
త్వమేవ మాతాచ పతా త్వమేవ 

  త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమవే 

 త్వమేవ విద్ాా ద్రవిణం త్వమేవ 

  త్వమేవ సర్వం మమ ద్ేవదే్వ!! 

ఒ దేవదేల! నీల ేనా తలి్లవి. నీల ేనా తండ్రవిి. నీల ేనా బంధువు. నీలే నా 

వననశితేడె. నీలే నా సరవసవం. 

సఖుడె అనగ వననశితేడె అని అరథం. భగవంతేడె క్కడ్ే మనక్ు 

నిజమ ైన వననశితేడె.  “సరవకల సరవవసథల యందు  మన ల ంట 

జంట ఉండ్ర, మన క్షేమానిన కోరేలడె, మనల్లన ఎలిుడూ నినేంచే 

లడె,  మనల్లన సదా రక్షరంచేలడె భగవంతేడె” . 

  “అహంకరంతో మనము తు దారిలో ల ళ్ైు ననుడె, ఒరప తో 

మనల్లన క్షనేంచి, మంచి దారిని చూంచే నిజమ ైన వననశితేడె 

భగవంతేడె క్కడ్ే “. సదుు ణవంతేలతొ వననహం చేవను  మనక్ు అటటి  

సదుు ణములు అలవడతాయ.   

1978వ సంవతసరం ఆగసుి లో స్వనే వననహం గురించి బృందావనం 

లోని హాసిల్ విదాయరపథ లక్ు , నవవిధ భక్ుు లలో ఎనినేదవదయన 

సఖయభకతు గురించి చెతు  “ శ్రీ క్ృష్ా రపు నుల 

వననహానిన, శ్రీ క్ృషా్ సుధాముల వననహానిన గురించి 

వివరించారప.  “ఎలిుడూ భగవంతేడ్రని నై 

అతేయతుమ వననశితేనిగ భావించండ్ర”అని 

వెలవిచాారప 
 

           భగవంత్ుడు - మన ప్ర ణ మిత్ుర డు 



నిరంతరం  శ్రీక్ృషా్ సహచరయంలో జీవిసూు , ఆయన సఖుడ్రగ మారనిలడె అరపు నుడె. 

మరి లరిరపవురి మ ైత్రి గురించిమరి  తెలుసుక్ుందాము. .  

  శ్రీక్ృష్ేా డె, అరపు నుడె ఇదదరప మంచి వననశితేలు .ఎవవరౄ విడదీయరని 
వననహబంధం లరిది.  

 అవి మహాభారత యుదధం జరిగే రోజులు. తొనేమదవ రోజు యుదధం ముగివన 

తరవత అరపు నుడ్ర విజయోతాసహంతో క్ృష్ేా డ్రతో యుదధభూనే నుండ్ర త్రరిగ ి

వసుు నానడె. ఆ రోజు అరపు నునిలో క ంత అహంకరం లిేశంచింది. శ్రీక్ృష్ేా డె 

కేవలం స్రధ ి మాతమి.ే ఆనాటట విజయమునక్ు తన  రక్మీమ ే

కరణమని ను ంగినుో తేనానడె అరపు నుడె. శ్రీక్ృష్ేా డె రథస్రధిగ , 

అరపు నుని రధమును శనృరము వదద  ఆ “బాల! దిగు” అనానడె.  

రథస్రథి ముందు దిగి, తరవత యజమాని దిగుటక్ు తలుు తెరచుట 

దధత్ర క్దా అనన అహంకరంతో  అరపు నుడె “రథస్రధి క్దా ముందు 

దిగలని” అనుక్ుని , “క్ృష్ా ! ముందు నీవు దిగు” అనానడె. 

కనీ శ్రీక్ృష్ేా డె “అరపు నా! ముందు నీవు దిగి లోల్లకత ల ళ్ైు” అనానడె. కనీ 

అరపు నుడె” బాల!  నీలే ముందు దిగు. నేను తరవత దిగుతాను.” అని 

నండ్రగ సమాధానం చెనుడె.” కదు కదు, నీలే ముందు దగిల్ల అని 

”శ్రీక్ృష్ేా డె నండ్ర టటి  టాి డె. ఇరపవురికత క ంత వను లదన జరిగింది. 

శ్రీక్ృష్ేా డె గదిద ంచి అరపు నుణణా  దిగమనగ, అరపు నుడె భయంతో, ఇషి్ం 

లేక్నుో యనా రధము దిగి నిలుానానడె.   

శ్రీక్ృష్ేా డె “లోల్లకత నోు ” అని 

గదిద ంచాడె.  అరపు నుడె ఆశ్ారయంలో 

మునిగినుో యాడె.   



 శ్రీక్ృష్ేా డె ఎందుక్ు ఈ విధంగ చేసుు నానడ్ో  అరథం కలేదు. అరపు నుడె 

లోల్లకత ల ళ్ుగనే శ్రీక్ృష్ేా డె రధము నుండ్ర దూకడె.శ్రకీ్ృష్ేా డె రధమును 

దూకతన మరపక్షణమే రధము నతుం కల్లనోుయంది.అుడె అరపు నుడె” 

ఇదంతా ఏనేటట బాల!” అని అడెగగ శ్రీక్ృష్ేా డె నవువత “అందుకే అరపు నా 

నినున ముందు దిగమననది. నీలేమో దిగను అంటావు.  

నీైె యుదధంలో నెష్ేమడె క్ురించిన అసు రములనీన విష్మయములు, అగిు  

మయములు. లటటని నేను నా కళ్ు కతంద తొకతక టటి  ఉంచాను. నినున 

రక్షరంచే నినేతుమ ై నేను ముందు రధము దిగక్ుండ్ా, నినున దిగమని 

అనానను. లేక్నుో తే రథంతో నుటట నువువ క్డ్ా భసమమ ై ఉండ్ేలడ్రవి అని  

అనానడె. 

చూస్ర లిల! శ్రీక్ృష్ేా డె తన వననశితేడయన అరపు నుడ్రని ఎలా 

రక్షరంచాడ్ో !. అటటవంటట దివయ వననశితేని ను ందిన అరపు నుడె ధనుయడె. 

అరపు నుడ్రలో వునన అహంకరనిన నుో గొటటి , అతనిన రక్షరంచి, “భగవంతేడె 

చెనటటి  నడెచుక్ుంటే ఎలాంటట ఆదలు జరగవు” అని తెలుసుక్ునేలా 

చేళడె. అలాగే శ్రీక్ృష్ేా డె తన చినననాటట వననశితేడ్ెైన సుదాముడ్రెై ఎంతటట 

నిమానమానాలు చూంచాడ్ో , తన వననహధరమనిన ఎలా నిరవరిుంచాడ్ో   

తెలుసుక్ుందాము.    

  శీ్రకృష్ణ  - సుద్ాముడు మ ైత్రర 

    స్ందీ మహాముని వదద బలరమక్ృష్ేా లతో 

నుటట సుదాముడె అనే బాలుడె క్డ్ా 

విదయనభయవంచే లడె. క్ రోజు గురపవుగరప 

లరి ముగుు రిని అడవికత ల ళి్ల సనేధలు తెమమని 

చెనురప.  



సనేధలు నుో గుచేవ క్చోట క్రపానానరప. అుడె శ్రీక్ృష్ేా డె బాగ 
అలవనుో యనటటి గ నటటసూు ” సుదామా! నాక్ు చాలా ఆక్ల్లగ వుననది, ఏమ ైనా 
త్రనటానికత ఇమమని” అడ్రగడె. తన వదద  గురపత్రన ంంచిన “శ్నగలు” 
వుననటటకీ “నా వదద  ఏనై లేవు క్ృష్ా !” అని చెనుడె సుదాముడె. 
శ్రీక్ృష్ేా డె “తథాసుు ” అనానడె. తరవత లరప గురపవుగరి ఆశ్మీానికత 
చేరపక్ునానరప. లరప విదయను అభయవంచిన తరవత ఎవరి గృహములక్ు లరప 
ల ళ్లునుో యారప.క ంతకలానికత శ్రీక్ృష్ేా డె,తన అనన బలరమునితో దావరక్లో 
మహారజుగ ల ైభవంతో తేలతగుతేనానడె. సుదాముడె అనేక్మంద ి
సంతానంతో, క్టటక్ నదరిక్ంతో బాధ డెతేనానడె.    

లిలక్ు టటిడననం ెటటి కోలేని దయనీయమ ైన వథత్రలో వునానడె. అటటవంటట 
రివథత్రలో సుదాముని భారయ అతనితో “శ్రీక్ృష్ేా డె నై బాలయ వననశితేడె క్దా. 
క్కస్రి అతని వదదక్ు ల ళి్ల మన రివథత్రని వివరంిచండ్ర.” అని అడ్రగింది.  

వననహానిన అడెు ెటటి క్ుని ఇలా యాచించటం ఇషి్ం లేని సుదాముడె తన 
భారయతో “శ్రీక్ృష్ేా డె ననున గురిుంచునో లేదో , గురిుంచిననూ ఆదరించునో లేదో , 
అనే సంశ్యానిన ల లి్లబుచాాడె . అతని భారయ “ఎటటవంటట సందేహం 
ెటటి కోక్ండ్ర” అని చె ఇంటలి  ఉనన అటటక్ులు తీవ  క్ మూట క్టటి  ఇచిా 
ంంది. 

 సుదాముడె దావరక్ చేరపక్ునానడె. కనీ దావరనులక్ులు అతనిని శ్రీక్ృష్ేా ని 
భవనం లోనికత ల ళి్నీయక్ుండ్ా  అడుగించిరి. “అయాయ! శ్రీక్ృష్ేా డె నా 
బాలయనేతేిడె” అని ఎంత చెనను లరప ంలేదు. అుడె సుదాముడె 
“! నీ బాలయ నేతేిడె సుదాముడె వచిా యునానడని”  శ్రీక్ృష్ేా నికత  క్బురప  
చేయండ్ర చాలు అన ను. సుదాముడె వచాాడనన లరు విని శ్రకీ్ృష్ేా డె “రపగు 
రపగున  వచిా అతనిని స్వగత్రంచి, లోల్లకత తీసుక ని నుో యెను”.  

 

 



తరవత క్ుశ్ల శి్నలు అడ్రగి, అతనికత సరయలు జేయుచూ, అభయంగన స్ననం 

చేయంచి, మంచి వసు రములను ధరిం చేయంచి, ంచభక్ష రమానానలతో 

భోజనం ెటటిను. తరవత శ్రీ క్ృష్ేా డె “నేతేిడ్రకత విసనక్రతీో విసురపత 

చినననాటట ముచాటటి  ముచాటటంచస్గనెు.  శ్రకీ్ృష్ేా ని తో తన నదరకి్ం గురంిచి 

చెలేక్ నుో యాడె. వుననటటి ండ్ర శ్రీక్ృష్ేా డె “సుదామా! నా కోసం ఏనే 

తచెాావు?” అని అడ్రగనెు. తాను తచెిాన అటటక్ులు మూటను చూంచుటక్ు 

వగుు  డెతేనన వననశితేని చూవ, ఆ మూట తీసుక్ుని “ఆహా! నాకతషి్మ ైన 

అటటక్ులు క్దా. ఎంత రపచిగ వునానయో” అంటృ త్రనస్గెను.  శ్రీక్ృష్ేా డె 

తన డ్రకతల్ల తో అటటక్ులు త్రనగనే “సుదాముని  అంతేలేని ఐశ్వరయము” 

నుిు ంచెను.  

మూడె రోజుల తరపలత ఇంటటకత ల ళ్ుడ్ానికత అనుమత్ర అడ్రగడె. క్ృష్ేా డె 

సుదామునిని బయటక్ు వచిా స్గనంనుడె. 

  వననశితేని  వదద  ళెలవు తీసుక్ుని త్రరిగ ి వచిాన సుధాముడె తన ఇంటట 

స్థ నంలో ల లవన భవనమును చూవ, ఆశ్ారయనుో గ అతని భారయ బయటక్ు 

వచిా” ఇది మన ఇలేి  , నై వననశితేడయన శ్రీక్ృష్ేా డ్ే ఈ ల ైభవమునక్ు అంతా 

కరక్ుడె” అంటృ లోల్లకత తీసుక ని నుో యెను. 

చూళర లిల ! శ్రీక్ృష్ేా డ్రకత వననశితేడ్ర ెై వునన  

వినయము, దయ  మరియు  నిమ. స్క్షాతు  

రమాతేమడ్రన ే తన ియ నేతేిడెగ ను ందిన 

ధనయజీవి  సుధాముడె. 

     అలాగే శ్రమీదాిమాయణంలో “శ్రీ రమ సుగరవీుల 

మ ైత్ర”ి మరియు “శ్రీరమ వినెష్ణుల మ ైత్ర”ి ఎంతో 

ఆదరశవంతమ ైనది. 



భగలన్ బాబా లరప, Catch hold of God with your “right” hand. It  is     

always the” right thing” to do. Catch hold of the world with Your 

“left” hand. One day or the other it has to be “left” అంటార్ు. 

 తాయగరజు నిరంతరం శ్రీరముడ్రనే తన  ియనేతేిడ్రగ భావిసూు , “రర! మా 

ఇంటటదాక, రమా! రర మా ఇంటటదాక!” అంటృ ఆహావనించాడె. 

బాబా నే నా స్నేహిత్ుడు. నా నిజమ ైన మిత్ుర డు అనే ఒక భకతు డి గుర ంచి 

తెలతసుకతంద్ాం.  

ధనవంతేడ్ెైన క్ స్వనే భక్ుు డ్రకత విజయలడలో క్ టటైరి నూయకి్రర వుండ్ేది. 

కోటి రౄనుయలు విలువ చేవన స్మాగి ీఉనన అతని గిడుంగి(Godown) ని, ఎవరో 

తగులబెటాి రప. నతుం స్మాగి ీఅంతా కల్ల బూడ్రదైె నోు యంది. ఆ సమయంలో 

అతని వననశితేలు, బంధువులు ఎవరౄ అతనిని ఆదరించలేదు. దిక్ుకతోచని 

వథత్రలో అతను ుటిరిులో స్వనే వదదక్ు ల ఱళుడె.  

మూడె రోజుల వరక్ు స్వనే అతడ్రని లక్రించలేదు. అతని మానవక్ రివథత్ర 

రిక్వత చెందిన తరవత నాలుగవ రోజు స్వనే అనురమ ైన క్రపణతో అతని 

వదదక్ు ల ళి్ల “చింత్రంచక్ు, నేను నీతోనే వునానను.  

నీ వననశితేలు, బంధువులు నినున టటించుకోలేదని చింత్రంచక్ు. నీ నిజమ ైన 

వననశితేడనయన నేను  (తనని చూంచు క్ుంటృ) నీతోనే వునానను.  

 నీ సమసయ తీరినుో తేంది. క్ న లలో అనిన 

రిష్కరించబడతాయ.” అంటృ, ఆ గోడ్ౌన్ ఎవరప, 

ఎందుక్ు తగలబెటాి రో తెల్ల, ఎంతో ధెైరయనినచాారప. 

 నౄమా చేయబడ్రనందువలన క్ న లలోగ అతని ఆవు  

అంతా అతనికత వచిాంది. 

Swami and Sri Kasturi (Biographer of  the Avathar) 



 “నిససహాయ వథత్రలో తనకత ల నున తటటి  ధెైరయం చెన బాబానే తన నిజమ ైన 

వననశితేడె “అని అతను చెుు ంటారప. 

  స్వమి - వర  బాలా స్నేహిత్ులత: 

 బుక్కటిణంలో చదువుక్ుంటటనన రోజులోి  నాయక్తవ లక్షణాలు 

ఉననందువలి స్వనేని కి స్ లీడర్ గ వుంచారప. ఎవరెైనా తు చేవన లర ి

చెంెై చెం దెబబలు లీడర్ లేయవలవ ఉంటటంది. కనీ స్వనే తన 

వననశితేలను క టిడం ఇషి్ంలేక్ లరి చెంెై మృదువుగ తటేిలరప. అద ి

చూచి కోగించిన టీచర్ గరప కి సులో 41మంది వుననందువలి, 41 చెం 

దెబబలు స్వనేని క టాి రప. 

వననశితేలంతా “ఎందుక్ు అలా చేస్వు రజూ?”అని అడెగగ “వననశితేలను 

రక్షరంచుట కోసం” అలా చేళను అనానరప.“వననహంలో రక్షరంచుటయే కనీ 

శక్షరంచుట ఉండదు” అని అనానరప. 

క్స్రి స్వనే తన 60 వ జనమ దినోతసవ సందరభంగ కరపలో అనంతురం 

ల ళ్ైత, దారిలో క తుచరెపవు వదద హఠతేు గ కరప ఆంచారప.ద్ారిలో ల ళ్ైు నన 

క్ వయకతుని చూవ “శే, నారయణ రెడ్డు , ఎలా వునానరప? ననున గురపు  

టిలేదా? నీ కి వనమట్ రజుని” అంటృ మాటాి డ్ారప. మాటలోి  అతనిన ఎక్కడ 

వుుఃటటనానరప? అని అడెగగ, ఇక్కడ్ే అదెద  ఇంటలి  వుంటటనానను అని అతను 

సమాధాననేచాారప. అుడె స్వనే అతనితో “నారయణ రెడ్డు , నైరప స్ ంత 

ఇలుి  లేదని బాధడక్ండ్ర.  
   



 స్వనే తన 60వ ుటటినరోజు కనుక్గ నీక్ు స్ ంత ఇంటటని క్టటించి 

ఇస్ు రప” అని లగద నం చేళరప. అలాగే స్వనేలరి వననశితేడ్రకత క తు  

ఇంటటని క్టటించి ఇచాారప.(అనిల్ క్ుమార్ గరి సింగం ఆధారంగ) 

నిజమ ైన వననశితేడె భగవంతేడె క్కడ్ే. అతడె నేమమల్లనఎటటక ీ 

వదలడె. భగవంతేడ్ే సవచఛమ ైన నిమను అందించే తలి్ల. తండ్రలిాగ ల ననంటట  

వుండ్ే ధెైరయం.మన ఆలోచనలు, మన సందేహాలు తీరేా యి 

నేతేిడె.ఎటటకీ మన చేత్రని వదలడె. నిరంతరం ఆయన సంరక్షణలో 

వుండ్ాలంటే మన ఆలోచనలనలు, మన సమసయలు ఆయనతోన ే

ంచుక్ుందాము, చరిాంచుక్ుందాము. నిరంతరం ఆయనతో 

సంభాఴంచుక్ుందాము. మన ఇంట, ల ంట, జంట,క్ంట వుండ్ర న క్ంటటకత 

రెలా కనుడ్ే నుిణసఖుడతడ్ే. 

సరవశ్కతుమంతేడ్ెైనటటవంటట భగవంతేడె మన ియనేతేిడె. ఆయన ే

వననహానికత నిరవచనం. స్వనే ఎుడూ చెతు వుంటారప “ఈనాడె 

వననశితేలంతా హలో హలో అంటృ లక్రించు క్ుంటారప. కనీ లోలంతా 

హాలోగ(ఖాళీగ) వుంటటననద”ిఅని. క్నుక్ నేటట నాగరిక్తక్ు లోను కక్ుండ్ా, 

Friendship day లనీ, Friendship band లనీ కలానిన, ధనానిన వయరథం 

చేయక్ుండ్ా మన అంతరంగంలో వుండ్ే నిజమ ైన స్నేహిత్ుడు భగవంత్ుడుక ి

దగుర అవుదాము. క్కస్రి భగవంతేనితో నులేవ 

నా true friend అనానమా, మనము మరచినా 

ఆయన మనలను మరవడె. అయతే 

భగవంతేనితో మనము ఎలా వననహము చేయాల్ల? 

చాలా వంుల్. తి్ర రోజుా, మన తిీ ఆలోచన 

స్వనేతో చెతు (మాటాి డెత) వ ండడమే.  



ఎ ుడైెతే మనము స్వమితో సంభాషస్ు మో స్వమి మనకత చాలా 

సనిేహిత్ుడు అవ తార్ు. మనతోనే వ ంటార్ు, మనల్నే కంటికి రెులాగ 

కప్డుకతంటార్ు.  

 

 

 

 

 

 

 

స్వమి మనము పలచిన వ ంటనే లతకతతార్ు. “స్య”  అంటే “ఓయ” అని 
లతకతతాను అని స్వమి మనకత హామీ  యచాచర్ు కద్ా, మర  అటువంట ి
స్వమితో ఈ క్షణం నుండి స్నేహము చేద్ాా మా! 

సమసు  లోకాః సుఖినోభవంత్ు 


