నవోదయం
ధృఢ సంకల్పం వ ంటే మనిషి సాధించల్ేనిది ఏదీ వ ండదనే సూత్రానిి నమ్మిన ఒక
యువకుని కథ ఇది. యుకత వయసుల్ో సర్వసాధరర్ణంగా ఎదుర్య్యే శారీరిక, మానసిక
బల్హీనతల్కు అతీతంగా నిల్బడి, తనకై త్రను నిరదేశంచుకుని ల్క్ష్యేనిి సాధించటంల్ో
సఫలీకృతుడైన ఒక యువకుని కథ ఇది. ప్ాతి యువకుడు తన జీవితంల్ో ఎదురకొనే ప్రామ,
ప్ెళ్లి, కుట ంబ ప్ర్ువ

ప్ాతిష్టల్త్ో ముడిప్డిన మానసిక సంఘర్షణల్ు ఈ కథల్ోనూ

వ నరియ్. అల్ాగని చప్ిప తన ల్క్ష్ే సాధనల్ో అవేవీ అడడ ంకి కాల్ేదు ఆ యువకునికి. ఇక
చదవండి ఈ కథని.
***
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ఓం తథస'వితుర్వరదణేం భరగో' దేవసే ధీమహి |
ధియో యోనూః' ప్ాచగదయాత్ ‖
ఓమాపో జయేతీ ర్సో ఽమృతం బాహి భ ర్ుువసుసవరగమ్

ప్ాాతః కాల సమయంలో ఆ గ్ాామంలోని తూరపు వీధిలో ఉనన పెదద మండువా లోగ్ిలి
నుండి సుమారప 25 మంది చిననపిలలలు రిథమిక్ గ్ా సాధన చేసు ునన గ్ాయత్రా మంతాం
కరణ పేయంగ్ా వినబడుతుననది.

ప్ాతకాలం నాటి పడకకురచీలో కూరచీని ఉనన ఒక

పెదద ాయన పిలలలను గమనిసత
ు వారప వలలల వేసు ునన మంత్ాానిన శ్ాదధగ్ా వింటునానడు. ఆయన
ఆరప అడుగుల ఆజానుబాహుడు, ఏబది నిండి అరవయ్యో పడిలో పడుునానడు. ఆయన పేరప
గ్ౌరచపతి సో మయాజి. ఆయనది చెకుు చెదరని శారచరిక దారపఢ్ోం. దబబపండు చాయ, విశాల
ప్ాలభాగంపెై విభూది రేఖలు, కుంకుమ బొ టుు, ముఖంలో త్ేజసుు, కళ్ళలో ఆతమ విశాాసం,
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కరపణ త్ొణికిసలాడుతుంటాయి. ఆయన చతురేాదాల ఘనాప్ాఠి , ఉపనిష్తు
ు లను ఔప్ో సన
పటిునవాడు.

నిత్ాోగ్ినహో తుాడు,

నిత్ాోనుసాునపరపడు.

గంభీర

సారంత్ో,

సాచీమైన

ఉచాారణత్ో ఆయన వేద మంత్ాాలిన పిలలలు నేరేుటపుుడు ఆయా పిలలల తలిల తండుాలు అది
వింటూ మైమరిచి ప్ో తుంటారప. ఆయనకు ప్ాదాభివందనం చేసి శ్లవు త్రసుకోవటం
పరిప్ాటి.
ఆ అగాహారంలోని ఐదు బాాహమణ వీధులోల గృహ పంచక సముదాయాలునానయి.
ఒకకువీధిలో ఐదేసి గృహాలు, పాతి పంచకంలోనత ఒకే రకమైన నిరామణం శైలిత్ో పెదద పెదద
మండువా లోగ్ిళ్ల ల, ఇంటికి పెంకుల పెైకపుు,

పాతి ఇంటికి

పాహరచ గ్ోడ, లోపల

పెదద

వరండా, దేవత్ా మూరపుల బొ మమలు చెకిున దాారబందాలు, విశాలమైన కిటికీలు, ఇంటి
వెనక భాగంలో మంచినీటి బావి, దానికి ముందు పెదద తులసికోట,

పెరటలల నందివరధ నం,

మందారం, గనేనరప, గ్ోరింట, రపదాాక్ష, మలిల , జాజి పూల మొకులు, మామిడి, మారేడు,
ఉసిరి, రేగు, జామ, అరటి చెటల ు, ఆ చెటలకు నీరప ప్ారేందుకు నతతిగటుు నుంచి పిలల
కాలువలు ఉనానయి. ఈ గృహ నిరామణ శైలి ఆంధా రాష్ు ంర లో మరెకుడా కనిపించదు.
ఆ అగాహారం వీధులోల అడుగుపెటు ిన వాళ్ళకి పాతి ఇంటి నుండి వేద మంత్ాాలు
వినబడత్ాయి. రోజులు మారినా, ఆ వూరి త్రరప మారలేదు. తరాలు మారినా ఈ వీధులోలని
కుటుంబాలు వారి పూరచాకుల నాటి సంసుృతి, సాంపాదాయాలను విడిచి పెటులేదు. వందల
ఏళ్ల కాలంనాటి మండువా లోగ్ిళ్ల ల అలాగ్ే ఉనానయి.
ఆ ఊరి పేరప పేరూరప అగాహారం. తూరపు గ్ోదావరి జిలాల రాజమండిా పటు ణానికి 35
మైళ్లళ, కాకినాడకి 38 మైళ్ళ దతరం, అమలాపురం పటు ణానికి 3 మైళ్ళ దతరంలో ఉనన
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పురాతన గ్ాామం అది. దగగ రలో ప్ారపతునన గ్ోదావరి, అతోంత చేరపవలో సముదాo. ఎటు
చతసిన పచీదనంత్ో ఆహాలదభరితమైన వాత్ావరణం కలిగ్ిన ఈ గ్ాామానికి శ్త్ాబాదల చరితా
ఉంది. కీా.శ్. 1053 వ సంవతురంలో చాళ్లకో రాజు రాజేందాచ ోళ్లడు రాజమహందావరం రాజెైన
రాజరాజ నరేందుానికి తన రెండవ కుమారెు ఆనంగదేవినిచిీ పెళ్లల చేశాడని చరితా చెపుత్ోంది.
తన కుమారెుకు చీర, సారెలత్ో ప్ాటు, తంజావూరప మండలం పెరియావూరికి

చెందిన

పదునెనిమిది దాావిడ శాఖ బాాహమణ వేదపండితుల కుటుంబాలను కూడా ఆమ వెంట అరణం
పంపినటు
ల సథ ల పురాణం చెపుత్ోంది. ఆ విధంగ్ా వచిీన బాాహమణ కుటుంబాలలో కకనిన
రాజరాజ నరేందుాని రాజోoలోని రాోలీ గ్ాామంలోనత, అమలాపురం దగగ రి నేటి పేరూరపలోనత
సిథ రపడాాయిట. ఇంకో మైలు దతరంలో బండి అగాహారం, విశవాశ్ారపడి అగాహారం లోనత కకనిన
బాాహమణ కుటుంబాలు సిథ ర పడినటు
ల సాథనికుల కధనం.
పేరూరప అగాహారంలో ఉమా సో మేశ్ారసాామి, లక్ష్మమ నరసింహసాామి, మదన
గ్ోప్ాలసాామి కోవెలలు గత 500 ఏండులగ్ా వునానయి. ఈ దేవాలయాలను దతు , పుష్ుగ్ిరి,
శ్ృంగ్ేరచ, కంచి, హరిహర, విరూప్ాక్ష పీఠాధిపతులు దరిశంచి సాామివారల కి పూజలు చేసినటు
ల
త్ెలుసోు ంది. అంతటి పాఖాోతి చెందిన ఈ మూడు కోవెలలో పాతి రోజు ఉదయమే జరిగ్ే
నితోపూజలు ఈ గ్ాామంలో ఒక పవితామైన అధాోతిమక సౌరభానిన వెదజలులతుంటాయి.
అందుకే ఈ వూరిని “heritage village” గ్ా పాభుతాం గురిుంచింది. ఆంధా రాష్ు o
ర లో
మరెకుడా ఇలాంటి సనాతన గ్ాామం మనకు కనపడదు.
తమిళ్నాడు నుండి వలసవచిీన ఈ దాావిడశాఖ బాాహమణ కుటుంబాల వారప
వేదాలోల

పండితులు.

నిత్ాోగ్ినహో తుాలు.

వారప

కాలకామీణా

పేరూరప

దాావిడులుగ్ా

పేరపప్ ందారప. తరాలు మారినా, రోజులు మారినా, లోకం కకతు ప్ో కడలు ప్ో తునాన ఈ
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కుటుంబాల

జీవన

విధానం

మారలేదు.

వాళ్ళ

సాంసుృతిక

వారసత్ాానిన

వారప

వదులుకోలేదు. చాలా మంది కుటుంబాల వారప ప్ౌరోహితోమే వృతిు గ్ా జీవనం సాగ్ిసు ునానరప.
వేదాలకి, వేద విజాానికి గురిుంపు లేని ఈ రోజులోల కూడా వారప ప్ౌరోహితోం వృతిు నే
నముమకకని జీవిసుునానరప. వాళ్ళ పిలలలు ఇంగ్చలష్ చదువులు చదువుకకని ఉదయ ోగ్ాలకోసం
దతరప్ాాంత్ాలకు వెళ్లళప్ో యినా పెదద వాళ్లళ మాతాo వారి సాంసుృతిక వారసత్ాానిన నేటికీ
కకనసాగ్ిసు ునానరప.
గ్ౌరచపతి సో మయాజి తండిా విశ్ానాధ సో మయాజి. ఆయన సుమారప వందేళ్ల ల
బాతికాడు. గ్ాామంలోని ఇతర బాాహమణ కుటుంబాలాల ప్ౌరోహిత్ాోనిన ఆయన వృతిు గ్ా
ఎంచుకోలేదు. ఆయన చతురేాదాలోల ఘనాప్ాఠి. తన ఒకుగ్ానొకు కుమారపడికి ఐదవ ఏటనే
ఉపనయనం చేసి చతురేాదాలను నేరిు వేదపండితుడిగ్ా త్రరిీదిదద ాడు. య్యగ్ాసనాలు
నేరాుడు. గ్ాామంలోని బాాహమణ పిలలలకి వేదాలు, య్యగ్ా నేరేు వారసత్ాానినకుమారపడికి
అపుగ్ించాడు. ఆయన తన కకడుకిుచిీన ఆసిు కేవలం ఒకటిననర ఎకరాల మాగ్ాణీ భూమి
మాతామే.
గ్ౌరచపతి సో మయాజి కూడా తన తండిా బాటలోనే జీవన పాయాణం చేసు ునానడు.
ఆయన భారో అననపూరణ . ఉతు మ ఇలాలలు. చతడగ్ానే నమసురించాలనిపించే రూపం
ఆమది. వారి ఒకుగ్ానొకు కకడుకు రాజశవఖర సో మయాజి. ప్ లం మీద పెదదగ్ా ఆదాయం
లేకునాన పేద పిలలలిన చేరదీసి, తమ పిలలలత్ో సమానంగ్ా పేామించి, ఆదరించే సoసాురం ఆ
దంపతులది. తమ ఇంటికి వచిీన వారిని కులమత్ాలకు అత్రతంగ్ా ఆప్ాోయంగ్ా
పలకరించటం, మరాోదలు చేయటం వారికి అలవాటు. ఆ నడవడికే ఆ దంపతులకు పాత్ేోక
గ్ౌరవరం, గురిుంపు త్ెచిీంది.
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(2)
గ్ౌరచపతి సో మయాజి ఆ రోజుకి ప్ాఠాలు ముగ్ించి పిలలలను ఇళ్ల కు పంపేసరికి
మధాోహనమైంది. తిాకాలలో సంధో వారోీకోవటం ఆయనకి తండిా నేరిున కామశిక్షణ. ఆ పని
ముగ్ించుకకని భోజనానికి లేవమని భారో చెపుగ్ా వెళ్లళ ఔప్ో సన పటిు భోజనం ముగ్ిం చాడు.
భోజనం చేసేపుుడు ఆయన ఏమీ మాటాలడడు. భారో అననపూరణ కూడా భోజనం చేసిన
తరాాత పడక గదికి వచిీంది.
“ఇదిగ్ో పూరాణ! వచేీ చెైత్ాానికి రాజశవఖరానికి ఐదయ ఏడు వసుుంది. ఉపనయనం చేసి
వేదం చెపుటం ప్ాారంభిదాదమనుకుంటునానను. ఏమంటావు? అడిగ్ాడు భారోని.
“ మీలాగ్ా ఈ వేదాలను నేరిీత్ే వాడికి భవిష్ోతు
ు లో వచేీ లాభం ఏoటి? జీవనం
వెళ్ు లందా? పెదదయాోక ఇతర పిలలలాలగ్ా ఇంగ్ిలష్ చదువులు చెపిుంచలేదని, అందుకే సరెైన
ఉదయ ోగం దొ రక లేదని బాధపడాుడు. ఆలోచించండి. పడమటివీధి సిదధ ాంతిగ్ారప తన కకడుకుని
అమలాపురం కానెాంట్ సతులోల చేరిుంచాటు . మనం కూడా అలా చేసేు బాగుంటుందే
చతడండి” అందామ.
“చతదాదం పూరాణ !

కుటుంబ వారసతాంగ్ా వసుునన వేదపఠనం, య్యగసాధన

ఎపుుడత మానరాదు. ఒకుసారి సతుల్ హెడామసాురప రమణయో గ్ారిని ఈ విష్యంలో
సలహా అడుగుత్ాను. ఆ తరాాత పిలల ాడిత్ో మాటాలడత్ాను ”అనానడాయన.
మరపనాడు సాయంతాం సో మేశ్ారాలయంలో కనిపించిన హెడ్ మాసాురప రమణయో
గ్ారిత్ో
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“ మాసాురూ ! మా అబాబయి రాజాకి మీరప ఎంత్ో అబిమానంత్ో అక్షరాభాోసం చేసి
ప్ాాథమిక విదో నేరాురప. ఇకపెై వాడి చదువు గురించి నేను ఏం చేయాలో శ్లవీయండి.
వాళ్ళ అమేమ

హెైసతుల్ చదువులకి పంపమంటుననది. ”

“ అది సరెైoదే సో మయాజి గ్ారూ ! ఈ రోజులోల వేదాలు, య్యగ్ాసనాలు

నేరిీత్ే

చాలదు. మీ పిలలవాడు చాలా త్ెలివెైన వాడు. వాడికి మంచి భవిష్ోతు
ు ఉంది. హెైసతులికి
పంపండి. పెై చదువులు కకనసాగ్ించండి. ఇకుడి సతుల్ కంటే అమలాపురంలో మంచి
సతుళ్ల
ల ఉనానయి. ఎటూ మీ పినతండిా కకడుకు అమలాపురంలో ఉనానరప కదా. వాళ్ళ
ఇంటలల ఉంచి చదివించవచుీ. పాతి రోజు పేరూరప తిరగ్ాలిున అవసరం వుండదు కూడా ”
అనానడాయన.
“ అయిత్ే అలాగ్ే చేసు ాను. ముందు ఉపనయనం చేయాలి. తరాాత వేదాలు నేరాులి.
పదయ ఏట హెైసతులోల వేదద ాo” అంటూ గ్ౌరచపతి సో మయాజి గ్ారప శ్లవు త్రసుకునానడు.
(3)
మరపసటి ఏడాది చెైతా శుదధ పంచమి నాడు రాజశవఖరపడికి ఉపనయనం చేసి గ్ాయత్రా
మంత్ోాపదేశ్ం

చేశాడు

గ్ౌరచపతి

సో మయాజి.

య్యగ్ాసనాలు

సాధన

చేయించటం

ప్ాారంభించాడు.
“రాజా! మీ త్ాతగ్ారప విశ్ానాధ సో మయాజి గ్ారప సుపాసిదధ ులు. వేదాలోల ఘనాప్ాఠి,
హఠ య్యగ సాధన చేసిన వాడు. ఆయనలాగ్ే నువుా కూడా చతురేాదాలని అభోసించాలి.
కామం తపుకుండా తిాకాలాలోల సందోవందనం చేసుకోవాలి. వేదవిజాానిన ఔప్ో సన పటాులి.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Navodayam

***

