
              భగవంతుడిప ై అచంచల విశ్వాసం 

భక్తు లందరికీ భగవంతునిప ై అపారమ ైన విశ్ాాసం 
ఉంట ంది క్దా! క ందరు ఆ విశ్ాాసమే తమ 
శ్ాాసగా భావిస్ాు రు. మరిక ందరు నిరంతరము 
భగవంతుని స్ానిిహిత్ాానిి ప ందగలతగుత్ారు. మరిక ందరు 
నిససహాయ స్థితిలో భగవంతుని సహాయానిి ప ందగలతగుత్ారు. 

మరి అట వంటి వారి గురించి త్ెలతసుక్తందామా? 

మొదట  శీ్రక్ృష్ుు ని యందుక్ల అచంచలమ ైన 
విశ్ాాసమే తన శ్ాాసగా భావించే అరుు నుడి  గురించి 
త్ెలతసుక్తందాము. క్ృష్ాు రుు నులత ఒక్రోజు 
చలల గాలిలో ప్రక్ృతి స్ ందరాం తిలకిసతు  ఒక్ వనము 

లోనికి చేరారు. ఉనిట ల ండి క్ృష్ుు డు ఒక్ చెట ు  క మమప ై 
క్ూరుుని పావురమును చతస్థ  “అరుు నా! అది నెమలి క్దా ? 
అని అడిగాడు.“అవును, నెమలే” అనాిడు అరుు నుడు.  



క్ృష్ుు డుమళ్ళీ “అరుు నా! అది నెమలి కాదు, 
గీదద  వలె ఉంది”అనాిడు. “అవును, అది గదద  
వలనే ఉంది”అనాిడు అరుు నుడు. “కాదు, 
కాదు, అరుు నా! అది ఒక్ అడవి కాకి”అనాిడు 
క్ృష్ుు డు. “అవును, అది అడవి కాకే “అనాిడు అరుు నుడు. 
“ఇదేమి అరుు నా! నీవు క ంచెం క్ూడా స్ ంత బుదిి  
ఉప్యోగించవా? నేను ఏది చెబిత్ే అదే చెబుతునాివు. 
ఇనిి విదాలత అభాస్థంచావే, ఏమ ైంది నీక్త” ? అని 
ప్రశ్ించాడు క్ృష్ుు డు. 
అరుు నుడు వినయ విధేయతలత్ో, శ్ాంతంగా  “క్ృష్ాు ! సరామును 
సృషథుంచినవాడవు. అదుుతమ ైన మహిమలత చేస్థ చతప్గల 
శకిుమంతుడవు. మరి నీవు ఒక్ ప్క్షిని మరొక్ ప్క్షిగా మారుగలవు 
క్దా. అందుకే నీవు ఏది చెపథినా అదే నిజమని నేను విశాస్థస్ాు ను. 
 నీవు ప్లికే ప్రతి మాట మీద నాక్త సంప్ూరు విశ్ాాసం 
ఉంది.నాక్ంటూ  ఒక్ అభిపరా యం లేదు. నీప ై విశ్ాాసమే నా శ్ాాస” 

అనాిడు. 



      చతశ్ారా పథలలలను అరుు నునికి శీ్రక్ృష్ుు డుప ై అంతటి భకిు, 
విశ్ాాసములత క్లిగి ఉనిందు వలలనే  భగవదగీ తను వినటానికి 
అరుు డు అయాాడు. 

భగవాన్ బాబావారు శీ్రరాముని ప ై హనుమంతుడికి 
ఉని ప్రగాఢమ ైన విశ్ాాసం గురించి తన దివయాప్నాాసంలో ఇలా 
చెపాిరు. శీ్రరాముడు హనుమంతునిి ఈ విధంగా ఆజఞా పథంచాడు. 

హనుమా! నీవు సముదరమును దాటి, లంక్లో 
ప్రవేశ్ంచి,  స్ీత్ానేాష్ణ గావించి, ఆమ  
స్థితిగతులను క్నుక ొని రావాలి అని. ఇది విని 

హనుమంతుడు అంత ప దద  సముదరా నిి నేను దాటగలనా ? అని 
సందేహించాడు . వెంటనే హనుమంతుడు రామనామానిి సమరించి, 

స్థిరచితుంత్ో, “ఆజా ఇచిున శీ్రరాముడే ఆకారాానిి ప్ూరిు 
చేయంచుక్తంటాడు.  ఆ కారాం స్ాధించుటక్త ననేి స్ాధనంగా 
ఎనుిక్తనాిడు అంటే, అది స్ాధించుటక ై అనిి 
ఏరాిట ల  త్ానే చేయంచి ఉంటాడు.” 



ఆజఞా పథంచిన భగవంతుడే అనీి నిరారిుంప్చేయగలడు, 
అని ప్రగాఢమ ైన విశ్ాాసంత్ో, ధెైరాంత్ో స్ీత్ానేాష్ణక ై 
వెళ్ళీడు. 
చతశ్ారా పథలలలూ! హనుమంతునికి శీ్రరామునిప ై క్ల ప్రగాఢమ ైన 
విశ్ాాసమే అతనిచేత స్ీత్ానేాష్ణ చేయంచినది.  

 త్ేరత్ాయుగము, దాాప్రయుగము నందే కాక్ ఈ క్లియుగంలో 
క్ూడా భగవంతునిప ై విశ్ాాసములత క్లిగిన ఒక్ భక్తు రాలత గురించి 
త్ెలతసుక్తందామా! 

ఒక్ ఊరిలో ఒక్ గొలలప్డుచు రోజు పాలత, ప రుగు తీసుక్తని ప్క్ొ 
ఊరిలో అముమతూ ఉండేది.ఆ ఊరికి వెళ్ళల లి అంటే ఒక్ ఏరు 
దాటవలస్థ వచేుది. ఆమ  ఒక్ భక్తు నికి రోజు పాలత ప రుగు పో సతు  
ఉండేది. కానీ ఒక్రోజు ప దద  వాన వచిు ఏరు ప ంగినందువలన, ఆ 
యువతి పాలత ప రుగు అముమటక ై వెళ్లలేక్ పో యంది.  . 



మరాిడు వాన తగీటం వలల  వెళ్లల అతనికి, పాలత ప రుగు పో స్థ, నిని 
ఏరు ప ంగటం వలల  త్ాను రాలేక్పో యానని త్ెలిగా, అతను  ఆ 
యువతిత్ో అమామ! “దెైవం మీద ప్రిప్ూరు విశ్ాాసం ఉంచి, ఆయన 
నామానిి జపథసతు  వస్తు , ప ంగుతుని ఏరును దాటి రాగలవు” అని 
చెపాిడు.అది విని ఆ గొలల  ప్డుచు సంత్ోష్ంత్ో త్ో “నిజమా 
స్ాామీ! నాక్త త్ెలియదు. ఇక్ప ై మీరు చెపథినటేల  చేస్ాు ను అనిది” . 

క ంతకాలం తరాాత వానలత బాగా క్తరియస్ాగినవి. 

అయనను ఆ యువతి  రోజు సరియ ైన సమయమునక్త పాలత 
ప రుగు త్ెచిు పో సుు నిది. అది చతచిన ఆ 
భక్తు డు “అమామ! చాలా వానలత క్తరుసుు నివి , 
ఏరు ప ంగి ప రుల తునిది క్దా, నీవు ఎలా 

వసుు నాివు అని ప్రశ్ించాడు? స్ాామి! మీరే క్దా నాక్త చక్ొటి 
ఉపాయం చెపాిరు. ఆ భగవంతుని మీద ప్రిప్ూరు విశ్ాాసంత్ో, 
ఆయన నామానిి జపథసతు , ఏరు చక్చకా దాటి వసుు నాిను. ఇంత 
చక్ొని ఉప్యానిి చెపథినందుక్త మీక్త ఎంత్ో రుణప్డి 
ఉనాిను” అనిది..  

 



అది విని ఆ భక్తు డు ఆమ  మాటలత నమమలేదు. ఆమ  తిరిగి ఏరు 
ఎలా దాటి వెళ్్ు ందో  అని ఆమ  వెనుక్ వెళ్లల ప్రీక్షించస్ాగాడు. 
కానీ ఆ గొలల  ప్డుచు ఆ భక్తు ని మాటలత విశాస్థంచి, తను 
నిససహాయ స్థితిలో భగవంతుని సహాయానిి ప ందగలిగినది. 
      చతశ్ారా పథలలలూ! “భగవంతునిప ై మనక్త గల అపారమ ైన 
విశ్ాాసమే మనక్త రక్ష”. 

 

పిల్ల ల్ూ! మీకు కూడా చాల్ా సమయాల్ల్ో స్వామి రక్షించి ఉింటాడు 
కదా. మరి మీకు జరిగిన  ఆ సింఘటనల్ు వ్వా సి, అిందరితో 
పించుక ిండష. 

సమసు  లోకాాః సుఖినో భవంతు  






