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రచ��� ���పల�క�ల�

ఈ ప�స�కం ����ా మ� త��తండ�� ల ����లను గ���ం�, �ార� ���సు� ��వక�ల� �ా

�ే�ిన ��వను గ���ం� క�� ప� ం �ా �వ��ం��ను. యవ�న దశల� �ార� తమ

����లను �ేవ�� ���� ��� సమ���ంచుక�న�ప��డ� �ేవ�డ� �ా���� తమతమ

�� ంత ఆ��య ����లను �ేవ�� భయభక�� ల�� కట�� ��టం �����ంచట�� �ాక�ం��,

��సు ���సు�  �ాజ� సు�ార�ను ఇతర�లక� క��� ప�కట�ం�ే �ధం �ా �ా��� మ��ా�డ�.

ఒక ��������ా మ� తం��� ������ మ����న త�ా�త �ేవ�డ�, అయన ��ద��ా���న

ఇతర �ైవ ��వక�ల ����లనుం�� అ��క �షయ�లను ��ర��క�ంట� �ేవ�� �ిల�ల

��ా ర�నలను, �ా�� సల� లను ఏ �ధం �ా �� ందుత�, అనుస��ం��ల� �����ం��డ�.

ఇక ��ను �జ���న ����స�వ క�టమ� �� �సుక� �ెం�� ����� తన �ా� మ����

������ �ాల� తన బ����� �� బసు� ��సం �లబ�� ��� చూసు� న� మ� అమ�, ఆ

సమయం ల� క�టం �క� ��ా ంగణం నుం�� �నబ�ే ఒక �ామ�న� ��వక��

�ాట����ా ఆత� ల� క���ంపబ��, ����� క�టమ� ల���� ���� క����� �ాక�ం

�నటం ����ా ల�త��ా గ���ంప �ెయ�బ��, ర�ణ ��ం��, ఆ త�ా�త �ేవ�� ��వల�

బహ��ా �ాడబడటం చూ�ినప��డ�, ఆ�� పట� �ేవ�� �క� అదు�త���న

సంకల�మ� అర�ం �ేసు��గలమ� .

మ� త��తండ�� ల ��ాహ అనంతరం �ేవ�డ� �ా���� తన స���� ల� ���ఉం��, తమ

�� ంత �షయ�ల ల�నూ, ��వ �షయ�లల�నూ అయన �ా�ా� ��ల��ౖ ఆ��రప��

మ�ందుక� �ాగటమ� �����ం��డ�. ��ా�నంతరం మ���ౖ� సంవత��ాల�ాట�

�ేవ�డ� �ా��ద���� ప��ఒక� అడ�గ� ల�నూ న���ిసూ� , ఆ��యం �ా బలప��,

అయన దృ�ి�ల� ��న �ైవ��వక�ల� �ా ఎదుగ�నట�� న���ిం��డ�. �ా�� ��వల�

ర�ణ�నుభవమ� �� ం��న అ��కమం�� - �ా��, ఆ �ిమ�ట ఆత�లను ర��ం�ే

సు�ా���క�ల� �ా ఎదుగ�నట�� �ేవ�డ� స�యం �ే�ాడ�. �ా�� ��వ అ��క ���ల� �ా

��న�ా��నప�ట���, �ేవ�డ� �ా��� ప���నం �ా యవ�నసు� ల ��వల� ఎక��వ�ా

�ాడ�క����డ�. ఆ ����లల� ఒక నూతన యవ�నసు� ల గ�ంప� మ� సంఘ����

ప�� సంవత�రం �ేర�బడ�త� వ�ం�ే�ార�.
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1982 ల� ప�భ�వ� స��� �� మ� ��న� �సు��నబ��న త�ా�త, మ� తమ���ైన ���ీ� ,

మ� ��న�ను ప�భ�వ� �ద�క� న���ిం�న అయన ����యన, �న�మ� �ార�

�ద�క� ���� నప��డ�, మ� ��న� �ా�� ��తం, ��వ ల గ���ం� సం��ప� ం �ా ఒక

ప�స�కమ� �ా�� ఆల�చనను గ���ం� మ� ��న� �ా�� �న�మ� అ�న గంట�

సం��షమ� �ార� ���ీ� �� ప��ా� �ం��ర�. త�ా�త గంట� సం��షమ� �ా�� తమ��డూ,

మ� ��న� �ా���� మం� �త�� �ైన ��. ��ానందం �ార� స� ఇ�ే �షయ���

ప��ా� �ం��ర�. అ��ే, ఆ సమయం ల� ��మ� �����ౖ అంత శ�ద� చూపక�� వటం వల�

ఆ ప� ఆచరణ ల� ��ట�ల�దు.

ఆ త�ా�� �ాలం ల� మ� ఇంట��� వ��న ప��ఒక�ర� మ� ��న� ఇ��న ప�సం�ాల

�ా���ట� ��సం అడ�గ�త� వ�ం�ే�ార�. అ��ే ఆ ���ల�� ప���నం�ా ల�� �ీ�క� ల

వద� క����� ���ా�� �ే�ిన ప�సం�ాల ���ా���ం� ��ణ�త స���ా ల�క�� వటం వల� , ఒక

��ల����దు ప�సం�ాల� వ����, అ� ఎవ������� ఇ�ే�ందు����� ��మ� �ైర�ం

�ెయ�ల�క �� య�ం. ����� క�సం అయన �ే�ిన ప�సం�ాల� అ��� ��ా �ి �ి�ం�

�ే���  ఎల� వ�ంత�ం��? అ�� ఆల�చన క�����, అ�� క��� �ార�ర�పం ��ల�ల�దు.

మ� ��న� ప�భ�వ� స����ల���� �ిల�వబ��న త�ా�త, మ� అమ� మ�� ఇర��ౖ��ండ�

సంవత��ాల వరక� (అంట�, ప�భ�వ� �ద�క� 2004 ల� ఆ�� స��తం �ిల�వ బ�ే

వరక�), అంతక� ప�ర�ం ఆ�� క�ఏ మ�త�ం అనుభవం ల�� ఎ��� �షయ�లల�

మ���� ���ష����న స�ాళ�ను ఎదు���ంట�, మ����� ���ష����న బ�ధ�తలను ఆ��

��వల� �ర����ంచవల�ి వ��ం��. అప�ట� ����లల� ��ా రంభ��� ��న�ాగ�త�న�

��వల� నూతనం �ా వ�ే� ��ా� సులక� అంతక� ప�ర�ం జ����న ��వక�

సంబం��ం�న ఏ �షయ�ల� �ె�యక�ం�� �� య��. ����� ఈ ప�స�క రచన

గ���ం� �ాస� �వ�ం �ా ల��ంచటం ��ా రం�ం��ం, �ా� ప� ��ా రం�ంచల�దు. ఇక మ�

అమ� క��� 2004 ల� ప�భ�వ� స���� ల���� ������ వటం �� ఈ ప�� తప��

స���ా  ��ా రం�ం� మ�ం��ం��మ�.

ఈ ప�స�కం ఇప�ట��� ��ండ��ార�� �ెల�గ� ల�ను, ఒక�ా�� ఇం���� ల�ను

మ����ంచబ��ం��. ఎప��డ� ఏ ��షల� మ����ంచ బ����, మ�ందున� ప�చురణ లను

త��న �ధం �ా న�క��సూ� వ����ం. ఈ ప�స�కం - ���సు� ప�భ�వ� మ�నవ ����లను
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మ�ర�గల��? అ�� సం�ేహంక���, మన దయనం��న ��తం ల� అయన

�శ��యతను అనుమ��ం�ే �ా�� సం�ే�లను �వృ� �ేసు� ం�� అ� మ� గట��

నమ�కం.

�దట�నుం�� �వ�� వరక� ఈ ప�స�క ప�చురణ ల� ���� ��న�ంట� అండ�ా ���న

�� భర�, జ�� ����� స�� �ా���� �� హృదయప�ర�క వంద��ల�. అ�ే �ధం �ా ఇతర

అ�� �షయ�లల� స�యప��న ప�� ఒక����� మ� వంద��ల�. �త���తం ల�,

ఆచరణల� ��సు ���సు� �క� �శ�స�యతను �ెల�సు���ాల� ఆ�ం�,

ప�య��ంచ���� ప��ఒక����� ఈ ప�స�కం స�ాల� కరం �ా ఉంట�ం�� అనటం ల� మ�క�

ఏ సం�ేహమ� ల�దు.ఈప�స��ా�� ��ర�గ� ప���ే సల�ల� ఎప��డూ

హృదయప�ర�కం�ా ఆ���ంచ బడ���.

�ేవ�డ� � ����లను అయన ��మఘనత ��త����  ఆ�ర���ంచును �ాక!

��మ�.  �ి��ిల��  ����� స��
�����ంబ� 10, 2022
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�న�పమ�

ఈ ప�స�కం ల� ఎ��� �ార��  ‘మ� ��న�,’ ‘మ� అమ�,’ ‘మ�

త��తండ�� ల�’  అ�� ప��ల� క��ి�ా� �. �ా��  �������,��వక�

సంబం��ం�న �షయ�ల గ���ం� ��ా యటం వల�  అల� ��ా యక

తప�ల�దు. �ార� తమ ����లను సంప�ర�ం �ా �ేవ�� ���� ���

సమ���ంచుక�న�ప��డ�, �ా��� �ేవ��ే �ాడ�క�ంట�  �ా�� ����ా

తన ��మ మ��మ�ర���� ఇక�డ �ెప�బ��న �షయ�ల� అ��

జ����ం��డ�.

ఈ ప�స�కం ��ా యటం ల� �� ఉ�ే�శ�ం, �ే�యం  -  సర� ఘనత,

మ��మ ��వలం �ేవ���� �ెల�� � అ���ే తప�, మ� త��తండ�� ల

��ౖ��, మ��వ�����ౖ��

�� గ��� అ� �ాదు.

� అవ�ాహన క� వంద��ల�.

�ి��ిల��  ����� స��



�షయం సూ�క

బ�ద� �. ఏబ��

1.1. బ�ల� ��తం

1.2. ర�ణ�నుభవం

1.3. �దట� ��ట��

1.4. ప�భ�వ� ��వ ��త���� �ిల�ప�

��మ� �. ప��� ఎబ�� �ార�

2.1. బ�ల� ��తం

2.2. ప�భ�వ�ను స�ర�క���ా అం��క��ంచుట

��ాహం - �ేవ�� �త�ం �ేయ�ట

క�ట�ంబం మ��య� �ౖెవ��వ

4.1 ��న ��ా రంభమ�

4.2  ��ా ర��� స�లమ� మ�ర��ట

4.3 ��ా రంభం ల� మ� త��తండ�� ల �����త�ల�, ���� క�ట�ంబ�ల�

4.3.1 �ే�� �ార�

4. 3. 2. ���� అమ��ార�

4.4 ��ా�స �ా�ాల�

4.4.1 �జ ��తం ల� ��ా��ా�� �ార�కం �ేసు��టం

4.4.2 �� ��ాల�క� ఆప��ష� - �ేవ�� ��ౖ ఆ��రపడటం

4.5 మ� ��ా�ా�� చ�� �ాం��ం� క� మ�ర��ట
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4.6 ��వల� జ����న ఇం���� సంఘటనల�

4.7 ��ా ర�న క�ట�లక� �జర� �ావటం వల� ��ం�ింపబ��న సంఘ
సభ��ల� -   �ా�మలమ�

�ిల�లను ��ంచటం

5.1 క�ట�ంబ  ��ా ర�న

5.2 క�మ��ణ

5.3 �ిల�ల �షయం ల�జ�గ�త�

5.4 డబ�� �� దుప��ా �ాడటం

5.5 వ�త��ాల�� సంబంధం ��న�ా ��ంచుట

5.6 �ిల�ల ఆ��య ��ల���ల�ప� ��త�ం ��ా ���ంచటం

5.7 తమ �ిల�ల �షయ�లల� ��ా ���ం� �ర�య�ల� �సు��టం

యవనుల మధ� ��వ

6.1 యవ�న ��ా�సుల� - క�మ ��ణ

6.2 �����ం�

6.3  తప��బ�ట పట��  జ���న ఆత�లను ���మ�� ����� �� ందుట

6.4  ��ా ర�న �క� ��ా మ�ఖ�త

6.5  ఉత�ర ప�త��త��ాల�

సం�ే సూ��

7.1 ��ా రంభం
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7.2 సం�ేసూ�� - స�ల మ�ర��

7.3 సం�ే సూ�� � బ��� ల� �ా �డ��ట�టం

7.4 �దట� సం�ేసూ�� ���స�� ��ట�క

చ�� �స�రణ

8.1 చ�� స�ల��� ��ను��ల� �ేయ�ట

8.2 నూతన చ�� ��ా�ణం - 1973

8.3 చ�� పక�నున� స�లం ��ను��ల� �ేయ�ట

మరణమ� - త��ానుల�

9.1 దుఃఖ��� ��గ�ంగ�ట

9.2 ప�కృ� ��ౖప�����ల� -  ��ా�సం   �ార�కం �ే�ి��నుట

9.2.1 1968 ల� త��ాను

9.2.2 1976 ల� త��ాను

9.2.3 ఉ���న - 1977

9.2.4 1979 �� ��లల� త��ాను

9.2.5 1990 ల� త��ాను

�ె��ౖ� ల� ��ట��ట��

10.1 �ె��ౖ� ల� ఎ� ఈ ఎ� �ార� �ర���ం�ే ��ట��� లక� �జర�
�ావటమ�

10.1.1 వ�ా� oతర  ��ట��ట��
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10.1.2 ���� ర�� ల ��ట��ట��

ప��సర ��ా ం��ల��  సు�ార�

11.1 సు�ార� �ేర� ప��ే�ాలక� సు�ార�ను �ేర��య�టం

11.1.1 ప��సర ��ా ం��ల�, �ల�� లల� ��వ

11.1.2 తర�ణమ�ల� �� ��ట�� ��నక�ం�� ��వ �ేయ�ట

11.2 �న� ప��క�ాల�  - �ా� ��వల� ఎం�� ఉప�గం

�ౖెవ కృప

12.1 �� ర�గ��ా���� సంబం��ల�

12.2 ��ర��క��� మనసు�ను �ా�ాడ� ��నుట

12.3 ప�వచన వరమ�

12.4 �ేవ�� �ాప�దల �ిచు�క ��ౖ స��తం ��� వ�ం��

12.4.1 �ేవ�� �ాప�దల

12.4.2 బ�����ంప�ల�, అవమ���ల�  ఎదు���నటం

12.4.3 �ేవ�� ���� ��� ల�బర�చు��నుట

ఏబ�� దంపత�ల 25 వ ��ాహ �ా�����త�వం - �� 1981

���ీ�  �ా�ం (తన �� ంత మ�టల�� )

ఏబ�� �ా�� ప�భ�వ� �ిల�వ�

15.1. మ�ం�ే ఎర�గ�ట
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Dedicated

To my nephew

(late) Ronald J. Abel



1

బ�ద� �. ఏబ��

1.1. బ�ల� ��తం

ఆ��ట� వ�మ��� �ాష� �ం ఆంధ�ప��ే� ల�� కృ�ా� �ల�� ��వ�ల�ర�

ల� మ� ��న� జ��ం��ర�. �ా�� త�� తండ�� లక� ఎ����

మం�� సం��నం! ఈయన వర�స క�మం ల� మ�డవ �ార�,

మగ�ిల�లల� ��ండవ�ార�. మ� మ���� త �ా�� �ాలం నుం��

�ర� ����స�వ�ల�ౖ��, ఆ��ట� ���ల�� బ��ి��� సంఘ���� �ెం��న ఒక

��మ�ార� ����స�వ క�ట�ంబం �ా మ�త��� ��� క�ట�ంబం

వ�ం�ే��. మ� ��త �ార� క�మ��ణ �షయం ల� క��నం �ా

వ�ం���� ఆ పల�� ట��� ల� ఈ �ిల�ల� మ�త�ం ��ద� �ైవభయం

ఏ� ల�క�ం�� ��రగటం �� ���ి� క �ి��� ం��ల ��ౖప� మ� ��న�

క�మ క�మం�ా ఆక���ంచ బ��� ర�.
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��� మ�లల� నట�ం�ే ఆస��� మ� ��న� క� వ�ం�ే��, ��� సూ��

��ౖన� ప���ల ���ల�� స��తం ��� మ�ల�� నట�ం�ే ఆయన ఆస���

వల� , స���న సమయ��� ��ట��ంచక �� వటం వల� చదువ�

ల� ��నుక బడటం జ����ం��.

��� సూ�� �ద� మ���ం� ���� �ల�� ల� �ి�� ఇంజ���ం�

����� మ� ���� ల� �ా�ట����� ల� ప���శం �� ందటం, ఇక ���

వల� �ొ����న ���చ� �ా�తంత��ం వల� �ి�మ�ల� చూడటం,

�ిగ��ట�� ��గటం, �ెడ� సహ�ా�ాల� �ెయ�టం వంట��

అల�ాటయ���.

1.2. ర�ణ�నుభవం

మ� ��త �ా���న గంట� �ా���� �ా���� గంట� జ�� �ార�

తమ��డ�, ఆయన ఒక ��� మ�స�� �ార�. జ�� �ార�,

ఆయన స�మణ� అ�న గంట� సం��షమ� �ార� ప�భ�వ�ను

ఎ����న �ా��� తమక�న� ఎనమండ�గ�ర� �ిల�ల�� మం�

క�ట�ంబ ��తం క���న �ార�. ఆ సమయం ల� �ా�� దగ�ర ఒక

�ాత ��ౖ��� వ���� �షయం గ���� ��న మ� ��న� ����

�ాడ�క���ందుక� �ెచు�క���ందుక� �ా�� ఇంట��� ����� ర�.
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�ా�� సం��షణ ‘�ేవ�డ�, మ��ి ��తం ల� �ేవ�� ఆవశ�కత’

అ�� ట��ి� ��ౖప�క� మళ�టం �� - జ�� ��త, సం��షం ��నమ�

లక� - మ� ��న�క� మధ� ఒక ఆస��� కర���న సం�ాదం

(discussion) జ����ం��. మ� జ�� ��త, సం��షం ��నమ� ల�

��తం ల� ప�� ఒక�ర� �ేవ�� ఆవశ�కతను గ����ం��ల�

�ా��సు� ంట�…. మ� ��న� అల�ట��� అం�� భ�మ అ�, అసల�

�ేవ��ే ల�డ� అ� �ా��ం��ర�. ����� మ� సం��షం ��నమ�

���సు� ప�భ�వ� మ�త��� �ేవ��� క�మ�ర�డ�, ఆయన మ�నవ

అవ��రం ల� భ���� ���� వ��న �ేవ�డ� అ� �ా��ంచటం ��,

మ� ��న� ల�కం ల� �ై�ావ���ాల� �ా ��ల�వ బ�ే బ�దు� డ�,

కృష�� డ� ఇల�ట� �ారం�� వ����ర�. �ా��వ�ర� �ాక�ం�� ఒక�

��సు ���సు� మ�త��� ఎల� ల�క ర�క�డ� �ాగలడ�? అ� �వ� �ం

�ా �ా��ం��ర�. ����� స�ం��సూ� మ� సం��షం ��నమ� -

���సు� ప�భ�వ� ఒక��ే �ాప�ల ��రక� ��ా ణం ��ట��న �ాడ� �ాబట��

ఆయ�� �ేవ�డ� అ� �ె�ా�ర�. ఇ�� సబబ� �ా ���ంచ� మ�

��న� ఒక యవ�నసు� � యవ��చ�లనుం�� ���సు�

�ా�ాడగల��? అ� అ�����ే, తప�క �ా�ాడ���డ� అ� ఆయన

�న�మ� అ���ర�. అ��ే బ�దు� డ�, కృష�� డ� ఇల�ట�
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�ారం�� క��� యవ�నసు� ల యవ��చ�లనుం�� �ా�ాడగలర�

అ���ర�.

����� స�ం��ం�న మ� జ�� ��త - “�వ� ఎవ�� ����ా ఒక

యవ�నసు� ��� యవ��చ�లనుం�� �డ�దల కల�గ గలదు అ�

����ా� �� �ా��ల� ఒ���క��� ��ర�న ��ా ���ం� అ��

�లవ�త�ం�ే� చూడ�; అ�ే �ా�� వలన �ల��ే, నువ��

ఎవ����ౖ�ే ��ా ���ం���� �ా���� �ేవ�� �ా ���క��ంచు. అ��ే ఒక

మ�ట: ���సు� ��సు ��మమ�న తప� నువ�� ��ా ���ం�ే ఏ ఇతర

��మమ� వల� అ�� �ాధ� పడదు. “నువ�� ప�య��ంచు”

అ� అ���ర�. ఈ �ాదన ��వ�ం �ా క��ించటం �� మ� ��న�

సంతృ�ి�  �ెం��ర�!

ఇదం�� మ����ిన త�ా�త మ� జ�� ��త, సం��షం ��నమ�

- మ� ��న�ను “తలవంచు ��ా ర�న �ే��� ం” అ� అన�ప��డ�,

��ద��ార� �ె�ి�న మ�ట �ెయ�క �� �ే బ�గ�ండదు అ�� ఉ�ే�శ�ం

�� మ� ��న� తల వం��ర�. అ��ే ��ంట�� ఒక �ె�య�

��ప� శ��� ఆయనను ఆవ��ం� ఆ��య గ���ంప�,

ప�ా���� పమ� ల���� ��డ���� �� �ం��. �������� ప��

ఏడ�సూ� ఆయన �న� ��ట�నుం�� �ే�ిన త�ి���లను,
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ఒక��� త�ా�త ఒకట� గ�ర�� వసు� ంట��ాట��ట��

ఒప����ంట� ��ా ర�న ��న�ా��ం��ర�. ���ి� క సంబంధ���న

తలంప�ల�� అప�ట� వరక� ��న�ాగ�త�న� మ� ��న� క� ఇ��

ఒక �ె�య� అనుభవం�ా వ�ం��ం��. ��ా ర�న మ����ిం��, �ా�

మ� ��న� ల� ఏ�ో ��త� అనుభవం ఆరంభం అ��ం��! ��ా ర�న

ల� ఆయనను �ా�ా���� పం ల���� న���ిం�న ఆ �ేవ�� ఆత�

ఆయన ���� వ�ంట� ఆయనను సత� సంబంధ���న ��తం

ల���� న���ించటం ఆరం�ం�ం��; ����� ��ను అప�ట� వరక�

�ే�ిన త�ి���లను మనుష��ల ��నూ, �ేవ�� ��నూ

ఒప����� స�� �ే�ి��నటం ఆరం�ం��ర�. ఈ �షయ���

ఆయన �����త�ల�, క�ట�ంబ సభ��ల� స��తం

గమ�ంచగ��ార�. ��ా ర�న ల� ;ఎం�� సమయం గడపటం,

�ాక� పఠన ల� ప���లన �ా చదవటం అల�ాట� �ా మ��ా�.

ఈ అల�ాట� ఆయన �ాబ� �� ����లల� �ెయ�బ� �� �ైవ

��వల� �ావల�ిన ప����� �ాళ�� �ా మ��ా�. ఈ రకం �ా

గంట� జ�� �ార�, సం��షమ� �ార� మ� ��న� క� ��వలం

����న�, �న�మ� ల� �ాక�ం�� - ఆ��య త�� తండ�� ల� �ా

క��� మ��ార�!
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�ిమ�ట గంట� జ�� �ార�, సం��షమ� �ార� మ� ��న� ను

ఆ��ట� మ��� సు (�ె��ౖ�) ల�� ల����� ఇ�ాం��క� ��ల��ి�

ను న���ిసు� ��� ఎ�. �����ల� �ా�� ��వక� ప��చయం

�ెయ�టం జ����ం��. �ా�� ప��చర� ల� మ� ��న� తన ఆ��య

������ �ి�రపరచు��� ��వక� �ిద�పడటం జ����ం��.

1.3. �దట� ��ట��

�ా�ట����� �ద� మ���ం�న �ిమ�ట మ��పట�ణం ల� ప�

�ే��ందుక� అక�డక� ����న మ� ��న�క� అం�� ��త� ! అ��ే

ఈయనను ఏమ�త�ం ఎర�గ� �������� దంపత�ల� మ�

��న�ను �ాదరం�ా �ా�� ఇంట��� ఆ���ం�, వస�, ��జన

ఏ�ా�ట�� �ా�� ఇంట�� �� క��ం��ర�. మ� ��న� �ా�� ఇంట�� ఒక

�� ంతఇంట� సభ����ా చూచు��నబడ�త� బందర�

(మ��పట�ణం) ల� తన ������ ��ా రం�ం��ర�. ఈ సమయం

ల� మ� ��న� - �������� దంపత�ల�, క�ందనం �ార�

(�������� �ా�� అత� �ార�), చుట�� పక� నున�

ఇం��ంతమం�� సభ��ల�� (తన వ��ో �గం ��ను �ేసుక�ంట���)
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న������ �ా�� ఇంట� వద� మ� ��న�తన ��ా రంభ ��వను

ఆరం�ం��ర�.

1.4. ప�భ�వ� ��వ ��త���� �ిల�ప�

తన ర�ణ�నుభవం అనంతరం అల�ాట� �ేసుక�న� ఒంట��

��ా ర�న అల�ాట�, మ� ��న�క� ��త అల�ాట� �ా మ���ం��.

ఒ�ా��క ��� ఆయన తన �����త�ల�� కల�ి మ�డ�

��నమ�ల� ఉప�ాసం వ�ం�� ��ండ��ౖ�� ���� ��ా ���సూ� , ఆయన

��తం ల� �ేవ�� �త�ం ఏ��� వ�న���? అ� ��ా ���ంచడం

జ����ం��. ఈ సమయం ల� ఆయన తన �ా�ట����� �ద�

అనంతరం ��ం�ేండ�� ప� �ే�ి, ఆత�ా�త �ేవ�� ��వల� ప����

��వక�� �ా ప����ంచటం �ేవ�� �త�ం అ� తన దర�నం ల� మ�

��న� గ���ం��ర�. ఇ�� తన �������సం ���ల�� జ����న

సంఘటన.

ఆయనక� ��������ా క���న దర�నం ను మర�వ క�ం��

మ��పట�ం ల�� న������ దంపత�ల �� వ�ంట� ఉ�ో �గం

�ేసు� న� సమయం ల� - మ� మ���న� తనక� ��������ా నున�

సమయం ల� క���న దర����� జ�� పకం �ే�ిక�ంట� ���

��� 7



�. ఏబ�� �ార� అ���యం 1/19

��ర��ర�� �షయం ��ా ���సూ� వ�ం�ే �ార�. తనక� క���న

దర�నం �షయం - ఆ���ల�� ఆత�ల� ��ద�ల�ౖన ఎ�. �����ల�

�ా����, బ� ల�� దు� జ�� �ా���� �ె�యజ��ి ��� �షయం

��ా ���ంచమ� �ా��� ���ార�. �ార� ��ా ర���ప�ర�కం �ా ఇ��న

సల� ��రక� మ� ��న� తన ఉ�ో��ా��� �ా���మ� �ే�ి,

ప���� �ేవ�� ��వ (full time ���ీ� �) ల� ప����ం��� అ�

�ర��ంచుక����ర�.

అ��ే ఆ సమయం ల� మ� ��న� క� ఇం�ా ��ాహం �ాల�దు;

ఇక మ� ��త �ా���న గంట� �ా���� �ార� అప�ట��� చ��� �,

��వలం ఒక���� మ�త��� ��ాహం �ావటం �� ����న

�ిల�లం�� ��తం ల� �ి�రపడ� క�ట�ంబ �� షణ ను గ���ం�

ఆల��ం�న �� ��నమ� (గంట� మ�ణ�క�ం) మ�

��న��ా���మ� �ే��ందుక� సుమ�ఖత చూపల�దు. ఈ

ల�క����ా చూ��� మ� ��నమ� అ�� ���ల� క����; అ��ే

�ేవ�� �షయ�ల� జ����ందుక� �ేవ�డ� మనక� �����తనం �ా

క��ిం�ే ���� మ��ా� లను �ాడ���నవచు� అ� ఎ����న మ�

��న�, తన ��తం ల� �ేవ�� ప�ణ��క �క� ��ర��ర��

��త���� ��ా ���ం�, ఇల�ట� ప���ి�త�లల��� తన ఉ�ో ��ా���
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�ా���మ��ే�ి �ేవ�� ��వల� అ�ే వ�ర� (మ��పట�ణం) ల���

తన ��వను ��న�ా��ంచటమ� ��న�ా��ం��ర�.

ఈ ��ా రంభ ��వ ��� ����లల� ఆయనను తమ ��ా ర�నల��

బలపర�న �ా��ల� - బ�ద� ఎ�. �����ల� �ార�, బ�ద�

జ�ష��ా �ే�య� �ార�, బ�ద� �ట�� �ా� �ార�, బ�ద�

బ� ల�� దు� జ�� �ార�, బ�ద� �ాజరత�ం �ార�, బ�ద� భ�షణ�

�ార�, బ�ద�. �ాజ�రత�ం �ార�, బ�ద� �. �. �ాలమ� �ార�,

బ�ద� జయ�ిం� �ార�,  ఇం�ా ఇతర�ల�  వ����ర�.
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2

��మ� �. ప��� ఎబ�� �ార�

2.1. బ�ల� ��తం

ఆ ��ట� వ�మ��� ఆంధ�ప��ే� ల�� కృ�ా� �ల�� ��న�నప��� ల�

మ� అమ� 1936 ల� జ��ం��ర�. చదువ�ల�� ఆ�� త�� �న�

భ��� ��ధ�ం �ేసుక�ంట� మ� అమ�ను ఒక��ే �డ�

�ా��ంచుక����ర�. మ� అమ� తన స��ా� మం ల� ��ౖ�మ�� �ద�

నభ��ిం� స�పం ల� వ�న� గ����ాడల� ��� సూ�� �ద�

నభ��ిం�ేందుక� ����� ర�.

మ� అమ� ��ందూ క�ట�ంబం ల� ప�ట�� ��రగటం వల� ఆ

��ా�సం ,కట�� బ�ట�� , ఆ���ాల� అనుస��సూ� గ����ాడ ల�

చదువ� ��న�ా��ంచటం జ����ం��.
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సూ�� ��ౖన� ల� �ాసు�ాల�క�� వటం వల� , గన�వరం ల� తన

��నమ�మ, ఆంట� ల�� వ�ంట� మ� అమ� తన ట�చ� ట�ౖ��ం�

���� �ెయ�టం ��ా రం�ం��ర�. అ��ే ఆ�� ఆంట� - మ�

అమ�, �ా�� ఇంట��ద�క� ���� వ�ండటం ��ా రం�ంచక మ�ం�ే

ప�భ�వ�ను �ెల�సుక���� వ����! ఆ�� మ� అమ�క�, తన��ట�

యవన �ీ� �లక� ప�భ�వ�ను గ���ం�, �ేవ�డ� - ���సు� ను ల��ా���

పంపట���� గల �ారణ��� �ె�యజ�సూ� ����స�వ ��ా�సం ల��

��ా ధ�క అం�ాల�� ����� పంచుక��� �ార�. ఇ�ే క�మం ల�

ల����� ఇ�ాం��క� ��ల��ి� ను గ���ం� క��� ��� ఆంట�

�ార� ఈ య�వన �ీ� � లక� ప��చయం �ెయ�టం జ����ం��. అ�

- ప�భ�వ� తన ��సుల�ౖన �����ల� �ార�, బ� ల�� దు� జ��

�ార� ఇం�ా ఇతర ��వక�ల ����ా తన ఘన���న ��వను

జ����ంచుక�ంట�న�  ����ల�..

2.2. ప�భ�వ�ను స�ర�క���ా అం��క��ంచుట

ఆ ����లల� మ� అమ� �ా�� ఆంట� �ార�, ఈ యవ�న �ీ� � లను

�జయ�ాడ క� స�పం ల� గల ఈడ��గల�� అ�� �ా� మం ల�

జర�గ�త�న� క�ట�లక� �జర� అవ�మ� ��� �����ం��ర�.
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స��, ��ద��ా�� మ�టక� �ాదనల�క ����న మ� అమ�,

��ందూమ������� �ావటం �� - క�టమ� ల� క�����,

క����� ఈ ����స�వ బ� ధ �నటం స��ంచక, ����� అక�డ నుం��

������ ��ందుక� సం� సర�� ��� క�టం జ���� ��ా ంగణం నుం��

��డ�� ��ట� బసు� ��సం ��� వ���� సమయం ల� - క�టమ�

ల� ����క నుం�� బ�ద� �. �. �� ల��ను �ార� �ా�ే �ాట

ఆ�� �ెవ�లల� ��ంగ�ర� మ� ��చు�క� �� �ం��. ఆ �ాటల��

మ�టల� �ంట�ంట� �ా��త�� �ేవ��ే ఆ���� వ����గతం �ా

మ�ట�� డ�త������? అ� ఆ��క� �ిం�ం��. ఆ సమయం ల�

ఏ�ో �ె�య� శ��� మ� అమ�ను ఆవ��ంచటం వల� తన

మనసు� మ�ర����� ����� క�టమ� ల���� ���� క�����

�ాక�ం ���ల��ిం� ����� ����� ర�. క�టమ� ల� క�����

�ంట�న� సమయంల� �ేవ�� ఆత� ఆ��ను బలం �ా ఆవ��ం�

ఆ�� హృదయ �ి��� ఆ��క� గ���ంప� �ేసూ� , �ేవ��

స����ల� ఆ�� ఎల� వ������ �ె�యజ�సూ� , ప�ా���� పం

క���ంచటం ��ా రం�ం�ం��. ����� ఆ�� తన బ�ల�ం నుం��

�ే�ిన త�ి�దమ�ల�� ఒ���క�ట� జ�� పకమ�నక� వసూ� వ�ంట�,

ఆ�� ప�భ�వ� వద� ఒప��,��� స���ేసుక�ంట�న� సమయం ల�

ఆ��క� ఒక దర�నం క���ం��. ఒక �ెల�� �ెర�ద ఒక నల��
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బ� ట�� కనబడ�త� �ాను�ాను అ�� �న�బడ�త� �వ���� అ��

ల�క�ం�� మ�యమ�ం��. ఆ దర�నం ల� - ��� ��వం ఏ���

ఉంట�ం�� అ� ఆ�� ఆల��సు� న�ప��డ� - ఆ�� �స�� ల�

వ�న�ప��డ� ఒక ��ందూ మ��������ా, తమ నుదుట బ� ట��

��ట�� క�ంట���� ��ాక��ం�న����స�వ బ��కలంద���� ఈ��

బలవంతం �ా ఎల� బ� ట�� ��ట��ం�ే�ా��, అ��ే అ�� �ేవ��

దృ�ి�ల� ఎల�ట� త�� � అ� ఆ��క� గ���ంప� క���, ���

�షయం ల�త��ా ప�ా���� పప�� ప�భ�వ�ను �మ�పణ

��ర���నటం  జ����ం��.

తదుప�� మ�డ� ����ల� ఉప�ాసమ� వ�ం�� ��ా ���ం�న త�ా�త

ఆ�� హృదయం �ాప��రం నుం�� �మ���� ��ం�� �ే�క�ా

మ���ం��. అప�ట�వరక� ఆ�� అనుస��సు� న� ��ందూ

సంప���య�ల�, సం�ా��ాల� అ�� ఆ�� నుం��

దూరమయ���. �ేవ�� స����ల� గంటల తరబ��

��ా ���ంచటం, �ాక�ం ����ంచటం ఆ��క� అల�ాట��ా మ��ా�.

ఆ సమయం ల� ఆ�� �� ��ా ���ం�ేందుక� ఒక ����స�వ యవ�న

గ�ంప� �ీ� �ల� ఆ��క� ��డయ��ర�.
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1956 వ సంవత�రం ల� ల����� ఇ�ాంజ��క� ��ల��ి� �ార�

�ర���ం�న సంవత��ాంత ��ట��� క� ఆ�� �జ��� బ��ి�స�మ�

�సుక��� సమయం ల� తన ��ర� ‘ప���’ �ా మ�ర����టం

జ����ం��.
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��ాహం - �ేవ�� �త�ం �ేయ�ట
��ాహ సమయం వ��నప�డ� మ� త�� తండ�� ల� ఇద�ర�

ప�భ�వ�������న �ార� �ావటం వల� , తమ ��ాహ �షయంల�

�ైవ���� ను �ారం�ా ��న�ా�ాల� �ర��ంచుక�న� �ార��ా

�ా�� హృదయ�లల� ఏ ఒక� �ర�యం �సు��నక�ం�� �ేవ��

స���� ల� ��ా ���ంచటమ� ��ా రం�ం��ర�. �ేవ�� ���� ను�ారం

�ా ��ాహ ��తం ల���� ప����ం��ే, కట�బ�ే క�ట�ంబ ��తం

- �ేవ�� ��మ��� మ��మ పర�సు� ం�� అ� �ా��ద�ర� దృఢం

�ా న��న �ార�. ఆ సమయం ల� ��ంతమం��

�ీ�య� బ� ధక�ల� ఒక���� మ��క��� గ���ం� ప���ా��ం�

(ప��� � �ే�ి) ��� �షయం ��ా ���ంచం�� అ� �ెప�టం జ����ం��.

��ద��ార� �ే�ిన ప��� స� గ���ం� ��ా ���సూ� ,. �ర� ��వలం ���

��ా ర�న ల��ౖ మ�త��� ఆ��ర పడక�ం�� ఇతర �ైవ ��సులనూ,
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సంఘం ల�� ��ా ర��� సహచర�లను స��తం ���ద�ర� - �ా��

��ా ర�నల ��త�ం ��రటమ� జ����ం��.

�రం�� ��ా ���ం� మ� ��న� �ా��� గ���ం� మ� అమ��ా�� త����

�ె��� , ఆ�� అందుక� అం��క��ంచల�దు. మ� ��న� అప�ట���

�ేవ�� ��వ ��త�ం తన ఉ�ో ��ా��� �ా���మ� �ే�ి ��వల�

ఉండటం వల� , ఏమ�త�ం క�ట�ంబ �� షణక� ఆ��రం ల�� మ�

��న�క� తన క�మ����ను ��ాహం �ే��ందుక� ఆ��

ఒప����ల�దు. అ��ే ��ంత మం�� �ీ�య� ��వక�ల� ఆ����

మ�ట�� �� నప��డ� ఆ�� �వ���ా అందుక� అం��క��ం��ర�.

��ాహం �� 15, 1956 న �జయ�ాడ క� స�పం ల��

‘వణ�క�ర�’ అ�� �ా� మమ� ల� జ����ం��. ఈ �ా� మం, ఈ

ఇర�వ���ల� ఏ ఒక��� స��ా� మమ� �ాదు; ఆ సమయం ల�

బ�ద� భ�షణం �ా�� ఇంట� వద� క�టమ�ల� ఏ�ా�ట� �ెయ�టం

వలన, క�ట�ల మ���ంప� సమయం ల� ��ాహం అక�డ

ఏ�ా�ట� �ే��� క�ట�లక� �జ���న సు�ా���క�లక� �ల��ా

ఉంట�ం�� - అ�� ఉ�ే�శ�ం �� ��ాహం అక�డ ఏ�ా�ట�

�ెయ�టం జ����ం��.

��� 16



��ాహం అ���యం 3/19

�త�ం 1  ఎబ�� దంపత�ల ��ాహ �త�ం
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4

క�ట�ంబం మ��య� �ౖెవ��వ

4.1 ��న ��ా రంభమ�

మ��పట�ణం ల� మ� తం��� తన ��వను ��ా రం�ం�న

ఆనంద��ట ల��� (న������ దంపత�ల గృ���� స�పంల�),

��ా�నంతరం మ� త�� తండ�� ల� బ�డ�గ �సు��న� ����క

�న�గృహం ల� తమక�ట�ంబ ������ ��ా రం�ం� ��వనూ

��న�ా��ంచటమ� ��న�ా��ం��ర�.

అ� త�రల� మ� అమ� చుట�� పక�ల ను��� అంద����

ప��చయ���న వ�����ా మ��ార�. ఇక�డ వ���� సమయం ల���

�ా�� �దట� క�మ������ౖన ��ను జ��ంచటం జ����ం��.
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క�ట�ంబం-�ైవ ��వ అ���యం 4/19

4.2  ��ా ర��� స�లమ� మ�ర��ట

����ల� గడ�సూ� వ�����, అ��ే మ� ��న� తన ��వ

ఇం�ా �స���ం� అ��క�లక� �ే�ాల� (మ�� మ�ఖ�ం �ా

యవ�నసు� లను �ే�ాల�) ఆ�ం� ��� �షయ��� ��ా ���సూ�

���య�న� ����లల�, ఒక ��� ఆయనక� దర�నం �ావటం,

���ల� ఏ�ో �ెత� �ె��రం �ా���ిన ఒక స�లం క��ించటం

జ����ం��. ఇ�� ఏ��� ఉంట�ం�� అ� ఆల��సు� న� సమయం ల�

ఒక ��� అ�ే పట�ణం ల�� మ�� ��ా ంతంల� (మల��పట�ం) ఒక

��డ�� ��ౖ ఆయన తన ��ౖ��� ��ౖ ����� ��న అవసరం క���

��ళ�� న�ప��డ�, ��ను తన దర�నం ల� చూ�ిన స�లం అక�డ

అ�ే �ధం �ా చూ�ి ఆశ�ర� ప��� ర�.

ఆ స�లం ల� మ� ��న� తన దర�నం ల� చూ�ినట�� �ా��

త�ప�ల�, మ�ళ� �ెట�� వ�ం��, �ెత� �ె��రం �ార���ిన స�లం �ా

అ�� వ�ం��ం��. ఆ స�లం ఎవ���� �ెం��ం�� ? అ� �ాకబ� �ే�ి

����� యజమ�� అ�న ఒక మ��ి� ం ��ద�మ��ి� కల�ి - ఆ

స�లం ల� ఒక ������క ��డ�� ��సుక���ందుక� ఆయన తన

స�ల��� అ�ె�క� ఇవ�గల�ా? అ� అ����నప��డ�, మ� ��న�
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ఇ�ే� అ�ె� ఎంత అ� ఆయన అ���ారట! మ� ��న� “��లక�

అ�దు ర��ాయల�” అ� �ె�ి�నప��డ�, ఆ యజమ��

స����ా అ���రట. ����ల� గ�����. ఒక��� ఆయజమ���

మ� ��న� ను ����� �ి��ిం� ఆ స�లం అ�ె�క� �సుక���ందుక�

ఇం�ా �క� మనసు�ం��? అ� అ���ారట! “అవ�ను �ా�

అ�దు �ా�ాయల��” అ� మ� ��న� �ె�ి�నప��డ�, ఆ

యజమ�� “అ�దు ర��ాయల�� �సు��” అ�

అం��క��ం��రట. ఇప��డ� �ర� ��ాసం వ�ం�� ��వ �ేసు� ���

స�లం, ఇక ఇప��డ� �ర� మ�రవల�ిన స�లం - ��ండూ

పట�ణ���� �ె��క ��క��న ఉండటం వల� , �దట��ా ఇప��డ�

మ�రనున� స�ల���� స�పం ల� ఒక �న� ఇల�� అ�ె�క�

�సు��� ���ల� ��ాసం వ�ంట�, అ�ె�క� �సుక���� స�లం

ను �భ�ం �ే�ి అక�డ ఒక ��� ���� వరక� ఆ ఇంట�ల���

��ా ర�నల� క��� ��న�ా��ం�ే�ార�. ఇ�� ఆ ��ట� మల��పట�ం

�� �ా� �ీ� పక�న వ���� ఇల�� .

ఇప��డ� అ�దు ర��ాయలక� అ�ె�క� �సుక�న� స�లం ల�

ఎప���ో ఒక ఏనుగ�ను �ా����ార�� నమ�కం ఆ చుట�� ప�క�ల

ప�జలల� ఉండటం, అందువల� అ�� ��ాస�గ�ం �ాద�
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చుట�� పక�ల �ారం�� న��, �ెత����� స�లం �ా ����

వ�ప���సు� ���రట!!

అ� మ� ��న�క� ఏ వ��ో �గం ల�క�ం��, ��వలం ��ా�సం ��ౖ��

ఆ��ర ప�� �న� �డ��� క�ట�ంబ��� ��న�ా��ం����న

����ల�! ఇక అ�ె�క� �సుక�న� స�లంను - మ�ందు త�ప�ల�

వ����ా న���� �భ�ం �ెయ���: క�� �ా��� ��ట�� ప� �ే�ం�ే

శ��� ల�దు, క�సం �ాలంట�ర�� వ�����ా అంట�, ఏ ఒక�ర� ల�ర�!

����� ��� �భ�ం �ెయ�టం ��ా రం�ం� మ�ళ�త�ప�ల�

��ల��ంచటం, అక�డ ��ర�క��� �న �ా���ంక�ల� ఇతర �ెత�

��ల��ంచటం �ే�ార�. ఇక అక�డ ��డ�� ���� మ�ట����� , మ�

��న� జ�బ�ల� ��వలం ప�� ర��ాయల����� మ�త��� ఆ

సమయం ల� వ����యట! ఎంత ��ా�సంవ���� ప��

ర��ాయల�� ��డ�� ��ా�ణం ��ా రం�ం��లంట� అ��� ప�

�ాదు; అ��� మ� ��న� �ే�ల� వ���� ప�� ర��ాయల ����

అ�� ��ా రం�ంచటం తప�ల�దు.

�భ�ం �ే�ిన స�లం ల� తనవద� నున� ప�� ర��ాయల����

��డ�� ప� ��ా రం�ం�న మ� ��న�క� ప����నం ఒక ��ా�స

ప����ా ���ే��. ప�� ��� ప��ా����, �ాయంత�ం �ా��క��
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�ా���� ఇ�ా��! ��ల��ార�� ప��ార� ప� ప�����ే�ి ఇంట��� �����

సమయం వరక� క���ా����వ�వల�ిన క�� మ� ��న�

�ేత�లల��� ఎల� �ా��ౖయ�ం��, ఎంత �ా��ౖ య�ం�� అ���� ప���

�ా�� ���ల���. ��ౖ�ా ఇ�� ����ా�� అంశం �ా మ���ం��.

�వ���� ��డల� ల�క�ం�� ఒక �న� ��ట�క� �ాక �ిద�ం

అ��ం��. ఆ సమయం ల� మ� అమ� ఇం��ందర� �ీ� �ల�� కల�ి

ఎం�� శ��ం�, ����ం�న �ాకక� ��ండ� పక�ల మట�� ��డల�

��ట� గ��ార�. ఈ ��ండ� ప�క�ల ��డలక� ���� ��ట���ల� క���

ఉం�ే�. ����న ��ండ� ప�క�ల� - త����ల�, ��దుర� కటకట�ల

�� మ�యబ��� �. ఇక ఈ స�లం ల� ఒక బ� ��ం�

పంప�మ�త�ం ��యగ��ార�, �ా� ఇం�ా క��ంట� క���� ల�దు.

ఈ ప��ేశం ల� ��వలం ��ా ర�నల� మ�త�ం జర�ప���నటం, ఇక

అక�డ ఎవ�ర� ��ాసం వ�ంట� చూచుక��� ప���ి�� అప�ట���

ల�నందున కం��ం� చుట�� త����ల ద�� కట�� ఒక �న� ���

���ం��ర�. ��ా ర�న క�టం మ����ిన త�ా�త ��� క� ��ళం ���ి

���� �� �� �ార�.

ఈ సమయం ల� క��� ఒ����ా�� మ� త��తండ�� లక� ఆ స�లం

అ�ె� ��ల��ల� కట�టం స�ాల� �ా�� ఉం�ే��. ���� �ార�� ����
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��లల �ాట� బ�ా� ప���� �న అ�ె�ను �ేవ�డ�

అనుగ���ం�నప��డ�, అప��డ� యజమ���� �ె��సూ�

వ�ం�ే�ార�. �ేవ�� కృప వల� అ�ె� ఆలస�ం �ా �ె��ంచట���

బట�� ఆ యజమ�� ఆ స�ల��� ఖ�� �ెయ�మ� ఎప��డూ మ�

��న�ను ��ందర ��ట�ల�దు. ఈ �ధం �ా యజమ����, మ�

��న� క� వ���� సంభంధం సజ�వ��ా వ�ం�ేల� �ేవ�డ�

ఎప��డూ �ా�ా��డ�.

ఆ ����లల� మ� ��న�క�, ఆయన �న� తనం ల� మ��ా� ర�

�ా���న �. ఇ��ా ��ల� �ార� అక�డ ��ా ర�న�ాక ��ా�ణం

జర�గ�త�న�ప��డ� స�యక�ల� �ా వ�ం�ే�ార�. ఆయన

ప�భ�వ� ��త���� ��ల ��షం గల వ�����ా యవ�నుల�ౖన �ా���

��ల� ఉ���హపర�సూ� వ�ం�ే�ార�. ��ద��ా���న ఆయన

యవ�నుల�ౖన మ� త��తండ�� లక� �ల���ౖన సూచనల�, ��ా ర���

ప�ర�క���న సల�లను ఇసూ� , మ� ��న� ఇతర ప��ేశమ�

లక� ����నప��డ�, అక�డ �ాక� ప��చర�ల� స�యం �ేసూ�

వ�ం�ే�ార�.

��ను ప�ట��న ��ండ� సంవత��ాలక� మ� ��ద� తమ��డ� జ��

���ీ� జ��ం��డ�. ����� క�ట�ంబ అవస�ాల� మ��ంత
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������నప�ట���, మ� త�� తండ�� ల� తమ ��ా�స��తం ల�

మ��ంత ��ర����� మ�ందుక� �ాగ�నట�� ప�భ�వ� స�యం

�ే�ాడ�. మ�� మ�డ� సంవత��ాలక� మ� �న� తమ���ైన

ఇమ��ను��ల� జ��ం��డ�.

�త�ం 2  మల��పట�ం ల� బ�ద�. �. ఏబ�� �ార�  ��ా�సం   �� ����ం�న �దట�

��ా ర�న �ాక
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4.3 ��ా రంభం ల� మ� త��తండ�� ల �����త�ల�,
���� క�ట�ంబ�ల�

4.3.1 �ే�� �ార�

ఏ �ధం�ా మ� త�� తండ�� లక� �ే�� �ా���� ప��చయం

అయ���� �ె�యదు �ా�, ఈయన ఇంజ�ర� �ా, ఆయన

స�మణ� ��క�� �ా మ��పట�ణం ల� �ా�� నల�గ�ర�

క�మ�ర�ల�, ఒక క�మ���� �� �వ�ిసూ� 1955 - 1962 మధ�

మ� ��న� జ���� ��ా ర�న క�ట�లక� �జ��త�, ��వల� ���

క�ట�ంబం ��ల స�యం �ా ఉం�ే��.

ఆ ����లల� న������ �ా�� క�ట�ంబం, ఎం. �. సుంద�ా� వ�

�ా�� క�ట�ంబం, �ి���. ఆ��ా�దం �ా�� క�ట�ంబమ��� �ాట�

మ�� ఒకట� ��ండ� క�ట�ంబ�ల�, ఇక ����� �ాట� అ��క మం��

యవ�నసు� ల�  ��ా ర�న క�ట�లక� �జ��త� వ�ం�ే �ార�.
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4. 3. 2. ���� అమ��ార�

1960 నుం�� ����ప� నల��ౖ సంవత��ాల� మ��పట�ణం ల�

��వ�ే�ిన �ి��� ం� �షన�� �ా���న ���� అమ� �ా��� గ���ం� ఆ

����లల� �ె�య� �ార� ఎవ�ర� వ�ండర�. ఆ�� అ��ధ

�ిల�ల మధ� ��వ �ే��ందుక� తను� ��ను సమ���ంచు���

మన �ే�ా��� వ�� ఎ��� క�ా� ల మధ� ఎన�డూ ఊ��ంచ�

ప���ి�త�ల�, ప���ల� ఎదు���ంట� ప�భ�వ� ��వను బహ�

నమ�కం�ా జ��ం�న ��వక��ాల�. మ��పట�ణం క� వ��న

వద� నుం�� ఆ��క� మ� త�� తండ�� ల�� ప��చయం ఏర��� అ��

��ల స����తం �ా మ���ం��. మ� త�� తండ�� ల సమర�ణను

బట��  ఆ��క�  �����ౖ ��ల ���మ, ఆ�ా�యత, ��రవం ఉం�ే�.

4.4 ��ా�స �ా�ాల�

���ా ప��చర�ల�, మ�� మ�ఖ�ం�ా మ� త��తండ�� ల ���

����లల� �ార� ఎ��� ��ా�స ప���లను ఎదు���� ప�భ�వ�

�ద� నుం�� ఎ��� �ా�ాల� ��ర�����ా�� వ��ం��; �ాట�ల�

���� -
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4.4.1 �జ ��తం ల� ��ా��ా�� �ార�కం �ేసు��టం

మ� ��న�, సంఘం నుం�� ��ల��ల� అం�ే �తమ� �ద

�ాక�ం�� ��వలం ��ా�సం ��ౖ ఆ��ర ప�� ప� �ెయ�వల�ిన

ప���ి�� ఉండటం ��, �ార� ��న ��నం �����న ��జనం

��త�ం క��� ��ా�సం ��ౖ ఆ��రపడవల�ిన ప���ి��

ఉం�ే��. అ��క మ�ర�� ఇంట�ల� వ���� ఖ�� �ీ�ాల�, �ాత ��పర�

వంట�� అమ����� ఆ వ��న ����� �� మ���� ఆ ��ట���

స��ప��న ��జనం ��రక� ఆ డబ�� �ాడ���వటం, అ��ే

మర�సట� ��జనం ��త�ం మరల ��ా�సం �� ఎదుర�

చూడటం వంట� సంద�ా�ల� అ��కం �ా�� ��తం ల� వ�����.

మ� ��ద�తమ��డ� ���ీ� ప�ట��న సమయం ల� మ� త�� తండ�� ల

ప���ి�� మ��ంత దయ�యం �ా ఉం�ే��. ప�ట��న �ిల��ా����

మ����ందుక� (�ా��నత�ా�త ఉ��� ఎండల� ఆర���ి �����

�ాడ���గ���) �న� �న� గ�డ�మ�క�ల� క��� కర�వయ���.

ఎ��� �ార�� మ� అమ� గ���ణ� �ీ� � �ా ���� ఎ���ందుక� డబ��

ల�క తప�� ప���ి�త�లల� ఏం�� దూ�ాల� �ండ� గ���ణ� �ా

న��� �����  �ార�.
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ఒ�ా��క ���స�� ��� �ా���� ���ందుక� మ���హ� ��జనం

(య������ా ��� ��జన��, పండ�గ ��జనమ� �ాదు) ల�దట!

��ా�సం ��ౖ ఆ��రప�� ��ం�ే �ా���ా, �ార� తమ వ����గత

అవస�ాల �షయ��� ప�భ�వ� స���� ల�� ���� ��ా ���ంచడం

తప�, ఇతర�ల�� పంచుక��� అల�ాట� �ా���� ల�దు. ఈ �ధం

�ా పండ�గ ��� మ���హ�మ� ��జనం ల�క�ం�� ��ా ���ంచు

క�ంట�న� సమయం ల� తల�ప� ��ౖ ఎవ�� తట�� ర�. �ార�

తల�ప� �ె���నప��డ� ఒకతను “ఆయన �మ��నుగ����

�ం�ంచు చు���డ� గనుక � �ంత య�వత�� ఆయన�ద

��య���.” అ� �ాక�ం వ���� �� ట� ���� ను, ఒక �న� కవ�

ను మ� ��న� �ే�ల� ��ట�� అ� ���� �షన�� �ార� పం�ినట��

అందజ��ి ������ య�డ�. మ� త��తండ�� ల� �ా�� ���స��

����ాం�లను, కృతజ�తలను ���� �ా���� �ె�య జ�యమ�

�ె�ి�, అత��� వంద��ల� �ె�య జ��ార�. తదుప�� ���� �ార�

ఆ కవ� ల� పం�ిన �����ద�వ�ం �� ఆ �ాయంత�ం �ార� ��జనం

�ెయ�గ��ార�. ���క��� ఆ�� పం�ిన �ాక�ం వ���� ����

�ా��� ఆత� ల� మ��ంత ��ౖ�� ల�వ ���� ం��.
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ఆ ����లల� మ� ఇంట�� వంట��సం కట��ల� �ాడ�త�

వ�ం�ే�ార�. ఒక��� �ాయం��� ��� అప�ట��� ����వ�న�

కట��ల�� వంట ప���� �ే�ి మర�సట� ��నమ� వంట��సం కట��ల�

ల�� �ి�� ల� ��న చర� ప���� అ��ం��. మ� అమ� �ా��

పడ���బ� �� మ�ందు కట��ల ��సం ��ల� ��ా ���ం�

పడ�క����ర�. �ెల��ా��ం��, ల�� �ిల�ల అవస�ాల� చూసూ�

కట��ల �షయ��� హృదయంల� ��ా ���సూ� �� వ����ర�. ఇంతల�

ఎవ�� తల�ప� తట�� ర�. మ� అమ� తల�ప� ��ి చూ���

నమ�ల�� ప���ి��!! మ� అమ�క� అ� స����త��ాల�ౖ ఒక

ప�భ�త� ఉ�ో ��� స�మణ�, సంఘం ల� వ�న�త �ి��ల� వ����

ఒక ఆ�� తన తల��ౖ కట��ల మ�ట ��ట�� ��� మ� అమ� �ెర�న

తల�ప� గ�మ�ం ల� క��ిం��ర�!

మ� అమ� కళ�� �ెమ���ల�� �. ఎదుట వ���� ఆ�� తల��ౖ

వ�న� కట��ల మ�ట ��ం�నప�డ�, ఆ�� “ఎందు�� �ె�దు �ా�

�ాత�ం�� ��క� ఈ కట��ల మ�ట �క� �సు��� ����� ల�

మనసు� ల� ��ల�సూ� �� వ�ం��; ఎల� వ����ర� �ర�?” అ�

అ����నప��డ�, మ� అమ� జ����న �షయం అం�� ఆ��క�

�ె�యజ��ి, ఆ�� ఆ కట��ల మ�టను �ేవటం ����ా తన
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అవసరతను ప�భ�వ� ఎల� ��ా��ో �ె�య జ��ినప��డ�,

�ా��ద�ర� ��ా�సం   ల� మ��ంత బల ప��� ర�.

మ��క సందర�ం ల� మ� త�� తండ�� లక� ��జ����� ఏ� ల�వ�;

�ే���� ల�క �క��ం� ��ా ���ంచుక�ంట� తమ అవస�ాలను

�ేవ�� దృ�ి��� �సు��ళ�� న� సమయంల� ఎవ�� తల�ప�

తట�టం ��, తల�ప� ��ి చూ�ిన మ� ��న�క� ఒక బంధువ�

క��ిం��ర�. వ��న ఆయన ���� ను ��డ�� ��ే ఆ�ి, వ��

ఇంట�� �� అడ�గ� ��ట�� �ార� ఎల� వ����ర� అ� �ాకబ� �ే�ి,

జ�బ�నుం�� �����ద�వ�ం ��ి మ� ��న� �ే�ల� ��ట�� , “��ను

������ా� ను, ��క� ప� వ�ం��” అ� �ె�ి������� త�న�

ఆయన��, మ� ��న� అసల� ఆ వ�ర� ఆయన ఎందుక�

వ���ర�? అంత ��ందర�ా ���� �� వల�ిన అవసరం గ���ం�

అ�����ే, ��ంట�� ������ �ా��న అవసరం వ�న�ట�� �ె�ి�

ఆయన ������ య�ర�. అ��ే మ� త�� తండ�� ల� �ా��

అవసరతను ����న �ేవ�� సు� �ం��ర�.

మ�� సమయం ల� ఇంట�� అన�ం వం�ేందుక� �య�మ�

వ�����. ఇక ఇంట� ��నుక ఒక �ాకర �ాదు �ా�� �ాయల�

�ాయటం �దల� ��ట��ం��. అ�ేసమయం ల� మ� అమ�మ�
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ఒక �ా���� కం��పప�� �ేవటం, ఇక ఇతర క�ర�ాయల� వ����ా

��నుక����ందుక� డబ�� ల�క�� వటం �� ��� వ���� పప�� ��

మ���హ�ం ��జనం, �ాకర�ాయల క�ర�� �ా�� ��జనం

��ట�� �ా మ���ం��. ����� �సుక� �ెం��న మ� అమ� “ఆ��ట�

ఇ��ా ���య�లక� మ�ంసం ఇ��న �ే�ా, ��క� ��ంత

మ�ంసం క�ర�� మ�ర�� క��ంచు”  అ� ��ా ���ం��ర�.

ఆ ����లల� గవర���ం� �స�� ల� వ�ంట� మ� ��ా ర�న

క�ట�లక� �జర��� ��ందర� క���ాల ల� చ����

యవ�నసు� ల�, తమ �స�� ల� ��జనం �ే�ి ��� ట�� క��నప��డ�

ప��న అన�ం ��త�క�ల� ���ందుక� ���� ��ంగల� �ాల��!

ఒక క�ర��ాడ� �ా� ��ి���ే ��ల������న ఒక ��ంగను పట�� ���

మ� అమ� దగ�రక� �ె�� ఇ���డట!! ����� ప�భ�వ�క�

కృతఙ�తల� �ె��ం� ఆ ��ంగ మ�ంసం క�ర �� తదుప�� ��జనం

�నగ��ార�.

ఆ ���ల�� ��క� �ె� ��ంద ఒక గడ� వ��నప��డ� ��క��� క�

చూ�ి��� , �ార� చూ�ి ����� ����యం ���త� అవసరం �ావచు�

అ� �ె�ా�రట! బ��ా భయప��న మ� త��తండ�� ల� ఆ ���ల��

ప�మ�ఖ �ైవజనుల�ౖన బ� ల�� దు� జ�� �ా���� ఆ �షయం �ె�ి��ే,
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ఆయన “ఏ� అక�రల�దు; �ేవ�డ� తన ����యం ట��ట��ం�

ఇ�� ���� �ిల� ను స�స�పర��ా� డ�.” అ� �ె�ి� ��ం�ెం ��బ���

నూ�� �ా�ి ��ా ర�న �ే�ార�; ఇల� ���� �ార�� �ెయ��ా�� అ��

మ�యమ��ం�� .

బ�ల�ం ల� ఒ�ా��క�ా�� ��ను �� ంగ� �� బ�ధపడ�త�న�

సమయంల��� రక� ���చ��ల� క��� �ావటం ��ా రంభం

అయ���. భయప��న మ� ��న� నను� ��క�� వద�క�

�సు��� ����� , �� ప���ి�� చూ�ిన ��క�� స� కం�ార� ప��� ర�.

ఏ�� ���� మందుల� �ా�ి �ాడమ� �ెప�� �� ఆ ��క�� మ�

త��తండ�� లను �ాస� జ�గ�త� �ా వ�ండమ� ��చ���ం��ర�.

ఇంట��� ����� వ��న త�ా�త ఇల�ట� ప���ి�త�లల� ఎప��డూ

�ే�� �ధం �ా�� మ� త�� తండ�� ల� ఉప�ాసం వ�ం�� ��ా ���ంచటం

��ా రం�ం��ర�. ��ండ� ����ల త�ా�త మ� అమ�క� కలల� ఒక

మ�స��ీ� �, ఏ�ై�� �ెర�న తల�ప� వ�ం�ే� అ� మ�

ఇంట�చుట�� �ర�గ�త� ల�పల�� ��రబ��ల� చూసు� న�ట��

క��ిం�ందట. అ��ే �ార� ��ా ర�న �ేసూ� ఏ తల�ప� �ెర�

వ�ండ�వ�క �� వటం �� ఆ మ�స� �ీ� � ఇంట�� ��

��రబడల�క�� �నట�� �ె��ిందట! �ద� ��ల���న� మ�
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అమ�క� �ా��ను శక�� ల ������ వల� ��ను అస�స�త

��ం����న� �ె��ిందట!

మ� ��ద�తమ��డ� ���ీ� �న� �ిల��ా���ా వ�న�ప��డ� ఒక

�ా�� �వ� ���న జ�రం �� బ�ధ పడ�త� వ����డ�. కలత

�ెం��న మ� త��తండ�� ల� ��క�� వద�క� �సుక� ��ళ�టం ��

�ాట� ఉప�ాసం వ�ం�� ��ా ర�న �ెయ�టం ��ా రం�ం��ర�. ఆ

��� మధ� �ా�� ��ట� వరక� ��ా ���ం� పడ�క�న� మ� త��

తండ�� లక� �ెల��ా�� ల�వ�ా�� �ిల� �ా�� జ�రం త��� చూ�ి

జ�రం ఏ మ�త�ం ల�క�� టం �� ఆశ�ర�ప��� ర�. ప�����

�ే��ల��� ఆ ఉదయం క�ట�ంబ ��ా ర�నక� ��మం��

క�ర��న�ప��డ� ���ీ� తనక� �ా�� ��సయ�, ఆయన �ష��ల�

క��ిం�నట�� అందు�� జ�రం మ�యమ��నట�� �ెప�టం ��

ప�భ�వ�ను సు� �ం��మ�.

ఒ�ా��క ��� మ� ��న� సు�ార� ��వ ��త�ం ���� వ�ర�

����నప��డ�, మ� అమ�ను �ేల� క�ట�� ��ల� బ�ధ�ా ఉండటం

�� ఆ�� ఆసుప���� ����� ర�. ��క�� ఏ�ో మందు ఇ�� ఇంట���

పం�ినప�ట��� ఆ బ�ధ ��ల ��పట�వరక� ఆ��క� తగ�ల�దు. ఆ

త�ా�త ఇంట��� ����� వ��న మ� ��న�క� జ����న �షయ���
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�ె��� , “ఆస��� వరక� ఎందుక� ����� ర�? అక�డ ��ం�ెం ��బ���

నూ�� �ా�ి  ��ా ర�న �ే���  స���� ���� క��?” అ���ర�!

����� ���ల�� మ�� �ేల� ఆ��ను క�ట��న సమయం ల� మ�

��న� క��� ఇంట�� వ����ర�. ఆ సమయం ల� మ� ��న�

��ం�ెం ��బ��� నూ�� అక�డ �ా�ి ��ా ర�న �ే�ినప��డ� ఆ��

��ంట�� బ�ధ నుం�� స�స�త పడటం �ిల�ల� �ా ��మ�

చూ�ినప��డ� మ� ��ా�సం   ఏం�� బలప��ం��.

4.4.2 �� ��ాల�క� ఆప��ష� - �ేవ�� ��ౖ

ఆ��రపడటం

��క� అ�దు సంవత��ాల వయసు� ల� ఈ ప�స�కం ల� ��ను

మ�ందు�ా ప��చయం �ే�ిన ఇంజ�� �ే�� �ార�, �ా�� �ిల� ల�

�ా��న �ిల�ల� ��క��క��� మ�డ� చ�ా� ల ��ౖ��� ఒకట�

ఇ���ర�. ���� ��ను ��క��త�న�ప��డ� ఒక�ా�� పక�క�

ప���� � ��ాల� �ప�క� �ెబ� తగలటం �� అప�ట�నుం��

��డ�� �ద నడ�సూ� నడ�సూ� �� �ె�యక�ం�� ��ను ప���� త�

వ�ం�ే ����. ��క�� లక� నను� చూ�ిం�నప��డ� �ా��ల�

��ల మం�� ఆప��ష� �ేయ� ��త�ం ��ల�� ర� ల�� ఆసుప����
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��ి��� ��ళ�మ� సల� ఇ���ర�. అ��ే మ�గ�� ర� �న�

�ిల�ల��, ఏమ�త�ం డబ�� ఖర�� �ే�� ��� మత ల�� �ా����

అంతదూరం ����, ���త� �ే�ంచు ��వ��న అవసరత పడటం

��  ఏ� �ెయ��ల� �ె�య� ప���ి�� �ా వ�ం��ం��.

�షయ��� ��ద�ల�� �ె�ి� �ా�� ��ా ర�నల� ����న త�ా�త

మ��� � ల� సంవత��ాంత ��ట��� క� �ార� �జ��� అక�డ

మ�డ� ��నమ�ల� ఉప�ాసం వ�ం�� �� ���త� ��త�ం

ప�భ�వ��త�ం ఏ��� వ�న��ో �ెల�సుక��� ◌ందుక� ��రం ��

��ా ���ం��ర�. ఆ సమయం ల� ��ల�� � ��ి�టల�� �సుక�

��ళ�నున�ట�� మ� ��న� దర�నం ల� చూడటం ��, ఆ సమయం

ల� త��న డబ�� ఏమ�త�ం �ే�ల� ల�క�� ��� �ేవ�� ���� ��

�ెల�సుక�న� �ార��ా మ��మ�ర� �ార� తమక� మ�ందున�

��ా�స ప���ను అర�ం �ేసు��� క�ట�ంబ��� బందర� ల���

���� నను� మ�త�ం �సు��� మ� ��న�మ�త�ం అక�డక�

����� ర�.

��ల�� � ల� ��క�ర�� �� �ాల� చూ�ి ఆప��ష� �ే�ిన త�ా�త

క��� ��ాల� ప�����ా నయం �ాగల�� అ�� �షయ��� మ�

��న��� సం�ేహం వ�క�ం �ెయ�టం ��, ��మ� అక�డక�
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��ళ�టం �ేవ�� �త�ం �ావటం వల� �ేవ��ే అక��� ��క�ర�

సం�ే��� �� ��ట�� ���� నను� సంప�����ా స�స� పర��� అ�

మ� ��న� ��ా ���ం��ర�. బందర� ల��� వ�ం�� మ� ��సం ఆస���

�� ��ా ర�న �ేసు� న� మ� అమ� క� ఈ �షయం �ె��ి ��రం ��

��ా ర�న �ేసు� న�ప��డ�, మ� అమ�, �� ��ాల� ప�����ా

నయం �ానున�ట�� దర�నం ల� చూ�ి మ� ��న�క�

�ె�యజ��ి �ైర� ప����ర�. ��ా ర�నపర� �ాల��ా మ� అమ�ను

ఎ����న మ� ��న� ����� సం���ిం��ర�.

అ��ే ��ల�� � ల�� ��క�ర�� ఆప��ష� జ����న త�ా�త �ాల�

ప�����ా నయం �ావట���� ��ల ��లల� పట�వచు� అ�

�ెప�టం క��� మ� ��న�క� ��ంత ఆం�ోళన క���ం�ం�� -

ఎందుకంట� క�ట�ంబం �� ����క ప��ేశం ల� ��ౖధ� ���త�

��త�ం ��లల �ాట� వ�ండటం ల� వ���� ఖర��, ఇబ�ం��,

ఇతర �షయ�ల� ఆల����� �జం �ా�� ��ల� ఆం�ోళన �ెం�ే

ప���ి��ే!!

ఆప��ష� ప���� అ��ం��; అ��ే మ� ��న� ఒక��� నను�

చూసు��వటం కష�ం �ా వ�ం�� మ� అమ�క� ��ల�� ర� రమ��

ఒక ట���ా� � ఇ���ర�. ఇద�ర� �న� �ిల�ల�� అంతదూరం, అ��
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మ�ందు ��జ���ష� �ేసు��క�ం�� ఎల� �ెయ��ల� �ె�య�

ప���ి�త�లల� ఆల��సు� ంట�, ����� ఆ��య క�మ�ర�డ�నూ

�జయ�ాడ ���ల��� ల� ప��ేసు� న� �. �ే�� �ార� జ�� పకం

వ�� - తనను మ��� � ���� బం��ల� ఎ���ంచ మ�

ఆయనక� మ� అమ� ట���ా� � ఇ��, మ� తమ��ళ���

�జయ�ాడ �ే�ార�. అ��ే �ే�� �ార� ఈ��క�

క��ించల�దు; ����� మ��ంత ఒ���� �� ���ల�� ���ష� అం��

������� ఎక��� ఆయన క��ించల�దు. ����� తనంతట ��ను

ఎక�వల�ిన ట�ౖ�� ల� ఎక��నట�� ��ా ���సూ� ట�ౖ�� ��సం

క���డ�త�న� ట�ౖం ల� అను��క�ం�� ప�క�నున� ��ట� �దు�ా

�ే�� �ార� ��ళ�టం క��ిం� సం��షం �� ఆయనను

�ి���ర�. ఆయన ��నుకక� ����� మ� అమ� ను చూ�ి వ��

“ఇ�ేంట�? ఇక�డ����ర�?” అ� ప���ం��డ�. మ� అమ�

“�����న ట���ా� � అం��ం��?” అ� అ�����ే ఆయన

“ట���ా� మ�? ల��ే!” అ���డ�. మ� అమ� ఆనందం ��

క��ళ�� ��ట�� ��� ప�భ�వ�ను సు� �సూ� �షయం అం��

�ె�ా�ర�. అప��డ� ఆయన �ార� ఎక�వల�ిన ట�ౖ�� క�

కల�పవల�ిన బ� �� వద�క� �ా��� �సుక� ���� ఎ���ం� ��లవ�

�సుక����ర�. �ేవ�డ� ఆశ�ర�����ా �ే�ిన ఈ స�యం
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��సం మ� అమ� ఆయనక� వంద��ల� �ె�ి� తన ప�య�ణ���

��న�ా��ం��ర�. ఆ త�ా�త మ��� � నుం�� బసు� ల�

ప�య�ణ�ం� ��ల�� � �ేర�క����ర�.

��మ� ��ల�� � ల� వ���� సమయం ల� మ� ��న�ను

�ేవ��ల���� న���ిం�న �ా�� ����న� �ా���న గంట� జ�� �ా��

క�మ����, వసంతమ� అక��� ఆసుప�� ల� హౌ� స���� �ా

త���త� ల� వ����ర�. ��మ� అక�డక� �ే��న సమయం

నుం�� ఆ�� ��క�ర�ను కలవటం ల�ను, ��ౖధ� ప���ల�

�ే�ంచటం ల�ను, మమ��� ��ఖ�ం �ా ఉంచటం ల�నూ ��ల�

స�యం �ే�ార�. ��ి�ట� ల� ఉండవల�ిన �ాలం ప����

అ�న త�ా�త �న� ఇల�� �సు��� ��ంత�ాలం ��మ�

;�ి�� ��త�ం ఉం���� వ��ం��. ఈ కష� సమయం అంతట�

ల� �ేవ�డ� మ� త�� తండ�� లక� �ావల�ిన సహనం, ఓర��,

�ేవ�� ��ౖ అను��నుట మ��ంత ��ర��క��� అవ�ాశం

క��ం��డ�.

ఆశ�ర� ����ా, మ�ందు అనుక�న� ����ా �ాక �����

ప����ను ���ల మ�ం�ే �� �ాల���ౖ ���ిన �ిం�� కట�� ��ి�

�ి���ెర�ి ఇవ�టం ��ా రం�ం��ర�. ఇ�� క��� మ�
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త��తండ�� ల�, ఇం�ా అ��క�ల� �� ��సం �ేసు� న� ��ా ర�నలక�

జ�ాబ��ా మ� త�� తండ�� ల� ���ం� �ేవ���� కృతజ�తల�

�ె��ం��ర�.

ఇక �ేయవల�ిన ���త� అం�� మ����ిన అనంతరం, �ల�� ����

సమయం ల� మ� వసంత ఆంట� మ� ��న�ను �ా���� ప��చయం

�ే�ి, “ఈయన ��వలం ��ా�సం ��ౖ ఆ��రప�� ��ం�ే �ేవ��

��వక�డ�” అ� �ెప�టం �� ��ి�ట� �ార� �ీ� ��ంత త���ం�

�� కట�టం ప���� అయ��క �ార� �ెయ�వల�ిన ��ౖధ���వల�

ప���� అ�నట�� �ె�ా�ర�. ����� ��మం�� ����� ఆనందం ��

బందర� వ��న త�ా�త, ���� �ా�ాల ���ా ం� అనంతరం

��ను బ���� క��� ��ళ�టం ��ా రం�ం� అ� త�రల��� బ��ల�

అ�� ఆట�ాటలల� �ాల�� నటం క��� ��ా రం�ం��ను.

4.5 మ� ��ా�ా�� చ�� �ాం��ం� క�

మ�ర��ట

మ� త��తండ�� ల� అప�ట�వరక� ఒక అ�ె� ఇంట�� ��ాసం

వ�ంట� ��ా ర�న క�టమ�ల� మ�త�ం అ�దు ర��ాయలక�
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అ�ె�క� �సుక�న� స�లం ల� కట��న �ాక ల� జర�ప�త�

వ�ం�ే�ార�. �ా�ా��� ఆ ���ల�� అక�డ అ�దు ఆ�ాధనల�

జ�����. ఇ�ే సమయం ల� ��ండ� ��ట� అ�ె� కట�టం క��� ��ంత

��రం �ా మ���ం��. ����� ��మ� అ�ె� ఇల�� ఖ�� �ే�ి, అ�దు

ర��ాయలక� అ�ె�క� �సుక�న� స�లం ల���, ఆ�ాధన ��సం

మ�ందు ����ం�న ��ా ర�న �ాక పక��� మ�� ��ట�క�ల �ాక

(మట�� ��డల��) ����ం� ���ల� ��మ� మ�ాం ��ట�టం

జ����ం��. ఈ ��డ�� ల� గదుల� వ����ా ఏ� ల�వ�. ఒక మ�ల

మ� అమ� కట��ల �� ��, ల�క ��రస���ల� ��� �ాడ�త�

వంట �ే�� �ార�.

ఒక సు�ా���క���ా మ� ��న� తరచూ ఇతర స�ల�లల� జ����

క�ట�లల�ప�సం���ేందుక� ��ళ�� వ�ం�ే�ార�. ఆ ���ల�� అ��క

సంవత��ాల �ాట� ��మ�న� స�లం ల� క��ంట�, ��గ� �ట�

క���� ఇల�ట� ��క�ా�ల� ఏ� ల�క�� �నప�ట��� మ� అమ�

��వ ��రం �ె��ిన వ���� �ా అర�ం �ేసుక�ంట� �న��ిల�ల� �ా

వ���� మమ��� చూసుక�ంట� ��వల� మ� ��న��� ఎం��

సహక��సూ�  వ�ం�ే�ార�.
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ఇప��డ� ��మ� ��ాసం ��సం ��త��ా ����ం�న ��ట�క� �ాక

1964 ��ా ంతం ల� కట�బ��నప�ట��� ����� ��ప�ా� పరచటం

1967 ల�క 68 వరక� ప���� �ాల�దు. ఈ మధ� �ాలం ల� మ�

అమ�, గ���ల� ��ా ర�న క�ట�లక� వ�ే� ఒక��ద�ర� �ీ� �ల

స�యం �� ఎం�� శ��ం� తరచు�ా ��ా ర�న �ాక మ��య�

��ాసం ఉంట�న� ఇంట� ��డల�, ఇంట�ల� ��ల - ఇవ��

అలకటం ��ద�  ప� �ా ఉం�ే��.

ఇక ఇప��డ� ��మ�న� ��ా�ా��� �ా�, ఆ�ాధన ��సం �ా�ే

�ాకక� �ా� - 1967 వరక� క��ంట� సరఫ�ా ల�దు. ఈ

సమయం ల� ప�� ��� �ాయంత�ం �కట� పడక మ�ందు

హ����� ��రస���ల� ���ాల� �����ంచటం మ� ఇంట�ల�

అల�ాట�! ��ల �ార�� ఈ ���ాల� �ాట� ��� ల� �భ�ం

�ే��టప��డ� మ� అమ� �ే� ���ళ�� �ెగటం �ిల�ల� �ా ��మ�

చూసూ� వ�ం�ే�ారం! ఇక �ా�ా��� ��ల�గ� (అ��, బ�ధ, �క�,

శ�) �ాయం��� లల� వ�ం�ే ��ా ర�న క�ట�లక� మ� ��న� మ�

ఇంట�ల� వ�ం�ే ఒక �ాత ��ట�� మ��� ���ా�� �����ం�

క�టమ� ప���� �ేసూ�  ఉం�ే�ార�.
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ఇక ప�� సంవత�రం ఒకట� ��ండ� �ార�� జ���� ఉ��వ క�ట�లక�

మ����� ��ట�� మ��� ���ాల� అ�ె�క� �ె�� �����ం�, �ా��

క�ట�లల� �ాడ�త� �ేసూ� వ�ం�ే�ార�. పం����ల�

��ల�డ���ిన ఈ ���ాల నుం�� �ాట�ల� �ా� త���నప��డ�

ఒ���క��ా�� ఉ���త�� న మంటల� ల�సూ� ఉం�ే�; అ��� ఆ

మంటల� ��ౖనున� పం���� �� �ాకక�ం�� ప�భ��� అ��క �ార��

�ా�ా��ర�.

ఇక ��� గ��ట� క���� 1974 వరక� మ� �ాం��ం� ల�

ల�క�� వటం వల� ప�� ��� ��� ల� వ���� మ���ిప�

క���� వద�క� ���� �ం�ెలను �ళ��� �ం�ి �సు���

ఇంట�వరక� �ేవల�ి వ�ే���. ����న అ�� ఇతర

అవస�ాలక� మ� స�లం ���ిన బ� ��ం� పం� �ళ�� �ాడ�క���

�ాళ�మ�.

ఇక ప�� సంవత�రం ఒకట� ��ండ� �ార�� మ� �ాం��ం� ల� జ����

క�ట�లల� ప�సం��ం�ేందుక� వ��న సు�ా���క�లక�, ఇం�ా

అక�డ �ెదుర�మదుర� పనుల� �ే�� ����ర�� లక�, ఇ���

ఇతర�లక� స��తం - మ� అ��� ఉదయం అల���రం,

మ���హ�ం, �ా�� ��జ��ల� ఇవ�� �ా�� �� ��ల� ల�క�ం��
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కట��ల�, ��రస���ల� �� ��ల� �ా�� �ేసూ� వ�ం�ే�ార�. ఆ

���ల నుం�� ఎ��� సంవత��ాల �ాట� - వంట �ాత�ల�

కడగటం, ఇల�� , �ా��ళ�� వ�డ�టం పనులల� స�యప��న

��గ�మ� క� ��మ� ��ల� ఋణ ప��వ����ం.

4.6 ��వల� జ����న ఇం���� సంఘటనల�

మ�క� స�పం ల�� ఒక �ా� మం ల� ఒక��� �ిల� ల� ల�క�� వటం

��, అతను తన ��ర� అనుమ� �సు���-��ం�ో ��ర�ను క���

�����ేసుక���ందుక� �ర��ంచు���, ఈ ��ండవ �ీ� � నుం�� ��ంత

�� మ�� క��� కట�ం ��ంద �సు��నటం అప�ట��� �ే���ాడ�. ఈ

సమయం ల� �ాక� ప��చర� ��సం �ా�� �ా� మం ����న మ�

��న�ను ఇతను క�టమ� అ����న త�ా�త కల�ి

��ను�ేసు��బ� త�న� ��ండవ ��ాహం గ���ం� �ె�య జ��ాడ�.

�షయం ���� మ� ��న� �దట� ��ర� బ���� వ�ండ�ా��

��ం�ో �ీ� � � ��ాహం �ేసు��టం తప�� అ� అత��� �ె�ి�,

�దట��ా అతను కట�ం ��ంద ఆ �ీ� � నుం�� �సుక����డబ��

����� ఇ����య�మ� �ె�ా�ర�. అతను ఆల� �ే�ిన త�ా�త

మ� ��న� అత� �దట� ��ర�క� �ిల�ల� క���ల� ��ా ���ం�,
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క�ట�ల� ����ి��క ������ య�ర�. ఒక సంవత�రం త�ా�త

�ా���� �డ� క���నట�� �ార� మ� ��న� క� ఏం�� సం��షం ��

�ె�యజ��ార�. ఈ �ధం �ా మ� త��తండ�� ల�, తమ ��వల�

అ��క�ల� ��ా�సం �� �ేవ���� ల�బ�� తమ �దట�

అడ�గ�ల� ��సూ� ��ా�సం చూ�ినప��డ�, �ేవ�డ�

�ా���మ��ంత ల�త�క� న���ించు ����ా తన �ా�ా� ��లను

��ర��ర�టం చూ�ార�.

మ�� క�ట�ంబమ� ల� ��ర� భర� �ర�వ�ర� - ఒక���� ఒకర�

కల�ి సం�ారం �ేయల�ర� అ� తమ��ను గ���� ��మ�

���ం� ���క�ల� �సుక���ందుక� �ిద�మయ��ర�. �షయం

�ెల�సుక�న� మ� ��న� �ా�� ఇర�వ����� వ���గతం �ా

మ�ట�� �� �ేవ�� �ా�ా��� �ేట పర� ఆల� �ెయ�టం �ేవ��

దృ�ి��� స���న�� �ాదు అ� �ె�యజ��ార�. ఒక���� ఒకర�

సమ���న పడట���� �దట స����ా అన� ఇర�వ�ర�,

త�ా�త �ేవ���� ల�బ�� తమ��ను ��మ� త���ంచు��� ఒక����

ఒకర� సమ���న ప��� ర�. ����� ఆ క�ట�ంబం ����� క�ం��

�డ�ల�� కల�ి ����ంతం గ���ార�.
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ఒకతను తన �ె�� బ�ణ��� ��ల బ�ధపడ�త� తన ��� �ా��

డూ�ట� �� ��ళ�ల�క�� య�డ�. ఈ సమయం ల� మ� ��న�

ప�సంగం �న� ఇత��� ��ా�సం క��� తన �ె�� �షయ���

��ా ���సూ� , ��ను స�స�ప��ల�, ����� డూ�ట��� ��ళ�గల�ాల�

��ా ���ం��డ�. ఒక��� అను��క�ం�� ఎల������ �ా�� �� ����

�ేయబడ�త�న� �ట�ల� ప�మ�ద వ�ాత�� తన �ె��

మ�ంచటం �� ఎల����� �ా� త��� తన �ె�� ����� స�స�

ప��ం��. ����� ��ను ����� తన డూ�ట��� మరల ��ళ�గ��ాడ�.

మ�� సందర�మ� ల� - మ�ర�మనసు� ��ం��న త�ా�త అంతక�

మ�నుప� మ� ��న� కను�లక� వ���� సమస� త����� �

స�స�త ప��నట�� ఆయన తన ఒ�ా��క క�టంల�

�ెప�� న�ప��డ�, ఆ క�టం ల� అ�ే �ధ���న సమస� వ����

ఒకతను ��ా�సం కలగటం �� ��ా ర�న క�టం అనంతరం మ�

��న� దగ�రక� వ�� �షయం �ె�ి� ��ా ర�న �ెయ�మ�

���ాడ�. మ� ��న� - తన ��ా�సం తనను స�స�పరచగలదు

అ� �ె�ి� ��ా ���ం� మ���సు� న� సమయం ల� అతను “�ా��

కను�ల� �ెర�వబ�����” అ�� స�రం ����డ�! ��ా ర�న
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మ���నప��డ� తన కను�ల� అతను �ెర� ��ను ప���� స�స�త

��ం��నట��  గమ�ం� ప�భ�వ�ను సు� �ం��డ�.

ఒ�ా��క ��నం ఈ ప�స�కమ� �దట�� ప��చయం �ే�ిన

న������ దంపత�ల �న� క�మ�ర���� జ�రం�ా వ�ం��

మ�క�� నుం�� రక�ం �ార�త�న� సమయం ల� చుట�� పక�ల

�ారందర� ఆసుప���� �సుక� ��ళ�మ� ��ందర ��డ�త�న�

సమయం ల�, మ� ��న� “�దట మనం ��ా ర�న �ే��� ం” అ�

ఆల� �ే�ినప��డ� �ిల��ా�� మ�క�� నుం�� �ా�� రక�ం

ఆ���� �నప��డ�, చూ�ిన �ారం�� ఆశ�ర�ం �� ప�భ�వ�

నందు �శ��ించగ��ార�.

4.7 ��ా ర�న క�ట�లక� �జర� �ావటం వల�

��ం�ింపబ��న సంఘ సభ��ల� -   �ా�మలమ�

మ�క� స�పం ల�� ��లకల��ం�� అ�� - సమ���� ��� �రం ల�

వ�ం�ే �ా� మమ� నుం�� ����ప� 1967-68 నుం�� మ�

ప��స�ాల ల���� వ�� �ేపల�, ��య�ల� అమ��క���

అమ��� - ఈ �ా�మలమ�! ఈ��, తన భర�, అ��కమం��
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�ిల�ల�� క���న క�ట�ంబ �� షణ ��త�ం ఇల� �ే����. ఒక�ా��

మ� అమ��� మ�ట�� డ�త� తన వ����గత, క�ట�ంబ �షయ�ల�

పంచుక�న�ప��డ�, ���సు� ప�భ�వ�ను గ���ం� మ� అమ� ఆ

అమ����� �ె�యజ��ి, మ� ��ా ర�న క�ట�లక� వ�� �నమ�

ఆ���ం��ర�. అప�ట�నుం�� ��ను క�మం�ా గ����� �ాటం

��ా రం�ం�, �గ��లక� �క�టం, బ� ట�� ��ట�� ��టం మ����ి

ప�భ�వ�ను అం��క��ం�ం��. ఈ క�మం ల� �దట� ����లల�,

ఆ�� అంతక� మ�నుప� ప��ం�ే �ేవతల� ఆ��ను ఆవ��ం�

��ల� క�ా� ల� ��ట�టం ��ా రం�ం���. అ��ే ��వక�ల�

ఆ�� తల��ౖ నూ���ా�ి ��సు ��మమ�న ��ా ర�న �ే�ినప��డ�

అ� ఆ��ను ���� �� య��.

ఆ�� భర�, ఈ�� ����స�వ భ���� అనుస��సు� న�ందుక� ఆ��క�

��ల� ఇబ�ం�� క���సూ� , ��ల��ార�� ��డ�త� ఉం�ే�ాడ�.

అ��� ఆ�� తన భ��� ��ా��ాలను ���� ��ట�క�ం��

ప�భ�వ�క� నమ�కం �ా ఉం�ే��. ���� �ార�� మ� ��న� �ా��

�ా� మం ల�� ఇంట��� ���� ఆ�� భర� �� ఆ��క� ఇబ�ం��

క���ంచవదు� అ� �ె��� , “అల��� నం��” అ� �ె�ి�న అతడ�, మ�

��న� �ా�� �ా� మ��� ���� �� �ా�� ��ను �ే�ిన ప�మ�ణం ��ౖ
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�లబడగ��� �ాడ� �ాదు. ��ంత �ాలం త�ా�త అతను

మరణ�ం��డ�; �ా� �ా�మలమ� 2006 ల� ప�భవ� స������

������ �� వరక� ఆయనక� నమ�కం �ా వ�ం��ం��.

ప�భ�వ�ను నమ����� ��ా ర�న క�ట�ల క� �జర��� మ��

క�ట�ంబం ల�� ���ా�, �ిల�ల� క��� - ఆ క�ట�ంబ

యజమ�� ����ా బ�ధ ��ట�బడటం, ��ట�బడటం జ����ం��. �����

����లక� ఆ యజమ�� చ��� య�డ�. తదుప�� ఆ క�ట�ంబ

సభ��ల� ���ఛ� �ా   ��ా ర�న క�ట�ల క� ��ాజ����ార�.
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5

�ిల�లను ��ంచటం

5.1 క�ట�ంబ  ��ా ర�న

�ిల�లల� మం� క�మ��ణక� ప����� ‘క�ట�ంబ ��ా ర�న’ అ�

న��న మ� త��తండ�� ల� ప�� ��� తమ క�ట�ంబ ��నచర�ను

��ా రం�ంచటం, మ���ంచటంలను క�ట�ంబ ��ా ర�నల ����ా

�ే���ార�. ����� మ�ం�ే, మ� త��తండ�� ల� ప�� ��� �ెల��ార�

ఝ�మ�న�� �ా���ా�� వ���� గత ఏ�ాంత ��ా ర�నలను ��ల�గ�

గంటల�, ల�క ���� �ార�� మ�డ� గంటల�� ల�� ప���� �ేసుక���

�ార�. ఇక క�ట�ంబ ��ా ర�నల� - �దట��ా �న�

�ాట�ా��,త�ా�త �న� �ాక� ��గం చ���, అనంతరం -

అందరం �న� �న�  ��ా ర�నల�
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�ే���ారం. �వ���ా మ� ��న� �న� ��ా ర�న �ే�ి, ఆ��ా�దం

�� క�ట�ంబ  ��ా ర�న మ���ం�ే�ార�.

�ిల�ల� �ా ��మ� �ే�� క�ట�ంబ ��ా ర�నల� - �న� �న�

త��తండ�� ల� �����న ��ా ర�నల�� ఆరంభ���, వయసు�

��ర�గ�త�న� ��ల�� మ� �� ంత అవస�ాలను �ాట��� �ే���,

�ాలం �� ప��ణత �ెం��న� �ా మ� ��ా ర�నల� ఉం��ల� మ� త��

తండ�� ల� �ె����ార�. ఉదయ�ాలంల� ఎవ��� �ాలక�మం �ా����

వ�ంట�ం�� �ాబట�� , ఈ క�ట�ంబ ��ా ర�నల వ�వ�� మ�� ఎక��వ

�ాక�ం�� వ�ం�ేల� జ�గ�త�  ప�ే�ార�.

��మ� వయసు� ల� ��ర�గ�త�న�ప�డ�, ప�� ఒ���క�����

�న� �ాలపట��కల� ఉండటం �� ఆ త�ా�త �ాలం ల�,

�ాయం�ాల క�ట�ంబ ��ా ర�నల�, అందరంకల�ి �ాక�ం��

ఎవ���� �ార� �ేసు��� పడక లక� ����� �ధం �ా ఉం�ే�,

అ��ే ఉదయ�ాల క�ట�ంబ ��ా ర�న మ�త�ం ఎప��డూ

అమల� ల� ఉం�ే��.
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�త�ం 3: 1978 ల� క�ట�ంబం �� ఏబ�� దంపత�ల�

5.2 క�మ��ణ

మ� త��తండ�� ల� ఇంట�బయట� తమ �ిల�ల�ౖన మమ����

క�మ��ణ ల� ��ంచట���� ప�య��ం�ే�ార�. ���ల� ��గం �ా

�ార� తరచూ బ�త� ం �ా�ే�ార�. �దట��ా ��మ� �ే��

త�ి�దమ�ల� (ఇంట��� బయట జ�����) బయట� �ార� �ా����
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�ి�ా�దు �ే�ి�� ల�క�� ���, ��మ� �ాట�� మ� త��

తండ�� లక� తప�క మ�యంతట ���� �ె�యజ�య��; ఇ��

మ�క� ఇంట�ల� �యమం! సూ��, ల�క చుట�� పక�ల వ����

�ా�� నుం�� మమ��� గ���ం� ఏ����� �ి�ా�దుల� వ��� , �ార�

మమ��� బ��ా దం��ం�న త�ా�త ��మ� �ా�� వద�క� ����

�మ�పణ అ���� �ా�ా��ం�ే; అప�ట� వరక� ��జనం ఉం�ే��

�ాదు.

ఈ క�మం ల� తరచు�ా మ�త��తండ�� ల� బ�త� ం �ా��నప�ట���,

���� అనవసరం �ా �ాడక�ం��, ఎంత �ా��ల� అంత

మ�త��� �ా�ేల� జ�గ�త�ప�ే�ార�. ఒక ��ళ ఏ �ారణం �ేత��ౖ��

�ాడవల�ిన ���దు క��� ఎక��వ�ా �ార� �ా���ే ఆ ��జ�

��మ� పడక లక� ��ళ� క మ�ం�ే మమ��ను �ార� �మ�పణ

�����ార�. మ� �ిల�ల� క�� - ���� �మ�పణ �����ేంట�? అ��

తత� �ం �ా��ల� వ�ం�ే�� �ాదు.

వయసు� ల� ��మ� ��ర�త�గ�న�ప��డ� ����� అనుగ�ణం�ా

మమ��లను క�మ��ణ ల� ��ట��ందుక� �ా�ే పద�త�లను క���

�ార� మ�����ార�. ��మ� య�క� వయసు�ల� వ�న�ప��డ�

��మ� ఒక��ళ �ేవ�� మ�ర�ం నుం�� ��ల���� � ఆయన
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��మ��� దూషణ �ాల� �ే�� �ధం �ా మ� ప�వర�న

మ���నట���ే, �ార�, ��మ� �ే�� సు�ార� ప��చర� ల� ఇక

��న�ాగల�ర� అ� తరచూ మమ�����చ���సూ�  వ�ం�ే�ార�.

5.3 �ిల�ల �షయం ల�జ�గ�త�

మ� అమ�, �ా�� మ�గ�� ర� �ిల�లక� అ�దవ తరగ� వరక�

ఇంట�వ�ే� ట��ష� �ె����ార�. ఈ తరగ� వరక� ��మం�� �ా� �

ల� �దట� �ా�ం� ల� వ�ం�ే�ా���. ప����� ��మ� ఉదయం

7 నుం�� 9 గంటల వరక� క����� చదువవల�ి ఉం�ే��. ఇక

6 వ తరగ� నుం�� ఎవ�� చదువ�క��� సమయ��� �ా��

���ంట�ౖ� �ేసుక��� �ా��� .

��మ� ��� సూ�� ల� వ���� �ాలం నుం�� మమ��� ��క�వ��

4 ల�క 3 గంటల సమయం ల� �ద� ల��ి చదువ���నమ� మ�

త��తండ�� ల� �� � త���ం�ే �ార�. చ�����లల�, ఒక కప�� �ా�ీ

�ా�ి ఇ�� �ద�ల����ార�. ��మ� చదువ� క��� సమయం

ల���, �ార� తమ ��క�వఝ�మ� ఏ�ాంత ��ా ర�న లను ����ా

��న�ా��ం�ే�ార�.
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మ� త��తండ�� ల� మమ��� గ���ం� �ార� �సు��నగల

అత�ంత జ�గ�త� �సుక���ల� ప�య��ం�ే�ార�. ��మ�

జబ��ప�� నప��డ� ��క�� వద�క� �సు��� ���� చూ�ించటం ��

�ాట�, మ� పడక పక�న క����� ��ా ���ం�ే�ార�. ఎ���

సంద�ా�లల� ����ప� �ాత�ం�� �ార� ఇల� ��ా ���ం�న

ఘ��యల� మ�క� గ�ర�� ����.

మ� త��తండ�� ల� ��వ ల� �� �ా�ేటప��డ� �ా��ను ���� �ార�� ,

�ిల�ల���న మ���ౖ ���� �ే���ాడ�; ఈ �షయం మ�ందు�ా��

�ె��ిన మ� త�� తండ�� ల� �ట�నుం�� త�ి�ం�ేందుక� త��నంత

��ా ర�న �� �ిద�ప�� ఉండట���� ప�య��ం�ే�ార�.

5.4 డబ�� �� దుప��ా �ాడటం

��మ� �ిల�ల� �ా వ�న�ప��డ� ���స�� మ��య� బర��ే లక�

బట�ల� క�ట��ంచుక���ందుక�, మ� ��న� �� కల�ి బజ�ర�

����� �ా���. అక�డ వ���� ట�ౖం ల� �ిల�ల��ా మ�క� ఒక ��ధన

వ�ం�ే��: ఆ��ట� ‘బ�ంబ� హ� ట�’ ల� ��ా�� ���ల�!! ఆ

���ల�� ఒ���క� ��� � 50 - 75 ��ౖసల ��� వ�ం�ే��! స��

సంవత��ా��� ��ండ� �ా��� �ాబట�� మ� ��న�

��� 54



�ిల�లను ��ంచటం అ���యం 5/19

అనుమ�ం�ే�ార�. అ��ే ��మ� ��� సమయం ల� ఆయన

మ�త�ం ��వలం �ర� ���� స����ట�� క��� �ార�. �ిల�లక� ��ట�� ఆ

����� ఖర�� �� �ాట� ��ను తన ��జనం ��ౖ క��� ఖర��

�ేసు��ట���� ఆయన ఇష�ప�ే�ార� �ాదు.

5.5 వ�త��ాల�� సంబంధం ��న�ా ��ంచుట

��నూ, మ� ��ద�తమ��డ� ���ీ� , ����� వరక� ��మ�న� వ�ర�

(మ��పట�ణం) ల��� �ద� ��న�ా��ంచటం వల� , అప�ట�వరక�

ల�� అవసరత అ�న ఉత��ాల� �ాయటం, ���ద�రమ�

��ాఖపట�ం ల� చదువ�క��� సమయం ల� మ� ��న�క�

తప�ల�దు. ఎ��� ఉత��ాల� మ�క� �ాసూ� ఎ��� సూచనల�,

సల�ల� ఇసూ� ఆయన మమ��� గ���ం� జ�గ�త� �సుక�ంట�

వ�ం�ే�ార�. మ� �����త�ల�, �ా� సు���� అం�� ఆయన

�సుక���  జ�గ�త�  చూ�ి  ఆశ�ర� పడ�త� వ�ం�ే�ార�.

ఇ�� ఆయన ��వలం �ిల�ల� �ా మ� �ద చూ�� జ�గ�త� మ�త���

�ాక�ం��, ఆయన తన ఆ��య �డ�ల�ౖన అంద����� ఇ�ే

���మ చూప�త� వ�ం�ే�ార�. బందర� ల� చదువ���� మ� చ��

క� అట�ం� అవ�త� ఆ��య ��ల� �� ం��న త�ా�త ����క
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వ�ర� ���� �� �న అ��క మం���� ఆయన ఇ�ే �ధం �ా ఎ���

ఉత��ాల� �ాసూ� �ా���� సూచనల�, సల�ల �సూ� ఆ��య

సంబంధం ��న�ా��ంచటం మ�క� ఆశ�ర�ం క���ం�ే��.

5.6 �ిల�ల ఆ��య ��ల���ల�ప� ��త�ం

��ా ���ంచటం

��మ� ట���� ల� వ�న�ప��డ� మ� హృదయ�లను �ేవ����

సమ���ంచు���, ప�భ�వ�� �� ంత ర�క���ా �ిల�ల ���న

��మం�� ��ం��ల� మ� త�� తండ�� ల� ఆ�ం�, ���

�షయ��� మ��� మ�ట�� డ�త� అ��క మ�ర�� కల�ి

��ా ���ం�ే�ార�. ��� పర�వ�ానం �ా - ��ంట�� �ాక�� ���

��ంత �ాలం త�ా�త �దట ��ను, ఆ త�ా�త ���ీ� �ేవ��

�క� ��ల�గ� ల���� �ాగ��ామ�.
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5.7 తమ �ిల�ల �షయ�లల� ��ా ���ం�

�ర�య�ల� �సు��టం

తమక� మ�ర�దర�కం �ా వ�ం�ే ఆ��ట� �ీ�య� ��వక�ల

నుం�� మ� త��తండ�� ల� - �ిల�ల ���న మ� - మ�ఖ����న

�షయమ� ల��ట�ల� క��� ��ా ���ం� �ర�యం �సుక�ంట�

�ేవ�� ఆ��ా�దం చూడవచు� అ� ��ర��క����ర�.

��ను �ాల�� ల� �ే�� అ��క ��నమ�ల మ�ందు నుం�� మ� త��

తండ�� ల� ��ా ���ం� నను� �ాల�� ల� �ే���ం��ర�. ఇక

ఇంట�����య� ల� ��కం� ల�ం���� �ా ‘�ెల�గ�’ �సు���ాల�

ల�క ‘��ం��’ �సు���ాల�? అ�� �షయం ప�శ�క�

వ��నప��డ�, ఆ ���ల�� మ� ఇంట��� క�టమ�ల ��త����

�ా����డ నుం�� వ��న �ైవ��వక�ల� �ీ. �జయక�మ�� �ా��

సల� ��రక� ��ం�� �సు��� చదవటం జ����ం��. ఈ �ధం�ా

మ� చదువ� �షయం ల� స� ��ా ర�న ప�ర�కం �ా �ర�య�ల�

�సు��టం జ������.

�� ����� ప�ర��న త�ా�త ఏ ���� �ెయ��� అ�� �షయం ల�

క��� మ� త�� తండ�� ల� ��ా ���ం� నను� ఎం య�ి�
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�ే��ందుక� ��ాఖపట�ం పం�ిం��ర�. ఇంట�నుం�� �దట��ా��

దూరం �ా వ�ండటమ� వల� ���� సర�� బ�ట�� ��ను

�ేసు��నవల�ి వ��నప�ట��� �ేవ�డ� మ� త�� తండ�� ల

��ా ర�నల�, �ేవ�� �ిల�ల ��ా ర�నలను బట�� ��ను ఆ ���� ప����

�ేయ�నట�� �ేవ�డ� స�యం �ే�ాడ�. ఆ �ిమ�ట అ��క���న

సం��గ� ప���ి�త�ల� వ�న�ప�ట���, వ���� వ�ర�ల��� వ��ో �గం

�ేవ�డనుగ���ం��డ�.

ఇక మ� ��ద� తమ��డ� ���ీ� ఇంట�������� ప���� �ే�ిన

త�ా�త - ఇంజ���ం� క� �����ల�? ల�క � య�ి� �ెయ��ల�

అ�� �షయం క��� ��ా ���ం� మ� ��న� ఇంజ���ం� �ే��ందుక�

తన����ే ప�భ�వ� నుం�� ����ె�� ల�ద� �ెల�సు� న�ద�, అ��ే

అ�� తన ��తం �ాబట�� ��ను ������ అ� అనుక�ంట� తన��

�ర��ంచు��మ�� �ె�ి�నప��డ� ���ీ� � య�ి� �ే��ందుక�

�ర��ంచుక����డ�.
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యవనుల మధ� ��వ
��. ��. ఎ� �����ల� �ార� (ఎ� ఈ ఎ� సం�ా� పక�ల�)

�దట ��ా ర�న �ే�ి మ� ��న� ను మ��పట�ణం

పం��టప��డ� యవనుల మధ� �ేవ�డ� ఆయనను

�ాడ���ను���డ� �ె�ి� పం�ించటం జ����ం��. అ�ే �ధం �ా

మ� త�� తండ�� ల� అక�డ ��వను ��న�ా��సు� న� సమయం ల�

ప�వచనం �ా �ెప�బ��న ఈ మ�టల� ��ర��రటం �ార�

చూ�ార�.

1960 - 1970 ద�ాబ�ం ల� ��మ�న� స�లం, ��ండ�

గవర���ం� �స��� క� స�పం ల� ఉండటం ��మ� చ�� ల�

ఎక�వ మం�� యవనుల� వ�ం�ే�ార�. ఆత�ా�త �ాలం ల�

చుట�� పక�ల మ����
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�స��� �ావటం వల� , ��వ ఎక��వ �ాతం ����ర�� ల మధ���

��న�ా��ం��.

1952 నుం�� 1965 వరక� క��� మ� ��న� యవనుల��ా

వ�ంట�, ఆయ�� ఈ �స��� క� ����యవ�నసు� లను ��ా ర�నక�

ఆ���సూ� వ�ం�ే�ార�; ఆత�ా�త ఈ ప�� ఆయన ��వల�

ఆ��య ��ల� ��ం��న ఇతర�ల�, య�వక�ల�

��న�ా��ం�ే�ార�.

ఆ���ారం �ాయంత�ం 8 గంటల నుం�� ��ా రంభ���న ఈ

యవ�నసు� ల ప��ే�క క�టం ఒక గంట �ాట� �ా����. ఈ

ఆ�ాధన ల� �ాటల� ఇం���� ల� �ా�ే�ార�; అ��ే �ాక�ం

మ�త�ం �ెల�గ� ల��� ఇవ�బ�ే��. ��ల�మం�� యవ�నసు� ల� ఈ

క�ట���� �జ��� ఆ��య ��ల� ��ందుత� వ�ం�ే�ార�.

��మ� అట� త�ా�త ��ల� �ాలం �ిమ�ట క��ిన వ�క�� లల�

అ��క మం�� ఎక��ెక��ో �ి�రప��న �ార�, �ా��

యవ�న��ా యంల� బందర� ల� చదువ���ంట� మ� చ��

క�ట�లక� �జర����ార� �ెప�� వ�ంట�, ��మ�

ఆశ�ర�పడ�త� ఉం�ే�ారం.

��� 60



యవనుల మధ���వ అ���యం 6/19

���� 16 సంవత��ాల వయసు� ల� ప�భ�వ�ను �ెల�సుక����

వ�����ా, మ� ��న� యవనుల మధ� ��వ ఆవశ�కత ను బ��ా

గ����ం�న �ార��ా వ�ం�ే�ార�. మ� ��న� ��వల� ప�భ�వ� ను

�� ంత ర�క�� �ా అం��క��ం�న �ార�, ల��ైన ఆ��య

అనుభవం ల���� ����న అ��క ��పధ�మ�ల (backgrounds)

నుం�� వ��న ఎం��మం�� వ�ం�ే �ార�.

��మ� �న��ా���ా వ���� �ాలం ల� మ� ��న� ���

ప�సం�ాల� �ెయ�టం, కరప��� ల� పంచటం వంట� ��వ క���

�ే���ార�. త�ా�త �ాలం ల� - ��లవ� ����ల�, పండ�గ

����లల�, సంచులల� కరప��� ల� �సు��� మ� చ�� క� వ�ే�

��ంత మం�� యవ�నసు� ల�� కల�ి �ధులల� �ాట��

పం�ేందుక� ����� �ార�. ��ల �ార�� ఈ ప�� ఎగ��� �ే���ా��ల�

- ��ందర� య�వక�ల� ����స�వ సమ�జమ� నుం�� స��తం

వ�ం�ే�ార�. అ��� �ేవ�� ఆజ�క� ��ేయ�ల�త� �ార� ఈ

ప�� �ేసూ�  వ�ం�ే�ార�.
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6.1 యవ�న ��ా�సుల� - క�మ ��ణ

����స�వ ��ా�స నడక ల� క�మ��ణ ఆవశ�క ను బ�గ��ా ఎ����న

మ� ��న�, ప�� ��ా��ి�క� ��ా�స ������ గ���ం� ఒక

కంట క���డ�త� వ�ం�ే�ార�. ఒక సంఘ �ాప���ా �ా�� ఆత�ల

�షయ��� తన బ�ధ�తను బ�గ��ా ఎ����న వ�����ా - ��ా�సుల�

�న� �న� �� ర�ాట�� �ే�ినప��డ� స�ల� మంద�ంప� ��

స���ే�� అయన, ���� �వ����న త�ి�దమ�లక� ��ా�సులను

బహ� క��నం �ా గ��� ం�ే �ార�. ���వల� ��ల� క�మ��ణ గల

సంఘం �ా మ� చ�� వ�ంట� ఉం�ే��.

ఆ ���ల�� మ� చ�� నుం�� ���� గజ�ల దూరం ల��� ట�ౖ��ం� ల�

వ�ం�ే నర��ల వస� గృహం ఉం�ే��. ����� చ�� మ�ందు

��డ�� ��నమం�� డూ�ట��� ����� , ల�క డూ�ట� ప���� �ేసు��� వ�ే�

నర��ల�� ఉదయం 7 గంటలనుం�� �ా�� 8 వరక� ��ల� ర���

�ా ఉం�ే��. అ��ే మ� చ�� �� వ�ే� �ా��ల� ��ల� మం��

యవ�న బ�ల����నప�ట���, �ర� �ా�� పట� అమ�ా�ద�ా

ప�వ���ంచటమ� అ���� ఏ��డూ ల�దు! �ర� ఎక��� �� త������

ల�క ఎక�డక� ����� వసు� ����� ఎ����న �ార��ా బహ�

హ�ం���ా ప�వ���ం�ే�ార� �ావటం ��, ఏ ఒక� యవ�న �ీ� � మ�
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��న� దగ�రక� వ�� మ� చ�� క� వ�ే� యవ�న బ�ల�ర

�షయం ల� �ి�ా�దు �ెయ�వల�ిన అవసరం ఏ��డూ �ాల�దు.

ఈ �ధమ�న క�మ��ణ ��ం���ా �ార��ా ఈ ����ర�� ల� తమ

�ద� బందర�ల� ప���� �ేసు��� తమ తమ �ా� మ�లక�

����నప��డ� అక�డ తమ �� ంత�ా సు�ార� ��వను ��న���న

���ల� ��ా రం�సూ� వ�ం�ే�ార�. మ� ��న� ఈ �ా� మ�లక�

అప��డప��డ� ���� ప����ం� ��వ��న�ా��ం� వసూ�

వ�ం�ే�ార�. ఈ �ధం �ా ��ా రంభ���న ���� �ా� మ�లల� ��వ

మ� ��న� ప�భ�వ� స����ల���� ������ �న నల��ౖ

సంవత��ాల (2022 క�) త�ా�త స��తం ��న�ాగ�త�

వ�న���.

అమృతక�మ�� అ�� య�వక�డ� ఆ ����ల (1970s) ల�

చదువ� ��త�ం బందర� వ�� మ� త��తండ�� ల ��వల�

ప�భ�వ�ను �ెల�సుక�న� త�ా�త, ��ాహం �ేసు��� ���ా�భర�

�ద�ర� ఒ�� ��ట ట�చ�� �ా ప� �ేసు� న� సమయం ల�, ��ను

ప�భ�వ� �ిల�ప�ను అందు��� అమల�ప�రం నుం�� ���ా� క�

���� ఒక �షన�� �ా ప� �ే�ి ప�భ�వ� ��మ��� ఘనపర� న
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వ����. ��ను ��వలం ��ా�సం ��ౖ�� ఆ��ర ప�� ��వ �ే�ార�.

ఈయన ��తం అ��క�లక� స�ాల� కరం �ా వ�ం��.

6.2 �����ం�

��ను ప�భ�వ� వద�క� న���ిం�న �ార� �ే�� సహ�ా�ాల�,

�ార� కల�ి స����తం �ా �ర��� వ�క�� ల �షయ�లల� క���

మ� ��న� ��ల జ�గ�త� వ��సూ� వ�ం�ే�ార�. మ�� మ�ఖ�ం �ా

��ాహ �షయంల� �ర� తమ �ర�య�ల� �సుక��� టప��డ�,

��వలం ��ౖ ��ౖ �షయ�ల ��ౖ�� దృ�ి� ��ట�వద��, ��ద��ా���

సంప���ం��ల�, ప�భ�వ� స����ల� ��ాళ� ��ౖ ���వ�ం��

�ర�యం �సు���ాల� �ా���� �ెప�� వ�ం�ే�ార�. ఈ �షయం

ల� ఆయన మ�ట �సు��� జ�గ�త� ప��న �ార� ��ందర�ంట�,

మ����ందర� తప�టడ�గ�ల� ���ి, ఆ �ిమ�ట తమ తప��

గ���ం� �ేవ��ల���� ����� వ��న  �ార� వ����ర�.
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6.3 తప��బ�ట పట�� జ���న ఆత�లను ���మ��

����� �� ందుట

ఏ �ారణం �� అ��� ఒక ��ా��ి ఏ�ై�� �వ����న త�ి�దం

�ే�ి �ైవ మ�ర�ం నుం�� త�ి� �� �నప�ట���, స���న గ���ంప�,

ప��ా���� పం క���, �ే�ిన తప��ను స���న �ధం �ా స���ేసు

క�న�ట���ే అతను ���సు� �క� ఒ�� ల���� ����� �ేరగలడ�

అ� మ� త��తండ�� ల� న����ార�. ఈ �ధ���న ఆల�చన

కల�ార��ా �ార�, �ా�� ��వల� ��ా�సం ల���� న���ించబ��న

��ందర� ��ా�సుల� తమ ��తం ల� తప��న ఎం�ికల� �ే�ి

�ేవ�� స������ దూర���నప�ట���, �ార� స����ా

ఇష�పడక�� �ే తప�, �ా���� ��ంత సంబంధం క��� ����� �ా���

���సు�  ��రక� �� ం��ల� ప�య��ం�ే�ార�.

ఆ �దట� ����లల� మ� త��తండ�� ల ��వల� ప�భ�ను

�ెల�సు��� ప�భ�వ� ��త�ం ��ల� ��షం క��� బ�త�క�త�,

తన మ����� ��తం ����ా ఇతర�లను స��తం ప�భ�వ�

స����ల���� �సు��� వ��న ఒక య�వక�డ�, ఆ �ిమ�ట

తన ��తం ల� ���� ��ందరబ�ట� �ర�య�ల� �సు��నటం
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����ా �ేవ�� నుం��, ఆయన �డ�లనుం�� దూర��� �� � �� గ

��� �� అల�ాట�క� స��తం ����� ల�కం ల���� ������ య�డ�.

ఆ ����లల� మ� ��న� ఉ��వ క�ట�ల� �ెయ�ట���� ��ళ��

��ల తరచు�ా ప�య�ణ�సూ� వ�ం�ే�ార�. ఒ�ా��క �ా�� ఇల�

��ళ�� ఒ�ా��క ఊర�ల� బసు� ఆ��నప��డ� బసు�క� బయట

దగ�రల��� ఈ యవనుడ� �లబ�� �� గ��� గ�త� క��ిం��డ�.

మ� ��న� ��ంట�� ��ర��� అత�� �ి��నప��డ� అత���

ఎక��ో �న� ��ంత� ల� ఆ స�రం అ��ిం�, అట� ఇట� �����

చూ�ినప��డ� మ� ��న� బసు� ల�ప�నుం�� �ె��

వ�ప�త� దగ�రక� రమ�� �ిలవటం క��ిం�ం��. మ�

��న�ను చూడ�ా�� గత ����లల� ��ను ప�భ�వ� స����ల�

గడ�ప�త� ��మ��� క���వ�న� ����లల� - మ� త��తండ�� ల�

ఏ �ధం �ా తన ఆ��య �షయ��� శ�ద� �సుక��� �ా��

గ�ర�� క� వ�� అత� కండ�ల� �ర� ����ా�. ��గ�త�న�

�ిగ��� పడ���ి వ�� మ� ��న��� మ�ట�� �� ప�భ�వ�క� తను�

��ను ����� అప���ంచు��� ��ా��ి�ా ��ంచటం

��ా రం�ం��డ�. ఆత�ా�త మరల �ిగ��� మ�ట�ల�దు �ా�

ప�భ�వ� ��త���� ��ను ప��ే�� APSRTC ల�
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బహ�బల���న �ా���ా బ���ాడ�. ప�సు� తం ��ట�ౖ� అ����

ప���� ప�భ�వ� ��వల� వ����ర�.

ఇల� యవ�నుల��ా ర��ంపబ�� ఏ �ారణం �ేత�� ల�కం ల���

జ����� �న ఏం�� మం��� మ� త��తండ�� ల� త��న ����ా

����ం� ఆద��ం� �ా��� ����� ప�భ�వ� ��సం సం�ా��ం��ర�.

6.4  ��ా ర�న �క� ��ా మ�ఖ�త

వ���� హృదయ�ంతరంగం నుం�� వ�ే� ప�భ�వ� పట� అత��� కల

భ��� ��ా��ాల� ఒక వ���� ��తం ల� ��ా మ�ఖ����న� �ా�,

ఇతర మనుష��ల ��దవ�ల నుం�� ఒక వ������ వ�ే� �� గడ�ల�,

ప�శంసల� ఇం�ా ఇతర���న� ఏ �ధమ��ానూ ఎన�త��న�

�ాదు - అ� ర�ణ ��ం��న సమయం నుం�� మ� త��తండ�� లక�

ప�భ�వ� �����ం�న అ��క �ాఠమ� లల� ఇ��  ఒకట�!

ప�భ�వ� స���� ల� ప�� ��నం అల�ాట� తప�క�ం�� గ����

ఏ�ాంత ��ా ర�న సమయం, ��ా��ి ��తం ల� అత�ంత

��ా మ�ఖ����న��, ఇ�� �� ��ట�� క�ంట�, �త�ం ర�ణ�నుభవం

కృ�ం� �� గలదు అ� ప�భ�వ� �ా���� ఖం��తం�ా ��ర�టం ��,
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మ� త��తండ�� ల� - ఏ�ాంత ��ా ర�నక� అత�ంత ��ా ��న�త ���

��న�ాగ�త�, సంఘం ల�� ప�� సభ����� ఇ�ే �����ం�ే�ార�.

ఆ ����లల� బందర� ల�� ��బ�� క���ాల బం�ా� ��నుక

దట����న సర�క� �ెట� ��టల� ఉం�ే�. ఆ ���ల�� పగట�ప�ట

అ��� అట� ������ అంట��� ఎం�� �ైర�ం �ావల�ి వ�ే���.

అ��� ఆ ��టలక� ప����నం, �ాయంత�ం ఏ�ాంత ��ా ర�నక�

��ళ�టం, సంఘంల� ��ా ర�నక� వ�ే� ఇతర�లను,

యవ�నసు� లను �సు��� ���� �ా���� ��ా ర�న ������

అల�ాట� �ెయ�టం - మ� ��న��క� అల�ాట� �ా ఉం�ే��.

ఇక ��� �ా�� పనుల�� ప���� �ేసుక�న� మ� అమ� ప��

��నం తన ఒంట�� ��ా ర�న ను ��న�ా��ంచటం, సంఘం ల��

ఇతర �ీ� �ల�, యవ�న �ీ� � ల�� కల�ి �ా���� ��ా ర�న ��తం

అల�ాట� �ెయ�టం - ఏ �ధం �ానూ �ర���ం �ే���ార� �ార�.

ఇక క�ట�ల� జర�గవల�ిన �ే��లక� మ�ందు, సంవత��ాంత

����లల�, ఇం�ా ఏ�ై�� అంశం �షయ��� ప��ే�కం�ా ��ా ర�న

�ెయ�వల�ిన అవసరం వ��� , మ� ��న� ఒక �ాట� బ�ట�� ల�

�ళ�� �సు��� ఉదయ���� ���� ఆ ��టలల� ��ా ���సూ� గ����

�ార�. ఈ �ధ���న ��ా ర�న ��తం అల�ాట� �ేసు��టం, తమ
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ఆ��య �ిల�లక� స��తం ���� అల�ాట� �ెయ�టం వల�

��వల� ఎ��� సమస�ల� ఎదు���నప�ట���, �ాట�� ఎ����ం�,

జ�ం�  -  ఎం�� ��ప� ఫ����� �ార� చూడగ��ార�.

��ాహ ���నదగ�ర నుం�� మ� త��తండ�� ల� ఇద�ర� కల�ి -

�ా��ర�వ��� మధ� ఏకత�ం ��సం, క�ట�ంబ సమస�ల ��సం,

సంఘ సమస�ల ��సం ��ా ���ంచటం అల�ాట� �ేసుక����ర�.

ఎ��� �ార�� క��న���న సమస�ల ��సం �ా��ద�ర� ఉప�ాసం

వ�ం�� ��ా ���ం�ే�ార�. ఇల�ట� ��ా ర�న ��త�� �ా�� ����ంతం

ప�భ�వ� �ద అ�� ��ళల� అనుక���ందుక� ప������ా

వ�ం��ం��.

ఈ �ధ���న ��ా ర�న ��తం ను తమక� ��మ��ా అల�ాట�

�ేసు���, ��� ��ా ��న�తను ప�� ��ా��ి ��తంల� బ��ా

గ��������న �ా���ా, మ� త�� తండ�� ల� మ� చ�� �� వ�ే� ప��

ఒక���� - మ�� మ�ఖ�ం �ా యవ�నసు� లను ప����నమ�

ఒంట�� ��ా ర�నక� సమయం ��ట��ంచు��� (�ా��రణం �ా

ప�� �ాయంత�ం ��మ� సూ���, �ాల�� ల నుం��, ల�క ఆ�ీ�

నుం�� వ��న త�ా�త) ���� ఖ��తం�ా అమల�

జర�పమ� �ెప�� వ�ం�ే�ార�. ఆ ����లల� �ాత ���ల�� ���ష�
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�ా� ట��రం �� డవ��� క����� (ప�సు� తం ఇ�ే ప��ేశంల� మ��

��త� ���ల�� ���ష� ప�సు� తం ర�ప���దు� క�ంట�న���) ఎదుర�గ

వ���� వ���� ల�ల� చూసూ� �ాయంత�ం సమ�ద�ం నుం�� ��ే

చల� �ా�ల� ఎం��మం�� ఒంట�� ��ా ర�న ల� గడ�ప�త�

వ�ం�ే�ార�. ��ల� మం�� ����ర�� ల� ���ల�� ���ష� ల�� పట�� ల�,

ఆ ��ౖ వ���� పంట �� ల�ల� స��తం ��ట�, వ���� ల�ల�� �� ����

��ా ర�న �ేసూ�  వ�ం�ే�ార�.

6.5  ఉత�ర ప�త��త��ాల�

ఉత�ర ప�త��త��ాల� జరపటం, ఇతర�ల�� సంబంధం

��న�ా��ంచటం ల� మ� ��న� ��ల� ఖ��తం �ా వ�ం�ే�ార�.

ఇతర వ�ర�లల� ఆయనక� �ె��ి, ఆయన�� సంబంధం క���న

�ా�� �ాక�ం��, బందర� ల� ఆయన ��వల� ��ల���ం��, ఆ

�ిమ�ట రకర�ాల �ారణ�ల వల� బందర� ���� దూర

��ా ం��లక� ����న అ��క మం���� ఆయన - �ార� ఎల�

వ����ర�? ఆ��య ��తం ల� ఎల� ��న�ాగ�త����ర�?

�ా���� ఏ����� ఆ��య సల�ల� �ావల�ి ఉన���? అ��

�షయ�ల� �ా�� నుం�� �ెల�సు��� స�యం �ేసూ� , �ా��
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��రక� తరచూ ��ా ���సూ� వ�ం�ే�ార�. ఈ క�మం ల� �ా���� అ��క

ఉత��ాల� �ాయటం, ���� మం� ప�స��ాల�, ఇతరమ�ల�

పంపటం �ేసూ�  వ�ం�ే�ార�.
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సం�ే సూ��

7.1 ��ా రంభం

తమ �� ంత �ర�య�లను �సు��న వల�ిన వయసు�

వ��నప��డ� �ేవ�డ� ఆ�ం�ే మ��ా� లను మనుష��ల�

ఎంచు���ాలంట�, అందుక� స���న ��త బ� ధక� అ� అనుక�ల

సమయం ‘బ�ల�ం’ అ�, అందుక� �ిల�ల మనసు�ల� బహ�

అనుక�ల ���నవ� మ� త��తండ�� ల� �శ��ిం�ే�ార�.

అందువల� ఆ ��వక� ��ా ��న�త ��� సం�ే సూ�� ను 1963

సమయం ల� బ�ద�. బ��ి ఇ��ా ��ల� (���� గ���ం� ఈ ప�స�కం

�దట�� �ెప�బ��ం��.) �ా��ంట�� ��ా రం�ం��ర�. ఇప�ట���

ఈయనను గ���ం� �ెప�బ��నట�� �ా - ఇ��ా ��ల� �ార� ��ల

అనుభవం క���, అత�ంత క�మ��ణ గల వ���� �ా
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వ�ం�ే�ార�. ఆయన ఎప��డ� చూ�ి�� ��ాళ���ౖ వ�ం��

��ా ���సూ� వ�ం�ే�ార�; �ిల�లల� ���ిత���� ఏ మ�త�ం ఆయన

స��ం�ే�ార� �ార�.

��ను, మ� తమ��డ� ���ీ� , ఆ ����లల� ఇంట� నుం�� ��ల�

దూరం ల�వ���� ���ల���ట ల� వ�ం�ే ఇ��ా ��ల� �ా�� ఇంట���

ఆ���ారం మ���హ�ం, మ� ప��ేశమ� నుం�� ఇం��ంతమం��

�ిల� ల�� కల�ి సం�ేసూ�� క� ����� �ా���. ��డ�� స���ా ల��

ఆ���ల�� ఇసుక �ొంక ల� చుట�� పక�ల ఇళ�� �ా�,

జనసం��రం �ా� ల�క�ం�� ��ళ�టం ��ల� భయం�ా ఉం�ే��.

ఇ��ా ��ల� �ా��ంట�� స���సూ�� క� ����ప� మ���ౖ� మం��

�ిల� ల� వ�ే��ార�. బ�ౖ�� నుం�� కథల�, ��తం ల�

ఎన�ట�న�ట��� జ�� పకం ఉంచు��న వల�ిన ఉప�ే�ాల� -

మ��ా� ర� �ె����ార�. ఇక బ�ౖ�� నుం�� ���� అ���య�లను

(��ండ��� ప�సంగం వంట��) �ా�ా��� ���� వచ��ల� ��ప��న

అ���యం ప���� �ే��ల�, �ాక�ం మ��� కంఠస�ం �ే�సూ�

వ�ం�ే�ార� . ����� సంవత��ాం����� బ�ౖ�� నుం�� ����

అ���య�ల� �ిల�ల� ప�����ా కంఠస� ం �ే���� �ార�! ఇక

సంవత��ాంతం ల� ‘�ా��’ ఉం�ే��. �ిల�లక� ��ౖ��ల�,
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�నుబం���ాల� పం� ఆ త�ా�త �ాల� చుట�� డ�మ�� ఇతర

�ా����ల� �ా�సూ�  �ిల�ల���న ��మ� ����� వ�ే��ా���.

7.2 సం�ేసూ�� - స�ల మ�ర��

��ల ��ా ���ం�, క���ట��న త�ా�త సం�ే సూ�� జ���� స�ల���

���ల���ట ల�� ఇ��ా ��ల� మ��ా� ర� ఇంట� నుం�� మల��పట�ం

ల� ఆ�ాధనల� జ���� మ� ��ా ర�న �ాక ల���� మ�ర�టం

జ����ం��. ������ాట� సమయం క��� మ���హ�ం నుం��

ఉదయం (చ�� జ���� సమయం క� మ�ందు) జ���� �ధం �ా

మ�ర�టం జ����ం��. �న� నుం�� ��ద�వరక� అం�� ఒకట�

తరగ�! మ� అమ� ����� ట�చ�. అ�� ఏ� గ�� ప�లక� ఒ��

�ా�� బ� ��ంచటం ఆ��క� స�ాల� కర���న �షయ��, అ��ే

ఆ�� క��� ఉ�ా���య��ా��ా ఈ ప�� ��ల� ��కచక�ం �ా

�ే���ార�. ����� �జర��� �ిల�ల సంఖ� ఏ��డూ తగ�ల�దు,

��ౖ�ా ��ర�గ�త� ఉం�ే��! �ిల�ల� �ా ��మ� కథల ర�పం ల�

�ెప�బ�ే �ా�ాల� ��ర�� క���ందుక� ఒక ఆ���ారం మ����ిన

��ంట�� మ�� ఆ���ారం ��సం ఆస��� �ా క���ట���ారమ�.
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��మం�� - సృ�ి� ��ా రంభం నుం�� ఎ��� ర� కథ వరక� వ����

స�����ాల�, ఇక అంద���� ప��చయం అ�న ��ర�నల�,

�ా��తల�, ��త��బంధన ల�� ఉప��మ���ల�, ఇతర కథల� -

ఇవ�� సం�ే సూ�� ల� ��ర����న� �షయ�ల�! అబ�� �మ� ��

��ా రం�ం�న కథను ఇ��ా ���య�ల� క��ను ను ���వసం

�ేసు��వటం వరక� వ���� �ాథను ��ల�సు �ా, అం�ెలం�ెల�

�ా �ెప�� ప���� �ెయ�టం �� �ిల�ల�న మ�క� �జ�� స ��

కథను ప�����ా ����� �ా�ాలల��� �� అర�ం �ేసుక��� అవ�ాశం

వ�ంట� ఉం�ే��.

ఇక సంవత�రం �వ��ల� ��మ�, ఆ సంవత�రం కంఠత ��ట��న

బ�ౖ�� అ���య�లను అ��ట�� అప���ంచటం �� �ాట�, ��మ�

ఆ సంవత�రం అం�� ���� కథల�, ఇతర ��గమ�ల నుం��

�ాత ప��� క��� ��ా �� �ా���. �ట�ల� �జ�తలక� ��ౖ��ల��

�ాట� ప�� ��������� ��ౖ ��, ఇం�ా ఇతర ��ౖ��ల� స��తం ఉం�ే�.

ఆ ���ల�� ��ందర� �ిల�ల� ఒక� తప�� క��� ల�క�ం�� బ�ౖ��

ల�� ��ద� ��ద� అధ�య�ల� అప� �ెప�� ంట�, ���ందుక� ఎం��

ఆస����ా ఉం�ే��. ఒ�� �ా� � గ వ���� ఈ స��� సూ�� ��ల ఏండ��

అల��� �ా��ం��.
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7.3 సం�ే సూ�� � బ��� ల� �ా �డ��ట�టం

అప�ట�వరక� �ేసు� న�ట�� ఒ�� �ా� � ల� అ�� వయసు�ల

�ిల�లను క����బ�ట�� �ా���� బ� ��ంచటం, త�ా�త �ా���� ప���ల�

ఒ�� �ా� �ల� �ర���ంచటం ను మ��ా�� అ�� ఉ�ే�శ�ం ��

�త�ం సం�ేసూ�� ను ��ల�గ� గ�� ప�ల� �ా �ెయ�టం

జ����ం��: ��� నుం�� మ�డవ తరగ�వరక� �దట� �ా� సు,

����� ట�చ� మ� అమ�; 4,5 మ��య� 6 తరగత�ల� ��ండవ

�ా� సు, ����� ట�చ� బ�ద�. ��బ�� �ార�; 7,8 మ��య� 9

తరగత�ల� మ�డవ �ా� సు, ����� ట�చ�, బ�ద�. ప���క�ా� వ�

�ార�; ఇక 10 నుం�� ఆ��ౖ తరగత�లక� ఇం���� ల� బ�ద�.

ప�ష��ా� �ార� �ా� సుల� �సుక�ంట�వ�ం�ే�ార�.

1983 నుం�� �ల� ��� ��ట���� అ��� ఆరం�ంచటం��, �దట�

నుం�� ఆన�ా�� �ా �ేసూ� వసు� ���- ప��సంవత�రం

�వ��ల� జ���� సం�ేసూ�� ప���ల�, �ాట�ల� ఉ��ర�� లక� ఇ�ే�

బహ�మ� ఉచ��ాల� (�ా����) ఇక అప�ట� నుం��

ఉపసంహ��ంచబ�����.
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7.4 �దట� సం�ేసూ�� ���స�� ��ట�క

1972 సంవత�రం ల� ప��ే�క ఆం��� �ాష� �ం ��సం క���

ఎర�గ� ���ల� ఆం�ోళన జరగటం �� ఆ ���ల�� సూ��

�ిల�ల���న ��మ� ��లల తరబ�� ఇంట��� ప���తం �ావల�ి

వ��ం��. ఆ సమయం ల� ��మ� మ� ��న� దగ�రక� ����

సం�ేసూ�� �ిల�ల���న ��మ� ఒక ���స�� ��ట�క ��ర�����

����ందుక� �లవ�త�ం�� అ� అ���ాం. ఈ ప�� బ�ద�.

ప���క�ా� వ� �ా���� �ె�ి� �ల�ౖ�ే చూడమ� �ెప�టం�� - ఆయన

�ి���� తయ�ర� �ెయ�టం, �ిల�ల� ���ర��� క� ��గ��ల�

�ానూ, ఉ���హం �ాను అట�ం� అ���ల� చూడటం �� -

��ట�క ను ఆ�దట��ా ����ం�న ��ట�క� �ాకల� అదు�తం�ా

��య�టం చక చ�ా  జ���� �� �ం��.

ఈ ��ట�కను స���సూ�� �ిల�ల� ����ందుక� అనుమ�

ఇ��నప�ట���, మ� ��న� అనుభవం గల ఒక �ైవ ��వక���ా,

మ��య� ���� ���సూ�� ���ల�� ��� మ�ల� ���ిన అనుభవం

గల వ�����ా - ఈ ��� మ�ల ��య�టం ��నుక �� ం�వ�న�

�ా��ను ఉర�లను ఎ����న �ా���, మమ��� ��ా ర�న ఎక��వ

�ెయ��ల�, �ట���ౖ మనసు� ఎక��వ ��ట�క�డద� తరచూ
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��చ���సూ� వ�ం�ే�ార�. కడ�గ బ��న హృదయ�ంత రంగం

నుం�� �ావల�ిన సు� �, కృతజ�తక� ఈ ��� మ�ల�, మ����

ఎన�డూ సమ వ���ల� �ావ� ఎ����న�ా��� అయన, �ాట� �ా� నం

ఇ� ఎన�డూ ఆక��ంచక�డదు అ� �ెప��  వ�ం�ే�ార�.

�త�ం 5: 1978 బందర� ������స�� క�టమ� ల� ప�సం��సు� న� ఏబ�� �ార�
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�త�ం  4: ఆ ��ట� సం�ేసూ�� �ిల�ల�, య�వక�ల�� ఏబ�� దంపత�ల�  (ష�మ�ర�

1967)

క�ర��న� �దట� వర�స: ��ను, బ��� , ���, ����, ��ను, ��సు�ాదం, చంట�,

క�మ�� అత� తమ��డ�, ��ట�, ��ా ���

క�ర��న� ��ం�ో  వర�స:  ��భ� క�మ��, స�ర�లత, �����,�ట�మ�, బ��� , �నూ�, సుకన�,
జ�ర��ా, సు��, ��ట�, సు��

మ�డవ వర�స:  �ెల�మ�, �ా�, ఏబ�� దంపత�ల�
�ల�చున�వర�స:  ��బ��, జ���, ��ంకట�శ�ర �ావ�, ప��ా�, ������ , ప���క� �ావ�
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చ�� �స�రణ
1960s ల� ����ప� ప�� సంవత�రం ��ండ� �ార�� మ� చ��

క�ట�ల� జ�����: �ల�ౖ ల�క ఆగసు� ��లల� ����ర�� లక�, ఇక

నవంబర� ��లల� అంద���� క�ట�ల� జ�����. ఒక� 1966

నవంబర� ల� తప� ఈ క�ట�ల�� మ� చ�� �ాం��ం� ల���

జ�����. ఇక 1970s ల� ��వ జ���� స�ల�ల� ��రగటం, సు�ా���క�

లక� ���క ల�� �ారణం �� నవంబర� ల� జ���� క�ట�ల�

��గ��ల� �ా జర�గల�దు; �ా� ����ర�� ల క�ట�ల� మ�త�ం

�ాధ����నంత వరక� ప�� ఏడూ జ�����. క�టమ�లక� ��దుర�

బ� ంగ�ల� �ా�� పం���� ���ి ��ౖకప��క� ల�క� ఏజ���� నుం��

అ���� �సు��న� ట��ా���� ఉప���ం�ే �ాళ�మ�. ఆ

����లల� ఇప�ట�ల� నవంబర� ల� త��ానుల� ల�క �� ���,

�ల�ౖ ఆగష��  ��లలల�
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వ�ే� ��ౖర�� ఋత��ాతమ� వల� వ�ే� వ�ా� ల వల� ��ంత

ఇబ�ం�� ఉం�ే��. త�ా�� �ాలం ల� ఈ ట��ా��� పం��ళ�క�

బదుల� �ా�య���ల� �ాడ�కల��� వ����.

�త�ం 5: 1970s మధ� �ాలం ల� బందర� ల� ఒ�ా��క క�టమ�ల సమయం

ప�� సంవత�రం జ���� ఈ క�ట�ల ల� సు�ార� �ే మ�ట�బ��న

అ��క�ల� క�ట�ల అనంతరం చ�� �� ��గ��ల� �ా వ��

ర�ణ�నుభవం సం�ా��ంచు���, మ� త��తండ�� ల��వ����ా
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ల��ైన అనుభవం ల���� న���ించబడ�త� వ�ం�ే�ార�. ���ల�

అ��క�ల� ఆ త�ా�త �ాలం ల� సు�ా���క�ల� �ా (�ా��కం �ా ల�క

ప���� సమయ ��వక�ల��ా) ప��ే���ార�.

8.1 చ�� స�ల��� ��ను��ల� �ేయ�ట

1967 వ సంవత�రం ల� ఎవ��నుం�� అ��ే మ� ��న�

అ�దు ర��ాయలక� అ�ె�క� �సుక������, ఆయన ఆ

స�లంను అప��డ� ���� ల� ను��� తన క�మ���� క� ఇవ�టం

జ����ం��. ఆ�� ఈ స�ల��� అ����య�ల� ఉ�ే��ం� స�లం

ఖ�� �ెయ�మ� ��ట�� ఇ��ం��. ����� ఈ �షయ���

మ��� � ల� ను��� ఎ� ఈ ఎ� మ�ఖ� ��ం��� ��� �ె�యజ��ి,

ఇక �ాకల�� మ���ందుక� మ�� స�లం చూసు��టం మ� ��న�

��ా రం�ం��ర�.

ఎ� ఈ ఎ� మ�ఖ� ��ంద�ం నుం�� వ��న ఆ�ే�ాల ��రక�

ప�సు� త ఓనర�� స�లం ఖ��దు అ����నప��డ� ��ల� �త�ం

�ె�ి�ం��. ��ల� బ�రం �ే�ిన త�ా�త, ఖ��దు ��ంత త���ం�

స�ల��� అ���0దుక� అం��క��ం��ర�. ఇక ఈ సమయం ల�

మ�నుపట� ల��� ఎ��� ��లల �ాట� ��ా�సం ��, ఎ��� ఉప�ాస
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��ా ర�నల� �ే�ి ఆ స�ల��� ��� ఎ� ఈ ఎ� చ�� ��ర�న

������ �ష� �ెయ�టం జ����ం��.

8.2 నూతన చ�� ��ా�ణం - 1973

అ��క సంవత��ాల�ాట� ప�� ర��ాయల� �ే�ల� ��ట�� ���

��ా�సం �� కట�టం ��ా రం�ం�, ప���� �ే�ిన ఈ �దట�

��ట�క� �ాక ల� - క�మ క�మం �ా ��ా ర�నక� వ�ే��ా�� సంఖ�

��ర�గ�త�ండటం ��, ఆ�ాధన �ా��టప��డ� �న� �ాట

�ా��సూ� , ప�జలను �లబ�ట�� మ�ందుక� జరగ మ� అభ����ం�

క�ట���� ఆలస�ం �ా వ�ే� �ార� చ�� �వ�� ��గం ల�

క����న ట���� త��నంత జ��ా వ�ం�ేల� �ేసూ� వ�ం�ే�ార�.

అం�ే�ాక�ం�� �ాక ��డల� మట��� �ావటం �� తరచూ మ�

అమ�, ఇతర �ీ� � ల�� కల�ి ��డలక� మట��ప�త తరచూ

ప�యవల�ివ�ే���. ఇక ��ట�క� కప�� ��ండ� ల�క మ�డ�

ఏండ� క� ఒక�ా�� మ�ర�వల�ి వ�ే���. ����� మ��ంత ��ద�

ఆలయ ��ా�ణం అవసరం �ావటం �� ��� �షయ��� మ� త��

తండ�� ల� సంఘ సభ��లక� �ె�యజ��ి ��రం �� ��� �షయం
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��ా ���ం�ే�ార�. ఇక ఈ �షయ��� మ��� సు ల� మ�ఖ�

��ం��� ��� క��� �ె�య జ�యటం జ����ం��.

ఆ సమయం ల� అవసర���న మం��ర ��ా�ణ���� అవసర���న

�ధుల� చ�� �� ల�క�� టం వల� ఎప�ట�వల� ��వలం ��ా ర�న,

��ా��ాల��ౖ మ�త��� �ార� ఆ��రప��� ర�. �ేవ��

���� ను�ార���న పనులక� ఆయ�� త��న �ధుల� త��న �ాలం

ల� సమక�ర����డ� అ� న��� వ�క�� ల� �ా మ� త��తండ�� ల�

ఏ ప� ����� చం��ల� �� గ��ెయ�టమ�, �ాట� ��సం అభ�ర�న

�ెయ�టం - �ే�� �ార� �ార�. �ా�� ��తం అం�� ��ా�సమ�

��ౖ�� ��� ��న�ా��న వ�క�� ల� �ా �ా���� ఇల�ట� �షయ�ల�

���ే�� �ాదు.

ఎట���లక� 1973 ల� 60’ x 30’ ��ీ� ర�ం ల� ఒక ఆ����ా� � ��క�ల

��� ����ం��ల� �ర��ం� ��వలం ప������� స���� �న

డబ�� �ే�ల� వ�ం�� ��ా�సం �� ��ా�ణ ప� ��ా రం�ం��ర�.

�దట��ా వడ�ం�� ప� ��ా రం�ం� ��� ��య�ట���� �ావల�ిన

ట�� ల ��ా�ణ ప� ప���� �ే�ార�. ఆ సమయం ల� ఎ� ఈ ఎ�

సంఘం ల�� ఇల�ట� చ�� ��ా�ణ పనులల� �ా��రణం �ా

స�యం �ేసూ� వ�ం�ే బ�ద�. �. �. �ాల�� �ార� ఎ���
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�ా�ాల �ాట� మ� స�లం ల� వ�ంట� ��ా�ణ ప� చూసు��వటం

��ల� స�యకరం �ా వ�ం��ం��. ఆయన తన ��త �ా����

బహ� భయం ��నూ వణక� ��నూ ప�భ�వ� స����ల� అంతమ�

వరక� �ా�ాడ����న, ��మ� చూ�ిన అ���ప� �ైవజనులల�

ఒకర�. తన ��తం ల� బ�హ������ా వ�ం�� ��వ �ెయ�టం

ప�భ�వ� �త�మ� గ���ం�న ఆయన �వ�� వరక� తన

�ా���� అ�ే �ధం�ా  �ా�ాడ�క����ర�.

ట�సు�ల� ప���� అయ���, అ��ే మ���ి�ా�ట� �ార�

కట�డ ��ా�ణ���� ప���ష� ఇవ�క�� వటం వల� ����న ప�

అప�ట��� ఆ�ి��యబ��ం��. ప���� �ే�ిన ట�సు�ల� బయట

ఎండక� ఎండ�త�, వ�ా� ��� తడ�సూ� ఉం�ే�. ����� ��డ��

��ౖన ��ళ�� ��� ప��ఒక�ర� (����స�వ�ల� స��తం) ��ే�ాల నుం��

�ధుల� అందక�� వటం వల� ప� ఆ���� �ంద� తలం��ర�.

అ��ే అసల� �ారణం �ా���� �ె�దు. ఆలయ ��ా�ణ����

�ావల�ిన �ధుల� ల�క�� ��� ��ా�సం �� పనుల�

��ా రం�ం�నప�ట���, అ�ే ��ా�సం �� తమ అడ�గ�ల�

మ�ందుక� ��సు� న�ప��డ� �ేవ�డ� �ావల�ిన ప�� అవసరతను

�ర��ా� డ�  - అ� మ� త��తండ�� ల� ధృడం �ా న��� �ార�.
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అ��క ��లల�ాట� ���య���� త�ా�త ప� ��ా రం�ం� ��� ��ం�

తప� ����న�� అం�� ప���� �ేయబ��న��. ����� ఒ�� కప��

��ంద మ��ంతమం�� ఒ���ా�� క����� �ేవ�� ఆ�ా��ం�ేందుక�

మ�ర�ం ఏర���ం��. ఆలయ���� చుట�� �ెక� త����ల� ఏ�ా�ట�

�ెయ�టం జ����ం��. బ� ధక�� ��నుక వ���� �ెక� త����ల వద�

��వలం ����  �ామ�న� �ెరల� మ�త�ం ఉప���ం�ే�ాళ�ం.

��� ��ం� ప� ఇం�ా ప���� �ాక����, ఈ ఆలయం ల� �దట�

క�టమ� 1973 ���స�� ��� జ����ం��. ��ంద నున� ఇసుక ల���

ఈ��క� ��పల� ప��� ఆ�ాధనల� ��న�ా��ం�ే�ాళ�ం. అ��ే

ఈ ఆలయ ప��ష� ఆ�ాధన తదుప�� �������లలల� జ����న

������� క�టమ�లల� ప�����ెయ�టం జ����ం��. ఏ�ో

సంప���యం �ా ��బ�� క����ంచటం, ఇల�ట� �ాట��� ��వ�

ల�క�ం��, క�టమ� జ����ం��. ��వలం ఒకట� ��ండ� ప��ే�క

�ాటల�, క�టమ�లక� వ��న బ� ధక�ల ఒకట� ��ండ�

ప�సం�ాల�� ఈ ఆలయ ప��ష�  సభ మ����ిం��.
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�త�ం  6: 1973 ల� ��ా�ణం ల� వ���� ��ండవ ఆలయం

ఈ నూతన ఆలయం ల� ఆ�ాధనల� జరపటం 1973 ���స��

��నం నుం�� ��ా రంభం అ�నప�ట��� ��� ��� ��ం� ప� 1976

వరక� ప���� �ాల�దు. ఈ ప� మ�� ��ా�స ప��గ ప��� �ా

�ా��ం��. ఒ�ా��క �� దర�డ� తమ స�లం ల�� �ాత �ాకను

��ల��ంచటం �� వ��న ���� ��ప�ాళ�� గ���ల� �ా�ేందుక�

ఇ���ర�. అ� ��ల� �ారణం �ా మ� ��న� మ�� ల��� ల��
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��ప�ా� మ��ెర� నుం�� �ేవల�ి వ��ం��. ����� గ���ల�

��� ��ం� ప� ప���� �ే�ి �ేవ�� అం�� సు� �ం� ఆ�ా��ం��మ�.

�త�ం  7:  చ�� ఆ�ాధన క� �జ���న ప�ర�ష�ల�, బ�ల�ర� - 1973
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�త�ం  8:  1973 ల� నూతన  ��ా ర���లయ ��ా�ణ అనంతరం అప�ట�వరక�

ఉప���ం�న �దట�  ��ా ర�న �ాకను ��ల��సు� న� దృశ�ం
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8.3 చ�� పక�నున� స�లం ��ను��ల� �ేయ�ట

అ�� 1975 ��మ�న� స�లం పక�న వ���� �ాత ఇల�� మ�

తం����� �����త��ైన ఒక మ��ి� ం �� దర����. ఆయన

���ద�ాబ�� ల� వ�ంట� చ��� వటం �� ఆయన ��ర� ఇల��

అమ��ా��� ��ట��ం��.

క�మ క�మం �ా ��ర�గ�త�న� చ�� �� �జర��� �ార� ఎక��వ

అవ�త�ండటం �� భ�ష�� ల� చ�� అవస�ాలక� మ��ంత

స�లం అవసరం �ావచు� అ� ���ం�న మ� త��తండ�� ల�,

మ��� � ల�� మ�ఖ� ��ం��� ��� ఈ ఇంట� అమ�కం �షయం

�ె�యజ�యటం జ����ం��. ���� బ�ర�ా�ాల అనంతరం ఆ ఇల��

1976 ల� ���, చ�� ��ర�న ������ �ష� �ెయ�టం జ����ం��. ఈ

క�మం ల� అప�ట�వరక� ఆ ఇంట�ల� ��న�ాగ�త�న�

మ���ిప� ఎ���ంట�� �ాఠ�ాల ను ����క ��టక�

తర�ంచవల�ిన�� �ా ��ట�సు ఇవ�టం జ����ం��. ఏ�ై��

ప�భ�త� ల�క ఇతర �ా�ా��� త���త గ�న జ����ల� �ెయ��లంట�

లంచం ఇవ�టం తప�� స�� అ�న ����లల�, లం��ల� ఇ�ే�

ప��� వ����కం �ా బ� ��ం�ే ���� లంచం ఇవ�టం అ��
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మ�టక��� ఎత�� మ� ��న�, 1980 వరక� ��ండ� మ�డ�

����లక� ఒక�ా�� ���� సంబం��త అ���ార�లను ఖ��

�ే��ందుక� అభ����సూ� వ�ం�ే�ార�. అవ�ాశం �ొ����నప��డల��

�ా���� తన �ా����, సు�ార�ను �ెప�� ��ల�గ� సంవత��ాల�

ఆ ఇల��  ఖ�� �ె��ం�ేందుక�  ��� చూడవల�ి వ��ం��.

ఇక ����� ��డ� ఇ�� సంవత��ాల� - ��వలం ఆయనమ�త���

�ాక�ం�� ప�� ఆ�ాధన క�టం ల�ను, ��ా�సం �� ��ా ర�న

�ెయ�మ� ఆయన సంఘ��� ��� ���హప���ే�ార�. �వ����

1980 ల� ఆ ఇంట�� మ���ి�ా�ట� �ార� చ�� ��

అప���ం��ర�.
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మరణమ� - త��ానుల�

9.1 దుఃఖ��� ��గ�ంగ�ట

అ�� ఏ���� 24, 1974: మ� ��న� సు�ార� క�ట�ల ��త����

మ�� వ�ర� ����� ర�. ఆ �ాయంత�ం, 60 సంవత��ాలక� ��ౖ�ా

వ���� మ� అమ�మ� పడకక� ప���త��� క�మ క�మం�ా �రస

పడటం ��ా రంభమ��ం��. ఎవ�� �న� �ిల�ల� ఆ��ను ఇంట���

రమ�� �ిల�సు� ���ర� అ� ఆ�� �ె�ి�ం��. మ� అమ�, ఇతర

సంఘ సభ��ల� ఆ�� పడక వద� వ����ర�. ఆ�� �����

ప����ం�న ��ంత మం�� న���ం� �ా� � ఆ�� ఎక��వ ��ప�

బ���� ఉండక�� వచు� అ� గమ�ం� �ెల�ిన�ా�� కంద���� �ార�

�ె�యజ�యమ� మ��� �ె�ా�ర�. ఆ ����లల� అ���ం�

వర�మ���ల� ‘ట���ా� �’ ల ����ా
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�ె�య జ��� �ాళ�ం. అ� పంపవల�ిన అంద����, మ� ��న�క�

స� పం�ిం��ం. ��ంత ��పట��� మ� అమ�మ� �ేవ��

స������ ������ య�ర�. ఒక��ే క�మ���� �ా ������న మ� అమ�

మ� ��న�ల�� సమయం ల� తన త��� ��ల��టమ� ఆ��క�

�ర� దుఃఖం �ా మ���ం��. మ� ��న�క� పం�ిన ట���ా� �

�ేరక�� టం �� ఆయన ��ంట�� ����� �ాల�క �� య�ర�. ఇక

అ�� ��స� �ావటం, �ే��� ��ంత��ప� �ె���� క�ం��

వ�ంచగ���న ఇప��డ���� ప��క�ాల� ఆ ���ల�� ల�క�� టం వల�

సంఘసు� ల స�యం �� సమ��� ���యల� ప���� �ే�ామ�.

సమ��� ���యల� ప���� �ే�ిన మర���డ� ఇంట��� �����వ��న

మ� ��న� �షయం �ెల�సు��� బ�ధ ప��� ర�. మ� అమ�ను,

మ� అమ�మ� ఎల� ��ం� ఆ �ి���� �ె����� బ��ా ఎ����న

వ�����ా ఆ��ను ఓ���ా�ర�.
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9.2 ప�కృ� ��ౖప�����ల� - ��ా�సం �ార�కం

�ే�ి��నుట

ఎప��డ� �ా� వర�ం వ���� మ� �ాం��ం� చుట�� కట��న

త����ల ద�� ప���� త� ఉం�ే��. మ�ా�డ����� ����� స��

�ేసు��టం మ� ��గ��ల� డూ�ట� �ా ఉం�ే��.

అ��ే ��మ���� మ��పట�ణం (బందర�),

�ాయ�గ�ం��ల�� త��ాను ������ ఎక��వ గల ప��ేశం �ావటం

�� ��ల� �ార�� �ట� బ���న పడటం మ�క� ప��చయ���న

�షయ��.
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�త�ం  9:  త��ానుక� క���� �న చ�� �ాం��ం� ద�� � బ�ద�. ��సు�ాదం

�ా���� కల�ి ప�నర�ద���సు� న� బ�ద�. ఏబ�� �ార�

9.2.1 1968 ల� త��ాను

మ��� సు ల� ప�� సంవత�రం �� మ�సంల� జ���� ��ట��� క�

1968 ల� ��మం�� �����మ�. ��ట��� ల� వ���� సమయం ల�

��ద� త��ాను వ�� ���ల�� �����ల� అ�� క���� వటం ��,

మ��� � నుం�� ఆం��� క� ���ళ� �ాక�� కల� ఆ���� య��. ��ట���
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మ����ిం��, అ��ే ����� �జ���న �ారం�� ����� తమ తమ

ఊళ�క� �����  �షయం ప�శ�ర�కం �ా మ���ం��.

��ల గంటల సం��గ�త త�ా�త ఆ ��� మధ� �ా�� 11:30 క�

మ��� � ల� బయల��ే�� ఒక ���ల� �ా��ంజ� స���� �ా ఒం��ల�

వరక� మ�త��� ��ళ���ౖవ�ం�� అ� �ె��ిం��. ఇక ఆంధ�

��ళ�వల�ిన �ారం�� �దట ఒం��ల� వరక� �ే�� ఆ త�ా�త

ఆల��ంచుక�ం��ం అన����ల� అల��ం� ��ంట�� ���ష� క�

�ే�ామ�.

��ల� ��ప� ట�ౖ�� ��సం ���వ���� త�ా�త ఎట���లక� ట�ౖ��

�ా� ట��రం ����� �ాటం ��ా రం�ం�ం��. ఆ���ల�� ���ల� ��ట��ల

��ట���లక� ఊచల� ఉం�ే� �ాదు; ����� ట�ౖ�� కదుల�త�న�

సమయంల��� మనుష��ల� ��ట���లగ�ం�� ల�పలక�

దూ��య�టం ��ల �ామ�న�ం�ా జ���� �షయం. ఇక �ిల�ల�,

�ామ�నుల�� ప�య�ణ�ం�ే మ� ��న�ల�ట� �ా�� బ�ధల� అర�ం

�ేసు��వచు�. ��ౖ�ా ��ంతదూర����� ��ళ�� న� ట�ౖ�� అ�ొక�ట�!

����� ���ల� ��ట�� ల��� ��వక�ం�� ల�పల ప��న మ� �ిల�లక�

చుట�� వ���� మనుష��ల�, �ా�� �ామ�నుల�� వ��ి�ాడక

ఉ����������� అయ��ం. మ�� గత�ంతరం ల�క అందరం చూసూ�

��� 96



త��ానుల� అ���యం 9/19

శ�మను భ��ం��ం. �వ���� ట�ౖ�� క���ం��. అ�� �ా��ంజ� ట�ౖ��,

అంట� ప�� ���ష� ల� ఆగ�త� నత�నడకన �� త�న���.

మర�సట� మ���హ�ం 11:30 �� ఒం��ల� ల� ����న ��మ�

స�పం ల� వ���� స��� ��� �����ం. వ���� �ెట� ��ంద

�డల��� అట�ఇట� సర�� ��� హ� ట� నుం�� ��జనం

�ెచు���� ఏ�ో ����మ� అను���, ఇం�ా ఆంధ� ల�

మ�ందుక� ��ళ�వల�ిన ��ట��� క� వ��న �ారం�� కల�ి ఒక

��ౖ���� బసు� మ�ట�� డ���� ��� ����� క�ర�����ం.

ఒం��ల� ల� మ���హ�ం 2:30 క� బయల��ే��న బసు� ����

స���ా ల�క�� వటం, ����� ల� క���� వడం�� చుట�� �����న

మ��ా� లల� ప�య�ణ�సూ� , ������ంబ�� ��గవల�ిన �ా���

��గబ�డ�త�, గ�ంట�ర� �ే��టప�ట��� �ాయంత�ం ����ప� 8

అ��ం��. ఇక అక�డ ���ల� ఎ���న ��మ� బందర�

�ే��టప�ట��� మధ��ా�� ��ట�ం��. మ� ��న� ��మం �ా

మమ��� స�స�ల���� �సు��� వ��న �ేవ�� సు� �ం�న

త�ా�త అ�� ��స� �ావటం �� ��మం�� ఆర�బయట

పడ�క����ం. ఇక అసల�ౖన �ద� అంట� ఆ ��� �� �న ��ే� !
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9.2.2 1976 ల� త��ాను

అ�� నవంబర� 4 వ �ే�� 1976. ఉదయం నుం�� జల�� జల�� �ా

��ా రంభం అ�న వర�ం �ాయంత�ం అ���స���� ప�ం���� 7

గంటల సమయం ల� అ� �వ����న �ాల�ల�� �����ా వర�ం

పడటం ఆరం�ం�ం��. ఆ సమయం ల� ��మ�ంట�న� ��ట�క�

�ాకల� మ� క�ట�ంబం అం�� ఒ�� ��ట �ే�ాం. క��ంట�

�� �ం��, హ����� ��పం ����� �����ం�ే �ల� ల�క�� టం ��

��వలం మ�క� అందుబ�ట�ల� వ���� బ�ట�� ల�ౖ� ల�

ఉప���సూ� జ�గ�త� పడ�త����ం. ��ౖన వ����ఇంట� కప��

�ా� వసు� న�ప��డ� అ� ��ందక� ��గ�త�ండటం �� మ� ��న�

మ� అంద��� తన �ేత�లల��� �సు��� ��ా ���ంచటం

��ా రం�ం��ర�. ఈ సమయం ల� స�తః�ా ��ంత �ైర�ం గల

వ�����ా, మ� ��న�ను �ైర�పర�సూ� మ� అమ� క��� ��ా ���సూ�

వ����ర�.

ఎప��డ� ఈ ఉధృత���న �ాల�ల� త����� ��య� అ� ఎదుర�

చూసూ� �ాలం గడ�ప�త�న� సమయం ల� ఒక��ా���ా ��ద�

శబ�ం �నబ��ం��. ఏ�ో ఒక �ిడ�గ� మ� చ�� �ద ప��నట��

మ�క��ిం�ం��. చ�� ల� ఏ�ో జ����ం�� అ� �ె��ి�� ఆ
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�ాల�లక� బయటక� వ�ే� ప���ి�� ల�క�� టం �� ఏ� జ����ం�ో

�ె�యల�దు. ఏ� జ����ం�ో , జర�గ�త�ం�ో �ె�య�

ప���ి�త�లల� ఒ���క� �ణం గ���ిన ఒక ��ండ� గంటల త�ా�త,

�ాల�ల� ��ంత త�ా�! తల�ప� ��ి గ���ల� చూ��� , గ�����

ఆ����ా� � ��క�ల�� ���ిన కప�� ��ంత ��గమ� �ా���

ఎ������ �ం��! ��ల� బ�ధ�� ఇంట�� �� ����� �����ం.

����� ���ల�� కప�� ఎ������ �న ���ా�� ఒక ట��ా��� ��

క�ి� ఆ�ాధనల� య������ా ��న�ా��ం��ర�. ఇక ��ల� �ాలం

త�ా�త ���� ����� ��క�ల�� క�ి� మరమత�� ల� �ెయ�టం

జ����ం��.

9.2.3 ఉ���న - 1977

����ల� త�ర�ా గ�����, మర�సట� సంవత�రం నవంబర� 4

వ �ే��న, అంతక� మ�ందు గడ�న సంవత�రం త��ాను ����ా

జ����న �పత�� నుం�� �ా�ా��న ప�భ�వ�� సు� �ం��ం. �����

���ల� సజ�వ��ా �ా�ా�. ఇక ఈ ఏ���� 18 వ �ే�� ఉదయం

నుం�� ఈదుర� �ాల�ల�� ��ా రంభ���న త�పర వర�ం మర�సట�

ఉదయం వరక� ��ద� సమస� ల�క�ం�� ��న�ా��ం��. అ��ే 19
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వ �ే�� ఉదయం నుం�� �ాల�ల�, వర�ం మ��ం�� �వ�తరం

�ావటం ��, మ� ఇద�ర� తమ��ళ�ను, మ� త�� తండ�� ల�

ఇంట�ల���� �ి�� తల�ప� ���ి మ�నుపట� సంవత�రం వల���

��ా ర�న �ెయ�టం ��ా రం�ం��ర�. అంతక� మ�ందు సంవత�రం

�ాయంత�ం �కట� ప��న త�ా�త �ార� ఆల� �ే�ార�; అ��ే ఈ

సంవత�రం ఇ�� ఉదయ �ాలం ల��� జ����ం��.

వర�ం, �ా� �క� ఉధృ� ఏ మ�త�ం తగ�క �� �ా క�మ క�మం �ా

��ర�గ�త�ండటం �� మ� ��న� ఆ ����ల�� ఉన�ఒక ���� ����

����ిల� �� కల�ి మ� అమ�ను, మ� ఇద�ర� తమ��ళ�ను

ఎందు����� మం��� అ�� ఉ�ే� �యం �� ����� దూరం ల� వ�ం�ే

మ� ��నత� ఇంట��� �ా��� అ� కష�ం �ా తర�ం�, అక�డ �ా���

���� ����� ����ిల� �� కల�ి ఎట���లక� మ� ఇంట���

వ���ర�.

అ��ే �ర� ఇంట��� �ే��న త�ా�త �ా�, వర�ం మ��ంత ఉదృతం

�ావటం ��, �ార� ��ట�క��ాక �ా వ���� మ� ఇల�� ఎప��డ�

క�ల�త�ం�ో అ�� భయం �� ఇంట�� �� ��ళ�క�ం�� మ� ఇంట���

ఎదుర��ా ను��� ఎల��� �ీ ల� ప� �ేసూ� , ఇంట�వద� హ���

��ౖద�ం �ే�� ఒక ��క�� �ా��ంట�� తల��చుక���ందుక� ����� ర�.
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ఆ ��క�� �ార� ��మ���ైన ��ద�మ��ి; �ా���� అంత దృఢ ���న

ఇల�� , స���న ���ి�ట� ల�క�� �నప�ట��� �ర� వ�ం�ేందుక�

వస� క��ం��ర�. ���ద����� �ాట� బ�ద�. ��బ�� �ార� క���

ఆ ��� అక��ే ����� వ�ం���� య�ర�.

తల��చుక�న� ��క�� �ా��ంట� ��ట��� తల�ప� ������ా �ెర�

ఎదుర� �ా నున� �ాం��ం� ల� ఏ� జ�ర�త�ం��? అ�

చూసు� న� మ� ��న�క��దట మ� ఇల�� క���� వటం క��� �ా

చూడవల�ి వ��ం��. ఆ త�ా�త ����ప� �ాయంత�ం 3:30

సమయం ల� అంతక� మ�ందు ��వలం 4 సంవత��ాల ���త��

����ం�న చ�� (ఆ����ా� � కప��న� ���) మ�ందు ��గం ల�

��క�ల� �ా��� ఎ������ �, �ాట� ��ంద వ���� �దట� ��ండ�

ట�సు�ల� క���� టం గమ�ం�, మ� ��న� అక�డ����

��బ�� �ా����, ����ిల� క� “��ను ఆలయం ఇం�ా ఇల�

�ే��� �ాటం చూడల�ను; ��ట��� మ���య�ం��” అ� �ెప�టం

�� �ార� ఆల� మ����ి ల�పల వ�ం�� �� య�ర�.

19 వ �ే�� ఉదయం ��ా రంభ���న ఈ ఉధృత���న �ా�, వర�ం ఏ

మ�త�ం ఎడ�ె���ి ల�క�ం�� ఆ ��� మధ� �ా�� ��ట� 20 వ �ే��

�ెల� �ార� ఝ�మ�న ����ప� 3 గంటల సమయం ల� �����
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����� �ా తగ�టం ��ా రం�ం�, ష�మ�ర� �ెల��ార� ఝ�మ�న

4:30 ��ా ంతం ల� అ� ప�����ా ఆ���� య��! ఆ �కట� ల� ��

- ���ల� వ���� �ట�మట�ం చూ�ి అనుమ�నం �� ��ట�ల�

��సు��� ర�� చూ�ిన అంద���� అ� ఉప��ా ఉండటం ��

గ�ం�ెల� జ����� య��.

ఈ �షయం �ెల�సుక���� �ర� మ�గ�� ర� �ధుల�� ఎం��

ఎత�� �ట�ల� మ����న �ా� ��ంక�ల�,మ�ళ��, ఏం�� �ెత� -

ఇవ�� జ�గ�త� �ా ��ట�త� - మ� అమ�, తమ��ళ�� వ����

మ� ��నత� ఇంట��� ���� - మ� ఇల�� , చ�� మ�ందు ��గం

క���� �నట�� �ె�ి� �ా��� ��ంట బ�ట�� ��� ��మ����ా

క���� �న మ� ఇంట��� ఇం�ా �కట� �కట� �ా వ����

సమయం ల��� వ���ర�.
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�త�ం 10:  1977 త��ాను, ఉ���న ల� క��న మ� చ�� మ�ందు ��గం

ఇం�ా ప�����ా ��ల�త�ర� �ాకమ�ం�ే మ� ��నత� ఇంట�నుం��

ప���� �న ఇంట��� �ేర�క���� మ� తమ��ళ�క� చుట�� వ����

ప���ి�� చూ��టప�ట��� ��ల� ���వహం �ా క��ిం�ం��.

మ�నుసు�ల� ఆత�రత �� తమ �ా�� ��సం, ��మ�

�� ��ట�� క�న� వసు� వ�ల�, ప�వ�ల ��సం ఎదుర� చూడటం,

ఎక�డ చూ�ి�� మనుష��ల ��కల�, అర�ప�ల�, ఇక �ట���

��డ� సమ�ద�ప� �ర��� �ం��న �ధుల� - ఇవ�� చూ�� స����
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ఏ� �ెయ��ల� ��చ� ప���ి�� ఏర���ం��. ఇల� మ�

తమ��ళ�� , ����ిల�, ��బ�� �ార� మ� �ాం��ం� ల�

ప���ి�� చూసు� న� సమయం ల�, మ� ��న�, మ� అమ���

�������పట� త�ా�త మ� ��నత� ఇంట�నుం�� అడ�గ� ల� అడ�గ�

��సూ� ��మ����ా అక����� �ేర�క����ర�. �ాం��ం� ల� ప���ి��

చూ�ిన మ� అమ� క��ట� పర�ంతం అయ��ర�.

మ� ఇంట�� � వసు� వ�ల�� - ప���� �న ఇంట� కప��,

మట����డల ��ంద త���ి ��నుత� క��ిం���. సమ�ద�ప��ర�

మ� �ాం��ం� ��ట� వరక� వ�� సమ�ద�ప� ఆల ��నుకక�

������� �నట��  �ా���� మ� ��న� �ె�ా�ర�.

అ�� ఆ���ారం, అంట� మ�నుపట� ��నం (శ��ారం) �ాయంత�ం

�ార� ఎప��డ� జ���� ఉప�ాస ��ా ర�నక� క���య�ం����ం��.

ప���ి�� ఈ �ధం �ా ఉండటం �� ఎవ�ర� ఆల� �ెయ�ల�క

�� య�ర�. మ�ందు�ా ప�కట�ంచక�ం�� ఒక చ�� ఆ�ాధన

క�టమ� ను రదు� �ేయటం మ� చ�� చ��త� ల� అప�ట�వరక�

అ�ే �దట� �ా��!
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�త�ం  11: 1977 ల� ఉ���న క� ప���� �న చ�� మ�ందు ��గం, ��నుక

క���� �న ��మ� ��ాసం వ�ం�ే ఇల��
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ఇక మ�ందు ��గం ప���� �న చ�� ల� మ� తమ��ళ��

ప����ం�ేటప�ట��� ఎక�డ చూ�ి�� త���ిన �ెత� �ె��రం, �ట�ల�

��నుత�న� - చ�� ల� �ా�ే ఈ��క� ��పల�, ప���న చ��

కప�� క� సంబం��ం�న య������� � ��క�ల ��ంక�ల� �ెల��

�ెదుర��ా ప��వ�����. అక�డ వ���� �ట�ల� చ��� �

ప�� వ���� ఒక ప�� క��� ఉందట.

అప�ట� వరక� ఇళ�ల� �క���క�� మంట� గ���ిన ప�జలక�

ఉ���న వ��న సంగ�, ��� ��ల�క� �ర� ఇం�ా

���వ�ండటం గ���ం� �ె��ినప��డ�, వయసు� �� ��త�ం

ల�క�ం�� ప�� ఒక�ర� ఆ ప���ి��� క��� �ా చూ��ల�

�ధులల�వ���� అ�� ర�ాల�ెత� ,�ా���ంక�లను �ే��

ల�క��ెయ�క�ం�� �ా�నడక ��డ�� ��ౖ మ� ఇంట�మ�ందు నుం��

నడ�చుక�ంట� ��ండ� ప�క�ల త��ాను �ే�ిన న�ా� ��

చూసుక�ంట� �� త����ర�. ఈ క�మం�ా ల� ప���� �న మ�

ఇల�� , గ����క��� చూ�ిన ��ందర� తమ �ానుభ���

వ�క�ప����ే, మ����ందర� ప���� �న� చ�� �� సంబం��ం�న

ఆసు� ల� గనుక, ��ళన �ా నవ�టం క��ిం�ం��. ప���� �న

ట�సు�ల వద�క����� ఇల�ట� ��ళన లను చూసు� న� మ�
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త��తండ�� ల�, సు�ార� ��త�ం �ే���ౖ�� ఎదు���నట���� �ిద�ం

�ా వ�ం��� అ� న��� �ార��ా - ప�భ�వ� �ా��� క���

ద���ం��� - అ� తమ హృదయ�లల� ��ా ���ం��ర�.

ఉదయం ������ గంటల� ��ట�న సమయం ల� ష�మ�ర�

మ�గ�� ర� ��ా�సుల� తమ తమ ఇళ�క�, �ా�� చుట�� పట�

జ����న న�ా� �� క��� క�సం చూసు��క�ం�� బ�ౖ��� �సు���

ఆ���ారం ఉదయ ��ా ర�న క�ట���� వ���ర�. �ర� ఆ ��డ� ��ౖ

��� వ���� �ర�, ఆ �ట� ��ం�� ��గం ల� వ�ం��

కనబడక�ం�� వ���� మ��ంత అ�ాయకర���న �ా� ��ంక�ల�,

మ�ళ�� ఇం�ా వ���ంచల�� �ెత� నం�� ల�క��ెయ�క�ం��

��ట�క�ంట� ఎల� వ����� మ��!! ���ల� ఒకర� �������గడ�

కమలమ� �ార�. ఆ�� బహ� బల���న ��ా� సు�ాల�.
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�త�ం 12:  1977 ఉ���న ��రట�ల ����ా ������ల��టర� దూరం��ట�బడ�త� �ేబ��

�ా��త��  బందర� ల�� ఒక న�� ��డ��  ��ౖ వ�����యబ��న ఒక ��ద�  పడవ .

(��ల����ల అనంతరం �యబ��న ఈ �� ట� ల� ��డ�� ��ౖ �ాహ��ల�

�����ందుక� �ల��ా పడవను ఒక పక�క� ��ట�టం జ����ం��.)
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జ����న �పత�� ల���, ఇం�ా చ��� ��డ�� �ద ఈ �పత�� �ే�ిన

న�ా� �� చూ��ందుక� తం�ోపతం��ల� �ా

మనుష��ల���ళ�� ��� సమయం ల��� ఆ�ాధన ��త����

వ��న మ�గ�� ర�, మ� క�ట�ంబ సభ��ల�, చ�� దగ�ర వ�ం�ే

యవ�నసు� ల� - ఇల�ట��ారం�� క��ి ష�మ�ర� 12 మం��

ప���� �న ట�సు�ల� వ���� ��ట� ఆ�ాధనక� క�ర�����ర�.

మ� ��న� - ప��ఒక����, �ా�� �ా�� క�ట�ంబ సభ��ల�, �ా��

చుట�� పక�ల �ార� ఏ �ధం �ా ఈ ఉ���న సమయం ల� తల

��చుక����ర� అ� అక�డ�న� �ా��� �ాకబ� �ే�ి, అప�ట�

వరక� �ె��ిన సమ���రం ప��ారం గ����� వ�ే� ఏ ఒక�����

��ా ణ�� కల�గల�దు అ� �ెల�� సు��� �ేవ�� సు� �ం��ర�. ఇక

ఆ ��డ� ఎప��డూ జ���� క�మం ల� �ాక�ం�� ��వలం ఆ

సమయం ల� �ావల�ిన అదరణ��రక�, �ావల�ిన తదుప��

స�యమ� ��రక� �ేవ�� ��డ���� ఆ�ాధనను మ���ం��ర�.

ఈ సమయం ల� ��డ�� ��ౖ ��ళ�� ��� అ��క మం�� తమ మ�క��న

��ల� ��సు��� అంతట� �ప�త�� ల� క��� ప���� �న ట�సు�ల

వ�ే� - మ� ��ా ణ�లను తప� అ��క ���ల� �ా నష��� �న

�ారం�� ఆ���ారం ఉదయం, అల�ట� సమయం ల� ��ా ���ంచటం

చూ�ి ��ల� ఆశ�ర��� య�ర�.
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����� గజ�ల� ��డ�� �ద నడ�సూ� మ�ందుక� ����� మ�

చుట�� పక�ల� ఎ��� చ��� �న ���ెల�, ఆవ�ల� ఒక���

ప�క�న ఒకట� బ�ర�ల� ��� ��డ�� ��ంబ�� ప��వ�����. అం�ే

�ాదు చ��� �న మ�నవ మృత�ే�ల� క����ట�ల�

�ే�య�డటం ఇం��ంత దూరం ల�,  �������పట�� �� క��ిం���.

ఊ��ంచ� ����ా వ��న ఉ���న ��రట�ల�, ��వలం మ� ట�� క�

మ�త��� ప���తం �ాక�ం�� ఇం�ా ఎం�� ��ీ� ర�ం ల� ��ల నష�ం

కల�గ �ే�ాయ�, ఊళ�క� ఊళ�� మ�యమయ��య� ఆ

త�ా�త �ా���� �ె��ిం��. అ��క �ా� మ�ల నుం�� మనుష��లను

ర��త ప��ే�ాలక� తర�ం� బందర�ల� �ార� ఉం�ేందుక�

���ాల� ఏ�ా�ట� �ే�ార�. ఈ సందర�ం �ా ��ా ణ�ల�

��ల���న మనుష��ల సంఖ� �� 50,000 అ�

ప�కట�ంచబ��ం��. ఇక నష��� �న ప�వ�ల సంఖ� మ��ం��

ఉంట�ం��. ��ల��ార�� ఈ సంఖ�ను ఉ�ే�శ� ప�ర�కం �ా త���ం�

చూపటం జర�గ�త�ం��. ఈ �పత�� �� ఆరంభ���న స�య

చర�ల� అ��క ���ల� �ా ఎ���మ�సమ�ల �ాట� �ా��, ఆ

�ిమ�ట ��ండవ దశ ల��దల�ౖన ప�న�ా�ాస �ార�క�మ�ల� -

����  సంవత��ాల �ాట� ��న�ా�ా�.
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ఇక మ� ఊ��ల� ����� సంబం��ం�న �భ�ప���ే �ార�క�మ�ల�

అప�ట�నుం�� ఎ��� �ా�ాల �ాట� ��న�ాగ�త�న� సమయం

ల� ��గ� �ట� సరఫ�ా, క��ంట� ప�����ా ���ి��యబ�����.

మ� �ాం��ం� ను �భ�పరచటం: ఈ �ా� �ల� మ� ఇళ�క�,

వ����గత వసు� వ�ల��ట��� ఏం�� నష�ం �ాట���న త�ా�త

�ాం��ం� ను �భ�ం �ెయ�టం, ప�న�ా�ాసం క��ంచు��టం

మ� ��న� �దట� ��ా ��న�త �ా వ�ం��ం��. మ� త��తండ�� ల

��వల� ఆ��య ��ల��� ం�� గ����� వ�ే� �ాల�� ����ర�� ల�,

ఇతర�ల� అందర� వ�� ఈ ప�ల� అ��క ���ల� �ా

స�యప��� ర�. మ�ందు ��గం క���� �న చ�� ���ం�

ల���, ��నుక ��ంత ��గం ల� �ెరల� కట�� , మ� వసు� వ�ల�,

వ����గత �ామ�ను అం�� అక�డ �ెర ��నుకక� ���ా�ర�. ఇక

ఈ సమయం ల� �ెర ��నుక ��గం ల� ఈ �ామ�ను వ�ంట�

అవత� ��గం ల� ఆ�ాధన క�ట�ల� అ�� జర�గ�త� ఉం�ే�.

వ��న సమ�ద� ��రటం �� ఎక��ెక��ో ఉం����న �ామ�ల�

ఇల�ట� వ�� �ాట��� �ొ����న ప�� వసు� వ� ��ంద న��� ���ా�.

మ� స�లం �భ�ప���ే ప���ేసమయం ల�- అత�ంత

నమ�కసు� �ైన �������, ����ిల� ��ల� �ామ�ల�
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చంపటమ� �� �ాట� �ాం��ం� �భ�ప���ే ప�ల� ��ల�

స�య ప��� డ�.

అ��క �ా�ాల త�ా�త మ����ి�ా�ట� - ����ందుక� �ర�

సరఫ�ా �ెయ�టం ��ా రం�ం�ం��. ఇక ఇం���� �ా�ాల త�ా�త

(ష�మ�ర� ��ండ� ��లల అనంతరం) క��ంట� సరఫ�ాను

ప�నర�ద���ంచడం జ����ం��. ఇక ఈ సమయం ల� - అంతక�

మ�ందు ���ె� �ా �ా�ే �న� గ����� వ���� ��ట��, ఈ

ప���� �న �ాకల నుం�� ��ి ఉం�న ��దుర� బ� ంగ�ల�, ఇతర

�ామ����� ష�మ�ర� 12”x 10’ అడ�గ�ల �న� �ాక ���ి �����

మట�� ��డల� ��ట�టం జ����ం��. ఈ �ాకను మ� ���ె� మ��య�

మ� త��తండ�� ల� వ�ం�ేందుక� ఉప���ం�ే�ార�. ఇక మ�

తమ��ళ�� ఇద�ర� ఇతర యవ�న బ�ల�ర�� కల�ి ఆ

ప���� �న చ�� నం�ే వ�ం�ే�ార�. �ాత�� ల� ఇబ�ం��

ల�క�� ���, పగల� ఆ����ా� � ��క�ల కప�� �ావటం �� ��స�

దగ�ర పడ�త�ండటం �� ��ల �����ా ఉం�ే��. అ��ే, ���సు�

��వక�ల� �ా ఇల�ట� ప���ి�త�లను ఎదు���� �ల�వ వల�ిన

అవసరతను గ����ం�న �ార��ా మ� త��తండ�� ల� ��ా�సం ��

మ�ందుక� ��న�ా�ార�.
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ఇ�ే ��తం ఉ���న మ����ిన త�ా�త ��ల �ాలం వరక�

��న�ా��ం��. అ��ే అప�ట��� ప�క��� వ���� ��ంక�ట�ల�� ను

చ�� �ార� ��� అక�డ ��న�ాగ�త�న� ఎ���ంట�� �ాఠ�ాల

ను ����క ��ట�క� తర�ంచు���ాల� అప�ట��� సంవత�రం

మ�ను�� ��ట�సు ఇ��నప�ట���, �ా���� స���న స�లం �ొరక

ల�దంట� �ాఠ�ాల ను �ార� తర�ంచల�దు. అ��ే �ాఠ�ాల

ప������ా���య�డ�, ట�చర�� ���� ఇల�� ��ల���

బ�ధపడ�త�ండటం గమ�ం�, ��ౖ అ���ార�ల అనుమ�

�సు��క�ం���� �ా�� ��ండ� గదుల� ��ంత �ాలం

�ాడ�క���ందుక� మమ��� అనుమ�ంచటం పట� మ�

కృతజ�తల� �ా���� హృదయప�ర�కం�ా�ె�యజ��ాం.
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�త�ం 13:1977 ఉ���న అనంతరం �ాం��ం� �భ�పరచుత�న�ఏబ�� దంపత�ల�

9.2.4 1979 �� ��లల� త��ాను

ఇ�� 1979 �� ��లల� మండ� ��స� ల� - మ� తమ��ళ�� ���ీ� ,

ఇమ��ను��ల� ఇద�ర� �ాల�� ��ౖన� ప���ల� �ాసు� న�ప��డ�

జ����ం��.
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ఇప�ట��� ఎ��� త��ాన� �ెబ�ల� ��, ఉ���న �ెబ� స� ��

అప�ట��� ఎం���ాలం గడవ� �ారమ��ా వ���� ��మం��

త��ాను ��ా రంభం �ా�ా��, మ�క� స�పమ� ల� ప�భ�త�

�స�� �ా వ���� �ాస� ఎ�ె�� న భవనంక� �ే�ామ�. ఈ �స��

నుం�� మ� చ�� క� అ��క మం�� య�వక�ల� ��ల��ాలం

నుం�� �ావటం ప���ాట�. అక�డ ��ండవ అంతసు� ల� వ����

బ�ల�ర� ��ంతమం�� �ా�� గ�� ఖ�� �ే�ి ��మ� ఆ �ా�� అక�డ

తల ��చుక���ందుక� అనుమ�ం��ర�. త��ానుల� ��ల�

ఉధృతం �ా వర�ం ప��నప�ట��� ఈ �ా�� ఉ���న ల� ల��ా

��ా ణనష�ం ఇల�ట�� ల�వ�. మర���డ� మ�క� స�యం �ే�ిన

బ�ల�రక� మ� కృతఙ�తల� �ె��ి ��మ� మ� ఇళ�క� �����

వ���మ�.
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9.2.5 1990 ల� త��ాను

�త�ం 14:  1990 ల� సంభ�ం�న త��ాను ల� చ�� �ాం��ం� ల� జ����న నష�ం

ఇ�� 1990 ��స� ల� సంభ�ం�ం��. అప�ట��� మ� ��న�

ప�భ�వ� స������ ������ � ఎ���� సంవత��ాల� ప����

అవ�త�ం��. ఆ సమయం ల� మ� అమ�, మ� �న�తమ��డ�

ఇమ��ను��� మ�త��� ఇంట�� వ����ర�. అ��ే ఈ

సమయ���� చ�� �ార� 1976 ల� ��ను��ల� �ే�ి, 1977

��� 116



త��ానుల� అ���యం 9/19

ఉ���న సమయ���� ���ల� వ���� ఎ���ంట�� �ాఠ�ాల ఖ��

�ెయ�టం �� ��మ� ఆ ��ంక�ట�ల��  ల� ఉంట����ం.

అ��ే ఈ ఇల�� ��ల� �ాత�� �ావటం వల� మ� అమ�ను

����కప��ేశం క� �సు��� ��ళ�టం జ����ం��. ఈ సమయం ల�

��న �ాల�ల� ఎం�� బల���న ��ౖనప�ట��� ఉ���న ల�క�� వటం,

��ర����న ప��ార �ాధ��ల� వ�ండటం, అ���ార�ల� ��ంట��

చర�ల� �సు��� ప�జలను సుర��త ��ా ం��లక� తర�ంచటం ��

��ా ణ నష�ం ��ల� తక��వ�ా వ�ం��ం��.

�ట��� అదనం �ా �దట� నుం�� క��� ��ట�క�

�ాకలల��ా�,ల�కప�సు� తం వ���� ��ంక�ట�ంట�ల���� మ���న

త�ా�త �ా�, ఎప��డ� ��ంత వర�ం క����ి�� ఇంట�కప��

రం��� లల� నుం�� �ా�� వర�ప��ట�� ��మ� బ��ట�� , ఇం�ా

వంటక� �ా�ే వంట�ాత�ల� స��తం - �ా�� ��ట ��ల��ౖ వ�ం� ఆ

�ట�� ��క��ం� �ారబ� య�టం అల�ాట�!! ���� సంద�ా�లల�

ఇల� వంట�ాత�ల� �ాడ�త��ాడ�త� ఇంట�� � �ాత�ల��

�ా�ే�ి�� ఇం�ా ���� ��ట� �ార�త� వర�ప� �ర� ��క��ంచవల�ిన

ప��ే�ాల� వ�ం��, ఆ �ర� ��క��ం�ేందుక� �ాత�ల� ఇం�ా ల��

సంద�ా�ల� క��� వ�����. ఇల�ట� అ��క సంద�ా�లల�
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�ావల�ిన ఓర��, సహనం చూ��ందుక� �ావల�ిన కృప �ేవ�డ�

మ� త��తండ�� లక� అనుగ���ం��డ�.
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10

�ె��ౖ� ల� ��ట��ట��

10.1 �ె��ౖ� ల� ఎ� ఈ ఎ� �ార� �ర���ం�ే

��ట��� లక� �జర� �ావటమ�

10.1.1 వ�ా� oతర  ��ట��ట��

ర�ణ ��ం��న అనంతరం ��ాహం �ాక�ం�� య�వక���ా

వ���� సమయం నుం��, మ��� � (�ె��ౖ�) ల�� ��ట��ట� క� మ�

��న� �జ��త� వ�ం�ే�ార�. ఇక ��ా�నంతరం క�ట�ంబం

అంతట��� కల�ి �ట��� �జర� �ావటం, అప�ట� �ా���ి��,

��� మతక� మ��ంత స�ాల� �ా మ���ం��. 1960s ��ండవ ��గం

ల� �ార� మ� ఇంట�� � అంద����
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క��ి ఒక� బ��� మ�త�ం ��జ���ష� �ే�ి, �ిల�ల���న మ�

మ�గ�� ��� ఒ�� బ��� ��ౖ స��� పడ���బ�ట�� , మ� అమ� ��న�ల�

మ�త�ం �ాత�ం �� క����� ప�య�ణం �ేసూ� ��మ� బ��� నుం��

జ��� ��ంద పడక�ం�� జ�గ�త� �ా చూసుక�ంట�

ప�య�ణ�ం�ే�ార�. ఇక 1950s, 1960s �దట� ��గం ల� -

��జ���ష� అ�� ���� గ���ం� �ార� ఏమ�త�ం ఆల��ం�ే

ప���ి�� క��� ఉం�ే�� �ాదు. ��ా�సం �� �వ�� �ణం వరక�

ఎదుర� చూ�ి ��వలం �ా��రణ �ా��ంజ� ట���� క�, �వ��ల�

సమక���న �� మ�� �� అప�ట�కప��డ� ��ను����

ప�య�ణ�ంచవల�ిన ప���ి�� ఆ ���ల�� వ�ం�ే��; ఈ అ��

సమయ�లల� క��� మ� త�� తండ�� ల� ��ా�సం�� ప�భ�వ�

��ౖప� చూసూ�  మ�ందుక� �ా�� కృప �ేవ�డ� అనుగ���ం��డ�.

మ� �న� తనం ల� �ార� �జ���న ఒక ��ట��� క� �ే�ిన

ప�య�ణం గ���ం� మ�క� అప��డప��డ� �ెప�� వ�ం�ే�ార�. ఆ

సమయం ల� త��ాను వల� ఒక ���ల�� ���� క���� వటం ��, ఆ

సమయం ల� �జయ�ాడ నుం�� వ�ే����ళ�� - ప���� �న �����

�� ఇవత� ��ౖప� ���ి, ఇక �ె��ౖ� నుం�� వ�ే����ళ�� ఇ�ే�ధం

�ా ����� �� ఆ పక� ���ి, ప�య�ణ�క�లను - ఇట���ౖప� �ా���
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�ా�� �ామ�ను�� న��� ఆ ��ౖప�క� ���� అక�డ ఆ��న ట�ౖ�ను

ఎక�మ���రట! ఇక అట���ౖప� ట�ౖ�ను ల� వ��న �ారం�� ఇ�ే

�ధం �ా �ా� నడకన వ�� ఇట�పక� ఆ��వ�న� ట�ౖ�� ను

ఎక�మ���రట! ఇక ఇప��డ� అట� ఆ��న ట�ౖ��, అ�� వ��న

మ��ా� ��� ��నుకక� �ె��ౖ� ��ళ�టం, అల��� ఇట���ౖప� ట�ౖ�ను

�జయ�ాడ క� ��నుకక� �ావటం జ����ందట! ఈ సమయం ల�

�న��ిల�ల��, ��ల� �ామ�ను�� ప�య�ణ�సూ� �ార� ��ల�

ఇబ�ం�� ప��నట��  ��ల �ార��  �ెప��  వ�ం�ే�ార�.

ఒక సంఘ �ాప���ా మ� ��న� తన ��ంద�ం నుం�� ��ట��� క�

�జర��� �ారంద���� - ��ట��� క� ����� ����ల మ�ందు నుం��

ఉప�ాసం వ�ం�� ��ా ���సూ� ఆ��య ����ా �ిద�పడ�త�

వ�ం�ే�ార�. మ�ందు నుం�� �ా���� �ావల�ిన సూచనల�

ఇసూ� , ఇక ప�య�ణం ల� మ���� సూచన�సూ� అక�డక�

�ే��వరక� �ేసూ� వ�ం�ే�ార�. ఇక అక�డ వ�న�ప��డ� �ా��

ప�� గమ���� గమ�సూ� ��చ���సూ� , ����� మ� స�స�లం

�ే��వరక� ప�� వ��ం�ే�ార�.

��ట��� ల� వ���� �ాలంల� ఇంట� ఖర�� ఎంతవరక�, ఏ �ధం �ా

త���ంచు��నగల�� అంత, ఆ �ధం�ా త���ంచు క���ందుక�
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ప�య��ం�ే�ార�. మ� అమ� ���� �ా�ాల �ాట� �ె���� క�ం��

వ�ం�ే - జం�కల�, �స�ట�� , ఇల�ట� �ాట�� ఎక��వ�త�ం ల�

తయ�ర� �ే�ి మ� ��సం, ��మ�ం�ే బ�� ల� ఇతర�ల��

పంచుక���ందుక� �సు��� ����� �ాళ�ం. ��ట��� లల�

వ�న�ప��డ� మ� ��న� ఆంగ�ం నుం�� �ెల�గ� ల����

అనువ��ంచవల�ిన ప� ��ల� �ార�� �ేసూ� వ�ం�ే�ార�. అ��క

���ల �ాట� ఎడ�ె���ి ల�క�ం�� ఈ ప� �ే�ిన త�ా�త ఆయన

��ంత� బ� ంగ�ర� �� త� ఉం�ే��. ఈ �ధం �ా ��వలం ��ట��ట��

�ాక�ం��, ఇతర అ����ద� క�ట�ల అనంతరం ఆయన ఇల�

��ంత� సమస� �� బ�ధ పడ�త� వ�ం�ే�ార�.

��ా�సం ��ౖ ఆ��ర ప�� ప� �ేసు� న� ఒక �ైవ ��సు��ా ��ట��ట�

లల� అ��క �ా� మ�ల నుం�� వ�ే� �న� �న� సు�ా���క�లను,

��ా�సులను ఆయన అ��క మ�ర�ల� క��ి��� �ా�� �ాధక

బ�ధ�ాలను గ���ం� �ెల�సు��� ��ా ర�న �ెయ�టం, ��ను

�ేయగల స�యం �ేయటం �ేసూ� వ�ం�ే�ార�. ��ంత మం��

��రవం �� ఆయన �� మ�ట�� �ేందుక� ��ప��ౖ ఆయన ప�క�

క������ందుక� ��ాక��ం�ే�ార�; అ��ే ��ను క���

�ా��ల�ట� ఒక వ���� మ�త��� అ� ఆయన పక� క������ందుక�
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�ార� ఇబ�ం�� పడనక�రల�దు అ� అయన �ా���� �ె�యజ�సూ�

వ�ం�ే�ార�.

��ట��� లల� వ�న�ప��డ� ���� �ార�� మ� ��న� బ��ి�స�మ�

ల� ఇసూ� వ�ం�ే�ార�. �ా��ను మ�ందు ఏ ఒక�ర� ��ద��ార�

�ాద� ఎ����న �ార��ా, ఎవ�����, ఎప���ై�� ��ా�సం నుం��

ప�క�క� ��ల���� �� అవ�ాశం ఉంద� గ���ం�న �ార��ా ఈ

ప�� ఆయన హృదయమంతట���ను, �����న���న

హృదయమ� ��నూ �ేసూ� వ�ం�ే�ార�. ఆయన తన ��తం

అం�� తన మ����� ��తం ��సం, ఆ��య ప��పక�త ��సం

��ా ���సూ�  వ�ం�ే�ార�.

మ� ��న� ప�భ�వ� �ద�క� �సు��నబ��న త�ా�త 1984

అనంతర ��ట��� లక� �జర� �ావటం మ� అమ�క� ��ంత

ఇబ�ం�� �ా ఉం�ే��. అప�ట� వరక� ఆ�� ��ట��� సమయ�లల�

��ద�వయసు ల� వ�ంట� ��ల��ౖ ��ప�ద పడ���టం,

ఆ��గ�వంత�ల�ౖన ఇతర�లక� ఏ�ా�ట� �ే�ిన ట��ల��

వసత�ల� �ాడ���టం ��ల ఇబ�ం���ా వ����, ఆ�� ��ట��� ను

�� ��ట�� క���ందుక� ఏ ��డూ ఇష�ప�ే�ార� �ాదు. �ేవ��
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�డ�ల��ను, ఆయన స����ల�ను ఉం��ల� ఆ�� ఎప��డ�

�����ార�.
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�త�ం  15: 1970s ల� �ె��ౖ� ల��  ఎ� ఈ ఎ� సంవత��ాంత ��ట��� ల� ��వక�ల�
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10.1.2 ���� ర�� ల ��ట��ట��

ఆ ���ల�� ఈ ��ట��� ల� �ె��ౖ� ల� జనవ�� మ�సం ల� జ�����.

బం��ర� ల�� మ� ��ంద�ం ల� �జర��� �ా��ల� ����ర�� ల�

అ��కం �ా వ�ం�ే�ార�. మ� ��న� ��ంత మం�� ����ర�� ల�� ఈ

��ట��ట� క� �జర����ార�. ఎంత మం�� ��ట��� క� �జర�

అయ��ర� అ�� �షయం �ాక�ం��, ����న �ార� ఏ�����

ఆ��య గ���ంప�, ��ల���ల�ప� క��� ����� �ాగ��ా�ా? అ��

�షయం ��ౖ మ�త��� ఆయన ��ం���క��ం�ే�ార�.
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ప��సర ��ా ం��ల��  సు�ార�

11.1 సు�ార� �ేర� ప��ే�ాలక� సు�ార�ను

�ేర��య�టం

11.1.1 ప��సర ��ా ం��ల�, �ల�� లల� ��వ

మ��పట�ణం వ�� సు�ార� ప� ��ా రం�ం�న ��ట నుం�� మ�

��న� ఆ��ట� వ�మ��� �ాష� �ం ల�� కృష� , గ�ంట�ర�, ప��ాశం,

��ాఖపట�ం �ల�� లల� ఎక��వ�ా ��వ �ే�ార�. ఆ���ల�� జ����

�జయ�ాడ, సు� �ార�� ప�రం ల�ట� క�ట�ల� అ��ట�ల� మ�

��న� -

�త�� �ా� ఉపమ�నం బ� ��సూ� వ�ం�ే�ార�. �ిల�ల� �ా ఆ

���ల�� సు�ార� ప� ��త�ం ఇల�� వద�న మ� ��న�, ఒక

స�లం ల� క�టమ�ల� మ����ిన ��ంట�� మ�� ప��ేశం ల�

��� 127



ప��స�ాల��  సు�ార� అ���యం 11/19

క�ట�ల�, ఇల� ��ల�సు �ా ఏ�ా�ట� �ేయబ��న క�ట�లల�

��ామం ల�క�ం�� ప��చర� �ెయ�వల�ిన అవసరత ��, ��ల�

���ల వరక� ��మ� ����� మ� ��న�ను చూడగ��� �ారమ�

�ాదు. ���� �ార�� �ిల� ల� �ా ��మ� �ద��� �న త�ా�త ఒక

��ట క�టమ�ల� మ���ంచు��� ��ల �� దు� �� ���క ఇల��

�ేర�క���� మ� ��న�, �ెల��ారకమ�ం�ే మ�� ��ట క�ట�ల

��సం, ��మ� �ద� ల�వకమ�ం�ే ������ త� వ�ం�ే�ార�. ఈ

�షయం - �ెల��ా��న త�ా�త మ� అమ� �ె�ి�నప��డ� ��ల�

ఆశ�ర��� త� ఉం�ే�ారం. అ��క �ార�� బ�ా� ం� క� ����� ందుక�

క��� స��ప�� డబ�� ల�క�� వటం �� మ� ��న�, మ� ��ా ర�న

క�ట�లక� �జ��త� �ాత�� ల� గ���ల� వ�ంట� చదువ�క���

�ాల�� ����ర�� లను ఆయన తన ��ౖ��ల� ��ౖ ఎ���ంచు���

�సు��� ���� బ�ా� ం� ల� ��గబ�ట�  మ� ��ర�త� వ�ం�ే�ార�.
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�త�ం 16: సు� �ార�� ప�రం క�ట�లల� జ�ష��ా �ే�య� �ా���� ఏబ�� �ార�,

ఇతర�ల�

11.1.2 తర�ణమ�ల� �� ��ట�� ��నక�ం�� ��వ �ేయ�ట

��మ� చదువ�క��� ���ల�� మ� ఇంట��� అప��డప��డ� వ�ే�

మ� �����త�లను మ� తం��� ఆ�ా�యం�ా పల�క��ం� �ా����

సు�ార� �ెప�� వ�ం�ే�ార�. ఆ త�ా�త �ా���� ���� �ా���ల��

క���న ప�స��ాల� ఇ�� పం�ిసూ� వ�ం�ే�ార�; ఆయన

కల�సుక�న� ప�� ఒక��� ఆత�ను గ���ం� ఆయన ఆల��సూ� ,
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ప�భ�వ� ఆయన ��ౖ ఉం�న బ�ధ�త ను గ���ం� ఎల�ప��డూ

ఆల��ం�ే�ార�.

1965 - 75 లల� ప�� ఏ���� ఒక�ా�� మ� చ�� �� వ��

ర�ణ�� ం��న �ాల�� ����ర�� ల� స�పం ల� వ����

మం��నప��� �� �� ��ళ�� వ�ం�ే�ార�. �ా���� �ాట� ఆ

���ల�� �న� �ిల�లం �ా వ���� ��మం�� ��ళ�� వ�ం�ే�ా���.

ఈ క�మం ల� ఇకట� ��ండ� �ార�� మ� ��న� క��� మ��� �ాటం

జ����ం��. �ిల�ల� �ా వ���� ��మ� సమ�ద�ప� ఒడ�� న

ఇసుకల� ఆడ�క�ంట�వ�ంట�, యవ�నసు� ల� ��ంత దూరం

అలల ల���� ����� �ార�. ఈ సమయం ల� స�పం ల��� వ����

���� పడవల�ద�క� �ే��న మ� ��న�, �ా���� ��సు ���సు�

ను గ���ం�, జ�లర�ల�ౖన ఆయన �ష��ల గ���ం�, ఆయన

ల��ా��� ఎందుక� �ావల�ి వ��ం�ో �ె�యజ�సూ� �ా�ా���

క�� ప� ం �ా �ెప�� వ�ం�ే�ార�. �వ���ా ��మ� మ� �ాం��ం� ల�

పం�� �సుక�����న ����బ� �ా�స �ాయల� �ా������

�ా��నుం�� ��లవ� �సుక�ంట� ఉం�ే�ారం.
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11.2 �న� ప��క�ాల� - �ా� ��వల� ఎం��

ఉప�గం

మ� త�� తండ�� ల� �ై�ా�ాధన మన హృదయ�ంతరంగం నుం��

�ా�ా� �ా� ��దవ�ల నుం�� �ాదు అ� దృఢం �ా న����ార�.

ఈ క�మం ల� �ా����ల� - మనం �ేవ�� ఆ�ా��ంచవల�ిన

�ధం �ా ఆ�ా��ం�ేందుక� ఉప�గ ప�ే �ాధ��ల� �ా ఉం���

�ా�, మన మనసు�ను ఉల�� స ప���ే ప��క�ాల��ా �ాదు అ�

న����ార�. చ�� ��ా రం�ం�న �������లల� ��వలం ఒక

డ�మ��, కం��� మ�త�ం ఉం�ే�. మ� ��న� �ాటల�

�ా�ేటప��డ� ఆయన �ాటల� న���ించనట���ే, ఒక క����ల�

క����� ��ా� ��ౖ కం��� �ా�సూ�  �ాడ�త� వ�ం�ే�ార�.

1968 ��ా ంతం ల� బ�ంగళ�ర� ల�� ఒ�ా��క ����స�వ సంస� ప��

ర��ాయలక� ���� �ాటల�, వర�మ���ల� ��ధ ��షలల�

వ���� �ా� మ�� � ���ార�� ల� ����ట��� �ాట� �ాట��

���ిం�ేందుక� �ే��� ���� ‘ట��-ట��’ అ�� ప��క�ా��

పంప�త����ర� �ెప�టం �� మ� ��న� ఒకట� �ె�ి�ం��ర�. ఈ

ట��-ట��’ �ే��� ��ి�నంత ��ప� ���ార�� ల�� �ాట ల�క
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వర�మ����� ���ిం�ే��. ఈ ప��కరం చుట�� పక�ల �ా� మ�లల�

��వ �ే��ందుక� మ� చ�� ల� ర�ణ �� ం��న య�వక�ల� తమ

తమ �ా� మ�లక� �సుక� ���� వర�మ���ల� ���ిం� ��వ �ేసూ�

వ�ం�ే�ార�.

ఈ ప�స�కం �దట�� ప��చయం �ే�ిన ఇంజ�� �ే�� �ార�

1970 ల� ఏ�ె� �ేశం ల� వ����ర�. ఆయన అప��డప��డ�

మ� ��న��� ఉత��ాల�� సంబంధం క���వ�ం�ే�ార�. ఆయన

ఇం��య� క� వ�ే� ఒ�ా��క సమయం ల� మ� ��న�క� సు�ార�

��వల� ఉప�గపడ�త�ం�� అ�� ఉ�ే�శ�ం �� ఒక �ా���� ట��

���ార�� �సుక� వ���ర�. ఈ ట�� ���ార�� �� అనూహ�ం �ా

వర�మ���ల�, �ా��ల� ���ార�� �ే��ందుక�, ��వక�ల� ల��

సమయం ల� సంఘం ల� వర�మ���ల� ���ందుక�, ��త��ాటల�

���ార�� �ే�ి ��ర��క���ందుక� ఉప�గప��ం��. ఆ ���ల�� �ే�ి

ఉం�న ����బల���న వర�మ���ల�, �ా��ల� మ� తమ��డ�

���ీ� ఇప�ట��� ��క��ం� ���� �ా�ా�� లల� ఇతర�లక� �ే��ల� ఈ

���క� చూసు� ���డ�.

1972 ల� ఒ�ా��క మ� క�ట�ంబ �����త�ల� �����

బహ�క��ం��ర�. ����� నూ��, ఇం�ా �ా�� ��� ల� ఎ���
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����స�వ ప��ా�ాలను 1070s ల� �ంట� వ�ం�ే�ా���. �ేవ��

కృప వల� ఈ ����� ను మ� ఆత�లక� నష�ం క���ం�ే ఏ

ఇతర���న �� � �ా� ��, మ���� �నట���� ����వ�రం (�ిల�ల�

స�) �ాడల�దు.

��వ ��రగటం ��ా రం�ం�నప��డ�, ఆ�ాధనలక� �జర���

ప�జల సంఖ� క�మం�ా ��రగటం ��ా రంభం అ��ం��. అ��ే ఆ

సమయం ల� ��మ� ఆ�ాధనల� 1973 ల� ����ం�న

ఆ����ా� � ��� క� చుట�� ��డల� ల�క�� వటం వల� ��ల� గట��గ

ప����ే �ా� �ల� ల�� �వ�� ప�జలక� ���ిం�ే�� �ాదు.

అప�ట��� ఇర��ౖఐదు సంవత��ాల� �ా ఆల� �ేసు� న� మ� ��న�

వయసు� ల� ��ర�గ�త�ండటం �� అ�� ��రం�ా ప��ణ�ం�ం��.

ప�� ఆ���ారం ఆ�ాధన మ����ిన ��ంట�� ఆయన తన ష��,

బ�� మ�ర����� �ాట�� �ిం���ే చమట, �ర�ల� �ా����!

ఆయన తన మనసు�, హృదయం ��ంట�� �ేవ�� ప�ల� ఆ

�ధం �ా ��ట�� ప�సం��ం�ే�ార�. 1968 క� మ�నుప� మ�క�

ప�సం��ం�ే ��వక���� ��ట��ందుక� ఒక ట�బ�� �ా�� క��� ల�దు.
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�ౖెవ కృప

12.1 �� ర�గ��ా���� సంబం��ల�

�ేవ�� కృపవల� మ� చుట�� పక�ల వ�ం�ే �ా����నూ,

ఇర�గ��� ర�గ��ా����నూ ��మ� ఎప��డూ మం� సంబం��ల�

క��� వ�ం�ే �ా���. ��మ�న� ��ట ల� ఎక��వమం��

మ��ి� ంల�, ��ంతమం�� ����స�వ�ల� వ�ం�ే�ార�. �రంద����

మ�క� మం� సంబంధం ఉం�ే��. అం�ే�ాక�ం�� మ�

చుట�� పక�ల అ��క చ�� ల� క��� ఉం�ే�, ఈ సంఘ

�ాపర�లంద���� మ� ��న� ��ల �� దర ��వం క���

వ�వహ��ం�ే�ార�. ఈ �ాపర�లంద��ల� ఒక���ా తనను ��ను

���ంచు���, �రంద�� ఏ���క గ��� -

���సు� ను ప�కట�ంచుట మ�త��� అ� గ����ం� ఆ �ధం �ా �ా����

ఒక��� ప� �ేసూ�  వ�ం�ే�ార�.
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12.2 ��ర��క��� మనసు�ను �ా�ాడ� ��నుట

మ� త��తండ�� ల� వయసు�ల� ��ద��ా���, ఆత�ల�

సహచర�లను, ��ద�లను - అంద��� ��ర�సూ� వ�ం�ే�ార�. ఒక

సంఘ �ాప���ా మ� ��న� తన ప����ల�� ��ా�సులల� ఒక��ళ

స����ద�వల�ిన అం�ాల� ఏ����� ఉంట�, ఆయ�� చూచుక�ంట�

వ�ం�ే�ార�. ఎప���ై�� తనక��� ��ద��ా����

�ె�యజ�యవల�ిన సంద�ా�ల� ఒకట� ��ండ� ఏర���, తప��

ప���ి�� అ��ే తప� - �షయ�ల� అ�� ��ద�లక� �ె�ి� ఏ�ో

��ద��ా�� వద� అయన పరప� ��ంచు���ా� అ�� �ా��ను ��ధన

ల� ఏ��డూ పడక�ం�� మ�త��తండ�� ల� ఇద�ర� జ�గ�త�

ప�ే�ార�. ఆ ����లల� మ� ��న� �ా�� అక�, తమ��డ�

ఇద�ర� �ె��ౖ� ల� వ�ం�ే�ార�. ఆ���ల�� ��ట��� నుం�� బయటక�

ఏ�ై�� ప� �ద ����� ఎవ�����, ��ద��ా�� నుం�� అనుమ�

�సు��� బయటక� ��ళ�వల�ివ�ం�ే��. ఈ ��ట��� ప�����ల

వ�వ�� ల� ఒ�� ఒక� ��� మ���హ�ం మ� ��న� �ళ�� చూ�ి

వ�ే�0దుక� ����� �ార�. ఆ ��ండ�, మ�డ� గంటల వ�వ��ల�

�ా���� ��వలం కనబ�� �ావటం తప� మ�ట�� �ే సమయం క���

వ�ం�ే�� �ాదు. అ��� ఆయన ఎప��డూ ��ద��ా�� అనుమ�
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�సు��క�ం�� బయటక� ������ార��ాదు. ఈ �ధ���న అణక�వ

ను ఆయన �వ��వరక� ��న�ా��ం�  �ా�ాడ�క����ర�.

12.3 ప�వచన వరమ�

మ� ��న� �ార� ర�ణ ��ం��న �దట� ����ల నుం�� ఆయన

��ా ���ం�ేటప��డ� �����ార�� ఆయనక� �ె�యక�ం���� ����

��షలల� ��ా ర�న �ెయ�టం గమ�ం�న ��ందర�, ఆయన తమ

��షల� ��ా ���సు� న�ట�� �ె�ా�రట. ఆ సమయం ల� ఒ�ా��క

అనుభవం గల ��వక�డ� మ� ��న�క� �ేవ�� స���� ల�

ప�వచన వరం ��సం ��ా ���ంచమ� సల� ఇ���రట; �����

ఆయన �����సం ��ా ���ం� ఆ వరం �� ం��ర�. ఇక ��షల వరం

క�మక�మం �ా ����� �ందట!

ప�వచన వరంగల �ైవ��వక���ా ఆయన సంఘంల�

ఎం��మం��� ��ా ర�నప�ర�కం �ా అ��క �షయ�లల�

��చ���సూ� వ�ం�ే�ార�. ఆయన ఇ��న ��చ���కల�

�సుక�న�, �సు��� �ా�� నుం�� క��� ఆ త�ా�త ఆయన ఏ

ఏ �షయ�లల� �ా��� ��చ���ం���� - �ార� ఎల� స�ం��ం����,
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�ాట� పర�వ�ా��ల� ఎల� వ�ం����� - ��మ� �ా��నుం�ే

స�యం �ా ����మ�.

ఒ�ా��క సందర�ంల� అ�� ���ీ� �� �వ�� ప��� సమయం. ఈ

ప��� �ాసు�ాక�ంట� ఎం�� అ���� చూడవల�ిన ప���ి��

��ల���వ�ం��. అ��ే ప��� క� బ��ా �ిద�ప��నప�ట���, ���ీ�

అనూహ�ం �ా ఆ ప���ల� స���ా �ాయల�క�� య�డ�.

ప����నంతరం ప����� �న హృదయం ��నూ, దుఃఖం ��నూ

�స�� గ���� ����� వ��న ���ీ� ��, అంతక� మ�ందు ��� మ�

��న� ��ా �ిన వ�త�రం అం��ం��. ���ల� మ� ��న�, “�����

��ప� ఈ సమయ���� నువ�� ప��� �ాయటం ప�����ే�ి

ఉంట�వ�. ��ను ���సం ఇం�ా ఆస��� �� ��ా ���సు� ���ను;

ఎందుకంట� ప�భ�వ� నువ�� ప��� స���ా �ాయల�క�� త�న�ట��

��క� చూ�ిసు� ���డ�! ఈ ఉత�రం అం��న ��ంట�� �షయం

�ె�యజ�సూ� జ�ాబ� ��ా �, ��ను ఆస��� �� ఎదుర�

చూసు� ���ను. ” అ� ��ా �ి మ�ం��ం��ర�.

మ� ��న� ఆయన వ�త�రం ల� 24 గంటల� మ�ం�ే ��ా �ిన

�ధం �ా��,  ���ీ�  తన ప��� స���ా ��ా యల�క�� య�డ� !
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12.4 �ేవ�� �ాప�దల �ిచు�క ��ౖ స��తం

��� వ�ం��

ఇప�ట�వరక� ��ను ప��ా� �ం�న �షయ�ల� �ాక�ం�� ఇం����

�షయ�ల� ��� పంచు���ా��న� వ����� -

12.4.1 �ేవ�� �ాప�దల

��మ� ఆ ����లల� ��ాసం వ�ం�� ��ా ర�న క�ట�ల�

��న�ా��సు� న� �ాం��ం� ల� ఎ��� �ామ�ల� క��ిం�ే�. మ�

�ాం��ం� జన ��ాసం వ�ం�ే ప��ేశం ల��� వ�ం��, ����

ఎప��డూ �భ�ం �ా ఉం���, ఎక��� నుం�� ఎల� వ�ే���

�ె�దు �ా� ��మ� డజన� ����� కట� �ామ�లను చం�ామ�. ఇ�

��� ల ��ౖ��, ��ౖ���� ��ౖన, ��మ� పడ�క��� ��పల �ద, �ట�

క����ల �ద స��తం వ�ండటం చూ�ి చం�ి���ామ�.

ఒ�ా��క �ా�� మ� �న� తమ��డ� �� ��ల���ండ�� వ�న�ప��డ�

�ా��� ��మ�న� �ాక ల� �ోమ�ెర ��ంద పడ���బ�ట�� �ా��

ఉప�ాస క�ట���� మ� అమ������ ర�. మ� ��న� ఉ��వ

క�ట�ల ల� ప�సం��ం�ేందుక� ���� వ�ర� ����� ర�. శ��ారం

�ా�� ఎ���� గంటలక� ��ా రంభ���న ఉప�ాస క�టమ� మధ�
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�ా�� ��ట�న త�ా�త మ����ినప��డ�, మ� అమ� వ�� �ా��

పక�న పడ�క�న�ప��డ� �ోమ�ెర��ౖ బ�� ల�ం� మసక

�ాం�ల� ఎ�ో ఒక ��డ�ల��ా క��ిం�ం��. ��ంత ��పట��� అ��

��ంత�ాగ�త� క�ించటం �� ఆం�ోళన �ెం��న మ� అమ�

పక��� చ�� ల��� వ���� - ఆ ���ల�� చ�� �� వ�� ర�ణ

��ం��, �స�� ల� �ంట�, గ��� �� సంబం��ం�న ��పల�

పరచటం, ����� చుట�� �ాట� �ా� నం ల� ��ట�టం వంట� పనుల� �ే��

��ంత మం�� �ాల�� ����ర�� ల వద�క� ���� �షయం

�ె�యజ���స���� �ార� వ�� ��ల� ��కచక�ం �ా �ిల��ా���

�ద�ల�వ�వ�క�ం���� �ామ�ను చం�ి���ార�. ఇల� �ామ�ల�

చంపటం అ���� మ� �ాం��ం� ల� ఎప��డూ జ���� ప��ా

ఉం�ే��. మ� త��తండ�� ల� ఆ �ాం��ం� ల� అడ�గ� ��ట��న

దగ�రనుం�� మ� అమ� ప�భ�వ� స����ల���� ������ �� 2004

వరక� ఈ ప� ��న�ాగ�త��� వ�ం��ం��. �ా� ఏ సందర�ం

ల�నూ �ామ�ల� ఏ ఒక���� �ాట� ��య�క�ం�� �ేవ�డ�

ప��ఒక���� భద�ప����డ�.
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12.4.2 బ�����ంప�ల�, అవమ���ల�  ఎదు���నటం

�జ���న �ైవ ��వక�ల��ా, �ేవ���� మ�త��� భయప�� ప��ే��

సు�ా���క�ల� - బ�����ంప�ల�, అవమ�నమ�ల� ఎదు���నటం

సర��ా��రణం! భయ��ట�� ఉత��ాల� �ాటం, మ�ఖం ��ే ��ట���

వ��నట�� మ�ట�� డటం - ఇవ�� మ� త��తండ�� లక� ���ే��

�ాదు.

మ� చ�� �� �జర��� �ా��ల� ఎక��వ మం�� ఆ ����లల�

����ర�� ల� వ�ం�ే�ార�. ప�� సంవత�రం ��ంత మం�� బందర�

ల� తమ �ద� ప���� �ేసు��� ����� స��ా� మ�లక� ��ళ��

ఉం�ే�ార�. �ా��ల� ��ందర� తమ తమ �ా� మ�లల� ��వ

ఆరం�ం�ే�ార�. ఇ�� ��ంత ��ర�గ�త�న� సమయం ల� మ�

��న� ఆ �ా� మ�ల� ద���ం� అవసర����ే అక�డ క�ట�ల�

��డ�త� వ�ం�ే�ార�. ఈ �ధం �ా ��వ ఇతర ప��ే�ాలక� �ా��ి�

�ెం�ే��.

ఇల� �న� �న� �ా� మ�ల నుం�� వ��న ��ందర� ����ర�� ల�

మ� చ�� ఆ�ాధనలక� వ�� �ాక�ం ���� త�ా�త తమ

హృదయం ల� గ���ంప� క���, ��మ� తప�� సమ����ా��
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తమ �ా�ల� �ి� అ�ి� ��ష�� ల� ఇ�� ఉప�ార��త����

�� ందటం తప�� అ� �ెల�సు���, ఆ డబ��ను �సు��నట����

��ాక��ం�ే�ార�. ఈ సమయం ల� ఈ �షయం �ెల�సు��న�

�ా�� త��తండ�� లల� ��ందర� మ� త�� తండ�� ల��ౖ క���ర� �ేసూ� ,

�ం��సూ� , �ా�� సు�ార� ప��చర� వలన�� తమ �ిల�ల� వ�ే�

ప��జ���� ��ాక��సు� ���ర� అ� �ం��ం�ే�ార�. ఇల�ట�

ప���ి�త�ల�, సమయ�ల� చూడవల�ిన �ా���ా తమ��ను

��మ� ప�భ�వ� ��వక� సమ���ంచుక�న� ��నమ�న��

��ా��ంచుక�న� �ా���ా - మ� త��తండ�� ల� ప�భ�వ� నందు

తమ ఆదరణ ను �� ందుత� వ�ం�ే�ార�.

ఒ�ా��క సమయం ల� ఒ�ా��క యవ�నుడ� మ� ��న�,

సు�ార�ను ప�కట�ం�నందువల� ప�భ�వ�ను �ెల�సు��� ��ను

����ం�న య�వ�� ������యవల�ిన అవసరతను గ����ం�

ఆల� �ే�ినందువల� , ఆ అమ��� తరప� �ార� ఆయ�వక��,

అందుక� �ారణం అ�న మ� ��న�ను క��� మట�� ��ట��య��

అ� ఆల��సు� ��� సమయం ల� ఆ సమ����ా��

�ెల�సుక�న� �ర� �ేవ�� కృపను బట�� �ా�� బ���� పడక

మ�ం�ే అక�డ నుం�� త�ి�ంచు��గ��ార�.
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మ�� సందర�ం ల� మ� గ����� వ�ే� ఒ�ా��క �� దర��

క�ట�ంబ���� మ� ��న� �ెయ�దల�న స�య��� తప���ా

అర�ం �ేసుక�న� ఆ �� దర�� ��ర� ఒక ఉదయం అందర�

హ������ా సూ��� క�, ఆ�ీసు లక� ��ళ�� న� సమయం ల�

మ� �ాం��ం� ��� మ�ందు �లబ�� మ� ��న���ౖప� �����

శ�ించటం, ��కల���య�టం, అరవటం �దల� ��ట��ం��.

�షయం గమ�ం�న మ� ��న� ఏ జ�ాబ� �ెప�ల�దు.

��ంత��పట� త�ా�త ఆ�� ������ �ం��. త�ా�త ఆ��

��త�ం మ� త��తండ�� ల�, సంఘమ� ��ా ���ం�నప��డ�

అనూహ�ం �ా ఆ�� ��ౖ��� మ��� ��ా ర�న క�ట�లక� �ావటం

��ా రం�ం�ం��.

12.4.3 �ేవ�� ���� ��� ల�బర�చు��నుట

చ��� �� వరక� మ� ��న� ��ౖ��� మ�త��� �ా�ే�ార�.

ఆయనక� ��వల� ఉప�గపడ�త�ం�� అ� ఎవ�� ఒకర� ఒక

�ాత సూ�ట� ఇవ���ినప��డ� ��� �షయ��� ��ా ���ం�,

���� �ా�� నుం�� �� ం�ేందుక� ఆయనక� ప�భ�వ� ��ద�నుం��

��లవ� ల�నట�� �ా గ���ం�, సు��తం�ా �ార� ఇవ���ిన

బహ�మ�� �రస���ం��ర�.
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�ైవ కృప అ���యం 12/19

�త�ం 17: ఆయన �ాత ��ౖ��� �� ఏబ�� �ార�
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ఏబ�� దంపత�ల 25 వ ��ాహ
�ా�����త�వం - �� 1981

�� 11, 1981 �� మ� త��తండ�� ల� తమ ��ాహ��� ప�భ�వ�

��మ��� మ��మపర�సూ� ఇర��ౖఐదు సంవత��ాల�

ప�����ెయ�టం జ����ం��. �ార� తమ ��వ ��ా రం�ం�న ��నం

నుం�� సంఘ సభ��ల సంఖ� క�మ క�మం�ా ��ర�గ�త�,

ప���ి�త�ల� క��� ��ల� మ��ా�. ఆ సమయం ల� ��ను, మ�

�న�తమ��డ� ఇమ��ను��� బందర�ల� మ�

అమ����న�ల�� వ����మ�, �ా� మ� ��ద�తమ��డ� ���ీ�

చదువ� ��త�ం ��ాఖపట�ం ల� వ����డ�.

ఒక �న�సు� � ��ా ర�న క�టం ఏ�ా�ట� �ే�ి, మ� త��తండ�� ల�

ఇద�ర� తమ తమ �ా��లను

ఇ���ర�. క�టమ�నక� �జ���న అ��కమం�� ప�భ�వ� ��మం

మ��మ పరచబ��నందుక� ఆనంద ���ా�ల�� ప�భ�వ�ను
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సు� �ం��ర�. ఆ త�ా�త ఇం��ందర� మ�ట�� ��న �ిమ�ట ��ా ర�న

�� క�టమ� మ���ంచబ��న��. ఇ��న �ా�ం ల� మ� ��న� ఆ

సమయం ల� తన మనసు� ల� ��దుల�త�న� ��ండ�ప�శ�ల� -

1) ఒక భర��ా, ఒక తం��� �ా ఆయన వ����గత ��తం ఎంత

మ�����కరమ� �ా వ�న��� అ�� ప�శ� 2) మ� క�ట�ంబం అం��

ఎంతమ����� కరమ� �ా వ�న��� అ�� ప�శ�- అ� �ె�యజ��ార�
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���ీ�  �ా�ం (తన �� ంత మ�టల�� )
��ను బందర� ల�� ఎ� ఈ ఎ� సు�ా���క�ల� �ా ప� �ే�ిన

ఏబ�� దంపత�ల ��ండవ సం��నమ�, �దట� క�మ�ర�డను.

ఇంట�ల�� క��న���న క�మ��ణ, ��ా ర�న �ా��వరణం

�ా����కం �ా �ెడ�ను ఆ�ం�ే మ�నవ స���వం నుం�� నను�

ఆపల�క�� య��. వయసు� �� �ాట� ��ల� �ెడ�ను ఆ�ం�ే

�ి��క��� ������ం��. �� త��తండ�� ల దండన, �� - ��� నుం��

నను� ఆపల�క �� య��.

ఎ���ంట��, ��� సూ�� చ���� సమయం ల��దట� �ాం� లల�

వ�ం�ే �� చదువ�

ఇంట�����య� క� వ��న త�ా�త, �� మనసు� ల�క

సంబంధ���న �ాట���ౖప�క� మళ�టం వల� ��నుకబ���� టం

��ా రం�ం�ం��. ఆ సమయం ల� �ేవ�� �షయ�లల� ��ల�

ఆస��� తగ�టం గమ�ం�న మ� ��న�, ��� పర�వ�ానం
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��తం ల�� ����న అ�� రం�ాల��ౖ వ�ంట�ంద� ఒక

అనుభవం గల ��వక���ా గ���ం� నను� ఘ�ట��ా

��చ���ం��ర�. అ��ే ఆ ���ల�� ఒక ట���� బ�ల���ా ఆయన

మ�టను ��ను ��ద�ల�క��ెయ�ల�దు. ����� ��

ఇంట�����య�, ����� చదువ�ల� �� మ�ర��ల� ఇం�ా ��నుక

బ��� �.

ఆ ����లల� �ేవ�� �ాఖ��ను �ారం �ా �� బ�త�క�ల�క �� వటం

గమ�ం�న ��ంత మం�� య�వక�ల� నను� ��� �ేసు� ం�ే�ార�.

బహ� సు��త���న మనసు� గల �ా���ా �ా�� ��ళనను

తట�� ��ల�క, ��ను పట�ణ ��ార� ��ా ం��లక� �� � ��

ప���ి��� గ���ం� ఒక����� ��ల� బ�ధ పడ�త� ఉం�ే�ా���.

బ��ా �� దు� �� �న త�ా�త ఇంట��� ����� వ��న నను� మ�

త��తండ�� ల� ప���ం��ే ��ాక� పడ�త� �ా���� అబ��� ల�

�ెప�� వ�ం�ే�ా���. ఇక పడకక� ����న అనంతరం క���

�ద�ల�క�ం��, ��ల� బ�ధ�� �ాలం ��ళ�బ�చు�త� ఉం�ే�ా���.

అప�ట�వరక� ఎన�డూ అల� వ�ండ� ��ను ఎందుక� అల�

ఉంట����ను అ�� �షయం �ా���� అర�ం అ����� �ాదు. ఇక ఈ

మ�న�ిక ���భ�త ను భ��ం��లంట� చుట�� పక�ల ఎవ�����
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కనబడక�ం�� ఎక��వ�ాలం వ�ర� �ా� మ�� వ�ర�ల�

ఉండటం ��క� తప��స�� అ� అ��ిం�ం��. ఆ సమయం ల�

�� చదువ�ల� ��ను ��ద��ా �ాణ�ంచక�� ��� �ేవ�� కృప వల�

� య�ీ� ప���� �ేయగ��ాను.

ఇ�ే సమయం ల� ��ాఖ పట�ం ల� ఆం��� �శ�����లయం

ల� �ీ� �ావటం �� బందర� నుం�� అక�డక� �����ను.

అమ�య� వ�ర�నుం�� బయటప��� ను అ� అనుక�ంట����

సమయం ల��� - ��ను ఇల�� ���� �దట� �ా�� ����క ఊ��ల�

ఉండటం, అక�డ �స�� ల� ఇం�ా ఏడ�గ����� ఒకల�ి ఒ��

గ��ల� ఉం����న ప���ి�� �ావటం, ఇక �ట��ట��� ��డూ ��

బ�త�క� ల� ఆ��యం �ా ఏ మ�ర�� ల�క�� వటం ��, ��క�

అప�ట��� వ���� �ాం�, సమ���నం ల�� ప���ి�� మ��ంత

��గజ���ం��. ����� చదువ�ల� మ��ంత ��నుకబ���� టం,

ప���ల సమయం ల� ప���ల� �ాయక�ం�� వ�ండటం -

ఇవ�� కల�ి ��  ప���ి�� �  మ��ంత క�� ంగ జ��ా�.

��ం�ో ���స�� ల�నూ �� చదువ� ల� ఏ �ధ���న మ�ర��

ల�దు. మ�� ఇక ఆ ���స�� �వ��ల� �ాయవల�ిన ప���ల�

క��� ఏ� �ాయక�ం�� వ��ల�య�టం �� �� ప���ి�� -
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‘�ంగల�ను, కక�ల�ను’ అన� �ధం�ానూ, ‘మ���� నక���ౖ

��ట��ాయ ప��నట�� ’ �ానూ తయ�ర��ం��!

ఈ సమయం ల� ఇంట�ల� ఉగ�� �ాల�� �����న అల�ాట��న -

ప�� ఆ���ారం చ�� ����ళ�టం, �ిగ��ట� క� అల�ాట�

పడక�� వటం, �ి�మ�లక� ��ళ�క�� వడం - ఇవ�� ష�ా

మ�మ�ల��ా�� ��న�ాగ�త� ఉం�ే�. ఇవ�� చూ�� ��

�����త�లక�, �ా� సు���� క� - ఏ దురల�ాట� ల�క�ం��,

క�సం �ి�మ�ల� క��� చూ�� అల�ాట� ల�క�ం�� �ైవ భ��� ��

వ�ం�ే ��ను ఎందుక� చదువ�ల� ��నుక బ�� వ������ అర�ం

అ����� �ాదు.

�దట� సంవత�రం ప���� అ��ం��, అ��ే ఆ సంవత�రం

ల� ప���� �ెయ�వల�ిన ఎ���� ��ప�� ల� ఏ ఒక�ట� ప����

�ాల�దు! ��ం�ో సంవత�రం ��ా రంభం అ��ం��, ఇప��డ�

ఇద���ద����� ఒక గ�� �స�� ల� ���ం�నప�ట��� �� ప���ి��

ఏమ�త�ం ��ర�గ�పడల�దు, �ా� ఇం�ా ��గజ���ం��. ఇప��డ�

అసల� �ా� సు లక� �జర� �ావట�� మ����ి ��డ���ౖ ఒక గ���,

ల��ం ల�� �ా���ా �ర�గ�త�, �ాలం గడ�ప�త� ఒక �ి��

�ా��ల� �ర�గ�త� ఉం�ే�ా���. �ాత�� ల� �ద� పట�క ��ల�

��� 149



���ీ�  �ా�ం అ���యం 14/19

బ�ధ ప�ే�ా���. ఇక చదువ� �షయం గ�ర�� వ����� ఒళ�ం��

చల� �ా అ���� వణ�క� వ�ే�����.

���ల� జ������ య��, ��ందరల� మ�డవ ���స�� ప����

�ాబ� త�న���!! ఇక ��ను��� ప���ి���� ��తం �షమం�ా

తయ�ర��ం��. మ�న�ికం�ా కృం�� �� �న ��ను, ��ల� ����

ఎ��� మ�ర�� ఏడ�సూ� ఉం�ే�ా���, ఇక చుట�� ఎవర� ల��

సమయం ల� గట���ా �������� ప�� ఎ��� మ�ర�� ఏ�ే��ా���. ఏ

గ���, గమ�ం ల�� �ి���ా���ా ��డ� ��ౖ ��జం�� ����� �ా����

వ�� �స�� ల� పడ���టం �� ��నచర� �ా మ���ం��.

��క� �ా�, మ��వ�������� ఉప�గం ల�� �� ������ ��క�

���� మ���ం�ెయ�టం తప� ��క� ����క మ�ర�ం క��ించల�దు

అ��ిం�ం��. ఆ సమయం ల� మ� త�� తండ�� లను గ���ం�

��ను ఆల� �ం�నప��డ�, �ా����తం, �ార� �ే�� ఆత�ల ర�ణ

��త����న �ేవ�� ��వ, �� పట� �ా��క�న� ���మ, ఆ�ా�యత

- ఇదం�� గ�ర�� క� వ��నప��డ� �� �����ే��ా�� అప���ల�క

గట���ా ఏ�ే��ాను.
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ఆ ����లల� ఒ�ా��క సమయం ల� బందర� ల�� మ� ఇంట���

���� ఒకట� ��ండ� ���ల� వ���� త�ా�త ����� య��వ���ట� ��

బయల��ే�ాను. ఎప�ట�ల��� ప�య�ణ���� మ�ందు మ� అమ�

��ా ర�న �ే�ార�, �ా� ఈ �ా�� ఆ�� �ే�ిన ��ా ర�న ��ల�

వ����సం �ా అ��ిం�ం��! ఈ �ా�� �ే�ిన ��ా ర�న ల� ఆ�� “ఈ

�� క�మ�ర�డ� మర�సట� �ా�� ఇంట��� వ�ే�టప��డ� �ను�

అం��క��ం� �ెల�సు��న� �ా�ై వ�ే�ల� �ె��” అ�

��ా ���ం��ర�. అప�డ� ��క�న� ప���ి�� ��క� తప� ఆ��క� ఏ

మ�త�ం �ె�దు; ఇక ఇట�వల� �� ������ స��తం మ���ం�

��య��� అ�� తలంప� ��ల� ��ట� �ేసు��వటం ��క� గ�ర��

వ��, �� ప���ి�� ఏమ�త�ం �ె�య� �� త��తండ�� ల ���మ

��క� ఎదుర��ా ప�త��ం �ా కనబడ� త�న�ప��డ�, �� ఉ�ే�గం

�ణ�కం �ా ఆప�క����, ����ల� బ�ా� ం� క� �����టప��డ�

ఆప���ల�క �ే�ర�మ�ల� �� �� మ�ఖం కప����� ఏడ�సూ�

బ�ా� ం� �ే�ాను.

����� ��ాఖపట�ం �ే��న ��క� ���ల� ��ల అ� ��రం �ా

గడ�సు� ����. ఒక ఆ���ారం ఆ బ�ధను క�సం

������కం�ాఅ��� మ����� ��ందుక� �ి�మ� క� ����� ఎల�
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ఉంట�ం��? అ�� తలంప� వ�� �� �ా� సు��� ఒకత� దగ�రక�

���� “�ి�మ�క� ����� ం వ�ా� �ా?” అ� అ���ాను. ��ను జ��

�ేసు� ���ను అనుక����డ� అతను! ��ల ��ప� నమ�� అతను

�వరక� అం��క��ం� వ���డ�. ఎందుకంట� అప�ట�వరక� ��ను

ఒక� �ి�మ� క��� చూడల�ద�, మ� ఇంట�� ఆ అల�ాట�

ఎవ����� ల�దు అ� �� �ా� సు���� అంద���� �ెల�సు. ���ీ� �

�ి�మ��� �సుక� ��ళ�గ����ేఇంత పం�ెం, అంత పం�ెం అ� ��

గ���ం� పం��ల� క��� �ార� ��సుక��� �ార�! అ��ే ఆ ��నం

�� ప���ి�� అల� ��గజ���ం��!

���ద�రం కల�ి ��ాఖపట�ం ల�� జగ��ంబ ట���� ల� ఒక

ఇం���� �ి�మ� చూడట���� ప����ం��ం. అ�ే �దట� �ా�� ఒక

�ి�మ� చూ��ందుక� ��ను �ి�మ� �� ల� ప����ంచటం!

�ి�మ� �దల��ం��, �ా� ��ను ఆ�ం�న ����ా �ి�మ�క�

��ళ�టం వల� �� కృం��న మ�న�ిక �ి�� నుం�� ��క� సడ�ంప�

ఏ మ�త�ం ల�క �� �ా ఇం�ా ������ం��! అక�డ వ���� సమయం

ల� మ� అమ���న�ల� ��క� జ�� పకం వ��, ��ను ఏ �ధం �ా

ప�� ఆ���ారం చ�� �� �జర��� �ధం �ా ��ంచబ��� ��,

అ��ే ఆ ఆ���ారం మ���హ�ం మ�త�ం �ి�మ� �� ల�
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తయ�రయ���� అ�� �షయం ఆల��ం�నప��డ� ���� ��ను

����ంచు��ల�క �� య�ను.

�ి�మ� మ����ిం��, అ��ే �����ం�న మ�న�ిక �ాం� �ా�,

ఒ���� నుం�� ��క� �ా�తంత��ం �ా� ��ను �� ందల�దు �ా� ��

ప���ి�� ఇం�ా జట�లం �ా మ���ం��! అ�� ��ౖప�ల నుం�� అ��

���ల� �ా నను� చుట�� క�న� సమస�ల గ���ం� అల��ం�

ఒక �వ����న �ట�� ర�� �����ను.

ఆ��� మ��ంత కృం��న �ి��ల� పడకక� ����� ను. మధ� �ా��

����ప� ��ండ� గంటల సమయం ల� ఒక దు�ాత� నను� పట��

�ీ��సు� న� సమయం ల� ��ను ఒక కట����య బ��న �ా��ల�

����ంచుక��� ◌ందుక� ప�య��సూ� వ����ను. �� �

స�యం ��సం అడ�గ���ం అంట� ��ట� నుం�� మ�ట బయటక�

�ావటల�� దు! ��ంత ��ప� ఈ ��నుగ�ల�ట �ా��న త�ా�త

దు�ాత� నను� ఒక��ా���ా ������ట�డం �� �� �ె�� పక���

వ���� ��డను ��ట�� ��� �ద�ల���ను. పక��� ���ా

�ద��� త�న� మ� ర����� పడక��పం మసక మసక �ాం�ల�

క��ిం��డ�. తల�ప� ��ి వరం�� ల��� వ���ను! ��ల�గ�

వందల మం�� ����ర�ల� వ�ం�ే ఆ �స�� ల� మధ��ా��ల�
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అం�� �శబ�ం ఆవ��ం�ం��. ఆ�ాశం ��ౖప� చూ��� చుక�ల�

�నుక� �నుక� మంట� క��ిం���. �ేవ�డ� సమ�ా� ��

ఏం�� ప��లం�ానూ, అందం �ానూ �ే�ాడ�, �� ������

తప� (!) అను��� క��ళ��  ��ట�� క����ను.

ఉదయం అ��ం��, బ��� �ా�� �ే�ిన అనంతరం అందర� �ా� �

క� ������ య�ర� - ��ను తప�! ఆ సమయం ల� ��ను ��తం

ల� మ�న�ికం �ా అత�ంత ��గ�వ �ా� �ల� వ����ను. ఇంతల�

వరం��ల� వసు� న� �� సు� మ�� �ెప��ల శబ�ం ���ిసు� ం��.

అతను �� గ��ల� క��� ఉత��ాల� ���ినట�� గమ�ం� ����

��క� వ��న ఒక వ�త�రం �సు��� ��ి� చదవటం

��ా రం�ం��ను. ఒ�ా��క ���ం� నుం�� వ��న వ�త�రం అ��. ఆ

వ�త�రం చ���న త�ా�త ��ను అప�ట�వరక� ����సు� న� ల�కం,

���ల�� వ�� ��వలం వ�ర����నవ�, అ� అప���ే కనబ��

అంతల��� అదృశ�ం అ��� ‘�ట� ఆ���’ వంట�వ� �ె��ిం��.

అ��ే ఇల�ట� �ి�రమ� ల�� ల�కం ��సం ��ను ఇంత�ాలమ��ా

�ా� ��సం ��త�క�త�న�ట�� ��త�క�త������? అ� నను�

��ను ప���ంచుక����ను. ‘అవ�ను’ అ�� జ�ాబ� తప� మ�� ఏ

ఇతర జ�ాబ� ��క� ల�దు! �ా��ను ����ా ��ను అప�ట�వరక�
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�స��ంచబ�� �� �న �సమ�, ప��న న�ా� �� బట�� ��ను

దుఃఖ��� ఆప���ల�క�� య�ను. ఎవ�ర� చుట�� ల�క�� వటం

�� గ��ల� బ� �� ���ి ��ల� ఏ���ను. ఆ సమయం ల� ��క�

�మ���� క���ం�ే ఒ�� ఒక మ�ర�ం ఏ�ట� అ� ఆల����� -

�ేవ�� కృప, కర�ణ గ���న హ�ా� లల���� ���� �� ������

స���ేసు���, ����� ���� ప�న������ంచు��వటం తప� మ�� ఏ

ఇతర మ�ర�ం ల�దు అ� గ���ం��ను! ఇక ఏమ�త�ం సమయం

వృ�� �ెయ�క�ం�� ఆ ప� �ెయ��ల� �ర��ంచుక����ను.

�� ������ గ���ం� �దట ��త��తండ�� ల�� ��ంట�� స��

�ేసు���ా� అనుక����ను.

ఆ సమయం ల� ఎం �ీ� �ే�� ��త�ం అక��ే వ���� మ� చ��

�� వ�ే� బ�ద�. ప�ష��ా� �ా��� క��ి �� ప���ి�� గ���ం� �ె�ి�

ఇంట��� బయల��ే�ాను. ��ాఖ ���ల�� ���ష� �ే��న ��క�,

అను��క�ం�� మ� �ా� సు��� ఒకతను ��ను ��ళ�బ� �� ట�ౖ��

ల��� ��ంత దూరం �����ాట� ప�య�ణ�ం�ేందుక� అక�డ

క��ిం��డ�. ప����� �న హృదయం �� వ���� �� �ీ�ం�� ఏ

ఒక�ర� చూ��ందుక� ఇష�ం ల�� ఈ సమయం ల� “ఇత���

�ాట� అ�� గంటల �ాట�, అ�ే ట�ౖ�� ల� ఎల� ప�య�ణ�ం���?”
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అనుక����ను! అ��ే �ే���� ల�క ఇద�రం ట�ౖ�� ఎ����ే ఎక���

�ీట�� ల�వ�; ఎదుర�బదుర��ా వ���� ��ండ� బ��� ల��ౖ

వ����ఇతర�ల �ామ�నుల� ��ంత అవతలక� ��ట�� , బ��� ల

��ౖ����� ఎదుర�బదుర��ా క�ర�����ం. ఇక �� మ�ఖం అత���

ఎదుర��ా ఆల� కనబడ�త� వ�ం��. ����� �� ప���ి�� మ��ంత

దయ�యం �ా తయ�ర��ం��. ఎంత

��చుక�ం��మనుక���� ����ౖ�ే ఉ���హం �ా ల�ను అ� మ�త�ం

అత��� అర�మ��ం��. సు��ర� ����ణ అనంతరం అతను

���ా��న ���ష� ఎట���లక� వ��ం��, అతను ������ య�డ�!

అమ�య� అ� ఊ�ి�� �ీల��క�న� ��ను �ే� ర�మ�ల���

మ�ఖం ప�����ా కప����� �ా��ను ����ా ��ను

�స��ంచబ��న ���� తలంచు��� బ��ా దుఃఖ ప��� ను.

ప�య�ణం ��ల� ��రం �ా �ా��ం��.

ఎట���లక� మధ��ా�� ల� ఇంట��� �ే�� తల�ప� తట��న ��క� మ�

అమ� తల�ప� ��ి, అంతక� మ�ను�� ఇంట��� వ�� ����న ��ను

ఇంతల��� ఎందుక� వ���న� అ���ార�.“��న� ల��ా?” అ�

ప���ం��ను. క�ట�లక� ����నట�� మర�సట� ���

�ా��ౖయ�న�ట�� �ె�ా�ర�. ఇక ��ర��ా ��ను ఇంట��� ఎందుక�
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����ం�� అ�� �షయం �ె�ి� �� హృదయం ల� అప�ట�వరక�

��గ�ంగ�త�న� ���ా�� ఆ���� పంచు���, �� హృదయం

��ి� మ�ట�� �� ఆ�� �మ�పణ ���ాను. ఒక ��ండ�గంటల �ాట�

�ా��న మ� సం��షణ అనంతరం మ� అమ� ����సం ��ా ���ం�

��ంత ��ప� పడ���మ� పడక గ���� పం�ిం��ర�.

మర���ట� మ���హ�ం క�ట�ల� ప���� �ేసు��� ఇంట��� �����

వ��న మ� ��న� �� మ�ట�� ��� అంట� భయప��న ��ను, ఆ

��� �ాయంత�ం, మ� త��తండ�� ల ��వల� ర�ణ ��ం�� ��మ�

�� ంత అన��ా అల�ాట� ప��న ప���క� �ావ� �ా�� �� కల�ి

ఒంట�� ��ా ర�నక� �����ను. �షయ�ల� ఆయన�� పంచు���

��ా ���ం�న అనంతరం, అ�� శ��ారం �ావటం �� ఉప�ాస

��ా ర�నక� వ�� చ���ల� క�ర�����ం. ప�ట��న వద� నుం�� ��క�

మ� చ�� ల� క����� �ాక�ం �నటం అ���� ఉగ�� �ాల�� �� �ిన

�ధ�; అ��ే ఆ ��� ��ను గ���ల� క����� �ాక�ం �న�

�ర�, ���నం మ�త�ం ��క� మ�ం�ెన�డూ అనుభ�ం�న

అనుభవం ల�దు. మ� ��న� ప�సం��ం�ేందుక� �లబ��

ప�సం��సు� న�ప��డ�, ఆయన ��ట నుం�� వ�ే� ప��మ�ట

����స�� వ��నట�� వ�ం��ం��. ప�సంగం మ���ం�న త�ా�త

��� 157



���ీ�  �ా�ం అ���యం 14/19

సంఘమం�� ఉప�ాస ��ా ర�న �ెయ�ట���� ఒ���క�ర�

�దల� ��ట��నప��డ� �ేవ�� ఆత� నను� బలం �ా ద���ంచటం

�� ప�భ�వ� ల�క�ం�� ��ను గ���ిన ��తం �షయ��� బ��ా

ల�త��ా ప�ా���� ప ప�� ��ా ���ం��ను. ఆ సమయం ల� ��

చుట�� ఎవర����ర�? నను� ఎవ����� గమ�సు� ����ా, ల��� ?

అ�� �షయ�ల� ఏ మ�త�ం పట��ంచు��ల�దు. సంఘ సభ��లం��

��ా ���ం�న అనంతరం మ� ��న� మ���ంప� ��ా ర�న �ే�ి

ఆ��ా�దం �� మ���ం��ర�. గ����� వ��న �ారం��

������ �న అనంతరం, ��ను మ� ��న� దగ�రక� ���� ��

�సకర���న ��తం గ���ం� ఆయనక� �ె�ి� �మ�పణ

���ాను, ���ద�రం ఆ �ా�� సమయం ల� ��ల ��ప� ��ా ���ం�న

త�ా�త, �� ��న� �� ��సం ఆయన తన గ��ల� ��ా ���సూ�

వ�ంట�ను అ� �ె�ి�, నను� మ�త� �ం ఒంట���ా ��ా ���ంచమ�

�ె�ి�  పం�ిం��ర�.

ఉదయ���నప��డ� ల�కం అం�� ��త��ా మ����� �నట��

వ�ం��ం��. ఆ ఆ���ారం ��� సంఘం �ా ��ను �ా���� క�డటం,

�ా���� ఆ�ా��ంచటం అంతక� మ�ందు ఎన�డూ ��ను �� ంద�

ఒక �నూ�త� ���న అనుభం �ా  అ��ిం�ం��.
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ఇక ఆ సమయం ల� �� మ�ందు ��� వ���� అడ�ం�� -

ఇతర�ల�� క��� �� తప��ల� స���ేసు��వటం! అంతక�

మ�నుప� ఈ �షయం అంట��� ��క� ��ల� ��ను భయం �ా

ఉం�ే��. అ��ే �ేవ�� ఆత� ������ిం�నప��డ� �ే���ౖ��,

ఎవ��వద������ ��ను���� �� త�ి�దమ�ల� స�� �ేసుక�ందుక�

�ిద�ప��, ఆ�ధం�ా �� తప��ల� స�� �ేసు��గ��ాను. ఈ

సమయం ల� ��ను ఎన�డూ �� ంద� ఆనందం, ప�భ�వ� ర�ణ

ల� అనుభ�ం�ే సమ���నం ��క� ��ా �ి� ంచటమ� ��ను

అనుభ�ంచగ��ాను.

ఇక ఆ సమయం ల� �� మ�ందు ��� వ���� స�ాల�: ��

చదువ�! �దట� సంవత�రం ల� ఏఒక� ��ప� ప�����ెయ��

��క�, ఇక ����� ����లల� �ాయవల�ిన మ�డవ ���స��

ప���ల� స��ిసు� ండటం �� - ��ను ఇదం�� చ��� ప�����ే�ి

����� ప���� �ేయగల��? అ�� సం�ేహం �� �ా��ను నను� ప��

�ణం ��ాశ ��ట�టం ��ా రం�ం��డ�. �ేవ�� �ద ��రం ���ి

�� ప�యత�ం ��ను �ే�ా� ను, �ేవ�� ��ౖ ఆ��ర పడ��ను అ��

��ా�సం �� ����� �స�� క� �ేర�క����ను.
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��ను �స�� గ��ల� ప����ం�న ��ంట�� �ేవ�� న���ింప� ��సం

��ా ���ం� అ�ాధ����న �� చదువ� ప���� �ే�� �షయం ల�

స�యం ��సం �ేవ�� ��డ����, అప�ట�నుం�� �ేవ�� ��ౖ

ప�����ా ఆ��రపడటం ��ా రం�ం��ను. ఎంత ప� వ����-

ఉదయం, �ాయంత�ం ప�భ�వ� �� ��ంత సమయం ఒంట�� �ా

గడపటం �� అల�ాట� �ా మ���ం��. మ�డవ ���స��

ప���లక� ��ల ����� సమయం మ�త��� వ�ం��ం��, అ���

వ���� సమయం ల��� సబ���� లక� సమయం ��ట��ం�

ప�ణ���ా బద�ం �ా చదవటం ��ా రం�ం� మ�ందుక�

�ా��నప��డ�, �ేవ�� హస�ం ��క� స�యం �ెయ�టం ��ను

గమ�ం��ను. ��ల� �ార�� ఎత�� ల�, పల�� ల గ�ం��

��ళ�వల�ిన �ావటమ�, మ� సం��షం - ఆ ��ంట�� �ె�య�

దుఃఖం కలగటమ�, ��ాశ - ఆ ��ంట�� ����ణ కలగటమ�,

ఇల� ఒక��� ��ంట ఒకట� ఏ�� ఎప��డ� కల�గ�త�ం�ో

�ె�య� ప���ి�� ల� - �� ������ ��ను స�����దుక��� ఈ

�ాలం అం�� అనుభ�ం��ను. ఈ సమయం ల� ఏ మ�త�ం

�ెద�� �� � ��ా�సం. ��ను �ెయ�వల�ిన అ� క��ర ���న

ప���శ�మ �ెయ�టం, క�మ ��ణను త� చ తప�క�ం��

�ాట�ంచటం తప�� స���ా �ెయ�వల�ి ఉం�ే��.
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ఆ మ�డవ ���స�� ప���ల� మ����ా�. అ��ే వ���� అ�

����� ����ల వ�వ��ల��� ��ను ��ల���ంట�ల� మ�డ� ��ప�� �ా�

�ాగలగటం ��క� ఆశ��ా���, ��� ������ క���ం�ం��.

అప�ట��� ల�� అ����న ���� మ���ంప�ను మ��ంత

ఆలస�ం �ాక�ం�� �ే�� ఉ�ే�శ�ం �� య��వ���ట� �ార� ��వలం

��ండ� ��లల�� ����వ�న� ��ల� వ ���స�� ను ప�����ా బ� ��ం�

మ���ం��ర�. అ��ే �ేవ�� దయ వల� ��ను ఈ �వ�� ���స��

ల� ��ల�గ� ��ప�� క��� �ా� �ాగ��ాను. ఆ �ిమ�ట

ఇం��ంత �ాలం ల� ��ను ����న ��ప�� అ�� ప���� �ే�ి ఎం.

ఎ�ీ� ����� ప���� �ేయగ��ాను,

ఆ త�ా�త గవర���ం� ఉ�ో ��ాల��� జ����న �� ట� ప��� ల� �����

�ా�ట�����, తదుప�� ��య� �ాల��లల� ల�క�ర� �ా

ప��ే��మ�ందు, ��ండ� ��ట� ������కం �ా ప� �ే�� అవ�ాశం

�ేవ�డ� అనుగ���ం��డ�. అం�ే �ాక�ం�� ��ను ప� �ే�ిన ప��

స�లం ల� మం� ��ర� క��� �ా�ాడ� క���ందుక� �ేవ�డ� ��క�

స�యం �ే�ాడ�. ��న��క�ార�� ఆ��యం �ా బల��ను�� �ా

వ���� �ేవ�డ� �� �ె�� వ�����ట�ల�దు. ఎ��� �ధ���న
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��ా ణ��ాయ ప���ి�త�లల� స��తం �ేవ�డ� నను� �ా�ా��

ర��ం��డ�.

అప�ట�నుం�� ఇప�ట��� మధ� ఎ��� సంవత��ాల� మ����ా�.

ఈ ��నమ�న �� మ�ందున� స�ాళ�� అ�� అప�ట���

�� ��నప��డ� ��ల� �న����న�. అ��ే ��వ� నుం��

బ����ం�, ����ణ ననుగ���ం�, ��ంప�ేయ� �ాడ� ���సు�

ప�భ��� అ� �ె���ందుక� �� ��తం క��� ����క �ా��ం

�ా�ాల�??

ఈ ��నం ��ను ఈ �� �ా�ం �ాసు� న�ప��డ� ��క� ��ాహ���

ఒక క�మ���� స��తం వ�ం��. �ేవ�� యందు,

ఆయనక�మ�ర��ైన ���సు� ��సు నందు ��ా�సం ���ి,

����ణ �� ఆయన స�యం ��సం ఎదుర� చూ�� ప���ా����

�ేవ����ే� మన�ాం� ఎం����ప���! ఆయన�� �� సమస�

సు� త�ల�, ��� త�మ�ల�. ఆ���.
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ఏబ�� �ా�� ప�భ�వ� �ిల�వ�

15.1. మ�ం�ే ఎర�గ�ట

అ�� 1981 ��స��ాలం! ఉదయ���� ��మం�� క�ట�ంబ

��ా ర�నక� క�ర��న� సమయంల� మ� ��న� “�ా�� ��క�

వ��న కలల� ��ను �� �త���ా�ా��� ������ త�న�ట��

చూ�ాను; �ాబట�� ఈ ల�కంల� �� సమయం అ����ం��

అనుక�ంట� ���ను” అ���ర�! ఈ మ�ట మ���వ�����, మ��

మ�ఖ�ం �ా మ� అమ�క� స��ంచల�దు. ��ంట�� ఆ��, “అ��ే

ఈ క�ట�ంబ బ�ధ�తల� అ�� ఎవర� భ��ం���?” అ���ర�.

����� మ�ఖం ��ౖ �ర�నవ�� �� స�ం��ం�న మ� ��న�, “ఇక

అదం�� � ప�”

అ���ర�. ����� ఆం�ోళన �ెం��న మ� అమ�, “అసల� �క�

వ��న కల ఏ�ట�?” అ� ఆతృత�ా అ���ార�.
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����� మ� ��న�, “ ��ను ��ళ�� ��ళ�� �ాల�వ వ���� ఒక

ప��ే�ా��� వ���ను, అక�డ ఒక పడవ వ�ండటం �� ��� �����

అవతలక� �ే�ాను. అక�డ ��ల� మం�� �న� �ిల�ల�

ఆడ�క�ంట� వ����ర�. �ా��ల� ��ంతమం�� మన సం�ేసూ��

క� వ�ే� �ిల�ల� వ����ర�! అక��ే మన ప��స�ాల�� వ�ం�ే

ఒక మ��ి� ం �ిల� క��� క��ించటం �� - “అమ��, ను���ల�

వ���వ� ఇక�����?” అ� అ���ాను. ��ను ప�భ�వ�ను �ెల�సు

క����ను గదం��, అందు�� �ాగ��ాను! అ� �ె�ి�ం��. ఇక

అక��� నుం�� చుట�� �ర�గ�త��� త�ంట� ఏం�� ఎ�ె�� న ఎ���

�ా� ��డల� క��ిం���. అదం�� చూడటం ప���� �ేసు���

ఇంట��� ����� ��ల�� మ� అ� పడవ ����న ప��ే�ా��� ��ను

వ�ే�టప�ట��� అక�డ పడవ ల�దు!” అన�ా�� మ� అమ� “పడవ

ల���?” అ� ఆత�రత �ా అ���ార�! అందుక� మ� ��న�,

“ల�దు, �ాబట�� ��ను ������ �ా��న సమయం వ��ం��.” అ�

అ���ర�.

ఈ �షయం �న�ప��డ� ��మం�� ��ల� ఆం�ోళన �ెం��ం:

ఎందుకంట�, �దట��ా ఆయన ��ా ర�న పర�డ�, అం�ే�ాక�ం��

ఆయనక� ప�వచన వరమ� క��� ఉంద� మ�కంద���� �ెల�సు.
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15.2. ఏబ�� �ార� తన �త� ��ాసమ� �ేర�ట

అప�ట��� ���� �ార�� రక��� ట� వంట� �ాట� ��రక� ఆసుప��ల�

���త� �� ం�� ఇంట��� ����� వ��న మ� ��న�(52) ����� అ�ే

�ధ���న సమస� క� ఆసుప��ల� �ే�ార�. అక�డ వ����

సమయం ల� ఆయన �ా� ���ళ�� �దు� బ�రటం �� ��ర����న

��ౖద�ం ��త�ం ��ట� �ె��ౖ� �� తర�ం����ం�� �ా తమ��ళ��న

- �ే��, �మ� �ావ� లను ��రటం �� �ార� �����సం ����

అవ�త����ర�.

ఆయనక� బ�గ�ండక ఆసుప��ల� �ే�ార�, �ె��ౖ�క� �సు���

��ళ� బ� త����ర� అ� �ె��ి నప��డ�, ఆయనను �దట�

నుం�� ఎ����, ఈ ప�స�కం �దట�ల� ప��చయం �ేయబ��న

�షన�� ల��� అ�న ���� అమ��ార� హ�ట�హ�ట�న

ఆసుప���� వ���ర�. �ి��� ం� ల� వృ�� ����� న�� అ�న ఆ��

మ� ��న� ప���ి��� చూ�ి మ� ��న�ను �ె��ౖ� క�

తర�ంచట��  మం��� అ� సల� ఇ���ర�.

మ���న� కదలల�� ప���ి��ల� ఉండటం �� ట���� ల�

�జయ�ాడ వరక� �సు��� ���� అక�డ నుం�� ట�ౖ�� ల� �ె��ౖ�
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క� �సు��� ����� ల� మ� ప�ణ��క. ప�సు� తం వ���� బందర�

గవర���ం� ఆసుప�� ల� ప���� �ెయ����న పనుల�� ప����

�ేసు��� ట���� ��నుక �ీ� ల� ఆయనను పర�ండ బ�ట�క

మ�ందు మ� ��న� ��ా ర�న ఇల� �ా��ం��, “�ే�ా ��మ� ����క

ప��ే�ా��� ���త� ���తం ��ళ�� ండ�ా మ�క� స�యం

�ెయ�ం��. మ���ౖ కృప చూ�ి మ�క� �ావల�ిన ���చన

అనుగ���ంచం��. ఇక�డ ��క� స�యప��న ప��ఒక� ��క��,

న��, ఇం�ా ఇతర�లంద��� ���ంచం��. ���� వ����

సహ��గ�లను మ�ట�� త�రల� స�స� పరచం��. � �త�����ే

�రంద��� మ���ా�� చూ�� ��గ�ం దయ�ేయం��. � ప�శస�

��మం ల� ��డ�క�ంట����ను, ఆ���.”

చుట�� �లబ�� ఆయన ��ా ర�న �ంట�న� మ�కంద���� అ��

ప��ే�క���న, ఆత� న���ిం�న  ��ా ర�న �ా అ��ిం�ం��.

బందర� ఆసుప�� నుం�� ��ర��ా ట���� ల� ఇంట��� ����న మ�

��న�ను ఆయన అప��డ�న� ప���ి�� దృ�ా� � మ� ఇంట�ల��

�����, గ���ల������� �సు��� ����� ందుక� �ల� పడల�దు. �����

ట���� ��నుక �ీ� ల��� పడ���� వ���� ఆయనను

చూ��ందుక� అక�డ క���న జనం క��ళ��� గ�� క���ర�.
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ఇల� ప�� ఒక�ర� మ� ��న� ను చూసు� న� సమయం ల�, మ�

�న� తమ���ైన ఇమ��ను��ల� ను �ిలవమ� ����న

అయన, �ా���� “��య��, ��ను ����� �ాగ����ే స��, ల�క�� �ే

�ను� ��ను తప�� స���ా పరల�కం ల� చూ���!” అ�

అన�ా��, �ాడ� కండ� ��ంట �ర� ��ట�� ��� మ� తం���� ��ల�

�ార�� �ాయప���నందుక� �మ�పణ ���ాడ�. ఆయన �ా����

ఈ �ధం �ా �ెప�ట���� �ారణం - �ాడ� ఇం�ా అప�ట��� స���న

గ���ంప� ల����, ర�ణ అనుభవం ల���� �ాల�దు అ�� బ�ధ

ఆయన ల� వ�ం��ం��. ����� ��డ� ఒక ��ళ ఆయనక� తన

ఆత�ల� ఇక ఆయన తన �న� క�మ�ర���� మ�ట�� డబ� ��

అవ�ా�ాల� అ� తక��వ�ా వ����� అ� గ���ం�

ఉండవచు�.

ట���� ల� మ� అమ�, ��ద�తమ��డ� ���ీ� ఇం�ా మ� అంక��

�ే�య� �ార� మ� ��న��� ��ంట ����� ర�. మ� ��న�

తమ��ళ��న �ే�� బ�బ��, �మ� �ావ� బ�బ�� క���

��ర��ా ��ంట వ���ర�. ఇక మ� ��న� ను �ె��ౖ�క� �సుక�

����� ందుక� �ీట�� �ొరకటం, ఆయనను ట�ౖ�� ల���� �సు���
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���� బ��� ��ౖ పడ���బ�ట�టం - ��ల� శ�మ�� క���న ప� అ���

�ేవ�� కృప వల�  �ాధ�ప��ం��.

ట�ౖ�� ల� ��ళ�� న� �ా�� సమయం ల� మ� ��న�, మ� అమ�ను

చూ�ి - ఆ�� ��ా ���ం�ేటప��డ� ఆ�� క� ప�భ�వ� ఏ�����

�షయ�ల� �ె�య జ��ా�ా అ� అ���ార�. మ� అమ�క�

జర�గబ� �� �షయ�ల� ��ంత అర�ం అ�నప�ట���, అప�ట�

ఆయన ప���ి�� � గ����ం� ����� సంబం��ం�న �షయ�ల�

ఏ� మ� అమ� ఆయన�� పంచుక���ందుక� �ాహ�ించల�దు.

ఆ సమయం ల� మ� ��న�, మ� అమ�క� ���� సల�ల�

ఇవ�టం జ����ం��, �ాట�ల� ����: 1. ���� కష����న ప���ి�త�ల�

ఎదు���నవల�ిన ప���ి�� ఎదు���నప�ట��� �ేవ�� �ిల�ల

సహ�ాసం ల�, సంఘం ల� ��న�ాగ�. 2. ఒక��ళ నను� తన

స����ల���� ప�భ�వ� �ిల�చుక�ంట�, �� శ���ా�� బందర�

�ె�� సమ��� �ెయ�ం��. 3. ప�భ�వ� ��వ ల� �ి�రం�ా

��న�ాగ�త� భ�ష�� ల� జర�గబ� �� అ�� �షయ�లల�

ప�భ�వ� ��ౖ ఆ��రపడం��.

�ె��ౖ� ల�� ��ౖ���� ��ి�ట� క� ����న ��ంట�� ��క�� మ�

��న�ను ప����ం� �ాడవల�ిన మందుల జ���� �ా�ి, �ాట��
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�ాడటం ��ా రం�ం��ర�. ప������ల� మందుల� �ాడ�త�

తరచూ ��ౖధ� ప���ల� �ేసు� న�ప�ట��� ఆయన ఆ��గ�ం ��ర�గ�

పడల�దు. �వ���ా ఆయనక� ఒక అర��ైన ��ౖధ� ప���ి��

ఉన�ట�� గ����ం�, ����� అవసర���న ఒక మందు అ�����ా

నుం�� �సుక��ావట���� �లవ�త�ం�� అ� ��క�� మమ���

అ���ార�; అ�� �ాధ�ం �ాల�దు.

��ను, ఇమ��ను��ల� బందర� నుం�� ప�య�ణ�ం� ���స�� ���

�ె��ౖ� �ేర�క����మ�. ఆ ��� మ� అమ� �ిల�ల� అం��

ఆయన పక�న ఉండటం ఆయనక� ��ంత ఊరట ���ం��. మ�

త��తండ�� ల ��వ ల� ������� �ా ర�ణ �� ం��న ఏసురత�ం �ార�,

మ�� మ��ళ ఆయనను చూ��ందుక� ����� ���ల ���త��

�ె��ౖ� �ే�ార�.

1982 ���స�� ��� మ����ిం��. మ�ా�డ� ఉదయం 10

గంటలక� మ� ��న�క�, ఆయనక� �ె�యక�ం���� ఆయన

పరల�కం ల� ఉన� అనుభ��� �� ందుత�న�ట�� ��ల సం��షం

�� కండ�� మ�సు��� ఆయన �ంట�న� బ��ం� శబ�� లక�

అనుస�రం కల�ప�త� ఆనం��ంచటం ��ా రం�ం��ర�. పక���

వ���� మ� అంక�� �ే�య� �ార�, తమ����ద�ర� అ��
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చూసూ� ఆయన ఏ� చూసు� ���ర�? ఏ� �ంట����ర�? అ�

ఆశ�ర� పడ�త����ర�. ఒక ప�క� అ��క ట��� లక� ఇతర ��ౖధ�

ప��క�ాలక� ఆయన అను సం���ంచబ�� ఉన�ప�ట��� ఆయన

ఇల� సం���ించటం �ా���� ��ంత కం�ార� క��� క���ం�ం��.

ఇ�� ����ప� నల��ౖ �మ��ాల� ��న�ా��ం��.

ఆ సమయం ల� ర�� ల���� ప����ం�న ఒక న�� ��ల

కం�ార� ప��, �స�� ఏబ�� అ� ��ల �ార�� �ి����, ఆయన

తన పం�� ల��� ఆనం��సూ� , ఆ���� “అమ��, ��ను పరల�క

�ట�ం� ల� వ����ను, నను� ఆటంకపరచ వదు� ” అ� అల���

��న�ా��ం��ర�. ఆ�� బయటక� ���� డూ�ట� ��క�� ను

�సు��� వ��నప��డ�, మ� ��న� ఆయనక� క��� అ�ే

సమ���నం �ె�ి�నప��డ� �ా���� ఏ� �ెయ��ల� �ె�యక �����

�మ��ాల తర��ాత ఇద�ర� బయటక� ����� ర�. మ� ��న�

����ప� ఒక గంట త�ా�త అంతక� మ�ందు ��ంత ��ప�నుం��

ఆయన ఆనం��సు� ��� సమయం మ����ిన త�ా�త ��మ����ా

కళ�� �ె����ర�.

���ీ� ��మ��� �ా పక�క� ���� “�����, ఏమవ�త�ం�� �క�”

అ� అ�����ే, ఆయన “��ను పరల�క దర�నం ల� వ����ను”
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అ���ర�! గత గంట నుం�� అక�డ ఆయన ఏ� �ేసు� �����

���ీ� ఆయన�� �ె�ి�నప��డ�, “ఔ��? ��ను ఆయన��

మ�ట�� డ�త����ను క��, ఇదం�� ఎప��డ� జర�గ�త�ం��?”

అ� ప���ం��ర�. ఆయన ఎవ���� ఏ� మ�ట�� డ�త������

����� అర�ం �ాల�దు �ా� అక�డ జ����నదం�� ��ల� అర�దు�ా

జ���� �షయం అ� మ�త�ం �రం�� గ���ం��ర�.

����ంబ�� 26 వ �ే�� ఒక ఆ���ారం! ప����� ఆయన ఎల�

వ������ చూ��ందుక� వ�ే� �����త�ల�, చ�� ��ంబ���,

బంధువ�ల� అం�� �కట� ప��న త�ా�త ������ య�ర�. �ా��

సమయంల� ఆయన ప���ి�� ��ంత ఆం�ోళన �ా ఉండటం ��,

ఈ మందుల� ��ంట�� �సుక�రం�� అ� ��క�� �ా�ి��న �ట�

�సు���, ఆ���ారం �ావటం �� దగ�రల�� మందుల �ా� ల�

అ�� కట���ి ఉండటం �� - ���ీ� , మ�క� బంధు��ౖ ఆ సమయం ల�

�ె��ౖ� ల��� బ�ౖ�� ట�ౖ��ం� �� ందుత�న� �ే�� �ా� �� కల�ి

నుంగంబ�క�ం ల�� �ా� � హ� ట�� ల� ఏ��ౖ�� ����క� �ా� ల�

�ెర� ఉం�ొ�ే�� అ� ��ం��య�� ��ట నుం�� నుంగంబ�క�ం

వరక� అద��ా�� ��ౖ��� ��ౖ �����ర�.
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�ార� ��ౖ��� ��ౖ ����న త�ా�త మ� ��న� ఆ��గ�ం ��ణ�సూ�

ఉండటం �� ఇమ��ను��ల� ��క�� జయ�ిం� (ఆ ���ల�� �ె��ౖ�

ల� ఒక ప�ఖ��త సర�� �ార�, మ� ��న� �ా�� �����త�ల�) �ా��

ఇంట��� ���� ఆయన స�యం ��సం �ి��ినప��డ�, ఆయన ఆ

సమయం ల� మ� ��న� ��సం ��ా ర�న �ేసూ� ఉ���రట! ��ంట��

అయన, ఇమ��ను��ల� కల�ి మ� ��న� వ���� ఆసుప����

వ���ర�. ఆయన వ��న త�ా�త ఆయన�� �వ���ా���ా

మ�ట�� ��న మ� ��న� ఒక ప�క� �ేవ�� స����ల����

������ త����ర� అ�� సం��షం, మ��ప�క� ఎట� �ి�రపడ�

�ిల�ల�, ఎ��� బ�ధ�తల� భ��ం���� వ���� మ� అమ� ను

జ�� పకం �ేసుక�ంట� అనుభ�సు� న� ��దన �� ఆయన �వ��

ఘ��య ల� గ�����. ఆ ����లల� మ� సంఘ ��యక�ల�

�ా వ���� జ�ష��ా �ే�య� �ా��� మ� ��న� �ిలవమ�

అ���ార�. అల��� ఆయన ��సం “దూత �ాట �ాడ���…. “ అ�

�ాడ�త� ��� చూసు� న�ప�జలక� ��ను ప�సం��ంచవల�ి

వ�ం�� అ� �ె�ా�ర�. ఇల� మ�ట�� డ�త� ����ంబ� 27, 1982

�ెల��ార� ఝ�మ� న ప�భ�వ� స���� ల���� మ� ��న�

������ య�ర�.
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అంబ�ల��� ల� ఉదయం 8:30 ��ా ంతంల� �ె��ౖ� ల�

బయల��ే��న మ� ��న� �ేహమ� �ా�� 11 గంటల ��ా ంతం ల�

బందర� �ే��ం��. అప�ట��� ఏం�� ��పట� నుం�� ���వ����

అక��� సంఘ సభ��ల�, �����త�ల�, ఇర�గ��� ర�గ� �ారం��

ఒక� �ా���ా ఉ�ే��ా��� ల�నయ��ర�. �ా�� గడ�ం��.

�ెల��ా��న త�ా�త ������ గంటల క� సమ��� �ార�క�మం జ����

ఏ�ా�ట�� అ�� ప���� అ����. ఉదయం సమ�����

�జర��� అంద���� మ� చ�� �ాం��ం� ��������ిం��. అక�డ

జర�ా��న �షయ�ల� అ�� మ����ి��క ఊ����ంప��ా �ాటల�

�ాడ�త� మ� ��న� �ేహం వ�న� బ��య� ��� ం� బం��

మ�ందుక� క���ం��. సమ��� జ���� ���ం� ����� చ��

ప�����ా మనుష��ల�� ��������ిం��. మ� ��న�క� �����త�ల�

మ��య� సహ ��వక�ల�ౖన బ�ద� �. �. �ాల�� �ార� - అక�డ

వ���� ప�జలం�� తమ ��త గ����, గమ���� స���న �ధం �ా

�ి�ర పరచుక��� ల� ప�� ఒక���� ఆల��ంప�ే�� బల���న

వర�మ����� ���ం� ����� చ�� ల� ఇ���ర�. చ�� ల�

జర�ా��న ఇతర ల�ంఛ��ల� అ�� ప���� అయ��క, బ��య�

�ెయ����న �ా� ����� అం�� �ే�ామ�.
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ఇ�ే సమయం ల� ప�భ�వ� ప��చర�ల� మ� ��న��ేసు� న�

��వను అ�మ��ం�న �����. ����ేమ� అమ��ార� బందర�

ల� వ�ం�� మ� ��న� బ��య� క� �జర� �ావటం మ�క� ��ంత

ఊరట ���ం��. ఆ�� బందర� ల� జ���� ��వ ��త�ం, ఆ

పట�ణమ� ల� వ���� అ��కమం�� ఆ�� బంధువర�ం ��రక�

బహ� ��రమ� క���న �ార�. బ��య� ప���� అయ�ం��,

��ర���న హృదయ�ల�� వ��న �ారం�� �����

������ త����ర�.

ఇక ��మ� క��� ������ ట���� �ిద�పడ�త�న� సమయం ల�

ఎవ�� మమ��� ��గబ�ట��ందుక� �ార� ఎక�మ� అ���ార�;

ఎ���క�ర�����ం. ఇంతల� గట���ా ఏడ�ప� ���ించటం ��

అట� చూ��� మ� ��న� ను సమ��� �ే�ిన స�లం వద� ,

ఆయనను ర�ణ అనుభవం ల���� న���ిం�న ఆయన

����న�, �న�మ� క��ిం��ర�.

ఆ ��� �ాయంత��� ఆయన�� కల�ి ప��ే�ిన అ��క మం��

��వక�ల� బందర� ల� వ���� సమయం ల��� ఒక �ా�రక

క�టమ� ఏ�ా�ట� �ే�ార�. బ�ద�. �ాల�� �ార�, బ�ద�.
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�ేవస�యం �ార� ఇం����మం�� ��వక�ల�, మ� త��తండ�� ల

��వల� ��ల� �� ం��న ఇతర�ల� మ�ట�� ��ర�.

15.3. మ� అవసరత ల� �ాట�ల�� స�యం

మ� ��న� ను చూ����� ��ండంత అండ�ా ���ం�ే మమ���

ఆయన మరణ�నంతరం ఏ�ో �ె�య� ���� ఆవ��ం�ం��.

అ��క �ా�ాల �ాట� మ����� వ�ంట� మ� ఇం��ర ఆంట�, ఆ��

క�ట�ంబం అ�� �షయ�లల� ��డ� �డ�ా వ�ం�� ఈ �����

భ��� �ే�ార�. �ా�� స�య సహ�ా�ాల� ఆ సమయం ల�

ల�క�� �ే ��మ� ఆ �ధం�ా ��ల���� వ�ం�ే�ా��� �ాదు. ఇక

మ� అంక�� �ే�య� �ార� (మ� ఇం���ా ఆంట� భర� �ార�)

�ె��ౖ� ల� వ���� సమయం ల� అం�� మ� ��న� దగ��� వ�ం��

ఇం��వ�ర� స�యం ల�క�� ��� �ా��, పగల� అ��

�ే��ల�క�ం�� ఆయన ను చూచుక��� �ార�. �ార� �ే�ిన

స�యం, ��వలక� ����ల�ప��డ� �ా���� ఋణసు� ల��! ఇ�ే

సమయం ల� ఆంట� �ాజ�ంద�ం, అంక�� �మ� �ావ� �ార�

��ి�ట�, మందుల�, ఇతర ఖర��ల�� భ��ం�న త�ా�త

మమ��� తరచు �ా ద���సూ� మ� అవసరతల�, అక�రల�
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అ���� �ెల�సు��� ఎప�ట�కప��డ� �ర��త� వ�ం�ే�ార�. �ర�

�ే�ిన స�యం, ఆదరణ లక� స��తం ��మ� స��

ఋణసు� లమ�!

ఆ సమయం ల� ���� �ా�ాల �ాట� మ� త��తండ�� ల ��వల�

��ల� �� ం��న ��ంతమం�� యవ�నసు� ల�, మ� తమ��ళ���

కల�ి పడ�క���ందుక� చ�� �� వసూ� వ�ం�ే�ార�. �ార� �ా��

సమయంల�నూ, �ెల��ార� ఝ�మ�న�� �ే�� ��ా ర�నల�

మమ��� అం�� మ�న�ికం�ానూ, ఆ��యం �ానూ ఎం�� ��ౖ��

ఎ��పట�� క�����. ����� మ� హృదయప�ర�క వంద��ల�.
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ప��� ఎబ�� �ా�� ��వ
మ� ��న� ప�భ�వ� స������ �ేరటం �� మ� క�ట�ంబం ల� ప��

ఒక��� ��తం ల� నూతన శకం ��ా రంభం అ��ం�� - మ��

మ�ఖ�ం �ా మ� అమ� ��తం ల�! మ� అమ�మ� ఏ���క

మ�దు� �డ��ా ��ంచబ��న ఈ�� ��తం ల� - ఆ�� ��ా����

మ�ందు �ా�, త�ా�త �ా� ��వలం తనంతట ���� క��న

సమస�లను ఎదు����, ��లక���న �ర�య�ల� �సు��నవల�ిన

అవసరం ఆ��క� �ాల�దు. ఇక ఇప��డ� అదం��

మ����� �ం��. ఇప�ట� నుం�� ఆ�� ప�భ�వ� ��ౖ మ��ంత

��ా�సం �� ఆ��రపడ�త� మ�ందుక� ��ళ�టం - ఆ�� పట�

�ేవ�� �త�ం �ా గ���ం�న ఆ��, తన ఆయ�ధం �ా  ��ా ర�న ��ౖ

మ�త��� ఆ��రప��� ర�. తన ప�ం �ా ప�భ�వ� తన

సమస�ల�� ���� ద�� �ేర����డ� అ�� ప������ా�సం ��

మ�ందుక� కదలటం ��ా రం�ం��ర�. ఆ�� క� ��ాహ���,
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��మ� బ��ా �న� �ిల�ల� �ా వ�ం�� న ����లల� ��కండ�� ����

ట�చ� ట�ౖ��ం� చ���� ����ర�� లక� బందర� ల��� ఆం�ి�� సూ��

ల� ప�� �ారం ల� ఒక ��� క�టమ� �ర���ం�ే�ార�. ఇక

గవర���ం� ల���� �స�� ల� వ�ం�ే �ాల�� �������నులక�

తరచు�ా ��ా ర�న క�ట�ల� �ర���ంచటం, ఇంట� వద� ��ను

ప�భ�వ� ల���� న���ిం�న �ాల�� �ిల�ల �� కల�ి ప�����

��ా ���ంచటం, ���� �ార�� బ��ి ఇజ�� ��� �ా�� ఇంట�ల� జ����

�న� �న� ��ా ర�న క�ట�ల క� �జ��� అక��� �ీ� � ల��

మ�ట�� డటం - ఆ�� తరచూ �ే�� సు�ార� ప�ల� ���ాల� �ా

ఉం�ే�. ఈ �ధం �ా ఆ�� ����ా ప�భ�వ� �ద�క�

న���ించబ��న ఆ ��ట� యవ�న బ��కల�ౖన హనుమ�� జం��

ల�� �జయ �ా� �ార�, ప�భ�వ� స����ల���� ������ �న

�ాజమణ� అమృతక�మ�� �ార�, ��వలం మం� ��ా�సుల� �ా

తయ�రవ�టం మ�త��� �ాక�ం��, ప�భ�వ� స���� ల� ���ా

��రం క��� న  �ీ� � ల� �ా మ��ార�.

మ� ��న� ప�భ�వ� స���� �� �ే�ాక, మ� అమ� మ�ందు

ఎదు���న వల�ిన స�ాళ�� ఎ��� వ�ం�����. �� ��ాహం

�ెయ�టం ఆ�� మ�ందున� ప���న సమస�! ఆ ���ల�� ��ను
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�ా�� ట�ౖం ల�క�ర� �ా ప� �ే�ిన ��లలక� మ�త�ం, ��లక� ఐదు

వందల ర��ాయల ��ప��న �తం వ�ే���; అంట� ��స�

��లవ�లల� �తం ఉండదు! ఇక ���ీ� �� ఇం�ా ��ంత ���� వ��

ప���� �ావల�ి వ�ం��ం��, ఆ సమయం ల� ఇమ��ను��ల�

ఇం�ా ����� చదువ� త����డ�! అంట� క�ట�ంబ����

��ౖ����య� ��ా బ��� వ�ం��ం��. ఇక ��మ� అప�ట� వరక�

వ�ంట�న� ఇల�� చ�� ��ర�న ఉండటం వల� , ఒక��ళ ��మ� ఆ

ఇల�� ��ంట�� ఖ�� �ే�ి బయటక� ����� �� వ��� , అ�ె� ఇల��

�సుక���� ��� ��రం భ��ంచటం ఎల�? అ���� మ�� సమస�!

బందర� సంఘం ల� సు�ార� ��వల� మ� ��న� ల�� �����

����ందుక� �ారం �ారం, �ె��ౖ� ల�� మ�ఖ� ��ంద�ం �ార� ఎవ��

ఒకర� బ� ధక�లను ప�� ఆ���ారం బ� ��ం�ేందుక� 1983

నుం��, 1984 ల�క 85 వరక� పంప�త� వ�ం�ే �ార�. 1984

ల� �ైవ��వక�ల� జ�ష��ా �ే�య� �ార� బందర� ల� �����

���ల క�ట�ల� ఏ�ా�ట� �ే�ి మ� సంఘ��� ద���ంచటం

జ����ం��.

సమయం చకచ�ా గ����� � అప�ట��� మ� ��న� ప�భ�వ�

స������ ���� మ�డ� సంవత��ాల� ప���� అ��ం��. �����
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�� ��ాహం ఇం�ా ��ట�� �ా� ప���ి�� �� మ� అమ� ఆ ���ల��

(1986 ��స� �ాలం) �ా�� సమయం ల� ఆర� బయట

పడ�క�న�ప��డ�, ప�� �ా�� ప�భ�వ� స���� ల� క��ట���,

��నుగ�ల�డ�త� ప�భ�వ� స���� ల� ��ా ���ంచటమ� ��మ�

చూ���ా���.

ఇల� ����ల� గడ�సు� న�ప��డ� ఒక��� �ెల��ార� ఝ�మ�న

ఆ�� �ద� ల�� ఏం�� క��ట� �� ప�భ�వ� స���� ల� ��జ�డ�త�

�� ��ాహ �షయం ��ా ���ంచటం గమ�ం��మ�. ఇక సూర��డ�

�ాబ� త�, ఇం�ా ప�����ా ��ల�గ� �ాకమ�ందు, దగ�రల� ను���

ఒక �ెట�� ��ౖ ఒక �ిట� ��� క�యటం ��ా రం�ం�, ����ప� మ�

అమ� ��ా ర�న ప���� �ే�� వరక� ఆల� క�సూ� �� వ�ం��. . ఆ

క�త �ంట�ంట� - “ఏంట��? ఏంట��?” అ� అన�ట�� �ా

���ిసు� న���. ఇక �ద� ల�వబ� త�న� మ�క� మ� అమ� �ే��

��ా ర�న, �ిట� క�త ��ండ� ���ిసు� ����. ఆ�� ��ా ర�న ప����

�ే�ినప��డ� ���ీ� �ద�ల�వటం ��, మ� అమ� “�ెట�� ��ౖ �ిట�

��ల���ప� క�య�టం గమ�ం���ా?” అ� అ����నప��డ�

“గమ�ం��ను” అ� సమ���నం ఇ���డ�.

��� 180



పద� ఏబ�� �ా�� ��వ అ���యం 16/19

అప��డ� ఆ�� “ఆ క�త ఎల� అన�ట�� వ�ం�� �క�?” అ�

అ����నప��డ�, ���ీ� ఇం�ా సమ���నం ఇవ�బ� త�ండ�ా, ఆ��

“��క� అ�� క��� ‘ఏంట��? ఏంట��?’ అ�� క�త �న�ప��డ� -

ప�భ�వ� నను� “ఎందుకంత బ�ధ�ా, ��రం �ా వ����వ�?”“అ�

అడ�గ�త�న�ట�� వ�ం�� అ� అ���ర�. ఇక అప�ట� నుం��

చుట�� వ���� ప���ి�త�ల� ఏ� ��ద��ా మ�రనప�ట���, ఆ��

�� ంత ��ౖ��� ల� ��ల� మ�ర�� ఆ ��ట� నుం�� క���ం��.

ఇల�ట� ��ంత అ����, అ�మయ ప���ి�త�ల అనంతరం

జ�ష��ా �ే�య� �ార� 1986 �ల�ౖ ��లల� బందర� ల�

క�ట�ల� �ే�ి మ�ం��ం�న త�ా�త ��� �� ��ాహం, �ైవ

��వక�ల�ౖన �ట�� �ా� �ా���ే, జ�� ����� స�� �ా���� జ���ించ

బ��ం��. ఆ సమయం ల� మ� ��న� �ా�� ����న� అ�న

గంట� జ�� �ార� వ�� �� �ే�� ����� స�� �ా�� �ే��� ��ల

సం��షం ��  అప���ం��ర�.

����� స�� �ార� బందర� ల� మ� ��న� వ���� �ాలం ల��� ��ంత

�ాలం వ�ం�� మ� చ�� ఆ�ాధన లక� �జ��త�

వ�ం��నప�ట��� ��ాహం అ���ంత వరక� ఆయనక�న� ����

అ�ా��రణ ���న మం� ల�ణ�ల గ���ం� మ�క� అవ�ాహన
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ల�దు. మ� క�ట�ంబం ల� అ�� �షయ�లల� ఒక���ా వ�ంట�

మ��� కల�ి �ా�� వ����� మ� క�ట�ంబమ� ల���� �ె��న

ప�భ�వ�ను బహ��ా సు� �ం��మ�. ����� మ� అమ� ��ౖ ఒ����

క���ం�ే ��ద� సమస�ను �ేవ�డ� ఆయన ఏ�ా�ట� �ే�ిన

సమయం, ఆయన �ర��ం�న �ధం �ా �ర�టం జ����ం��.

ఈ మధ� �ాలం ల� ఇమ��ను��ల� � ఏ ప���� �ే�ి చదువ�

��న�ా��ం�ేందుక� మ�� వ�ర� ���� 1985 ల� ����� వ���డ�.

అక�డ వ���� సమయం ల� �ేవ�డ� ఆశ�ర� ����ా అవస�ాల�

��ా�డ�. ఇక 1984 నుం�� 87 వరక� ��ండ� ��ట� ప��ే�ిన

���ీ� 1988 ల� గవర���ం� ల� వ��ో �గం �ావటం �� మ��

వ�ర� �����డ�.

ఈ మధ� �ాలం ల� మ�క� ఇద�ర� మగ  �ిల�ల� క��ార�.

ఇక ���ీ� ��ాహ సమయం వ��నప��డ� �ేవ�� ��వక�ల��

సంబంధం క��� వ�ం�� �ా�� ��ా ర�నల�, సల�ల ��ఱక� ���

చూ�ిన ��ను 1992 ల� ��ాహం �ేసు���న త�ా�త, 93 ల�

�ా�� క�ట�ంబం ల� క�మ���� ప�ట�� క �� ఆ�ర���ంప బ��� ర�.
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�� ��ాహ �షయం ల�నూ, ���ీ� ��ాహ ��ాహ �షయం

ల�నూ, అం�మ �ర�య�ల� అ�� ��ాహ �ే�� లక� మ�ందు,

�వ�� ����� �ా�ాల వ�వ��ల� �ర��ంచబ��, సమస�ం సమక���

��ల�కరం �ా జ���ా�. ఈ �షయం ల� ��మ� ప�భ�వ�

�క� ప��ే�క���న స�య��� చూడగ��ామ�.

ఈ సమయం ల� మ� అమ� ��వల� చుఱుక� �ా ప� �ేసూ�

వ�ం�ే�ార�. ���� �ార�� మ� చ�� �ాయంత� క�ట�లల�

ప�సం��ం�ే ఆ��, తరచు�ా పట�ణం ల�� అ��క ��ా ం��లల�

�న� �న� �ీ� �ల గ�� � �ట�ం� లల� ప��చర� �ేసూ�

వ�ం�ే�ార�. మ� చ�� ల� అ��క ‘ఒక ��న �ీ� �ల క�ట�ల�’ ఆ��

�ర���ం��ర�. 1983 ల� బందర� ల�� గృ�ల ను ద���ం�

అక��� �ీ� �ల మధ� �ే�� ఆ�� ��వ, 1990s మధ� �ాలం ల�

��ా� ���ి��� బ�ధపడ�త� ఉండటం వల� ఆ ప��చర� �ా� నం

ల� ఇంట�వద���, అవసరం వ���� �ా���� ������ం� ఇవ�టం,

అప��డప��డ� చ�� ల� బ� ��ంచటంవంట��ాట��� ప���తం

�ే�ార�. ఆ�� గృహ దర�నం ����ా �ే�ిన ప��చర� ����ా అ��క

మం�� ��త� �ార� సు�ార�క� ప��చయం �ేయబ��� ర�;

��ంతమం�� ర�ణ అనుభవం ల���� వ���ర�. మ� ��న�
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ప�భ�వ� స���� ల���� ����న అనంతరం ఆయన అంతక�

మ�నుప� వరక� �ే�� చ�� అ��ం�� అ�� �ర���ంచట���,

ఇక ఆ�� ప�భ�వ� స���� ల���� ��ళ�బ� �� సమయ����,

��ండ� మ�డ� సంవత��ాల మ�ందు వరక� ��న�ా��ం��ర�.

ఇం�ే�ాక, ఆ�� తన �� ంత �ిల�ల ��ా�ల �షయం ల� ప��

వ��సూ� �� చ�� �� వ�ే� అ��క మం�� ��ద�ా�� ��ా�ల

�షయం ల�నూ ప�� వ��ం��ర�.

వయసు� ల� ��ద��ార�, ఎ����న �ిల�ల� గల క�ట�ంబం ల��

త��తండ�� ల� తమ ���ష����న సమస�ల ��త�ం, ��ా ర�నల

��త�ం ఆ�� వద�క� వసూ� వ�ం�ే�ార�. ����ానుభవం గల

��వక��ా��ా ఆ�� �ాట� �షయం ల� �ైర�ం ��నూ, �బ�రత

��నూ వ�వహ��ం�ే�ార�. హృదయ�ంతరం�ా�� చూ��

�ేవ��� మ�త��� మ��మ పర��� అ�� ఆ�� గ���

�వ��వరక� ఆ��ను �ేవ����సం ప�య�సప�� ��ం�ేల�

�ే�ిం��.

��ందర� తమ వ����గత �షయ�ల� ఆ���� పంచు��� ��ా ర�న

��సం అభ����ం�ే�ార�. అ��ే ఈ �షయ�ల� అ�� ఇతర�ల

వద� అ��ల��తం�ా పంచు��టం ఆ�� ఎన�డూ �ే���ార� �ార�.
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ఇ�ే�ధం �ా ఇం��ందర� ఇతర ��ా�సుల��ౖ �ి�ా�దుల�� వసూ�

వ�ం�ే�ార�; అ��ే ఆ�� వ���� సమస�లను ఎప��డూ

��ద���ా �ే�� �ార� �ార�. ఈ �ధం �ా జ�� న య�క�ం �ా

నడ�చు��వటం వల� ��ా�సుల మధ� అప��డప��డ� తల��ే�

��ౖశమ��లను �ాం�య�తం �ా స��� స���ెయ�ట���� �ేవ�డ�

ఆ��క� ���చన అనుగ���ం��డ�.

����� �ాలం త�ా�త ఇమ��ను��� ��ాహం జ����ం��; ఇద�ర�

��డళ�� ఇంట��� మ��ంత స�యకరం �ా వ����ర�.

ఇమ��ను���, తన ��ర� అ�న �ర�ల క� జ��ం�న ������

�� మ� అమ� తన వృ��� ప�ం ల� సమయం గడ�ప�త�

ఆనం��ం�ే �ార�.
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�త�ం

18: ఆ�� �వ�� ����లల� తన �న� మనుమ�� �� ప��� ఏబ�� �ార�
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ప��� ఎబ�� �ా�� ప�భ�వ� �ిల�ప�

17.1 ���ీ�  �� �వ�� �డ���ల�

�� 2004 ల� మ� అమ� �� �ై� క� ప���తం అ����

ఆ���� అను�త�ం (�ా��, పగల�) ఎవ�� ఒకర� వ�ం��

చూసు��నవల�ిన అవసరం ఉండటం చూ�ిన ���ీ� �� బ�ధ

అ��ిం�ం��. ఈ �షయం ల� అప��డప��డూ అ��క మం��

ఆ��క� స�య ప��నప�ట���, సుమ� ల�� ����ప� తన

సమయమం�� మ� అమ�క� ��వ �ే��ప� ��త��� ����ం�

���ష���న తన ��వల� అం��ం�ం��. ఆ��క� ��మం�� సర���

కృత�� లం.

���ల� గ�����, ఇక దూరం నుం�� ఇంట��� వ��న ���ీ� �����

������ �ా��న ఘ��య �ా�� వ��ం��. అంద���� ��ో�ల�

�ె�ి�న ���ీ� మ� అమ�క� క��� �ె�ి� ఆ��ను
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��గ�ంచుక����డ�. ���ీ� కళ�ల���� ��ర��ా చూసూ� ఆ��

క��ళ� పర�ంతం అయ��ర�. ఈ �ధం �ా ఒక����కర�

��గ�ంచు��� క��ళ�� ����న మ� అమ�, ���ీ� ప�య�ణం

��సం (తన �వ�� �ా��) ��ా ���ం� మ���ం��ర�. ఇక ����� ందుక�

��నుకక� ����� ��ండ� అడ�గ�ల� ���ిన ���ీ� �� మ� అమ� ఏ�ో

�ెప�� న�ట�� అ��ిం� ��నుకక� �����, “అమ��,

ఏమంట����ర�?” అ� అ���ాడ�. “��ను మరల� �ను�

చూడగల��?” అంట����ను అ� ఆ�� �ె�ా�ర�. ఆ మ�ట

�న� ���ీ� �� తన �����ే��ాలను ఆప���టం కష�ం�ా

అ��ిం�ం��. అ��ే, ��ళ�క తప�దు క��!!

17.2 ����� మనమం�� కల�సుక��� వరక�….

అ��� బర� 2004 ల� ఆ��క� ��� ల� ���ి� �ావటం �� ఆ��ను

అప��డప��డూ చూ�� హ��� ��ౖధు�� సల� ��రక�

బందర� ల�� ఒక ప�� � న���ం� హ�� ల� �ే���ం� ఆ���జ��

ఇవ�టం ��ా రం�ం��ర�. అ��ే అక��� ��క�� సల� ��రక�

��ను��ంట�� ఆ��ను గవర���ం� ��ి�ట� క� తర�ం�న

అనంతరం ఆ�� ఒక అరగంట ల� ��ంత ��ల�క����ర�.
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�షయ�ల� జర�గ�త�న� ���నం చూసు� న� మ�క�, ఆ��

పరల�క ���రం వరక� ���� ����� మ���సం ����� వ����ా?

అ� అ��ిం�ం��. ఒక �ారం ���ల� ���త� అం��ం����

వ��ం��.. �వ����న అ�ాయం ల� వ���� ఆ�� అక�డ ��మ���

�ా ��ల���నటం �� - ఆ��, ��మ� ��గం �ా జర�గ�త����

ప��ణ�మ�లక� అ�� ���ల� �ిద�ప�ేందుక� �ేవ�డ�

మమ��ను తన మ��ా� ల ����ా �సుక���ళ�� న�ట��  గ���ం��ం.

���ా��� త�ా�త ఇంట��� వ��న అనంతరం తరచు�ా ఆ��క�

��� ���ి� వసు� ండటం �� �జయ�ాడ ల�� ఒక ����ా ల� �����

ల� �ే���ం��మ�. ఆ��క� ఊ�ి���త�� లల� సమస� ఉండటం ��

ఆ��ను ��ంట�ల�ట� ��ౖ ఉంచక�ం�� ఏ�ో ప��ే�క���న ���త�

�ే�ార�. ఈ ���త� �� ందుత�న� సమయం ల� ��మ�

చూడల�� ఎవ�� వ�క�� ల�� ఆ�� మ�ట�� డ�త�ం�ే�ార�, ఈ

క�మంల� “....ఇం��ంత సమయం ��� ఉం���…” అ�� మ�టల�

ఆ�� తరచూ అంట� వ�ం�ే�ార�. ఆ సమయం ల� �జయ�ాడ

ల�� ఎ� ఈ ఎ� సంఘ సభ��ల� ��ల� మం�� ఆ��ను

ద���ం�ేందుక� వసూ� వ�ం�ే�ార�. వ��న �ా��ల� ఒ�ా��

“ఆంట�, �ర� ప�భ�వ�ను చూసు� ����ా?” అ� అ����నప��డ�,
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అవ�ను అన�ట�� �ా తల ఊ�ార�. ఈ సమయం ల� ఆ��క�

అవసరం అ�న రక�ం మ� ����న�అ�న �మల�ావ� �ా��

�న� క�మ�ర�డ� సు�� ర�ా� �� ఇ���డ�. ఈ �షయం

��మ� ఎల�ప��డూ తనక� కృత�� లం. ఈ సమయం ల� ఆ��

ప���ా���� “��ను ఉండను కనుక నను� ఇంట��� �సు���

������ ం��” అంట� వ�ం�ే�ార�. అ��ార� �ారణ�ల వల� , ��నూ,

ఇమ��ను��ల� ఇద�రం మ��పట�ణం ��ళ�వల�ి వ��ం��.

నవంబర� 30 వ �ె�� న ఉదయం 7:30 క� ఆ��క� గ�ం�ె ���ి�

�ావటం �� ��క�ర�� ఆ��ను ��ంట�ల�ట� ��ౖ ఉం�, ఆ�� ఆ��గ�

ప���ి�� ప�����ా ��ణ�ం�నందువల� ఆ�� ఎక��వ�ాలం వ�ండర�

అ� �ె�యజ�యడం��, ఆ �షయ��� దూరం �ా వ���� ���ీ�

��, ఆ సమయం ల� అ�ా�ం ల� ప� �ేసు� �న� �� భర� �ార� -

����� స�� �ా���� �ె�య జ��ాం. �వ���ా ��క�ర� సల�

��రక�ఆ��ను ��ంట�ల�ట� ��ౖ నుం�� ��ల��ం� �ే���

మ��పట�ణం �ే�ా�ం.

�షయం �ెల�సుక���� అ��కమం�� (బంధువ�ల�, మ��

మ�ఖ�ం �ా సంఘసభ��ల�) మ��పట�ణం �ేర�క����ర�.

అంత����యలక� సంబం��ం�న సమ����ా�� �జయ�ాడ క�
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�ెం��న బ�ద� �ి�య��� వ�� ప���� �ే�ిన అనంతరం, �ే���

ఊ����ంప��ా ���ం� ����� చ�� �� �ే��� మ� ��న� సమ���

ప�క�న ఆ��ను సమ��� �ెయ�టం జ����ం��.

అనంతరం ఆ�� జ�� ప�ార� క�టమ� ల� బ�ద� �ట�� �ా� �ార�

�� �ాట�  అ��కమం�� ఇతర�ల�  ప�సం��ం��ర�.

���� ��లల త�ా�త అప�ట��� మ� అమ��� కల�ి చ��

�ాం��ం� ల� ఉంట�న� ఇమ��ను��� ఆ స�లం నుం�� ����క

��ట�� మ���, ��ా ప��� � చ�� �ా���� ప�����ా అప���ం��డ�.

ఆ సమయం నుం�� ఈ ��ట� వరక� ప�భ�వ� - మమ��నూ,

సంఘ��� ���� ��ట�క �ా�, �ా�ా��డ�. ఆ ��డ� మ�త��

తండ�� ల� ��ా రం�ం�న ఆ ��వను, ప�భ�వ� ఈ ��ట���

��న�ా��సూ� వ����డ�. ఆ�ాధన లక� �జర���ందుక�

క�మం�ా ��ర�గ�త�న��ా��� క����బ�ట��ందుక� ఎ��� �ార��

������క ఏ�ా�ట�� �ే�ిన అనంతరం ఈ ���, ఒ�� �ా��

ఏం��మం�� క����� �ా�ా��� �నగల ఒక ��ద� మం�

ఆలయ��� �ేవ�డ� అక�డ అనుగ���ం��డ�. అ��క ��ప���ల

నుం�� వ�ే� ప�జల�, �ేవ�� �ాక�ం ��, ల�బ��, ర�ణ
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అనుభవం ల���� వచు�నట�� , అక�డ జ���� ప�� �ార�ం ప�భ�వ�

��మమ� ను మ��మ పరచు �ధం�ా ఉండ�నట�� , ఆయన��

సమస�  మ��మ, ఘనత �ెల�� నట��   ��ా ���ంచం��.

��� 192



18

ఏబ�� దంపత�ల� ఇ��న ����
ప�సం�ాల�

18.1 ఏబ�� �ా�� ప�సంగం -  1. పరల�క ��ా ర�న

�ాక� పఠనం: ల��ా 11: 1-4

ఇక�డ మనం ప�భ�వ� �ష��ల� ఆయన �ద�క� వ�� �ా����

��ా ���ంచటమ� �����ంచమ� అడ�గ�త����ర�. మ� �ిల�ల�

�న� �ా���ా వ�న�ప��డ� �దట��ా ��మ� �ా���� “�ే�ా,

నను� మం� �ా��ా �ె��; ఈ ��� నను� �ా�ాడం��. �ను�

త�ర�ా �ెల�సుక��� �ా��ా నను�

�ెయ�ం��........ ఇల� �న� �న� ��ా ర�నల� �����సూ�

వ�ం�ే�ా���. �ార� ఇం��ం�ెం ������న త�ా�త, పరల�క ��ా ర�న

�ా���� �����ం��మ�. ఇం��ంత �ాలం త�ా�త, పరల�క ��ా ర�న
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ను ఇం������ �����ం��ం. ఈ �ధం �ా అం�ెలం�ెల� �ా ��ా ర�న ను

�ే�� ������� �ా���� క�మం�ా ��ర��త� వ���మ�.

త��తండ�� ల� ��ా ���ంచ� �ా����ే, �ా�� �ిల� ల� ��ా ర�న ను

�ే���ా���ా అ���, ���� ఇష�ప�ే�ా���ా అ��� వ�ండర�.

మనం ఆత�ల� ��ా ���ం�ేటప��డ�, మన చుట�� వ���� �ార�

స��తం ��ా ����ా� ర�.

మనం ఇక�డ చ���న ��గం ల�- �ష��ల� ప�భ�వ� ను ఆయన

��ా ���సూ� వ�న�ప��డ� ఆటంకం కల�గజ�యక�ండ�నట�� �ా,

ఆయన ��ా ర�న �ే�ి మ���ం�న త�ా�త వ�� ఆయనను �ా����

��ా ర�న ను �����ంచమ� అడ�గ�త����ర�. ��ా ర�న �ే��

సమయం ల� అ���, ��ా ర�న క�టం ల� అ��� - ఎవ�ర�

మ�ట�� డక�డదు, ఇతర�లను ఆటంక పరచక�డదు. ఒక��ళ

తప�� ప���ి�� ల� బయటక� ��ళ�వల�ి వ��� , ఇతర�లక�

ఇబ�ం�� ల�క�ం�� ��మ��� ������. ఉదయ���� ల�� ��ా ర�న

�ే�� మ�ందు ��ట�� �భ�ం �ేసు��నగ����ే మం���.

ఒక కం��� ����జ� �ా����, ��ను ప� �ే�� ప��ే�ా��� వ�� ప�

�దల� ప�ట�కమ�ందు ప����� ప����ను �మ��ాల �ాట�

��ా ���ం�ే అల�ాట� ఉం�ే��. ఒ�ా��క ��� ఆయన ఇల� తన
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��ా ర�న ల� వ�న�ప��డ�, తన బ�� అ�న ����ి�ెం� �ార� �� �

�ే��� , ఆ �� � ����జ� �ా�� �ీఏ ఎ�� “����జ� �ార� �ాన�����

ల� వ����రం��, ఈ సమయం ల� ఎవ����� ఆయనక� భంగం

క���ంచటం ఆయన ఇష�పడరం��” అ� �ె�యజ��ాడట! ఏ

�ాన����� ల� ����జ� �ార� వ������ అ� స�యం �ా

����ి�ెం� �ా�� వ��, ఆయన ��ాళ� �ద వ�ం�� ��ా ���ంచటం

చూ�ి, ఆ త�ా�త ����జ� �ా���� “ �మ���

భంగప���నందుక� ��ం���, ఇ�� �ర� ��� �ే��

అల�ాట�ం��?” అ� ప���ం��రట! ����� స�ం��ం�న ����జ�

�ార�, అవ�నం�� అ� ప��ి�ెం� �ా���� �ె�ా�రట! మనం ��న

చర�ను �ార�ం�ం�ేమ�ందు ��ా ర�న �� ��ా రం�ంచటం

��ర�����ా�.

మనం �ే�� ��ా ర�న ఏ �ధం �ావ�ం��� అ�� ����� ప�భ�వ�

ఇక�డ నమ��� ను ఇసు� ���డ�.

పరల�క ��ా ర�న - ‘పరల�క మందున� మ� తం���, � ��మమ�

ప���ద� పరచబడ�ను �ాక, � �ాజ�ం వచు� �ాక, � �త�మ�

పరల�కమందు ��ర��ర�చున�ట�� భ��యందునూ ��ర��ర�ను
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�ాక’ అ� ఆరం�ంచబడ�త�ం��. ఇక�డ �ెప�బ��న మ�డ�

అం�ాల� �ేవ���� �ెం��న�.

��ా ర�న ను ��ా రం�ం� ‘తం���’ అ� నువ�� �ేవ��� సంబ� ��ం�ే

మందు, �ేవ�డ� �జమ��ా � తం��� అ� వ�ం�ేల�

చూచు��నవల�ి వ�ం��. ప���ా���, య�చక�ల� ( ��ం

ఎత�� క��� �ార�) ‘�����’ అ� �ి��నట�� అర�మ�

�ె�యక�ం��, ���� మనసు�న ��ట�క�ం��, �ేవ��� మనం

‘తం���’ అ� అల�ాట��ా �ి��ే �ధం �ా ఉండక�డదు.

�దట��ా నువ��నూ, ��నునూ - ఆయన మన తం��� �ా

మనక� �ాక�ం�� మనం ఆయన �ాజ�మ� ��త�మ�,

ఆయన �త�మ� �క� ��ర��ర�� ��త�మ�  ��ా ���ంచల�మ�.

�ేవ�� �ిల�లం �ా అ���ందుక� �దట మనమ� ��ా ర�న

�ేయవల�ిన ��ా ర�న - తం��� � క�మ�ర�డన�

అ��ించు��నుటక� ��క� �గ�త ల�దు అ� �ేయబ��న ఆ

త�ి��� �న �న� క�మ�ర�� ��ా ర�న �ెయ���.

ర�ణ�నుభవం ల�� �ార��దట ��� ��రక� ��ా ���ం���. ��ల�

�ార�� మనల� ర�ణ అనుభవం క��� ల�� �ార� ��ందర�

ఇతర�ల ��సం, ��వ ��త�ం �� డ��ౖన �జ�� పన ��ా ర�నల�
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�ెయ�టం చూసూ� ఉంట�ం. ఇల�ట� �ార� �దట తమ �� ంత

ర�ణ ��త�ం ��ా ���ం���. ఈ అనుభవం మన �� ంత���న

త�ా�త అప��డ� మనం ఇతర�ల ��రక�, ��వ ��రక� స���ాను,

��రం ��నూ ��ా ���ంచ �లవ�త�ం��.

� ��మమ� ప���ద� పరచబడ�ను �ాక - అ� �ెప�టం ల�

అర�మ�: ప���ద����న � ��మమ� అ�� �ధమ�ల� �ా

మ��మ పరచబడ�ను �ాక అ� అర�ం. ఆయన ��మమ� �

��తం ����ా ��న��నమ� మ��మ పరచబడ�త�న���?

ఒ�ా��క� ఆ�� అత��ార� �ా�� ఇంట��� వసు� ���ర� అ�

�ె�య�ా�� జ�రం వ�ే�����; ఇక ఆ జ�రం అత��ార�

ఇంట�నుం�� ������ �న త�ా�త�� త�����! ఇల�ట� ����ల

����ా �ేవ�డ� మ��మ పరచ బడ గల��?

� �ాజ�మ� వచు�ను �ాక! ర�ణ ల�� �ార�, ఈ ల��ా�� ���

ల�� ������క ఆనం���� ����ం�ే �ార�, �ేవ�� �ాజ�ం

��త���� ��రం క���వ�ండల�ర�. ఎక�డ ఇద�ర� మ�గ�� ర�

�ేవ�� �డ�ల� ఆయన ��మమ�న క�డ���� అక�డ �ేవ��

స����, ఆయన �ాజ�ం ఉండగలదు. అ��ే ఎక�డ �ైవభయం
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ల�� �ార� తమ శ���ాశల� ��ర��ర��క���ందుక� క�డ����

అక�డ �ా��ను ఏల�బ�� �ే�ా� డ�.

పరల�కమందు � �త�మ� జర�గ�చున�ట�� భ�� �దనూ

జర�గ�ను �ాక! �ేవ�� దూతల�, ప���దు� ల� అందర�

పరల�కమందు �ేవ�� ���� �� ��ర��ర����ర�. అ��ే భ��

�ద ��ందర� మ�త��� ఆయన ���� �� �ే�� �ార��ా

వ�ంట�ర�. ������� �ా ప�భ�వ�ను ��ను �ెల�సుక�న� త�ా�త,

�� �ద� మ���ం�న అనంతరం ��ను �ేవ�� ���� ను�ారం�ా

ఏ� �ెయ�వల�ి వ�న��� అ� ��ా ���సు� న�ప��డ�, ��ండ�

సంవత��ాల� ప� �ే�ిన అనంతరం ��ను �ేవ�� ప��ప�ర� ��వ

�ెయ�వల�ి వ�న��� - అ� ప�భ�వ� ��క� �ె�య జ��ాడ�. ఈ

����లల� �ేవ���త�ం ��ను��నటం, ���� �ెయ�టం అ��

�షయం అడ�గంట� �� త�న���; అ��క�ల� �ా�� �� ంత

ఇ�ా� ను�ారం �ా�� తమ పనుల� �ే��ందుక� �గ��

చూప�త����ర�. ���� సంవత��ాల ���తం ��ను మ� �ిల�ల�

ఒక�� �షయం ల� �ేవ�� �త�ం ��రక� ��ా ���సూ� వ�న�ప��డ�,

ఆ సమయం ల� ��క�, ఆ �షయం ల�, �� మనసు� ల�
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వ���� ప�ణ��క ప��ారం ��ను మ�ందుక� ��ళ�టం �ేవ�� �త�ం

�ాదు అ� గ���ం��ను.

పరల�క ��ా ర�న ల� అట� త�ా�త �ెప�బ��న మ�డ� అం�ాల�

�ేవ����, మ�నవ���� సంబం��ం�న� -

మ� అను��న ఆ�రమ� ��డ� మ�క� దయ�ేయ�మ�! ప��

��నమ� మనమ� మన ఆ�రమ� ��రక� ��ా ���ం���. �ేవ�డ�

��పట� గ���ం� �ం�ంచవదు� అ� �ె�ా�డ�. �ానున� ��లలల�

� ఆ�రమ� గ���ం� ఇప���ే �వ� ఆం�ోళన �ెందవల�ిన ప�

ల�దు. ఆయన �ాక�మ� నుం�� ప�� ��నం నువ�� � ఆ��య

ఆ��ా�� �� ందగల�గ�త�����ా? ఆ �ాక�మ� � ఆ��య

ల�త�లల���� ���� � ఆత�ను ప�నర����ంప

�ేయగల�గ�త�న��� ? అల� ల�క�� �ే, ప�� ��నం మనం ���

��త���� �ేవ��� ��రవల�ి వ�ం��. మనల� ��ంతమం�� తమ

అవసరతల� ఏ ��నమ�నక� ఆ ��నమ�

సమక�ర�త�న�ట���ే, మనమ� ఆ��యమ��ా మ��ంత

బలవంత�లమ� �ా ఉండగలం. ఇ�� �� �� ంత ��తం ల� ��

వ����గత అనుభవం �ా ��ను చూ�ాను.
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మ� ఋణసు� లను ��మ� ��ం� య�న� ప��ారమ� మ�

ఋణమ�లను ��ంచుమ�! ��ందర�, ఒక�ా�� ర�ణ �� ం��

ప�భ�వ� �డ�ల���న త�ా�త మరల మరల మన త�ి�దమ�ల

�ష��� ఎందుక� �మ�పణ ��సం ��ా ���ంచవల�ిన అవసరం

వ�ం��? అ� ప���సు� ంట�ర�. మ�ర�మనసు� �� ం��న త�ా�త

స��తం, ఆ �ాపమ� �ే�� ��ౖజం మనల� వ�ం��, మనం ఆత� ల�

అజ�గ�త� �ా ఉంట�, ����� ఆ ��ౖజమ� నుం�� వ�ే� �లక ��ద���

�ాగ��� అవ�ాశం వ�ండటమ� వల� మనం తప��లను �����

�ెయ�వచు�. అందు ��త���� మనమ� �మ�పణ

��ర��మ�. మనమ� ఇతర�ల త�ి�దమ�లను ��ం�ే �ా���

�ా ఉం���. మనమ� త�ి�దమ� �ే�ినప��డ� గ���ంప���నూ,

ప�ా���� పమ� ��నూ �మ�పణ ���� �ా��� �ా ఉం���. ��ను

ప� �ే�� సమయం ల� ఒ�ా��క ��� న అ���ా�� వ��, ఆ ���

ఇ����క�� వ�����? �ాల���? అ� ప���ం��డ�. ��ను ఏ�

�ెప�క�ం�� మ�నం�ా వ����ను. ఇక ఆయన ������ �న

త�ా�త �� మన�ా�� ��ల� గ��� �ా తయ�ర��ం��.

���� స���ాను, ప�����ాను స���ేసుక��� వరక� �� మన�ా��

నను� గ���సూ� �� వ�ం��ం��.
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మమ�� ను ��ధన ల���� �ేక దుష�� � నుం�� త�ి�ంచుమ�!

�ా��నుక�, మనక� ఏ వల ���ి ఎల� �స��ం��ల� బ��ా

�ెల�సు! ఒక ఉచు� (వల) స���ా ప��ేయక�� �ే �ా�� దగ�ర

ఎ��� ఇతర ఉచు�ల� �ా�ేందుక� వ�����. అందువల� మనం

ఎల�ప��డూ ��లక�వ �ా వ�ం�� ��ా ���ం�ే�ా��� �ా ఉం���.

��త�ర�క� తన ��ా�స �షయంల� అ���ా�సం

(overconfidence) వ�ండటమ� వల� “��ను ప�భ�వ�ను

ఎర�గన� బ� ంక�����?” అ� అనుక����డ�; అ��ే త�ా�త

ఏ� జ����ం�ో  మన కంద���� �ెల�సు!

ఒకతను ప���క� �����మ�ందు ���� ��ా ర�న

�ె��ంచుక���ందుక� వ���డ�. ఎందు�� ��ా ���ం�న త�ా�త

అత��� ��ను - ఒక��ళ ప��� �� ల� �క� �ా�ీ �ెయ��ల��

ఆల�చన వ�ా� �ే� జ�గ�త� - అ� ��చ���ం��ను. �����

స�ం��ం�న అతడ�, “అ�ేంట��� …. ��ను ర�ణ �� ం��న

�ా���! అ�ెల� జర�గ�త�ం��?” అ� ��ల� తన��ౖ తనక�

అ���ా�సం �� సమ���నం  �ె�ా�డ�.

అ��ే ప��� �� ల� అతడ� �ా�ీ �ేసూ� పట�� బ��� డ�.

అ���ా�సం ��ల ప�మ�దకర���న��. ��ల� మం�� ��క� అల�ట�
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��ధన వ�ా� �� ? ఒక��ళ వ���� ����� ��ను ల�బ�� �� ����?

అ� అనుక�ంట�ర�. �ార� అ�ే అ���ా�సం �� ��న�ా���ే అ�

త�రల��� ప���� ��ర�. అందు�� ప�భ�వ���ౖ ఆనుక�ంట� ఆయన

స�యం ��త�ం మనం ఎప��డూ  ��ా ���ం�ే �ా���ా ఉం���.

�ాజ�మ�, శ���, మ��మ� �రంతరం ���ౖన�! ఈ మ�టల� - ఈ

�ె�ి�నవ��, ఎల�ప��డూ ��వలం ప�భ�వ�క� మ�త���

�ెందు��� అ� �ె�య జ�సు� ����. ఈ ����లల� (1981 -

82) ��ా��� �ే�ా� మతమ������ చట�ం �ే�ాల�

ఆల��సు� న��� మ�ఖ�ం �ా ����స�వ�ల��ా మ��� ఇతర మ��ల

�ా��� అడ�� క���ందుక�! మనం ��ా ���సూ� వ�న�ప��డ�, అత�

ప�భ������ �ేవ�డ� ��ల��ం��డ�. మన పరల�కప� తం��� సర�

శ���మంత�డ�, స�ా����ా�� అ� వ����డ�. ఆయన

ఆ��పత�ంనక� �శ�మ� ల�� సమస�మ� ల���ౖ వ�ం��.

అందువల� �దట��ా మనమ� ప�భ�వ� నందు �శ��ిం�

ఆయన �డ�లమ� �ా �ా�ా�. త�ా�త �ేవ�� ��మమ�

మ��మ పరచబడ�నట�� �ా ��ా ���సూ� , ఆయన �ాజ�ం వచు�నట��

��ా ���ం���. ఆ �ిమ�ట పరల�కం ల� ��ర��ర�త�న�ట�� �ా

భ�� యందును ఆయన �త�ం ��ర��ర�నట�� ��ా ���ం���.
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త�ా�త మనం - మన ఆ��య, �ా��రక ‘మ���’ ల ��త�ం

��ా ���ం���. అప��డ� ఇతర�ల త�ి�దమ�లను మ�ందు

మనమ� ��ం�న త�ా�త, ప�భ�వ�ను మన త�ి�దమ�లను

�మ�పణ ��త���� ���ా�. ఆ �ిమ�ట తరచూ మనక� క���

��ధనలనుం�� మనలను త�ి�ంచు నట�� ప�భ�వ�ను ��ా ���ం���.

ఇక �వ���ా - �ాజ�మ�, సమస� శ���, మ��మ ప�భ�వ�నక�

మ�త��� మనమ� �ె��ం���.
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18.2 ఏబ�� �ా�� ప�సంగం - 2. ��ా ���ంచుట

�ాక� పఠనమ�: ల��ా  11: 5 – 8

ఈ చదువబ��న ��గం ల� ఒక� �����త�డ� తనవద�క�

మధ��ా�� ��ళ స�యం ���� ��త�ం వ��నట��  చూసు� ���ం.

��ా ర�న ల� అ��క ర�ాల� వ�����.

18.2.1. పట�� దల �� ��ా ���ంచుట:

ఇప��డ� చ���న �ాక� ��గం ల� - స�యం ��సం వ��న

వ����, ��ళ�ా���ళ వ��నప�ట��� తనక� �ావల�ిన స�యం,

అతడ� - ప�ే ప�ే పట�� దల�� అ����నందు వల� , అ����న��

�� ందగ��ాడ�. ప�భ�వ�ను మనం అ���� టప��డ� ఇ�ే �ధం �ా

మనమ� ��ా ���ంచవల�ివ�ం��. మనమ� ప�భ�వ� నందు

�శ��ిం�నప��డ� ఆయన �����త�లం �ాగలమ�; ఆయన

�����త�లం �ా ఆయనను, మన అవసరతల ��త�ం

పట�� దల�ా అ�����ార��� ఉం���.
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18.2.2 వ�ర����న మ�టల�, ప�న�ావృతం అ���

మ�టల� ల�క�ం��  ��ా ర�న �ేయ�ట:

��ండ��� ప�సంగం ల� ���సు� ప�భ�వ� “�ర� ��ా ���ం�ే సమయం

ల� అన�జనులవల� వ�ర����న మ�టల� వ�ంపవదు� “ అ�

��ల����డ�. “�స���ం�మ�ట�� డ�ట వలన తమ మన�

�నబడ�న� �ార� తలంచు చు���ర�, �ర� �ా�� వల�

ఉండక���.” అ� ��ా యబ�� వ�ం��. ఒ�ా��క సంఘం ల�

ఒకతను ‘ సర�శ��� గల, కర�ణ�మ య�డ��ౖన, సర�సృ�ి��

సృ�ి�ం�న, అ����యసత� �ేవ�డ��ౖన......” అంట� ఇల�

�ేవ��� సంబ� ��ంచట���� ��ల� మ�టల� �ాడ�త� ��ా ర�న

�దల� ��ట�� డ�. అ�ే సంఘంల� మ��కర� క��� అల�ట� �ధం

�ా��, ఇల�ట� పదజ�ల���� �ాడ�త� ��ా ���ంచటం ��ను

గమ�ం��ను. ఇల�ట� ����� ����� అ�ే పదజ�లం �ాడ�త�

��ా ���ంచవదు� అ� ప�భ�వ� ��ల�సూ� వ����డ�. మనమ�

ప�భ�వ� �� స���న సంబంధం ల�క�ం�� వ�న�ప��డ�, �దట��ా

���� స���ేసు��� ��ా ర�న ��న�ా��ం�ే �ార��� ఉం���.

��ా ర�నల� అనుక��ం�ే��ా ఉండ క�డదు. మన హృదయ

ప���ి��, అవసరతను బట��  మనం ��ా ���ం�ే�ా��� �ా ఉం���.
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18.2.3. అర�స��త���న  ��ా ర�న:

మన ��ా ర�న వ�ర����న మ�టల� ల�క�ం�� అర�స��త���న�ై

ఉం���. మనమ� �ేవ�� ‘ప�భ��ా’ అ� సంబ� ��ం�నప��డ�

�జమ��ా �వ� అ�� � హృదయ�ంతరంగం నుం�� �ె���

సంబ� ధన �ా ఉం���. ��ను ప�భ�వ� �ద�క� �ాకమ�నుప�

ఎన�డూ ఆయనను ‘ప�భ��ా’ అ� సంబ� ��ంచల�దు. ఆ

����లల� - ఆయన ����ల� ప�భ�వ� అవ���డ� అ� ��ను

�ా��ం�ే�ా���. అ��ే ��క� గ���ంప� క���

ప�ా���� పప��నప��డ� �� హృదయ�ంతరంగం నుం�� ��ను

ఆయనను ‘ప�భ��ా’ అ� సంబ� ��ం��ను. “�వ� �ా�ా��,

మరణ���జ�ం� �����ల���వ� ప�భ��ా” అ� ��ను �ెప��ా��

�ేవ�� ఆత� నను� ఆవ��ం�ం��.

18.2.4. ఒ��  ��ా ర�న ను �����, ����� �ేయ�ట:

మనం �ే�� ��ా ర�న, ప�స�కమ� ల�నుం�� చ���� ��ా ర�న �ా

ఎప��డూ ఒక�ట� �ా ఉండక�డదు. ఒ�ా��క�ా�� ఒక �ాస��

�ా��� సుంద� �ిం� �ార� ఒక వ���� చ��� �నసందర�ం ల�

అంత����యల క�టం ల� ��ా ���ంచమ� అ����నప��డ�, ఆ �ాస��
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�ార� తన ��ా ర�న ప�స�కం �ెచు���ట���� అ�ే ప��ా ప����త��

త����రట! ��ందర� ప�స�కం ల�క�ం�� ��ా ర�న �ెయ�ల�ర�.

��ంత�ాలం ���తం ఒక ఇంట��� ��ను ����� “బ�గ�����ా?” అ��

స�రం ���ిం�ం��. ��ంట�� ��ను “ఆ …. బ��ా�� వ����ను”

అంట��� అడ�గ�త�న��� ఎవ�ా అ� చుట�� చూ��� ఎవ�ర�

క��ించల�దు. ఇల� మరల జ����ం��. ����� అర�ం �ాల�దు!

ఇంతల� ఆ ఇంట� యజమ�� నవ��త� వసూ� వ�ంట�, “ఆల�

నను� అడ�గ�త�న��� ఆయ����?” అ� ��ను ప���ం��ను.

ఆయన పక� పంజరం ల� వ���� ఒక ‘�����’ ప�� ��ౖప�

చూ�ిం� నను� అడ�గ�త�న��� అ�� అ� �ె�ా�డ�. ఆస����ా

��ను ఆయన�� ఆ ప�� ఇం�ా ఏ����� మ�ట�� ���ే,

మ�ట�� ��ంచమ� అ���ాను. అ�ొక�ట� మ�ట అ�� ��ర��క�న���,

అంతక� �ం� మ�ట�� డల�దు అ���డ�. మన ��ా ర�నల� ఆ

‘�����’ ప�� మ�టల��  ఉండక�డదు.

18.2.5. ఆత� �ేత న���ించబ�ే  ��ా ర�న:

�ేవ�� ఆత� ��సు ప�భ�వ�ను ��ా ���ంచు ��త�ం అరణ�ం

ల���� �సు��� ����ం��. కడ�గబ��న హృదయం ల� �ేవ��

ఆత� ప����ం�నప��డ� ఆ వ���� ఎడ�ెగక ��ా ర�న
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�ేయగల�గ���డ�. ��మ� 8:26 ల� - ‘అట�వల� ఆత�య� మన

బల��నతను చూ� స�యమ� �ేయ�చు���డ�. ఏలయన�ా

మనమ� య�క�మ��ా ఏల�గ� ��ా ర�న �ేయవల��� మనక�

�ె�యదు �ా�, ఉచ���ంప శక�మ��ా� మ�ల�గ�ల�� ఆ ఆత�

���� మన ప�మ��ా �జ�� పనమ��ేయ�చు���డ�.’ అ�

��ా యబ��వ�ం��. ఆత� �ేత న���ించబడ�త� �ే�� ��ా ర�న

ఎంత ��ప� �ేసూ� వ���� సమయం �ె�యదు! ��ంత మం��

��ా ర�న ల� ఎం�� అసహనం �ా ఉం�ేందుక� �ారణం: �ా���� ఆత�

�ేత న���ించబ�ే ��ా ర�న ల�క�� వట�� !

18.2.6. మన అవస�ాల ��రక� �ే��  ��ా ర�న:

మన అవసరత లను ��ా ర�నల� �ేవ�� �ద� అడ�గ వచు�;

�ా� మనమ� అ������ ఆయన ���� ను�ారం �ా అడ�ా�.

�ాల�ీ��� ల� �ాళ�� క��� ��ట��ల మ�����గ కనబడ��యట.

అందు�� మత�� 7: 7-11 ల� - ‘అడ�గ��� ���య�బడ�ను.

��దక��� �క� �ొరక�ను,తట�� �� �క� �యబడ�ను. అడ�గ�

ప���ాడ�ను �� ందును, ��దక��ా��� �ొరక�ను, తట�� �ా���

�య బడ�ను. �ల� ఏ మనుష���ైనను తన క�మ�ర�డ�

తను� ��ట��ను అ����న��డల �ా��� �ా��చు���? �ేపను
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అ����న��డల �ామ��చు���? �ర� �ెడ� �ా��� య�ం��య�

� �ిల�లక� మం� ��వ�ల �య� ������ య�ండ�ా

పరల�కమందున� � తం��� తను� అడ�గ��ా���� అంతకంట�

ఎం�� �శ�యమ��ా మం� ��వ�ల �చు�ను.’ అ�

��ా యబ�� వ�ం��.

అ���మణ� గ�డ� ��సం అ���� �ాట�� �� ం��ం��, సూ�

�ేసుక���ందుక� ఎమ�క ��సం అ���� ���� �� ం��ం��. ఒక�ా��

�� ��ర� కట��ల��రక� ��ా ���ం� �ాట�� �� ం��ం��.

18.2.7. �ద�  హృదయం �� ��ా ���ంచుట:

మ�ర�� 11:25-26 ల� - ‘�క� ఒక��ద ���ధ �����న

క���య�న� ��డల, �ర� �ల�వబ�� ��ా ర�న

�ేయ�నప���ెల�ను �ా� ��ంచు��. అప��డ�

పరల�కమందున� � తం���య� � �ాపమ�ల� ��ంచును.’

అ� ��ా యబ�� వ�ం��. ��ందర� ���ా� ర� �ా� మ����� ల�ర�,

�ా�� మనసు� ల� అ�ే బ�ధ కదుల�త� ఉంట�ం��. మన

పరల�క తం��� మన అప�ాధమ�లను ��ం� మరల

జ�� పకమ� �ే�ి��నడ� - ఆయన �ెప�� వ����డ�. ఒ�ాయన ��
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�ద ఇతర�లక� �ెడ��ా �ెప�� న�ప��డ� �� మనసు�ల� బ�ధ

పడ�త� ��ా ర�న �ెయ�ల�� �ి���� వ���ను. ఇ�� స���ాద�

గ���ం�న ��ను, ఆ �ి����ౖ జయ��� �� ం��ల� ��ండ�

��నమ�ల� ఉప�ాసం వ�ం�� ��ా ���ం�న త�ా�త జయ���

చూడగ��ాను. మనం ��ా ���ం�ేటప��డ� మన ఇర�గ� �� ర�గ�

�ా�� పట� మనక� మనసు� ల� బ�ధ, ��ంచల�� �ి��

ఉండక�డదు.

18.2.8. హృదయ�ంతరంగం ల� ��పం ల�క�ం��

��ా ���ం���:

1 ��� 2:8 ల� - ‘ప��స�లమందును ప�ర�ష�ల� ��పమ�ను

సంశయమ�ను ల���ా���, ప�త����న �ేత�ల��� ��ా ర�న

�ేయవల�న� ��ర�చు���ను.’ అ� ��ా యబ��వ�ం��.

��పమ�ను హృదయం ల� ఉంచు��� ��ా ���ం�ేందుక�

��ళ�క�డదు. ��ందర� తమ ���ధులను �ాయప��� అ���

�ేవ�డ� �ా���� �ాఠం �ె�ా�ల� ��ా ���సూ� వ�ంట�ర�. ఇ�� తప��!

��ను ఒక �ీ� � �� మ�ట�� డ�త�న�ప��డ�, ��ను తన భర�ను

��ం�నట�� �ె�ి�ం��; అ��ే త�ా�త ��ను - ఆ�� తన భర�
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�� మ�ట�� �� ఆర� ��లల� అ��ం�� అ� ����ను. మన

మనసు� ను ��పమ� �క� ��ల�బ�� ల� ఉంచక�డదు.

బ�ౖ�� - సూర��డ� అస��ంచకమ�ం�ే మనమ� ��పమ�ను

�డ� స���ేసు��నవల�ను అ� �ెప�� న���. ��పం మన

మనసు�ల� ఉంచు��� ��ా ���ంచక�డదు. ల��ా 9:54-55 ల� -

‘�ష��ల�ౖన య���బ�ను, ��నును అ�� చూ� ప�భ��ా,

ఆ�ాశమ�నుం�� అ��� ���� ���� ��శనమ� �ేయ�నట�� ��మ�

ఆజ�� �ించుట ���ష�మ� అ� అడ�గ�ా, ఆయన �ా��తట�� �����

�ా��� గ��� ం�ెను.’ అ� ��ా యబ��వ�ం��. ఇక�డ ప�భ�వ�

గ��� ం�నట�� చూసు� ���మ�.��ందర ‘దుర��ే�శమ�లను’

హృదయం ల� ఉంచు��� ��ా ���ం�ే�ార��ా వ�ంట�ర�; ఇల�ట�

��ా ర�నల� �ేవ�డ� అం��క��ంచడ�. ��ర� భర�ల�ౖన తమ మధ�

స�ధ� స���ా ల�క�� వటం వల� �ార� క�ట�ంబ ��ా ర�న

�ేసు��నల�క�� త����ర� అ� - ఒకర� ��ంత�ాలం ���తం

�ె�ా�ర�. అ�� స���న �ి�� �ాదు.
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18.2.9. సం�ేహం ల�క�ం�� ��ా�సం �� ��ా ర�న

�ేయ�ట:

మనం సం�ేహం ల�క�ం�� ��ా�సం �� ��ా ర�న �ెయ���.

ఒ�ా��క సమయం ల� ఒక క�ంట� బ�ల�� ఓర� �ాబ��� �ా��

క�ట�లక� స�స�త ��త�ం �సు��� ����� రట. అక�����

��ళ��ా�� ఆ క�ర��ాడ� ��ను చంకలల� ��ట�� ��� వ��న

ఊతకర�లను �సు��� ������ మ�� తన త�� తండ�� లక� �ె��� ,

�ార� “�వ� స�స�త ప��న త�ా�త �ాట�� �సు��� �� వచు�ల�”

అ� �ె�ా�రట. అ��ే ఆ క�ర��ాడ�, “��ను తప�� స���ా

స�స�త ��ందు��ను ఆ వ�తకర�లను �సుక� �� ం��” అ�

�ె�ా�డట! అత� ��రక� �ైవ��వక�డ� ��ా ���ం�నప�డ� అతడ�

ప�����ా స�స�త ప����డట! ఆ బ�ల���� వ���� ��ా�సం

మనమ� క���  ��ా ర�న �ెయ�గల�గ�త����మ�?

18.2.10. ��నత�మ���ను క��ట���ను �ే��  ��ా ర�న:

మనం �ే�� ��ా ర�నల� ��నత�ం ��నూ, క��ట���నూ �ే��

��ా ర�నల�ౖ ఉం���. ఈ �ధం �ా �ే�� ��ా ర�నలక� �� ��తం ల�

త�ర�ా జ�ాబ�ల� �ావటం ��ను చూ�ాను. మనల� ��ల
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మం��� ఇల� ��ా ర�న �ే�� �ి��� ��ల��య�మ�. �����ల�

��ా ���ం�నప��డ� తన మన� ఇర��ౖ�క� ��నమ�లల���

అం��క��ంచ బ��న��. �ాజ�ౖన ����య� క��ట���

��ా ���ం�నప��డ� �ేవ�డ� తన ఆయ�ష�� ను ప����ను

సంవత��ాల� �� ����ం��డ�. మత�� 15:21-28 ల� ఒక

�ా��ను �ీ� � స�యం ��రక� ��ా ���ం� ���� �� ం��నట��

చూడగలమ�. మనమ� క��� ఆల� ��ా ���ం�ే�ా��ల� ఉం���.

18.2.11. �ేవ�� ���� ను�ారం �ా ��ా ���ం�ే  ��ా ర�న:

మనమ� ఆ���ను�ారం �ా ��సూ� , �ేవ�� �ా�ా���

����ం�ేటప��డ�, �ేవ�� ఆత� ఈ �ధం �ా ��ా ���ంచటమ�

మనక� ������ా� డ�. 1 ��ను 5:14 ల� - ‘ఆయననుబట��

మనక� క���న �ైర���దన�ా, ఆయన ���� ను�ారమ��ా

మన���� అ����నను ఆయన మన మన�

ఆల��ంచుననున����’ అ� ��ా యబ��వ�ం��. ఒక�ా�� ��. �� .

ఎ�. �����ల� �ార� తమ �ిల�ల� ����� సూ�� ��ల� దూరం

�ా ఉండటం �� అ�� �ా�� ఇంట� దగ�రల���� వ�ే�ల�

��ా ���ం��రట. �ేవ���� స����తం �ా ��ంచటం వల� �ేవ��

ఆత��ే న���ింపబ��, ఆయన ఆ �షయం జర�గక మ�ం�ే
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��� �షయం ఆత� ల� గ���ం� ��ా ర�న �ేయగ��ార�.

త�రల��� ఆల� జ����నదట! ఒక �ా�� ��ను ప�� ర��ాయల

��సం ��ా ���సూ� , ��ా ���సూ� ఆ ��ా ర�న ల��� ప�భ�వ� ఆ అవసరతను

����నందుక� అయనను సు� �ంచటం ��ా రం�ం��ను. ఇంట���

వ��న తర��ాత “ఏ����� డబ�� అం��ం��?” అ� �� ��ర�ను

అ�����ే, “అవ�నం�� ప�� ర��ాయల�” - అ� ఆ�� �ె�ి�ం��.

18.2.12. ��నుగ�ల�డ�త� ��ా ���ంచుట:

�� ��క వ���� �ెల�సు; ��ా ర�న అనంతరం అత� ���ా� �ిం���ే

�ెమట �ళ�ల� ప�ే��. ��ల��ి� ఆరంభ ����లల� సుంద�ా� వ�

అ�� ��వక�డ�ం�ే�ాడ�. అ�ా� �� బ�ధ పడ�త�న� ఒక �ీ� � �

ఆయన�ద�క� ��ా ర�న ��త�మ� �సు��� వ���ర�. అతను

��ా ���సూ� “రక�ం, రక�ం, ..... ��గ�, ��గ�..... “ అంట�

��ా ���ం�ే�ాడ�. అతను ��ా ���ం�ేటప��డ� తన ��ా ర�న క�

సమ���నం �ా అత��� ఏ�ో ��డ�గ� ల�ట��� ��గ�త�న�ట��

కను�ిం�ేదట. ��� ��సం ఆల� ��ా ���సూ� ఉం�ే�ాడ�. ఆ అ�ా�

�� బ�గ�పడ�త�న� ఆ �ీ� � ��సం ��ా ���ం� ఆ ���, ��ా ర�నల���

“����నందుక� ��� త�ం ప�భ��ా!” అ� �ె�ి� ��ా ర�న నుం��

ల���డ�. అ�ా� - మర�సట� ��� మ�యమ��ం��. మ�
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��యన ప�ట��న సమయం ల� మ� ��నమ� క� �ాల�

ల�క�ండటం వల� , మ� ��త �డ�ను �ే�ల���� �సు���

��ా ���ం�నప��డ�, మ� ��నమ� క� సమృ����ా �ాల�

వ���యట. ����� మ� ��న�క� సమ���ల� అ� ��ర�

��ట�� రట!

బ� ల�� దు� జ�� �ార� ��ా ���సు� న�ప��డ�, ఒక�ా�� ప�భ�వ�, “జ��

నువ�� �ం���ాడవ�; నువ�� అ����ం�� ఇసు� ���ను” అ�

అన�ట�� �ెప�� వ�ం�ే�ార�. ఒ��క� �ా�� �� ��ర�, “ఏమం��

��ా ర�న ��ౖ పట�� త�ి�ం��, సమస� ���వరక� మనం ��ా ���ం���”

అ�  ���� అంట� ఉంట�ం��.

18.2.13. �ేవ�� రహ�ా�లను, ప�వచ ��లను

�ెల�సు��� ��ా ���ంచుట:

ఆత� ల� ��ా ���ం�ే �ా����ానూ, �ేవ���� ఏకత�ం క���న

�ా����ౖ�ే - నువ�� ఆయన ప�వచ��లను, మనక� �ా� హ�ం �ా�

రహ�ా�లను �ెల�సు��న గల�గ���మ�. మనం ఆ��యం�ా

గ�����ార����� �ే, ఇ�� �ాధ�పడదు. ��ల� �ార�� ��ను, “�ే�ా �

���� ను�ారం �ా ఈ స�ల���� వ�� ��వ ��ా రం�ం�న ��ను,
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��� సంబం���� ��ల��� ఆ��యం �ా

గ�����ా����ౖ�� య���” అ� నను� ��ను ప������ంచుక�ంట�

��ా ����ా� ను. అ�� 10 వ అ���యం ల� - �ైవ దర�నం క���న

������, ��త�ర� ను తన గృ���� �ిల�సు� న�ట�� చూ�ా� ం.

మనం �ైవ దర���ల� �� ం�ే ���ల� వ����మ� ల�క ఆ��యం

�ా గ�����ార����� య�మ�?

�ేవ�డ�, మనలను మనమ� త���ంచు��� ��ా ర�న ��తం ల�

ప��పక�త గ���న �ా��� �ా మ���, ఆయన �ార�ప�త ల����

ఎదుగ�నట�� �ా మనక� స�యం �ేయ�ను �ాక.
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18.3 ఏబ�� �ా�� ప�సంగమ� - 3. మనసు�ను

�ా���నపరచు��నుట

“��ా �ారమ� ల�క �ా�ౖెన ప�రమ� ఎం�� తన మనసు�ను

అణచు��నల���ాడ�ను అం�ే….” �ా��తల� 25:28

ఆ ����లల� పట�ణ�ల చుట�� ��డల�ౖ�న ��ట ��డల�ం�ే�;

బబ�ల�ను చుట��  వ���� ��ట ��డ ��డల�� మ���ౖ� అడ�గ�ల�!

మ��� సు (�ె��ౖ�) ల� ��ట�� �ార� ఆ ����లల� కట��న ��ట, ���

చుట�� ��ట��డ (��ా �ారమ�) ఉం�ే��. ఈ ��ా �ారమ�ల చుట�� -

శత�� వ�ల� ల���� �ాక�ం�� �ే��ందుక�, కంద�ాల� త����ార�.

ఇవ�� ���కం�ా శత�� వ�ల� మనలను �ేర�వ�క�ం�� �ే��

��ట ��డల�! అ��ే, మనమనసు�ను ల�బరచు��� మనలను

ఆ��యం�ా బం��ల� �ా �ే�� �ా��ను నుం�� మనలను మనం

�ా�ాడ�క���ందుక� ‘ ��ా ర�న’ అ�� ప��ారం మనక� అవసరం.

అ��ే, ఈ ��ా ర�న ��ా �ా�ాల� మన మనసు�లను, గృ�లను

�ా��ను నుం�� �ా�ాడ�క��� ��త�ం మనం క���వ����మ�?

ఒక పద�ర� సంవత��ాల య�వక���ా ��ను మ�

����న�ను - “��ల�ట� ఒక య�వక���� తన మనసు� ల����
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�ెడ� తలంప�ల� �ాక�ం�� �యం��ంచు��నగల శ���

ఉంట�ం��?” అ� అ���ాను. ����� అయన, “�క� అ��

�ాధ�పడదు, అ��ే, �ైవ శ��� �ను� ఆవ��ం�నప��డ�, అ��

�క� ���� �ాధ�పర�సు� ం��!” అ� జ�ా����ర�. �వ�ను,

��నునూ ప�భ�వ� శ���� �� ందుత� మన �ేవ���� వ����క���న

తలంప�లను �యం��ంచు��నల�� �ి�� ల� ఉంట�, మనమ�

క��� ��ా �ారమ�ల� క���� �న పట�ణమ�ల వల���

ఉంట�మ�.

��ండవ ప�పంచ య�ద�మ� త�ా�త ఈ�� బ����� క�, ���� బ����� క�

మధ� ��డ కట�� ర�. అ��ే మన మధ� క��� ఉండక�డ�

��డల� ���� వ�ంట�వ�ంట��; ‘క�లం’ అ���� ఈ ��వక�

�ెం��ం�ే. ��ంత మం�� ��ా� సుల� స��తం తమ క�లంల���

��ాహం �ేసు���ాల� పట�� పడ� త�ంట�ర�. ���సు� ల����

వ��న త�ా�త క�ల పట��ం�ా? ఒ�ా�� ��ను ‘బ�� హ�ణ

����స�వ��ా��’ అ� �ెప��క�ంట� ఉం�ే��. ���సు� తన ప�శస� రక�ం

����ా ���న మనమం�� ���సు� క� �ెం��న ����స�వ�ల�� �ా�,

‘బ�� హ�ణ ����స�వ�ల�’, ‘����� ����స�వ�ల�’ - ఇల� ��రతమ��ల� ఏ�

ల�వ�.
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�ి�మ� ��� వంట��ాట��� దగ�ర ల� �వ�ిం�ే ��శ�ల�, అ��క

మం��� �ౌ�ా�గ�ప� ��తం ల���� న���ిసూ� వ�ంట�ర�.

�ా�బ� ������ ��డ �ద �వ�ిసు� న� ఒక ��శ�! ఒక ��ళ

������ పట�ణం ల�పల ఆ��క� ఆ�ధం �ా �వ�ిం�ే �ల�

ల��ో�. అ��ే, �ేవ�� కృప వల� ఆ�� �ేవ�� యందు

న��, ఆయన ప�జలక� �ా�� అవసరత ల� స�యం �ే�ిం��.

��ందర� - ఎక�డ �ా���� మ����� ��తమ� ��ం�ే

�ల�ంట�ం�ో , అక��ే వ�ంట�వ�ంట�ర�. ���� గృ�లల�

వ����రప� ఆత� ఏల�బ�� �ేసూ� ఉంట�ం��. అల�ట� ఇండ�ల�

తం��� వ����రం ల� బ���� అల�ాట� క���న �ా�ై�ే, ఆ ఆత�

ఇతర�ల��ౖ స� ఆ ఇంట�ల� ఆ��పత�ం క��� ఉంట�ం��. ����

స�ల�ల (�ి�మ� ���, ��గ�డ� దు�ాణ�ల�) ల� అప�త�

ఆత�ల� ఏల�బ�� �ేసు� ంట��. �వ� �ెడ� ప�స��ాల�

చ�����ా����ౖ��, వ����ర�ల�� �ాంగత�ం �ే���ా����ౖ�� - �

చూప�లను, తలంప�లను అదుప�ల� ఉంచు��న ల�వ�.

ఇల�ట��ార� ప�త����న ��తం ��ంచటం అ�ాధ�మ�త�ం��.

మన �ేహమ�ల� జ�రత�మ�నక� �ాక, �ేవ�� మ��మ

పరచుట ��రక� �ేయబ�����. �ల� ఎంతమం�� �

చూప�లను, మనసులను, �ేహమ�లను �యంత�ణ ల�
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నుంచు��నగల ఆ��య ��ా �ారమ�లను క��� వ������ ��క�

�ె�యదు.

����య� 35 అ���యం ల� ���ా�య�ల గ���ం� ��ా యబ��

వ�ం��. �ర� ��ల ��ా� గ��ష�� ల� �ా వ�ం�ే�ార�. �ార�

��� గ�డ� ��� గక�డదు, �� ంత ఇల�� క��� ఉండక�డదు; ��వలం

గ���రమ�లల� �వ�ిం���. �ా�� �ితర�ల� ఇ��న �యమ

�బంధనలను �ార� ఖ��తం�ా అమల� జర�ా�. ఇల�ట� క��న

�యమ�ల� �ర� �ాట�ం�ే�ార�. �ా��� లల� ఇ�ే� ��� గ�డ� ను

��� గక�ం�� వ�ం�ే�ార� �ల� ఎంతమం�� వ����ర�? �ల�

ఎంతమం�� �ి�మ�లక�, �ిగ��ట� క� అల�ాట� పడ� �ార�

వ����ర�?

��ల�మం�� య�వక�ల�, తమ �� ంత శ���ాల� తమక�

శత�� వ�ల� అనుక�ంట�ంట�ర�. ట���� బహ� అ�ాయకర���న��.

ఈ వయసు�ల� � మనసు�, శ��రం అలజ���� గ��� అవ�త�ం��,

�ా�, �ేవ�� శ���� �వ� �� ం�� � శ���ా��, మనసు�ను

�యంత�ణల� ఉంచుక��� �ా��� �ా ఉం���. �ేవ�� దృ�ి�ల�

��య���న తమ శ���ాశల� �ర��క��� �ార�, ఇతర అ��
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ప��ే�ాల�� �ాట� ���� ��ా మ�ఖ����న ప��ే�ాలల� స��తమ�

వ�ండటమ� ��ల� ���రమ�!

బ�ౖ�� ల� ���దు క�మ�ర��ైన అ��ను అ�� య�వక�డ�,

తన మ�ర�త�� �� ప�ట��న తన �� ంత �ెల�� �� ���ం� ఆ����

�ాపమ� �ే��ందుక� �����ా వ�న�ట�� నట�ం��డ�. ఆ �ధం�ా

తన ����కను �ర����వటమ� ల� అతడ� సఫ�కృత�డయ��డ�,

�ా� �ిమ�ట అతడ� చంపబ����డ�. � కండ� క�, తలంప�లక�

�యంత�ణ అ��� ఉంట����య�? తన మనసు�ను

అణచు��నల�� �ాడ�, ప��ారమ� ల�� ప�రమ� వల� వ����డ�.

యవ�నుల��ా, � మనసు�లను �యం��ంచు��నగల శ��� -

�ేవ�� ల� �క� �ొర�క�త�ం��.

��ందర� �ా���� �ా��రణం �ా ��పం �ాద�, �ా� వ��ందంట�

మ��ిల��ా ప�వ���ంచర� అంట� వ�ంట�ర�. ��మన -

తన��ప�� తన శత�� వ� అ� �ె�ా�డ�. ఇతర�ల��ౖ �క�న�

��ప�� � కడ�ప�ల� అల��� వ�ే�ల� �ేసు� న��ే�! త��

తండ�� ల� తమ �ిల�లను తల ��నుక ��గం ల� ఎప��డూ

��ట�క�డదు. మృగ���ా�� మనమ� చూ�ించ క�డదు.

��ంతమం�� �ిల� ల� తమ త��తండ�� ల �ద ��పం�� ��జన బల�
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వద� నుం�� ల�� ������ ��ర�. ఇం��ంతమం�� �ిల� ల� క�ర

నచ�క�� �ే ��జనం �� స� ��� � లను �స�� ���� �ార�

వ�ంట�ర�. �వ� � �����ే��ాలను అణచు��నల�� �ి��

ల�వ�ంట�, నువ�� ��ా �ారమ� ల�� ప�రమ� ల�ట� �ా����. ఒక

ర�ణ ��ంద� వ���� �ా��ను �క� అ��నం ల� వ����డ�

గ���ం���.

య�ద�మ� �ేయటంల� ఇ��ా ��ల� �ి�ా�ల� ఆ���ే��న �ార�.

��ంత �ాలం ���తమ� ఉ�ాం�� ల�� ఎంట� �మ���శ�యం ల�

��ంత మం�� ఇ��ా ��ల� �ా��� బం��ల� �ా ట�ర���సు� ల�

పట�� క����ర�. ఆ సమయం ల� ��ంత మం�� ఇ��ా ��ల� �ా��

�ి�ా�ల� ���� ఆ ఉగ��ాదులను చం���ి బం��లను

����ిం���� వ��ం��. ఈ �� �ాటం ల� ఇద�ర� ఇ��ా ��ల�

�ి�ా�ల� చ��� య�ర�. అంట� అక��� బం��లను

����ిం�ేందుక� ఆ ఇద�ర� �ి�ా�ల� తమ ��ా ణ�ల� పణం �ా

��ట�� ర�. ���సు� ప�భ�వ� క��� �వ�ను, ��నును �ా��ను�క�

బం�� గృహం నుం�� మనలను ����ిం�ేందుక� తన ��చన

ర�ా� �� �ిల�వ ��ౖ �ం��ం� మనలను ����ిం��డ�.
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ప�భ�వ� రక�ం ల� �ాప ��చన వ�ం��. �ా��తల� 18:10 ల� -

‘��హ� �ా ��మమ� బల���న దుర�మ�. ��మంత�డ�

అందుల���� పర����� సుర��తమ��ా నుండ�ను.’ అ�

��ా యబ�� వ�ం��. ��� ఇ��ా ���య�లను న���ిసు� న�

�ాలంల� మరణ దూత ఏ గృహం న����ే ���రబం��లక�, ��ౖ

క��, పక� నున� క�� లక� రక�మ� ప�యబ��న�ో , ఆ

గృహమ�లల���� ప����ంచల�క �� య�డ�. ఆ గృ�ల�

నూ����య� బంకర� వంట�� �ా ప� �ే�ా�. � క�న� ధనమ�,

�ా� నమ�, ��ా మ�ఖ�త, ఆ��రమ� - � అవసరత ల� �ను�

�ా�ా�� ర��ంచల�వ�.

��ంతమం�� ఆడ�ాళ� దుసు� ల� ధ��ం�, ఆడ�ిల�ల �స�� ల���

ప����ం�ే�ార����ర�. �వ� �ా��ల� ఒక����ౖ�ే ప�ా���� పప��

ఒప����నవల�ి వ�ం��. మర�మనసు���ం��న ఒక ��ందూ �ీ� �,

����క స�లం నుం�� ఇక�డ మన�� ఆ�ాధనలక� వసూ� ఉం�ే��.

ఆ�� బసు� �����ల� ఎన��ౖ ర��ాయల� అవ����. ఆ�� ఒక

అ�ె� ఇంట�ల� వ�ంట� �ా�� పగల� ��ా ���సూ� ఉం�ే��. ����� ఇంట�

యజమ�నుల� ఆ��ను ఇల�� ఖ�� �ే�ం��ర�. ఆ��

������ �న త�ా�త ఆ ఇంట�ల� �ొంగల� ప��� రట; ����� ఆ
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యజమ�నుల� ఆ�� ఉంట� �ా�� పగల� ��ల���� ��ా ���సూ� ఒక

��క����ట� �ా�� ల� ఉం�ే��, అ�� ఆ��ను అనవసరం �ా ఖ��

�ె��ం�ే�ా�� అ� �ా�� య�రట! అబ�� �మ� ��ా ర�న �� తన

ఇంట�చుట�� కం�ె ��సు��నటం వల� అ���ల�క� అత� ��ర�

అ��� �ా�ా ను మ�ట�ల�క�� య�డ�. ��ందర� తమక� న�ే�

బ� ధ వ�ం�ే చ�� లక� ��ళ�� వ�ంట�ర�; అ��ే అక�డ � కం�ే

�ాక�మ� ఆత� సంబంధ���న�ై వ�న���? అక�డ �క�

ఏ����� ఆత� సంబంధ���న ��చ���కల�, స���న సమయం ల�

ల�సు� ���య�? అక��� ప�సం�ాల� �ను� �ా��ను �క�

��డ�ల నుం�� ఏ����� ఆపగల�గ� త����య�? �క�

అ�ాయమ� సంభ�ంచక మ�ం�ే అక�డ ��చ���కల� నువ��

�నగల�గ�త�����ా?

��ంత మం�� తమ ��డళ�� ఎంత కట�ం �ె����� ���� గ���ం�

�ెప�� ఉ�� �ంగ�త�ంట�ర�. అ��ే �ార� �ేవ�� ��ా �ారమ�ను

ఏ����� పట�� ��� వ����ా? �వ� ఏ �షయ�లక� ��ా ��న�త

ఇసు� ���వ�? ����య� 15:20 ల� ����య�ను ఇత���

ప��ారం వల� �ే�ా� ను అ� �ెప�త����డ�. �వ� �ేవ�� �త�ం

ల� నడ�సూ� వ�న�ప��డ� ఆయన �ా��ను ���యల ��ౖ �క�
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జయం అనుగ����ా� డ�; అ��ే �ాపం �ల��� ప����ం�ే

అనుమ� �వ� ఇ��నప��డ�, ప��ారప� ��డ ప���� త�ం��. .

��ర�నల� 51:18 ల� - ‘� కట��మ���ప��న �ీ�నుక�

��ల��ేయ�మ�. ��ర�షల�మ� �క� ��డలను

కట��ంచుమ�.’ అ� ���దు �ెప�� ���డ�. �����ార�� �ా��ను

మన �ిల�లను �ెర ల���� ����� ��డ�. ���దు �ిల�ల�

జ�రత�మ� ��నూ, దు�ా�ర�త ��నూ పట�బ��నప��డ�, తన

ఇంట� చుట�� ��ను కట��న ప��ారమ� ల�క�ం�� క���� �ం��.

� ఇంట�చుట�� వ�ం�ే అ��� ��డ (fire wall) ను �వ� ����ంచ

గల�గ�త�����ా? ‘��ా ర�న ప��ారమ� ,’ ��� �ా� నం ల��� ���

వ�ం�ేల� �వ� � ��ా ర�న ������ గ���ం� జ�గ�త�

�సుక�ంట�����ా?

2 ����ం��య�ల� 10:4 ల� ప��. ��ల� - ‘మ�

య��ో� పకరణమ�ల� శ��రసంబంధ���న� �ావ��ా�, �ేవ��

��దుట దుర�మ�లను పడ�ో�యజ��నంత బలమ�గల��ౖ

య�న��.’ అ� �ెప�� ���డ�. మనల��� �ాపం

ప����ం�నట���ే, �ా��నును మనమ� జ�ంచల�మ�.

అ�����ా �ేశం తన య�ద� �ామ�ా� ��� ��ంచుక�ంట� ప�పంచ
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ఆ��పత�ం ��సం మ�ందుక� �ాగ�త�న���. � గృ���� చుట�� ‘

��ా ర�న కం�ెను’ ��సు��నక�ం�� �ా��నును �వ� ఎల�

జ�ంచగలవ�? గృ���� ��ా �ారమ�ల� ల��ా త��తండ�� ల

��ా ర�నల� వ�ండవల�ి వ�ం��. క�ట�ంబం ల�� సభ��లంద���

�ాచుక���ందుక� తమ గృ�ల చుట�� ��ా ర�న ��ా �ా�ాలను

�ార� ����ం���� వ�ం��. �క� ను��� �ా��ను తంత�మ�లను

ఎదు���నల�� �ాడ��ౖ ఉంట�, �ా��ను �ను� మ�త��� �ాదు, �

క�ట�ంబ��� అం�� కబ�ం� ���ా� డ�. � కండ�� , �ెవ�ల�, ��ర�

- ఆత� �క� ఆ��నం ల� ల�క �� �ే, �ా��ను �ను� ఇప�ట���

కబ�ం��డ�. �ేవ�డ� మనక� మన ఆత�ను, శ���ా��,

మనసు�ను �యం��ంచు��నగల శ���� అనుగ����ా� డ�.
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18.4 ��మ�. ప��� ఏబ�� �ా�� ప�సంగమ�

�ాఠ�ంశమ�:  ���య���పత�ల� 10: 1 – 18

ఇ��ా ��ల� ప�జల� ఐగ�ప�� �ెఱల� వ�న�ప��డ� �ార�

ప�భ�వ�క� �ఱ���ట�� ర�. ఆ సమయం ల� �ేవ�డ� �ా���రను

ఆల��ం� ��� ను, అత��� స�యం �ా అహ��ను ను ఇ��,

�ా�� ఆధ�ర�ం ల� ఇ��ా ���య�లను అరణ�ం నుం��

న���ిం��డ�. ఒ�ా��క సమయం ల� ఇ��ా ��ల� ప�జలక�

మ�ందు ఎఱ�సమ�ద�మ�, ��నుక తమను తర�మ�చున�

ఐగ�ప�� ��ౖన�ం వ�ం��ం��. ఈ సమయం ల� ఇ��ా ��ల� ప�జల�

��� క� ���ధం �ా సణ��� “మమ��� చం��ందుక� ఇక�డక�

�సుక� వ����ా?” అంట� ��� ను �ం��ం��ర�.

�ేవ�డ� మనలను ఒక ఉ�ే�శ�ం �� ����ిం��డ�. ఒక ��ా��ి

��తం ల� ��ా ర�న ��ల� అవసరం; మనం ��ా ������ �ేవ�డ�

మనక� స����తం �ా ఉంట�డ�. ��ంతమం�� ��ా�సుల�

మృదువ��ా �ా���� �� ������ ��ర�క�ంట�, ��ా�స

ప���లను ఇ��ా ��ల� ప�జల ల��ా ఏ మ�త�ం ఇష�పడర�. ఏ�ో

అర��ర ��ా ర�న �ేసూ� ��నమం�� ����ం�ే�ా��� �ా ఉంట�
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�ా��ను ��డ�లనుఎల� ఎదు���గలమ�? మనవల���

����ంచబ��నప�ట���, ��సు ���సు� , ��ా ర�న వలన�� �ా��నును

జ�ంచగ�����డ�. మనం క��� ఆయన వల��� జ�ం�ే

�ా��� �ా ఉం���. ��ా ���ం�ే మ��ి �క� మన�ా�� ��ల�

సు��తం �ా ఉంట�ం��; ��ల� �న��� ర�ాట� క��� అత��

���ా ం� ల�క�ం�� �ే���� �ా ఉంట�ం��. మ� ఇంట�ల� ప� �ే��

ప� �ిల� వలన ��ను కలవరప��� ను; త�ా�త - అ�� �ా��ను

���య �ా �ెల�సుక����ను. �వ� ప�భ�వ� ల� వ�ంట�

ఎదుగ�త�న�ప��డ�, �ా��ను � �� ర�గ� �ా���� ల�క

మ��వ���� ప�������ి � క�న� �ాం�� �� ��ట�� ప�యత�ం

�ే�ా� డ�.

���, ఇ��ా ��ల� ప�జలను ��ల దూరం న���ించుక�ంట�

�సుక� �����టప��డ�, �ేవ��� అ��క �షయమ�ల ��త����

అ���� �ాట�� �� ం��డ�. అ��ే ��ంత దూరం �ా���

న���ిం�న త�ా�త ప�జల ప�వర�న చూ�ి �సుక� �ెం��న అతడ�

ఒక తప�� �ెయ�టం��, ��ను �ాగ�దత� �ేశం ల����

ప����ంచల�క �� య�డ�. ��� �� �� ల��క�ంట� మనం

ఏ�ాట��ారమ�? �ను� కలవరప���ే�� ఏ��� వ�న���? - ఎవ��
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�ను� గ���ం� �ెడ��ా ప���రం �ేయటమ� గ���ం� �వ�

�ర����హ ప�ే�ా��� �ా వ�����ా? భయమ� ��నూ వణక�

��నూ � ర�ణ ను ��న�ా��ంచు. మనమ� ఈ ల��ా�� ����

��ళ�టం, ల�క ���సు� ప�భ�వ� ఈ ల��ా��� ����� �ావటం ల�

ఏ�ై�� �దట��ా జర�గ వచు�, మనక� ఏ�� �దట జర�గ��ౖ

య�న��ో  �ె�దు.

ఒక ��ళ �వ� ఫల��� ఫల��� �ార� �� ఆ��య దు�ి�� ��

�ారణం అ� నువ�� �ెప�వచు�; అ��ే ఎవ�� ఆ��య

దు�ి���� �దట� �ారక�ల� �ా��! ఎందుకంట�, � అనుమ�,

చర�ల� ల�క�ం�� � ఆ��య �ి��� ఏ ఒక�ర� మ�ర�ల�ర�.

మనం తప��ల� �ే�ి ఇతర�లను �ం��ం�ే�ా��� �ా

ఉంట�మ�. �ర�మ�ాండమ� 7: 5-6 ల����, తన��

�ెప�బ��నట�� కర��� బండను ��ట�� డ�. �ేవ�� ���� ను�ారం �ా

మనమ� �ెయ�టం ����న �సు� ం��. ఆయన ���� ను�ారం �ా

తన ��మమ� మ��మ పరచబడ���త�మ� మనమ� అ����

�ాట�� ఆయన అనుగ����ా� డ�. అ��ే సంఖ���ాండమ� 20:8

ల� �ేవ�డ� �ళ���రక� బండ�� మ�ట�� డమ� ���క�

��ల���నప��డ�, ��� �ా�� ��ట�టం జ����ం��. అక�డ �ర�
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అనుగ���ం�ే�� ఎవర�? ��� ��? ల�క �ేవ���? �����

�ేవ�డ� - ‘�ర� ఇ��ా ���య�ల కను�ల ��దుట ��

ప���ద�తను స����ంచునట�� నను� నమ�� ��నక�� ���

గనుక ఈ సమ�జమ�ను ��ను �ా������న �ేశమ�ల���� �ర�

��డ���� �� ర�’ అ� �ె�ా�డ�.

��ంతమం�� డబ�� �షయం ల� బహ� బల��నుల� �ా వ�ంట�

వ�ంట�ర�. ��ంత మం�� ��ా�సుల� ఒక���� ఒకర�

మ�ట�� డల�ర�, ఇం�ా ��ంతమం�� హృదయ�ంతరంగమ� ల� పగ

వ�ంచు��� బయటక� ��ల చక��ా మ�ట�� డ���ర�.

ఒక �ా�� ఒ�ా���ా�� �� ద��సుక���ందుక� నను� ��ట�����

గ�డ�� అ�����ే, �ిల�ల� ఆ��� � ��సుక����ర� అ� �ె�ా�ను.

అ�� ��ంతవరక� సత���, ఎందుకంట� �ిల� ల� ఆ��� �

��సుక�న��� �జ��; అ��ే ఇం�ా ఒకట� ��ండ� గ�డ�� ����

వ�����. ఆ��క� �ాట�� ఇవ�టం ఇష�ం ల�� �ారణం �ా ��ను

ఆల� �ె�ా�ను. అ��ే ఆ �ాయంత�ం �ేవ�� స���� ల����

����న ��ను ��ా ర�న �ెయ�ల�క �� య�ను; �ారణం? �ా��కం�ా

�ె�ి�నసత�ం! �ేవ�డ� మన హృదయ�ంతరం�ాలను చూ�ా� డ�.

��� 230



ఏబ�� దంపత�ల ప�సం�ాల� అ���యం 18/19

బ�ౖ�� - అంతమ�వరక� స��ం�న �ార� ర��ంచబడ��ర�,

జ�ంచు�ా��� �వ వృ� ఫలమ�ల� ���ించబడ��� అ�

�ెప�� ం��.

ఈ మధ� ఒక మం� ��ా��ి�ా వ�ంట�, మం� ��వ క���

�ే�ినట�� �ెప�బడ�త�న� ఒ�ా�� చ��� �న�� అ� ����ను.

అ��ే ఆ త�ా�త ఆ�� దు�ాత� �ా ఇతర�లల� ప����ం�

బటయ పడ�త�, “�� ��వ����� �క� �ె���?” అంట�

ప���సు� న�ట�� ����ను. ఎంత ���రకర���న ప���ి��! మన

మ�టలను, గమనమ�ను �ేవ�� స���� ల� క�లంకషం �ా

ప����ంచు���ా�.

అ��క మం�� ఇ��ా ���య�ల� �ాగ�త� �ే�ా��� �ే�� య�త� ల�

సణ��� న�ం��� య�ర�. మనమ� అంతమ� వరక� నమ�కం�ా

వ�ం��, సగం ల� ���� ������ ���ా��� �ా వ�ండక�డదు. మ�

ఇద�ర� మగ�ిల�ల� �ా�� తం��� చ��� �� సమయం ల�

ఆయన�� �వ�� ఘ��య లల� వ����ర�. �ార� - �వ��

ఘ��యలల� �ాళ� ��న� �ద� �� ల�క�� �నట�� , అ��ే -

�ేవ�� �డ�లను, దూతలను ఆయన చూసూ� , �ార�

ప�వ��ల�, ����ట�ల� �ెసు� న�ట�� ఆయన చూసు� న�ట�� , ����
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�ె�ా�ర�. �వ� ఏ �ధ���న వ���� �ా ఉంట����వ�? �ను�

��నం�ా చూ�ిన�ా���� ��డ� కల�ాల� ఆ�సు� ����ా? అ��

�ేవ�� మనసు� �ాదు.

ఒ�ా�� తనక�, తన �� ర�గ� ఆ��క� మధ� జ����న �షయమ�

ల� బ�ధప��నందుక� మర�సట� ఉదయం అ�దు గంటల

వరక� �ద� �� ల�క �� �నట�� �ె�ి�ం��. సు��త���న మనసు�

గల�ార� మ�త��� ఆల� వ�ంట�ర�; అందర� �ాదు. బ�ౖ�� -

�ల� వ�న��ాడ� ల�కం ల� వ�న��ా� క��� ఘనుడ� అ�

��ల�సు� న���. ఒక సు��త���న గ���ంప� కల మనసు� �ను�

- �ేవ�� ఎదుట, మనుష��ల ఎదుట � త�ి�దమ�లను

స���ేసుక���ట��  �ెయ�గలదు.

�వ���ా - �ా��ను�� మనమ� �వ�� వరక� �� �ా���. ఆ

����లల� �ైవ��వక�ల�ౖన బ� ల�� దు� జ�� �ార� తన మనుమ���

బయటక� ����� రట! అక�డ ఆ క�ర��ా��� ��ండ� గ�ంప�ల�

క��ిం��యట - ఒకట� �ేవదూతల గ�ంప�, ��ండవ��, �ా��ను

గ�ంప�. ����� ఆ క�ర��ాడ� ��వ��న ��క ���ాడట. ఇంట���

����� వ��న �ిమ�ట జ�� �ార� �ా�నం �ే�ి ��ా ర�న �ేసు���

పర�ం�� - అ�ే�ధమ��ా ప�భ�వ� స���� ల���� �ే�ారట! �న�
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�న� �షయ�లను �వ�� వరక� పట�� ��� ��ల�డ�త� �వ� �

ప��జకత�మ� ను �� ��ట�� క��� �ా��� �ా వ�ంట�����ా?

సమ���నమ� ను �� ��ట�� ��నవదు� . � య�త�ను �వ�� వరక�

��న�ా��ం� గ���� �ే��ల� చూసు��.
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��ంద�� అ���ా య�ల�
ఇప�ట�వరక� ఎబ�� దంపత�ల �� ంత క�మ���� �ా �ా���

గ���ం� �� అ���ా య�ల� పంచుక�ంట� ���ను, ఇప��డ�

ఇతర�ల అ���ా య�ల� చూ��� ం -

19.1 ��వ. ��. �ట�� �ా� �ార�:

(ఈయన మ� సంఘమ� ల� �ీ�య� ఇ�ాం���� �ా నున� ��. �� . ఎ�.

�ే�య� �ా�� అల�� డ� �ార�)

ప�భ�వ� ��సం ఆత�ల� సం�ా��ంచు ��త���� ఏబ��

దంపత�ల� తమ ��తమ�లను ప�భ�వ�క�

సమ���ంచుక����ర�. సు�ార�ను �ార� ��నమ� �ా �ాకలల�

��ా రం�ం�, ఆత�లను సం�ా��ంచు ��త���� ప�య�సప��� ర�.

�ార� సు�ార�క�

��� 234



��ంద�� అ���ా య�ల� అ���యం 19/19

సమ���ంచుక��� మ�ందు ��మ� �ే�� ఉ�ో �గమ� లల�

�ి�రప��వ�న�నట���ే, �ార� డబ�� సం�ా��ంచ��� ��ఖ����న

����ల� గ���ి వ�ం�ే�ార�; అ��ే �ార� ప�భ�వ�

��త����క�మ��ణను ��ర��క����ర�. ఇతర�లక�

��వ�ేయ�టక�, �ా��� ప�భ�వ� �ద�క� న���ిం�ేందుక�,

�ార� �ా�� ����లను ఖర���ేసుక����ర�. .

ఏబ�� �ా���� ��ాహం �ాకమ�ందు నుం�� ��ను ఆయనను

ఎర�గ�దును, ���ద�రమ� మం� �����త�లం.���ద�రమ�

మ�క�న� జయ�పజయ� లను ఒక��� మ��క����

పంచుక�ంట� వ�ం�ే�ా���. ఏబ�� �ా�� ప���ద�పరచబ��న

��తం �� �ే�ిన ��న�ా�� ��వ నను� �� � త���ం�ం��. ఆయన

ఏ�ాంతం�ా బ��ా ��ా ���ం�ే వ����; ���� బట�� �ేవ�డ� ఆయనను

అ�����ం� �ాడ�క����డ�. మ��పట�ణం ల� ఆయన �ే�ిన

��వ ఎ����, ఆత� ఫల�లను ఇవ�ట��� బట�� ��ను �ేవ���

సు� �సు� ���ను. ఏబ�� �ార� పరల�క �ిల�ప�ను అందుక�న�

త�ా�త �ా�� స�మణ� ఆ��య ఫ�తమ�ను ��క��ంచు

��త���� ��ా ���ం� ప�య�స ప����ర�.
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�� ��ా���� ��ంత మ�ందు ఏబ�� దంపత�ల ��ాహం

జ����ం��. ప��� ఎబ�� �ార� అంద���న �నయ మనసు��ాల�.

ఆ��ను ��ర�ను�ా �� ం��నందు క� ఏబ�� �ా��� ��ను ఆ ��డ�

అ�నం��ం��ను. ఎబ�� దంపత�ల� ���మ క���, ఒక����కర�

అర�ం �ేసుక�ంట� ��ా ���ం�ే దంపత�ల� �ా వ����ర�. ప���

ఏబ�� �ార� క�మ��ణ క���న వ����. ఏబ�� దంపత�ల� ఇద�ర�

క��� �ేవ�� �ాజ�మ� ��త���� తమ��ను ��మ� బ��ా

�ిద�పర��క����ర�. �ా�� యవ�నదశ నుం�� క��� �ా��

����ల� �ాపం ల�ను, ల�కం ల�ను వ�ర������ ల�దు. �ా��

వల��� మనమ�నూ - ��ా�ర����, �ేవ�� ��వ�� అం��తం

�ేయబ��న ����లను క��� ఆ��య ఆ�సు�ల� �� ందునట��

�ేవ�డ� స�యమ� �ేయ�ను �ాక.

19.2  ఆ�. ఏ. సుంద�ా� వ� �ార�:

(ఈయన ఎ�. �����ల� �ా�� ��డల�� డ� �ార�. మ��పట�ణం ల�� ��బ��

��� సూ�� క���ా�ం�ెం� �ా �ే�ార�.)

ఏబ�� �ార� �దట��ా ఈ మ��పట�ం ల� అడ�����నప��డ�

��ా ర�న శ����� దు�ాత�లను త�����ార�. సు�ార� �ా�పకం

���త���� ఆయన �ావల�ిన �ం��, బట�ల�, ద�వ�మ�
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ల�క�ం�� క�ా� ల� పడవల�ి వ��ం��. ఆ ����లల� ఒ�� ఒక

క�ట�ంబం ఆయనను తమ గృహం ల���� ఆ���ం� అండ�ా

�లవటం �� ఆయన తన ��వను ��ా రం�ంచటం ల�

సఫ�కృత�లయ��ర�. ఏబ�� �ార� ఈ పట�ణం ల� ఈ �ధం �ా

�ాడబడటమ� అ�����ా �ేవ�� సంకల���� వ�ం��.

1963 వ సంవత�రం ����ంబ� ��లల� మ� ��డల�� డ� ��.. ��.

ఎ�. �����ల� �ార� ప�భ�వ� స����ల����

������ �నప��డ�, ఏబ�� �ా��� �ె��ౖ� ల� ��క� ప��చయం

�ెయ�టం జ����ం��. ��ను బందర� ����� వ��న త�ా�త ఏబ��

�ార� నను� ఇక�డ కల�సు��� తన ���మ ను కనప����ర�.

�����ల� �ార� ��������ా ఈ పట�ణం ��సం ��ా ������ , ఏబ�� �ార�

��వను ��ా రం�ం�, అ�వృ��� �ే�ి, �ి�రప����ర�. ఏబ�� �ార�

వయసు� ల� ��క��� ��ల �న��ా����� ఆ��యం�ా ��క�

ఆయన క�న� �ా� �ల� ��క� సగం క��� ల�దు. ఈ

��నమ�నక� క��� �ార� ��ా రం�ం�న ఈ చ�� � ఆయన

��ర����� �ిల��ా� ర�. ఏబ�� �ార� యవ�న ����ర�� ల�ౖన �ా���

ల��ైన ర�ణ�నుభవం ల���� న���ిసూ�  వ�ం�ే�ార�.
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�ా��� ���త� ��త�ం �ె��ౖ��సుక� ����� ర� �ె��ి ��ను ��ల�

ఆస����ా ఆయన ��ల���� ����� వ�ా� ర� ఎదుర�

చూసు� న�ప��డ�, �ార� ప�భ�వ� స���� ల���� ������ య�ర�

అ� �ె��ినప��డ� ��ల� ���ా��ం� �ెం��ను. ఆయన ��వలం

య���ౖ ��ండ� సంవత��ాల� ��ం��� ��ల అర�స��త���న,

మ��య� ����నకర���న ��తం ��ం��ర�.

19.3 �. ఎ�. ��త���� �ార�:

(ఈయన �ా����డ �ాస�వ��ల�ౖన ��. ��. �. ఏ. సమ���ల� �ా�� ప�థమ

ప�త�� డ�. ఏబ�� �ార� మ��పట�ణం ల���� �దట��ా అడ�����నప��డ�,

న�����ల� దంపత�ల� �ా��� తమ గృహం ల���� �ేర�����, ఆ�ధ�ం

ఇ�� మ��పట�ం ల� ఏబ�� �ా�� ����ా ��ా రం�ంచబ��న ఎ� ఈ ఎ�

��వను �ి�ర ప���ేందుక� స�యప��� ర�.)

�ేవ�� �క� ఉ�ే�శ�మ�ల� ఆశ�ర�కర���న�,

అదు�త���న�. ఏబ�� దంపత�ల� ��ాహబంధం ����ా ఐఖ�

పరచ బడటం �ేవ�� �త�మ� �ా�� ����ల ����ా

�ెల�సు� న���. �ేవ���� ప�����ా తమ ����లను

సమ���ంచుక��� �ా��� �ేవ�డ� ���ం� ఆ�ర����ా� డ�. ఏబ��

దంపత�ల� ఇర�వ�ర� క��� తమ ���గమ�, ��ా� సమ�ల
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����ా అ��కమం�� యవ�నులనుప�భ�వ� వద�క� న���ిం��ర�.

�ేవ�డ� �ా���� అ��కమం�� ఆ��య �డ�లను అనుగ���ం��డ�.

��ం��� అ�న �దట�� �ా��ర�వ�ర� మ� ఇంట� వ�ే� ��మం��

కల�ి ��ంచటం ����న�డూ మర��� ల�మ�. ��మ� �ా���

ఒక సహ� దర���ా, సహ� ద���ా చూ��మ�. �ా�� ���మను,

�ా���������, అ�మ����� ��మ� ఎన�డూ

మర��� ల�మ�.

ఆ త�ా�త, �ా�� క�ట�ంబం, మ� క�ట�ంబం ��ంత �ాలం పక�

పక� �� అ�ె�క� వ�న�ప��డ�, మ� �ిల�ల� �ా�� �ిల� ల� కల�ి

ఆడ�క�న� జ��ి� కల� �రస�రణ�యం, మ��య�

ఆ�� దకర���న�. మ�క� అవసరతల� ��ా ర�న సల�లను �ార�

ఇ�ే��ార�. ���� �ార�� ��మ� ఇబ�ం�� ల�వ�న�ప��డ�

��ంట�� మ� ఇంట��� వ�� ఓ������ార�. �ా�� ��తం ల� ఎ���

���ష����న ప���ి�త�ల� ఎదు���న�ప�ట��� �ార� ఏ��డ� మ��� ఆ

�షయ�ల� పంచు��ల�దు. ఆ అవసరతల�, ప���లల� �ేవ�డ�

�ా��� �ా�ా�� స�యం �ేసూ� �ా���� �ా�ా��న త���త�

����డ�. .
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19. 4 ��మ�. ప�ర��� త� ం �ార�:

(ప�ర��� త� ం దంపత�ల� వ�య��ర� ల� ఎ� ఈ ఎ� ��వను ��ా రం�ం�

��న�ా��ం��ర�.)

ప��� ఏబ�� �ార� వయసు� ల� మ������ �న��ా�����

ఆ��యం �ా మ� క��� ��ద��ార�. ఆ�� ��ా�సం �� క���న

��ా ర���పర��ాల�. మనం ��ా ���ం�ేటప��డ� మన ��ా ర�నలక�

�ేవ�డ� జ�ాబ� ఇ�ే� వరక� ��న�ా��ం��� అ� ఆ��

�ెప�� వ�ం�ే�ార�. ఆ�� ఆ �ధం �ా ఎడ�ెగక ��ా ���ం�ే�ార�.

��మ� మ� క�ట�ంబమ� నక� సంబం��ం�న �న� �న�

�షయ�ల� స��తం ఆ�� �క� మద�త�� , ��ా ర�న

ప�ర�క���న సల�ల ��సం ఆ���� పంచుక��� �ా���. ఆ��

బ� ��ం�న ప��ారమ� ��ంచటం ��మ� గమ�ం��మ�. ��ద,

ధ�క అ�� ��రతమ�ం �ా���� ల�దు. ఆ�� �� �� ంత �� ద�� వల�

���� మ�ట�� డ�త� ��వ ల�� అనుభ�ాల� పంచుక�ంట�

వ�ం�ే�ార�.
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19.5  �. �ే�� �ార�:

(మ� త��తండ�� ల ��వ �������లల� ర�ణ�నుభవం ల���� వ��న �ా��ల�

ఒకర�. �జయ�ాడ ���ల�� ల� ఈయన ప��ేసూ�  వ�ం�ే�ార�.)

బందర� దగ�రల�� �ట��గ�డూర� మ� స��ా� మం. 1960 నుం��

��క� ఏబ�� దంపత�ల� ప��చయం. ��ను ఒక ��ందూ

క�ట�ంబం నుం�� �ా�� ��వల� ర�ణ�నుభవం ల���� వ���ను.

ఆ ����లల� ఏబ�� �ార� మమ��� ఏ�ాంత ��ా ర�న ��తం ల�

ఎ����ల� ��ణ �సు� న�ప��డ�, ప��� ఏబ�� �ార� మ� �న�

�న� అవస�ాల గ���ం� ఆల��సూ� వ�ం�ే�ార�. ఆ ����లల�

మల��పట�ం �� �ా� �ీ� పక� �ార�న� అ�ె� ఇంట�ల� ��ా ర�న

క�ట�ల� జర�గ�త� ఉం�ే�. ఆ ����లల� జ����న �ా�� ��వ

����ా ఆ�ర���ంపబ��న �ా��ల� ����కడను. ఆ ����లల� ��

ప� - ఆ�ాధనక� ��పల� పరచటం, ఆ�ాధన మ�����క �ాట��

చుట�� పక�న ��ట�టం. ��ను �� �� ంత త��తండ�� లను

��ల���నప�ట��� ఏబ�� దంపత�ల� �ా�� ల�� ����� ��క�

���� ��ను ��ాహ ��తం ల� �ి�రప�ేల� నను� �ా�� �� ంత

క�మ�ర�� వల� న���ిం��ర�.
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19.6 ప�ష��ా� �ార�:

(ఈయన ��బ�� క���ాల ల� ప� �ే�ి, ప�భ�వ� స���� ల���� ������ �న

ఒక ��ట�ౖ�� ల�క�ర� �ార�. ఆ ����లల� �ాక� ప��చర� ల�నూ, చ�� ఆ�ాధన

లల�నూ, స��� సూ�� ల�నూ, ఎ� ఈ ఎ� సంఘం ల� స�య పడ�త�

వ�ం�ే�ార�.)

ఈ స�లమ� (బందర�) �ాక మ�నుప� ఏబ�� �ా�� గ���ం� ��ను

��ల� ��ప� �షయ�ల� ����ను �ా�, ఇక�డక� వ��న

త�ా��ే ఆయన ఒక ��నుడ�, �ా��క�డ� అ�, ఆ��య

���చన గల �ార� �ెల�సుక����ను. �� అంచ��లక� �ం�

���మ, జ�గ�త� �సుక��� గ�ణ�ల� ఆయనక� ఉం�ే�. ��ను ఆ

����లల� కడప నుం�� ఒక ��త� వ���� �ా ఇక����� వ����, ��

త��తండ�� ల� క��� �సు��న� ‘జ�గ�త� ’ �ార� నను� గ���ం�

�సుక��� �ార�. �ార� ��వలం �� ఆ��య అవస�ాల�

�ాక�ం��, �ా��కర అవస�ాల గ���ం� క��� ప�� �సుక���

�ార�. ��ను ఎప��డ� ఎక�డ క��ిం��� నను� ���మ��నూ

ఆ�ా�యత ��నూ పల�క��ం� మ�ట�� �ే�ార�. ��ను ఒంట���ా

వ�న�ప��డ� నను� ఒక క�ట�ం�క���ా �ే��ందుక� ఆయన

ఏం�� స�యం �ే�ార�. మ� సమస�ల�� ఆయన�� ��మ�
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పంచుక��� �ా���. ఆయన ఇ��న ��ా ర�నప�ర�క���న

సల�ల� మమ��� ఎం�� బలప�����. �వ�� ����లల�

ఆయన ��క� �ే�ిన స�యంను ��ను ఎన�డూ మ����� ల�ను!

అంద���� అ�ే �ధం �ా ఆయన స�యం �ే���ార�, అ��ే

ఖం��ం�ేటప��డ�, బ���� �ెప�వల�ిన సమయం ల� -

�ెప�వల�ిన ���ల� �ెప��  వ�ం�ే�ార�.

19.7 జ�� ����� స�� �ార�:

(�ర� �� భర� �ార�, ఏబ�� దంపత�ల అల�� డ� �ార�)

ప��� ఏబ�� �ార� ��క� అత��ా���నప�ట��� నను� �� ంత

క�మ�ర��ల� చూసుక����ార�; ఆ�� నను� ����ం�,

����డల ��రం గ���న �ార��ా ��క� అ��క���న ��ా ర���

సల�ల ��ే��ార�. ఆ�� ��వలం ఒక ప�సం��క��ాల� మ�త���

�ాదు �ా�, �ేవ�� ���� �� ����ంపగల ఆ��య ప��పక�త

గల �ీ� � �ా వ�ం�ే�ార�. ఎ��� �షయ�ల� ��ను ఆ��ను గ���ం�

�ెప�గ���నప�ట��� ��వలం ��ండ� �షయ�ల� ��ను ఇక�డ

ప��ా� ��ా� ను: �� ��ాహ �షయ��� �ేవ�� �క� స����

ల� ఏం�� క���ట�� , ��ద��ా��� సంప���ం�, ��ా ర��� ప�ర�కం
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�ా �ర��ం��ర�. ఇక ��క� అ�ా�మ� క� బ��� �ాక మ�ం�ే

��ా ర�న ప�ర�కం �ా��ను అక����� ��ళ���ౖ య�న� �షయ���

మ�ందు�ా�� గ����ం� �ె�య జ��ార�. ప�� �న� �న�

�షయ�లల� స� ఆ�� �ేవ�� �త�ం ��ౖ ఆ��రపడ�త�

���� �ెల�సు��� ఆల� �ే��ందుక� శ�ద�  చూ���ార�. .

అ��క �ార�� ��ను ఆ��ను క��ట��� చూ�ినప�డ�, �దట��

ఒక ��ళ అ�� ఆ��������� కండ� సమస� ఉన��ే� అ�

అనుక����ను; �ా� త�ా�త �ె��ిం��: ఆ�� ఎప��డూ ��రం

��నూ క��ట� ��నూ �ేవ�� స����ల� ��ా ���ం�ే�ార�!

�ైవ��వక�ల�ౖన ఏబ�� �ా���� కల�ి ��ా ర�నప�ర�కం �ా ��వ

�ే�ిన ఆ��, ఆయన ప�భ�వ� స����ల���� �సు��నబ��న

త�ా�త ఆ ��వను నమ�కం �ా ��న�ా��ం��ర�. ఏబ�� �ార�

ల�క�ం�� ఈ సంవత��ాల�� ఆ�� ��ా�సం ��నూ, ����ణ

��నూ, ఆ��య ���చన ��నూ ��వను ��న�ా��ం��ర�. ఆ��

��తం అ��క�లక� ఆ��ా�దం �ా ఉంట�ంద� �� నమ�కమ�.
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19.8 �. �వరత�ం �ార�:

(ఈయన ��బ�� ��� సూ�� ప������ా���య���ా ప��ే�ి ��ట�ౖ�

అయ��ర�.)

��మ� పక�పక��� అ�ె�క� ��ాసం ఉంట�న� సమయం 1967

ల� ఏబ�� దంపత�లను ��మ�. అహల�� ��త���� �ార�

��క� �దట��ా ప��చయం �ే�ార�. ఆర���ౖ�� చ�� (ల�థర�

వంట� సంఘ�ల�) లల� ������న ��ను �దట�� ఇక�డ ��ా ర�న

క�ట�లక� �జర���ందుక� ��ద� సుమ�ఖత చూపల�దు.

అ��ే మ� పట� ఏబ�� దంపత�ల ���ా��చూ�ినత�ా�త

��ను ఇక��� ��ా ర�నలక� క�మం�ా �జర� �ావటం

��ా రం�ం��ను. �� ��డల అ�మ�నం, ��రవం �ా���� ఉం�ే��.

క�మం�ా మ� వ����గత, క�ట�ంబ సమస�లను �ా�� ��ా ర�నల

��త���� పంచు��వటం ��ా రం�ం��మ�. ఏబ�� �ార�

హృదయమంతట��� ��వలం బ� ��ంచట�� �ాదు �ా�, బ� ��ం�న

��� ప��ారం ��ం�ే�ార�. ఒక�ా�� ��ా ���ం� ఇ�� �ేవ�� �త�ం

అ� �ెల�సుక���� త�ా�త మ�� ఎన�ట��� ��నుకక� ��ళ�క�ం��,

ఒక ��ళ ప���ి�త�ల� క��నం�ా మ�ర�త���� స��, �ేవ�� �త�

ప��ారం మ�ందు�� �ా�� �ార�. �ా�� క�ట�ంబ �షయ�ల��ట�ల�
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(�ిల�ల చదువ�ల �షయం ల� స�) �ేవ�� ���� � కను���

��� ప��ార�� �ార� ��ం�ే�ార�. ఏబ�� �ార� ఆత� ల�

��ా ���ం�ే�ార�; �ా�ే�ార�.

19. 9 ఏ. �ే�� �ా� �ార�:

(ఈయన మ� త��తండ�� ల� ��వ ��ా రం�ం�న ��� ����లల� �ా�� ��వల�

బలపరచబ��, ��ల� కలం �ా �ాస�� �ా ప��ేసూ�  వ����ర�.)

ఏబ�� �ా��� ��ను 1952 నుం�� (అప�ట��� ఆయన ఇం�ా ప����

��వల���� �ాల�దు) ఎర�గ�దును. ఆయన ఎప��డూ ��ా ర�న ల�

గడ�ప�త�, ��ద��ా���, యవ�నసు� లను ��నం�ా, �ా�� పట�

��ల� ���మ, ��రం క��� పలక��ం�ే�ార�. �� �� ంత క�ట�ంబ

సభ��ల వల��� ఆయన నను� ����ం�ే�ార�. ప�భ�వ� ��డల

ఆయన క�న� ���మ, �ేవ�� స���� ల� ఆయన అనుభ�ం�ే ఆ

ఆనందం వల� ��ను బ��ా ఆక���త�డనయ��ను. ఆయన అ��క

�ార�� అణక�వ��, ����� న���న హృదయం �� ��ా ���ంచటం

గమ�ం��ను. సమయం ఎంత �ాలం పట����, ప�జలను �ార�

ల��ైన ప�ా���� పమ�, ర�ణ�నుభవమ� ల���� న���ిం�ే�ార�.

ఏబ�� దంపత�ల�, ప�జలను ఆ��య ప��పక�త ల����

న���ించట�� �ాక�ం��, �ార� ��తం ల�నూ స���ా �ి�రప�ేల�
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శ�ద� �సుక��� �ార�. �ా�� ����ా ర�ణ ల���� న���ించబ��న

�ార� ఆత�ల� �ి�ర�ల�ౖ, ప�భ�వ� ��త���� ఆత�ల�

సం�ా��ం�ే�ార��ా వ�ం�ే�ార�.

19.10 ట�. ప���క� �ావ� �ార�:

(ఈయన ��బ�� క���ాలల� ల�క�ర� �ా ��ట�ౖ� అ�న త�ా�త, ప�సు� తం

ఈయన మ� త��తండ�� ల� ��ా రం�ం� న ��వను బందర� ల� ��న�ా��సూ�

వ����ర�.)

��ను 1963 ల� ������� �ా మ��పట�ణం వ���ను,

త��తండ�� ల� ల�� నను� ఏబ�� దంపత�ల� �ా�� �� ంత

క�మ�ర���ల� చూ�ార�. ��ను �� ��ట�� క�న� ���మను, �ేవ��

కర�ణ, కట��మ� లను ఎబ�� దంపత�ల ��వల� �� ం��ను.

బందర� ల�� సంఘ�ల��ట��� ఏబ�� దంపత�ల�

���హప���తం �ా వ�ం�ే�ార�. �ార� ధ����� ల�క�ం��,

అవసరతల� నున��ా���, ��ద�ా��� ����ం� ఓ������ార�.

�ేవ�� ��వల� �ార� �శ��ించద��న ��వక�ల�. ��మ� ఈ

ప��ే�ా��� ఆ�ాధనల ��త���� వ��నప��డ�, ��ా ంగణం ల��

ప�� మ�లనుం�� ��ా ర�న ���ిసూ� ఉం�ే��. ప��� ఏబ�� �ార�

��ా ర�నపర�ల�. ఏబ�� దంపత�ల� మమ��� ప�భ�వ� ల����
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న���ిసూ� �ా�� గృ��� స��తం ��ా ర�న ప�ర�కం �ా

కట�� ��గ��ార�.

ఏబ�� �ార� పరల�క �ిల�ప� ��ం��నప��డ�, �ిల�ల� ఎవ�ర�

అప�ట��� �ి� రపడల�దు. అ��ే ప��� ఏబ�� �ార�

��ా ర�నప�ర�కం �ా ప���ి�త�లను ఎదు���� ఎం�� �ైర�ం,

��ా�సం చూపగ��ార�. ఆ�� తన మనుమల�,

మనుమ�ా�� చూడగ��ార�. ఎబ�� �ా�� పరల�క �ిల�ప�

అనంతరం, ��మ� మ� సమస�ల�� ఆ�� ��ా ర�న ప�ర�క

���న స�యం ��త�ం ఆ���� పంచు��ంట� వ�ం�ే�ా���.

19.11 �. ��బ�� �ార�:

(ఈయన ��బ�� క���ాల ����జ� �ా ప��ే���ార�)

ఏబ�� దంపత�లక� ��ను ఆ��య క�మ�ర�డను. మ� మధ�

నున� ఆ��య బంధమ� ��ల� ��ప���, బల���న��.

ప�భ�వ�ను ఎర�గ� �ా��ా ��ను బందర� క� ������ �ా

వ���ను. అ��ే �� ��ద��కం ల� క��� ఏబ�� దంపత�ల� ��

పట� కనబర�న ���మను, ����ౖ �సుక��� ‘జ�గ�త� ’ ను చూ�ిన

త�ా�త ఈ ప��ే�ా�� ��ను ���� ��ళ�ల�క�� య�ను. ఏబ��

��� 248



��ంద�� అ���ా య�ల� అ���యం 19/19

�ార� నను� ఆ��య అనుభవం ల���� న���ిం�, ఆ��య

సల�ల�� బలపర�సు� న�ప��డ�, ప���ఏబ�� �ార� మ�

ఇతర���న అవసరతల గ���ం� జ�గ�త� �సుక��� �ార�. �ా��

గృహం ల� ��మ� �� ంత �ిల�ల ల� �ర�గ�త� వ�ం�ే�ా���;

మమ��� �ార� ఎన�డూ సం�ే��ం�న�ార� �ార�. �ా��

��వల� ��ను ర�ణ�నుభవమ� ల���� వ��న త�ా�త, మ�

ఇంట�ల�� అందర� ఆ అనుభవమ� ల���� �ాగ��ార�.

త��తండ�� ల వల� �ార� నను� అ�� �షయ�లల�, మ��

మ�ఖ�ం �ా వ��ో �గం, ��ాహం �షయ�లల� మ�ందుం��

న���ిం��ర�. ��ను ఎప��డూ మ� క�ట�ంబ �షయ�ల� అ��

��ా ర�న సల�ల ��త�ం �ా���� పంచుక�ంట� వ�ం�ే�ా���.

19.12 ��. �ా� �ార�:

(ఈయన మ� త��తండ�� ల ��వల� ర�ణ�నుభవం ల���� వ���ర�;

హనుమ�� జం�� ల� ��వ �ేసూ� , సూ�� న���ిసూ�  వ����ర�.)

��ను ఒక �ా� మం నుం�� ఈ స�ల���� ����� చదువ�క���ందుక�

వ���ను, అ��ే ఏబ�� దంపత�ల ���మ నను� ఈ ల��ా���

బ� �ాక�ం�� �ా�ా��ం��. ఏబ�� �ార� ����సం ��ా ���ం�, ��క�

�ా�ా��� �����ం��ర�. ఏబ�� దంపత�ల ���య� ��తం ల� �ా��
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���మను ��ను చూడక�ం�� వ�ంట�, �ేవ�� ల� ఈ �ి�ర�����

��ను ఆ ����లల� �� ం��య�ం�ే�ా��� �ాదు. �� �ె�� క���

ఇక�డ వ�ం�� చదువ�క�ంట� �ా�� ��వల��� �ేవ�� ��ల�గ�

ల���� �ాగ���ం��. �ా��ను నను� ����ం� ల�కం ల���� �����

ల������� ప�యత�ం �ే�ిన సమయం ల�, ఏబ�� దంపత�ల� ��

��ాహ �షయ��� బ�ధ�త �సు��� ��ా ర�న ప�ర�కం �ా

నను� ��ాహ ��తం ల���� న���ిం�నందువల� ��ను ఈ

��ట��� ప�భ�వ� ల� �ి�ర���ా వ�ండగ��ాను.

19.13 బ�ద�. ��సు�ాదం �ార�:

(ఈయన ఒక ఉ�ా���య���ా ప��ే�ి, ��ట�ౖ� అ��న త�ా�త ప�భ�వ�

స���� ల���� ������ య�ర�.)

ఏబ�� దంపత�ల� ననూ�, �� క�ట�ంబ���, ����ం� మ�

��త�ం క��ట��� ��ా ���ం��ర�. మ�క� వ���� సమస�ల దృ�ా� �,

�ార� ����న ఏ ఇతర�ల����� �ా���న క��ట� కంట� ఏం��

అ��కం �ా మ� క�ట�ంబ �షయ���  క��ర� �ా��� ��ా ���ం��ర�.

�దట�ల� ఏబ�� �ార� ఎప��డ� నను� క��ి�� �ేవ��

గ���ం�, ఆయన �ా�ా��� గ���ం� మ�ట�� డ�త� వ�ం�ే�ార�.
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ఆ త�ా�త మ� క�ట�ంబ సమస�ల� ������, ��ను ఒక����ా

ఉండవల�ిన సమయం ల� ఒక తం��� క��� ఎక��వ�ా

����ం��ర�. �ా�� ��ా ర�నల ఫ�తం�ా మ� ఇంట�ల� ఎ��� �ేదు

సంభ�ాల� జర�గక�ం�� �ేవ�డ� కృప చూ�ాడ�. �ా�� ��ా ర�నల

వల� ��మ� �� ం��న ఎ��� ��ల�లల� ఒకట�: ఒ�ా��కసమయం

ల� �� ఒక��ే క�మ���� �వ����న అ����గ�ం �� ఆసుప�� ల�

�����ా వ���� సమయం ల�,, �ేవ�డ� �ా�� ��ా ర�నలను బట�� ఆ

�ిల�ను మ�ట�� స�స�ప����ర�. ఏబ�� �ార� ప�భ�వ� స����

ల���� ������ �న త�ా�త, ప��� ఏబ�� �ార� �� క�మ����

��ా��� �ర��ం�, �ి�రపరచటమ� ల� ఎం�� శ�ద�

�సుక����ర�.

19.14 ఎ�. జయ�ా� �ార�:

(ఈయన మ� త��తండ�� ల ��వల� ర�ణ�నుభవం ల���� వ���ర�.

APSRTC ల� ప� �ేసూ� ప�భ�వ� ��వల� స�య ప�ే�ార�. ��ట�ౖ�

అ����నత�ా�త, ���ాయలంక ల� ప���� ��వల� వ�ంట����ర�.)

ఏబ�� దంపత�ల� మ�క� ఒక ‘��ణ���� ��ండ�ప�క�ల�’

ల�ట��ార�! ��మ� ఈ స�ల���� ����ర�� ల� �ా వ�� ��ా ర�న

క�ట�లక� �జరవ�టం ��ా రం�ం�న త�ా�త, మ�
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త��తండ�� ల�, �� ంత�ా��� స��తం ��మ� మ����� య�మ�.

ఏబ�� దంపత�ల� మ� ఆ��య అవసరతల� �ాదు, ఇతర

అవస�ాలను గ���ం� క��� జ�గ�త� �సుక�ంట� వ�ం�ే�ార�.

�ార� ప�భ�వ� ను - �ా�� మనసు�, హృదయం, ఆత� అంతట���

����ం�ే�ార� అ� �స�ం�ేహం �ా �ెప�గలమ�.

���క�డక� వ��నప��డల�� �ార� నను� గ���ం�, ��వను

గ���ం�, �� క�ట�ంబ �షయ�ల గ���ం� మ�ట�� డ�త�ం�ే�ార�.

త�ా���ాలం ల� ��ను ఇక�డక� ఎప���ై�� బ� ��ం�ే ప� �ద

వ��నట���ే, మ�ందు ���� ప��� ఏబ�� �ా���� ��ా ర�న

�ె��ంచు��� అప��డ� బ� ధక� వ�ే��ా���. ఆ�� ��ా ర�నల

వలన ��ను ఎ��� �ార�� ఆ��యం �ా ప�����ల� బ��� ను. ��

��ాహ �షయం ల� ప��� ఏబ�� �ార� బ�ధ�త �సు���

��ా ర�న ప�ర�కం �ా �షయ�లను �ర��ం��ర�.
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19.15 �. సత����ాయణ �ార�:

(�ర� బందర� క� ������� �ా వ�� మ� త��తండ�� ల ��వల� ర�ణ�నుభవం

ల���� వ��న �ార�.)

��ను ఒక ��ందూ ������� �ా ఈ పట�ణ���� వ�� ఇక�డ ఏబ��

దంపత�ల ��వల� ర�ణ�నుభవం ల���� వ���ను. ప��� ఏబ��

�ార� �� �షయం ఏం�� శ�ద� �సుక�ంట� వ�ం�ే�ార�. ��ను

ఒ���క��ా�� �ా��ంట�� �� ట��ి� �ే�ి �ాల�� �� ������ా���.

ఒ�ా��క��� అ����గ�ం �ా ఉండటం �� ఆ�� ట��ి� తయ�ర�

�ేయల�క�� య�ర�. ����� ఆ��, ����� ట��ి� �ె�� బ�బ�

అ� ఒక ర��ా� ��క� ఇ���ర�. ఆ ర��ా� ఆ��క�

ఇంట���ౖ�� �ా��న �� ర�ాదు �ా�ిన �ాయను అమ�టం వల�

వ��ందట. ��ను ��ల �ార�� ఏబ�� �ా��� ��గబ�ట��ందుక�

బ�ా� ం� క� ఆయనను ��ౖ��� ��ౖ �సుక� ����, ఆయన ను

అక�డ బసు� ఎ���ం� ��ౖ��� ఇంట��� �ె�ే��ా���. ఆయన అ��

�షయ�లల� ��ల� జ�గ�త� �ా వ�ం�ే �ార�; ��ౖ��� క� ఎప��డూ

��ళం ���ి ఉం�ే�ార�. యవ�నసు� లం �ా ��మ� ఒ���క��ా��

ఏ ��ౖ��� ����� ��ళం ��య�క�� �ే, ఆయ�� �ాట��� ��ళం �����ి

��ళం �ె�� ఆయన దగ�ర ��ట�� ��� మ���సం ఉం�ే�ార�.
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�ార� అ��క���న మ� వ����గత, క�ట�ంబ సమస� లల� ఎం��

స�యం �ే�ార�.

19.16 �. సు�ాం�:

(ఈయన న������ దంపత�ల ప�థమ క�మ�ర�డ�; ��ట�ౖ� ట�చ� �ా

���ద�ాబ�� ల� వ�ంట����ర�.)

ఏబ�� �ా�� క�ట�ంబం, మ� క�ట�ంబం రక�సంబంధుల క���

��ల� స����తమ� �ా �����ామ�. ��ను బ�ల�� �ా

వ�న�ప��డ� ఏబ�� దంపత�ల ��ా���� �జ���,

ప�లమ�లల� ���ామ�. ఈ ����లల� బ� ��ం�ే�ార� ��ల మం��

వ����ర�, �ా� బ� ��ం�ే �ధం �ా తమ �� ంత ��తమ�లల�

��సూ� , �వ�� వరక� అల��� ��న�ా�� ఏబ�� దంపత�ల వంట�

�ా��� కను��నటం బహ� అర�దు. �ార� ��ల మ����� కర���న

దంపత�ల�. ��మం�� �ా�� ��వల� బహ��ా

ఆ�ర���ంచబ��� మ�.
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