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సాామివారు నాగారుునగారికి చిననఉద్యోగoలోఉంటే బంగుళూరులో మంచి
ఉద్యోగం ఇవ్ాటం ద్వారా విశ్వాసానిన దృఢప్రచారు. ఏమాత్రం నమమకం లేని
తనభారోకు అస్ంభవ్మైన ప్రిస్థితులలో కూడా డిగ్రీ స్రిటఫికెటూను అందేటట్లూ చేస్థ
ఉద్యోగం ఇచిి నమమకం కలిగంచారు. తరాాత ఆ దంప్తులకు స్ంతానంకూడా
ఇచిి వారు సుఖస్ంతోషాలతో ఉండేటట్లూచేస్థ మొతతంగా ఒక స్ంపూరణజీవితాన్నన
ప్రసాదంచారు -- ఈ క్రంద లీలలో..

రావూరి నాగారుున - గాయత్రి, ఒంగోలు.

శ్రీ వెంకయోసాామి వారి గురించి వినానను. వారి మందరమును దరిశంచి
ఉనానము కానీ సాామి గురించి ఇంకేమీతెలియదు. న్నను 2010
స్ంవ్త్రంలో కూోబా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బీటెక్ పూరితచేస్థ ఉద్యోగ
ప్రయతానలుమీద హైదరాబాదు మరియు బంగళూరులో తిరుగుతునానను.

కంతమంద స్లహాలపై చిననచినన ఉద్యోగాలు, డేటాఎంట్రీ చేస్థ తృప్తతలేక వేరే
స్రిటఫికేషన్ కోరు్లు కూడా చేశ్వను. కాలం మరియు డబ్బు వ్ృధా చేశ్వను
కాని స్థిరమైన ఉద్యోగం రాలేదు.
2014 స్ంవ్త్రంలో గూడూరు సాయికుమార్, శివ్కృషణ

సేనహితుల స్లహాపై శ్రీ వెంకయోసాామివారి గురించి, దతతసాామి గురించి
తెలుసుకుని తరచూ మాసేనహితులను కలుసుకుంటూ శ్రీవెంకయోసాామి
వారి లీలలను తెలుసుకునానను. ఆ తరాాత ఉద్యోగ తరాాత ఉద్యోగ ప్రయతనం
చేస్తత సాామివారికృప్ కోస్ం శ్రీ గురుచరిత్ర పారాయణ చేసేత మంచిద అని
ఈ సేనహితుల స్లహా చెప్పగా పారాయణ పూరిత చేశ్వను. అలా కనినసారుూ శ్రీ
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గురుచరిత్ర చదువుతూ కతత టెకానలజీకోర్్ చేశ్వను. శ్రీ సాామివారికృప్తో
నాకు బంగళూరులోన్న ఉద్యోగం రావ్డం జరిగంద. ఇక సాామివారిపై భకిత
విశ్వాసాలు పెరిగ ఏ ప్నిచేస్థనా సాామివారికి చెప్పపకుని చేయడం సాటర్ట
చేయడం అలవాట్ల అయిోంద. శ్రీ సాామివారికృప్వ్లన కనినఉద్యోగ
స్మస్ోలలో నుండి కూడా బయటప్డాాను.
2017 స్ంవ్త్రంలో నా వివాహంజరిగంద కానీ నా శ్రీమతికి “బాబాలు
అనాన సాామీజీలు

అనినా నాకునచిదు” అని ఖచిితంగాచెప్తపనప్పపడు

సాామివారే తన మనసునుమారిి తనయందు త్రిప్పపకుంటారు అనుకునానను.

నా భారో ఎంసీఏ(M.C.A) కోర్్ లో కనినస్బుకుటలు ఫెయిల్అవ్ాడం
జరిగంద. పెళ్లూ అయిన తరాాత బంగుళూరులో ఉద్యోగం చేయాలని తన
కోరిక. అందువ్లూ వాళ్ూ బంధువులకు తెలిస్థన ఒక చిననకంపెనీలో జాబ్ లో

చేరింద. జీతం లేకుండా 6 నుండి 12 నెలలు ప్ని చేస్థంద. కది రోజుల
తరాాత ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ప్రాజెకుటలు ఏమీలేవు, మేము జీతం ఇవ్ాలేము ఇక
మీరు ఆఫీసుకు రావ్డం అవ్స్రంలేదు అనిచెపాపరు.అదే స్మయములో
ఎంసీఏ స్ప్ూమంటరీ ఫలితాలు విడుదలై అనిన పాస్టఅయి ఒక స్బుకుట మాత్రం
రండుమారుులులో ఫెయిల్అయినట్లట రిజల్ట్ వ్చాియి.

అప్పపడు మనసాామివారిని తలచుకుని వారి మందరమును
దరిశంచి, అవ్ధూతలీల

ప్పస్తకం చదవ్డం మొదలు పెట్టంద . అప్పడే

అనుకోని విధంగా మా ప్కు ఇంట్లూ ఉనన ఆంటీ నాభారోగాయత్రిని
తప్పనిస్రిగా ఒక ఇంటరూాూ అటెండ్ అవ్ామని చెప్తప ఈ-మయిల్ ను తనకు
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ప్ంప్తంచింద . గాయత్రికి ఆ కంపెనీ ఏమిట్ల కూడా తెలియకుండాన్న ప్రపేర్
అయిో వెళ్ూడం జరిగంద. సాామి వారి దయవ్లన అనిన రండ్్

మరియు

చివ్రిఇంటరూాూ కూడా కిూయర్ అయాోయి. వారు గడువు తీరే లోగా
ఎడుోకేషన్ డాకుోమంట్స్, ఐడంట్టీ డాకుోమంట్స అప్లూడ్ (కంపూోటరోూ
ప్ంప్టం) చేయమనానరు. ఐతే గాయత్రి రండు మారుుల తేడాతో ఒక స్బుకుట
పాస్ట కాలేదు. కాని విచిత్రంగా యూనివ్రి్టీలో కనిన మారుపల వ్లన ఆ
రండు మారుులు డిఫరన్్ (తకుువ్ వ్చిిన) ఉననవారినికూడా పాస్ట
అయినట్లూగా స్రిటఫికెట్లూ ఇవ్ాడం సాటర్ట చేశ్వరు అని తెలిస్థ కాలేజీ తరుప్పన ఆ
డాకుోమంట్స ను తెప్తపంచాటానికి ఫీజును ఇచిి ప్ంప్డం జరిగంద. కానీ
అనుకోని ఇబుందుల వ్లన ఆ ప్ని పూరితఅవ్లేదు. ఇలా రండు మూడు సారుూ
ఆ స్రిటఫికెట్స ప్ని జరగకుండా ఆగప్లయింద.
శ్రీ సాామివారికి చెప్పపకని బాధప్డి ఆ గడువులోప్ప ఆకంపెనీవారికి
స్రిటఫికెట్స్ అప్లూడ్ చేయాలి, సాామివారే ఈ ఉద్యోగం ఇసుతనానరు కద్వ ఇక
ఈ స్రిటఫికెట్స్ బాధోత కూడా ఆయనదేఅని నిరణయించుకుని అప్పపడు శ్రీ
గురుచరిత్రపారాయణచేసాము. ఒకసారి అనుకోని విధంగాయూనివ్రి్టీకి
ప్రయాణంచేస్థ

బయలుదేరాము.ఆ ప్రయాణములో ఒక అప్రిచితవ్ోకిత

కనిప్తంచి మానుండి అనిన వివ్రాలు తెలుసుకుని ఆ స్రిటఫికెట్స్ ప్ని తనకు
తెలిస్థన యూనివ్రి్టీ సాటఫ్ చేత చేయిసాతను అని చెపాపరు. విచిత్రంగా మేము
యూనివ్రి్టీకి చేరిన వెంటన్న ఆ సాటఫ్ హెల్ప చేయడం వ్లన నాకు స్రిటఫికెట్స
ప్ని ఈజీగా అయిోంద. ఇలా మనసాామివారు కాక ఇంకెవ్రు చేయిసాతరు ?
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అనిన డాకుోమంట్స్ రడీ అయాోక మాత్రమే ఆ కంపెనీవారు మమమలిన ఫోన్
చేస్థ డాకుోమంట్స అప్లూడ్ చేయమనానరు. అనిన ప్నులు యందు శ్రీసాామి
వారు మాకు తోడుగా ఉండి ఆదుకునానరు.
స్ంతానo :

మాకు 2017లో వివాహమైంద కానీ ఆనారోగో స్మస్ోల వ్లన ప్రెగ్నననీ్ లేట్స
అవ్ాడం జరిగంద. శ్రీ సాామి వారు మాకు ఉద్యోగాలు,అనిన సౌకరాోలు
ఇచిినా ఈబాధ మాత్రం ఇంకా ఉండిప్లయింద.అనినరకాల ట్రీటెమంట్స’లు
తీసుకుంటూ శ్రీ సాామివారి చరిత్ర, గురుచరిత్ర పారాయణ చేసుకుంటూ
సాామి వారి మీద భారం వేస్థ, “సాామి మీ దయ ! ఎలాగైనా మీరే మాకు ఒక
బిడాను ఇవ్ాండి” అని కోరుకనానము. ఆ పారాయణం ఫలించి కనిన రోజుల
తరాాత ప్రెగ్నననీ్ రావ్డం జరిగంద. శ్రీ సాామివారి దయవ్లన ఇప్పపడు మాకు
పాప్ ప్పట్ట స్ంతోషంగా ఉనానము.

ఓం నారాయణ - ఆద నారాయణ
కనినసారుూ

‘మడికల్-రిప్లర్ట’లు

బాగునానకూడా

స్మస్ోలు

మాత్రం

అలాగేఉండి బాధిసుతంటాయి. డాకటరకే
ూ కారణాలు తెలియవు. అప్పపడు ఎవ్రు
సాయప్డగలరు ? కేవ్లం దేవుడే. తీవ్రమైన మానస్థకబాధని పూరితగా
కరిగంచేస్థ స్ంతానం మాత్రమే కాక అమరికాలో మంచి ఉద్యోగం కూడా

ఇచిి అసాధాోలని సుసాధాోలు చేస్థన శ్రీ సాామివారి లీల శ్రవ్ణ కుమార్
గారికి జరిగంద :
గడాం శ్రవ్ణ్ కుమార్ - విశ్వలి, వ్రంగల్(USA),
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వ్ృతితరీతాో న్నను 2013 - 2014 స్ంవ్త్రంలో Mphasis private
limited, (సాఫ్ట వేర్ కంపెనీ) చెనెనన లో వ్ర్ు చేసుతననప్పపడు నాకు గూడూరు
సాయికుమార్ తో ప్రిచయమైంద. మేము తరచూ మాటలోూ గొలగమూడి
శ్రీ వెంకయోసాామి గురించి ప్రసాతవ్నవ్చేిద. ప్రతి weekend గూడూర్’కి
ఎందుకు ట్రావెల్ చేసుతనానరు అనుకుననప్పపడు మేము శనివారం గొలగమూడి

సాామి దరశనానికి వెళ్ళతనానము అని సాయి చెప్పడం జరిగంద. అలా శ్రీ
సాామివారి గురించి వినానను.
అలా నా ప్రొబూమ్స్ ను కూడా మిత్రుడు సాయి తో చెప్తపనప్పపడు

“శ్రీసాామివారు చాలాప్వ్ర్’ఫుల్, అనుకుననవి జరుగుతాయి, నువుా నముమ”
అని చెప్పడం జరిగంద. నాకు పెళ్లూ అయిన తరువాత కనిన స్ంవ్త్రాల
వ్రకూ ప్తలూలు లేక ప్లవ్డం చేత చాలా హాస్థపటల్’లలోను, డాకటరూను

స్ంప్రదంచగా మీఇదిరి ఆరోగోంకూడా బాగాన్నఉంద, రిప్లరుటలు చాలాబాగా
ఉనానయి

అనిచెపాపరు.

అనీనబాగుననప్పపడు

స్మస్ోఏమిట్

మేడం?

అనిఅడిగాను.అద చెప్పడానికి న్నన్నమైనా దేవుడునా డాకటర్ న్న కద్వ! అని ఆమ
బదులు చెపాపరు, అప్పపడు ఇంకా బాగా డిప్రెషన్ (మానస్థక బాధ) కి
గురి అయాోము.

ఇక ఏదైనాచేసేత దేవుడేచేయాలి అని గట్టనిరణయానికి వ్చాిను.
శ్రీసాామివారి గురించి తెలిస్థన తరువాత చెనెనన to నెల్లూరు ట్రైన్ లో వ్చిి శ్రీ
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సాామివారి స్మాధిని దరిశంచుకుని, సాయిమాసాటరు నిలయం దరిశంచి
సాామివారి ప్పస్తకాలు

తీసుకునానను. శ్రీసాామి వారి జీవితచరిత్ర

(అవ్ధూతలీల) పారాయణ చేయడం మొదలు పెటాటము . అలా తరచూ
పొదుిన లేచి శ్రీ సాామివారికి అని కంచెం ప్రసాదం చేసుకుని
Janshatabdi ట్రైన్ లో సాటర్ట అయిో నెల్లూరుకి వ్చిి అకుడి నుంచి ఆట్లలో
గొలగమూడి చేరుకున్న వాళ్ుము. శ్రీ సాామి వారి ద్వరము ఇచేి

మందరమునకు 108 ప్రదక్షిణలు చేయడం మరియు శ్రీ సాామివారి ప్రసాదం
తీసుకని తిరిగ సాయంత్రం నెల్లూరు to చెనెనన Janshatabdi ట్రైన్ లో
వెళ్ూడం జరిగేద. అలా కనిన నెలలు తిరిగనా కూడా అనుకునన ప్ని
జరగలేదు.

ఇక చివ్రకు పై మిత్రుల స్లహా పై శ్రీ సాామివారికి నాకు ఇషటమైన ప్ద్వరధం
వ్దలి వేసాతను అని మొకుుకునానను. అలా నాకు ఇషటమైన పెరుగు అననం

శ్రీసాామివారికి వ్దలి వేశ్వను. సాామి వారి ప్రేమను ఏమని చెప్పగలను?
న్నను మరియు నా సేనహితుడు గూడూరు శివ్ శ్రీసాామివారిని దరిశంచినప్పపడు
శ్రీ సాామివారి ప్రసాదం పెరుగు అననం చివ్రి కప్పప నాకు మాత్రమే దొరికేద.
నా వెనుక కూోలైన్ లో వ్చేి శివ్కి దొరికేద కాదు, అలా రండు మూడు
శనివారాలు జరిగంద. ఈ విధంగా శ్రీ సాామివారు పాజిట్వ్ ఆలోచనలు
ఇసుతనాన కూడా మేము అనుకునన ప్ని జరగలేదు. Projects ప్రోబూంల వ్లూ
న్నను చెనెనననుండిబంగుళూరు కు relocate అయాోను. అందువ్లన
గొలగమూడికి రావ్డం ప్లవ్డం కంచెం కషటంగాన్న జరిగేద.
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పై మిత్రుల స్లహాపై శ్రీ సాామివారికి ప్రతిరోజూ ఒక టైమ్స పెట్లటకుని ఆ
టైమ్స’లో ప్రదక్షిణలు చేద్విము అనుకునానను. ఆ విధంగా ప్రతిరోజూ పాూస్థటక్
Neelkamal కురీిలో

శ్రీసాామివారి ప్టమును పెట్లటకుని ప్రదక్షిణలు

చేస్తత ఉండేవాడిని. ఏద ఏమైనా సాామికి ఇచిిన టైమ్స లో ప్రదక్షిణలు పూరిత
చేసుకని మాత్రమే ఆఫీస్ట’కి వెళ్ళువాడిని. అలా శ్రీసాామివారి దయవ్లన కనిన

నెలల తరాాత నాకు ఒకబాబ్బ ప్పటాటడు, ఆ తరువాత ఒకపాప్ కూడా
ప్పట్టంద. ఇలా శ్రీ సాామివారు నాకు ఉద్యోగప్రయతానలలోనూ కృప్
చూప్తంచారు.ఇప్పపడు అమరికాలో కుట్లంబంతో స్ంతోషంగా ఉంట్లనానను.
కృతజఞతతో ఇప్పపడు కూడా ప్రతి రోజూ ఉదయం శ్రీ సాామివారి ప్టానికి

నమస్ురించుకునన తరాాతే ఏ ప్నైనా మొదలు పెడతాను. ఇంట్లూ ఏ ఫంక్షన్,
కారోమైనా శ్రీసాామివారికి చెప్పపకని మాత్రమే సాటర్ట’చేయడం అలవాట్లగా
మారిప్లయింద.
ఓం నారాయణ - ఆద నారాయణ
కంతమంద భకితతో సాామి అండను ఎంతగా పొందుతారంటే యముడిన్న

తనప్నిని వాయిద్వ వేసేటంత. సాామివారికి అసాధోం ఏద ? క్రంద లీలలో
ఆమ తన దీక్షతో సాామి అండ స్ంపాదంచి మామగారి మరణానిన వాయిద్వ
వేయించింద. నచిిన స్ంతానానిన సాామివారి నుండి వ్రంగా పొందంద. ఆ
దంప్తుల నిరంతర స్మరణ, విశ్వాస్ం అదుుతాలన్న చేస్థంద.
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వ్ంజివాక సురేంద్ర-భారతి, గూడూరు (బంగుళూరు).
న్నను చిననప్పట్నుండి మా తలిూదండ్రులతో కలిస్థ గొలగమూడికి వెళూత
వ్స్తత ఉండే వాళ్ూము. కానీ అనిన దేవాలయాలు లాగాన్న గొలగమూడి
కూడా అనుకున్నవాడిని. నా ఇంజనీరింగు గూడూరులో పూరిత అయిన

తరువాత అన్నక ఉద్యోగ ప్రయతానలు మీద తిరుగుతూ ఉననప్పపడు నా
సేనహితుడి ( గూడూరు శివ్) వాళ్ూ అమమగారు నాకు శ్రీ గురు చరిత్ర
ప్పస్తకం ఇవ్ాడం జరిగంద.

అలా పారాయణ చేస్తత ఉండగా హైదరాబాదులో చినన ఉద్యోగం
దొరికింద. శ్రీ గురుచరిత్ర పారాయణ అయినతరాాత న్నను అనుకోకుండా
షిరిడి దరిశంచాను. అలా హైదరాబాదులో ఉద్యోగం చేసుకుంట్లననప్పపడు

ప్రతీరోజూ మనసు చికాకుగా ఉండేద. గొలగమూడికి రాలేని ప్రిస్థితులోూ
హైదరాబాదులోని నాంప్లిూ బాబా వారి స్మాధిని దరిశంచమని మిత్రుడు
గూడూరు సాయి కుమార్ ఇదవ్రకు చెపాపడు. అలా ఒకసారి శ్రీ
సాామివారి దరశనం చేసుకోలేకునాననని బాధప్డి శ్రీ నాంప్లిూ బాబా వారి
స్మాధి మందరము దరిశంచాను. అకుడ

శ్రీ వెంకయోసాామి వారి

ఫోట్లకు అప్పపడే పూజ చేయబడి ఉంద. అదుుతం, సాామి అనుకోగాన్న
దరశనమిచాిరే అని అనుకునానను. ఆ స్మయంలో నా దగగర సాామి వారి
ఫోట్ల గాని అవ్ధూత లీల ప్పస్తకం గానీ లేవు. తరాాత నా సేనహితులతో

మాటాూడినప్పపడు ఆ రోజు సాామి వారి ఆరాధన అని చెప్పడం జరిగంద.
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అలా సాామివారి ప్రేరణతో ఆరాధన రోజు శ్రీ నాంప్లిూ బాబా వారి స్మాధి
దరశనం చేసుకుని అకుడ సాామి వారి ప్టమునకు నమస్ురించుచునానను.
2012వ్ స్ంవ్త్రంలో నాకు బంగుళూరులో ఒక ఉద్యోగం వ్చిింద కానీ
అద ప్రతిరోజూ నైట్స షిఫ్ట కావ్టం వ్లూ రాత్రి ఆఫీస్ట కు వెళ్ళులి . అలా
రోజూ నైట్స షిఫ్ట చేసుకుంటూ శ్రీ సాామి వారి అవ్ధూత లీల పారాయణ
మొదలు పెట్ట మంచి ఉద్యోగం రావాలి అని మ్రోకుుకునానను. నా
పారాయణ పూరిత అయిన ఐదు రోజులోూన్న మా పాత మేన్నజరు నాకు ఫోన్
చేస్థ బాంబేలో 20 వేల రూపాయల జీతంతో ఉద్యోగం ఇసాతను అనానడు.
అలా న్నను బాంబే లో జాబ్ లో చేరాను.

ఆ తరువాత భారతి తో నా వివాహం జరిగంద. పెళ్లూకి ముందే భారతితో
శ్రీ సాామివారి గురించి, గొలగమూడి గురించి చెప్తప, శ్రీ సాామివారి
దయవ్లనన్న

నాకు

ఉద్యోగంవ్చిింద,

న్నను

శ్రీసాామివారిని

నముమకునానను అని చెప్పడం జరిగంద. అలా న్నను, నాభారో ఇదిరం
గొలగమూడి వెళ్లూ మొదటగా శ్రీ సాామివారిని పెళ్లుకి ఆహాానించాలని
మొదట్ పెళ్లూప్త్రిక ను అకుడ ఇచాిము.
తండ్రి గారి ఆరోగోం:
ఆ తరాాత కనిన రోజులకే మా నాననగారి ఆరోగోం బాగలేకుండా వ్చిింద.
మా నాననగారిని ఐసీయూలో అడిమట్స చేశ్వరు. డాకటర్్ 90% బ్రతికే
అవ్కాశ్వలులేవు అని నిరాధరణచేశ్వరు. న్నను నాభారో ఐసీయూలో మా
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నాననగారిని జాయిన్’చేస్థ వెంటన్న గొలగమూడికి బయలుదేరాము, నా
భారోభారతి శ్రీసాామివారికి ఇలా మొకుుకుననద “సాామీ!మా మామగారికి

ప్తలూలంటే చాలాఇషటం. అందువ్లన నాకు ఒకకడుకు ప్పటేటలాగా, మరియు
మాబాబ్బ నడిచి తాతా అనిప్తలిచే వ్రకూ మామ గారిని బ్రతికించండి”
అని. ఆ తరాాత మేము గొలగమూడి నుంచి నెల్లూరు కి బయలుదేరాము

బయలుదేరిన ఐదు నిమిషాలలోన్న మాకు హాస్థపటల్ నుంచి ఫోన్ వ్చిింద.
మీ మామగారికి కంచెం బాగుంద ఐస్థయు నుండి జనరల్ వార్ా కి
మారుసుతనానము కనుక మీరు తారగా హాస్థపటల్ కి రండి అని చెపాపరు. ఆ

తరాాత కదిరోజులోూ డిశ్విర్ు అయి మామగారు మాతోన్న ఉనానరు.

సాామివారిని అడిగన ఐదు నిమిషాలోూన్న హాస్థపటల్ నుంచి కాల్ రావ్డం

ఐస్థయు నుండి జనరల్ వార్ా షిఫ్ట చేయడం సాామివారి అదుుత కృప్కు
గాక ఇంకేమిట్ ?

మగబిడాకావాలి, మామగారు వాడితో ఆడుకోవాలి :
న్నను అలా మొకుుకునన తరాాత 9 నెలలు వ్రకు శ్రీ సాామివారికి నా
స్ంకలపం గురించి చెప్పపకుంటూ నమస్ురించుకున్న ద్వనిని. అలా
సాామివారు న్నను స్ంకలిపంచిన విధముగా మాకు మగబిడాను ప్రసాదంచి

వాడి నామకరణ, అననప్రాస్న, మొదట్ ప్పట్టన రోజు ప్ండుగలనీన మా
మామగారు చూసే లాగా, వాడి చేత తాత అని ప్తలిప్తంచుకుని వాడితో
ఆడుకున్న లాగా శ్రీసాామివారు ఆరోగోం ప్రసాదంచారు. ఆ తరువాత కది
రోజులకి మా మామగారు కాలం చేశ్వరు.

Page 11 of 32
అసాధ్యం –> సుసాధ్యం

ఇలా అనీన బాగా జరుగుతూ ఉండగా మా వారికి ఉద్యోగం లో కనిన
ఇబుందులు వ్చాియి. అలా కనిన రోజులు ఉద్యోగం లేకప్లవ్డం చేత
న్నను మళ్ళు శ్రీసాామివారికి మొకుుకునానను, సాామి వారిపై పూరిత విశ్వాస్ం
ఉంచి రండు చీట్లూ వేశ్వను. ఆ చీట్లో ఫలానా తారీకు లోప్ప ఉద్యోగం
వ్సుతంద అని వ్చిింద. అలాన్న మా వారికి ఆ డేట్స కనాన ముందు గాన్న
మంచి జాబ్ వ్చిింద.

మా అకు వాళ్ూ గురించి

కూడా వారికి

ప్తలూల విషయంలో న్నను

మ్రొకుుకునానను. శ్రీ సాామివారు వారికి ఒక పాప్ను ప్రసాదంచారు. పాప్
మొదట్ ప్పట్టనరోజు కు సాామికి ఆ పాప్ను చూప్తసాతను అని నా మ్రొకుు,
మా బావ్ గారు ఆ మాటను గౌరవించి మొదట్సారి గొలగమూడికి వెళ్లూ
దరశనం చేసుకునానరు
ఓం నారాయణ - ఆద నారాయణ
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ఉద్యోగంలో ఒతితడి తద్వారా జాబ్బ ప్లవ్టం వ్ంట్వి మానస్థక అశ్వంతికి
కారణం అవుతుంద. ఆ ప్రిసుతతులోూ ఎవ్రు కాపాడతారు? మనం

వెంకయోసాామి వారిని ఆశ్రయిసేత మన ప్రారబాినిన కరిగసాతరు. కుమార్
గారికి కతత ఉద్యోగం ప్రసాదంచారు, వారి తండ్రి గారిని కరోనా నుంచి
కాపాడారు .
గంగసాని కుమార్ రడిా, గుంటూరు.
న్నను శ్రీ సాామివారి గురించి నా మిత్రుడు గూడూరు శివ్కృషణ నుండి

తెలుసుకోవ్డం జరిగంద. మేము విప్రో కంపెనీ లో ఒకే ప్రాజెకుటలో ప్ని
చేశ్వము. అప్పపడు నా మిత్రుడు అవ్ధూత లీల ప్పస్తకం ఇవ్ాడం జరిగంద.
మేము తరచూ రామాయణంలోని లీలల గురించి చెప్పపకుంట్లననప్పపడు

మా మిత్రుడు వెంకయో సాామివారి లీలల గురించి, సాామి వారు ఒక
అవ్ధూత అని చెప్పడం జరిగంద.
ఆ తరువాత కనిన కారణాల వ్లన మా ప్రాజెకుట ప్ని పూరిత అయిప్లయి ఇక
ప్రాజెక్ట రనూోవ్ల్ కాలేదు. ఆ స్మయంలో వేరే ప్రాజెకుటలు లొకేషన్ రీతాో

దూరంగా ఉండటం వ్లన అవి అంగీకరించలేక ప్లయాను. పై కారణాల
వ్లన మా కంపెనీ నుండి నాకు ఒతితడి (ప్రెషర్) ఎకుువ్యిో, నా ఉద్యోగం
ప్లవ్డం జరిగ చాలా మానస్థక ఒతితడికి గురి అయాోను.
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నా ఉద్యోగం ప్లయిన తరువాత నా మిత్రుడి స్లహాపై ఎప్పపడో నాకు ఇచిిన
అవ్ధూతలీల ప్పస్తకం పారాయణ చేయడంమొదలు పెటాటను. పారాయణ
పూరిత అయిన కది రోజులకే కనిన కంపెనీల నుంచి ఇంటరూాూలకు

హాజరుకమమని ప్తలిచారు. ఇలా నాకు ఫిబ్రవ్రిలో ఉద్యోగం ప్లయి
అకోటబర్’లో ఒక కంపెనీ ఆఫర్ ఇచిి జాబ్ ఇవ్ాటంతో ఇప్పపడు ఆ ‘ప్రోడక్ట
బేస్టా కంపెనీ’ లో జాయిన్ అయాోను.
మా నాననగారి ఆరోగోం :
శ్రీ సాామి వారిని న్నను ఉద్యోగ ప్రయతానలలోన్న కాకుండా మా నాననగారి
ఆరోగోరీతాో కూడా మ్రొకుు కోవ్డం జరిగంద. మా నానన రైతు. కరోనా
టైంలో కూడా బాోంకుకు ప్లవ్డం-రావ్డం జరుగుతూ ఉండేద. ఎనిన
జాగ్రతతలు పాట్ంచినా కూడా కంచెం జారం,జలుబ్బ రావ్డంతో మాకు
కంచెం కరోనా లక్షణాలులా అనిప్తంచినా కూడా నాననగారు మామూలు

జారం అని అశ్రదధచేశ్వరు. ఆ లక్షణాలులను కదిగా లేట్స గా గురితంచడం
వ్లన అద సీరియస్ట అయింద. న్నను శ్రీసాామి వారిని మాత్రమే నముమకుని
మా నాననగారికి బాగయితే, కరోనా నుంచి కోలుకుంటే గొలగమూడి వ్చిి
దరశనం చేసుకుంటాను అని మ్రొకుుకునానను. ఆ దయామయుడు మా

నానన గారి ఆరోగోం మరుగు చేశ్వడు. ఇప్పపడు కతత ఉద్యోగం చేసుకుంటూ
శ్రీసాామివారి పారాయణ చేసుకుంటూ ఉనానను. తారలో శ్రీ సాామివారి
మందరము దరిశసాతను.
ఓం నారాయణ - ఆద నారాయణ
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ఓరుప స్ముద్రాలను ఇంకింప్చేసుతంద,సాామివారి హృదయానిన
కరిగంప్చేసుతంద.“మనకు వెంకయోసాామి ఉనానడు. అంతా ఆసాామి
చూసుకుంటాడు” అననమాటలను నమిమఓరుప, ప్ట్లటదలతో సాామివారి కరుణ

పొందేద్వకా పూజ, నమస్మరణ చేస్తత అనుకుననద సాధించారు కోడలి రాజేష్
దంప్తులు. సాామివారి కృప్ పొందటానికి మనకు ఇషటమైన ప్ద్వరాధలను

తినటం వ్దలుకోవ్టం, దీక్ష చేయటం మన తలరాతను మారుికోవ్టానికి
ఒక మంచి మారగం.
కోడాలి రాజేష్, (స్తోనారాయణప్పరం, దందుల్లరు మండలం, ప్శిిమ
గోద్వవ్రి జిలాూ.) ఉద్యోగం: హైదరాబాద్.
2006వ్ స్ంవ్త్రములో బీటెక్ చదువు కోస్ం గూడూరు వ్చాిను ఇకుడ

మొదట్ స్ంవ్త్రము లోన్న శివ్ ప్రిచయం అయాోడు అతని ద్వారా
గొలగమూడి వెంకయో సాామి గురించి విని అతనితో గూడూరులో ఉనన
నాలుగు స్ంవ్త్రములు శ్రీ సాామివారి దరశనం చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని.
కానీ నిజానికి ఆ నాలుగు స్ంవ్త్రములు

శ్రీ సాామివారి మహిమలు

శకుతలు తెలిసేవి కావు కానీ వ్చిిన ప్రతిసారి మనస్తూరితగా స్మాధి దరశనం
చేసుకున్న వాడిని. ఇలాగా ఈ నాలుగు స్ంవ్త్రములు నాకు శ్రీ సాయి పైన
మరియు శ్రీ వెంకయో సాామి పైన భకితశ్రదధలు పెరిగాయి.
నా చదువు పూరతయిన వెంటన్న ఉద్యోగ ప్రయతానల

కోస్ం

2010వ్

స్ంవ్త్రంలో చెనెనన వెళ్ళూను కానీ నా చదువు తగగట్లూ స్రైన జాబ్ దొరకలేదు.
ఒక కాల్ సెంటరోూ అతి తకుువ్ జీతానికి నాలుగు నెలలు ప్నిచేశ్వను వెంకయో
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సాామి దయవ్లన వెంటన్న నా చదువుకు తగగట్లూ ఒక software జాబ్
బంగుళూరు లో వ్చిింద వెంటన్న జీతం తకుువైనా కూడా అకుడ join
అయాోను కానీ రండు స్ంవ్త్రములు అతి తకుువ్ జీతంతో చాలా కషటంగా
గడిచింద.
రండు స్ంవ్త్రముల తరాాత మళ్ళూ సాామి దయవ్లన టీసీఎస్ట కంపెనీలో
జాబ్ వ్చిి హైదరాబాదు వెళ్ళూను అకుడ నుంచి వెంటన్న onsite ( విదేశ్వలకు
) ప్ంపారు. అకుడ అంతా బాగాన్న ఉండి, నా ఎడుోకేషన్ లోను తీరుికని,
అమమ వాళ్ుకి ఒక ఇలుూ కట్టంచి, నా పెళ్లుకి కూడా

స్రిప్డే

డబ్బు

స్మకూరుికునానను.
తరాాత మళ్ళూ ఇండియా రాగాన్న మంచి స్ంబంధం కుదరి మంచిగా పెళ్లూ

చేసుకుని ఫ్యోమిలీతో హైదరాబాదు లో స్థిరప్డాాము. నా భారో కూడా
ఉద్యోగసుతరాలు

అవ్డం

వ్లన

ఒక

స్ంవ్త్రం

ప్తలూల

గురించి

ఆలోచించకుండా హాోపీగా గడుప్పతునానను. రండు స్ంవ్త్రముల తరువాత
కూడా ప్తలూలు ప్పటటక ప్లయే స్రికి డాకటర్ ని కలవ్డం ప్రారంభంచాము డాకటర్
హాస్థపటల్ ల చుటూట తిరుగుతూ వారు చెప్తపన మందులు, ఇంజెక్షనుూ వాడడం
జరుగుతూ ఉండేద ప్రతినెలా శుభవారత కోస్ం ఎదురు చూడటం ప్రెగ్నననీ్
వ్చిినట్లూ వ్చిి రాకప్లవ్డం మరియు ప్రతి నెల నిరుతా్హ ప్డటం
జరుగుతుండేద కానీ అస్లైన కారణం తెలియడంలేదు.
ఇంకా నాకు ఒక ఆరు నెలలు ఆఫీసు ప్ని మీద వేరే దేశం వెళ్ళూలి్ వ్చిింద
ఇక ఈ ఆరు నెలలు మళ్ళు హాస్థపటల్ చుటూట తిరగడం ఆప్తవేస్థ ఇలుూ కనుకోుని
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ఆ ప్నులలో నిమగనమై ఉనానము న్నను తిరిగ వ్చేిస్రికి హైదరాబాదులో
సంత ఇలుూ కనుకుని ఉనానము.
ఇప్పపడు మళ్ళూ ప్తలూల కోస్ం ప్రయతానలు చేసాము మూడు నెలలు ట్రై చేస్థ ఏమీ
ప్రయోజనం లేక మళ్ళు హాస్థపటల్ మారిి అకుడ ట్రీటెమంట్స సాటర్ట చేశ్వను అకుడ

కూడా ప్రతినెల ఇంజెక్షనూను మందులు ఏవేవో చేసుతనానరు కానీ ఏంట్ ప్రాబూం
అని మాత్రం చెప్పడం లేదు అంట్లనానరు

ప్రతి నెల కనూర్మ అయిోద

అంట్లనానరు కానీ అవ్ాడం లేదు.
అలాగా మాకు ఒక ఆరు నెలలు హాస్థపటల్- ఆఫీసు- ఇలుూ ఈ మూడింట్ లో
ఎకుడకుడో తిరుగుతూ ఉండే వాళ్ుం. చాలా అలస్థప్లయాము. మాలో మేమే
బాధప్డే వాళ్ుము.
మళ్ళూ న్నను నా సేనహితుడు శివ్ని కలిస్థ అనిన బాధలు చెప్పపకునానను, అతను
స్రే ఈసారి గొలగమూడి వెంకయో సాామి దరశనం చేసుకుని సాామి

పారాయణం చేసుకో అనానడు కానీ నా ప్ని ఒతితడి వ్లన కుదరడం లేదు
అనానను, కానీ శివ్ నాలో ధైరోం నింప్త అతను గొలగమూడి వెళ్లునప్పపడు నా
గురించి సాామివారికి చెప్తప ప్రారిించేవాడు. ఒక స్ంవ్త్రం అంతా మేము,
మా అతతగారు, మా అమమగారు అందరి దేవుళ్ూకు ప్రారిించే వాళ్ుం.
ఈసారి డాకటరు ఇంకా ప్రాబూం తెలియడం లేదని ఏవేవో టెసుటలు
చేయించుకోమంద అద కషటం అయినా కానీ డిసెంబర్ 2019లో

చేయించుకునానము ఆ రిప్లరుట ప్ట్లటకని డాకటర్ దగగరికి వ్సేత tubes
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మూసుకునానయి సాధారణంగా ప్రెగ్నననీ్ రాకప్లవ్చుి ఐవిఎఫ్ కి వెళ్ళూలి మీరు
ప్రపేర్ గా ఉండండి అని చెప్తపంద.
ఆ మాటలతో మాకు ఏమీ అరిం కాలేదు ఇంట్కి వ్చిి ఏడుస్తత ఉనానము ఏం
చేయాలో తోచడం లేదు మళ్ళు శివ్కి ఫోన్ చేస్థ చెప్పపకునానను అతను మనకు
వెంకయో సాామి ఉనానడు అంతా సాామి చూసుకుంటాడు నువుా ధైరోంగా

ఉండి సాామి పారాయణం సాటర్ట చేస్థ వెనువెంటన్న (ఇమీడియట్స గా)
గొలగమూడి వెళ్లూ సాామి దరశనం చేసుకుని ఒక నిద్ర చేస్థ బాధలు అనిన సాామి
స్మాధికి చెప్పపకో అనానడు.
ఇక వెంటన్న న్నను పారాయణ చేయడం సాటర్ట చేశ్వను కానీ ప్ని
ఒతితడి వ్లన మనస్తూరితగా చదవ్లేకప్లయాను మళ్ళూ డాకటర్ దగగరికి వెళ్లూ మేము

IVF చేయించుకోలేము ఇంకా ఏదైనా ప్రిషాురం చెప్పమనానను డాకటర్ స్రే
ఇంకో డాకటర్ దగగరికి ప్ంప్పతాను ఆయన ఎక్స్్ీరియన్్్ ఆ టూోబ్ క్స్ూన్ చేస్థ
ఓపెన్ చేసాతరు , కానీ అద కూడా ప్ని చెయోక ప్లతే మీరు ఇంక ఐవిఎఫ్ కి
వెళ్ళూలి్ందే తప్పదు అని చెపాపరు.

మేము మళ్ళూ సాయిబాబాని, వెంకయో

సాామిని తలచుకుని మళ్ళూ నెల ఆ డాకటరు అపాయింటెమంట్స తీసుకని జనవ్రి

2020 లో ప్రగడుప్పన వెళ్ళుము. అకుడ మారినంగ్ అనగా వెళ్ళుము డాకటర్
రావ్డం లేట్ల. మేము ఇదిరం ఒక ప్కు ఆఫీస్ట కి వెళ్ళూలి. ఇకుడ మా ఆవిడ
బాబాను తలచుకనుట్ల ఉంటే, బాబా నువేా వ్చిి వాట్ని క్స్ూన్ చెయిో అని మా

అతతగారు అదేప్నిగా తలచుకుంట్లనానరు. న్నను కూడా వెంకయో సాామి న్న
ప్రారిధస్తత ఉనానను, డాకటరు బాగా ముస్లాయనగా ఉండి తెలూ బటటలు వేసుకుని
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చాలా లేట్లగా వ్చాిరు. లేట్లగా వ్చిినా కానీ వెంటన్న మా ఆవిడని లోప్లికి
తీసుకు వెళ్లూ కనిన నిమిషాలలో టెస్టట చేస్థ ఏమీ లేదమామ అంతా బాగుంద అని
చెపాపడు. మేము అందరం ఆ వెంకయో సాామే వ్చిి క్స్ూన్ చేశ్వడు అని

నముమతునానము ఎందుకంటే ఆ రూప్ము మాటలు అనిన సాామి వారి వ్లెన్న
ఉననవి. ఇక వెంటన్న ఆ రిప్లరుటలు తీసుకువెళ్లూ ఆ లేడీ డాకటరుు చూప్తంచాం

ఆవిడ ఇప్పపడు ఇచిిన డాకటర్ రిప్లర్ట బాగాన్న ఉంద ఒక రండు నెలలు ట్రై
చేయండి అని చాలా మందులు ఇచిింద రండు నెలల తరాాత కూడా రాకప్లతే
మీరు ఐవిఎఫ్ చేసుకోవాలి అని భయపెట్టంద.
ఇక వెంటన్న న్నను గొలగమూడి, తిరుమల వెళ్ళూను, నా భారోతో న్నను శివ్
చెప్తపనట్లూ గొలగముడి చేరుకుని స్మాధి దరశనం చేసుకుని నిద్ర చేస్థ
సాామివారి పారాయణం బ్బక్్, సాామి వారి ప్టానిన మా ఇంట్లూ పెట్లటకుని

రోజు పూజ చేస్తత ఉనానను . ఇక ప్రప్ంచమంతా కరోనా వైరస్ట వ్చిింద అని
ఉద్యోగులంతా ఇంట్ దగగర ప్ని చెయోటమే. అందువ్లూ మా అతతగారింట్కి
వెళ్ళూము ఇదిరిక్స్ కంచెం రసుట దొరికింద.
మళ్ళూ శివ్ ని అడిగాను “ఏం చేయమంటావు?” అని. ఈసారి “పారాయణ
మనస్తూరితతో పూరితచేసుకుని ప్రెగ్నననీ్వ్సేత నీకుఇషటమైనప్ద్వరాిలు వ్దలేసాతను”
అని అనుకో మనానడు.
ఈసారి మనస్తూరితగా పారాయణ సాటర్ట చేస్థ ప్రెగ్నననీ్ వ్సేత ఇప్పట్నుండి
ప్రెగ్నననీ్ వ్చిి బేబీ ప్పట్ట ఇదిరు ఆరోగోంగా ఉండే ద్వకా మాంసాహారం తినను
అని చెప్పపకునానను. ఒక ప్కు మా అతతగారు సాయి దవ్ో పూజ చేస్తత ఉనానరు
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అతతగారు కూడా ప్రెగ్నననీ్వ్సేత గురుచరిత్ర ఇంకా సాయిస్చిరిత్ర చదువుతానని
మ్రొకుుకుననద.
నా పారాయణ పూరతయేో రోజు మరియు మా అతతగారు సాయి దవ్ో పూజ
పూరతయేో రోజు ప్రెగ్నననీ్ టెస్టట చేసుకుంటే ప్రెగ్నననీ్ నిరాధరణ అయిోంద అని
రిప్లర్ట వ్చిింద. ఇంక మా ఆనంద్వనికి అవ్ధులు లేవు ఎనిన స్ంవ్త్రాలు

రాని ప్రెగ్నననీ్ ఎంతమంద డాకటరూకి చూప్తంచినా రాని ప్రెగ్నననీ్ ఎనిన మందులు
ఇంజెక్షనుూ వాడినా రాని ప్రెగ్నననీ్ ఇప్పపడు వ్చిింద ఇద అంతా కేవ్లం సాామి
వారి దయ మాత్రమే.
ఈ తొమిమద నెలలు సాామివారి పారాయణ ,సాామివారి పూజ అనుకుననట్లట
మాంసాహారం

తినకుండా ఉనానను. 9 నెలలు సాామివారే మాఆవిడను

లోప్లి బిడాను జాగ్రతతగా కాపాడుతూ వ్చాిరు. ఒకసారి బేబీ మదడులో ద్రవ్ం
ఎకుువ్ ఉంద అనానరు అద కూడా డలివ్రీఅయేోస్రికి అద కూడా సాామివారు
నయంచేశ్వరు. అలాగే మాఆవిడకూడా ఈతొమిమద నెలల్ల

దవ్ోపూజ

చేయటం, వెంకయోసాామిని పూజిస్తత గడిప్తంద. చివ్రిగా 30 డిసెంబర్ 20
మా ఆవిడకి స్థ-సెక్షన్ లో ప్ండంట్ మగబిడా ప్పటాటడు. ప్పట్టన తరాాత బాబ్బ,
అమమ ఆరోగోంగా ఉనానరు. సాామివారి కృప్ మరియు నమమకం వ్లనన్న
మేము ఇప్పపడు తలిూదండ్రులము అయాోము. బాబ్బప్పట్టనవెంటన్న నా
ఆనంద్వనికి అవ్ధులు లేవు. వెంటన్న శ్రీసాామివారికి కృతజఞతలు చెప్పపకని
తారలో బిడాతో గొలగమూడి చేరి శ్రీవెంకయోసాామివారి స్మాధిదరశనం
చేసుకుంటాను అనుకనానను.
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చివ్రి మాటగా శ్రీ వెంకయో సాామిని నముమకుని నమమకంతో సాామివారిని
ప్రారిిసేత మనకు కావ్లస్థన వాట్ని ఎంత కషటమైనవైనాస్రే, కంచెం లేట్లగా
అయినా ఇచిి తీరుతాడు. మనం శ్రీసాామిని పూజిస్తత వేచి ఉండాలి అంతే.
ఓం నారాయణ - ఆద నారాయణ
భగవాన్ వెంకయోసాామి వారు కేవ్లం చినన,పెది కషాటలు మాత్రమే తీరేి
మహాతుమలు కాదు. వారు మహా విష్ణణవు, కాబట్ట మోక్షానిన కూడా అవ్లీలగా
ప్రసాదసాతరు. మనం కోరుకోవాలి అంతే...శ్రీ పెస్ల సుబురామయో గారికి
మోక్షం ప్రసాదంచినట్లూ వ్రాతపూరాక హామీ కూడా ఇచాారు. ఆ చీట్ని చదవిన
అదృషటవ్ంతులు అనంత లక్ష్మి గారు.
చీరూ అనంతలక్ష్మి గారు, బంగుళూరు 8th Sep. 2021
2002 స్ం|| మొదట్లూ గాని 2001స్ం|| చివ్రోూ గాని న్నను, మా నాననగారు,
మా చెలిూ శ్రీదేవి మద్రాసు వెళ్లు తిరుగు ప్రయాణంలో గొలగమూడి వ్చాిం.
సాామి దరశనం చేసుకని సాయిమాషటర్ నిలయంనకు వ్చేిస్రికి హారతి అయిో

శ్రీ సుబురామయో గారి స్త్ంగం జరుగుతోంద. ఒకళ్ళు యిదిరో ఉనానరు.
స్త్ంగంలో సాామి యిచేి చీటీల ప్రసాతవ్న వ్చిిందనుకుంటా. న్నను వింటూ
సాామి చీటీలపై సాామి హస్త స్పరశ ఉంట్లందకద్వ అని ఆలోచిసుతనానను. సార్
(సుబురామయో గారి)

తో,

“సాామి

వ్రాస్థచిిన

చీటీలు

ఎవ్రైనా

ద్వచుకునానరాండి?” అని మాత్రం అడిగాను. కంత మంద దగగర ఉనానయని
చెపాపరు.
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స్త్ంగం అయిప్లయింద. సార్ వాళ్లుంట్కి వెళ్లుప్లయారు. ఒక
అరగంటలోప్ప వాళ్ు అబాుయి శేషయో గారు

వ్చిి, “నాయన

మీకు

చూప్తంచమనానరు“ అని నాకు ఒక చీటీ యిచాిరు. అద వెంకయోసాామి
సాామి వారు సార్కి వ్రాస్థచిినద. ఒక చినన ప్పస్తకంలో ఒక పేజీసైజు. ద్వంట్లూ
4లైనుూ ఉననట్లట గురుత. చదవ్చ్చి లేద్య అనుకుంటూ సార్ ప్ంప్తంచారని

చదవేశ్వను. చీటీ వ్రాస్థచిిన తేద , స్ిలం గురుతలేవు. చివ్రి లైను మాత్రం
చదవి చాలా ఆశిరోప్లయాను. అద “ఈయనకి(సార్ కి) ఈ జనమలోన్న ముకిత
వ్సుతంద” అని సాామి వ్రాస్థచాిరు. అప్పట్ వ్రకు సాామి కషాటలు తీరిిన లీలలే
వినానను. ముకితకూడా సాామి చాలా సులువుగా యిసాతరని ఆశిరోప్లయాను.
ఆ తరువాత న్ననుఎప్పపడు గొలగమూడివ్చిినా, సార్ని చూచినప్పపడు ఎప్పపడో
ఈయనకు ముకిత వ్చేిసుతంద అనుకున్న ద్వనిని. కాని ఆయన అప్పట్కే
జీవ్నుమకుతలని నాకు తెలీదు.

ఓం నారాయణ - ఆద నారాయణ
“అవ్ధూతలీల-పారాయణం” ఎనిన అనూహోమైన ఫలితాలను
ఇసుతంద్య చెప్పలేము. సైకిల్ యాత్రలు, 5 సారుూ పాదయాత్రలు, నిరంతర
పారాయణం, ప్రారధనలు- అసాధాోలైన ప్నులనైనా సుసాధాోలుచేస్థ తీరుతాయి
అని శ్రీ ఉమామహేష్ గారి అదుుతమైన అనుభవాలు నిరూప్తంచాయి.
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వై. ఉమామహేశారరావు, Police constable, అనంతప్పరం
న్నను శిరిడి సాయిబాబా వారి భకుతడను. నాకు మందు,పేకాట, స్థగరట్లూ చాలా
చెడు అలవాటూకు లోబడి ఉండేవాడిని. ననున ఎవ్రూ గౌరవించేవారు కారు.
కాని మనసులో మారాలని అనిప్తంచేద. 2003 స్ంవ్త్రం జనవ్రి నాట్కి
నాకు ఉనన అనిన చెడు అలవాట్లూ మందు స్థగరట్లట పేకాట ఇలాంట్ అలవాటూని

మాని వేసుకోవాలని శిరిడి సాయిబాబాకు ఒట్లట పెట్లటకునానను. ఆ తరాాత
2003 ఆగసుట 26వ్ తారీఖున డీఐజీ ఆఫీసు దగగర నాకు డూోటీ వేశ్వరు.
అప్పపడు డి.ఐ.జి.

గన్ మాన్ ఒక అతను

తన pistol (గన్) ను

ప్లగొట్లటకునానడు. అందువ్లూ అతనిన అకుడ ఉనన నాతో పాట్ల నలుగురిన
ఎసీప గారు స్సెపండ్ చేశ్వరు అందులో మా ప్రమేయం యేమాత్రం లేకునాన

కూడా ప్కున ఉండటం వ్లూ మేము స్సెపండ్ అయినాము. అద ప్లలీసులంతా
ఆలోచించుకని తెఫ్ట కేస్ట లాగా కాకుండా మిస్థ్ంగ్ కేస్ట పెటాటరు. ఐదు మంద

ని స్సెపండ్ చేశ్వరు (స్సెపనషన్ 105 రోజులు ). ఆ స్మయంలో న్నను 16సారుూ
శిరిడి సాయిబాబా చరిత్ర చదవేను.
అప్పట్వ్రకు నాకు గొలగమూడి కాని , వెంకయోసాామి వారు కాని

తెలియదు.వ్రస్కు అనన అయిన శేషసాయిరాజుగారు కలిస్థ గొలగమూడి శ్రీ
వెంకయోసాామి చాలా ప్వ్రుూల్, “మనం భకిత తో ప్తలిసేత శరీరంతోకూడా
మన ఇంట్కి వ్చిి భోజనంచేసాతరు” అని చెప్తప అవ్ధూత లీల ప్పస్తకం కూడా
ఇచాిడు .
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ఈ శేష సాయిరాజుగారుకు సాామి భకుతడు పెస్ల సుబురామయో సార్ తో
కూడా చాలా ప్రిచయం ఉంద. అవ్ధూత లీల ప్పస్తకాలు కనుకుుని వ్చిి మరీ
మా ఊరిలో అందరిక్స్ ప్ంచేవాడు.
ఎందుకో తెలియదు,

నాకు వెంటన్న చాలానమమకం కుదరింద.

నెల్లూరు ఎకుడుంద్య తెలియదు గొలగమూడి ఎకుడుంద్య తెలియదు ఎప్పపడూ
కూడా

రాలేదు. అప్పపడు సాామివారికి మొకుుకునానను. తెలూనిబటటలు

కనుకుుని బాబాడాలరుూ మడలో వేసుకుని ఇరవైఒకురోజులు దీక్షగాఉండి
మూడు

స్పాతహాలు(21రోజులు)పారాయణచేస్థ

గొలగమూడి

చేరుకని

సాామికి ఇలా చెప్పపకునానను. “సాామీ! ననున ఈస్సెపనషన్ నుంచి కాపాడితే
(revokeచేసేత) మళ్ళుస్ంవ్త్రo

గొలగమూడికి సైకిల్ పై

వ్సాతన” ని

మ్రొకుుకునానను.
గొలగమూడి నుంచి తిరిగ అనంతపూర్ కి రాగాన్న ఎసీప గారు ననున ప్తలిప్తంచి
ఇందులో నీ ప్రమేయం ఏమీ లేదు డూోటీ బాగా చేసుకో అని ఆ స్సెపనషనున
ఎతితవేశ్వరు (సాామి అనుగ్రహం మరియు ఆ పారాయణ ఫలితం వ్లనన్న ).

న్నను శ్రీ సాామి వారికి కృతజఞతలు చెప్పపకని నా మ్రొకుు ప్రకారం ఆ తరాాత
స్ంవ్త్రం సైకిల్ వేసుకుని గొలగమూడి కి వెళ్ళూను.
అప్పట్క్స్ ఇంకా ఆప్తస్తతలు ఎవ్రుదొంగలించారు అన్నద తెలియలేదు
గతంలో నా కాోరకటర్ బాగా లేదు కాబట్ట అకుడ ఉనన వారు న్నన్న దొంగతనం
చేస్థ ఉండవ్చుి అనికూడా అనుకునానరు. ఎవ్రూకూడా

నాతోస్రిగా
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మాటాూడకుండా అనుమానంగా చూస్తత ఉంట్లనానరు. అప్పపడు న్నను శ్రీ

సాామి వారికి మరల ఇలా మొకుుకునానను “సాామీ! నాకు చెడాపేరు వ్సుతంద

ఈ తప్పప న్నను చేయలేదు కనుక ప్తస్తతలు ఎవ్రు దొంగలించారు తెలిసేత న్నను

మళ్ళు గొలగమూడికి మళ్ళు స్ంవ్త్రం కుడా పాదయాత్ర చేసుకని వ్సాతను.”
అని మొకుుకునానను.

న్నను ఇలా గొలగమూడిలో మొకుుకుని ఇంట్కి చేరగాన్న ఆప్తస్తతలు

ఎవ్రు దొంగలించినదీ తెలిస్థంద. ఎసీపగారు అతనికై అరస్టట’కి ఆరార్ ఇచాిరు.
అద తెలుసుకని అతను abscond అయాోడు. ఆ విధంగా pistol
దొంగలించినవారుదొరికి సాామికృప్తో మామీదఉనన నింద తొలగప్లయింద.
ఆ తరాాత న్నను ఐదుసారుూ గొలగమూడి కి పాదయాత్ర చేశ్వను.

నా వివాహం మా అకు గారి కూతురు తో జరిగంద. అంటే మాద మేనరికం.
నా బూడ్ గ్రూప్ప మరియు నా భారో బూడ్ గ్రూప్ప ఏబి పాజిట్వ్ ( AB+). మా

ప్తలూల బూడ్-గ్రూప్ప కూడా ఏబిపాజిట్వ్. ఈ మేనరికం వ్లన మా పెదిమామయి
కి రకతంలో

పేూటెూలెట్స్ తగగప్లయి, కుడిచెయిోపై

మోచేయిదగగర కనిన

అంగుళ్ళలువ్రకు నీలంగా మారిప్లయింద, ఎడమకాలుపై మోకాలి దగగర

కూడా కనిన అంగుళ్ళలు వ్రకు నీలంరంగులో మారిప్లయింద. వెంటన్న స్థున్
సెపషలిస్టట దగగరికి తీసుకోకప్లతే ఆయన “హెచ్.స్థ.జి. హాస్థపటల్, అమరికన్
ఆంకాలజీ, బంగళూరులో ఉంద,అకుడికి తీసుకు పొండి” అని చెపాపరు.
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బంగళూరులో వెంకటన్ అన్న లాయర్ కి మా తముమడు ఫోన్ చేస్థనప్పపడు వాళ్ు
పాప్కి కూడా ఇలాంట్లక్షణాలే ఉనానయి - “ఇద లుకేమియా కాోన్ర్,
ట్రీటెమంట్స ఇప్తపసుతనానను. దీనికి ఐదులక్షలవ్రకు ఖరుిఅవుతుంద కానీ నయం
అవుతుంద” అని చెపాపరు. మీరు వ్చేియండి అని అనానరు. న్నను ఎకుడికి
వెళ్లునా కూడా అవ్ధూత లీల ప్పస్తకం నా వెంట తీసుకుని వెళూత ఉంటాను.
అలాసాామివారిప్పస్తకం చదువుకుంటూ పాప్ను తీసుకుని బంగళూరుకు
బయలేిరాను. బంగుళూరు చేరుకున్న లోప్ల అవ్ధూతలీల ప్పస్తకానిన
వ్దలకుండా మొతతం చదవేశ్వను. రాత్రికి హాస్థపటల్’కి చేరుకునానము. అప్పపడు
హాస్థపటలోూ బూడ్ టెస్టట కి ఇచాిము, పొదుిన రిజల్ట వ్సుతంద అని చెపాపరు. న్నను
రాత్రంతా కూడా అవ్ధూతలీల ప్పస్తకానిన వ్దలేూదు ఆ తరాాత పొదుిన్నన లేచి
తలసాననం చేస్థ మళ్ళు అవ్ధూతలీల చదువుతూన్న ఉనానను. హాస్థపటల్ కి
చేరుకని అకుడ కూడా చదువుతూన్న ఉనానను. అకుడ కూడా బాధప్డుతూ
కూరుినానను,11స్ంవ్త్రాలు చిననపాప్కి

కాోన్ర్ వ్చేిస్థంద,చాలా

ఇబుందగా ఉంట్లంద కద్వ అని సాామిని ప్దే ప్దే ప్రారిిస్తత ఈ ప్పస్తకానిన
తనమయతాంగా చదువుతూ అకుడ కూరుినానను. పేూటెూట్స్ ఐదువేలకు
ప్డిప్లయినాయి, కానీ కాోన్ర్ అయితే లేదు అని నిరాధరణ అయింద.

ఆ రోజు ఆ పాప్ను చూస్తత ఉంటే ముఖం వెలిగప్లతూ ఉంద ఆ ముందు రోజు
సాామివారు నాకు స్ాప్నములో కనిప్తంచారు. ముగుగరం ట్రయాంగల్ షేప్పలో
కూరుినానము. వెంకయో సాామి వారు తూరుపకు తిరిగ కూరుినానరు ఒక
కాలు మడిచి పెట్లటకుని ఇంకో కాలు నిలబట్టనట్లట అదే ప్లజు లో కూరుినానరు
గోచీ మాత్రం ఉంద సాామివారికి ఎదురుగా మా మిత్రుడు

ఈశారరడిా
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కూరుినానడు సాామికి ఎడమవైప్పనన్ననుకూరుినానను-అంటే త్రిభుజాకారంగా
అందరంకూరుినానం. అప్పపడు సాామివారు నావైప్పకు చేయి చూప్తంచి నా
సేనహితుడి తో అయాో చూడయాో, బిడాకు బాగాలేదు అని బాధ ప్డుతునానడు

బిడాకు నారకతం ఇచిినానయాో చూడయాో! ఇక ఆయనున బాధప్డొదుి
అనయాో! అని చెపాపరు.

ఆ డాకటర్ పేరు వినీత్ గుపాత. మా పాప్నుచూస్థ ( పాప్ ముఖం చాలా

కాంతితో వెలిగ ప్లతుంద) ఏ అమామ నీకుబాగుంద్వ? అనిఅడిగారు పాప్ చాలా
హుషారుగా ఉండి ‘నాకుబాగుంద’ అని చెప్తపంద. కాని పేూటెూట్స్ చూసేత ఐదు
వేలు (కనీస్ం1,50,000 ఉండాలి) మాత్రమే ఉనానయి . అప్పపడు డాకటర్ గారు
మాకు వెంటన్న పేూటెూట్లూ తె ప్తపంచండి అని చెపాపరు తలిూదండ్రులు మేము మాకు
ఏబి పాజిట్వ్ సార్ అని చెపాపను. హైదరాబాదులో రాంబాబ్బ అన్న వ్ోకితకి ఫోన్
చేస్థ అడగడం జరిగంద అతడు “ అనాన మాబావ్ద కూడా ఎబి పాజిట్వ్.
ఆయన కూడా బంగళూరులోన్న ఉనానడు” అని చెప్తప నాకు మొబైల్ నెంబర్

ఇచాిడు. ఆయనను ప్తలిసేత సాయంత్రం5 గంటల లోప్ప వ్చిి పాప్కు పేూటెూట్స్
ఇచాిడు ఆయన కూడా వెంకయో సాామి వారి భకుతడే. ఆ తరాాత మేము
కృతజఞతతో గొలగమూడి వెంకయో సాామివారిని దరిశంచుకునానము కానీ

పేూటెూట్లూ మాత్రం ఇంకా 27,000 మాత్రమే ఉననవి. ఆతరాాత హైదరాబాదు
అప్లలో ఆసుప్త్రికి తీసుకువెళ్లూ అకుడ ట్రీటెమంట్స’చేయించాను.అకుడ
70000 నుంచి 80,000, తరువాత లక్ష వ్రకు వ్చాియి. అకుడి నుండి ఇక
పెరగలేదు ఆరు నెలల వ్రకు చాలా కషటప్డాాను. కాని ఇంకా అవ్ధూత లీల

వ్దలకుండా చదువుతూ ఉనానను. ఆ తరాాత నాకు ఒక స్ాప్నం వ్చిింద -
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కలలో సేనహితుడు ఈశార్ రడిా ఇంట్ ముందు గా ప్లతుంటే వాళ్ు అబాుయి
(చిననప్తలూవాడు) మరియు ఈశార్ రడిా ఉనానరు. తముమడు ఈశార్ రడిా నాతో

అనానడు అయాో మాఅబాుయికి వెంకయోసాామి ఏమో చెపాపడంట! ఇదగో
విను అనానడు. ఏంద నాయనా అని న్నను అడిగతే , పెదియాో! నువుా అకు
కు బాగా లేదని బాధ ప్డుతునానవ్ట కద్వ, వెంకయో సాామి నాకు చెప్తపనాడు
అకుకు బాగుంట్లందని. నువేాం బాధప్డకు అనానడు. తరువాత ఆ పొదుిన

మలకువ్ రాగాన్న మళ్ళూ పేూటెూట్స్ టెస్టట చేయించాను ఆశిరోంగా 275000
ఉనానయి.90 వేలు-1లక్ష వ్రకు ఉండేట్వి రండు లక్షల 75 వేల కి వ్చేిస్రికి
న్నను చాలా ఆనందప్డాాను.

ఇప్పట్క్స్ ఆ రండు లక్షల 75 వేల పేూటెూట్స్ అలాగే ఉననవి రకతము లో.

అనిన స్రిప్డేoతగా ఉండి ,ఇప్పపడు పాప్ ఆరోగోంగా ఉననద.

ఇద కేవ్లం అవ్ధూత లీల గ్రంథ మహతోం శ్రీ సాామి వారి మహతోం.
ఓం నారాయణ - ఆద నారాయణ

కనిన స్మస్ోలు కంతమందకి చిననవి.కాని అవే కంతమంద కి చాలా పెదివై
మనసు్ని బాధించి, దగులుపెట్ట, నిద్రకూడా ప్లనివ్ావు. కరుణాస్ముద్రుడు
వెంకయోసాామి వారు వాట్ని కూడా ప్రిషురించి భకుతలకు మనసా్ంతిని,
విశ్వాసానిన ప్ట్షట ప్రిచారు. శ్రీ బాలయో గారికి సాామివారు కలలో దగులు
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ప్డవ్దిని చెప్తప నిదర్నంగా బాోంకు వారే తమంత తామే ఫోన్’చేస్థ మరీ
డాకుమంట్స్ ఇచేిటట్లూ చేసారు .
Tinnavelli బాలయ్య గారు, రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్డ, మార్కాపురం,

2007 స్ం|| కి మందు నాకు 3లక్షల పైగా విలువ చేసే ఆస్తి ఒకటి ఉండేది.

ఆ ఆస్తి పత్రాలు నా దగ్గరే ఉనాా, దానికి స్ంబంధంచిన లంకు డాకుోమంట్లూ
(property link documents) బాయంకువాళ్ల దగ్గరే ఉండిపోయాయి.
ఎనిాసారుల బాయంకుకి వెళ్లలనా, “మీపత్రాలు ఎకాడఉనాాయో కనిపంచడం లేదు,
తర్కాతరండి” అని తిపి పంప వేస్తినాారు. ఆ లంకు డాకుోమంట్లూ లేకుండా

ఆ ఆస్తి అమ్మడం జరగనిపని. పోనీ వదిలేదాామా అంటే 3లక్షలకు (2004
నాట్కి) పైగా విలువ చేసే ఆస్తి. చూస్తి చూస్తి వదులుకోలేక, ఆ దిగులుతో
దాదాపు కంటిమీద కునుకే కరువయియంది. ఆ డాకుోమంట్లూ దొరకడం దాదాపు
అసాధ్యం అని ఎంతో దిగులుపడి పోయాను.

సాఫ్టట’వేర్డ కంపెనీలో పని

చేస్తినా మా చినాకుమారుడు లక్ష్మీనార్కయ్ణ, నా దిగులు చూస్త ఆ మూడు
లక్షలు నేను మీకు ఇసాిను, మీరు దిగులు పడకండి అనాాడు. కానీ నేను
అంగీకరించలేదు. ఇంతలో కాలేజీ లో H.O.D. గా పని చేస్తినా మా పెదా
కుమారుడు ర్కమ్మోహన్ తన స్హఅధ్యయపకులోల ఒకరిదాార్క వెంకయ్యసాామి
మ్హతయం తెలుస్తకుని, ఆ సాామిదివయలీలలను తెలపే 'అవధూతలీల'
గ్రంధ్యనిా తెచిిఇచిి చదవమ్నాాడు. నేను చదవటం పూరిత చేస్థనరోజు ర్కత్రే
సాామివారు నాకలలో తంబ్బరతో దరశనం ఇచిి, నావీపు తట్ట "నీ కాగితాలు
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వసాియిలేయాయ! దిగులుపడబాక" అనాారు. నేను ఎంతో ఆశ్ిర్కయనందాలతో
స్మ్య్ం చుసేి తెలలవారి 5గ్ం|| అవుతోంది. మామలుగా తెలలవారు ఝామన
వచేికలలు నిజమ్వుతాయ్ంటారు.

కానీ ఎలాసాధ్యంఅవుతంది అని

కంతస్ంశ్య్ం తో ఎదురు చూసాను. ఆహా! ఏమి ఆ వెంకయ్య సాామి వారి
అపారకరుణా, శ్కిి సామ్ర్కయాలు!! నేను తిరిగి ఏ ప్రయ్తామూ చేయ్కుండానే,
సాయ్ంత్రం 4 గ్ం|| లకు S.B.I. విజయ్వాడ, గ్నావరం బ్రంచి మేనేజరు
ఫోనేిస్త మీ కాగితాలు దొరికినాయి, అవి మీ భారయపేరు మీద ఉనాాయి కనుక,
ఆమెను

తీస్తకువచిి

స్ంతకంచేయిసేి,

ఇచేిసాిమ

అనాారు.వెంటనే

ఇదారమూ వెళ్లల ఆ డాక్యయమెంట్లల తెచుికునాామ. ఈ విధ్ంగా అసాధ్యం
అనుకునా నాపనిని స్తసాధ్యం చేస్తన సాామి వారి ఋణం నేను ఎపిటికీ

తీరుికోలేను. నా మానస్తక వేదనని ఒకా క్షణంలో దూరం చేస్తన సాామి
వారిని నితయం స్మరించుకుంటూ వీలునాపుిడంతా గొలగ్మూడి వెళ్లల దరశనం
చేస్తకుంట్లనాాను.
ఓం నారాయణ - ఆద నారాయణ
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