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మన జీవితం గురంచి లోతుగా 
ఆలోచిస్తే మన వ్యక్తేత్వానిక్ 

ఏమాత్రమూ ప్రాధాన్యమున్నట్లు 
తోచదు. మన దేహంలోని పదార్థమంత్ 
బయట ప్రకృతినండి అన్నపానీయాల 
రూపములో వచిచినదే. దానిని మనదేహ 
రూపంలో నిలిపి జీవధర్మాలతో 
ప్రవరతేంచేలా చేస్ సూత్రం గూడా 
మనం నిరమాంచుకొన్నది గాదు. అదే 
మనన, ఈ అనంతకోటి జీవర్శిని 
సృష్టంచి నడిపిస్తేన్నది. అది యీ 
సృష్టయంతటినీ చేసి ప్రకృతి సూత్రాల 
ననసరంచి నడిపించే విశవాశక్తేలో 
అంతర్భాగమే! మన మనస్సులో చెలరేగే 
ఆలోచనలు, హృదయంలో పెలులుబికే 
భావాలు, వాటి ననసరంచే మన 
ప్రవరతేన - యందులో ఏదీ మనం 
నిర్ణయంచుకొనేది గాదు. ఆ విశవాశక్తే 
చేసిన యీ సృష్టయొక్క తతతే్వమే మన 
నిర్ణయాలనగూడ అనక్షణమూ 
రూపందిసూతేంట్ందని తోస్తేంది.

ఈ భావం స్పష్టంగానో, 
అస్పష్టంగానో మానవ జాతియంతటికీ 
యీ విశాలసృష్టని చూడగానే 
కలుగుతుంది. ఈ భావమే ప్రపంచ 
చరత్ర పడుగునా విశవాజనీనంగా 
ప్రకటమౌతూ వచిచిన మత భావానిక్ 
మూలం. మానవ త్తివాక చింతన, 
వైజాఞానికమైన పరశోధన మరయు 

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

మిగతా 29వ పేజీలో

అపారమైన భక్తేభావాలకూ 
మూలమైంది. ఈ సృష్టయంతటికీ 
కరతేయైన ఆ శక్తేయే దైవమని చాలినంత 
లోతుగా గురతేంచిన సత్యద్రష్టలందరూ 
ఆయన అనగ్రహానికీ, శక్తేక్ 
అబ్బురపడాడారు. జీవులకు మాతృతవాము, 
వాతసుల్యము, గుడుడాలోనో లేక 
గరభాంలోనో పెరుగుతున్న జీవిక్ 
ముందుముందు అవసరమవవాబోయే 
శారీరక మానసిక నిర్మాణం యచిచిన ఆ 
దైవమంత దయామయుడో గురతేంచి 
జీవితమంత్ ఆయనపటలు కృతజఞాతతో 
ప్రవరతేంచడమే మన జీవిత్నికంతటికీ 
మూలసతేంభమైంది. ఇందుకు 
సాధనంగా ప్రాకృతిక జీవితమంతటినీ 
రూపందించుకొనడమే మత్ల 
తతతే్వం. సం॥రం పడుగునా అనేక 
వేడుకల, పండుగల రూపంలో 
ఆ భగవంతుడనగ్రహంచిన 
శక్తేసామర్్థయాలకు, బాహ్యమైన ప్రకృతి 
సంపదకు అందరూ కలిసి కృతజఞాత 
తెలు్పకొనడమే అసలు పండుగలు 
చేస్కొనడమంటే! అట్వంటివాటిలో 
సంక్ంతి ఒకటి.

పండుగలు రండు రకాలు. 
ర్ముడు, కృష్్ణడు వంటి అవత్ర 
పురుష్ల జీవిత సంఘటనలకు 
సంబంధంచినవి కొని్న. దేవతలకు 
మాత్రమే సంబంధంచి, అలా చెప్పబడే 

అసలు పండుగలు చేసుకోవడమంటే 

ఏమిటి?

ప్రకృతిశకుతేల సామూహక కార్యమైన 
సంవతసుర చక్నిక్ సంబంధంచిన 
పండుగలు కొని్న. సంక్ంతి, ఉగాది, 
కారీతేక ధనర్మాసాలు మొ॥నవి యీ 
రండవకోవకు చెందినవి. సం॥రం 
పడుగునా ప్రకృతి రూపంలో 
భగవంతుడు మనకు చేసిన మేలుకు 
కృతజఞాతలు సామూహకంగా 
తెలు్పకొనేవే యీ పండుగలనీ్న. ఇలానే 
రోజంతటిలోనూ సంధా్యవందనము 
వైశవాదేవమువంటి విధులు, దానము 
మొ॥న ధర్మాలు - అనీ్న భగవంతునిక్ 
ఆయన అంశలు, ప్రకృతి శకుతేలూ 
అయన దేవతలకు ఆధా్యతిమాకమైన 
అనగ్రహ రూపాలైన ఋష్లకు మనం 
తెలు్పకొనే కృతజఞాతలే. ఒక్కమాటలో 
చెపా్పలంటే నీతి, ధర్మాచరణ 
యావతూతే భగవంతునిపటలు కృతజఞాతతో 
గూడిన విధేయతే. భావమే! యటి్ట 
ఆచరణే అనక్షణమూ భగవంతుని 
రూపాలైన జీవులని్నటిపట్లు 
కలిగుయుండాలని సాయబాబా గూడ 
తమ ఆచరణదావార్ బోధంచారు. 
వార గురువుపటలు వారకంత కృతజఞాతో! 
ఆయన ప్రసాదించిన విలువలేని 
యట్కర్యని గూడ సాయ తమ 
ప్రాణంతో సమానంగా చూచుకొనా్నరు. 
అది విరగడమంటే వార ప్రారబ్ం 
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తన భరతేకంటే మహాభకుతేర్లైన 
శ్రీమతి ప్రధాన్ బాబా తన 

కుట్ంబము నెలా అనక్షణము 
రక్ంచారో, వారంత సరవాజ్ఞాలో 
చెపి్పనది ఆమ మాటలలోనే విందాము :

“నా బిడడా బాబ్ కొకసార 
స్ఫోటకము వచిచింది. 
వైదు్యడాశవదిలాడు. మేము నిర్శ 
చేసికొనా్నము. నేన నా దైవమైన 
బాబానే ప్రార్థంచాన. బాబా దర్శనమిచిచి 
“ఎందుకేడుసాతేవు? బిడడా యపు్పడు 
బాగానే ఉనా్నడు. ఉదయము 6, 
6.30 గంటలకు ఆహారమియ్య” 
అనా్నరు. తెలలువారేటప్పటిక్ బిడడా 
ఆడుకొంట్నా్నడు. నేన వంటనే 
ఆహారమిచాచిన. వైదు్యడు వచిచి బిడడాన 
చూసి ఎంతో ఆశచిర్యపోయాడు. 
ఎందుకైనా మంచిదని ఆ రోజ్ 
ఆహారము ఏమీ పెట్టవద్దనా్నడు. కాని 
ఉదయమే బిడడాకు ఆహారమిచాచిననీ, 
అది అపు్పడే జీర్ణమైపోయందనీ ఆ 
వైదు్యనకు తెలియదు.”

(సేకరణ) ఒక రాజమండ్రి ప్ఠకుడు

“నా బిడడాకు అపు్పడపు్పడు 
మూర్ఛ వచేచిది. ఒకనాటి ర్త్రి 11 
గంటలకు సవాప్నములో బాబా కనపడి 
“నిద్రపోతునా్నవా? లే, లే , నీ బిడడాకు 
మూర్ఛ వస్తేంది జాగ్రతతే” అనా్నరు. 
నేన ఆత్రముగా లేచిచూస్తే బిడడా 
స్ఖంగా నిద్రపోతునా్నడు. బాబా 
మాటలపై విశావాసముంచి వేడినీళ్ళు, 
నిపు్ప, ఉడుకులోము వగైర్ సిద్ము 
చేసికొని నిద్రపోకుండా అలాగే 
కూరుచినా్నన. తెలలువారు జామున 2 
గంటలకు బిడడాకు మూర్ఛ వచిచింది, 
నేన అనీ్న సిద్ముచేసికొని ఉనా్నన 
గనక అరగంటకే తగ్గుపోయ 
బిడడాకు ప్రమాదము తపి్పంది. బాబా 
ముందుగానే సవాప్నములో నన్న 
హెచచిరంచకపోతే ఏమయే్యదో గదా!”

“ఒకసార బాబా సవాప్నదర్శనమిచిచి 
తమ పాదములవద్ద పస్పు, 
కాషాయము ఉంచమనా్నరు. నేనలాగే 
వాటితో పూజ చేశాన (కలలోనే). 
ఈ కలనగూరచి నానాసాహెబ్ 

సాయి సేవలో శ్రీమతి ప్రధాన్ 
స్మృతులు

చందోర్కర్ తో చెప్పగా ఆయన 
“వండి పాదుకలు చేయంచి శిరడీ 
వళ్లు బాబా పాదముల వద్ద వుంచి, 
వాటిని తెచుచికొని నిత్యపూజ చేస్కో” 
అనా్నరు. నేనలాగే వండి పాదుకలు 
చేయంచుకొని శిరడీ వళ్ళున. 
నన్న చూడగానే బాబా రండు 
కాళ్ళు చాపి వండి పాదుకలన వార 
కాళళుపైనంచి పూజచేస్కోమనా్నరు. 
నేనలాగే చేశాన. బాబా వాటిని 
నాక్సూతే ప్రక్కనే ఉన్న చందోర్కర్ తో 
“ఈ తలిలు నా పాదుకలన ఛేదించి 
తీస్కొనిపోతోంది” అనా్నరు. అంటే 
బాబా నా పూజ అంగీకరంచారని 
ఎంతో సంతోషంచాన.”

“బాబా అపు్పడపు్పడు ఏ 
కారణము లేకుండానే అందరనీ 
ఎంతో కోపముతో తిట్టటము. 
కేకలు వేయటము చేస్వారు. 
ఒకసార నేన శిరడీ వళ్ళునపు్పడు 
అలాగే చేసాతేరనకొనా్నన. బాబా 
అట్వంటిదేదీ చేయలేదు సరకదా 
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నేన సాయంత్రము మశీదుకు 
వళ్లునపు్పడు “నేనీరోజ్ ఎవరమీద 
కూడా కోప్పడలే” దనా్నరు. నేన 
మనస్సులో అనకొన్నది వారకలా 
తెలిసిపోయందో!”

“ఒకసార మశీదులో బాబాకు 
పూజ చేస్కొంట్నా్నన. పూజ 
మధ్యలో నన్న ఒకసార వసతిక్ 
వళ్ళురమమానా్నరు. అది గుర్వాజఞా. 
అలాగే వసతిక్ వళ్ళుటప్పటిక్ నా 
బిడడా గుక్కపటి్ట ఏడుస్తేంది. పాలిచిచి 
సముదాయంచి మశీదుకు వచిచి పూజ 
పూరతే చేస్కొనా్నన. మశీదుకు మా 
వసతి ఎంతో దూరమైనా నా బిడడా 
ఏడుస్తేన్నట్లు కన్నతలిలుయైన నాకు 
తెలియపోయనా సాయమాతకలా 
తెలిసిందో?”

“ఒకసార టైఫాయడ్ జవారమున్న 
నా బిడడాతో శిరడీ ప్రయాణమైనాన. 

డాక్టరు వద్దనా్న లెక్కచేయలేదు. బిడడా 
రైలులో కూరోచిలేడు; పడుకోబెట్్టన. 
జబ్బుతో ఉన్న బిడడాతో శిరడీ 
వడుతున్నందుకు సాటి ప్రయాణీకులు 
నవువాత్రేమో అని సిగుగుపడాడాన. శిరడీ 
చేరేటప్పటిక్ నా బిడడాకు జవారము తగ్గు 
బాబా ఎదుట లేచి నించునా్నడు! 
బాబా నాకేసి తిరగ్ “ఇపు్పడు ఎవవారూ 
నవవారులే” అనా్నరు.

“బాబా సమాధ చెందిన 
మరునాటి ర్త్రి నాకొక కల : “బాబా 
మరణావస్థలో యునా్నరు. అది చూచి 
నేన ‘బాబా చనిపోతునా్న’రనా్నన. 
బాబా ‘సాధువులు చనిపోరు, 
సమాధ చెందుత్ర’నా్నరు. బాబా 
శరీరము నిశచిలమైంది. ‘అక్కడున్న 
వారంత్ ఏడుస్తేనా్నరు. నాక్ంక 
దుుఃఖమాగలేదు’ తెలలువారేటప్పటిక్ 
అనా్నచించినీకర్ వద్ద నండి 

విజయదశమినాడు బాబా సమాధ 
చెందినట్లు జాబ్ వచిచింది.”

“19-10-1918 ర్త్రి నాకొక 
కల : “బాబా వచిచి నాకు మూడు 
రూపాయలిచాచిరు. కలలో సొముమా 
తీసికొనట అశుభమని బాధ 
కలిగ్ంది. బాబా ‘తీసికో, తీసికో నీ 
పెట్్టలో దాచుకున్నదంత్ నాక్య్య 
అనా్నరు’ ఉదయమేలేచి నేన నిజంగా 
పెటి్టలో దాచుకొనిన సొమమాంత్ బాబా 
కరమా కాండకు షరీడా పంపివేశాన.”

బాబా ఒకసార నాతో ‘ఎవరైనా 
నిన్న పదిమాటలంటే అవసరమైతే 
ఒక్కమాటతో సమాధానము చెపు్ప, 
ఎవరతోనూ కలహంచకు’ అనా్నరు.

బాబా తమన నమిమాన 
వారనెందరనో ఈ విధముగా 
పరరక్ంచారో మనము చెప్పలేము.
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పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

పరిప్రశ్న

జవాబు:- శ్రీ కృష్్ణడు మనకు 
ప్రమాణమని అంగీకరస్తే సృషా్టయాదిలో 
వివసవాంతుడు - మనవు  ఇక్షవాకులకు 
తననండి ప్రాపితేంచి తర్వాత 
కాలాంతరములో శిథిలమైన 
యోగవిద్యన త్న మరల 
బోధస్తేనా్ననని అరుజునడిక్ బోధంచిన 
యోగవిద్యకూ, మీ మిత్రులు తలచే 
యోగవిద్యకు సంబంధమేలేదు. 
సరవాకాల సర్వావస్థలలోనూ 
చలించని సమతవాము, యజఞా 
దాన తపుః కరమాలనండీ యుదా్ది 
సవాధర్మాచరణదాకా అని్నంటినీ అటి్ట 
భావముతో నిరవాహంచే కౌశలమే 
యోగమనీ చెపా్పడు శ్రీకృష్్ణడు. 
దానివలలునే మీమాంసలో చెప్పబడిన 
కరమా, కల్పంలో చెప్పబడిన యజాఞాదులు 

మీరు దత్తాత్రేయుడు సంపూర్ణమైన భగవదవత్రమని, సద్గురువులందరూ ఆయన 
రూపాలేనని, అట్టివారిని ఆశ్రయంచక మోక్షమేలేదని వ్రాస్తాన్నారు. న్ మిత్రులొకరు 
దతతాస్వామి యోగన్థుడు మాత్రమేనని, యోగము షడ్దర్శన్లలో ఒక్కట్ మాత్రమే 
గనుక స్ంఖ్యాది ఇతర స్ంప్రదాయాలకు ఆయన గురువు కారని, ఆయన 
గురించి వేదాలలో ప్రస్తావన లేదని, ఆయన గురించి ఒక్క ఉపనిషత్తాకూడ లేదనీ, 
దశావత్రాలలో ఆయన పేరు లేదని కనుక ఆయన సంపూర్ణమైన భగవదవత్రము 
కాదని, మనకు శ్రీకృష్్ణడొక్కడే ప్రమాణమని అంటున్నారు. మీ సమాధానమేమిట్?

ప్రతివారూ మరణించవలసినదే. కాని 
శ్రీ దత్తేత్రేయుడు మరణ రహతుడు. 
విశవాసృష్ట వికాసంకోసం తపస్సు చేసిన 
అత్రి, అనసూయల తపుఃఫలం! ఆయన 
పూర్్ణవత్రం కాకుంటే యంకవరు? 
ఈయన కారతేవీర్్యరుజునడిక్ 
అషా్టంగయోగము, యదు ప్రహాలుదులకు 
అవధూత రూపంలో జాఞానమార్గుని్న 
బోధంచినవాడు.
ఇక పుర్ణాలలో అవత్రంగా 
ఆయన పేర్్కనబడలేదనడం అసత్యం. 
హరవంశము, విష్్ణపుర్ణము, 
భాగవతములలో దత్తేత్రేయుడు 
మతసుయా, కూరమా, కృష్ణ అవత్ర్లతో 
సమంగా పేర్్కనబడాడాడు. భారతము 
శాంతి పరవాములోని తొమిమాదింటిలో 

ఉతతేమ పురుషార్్థలవుత్యని 
కృష్్ణని భావం. జీవితమంతటినీ 
పరమార్థ సాధనంగా మారేచిదే 
యోగమని ఆయన భావం. 
ఆయన బోధన గ్రంథస్థం చేసిన 
వా్యస్డిక్ అది సమమాతమే. కనక శ్రీ 
దత్తేత్రేయుడు యోగనాథుడన్నపుడు 
సకల మోక్షవిద్యలకు ఆయన మూల 
పురుష్డు. బ్రహమా, విష్్ణ, మహేశవార, 
పరబ్రహమాలు ఏకమైన విశవాజనీనమైన 
గురు సవారూపమాయన. ర్వణ 
దురో్యధనాది దానవ సంహరణ, 
భూభార నిరవాహణాది పరమిత 
కార్్యని్న నిరవారతేంచేవాడు గాదు. 
కనకనే ఆయన తనన త్న దతతేం 
చేస్కున్న అయోనిజ సంభవుడు. 
గీత్ శాసనాన్ననసరంచి జనిమాంచిన 

- ఎమ్. రాధాక్రిష్ణ, హైదరాబాద్.

మిగతా 29వ పేజీలో
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ఆంగ్ల నూతన
సంవత్సరాది

పూజ్య గుర్పతి్న శ్రీ అలివేలు మంగమ్

జనవర 1. ఆంగేలుయుల నూతన 
సంవతసుర ప్రవేశం. కాలాని్న 

గురంచిన వార వార అవగాహనన 
బటి్ట, అంచనాల ప్రకారం కాలాని్న 
అనేక సాంప్రదాయాలవారు అనేక 
రకాలుగా విభజంచుకునా్నరు. 
కానీ ఎవర లెక్కల ప్రకారం చూసినా 
కొది్దగా అటూ యటూగా అందర 
అంచనాలు ఒకే విధంగా వుండడం 
గమనార్ం. కనక కాలం ఒక నిరు్దష్ట 
ప్రణాళ్క ప్రకారం నడుస్తేండడం 
మాత్రం వాసతేవం. అయతే ‘ఈ 
కాలాని్న యలా విభజంచుకోవడము, 
ని రే ్ద శి ం చు కో వ డ మూ 
ఎందుకు? ప్రకృతిపరంగా అనీ్న 
జరగ్పోతుంట్య గదా! మనమూ 
అలాగే వుంటే సరపోదా! సృష్టలోని ఏ 
జీవికీ లేని ఈ ఆలోచన మనకందుకు 
వచిచింది?’ అన్నది ప్రశ్న. దీనిక్ 
సమాధానం గూడ మామూలే. 

మానవుడు మనస్సు గలవాడు గనక, 
మనస్సు వూరకే వుండలేదు గనక 
అని్న విషయాల వలెనే ఈ విషయాని్న 
గురంచి గూడ ఆలోచించడం జరగ్ంది 
అని. ఈ సమాధానం సరయైనదే. 
కాలాని్న యలా విభజంచుకోవడం 
వలన వుండే ప్రయోజనాలు గూడ 
మనకు తెలిసినవే. ఇలా చేయడం 
వలలు ఒక నిరు్దష్ట ప్రణాళ్క ప్రకారం 
ఏ వ్యవహారమైనా చేస్కోవచుచి. 
ఇలా కాలాని్న విభజంచుకోకపోతే 
చాలా పనలు సజావుగా జరగడానిక్ 
అవకాశం లేదు. కనక కాలాని్న 
విభజంచి కాలమానాని్న తయారు 
చేస్కోవలసిందే. అపు్పడే అనీ్న 
సక్రమంగా జరగడానిక్ అవకాశం 
వుంది.

అయతే ఈ ‘సక్రమంగా’ 
అన్న పదానిక్ అర్థమేమిటి? - 
సక్రమంగా పనిచేయడం అంటే 

ఏమిటి? సక్రమంగా పనిచేయకపోతే 
ఏమవుతుంది? అనే విషయం కొంచెం 
ఆలోచిదా్దము.

సృష్టలో ప్రతిదీ ప్రకృతి నిరే్దశించిన 
ప్రకారం సక్రమంగా పనిచేస్తేంట్ంది. 
ఉదాహరణకు సూరు్యడు మొ॥న 
గ్రహగోళ్లు గతి తప్పకుండా 
సక్రమంగా పనిచేసాతేయ. భూమి తన 
చుటూ్ట త్న తిరుగుతూ సూరు్యని 
చుటూ్ట తిరగడము, అలాగే ఇతర 
గ్రహగోళ్లూ ఒక క్రమ పద్తిన 
తిరగడమూ జరుగుతూ వుంట్ంది. 
అలాగే మన శరీరంలో గుండె, శావాస 
కోశము, మదడు మొ॥నవి విర్మం 
లేకుండా సక్రమంగా పనిచేస్తేంట్య. 
అలా సక్రమంగా పని చేస్తేంటేనే సృష్ట 
సజావుగా సాగడానిక్ అవకాశం 
వుంది. సూర్యచంద్రాదులు ఏమాత్రం 
గతి తపి్పనా, అలాగే శరీరగత 
అవయవాలు గతి తపి్పనా జీవనం 

(జనవరి 2011 స్యబాబా మాసపత్రిక నుండి)
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అసతేవ్యసతేమవుతుంది.
అంతేగాదు. సృష్టలోని 

గ్రహగోళ్లే గాక సకల చర్చర 
జీవజాలము ఒక నిరు్దష్ట కాలపరమితి 
ప్రకారం పని చేస్తేంట్ంది. 
సూర్యచంద్రాది గ్రహగోళ్లు 
నిరు్దష్టకాలంలో పనిచేయడం వలలు 
పగలు, ర్త్రి ఏర్పడడము, ఋతువులు 
ఏర్పడడము జరుగుతుంది. 
అందువలన ప్రకృతిలోని సకల 
జీవర్శి జనిమాంచడము, జీవించడము, 
మరణించడము జరుగుతుంది.

అందువలన ప్రకృతిలోని ప్రతీదీ 
కాలానగుణ్యంగా ప్రవరతేంచడం 
జరుగుతుంది. ఋతువుల ప్రకారం 
ఎండ, వాన, చలి ర్వడము, 
పంటలు పండడము మొ॥నవనీ్న 
జరుగుత్య. అలాగే జీవులు ర్త్రి 
నిద్ంచడము, పగలు మేల్్కనడము 
జరుగుతుంట్ంది. ఒకవేళ ఏదైనా 
కాలాన్ననసరంచి ప్రవరతేంచకపోతే 
జీవన వ్యవస్థ దెబబుతింట్ంది. 
ఉదాహరణకు ఋతువుల ప్రకారం 
ఎండ, వాన, చలి ర్కపోతే అంటే 
ఎండాకాలంలో వర్షాలు, అలాగే 
వర్షాకాలంలో ఎండలుగానీ వస్తే 
సృష్టలో అసతేవ్యసతేమేర్పడుతుంది. 
అలాగే ఎవరైనా పగలు నిద్ంచడము, 
ర్త్రి మేల్్కనడము జరగ్తే ఆరోగ్యం 
దెబబుతింట్ంది.

అంతేగాదు, ప్రకృతిలోని ప్రతిదీ 
కాలానగుణ్యంగానే  ప్రకృతి నిరే్దశించిన 
ఒక ధరమాం ప్రకారం ప్రవరతేస్తేంట్ంది. 
అంటే కాలానగుణ్యంగా వేటి ధర్మాని్న 
అవి  నిరవారతేంచకపోతేగూడ జీవన 
వ్యవస్థ దెబబుతింట్ంది. అసలు ధరమాం 
అంటే ఏమిటి?

ధర్మాని్న సామాజక ధరమాము, 

వ్యక్తేగత ధరమాము - అంటే శారీరక 
ధరమాము, మానసిక ధరమాము అని మూడు 
విధాలుగా విభజంచవచుచి. సృష్టలోని 
ప్రతిదీ (చలనము లేనివి గానీ, చలనము 
గలవి గానీ) ప్రకృతి సిద్మైన తమ 
ధర్మాన్ననసరంచి ప్రవరతేస్తేంట్య. 
కానీ మనిషక్ మనస్సుంది గనక 
తనకు తోచిన విధంగా ప్రవరతేంచడానిక్ 
ప్రయతి్నసాతేడు. ఈ క్రమంలో అతడు 
సామాజక, శారీరక, మానసిక 
ధర్మాల ప్రకారం నడచుకుంటే 
నడచుకుంట్డు, లేకపోతే లేదు.

ఉదాహరణకు సకల జీవర్శి 
ప్రకృతి సిద్మైన ధరమాం ప్రకారం 
సూరో్యదయంతో జాగృతిని పంది 
సూర్్యసతేమయం తర్వాత నిద్సాతేయ. 
ఆహారం కోసం అనేవాషంచి ప్రకృతి 
వాటిక్ నిరే్దశించిన ఆహార్ని్న 
తీస్కుంట్య. అలాగే మానవునిక్ 
గూడ వుండవలసిన శారీరక 

ధరమాం అదే అయనప్పటికీ అతడు 
యచా్ఛనసారం ఎపు్పడైనా, 
ఎని్నసారలుయనా తీస్కోవచుచి. అలానే 
సమయాసమయాలతో సంబంధం 
లేకుండా నిద్రపోనూవచుచి.

ఇక్కడ మర్క విషయం గూడ 
వున్నది. ఒకవేళ కాలనగుణ్యంగా 
ప్రకృతి ధర్మాలననసరంచి 
ప్రవరతేంచినప్పటికీ ఇతర జీవులతో 
సామరసా్యని్న గూడ పాటించవలసి 
వున్నది. అంటే ఒక జీవి వలలు మర్క 
జీవిక్ యబబుంది కలగకుండా, 
నష్టపోకుండా ప్రవరతేంచవలసి 
వుంట్ంది. సృష్టలో ఒక జీవి యొక్క 
మనగడ వలలు మర్క జీవి మనగడకు 
నష్టం వాటిలలుకపోవడం మనం 
చూస్తేనా్నము.

ఈ సామరస్యత ఎపు్పడైతే 
లోపిస్తేందో అపు్పడు ప్రకృతిలో 
సమతుల్యత లోపిస్తేంది. అపు్పడు 
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ప్రకృతిలో వైపరీత్్యలు సంభవిసాతేయ. 
అంటే సమతుల్యతన నిలపడం కోసం 
వైపరీత్్యల దావార్ ప్రకృతే తగురీతిన 
ప్రవరతేస్తేందన్నమాట.

సృష్ట సజావుగా సాగడానిక్ 
మూడు రకాలైన ధర్మాలన 
పాటించవలసి వుంట్ందని 
చెపు్పకునా్నము.

మొదటిది సామాజక ధరమాం. 
అంటే సాటి మనష్ల పటలు మాత్రమే 
గాదు, ఇతర ప్రాణుల పటలు కూడా 
సామరస్యంగా జీవించడం.

పూరవాకాలంలో మానవులు 
ప్రకృతిలోని సహజసంపదన 
అవసరమైన మేరకు ఇతరములైన 
వేటికీ నష్టం వాటిలలుని రీతిన 
వినియోగ్ంచుకునేవారు. అందువలన 
సృష్టలో సామరస్యము, సమతుల్యత 
దెబబుతినేవి కావు. నేడు ఆధునిక 
విజాఞానం అభివృది్ చెంది మన 
స్ఖసౌఖ్్యల కోసం అవసర్లకు 
మించి ప్రకృతి నండి పిండుకోవడం 
ఒకవైపు, రసాయనోత్పతుతేల దావార్ 
మర్కవైపూ ప్రకృతిక్ హాని కలిగ్ంచడం 
జరుగుతున్నది.

ప్రకృతిలో సహజంగా 
వున్న వనరులన సహజరీతిన 
వినియోగ్ంచక కృత్రిమ పద్తుల దావార్ 
వినియోగ్ంచడం వలలు నషా్టలు మనకు 
తెలిసిన విషయమే. ఉదాహరణకు 
సహజ ఎరువుల దావార్ పంటలు 
పండించక కృత్రిమ రసాయనాల 
దావార్ పండించడం వలలు కలుగుతున్న 
నషా్టలన తెలుస్కుని నేటి 
శాస్త్రజ్ఞాలు నేడు సహజ ఎరువులకు 
ప్రాధాన్యతనివవాడం గమనార్ం.

నేడు మన సౌకర్్యల కోసం, 
అవసర్ల కోసం పదార్్థల, పరకర్ల 

ఉత్పతుతేలకోసం సా్థపించిన పరశ్రమల 
దావార్, వాటి వలన తయారైన వివిధ 
రకాలైన ఉత్పతుతేల దావార్ కాలుష్యం 
ఏర్పడి పర్్యవరణంలోని సమతుల్యత 
దెబబుతింట్న్నది. అందువలన ఎనో్న 
క్లుష్ట సమస్యలన మనం ఎదురో్కవలసి 
వస్తేన్నది. ర్బోయే కాలంలో 
యది యంకా ప్రమాదకరంగా 
పరణమిస్తేందని శాస్త్రజ్ఞాలు 
భావిస్తేనా్నరు. అందుకని సామాజక 
ధరమాం పాటించడం అవసరమని 
తెలుస్తేన్నది.

రండవది శారీరక ధరమాం. 
నేటి పరసి్థతుల దృషా్టయా శారీరక 
ధర్మాలు గూడా చాలా విషయాలలో 
మారపోయాయనే చెప్పవచుచి. 
ఆహార విషయంలో దాదాపు ఎవరూ 
సమయాసమయాలు పాటించడం 
లేదు. ఆహార విషయంలో 
తగు జాగ్రతతే వహంచకుండా 
నోటిక్ రుచికరమనిపించిన 
పదార్్థలన ఇష్టమొచిచినట్లు 
స్వించడం జరుగుతున్నది. 
నేడు మార్కట్లు లభ్యమయే్య 
తినబండార్ల వలలు ఆరోగ్యం 
దెబబుతింట్ందని తెలియనివారు, 
తెలిసినవారూ గూడ వాటిని తినడం 
జరుగుతున్నది. ఇక నిద్ర విషయం 
చెపు్పకోవడానికేమున్నది? ఈనాటి 
చదువులు, కార్్పరేట్ ఉదో్యగాలు, 
టి.వి.లు, సినిమాలు, కలుబ్బులు, 
పబ్బులు యలా అనేక కారణాలుగా 
సమయానిక్ నిద్రపోయేవారు చాలా 
తకు్కవమందేనని చెప్పవచుచి. ఇక 
శరీర శుభ్రతకు, సౌందర్య పోషణకు 
ఉపయోగ్ంచే షాంపూలు, సబ్బులు, 
క్రీములు మొ॥న వాటి వలలు శరీర్నిక్ 
కలిగే నష్టం యంత్ అంత్ కాదు. 

ఈ కారణాలుగా శరీర్రోగ్యం 
దెబబుతినక తప్పదు. అందుకనే నేడు 
మనమందరమూ అనేక శారీరక 
బాధలలో సతమతమవుతునా్నము.

ఇక మూడవది, అతి 
ముఖ్యమైనది. మానసిక ధరమాం. 
మనస్సు ధరమాం ప్రకారం నడవకపోతే 
- అంటే అధరమాంగా నడుస్తేంటే అటి్ట 
అధరమా ప్రవరతేకుని వలన ఇతరులకు 
ఎంత కష్టం కలుగుతుందోనన్నది 
మనపటలు ఇతరులైవరైనా అధరమాంగా 
ప్రవరతేంచినపు్పడు గానీ తెలియదు. 
అంటే మనసికంగా గూడ సాటి 
జీవుల పటలు ప్రేమతో, సామరస్యంతో 
ప్రవరతేంచడం అవసరమన్నమాట.

ఇతరులు మనకేది 
చేయాలనకుంట్మో అది ఇతరులకు 
మనం చేయడం ధరమామని పెద్దలు 
చెపా్పరు. నేడు మానవులలో సావార్థం 
పెరగ్పోవడం వలలు ఉన్నదానితో 
సంతృపితే చెందలేక లేనిదేనికోసమో 
తపన పడుతూ త్న కావాలనకున్నవీ 
తనకు లేనివీ ఇతరులకుంటే 
ఓరవాలేక వారక్ లేకుండా పోవాలనే 
ఆకాంక్ష, లేకుండా చేయడానిక్ 
ప్రయత్నము, ఇతరులకు లేకపోయనా 
ఫర్వాలేదు, మనకుంటే చాలు అనే 
సావార్థపూరతమైన ఆలోచనలతో నేటి 
సమాజం కుతకుతలాడిపోతున్నది. 
ఇటి్ట ఆలోచనల వలలు డబ్బు, 
హోదా మొ॥న వాటిలో స్ఖంగా 
జీవించవచచిన్న ఆశతో యంకా 
యంకా సంపాదించాలన్న తపనతో 
నిజమైన సంతోషానీ్న, శాంతినీ 
పందలేకపోతునా్నరు.

ఉదాహరణకు ఇదివరకు 
కుట్ంబంలోని వారందరూ ఎవర 
కరతేవ్యం వారు నిరవారతేంచేవారు. 
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మగవాళ్ళు సంపాదన బాధ్యత వహస్తే 
ఆడవాళ్ళు ఇంటి పనలు, పిలలులన 
చూస్కుంట్ండేవాళ్ళు. మగవాళ్ళు 
ఎంత సంపాదిస్తే అంతలోనే ఆడవాళ్ళు 
ఇంటి నిరవాహణ చేస్వాళ్ళు. ఆడవాళళుకు 
సమయం వుండడం వలలు పిలలులతో 
ఎకు్కవ సమయం గడపడానిక్ 
అవకాశం వుండేది. ఈనాడు డబ్బు 
సంపాదించడం ప్రధాన లక్షయాంగా 
ఏర్పడడం వలలు ఆడవాళ్ళుగూడ 
ఉదో్యగాలు చేయవలసి వస్తేన్నది. 
అందువలన వారు యట్ గృహ 
నిరవాహణ చేయలేక, పిలలులనూ 
సరగా పెంచలేకపోతునా్నరు. 
తలిలుదండ్రులిద్దరూ సంపాదన 
ప్రక్రియలో తీరక లేకుండా వుండడం 
వలలు పిలలులతో గడపడానిక్ వారక్ 
సమయం వుండడం లేదు. దానితో 
పిలలులకు తలిలుదండ్రుల వద్ద నంచి 
ర్వలసిన, వారు కోరుకునే ఆపా్యయత 
కొరవడి పిలలులకు మానసికంగా ఏదో 
తెలియని వలితి ఏర్పడుతున్నది. 
అంతేగాక తలిలుదండ్రులకు వున్న సావార్థ 
పూరతమైన ఆలోచనల వలలు, చర్యల 
వలలు పిలలులకు గూడ అటి్ట సావార్థపరతవాం 
ర్వడానిక్ అవకాశం వుండి వారు 
తలిలుదండ్రులన ప్రేమ, గౌరవాలతో 
చూడలేకపోతునా్నరు. ఏ శాంతి, 
ప్రేమలకోసమైతే డబ్బు, హోదా మొ॥న 
జీవిత్వసర్లు కావాలని మనిష 
ప్రాకులాడుతునా్నడో అవే ఈనాడు 
కరువైపోతునా్నయ. సమయం 
లేక కొందరు, పిలలులన పెంచడం 
కష్టమనే అభిప్రాయంతో కొందరూ 
పిలలులన  2-1/2 సంవతసుర్లకే 
సూ్కళళుకు పంపిదా్దమని తలిలుందండ్రు 
లనకుంట్ంటే, తలిలుదండ్రులన 
చూడడం కష్టమనకుని వాళళున 

వృదా్శ్రమంలో చేర్పదా్దమని పిలలులు 
భావిస్తేనా్నరు. అందువలన మానసిక 
కాలుష్యం చోట్ చేస్కుంట్న్నది. 
అందువలన కుట్ంబ వ్యవస్థ 
దెబబుతింట్న్నది. పూరవాములాగా 
ఉమమాడి కుట్ంబాలు లేకపోయనా 
ఒకే కుట్ంబంలోని వారు అంటే తలిలు, 
తండ్రి, కొడుకు, కోడలు, మనవళ్ళు, 
మనవర్ళ్ళు కలిసి వుండడం గూడ 
కష్టమవుతున్నది. అంతేగాక ఇటి్ట 
సావార్థపరతవాంతో మానవ సంబంధాలు 
కొరవడడమేగాక ఒకరతోనొకరు 
నిర్్దక్ణ్యంగా ప్రవరతేంచడమేగాక, 
అతి దారుణంగా ఒకరనొకరు 
చంపుకుంట్నా్నరు. మన ఆహారం 
కోసము, వినోదం కోసము అవసర్నిక్ 
మించి సాటి జీవులన చంపడం 
వలన కొనా్నళళుకు ఆ జీవజాతులు 
అంతరంచిపోయే అవకాశం 
వుంది. ఈ విధంగా ప్రకృతిలోని 
పశుసంపదన, వృక్షసంపదన, 
ఇతర వనరులనూ దురవానియోగ 
పరచడం వలలు పర్్యవరణకు నష్టం 
వాటిలులుతుంది.

కనక అధరమాప్రవరతేన వలలు అని్న 
రంగాలూ దెబబుతిని, అని్న విధాలుగానూ 
కాలుష్యం ఏర్పడుతుంది. అందువలన 
ప్రజల శారీరక, మానసిక, సామాజక 
పరసి్థతులు అసతేవ్యసతే మవుత్య. 
అందువలన మానవ మనగడకు 
అవరోధం ఏర్పడుతుంది.

సృష్ట కాలాని్న శాసిస్తేంది. కాలం 
సృష్ట మనగడన శాసిస్తేంది. ఇవి 
రండూ పరస్పర్నబంధాలు. కాలం 
ఎంతో విలువైనది. జీవితం అంతకంటే 
విలువైనది. గడచిన కాలం తిరగ్ ర్దు. 
కనక కాలధరమాం ప్రకారం ప్రకృతి 
ధర్మాలననసరంచి సామాజక, శారీరక, 

మానసిక విషయాలని్నంటితోనూ 
ప్రకృతిలోని అని్నంటితోనూ 
సామరస్యంగా మలగడం నేరుచికోవాలి. 
అదే అసలైన ఆధా్యతిమాకత. ఆధా్యతిమాకత 
పేరుతో దేవతలనూ, మహాతుమాలనూ 
ఆర్ధసూతే ఇతర జీవులతో 
సామరస్యం లేకుండా జీవించడమంటే 
ఆధా్యతిమాకత పేరుతో సమాజాని్న 
వినాశనం చేయడమేనన్నమాట. 
సృష్టనంతటినీ వినాశం చేయడానిక్ 
ఇది అని్నంటికంటే ఎకు్కవదైన, 
అని్నంటికంటే నీచమైన పద్దతి. 
అంతకంటే ఘోరమైనది మర్కటి 
లేదు. అంతకంటే ఆధా్యతిమాకత పేరు 
లేకుండా కాలధరమాం ప్రకారం ప్రకృతి 
ధర్మాలన పాటిసూతే సాటి జీవుల 
పటలు సామరస్యంతో జీవించగలవాడే 
నిజమైన ఆధా్యతమావేతతే. అందుకని 
సావార్థపూరతమైన నీచ ప్రవృతితే కలిగ్న 
మనలోని హీనజాతివాడిని వళళుగొట్్టలి. 
అపు్పడే కాలాని్న సదివానియోగ 
ప రు చు కు న ్న వా ళ ళు మ వు త్ ము . 
ఈ నూతన ఆంగలు సంవతసురంలో 
మనలోని సావార్థ, మమకార, 
అసూయ, దేవాషాది హీనజాతివాళళున 
వళళుగొటి్ట పైన చెపు్పకున్నట్లు ఆయా 
ధర్మాలననసరంచి సాటి జీవుల 
పటలు సామరస్యంతో మలుగుతూ 
ప్రకృతిలోని అంశమైన మనం 
ప్రకృతిని అని్న విధాలా సదివానియోగ 
పరచుకుంటూ, కాపాడుకుంటూ 
తదావార్ మనమూ శ్రేయస్సున పందే 
ప్రయత్నం చేదా్దము.
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శ్రీమతి అడిదం వేదవతి

వారాతాలాపము

శ్రీ ప్రకాశానంద స్వామివారిచే విరచితమైన వారాతాలాపమనే యీ గ్ంథము గ్ంథికభాషలో వ్రాయబడి 
వుండటం వలన తమకు అర్ంగావడం లేదని చాలామంది పాఠకులు అభిప్రాయానినా వయాకతాపరిచారు. 
అంద్కని పాఠకుల అభయార్న మేరకు పూజయా ఆచారయా శ్రీ ఎక్్కరాల భరదావాజగారి ప్రియపుత్రిక శ్రీమతి 

అడిదం వేదవతిగారు సరళమైన భాషలో ఈ గ్ంథానినా పాఠకులకు అందజేస్తాన్నారు   - ఎడిటర్.

సాధువు : తన దగగుర గోచీగుడడా మాత్రమే వునా్న 
దానిపటలు ‘నాది’ అనే భావన వుంటే అది 

బంధనము. కానీ లక్షల కొదీ్ద ధనము వున్నప్పటికీ ‘నాది’ 
అనే భావన లేకపోతే బంధనము కాదు.

జజాఞాస్వు : మమతవాము (‘నాది’ అనే భావన) లేకపోతే 
వస్తేవులన స్కరంచడం ఎలా సాధ్యం? వశిష్ఠ మహరషా 
సమరు్థడైనా కుటీరంలో నివసించేవాడు. ధనము సంగతి 
అలా వుంచండి. రండవ రోజ్కు కావలసిన బియ్యము 
కూడా ఆయన కూడబెటే్టవాడు కాదు. మీరు భగవంతుని 
వాకా్యలన అంగీకరసాతేరని చెబ్తునా్నరు.

శిష్యవరగుము : సదుగురువులు సాక్షతూతే కృష్ణ 
సవారూపులు. వారక్ భగవదీగుత ప్రమాణము కానవసరం 
లేదు.

జజాఞాస్వు: సదుగురువులకు భగవదీగుత ప్రమాణం 
కాకపోవచుచి. మీరు అయనా గీతన అంగీకరస్తేనా్నర్?

శిష్య : మా సదుగురువులు మాకు కృష్ణభగవానని 
వంటివారు. వార మాటలన అతిక్రమించి మేము 
భగవదీగుతన మాత్రము ఎలా అనసరంచగలము?

జజాఞాస్వు : పుర్ణాలలో ఇలానే చెప్పబడివున్నది. 
కలియుగంలో శ్రుతి, సమాృతి, పుర్ణాలన ప్రమాణంగా 
అంగీకరంచరు. ర్త్రి, పగలు కూడా  ధనానే్న ఉపాసిసాతేరు. 
అస్రప్రవృతితే కలిగ్న వాకా్యలనే ప్రమాణాలుగా 
తీస్కుంట్రు. ఇది అంత్ పుర్ణాలలోని భవిష్యవాణి.

గత్ గీత్ న్శం కవాచిడపి పురాణం వయాపగతం 
విలీన్ాః స్ృతయారా్ాః నిగమనిచయో దూర మగమత్ l
ఇదానీం రైదాస ప్రభృతివచనైర్్క్ష పదవం 
తదేవం జానీమో కలియుగాః తవైవైష మహిమా ll

భావము: గీత నశించింది. పుర్ణాలు పోయాయ. 

(గత సంచిక తర్వాయి)

ఎనిమిదవ ప్రసంగము
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సమాృతులు అడుగంట్య. వేదాలు అంతరంచాయ. 
ఇపు్పడు ధనదాస్ల (ధనాని్న స్వించేవార) వాకా్యలే 
మోక్షని్న ప్రసాదించేవి. ఇదంత్ కలి ప్రభావము.

కాబటి్ట ధనదాస్డైన మీ సదుగురువుల వాకా్యలు 
కూడా ప్రమాణం అనే మాట నిజమే.

భగవదీగుత మీద వేలకొలదీ టీకలు వ్రాయబడాడాయ. 
ఎనో్నచోటలు ప్రవచనాలు జరుగుతుంట్య. ఇళళులో 
నిత్య పార్యణలు కూడా జరుగుతూ ఉంట్య. 
గీత్జయంతులు కూడా చాలానే జరుపుకుంట్రు. 
కానీ భగవదీగుతన అనసరంచేవాడు దొరకడం ఎంతో 
దురలుభము.

ఒక గ్రామంలో ఇద్దరు స్్నహతులు వుండేవారు. 
వారలో ఒకడు నిత్యము గీత్పాఠము చేస్వాడు. తన 
మిత్రుని కూడా గీత చదవమని చెపే్పవాడు. కొది్ద రోజ్ల 
తరువాత అతడు మిత్రుడిని అడిగాడు- “భగవదీగుత 
చదువుతునా్నవా?” అతడు ఇలా సమాధానం చెపా్పడు: 
“నేన ఒకేసార చదివాన. గీత్సార వాక్యమైన ‘సరవాధర్మాన్ 
పరత్యజ్య’,  ‘అని్న ధర్మాలన విడిచిపెట్్ట’ అనేదానిని 
జీవితసూత్రంగా తీస్కునా్నన.” 

ఇపు్పడు మీలో చాలామంది ఈ మాటనే 
సూత్రరూపంగా తీస్కుంట్రు. దైవీసంపదన వదిలి 
అస్ర సంపదన స్వాకరసాతేరు.

త్ర్యంబక భాయ : ‘అపరగ్రహుః’,  ‘సమలోషా్టశమా 
కాంచనుః’, ‘యోగక్షేమం వహామ్యహమ్’ అని గీతలో 
చెపి్పన మాటలు గృహస్్థలు ఎవరైనా ఆచరంచగలరేమో 
గాని ‘అనికేతుః’ ‘ఇలులు లేకుండా ఉండుము’ అనే దానిని 
ఎలా అనసరంచగలరు? గృహస్్థకు ఇలులు కావాలి కదా?

సావామి ప్రకాశానంద:  ‘అనదర్  దేవదతతేకనా్య’ అనే 
మాటకు అర్థము దేవదతుతేనిక్ కుమారతే అసలు కడుపు 
లేనిదని కాదు. అలాగే ‘అనికేతుః’ అనినంత మాత్రాన ఇలులు 
ఉండకూడదని అనకోవడం కంటే చిన్న ఇలులు వుండాలి 
అని తెలుస్కోవడం మంచిది. వశిష్్ఠడు మొదలైన 
మహరుషాలు కూడా చిన్న కుటీర్లలో నివసించేవారు. 

తుకార్ము తన  అభంగ లో ఇలా చెపా్పడు:
“నేన బలమైన గృహాని్న నిరమాంచుకునా్నన. 

ఇంటిక్ నిర్మాణ సామాగ్రి ఖరీదైన టేకు మొదలైన కలప 
కాదు. కేవలం త్ట్కు, పైకట్టడానిక్ పనిక్ర్నిది. 
మా ధనధానా్యలు నేన మా ఇంట్లు ఉంచుకోలేదు. 

ప్రజల ఇళళులోలు నిలువ చేస్కునా్నన. కాబటి్ట అడుగుకొని 
తెచుచికుంట్నా్నన.  ఆసితేపాస్తేలు వుంటే రక్ంచుకోవలసి 
వస్తేంది. కాబటి్ట అట్వంటి బెడద  ఏమీ ఉంచుకోలేదు.  
నాకు ఏ విషయంలోనూ విచారం లేదు. నిశిచింతగా  
ఉనా్నన. నేన పేదవాడినే. కానీ నా మనస్ చాలా 
అదృష్టవంతుర్లు.

దొంగలకు నా యంటిక్ ర్వాలనే కోరక కూడా 
వుండదు. బయటకు వళ్ళునపు్పడు నా ఇంటి తలుపు 
తీసివున్నదా, వేసివున్నదా అనే బాధ లేదు. కాపలా పని 
కుక్కలే చేసాతేయ.

నా ఆసితే మటి్టకుండ, గోమయము (ఆవు పేడ). వాటి
సహాయంతో ఇలులు, తులస్వనము అలిక్ శుభ్రంగా 

ఉంచుకునా్నన. గ్నె్నలు, చెంబ్లు మొ॥న సాధన సామాగ్రి 
నేన ఉంచుకోలేదు. ఉంచుకోవలసిన అవసరమూ లేదు. 
వాటితో ఎవరు  వ్యర్థముగా బ్ర్రలు బద్దలు కొట్్టకుంట్రు? 

భగవంతుడు చాలా విషయాలలో నన్న నిశిచింతగా 
ఉండనిచాచిడు. మా విషయవాసనలనీ్న నిరూమాలించాడు. ఇక 
మా యోగక్షేమాలనీ్న ఆయనవే. మా కుట్ంబానిక్ కూడా 
అయనే ఆధారము. అందువలన పందవలసిన సంపదన, 
అధకార్ని్న (అర్తన) పందడానిక్ ప్రయతి్నసాతేన.” 

ఇట్వంటి మహానభావులు దైవీసంపతితే కలవారు. 
ఇపు్పడు అందరూ విలాసవంతమైన జీవితము గడిపేవారే. 
ఆచరణ లేనిదే సవారూప సాక్షత్్కరము లభించదు.

భగవద్గుతలో ఉపదేశంచిన అస్ర, రాక్షస 
ప్రవృత్తాలు

సావామి నిత్్యనంద : వేరే ఆచరణ వునా్న లేకపోయనా 
జజాఞాస్వులు అడిగ్న వాటిక్ సమాధానము చెప్పడం మన 
ధరమాము.
సావామి ప్రకాశానంద: సవారూప సాక్షత్్కర్నిక్ మొదట 
ర్క్షస ప్రవృతితేని, తరువాత అస్ర ప్రవృతితేని విడిచిపెటి్ట 
దైవీసంపదన సంపాదించి పరమాతమాన భజంచాలి. ర్క్షస, 
అస్ర ప్రవృతుతేలనండి పూరతేగా  విముకుతేలయే్యవరకూ 
దైవప్రకృతి లభించదు.
భగవదీగుత ఇలా చెబ్తున్నది:

శ్లో॥ మోఘాశా మోఘకరా్ణో 
       మోఘజాఞాన్ విచేతసాః l    



14  2022

 

       రాక్షసీ మాస్రం చైవ 
       ప్రకృతిం మోహినీం శ్రిత్ాః ll

భావం: నిరుపయోగకరమైన ఆశ, ఉపయోగం లేని 
కరమాలు, నిరర్థకమైన జాఞానాని్న కలిగ్న వివేకహీనలైన 
ప్రజలు మోహానిక్ ఆధారమైన ర్క్షస, అస్ర ప్రకృతులలో 
వుంట్రు.
విచేతసుః : ఆత్మానాతమా వివేకం లేనివారు. ఉదాహరణకు 
ఉపనిషతుతేలలోని ఇంద్ర విరోచనోపాఖ్్యనంలో 
విరోచనడు ఆత్మానాతమా వివేకము చేయలేనివాడు. 
మోఘజాఞానా : ఈశవార ప్రతిపాదనే చేయడు. చార్వాకమత్ని్న 
అనసరసాతేడు. సవారగునరకాలు, బంధమోక్షలు, ఈశవారునితో 
సృష్టంపబడిన వేదాలనూ నమమాడు. ఇట్వంటి అస్ర 
ప్రకృతి కలవారని వర్ణసూతే భగవదీగుతలో 16వ అధా్యయంలో 
భగవానడు ఇలా అనా్నడు .

అస్రసంపతితా కల లోకము

శ్లో॥   అసతయామప్రతిష్ం 
        జగదాహురనీశవారమ్ l          
        పరస్పర సంభూతం 
        క్మనయాత్ కామహైత్కమ్ ll
భావం :- అస్ర సంపతితే కలవాడు జగతుతే 

అసత్యమని భావిసాతేడు. అంటే వేదశాసా్రాలనీ్న 
అసత్్యలంట్డు. అంతేకాదు, జగతుతేయొక్క ఉనిక్క్ 
కారణమైన ధర్మాని్న కూడా అంగీకరంచడు. దేవుడు 
జగతుతేనకు కరతే అని, నియంత అనీ అంగీకరంచడు. జగతుతే 
కేవలం విషయస్ఖ్లన అపేక్ంచేందుకు రూపమైన 
కామాలచేత (కోరకల చేత) ప్రేరేపించబడినదని, స్త్రీ పురుష 
సంయోగం వలన ఉత్పన్నమైనదనీ భావిసాతేడు. ఈ 
జాఞానము మానవుడిక్ సత్యమైన ఆతమాప్రాపితేని కలిగ్ంచదు. 
ఈ విపరీతజాఞానము వ్యర్థము.

చార్వాకమత్నయాయులైన నాసితేకులు విషయ 
పదార్థ భోగము చేత ఉదభావించిన స్ఖమే సత్యమని, 
బ్రహమాస్ఖము పుక్్కటి పుర్ణమనీ నముమాత్రు. 
విషయస్ఖ్లచేత కోరకలన తీరుచికోవడమే వార 
ప్రధాన పురుషార్థము. ఈ అభిప్రాయంతో వారు వివిధ 

విలాసాలలో మునిగ్పోత్రు. అంతేకాదు, కొంతమంది 
విదావాంస్లు స్త్రీ పురుష సంయోగం చేత  సృష్ట 
కలిగ్నట్లుగానే మాయా బ్రహమాసంయోగం వలన జగతుతే 
పుటి్టనదని చెబ్త్రు. కానీ సవారగునరకాలు, బంధమోక్షలు, 
పుణ్యపాపాలు, పునరజునమా - వీటిని వారు నమమారు. ఇవి అనీ్న 
ఋష్లు అదుపులో వుంచుకోడానిక్ వ్రాసినవని భావించి; 
తింటూ, త్రాగుతూ, విలాసాలన అనభవిసూతే - అవే 
సత్్యలని అంతరంగంలో విశవాసిసాతేరు.  రకరకాల ఆశలన 
కలిగ్సాతేరు. వీరు ప్రచ్ఛన్న చార్వాకులు.

మోఘశా:- ఈ చార్వాకులకు శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, 
గంధములు (రసము అంటే రుచి, గంధము అంటే వాసన) 
అనబడే అయదు విషయ పదార్్థల పటలు ఆశ కలుగుతుంది. 
వీరు వందలకొదీ్ద ఆశలనే పాశాలతో బంధంపబడి 
వుంట్రు.

శ్లో॥      ఆశాపాశశతైర్బదా్ధాః 
           కామక్రోధ పరాయణాః l
           ఈ హనేతా కామభోగార్మ్
           అన్యాయేన్ర్ సంచయాన్ ll
భావం : వందలకొదీ్ద ఆశాపాశాలతో (ఆశలనే 

బంధనాలతో) కట్టబడి, కామ క్రోధ పర్యణులై విషయ 
భోగాల కోసం అనా్యయంగా ధనాని్న సంపాదిసూతే 
వుంట్రు.

ఆశలు నిరుపయోగకరమైనవి. ఎందుకంటే  
విషయాలకు సంబంధంచిన మాయాపూరతమైన స్ఖ్లు 
క్షణికాలు, భావనామాత్రాలే. ఎండమావుల లాంటివి. జంక 
ఎండమావిలోని నీటికోసం భ్రమించి పరుగెతితే ఎంతో 
శ్రమించి, ఆ స్థలానిక్ చేరన తరువాత నీరు కనిపించక 
నిర్శ చెంది తిరగ్ వచిచినట్లు అస్ర ప్రకృతి కలవారు 
మాయామోహాలైన స్ఖ్లన కోర విషయాలలోనే 
తిరుగుతుంట్రు. కానీ అక్కడ తృపితే కలుగదు. కాబటే్ట 
భగవానడు ఆశలు నిరర్థకాలని చెపా్పడు.

మోఘకర్మాణ : పైన వివరంచిన నిరర్థకాలైన  
ఆశలచేత ప్రేరేపింపబడి చేస్ కరమాలు నిరర్థకాలు. జనలు 
భోగవిలాసాలలో మాత్రమే నిమగు్నలౌత్రు. అదే వార 
ధే్యయము. అందుకు ముఖ్యమైన సాధనం ధనము. కాబటి్ట 
అనా్యయంగా, క్రూరతవాము మొ॥న తీవ్రమైన  ప్రవరతేన దావార్ 
ధనాని్న సంపాదించాలనకుంట్రు.
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శ్లో॥    ఏత్ దృష్టిమవషటిభయా 
          నష్టిత్్నోఽల్ప బుద్ధయాః l
          ప్రభవనుయాగ్కరా్ణాః 
          క్షయాయ జగతో ఽహిత్ాః ll
భావం:- ఈ తలక్రిందు ఆలోచనలలో పడి శ్రేయస్కరం 

కాని పనలు చేస్వాడు, తీవ్రమైన ఉద్రేకపూరతమైన 
కరమాలు చేస్వారు, అల్పబ్దు్లు అయనవారు ఆతమాజాఞానం 
పందలేనివారై ప్రపంచ  వినాశనానిక్ కారకులౌత్రు.

ఈ అస్ర సిదా్ంత్నే్న అవలంబించి బ్ది్హీనడు, 
“శరీరమే నేన, శరీర్నిక్ అతీతంగా ఆతమా అనేదే 
లేదు” అని భావించి ఎలలుపు్పడూ భోగలాలస్డౌత్డు. 
భోగానభవం కోసం (విలాసాల కోసం) అనా్యయముగా 
- అంటే వా్యపారంలో మోసము చేసి, ఉదో్యగంలో 
లంచం తీస్కుని, దొంగ సాక్ష్యలు చెపి్ప, దొంగవ్రాతలు 
సృష్టంచి, ఇతరుల ఇలులు, భూమి, ధనము మొ॥నవాటిని 
దొంగ్లిసాతేడు. ఇతరుల ధనాని్న అపహరంచడమంటే 
వార ప్రాణాలన తీయడమే.

శ్లో॥     వితతామేవ మతం సూత్రే 
           ప్రాణాః బాహయాాః శరరిణమ్ l                    
           తస్యాపహరమాత్రేణ 
           స్యాస్తా ప్రాగేవ ఘాతిత్ాః ll
భావం: సూత్రాలలో (జైవ సూత్రాలలో) ధనమే శరీర్ని్న 

ధరంచిన మానవులకు ప్రాణమని అంగీకరంచబడి వున్నది. 
ధనాని్న అపహరంచడంలో వార ప్రాణాలన తీయడమే 
జరుగుతుంది.

ఇది గృహస్్థల విషయంలో చెప్పబడింది.
ఇక సనా్యస్ల విషయంలో వార దంభాని్న 

గ్రహంచవచుచి.
భగవదీగుత 16వ అధా్యయంలో అస్రసంపతితేని 

వర్ణసూతే, ‘దంభోదరో్పభిమానశచి’ అని మొదట దంభాని్న 
పేర్్కనా్నరు. 

ప్రభోధ చంద్రోదయంలో ఇలా వున్నది -  
మహామోహుడు, వివేకుడు అనే ఇద్దరు ర్జ్లు 
వుండేవారు. కాశీలో వివేకుని పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతూ 
వునా్నయ. అతడు ప్రతి తీర్్థనిక్ శమదమాదులన పంపి 
ప్రబోధము చేసూతేవుండేవాడు. ఇది చూసి మహామోహుడు 

తన రోజ్లు దగగురపడాడాయని భావించాడు. అపు్పడు 
అతడు దంభుడు, అహంకారుడు అనే సర్్దరులన కాశీక్ 
పంపాడు. దంభుడు వళ్ళున తరువాత అహంకారుడు 
నెమమాదిగా తిరుగుతూ, తిరుగుతూ ఒక ఇంటిని చేర్డు. 
అక్కడ అగ్్నహోత్ర సామగ్రి కనిపించింది. హోమపు పగ 
బయటిక్ వస్తేన్నది.

ఈ ఇంటిలో ఒకటి రండు రోజ్లు వుంటే 
బాగుంట్ందని అహంకారుడు భావించాడు. ఆ  ఇంటి 
ప్రాంగణంలో కొంచెం లోపలిక్ వళ్ళుడు. అక్కడ దంభుడు  
శరీరమంత్ గోపీచందనాని్న, దరభాలన ధరంచివునా్నడు. 
అతనిని చూసి అహంకారుడు ‘శుభమగుగాక!’ అని 
ఆశీరవాదించాడు. దంభుడు, “ఊ” అని ఆగాడు. ఇంతలో 
అతని శిష్్యడు ఇలా పలికాడు

“మహాత్మా! ఈ ఆశ్రమంలోక్ కాళ్ళు కడుగుకొని 
ప్రవేశించాలి.”

అహం: ఇది చాలా దరద్రదేశము. అతిథిక్ సత్్కరము 
లేదు.

శిష్య : పూజ్యపాదుల ఆజఞా. తమ జాతి మాకు 
తెలియదు.

అహం : మహాపవిత్రమైన నగరంలో మహాపవిత్రమైన 
వంశంలో జనిమాంచిన సరోవాతతేమమైన పవిత్రమైన పేరు 
గలవారు మా తండ్రిగారు.

శిష్య : తమరు పెద్దవారే అయనా కాళ్లు కడుగుకొని 
ప్రవేశించండి. 

ఇక చేస్దేమీ లేక అహంకారుడు కాళ్లు కడుకొ్కని 
ముందుకు నడిచాడు. అపు్పడు దంభుడు పళ్ళు పట పట 
కొరుకుతూ ఇలా అనా్నడు:

“దూరంగా నిలబడు. నీ శరీర్ని్న త్రాక్న చమట 
బిందువులు గాలిక్ నామీద పడుతునా్నయ, నన్న 
అపవిత్రం చేస్తేనా్నయ.”

అహం : ఎంత గొప్ప చమత్్కరమైన ఆచారము!
శిష్య :- మహార్జ్లు కూడా మా పూజ్యపాదులైన 

గురువరేణు్యల దర్శనానిక్ వసాతేరు. వారు కూడ 
గురువరేణు్యల పాదాలన త్రాకడానిక్ అనరు్లు. కాబటి్ట 
వార క్రీట్లన చేతిలో పెట్్టకుని వాటి మాణికా్యల 
మరుపుల కాంతుల క్రణాల ప్రకాశంతో సదుగురువుల 
చరణాలకు హారతిసాతేరు.

- సశేషం
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మాతృదేవి స్మృతులు

ముందుగా నా జీవితంలో 
పూజ్యశ్రీ అమమాగార, 

పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగార పరచయాని్న 
కలి్పంచిన సమర్థ సదుగురు శ్రీ శిరడి 
సాయనాథునిక్ నా హృదయపూరవాక 
నమస్సుమాంజలులు. ఆ 
పూజ్య గురుదంపతులకు 
శతసహస్రకోటి కృతజఞాత్పూరవాక 
పాదాభివందనములు.

2012 డిసంబరులో నేన బి.ట్క్. 
మూడో సంవతసురం చదువుతున్నపు్పడు 
శ్రీ ర్మకృష్ణగారతో నా వివాహము 
జరగ్నది. మా వివాహానిక్ ముందే 
మావారు నాగోల్(హైదర్బాదు)
లో పూజ్యశ్రీ అమమాగార సని్నధలో 
ఉండేవారు. నాకు మావార దావార్నే 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగార గ్రంథాలు 
పరచయం అయనాయ. పూజ్యశ్రీ 
అమమాగార సని్నధ భాగ్యం లభించింది.  
మొదట్లు చాలా కొతతేగా అనిపించేది. 
తరవాత నెమమాదిగా గ్రంథ పార్యణ 
చేయడం, సతసుంగాలలో పాల్గునడం 
జరగ్ంది. 

2013 ఫిబ్రవర 9న మాస్టరుగార 
బ్రహామానభూతి మహోతసువం రోజ్న 
నాకు మొదటిసార అమమాగార 

దర్శనభాగ్యం కలిగ్ంది.  నాకు మొదట్లు 
అంత భక్తేశ్రద్లు ఏమీ ఉండేవి కావు. 
నా చదువు అనంతరం నేన 2014 
మే లో పూరతేగా నాగోలు ర్వడం 
జరగ్ంది. క్రమక్రమంగా నిలయంలో 
జరగే సతసుంగంలో కూర్చిని వింటూ 
ఉండేదాని్న. నిలయం సతసుంగం 
హాలులో పూజ్యశ్రీ అమమాగార 
దర్శనాలు, సతసుంగం కూడా జరగేది. 
క్రమక్రమంగా నాకు సతసుంగాలు, 
భజనలు నచచిడం మొదలు పెట్్టయ. 
తరువాత మలలుమలలుగా పూజ్యశ్రీ 
అమమాగార పటలు, పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగార 
పటలు ప్రేమ, భక్తేశ్రద్లు మొదలయా్యయ.

పూజ్యశ్రీ అమమాగార ప్రేమ 
ఎంతటిదో మనమేం చెప్పగలము? 
కాలాంతరంలో నేన గరభావతిని 
అయా్యన.  నాకు స్మంతం 
చేయంచుకోవాలని ఉండేది. కానీ 
మా అతతేవార ఇంట్లు ఆనవాయతీ 
లేదనా్నరు. అందువలన పూజ్యశ్రీ 
అమమాగార  సని్నధలో చేస్కోవాలని  
నాకు మనస్లో బాగా  కోరకగా 
వుండేది.  పూజ్యశ్రీ అమమాగారక్ శ్రీమతి 
లయమమా గార దావార్ విషయం 
తెలియపరచుకునా్నము. పూజ్యశ్రీ 

అమమాగారు దయతో అంగీకరంచారు. 
ఈ విషయం విన్న మాకు ఎంతో 
ఆనందం కలిగ్ంది. నేన శ్రీమతి 
లయమమా గారని అడిగాన - “ఏమి 
చేస్కోమనా్నరు, ఏమేమి సిద్ం 
చేస్కోవాలి” అని. అపు్పడు శ్రీమతి 
లయమమా గారు “అకా్క, మీరు ఏమీ 
చేయనవసరం లేదు. అమమాగారే అని్న 
ఏర్్పట్లు చేసాతేరు” అని చెపా్పరు. ఈ 
విషయం విన్న మాకు నోట మాట 
ర్లేదు.  చెప్పలేనంత సంతోషం 
కలిగ్ంది.

పూజ్యశ్రీ అమమాగారే అని్న 
ఏర్్పటూలు చేయంచారు. తన సొంత 
కూతురక్ చేసినటేలు అనీ్న చేశారు. చీర, 
సార, చలిమిడి ఇంకా అనీ్న పూజ్యశ్రీ 
అమమాగారే నిలయంలో జరపించారు. 
గురుకుట్ంబం, గురుబంధువుల 
మధ్యలో ఈ వేడుక అదుభాతంగా 
జరగ్ంది.  నాకు చెప్పలేని ఆనందము, 
సంతోషము కలిగాయ. అప్పట్లు 
పూజ్యశ్రీ అమమాగార ఆరోగ్యరీత్్య 
దర్శనం లేదు. కానీ ఆ రోజ్న నన్న 
లోపలకు పిలిచి తమ దర్శనభాగా్యని్న 
ప్రసాదించారు. నాకు బొట్్ట పెటి్ట 
ఆశీరవాదించారు.  నన్న “పార్యణ 

శ్రీమతి పెది్దంటి విజయ, నాగోలు
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చేస్తేనా్నవా?” అని అడిగారు. నేన 
చేస్తేనా్ననని చెపా్పన. సమారణలో 
గడపమని చెపా్పరు. ఈ విధంగా 
పూజ్యశ్రీ అమమాగారు నా మనస్లోని 
కోరక తీరచి నా స్మంతం వేడుకలు 
ఎంతో చక్కగా జరపించారు. ఇది 
మేము ఎప్పటికీ మరచిపోలేని ఒక 
మధుర్నభూతి. ఎపు్పడు ఈ వేడుక 
గురుతేవచిచినా మనసంత్ ఎంతో 
కృతజఞాతతో నిండిపోతుంది. ఇది 
కూడా పూజ్యశ్రీ అమమాగార అనగ్రహమే. 
ఇంతటి ప్రేమన పంచిన ‘అమమా’ కు 
మా హృదయపూరవాక కృతజఞాతలు.

నాకు అకో్టబర్ 3, 2017న బాబ్ 
పుట్్టడు. మా బాబ్కు నిలయంలో, 
పూజ్యశ్రీ అమమాగార సని్నధలో 
‘సాయ వందన్ (Sai Vandan)’ అని 
నామకరణం జరగ్ంది.

నేన వచిచిన ఇని్న సంవతసుర్లలో 
పూజ్యశ్రీ అమమాగార సని్నధని సరగా 
వినియోగ్ంచుకోలేదు అని నాకు 
అనిపిస్తేంది. అయతే పూజ్యశ్రీ 
అమమాగారు నాగోల్ లో ఉన్న 
మా అందర చేత ఎనో్న దీక్షలు 
చేయంచారు. అమమాగార నండి కొని్న 
బోధలు కూడా తెలుస్కునా్నన.

పూజ్యశ్రీ అమమాగారు గాంధీనగర్ 
లో ఉండేటపు్పడు ఒక దీక్ష ఇచాచిరు. 
అదేమిటంటే ఉదయం నండి 
సాయంత్రం వరకు మన మనస్లో 
అవతలి వార పైన వచేచి చెడు 
అభిప్రాయాలి్న గమనించి సర 
చేస్కోవడం. ఈ దీక్ష చేస్తేన్నపు్పడు 
‘ఏంటి మన మనస్లో అవతలి వార 
గురంచి యని్న భావాలు వసాతేయా!’ 
అని అనిపించింది. నేన పాల్గున్న 
మొదటి దీక్ష ఇది.

పూజ్యశ్రీ  అమమాగారు చేసిన 
బోధనలో ఇంకొకటి ఆతమా విమర్శ 
చేస్కోవడం. మనం ఉదయం 
నండి ర్త్రి నిద్రపోయే వరకు 
ఎలాంటి ఆలోచనలు వచాచియని 
చూస్కోవడం, మన మనస్లో 
అవతలి వార పటలు ఎలాంటి భావాలు 
వస్తేనా్నయో చూస్కోవడం, తిరగ్ 
వాటిని సరచేస్కోవాలనే వారు.

నిసావార్థ స్వ గురంచి కూడా 
పూజ్యశ్రీ  అమమాగారు చెపే్పవారు. 
మనం ఎదుటివారక్ ఎంత ఉపయోగ 
పడుతునా్నము అని ఆలోచించమని 
అనేవారు. మంచి విషయాలు 
ఎదుటివారక్ పంచడం కూడా స్వ అని 
చెపే్పవారు. ఇంటిలో చేస్కునే చిన్న 
చిన్న పనల దగగురనండి ఇంటిలోని 
వారతో మనం ఎలా ప్రవరతేంచాలి, 
ఎంత ప్రేమగా ఉండాలో చెపే్పవారు. 
మనకు వీలైనంత ఎదుటివారక్ 
సహాయపడాలని చెపే్పవారు. 
ప్రతి విషయానిక్ కృతజఞాత కలిగ్ 
ఉండాలనే వారు. మా నాగోల్ సతసుంగ 
బృందానిక్ ఎపు్పడూ కలిసి ఉండాలని 
చెపే్పవారు. అలా మేము కలిసి ఇక్కడ 
ఇని్న పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగార వేడుకలు, 
పండుగలు చేస్కునా్నమంటే అది 
పూజ్యశ్రీ అమమాగార కరుణే.

ఈ కరోనా సమయంలో కూడా 
మేమందరమూ online సతసుంగం 
చేస్కునా్నము అంటే అది కూడా 
అమమాగార అనగ్రహమే. ఈ అధ్యయన 
కార్యక్రమం జరుగుతున్నపు్పడు కూడా 
పూజ్యశ్రీ అమమాగారు మాకు online 
దర్శనాలు ఇచేచివారు. అధ్యయనం 
ఎలా జరుగుతుంది, ఏమి అవగాహన 
అవుతుంది అని అడిగేవారు. సతసుంగం 

కూడా చేస్వారు. ఎప్పటికపు్పడు 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగార మారగుంలో ఎలా 
నడవాలి, ఆయనకు నచిచినట్లు మనం 
ఎలా ఉండాలి అని చెపూతే ఉండేవారు.

 ఒక విధంగా మా అందరనీ 
పూజ్యశ్రీ అమమాగారు ఎప్పటికపు్పడు 
మా తపు్పలు దిదు్దతూ, మా ఆలోచనలు 
సరచేసూతే నడిపించారని నాకు 
అనిపిస్తేంది.

నాకు కొంచెం జీవితం పటలు 
అవగాహన, మన ఆలోచనలో 
మారు్పలు, మన భావాలన 
సరచేస్కోవడం, అందరపటలు 
వీలైనంత సహృదయత కలిగ్ 
ఉండడం, సాటివారక్ తోడ్పడటం, 
మంచి విషయాలన అందరతో 
పంచుకోవడం, మారు్ప మన నంచి 
మొదలవడం. ఇవనీ్న కొంచమైనా 
గురతేంచగలగడం, గురతేంచి 
వాటిని కొంచెమైనా ఆచరణలో 
పెట్టగలుగుతునా్నన అంటే ఇదంత్ 
అమమాగార కరుణే! వార అనగ్రహమే!

మా కుట్ంబం అంత్ పూజ్యశ్రీ 
అమమాగారక్ మాస్టరుగారక్ నచిచినట్లు 
జీవించాలని, అట్వంటి శక్తేని 
సామర్్థయాని్న ప్రసాదించమని ప్రార్థసూతే, 
జనమాజనమాలకు మమమాలి్న చేయపటి్ట 
వార మారగుంలో నడిపించమని 
కోరుతూ గురుదంపతులకు సహస్ర 
కోటి కృతజఞాతలు పూరవాక పాదాభి 
వందనములు తెలుపుకుంట్నా్నన.

 జై సాయ మాస్టర్!
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శ్రీ కె. ఎస్.ప్రసాద్

ప్రేమ స్వరూపుడు
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ఒకసార సతసుంగం అయా్యక 
నేన, దామూ ఇంకొందరు 

కూరుచిని వునా్నము. దూరప్రాంత్ల 
నంచి ఎవరో మాస్టరుగార దర్శనానిక్ 
వచిచి బాబా దగగుర ట్ంకాయ పెటి్ట, 
గురువుగారక్ నమస్కరంచి, వారు 
దూరంగా కూరుచినా్నరు. మాస్టరుగారు 
పడుకుని కాళళు మీద కాలు వేస్కుని 
ఏదో పుసతేకం చదువుతునా్నరు. 
నేన వారక్ దగగురగా వునా్నన. నా 
వనక దామూ కూరుచిని వునా్నడు. 
మాస్టరుగారు పుసతేకం చదువుతూనే 
“ఒరేయ్ ట్ంకాయ కొట్్ట” అనా్నరు. 
అనంగానే నేన ట్ంకాయ కొట్్టన. 
వనకనన్న దామూ ఏడుస్తేనా్నడు. 
కొది్దస్పైన తర్వాత మాస్టరుగారు 

“ఏమిటి విశేషం” అనా్నరు నవువాతూ! 
“నన్న మీరు ట్ంకాయ కొట్టమంటే 
ప్రసాద్ ట్ంకాయ కొట్్టడు సార్! మీరు 
నాకు చెపి్పన స్వ చేయలేకపోయాన 
గదా! ఎలా సార్!” అంటూ బాధపడాడాడు. 
దానిక్ మాస్టరుగారు “ఒరే, నీవపు్పడూ 
ఇక్కడ వుండేవాడివే గదా! వాడెపు్పడో 
వసాతేడు. వచిచినపు్పడు ఏదో ఒక బాబా 
స్వ చేయాలని వుంట్ంది! దానిక్ంత 
ఇదైతే ఎలా!” అనా్నరు. 

గురువారం సతసుంగంలో ఒకసార 
మిలారేపా చరత్రన మాస్టరుగారు 
చాలా ఇంట్రస్్టగా చదువుతునా్నరు. 
నేన మట్్ట నంచి బయలుదేర 
పాలు, పూలు, కాయగూరలు 
తీస్కొని విదా్యనగర్ వచేచిసరక్ 

సతసుంగం మొదలై చాలా స్పయ్యంది. 
నేన దూరం నంచే నమస్కరంచి, 
దొంగలా, నెమమాదిగా మాస్టరుగారక్ 
తెలియకుండా, చపు్పడు చేయకుండా 
కూరుచినా్నన. మిలారేపా టిబెట్్టలోని 
కొండ గుహలలో తీవ్ర సాధన చేసిన 
ఘట్టం గూరచి వివరస్తేనా్నరు. మధ్యలో 
పుసతేకం ప్రక్కన పెటి్ట నా వైపు చూసూతే, 
“మిలారేపా చీటలుపేక ఆడలా. తీవ్ర 
సాధనకలా జీవిత్ని్న అంక్తం చేసాడో 
చూచావా? ఏ మారగుం ఎన్నకుంటే, ఆ 
మారగుంలో ప్రయాణించాలి! అంతేగాని 
రండు పడవలలో కాళ్ళు పెడితే రంటిక్ 
చెడడారేవడవుత్రు” అని మరలా 
పుసతేకంలోని విషయాలు వివరంచారు 
మాస్టరుగారు. నేన వంచిన తల ఎతతేనే 

(గత సంచిక తర్వాయి)
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లేదు! ఆ మాటలు నన్న గురంచే 
అని్పంచింది. ఆ రోజ్ మధా్యహ్నం 
నేన, మర కొందరు స్్నహతులతో 
కలసి చీటలుపేక ఆడాన. టైం కూడా 
తెలియలేదు! అందుకే సతసుంగానిక్ 
ర్వడం లేట్ అయ్యంది. మాస్టరుగారక్ 
ఆ రోజ్ నేన చేసిన పనలని్న తెలిసి, 
నా సాధన గురంచి వారు హెచచిరక 
చేసినా మరలా దున్నపోతు మీద వాన 
కురసినటేలు అయ్యంది. ఆ రోజ్ వార 
కళళులోక్ సూటిగా చూడలేకపోయాన.

మాస్టరుగారంటే అభిమానం, 
భక్తే, ప్రేమ, గౌరవం వుండేవి. కాని 
బాబా అంటే మొదట్లు ఏమీ వుండేది 
కాదు! కాని ప్రతి గురువారం భజనకు 
తప్పకుండా ర్వలిసుందే. ఒక గురువారం 
ప్రసాదం వినియోగం అయన 
తర్వాత నేన మౌనంగా వునా్నన. 
అపు్పడు మాస్టరుగారు “ర్త్రిక్ ఇక్కడే 
పడుకుంట్వా?” అనా్నరు. అక్కడ 
ఇంకా చాలామంది పడుకుంట్రు 
అనకుని “నేన పడుకుంట్న సార్” 
అనా్నన. మాస్టరుగారు లోపలిక్ 
వళ్ళునారు. తర్వాత ఒకొ్కక్కరే వాళళు 
వాళళు ఇళళుకు వళ్ళుపోయారు. రూమ్ 
లో నేనొక్కడినే వునా్నన. అరగంట 
తర్వాత మాస్టరుగారు పేలుట్లో దోసలు, 
ఒక కపు్పలో పాయసం నాముందుంచి, 
నన్న తినమని చెపి్ప లోపలిక్ 
వళ్ళురు. నాకు చాలా మొహమాటం! 
అందువలలు ‘గముమాగా’ తలవూపాన. 
నేన నెమమాదిగా తినడం పూరతే చేసి, 
కొది్దస్పటి తర్వాత పడుకునా్న గాని, 
నాకు నిద్ర ర్లేదు. ఒకటే ఆలోచనలు, 
ఏవేవో దుష్ట తలంపులు. నాకు 
భయమేసింది! మాస్టరుగార రూములో 
ఇలాంటి ఆలోచనలు ర్వడం 
ఏమిటి? నాకేమైనా అవుతుందా? 

పాపం చుట్్టకుంట్ందా! ఏమి 
అర్థంగావటంలేదు! కళ్ళు తెరచి 
చూశాన. ఎపు్పడొచిచి పడుకునా్నరో 
గాని, మాస్టరుగారు నాకు కొది్ద 
దూరంలో పడమరవైపు ముఖం పెటి్ట 
ఎర్ర లుంగీతో పడుకుని వునా్నరు. 
నాకు కాసతేంత ధైర్యం వచిచింది. మరలా 
నిద్రకు ఉపక్రమించాన. మరలా 
ఏవేవో ఆలోచనలతో భావాలతో నా 
మనససుంత్ నిండి చాలా భారంగా 
తోచింది! నిద్రే లేదు ర్త్రంత్! 
ఎపు్పడు తెలలువారుతుందా? ఎపు్పడు 
ఇంటికళ్తేమా? అని ఎదురుచూచి, 
తెలలువారగానే మాస్టరుగార దగగుర సలవు 
తీస్కుని ఇంటిక్ వళ్ళున.

మాస్టరుగారు ఒకరోజ్ కొని్న 
పుసతేకాలు నా చేతిక్ ఇచిచి వాటిని 
బీరువాలో పెట్టమనా్నరు. వాటిని 
సరు్దతూ వున్నపు్పడు బీరువాలో ఒక 
తెలుగు పుసతేకంలో ప్రాణాయామం 
గురంచి వుంటే దాని్న చదివి మరురోజ్ 
నంచి ఇంటి దగగుర చేయడం మొదలు 
పెట్్టన. సతసుంగమైన తరువాత 
కొది్ద స్పు ధా్యనం చేయంచేవారు 
ప్రతిరోజూ! ఒకరోజ్ నేన నమస్కరసూతే 
వుంటే, “ఏమిర్? ప్రాణాయామం 
చేస్తేనా్నవా ఏమిటి? పుసతేకాలు 
చదివి అలాంటివి చేయకూడదు. అవి 
చేయాలంటే ఆ సాధన చేసి తరంచిన 
వార వద్ద నంచే నేరుచికోవాలి. లేకుంటే 
ఆహార నియమాలు, మధ్యలో వచేచి 
అవాంతర్లకు విరుగుడు తెలియక 
తికమకపడి ఆరోగ్యం దెబబుతిని పిచిచిపటే్ట 
ప్రమాదముంది” అనా్నరు. “అయతే 
ఏమి చేయమంట్రు సార్?” అనా్నన. 
నావైపు ప్రేమగా చూసి “నీవు ‘స్హం’ 
చెయ్య చాలు. ఎలా అంటే శావాస 
పీలేచిటపు్పడు ‘స్’ అని వదిలేటపు్పడు 

‘హం’ అని అంటే చాలు. కాని దానిని 
శావాసతో కలిపి చేయటం సహజంగా 
అయతే చాలు” అనా్నరు. నేన కొది్ద 
స్పు వార ఎదుటే ప్రాకీ్టస్ చేశాన. 
శావాసలో స్హం కలపటం నాకు ఎంతో 
కష్టమై దానితో వేగలేక (జపంలాగ 
చేస్తే కూడా కుదరలా) వదిలేసి 
మాస్టరుగారక్ నమసా్కరం చేస్కొని 
మట్్టకు బయలుదేరపోయాన. 
ఇంటిక్ పోయ భోజనం చేసి దుప్పటి 
కపు్పకోబోయాన, అపు్పడు నా 
చెవులకు “స్హం” అని విని్పంచింది. 
ఆశచిర్యపోయాన. నేన వింటూ వుంటే 
నేన శావాసపీలచిటం, వదలటం మొతతేం 
కలిసి “స్హం” అని నాకే విని్పసూతేంది. 
ఎంత గొప్ప విషయం. అలా చాలా స్పు 
విని నిద్రపోయాన. మధ్య మలుకువ 
వచిచింది. మలకువతోటే ‘స్హం’ 
విని్పంచటంతో నాకు భయం వేసింది. 
ఆ తర్వాత నిద్రపట్టలేదు. తెలలువారులు 
“స్హం” అనే విని్పసూతేనే వుంది. 

తెలలువారగానే ముఖం కడుకొ్కని 
నేరుగా విదా్యనగర్ కళ్ళు మాస్టరుగారక్ 
నమస్కరంచాన. అపు్పడు సమయం 
ఉదయం 7గంIIలు. కాలేజీక్ 
బయలుదేరుతూ వునా్నరు. నాకు 
విభూది పెటి్ట “ఏమిటి విశేషం, 
ఇపు్పడొచాచివు” అనా్నరు. నాకు జరగ్న 
అనభవం చెపి్ప “నాకు ర్త్రి చాలా 
భయం వేసింది సార్” అనా్నన. ముఖం 
అదోలా పెటి్ట “ఆ” అనా్నరు. “కాలేజీక్ టైం 
అయ్యంది. పోతూ మాట్లుడుదాం ర్!” 
అని లేచి దార పడుగునా మా వూరలో 
వారు బాగునా్నర్? వీరు బాగునా్నర్ 
అని, “అందరనీ అడిగానని చెపు్ప” 
అంటూ కాలేజీలోని సా్టఫ్ రూములోక్ 
వళ్ళురు. నేన మా వూర దార పట్్టన. 
ఒక మైలు దూరం నడిచిన తర్వాత 
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గురుతే వచిచింది నేనెందుకు వచాచినో, 
వారేమీ చెప్పలేదే అనకుంటూ శావాసన 
గమనించా? చిత్రం ‘స్హం’ అని 
విని్పంచలా! ఎపు్పడు ఆగ్పోయందో? 
ఏమో? వారక్ చెప్పటం వరకే మన 
వంతు. అంత్ వారే చూసాతేనన్న, బాబా 
మాటలెంత సత్యమో అని్పంచింది! 
‘స్హం’ అనే సి్థతి ఎంత గొప్పదో 
మాస్టరుగార సమాధ అనంతరం నేన 
ఒక గ్రంథంలో చదవటం జరగ్ంది! 
ఎంత గొప్ప సి్థతిని మాటమాత్రాన 
ఇవవాటం! తీస్కోవటం! వారక్ నా పై 
ఎంత కరుణా అని! 

విదా్యనగర్ లో ఎంతో ప్రేమగా 
మముమాలందరనీ చూచేవారు. ఆ ప్రేమ 
పూరవాకమైన పిలుపు, ఆ గొంతులో 
వాతసుల్యంతో కూడిన లాలిత్్యనిక్ నా 
మనస్సు కరగ్పయే్యది వార సని్నధలో! 
నిష్కలమాషమైనది వార అంతరంగం . 
సాటివార మేలు కొరకు విధ, విర్మం 
లేకుండా పాట్పడేవారు! నా మేలు 
కొరకు నేనకూడా అంత శ్రద్ 
తీస్కోన. కాని నా గురంచి ఎనో్న 
కోణాల నంచి నాకేది మేలు చేస్తేందా 
అని వారు ఆలోచించేవారు.

ప్రతి గురువారం సతసుంగం 
అయన తర్వాత కూడా తనన 
దర్శంచడానిక్ వచిచిన వారతో చాలా 
స్పు మాట్లుడుతూనే వుండేవారు. నాకు 
నిద్రతూగ్తే “నీవు పడుకోర్” అనేవారు. 
సామాన్యంగా మాస్టరుగారు ఆసనం 
మీద కూరుచిని వున్నపు్పడెపు్పడూ నేన 
హాలులో పడుకోలేదు.

అందరనీ సాయకృపకు 
పాత్రులయే్యటట్లు చేయడమే వార 
కరతేవ్యంగా, సాయ స్వగా భావించి 
తన చెంతకొచిచిన ప్రతివారకీ సాయ 

లీలలన ప్రతిసారీ క్రొతతేగా చెపి్పనట్లు 
చెపే్పవారు. ఆనందం, సంతృపితే వార 
ముఖంలో కొట్్టచిచినట్లు కని్పంచేది.

ప్రపంచంలో ఎని్న రకాల 
ఆధా్యతిమాక సాధనా మార్గులునా్నయో 
వానినని్నంటినీ ఎంతో ఓరు్పగా, 
నేరు్పగా అవసరమైనపు్పడు మాత్రమే 
ఎదుటి వ్యక్తే తెలియపరచేవారు 
తప్ప, “నాకనీ్న తెలుసన్నట్లు వుండేది 
కాదు” వార వైఖర. చిన్న పిలలులు సైతం 
మామూలుగానే వారని ప్రశి్నంచేవారు. 
ఏ బెరుకూ వుండేది కాదు! అంత 
ప్రేమగా, చనవుగా వుండేవారు. 
అంతేగాని నేన కాలేజీ లెకచిరర్ 
ననో, ఐ.ఎ.ఎస్. ననో, మందిర 
ప్రెసిడెంట్ననో, రచయతననో, ఎనో్న 
అనభవాలు పందినవాడిననో, 
ఎందరో మహాతుమాల ఆశీస్సులు 
పందినవాడిననో, నాకందరూ 
తెలుసనే గరవాం, అహంకారం, 
దర్పం, దంబం, వార మాటలలోగాని, 
చర్యలలోగాని ఎదుటవారక్ తెలిస్ది 
కాదు. అందరలోన వారక్ బాబానే 
కని్పంచేవారు. “పండిత్ుః సమదర్శనుః” 
అన్నదానిక్ పర్్యయపదమే వార 
దివ్యచేతనరూపం.

వేసవికాలంలో మాస్టరుగారతో 
కలసి బావులలో ఈత కొట్టటం 
మహాసరదా! బావిలో మాస్టరుగారు 
అందరతో కలిసి ఈత కొటే్టవాళ్ళు 
చాలా స్పు. ఒకొ్కక్కసార మాస్టరుగారు 
“మీరు వుండండి, నేన వళత్న” అని 
వచేచిస్వారు. ఎవరో ఒకరు వారతో 
కలసి రూముకళ్ళువారు. మిగ్లిన 
వారమంత్ అలసిపోయే వరకు 
దూకటం, ఈదటం చేసి సతసుంగం 
టైముక్ హాజరయే్యవారం. భాస్కర్ వాళళు 
తోటలో ఒక బావి, పలాలోలు రండు 

బావులుండేవి. వాటిలో ఈతకొటే్టవారు. 
ఒకసార భాస్కరు, మూరతే, నేన, 
విజయ్ కుమార్, ప్రకాశర్వుగారు 
ఇంకా కొందరూ కలసి బంగళ్ దగగుర 
బావిలోక్ ఈతకళ్ళునాము. అపు్పడు 
మాస్టరుగారు “ప్రకాశర్వ్! లోపలిక్ 
రండి, నేన వునా్నగా ఎలా ఈదాలో 
చెపుత్ ” అంటే, “నాకు ఈత ర్దు 
సార్! నేన బయటే మటలుపై సా్ననం 
చేసాతేనని” ఎంత చెపి్పనా వచేచివారు 
కాదు!

విదా్యనగర్ పోస్్ట-మాస్టరు 
కుమారతే పెండిలుక్ గురువారం ర్త్రి 
మాస్టరుగారు, సతసుంగ సభు్యలం 
అందరం కలిసి వళ్ళుము. గురువారం 
ర్త్రి మాలో ఎకు్కవ మంది భోజనం 
చేస్వారు కాదు. కొదో్దగొపో్ప 
పలహారం చేస్వారం. మాకందరకూ 
మాస్టరుగారతో సహా భోజనం 
వడిడాంచారు. అపు్పడు మేమంత్ 
మాస్టరుగార వంకా, పోస్్ట-మాన్ వంకా 
చూశాము, ఏమిటి ఇలా చేసారన్నట్లు, 
మాస్టరుగారు “ఏం పర్వాలేదులే! మీ 
దుంపతెగ తినండోయ్” అని పోస్్ట మాన్ 
క్ మనసాతేపం కలుగకుండా కాపాడారు. 
దారలో వసూతే “ఒక పూటకు తింటే 
నియమభంగం కాదు”, జహవాచాపల్యం 
వలలు నియమం, ఉలలుంఘంచకూడదు 
గాని, ఇలాంటపు్పడు మాత్రం గొప్పగా 
“మేం ఉపవాసమండి” అంటూనే, 
“భేషజాలక్ పోయ, ఇతరుల 
హృదయాలన గాయపరచకూడదు. ఏ 
నియమమైనా ఇతరుల మనస్సులకు, 
పనలకు, భావనలకు ఇబబుంది పెటే్టదిగా 
వుండర్దు. అలా అని నియమాలకు 
తిలోదకాలు ఇవవాకూడదోయ్” అంటూ 
తోక కతితేరంచారు. ఏ విషయమైనా ఏ 
ఒక్కరనీ వుదే్దశించకుండా చెపే్పవారు.
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ఒక గురువారం నేన మట్్ట 

నంచి సతసుంగానిక్ బయలుదేరే 
దారలో ఒకచోట తెలిసిన వాళ్లు కనిపిస్తే 
జోకులు వేస్కునా్నం. ఆ సంభాషణలో 
చాలా ఇంట్రస్్ట గా ఇనావాల్వా అయ్యంది 
నా మనస్. ఆ వూపులోనే సతసుంగంలోక్ 
ప్రవేశించాన. ఆ రోజ్ అనా్నరీ మాటలు 
“ఏమిట్ కొందరు ఒళ్ళు తెలియకుండా 
ఏదోదో మాట్లుడుత్రు. మహాతుమాల 
గూరచి కూడా జోక్ వేస్తేంట్రు. అలా 
చేస్తే భావం దెబబుతిని పతనమౌత్రని 
గురతేంచరు. మళ్ళు మేము సాధనకే 
అంక్తం అని పెద్ద ఫోజ్ 
పెడుతుంట్రు. అలాంటి జోకులు 
ఎటి్ట పరసి్థతులోలున వేయకూడదు. 
మన భావం మనకే చులకనై పోతుంది. 
భావం దెబబుతినకుండా చూచుకోవాలి 
మర” అనా్నరు. నా ప్రవరతేన గురంచే 
అనా్నరని, అది నాకు నేరుగా 
చెబితే నేనెక్కడ బాధపడత్నోనని, 
ప్రేమతో ఎవరతోనో చెబ్తున్నట్్ట 
చెపా్పరు. నన్న ఏమారక గమనిసూతే 
సూచనలిస్తేనా్నరని తెలిసి మరంత 
దగగురైనాన, శరణు పందాన. ప్రతి 
చిన్న విషయంలో కూడా నన్న, నా 
సాటివారని స్ని్నతంగా సరదిదే్ద వార 
నేరు్ప, మా సాధన పటలు వారక్ గల శ్రద్ 
తలచుకుంటేనే ఒళ్లు గగుర్్పడుస్తేంది. 
“పిలలుల పటలు శ్రద్ తీస్కోని తలిలు 
తండ్రులున్న ఈ లోకంలో ఇతరుల 
గురంచి పాట్పడేదెవరు”. చిన్న పని 
చేస్తే అందువలలు నాకేంటి లాభం? 
అని చూచే లోకం మర. ఎవర నంచీ 
ఒక పైసా, కొది్దపాటి శ్రమన కూడా 
పందేవారు కాదు మాస్టరుగారు. 
అందరకీ అంతలా శిక్షణ యసూతే, వార 
కొరకు తన కాలాని్న వచిచిసూతే కూడా 
సాయచరత్ర వ్రాశారు.

మొదట ‘సాయనాథ పూజ’ 
శోలుకాలకు, నామాలకు అర్థం, వివరణ 
తెలియక పూజ చేస్టపు్పడు నాకు 
చాలా బోరుగా, ఇబబుందిగా వుండేది.  
ఒకరోజ్ ర్త్రి సతసుంగం తర్వాత 
మాస్టరుగారు చాలా ప్రశాంతంగా 
వునా్నరు. ఆ సమయంలో నేన “సార్, 
పూజ చేస్తేంటే అర్థం తెలియక భావం 
నిలవటం లేదు. నాకు తెలుగు పదాలకే 
అర్థం తెలియదు. ఇక సంస్కృత 
భాషలోని ఆ శోలుకాలెలా తెలుసాతేయ” 
అనా్నన. పడుకొని వున్న మాస్టరుగారు 
ఒక్క ఉదుట్న లేచి కూరుచిని, “ఒరే! 
పేపరు, పెన్న తీస్కో” అంటూ “సహస్ర 
శీర్షా పురుష : ” (అనేక శిరములు, 
అనేక నేత్రములు , అనేక పాదములు 
........... ) అంటూ వివరణ ఇచాచిరు. ర్త్రి 
భోజన సమయం దాకా. “ఆ తర్వాత 
వ్రాయవచుచి. ముందు నీవు పోయ 
భోంచేసిర్, మస్ మూస్సాతేరేమో. 
తర్వాత మిగ్లిన దానిక్ చెపాతే” నంటూ 
ఆసనం మీద నంచి పంచె చేతోతే 
పట్్టకొని పైక్ లేచి చేతిలో కొని్న 
పేపరులు, వాటి పైన సిగెరట్్ట పెట్్టలు 
పట్్టకుని వునా్నరు. నేన వారక్ 
నమస్కరస్తే , వారు వంగ్ నా వీపున 
చేయవేసిన క్షణంలో నా శరీరమంత్ 
విదు్యతుతే ప్రవహంచినట్టయ చాలాస్పు 
అలాగే వుంటే, మరలా చేయ వేసారు. 
ఈసార ‘తవారగా లే’ అన్నట్టనిపించి 
వంటనే లేచాన. తర్వాత దామూ 
నమస్కరంచాడు. వారు మందహాసం 
చేసూతే ఇంట్లుక్ వళ్ళురు. నేన చాలా 
స్పటిక్ సతసుంగం హాలులో నంచి 
సంటరుక్ వళ్ళుతే అక్కడ ఒకే చిన్న 
బీడీ బంకు తప్ప మిగత్వనీ్న మూస్సి 
వునా్నయ. నాకు ఆకలి తెలియటేలుదు. 
అపు్పడక్కడ ఒకే ఒక స్వాట్ సా్టల్ 

పరమేశవారన్ అనే వ్యక్తే నడిపే వాడు. 
నేన అతనిని నిద్రలేపితే “ఏమీ లేవండీ, 
రండు లడులు మాత్రమే వునా్నయ”నా్నడు. 
‘సరే యవువా’ అని అదే మహాప్రసాదమని 
తిని వచేచిటప్పటిక్ వారు ఆసనంపై 
కూరుచిని నాకోసం ఎదురుచూస్తేనా్నరు. 
నాకంతో సిగేగుసింది. నాకోసం వారు 
నిరీక్ంచటం చూచి. గబ్కు్కన 
తలవంచుకుని లోనిక్ వళ్ళు పేపరు, 
పెన్న తీస్కొని వార ముందు 
కూరుచినా్నన. “ఆ.. ప్రారంభిదా్దమా? 
నేనెక్కడిదాకా చెపా్పన?” అని 
అనా్నరు. నేన చెపా్పన. తర్వాత 
నాకు నిద్ర తూగేంత స్పూ చెపుతూనే 
వునా్నరు. నా నిద్ర చూచి “ఇంక పడుకో, 
రేపు చూదా్దము” అంటూ, “ఇందాక 
ఎందుకంత లేటయ్యంది?” అనా్నరు. 
“మస్ మూస్సి వుంటే కొని్న షాపులు 
తిరగ్, నిద్రలేపి లడులు తినా్నన, అలా 
తిరగటం వలలు లేటయ్యంది” అనా్నన. 
ఇంట్లుక్ వళ్ళుందుకు నిలుచుంటే నేన 
నమస్కరస్తే, విభూతి చేతిలో పెట్్టరు. 
నేన మరకొందరు ఆ రూంలోనే 
పడుకునా్నము. కొది్ద స్పటి తర్వాత 
“ఒరేయ్ ఇవి తిన” అంటూ బిస్కటలు 
పా్యకట్ నా ముందుకు విసిరేసారు. 
మాస్టరుగారు రూంలోక్ ర్వటంతో 
ఎగ్రలేచాం. అప్పటికే వారు లోనిక్ 
వళ్ళురు. ఆ రోజ్ మరలా వార 
దర్శనం లభించినందుకు అందరం 
సంతోషంచాము. నాకు భోజనం 
దొరకనందుకు చాలా సంతోషంచాన. 
నేన భోంచేసి వచుచింటే నాకు వార 
ప్రసాదము, దర్శనం దొరకేవికావుగా! 
మనమంత గ్ంజ్కునా్న బాబా 
మనకేది మంచిదో అదే చేసాతేరు అని 
అని్పంచింది. - సశేషం



22  2022

 

ఈ యుగంలో మహాతుమాలందరకీ 
త ల మా ని క మ న ద గ్ న 

సాయబాబా మానవాకృతితో శిరడీలో 
అవతరంచడమే మహాభాగ్యం. 
ఆ కాలంలో జీవించి, ఆయనన 
ప్రత్యక్షంగా దర్శంచి, స్వించిన వార 
భాగ్యమింకా ఎకు్కవ. అంతకంట్ 
గూడ శిరడీలోనే పుటి్ట పెరగ్ ఆయన 
సమకాలికులుగా జీవిసూతే ఆయనన 
స్వించుకొనగలగుడం యంకంతో 
అదృష్టం. కారణం అనాదిగా 
తమవాళళుందరూ ఆ గ్రామంలో 
జీవిస్తేనా్నరని, అందుకే త్ము 
మరల శిరడీలో ప్రకటమయా్యమనీ 
భకుతేలతో శ్రీసాయ చెపి్పన వివరం 
హరవినాయక్ సాఠే వ్రాశాడు. సాయక్ 
అంతటి ప్రీతిపాత్రులైన ‘సవాజనల’ లో 
ఒక్కడయే్య అదృష్టం శిరడీ వాసతేవు్యడైన 
బయా్యజీ అపా్పజీ పాటిల్ కు గూడ 
లభించింది. అలాటివారలో గూడ 
అతనిక్ ఎంతో అరుదైన సదవకాశం 
మర్కటి లభించింది. స్మారు ఆరు 
దశాబా్దలపాట్ అహర్నశలూ తమ 
పాంచభౌతిక శరీరం దావార్ తమ 
అవత్రకార్యం కొనసాగ్ంచిన సాయ 
తమ శరీర్ని్న విడిచే సమయంలో 

మాత్రం భకుతేలలో ఎకు్కవమందిని 
భోజనాలు చేయమని యండలుకు 
పంపివేశారు. ఎపు్పడూ నీడవలె ఆయన 
వంటనండి స్వించే అబ్్దలాలుగూడ 
సరగా సమయానిక్ మశీదులో 
లేకుండా పోయాడు. బాబా కబ్రు 
చేసినా వంటనే ర్లేకపోయాడు. 
అట్వంటిది బయా్యజీ అపా్పజీ పాటిల్ 
సరగా ఆ సమయానిక్ బాబా చెంతనే 
వునా్నడు. అంతేగాదు, అతనిపై ఒరగే 
ఆయన తమ చివర శావాస విడిచారు. 
అతడు తన సమాతులనిలా చెపా్పడు:

“నా పసితనంనండి నేన 
బాబాన ఎరుగుదున. బాబా తమ 
జీవిత్ంతము భిక్ష చేస్కున్న కొది్ద 
యళళులో మాది ఒకటి. స్మారు 3 
సం॥లపాట్ బాబా మాయంటిక్ 
భిక్షకు రోజ్కు 8సారులుగూడ వచాచిరు. 
తర్వాత 3 సం॥ల పాట్ రోజ్కు 4 
సారులు వచాచిరు. ఆ తర్వాత 12 సం॥లు 
రోజ్కొక్కసార మాత్రమే వచాచిరు. 
నా 11వ సం॥ నండీ బాబాన 
స్విస్తేండేవాడిని.

        నా ఏడవయేట అనగా 
1896లో ర్మనవమి - ఉరుస్ ఉతసువం 
ప్రారంభమైంది. అప్పటినండే బాబా 

హందువులన తమకు చందనమది్ద 
పూజ చేస్కోనిచాచిరు. ముసిలుములన 
మస్దులో తమ ఎదుట ఖుర్న 
చదువుకోనిచాచిరు. హందువులు 
బాబాకు చందన మది్దనపుడు, 
ఆయన మశీదు గోడలమీద 
చందనంతో తమ చేతి అచుచిలు 
వేస్వారు. అపు్పడు ముసిలుములు 
గూడ అలానే చేస్వారు. తర్వాత 
మహలాసుపతి నదుట, మరకొందరు 
ముసిలుములకూ చందనమదే్దవారు 
బాబా. మహలాసుపతి బాబా నదుట 
చందనం ర్స్వాడు. అపుడు 
ముసిలుములన నమాజ్ చేసికొమమాని 
చెపి్ప, ఆ సమయంలో మిగ్లిన 
అందరనీ నిశ్శబ్దంగా వుండమనేవారు 
బాబా. భకుతేలు పాలకోవా మొ॥న 
నైవేదా్యలు తెచిచినపుడు ఒకొ్కక్కసార 
బాబా సవాయంగా ఫాతిహా చేసి, ఆ 
ప్రసాదం హందువులకు, ముసిలుములకు 
గూడ పంచేవారు. ఉరుస్ ఉతసువం 
జరుపుకునే పద్తులలో హందువులు, 
ముసిలుములు వేరువేరు పద్తుల 
నవలంభించేవారు. కనక బాబా 
అందరకీ సమానంగా, తమ చేతోతే 
చందనమదే్దవారు.

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

బయ్యాజీ అప్పాజీ ప్టిల్ 
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నా 11వయేట ఒకరోజ్ ఉదయం 

గం.9-30ని॥ల ప్రాంతంలో బాబా 
నన్న పశువులు మేపుకోడానిక్ 
వళళునివవాలేదు. ఆయన అకసామాతుతేగా 
కోపించి, ననూ్న, మరకొందరనీ తిటి్ట, 
నాలుగు కుండలు పగుల గొట్్టరు. 
తర్వాత తమ అరచేతి వనక వైపున 
‘భం, భం’ అని నోటితో శబ్దంచేసి, 
ఎవర మరణమో అశుభమోగాని 
సూచించారు. నాటిర్త్రి మా మేనతతే 
కొడుకు దాజీకోటే (వయస్సు 30 
సం॥లు) జవారంతో మరణించాడు.

బాబా తమ జీవితంలో చివర 14 
సం॥లపాట్ నాకు నిత్యమూ నాలుగు 
రూపాయలిచాచిరు. వార మహాసమాధ 
రోజ్నగూడ యచాచిరు. ఆయన 
త్మిచేచి డబ్బు ఎవరకీ దానంగాగానీ, 
అరువుగాగానీ యవవావద్దని ఒకసార 
చెపా్పరు. ‘దీనిని తిని ఏరగవదు్ద, 
ఎవరకీ యచిచివేయనూ వదు్ద’ అనా్నరు. 
కనక నేన బాబా యచిచిన డబ్బుతో 
84 ఎకర్ల భూమిని కొనా్నన. 
అప్పటికే నాకు పది, పనె్నండు ఎకర్ల 
భూమి వుంది. ఒకపు్పడు నేన గూడ 
అందరలాగే చెఱకు పంట వేయాలని 
ఆశపడాడానగాని, బాబా వారంచారు. 
ఒక్కసార మాత్రం నేన ఆశకులోనై 
బాబా చెపి్పనా వినకుండా చెఱకు 
పంట వేశాన. దానిమీద పెట్్టబడి 
పెటి్టన ₹300/-లు నష్టపోవడమేగాక, 
ఆ సం॥రం మట్ట పైరుగూడ 
వేస్కోలేకపోయాన.

సం॥ 1913లో 70 యేండలు 
వయస్సుగల మా తండ్రి తన అలవాట్ 
ప్రకారం గుర్రంమీద బయటకు వళ్ళు 
పక్షవాతంతో యంటిక్ వచాచిడు. నేన 
బాబావద్దకు వళ్ళు ఊదీ అడిగాన. 
బాబా, ‘’నేన ఊదీ యవవాన. 

అలాలుమాలిక్ హై” అనా్నరు. నేన 
ఏడేచిశాన. నాటిక్ మూడవరోజ్న 
కారీతేక శుద్ ఏకాదశీ ఆదివారంనాడు 
మా తండ్రి మరణించాడు. మరురోజ్ 
యథాపూరవాం నేన మశీదుకు వళ్ళు 
బాబా పాదాలు వత్తేన”.

సాయబాబాతో నిత్యసాంగత్యం 
వలన బయా్యజీ అపా్పజ పాటిల్ 
హృదయంలో అతనిక్ తెలియకుండానే, 
అతని ప్రయత్నము - సాధన ఏమీ 
లేకనే ఎంతటి ఉతతేమ సంసా్కరం 
కలిగుందో యీ ఒక్క సంఘటన గురంచి 
ఆలోచిస్తే తెలుస్తేంది. ఒకవంక అతని 
కన్నతండ్రి మృతు్యముఖంలో వునా్నడు. 
మరోవంక తలుచుకుంటే ఏమైనా 
చేయగల సమర్థ సదుగురువు సాయ 
అతని యంటిక్ కొది్ద దూరంలోనే 
వునా్నరు. కనక అతడు తన తండ్రిని 
బ్రతిక్ంచమని అనన్యంగా ఆయనన 
శరణు బొందాడు. అయనప్పటికీ 
అతనిక్ సాయ ఊదీ యవవానపుడు 
మరవరకైనా అయతే ఆయనపటలు 
పట్టర్ని కోపం వస్తేంది. అంతవరకూ 
ఆయనపటలు వున్న భక్తేశ్రద్లు 
అడుగంటిపోత్య. సాయ తమవలలు 
గాకనే తన తండ్రిని రక్ంచలేదని 
అతడు సమాధానపడబోతే సాయ 
సరవాసమరు్థలు, సాక్షతూతే భగవంతుడు 
అన్న విశావాసం సడలిపోతుంది. 
అలాగాక, ఆయన సరవా సమరు్థలైనప్పటికీ 
తన ప్రార్థన మని్నంచలేదనకొంటే 
ఆయన ప్రేమసవారూపమని, తన ఏకైక 
రక్షకులన్న భావం నశించిపోతుంది. 
అంతవరకూ అతడు గతంలో చేసిన 
స్వంత్ వ్యర్థమని, ఆయన కేవలం 
తనన వాడుకొనా్నరని తలచడం 
ఆ పరసి్థతులోలు సామాన్యలకు 
అని్పంచి తీరుతుంది. అట్ తర్వాత 

మళ్ళు ఆయనన దర్శంచడంగూడ 
కష్టమే. అటి్ట మానసిక సి్థతిలో సాయ 
గురంచి అతడంతకుముందు వినిన 
కువిమర్శలు, దుష్ప్రచార్లు - అనీ్న 
వాసతేవాలని్పసాతేయ. ఒకవేళ ఎవరైనా 
ఆ విఘాత్నిక్ తట్్టకొని, మనస్సున 
సమాధాన పరచుకోగలిగునప్పటికీ 
అందుకంతో కాలం పడుతుంది. 
ఏమైనప్పటికీ పితృశోకమైనా 
కొంతకాలం సామాన్యలన 
కృంగదీయక మానదు. కాని బయా్యజీ 
పాటిల్ లో యవేవీ కని్పంచవు. అతడు 
తన తండ్రి మరణించిన మరురోజే 
ఎప్పటివలె ఆయనన దర్శంచి 
పాదస్వ చేస్కునా్నడు. తన తండ్రిని 
ఎందుకు రక్ంచలేదని అతడు బాధగా 
ఆయననొక్కసార గూడ అడగలేదు. 
ఆయనపటలు అతని భక్తే శ్రద్లు, ప్రేమ 
క్ంచితుతే గూడా చలించలేదు. అదీ 
అసలైన భక్తే. అదే సాయకోరే దక్ణలోని 
‘నిష్ఠ’. అది అతనిక్ సాయసని్నధ 
ప్రసాదించిన వరమేనని తలచవచుచి.

“నాకు   భీముని  యంతటి 
బలమని ఎపు్పడూ గరవాంగా 
చెపు్పకుంట్ండేవాడిని. ఒకరోజ్ వార 
పాదాల్త్తేక బాబాన నా చేతులపై 
ఎతితే తీస్కువళ్ళు ధునివద్ద దించాలని 
ప్రయతి్నంచాన. అంతకుముందు 
ఎనో్నసారులు అలా చేశాన గూడ. 
కాని ఆరోజ్ ఆయనన పైక్ లేపనే 
లేకపోయాన. బాబా నన్న చూచి నవివా 
నా గరవాం అణచివేశారు.

      ఆనాడు దావాదశి, బాబా 
నాకు రండు గుణపాఠాలు నేర్్పరు 
- నేన గరవాంచకూడదని, నా తండ్రి 
మరణించినందుకు శోక్ంచకూడదని.  
‘నీవందుకు దుుఃఖంచాలి? అతడు 5 

మిగతా 29వ పేజీలో
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ద్్వరకామాయి  అనుభవమండపము

శ్రీ శిరడీ సాయ 1918లో తనవు 
చాలించినా నేటికీ సజీవులే. భకుతేల 

జీవిత్లలో నేటికీ జరుగుతున్న వార 
లీలలే అందుకు నిదర్శనం.

నేనొక పాపిని. అయనా 
సాయయే నా సరవాసవామని నమిమాన 
భకుతేణి్ణ. నేనీరోజొక మనిషగా 
వునా్ననంటే అది ఆయన అనగ్రహమే. 
నాకనో్న కషా్టల్చాచియ. కాని అవనీ్న 
సాయబాబా అనగ్రహం వలన సాయ 
అనగ్రహమనే సూరు్యని ముందు 
కొండలపై మంచులా కరగ్పోయాయ.

నేన ఏప్రిల్ 11, 1977న శిరడీ 
వళ్ళు 23వ తేదీన తిరగ్ వచాచిన. 
నేన 1962 నండీ ఒక యంట్లు 
అదె్దకుంట్నా్నన. ఇంటి యజమాని 
సహృదయుడు. అయతే ఆయన 
మరణించాక మైనారటీ తీరని వార 
అబాబుయ తన పెద్దల దావార్ నాకనో్న 
యబబుందులు కలిగుంచనారంభించాడు. 
చివరకది కోరు్ట వ్యవహారం దాకా 
వళ్ళుంది. ఆ తర్వాత గూడ నేన 
వారని పిలిపించి నాకు వారపటలు 
వైరం లేదని అదె్ద బాకీ పెట్టలేదని, 
విధలేక లాయరు చేత సమాధానం 
వ్రాయంచినా కోరు్టలో వారతో తగవు 
లాడదలచలేదని చెపా్పన. ఇంటి 
యజమాని కుమారునిక్ గూడ మా 

పటలు ఎటి్ట పగాలేదని గూడ చెప్పగలన 
కాని మేము 1962 నండీ నేటి వరకూ 
అదే యంటిలో వుండడం వార 
లాయరుక్ నచచిలేదు. కారణం అతని 
తండ్రిక్ మా యంటి యజమాని కొని్న 
ఆసితేపాస్తేలు త్కట్్ట పెటి్ట వునా్నడు. 
ఆ మార్వాడీ పెద్దమనిష లాయరైన తన 
కొడుకు దావార్ మేమున్న యంటిని 
ఎలాగైనా హసతేగతం చేస్కోదలచాడు. 
దానిక్ తగ్నట్లు మా యంటి ఆసామి 
కుట్ంబమందరూ నిరక్షరులు. 
యజమానిక్ మేము సకాలంలో 
అదె్దలు చెలిలుస్తేనా్నమని తెలిసిగూడ 
అకో్టబర్ 1976లో ఆ లాయరు కోరు్ట 
నండి మాకు వ్యతిరేకంగా ఎకాసుపారీ్ట 
డిక్రీ తీస్కొనా్నడు మేమాయలులు ఖ్ళ్ 
చేయాలని.

అయతే ఆ ఇంటి యజమాని 
కుట్ంబంవారు మాతో మంచిగా 
వుంటూండడం వలన, మేము  
సక్రమంగా అదె్దలు చెలిలుస్తేన్నందువలన 
నేన పెద్దగా లెక్కచేయలేదు. కాని 
మా ప్రతిపక్ష లాయరు మేము 
ఊరలో లేనపుడు చూచి ఆ యంటిని 
సావాధీనం చేస్కోవాలని వునా్నడు. 
మేమీసార శిరడీ వళళుగానే ఏప్రిల్ 
23, 1977 తేదీన కోరు్ట పనిక్ చివర 
రోజ్ తగ్న అధకారని తెచిచి త్ళం 

తీయంచాలనకునా్నడు. కారణం 
మరునాటి నించీ కోరు్టకు సలవులు 
గనక మేము ప్రతిచర్య తీస్కోడానిక్ 
వీలుండదు. మా అండన సాయ 
సంకల్పమున్నదని పాపమతడెరుగడు.

నాకొక చిత్రమైన ప్రేరణకలిగు 
22వ తేదీన రైలులో హైద్రాబాద్ 
ర్కుండా నేరుగా బస్సులోనే యలులు 
చేర్న. సరగా అదే సమయానిక్ ఆ 
లాయరు అధకారులన తీస్కొని 
యంటి త్ళం తీయంచడానిక్ 
వచాచిడు. అపు్పడు 11.30 అయంది. 
సమయానిక్ ఇలులుగలవాళ్ళు గూడ 
ఎక్కడికో వళ్ళురు. ఆ కోరు్ట గుమసాతే 
యథావిధగా యంట్లుని సామానలు 
బయట పడవేయనారంభించాడు. 
మేము మొదట నివవారబోయాము. 
అయతే వంటనే తెప్పరలిలు ఏమీ 
కంగారుపడవద్దని మనకు సాయయే 
వునా్నరని నా భార్యతో చెపా్పన.

ఆశచిర్యం. తక్షణమే ఆ డిక్రీని రదు్ద 
చేసూతే మా లాయరు విరుద్మైన కోరు్ట 
ఉతతేరువా తీస్కొచాచిడు. ఆయన గూడ ఆ 
రోజే వూర నండి వచిచి అనకోకుండా 
మా ఫైలు చూచి యక్కడ జరుగుతున్న 
విషయం తెలిసి వంటనే కోరు్ట వద్ద ‘స్్ట’ 
ఆరడారు తీస్కొచాచిడు. సమయానిక్ 
ఆయన ఆ చర్య తీస్కొనడం, ఆయనే 
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అని్న పనలు చేసి నా తరఫున ‘స్్ట’ 
తీస్కుర్గలగుడం ఆశచిర్యంగదూ? 
తర్వాత మిత్రుల సమక్షంలో అదంత్ 
సాయ దయవలన మాత్రమే 
సంభవమైందని అంగీకరంచాడు.

- కె. స్బ్రహ్ణయాం, హైదరాబాద్

నా 20వ ఏట, అనగా 1957లో 
నాకు కడుపులో విపరీతమైన 

నొపి్ప ర్నారంభించింది. క్రమంగా 
నా దేహం శుష్కంచనారంభించి ఎని్న 
వైదా్యలు చేసినా తగగుకపోవడంతో 
నాకా విషయమై మనోవేదన 
ప్రారంభమైంది. ఇక మానవయత్నమే 
చాలదని నిశచియంచుకొని నా యష్ట 
దైవమైన శ్రీకృష్్ణని ప్రార్థంచసాగాన. 
అలా కొంతకాలం అభ్యర్థంచేసరక్ 
నేన తలచకుండానే ఎందర 
మధ్యలోనైనా నామసమారణలో నిమగ్నమై 
ఏకాంతమే అనభవించసాగాన. 
ప్రతిరోజూ నిద్రలేవగానే శ్రీకృష్్ణణి్ణ 
తలచుకొంటూ పెద్దగా ఆయన 
నామాని్న ఉచచిరంచేవాణి్ణ.
ఒకనాటి తెలలువారుజామున నాకొక 
చిత్రమైన సవాప్నమొచిచింది. తలకు 
గుడడా, వంటిక్ బారు అంగరఖ్ 
ధరంచిన ఒక ఫకీరు కూర్చిని 
దర్శనమిచాచిరు. ఆయనకు పటి్ట 
గడడామూ మీసమూగూడ వునా్నయ. 
నాకు వంటనే మలకువ వచిచి “ఆహా, 
వీరే నా గురుదేవులు!” అని బిగగురగా 
అరుసూతే లేచి కూరుచినా్నన. సరగా 
అపు్పడే ఆకాశము తెలలుబారుతోంది. 
పక్షులు క్లక్లా గానం చేస్తేన్నట్లు 
నా జీవితంలో కొతతే అధా్యయము 
ప్రారంభమైనటలునిపించింది. కాని నాకు 

దర్శనమిచిచిన మహనీయులెవరో నాకు 
తెలియదు. ఆయన నెక్కడకు వళ్ళు 
దర్శంచాలా అని ఆర్టమారంభమైంది. 
ఇలానే రోజ్లు, నెలలు, సంవతసుర్లూ 
దొరలుపోయాయ గాని నాకా వివరమే 
తెలియలేదు. రోజూ ఆనాడు 
సవాప్నదర్శనమిచిచిన మహనీయుని 
సమారంచి నమస్కరంచుకొంటూండేవాణి్ణ. 
అలానే కాలం గడచి 1964లో నాకు 
వివాహమైంది.
నాకు 1970లో హోషంగాబాదుకు 
ఉదో్యగం బదిలీ అయంది. అక్కడకు 
వళ్లుక ఒకరోజ్ నేన కొని్న వస్తేవులు 
ఒక షాపులో కొనకో్కడానిక్ 
వళ్ళున. అక్కడ మాలవేసియున్న ఒక 
చిత్రపటం చూచాన. పరక్ంచి చూస్తే 
నాకు ఆనాడు సవాప్న దర్శనమిచిచిన 
మహనీయునిదే ఆ చిత్రం! ఆయన 
గురంచి విచారంచగా ఆయన శిరడీ 
సాయబాబా అని ఆ షాపు యజమాని 
చెపా్పడు. నేనెంత అడిగ్నా ఆయన 
శిరడీ అనే గ్రామంలో వుండేవారని, ఆ 
గ్రామం అహమాదునగర్  జలాలులో వున్నదనీ 
మాత్రమే చెప్పగలాగుడు. ఎంతగా 
అడిగ్నా యంకేమీ చెప్పలేకపోయాడు. 
ఇక వార గురంచిన వివర్లు 
ఎలాగైనా వారే నాకు తెలా్పలని వారనే 
ప్రార్థంచుకోనారంభించాన. ఆ 
జజాఞాస నాటినంచీ మరీ తీవ్రమైంది. 
ప్రతి పుసతేకాల షాపులోన, ఆధా్యతిమాక 
పత్రికలోనూ వార గురంచిన పుసతేకాలు, 
వా్యసాలు దొరుకుత్యేమోనని 
వదకసాగాన.
ఆగస్్ట 1972లో నేనీ జలాలులోని 
పిపరయా పట్టణానిక్ ఉదో్యగధరమాంలో 
పర్యటనకు వళ్ళున. అక్కడ 
నా మిత్రుల్కరు తమ ఇంటిక్ 
ననా్నహావానించారు. మేము వారలులు 

చేరగానే అతడు “మీరు మొదట శిరడీ 
సాయబాబా దర్శనం చేస్కోండి” 
అనా్నరు. నా హృదయం పులక్ంచింది. 
పూజాగృహంలోక్ వళ్ళుసరక్ చక్కని 
సాయబాబా పటమున్నది. కొది్ద 
నిమిషాలు వారని తనివితీర్ దర్శంచాక 
నా మిత్రుడు ఊదీ, ప్రసాదమూ 
యచాచిడు. తర్వాత ఒక గంటస్పు శ్రీ 
సాయబాబా గురంచి ఎనో్న వివర్లు 
చెపా్పడు.
మరురోజ్ హోషంగాబాద్ లో ఇలులు 
చేరగానే నాకు అంతకుముందు 
సవాప్నంలో మహనీయుడు 
దర్శనమీయడం గురంచి, తర్వాత వారు 
శిరడీ సాయబాబా అని తెలియడం 
గురంచీ చెపి్ప ఆయన గురంచి నాకు 
పిపరయాలో తెలిసిన వివర్లనీ్న 
చెపా్పన. తర్వాత అకో్టబర్ 1972లో 
శిరడీ దర్శంచి, గురువారం జరగే 
పలలుకీ ఉతసువంలో గూడ పాల్గునా్నన. 
తర్వాత దావారకామాయలో వార 
పట్నిక్ సాషా్టంగ నమసా్కరం చేసి 
నా ఆరోగ్యము, ఉదో్యగ సమస్యలు 
తీరచి నా మనోవేదన తొలగ్ంచమని 
ప్రార్థంచాన. నాకొక మగ బిడడాన 
అనగ్రహంచమనిగూడ కోర్న.
మేము తిరగ్ యలులు చేరన కొది్ద 
వార్లలోనే నాకు ఉదో్యగంలో 
ప్రమోషన్ వచిచింది. రండు నెలలలో 
నా భార్య గరభావతియై 1973 
నాకొక మగ శిశువు జనిమాంచాడు. 
క్రమంగా మా బంధుకోటియంత్ 
సాయభకుతేలయా్యరు.

- బి.కె. దూబే (హోషంగాబాద్)
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నాకు భగవదీగుత నిత్యపార్యణ 
చేయడం, శ్రీ ర్ఘవేంద్ర 

సావాములవార స్తేత్రాలు మొ॥నవనీ్న 
చదవడం చాలా సంవతసుర్లుగా 
వున్న అలవాట్. మా అమామాయ 
చి ॥ సౌ ॥ క మ లా ర్ మ చ ం ద ర్ 
విజయవాడ వచిచినపు్పడలాలు బాబా 
చరత్ర చదవమని చెపే్పది. అప్పట్లు 
నా నిత్యపార్యణ గ్రంథాలే తప్ప 
బాబా చరత్ర చదవాలనిపించేదికాదు. 
వాళ్ళుంట్లు బాబా పూజ, చరత్ర 
పార్యణం చేసాతేరు. వాళళు 
అమమాక్ బాబా గురంచి చెపి్పనా విని 
వూరుకోవడమే గాని బాబాపటలు శ్రద్ 
చూపేది కాదు.

6సం॥ క్రిందట ఓసార హైద్రాబాద్ 
వళ్ళునపు్పడు మా అమామాయ ఆచార్య 
శ్రీ భరదావాజ మాస్టరుగారు వ్రాసిన 
శ్రీ సాయలీలామృతం గ్రంథం యచిచి 
చదవమంది. కొంతభాగం వాళ్ళుంట్లు 
వున్నపు్పడు చదివి మిగత్ది ఆ వూళ్ళునే 
వున్న మా చిన్న అబాబుయ వాళ్ళుంట్లు పూరతే 

చేశాన. ఆ రోజ్ ర్త్రి నాకు సవాప్నంలో 
గదాధరుడి చరత్ర చదవమని ఎవరో 
చెపా్పరు. గదాధరుడంటే శ్రీర్మకృష్ణ 
పరమహంస కదా అనకొనా్నన. అదే 
రోజ్న మా అమామాయ వాళ్ళుంటిక్ 
అనకోకుండా వళళుడమయంది. వాళ్ళు  
శ్రీ ర్మక్రిష్ణ పరమహంస జీవితచరత్ర 
చదివారుట. చాలా బాగుందని ననూ్న 
చదవమనా్నరు. సవాప్నంలో గదాధరుడి 
చరత్ర చదవమనడం, చదివించడం 
బాబా లీలగా తలచాన. అప్పటి్నంచీ 
నాకు, మా ఆవిడకీ బాబాపటలు 
భక్తేశ్రద్లు ఏర్పడాడాయ. మా అమామాయ 
వాళ్ళు చదివే గ్రంథాలనీ్న మేమూ 
చదవడం మొదలుపెట్్టము. అలాగే 
అప్పటి్నంచీ మాకు సాయ కృపాలీలలు 
అనభవమవుతునా్నయ. అందులో 
ఒకటి వ్రాస్తేనా్నన.

ఒకసారసిక్ంద్రాబాద్ లో 
డా॥ ఎ. క. చారగార ఆస్పత్రిలో 
ఆపరేషన్ చేయంచుకోవడం కోసం 
జేర్న. వళ్ళుటపు్పడు ఆట్లో 

ఎదురుగా బాబా ఆశీరవాదిస్తేన్న 
ఫొట్ వుంది. మేము కూడా ఒక 
ఫొట్ తీస్కళ్ళుము. మంచానిక్ 
ఎదురుగా గోడక్ తగ్లించాడు మా 
మనవడు. ఆపరేషన్ ముందురోజ్ 
మధా్యహ్నం స్మారు 2 గం॥క్ నేన 
కళ్ళుమూస్కొని పడుకొనా్నన. 
ఎదురుగా వున్న ఫోట్లోంచి బాబా 
వచిచి నన్న ఆశీరవాదించి తలుపు 
తీస్కొని వళ్ళునట్్టగా ఫోట్లోక్ వళ్ళు 
పోయారు. అపు్పడు సంతోషంతో 
నేన “బాబా” “బాబా” అని వేసిన 
కేకలకు మాఅబాబుయ నిద్రపోకుండా 
లేచి :ఏమిటి కేకలేస్తేనా్నరు?’ అని 
అడిగాడు. ఆ తర్వాత ఆపరేషన్ అయ 
నేన ఆరోగ్యవంతుణి్ణ అయా్యన. అంటే 
ఆ మహానభావుడి దయే! ఆరోజ్ బాబా 
నిలువతుతేగా నా ముందు నిలుచున్న 
దృశ్యమే యప్పటికీ నాకు చాలా 
ఆనందాని్న కలుగజేసూతే వుంట్ంది. 
సాయబాబా పత్రిక, స్థవన మంజర 
నాకు చాలా మనశా్శంతిని, ఆనందాని్న 
కలుగజేస్తేనా్నయ. ఈ వయస్సులో 
నాకు బాబా నామాని్న నిరంతరం 
జపించడంకనా్న కావలిసుందేముంది! 
ఎనో్న ఉతతేమ గ్రంథాలి్న రచించి తదావార్ 
ఎందరందరనో భగవదనగ్రహానిక్ 
పాత్రులుగా జేస్న్న పూజ్యశ్రీ భరదావాజ 
మాస్టరుగారక్ కృతజఞాత్పూరవాక 
వందనములు!! 

- ఆరణి హనుమంతరావు, 
విజయవాడ
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ఆచార్యాని అద్భుత లీలలు

పూజ్యశ్రీ భరదావాజ మహార్జ్  
లీలావైభవాని్న గూడూరు 

వాసతేవు్యలైన వేంకటేశవారులుగారు 
ఈవిధంగా తెలియచేస్తేనా్నరు-- 

నేన 1970-72 సంవతసుర్లలో 
విదా్యనగరు NBKR కళ్శాలలో 
ఇంటరీమాడియట్ చదివాన. పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు మా కాలుస్క్ వచేచివారు 
కాదు. కానీ ప్రతిరోజూ  నేన వారని 
కాలేజీలో చూసూతేండేవాడిని. 
ఏరోజూ నేన సతసుంగానిక్ పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగార ఇంటిక్  వళళులేదు. 
కాలేజ అయపోయాక  పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు బా్యడెమాంటన్ ఆడేవారు. 
అపు్పడు మాత్రం  చూస్తేండేవాడిని. 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు ఎపు్పడు ఫ్రెష్ 
గా వుండేవారు. ఆయనని చూసిన 
కొదీ్ద చూడాలనిపించేది.  నేన డిగ్రీ 
చదువుకోసం నెలూలురు వళ్ళుపోయాన. 
మా బంధువు బలర్మయ్య డిగ్రీలో 
ఇంగీలుష్ (లిటరేచర్) తీస్కుని 
విదా్యనగరులోనే వుండిపోయాడు. 
అతని కాలుస్క్ పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
ర్వడం వలలు  వారతో చనవు పెరగ్ 
సతసుంగాలక్ వళ్ళువాడు.

నా డిగ్రీ పూరతేవవాగానే  రైలేవాలో 
చెనె్్నలో ఉదో్యగం వచిచింది. నేన గూడ్సు 
బండిలో గారుడా గా పనిచేస్వాడిని. చెనె్్న 
నంచి గూడూరు ట్రైనోలు వళ్ళునపు్పడలాలు 
గూడలికొండ కనిపించేది. ఆ 

కొండని చూసినపు్పడలాలు అక్కడ 
దిగ్ పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగార దర్శనం 
చేస్కోవాలనిపించేది.  అలా 
చేసివుంటే నాకు వారతో సాంగత్యం 
లభించేదేమో! 

1980లో బా్యంకులో ఉదో్యగము 
వచిచింది. రైలేవా ఉదో్యగానిక్ ర్జీనామా 
చేసి చితూతేరుజలాలుక్ బా్యంకు ఉదో్యగం 
నిమితతేం వళ్ళుపోయాన. 1984, 85 
సంవతసుర్లలో మా బలర్మయ్య  
నన్న చాలాసారులు ఒంగోలుక్ రమమాని 
పిలిచాడు. కానీ నేన వళలులేదు. 
శ్రీసాయలీలామృతం గ్రంథం 
కూడా పంపించాడు. నేన దానిని 
చదవనేలేదు. 

1986లో నేన గూడూరులో 
ఒక ఇలులు కొనా్నన.   ఆ ఇలులు 
కొనడం  నా అదృష్టమని చెప్పవచుచి. 
ఎందుకంటే 1977 నంచి రండు 
మూడు సంవతసుర్లపాట్ పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగార విదా్యర్థ అయన శ్రీ 
కొతూతేరు హరబాబ్ ఆ ఇంట్లునే 
అదె్దక్ వుండేవాడట. అపు్పడు పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు ఆ ఇంటిక్ చాలాసారులు 
వచాచిరట. పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారని 
విదా్యనగరోలు రండు సంవతసుర్ల 
పాట్ ఊరకే చూసి నమసా్కరం 
చేస్కున్నందుకే వారు అడుగుపెటి్టన 
ఇలులు నాకు ఇపి్పంచారు!                              

2004నంచి 2008 వరకు చెనె్్న 

బా్యంకులో అసిస్టంట్ మేనేజరుగా 
పనిచేసాన. తరవాత బదిలీక్ 
నెలూలురుగాని, తిరుపతిగాని  అడిగాన. 
కానీ చిత్రంగా  కావలిక్ బదిలీ చేశారు. 
అది నా జీవితంలో గొప్ప మలుపు. మా 
కుట్ంబాని్న గూడూరు సొంత ఇంట్లు 
వుంచి నేన కావలి -- గూడూరు 
ఉదో్యగానిక్ తిరుగుతుండేవాడిని. 
మా బలర్మయ్య సహోదో్యగ్ 
ఒకతన కావలిలో వుండేవాడు. 
అతనితో మొదటిసార బాబాగుడిక్ 
(శిరడి ధునిలోని అగ్్నని కలిపిన 
గుడిక్) వళ్లున. ఇక అక్కడినించి 
ప్రతిరోజూ బాబాగుడిక్ వళలుడం, 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగార సాహత్యం 
చదవటం, వార గ్రంథాలు చదివి చాలా 
ఆనందించటం …. ఇలా జరగేది. 
ఒకరోజ్  బస్సులో ప్రయాణిస్తేంటే 
బస్సు  పక్కనంచి ఒక కారు దాట్కుని 
పోయంది. దాని వనక పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారది పెద్దపటం కటి్ట వుంది. 
దానిని చూడగానే నాకు ఒళ్ళు 
పులకరంచింది. ‘పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
నన్న ముందుండి నడిపిస్తేనా్నరు’  
అనిపించింది.

2013లో పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
నాకు ప్రాణదానం చేశారు. అపు్పడు 
నేన చితూతేరుజలాలులో ఒక పలెలుటూరులో 
పనిచేస్తేనా్నన. తిరుపతిలో రైలు 
దిగ్ అక్కడి నంచి బస్సులో వళ్ళులి. 
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ఒకసార అలా వళ్తుండగా తిరుపతి 
రైలేవాస్్టషనలో  నాకు అకసామాతుతేగా 
గుండెనొపి్ప వచిచింది.   చాలా నీరసం 
వచేచిసి నడవలేకుండా వునా్నన. 
పరసి్థతి ఏమీ బాగాలేక వనక్్క 
ఇంటిక్ వళ్ళుపోదామని   నెమమాదిగా 
బైటిక్వచిచి గూడూరు వళ్ళు బస్సు ఎక్్క 
కూరుచినా్నన. ఇంటిక్ వళ్లుసరక్ నొపి్ప 
తగ్గుపోయంది. కానీ మా ఇంట్లు వాళ్లు 
ఆస్పత్రిక్  తీస్కునివళ్లురు. అక్కడ 
డాక్టర్ పరీక్ష చేసి, “స్్రోక్ చాలా తీవ్రంగా 
వచిచింది. ఇంతస్పూ ఏమీ కాలేదంటే 
చాలా ఆశచిర్యంగా వుంది” అని 
చెపి్ప బైపాస్ సరజురీ చెయా్యలనా్నరు. 
చెనె్్న అపోలో ఆస్పత్రిలో సరజురీ 
చేయంచుకునా్నన. ఆపరేషన్ ఐన 
రండవ రోజ్న స్పృహ వచిచింది. 
ర్వడంతోనే పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
గురుతేకువచాచిరు. ఇంకా మంచం 
మీదనించి లేవలేకపోతునా్నన.

అపు్పడు పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారక్ 
ఒక ప్రార్థన చేస్కునా్నన. “తండ్రీ, 
నిన్న సమాృతిమాత్ర ప్రసన్నడంట్రు 
కదా! ఒక్కసార నీ దర్శనభాగా్యని్న 
ప్రసాదించు. రోజూలాగా నీ పూజ, 
పార్యణ చెయ్యలేన” అని ప్రార్థసూతే 
మళ్ళు నిద్రలోక్ జారుకునా్నన. అపు్పడు 
సవాప్నంలో పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు నా 
ఎదురుగా వున్న పడకమీది అతని్న 
పలకరంచడానిక్ వచిచినట్లు వచిచి నా 
వైపు తిరగారు. వార రూపం ఇప్పటికీ 
నాకు కళళుకు కటి్టనట్లు వుంట్ంది. తెలలు 
పంచె, తెలలుటి చొకా్క వేస్కుని ఎంతో 
తేజస్సుతో మరసిపోతునా్నరు! వార 
చూపు నామీద పడగానే నా ఆందోళన 
పూరతేగా తొలగ్పోయ మనససుంత్ 
హాయగా ప్రశాంతమైపోయంది. మళ్ళు 
ఆస్పత్రినంచి  డిశాచిర్జు అయే్యరోజ్న 

ఒక సవాప్నం వచిచింది. అందులో 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు సూ్కటరు మీద 
ఎక్కడికో హడావిడిగా వళ్తునా్నరు. 
“నేనూ ర్నా మాస్టరుగారూ?” అంటే, 
“నవువా నెమమాదిగా ర్! అక్కడ మందిరం 
కడుతునా్నరు. పనంది, తొందరగా 
వళ్ళులి!” అనా్నరు. ఆ కలక్ అర్థం 
2016లో తెలిసింది. 

నేన 2015లో రటైరయా్యన. 
వంటనే తపోవనం వళ్లు పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారక్ సాషా్టంగపడి, ‘నన్న ఏ 
ఇబబుందులు లేకుండా పదవీ విరమణ 
చేయంచారు. హృద్రోగంనంచి 
రక్ంచి మరుజనమాన ప్రసాదించారు. 
కనక మిగ్లిన ఈ జీవితమంత్ మీ 
స్వలోనే గడిపేటట్్ట అనగ్రహంచ’ 
మని నమసా్కరం చేస్కునా్నన. 
అప్పటినంచి వార్నిక్ నాలుగైదు 
రోజ్లు.. వీలైతే రోజూ, గూడూరు 
నంచి విదా్యనగరుకు వచేచివాడిని. 
మధా్యహ్న భోజనం తెచుచికుని 
సాయంత్రం వరకూ అక్కడే వుండి 
పార్యణ చేస్కునేవాడిని. 
ఎంతో ప్రశాంతంగా వుండేది. నేన 
చదువుకునే రోజ్లలో పోగుట్్టకున్న 
వార సని్నధని ఇపు్పడు  పందినట్లు 
అనిపించేది. 

ఆ సమయంలో ఒకరోజ్ 
హైదర్బాదునంచి శ్రీ జ.వి.ర్వుగారు 
వచాచిరు. “తపోవనం పునరుద్దరణ 
కార్యక్రమం చేయాలి. ఎవరైనా 
ఒకరు ఇక్కడ పనలని పర్యవేక్షణ 
చేస్తే బాగుంట్ంది” అనా్నరు. నేన 
చూస్కుంట్నని వారతో  చెపా్పన. 
ఆరకంగా నాకు ఆరునెలల పాట్ రోజూ 
తపోవనంలో వుండి స్వ చేస్కునే 
అవకాశం వచిచింది. నాకు 2013లో 
వచిచిన  కలలో పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు,  

‘మందిరం పనలునా్నయ, తొందరగా 
వళ్ళులి. నవువా వనకాల ర్!’ అని 
చెపి్పనది ఇపు్పడు ఆచరణలోక్ 
వచిచిందనిపించింది.

ఇక్కడ స్వ అయపోయన 
వంటనే, “శిరడిలో అన్నదానం (అక్షయ 
పాత్ర) ప్రారంభమవుతోంది. అక్కడక్ 
వళలుగలుగుత్ర్?” అని గుతితే శ్రీనివాస్ 
గారు అడిగారు. నాకు పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగార కరుణకు కళళువంట 
నీళ్లు వచాచియ.     నేన ఎపు్పడూ 
శిరడీక్ వళళులేదు. ఒక్కసార రటైరైన 
వంటనే వళ్ళువచాచిన అంతే! నెలక్ పది 
రోజ్లు శిరడీలో వుండే అవకాశం 
వచిచింది. అంతేకాదు, ఇక్కడనంచి 
ప్రసాదం తీస్కుని వళ్లు చావడిలో 
నివేదన చేయాలి. నాకు అలా మూడు, 
నాలుగుసారులు అవకాశం వచిచింది. ఒక 
గురువారం నేన ప్రసాదం తీస్కుని 
చావడిక్ వళ్తుంటే దారలో ఒకతన 
మర్ఠీ మాట్లుడుతూ,  “ఈరోజ్ మీరు 
దావారకామాయ లో నివేదన ఇవవాండి” 
అని అక్కడక్  తీస్కువళ్లుడు. అదొక 
అదుభాతం!

ఒకసార ఉగాదిక్ గూడూరులోనే 
వుండిపోయాన. భోజనం 
చేసిన తరువాత ఆ పండగపూట 
గురువుగార దర్శనానిక్ వళలుకుండా 
వుండటమేమిటనిపించి  వంటనే 
కొని్న విడిపూలు, బిస్కట్ పా్యకట్లు 
తీస్కొని  విదా్యనగరుకు 
వళ్ళున.  నేన వళ్లుసరక్ పూజార 
మలిలుకారుజునర్వుగారు తపోవనంలో 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగార పాదుకలకు 
పూజ చెయ్యడానిక్ కూరుచినా్నరు. 
సమయానిక్ నా వద్దనన్న బిస్కట్లు, 
పువువాలు అక్కడ సమర్పంచుకునా్నన. 
నాకు ఎంతో ఆనందం వేసింది. నాకు 
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విరగడమేనట. ఆయనన బైజాబాయ 
ప్రేమతో స్వించినందుకు ఆమన, ఆమ 
బిడడాడైన త్త్్యనగూడ సాయ ఎంత 
ప్రేమగా చూచుకొనా్నరో! మహలాసుపతి 
మరయు మేఘుడినిగూడ ఆయనలానే 
చూస్కొనా్నరు. కృతజఞాతన్నది 
ధర్మాచరణకు, ఆధా్యతిమాకతకూ గూడ 
మూలసతేంభమని చెప్పవచుచి. అందుకే 
మన ధరమాశాసా్రాలనీ్న భగవంతుని 
తర్వాత మనకు పుట్్టకనిచిచి పోషంచిన 
తలిలుదండ్రులకు ఎపు్పడూ కృతజ్ఞాలమై 
వుండాలని చెపా్పయ. ర్ముడు, 
కృష్్ణడు తమ తలిలుదండ్రుల, గురువుల 
పటలు ఎంత కృతజఞాతతో వ్యవహరంచారో! 
ఆదిశంకరులు, శ్రీపాద శ్రీవలలుభులు, 
శ్రీ నృసింహసరసవాతులు తమ తలులుల 
మాటలకు అందుకే కట్్టబడాడారు. 
శ్రీ సాయ గూడ గత జనమాలలో తమ 
తలిలు మరయు స్దరులపటలు - వార 
అవగుణాలన గూడ లక్షయాపెట్టక తమ 
ధరమాం త్మంత చక్కగా నిరవాహంచారో, 
తమకు బట్టలునేస్ ఉదో్యగమిచిచిన 
యజమానిపటలు ఎంత విధేయతతో 
ప్రవరతేంచారో గమనించాలి.

ఇలా మన ధరమాంయొక్క, 
పండుగలయొక్క తతతే్వమేమిట్, వాటిలో 
దాగ్యున్న భావమేమిట్ తెలిసికొని 
మనం పండుగలు చేస్కొంటే మన 
జీవిత్లు సార్థకమౌత్య. లేకుంటే 
నిరర్థకమౌత్య. తెలుస్కొని 
భావయుకతేంగా చేస్కుంటే పండుగ, 
లేకుంటే దండుగ!

అసలు పండుగలు చేస్కోవడమంటే 
ఏమిట్?
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ఆయనలేడుగదా అంటే, తక్్కన 
అషా్టదశ పుర్ణాలకూ మూలమనదగు 
విష్్ణపుర్ణంలో దత్తేవత్రమున్నది. 
కృషా్ణవత్రమేలేదు! భారతము-
వనపరవాము ప్రకారం భగవంతుని 
అవత్ర్లు, లేక ప్రాదుర్భావాలు 
అనంతము.
శ్రీ దత్తేత్రేయుణి్ణ గురంచి 
ఉపనిషతుతే లేదనడం సరగాదు. 
శ్రీ దత్తేత్రేయోపనిషతుతే వున్నది. 
శాండిలో్యపనిషతుతే ఈయన బ్రహమా, 
విష్్ణ, శివ, సకల దేవత్మయుడుగా 
కీరతేస్తేంది. అవధూతోపనిషతుతే గూడ 
ఆయననే కీరతేస్తేంది. అవధూతయన్న 
నామము ఆయనయందే పూర్ణమైనట్లు 
యీ ఉపనిషతుతే చెబ్తున్నది.
ఇక ఒక్క సమాధానం 
చాలు. శోత్రియతకు మారు 
పేరనదగ్న వాస్దేవశాస్త్రి 
యనే మహాపండితునితో శ్రీ 
గోవిందసావామి దతోతేపాసన 
చేయమంటే ఆయన “నేన వైదికుణి్ణ, 
సూర్్యగు్నలనపాసిస్తేనా్నన, మరల 
దతోతేపాసన ఎందుకు? అనా్నరు. కాని 
చివరకు యీయన దతోతేపాసకులై సరవా 
పుర్ణాంతరగుములైన దతతే కథలన 
క్రోడీకరంచి ‘శ్రీదతతే మహాతమాయాము’, 
‘శ్రీదతతే పుర్ణము’ అన్న గ్రంథాలే 
గాక ‘శ్రీదత్తేత్రేయ వేద పాదస్తేతి’ ని 
వ్రాశారు. ప్రామాణికము గాకుంటే 
ఆయన అలా చేసియుండరు.

పండగపూట గురువుగార దర్శనభాగ్యం 
కలిగ్ంది. 2016నంచి మా ఇంట్లు ప్రతి 
శనివారం సతసుంగం జరుగుతోంది. 
మా సతసుంగంలో కూడా చాలామందిక్ 
మంచి అనభవాలు జరగాయ.  

ఈవిధంగా పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు   నా వంట వుండి వారక్ 
స్వచేస్కునే భాగా్యని్న ప్రసాదిసూతే 
నన్న నడిపిస్తేన్నందుకు శత సహస్ర 
కోటి కృతజఞాతలు తెలియచేస్కుంటూ 
ప్రణామాలర్పస్తేనా్నన.

                                                                                                      
జై సాయ మాస్టర్!!

నెలలోలు తిరగ్ వసాతేడు’ అనా్నరు. ఆయన 
చెపి్పన సమయానికే నాకు కొడుకు 
పుట్్టడు.

       బాబా తమ చివర రోజ్న 
నాకు చివరసారగా నీతి బోధంచారు. 
కాకాదీక్త్ న అక్కడనండి పంపివేశాక 
నాకొక నీతినేర్ప, ‘అది ఎవరకీ 
చెప్పవదు్ద, చెపా్పవంటే చచిచిపోత్వు!’ 
అనా్నరు. తర్వాత ఆయన, ‘నేన 
వళ్ళుపోతునా్నన. నన్న వాడాకు 
తీస్కుపోండి. బ్రాహమాణులంత్ అక్కడ 
నావద్దనే నివసిస్తేంట్రు’ అని చెపి్ప  
నన్న ఆనకుని శరీరం విడిచారు. 
ఆ తర్వాత నానా నిమోన్కర్ వార 
నోట్లు నీరుపోస్తే అదంత్ బయటకు 
వచేచిసింది. ఆ నీరు పట్్టకోవాలని వార 
గడడాంక్రింద నాచేయ పెట్్టన.”

బయాయాజీ అపా్పజీ పాట్ల్ 
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