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డైరెక్టర్: ..అాంటే, ఆస్పత్రిలో ఉన్న 
వాయేధగ్రసుథాలకు తము తీసుకుాంటున్న 
మాందును ఏ విధాంగా వైదుయేడు 
తయారుచేసా్తడో తెలియనాంత మాత్రాన 
వారిక్ తెలివి లేదాంటారా?
శ్రీల ప్రభుపాద: వాళ్ళు తెలివి కలవారే. 
కాని వైదయేశాసా్రానిక్ సాంబాంధాంచినాంత 
వరకు ద్నిపై సరిపడా జ్ఞానాం వారిక్ 
లేదు. ఉద్హరణకు ఒక పిచిచువాణి్న 
తీసుకోాండి. అతనిక్ కూడా మదడుాంది. 
కాని వాని తెలివిత్టలు ఏపాటివి? 
నీకేదైనా అవసరమైత్ వెళ్లి పిచిచువాని సలహా 
తీసుకోవుగా! మూఢ.. మాయాపహృత 
జ్ఞానః – వాని జ్ఞానాం హరిాంచివేయబడిాంది. 
వాని మతి సరైన సిథాతిలో లేదు కాబటిటీ వాని 
అభిప్రాయాలకు కూడా విలువలేదు.
డైరెక్టర్: కాని, ఒకవేళ బ్రాహ్మణులు కేవలాం 
వారి సా్వరథా ప్రయోజనాల కోసమే ప్రపాంచాని్న 
పరిపాలిాంచటాం మొదలుపడిత్?
శ్రీల ప్రభుపాద: హుమ్..? నిజమైన 
బ్రాహ్మణుడు నిసా్వరథాాంగా సకల ప్రజల 
సాంక్షేమాం కోసమే ప్రభుత్వనిక్ తగిన 
స్చనలిసా్తడు. అదే నిజ్యితీ.
డైరెక్టర్: ఒకవేళ తనే పడద్రోవ పడిత్? 
ఎాందుకాంటే కాలాం మారుతోాంది. 
శాసా్తలు రచిాంచిన కాలాంతో పోలిస్ట్త 
నేడు ప్రపాంచాంలోని పరిసిథాతులు ఎాంతో 
దిగజ్రాయి. 
శ్రీల ప్రభుపాద: అవును. కేవలాం శాసా్రాలను 

విస్మరిాంచడాం వలేలి ఇదాంత. ఉద్హరణకు, 
గడచిన వెయియే సాంవత్సరాలలో భారతదేశ 
సాంస్కృతి, బ్రాహ్మణుల సచ్చులత 
ఎాంతో దిగజ్రాయి. ఎాందుకాంటే 
విదేశీయుల పరిపాలనలో భారతదేశాం 
అణిచివేయబడిాంది. మహమ్మద్యులు 
వచిచు వారి సాంస్కృతిని కాంత ఏర్పరచారు. 
ఆ తరా్వత బ్రిటీషరులి వచిచు వారి సాంస్కృతిని 
కాంత ఏర్పరచారు. ప్రతిఒక్కరికీ ఎదో ఒక 
లాభాపేక్ష. బ్రిటీషరులి పాలిసు్తన్న సమయాంలో 
లార్డ్ మకాలే భారతదేశాంపై అధయేయనాం 
చేసి “మీరు ఈ భారతీయులను తమ 
వైదిక సాంప్రద్యాలను అనుసరిాంచడాని్న 
అనుమతిాంచినాంత కాలాం, మీరు వారిని 
పరిపాలిాంచడాం అసాధయేాం” అని లాండన్ 
కు తెలియజ్శాడు. అాందుకే ఆ తరా్వత 
దేశీయమైనవని్నటినీ బ్రిటీష్ ప్రభుత్వాం 
ఖాండిాంచడాం ప్రారాంభిాంచిాంది.
డైరెక్టర్: కాని మదయేాం స్టవిాంచటాని్న 
బ్రిటీష్ వాళ్ళు అనుమతిాంచలేదని మీరే 
అన్నటులినా్నరు?
శ్రీల ప్రభుపాద: లేదు. బ్రిటీష్ వాళ్ళు 
మద్యేని్న అనుమతిాంచారు. భారతదేశ 
సాంస్కృతిని తము భాంగపరుసు్తనా్నమని 
ఎవ్వరూ గురి్తాంచని రీతిలో మరీ గోపయేాంగా 
అనుమతిాంచారు. అాందుకే ఇని్న 
సాంవత్సరాలు ద్నికే అలవాటుపడిన 
ప్రజలు ఇపు్పడు బహిరాంగాంగానే మద్యేని్న 
స్టవిసు్తనా్నరు. కాని ఇదాంత బ్రిటీష్ వాళ్ళు 

మొదలుపటిటీాందే. సాంక్లిషటీమైన సమాజాంలో 
మదయేాం అనివారయేమే. ద్నిక్ బ్రిటీష్ వాళ్ళు 
ఊతమాందిాంచారు.
డైరెక్టర్: కాని భారతదేశ సాంస్కృతిలో 
మదయేపానాం నిషేధాం కదూ?
శ్రీల ప్రభుపాద: భారతదేశ 
సమాజాంలో ప్రజలకు ‘టీ’ 
స్టవిాంచడాం కూడా 
తెలుసుాండేది కాదు. 
మా చిన్నతనాంలో 
బ్రిటీషరులి టీ తోటలను 
ప్రా ర ాం భి ాం చ డ ాం 
మేము చూశాము. 
అ ాం త కు ము ాం దు 
‘టీ’ అన్నదే లేదు. 
భారతదేశాంలో కారి్మకులు 
చౌకగా లభిాంచడాని్న 
గురి్తాంచిన బ్రిటీషరులి ‘టీ’ 
తో తమ వాయేపారాలను 
ప్రారాంభిాంచారు. ఆఫ్రికా 
దేశాంలో తము 
ప్రారాంభిాంచిన విధాంగా 
ఇక్కడ కూడా ప్రారాంభిాంచి 
అమరికాకు ఎగుమతి చేస్టవారు.
బ్రిటీషరలికు వాయేపారాంపైనే ఆసక్్త. 
అమరికాకు ఎగుమతి చేస్టద్నికనా్న 
ఎకు్కవగా టీ తోటలు సాగుచేశారు. మరి

మే 21, 1975 వ సెంవతస్రెంలో ఆసే్రేలియా దేశపు స్ెంఘిక సెంక్షేమ పరిశోధన శాఖ్మాతు్లు మరియు
 శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి మధ్ మెలోబోర్్న నగరెంలో జరిగిన సెంభాషణ

గురు ముఖ పద్మ వాక్

ప్రభుత్వాలు సహకరిస్తే
 ప్రపంచమంతటా వడ్డంచగలం
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ద్ని్న 

వినియోగిాంచడాం ఎలా? టీ తోటలను 
కలిగిన వారిక్ ఎకు్కవగా పను్నలు 
విధాంచడాంతో వారు వీధ వీధనా టీ 

స్టవిాంచాండాంటూ ప్రాచారాం గావిాంచేలా 
చేశారు బ్రిటీషరులి. టీ స్టవిస్ట్త ఆకలి 
కూడా వేయదాంటూ, మలేరియా 
బారిన పడరాంటూ వివిధ ప్రచారాలు 
మొదలయాయేయి.
 అలా భారతీయులు   టీ  త్రాగడానిక్ 
అలవాటుపడాడ్రు. ఇపు్పడు వీధని 
ఊడేచువాడు కూడా టీ కోసాం ఉదయానే్న 
టీ కటుటీ దగగీర వేచిచూసు్తాంటాడు. 
మా చిన్నతనాంలో ఎవరైనా ఎపు్పడైనా 
దగుగీతో ఇబ్ాందిపడుతుాంటే కని్నసారులి 
టీ త్రాగేవాళ్ళు. అాంతకు మాంచి లేదు. 
టీ, మదయేాం, పొగాకు, మాాంసాం వాంటివి 
లేనేలేవు. వయేభిచారాం కూడా. వయేభిచారాం 
ఉన్నప్పటికీ, ఇపు్పడిలా బలవాంతాంగా 
స్త్రీలతో వయేభిచారి వసా్రాలు ధరిాంపజ్సి 

నటిాంచమని చేస్ట విధాంగా కాదు. 
చాలా గటిటీ కటుటీబాటులి 

ఉాండేవి. అలా ఇవనీ్న 
పరిరక్షిాంచబడేలా 

చూడాలి. కనీసాం 
కది్దమాందైనా 

ఇతరులకు 

ఆ ద ర ్శ ాం గా 
నిలవాలి.

 ద్నిక్ సాంబాంధాంచిన 
శిక్షణ కూడా కనసాగాలి. అాందుకే 
మేము అాందరినీ మాతోపాటు కలిసి 
హరే కృషణు మాంత్రాని్న జపిస్్త, నృతయేాం 
చేస్్త, కృష్ణునిక్ అరి్పాంచిన ప్రాసాద్ని్న 

స్్వకరిాంచేాందుకు ఆహా్వనిసు్తనా్నము. అలా 
వచిచునవాళళులో ఎాంతో మాంది భకు్తలుగా 
మారుతునా్నరు. మదయేాం, వయేభిచారాం, 
మాాంసాం స్టవిాంచడానిక్ బానిసలైన వాళ్ళు 
కూడా నేడు సాధు జీవులవుతునా్నరు. 
ఇక్కడున్న వారి గత చరిత్రను తెలుసుకని 
ఈ విషయాని్న మీరే నిరాధారిాంచుకోగలరు.
డైరెక్టర్: కాని తగిన పోషక పద్రాథాలు 
కావాలాంటే మాాంసాం తినాలని మా 
వైదుయేలు చెబుతుాంటారు. ద్ని్న మీరు చెపే్ప 
విషయాలతో ఎలా సరి చూసుకోగలను?
శ్రీల ప్రభుపాద: అది కేవలాం మూర్ఖత్వాం. నా 
శిష్యేలు గత ఎన్్న సాంవత్సరాల నుాండి 
మాాంసాహారాం తీసుకోవడాం లేదు. వారు 
ఆరోగయేాంగా లేరని మీరు భావిసు్తనా్నరా? 
వీరి ముఖాలు శోభాయమానాంగా 
వెలుగాందుతునా్నయని కూడా ఎాంతో మాంది 
అాంటుాంటారు. బోసటీన్ నగరాంలోని ఒక క్రైస్తవ 
పూజ్రి “సా్వమీజీ! మీ విద్యేరుథాలు ఎలా 
ఇాంత ప్రకాశవాంతాంగా వెలిగిపోతునా్నరు?” 
అాంటూ ఆశచురయేపోతూ నాతో అనా్నడు. పత్రిక 
మొదలగు మాధయేమాలలో కూడా మమ్మలి్న 
అలాగే చిత్రీకరిసా్తరు. 
డైరెక్టర్: కాని ఎవరైనా ఇక్కడిక్ అకసా్మతు్తగా 
వచిచు ఏదైనా దాంగలిాంచే ప్రయత్నాం చేస్ట్త 
మీరెలా ప్రతిస్పాందిసా్తరు?
శ్రీల ప్రభుపాద: సరైన విధాంగా శిక్షిసా్తము.
డైరెకటీర్: అాంటే మీరు కఠినాంగా 
వయేవహరిసా్తరా?
శ్రీల ప్రభుపాద: ఎాందుకు 
వయేవహరిాంచకూడదు? దాంగను 
శిక్షిాంచాలి్సాందే.
డైరెక్టర్: అాంటే మీరే స్వయాంగా శిక్షిసా్తరా? 
ఎలా చేసా్తరు?
శ్రీల ప్రభుపాద: స్వయాంగా కాని లేద్ 
ఇతరుల ద్్వరా కాని, లేద్ ప్రభుత్వాం ద్్వరా 
కాని, దాంగను శిక్షిాంచాలి్సాందే.
డైరెక్టర్: ఒకవేళ వాడు ఆకలితో మీ వద్దకు 
వచిచువుాంటే?
శ్రీల ప్రభుపాద: ప్రతిఒక్కరూ మా వద్దకు 
వచిచు భుజిాంచాండి అాంటూ మేమే ప్రచారాం 
చేసు్తనా్నాం. ఆ వచిచున దాంగ మాత్రాం ఎాందుకు 
ఆకలితో ఉాండాలి? మేము అాందరినీ 
ఇక్కడిక్ ఆహా్వనిసు్తనా్నము. అాందుకు మేము 
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ఎటువాంటి రుసుము కూడా అడగము. 
“మలో్ర్్న నగరాంలో ఎవరిక్ ఆకలి వేసినా 
ఇక్కడిక్ వచిచు కడుపునిాండా భోజనాం 
చేయాండి” అాంటూ ఈ కారయేక్రమాని్న 
మరిాంతగా వృదిధాచేద్్దాం. ఎాందుకు ఆకలితో 
ఉాండాలి?
డైరెక్టర్: ఒకవేళ వాడు మదయేాం స్టవిాంచి, 
ఆకలితో మీ వద్దకు వచిచున వాడయియేాంటే 
ఏాం చేసా్తరు? 
శ్రీల ప్రభుపాద: మదయేాం స్టవిాంచిన వాళ్ళు 
కూడా కాంతమాంది ఇక్కడిక్ వసు్తాంటారు. 
ప్రతిరోజు రాత్రి ఇక్కడే భోజనాం 
చేసు్తాంటారు.
డైరెక్టర్: మీరే భోజనాం పడతరా?
శిష్యేడు: అవును. అాంత్కాదు, ప్రతి 
ఆదివారాం జరిగే విాందు భోజనానిక్ కూడా 
వారు వసు్తాంటారు. అపు్పడు వాళలికు 
మధాయేహ్నాం కూడా భోజనాం పడతాం.
శ్రీల ప్రభుపాద: కృషణు చైతనాయేని్న సాధన 
చేస్టాందుకు కది్ద సమయాం అవసరాం. 
ప్రతిఒక్కరూ ద్ని ద్్వరా పరివర్తన 
చెాందవచుచు.
డైరెక్టర్: కాని ప్రజలకు భోజనాం 

అాందిాంచడాంలో మీకూ కని్న 
ప్రతిబాంధకాలు ఉాంటాయి..
శ్రీల ప్రభుపాద: ప్రభుత్వాం సహకరిాంచాలే 
గాని, ప్రపాంచానికాంత వాండి వడిడ్ాంచగలాం.
డైరెక్టర్: నిరుపేదలు కూడా వచిచు మీ వద్ద 
భోజనాని్న స్్వకరిాంచే ఏరా్పటు చేయగలరు
శ్రీల ప్రభుపాద: ఓ తప్పకుాండా! తప్పకుాండా! 
మా తలుపులు ప్రతిఒక్కరికీ తెరిచుాంటాయి. 
మీరు కూడా వచిచు ప్రసాద్ని్న స్్వకరిాంచాండి.
డైరెక్టర్: ప్రభుత్వాం మమ్మలి్న 
ఉపయోగిాంచుకోవచాచు..?
శ్రీల ప్రభుపాద: లేదు. ప్రభుత్వాం మమ్మలి్న 
ఉపయోగిాంచుకోజ్లదు. మేము 
ప్రభుత్వని్న ఉపయోగిాంచుకోవాలి. 
ప్రభుత్వాం మమ్మలి్న ఆదేశిాంచరాదు. ద్ని 
వలలి ఉపయోగాం లేదు.
డైరెక్టర్: ఒక్క క్షణాం.. ఒక్క క్షణాం.. ఎాంతో మాంది 
నిరాశ్రయులను మేము చూసుకోవలసి 
వుాంది. ఒకవేళ ప్రభుత్వాం మీరాందిాంచే 
స్టవలకు ఆరిథాకాంగా చేయూతనిస్ట్త.. మీరు 
వాళలికు సహాయపడగలరా?
శ్రీల ప్రభుపాద: అది చేయగలాం..
డైరెక్టర్: మీ ఉదే్దశాలకు ఆటాంకాం కలగనాంత 

వరకు మీరు సహాయపడగలరు..
శ్రీల ప్రభుపాద: అవును. పవిత్రమైన కృషణు 
చైతనయే జీవనమే మా ఉదే్దశాం. ఒకరోజు 
మీరు చూడవచుచు. ఎపు్పడైనా ఒకరోజు 
మీరు ఉదయానే్న వస్ట్త మాతోపాటే 
రోజాంత గడపొచుచు. రోజులో మేము 
ఎాంతో చక్కగా చేస్ట వివిధ కారాయేలలో 
పాల్గీనవచుచు. ఆ తరా్వత మీకు తోచిాంది 
చేయవచుచు.

గురు ముఖ పద్మ వాక్



శ్రీకృషణు జనా్మష్టమి 
మరియు వా్సపూజ 

వేడుకలు,
బెంగుళూరు.

అెంతరా్జతీయ కృషణు చైతన్ సెంఘెం అధ్క్షులు,బెంగళూరు - శ్రీమాన్ మధు 
పెండిత దస గారి వా్స పూజ పఠనెం

శ్రీ రాధ్ కృషణు చెంద్రులకు పెంచామృతాభిషేకెం

గురుదేవులకు భక్త జన బృెందెం చేసిన వివిధ వెంటకాల నైవేద్ెం
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పునర్జన్మ సిద్ధంతం

8

సనాతన ధరా్మచరణ దేశాంగా 
మన భారతదేశాంలో పునర్జన్మ 

వృత్తాంతల గూరిచు శాస్త్ర గాథలోలి గాని, 
నిజ జీవితలోలి గాని ఎక్కడో ఒకచోట 
విాంటూనే ఉాంటాము. పునర్జన్మ కేవలాం 
ఒక విశా్వసాం మాత్రమే కాదు. ‘మరణాం 
ద్రుణమైన ముగిాంపు’ అనే సతయేాం 
నుాండి తపి్పాంచుకునేాందుకు మానవుడు 
కలి్పాంచుకున్న ఒక కల్పన అాంతకనా్న కాదు. 

ద్నిక్ సాంబాంధాంచి ఎన్్న గ్రాంథాలు కూడా 
వచాచుయి. సాధారణాంగా హిపా్నటిసుటీలు 
సమ్్మహన విదయేతో వయేకు్తలచేత గతకాల 
స్మృతులను చెపి్పాంచిన వృత్తాంతలు, 
మరణ సదృశమైన అనుభవాల వివరణ, 
శరీర బాహాయేనుభూతి వివరణ, గతకాలపు 
స్మృతులు మొదలైన వాటిని ఆధారాంగా 
చేసికని వ్రాసిన గ్రాంథాలు అవి.
 ఆధునిక కాలాంలో పునర్జన్మ 

వృత్తాంతలపై విశేషాంగా పరిశోధనలు 
జరిపిన వారిలో ప్రధమాంగా 
చెపు్పకోదగగీవారు డాకటీర్ ఇయాన్ 
స్టీవెన్సన్. వీరు అమరికాలోని వరీ్జనియా 
విశ్వవిద్యేలయాంలో మానసిక తత్త్వ 
విభాగానిక్ అధపతి. 1960లో శ్రీలాంకలోని 
ఓ పిలలివాడు తన గత స్మృతులను 
చెప్పగలుగుతున్నడన్న విషయాని్న 
తెలుసుకున్న వీరు ఆ దేశానిక్ ప్రయాణిాంచి 
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ఆ వృత్తాంతాంపై పరిశోధాంచారు. 
పునర్జన్మపై తగిన సాంతృపి్తకరమైన 
ఆధారాలు లభిాంచడాంతో ద్నిపై విశేషాంగా 
పరిశోధాంచడాం ప్రారాంభిాంచారు. ఆ తరా్వతి 
40 సాంవత్సరాలు వివిధ దేశాలు ప్రయాణాం 
చేస్్త, సుమారు 3000 గత జన్మ 
వృత్తాంతలను పరిశోధస్్త పునర్జన్మ అన్నది 
కేవలాం మతపరమైన విశా్వసాం మాత్రమే 
కాదని, శాస్త్రీయాంగా నిరూపణచేస్్త 

ఎన్్న పుస్తకాలు రచిాంచారు. ‘ద 
వాషాంగటీన్ పోస్టీ’ ప్రధాన సాంపాదకులైన 
టామ్ శ్రోడర్ ఈ పరిశోధనలు చదివి 
తనకు కలిగిన పలు సాందేహాలను నివృతి్త 
చేసుకునేాందుకు ఇయాన్ స్టీవెన్సన్ తో 
కలిసి వివిధ దేశాలు ప్రయాణిాంచారు. 
పరిశోధనలోలి అసతయేలకు త్రావు లేకుాండ 
డాకటీర్ ఇయాన్ స్టీవెన్సన్ తీసుకుాంటున్న 
పలు జ్గ్రత్తలను గమనిాంచారు. డాకటీర్ 
స్టీవెన్సన్ తను పరిశోధన చేసు్తన్న 

కుటుాంబాలకు ఎటువాంటి ధన సహాయాం 
అాందిాంచేవారు కాదు. ధనాంకోసాం ఆశతో 
పరిశోధనలు తపు్పద్రి పటటీవచచున్న 
ఆలోచన వారిది. కేవలాం మతవిశా్వసాలను 
బలపరచుకోవాలని చూస్్త చెపే్ప కలి్పత 
కథలకు త్రావివ్వలేదు. చివరకు టామ్ 
శ్రోడర్ తను ఇయాన్ శ్రోడర్ తో కలిసి 
జరిపిన పరిశోధనలోలి వెలుగుచూసిన 
సతయేలను ధృవీకరిస్్త వీరి అనుభవాలను 
‘ఓల్డ్ సోల్్స: ద సాంటిఫిక్ ఎవిడెన్్స ఫర్ 
పాస్టీ లైఫ్’ అనే పుస్తకాంలో ఆవిష్కరిాంచారు. 
 పునర్జన్మ సిద్ధాాంతనిక్ 
సాంబాంధాంచి సాధారణాంగా ఈ ప్రశ్నలకు 
సమాధానాలు తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస 
కలుగుతుాంది – 1. ఒక వయేక్్త మరణిాంచిన 
వెాంటనే తిరిగి జని్మసా్తడా లేద్ కాంతకాలాం 
గడిచిన తరా్వత జని్మసా్తడా? 2. జాంతువుల 
వాంటి ఇతర జీవులు మానవ జన్మను 
పొాందగలవా? 3. మానవుడు జాంతువుగా 
జని్మాంచడాం జరుగుతుాంద్, జరిగే పక్షాంలో 
ఎాందుకు, ఏ విధాంగా జరుగుతుాంది?
4. మనాం శాశ్వతాంగా జని్మస్్తనే 
ఉాంటామా లేద్ ఈ ప్రక్రియకు ఎక్కడైనా 
అాంతాం కలద్? 5. జీవి శాశ్వతాంగా 
నరకాంలో దుఃఖాం అనుభవిస్్తనే 
ఉాండిపోతడా? 6. రాబోవు జన్మలను 
మనాం నియాంత్రిాంచగలమా? 7. మనాం 
ఇతర లోకాలోలి తిరిగి జని్మాంచే అవకాశాం 
ఉాంటుాంద్? 8. మన తరువాతి జన్మను 
నిరణుయిాంచడాంలో మన పాప పుణాయేలు 
ఎలాాంటి పాత్రను నిర్వరి్తసా్తయి? 9. ‘కర్మ’కు 
‘పునర్జన్మ’కు మధయే గల సాంబాంధాం ఏమటి? 
 అాంతరా్జతీయ కృషణు చైతనయే 
సాంసాథాపకాచారుయేలైన భక్్తవేద్ాంత సా్వమ 
శ్రీల ప్రభుపాదులవారు శాసో్రాక్తాంగా ఈ 
విషయాలని్నటినీ సమాధానపరుస్్త 
‘పునరావృతి్త’ అనే పుస్తకాని్న రచిాంచారు. 
పునర్జన్మకు సాంబాంధాంచిన మూడు 
వృత్తాంతలతో ఈ తత్త్వాం అాందులో 
వివరిాంచబడిాంది. ఏ విధాంగా ఒక జీవాత్మ 
వివిధ శరీరాలను పొాందుతుాందో 
వివరిస్్త శ్రీ కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఇలా 
తెలియజ్సు్తనా్నడు –

ఆధునిక కాలెంలో 
పునర్జన్మ వృతా్తెంతాలపై 

విశేషెంగా 
పరిశోధనలు జరిప్న 
వారిలో ప్రధమెంగా 

చెపుపుకోదగ్గవారు డాక్టర్ 
ఇయాన్ స్్టవెనస్న్. వీరు 
అమెరికాలోని వరీ్జనియా 

విశవేవిద్లయెంలో 
మానసిక తత్త్వ 

విభాగానికి అధిపతి. 
1960లో శ్రీలెంకలోని 

ఓ ప్ల్లవాడు తన 
గత స్మృతులను 

చెపపుగలుగుతున్నడన్న 
విషయాని్న 

తెలుసుకున్న వీరు ఆ 
దేశానికి ప్రయాణిెంచి 

ఆ వృతా్తెంతెంపై 
పరిశోధిెంచారు. 
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దేహినోసి్మన్ యథా దేహే కౌమారెం 
యౌవనెం జరా |

తథా దేహాన్తరప్రాప్్థరీ్ధరస్తత్ర 
న ముహ్తి ||

( భగవద్్గత 2.13 )
 ప్రతిజీవుడు కాంత సమయము 
బాలునిగా, మరికాంత సమయము 
యౌవనవాంతునిగా, ఇాంకాంత కాలము 
వృద్ధాపయేాంతో వయేక్తమగుచూ నిరాంతర 
దేహమారు్పలకు లోనవుతుాంటాడు. 
అయినప్పటికీ ఆత్మ మాత్రము 
మారు్పచెాందదు. అది చివరకు మరణ 
సమయమున దేహము మారిచు వేరొక 
దేహమునకు ప్రయాణిసు్తాంది. 
ఈ మధయే వసు్తన్న వివిధ చిత్రాలోలి 
సతాం పునర్జన్మకు సాంబాంధాంచిన 
కథనాలు వచాచుయి. అయిత్ వాటిలోని 
ప్రేమకథలను కనసాగిాంచడానిక్ 
పునర్జన్మలో కథానాయక, నాయక్లు తిరిగి 
అదే శరీరాకృతులతో జని్మాంచినటులిగా 
చూపిసు్తాంటారు. కాని ఒక జీవి 
పునరాగమనానిక్ ఎన్్న విషయాలు 
తోడ్పడతయన్న విషయాం శాస్త్రాం ద్్వరా 
మనాం గ్రహిాంచవచుచు. 

స్్థల శరీరెం – స్క్షష్మ శరీరెం
 ప్రతి జీవి వాస్తవానిక్ భగవాంతుని 
అాంశయైన ఆత్మ స్వరూపుడు. కాని 
ఎపు్పడైత్ ఈ భౌతిక ప్రపాంచాంలో జని్మసా్తడో 
భూమ, నీరు, వాయువు, అగి్న, ఆకాశమనే 
పాంచభూతలచే నిరి్మతమైన స్థాల శరీరము 
మరియు మనసు్స, బుదిధా, అహాంకార 
సాంయుక్తమైన స్క్షష్మ శరీరములతో 
ఆవరిాంచబడతడు. మరణ సమయాంలో 
ఈ భౌతిక శరీరాని్న వదిలివేయగా అది 
తిరిగి పాంచభూతలలో కలసిపోతుాంది. 
అయిత్, స్క్షష్మ శరీరాం ఇాంకా ఆత్మను 
ఆవరిాంచే వుాంటుాంది. ఈ స్క్షష్మ శరీరాంతో 
పాటుగా ఆత్మ తన కరా్మనుసారాం మరొక 
దేహాని్న స్్వకరిసు్తాంది. 
 ప్రతి జన్మ కూడా ఒక జీవిక్ 
కత్త ఆరాంభమే. ఆ జన్మలో, ఆ 

శరీరాంతో సాంబాంధాంచిన కారాయేలను 
ఆచరిాంచటానిక్ అవసరమైన 
అవయవాలను, జ్ఞాపకశకు్తలను, ప్రత్యేక 
సదుపాయాలను భౌతిక ప్రకృతిచే 
భగవాంతుడు ప్రసాదిసా్తడు. అాందుకే గత 
జన్మ అనుభవాలు సాధారణాంగా జీవునిక్ 
గురు్తాండవు. ఎాందుకాంటే ఇపు్పడున్న 
శరీరాం గత శరీరాభిరుచులకు పూరి్త 
భిన్నమైకూడా ఉాండవచుచు. ఉద్హరణకు 
గతాంలో మలినాని్న ఇషటీాంగా తినే 
జాంతువై సాంచరిాంచి ఇపు్పడు మానవ 
జన్మ లభిాంచిాందే అనుకుాంద్ాం. మానవ 
శరీరాంలో ఉన్న ఆ జీవి గత స్మృతులు 
నమరువేసుకుాంటూవుాంటే ఇక ఇపు్పడు 
లభిాంచిన మానవ జన్మకై ఉదే్దశిాంచబడిన 
ప్రయోజనాని్న పొాందలేము. అాందుకే, గత 
జన్మలను మరిచుపోవటాం కూడా భగవాంతుని 
అనుగ్రహమే. కాకపొత్, ఏదైనా విపరీత 
ప్రభావాం చూపిన సాంఘటన మనసు్సకు 
హతు్తకని పోయినపు్పడు, అదే మనసు్స 
స్క్షష్మ శరీరాంలో భాగాంగా తదుపరి 
శరీరానిక్ కూడా తీసుకెళలిబడుతుాంది 
కాబటిటీ, కని్న సాందరా్లోలి వివిధ వయేకు్తలు 
వాటిని స్మరిాంచగలుగుతరు. 
 అటువాంటి వృత్తాంతలపై డాకటీర్ 
ఇయాన్ స్టీవెన్సన్ జరిపిన పరిశోధనలలోలిని 
ఒక కథనాంపై యూనివరి్సటీ ఆఫ్ వరీ్జనియా 
పరిశోధకుడు ఆాంటోనియా మలిలిస్ ఇచిచున 
విశేలిషణను ఇక్కడ ప్రచురిసు్తనా్నము. 
కేవలాం చిత్రాలోలిని కథలకే పునర్జన్మలు 
పరిమతాం కాదని తెలిపే ఈ వాస్తవిక కథ 
వైదిక శాసా్రాలోలిని పునర్జన్మ సిద్ధాాంతలను 
ధృవీకరిసు్తాంది.

ఒక మహమ్మద్యుని నుెండి హిెందువుగా 
పునర్జననెం
 ‘జర్నల్ ఆఫ్ సాంటిఫిక్ 
ఎకో్సప్లోరేషన్’, సాంపుటి 4, నాం.2, 1990లో 
భారతదేశాంలో జరిగిన ఒక పునర్జన్మ 
వృత్తాంతని్న ప్రచురిాంచారు. హిాందూ 
మహమ్మద్య కుటుాంబాల మధయే జరిగిన 
ఈ సాంఘటన విషయాలు ఇలా ఉనా్నయి 

–
ఉత్తరప్రదేశ్ లోని లకో్న నగరానిక్ 
సమీపాంలోనున్న కకోరి పటటీణాంలో ఫకీర్ 
హైదర్ అలీ షా, తన రెాండవ భారయేయైన 
నజీమతో కలిసి జీవిాంచేవారు. వీరి 
సాంతనాంలో ముషీర్ అలీ షా పద్దవాడు. 
ముషీర్ ప్రతిరోజూ గుఱ్ఱపు బాండిలో 
కకోరి నుాండి లకో్న నగరానిక్ పాండులి, 
కూరగాయలను రవాణా చేస్టవాడు. 25 
సాంవత్సరాల వయసున్న ముషీర్ 1980, 
జూన్ 30వ త్ద్న మామడి పాండలిను రవాణా 
చేసు్తాండగా ఒక ట్రాకటీర్ ఢీ కటటీడాంతో 
అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోలో్పయాడు. ఈ 
సాంఘటన బజ్ నగర్ అనే గ్రామానిక్ అర 
క్లోమీటర్ దూరాంలో జరిగిాంది.
 బజ్ నగర్లో నివసిసు్తన్న గురు 
ప్రసాద్ రాయద్స్ కు గల నలుగురి 
సాంతనాంలో 1981, ఏప్రిల్లో జని్మాంచిన 
నరేష్ కుమార్ రాయద్స్ మూడవ వాడు. 
రెాండవ యేట పిలలివాడు మాటాలిడటాం 
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మొదలుపటిటీనపు్పడు తరచూ ‘కకోరి’, 
‘కకోరి’ అాంటూ ఉాండేవాడు. ఇాంకా 
అపు్పడపు్పడు ‘కార్క’, ‘కార్క’ అనేవాడు. కార్క 
అాంటే అక్కడి భాషలో గుఱ్ఱపు బాండి. అదే 
వయసులో అపు్పడపు్పడు మ్కాళ్ళు వాంచి 
నమాజుకు కూరుచునే వారిలా కూరుచునేవాడు. 
కకోరి పటటీణాంలో నివసిాంచే ఫకీర్ తరచూ 
బజ్ నగర్ గ్రామానిక్ కూడా వస్్త 
ధూపాంతో భగవాంతుని ద్వెనలాందిస్్త 
ఎవరైనా ఇచిచున ధానాయేలను, డబు్ను 
తీసుకుాంటుాండేవారు. ప్రతి గురువారాం 
నరేష్ ఇాంటిక్ కూడా వచేచువాడు. అపు్పడే 
నడవడాం మొదలుపటిటీన నరేష్, ఆ 
ఫకీరుతో కలిసి రెాండు మూడిళళు వరకు వెళ్లి 
తిరిగచేచువాడు. తలిలిదాండ్రులు ఆ ఫకీరును 
‘బాబా’ అని పిలవమనా్న ‘అబ్’ అని 
పిలిచేవాడు. 
 నరేష్ ఆరేళళు వయసు్సలో 
తరచూ తను కకోరి పటటీణానిక్ చెాందిన 
మొహమ్మద్యుడనని చెపే్పవాడు. 
ఒకరోజు ఫకీరును చూడగానే, “అబ్! 

నను్న గురు్తపటటీలేద్? మన ఇాంటోలి ఐదు 
వేప చెటులి ఉనా్నయి కద్! నను్న ఓ ట్రాకటీర్ 
ఢీ కటిటీాంది. నను్న ఇాంటిక్ తీసుకెళ్ళు” అని 
అన్న మాటలను విన్న ఆ ఫకీరు విస్మయాం 
చెాంద్డు. ఆ మరుసటి రోజు నరేష్ వాళళు 
అమ్మను తనను కకోరికు తీసుకెళళుమని 
పటుటీబటాటీడు. పిలలివాణిణు తీసుకెళలిగా కకోరిలో 
తనే ద్రిచూపిస్్త ఆ ఫకీర్ ఇాంటిక్ 
తెసుకెళ్ళుడు. ఇాంటిక్ వెళళుగానే వాళళు అమ్మ, 
చెల్లిలు, తము్మడు అాందరినీ గురు్తపటిటీ 
పేరుతో మరీ పిలిచాడు. ఇాంటోలి ఉన్న ఐదు 
పట్టీలోలి ముషీర్ ఉపయోగిాంచిన పట్టీ ఎదో 
చూపిాంచి అాందులో ఎమేమునా్నయో 
తెరవకుాండానే చెపే్పశాడు. తనకెాంతమాంది 
అనా్న చెల్లిళ్ళునా్నరని ప్రశి్నాంచగా 
ఐదుగురు తము్మళ్ళు, ఆరుగురు చెల్లిలలిని 
సరిగాగీ చెపా్పడు. పిలలివాని ఛాతిపై ఉన్న 
గురు్తను చూసిన ఆ ఫకీర్ దాంపతులు 
ముషీర్కు కూడా ప్రమాదాం జరిగినపు్పడు 
అదే ప్రాాంతాంలో అయిన గాయాని్న 
గురు్తచేసుకునా్నరు. తము పోగటుటీకున్న 
కడుకు ఈ విధాంగా తమ ముాందుకు వచిచు 
జరిగినదాంత చెపే్పసరిక్ ఆ దాంపతులు 
విలపిాంచసాగారు. 
 ఈ కథనాని్న పరిశీలిాంచిన 
పరిశోధకులు ఇాందులో ఉన్న పలు 
అాంశాలను పేరొ్కనా్నరు. ఇక్కడ 
రెాండు కుటుాంబాలు వివిధ మతలకు 
చెాందినవి. వారి మధయే గతాంలో ఎటువాంటి 
సాంబాంధాం లేదు కద్, ఈ సాంఘటన 
తరా్వత కూడా వాళ్ళు పిలలివాని ద్్వరా 
సాంబాంధాని్న ఏర్పరచుకోవటానిక్ 
సతాం ఇషటీపడకపోవటాని్న గమనిాంచిన 
పరిశోధకులు ఇాందులో ఎటువాంటి 
కల్పనకు, అసతయేనిక్ ఆసా్కరాం 
లేదని నిరాధారిాంచారు. ఇాందులో వారు 
పేరొ్కనిన మరికని్న విషయాలేమటాంటే 
మొహమ్మద్యులు పునర్జన్మను 
విశ్వసిాంచరు. కాబటిటీ ఇటువాంటి 
సాంఘటనలు కావాలని సృషటీాంచడాం వలలి 
వారికచేచు ప్రయోజనమాంటూ ఏద్ లేదు. 
వాస్తవానిక్, పునర్జన్మను విశ్వసిాంచని 
మహమ్మద్యులు, అాందుకై జరుగుతున్న 

పరిశోధనలకు సతాం సహకరిాంచటానిక్ 
ముాందుకు రాలేదు!! కాబటిటీ, ఈ 
వృత్తాంతాంలో అవాస్తవిక సాంఘటనలకు ఏ 
మాత్రాం ఆసా్కరాం లేదు.
 అయిత్ మతలు ఏవైనా, 
ప్రాాంతలు ఏవైనా సరే, భగవద్గీత తత్త్వాం 
సమస్త ప్రాణకోటిక్ ఉదే్దశిాంచబడిాంది. 
అాందులో శ్రీ కృష్ణుడు తెలిపిన విషయాలనీ్న 
ఈ పర అపరా సృషటీలను శాసిాంచే సతయేలే. 
మరి మన భవిషయేత్ జన్మలపై మనకు 
నియాంత్రణ ఉాంటుాంద్ అన్నపు్పడు, మనాం 
చేస్ట వివిధ కర్మల ఆధారాంగానే మన 
భవిషయే జన్మలు నిరణుయిాంపబడతయని 
శాసా్రాలు వివరిసు్తనా్నయి. జీవి అభుయేన్నతికై 
శ్రీ కృష్ణుడు ఏర్పరచిన ఈ సృషటీ దోషరహిత 
నాయేయ నియమాలతో నడుసు్తాంది. 
పుణయేకారాయేని్న ఆచరిాంచినా, పాప కారాయేని్న 
ఆచరిాంచినా అాందుకు తగగీ ఫలితలను 
పొాందేాందుకు జీవి ఈ భౌతిక జగతు్తలో 
పరిభ్రమస్్త ఉాండవలసిాందే.

ఊర్థ్వెం గచ్చని్త సత్త్వస్్థ 
మధ్్ తిష్ఠని్త రాజస్: |
జఘన్గుణవృతి్తస్్థ

 అధో గచ్ఛని్త తామస్: ||
“సత్త్వగుణము నాందున్నవారు క్రమముగా 
ఊరథా్వలోకములకు ఉదధారిాంపబడుదురు. 
రజోగుణము నాందున్నవారు 
భూలోకమునాందు నివసిాంతురు. 
హేయమైన తమ్గుణము నాందున్నవారు 
నరకలోకములకు పతనము చెాందుదురు.”

(భ.గీ. 14.18)
 అాంటే, మనాం ఈ జన్మలో 
పాంపొాందిాంచుకున్న గుణాని్న బటిటీ మన 
తదుపరి జననాం ఎక్కడో ఈ శోలికాంలో 
తెలియజ్శారు. కాబటిటీ, జనన మరణాలను 
భావోదే్వగాలతో కాక, శాస్త్రీయ దృక్పథాంతో 
అవగాహన పాంపొాందిాంచుకోవడాం 
అవసరాం. జీవి ఎపు్పడైత్ తన నిజ జీవిత 
లక్షయేని్న తెలుసుకని శ్రీ కృష్ణునిపై ప్రేమ, 
భక్్త భావనలను పాంపొాందిాంచుకని 
శరణాగతి పొాందినపు్పడు మాత్రమే ఇక 
ఈ జనన మరణ వృత్తని్న వీడి భగవాంతుని 
శాశ్వత సని్నధానాని్న పొాందగలడు. 
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నాకు భగవద్్గత మరియు ఇతర వైదిక శాస్్రాలపై అపారమైన 
విశావేసముెంది. భగవద్్గతలో చెప్పునట్్లగా మనెం గతెంలో లేని 
సమయెం అెంటూ గాని, అలాన్ భవిష్తు్తలో వుెండకపోవు 

సమయెం అెంటూ గాని లేదు.
- జ్ర్్జ హారిసన్

( ప్రఖ్్త “ది బీటిల్స్” గాయకుడు )



 “నిజ్నిక్ ఇదాంత దేవాదిదేవుడి అభిలాష. కని్నసారులి 
ప్రజలు, ఒకరినొకరు చాంపుకుాంటారు, మరికని్నసారులి 
ఒకరినొకరు రక్షిాంచుకుాంటారు.” ప్రతి ఒక్కరు 
దుఃఖిసు్తాంటారు లేద్ ఆనాందిసు్తాంటారు. నిజ్నిక్ 
ఆనాందమాంటూ లేదు, కేవలాం దుఃఖాం  మాత్రమే. కాని, మన 
ఉనిక్ని కాపాడుకోవడాం కోసాం దుఃఖాంతో చేస్ట పోరాటాని్న 
ఆనాందముగా భావిసా్తాం.
           భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణులవారు చెబుతరు “దుఃఖాలయాం 
అశాశ్వతాం- ఈ భౌతిక ప్రపాంచాం దుఃఖాలక్  నిలయమని”. 
ఇది నిజాం. ఒక వయేక్్త దుఃఖాని్న ఆనాందముగా భావిాంచి 
అాంగీకరిాంచడానిక్ ప్రయతి్నస్ట్త, మరో వయేక్్త దుఃఖాలను 
అాంతమొాందిాంచడానిక్ ప్రయతి్నసు్తాంటాడు. అదే వివేక్కీ, 
అవివేక్క్ మధయే వయేతయేసాం. నేనొక ఆచరణాత్మకమైన 
ఉద్హరణనిసా్తను. జైలులో ప్రథమ తరగతి ఖైద్లపై 
ప్రభుత్వాం ప్రత్యేకముగా మొగుగీ చూపుతుాంది. అలానే జైలులో 
తృతీయ తరగతి ఖైద్లు కూడా ఉాంటారు. ఇద్దరూ ఖైద్లే, 
మరియు జైలు జీవితాం ఆనాందమయ జీవితాం కాదనడాంలో 
ఎటువాంటి సాందేహాం లేదు . ఇది దుఃఖాలకోసాం  మాత్రమే.
        శ్రీల భక్్త విన్ద ఠాకూరలవారు ఇలా గానాం  చేసా్తరు. 
“అనాది కరమ పలే పరి భావార్నవ జల్ తరి బారె నా దేఖి 
ఉపాయ”- నేను ఈ భౌతిక ప్రపాంచములో మునగడానిక్ 
కారణాం, గతములో నేను చేసిన ఇాంద్రియ భోగ 
కారయేక్రమాలే మరియు వీటి నుాండి ఎలా బయటకు రావాలో 
తెలియడాంలేదు”. 

ఎవరిని సేవించాలి?

తే మయ్  పేతాఖిలచాపలేర్భ కే 
దన్్త  ధృతక్రీడన కేనువరి్తని |

చక్రుః కృపాెం యద్ప్ తుల్దర్శనారుః
శుశ్రూషమాణే  మునయోలపుభాషిణి ||

వేదవాదులైన ఆ బ్రాహ్మణులు సవేభావరీతా్ నిషపుక్షపాతులైనను 
నాపై నిరేహేతుక మైన కరుణను చూప్ెంచారు. ఇక 

బాలుడైనపపుటికిని న్ను కూడా ఇెంద్రియములను నిగ్హిెంచి 
క్రీడాసకి్తని విడనాడాను. అెంతేగాక చాపల్మును విడిచి 

మితభాషినై వునా్నను.

మూరుఖుడు ప్రతీది తన్ చేసు్తనా్నడని 
భావిసు్తెంటాడు, అవన్్న కూడా భౌతిక 

ప్రవృతి్తచే నిరవేహిెంపబడుతాయి. 
రాష్ట్రప్రభుతవే అనుమతి లేనిదే రాష్ట్రెంలో 

ఏ పని చేయలేనట్్ల, సరోవేతక్ృష్ట 
ప్రభుతావేనికి అధినాయకుడైన శ్రీకృష్ణుని 
అనుమతి లేకుెండా ఏమీ చేయలేము.

ఆచారు్ల భాగవతోపనా్సెం
 లాస్ ఏాంజిల్్స, డిసెాంబర్ 3, 1973

ఆచార్ ఏ.సి. భకి్తవేదెంత స్వేమి శ్రీల ప్రభుపాద
అాంతరా్జతీయ కృషణు చైతన్యేదయేమ సాంసాథాపకాచారుయేలు

శ్రీమద్భగవతము 1.5.24
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ప్రకృతే: క్రియమాణాని
గుణై: కరా్మణి సరవేశ: |
అహెంకారవిమూఢాతా్మ
 కరా్తహమితి మన్తే ||  

- శ్రీమద్గవద్గీత 3.27
మథాయేహాంకారముచే మ్హపరవశుడగు 
జీవాత్మ వాస్తవముగా ప్రకృతి త్రిగుణములచే 
నిర్వహిాంపబడు కర్మలకు తనను కర్తగా 
భావిాంచును.
 ఇక్కడ చెప్పబడిాందేమటాంటే 
‘మథో నిగ్నాంటి భూతని భావయాంతి 
చ యన్ మతః’. కని్న సారులి శ్రీకృష్ణుని 
అభిలాష మూలాంగా, మనాం ఒకరినొకరాం 

చాంపుకుాంటాాం. మరికని్నసారులి 
ఒకరినొకరు రక్షిాంచుకుాంటాాం. ద్నరథాాం 
శ్రీకృష్ణుడు వేరే్వరు సమయాలోలి వేరే్వరు 
జ్ఞానాలను ఇసు్తన్నటాటీ? కాదు. శ్రీకృష్ణుని 
చరయేలనీ్న ఉన్నతమైనవి, హైకోరుటీ 
నాయేయమూరి్త మాదిరిగా. నాయేయమూరి్త 
కాందరిక్ ఉరిశిక్షను వేసా్తడు, మరి కాందరిక్ 
చాల ధనాని్న బహుమతిగా ఇసా్తడు. అతను 
కేవలాం నాయేయాని్న పాలిసా్తడు.     దైవ 
నేత్రేనా – సరో్వత్కృషటీ పరిపాలకుని ఆజఞా 

మేరకు, మనాం వివిధ రకాలైన శరీరాలను, 
వాటితో పాటు సుఖ,దుఃఖాలను కూడా 
తెచుచుకుాంటునా్నము. ఇద్ మన సాథానాం. 
భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుల వారు ఇలా 
అాంటారు. “సమ్హాం సర్వ భూత్ష్ 
– నేను జీవులాందరితో సమభావాం 
కలిగిఉాంటాను”. అలా కాకపోత్ అతనల 
భగవాంతుడవతడు? నేను ఎవరినైనా 
చాంపిత్, ప్రకృతి నియమాల సారాంగా లేద్ 
భగవాంతుని చటటీపరాంగా, నేను కూడా 
చాంపబడతను. శ్రీకృష్ణుని్న ఉపద్రషటీ, 
అాంటే సాక్షిగా వరిణుసా్తరు. ఎవరైనా 
వయేక్్త ఇాంకో వయేక్్తని చాంపిత్ శ్రీకృష్ణుడు 

చూసా్తడు. ఆ తరా్వత చాంపబడిన వయేక్్తక్, 
అవతల వయేక్్తని చాంపేటటుటీగా అవకాశాని్న 
కలి్పసా్తడు. ఎాందుకాంటే అతను అాందరినీ 
సమభావాంతో చూసా్తడు కాబటిటీ.
          కావున మనమలలిపు్పడు 
భగవాంతుని అభిలాషను అరథాాం 
చేసుకోవడానిక్ ప్రయతి్నాంచాలి. అదే మన 
కర్తవయేాం. ద్ని్న ఈ మానవ జీవితాంలోనే 
అరథాాం చేసుకోగలాం. శ్రీకృషణుభగవానుడు 
తన అభిలాషను చాలా స్పషటీాంగా 

వయేకీ్తకరిాంచాడు. “సర్వ ధరా్మన్ పరితయేజయే 
మామేకాం శరణాం వ్రజ్ – సర్వ విధములైన 
ధర్మములను తయేజిాంచి కేవలాం ననే్న శరణు 
పొాందుము. నిను్న సర్వ పాపాలనుాండి 
విముకు్తడిని చేసా్తను, భయపడకు”. కావున 
మన కర్తవయేాం ఏమటో తెలుసుకోవాలి. 
నత్ విదుః సా్వరధా గతిమ్ హి విష్ణుాం. ఈ 
భౌతిక పరిసిథాతుల కారణముగా మన 
జీవిత నిజమైన లక్షయేని్న మరచిపోయాాం. 
అాందువలనే శ్రీకృషణుభగవానుడు వసా్తడు.

యద యద హి ధర్మస్
 గా్లనిర్భవతి భారత |
అభు్తా్థనమధర్మస్ 

తదతా్మనెం సృజ్మా్హెం 
 -|| భ.గీ 4.7

ఓ భరతవాంశీయుడా! ఎపు్పడెపు్పడు 
మరియు ఎచచుట్చచుట ధర్మమునకు 
హాని కలుగున్ మరియు అధర్మము 
వృదిధానొాందున్ ఆ సమయమున నేను 
అవతరిాంతును.
 ఎపు్పడైత్ మనాం ధరా్మని్న 
మరచిపోతమ్,ద్ని్న ధర్మసయే గాలిని అని 
అాంటారు. ధర్మాం అనేది మతపరమైన 
సెాంటిమాంట్ కాదు. అది వృతి్త పరమైన 
విధ. మన నిజమైన విధ ఏమటాంటే 
దేవాదిదేవుని్న స్టవిాంచడాం. ద్ని్న 
మరిచిపోయి,వివిధ రకాల వాటిని 
స్టవిాంచడానిక్ ప్రయతి్నసు్తనా్నాం. వివిధ 
రకాలాంటే “కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మ్హ, 
మాత్సరాయేదులు”.
 స్టవిాంచనిదే ఎవరూ స్ట్వఛ్ఛగా 
ఉాండలేరు. ఇది సాధయేాం కాదు!  కాని మనక్ 
ఈ స్టవ ఎక్కడ చేయాలో తెలియదు. 
మనాం కుక్కని స్టవిసు్తనా్నాం కాని కృష్ణుణిణు 
స్టవిాంచడాం లేదు. మనాం స్టవ కోసమే 
ఉనా్నాం. కాని ద్ని్న భగవాంతునిక్ 
కాకుాండా శునకానిక్ చేసు్తనా్నాం. అాందుకే 
మనాం ఆనాందాంగా ఉాండలేకపోతునా్నాం.    
ఇక్కడ మానవాళ్ అజ్ఞానాంతో కామ, 
క్రోధ, మ్హాలను స్టవిసు్తనా్నరు. వీటిక్ 
నిరాంతరాంగా స్టవ చేసి విసిగిపోయామని 
మనాం గ్రహిాంచాలి. ఇపు్పడు మనాం ఈ 
స్టవను శ్రీకృష్ణుని వైపుక్ మరలాచులి. ఇదే 
కృషణు చైతనయే ఉదయేమ లక్షష్ాం.
            

భాగవత వాణి



శ్రీకృషణు 
జనా్మష్టమి
 వేడుకలు,
విజయవాడ

వెన్న ముద్ద కృష్ణునికి అభిషేకెం చేసు్తన్న హరేకృషణు మూవె్మెంట్ 
విజయవాడ అధ్క్షులు - మహా విష్ణు దస
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బాలయేాంలో మహాప్రభువును 
బోల్డు బాంగారు నగలతో 

అలాంకరిాంచేవారు. ఒకసారి మహాప్రభువు 
ఇాంటి బయట ఆడుకుాంటుాండగా, ద్రిలో 
పోతున్న ఇద్దరు చోరులు ఆయనను 
దోచుకోవాలని చూశారు. అాందుకు వారు 
ఆయనకు మఠాయిలు ఇచిచు ఆనాందిాంపజ్సి 
తమ భుజ్లపై ఎక్్కాంచుకునా్నరు. ఆ 
పిలలివాడిని అడవిక్ తీసుకనిపోయి చాంపి, 
ఆ తరువాత నగలను తీసుకుాంద్మని 
ఆ చోరులు అనుకునా్నరు. అయినా 
మహాప్రభువు ఆ చోరులపై తమ మాయా 
ప్రభావాని్న ఆవహిాంపజ్సారు. అది ఎాంతగా 
ఆవహిాంచిాందాంటే వారు ఆ పిలలివాడిని 
అడవిక్ తీసుకుని వెళళుడానిక్ బదులు అతని 
ఇాంటి ముాందుకే తీసుకుని వచాచురు. తిరిగి 
తిరిగి పిలలివాడి ఇాంటి ముాందుకే వచేచుసరిక్ 
వారిక్ భయాం వేసిాంది. ఎాందుకాంటే 
జగనా్నథమశ్ర ఇాంటిలోని వారాందరు, 
చుటుటీప్రక్కలవారు పిలలివాడిని వెదకడాంలో 
తలమునకలై ఉనా్నరు. అక్కడ ఉాండడము 

ప్రమాదకరమని భావిాంచిన చోరులు 
బాలుడిని అక్కడే వదిలి వెళ్ళుపోయారు. 
అపు్పడు బాంధువులు పిలలివాడిని ఇాంటోలిక్ 
తెచిచు శచ్మాతకు అప్పగిాంచారు. 
అప్పటిద్కా ఎాంతో చిాంతగ్రసు్తరాలై ఉన్న 

ఆమ అపు్పడు సాంతృపి్తచెాందిాంది. 
ఒకసారి బాలచైతనుయేడు తన మృదువైన 
హస్తాంతో తన తలిలిని కటాటీడు. అపుడు ఆమ 
మూరచుపోయినటులి నటిాంచిాంది. అది చూసి 
ఆ పిలలివాడు ఏడ్వడాం మొదలుపటాటీడు. 

ధ్రావాహిక - 6

సయేవ భగవాన్ యుగే తురియేప్ బ్రహ్మకులే జయమనరుః సరవే
ఉపనిషదరుః ఉది్దదిరు్శరుః సరావేనిధర్మ శస్్రాణి విస్తరయిశు్నరుః
సరవేన్నప్ జనన్ సెంతరయిశు్నరుః సరవేన్నప్ వైషణువ ధర్మన్

విజృెంభయెం  సరవేన్నప్ పాశాెందన్ నిచాఖన

సువరాణువతారెం

శ్రీకృష్ణుడు కలియుగములో ఒక బ్రాహ్మణ కుట్ెంబము 
నెందు ఆవిర్భవిెంచి ఉపనిషతు్తల స్రాెంశాలను 

మరియు వివిధ ధర్మ శాస్్రాలను భోధిెంచును. నాసి్తక  
మరియు మాయావాద వాదోపవాదలను జయిెంచి 

పరమ సత్మైన వైషణువ ధరా్మని్న స్్థప్ెంచును.

-- కృష్ణుపనిషతు్త

 బాల చైతను్ని నగలను దెంగిలిెంచే ప్రయత్నెం
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“బాబూ! ఎక్కడి నుాండైనా ఒక కబ్రికాయ 
తెస్ట్త మీ అమ్మకు నయమౌతుాంది” అని 
పొరుగిాంటి ఆడవాళ్ళు అనా్నరు. అపు్పడు 
బాలచైతనుయేడు ఇాంటి బయటకు వెళ్లి 
శీఘ్రమే రెాండు కబ్రికాయలను తెచాచుడు. 
అటువాంటి అదు్తమైన కారాయేని్న చూసి 
ఆడవారాంత విసి్మతులయాయేరు.

 మరోసారి చైతనయే మహాప్రభువు 
తోటి బాలురతో కలిసి గాంగా సా్ననానిక్ 
వెళ్ళుడు. ఆ సమయాంలో నవద్్వపములోని 
కనయేలాందరు తమకు మాంచి భర్త కావాలని 
శివుడిని పూజిాంచేాందుకు గాంగానది 
తీరమునకు వచాచురు. గాంగాసా్ననము 
తరువాత కనయేలాందరు దేవతపూజలో 
నలకనగానే మహాప్రభువు అక్కడకు వచిచు 
వారి మధయేలో కూరుచునా్నరు.
 “నను్న పూజిాంచాండి, మీకు మాంచి 
భర్తలను, మాంచి వరాలను నేనిసా్తను. 

గాంగదురగీలు నా స్టవకురాళ్ళు. ఇతర 
దేవతల గురిాంచి చెపే్పదేముాంది. శివుడు 
కూడా నా స్టవకుడు”  అని మహాప్రభువు 
ఆ కనయేలను ఉదే్దశిాంచి అనా్నరు. కనయేలను 
అడగకుాండానే మహాప్రభువు చాందనాని్న 
తీసుకోని తన దేహానిక్ రాసుకునా్నరు. 
పూమాలలను తీసుకుని మడలో 

వేసుకునా్నరు; మఠాయిలు, బయయేము, 
అరటిపాండలి నైవేద్యేని్న లాక్కని తినా్నరు.
 ఈ వయేవహారము చూసి 
కనయేలాందరూ మహాప్రభువు పటలి 
క్రుదుధాలయాయేరు “నిమాయి! మన ఊరి 
సాంబాంధములో నీవు మాకు సోదరుడి 
వాంటి వాడివి కద్!” అని అనా్నరు. “కాబటిటీ 
ఈ విధాంగా వరి్తాంచడాం నీకు తగదు. 
దేవతపూజ కరకు తెచిచున ద్రవాయేలను 
తీసుకోకు. ఈ రకాంగా అలలిరి చేయవదు్ద.”
 అపు్పడు మహాప్రభువు 
సమాధానమస్్త “సోదరిమణులారా! 

మీ భర్తలాందరు పరమసుాందరులై 
ఉాంటారని నేను వరమసు్తనా్నను. 
వారాందరు పాండితులు, చతురులు, 
యువకులు, ధనధానయేసమృదిధా కలవారు 
అయియుాంటారు. అాంత్ కాదు, మీలో 
ప్రతియొక్కరికీ చిరాంజీవులు, బుదిధా 
కలిగినవారు అయిన ఏడుగురేసి పుత్రులు 
కలుగుతరు.” అని అనా్నరు.
 సాధారణాంగా బాగా 
చదువుకున్నవాడు, తెలివి కలవాడు, 
యువకుడు, ధనవాంతుడినైన 
అాందగాడినే భర్తగా పొాంద్లని 
ప్రతీ కనయే కోరుకుాంటుాంది. వైదిక 
సాంస్కృతిననుసరిాంచి పద్ద మొత్తములో 
ధానయేరాశి, పద్ద సాంఖయేలో పశువులు 
కలిగినవాడే ధనికుడు. “ధానేయేన ధనవాన్ 
గవయా ధనవాన్ - ధానయేరాశిని, 
గోవృషభాలను కలిగినవాడే ధనవాంతుడు.” 
కనయే పలువురు సాంతనాని్న, ముఖయేాంగా 
చిరాంజీవులు, బుదిధామాంతులైన పుత్రులను 
కూడా కోరుకుాంటుాంది.  అాందుచేతనే 
తను  లాక్కన్న పూజ్ద్రవాయేలకు 
ప్రతిఫలముగా శ్రీచైతనుయేలు ఆ కనయేల 
అభీషాటీలను తీరాచులని అనుకునా్నరు. 
శ్రీచైతనయే మహాప్రభువును అరిచుాంచడము 
ద్్వరా ఏ కనయేయైన సుఖవాంతురాలై మాంచి 
భర్త, ధనము, ధానయేము, బోల్డుమాంది 
మాంచి సాంతనము వాంటి భౌతిక 
లాభాలనని్నాంటినీ పొాందగలుగుతుాంది.
 శ్రీచైతనయేమహాప్రభువు ఇచిచున 
ఆ వరాని్న విని కనయేలాందరూ లోలోపల 
ఆనాందిాంచినా బయటకు మాత్రాం కోపాని్న 
నటిస్్త తమ సహజ స్వభావముతో 
ఆయనను తిటాటీరు. కాందరు కనయేలు 
పారిపోతున్నపు్పడు మహాప్రభువు కోపాంతో 
అరుస్్త వారిక్ బుదిధా చెపా్పరు. “మీరు 
పిసినారులై నాకు నైవేద్యేని్న ఇవ్వకపోత్ 
మీలో ప్రతియొక్కరిక్ నలుగురేసి 
సవతులున్నటిటీ ముసలిభర్త లభిసా్తడు.” 
అదివిని భయపడడ్ కనయేలు తిరిగి 
మహాప్రభువు వద్దకు వచిచు బుజ్జగిస్్త పలు 
నైవేద్యేలు సమరి్పాంచుకునా్నరు.

సువరాణువతారెం

నిమాయిను లాలిసు్తన్న పొరుగిెంటి మహిళలు



దశ అనగా పది, హరా అనగా 
చాంపడాం. దసరా అనగా పదితలల 
రావణుని్న చాంపడాం అని అరథాాం. 
ఇది హిాందువుల యొక్క ముఖయేమైన 
పాండుగలలో ఒకటి. ఈ ఉత్సవాని్న 
దేశమాంతటా ఘనాంగా జరుపుకుాంటారు. 
భారతదేశాంలో జరుపుకనే అతిముఖయేమైన 
పాండుగలలో విజయదశమ ఒకటి. 

కత్త వెాంచరులి, కత్త గృహాల నిరా్మణాం /
కనుగోలు, కత్త ప్రయాణాలు చేయడానిక్ 
ఇది శుభదినాం. రావణుడు గప్ప 
పాండితుడు మరియు పరమశివుని యొక్క 
గప్ప భకు్తడని గురు్తపటుటీకోవాలి. ఘోర 
తపసు్సతో శివుని్న ప్రసన్నాం చేసుకోని 
చాలా శకు్తలను పొాందినప్పటికీ, వాటిని 
సది్వనియోగ పరుచుకోలేకపోయాడు 

మరియు రాముని ముాందు 
నిలువలేకపోయాడు.

విజయ దశమ జరుపుకోవటానిక్ 
గల ఆరు కారణాలు.

1.  రావణునిపై శ్రీరాముని విజయెం
దుషటీ శకు్తలపై, దైవాాంశ శక్్త 

విజయానిక్ ప్రతీకయే విజయదశమ. 

దసరా- శ్రీరామచంద్ర
విజయోత్సవం
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స్తదేవిని అపహరిాంచిన పదితలల 
రావణుని్న శ్రీరాముడు సాంహరిాంచినది ఈ 
రోజ్. ఈ రోజునే దసరా అని అాంటారు. ఈ 
పాండుగ రోజు అధర్మాంపై ధర్మాం సాధాంచిన 
విజయానిక్ ప్రతీకగా ప్రజలు రావణుడు, 
ఆయన సోదరుడు కుాంభకరుణుడు, కడుకు 
మేఘనాధుని యొక్క దిషటీ బొమ్మలను 
దహనాం చేసా్తరు. ఉత్తర భారతదేశాంలో 
శ్రీరాముని యొక్క లీలలని ప్రదరి్శసా్తరు. 
అదేవిధముగా వాలి్మక్రామాయణాంలోని 
సుాందరాకాాండను కూడా పారాయణాం 
చేసా్తరు.

2. మహిష్సురిని సెంహారెం
అతి శక్్తవాంతమైన మహిషాసురిని 

ఆద్వరయేాంలో రాక్షశులాందరూ దేవతలపై 
యుదధాాం చేసి వాళళును ఓడిసా్తరు. అపు్పడు 
దేవతలు దురాగీ దేవిని ఆశ్రయిాంచి 
మహిషాశురిని్న సాంహరిాంచడానిక్ 
సహాయాని్న కోరుతరు. దురాగీదేవి 
సిాంహాంపై వచిచు తొమ్మదిరోజులు ఆ 
రాక్షశునితో భయాంకరమైన యుద్దాంచేసి, 
పదవరోజున అతని్న సాంహరిాంచిాంది. 
మహిషాశురినిపై అమ్మవారు సాధాంచిన 
విజయానిక్ ప్రతీకయే విజయదశమ. 
విజయదశమక్ ముాందు తొమ్మది 
రోజులు జరుపుకనే ఉత్సవాలను నవరాత్రి 
ఉత్సవాలు అని అాంటారు. ఈ తొమ్మది 
రోజులు దురాగీదేవిని  వివిధ రూపాలయిన 
విజయ, దురగీ, వైషణువి, కుముద, చాందిక, 

కృషణు, మాధవి, కనయేకా, మాయ, ఈషాణి, 
శారద, అాంబకా మరియు భద్రకాళ్లుగా 
పూజిసా్తరు. దక్షిణ భారతదేశములో 

ముఖయేముగా తమళనాడు, ఆాంధ్రప్రదేశ్, 
తెలాంగాణ మరియు కరాణుటక రాషా్రేలోలి 
నవరాత్రి రోజు తమ ఇళళులో పురాణాలకు, 
పళ్ళులకు, రాచ ఊరేగిాంపులకు 
సాంబాంధాంచిన వివిధ రకాలైన బొమ్మల 
ప్రదర్శనలను నిర్వహిసా్తరు. మహిళలు 
చుటుటీప్రక్కల వాళళును ఆహా్వనిాంచి 
కీర్తనలు, భజనలతో ద్ని్న ఆసా్వదిసా్తరు. 
ఈ విజయదశమని పశిచుమబాంగాలోలి 
5 రోజులు ఘనాంగా నిర్వహిసా్తరు. 
మహిషాశుర సాంహారానిక్ సాంబాంధాంచిన 
వివిధ విగ్రహాలను దేవాలయాలోలి పటిటీ 
పుజిసా్తరు. 5 వ రోజున వీటిని వివిధ 
వీధులలో ఊరేగిాంచి చివరన నదిలో 
నిమర్జనాం చేసా్తరు.   

3. జమి్మ చెట్్ట ఆరాధన
ద్నిని తెలుసుకోవాలాంటే 

మహాభారతాంలోక్ వెళ్ళులి్సాందే. 
పాాండవులు కౌరవులతో పాచికల 
ఆటలో ఓడినాందువలలి 12 సాంవత్సరాల 
వనవాసాం మరియు  ఒక సాంవత్సరాం 
అజ్ఞాతవాసానిక్ వెళ్ళులి్సవచిచుాంది. 
12 సాంవత్సరాల వనవాసాం తరవాత 
పాాండవులు విరాట రాజు కలువులో 
1 సాంవత్సరాం అజ్ఞాతవాసాం ఉాండాలని 
నిరణుయిాంచుకునా్నరు. ఆ రాజుని కలిస్ట 

మునుపు వారి అసా్రాలను ఒక వస్త్రాంలో చుటిటీ 
నగర సమీపాంలో ఉన్న చెటుటీ కమ్మమీద 
ద్చి పటాటీరు. మహాభారతాం ప్రకారాం 

పాాండవులు ఈ విజయదశమ రోజున వారి 
అజ్ఞాతవాసాని్న పూరి్త చేశారు. అరు్జనుడు 
జమ్మ చెటుటీపై ఉన్న దివయే అసా్రాలతో 
విరాట రాజు పశువులను దాంగిలిాంచిన 
కౌరవులను ఓడిసా్తరు. ఈ సాంఘటనను 
పురస్కరిాంచుకని ఈ జమ్మచెటుటీ  మరియు 
అసా్రాలను నవరాత్రులలో 9 వ రోజున 
పూజిాంపబడుతయి.

4. సరసవేతి పూజతో విద్రెంభెం
విజయదశమ జ్ఞానసముపార్జనక్ 

మాంగళమైన దినాం. చిన్న పిలలిలకు 
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సాంగీతాం, నాటయేాం, భాషలు మరియు  
కళలను పరిచయాం చేయడానిక్ కేరళ, 
కరా్నటక రాషా్రేలు ఈ సాాంప్రద్యక 
విద్యేరాంభ వేడుకను జరుపుకుాంటాయి. 
బాలుడు ఈ రోజున తన తాండ్రి లేద్ 
కుటుాంబ ప్రతినిధ సహాయాంతో బయయేాం 
పైన లేద్ ఇసుకపైన మాంత్రాని్న రాసి 
విదయేను మొదలు పడతరు. కేరళ మరియు 
కరాణుటకలోని కని్న ప్రాాంతలలో మూడు 
రోజులపాటు సరస్వతి పూజని జరిపి 
పుస్తకాలను పూజిసా్తరు. నవరాత్రులలో 8 వ 
రోజు అయిన అషటీమ దినమున పుస్తకాలను 
పూజిాంచిన పిదప విజయదశమ రోజున 
సాాంప్రద్య బద్దాంగా వాటిని చదవడాం 
మరియు రాయటాం చేసా్తరు.

5. పెంటకోతకు ఆరెంభెం
విజయదశమతో పాంతకోతను 

ఆరాంభిసా్తరు. ప్రజలు తమ పాంట దిగుబడి 
బాగా రావాలని సుఖ,శాాంతులతో 
జీవిాంచాలని భూమాతని ప్రారిథాసా్తరు.  
భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు యజ్ఞాలు 

నిర్వహిాంచడాం యొక్క ప్రాముఖయేతను 
తెలియజ్సాడు. అని్న జీవరాశులు 
ఆహారధానాయేలపై ఆధారపడి జీవిసా్తయి. 
వరాషాలు లేకుాండా ఆహారధానాయేలు 

ఉత్పతి్త కావు. వరషాములు యజ్ఞాచరముల 
వలన కలుగును. విహిత కరా్మచరణాం 
నుాండి యజఞాము ఉద్విాంచుచున్నది. 
యజ్ఞాలను నిర్వహిాంచడాం వలన దేవతలు 
సాంతోషాంచి జీవనానిక్ సాంబాంధాంచిన 
వివిధ అవసరాలని సరఫరా చేసా్తరు. 
వరషాపాతాం, గాలి, నీరు, స్రయేకాాంతి, 
చాంద్రుడు(చాంద్రకాాంతి), వాయువు, 
ఆహారధానాయేలు, కూరగాయలు, 
పాండులి, ఖనిజ్లు మరియు ఇతర 
ముడిసరుకులు మొదలగునవి దేవతల 
చేత సరఫరా చేయబడుతయి.  
ఎవరైత్ ఈ బహుమతులను దేవతలకు 
అరి్పాంచకుాండా తమ ఇాంద్రియ భోగాం 
కోసాం వినియోగిసా్తరో వాళ్ళు దాంగలుగా 

పరిగణిాంపబడుతరని శ్రీకృష్ణుడు 
భగవద్గీతలో చెపా్పడు. ఈ విజయదశమ 
రోజున భారతదేశాం మరియు నేపాల్ 
దేశాలలో ఈ దేవతలను వివిధ యజ్ఞాలలో 
పూజిసా్తరు. దేశములోని కని్న ప్రాాంతలలో 
ప్రజలు పపు్పలు, ధానాయేలు, బారీలి లేద్ నవ 
ధానాయేలను కుాండలో ఉాంచి 9 రోజులు 
నీళళును పోసా్తరు. ఈ విత్తనాల నుాండి 
వచిచున మొలకలను సౌభాగాయేనిక్ ప్రతీకగా 
పరిగణిసా్తరు.

6. మదవేచారు్ల ఆవిరా్భవెం
మద్్వచారుయేలు గప్ప 

వైషణువాచారుయేలు. శాంకరాచారుయేలవారు 
ప్రతిపాదిాంచిన అద్్వత సిద్ధాాంతని్న(జీవాత్మ 
శ్రీమన్ నారాయణుని యొక్క 
సాథానమును పొాందవచుచు) వయేతిరేక్స్్త 
ద్్వతసిద్ధాాంతని్న(శ్రీహరి యొక్క సరో్వత్కృషటీ 
సాథానాని్నవయేకీ్తకరిాంచటాం) ప్రతీషటీాంచేాందుకు 
మద్్వచారుయేల వారు ఆవిర్విాంచారు. 
మద్్వచారుయేల వారు ఉడుపి దగగీరలోని 
పాజక ప్రాాంతములో విజయదశమ 
రోజున జని్మాంచాడు. హిమాలయాలక్ 
వెళ్లి వేద్లని్నటిని రచిాంచిన వాయేసదేవుని 
నుాండి పారమారిధాక (ట్రాని్సడెాంటల్) 
జ్ఞానాని్న ప్రతయేక్షముగా పొాంద్రు. ఈయన 

ఉడుపిలో బాలకృష్ణుని మాందిరాని్న 
సాథాపిాంచారు. ప్రతీరోజు భగవాంతుని స్టవా, 
పూజలు నిర్వరి్తాంచడానిక్ మాందిరాం చుటూటీ 
8 మఠాలు సాథాపిాంచారు. మద్్వచారుయేల 
నుాండి ప్రారాంభమైన మద్వగౌడీయ 
సాాంప్రద్యములో వసు్తన్న ప్రసు్తత 
ఆచారుయేలు భక్్త వేద్ాంత సా్వమ శ్రీల 
ప్రభుపాదుల వారు (32వ ఆచారుయేలు) 
అాంతరా్జతీయ కృషణుచైతనయే సాంఘాని్న 
ప్రపాంచవాయేప్తాంగా సాథాపిాంచారు. 
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వినరో భాగ్ెంబు విష్ణు కథ



కృషణు కిడ్స్
  శ్రీకృషణు జనా్మష్టమి 

సెందర్భెంగా హరే కృషణు  
మూవె్మెంట్  హైదరాబాద్ 

నెందు ప్ల్లలకు వివిధ 
పౌరాణిక పాత్రల ప్రదర్శన 

పోటీలు నిరవేహిెంపబడాడాయి. 
జెంటనగరాలో్లని వివిధ 
పాటశాలలకు చెెందిన 

చాలా మెంది చినా్నరులు  
పాల్్గనా్నరు.
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ఉపదేశ ఉపాఖ్యానం 

 

శ్రీల భకి్త సిద్ధెంత సరసవేతి ఠాకూరుల వారి సెందేశాత్మక కథలు

గీతా సెంస్ర్
 ఒకానొకసారి ఒక సనా్నష్సి తన 
శిష్యేనిక్ భగవద్గీత పుస్తకాని్న ప్రసాదిాంచి 
ద్ని్న అనునితయేాం పఠిాంచాలి్సాందిగా 
ఉపదేశిాంచాడు. గురువుగారి అనుజఞాను 
పాటిస్్త శిష్యేడు విాంధాయేచల పర్వతలోలిని 
ఒక గుహలో నితయేాం భగవద్గీతను పఠిాంచడాం 
ప్రారాంభిాంచాడు. అయిత్ ఆ గుహలో 
తిరుగుతున్న ఒక ఎలుక ప్రతిరోజూ 
భగవద్గీత పుస్తకాంలోని కాగితలను 
తిాంటుాండేది. అాందుకు కలత చెాందిన ఆ 
శిష్యేడు అక్కడిక్ సమీపాంలోనున్న ఓ 
గ్రామాంనుాండి ఒక పిలిలిని తెచుచుకునా్నడు. 
పిలిలిక్ రోజూ పాలు పోయవలసి 
వచేచుది. అలా ప్రతిరోజూ తగిన పాలను 
సమకూరుచుకోవడాం ఇబ్ాందిగా తలచిన 
ఆ శిష్యేడు ఒక ఆవు వుాంటే తన సమసయే 
తీరుతుాందని భావిాంచాడు. భగవాంతుని 
అనుగ్రహాంచే ద్తృత గుణాం కలిగిన ఓ 
గ్రామసుథాడు ఒక గోవును ఆ సాధువుక్ 
ద్నమచాచుడు. గోవును తెచుచుకున్న ఆ 
సాధువు ద్ని్న చక్కగా చూసుకోవాలని 
తలచి ఎాంతో శ్రమాంచి గోవుకు తగిన ఒక 
నివాసాని్న ఏరా్పటుచేశాడు. అయిత్ ఆ 
తరా్వత ద్ని్న ఎలా పోషాంచాలా అనే ఆత్రుత 
మొదలయియేాంది ఆ సాధువుకు. ప్రతిరోజూ 
గోవుకు తగిన నీళ్ళు, మేత వేయడానిక్ ఒక 
గోవుకాపరి వుాంటే బాగుాంటుాందని తలచి 
వెాంటనే ఒకరిని పనిలో పటుటీకునా్నడు. 
అయిత్ ఆ పనివానిక్ కూడా తగిన పోషణ, 
వేళకు ఆహారాం అాందిాంచడాం ఇబ్ాందిగా 
మారిాంది. బాగా ఆలోచిాంచి, ఇాంటోలి 
ఒక ఇలాలిలు ఉాంటే ఇవ్వని సమసయేలు 
తీరుతయని భావిాంచి ఆ సాధువు చివరకు 
వివాహాం చేసుకునా్నడు. కుటుాంబాం 
పద్దదైాంది. మాంది, మార్లాం, గృహాం, 
భూములు మొదలైనవనీ్న ఒకటొకటిగా 
సముపారి్జాంచుకని కుటుాంబ బాధయేతలను 

నిర్వరి్తస్్త భగవద్గీత చదవాలనే విషయానే్న 
మరచిపోయాడు!!
 చాలా కాలాం తరా్వత, ఓ రోజు 
వారి గురువు తన శిష్యేని కోసాం వెతుకుతూ 
అతనుాండే నివాసాం వద్దకు వచాచుడు. 
శిష్యేని ఐశ్వరయేాం, కుటుాంబ సభుయేలను 
చూసిన ఆ సనా్నష్సి గురువు “ఏమటి 
నాయనా ఇదాంత?” అని ప్రశి్నాంచగా, 
శిష్యేడు వినమ్రతతో చేతులు జోడిాంచి, 
“గురుదేవా! గురు్తాంద్, మీరు నాకు 
అపు్పడు భగవద్గీత చదవమని చెపా్పరుగా. 
ద్నికే ఇదాంత ఏరా్పటు చేసుకునా్నను” 
అని అన్న ఆ శిష్యేని మాటలు విన్న గురువు 
అవాక్కయాయేడు!

స్రాెంశెం
 ఒక నిజమైన కృషణు చైతనయే 
సాధకుడు, ‘యుక్త వైరాగయేాం’ (సర్వాం 
భగవాంతుని కోసాం ఉపయోగిాంచడాం) అన్న 
పేరుతో మరిని్న కోరికలను, అవసరాలను 
పాంచుకోరాదు. భక్్తయుత స్టవలను 
గావిసు్తన్న సాధకుడు భాగవతోత్తములైన 
మహాతు్మలతో తను సమానమని ఎన్నడూ 
భావిాంపరాదు. 
 ఒక గృహసుథాడైనా లేద్ సనా్నష్సనా 
సరే, తను ఆచరిసు్తన్న సాధనాభక్్త 
మారగీాంనాందు గల శాస్త్ర నిరే్దశాలను తూచా 
తప్పకుాండా పాటిాంచాలి. ‘యావని్నరా్వహ 
ప్రతిగ్రహః’, అాంటే ఆ శ్రీహరిని స్టవిాంచడానిక్ 
ఎాంత అవసరమ్ అాంత మాత్రమే తను 
సముపారి్జాంచుకోవడానిక్ శ్రమాంచాలి. 
ప్రాపాంచిక కారయేకలాపాలు అతిగానైనా 
లేద్ అతయేల్పమైనా జీవుని ఆధాయేమక 
పురోగమనానిక్ ప్రమాదమే.  
 బ్రహ్మచరయేాం, వానప్రసథాాం 
లేద్ సనా్నష్సాని్న స్్వకరిాంచి ఏకాాంత 

ప్రదేశాలోలినున్న మఠాలలో జీవిసు్తనా్న సరే, 
ఎపు్పడైత్ నితయే అవసరాలు, కోరికలన్న 
ఆలోచనలపైనే దృషటీసారిస్ట్త వారి జీవనాం 
కూడా పై కథనాంలా గీత సాంసారమే 
అవుతుాంది. శ్రీహరిక్ స్టవ చేసు్తనా్నమన్న 
నపముతో చివరకు ఆత్మద్రోహమే 
చేసుకుాంటారు. కావున, నిజ్యతీ గల 
సాధకుడు, శ్రీహరి స్టవకోసాం అని చెపి్ప 
మాయా దిగ్ాంధాంలో చికు్కకోకుాండా 
ఎాంతో జ్గ్రత్తతో వయేవహరిాంచాలి. ఈ జడ 
ఇాంద్రియాలు నితయేాం భోగమనే ద్హారిథాతో 
తపిసు్తాంటాయని మరిచుపోకూడదు.
 మహాతు్మల ఉపదేశాలను 
విాంటున్నటుటీగా నటిస్్తనే కుటిలమైన 
మనసు్స భక్్త అన్న పేరుతో వివిధ భోగ 
వసు్తవులను సముపారి్జాంచుకునే కపట 
ప్రయత్నలను చేసు్తాంటుాంది. తరచూ 
పాాండితయేాం, శాస్త్ర పఠనాం అన్న పేరుతో 
ప్రాపాంచిక జ్ఞానానిక్ కూడా మనాం 
ఆకరిషాతులవుతుాంటాము. సర్వాం శ్రీహరి 
స్టవకోసమని అాంటూనే కుటుాంబ జీవనాని్న 
స్్వకరిాంచి రాగానురాగాలతో అతిగా లౌక్క 
జీవనానికే ఆసకు్తలవుతుాంటాము.
 బ్రహ్మచారి, కృషణు చైతనయే 
గృహసుథాడు, వానప్రసుథాడు లేద్ 
సనా్నష్సియైనా సరే, మనలో చాలా మాంది 
భౌతిక కీరి్త ప్రతిషటీలను లేద్ అధకారాని్న 
వాాంఛిసా్తము. అది మన ఆధాయేతి్మక జీవన 
వినాశనానిక్ ద్రితీసు్తాంది.
 అాందుచేత, నితయేాం విశుదధామైన 
భకు్తల సాాంగతయేాంలో వసిస్్త, అనునితయేాం 
వారి కృపకై ప్రారిథాస్్త, నిష్కపటాంగా మన 
లోటుపాటలిను వారితో పాంచుకుాంటే 
ఆ మహాతు్మల అనుగ్రహాంతో సరైన 
మారగీనిరే్దశాం మనకు లభిసు్తాంది. 
హరే కృషణు.



23హరే కృషణు వాణి        సెప్టెంబర్ 2017 •

హరే కృషణు హరే కృషణు కృషణు కృషణు హరే హరే
హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే ....ఆనెందిెంచెండి 

జప్ెంచెండి... 
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ఒకానొకరోజు ఒక పాండితుడు 
తను నివసిాంచే నగరాం నుాండి 
తన స్వగ్రామానిక్ బయలుదేరాడు. 
మారగీమధయేాంలో ఒక నదిని ద్టవలసి 
వచిచుాంది. అక్కడే ఉన్న ఒక పడవ 
నడిపే వాని వద్దకు వెళ్లి తనను అవతలి 
ఒడుడ్కు చేరచుమని అడిగాడు. “అయాయే, 
తప్పకుాండా! నేనున్నది అాందుకే” అని 
చెపి్పన పడవ వాడు ఉత్సహాంతో ఆ 
పాండితుణిణు పడవలో ఎక్్కాంచుకుని 
బయలుదేరాడు. చాలా కాలాం తరా్వత 
తిరిగి తన స్వగ్రామానిక్ వెళ్్తాండటాం 
పటలి ఎాంతో ఆనాందాంగా ఉనా్నడా 
పాండితుడు. తనతో పాటున్న ఆ పడవ 
వానితో “నువు్వ ఎాంతో కాలాంగా పడవ 
నడుపుతునా్నవు కద్, మరి అసలు 
పడవన్నది ఏ స్త్రాంతో పని చేసు్తాందో 
నీకు తెలుసా?” అని అడిగాడు. అాందుకా 
పడవవాడు “లేదయాయే! ఏదో నేను ఈ 
నదిలో పడవ నడుపుకుాంటునా్ననాంత్. 
నాకేమ తెలిదయాయే” అని అనా్నడు. 
అాందుకా పాండితుడు “ అయిత్ 

నీ జీవితాం నాలగోవాంతు వృధా 
అయిపోయిాంది” అనా్నడు. అలా 
కాస్టపు ప్రయాణిాంచిన తరా్వత.. 
పాండితుడు మళ్ళు ఆ పడవవాడితో 
“పోనీ నీకు ఖగోళశాస్త్రాం, ఈ చుక్కలూ, 
భూమ ఎలా పనిచేసు్తనా్నయో 
తెలుసా?” అని ప్రశి్నాంచాడు. 
“నేనేమ చదువుకోలేదయాయే, 
నాకేమ తెలుసయాయే అవ్వనీ్న..!!” అని 
బదులిచాచుడా పడవవాడు. “ఇది కూడా 
తెలియద్! అయిత్ నీ జీవితాం సగాం 
వృధా” అనా్నడా పాండితుడు. తిరిగి 
మళ్ళు కాస్టపటిక్ ఆ పడవవాడితో 
“ఈ నలలిటి మేఘాలు, గాలులు ఎలా 
ఆవృతమవుతయో తెలుసా?” అని 
అడిగాడు. “అని్న విషయాలు నాకేమ 
తెలుసయాయే!” అనా్నడా పడవవాడు. 
“అయిత్ నీ జీవితాం మూడాంతులు 
వృధానే” అని అనా్నడా పాండితుడు. 
అలా కాస్టపు ప్రయాణిస్్త ఉాండగా.. 
ఇాంతలోనే ఆకాశాంలో అకసా్మతు్తగా 
ఉరుములు, మరుపులు సాంభవిాంచాయి. 

ఇవనీ్న గమనిాంచిన పడవవాడు 
ఆ పాండితునితో “మీకు ఈదడాం 
తెలుసా?” అని అడిగాడు. “లేదు. నాకు 
ఈదడాం ఎలాగో తెలియదు” అనా్నడా 
పాండితుడు. “అయిత్ మీ జీవితాం 
పూరి్తగా వృధా!” అని చెపి్ప నదిలో 
మునిగిపోతున్న ఆ పడవను వదిలి 
దుకేశాడా పడవవాడు. ఈదటాం రాని 
ఆ పాండితుడు నదిలో మునిగిపోతూ 
“కాపాడాండి!.. కాపాడాండి..!!” అాంటూ 
అరవగా ఆ పడవవాడే తిరిగి ఒడుడ్కు 
చేరాచుడు.

న్తి: ఈ ప్రపాంచాని్న విశేలిషణాత్మకాంగా 
తెలుసుకోవడాం మాంచిదే, కాని జీవిత 
సుద్ర్ఘ ప్రయాణాంలో చిటటీచివర ఈ 
భౌతిక ప్రపాంచాని్న ద్టి ఆధాయేతి్మక 
ప్రపాంచాని్న చేరుకోవటానిక్ ఆ విదయే 
ఉపయోగపడకపోత్ మానవ జన్మ 
వృధాగానే పోతుాంది!
“అాంత్యే నారాయణ స్మృతిః”
హరే కృషణు!

నీతి కథ పెండితుడు మరియు 
పడవవాడు



ప్ల్లలూ! ఈ రామ లక్షష్మణులను రెంగులతో నిెంపేయెండి

ఆబాల గోపాలెం

పేరు:            వయస్సు:  తరగతి: 

చిరునామా: 

              ఫోను నెం.

పై చిత్రానిక్ సరైన రాంగులు వేసి మా చిరునామాకు పాంపాండి. ఉత్తమ చిత్రాని్న ఎాంపిక చేసి విజ్తలను వచేచు సాంచికలో ప్రచురిాంచగలము. 
రాంగులు వేసిన చిత్రాని్న ఫోటో తీసి మాకు వాట్సప్ ద్్వరా లేద్ ఈ-మయిల్ ద్్వరా పాంపవచుచు.

9133107700 harekrishnavani@gmail.com



 ప్ల్లలూ !! ఈ క్రిెంది ప్రశ్నలకు సమాధ్నాలు చెపపుెండి   
చూద్దెం..!!
 
1) ఏ అసురుని సాంహారాని్న విజయ దశమగా 
జరుపుకుాంటునా్నము?

2) ఈ మాసాంలో ఏ నదిక్ పుష్కరాలు ప్రారాంభమవుతునా్నయి?

3) ‘నామాచారుయేలు’ అని చైతనయే మహాప్రభువు ఎవరిని పేరొ్కనా్నరు?

4) శ్రీ మధా్వచారుయేల జన్మసథాలాం ఏది?

5) శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తమ పాశాచుతయే దేశ ప్రచార యాత్రకు 
ఎని్న సముద్రాలు ద్టి వెళ్లి

అడడాము:
1. దేవాదిదేవుడు అవతరిాంచిన వేళ
7. వచిచున ద్రే మళ్ళు మీ ద్రి
8. ఆ ప్రాాంతలకు వెళ్ళులాంటే చాలా సమయాం పడుతుాంది
9. భక్్త _____ బీజాం
12. ఆది, అాంతాం లేనిది
15. శ్రీ కృష్ణుని అషటీ మహారాణులలో ఒకరు
15. సాగర మథనాం కోసాం అవతరిాంచిన భగవాంతుడు 
16. దశ కాంఠుడిని సాంహరిాంచిన సా్వమ
17. బ్రాహ్మణుడు
20. కలియుగ ధర్మాం

నిలువు:
2. నాలుగు యుగాలోలి మొదటిది
3. ప్రభుపాదుల వారు ప్రయాణిాంచిన ఓడ
4. ద్ని్న తిరిగేసినా అాంత్ విలువ
5. వీరే నామాచారుయేలు
6. కలియుగాంలో సువరాణువతరాం
10. వైషణువ అపరాధాం చేసిన ఇది తప్పదు!
11. జపాం, ______, ప్రసాదాం. కృషణు చైతనయేాంలో ఇవి ప్రధానాం
14. శ్రీమద్్గవతాంలో శ్రీ రాధా రాణి
18. ఉన్న కీరి్త కాసా్త తరుమారైాంది
19. ఆదేశాం

పై వాటిననీ్న సరైన సమాధానాలతో మా చిరునామాకు పాంపిత్, విజ్తలను వచేచు సాంచికలో ప్రచురిాంచగలము. సమాధానాలను ఒక 
కాగితాం పై వ్రాసి, ఫోటో తీసి 9133107700 సాంఖయేకు వాట్సప్ ద్్వరా లేద్ ఈ-మయిల్ ద్్వరా కూడా సాందేశాని్న పాంపవచుచు.

ఆబాల గోపాలెం
పరమపద కేళి

కృషణు కివేజ్ కృషణు పజిల్

నాందునిక్ గోవులాంటే చాలా ఇషటీాం. నాందుని వద్ద ఒక 
తెలలిటి గోవు, గోధుమ వరణుపు గోవు, నలలిటి గోవుతో 
పాటు మరో దూడ ఆవు ఉనా్నయి. ఈ నాలగిాంటిని 

చక్కని పేరలితో పిలుచుకునేవాడు.
నాందుని వద్ద మొటటీమొదట వున్న ఆవు పేరు లక్ష్మి. దూడ 
లేక మునుపు గోధుమ వరణుపు గోవే అని్నటికనా్న చిన్నది 

కావడాంతో  అమతమైన ప్రేమతో ద్ని్న చూసుకునే 
వాడు. ఇక ఆ తరా్వత తెలలిటి గోవైన సురభి అాంటే 
నాందునిక్ ప్రాణాం. అయిత్ నలలిటి గోవు కనా్న కాస్త 
ముాందు పద్మను తెచుచుకునా్నడు. ఇక ఆవు దూడ 

ఎపు్పడూ లక్ష్మి వెాంటే ఉాండేది. ఒక్క ఆవును మాత్రాం కృషణు 
అని ముదు్దగా పిలుచుకునే వాడు.

మరిపు్పడు ఏ ఆవుది ఏ పేరో, అవి ఏ క్రమాంలో నాందుని 
ఇాంట చేరాయో చెప్పాండి చూద్్దాం !!
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పద కేళితేడాలు కనిపట్టెండి

1.  దూరాంలోనున్న మత్రులలో     
    మధయేవాడు
2. గోవు
3. కృష్ణుని ఎడమచేతి ఆభరణాం
4. దూరాంలో కనిపిసు్తన్న కోట
5. కృష్ణుని వద్దనున్న గోవు              
    మడలోని హారాం

కృషణు పజిల్ ప్రతి ఒక్కరూ చెపి్పన మాటలోలి ఒకటి సతయేాం, మరొకటి అసతయేాంగా పరిగణిాంచి మగిలినవి సరిపోలుతునా్నయో లేదో 
చూడాండి. సరిపోలకపొత్ తిరగేసి పరిగణిాంచి చూడాండి. చివరకు వెన్న దాంగలిాంచిాంది కృష్ణుడే మరి..!!

కృషణు కివేజ్

1. అనూరుడు
2. మాందర పర్వతాం
3. అభిమనుయేడు
4. బృహస్పతి
5. శుక్రాచారుయేలు

ఆగష్్ట మాస ఆబాల గోపాలెం పజిల్స్ కు సరైన సమాధ్నాలు మరియు విజేతలు

ప్. అభిషేక్, సికెంద్రాబాద్

నిలువు:
1 - విదురుడు
2 - జయము
3 - జరత్కరువు

అడడాము:
2 - జనమేజయుడు
4 - భీముడు
5 - గరుత్మాంతుడు

మొదటి సాథానాం

ఈ క్రిెంది రెెండు చిత్రాలలో తేడాలను కనిపట్టగలరా?

ఆగష్్ట మాస రెంగుల పోటీలో్ల విజేతలు

ఎల్. కిరణ్మయి, మాధవధ్ర
రెాండవ సాథానాం

ఎెం. ప్రమోద్ చెంద్ర, తెనాలి
మూడవ సాథానాం

బి. ల్లిత, భవానిపురెం,
 విజయవాడ
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గీతోపదేశెం

దేహము నెందున్న జీవుడు, బాల్ెం నుెండి 
యౌవనమునకు, యౌవనము నుెండి ముసలితనముకు 
స్గుతున్నట్్ట, మరణాెంతరెం  వేరొక దేహమును 
పొెందును. అటి్ట మారుపు విషయనున ధీరుడైనవాడు 

మోహము నెందడు. 

 ప్రతిజీవుడు వయేక్్తగత ఆత్మయైనాందున కాంత 
సమయము బాలునిగా, మరికాంత సమయము 
యౌవనవాంతునిగా, ఇాంకాంత కాలము ముదుసలిగా 
వయేక్తమగుచు నిరాంతరము దేహమారు్పలకు లోనవుతునా్నడు. 
అయినప్పటిక్ని ఆత్మ మాత్రము ఎటిటీ మారు్పలకు లోను 
కాదు. అది చివరకు మరణ సమయమున శరీరాం మారిచు 
వేరొక శరీరాంనకు ప్రయాణిాంచును. తదుపరి జన్మలో వేరొక 
దేహమును(భౌతికము గాని లేద్ ఆధాయేతి్మకము గాని) 
పొాందుట నిశచుయమై యున్నాందున భీ ష ్మ ద్రో ణు ల 
మరణ విషయమున అరు్జనుడు బా ధ ప డు ట కు 

 

ఏ కారణము లేదు. వారిని గూరిచు అతడు చాల కలత పడాడ్డు. కాని 
వారు తమ పాత శరీరాలను వదలి కత్త శరీరాలను పొాందటాం 
ద్్వరా తిరిగి శక్్తని పొాందగలరని అతడు ఆనాందిాంచాలి్స ఉాంది. 
జీవితాంలో మనిష కర్మ ననుసరిాంచి వివిధములైన సుఖముల కరకు 
లేద్ దు:ఖముల కరకు అలాాంటి శారీరక మారు్ప కలుగుచుాండును. 
భీష్్మడు మరియు ద్రోణుడు ఇద్దరును పవిత్రాతు్మలై నాందున 
తరువాత జన్మలో ఆధాయేతి్మకదేహములను పొాందనునా్నరు లేద్ 
కనీసము ఉన్నత భోగము కరకై దేవతశరీరములను పొాందగలరు. 
ఈ రెాండిాంటిలో ఏది జరిగినా చిాంతకు కారణమేది లేదు. 

 ఆత్మ, పరమాత్మ, భౌతిక ఆధాయేతి్మక ప్రకృతులకు 
సాంబాంధాంచిన పరిపూరణు జ్ఞానమును సాంపూరణుముగా 
కలిగియున్నవాడు ధీరుడని పిలువబడును. అటిటీవాడు దేహపరమైన 
మారు్పల యెడ మ్హము నొాందడు. 

 మాయావాద సిద్ధాాంతము పలుకు ఆత్మ యొక్క 
అద్వయత్వము ఏమాత్రము అాంగీకరిాంపలేము. ఆత్మ ముక్కలుగా 
ఖాండిాంపబడలేదనుటయే ద్నిక్ ఆధారము. 

 ప్రతిదేహమునాందు ఉన్న పరమాత్మ నామమున 
తెలియబడు దేవదేవుని యెడ ప్రతిబాంబ సిద్ధాాంతమును 
అని్వయిాంపవచుచును. అతడు బద్దజీవునిక్ భిను్నడై యునా్నడు. 
ఆకాశము నీటి యాందు ప్రతిబాంబమైనపు్పడు ఆ ప్రతిబాంబములో 
స్రుయేడు, చాంద్రుడు, నక్షత్రములు సతము గోచరిాంచును. 
నక్షత్రములను జీవులతో మరియు స్రుయేని లేద్ చాంద్రుని 
దేవదేవునితో పోలచువచుచును. ఇచచుట అరు్జనుడు జీవాత్మ కాగా, 
దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మయై యునా్నడు. చతురాధాష్యపు 
ఆది యాందు అవగతము కానున్నటులి వారిరువురును ఒకే సాథాయిక్ 
చెాందినవారు కారు. అరు్జనుడు శ్రీకృష్ణునితో సమానసాథాయి 
గలవాడైనచో లేద్ శ్రీకృష్ణుడు అరు్జనిని కన్నను ఉన్నతసాథాయిలో 
నున్నవాడు కానిచో వారిరువురి నడుమగల ఉపదేశకుడు మరియు 
ఉపదేశమునాందువాడు అనడి సాంబాంధము అరథారహితమగును. 
ఇరువరును మయాశక్్తచే మొహమునకు గురియగువారే యైనచో 
అాందులో ఒకరు గురువగుటకు, మరియొకరు శిష్యేడగుటకు 
అవసరమే లేదు. మయాబాంధములో నున్నపు్పడు ఎవ్వరును 
ప్రామాణిక ఉపదేశకుడు కాలేనాందున అటిటీ ఉపదేశము వయేరథామే 
కాగలదు. కనుకనే ఇటిటీ పరిసిథాతులలో జీవుడైన అరు్జనుని 
(మాయచే భ్ాంతి నొాందినవాడు) కన్నను ఉన్నతసాథాయిలో నున్న 
శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవునిగా అాంగీకరిాంపబడుచునా్నడు. 

దేహినో సి్మన్ యథా దేహే కౌమారెం యౌవనెం జరా |
తథా దేహాన్తరప్రాప్్థరీ్ధరస్తత్ర న ముహ్తి ||

 - శ్రీమద్భగవద్్గత 2.13
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హెరిట్జ్ ఫెస్్ట
శ్రీ కృషణు జనా్మష్టమి సెందర్భెంగా హరే కృషణు మూవ్ మెెంట్ హైదరాబాద్ నెందు 
ప్ల్లలకు వివిధ స్ెంసక్ృతిక పోటీలు నిరవేహిెంపబడాడాయి. జెంటనగరాలో్ల 

12 వివిధ జోన్ల వారీగా ఈ పోటీలు నిరవేహిెంచబడగా, వివిధ పాఠశాలలకు 
చెెందిన సుమారు 12,000 మెంది చినా్నరులు పాల్్గనా్నరు.



 హరే కృషణు మూవ్ మెెంట్   అధ్క్షులు, శ్రీమాన్ సత్ గౌర చెంద్ర దస 
గారిచే బహుమానెం అెందుకుెంట్న్న, ప్రముఖ బా్డి్మెంటన్ ఒలిెంప్క్ 

చాెంప్యన్ కుమారి P.V సిెంధు

భకు్తలచే ఊెంజల సేవను స్వేకరిసు్తన్న గోపాలుడు ఆనెంద పారవశ్ెంలో భక్త జన కోటి.

వేదికపై న్రాజనాలు అెందుకుెంట్న్న స్వేమి



శ్రీకృషణు జనా్మష్టమి వేడుకలు
హైదరాబాదు

మఖన కృష్ణునికి పెంచామృతాభిషేఖెం

స్ఫ్్ట వేర్ ఇెంజన్ర్ల భక్తబృెందెంచే నిరి్మతమై, ప్రదరి్శెంపబడుతున్న 
శ్రీకృషణు లీలల 3D expo.

వేదికపై న్రాజనాలు అెందుకుెంట్న్న స్వేమి
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 వైదిక సాంస్కృతి, 
సాహితయేలలో జీవుని ఆధాయేతి్మక చైతనయే 
పునరుదధారణకై ఎాంతో జ్ఞానాం, విజ్ఞానాం 
అాందిాంచబడిాంది. అదే సమయాంలో 
వాయేవహారిక కారయేకలాపాలను దక్షతతో 
నిర్వహిాంచేాందుకు సతాం పలు 
మారగీనిరే్దశాలు అాందిాంచబడాడ్యి. 
గతాంలోని ప్రపాంచ యుద్ధాలైనా, మొన్నటి 
వరకు అమరికా రషాయేలు గల్ఫ్ దేశాలలోని 
తీవ్రవాదులపై చేసిన యుద్ధాలైనా, భారత్ 
పాక్సాథాన్ ల నడుమ తరచూ జరుగుతున్న 
కాలు్పలైనా, ఉత్తర కరియా అమరికాల 
నడుమ తల్తి్తన సాంక్షోభమైనా లేద్ 

నేడు భారత్ చైనాల మధయే అలుముకున్న 
యుదధా మేఘాలైనా ప్రపాంచానిక్ ఆవేదన, 
అలజడి కలిగిాంచే విషయాలే. మరి నితయేాం 
అభివృదిధా, ఆనాందాం కోసాం పరుగులు 
తీస్్త మానవుడు చేసు్తన్న ప్రయత్నలోలి 
ఏది లోపాం? ఎక్కడ జ్పయేాం? ఆ మూల 
కారణాలను అనే్వషాంచి సరిచేసుకోని 
పక్షాంలో విపత్కరాలు తప్పవు.!
 సామానయే మానవుడైనా, 
విద్్వాంసుడైనా, దేశ నాయకులైనా 
సరే, ఈ భౌతిక ప్రపాంచాంలోని బదధా 
జీవులు ప్రధానాంగా నాలుగు లోపాలను 
కలిగుాంటారని శాస్త్రాం వివరిసు్తాంది. అవి 

1. తపు్పలు చేయడాం,  2. మ్హమునకు 
గురికావడాం, 3. ఇతరులను మ్సము 
చేయు స్వభావమును కలిగుాండటాం, 4. 
అసమగ్ర ఇాంద్రియముల కారణమున 
పరిమతుడై ఉాండటాం. 
 అలా, ఈ దోషాలను కలిగున్న 
మానవుడు సతాం తన అసాంపూరణు 
ఇాంద్రియాలతో ఆనాందాం కోసాం చేస్ట 
అనే్వషణలో తనకున్న కామ, క్రోధ, మ్హ, 
లోభ, మద, మాత్సరాయేలతో పాటు సత్త్వ, 
రజ, తమ్ గుణాల ప్రభావాం కారణాంగా 
తరచూ వివిధ సమసయేలు ఉత్పన్నమవటాం, 
కలహాలు సాంభవిాంచడాం సాధారణమే. అవి 

కము్మకున్న
యుద్ధ మేఘాలు:

వికటిెంచిన
మానవ

 ఆనెందన్వేషణ?

ముఖ చిత్ర కథనము

ప్రపెంచెంలోని పలు దేశాల మధ్ అలుముకున్న యుద్ధ మేఘాలు అెందరికీ ఆవేదన, అలజడి 
కలిగిెంచే విషయాలే. మరి నిత్ెం అభివృది్ధ, ఆనెందెం కోసెం పరుగులు తీస్్త మానవుడు 

చేసు్తన్న ప్రయతా్నలో్ల ఏది లోపెం? ఎకక్డ జ్ప్ెం?



వయేకు్తల మధ్యేనా లేద్ సామ్రాజ్యేల మధ్యేనా 
సరే, వాటిని పరిష్కరిాంచుకునేాందుకు 
ప్రధానాంగా నాలుగు ఉపాయాలను 
నిరే్దశిసు్తాంది శాస్త్రాం. అవే సామ, ద్న, 
బేధ, దాండోపాయాలు. కురుక్షేత్ర 
సాంగ్రామాం ముాందు ధర్మనిష్టీలైన 
పాాండవులు ప్రదరి్శాంచిన తీరు సతాం ఇదే. 
క్షత్రియులైన పాాండవులు తమ ధరా్మని్న 

నిర్వరి్తాంచుకునేాందుకు కేవలాం ఐదు 
గ్రామాలనివ్వమని సామాంతో అభయేరిథాాంచినా 
ధురోయేధనాదులు అాంగీకరిాంచలేదు. 
సాక్షతు్త శ్రీ కృష్ణుడు సతాం రాయబారాం 
నడిపినా వినలేదు ధురోయేధనుడు. పోనీ 
వదు్దలే, వదిలేద్ధామా అని ద్నశీలిలో 
పాాండవులు వయేవహరిస్ట్త క్షత్రియ పరిపాలనా 
ధరా్మని్న విస్మరిాంచిన వారవుతరు. అాందుకే 
విభేధాంచక తప్పలేదు. అలా సామ, ద్న, 
భేధమనే ఉపాయాలు ధర్మాం చేకూరచులేని 
పక్షాంలో చిటటీచివర దాండోపాయాంతో 
ముాందుకెళళువలసి వచిచుాంది. యుదధాాం 
అనివారయేమైాంది. అయిత్ యుదధాాంలోనూ 
అవలాంభిాంచాలి్సన ధరా్మలనూ శాస్త్రాం 
నిరే్దశిాంచి ధర్మయుదధామాంటే ఎలా ఉాండాలో 

తెలిపిాంది. అయిత్, తము పరిపూరణుాంగా 
ధర్మయుద్ధానికే కటుటీబడి ఉాంటామని, కాని 
శత్రువులు ధరా్మని్న ఉలలిాంఘిస్ట్తమటుకు 
తము సతాం ఉపేక్షిాంచేది లేదని పాాండవ 
సనాయేధపతియైన ధృషటీధుయేము్నడు 
ముాందుగానే తమ సనాయేనిక్ మారగీనిరే్దశాం 
చేశాడు. అాందుకే కురుక్షేత్ర సాంగ్రామాం 
పలు సాందరా్లోలి ధరా్మని్న ఉలలిాంఘిాంచినటులి 

కనిపిాంచినా అది ధర్మయుద్దమై నిలిచిాంది.

ధర్మ యుద్ధెం
 పురుష్లాందు పుణయే పురుష్లు 
వేరయా అన్నటుటీగా, యుద్ధాల యాందు 
ధర్మయుద్ధాలు వేరయా అనే చెప్పవచుచు. 
వైదిక కాలాంలో కూడా పలు యుద్ధాలు 
సాంభవిాంచినప్పటికీ, ధర్మ యుదధాాంలో 
నియమ నిబాంధనలు ఏర్పరచుకని 
యుదధాాం చేయాలని భావిసా్తరు 
ఇరుపక్షలలోని వీరులు. వాటిలో కని్న 
ఇలా ఉాంటాయి –
1.స్రోయేదయాం మునుపు, స్రాయేస్తమయాం 
తరా్వత యుదధాాం చేయరాదు.
2. ఒకే వీరుడిపై అనేకమాంది వీరులు ద్డి 
చేయరాదు

3. ఇద్దరు వీరులు ఎని్నరోజులైనా 
యుద్ధానిక్ తలపడవచుచు గాని, వారు 
మొదటి రోజు ఎాంచుకున్న ఆయుధాలతోనే 
యుద్ధాని్న కనసాగిాంచాలి
4. క్షమాభిక్ష వేడిన వీరుణిణు చాంపకూడదు. 
అలా ల్ాంగిపోయిన వాళళును బాంధీగా 
తీసుకని, తదనుగుణాంగా శిక్షిాంచాలి.
5. యుదధాాంలో ఆయుధాం లేనివాని్న, 

స్పృహలేని వాణి్న చాంపరాదు.
6. యుదధాాంలో పాలుపాంచుకోని ఏ వయేక్్తని 
కూడా సాంహరిాంచరాదు.
7. వెను్న చూపిన వీరుణిణు సాంహరిాంచరాదు. 
పిరిక్తనాంగా భావిాంచి వదిలేయాలి.
8. యుదధాాంలో అపాయకారి కానటువాంటి 
ఏ జాంతువును కూడా చాంపరాదు.
9. యుదధాము నాందు నడుము క్రిాంది 
భాగాని్న గాయపరచరాదు.
10. నైతికము, ఆమ్ద యోగయేము 
కానటువాంటి ఎటిటీ యుదధా కళను 
ప్రదరి్శాంచరాదు.
అలాాంటి మొదలగు ధారి్మక నియమాలు 
అవలాంభిాంచడాం వలలి ఎవరు నిజమైన 
వీరత్వాం కలిగిన నాయకుడో, ఎవరు 

ముఖ చిత్ర కథనము
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సామానయే ప్రజలను ఆపదల నుాండి 
రక్షిాంచగలడో అటువాంటి వాడే 
రాజ్యేధకారాలకు అరుహుడై నిలిచేవాడు. 
సామానయే ప్రజలకు ఇబ్ాంది కలగకుాండ 
ఎవ్వరూ నివసిాంచని ప్రదేశాలోలి అటువాంటి 
యుద్ధాలు జరిగేవి. అాందుకే దేశ 
నాయకులు, ప్రజ్ ప్రతినిధులు ధర్మ 
శాసా్రాలపై తగిన అవగాహన కలిగినవారై 
ఉాంటేనే సామానయే ప్రజలు సతాం ధర్మ 
వైఖరితో మలగగలరని భగవద్గీత 

ఉపదేశిసు్తాంది.

యద్ యదచరతి శ్రేష్ఠస్తత్తదేవేతరో జన: |
స యత్రపు్రమాణెం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే ||

- భగవద్గీత 3.21

 “మహానియుడైన వయేక్్త 
ఎటిటీ కారయేములను చేయున్ వానిని 
సామానయేజనులు అనుసరిాంతురు. తన 
ఆదర్శప్రాయ కర్మము ద్్వరా దేనిని అతడు 
ప్రమాణముగా నిరణుయిాంచున్ ద్నినే 
లోకమాంతయు అనుసరిాంచును.”

చైనా -- భారత్ – పాకిస్్థన్

 శత్రువైనా సరే, శరణు వేడిన 
వానిక్ సహాయపాడాలన్న భారతీయ 
సనాతన సాంస్కృతి ప్రభావమేమ్ గాని, 
పాక్సాథాన్ లోని ఎాందరో చినా్నరులకు 
తల్తి్తన హృద్రోగ సమసయేలకు 

చిక్త్సనాందిచాచుయి మన వైదయేశాలలు. 
మూడు నలల పసికాందుకు గుాండెలో 
ఏర్పడడ్ ఏడు రాంధ్రాలకు ఢిలీలి ఆసుపత్రిలో 
చిక్త్సనాందిాంచారు. పాక్సాథాన్లి తగిన 
సదుపాయాలు లేక ఇటీవల ఒక 
తాండ్రి తన పాపకు భారత్ లో వైదయేాం 
కోసాం అభయేరిథాాంచగా వెాంటనే మన దేశ 
మాంత్రిత్వ శాఖ అనుమతినిచిచుాంది. కాని, 
పాక్సాథాన్ సనయేాం మాత్రాం ఇటీవల జమూ్మ 
కాశీ్మరోలిని నౌషేరా ప్రాాంతాంలో జరిపిన 

బాాంబుల ద్డి నుాండి ఆ పక్కనే వున్న 
ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని 100 మాంది 
చినా్నరులు త్రుటిలో ప్రాణాపాయాం నుాండి 
బయటపడాడ్రు గాని, లేదాంటే..!!. శత్రువు 
కర్కశత్వనిక్ ఇాంతకనా్న నిదర్శనమా! 
 1971లో పాక్సాథాన్ భారత 
దేశాల మధయే నలకన్న యుదధా వాతవరణ 
సమయాంలో ఒక పత్రికా విలేకరి 
భక్్తవేద్ాంత సా్వమ ప్రభుపాదుల వారిని 
యుదధాాంపై తమ అభిప్రాయాని్న తెలపమని 
అడిగినపు్పడు, శత్రువే కలహాని్న ఆరాంభిాంచి 
దురాక్రమణకు పాల్పడుతున్నపు్పడు 
కచిచుతాంగా యుదధాాం చేయవలసి 
ఉాంటుాందనే చెపా్పరు. శాసా్రాలు సతాం ఆరు 
రకాలైన దురా్మరుగీలను వెాంటనే శిక్షిాంచాలనే 
ఉపదేశిసు్తాంది. వారే 1.విషముపటుటీవాడు 
2. ఇాంటిక్ నిపు్పపటుటీవాడు 3. 
మారణాయుధములతో ద్డి చేయువాడు 
4. ఇతరుల ధనమును దోచెడివాడు 5. 
ఇతరుల సథాలము నాక్రమాంచెడివాడు 6. 
పరుల భారయేను చెరపట్టీడివాడు. వీరిని 

శిక్షిాంచినా పాపము కలుగదు.
ధరా్మనిక్ తవులేని యుద్ధాలు జరిగే నేటి 
యుగాంలో యుదధా మారాగీని్న అవలాంబస్ట్త 
ఇరు వరాగీలకే కాక ప్రపాంచానికీ తీరని 
హాని జరుగుతుాంది. భారత్ చైనాల మధయే 
1962లో జరిగిన యుదధాాంలో 722 మాంది 
సనాయేని్న చైనా కోలో్పత్, భారత్ 1383 
మాంది సనాయేని్న కోలో్పవలసి వచిచుాంది. 
కాని నేటి పరిసిథాతులు అప్పటిక్ భిన్నాం. 
ఇాంచుమాంచు ప్రతిదేశాం అణ్వసా్రాలను 
సిదధాాం చేసుకోవటమ్, లేద్ అణ్వస్త్ర సాంపద 
కలిగిన దేశాలతో మైత్రిని కలిగుాండటమ్ 
ఉాంది. ప్రసు్తతాం సాంక్షోభాం నలకన్న భారత్ 
చైనాలు కూడా అణ్వస్త్ర శక్్త కలవే. అాందుకే 
ఇతర సామరసయే మారాగీలోలినే పరిషా్కర 
మారాగీలను అనే్వషాంచడాం ఎాంతైనా 
అవసరాం.

కౌటిలు్ని అర్థశాస్తెం

 రాజనీతి, యుదధా ధరా్మలను 
చాణకుయేడు (కౌటిలుయేడు) కూడా తను 
రచిాంచిన అరథాశాస్త్రాంలో తెలియజ్సా్తడు. 
చాంద్రగుప్త మౌరుయేని (క్రీ.శ. 317 – 293) 
ఆసాథానాంలో ప్రధాన మాంత్రిగా ఉాంటూ, 
ప్రపాంచ దేశాలను జయిస్్త వసు్తన్న 
అల్గా్జాండర్ సనాయేని్న సతాం నిలువరిాంచిన 
కీరి్త గల ఘనాపాటి చాణకుయేడు. ఆనాటి 
భారత దేశాం వివిధ చిన్న చిన్న రాజ్యేలుగా 
ఉాండేది. వీటిని పాలిసు్తన్న రాజుల 
మధయే విభేధాలతో యుద్ధాలు జరిగేవి. 
అపు్పడే చాణకుయేడు సమషటీగా ఉాండాలి్సన 
అవసరాని్న అాందరికీ బోధాంచాడు. 
చాంద్రగుపు్తని నాయకత్వాంలో వివిధ 
రాజ్యేలను ఐకయేమతయేపరచి నేటి సాంయుక్త 
భారతవనిక్ నాాంది పలిక్న ప్రప్రధముడు 
చాణకుయేడు. అయిత్ అప్పటికే అస్వసథాతతో 
వెనుదిరిగిన అల్గా్జాండర్ ను ప్రతయేక్షాంగా 
కలవకునా్న, భారతదేశాంలోనే ఉాంటూ 
పను్నలను వస్లు చేసు్తన్న అల్గా్జాండర్ 
సనాయేని్న తన రాజకీయ దక్షతతో తుది 
ముటిటీాంచాడు చాణకుయేడు. చాంద్రగుపు్తని 
వారసుడైన బాందుసారునిక్ కూడా 
చాణకుయేడు తగు స్చనలను ఇచేచువాడు. 
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ముఖ చిత్ర కథనము

బాందుసారుని తరా్వత పరిపాలన చేపటిటీన 
అశోకుడు కళ్ాంగ యుదధాాంలో జరిగిన 
రక్తపాతనిక్ చిాంతిాంచి, శాాంతి మారాగీని్న 
ఎను్నకునా్నడు. అశోకుని హయాంలోని 
ధారి్మక పరిపాలన చరిత్రలో ప్రసిదధాతను 
సాంతరిాంచుకుాంది. అలా ఎాందరో వీరులకు, 
విఖాయేత పాండితులకు నలవైన భారతవని 
చరిత్రను చదివిత్, ధర్మ మూలాలు ఈ 
సాంస్కృతి యాందు ఎాంత పటిషటీాంగా 

ఉాండేవో కనిపిాంచనే కనిపిసు్తాంది.

కలియుగ కలహాలు – పరిష్క్ర 
మారా్గలపై శ్రీల ప్రభుపాదుల బోధనలు

 మానవ జీవితమన్నది కృషణు చైతనయే 
సాధనలో పరిపూరణుత్వని్న సాధాంచడాం 
కోసమే. ఈ సతయేని్న విస్మరిాంచి దేశ 
నాయకులు కేవలాం తమకున్న సనయే 
బలాంతో గరి్వతులైనపు్పడు, ఇక వారి పని 
యుద్ధాలు చేసి మరిాంతగా సనయేబలాని్న 
పాంచుకోవడమే. కాని, దేశాంలోని ప్రజలకు 
వారి వారి ప్రవృతు్తలను బటిటీ తదనుగుణాంగా 
కృషణు చైతనాయేని్న అాందిాంచడమే ఒక నిజమైన 
దేశ నాయకుని ధర్మాం. ‘చాతుర్వరణుష్ాం 
మయాసృషటీాం గుణ కర్మ విభాగశః’ 
(భ.గీ. 4.13). కని్నసారులి ప్రభుత్వలు 
తమ పను్న ఆద్యాంలో చాలా భాగాని్న 
సనయేబలాని్న పాంపొాందిాంచుకోవడాం 
కోసమే ఉపయోగిాంచవలసి వసో్తాంది. 

ప్రజల కషాటీరి్జతని్న ఈ విధాంగా ఎాందుకు 
ఖరుచుచేయాలి? అాందుకే, ప్రసు్తత ప్రపాంచ 
పరిసిథాతుల దృషాటీష్ శ్రీ కృష్ణుడే ఈ కృషణు చైతనయే 
ఉదయేమాంగా ఈ భువిపై అవతరిాంచాడు. 
కృషణు చైతన్యేదయేమాంతోనే ప్రపాంచాంలో 
శాాంతి సౌభాగాయేలు నలకనగలవు. ఇది 
సహజాం. 

[ శ్రీమద్్గవతాం 10.1.17 ]
“మీరేమీ చిాంతిాంచాలి్సన అవసరాం లేదు. 

ఎని్న యుద్ధాలోచిచునా ఈ శ్రీమద్్గవత 
సాందేశాం వాయేప్తాం చెాందుతూనే ఉాంటుాంది. 
మనాం ఈ యుద్ధాలను ల్క్కచేయాం. మన 
బోధనా కారయేక్రమాలు కనసాగుతూనే 
ఉాంటాయి.”
- రాధ్వల్లభకు వ్రాసిన లేఖ, న్్ ఢిలీ్ల, 21 

ఆగష్్ట, 1975
 “ఈ అణ్వసా్రాలు భూమపై 
సృషటీాంచే విధ్వాంసాలు సాంకీర్తన్దయేమాం పై 
ప్రభావాం చూపగలవా అని నువ్వడిగావు. 
లేదు, ఈ సాంకీర్తన్దయేమాని్న ఏవీ 
ఆపలేవు. ఎాందుకాంటే, ఈ పవిత్ర 
భగవనా్నమాని్న ప్రపాంచాంలోని ప్రతి నగర 
గ్రామాలోలిని ప్రజలు వినగలరన్నది సాక్షతు్త 
భగవాంతుడైన శ్రీ చైతనయే మహాప్రభువుల 
వారి సాంకల్పాం. కృష్ణుని సాంకల్పాంలేనిదే 
రాక్షసులు కూడా ఈ ప్రపాంచాని్న 
విధ్వాంసాం చేయలేరు. కృష్ణుడు ఎవరినైనా 
సాంహరిాంపదలిస్ట్త వారిని రక్షిాంచడాం ఎవ్వరి 
తరమూకాదు. అదే శ్రీ కృష్ణుడు ఎవరినైనా 

రక్షిాంపదలిస్ట్త, వారిని సాంహరిాంచడాం 
కూడా ఎవ్వరి తరమూకాదు. కాబటిటీ 
మనాం చేయవలసిాందలాలి ధృఢసాంకల్పాంతో 
ఎని్న అవాాంతరాలనైనా ఎదురొ్కని 
ఈ ఉదయేమాని్న నడిపిాంచడమే. తగిన 
సమయాం ఆసన్నమయినపు్పడు మాత్రమే, 
అద్ శ్రీ కృష్ణుని సాంకల్పాంతోనే ఈ విశ్వాంలో 
ప్రళయాం సాంభవిసు్తాంది. కాని, భగవత్్సవ 
శాశ్వతమైనది. తమను తము గాని, లేద్ 
ప్రపాంచాని్న గాని రక్షిాంచుకునేాందుకు 
హరినామ సాంకీర్తనమే తగిన మారగీమని 
మనాం ప్రపాంచమాంతటా బోధాంచాలి. ఒక్క 
మాటలో చెపా్పలాంటే, ఈ భౌతిక ప్రపాంచాం 
ప్రమాదకరమైనది. అాందుకే మనాం నితయేాం 
హరే కృషణు మాంత్రాని జపిస్్త శ్రీ కృష్ణుని 
శరణు వేడాలి”

- మఖనా్లల్ కు వ్రాసిన లేఖ, మాయాపూర్, 
జూన్ 22, 1973

 “చరిత్రను మీరు గమనిస్ట్త, మీ 
ఐరోపా దేశాలోలి జరిగిన రెాండు పద్ద 
యుద్ధాలు జెర్మనులి ప్రారాంభిాంచినవే. 
ఎాందుకాంటే ఆాంగేలియులాంటే వారిక్ 
అస్య. బ్రిటీష్ సామ్రాజయేమాంతటా 
జెర్మనులి వాయేపారాలు చేయలేకపోయారు. 
అది భారతీయులమైన మాకు తెలుసు. ఆ 
అస్య వలేలి ప్రపాంచ యుద్ధాలు జరిగాయి. 
కాబటిటీ, ఒకరేదైనా ఎకు్కవగా సముపారి్జస్ట్త, 
మరొకరిక్ అస్య కలుగుతుాంది. 
ఆ అస్య మరిాంతగా పరిగినపు్పడే 
పోటాలిటలు, యుద్ధాలకు ద్రితీసు్తాంది. 
అదే, మనాం కనీస అవసరాలతో సాంతృపి్త 
చెాందగలిగిత్, ఎవ్వరూ అస్య చెాందరు”

- ఆగష్్ట 26, 1973 లెండన్ నగరెంలో 
చేసిన ఉపనా్సెం

 కాబటిటీ ప్రపాంచాంలో నేడు 
వివిధ దేశాల నడుమ నలకన్న 
అనిశిచుత పరిసిథాతులు సామరసయేాంగా 
పరిష్కరిాంచబడాలనే ఆశిస్్త, మానవ 
జీవిత పరమలక్షయేని్న వీలైనాంతగా అాందరికీ 
తెలుపుతూ, ఈ కృషణు చైతన్యేదయేమ 
తోడా్పటుతో వివిధ భక్్తయుత స్టవలలో 
పాలుపాంచుకుాంటూ జీవిత పరిపూరణుతను 
సాధద్్దాం.  హరే కృషణు.
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వా్సపూజ
 వేడుకలు

హైదరాబాదు
అెంతరా్జతీయ హరే కృషణు ఉద్మ 

సెంస్్థపకాచారు్లైన  ఎ.సి భకి్త వేదెంత 
స్వేమి ప్రభుపాదుల వారి దివ్ ఆవిరా్భవ 

దినోతస్వెం.

గురుదేవులకు భక్త జన బృెందెం చేసిన వివిధ వెంటకాల నైవేద్ెం



బ్రహ్మ జిజ్ఞాస

- H.G. శ్రీ సత్గౌర చెంద్ర దస, అధ్క్షులు, హరే కృషణు మూవ్ మెెంట్  , హైదరాబాదు

న్ను చాల పాపాలు చేశాను. హరే కృషణు  జపెం వల్ల ఈ పాపాలన్్న తొలగిపోతాయా? లేద 
న్ను చేసిన పాపాలకి బాధపడాలిస్ెందేనా?    

జ) మన దుఃఖాలకు కారణాం, మనాం చేసిన పాపాలు మాత్రమే. పాపాం అాంటే భగవాంతుని నియమాలను ఉలలిాంగిాంచడాం 
అని. పాపాం యొక్క ప్రతిఫలాని్న మనాం ఇపు్పడైనా లేద్ భవిషయేతు్తలో లేద్ తదుపరి జీవితాంలోనైన భాధపద్లి్సాందే. ఎవరైనా 
పాపాం చేస్ట్త, అది ఒక విత్తనాంలా పరిగి పద్దదై, చివరకు ఫలాని్న ఇసు్తాంది. ఉద్హరణకు మనాం మామడి విత్తనాం వేస్ట్త తియయేని 
ఫలానిచేచు మామడి వృక్షాం వసు్తాంది. చేదు వితు్త వేస్ట్త చేదు ఫలాని్న ఇచేచు వృక్షాం వసు్తాంది. మనాం పాపాం చేస్ట్త దుఃఖాని్న(చేదు 
పలాం), మాంచి పని చేస్ట్త సుఖాని్న (మాంచి పలాం) అనుభవిాంచాలి్స ఉాంటుాంది. మరి ఫలాం ఎపు్పడు వసు్తాంది? అది తక్షణమే 
కావచుచు లేద్ చాల జన్మల తరా్వతనైన కావచుచు. ఉద్హరణకు, మనాం ఎవరి చెాంపపైనైన కడిత్, ద్ని ప్రతిఫలాం తక్షణమే 
రావచుచు.  కాని మనాం ఎవరినైనా చాంపిత్, ద్ని ప్రతిఫలాం తదుపరి జీవితాంలో వసు్తాంది. అవును పునర్జన్మ అాంటూ ఉాంది.
         ఫక్వ సిథాతిలోక్ వచిచున కర్మలవలలి ప్రసు్తతాం మనాం బాధపడుతునా్నాం. కాని కని్న కర్మలు ఇాంకా విత్తనాం మరియు 
పరుగుదల సిథాతిలో ఉనా్నయి. ఈ అని్న పాపాలు కృష్ణునిక్ శరణాగతి పొాందడాం ద్్వరా కాలచుబడుతయి. శ్రీ కృష్ణులవారు 
భగవద్గీతలో ఇలా చెబుతరు.

సరవేధరా్మన్ పరిత్జ మామేకెం శరణెం వ్రజ |
అహెం తావేెం సరవేపాపేభో్ మోక్షయుయిష్్మి మా శుచ: ||

సర్వవిధములైన ధర్మములను తయేజిాంచి కేవలము ననే్న శరణు పొాందుము. నిను్న సర్వపఫలముల నుాండి నేను ముక్్తని 
గావిాంతును. భయము నొాందకుము.  భ.గీ 18.66
           ఎవరైత్ తనను శరణు పొాందుతరో, వాళళు పాపాలను తొలగిసా్తనని వాగా్దనాం చేసు్తనా్నరు. మనాం శరణాగతిని ఈ 
విధాంగా మొదలు పటాటీలి. “ఓ భగవాంతుడా నేను మమ్మలి్న మరిచి చాల పాపాలను చేశాను. నా పాపాత్మక కారయేకలాపాల 
పరిణామాలను ఇపు్పడు గ్రహిాంచాను. అజ్ఞానాంతో నేను సా్వతాంత్రయే జీవితని్న గడిపాను. కాని ఇపు్పడు మీకు శరణాగతి 
పొాంద్లని అనుకుాంటునా్నను. దయచేసి ఈ అలు్పడైన స్టవకుని్న అాంగీకరిాంచి, ఈ భవసాగరాం నుాండి రక్షిాంచాండి. ఇలా 
ప్రారిథాాంచిన తరా్వత, క్రిాంద తెలి్పన నియమాలను పాటిాంచాలి.
a) మన గురువు గారైన ఏ.సి భక్్త వేద్ాంత సా్వమ వారి స్చనల మేరకు ప్రతిరోజూ 16 మాలలు హరేకృషణు మహామాంత్రాని్న 
జపిాంచాలి. ఒక మాల అాంటే 108 హరే కృషణు మాంత్రాలు. మొదట ఒక మాలతో మొదలు పటిటీ క్రమేపి 16 మాలలకు పాంచాలి.
b) మరెన్నడూ పాపాలు చేయనని భగవాంతునిక్ వాగాధానాం చేయాలి. ఒకవైపు పాపాలు చేస్్త, మరోవైపు హరేకృషణు మాంత్ర 
జపాం ద్్వరా వాటిని తొలగిాంచాలనుకోవడాం వలలి ఎలాాంటి ప్రయోజనాం ఉాండదు. మనాం హృదయపూర్వకాంగా పశాచుత్తపపడి, 
పాపపు అలవాటలిను విడిచిపటాటీలి. అపు్పడే భగవాంతుడు ఆనాందిాంచి, మన పాపాలను తొలగిసా్తడు.
               కులిప్తాంగా చెపా్పలాంటే మన పాపాలనీ్న, నిరపరాధాం(offenseless)గా భగవాంతుని నామస్మరణ చేయడాం 
వలన పోతయి. భగవాంతుని నామాం శక్్తవాంతమైనది మరియు ద్ని్న నిజ్యితీగా జపిాంచడాంవలన పాపాలనుాండి 
బయటపడతము. దయచేసి జపిాంచాండి. భయపడవదు్ద.   
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- శా్మసుెందర్, కొత్తపేట, హైదరాబాద్



పాఠకులు తమ సెందేహాలను ఉత్తరెం, ఈ-మెయిల్ లేద వాటస్ప్ దవేరా మాకు తెలియజేసే్త రానున్న సెంచికలలో 
వాటికి సమాధ్నెం తెలుపగలము

9133107700 harekrishnavani@gmail.com

విష్ణు సహస్ర నామాలు జప్ెంచడెం వలన ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

జ)  భగవాంతుని నామాలక్, భగవాంతునిక్ బేధాం లేదు. మనాం మహావిష్ణు యొక్క నామాని్న జపిాంచడాం ద్్వరా, వారిని 
ప్రతయేక్షాంగా తకవచుచును మరియు వారి సాాంగతయేని్న పొాందవచుచును. ఈ సాాంగతయేాం మనలి్న పరిశుదు్దలి్న చేసి, మన 
సహజ వయేక్్తతయేమైన “ఆత్మ స్వరూపులాం,భగవాంతుని నితయే ద్సులాం” అనే అాంశాని్న గ్రహిాంచేలా చేసు్తాంది.
భగవాంతుని నామాలు జపిాంచడాం వలన ప్రయోజనాలు:

a)       కని్న లక్షల జన్మలుగా వసు్తన్న ప్రతికూల భావనలు మనసు నుాండి వైదలుగుతయి. హృదయములో ఉన్న ఈ 
మలినమాంత తొలిగిపోయి మనము ఆాందోళన మరియు ఒతి్తళళు నుాండి ఉపశమనాం పొాందుతము.
b)      మనాం భగవాంతుని నితయే ద్సులాం అనే జ్ఞానాని్న పాంపొాందిాంచుకోగలుగుతము.
c)       మన జీవితములో ఆశీరా్వద్లు విస్తరిసా్తయి.
d)      మన ఆధాయేతి్మక ఆనాందాం దిన దిన వృది్ద చెాంది, హృదయానిక్ సాంతృపి్తని కలుగజ్సు్తాంది. ఈ రకమైన ఆనాందాం 
కోసమే మనాం జన్మ జన్మలుగా ఎదురుచూసు్తనా్నము.

         ఎటువాంటి భౌతిక ప్రయోజనాలను అాంగీకరిాంచకుాండా మనాం జపాంను కనసాగిాంచాలి. భగవాంతునిక్ ఆ 
నిరణుయాని్న విడిచిపడద్ాం. మనాం కేవలాం భగవాంతుని నామాని్న స్మరిాంచి, జీవితని్న ఆనాందిద్్దాం. మన మాంచిని 
భగవాంతుడు నిరణుయిసా్తడు.
       శాస్త్రాంలో చెప్పబడినటులి, ఒక ‘రామ’ నామాం వేయి ‘విష్ణు’ నామాలతో సమానాం, అలాగే మూడు ‘రామ’ 
నామాలు  ఒక ‘కృషణు’ నామాంతో సమానాం. భగవాంతుని నామాలు అపరిమతాం మరియు అవనీ్న ఉపశమనాని్న 
కలుగజ్సా్తయి. కాని ‘రామ’ మరియు ‘కృషణు’ అనే వాటిపై ప్రాధానయేత ఇవ్వబడిాంది. మేము 

హరేకృషణు హరేకృషణు కృషణు కృషణు హరే హరే | 
హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే || 

 మాంత్రాం జపిాంచమని స్చిసా్తాం.

  దయచేసి ప్రతిరోజు 16 మాలలు చేయాండి. 1 మాల అాంటే 108 సారులి పైన చెప్పబడిన మాంత్రాని్న జపిాంచడాం. 
భగవాంతుని సాాంగతయేాంతో అనునితయేాం ఆనాంద్ని్న పొాందుతము. క్రమ క్రమముగా ఈ నామ స్మరణాంను స్్వకరిాంచాలి. 
ఒక మాలతో మొదలు పటిటీ, క్రమాంగా 16 మాలలకు పాంచాలి. కలికాలాంలో ఉన్న కల్మషాలని్న ఈ నామ జపాం ద్్వరా 
వైదలుగుతయి. ఎవరైత్ ఈ నామస్మరణాంతో రమసా్తరో వాళ్ళు చాలా  అదృషటీవాంతులు. ప్రయాణాని్న మొదలుపటటీాండి, 
భగవాంతుడు ఆశీర్వదిసా్తడు.

2.
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- బి. దినకర్, కరీెంనగర్
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 శ్రీ అనాంత పద్మనాభ సా్వమ 
దేవాలయాం భారతదేశాంలోనే అతి 
ముఖయేమైన దేవాలయాలలో ఒకటి. ఇది 
108 వైషణువ దేవాలయాలలో(దివయేసా్తనాలలో) 
ఒకటిగా, ఏడు మ్క్ష సాథానాలలో ఒకటిగా 
మరియు ఆరు నారాయణ సథాలలలో 

ఒకటిగా పరిగణిాంపపబడుతుాంది. ఈ 
దేవాలయాని్న బలరాముడు, నితయేనాంద 
మహాప్రభువు మరియు శ్రీచైతనయే 
మహాప్రభువు  సాందరి్శాంచారు. ఇాందులోని 
మూల విరాటుటీ శ్రీ పద్మనాభసా్వమ, 
అనాంతశయన భాంగిమలో(యోగనిద్రలో) 

ఉన్న విష్ణు రూపము. ఇది చాల 
ప్రాచ్నమైన దేవాలయాం. ఈ నగరానిక్ 
తిరువనాంతపురాం అనే పేరు ఈ 
దేవాలయాంలో ప్రతిషటీాంపబడడ్ ప్రధాన 
దైవాం నుాండి వచిచుాంది. ఈ నగరాని్న 
శయేనాందూరపురాం అని కూడా అాంటారు.

తీర్థ యాత్ర

అనెంత పద్మనాభ స్వేమి 
దేవాలయెం

ఆలయ గర్భగుడి లోపల విష్ణుమూరి్త అనెంతశేష్ని మీద శయనిెంచి ఉెంటారు. ఆయన తన ఎడమ చేతిలో ఉన్న పద్మెం నుెండి 
ఓవాసనను ఆస్వేదిస్్త ఉెంటారు. అలాగే కుడి చేతో్త శివుడిని ఆశీరవేదిస్్త మనకు దర్శనమిస్్తరు. మనెం మూడు దవేరలనుెంచి 
దర్శనెం చేసుకోవలసి ఉెంట్ెంది. మొదటి దవేరెం గుెండా విష్ణుమూరి్త ముఖెం, తరావేత నాభిని, ఆ తరావేత ఆయన పాదపద్మములు 
దరి్శెంచుకుెంటాెం. మొదటి దవేరెం వద్ద పరమశివుడు ఆరాదిెంపబడతాడు; రెెండవ దవేరెం వద్ద విష్ణువు బ్రహ్మచే ఆరాదిెంపబడతాడు. 
మూడవ దవేరెం వద్ద భకు్తలు భవస్గరాని్న దటడానికి ఆశ్రయిెంచే విష్ణుమూరి్త పాద పద్మలు ఆరాధిెంపబడుతాయి. విష్ణు మూరి్తకి 
ఇరువైపులా ఇరువురు భార్లైన శ్రీదేవి, భూదేవి నిలబడి ఉెంటారు. బ్రహ్మ దేవుడు విష్ణుమూరి్త నాభి నుెండి ఉద్భవిెంచిన పద్మెంలో 
కనిప్స్్త ఉెంటారు.

తిరువనెంతపురెం

(సెప్టెంబర్ 5వ తేద్ అనెంత చతుర్దశి సెందర్భెంగా)
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         భృగు మహరిషా, మార్కాండేయ 
మహరిషా మరియు దేవలోక వాసులైన 
నారదుడు, మొదలగు వారు కూడా 
ఉాంటారు. బలరాముడు తన తీరథాయాత్రలో 
భాగాంగా శయేనాందూరపురాని్న 

స ాం ద రి ్శ ాం చి న టు టీ 
శ్రీమద్్గవతాంలోని 
10 వ స్కాంధాం, 79 
వ అధాయేయాంలో 
పేరొ్కనబడి ఉాంది. 
అలాగే బ్రహా్మాండ 
పు రా ణ ాం లో ని 
అనాంతపుర మహాతయేాం 
అని ఒక పూరి్త 
అధాయేయాం ఈ 
దేవాలయాం గురుాంచే 
ఉాంటుాంది.
         శ్రీ చై త న యే 
మహాప్రభువులవారు దక్షిణ భారత 
యాత్రలో భాగాంగా శ్రీ అనాంత పద్మనాభ 
సా్వమ దేవాలయాని్న సాందరి్శాంచినటుటీ 
చైతనయేచారితమృత మధయేలీల 
9.241-242 లో పేరొ్కనబడిాంది. 
మహాప్రభువులవారు అనాంత పద్మనాభ 
సా్వమని దరి్శాంచుకనే ముాందు రెాండు 
మూడు రోజులపాటు అక్కడే ఉాండి హరే 
కృషణు  హరే కృషణు  కృషణు కృషణు హరే హరే  హరే 
రామ  హరే రామ  రామ రామ  హరే హరే 
అనే హరే కృషణు మహామాంత్రాని్న జపిస్్త, 
కీరీహుస్్త, ఆ కీర్తనకు తగినటులిగా నాటయేాం 
చేస్్త గడిపారు. ఇక్కడే శ్రీమహావిష్ణువు, 
దివాకర ముని, బల్వమాంగళ ఠాకుర్ 
మొదలైన మునులకు దర్శనాని్న 
ప్రసాదిాంచారు.  
         బ్రహా్మాండ పురాణాంలో ఈ 
దేవాలయ చరిత్ర గురుాంచి వ్రాసి ఉాంది. 

కరాణుటకలో దివాకర అనే ఒక ముని 
ఉాండేవాడు. అతడు ప్రతి దినాం ఆ 
దేవాదిదేవుడిని పూజిాంచేవాడు. ఒకరోజు 
దేవుడు ఒక అాందమైన బాలుడు రూపాంలో 
ఈ ముని ఉాండే ప్రదేశానిక్ వచిచు, ఆ 
ముని మనసుని దోచేసా్తడు. ప్రతి రోజు 
ఆ బాలుడు ఆ ముని దగగీరకు వస్్త 
ఉ ాం డే వా డు . అ దే వి ధ ాం గా 

ప్రతిరోజూ ఆ 
మునిక్ ఆ 
బాలుడు మీద 

ప్రేమ పరుగుతూ ఉాంది. ఒక రోజు ఆ 
బాలుడు ఈ విధముగా పలుకుతడు. 
“నాకు అమా్మ, నాన్న లేరు. ఉాండటానిక్ 
ఇలులి కూడా లేదు. నేను ఒాంటరిగా అటూ 
ఇటూ తిరుగుతూ బ్రతుకుతునా్నను”. 
అపు్పడు ఆ ముని “నేను నిను్న చేరద్సా్తను, 
నాతో ఉాండు” అాంటాడు. ఆ బాలుడు 
“నేను ఏాం చేసినా సరే నను్న కోప్పడను, 
తిటటీను అని ప్రమాణాం చేస్ట్తనే నేను నీతో 
ఉాంటాను. నను్న కోప్పడిత్ నేను నిను్న 
వదిలి వెళ్ళుపోతను”అని అాంటాడు. 
అపు్పడు ఆ ముని అతనిని ఎపు్పడూ 
కోప్పడనని ప్రమాణాం చేసా్తడు.
         ఆ బాలుడు చాలా అలలిరి 
చేస్టవాడు. కానీ అతని మీద ఉన్న 
ప్రేమ కారణాంగా ఆ ముని ఆ అలలిరిని 
ఆసా్వదిాంచేవాడు. కాని రోజు రోజుక్ 
ఆ అలలిరి శృతి మాంచుతూ ఆ మునిని 
పరీక్షకు గురిచేసు్తాండేది. అలా ఒక రోజు 
ఆ ముని తన పవిత్రమైన సాలిగ్రామ 
శిలను పూజిసు్తాండగా ఆ బాలుడు ద్నిని 
తీసుకువెళ్లి నాలుకతో నాకుతడు. వెాంటనే 
ఆ ముని ఆ బాలుడుని కోప్పడుతడు. 

ముని తన వాగాధానాని్న నిలబటుటీకోని 
కారణాంగా ఆ బాలుడు అతనిని వదిలి 
వెళ్ళుపోతడు. ఆ బాలుడు పరిగెతు్తతూ 
వెళ్ళుపోతడు. అతని వెనకాలే ఆ 
మునికూడా పరిగెతు్తతడు. అలా ఆ 
బాలుడు పరిగెతు్తతూ వెళ్్తన్నపు్పడు అతని 
నడుముకు, కాళళుకు ఉన్న గజె్జలు మ్రోగుతూ 
ఆ మునిని సమ్్మహన పరుసు్తనా్నయి. 
అతనిక్ ఆ బాలుడు లేకపోత్ బ్రతకలేనేమ్ 
అని అనిపిసు్తాంది. అాంతలో ఆ బాలుడు 
“మళ్ళు నను్న చూడాలనుకాంటే ‘అనాంత’ 

అనే అడవిలో నా గురుాంచి వెతకాండి” అని 
అదృశయేమైపోతడు.
         దివాకర్ ఆ బాలుడి గురుాంచి 
అని్నచోటాలి వెతుకుతూ ఉాంటాడు. 
అతను తన మగిలిన జీవితమాంత ఈ 
‘అనాంత’ అనే అడవి కోసాం వెతుకుతూ 
ఉాండేవాడు. అతను అటువాంటి పేరుగల 
ప్రదేశాం గురుాంచి ఎన్నడూ వినలేదు. 
అతను నడుస్్త వెళ్్త, అాందరినీ ఆ 
ప్రదేశాం గురుాంచి అడుగుతూ అలా 
అలా కేరళలోని దక్షిణ ప్రాాంతమైన నేటి 
తిరువనాంతపురానిక్ చేరుకుాంటాడు. 
అతడు అక్కడ ఒక పల్లిటూరిక్ వెళ్ళునపుడు 
అక్కడ ఒక మహిళ తన కడుకును 
“నువు్వ చాల అలలిరి చేసు్తనా్నవు. మళ్ళు 
ఇలా చేసావాంటే గనక నేను నిను్న అనాంత 
అడవిలో పడేసా్త” అని కోప్పడడాం అతను 
వినా్నడు. ఆ మాటలు వినడాంతో అతనిక్ 
ప్రాణాం లేచోచిచునాంత పనయియేాంది. ఆవిడ 
దగగీరకు వచిచు “అమా్మ మీకు పుణయేాం 
ఉాంటుాంది. నా ఆశీసు్సలు మొత్తాం మీకు 
ఇసా్తను. దయచేసి నాకు ‘అనాంత’ అడవి 
ఎక్కడ ఉాంటుాందో అని చెప్పాండి”. అని 

తీర్థ యాత్రతీర్థ యాత్ర



44 హరే కృషణు వాణి        సెప్టెంబర్ 2017•

తీర్థ యాత్ర

అడుగుతడు. ఆవిడ అతనిక్ ఎలా వెళ్ళులో 
ద్రి చూపిసు్తాంది.
 ఆ అడవి చాలా చ్కటిగా ఉాంది. 
దివాకర్ దగగీర ఒక కాగడ మాత్రమే 
ఉాంది. ద్ని సహాయాంతోనే ఆ బాలుడిని 
వెతకడానిక్ అడవిలోక్ వెళ్ళుడు. 
అకసా్మతు్తగా అతనిక్ నడుము, కాళళు 
గజె్జల చపు్పడు వినిపిసు్తాంది. అతడు 
పరమానాందభరితుడై ఆ చపు్పడు ఎటువైపు 
నుాండి వచిచుాందో అటువైపు వెతుకుతూ 
వెళ్్తడు. ఒక్కసారిగా ఒక ఇప్ప వృక్షాం 
భారీ శబధాాంతో నేల మీద పడుతుాంది. ద్ని 
నుాండి వెలువడే ప్రకాశవాంతమైన త్జసు్స 
ఆ మునిని కమే్మసు్తాంది. ఆ త్జసు్స తగగీగానే, 
ఆ వృక్షాం నుాండి ఉద్విాంచిన అనాంత 
పద్మనాభసా్వమ వారిని కళ్లిరా చూసా్తడు.
 ఆ భారీ విగ్రహాం యొక్క తల 
ఒక ఊరిలో, పాద్లు ఇాంకక ఊరిలో, 
నడుము అనాంత అడవిలో వుాంటుాంది. 
ఆలయ చరిత్ర ప్రకారాం ఆ విగ్రహాం 18 
క్.మీ.ల పొడువు ఉాంది. దివాకర్ ఒక పచిచు 
మామడి కాయను తీసుకని ద్ని్న ఒక 

కబ్రి చిప్పలో పటిటీ ఎాంతో ప్రేమ, భక్్తతో 
నైవేదయేాంగా పడతడు. దివాకర్ సా్వమని 
తను పూజిాంచుకోగలిగే, స్టవచేసుకోగలిగే 
పరిమాణాంలోక్ మారమని ప్రారిథాసా్తడు. 
పద్మనాభసా్వమ అతని ప్రారథానలకు 
ప్రసను్నడై వెాంటనే తన పరిమాణాని్న 
తగిగీాంచుకుాంటారు. దివాకర్ దగగీర ఉన్న 
కర్రతో పోలిచుత్, సా్వమ వారు మూడిాంతలు 
పొడువు తగాగీరని చరిత్ర చెబుతుాంది. ఈ 
రోజు వరకు కూడా ఏ నైవేదయేమైన సరే 
కబ్రి చిప్పలోనే సమరి్పసా్తరు.
 
స్వేమివారు మరియు వారి దేవాలయెం
         1729 వ సాంవత్సరాంలో, ఒక 
దురే్ధయేమైన అగి్న ప్రమాదాం వలన, ఇలులిప్ప 
చెక్కతో చేయబడిన సా్వమ వారి అసలైన  
విగ్రహాం మారిచువేయబడిాంది. సా్వమ 
వారు ప్రధాన అరచుకులకు కలలో వచిచు 
క్రొత్త విగ్రహాని్న ఎలా తయారు చేయాలో 
ఆదేశిాంచారు. ఆ ఆదేశాం మేరకు 12,008 
సాలిగ్రామాలతో క్రొత్త విగ్రహాని్న మలచారు. 
ఈ సాలిగ్రామాలని్నటినీ, నేపాల్ దేశాంలో 

ఉన్న గాంధక్ నది నుాండి ఆనాందోత్సవాలతో 
ఏనుగు సహాయాంతో తెచాచురు. “కటు శర్కర 
యోగాం” అనే ఆయురే్వద మశ్రమాని్న 
లేపనాంగా వినియోగిాంచారు. అతి భారీ 
విగ్రహామైన సా్వమ వారిని మూడు ద్్వరాల 
ద్్వరా దరి్శాంచుకోవలసి ఉాంటుాంది. తలని 
దక్షిణ దికు్క నుాండి, శరీరాని్న మధయే ద్్వరాం, 
కాలు మరియు పాద్లను చివరి ద్్వరాం 
గుాండా దరి్శాంచుకోవాలి. 18 అడుగుల 
అనాంత పద్మనాభ సా్వమ వారు బాంగారాం, 
విలువైన రాళ్ళు మరియు వెాండితో పూరి్తగా 
కప్పబడి ఉాంటారు. ఈ విగ్రహాం కటుశర్కర 
యోగాంతో మలచడాం వలన, అభిషేకాం 
నిషేధాం. శతబాధాల కాలాంగా కరూ్పరాం 
నుాండి వెలువడే దటటీమైన  పొగలవలలి, 
ద్పాలవలలి, అగరబతి్తలవలలి ఈ విగ్రహాం 
నలలిగా మారిాంది. ఈ దేవాలయాంలో ఏడు 
అాంతసు్తల రాజ గోపురాని్న చూడవచుచు. 
ప్రతి సాంవత్సరాం మకర సాంవత్సరాం రోజున 
లక్ష ద్పాలతో దేవాలయాని్న అలాంకరిాంచి 
పద్ద ఎతు్తన ఉత్సవాలను నిర్వహిసా్తరు.
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ఆలయెంలోని ఇతర ఆకర్షణలు:
 1) ఆెంజన్య స్వేమి ఆలయెం : వెన్న పూసిన పద్ద 
ఆెంజన్య స్వేమి విగ్హెం ఇకక్డ దరి్శెంచవచు్చ. ద్ని విశిష్టత 

ఏమిటెంట్, వేసవి కాలెంలోనైన లేద అగి్న సమక్షెంలోనైన ఈ వెన్న 
కరగదు. అలాన్ చీమలు కాని, కీటకాలు కాని ఈ వెన్న దగ్గరకు 
దరిచేరవు. 7 వ శతాబ్దెంలో జరిగిన అతిపద్ద అగి్న ప్రమాదనికి 
సైతెం, ఈ వెన్న ప్రభావితెం చెెందలేదు.   ఆెంజన్య స్వేమి దవేరా 
పాలకుల పాదలు ప్రతినిత్ెం పరుగుతూ ఉెంటాయని ప్రజల 
విశావేసెం.
2) కులశేకర ఆలా్వర్ ల మాండపాం : ఈ మాండపాం దగగీరనే, 
కులశేకర ఆళ్్వరులు ముకుాంద మాల సో్తత్రాని్న రచిాంచారు.
3) శ్రీకృషణుదేవాలయాం 4) శ్రీనరసిాంహా దేవాలయాం 5) మురళ్ 
పయిాంటిాంగ్్స.

ఆలయపు ఇతర విశేష్లు.         
 జనవరి 10, 1563 వ సాంవత్సరాంలో సా్వమవారి 
గరా్లయాం నుాండి పాలు కారాయి. ఇలా ఈ సాంవత్సరాంలో ౩  
సారులి జరిగిాంది. ఇది సా్వమ వారు పాల సముద్రాంపై పవళ్ాంచడానిక్ 
సాంకేతాం. 1628 లో కూడా అది పునరావృత్తమైాంది. కానీ ఈ సారి 
ఉత్తర దికు్కలో ఉన్న శ్రీరాముని గర్గుడి నుాండి ఈ ప్రవాహాని్న 
అరికటటీడానిక్ ఆ పగుళలిను స్ల్ చేశారు. అదృషటీవాంతులు ఈ 
పగుళళును నిశితాంగా పరిశీలిస్ట్త గమనిాంచగలుగుతరు.

గరా్లయాం వెనుక ఒక ప్రత్యేక ప్రదేశాం వద్ద మృదువైన సముద్ర 
తరాంగాల చపు్పళళును వినవచుచు.

తీర్థ యాత్ర
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తీర్థ యాత్ర తీర్థ యాత్ర

  1818 వ సాంవత్సరములో పవళ్ాంపు 
భాంగిమలో ఉన్న సా్వమ వారు కదలడాం, 
వాటి ప్రకాంపనలను విని అక్కడి పూజ్రులు 
పరవశిాంచారు.
  1865 వ సాంవత్సరములో ఒక రోజు 
రాత్రి భారీగా సిాంహపు గర్జనలను వినా్నరు. 
ఇప్పటికీ దేవాలయాం మూసివేసిన తరా్వత 
ఈ శబాధాలు వెలువడుతుాంటాయని 
సెకూయేరిటి గారుడ్లు చెబుతరు. ఇది ఆ 
దేవాలయాంలో ఉన్న నరసిాంహ సా్వమ వారి 
లీల!

శ్రీ ఆదికేశవ దేవాలయెం-తిరువట్టర్.

         ఈ దేవాలయాం కేరళ – 
తమళనాడు బోరడ్రోలి , త్రివేాండ్ాంకు 54 

km ల దూరాంన ఉాంది. ఈ ఆదికేశవ 
సా్వమ వారు 22 అడుగుల భారీ ఎతు్తతో, 
భుజాంగ శయన భాంగిమలో (వయేతిరేక 
దిశలో నిద్రిసు్తాంటారు. తల దక్షిణ దికు్కన, 
పాద్లు ఉత్తర దికు్కన) ఉాంటారు. సాంపూరణు 
దర్శనారథాాం ౩ ద్్వరాల గుాండా వీక్షిాంచవలసి 
ఉాంటుాంది. పరశారాముడు ఇక్కడ తపసు్స 
చేసి సా్వమ వారిని కలిచారని చెబుతరు. 
వశిసుటీల వారుకూడా చాలా సాంవత్సరాలు 
ఇక్కడ గడిపినటులి  చెబుతరు.
 శ్రీ ఆదికేశవ స్వేమివారు పడమర 
దికుక్గా త్రివేెండ్ెంలో ఉన్న శ్రీ అనెంత 
పద్మనాభ స్వేమివారిని వీక్షీసు్తెంటారు. 
ఈ స్వేమి వారిని, పద్మనాభస్వేమి 
వారి అన్నయ్గా భావిస్్తరు. 1510 వ 
సెంవతస్రెంలో,శ్రీ చైతన్ మహాప్రభువుల 

వారు దక్షిణ భారతదేశ తీర్థయాత్రలో్ల 
భాగెంగా, ఈ దేవాలయాని్న సెందరి్శెంచి, 
బ్రహ్మసెంహితలో ఉన్న 5 వ అధ్్యాని్న 
కనుగనా్నరు. నిజ్నికి ఈ బ్రహ్మసెంహితలో 
100 అధ్్యాలు ఉనా్నయి. ఈ శాస్తెం 
చాల పురాతనమైనది కావడెం వలన, 
చాలావరకు కాలగర్భెంలో కలసిపోయిెంది. 
శ్రీ చైతనయే మహాప్రభువుల వారు, ద్ని 
విశిషటీతను మరియు ప్రాముఖయేతను 
తెలుసుకని, ఈ గ్రాంధాని్న ఇక్కడ 
కనుగనా్నరు. ద్ని్న చదివిన వెాంటనే 
చైతనయే మహాప్రభువుల వారు పారవశయేాంలో 
మునిగిపోయారు. తరా్వత ప్రపాంచపు 
నలుమూలల ద్ని్న పాంచిపటాటీరు. 



తీర్థ యాత్ర

శ్రీకృషణు జనా్మష్టమి మరియు 
వా్సపూజ వేడుకలు,

తిరుపతి.

శ్రీ  రాధ్ శా్మసుెందర్ నికుెంజ్. 

శ్రీ రాధ్ గోపీనాద్ మెందిరెం.
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• విద్సెంస్థలకు, గ్ెంథాలయాలకు గాని అెందజేయాలన్న 
వారు అెందుకు తగిన సెంవతస్ర చెంద విరాళాని్న చెలి్లసే్త, మీ 
పేరుపై ఈ మాసపత్రికను వారికి ప్రతి మాసెం పెంపగలము

• మీ సే్నహితులు, ఆతీ్మయులు, బెంధువులకు సైతెం బహుమతిగా 
ఈ మాస పత్రికను అెందిెంచి వారి ఆధ్్తి్మక పురోగతికి 
పాత్రులు కాగలరు

• మాసపత్రిక వారి్షక చెంద కేవలెం రూ. 300/- మాత్రమే. 
‘పేటిఎెం’ దవేరా కూడ చెలి్లెంచి మీ చిరునామాను ‘వాటాస్ప్’ 
దవేరా పెంపగలరు.

• పై విరాళములు, ప్రకటనల చెలి్లెంపులను ‘హరే కృషణు 
మూవ్ మెెంట్ హైదరాబాదు వాణి’ పేరున ఎెం.ఓ /డి.డి./ చెక్ 
రూపెంలో మా చిరునామాకు పెంపగలరు. 

• విరాళాలను ఆన్ లైన్ దవేరా కూడా పెంపవచు్చ.
     అకౌెంట్ వివరాలు: ‘హరే కృషణు మూవ్ మెెంట్ హైదరాబాదు      
     వాణి’, అకౌెంట్ నెం. 8711895663, కోటక్ మహెంద్రా  
     బా్ెంక్ ( IFSC: KKBK0000553 )

హరే కృషణు వాణి ఆధ్్తి్మక మాస పత్రిక దవేరా వైదిక విజ్ఞానాని్న 
నిరెంతరాయెంగా కొనస్గిెంచేెందుకు ‘హరే కృషణు వాణి శాశవేత నిధి’ కి 

విరాళాలు అెందజేసి ప్రోతస్హిెంచాలిస్ెందిగా కోరుతునా్నెం.

మహారాజ పోషకులు..... రూ. 1,00,000/-, అెంతకనా్న ఎకుక్వ విరాళెం ఇచే్చవారు. 
రాజ పోషకులు............... రూ.   50,000/-, అెంతకనా్న ఎకుక్వ విరాళెం ఇచే్చవారు.
పోషకులు......................... రూ.   25,000/-, అెంతకనా్న ఎకుక్వ విరాళెం ఇచే్చవారు.

పూరి్త పేజీ అర పేజీ పావు పేజీ

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

2,3 కవరు పేజీలు రూ. 40,000 - -



49హరే కృషణు వాణి        సెప్టెంబర్ 2017 •

ఆధ్్తి్మక చక్షువు

మర్కటాలు (కోతులు) కూడా పైక్ ఓ వైరాగిలా, వస్త్రాం 
ధరిాంచని డిగాంబర సనా్నష్సిలా కనిపిాంచొచుచు. కాని 

తోటి ఆడ కోతులతో ఇాంద్రియ భోగాలను అనుభవిాంచడాంలో 
ఎపు్పడూ నిమజఞామై మరీ ఉాంటాయి. అటువాంటి వైరాగాయేనే్న శ్రీల 
ప్రభుపాదుల వారు మర్కట వైరాగయేమని పేరొ్కాంటారు. ఈ లౌక్క 
భోగ విలాసాలపై విరక్్త కలిగి, తన ఆధాయేతి్మక పురోగతిక్ అవి 
అడుడ్ గోడలని తెలుసుకున్నపు్పడే, జీవునిక్ నిజమైన వైరాగయేాం 
సిదిధాసు్తాంది. తత్కలికమైన ఫలుగీ వైరాగాయేని్న కాక, జీవితకాలాం 
పాటు ఆచరిాంచదగగీ వైరాగాయేని్న పాంపొాందిాంచుకున్నపు్పడే, అది 
జీవి పురోగమనానిక్ దోహదపడుతుాంది.
 స్మశానానిక్ ఎపు్పడైనా వెళ్ళునపు్పడు అక్కడ ఓ విధమైన 
వైరాగయే భావనాలు ఏర్పడతయి. ద్నే్న తత్కలిక వైరాగయేాం, 
లేద్ మర్కట వైరాగయేాం అనవచుచు. “చివరకు ప్రతి ఒక్కరి 
ప్రయాణాం స్మశానానికే కద్! మరి నేనాందుకు రాత్రిాంపవళ్ళు 
ఇాంతలా కషటీపడుతునా్నను?” అనే వైరాగయే భావనాలు ఆ 
క్షణాంలో మనసు్సను చుటుటీముడతయి. ఆ కారయేక్రమాం కాస్త 
ముగిాంచుకని ఇాంటిక్ తిరిగి రాగానే మళ్ళు మన వివిధ భోగ 
విలాస కారయేకలాపాలోలి నిమజుఞాలైపోతము. అాందుకే ఇటువాంటి 

వైరాగాయేనిక్ స్మశాన వైరాగయేమని కూడా పేరు.
 ఇటువాంటి మర్కట వైరాగాయేని్న గూరిచు శ్రీ చైతనయే 
మహాప్రభువులు హెచచురిాంచారు. కౌపీనాని్న ధరిాంచి, చేతిలో 
జపమాలలను తిపు్పతూ తను కూడా వైషణువుడనని బాహయేాంగా 
ప్రదరి్శస్్తనే, హృదయాంలో మాత్రాం స్త్రీ లేద్ ధనాని్న గురిాంచే 
ఆలోచిసు్తాంటారు. ఇటువాంటి ధోరణితో తమను తము మ్సాం 
చేసుకోవడాం తప్ప ద్నివలలి వాస్తవాంగా ఎటువాంటి ప్రయోజనాం 
సిదిధాాంచదు. ఇతరులను తపు్పద్రి పటిటీాంచే అటువాంటి ధోరణితో 
శిక్షరుహుడు సతాం కాగలడు.
 దేశ, కాల, పరిసిథాతులను బటిటీ ప్రామాణిక గురువులైన 
వారు ఆచరిాంచదగగీ నియమ నిబాంధనలతో ఏర్పరచిన సాధన 
పద్దతినే లోకానిక్ అాందజ్సా్తరు. శ్రదధాతో, హృదయాం నాందు 
స్వచ్ఛతతో ఆ సాధనా మారాగీని్న ఆచరిచేాందుకు ప్రయతి్నాంచిన 
వారు సతాం ఎాంతో ఆధాయేతి్మక పురోగతిని పొాంది, క్రమాంగా 
నిజమైన వైరాగాయేనే్న పొాందగలరు. ఇతరుల ప్రశాంసలకు 
ప్రలోభపడి, మర్కట వైరాగాయేని్న పాంపొాందిాంచుకోవడాం ఏ 
మాత్రాం శ్రేయస్కరాం కాదు. హరే కృషణు.

మరక్ట వైరాగ్ెం
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మహామ్మద్యునిగా హరిదస జననెం
 భక్్తవిన్ద ఠాకూరుల వారు 
తను రచిాంచిన శ్రీ నవద్్వపధామ 
మహాత్మష్లో హరిద్స ఠాకూరుల 
వారి జనన వృత్తాంతని్న ఈ విధాంగా 
తెలియజ్శారు - ద్్వపరయుగములో 
నాందనాందనుడైన శ్రీ కృష్ణుడు తన తోటి 
గోపబాలులతో గోవులను కాపటాం 
చూసిన బ్రహ్మదేవునిక్, “ఈ గోవుల 
కాపరి దేవాదిదేవుడా?” అనే సాంశయాం 
కలిగిాంది. ఆ గోపాలుడిని పరీక్షిాంచదలచి 
తన మాయాజ్లాంతో కృష్ణుని 
గోపబాలులనాందరినీ అపహరిాంచి 
సుమేరు పర్వత గుహలోలి ద్చి వారిని 
నిద్రావసథాలో ఉాంచాడు. తిరిగి కృష్ణుని వద్దకు 

వచిచున బ్రహ్మ, ఆ గోపబాలులు కృష్ణునితోనే 
ఆడుకుాంటూ ఉాండటాం చూసి దిగ్రా్్రాంతిక్ 
లోనై తన తపి్పద్ని్న తెలుసుకని శ్రీ 
కృష్ణుని శరణాగతి పొాంది తనను 
మని్నాంచమని ప్రారిథాాంచాడు. ఆ విధాంగా 
బ్రహ్మను అనుగ్రహిాంచిన శ్రీ కృష్ణుడు 
తను భవిషయేతు్తలో అవతరిాంచబోయే 
సువరాణువతరాని్న కూడా దరి్శాంపజ్శాడు. 
అయిత్ బ్రహ్మదేవుల వారు, తను మళ్ళు 
ఇదే తరహాలో అపు్పడు అపరాధాం 
చేయకూడదని తలచి నవద్్వపాలోలిని 
అాంతరీ్ద్వపానిక్ వెళ్లి తపసు్స చేశాడు. 
బ్రహ్మదేవుల మన్గతని్న అరథాాం చేసుకున్న 
శ్రీ కృష్ణుడు, తను గౌరాాంగునిగా 
భవిషయేతు్తలో అవతరిాంచినపు్పడు నీవు 

కూడా ఒక మేలిచచు కుటుాంబాంలో జని్మాంచి 
హరినామాని్న ప్రచారాం చేస్్త సకల 
జీవులకు శుభాని్న కలగజ్సా్తవని బ్రహ్మతో 
తెలిపాడు.
 పై లీలలను బటిటీ, హరిద్స 
ఠాకూరుల వారు సాక్షతు్త బ్రహ్మదేవుల వారి 
అవతరమేనని మనాం గ్రహిాంచగలము. 
తను అహాంకారము బారిన పడకుాండా 
ఉాండేాందుకే బ్రహ్మదేవుల వారు ఒక 
అల్ప కుటుాంబాంలో జని్మాంచాలని 
కోరుకునా్నరు. ‘అద్్వత విలాసాం’ లో 
కూడా ఇదే లీల తెలియజ్యబడిాంది. 
క్రీ.శ. 1451 లో హరిద్సుల వారు నేడు 
బాంగాలిదేశ్ లోనున్న ఖుల్న జిలాలిలోని 
బురిహన ప్రాాంతాంలో జని్మాంచారు. 

నామాచార్

శ్రీల హరిదస ఠాకూర్

“రిచిక ముని పుత్రుడైన బ్రహ్మ మహాతపుడు మరియు ప్రహా్లదుని సెంయుక్త అెంశావతారమే హరి దస ఠాకూర. శ్రీ మురారి గుప్త 
విరచిత చైతన్ చరితామృత లీలలలో ఈ విషయెం తెలుపబడిెంది. రిచిక ముని పుత్రుడైన బ్రహ్మతపుడు ఒకస్రి తులస్దళాని్న తెెంచి 
న్టితో శుభ్రపరచకుెండా శ్రీ కృష్ణునికి అరిపుెంచటెంపై ఆగ్హిెంచిన తన తెండ్రి, తదుపరి జన్మలో మే్లచు్చనివై జని్మస్్తవని శప్ెంచాడు. ఆ 

శాపవాకుక్ కారణెంగాన్ ఆ బాలుడు హరిదసునిగా జని్మెంచాడు.”
( గౌర గణోదే్దశ ద్ప్క 93-95 )
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తన తాండ్రి పేరు ఖనౌలాలి ఖాజి. అయిత్ 
బాలయేాంలోనే తలిలితాండ్రులను కోలో్పయి 
అనాధగానే పరిగాడు.

సెంకీర్తనోద్మెంలో హరిదస ఠాకూర
 చైతనయే మహాప్రభువు కాంటే 
హరిద్స ఠాకూరుల వారు 35 సాంవత్సరాల 
ముాందే ఈ భూమపై అవతరిాంచారు. అాంటే 
నితయేనాందప్రభువుల కనా్న వయసు్సలో 23 
సాంవత్సరాలు పద్దవాడు. ప్రసిదిధాగాాంచిన 
గయా క్షేత్రాంలో ఈశ్వరపురిచే ద్క్షను 
స్్వకరిాంచిన చైతనయే మహాప్రభువు 
నవద్్వపానిక్ తిరిగివచిచునపు్పడు హరిద్స 
ఠాకూరుల వారు మహాప్రభువును 
ఆశ్రయిాంచారు. అాంటే హరిద్స ఠాకూరుల 
వారు సుమారు 50 సాంవత్సరాల 
వయసు్సలో చైతనయే మహాప్రభువును 
మొటటీమొదటగా కలిశారన్నమాట! అయిత్ 
భగవాంతుని సాంకల్పాం వలేలి, హరిద్స 
ఠాకూరుల వారు ఈ భువిపై ముాందుగానే 
అవతరిాంచి పలు విధాలా హరినామ 
వైభవాని్న లోకానిక్ తెలియజ్శారు.

వేశ్ మోహా యత్నము
 హరిద్స ఠాకూరులు నడి 
వయసు్సలో తన స్వగ్రామమైన బురిహనను 
వదిలి బనపోల్ అరణయే ప్రాాంతనిక్ 
వచాచురు. వనాంలోని ఏకాాంత ప్రాాంతాంలో 
నితయేాం 3 లక్షల హరినామాలను జపిస్్త, 
తులస్దేవిని పూజిస్్త, సమీపాంలోని 
బ్రాహ్మణుల ఇళళులో భిక్షటన చేసి ఆహారాని్న 
సమకూరుచుకునేవారు. హరిద్స ఠాకూరుల 
వారి స్వచచుమైన గుణాని్న గురి్తాంచిన 
చుటుటీప్రక్కల ప్రజలు వారి పటలి ఎాంతో 
గౌరవాంతో భక్్త శ్రదధాలను చూపేవారు.
ఆ గ్రామాంలోనే ఉాంటున్న రామచాంద్ర 
ఖాన్ అనే ధూరుథాడకడు ఇదాంత 
ఓర్వలేకపోయాడు. హరిద్స 
ఠాకూరుల పేరు ప్రఖాయేతులు నానాటికీ 
వృదిధా చెాందుతుాంటే సహిాంచలేని ఈ 
సాంపను్నడైన భూసా్వమ, హరిద్సుల 
వారి గుణాంలో ఎదో లోపాని్న ఎతి్తచూపి 
అపఖాయేతిపాలు చేయాలని సాంకలి్పాంచాడు. 
కాని, ఎని్న ప్రయత్నలు చేసినా 
విఫలమయాయేడు. చివరకు, కది్దమాంది 

వేశయేలను పిలిచి హరిద్సుల వారిని 
మ్హిాంపజ్యదలచాడు. వారిలోని 
‘లక్షహిర’ అనే ఓ సుాందర యువతి తను 
మూడు రోజులోలి హరిద్సుల వారిని 
లోబరచుకుాంటానని శపథాం మరీ చేసిాంది.
ఆ రోజు రాత్రివేళ సుాందరాంగా 
అలాంకరిాంచుకని హరిద్సుల వారి 
కుటీరానిక్ వచిచుాంది లక్షహిర. అక్కడ 
ఉన్న తులసి మొక్కకు ప్రణామాలు 
అరి్పాంచి హరిద్స ఠాకూరుల వారి 
వద్దకు వెళ్లి మ్హిాంపజ్య ప్రయత్నలు 
ప్రారాంభిాంచిాంది. హరిద్సుల వారితో 
మాటాలిడుతూ, “ఓ ఠాకూర్! నీ వాంటి 
యవ్వనాంలో ఉన్న సుాందరాాంగుడిని ఏ స్త్రీ 
నిగ్రహిాంచగలదు? నీపై కోరికతో ఇక్కడిక్ 
వచాచును. నువు్వ కాదాంటే చచిచుపోతను” 
అని అన్నది. హరిద్సుల వారు బదులిస్్త, 
“నేనిపు్పడే హరినామాని్న జపిాంచడాం 
మొదలుపటాటీను. ఇది కాసా్త పూరి్తకాగానే నీ 
కోరిక తీరుసా్తను. అాంతవరకూ నువు్వ కూడా 
ఈ హరినామాని్న విాంటూ ఉాండు” అని 
అనా్నరు. అలా హరిద్స ఠాకూరుల వారు 
జపిస్్త ఉాండగానే తెలలివారిపోయిాంది. 
ఇక ఆ వేశయే వేచివుాండలేక అక్కడినుాండి 
వెళ్ళుపోయి మళ్ళు ఆ రాత్రిక్ హరిద్స 
కుటీరానిక్ వచిచుాంది. ఆమను చూసిన 
హరిద్స ఠాకూరులవారు నిన్న తను 
హరినామ జపాని్న సమయానిక్ 
పూరి్తచేయలేక పోవటాంచేతనే నీ కోరికను 
తీరచులేకపోయానని, ఈ రోజు తప్పకుాండా 
త్వరగా పూరి్తచేసి నీ కోరిక తీరుసా్తనని 
అనా్నరు. అది విన్న లక్షహిర అక్కడే ఉన్న 
తులసి మొక్కకు నమస్కరిాంచి వేచిచూస్్త 
కూరుచుాంది. ఇాంతలోనే మళ్ళు తెలలివారిాంది. 
హరిద్స ఠాకూరుల వారు ఆ వేశయేతో 
తను ఈ మాసాంలో 10,000,000 
హరి నామాలను జపిాంచాలని వ్రతాంగా 
పటుటీకునా్ననని, అవి ఈ రోజు రాత్రిక్ 
తప్పకుాండా పూర్తవుతయని చెపా్పడు. 
సరేనని అనుకున్న లక్షహిర అక్కడి 
నుాండి వెళ్ళుపోయి మళ్ళు ఆ రోజు రాత్రి 
హరిద్సుల వద్దకు వచిచుాంది. తులసి దేవిక్ 
నమస్కరిాంచి అక్కడే కూరుచుని హరిద్సుల 
వారు జపిసు్తన్న హరినామాని్న వినసాగిాంది. 
ఆ పవిత్ర హరినామ శ్రవణాంతో ఆమ 

హృదయాంలోని కల్మశాలనీ్న ఒక్కక్కటిగా 
తుడిచివేయబడాడ్యి. తను చేసు్తన్న 
ప్రయత్ననిక్ చిాంతిాంచి, హరిద్సుల 
పాద్లపై పడి తనను క్షమాంచమని 
వేడుకుాంది. తమను మ్హపరచడానిక్ 
ఇదాంత రామచాంద్ర ఖాన్ పని్నన 
పనా్నగమని తెలిపిాంది. అాంత్గాక, తనను 
కూడా ఈ పాప జీవనాంనుాండి విముక్్త 
గావిాంచమని వేడుకోగా, తన వద్ద వున్న 
ధనాని్న బ్రాహ్మణులకు ద్నమచిచు, ఈ 
కుటీరాం వదే్ద నివసిస్్త నితయేాం హరినామాని్న 
జపిస్్త, తులస్దేవిని పూజిాంచమని 
హరిద్సుల వారు ఉపదేశిాంచారు. 
అలా గురువు చూపిాంచిన మారాగీని్న 
అనుసరిాంచిన లక్షహిర పవిత్రురాలై 
గప్ప వైషణువిగా ఎదిగిాంది. ఒక వేశయేను 
సతాం గప్ప విష్ణు భకు్తరాలుగా మారిచున 
హరిద్స ఠాకూరుల వారి పేరు ప్రఖాయేతులు 
మరిాంతగా నలుదికు్కలా వాయేపిాంచాయి. 
వైషణువులపటలి ఘోర అపరాధాలు చేసిన 
రామచాంద్ర ఖాన్ కాంత కాలాం తరా్వత 
తన సాంపదలను, కుటుాంబానీ్న కోలో్పయి 
వినాశనాం చెాంద్డు.

హరిదస ఠాకూరుల జైలు శిక్ష
 ఆ తరా్వత కది్దకాలాం పాటు 
ఫులియ గ్రామాంలో హరిద్స ఠాకూరుల 
వారు నివసిాంచారు. నితయేాం హరినామాని్న 
జపిాంచే హరిద్సుల వారిలో ఉత్పన్నమయేయే 
ప్రేమాభావాని్న గమనిాంచిన ఆ గ్రామాంలోని 
బ్రాహ్మణులు, పాండితులు వారిని ఒక 
అతుయేత్తమ వైషణువునిగా కనియాడారు. 
అయిత్, ఆ ప్రాాంతని్న పాలిసు్తన్న 
ఖాజి, హరిద్స ఠాకూరుల వారు ఒక 
మొహమ్మద్యుడైనప్పటికీ హరినామాని్న 
జపిాంచడాం చూసి ఇతర మహమ్మద్యులు 
కూడా అదే బాట పడతరేమ్నని భయపడి 
ఆ రాజ్యేని్న పాలిసు్తన్న నవాబుకు ఫిరాయేదు 
చేయగా, హరిద్సుల వారిని బాంధీచేసి 
కారాగారాంలో పటాటీరు.  ఒకరోజు నవాబు 
ఎాందుకు తను ఇసాలిాం మతని్న వీడి 
హిాందుత్వని్న అనుసరిసు్తనా్నరని అడిగిన 
ప్రశ్నకు హరిద్సుల వారు “భగవాంతుడు 
ఒక్కడే. వివిధ మతలు ఆయను్న వివిధ 
పేరలితో పిలుసా్తయి. ఆ భగవాంతుాండే 

భక్త శిరోమణి



52 హరే కృషణు వాణి        సెప్టెంబర్ 2017•

ప్రతిజీవిలో పరమాత్మగా ఉాంటూ జీవులతో 
పలు విధాల స్టవలను చేపిసు్తాంటాడు. అలా 
భగవాంతుడిచిచున స్ఫ్రి్తతోనే తిరిగి అతని్న 
వివిధ పద్దతులలో పూజిసు్తాంటారు.  నేను 

కూడా ఆయన సాంకల్పాంతోనే హరినామాని్న 
జపిాంచగలుగుతునా్ననే గాని ఒక జీవాత్మ 
ఎన్నడూ పరిపూరణు స్వతాంత్రుడు కాడు. ఇది 
మీరు తప్పని భావిస్ట్త, నను్న శిక్షిాంచాండి” 
అని వినయాంతో తెలియజ్శారు.
ఆ మాటలను విన్న నవాబు మరిాంత 
కోపోద్రికు్తడై హరినామాని్న వీడకపోత్ 
తీవ్ర పరిణామాలను చూడవలసుాంటుాందని 
హెచచురిాంచాడు. అయినప్పటికీ హరిద్స 
ఠాకూరుల వారు ధృఢ సాంకల్పాంతో,
ఖాండ ఖాండ హాయ్ దేహ జ్య్ జడి ప్రాణ
తబు అమ వదన న చరీ హరినామ
“నా శరీరాని్న ముక్కలు ముక్కలుగా 
చేసినా లేద్ నా ప్రాణమే పోయినా 
సరే, హరినామాని్న మాత్రాం జపిస్్తనే 
ఉాంటానని” అనా్నరు. అలా హరిద్సులపై 
శిక్షను విధాంచగా ఆ రాజయేాంలోని 22 
వివిధ వాయేపార సథాలాలోలి వారిని కరడాలతో 
కటాటీరు. హరినామానే్న తలచుకుాంటున్న 
హరిద్సులకు ఆ కరడా దబ్లు నొపి్పగా 
అనిపిాంచలేదు. చివరకు శిక్షను విధసు్తన్న 
బాంటుల అభయేరథానతో శ్రీ కృష్ణుడిని 
ధాయేనిస్్త యోగనిద్రలోనిక్ వెళ్ళుపోయారు. 
హరిద్సుల వారు మరణిాంచారని 

అాందరికీ చూపిాంచి ఆ బాంటులు ఆ 
శరీరాని్న గాంగానదిలో పాడవేశారు. 
నీటిలోనే త్లియాడుతూ వెళ్్తన్న 
శరీరాని్న చూసిన అక్కడివారాందరూ 

ఆశచురయేపోయారు. శరీరాం అవతలి ఒడుడ్కు 
చేరగానే తిరిగి స్ఫ్్రహలోనిక్ వచిచున 
హరిద్సుల వారు హరినామాని్న గటిటీగా 
జపిాంచడాం ప్రారాంభిాంచారు. విషయాని్న 
తెలుసుకున్న ఖాజీ, నవాబు హరిద్సుల 
వారు సామానుయేలు కారని గ్రహిాంచి తమ 
తపు్పలను మని్నాంచమని వారి పాద్లపై 
పడి ప్రాధేయపడగా, వారిని అనుగ్రహిాంచి 
పాప విముకు్తలను గావిాంచారు 
హరిద్స ఠాకూర. రాజయేాంలో ఎక్కడైనా 
హరిద్సుల వారు హరినామ సాంకీర్తనను 
నిరభయేాంతరాంగా కనసాగిాంచుకోవచుచునని 
అధకారికాంగా ప్రకటిాంచారు నవాబు. 
హరిద్సుల వారు సజీవాంగా తిరిగిరావడాం 
చూసి ఫులియ గ్రామవాసులాంత 
ఆనాందభరితులయాయేరు.

ఉచ్ఛసవేరెంతో హరినామ సెంకీర్తన
 హరిద్స ఠాకూరుల వారు 
నితయేాం అాందరూ వినేలా ఉచ్ఛస్వరాంతో 
హరినామాని్న పలికేవారు. కాని, ప్రజలకు 
ఇది అాంతగా అరథామయేయేది కాదు. 
గౌరసుాందరుని ఆవిరా్వాం ముాందు 
ప్రజలు భౌతిక భోగ విలాసాలపై మ్జుతో 

భక్్తమారగీాంపై అనాసకు్తలై ఉాండేవారు. 
అద్్వతచారుయేలు, హరిద్సులు ద్ని్న 
గమనిాంచి చిాంతిాంచసాగారు. బగగీరగా 
హరినామాని్న జపిాంచడాం విన్న 
మరికాందరు దూషాంచసాగారు. 
ఒకరోజు జెసో్సర్ జిలాలిలోని హరినాడి 
గ్రామాం నుాండి వచిచున ఓ బ్రాహ్మణుడు 
హరిద్సులతో వాగా్వద్నిక్ దిగాడు. 
భగవనా్నమాలను కేవలాం మనసు్సలో 
మాత్రమే తలచాలని, బయటకు గటిటీగా 
చెపా్పలి్సన అవసరాంలేదని వాదిాంచాడు. ఏ 
శాస్త్రాంలో అలా గటిటీగా నామ సాంకీర్తనను 
చేపటటీవచుచునని ఉాందో చూపమని 
హరిద్సుల వారిని ప్రశి్నాంచాడు. హరిద్స 
ఠాకూరుల వారు ఆ బ్రాహ్మణునిక్ 
బదులిస్్త, హరినామ వైభవాని్న 
విశద్కరిాంచి మరీ ఎన్్న విషయాలను 
తెలియజ్శాడు. భగవనా్నమాని్న బగగీరగా 
జపిాంచడాం మనసు్సలో జపిాంచడాం 
కనా్న వాంద రెటులి శక్్తవాంతమైనదని 
తెలియజ్శారు. అలా హరినామాని్న విన్న 
జాంతువులు, పక్షులు ఇతరత్రా ప్రాణుల్న్్న 
లబ్దని పొాందగలవని అనా్నరు. 
జపతో హరినామాని సాథానే శతగుణాధకః
ఆత్మనాంచ పునతుయేచె్చుర్ జపన్ శ్రోత్్నన్ 
పునతి చ
(నారద్య పురాణాం)
జాంతువులు, పక్షులు, క్రిమకీటకాలు, ఇాంకా 
ఎన్్న ఇతర జీవులు మాటాలిడలేవు. కాని, 
అవి కూడా హరినామాం వినడాంచేత ఈ 
భవసాగరాని్న ద్టగలవు. హరినామాని్న 
కేవలాం మనసు్సలో ధాయేనిాంచడాం వలలి నీకు 
మాత్రమే లాభాం చేకూరుతుాంది, అదే నీవు 
బగగీరగా నామ సాంకీర్తనాం చేసిన, ఇతరత్రా 
ప్రాణుల్ని్నటికో లాభాం చేకూరుతుాందని 
శాసా్రాధారాలతో వివరిాంచారు.

ఆ తరా్వతి కాలాంలో నవద్్వపానిక్ వచిచున 
హరిద్స ఠాకూరుల వారు శ్రీ చైతనయే 
మహాప్రభువుల సాంకీర్తన్దయేమాంలో 
పాల్గీని నితయేనాంద ప్రభువులతో కలిసి 
హరినామ ప్రచారాని్న గావిాంచారు. 
ఆపై జగనా్నథ పురిలోని రథయాత్రను 
చూస్టాందుకు వెళ్ళున హరిద్స ఠాకూరులు 
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అక్కడే నివసిాంచ సాగారు. కులప్రాతిపదికన 
హరిద్స ఠాకూరుల వారిని జగనా్నథ 
మాందిరాంలోనిక్ అనుమతిాంచలేదు 
అక్కడి బ్రాహ్మణులు. తను అతయేలు్పడనని 
భావిాంచి దూరాంనుాండే తన ప్రణామాలను 
అరి్పాంచేవాడు. స్వయాంగా మహాప్రభువులే 
తన నివాసానిక్ సమీపాంలోనే మరొక 
నివాసాని్న హరిద్సుల వారికోసాం 
ఏరా్పటుచేసి, ప్రతిరోజు జగనా్నథ 
మాందిరాంలో మాంగళ హారతి 
పూర్తవగానే హరిద్స ఠాకూరుల వారిని 
సాందరి్శాంచేవారు. జగనా్నథ రథయాత్రా 
సమయాలోలి హరిద్సుల వారే ప్రధాన 
నృతయేకారునిగా వయేవహరిాంచేవారు.

హరిదసుల తిరోభావెం
 వయసు్స పైబడుతున్న కద్్ద 
హరిద్స ఠాకూరుల వారిక్ తను 
ప్రతిరోజు గావిాంచే మూడు లక్షల హరినామ 
జప వ్రతని్న కనసాగిాంచడానిక్ శరీరాం 
అనుకూలిాంచటాంలేదు. ఆహారాని్న కూడా 
వదిలేసి జపాని్న కనసాగిాంచేవారు. చైతనయే 
మహాప్రభు అనుచరులలో ఒకరైన గోవిాంద 
అనే భకు్తడు ప్రతిరోజు హరిద్స ఠాకూరుల 
వారిక్ జగనా్నథ ప్రసాదాం తెచేచువారు. 
అలా గోవిాంద తెచిచున ప్రసాద్నిక్ 
గౌరవాం చూపుతూ కేవలాం కని్న 
మతుకులను మాత్రమే తీసుకునేవారు. 
హరిద్సులపై ప్రేమాభిమానాలతో శ్రీ 
చైతనయే మహాప్రభువుల వారు తనతో 
ఇలా అనా్నరు – “హరిద్సా! నీవు 

జీవితాంలో సాధాంచవలసిన పరిపూరణుతను 
సాధాంచేసావు. ఇక ఈ వృద్ధాపయేాంలో నీవు 
నామ జపాని్న కాస్త తగిగీాంచుకని కాస్త 
విశ్ాంతి తీసుకో.” అయిత్ హరిద్సుల 
వారు తనకది ఇబ్ాందేమీ కాదని చెబుతూ, 
“మీరు ఈ లోకాంలో మీ అవతరాని్న 
పరిసమాపి్త చేయకముాందే నేను ఈ 
శరీరాని్న వదిలేస్ట భాగాయేని్న నాకు 
ప్రసాదిాంచాండి” అని ప్రారిథాాంచారు. ఆ 
విధాంగా శ్రీ చైతనయే మహాప్రభువుల వారి 
సమక్షాంలో వారిని చూస్్తనే ఈ లోకాని్న 
వీడారు హరిద్సులు. హరినామ వైభవాని్న 
ప్రచారాం చేస్్తనే, అనునితయేాం హరినామమే 
జీవిత పరమారథాాంగా తన జీవితనే్న 
ఉద్హరిాంచి చూపిాంచిన హరిద్స 
ఠాకూరుల వారిని ‘నామాచారయే’ అని 
సాంబోధాంచారు శ్రీ చైతనయే మహాప్రభువులు.
శ్రీ చైతనయే మహాప్రభువులు తన కమల 
హసా్తలతో హరిద్స ఠాకూరుల వారి 
శరీరాని్న ఎతు్తకని నృతయేాం చేస్్త హరినామ 
సాంకీర్తన చేయగా, సమస్త భక్తబృాందాం 
చేరి మహాప్రభువులతో పాటు సాంకీర్తనలో 
పాల్గీనా్నరు. అలా నృతయే సాంకీర్తనలతో 
హరిద్సుల వారి శరీరాని్న సముద్రాం 
ఒడుడ్వరకు తీసుకెళ్ళు అక్కడే అాంతయేక్రియలు 
నిర్వహిాంచి సమాధని నిరి్మాంచారు. 
నేటికీ హరిద్స ఠాకూరుల వారి సమాధ 
మాందిరాం తీరథాక్షేత్రాంగా వెలుగాందుతూ, 
నితయేాం అఖాండ హరినామ సాంకీర్తనలతో 
భకు్తలకు దర్శన భాగయేాం కలిగిసు్తాంది.  
సమాజాంలోని ఏ వరగీాంలో జని్మాంచిన 

వాడైనా సరే, ఒక వైషణువునిగా ఎదగచచున్న 
సతయేనే్న శ్రీ చైతనయే మహాప్రభువుల 
వారు ఈ లోకానిక్ హరిద్సుల ద్్వరా 
తెలియజ్శారు. అాందుకే మహాప్రభువుల 
అనుచరులు కూడా వివిధ కుటుాంబాలలో 
జని్మాంచిననూ సాంకీర్తన్దయేమాంలో 
పాల్గీాంటూ గప్ప వైషణువులై సమాజ్నిక్ 
స్ఫ్రి్తగా నిలిచారు. శ్రీల వృాంద్వన ద్స 
ఠాకూరులు రచిాంచిన చైతనయే భాగవతాంలో 
ఇదే విషయాని్న తెలియజ్స్్త “జన్మరీతయే 
ఒకరు ఏ కులాంలో జని్మాంచారన్న 
ద్నిక్ ప్రాధానయేత లేదు. విష్ణు భకు్తడు 
చాండాలుని ఇాంట జని్మాంచిననూ లోకాంచే 
పూజనీయుడవుతడనే సకల శాసా్రాలు 
తెలియజ్సు్తనా్నయి. ఉన్నత కులాంలో 
జని్మాంచిననూ, విష్ణువును ఆరాధాంచక 
పోత్ ఏముపయోగాం? తన భోగ విలాసాలు 
నరకానికే ద్రి చూపుతయి. ఒక అధమ 
కుటుాంబాంలో జని్మాంచిననూ పరమ 
భాగవతోత్తమునిగా ఎదగగలడన్న శాస్త్ర 
వాకు్కనకు  హరిద్సుల వారే ప్రతయేక్ష సాక్షి. 
అసురకులాంలో జని్మాంచిన ప్రహాలిదునిలా, 
వానరజ్తిలో జని్మాంచిన హనుమాంతునిలా 
హరిద్సుల వారి జీవనాం చిరస్మరణీయాం” 
అని తెలియజ్యబడిాంది.

హరే కృషణు హరే కృషణు కృషణు కృషణు హరే హరే 
హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే
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 కావేరి నది,  భారతదేశాంలోని ప్రధానమైన నదులోలి ఒకటి. 
ద్ని జన్మసాథానాం కరాణుటకలోని పశిచుమ కనుమలోలి ఉన్న కడగు 
జిలాలిలోని తలకావేరి అనే ప్రదేశాం. ఈ నదినే దక్షిణ గాంగ అని 
కూడా వయేవహరిాంచడాం జరుగుతుాంది. సహాయేద్రి పర్వత శ్రేణులోలి 
సముద్ర మటాటీనిక్ 1,320 మీటరలి ఎతు్తన మైస్రు పరిసరాలోలిని 
బ్రహ్మగిరి కాండపై కావేరి ఆవిర్విాంచిాంది. బ్రహ్మగిరి కాండలోలి 
నలకని ఉన్న ఈ నది జన్మసాథానమైన తలకావేరి ఒక సుప్రసిదధా 
యాత్రా సథాలాంగా ప్రసిదిధా గాాంచిాంది. ఈ ఏడాది సెపటీాంబర్ 12వ త్ద్ 
నుాంచి 23వ త్ద్ వరకు కావేరీ నద్ పుష్కరాలు జరుగనునా్నయి. 
దేవగురువైన బృహస్పతి తులారాశిలో ప్రవేశిాంచడాంతో కావేరీనదిక్ 
పుష్కరాలు ప్రారాంభాం అవుతయి. తుల సాంక్రమణాం అనే ప్రత్యేక 
సాందరా్ని్న పురస్కరిాంచుకని వేలాది మాంది భకు్తలు ఇక్కడ 
గల మూడు దేవాలయాలను సాందరి్శసా్తరు. ప్రసిదధా పుణయేక్షేత్రాలైన 
శ్రీరాంగ పటటీణాం, శ్రీరాంగాం, కుాంభకోణాం ఈనది ఒడుడ్నే నలకని 
ఉనా్నయి. 

పుషక్రెం అెంట్ ఏమిటి?
 పుష్కరాం అాంటే పన్నాండేళలి కాలాం. ప్రతి పుష్కరానికకసారి 
వివిధ నదులకు పుష్కర ఉత్సవాలు జరపడాం సాంప్రద్యాంగా 
వసో్తాంది.  ఈ సమయాంలో నదిక్ అధదైవిక శకు్తలు 
సాంప్రాపి్తాంచడాం వలలి సా్నన, ద్న, జప, అరచున, ధాయేన, హోమ, 
తర్పణాది అనుషాఠానాలకు, పితృపిాండ ప్రద్నానిక్ అక్షయమైన 
పుణయేాం లభిసు్తాందని శాసో్రాక్్త. ఈ కర్మల వలన శారీరక, మానసిక 
మలినాలు తొలగి పవిత్రత, ఆధాయేతి్మక త్జసు్స కలుగుతయి. 

కావేరి నది ప్రాశస్తయుెం
 

కావేరీ విరజ సేయెం వైకుెంఠెం రెంగమెందిరెం
స వాసుదేవో పెంగేశరుః ప్రత్క్షెం పరమెం పదెం

విమానెం ప్రాణవాకారెం వేదే శృెంగెం మహాదు్భతెం
శ్రీరెంగశాయీ భగవన్ ప్రణవర్థ ప్రకాశకరుః

శ్రీరాంగ క్షేత్రాం కాలాాంతరాంలో భూగర్ాంలో కలసి 

కనుమరుగైనపు్పడు, ఆ తరా్వతి కాలాంలో ఒకానొకపు్పడు చోళ 
రాజు ఆలయాని్న గాలిాంచసాగాడు. వనాంలో సాంచరిసు్తన్న ఆ రాజు 
ఓ చిలుక పై శోలికాని్న చెప్పడాం వినా్నడు. ద్నరథాాం, వైకుాంఠాంలో 
ప్రవహిసు్తన్న విరజ్ నదే ఈ కావేరి నది, శ్రీరాంగనాధుడు నలవైన 
శ్రీరాంగాం సాక్షతు్త వైకుాంఠమేనని. ఇాందులో కావేరి నదిక్ గల 
ప్రాశసా్తష్ని్న గ్రహిాంచవచుచు.

కావేరి నది ప్రయాణెం
 దక్షిణ గాంగగా పేరుపొాందిన కావేరిక్ షాంసా, భవాని అనే 
రెాండు ముఖయేమైన ఉపనదులునా్నయి. ఇవికాక కనక, సుజోజోయేతి, 
హేమావతి, లోకపావ, అరా్ఖవతి, తొప్్పయేయేరు శరభాంగ, 
మణిమధుర, హాళ్, సాగరఘాట్, లక్షష్మణతీరథా, కాబనికుాండల, 
అమరావతి మొదలగు చిన్నపద్ద మొత్తాం కలిపి 50క్పైగా 
కావేరిక్ ఉపనదులు ఉనా్నయి. తను ప్రవహిాంచే ప్రాాంతలని్నటినీ 
ససయేశాయేమలాం చేస్్త వెళ్తుాంటుాంది కావేరి నది. అాందుకే 
కావేరీని ‘‘పొని్న’’ అని అాంటారు. పొని్న అాంటే ధానయేాం, బాంగారు 
అని రెాండు అరాథాలు. ఈ నది ధానయే సమృదిధా కలిగిాంచేది, బాంగారు 
పాంటలు పాండిచేదని పేరు. కూరుగీ కాండలోలి జని్మాంచి కాంతదూరాం 
పర్వత స్మలాందే ప్రవహిాంచి తరా్వత ఆగే్నయదిశగా ప్రవహిాంచి 
మైస్రు రాష్టాంలో పీఠభూమ దశవదిలి శివసముద్రాంవద్ద 
క్రిాందగల పలలిాంలోనిక్ దూకుతుాంది. ఇక్కడ కావేరి రెాండుగా 
చ్లుతుాంది. ఈ రెాండు చ్లకల పేరులి పరుచుక్్క, గగనచుక్్క అని 
పిలుసా్తరు. పరుచుక్్క 230 అడుగులు క్రిాందక్ ఒక జలపాతాంలా 
పడుతుాంది. గగనచుక్్క అదు్తాంగా 90 క్.మీ. కాండచరియలోలిక్ 
పడి కావేరీనద్ అలసటలేకుాండా ప్రవహిసు్తాంది. శివసముద్రాం 
ద్టిన తరా్వత కావేరి తమళనాడు రాష్టాంలో ప్రవేశిాంచి, 
తాంజ్వూరు జిలాలిలో అధకశాతాం ప్రవహిసు్తాంది. అక్కడనుాండి 
మరికాంతదూరాం ప్రయాణిాంచి బాంగాళ్ఖాతాంలో కలుసు్తాంది. 
పరమ పవిత్రమైన ఈ కావేరి పుష్కరాలలో భకు్తలు 
పాల్గీని, దివయేక్షేత్రాలను సాందరి్శాంచి, మరిని్న ఆధాయేతి్మక 
విషయాలను తెలుసుకునేాందుకు మాంచి అవకాశాంగా 
సది్వనియోగపరచుకోగలరు. హరే కృషణు .

కావేరి నది
పుషక్రాలు
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శ్రీకృష్ణునికి నివేదిెంచిన ఆహారెం కృష్ణుమృతెం, సకలపాప హరణెం  

సబూత్ ఆలూ
మనెందరెం బెంగాళాదుెంపలను ఇష్టెంగా తిెంట్ెంటాెం. ఈ రోజు అతి సులభమైన, రుచికరమైన 

ఏకాదశి వెంటకాని్న గూరి్చ తెలుసుకుెందెం. ద్ని్న వేడి వేడి అన్నెంతో లేద చపాతీలతో తినవచు్చను.
కావలసిన పదరా్థలు:
1. బేబ బాంగాలదుాంపలు : ½ kg (తొక్క తీసి ఉడక 

పటిటీనవి)
2. పరుగు : 100 ml
3. కతి్తమీర పొడి : 2 టేబుల్ స్్పనులి
4. మరియాల పొడి : ¼ టేబుల్ స్్పన్
5. పచిచు మరపకాయలు : 2-౩
6. తురిమన అలలిాం: 2 టేబుల్ స్్పనులి
7. నయియే : 2 టేబుల్ స్్పనులి
8. కరివేపాకు : 1 కటటీ
9. జీలకర్ర : 1 టేబుల్ స్్పన్
10. పాంచద్ర : 2 టేబుల్ స్్పనులి
11. లవాంగాలు : ½ టేబుల్ స్్పన్
12. ద్లిచున : 1 ఇాంచ్
13. ఏలకలు : 1 టేబుల్ స్్పన్
14. తురిమన కతి్తమీర : తగినాంత
15. ఉపు్ప : తగినాంత

తయారుచేయు విధ్నెం:
1. అలలిాం మరియు పచిచు మరపకాయలను దాంచి (పేసుటీ) పటుటీకోవాలి
2. మరొక పాత్రలో పాంచద్ర, లవాంగాలు,ఏలకలు మరియు ద్లిచునను దాంచి పటుటీకోవాలి
3. తొక్క తీసి ఉడక బటిటీన దుాంపలు, పరుగు,మరియాల పొడి, కతి్తమీర పొడి,అలలిాం పేసుటీ, ఉపు్పలను బాగా కలిపి 

పటుటీకోవాలి
4. పాన్ లో నయియే వేసి వేడి చేయాలి. అాందులో జీలకర్ర మరియు కరివేపాకు వేయాలి.
5. ద్ని తరువాత, ఇాందులో బాంగాళదుాంపతో చేసిన మక్స్చరి్న మరియు ఉపు్పని వేసి కలుపు కోవాలి. 8-10 

నిమషాలు పొయియేలో పటిటీ, అపు్పడపు్పడు కలుపుతూ ఉాండాలి.
6. పొయియే నుాంచి దిాంచిన తరువాత పాంచద్రతో చేసిన పై పొడిని కలిపి, కోతి్తమీరతో గారి్నష్ చేసుకోవాలి.
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 స్జ న్ మారిాందాంటే చాలు, చాలా 
మాందిక్ జ లుబు, ద గుగీ వ సు్తాంటాయి. 
ద్ాంతోపాటు అనేక మాందిని గాంతు నొపి్ప 
కూడా బాధసు్తాంది. మగిలిన స్జనలిలో 
కాంటే వానాకాలాంలో గాంతుకు సాంబాంధన 
అనారోగయే సమసయేలు ఎకు్కవే. వానలో 
తడవటాం, చలలిని వాతవరణాంలో సరైన 
రక్షణ లేకుాండా వాహనాల మీద తిరగటాం, 
కత్త ప్రాాంతాంలో ప్రయాణిాంచినపు్పడు 

అక్కడి వాతవరణాం, నీరు, వాతవరణ 
కాలుషయేాం వాంటి కారణాల వలలి గాంతులో 
సమసయేలు, గాంతులో ఏదో అడుడ్పడినటులి 
ఉాండటాం లేద్ గడడ్కటిటీనటుటీగా అనిపిాంచే 
సమసయేలు అని్న రకాల వయసు్కల 
వారిలో కలగటాం చాలా సాధారణాం. ఈ 
రకాం సమసయేలు చాలా ఇబ్ాందులకు 
గురిచేసు్తాంటాయి. ముఖయేాంగా, ఆహర 
పద్రాథాలను లేద్ ద్రావణాలను మాంగే 
సమయాంలో గాంతు భాగాంలో నొపి్పగా 
అనిపిాంచేలా చేసా్తయి. ఇలాాంటి సమసయేలకు 
మన ఇాంటోలినే సహజ ఔషధాలను సిదధాాం 
చేసుకోవచుచు. అవెలాగో, ఏమటో ఇపు్పడు 
తెలుసుకుాంద్ాం. 

ఉపుపున్టితో పుకిలిెంచటెం
 అలలిాం మరియు ఉపు్ప కలిపిన 
వేడి నీటతో న్టిలో పుక్లిాంచటాం 
అనేది గాంతులో ఎదో రద్్దగా అనిపిాంచే 
సమసయేలను తగిగీాంచే అతుయేత్తమ గృహ 
నివారణిగా పేరొ్కనవచుచు. నీటిని 

తీసుకని కది్దగా వేడి చేయాండి. ద్నిక్ 
కది్దగా ఉపు్ప కలపాండి. తరువాత నీటిని 
న్టోలిక్ తీసుకని, రెాండు లేద్ మూడు 
సారులి పుక్లిాంచాండి. కని్న సెకనలి పాటు 
ఇలా చేసిన తరువాత నీటిని బయటక్ 
ఉమ్మవేయాండి. ఇలా రోజుకు నాలుగైదు 
సారులి చేస్ట్త ఉపు్ప యాాంటిసెపిటీక్గా పనిచేసి 
గాంతును శుభ్రాం చేసి నొపి్పనుాంచి 
ఉపశమనాం కలిగిసు్తాంది. బీపి ఉన్నవాళ్లి 
ఈ పని చేయరాదు.

వేడి ద్రవాలు
 గాంతులో ఇలాాంటి సమసయేలు 
ప్రారాంభమైనా, చలలిటి ద్రావణాలను 
తగటాం ఆపేసి, గోరు వెచచుగా ఉాండే 
నీటిని తగటాం ప్రారాంభిాంచాండి. వెచచుటి 
స్ప్్స, రసాలను తగటాం వలన గాంతులో 
ఎలాాంటి సమసయేలను ఏర్పరచకుాండా 
శరీరాంలోక్ ప్రవేశిస్్త గాంతు భాగాని్న 
కూడా శాాంతపరుసా్తయి.

గెంతు 
సమస్లకు 
గృహ 
చికితస్



వేడి ఆవిరులు
 గాంతులో సమసయేలను మరియు 
గాంతులో కలిగే అసౌకరాయేలను తగిగీాంచే 
మరొక చిటా్క ఆవిరులను పీలచుటాం అని 

చెప్పవచుచు. ద్నిలో మొదటగా నీటిని బాగా 
వేడి చేసి, ఒక పద్ద గిన్నలో పోయాలి. వేడి 
నీటి గిన్నకు కది్ద దూరాంలో తలను పటిటీ, 
పై నుాండి శుభ్రమైన టవల్ ను కపు్పకోవాలి. 
ఈ సమయాంలో భయట గాలి లోపలి 
రాకుాండా, లోపలి ఆవిరులు బయటకు 
పోకుాండా చుటూటీ టవల్ తో కపు్పకోవాలి. 
తరువాత, వేడి ఆవిరులను ముకు్క ద్్వరా 
పీలాచులి. వేడి ఆవిరులను పీలచుటాం కది్దగా 
ఇబ్ాందికరాంగా ఉాండవచుచు. కానీ, ఈ 
పద్దతి వలన ఈ రకమైన సమసయేల నుాండి 
త్వరిత ఉపశమనాం పొాందవచుచు. ఇలా 5 
సెకనలి పాటు విశ్ాంతి తీసుకుాంటూ, ఈ 

పద్దతిని అనుసరిాంచటాం వలన మాంచి 
ఫలితలను పొాందుతరు.

తేన మరియు నిమ్మరసెం మిశ్రమెం
 గాంతులో కలిగే చికాకులు, 
సమసయేలను తగిగీాంచే, రుచికర ఔషదాంగా 

ఈ మశ్రమాని పేరొ్కనవచుచు. త్న, 
నిమ్మరసాం మరియు వేడి నీటిని కలిపిన 
మశ్రమాని్న తగాండి. ఈ సమసయేల 
నుాండి ఉపశమనాం కలిగిసా్తయి. త్న, 
త్న మరియు నిమ్మల మశ్రమాం దగుగీ 
మరియు ఫ్లి వాంటి వాటిని కూడా తగిగీాంచే 
సామరాథాష్ని్న కలిగి ఉాంటాయి. శుభ్రమైన 
గాలిసును తీసుకని, నిమ్మరసాంను పిాండి, 
త్నను కలపాండి. ఒక గిన్నలో నీటిని వేడి 
చేసి, ఈ నీటిని త్న మరియు నిమ్మరసాం 
ఉన్న గాలిసులో కది్దగా పోసి బాగా కలపాండి. 
ఇలా తయారు చేసిన మశ్రమాని్న తగటాం 
వలన గాంతు సమసయేల నుాండి ఉపశమనాం 

పొాందుతరు.
అాంత్కాకుాండా, ఇలాాంటి సమసయేలతో 
ఉన్నపుడు ఎయిర్ కాండిషనర్ ఉన్న 
గదులలో పడుకోకూడదు. పడుకునే 
సమయాంలో గాంతు చుటూటీ శుభ్రమైన 
ఉని్న దుసు్తవును చుటిటీ పడుకోవడాం వలలి 
తగు ఉపశమనాని్న పొాందగలరు. నిల్వ 
పచచుళ్ళు, రోడుడ్ వెాంట అమే్మ ఆహారానిక్ 
దూరాంగా ఉాంటే మాంచిది.

పసుపు కొమ్మ
 ఒకో్కసారి గాంతు 
మూసుకనిపోయి శబ్దాం రాకుాండా 
ఉాంటుాంది. కఫ ప్రకోపాంవలలి ఇలా 
గాంతు పూడుకుపోయి న్టినుాండి 
శబ్దాంరాని సిథాతిలో శుభ్ర పరచిన 

పచిచుపసుపుకము్మముక్క అరగ్రాము 
తీసుకని న్టోలివేసి బుగగీనపటుటీకని 
చప్పరిాంచాలి. నిద్నాంగా 
పసుపుకము్మరసాని్న చప్పరిసు్తాంటే, రెాండు 
మూడుగాంటలోలినే మూసుకుపోయిన 
గాంతు తిరిగి తెరచుకని చక్కగా 
మాటాలిడగలుగుతరు.

ఇతర చిటాక్లు
 ద్లిచున చెక్క పొడి, త్న కలిపిన 
మశ్రమాని్న తిాంటే దగుగీ, జలుబుతో కూడిన 
గాంతు నొపి్ప నుాంచి రిలీఫ్ లభిసు్తాంది.
మరియాల పొడిని కాస్త త్నలో కలిపి 

తినటాం లేద్ పాలలోలి మరియాలపొడి కలిపి 
తగినా గాంతు సమసయేలు తగుగీతయి. 
 గాంతు సమసయేలకు విటమన్ సి 
మాంచి ఔషధాం. గాంతు జలుబు ఉాందని 
వెనకాడకుాండా నిమ్మ, నారిాంజ వాంటి 
పులలిని పాండలి రసాలు తీసుకోవాలి.
విటమన్ సి మూలాంగా గాంతు సమసయేలు 
ఉపశమాంచటమే గాక శరీరానిక్ తగినాంత 
రోగనిరోధక శక్్త చేకూరి ఎలరీ్జలు కూడా 
దరిజ్రవు.
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అెందరికీ ఆరోగ్ెం

గమనిక: భకు్తల సౌలభ్ెం కొరకు 
ఆరోగా్నికి సెంబెంధిెంచిన చిటాక్లను 
ఇకక్డ పొెందుపరుసు్తనా్నము. వైదు్ని్న 
సెంప్రదిెంచి ఉపయోగిెంచగలరు



శ్రీల ప్రభుపాదతో మధుర జ్ఞాపకాలు

        1974వ సాంవత్సరములో ప్రభుపాదులవారు మక్్సకో 
నగరములోని దేవాలయానిక్ వచిచునపు్పడు, కది్ద 
మాంది భకు్తలతో కలిసి ప్రభుపాదుల వారి గదిలో వారిని 
కలుసుకునే భాగయేాం నాకు కలిగిాంది. ఆ సమయాంలో 
మాందిరాని్న వదిలి వెళ్ళుపోయి ఇషాటీనుసారాం జీవిాంచి 
తిరిగి వచిచున ఒక శిష్యేడు తనను క్షమాంచమాంటూ 
ప్రభుపాదుల వారిని ప్రాధేయపడుతునా్నడు. 
ప్రభుపాదుల వారు ఒకవేళ తనను శాశ్వతాంగా 
తిరస్కరిాంచారేమ్నని భయపడుతునా్ననని కూడా 
వాపోయాడు. గదిలోని అాందరూ నిశ్శబ్దాంగా 
ఉాండిపోయాము. ప్రభుపాదుల వారు తన శిరసు్సను 
క్రిాందిక్ వాంచి క్షణాం పాటు ద్ర్ఘాంగా ఆలోచిాంచి, తల 

పైకెతి్త “కృష్ణుడు భగవాంతుడు. ఆయన తలచుకుాంటే 
ఈ కృషణు చైతనాయేని్న ఒక్క క్షణాంలో ఎవరి తోడా్పటు 
లేకుాండానే ప్రపాంచమాంతటా విస్తరిాంపచేయగలడు. 
కాని నేను భగవాంతుణిణు కాను. నేను కేవలాం ఆయన 
ద్సుడను. అాందుచే నాకు తోడా్పటు అవసరాం. 
నాకు ఏ మాత్రాం సహాయాం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ 
నేను శాశ్వతాంగా ఋణపడివునా్నను. నీవు కూడా 
నాకు ఎాంతో సహాయాం చేశావు, మరి నిను్న నేనలా 
తిరస్కరిాంచగలను?” అని అనా్నరు. వారు పలిక్న 
మాటలకు, గదిలోని మేమాందరాం ప్రభుపాదుల వారి 
వినయము, క్షమాగుణమును కనులారా చూచి మా 
మనసు్సలలో కుదిపేయబడాడ్ము.
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-- స్తా దేవీ దసి



శ్రీకృషణు జనా్మష్టమి మరియు వా్సపూజ వేడుకలు,
విశాఖపట్నెం.

హరేకృషణు మూవ్ మెెంట్, విశాఖపట్టణెం అధ్క్షులు శ్రీమాన్ 
నిషిక్ెంచన భక్త దస వారి ప్రవచనెం

శ్రీకృషణు జనా్మష్టమి  సెందర్భెంగా బాలికల కచేరి.

శ్రీ శ్రీ నితాయి, గౌరెంగ మెందిరెం, 
విశాఖపట్టణెం.
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“జ్తి కర్మ ఫలితమే యుద్ధెం”

“దేశెంలోని స్మాన్ ప్రజలకు రక్షణ కలిపుెంచడెం క్షత్రియుడైన రాజు యొకక్ ధర్మెం. ఆ విధెంగా తన కర్తవా్లను నిరవేరి్తెంచిన రాజు 
తన రాజ్ెంలోని ప్రజల పుణ్ ఫలెంలో ఆరవ వెంతును తన తదుపరి జన్మలో పొెందగలడు. కాని, అదే రాజు తన కర్తవా్లను విస్మరిెంచి 
కేవలెం ప్రజల నుెండి పను్నలను రాబడుతూ, ప్రజలకు తగిన రక్షణ కలిపుెంచని వాడు తన పుణ్ ఫలాని్న కాస్్త ప్రజలకు కోలోపువడమే 
గాక, తగిన శిక్షారుహేడవుతాడు.”

- శ్రీమద్భగవతము 4.20.14
 
 దేశాని్న పాలిెంచే రాజు తన ప్రజల పుణ్ కర్మల ఫలితెంలో 6వ వెంతును పొెందుతాడు. అలాగే ప్రజల పాప కర్మల ఫలితాని్న 
పొెందుతాడు. అెందుకే, దేశ ప్రజలను తగిన శిక్షణతో న్తివెంతులుగా, ధ్రి్మకులుగా తీరి్చదిద్దగలిగితే ఆ దేశాని్న పరిపాలిెంచే రాజుతో 
పాట్ సమస్త దేశెం సుసెంపన్నెంతో వెలుగెందుతుెంది. కాని ప్రజలే భగవెంతుణిణు విస్మరిెంచి, హిెంస్త్మకెం, అవివేకమైన పలు 
దుషక్ర్మలకు పాలపుడితే, దేశాని్న పరిపాలిెంచే రాజుతో పాట్ యావదే్దశెం తగిన దుష్ఫలితాలను ఎదురొక్నవలసి వుెంట్ెంది.
 కర్మ సిద్ధెంతెం ఈ సమస్త భౌతిక సృషి్టని శాసిెంచే సిద్ధెంతెం. దోషరహిత నా్యాని్న చేకూర్చడానికే ఇది నిరే్దశితమై వుెంది. 
చెడు కారా్లను ఆచరిసే్త చెడు భవిష్తు్తను, మెంచి కారా్లను ఆచరిసే్త మెంచి భవిష్తు్తను పొెందగలెం. అెంట్, మనెం చేసే 
కర్మలకు తగిన బాధ్త వహిెంచాలిస్ెంది మనమే అెంటూ ఈ సిద్ధెంతెం ప్రధ్నెంగా తెలియజేసు్తెంది. అెంతేగాని, మన కర్మ ఫలితాలకు 
ఇతరులను దూషిెంచడెం తగదు. అయితే, మన కర్మలు కేవలెం మనపై మాత్రమే కాదు, దేశాని్న పరిపాలిెంచే నాయకుడిపై మరియు 
దేశెంపై కూడా ప్రభావెం చూపుతుెందని గురు్తెంచుకోవాలి. ప్రజల దుషక్ర్మల వల్ల దేశెంలో కరువు కాటకాలు, ధ్న్ కొరత, వా్ధులు, 
యుద్ధలు సైతెం సెంభవిెంచగలవు. 
 సమాజెంలో ఎపుపుడైతే ఇతరులపై క్రూరతవే ధోరణి, ప్రకృతి వనరుల దురివేనియోగెం, అవసరెంలేని ఆడెంబర జీవనెం 
పరిగిపోతాయో, ప్రకృతి వివిధ మారా్గలలో మనకు సమయానుగుణెంగా తగిన గుణపాఠాలను న్రుపుతుెంట్ెంది. యుద్ధలు 
సెంభవిెంచడెం కూడా వాటిలో ఒకటి. యుద్ధలెంటూ మొదలై మన యువ తరెంగెం అెందులో ఆహుతవుతుెంట్, మనెం చోద్ెం 
చూడటెం తపపు ఏమీ చేయలేెం. 
 కుట్ెంబెం లేద స్మూహిక కలహాలు, వాగావేదలు, విడాకులు, న్రాలు, దెంగతనాలు, హిెంస, అతా్చారెం, పారిశ్రామిక 
మరియు ఆరి్ధక సెంక్షోభెం, తీవ్రవాదెం వెంటివి కూడా సమాజెంలో జరిగే అెంతరు్ద్ధలే. వీటితో ప్రతిరోజూ ప్రపెంచెంలోని కోట్లమెంది 
ప్రభావితులవుతునా్నరు. ఇవన్్న కూడా మనెం ఆచరిసు్తన్న వివిధ కర్మలకు ప్రకృతిచే అెందిెంచబడుతున్న ప్రతిఫలాలే. 
ఆరి్ధక ప్రణాళికలు, సైన్ెం, వ్వస్య సన్నద్ధత, వాతావరణ సెంభవాసెంభావాలను ముెందుగాన్ గురి్తెంచడెం మొదలగు ఎనో్న 
ఏరాపుట్లతో తగిన భౌతిక సన్నద్ధతను కలిగున్నపపుటికీ కర్మ ఫలితాలను నివారిెంచలేము. దేశాని్న పరిపాలిెంచే రాజు ప్రజల 
సుకర్మల, దుషక్ర్మలలో 6వ వెంతును పొెందుతూ అెందుకు తగిన ప్రతిఫలాని్న ప్రకృతి ఆ దేశానికి ఒనరి్చతే, యావత్రపు్రజ్న్కెం దని్న 
స్వేకరిెంచవలసి వుెంట్ెంది. 
 దేశెంలోని ప్రజలు ఒక క్రమమైన పద్దతిలో కృషణుచైతన్వెంతులై, భగవదివేజ్ఞానము నెందు వికాసవెంతులైనపుపుడు మాత్రమే 
పరిసి్థతులు చకక్బడి, ప్రజలు సుఖసెంతోష్లతో మెలగగలరు. అట్వెంటి సమాజెంలో సకల జీవులకు రక్షణ కలుగుతుెంది. మానవుడు 
ప్రకృతితో స్మరస్ెంగా మెలగగలడు. అది భగవెంతుని అనుగ్హానికీ నోచుకుెంట్ెంది. అట్వెంటి దేశెంలో ఇక కరువు కాటకాలకు 
త్రావుెండదు. సకల ప్రజలు శాెంతి సౌభాగా్లతో పరిఢవిలు్లతారు.
 ప్రసు్తత కలియుగెంలో ప్రజలు కృషణు చైతన్వెంతులు కావాలెంట్ అెందుకున్న ఏకైక మార్గెం హరే కృషణు మహామెంత్రాని్న క్రమెం 
తపపుకుెండా ప్రతిరోజు జప్ెంచడమే. అలా భగవెంతుని పవిత్ర నామాలను జప్స్్త ఈ సెంకీర్తన యజఞాెంలో ప్రతిఒకక్రూ పాలుపెంచుకుెంట్ 
సకాలెంలో వరా్షలు పడి, పెంటలు చేతికెంది సమాజెంలోని అని్న వరా్గల వారు ఆనెందోతాస్హాలను పొెందగలరు. లేదెంట్, న్డు 
సరిహదు్దలో్ల పొెంచివున్న యుద్ధెం వెంటి ప్రమాదలే తరచూ పునరావృతమవుతుెంటాయి.
అెందుకే ప్రతి నిత్ెం హరి నామాని్న జప్ెంచెండి. ఆనెందెంగా జీవిెంచెండి. హరే కృషణు.!!

సంపాదకీయం

సత్ గౌర చెంద్ర దస  (M.Tech, IIT Chennai) 
అధ్క్షులు, హరే కృషణు మూవ్ మెెంట్  & 
అక్షయ పాత్ర  ఫెండేషన్, హైదరాబాదు
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ఆచార్ గ్ెంథాలు

గ్ంథ సమీక్ష

మరణాం తరా్వత మరు జీవితాం ఉాంద్? మనాం 
జన్మ,మృతుయేవుల అనుభూతిని పొాందినప్పటిక్నీ, వాటిక్ 
అతీతులాం. మనాం శాస్వతమైన ఆత్మలాం, కానీ మనాం 
చేస్ట పని మరియు కోరికల ఫలితాంగా, ఒక శరీరాం నుాండి 
మరొక శరీరాంకు మారుతునా్నాం. ఇదే పునర్జన్మ యొక్క 
విజ్ఞాన శాస్త్రాం.

ఎకు్కవ మాంది ప్రజలు ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాాంతని్న నము్మతరు. 
శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ పుస్తకాంలో, ఆత్మ ఒక శరీరాం 
నుాండి మరొక శరీరాంలోక్ ఎలా ప్రవేశిసు్తాంది, మరియు 
శ్రీ కృష్ణుల వారి యొక్క ఆధాయేతి్మక ధామాం చేరడాం ద్్వరా 
ఎలా ఈ జన్మ, మృతుయేవుల చక్రాని్న అాంతమొాందిాంచో చాల 
చక్కగా, కులిప్తాంగా వివరిాంచారు. 

రచయిత: భకి్తవేదెంత స్వేమి శ్రీల ప్రభుపాద

• భగవద్గీత యథాతథము
• ఈశోపనిషతు్త
• సాంపూరణు శ్రీమద్్గవతము (18 సాంపుటములు)
• శ్రీ చైతనయే చరితమృతము (9 సాంపుటములు)
• భక్్త రసామృతము
• కుాంతీ మహారాణి ఉపదేశములు
• ఉత్తమ ప్రశ్నలు ఉత్తమ సమాధానాలు
• గ్రహాాంతర సులభ యానాం
• కృషణు చైతనయేమే సరో్వత్తమ యోగము
• ప్రకృతి నియమాలు
• జీవాం నుాండి జీవాం
• రాజ విదయే
• యోగ పరిపూరణుత
• జనన మరణాలకు అతీతాంగా
• పునరావృతి్త
• కృషణు చైతనయే సాధన
• సనాతన ధర్మాం
• హరే కృషణు సవాల్
• శ్రీ చైతనయే మహాప్రభు బోధామృతము
• ది్వతీయ అవకాశము
• కృషణు చైతనయేము అది్వతీయ వరప్రసాదము
• ఐకుయే, ఈకుయే, ఎసు్కష్ (IQ, EQ, SQ)

పై పుస్తకాలను కావాలనుకున్న వారు క్రిాంది దూరవాణి 
సాంఖయేను సాంప్రదిాంచిగాని లేద్ QR కోడ్ ను సా్కన్ 
చేసి ఆన్ లైన్ లో కనుగోలు చేయవచుచు.

మా వద్ద లభిెంచు 
పలు ఇతర గ్ెంథాలు

9133107700

జనన మరణాలకు అతీతెంగా
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తెలెంగాణ మరియు ఆెంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రేలలో 
గల హరే కృషణు మూవ్ మెెంట్  కేెంద్రాలు

సవేయెంభు శ్రీ లక్ష్మీ నృసిెంహ స్వేమి క్షేత్రెం
శ్రీ నితాయ్ గౌరాెంగ మెందిరము

హరే కృషణు మూవ్ మాంట్ , N.B.T. నగర్, MLA కాలని,
రోడ్ నాం. 12, బాంజ్రా హిల్్స,

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

శ్రీ రాధ్ శా్మసుెందర్ మెందిరము
హరే కృషణు మూవ్ మాంట్ ,

కపిల తీరథాాం రోడ్, నాంది సరి్కల్, 
తిరుపతి - 517501, ఆాంధ్రప్రదేశ్ 

ఫోన్: 81849 13970 / 9396935229

శ్రీ నితాయ్ గౌరాెంగ మెందిరము
హరే కృషణు మూవ్ మాంట్ , పాలిట్ నాం. 212, డబల్ రోడ్,

MVP కాలని, సెకాటీర్ 4,
విశాఖపట్నాం - 530017, ఆాంధ్రప్రదేశ్  

ఫోన్: 0891-2705295 / 96666 11108

శ్రీ నితాయ్ గౌరాెంగ మెందిరము
హరే కృషణు మూవ్ మాంట్ , పాలిట్ నాం. 24, 

డోర్ నాం. 40-9-89, 
సాయి నగర్, బాంజ్ సరి్కల్ దగగీర,

విజయవాడ - 520008, ఆాంధ్రప్రదేశ్ 
ఫోన్: 93425 25862

వైషణువ ఉతస్వాలు

2      శనివారాం    పార్శ్వ ఏకాదశి
3      ఆదివారాం    వామన ద్్వదశి
3      ఆదివారాం    శ్రీల జీవ గోసా్వమ ఆవిరా్వాం
4      సోమవారాం     శ్రీల భక్్తవిన్ద ఠాకూర్ ఆవిరా్వాం
5      మాంగళవారాం    అనాంత పద్మనాభసా్వమ ఆవిరా్వాం
5      మాంగళవారాం    శ్రీ హరిద్స ఠాకూర్ తిరోభావాం
6      బుధవారాం    శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సనాయేసాశ్రమ  
     స్్వకారాం 
6      బుధవారాం    మూడవ చాతురా్మసాం ప్రారాంభాం
12   మాంగళవారాం    అమరికాకు శ్రీల ప్రభుపాద ఆగమనాం
16   శనివారాం    ఇాందిర ఏకాదశి
30   శనివారాం    శ్రీరామచాంద్ర విజయోత్సవాం (దశరా)
30   శనివారాం    శ్రీ మధా్వచారయే ఆవిరా్వాం
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