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ఆ ��ట� ఆంధ� ప��ే� ల�� కృ�ా� �ల�� ల� ��వ�ల�ర� అ��

��ా మమ� ల� ��ను జ��ం��ను. �� త��దండ�� ల� ��మ�ార�

����స�వ�ల�, ఆత� వలన మ�ర�బ��న �ార� �ానందున బ�ౖ��

చదువ�ట, ��ా ���ంచుట, గ����� ��ళ��ట అ�� ����స�వ అల�ాట�ను మ�క�

��ర�ల�దు. మతమంట� - మనుష��� �� సంబంధ���న కట�� బ�ట�ల�

నుంచట���� మనుష��� వలన ర��� ం��ంచబ��న ఒక పథకం అ�,

మనుష��లను �ా�� దుష� స���వమ� నుం�� మ�ర�గల శ��� ఏ

మతమ� ల� ల�ద�, ����స�వ మతమ� క��� అల�ట� మత�� ��ను

తలం��ను. అ��క మం�� ����స�వ బ� ధక�ల� ��మ� �ే�ిన ప�సంగమ�

��ప��న ���� ��ంచక �� వ�ట గమ�ం�నందున ����స�వమ�ను

గ���� ఈ  అ���ా యమ�ను ��ను  క��� య�ం�ే�ా���.

యవనుడ��ౖ ఈ ��త సుఖ ��గమ�లను

అనుభ�ంచుట���� ��ా��ంచు���, �� గ ��� గ�ట����, �ి�మ�లక�

��ళ��ట����, ��� మ�లల� నట�ంచుట���� ఆరం�ం� అప�త����న

వ����ర ��తమ� నక� క��� బ��సనయ��ను. �ాప

��గమ�లందు మ���� ��సూ� �ణభంగ�ర���న ఆనందమ� మ�త���

అనుభ�ం��ను. ఈ క�మం ల� గ�ం� �� �� �ణ�క���న ఆనందమ�

����� �న త�ా�త �� మనసు� భ��ంచల�� ఆ��దన ��నూ, అప�త�
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తలంప�ల��ను �ం���� �నందువల� �� �ద� యందు ఆస��� త���

త�రల��� చదువ� ల� �ా� సుల� అంద��కంట� ��నుకబ��� ను.

హ��జన ప�జలక� ��వ�ేయ�ల� ఆ�ం�, ఒక ��యక�డ��ౖ

ఆ �ా���� �ా� �ిం�న వ����� ప��ంచటం ఆరం�ం��ను. ����స�వ

����ర�� ల� తమ �ధ�ను ��న�ా��ంచుట���� ఎక��వ అవ�ాశమ�ల�

ల�నందున �ార� ��ందువ�ల� �ా మ����ే అ��క �ా�ల���ప��ల�

ల��ా� య� �ె�ి� �ా��� ��ందువ�ల� �ా మ���టట��

�� � త���ం��ను.

మనుష��డ� �ేవ�� గ���ం� తలంచనక�ర ల�ద�,

మనుష����� �దట �ావల�ిన� అన� వ�ా� � ల�, ఆ తర��ాత

మం� ఉ�ో�గమ� తలం��ను. పరల�కమ�న�ద� నమ�ల�దు.

మనుష��డ� ఏ �������ర����� మం� ��తమ� ��ం��ే ��ల� అ�

న����ా���. అసల� మరణమ� తర��ాత ��తమ���� ఉంట�,

�ేవ�డ� అ�� �ాడ� ఉంట� అయన �ద�క� అందరం �ేర���మ� అ�

న����ా���. అ�� మతమ�ల�క�ట� న�, అ� అ�� ఒక �షయ���

�����ర��ా బ� ��సు� ���� అ� తలం�ే�ా���. ���� గ���న
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��తమ� ��ం��� అ� ఒ���క��ా�� ఆ�ం��� అ�� ��క� �ాధ�

పడల�దు.

�� ప���ి��� చూ�ి �� త��దండ�� ల� ��ల దుః�ం��ర�.

అ��� ��ను �ా�� మ�టను ల�క� �ేయల�దు. ఆ ���ల�� ఎ�.

�����ల� �ా�� క�టమ�లల� మ�ర�మనసు� బ� ం��న మ�

����యన �ార� ��ను తన ��తం ల� అనుభ�ం�న మ�ర��ను

గ���ం� అప��డప��డ� ���� �ెప�� ఉం�ే�ార�, �ా� దుష�త�మ�

ల�ను, �ా��చ�లల�ను మ������ �నందున �ేవ�� ��ౖప�

�ర�గ�టక� ��ను ��ాక��ం��ను. ���సూ�� �ద� మ����ిం��,

క���ాలల� చదువ�టక� హ��జనుడ��ౖ ప�భ�త� �ా�ల���� ��రక�

దరఖ�సు� ��ట�� ���� ��త�మ� �� ��ర� ���ందవ ��ర��ా మ�ర����

బ� త����న� �� తం����� �ె��� , అయన ���కం��క��ంచల�దు.

అప��డ� ��ను - ఏ�ో పరల�కమ�నక� ����� ల�� ����� ఆశ�� ఈ

ల�కమ� ల� �ొ���� ���ష����న సదు�ాయ�ల� �� ��ట�� ��నుటం ��వలం

�ి��తనమ� మ� తం��� �� �ె���ను.

�ా�ట����� ల� �ే��ందుక� ��క� �ీట� �ొ����ం��. ఈ సందర�ం

�ా ���� �షయ�ల� సంప���ం�ేందుక� మ� ����యన �ా��ంట���
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��ను �����ను. ����న సమయం నుం�� ఆ ��నమం�� మ� �న�మ�

మ�ర�మనసు� ను గ����న బ� ధ �ెయ�టం చూ�ి మ�ఢమత

�ి��ల� మ������ �న ��ంద�� వల� ఆ�� క��� మ������ య�ర�

అను��� ఇక �ా�� �ంట�ల� నుం�� మర���డ� ������ �ాల�

�శ��ంచుక����ను. అ��ే ఆ �ా�� క��� ఆ�� ���సు� ను గ���ం�

�ెప�� ���సు� ప�భ�వ� ఒక��ే ర�క�డ� ����� �ెప�టం ��ా రం�ం��ర�.

అప��డ� ������ను అడ���ం� �ామ�డ�, కృష�� డ�, మహమ�దు,

బ�దు� డ� - �రం�� క��� �ౖె�ా���ాల� గ�� అ� �ా��ం��ను.

అంతల� మ� �����న క��ంచు��� �వ� ప��ా� �ం�న �రందర�

�ాప�లను ర��ంచగల�ార� �వ� న���ే �ా��ల� ఒక�క�����

��ా ���ం� � �ాపమ�లను ఒప����… �ార� � �ాపమ�లను ��ం�

� ��తమ�ను మ�����ే …. �ా���� �ేవ�డ� �ి��ి ఆ�ా��ంచు అ�

�ె�ి�, � �ాప ��తమ� నుం�� �ను� ����ిం� మ�ర�గ���న �ార�

���సు� ప�భ�వ� తప� మ��వ�ర� ల�ర� ఖ�ా ఖం���ా ���� అ���ర�.

ఈ మ�టల� �� హృదయం ల� స�ాల�కరం �ా గ�� చు� క�����.

ఇం�ా ��ం�ెం సమయం �ార� ���సు� ను గ���ం� మ�ట�� ��న

త�ా�త ��మ� మ�గ�� రం ��ా ���ంచుటక� �క��ం��మ�. మ�
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����యన �ార� ��ా ���సూ� వ�ండ�ా ��ల� �ె�య� �ధం�ా ఏ�ో

వణక� ప�ట� ��రం�ం�ం��; ఎందుక� అల� జర�గ�త�ం�ో ���� అర�ం

�ాల�దు. ��క� �జం �ా ఆల� జర�గ�త�న��� అ� కండ�� �ెర�

చూ��ను..... అ�� �జ��! మ� ����యన ��ా ర�న మ���ం�న

త�ా�త నను�క��� ��ా ���ంచమ� అ���ార�: ��ద� �ా�� మ�ట

��ాక��ంచక�డద� ��ర� �ెర� “ఓ ప�భ��ా! ��ను �ా�ి�, గ���ంప�

ల�క � సత�మ�నక� వ����కమ��ా ఏ�ో �ా��ం��ను” అ�

��ా ���ం��ను! ��ంట�� ఒక మ� ��ప� ��ల�గ� �� మ�ఖం ��ౖ ప��ా�ం�,

ల��ౖెన గ���ంప� �� క���న ప�ా���� పమ� ��ల� క���ం��. ��దన��

క��ర� �ార��చూ ��ను �ే�ి ��క� జ�� పకమ�న� �ాపమ�ల��

క��ట��� ఒప��క����ను. �ాప��రమ� �� హృదయం ల� నుం��

��ల�� �� � ��ంట�� �� ల���� ��ప� మ�ర�� వ��ం��. సం��ష

సమ�����ల�� �� హృదయం �ం�� �� �ం��. ఇ��వర��న�డూ

అట�వంట� సం��ష సమ�����ల� ��ను అనుభ�ంచల�దు. ��

తలంప�ల�, చూప�ల�, ����కల�, ప�ర�ప� దుష� అల�ాట�� అ��

మ����� య��.
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���ంట��� ����� ����నప��డ� నను� చూ�న �ారం�� ��ను

ప�����ా మ����� య�న� గ����ం��ర�. �� ���ధుల వద�క� ����

సమ���న ప��� ను. అప�ట�నుం�� �ేవ�� హస�మ� నను�

�ాడ���నటం ��ా రం�ం�ం��. ��ను ��ా ������ దయ�మ�ల�

మనుష��లను వద� ���� �� వటం, �ా���గ�సు� ల� స�స� పడటం -

ఇల�ట�� జరగటం ��ా రం�ం���. భయంకర���నన �ాపప� బ�త�క�

నను� ప�����ా ���� �� �ం��. ప���ద� ��తం ��ంచటం

��ా రం�ం��ను. ఆత� ర�ణ ��ే� ఈ మ� ��ప� ర�క��ౖెన ���సు�

ప�భ�వ� ��క� కల�గ జ��ిన �ాప �మ���� � గ���ం� ప�జలక� �ె��ి,

�ా�ం ఇవ�టం ��ా రం�ం��ను. . ఈ అనుభవం అనంతరం ��ను

�ా�ట����� ��ర�� ల� �ే�� కంట�నూ� �ే�ాను. ఒక ��� ��ను ఒంట���ా

��ా ���సూ� ఉండ�ా “� ��ర�� మ����ిన తర��ాత ��ండ� సంవత��ాల�

�వ� వ��ో�గం �ే�ి ఆ తర��ాత �వ� �� ��వక� �ా�ా�” అ�

ప�భ�వ� ��క� �ె�య జ�సు� న�ట�� ��ను గ���ం��ను. అ�ే �ధం �ా

��ండ� సంవత��ాల� �ీడబ�� ��� �ాఖ ల� ప� �ే�ిన తర��ాత

ప�భ�వ� ప���� ��వల���� ��ను ప����ం��ను. ఇప��డ� �� ��ర� ��

క��ి ప�భ�వ� నను� పం�ిన స�లం (మ��పట�ణం) ల� �ేవ�� ��వ

�ేసు� ���ను.
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గమ�క: సహ� దర��ౖెన ఏబ�� �ార� క�ట�ంబం �� క��ి మ��పట�ణం

ల� మం� ��వ ను కట�� ర�, ��� ��వల� అ��క మం�� ర��ంచబ��

�ి�ర�ల� �ా ����ర�. ప�భ�వ� ఎ��� ఘన �ార�మ�ల� ��� ప��చర�

����ా �ే�ాడ�.  1982 ల� ప�భ�వ� �ిల�ప� నందు��� �ర� పరల�కం

�ే�ార�. ��� ప���� ���ా �వ�ాలను ఆంగ�ం ల� ఈ ��ం�� �ం� నుం��

చదువ వచు�.  -

https://familyandbible.com/wp-content/uploads/2022/02/I

n-His-Vineyard-for-practice-spaces-between-paras-decr

eased.pdf
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