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�మ����  ���� 	ర���ం� !"ం#$ స�యం& '()ం*, ,-./ం*న 

� 	రభ� �� అ���ప�� 1�ం2 3(4, భ56ల5 7ం8బం&రం& :(;<. 

�యల>మ? @A క�Cటక Eంతం GంH IJ భ56$ తర( వ*L పM� 
5ంNన� ఒ�Pన 3ల4న � 	రభ���: ద�RంS5ంT ఉంV<. 
Wవ1XలG , స�యంYZ$, త�:[ మహ�] ,-./^$, _రణ aదMbcన 

<-�5dలe ,-./̂ $ అ: f� M_$& Mభgం;<. 	h2 iదh jం� 

M_ల 1X$ మkl:�^లm, �వnశp6 సంపనCqలm, భక6జన stuష/ 

,దqలm w@6<. అ���ప�� 	రభ� f�6 త�:[ మహ�](	ర���ం� 

��)e ,-./తz మkl:�త 1�ం& ,4�{ wం�ం�. 
*కడప g�� ;@� మండలం అ���ప�� వద~ z�I<- ��~T< 

రహ��� z�I<5 6 p.�, ��~T�p 14 p.�. Nరం2 � 

	రభ��� �వ�నం 3(4ం�. అ���ప�� స�పం2: 5ంN న�p వeL 
వరదల �రణం& అ�మ ,జ$ ఎ�� క�/ల? అ���� ఉం�నం�న 
అ�l:p '' అ���ప�� '' అ: �< వ*Lంద: 7ంద< w@6<. ఆ$ అం� 

ఆZ$, పsZ$ అm, ఆ�ట అం� -<8ట అm అర�ం. ఈ Eంత� బయళ�2 

�త�సం ఆZ�, పsZ� -<8� ఉం�నం�న ఈ ప�� '' ఆ��ప�� '' & 

,4ద{zందm, �మ�మం& అ� '' అ���ప�� '' & l�ందm IJ w@6< 

 

                                   ���� ఆM��వం 
�ల��నకర6, � ���� 	ర ���ం��� �. శ . 1608- �. శ 1693 మధn  

�లం2 �యల>మ2 తత�aత6& 3$¥ం�<. ,¦_ల?, 
సంసdర§దnమం? సం;రం e¨<. �	ర ���ం��� తన 12 వ ఏట«  
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�శసం;�:p క�CటకGం� బయ$�� క¬C$ g�� బన&నప��5 
e<5C<. అకdడ గ�మj�P అచLమ�&�ం �̄ పsల�ప�& e�<. ^G "4న 
°�2 పsZ$ �±6ండ& , �హ�ం&< � 	రభ��� M²³:C మ(;<. తన 

మన±2 ఆ 	రభ#«C 8<Z& తలS7C<. ��:& l� 8హ2 I<L: 
�ల��న రచన e¨<. బన&నప�� మg´ q°¨క, �	ర ���ం��� తన 

�శసం;�:C 7న°ం;<. 7«Cళ� త��త అ-వృ./ �రణం& వరద$ 
వ;L¶. ఈ వరదల5 5ంN 2 ,a'ం*న � 	రభ��� M²హం అ���ప�� 
స�పం2: మ�82p e�ం�. ఆ మ�8 స�పం2 ·తవరం అ« �మం ఉం�. 

ఆ �మ ¸ల�$ తమ పsZలG 5ంNన� ఒ�Pన ��5ంT , న�2 ఈత 
ఆ¹�<. అకd� మ�82p e�న � 	రభ��� M²హం º$:& l� ఆ 
¸ల�ల ఆట2� క(4 �»�<. ఆ ¸ల�$ ¼SL5నC స�~ fటలG Ygంe�<. 
ఆటల2 ^« �e¶ అZ�, ఆ ¸ల�లG 7ట/డం, ½��ంచడం e4, న�2 Np 

అదృశnం అ»n�<. ¾ం? �మ ¸ల�$ '' న2�¿wL'' ,'' 7À/ '' అంT :�2 

కలవ�ంe�<. ఈ �రణం& న�2 ÁÂ జ<8�నC వnవ³రం �మ±6ల దృ./p 
3Ã�ం�. ¾ం? �మ±6$ న� వద~ÄÃ� �� �4 �� º$: అవ^రం2 
,తnÅం�&« SA/qh/ పA/5: ఒ�P5 Æ±5వ6<. ^G  

	రభ���నm, తనG ,-./ం* Çgం;లm, ^G న�Gం� ఫ� �న 

3$వ�^నm, w¸) న�2 Np �� అదృశnÉ^<. 
సమయం2« న�2నGం� ÊగË$ �వJ:C �< గమ:6<. 

�� w¸)న ÁÌన ·తవరం �l[�� �డ$, 7�5cన �¼మ�, �-j�P  

�మ±6ల? క(4 �ళ^Íల?, మంగళ��nల? , Ç�మÎ? 5ంNన�  

ఒ�P5 e<5: �� �సం ఎ�< ÏÐ6 ఉంV<. :ÑÒత సమయం 

�ం*��C ,�� ,తnÅం �క�వడం? �-j�P దంప�$ :�శ5 
8Ó^<. కలత? న�2 Np ఆత�హతn5 ,య-C6<. ఆ సమయం2« 

న�2Gం� ÊగË$ �వJ:C �< గమ:6<. ఆ mh ÊగËల 3ంట M²హ  
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¬పం2 Ô(న �� ఒ�P5 వ*L :లబJ6<. ,జ$ ఆనంÕ^Ö³ల? 
జయజయ ��$ ప(�<. ��p Çజ$ జ�@<. త<�త �� M²³:C 

ఒక బం��p ఎpdం* ఊØ°ం�& qం�5 క��<. ,±6తం ��లయం ఉనC 
Ùhp బం� e<�&« బ<3pd కదల5ంJ :(*�¶ం�. ,జ$ ఎ:C శp6  

Ú56$ ,ద�Rం*, బం� అం8ళం IJ qం�5 కదల�. ¾ం? 

eÛ��Üక Ýజ$ �� ��: అకdడ« ఉం* ¦జనqల �సమ: ·తవరం 
�l:p 3Ã��&, �� 3ంట వ*Lన వÞం° ¸*L	రయn 	రభ��� M²హం 

దగËØ ఉం� �ß�. ఆ ¸*L	రయn ఎవÁ ��, à�6 � మ����  

���< 	ర���ం���.. lన4క భగవ��శం వల� sభqáర6qG 
8�6ం*న 	ర�హ�ం&< సl[ :ష/? '' ఓం నãభగవÔ 	రభäయ '' అ« 

fలమంX:C జ¸ంచ&«, ఆ మంå;æరణ? � 	రభ��� ^« స�యం& 
ఉత6�çqèé ,-./�లßn<. ¦జ$ e4 -�° వ*Lన �మ,జ$ 

�	రభ��� ,-./�c ఉండV:C Ï4 ఆశLరn�¶, ఆ sభ సమయం2 

^q Üనం�5 Æê M;�mC వnక6ం e¨<. ^q ¸*L��& tMంe 	ర»n  

 	ర���ం���& ¼$±5C<. 

	ర�హ�ం&< తన 8<ëన 	ర భ���p Çజ$ జ�¸న అనంతరం 

కం�మ��యప��5 3ì6 , � 	రభ���p ఆలß:C ��Iత Áకh�A 
Mనబడ: గ�Z2 :��ం;ల:, ఇ� �� ఆ�శమm Ð*ం;<. �� Iత  

Áకh�A ఆ°నప)hGం� -�° అM Mనప¹ సమß:C ఒక ÁÌ& ప�గణ2:p 
Æ±5నC �మ±6$ ఒకd ÁÌ2« ����p గర�8�: :��ం;<. ���� 
M²హం ఆప)hGం� �న�న ,వర{lనం& î<8� ఉండడం?, ���� 
తల� �° wంÊG ï��ం* Æయడం? M²హవృ�{ :(*�¶ందm wÊ^<. 

 

���వnf�6-,శ46 
�	రభ����� �వnf�6 ðవకళ ఉh/ప¹ ఆ< అ�8ల :ంéన గంuర 
��హం. ��	
� �� నల��� �ల��. ���� ��ట�, తల� �వ�ంగం, 
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ñసటf�పÀ/$, ò«X$, 'రq� కలశqఉరqన ³��óషô$, 

యõ�ప	తq, (ంగ�య, ±¾రözన క@లlల, 5ండల కంకô�ntరô$, 

5�e-2 ఎ-6న ఖడËం, ఎడమe- అరe-pంద ఆ:ం*నA�నC 	ర ఫల�Úధం, 
ç�:p �స6 pంద భ��Ã qøకృ-, న�qన ఒర2 ¸�º5$, �ళ�5 

మంð�ల?���� M²హq Ó�qగ ఉంAం�. 'రq� కలశqనCA/ 
M²హం2« మలచబ� ఉం�. ���< మకర?రణం2 ఉత6�çqèé 
ఉC<. ���� 5�@దం వద~ దù: *నC M²హం ఉం�. �హన �mÚéన 
నం¾శ�<�, ����p ఎ�<& qఖమండపం మధnన ���� ఆజ�5 
ఎ�< Ï±6నCA�& ఉంV�. �� �� 'ల)f�6p యúర� ,-¬@cన 
�°, 3ం� û�8$ ఉC¶. ,- ÁÌ ఆ û�8లG ����p◌ ి
అలంక�6<. �� �� fడవ «�ం స�రÒమయం. 

����ÇõతÖ�$. 
�హ�ం&< ,-./ం*న hGంH ఇప)h�� 400 సంవతÖ�$& 

�	రభ���p Ç�, �రdÁతÖ�$ ëభþ�తం& జ<8�« ఉC¶. 

����p lనn� óq$ IJ ఉC¶. � 	రభ��� <äంశqన 

జ:�ం*న �<. అం�వలన ఈ �� Ç� Mషయం2 <#:p వÜ 
�మ��$ ,శస6zనM& tM6<. �Ñ6క lసం2 అతn[క సంఖn2 భ56$ 

��: ÛM6<. మ³'వ�ò -<ôల5 ��$ అ[క సంఖn2 ఎ�~ల బండ�2 
, �క/ర�2 తర( వ6<. 	< శనగ, అలసంద 88Ëళ��, @న�mC -<ôల2 

పం*îడ^<. భ56ల5 అనC�న �రn�మం జ<8�ం�. ���క టక  

,దరRన , wకdభజన , హ�క_�ల1@$ ఉంV¶. సం�ం- సమయం2  

కGమ పం�గ ÁÌన, ���< �మqల2 @<aట5 3డ^<. û$త 
అ���ప��, త<�త @h�ద ప��, భ�ప��, �ల�యnస�ం, Mశ�ధ�రం, 

ల	�ట, 	రభä�రం, �lల2 @<aట జ<8�ం�.మ³'వ�òp 

���� -<ôల jం�ÁÌ$ జ<8�ం�. 'వ�ò� ����p 

<äç
కq, ��ç
కq, e4 అ�/త6ర శతమ Çజ :ర�k6<. 
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����< ఆ�న మండపం2 7$ë �ò 2 గంటల త��త ఊØ°ం�న5 
బయ$�<^<. 'వ�ò � @ర�Æ కÍnణం IJ జ<8�ం�. మ<సh 

ÁÌ ఎ�~ల5 ¥ప)& బండ�8� �$ జ<8^¶. �	ర�హ�ం&< ^« 
� 	రభ��� '�)కృ-: మ(*, ఆ ��« 8<Z& tMం*, అ���ప��2 
,-./ం*, Çgం* , ÛMం*నం�వల� �హ�ం&� మ�[ప�ల5 ఇ� 8< 

�ఠzం�.. ఈh� �హ�ం&� మఠం2 జ�� ,- ÇõతÖవ �రn�l:� 
qం� అ���ప��2: �	ర భ���p Çజ$ :ర�kంచడం ం,�యం& 
వ�6ం�. 

�	రభ��� మkమ$ 
� 	రభ��� భ56ల5 అuష/ ఫ�లG 4�~ంప�Û కల)వృÅం& భ56$ 

tM6<. � �� �� పM�l:C ఏ�²త? జ¸Û6 సకల @@$  

పVపంచలZ^య:, అ��ంధ�రం న'±6ందm, sభ సంపద$,  

ఆÚ�Á&n� క$8^యm, సం^న �t&n$ 4�{6యm, :�ల 
�<���$ E¸66యm, సం^నం Ü: > �$ e�ల2 7బ���యల? 

���� ఎ�ట �/ంగ దండ ,lణం& , «ల� °లప� వరప�Ô సం^నం 

క$8�ందm భ56ల నమ�కం. ఆ Mధం& సం^నం �ం�న ��? @A ఈ 

Eంతం2 ;� మం� తమ �<2 '' 	ర '' శబ~qG e<L5ంV<. 
����< Ó�f�6 �వటం వల�, � �� �� ç �నం2 భ��Ã �<  

¼<S5: ఉండటం వల� గర�వ�cన > �$ � ����: ద�RంచIడద« 
:యమం ఇకdడ ఉం�. 

అ���ప�� స�పం2: భ�ప��5 wం�న ;గంj�P q�మ� , îద~ గం°j�P 

దంప�$ తమ5 45 సంవతÖరqల వయ±Ö వర5 సం^నం Üక ºధప�� , 

��� ��: ద�Rం* , ఒక మండలం �$ భp6? :ష/& ÛMం* సం^నం 
�సం వర పJPరట. � �� �� అG²హqన 7Cళ�5 ��p '' 	�j�P '' అG 

��� జ:�ం;�. 	�j�P �A/క?« ఇహ2క �సN<é ,'' అవ�త 

�గంబర 	రయn '' & ¸$వ బ�� ప��2� సం;రం eÛ��. 19782 4�~ 
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�ం�న 	రయn ఆ�ధన ,- ఏV ëభవం& :ర�k6<. అవ�త 	రయn � 

	రభ��� �� అంశమm , ఆయన సl[ �వnమం��:C ద�Rం*న ��p ఆ�6 

:వృ-6 క$8�ంద: wÊ^<. � ���< 5ంN న� Gం� బయ$  

3డÜం�5 రధnం వkం*న �మ- �¼మ� , ��-j�P దంప�$ �� �� 

@ద ప��2� ´నz , Úజnం �ం�ర: భ56ల M¨�సం. 

� 	రభ��� ��లయం MMధ దశల2 వృ�{ wం�ం�. ��లయ Eంగణం2 

f� ��లß$ ఉC¶. 	h2 ,_నzం� , � 	రభ��� ఆలయం. 
����p ఎడమë�న � అర{Ñశ�<� (ంగf�6� @ర�Æ �M?  

ఉత6�çqèé 3ల4ÚC<. ఈ (ం&:p అç
కం e4న�� (ంగం 

jం�& Mభక6zనA�& స ష/zన ;ర క:¸±6ం�. అర�Ñశ�ర మం��:p �స6  

పడమర& � భ��! అమ��� �తన 8� ఉం�. అమ���: భ56$ ,Ônక  

"ద~? Çg6<. ఆర{Ñశ�<�p qం�ë� �స6 ,కd& � ·�శ�<�  

(ంగf�6� Ç��çqèé ఉC�.�Ñ6క�నC� ÁÌన û(Ðరnpరô$ 

ఈ �� ��� పడటం ఒక ¥ప)M#షం. ·�Øశ�<� ��రం బయట 5�ë�న 
గణప- , ఎడమë�న @ర�Æ�M ఇవల ,-ష/z ఉC<. jం� '�లß2�� 

నం¾శ�<$C<. �	రభ� , అర{Ñశ�ర , ·�Øశ�<ల5 గర�8�ల�  

$��$ ఉC¶. ��లయ బయట ఈ¨నn �శ2 నవ²హ M²హq$ 

ఉC¶. ఆ 8�� IJ *నC $�రం ఉం�. �Úవn �శ2 ºM ఉం�. �� 

�� ��లß:p బయట ��p ఎ�<& ద�జ స{ంభం ,�: 3Gక నం¾శ�<� 

8� , ��లయం qఖ��రం� &( $�రం ఉC¶. ��లయం బయట 

ఈ¨నn �శ2 �«<, �Úవn �శన ఆ�న మండపం ఉC¶. � ���� 
ఉతÖవf�6 మ³'వ�ò సందర�ం& ఈ మండపం2 7$Z Æ<^<. 
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ß%5ల5 �క�n$ 

�ష & ,Yత����య ¨ఖ ఆధ�రnం2: ఈ �వ�నం2 M�హం, ·శఖండనం 
�ంh sభ��n$ M�M& జ<8^¶. ఇకdడ ఆరn,ëశn అనCస�ం, � �సM 

కÍnణ మండపం -<మల -<ప- �వ�నం �� క�nణ మండపం, సర�జన 
క�nణ మండపం ఉC¶. ఈ �వ�నం, z�I<- ��~T< ,_న 

రహ�� పకdన ఉనCం�న ,- 5-10 :q�ల5 బ±Ö �కరnం ఉం�. 

                                                                   *** 

రచత  ����  

త
� ఓ"# $%&, 

బ()యప,� , 

-.యప,� /01  

234ట మండలం, 

కడప 89� , 

ఆం;<=>  

?# : 9440024471 
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