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‘శ్రీ గురుచరిత్ర’ చదివేవారికి ఒక 
విషయం వింతగా తోస్్తుంది. 

అనేకసారులు శ్రీగురుడు “ఇక్కడ మా 
మహిమ వెల్లుడయింది. సావార్్థంతో 
దుర్మారుగులు కూడా వచ్చి యిచచిటి 
భక్్తుల్ను బాధిసా్తురు. నేనీచోటు 
విడిచ్ పోవాలి” అని చెప్పి అనేకచోటులు 
వదిలివెళ్లుపోయారు. అవును. 
భక్్తుల్నెవరు బాధించటమూ వారు 
సహించలేరు. అది తప్పించటానికి 
వారెంతో శ్రమపడైనా యింకొక 
చోటికి వెళ్ళిపోతారు. భగవంతుని 
వలె వారు గూడ తమను బాధించ్నా 
సహిసా్తురుగాని, తన భక్్తుల్ను 
బాధిస్్తు సహించలేరు. అయితే వారు 
దయామయులు గనుక వారుగా ఆ 
దుష్టుల్ను శిక్షంచరుగాని భక్్తుల్ను 
బాధించ్న పాపం అపార్మైనది. 
దాని పర్్యవసానం చాలా ఘోర్ంగా 
వుంటుంది. “శివేఋష్టు గురుసా్తుత్ర, 
గురో రుష్టు నకశ్చిన” అని గురుగీత 
చెప్పినటులు “శివుడు కోప్ంచ్నా గురువు 
ర్క్షంచగల్డుగాని గురువుకోప్స్్తు 
ఎవరూ ర్క్షంచలేరు.”

‘సాయిబాబా జీవితచరిత్ర’, ‘శ్రీ 
గురుచరిత్ర’ పార్యణ, సత్సంగాలు, 

పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

దత్తుక్షేత్రాల్ దర్్శనము చేస్కొనే మనం 
యిలాంటి అంశాలెన్నో తెలుస్కొని 
తీర్లి. చేతులు, ఒళ్లు కాలుచికొనక్ండా 
వంట చేస్కొనగల్గడం 
నేరుచికోక్ండా వంటక్ దిగగూడదు. 
పథ్్యం చేయలేక్ంటే మందు 
తీస్కొనక్ండడం మంచ్ది. అలానే 
మన నడవడిని సంస్కరించుకోక్ండా 
మహాతుమాల్స్వ మొదలైన సాధనలు 
చేయడం ప్రమాదకర్ం. ఒక సదుగురు 
భక్్తుడు సద్గుష్టు చేస్్తుంటే వృదుధులైన 
ఒక వేదపండితులు గూడ వచాచిరు. 
సగౌర్వంగా వారికి ఆ భక్్తుడు తమ 
చెంతనే క్ర్చివేస్్తు ఆయన దానిని 
దూర్ంగా లాకొ్కని కూరుచిని ఒక 
శ్లుకం చదివారు. దాని భావం, “స్త్రీ, 
అగ్నో, సద్భక్్తుడు – వీరికి తగ్నంత 
దూర్ంలో వుండాలి” అని చెపాపిరు. 
వీటిలో మొదటి రెండూ అందరికీ 
తెలిసినవే. మూడవది: అతి సనినోహితం 
వల్న వారి పటలు ర్గము, ద్వాషము, 
యీర్్ష్్య, వాటి వల్న తప్పిలెనేనో దృష్టు 
ఏర్పిడతాయి. సదుగురువుపై ఏకాగ్రత 
సాధించుకోడానికి యతినోస్్తుననో 
మనక్ అటు తర్వాత కించ్తె్త్తునా 
మనస్ సాధన వైప్క్ తిర్గక యిటిటు 

సత్్ససంగాలెసందుకు?

దుష్రపివర్్తునలోనే నిమగనోమౌతుంది. 
అందువల్న మనం చేస్క్ననో 
ప్ణ్యమంతా నశిస్్తుంది. సాయి 
సృషటుంగా చెప్పిన స్కి్తు ఎనినోసారులు 
చదివినా మన బుదిధుకి హెచచిరిక 
కల్గునిసి్థతికి వసా్తుము.

స త ్స ం గ స భ్ ్య ల్ లో 
ఒకరిమాట లొకరికి చెప్పి తంప్లు 
పెటాటుల్ని ఎననోడూ చూడర్దు. 
సత్సంగాల్లో వర్గులు, ముఠాలు 
లేవదీయకూడదు. సాటివారు 
ఏర్పిటు చేస్్తుననో సతా్కర్్యల్ను 
యథాశ్కి్తు విచ్ఛిననోం చేయాల్ని 
ఎననోడూ ప్రయతినోంచగూడదు. వీటిని 
సమరిధుంచుకోడానికి – అంటే మనలో 
లోపాల్ను కప్పి ప్చుచికోడానికి 
వారిలో లోపాలు ఎనినో ప్రచార్ం 
చేయకూడదు. ఇలా చేసినందువల్న 
మనక్ సిరిసంపదలు, ప్ణ్యమూ, 
గొపపిపదవులూ వచ్చినా అర్్థముంది. 
వీటివల్న మన ప్ణ్యనాశ్ము, 
సాటివారికి అశాంతి తపపి మరేమీ 
ర్దు. నిష్్కర్ణంగా అంత చెడుక్ 
పాల్పిడగల్గాల్ంటే మనలో ఎంత 
దౌషటు్యముండాలి?

ఇలాంటి ప్రమాదం నుండి 
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తప్పికోవాల్ంటే సత్సంగము, స్వా 
మినహా సాటి సత్సంగ సభ్్యల్తో 
వేరు కాల్క్షేపం పెటుటుకోకూడదు. 
మిగ్లిన సమయమంతా మనకో 
లేక సాటివారికో శ్రేయస్కర్మైన 
కార్్యక్రమంలో తీరిక లేక్ండా 
నిమగనోమవావాలి. బుదుధుడు చెపాపిడు 
– యిపపిటికే అపార్మైన దుుఃఖము 
పాపాల్తో కలుష్తమైన ఈ సృష్టుని 
మనసా కర్మాణా వాచా కలుష్తం 
చేయక్ండా చూచుకోవడం సాధక్ని 
ప్రథ్మ కర్్తువ్యం. సత్సంకల్పిము, 
సదావాక్యము, సత్కర్మాల్తో యథాశ్కి్తు 
శాంతి, శ్రేయస్్స కలేగులా చూడాలి.

ఇటు మానవతావానికి, అటు 
ఆధ్్యతిమాకానికీ గూడా శౌచం 
ప్రధ్నమని అనినో మతాలూ చెపాపియి. 
అయితే సానోనము మొదల్గునవి 
బాహ్య శౌచానికంటే అంతర్ంగ్కమైన 
మనశ్్శదిధు ఎక్్కవ ప్రశ్స్థమని గూడా 
చెపాపిరు. సత్సంగం మానసిక 
సానోనం వంటిది. దానినే కలుష్తం 
చేస్కోడం మనం తినే అననోంలోనూ, 
పీలేచిగాలిలోనూ, ఆరోగ్యం కోసం 

స్వించే మందులోను విషం 
కలుప్కొనడం లాంటిది. అప్పిడు 
చేస్ చరిత్ర శ్రవణం వల్న అందరూ 
సాయి రూపాల్ననో సత్యం గురు్తుక్ 
వచ్చి మనలో పాత అల్వాటు వల్న 
తలెతి్తున దౌష్టు్యనినో నశింపజేస్కోవాలి. 
దానిని నిష్పిక్షకంగా గురి్తుంచ్, 
హృదయపూర్వాకంగా పరితాపం 
చెంది, నైతికంగా అంతదుసి్థతిలో వుననో 
మనను వుదధురించ్ అటిటు బల్హీనత 
నుండి కాపాడమని ప్రారి్థంచాలి. 
దానికి సాధనమే సత్సంగం యొక్క 
ల్క్్యం.

అందుకే సత్సంగంలో చరిత్ర 
శ్రవణం చేస్్తుననోంతస్పూ భక్్తుల్క్ 
సాయి యిచ్చిన అనుభవాలు యీ 
స్క్్తుల్ నెంతగా ధ్రువపరుస్్తునానోయో 
గురి్తుస్్తు సాటి సత్సంగ సభ్్యల్పటలు మన 
వైఖరి, ప్రవర్్తునను చక్కదిదుదుకోవాలి. 
ఇలా స్మారొక 40 ని॥లు శ్రవణం 
చేశాక, భజ్న చేస్్తుననో అర్గంటస్పూ 
దాని అర్్థనినో భజ్నచేస్్తు యీ 
సతా్యల్నే మననం చేస్కోవాలి. 
ఈ సతా్యనినో మరుగుపరిచే 

భేదబుదిధుని అలా తొల్గ్ంచుకొని 
భజ్నయా్యక కనీసం 10 ని॥లు 
ఆ భావానేనో ధ్్యనించ్ తరువాత 
వ్యర్్థప్రసంగమేమీ చేయక్ండా 
ఇళ్ళిక్ వెళ్ళిపోవాలి. నచచిక్ంటే 
ఆతీమాయతతో చెప్పి చూడాలి. ఆ పైన 
ఆ విషయం మర్చ్ మనం ల్క్్యంగా 
పెటుటుక్ననో సదా్భవంతోనే నిల్వాలి. 
అది వీలుగాక్ననోప్పిడు మనం 
మౌనంగా తొల్గ్ మనక్ వుత్తుమమని 
తోచ్నర్తిన సతా్కర్్యం చేయాలి. 
ఇలాంటి జాగ్రత్తులు తీస్కొననో వారే 
ఆధ్్యతిమాకంగా ప్రోగమిసా్తురు. 
మిగ్లిన వారు ప్రోగమించరు, 
సరిగదా సాటివారి మనస్ల్ను 
కలుష్తం చేసి, వారి ప్రోగతికి 
అంతర్యం చేసిన ద్షం 
మూటగటుటుకొంటాం. క్టిల్తతో 
మిత్రుల్ మధ్య, దంపతుల్ మధ్య 
బేధం కలిపిస్్తునే మహాపాపమనానోయి 
శాసా్రాలు. అంతకంటే ఎన్నోరెటులు 
పవిత్రమైన యీ గురు బాంధవా్యనేనో 
కలుష్తం చేస్్తు ఫలితం చెపపినవసర్ం 
లేదు. అందరికీ నీరిచేచి చెరువుల్ను, 
పశ్వులెనినోంటికో ఆహార్మైన గడిడినీ 
కూడ మలినపర్చడం పాపమని 
ధర్మాశాస్తం చెబుతుననోది. సర్వాజీవుల్కూ 
శ్రేయస్్స నివవాగల్ సత్సంగాల్ను 
కలుష్తం చేయగల్గాల్ంటే సాక్షాత్్తు 
కలిప్రుష్డిక్ననోంత గుండె 
ధైర్్యంగావాలి. కలి గూడ సదుగురు 
భక్్తుల్ను చూస్్తునే తనక్ భయం 
కలుగుతుందని బ్రహమాద్వునితో 
చెపాపిడు. ఇటువంటి జాగ్రత్తులు 
తీస్క్ననోప్పిడే సత్సంగాలు 
సార్్థకాలౌతాయి.
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పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

పరిప్రశ్్న

ప్రశ్్న:- వేదవిద్య వలన దేశానికి గల ప్రయోజనమేమి?
- రామచంద్రరావు, కపిలేశ్్వరపురం

జవాబు :- నేటి విజాఞాన, 
సాంకేతిక శాసా్రాల్ను 
వినియోగ్ంచుకోగల్గాల్ంటే తగ్న 
విదా్య విధ్నమవసర్ము. అందులో 
అటిటు సిదాధుంతము (థియర్) ఇటిటు 
ప్రయోగము కూడా (ప్రాకిటుకల్) అవసర్ం. 
ఈ రెండు అర్ధుం కావాల్ంటే గణిత 
శాస్తము, భౌతిక ర్సాయనిక శాసా్రాలు, 
తర్్కము (లాజిక్) మొ॥న వెన్నో 
తెలియాలి. 

అలానే వేదవిద్య 
వుపయోగపడాల్ంటే సిదాధుంతము 
కావాలి. దానిదావార్ ఈ సృష్టుతతవాము, 
మానవుని శార్ర్క, మానసిక తతావాల్ను 
తెలుస్కోవచుచి. అవి తెలిశాక ఈ 
రెంటినీ సమనవాయించుకొననో కొనినో 
ప్రయోగాల్ వల్న మన చేతనానినో 
వికసింపజేస్కోవచుచి. అప్పిడు 
మానవుడు మిగ్లిన ప్రకృతితో 
సామర్స్యంగా జీవించగల్ సహజ్ 
నైప్ణ్యం గల్వాడవుతాడు. అప్డు 
జాతి మనుగడక్ అవసర్మైన ప్రకృతి 
వనరుల్ను సంర్క్షంచుకోగలుతాడు. 
వాటిని అటు ప్రకృతికి యిటు తన 

జాతికి వినాశ్కర్ంగాని ర్తిన 
వి ని యో గ్ ం చు కో గ లు గు తా డు . 
అందుకవసర్మైన దివ్యమైన ప్రేమ 
ప్రకృతిలోని వస్్తువుల్, ప్రాణుల్పటలు 
వహించడం చేత అతని జీవితం 
గూడ ప్రేమమయమవుతుంది. తృప్్తు 
మానవజీవిత ల్క్ణమవుతుంది. 
అప్పిడు సావార్్థము, అస్య, 
ద్వాషము పలుచబడతాయి. అశాంతి 
తొలుగుతుంది. ఆధునిక విజాఞానము, 
సాంకేతిక విద్య బాహ్యమైన 
జీవితానినో, ప్రకృతిని సంస్కరించుకొనే 
వుపాయాల్వుతే వేదవిద్య మానవుని 
ఆంతర్ంగ్క ప్రకృతిని సంస్కరించుకొనే 
ఉపాయం. మొదటి రెండూ మానవుడు 
తన పరిసర్ల్ను మారుచికొనే పదధుతి; 
రెండవది వాటిని దూర్దృష్టుతో 
సదివానియోగం చేస్కొని విన్దకర్మైన 
పంథా తొక్కక్ండా చూచుక్నే 
పదధుతి. అయితే మొదటిర్కమైన విద్య 
కెంత ప్రతే్యకమైన తర్ఫీదవసర్మో 
రెండవదానికీ అంతే అవసర్ం. 
ప్రాచీనకాల్ంలో మొదటిదానిని 
అశ్రదధు చేసి రెండవదానికి మాత్రమే 

ప్రాముఖ్యమివవాడం పొర్పాటు. 
ఈనాడు అందుక్ విపర్్యమైన 
పొర్పాటు జ్రుగుతోంది. ప్రకృతి తలిలు, 
మానవుడు బిడడిడు అనుక్ందాము. 
కేవల్ం బాహ్యవిద్యకే ప్రాముఖ్యమిచేచి 
మానవుడు తలిలుని ప్రేమించక ఆమె 
ప్రేమను పచ్చి సావార్్థంతో హృదయం 
లేక్ండా వాడుకొనేవాడవుతాడు. 
తలిలుచాటునుండి అనీనో పొందినా ఆమె 
ప్రేమ నర్్థం చేస్కొని ఆనందించే 
అదృషటుంలేని దౌర్్భగు్యడవుతాడు. 
వేదవిద్య గూడ నేరుచికొనేవాడు 
తలిలునుండి సర్వానీనో పొందుత్ ఆమె 
ప్రేమనర్్థం చేస్కొని ఆనందిస్్తు, 
ఆమెను తిరిగ్ ప్రేమిస్్తు తన శ్రేయస్్స 
ఆమె శ్రేయస్్స కోరినటువంటివాడు. 
అటువంటివాడికి తకి్కన ప్రకృతి పటలు 
గూడ అద్ భావముంటుంది. అందుకే 
కేవల్ బాహ్యవిద్యక్ ప్రాముఖ్యమిచేచి 
యీ రోజుల్లో ఒకరినొకరు 
హృదయర్హితంగా వాడుకొనడం 
చూస్్తునానోము. అలాగాక వెనుకటి 
కాల్ంలో చెటలును, జ్ంతువుల్ను గూడ 

మిగతా 29వ పేజీలో
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“లేదురా ఇటువసంటి భూదేవి ఎసందు”

“లేరురా మనవసంటి పౌరులిసంకెసందు॥”

పూజ్్య గురుపత్్న శ్రీ అలివేలు మసంగమ్మ

‘మాతృద్వో భవ, ప్తృ ద్వో భవ, ఆచార్్యద్వో 
భవ’ అని పెదదుల్ వాక్యం. ఇందులో ప్రథ్మ  

సా్థనం వారు మాతృద్వికే యిచాచిరు. కార్ణం మనక్ 
తెలిసినద్. మనం జ్నిమాంచడానికి తలిలుదండ్రులిరువురూ 
కార్ణభూతులే అయినపపిటికీ ఆ బీజానినో తన గర్్భంలో 
యిముడుచిక్ని పరిపూర్్ణ శ్ర్ర్ం గల్ జీవిగా పపంచంలోకి 
తీస్క్వచేచిది మాత్రం మాతృమూరి్తుయే. ఆ మాతృద్వత 
యొక్క గర్్భపరిసి్థతి, శార్ర్క పరిసి్థతి, మానసిక పరిసి్థతి 
సరిగా లేకపోయినటలుయితే సరియైన జీవునిగా, అంటే 
మానసిక, శార్ర్క వ్యవస్థ సరిగా పనిచేస్ విధంగా, మనం 
జ్నిమాంచలేము. కనుక అటిటు మాతృమూరి్తుద్ ప్రథ్మ సా్థనం 
అని గురి్తుంచక తపపిదు.

ఈ విశాల్ విశ్వాంలో అనేక గ్రహగోళాలు సంచరిస్్తు 
వుంటాయి. కానీ ఈ భూగోళ్ం మీద మాత్రమే అనేక ర్కాలైన 
జీవర్శి ఉతపిననోం కావడానికి అనుకూల్ పరిసి్థతి ఏర్పిడి 
వుననోది. ఈ భూగోళ్ం మీద వివిధ ర్కాలైన జీవర్శ్లు 
వుననోపపిటికీ, భార్తవర్్ష్ంలోని భార్త ఖండంలో 
వుననోటువంటి జీవర్శి ప్రతే్యక సా్థనానినో ఆక్రమిస్్తుంది. 
ఇందులో వుననో వృక్ సంపదగాని, జ్ంతుజాల్ంగానీ, 
జ్ల్వనరులుగానీ మరెక్కడా అంతగా కనిప్ంచవు. 
మూడు వైప్లా మహా సముద్రము, ఉత్తుర్న తనకెవరూ 
సాటిలేర్ననో ధీమాతో నిల్బడివుననో ఎతె్త్తున హిమవతపిర్వాత 
శ్రేణి, హిమాల్యాల్నుంచ్ కిందక్ జాలువారుతుననో 

అనేక ఔషధుల్తో కూడిన పవిత్ర గంగానది; గోదావరి, 
కృష్ణ, కావేర్, నర్మాద, తపతీ మొదలైన మహానదీ నదములు, 
వాటి ఉపనదులు, ఎన్నో జ్ల్పాతములు, సెల్యేరులు, 
నీటి బుగగులు - ఈ పవిత్ర భూమిలో ఎన్నో! వాటితో 
సస్యశా్యమల్ంగా వృదిధు చెంద్ వృక్జాల్ముతోనూ, 
పైరు పంటల్తోనూ నిత్యనూతనంగాను, అత్యంత 
ర్మణీయంగానూ విల్సిలేలు ఈ భర్తమాత సౌందర్్యనినో 
వరి్ణంచనెవరితర్ము? ఇవనీనో ఎప్పిడైతే వునానోయో ఇక 
యిక్కడ జీవర్శికి కొదవ ఏముంటుంది? అనేక ర్కాలైన, 
చ్త్ర విచ్త్రములైన జీవర్శ్ల్లో ఈమె అనంత సంతతిగల్ 
మాతృమూరి్తు. ఈమె ఎప్పిడూ నిండు చూలాలు, నిత్య 
బాలింతర్లు గూడ.

అంతేగాదు, వజ్రవైఢూర్్యలు, మర్కత మాణికా్యలు 
మొదల్గు అపార్ ఖనిజ్సంపదను తన గర్్భంలో నింప్క్ని 
ప్రభవిలేలు ర్తనోగర్్భ భర్తభూమి. ఇవనీనో ఒక ఎతె్త్తుతే ఈ 
పవిత్ర భూమి యందుద్భవించ్న మానవజాతి విశిషటుత 
చెపపినల్విగాదు. భూగర్్భ, ఖగోళ్ శాస్తములు, భౌతిక, 
ర్సాయనిక శాస్తములు, జీవ, జ్ంతు, వృక్ శాస్తములు 
మొదలైన అనేకానేక శాస్తముల్ందు ఆరితేరిన శాస్తజుఞాలు - 
వైద్య విజాఞానానికి మూల్ప్రుష్డైన ధనవాంతరి నుంచ్ సిదధు 
నాగారుజునుడు మొదలైన ఎందరో ఎన్నో ర్కాల్ వైద్యముల్ను, 
ఔషధుల్ను కనిపెటిటున భిషగవారులు - మంత్ర, తంత్రముల్ను 
తెలిప్న మహాయోగులు, మంత్రోచాచిర్ణతోను, మాట 

(ఆగస్టు 2011 సాయిబాబా మాసపత్రిక నుండి) 
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మాత్రం చేతనూ ఏదైనా చేయగల్ మహాతపస్వాలు, 
మహరు్ష్లు - విశ్వాసృష్టుక్రమము, దాని ప్టుటుక, సకల్ 
గ్రహగోళ్ముల్ ప్టుటుక, అవి సంచరించు విధ్నము, 
సృష్టు యొక్క ఆది, అంతములు, అవి ఎప్పిడు ఏ విధంగా 
ఉద్భవించ్, ఎంతకాల్ము వసించ్, ఎప్పిడు ల్యిసా్తుయో 
తెలిపే కాల్నిర్్ణయము మొదలైన విషయముల్ గూరిచిన 
సరియైన అవగాహన కలిగ్న భూత, భవిష్యద్రషటులైన 
శాస్తజుఞాలు - ఏయే లోకాలు ఎక్కడెక్కడ వునానోయో, వాటి 
కధిపతులెవరో, అవి ఎలా వుంటాయో వాటి ల్క్ణాలేమిటో 
తెలుస్క్ననో తతవావేత్తులు - యిక్కడే ఉద్భవించారు.

అంతేగాక ఈ సృష్టు యొక్క తత్తు్వమును గూరిచి 
- ఈ సృష్టు ప్రణవ సవారూపమని, సంగీతమయమని, 
శ్బదుసవారూపమని, నాట్యమయమని, ల్య, తాళ్ బదదుమని 
అనుభవపూర్వాకంగా నిరూప్ంచ్న శాస్తజుఞాలు, వివిధ కళ్ల్ 
ప్టుటుక నెరిగ్, వాటి అర్్థనినో, ప్రయోజ్నానినో పరిశ్ధించ్ 
వాటి యందు ఆరితేరిన కళాకోవిదులు జ్నిమాంచ్నదిక్కడే.

సృష్టులోని ప్రతి చ్ననో విషయం దగగుర్నుంచ్ పెదదు దాని 
వర్కూ ఇక్కడివారు సపిృశించని భాగంలేదు, వారికి తెలియని 
విషయం లేదు. అంతేగాక ఈ సృష్టుయొక్క ర్హసా్యనినో 
తర్చ్ తర్చ్ ఆలోచ్ంచ్, ధ్్యనించ్  అనుభవపూర్వాకంగా 
తెలుస్క్ననో వేదవిదులు, తత్తు్వవేత్తులు ఈ సృష్టులో 
జ్నిమాంచ్న ప్రతి ప్రాణీ - చేతనములే గాక జ్డముల్తో 
సహా - ఏ కార్ణంగా సృష్టుంపబడాడియో, వాటి జ్నమా 
ర్హస్య మేమిటో, కర్మాల్ను ఏ విధంగా మల్చుక్ంటే 
స్ఖశాంతుల్తో జీవించవచోచి, ఏవిధమైన కర్మాలు చేస్్తు 
ఎటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో తెలియజెపాపిరు.

జ్నిమాంచ్న ప్రతి జీవి తాను చేసిన కర్మాల్ ఫలితంగా 
తిరిగ్ తిరిగ్ జ్నమాల్ నెత్తువల్సి వుంటుందని జ్నమా నెతి్తున 
ప్రతిసారి కషటుస్ఖాల్ను తపపిక అనుభవించవల్సి 
వుంటుందనీ కనుక ఈ జ్నమా పర్ంపర్ల్ నుండి బయటపడే 
మార్గునినో అనుసరింపక తపపిదనీ గూడ తత్తు్వవేత్తులు 
స్చ్ంచారు. అందుకని ఈ సృష్టుకి మూల్మైన దానిని 
చేరుకోడానికి అంటే జ్నమా పర్ంపర్ల్నుండి విముకి్తు 
చెందడానికి చేయవల్సిన అనేక యోగ సాధనల్ను వారు 
ప్రవచ్ంచారు.

ఈ సృష్టులోని జీవులు ధర్మాభ్రష్టులై అశాంతితో 
అల్మటించ్ పోతుననోప్పిడు ఆయాద్శ్ కాల్ 

పరిసి్థతుల్ననుసరించ్ అవతార్ ప్రుష్లు అవతరించ్ 
మళ్ళి ప్రజ్ల్ను ధర్మామార్గున నడిప్ంచ్ శాంతిని 
నెల్కొలుపిత్ వస్్తునానోరు. వీరే గాక, అటిటు శాంతిని 
పొందడం వల్లు కలిగే లాభమేమిటో తెలియజెప్పి, ప్రజ్ల్ను 
సనామార్గువర్్తునులుగ జేసి స్ఖశాంతుల్ను పొంద్ యతనోం 
చేయడానికి వారిని అందుక్ ఉనుమాఖుల్ను చేస్టందుక్ 
అనేకమంది మహాతుమాలు ఎల్లుప్పిడూ ఈ భర్త భూమిపై 
వుంటూనే వునానోరు.

ఏ కోణంలో నుంచ్ చూసినా ఇంతటి ఉననోతమైన, 
అదు్భతమైన, విశిషటుమైన భూమి ఎక్కడా కనిపించదు. 
ఇంతటి విశిషటుత కలిగ్న ఈ భర్తభూమిపై మనం 
జ్నిమాంచడం నిజ్ంగా ఎంతటి అదృషటుం! అయితే ఇంతటి 
అదృషటుం కలిగ్న మనం ఈనాడు ఎలా జీవిస్్తునానోము? ఈ 
విశిషటుతను అర్్థం చేస్క్ని మనక్ జ్నమానిచ్చిన ఈ భర్త 
మాత పటలు ప్రేమ, భకి్తు, వినమ్రతతో, మెల్గుతునానోమా? 
అననోది ఆలోచ్ంచాలి్సన విషయం.

సహనానికీ, తా్యగానికి ప్రతీకగా ఈ భూద్విని 
చెబుతారు పెదదులు. తనను పూజించ్నవారినీ, దునినోన 
వారినీ, తనినోన వారిని గూడ ఏమీ అనక మౌనంగా 
భరిస్్తుంది. ఈ భూమాత. నిల్బడడానికి ఆధ్ర్మైన ఈ 
భూమాతను నిలువుగా చీల్చిడానికి ప్రయతినోసా్తుము. ఆమె 
నుండి అవసర్మైన వాటినే గాక, అనవసర్మైన వాటిని 
గూడ ప్ండుకోజూసా్తుము. ఆమెపై మల్ మూత్ర విసర్జునలు 
గూడ చేసా్తుము. చ్టటు చ్వర్క్ ఆమె ఒడిలోనే శాశ్వాత నిద్ర 
పొంది ఆమెలోనే కలిసిపోతాము. ఇది ఎప్పిడైనా మనం 
ఆలోచ్సా్తుమా? - అంటే లేదనే చెపపివచుచి.

అందుకని ఆమె యొక్క గొపపితనానినో గురి్తుస్్తు ఆమె 
ప్రసవించ్న అదు్భత సృష్టుని అర్్థం చేస్క్ంటూ ఆమె 
పటలు భకి్తు గౌర్వాల్తో, కృతజ్ఞాతతో మెల్గడం మన ప్రధ్న 
కర్్తువ్యం.

అయితే ఈ కర్్తువా్యనినో మనక్ బోధించగల్వారెవరు? 
పైన చెప్పిక్ననోటులు ఎలా మనం మన భావనల్ను 
అనుక్ణమూ నిలుప్కోవాలో, దాని వల్న మనం ఎలా 
స్ఖశాంతుల్తో జీవించగలుగుతామో చెప్పి, మనక్ 
సరియైన మార్గునినో చూప్ంచడమేగాక, ఆ మార్గున 
నడిప్ంచగల్ మహనీయులు ఎందరో వునానోరు. అలా 
నడిప్ంచగల్ మహాతుమాల్ను దరి్శంచ్, స్వించ్ వారి నుండి 
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జీవించడమెలాగో నేరుచికోవాలి.
మన అదృషటుం కొదీదు మనక్ సరియైన మార్గుం తెలిప్ 

అనినో విధ్లా మనల్ను ఉదదురించగల్ పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు 
ల్భించారు. ఆయన సమర్్థ సదుగురు సాయినాథుని 
స్వించ్ వారిననుసరించ్ జీవించ్ తరించ్న మహాతుమాలు. 
మన జీవన విధ్నం గూరిచి పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు ఎన్నో 
విషయాలు చెపాపిరు. అలాగే మనం ఇంతక్ ముందు 
చెప్పిక్ననోటులు ఈ భార్తద్శ్ం గురించ్ గూడ ఎంతగాన్ 
చెపపిడం జ్రిగ్ంది.

ఈ భర్త భూమిలోని అపార్ సంపదను, అదు్భత జాఞాన 
సంపదను చూసి ఆశ్చిర్్యచకితులైన ఆంగేలుయులు దానిని 
తాము ఎలాగైనా పొందాల్నే ఆకాంక్తో, క్తంత్రాల్తో 
ఈ పవిత్రభూమిని రెండు వందల్ సంవత్సర్ల్పాటు 
పాలించ్ మన సంపదను కొల్లుగొటుటుక్పోవడమే గాక, 
మన సంస్కృతిని గూడ ఛినానోభిననోం చేసారు. మన ద్శ్ 
మహోననోత చరిత్రను తిర్గర్యించారు. మన అల్వాటలును 
పూరి్తుగా మారిచివేశారు. అనినో విధ్లా మనల్ను భ్రష్టు 
పటిటుంచారు.

అయితే మన సంస్కృతి ఎనినో విధ్ల్ భ్రష్టు 
పటిటునపపిటికీ దానిని సరిగా నిల్బెటటుడానికి మహాతుమాలు 
ఈ గడడిపై అవతరిస్్తునే వునానోరు. సాధ్యమైనంతవర్కూ 
నిల్బెటటుడానికి ప్రయతినోస్్తునే వునానోరు. అందుకే ఇపపిటికీ 
విద్శీయులు మన సంస్కృతికీ, ఆధ్్యతిమాకతకూ బహమార్థ్ం 
పడుత్, దానిని ఆచరించడానికి ప్రయతినోస్్తునానోరు. కానీ 
మన దుర్దృషటుం కాబోలు మనం వారి క్సంస్కృతిని 
నేటికీ, అంటే మనల్ను వారు విడిచ్పెటిటు వెళ్ళిన ఇనినో 
సంవత్సర్ల్ తర్వాత గూడ అనుసరిస్్తునే వునానోము.

ఆంగేలుయుల్ పాల్నలో మనం మన సంస్కృతిని 
పూరి్తుగా విసమారించాము. ‘పొరుగ్ంటి ప్ల్లుకూర్ రుచ్’ 
అననోటులుంది మన పరిసి్థతి. ద్శ్భకి్తు పర్ంగా చూసినా మన 
ద్శ్ సావాతంత్రం కోసం పాణాల్రిపించ్న వారిని సైతం 
మనం విసమారించాము. ఇతర్ ద్శాల్లో సమార్ణీయదినాల్ను 
పెటుటుక్ని ఇటువంటి వారిని సమారించుక్ంటారు.

కానీ మనమూ! కనీసం సవాతంత్ర దిన్త్సవము, 
గణతంత్ర దిన్త్సవముల్లోనైనా అటిటు తా్యగధనుల్ను 
సమారించుక్ంటునానోమా! అననోది సంద్హమే. కేవల్ం 
జెండాలు మాత్రం ఎగరేసి తృప్్తు పడుతునానోము.

ఉదాహర్ణక్ విద్శాల్క్ వెళ్ళిన మనవాళ్ళి 
ప్ల్లుల్క్ చాలామందికి మాతృభాష ర్దు. ఆంగలు భాష 
మాత్రమే వచుచి. కార్ణం మనం ఇంటోలు గూడ మన 
మాతృభాషను మాటాలుడుకోము గనుక. ఇతర్ ద్శాల్ 
వర్కూ ఎందుక్? ఇతర్ ర్ష్్రాల్క్ వెళ్ళిన చాలామంది 
ప్ల్లుల్క్ తెలుగు మాటాలుడడం గూడ ర్దు. అంటే మనలో 
కొందర్ము ఇంటోలు ‘తెలుగు’ అననో పదానినో ఆంగలుంలో 
గూడ ర్నివవామననోమాట. కార్ణం తెలుగు అననోది తెలిస్్తు 
మన ప్ల్లులు తెలుగు ఎక్కడ నేరుచిక్ంటారోననే భయం. 
అంటే మన భావం ఏమిటననోమాట? మన తలిలుని మనం 
కించపర్చుక్ంటునానో మననోమాట. మాతృభాషనే 
గౌర్వించని మనం మాతృద్శానినో గౌర్వించగల్మా? 
గౌర్వించడమనేది అల్వాటు చేయకపోతే మన ప్ల్లులు 
మనల్ను ఎలా గౌర్విసా్తురు? అందుకనే ఈ రోజుల్లో చాలా 
మంది ప్ల్లులు “తలిలుదండ్రుల్ను ఎందుక్ గౌర్వించాలి?” 
అని అడుగుతునానోరు. “మీరేమనానో మమమాలినో కావాల్ని 
కనానోర్? మేమే ప్టాటుము. మీక్ - కాకపోతే మరొకచోట 
ప్టిటు వుండేవాళ్ళిమేమో!” అంటునానోరు. అలాగే “ఈ 
ద్శ్ంలో కాకపోతే మరొక ద్శ్ంలో ప్డతాము. ఇందులో 
గౌర్వించడానికి ఏముననోది? ఇంకా యిక్కడైతే కటుటుబాటలు 
కబంధహసా్తుల్లో ఇరుక్్కంటాము. ఇతర్ ద్శాల్లో అవి 
లేవు కనుక స్వాచఛిగా వుండవచుచి” అంటునానోరు. అలా 
అని అనినో విషయాల్లోనూ వాళ్ళిను అనుసరిసా్తుమా 
అంటే అదీ కనిపించడం లేదు. వాళ్ళి మన ద్శ్ంలో అనినో 
వందల్ సంవత్సర్లు వుననోపపిటికీ వాళ్ళి వేషభాషలు 
మారుచిక్నానోర్? వాళ్ళి భాషనే వాళ్ళి మాటాలుడారు గదా! 
వాళ్ళి వేషమే వాళ్ళి వేస్క్నానోరు గదా!

కానీ మనద్శ్ంలో వుండే మనము ఇపపిటికీ వాళ్ళి 
వేషభాషల్నే అనుసరిస్్తునానోము. వాళ్ళి సాంప్రదాయాల్ను 
వాళ్ళి వదులుకోనప్పిడు మన సాంపదాయానినో మనమూ 
వదులుకోగూడదదననో విషయానినో మాత్రం మనం వాళ్ళి 
నుండి నేరుచికోవడం లేదు.

ఇటిటు దుసి్థతి గూరిచి పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు ఎంతగాన్ 
ఆవేదన చెంద్వారు. ఈ పరిసి్థతి బాగుపర్చాల్ని 
ఆయన ఎంతగాన్ ఆలోచ్ంచ్ దీనికి పరిష్్కర్ మార్గుం 
ధర్మాప్రబోధమేనని తల్చారు. ధర్మాబుదిధుని విసమారించ్న  
తెల్లువారి నిర్ంక్శ్ పాల్నను నిరూమాలించడానికి తన 
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జీవితానేనో ధ్ర్పోసిన గాంధీ మహాతుమాడినే గాక, అందుకై 
పోర్డిన కిందటి తర్ం వారిని విసమారించారు. ఆనాడు 
ఎన్నో కోటలు మంది తమ జీవితాల్ను సవార్జ్్య పోర్టానికి 
అంకితం చేసి క్టుంబాల్ను, పదవుల్ను, సంపదల్ను 
తా్యగం చేసి చెర్సాళ్ళిలో మగ్గు అషటుకష్టులు పడాడిరు. 
ఎంతోమంది ఆ పోర్టంలో మర్ణించారు గూడ. 
కానీ నేడు మనలో చాలామందికి అటిటు తా్యగమూరు్తుల్ 
గూరిచిగాని, ఆ ఉద్యమానికి మూల్ప్రుష్డైన గాంధీ 
మహాతుమాని గూరిచిగానీ తెలియకపోవడమే చ్త్రం. దీనికి 
మూల్కార్ణం ధర్మానినో విసమారించడమే కార్ణమని 
పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు భావించారు. అందుకనే ఆనాడు 
ఐకమత్యంతో పోర్డి తెల్లువారిని మన ద్శ్ం నుంచ్ 
వెళ్ళిగొటిటునపపిటికీ నేటి ప్రజ్లు ఐకమత్యం లేక అనేక 
భేదభావాల్తో, తగవులు కొనితెచుచిక్ంటునానోరు. నేడు 
ఎక్కడ చూసినా విభేదాలే, తగువులాటలే!

అందుకనే పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు ధర్మాప్రబోధ్నినో 
ప్రథ్మ కర్్తువ్యంగా భావించారు. అయితే నేడు ధర్మాం 
గూరిచి చెబితే వినేవారెవరు? కనుక అటిటు ధర్మాబదధు జీవనం 
గడిపే మహాతుమాల్ పటలు భకి్తు భావం కలిగ్తే ఆ మహాతుమాలు 
చెపేపిది నెమమాదిగా ప్రజ్ల్ మనస్ల్లోకి ఎక్్కతుందని, 
క్రమంగా వారు ధర్మాబదధు జీవితానినో గడపగల్ర్నీ ఆయన 
భావించారు. కనుక మహాతుమాల్ స్వనం ముఖ్యమని 
ఆయన తల్చారు. వారిలో గూడ కోహినూర్ వజ్రం వంటి 
వార్యిన శిరిడీ సాయినాథుని స్వించడం అత్యంత 
ప్రధ్నమని ఆయన తల్చారు.

ఆయన శిరిడీ సాయినాథుని గూరిచి ప్రచార్ం 
చేసినపపిటికీ అప్పిడప్పిడు ఆయన భార్తీయ సంస్కృతి 
గురించ్, దాని వైభవం గురించ్, ఈ ద్శ్ చరిత్ర గురించ్ 
చెబుత్ వుండేవారు. ప్రస్్తుత పరిసి్థతిలో మన సంస్కృతిని 
కాపాడుకోవల్సిన అవసర్ం ఎంతైనా వుందని ఆయన 
బోధించేవారు. ఆయన ర్చ్ంచ్న ‘శ్రీ సాయి సనినోధి’ 
లో గూడ శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా సవాతంత్రోద్యమంలో 
స్త్రధ్రియై పావులు ఎలా కదిపారో సపిషటుంగా వ్రాశారు 
గూడ.

భౌతిక శాస్త విజాఞానము, ఆధ్్యతిమాక జాఞానము రెండూ 
ఇక్కడ సంపూర్్ణంగా వునానోయని, లౌకిక జీవితం దావార్ 
ఆధ్్యతిమాకతను సాధించగల్ విశిషటు జీవన విధ్నం ఇక్కడ 

వుననోదని ఆయన చెపేపివారు. సర్వా సమైక్యతే భార్తీయ 
తత్తు్వమని, వివిధ జాతుల్ను, మతాల్ను, క్లాల్ను 
సమానంగా చూడడము, అందరితో కలిసి జీవించడమేనని 
ఆయన చెపేపివారు. కనుక ద్శ్కాల్ పరిసి్థతుల్ ననుసరించ్ 
వివిధ మతాలు ఏర్పిడినపపిటికీ ఆ మతాల్క్ మూల్ 
ప్రుష్లు చెప్పిన సత్యమొక్కటేననీ కనుక మానవుల్ందరూ 
కలిసి జీవించగల్గడమే సరియైన జీవిత విధ్నమనీ ఆయన 
బోధించేవారు.

ఆయన సత్సంకలాపినికి మెచ్చి కాబోలు ఒక రోజు బాబా 
పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారికి సవాపనోం దావార్ సావాతంత్య పోర్టం 
గూరిచి, సమైక్య జీవన విధ్నానినో గూరిచి గ్రంథాలు ర్చ్ంచమని 
సంద్శ్మిచాచిరు. అది బాబా యొక్క ఆజ్ఞాగా భావించ్ 
పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు అటిటు ర్చనక్ పూనుక్నానోరు.

అందుకని మనం ఆయన చెప్పినటులు సర్వామానవ 
సమైక్యత కోసం ప్రయతినోస్్తు, ఆయన చెప్పిన మార్గుంలో 
నడుస్్తు ఆయన మర్ల్ అవతరించాల్నీ, ఆయనే గాక 
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ధర్మాసా్థపన చేస్ మహాతుమాలు అవతరిస్్తునే వుండాల్నీ 
మనసార్ ప్రారి్థదాదుము. పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు యిలా 
చెపేపివారు: “జ్నమానిచ్చిన తలిలుయొక్క, జ్నమాభూమి యొక్క 
ఋణానినో మనం ఏనాటికీ తీరుచికోలేము. అందుకని 
మనల్ను సర్వాకాల్ సర్వావస్థల్యందు భరించే జ్నమాభూమికి 
మనము అనుక్ణమూ కృతజుఞాల్మై వుండాలి. ఆమెను 
జాగత్తుగా కాపాడుక్ంటూ వుండడం మన కనీస కర్్తువ్యం. 
అందువల్న మనమే స్ఖంగా జీవించగలుగుతాము. 
అలాగాక ర్క్తుపాతం చేస్క్ంటే తాను యింతటి భ్రష్టుల్ను 
కనానోనా?” అని ఆమె కంప్స్్తుంది. పకృతి విల్యతాండవం 
చేస్్తుంది. పర్్యవసానం అనుభవించక తపపిదు” అని.

అందుకని మనం పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు చెప్పినటులు ఈ 
ద్శ్ము, ఈ జాతి ఎంత ఉననోతమైనద్ గురు్తుపెటుటుకోవాలి. 
ఇక్కడ జ్నిమాంచ్నందుక్ మనమెంతటి అదృషటువంతుల్మో 
తెలుస్కోవాలి. మనక్ జ్నమానిచ్చినందుక్ జ్ననియైన 
జ్నమాభూమికి అనుక్ణము కృతజ్ఞాతలు తెలుప్కోవాలి.

అందుకే అనానోరు పెదదులు : “జ్ననీ జ్నమాభూమిశ్చి, 
సవార్గుదప్ గర్యసీ” అని. “జ్నమానిచ్చిన తలిలు, జ్నమాభూమి 
సవార్గునికంటె గొపపివి!”

ఈ సావాతంత్ర్య దిన్త్సవ సందర్్భంగా మన 
భార్తమాత విముకి్తు కోసం ఎంతగాన్ కృష్ చేసిన, 
అస్వులు బాసిన తా్యగమూరు్తుల్క్ మరొక్కసారి కృతజ్ఞాతా 
పూర్వాక వందనాల్ను సమరిపిదాదుం. పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారి 
డెబ్బది అయిదవ జ్నమాదిన సందర్్భంగా సంకలిపించ్న 
‘కృతజ్ఞాతామహాత్సవ’ సందర్్భంగా మనము మన ద్శ్, 
జాతి, సంస్కృతి కోసం సమైక్యంగా ధర్మా ప్రవర్్తునను 
అల్వర్చుక్ందాం. సాటివారికి ధర్మానినో ప్రబోధించడానికి 
దీక్ పూనుదాం.

ఈ సందర్్భంలో ద్శ్ భక్్తుడు శ్రీ ర్యప్రోలు 
స్బా్బర్వుగారు ర్చ్ంచ్న ఈ ద్శ్భకి్తు గీతానినో ఒక్కసారి 
సమారించుక్ందాం.

ఏ దేశ్మేగినా ఎందు కాలిడినా
ఏ పీఠమెకికినా ఎవ్వరేమనినా
పొగడరా నీ తలిలి భూమి భారతిని
నిలపరా నీ జాతి నిండు గౌరవము

ఏ పూర్వ పుణ్్యమో, ఏ యోగ బలమో
జనియించినాడ వీ స్వర్గఖండమున
ఏ మంచిపూవులన్ ప్రేమించినావో
నిను మోసె ఈ తలిలి కనక గర్భమున

లేదురా ఇటువంటి భూదేవి యెందూ
లేరురా మనవంటి పౌరులింకెందు.
సూరు్యనీ వెలుతురుల్ సోకునందాక
ఓడల జండాలు ఆడునందాక

అందాక గల ఈ అనంత భూతలిని
మన భూమి వంటి చలలిని తలిలి లేదు
పాడరా నీ తెలు్గ బాలగీతములు
పాడరా నీ వీర భావ భారతము

తమ తపస్సులు ఋషుల్ ధారవోయంగా
శౌర్య హారముల్ రాజచంద్రులర్్పింప
భావ సూత్రము కవి ప్రభువులలలింగ
రాగ దుగ్ధముల్ భక్తరత్నముల్ పిదుక

దికుకిలకెగదను్న తేజముము వెలగ
రాళ్్ళ తేనియలూరు రాగాలు సాగ
జగములనూగించు మగతనంబెగయ
సౌందర్యమెగ బోయు సాహిత్యమలర

వెలిగినదీ దివ్య విశ్్వంబుపుత్ర
దీవించె నీ దివ్య దేశ్ంబు పుత్ర
పొలములా రత్్నలు మొలిచెరా ఇచట
వార్్ధలో ముత్్యలు పండెరా ఇచట

పృథివి దివ్్యషధుల్ పిదికెరా మనకు
కానలా కసూ్తర్ కాచెరా మనకు
అవమానమేలరా? అనుమానమేలరా?
భారతీయుడనంచు భకి్తతో పాడ!!
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మహాయోగి 
శ్రీ ప్రతాపకోటయ్్య శాస్త్రిగారు

శ్రీమత్ శ్రీదేవి

ఆ రోజు జోగయ్యశాస్త్రి గారింటోలు 
పెదదు ర్దాధుంతమే జ్రిగ్ంది. 

మన సొముమా చాల్క ఊరివారి సొతు్తును 
కూడా దానం చేస్ హక్్క వీడికెక్కడిది? 

సవాయంకృష్తో డబు్బ 
సంపాదించ్, తన డబు్బ తన యిషటుం 
వచ్చినటులు దానధర్మాలు చేస్క్ంటే 
ఎవరికీ అభ్యంతర్ం వుండదు. చదువు, 
సంధ్యలేని వీడికి ఉద్్యగమెవరిసా్తురు? 
డబు్బ ఎలా సంపాదిసా్తుడు? పొల్ం 
పనులు అపపిగ్స్్తు పండిన పంటనంతా 
దారినపోయే వాళ్ళిక్ దానం చేసా్తుడు. 
వా్యపార్ంలో నయినా అంతే! మన 
ఘటాలు వుననోంతవర్క్ మనం 
పోష్సా్తుం. ఆ తర్వాత వీడి పరిసి్థతి 
ఏమిటి? అనుకొని వ్యధ చెందాడు 
ఆ తండ్రి. భర్్తు ఆవేదన విననో ల్క్ష్మీద్వి, 
“తన-పర్ భేదం లేని నిసావార్్థపరుడు, 
నిశ్చియంగా మన బిడడి యోగప్రుష్డు 
అని నా నమమాకం. అతని భవిష్యతు్తు 
ఆ భగవంతుడే చూస్క్ంటాడు. 
దిగులు పడవదుదు” అంటూ భర్్తును 
ఓదారిచింది. అంతక్మించ్ వారు 
చేయగలిగ్ంద్ముంది?

కాల్ం గడుస్్తుననో కొదీదు జోగయ్య 
శాస్త్రిగారికి తన క్మారుడి భవిష్యతు్తుపై 
ఆంద్ళ్న తీవ్ం కాసాగ్ంది.

మాయాబదుధులై ప్రాపంచ్క 
భావనల్తో జీవించే మానవులు 
కోటయ్య శాస్త్రిగారిలోని దివ్యతావానినో, 
అతని వైర్గా్యనినో ఎలా అర్్థం 
చేస్కోగల్రు? లోకర్తికి విరుదధుంగా 
వ్యవహరిస్్తుననో కననోకొడుక్ గురించ్ 
ఆంద్ళ్న చెందక్ండా ఎలా 
వుంటారు? సంసార్ బంధ్లు, 
సిరిసంపదలు - వీటికి మాత్రమే 
ప్రాధ్న్యతనిచేచి ప్రాపంచ్క్ల్క్, లోక 
మంతటినీ తన క్టుంబంగా భావించ్, 
జాఞాన సంపదను ఆ విశ్వాక్టుంబానికి 
అందించ్, ఉదధురించేందుకై 
అవతరించ్న ఆ మహాతుమాల్ ప్రవర్్తున 
లోకవిరుదధుంగా అనిప్ంచటంలో 
ఆశ్చిర్్యమేముంది?

అల్నాటి ర్మణమహరి్ష్, 
శ్రీమాణిక్యప్రభ్ మహర్జ్ మరెందరో 
మహనీయుల్ చ్ననోనాటి వైఖరి పటలు 
వారి వారి క్టుంబ సభ్్యలు యిలా 
ఆంద్ళ్న చెందటం మనం వారి 

జీవిత చరిత్రల్లో చూసా్తుము.
కొనినో సంవత్సర్లు 

గడచ్పోయాయి. తన క్మారుడి 
ప్రవర్్తునలో మారుపి వస్్తుంద్మోనని 
ఎందురు చూసిన జోగయ్యశాస్త్రిగారి 
ఆశ్లు నిర్శ్లే అయినాయి. క్టుంబ 
బరువు బాధ్యతలు నెతి్తున పడితే డబు్బ 
విలువ దానంతట అద్ తెలిసివస్్తుంది. 
అప్పిడు సంపాదనపై తపపినిసరిగా 
దృష్టు మర్లుతుందని ఆలోచ్ంచ్ తన 
క్మారుడికి వివాహం చెయా్యల్ననో 
నిర్్ణయానికి వచాచిరు జోగయ్యశాస్త్రి. 
ఆ నిర్్ణయం ప్రకార్ం కొదిదురోజుల్లోనే 
కోటయ్య శాస్త్రిగారి వివాహం 
జ్రిగ్పోయింది. వివాహానంతర్ం 
ఒకరోజు జోగయ్యశాస్త్రిగారు 
క్మారుడితో యిలా అనానోరు: 
“నినునో పెంచ్ పెదదుచేసి వివాహం 
కూడా జ్రిప్ంచాను. ఇంతటితో నీ 
విషయంలో నా బాధ్యత తీరిపోయింది. 
ఉద్్యగమే చేస్క్ంటావో, వా్యపార్మే 
చేస్క్ంటావో నీ యిషటుం. ఇక నుండీ 
నీ క్టుంబ పోషణ బాధ్యత నీవే 
భరించటం నీ ధర్మాం.”

(గత్ ససంచిక త్రువాయి)
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తండ్రి హెచచిరికను అర్్థం 

చేస్క్ననో కోటయ్యశాస్త్రిగారు 
వెంటనే ఉద్్యగార్్థమై యింటి నుండి 
బయలుద్రి హైద్రాబాద్ నగర్ం 
చేరుక్నానోరు. ఆ రోజు తెలిసిన 
వారింటోలు బసచేసి మరునాటి 
వుదయం వుద్్యగం వెతుక్్కంటూ 
బయలుద్ర్రు. నిజానికి అతనికి 
చెప్పికోవటానికి ఎలాంటి 
విదా్యర్్హతలు లేవు. అయినా అంత 
పెదదు నగర్ంలో తనక్ తగ్న ఏద్ ఒక 
పని దొర్క్కపోతుందా అనుక్నానోరు. 
అయితే అంతలోనే అతని మనస్లో 
సంఘర్్ష్ణ మొదలైంది. ఈ 
పాంచభౌతిక ద్హపోషణ కోసం 
యింత సమయానినో వెచ్చించటం వ్యర్్థం. 
ఆ సమయానినో తపోనిష్ఠలో గడిప్తే 
అద్ సరైన నిర్్ణయమని తోస్్తుననోది. 
ఋణానుబంధం ననునో సంసారిని 
చేసింది. అయినపపిటికీ ర్జ్ర్జేశ్వార్ 
మాతను నముమాక్ననో నా మనస్్స 
యితర్ వా్యపకాల్లో బంధింపబడటం 
అసంభవం. తనను నముమాక్ననో వారిని 
ఆ ద్వద్వి వారి జీవిత బాధ్యతల్ను 
సీవాకరించక విడచ్పెటటుదు కదా! 
నీట ముంచ్నా, పాల్ ముంచ్నా 
ఆమెద్ భార్ం - ఇలా ఆలోచ్స్్తు 
నడుస్్తునానోరు కోటయ్య శాస్త్రిగారు. 
ఆ మహానగర్ంలో ఒక విశాల్మైన 
వీధిలో నడుస్్తుననో శాస్త్రిగారికి రోడుడి 
ప్రక్కన వుననో ఒక విశాల్మయిన 
ఒక పెదదు భవనం ముందు జ్నం 
గుమిగూడి వుననో దృశ్్యం కనిప్ంచ్ంది. 
విషయం తెలుస్కొనటానికై భవనం 
లోపలికెళాలురు శాస్త్రిగారు. 

ఆ యింటి యజ్మాని తీవ్రోగ 
గ్రస్్తుడై ప్రాణాపాయ సి్థతిలో వుండటం 
చూశారు. అప్పిడు అక్కడుననో 

వార్ందరి దృష్టు శాస్త్రిగారిపై పడింది.
చామనఛాయ ర్ంగులో 

అయిదుననోర్ అడుగుల్ దృఢమైన 
శ్ర్ర్ం, పంచెకటుటు, నుదుటన 
గంధప్రేఖల్ నడుమ క్ంక్మ 
బొటుటు, ప్రశాంతవదనం - కళ్ళి ఎదుట 
కనిప్స్్తుననో కోటయ్య శాస్త్రిగారు 
ఎందుకోగాని, అచటి వార్ందరికీ 
‘నార్యణగారికి వైద్యం చేయటానికి 
వచ్చిన ఘనవైదు్యడు’ గా కనిపించారు. 
ఆయనను చూస్్తునే బంధువుల్ంతా 
శాస్త్రిగారి కాళ్ళిపైబడి రోగ్కి ప్రాణదానం 
చేయండంటూ వేడుకోసాగారు. 
దిగ్్బ్రాంతులైనారు శాస్త్రిగారు. 
‘ఏమిటి వీరు యిలా భావిస్్తునానోరు? 
నేనేమిటి? వైదు్యడననటం ఏమిటి? 
ఎందుక్ వీరికిలా అనిప్స్్తుననోది?’ 
అని తల్పోస్్తు, తానెవరో 
తెలుస్కోక్ండానే ఎంతో ఆశ్తో 
రోగ్కి వైద్యం చేయండంటూ  
తననంతగా ప్రారి్థస్్తుననో వారికి తాను 
వైదు్యడినో కానని ఎలా చెపాపిలో 
తోచక దైవానినో తల్చుకొని ఒక్క 
క్ణం కనునోలు మూస్క్నానోరు 
శాస్త్రిగారు. వెంటనే దైవనిర్్ణయం 
ఆయనక్ స్ఫీరించ్ంది. ‘ఇదంతా 
పర్మాతమా ఆడుతుననో వింత నాటకం’ 
అనుకొని నవువాక్నానోరు. వెంటనే తన 
చేతి సంచ్లో నుండి ఒక వస్్తువును 
బయటక్ తీశారు. అద్ అక్తల్ పెటెటు! 
అర్టి చెటుటు బోదెలోని మెత్తుని అరిటి 
ఊచను కాలిచి మసి చేసా్తురు. ఆ మసిని 
మంచ్గంధములో కలిప్ బియ్యప్ 
గ్ంజ్ల్ సైజులో చ్ననో చ్ననో అక్తలుగా 
చేసి ఎండ పెడా్తురు. మంచ్గంధముతో 
చేసిన చ్ననో డబా్బలో ఆ గంధ్క్తల్ను 
భద్రపర్చుకొంటారు. దానినే అక్తల్ 
పెటెటు లేక డబా్బ అంటారు. శ్భకార్్యల్క్ 

బంధుమిత్రుల్ను ఆహావానించే 
సమయంలో ఆడవారు క్ంక్మ 
బొటుటు పెటిటు స్త్రీల్ను ఆహావానిస్్తుంటే, 
మగవారు తాంబూల్ములో యీ 
గంధ్క్తలుంచ్ ప్రుష్ల్కిచ్చి 
ఆహావానించటం సంప్రదాయం. ఆ 
డబా్బల్ను మగవారు ఎల్లుప్పిడూ 
తమ వదదునే వుంచుకొంటుంటారు. 
ప్రతిరోజూ ఆ అక్తల్ను నీటిలో తడిప్ 
నుదుట బొటుటుగా కూడా మగవారు 
ధరిసా్తురు.

శాస్త్రిగారు ఆ అక్తల్ను నీటిలో 
అర్గదీసి, ఆ గంధ్నినో నీటిలో కలిప్ 
రోగ్ చేత ఆ నీటిని త్రాగ్ంచారు. 
కొదిదు నిమిష్ల్కే రోగ్ కొంచెం 
తేరుక్నానోడు. అలా మూడురోజులు 
మూడు పూటలా ఆ గంధప్ నీటిని 
త్రాగ్ంచారు శాస్త్రిగారు. నాల్గువ నాటి 
కలాలు రోగ్, రోగవిముక్్తుడై కోలుకొని 
లేచ్ మామూలుగా తిరుగసాగాడు.

ఆ భవన యజ్మాని నార్యణ 
ఆవిధంగా దైవానుగ్రహంతో 
శాస్త్రిగారి వల్న రోగవిముక్్తుడైనాడు. 
నార్యణ ధర్మాతుమాడుగా దానశీలిగా, 
పేదల్ పాలిటి పెనినోధిగా ఆ ప్రాంత 
ప్రజ్ల్ందరికీ ప్రేమ పాత్రుడైనాడు. 
అటువంటి ప్ణా్యతుమాడు ప్రాణాపాయ 
సి్థతిలో వునానోడననో వార్్తు విననో 
ప్రజ్లు పరుగుపరుగున నార్యణ 
యింటికి చేరుక్నానోరు. ప్నర్జునమాను 
పొందినటులుగా తల్చ్ కృతజ్ఞాతతో 
శాస్త్రిగారి పాదాల్పై పడాడిడు 
నార్యణ! ఇక అక్కడి బంధుమిత్రుల్, 
ప్రజ్ల్ ఆనందానికి అవధులు లేవు. 
అందరూ శాస్త్రిగారికి బ్రహమార్థ్ం 
పటాటురు.

- సశేష్సం
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మాత్ృదేవి స్మమృతులు

శ్రీమత్ ఆలపాటి మోహన సుప్రియ్

పూజ్్యశ్రీ అమమాగారు,  పూజ్్యశ్రీ 
మాసటురుగారు గురించ్ 

ఆల్పాటి మోహన స్ప్రియ  
నమస్కరించ్ వ్రాయునది.

2011 మారిచిలో నాక్ శ్రీ ఆల్పాటి 
శ్రీకాంత్ గారితో వివాహము జ్రిగ్నది. 
నాక్ పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారి గురించ్, 
పూజ్్యశ్రీ అమమాగారి గురించ్ అసలు 
ఏమీ తెలియదు. వివాహము అయిన 
తరువాత మాత్రమే నాక్ పరిచయం 
అయా్యరు.

మావారు అపపిటికి15 
సంవత్సర్ల్ ముందు నుంచే 
పూజ్్యశ్రీ అమమాగారి దర్్శనానికి వస్్తు 
ఉండేవార్ట.  వివాహం అయిన 
వార్ం రోజుల్కి మావారు పూజ్్యశ్రీ 
అమమాగారి దగగుర్క్ దర్్శనార్్థం ననునో 
తీస్క్వచాచిరు. అలా వచేచి దారిలో 
నాక్ చాలా ఆలోచనలు వచాచియి. 
పూజ్్యశ్రీ అమమాగారి దగగుర్క్ వచ్చి 
సత్సంగం హాలులో కూరుచినానోము. 
అద్ తొలిసారి అమమాగారిని చూడటం. 
అప్పిడు పూజ్్యశ్రీ అమమాగారు ఏద్ 
ప్స్తుకంలో ఒక పేజీ తీయించ్ 
సత్సంగ సభ్్యల్ చేత చదివించారు. 
నా మనస్లో ఏవైతే ఆలోచనలు 

కలిగాయో ఏవైతే ప్రశ్నోలు కలిగాయో 
అవే ప్రశ్నోలు, ఆలోచనలు గురించ్ 
గ్రంథ్ంలో వచాచియి.  నాక్ చాలా 
ఆశ్చిర్్యం వేసింది. సత్సంగం 
అయిపోయాక పూజ్్యశ్రీ అమమాగారు 
ననునో ‘కొత్తు కోడలు’ అని అందరికీ 
పరిచయం చేశారు. అప్పిడు నేను 
‘ఇద్ంటి ఇలా పరిచయం చేస్్తునానోరు’ 
అని అనుక్నానోను. కానీ ఆ రోజు నుంచ్   
మా ఇంట జ్రిగ్న ప్రతి కార్్యక్రమమూ  
పూజ్్యశ్రీ అమమాగారి నిర్్ణయం ప్రకార్ం 
జ్రుగుత్ వచ్చింది. అంతేకాక ననునో 
కూడా వారి క్టుంబంలో ఒకరిగా 
చూస్్తు, సమస్యల్ప్పిడు సకాల్ంలో 
ననునో హెచచిరిస్్తు, సమయానికి 
ననునో కాపాడుత్ వస్్తునే ఉనానోరు. 
పూజ్్యశ్రీ అమమాగారి మాట ఎలా 
ఉండేదంటే స్టిగా హృదయం 
లోపలికి హతు్తుక్నేలా  ఉండేది. 
పూజ్్యశ్రీ అమమాగారు నాక్ ఎక్్కవగా 
సవాపానోల్లో కనిప్ంచ్ చెపేపివారు. 

2012వ సంవత్సర్ంలో పూజ్్యశ్రీ 
అమమాగారికి ఎక్్కవగా అందరూ 
భిక్లు సమరిపించుక్నే వారు. 
‘నాక్ అంతమందికి భిక్ చేయడం 
క్దురుతుందా’ అని అనుక్నేదానినో . 

కానీ అమమాగారు నాక్ భయం 
లేక్ండా, దాదాప్ 70 మంది వర్క్ 
భిక్ చేయగలిగే ధైర్్యం ఇచాచిరు, 
చేయించారు. పూజ్్యశ్రీ అమమాగారు 
మా చేత అంటే నాగోలు సత్సంగ 
సభ్్యల్లో ఉననో ఆడవారి చేత, 
చాలా ర్కాల్ వంటకాలు కూడా చెప్పి 
చేయించేవారు. నేను  అమమాగారి 
దగగుర్ ఎన్నోర్కాల్ పచచిళ్లు చేయడం 
నేరుచిక్నానోను. నాక్ పచచిళ్ళి 
పెటటుడం గురించ్ అసలు తెలియదు. 
కానీ ఒకసారి అమమాగారు పచచిళ్ళి 
పెటిటుస్్తుంటే నేను దూర్ంగా కూరుచిని 
ఉనానోను, నాక్ ర్వు కదా ఎందుక్లే 
అని. అప్పిడు పూజ్్యశ్రీ అమమాగారు 
ననునో ప్లిచ్ పక్కన కూరోచిపెటుటుకొని  
ప్రతి పచచిడి ఎలా కల్పాలో  చెప్పి 
దగగురుండి చూప్ంచారు. “చ్ననో 
వయస్ ప్ల్లులు మీరే నేరుచికోవాలి” 
అని చెప్పి చేయించారు. పూజ్్యశ్రీ  
అమమాగారి కోసం సవాయంగా భిక్ 
చేస్క్నే అవకాశ్ం చాలాసారులు 
ప్రసాదించారు. అప్పిడు ఎలా వండాలి, 
ఎలా చేయాలి అని కూడా చెపేపివారు.

పూజ్్యశ్రీ అమమాగారు నాక్ చాలా 
అనుభవాలు ఇచాచిరు. నాక్ గర్్భం 
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ర్కముందు మమమాలినో దత్తుక్షేత్రాలు 
అనీనో దర్్శనం చేస్కొని ర్మమానానోరు. 
తర్వాత 2013 లో నాగోలులో 
సత్సంగ సభ్్యల్ందరి చేత దీక్లు 
చేయించారు. అప్పిడు దీక్లు 
చేయడానికి నాక్ చాలా భయం 
వేసింది. అందులోనూ నాక్ అద్ 
మొదటిసారి. అప్పిడు “అమమాగారు 
నీవు చేయగలిగ్నంత వర్క్  చేయి.  
కానీ దీక్లో భాగంగా ఇక్కడ ఉండి 
దీక్ చేయి” అని చెపాపిరు. నేను అలాగే 
చేశాను. దీక్ల్ తరువాత మా ఆఖరి 
దత్తుక్షేత్రం శిరిడీ యాత్ర జ్రిగ్ంది. 
యాత్రల్ తరువాత నాక్ ప్రెగ్నోనీ్స 
కనఫీర్మా అయి్యంది. ఆ తరువాత నాక్ 
చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు వచాచియి. 
కానీ అవనీనో వదిలేసి ననునో కూడా 
అమమాగారితో పాటు గాణగాపూర్, 
మాణిక్యనగర్ యాత్రల్కి ర్మమానిచెప్పి 
తీస్కొనివెళాళిరు. యాత్రలో భాగంగా 
మాణిక్యనగర్ వెళాళిము. అక్కడ నాక్ 
హాసిపిటల్ పేరు డాకటురు గారు గురించ్ 
చెప్పి అక్కడ వైద్యం చేయించుకోమని 
చెపాపిరు. ఆ తరువాత నాక్ తొమిమాది 
నెల్లు ఒకొ్కక్క లీల్గా జ్రుగుత్నే 

వుంది. అయిదవ నెల్లో సీమంతానికి 
కూడా పూజ్్యశ్రీ అమమాగారు చీర్ పంప్ 
ఆ చీర్ మీద సీమంతం చెయ్యమని 
చెప్పి పంపారు. ఆ 9 నెల్ల్లో నాక్ 
ఎప్పిడు ఏమి తినాల్నిప్స్్తు అవి ఆ 
రోజు నిల్యంలో ప్రసాదంగా ఉండేది. 
చ్వరికి ఊది ఇచ్చి ఆశీస్్సలు ఇచ్చి 
ఆపరేషన్ కి పంపారు. నాక్ బాబు 
ప్టాటుడు.11 వ రోజు ప్ణా్యహవచనం 
కి కూడా వేదపండితుల్ ఆశీస్్సలు 
ఇప్పించాల్ని చెప్పి చేయించారు.  
2013 దత్తుజ్యంతి రోజున 
పూజ్్యశ్రీ అమమాగారి చేతుల్మీదుగా 
‘మనంత యోగనాథ్ భర్దావాజ్’ అని 
నామకర్ణం జ్రిగ్ంది.

11 వ నెల్ బాబు జుటుటు 
తీయించడం కూడా ఎంతో బాగా 
జ్రిప్ంచారు. అంటే భజ్న, ఏకాహం 
చేయిస్్తు నిల్యం బయట జుటుటు 
తీయించారు. మొదటి ప్టిటునరోజున 
కూడా పూజ్్యశ్రీ అమమాగారి సత్సంగం 
జ్రిగ్ంది. ఇలా ప్రతి విషయానినో డేటు 
టైము అనినో చెప్పి చేయించేవారు.

మా చ్ననోబాబు భావేశ్ భర్దావాజ్ 
ప్టిటునప్పిడు పూజ్్యశ్రీ అమమాగారి 

ఆరోగ్యం సహకరించకపోయినా 
దత్తుజ్యంతి రోజున నామకర్ణం, 
అననోప్రాశ్న నిల్యంలోనే 
చేయించారు. అంతేకాక్ండా మాక్ 
మాసటురుగారి పాదుకలు ప్రసాదంగా 
ఇచ్చి మా ప్ల్లుల్ ప్రతి ప్టిటున రోజున 
అభిష్కం చేయమని చెపాపిరు. అపపిటి 
నుంచ్ మా ప్ల్లుల్ ప్రతి ప్టిటున రోజుక్ 
మాసటురుగారి పాదుకల్క్ అభిష్కం 
చేయడం జ్రుగుత్నే ఉంది. 

మా చ్ననోబాబుకి నాలుగు 
సంవత్సర్ల్ వర్క్ మాటలు ర్లేదు. 
మేము పూజ్్యశ్రీ అమమాగారిని అడిగ్తే 
“భయం లేదు మాటలు వసా్తుయి” 
అని చెపేపివారు.   అలానే వాడికి 
మాటలు వచాచియి. వాడు బాగా 
అల్లురి చేస్్తుంటాడు. అందుకని వాడిని 
‘అవధూత’ అని ముదుదుగా ప్లిచేవారు.

పూజ్్యశ్రీ అమమాగారు మాక్ 
ఏం చెపాపిల్నానో సవాపనోం దావార్నే 
తెలియజేస్వారు. మాక్ ఏ విధమైన 
ఆరోగ్యసమస్యలు ఉనానో కానీ మేము 
చెప్పిక్ననోప్పిడు వివర్ం కనుకొ్కని 
మర్ కాపాడేవారు. ఇలా మాక్ 
అమమాగారు ‘క్టుంబ పెదదు’ గా 
అనినో కార్్యక్రమాలు చేయించేవారు. 
గురువుగా బోధించేవారు, తలిలులా 
ప్రేమగా చూస్క్నేవారు, ఆపదలో 
దైవంగా ఆదుక్నేవారు. ఇలా 
అమమాగారి గురించ్ చెపాపిల్ంటే 
ఎంతైనా సరిపోదు.

ఇప్పిడు అమమాగారు మన 
మధ్యలో సశ్ర్ర్ంగా  లేకపోయినా 
సమాధి నుండి మన అందరిని  
ఎపపిటికీ కాపాడుత్నే ఉంటార్ని 
ఆశీస్్సలు ఇసా్తుర్ని ప్రారి్థస్్తునానోను.
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శ్రీమత్ అడిదసం వేదవత్

వారాతాలాపము

శ్రీ ప్రకాశానంద సా్వమివార్చే విరచితమైన వారా్తలాపమనే యీ గ్ంథము గ్రంథికభాషలో వ్రాయబడి 
వుండటం వలన తమకు అర్థంగావడం లేదని చాలామంది పాఠకులు అభిప్రాయాని్న వ్యక్తపర్చారు. 
అందుకని పాఠకుల అభ్యర్థన మేరకు పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎకికిరాల భరదా్వజగార్ ప్రియపుత్రిక శ్రీమతి 

అడిదం వేదవతిగారు సరళ్మైన భాషలో ఈ గ్ంథాని్న పాఠకులకు అందజేస్్తనా్నరు   - ఎడిటర్.

2. సత్త్వసంశుది్ధిః - సత్తు్వము అంటే అంతుఃకర్ణము. 
అంతుఃకర్ణములో ర్గద్వాష్లు పూరి్తుగా లేనప్డు 
అది పూరి్తుగా నిర్మాల్ము, పరిశ్దధుము అవుతుంది. 
అద్ సత్తు్వసంశ్దిధు. ‘ర్గము’ అంటే మాయ నుంచ్ 
ప్టిటున పదార్్థల్పటలు (విషయాల్పటలు) భోగాపేక్. అది 
అస్ర్ సవాభావము. ‘ద్వాషము’ అంటే కాయిక, వాచ్క, 
మానసిక మార్గుల్ దావార్ ఇతరుల్ను చంపాల్ని, విషం 
ఇవావాల్ని, బల్వంతంగా ధనం దొంగ్లించాల్ని, తప్పిడు 
సాక్షా్యల్ను సృష్టుంచ్ బల్వంతంగా కోరుటుక్ ఈడాచిల్ని, 
ఇటువంటి క్రూర్తవాము ప్రధ్నంగా కల్ పనులు. 
అంటే ర్క్స సవాభావము. ఇవి అనీనో నిరూమాలించబడిన 
అంతుఃకర్ణము పూరి్తుగా నిర్మాల్మై పరిశ్దధుమౌతుంది. 
దాని పేరే సత్తు్వసంశ్దిధు. ద్వాషము మొ॥న వాటితో కూడిన 
ర్క్స సవాభావము నిష్్కమకర్మా దావార్ మాత్రమే నివృతి్తు 
చెందుతుంది (నివార్ణవుతుంది). ర్గము మొ॥న 
వాటితో కూడిన అస్ర్ సవాభావము ఉపాసన దావార్ 
నివృతి్తు పొందుతుంది.

3. జాఞానయోగ వ్యవస్్థతి : పరోక్ముగా పర్మాతమా 
సవారూపం యొక్క యదార్్థనినో తెలుస్కోవడం జాఞానము. 
దీనిని పొందడానికి మంత్రము, ల్య, హఠ, ర్జ్ యోగాలు 
అనే నాలుగు ర్కాల్ ప్రయతానోలు వునానోయి. వాటిలో 
సి్థర్ంగా వుండడం ‘జాఞానయోగ వ్యవసి్థతి’ అనబడుతుంది.

4. దానమ్ :

శ్లి॥ సో్తకాదపి చ దాతవ్య 
      మదీనేనాన్తరాతమునా l
      అహన్యహని యతికించత్ 
      అకార్పిణ్్యం తు తత్ సముృతమ్ ll  
                                              (బృహస్పితి)

భావం :- తన అంతుఃకర్ణానినో ఉదార్ంగా నుంచ్ 
తన దగగుర్ కొంచెము వునానో, దానిలోనే ప్రతిరోజూ కొంచెం 
కొంచెం ధర్మాం చేయడం అకార్పిణ్యము - అంటే దానము 
అని చెపపిబడుతుంది.

(గత్ ససంచిక త్రువాయి)

తొమిముదవ ప్రసంగము
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మానవునికి ధనం పటలు తృష్ణ ఎక్్కవైన కొదీదు దానము 

చేయడం కషటుమనిప్స్్తుంది.

శ్లి॥ దానాన్న దుషకిరం త్త 
      పృథివా్యమస్్త కించన l
      అరే్థ చ మహతీ తృష్ణా 
      స చ దుిఃఖేన లభ్యతే ll

భావం: దానం కంటే కషటుమైనది భూమిలో లేదు. 
ధనము ఎంతో కషటుంతో గానీ  ల్భించదు. కాబటిటు 
దానియందు అంత తృష్ణ వుంటుంది.

అయినా దానము తన కర్్తువ్యంగా భావించ్, నిష్్కమ 
బుదిధుతో శ్కి్తు ననుసరించ్, సమయానినో, పాత్రతను 
విచారించ్, అననోము, వస్తము, విద్య, ఔషధము మొ॥నవి 
దానం చేయడం మానవుని కర్్తువ్యము.

5. దమిః - దమము గురించ్ శ్రీ ఆదిశ్ంకర్చారు్యలు 
ఇలా సెల్విచాచిరు. 
నిగ్హో బాహ్యవృతీ్తనాం దమ ఇత్యభిధీయతే l

భావం : బాహ్యవృతు్తుల్ను నిగ్రహించడం 
దమమనబడుతుంది.  జాఞానం పొందడానికి దమము 
ఎంతో అవసర్ము. కాబటిటు దానికి శాసా్రాల్లో ఎక్్కవ 
పాముఖ్యత ఇవవాబడింది.

        శ్లి॥      దమేన సదృశ్ం ధరముం 
                  నాన్యలోకేషు శుశ్రుమిః l
                  దమో హి పరమో లోకే 
                  ప్రశ్స్తిః సర్వధర్ముణామ్ ll

భావం: దమము లాంటి మరొక ధర్మాము ఏదీ 
ప్రపంచంలో కనిప్ంచదు. అనినో మతాల్లోనూ దమము 
ఎంతో ఉత్తుమమైనదిగా గురి్తుంచబడుతుంది. 
దమము వల్న ఈ లాభం కలుగుతుంది:
        శ్లి॥     ప్రేత్య చాముత్ర మస్జిః 
                   పరమం విన్దతే స్ఖమ్ l
                   దమేన హి సమాయుక్్త 
                   మహాస్తం  ధరముమశు్నతే ll

భావం : దమానినో పాలించ్నవాడు ఈ లోకంలోనూ, 

పర్లోకంలోనూ స్ఖపడతాడు. ఇది చాలా గొపపి ధర్మాము.  

(6) యజఞాిః - శాస్త విహితములైన కర్మాలు 
యజాఞాలు . ఈ యజాఞాలు రెండు ర్కాలు. శ్రుతుల్చేత 
ప్రతిపాదించబడినవి. సమాృతుల్చేత ప్రతిపాదించబడినవి. 
అగ్నోహోత్రము, ధర్్శపౌర్్ణమావాస్యలు, సోమయజ్ఞాము 
మొ॥నవి శ్రౌతయజాఞాలు. ద్వయజ్ఞాము, ఋష్యజ్ఞాము, 
ప్తృయజ్ఞాము, మనుష్యయజ్ఞాము, భూతయజ్ఞాము - ఈ 
ఐదు సామార్్తుయజాఞాలు. 

ద్వయజ్ఞాము - అగ్నోహోత్రాదులు, 
ఋష్యజ్ఞాము - వేదాధ్యయనము, సంధ్య, గాయత్రీ, 

జ్పము మొ॥వి. 
ప్తృయజ్ఞాము - తర్పిణము, శ్రాదాధుదులు. 

మనుష్యయజ్ఞాము - అతిథి స్వ మొ॥నవి. భూతయజ్ఞాము 
- బలి (కాక బలి), వైశ్్యద్వము మొ॥వి.

వీటనినోంటిలో జ్పయజ్ఞాము శ్రేష్ఠమైనది. “యజాఞానాం 
జ్పయజోఞాసిమా” ‘యజాఞాల్లో జ్పయజ్ఞాము నేను’  అని 
భగవంతుడు భగవదీగుతలో చెపాపిడు.

(7) సా్వధా్యయిః : వేదాధ్యయనము.  భగవంతుడి
గుణాలు, ప్రభావము, తత్తు్వము, సవారూపము, ఆయన 
దివ్యలీల్ల్  వర్్ణన కల్ వేదాల్ను అభ్యసించడము, శాసా్రాలు, 
ఇతిహాసాలు, ప్ర్ణాలు మొదలైనవాటిని పఠించటము, 
భగవంతుడి నామ గుణ కీర్్తునము - ఇవనీనో సావాధ్్యయమే.

‘వేదాభా్యసము’ అంటే ఋగేవాదము మొదలైన 
నాలుగు వేదాలు, వేదాంగాలైన శిక్, కల్పిము, వా్యకర్ణము, 
నిరుక్తుము, ఛందస్్స, జో్యతిష్యము - వీటిని చదవడం 
వేదాధ్యయన మనబడుతుంది. ఇవి చ్ననోపపిటినుంచ్ కాశి 
మొదలైన ప్రద్శాల్లో వుండి అభ్యసించాలి.

ఈ రోజుల్లో ఇవి ఎంతోమంది చదవటం లేదు. 
ఇపపిటివారు భగవదీగుత, ఉపనిషతు్తులు, బ్రహమాస్త్రాలు 
అధ్యయనం చేసి సంతృప్్తుపడతారు. ఆ మాత్రం 
చేయలేకపోయినా, భగవదీగుతను గురువు దగగుర్ అభ్యసించ్, 
నిత్యము మననం చేస్క్ంటూ ఆచర్ణలో పెటాటులి. 
భగవదీగుతా సార్మైన దైవగుణాల్ను భకి్తుతో ఆచరించాలి.

8.తపిః - తపము కాయికము (శ్ర్ర్ంతో ఆచరించేది), 
మిగతా 29వ పేజీలో
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శ్రీ సూర్్యప్రకాష్

మార్్గదరిశి

(విదా్యనగర్ కాలేజీలో లెకెచెరర్ గా పనిచేస్న వీరు "ఎంతో మేధాసంపను్నలైన 
మాసటురుగార్తో నా పూర్వజనము పుణ్్య ఫలితంగా కలిగిన ఎన్్న సంవతసురాల 
సాంగత్యంలో నా జీవితం పునీతమయిందన్న ఆనందాని్న, నా అదృష్టుని్న 
ఏమని వర్ణాంచగలను?" అంటూ వార్తో గల అనుబంధాని్న గురు 

బంధువులతో పంచుకునా్నరు.)

మాసాటుర్ గారు మంచ్ వక్తు. 
ఒకసారి మా కాలేజీలో 

జ్రిగ్న ఫంక్న్ కి ర్వాలి్సన వక్తు 
ర్లేదు. అప్పిడు మాసాటురు సైన్్స 
అండ్ సిపిరిటు్యవాలిటి మీద ఏమి 
ప్రిపేరు అవక్ండానే రెండు గంటల్ 
స్ప్ ఏకధ్టిగా మాటాలుడారు. ఆనాటి 
వారి ప్రసంగ సార్ంశ్ం, మనస్్స 
కాంతి కంటే ఎంతో వేగంగా వెళ్్తుంది. 
అలాంటి మనస్్సను ఎలా అరికటాటులో, 
యోచనను ఎలా కంట్రోల్ చేయాలో 
వివరించారు. భౌతిక శాస్తం ఎంతగా 
వృదిధు చెందింద్ దానినో గురించ్ 
చెపాపిరు. ఇప్పిడు ప్రతి దానిని 
సైంటిఫిక్ గా ప్రూఫ్ చేయడమననోది ఒక 
ఫ్్యషన్ గా మారింది. కానీ యోగము, 
ఆధ్్యతిమాకత అననోది ఎనినో యుగాల్ 

నుంచో వస్్తుననోది. కానీ సైను్స ప్టుటుక 
ఈ మధ్యనే! సనాతనమైన ఆధ్్యతిమాక 
విద్యను నిననో మొననో రూప్దిదుదుకొననో 
సైన్్స తో పోలిచి తపోపి, ఒపోపి 
నిర్ధురించటం ఎలా? పరిమితమైన 
మన యింద్రియ పరిజాఞానముతో 
అపరిమితమైన ఆధ్్యతిమాక విద్యను 
ఎలా పోల్చిగల్ం? అననో అంశ్ంపైననే 
ఆయన ప్రసంగ్ంచారు. అందరూ 
‘అత్యదు్భతం’ అనానోరు. 

ప్ల్లుల్ంటే మాసాటుర్ గారికి చాలా 
యిషటుం. “ప్ల్లుల్క్ బాల్ ర్మాయణానినో 
ముఖ్యంగా చెప్పించాలి. దాని వల్లు 
వారిలో గ్రహణ శ్కి్తు పెరుగుతుంది. 
రిటెన్ష్న్, రికాప్టు్యలేషన్ అండ్ 
రిప్రొడక్న్ పెరుగుతుంది. నేటి 
కాంప్టేషన్లు ర్వాల్ంటే ఈ మూడూ 

పెర్గాలి. బుక్ ట్రస్టు ఆఫ్ ఇండియా 
వారు మోన్గ్ఫ్్స వ్రాస్్తునానోరు. నెహ్రూ, 
ఠాకూర్, వివేకానందల్ గురించ్ 
సంక్షప్తుంగా వివరిస్్తునానోరు. ఇవి 
ప్ల్లుల్క్ తపపిక్ండా అందించాలి. 
సంస్కృత పరిచయం కలిగుంచాలి. 
శ్బదు మంజ్రి నేరిపించాలి. వీలైనంత 
వర్క్ ప్ల్లుల్క్ 6, 7 సంవత్సర్ల్లో 
ఉపనయనం చేయించటం, నమకం, 
చమకం నేరిపించటం చాలా అవసర్ం. 
ఎందుకంటే వేదసాంప్రదాయం 
ర్నుర్ను చాలా వర్క్ తగ్గు 
పోతుననోది. అందువల్లు యివనీనో 
ప్ల్లుల్క్ చెప్పించాలి” అని చెపేపివారు. 
“కాలానుగుణంగా ఇంగీలుష్ కూడా 
బాగా నేరిపించాల్ని” చెపేపివారు. 

చ్ననోపపిటినోంచే ప్ల్లులోలు పెదదుల్నానో, 

(గత్ ససంచిక త్రువాయి)
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ద్శ్మనానో భకి్తు బీజాల్ని నాటాలి. ప్ల్లుల్ 
కోసం చందమామలాంటి ప్స్తుకాల్లో 
మంచ్ సాహితా్యనినో అందించాలి 
అని ఆయన అభిలాష. దీని 
విషయమై మేమిదదుర్ం మాద్రాస్లోని 
‘చందమామ’ ఆఫీస్కి కూడా వెళాళిం. 
“చ్ననో ప్ల్లుల్క్ హార్తులు, భజ్నలు 
అల్వాటు చేయాలి. బాబా చరిత్రను 
చ్ననో చ్ననో కథ్ల్ రూపంలో వారికి 
చెపాపిలి. వారిచేత కూడా చెప్పించాలి” 
అని అనేవారు.

“ప్ల్లులు తప్పిగా ప్రవరి్తుస్్తునానోర్ంటే 
దానికి బాధు్యలు పెదదువారే. 
తలిలుదండ్రులు మంచ్ మార్గునినో 
తామాచరిస్్తు ప్ల్లుల్ని ఆచరించమని 
చెపాపిలి. అది తెలియకపోతే ముందు 
తాము నేరుచికొని తర్వాత ప్ల్లుల్క్ 
నేర్పిలి” అని చెపేపివారు.

మా ప్ల్లుల్ందరికీ అక్ర్భా్యసం 
మాసాటుర్ గారే చేశారు. మా ప్ల్లువాడికి 
అక్ర్భా్యసం చేస్టప్పిడు వారు 
ఒక మాటనానోరు. “హి ఈజ్ ఎ బాలుంక్ 
చెక్” అనానోరు. వారి ఆశీర్వాచనం వల్లునే 
వాడు పెదదు చదువులు చదివి మంచ్ 
పోజిషన్లు వునానోడు. మావాడికి వేదం 
నేరిపించమనానోరు. ఏడవ సంవత్సర్ంలో 
ఉపనయనం చేయించమని చెపాపిరు. 
అందుచేత వారినే ఆ ఉపనయన 
సంసా్కర్ం చేయమని కోర్గా, వారే 
చేశారు. సంధ్్య వందనంతో పాటు 
నమకం, చమకం, ప్రుష స్క్తుం, 
శ్రీ స్క్తుం, స్ర్్య నమసా్కర్లు 
నేరిపించాను. సంధ్్య వందనం గురించ్ 
చెపూ్తు “అది ఒక శార్రిక అభా్యసంలా 
వుండర్దు. త్రికర్ణశ్దిధుగా చేస్్తు 
సతఫీలితాలుంటాయి. సంధ్్యవందనం 
వల్లు మేధస్్స పెరుగుతుంది. గ్రహణ 

శ్కి్తు, ధ్ర్ణ, ప్రబోధన పెరుగుతుంది” 
అని చెపేపివారు. అటాలు అని ఆయన 
మూఢాచార్ల్క్ ఎలాంటి ప్రాముఖ్యత 
నిచేచివారు కాదు. యోగాసనాలు 
నేరిపిస్్తు ఆ క్టుంబం తర్తర్లు 
బాగుపడు్తుంది అనేవారు. ఆయన 
విశావాసం చాలా గొపపిది..

తన తండ్రి ఆబీదుకం పెడితే చాలా 
నిష్ఠగా పెటేటువారు. ఆ మంత్ర భావన 
ఆయన మనస్్సక్ వచేచివర్క్ ఆ 
క్రియ జ్ర్గాలి్సంద్. ఒకసారి ఎవరో 
“మనం పెటిటున ఈ ఆహార్ం మన 
ప్తృద్వతల్కందుతుందా?” అని 
సంద్హం వెలిబుచ్చితే, “టెలిఫోన్లు 
వార్్తు ఎలా చేరుతుంద్, యిది కూడా 
అలానే చేరుతుంది. అయితే దీనికి 
కావాలి్సంది శ్రదధు, శ్రదధుతో పెటేటుది శ్రాదధుం” 
అనానోరు.

ఆయన మనతో మాటాలుడుతునానో 
కూడా సాయి ధ్్యసలోనే వుండేవారు. 
మనం ఏదనానో ప్రశ్నో వేస్్తు దానికి 
సరైన సమాధ్నం చెప్పి బాబా 
ధ్్యసలో కెళ్ళిపోయేవారు. కానీ 
ఎవరికి ఏ సందర్్భంలో ఏమి చెప్పినా 
పది సంవత్సర్లైనా సరే ఆయనక్ 
జాఞాపకం వుండేది. అనినోంటిలో 
అనినో రూపాల్లో ఆయన బాబానే 
చూస్వారు. నవువాత్ అనుక్ణం బాబా 
ధ్్యసలోనే వుండటమననోది వారి దగగురే 
చూసా్తుము. ఆయన ఎప్పిడూ సీరియస్ 
గా వుండేవారు కాదు. చాలా సర్దాగా 
వుండేవారు.

ఆయన ఒకో్కసారి సానోనానికై 
చాలా నీళ్ళి వాడేవారు. నీళ్ళి 
పోస్క్ంటూ పెదవులు కదలిస్్తు 
వుండేవారు. బహుశా బాబాక్ సానోనం 
చేయిస్్తుననోటులు భావించేవారేమో.

మాసాటురు ష్రిడీ ఎప్పిడు వెళ్ళినా 
చాలా యిబ్బందులు పడూ్తు వెళ్ళివారు. 
ముందుగా టికెట్ తీస్క్నేవారు 
కాదు. ఎప్పిడూ స్ఖంగా ప్రయాణం 
చేస్వారు కాదు. కషటునష్టుల్ 
గురించ్ అనుకోక్ండా వుంటే కర్మా 
తీరిపోతుందనేవారు. నాక్ తెలిసి 
వారు పగలు పడుక్ననోటులు ఎప్పిడూ 
చూడలేదు. గంగా ప్రవాహంలా భక్్తులు 
వస్్తుండేవారు. ర్త్రి రెండు గంటలైనా 
సరే సమాధ్నాలు చెపూ్తుండేవారే.

ఆయన సినిమాలు అవీ 
తగ్గుంచమని చెపూ్తుండేవారు. “అది 
చాలా కషటుమైన విషయం వీలుపడదు 
సార్” అనానోను. “అయినా సినిమాలు 
ఎందుక్ చూడకూడదు సార్?” అని 
అంటే, “ర్మాయణం అంటే ర్ముడు 
గురు్తుర్డు, యాకటుర్ గురు్తుకొసా్తుడు. సీత 
గాక, సీతగా వేసిన యాకటుర్ గురొ్తుస్్తుంది. 
అందువల్లు భావం చెడుతుంది. 
మన భావాలు సతవాగుణ ప్రధ్నంగా 
వుండాలి. మనం నిత్యం ఆహార్ విహార్ 
నియమాలు పాటించాలి” అనేవారు. 
“ఆహార్ విహార్లు పదిమందితో 
పెటుటుకోకూడదు. ఇల్ గాసిప్(ill gossip) 
మంచ్ది కాదు. ఇదదురు కలిస్్తు మూడో 
వాడి గురించే మాటాలుడుక్ంటాం. అద్ 
గురుచరిత్రలో వస్్తుంది. కాకపోతే 
శ్రోతగా వుండటానికి ఎవరె్తనోనా ప్లుచికో. 
నీలో వుండే భావాల్క్ సపిందించాలి. 
జ్వాబు చెపేపిందుక్ అంతక్ మించ్ 
శ్రోతలు పెరిగ్తే మరో వాడినో గురించే 
మాటాలుడేది. అంత మాత్రం చేత సంఘం 
నుంచ్ విడిపోయి ఒక్కడివే వుండమని 
కాదు. పది మందిలోకి ర్వాలి. పది 
మందిలో కొచ్చినప్పిడే మనలో వుండే 
బల్హీనతలు బయట పడతాయి. 



20  2022

 
అరిషడావార్గులు బయట పడతాయి. అవి 
బయటక్ ర్వాలి. వస్్తునే కదా నాకింత 
కోపమొస్్తుందా? నా మనస్్సలో 
యింత ద్వాషముందా? నా మనస్్సలో 
యింత మమకార్ం వుందా? అని 
మనకైనా తెలిస్ది” అని చెపూ్తుండేవారు. 

ఆయన యింకా యిలా 
చెపేపివారు. “శ్వం మీద ధ్్యస పెటుటుకో 
ఎంత సంపాదించ్నా చ్వర్క్ 
యింతే కదా అననోదానికి డెత్-సీన్ 
ని గురు్తుంచుకోవాలి” అని అనేవారు. 
అందుకే ఆయన నాక్ ‘లైఫ్ ఆఫటుర్ డెత్’ 
అనే బుక్ యిచ్చి చదవమనానోరు. అది 
చదివితే చనిపోయిన తర్వాత జీవితం 
ఏమౌతుంద్నననోది తెలుస్్తుంది. 
అందుకని వైర్గ్యం అనేది డెబె్త్బ 
ఏళ్ళి తర్వాత కాదు. చ్ననోపపిటినోంచ్ 
ఉగుగుపాల్తో మనం నేరిపిస్్తు వస్్తుంది.

ఆయనక్ క్రీడల్ంటే చాలా 
యిషటుం. అందులో క్రికెట్ అంటే చాలా 
యిషటుం. ఆయన మంచ్ మీడియం 
ఫ్స్టు బౌల్ర్. నెలూలురు కాలేజీలో జ్రిగ్న 
పోటీలో మా ఎన్.బి.కె.ఆర్.కాలేజీ 
తర్ప్న ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 
ఆయన మంచ్ ఈతగాడు. ఈత 
నేర్పిడమనానో చాలా యిషటుం.

మాసాటుర్ గారు వార్్తుపత్రికల్లో 
ఆధ్్యతిమాక పర్మైన ఆరిటుకల్్స వుంటే 
చదువుతారు. వాటికి సంబంధించ్న 
కొత్తు ప్స్తుకాలు ఏమనానో వునానోయేమో 
అని వాటికై చూస్వారు. అంతేగాని 
అంతక్మించ్ ప్రాధ్న్యత నిచేచివారు 
కాదు.

“ధర్మాం కోసం, ప్రజ్ల్ మంచ్ 
కోసం బొంకినా తప్పిలేదు” అని 
చెపేపివారు. అధర్మాం జ్రిగేటప్పిడు 
తపపిక్ండా దానిని ఖండించ్తీర్లి. 

లేకపోతే అది కూడా ఒక తపేపి. 
అధర్మానినో ప్రోత్సహించ్నటలువుతుంది. 
ధర్మా ర్క్ణక్ ‘కర్టే’, ‘క్ంగ్-
ఫూ’ నేరుచికోమని, వా్యయామాలు 
కసర్తు్తులు చేయమని చెపేపివారు. 
సైనిక్ల్ వలె తర్ఫీదు పొందాల్ని, 
సైనిక్నిలా ధర్మాం కోసం పోర్డాల్ని 
చెపేపివారు. విద్రోహశ్క్్తులు ఆట 
కటిటుంచాల్ని చెపేపివారు.

ఆయన మహనీయుడననోది 
స్సపిషటుము. ఆయన చెప్పింది చేయటం 
నిర్పాయకర్ము. ఆయన ఒక మనిష్ 
యొక్క శ్కి్తు సామర్్థ్యల్ను బటిటు పనులు 
చెప్్తుంటారు. ఒకో్కసారి శ్కి్తుకి మించ్న 
పనులు కూడా చెపా్తురు. అది సాధన 
కోసం కావచుచి. ఎవరికైనా ఒక పనిని 
చేసా్తునని ఒప్పిక్ననోప్పిడు ఆ పనిని 
నిరుదుషటుంగా చేయాలి.

జ్పం చేయ వీలులేకపోయినా, 
హార్తుల్క్ హాజ్రు కాకపోయినా 
ఫర్వాలేదు కాని ఒప్పిక్ననో పనిని 
మాత్రం ఎగవేయకూడదని చెపేపివారు.

ఒకసారి మా పెళ్ళిరోజున 
అరుణాచల్ం వెళాళిల్నుక్నానోను. 
మాసాటుర్  గారేమో మమమాలినో చ్వటం 
వెళ్ళిమనానోరు. “ముందు మీరే వెళ్ళిండి, 
నేను తర్వాత వసా్తును” అనానోరు. 
అలానే వచాచిరు. మేము పూజ్ చేస్్తుంటే 
అమేమామో మాసాటురు గారికి పూజ్ 
చేసింది. అప్పిడు మాక్ ఆ యిదదురూ 
రెండు దత్తు సవారూపాలుగా కనిపించారు. 
ఆయన ననునో తనతో పాటు ఎన్నో 
దత్తు క్షేత్రాల్క్ తీస్కొనిపోయారు. 
ప్రతి దత్తుక్షేత్రంలోను ఒక తుల్సి 
మాల్తో నామజ్పం చేసి, ఆ మాల్ను 
నాకిచాచిరు. అంతేగాక ఒక రుద్రాక్ను 
కూడా యిచాచిరు. వాటిననినోంటినీ 

ఆయన మాక్ ప్రసాదించ్న ఆధ్్యతిమాక 
సంపదగా భద్రపర్చుక్నానోం.

భర్దావాజ్ మాసాటుర్ గారి 
బెలుసి్సంగు్స ఎలా వుంటాయో చూదాదుం. 
ఒకసారి మాసటుర్ గారు కారులో 
వెళ్ళిబోతునానోరు. కారు సాటుర్టు కాబోయే 
ముందు (1) విష్్ణ సహస్రనామం (2) 
దాసబోధ (3) గాంధీగారి జీవిత చరిత్ర 
(4) తా్యగర్జ్ కీర్్తునలు (5) వివేక 
చూడామణి (6) శ్ంకర్ భాష్యం. ఈ 
ఆరు బుక్్స నాకిచాచిరు. మరి కొనినో 
బుక్్స వేటపాలెం గ్రంథాల్యానికిస్్తు 
వీటిని నాకిచ్చి చదవమనానోరు. ఒకసారి 
ఒంగోలులో వుననోప్పిడు శ్ంకర్ 
విజ్యానికి సార్ంశ్ం వ్రాయించారు. 
వ్రాయించటంలో వారి ఉద్దుశ్్యము 
ఏమిటో తెలియదు, కాని సమయానినో 
చాలా ప్రొడకిటువ్ గా వుపయోగ్ంచు 
కోవాల్ని చెపేపివారు. ఆయన ఏదనానో 
చెపాపిరు అంటే దానినో ముందు తను 
ఆచరించ్ చెపేపివారు. అలా ఆయన 
తన సమయానినో ఎప్పిడూ వృధ్ 
చేస్కోలేదు.

ధుని ప్రార్ంభోత్సవానికి వచ్చి 
టాకీ్సలో కూరుచిని ‘ఇలా’ ర్మమాని 
చెయి్యవూప్ విష్్ణసహస్రనామాలోలుని 
108 వ శ్లుకానినో 108 సారులు పార్యణ 
చేయమనానోరు. తర్వాత వెరిఫై 
చేస్క్ంటే ఆ శ్లుకం విష్్ణ సహస్ర 
నామాల్నినోంటికి హృదయం వంటిదని 
తెలిసింది. నాక్ మాసాటుర్ గారు అలా 
108 వ శ్లుకం 108 సారులు చేస్ దీక్ 
నిచాచిరు. అలా చేయటం నాకెంతో 
ఓదారుపి, ఆనందానినో ఇచ్చింది. ఆ 
దీక్ ఇవవాటం చాలా సహజ్ంగా, 
అపపిటికప్పిడు ఇచ్చినటుటుంటుంది కాని, 
అద్ద్ ముందు నుంచ్ ఇవావాలి అని 
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అనుక్ననోటుటుగా లేదు. నా జీవితానికొక 
గమ్యం ఇచాచిరు, ఒక సార్ధుకతను 
కలిపించారు. ఐహికంగా నా ప్ల్లుల్క్ 
కావాలి్సన ఉననోత విదా్యబుదుధులు, 
ఉననోతమైన జీవన్పాధి, నేను 
కోరుక్ననో దానికంటే ఎక్్కవగానే ఇచ్చి 
ననానోదరించారు. మా ఆఖర్మామాయి 
కొంత అనారోగ్యంగా వుంటుంది. ఆ 
అమామాయి వల్లునే మీరు ఆధ్్యతిమాకతలోకి 
వసా్తురు. ఆమె మీ ఆధ్్యతిమాక వుననోతికి 
ఒక ఛాలెంజ్ గా భరించండి అని 
చెపాపిరు. నిజ్ం కూడా అంతే. ఆమెను 
వారు దీవించటమే కాక్ండా, ఆ 
అమామాయికి ఎంతో మంది మహాతుమాల్ 
దీవెనలు ఇప్పించారు.

నా భార్్యక్ భాగవతము, 
భగవదీగుత, సాయిలీలామృతము ఇచ్చి 
మూడింటిని మారిచి మారిచి పార్యణ 
చేయమనానోరు. వ్యక్్తుల్ను బటిటు 
ఆయన చెపేపి సాధనా పదధుతి మారుత్ 
వుంటుంది.

మాసాటుర్ గారు విదా్యనగర్ లో 
వుననోరోజుల్లో వారు చేస్్తుననో ప్రచార్ం 
వల్లు దిన దిన ప్రవర్ధుమానంగా వారి కీరి్తు 
ప్రతిషటులు పెరుగుతుంటే కొంతమంది 
ఈర్్ష్్య, అస్యల్ వల్లునైతేనేమి, 
అమాయకతవాం వల్లునైతేనేమి కొనినో 
ప్కారులు లేవదీసి ఆయనక్ ఎన్నో 
యిబ్బందులు కలిగుంచారు. అవి ఇక్కడ 
వారి మనుగడకే గాక, ఆయనను 
గురువుగా భావించ్, స్వించ్న 
శిష్్యల్ మనుగడకి సైతం కొంత 
ప్రమాదకర్మైన పరిసి్థతుల్ను తెచ్చి 
పెటాటుయి. ఒకసారి వూళ్ళి గొడవలుగా 
వుననోప్పిడు నా భార్్య దగగుర్క్ 
ఎవరోవచ్చి మాసాటురుగారిని, ననునో, 
యింకా కొంతమందిని బల్ంగా 

కొటాటుర్ని నమమాకంగా చెపాపిరు. అప్పిడు 
ర్త్రి 12 గంటలు. నా భార్్య మేముననో 
చోటికి ఆంద్ళ్నతో పరుగున వస్్తు 
ఆమెతో మాసాటురు గార్నానోరు. “ఇలాంటి 
ప్రయతానోలెనినో జ్రిగ్నా మాకేంకాదు. 
మమమాలేనోమీ చేయలేరు, నేనునానోను 
కదమామా” అని ఆమెను ఓదార్చిరు. 
ఆమెక్ అభయమిచాచిరు.

నా పదెదునిమిది సంవత్సర్ల్ 
పరిచయ కాల్ంలో ఆయనను 
కోపంగా ఎప్పిడూ చూడలేదు. కానీ 
ఒకసారి మాత్రం ఒక వ్యకి్తు కొంతమంది 
సావార్్థపరుల్ హసా్తుల్లో కీలుబొమమా 
అయి ఆయనను పొడవడానికి కతి్తు 
తీస్క్ని బయలుద్రి ఒక అర్గంటలో 
వసా్తుడనగా ఎఱ్్ఱబారిన కళ్ళితో “వాడు 
కతి్తు తీస్క్ని వస్్తునానోడు , కానీ ననేనోం 
చేయగల్డు” అని అనానోరు. క్రమంగా 
ఆ కళ్ళిలోని ఎరుప్ తగ్గుంది. వారి 
గొంతులోని కాఠిన్యం పోయి మార్దువం 
వచ్చింది. కొంత స్పటికి మర్లా నార్మాల్ 
అయా్యరు. వాడు మాత్రం మాసటుర్ 
గారికి దగగుర్గా వచ్చి మాసాటురు గారిని 
చూస్్తునే ఏడుస్్తు మాసాటుర్ గారి కాళ్ళి 
మీద పడిపోయాడు. ఆ తర్వాత “సావామీ 
మిమమాలినో చూస్్తునే నా శ్ర్ర్ం ఆడటం 
లేదు. నేనిలా అయిపోయానండి. మీరే 
నాక్ మార్గుం చూప్ంచాల్ండి” అని 
చతికిల్బడాడిడు. అప్పిడు మాసాటుర్ గారు 
నవువాత్ “ఫర్వాలేదు. బాబా సహాయం 
తపపిక్ండా వుంటుంది” అని అతనికి 
ధైర్్యం చెపాపిరు. అపపిటినోంచీ అతను 
ప్రతి బేస్తువార్ం వచ్చి మాసటుర్ గారి దగగుర్ 
కూరుచినేవాడు. అతను మూరుఖుడు, 
చదువు ర్నివాడు. అలాంటి వాడు 
ఆయన ముఖం చూడగానే, ఆయన 
బ్రహమా వర్చిస్్స చూడగానే ఆయన సి్థతి 

గ్రహించ్ కాళ్ళి మీద పడాడిడు. అంటే 
ఏమిటి? ఎక్కడ ఏమి జ్రుగుతుననోద్ 
ఎవరు ఏమి ఆలోచ్స్్తునానోరో అననోది 
ఆయనక్ సంపూర్్ణంగా తెలుస్. 
ఆయన సర్వాజుఞాడు. “ఆయన ఒక 
లెకచిర్ర్. మనలాగే పా్యంటు, షర్టు 
వేస్కొని వసా్తురు, వచ్చి కూరుచిని 
కబురులు చెపూ్తుంటాడు. ఏద్ కాల్ం 
వెళ్ళిబుచుచితునానోడు” అని అనుక్నే 
మనలాంటి వాళ్ళికి ఆయనంటే ఏమీ 
అర్ధుం కాలేదని అర్ధుం.

అంతటి గడుడి రోజుల్లో కూడా 
నేను వెళ్ళి కూరుచింటే ఒకసారి “ఇంతక్ 
పదిరెటె్తలునా సరే బాబా మనక్ హాని 
చేయడు. మనం దృఢమైన విశావాసంతో 
ఆయనునో నముమాక్ననోప్పిడు 
తపపిక్ండా మేలు జ్రుగుతుంది” అని 
అనేవారు. అటువంటి అననుకూల్ 
పరిసి్థతుల్లో మా అందరి శ్రేయస్్స 
దృష్టు్య మాసాటుర్ గారు తన ఉద్్యగానినో 
విదా్యనగర్ ని వదిలి వెళాళిరు. ఆ 
తర్వాత చ్వరి మజిలీగా ఒంగోలు 
చేర్రు. ఆయన ఒంగోలు చేరిన 
మొదటోలు ఆరిధుకంగాను, శార్ర్కంగాను 
చాలా యిబ్బందులు పడాడిరు, గానీ 
ఎవరికీ ఏమీ చెపేపివారు కాదు. ఒకసారి 
ఒక భక్్తుడు వెళ్ళి కూరుచింటే “ర్వు 
గారొచాచిరు. టిఫిన్ అరేంజ్ చెయి్య” 
అనానోరు. వంటింటోలు ఏమీ లేవు. “ఏమిటి 
సార్ ఇది మాక్ చెపే్తు సహాయం 
చేస్వాళ్ళిం కదా!” అని అంటే “అడుగో 
ఆయనునానోడు చూడండి. ఆయనే 
కదా! సహాయం చేయవల్సింది” 
అంటూ ఎదురుగా బాబా ఫోటోను 
చూప్ంచారు. ఆయనకి బాబా మీద 
అంత అచంచల్మైన విశావాసం.

- సశేష్సం
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తర్వాత   మధ్్యహనోం  తన 
భోజ్నం పళ్ళింక్రింద ఒక అననోం 

ముదదు దాచ్వుంచ్ దానిని ప్ండంగా 
బాబా సీవాకరిస్్తు తన గురువు బాబాలోనే 
వుననోదని నముమాతానని మనస్్సలో 
అనుక్నానోడు అవస్్తు. కాని మశీదులో 
అడుగు పెటటుగానే అతడి కాలుజారి ఆ 
ముదదు క్రిందబడింది. దానిని అతడు 
చేతిలోకి తీస్కొని బాబా దగగుర్క్ 
వెళ్ళిగానే ఆయన చేయిచాప్, “అది 
నాకివువా, అది సీవాకరించ్ నీవు కోరిన 
వారికి చేరిపిసా్తును” అనానోరు. అంతటితో 
అవస్్తుక్ ఆవేశ్ం వచ్చి, “ఓహో, నా 
గురువు చనిపోయిందిగదా, మరి 
యీయన బ్రతిక్నానోడేమిటి?” అని 
కేకబెటాటుడు. అతనికెక్కడ చూచ్నా 
బాబా కనిపిస్్తునానోరు. ఆయన తమ 
మంత్రశ్కి్తుతో తనను చంపాల్ని 
చూస్్తునానోర్ని భ్రమించ్ అతడు 
కేకలు పెడుత్ ప్చ్చివాడిలా 
ప్రవరి్తుంచాడు. భక్్తులు వెంటనే అతనిని 
మశీదునుండి తీస్కెళ్ళిపోయారు. 
సాయి దివా్యవతార్మని ఎవరెంత 
చెప్పినా అతడంగీకరించలేదు. సాయి 
తనపై మంత్రప్రయోగం చేస్్తునానోర్ని 

తల్చ్ దానిని పార్ద్రోల్డానికి, ‘శ్రీర్ం, 
శ్రీర్ం’ అని కేకలు పెటటుసాగాడు. 
ఆయీతో గూడ, “ఏమిటి నినునో 
నాశ్నం చేయడమేగాక ననునోగూడా 
చంపాల్ని చూస్్తుననో ఈ దుషటు 
మాంత్రిక్డి (బాబా) చేతిలో చ్కా్కవా’’ 
అని కేకలేశాడు. అప్పిడు ఆయీ, రేగే 
సాయి వదదుక్ వెళ్ళి అవస్్తును చ్త్తుభ్రమ 
నుండి కాపాడమని ప్రారి్థంచారు. 
బాబా ఏమీ మాటాలుడలేదు. ర్త్రంతా 
అతడలానే కేకలేస్్తునానోడు.  
తెల్లువార్గానే చావడిలో సాయి, 
అత్యంత మధుర్మైన కంఠంతో, 
‘అలాలుమాలిక్’ అని కేకలేసారు. ఆయీ 
యిలులు అక్కడక్ దగగురే గనుక ఆ 
వాణి అతని చెవినబడగానే అతడి 
భ్రమల్నీనో తొల్గ్పోయాయి. తన 
బుదిధువికార్ల్క్ అతడు మనస్లోనే 
క్మాపణ చెప్పిక్నానోడు. బాబా 
ఉదయం ఆర్తి అయా్యక రేగేను 
ప్లిప్ంచ్, “ఆ ప్చ్చివాణి్ణ శిరిడీ 
నుంచ్ తీస్క్పోండి!” అని 
ఆద్శించారు. గుఱ్్ఱప్బండి సిదధుం 
కాగానే గ్మదావార్ం వదదు ఆ యిదదురూ 
బాబాక్ నమస్కరించ్ బయలేదుర్రు. 

అపపిటినుండి అవస్్తుక్ సృష్టులోని 
ప్రతి మగప్రాణి సాయిగాను, ప్రతి 
ఆడప్రాణి ఆయీ రూపంగానూ 
తోచసాగాయి. ఈ అనుభవం లెండీ 
బాగ్ దాటేదాక కొనసాగ్, అటు 
తర్వాత అంతరించ్ంది. అటు తర్వాత 
అవస్్తు కొదిదుసారులు తన మిత్రుల్తోను, 
క్టుంబంతోనూ కల్సి వచ్చి బాబాను 
దరి్శంచాడు.

అవస్్తు వృతా్తుంతంలో మనం 
గురి్తుంచవల్సిన ముఖా్యంశాలు 
మూడునానోయి; అతడొకవంక 
మహాతుమాల్ సాంగత్యము 
కోరుతునానోడు, మరోవంక వాళ్ళిలోలు 
ఎవరినీ గురువుగా సీవాకరించడానికి 
అతని అహంకార్ం అడుడివచ్చింది. 
ఒకవంక అందరినీ ఆతమాజాఞానము 
కోరుతునానోడు. మరోవంక 
సాక్షాతా్కర్ము అవబోతుంటే భయపడి 
ఆ సాధన మానుక్ంటునానోడు. 
ఒకవంక శిరిడీ ర్వడం 
గు రు ద్రో హ మ ను క్ ం టు నా నో డు . 
మరొక వంక తానరిపించ్న ప్ండం 
బాబా సీవాకరిస్్తు, ఆయనా తన గురువూ 
ఒక్కరేనని నముమాతాననుకొనానోడు. 

పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

రాధాకృష్్ణ ఆయీ
(గత్ ససంచిక త్రువాయి)
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కాని అలా జ్రిగ్నా గూడా బాబా దుష్టుడైన మాంత్రిక్డననో 
భావం విడువలేకపోయాడు. ఒకవంక తన మొదటి 
గురువునుగూడా అతడు గురువుగా అంగీకరించనననో 
షర్తుమీదనే ఆమె దగగుర్ ఉపద్శ్ం తీస్క్నానోడు. కాని 
అటు తర్వాత శిరిడీకి బయలుద్ర్గానే ఆమెయే తన 
గురువని, శిరిడీ ర్వడం గురుద్రోహమనీ తల్చాడు. 
అందుకే అతని గురించ్ బాబా ‘ప్చ్చివాడు’ అని మొదటనే 
చెపాపిరు.

ఇతని విషయములో బాబా గురించ్గూడ మనం 
గమనించవల్సిన అంశ్మొకటుననోది. ఇంత చ్కె్త్కన 
మనస్గల్ భక్్తుని తమ చెంతక్ తీస్క్వచ్చి యింత 

గొడవ జ్రిగ్నందుక్, మరొక గురువైతే రేగే, ఆయీల్పై 
ఎంతో చ్కాక్ పడేవాడు. కాని జ్ర్గబోయే గొడవంతా 
ముందుగా తెలిసినా గూడా, రేగేపై సాయి కించ్తు్తుగూడ 
చ్కాక్పడలేదు. ఆయీ యింట యింత గొడవ 
జ్రుగుతునానో, ఆయీపై గాని,  రేగేపై గాని ఆయన 
కోపగ్ంచుకోలేదు. వారిదదురూ అవస్్తుక్ భకి్తు విశావాసాలు 
కలిగుంచాల్ని పడిన తాపత్రయానికి సాయిగూడా వారిపై 
దయతో ద్హదం చేయాల్ని చూచారు. అవస్్తు తెచ్చిన 
ప్ండానినో ఆయన అడిగ్ సీవాకరించ్ అతడు కోరిన 
నిదర్్శనమిచాచిరు. అది కేవల్ం ఆయీ, రేగేల్ను తృప్్తు 
పర్చడానికే! అతడికెలాగూ ప్చ్చి పటటుబోతుందని 
ఆయనక్ ముంద్ తెలుస్. కాక్ంటే వాళ్ళి సంకల్పిం 
మంచ్ది గనుక ఆయన వాళ్ళినేమీ అనలేదు.

పై కార్ణాల్నినోంటి వల్న నాటి సాయి భక్్తుల్ందరూ 
ర్ధ్కృష్ణ ఆయీని ఎంతగాన్ గౌర్వించేవారు. ఆమె 
ఆంతర్్యం అర్్థం చేస్కోలేని కొదిదుమంది మాత్రం 
అతి నిర్డంబరులైన సాయి సనినోధిలో ఆమె ఎంతో 
ఆడంబర్ం చేస్్తుననోదని, సాయిని గురించ్ ప్రచార్ం 
చేయించ్ శిరిడీలో జ్నసమమార్దుం పెంచుతుననోదనీ ఆమెను 
విమరి్శస్్తుండేవారు. సాధనలోని లోతుపాతులు ఆమెక్ 
తెలిసినంతగా వారికేమి తెలుస్? అంతేకాదు, అటిటు వారి 
హృదయాల్లో వారికి తెలియక్ండానే ఒక బల్హీనత 
యిలా తొంగ్ చూస్్తుంది. ఇంకొకరిని, అందులోనూ 
సాటి మానవాకృతిని అందరూ పూజించడం మనలోని 
అహంకార్ం సహించలేదు. అటిటు అవివేకంతో ఒకసారి 
దాసగణు ఆమెను ఎంతో తీవ్ంగా విమరి్శంచాడు. 
తర్వాత అతడు సాయిని దరి్శంచ్నప్డు ఆయన, 
“కీర్్తునల్ దావార్ నీవు చేస్్తుననోది గూడా అలాంటిద్ 
కదా? ఎననోడూ ఎవరినీ అలా విమరి్శంచవదుదు” అని 
మందలించ్, ఆయీకి నమస్కరించ్ చెంపలేస్క్ని 
క్మాపణ చెపపిమని ఆద్శించారు, అతడలానే చేసాడు. 
అందువల్న తనలో అహంకార్ం తొల్గ్పోయిందని 
దాసగణు గూడా సంతోష్ంచాడు.

సాయి సంకల్పిం ఏమోగాని ఆమె అంత శీఘ్ంగానూ 
అందరి అభిమానానినో కోలోపియింది. చ్వర్క్ సాయి 
గూడ,  మశీదు పరిసర్ల్క్ గాని, తాము నిత్యము 
వెళ్ళి ప్రద్శాల్క్గానీ ఆమె వెళ్ళిర్దని శాసించారు. 
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ఆమె చ్వరిరోజులు ఎంతో 
బాధ్కర్ంగా గడిచాయి. ఒకరోజు 
ఆమె తన గదిలోనే అకసామాతు్తుగా 
మర్ణించ్ంది. కొదిదు రోజుల్ 
తర్వాతగాని ఆ సంగతి భక్్తులెవరూ 
గురి్తుంచలేదు. కొందరు అభిమానులు 
ఆమె ద్హానినో శిరిడీలోనే సమాధి 
చేయాల్ని అడిగ్తే బాబాకోపంతో 
స్తర్మూ ఒప్పికోలేదు. 
కొందరు మహర్లుచేత ఆమె ద్హానినో 
కోపర్గువ్ లోని ప్రభ్తావాస్పత్రికి 
శ్వ పర్క్క్ పంపారు. అటు 
తర్వాత ఆమె ద్హానినో కోపర్గువ్ 
లోనే గోదావరి ఒడుడిన దహనం 
చేశారు. భక్్తుల్ందరూ ఆమెనంతగా 
కీరి్తుంచడం ఆధ్్యతిమాకంగా ఆమెకంత 
శ్రేయస్కర్ం గాదని తల్చ్ సాయి 
అలా జ్ర్గనిచాచిరేమోనని తల్చవచుచి. 
అయితేనేమి? ఆమె రూపొందించ్న 
శిరిడీ సంసా్థనము, ఆమె 
ప్రార్ంభించ్న ఆర్తులు, ఉత్సవాలు 
నేటికీ శిరిడీలోనూ, ద్శ్మంతటా గూడ 
మనను సనామార్గునికి ఆహావానిస్్తునానోయి. 

శ్రీమతి బిక్కిబాయి:

ఎందరో భక్్తులు వచ్చి శిరిడీలో 
సి్థర్పడి జీవిత శేషమంతా సాయి 
స్వలో గడిప్న వివర్ం సాయి 
చరిత్ర గ్రంథాల్లో చూసా్తుము. కాని 
అలా చేసిన భక్్తుర్ళ్ళిక్్కవ మంది 
గురించ్ మనక్ తెలియదు. అలా 
చేసిన భక్్తుర్లు ర్ధ్కృష్ణ ఆయీ 
ఒక్కతేననుక్ంటాము. నిజానికి మరి 
ఒకరిదదురు స్త్రీలు గూడా వునానోరు. 
కాక్ంటే సాయిసనినోధి గొపపి 
సంసా్థనంగా రూపొంద్లా చేసిన 

ర్ధ్కృష్ణ ఆయీ పేరే భక్్తుల్కెక్్కవగా 
పరిచయమవడంలో ఆశ్చిర్్యం లేదు. 
శ్రీ సాయిస్వలో జీవితశేషం గడిప్న 
స్త్రీల్లో శ్రీమతి బికూ్కబాయి, శ్రీమతి 
కాశీబాయి గూడా వునానోరు.

శ్రీమతి బికూ్కబాయి సవాతహాగా 
అహమాద్ నగర్ క్ చెందినది. 
ర్ధ్కృష్ణ ఆయీ గూడ ఆ వూళ్ళి 
వుంటుండగానే సాయి భక్్తుర్లైంది. 
ఆమె అప్పిడప్పిడు శ్రీ సాయి 
గురించ్ తన స్నోహితుర్లైన 
బికూ్కబాయితో చెబుతుండేది. 
బాల్వితంతువైన ఆయీ తన జీవిత 
శేషమంతా సాయి సనినోధిలో, సాయి 
స్వలో గడపాల్నుక్ంటునానోనని 
బికూ్కబాయితో చెబుతుండేది. 
బికూ్కబాయికి ఒక సైనికోద్్యగ్తో 
సంగమనేరులో వివాహమైంది. ఆమె 
భర్్తు శిరిడీకి చెందిన బయా్యజీపాటిల్ 
కోతే. అతడు ఉద్్యగర్తా్య 
సంగమనేరులో వుండేవాడు. కాని కొదిదు 
సంవత్సర్ల్లోగానే దుర్దృషటువశాతు్తు 
ఆమె భర్్తు మర్ణించాడు. అంతక్ 
కొదిదుముంద్ ర్ధ్కృష్ణ ఆయీ 
శిరిడీలో సి్థర్పడింది.

ఆ రోజుల్లో   పంజ్ర్ గామ్ 
నుండి గంగగ్ర్ బాబా వచ్చి, శిరిడీలో 
వాడా వదదు చ్ంతచెటుటు క్రింద నామ 
సపా్తుహం చేయిస్్తునానోరు. దానికి 
నిత్యమూ ఎన్నో ప్రాంతాల్నుండి 
భక్్తులు వస్్తుండేవారు. అలానే 
సంగమేనోరు నుండి గూడ ఒక భక్తు 
బృందం శిరిడీచేరి ఆ సపా్తుహంలో 
పాలొగుననోది. ఆ బృందంవారు తిరిగ్ 
వెళ్ళిప్పిడు వాళ్ళి దావార్ ర్ధ్కృష్ణ 
ఆయీ ఒక బాబా పటము, కొంచెం 
బాబా ప్రసాదము బికూ్కబాయికి 

పంప్త్, ఆమెనుగూడ శిరిడీవచ్చి 
బాబాను దరి్శంచ్ కొదిదు రోజులుండి 
బాబాస్వ చేస్కొమమాని కబురు 
పంప్ంది. బికూ్కబాయి శిరిడీ వచ్చి 
కొదిదురోజులుండి మర్లా అహమాద్ 
నగర్ వెళ్ళిపోయింది. అలా ఆమె 
అప్పిడప్పిడూ వచ్చి బాబాను 
దరి్శస్్తుండేది. ఇది ఆమెక్ సాధ్యం 
గావడానికి ఆమెకొక సౌల్భ్యం 
గూడా వుండేది. సైనికోద్్యగ్ భార్్య 
వితంతువుగా ఆమె ప్రతినెలా 
సంగమేనోరు నుండి అహమాద్ నగర్ 
వెళ్ళి ప్ంఛను తీస్కోవల్సి వుననోది. 
అందుకోసం బయలేదురినప్డలాలు 
కోపర్గుంలో గోదావరి సానోనంచేసి, 
శిరిడీవచ్చి సాయిని దరి్శంచ్, కొనేనోసి 
రోజుల్క్కడుండి వెళ్తుండేది. 
మొదటిసారి ఆమె శిరిడీ వచ్చినప్డు 
సాయి ఆమెను, “నీవు ఆయీ 
యింటోలువుండి, నిరివార్మంగా 
స్వచేస్్తుండు” అని ఆద్శించారు. ఆ 
ప్రకార్మే ఆమె ఎప్పిడు శిరిడీ వచ్చినా 
ఆయీ యింటోలునే బస చేస్్తుండేది. 
అలా యిదదురికీ ఎంతో ఆతీమాయత, 
అనుబంధమూ ఏర్పిడాడియి.

దుర్దృషటువశాత్్తు 1916 లో 
ర్ధ్కృష్ణ ఆయీ మర్ణించ్ంది. ఆమె 
ద్హానినో కోపర్గువ్ లో గోదావరి ఒడుడిన 
దహనం చేసిన సంగతి గురొ్తుచ్చి ఆ 
శ్కంతో బికూ్కబాయి తెచ్చిన మాల్, 
నైవేద్యము బాబా సీవాకరించలేదు. 
అటు తర్వాత ఆమె కొంతకాల్ం 
శిరిడీలో వుండిపోయింది. బాబా 
ప్రతిరోజూ మధ్్యహనోం ఆమెకొకపాత్ర 
నిండుగా భోజ్నమిస్్తు ఆమె దానిని 
తీస్క్పోయి తినేది.
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ద్వార్కామాయి  

అనుభవమసండపము

అది, 1989 వ సంవత్సర్ం. 
ఒకరోజు మధ్్యహనోం 12 

గంటల్ సమయంలో, ర్ణిగంజ్ 
ఏరియాలో, ఒక సందులో 
నడుస్్తునానోను. దాదాప్ రోడలునీనో 
నిర్మానుష్యంగా వునానోయి. ఒకతను నా 
వెనకే వస్్తు, నడక వేగం పెంచాడు. 
అంటే తరుముతుననోటులు వేగంగా 
వస్్తునానోడు. నేనూ నడక వేగం 
పెంచాను. నాచెయి్య పటుటుకోవాల్ని 
ప్రయతనోం చేస్్తునానోడు. .నాకేం 
చెయా్యలో తెలియక పరుగుపెటటుడం 
మొదలుపెటిటు, పక్కనే బాబా 
గుడి ఉంటే అందులోకి వెళాలును. 
మధ్్యహనో ఆర్తి అవుతోంది. బాగా 
భయం వేసింది, వాడు కూడా 
లోపల్కి వచేచిసా్తుడేమోనని. వాడు 
ననేనోమి చెయ్యకూడదని, నాక్ 
కనపడకూడదని బాబాకి దణ్ణం 
పెటుటుక్నానోను! ‘ఈ కషటుంనించ్ 
తప్పించ్నటె్తలుతే, ప్రతి గురువార్ం మీక్ 
పూజ్ చేసి, ఉపవాసం వుండి, మిమమాలినో 
నా ఇల్వేలుపిగా కొలుచుక్ంటాను’ 
అని మొక్్కక్నానోను. తర్వాత అతను 
నాక్ కనపడలేదు. ఆవిధంగా బాబా 

నా జీవితంలోకి ప్రవేశించారు.
1990 లో నాక్ పెళ్లుయి్యంది. 

అనుక్ననోటులుగానే  ప్రతి గురువార్ం 
బాబాకి పూజ్, ఉపవాసం చేస్దానినో. 
ప్రతి సంవత్సర్ం ష్రిడీకి వెళ్ళివాళ్ళిం. 
ఒకసారి శిరిడి వెళ్ళినప్పిడు, 
సాయి సచచిరిత్ర కొనానోను. 
అపపిటినించ్ పార్యణ చెయ్యడం 
మొదలుపెటాటును. 1992 లో సొంతంగా 
ఒక కంపెనీ పెటాటుము. కొనానోళ్ళికి 
దాంటోలు బాగా నష్టులొచాచియి. 
నాక్ సంతానం కూడా కల్గలేదు. 
దాదాప్ 5 సంవత్సర్ముల్ వర్క్ 
ప్ల్లులు ప్టటులేదు. మా ఇంటోలు వాళ్ళి 
ననునో చాలా ఇబ్బంది పెటేటువాళ్ళి. 
నేను ప్రతిరోజూ బాబాముందు 
కూరుచిని, పార్యణ అయా్యక “ఒక 
పక్క సంతానం లేదు, ఒకపక్క ఆరి్థక 
సమస్యలు, నినేనో నముమాక్నానోను కదా, 
నాకెందుకినినో కసాటులు” అని చెప్పిక్ని 
బాగా ఏడేచిదానినో. కొనానోళ్ళికి నేను 
గర్్భవతిని అయా్యను. అప్పిడు బాబాకి, 
“పాప అయినా, బాబు అయినా 
ఫర్వాలేదు, నీ పేరు పెటుటుక్ంటాను, 
బిడడిని తీస్క్ని ష్రిడీకి వసా్తును” అని 

మొక్్కక్నానోనుకొనానోళ్ళికి నాక్ పాప 
ప్టిటుంది. ‘సాయి శ్రావణి’  అని పేరు 
పెటుటుక్నానోము, కానీ శిరిడికి మాత్రం 
తీస్క్ని వెళ్లులేక పోయాము. ఏద్ 
కార్ణంతో వెళ్ళిడానికి క్దిరేది కాదు. 
ప్రతి సంవత్సర్ం తన ప్టిటునరోజుకి, 
తీవ్ంగా జ్బు్బచేసి, హాసిపిటల్ కి 
తీస్క్పోయేంత పరిసి్థతి వచేచిది. 
ఆఖరికి పాపకి 5 వ సంవత్సర్ం 
ప్టిటునరోజుకి శిరిడీ వెళాలుల్ని రైలు 
టికె్కటులు సిదధుం చేస్క్నానోము. 
తాను స్్కల్ కి వెళ్ళింది. ర్గానే 
బయలుద్ర్లి. కానీ పాప స్్కల్ 
నించ్ వస్్తునే, వొళ్ళింతా దదుదురులు, 
విపర్తమైన జ్వార్ంతో వచ్చింది. 
మావారైతే పాపని చూసి ఏడేచిశారు.

ఏమైనా సరే ష్రిడీకి తీస్కెళాలుల్ని, 
రైలులో వెళ్తే మనామాడులో దిగ్ మళ్ళి 
బస్్స ఎకా్కలి్సవస్్తుందని, ఆ టిక్కటులు 
ర్దుదుచేసి, బస్్సకి తీస్క్నానోము. 
బస్్స అయితే  డైరెక్టు గా శిరిడి వర్క్ 
వెళ్తుంది కనక! బస్్స ఎకా్కక మళ్ళి 
బాబాకి మొక్్కక్నానోను,,,”మేము 
శిరిడీలో దిగేవర్క్ నా పాపకి 
బాగైపోవాలి” అని. బాబా యెంత 

శ్రీమత్ పద్మజా రెడిడి , హైదరాబాద్
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కరుణామయుల్ంటే, మర్నోడు 
ఉదయం శిరిడీలో దిగేసరికి, మా పాప 
మామూలుగా అయిపోయి, బస్్స 
దిగ్ పరుగు పెటిటుంది. ఒంటిమీద ఒక్క 
దదుదురుగాని, జ్వార్ంకాని ఏదీ లేదు. 
ఆరోజు బాబాకి ప్రతే్యక పూజ్లు అవి 
చేయించుక్ని, శిరిడీలో నిద్ర చేసి, 
మర్నోడు బయలుద్రి హైదర్బాద్ కి 
వచాచిము. అపపిటి నించ్ మానక్ండా 
ప్రతి సంవత్సర్ం ష్రిడీకి వెడతాము. 
అలా ఒకసారి శిరిడీ వెళ్ళినప్పిడు, 
నాక్ అక్కడ ఇంకొక రోజు వుండాల్ని 
వుంది, మావారేమో వెళ్ళిపోదాం 
అంటునానోరు. ఆరోజు నేనొక్కదానేనో, 
పాపని పక్కన కూరోచిపెటుటుక్ని 
ఇద్విషయం ఆలోచ్స్్తునానోను. నా 
పక్కనే, కాష్య వసా్రాలు కటుటుక్ని, 
పొడుగాగు వుననో ఒకాయన వచ్చి నిలుచిని, 
హిందీలో, “ఈరోజు వెళ్లుతీర్లా” అని 
అడిగారు. నేను ఏద్ ఆలోచనలో, 
ఔనననోటులు తల్వూప్, ఔనూ 

ఈవిషయం ఇతనికెలా తెలుసననోటులు 
అతనివైప్ తేరిపార్ చూడగానే, 
మరుక్ణం ఆయనక్కడ లేరు.

2002 లో మాక్ మళ్ళి పాప 
ప్టిటుంది. తనకి సాయి శ్ృతి అని 
పేరుపెటుటుక్నానోము. ప్టుటువెంట్రుకలు 
ష్రిడీలోనే తీయించాము. మా చ్ననో 
పాప ప్టేటువర్క్, జీవితంలో చాలా 
ఒడిదుడుక్లు ఎదురుక్్కనానోము. 
తను ప్టిటున కొనినో రోజుల్కి ఒక మంచ్ 
కంపెనీలో ఉద్్యగం దొరికింది. అక్కడ 
“సాయిబాబా” మాస పత్రిక చూసాను. 
మా పర్్సనల్ మేనేజ్ర్ గారు, పూజ్్యశ్రీ 
భర్దావాజ్ మాసటుర్ గారి గురించ్ 
చెప్పి, శ్రీ గురుచరిత్ర పార్యణ 
చెయ్యమనానోరు. తర్వాత శిరిడీ 
వెళ్ళినప్పిడు, ఆ గ్రంథ్ం, దానితోపాటు 
శ్రీ సాయిలీలామృతం కూడా 
కొనుక్్కని పార్యణ చేయడం 
మొదలుపెటాటును. తర్వాత తెలిసింది, 
పూజ్్యశ్రీ భర్దావాజ్ మాసటురుగారి 

క్టుంబం నాగోల్ లో వునానోర్ని!
మా పెదదుపాప పెళ్లుయి్యంది. 

చ్ననోమామాయి ఇంజ్నీరింగ్ లో 
చేరింది. ఇప్పిడు ప్రస్్తుతము క్టుంబ 
పరిసి్థతులు చక్కపడాడియనే చెపపివచుచి. 
ఆపద నించ్ తప్పించుకోవడానికి 
బాబా గుడికి పరుగ్తి్తున ననునో, 
అక్్కన చేరుచిక్ని, నా జీవితంలో 
ఎన్నో సంఘటనలోలు తోడూనీడగా 
వుండి, ననునో నడిప్స్్తుననో బాబా, నాక్ 
ఆయన స్వని కూడా ప్రసాదించారు. 
మా ఇంటిపక్కనే  బాబా గుడి వుంది. 
ఉదయానేనో ఆర్తి కంటే ముంద్ 
వెళ్లు, స్వ చేస్క్ని, తర్వాత కాకడ 
ఆర్తి అయా్యక , ఇంటికి వసా్తును. 
నాక్ పెదదుదిక్్క, నా ఇంటి ఇల్వేలుపి, 
నా సర్వాసవాం సమర్్థ సదుగురుడైన శ్రీ 
సాయినాథ్ మహార్జ్ వారే !!
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శ్రీమత్ సుజాత్, బాపట్ల  

ఆచారుయుని అదుభుత్ లీలలు

పూ జ్్యశ్రీ భర్దావాజ్ మహార్జ్ 
లీలావైభవానినో, బాపటలు 

వాస్తువు్యలు శ్రీమతి స్జాతగారు 
ఈవిధంగా తెలియచేస్్తునానోరు.

                                                
2012 సం.లో మేము శ్రీమతి 

విజ్యల్క్ష్మి గారింటోలు అదెదుకి 
వుండేవాళ్ళిం. వాళ్ళి దావార్  శ్రీ 
కోటేశ్వార్ర్వుగారు నిర్వాహించే 
సత్సంగాల్కి వెళ్లుడం జ్రిగ్ంది. 
ఒకసారి గురుపూరి్ణమకి, మా 
ఇంటోలు వుననో మామిడి చెటుటుకింద, 
మమమాల్నోందరిని ‘శ్రీ గురుచరిత్ర’  
పార్యణ చెయ్యమనానోరు. నేను అద్ 
మొదటిసారి గురుచరిత్ర చదవడం. 
చాలా శ్రదధు పెటిటు చదివాను. మర్నోడు 
పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు ఒక హాలులో   
కూరుచిని వుననోటులుగా  సవాపనోదర్్శనం 
అయింది. ఆయన ముందు సమాధి 
వుంది. సత్సంగ సభ్్యల్తో చెపే్తు, అది 
ఒంగోలులో సమాధి మందిర్ం అని 
చెపాపిరు.

మావారు సత్సంగానికి 
వచ్చినరోజున, బాబా పటం పక్కనే 
మాసటురుగారి పటం చూసి, “బాబా 
అయితే ద్వుడు, కానీ మాసటురుగారు 
మనలాగే ఉద్్యగం చేస్్తు, గృహస్్థగా 
వునానోరు, ఈయనని ద్వుడిలా 

కొలుస్్తునానోరేమిటా?” అని ఒకర్కమైన 
భావన వచ్చిందిట. రెండు మూడు 
రోజుల్ తర్వాత పూజ్ చేసి పార్యణ 
చేస్క్ంటుంటే, మళ్ళి మనస్లో అద్ 
భావన చాలా తీవ్ంగా అనిప్ంచ్ందిట. 
అద్ రోజు ర్త్రి సవాపనోంలో రెండు 
ఇస్క క్పపిలు -- ఒకటి సిమెంటులో 
కలిపే ఇస్క, రెండవది ఫిలిలుంగులో 
వాడేది -- ఒకదాని పక్కన ఒకటి 
ఉనానోయిట(మావారు సివిల్ వర్్కస్ 
చేసా్తురు). ఎవరో, “ఈ రెండూ ఒకటే, 
తేడాలేదు” అంటునానోర్ట. మావారు, 
“తేడా ఎందుక్లేదు? ఒకటి బర్కగా 
ఉంటుంది, ఒకటి సననోగా ఉంటుంది”  
అనానోరుట. అవతలివారు “తతవాతుః 
ఒకటే కదా!” అనానోర్ట. అప్పిడు 
మావారికి – పైకి రూపాలు, వ్యవహార్ం 
తేడాగా వునానో, పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు, 
శ్రీ సాయిబాబా తతవాతుః ఒక్కటేయనీ, 
తేడా లేదని అర్్థమయి్యందట. 
అపపిటినించ్, పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు 
ర్సిన గ్రంథాల్నీనో పార్యణ చేస్్తు, 
సత్సంగాల్కి హాజ్ర్వవాడం మొదలు 
పెటాటురు.  

నేను ఒకసారి మా స్నోహితుల్ 
క్టుంబంతో    ఒంగోలు పూజ్్యశ్రీ 
మాసటురుగారి సమాధి దర్్శనానికి 
బయలుద్ర్ను. కానీ రైలేవాస్టుషనుకి 

వచేచిసరికి, మా స్నోహితులు ర్లేదు. 
రైలు  బయలుద్రిపోతోంది. నాక్ 
చాలా భయమేసింది. నేను ఎప్పిడూ 
ఒంటరిగా ఎక్కడకి వెళ్ళిలేదు.  ఏమైతే 
అయి్యందని, పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారికి 
నమసా్కర్ం చేస్క్ని రైలు 
ఎకే్కసాను.  రైలులో కూరుచినానోక  
‘ఒంగోలులో ఏమి తెలియదు ఎలా 
వెళాళిలి’ అనిప్ంచ్,   ‘ఎవరికెవరూ 
తోడుకాదు, మాసటురుగారూ మీరొక్కరే 
అందరికి తోడు’ అనే భావనతో 
వారికి నమస్కరించుచునానోను.  
మావాళ్ళి వేరే రైలు ఎకి్క, చీర్ల్లో 
ననునో కలిశారు. ఒంగోలులో సమాధి 
మందిర్నికి వెళాళిక మనస్ చాలా 
ప్రశాంతం అయిపోయి, కళ్ళి 
మూతలు పడిపోయాయి. అలా 
చాలాస్ప్ వుండిపోయాను. నాక్ 
ధ్్యనం చెయ్యడం ర్దు. ‘ఒంగోలు 
పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారి సమాధి దగగుర్కి 
వెళ్ళినప్పిడు, అక్కడ ధ్్యనం చెయా్యలి’ 
అనుక్నానోను. అలా పూజ్్యశ్రీ 
మాసటురుగారు నాచేత ధ్్యనం చేయించ్ 
మంచ్ అనుభవానినో ప్రసాదించారు.

మేము ఇలులు మారినప్పిడలాలు 
పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారి పాదుకలు 
(సత్సంగ మందిర్ం నించ్ ) తెచుచిక్ని, 
రెండు మూడు రోజులు స్వించుక్ని 
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తిరిగ్ ఇచేచిస్వాళ్ళిం. వారి పాదుకలు 
ఎన్నో లీల్లు చేశాయి. ఒకసారి 
ఇలాగే పాదుకలు తెచుచిక్నానోక, 
మధ్్యహనోం భోజ్నం నివేదన ఇచ్చి, 
ఆర్తి చేసి అక్కడే కింద పడుక్నానోను. 
దాదాప్ 3 గంటల్నించ్ మంచ్ కాఫీ 
వాసన ఇల్లుంతా వసో్తుంది. చుటూటు 
చూసాను. ఎవరి ఇంటోలుంచ్ కాదు, 
మా ఇంటోలుంచే వసో్తుంది. దాదాప్ 
గంటస్ప్ కాఫీ ఘుమఘుమల్తో 
ఇల్లుంతా నిండిపోయింది. పూజ్్యశ్రీ 
మాసటురుగారికి కాఫీ పెటిటు ఇవావాల్ని 
అప్పిడు నాక్ అర్్థమయి్యంది. మాక్ 
కాఫీ తాగే అల్వాటు లేదు. అందుకే 
కాఫీ ఇవావాల్ననో ఆలోచన ర్లేదు.  బ్రూ 
కాఫీ కలిప్ నివేదన చేశాను. పూజ్్యశ్రీ 
మాసటురుగారే ఇంటోలు వ్యకి్తులాగ అడిగ్ 
చేయించుక్ననోటులు అనిప్ంచ్, చాలా 
సంతోషం వేసింది.

కొనినో రోజులు మేము మా 
అమమావాళ్ళి ఇంటోలు వుండేవాళ్ళిం. 
మా నాననోగారికి కొదిదుగా డ్రింకింగ్ 
(తాగుడు) అల్వాటయి్యంది. దాంతో 
చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది.  మేము 
ప్రతి సంవత్సర్ం గురుదంపతుల్క్ 
కళా్యణం చేస్క్ంటాం. ఒకరు 
పూజ్్యశ్రీ అమమాగారిని పెళ్లుకూతురు 
చేయడానికి తీస్క్వెళ్తే, వేరొకరు 
పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారిని పెళ్లుకొడుక్  
చెయ్యడానికి తీస్క్వెడతారు. 
ఆ సంవత్సర్ం మాక్ పూజ్్యశ్రీ 
మాసటురుగారిని పెళ్ళికొడుక్ని 
చెయ్యడానికి అవకాశ్ం వచ్చింది. 
అందుకని మేము అమమావాళ్ళి ఇంటోలు 
వుననోప్పిడు తీస్కెళాళిను. ఆరోజు 
ర్త్రి అమమా, నాననోతో సహా అందర్ం, 
హాలులో పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు 
(పటం రూపంలో) వునానోర్ని, అక్కడే 

పడుక్నానోము. తెల్లువారి లేచాక మా 
నాననో “నాకేద్ గాబర్గా వుంది, 
నేనేద్ తప్పిచేస్్తునానోను అనిప్సో్తుంది, 
ఏమిటో తెలియడంలేదు” అంటే, మా 
చ్ననో పాప తాగడం మానెయ్యమని 
చేతితో సైగ చేసి చెప్పింది. వెంటనే మా 
నాననో పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారి దగగురికి 
వచ్చి,  నమసా్కర్ం చేస్క్ని “ఈరోజు 
నించ్ నేను తాగను” అని ప్రమాణం 
చేశారు. అంతే! వెంటనే మానేశారు. 
ఇపపిటికి నాలుగైదు సంవత్సర్లు 
అవుతుంది. మధ్యలో ఎన్నో విధ్ల్ 
అందరూ పర్క్షంచ్నా మా నాననో మళ్ళి 
తాగలేదు.

ఇలాగే ఇంకొకసారి 
పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారి పాదుకలు 
తీస్కెళ్లునప్పిడు, మేము చీర్ల్  
మా బావగారి ఇంటికి న్ముల్క్ 
వెళ్ళివల్సి వచ్చింది. పూజ్్యశ్రీ 
మాసటురుగారి పాదుకలు పెటుటుక్ని 
పూజ్ చేస్క్ందామని అక్కడకి 
తీస్క్వెళాలును. మా అత్తుగారి ఇంటిలో 
అందరూ  పార్యణ చేసా్తురు. పూజ్్యశ్రీ 
మాసటురుగారి పాదుకలు తీస్కెడితే 
వాళ్లుకి చాలా  సంతోషం. మా బావగారి 
అమామాయికి చెయా్యల్నుక్ననో ఒక 
పెళ్లు సంబంధం సంవత్సర్ం నించ్ 
తాతా్సర్ం జ్రుగుతోంది. మేము 
వెళ్లున మర్నోడే, ఆ సంబంధం ర్దుదు 
అయి్య ఒక వార్ంలోనే  ఇంకొక 
సంబంధం క్దిరి, తొందర్లోనే పెళ్లు 
కూడా అయిపోయినది. ఆ మొదటి 
సంబంధం మంచ్ది కాదని తర్వాత 
తెలిసింది. ఈవిధంగా పూజ్్యశ్రీ 
మాసటురుగారు, వారి పాదుకలు ఎన్నో 
జీవితాల్ని నిల్బెటాటుయి.

పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారిని, 
బాబాగారిని పూజించే విషయంలో  

మా తముమాడికి, మాక్ బాగా గొడవలు 
జ్రిగేవి. మేము సత్సంగాల్క్ వెళ్ళిటం 
ఇషటుముండేదికాదు. ‘ఈ బాబాలు, 
గురువులు మనకెందుక్? చ్ననో 
ప్ల్లుల్ చదువులు దెబ్బతింటాయి’ అనే 
అభిప్రాయంలో ఉండేవారు. వాళ్లుకి 
పెళ్ళియి్య 8  సంవత్సర్ములైనా 
ప్ల్లులు ప్టటులేదు. చాలా మొక్్కలు 
మొక్్కతునానోరు, యాత్రల్కి 
వెడుతునానోరు. నేను పార్యణ 
చెయ్యమని చెప్్తుంటే చెయ్యటం లేదు. 
ఒకసారి మా ఇంటికి వచ్చినప్పిడు 
కోటేశ్వార్ర్వు అంక్ల్ దగగుర్కి 
తీస్కెళాళిను. ఎలాగో ఒప్పిక్ని 
వచాచిరు. ఆయన వాళ్లుకి ,శ్రీ సాయి 
లీలామృతం, శ్రీ గురుచరిత్రతో పాటు 
కొనినో మహాతుమాల్ గ్రంథాలు యిచాచిరు. 
ఒకొక్క గ్రంథ్ం పార్యణ అవవాగానే, 
ఆ క్షేత్రానికి దర్్శనానికి వెళ్ళిమని 
చెపాపిరు. అలాగే వాళ్ళి కూడా చేశారు. 
ఇప్పిడు వాళ్లుకి బాబు ప్టాటుడు. దానితో 
వాళ్లుకి కూడా మాసటురుగార్నానో, బాబా 
అనానో నమమాకం క్దిరింది. ఈవిధంగా 
పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారు నా  ప్టిటుంటి 
వాళ్ళిలో కూడా మారుపిని తీస్కొచ్చి, 
క్టుంబమంతటికి వారి అనుగ్రహానినో 
ప్రసాదిస్్తునానోరు.

ఇలా  మేమందర్ం సాయిమాసటుర్ 
బాటలో పయనిస్్తు మా జీవనం 
ప్రశాంతంగా సాగ్స్్తునానోము. మాలో  
భకి్తు విశావాసాలు పెంపొందించ్, మా 
చేయి వదల్క్ండా పటుటుకొమమాని 
పూజ్్యశ్రీ మాసటురుగారిని ప్రారి్థస్్తు, 
కృతజ్ఞాతా పూర్వాక నమస్్సమాంజ్లులు 
సమరిపించుకొంటునానోను.

జై సాయి మాసటుర్ !
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పర్ప్రశ్్న
06వ పేజీ తరువాయి

ప్రేమతో చూచుకోగలిగు, తలిలుదండ్రుల్ను, 
భార్్యబిడడిల్ను సోదరుల్ను, అందరినీ 
ప్రేమగా చూచుకోగల్గుడం వల్న 
మానవ జీవితమొక ప్రేమ స్రవంతిగా 
సాగుతుంది. నేడు సామాన్యమైన 
సౌఖా్యలెనినో వునానో ప్రతివాడు సావార్్థమనే 
తీర్ని ఆకలితో మల్ మల్ మాడుత్నే 
యునానోడు. వివాహంలో భార్్యకంటే 
ధనము, మర్్యద, లాంఛనాలు 
ముఖ్యమయా్యయి. తలిలుదండ్రుల్క్ 
వారిచేచి తృప్్తు హోదాల్వల్లునే 
భార్్యబిడడిల్నుండి గౌర్వం 
ల్భించే దుసి్థతి కలిగుంది. డబు్బ, ఆసి్తు 
మొదల్యినవి తన వినియోగం కోసం 
సృష్టుంచ్న మనిష్ - తనకంటే వాటికే 
ఎక్్కవయిన విలువనిచుచికొనే బానిస 
బుదిదుకి దిగజార్డు.

ఈ వైఖరి క్రమంగా మనలో 
మారుపిర్నిద్ వేదవిద్య మృతంగా 
వుండిపోతుంది. పర్క్ కోసం గుడిడిగా 
వలిలుంచ్న పాఠాల్లాగ. ఆ మారుపి 
ర్వాల్ంటే శ్రీ సాయిబాబావంటి 
పూర్్ణగురుని స్విస్్తు అనినో జీవుల్లో 
ఆయనే వునానోర్ననో వివేకము, తదావార్ 
సర్వా జీవుల్పటలు ప్రేమ, గౌర్వము 
ఏర్పిడతాయి. అప్పిడు మన జీవితాల్ను 
పూర్్ణం చేస్కోవాల్ననో నిజ్మైన జిజాఞాస 
కలిగు వేదవిద్యను సక్రమంగా అధ్యయనం 
చేస్ సంసా్కర్ం ప్రజ్ల్క్ కలుగుతుంది.

వాచ్కము (వాక్్కతో ఆచరించేది), మానసికము (మనస్తో ఆచరించేది) అని 
మూడు విధ్లు.

కాయికమైన తపస్్స భగవదీగుతలో, ‘వ్తోపవాసనియమైుః శ్ర్రోతా్తుపనం 
తపుః’ అని చెపపిబడింది. వ్తాలు, ఉపవాసాలు, నియమాలు మొదలైనవాటి చేత 
శ్ర్ర్నినో తప్ంపచేయటం శార్ర్కమైన తపస్్స. 

వాచ్కమైన తపస్్స అంటే సత్యం పల్కడం, అనవసర్మైన సంభాషణ 
చేయకపోవడం, ఎవరినీ నిందించక్ండా వుండడం, కఠినమైనటువంటి 
మాటల్ను పల్కక్ండా వుండడం. 

వాచ్క, మానసిక తపస్్సల్ గురించ్ మహాభార్తంలో ఇలా వుననోది–
     శ్లి॥     అహింసా సత్యవచనం 
                ఆనృశ్ంస్యం దమో ఘృణా l
                ఏతత్తపో విదుర్్ధరా 
                న శ్ర్రస్య శ్షణ్మ్ ll

భావం: అహింస, సత్యము, ఇతరుల్ను బాధపెటేటు పనులు చేయకపోవడము, 
దమము, దయ - ఇవి మానసికమైన తపస్్స. శ్ర్ర్నినో శ్ష్ంపజేయడం
(బాధించడం) మాత్రము తపస్్స కాదు. ఉపవాసము మొ॥న వాటివల్న  శ్ర్ర్నినో 
బాధపెటటుడం వల్న తపసి్సదిధు కలుగదు. ఈ విషయంలో పర్మేశ్వారుడు పార్వాతీ 
ద్వితో ఇలా అనానోడు.

        శ్లి॥    దేహదణ్్డన మాత్రేణ్ 
                  కా ముకి్త రవివేకినామ్ l
                  వల్ముకత్డనాదే్దవిిః 
                  మృతిః కిం స్ మహోరగిః ll

భావం: ఓ ద్వీ! శ్ర్ర్నినో కషటుపెటిటునంత మాత్రాన ఆ అవివేకికి ముకి్తు 
కలుగుతుందా? పాము ప్టటుమీద కొటిటునంత మాత్రాన సర్పిము మర్ణిస్్తుందా? 
ఇంకా శాస్తము ఇలా చెబుతుననోది -

         శ్లి॥    మాసపక్షోపవాసేన 
                  మన్యనే్త యే తపో జనాిః  l
                  ఆతముతనూ్తపఘాత్సే్త 
                  న తపస్తతసుత్ం మతమ్ ll

భావం: మాసము, పక్ము రోజుల్పాటు ఉపవాసము వుండడం ‘తపము’ 
అనుక్ంటారు. వారు ఆతమాతంతువును (ఆతమా అనే తీగను) నశింపజేసా్తురు. 
సతుపిరుష్లు దానిని తపస్్సగా అంగీకరించరు.

ఆతమాతంతువును నశింపజేయడమంటే శ్ర్ర్నినో నిల్బెటేటు ఆధ్ర్నినో 
నశింపజేయడము.

వారా్తలాపము
17వ పేజీ తరువాయి

- సశేష్సం



150-00

150-00






	01
	02
	Aug 2022 Finals
	31
	32

