
  దయ గల హృదయమే ద ైవ మందిరము 

“జంతూన ం నరజనమ దురలభం”.  

అన్ని జన్మల కన్ని మాన్వ జన్మ చనలా విశిష్ట మ ైన్ది అన్న స్వామి చెప్త ుంటారు. అటువుంటి 
జన్మన్ు స్వరథకుం చేసుకోవవలుంటే మన్ హృదయుం దయన్ు కలిగి ఉుండనలి. అప్ుడే అద ి
న్నజమ ైన్ మాన్వ హృదయము. అదియే న్నజమ ైన్ దెైవ ముందిరుం” అన్న చెప్వత రు స్వామి. మర ి
అలాుంటి కథన్ు  తెలుసుకుుందనుం. 

 ఒకస్వరి ఒక బురదగుుంటలో ఒక ఆవ్ దూడ పడిప్ో యుంది. ఒక కవలున్న బయటకు తీయడనన్నకి 
పరయత్నిస్తత , మరొక కవలు మరిుంత లోపలికి కూరుకున్న ప్ో తున్ిది. ఈ విధుంగవ బయటికి 
రవవటాన్నకి అది ఎుంతో  పరయత్నిసూత న్ే వ్న్ిది. ఆ దనరిలో వచేే ప్ో యే జన్ుం ఎవరూ దనన్న 
బాధన్ు న్నవవరిుంచటాన్నకి పరయతిుం చేయలేదు. క ుందరు ఆ దూడన్ు బయటికి తీయడనన్నక ి
పరయత్నిస్తత  తనము కూడన ఆ బురదలో కూరుకున్న ప్ో తనమేమో అన్న భయపడి వెళి్లప్ో యారు. 
మరిక ుందరు తుుంటరి యువకులు ఆ పరదేశుంలో న్నలబడి దూడ చేస్త పరయతిుం చూస్ి, 
న్వ్ాకుుంటున్నిరు. 

ఇుంతలో ఆ మారగ ుంలో ఒక స్వధువ్ వెళుతూ ఆ దూడ పడే అవసథ  చూస్ి తలిడిలిి ప్ో యాడు. 
వెుంటన్ే ఏమాతరుం ఆలోచుంచక బురద లోన్నకి దిగవడు. అకకడ ఉన్ిటువుంటి ఆ యువకులు 
“బలవుంతులమ ైన్ మన్ముంతన ఇకకడ ఉుంటే, ఈ బకక చకికన్ సన్నాస్ి  దూడన్ు బయటికి 
తీస్వత డట” అుంటూ హేళన్ చేయస్వగవరు. 

       కవనీ ఆ స్వధువ్ వీరి మాటలు పటిట ుంచుకోకుుండన, భగవన్నిమసమరణ చేసూత  “తన్ దేహ 
బలుంతో ప్వటు భగవుంతున్న అన్ుగరహ బలుం కూడన చేరేమన్న ప్వర రిథసూత ”  ఆ దూడన్ు 
ఉప్వయుంగవ సగుం మ లిిగవ లాకుకుంటూ, సగుం మోసుకుుంటూ గటుట కు చేరిే, దనన్నకి క ుంత నీరు 
తనగిుంచనడు. అప్ుడు ఆ తుుంటరి యువకులు “గొపు స్తవ చేశవవ్ లే. మేము ఇుంకవ  

క దిి స్తప్ తమాషవ చూస్తవవళిుం కదన! మా ఆన్ుందనన్ని అడుు కున్నివ్” అన్నిరు. 



ఆ స్వధువ్ వవరితో “న్నయన్లారవ! న్ేన్ు చేస్ిుంది స్తవ కవదు, ఉపకవరుం కవదు. ఆ దూడ పడిన్ 

బాధన్ు చూచన్ న్నకు చనలా బాధ కలిగిుంది. న్న బాధన్ు న్నవవరిుంచుకోవడనన్నకి ఆ పన్న చేశవన్ు. 

ఇప్ుడు న్న బాధ తగిగ న్ది”  అుంటూ తన్ దనరిన్ తనన్ు వెళ్లిప్ో యాడు.  

 “అుందరిలోన్ూ వ్న్ి దెైవతాుం ఒకకటే” అన్న తెలుసుకున్ి రోజు అన్నిజీవ్ల భాధన్ు మన్ 

బాధగవ భావిుంచగలుగుతనము. Help Ever - Hurt Never; Love All - Serve All అన్న అుంటారు 

స్వామి.అుంతేకవక “న్నస్ సహాయులకు సహాయ పడటమే న్నజమ ైన్ ఆధ్నాత్నమకత ,వవరికి చేస్త 

స్తవలు న్ేన్ు స్వాకరిస్వత న్ు” అుంటారు. అలా స్తవ చేయడనన్నకి హృదయుం పరధ్నన్ుం కవనీ, 

వయసుుకవదు. మరి అలాుంటి కథన్ు తెలుసుకుుందనము. 

ఒక గవర ముంలో చనలా పతద కుటుుంబుం ఉుండేది. వవరికి ఒకే ఒక కుమారతత  .ఆ ఊరిలో ప్వఠశవల 

లేన్ుందువలి ఆ అమామయన్న పకక గవర ముంలో ప్వఠశవలకు పుంపతవవరు. ఆ ఊరి న్ుుండి పకక 

గవర మాన్నకి వెళిడనన్నకి ఒక చన్ి అడవిన్న దనటుకున్న వెళివలసి్ వచేేది. ఈ విధుంగవ ఆ 

అమామయ రోజు ఉదయుం వెళి్ల, స్వయుంతరుం ఇలుి  చేరేది. ఆ అమామయ వెళ్లి  దనరిలో ఒక సతరుం 

ఉుండేది. ఆ అమామయ సూకల్ కు వెళుతూ ఆ సతరుంలో  దీన్స్ిథ త్నలో వ్న్ి ఒక వాకితన్న చూస్ి, 

అతన్ు అన్నరోగాుంతో ఉన్ిటుట గవ గరహ ుంచ, తన్ దగగ ర ఉన్ి ఫలహారవన్ని అతన్నకి ఇచే, నీరు 

ఇచే వెళ్లిుంది. త్నరిగి ఇుంటికి వెళ్లి టప్ుడు అతన్నకి తగిన్ ఔష్ధ్నన్ని ఇచే, త్నన్డనన్నకి పుండిన్ు 

ఇచే, కవస్తప్ అతన్నకి స్తవ చేస్ి వెళ్లిుంది.  ఒక పది రోజుల తరవాత అతన్నకి క ుంత శకిత వచేుంది. 

అప్ుడు అతన్ు ఆ అమామయతో “బుంగవరు తలి్ల! నీవ్ న్నకు ఆహారవన్ని, ఔష్ధ్నన్ని ఇచే న్న 

ప్వర ణనన్ని కవప్వడనవ్. కవనీ నీకు ఈ ఆహారుం ఏవిధుంగవ లభుంచుంది ?  

నీ తలిిదుండుర లకు ఈ విష్యుం తెలుస్వ? లేక నీవ్ ఎకకడెైన్న అపహరిుంచనవవ? లేక నీవ్ 

త్నన్కుుండన న్నకు పెడుతున్నివవ?న్నజుం చెప్ు?”  అన్న అడిగవడు. “అయాా! న్ేన్ు ఎకకడన 

అపహరిుంచలేదు. ఆ గుణుం న్నలో లేదు. న్న తలిిదుండుర లకు తెలియకుుండన 

 న్ేన్ు ఏ పన్న చేయన్ు. న్ేన్ు వచేే దనరిలో రేగిపళి చెటుట  ఉన్ిద.ి      



 ఆ పళిన్ు ఏరి, మూటకటుట కున్న  బాలబాలికలకు అమిమ, ఆ డబుుతో మీకు ఔష్ధ్నన్ని, ఆహార 
పదనరవథ లన్ు, పుండిన్ు తెచే ఇసుత న్ని న్ు. “దీన్ స్ిథ త్నలో ఉన్ి వవరికి సహాయుం చేయమన్న మా 
తలిిదుండుర లు న్నకు చన్ి తన్ుం న్ుుంచే బో ధ్ిసూత  వచనేరు.” అన్న చెపిు ఇుంటికి వెళ్లి ప్ో యుంది. 
క ుంతకవలాన్నకి ఆ వాకితకి ఆరోగాుం బాగయన్ుందువలి త్నరిగి తన్ గవర మాన్నకి వెళ్లిప్ో యాడు. 

 క ుంతకవలుం తరవాత ఆ అమామయన్న వెతుకుకుంటూ వవరి గవర మాన్నకి వెళ్ళిడు. వవరి ఇుంటి 

తలుప్ తటట గవ ఆ అమామయ తుండిర వచే తలుప్ తీస్వడు. అప్ుడు అతన్ు తన్న్ు పరిచయుం 

చేసుకున్న“మీ అమామయ చేస్ిన్ సహాయుం వలిన్ే న్ేన్ు సుంపూరణ ఆరోగావుంతుడిన్యాాన్ు”.     

మీ అమామయ చనలా పవితరమ ైన్ హృదయుం కలది. దయా హృదయురవలు. కన్క న్ేన్ు ఇచేే ఈ 

బహుమత్న స్వాకరిుంచుండి అుంటూ డబుు సుంచీన్న వవరికి అుందిుంచనడు. అప్ుడు ఆ అమామయ 

తుండిర ఎుంతో విన్యుంతో “మాకు ఈ ధన్ుం అవసరుం లేదు. మా అమామయ పరత్నఫలాన్ని ఆశిుంచ 

మీకు స్తవ చేయలేదు. భగవుంతుడు “ అుందరికీ సహాయపడే హృదయాన్ని ఇలాగే ఎలిప్ుడూ 

ఇవవాలన్న కోరుకుుంటాము.” అన్న చెప్వుడు. “హృద్ + దయ =హృదయ. అన్గవ దయతో న్నుండిన్ 

హృదయము. అదియే న్నజమ ైన్ మాన్వ హృదయము”. అటువుంటి వవరిన్న న్నరుంతరము , ఇుంట, 

వెుంట, జుంట ఉుండి కుంటికి రతపులా కవప్వడుతూ ఉుంటాన్న్న స్వామి చెప్వత రు.  

అలాుంటి సుంఘటన్ ఒకటి ఇప్ుడు  చెప్ుకుుందనము. స్వామి యొకక పూరా విదనారిథ శ్రరధర్ 

సుబరహమణియన్, ఒకస్వరి అతన్ు శ్రర సతా స్వయ విశావిదనాలయ ప్వర జతకుట  వర్క లో చనలా బిజీగవ 

ఉుండటుం వలి స్వామి యొకక దరశన్నన్నకి వెళుి టకు వీలు కవలేదు. మరుసటి దిన్ుం స్వామి 

దరశన్ము న్కు వెళిగవ, అతన్న మితుర డు “స్వామి మాకుందరికీ ప్వదన్మస్వకరుం ఇచనేరు. నీవ్ 

ఆ అవకవశవన్ని కోలోుయావ్ కదన” అన్నిడు. 

భజన్ ప్వర రుంభమ ైన్ది. అప్ుడు అతన్ు స్వామితో మన్సులో  “స్వామీ! న్ేన్ు నీ పన్న చేసూత  

ఉుండటుం వలి, ప్వద న్మస్వకరుం సమయాన్నకి రవలేకప్ో యాన్ు. న్నకు న్నజుంగవ  

అదృష్ట ుం లేదన” అుంటూ సుంభాషిుంచెన్ు.  



హఠవతుత గవ స్వామి స్ిుంహాసన్ుం పెై న్ుుంచ లేచ న్ేరుగవ అతన్న వదికు వచే, ప్వదన్మస్వకరుం 

తీసుకోమన్న చెపెున్ు. ఆన్ుందుంతో అతన్ు స్వామి ప్వదములన్ు న్మసకరిుంచుక న్ెన్ు. మన్ 

హృదయములో పవితరమ ైన్ భావములు వ్న్ిప్ుడు, మన్ హృదయ ముందిరమే స్వామి 

న్నవవస సథ లము. స్వామి ఎుంతో దయా సముదుర డు కన్ుకన్ే విదనారిథ మన్సులోన్న ఆరితన్న 

అుందుకున్ేన్ు.   

ప్టట పరితలో  ఎదురుగవ కూరుేన్న పిలిస్తత న్ే స్వామి పలుకుతనరవ ? కవదు, కవదు. భకితతో మన్ము 

“స్వయ” అన్న పిలిస్తత  “ఓయ” అన్న పలుకుతనరు. “బాబా” అన్న పిలిస్తత  “బుంగవరూ” అన్న 

పలుకుతనరు. మన్ము ఒకక అడుగు స్వామి వెైప్ వేస్తత , మన్ కోసుం న్ూరు అడుగులు వేస్వత రు . 

అలా అన్ుంతప్రుం జిలాి  పరజలు ఆరితతో పిలిచన్ పిలుప్కు సుుందిుంచన్ స్వామి, వవరి దనహారితన్న 

ఎలా తీరవేరో ఇప్ుడు తెలుసుకుుందనము. 

                  శీ్ర సతయసాయి ప్రేమామృతధ ర 

అన్ుంతప్రుం జిలాి  బీడుబారిన్ న్ేలలతో, భూగరభజలాల క రత కలిగియున్ి ప్వర ుంతము. అకకడి 
నీరు ఉప్ు మరియు ఫ్ోి రతైడు న్ు అధ్ికుంగవ కలిగి ఉన్ిుందు వలి పరజలలో ఎముకల అన్నరోగాత 
మరియు దుంత సుంబుంధమ ైన్ సమసాలు అధ్ికుంగవ వ్న్ివి.” తనర గు నీరు లేక బాధ పడు 
రవయలస్వమకు ఏడనది ప్ొ డుగున్న నీటి సరఫరవ ఉుండేలా చూడనలి. దీన్నన్న రతనిల స్వమ గవ 
మారవేలి” అన్ే ఉదేి శుంతో శ్రర సతా స్వయ రక్షిత ముంచనీటి పథకుం అన్ు ప్వరాజతకుట న్ మారిే 

1995 లో మొదలుపెటాట రు. ఈ ప్వర జతకుట  250 కోటి వాయుంతో, 2000 కిలోమీటరి పెైపెలి ని్ దనారవ 
మొటట  మొదటి విడతలో 279 గవర మాలకు నీటిన్న అుందిుంచనరు. ఇుందులో నీటి సరఫరవ న్నలుగు 
విధ్నలుగవ జరుగుతుుంది. 
 Direct pumping scheme 

 Infiltration well scheme 

 Summer storage tank scheme 

 Bore well scheme.  

 



 

 
 

 

 ఆ తరవాత 2001 లో మహబూబ్ న్గర్ మరియు, మ దక్ జిలాి లలో తనర గునీటి సమసా ఉన్ి 

320 గవర మాలకు 530 మిలియని్ వాయుంతో  శ్రర సతాస్వయ సుజల సరవుంత్న దనారవ ముంచ నీటిన్న 

అుందిుంచనరు.  

తూరుు, పశిేమ గోదనవరి జిలాి లలోన్న అటవీ ప్వర ుంతుంలో ఉుండే గిరిజన్ులు తనర గునీటిలో (బో రు 

నీటిలో)ఆరోగవాన్నకి హాన్న కలిగిుంచే విష్పూరిత రస్వయన్నలు ఉుండటుం వలన్ అన్నరోగా సమసాలు 

అధ్ికుం కవస్వగిన్వి.  

స్వామి 2007 వ సుంవతురములో 535 కిలోమీటరి పెైపెలి ని్ దనారవ 4.7 లక్షల ముందికి  “శ్రర సతా 

స్వయ రక్షిత ముంచనీటి పథకుం” దనారవ (వడప్ో త, శుదీీ కరణ మొదలగు పదీతుల దనారవ) వవరకి ి

సురక్షితమ ైన్ నీటిన్న అుందిుంచనరు. “వేయ తలుి ల పతరమ స్వామి పతరమ”... ఆ పతరమామృతధ్నరన్ు 

చెన్ెైి వవసులు కూడన అుందుకున్నిరు. 

1996 లో పరభుతాుం వవరు చేపటిట న్  “కుండలేరు-పూుండ”ి జలాశయాలన్ు కలిపత “తెలుగు గుంగ” 

ప్వర జతకుట  పూరిత అయన్ది.  

అయన్పుటికీ చెన్ెైి వవసుల దనహారిత తీరలేదు.2002 లో స్వామి చెన్ెైి వవసుల తనర గు నీటి 

క రతన్ు పరిష్కరిుంచ సుంకలిుుంచనరు వెుంటన్ే కుండలేరు -పూుండి  జలాశయుం స్వమరథయుం పెరిగే 

విధుంగవ దనన్నన్న ప్న్రుదీరిుంచ, “స్వయ గుంగవ ప్వర జతక్ట “ దనారవ చెన్ెైి వవసులకు తనర గు నీరు 

అుందిుంచడమే కవక, ఆుంధరపరదేశ్ లోన్న న్ెలూి రు, చతూత రు జిలాి లలో మూడు 

 లక్షల వావస్వయ భూములకు స్వగునీటిన్న అుందిుంచనరు. 



సమసత  లోకాాః సుఖినో భవంతు 

      భగీరధున్న తపసుు దనారవ గుంగవదేవి, 

 శివ్న్న జటాజూటుం దనారవ 

ఈ భువి పెై ఎలా పరవహ సుత న్ిదో ,  

స్వామి సుంకలుుం దనారవ “ స్వయ గుంగ” పలలి పలలి ల కు పెైప్లన్ు పరవళుి  తొకుకతూ, 

వవరి దనహారితన్న తీరుేచున్ిది. 

             గగన్ వీధుల విహరిుంచు గడుసు గుంగ,  

 హరున్న ఆఙ్ిన్ు తలదనలిే అవన్న చేరే 

    పరితవవసుడు చేస్ిన్ పరత్నన్ చూస్ి,    

పయన్మయయాన్ు పెైప్లో పలలి లకున్ు !  

పిలిలు మన్ము స్వామి లాగవ పెది పెది water projects చేయలేక ప్ో వచుే, కవన్న ముంచ 

నీటిన్న వృదనీ  చేయకుుండన జాగరతత గవ వవడి పరకృత్న వన్రులన్ు సుంరక్షిదని ము. 


