Business Name

భగవంతునికి లేఖ
ఒక మారుమూల గ్రామంలో ఓ తల్లి కొడెకులు తువసిస్ూ ూ ఉండేరరరు. ఆ
ిలిరరడె మండేళ్ళ వయస్ులోనే తండరతు
ి కోలోోయాడె. ద ంతో ఆ తల్లి ఆ
ిలిరరడరతు ంచి, చదివంచడ తుకి తగ్ిన స్ంతృరదన కోస్ం అనేక వధ లుగ్ర
శ్ామడేది. ఆ బాలుడె కడ చ లా వనయ, వధేయతలు కల్లగ్ి, తల్లి అంటే ఎంతో
రిమ కల్లగ్ి ఉండేరరడె.
ఈ వధంగ్ర మిగ్ి దద రరడైన ఆ బాలుడె 7వ తరగతికి వచ ాడె. మీక్షల కోస్ం కష్ట డర చదువుతేన ాడె. ఒకమోజు
ఆ ిలిరరడె తన తల్లి తు ” తన మీక్షలకోస్ం పీజ్ తుమితూ ం రౄ.20/-చల్లి ంచవలసి వచిా, ద తుకి న లుగు మోజుల గడెవు
మాతిబే ఉనాదతు, ఎలాగ్ైన ఆ డబుు స్మకరుా వలసినదిగ్ర కోమరడె.”
ఆ తల్లి దగగ ర ఎటువంటి ధనం లేదు. ైగ్ర అది నెల ఆఖమి మోజులు.ద ంతో ఆదుమరద చందిన ఆ తల్లి స్ూూల్ హెడ ాస్ట ర్
వదద కు రెళ్లి తన అశ్కూ తను తల్లయజైసి, మీక్ష పీజు కటుటటకు కొంత గడెవు కోమింది. అభతే ఆ హెడ ాస్ట రు త ను ఏ
వధంగ్ర స్హాడలేనతు , తన తుస్సహాయతను వయకూ ం చేఱరడె. ద ంతో బాధతో రెనకిూ వచిాన ఆ తల్లి తన ూమితృరక వదద
కరుాతు దుుఃఖంచసరగ్ింది. స్ూూల్ నుండర ఇంటికి వచిాన కొడెకు తన తల్లి దుుఃఖంచడం చూసి ”అమాా! నువుు ఎందుకు
బాధ డెతేన ావు అతు అడరగ్రడె. ద తుకి ఆ తల్లి న యన నేను నేను ఎంత ియతిాంచిననూ తూ మీక్ష రుస్ుమునకు
ధనం చికూలేదు. నువుు మైటినుండర స్ూూలుకు రెళ్ళలేవు. కనుక న తో బయట నులకు మరవడం తో

మనకు రేమై మారగ ం లేదు అతు చిోంది. ద తుకి ఆ ిలిరరడె అమాా! తూవు ఎవమి వదద నెన
ై
20
రౄతృరయలు అుోగ్ర తీస్ుకుతు మరవచుా కద . నేను మీక్షల అనంతరం కష్ట డర తు చేసి ఆ అుో
తీమిారేసూ రను అతు ల్లకరడె.”

అభతే ఆ తల్లి న యన ! మనకు అుో ఇచేా రరడె ఎవరు ? ఆ “ర
ై రడె” తో మనకు ఎవరు
స్హాయం చేయలేరు అతు రరతృో భంది. అది వనా కురారరడె ఆ “ై రరడె” అంటే ఎవరు ? అమాా!
అతతుా ఏమతు ిలుసరూరు? అతడె ఎకూడ ఉంటాడె? అతతు చిరున మా ఏమిటి? నేను అతడర వదద రెళ్లళ
డబుు తీస్ుకుతు వసరూను, అతు అమాయకంగ్ర అడరగ్రడె..
ద తుకి ఆ తల్లి తుమరఱర, తుస్ోృహలతో న యన !
అతడె రెైకుంఠంలో ఉండే శ్రామన ామరయణుడె.
ఈ స్కల స్ందలకు అతడే ఆధ రం. ఆయన
“భగవంతేడె” అతు ల్లకింది.
తల్లి మాటలు వనా ఆ ిలిరరడె ఒకూ ఉదుటున
అకూడర నుండర మిగ్తిూ , తతృరలా కరమరయలయాతుకి
రెయళళడె. అకూడ తనవదద నునా కొదిదతృరటి చిలి ర
న ణ లతో ఒక తృో స్టట కరర్్ ను కొతు, ద తుై తన తల్లి యొకూ దురదృష్ట కర మిసిితితు మమియు తన
అవస్మరతుా వవమిస్ూ ూ, రెంటనే తనకు తిరుగు టతృరలో 20 రౄతృరయలు ంవలసిందిగ్ర భగవంతేతుకి
ఉతూ రం మరఱరడె. ఉతూ రం చిరున మాలో “శ్రామన ామరయణుడె గ్రరు, రెైకుంఠం” అతు రరిఱరడె. ఆ
ఉతూ మరతుా కూనే చటుటకు కటట బడర యునా తృో స్టట బాక్సస లో రేయడ తుకి ియతిాంచ డె.

ఆ బాక్సస ఎతే
ూ లో ఉనాందువలి అందుకోలేక, ఉతూ రం తృో స్టట బాక్సస లో రేయలేక ఇబుంది డ్ డె. ఇదంత
గమతుస్ూ
ూ ఉనా ఆ తృో స్ుట మాష్రటరు ఆకరరు్ను బాక్సస లో రేయుటకై ఆ ిలిరరడరకి స్హాయం చేయదలచి
బయటికి వచిా, ఆ కరరు్తు చూచి “న యన ఈ ఉతూ రము తూవు ఎవమికి రరిఱరవు”తు అడరగ్ను.
అంత ఆ ిలిరరడె “ సరర్, నేను దీతుతు శ్రామన ామరయణునకు
రరిఱరను. నేను మూడె మోజులోిగ్ర మీక్ష పీజు చల్లి ంచవలెను కనుక
న కు 20 రౄతృరయలు ంవలసింది, స్మయం చ లా తకుూవ
ఉనాది, ఇది చ లా అతయవస్రం”అతు తల్లయజైఱరను.” అతు
అమాయకంగ్ర బదుల్లచాను.
ఆ ఉతూ రం చిరున మా చూసిన తృో స్టట మాసరటరు ఆశ్ారయంతో బాబూ!
తూకు ఈ అడిస్ట ఎవమిచ ారు ? అతు అడరగ్ను. అంతట ఆ బాలుడె
తనక, తన తల్లి కి జమిగ్ిన స్ంఫాష్ణ అంత వవమిస్ూ ూ, అయాయ!
మా అమా చిోంది. భగవంతేడె ఎంతో దయగలరరడె. మనం
ఆమిూతో తృరిమిిసరూ మనకు తోక స్హాయం చేసూ రడె అతు. అందుకై నేను
భగవంతేడరకి ఉతూ రం రరిఱరను. అతు చతృరోడె. అది వనా తృో స్టట మాసరటమికి నోట మాట మరక, కళ్ళ తుండ
తూళ్ైళ కరరసరగ్రభ. అతను ఆ ిలి రరడర భుజం తడెత “బాబు నురేుం కంగ్రరు డకు, నేను ఈ
ఉతూ రము ఆ భగవంతేడరకి చ లా తురగ్ర అందేలా సీోడ్ తృో స్టట చేసూ రను. తూవు మరల మైు ఇకూడరకి మర!
అతు చిో ంతృరడె. ద ంతో ఆ ిలిరరడె ఆనందంగ్ర ఇంటికి రుగు రుగున రెయళళడె. తన తల్లి తో
తనకు ఒకూ మోజులో డబుు అదుతేనాదతు చతృరోడె.

తమరుత మోజు ఆ ిలిరరడె తృో స్టట మాసరటరు దగగ మికి రెయి ళడె. అకూడ ఆ తృో స్టట మాసరటరు” బాబూ ఈ
కవరులో 20 రౄతృరయలు ఉన ాభ. ఇది తీస్ుకుతు రెళ్లి తూ పీజు చల్లి ంచు. అంటృ ఓ తృో స్ుట ఎవరు ఆ
ిలిరరడర చేతికి అందించ డె. ఆనందంతో ఆకవరు టుటకళ్లళ ఆ ిలిరరడె తన తల్లి కి ఆశ్ారయతృో భన ఆ
తల్లి వష్యం అరిం కరక తన కొడెకును ఆ 20 రౄతృరయలు ఎకూడర నుంచి తచ ావు అతు గదిదంచి
అడరగగ్ర తనకు, ఆతృో స్ుటమాస్ట ర్ కు జమిగ్ిన స్ంఫాష్ణ అంత వవమించను. అభనను ఆ తల్లి నమాక,
నేరుగ్ర తృో సరటాస్ట ర్ వదద కు రెళ్లి తన కొడెకు చిోనది ఇది తుజమా కరద అతు ిశ్ాంచను.
అంతట ఆ తృో స్టట మాసరటరు అమాా! ఇది అంతయూ తుజము. మీ
ిలిరరడరతు నమాండర. మీ ిలిరరడె మరసిన ఉతూ రం ననుా కదిల్లంచి
రేసింది.ఇంతవరక ఎవరు కడ ఆ భగవంతేతుకి జాబు మరయటం
నేను చూడలేదు. ఆ ఉతూ రం న కళ్ళలో తూళ్ైళ తిోంచింది.ఆ
భగవంతేడే ననుా రిమైించి,తూ కమారుడరకి న చేత స్హాయం
చేభంచ డె. దయచేసి ఈ సొ ముాను సీుకమించండర. ఆ భగవంతేడె
ననుా రిమైించకతృో భనచో న కళ్ైళ మూస్ుకొతు తృో భవుండర, తూ
కుమారుడరకి ఈ వధబన
ై స్హాయం చేస్ుకునే అవకరశ్ం కల్లగ్ి వుండకతృో వును. కనుక మీరు ఈ 20
రౄతృరయలు సీుకమించండర. ఒక మంచి ిలి రరడరకి స్హాయం చేసర అవకరఱరతుా న కు కల్లగ్ించండర, అతు ఆ
ఇరరెై రౄతృరయలను ఇచాను. కనుక మనం తుజాభతీగ్ర, ఆమిూగ్ర భగవంతేతుా తృరిమిిసరూ ఆయన మమొకమి
ద ుమర తన స్హాయాతుా మనకు తోక అందజైసూ రరు. మిూరణ భగవత్ వఱరుస్ం మనల్లా అతుా కష్రటలు
నుండర బయటడేస్ూ ుంది. *కనుక ిలిల మనం కడ తురంతరం మనల్లా కరతృరడే ఆ భగవంతేతుకి
మన తృరిరినలతూా ఒక ఉతూ రంలో మరసి అందిదద ము*
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