ంచిన 
నా గురువుగారు శ్రీ పెసల సుబబరామయయ గారు గొలగమూడిలోఉండేవారు .  

తనశరీరము ఉననంతవరకు కఠోరనియమపాలన, అపరిగ్రహం, గురుసేవ, 
భగవదభకుులసేవ, చేసి ఎంతోస్వమానయ జీవితానినగడిప్, అతిగోపయంగా తన మహిమను 
ఉంచేవారు. మహనీయుల సేవలోనే, కేవలం దేవుడిపైన ఆధారపడి జీవితాననంతటినీ 
గడిపారు.పరమాచారుయలనుదరిశంచారు.భగవదభకుులకై“జానాేశవరి”,“అవధూతవెంకయయ
స్వవమి” వంటి ఎంతోమంది మహనీయుల లీలలనుప్రచురించారు. తనకు ఉండే చిననఇంటిని 
కూడా భాగాలు చేసి భకుుల నివాస్వనికై కేటాయించారు . 

 మన ఇష్టట-యిష్టటలు ధరామనికి లోబడి ఉండాలనేవారు. తనను ఆశ్రయించిన 
వారికి అలాఉండేటట్లూ శారీరక, మానసిక, నైతిక శిక్షణఇవవటంలో ఏరకమైన 
మొహమాటానికీ లంగేవారు కారు.“ ఈసృష్టట అంతా గురుపాదాలు. అంద్గలో 
ఎకకడసేవించినా అది ఆయనకు చేసే సేవే అవుతుంది .” అనిఆచరించి,బోధంచారు. వారి 
జీవితమంతాకూడా కఠోరనియమపాలన,కృతజాత,అపరిగ్రహం,సేవ,పుణయకరమలు,సత్ంగం, 
గ్రంధరచనలతోనే గడిచింది. 

పరమాచారుయల వారి ఈలీలాసంకలనం మరింత గురుకృపను ప్రస్వదించాలని 
ప్రారిిసుునానను .....        

                                          నాగేష్ కానూరు 
 
 

విననపము: ఈపుసుకంలోని లీలలు,ఇతరవిషయాలనీనఉతుములైన కందరుభకుులు 
రచించిన గ్రంధాలలోనుంచి,ఇంకా ఇంటర్ననట్లూ లభయమైన సమాచారం,శంకరమఠంవారి 
వెబ్ సైట్ల,ఇతర వెబ్-సైట్లూ మరియు అలాంటి స్వహితాయలలో నుంచి గ్రహించి కూరిినవి 
మాత్రమే. ఏమైనా తపుపలు గమనించినట్లూతే సహృదయంతో మనినంచమని ప్రారిన .  
గమనిక : ఎంతోమహిమానివతమైన శ్రీ ఆదిశంకరులు రచించిన కనకధారాస్తుత్రం 
మరియు అననపురాాస్తుత్రం చివరిలో ఇవవబడాడయి.   



 

కాంచీపురం – కంచి పీఠం 
చెనెలన( మద్రాసు) కి 74 కి.మీ. దూరం లో ఉనన కాంచీపురం లో , శ్రీకంచి 

కామకోటిపీఠం క్రీసుుకు పూరవం 482సం.ల క్రితం (ఇపపటికి2500సం.ల.కు ముంద్గ ) 
ఆదిశంకరులవారిచేస్వాప్ంచబడింది(Ref:http://www.kamakoti.org/peeth/origin.html).అపపటి
నుంచి నిరంతరాయంగా ఈ ప్రపంచానికి వెలుగైన 70మంది అద్లవత శిఖరాలైన ఆచారుయలకు 
నెలవై విరాజిలుూతుంది. ప్రసుుతం పీఠాధపతయం వహిసుుననవారు శ్రీ శంకర విజయంద్ర 
సరసవతులు 70 వ ఆచారుయలు . వీరి గురువులు  పుజయశ్రీ జయంద్ర సరసవతి స్వవమివారు , 
వీరి పరమగురువులు- ‘నడిచేదేవుడు’, ‘పరమాచారుయలు’ గా ప్రసిది ిపందిన శ్రీ చంద్రశేఖర 
సరసవతీస్వవమి వారు. వారి గురించిన లెకకలేననిన లీలలు నక్షత్రాలు గా శాశవతంగా 
మెరుసుుంటాయి. అతి కదిి లీలలను సేకరించి ఈ పుసుకంలో పంద్గపరచడం జరిగంది.  

   శంకరాచారుయల పాదసపరశతో పునీతమైన ఈనేల ఐన కంచిమోక్షదాయిని 
అయిన నగరంగా ,ప్రసిదమిైన పుణయక్షేత్రంగా పేర్కంటారు,సపు మోక్ష పురులలో ఒకటి 
( అయోధయ , మథుర, మాయ ( హరిదావర్),కాశి ,కంచి, అవంతిక ( ఉజజయిన్ ) దావరక – 
సపు మోక్షపురులు ). మేలురకమైన పట్లట చీరలకు కనిన వందలు సం.లునుంచి కాంచీపురం 
ప్రసిదిి చెందింది.   

పురాణాలలో కంచిమహాపటటణం మహరుులకే ఒక తీరాయాత్రా సాలంగా 
చెపపబడింది . ‘ఉమాసంహిత’ లో వాయసులవారు నందికేశవరుల వారి శాపానికిగురి 
ఐనపుపడు  మహావిషా్ణవు, అతనికి శివుడిని ఆరాధంచమంటారు . వాయసమహరిు వారణాసి 
నుంచి బయలుదేరి , కాంచీపురానికి చేరుకని శివుడుని తన శాపవిమోచనానికై ప్రారిసి్వురు . 
అతనికి శాప విమోచానానికి గురుులుగా వాయసముని చేతులు పైకి ఉనన , తరువాత స్వధారణ 
సాితిలో ఉనన శిలాపలు ఇకకడి ఆలయగోపుర విమానంలో చూడవచుి. భాగవత పురాణం 
లోను , మారకండేయ పురాణంలోను కంచి గురించి ఇతోధకంగా చెపపబడింది. బ్రహామండ 
పురాణం లో కంచి , కాశి క్షేత్రాలు పరమశివుని ర్నండు నేత్రలుగా అభివరిాంప బడాడయి.  

కంచి పటటణమంతా దేవాలయాలమయం, కనిన వేలకలది దేవాలయాలు ఉనానయి . 
అంద్గలోముఖయమైనవి:కామాక్షి,ఎకామ్రనాథ ,వరదరాజ ,కైలాసనాథ ,వైకుంఠపెరుమాళ్ ,
ఉలకలంత పెరుమాళ్ ఆలయాలు. ఈ పటటణంలో ప్రధాన దేవత కంచి కామాక్షి అమమవారు . 

http://www.kamakoti.org/peeth/origin.html
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ఇకకడ ఆరాధంచే శివల్ంగం పృథ్వవ ల్ంగం. జ్యయతిరిూంగాలలో ఒకటి . ఈ ల్ంగానిన 
స్వక్షాతుు పారవతీదేవి మటిటతో తయారుచేసి స్వాప్ంచింది . మటిటతో కాబటిట ఈల్ంగానికి 
అభిషేకం ఉండద్గ . ఆదిశంకరులు దేశంలో చాలా ప్రాంతాలు పరయటించిన తరువాత కంచి 
లో ఒక పీఠానిన ఏరాపట్ల చేసి ఆ మఠానిన తానే అధష్టటంచారు .  

శ్రీ ఆది శంకరులు  
కాలప్రవాహంలో వైదికమతం లో ప్రాంతీయ ఆచారాలతో ,సిదాంిత విభేదాలతో, 

అనైకయతతో  పాట్ల అనేక ద్గరాచారాలు ప్రవేశించాయి . ఆలోపాలను ఎతిు చూపుతూ వైదిక 
మతాలను నిరసిస్తు వయతిరకంగా అనేక ఇతర మతాలు ముఖయంగా జైన, బౌది మతాలు 
ఎద్గరుదాడి చేసుునానయి . వేదాల ఉనికికే ప్రమాదం ఏరపడిన ఆపరిసిాతులోూ ఆది శంకరులు 
బౌది , చారావకాది 108 మతాలను ఖండించి వారిని తన జాానం తో జయించి అద్లవతమే 
వైదిక మతపరమావధగా అద్లవతమతానిన స్వాప్ంచారు .    

వీరు శరీరంతో జీవించింది కేవలం 32 సం.లు. నేటికి 2500 సం.లకు పూరవం 
ఇపపటి కేరళ రాష్ట్రంలో కాలడి గ్రామంలో శివగురు , ఆరాయంబ పుణయదంపతులకు జనిమంచారు. 
శంకర భగవతాపద్గలు అపర ఈశవరఅవతారం. జాానులందరికీ చక్రవరిు. వీరి అద్గభతమైన 
లీల ఒకటి జగమెరిగనదే – బాల శంకరులు భిక్ష కోరినపుడు ఒక ఇలాూలు ఇంటిలోఅంతా 
వెదికి  ఏమీలేక ఒక ఎండిపోయిన ఉసిరికాయను మాత్రం ఇసుుంది . ఆమె నుదిటిపై ఉనన 
దారిద్రయరాతను చదివి శంకరభగవతాపద్గలు జాల్చెంది శ్రీ మహలక్ష్మిని కనకధారా స్తుత్రంతో 
( చివరి పేజీలలో ఇవవబడింది ) సుుతిస్వురు . అమమవారు ప్రసననం చెంది ఆ ఇలాూల్ ఇంట్లూ 
బంగారు ఉసిరికాయల వరుం కురిప్ంచారు. 

     శంకరులు శ్రీ గోవింద భగవతాపద్గల వారిని గురువుగా స్వవకరించి వారి ఆదేశా 
నుస్వరం అద్లవతవిదయ బోధస్తు వారణాసి చేరుకుంటారు. అకకడ ఉండే కాలంలో 
వాయసులవారిబ్రహమస్తత్రాలకు,భగవద్గుతకుభాష్టయనినరచించారు.ఒకనాడు వృద్గినిరూపంలో 
వాయసమహాముని శంకరులతో తీవ్రంగా వాదిస్వురు . ఆ సమయంలో శంకరుల శిష్ణయలు శ్రీ 
పదమపాద్గల వారు వచిినవారు వాయసులనితెల్యపరచగా శంకరులువారికి  ప్రణమిలుూతారు . 
శంకరుల జాానానికి, భాష్టయనికి  సంతోష్టంచి వాయసులవారు  ఆశీరవదించి అనుగ్రహిస్వురు . 



 

 వారణాసిలో ఒకస్వరి విశేవశవరుని దరిశంచుకని వసుుండగా  ఎద్గరుగా ఒక 
ఛండాలుడు 4 కుకకలతో వస్వురు . అతనిని అడుడ తపుపకుని దారి ఇమమని శంకరులు 
అంటారు .ఆ ఛండాలుడు అద్లవత స్వరాననంతా తెల్యపరుస్తు ఇలా ప్రశినంచారు : “ ఓ
విదవతుు కల్గన బ్రాహమణుడా ! ఏది, దేనినుంచి, ఎకకడికి వెళ్ళాల్ ? ఆహారంతో తయారయిన 
ఈ సజీవ శరీరం వెళ్ళాలా ? లేక సజీవమై ఉనన ఈ చైతనాయనిన వేరుగా వెళామంట్లనానవా ? 
దేనిని భేదించమని అంట్లనానవు ?”  నిరుతురులైన శంకరాచారుయలు  వారిని స్వక్షాతుు 
శివునిగా గురిుస్వురు .అధ్బబతమైన ‘మనీష్టపంచకం’ తో వారిని సుుతిస్వురు. శంకరుల 
హిమాలయ యాత్రగురించి విశేషంగా చెపపబడిన విషయాలు ఉనానయి . వారు 
హిమాలయాలలో కైలాస నివాసి ఐన శివుడిని,పారవతీమాతను  దరిశంచాలని యోగశకిుతో 
అకకడకు చేరుకుంటారు . ఆ ఆదిదంపతులను సుుతించి శివుని ఆశీసు్లతో పాట్ల ఐద్గ 
సఫటిక ల్ంగాలను పంద్గతారు .లోక క్షేమం కోరి శంకరులు ఆ ల్ంగాలలో ముకిుల్ంగానిన 
కేదారానథ్ ఆలయంలో , వరల్ంగానిన నేటి నేపాలోూ ఉనన నీలకంఠ క్షేత్రం లో , భోగల్ంగానిన 
కరాాటక లోని శారదా పీఠంలో,మోక్ష ల్ంగానిన తమిళనాడులోని చిదంబరం లో ఐదవ 
ల్ంగమైన యోగల్ంగానిన తన స్వనామైన కంచిలో స్వాప్స్వురు . ఈ ల్ంగాలు శంకరుల కాలం 
నుండీ పారంపరయంగా ఎపపటికీ పూజలు అంద్గకుంటూనే ఉంటాయి .      

ప్రసిదిమైన  అద్లవత వేదాంత విదాయ మఠాలను శ్రీ శంకరులు ఏరాపట్ల చేస్వరు  . 
అవి శారదాపీఠం ,కంచికామకోటి పీఠం( సరవజాపీఠం)  ,బదరీనాథ్ ( హిమాలయ ప్రాంతం 
లో ), జగనానథ ( పూరి లో ),దావరకా పీఠం ( గుజరాత్ లో ). 

వివిధ గ్రంధాలలో శంకరులు పైవేకాక ఇంకాఎనోన మఠాలను ఏరపరిచారని 
చరిత్రకారులు చెపుతునానరు. 
      శంకరులు దేశంలోని చాలాప్రాంతాలలో పరయటించారు. అంద్గలో ముఖయంగా 
చెపపవలసినవి- కాశి, ప్రయాగ, బద్రీనాథ్, కాశీమర్, చిదంబరం, జంబుకేశవరం, శ్రీరంగం, 
రామేశవరం,తిరుపతి ,దావరక ,పూరీ మొదలైనవి . 
       కంచిలో శ్రీ శంకరులు కామాక్షి అమమవారిమూరిు ఎద్గరుగ శ్రీచక్ర స్వాపన చేస్వరు . ఆ 
శ్రీచక్రం ఇపపటికీ , ఎపపటికీ పూజలు అంద్గకుంటూనే ఉంట్లంది. 

 చివరి కాలంలో వారు కంచిలోనే తన 32వఏట శివైకయంపందారు. 
సురసవరాచారుయలు, పదమపాద్గలు( సనంద్గలు ), తోటకాచారుయలు , హస్వుమలకులు  శ్రీ 
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శంకరుల శిష్ణయలలో ముఖ్యయలు. శంకరులు కంచి పీఠానిన ,ఈ నలుగురు మిగల్న నాలుగు 
పీఠాలను అధష్టటంచారు. ఈ మఠాల దావరా శంకరుల జాానద్గప్ు  ప్రపంచానికి ఎపపటికీ 
ప్రసరిస్తునే ఉంట్లంది.  

శంకరుల తరువాత కంచి పీఠానిన అధష్టటంచిన 68 వ ఆచారుయలు – “నడిచేదేవుడు” 
గాప్రఖ్యయతి గాంచిన శ్రీ చంద్రశేఖర సరసవతీస్వవమి  . వీరినే పరమాచారుయలని ,మహాస్వవమి 
అని, పెరియవ  అని కూడా సంబోధస్వురు . 

పరమాచారుయలు... శ్రీ చంద్రశేఖర సరసవతీస్వవమి 
పరిపూరా దైవీసంపద, అతయంత కఠోర నియమపాలన, తీవ్రాతి తీవ్రమైన 

తపసు్,అచంచలమైన శ్రది ,అపారశాస్త్ర పాండితయము,అననయమైన దైవీ ధరమ కారయనిరవహణ 
వారిని ప్రపంచం నలుదిశలా మరో శంకరాచారుయలు గా ప్రసిదిి పందేటట్లూ చేస్వయి. 

పరమాచారుయలవారు తమిళనాడులో, వేల్లరు నంద్గ స్వమరుహొయసల 
కరానటక బ్రహమణ కుట్లంబంలో1894 మే20న అనూరాధనక్షత్రంలో జనిమంచారు .స్వవమి 
తల్ూదండ్రులు మహాలక్ష్మీ, సుబ్రహమణయ శాస్త్రి. జిలాూ విదాయధకారిగా పనిచేసిన సుబ్రహమణయ 
శాస్త్రిగారికి స్వవమివారు  ర్నండవ కుమారుడు చంద్రశేఖరంద్ర సరసవతి. స్వవమికి 
జనిమంచినపుపడు పెటిటన పేరు స్వవమినాథన్. స్వవమినాథన్ దిండివనంలో తన తండ్రి 
పనిచేసుునన ఆరాకట్ అమెరికన్ మిషన్ ఉననత పాఠశాలలో విదాయభాయసం చేసి  చురుకైన 
విదాయరిాగా పేరు తెచుికునానరు . స్వవమికి 1905 సం. లో ఉపనయనం జరిగంది. 

13వఏటనే సనాయసద్గక్ష పుచుికని కంచికామకోటిపీఠం అధష్టటంచారు. 
చంద్రశేఖరంద్రస్వవమివారు  కేవలం పీఠాధపతే కారు .వారి లో ఒక వేదరక్షకుడు , ఒక 
శాస్త్రపరిశోధకుడు,రాజకీయవేతు,చారిత్రకపరిశోధకుడు,జ్యయతిశాశస్త్రవేతు,బహుభాష్టపండితు
డు ( ఇంగ్లూష్ణ , ఫ్రంచి , హింద్గ , తమిళం, కననడ, బంగాలీ, తెలుగు లతో పాట్ల 17 భాషలు 
లో నిష్టాతులు) ఉనానరు. ఇనిన విషయాలోూ విసుృతమైన ప్రతిభా స్వమరాాా లు 
కల్గన చంద్రశేఖరంద్రసరసవతిస్వవమివారి జీవితంఅద్గభతం,మహిమానివతం. 
నిండునూరళ్ళా (1994 జనవరి 8 వరకు ) విలక్షణమైన జీవితానినగడిప్, పాదచారియై 
దేశమంతాసంచరిస్తు ధరమప్రభోదాలుచేసి ,దైవశకిుని నిరూప్స్తు,సనాతనధరమపునరుదరిణకై 
జీవితానిన అంకితం చేసుకునన మహాపురుష్ణలు శ్రీస్వవమివారు . 
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స్వవమివారి శారీరకశ్రమ ఊహకేఅందనిది .1919లో మొదలుపెటిటన పాదయాత్ర 
21 సం.ల పాట్ల స్వగంది .కనిన లక్షలమందిని అనుగ్రహిస్తు ఆధాయతిమక జాగృతి కల్గస్తు 
చేసిన ఈ యాత్ర లో 1927 లో పాలాాట్ వద ి మహాతామగాంధీ తో కనిన గంటలపాట్ల 
చరిలు జరిపారు .  

గాంధ గారు భోజనం చేయటం మరిచిపోతే రాజాజీగారు (C.రాజగోపాలాచారి) 
రాత్రి భోజనానికి గురుుచేసేు గాంధీగారు మహాస్వవమిని ఉదేశిించి ‘ఈ మహానుభావునితో 
మాటాూడుతుంటే నాకు కడుపు నిండిపోయింది. ఇంకనాకు భోజనం అవసరం లేద్గ’ అనానరు . 

 “కౌపీన వంతః ఖలుభాగయవంతః”  అనన శంకరుల వాకాయలకు ప్రమాణంగా 
జీవించారు శ్రీ స్వవమివారు .కోటూ విలువచేసే మఠం ఆసుులు ,లక్షలాది భకుులు ఉనాన, పట్లట 
పరుపులతో ఊరగేసౌకరయంఉనాన స్వవమివారు వాడేది చెకక పాత్రలు,పడుకునేది అంగవస్త్రం 
పరచిన కటికనేల .భయంకరమైన ఎండలలో పరయటించే టపుపడు కూడా  స్వవమివారు కాళ్ళా 
చాపుకోటానికి కూడా వీలులేని , గాల్కూడారాని ఇరుకు మేనాలోనే విశ్రమించేవారు. 
సౌచామనములకు తప్పంచి నీరు కూడా తీసుకునేవారు కాద్గ. సంవత్రంలో సగం 
రోజులుఉపవాసం,చాలారోజులు కాషఠమౌనం, ఏకాదశి ఉపవాసం, స్వయంత్రం త్రయోదశి 
ఘడియలువసేుఉపవాసం,నవరాత్రులులోఉపవాసం.14ఏళూకేఉపుప,చింతపండు,మిరపకా
యలువదిలేస్వరు.కనానళ్ళాకేవలంపచిిఆవుపాలు,మరికనానళ్ళా కేవలం మూడు ప్డికిళ్ళా 
అననం, ఇంకనానళ్ళా కేవలం పెరుగులో నానబటిటన పేలాలు .. ఇలా అతయంత కఠోర 
నియమపాలన తో జీవించారు .   

ఒకస్వరి ఒక ట్రస్టట లోని డబుబలు పరపాట్లన వేర్క ట్రస్టట లోని కారయక్రమాలకు 
వాడటం జరిగంది . అది ట్రస్టట నియమాలకు విరుదిమని తరువాత తెల్సింది . ఆడబుబ తిరిగ 
మొదటి ట్రస్టట లో జమకటేట ఏరాపట్ల చేసినంతవరకూ ఉపవాసం చేస్వరు స్వవమివారు . 

పరమాచారుయల వారికి నాలుగుస్వరుూ 1954,1957,1965 మరియు 1993 
లలో కనకాభిషేకం జరిగంది .వారిని సనామనించిన వారిలో, భకుులలో ,సరవజాతుల వారు, 
ఇతర మతాలవారు, విదేశాలవారు ,స్వమానయ మానవుల నుంచి ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి ల 
వరకుఉనానరు . అందరి గౌరవ వందనాలను పంది వారిని అనుగ్రహించారు .  
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“ స్వవమి వారిని ఎంద్గకు అరిించవలె? – సమసు స్వధకములంద్గ 
ఉత్రుకుషటతనందిన మన కంచి యోగ్లంద్రులను అరిించినటూయితే మనము కోరుకునన సిది ి
లభిసుుంది . బ్రహమ నుంచి చీమ వరకు ఉనన సమసు ఉపాధ్బలోూను వాయప్ంచి ఉనన 
బ్రహమపదారిమును చూడగల్గన ప్రజా వారికి ఉంట్లంది” అంటారు బ్రహమశ్రీ కుపాప 
లక్షామవధానుూ గారు . 

పరమచారుయలవారు తామెవరో తెల్యపరిచిన ఒక సందరభం : తమిళనాడులో 
పలాూచిి నుంచి వచిిన మహిళ వ్రతం కట్లటకునే తోరణానిన వారికిచిింది . మహాస్వవమి 
దానిని తలపై ధరించారు .అది కిందికి జారి కనునకి అడడంగా ఉందని ఒక శిష్ణయడు అడుడ 
తీయబోయాడు . వెంటనే స్వవమివారు “దానెనంద్గకు తీస్వువు ? అది నోములకు కట్లటకునే 
తోరణం. ఆ అమమగారిచిింది .స్త్రీలందరూ తోరణాలను అమమవారికి అలంకరించడం 
ఆనవాయితీ .కానీ ఈమెదృష్టటలో నేనే అమమవారు.అంద్గకేఆమెదానిని నాకు సమరిపంచింది” 
అనానరు . 

వేర్క సందరభంలో ఒక చిత్రపటం చూస్వరు. అంద్గలో మూడుచిత్రాలు- 
ముంద్గగా దక్షిణామూరిు ,తరువాత ఆది శంకరులు , ఆ చిత్రాలకు క్రింద పరమాచారుయలది  
ఉననవి .దానిన చూప్స్తు ఈ చిత్రం లో ముగుురు చిత్రాలను మాత్రంఎంద్గకు చిత్రించారు? 
అని ప్రశినంచి , జవాబు కూడా ఆయనే ఇచాిరు “ ఈయనే ఆయన, ఆయనే ఈయన” అని 
వేలుపెటిట చూపుతూ  “అంద్గవలననే ఇలా చిత్రించారు” అని తన అవతారానిన సపషటంగా 
తెల్యపరిచారు.  

గంగా మహాసముద్రమయిన వారి లీలలలో గుక్కకడు పవిత్రమైన జల(లీలలు)ను 
కంచెమైనా  తాగతే అనంతమైన వారి కృపకు పాత్రుల మవుతాము కదా !!!!! 
                                      *** *** *** *** *** *** 
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1 .  కామాక్షి కాపాడిందా? 
ఈ సంఘటన జరిగనపుపడు మహాస్వవమి వారి భకుురాలు తన భరుతో కల్సి 

కలకతాులో నివసించేది. ఆవిడ భరు కారాయలయానికి వెళాగానే తలుపు చపుపడు అవవటంతో 
తలుపు తీసింది. వెంటనే ఓ నలుగురు నక్లైట్లూ లోపల్కి దూసుకుని వచాిరు. వారు 
మాటాూడుకుంట్లనన మాటలను బటిట వారు తనను చంపడానికి వచాిరని అరామైంది. 

వారి ఆజా మేరకు వాళాకు టీ పెటటడానికి వెళ్లాంది. తరువాత వారిని బ్రతిమాల్ 
చెనెలనలో చద్గవుకుంట్లనన తన ప్లూలకు ఫోనుచేసి మాటాూడింది. మరునాడు తన గురించి 
ఏదైనా చెడు వారు వినాల్్వసేు వివేకముగా ప్రవరిుంచమని, బాధపడకూడదని తెల్ప్ంది. 

తరువాత హాలులోకి వచిి పకకపకకనే ఉనన పరమాచారయ స్వవమి, కాళ్ల చిత్రపటం 
ముంద్గ మోకరిల్ూంది. ఈరోజు ఏకాదశి ఈరోజు ఇంతటి పరిసితాిని ఎద్గరోకవలసి వచిింది 
అని బాధపడుతూ, ఆ నక్లైటూ వంక తిరిగ “దయచేసి ఒకకస్వరిగా ననున చంపేయండి. 
ననున ఏమి చేయవద్గి” అని వేడుకుంది. 

అపుపడే అద్గభతం జరిగంది. నక్లైట్లూ ఆమె ముంద్గనన పరమాచారయ స్వవమి వారి 
పటంవైపు లీలగా చూస్వరు. కాని వారికి అంద్గలో పరమాచారయ స్వవమి వారికి బద్గలు 
ఉగ్రరూపంతో కాళీకా దేవి కనపడస్వగంది. 

వారు ద్గరాు దేవి భకుులు. ఇంతకుముంద్గ ఆ గోడకి ఒకకటే కాళ్ల దేవి పటం ఉననది. 
కాని ఇపుపడు వారికి ర్నండు కనిప్సుునానయి. అమమవారి భకుులైనంద్గవలూ వారు చంపదలచిన 
ఆ గృహిణిలో కాళ్లకాదేవిని చూస్వరు.“అమామ మమమల్న క్షమించు” అని చెప్ప అకకడి నుండి 
తప్పంచుకని పోయారు. ఆవిడ భరు ఇంటికి రాగానే కళావెంబడి నీరు కారుస్తు, జరిగన 
విషయమంతా చెప్పంది. వెంటనే వారు కంచికి బయలుదేరారు. 

ఎపపటిలానే కంచి మఠంలో భకుుల తాకిడి ఎకుకవగా ఉంది. వారు వరుసలో 
నిలబడి వారి వంతు రాగానే కనీనళాతో స్వష్టటంగం చేసి స్వవమిని దరిశంచుకునానరు. అపుపడు 
స్వవమివారు నవువతూ,“అయితే కామాక్షియ కాపాడింది” అని పల్కి తమకు జరిగనదంతా 
తెలుసు అననట్లట చూస్వరు. నిజమైన గురుభకిు ఎపుపడూ గెలుసుుంది. 
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అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 

2 .  రక్షణ-రామాయణం-రాముడు  
రాముడు స్వతనెంద్గకు వదిలేస్వడు? 

బ్రహమశ్రీ తాడేపల్ూ రాఘవనారాయణశాస్త్రిగారు** బయటకువసేు గృహస్వాశ్రమ 
ధరమపు ఆచారం పాడైపోతుందని బాధ పడేవారు. అపుపడు పరమాచారయస్వవమివారు 
బ్రహమరథం(వేదం చద్గవుకుననవారు మోసే పలూకి) ఎకిక శాస్త్రిగారి ఇంటికివచాిరు. 
వారింట్లూదిగ పరమాచారయ స్వవమివారు శాస్త్రిగారితో, “ఏమి నీఆచారానికి 
ఇబబందివస్తుందని బంగ పెట్లటకుంట్లనానవా? ఇవావళ మీఆచారానికి మేముకతుగా రక్ష 
కడుతునానం. ఇక నీకు ఇబబంది కలగదని” శాలువా తీసి కపాపరు. 

పరమాచారయ స్వవమి వారు శాలువా కపపడము అంటే అంగరక్ష కటిటనటేట. “ఇంక 
నీకు బంగ లేద్గ. ఇపుపడు బయటకు వచిినా ఏమి ఇబబంది కలగద్గ” అని అనానరు. ఆ గురు 
శిష్ణయల సంబధం అట్లవంటిది. 

పరమాచారయ స్వవమి వారు కూర్ిని ఉండగా శాస్త్రిగారు వారి తండ్రిగారైన కీరిు 
శేష్ణలు తాడేపల్ూ వెంకటపపయయశాసుులు గారు ‘రామకథామృతము’ అనే గ్రంథం 
రచించారు. దానిన స్వవమి వారి ముంద్గ చద్గవుదామని శాస్త్రి గారు వెళ్ళారు. పరమాచారయ 
స్వవమి వారు లోపల్కి రమమనానరు. శాస్త్రిగారు ఆ పుసుకానిన చద్గవుతునానరు. 

పరమాచారయ స్వవమి వారు “పదాయలు చాలా బాఉనానయి. చద్గవు చద్గవు” అని 
అంట్లనానరు. ఇంతలో స్వవమి వారి సేవకులకరు వచిి “పెరియవ! బంగళూరు నుండి 
ఒకరు వచాిరు. పీఠానికి ఇవావలని చాలా డబుబ తెచాిరు. మీ దరశనం చేసుకుని డబుబ ఇచిి 
వెడతాము అని అంట్లనానరు” అని చెపాపడు. స్వవమి వారు అతనితో కాసేపాగమను అని 
నువువ చద్గవు అని శాస్త్రిగారిని అనానరు. 

సేవకుడు మరలా వచిి “వారికి ఏదోపని ఉననది కావున తందరగా మీ దరశనం 
చేసుకని వెళ్ళాలట” అని చెపాపడు. కాని స్వవమి వారు ఏమి మాటాూడక శాస్త్రి గారి వైపు తిరిగ 
చద్గవు అని అనానరు. సేవకులు మరలా వచిి అదే విషయం చెపాపరు. “ఆ బంగళూరు 
ఆయనకు ఏదో పని ఉననదట. మీరు ఒకకస్వరి దరశనం ఇసేు చూసి డబిబచిి వెళ్లాపోతాడట. 
వారిని పంపమంటారా?”. 
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ఈ విషయాననంతా చూసి, శాస్త్రి గారు “అర ఏమిటిది నేను ఇలా కూరుిని 
పదాయలు చద్గవుతూ ఉండడం వలూ స్వవమి వారికి ఇబబంది కలుగుతుననట్లట ఉంది” అని 
లోలోపల బాధపడుతునానరు. 

అపుపడు పరమాచారయ స్వవమి వారు ఆ సేవకులతో, “అతను డబుబ తెచాిడని అతనితో 
ముంద్గ మాటాూడాలా?* లేక రామాయణం కనాన అతను వచిి మాటాూడడం గొపప అని 
అనుకుంట్లనానడా? ననున దరశనం చెయాయలనుకుంటే తరువాత రమమను లేదా వేచి 
ఉండమను. నాకు ఈ రామాయణమే గొపపది” అని అనానరు. 

శాస్త్రి గారి తండ్రి గారు వ్రాసిన ఆ రామాయణం ఎంద్గకు గొపపదో లోకానికి 
తెల్యజెపాపలని అనుకునానరు స్వవమి వారు. శాస్త్రిగారిని ఇలా అడిగారు. 

“ఏమయాయ! రాముడు స్వతమమ తల్ూతో అగనప్రవేశం చెయయంచాడు కదా. స్వత 
అగనపునీత అని తెలుసు కదా! ఇంత తెల్సిన తరువాత కూడా ఎవరో ఎకకడో ఒక పౌరుడు 
ఏదో నింద చేస్వడని స్వతని పరితయజించడం నాయయమా? సర రాజారాముడు చినన 
అవమానం వచిినా ఆ రాజపదవిలో కూరోివడానికి ఇషటపడడు అంద్గకే పరితయజించాడు 
అని వాలీమకి చెపాపడు. ఎందరో కవులు కూడా అదే చెపాపరు. నేను ఎనభై రామాయణాలు 
(వాలీమకి రామాయణం , కంబ రామాయణం, భాసకర రామాయణం, హనుమద్ 
రామాయణం, ఆధాయతమ రామాయణం, మొలూ రామాయణం మొ|| చదివాను. ఒకకకక కవి 
ఒకకకకరకంగా చెపాపరు. మరి మీ నానన గారు ఈ విషయానిన ఎలా సమరింాచారు?” అని 
అడిగారు. 

శాస్త్రిగారు ఆ ఘటటం తీసి, ఇలా వివరణ ఇచాిరు “రాముడు స్వతమమ తల్ూని రాజు 
కాకముంద్గ పెళ్లా చేసుకునానడు. అపపడు రాముడు రాజకుమారుడు అంతే. యుదిం 
తరువాత స్వత అగనపునీత అని లోకానికి చాటి పటాటభిషేకం చేసుకునానడు. ఒకనాడు 
మంత్రులలో ప్రభువుకు నీతి పాఠం చెపేప మంత్రి వచిి రాముడు ఏకాంతలో ఉండగా, 

“ప్రభూ! మీరు వైకుంఠంలో ఉనన శ్రీమనానరాయణుడు. లోకానికి ధరమం 
నేరపడానికి రామచంద్రమూరిుగా వచిి నరుడిగా ఈ భూమిపై నడుసుునానరు. ఇట్లవంటి 
మీరు ప్రభువు కాకముంద్గ స్వతమమను భారయగాఉంచుకునానరు. ధరామనికి తపుపలేద్గ. కాని 
ప్రభువయాయక స్వతమమ భారయగా ఉండవచాి?” అని అడిగారు. 

“ఎంద్గకుండకూడద్గ?” అని అడిగారు రాములవారు. అంద్గకు మంత్రి, 
“ప్రభువు భూమిపతి. అంటే ఈ భూమికి భరు. మరి అపుపడు భూమాత తనయ స్వతమమ మీకు 
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ఏమవుతుంది? మీరు రాజారాముడయాయక మీరు ఏకపతీనవ్రతుడు కాబటిట భూమికి మాత్రమే 
భరుగా ఉండాల్. మరి ఇపుపడు ధరమం నిల్చిందా?” అని అడిగాడు. ఉల్కికపడిన రాముడు 
కారణం చెపూు ధరమం కోసమే స్వతమమను అడవికి పంప్ంచాడు రాముడు” అని చెపాపరండి 
మా నానన గారు అని అనానరు. 

ఈ మాటలు విని పరమాచారయ స్వవమి వారు పరవశించిపోయారు. ఇనిన 
రామాయణాలు వినానను గాని ఇలా సమరిాంచిన వాణి వినలేద్గ అని “ఆ పుసుకాల సెట్లట 
ఒకటి అకకడ పెటిటపో” అనానరు. “తమకు నాగరల్ప్ వచుి. అరవల్ప్ వచుి. మరి 
తెలుగుల్ప్ పరిచయమేనా?” అని శాస్త్రి గారు అడిగారు. “నాకు అక్షరాలు వసేునేమి, 
రాకపోతేనేమి? పుసుకాలు పెటిట పూజ చేస్వును. ఒక సెట్లట ఇవువ” అనానరు. తరువాత కంత 
కాలానికి శాస్త్రి గారు పరమాచారయస్వవమి వారి దరశనానికి వెళ్ళారు. స్వవమి వారు 
ఒకగంటసేపు పురాణం చేస్వరు. తరువాత స్వవమి వారు ఈ కింది పదయం చదివారు. 

 
కనుమీ నీ నగుమోము మేల్్రికి లక్షాం బౌటకున్ ల 
జెజనెటటగ మునుమనన మునింగ కండచరిబాటం జార్న రరడటం ! 
చనుమోదించుట బదిమనీపతి నిజుసయ సేమర దృష్టట ప్రస్వ  
ర నవోలాూసిత హ్రీణయై తెల్పెడిన్, రామా! జగనోమహనా!! 

 
ఇది శాస్త్రిగారి తండ్రిగారు వ్రాసిన ‘రామకథామృతము’లో బాలకాండ, 

నవమాశావసము లోనిది. విశావమిత్రుడు శ్రీరాముని నిద్రలేపు సందరభం. మహాస్వవమి వారు 
పైపదయం చదివి, “మీ నాననగారు దారినపోతూ ఎపుపడూ ఈ పదయం చద్గవుతూ ఉండేవారు 
కదా?” అని శాస్త్రి గారిని అడిగారు. ఏనాడో గతించిన వారి నాననగారు ఆ పదాయనిన ఎంత 
ఆరిుగా చదివే వారో అలాగే స్వవమి వారు ఎటాూ చదవగల్గారు! 

--- బ్రహమశ్రీ చాగంటి కోటేశవరరావు శరమ గారి ప్రవచనం నుండి 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 

** శ్రీ తాడేపల్ూ రాఘవ నారాయణ శాస్త్రిగారు మహాతుమలు . వారి శరీరం విడిచాక  దహనం చేసేటపుపడు వారు నిరంతరం ఉపాసించిన  
బాల త్రిపుర సుందరి అమమవారు ఉజవలంగా ప్రకాశిస్తు కనిప్ంచారు .ఆవిషయం ప్రముఖ పత్రికలలో ప్రచురించారు కూడా !! 

*ఎవరైనా మహాతుమలకు, వారి సంసాలకు  మనం డబుబ ఇచేిటపుపడు అతయంత వినయంతో ఇవావల్ . ఆకారణంగా మనకు ప్రాముఖయం 
ఇవావలని మనసులో కూడా  కోరకూడద్గ. ఇంకా, మన నుంచి స్వవకరిసుుననంద్గకు కృతజాత తో ఉండాల్ . అది నిజంగా మన భాగయం. 
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3 .  సరవశవరునకు  మనం  చెపాపలా? 
 
శంకరనారాయణన్ పరమాచారయ స్వవమి వారి గొపప భకుుడు. అతను ఎపుపడూ 

మహాస్వవమి వారి దరశనానికి వచేివాడు. అనుకోకుండా అతను ఒక వింత వాయధ బారిన 
పడాడడు. పది పదిహేను రోజులకు ఒకస్వరి విపరీతమైన జవరం వచేిది. ఇలా పదే పదే 
రావడం వలూ ఎందరో వైద్గయల సలహా మేరకు ఎనోన రకాల మంద్గలు వాడాడు. కాని, వేటి 
వలాూ ఉపయోగం లేద్గ. ఆ వాయధ ఎంతకూ తగుడం లేద్గ. చివరికి ఆయన ఇది మంద్గల వలూ 
డాకటరూ వలూ తగేు జబుబ కాద్గ కేవలం పరమాచారయ స్వవమి వారి అనుగ్రహంతోనే ఇది 
నయమవుతుంది అని మహాస్వవమి వారి దరశనానికి శ్రీమఠానికి వచాిడు. 

మహాస్వవమి వారిని దరిశంచుకుని తన వాయధ గురించి చెపపబోతుండగా, స్వవమి 
వారు ఇతని మాటలకు అడుడ పడుతూ,“ఇదేనా రావడం?”అనిఅడిగారు.  
            “అవును పెరియవా!” 

కంచిలో ఉనన జవరహరశవరుని దేవాలయం గురించి వినానవా? ఎపుపడైనా 
అకకడికి వెళ్ళావా?” అని అడిగారు మహాస్వవమి వారు. “లేద్గ పెరియవ! తెల్యద్గ” అని 
అనానడు. 

“సర! ఈరోజు కారీుక మాసం, ఆదివారం. పద మనం ఈరోజు జవరహరశవరుని- 
స్తరయ భగవానుని దరిశంచుకుందాము” అని ముంద్గకు నడిచారు. శంకరనారాయణన్ 
మారు మాటాూడకుండా ఆవును అనుగమించే దూడ లాగా స్వవమి వారి వెంట వెళ్ళారు. వారు 
అకకడికి చేరుకునేటపపటికి దేవాలయం మూసివేసి పూజారి కూడా వెళ్లాపోయాడు. అయినా 
స్వవమివారు శంకరనారాయణన్ తో జవరహరశవరుని దరిశంపజేసి, ఇలా అడిగారు, “నీ వద ి
కంత డబుబ ఉననదా?” “లేద్గ పెరియవ. నా పరు్ను మఠంలోనే ఉంచాను. ఇకకడికి ఏమి 
తీసుకుని రాలేద్గ” అని అనానడు. 

“సర ఒక పని చెయియ. అకకడునన మండపానికి వెళ్లా, అకుకడనన వారితో అడిగ 
కదిి పైకము తీసుకుని రా” అని ఆజాాప్ంచారు. శంకరనారాయణన్ అకకడికి వెళ్లా 
కదిిసేపట్లూ ఒక పది పదిహేను రూపాయలను తేగల్గాడు. మహాస్వవమి వారు అతనిన 
చూసి, “స్వవమి సనినధ ముంద్గ ఒక పళ్ాం ఉంది కదా అంద్గలో కంత వెయియ. మిగల్నది 
అకకడునన హుండిలో వెయియ” అని చెపాపరు. అతను స్వవమి వారు చెప్పనట్లట 
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చేస్వడు.”మంచిది. సర పద ఇపుపడు ఇకకడినుండి కచిపేశవర దేవాలయానికి వెళ్ళిము. 
ఈరోజు కారీుక ఆదివారం కనుక అకకడ విశేష పూజలు జరుగుతుంటాయి” 

“నీకు తెలుస్వ! ‘ఆరోగయం భాసకరాధచేిత్’. ఆరోగయము స్తరుయని అనుగ్రహం 
వలూననే సిదిసిుుంది” 

 అని తెల్ప్ అకకడికి దారితీస్వరు. మహాస్వవమి వారు అకకడ దరశనం చేసుకని, 
అకకడునన స్తరయభగవానుని ఆరాధంచి అకకడునన మండపంలోనికి వచాిరు. అకకడునన 
కంతమంది వేదపండితులని ప్ల్చి స్తరయ శతకం చెపపమనానరు. తరువాత దాని గురించి 
మహాస్వవమి వారు చెపాపరు. 

తరువాత శంకరనారాయణన్ తో, ”సర సమయం అయిపోయింది. నివువ ఇక 
వెళ్లా మఠంలో భోజనం చేసి నీ చోటికి బయలుదేరు” అని అనానరు. 

పరమాచారయ స్వవమి వారితో కల్సి ఇలా దేవాలయ దరశనం చెయయడం 
శంకరనారాయణన్ కు ఆనందంగా ఉనాన, తన ఆరోగయ పరిసిాతి గురించి స్వవమి వారికి చెపేప 
అవకాశం దొరకనంద్గకు చాలాబాధపడాడడు.దిగులుతో అకకడినుండి వెళ్లాపోయాడు. 

కాని కనిన రోజుల తరువాత అతనికి తెల్సి వచిింది తనకు ఆ వాయధ పోయిందని 
మరలా ఎపుపడు జవరం రాలేదని. 

ఆ సరవశవరునకు మనం చెపాపలా? 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 
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4 .  అతిథిసేవ :  
చాలా సంవత్రాల క్రితం మహాస్వవమి వారు కలవైలో మకాం చేసుునానరు. ఆ 

రోజు ఆదివారం కావడంతో చలా మంది స్వవమి వారి దరశనం కోసం వచాిరు. ఒకరి 
తరువాత ఒకరు ఆ వచిిన వారు స్వవమివారికి స్వష్టటంగపడి నమసకరించి వారి ఆశీసు్లు 
అంద్గకుని ముంద్గకు వెళ్లాపోతునానరు. మధయవయసుకలైన ఒక జంట స్వవమివారికి 
నమసకరించి చేతులు కట్లటకుని నిలబడాడరు. స్వవమివారు వారిని తేరిపార చూసి, “అర్నర్న 
ఎవరు? పాల్లరు గోపాలన్! సంవత్రం క్రితం వచాివు ఏవో సమసయలు ఉనానయని. 
ఇపుపడు హాయిగా ఉననవా?” అని గటిటగా నవావరు. 

ముకుళ్లత హస్వులతో పాల్లర్ గోపాలన్ “మేము చాలా బాగా ఉనానము పెరియవా! 
మీరు చెప్పనట్లటగానే, మధాయహనం పూట రోజూ ఒక అతిథికి అననంపెటటడం మొదలు 
పెటిటనపపటి నుండి అంతామంచే జరుగుతోంది.నాపలంలో పంటలు బాగాపండుతునానయి. 
మునుపటిలాగా ఆవులు చనిపోవడంలేద్గ. అనవసరంగా ఖరుి అవుతునన ధనం ఇపుపడు 
చేతిలో నిలబడుతుననది.అంతా మీఅనుగ్రహం వలూ మీరు ఆజాపా్ంచినట్లటగా చేసుునన 
అతిథిసేవ వలూనే. అంతే మరం లేద్గ. ఒకకరోజు కూడా తపపకుండా చేసుునానను” 
అనిఅంట్లండగా కళానీరు పెట్లటకునానడు. పకకనే నిలబడడ ఆయన భారయ కూడా ఆనందంతో 
కళానీరు కారిింది. 

అంతా విని స్వవమి వారు “భేష్!భేష్! అతిథిసేవ వలేూ ఇంత మంచి జరుగుతోందని 
నువువ అరంా చేసుకునానవు కదా మంచిదే. అదిసర ఈరోజు ఇదరిూ ఇకకడికి వచాిరు కదా. 
మరి అకకడ పాల్లరులో అతిథిసేవ ఎవరు చేస్వురు?” అని ఆందోళనగా అడిగారు. 

గోపాలన్ భారయ వెంటనే “మేము అంద్గకోసం వేర ఏరాపట్లూ చేస్వము పెరియవా. 
ఎటిట పరిసితాిలోను అతిథి సేవ చెయయకుండా ఉండము” అని చెప్పంది. 

ఆ విషయం విని మహాస్వవమి వారు చాలా సంతోష్టంచారు. “అవును 
చెయయవలసిన పదతిి ఇదే. ఆకల్గొనన వారిని ఆదరించాలనన సంకలపం సిరాంగా ఉండాల్. 
అతిథిసేవ ఎంతటి అనుగ్రహానిన ఇసుుంది అంటే అది నీ వంశానిన కాపాడుతుంది. ఒకరోజు 
స్వక్షాత్ పరమేశవరుడే అతిథి రూపంలో నీ ఇంటికి వచిి కూరుిని తిని వెళ్ళుడు. తెలుస్వ?” 
అని అనానరు. 



 శ్రీ కంచిపరమాచారయ లీలలు  

 

P
ag

e8
 

స్వవమివారు కుతూహులంతో మాటాూడుతునానరు. స్వవమివారు మాటాూడుతునన 
ఈఅనుగ్రహ వాకుకలను వినడానికి వరుసగా నిలబడడవారంతా స్వవమి చుటూట చేరారు. 
స్వవమివారు అందరినీ నేలపైన కూరోిమనానరు అందరూ కూరుినానరు. 

ఒక భకుుడు స్వవమివారిని “అతిథి సేవ చెయయడంలో అంత గొపపదనం ఉందా 
స్వవమి?” అని అడిగాడు. వెంటనే స్వవమివారు బద్గల్స్తు, “అవును అవును అది అతయంత 
పుణయప్రదం. ఈ పుణయకారయం వలూ మోక్షం కూడా లభిసుుంది. ఈ సతాకరయం ఎంతో మందిని 
ఉదరిింపజేసింది. మీరు కేవలం అట్లవంటి అనుభవానిన పందిన పాల్లర్ గోపాలన్ వంటి 
వారిని అడిగనపుపడు మాత్రమే దాని ప్రాముఖయత మీకు తెలుసుుంది” అని అనానరు. 

ఒక భకుుడు లేచి నిలబడి స్వవమివారికి స్వష్టటంగం చేసి, వినయంగా ఇలా 
అడిగాడు. “నా పేరు రామసేతు. నేను తిరువణామలై నుండి వచాిను. మేమందరమూ 
స్వవమి వారిని ప్రారిాసుునానము. మాకు అరామయయట్లటగా ఈ అతిథి సేవ గురించి సవివరంగా 
తెలపలసిందిగా అరిాసుునానము. స్వవమి వారు మా మీద కరుణ చూపాల్” 

స్వవమివారు అతణాి కూరోిమనానరు. అతను కూరుినానడు. అకకడునన అందరూ 
నిశ్బంిగా స్వవమి వారిని చూసుునానరు. కదిిసేపటి తరువాత ఆ పరబ్రహమం మాటాూడింది. 

“నాకు గురుుననంత వరకు అది 1938 లేదా 1939 సంవత్రం. శంకర మఠం 
వయవహారాలనీన కుంభకోణం నుండి జరిగేవి. అపుపడు జరిగన ఒక సంఘటన గురించి 
ఇపుపడు మీకు చెబుతాను. మీరు భకిుగా వింటే ఈ సంఘటనలో ఉనన ఆంతరయం మీకు అరంా 
అవుతుంది. ఇపుపడు చెపాును వినండి”. 

స్వవమివారు కదిిసేపు ఉండి మరలా చెపపనారంభించారు. “కుంభకోణం 
మహామాహం కలనుకి పడమరవైపు ఒక పెది ఇలుూ ఉంది. ఒక కిరాణా కట్లట వాయపారి 
కుమరసన్ చెటిటయార్ నివసించేవాడు ఆ ఇంట్లూ. నాకు బాగా గురుు - ఆయన ధరమపతిన పేరు 
శివకామిఆచి. వారు కరైకుడి సమీపంలోని పలూతూుర్ నుండి వచాిరు. ఆ దంపతులకు 
సంతానం లేద్గ. వారి సవగ్రామం నుండి ఒక మంచి ప్లూవాణాి తెచిి కట్లట చూసుకోవడానికి 
వారి వదినే ఉంచుకునానరు. 

అపుపడు కుమరసన్ చెటిటయార్ వయసు్ యాభై లేదా యాభైఐద్గ. ఆవిడ వయసు్ 
యాభైలోపే. ఆ పుణయ దంపతుల నోటి నుండి ఎపుపడు ‘శివ శివా!. . .శివ శివా!’ అనే 



 శ్రీ కంచిపరమాచారయ లీలలు  

 

P
ag

e9
 

నామమే వసుుంట్లంది. ఆ నామసమరణ తపపవేర మాటలేద్గ. చెటిటయార్ గారి ఇంట్లూ ఒక 
ఎది్గలబండి ఉండేది. ఆచినినబండిలో కూరోిపెట్లటకుని చెటిటయార్ బండిని తోలుకుంటూ 
స్వననానికి కావేరి నదికి వెళ్ావారు. స్వననాద్గలు ముగంచుకని మా మఠానికి వచిి 
నమసకరించి ఆశీరావదం తీసుకుని వెళ్ళావారు. వారిది చాలా అనోయనయమైన దాంపతయం. వారి 
గురించి నేను ఇపుపడు చెపపబోయ విషయం వినండి”. 

పరమాచారయ స్వవమి వారు కదిిసేపు మౌనంగా ఉండి మరలా మటాూడడం 
మొదలుపెటాటరు. “అనిన సంవత్రాలుగా వారు చేసుునన పని ఏమిట్ల తెలుస్వ? అతిథిని 
సేవించి పూజించడం. ఆశిరయపడకండి. వారు ప్రతిరోజు మదాయహనం శివభకుులందరిని 
వారి ఇంటిలో అననం పెటిట ఆదరించేవారు. ఎంతమంది అతిథులుగా వచిినా దిగులు 
పడకుండా వండి వడిడంచేవారు. ఆ వచిినవారిని ఇంటి వస్వరాలో కూరోిబటిట నీళాతో వారి 
కాళ్ళా కడిగ, బటటతో తుడిచి, గంధము కుంకుమ పూసి, లోపల్కి తిసుకునివెళ్లా 
కూరుిండచేసేవారు. 

వారింట్లూ వంటవారు ఉండేవారు కాద్గ. ఆ అమేమ ఎంతమంది వచిినా భోజనం 
వండేది. మర్కక విషయం ఏంటంటే ఆ వచిిన వారికి ఏమి ఇషటమో అడిగ తెలుసుకుని 
వాటిని తీసుకుని వచిి వారికి నచిిన పదారాాలతో భోజనం సిదిం చేసేవారు. అంతటి 
సహృదయులు. నాకు ఈ విషయాలనీన ఎలా తెలుసు అనుకుంట్లనానరా? అంద్గలో 
మరమమేమి లేద్గ. శ్రీమఠానికి సంబధంచిన సుందరం అయయర్ అనేవారు ఆ కుమరసన్ 
చెటిటయార్ లెకకలు చూసేవారు. అతనే ఈ విషయాలనీన ఖ్యళీగా ఉననపుపడు నాతో 
చెపేపవాడు. అరామైందా? 

స్వవమివారు కదిిసేపు ఆప్, అందరిని పరికించి చూస్వరు. కూరుినన చోటినుండి 
ఒకకరు ఒకక అంగుళం కూడా కదలలేద్గ. అందరూ స్వవమివారినే ఉతు్కతతో 
చూసుునానరు. మరలా స్వవమి వారు ఇలా చెపాపరు. “ఒకరోజు చాలా పెదగిా వరుం 
పడుతోంది. అపుపడు మధాయహన సమయం. కుమరసన్ చెటిటయార్ ఇంటి దావరం వదికు వచిి 
అట్ల ఇట్ల చూస్వడు.కాని అతిథి ఎకకడా కనపడలేద్గ. ఒక గొడుగు తిసుకుని అలా 
మహామహం కలను దాకా వెళ్ళాడు అకకడ ఎవరైనా ఉనానరమో అని చూడస్వగాడు. 
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అకకడ ఒక శివభకుుడు స్వననం ముగంచుకుని ఒళాంతా విభూతి పూసుకుని 
కూరుినానడు. చెటిటయార్ అతణాి ప్రారిాంచి అథితిగా తన ఇంటికి రమమని అరిాంచాడు. అతను 
బాగా విధావంసుడిలా కనిప్సుునానడు. తేవారం పాడుకుంటూ చెటిటయార్ ను అనుసరిస్తు 
వెళ్ళాడు. అతనికి కాళ్ళా కడిగ లోపల్కి తీసుకుని వెళ్లా కూరుిండచేస్వడు. దంపతుల్దరిూ 
నేలపై పడి స్వష్టటంగం చేస్వరు. ఆచి ఆ శివభకుుని దగురకు వెళ్లా, ‘స్వవమి వారికి ఏమి 
ఇషటమో చెపేు, అంగడికి వెళ్లా వాటిని తీసుకుని వచిి వంటచేసి పెడతాను’ అని అననది. 

ఆ శివభకుుడు చాలా ఆకల్ మీద ఉనానడేమో, లెచి వెళ్లా పెరటి వైపు చూస్వడు. 
అకకడ లేత బచిల్కూర కనపడింది. అతను వెనకుకవచిి ఆఅమమతో బచిల్ కూట్ల మరియు 
దాని కాడలతో స్వంబారు చాలనానడు.  చెటిటయార్ ఒక వెద్గరు బుటట తీసుకుని బచిల్ ఆకు 
కయయడానికి వెళ్ళాడు. అపపటికి వరుం నిల్చిపోయింది. ఆలసయమవుతుండడంతో ఆకల్గొనన 
ఆ శివభకుుడు సహాయం చేయదలచి తను కూడా ఒకబుటట తీసుకుని కూర కోయడానికి 
వెళ్ళాడు. 

శివకామిఆచి పెరటి తలుపు వది నించుని కూర సేకరిసుునన ఇదరిిని చూస్తుంది. 
కదిిసేపటి తరువాత ఇదిరూ తమ పళాలను అకకడ పెటాటరు. అపుపడు ఆ తల్ూ ఏమి చేసిందో 
తెలుస్వ? ర్నండు బుటటలలోను ఉనన ఆకుకూరని విడిగా కడిగ, ర్నండు పయయలను వెల్గంచి, 
ర్నండు కుండలలో వండడం మొదలు పెటిటంది. ద్గనిన గమనించిన ఆ శివభకుుడు 
ఆశిరయపోయాడు. అతను అయోమయంతో ‘ఏమిటిది? ర్నండింటిలోను ఉననది ఒకే 
ఆకుకూర కదా? మరి ఒకే కుండలో వండకుండా ర్నండింటిలో వండడం ఎంద్గకు?’ అని 
మనసులో అనుకునానడు. 

కదిిసేపటి తరువాత ఆచి ఆ ర్నండూ మంటపై నుండి దించి, ఆ భకుుడు తెంప్న 
కూరతో వండినదానిన మాత్రమే పూజగదిలోకి తీసుకుని వెళ్లా, ఈశవరునకు నివేదన చేసింది. 
ఇది చూసిన ఆ భకుుడు చాలా సంతోషపడాడడు. ఏమనుకునానడో తెలుస్వ? ‘నేను పెద ి
శివభకుుణిా, సనాయసిని. నేను తెంచిన ఆకుకూరతో వండినదానిన మాత్రమే ఈశవరుడు 
తింటాడని ఈ తల్ూ అరాం చేసుకుంది. సర భోజనం చెసిన తరువాత ద్గని గురించి 
అడుగుదాం!’ అని అనుకునానడు. 
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స్వవమి వారు కదిిసేపు ఆగ, తమ ఎద్గరుగా కూరుినన భకుులవైపు చూస్వరు. 
అందరూ నోర్నళాబటిట వింట్లనానరు. స్వవమివారు మళ్ళా “ఆ శివభకుుడు భోజనం ముగంచి, 
అతని సందేహానిన ఆచితో అడిగాడు. అంద్గకు ఆచి ఏమి చెప్పందో తెలుస్వ? ఆమె అననది 
‘అయాయ, మీరిదిరూ పెరటిలో ఆకుకూర కోసుుననపుపడు నేను చూసుునానను, నా భరు ప్రతి 
ఆకుని ‘శివా!. . శివా!. శివా!. . ’ అని శివనామం చెపూు కోసుునానడు. కబటిట అది అకకడే 
అపుపడే శివారపణం అయుపోయింది. దానిన మళ్ళా నివేదించవలసిన అవసరం లేద్గ. మీరు 
మాత్రం ఏ నామమూ పలకకుండా కోస్వరు. అంద్గకే వేర పయియలో వేరగా వండి స్వవమికి 
నివేదించాను.’ ఆ భకుునికి ఒళ్ళా గగుర్పడిచింది ఈ విషయం విని. ఆ దంపతుల్దరిూ 
ఆయనకు నమసకరించారు. ఆ ఆచి భకిుని, జాానానిన మెచుికుంటూ వెళ్లాపోయాడు. అనాననిన 
అలా అరిపంచినవారు ఆ దంపతుల్దిరూ. 

ఇంతటి నిస్వవర ాఅతిథి భోజనం పెటిటనదానికి ఫలప్రాప్ు ఏమిట్ల తెలుస్వ? కనిన 
సంవత్రాల తరువాత వారు షష్టటపూరిు చేసుకుని, ఒక మహాశివరాత్రి నాడు కుంబేశవరుని 
దేవాలయంలో నాలుగు యామపూజలను చూస్వరు. ఇంటికి వచిిన తరువాత పూజ గదిలో 
కూరుినన ఆ తల్ూకి శోష వచిినట్లట అయియ, బయటకు వచిి కనఊప్రి తీసుకుంది. ద్గనిన 
చూసి కంగారుగా చటిటయార్ పరుగుపరుగున వచిి, నేలపైన పడిపోయాడు. అంతే! 
మహాశివరాత్రి రోజు ఇదరిూ ఒకేస్వరి శివస్వయుజయం చేరుకునానరు. నిరంతర అతిథిసేవ, 
అననదానం వారికి ఆ సదుతి కల్గేట్లట చేసింది. ఇపపటికి ప్రతి మహాశివరాత్రికి నేను ఆ 
దంపతులను సమరిస్వును. అనన దానానిన అంత గొపపగా చేసిన మహాతుమలు వారు”. 

స్వవమి వారు చెపపడం ముగంచారు. అకకడునన ప్రతి ఒకకరి కళాలోూ నీరు 
కారుతోంది. మహాస్వవమి వారు లేచి నిలబడి, “మదాయహనం ర్నండు గంటలు అయినట్లట 
ఉంది. అందరికి ఆకల్గా ఉంట్లంది. వెళాండి. లోపల్కి వెళ్లా భోజనం చెయయండి” అని 
అందరిని పంప్ంచారు. 

-- శ్రీ యస్ట. రమణి అనన, శకిు వికటన్ ప్రచురణ 
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5 .  అపూరవ శంకరులు  
పరమాచారయ స్వవమివారి భకుులు కుంభకోణం శ్రీనివాసశాస్త్రి గారు చెప్పన ఈ 

సంఘటన. 
శ్రీ ఆదిశంకరాచారయ శిష్ణయలైన శ్రీ పదమపాదాచారుయలు వారి రచనలోూ ఒకచోట, 

ఆదిశంకరుల గురించిన విశేషణాలు చెబుతూ, “ఆయన అపూరవశంకరులు, స్వక్షాత్ 
పరమేశవరుల అవతారం. నాగాభారణాలను, ఏనుగుచరామనిన, పుల్చరామనిన, అషట 
ఐశవరాయలను విడిచిపెటిట, సనాయసరూపంతో శిష్ణయలతో వచిినవారు ఆదిశంకరులు” అని 
అంటారు. 

ఇపుపడు శ్రీనివాసశాస్త్రి గారి అనుభవంలో శ్రీశ్రీశ్రీ చంద్రశేఖరంద్రసరసవతి 
స్వవమివారు - మన పరమాచారయ స్వవమివారు కూడా అపూరవ శంకరులే అని. 

అపుపడు మహాస్వవమి వారు శివాస్వానంలో మకాం చేసుునానరు. పనెనండు 
సంవత్రముల బాలుడు అకకడకు వచిి స్వవమివారి ముంద్గ నిలబడాడడు. ఏడుస్తు 
స్వవమివారికి తన బాధను చెపుపకుంట్లనానడు. “శ్రీ పెరియవ! నాకు తండ్రి లేడు. మా అమమ, 
చెల్ూ బాంబేలో ఒక ఇంటిలో ఉనానరు. ఆ ఇంట్లూ మా అమమ వంటమనిష్టగా చేస్తుంది. ననున 
ఇకకడ మద్రాసులో ఒక క్రైసువ పాఠశాలలో వేశారు. ఇపుపడు నేను ఎనిమిదవ తరగతి 
చద్గవుతునానను. మంచి మారుకలు తెచుికుంట్లనానను. ఇపుపడు  అకకడ ననున వారు 
క్రైసువంలోకి మారమని, అలా మతం మారితే ఎం.ఏ. డిగ్రీ దాకా చదివించి ఉదోయగం కూడా 
ఇప్పస్వుమని చెబుతునానరు. 

కాని నాకు మతం మారడానికి ఇషటం లేద్గ. నాకు ఉపనయనం చేసుకోవాలని 
ఉంది. నాలుగు నెలల నుండి మా అమమ దగుర నుండి నాకు ఎట్లవంటి సమాచారము, 
ఉతురాలు రాలేద్గ. మాతల్ూకి, చెల్ూకి ఏమి జరిగందో నాకు తెల్యడంలేద్గ”. 

మొతుం విషయం అంతా స్వవమివారికి చెప్ప, ఏడుస్తు నిలబడాడడు. ఆ ప్లాూణాి 
శివాస్వానంలోనే ఉండమని ఆదేశించారు స్వవమివారు. పది, పదిహేను రోజులు 
గడిచిపోయాయి. ఆ ప్లాూణాి స్వవమివారు ఎలా కరుణిస్వురో ఎవరికీ అరాం కావడంలేద్గ. 



 శ్రీ కంచిపరమాచారయ లీలలు  

 

P
ag

e1
3

 

ఒకరోజు పరమాచారయ స్వవమివారి దరశనం కోసం శివాస్వానానికి నలభై మంది 
భకుులు వచాిరు. వారందరూ బాంబే నుండి వచాిమని, స్వవమివారి దరశనం ముగంచుకుని 
వెళ్లాపోతునానరు. వాళాని వెనకుక ప్లవమని శిష్ణయలను ఆదేశించారు స్వవమివారు. అందరూ 
మరలా స్వవమివారి వదికు వచాిరు. స్వవమివారు వాళాందరిని పేరుూ ఇతర వివరాలు 
తెలపమని అడిగారు. అంద్గకు వారు ఎంతగానో సంతోష్టంచారు. 

అందరూ వారి వారి వివరాలు చెబుతుననపుపడు, ఒక వయకిు పేరు చెపపగానే, ఆ 
ప్లూవాణాి తీసుకురమమని శిష్ణయలకు చెపాపరు స్వవమివారు. తన పరిసిాతిని అతనికి చెపపమని 
ఆ అబాబయిని ఆదేశించారు స్వవమివారు. ప్లూవాని పరిసితాి విని అతను కదిల్పోయాడు. ఆ 
ప్లాూణాి ఇంతకుముంద్గ ఎపుపడూ చూడలేద్గ, కాని అతను చెప్పన వివరాల ప్రకారం అతని 
తల్ూ, చెల్ూ పనిచేసుుననది తన ఇంటిలోనే అని అతను అరంా చేసుకునానడు. 

ఆప్లాూణాి తను ఇంతకుముంద్పుపడు చూడలేదని, అతని తల్ూ, చెల్ూ తన ఇంట్లూనే 
ఉంటారని తెల్పాడు. కాని నాలుగునెలల క్రితం ఆమె చనిపోయిందని చెపాపడు. 
ప్లాూడిపాఠశాల యాజమానాయనికి చెప్పనా వాళానుండి సపందనలేదని చెపాపడు. మొతుం 
కారయక్రమాలనినంటినీ  ప్లాూడి చెల్ూ చేత చేయించాడు. పరమాచారయస్వవమివారి దరశనం 
తరువాత మద్రాసుకు వెళ్లూ ఆఅబాబయిగురించి విచారించాలనుకుననట్లట తెల్పాడు. కాని 
మహాస్వవమివారి అనుగ్రహం వలూ పరమాచారయ స్వవమివారి సనినధలోనే ఆ ప్లూవాడు 
లభించాడు. 

తరువాత మహాస్వవమివారు ఇలా ఆదేశించారు. “నీతోపాట్ల ఈ ప్లూవాణాి బాంబే 
తీసుకునివెళ్ళా. తన తల్ూకి జగవలసిన కారయక్రమలనినటిని ఈ ప్లాూడి చేత చేయించు. నీ 
సవంత బిడడలాగా ఆదరించు. ఇతని చెల్ూ పెళ్లూ చేసే బాధయత కూడా నీదే” ఎవరో తెల్యని 
ఇదరిు వయకుుల మధయ ఉనన సంబంధానిన తెలుసుకోవడం ఇతరలుకు స్వధయం కాద్గ, కేవలం 
అది ఈశవరునికే స్వధయం. 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 
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6 .  నకాుల్ విశేషం (కారీుక మాసంలో ఉపవాసం )  
నాలుగు దశాబాిల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తుఫాను వచిి ఎంతో ప్రాణనషటం, 

ఆసిునషటం జరిగ దివిస్వమ మొతుం అతలాకుతలం అయిన రోజులోూ జరిగన సంఘటన ఇది. 
మా మావయయగారు శ్రీ ఆల్లరు వెంకటరమణారావు గారు అపుపడే వాయపారంలో 

నిలదొకుకకునే ప్రయతనంలో ఒక చినన వాయపారం మొదలు పెటాటరు. అహరినశలు కషటపడి 
వాయపారం చేసి, మంచి ఫల్తం వచేి దశలో తుఫాను కారణంగా తీవ్ర నషటం వాటిల్ూంది. 
అపపటి వరకు పెటిటన పెట్లటబడి, పడిన కషటం అంతా బూడిదలో పోసిన పనీనరు వలే 
వయరమిైపోయింది. మళీా ధైరయంగా వాయపారం కనస్వగదాిమంటే వారు చేసే ఆ వాయపారానికి 
రోజుకు సుమారు రూ.120 అవసరమవుతాయి. కానీ ఆ సమయంలో వాటికి కూడా 
ఇబబంది పడాల్్న పరిసిాతిలో ఉనానరు. 

అపుపడు మహాస్వవమి వారు చాతురామసయ ద్గక్షలో ఉనానరని, వెళ్లూ ఒకస్వరి దరశనం 
చేసుకుందామని అనుకునానరు. స్వవమివారి దగురకు అపపటికే కనిన స్వరుూ వెళ్లూ దరశనం 
చేసుకునానరు, కాని ఈ ఆపతకర సమయంలో సహాయం కానీ సలహా కానీ అడిగే ధైరయం 
చేయలేకపోయారు. మహాస్వవమి వారిని అడిగతే మారుం స్తచిస్వురు అనే నమమకం ఉనాన, 
వెళ్లూ అడిగే ధైరయం చెయయలేద్గ. నెమమదిగా వేర ప్రయతానలు చేసుుండగా, స్వవమివారు ద్గక్షలో 
ఉనన ప్రాంగణం దగురలో ఉనన ఒక సిమెంట్ ఫాయకటరీలో పని ఉండడం వలూ మా 
మావయయగారు వెళావలసి వచిింది. ఆ పని ముగంచుకుని అలాగే స్వవమి వారి దరశనం 
కోసం వెళ్ళూరు. 

అపుపడే పూజలు ముగంచుకుని స్వవమి వారు ఏకాంతంలో ఉండగా, దరశనానికి 
వెళ్లూన వీరిని ప్ల్చారు. ఆశీరవచనం కోసం వెళూగా, సమసయ చెపాపలా వదాి అని మధన 
పడుతుండగా, మహాస్వవమి వారు "నకాుల్ విశేషం" అని అనానరు. అదేంట్ల వీరికి అరంి 
కాలేద్గ. కదిిసేపటితరువాత మరలా, "నకాుల్ విశేషం" అని అనానరు. అపుపడు పకకనే ఉనన 
చంద్రమౌళ్ల శాస్త్రి గారు మా మావయయగారితో, "స్వవమి వారు మిమమల్న ఉదేశిించే చెపాపరు" 
అని చెపాపరు. 
"నకాుల్ అంటే ఏమిట్ల మీకు తెలుస్వ? " అని అడిగారు శాస్త్రి గారు. 
"తెలీద్గ స్వవమి" అని చెపాపరు. 
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"కారీుక మాసంలో ఉపవాసం చేస్వురా?" అని అడిగారు. 
"కారీుక మాసంలో విశేషమైన రోజులలో ఉపవసిస్వును స్వవమి" అని చెపాపరు. అపుపడు శాస్త్రి 
గారు "నకాుల్"అంటే ఏమిట్ల వివరించారు. 

ఈశవరప్రీతికరమైనకారీుకమాసంలో క్రమంతపపకుండ శకిు కలది ఈశవరారాధన 
చేసి, ఉదయంనుండి ఉపవాసంఉండి, స్తరాయసుమయంలో ద్గపారాధన చేసి, నక్షత్రదరశనం 
తరువాత ఈశవర ప్రస్వదం(భోజనం) తీసుకోవాల్. కానీ ఆరోజే, కారీుక మాసం చివరి రోజు 
కావడంతో, రానునన కారీుక మాసం నుండి తపపక ఆచరిస్వునని స్వవమివారికి నమసకరించి 
సెలవు తీసుకునానరు. 

అపపటి నుండి ప్రతీ సంవత్రం క్రమం తపపకుండ కారీుక మాసంలో నకాుల్ 
ఆచరిస్తు, ఈశవరానుగ్రహం పంద్గతూ వచాిరు. మహాస్వవమివారి స్తచనమేరకు, 
ఈశవరానుగ్రహం వలన చేపటిటన వాయపారాలనీన దినదినాభివృది ిచెంద్గతూ లక్ష్మికటాక్షం 
సిదింిచింది. స్వవమివారిఅనుగ్రహంతో "నీరజగ్రూప్ అఫ్ కంపెనీస్ట" స్వాప్ంచి వాటికి చైరమన్ 
గా వయవహారబాధయతలునిరవహిసుునానరు. ఒంగోలు పటటణంలో "శ్రీగరి శ్రీవెంకటేశవరస్వవమి 
వారి దేవస్వనాం" నిరిమంచి, వయవస్వాపకధరమకరుగా వైఖ్యనసఆగమ శాస్వునుస్వరం 
స్వవమివారికి ఉపచారములుజరిప్సుునానరు. వేద విదాయభాయసం ప్రాముఖయత, ఆవశయకత 
ఎరిగన వారై వారి తల్ూతండ్రుల పేరుమీద వేదపాఠశాల స్వాప్ంచి "వేదవిదాయ ప్రవరుక" అని 
గౌరవం పందారు. నాలుగు దశాబాిలుగా మహాస్వవమివారి స్తచన మేరకు "నకాుల్" 
ఆచరిస్తు ఈశవరానుగ్రహం పంద్గతూ ఆస్వవమివారి స్తచనానుస్వరం సేవ 
చేసుకుంట్లనానరు. 

-- ఆల్లరు కమలా దేవి, ఒంగోలు 
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7 .  “నీకు తెల్యదా! నీబాలాజీ ఇకకడే ఉనానడు”  
పరమాచారయ స్వవమి వారు అపుపడు మహారాష్ట్రలో మకాం చేసుునన కాలం. ఒక 

జమీందారు (సంపనునడైన భూస్వవమి), స్వవమి వారికి సౌకరయవంతమైన విడిది కోసం వారి 
అవసరాలనీన జాగ్రతుగా చూసుకునే వాడు. ఆయనదగుర పనిచేసే ఒకసేవకుణాి ఈ ఏరాపటూలో 
ఏమి లోపం రాకుండా స్వవమివారి నితయఅవసరాలు చూసుకోవడానికి ఉంచాడు. 

ఆ యువకుని పేరు పవార్.  ఆయువకుడు స్వవమివారు అకకడునననిన రోజులు 
స్వవమివారికి అననయమైన సేవచేస్వడు. పరమాచారయస్వవమివారు ఆయువకుని భకిుకి, 
సేవానిరతికి ఎంతో ప్రీతిచెందారు. అకకడి విడిది ముగయబోతుండగా, స్వవమివారు ఇక 
బయలుదేరవలసిన సమయంలో ఆభూస్వవమితో, “ఈ యువకుడిని నాతో తీసుకుని 
వెళానా?” అని అడిగారు. ఆ భూస్వవమి చాలా సంతోష్టంచాడు. 

 అతనిఆనందానికి అవధ్బలు లేవు. అతనిదగుర పనిచేసే సేవకుడు, 
మహాస్వవమివారి వది సేవకుడిగా ఉండబోతునానడు. పరమాచారయస్వవమివారిని సేవించ 
బోతునానడు.వెంటనే ఆభూస్వవమి, “సంతోషంగా మీతో తీసుకుని వెళాండి. అతని 
కుంట్లంబానిన నేను చూసుకుంటాను. వారి అవసరాలనీన నేను తీరుస్వును. కాబటిట అతను 
తన కుంట్లంబం గురించి దిగులు పడాల్్న అవసరం లేద్గ” అని అనానడు. ఆనాటి నుండి 
ఆఉతురభారతీయ యువకుడు శ్రీమఠంలో ఒక సభుయడయాయడు. 

శ్రీమఠం తరువాతిమకాంఏసౌకరయములు లేనిచోట చేస్వరు. అది రాత్రి సమయం 
కావున వంటవండి మఠం సభుయలందరూ భోజనాలు ముగంచారు.అననపానాద్గలు ఎవరికీ 
లోట్లలేకుండా సమృదిిగాఉండాలని మహాస్వవమివారి ఆజా. మఠంలోపనిచేసేవారికి ఎవరికి 
భోజనం తకుకవ కాకూడద్గ. 

అందరూ భోజనాలు ముగంచిన తరువాత పరమాచారయస్వవమివారు వచిి, 
ఒకకకకరిని భోజనం ముగంచారా అని విచారిసుునానరు. అందరూ తినానమని చెపాపరు. 
చివరగా వారు బయటకు వచిి చూసేు తలుపు దగుర పవార్ కాపలా ఉనానడు. 

అతనికి తమిళం రానంద్గన ఏమైనాతినానవా అని స్వవమివారు సైగలతో 
అడిగారు. కాని అతను ద్గనంగా లేద్గ అననట్లటగా తలఅడడంగా తిపాపడు. మహాస్వవమివారు 
వెంటనే మఠంమేనేజరును ప్ల్చి, “ఈయువకుడు మనల్ననమిమ ఇకకడికి వచాిడు. అతనికి 
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భోజనంపెటాటలని నీకు మరలాఎంద్గకుఅనిప్ంచలేద్గ? అతను అడగకపోయినా అతనికి 
మన భాషరాకపోయినా నువువఎంద్గకు అతని గురించి పటిటంచుకోలేద్గ. కనీసం 
“తినానవా?” అని అయినాఅడిగావా? మీరందరూ తినేసి, వంటవారుప ఆపేస్వరు. ఈ 
నిరామనుషయ ప్రదేశంలో అతనికి తినడానికి ఏమి దొరుకుతుంది?” అని అడిగారు. 

స్వవమివారు చాలాకోపంగా మేనేజరుని మందల్ంచారు . తరువాత మేనేజరు 
మహాస్వవమి వారితో పవారుక తినడానికి ఏమైనా ఏరాపట్ల చేస్వును అని చెపాపడు. 

కదిిసేపటి తరువాత ఒక వయకిు సైకిలోూ ఒక కాయరజితో అకకడికి వచాిడు. ఇంకా 
ఇకకడ గుడారాలలో వెలుగు కనపడడంతో ఇకకడికి వచాిను అని చెపాపడు. వారు అతనిన 
వివరములు అడుగగా, అతను ఇకకడికి కదిిదూరంలో ఉననవారికి భోజనం తీసుకుని 
వెళ్ళునాననని, దారోూవెళూు స్వవమివారిని దరిశంచాలని వచాినని చెపాపడు. వెంటనే 
పరమాచారయ స్వవమివారు ఆవయకిుతో పవార్ ను చూప్స్తు, “నువువ తీసుక్కళ్ళునన దాంట్లూ 
కదిిఆహారం ఇతనికివవగలవా?” అని అడిగారు. అపారకరుణకు స్వకారరూపమైన 
మహాస్వవమి వారు తన సేవకుని కోసం ఒక అజాతావయకిుని అరిసాుునానరు. 

వెంటనే ఆవయకిు, “ఈ కాయరజిలో ఆహారం ఉంది. అతనిన తినమనండి. నేను వేర 
ఏరాపట్లూ చేసుకుంటాను” అని కాయరజిని ఇచిి వెళ్లాపోయాడు. వారు దానిన తెరవగా అంద్గలో 
ఉతురభారతీయుల అహారమైన వేడివేడిచపాతీలు, కూరగాయల సబిజ ఉననది. 
స్వవమివారునవువతూ పవార్ వైపు చూసి తినమనానరు. తన కోసం ఇలా ఎవరినో 
మహాస్వవమి వారు అరింాచడం చూసి పవార్ కదిల్పోయాడు. తరువాత ఆవయకిు ఎపుపడూ 
మళ్ళా ఆ కాయంపు వైపు కాని రాలేద్గ. కనీసం అకకడ వదిల్పెటిటన కాయరజి తీసుకుని 
వెళాడానికి కూడా రాలేద్గ. 

పవారుక మహాస్వవమివార ప్రపంచంలా మారిపోయింది. మఠంలో శాశవత ఉదోయగ 
అయిపోయాడు. పరమాచారయ స్వవమివారు మేనాలోనికి (అంద్గలోనే స్వవమివారు 
నిద్రపోయవారు) వెళ్ళావరకు అనీన తానై సేవించేవాడు. అనిన అవసరాలని తీరివాడు. 

కనిన సంవత్రాల తరువాత పవార్ కుట్లంబం స్వవమివారి దరశనానికి 
కాంచీపురం వచిింది. కనిన రోజులు ఉండి స్వవమి వారిని దరిశంచుకునానరు. తరువాత 
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అకకడి నుండి వారు తిరుమల వెళ్లా శ్రీనివాసుణాి దరిశంచుకోవాలనుకునానరు. పవార్ వచిి 
స్వవమి వారికివారి కోరిక తెలుపగా “సంతోషంగా వెళ్లా రమమను” అని చెపాపరు. 

మనసులో పవార్ కు కూడా తన కుట్లంబంతోవెళ్ళాలని ఉంది. దానికి 
మహాస్వవమివారి ఆశీసు్లు, అనుమతి కావాల్. అద్గకాకుండా తను వాళాతోవెళ్ళు స్వవమివారి 
అవసరాలని ఎవరు చూసుకుంటారు. కావున కేవలం ఒకకరోజు మాత్రమే వెళ్లా వదాిమని 
స్వవమి వారిని అనుమతి అడిగాడు. 

స్వవమివారు అతనితో, “నీకు బాలాజీ ని చూడాలని ఉందా? సర వాళాతో కూడా 
వెళ్ళా” అని సెలవిచాిరు. పవార్ చాలా సంతోష్టంచాడు. 

స్వవమివారుమేనాలోనికివెళాగానే దానితలుపులు గటిటగా మూయడం, ఉదయానేన 
స్వవమివారికంటే ముందే మేలకని స్వవమివారి మేనాతలుపులు తీయడం పవార్ దినచరయ. 
ఆరోజుఉదయం పవార్,అతనికుట్లంబం తిరుమలవెళ్ళాలని నిశియించుకనానరు. 

రోజూలాగే అరోజు కూడా మేనా తలుపులు తీసి ఉదయంచెయయవలసిన పనులనీన 
చేసి తిరుమలకువెళ్ళమిు అనుకునానడు. తెలూవారగానే మేనా తలుపులు తీసి లోపల్కి చూసి 
స్వణాువై భకిుతో కనునల నీరు కరుతుండగా స్వవమివారికి స్వష్టటంగం చేసి నమసకరించాడు. 
అతనికి మేనాలో స్వవమివారికి బద్గలుగా కల్యుగప్రతయక్ష దైవమైన తిరుమల శ్రీనివాసుడు 
దరశనమిచాిరు. 

మహాస్వవమివారు తమ కరుణాపూరితమైన చూపులతో చూడగా,ఆ చూపులలో 
“నీకు తెల్యదా! నీబాలాజి ఇకకడేఉనానడు అని” అననట్లట తోచింది పవార్ కు. కదిిసేపు 
పవార్ మౌనంగా ఉనానడు. చిననగా స్వవమివారిని చూస్తు, “నేను వారితో తిరుమల వెళాడం 
లేద్గ” అనిచెప్ప తన దినచరయకు ఉపక్రమించాడు. 

పవార్ తన మనసులో “అనీనఅందించగల్గే దేవుడు ఇకకడ ఉండగా దేవునికోసం 
వేరచోట వెదకడం ఎంద్గకు?” అనుకునానడు  స్వవమివారికి ఎవరిన ఎపుపడు ఎకకడ ఎలా 
అనుగ్రహించాలో బాగా తెలుసు. వారు త్రికాలవేద్గలు, కాలాతీతులు. 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 
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8 .  బసు్ ఎంద్గకు మిస్యింది?  
ఒకస్వరి పరమాచారయ స్వవమివారిదరశనానికి అహమదాబాద్గ నుండి పండరీపురం 

వెళ్ళూను. నేను నది ఇవతల్ ఒడుడకు చేరుకునేటపపటికి చీకటి పడింది. ప్రవాహం ఎకుకవగా 
ఉండడంతో ఇపుపడు అట్లవైపు వెళాడం క్షేమం కాదని, ఉదయానేన తీసుకుని వెళ్ళునని 
పడవవాడు చెపాపడు. కాని నేను ఈ రాత్రికే స్వవమివారి దరశనం చేసుకుని, ఉదయానేన 
బాంబేకు బయలుదేరి, రాత్రికి అహమదాబాద్ మెయిలు ఎకికతే, మరుసటిరోజు మా విభాగం 
కేసు విషయమై కోరుటకు వెళాగలను అనుకునానను. కనీసం ఉదయం పదిగంటలకు బాంబే 
బసు్ దొరికినా, రాత్రికి అహమదాబాద్ మెయిలు ఎకికతే, తెలూవారున చేరుకోవచిని, కోరుటకు 
వెళావచిని అనుకునానను. 

ఉదయం ఏడుగంటలకు నదికి అట్లవైపు పరమాచారయ స్వవమివారు మకాం 
చేసుునన చోట్లకు వెళ్ళూను. పరమాచారయ స్వవమివారు లోపల ఉండి గటిటగా మాటాూడడం 
వినబడుతోంది కాని, తమిమదైనా బయటకు రాలేద్గ. శ్రీ రామకృషనా్, బాలు మరికందరు 
స్వంబ్ర(ననున అలాగే ప్ల్చేవారు) వచాిడని, పదిగంటల బాంబే బసు్ ఎకికతే మరునాడు 
అహమదాబాద్ వెళాగలడని చెప్పనా స్వవమివారి వది నుండి ఎట్లవంటి సమాధానం లేద్గ. 
నాకు ఇక ఓప్క నశించిఏమిచేదామిా అని ఆలోచిసుునానను. చివరగా తమిమది ముపాపవుకి, 
స్వవమివారు బయటకు వచిి, మాకుట్లంబం యోగక్షేమాలు అడిగ తెలుసుకునానరు. నాకు 
సమయంమించిపోతూఉండడంతో,స్వవమికిప్రణమిల్ూసెలవుతీసుకుందామని అనుకునానను, 
కాని ననున వేచియుండమనానరు. చివరగా అనానద్గరై అయయంగార్ బంధ్బవొకరిని ప్ల్చి, 
కారులో ననున బస్వటండులో దిగబటటమని చెప్ప, స్వంబ్రకు పదిగంటల బసు్దొరికితే 
ప్రయతినంచి చూడమని వయంగయంగా అనానరు. 

అనుకుననట్లటగానే పదిగంటల బసు్ వెళ్లాపోయింది. మరలా బసు్ ఒంటిగంటకే, 
కనుక ఇక నాకు అహామదాబాద్గ మెయులు దొరకద్గ. రపు తెలూవారుఝాము ఎక్స్ప్రుస్ట దాకా 
ఎద్గరుచూడవలసిందే. హఠాతుుగా పెదిపెది అంబులెన్్ సైరనుూ దగురలోని ఆసుపత్రులకు 
పరుగులుతీయడం కనిప్ంచింది. విచారిసేు పదిగంటలకు బాంబేకు బయలుదేరిన బసు్ 
ప్రమాదానికి గురయియందని, చాలామందికి తీవ్రగాయాలు అయాయయని తెల్సింది. 
నడిచేదేవుని దివయదృష్టట, కరుణ ననున ఆప్రమాదం నుండి కాపాడాయి. ఒకక క్షణంపాట్ల 
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మ్రానపడిపోయి, కళావెంట నీరుకారుస్తు మహాస్వవమివారిని తలచుకుంటూ అలా 
నిలబడిపోయాను. పరమాచారయ స్వవమివారు కేవలం కంచిమఠంలోని అధష్టటనంలోనే లేరు, 
లక్షలమంది భకుుల హృదయాలలో కలువైఉనానరు. 

-- స్వంబ్ర కృషామూరిు. “మూమెంట్్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ టం” నుండి 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 

 

9 .  ఏది జీవహింస ,  ఏదికాద్గ?   
 

1957లో పరమాచారయ స్వవమివారు అపుపడు చెనెలనలోని మైలాపూర్ సంసకృత 
కళ్ళశాలలో మకాం చేసుునానరు. అడయార్ థియోసొఫికల్ సొసైటి ఆధవరయంలో శాఖ్యహార 
సదసు్జరిగంది. ఆసమావేశానికి ప్రపంచం నలుమూలలనుండిప్రతినిధ్బలు హాజరయాయరు. 
కారణమేదైనపపటికి జంతువులను చంపడం పాపం అని తీరామనించారు. కాబటిట 
మాంస్వహారానిన వదల్ అందరూ శాఖ్యహారులుగా మారాల్ అనిచెపాపరు. అహింస, 
శాఖ్యహార ప్రాముఖయతపై జనంలో అవగాహన కల్గంచడానికి చరయలు కూడా చేపటాటలని 
స్తచించారు. 

ఆ సదసు్ ముగసిన తరువాత థియోసొఫికల్ సొసైటి అధయక్షుడు శ్రీ శంకర మీనన్ 
కంతమంది పాశాితుయలని పరమాచారయ స్వవమివారి  అనుమతితో వారి దరశనానికి 
తీసుకుని వచాిరు. స్వవమి వారిని కలవాలని ఆ ప్రతినిధ్బలు చాలా ఉతా్హంగా ఉనానరు. 

శంకర మీనన్ అందరినీ పేరు ఊరుతో సహా స్వవమివారికి పరిచయం చేస్వరు. 
వారిని పరిచయంచేసిన తరువాత స్వవమివారిగురించి వారికి చెపపబోతుండగా మహాస్వవమి 
వారు వారించి, “నాగురించి నువువ ఏమి చెపపనవసరం లేద్గ. నాగురించి వాళాకు తెల్సింది 
చాలు” అని అనానరు. 
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కంతమంది ప్రతినిధ్బలు స్వవమివారిని కనిన ప్రశనలు అడగాలనుకునానరు. స్వవమి 
వారు దానికి అంగ్లకరించగానే మొదటగా వచిిన ప్రశన “వైదిక యజాలాలో ఇచేి జంతుబల్ని 
ఎలా సమరిసా్వురు? అది పాపం కాదా?” 

అంద్గకు మహాస్వవమి వారు “అవును అది చేయతగనదే. అది పాపంకాద్గ” అని 
బద్గల్చాిరు. ఇది వినగానే వారందరూ ఫకుకననవావరు. స్వవమివారిని అవమానపరిచారు 
అని మీనన్ గారికి కోపం వచిింది. వారివైపు తిరిగ ఆవేశంతో, “నేను మిమమల్న ఇకకడకు 
తీసుకుని వచిింది స్వవమివారి ఆశీసు్లకోసం. మీరు ఇలా అమరాయదగా ప్రవరిుస్వురు అని 
తెల్సుంటే నేను ఈ పనికి పూనుకునేవాణాి కాద్గ” అని అరిచారు. 

స్వవమివారు మీనన్ ను శాంతపరిచారు. “వాళాపై కోపంపడవది్గ. వారు ఒక 
సపషటతతో ఇకకడికి వచాిరు. జీవహింసపాపం అని అది ఏ కారణానికి అమోదయోగయం 
కాదని నిరాిరణకు వచాిరు. కాని నా సమాధానం దానిన వయతిరకించడం వలన వాళ్ళా 
నవావరు. ననున అవమానపరచలాని వాళాకు ఆలోచనలేద్గ. మనం, వారికి అరాంఅయయ 
లాగా సమాధానం చెపాపల్” అని శాంతంగా చెపాపరు. 

మీనన్ కోపం తగునతరువాత మళ్ళా స్వవమివారు ఇలాచెపాపరు “ఒక హంతకుడు 
ఒకవయకిుని చంపుతాడు. కోరుట ఆవిషయానిన నిరాిరించి ఆహంతకుడికి మరణ శిక్ష విధసుుంది. 
ఆ హంతకుడు పాపభీతి లేక ఆవేశంలో ఒకణాి చంపాడు. మరి అతణాి కోరుట ఉరితీయడం 
జీవహింస కాదా? మరి నాయయమూరిు చెసినది పాపం కాదా?” 

స్వవమి వారి మాటలు వారిని అలోచనలోూ పడేస్వయి. వారు చాలా విదాయవంతులు. 
సతయప్రమాణములైన మాటలు స్వవమివారు చెపుునానరని అరాంచేసుకుని వారిమాటలు 
వినడానికి ఉతా్హం చూపారు. 

మరలా మహాస్వవమివారు, “నాలుగు రోడూ కూడల్లో ఒక ఆంబులెన్్ వసేు, 
అందరిని ఆప్ ప్రాణాలు నిలబటేట ఆంబులెను్ను ముంద్గ పంప్స్వుము. అంటే అంతమంది 
ప్రయాణం కంటే ఒకప్రాణం గొపపది. వేర్క సందరభంలో ఒక ఆంబులెను్, ఒక 
అగనమాపకవాహనం వచాియనుకుందాం. అపుపడు ముంద్గ అగనమాపకయంత్రానిన 
పంప్స్వుం. అంటే ఒకకడి ప్రాణం కంటే పది మంది ప్రాణాలు గొపపవి. మర్కక సంఘటనలో 
ఒక అగనమాపక వాహనం, అతయవసరంలో ఉనన మిలటరి వాయను వసేు ముంద్గ మిలటరి 
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వాయనును పంప్స్వుం. కంతమంది ప్రాణాల కంటే దేశ రక్షణ గొపపది. కాబటిట అలాంటి 
సందరభంలో దేశ రక్షణ కోసం కంతమంది ప్రాణాలను లెకకచెయయము. 

రాజాయనిన రక్షించుకోవడానికి రాజు యుదాిలు చేస్వుడు. ఆ యుదింలో కనిన 
వేలమందిని చంపుతాడు. ఒకరిన చంప్తేనే మరణదండన విధసేు, మరి ఆ రాజుకు ఎనిన 
మరణదండనలు విధంచాల్? కాని యుదింలో గెల్సేు పండగ చేసుకుంటారు. ఈ అనిన 
సంఘటనలోూ మనం జీవహింసను అమోదిస్వుం. ఇలాంటి నియమాలనీన మనం 
ఏరపరుచుకుననవే. అలాగే యజాలాలో ఇచేి జంతుబలులు పాపం కాద్గ. ప్రపంచశాంతి 
కోసం, మానవాళ్ల క్షేమం కోసం ఇలాచేసినా పాపం కాదని వేదాలు ఘోష్టసుునానయి. 

వేదం అపౌరుషేయం. అది పరమాతుమనిఊప్రి కాబటిట ఈశవరునకు - వేదాలకు 
అభేదం( వేరుకాద్గ అని ). వేదము శాశవతము, సతయప్రమాణము. ‘శాస్వుయ చ సుఖ్యయ 
చ’. వేదాలు, శాస్వులు మంచినే బోధస్వుయి. జగదాచారుయడైన శ్రీకృషా పరమాతమ కూడా 
భగవద్గుతలో ఇదే చెపాపడు. 

దేవాన్ భావయతానేనతేదేవాభావయంతువః ! 
పరసపరం భావయంతః శ్రేయః పరమవాప్ాథ!! 

మనం యజా యాగాద్గలను చేసి దేవతలను సంతృప్ు పరిసేు, దేవతలు మనకు 
సకాల వరుమును మంచి జీవితానిన ఇస్వురు. కాబటిట వైదిక యజమాులలో చేసే జీవహింస 
సరిఅయినదే. దాని వలూ పాపము లేద్గ. అంతేకాద్గ. సనాతన ధరమంలో యజమాు చేయిట 
హింస, పాపము అని కూడా చెపపబడింది కాబటిటచేయకూడద్గ. కాని ఎవరు చేయుకూడద్గ 
అనే విషయం మనం తెలుసుకని ఉండాల్. 

వాయసభగవానుడు రచించిన భాగవతంలోద్గనికిసంబంధంచిన ఒక ఉపాఖ్యయనము 
ఉంది. ‘ప్రాచీనబరిి’ అను ఒకరాజు ఉండేవాడు. అతనికి ఆచారయకాండయంద్గ విపరీతమైన 
అభిమానం, మకుకవ. కాబటిట లోకక్షేమం కోసం తరచుగా యజా యాగాద్గలు చేసేవాడు. ఆ 
తరువాత అతనికి జాానంకల్గ అహంబ్రహామసిమ స్వాయికి వెళ్లాపోయాడు.అట్లవంటి 
సిాతిపందిన వాడు ఆ స్వాయిలో ఉనన సనాయసి యజయాాగాద్గలు చెయయరాద్గ. కాని అతనికి 
వాటిపైన ఉననఇషటంవలూచేసుునానడు.నారదమహరిు వచిి అతనికి  జాానోదయంకల్గంచాడు. 
అపపటినుండి అతను యజయాాగాద్గలు మానేస్వడు. 
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కాబటిట, “ఏది హింస, ఏది కాద్గ, ఎవరు ఏమి చెయాయల్? ఏమి చెయయకూడద్గ” 
అని చెపపవలసినవి వేదాలు మాత్రమే కాని, నువువ నేను కాద్గ. మనకు వేదమే ప్రమాణం. 
చెటూకు కూడా ప్రాణంఉందని ఈరోజు అందరికి తెలుసు. వితునం నుండి మొలక్కతిు చెట్లటగా 
మారి మళ్ళా ఎనోన వితునాలను ఇసుుంది. కాబటిట వితునాలు తినడం కూడా హింసే. 
కాయగూరలు, ఆకుకూరలు కూడా జీవహింస కదా. అంద్గకే సనాయసులు కూరగాయలు 
కూడా తీసుకోరు. జాానులు ఎండుటాకులు, నీరు, గాల్ తీసుకుని బ్రతికేవారు అని శాస్వులు 
చెపుునానయి. 

కాబటిట వీటనినటి వలూ మనకు తెల్సేదేమంటే కేవలం ఋష్ణలు, స్వధకులు తపప 
పూరిు అహింస ఎవరూ పాటించలేరు. కాబటిట అహింస అనేది వారివారి ఆశ్రమానిన బటిట 
పాటించాల్. కాబటిట గృహసుు చేసే యజయాాగాద్గల వలూ జరిగే హింస పాపం కాద్గ. ఇది 
వేదప్రమాణం. కాబటిట ఈ నియమాలను మనం ఉలూంఘంచరాద్గ. 

-- థిలెలూనాథన్, చెనెలన. మహాపెరియవళ్ – దరిశన అనుభవంగళ్ 4 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 

10 .  కళ్ళయణం –  కలవరం  
ఆ కళ్ళయణమంటపంలో నాదసవరం మేళతాళ్ళలు సుసవరంగా వినిప్సుునానయి. 

చిననప్లూలుఅటూ-ఇటూపరిగెడుతూ,ఆడుకుంటూపెళ్లావాతావరణానిన ఆహాూదపరుసుునానరు. 
మంటపంలో అందరూ తమతమ పనులోూ నిమగునలై ఉనానరు. 

పెళ్లాకుమారుడు కాశీయాత్రకు బయలుదేరి బావమరిది కోరిక మేరకు తన చెల్ూని 
పెళ్లా చేసుకోవడానికి అంగ్లకరించి తిరిగ వచాిడు. పెళ్లాకడుకు, పెళ్లాకూతురు ఊయలలో 
కూరుిని ఊగుతునానరు. సువాసినులు రంగురంగుల అననపు ముదిలను వారి భుజాల 
మీద్గగా వేసుునానరు. తరువాత ఇదిరూ ఒకరిచేతులకరుపట్లటకుని కళ్ళయణవేదికను ఎకిక 
కూరుినానరు. 

హఠాతుుగా ఇంతటి ఆనందం ఆవరమాై మంటపంలోని సంతోషమయ దృశాయలు 
ఆగపోయాయి. ఏం జరిగంది? అకకడ కూరుినన పెళ్లాకుమార్ను హఠాతుుగా కళ్ళాతిరిగ 
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కుపపకూల్పోయింది. వెంటనే ఆఅమామయికి మూరఛవచిింది. కాళ్ళా,చేతులు కట్లటకోవడం 
ప్రారంభించింది. నోటి నుండి నురగ రావడం మొదలైంది. 

అమామయి తల్ూతండ్రులు భయపడుతునానరు, ఏంచెయాయలో పాలుపోక ఇరు 
కుట్లంబాల వారు ఆందోళన చెంద్గతునానరు. బంధ్బవులకరు వైద్గయనికి కబురుచేసి ప్రథమ 
చికిత్కోసం అమామయిని పకకకు మోసుక్కళ్ళారు. 

తరువాత జరుగుతుంది? వివాహం జరుగుతుందా? అందరిలోనూ ఇదేప్రశన. 
భగవంతుడా! ఎంతటి విషమపరీక్ష. అలామూరఛరావడం ఆఅమామయికి ఇదే మొదటిస్వరి. 
మరి ఆ అమామయి భవిషయతేుంటి? 

ఇరుకుట్లంబాలవారుపరమాచారయస్వవమివారిభకుులు.లగనపత్రిక ముద్రంచడానికి 
ముందే స్వవమివారి అనుగ్రహం అనుమతి పందారు.మరి ఇపుపడు ఎంద్గకిలా జరిగంది? 
వివాహక్రతువు నిరవహిసుునన పురోహితుడు తేరుకుని ఒక సలహా ఇచాిడు. ఆ సలహా వలూ 
అందరికి కంత ఉపశమనం లభించింది. 
  “చూడండి,ఎవరూకంగారు పడాల్్న అవసరం లేద్గ. ముహూరాునికి ఇంకా చాలా 
సమయం ఉంది.మనందరకు పరమాచారుయలవార రక్షకులు. ఎవరైనాఇకకడ జరిగనదంతా 
స్వవమివారికి విననవించి వారి సలహా తీసుకోండి. వారి ఆజపా్రకారం నడుచుకుందాం” 
వెంటనే ఆయన చెప్పనట్లూ చేశారు. విషయమంతా మేనేజరుకు చెపపగా వారు స్వవమికి 
విశదపరిచారు. 

స్వవమివారు కదిిసేపుమౌనంగా ఉనానరు. తరువాత మేనేజరుతో, “ఆ అమామయి 
కులదైవం మహామాయి అమమవారు. ఆ అమమవారిని ప్రారిాంచి అమామయి తలకు కనిన 
వేపర్నమమలు ధరింపజేయమని చెపుప.వెంటనే సవసాత చేకూరుతుంది.”అని చెపాపరు. 

మేనేజరు ఈ విషయానిన ఫోనోూ ఆ అమామయి తల్ూతండ్రులకు చెపపగా పెళ్లాకూతురు 
తల్ూ వారి కులదైవం అయిన మహామాయిని ప్రారిాంచి కనిన వేపర్నమమలను అమామయి తలకు 
గుచిింది. ఆశిరయకరంగా వెంటనే ఆఅమామయికి సపృహవచిి లేచి కూరుింది. 

అబాబయి తరుపువారు కూడా పరమాచారయస్వవమివారికి భకుులగుటవలన 
ఎట్లవంటి ఆక్షేపణ చెపపలేద్గ. పరమేశవరునిఅనుగ్రహం వలూ సరైన ముహూరాునికే చకకగా 
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వివాహం జరిగంది. మిగల్న అనిన కారయక్రమాలు పూరిుచేసుకుని ర్నండు కుట్లంబాలవారు 
కంచికి ప్రయాణమయాయరు. 

“పెరియవ అనుగ్రహం వలూ పెళ్లా స్వఫీగా జరిగపోయింది” అని అనానరు ఇరు 
కుట్లంబాల పెదిలు వినయంతో. 

అంద్గకు స్వవమివారు “మహామాయిఅమమవారిఅనుగ్రహంవలూచకకగా జరిగంది” 
అని చిననగా నవావరు. 

అమామయి తండ్రి స్వవమివారితో, “పెరియవ! మా అమామయికి ఇలా ఎపుపడూ 
మూరఛ రాలేద్గ. . .” అని అనానడు. 

“ఇపుపడు ఆమెసంపూర ాఆరోగయవంతురాలు” అని పరమాచారయ స్వవమివారు చెప్ప, 
అమామయి చకకగాఉంట్లంది అని చెయ్యయతిు ఆశీరవదించారు. 
అంతకంటే కావల్్నది ఏముంది? 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం!! 
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11 .  పరమశివుడు–  పంచాక్షరి  
ఆంధ్రదేశంలో కంతమంది భకుులు ఒక శివాలయం కటిటంచారు. శివల్ంగానిన 

గరాభలయంలోకి తీసుకుని వెళ్ళాలని వారు ప్రయతినంచగా వారు దానిన ఒకక అడుగు కూడా 
ముంద్గకు కదపలేక పోయారు. వారు ఆశిరయచకితులై ఆ విషయానిన పరమాచారయ 
స్వవమివారికి చెపపడానికి కంచి వచాిరు. 

స్వవమివారు కదిిసేపు మౌనంగాఉండి తిరుచిి దగురోూని శ్రీ వైదయనాథశాస్త్రి 
అనబడేవారిని ఒకరిని తీసుకుని రావాల్్ందిగా చెపాపరు. వారు వైదయనాథ శాస్త్రిగారి చెవిలో 
ఏదో చెప్ప ఆ భకుులకి వారిని మీతోపాట్ల తీసుకువెళాండి అని చెపాపరు. 

వారి ఊరికి రాగానే శాస్త్రిగారు రోజూ వారి నితాయనుష్టఠనం తరువాత గంటల తరబడి 
జపం చేసేవారు. అకకడి వారు కదిిగా కలవరపడాడరు. వాళాసమసయను నివారించడానికి 
వారు ఏమి సలహా ఇవవలేద్గ అని. శాస్త్రిగారిని ఏమి అడగకుండా, ఏమి జరుగుతుందో 
చూదాిమని ఊరకుండిపోయారు. 

శాస్త్రిగారు ఆ ఊరు వచిిన 21వ రోజున జపం ముగంచుకుని శివల్ంగానిన 
గరాభలయంలోకి తీసుకుని రావాల్్ందిగా వారికి చెపాపరు. వారి దానిన చాలా తేల్కగా 
కదిల్ంచగల్గారు.ఒకక అడుగుకూడా ముంద్గకు కదల్ంచడానికి కూడా వీలుకానంత 
బరువునన ఈ శివల్ంగం ఇపుపడు దూదిప్ంజలా చాలా తేల్కగా ఉంది. 

ఈ అద్గభతం ఏమిట్ల తమకు వివరించగలరని వారు శాస్త్రిగారిని వేడుకునానరు. 
శాస్త్రిగారు వారితో తనకు కూడా ఏమి తెల్యదని, పరమాచారయ స్వవమివారు ఈ శివల్ంగం 
ముంద్గ కూర్ిని ఇరవైయొకక రోజులపాట్ల పంచాక్షరి జప్ంచమని చెపాపరని అంతకు 
మించి తనకు ఏమి తెల్యదని చెపాపరు. 

పరమచారయ స్వవమివారు ఈ 20వ శతాబంిలో కూడా పంచాక్షరి మహామంత్ర 
గొపపదనానిన ప్రతయక్షంగా చూప్ంచారు అపపర్ కనిన శతాబాలి క్రితం చూప్ంచినట్లటగా. 

అరవైమూడు మంది నాయనారూలో నలుగురు ఆళ్ళవరుూగా (అపపర్, సుందరర్, 
జానాసంబంధర్, మాణికయవాచకర్) ప్రసిద్గలిు. అంద్గలో ఒకరైన అపపర్ ను శివదేవష్ట అయిన 
జైనరాజు ఒక బండరాయికి కటిట నదిలోకిసివేయించగా, నితయమూ పంచాక్షరి 
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మహామంత్రమును జప్ంచే అపపర్ ను రక్షించడానికి ఆ రాయిని నీట మునగనివవక నీటిపైన 
తేల్ి రక్షించాడు పరమశివుడు. 

పంచాక్షరీమంత్రరాజం యజురవదానురుతమైన రుద్రంలో వసుుంది. “నమఃశివాయ” 
అనే ఆ మంత్రంలో ‘శివ’ శబంి దాని జునున. పాపపరిహారానికి పంచాక్షరిని మించిన విదయ 
లేద్గ .   

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 శ్రీ కంచిపరమాచారయ లీలలు  

 

P
ag

e2
8

 

12 .  ధరమము –  ధరామచరణము  
నాకు గురుుననంతవరకు అది 1965వ సంవత్రం. పరమాచారయ స్వవమివారు 

తిరుపతిలో మకాం చేసుునానరు. స్వవమివారు వేంకటేశవర స్వవమివారికి కళ్ళయణోత్వం 
చేయించారు(600/- టిక్కట్లట). కళ్ళయణోత్వం తరువాత దేవస్వానం వారు ప్రస్వదాలను 
ఇచాిరు. కళ్ళయణోత్వం చేయించిన వారికి స్వవమివారి దరశనం కల్పస్వురు. వీరిని 
మామూలు కూయలైనూలో కాకుండా వేరగా స్వవమి దరశనానికి పంప్స్వురు. ఆలయ పేష్టకరు 
స్వవమివారిపై ఉనన అపరిమిత భకిు వలూ పరమాచారయ స్వవమివారితో ఉనన మా అందరిని 
శ్రీనివాసుని దరశనానికి రమమని ప్ల్చాడు. మేము దాదాపు ఒక పదిహేను మందిమి దాకా 
ఉనానము. 

అపుపడు పేష్టకరుతో మహాస్వవమివారు, “కళ్ళయణోత్వం చేయిసేు ఎంతమందిని 
దరశనానికి అనుమతిస్వురు?” అడిగారు. 
“ఆరు మందిని” అని పేష్టకరు బద్గల్చాిడు. 
“అలా అయితే మేము ఆరుమందిమి మాత్రమే ఈ విశేష దరశనానికి వస్వుము. నేను, పుద్గ 
పెరియావ(జయంద్ర సరసవతి స్వవమి), మరో నలుగురు” అని చెపాపరు.వెంటనే పేష్టకరు 
“అందరూ  వెళావచుి. . . ఏమి పరవాలేద్గ” అని అనానడు. 

“అది తపుప! అధరమం. దేవస్వనాం ఒక నియమం చేసింది. కలాయణోత్వం 
టిక్కట్లటపై ఆరుమందికి విశేష దరశనం అని. నీవు దేవస్వానం చిపపంతివి(ఉదోయగవి). నీకు 
నాపైన ఉనన భకిువలూ పదిహేనుమందిని దరశనానికి పంప్ంచడం సరికాద్గ. ద్గని వలూ ర్నండు 
తపుపలు జరుగుతాయి. దేవస్వనాం తీసుకునన నిరయాాలను ఒకదేవస్వనాం ఉదోయగయ 
ధకకరించడం. అంటే నిబంధనలను పెటిటనవార వాటిని పాటించకపోతే ఇక ఇట్లవంటి 
నిబంధనలు ఎంద్గకు? మర్కటి నియమాలను అతిక్రమించడానికి నేనే ఒక అవకాశం 
ఇచిినట్లట. కాబటిట మేము ఆరుగురు మాత్రమే వస్వుము” అని చెపాపరు. 

పేష్టకరు ఏదో చెపపబోతుండగా, మహాస్వవమివారు మధయలోనే “ధరమం కేవలం 
ప్రచారం చెయయడానికి మాత్రమే కాద్గ. సవయంగా దానిన తపపక అనుష్టటనించి చూపాల్”. 
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“రామో విగ్రహవాన్ ధరమః - మూరీుభవించిన ధరమమే రాముడు” అననట్లూ ఈ 
సంఘటనను నాకళ్ళారా చూడడం చేత పరమాచారయ స్వవమివారు స్వక్షాత్ ర్నండవ రాముడై 
“ఈ యుగానికి రాముడు” అని అరామైంది. 

[చదివినది విననది ధరమం కాద్గ ఆచరించినదే ధరమం. మొతుం వేద వాంగమయ 
స్వరమంతా ర్నండే మాటలు. “సతయం వద - ధరమం చర”. “సతయం పలుకు - ధరమం 
పాటించు”. మరి ఏది సతయం? ఏది ధరమం? వేదం సతయం. వేదం చెప్పనది ధరమం. 
వేదప్రామాణమే సతయం. అపౌరుషేయమైన వేదమే ప్రామాణం] 
--- బ్రహమశ్రీ రామకృషా ద్గక్షితర్, కంచి శ్రీమఠం విదావన్. మహాపెరియవళ్ – దరిశన 
అనుభవంగళ్ 1 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 

 

13 .  పంచాయతనం –  పెరియవా  
మాతండ్రిగారు విష్ణపాురం బ్రహమశ్రీ జి.విశవనాథశాస్త్రిగళ్, పరమాచారయ 

స్వవమివారు విషా్ణపురం పరయటనలో ఉండగా స్వవమివారిని “నాకు పంచాయతన పూజ 
చేసుకోవాలనుంది” అని అడిగారట. పంచాయతనంలోని మూరుులలో స్వలగ్రామం, 
బాణల్ంగం, సఫటికం అపపటికి లేకపోవడం చేత స్వవమివారు కంబకోణం చేరిన తరువాత 
మా నాననగారికి పంచాయతనానిన అనుగ్రహించారు. 

పరమాచారయ స్వవమివారు కుంబకోణం చేరుకోగానే, పంచాయతనానిన ఒక 
శిష్ణయనికిచిి విషా్ణపురం చేరివలసిందిగా ఆజాాప్ంచారు.ఆ శిష్ణయడు ఇవి ఎవరింటిలో 
ఇవావలని అడుగగా, “ఏ ఇంటిలో అయితే నేను ఉంటానో ఆ ఇంట్లూ ఇవువ” అని చెపాపరు. 
ఆ శిష్ణయడు విషా్ణపురం అగ్రహారంలోని ప్రతి ఇంటి మెట్లూ ఎకిక దిగ ఎకకడా పరమాచారయ 
స్వవమివారు ఎకకడా కనపడకపోవడంతో అలసిపోయు మా ఇంటి ముంద్గనన అరుగుపై 
కూర్ిని లోపల్కి తంగచూస్వడు. 
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అతనికి ఒకకస్వరిగా చాలాసంతోషం వేసింది. మా నాననగారు బయటకు వచిి 
“ఏమిటి సమాచారం?” అని అడిగారు. 

“పరమాచారయ స్వవమివారు ఈ పూజా పంచాయతనానిన మీకు ఇమమని చెపాపరు” 
అనానడు. “నాకా?” 
  అవును. ఎవరింట్లూ అనిచెపపకుండా “స్వవమివారు ఉనన ఇంట్లూ ఇమమని” చెపాపరు 
మీ ఇంటి వస్వరాలో ఉనన మహాస్వవమి వారి చిత్రపటం నాకు చకకగా కనిప్ంచింది. 
స్వవమివారు ఇకకడ ఉనానరు కాబటిట ఈ ఇంట్లూనే ఇమమని చెపాపరు అని నాకు అరమాైంది. 
ఇదిగోండి పంచాయతనం” అని మా నాననగారి చేతిలో పెటాటడు. 

మహాస్వవమివారు సరవకాలములయంద్గ మాఇంట్లూ వసిసుుననరని మాకు ఎపుపడూ 
నమమకం. 
[ఆదిశంకరాచారుయలు నితయదేవతారినలో భాగంగా పంచాయతన పూజని ప్రవేశపెటాటరు. 
పంచాయతనంలో శివుడు, విష్ణావు, అంబిక, గణపతి, స్తరుయడు ఉంటారు. ఏ 
సంప్రదాయానికి చెందినవారైతే ఆ మూరిుని మధయలో ఉంచి, మిగల్న వాటిని నలువైపులా 
ఉంచి పంచాయతన పూజ చేస్వురు. పంచాయతనంలో కరచరణాద్గలతో ఉనన మూరుులను 
కాకుండా - నరమదానది వది లభించే బాణ ల్ంగం శివ స్వలగ్రామం; నేపాల్ గండకి నది వద ి
లభించే విషా్ణ స్వలగ్రామం; కాళహసిు సువరాముఖరి నది వది లభించే అంబికా స్వలగ్రామం; 
శోణభద్రా నది వది లభించే గణపతి స్వలగ్రామం; తంజావూరు వెలాూం వది లభించే స్తరయ 
స్వలగ్రామం] 

--- శ్రీమతి మోహన పంచపకేశన్, మహాపెరియవాళ్ - దరిశన అనుభవంగళ్ 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 
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14 .  పూలు –  పాద్గకలు  
కంచిమఠం దగుర కామాక్షి అని పూలుఅమేమ ఒకావిడఉండేది. ఆమె పరమాచారయ 

స్వవమివారిని అపాప(నానన) అని ప్ల్చేది. రోజూ స్వవమివారికి ఒక బుట్టడు పూలతో అరిన 
చేసేది. అపుపడు స్వవమివారు ఆమెతో, “ఇనిన పూలను ఎంద్గకు వాడుతునానవు? వీటిని నీవు 
అమిమతే డబుబ వసుుంది కదా!” అని చెపేపవారు. “డబుబ అంత గొపపదా అపాప? ఈ పూలతో 
నీకు అరిన చేసేు దానికంటే గొపపదే నాకు లభిసుుంది” అని బద్గల్చేిది. 

పరమాచారయ స్వవమివారు నిద్రకుఉపక్రమిసేు, స్వవమివారిని ఎవరూ లేపకూడదని 
శ్రీమఠంలో ఒక నియమం ఉండేది. కాని ఈ నియమానికి కామాక్షి మినహాయింపు. ఆమె 
ఎంత పది్గపోయిన తరువాత అయినా రావచుి. ఎంద్గకంటే, తన వాయపారం మొతుం 
పూర్నలున తరువాతనే రావాలని మధయలో రాకూడదని స్వవమివార ఆజాాప్ంచారు. అంతటి 
కరణాస్వగరులైన స్వవమివారు తనకోసమని ఆమెకు అననంపెటేట వాయపారానిన వదిల్తే 
ఒపుపకుంటారా? 

ఒకరోజు స్వయింత్రం స్వవమివారు, తమిమదిగంటల వారులనువిని తనకు వచిి 
చెపేప నాగరాజు మాటలను వింట్లనానరు. మఠం బాధయతలు, నియమాలతో పాట్ల 
ప్రపంచంలో జరుగుతునన అనిన విషయాలను ఎపపటికపుపడు తెలుసుకోవడం స్వవమివారికి 
అలవాట్ల. వారులను విశేూష్టంచి, స్వవమివారు నిద్రకు ఉపక్రమించేటపపటికి చాలా ఆలసయం 
అవుతుంది. ఆరోజు జాన అనే ఒక భకుురాలు వెలెవట్ తో చేసిన పాద్గకలను తీసుకుని 
స్వవమివారి దరశనానికి వచిింది. స్వవమివారు రోజంతా వాటినివేసుకునే ఉనానరు. రాత్రి 
దాకా వాటిని వదలలేద్గ. నిద్రకు ఉపక్రమించడానికి ముంద్గ స్వననాల గదికి వెళ్ళారు. 
స్వవమివారికి వారులు చెపేప నాగరాజు, “ఈరోజు స్వవమివారు పాద్గకలను విడువగానే, 
వాటిని నేను తీసుకుంటా; నా వది స్వవమివారి పాద్గకలు లేవు” అని తనలో తాను 
అనుకునానడు. స్వవమివారు పాద్గకలను విడువకుండానే కూరుినానరు. అపుపడే పూలమేమ 
కామాక్షి వచిి, స్వవమివారికి నమసకరించింది. స్వవమివారు వెంటనే పాద్గకలను వదిల్, 
ఆమెకు ఇచిి, “ఇవి నీకే. తీసుక్కళ్ళా” అని అనానరు. 

నాగరాజు బాధపడుతూ, “ఎపుపడూ నేను ఏమితలచినా, దైవంమర్కలా 
తలుసుుంది” అని వెళ్లాపోయాడు. పూలమేమ ఆ పేదరాల్కి స్వవమివారి అవాయజ కరుణ వలూ 
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కల్గన భాగయం అది. ఎంతోమంది ఆ పాద్గకల కోసం ఆమెను ప్రలోభపెటాటలని చూశారు. 
వాటికోసం లక్షరూపాయలు కూడా ఇవవడానికి సిదమియాయరు. కాని వాటికి ఆమె 
లంగలేద్గ. తన అవసరాలు అనీన స్వవమివార చూసుకునానరు. ఆమె ఇంటిలో పెళ్లూళూకు 
స్వవమివారు బళూనిండా స్వమాను పంపేవారు. 

స్వవమివారు సిదిిపందిన తరువాత కూడా, ఆమె స్వయంత్రాలలో స్వవమివారి 
అధష్టటనానికి పూలతో అరిన చేసేది. కాని స్వవమివారు ఉననంత వరకు, ఆమెను ఉతిు 
బుటటతో పంపలేద్గ అంద్గలో కనిన పళాను ఉంచేవారు. స్వవమివారి సిదిిపందిన తరువాత 
ఖ్యళీ బుటటను చూసి చాలా బాధపడేది. ఒకస్వరి “అపాప! నువువ ఉండిఉంటే, ఖ్యళీ బుటటతో 
ననున పంపేవాడివా?” అని ఏడిింది. అపుపడే, తనని విసమయానికి గురి చేస్తు, ఎవరో 
అధష్టటనం నుండి తనవైపు విసిరినట్లటగా ఒక మందారపువువ బుటటలో వచిి పడింది. 
ఈనాటికి ఇలాంటి ఎనోన సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉనానయి. స్వవమివారు ‘ప్రతయక్ష 
రూపం’తో ఈనాటికీ ,ఏనాటికీ మనల్న ఆశీరవదిస్తునేఉంటారు. 
తనను నమిమనవారిని ఎననటికీ వదిల్పెటటరు; ఇది నాలుగు వేదాల తీరుప. 

-- శ్రీ గణేశ శరమ. 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 
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15 .  పెది  డాకటర్!!  
నాకుగురుుననంతవరకు అది 1957వసంవత్రం అనుకుంటా.కంచి పరమాచారయ 

స్వవమివారు, జయంద్రసరసవతి స్వవమివారు చెనెలన టి.నగర్ లోని రామేశవరం రోడుడలోని ఒక 
ఇంట్లూ మకాం చేసుునానరు. ఆవీధ చివరోూ ఉతురం వైపున నేను, మా తల్ూతండ్రులతో కల్సి 
నివసిసుునానను. అపుపడు నావయసు్ 22సంవత్రాలు. సెక్కండరిగ్రేడ్ టీచర్్ ట్రైనింగ్ 
స్తకల్ లో చద్గవుతునానను. 

కనినస్వరుూ మహాస్వవమివారు ఉదయంపూట గాని స్వయింత్రంవేళలో కాని మా 
ఇంటి ముంద్గ నుండి వెళ్ళావారు. అపుపడు మాఅమమ ఇంటిముంద్గ ముగుువేసి చేతిలో హారతి 
పళ్ాం పట్లటకుని నిలబడేది. స్వవమివారు మాఇంటి ముంద్గ నుండి వెళ్లానపుపడలాూ స్వవమికి 
హారతిచిి నేలపై పడి నమసకరించేది. నాగరిక మనసుతవం, ధకాకరధోరణి, యువరకుం, 
మంచి చెడులు తరికంచలేని పరిణతి ఉనన నేను మా అమమను తిటేటవాడిని అలా చేసినపుపడలాూ. 
“అతను ఒకసనాయసి. ఎంద్గకు అతనికి నమసకరిస్వువు? ఇలా అనాగరికురాల్గా అతనికి 
నమసకరిసేు, ఆయన నినున కాపాడతాడా? ఇకనుండి ఇట్లవంటి తపుప పనులు చెయయవది్గ”. 
ఈ నా మాటలు విని మా అమమ “పోరా పో! ఊరికే నీపని చూసుకో” అని బద్గల్చేిది. 

ర్నండేళా తరువాత 1959లో చెనెలన మైలాపూర్ లోని ప్.యస్ట. హైస్తకల్ లో 
ఉపాధాయయుడుగా పనిచేసుునానను. కనిన సంవత్రాల తరువాత మా అమమకు ఆరోగయం 
చాలా పాడయియంది. అధక రకుపోట్ల వలూ, మెరుగైన చికిత్ కోసం ఆమెని చెనెలనలోని 
తారమణిలో గల వి.హెచ్.యస్ట ఆసపత్రిలో చేరిపంచాము. అపుపడు నేను మైలాపూర్ 
కపాలేశవర దేవాలయం దగురోాని కళ్ళయణి హోటల్ (ఇపుపడు అది లేద్గ) యజమాని మణి 
అయయర్ కుమారుల్దరిికి టూయషన్ చెపేపవాడిని. వారికుట్లంబం పరమాచారయ స్వవమికి 
భకుులు. వారు తరచూ కంచివెళ్లా స్వవమివారిదరశనం చేసుకునేవారు. స్వవమివారి పాదసేవ 
కంటే మించినది ఏమి లేద్గ వాళా అభిప్రాయం. 

మణి అయయర్ మైలాపూర్ దగుర మండవేల్లో ఉండేవారు. వాళాఇంట్లూ హాల్ 
ఎద్గరుగా ఉనన చినన పూజగదిలో పరమాచారయస్వవమివారి చిత్రపటం ఉండేది. దాని 
ముంద్గ ఎపుపడూ ఒక ద్గపం వెలుగుతూ ఉండేది. నేను హాలోూ ఉనన ఊయలలో కూరుిని 
ప్లూలకు పాఠాలు చెపేపవాడిని. పూజగది ఎపుపడూ తెరిచి ఉండటం వలూ నాకు స్వవమివారి 



 శ్రీ కంచిపరమాచారయ లీలలు  

 

P
ag

e3
4

 

చిత్రపటం కనపడగానే ఒళ్ళా జలదరించి వెంటనే వెళ్లా పూజగది తలుపువేసి వచేివాణాి. ఇలా 
చాలాస్వరుూ జరిగంది. 

అపుపడే చెప్పనట్లటగా నేను మా అమమ అరోగయం గురించి ఆందోళన చేందేవాణాి. 
మా అమమ ననున ఒంటరివాణిా చేసి వదిల్ వెళ్లాపోతుందేమో అనే బాధతో కళాలోూ నీళ్ళా 
తిరిగేవి. ఒకరోజు నేను పాఠం చెబుతుండగా అపుపడే ఇంటికి వచిిన మణి అయయర్ నాతో, 
“ఏంటి స్వర్! చాలా ఆందోళన పడుతునానరు. కళ్ళా కూడా ఎర్రబడాడయి, ఏంటి విషయం?” 
అని అడిగారు. కళ్ళా తుడుచుకుంటూ “ఏం లేద్గ మణిఅయయర్! మా అమమగారి ఆరోగయం 
బాగాలేద్గ. హైపర్ ట్నున్. వి.హెచ్.యస్ట ఆసపత్రిలో చేరాిను. అదే విషయమై బాధగా 
ఉంది” అని చెపాపను. 
మణి అయయర్: “మంచి డాకటరుకు చూప్ంచావా?” 
నేను: “చెపాపను కదా వి.హెచ్.యస్ట ఆసపత్రిలో చేరిపంచాను అని” .  
మణి అయయర్: “మరి వాళ్ళా ఏమి చెపాపరు?” 
నేను: “ఆరోగయం బావుంది భయపడాల్్నది ఏమి లేదని చెపాపరు. కాని నాకు వాళా 
మాటలపై విశావసం లేద్గ” 
మణి అయయర్: “స్వర్ మీ సమసయ తీరట్లట మిమమల్న ఒక పెది వైద్గయని దగురకు 
తీసుకువెళ్ళును. వారిని చూడడంతోటే మీ అమమగారు బాగవుతారు” 
నేను: “అలాగా? ఎవరు ఆ డాకటర్? వారికి చూప్సేు మా అమమకు నయమవుతుందా? వారు 
ఎకకడుంటారు? వారిని ఎపుపడు కలవొచుి? ఇపుపడే మా అమమను తీసుకుని రానా?” 
నా సమాధానంలోని ప్రశనలలో ఆ అమమ ఆరోగయం బాగుపడాలనే ఆరాటం, ఆత్రుత, 
ఉతా్హం ఉనానయి. 
మణి అయయర్: “మీ అమమగారు రావాల్్న పనిలేద్గ. నువువ ఒకకడివి వసేు చాలు” 
నేను: “మణి అయయర్! అనారోగయం నాకు కాద్గ, మా అమమకి.  
నేను వసేు మా అమమకి ఎలా నయమవుతుంది? ఆ పెది డాకటరు మా అమమను 
పరీక్షించడా?” 



 శ్రీ కంచిపరమాచారయ లీలలు  

 

P
ag

e3
5

 

మణి అయయర్: “అవసరం లేద్గ స్వర్. ఆ పెది డాకటరు కేవలం మిమమల్న చూసినంత 
మాత్రం చేత మీ అమమగారి ఆరోగయం బాగవుతుంది” 
నేను: కంచం అపనమమకంతో “ననున చూసేు మా అమమ గారి ఆరోగయం బాగవుతుందా? 
అంతటి ఘనుడా? సర అలాగైతే నేను ఇపుపడే వస్వును పదండి వెళ్ళంి అతని దగురికి” 
మణి అయయర్: “ఎపుపడు కావాలనుకుంటే అపుపడు వెళాలేము. వారు కాంచీపురంలో 
ఉంటారు” 
నేను: “కాంచీపురంలోనా? అంత పెది డాకటరు అకకడ ఎంద్గకునానరు? ఎవరతను? 
యమ్.బి.బి.యస్వ్ లేదా యమ్.డి నా?” 
మణి అయయర్: “వారు ఆ డిగ్రీలకనాన అతీతులు. వారు వైద్గయలందరికి వైద్గయలు. (వారింటి 
పూజగదిలోని స్వవమివారి చిత్రపటం వైపు చూప్స్తు) ఈ డాకటరు గురించే నేను చెపుుననది” 
నేను: పగలబడి నవువతూ “ఏంటి మణి అయయర్! ఈయనా డాకటర్? వైద్గయలకు వైద్గయడా? 
ఏం మాటాూడుతునానరు? ఒక సనాయసి డాకటర్ ఎలా కాగలడు? ఏదో పూజలు పదితుల గురించి 
ఐతే చెపపగలరు కాని. కాని మీరమో ఈయనిన డాకటర్ అంట్లనానరు. ఈయన మా అమమ 
అనారోగాయనిన బాగుచేయగలరా? అది కేవలం మీ భ్రమ మాత్రమే” 
మణి అయయర్: “ఏంటి మీనాక్షిసుందరం! బ్రాహమణుల ఇంటపుటిట ఇలాంటి మాటలు 
మాటాూడుతుననవ్?” 
నేను: “ఐతే ఏంటి స్వర్! మొదట ఒక పెది డాకటరు వదికు తీసుకుని వెళ్ళును అని చెప్ప 
ఇపుపడు ఒక సనాయసి వదికు తీసుకువెళ్ళును అంట్లనానరు. ఇది ఎలా స్వధయం?” 
మణి అయయర్: “మీనాక్షిసుందరం, నీకు కావాల్్ంది మీ తల్ూ ఆరోగయం మెరుగుపడడం 
ఒకకటే కదా? దానికి నేను పూచీ. మనం రపే కాంచీపురం వెళ్ళునానం సరనా?” 
నేను: “మణి అయయర్, మనం వెళ్ళు నిజంగా మా అమమకు బాగవుతుందా?” 
మణి అయయర్: “ఖచిితంగా! కేవలం వారిని దరిశంచుకుని మీ తల్ూ గురించి ప్రారింాచు 
ఆవిడకు నయమవుతుంది. నీకు మనఃశాంతి కూడా లభిసుుంది” 
నేను: “అలా అయితే సర నేను కాంచీపురం వస్వును. కాని అకకడ మీరు ననున చొకాక 
తీయమని, స్వననం చెయయమని, విభూతి-కుంకుమ పెట్లటకమమని, నమస్వకరం చెయయమని 
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ఇలాంటివి నాకు చెపపకూడద్గ. వస్వును - వారిని చూస్వును - మా అమమ గురించి చెపాును 
అంతే!” 
మణి అయయర్: “ఏమయాయ! రోజూ స్వననం చెయయవా? అపుపడపుపడు చొకాక విపపవా? 
ఎపుపడూ విభూతి-కుంకుమ పెట్లటకోలేదా? అవనీనరపుఒకకరోజు చెయియ. నీ వంశానికచిిన 
సమసేయంటి?” 

మరుమాటాూడకుండా సర అనానను. మరుసటి రోజు నేను, మణి అయయర్, నా 
సహోదోయగ తిరు వేంకటరామన్ ముగుురము కంచి బయలుదేరి ఉషోదయ వేళలో కంచి 
చేరుకునానము. సరవతీరా కుళంలో స్వననం చేసి, విభూతి-కుంకుమ ధరించి, పంచకట్లటకుని 
నా జీవితంలో మొదటిస్వరి కంచి శ్రీమఠం దావరం వదికు వచాిము. నిజం! నాలో ఎదో 
తెల్యని భావన, ప్రశాంతత కంత ప్రకంపనలు చోట్లచేసుకునానయి. 

మేము మఠం లోపల్కి వెళ్ళాము. ముందరి హాలోూ కంచి మహాస్వవమివారు. పెది 
డాకటర్! కూరుిని ఉనానరు. ఒక బియయం బస్వుకి ఆనుకుని కూరుినానరు. వారి ముంద్గ 
పళాబుటటలు,పూలహారాలుఉనానయి.స్వవమివారి దరశనం కోసం వరుసలో నిలబడిఉనానరు. 
మేము కూడా ఆ వరుసలో నిలబడాడము. 

నాచేతిలో ఒక వెద్గరుబుటట అంద్గలో కనిన పళ్ళా, ఆకుకూరలు, కాయగూరలు. 
స్వలోచనగా సనాయస చక్రవరిు మహాస్వవమివారిని చూశాను. అప్రయతనంగా నా కళ్ళా 
వరిుంచడం మొదలుపెటాటయి.అవును నాకుతెల్యకుండానే నేను ఏడుసుునానను. నేనెంద్గకు 
ఏడుసుునాననో కారణం తెల్యద్గ. 

ఆ పల్కేదేవుడు ననునరమమననట్లట సైగ చేశారు. నేనుచిననగాప్రశాంతంగా దగురకు 
వెళ్లా నాచేతిలో ఉనన బుటటని అకకడపెటిట నాకుతెల్యకుండానేస్వవమికి స్వష్టటంగం చేశాను. 
“మీరు అషటసహస్రం అయయరాూ?” (తమిళ అయయరూలో ఒక శాఖ. మన ఆరువేల నియోగుల 
లాగా) 
“అవును” 
“కరుకుడిలో (తిరువయాయరు దగుర) ఉనన శేష్టద్ర, కుంజు నీకేమవుతారు?” 
“వాళ్ళా మా ప్నినకి బంధ్బవులు” 
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“తంజావూరు రాజభవనం రిస్వవర్ మీ తాతగారు. సుందరం అయయర్ కు ముందా 
లేదా తరువాతా?” 

నాకు తెల్యదననట్లట తలాడించాను. కదిిసేపు మౌనంగా ఉనానరు. 
స్వవమివారు తలెతిు, “మీ అమమని ఆసపత్రిలో చేరిపంచావు కదా? ఇపుపడు ఎలా 

ఉంది?” అని అడిగారు 
నేను ఇకకడకు వచిిందే ఆ విషయం అడిగుదామని. స్వవమివారికి నేనేమీ 

చెపపనేలేదే!  అదే విషయం స్వవమివారు అడుగుతునానరు. ద్గనికికూడా మౌనంగా రోదిస్తు 
నిలబడడమే నా సమాధానం. 

“దిగులుపడకు! మీ అమమగారు కోలుకుని తిరిగ వస్వురు” 
అవును! ఆ పెది డాకటరు మా అమమ ఆయుష్ణును మరికంత పెంచారు. ఆ 

మహాతుమలు నావైపు కదిిసేపు తీక్షణంగా చూసి ప్రస్వదం ఇచిి, “ఇది మీ అమమకు ఇవువ. 
తను ఆరోగయవంతురాలై ఇంటికి వసుుంది” అని ననున ఆశీరవదించారు. 

ఈనాటికీ నేను, నాలోని ఆజాానానిన పారద్రోల్ ననున సరైనదారిలో పెటిటన ఆ “పెది 
డాకటరు”కి తలవంచి నమసకరిస్వును. “పెది డాకటరు” చెప్పనట్లూగానే మా అమమకు నయమై 
ఇంటికి తిరిగొచిింది. మా అమమను కాపాడింది వార. ఈనాటికి వారు మమమల్న సరవదా 
రక్షిసుునానరు. 
[తన తల్ూ సదాచారపరాయణురాలు, భకుురాలు కాబటిట ఇతణి ా స్వవమివారు ధరామచరణ 
వైపుతిప్ప, అతణి ాఅతని వంశానిన కాపాడారు. మరి తల్ూతండ్రులే నాసిుకులు, హేతువాద్గలు 
అయితే వాళా ప్లూలీన, ముంద్గతరాల్న రక్షించేద్వరు? ఏ పుణయం అడుడపెట్లటకుని ఈశవరుడు 
నినున రక్షిస్వుడు?] 

-- వి. మీనాక్షిసుందరం, సెక్స్పటరి, హింద్గ ధరమ మన్రం, చెనెలన-33. మహాపెరియవళ్ – 
దరిశన అనుభవంగళ్ 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 
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16 .  ఒక రూపాయికి నెయియ  
1981లో పరమాచారయ స్వవమివారు పంధర్ పుర్(పండరీపురం)లో మకాం 

చేసుునానరు. స్వవమివారి దరశనం కోసం చాలామంది భకుులు తరల్వచాిరు. ఆ వచిిన 
వారిలో ఉతురభారతీయుడైన ఒక సేఠ్ కూడా స్వవమిని దరిశంచుకోవడానికి వచాిడు. అతని 
వంతురాగానేస్వవమికిస్వష్టటంగంచేసిఒకనేతిడబాబసమరిపంచి కృతజాతలు తెలుపుకునానడు. 

మహాస్వవమివారు చిననగా “ఒక రూపాయి, ఒక రూపాయి” అని అనానరు. 
అకకడుననభకుులెవరికిస్వవమివారుఏంచెపుునానరోఅరంాకాక,ఒకరూపాయిసమరిపంచమంట్ల
నానరమోఅని అందరూ వాళా దగురుననడబుబలో రూపాయి కోసం వెతకనారంభించారు. 

స్వవమివారు దగురుననశిష్ణయలని ప్ల్చి ఒకరూపాయి విలువచేసే నెయియ 
సమరిపంచమంటే ఒకడబాబ నెయియ ఎంద్గకుతెచాిడో ఆసేఠ్ ని అడగవలసిందిగా 
ఆదేశించారు. ఇపుపడు అకకడునన వారందరూ అసలు మహాస్వవమివారు రూపాయి నెయియ 
ఎంద్గకు అడిగారో అని ఆశిరాయనికి గురయాయరు. 

వారు ఆ సేఠ్ ని అడుగగా, అతను ఇలా చెపాపడు. 
కనిన రోజుల క్రితం నా కూతురిన ఎవరో అపహరించారు. అపుపడు నేను చాలా 

భయపడాడను. మహాస్వవమివారు నా కలలో కనిపంచి ఒక రూపాయికి నెయియ కనుకకని 
దానిన తీసుకుని పండరీపురం రావల్్ందిగా, అమామయి క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగవసుుంది 
భయపడకు అని హామీ ఇచాిరు. 

స్వవమివారి అనుగ్రహం వలూ మరుసటిరోజే మా అమామయి క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగ 
వచిింది. నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. నా సమసయని తీరిిన స్వవమికి ఒకరూపాయి నెయియ 
కాకుండా ఒక డబాబ నెయియ సమరిపంచాలని తలచి ఇకకడికి వచాిను” అని చెపాపడు.సేఠ్ 
అసలు సంగతి చెపపడంతో విషయమేంట్ల అందరికి అరామై మహాస్వవమి వారి కరుణకు 
ప్రణమిలాూరు. పరమాచారయ స్వవమివారు అవాయజ కరుణామూరిు. వారి కృపాకటాక్షం వలూ 
ఎంతటి సమసయ అయినా వీగపోతుంది. 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 
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17 .  వాది –  ప్రతివాది  
ఒక ఊళ్ళా ఇదిరు దగురి బంధ్బవుల మధయ ఆసిువిషయమై విభేదాలు పెరిగ 

శత్రువులయాయరు. అది చివరికి నాయయస్వానంలో వాజయం వేసుకునేదాకా వెళ్లాంది. వాళ్లాదిరి 
మధయ వైరం వాళాని కనీసం పలకరించుకోకుండా చేసింది. ఆ ప్రతివాది యొకక కడుకు పెళ్లా 
కుదిరింది. అతను పెళ్లా పత్రికను శ్రీమఠానికి తీసుకుని వచిి పరమాచారయ స్వవమి వారి 
ముంద్గ ఉంచాడు. 

మహాస్వవమి వారు దగుర నిలబడిఉనన సేవకుణాి చూసి, “బంధ్బవులందరి ఇళాకు 
వెళ్లా పెళ్లాకి ప్లుస్వుడేమో అతనిన అడుగు?” అని చెపాపరు. 

“అవును పెరియవ మేము బంధ్బవులందరి ఇళాకు వెళ్లా పెళ్లాకి ఆహావనిస్వుము” అని 
చెపాపడు. 

స్వవమివారు ఒకకక్షణం మౌనం వహించి “అతని పై కేసు వేసిన వాది ఇంటికి వెళ్లా 
ప్లుస్వుడేమో అడుగు” అని అనానరు. ఆ పెదిమనిష్ట కదిిసేపు సంశయిస్తు, “నేను 
అకకడికివెళ్లా అవమానపడితే అది చాలా బాధగా ఉంట్లంది పెరియవ” అని బద్గల్చాిడు. 

“అలాంటిదేమిజరగద్గ.అతనికిపెళ్లాశుభలేకఇచిిఖచిితంగాపెళ్లాకి రావాల్్ందని 
చెపుప” అని చెపాపరు స్వవమివారు. అతను అనయమనసకంగానే తన వాది ఇంటికి వెళ్ళాడు. 
పరమాచారయ స్వవమివారి మాటలు గురుుతెచుికునానడు. “అతిథులను అగౌరవించడం మన 
సంప్రదాయం కాద్గ. ప్రతిఒకకరిలోను మంచితనం ఉంట్లంది” 

బదిశత్రువైన ఇతను ఇలా తనఇంటికి వస్వుడని అతను కలలోకూడా  అనుకోలేద్గ. 
అతణాి చూడగానే వెంటనే గటిటగా మనస్తఫరిుగా కౌగల్ంచుకునానడు. “స్వవగతం స్వవగతం” 
అని సంతోషంతో పలకరించి శుభలేక తీసుకునానడు. “మన శత్రుతావనిన మరచి నా ఇంటికి 
వచిి మరీ ననున ఆహావనించావు. నేను ఖచిితంగా పెళ్లా వేడుకకు వస్వును” అని హామీ 
ఇచాిడు. 

ఆహావనించడానికి వెళ్లాన ఆవయకిు మనసు్ను మారుికునానడు.“ఎంతమంచి 
సంస్వకరముననవయకిు. నేనుఅనవసరంగాఇతనితోగొడవపెట్లటకునిశత్రుతవం పెంచుకునానను” 
అని అనుకునానడు. అతనితో ఇలా అనానడు. “అనాన! కేసు,కోరుటల గురించి మరచిపోదాం. 
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ఆ విషయానిన స్వవకాశంగా మనమే పరిషకరించుకుందాం” అని ఇదిరు పరమాచారయ 
స్వవమికి నమస్వకరం చేస్వరు. 

-- ‘ఇన్ ద ప్రెజెన్్ ఆఫ్ డివైన్’ పరమాచారయ అనుభవాల సంగ్రహం 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 

18 .  కోపము –  శిక్ష  
అది ఎలెక్షనూ సమయం. కాంచీపురం జిలాూ కలెకటరు గార సవయంగా చీఫ్ ఎలెక్షెన్ 

ఆఫీసరుగా బాధయతలు నిరవహిసుుననంద్గన కారాయలయంలో మొతుం అందరూ ఎనినకల 
నిరవహణలో తలమునకలయాయరు. ఎలుూండే ఎనినకలు జరిగే రోజు. 

ఢిలీూ నుండి ఇదరిు- ముగుురు ఐ.ఎ.యస్ట అధకారులు జరగబోయ విధానసభ లోక్ 
సభ ఎనినకల పరయవేక్షణకై కంచికి వచాిరు. అంద్గలో ఒకరు చాలా నిఖ్యర్నల్న వయకిుతవం 
కలవారు మరియు చాలా కోప్ష్టట కూడా. వారు వేర రాష్ట్రంవారు వారు కావడం వలూ వారికి 
తమిళం రాద్గ. 

నేను తహస్వలాిర్ కావడం చేత వారి బస మరియు బాగోగులు చూడటం నా 
కరువయం. వారిని కల్సిన కదిిసేపటికే వారి గుణగణాలను అంచనా వెయయగల్గాను. ఆయన 
భారాయ ప్లూలతో సహా రావడం చేత వారికి ప్రభుతవ ట్రావెలర్్ బంగాూలో సకల సౌకరాయలతో 
వారికి విడిది ఏరాపట్ల చేస్వము. వారి మనసు పాడుకాకుండా చాలా జాగ్రతుగా 
చూసుకోవల్్ందని నాకు పై అధకారులనుండి వచిిన ఆదేశం యొకక స్వరం. వారికి కనిన 
తమిళ పదాలు తెలుసని కూడా నాకు తెల్సింది. 

వారు కుట్లంబ సమేతంగా పరమాచారయ స్వవమివారిని చూడాలని నాకు చెపాపరు. 
నేను వారిని కంచి శ్రీమఠానికి తీసుకుని వెళ్ళాను. మేము అకకడికి వెళ్ళాటపపటికి స్వవమివారు 
జపం చేసుకుంట్లనానరు. శ్రీమఠం సేవకులకరు అకకడ నేలపైన ఒక జమఖ్యనం పరిచి 
ఉంచారు. ఆ అధకారి  కుట్లంబ సమేతంగా దానిపైన కూరుినానరు. నేను వారి పకకనే 
నిలబడి ఉనానను. 
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స్వవమివారు దరశనం ఇవవడం మొదలుపెటటగానే నేను వారినందరిని స్వవమివారి  
వదికు తీసుకుని వెళ్ళాను. మహాస్వవమివారు ఒక చినన గదిలో చెకక కురీిపై కూరుిని 
ఉనానరు. గది తలుపు ఇవతల్ నుండి మేము స్వవమివారి దరశనం చేసుకోవాల్. ఆరోజు 
స్వవమివారు మౌనవ్రతంలో ఉనానరు. చేతిసైగలతోనే కనిన ప్రశనలను అడిగ ఆ ఆఫీసరు 
కుట్లంబానిన ఆశీరవదించి ప్రస్వదం ఇచిి పంప్ంచారు. 

సరిగాు అదే సమయంలో కోప్ష్టట యువకుడైన ఒకమఠం ఉదోయగ అరవడం 
మొదలుపెటాటడు.“వాడుఎవడైతేఏంటి! వాడేమైనా పెదిపోట్లగాడా! రాసెకల్! నా           
జమఖ్యణంపైన కూరోివడానికి వాడికి ఎంత ధైరయం? మఠం పవిత్రత అంతా పోయింది. 
ఇపుపడే రాష్ట్రపతికి ట్ల్గ్రాం చేస్వును” 

అతను అలాఅరవడం మాకు అవరోధంగా మారింది. నాకు చాలా బాధకల్గంది. 
పరమాచారయ స్వవమివారి సమక్షంలో ఒక వయకిు ఇలా అరవడం మఠానిన స్వవమివారిని 
అవమానించినటేట కదా? అతను ఇలా అరవడానికి కారణం తను జమఖ్యణంపైన 
కూరోివడమే అని ఆఫీసరుకు తెల్సేుదాని పరయవస్వనం మా పనిమీద కూడా పడుతుంది 
కదా! 

ఒక పదిహేను నిముష్టలు అలా అరిచి అతను వెళ్లాపోయాడు. నేను స్వవమివారిని 
మనసు్ లోనే ప్రారిాసుునానను “స్వవమీ ఆ యువకుడు అరుసుుననది తను జమఖ్యణంపైన 
కూరుిననంద్గవలేూ అని ఆ ఆఫీసరుకు తెల్యకుండా చూడు” అని. 

దరశనం ముగంచుకుని మేము మఠం నుండి బయటకు రాగానే ఆఫీసరు అడగనే 
అడిగాడు. “ఎవరతను? ఎంద్గకు అలాఅరుసుునానడు? అది కూడా మహాతుమలైన 
స్వవమివారిముంద్గ”. 

నేను తెల్విగా చినన అబదంి చెప్ప తప్పంచుకునానను. “ఈరోజు పౌరామి కదా. ఆ 
యువకుడికి కంచం చితుభ్రమ ఉంది. కాబటిట అతను అలా ఎవరో ఒకరిపై అరుస్తు 
ఉంటాడు” అని “ఓహ్ అలాగా! నువువ ఈ విషయం ముందే చెప్పఉంటే అతనికోసం కూడా 
మనం స్వవమివారిని ప్రారిాంచేవారం కదా” అని తన ఔదారాయనిన చాట్లకునానడు ఆఫీసరు. 



 శ్రీ కంచిపరమాచారయ లీలలు  

 

P
ag

e4
2

 

క్రమశిక్షణకి కట్లటబాటూకి మారుపేరైన మహాస్వవమివారు ఈ అరుపులు వినానరు. 
ఆరోజు దరశనానికి వచిిన వారందరూ వెళ్లాపోగానే ఆ యువకుడిని ప్ల్చి మందల్ంచడమే 
కాకుండా మూడురోజులపాట్ల మఠంలోనికి రాకూడదని చెపాపరు. 

వేర్క సేవకుని దావరా నాకు ఈ విషయం తెల్సింది. తపుపచేసినవాడు ఎంతటి 
మేధావి, భకుుడు అయినా అనాగరికులుగా కోపంతో ప్రవరిుసేు వాళాకి శిక్ష తపపద్గ 

-- టి.యస్ట. కోదండరామ శరమ, మహాపెరియవళ్ – దరిశన అనుభవంగళ్ 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 

19 .   పరమాచారయ సమృతులలో . .  
1964లో వేసవి కాలంలో ఒక రోజు. కుట్లంబంతో మద్రాసు నుండి విహార 

యాత్రకు వెళ్లా మహాబల్పురం, తిరుకాళ్లకుండ్రం నుండి తిరిగ వసుునానము. చంగలేపట్ వద ి
‘కాంజీవరం వైపుకు’ అనన సైన్ బోరుడ చూసి, కారు డ్రైవరుకు కారును ఎడమవైపు పోనిచిి 
‘దేవాలయాలనగరానికి’ వెళామని చెపాపను. మేము కంచి చేరుకునేటపపటికి స్వయంత్రం 
ఐద్గ గంటలు అయియంది. 

వరదరాజస్వవమి, ఏకాంబరశవరుడు, కామాక్షి దేవాలయాలను చూసుకుని 
పరమాచారయస్వవమివారి దరశనంకోసం శ్రీశంకర మఠానికి వెళ్ళాము. అపుపడు స్వవమివారు 
కంచికి దగురలోని కిళ్ళంబి అనే కుగ్రామంలో మకాంచేసుునానరని తెలుసుకుని అకకడకు 
బయలు దేరాము. అకకడి గ్రామసుుడు ఒకరు మమమల్న పలకరించి మహాస్వవమివారు ఇపుపడే 
కామాక్షి పూజకు ముంద్గ చేసే గజపూజ మొదలుపెటాటరని, తవరగా వెళామని చెపాపడు. 
గజపూజ, కామాక్షి పూజ అయినతరువాత అకకడునన మేనేజరును స్వవమివారిని ఎపుపడు 
దరిశంచుకోవచుి అని అడుగగా, మమమల్న కదిిసేపు వేచియుండి తరువాత దగురోూని చినన 
నదిఒడుడన దరిశంచుకోవచుి అని తెల్పారు. అకకడ స్వవమివారు దరాభసనంపై కూరుిని 
సంధయవారుికుంట్లనానరు. మేము స్వవమివారి ముంద్గ నేలపై పడి నమసకరించాము. 
స్వవమివారు నా భారయ సుబబలక్ష్మి వైపు చూసి, “నీవు నా సహాధాయయి తిరువిసైనల్లూర్ 
స్వవమినాథన్ స్తదరుని మనవరాల్వి కదూ? వారి అబాబయి సుందరామన్ 1935లో 
S.S.L.C. పాసయాయడా?” అని అడిగారు. అతను ఆ సంవత్రం కాక మరుసటి 
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సంవత్రం పాసయాయడని చెప్పంది. మాది మాన్ కంబు అని నేను తెలుపగా, వెంటనే 
స్వవమివారు “నువువ నా కుంబకోణం ఎక్్-ర డాకటర్ యం.క్క.స్వంబశివన్ స్తదరుని 
కడుకువి” అని చెపాపరు. స్వవమివారు మా ర్నండో అబాబయి నటరాజన్ వైపు చూసి, తనని 
డాకటర్ చెయాయలని అనుకుంట్లనానవా అని అడుగగా, స్వవమివారి ఆశీసు్లతో ప్రయతినస్వును 
అని తెల్పాను. 

స్వవమివారి ఆశీసు్ల ప్రకారం 1966లో మద్రాసు వివేకానంద కాలేజిలో      ప్ర-
యూనివరి్టీలో చేరటపుపడు బైయాలజి గ్రూపు తీసుకమమని చెపాపను. అతను ఉతీురుాడైన 
తరువాత యం.బి.బి.యస్ట. కు ఎంప్కయాయడు. కాని రుసుం కటటడానికని వెళ్లానపుపడు తన 
పేరు అంద్గలో లేద్గ. తనని ప్రెసిడెని్ కళ్ళశాలలో బి.యసి్., రస్వయన శాస్త్రం చదవమని 
చెపాపను. 1969లో అతయంత ప్రథమ శ్రేణిలో ఉతీురుాడయియ, వంద మందికి అవకాశం ఉనన 
గ్రాడుయయట్ కోటాలో యం.బి.బి.యస్ట కు దరఖ్యసుు చేసుకునానడు. కాని దేశం మొతుంలో 
అతయంత ఉతుమ శ్రేణిలో ఉనన ఐద్గగురి అవకాశం ఉనన యు.డి.సి.టి, బాంబేలో బి.ట్క్ కు 
ఎంప్కయాయడు. డాకటర్ అయయ అనిన ఆశలు పోయాయి. ఒకరోజు ఉదయం, వెంటనే స్వటనీూ 
వైదయ కళ్ళశాలో చేరాల్్ందని మద్రాసు ఎంప్క సంఘం నుండి ట్ల్గ్రాం వచిింది. ఇది 
జరిగంది డి.యం.క్క ప్రభుతవంలో ఉననపుపడు. 1964లో మహాస్వవమివారు ఆశీరవదించి 
చెప్పన జ్యసయం నిజమయియ మా అబాబయి ఎంప్కయాయడు. ఈరోజు మా అబాబయి నటరాజ్ 
రడియాలజిస్టట గా మద్రాసులోని మూలకకడైలో పేదవారికి వైదయసహాయం అందిసుునానడు. 
ఇవి మహాస్వవమివారి ఆశీసు్లు. 

నా జీవితంలో మరచిపోలేని ర్నండో సంఘటన 1978లో మేము హైదరాబాద్ లో 
ఉననపుపడు జరిగంది. పరమాచారయస్వవమివారి భకుురాలైన శుభశ్రీ, పరమాచారయ 
స్వవమివారు మకాం చేసుునన సండూరుకు వెళ్లూ ఎంద్గకు దరిశంచుకోరాద్గ అని ననున 
అడిగంది. నేను వెంటనే బయలుదేరి, మరుసటిరోజు ఉదయానికలాూ చినన దేవాలయంలో 
జపం చేసుకుంట్లనన మహాస్వవమివారి ముంద్గ నిలబడాడను. స్వవమివారు సైగలతోనే ననున 
గురుుపటాటననితెల్ప్,అంతకు ముంద్గరోజే ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధ రావాల్్ఉననదని 
తెల్పారు. ఇతురులవలె కాక కేవలం భకిుతో నేను అకకడకు వచాినని తెల్పారు. 
స్వవమివారు ననున ఆశీరవదించాక ఇక నేను వెనకిక తిరిగ చూసుకోలేద్గ. 
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1982లో మూడోస్వరి స్వవమివారితో అతి ముఖయమైన సమావేశం గులబరు దగురోూని 
మహాగావ్ లో మకాం చేసుుననపుపడు. నేను, నాభారయ ఉదయం ఐద్గగంటలపుపడు కారులో 
బయలుదేరి ఊరిశివారూలో ఉనన ఒక చినన సత్రం వది కారు ఆపుతుండగా, ఒకావిడ 
పరిగెతుుకుంటూ వచిి, తవరగా అ సత్రం లోపలకు రమమని నా భారయకు చెప్పంది. 
పరమాచారయస్వవమివారుమాకోసంవేచియునానరని,వెంటనే లోపలకు తీసుకునిరమమనానరని 
తెల్ప్ంది. అసలు మేము వసుుననట్లట స్వవమివారికి ఎలా తెల్సిందని ఆశిరయపోయాము. 
మేము లోపలకు వెళాగానే, స్వవమివారు తమ శిష్ణయనితో ఈమె తన సహాధాయయి స్తదరుని 
కూతురని, నేను మాన్ కంబు డా. యం.క్క. స్వంబశివన్, కుంబకోణం అని సైగలతోనే 
తెల్పారు. వారు మమమల్న ఆశీరవదించి, అకకడునన అందరి భకుులని సత్రంలో భోజనం చేసి 
వెళామని చెపాపరు. 

ఈ సందరశనం తరువాతనే మాకు ర్నండేళా పాట్ల ప్రపంచానిన ముఖయంగా యు.క్క, 
ఐరోపు, యు.యస్ట.ఏ. చూసే అవకాశం లభించింది. 1987 మే 24న నూయయార్క లో 
ఉననపుపడు అకకడునన వినాయక ఆలయానికి వెళ్ళాము. మేము లోపలకు వెళాగానే, 
ఆకడునన అరికులు ననున పేరుపెటిట ప్ల్చారు. మద్రాసులో శ్రీ జయంద్ర సరసవతి 
స్వవమివారికి నాచేత పాదపూజ చేయించింది ఆయనే అని తెల్పారు. పరమాచారయ 
స్వవమివారి ఆదేశానుస్వరం ర్నండేళా పాట్ల తను ఇకకడకు వచాినని తెల్పారు. ఇది నా 
అరవయోయ జనమదినమా అని ఆయన అడుగగా, నేను డెబలబయవది అని తెల్పాను. అయితే 
అది సంపత్ పూరీు అని, మహాస్వవమివారి అనుగ్రహం వలూ ఆరోజు ఆ దేవాలయంలో పూజ 
చేయించుకుంట్లనాననని చెపాపరు. 

పరమేశవరావతరమైన పరమాచారయ స్వవమివారి శతాబిి ఉత్వాల సందరభంగా 
నాకు గురుుకువచిిన కనిన సంఘటనలు ఇవి. నేను, నా కుట్లంబ సభుయలు అందరమూ 
పరమాచారయ స్వవమివారు చిరకాలం జీవించాలని, వారి ఆశీసు్లతో విశవశాంతి, సరవ 
మానవ సౌభ్రాత్రుతవము వెల్ూవిరియాలని కోరుకుంట్లనానము. 

-- ‘కైంకరయ శిరోమణి’ క్క. పదమనాభన్. “kamakoti.org” నుండి 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkamakoti.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3qXZpxe--4OnpgXkCHGlRgcGuz59x5Q9i8_4CVIM8yTGslK2bjnH4OlaM&h=AT08a676HgXumiVo2EMElO0Lzlm7tPn3uk4ZaUce7WKuZDto2W5p-1Wo81ZV1BNDFuhCLcnjw8G-R_CKMLRioA_Wn6J_bTkR7iHzc9zkpNLS8QoMTWHaYt4CTREUVme99RMH2ajJBkMVrEL4jxziAjvn_uapJFkgEK4N2ELG5CxcRDZNriILzva_JRSmfvnsbwnhGvInHc5qyK2NMwl9DHUslLokFTphgv_S8Jrx3qtaLsqMIa8g3D8_LBh9lCsU4JNoV23BLZ0R2x9jOpAvQWsyfTY7jQoPR_EDlYb9vtvOm0c3ZSRK1aYqOrkkw1Zo8ZHwdhTYNFWFDmV6qOU1DZIE80SCbzUOj6lm3jLEUM8sSzF1bPfygOG8zHNjtb_LvoNFoU0jyBzuib6WVlH1pK2G7npJzbALTw5UoONCvTA_Ca2xiPPzLDQ0wQH8q55ewwDrPPUNv0RO34G8rspGQqzJAa6vH3E6CprX9ibel2MwoODB86JLpMDteHmOYEkrWeKYXiopJ5xSWl3UXGgn9vYmZaKpGDzlnP9ZgJtYvNY4f080x7py6U6Qens2lz04kR5G6DDnT_bPrIKJ8jHgdNIHE5VkfPQgW2xakS9dJi9GdNzHILdnmDUaLKBbPI1A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkamakoti.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3qXZpxe--4OnpgXkCHGlRgcGuz59x5Q9i8_4CVIM8yTGslK2bjnH4OlaM&h=AT08a676HgXumiVo2EMElO0Lzlm7tPn3uk4ZaUce7WKuZDto2W5p-1Wo81ZV1BNDFuhCLcnjw8G-R_CKMLRioA_Wn6J_bTkR7iHzc9zkpNLS8QoMTWHaYt4CTREUVme99RMH2ajJBkMVrEL4jxziAjvn_uapJFkgEK4N2ELG5CxcRDZNriILzva_JRSmfvnsbwnhGvInHc5qyK2NMwl9DHUslLokFTphgv_S8Jrx3qtaLsqMIa8g3D8_LBh9lCsU4JNoV23BLZ0R2x9jOpAvQWsyfTY7jQoPR_EDlYb9vtvOm0c3ZSRK1aYqOrkkw1Zo8ZHwdhTYNFWFDmV6qOU1DZIE80SCbzUOj6lm3jLEUM8sSzF1bPfygOG8zHNjtb_LvoNFoU0jyBzuib6WVlH1pK2G7npJzbALTw5UoONCvTA_Ca2xiPPzLDQ0wQH8q55ewwDrPPUNv0RO34G8rspGQqzJAa6vH3E6CprX9ibel2MwoODB86JLpMDteHmOYEkrWeKYXiopJ5xSWl3UXGgn9vYmZaKpGDzlnP9ZgJtYvNY4f080x7py6U6Qens2lz04kR5G6DDnT_bPrIKJ8jHgdNIHE5VkfPQgW2xakS9dJi9GdNzHILdnmDUaLKBbPI1A
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20 .  చేతివేళ్ళా -  కలతలు  
శ్రీ ఆర్.ఆర్.శరమ చాలాపేరునన ఆరికట్క్ట. ఒకస్వరి మహాస్వవమివారు ఒక 

పనికోసం వారికి కబురంపగా వారు స్వవమివారి దరశనానికి వచాిరు. వారు చెయయవలసినది 
చాలా చిననపని. రామేశవరంలో ఆదిశంకరాచారుయలు మరియు నలుగురు శిష్ణయలతో కూడిన 
ఒక నిరామణం చేసుునానరు. అది అగనతీరాం నుండి చూసినా చకకగా కనబడేట్లట ఉండాల్ అని 
స్వవమివారి ఆలోచన. కాబటిట అది ఎంతటి ఎతుులో ఉండాలో చెపపడానికి శరమగారిని 
ప్ల్ప్ంచారు. 

ఇంత చినన విషయానికి అంత మేధావి అయిన తనను ప్ల్ప్ంచారని శరమగారికి 
కదిిగా అసహనం కల్గంది. అంతేకాక, వారు పరమాచారయ స్వవమివారిని చూసి మనసులో 
ఇలా అనుకునానరు. “శంకరాచారుయల గురించి ప్రజలందరూ అంతలా చెపుపకుంటారు. కాని 
వీరమో చెపుపకోవలసినంతగా ఉననట్లూ కనిప్ంచడం లేద్గ. వీరు అస్వధారణంగకూడా 
కనపడడంలేద్గ. పైగా అందరూఅనుకుంట్లననట్లట అంత మేధావులుగా కూడా అగుప్ంచడం 
లేద్గ”. 

పరమాచారయస్వవమివారు ఎపపటిలాగే తమ ధోరణిలో శరమగారితో 
మాటాూడుతునానరు.  వివిధ రకములైన కలతలను చెపపమనానరు స్వవమివారు.అవి ‘అడుగు’, 
‘గజము’, ‘మైలు’ మొదలైనవి అని చెపుపకచాిరు శరమగారు. 

కదిిసేపటి తరువాత స్వవమివారు వారి చేతి మధయవేలు మొదలు నుండి ముంచేతి 
వరకు గల పడవును ఏమని అంటారు అని అడిగారు. శరమగారు వెంటనే ‘గజము’ అని 
జవాబిచాిరు. మళ్ళా కదిిసేపటి తరువాత స్వవమివారు అరచేతి వేళాను బాగా తెరచి 
బొటనవేల్ మొదటి నుండి చిటిక్కన వేల్ మొదట వరకు ఉనన దూరానిన ఏమని అంటారు అని 
అడిగారు. క్షణం ఆలసయం చెయయకుండా ‘జాన’ అని చెపాపరు. 

తరువాత స్వవమివారు చేతి బొటనవేల్ని చూపుడువేల్ని చాచి ద్గనిన ఏమంటారు 
అననట్లటగా శరమగారి వంక చూస్వరు. ఆయన ఏమి చెపపలేకపోయారు. అసలు అలాంటి ఒక 
కలత ఉందో లేదో కూడా ఆయనకు సరిగాు తెల్యద్గ. నిశశబంిలో సమయం వెళ్ళుంది. 
స్వవమివార దానికి జవాబు చెబుతూ, “దానిన కూపె(coopay) అని అంటారు. అవును 
కదా?” అని చెపాపరు. 
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ఆరోజులోూ రామేశవరం నుండి చెనెలనకి ఉనన ఒకేఒకక ట్రైను బోట్ మైయిల్. 
శరమగారు ఆరాత్రికే ట్రైనెకాకరు. ఆ విషయానిన ధృవీకరించుకునే దాకా వారికి నిద్రపటేటట్లట 
లేద్గ. మరుసటి రోజు ఉదయం తన నివాస్వనికి వెళాగానే ఆరికట్క్ట పదాల డిక్షనరీని తీసి 
ద్గనికోసం వెతకగా చూపుడువేలు నుండి బొటనవేలు మధయ దూరానిన ‘కూపె’గా 
చెపపబడింది. 

శరమగారు తన సేనహితుడైన ఇంజనీయరు మణికి ఫోనుచేసి, “మణి మీ 
స్వవమివారికి.. నా నమస్వకరములు..” అని చెపాపడు. 

-- శ్రీ యన్. సుబ్రమణియం B.E., M.Sc., (Engg..), M.I.E., M.I.C.I - చెనెలన 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం। 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 

21 .  ఉపవాసం –  భిక్ష  
పరమాచారయ స్వవమివారు తరచుగా శుదఉిపవాసం చేసేవారు. అది ఒకకకకస్వరి 

కనిన రోజులతరబడి చేసేవారు. వారు భిక్షచేసిన రోజులలో కూడా చంద్రమౌళీశవరునికి లేదా 
కామాక్షికి నైవేదయం చేసిన కదిి పేలాలు మాత్రమే స్వవకరించేవారు. కూరలతో పాట్ల వండిన 
అనాననిన తినడం చాలా చాలా అరుద్గ. అనాననిన పూరిుగా మానడానికి పచిి అరటిపళాతో 
చేసిన ప్ండి పదారాానిన తినడం ప్రయతినంచారు కాని భకుులైన డాకటరూ మాటని మనినంచి 
మానుకునానరు. 

మహాస్వవమివారు 1936లో వారణాసి నుండి తిరిగొస్తు బరింపూర్ లో 
చాతురామసయం చేసుునానరు. అపుపడు స్వవమివారి చాలారోజులపాట్ల శుది ఉపవాసం చేశారు. 
అది కూడా వారు మఠం సిబబందికి తెల్యకుండా చాలా రహసయంగా చేశారు. ఎలాగో 
ట్రెజరర్ రామచంద్ర అయయర్ గారికి విషయం తెల్సింది. 

ఆయన స్వవమివదికు వెళ్లా ఉపవాసం విరమించవలసిందిగా ప్రారిాంచారు. వెంటనే 
పరమాచారయ స్వవమివారు భిక్షసేవకుణాి ప్ల్చి రపటి నుండి తమ ఆహారంలో చేరివలసిన 
వాటి గురించి సెలవిచాిరు. ట్రెజరర్ చాలా ఆనందపడాడరు. అతను తన కారాయలయంలోకి 
రాగానే అతనికి అనుమానం వచిింది. ఈ  విషయంలో ‘అననదాన శివన్’ లాంటి వాళ్ళా 
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బ్రతిమాల్నా వినని స్వవమివారు నిజంగా తన ప్రారాన మనినంచారా అని. భిక్షసేవకుణాి ప్ల్చి 
అడగగా తన అనుమానం నిజమని తెల్సింది. “మీరు అకకడనుండి వెళాగానే స్వవమివారు 
నాతో అదంతా మిమమల్న సంతోషపెటటడానికి చెప్పనది కావున పటిటంచుకోవదనిి తెల్పారు” 
అని చెపాపడు. 

ట్రెజరర్ మళ్ళా స్వవమివారివదికు వెళ్ళాడు మాటాూడడానికి. అలా ప్రయతినంచిన 
ప్రతిస్వరి స్వవమివారు వారి దగురునన వారితో మాటాూడుతూ కనిప్సుునానరు. ఇలా 
కనినరోజులు జరిగంది. చివరకు ఒకరోజు రాత్రి పదిగంటలపుపడు స్వవమిని 
పట్లటకోగల్గాడు. శుక్రవార పూజ అనంతరం చాలా అలసిపోయి కనిప్ంచారు స్వవమివారు. 

“రపు మహాస్వవమివారు కడుపునిండుగా భిక్ష స్వవకరించాల్” అని చెపాపరు. 
స్వవమివారి ఓహో అలాగా అననట్లట చూస్వరు. ఆ చూపులను అరాం చేసుకునన 

ట్రెజరర్ “అలాకాని పక్షంలో నేను మఠం వదిల్ వెళ్లాపోతాను” అని చెపాపడు. 
ఆ బదిరింపు ఏమి పనిచేయలేద్గ. మహాస్వవమి వారు నవివ “నువువ ఇకకడ లేకపోతే 

మఠం ముంద్గకు వెళాదనుకుంట్లనానవా?” అని అడిగారు. 
కళా నీరు కారుస్తు తీవ్రమైన సవరంతో,“అలాగైతే నేను ఈ ప్రపంచానేన 

వదిల్పెడతాను” అని అనానడు. ఇలా అనన తరువాత స్వవమివారు మరలా అదే ప్రశన 
వెయయరు అనే నమమకంతో. 

“సర నేను భిక్ష చేస్వును. రపటి దాకా ఎంద్గకు ఇపుపడే చేస్వును. నా కడుపు 
నిండేటట్లట పెడతాను అనానవుగా! పెటటగలవా?” అని అడిగారు. 

“ఈ మాటల కోసమే నేను ఎద్గరుచూసుుననది” అని కళా నీరుకారుతుండగా 
స్వవమికి స్వష్టటంగం చేస్వడు. రాత్రి కాబటిట స్వవమివారు పళ్ళా, పాలు తపప ఏమి తీసుకోరు 
తనకు ఎంత ఇవావలో తెల్యద్గ కనుక భిక్ష సేవకుణాి ప్లవబోయాడు. 

“అతణాి ఎంద్గకు ప్లుసుునానవు? నేను భిక్ష అడిగంది నినున. నువువ ఇస్వునని 
ఒపుపకునానవు కూడా” 

“నాకు ఎంత ఇవావలో తెల్యద్గ కాబటిట అతణాి అడుగుదామనుకునానను” 
“అయితే ఏంటి? ఏముందో అది తీసుకునిరా” అని చెపాపరు. 
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అకకడ ఉనన మొతుం బుటటలు, వెద్గరు పళ్ళాలలో ఉనన పళాను తీసుకచాిడు 
ట్రెజరర్. వారికి ఏం కావాలో స్వవమివార తీసుకుంటారు అని అనుకునానడు. 
స్వవమివారినుండి అనూహయమైన ఆజ ావచిింది. 

“శుక్రవార పూజలో నివేదించిన సొజిజ(రవవకేసరి) సుండల్(గుగుళ్ళా) ఎకకడ? అవి 
కూడా తీసుకునిరా!” 

ట్రెజరర్ పరిగెతుుకుని వెళ్లా పెదిపెది పాత్రలలో ఉనన ఆ వంటకాలను కూడా తెచిి 
స్వవమివారి ముంద్గ ఉంచాడు. మహాస్వవమివారు తవరగా వాటిననినంటిని ఖ్యళీ చేసి ఇంకా 
కావాలని అడిగారు. ట్రెజరర్ పళాబుటటలను స్వవమివారి ముంద్గకు జరిపాడు. అవికూడా 
ఖ్యళీ అయాయయి. “ఇంకా ఏమి ఉనానయి?” అని అడిగారు స్వవమివారు. ట్రెజరర్ 
ఆశిరయపోయారు. 

“నాకు కడుపునిండుగా పెడతాను అని చెప్ప నాలో ఉనన ఆకల్ని మేలకల్పావు. 
ఇపుపడు నేను దానిన తట్లటకోలేకపోతునానను” అని స్వవమివారు చెపాపరు. ట్రెజరర్ ఆ 
మాటలను విని తట్లటకోలేక ఒక పెద ికూజాలో పాలను తీసుకునివచాిడు. స్వవమివారు ఆ 
మొతుం పాలను కూడా తాగారు. వెంటనే ట్రెజరర్ గటిటగా లెంపలేసుకుంటూ స్వవమివారి 
పాదాలపై పడి, “పెరియవ ననున మనినంచాల్. ఇంక నేను మిమమల్న ఇబబంది పెటటను” అని 
వేడుకునానడు. 

స్వవమివారు చిననప్లాూడిలానవువతూ, “అయితే ఇకనామరాునికి ఆడుడరావననమాట” 
అని చెయ్యయతిు ట్రెజరర్ ని ఆశీరవదించారు. 

-- రా. గణపతి, మహా పెరియవల్ విరుంధ్బ నుండి 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం। 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 
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22 .  మహాస్వవమివారి “దృష్టట”  
స్వక్షాతుు పరమేశవరుడే శుకబ్రహమ ఋష్ట జాానంతో శ్రీశ్రీశ్రీ చన్రిుశేఖరంద్ర సరసవతీ 

స్వవమివారిగా అవతరించారు. మహాస్వవమివారి నిజసవరూపానిన అరాం చేసుకునన ఎందరో  
భకుులు వారిఆశీసు్లను అంద్గకునానరు. మహాస్వవమివారి కరుణాదృష్టట ఎంతటి 
అద్గభతాలను చేసుుందో ఈ సంఘటన వలూ మనకు తెలుసుుంది. 

ఒకస్వరి శ్రీ జయంద్ర సరసవతి స్వవమివారు తిరుమల శ్రీ వేంకటేశవరుణాి, తిరుపతి 
శ్రీ గోవిందరాజ స్వవమివారిని దరిశంచుకోవలసి ఉంది. జయంద్రసరసవతీస్వవమివారు 
అమరవనేశవరన్ ను వాయనులో కాంచీపురం వెళ్లూ మఠం మేనేజరును, ప్రతినిధని మరియు 
కందరు శ్రీమఠం వయకుులను ప్లుచుకుని పరమాచారయ స్వవమివారి అనుమతి 
తీసుకునిరమమని పంపారు. 

నారాయణన్ వాయను నడపగా, అమరవనేశవరన్ కంచికి బయలుదేరాడు. 
మహాస్వవమి వారిని కల్సి జయంద్ర సరసవతి స్వవమి అభయరానను స్వవమివారికి తెల్పాడు. 
శ్రీమఠం నుండి మువువరు అమరవనేశవరన్ తో కల్సి తిరుపతి వెళాడానికి అనుమతిచాిరు 
స్వవమివారు. వారు తిరుపతికి వెళ్ళునన మెట్లడోరు వాయనులో వెనుక వైపు పూజా స్వమాగ్రి 
ఉనన పెటేట ఉంచారు. 

అమరవనేశవరన్ అలసిపోవడం వలూ కాసు నిద్ర రావడంతో, వాయను చివరి స్వట్లలో 
వెళ్లూ పడుకునానడు. అతను లేచేటపపటికి తాను ఆసుపత్రిలో ఉననట్లట, తలపై కుట్లూ వేసినట్లట 
అరాం చేసుకునానడు. శరీరం మొతుం చాలా నెప్పగా అనిప్ంచడంతో మరలా సపృహ 
కోలోపయాడు. సపృహ వచిినతరువాత, మహాస్వవమి వారి ఎద్గరుగా తనని వాయను నుండి 
బయటకు తీయడం, స్వవమివారు ఎంతో ఆత్రుతతో ఏమి జరిగంది, ఎవర్నవరికి ద్బబలు 
తగలాయి అని అడగడం జాప్ుకి వచిింది. అమరవనేశవరన్ కు ఇవనీన ఎదో కలలో 
జరిగనట్లట, నిజంగా ఏం జరిగందో తెల్యనట్లట అనిప్స్తుంది. 

మొతుంగా సపృహలోకి వచాిక, తను ఒక ఆసుపత్రిలో ఒళాంతా బాయండేజితో 
ఉననట్లట తెల్సింది. అరకోకణం దగుర వాయనుకు ప్రమాదం జరిగందని అకకడుననవారు 
చెపాపరు. మహాస్వవమి వారి అనుగ్రహం వలూ అందరూ ప్రాణాలతో బయటపడాడరు కాని 
బాగా ద్బబలు తగలాయి. అమరవనేశవరన్ వాయను చివరి స్వట్లూ ఉండడంవలూ ఎకుకవగా 
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ద్బబలు తగలాయి. ప్రమాదం జరిగన చోట ఉననవారు అందరిని ప్రభుతవ ఆసుపత్రికి 
తరల్ంచగా అకకడ వారికి ప్రథమ చికిత్ చేసి, మర్క వాహనంలో కాంచీపురానికి 
తీసుకునివచాిరు. 

ప్రమాదం జరిగందని, వారిని కంచి శ్రీమఠానికి తీసుకుని వసుునానరని 
మహాస్వవమివారికి తెల్యగానే, అంత వయసు్లోనూ వంద అడుగుల దూరం నడచివచిి, 
వాయను నిలబడే సలాం వదికు వచిి వేచియునానరు. శ్రీమఠం మేనేజరు భారయ కళా నీరు 
పెట్లటకుని, ప్రమాదంలో గాయపడడవారందరినీ పరమాచారయ స్వవమివార కాపాడాలని 
ప్రారిసా్తుంది. స్వవమివారు ఆమెతో, “దిగులు పడకు. వాయనులో ఉనన అందరూ పెద ిప్రమాదం 
నుండి తప్పంచుకునానరు” అని తెల్పారు. వాయను రాగానే, మహాస్వవమివారు ప్రతిఒకకరి 
క్షేమం అడిగ తెలుసుకుని, చికిత్ కోసం వెంటనే వారిని మిషన్ ఆసుపత్రిలో చేరిపంచమని 
అధకారులను ఆదేశించారు. 

అమరవనేశవరన్ ప్రమాదంలో ఎకుకవగా గాయపడాడడు. ఎడమవైపు భాగం చాలా 
ద్బబ తిననది. ఎడమవైపు ముఖం బాగా వాచిపోయింది. తలలో, ఎడమ నుద్గరుపై పెది పెది 
ద్బబలు తగలాయి. అరకోకణంలో ప్రథమ చికిత్ చేసినా, తన ఎడమవైపు శరీరంలో సపందన 
లేదని గ్రహించాడు. కాళ్ళా చేతులు కూడా కదపలేకపోతునానడు. 

అతనికితగల్న ద్బబల ప్రభావానిన డాకటరుూకూడా సరిగాు అంచనా 
వెయయలేకపోతునానరు. కంతమంది అతను ఇక నడవలేడని అంట్లనానరు. బహుశా 
వెననముకకు ద్బబ తగలడం వలూ అతను కాళ్ళా చేతులు కదిల్ంచలేకపోతునానడేమో అని 
డాకటరుూ అనుమానిసుునానరు. అమరవనేశవరన్ పరిసితాి చూసిన డాకటరుూ అతను బహుశా 
కోమాలోకి వెళ్ళుడు లేదంటే ఒకవైపు చచుిబడిపోతుందేమో అని భయపడుతునానరు. 

మరుసటిరోజు ఉదయం అమరవనేశవరన్ సపృహలోకి రాగానే, తను ఈ శరీరానిన 
వదిల్వేస్వుడేమోనని చాలా బాధపడాడడు. తన ద్గరదృష్టటనికి చింతిసుునానడు. వైదయనాథ 
స్వవమి అయిన పరమాచారయ స్వవమివారి శిష్ణయడైన అమరవనేశవరన్ తనకుతానే 
ఓదారుికుని తనను మహాస్వవమివారి వదికు తీసుకునివెళామని బంధ్బవులను, 
సేనహితులను కోరాడు. అతని పరిసిాతిని, ద్బబలను చూసి వారు అతణాి ఆసుపత్రి నుండి 
బయటకు తీసుకునివెళాడానికి భయపడాడరు. కాని అమరవనేశవరన్ నిరాయంలో మారుప 
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లేకపోవడంతో, అతణాి శ్రీమఠానికి తీసుకునివచిి హాలులో పడుకోబటాటరు. పరమాచారయ 
స్వవమివారు అతణాి చూడడానికి వచిి ఎంతో ప్రేమతో, కరుణతో “ఈ దేహానిన 
వదిల్వేస్వునేమో అని అనుకునానవా?” అని అడిగారు. 

ఉదయం అతను మనసు్లో అనుకునన మాటే స్వవమివారి నోటినుండి రావడం 
చూసి, అంతటి బాధలో కూడా, అమరవనేశవరన్ స్వవమివారి మాటలకు ఆశిరయపోయాడు. 
మహాస్వవమివారి కరుణాపూరితమైన మాటలే తన బాధకి, ద్గఃఖ్యనికి మంద్గ అని తలచాడు. 
“దిగులు పడకు, అంతా సరుకిుంట్లంది” అని అభయం ఇచాిరు స్వవమివారు. 

మరలా స్వయంత్రం అమరవనేశవరన్ ను శ్రీమఠానికి తీసుకునివచిి పరమాచారయ 
స్వవమివారి ఎద్గరుగా పడుకోబటాటరు. అమరవనేశవరన్ ని తీసుకుని వచిిన వారిని అతని 
ఆరోగయం గురించి అడిగారు. “మీరు మోసుకునే వచాిరా? అతను నడవలేడా? సరకదిిసేపు 
ఇకకడే పడుకోబటటండి” అని అడిగారు స్వవమివారు. స్వవమివారు అమరవనేశవరన్ ని కాసేపు 
ప్రేమగా చూసి ఆశీరవదించారు. పది నిముష్టల తరువాత అతణాి పకకన ఉనన గదిలోకి 
తీసుకునివెళ్లా పడుకోబటటమని చెపాపరు. 

మరుసటి రోజు ఒకఅద్గభతంజరిగంది. దాదాపుగా చలనం లేని అమరవనేశవరన్ 
ఎడమ భాగంలో కదిిగా మారుప కనబడస్వగంది. అతి కషటంతో కాళ్ళాచేతులు 
కదపగలుగుతునానడు. స్వయంత్రం స్వవమివారి దరశనానికి తీసుకునివెళ్ళావాళ్ళా 
రాకపోవడంతో, అమరవనేశవరన్ తనంత తానే లేచి నిలబడి, చేతులతో గోడను పట్లటకుని 
స్వవమివారు కూరుినన చోట్లకు వచిి కూరుినానడు. అలా తనే లేచి నడవడం తనకు 
ఆశిరయం కల్గంచింది.ఇంతటి అద్గభతానిన చేసిన స్వక్షాత్ వైదయనాథుడైన మహాస్వవమివారు 
ఏమీ ఎరుగనట్లట అమాయకంగా, “నీ అంతట నీవే నడవగలుగుతునానవా? మంచి 
పురోగతి” అని అడిగారు. ఇంకా ఎకకడెకకడ నెప్పగా ఉందని అమరవనేశవరన్ ని అడిగ 
లోపలకు వెళ్లూ పడుకోమని చెపాపరు స్వవమివారు. 

నాలుగు రోజులపాట్ల అమరవనేశవరన్ స్వవమివారి దరశన అనుగ్రహ ఆశీసు్లను 
పందాడు. క్రమంగా మొహంవాపుతగుపోయింది, చూపు మెరుగయియంది. అమరవనేశవరన్ 
కోలుకోవడం ఇతరులకు సపషటంగా కనబడుతోంది. ముకుకలో చీల్క మానిపోయింది. 
స్వకనింగుకని అమరవనేశవరన్ ను చెనెలన తీసుకునివెళ్ళు, అకకడి వైద్గయలు అమరవనేశవరన్ ను 
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చూసి, “చూసుుంటే చాలాఆరోగయంగా కనబడుతునానడు. అమరవనేశవరన్ కు స్వకనింగు 
అవసరం ఏముంది?” అని అనానరు. ప్రమాదం తరువాత డాకటరుూ ఇచిిన రిపోర్ట్ చూసి 
అంతటి ప్రమాదానికి గురైన వయకిు ఇంత తవరగా కోలుకోవడం ఆస్వధయం అని అనానరు. 
అట్లవంటి ప్రమాదం నుండి బయటపడడానికి కనీసం నాలుగు నెలలు పడుతుందని వారి 
అభిప్రాయం. 

స్వవమివారిపై అతయంతభకిుతో కృతజాతతో నాలుగు రోజులపాట్ల స్వవమివారు 
తనని ఎలా అనుగ్రహించారో తెల్పాడు అమరవనేశవరన్. అంద్గకు ఆ వైద్గయడు, 
“మామూలుగా మేము రోగకి చికిత్ చేసి, అది సఫలం అవవడానికి మహాస్వవమివారి 
ఆశీసు్లను కోరుతాము. కాని నీ విషయంలో స్వక్షాతెలవదయనాథుని అవతారమైన పరమాచారయ 
స్వవమివార చికిత్ చేసిన తరువాత మాలాంటి కేవల వైద్గయల అవసరం నీకు లేద్గ” అని 
తెల్పారు. 

అమరవనేశవరన్ సంపూర ావిశావసంతో స్వవమివారికి శరణాగతి చేశాడు కాబటిట, 
స్వవమివారి అనుగ్రహ ఆశీసు్లతో అంత తవరగా కోలుకునానడు. 

-- “శ్రీ శ్రీ శ్రీ మహాపెరియవా మహిమై” పత్రిక నుండి 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం। 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 
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23 .  మరకటం -  మాటలు  
వేసవి కాలంలోని ఒక స్వయింత్రం. పరమాచారయ స్వవమివారు మేనాలో కూరుిని 

భకుులకుదరశనంఇసుునానరు.స్వవమివారిదరశనానికిచాలామందివచాిరు.భకుులుసమరిపంచి
న పళాబుటటలు,ఎండుద్రాక్ష,కలకండ, తేనె స్వస్వలు మొదలైనవనీన మేనా ముంద్గ నేలపైన 
ఉనానయి. 

హఠాతుుగా కోతులదండు ఒకటి దాడికి దిగంది. పళాని తిని మొతుం చిందరవందర 
చేసి తేనెస్వస్వలను తోసి కిష్టకంద చేసుునానయి. అవి మహాస్వవమి వదికు వెళ్లా వారికి హాని 
చేస్వుయి అని శిష్ణయలు భయపడాడరు. 

కాని మహాస్వవమివారి ముఖపదమంలో రఖ్యమాత్రమైనా విరకిు లేద్గ. వాటిని ఏమీ 
చెయయవదిని చేతి సైగలదావరా ఆజాాప్ంచారు. స్వవమివారిని కాపాడుకోవాలని చేతులలో 
కర్రలు పట్లటకుని వసుుననవారలాూ ఆ కర్రలాూగే స్వణాువులై నిలబడిపోయారు. 

కదిిసేపటి తరువాత ఆ కోతులనీన వచిిన పని ముగంచుకుని రామకారాయరామై 
వెళ్లాపోయాయి. అవి వెళాగానే స్వవమివారు భకుులకి ఒక సంఘటనను చెపాపరు. 

తంజావూరు జిలాూలో ఒకగ్రామంలోని ప్రజలు ఈ కోతులబాధ 
భరించలేకపోయవారు. అనుకోకుండా దొరికిన ఒక కోతిని ఒకతను కర్రతో కటాటడు. దానికి 
తగల్న ద్బబలవలూ అది కనిన రోజులకి మరణించింది. తరువాత తనకి కల్గన ఆడప్లూకి 
మాటలు సరిగాు వచేివి కాద్గ. ఆప్లూకి వివాహం చెయయవలసిన వయసు వచిింది. అతను 
మహాస్వవమివారి వదికు వచిి అతను చేసిన పాపానిన చెపుపకుని బాధపడాడడు. 

“మటిటతో కోతిబొమమను తయారుచేసి మీఊరి గ్రామదేవతగుళ్ళా ఇవువ. 
మనఃస్తపరిుగా ఒపుపకునన వాడికే మీఅమామయిని ఇచిి పెళ్లా చెయియ” అని చెపాపరు. 
స్వవమివారు చెప్పనటేూ జరిగంది. తరువాత ఆ అమామయికి చకకగా మాటాూడగల్గే ప్లూలు 
పుటాటరు. 

కోతులను ఎపుపడు కటటరాద్గ. వాటి మీద జాల్ చూప్ంచాల్. అవి రాముణిా 
సేవించుకునన కోతుల పరంపరలో నుండి వచాియి. అవి మనకు ఇబబంది కల్గంచినా 
‘ఆంజనేయుడు’ అని తలచి వాటిని వదిల్పెటాటల్. 
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ఈకథనంతా వినిభకుులుకరిగపోయారు.పరమాచారయస్వవమివార బోధంచినంద్గకు 
ఆనందపడాడరు. 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం। 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 

24 .  ముందసుు  హెచిరిక  
ఒక ముసలాయన పరమాచారయ స్వవమి వారికి స్వష్టటంగం చేసి చేతులుకట్లటకుని 

ఆందోళనగా నిలబడాడడు. “అతణాి ఏమి కావాలో అడుగు” అని పకకన ఉనన శిష్ణయడితో 
అనానరు పరమాచారయ స్వవమివారు. 

ఆ శిష్ణయడు అతణాి వెళ్లా అడిగాడు. 
“తరచుగాకలలోయముడు,ఆయనవాహనమైనద్గననపోతుదరశనం కలుగుతోంది. 

నాకు చాలా భయంగా ఉంది” అని చెపాపడు. 
అంద్గకు మహాస్వవమి వారు, “ఇది నీకు ముందసుు హెచిరిక. నీ జీవితం 

తందరలో ఇక ముగయబోతోంది అని ద్గని అరంా. ఇపపటి నుండి అయినా కంచం 
పుణయకరమ ఆచరించు. మంచి జరుగుతుంది” అని చెపాపరు. 

“ఇపుపడు నేనేం చెయాయల్?” 
“ధరమం ఆచరించు. పదిమందికి ఉపయోగపడే పనులు చెయియ. ఏదైనా క్షేత్రంలో 

పాల్చేి గేద్ను ఇవువ. శివాలయాలు దరిశంచు. నితయ కరమ, పారాయణలు, వ్రతములు 
చెయియ. . . ” 

అతని ఆందోళన తలగ పోయి మనసు తేల్కపడింది. “నాకు పరమేశవరుడే 
కరువాయనిన బోధంచాడు” అని అకకడునన శిష్ణయలతో చెపాపడు. 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం। 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 
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25 .  ఎపపటికీ మరచిపోని సంఘటనలు  
ఒకస్వరి పరమాచారయస్వవమివారు పండరీపురంలో నది అట్లవైపున మకాం 

చేసుునానరు. మేము అకకడకు చేరుకునేటపపటికి రాత్రి ఎనిమిది గంటలు అయియంది. 
పడవవాడు ఒకడు మమమల్న అట్లవైపు తీసుకునివెళ్ళునని చెప్ప తీసుకునివెళ్ళూడు. తనకి 
మేము డబుబలు ఇవవబోతే, “మహాస్వవమివారి దరశనానికి వచిిన వారివద ి డబుబలు 
తీసుకోనని” తెల్పాడు ఆ పేద మరాఠీ పడవవాడు. 

అకకడ ఎనోన తులసిఆకుల దళ్ళలు దొరుకుతాయి. అరటి చెట్లటబరడు నుండి తీసిన 
దారంతో వాటిని మాలగా కటిట స్వవమివారికి స్వవమివారికి సమరిపంచి, పకకన నిలబడాడము. 
దానిన కనీసం స్వవమివారు చూడను కూడా చూడలేదని నాకు చాలాబాధ కల్గంది. ఒక 
గంటసమయం గడిచింది. ఒక మరాఠీ వయకిు ఒక విగ్రహానిన తీసుకునివచాిడు. “మాభూమి 
తవువతూ ఉంటే ఈ లక్ష్మీనారాయణవిగ్రహం బయటపడింది” అని తెల్పాడు. స్వవమివారు 
తమ కమండలంలోని నీటితో అ విగ్రహానికి అభిషేకం చేశారు. నేను సమరిపంచిన 
తులసిమాలను వేసి విగ్రహానిన ఇంటికి తీసుకునివెళామని అతనికి ఇచాిరు. అ విగ్రహం 
వసుుందని స్వవమివారికి తెలుసు కాబటేట ఆ మాలను స్వవమివారు ధరించలేద్గ. 

కదిిసేపటితరువాత పాముకరచిన వయకిుని నలుగురైద్గగురు మోసుకుని వచాిరు. 
అతను నురగలుకకుకతూఊప్రితీసుకోవడానికి చాలాఇబబంది పడుతునానడు. పరమాచారయ 
స్వవమివారు అతనివైపు ఒకస్వరి చూసి పెది మొతుంలో విభూతిని ఇచాిరు. ఒకతను ఆ 
విభూతిని అతని ఒంటినిండా పూసి, కదిిగా నోట్లూ వేశాడు. అరగంట తరువాత అతను 
సవసాతను పంది లేచి తనను మోసుకచిినవారితో కల్సి నడుచుకుంటూ వెళ్లాపోయాడు. 

*** *** *** 
ఎవరినైనా అనుగ్రహించాల్ అనుకుంటే స్వవమివారు కలలోకూడా 

వారినిఅనుగ్రహిస్వురు.మాపెదిఅనన ఒకరు పద్ినిమిదేళాకే చనిపోయాడు. అపపటికి మా 
అమమగారి వయసు్ కేవలం ముపెలపనాలుగు సంవత్రాలు. ఈ సంఘటన జరిగన తరువాత 
ఆమె ఇతర ప్లూల గురించి పటిటంచుకోకుండా ఆతమహతయఆలోచనలు చేస్తుంది. స్వవమివారు 
అమమకు కలలో కనబడాడరు. తరువాత మా అమమ మనసు్ మారుికుని జీవితం స్వగంచి, 
మమమలనందరినీ పెంచి, పరమాచారయ భకిుని నూరిపోసింది. 
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కనిన సంవత్రాల క్రితం మా అమమకు జబుబ చేసింది. స్వవమివారి ముంద్గ నేను 
రోదిసుుననట్లటగా నాకు కలవచిింది. కబబరి నీటితో నిండిన సగం కబబరి చిపప స్వవమివారి 
చేతిలో ఉంది. “చూడు, నీకు నేను మంచికబబరికాయనే ఇచాిను” అని అనానరు 
స్వవమివారు. ఈనాడు మా అమమకు ఎనభై ఏళ్ళా. 

*** *** *** 
1974వ సంవత్రంలో మా నాననగారు నాకు వజ్రాల ద్గది్గలు చేయించడానికి 

కనిన వజ్రాలను కంస్వల్ వదకిు తీసుకుని వెళ్ళారు. ఉదయం ఎనిమిదిగంటలపుపడు 
బయటకు వెళ్లాన వారు రాత్రి తమిమదైనా ఇంటికి తిరిగరాలేద్గ. ఇపపటిలా అపుపడు ఫోనుల 
వయవసా అంతగాలేద్గ.మాకుఆందోళనఎకుకవకాస్వగంది.మాఅమమనాతో,“రా! స్వవమివారిని 
వేడుకుందాము” అనిచెప్పంది. నేనుఏడుస్తు,“పరమాచారయస్వవమివారుతపప మనకు ఇక 
ఎవరునానరు?” అని వాకయం పూరిుచేసేలోపలేగుమమంవదిమానాననగారిమొహం కనబడింది. 
తరువాత వారికి ఎంద్గకు ఆలసయమైందో వివరంగా తెల్పారు. 

*** *** *** 
ఈయన ఒకసనాయసి,జానాి కావలసిన దానికంటే ఎకుకవ సంపదను దాచుకోవడం 

అనిన సమసయలకుమూలం అనిచెపేపవారు. మనంఎపుపడూ ప్రాపంచికసుఖ్యలనే కోరుకునాన, 
మన అవసరాలను స్వవమివారు తీరిడమే కాకుండా, ఈ అభిప్రాయానిన కూడా మనకు 
తెలుపుతారు. 

కలవైలో ఒక భకుుడు స్వవమివారితో, “నాకు ఉదోయగంలో పదోననతి లభించింది. 
ననున వారు ‘ఎ’ శ్రేణిలో ఉంచారు” అని తెల్పాడు. 

“నీ అవసరానికి సరిపడా ఆదాయం వసుుందా?”. 
“మాకు కావాల్్నదానికంటే ఎకుకవగానే వసుుంది పెరియవా” 
వెంటనే స్వవమివారు నవువతూ, “మరిక పదోననతి ఎంద్గకు?” అని అడిగారు. 

*** *** *** 
నాభరుకు కడుపులో ఎడమవైపున నెప్పగాఉండేది. దానికికారణమేంట్ల వైద్గయలకు 

అరాంకాలేద్గ.విషయానిన పరమాచారయ స్వవమివారికి తెలపమని మాఅమమకు తెల్పాము. 
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స్వవమివారు మాఅమమతో,“దక్షిణామూరిు సనినధలో ప్రారిాంచమనిచెపుప.శంకరజయంతి 
రోజున రామేశవరంలో ఇదిరుబ్రాహమణులకుఅననదానంచెయయమనిచెపుప”అని ఆదేశించారు. 
మూడేళాపాట్ల స్వవమివారు చెప్పనట్లట చెయయగానే కడుపునెప్ప తగు పూరిుగా వెళ్లూపోయింది. 
మేము సతారా వెళ్లానపుపడు మూడేళ్ళా మీరు చెప్పనట్లటగా చేశాము పెరియవా అని 
చెపాపము.ఇకచాలు అనిచెపాపరు స్వవమివారు. 

*** *** *** 
ఒకస్వరి నా కలలో, నేను మామూలుగా అనుషంపూజ చేసే చిత్రపటం నుండి 

స్వవమివారు బయటకు వచాిరు. చేతిలో మలెూపూల మాల ఉంది. శ్రీ జయంద్రసరసవతి 
స్వవమివారు ఇంటి ప్రధానదావరం గుండా లోపలకువచాిరు. ఆ మాలని వారికి ఇచిి నాకు 
ఇమమని చెపాపరు. అపపటికి మా ఇంట్లూ శ్రీ జయంద్రసరసవతి స్వవమివారి చిత్రపటం ఉండేది 
కాద్గ. 

*** *** *** 
నేను ఒకస్వరి ఒంటరిగా చెనెలన నుండి బాంబేకు ప్రయాణమయాయను. నా పకక 

స్వట్లలో ముగుురు మగవాళ్ళా ఉనానరు. రాత్రిపూట ద్గరా నిద్రపోవడం నాకు అలవాట్ల. రాత్రి 
ర్నండుననర అయియందనుకుంటా, హఠాతుుగా మెలకువ వచిింది. ఎలా మెలకువ వచిిందో 
తెల్యద్గ కానిచూసేునాతలవది ఒకవయకిునిలబడిఉనానడు.లేచి, నా చేతిసంచిని(పరమాచారయ 
స్వవమివారి చిత్రపటం ఉంట్లంది) గటిటగా హతుుకుని, “ఏమైందినీకు? ఏమికావాల్?” అని 
అడిగాను. ఏమిలేద్గ అని చెప్ప తన స్వట్లలోకి వెళ్లూ కూరుినానడు. పకకస్వట్లలో ఉనన 
ఆడవారిని నిద్రలేప్, జరిగన విషయంవారితోచెప్ప, రాత్రంతావారిని మెలకువగా ఉండమని 
అడిగాను. నా చేతిసంచిలో ఫోట్ల రూపంలో ఉనన పరమాచారయస్వవమి వార ఆ రాత్రపుపడు 
నాకు మెలకువ వచేిలా చేశారు. 

*** *** *** 
మేము అపుపడు ముంబైలోని ములుంద్ ప్రాంతంలో ఉండేవారం. సవంత ఇంటి 

కోసం మేము చేసిన శోధన ఒక పుసుకంగా ప్రచురించవచుి. ఒక సందరభంలో అడావను్గా 
ఇచిినసొముమకూడాతిరిగచాిరు.మేము కంచి వెళ్లానపుపడు ఈ విషయం మహాస్వవమివారికి 
తెల్పాము. స్వధారణంగా స్వవమివారు ఏదైనావిషయానిన పూరిుగా తెలుసుకోవడానికి ఎనోన 
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వివరాలు అడుగుతారు.“తరువాతి రైలేవసేటషన్ఏది? అకకడినుండి దోంబివల్ ఎంత దూరం? 
అకకడంతా అడావను్ ఇచేిపదతిేనా? ఇపుపడు మీరుంట్లనన ఇంటికి ఎంత అడావను్ 
ఇచాిరు?” 

మేము తిరిగొచిిన తరువాత థానేలో సవంత ఇలుూ దొరికింది. 
        *** *** *** 

మిరాజ్ లో ఒక మరాఠీవయకిు ర్నండుబుటటల నిండుగా భక్షణాలను (మధ్బర 
పదారాలాు) సమరిపంచాడు. పరమాచారయస్వవమివారు ధాయనంలోఉనానరు. కదిిసేపటి 
తరువాత మహాస్వవమివారి మాటలు వినబడడంతో నాభరు లోపలకు తంగచూశారు. 
శ్రీకంఠన్ ని ప్లవమని చెపాపరు స్వవమివారు. అతను రాగానే, “ఈ పదారాలానినటినీ 
అందరికీ పంచు” అని చెపాపరు. ర్నండు గంటల తరువాత పంపకం అంతా అయియందా అని 
విచారించారు. చినన విషయం కూడా స్వవమివారికి గురుుఉంట్లంది. 

స్వయింత్రం వచిిన ఒక కుట్లంబంతో స్వవమివారు, “చిననపుపడు ఇలుూ వదిల్ 
వెళ్లాపోయిన మీ అబాబయి, ఇపుపడు ఎలా ఉనానడు?” అని అడిగారు. తరువాత, “నేనేమైనా 
ఇపుపడు జ్యసయం చెబుతునాననా?” అని అనానరు. ఒక నిముషం తరువాత, “మంచి దారిలో 
వెళ్లూ ఉంటే, తపపక మంచి సితాిలోనే ఉంటాడు” అనానరు. ఇలుూ వదిల్ వెళ్లాన తమ కడుకు 
బాగా ఉనానడని నమమకంతో వెళ్లాపోయారు. జ్యసయం చెపపరాదనన శ్రీమఠం నియమానిన 
కూడా అతిక్రమించలేద్గ. 

*** *** *** 
ఒకస్వరి నాభరు కంచీపురానికి వెళ్లానపుపడు, ఒకామె ఏడుస్తు స్వవమివారికి 

విననవించుకుంట్లంది, “పెరియవ నామాంగలాయనిన ఎవరో దొంగల్ంచారు. నేను చాలా 
పేదరాల్ని” అని. వెంటనే స్వవమివారు మఠం సేవకుణాి ప్ల్చి మఠంనిలవలో ఉనన ఒక 
మాంగలాయనిన తీసుకుని రమమని చెప్ప, స్వవమివారి సవహస్వులతో ఆమెకు ఇచిి, మెడలో 
ధరించమనానరు. 

*** *** *** 
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ఒకస్వరి పరమాచారయ స్వవమివారు తేనంబాకకం నుండి కాంచీపురానికి నడిచి 
వచాిరు. మేము కూడా స్వవమివారిని అనుసరించాము. అపుపడు మాఅమమ ఇతరులు నడవని 
ప్రాంతంలో, పరమాచారయ స్వవమివారు కాలుపెటిటన ఒకప్రదేశంలోని ఇసుకను తీసుకుని 
నాకు ఇచిింది. ఈనాడు మా ఇంట్లూ అనుషం పూజపుపడు ఆఇసుక ఎంతో స్వానానిన 
పందింది. 

*** *** *** 
ఇది ఇటీవలే జరిగన విషయం. కామాక్షి అమమవారి కోసం నా చినన చెలెూలు కంత 

ధనం పోగుచేసింది. కాని అమమవారికి ఏమైనా చెయాయల్ అనన కోరిక వాయిదా 
పడుతూవచిింది. ఈ సమయంలో తను ఒక ప్రవచనానికి వెళ్లాంది. వారు చెప్పన ఒక 
సంఘటనలో ఒక వయకిు పరమాచారయ స్వవమి ర్నండు పటాూలను చూప్ంచి, ఒకటి మఠానికి 
ఒకటి కామాక్షి అమమవారికి అని చెపాపడు. అంద్గకు మహాస్వవమివారు, “అంటే ర్నండూ నాకే 
అని చెపుప” అని అనానరు. 

ఇది వినన మాచెల్ూ కామాక్షి అమమవారికోసం పోగుచేసిన ధనానిన తీసుకుని 
పరమాచారయ స్వవమివారుపూజించే పంచలోహవిగ్రహానికి పూజాస్వమగ్రి, అభిషేక స్వమాగ్రి 
కని స్వవమివారికి సమరిపంచింది. తను మొతుంకూడబటిటన ఆరువందల రూపాయలు 
మాత్రమే ఖరుి అయియందట, ఒకక రూపాయి ఎకుకవా కాద్గ, తకుకవా కాద్గ. 

*** *** *** 
మా అతుగారికి హృదయ సంబంధ సమసయ రావడంతో ఆమెను ఆసుపత్రి లో 

చేరిపంచాము. నేను, మాఅమమ కంచివెళ్లూ విషయానిన మహాస్వవమి వారికి తెలుపగా, 
స్వవమివారు చెయ్యయతిు ఆశీరవదించారు. తరువాత మా అతుయయ పదిహేడేళ్ళా బ్రతికి 
డెబలబతమిమదవఏట సవరుసుులయాయరు. 

*** *** *** 
అతయవసర పరిసిాతులోూ స్వవమివారు ఎందరికో మానవరూపంలో సహాయం 

చేశారు. సుద్గరాప్రయాణాలోూ సహప్రయాణీకునిగాకూడావస్వురు. ఇపపటికీ వేల కుట్లంబాలు 
పరమాచారయస్వవమివారివలూనేబ్రతుకుతునానయి. వారు శరీరం వదిల్నంద్గకు కళా నీరు 
పెట్లటకునన వేల మందిలో , సైకిల్ రిక్షా తకేక పేదవారు కూడా ఉనానరు. 
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కాంచీపురం కేవలం దేవాలయాలవలూ ప్రపంచప్రఖ్యయతి పందలేద్గ. మన 
పరమాచారయ స్వవమివారు, స్వవమివారి యతి వారసులు శ్రీ జయంద్ర పెరియవా మరియు 
బాల పెరియవా వలూ కూడా. 

*** *** *** 
చాలా సంవత్రాల క్రితం మేము శ్రీ జయంద్ర స్వవమివారిని కల్సి, మాకు ఒక బిడడ 

పుటిట కదిి సేపటికే చనిపోయిందని తెల్పాము. స్వవమివారు మాకు ప్రస్వదం ఇచాిరు. 
మరుసటి సంవత్రం స్వవమివారి అవతార నక్షత్రమైన ధనిషఠ రోజు మాఅబాబయి పుటాటడు. 
మ ఇంటి స్వంప్రదాయం ప్రకారం ఆ బిడడకు ఉనన పేరు స్వవమినాథ శరమ. మేము పెటిటన పేరు 
చంద్రశేఖర్. 

*** *** *** 
ఒకస్వరి మా పెదిననయయ ఆరోగయం బాగోలేద్గ. ఆ విషయంలో నేను ఎకుకవగా 

కలత చెందినపుపడు, శ్రీ జయంద్ర స్వవమివారు కలలో కనబడి, “మీ అననకు బాగోలేదా?” 
అని నవావరు. ఆ మరుసటి దినం నుండే మా అననయయ ఆరోగయం మొరుగవవడం మొదలైంది. 
మారోగాల గురించి స్వవమివారికి తెల్ప్న వెంటనే ఎనోనమారుూ శ్రీ జయంద్ర స్వవమివారు 
మాకు ప్రస్వదం ఇచాిరు. ఇలాగే మా అబాబయి మూత్రప్ండాలోూ ఉనన రాళాను కూడా 
పోగొటాటరు. మా అబాబయికి నడుము నెప్ప వచిి ఆకుయపంచర్ దావరా చికిత్ చెయాయలనన 
విషయానిన స్వవమివారికి తెల్పాము. వెంటనే జయంద్ర స్వవమివారు, “అవనీన అవసరం 
లేద్గ. ఈ మంద్గను పూయండి అంతా సరుకిుంట్లంది” అని ఒక చినన అమృతాంజనం 
డబాబ ఇచాిరు. స్వధారణ జలుబు నివారిణి అయిన మామూలు అమృతాంజనం, శ్రీ 
జయంద్రసరసవతీ స్వవమివారి చేతులు తగలడంవలూ అద్గభతంగా కిడీనలో రాళాను 
పోగొటిటంది. 
--- శ్రీమతి ఇందిరా బాలసుబ్రమణియమ్, పశిిమ థానే, ముంబై.  
    మహా పెరియవాళ్ - దరిశన అనుభవంగళ్ 6 
 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 
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26 .  పరమాచారయవారు చూసుకుంటారులే!  
నేను, మాచెలెూలు అవయాంబళ్ చిననప్లూలుగా ఉననపుపడు ఇలయతాుంగుడిలో 

మొదటిస్వరి పరమాచారయ స్వవమివారినిదరిశంచుకోవడమే మాకు గురుు. కనిన సంవత్రాల 
క్రితం తను పూణే వచిి, అకకడి నుండి బాంబేకు మరలా చెనెలనకు వెళ్ళాలని ప్రణాళ్లక 
వేసుకుంది. అంతకు ముంద్గరోజే ఒక ప్రముఖరాజకీయనాయకుని భారయ మరణించడంతో 
మహారాష్ట్ర పరిసితాిని అద్గపులో ఉంచడానికి బంద్ ప్రకటించడంతో బసు్లు, ఆట్లలు 
తిరగడంలేద్గ. నేను పూణేకు ఫోనుచేసి తన ప్రయాణం వాయిదావేసుకమమని 
తెల్పాను.చెనెలనలో ఆరోజు తపపక కారాయలయానికి వెళ్ళాల్్ఉండడంతో ప్రయాణానిన 
వాయిదావెయయలేనని తెల్ప్ంది.“సంఘవయతిరక శకుుల వలూ సమసయగా ఉంది. కంతమంది 
వయకుుల ప్రాణాలు కూడా పోయాయి” అని తెల్పాను. 

దానికి ఒకే ఒక ముకకలో, “అవనీన పరమాచారయస్వవమివారు చూసుకుంటారులే” 
అని బద్గల్చిింది. ‘ఇది నాక్కంద్గకు సుఫరించలేద్గ’ అనుకునాననేనను. మరుసటి రోజు నేను 
‘కళ్ళయణ్’ కి వెళ్లూ తనను తీసుకుని ‘ములంద్’ కు వచాిను. మేము బయటకు రాగానే, అంతా 
కేవలం పోలీసుల తలకాయలు మాత్రమే కనబడుతునానయి. పెది ట్రంకుపెట్ట ఒకబాయగు మా 
వది ఉనానయి. దాదాపు ఇరవై అయిద్గ నిముష్టలు నడవాల్. ఏం చెయాయలో తెల్యక అలా 
నిలుిని ఉనానము. 

“అమామ,ఇకకడకుఎంద్గకువచాిరు?ఇంటికివెళ్ళాలా?”అననమాటలువినబడాడయి. 
తలతిప్పచూసేు, ‘వేలు’ కనబడాడడు, మా పకకవీధ లో వారాుపత్రికలు వేసే అబాబయి. 
ఒకట్రెండుస్వరుూ అతనితో మాటాూడాను నేను. అతను ముంద్గకు వచిి, బాయగును, ట్రంకు 
పెట్టను తీసుకుని తన సైకిలు బుటటలో ఉంచుకుని మాతోపాట్లగా నడుస్తు ఇంటి దాకా 
వచాిడు.గురుకృపఉంటే అడవిలో పులైనా వచిి సహాయం చేసుుంది.  

--- శ్రీమతి ఇందిరా బాలసుబ్రమణియమ్, పశిిమ థానే, ముంబై. మహా పెరియవాళ్ - 
దరిశన అనుభవంగళ్ 6 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 
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27 .  మా ఇంటికి రండి..  
పరమాచారయ స్వవమివారు 1965లో చెనెలనలో మకాం చేసుునానరు. స్వవమివారిని 

మా ఇంటికి ప్లుచుకుని వచిి, వారి చరణకమలాల సపరశతో మంగళకరం చెయాయలని నాకు 
చాలా కోరికగా ఉండేది. మైలాపూర్ లోని శ్రీ కరపగాంబళ్ కళ్ళయణమండపంలో ఉంటూ 
భకుులకు కరుణ, ఆశీసు్లు భకుకోటికి పంచుతునానరు మహాస్వవమి వారు. 

తమిళనాడు ముఖయమంత్రి యం. భకువత్లం మరియు వారి కుమార్ను శ్రీమతి 
సరోజినీ వరదపపన్ మహాస్వవమివారి దరశనానికి వచాిరు. ఏడుననరగంటల నుండి రాత్రి 
పదకండుననర దాకా స్వవమివారితో సంభాష్టంచి వెళ్లాపోయారు. తరువాత నేను మా 
తల్ూతండ్రులతో కల్సి దరశనానికి వెళ్లూ స్వవమివారికి స్వష్టటంగం చేశాము. 

“పరమాచారయ స్వవమివారి గురించిన ఆలోచనలతో గత ర్నండురోజులుగా  
మాఅబాబయి ఉపవాసం ఉనానడు. స్వవమివారు ఎకకడికి వెళ్లానా వెంట వెళ్ళునానడు. శరీరానిన 
ఎకుకవ కషటపెడుతునానడు. పెరియవా మా ఇంటికి రావడానికి అంగ్లకరించేదాకా ఇలాగే 
ఉంటానని పట్లటబటాటడు. కేవలం స్వవమివారఅనుగ్రహించాల్” అనానను. మహాస్వవమివారు 
నావైపు చూశారు. 

“నీవు నీతల్ూతండ్రులతో కల్సిఇంటికివెళ్ళా.మీకు ముంద్గగానే తెల్ప్నేను తరువాత 
వస్వును” అని చెపాపరు స్వవమివారు. 

మరుసటి రోజు ఉదయం ఐద్గననరపుపడు ట్ల్ఫోను మోగంది. శ్రీమఠం కాయంపు 
నుండి శ్రీ వి. వైదయసుబ్రహమణయ అయయర్ మాటాూడారు. “మిసటర్ వేంకటరామన్, పరమాచారయ 
స్వవమివారు మీ ఇంటికే బయలుదేరుతునానరు. మీరు వెంటనే రండి” అని తెల్పారు. 

మహాస్వవమివారు మేనాలో బయలుదేరి, దారిలో ఉనన భకువత్లం గారి ఇంటికి 
వెళ్లూ, వారిని ఆశీరవదించి, దాదాపు ఏడుననరగంటలపుపడు మాఇంటికివిచేిశారు. 
అంతేవాసులని, భకుులని ఇంటి బయటే ఉండమని చెప్ప, మా ముగుురిని మాత్రమే మేనా 
దగురలో కూరోిబటాటరు. 

“మీరు ముగుురు జపం చెయయండి. లోపలనేను ధాయనం చేసుకుంటాను” అని మేనా 
తలుపులు వేసుకుని ధాయనంలోకి వెళ్ళారు స్వవమివారు. 
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సరిగాు గంట సమయం గడిచింది. 
మేనా తలుపులుతెరిచి పరమాచారయస్వవమివారు స్వక్షాత్ పరమేశవరునిలా దరశనం 

ఇచాిరు. “పెరియవా మమమల్న క్షమించాల్. మా అబాబయి శీను స్వవమివారిని చాలా 
ఇబబంది పెటిట ఇంటికి ప్లుచుకునివచాిడు. మమమల్న క్షమించాల్” 

తరువాత మహాస్వవమివారి ఆదేశానుస్వరం మా ఇంటి ఆవరణంలో కటిటన వినాయక 
దేవాలయానిన వారు దరిశంచారు. వినాయకుని చుటూట పదిహేనుస్వరుూ ప్రదక్షిణచేశారు 
స్వవమివారు. వారి పాద సపరశతో మా ఇలుూ ఎంతో పవిత్రమైంది .మా మనసు్లు ఎంతో  
పులకించి పోయాయి . 

అపుపడు నేను స్వవమివారి ఫోట్ల తీయడానికి సంకల్పంచి వారిఅనుమతి 
అడిగాను. కాని నాకు అనుమతి ఇవవలేద్గ. ఇంటి నుండి వెళ్లాపోయటపుపడు ఫోట్ల 
తీయడానికి ఎనిన స్వరుూ ప్రయతినంచినా కుదరలేద్గ.  

చివరిదాకా ఫోట్ల తీయడంలో నేను సఫలం కాలేద్గ. అయితేనేం, మా మనసు్లోూ  
ఉనానరుకదా !! 

-- వి. శ్రీనివాసన్, చెనెలన. మహా పెరియవాళ్ - దరిశన అనుభవంగళ్ 2 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 
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28 .  వేపపువువ పచిడిప్రస్వదం  
తమిళ సంవత్రాది రోజున పరమాచారయ స్వవమివారిని దరిశంచుకునే అవకాశం 

వచిింది ఒకస్వరి. పుద్గకోకట్లట నుండి అకకడకు వెళ్లూ మహాస్వవమి వారిని దరిశంచుకుని 
చింతపండు, బలూం కల్ప్న వేప పువువ మిశ్రమానిన స్వవమివారికి సమరిపంచాము. 

“వేప పువువ పచిడిని మీరు ఎలా తయారుచేస్వురు?” అని అడిగారు స్వవమివారు. 
మాకు తెల్సిన విధానానిన తోచిన పదాలతో తెల్యజేశాము. 
అంద్గకు మహాస్వవమివారు, “ఈ మూడు పదారాాలు మాత్రమే సరిపోవు. దానికి 

మీరు తేనె మరియు నెయియ చేరాిల్. దానిన సరైన పదితిలో చేసేు పచిడి చాలా రుచిగా 
ఉంట్లంది. ఇలా తయారుచేసిన పదారాానిన మీరు ఇతరులకు పంచాల్, వారు మీ వైపు 
ఆకరిుతులు అవుతారు” 

“మొదట, అమమవారికి నైవేదయంగా సమరిపంచాల్, అపుపడు మీకు అమమవారు 
ప్రసనునరాలు అవుతుంది. తరువాత మీ ఇంటి యజమానికి, అపుపడు భారయ ఏమి చెబితే 
వాటికి ఆయన తల ఊపుతాడు! తరువాత ఇంటిలో పనిచేసే వారికి ఇవావల్. అపుపడు వారు 
ఏమాత్రం గొణుకోకకుండా మీ పనులు చేసి పెడతారు!” 

తరువాత స్వవమివారు కంత వేపపువువపచిడి తయారు చెయయమని వంటశాలకు 
ఆదేశానిన ఇచాిరు. దానిన తీసుకుని వచిి, అందరికి పంచమని చెపాపరు. 

“ఇపుపడు ఇది ఎంద్గకో తెలుస్వ?” అని అడిగారు. 
అంద్గకు ఒకామె, “ద్గంతో మేమందరమూ పరమాచారయ స్వవమివారి ఆదేశాల 

మేరకు నడుచుకుంటాము” అని చెప్పంది. 
“అవును నిజమే, కాని ఇది త్రిపురసుందరి ప్రస్వదం. మీరందరూ ఎలూపుపడూ 

అమమవారికి భకుురాళ్ళాగా ఉండాల్” అని చెపాపరు. 
మా చేతులోూ ఉననది ఒక చెంచాడు వేప పువువ పచిడిగా అగుప్ంచలేద్గ, అమృత 

సముద్రంలా అనిప్ంచింది. 
-- రాధా రామమూరిు, మహా పెరియవాళ్ – దరిశన అనుభవంగళ్ 6 
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అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 

29 .  విశవగురువులు  
          గత కనిన సంవత్రాలుగా నేను, మాకుట్లంబం మొతుం పరమాచారయ స్వవమివారి 
భకుులం. ఆచారుయలకు, మాకు మధయన ఒకదృఢమైన బంధం ఏరపడిందని నేను ఖచిితంగా 
చెపపగలను  . గత కదిినెలలుగా మహాస్వవమివారి గురించి ఎందరో  ఎనోన విషయాలను 
పంచుకునానరు . స్వవమివారి దరశనానికి కంచి మఠానికి వెళ్లానపుపడు నాకుకల్గన కనిన 
అనుభవాలను, నాపై, నాకుట్లంబసభుయలపై స్వవమివారు కురిప్ంచిన అనుగ్రహానిన 
తెల్యజేయడానికి ప్రయతినస్వును. అంతటి  నిరమలమైన ,ప్రశాంతమైనమోమును నేను 
ఎపుపడూ..ఎకకడాచూడలేద్గ. కేవలంకరుణను,ప్రసననతనుప్రసరించేమోము అది .. దయను 
వరిుంచే అయస్వకంతం లాంటి ఆ కళ్ళా ఎందరినో ఆదరించడం ననున కదిల్ంచివేసింది 

ఇట్లవంటి సందరభంలో కంచి మఠానికి, ఆచారుయలకు మమమల్న దగుర చేసిన 
ఒకట్రెండు విషయాలను ప్రస్వువించబోతునానను  .ఏ స్వమాజిక విషయాలు స్తవతకరు గా 
అనిప్ంచ   మాటాూడడానికి అయిషటపడతానో , అవి నేను సమాజంలో మాటాూడడానికి 
అయిషటపడాల్ . అయితే పరమాచారయస్వవమివారు ఏమి చేసినా అది భకుులను 

ఇకకడ చెపుపకోవాల్్న మర్కక విషయం.అశీరవదించడానికే కాబటిట నేను మాటాూడాల్ , 
ఎవరైనా ఎంతటి కషటమైన పని అయినా మఠం కోసంచెయాయలని తలపెడితే, అంద్గకు 
స్వవమివారి ఆశీసు్లు పుషకలంగాలభించి అది అతయంత తవరగా,పరిపూరంాగా అలౌకికంగా 
పూరువుతుంది. 

చాలా సంవత్రాలక్రితం భారీవరుం కురుసుునన ఒకరోజు, పూరిుగా తడిసిపోయిన 
ఇదిరువయకుులు కంచిమఠం తరుపున ఒక విషయం నాకు తెల్యజేయడానికి కాంచీపురం 
నుండి వచాిరని నాకు తెల్పారు. వారిని నేను లోపలకు రమమనానను. పరమాచారయ 
స్వవమివారు చిదంబర నటరాజస్వవమివారికి వజ్రకిరీటం చేయసంకల్పంచారని, కాని 
కదిిగా ధనంతకుకవ అవవడం వలూ అది పూరిు కాలేదనివారు నాకు చెపాపరు. వారు 
మద్రాసుకువచిినపని, కందరుభకుులను కల్సి వారివదినుండి విరాళ్ళలు సేకరించడానికే. 
దానికి ఇంకా ఎంత ధనం కావాలో అంతధనం ఇవవడానికి నేను సిదిమని పరమాచారయ 
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స్వవమివారికి తెలపమని వెంటనే వారికి చెపాపను. తరువాత స్వవమి వారి దగురకు వెళ్లూ, నా 
మాటను నేరవేరాిను. మహాస్వవమి వారి ఆశీసు్ల వలూ కిరీటం పని పూరుయియంది. అలాగే 
మహాస్వవమివారికి, మఠానికి మేము మరింత దగురయాయము. 

దాదాపు మూడు సంవత్రాలక్రితం ,గల్ఫ యుదిం జరుగుతుననసమయంలో మన 
మాజీ రాష్ట్రపతి శ్రీ ఆర్ .వేంకటరామన్ గారు శ్రీమఠంలో ఉననపుడు , అకకడి వైద్గయలు 
పరమాచారయ వారి ఆరోగయసితాి ని అంచనా వెయయటానికి స్వవమివారి పూరిు శరీరం స్వకన్ 
చెయాయలనన అభిప్రాయానిన తెల్పారు . కాని , మహాస్వవమి వారు ఎట్లవంటి వాహనం 
ఎకకరు కాబటిట స్వకనింగ్ యంత్రాలు ఉండే మద్రాసుకి శ్రీవారిని తీసుకువెళూటం కుదరనిపని. 
దాంతో మొబైల్ స్వకనింగ్ మిషన్ ను అమెరికా నుండి తెప్పంచాలని రాష్ట్రపతి గారు 
అభిప్రాయపడాడరు . ఆయంత్రం కోసం వారు అమెరికా అధయక్షులు  స్వనియర్ బుష్ ను 
సంప్రదించారు . గల్ఫ యుదిం కారణంగా అనిన యంత్రాలను అకకడకు పంపటంతో 
భారతదేశానికి పంపలేమని బుష్ తెల్పారు . అదృషటవశాతుు ఇతరవయకుుల దావరా 
అమెరికాలోనే ఉనన ఇంకో యంత్రానిన గురిుంచారు . శ్రీ వెంకటరామన్ మరియు శ్రీ రాజీవ్ 
గాంధ గారుూ ఆ యంత్రానిన కాంచీపురానికి చేరి బాధయతను నాకు అపపగంచారు. యంత్రం 
కాంచిపురానికి సురక్షితంగా వచిింది  . అతాయశిరయకరంగా ఆ యంత్రానికి ఎట్లవంటి  హాని 
కలుగకుండా కాంచిపురానికి రావటం ఒక  ఆనందమైతే , ఆ వచిిన యంత్రం స్వవమివారిని 
పరీక్షించి , వారి ఆరోగయం సరిగాు ఉందని తెలుపటం మరింత ఆనందకరం . ఇది నా 
జీవితంలో మరచిపోలేని అద్గభతమైన అనుభవం.  

మర్కక సంఘటన కూడా చెపుపకోవాల్. జనవరి 1992 మొదటి వారంలో 
భారతరాష్ట్రపతి చేతుల మీద్గగా ప్రారంభం చెయయబోతునన ‘శ్రీ వేంకటేశవర ఇంజనీరింగ్ 
కళ్ళశాల’ ఉత్వం విజయవంతం అవవడానికి పరమాచారయ స్వవమివారి ఆశీసు్ల కోసం 
నేను నా భారయ కాంచీపురం వెళ్ళాము. స్వవమివారి ఆశీసు్లు తీసుకుని, తిరిగ వెళాడానికి 
స్వవమివారి అనుమతి తీసుకునన తరువాత నాకు ఒక శాలువా బహూకరించారు. 
స్వవమివారు ఆ శాలువాను చూసి కాసు నిరాశ పడాడరు. మమమల్న కదిిసేపు వేచి ఉండమని 
చెపాపరు. స్వవమివారు వేసుకునన శాలువా తీసి, దానిన మృద్గవుగా తలకు రుది్గకుని, ననున 
తమ పకకకు ప్ల్ప్ంచుకుని, దానిన నాకు ఇవావల్్ందిగా అకకడునన సేవకుడిని, దానిన నా 
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భారయకు ఇవావల్్ందిగా నాకు సైగచేశారు. చెపాపలంటే మాటలోూ చెపపలేని పులకింతను 
పందాము. 

మా అబాబయి పెళ్లాకి పది నెలల ముంద్గ మేము కంచి మఠానికి వెళ్లానపుపడు 
మర్క అద్గభతసంఘటన జరిగంది. మేము పరమాచారయస్వవమి వారిని 
దరిశంచుకుంట్లననపపడు స్వవమివారి అంతేవాసులు మా అబాబయి అశివన్ వివాహం 
నిశియమైందని మహాస్వవమి వారికి తెల్పారు. తరువాత పెళ్లూపత్రికతో సహా వచిి 
మహాస్వవమి వారి ఆశీసు్లు తీసుకుందామని మేము ముంద్గగానే అనుకుని ఉండడం వలూ 
ఆ విషయం స్వవమివారితో ప్రస్వువించలేద్గ. స్వవమివారు వెంటనే ఒక కబబరికాయ 
తీసుకుని రమమని తెల్ప్, ముంద్గగానే మాకు ఆశీ:పూరవకంగా ఇచాిరు. స్వధారణంగా 
స్వవమివారి ఆశీశు్లను ప్రతేయకంగా అడిగనపుపడే ఇలాచేసుుంటారు. కాని స్వవమివారు 
ఎంతో దివయదృష్టటతో ఈపని చేశారు. తరువాతమేముస్వవమివారిఆశీసు్లను ఇంక మరి  
పందలేకపోయాము. ఎంద్గకంటే, పెళ్లాకి పదిహేనురోజుల ముందర స్వవమివారు 
బ్రాహ్మమభూతులయాయరు.స్వవమివారు అంద్గకే మాకు అడగకుండానే అశీసు్లందజేస్వరు.  
జరిగన విషయం తెలుసుకుని శ్రీ శ్రీ జయంద్ర సరసవతి స్వవమివారు ఆశిరయపోయారు. 

ప్రముఖ్యలు, విదాయవేతు అయిన మా తాతగారు డా. రాజా సర్అనానమలై చెటిటయార్ 
గారి స్తఫరిుతో తమిళనాడులో కాని పుద్గచేిరిలో కాని ఒక ఉననత విదాయసంసాను 
నెలకలాపలని చూసుునన తరుణంలో 1998లో నాకు కల్గన మర్క అనుగ్రహం - 
శ్రీపెరుంబదూర్ లో ఉనన శ్రీవేంకటేశవర ఇంజనీయరింగ్ కాలేజి యాజమానయ బాధయతలు 
తీసుకోవాల్్న అవకాశం దొరకడం. పరమాచారయ స్వవమి మరియు వారి ఇదరిి శిష్ణయల 
అనుగ్రహం వలూ ఈరోజు శ్రీ వేంకటేశవర ఇంజనీయరింగ్ కాలేజ్ తమిళనాడులో ఉనన 
ప్రముఖ కలాశాలలో ముంద్గ వరుసలో ఉననది. 

1993 మే లో జరగబోయ కనకాభిషేకానికి భకుుల నుండి బంగారము, ధనము 
స్వవకరించే ఉపసమితికి అధయక్షునిగా ననున నియమించడం నాఅదృషటం. అది చాలా కషటమైనా 
బాధయతతో కూడుకునన వయవహారం. కాని మహాస్వవమి వారి అనుగ్రహం వలూ వచిిన 
ఉతా్హం చిననదేమీ కాద్గ. విరాళ్ళలు విరివిగా వచాియి. మొదలుపెటిటన నాటినుండే 
ఎట్లవంటి ఇబబంది లేకుండా బంగారం కనుగోలు, రవాణా అనీన సక్రమంగా జరిగాయి. 
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1993 మే 27న పెది ఎతుున పరమాచారయ స్వవమివారికి కనకాభిషేకం 
నిరవహించడంజరిగంది.ఆఅరుదైన ఉత్వానిన తిలకించడానికి భకుులు తండోపతండాలుగా 
తరల్వచాిరు. 

పరమాచారయస్వవమివారు ఈ శతాబపిు మహోననత ఆధాయతిమక చక్రవరిు. 
స్వవమివారి శతాబిపు జీవితం ఎనోన ఉననత విషయాలు, అవిరళ కృష్ట, అద్గభతమైన 
విజయాల సమాహారం. స్వవమివారు ఒక విజాాన సముద్రం. అంతే కాద్గ వారు కరుణా 
సముద్రులు కూడా. ఎనోన దేశాల వివిధ నాగరికతల, సంప్రదాయాల, పదితులపై ఎంతో 
లోతైన అవగాహన, పట్లట ఉనానవారు. హిందూ వారసతవపు పవిత్రతను కాపాడాలననదే వారి 
చిరకాల కోరిక. దేశ, జాతి, కుల, వరు, మత బేధాలు లేని విశవగురువు పరమాచారయ 
స్వవమివారు. జనవరి 8 స్వవమివారు శరీరం వదిల్న రోజు, స్వవమివారిని చివరిస్వరిగా 
ప్రేమతో దరిశంచుకోడానికి  వచిిన క్రైసువ నన్ లను, మహమమద్గయ ప్రజలును చూసే దృశయం 
- ఎనోన లక్షల మందిని కదిల్ంచింది. 

-- డా .ముతుయయ .సి.ఎ .“kamakoti.org” నుండి 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkamakoti.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N8nSZjXr_qn9os1d-rsUAQMQpM_b0WqEzjhtZalaey1BVr9Rtx0X7bkg&h=AT1no7b5P0xSwM8vokSzNDdww7G1n1P8raMrVDRP1-0PWdjp9k_P1ycLdmAWLbGp3HGcm8K7jxENfjb5PXKC0dR3olqxuBdYV6tOHX9Q8iAA0_OeFF_CIb20UjcY62p_Ae0s-Ib3zo3HK0yPahsJRt72MOX4ntj2PrDkyfUTqHQwyjTYGHPtC3twh1jHkoM_IMQ5O_vtChs0Y4Z8T6GTrJuoDUdtWY6eRBxRxUAvn6QiMsRRCYpoNIQHbjAS-ksWXzrFomQOtIdvSGpvwjVbh4l_3mBgFmron9CaA3hBPftw1LhDC4GtZBN1pRgbK7ScLOrqcN2WObk14SQEKWmvu8vr_9Ua9zBbPyxfoujzPA9grNVhTskn9xOLooL2DoCH7J7lamSbkpXzVnH2Tx4g6wUWqmBZaEFhQAvdO7xyblyg1sgFQ5dEcKz0lR3Dd88I2ajmvmEf8AX_Wta_qOEzlqXKbdrmaK_Y6aqsN2HqLDRbahN_XwZBg9f2PCKloGAehG2qWzENLIpNGn7Ex4wXXO8o_2A45y5IjhM6CVfEB8WdVFP1ccBaHhC1uD0jNKBvK-d5Z_lMiVEJOFNw0hEjyO9YbYGf4BuBSpwkJSyHWSdQEDb_UN3CAV-qc1dZL2EEoDwn7AeazMQLPtiY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkamakoti.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N8nSZjXr_qn9os1d-rsUAQMQpM_b0WqEzjhtZalaey1BVr9Rtx0X7bkg&h=AT1no7b5P0xSwM8vokSzNDdww7G1n1P8raMrVDRP1-0PWdjp9k_P1ycLdmAWLbGp3HGcm8K7jxENfjb5PXKC0dR3olqxuBdYV6tOHX9Q8iAA0_OeFF_CIb20UjcY62p_Ae0s-Ib3zo3HK0yPahsJRt72MOX4ntj2PrDkyfUTqHQwyjTYGHPtC3twh1jHkoM_IMQ5O_vtChs0Y4Z8T6GTrJuoDUdtWY6eRBxRxUAvn6QiMsRRCYpoNIQHbjAS-ksWXzrFomQOtIdvSGpvwjVbh4l_3mBgFmron9CaA3hBPftw1LhDC4GtZBN1pRgbK7ScLOrqcN2WObk14SQEKWmvu8vr_9Ua9zBbPyxfoujzPA9grNVhTskn9xOLooL2DoCH7J7lamSbkpXzVnH2Tx4g6wUWqmBZaEFhQAvdO7xyblyg1sgFQ5dEcKz0lR3Dd88I2ajmvmEf8AX_Wta_qOEzlqXKbdrmaK_Y6aqsN2HqLDRbahN_XwZBg9f2PCKloGAehG2qWzENLIpNGn7Ex4wXXO8o_2A45y5IjhM6CVfEB8WdVFP1ccBaHhC1uD0jNKBvK-d5Z_lMiVEJOFNw0hEjyO9YbYGf4BuBSpwkJSyHWSdQEDb_UN3CAV-qc1dZL2EEoDwn7AeazMQLPtiY
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30 .  మహాస్వవమి -మానసికదరశనం  
భావాలు – అనుభవాలు: 

జయ జయ శంకర హర హర శంకర! 
జయ జయ శంకర హర హర శంకర!! 
కాంచి శంకర కామాక్షి శంకర! 
కాలడి శంకర కామకోటి శంకర!! 

 
కదిి దూరం నుండి జయజయ ధావనాలు వినబడుతునానయి. మొదట 

గందరగోళంగా చిననగా వినబడింది. దగురకు వెళ్ళాకది్గసపషటంగా వినబడడంతో, దేహం 
రోమాంఛితమయియంది. చీమల దండులో నిదానంగా నడచి వసుునాన భకుుల యొకక పెది 
గుంపు. హంగు, ఆరాభటాలు, అలంకారాలు, అరుపులు లేక అతి స్వమానయంగా ఉంది. వివిధ 
జాతుల, వివిధ భాషల, పేద ధనిక, అడ మగ, ప్లూలు అందరూ వారికి వచేి భాషలో 
భజనలు పాడుకుంటూ పదే పదే శోూకాలను వలెూవేస్తు వెళ్ళునన ఊరగంపు. 

నాలుగుంటల స్తరుయని సననని లేలేత వెలుగు. స్తరుయడు దాగుడుమూతలు 
ఆడుతునానడా అననట్లటగా, అకకడకకడా మబుబలోూ దాగుతునానడు. గుంపు మధయలో ఒక చినన 
సైకిల్ రిక్షా. అది చూడడానికి సరకసు్లో వాడేదిగా ఉననట్లట ఉంది. దానిపై చిరిగన 
గోనెసంచులు, ఒక చాప, ఆకులతో అల్ూన గొడుగు, కనిన సరుకులు. 

ఒకరు ఆ రిక్షాను లాగుతూ ఉంటే, దాని వెనుక రిక్షాను పట్లటకుని నీవు (రచయిత్రి 
స్వవమివారిని ఇలాగే సంబోధస్తుంది). చూసిన మరుక్షణమే చేతులు కాళ్ళా వణుకుతుండగా, 
రోడుడపై పడి నమస్వకరం చేస్వుము. నువువ ఆగవు కాని కళాతోనే మమమల్న ఆశీరవదించి 
ముంద్గకు స్వగుతావు. అవి నీ కళ్ళా? కాద్గ, కాద్గ! కరుణా సముద్రాలు. 

నీ దరశనంకోసం,నినున చూచేభాగయంకోసం ఎనోనసంవత్రాలు ఎద్గరుచూశాను. 
నీ గురించి చదివినా, వినాన మనసు్ ఎంతో ఆతృత పడేది. ఏ పత్రిక కనాన నీ గురించి ఏమి 
వ్రాశారో అని వెతికేవి నా కళ్ళా. నినున చూడలేనేమో అనన దిగులు పట్లటకుంది. అపుపడు 
నువువ కంచికి దగురలోనే ఉనానవు. మేము లెకకలేననినస్వరుూ మద్రాసుకు వచాిము. కంచికి 
వచిి నినున ఒకకస్వరైనా చూడాలని ఎనిన స్వరుూ అరింాచానో. వేడుకునానను. మేము చాలా 
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స్వమానుయలం. పనికిరానివాళాం. ఆహారము, నిద్ర, అవసరం లేని ఆడంబరము, 
పనికిమాల్న విషయాలే గొపపవి అనుకునేవాళాం. ఎకకడికి వెళ్ళాల్ అనిప్సేు అకకడికి 
వెళ్ళుము, ఎంత ఖరుి పెటాటల్ అనిప్సేు అంత ఖరుి పెడతాము, కాని నినున చూడటానికి 
రావడానికి మాత్రం మాకు కుదరద్గ. 

రోజూ ద్గపం వెల్గంచి నీ చిత్రపటానిన చూడగానే, మనస్ంతా దిగులుగా 
అయిపోయది. మానవ ప్రయతనం వలూ నినున చూడటం స్వధయం కాదని, కేవలం నీవు ప్ల్సేునే 
అది కుద్గరుతుంది అని. నా కోరికను మాటలోూ ఎపుపడూ చెపపలేద్గ. నీకు అది వినబడిందా? 
ఏమైతేనేమి, బిడడకు ఆకల్ వేసేు ఆకల్ అని ఏడాిల్్న అవసరం లేద్గ. తల్ూ ఆ ఆకల్ని అరంా 
చేసుకోగలుగుతుంది. అలాగే, నా బాధ కూడా నీకు అరంా అయుయంట్లంది. 

నేను నినున చూడలేకపోతునానననే బాధ వలూ నీవే ననున చూడటానికి వసుునానవా? 
నీకు ఏముంది? కారా? రైలా? ఈ తారు రోడుడపై కాళ్ళా మంటలు పుటటగా నడిచి వస్వువు. ఆ 
కాళాకు వేసుకుననదేమో విరిగపోయిన చెకక పాద్గకలు, అదికూడా మంజి నారుతో కటిటనవి. 

అదేమైనా ఒక మైలా, ర్నండు మైళ్ళా? ఎంత దూరం నడిచావు అపాప! వేలమైళ్ళా 
కేవలం కాల్నడకన వచాివు. మేము నివసిసుునన ఈ హుబిూ నగరం ఎంత పుణయం చేసుకుందో 
కదా నీ పాదసపరశ పందడానికి. నీవు వస్వువని మేము కలలో కూడా ఊహించలేద్గ. కాని 
నువువ రావడం నిజమే. చిరిగనా కాష్టయ వస్త్రం, దానిపైన చెట్లట బరడు నారతో చేసిన ఒక 
ఆచాిదన. మెడలో, తలపై రుద్రాక్ష మాలలు. నినున చూడగానే ఒక క్షణకాలం సందేహం. 
మానవుడేనా? కాద్గ, కాద్గ. పుల్ చరమం ధరించి నడుసుునన పరమేశవరుడు. భగవంతుని 
దరశనం చేసుకునానమనన సంతృప్ు. మాకు నువువ కాద్గ శివుడు కనబడుతునానడు.ఆశ్రమ 
ధరమం కోసం ఆరోజు నువువ అనినస్వరుూ స్వననం చేశావు. దానివలూ విపరీతమైన జలుబు, 
జవరం అని నీతో ఉననవారు చెబుతునానరు. అది కేవలం ఆహారం తీసుకునే మానవ శరీరం 
అయితే, వైదయం, రక్షణ, సౌకరాయలు, విశ్రంతి కావాల్. 

కాని ఏనభైఆరళా వయసు్లో, సరైన ఆహారము, సౌకరాయలు లేకపోయినా 
జవరంలో కూడా నడుసుునానవు. అది నీ తపఃశకిు యొకక బలం. దైవం మానుష రూపేణా 
అననట్లట తోసుునానవు. మానవ శరీరం, దైవ శకిు. శకిు నీయంద్గ నివసించి ఉంది. అంద్గకే 
నువువ దేవునిలా, శివునిలా కనపడుతునానవు. ఆరోజు నువువ అపపటికే పద్నిిమిది 



 శ్రీ కంచిపరమాచారయ లీలలు  

 

P
ag

e7
1

 

కిలోమీటరుూ నడిచావు అని చెపాపరు. కనుక ఇంకా నువువ ఎకుకవ శ్రమ పడకూడద్గ. నినున 
శ్రమపెటేటవాళాం మేమే. అకకడికి, ఇకకడికి, ఎకకడెకకడికో రమమని మేమే నినున 
ఆహావనిస్వుము. 

స్తరుయడు అసుమిస్తు ఉండడంతో, దారి పకకనే ఉన గ్రామం నినున 
ఆహావనించింది. ఒక తోటలో, గోశాల ప్రకకన, గడిడ పైకపుపతో ఉనన చినన గుడిసెలో. 
కనినస్వరుూ నువువ కూడా చిననప్లూలాూ అందరి అభిప్రాయాలు విని, నీ సమమతి తెలుపుతావు. 

అంత దూరం నడచినంద్గకు నీకు అలసట వెయయదా? నీకు ఆకల్దపుపలు లేవా? 
ఈ స్వయం సంధయ వేళ చినన గుడిసెలో కూరుిని, అలసట అనేది లేకుండా వేలమందికి 
దరశనం ఇసుునానవు. ఇది గొపప విషయం కాదా? రాజు తన అంతఃపురంలో ఉననపుపడే ఎంతో 
ఆందోళనగా ఉంటాడు. కాని ఇకకడ ఒక సనాయసి ముంద్గ, నేలపై ద్గముమ ధూళ్లలో 
కుట్లంబంతో సహా కూరుినన ఈ సండూరు మహారాజు ఎంతో ఆనందంగా ఉనానడు. 

మరుసటిరోజు నీవు పటటణ ప్రవేశం చెయాయలననపుపడు, మేము నీకు స్వష్టటంగ 
నమస్వకరం చేసి, సెలవు తీసుకునానము. అయిషటంగానే నినున ఊరి శివారూలో వదిల్ 
వెళ్లాపోయాము. తెగపోయిన నీ సఫటిక మాలను బాగుచేయించే భాగయం నా భరుకు దొరికింది. 
నీ శరీరానిన తాకిన ఆ మాలను మా చేతులోూ తాకడానికి మేము చేసిన పుణయం ఏమిటి? ఎనోన 
స్వరుూ దానిన తాకి, ఆనందాశిరాయలతో చూసి తరించాము. 

నువువ ఏమీ తినవు. నీకు ఆకల్, దప్పకలు లేవు. అలసట అసలు రాద్గ. కాని నీ 
సేవకులు స్వమానుయలు కదా! వారికి ఆకల్దపుపలు ఉంటాయి కదా! ఆరోజు రాత్రి వాళ్ళా 
వంట చేసుకోవడానికి కూడా ఓప్క లేదని చెపాపరు. అలా వాళ్ళా ఆకల్తో నిద్రపోవడం 
నువువ ఒపుపకోవు. కంత ఉపామ  (కిచిడి) లేదా రవవ గంజి చూపాలని నువువ పట్లటబటాటవు. 
నేను ఆహారం పంపుతానని అనానను. కాని వారు కంత ఉపామ తయారుచేసి నీకు 
చూపుతామనానరు. ఏం చెయాయల్? నినున సంతృప్ు పరచడానికి కనినస్వరుూ మోసం 
చెయాయల్. 

ఆరోజు శనివారం. మరుసటి రోజు నువువ వసుునానవని మొతుం నగరమంతా 
కోలాహలంగా ఉంది. నువువ ఇంట్లూకి రావని అందరికి తెలుసు. కాని ఇళానీన పండుగ 
వాతావరణం సంతరించుకునానయి. నేలపై ప్ండితో వేసిన ముగుులు, పూలతో మొతుం 
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అలంకరణలు. ఎకకడ చూసినా పెళ్లూ సందడే. అందరూ ఎంతగానో ఉతేుజితులయాయరు. 
అందరి గుండెలోూ సంతోషం, ఉతా్హం. మా ఇలుూ మొతుం పవిత్ర వసుువులతో, సరుకులతో 
నిండిపోయింది. 
   నువువ వచాివని ఎంద్గకు అందరికి అంత ఆనందం, ఉతా్హం? నీవేమైనా రాజువా, 
రాజకీయ నాయకుడివా? ఐశవరయవంతుడివా? లేక సినిమా నట్లడివా? చేతిలో ఏమీ లేని ఒక 
సనాయసివి నువువ. సనాయసులకే సనాయసివి. సనాయసికి కనీసం మఠం అయినా ఉంట్లంది. నీకు 
అదికూడా లేద్గ. అంతటి భాగయమా మాకు? ఇకకడకు రావడానికి అంగ్లకరించినపుపడు నినున 
ఎకకడ ఉంచాలా అని ఆలోచించాము. మా సమసయ ఏమిటంటే, నీకు కావాల్్న నది ఒడుడ 
కాని, సరసు్ కాని, బావి కాని ఇకకడ లేవు. అదృషటం కదిి మా  పెరట్లూ బావి త్రవివతే 
అంద్గలో నీళ్ళా పడాడయి. తవరితగతిన మిగల్న బావి పనులు పూరీు చేసి, పూజ కూడా 
చేశాము. మా ఇంటి కంచెకు తగలేటట్లట ఒక చినన గుడిసె, ఒక షెడుడ నిరిమంచాము. మా 
ఇంటి అవుట్ హౌస్ట ఖ్యళీ చేసి సిబబంది ఉండటానికి, వంటకు ఇచాిము. 
ఇకకడి నుండి ‘నువువ’ అని వయవహరించలేద్గ. కేవలం ‘పెరియవా’! 

మరుసటిరోజు ఆదివారం, 13-5-79, పరమాచారయ స్వవమివారి ఎనభైఆరవ 
జయంతి మహోత్వం. దానిన హుబిూలో జరపడం మా అదృషటం. నా భరు గురుశంకర్ 
అధయక్షతన ధారావడ్ నుండి వచిిన వారితో ఒక బృందం ఏరపడింది. ప్రముఖ్యలు అందరూ 
చరిించుకుని, ప్రజల నుండి ధనం సేకరించారు. మహాస్వవమి వారిని ఆహావనించి, జయంతి 
ఉత్వం జరపడానికి అందరికి పనులను అపపజెపాపరు. ధారావడ్ కు చెందిన వేదపండితులు 
శ్రీ బాలచంద్రశాస్త్రి గారి పరయవేక్షణలో ఏరాపట్లూ ఘనంగా జరుగుతునానయి. మేము 
ఎపుపడెపుపడు ఈ పేరును సమరించినా, మాకు పరమాచారయ స్వవమి వారు చెప్పన మాటలే 
గురుుకు వస్వుయి, “దానిన మీరు ‘ఫాలచంద్ర’ అని పలకాల్, ‘బాలచంద్ర’ అని కాద్గ. 
చంద్రుని వంటి నుద్గరు ఉనన వాడు అని దాని అరంా”. 

ఆదివారం ఉదయం స్వననాద్గలు ముగంచుకుని, పూరాకుంభంతో, మంగళ 
వాయిదాయలతో అందరమూ కల్సి మహాస్వవమి వారు ఉంట్లనన చోట్లకు వచాిము. 
స్వవమివారిని ఆహావనించి, వారి ఆశీసు్లను అంద్గకునానము. భజనలు, నామావళ్ల, 
నాదసవరంతో స్వవమివారిని గదగ్ రోడుడ గుండా ఊరగంపుగా తెచిి పటటణ ప్రవేశం చేశాము. 
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కదిిమందిమి ఊరగంపు మధయలో ఇంటి వదికు వచిి, హారతితో స్వవమివారిని 
ఆహావనించడానికి తిరిగొచాిము. మా ఇంటి ప్రహరీ దగురోూని గోల్ఫ కోరు్లో స్వవమివారు 
ఉండడానికి వసతి ఏరాపట్ల చేశాము. కనుచూపుమేర పచిని నేల. వసతి ఎద్గరుగా రైలేవ 
లైను. అవతల్వైపు ఉడిప్ కృషా దేవాలయం, రాఘవేంద్ర స్వవమి బృందావనం. అది చాలా 
పెది మైదానం కావడంతో ఎంతమంది భకుులు వచిినా పరవాలేద్గ అనుకునానము, కాని 
వచిిన భకుజన సందోహానిన తట్లటకోవడం చాలా కషటం అయియంది. 

మా ఇంటికి దగురోూ, అంటే ఒక మూడు కిలోమీటరూ దూరంలో ఉనన హనుమాన 
దేవాలయంలో స్వవమివారి జయంతి ఏరాపట్లూ చేశాము. ఆయుషయ హోమం, నవగ్రహ 
హోమం లాంటివి ఎనోన నూటఇరవైఒకకమంది బ్రాహమణుల మంత్రోచాిరణలతో జరిగంది. 
పురప్రముఖ్యల అభయరిన మేరకు నేను మా వారు కారయకరులుగా వయవహరించాము. మడిగా 
ఉంటూ వైదిక, ధారిమక నియమాలను పాటిస్తు, స్వవమివారిని గౌరవించడానికి హనుమాన్ 
మందిరానికి వెళ్ళాము. అంతటి గొపప ఏరాపటూను, అంతటి దివయ సమక్షానిన అపపటిదాకా 
చూడలేద్గ. శాస్తుకు పూజ, వైదిక క్రతువులు ప్రారంభం అయాయయి. దక్షిణాదిలోని ఎనోన 
ప్రాంతాల నుండి వచిిన ఎందఱో పండితులు అకకడ చేరి ఉనానరు. 

ఉదయం మొదలైన హోమాలు దాదాపు మధాయహనం మూడు వరకు స్వగాయి. 
మహాస్వవమివారిని ఊర్నరిగంపుగా హనుమాన్ దేవాలయానికి తీసుకునివచాిరు. భకుులు 
భారీ సంఖయలో వచాిరు. హోమగుండానికి ఎద్గరుగా ఉనన ఒక చినన వేదికపై మహాస్వవమి 
వారు కూరుినానరు. ఎకకడ చూసినా జనసంద్రమే. 

అకకడ జరిగన వస్తదర హోమంలో నేను మా ఆయన పూరాహాుతికి నెయియ 
సమరిపంచాము. స్వవమివారు మాకు ఎద్గరుగానే కూరుిని ఉనానరు. హోమం పూర్నలున 
తరువాత తీరా ప్రస్వదాలు తీసుకుని, భకుుల గుంపును దాట్లకుని, స్వవమివారి వదికు వెళ్లూ 
స్వష్టటంగ నమస్వకరం చేశాము. స్వవమివారు ప్రస్వదానిన స్వవకరించారు. శ్రీవారికి 
సమరిపంచమని ఎవరో బిలవ మాలను మావారికి ఇచాిరు. స్వవమివారు మావారి చేతులోూ 
నుండి ఆ మాలను తీసుకుని శ్రీవార మేడలో వేసుకునానరు. తరువాత దానేన మాకు 
ప్రస్వదంగా ఇచాిరు. నాకు కళా నీరు ఆగడం లేద్గ. శరీరం వణికిపోతోంది. ఎంతటి 
భాగయం మాకు! ఎవరు చేసుకునన పుణయం ఇది. మామూలుగా జీవితంలో ఎనోన భాగాయలు 
పంద్గతాము. కాని ప్రపంచానిన పాదాక్రంతం చేసుకునన మహాతుమడిని గౌరవించే భాగాయనిన 
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పందడం ఏమని చెపపగలను? కేవలం పూరవజనమ పుణయ విశేష ఫలం చేత మాత్రమే 
దకుకతుంది. మాకు అనిప్ంచేది ఒకకటే, “హే భగవాన్! ఈ జనమలో మమమల్న ఉతుములుగా 
చేసి, ప్రతి జనమలోనూ ఇదే భాగాయనిన ప్రస్వదించు”. 
  మేము మహాస్వవమివారు ఇచిిన ప్రస్వదానిన స్వవకరించగానే, అకకడునన కంతమంది 
ఆడవారు మా పాదాలకు నమసకరించి, మేము చాలా అదృషటవంతులము అని చెపాపరు. నేను 
భావోదేవగంతో ఏడేిశాను. తరువాత ఇరవైఏడు సుమంగళ్ళలకు చీరలు, రవిక్కలు అలాగే 
కనయ పూజకు కూరుినన ఆడప్లూలకు బటటలు ఇచాిము. అంతా ముగసేటపపటికి స్వయంత్రం 
అయిద్గ గంటలయియంది. తరువాత మేము భోజనం చేశాము. అపపటికే స్వవమివారు 
మటిటదారి గుండా నడచివెళ్లూ కుటీరానికి చేరుకునానరు. 
ఇది స్వవమివారు హుబిూ రావడానికి పదిహేను నెలల ముంద్గ జరిగన విషయం:- 
పరమాచారయ స్వవమివారు బళ్ళారి దగురలోని హగరి అనే ప్రాంతంలో ఉంట్లనానరని 
తెల్యగానే మా ఆనందానికి అవధ్బలు లేవు. అపుపడు మా అతుగారు, మామగారు, వదినా 
- మరదళ్ళా అందరూ హుబిూలోని మా ఇంటికి వచాిరు. 

మేమందరం హగరి నది ఒడుడకి బయలుదేరాము. లోపల గదిలో స్వవమివారు 
జపంలో ఉనానరు. హఠాతుుగా గడిముందర ఒక దివయకాంతి. స్తరోయదయానికి ముంద్గ 
ఉండే అరుణ వరా వెలుగుకు, స్వవమివారు ధరించిన కాష్టయ వస్వులకు తేడా లేదననట్లటగా 
దివయ వెలుగులతో స్వవమివారి దరశనం. అదే మా మొదటి పరమాచారయ స్వవమి దరశనం. 
మేము స్వవమివారిని చూడగానే, ఇక ఈ జనమ నుండి మాకు ముకిు అననట్లటగా స్వవమివారిని 
కళాలోూ నింపుకునానము. కాని ఆరోజు స్వవమివారు కాషట మౌనంలో ఉనానరని తెల్పారు. 
మేము స్వయంత్రం దాకా అకకడే ఉండి తిరిగొచాిము. పాల రుచి తెలుసుకునన ప్ల్ూలా పదే 
పదే స్వవమివారి దరశనానికి వెళ్ళావాళాం. 

ర్నండవస్వరి మేము హగరి వెళ్ళాటపపటికి స్వయంత్రం అయియంది. నిరామణ దశలో 
ఉనన ఒక నూతన శివాలయంలో మహాస్వవమివారు కూరుిని ఉనానరు. పూరిుగా ఇంకా చీకటి 
పడలేద్గ. ఒక పెది ఇతుడి ద్గపం, లాంతరు వెలుగుతునానయి. ప్లూలతో కల్సి మేము నేలపై 
పడి స్వవమివారికి నమస్వకరం చేశాము. నా భరు తన పేరు చెపపగానే స్వవమివారు, “నీకు 
ఈ పేరు ఎవరు పెటాటరు? ఎంద్గకు ఈ పేరు పెటాటరు?” అని అడిగారు. తన తాతగారు 
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తనకు ఈ పేరు పెటాటరని, ఇదే పేరు పెటటడానికి గల కారణం తనకు తెల్యదని తెల్పారు 
నా భరు. స్వవమివారు సేవకుడిని ప్ల్చి ఆ పేరును నేలపై రాసి తనకు చూపమనానరు. 
తరువాత స్వవమివారు మా సవసలాం గురించి, కుట్లంబం గురించి అడిగ, వేదిక్ స్తకల్ 
కృషయాయర్ మరియు ద్గవాన్ శేషయయర్ పేరుూ ఎపుపడైనా వినడం జరిగందా అని అడిగారు. 
మేము లేదని చెపాపము. (తరువాత మేము విచారిసేు వారు మా పూరీవకులు అని తెల్సింది). 
తరువాత మా వారితో, “ఇపపటిదాకా ఎలకిాకల్ ఇంజనీర్ ను ఈ రైలేవ ఉదోయగంలో 
నియమించలేద్గ. నీకు ఎలా దొరికింది? స్వధారణంగా ఆపరటింగ్ డిపారుటమెంట్ల వాళానే 
డి.యస్ట. లు గా నియమిస్వురు” అని తెల్పారు. 

“రాయచూరు నుండి పూణే రైలుమారాునికి సమాంతరంగా ఒక రోడుడ వెళ్ళుంది 
తెలుస్వ?” అని మావారిని అడిగారు స్వవమివారు. తెల్యదనానరు ఈయన. పోలీ వైదయనాధ్ 
గురించి అడిగారు. అపుపడు మేము మా అబాబయి శంకర్ గురించి దిగులుగా ఉనానము. 
అతనికి ఏ కళ్ళశాలోనూ ప్రవేశం దొరకడం లేద్గ. అతనికి మంచి కళ్ళశాలలో ప్రవేశం 
దొరికి జీవితంలో ఉననతుడు అవావలని అపుపడే మనసు్లో అనుకునానను. ఇది నేను 
పరమాచారయ స్వవమివారికి చెపపలేద్గ. కాని స్వవమివారి అనుగ్రహం వలూ మా అబాబయికి 
మంచి కళ్ళశాలలో ప్రవేశం దొరికి బాగా చద్గవుకునానడు. ఎనోన విషయాలోూ వాడికి 
మహాస్వవమివారి అనుగ్రహం లభించింది. 

మా పూరీవకుల గురించి స్వవమివారు అడిగన విషయం చెపపడానికే నేనీ 
సంగతులనీన చెపాపను. ఇది జరిగన దాదాపు సంవత్రం తరువాత స్వవమివారు హుబిూకి 
వచాిరు. హంప్, హోసేపటలలో చాలా కాలం విజయం చేశారు. ఇపుపడు హుబిూలో జరిగన 
పరమాచారయ స్వవమివారి జయంతి విషయాలకు వదాిం. దాదాపు రాత్రి పది గంటలకు 
స్వవమివారి జయంతి వైభవం ముగసింది. మేమందరం పరమాచారయ స్వవమి వారి దగుర 
ఉనానము. ఆరోజు దేశం నలుమూలల నుండి భకుులు వచాిరు. ప్రతేయక  బసు్లు, కారూలో 
హుబిూ చేరుకునానరు. అంత పెద ిఇంటిలో కూడా వారికి సరిపోయ సాలం లేకపోవడంతో 
వారు నిద్రంచడానికి వరండా, కారు షెడుడలాంటి ఇతర సాలాలలో కూడా ఏరాపట్లూ చేశాము. 

ఇతుడి ద్గపసుంభం వెలుగులో స్వవమివారు కూరుిని ఉనానరు. మిగతా అంతా 
చీకటిగానే ఉంది. స్వమానయంగా ఎవరికీ ఏమీ కనపడద్గ. మమమల్న లోపలకు రమమని ప్ల్చి, 
“అకకడ నిలబడిఉనన వయకిు మీకు బంధ్బవులు కదా?” అని అడిగారు. మాకు తక్షణం ఏమీ 
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అరాం కాలేద్గ. వెనుక నుండి ఒక ఆడగొంతు “అవును, అవును” అని వినబడింది. తరువాత 
మాకు తెల్సింది అకకడ ఉననది పారవతీ, మైస్తర్ చొటటపప పెది అననగారి కూతురు. తను 
మాకు బంధ్బవు అని అపుపడే మాకు తెల్సింది. మరలా మహాస్వవమి వారు, “ఆరోజు 
మిమమల్న కృషాయయర్, శేషయయర్ గురించి అడిగాను. వారు మీకు తెల్యదని చెపాపరు. వారు 
ఎవరో అని ఎవరినైనా అడిగ ఉంటారు కదా? ఎవరిని అడిగారు? బహుశా ఇంట్లూ ఉనన 
పెదిలని అడిగ ఉంటారు” స్వవమివార ప్రశన, జవాబు చెపేపశారు. మా ప్లూల చద్గవు గురించి 
అడిగారు స్వవమివారు. జయంతి కోసం చేసిన ఏరాపటూ గురించి అడిగారు, ఎంతమంది 
భోజనం చేశారు అని. తరువాత స్వవమివార ఒక విషయం గురించి చెపాపరు. ఆరోజు 
స్వననానికి ఎవరో గంగాజలం తెచాిరు. చేతిలో ఉనన మామిడి పండు జారి గంగలో పడింది. 
తరువాత నీరు రుచి చూసేు ఎంతో తియయగా ఉనానయి. 

చిననప్లాూడిలా నవువతూ, మామిడి పండు వలూ గంగ తియయగా అయియందా? లేక 
గంగ వలూ మామిడిపండు తియయగా అయియందా తనకే అరాం కాలేదని అనానరు. ఆ మామిడి  
పండులో కంత భాగం తిని మిగల్ంది మాకు పంపారు. గంగాజలం కూడా పంపారు. 
ర్నండూ తియయగా ఉనానయి. ఏదో  చెక్కకర కల్ప్నట్లట గంగ అంత తియయగా ఎంద్గకుందో 
అరాం కాలేద్గ. 

రాత్రి పదకండు గంటలపుపడు, పరమాచారయ కోసం చేసిన పూజా ప్రస్వదాలను 
తీసుకుని కంతమంది కారులో కాంచీపురం నుండి వచాిరు. వారిని లోపలకు పంప్ మేము 
బయటకు వచాిము. వచిినవారు మహాస్వవమివారి మెడలో కామాక్షి ప్రస్వదంగా పెద ి
పూలమాలను వేశారు. గులాబీ రంగు పట్లట వస్వునిన స్వవమివారి తలకు పరివాటటం కటాటరు. 
మహాస్వవమివారు తలను చూపుతూ, “ఇంద్గలో బంగారు జరీ ఉందా?” అని అడిగారు. 
అవుననానరు. “అదిచుకకల జరీనా?” అని అడిగారు. అవుననానరు. స్వవమివారు ఆ వస్వునిన 
చేతితో తాకి, “ఇది స్వధారణ పటాట లేక ఫైబ్రస్ట పటాట? ముట్లటకుంటే స్వధారణ పట్లట లాగానే 
ఉంది” అనానరు. “అవును అది స్వధారణ పట్లట య”. “ఓ! వారు పట్లట తెచిి నా తలకు 
చుటాటరు” అనానరు. 

ర్నండు కబబరి చిపపలోూ కామాక్షి ప్రస్వదం ఉంది. అరినకుంకుమ, హోమ భసమం 
- స్వవమివారు ర్నండింటినీ తీసుకుని నుద్గరుపై ధరించారు. తరువాత వచిిన వారితో మఠం 
గురించిన విషయాలు మాటాూడుతునానరు. మేము గది నుండి బయటకు వచిి నిలుినానము. 
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వెంటనే స్వవమివారు, “ఆమెఎకకడ? గురుశంకర్ భారయ? ఆమెను ప్లవండి” అనానరు. 
అంత హఠాతుుగా స్వవమివారు ప్ల్చేటపపటికి కదిగిా ఆందోళన చెందాము. ఇదిరమూ 
లోపలకు వెళ్లూ స్వష్టటంగం చేశాము. స్వవమివారు ర్నండు కబబరి చిపపలను ప్రస్వదాలతో సహా 
తీసుకుని నా చేతులోూకి విడిచారు. నాకు ఏమి అరాం కాలేద్గ. అది ఎంత గొపప విషయమో 
మాకు తరువాత అందరూ, “కామాక్షి ప్రస్వదానిన పరమాచారయ స్వవమివారి చేతుల మీద్గగా 
తీసుకోవడానికి మీరు ఎంతటి పుణయం చేశారు” అననపుపడే అరాం అయియంది. 

ఇలా నాలుగు రాత్రులు, నాలుగు పగళ్ళా పరమాచారయ స్వవమివారి దరశనంతో 
పులకించిపోయాము. అపరిమిత సంతోషంతో గడిచిన రోజులు. మాటలోూ చెపపలేని 
ఆనందం. మా జీవితాలోూక్కలాూ అతయంత పుణయవంతములైన రోజులు.ఇంటి నిండుగా 
స్వవమివారి భకుులు, ఏమి పేరు? ఏ సాలం? ఏ ఇంటివారు? ఏ సిాతి? ఏమీ తెల్యద్గ. 
అందరూ మాకు ఆపుులాూనే కనబడుతునానరు. అందరితోనూ ఆతామరాంగా మాటలాడవచుి. 
అందరూ ఒకే కుట్లంబానికి చెందినవారులా ఉనానరు. అందరూ పరమాచారయ కుట్లంబానికి 
చెందినవారు, కేవలం ప్రేమ ఆపాయయత ఉననవారు. పలు రకాల వయకుుల్న కలవగల్గాము, 
ఒకరి అనుభవాలను మర్కరు పంచుకుంటూ ఆనందపడాడము. 

నాలుగవ రోజు, హఠాతుుగా స్వవమివారు నివాసం నుండి బయటకు వచిి, సైకిల్ 
రిక్షా టరూను నకిక గాల్ ఉందా అని చూశారు. అంటే ఇకకడి నుండి ఇక బయలుదేరుతారని 
స్తచిసుునానరా? “చాలా రోజుల తరువాత మేము మీ ఇంట్లూ సౌకరయంగా ఉనానమని 
స్వవమివారికి తెలుసు. కనుక ఇక బయలుదేరుతారు” అని శిష్ణయలు నిరారిించారు. 
స్వవమివారికి నమసకరించి పరమాచారయ స్వవమివారు మా తోటలోనికి వచిి కాసేపు 
కూరోివాలని ఆశ పడుతునానమని తెల్పాము. స్వవమివారు సమాధానం చెపపలేద్గ. 
కదిిసేపు అకకడంతా మౌనం. చుటూట ఉననవారు, “మహాస్వవమివారు ఇంత దూరం 
వచాిరు, అది మీ అదృషటం. ఇంకా మీ తోట లోనికి కూడా రావాలా” అని నవావరు. 

మరుసటి రోజు ఉదయం మేము స్వవమి వారి వదికు వెళ్ళాము. మాకు ఒక 
విషయం తెల్సి కంత బాధపడామిు. రాత్రి ర్నండు గంటలపుపడు స్వవమివారు మా తోటలోకి 
వచాిరని, అపుపడు మేము గాఢనిద్రలో ఉండడంతో చూడలేద్గ. మా గుండెలోూ భరింపలేని 
ద్గఃఖం, బాధ. కళాలోూ నీరు కారుస్తు, మౌనంగా నిలబడాడము. లోపలకు రమమని 
స్వవమివారిని అడగడం సరైనదో కాదో మాకు అరంా కాలేద్గ. 
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పరమాచారయ స్వవమివారు జపం చేసుకుంట్లనానరు. హఠాతుుగా లేచి, చుటూట 
చూశారు. వెంటనే మెట్లూ ఎకిక తోటలోకి నడిచి ఇంటి చుటూట వెళ్ళుండగా, వారి కాళాకు ఉనన 
పాద్గకలలో ఒకటి విరిగపోయింది. కేవలం చెకక ప్డి మాత్రం వేళా మధయన ఉండిపోయింది. 
దాంతో స్వవమివారు ఆగపోలేద్గ. ఒక కాలుకు పూరిు పాద్గకతో ఒక కాలుకు కేవలం ప్డితో 
అలాగే నడుస్తు వెళ్ళారు. స్వవమివారి శిష్ణయలు పరుగుపరుగున వెళ్లూ మర్క జత పాద్గకలు 
తెచాిరు. ఎంతటి కారుణయం! రాత్రి స్వవమివారు తోటలోకి వచాిరని విని బాధపడుతునన 
మమమల్న ఒదారిడానికి, సంతోషపెటటడానికా అననట్లట, మా ఎద్గరుగా మర్క స్వరి 
తోటలోనికి వచాిరు. ఆ కరుణను ఏమని చెపపగలం? దానిన దేనితో పోలిగలం? కేవలం 
కరుణా సముద్రముతోనే. 

స్వవమివారు హఠాతుుగా మర్క చోట్లకు వెళాడం మాకు తీరని బాధను 
కల్గంచింది. మా ఇంటి నుండి అందరూ పరమాచారయ స్వవమివారిని అనుసరించారు. ఇలుూ 
మొతుం ఖ్యళీ అయిపయింది. నాటకం ముగసిన తరువాత ఖ్యళీ అయిన వేదికలా ఉంది. 
ఒకకరోజులో అందరు బంధ్బవుల్ల మమమల్న వదిల్ వెళ్లూనట్లట అయియంది. కాని అందరి 
బంధ్బవు అయిన పరమాచారయ స్వవమివారు రావడం, మాతో ఉండడం, ఆశీరవదించడం, 
అంతులేని అనుగ్రహం ఇవవడం - ఈ జనమ మొతాునికి పదే పదే గురుు చేసుకోవాల్్న 
మధ్బరసమృతులు. మహాస్వవమి వారిని దరిశంచుకునన తరువాత మాకు కల్గన అనుభవం, 
పందిన అనుభవం మాటలోూ చెపపలేను. ఒక తాతగారిలా, బంధ్బవులా, తల్ూలా ఎనోన 
విషయాలు తెల్ప్ మమమల్న ఆనందింపచేశారు. చక్కకర తెయయగా ఉంట్లంది అంటే సరిపోద్గ, 
అది రుచి చూసేునే దాని తియయదనం తెలుసుుంది. అలాగే, మాకు పరమాచారయ స్వవమివారితో 
కల్గన అనుభవం, ఆనందం చెప్పనా వ్రాసినా, అది వేరవాళ్ళా అరాం చేసుకోలేకపోవచుి. 
దాని గొపపతనం, మహతవం తెల్యాలంటే దానిన ఆతామరాంగా అనుభవించిన వారికే 
తెలుసుుంది. 

-- కమలా గురుశంకర్. మహా పెరియవాళ్ - దరిశన అనుభవంగళ్ 1 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 
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31 .  మహాస్వవమిలో అలాూదరశనం  
పరమాచారయ స్వవమివారు హైదరాబాద్ లోని భీమా నదికి ఉపనది అయిన కాగన 

నది ఒడుడన ఉనన ఎ.సి.సి స్వమెంట్ల కరామగారం పంప్ంగ్ సేటషనులో మకాం చేసుునానరు. ఆ 
ప్రదేశం పాత హైదరాబాద్ సంస్వనాానికి చెందినది. ఇపుపడు అది కరాాటక రాష్ట్రంలో ఉంది. 

ఆ ప్రాంతానికి ఒక కిలోమీటరు దూరంలో భీమసేనపప కిటటపప అనబడే ఒక వయకిుకి 
చెందిన తోట ఉంది. నవాబుల కాలంలో మితిమీరిన రజాకరూ ద్గరాగతాలను ఎద్గర్కని 
పోరాడి గెల్చిన వయకిు ఇతడు. పరమాచారయ స్వవమివారు తన సాలానిన సందరిశంచాలనన అతని 
కోరికను మనినంచి ఒకరోజు స్వవమివారు అకకడకు వెళ్ళారు. 

మధాయహన సమయంలో ఒక ముసిూం భకుుడు స్వవమివారి దరశనానికి వచాిడు. 
“ఉదయం నీ భారయ దరశనానికి వచిి పళ్ళా సమరిపంచింది” అని స్వవమివారు చెపపగా, 
అతను ఆశిరయపోయి “నేను ఒక అంగడిలో పనిచేస్వును. ఉదయం మీరు రిక్షా సైకిలు 
పట్లటకుని నడచుకుంటూ వసుుననపుపడు, బాబా(స్వవమివారు) ననున చూశారు. తమరిలో 
నాకు అలాూహ్ నే కనిప్ంచారు. అంతేకాక నా మాతృభాష ఉరూలిో మీరు ఎదో చెప్పనట్లటగా 
అనిప్ంచింది. నా పని సమయం అయిపోయిన తరువాత ఇపుపడు మీ వదికు రాగల్గాను. 
ఇంట్లూ నా భారయ మిమమల్న దరిశంచుకునన విషయం తెల్ప్ంది” అని చెపాపడు. 

స్వవమివారితో మాటాూడి స్వష్టటంగంచెయయగానే అతనికి పళ్ళా ఇచిి, అనుగ్రహించి 
ఆశీరవదించారు. అంతా తానే అయిన పరమాచారయ స్వవమివారు అతనికి అలాూహ్ లా 
కనబడడం ఆశిరయరకరమైన విషయం కాద్గ. 

-- ఒక భకుుడు. మహా పెరియవాళ్ – దరిశన అనుభవంగళ్ 3 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 
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32 .  మహాస్వవమి-ఖ్యరాన్  
సుమారు 10 - 12 సంవత్రాల క్రితం ఒక మహమమద్గయుడు నా కిూనిక్ కు 

వచాిడు. నా గదిలో ఉనన పరమాచారయ స్వవమివారి చిత్రపటం చూసి, భకిుతో తలవంచి 
స్వవమివారి పటానికి నమసకరించి, ‘మహాస్వవమి వారు చాలా గొపప వారు, వారు నడిచే 
దేవుడు’ అని అనానడు. నాకు చాలా ఆశిరయమేసి “నీకు మహాస్వవమి వారి గురించి ఎలా 
తెలుసు?” అని అడిగాను. ఆ ముసిూమ్ పెదిమనిష్ట మహాస్వవమి వారితో తన అనుభవానిన 
ఇలా పంచుకునానడు. 

“అయాయ ముపెలప సంవత్రాల క్రితం నేను విద్గయతుు శాఖలో లైన్-మేన్ గా పని 
చేసేవాణాి. ఒకస్వరి మేము ఒక ఐద్గ ఆరుగురు బృందం కల్సి కంచి మఠం వెళ్ళాము. ఏదో 
చినన విద్గయత్ లోపం ఉంటే దానిన సరిచేయడానికి వెళ్ళాము. అకకడ కూరుినన మహాస్వవమి 
వారు చేతితో సైగచేసి ననున దగురకు రమమనానరు. నేను వెళ్లా వారి ముంద్గ నిలుచునానను. 
రోజూ ఐద్గ పూటూ నమాజ్ చేసుునానవా? అని అడిగారు. 

వారు నా మతము గురించి ఏమి అడగకుండానే నేను మహమమద్గయుడనని 
గురుుపటిటనంద్గకు నాకు చాలా ఆశిరయమేసింది. కానీ అది నాకు కలగబోయ ఆశిరయ 
పరంపరకు ఆరంభం మాత్రమే. అపుపడు మహాస్వవమి వారు పవిత్ర ఖ్యరాన్ నుండి కనిన 
వాకాయలు చెపాపరు. మేము తమిళ్ళలం కాబటిట మేము ఖ్యరాన్ చెదివితే అరబిక్ లో మా తమిళ 
యాస కట్టటచిినట్లట కనబడుతుంది. 

కానీ మహాస్వవమి వారు ఒక అరబీబ వయకిు ఎలా తమ మాతృభాషను మాటాూడతాడో, 
అంత సవచింగా చదివారు. వారి ఉచాఛరణ నిజంగా అద్గభతం. నేను ఇదే గొపప అనుకుంటే 
మళ్ళా నేను ఆశిరయపోయలా చేస్వరు. 
మహాస్వవమి వారు ఒక విషయం చెప్ప, “ఖ్యరాన్ లో ఎనిన స్వరుూ నమాజ్ చేయమని 
చెపపబడింది?” అని అడిగారు? 

అది అందరికి తెల్సిన విషయం కావున “ఐద్గ స్వరుూ” అని చెపాపను. అపుపడు 
మహాస్వవమి వారు స్వానిక ఖ్యజి దగురకి వెళ్లా అడిగ తెలుసుకుని రమమనానరు. నేను కనుకుకని 
వచిి వారితో అదే చెపాపను. కానీ స్వవమివారు ననున మద్రాసులో ఉనన ప్రధాన ఖ్యజిని కల్సి, 
వారిని అడిగ తెలుసుకుని రమమనానరు. ఆయన ఐద్గ స్వరుూ అని చెపపడమే కాకుండా 
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ఇట్లవంటి పనికిమాల్న ప్రశన అడిగనంద్గకు నాకు చివాట్లూ పెటిట పంప్ంచారు. 
స్వవమివారికి నేను అదే చెపాపను. 

 ఒక అద్గభతం జరిగంది. మహాస్వవమివారు ఒక ఖ్యరాన్ తెప్పంచి వెంటనే ఒక 
పుటను తీసి నాకు చూప్స్తు దానిన చద్గవుతూ ఖ్యరాన్ లో రోజుకు ఆరు స్వరుూ ప్రారనా 
చెయయమని ఉంది అని చెపాపరు. కానీ ఆరవ స్వరి చేసే ప్రారనా రాత్రి 11:30కు చెయాయల్, 
కాబటిట దానిన చాలామంది వదిలేస్వరు. అపుపడు స్వవమి వారు నువువ ఇకనుండి ఆరు స్వరుూ 
చెయియ. చేసేు ఫల్తం బాగా ఉంట్లంది అని చెపాపరు. సర్ ఇది నిజం, స్వవమి వారు చెప్పంది 
అక్షర సతయం. నేను విద్గయతాశఖ లో ఎగజకూయటివ్ ఇంజనీయరుగా రిటర్ అయాయను. 

మళ్ళా నేను ఎపుపడైనా పని మీద కామాక్షి అమమవారి దేవస్వానానికి వెళ్ళు మహాస్వవమి 
వారు ననున గురుుపటిట నేను ఎనిన స్వరుూ నమాజ్ చేసుునాననో కనుకుకనేవారు!!” 
ఏమి మహాస్వవమి వారి విజాానం. వారు నడిచే ఎనెల్కోూపీడియా. 

సరావంతరాయమి, సరవశవరుడు అయిన ఆ ఈశవరుడు మానవ రూపంలో ఈ భువిపై 
నడయాడారు. 
మహాస్వవమి వారు కుల మత జాతి వరు విచక్షణ లేకుండా ఎందరినో ఉధరిించారు. 
జయ జయ శంకర! హర హర శంకర!! 

-- డా. వెంకటరాఘవన్, కంటి వైద్గయలు 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం । 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 
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33 .  మోక్షం కావాల్  
ఒకరోజు పరమాచారయ స్వవమివారి దరశనానికి ఒక గూరా ావచాిడు. మనుసులోని 

కష్టటల భారం ముఖంలో ప్రసుఫటంగా కనిప్స్తుంది. “విషయమేంట్ల అడుగు అతణాి అడుగు” 
అని పకకనునన శిష్ణయనితో చెపాపరు స్వవమివారు. 

ఆ గూరాా స్వవమివారితో, “నేను పుటిటనపపడినుండి నాకు కష్టటలు తపప ఏమి 
తెల్యవు. ఏదో నా పురాకృత పుణయకరమ వలూ దైవసవరూపులైన పరమాచారయ దరశనానికి 
రాగల్గాను. నేను మళీాపుటటకుండా మీరు ననున అనుగ్రహించవలసిందిగా ప్రారిసాుునానను” 
అని వేడుకునానడు. 

“అహా! అలాగే అవవని. ఇక నువువ మరలా పుటటవు. నీకు మోక్షం ఇచేిస్వు” అని 
అనలేద్గ మహాస్వవమివారు. చాలా ప్రేమతో అతనితో మాటాూడారు. 

“అట్లవంటి వరానినఇచేి శకిు నాకులేద్గ. కాని నేను నితయం కల్చే త్రిపురసుందరీ 
సమేత చంద్రమౌళీశవరునకు ప్రారిసా్వును నీ కోరిక పూరాం అవావల్ అని” అని చెపాపరు. 

ఆ గూరాా ఈ జవాబు చాలు అనుకునానడు. ప్రస్వదం తీసుకుని వెళాబోతూ, “నేను 
ఇకమళ్ళా పుటటను. నాకుమరుజనమలేద్గ. ఇదిఈశవరశాసనం” అంటూ సంతోషంతో 
వెళ్లాపోయాడు. 

జానామనే వెలుగును పంచే మెరుసుునన కళాతో స్వవమివారు, “చాలాకాలం 
తరువాత పునావృతిు రహిత శాశవత శివస్వయుజయం కావాలని కోరినవాడు ఇతనకకడే” అని 
తెల్పారు. 

నేను వినన ఒక విషయం నాకు సుఫరణకు వచిింది. ఒక పండితుడు రామాయణ 
ఉపనాయసం చెబుతూ, “రాముడు స్వక్షాత్ మనవావతారం. మనుష్ణయడిగానే పుటాటడు, 
మనుష్ణయడిగానే కదిలాడు. మరి జటాయువుకు మోక్షానిన ఎలా ఇవవగల్గాడు అంటే అది 
కేవలం సవధరామచరణ వలూ మాత్రమే స్వధయపడింది” 

శ్రీమఠం ఉదోయగులు గాని , శిష్ణయలు గానిఎవవరూ స్వవమివారు అపర శివావతారులు 
అని గ్రహించలేద్గ. కాని ఆ గూరా ాదానిన గ్రహించాడు. 
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[సరసు్లో ఉనన పదమంయొకక విలువ అకకడే ఉనన కపపలకు కాని చేపలకు కాని 
తెల్యద్గ. కాని ఎకకడో అడవిలో ఉనన తుమెమదకు దాని విలువ తెలుసు. అంద్గలో ఉననది 
మకరందమని తెలుసు. దానిన గ్రోలడానికి పదమం ఎకకడ ఉనాన తుమెమద వెతుకుకని వచిి 
మరీ ఆస్వవదిసుుంది] 
-- శ్రీమఠం బాలు మామ, ‘ఇన్ ద ప్రెజెన్్ ఆఫ్ డివైన్’ పరమాచారయ అనుభవాల సంగ్రహం 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం । 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 

34 .  రామనామం –  విభూతి  
ఒక పెదిమనిష్ట పరమాచారయ స్వవమివారిని దరిశంచుకోవడానికి వచిి తన గురించి 

చెపుపకుని తను ఎకకడనుండి వచాిడొ చెపాపడు. 
“మీ ఊళ్ళా ‘ట్లకికరి పాటిట’ అని ముసలావిడ ఉంది, నీకు తెలుస్వ” అని అడిగారు 
మహాస్వవమివారు. 
“ఆమె మాకు సంబంధీకురాలు” అని చెపాపడు. 
“రామ వినాయకుడు . . . ఇంకా ఉనానడా?” 

“మా ఊరిలో ఉనన దేవాలయలోని వినాయకుడు ‘రామ వినాయకుడు’ అని 
ప్రసిదిి” అని బద్గల్చాిడు. ఆ ముసలావిడ, వినాయకుని గురించి పరమాచారయ స్వవమివారు 
చాలా విషయాలు అడిగారు. కాని ఆ భకుుడు వాటికి సరైన జవాబులు చెపపలేకపోయాడు. 
స్వవమివారి ప్రశనలకు అతను కకావికలమైపోయాడు. 
తరువాత మహాస్వవమివార ఆ కథనంతా ఇలా చెపాపరు. 

“ఆ ఊళ్ళా శివాలయం కాని విషా్టాలయం కాని లేవు. ఉననది ఒకకటే ఆలయం 
అది వినాయకుని ఆలయం. రోజూ ఉదయం, స్వయంత్రం ఆ ఊరి బ్రాహమణులు పల్మేరలో 
ఉనన వాగులో స్వననాదికాలు చేసుకుని సంధాయవందనం చేసేవారు. తిరిగవస్తు దారోూ ఉనన 
వినాయకుని గుడికి వెళ్లా అకకడ కూరుిని రామనామానిన జపం చెసేవారు. ఊళ్ళానివారు 
కూడా వారితో కల్సి రామ సంకీరునం చేసేవారు. వారి నామజపం ఎంతటిది అంటే ఒక 
మైలుదూరం నుండి కూడా వారి నామసంకీరునం వినపడేది అని నాతో చెపాపరు. 
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వినాయకుని దేవాలయంలో రామనామం చేసేవారు కాబటిట అది రామనామ వినాయక 
దేవాలయంగా ప్రసిదికి్కకికంది. 

ట్లకికరి పాటిట ఎవరంటే, ఏడేళా చిరుప్రాయంలో ఒక ఆడప్లూకు వివాహం చేశారు. 
కాని విధవశాతుు తమిమదేళాకే భరు చనిపోవడంతో విధవరాలు అయియంది. ఆ ఊరివాళ్ళా ఆ 
అమామయిని ద్గరదృషటవంతురాలుగా పరిగణించేవారు. దాంతో అమామయిని ‘ట్లకికరి 
(నషటజాతకురాలు)’ అని తన ద్గరదృష్టటనిన ఎతిుచూపుతూ ప్ల్చేవారు. 

ఆ అమామయి పెదిదైన తరువాత తన సిాతిని అరాం చేసుకుంది. ఇపపటిలాగా 
అపపట్లూ విపూవాలు చేసి సంఘ సంసకరణలు చేసే కాలం కాద్గ. ఊరి వాళాని కాదని ఏమిచేసే 
పరిసితాి కూడా కాద్గ. కాబటిట పూరవసువాసినులకు విధంచిన పాతపదితుల ప్రకారం ఆ 
అమామయి జీవనం స్వగంచేది. రోజూ తెలూవారుఝామున నాలుగు గంటలకే లేచి బయటకు 
వచిి ఇంటిముంద్గ అల్కి శుభ్రం చేసి, బయట ఒక ద్గపం వెల్గంచి ఇంటిలోపల్కి 
వెళ్లాపయది. మరి ఆమె లోపల ఏం చేసేది? ఏమిలేద్గ కేవలం రామ నామ జపం. ప్రాణం 
నిలబట్లటకోవడానికి ఏదో కాసు వండుకుని తినేది. అపుపడపుపడు ఎవరో ఒకరు తినడానికి 
ఇచిి వెళ్ళావారు. 

తిరువయాయరు తాయగరాజుస్వవమి ఇరవైఒకక సంవత్రాల పాట్ల రామనామం 
జప్ంచారు. ప్రతిరోజూ లక్షాఎనిమిదివేల స్వరుూ రామనామానిన జప్ంచేవారు. 
కాలగమనంలో ట్లకికరిగా ముద్ర పడిన ఆ అమామయి ‘ట్లకికరి పాటిట (అవవ)’ అయియంది. 
ఆమె జపం లెకకపెటటలేనంత అయియంది. ఆమె ఎంత జపంచేసిందో కేవలం రామచంద్ర 
ప్రభువుకు మాత్రమే తెలుసు. 

ఒకరోజు ఆ ఊళ్ళా ఒక ప్లూవానికి విపరీతమైన కడుపు నప్ప వచిింది. 
భరించలేనంత నప్పతో అలాూడిపోతునానడు. బాధతో ఏడుసుునానడు. ఊరోూని వైద్గయడు అలూం, 
వాముతో కష్టయం చేసి తాగంచమనానడు. ఊరోూ ఎవరితోనూ ఇవి లేవు. ఇక గతయంతరం 
లేక ట్లకికరి పాటిట వది ఉననయమో వెళ్లా అడగమనానరు. ఆ చిననవాడు వెళ్లా భయంతో, 
“కంచం వాము కావాల్” అని అడిగాడు. పటిట వాముతో పాట్ల మరికనిన అవసరమైన 
దినుసులు ఇచిి “ఎంద్గకు, ఏమైంది నీకు?” అని అడిగంది. 
“కడుపు నప్ప. . . చాలా ఎకుకవగా ఉంది . .” 
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“ఉండు... ఇపుపడే వస్వును” 
పాటిట కంచం విభూతి తీసుకువచిి ‘రామ నామం’ చెపూు, ఆ ప్లూవాడి నుద్గట్లన పెటిటంది. 
వాడు ఇంటికి పరిగెతాుడు. “నాకు కష్టయం వది్గ” 
“ఎంద్గకు?” 
“కడుపునప్ప పోయింది” 
ఆ బాలుడి తల్ూ విషయం అరంాకాక తికమకపడి బాలుని నుదిటిపైనునన విభూతిని చూసింది. 
“పాటిట పెటిటంది. వెంటనే నా కడుపునప్ప పోయింది” అని చెపాపడు. 
మొతుం ఊరంతా ఈ విషయం తెల్సిపోయింది. ‘ట్లకికరి పాటిట’కి అంతటి సిదిి కల్గందా? 

అంటే ఆమె ఇపుపడు “ట్లకికరి” కాదననమాట. రామనామ మహతాయనిన చాటి 
చెపపడానికే విధ ఆమె తలరాతని అలా రాసింది. ఆ ఊరి వైద్గయడితో ఇక పనిలేద్గ. ఆయన 
స్వనాానిన రామనామ పాటిట తీసుకుంది. ఆవిడ వద ిఉనన మంద్గ కేవలం చిటిక్కడు విభూతి 
అంతే!! ” 
మహాస్వవమి వారు వీటిని చెపపగా విననవారు ధనుయలు. 

-- మహాపెరియవళ్ – దరిశన అనుభవంగళ్ 
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35 .   కేసు  -  ఫైలు్ –  స్వవమివారి  చూపు  
ఈ పరిశ్రమ భాగస్వవమయ వాయపారం. చాలా డబుబ పెట్లటబడిగా పెటాటరు. కదిిగా 

సమసయలు రావటంతో మర్క వాటాదారు వాయపార వయవహారాలోూ పాలుపంచుకోక 
మిననకుండిపోయాడు. కాని మర్కతను మాత్రం చాలా కషటపడి అహరహము శ్రమించి 
వాయపారానిన మళ్ళా గాడిలో పెటాటడు. కాని కదిి కాలానికి అది కోరుట కేసుగా మారింది. 
మొతుం వయవహారం అంతా ఒంటిచేతోు నడిప్సుునన వయకిు ఒక లాయరును ఆశ్రయించాడు. 
ఇతను మరియు ఇతని నాయయవాది ఇదిరూ పరమాచారయ స్వవమివారి భకుులే. 

ఆ నాయయవాది కంచికి వెళ్లా మహాస్వవమివారి ఆశీరావదం తీసుకుందాము అని 
సలహా ఇచాిడు. కాని ఇతను అంద్గకు అంగ్లకరించక, “ఇట్లవంటి ఐహిక విషయం 
గురించి స్వవమివారిని ఇబబంది పెటటడం తనకు ఇషటం లేదని” చెపాపడు. నాయయవాది 
ఆశిరయంతో అతని వయకిుతావనికి ముగుిడై “సర! నేను ఈ కేసు తీసుకుంటాను. కేవలం 
మనల్న సరైన దారిలో నడిప్ంచమని మాత్రమే స్వవమివారిని ప్రారిాదాిము” అని చెపాపడు. 
అతను అంద్గకు అంగ్లకరించి మరునాడు కంచికి పయనమయాయరు. 

ఆ లాయరు కేసు ఫైలు్ననినంటిని కారు వెనుక స్వట్లలో పెటిట తలుపు బారాూ 
తెరిచాడు. “స్వవమివారి కళ్ళా వాటిపై పడితే అది మనం వారి ఆశీరవచనంగా భావిదాిము” 
అని చెపాపడు. ఆరోజు మఠం బాగా రది్గగా ఉంది. వాళ్లాదిరూ, కారువది నిలబడి సహనంతో 
వేచి చూసుునానరు. హఠాతుుగా వారు స్వవమివారికి దారి ఇమమని చెపుునన శిష్ణయల గొంతు 
వినానరు. 

కదిిసేపటి తరువాత పరమాచారయ స్వవమివారు వచిి కారు వది నిలబడడ వారిదరిిని 
చూస్తు వారి వదికు వచాిరు. ఇదిరూ నిచేిష్ణటలయియ నిలబడిపోయారు. స్వవమివారు ఆగ 
వెనుకస్వట్లలో ఉనన కేసుఫైలు్ వంక చూసి వచిిన పని అయియందననట్లటగా చకచకా 
వెళ్లాపోయారు. ఆ సంఘటననుండి తేరుకోవడానికి వారిదరిికి కదిి సమయం పటిటంది. 
స్వవమి అశీరావదం లభించిందని వారికి అరామైంది. 

వేంటనే వారు అకకడినుండి బయలుదేరి వెళ్ళారు. అతను ఇంటికి చేరగానే 
నవువతూ వసుునన తన భారయను చూసి ఆశిరయపోయాడు. ఎవరో తమ ఫాయకటరీ కనడానికి 
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వచాిరని చెప్పంది. “కాని ఇంద్గకు నా భాగస్వవమి కూడా ఒపుపకోవాల్ కదా” అని అనానడు. 
అతను ఇపపటికే ఒపుపకునానడంట అని చెప్పంది ఆమె. 

కదిిరోజుల తరువాత అమమకం వయవహారం పూరిు అయియ వారిదరిు ఊహించని 
మొతుం వారికి వచిింది అమమకం వలూ. అతను తన సవంత ఊరోూ ‘అతిరుద్ర మహాహోమం’ 
నిరవహించాడు మహాస్వవమివారికి అది అతయంత ఆనందదాయకమని తెల్సి. 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 

36 .  స్వవమివారు మాయమయాయరు  
ఆరోజు శ్రీమఠంలో చాలా గందరగోళంగా ఉంది. పరమాచారయ స్వవమివారు 

ఎకకడా కనపడడంలేద్గ. “అంతమంది ఎపుపడూ వారి చుటూట పరివేష్టటంచి ఉండగా, 
ఇంతమంది సేవకులు ఎపుపడూ వారి చుటూట ఉండగా స్వవమివారు ఎలా మాయం 
అయాయరు? ఇంతమంది శిష్ణయలు, కాపలా వాళ్ళా ఏంచేసుునానరు” అని స్వనియర్ మేనేజరు 
కనపడడవారందరిని చడామడా తిటేటస్వరు. 

ఎపపటిలాగే ఆ ఉదయం కూడా గడిచింది. మామూలుగానే మహాస్వవమివారు 
తెలూవారుఝామునే లేచి, స్వనద్గలు కావించి, రోజూ చేసే గంట జపం ముగంచి, 
త్రిపురసుందరీ సమేత చంద్రమౌళీశవర ఆరాధన చేసి, వచిిన భకుులందరికి తీరా ప్రస్వదాలు 
ఇచాిరు. మరలా స్వననం చేసి అనుష్టటనం చేసుకుని భిక్షకు వెళ్ళారు. అంతే తరువాత వారు 
ఎవవరికి కనబడలేద్గ. జరిగన విషయంను తెలుసుకుని స్వనియర్ మేనేజరు అగుమీద గుగులం 
అయాయరు. 

ఇదిరు సేవకులు ఎపుపడూ స్వవమివారి వదనిే ఉంటారు. ఒకరికి ఆరోగయం 
బాగోకపోవడం చేత విశ్రంతి కోసం వాళా ఊరు వెళ్ళాడు. ఇంకకరు తన తండ్రికి శ్రదిం 
పెటటడానికి ఊరికి వెళ్ళాడు. స్వవమిగురించి పూరిుగా తెల్యని కతుగా చేరిన ఆంతరంగకుడు 
స్వవమితో ఉనానడు. స్వవమివారు భిక్ష స్వవకరించడానికి వెళాగానే ఇతడు ఒక కునుకు 
తీదాిమని వెళ్ళాడు. భిక్ష తరువాత స్వవమివారు ఒక చినన గదిలోకి వెళ్లా వెద్గరు చాపపై 
పడుకుని చాపని చుట్లటకునానరు. 
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ప్రతి ఒకకరి మొహంలోను ఆందోళన కనబడుతోంది. సేవకుణాి అడిగతే, “కాసు కునుకు 
తీయడానికి వెలాాను. నాకు తెల్యద్గ” అని చెపాపడు. ఏం చెయాయలో ఎవరికి పాలుపోవడం 
లేద్గ. విషయానిన అందరికి తెల్ప్ అందరీన ఇబబంది పెటటలేరు, అలాగని స్వవమివారు 
ఎకకడునానరో వెతకకుండా ఊరికే కూరోినూలేరు. స్వవమివారు అలా చాపలో చుటేసుకుని 
ఉనానరని ఎవరూ ఊహించలేకపోయారు. చివరికి స్వయింత్రం ఐద్గననరకి అనుష్టటనం 
కోసం స్వవమివారు లేచివచాిరు. చంద్రమౌళీశవర పూజ మందిరంలోకి వచిి భకుులకు 
దరశనమిచాిరు. అపుపడు అందరూ ఊప్రి పీలుికోగల్గారు. 

అంతలోనే చాలా జరిగపోయింది. ఆ కతుగా వచిిన ఆంతరంగకుడికి మేనేజరుతో 
ద్బబలు పడాడయి. ఒక ముసలావిడ వినాయకుణాి మొకుకకుంది, “స్వవమివారు సురక్షితంగా 
ఉండాల్. నీ గుడిముంద్గ నూట్నిమిది కబబరికాయలు కడతాను” అని. 

“అమామ, కామక్షి! నీకు పాలాభిషేకం చేయిస్వును తలీూ! పరమాచారయ స్వవమివారు 
తిరిగ రావాల్” అని ఒక ఇంటావిడ మొకుకకుంది. 

ఇంకకావిడ ఏడుకండలవాడికి మొకుకకుంది, “శ్రీనివాస్వ! మహాస్వవమివారిని 
వెతికి తెచిివువ. నేను అంగప్రదక్షిణ చేస్వును” అని 

మహాస్వవమివారిని చూడగానే స్వనియర్ మేనేజరు పరుగు పరుగున వెళ్లా స్వష్టటంగ 
పడి ఆనందంతో జరిగన విషయమంతా చెపాపడు. “మీరు కనపడకపోయసరికి 
మేమందరమూ అలాూడిపోయాము. మీరు క్షేమంగా ఉండాలని అందరూ మొకుకలు 
మొకుకకునానరు” అని చెపాపడు. 

“అందరూ నాకోసం మొకుకలు మొకుకకునానరా? మరచిపోకుండా మీరు మీ 
మొకుకలు తీరిండి. నేను వందేళ్ళా బ్రతుకుతాను. మీరమి భయపడవద్గి” అని 
అభయమిచాిరు. తరువాత స్వవమివారు ఆ కతుసేవకుణాి ప్ల్చి సమాధాన పరిచారు. “నీకు 
తగల్న చెయియ ద్బబలు మదాయహనం పూట పడుకుననంద్గకు కటాటరని భావించు. అపహార ా
నిద్ర శాస్త్ర సమమతం కాద్గ” అని ఏవేవో విషయాలను, పాత సంఘటనలను చెప్ప అతణాి 
ఉలాూసపరిచారు. పరమాచారయ స్వవమివారి దివయ క్రీడ ఇది!! 

 
-- ‘ఇన్ ద ప్రెజెన్్ ఆఫ్ డివైన్’ పరమాచారయ అనుభవాల సంగ్రహం 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 
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37 .  ఎనిమిది అణాలు - ఆశీరావదాలు  
ఇటీవలే కాలు విరిగన ఒక పెదాియన అలసటతో శ్రీమఠం బయట కూరుినానడు. 

పరమాచారయ స్వవమివారు ప్రధానదావరం గుండా వెళూు, అతణాి గమనించారు. దరశనానికి 
వచిిన ఒక భకుుడు స్వవమివారికి దగురోూ నిలబడి ఉనానడు. స్వవమివారు అతనివంక చూసి, 
“నాకు ఒక పని చేసిపెడతావా?” అని అడిగారు. 

ఆ మాటలు వినగానే ఆ భకుుని ఒళ్ళా పులకించిపోయింది. పరమాచారయ 
స్వవమివారు తనను అలా అడగడం చూసి. తన మనసుని ప్రతిబింబిసుుననట్లటగా, “తమరు 
ఆజాాప్ంచినట్లట” అని బద్గల్చాిడు. 
“ఎనిమిది అణాలకి తమలపాకులు వకకలు తీసుకుని వచిి అకకడ దావరం వది కూరుినన 
వయకిుకివువ” అని చెపాపరు. 

ఆ భకుుడు దగురోూని అంగడికి వెళ్లా తమలపాకులు, వకకలు తీసుకుని వచాిడు. 
అకకడ కూరుినన ముసలాయనకు ఇచిి “తాతా ఇది తీసుకో” అని చెపాపడు. 

ఆ ముసలాయన ఆనందానికి అవధ్బలు లేవు. సగం రాజయం ఇచిినా అతను 
ఇంతలా ఆనందపడేవాడు కాదేమో. అతని నవువ అతనికి ఉనన కనిన పళాను 
తెలుపుతునానయి. “నువువ మహారాజులా బ్రతుకు. కలకాలం సుసంపననంగా జీవించు. నీ 
ప్లూలు బాగుండాల్. ఈ ఆకు-వకక లేక ఉదయం నుండి అలాూడిపోతునానను. చూడు నేను 
ఎకకడీకి కదలలేను. అంతేగాక కనుకోకవడానికి నా వద ిడబుబ కూడా లేద్గ. మహారాజులా 
బ్రతుకు నాయనా!!” అని చలూగా ఆశీరవదించాడు. 
స్వవమివదికు వెళ్లా పనిపూరిు చేశాను అని చెపాపడు. 
“ఆ ముసలాయన ఏమనానడు?” అని అడిగారు. “చాలా సంతోషపడాడడు. సమయానికి 
ఇచిినంద్గకు ఆనందంతో ననున ఆశీరవదించాడు” 
“మహారాజులా బ్రతుకు! అని అనానడా?” 
“అవును పెరియవ!” 

“చూడు!! ఎంతటి ఆశీరావదం పందావో”. స్వవమివారు చెపూు ముంద్గకు కదిల్ 
వెళ్ళారు. కాని ఆ భకుునికి అరాం కాలేద్గ ఎలా పరమాచారయ స్వవమివారు ఆ ముసలాయన 
బాధని అరాం చేసుకునానరు కేవలం అట్లగావెళూు అతని వైపు ఒకస్వరి చూసి. నా వది కూడా 
సమాధానం లేద్గ. 
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-- ‘ఇన్ ద ప్రెజెన్్ ఆఫ్ డివైన్’ పరమాచారయ అనుభవాల సంగ్రహం 
అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం ।। 

 

38 .  అధరమం –  అనారోగయం  
ర్నండు కిడీనలు పనిచెయయడం లేద్గ. బ్రతకడం చాలా కషటం. చాలా మంది నిపుణుల 

వది చూప్ంచుకునానడు. ఎంతో ధనం ఖరుి చేశాడు, వాళ్ళా చెప్పన మంద్గలనీన వాడాడు. 
కాని ఏమి ఉపయోగం లేద్గ. 

అతను మహాస్వవమివారి వదికువచిితనబాధనంతాచెపుపకునానడు. మామూలుగా 
అట్లవంటి బాధలతో వచేి వారిపై స్వవమివారు చాలా కరుణ దయ చూప్స్వురు. వారితో 
ఎంతో అనునయంగా మాటాూడుతారు. కాని ఆరోజు స్వవమివారు తమ పలుకులోూ కంచం 
కాఠినయం వహించారు. 

“మనుష్ణలు లెకకలేననిన తపుపలు, అధారిమకమైన పనులు చేసి వాటికి ప్రతిఫలం 
అనుభవించాల్్ వచిినపుపడు ఇకకడకు వస్వురు. వారు చేసిన తపుపలను మాత్రం 
తెలుసుకోరు. అంద్గకు నేనేమి చెయయగలను?” అని అనానరు. 
హఠాతుుగా ఎంద్గకు మహాస్వవమివారు ఇలా అంట్లనానరో ఎవరికి అరాం కావడంలేద్గ. 

కదిిసేపటి తరువాత పరమాచారయ స్వవమివారు మాటాూడుతూ, “ఇతని పూరీవకులు 
ధరామచరణకోసం, మంచిపనులు చెయయడం కోసం ఒక సంసనాు ఏరాపట్ల చేశారు. 
అంద్గకోసం మంచి ఆదాయం వచేి భూమిని వదిల్వెళ్ళారు. మంచినీటి బావులు 
తవివంచడం కోసం, ధారిమకమైన పనులకోసం ఈ పని చేశారు. కాని ఇతను ఆ భూమిని 
అమిమ వచిిన ధనాననంతా దాచుకునానడు” అని అనానరు. 

కిడీన సమసయతో వచిిన ఆ వయకిు ఇదంతా విని తన తప్పదానిన ఒపుపకునానడు. 
“ఇపపటినుండి నేను కూడా మంచినీటి బావులు తవివంచి ధారిమకమైన పనులు చేస్వును. ననున 
మనినంచి అనుగ్రహించండి పెరియవ” అని వేడుకునానడు. 

మహాస్వవమివారు వెంటనే కరుణాసముద్రులై “వసంబు(వస) తెలుస్వ నీకు? 
మూల్కలు అమేమ ద్గకాణాలోూ దొరుకుతుంది. దానిన బాగా నూరి రోజూ కడుపుకింది 
భాగంలో పూయి” అని సెలవిచాిరు. 
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పదిపనెనండురోజులతరువాత అతను మరలా వచాిడు. మహాస్వవమివారుఅడగక 
ముందే అతను స్వవమివారితో, “ఇపుపడు ఏ బాధా లేద్గ” అని చెపాపడు. 
ధనవంతరీ సవరూపమైన ఆ సరవశవరుడే మందిచిిన తరువాత ఇంకా ఆ జబుబ ఉంట్లందా? 

-- మహాపెరియవళ్ – దరిశన అనుభవంగళ్ 4 
 

అపార కరుణాసింధ్బం జాానదం శాంతరూప్ణం! 
శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదావహం !! 
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కనకధారా స్తుత్రమ్ 
శ్రీ ఆదిశంకరాచారయ విరచితము 

 
అంగంహరః పులక భూషణమాశ్రయనీు,బృంగాంగనేవ ముకులాభరణం తమాలమ్! 
అంగ్లకృతాఖిల విభూతి రపాంగలీలా,మాంగలయదాసుు మమమంగళ దేవతాయాః !!-  1 
ముగాి ముహురివదధతీ వదనే మురారః,ప్రేమత్ర పాప్రణిహితాని గతాగతాని ! 
మాలాదృశోరమధ్బ కరీవ మహోతపలేయా,స్వమేశ్రియం దిశతుస్వగర సంభవాయాః !!-  2 
ఆమీల్తాక్ష మధగమయ ముదాముకుందమ్, ఆనందకంద మనిమేషమనంగ తంత్రం! 
అకేకరసిాత కనీనిక పక్షమనేత్రం, భూతెలయ భవేనమమ భుజంగ శయాంగనాయాః !!-  3 
బాహవంతర మధ్బజితశ్రిశుత కౌసుుభేయా, హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి ! 
కామప్రదా భగవతోప్ కటాక్షమాలా, కళ్ళయణమా వహతుమే కమలాలయాయాః !!-  4 
కాలాంబుదాళ్ల లల్తోరసి కైటభారః, ధారాధర సుఫరతియా తళ్లదంగనేవ ! 
మాతుస్మసు జగతాం మహనీయమూరిుః, భద్రాణిమే దిశతు భారువనందనాయాః !!-  5 
ప్రాపుం పదం ప్రథమతఃఖలుయత్రపుభావాత్, మాంగలయభాజి మధ్బమాథిని మనమథేన! 
మయాయపతేత్ తదిహ మంథర మీక్షణారాం, మందాలసంచమకరాలయ కనయకాయాః !!-  6 
విశావమరంద్ర పదవిభ్రమ దానదక్ష౦, ఆనందహేతురధకం మురవిదివషోప్! 
ఈషనినషీదతుమయి ఈక్షణమీక్షణారా౦, ఇంద్గవరోదర సహోదరమిందిరాయాః !!-  7 
ఇష్టటవిశిషటమతయోప్ యయా దయార్రిుదృష్టటా , త్రివిషటపపదం సులభం లభంతే ! 
దృష్టటః ప్రహృషట కమలోదర దిప్ురిష్టటం, పుష్టట౦కృష్టషట మమపుషకర విషటరాయాః !!-  8 
దదాయదయిాను పవనోద్రవిణాంబుధారా,అసిమనన కించన విహంగ శిశౌవిషణేా !(two times)  
ద్గషమరమఘరమమపనీయ చిరాయదూరం, నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహః !!-  9 
గ్లరివతేతి గరుడధవజ సుందరీతి, శాకంభరీతి శశిశేఖర వలూభేతి ! 
సృష్టట సిాతి ప్రళయకేళ్లష్ణ సంసిాతాయై ,తసెలయ నమస్త్రిభువనైక గురోసురుణ్లయ !!-  10 
శ్రుతెలయ నమోసుు శుభకరమ ఫలప్రశూతేయ ,రతెలయ నమోసుు రమణీయ గుణారవాాయై !  
శక్కలుా  నమోసుు శతపత్రనికేతనాయై, పుషెలటా నమోసుు పురుషోతుమ వలూభాయై !!-  11 
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నమోసుు నాళీక నిభాననాయై, నమోసుు ద్గగోిదధ జనమభూమెలయ ! 
నమోసుు స్తమామృత స్తదరాయై, నమోసుు నారాయణ వలూభాయై !!-  12 
నమోసుు హేమాముబజపీఠికాయై, నమోసుు భూమండల నాయికాయై ! 
నమోసుు దేవాది దయాపరాయై ,నమోసుు శారానాయుధ (sarngayudha)వలూభాయై!!-13 
నమోసుు దేవెలయ భ్రుగునందనాయై , నమోసుు విషోనరురసిసిాతాయై ! 
నమోసుు లక్ష్మ్మా ( lakshmyai) కమలాలయాయై , నమోసుు దామోదర వలూభాయై !!-  14 
నమోసుు కాంతెలయ కమలేక్షణాయై , నమోసుు భూతెలయ భువనప్రస్తతెలయ ! 
నమోసుు దేవాదిభిరరిితాయై ,నమోసుు నందాతమజవలూభాయై !!-  15  
సంపతకరాణి సకలేంద్రయనందనాని, స్వమ్రాజయదాన విభవాని సరోరుహాక్షి ! 
తవదవందనాని ద్గరితోదరిణోదయతాని, మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మానేయ !!-  16 
యతకటాక్ష సముపాసనావిధః! సేవకసయ సకలారా సంపదః ! 
సంతనోతి వచనాంగ మానసైః! తావం మురారి హృదయశవరీం భజే !!-  17 
సరసిజనిలయ ! సరోజహసేు ! ధవళత మాంశుక గంధమాలయ శోభే ! 
భగవతి ! హరివలూభే ! మనోజేా ! త్రిభువన భూతికరి ! ప్రస్వద మహయం !!-  18(two times) 
దిగా సిుభిః కనకకుంభముఖ్యవ సృషటసవరావహినీమ్, విమలచారు జలపుూతాంగమ్ ! 
ప్రాతరనమామిజగతాం జనననీం,అశేష లోకధనాథగృహిణీమ్ అమృతాబిి పుత్రీమ్  !!-  19 
కమలే ! కమలాక్ష వలూభే !తవం కరుణాపూర తరంగతైరపాంగైః ! 
అవలోకయమామ్  అకించనానాం  ప్రథమంపాత్ర అకృతిమమ్ దయాయాః !!-  20 
సుువంతియ సుుతిభిరమూభిరనవహం, త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం  రమామ్ ! 
గుణాధకా గురుతుర భాగయభాగనః, భవంతితే భువి బుధ భావితాశయాః !!-   21 
 

********** 
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శ్రీ శంకరాచారయ విరచిత – అననపూరాసాుుతిః 
నితాయననకిరీ వరాభయకరీ సౌనరియరతానకరీ 
నిరూతిాఖిలఘోరపావనకరీ ప్రతయక్షమాహేశవరీ ।   
ప్రాలేయాచలవంశపావనకరీ కాశీపురాధీశవరీ 
భిక్షాం దేహి కృపావలమబనకరీ మాతాఽననపూరశావరీ ॥ ౧॥ 
నితయమైన ఆనందము నిచుిదానవు, వరములను- అభయమును ప్రస్వదించు దానవు, 
సౌందరయసముద్రమైన దానవు, ఘొరమైన పాపముల ననినటినీ కడిగ వేయుదానవు, 
హిమవంతుని వంశమును పవిత్రము చేయుదానవు, కాశీపటటణమునకు రాణివి, 
దయామయివి, తల్ూవి, అననపూరశావరివి అగు నీవు భిక్షపెట్లటము. 
నానారతనవిచిత్రభూషణకరీ హేమామబరాడమబరీ 
ముకాుహారవిలమబమాన విలసత్ వక్షోజకుమాభనురీ । 
కాశీమరాగరువాసితా రుచికరీ కాశీపురాధీశవరీ 
భిక్షాం దేహి కృపావలమబనకరీ మాతాఽననపూరశావరీ ॥ ౨॥ 
వివిధ రతనముల విచిత్రాభరణములను ధరించినదానవు, బంగారు వస్త్రములను కట్లటకునన 
దానవు, వక్షసాలముపై ప్రకాశించు ముతాయల హారములు ధరించిన దానవు, కుంకుమ- 
అగరులు పూసుకనుటచే సువాసనలు వేదజలుూ శరీరము కలదానవు, కాశి పటటణమునకు 
రాణివి, దయామయివి, తల్ూవి, అననపూరాశవరివి అగు నీవు భిక్షపెట్లటము.. 
 
యోగాననకిరీ రిపుక్షయకరీ ధరామరనాిష్టఠకరీ 
చన్ద్ిురాకనలభాసమానలహరీ త్రైలోకయరక్షాకరీ । 
సర్నలవశవరయసమసువాఞ్ఛఛతకరీ కాశీపురాధీశవరీ 
భిక్షాం దేహి కృపావలమబనకరీ మాతాఽననపూరశావరీ ॥ ౩॥ 
యోగముచే పంద్గ ఆనందమును కల్గంచుదానవు, శత్రువులను నాశనం చేయు దానవు, 
ధరమనిషఠను ఏరపరచుదానవు, చంద్రుడు- స్తరుయడు- అగునలతో సమానమైన కాంతి 
ప్రవాహమైనదానవు, మూడులకములను రక్షించుదానవు, సమసెలుా శవరయములను 
ప్రస్వదించుదానవు, తపసు్లకు ఫలమునిచుిదానవు, కాశీ పటటణమునకు రాణివి, 
దయామయివి, తల్ూవి, అననపూరశావరివి అగు నీవు భిక్షపెట్లటము.. 
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కైలాస్వచలకనరిాలయకరీ గౌరీ ఉమా శఙ్కరీ 
కౌమారీ నిగమారగాోచరకరీ ఓఙ్కకరబీజాక్షరీ । 
మోక్షదావరకవాటపాటనకరీ కాశీపురాధీశవరీ 
భిక్షాం దేహి కృపావలమబనకరీ మాతాఽననపూరశావరీ ॥ ౪॥ 
కైలాస పరవత గుహయంద్గడు దానవు, తెలూని దానవు, ఉమాదేవివి, శంకరుని భారయవు, 
కుమారివి, వేదారామును భోధంచు దానవు, ఒంకార బీజాక్షరసవరూపము కలదానవు, 
మొక్షదావరపు తలుపులను తెరచెడి దానవు, కాశీ పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, 
తల్ూవి, అననపూరాశవరివి అగు నీవు భిక్షపెట్లటము.. 
 
దృశాయదృశయ విభూతివాహనకరీ బ్రహామణడభాణోడదరీ 
లీలానాటకస్తత్రభేదనకరీ విజానాద్గపాఙ్కకరీ । 
శ్రీవిశేవశమనః ప్రస్వదనకరీ కాశీపురాధీశవరీ 
భిక్షాం దేహి కృపావలమబనకరీ మాతాఽననపూరశావరీ ॥ ౫॥ 
కనబడీ కనబడని మహిమలు కలదానవు, గరభమునంద్గ బ్రహామండములను మోయుచునన 
దానవు, లీలానాటకమునకు స్తత్రధారివి, విజాానద్గపమును వెల్గంచుదానవు, 
పరమేశవరుని ఆనందింపచేయుదానవు, కాశి పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, తల్ూవి,  
అననపూరాశవరివి అగు నీవు భిక్షపెట్లటము.. 
 
ఉరీవ సరవజనేశవరీ భగవతీ మాతాఽననపూరశావరీ 
వేణీనీలసమానకునులధరీ నితాయననదానేశవరీ । 
సరావననకిరీ సదాశుభకరీ కాశీపురాధీశవరీ 
భిక్షాం దేహి కృపావలమబనకరీ మాతాఽననపూరశావరీ ॥ ౬॥ 
భూమియందల్ సమసు జనులకు నాయకురాలవు, విజయమునిచుిదానవు, తల్ూవి, 
దయాసముద్రమైనదానవు, స్త్రీమూరిువి, నలూని కురులు కలదానవు, నితయము అననదానము 
చేయుదానవు, స్వక్షాతుుగా మొక్షమునిచుిదానవు, ఎలూపుపడు శుభము కల్గంచు దానవు, 
కాశీ పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, తల్ూవి, అననపూరశావరివి అగునీవు భిక్షపెట్లటము. 
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ఆదిక్షానుసమసువరనాకరీ శమోభస్త్రిభావాకరీ 
కాశీమరా త్రిజలేశవరీ త్రిలహరీ నితాయఙ్కకరా శరవరీ । 
కామాకాఙ్షకరీ జనోదయకరీ కాశీపురాధీశవరీ 
భిక్షాం దేహి కృపావలమబనకరీ మాతాఽననపూరశావరీ ॥ ౭॥ 
 “అ” కారము మొదలు “క్ష” కారము వరకు ఉనన అక్షరముల సముదాయమైన దానవు, 
పరమేశవరునకు ప్రయురాలవు, శంకరుని భారయవు, కాశీమర త్రిపురశవరివి, మూడుకనునలు 
కలదానవు, కాశీ పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, తల్ూవి, అననపూరాశవరివి అగు నీవు 
భిక్షపెట్లటము. 
దేవీ సరవవిచిత్రరతనరచితా దాక్షాయణీ సునరిీ 
వామే స్వవద్గపయోధరా ప్రయకరీ సౌభాగయ మాహేశవరీ । 
భకాుభీషటకరీ సదాశుభకరీ కాశీపురాధీశవరీ 
భిక్షాం దేహి కృపావలమబనకరీ మాతాఽననపూరశావరీ ॥ ౮॥ 
దేవివి, విచిత్రములైన సరవరతనములత అలంకరింపబడినదానవు, దక్షుని కుమార్నువు, 
సుందరివి, యువతివి, మధ్బరమైన పాల్ండుూ కలదానవు, ప్రయమునిచుిదానవు, కాశీ  
పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, తల్ూవి, అననపూరశావరివి అగు నీవు భిక్షపెట్లటము.. 
 
చన్ద్ిురాకనలకోటికోటిసదృశా చన్ద్ిుంశుబిమాబధరీ 
చన్ద్ిురాకగనసమానకుణడలధరీ చన్ద్ిురకవరశావరీ । 
మాలాపుసుకపాశస్వఙ్కకశధరీ కాశీపురాధీశవరీ 
భిక్షాం దేహి కృపావలమబనకరీ మాతాఽననపూరశావరీ ॥ ౯॥ 
కోటాూదిచంద్రులు, స్తరుయలు, అగునలతో సమానముగా ప్రకాశించుదానవు, స్తరయబింబము 
వలె  ఎర్రనైన క్రింది పెదవి కలదానవు, చంద్రుడు, స్తరుయడు, అగునల వలే ప్రకాశించు 
కుండలములు ధరించిన దానవు, చంద్రుడు, స్తరుయడు వంటి వరాము కలదానవు, కాశీ 
పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, తల్ూవి, అననపూరశావరివి అగు నీవు భిక్షపెట్లటము. 
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క్షత్రత్రాణకరీ మహాఽభయకరీ మాతా కృపాస్వగరీ 
స్వక్షానోమక్షకరీ సదా శివకరీ విశేవశవరీ శ్రీధరీ । 
దక్షాక్రనకిరీ నిరామయకరీ కాశీపురాధీశవరీ 
భిక్షాం దేహి కృపావలమబనకరీ మాతాఽననపూరశావరీ ॥ ౧౦॥ 
వీరులను రక్షించుదానవు, మహాభయంకరివి, తల్ూవి, దయా సముద్రమైన దానవు, అందరికీ 
ఆనందము కల్ుంచు దానవు, ఎలూపుపడు శుభము కల్ుంచు దానవు, విశవమునకు 
రాణిగాశోభిలుూదానవు, దక్షప్రజాపతికి (యాగనాశనముదావరా)ద్గఃఖమును కల్ుంచుదానవు, 
సుఖము నిచుిదానవు, కాశీ పటటణమునకు రాణివి, దయామయివి, తల్ూవి,అననపూరశావరివి 
అగు నీవు భిక్షపెట్లటము. 
 
అననపూర ాసదాపూర ాశఙ్కరప్రాణవలూభే । 
జానావైరాగయసిదిా రంా భిక్షాం దేహి చ పారవతి ॥ ౧౧॥ 
ఓ అననపూరాా! ఎలూపుపడు పూరాముగా ఉండు తలీూ! శంకరుని ప్రాణవలూభురాలా! 
పారవతీమాతా! జాానము వైరాగయము సిదిించుటకు భిక్షపెట్లటము. 
 
మాతా మే పారవతీ దేవీ ప్తా దేవో మహేశవరః । 
బానవిాః శివభకాుశి సవదేశో భువనత్రయమ్ ॥ ౧౨॥ 
తల్ూయ పరవతీదేవి  , తండ్రియ పరమేశవరుడు, బంధ్బవులు శివభకుులు, మూడు  
లోకములే  సవదేశములయి ఉనానరు. 
 

॥ ఇతి శ్రీశఙ్కరభగవతః కృతౌ అననపూరాసా్తుత్రం సమూపరమా్ ॥ 
 
 

********** 



 

 

“ఎననడైతే శిష్ణయడు తనున పూరిుగా గురువునకు నివేదించుకనానడో, 
ఆనాటినుండీ అతని భారం గురువుది. 'గురుదేవో మహేశవరః' 
గురుచరణములవద ి పూరంాగా స్వవతామరపణ చేసుకనన శిష్ణయడిని 
దైవబలం అనుక్షణం రక్షిస్తు ఉంట్లంది. తమ లేఖలలో ఈ 
విషయానిన వివేకానంద్గలవారు చరివతచరవణంగా 
ప్రస్వువించేవారు .” 

“ఉదోయగ వాయపారాలలో చికుకకనన మనకు తీవ్రమైన ఆధాయతిమక 
స్వధనలు చేయడానికి వయవధకానీ, అవకాశంకానీ ఉండద్గ. కానీ 
సంస్వరంలో అనుదినమూ ఎద్గర్కనే కష్టటలకూ, 
పరిషకరించవలసిన సమసయలకూ, కల్గే ధరమసందేహాలకూ మనకక 
సలహాదారుడు అవసరం. స్వధన ముదిర కద్గ ిభగవతకృపచేత 
మనకు మారుం గోచరిస్తునే ఉంట్లంది. ఆమాత్రం సద్గపాయం 
కలుగడానికీ గురువు అవసరం. ఈ కాలపు జీవనవిధానంలో అనిన 
వేళలా గురుసమక్షంలో ఉండటం జరుగనిపని. మనం ఎవరిని 
గురువుగా ఎనునకంటామో వారి వాకాయలే మనకు గురుసవరూపం. 
ఆ గురుబోధలను మననం చేయడం, ఆచరించడమే  గురుసమక్షం. 
అంద్గచేత ఎనిన మైళా దూరంలోఉనాన గురుసమక్షం, 
గురుసవరూపం మన కందరికీ అంద్గబాట్లలోనే ఉంట్లంది.” 

....... శీ్ర  కంచి పరమాచారయ  


