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“అహిింసా పరమో ధర్మమః”, 
‘అహిింసయే పరమ ధర్మము’ 

అన్్నది ఋషి వాక్్యిం. అయినా అహిింస 
అింటే స్పష్్టింగా అర్థిం చేసుకోక్పోతే 
అహిింస పేరిట హిింసాత్్మక్మైన్ 
అధర్్మన్్న ప్రబలన్వ్్వడమో, లేక్ ధర్మిం 
పేరిట హిింస చేయడమో జరిగి, ఆ 
రెిండూ సార్థక్ిం కాకుిండా పోతాయి. 
ధర్మమే అహిింస, అహిింసే ధర్మము. 
హిింసే అధర్మము. ఆది జరుగకుిండా 
చూడడిం కూడా అహిింసే. అిందుకే 
అహిింస పరమ ధర్మమైన్ది.

మన్కిత్రులు ఏమి 
చేయాలనుకొింటామో అదే 
మన్ిం యిత్రులకు చేయడము, 
ఇత్రులు మన్కు ఏది 
చేయకూడదనుకుింటామో,  మన్మది 
యిత్రులకు చెయ్యకుిండటిం; ఇదే 
ధర్మమింత్టికి మూలసూత్రమన్ 
భారత్ భాగవ్తాల నుిండి మన్ 
ప్రాచీన్ గ్ింథాలన్్న ముక్్తక్ింఠింతో 
చాటాయి. ఈ సూత్రాన్్న- “ఆత్్మవ్త్ 
సర్వభూతాన్” “అన్్న జీవులనూ 

పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

మిగతా 29వ పేజీలో

త్న్వ్లెనే చూచుకొనుట” అన్ 
ఋషులు పొిందుపరచారు. ఇదే  
బుదుధుడు  చెప్్పన్ క్ర్మ అనే సూత్రిం. 
“న్ సాటివారిన్ న్ వ్లెనే ప్రేమిించు” 
అన్ క్రీసు్త చెప్్పన్ది కూడా అదే. 
మిగిలిన్ ధర్్మలన్్నింటి మాటున్ 
మణిహారింలో సూత్రింగా ఈ  ధర్మమే 
ఆధారమయి న్లుసు్తింది. ‘స్వధర్మము’ 
అన్ చెప్్పన్దింతా   సమాజింలోన్ 
వ్్యకు్తలిందరిపైన్ ప్రీతితో సమిషి్ట 
యొక్్క శ్రేయసుసులో త్న్ వ్్యకి్తగత్మైన్ 
శ్రేయసుసు యిముడుచుకొన్, ఆ ప్రకారిం 
జీవిించడమే ధర్మ శాసా్రాలకు, 
విధిన్షేధాలన్్నటికీ ఆధారిం. 
అటువ్ింటి ప్రేమచేత్ ప్రేరేప్ించబడి 
అత్్యింత్మయిన్ ప్రీతితో, శ్రదధుతో 
ఆచరిించడమే సదధుర్్మచరణ. 
అయితే యిిందుకు ప్రతి ధర్మసూత్రిం 
యొక్్క అర్థమూ తెలిసియుిండాలి. 
ఎవ్రికి పైన్ తెలిప్న్టువ్ింటి ప్రేమ 
వుింటుిందో, వారిక్టి్ట అవ్గాహన్ 
సహజింగానే క్లుగుతుింది. 
అహిింస, ధర్మసూత్రాల ఐక్్యతే  ప్రేమ. 

ధర్్మ భ్రష్్టత ఎలా 
ఆర్ంభమౌతుంది?

దీన్నే భగవ్దీగీత్  దైవీసింపద, 
సత్్వగుణము అన్ చెప్్పింది. ఇది 
న్రుదుష్్టింగా వునా్నక్నే మన్ము  
ఆధా్యత్్మవిద్యకు అరుహులమవుతాము. 
అిందుకు విరుదధుమయిన్ది రజస్తమో 
గుణాత్్మక్మైన్ అసురీసింపద. దాన్ 
వ్లన్నే మన్షి ధర్మ భ్రషు్టడవుతాడు.

సాటి జీవులపై ప్రేమవ్లన్ గాక్, 
ధర్్మచరణ వ్లన్ మన్పై గౌరవ్ింతో 
ఇత్రులు ప్రశింసిించడమో, వారిపై 
అజమాయిషీ కోసమో లేక్ దాన్పై 
మన్కు లభిించగల లోకిక్ము, 
పారలౌకిక్ము అయిన్ లాభిం 
వ్లన్నో ఆచరిించడిం ధర్మభ్రష్్టత్లో 
మొదటి మెటు్ట. సాటివారిన్ త్న్వ్లెనే 
గాక్ త్దను్యలుగా త్లచిన్ప్పటినుిండి 
యిలాటి భావాలు ఆరింభమవుతాయి. 
సామాన్్యింగా ఆ సి్థతినుిండి అసూయా 
దే్వషాలతో పాటు అరిష్డ్వర్గీలు 
పెచుచుపెరిగి నేరప్రవ్ృతి్త వ్రకు 
పత్నావ్స్థ చెిందుతుింది. శివున్ 
జటాజూటిం నుిండి జారిన్ గింగ 
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పరిప్రశ్్న

ప్రశ్్న :- స్త్రీలు బహిష్టు అయినప్పుడు యథారీతిగా ధ్యానము, పూజ చేయవచ్చునా?

జవాబు :-మాన్వులలో శరీరగత్మైన్ జీవ్ క్రియలకు, 
మాన్సిక్ సి్థతికి ఎింతో సన్్నహిత్ సింబింధమున్్నది. 
రుచిక్రమైన్ పదార్్థన్్న చూచిన్పుడు లాలాజలము, 
ఒకొ్కక్్కపు్పడు జీర్ణకోశింలోన్ రసాలు శరీరింలో 
ఉత్్పన్్నమవుతాయి. అలానే ఆక్లయిన్పుడు రుచిక్రమైన్ 
ఆహారపదార్్థలపైకి మన్సుసు పోతుింది.

జపము, ధా్యన్ము  మొదలగు ఆధా్యతి్మక్ సాధన్లను 
హృదయపూర్వక్ింగా చేసేటపు్పడు శరీరింలోన్ ప్రాణశకి్త 
ఊరధు్వగతిన్ పన్చేసు్తింది. అిందుకే అటి్టవారికి క్రమింగా 
జీర్ణకోశింలోన్ రసాలు త్కు్కవ్గా పన్చేయడిం ఆరింభిించి 
ఆహార పరిమితి క్రమింగా త్గుగీతుింది. అలాగే అధోగతిన్ 
బహిరగీత్మయే్య మలమూత్రాల ప్రమాణిం కూడా త్గుగీతుింది. 
అిందుకే భోజనాన్ింత్రిం తీవ్ర ధా్యన్, జప, పూజాదులు 
చేయకూడదన్ శాస్తిం. కారణిం ఆహారిం సరిగా జీర్ణింకాదు. 
అలానే మలమూత్ర విసర్జన్ సమయింలో గాన్ అిందుకు 
కొదిదు ముిందుగాన్ జపాదులు తీవ్రింగా చేయకూడదు. 
సాధ్యమైన్ింత్వ్రకు ఇలాింటివి కాలక్ృతా్యలు తీరుచుకున్్న 
త్రువాత్నే చేసుకోవాలన్ చెపా్పరు.

స్త్రీలు బహిషు్ట అయిన్పుడు అధోగతిన్ శరీరిం 
నుిండి ఎింతో మాలిన్్యిం వెడలిపోతుింది. (ఇక్్కడ 
మాలిన్్యమింటే శరీర్న్కి అవ్సరిం లేన్ పదారధుమింతా 
అన్ అర్థిం.) ఈ కారణింగానే శాస్తింలో ఆ సమయింలో 
పూజాదులు చేయకూడదన్ న్షేధిించబడిన్ది. మిత్ింగా 
భగవ్నా్నమస్మరణ, మహాతు్మల చరిత్రలు పార్యణ 
చేసుకోవ్డాన్కి ఎటి్ట అభ్యింత్రము లేదు. 

కాకుింటే ఎటి్ట శారీరక్ మాన్సిక్ సి్థతులలో వున్్నపు్పడు 
ఏఏ వ్సు్తవులను, ప్రదేశాలను ఉపయోగిసా్తమో, అటి్టవి 

తిరిగి అటువ్ింటి మాన్సిక్ సి్థతులను మన్లో ప్రేరేప్సా్తయన్ 
న్తా్యనుభవాన్్న గమన్సే్త తెలుసు్తింది. పూజాపటాలున్్న 
గదిలో లౌకిక్ వ్్యవ్హార్లను గూడ సాగిసే్త క్రమింగా ఆ 
దైవ్రూపాలపై శ్రదధు, ఏకాగ్త్ త్గగీడిం మన్ిం చూడవ్చుచు. 
అిందుకే ప్రతే్యక్ింగా పూజాగృహాలు, దేవాలయాలు 
అవ్సరమయా్యయి. 

అలానే బహిషు్ట అయిన్పు్పడుగూడ త్కి్కన్ విధములైన్ 
మలవిసర్జన్ల విష్యింలోలాగనే మన్ము న్త్్యము జీవిించే 
గృహాన్కి దూరింగా వుిండాలన్, అపు్పడు వాడిన్ వ్సు్తవులను 
శుభ్రిం చేయకుిండా వాడకూడదన్ చెపుతారు.

ఒక్ ప్రాణి శరీరింలోనూ మన్సులోనూ జరిగే 
ప్రాణక్రియలకు సమీపింలోన్ జీవులపై ప్రభావ్ముింటుిందన్ 
ఇటీవ్ల సోవియట్ రషా్య ఆధ్వర్యింలో జరిగిన్ అింత్ర్్జతీయ 
సైకోట్రాన్క్సు సమావేశములో ఋజువు చేయబడ్డది. అిందుకే 
మలమూత్ర విసర్జన్ చేసిన్వారివ్లెనే బహిషు్ట అయిన్ స్త్రీల 
యొక్్క స్పర్శన్ిం, సామీపా్యన్్న శాసా్రాలు న్షేధిించాయి.

మలమూత్ర విసర్జన్చేసే సమయింలో ప్రశాింత్ింగా, 
మౌన్ింగా వుిండాలింటుింది శాస్తిం. మనోవా్యపార 
మధిక్మయితే ఆ ప్రక్ృతి క్రియలు న్రుదుష్్టింగా జరుగక్ 
శరీరింలో దోష్ిం ఏర్పడుతుిందన్, అింతేకాక్ క్రమింగా అదే 
అలవాటుగా మారుతుిందన్ భావ్ిం. అలానే బహిషు్ట అయిన్ 
స్త్రీకి కూడ గృహ సమస్యల గూరిచున్ ఎటి్ట తీవ్ర మనోవా్యపారిం 
త్గదు. అిందుకుకూడ అటి్టవారిన్ ఇింటికి దూరింగా 
వుిండమింటారు. అపు్పడు భర్తను దరి్శించితే వారిలో కామిం, 
మమకార్ది భావాలవ్ింటి వా్యకులత్ క్లగీవ్చచున్ అలా 
హెచచురిించారు.
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ఆంగ్్ల నూతన సంవత్సరాది - 

2012

పూజ్్య గురుపతి్న శ్రీ అలివేలు మంగమ్మ

ఇది ఆింగేలాయుల నూత్న్ సింవ్త్సురమైన్ప్పటికీ మన్ిం 
దీన్న్ చేసుకోవ్డాన్కి అలవాటుపడా్డము గనుక్ 

చేసుకుింటునా్నము. అింతేగాక్ మన్ము మన్ తెలుగు 
సింవ్త్సుర్లు, తిథులు గాక్ ఆింగలా తేదీలనే, సింవ్త్సుర్లనే 
వాడుతునా్నముగూడ.

శ్రీ సాయిమాస్టర్ భకు్తలిందరికీ గడిచిన్ సింవ్త్సురిం 
ఒక్ ప్రతే్యక్త్ను సింత్రిించుకుింది. కారణిం గడిచిన్ 
సింవ్త్సురింలో మన్ము అతి విశిష్్టమైన్, అత్్యింత్ 
ప్రధాన్మైన్ న్ర్ణయాన్్న తీసుకోవ్డిం జరిగిింది. అదే మన్ 
ప్రియత్మ పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారి 75వ్ జన్్మదిన్ సిందర్భింగా 
క్ృత్జ్ఞతామహోత్సువ్ిం జరుపుకోవాలనే సింక్ల్పిం 
క్లగడము, న్ర్ణయిించుకోవ్డమూ జరిగిింది. ఇింత్టి 
శుభక్రమైన్ విష్యిం మరొక్టి ఏమున్్నది?

పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారికి క్ృత్జ్ఞత్ తెలుపుకోవ్డాన్కి 
మన్ిం అనేక్ మార్గీలను ఇింత్కు ముిందే 
ప్రసా్తవిించుకునా్నము. అయితే మన్ిం ఎింత్ చేసినా 
ఆయన్కు క్ృత్జ్ఞత్ తెలుపుకోవ్డాన్కి సరిపోదేమో! క్నుక్ 
ఆయన్ మన్కు చేసిన్ శ్రేయసుసుకు క్ృత్జ్ఞత్గా యిింకా 
యిింకా చేసూ్తనే వుిండాలి.

గురువుకు క్ృత్జ్ఞత్గా త్ను, మన్, ధనాలను 
సింపూర్ణింగా సమరి్పించుకోవాలన్ పెదదులు చెబుతారు. 
అయితే ఈ సమరి్పించుకోవ్డింలో త్రత్మ 
సా్థయిలుింటాయి. పూరి్తగా సర్వసమర్పణ చేసుకోలేన్ సా్థయి 
మన్ది. అయితే మన్ిం ఏమేమి ఎలా సమరి్పించుకోవాలి? 
దీన్కి కొలబదదు ఏమిటి? 

(జనవరి 2012 సాయిబాబా మాసపత్రిక నుుండి) 

ఈ విష్యింలో ఎవ్రికి వారే కొలబదదు. కారణిం 
ఎవ్రి పరిసి్థతులు, మన్సి్థతులు వారివి. అిందుక్న్ ఎవ్రిన్ 
ఎవ్రితోనూ పోలచుడాన్కి వీలులేదు. కారణిం ఒక్డు ఒకానొక్ 
పరిసి్థతిలో పూరి్త ధా్యస పెట్టలేక్పోతునా్నడన్ అనుకుిందాము. 
ఆ పరిసి్థతిలో వుింటే మన్మెలా వుిండేవాళ్్ళమో మన్ ఊహకు 
అిందదు. ఒక్వేళ్ ఇలా వుిండేవాళ్్ళము అన్ అన్ప్ించినా 
న్జింగా ఆ పరిసి్థతిలో వున్్నపు్పడు మన్ ప్రతిస్పిందన్ వేరుగా 
వుిండవ్చుచు. అిందుక్న్ ఎవ్రితో ఎవ్రిన్ అించనా వేయడాన్కి 
వీలులేదు. క్నుక్ మన్ సమయాన్్ననుసరిించి మన్ిం 
న్రింత్రిం ఆయన్ స్మరణ చేసుకోవ్డాన్కి ప్రయతి్నించాలి. 
మన్లోన్ బలహీన్త్లను తొలగిించుకోవ్డాన్కి ప్రయతి్నసూ్త 
వుిండాలి. ఇది న్యమింగా పెటు్టకోవాలి.

గురువుకు త్ను, మన్, ధనాలను సమరి్పించుకోవాలన్ 
అనుకునా్నము.

ఇిందులో మొదటిది త్నువుతో, అింటే శరీరింతో 
చేయగలిగిన్ వాటిన్ చేయడిం. శరీరింతో ఏ విధమైన్ 
సేవ్యైనా చేయవ్చుచు. గురువు యొక్్క సేవ్, గురు సన్్నధిలోన్ 
సేవ్ మాత్రమే గాక్, ఇత్రులకు శరీరింతో చేయగలిగిన్ 
ఎటువ్ింటి సహాయమైనా చేయవ్చుచు.

రెిండవ్ది మన్సుసు. అింటే మన్సుసును 
భగవ్ింతున్క్రి్పించడిం. అింటే న్రింత్రిం మన్ మన్సుసును 
ఆయన్ ధా్యసలో వుిండేలా చూసుకోవ్డిం. ఏపన్ చేసినా 
అది భగవ్ింతున్ సేవ్గా భావిించి చేయడము. త్న్కు 
ఏది లభిించినా భగవ్ింతున్ ప్రసాదమన్ భావిించడము, 
జీవిత్ింలో సింభవిించే క్ష్్టన్షా్టలను ఆయన్ మన్కు 
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శ్రేయసుసు చేకూరచుడాన్కే చేసు్తనా్నరన్ భావిించడము - ఇలా 
అన్్న విష్యాలలోనూ ఆయన్ పరింగా ఆలోచిించడము 
అభ్యసిించాలి.

మూడవ్ది ధన్ము. మన్ పరిసి్థతిన్ బటి్ట శకి్త కొలది 
ధన్ిం గురువుకు సమరి్పించుకోవ్డిం. అింటే గురువుకు 
గాన్, గురుపరింగా జరిగే ఏ ఇత్ర కార్యక్రమాలకైనా ధనాన్్న 
సమరి్పించుకోవ్డము. గురుసేవ్గా భావిించి పేదలకు 
సహాయిం చేయడము, క్షా్టలలో వున్్నవారిన్ ఆదుకోవ్డము 
గూడ గురువుకు సమరి్పించుకోవ్డిం క్రిిందకే వ్సు్తింది.

కొిందరు ఎింతో చేసూ్తగూడ ఏమీ చేయలేదన్ 
అనుకుింటూ వుింటారు. మరి కొిందరు ఏమీ చేయకుిండాను 
కొదిదుగా చేసి గూడ ఎింతో చేసామన్ అనుకుింటూ వుింటారు. 
అలా ఎింతో చేసు్తనా్నమన్ అనుకునే వాళ్్ళింతా ఏమి చేసినా 
త్మ గొప్ప కోసిం చేసు్తనా్నరన్్నమాట. అిందువ్లన్ అటి్ట పన్ 
వారికి అహింకారిం ప్రబలడాన్కి దోహదకారి అవుతుిందే 
త్ప్ప ప్రయోజన్మేమీ వుిండదు. అింతేగాక్ అటి్ట అహింకారిం 

వ్లలా త్న్క్ింటె వేరెవ్రైనా ఎకు్కవ్ చేసారన్ ఎవ్రైనా అింటే 
వారిపటలా  అసూయ క్లిగి, అది దే్వష్ింగా మారే అవ్కాశిం 
గూడ వున్్నది.

ఇత్రులకు ఏదైనా చేయాలనే ఆసకి్తగలవారు తాము 
చేసు్తనా్నమన్ అనుకోరు. ఇింకా ఎింత్ చేయగలమనే 
ఆలోచిసూ్తవుింటారు. వారికి చేయాలనే ఆర్టిం త్ప్ప ఎింత్ 
చేసామనే ఆలోచన్ వుిండదు.

న్జింగా ఇది భగవ్ింతున్ గుణిం. అవ్తార పురుషుల 
గుణిం. భగవ్ద్భకు్తల గుణిం, సజ్జనుల గుణిం, సాధు 
సతు్పరుషుల గుణిం, సదుగీరువుల గుణిం.  అిందుకే అటి్ట వారిన్ 
ఆశ్రయిించిన్ మన్ిం వారి గుణాలను అలవ్రచుకోవాలి. 
అటి్టవారి అనుగ్హిం పొిందాలింటే అటి్ట గుణాలను 
అలవ్రచుకోక్ త్ప్పదు గూడ.

అిందుక్న్ మన్ మన్సుసును సరిగా వుించుకోవాలి. 
మన్సుసును సరిగా వుించుకోవ్డాన్కి పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
చెప్్పన్ వాటిన్ కొన్్నింటిన్ స్మరిించుకొిందాము.

ముఖ్్యింగా మన్సుసును సరిగా వుించుకోవ్డాన్కి అింటే 
మన్సుసు సరియైన్ ఆలోచన్లు చేయడాన్కి వివేక్ింతో 
ఆలోచిించడమనేది అతి ప్రధాన్మైన్ అింశమన్ పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు చెపా్పరు. వివేక్ింతో ఎలా ఆలోచిించుకోవాలో 
గూడ ఆయన్ అనేక్ విధాలుగా చెప్్పవునా్నరు.

అింతేగాక్, రోజింతా బాబా ధా్యసలో ఎలా గడపాలో 
గూడ ఆయన్ స్మరణ, మన్న్, ధా్యన్ పదధుతుల దా్వర్ తెలిపారు. 
వీటిన్ ఆయన్ రచిించిన్ ధా్యన్యోగ సర్వస్వింలో చూడవ్చుచు.

దాన్మెలా చేయాలో, అసలు ఏ పనైనా ఏ భావ్ింతో చేసే్త 
ఎలాింటి ఫలితాలు వ్సా్తయో, సరియైన్ ఫలితాలు ర్వాలింటే 
క్ర్మనెలా చేయాలోగూడ ఆయన్ ఎనో్న ప్రవ్చనాల దా్వర్ 
వివ్రిించారు.

ఆయన్ త్మ వ్దదుకు వ్చిచున్ వారితో గురు శిష్్య 
సింబింధమువ్లెగాక్ సాధారణ త్ిండ్రిలా తాపత్రయపడి 
హిత్వు బోధిించారు. ఆయన్ మన్కోసిం, ఈ ప్రపించిం కోసిం 
పడ్డ తాపత్రయాన్కి బదులుగా మన్మేమి సమరి్పించుకుింటే 
సరిపోతుింది?

ఇక్్కడ శ్రీ గురుచరిత్రలోన్ 11వ్ అధా్యయింలో పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు ‘ప్రసా్తవ్న్’లో వ్రాసిన్ దాన్న్ ప్రసా్తవిించుకోవ్డిం 
ఎింతో అవ్సరిం:

“శ్రీ పాదసా్వమి గాన్, శ్రీ న్ృసిింహ సరస్వతీ సా్వమి 
గాన్, తాము భగవ్దవ్తారములన్ లోకాన్కి చాటుకోలేదు. 
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శ్రీ ర్ముడు గూడ ‘ఆతా్మన్ిం మానుష్ిం మనే్య’, ‘నేను 
మాన్వుడన్నే త్లుసు్తనా్నను’ అనా్నడు. శ్రీ క్ృషు్ణడు తాము 
భగవ్దవ్తారమన్ అరు్జనుడి వ్ింటి అింత్రింగికులకు 
కొదిదుమిందికి మాత్రమే చెపా్పడు గాన్ లోకాన్కి చాటలేదు. 
దీన్న్బటి్ట న్జమైన్ అవ్తార పురుషుడు త్న్ న్జత్తా్త్వన్్న 
లోకాన్కి చాటుకోడన్ తెలియాలి. వేదవా్యసులవ్ింటి 
సత్్యద్రష్్టలు కొదిదుమింది మాత్రమే ఈ రహసా్యన్్న గురి్తించి 
లోకాన్కి తెలియబరచారు.

ఈ అవ్తార మూరు్తలిందరూ త్మ న్జమైన్ 
విశ్వరూపాన్్న అింత్రింగికులకు ప్రసాదిించి 
అనుభవ్పూర్వక్ింగా త్మ దైవ్తా్వన్్న న్రూప్ించారు. 
అలాగాక్ పౌిండరీక్ వాసుదేవున్ వ్ింటి కీరి్తకాములు మాత్రమే 
తాము అవ్తార పురుషులమన్ లోకాన్్న న్మి్మింపజూచారు. 
అవ్తార పురుషులిందరూ సదుగీరువులనాశ్రయిించి 
సతాసుింప్రదాయాన్్న పాటిించారేగాన్, త్మక్టి్ట ఆలింబన్లు 
అన్వ్సరమన్, తాము సర్వధర్్మలకూ అతీతులమన్ చెప్్ప 
సే్వచాఛాచారులు గాలేదు.

అవ్తార పురుషులిందరిలాగే వీరిదదురూ తాము 
జన్్మత్మః పరిపూరు్ణలైన్ప్పటికీ విన్మ్రులైన్ సాధకులవ్లెనే 
ప్రవ్రి్తించారు గాన్, సిదుధులమన్ విఱ్్ఱవీగలేదు.

వీరు దివ్్యలీలలను ప్రదరి్శించిన్ప్పటికీ అవి ఆరు్తలను 
రక్షించేవిగాను, అర్్థరుధులను పోషిించేవిగాను, న్రుదుష్్టమైన్ 
ఆధా్యత్్మ భావ్న్ను భకు్తలకు ప్రసాదిించి, వారిన్ 
మోక్షోను్మఖులుగా చేసేవిగా మాత్రమే వునా్నయి. కేవ్లిం త్మ 
శకి్త సామర్్థయాలతో లోకులను  సింభ్రమాశచుర్్యలలో ముించి 
త్మకు కీరి్తన్ చేకూరేచు సాధనాలైన్ చిలలార చమతా్కర్లు 
వారెన్్నడూ ప్రదరి్శించలేదు”.

పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు వ్రాసిన్ పై విష్యాలన్్న 
ఆయన్కు అక్షర్లా సరిపోతాయన్ ఆలోచిసే్త 
మన్క్ర్థమవుతుింది. ఆయన్ గూడ సాధకున్గా సాధన్ 
చేసారు. సాధారణ గృహసు్థగా మెలగి అిందులోన్ 
క్ష్్టన్షా్టలను ఎలా ఎదురో్కవాలో మన్కు తెలియజేసారు. 
ఆయన్ అవ్తార పురుషుడన్డాన్కి ఈనాటి సాయి 
ప్రభింజన్మే తార్్కణము. ఆయన్ గూరిచు మహాతు్మలు 
చెప్్పన్ వాకా్యలే ప్రమాణము.

ఆయన్కేమీ అవ్సరిం లేక్పోయినా మన్కోసిం 
ఆదర్శ జీవితాన్్న గడిపారు. అిందుక్న్ మన్ిం ఆయన్ 
జీవితాన్్న న్శిత్ింగా గమన్సూ్త అటి్ట జీవితాన్్న గడపడాన్కి 

ప్రయతి్నించాలి. అపు్పడు అడుగడుగునా ఆయన్ మన్ వెింట 
వుిండి మన్లను సరియైన్ మార్గీన్ న్డిప్సా్తరు. అింత్క్ింటే 
మన్కు కావ్లసిన్ది ఏమున్్నది? ఇింత్కుమిించి మన్నుించి 
ఆయన్ ఆశిించేదేమున్్నది?

‘క్ృత్జ్ఞత్కు మరోపేరు సాయి’ అన్ పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారనా్నరు. అలాగే క్ృత్జ్ఞత్కు మరో పేరు 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు గూడా. శ్రీ సాయినాథుడు త్మకు 
ప్రసాదిించిన్ ఆధా్యతి్మకానుభవాన్కి క్ృత్జ్ఞత్గా ఆయన్ 
త్మ జీవితానే్న సాయి సేవ్కు అింకిత్ిం చేసారు. పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు చేసిన్టు్ట మన్ిం గూడ సేవ్ చేసి ఆయన్కు 
క్ృత్జ్ఞత్లు తెలుపుకోవాలి. దయ, సహన్ము, పరోపకారము, 
సద్రగీ్రింథపఠన్ము, శ్రవ్ణ, మన్న్, న్ధి ధా్యసన్ము, 
సత్సుింగము, భజన్, సదుగీరు సమాగమము, మహాతు్మల 
దర్శన్ము సాధ్యమైన్ింత్వ్రకూ వీటన్్నింటిన్ చేయడాన్కి 
ప్రయతి్నించాలి.

ఇింత్కూ మన్ిం ముఖ్్యింగా తెలుసుకోవ్లసిన్ది 
ఒక్్కటే. ఇలాగే ఎనో్న నూత్న్ సింవ్త్సుర్లు వ్సు్తింటాయి, 
పోతుింటాయి. ఎనో్న లెక్్కకుమీరిన్ జీవులిలాగే పుడుతూ, 
గిడుతూ వుింటాయి. అలాగే మన్మూను. మన్ పెదదులు చెప్్పన్ 
ప్రకారమయితే ఇప్పటికి మన్ిం ఎన్్న జన్్మలెతి్త వుింటామో, 
ఇలాగే ఎన్్న నూత్న్ సింవ్త్సుర్లు జరుపుకునా్నమో! 
కాన్ ఇపు్పడు మన్మెతి్తన్ జన్్మకొక్ ప్రతే్యక్త్ వున్్నది. అదే 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు మన్కు గురువుగా లభిించడిం. 
మన్ జీవితాలను సార్థక్ిం చేసుకోవ్డాన్కి ఆయన్ 
చెప్్పన్టువ్ింటి సులభత్రమైన్ సూత్రాలను మరెవ్రూ 
వివ్రిించి వుిండలేదేమో! అిందుకే ఇటి్ట అమూల్య అవ్కాశాన్్న 
మన్ిం జారవిడుచుకోకూడదు. అలా జారవిడుచుకుింటే 
మన్ింత్టి వివేక్హీనులు మరొక్రు వుిండరేమో! మన్ 
జన్్మజన్్మలన్్నింటిలోనూ ఆయన్ వెింట మన్ముిండాలనా్న, 
మన్ వెింట ఆయన్ వుిండాలనుకునా్న ఆయన్ చెప్్పన్ విధింగా, 
త్మ గురువు చెప్్పన్టులా ఆయన్ చేసిన్ విధింగా మన్మూ శకి్త 
వ్ించన్ లేకుిండా క్ృషి చేయవ్లసిన్ అవ్సరమున్్నది. 

క్నుక్ ఈ నూత్్న సింవ్త్సురింలో ఆయన్ చెప్్పన్ 
విధింగా న్డుచుకోడాన్కి ప్రయతి్నదాదుము. లౌకిక్ింగా 
క్ృత్జ్ఞతా మహోత్సువ్ము మహావైభవ్ింగా జరుపుకున్్నప్పటికీ, 
ఆింత్రింగిక్ింగా జరుపుకోవ్లసిన్ క్ృత్జ్ఞతా మహోత్సువ్ిం 
మాత్రిం ఇదే!
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మాతృదేవి స్మమృతులు

పూజ్యశ్రీ అలివేలుమింగమ్మత్లిలా   
లీలావైభవాన్్న బాపటలా 

వాస్తవు్యలు శ్రీమతి సుజాత్గారు 
ఈవిధింగా తెలియచేసు్తనా్నరు…

మేము బాపటలాలో  
వివేకాన్ిందకాలన్లో వుింటాము. 
2012 వ్ సింవ్త్సురింలో మా ఇింటి 
యజమాన్ దా్వర్ సత్సుింగాలు 
పరిచయమయా్యయి. మేము 
సత్సుింగాలకు హాజరవుతూ 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు వ్రాసిన్ 
గ్ింథాలు పార్యణ చేసూ్తవుింటే 
మాకున్్న ఎనో్న సమస్యలను సమర్థ 
సదుగీరువులైన్ శ్రీ సాయిబాబా, పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు పరిష్్కరిించారు. చాలా 
అనుభవాలు కూడా ఇచాచురు. కాన్ 
నాకు ఎపు్పడూ, ‘పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
ఎటువ్ింటి అనుభవ్మివ్్వలేదే?!’ అనే 
కొరత్ వుిండేది.                             

2021 మారిచు 7 వ్ తేదీన్ తిథి 
ప్రకారిం జరిగే క్లా్యణోత్సువాన్కి 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి కోసమన్ ప్రేమతో 
ఒక్ గులాబీ పువు్వను ఇింటిన్ించి 
సత్సుింగమిందిర్న్కి తీసుకువెళ్లాను. 
వేదిక్ మీద వున్్న కురీచులో పువు్వ 

పెటి్ట లోపలకు వెళ్లా వ్చేచుసరికి పువు్వ 
క్న్ప్ించలేదు. పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి 
పువు్వ సమరి్పించుకోలేక్పోయానే అన్ 
చాలా బాధపడా్డను. కాన్ అదే రోజు 
ర్త్రి పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు అదే పువు్వను 
ధరిించి నాకు స్వప్న దర్శన్మిచాచురు. 
నేను చాలా సింతోషిించాను. పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు కూడా మళ్్ళ నాకొక్ 
పువు్వను ప్రసాదింగా ఇచాచురు. నేను 
ఎింతో ఆన్ిందింతో ఆ పువు్వను 
క్ళ్్ళక్దుదుకున్ త్లలో పెటు్టకునా్నను. 
అింత్టితో నా స్వప్నిం ముగిసిింది. 
ఇది జరిగిన్ రెిండు నెలల త్రవాత్ 
మావారికి క్రోనా వ్చిచుింది. నేను, 
ప్లలాలు మహాపురుషుడు గ్ింథిం 
పార్యణ చేసి పూజ్యశ్రీ అమ్మగారిన్ 
ప్రారి్థించాము. పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి 
ఆశీసుసులతో మావారికి త్గిగీపోయిింది. 
ముిందుగానే పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
నాకు పువు్వను ప్రసాదిించి మావారికి 
ప్రాణభిక్ష పెటా్టరు.

అనుభవ్ిం ఇవ్్వలేదనుకున్్న 
నాకు పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
జీవితాన్కి సరిపడా అనుభవాన్్న 
ప్రసాదిించారు. ఆపదా్బింధవుర్లైన్ 

పూజ్యశ్రీ అలివేలుమింగమ్మత్లిలాకి 
అన్ింత్కోటి క్ృత్జ్ఞతాింజలులు 
సమరి్పించుకుింటునా్నను.

ఓిం ఆపదా్బింధవాయై న్మమః!

-శ్రీమతి సుజాత

బ్రహ్మపురి సత్సుింగాన్కి చెిందిన్ 
శ్రీమతి గుతు్తల క్న్క్దురగీ 

గారు పూజ్యశ్రీ అలివేలుమింగమ్మత్లిలా   
లీలావైభవాన్్న ఇలా 
తెలియచేసు్తనా్నరు...

మాది ఉమ్మడి కుటుింబిం. చిన్్న, 
పెదాదు అింతా క్లిప్ మొత్్తిం 11 మింది 
కుటుింబసభ్్యలిం క్లిసి వుింటాము. 
వారిలో 85 సింవ్త్సురముల 
వ్ృదుధులనుించి 15 నెలల పసిబిడ్డ 
వ్రకూ వునా్నరు. వారిలో ఏడుగురికి 
క్రోనా సోకిింది. అది ర్వ్డాన్కి 
రెిండు రోజుల ముిందు తెలలావారు 
ఝామున్ నాకు ఒక్ స్వప్నిం వ్చిచుింది. 
ఆ స్వప్నింలో మా సత్సుింగ సభ్్యర్లైన్ 
గణిక్మ్మ, “పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
వ్సు్తనా్నరు!” అింటూ హడావిడిగా 

మిగతా 18వ పేజీలో



10  2023

 

శ్రీమతి అడిదం వేదవతి

వారాతాలాపము

శ్రీ ప్రకాశానుంద సావామివారిచే విరచితమైన వార్తాలాపమనే యీ గ్ుంథము గ్రుంథికభాషలో వ్రాయబడి 
వుుండటుం వలన తమకు అర్థుంగావడుం లేదని చాలాముంది పాఠకులు అభిప్రాయాని్న వయాకతాపరిచారు. 
అుందుకని పాఠకుల అభ్యార్థన మేరకు పూజయా ఆచారయా శ్రీ ఎక్కిర్ల భ్రద్వాజగారి ప్రియప్త్రిక శ్రీమతి 

అడిదుం వేదవతిగారు సరళమైన భాషలో ఈ గ్ుంథాని్న పాఠకులకు అుందజేసుతానా్నరు   - ఎడిటర్.

ప్రకృతి భేదాలు
భగవ్దీగీత్లోన్ తొమి్మదవ్ అధా్యయింలో ప్రక్ృతి 

మూడు రకాలుగా చెప్పబడిన్ది. దైవ్, ర్క్షస, అసుర 
ప్రక్ృతులు. కాన్ 16వ్ అధా్యయింలో రెిండు రకాలుగాన్ 
చెప్పబడిన్ది. దైవ్, అసుర ప్రక్ృతులు. అింటే ర్క్షస ప్రక్ృతి 
అసుర ప్రక్ృతిలో ఒక్ భాగిం అవుతున్్నది.

మూల శృతిలో 'దవాయాాః ప్రాజాపత్యాాః దేవాశాచు 
సుర్శ్చు' అన్ చెప్పబడిింది. అింటే ప్రజాపతికి దేవ్త్లు, 
అసురులు అనే రెిండు తెగల సింతాన్ము వున్్నదన్ 
అర్థము. ఇలా దేవ్త్లను, అసురులను న్రేదుశిించిన్ 
శృతిన్ అనుసరిించి వారి ప్రక్ృతిన్ బటి్ట సామాన్్యింగా 
ప్రక్ృతిన్ రెిండు భాగాలుగా చేశారు. అసురప్రక్ృతి 
నుిండి ర్క్షసప్రక్ృతిన్ వేరుచేసే్త ప్రక్ృతి మూడు రకాలు. 
అసురప్రక్ృతి ర్గ ప్రధాన్మైన్ది. ర్గము వున్్నచోట 
దే్వష్ము వుిండి తీరుతుింది. ధన్ము మొదలైన్ వాటి 
మీద కోరిక్లు గల మాన్వుడు వాటిన్ సింపాదిించడాన్కి 
ప్రయతి్నసా్తడు.  ఆ ప్రయత్్నింలో  విఘ్్నలు క్లిగితే 
దే్వష్ము క్లుగుతుింది. అది ర్క్షస ప్రక్ృతి.

16వ్ అధా్యయింలోన్ మొదటి మూడు శ్లాకాలలోనూ 

దైవ్ ప్రక్ృతి ప్రతిపాదిించబడిింది. నాలుగవ్ శ్లాక్ింలో ర్క్షస 
ప్రక్ృతిన్ భాగింగా చేసి అసుర ప్రక్ృతి వ్రి్ణించబడిింది.

శ్లో॥  దమ్భో దర్పు అభిమానశ్చు 
        క్రోధాః పారుషయామేవ చ l
        అజాఞానుం చాభిజాతసయా 
        పార్థ సుంపద మాసురీమ్ ll

భావుం: రజస్తమోగుణాలతో న్ిండిన్ అశుభక్రములైన్ 
వాసన్ల దా్వర్ జన్్మించిన్ పురుషుడు దింభము, దర్పము, 
అభిమాన్ము, క్రోధము, పారుష్్యము, అజా్ఞన్ము అనే 
దోషాలన్న్్నింటిన్ పొిందుతాడు.

వీటిలో దింభము అసురగుణము. అది ర్గము 
వ్లలా పుడుతుింది. దర్పము దే్వష్ ప్రధాన్మైన్ది. కాబటి్ట 
ర్క్షసగుణము. దాన్లో త్న్క్ింటే గొప్పవాడిన్ 
త్కు్కవ్వాడిగా భావిించి త్న్ గొప్పత్నాన్్న ఇత్రుల 
ముిందు న్లబెటు్టకోవాలన్ వ్ృతి్త (స్వభావ్ము) వుింటుింది. 
అభిమాన్మింటే నేను అిందరిక్ింటే ఉత్్తముడిన్, పూజు్యడిన్ 
అనే అహింభావ్ిం క్లిగి వుిండటిం. అది ర్గ ప్రధాన్మవ్డిం 

(గత సంచిక్ తరువాయి)

తొమిమిదవ ప్రసుంగము
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వ్లన్ అసుర గుణము. పారుష్్యము అింటే కాఠిన్్యము. 
ఇది ర్క్షస గుణము. ఇది దే్వష్ము వ్లన్ పుడుతుింది. ఈ 
దోషాలన్్నింటికీ మూల కారణము అజా్ఞన్ము.

భగవ్దీగీత్లో ఇలా అసురప్రక్ృతిలో ర్క్షసప్రక్ృతి 
అింత్ర్్భగింగా చేయబడిింది. కాబటి్ట భగవ్ింతుడైన్ 
క్ృషు్ణడు ఇలా అనా్నడు:

'దైవీ సుంపదివామ్క్షాయ నిబుంధయాసురీమత్ాః' -  
అింటే దైవ్సింపద మోక్షాన్కి, అసురసింపద బింధనాన్కి 
కారణాలు.

భగవద్గీత ప్రకారము దైవ సంపదకు అవసరమైన 
ముఖ్్య గుణము

దైవ్సింపదకు పరమాత్్మపటలా ఆసి్తక్బుదిధు క్లిగి 
వుిండడిం ప్రధాన్ లక్షణము. ఆసి్తకుడై అన్న్్యభావ్ింతో 
భగవ్ద్భకి్త క్లవాడియిందు దైవ్ సింపదకు చెిందిన్ 
గుణాలన్్న వుింటాయి. అటువ్ింటి దుర్్మరుగీడు కూడా 
సనా్మరుగీడు అవుతాడు.

శ్లో॥  అపి చేత్సుదుర్చార్ 
        భ్జతే మామననయాభాక్ l
        సాధురేవ స మనతావయాాః 
        సమయాక్ వయావసితో హి సాః ll

భావుం:  అత్్యింత్ దుర్చారపరుడైనా అన్న్్యచిత్్తింతో 
ఒక్టే అయిన్  పరమాతు్మన్ యిందు మన్సుసు నుించి 
భజిించిన్టె్లలాతే అత్న్న్ సాధువుగా అింగీక్రిించవ్చుచు. 
ఎిందుక్ింటే అత్న్ దృఢ సింక్ల్పిం (న్శచుయము) 
ఉత్్తమమైన్ది.

శ్లో॥  క్షిప్రుం భ్వతి ధర్మిత్మి 
       శ్శ్వాచాఛానితాుం  నిగచఛాతి l
       కౌనేతాయ ప్రతిజానీహి 
       న మే భ్కతాాః ప్రణశ్యాతి ll

భావుం: అత్డు వెింటనే ధర్్మతు్మడౌతాడు. అత్న్కి వెింటనే 
శాశ్వత్ శాింతి క్లుగుతుింది. నా భకు్తలు న్శిించరు - 
ఇది న్శచుయము.

వేమన్్న దక్షణ దేశపు ఒక్ జమిిందారు కుమారుడు. 
ఒక్ సింవ్త్సురిం ప్లలావాడుగా ఉన్్నపు్పడు అత్న్ 
త్లిలాదిండ్రులు మరణిించారు. అత్న్ అన్్నగారు అత్న్క్ింటే 
20 సింవ్త్సుర్లు పెదదువాడు. అత్డు వేమన్్నను పెించి 
పెదదు చేశాడు. అత్న్ వ్దిన్గారు అత్డిన్ త్న్ సొింత్ 
కొడుకులాగా చూసుకునేది. వేమన్్న పెదదువుతున్్నకొదీదు 
విచచులవిడిగా తిరుగుతూ చెడిపోసాగాడు. దుర్్మరుగీడై, 
ఒక్ వేశ్యకు బాన్సయా్యడు. ఎలలాపు్పడూ అత్డు ఆ 
వేశ్య ఇింటి దగగీరే వుిండేవాడు. ఇింటిలోన్ ధనాన్్నింతా 
పాడుచేసు్తిండేవాడు. ఒక్టి రెిండుసారులా వ్దిన్గారిన్ 
అడిగి ఆ వేశ్య కోసిం ఆభరణాలు కూడా తీసుకెళ్లాడు. 
ఇింకొక్సారి అత్డు ఆ వేశ్య కోసిం త్న్ వ్దిన్గారి ముకు్క 
న్తు్త అడిగాడు. అపు్పడు ఆమె, "దీన్న్ నేను న్కు ఇసా్తను. 
ఆమె వ్సా్రాలన్్న విడిచి, త్న్ ఆభరణాలన్్నింటిన్ తీసివేసి 
న్గ్నముగా ఈ న్తు్త తీసుకోవ్డాన్కి వ్సు్తిందా? ఆమె అలా 
చేసేటటలాయితే నేను ఈ న్తు్తను యిసా్తను. అిందుకు ఆమె 
సిదధుమేనా?" అన్ అడిగిింది.

వేమన్్న ఇలా అనా్నడు, "అిందులో గొప్ప ఏముింది?"
ఆ త్రువాత్ అత్డు ఆ వేశ్య అింగీకార్న్్న త్న్ 

వ్దిన్కు తెలిపాడు. ఆమె త్న్ న్తు్తను వేమన్్నకు యిసూ్త 
యిలా అన్్నది:-

"న్వు జాగ్త్్తగా పరిశీలిించి చూడు. ఆమె శరీరింలో 
రక్్తము, మాింసము, ఎముక్లు త్ప్ప మరేమైనా వునా్నయా? 
అతి జాగ్త్్తగా పరిశీలిించిన్ త్ర్్వతే ఈ న్తు్తను యివు్వ."

అలా ఆ వేశ్యను చూడగానే వేమన్్నకు ఆమె శరీరము 
మాింసప్ిండము, అసి్థపింజరము మాత్రమే అన్ తోచిింది. 
వ్సు్తవును న్జరూపింలో చూడగానే దోష్దృషి్ట పోయిింది. 
ఆమెకు న్తు్తను యివ్్వగానే అత్డికి వైర్గ్యము క్లిగిింది. 
ఇక్ వేమన్్న మరల ఇింటికి ర్లేదు. అత్డు అరణా్యలలోకి 
వెళ్లాపోయాడు. అక్్కడ ఒకానొక్ యోగిపుింగవున్ 
క్ృపాక్టాక్షిం చేత్ ఆ దుర్్మరుగీడు సనా్మరుగీడయా్యడు. 
ఇలాగే దుర్్మరుగీడై భగవ్ింతున్ పటలా అన్న్్యభావ్ము 
వుించడిం దా్వర్ సిదధుపురుషుడయా్యడు.  పరమాత్్మయిందు 
ఆసి్తక్బుదిధు దైవ్సింపద పొిందడాన్కి ముఖ్్యము.

ఆ త్రువాత్ శ్రీ ప్రకాశాన్ిందసా్వమివారు భిక్ష చేసి 
జామ్ న్గర్ కు వెళ్లారు.

- సశేష్ం



12  2023

 

శ్రీశ్రీశ్రీ మాతా ఆనందమయి 

జీవితం మరియు బోధలు

సరస్వతీపూజ రోజున్ పూజ, 
సింకీర్తన్ అన్ింత్రిం జరిగిన్ 

అన్్నదాన్ కార్యక్మింలో అమ్మ కూడా 
వ్డ్డన్ చేశారు. భిక్షగాిండలాలో ఒక్ 
కుషు్టరోగి వునా్నడు. అమ్మ అత్న్న్ 
త్న్ దగగీర కూరోచుబెటు్టకున్ త్న్ 
స్వహసా్తలతో ఎింతో ప్రేమతో భోజన్ిం 
తిన్ప్ించారు. భిక్షగాిండలాిందరూ 
భోజనాలకు కూరుచున్్న సమయింలో 
వున్్నటులాిండి ఆకాశిం మేఘ్వ్ృత్మై 
అింత్టా కారుచీక్టులా క్రము్మకునా్నయి. 
కుింభవ్ృషి్ట కురిసే సూచన్లు 
క్న్ప్ించటింతో భకు్తలింతా 
సింత్ర్పణ కార్యక్రమాన్కి యిబ్బింది 
క్లుగుతుిందేమోన్న్ ఆిందోళ్న్ 
చెిందారు. అమ్మ త్న్ గది నుిండి 
బయటకు వ్చిచు, కొింత్సేపు ఆ 
మైదాన్ప్రదేశింలో అటు యిటూ 
తిరిగారు. భోజనాలు  సవ్్యింగా, 
ఏ ఆటింక్మూ లేకుిండా పూరి్త 
అయినాయి. ఆ వెింటనే వ్ర్షిం 
ఆరింభమై అింత్టా కుింభవ్ృషి్ట 
కురిసిింది. ఆ ర్త్రి అమ్మ భిక్షగాిండులా 
కూరుచున్్న ప్రదేశింలో భకు్తలతో క్లసి 

కూరుచున్ భోజన్ిం చేశారు. త్ర్్వత్ 
అమ్మ షాహ్-బాగ్ వెళ్్ళపోయారు.

ఢాకా లోనే ‘లా’ చదివే 
విదా్యరి్థ ఒక్డు సరస్వతి పూజలో 
పాల్గీనా్నడు. అమ్మను మొదటిసారిగా 
ఆ సమయింలోనే అత్డు 
దరి్శించుకొన్టిం జరిగిింది. శ్రీ 
ఆన్ిందమయి అమ్మ సాక్షాతూ్త పార్వతి 
మాత్గా అత్న్కి అన్ప్ించి, అమ్మపై 
అత్న్కి అింతులేన్ భకి్త అింకురిించిింది. 
ఎలాగైనాసరే ఆ మరునాడు అమ్మను 
పూజిించుకోవాలన్ సింక్లి్పించి 
ఉదయానే్న పువు్వలు, పూజాద్రవా్యలు 
సేక్రిించి అమ్మను ధా్యన్సూ్త త్న్ 
గదిలోనే రోజింతా గడిపాడు. అత్న్ 
కోరిక్ తెలుసుకున్్న అత్న్ తోటి 
విదా్యరు్థలు, మిత్రులు అత్న్న్ షాహ్-
బాగ్ కు అమ్మ వ్దదుకు తీసుకువెళ్లారు 
అత్డక్్కడ అమ్మను పూజిించి 
చరణధూళ్ ప్రసాదిించవ్లసిిందిగా 
అమ్మను ప్రారి్థించాడు. ఎింతోసేపటి 
త్రువాత్ అమ్మ అత్న్కి చరణధూళ్న్ 
ప్రసాదిించారు. అదే సమయింలో 
అక్్కడ వున్్న యిత్ర భకు్తలకు కూడా 

అమ్మ పాదధూళ్న్ తీసుకునే అదృష్్టిం 
క్లిగిింది. ఆ యువ్కుడు ఆ రోజింతా 
అమ్మ సన్్నధిలోనే వునా్నడు. మరునాటి 
మధా్యహ్నిం అమ్మ పాదధూళ్న్ 
మరొక్సారి తీసుకున్ వెళ్్ళపోయాడు.

అప్పటివ్రకు అమ్మ ఎపు్పడూ 
ఎవ్రికీ కూడా త్న్ పాదధూళ్న్ 
ప్రసాదిించి వుిండలేదు. అయితే 
అప్పటినుిండి ఆ విదా్యరి్థ ఏ 
రోజులలోనైతే అమ్మ పాదధూళ్న్ 
తీసుకోవ్డిం జరిగిిందో, ప్రతినెలా ఆ 
రెిండు రోజులు ఐదు న్మిష్ముల 

శ్రీమతి శ్రీదేవి

(గత సంచిక్ తరువాయి)
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పాటు అమ్మ భకు్తలకు త్న్ పాదధూళ్న్ 
ప్రసాదిించటిం ప్రారింభమయిింది.

అమ్మ ఢాకా షాహ్-బాగ్ తోటకు 
వ్చిచున్ త్ర్్వత్ ఆమె యొక్్క దివ్్యత్్విం 
జనులకు వెళ్లాడయిింది. ఎిందరో 
భకు్తలు అమ్మను దరి్శించి త్మ బాధలు, 
త్మ కోరిక్లు చెపు్పకునేవారు. అమ్మ 
ఆశీసుసులతో వారి అభీషా్టలు నెరవేరేవి. 
ఒక్సారి ప్రమథ బాబు అనే అమ్మ భకు్తన్ 
కుమారుడైన్ ప్రతుల్ బాబు అమ్మతో, 
“అమా్మ, ఈరోజు నేను పాఠశాలలో 
పరీక్షకు హాజరు కావ్లసివున్్నది. కాన్ 
నా శరీర పరిసి్థతి ఏమీ బాగాలేదు. 
నాకు జ్వరిం వ్చేచుటటులాగావుింది. 
పరీక్ష వ్రాసేింత్ వ్రకైనా నాకు 
జ్వరిం ర్కుిండా కాపాడమా్మ” అన్ 
ప్రారి్థించాడు. అమ్మ ఆశీర్వదిించారు. 
అత్డు ఏ బాధా లేకుిండా పరీక్షలు 
వ్రాయగలిగాడు. అయితే ఆ రోజింతా 
అమ్మ జ్వరింతో బాధపడా్డరు.

శ్రీ ఆన్ిందమయి అమ్మకు 
చిన్్ననాటి నుిండి అపు్పడపు్పడు 
శరీరింలో అప్రయత్్నింగా 
యోగక్రియలు, యోగాసనాలు 
ప్రక్టమవుతుిండేవి. వాటి గురిించి 
చెపుతూ అమ్మ, “అటువ్ింటి సి్థతిలో చిత్ర 
విచిత్రరీతులలో వివిధ భింగిమలలోకి 
శరీర అవ్యవాలు వ్ింగిపోతుిండేవి. 
ఆ సి్థతిన్ త్లచుకుింటే నాకే ఆశచుర్యింగా 
వుింటుింది. ‘శరీరిం అన్్న రకాలుగా 
ఎలా మెలిక్లు తిరగ గలుగుతుింది?’ 
అన్ కూడా అన్ప్సు్తింది. శారీరిక్శ్రమ 
చేసేవారికి యోగాసనాలు వేయటిం 
సులభింగా వుింటుింది. నేటికాలింలో 
ప్రజలు సుఖ్భోగాలతో, విలాసాలతో 
మున్గితేలుతునా్నరు. అటువ్ింటి 
వారికి యోగాసనాలు వేయటిం 
క్ష్్టత్రింగా అన్ప్సు్తింది. త్గిన్ింత్ 

క్దలిక్లేక్ వారి శరీర అవ్యవాలు 
తుపు్పపటి్ట వుింటాయి. ప్రతివారికి 
కొింత్ శారీరక్ శ్రమ అనేది ఎింతో 
అవ్సరిం” అనేవారు.

సిదేదుశ్వరి అనే ఊరిలో ఒక్ పెదదు 
కాళ్కాలయిం వుింది. ఆ ఆలయిం 
వ్దదు ఒక్ పెదదు ర్విచెటు్ట వుింది. 
చిత్రమేమింటే ఆ చెటు్ట వేళ్్ళతోసహా 
పెక్లిింపబడి వున్్నప్పటికీ అది 
ఎిండిపోక్పోగా అింత్క్ింత్కూ ఆ 
వ్ృక్షిం పెరిగి పెక్లిించి వేయబడిన్ 
వేళ్్ళనుిండి కూడా ప్లక్లు వ్చిచు 
వ్ృక్షాలుగా విస్తరిించడిం జరిగిింది. 
ఈ విష్యమై శ్రీ ఆన్ిందమయి అమ్మ 
ఒక్సారి యిలా చెపా్పరు: బాజీతూ్పర్ లో 
ఉిండగా ఒక్సారి నా క్ళ్్ళ ముిందు ఒక్ 
పెదదు ర్వి చెటు్ట స్పష్్టింగా క్న్ప్ించిింది 
మేము షాహ్-బాగ్ వ్చిచున్ త్ర్్వత్ 
నాకు ఆ ర్విచెటు్ట దర్శన్మిచిచున్ 
విష్యిం భోలానాథ్ గారికి చెప్్ప ఆ 
చెటు్ట ఎక్్కడ వుింటుిందన్ అడిగాను. 
వారు కూడా త్న్కు తెలియదనా్నరు. 
త్ర్్వత్ కొనా్నళ్లాకు బావుల్ బాబు అనే 
భకు్తడి దా్వర్ తెలియటిం జరిగిింది. 
బావుల్ స్వయింగా త్న్తో మమ్మలి్న 
సిదేదుశ్వరి ఆలయాన్కి తీసుకొన్ 
వెళ్్ళడు. అక్్కడవున్్న ఆ ర్విచెటు్టను 
చూసూ్తనే దాన్న్  సమీప్ించి దాన్ 
ఆకులన్్నింటిన్ ప్రేమతో తాకాను. 
నాకు దర్శన్ిం యిచిచున్ వ్ృక్షిం అదేన్న్ 
తెలుసుకునా్నను.

ఆ త్ర్్వత్ అమ్మ త్రచు ఆ 
కాళ్కాలయాన్కి వెళ్లా వ్సు్తిండేవారు. 
ఒక్రోజు అమ్మ భోలానాథ్ గారి 
చేత్  పెసరపపు్ప, బింగాళ్దుింపలు, 
బియ్యము, ఒక్ కొబ్బరికాయ తెప్్పించి 
ఆ వ్సు్తవులను తీసుకొన్ భోలానాథ్ 
గారితో క్లిసి కొిందరు భకు్తలను 

వెింటబెటు్టకొన్ సిదేదుశ్వరిలోన్ 
కాళ్కాలయాన్కి వెళ్లారు. తీసుకువెళ్లాన్ 
పదార్్థలతో అక్్కడ వ్ింటచేసి 
కాళ్మాత్కు నైవేద్యిం పెటి్టన్ త్రువాత్ 
అిందరూ ప్రసాదిం స్్వక్రిించారు. ఆ 
రోజు నుిండి కొనా్నళ్లాపాటు భోలానాథ్ 
గారు, అమ్మ మరికొిందరు భకు్తలతో 
క్లిసి అక్్కడే బస చేశారు. అలా అక్్కడ 
ఏడు రోజులు గడిచిపోయాయి  
ఎన్మిదవ్ రోజున్ వున్్నటులాిండి అమ్మ 
భోలానాథ్ గారితో క్లసి ఆలయిం 
బయటకు న్డిచి ఉత్్తర దిశగా 
కొింత్దూరిం వెళ్లారు. అలా వెళ్్త వెళ్్త 
ఒక్ న్రుదుష్్ట ప్రదేశిం వ్దదు ఆగిపోయారు 
అమ్మ. ఆ ప్రదేశింలో చతురస్రాకారింగా 
ఒక్ మటి్ట దిబ్బ క్న్ప్ించిింది. ఆ 
త్ర్్వత్ అమ్మ కొిందరు భకు్తలను 
ప్రతిరోజు ఆ ప్రదేశాన్్న భకి్తతో  
దరి్శించుకోవ్లసిన్దిగా ఆదేశిించారు. 
అమ్మ ఆదేశింతో భకు్తలు ఆ ప్రదేశాన్్న 
ఎింతో పవిత్రమైన్దిగా గురి్తించి 
ప్రతిరోజు అలికి ముగుగీలు పెటి్ట 
ధూప, దీప, నైవేదా్యలు సమరి్పించుకో 
సాగారు ఆ మటి్టదిబ్బ చుటూ్ట పువు్వల 
మొక్్కలు తులసి మొక్్కలు నాటి, 
చుటూ్ట దడి క్టి్టించటిం జరిగిింది. 
ఆ మటి్ట దిబ్బను ఇటుక్ర్ళ్లాతో చిన్్న 
వేదిక్ వ్లె కూడా న్ర్్మణిం చేశారు. 
అమ్మ ఆదేశానుసారిం కొింత్కాలాన్కి 
భకు్తలు ఆ ప్రదేశింలో భజన్లు 
సింకీర్తన్లు జరుపనారింబిించారు.

సిదేదుశ్వరి లోన్ మటి్టదిబ్బ గురిించి, 
దాన్ ప్రాధాన్్యత్ గురిించి చాలాకాలిం 
వ్రకు అమ్మ ఎవ్రికి ఏమి చెప్పలేదు. 
కొనా్నళ్లా త్ర్్వత్ ఆమె భకు్తలతో, “ఆ 
మటి్టదిబ్బ వున్్న ప్రదేశింలో ఒక్పు్పడు 
(బహుశా గత్ జన్్మలలో కావ్చుచు) 
శ్రీ భోలానాథ్ గారు సాధన్ చేశారు. 
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ఆయన్ అక్్కడ దుర్గీదేవిన్ పూజిించి 
ఆ దుర్గీ ప్రతిమను కాళ్కా ఆలయిం 
చెరువులో వ్దిలారు. ఐదువేల 
ఐదువ్ిందల సింవ్త్సుర్లకు విభిన్్న 
సాధకులు ఆ ప్రదేశాన్కి వ్సా్తరు. 
పవిత్రమైన్ ఈ ప్రదేశిం ఎింతో 
విశిష్్టమైన్ది” అన్ చెపా్పరు.

శ్రీ ఆన్ిందమయి అమ్మ 
అపు్పడపు్పడు భకు్తలతో క్లిసి 
సిదేదుశ్వరికి వెళ్్తిండేవారు. ఒకొక్్కసారి 
ర్త్రులు అక్్కడే న్ద్రించేవారు. 
కొన్్న సమయాలలో సమీపాన్వున్్న 
ర్విచెటు్ట దగగీరనున్్న వేదిక్ 
వ్దదు పూజాదిక్ములు కూడా 
న్ర్వరి్తసు్తిండేవారు.

అమ్మ వ్సింత్పూజా 
మహోత్సువాలు జరిప్సు్తిండేవారు. 
ఒక్ సింవ్త్సురిం ఎప్పటిలాగే ఎింతో 
వైభవ్ింగా వ్సింత్పూజలను 
జరపాలన్ అమ్మ సింక్లి్పించడింతో 
భకు్తలింతా అిందుకు త్గిన్ 
సనా్నహాలు చేయనారింభిించారు. 
ఉత్సువాలకు అమ్మ త్లిలాదిండ్రులు, 
బింధువులు, భోలానాథ్ గారి వైపు 
బింధువులు విచేచుశారు. భకు్తలు 
కూడా పెదదు సింఖ్్యలో వ్చాచురు. శ్రీ 
ఆన్ిందమయి అమ్మ ఆదేశానుసారిం 
అమ్మ శరీర కొలత్లతో వ్సింత్ 
మూరి్త విగ్హిం త్యారుచేశారు. 
విక్రమపురిం అనే ఊరి నుిండి వ్చిచున్ 
పురోహితున్చే ష్షి్ట, సప్తమి, అష్్టమి 
తిథులలో చిండీయాగింతో సహా 
న్యమానుసారిం పూజాదిక్ములు 
న్ర్వహిించారు.

శ్రీ శ్రీ ఆన్ిందమయి మాత్ 
ఆ సిందర్భింగా చేయవ్లసిన్ 
వ్ింటకాలను ఏమేమి చేయాలో 
త్నే సూచిించారు. అింతేకాదు,  

వ్ింటకాలను ఒకేసారి వ్ిండాలన్ 
ఆదేశిించారు. అలా చేయాలింటే వ్చేచు 
భకు్తల సింఖ్్య న్శచుయింగా తెలియాలి 
క్దా. అిందువ్లన్ భకు్తలు అమ్మకు 
త్మ సిందేహిం విన్్నవిించుకొన్ 
ఎింత్మిందికి సరిపడా వ్ిండాలో 
తెలియజేయవ్లసిన్దిగా అమ్మను 
ప్రారి్థించి ఆ కొలత్లతో వ్ింటలు 
చేశారు. ప్రతిరోజు సాయింత్రిం 
వ్రకు వ్డ్డన్లు జరుగుతూనే 
వునా్నయి. ఒక్నాటి సాయింత్రిం 
వ్చిచున్ భకు్తలింతా భోజనాలు 
చేసిన్ త్ర్్వత్ వ్ింట పాత్రలు కూడా 
పూరి్తగా ఖాళ్ అయిపోయాయి. 
ఆ ఖాళ్ వ్ింట పాత్రలను శుభ్రిం 
చేయడాన్కై బయట పడేశారు. 
చీక్టిపడే వేళ్కు చాలామింది 
భకు్తలు కొత్్తవారు వ్చాచురు. వ్ింట 
చేసే వ్ింటవారు క్ింగారుగా మరల 
వ్ింట ప్రారింభిించారు. భకు్తలు ఈ 
విష్యాన్్న అమ్మకు తెలియజేశారు. 
అమ్మ బయటపడవేసిన్ పాత్రలలో 
మిగిలివున్్న పదార్్థలను 
వ్డి్డించవ్లసిన్దిగా ఆదేశిసూ్త 
మరల కొత్్తగా వ్ింటలు చేయవ్దదున్ 
చెప్పడింతో భకు్తలు పాత్రల అడుగున్ 
వున్్న కొదిదుకొదిదు పదార్్థలను ప్రోగుచేసి 
వ్డి్డించసాగారు. చిత్రింగా అవే వ్చిచున్ 
వారిందరికీ సరిపోయి ఇింకా కొింత్ 
మిగిలిపోవ్డిం అిందరికీ ఆశచుర్్యన్్న 
క్లిగిించిింది.

జ్్యతిష్ దాదా అనే వ్్యకి్త అమ్మను 
త్రచూ దరి్శసు్తిండేవాడు. అత్న్కి 
అమ్మపై ఎన్లేన్ భకి్త. అమ్మ దర్శనార్థిం 
వ్చిచున్పు్పడలాలా అత్డు భకు్తల మధ్య 
కూరొచున్క్ దూరింగా ఏదో ఒక్  మూలన్ 
అమ్మను చూసూ్త కూరుచునేవాడు. 
న్రింత్రిం అమ్మ స్మరణలోనే 

వుిండేవాడు. అమ్మ చిింత్న్లో అత్డు 
ఎింత్గా న్మగ్నమై గడిపేవాడింటే, 
త్న్ ఇింట్లానే కూరుచున్ అత్డు అమ్మను 
స్పష్్టింగా దరి్శించగలిగేవాడు. అమ్మ ఏ 
రోజున్ ఎలాింటి చీరెను ధరిించారు 
అన్్న విష్యిం కూడా వున్్నది 
వున్్నటులాగా చెపే్పవాడు. అమ్మ యొక్్క 
అపార క్ృపను పొిందిన్ భాగ్యశాలి 
జ్్యతిష్ దాదా.

శ్రీ ఆన్ిందమయి అమ్మ 
త్న్తో మాటాలాడటాన్కి వ్చేచువారి 
మన్సులలోన్ భావాలను వెింటనే 
గ్హిించేవారు. ఆధా్యతి్మక్ సాధనా 
విధానాలు, ఆధా్యతి్మక్ సి్థతులు వ్ింటి 
ప్రసింగాలు చరచుకు వ్చిచున్పు్పడు 
అమ్మ వాటిన్ గురిించి అతి 
సాధారణమైన్, సులభమైన్ మాటలతో 
భకు్తలకు తేలిక్గా అర్థమయే్యటటులా 
వివ్రిించేవారు.

శ్రీ చైత్న్్య మహాప్రభ్ చరిత్రలో 
మన్ము కొన్్న విష్యాలను గమన్సే్త 
వాటికి ప్రతే్యకిించి వివ్రణ యివ్్వటిం 
చూసా్తము. అటువ్ింటి వాటిలోలా 
ధర్్మచరణ చెపు్పకోదగిన్దిగా 
తోసు్తింది. ఆయన్ స్వయింగా 
తాను ధర్్మన్్న ఆచరిించి ఆ త్ర్్వత్ 
దాన్న్ యిత్రులకు బోధిించేవారు. 
శ్రీ ఆన్ిందమయి మాత్ కూడా 
ధర్్మచరణకు ఎింతో ప్రాధాన్్యత్ 
న్సా్తరు. జీవిత్ విధానాలలో ప్రతి 
ఒక్్క అింశములో న్రేదుశిింపబడిన్ 
ప్రతి ఒక్్క ధర్మము త్ప్పన్సరిగా 
ఆచరిించవ్లసిన్ ఆవ్శ్యక్త్ ఎింతైనా 
వున్్నదన్ అమ్మ చెపే్పవారు.

- సశేష్ం
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శ్రీమతి మలా్ల ది సుబ్్బలక్ష్మి

భక్తావత్సలుడు

(భ్గవదనుగ్హుం వలలో లభిుంచిన మాసటురుగారి పరిచయాని్న 'నిష్ఠ', 'సబూరి'లతో 
దిన దినాభివృదిధి కావిుంచ్కొని సతసుుంగాలు నిరవాహిస్తా ఆ ర్జులోలో ఒుంగోలు 
లాయరు పేటలో బాల భ్జన బృుందుం చేత భ్జనతతాయయాగారిగా పిలవబడటమే 
కాక, మాసటురుగారి చేత కూడా అతతాగారిగా పిలిపిుంచ్కున్న భాగయాశాలి. జీవితుంలో 
మాసటురుగారి సమిరణను క్షణుం కూడా ఏమారని ఈమె వారి అననయా శ్రణాగతిలో 

పొుందిన అనుభూత్లను, అనుభ్వాలను, అుందిుంచ్ చ్నా్నరు.)

1985 జన్వ్రిలో శన్వారింనాడు 
మాస్టరుగారు మోహన్ 

ర్వుగారిింటికి సత్సుింగాన్కి వ్చాచురు. 
వెళ్్ళటపు్పడు మావారు మాస్టరుగారి్న 
మోటారుసైకిల్ మీద ఇింటి దగగీర 
దిింపటాన్కి వెళ్్ళరు. దారిలో 
మాస్టరుగారుిండి “నాయనా ఇింటి 
సింగతేమనుకుింటునా్నవ్” అనా్నరుట. 
“నేనేమనుకోవ్టిం లేదు సార్, స్థలిం 
కోసిం తెచిచున్ అపే్ప ఇింకా తీరలేదు, 
ఇింక్ ఇలేలామి క్డతాను సార్” 
అనా్నరుట. ఆయన్ ఇింటికొచిచున్ 
త్ర్్వత్ “మాస్టరుగారు ఇలా అడిగారే” 
అన్ అనా్నరు. “మాస్టరుగారు 
అడిగారింటే అిందులో ఏదో వుింటుింది 
దాన్ వెన్కాల. కాబటి్ట ఆయన్ అలా 
ఎిందుక్నా్నరో నేను ఆదివారిం 
మాటాలాడతాలెిండి” అన్ అనా్నను. 
ఆదివారిం వెళ్్ళను. మాస్టరుగారు 

“ఈ రోజు ఆదివారిం క్దమా్మ, రేపు 
సోమవారిం మాటాలాడదాములే” అన్ 
అనా్నరు. సోమవారిం మళ్్ళ వెళ్్త “అమా్మ 
రేపు రథసప్తమి బాగుింది, శింకుసా్థపన్ 
చేసా్తవా?” అనా్నరు కాలెిండర్ చూసూ్త. 
సోమవారిం సాయింత్రిం 6,7 గింటల 
వ్రకు అక్్కడే వుిండి మింగళ్వారిం 
ప్రొదుదునే శింకుసా్థపన్ ఏిం చేసా్తను? 
పైగా స్థలిం కూడా ఎక్్కడుిందో తెలీదు. 
అిందుక్న్ “నాకు స్థలిం కూడా తెలీదు 
సార్. ఎిందుక్ింటే స్థలిం యిచిచున్ వ్్యకి్త 
న్మ్మక్సు్తడు కాబటి్ట చూడకుిండానే 
స్థలిం కొనేశాిం. అిందువ్లలా రేపు 
కుదరదు సార్” అన్ అనా్నను. మళ్్ళ 
కా్యలెిండర్ చూసి, “గురువారిం 
బాగుిందమా్మ, దశమి. ఆ రోజు చెయి్య” 
అనా్నరు. సరే రెిండు రోజులు టైమ్ 
వుింది క్దా! అిందుక్న్ చేసా్తన్న్ చెప్్ప 
ఒపు్పకున్ వ్చాచును. ఇింటికొచిచున్ 

త్ర్్వత్ ఈయన్ తిటా్టరు. “ఎలులాిండి 
శింకుసా్థపన్న్ గురువుగారు చెపా్పరన్ 
శిషు్యర్లు ఒపు్పకున్ వ్చిచుింది” 
అన్ హేళ్న్గా అన్, “మన్ దగగీర 
డబు్బలేలావు. స్థలిం కోసిం చేసిన్ అపు్ప 
అలానే వుింది. ఇలాింటి పరిసి్థతులోలా 
ఎవ్రైనా శింకుసా్థపన్ చేసా్తర్? అన్ 
ఒక్టే న్స. నేను మాత్రిం “ఏమనా్న 
గాన్ మాస్టరుగారనా్నరు కాబటి్ట చేసి 
తీర్లి” అన్ అనుకునా్నను. మాకు 
వాసు్త తెలీదు. బ్రాహ్మణుడు లేడు. 
అపు్పడు ఈయన్ ఫ్రిండ్ మాస్టరుగారి 
భకు్తల్క్రు “మాస్టరుగారు చెప్్పింది 
కాదన్టిం ఎిందుక్న్ చెపే్పసి, స్థలింలో 
ఈశాన్్యిం మూల శింకుసా్థపన్ 
చేయిించేదాదుిం. దాన్్నబటి్ట పాలాన్ ఎడ్్జస్్ట 
చేసుకోవ్చుచులే అన్ ఆయన్కు తెలిసిన్ 
వాసు్త శాస్తజు్ఞడు ఒక్రు వుింటే 
ఆయను్న తీసొ్కచిచు ఆయన్ చెప్్పన్ 

(గత సంచిక్ తరువాయి)
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చోట బాగుచేయిించి అక్్కడ గుింట 
త్రవి్వించాిం. ఈయన్కు తెలిసిన్ ఫ్రిండ్ 
కొించెిం సిమెింట్, కొించెిం ఇసుక్, 
కొించెిం క్ింక్ర మూడు మూటలు 
క్టి్ట రిక్షాలో పింప్ించి “ముిందు 
శింకుసా్థపన్ కాన్చేచుయిండి” అన్ 
ఆయన్ ఇలులా క్టి్టసు్తన్్న బేలాదురు 
మేస్త్రీన్ కూడా పింప్ించారు. 
మాస్టరుగారొసా్తరన్ తెలిసి ఓ...... 
జన్ిం బోల్డింత్ మింది వ్చాచురు. మరి 
మాస్టరుగారు క్దా శింకుసా్థపన్ 
చెయ్యటిం! అలా శింకుసా్థపన్ మాత్రిం 
జరిగిపోయిింది. మాదగగీర్… 
డబు్బలేలావు. మొదలు పెటి్టన్ పన్ 
ఆగిపోయిింది. లోన్ కి అపె్లలా చేశాిం. 
ఎలాగైతేనేిం అది సకాలింలో వ్చిచుింది.

సాలాబ్ లాగిించేశాిం. మా దగగీర 
డబు్బ లేక్ ఇలులా క్ట్టడిం ఆపేశామన్ 
తెలిసు, “అయో్య పనాగి పోయిిందన్ వున్్న 
డబ్బింతా ఎతు్తకెళ్్ళ ఆ ఇింటికే పెటా్టవు. 
వుిండటాన్కి లేదు. అపు్ప క్టా్టలి. 
అపు్పకు వ్డీ్డ క్టా్టలి” తెలిసిన్ వాళ్్ళ, 
సే్నహితులూ తోచిన్ సహాయిం చేసి ఆ 
యిింటిన్ న్లబెటా్టరు.  దా్వరబింధిం 
ఎతే్త టైింలో మాస్టరుగారొక్సారి 
వ్చాచురు. బేలాదురుిండి, “అపు్పడధిక్ 
శ్రావ్ణ మాసిం సార్, మేిం దా్వరబింధిం 
ఎత్్తకూడదు” అన్ ఈయన్తో అింటే 
“మాకా్కదు చెపా్పలిసుింది మాస్టరుగారికి 
చెపు్ప” అనా్నను. అపు్పడు ఆయన్ వారి 
దగగీర కెళ్్ళ “మేిం అధిక్ మాసింలో 
దా్వరబింధిం ఎత్్తిం సార్” అనా్నడు. 
“మాకేిం పటి్టింపు లేదు. ఎతే్తసెయ్ 
అనా్నరు. అటాలాగే ఇింకో రోజు 
మిందిరింలో సత్సుింగాన్కి వ్చిచున్ 
మాస్టరుగారు మా ఇింటికొచాచురు. 
అపు్పడే బోరిింగ్ వాళ్్ళసే్త చెపా్పను. 

“బోరిింగ్ వెయ్యడాన్కి రేపు వ్సా్తరింట 
సార్” అన్ మాస్టరుగారో్త అింటే 
“అయితే రేపు నేనొచిచు కొబ్బరికాయ 
కొడా్తను” అన్ అనా్నరు. అింత్క్ింటే 
ఆన్ిందిం మరోటి లేదు క్దా మన్కి.  
ఆయన్ వ్చిచు యిింట్లా కాలు పెడే్త 
చాలు అన్ అిందరూ అనుకుింటుింటే 
ఆయన్ింత్ ఆయనే వ్చిచు కొబ్బరి 
కాయ కొడతాన్ింటే అింత్క్ింటే 
కావాలిసుిందిింకేమి వుింది? మా వారేమో 
“అక్్కడ జన్ిం అింతా మాస్టరుగారి 
కోసిం కూరుచున్ వెయిట్ చేసూ్త 
వుింటారు. వీళ్్ళింటా మాస్టరుగారిన్ 
తీసుకుపోతునా్నరు మేిం వ్చిచు 
కూరుచుింటే అన్ వాళ్్ళనుకుింటారు. 
పైగా మాస్టరుగారికూ్కడా శ్రమ క్దా 
అింత్ దూరిం నుించి ర్వ్డాన్కి. 
నేను మాస్టరుగారిన్ తీసుకున్ర్ను” 
అనా్నరు. “అయ్యయో్య అలా అన్క్ిండి 
మహానుభావా! మాస్టరుగారే స్వయింగా 
వ్చిచు కొబ్బరికాయ కొడా్తన్నా్నరు 
గనుక్ వెళ్్ళ తీసుకొన్ ర్వాలిసుిందే” అన్ 
నేను పటు్టబటా్టను. చివ్రకు ఆయనే 
వెళ్్ళ మాస్టరుగారి్న తీసుకువ్చాచురు. 
ఆయన్ చేత్నే కొబ్బరికాయ కొటి్టించి 
పింప్ించాము. చివ్రకు శాలాబ్ వేసే 
రోజున్ కూడా న్చెచునెకి్క కొబ్బరికాయ 
కొటి్ట కొింత్మేర శాలాబ్ వేసి 
ప్రారింభిించారు. 

ఆ విధింగా ఆయన్ దగగీరుిండి 
స్వయింగా అన్్న చేసుకునా్నరు. 
విక్రిం వుిండి “అత్్తయ్యగారు మాకు 
మీ యిలులా బాడుగకు ఇసా్తర్? 
మేిం వుింటాిం కొత్్తయిలులా క్దా. 
మీరుిండకుిండా మొదటిసారి 
మాకిసా్తర్?” అనా్నడు. అపు్పడు 
నేన్నా్నను “మొదటినుించి మేమేమీ 

సొింత్ యిింట్లా లేము. మాస్టరుగారు 
వ్చిచు ఇింట్లా పాదిం పెడితే చాలు అన్ 
అిందరూ అనుకుింటుింటే, అలాింటిది 
ఆయనే మా ఇింట్లా వుింటాన్ింటే 
నాకు అింత్క్ింటే కావాలిసుిందేముింది 
విక్రమ్? త్ప్పకుిండా మీకే యిసా్తను” 
అన్ మాస్టరుగారికి యిచేచుశాను. 
వారు 1986లో మా ఇింట్లా చేర్రు.  
జన్ిం వారికి ఊరికే యిచాచును 
అనుకునేవారు. కాన్ ఆయన్ నా 
దరిద్రిం తీరచుడాన్కి, ఆరి్థక్ ఇబ్బింది 
తీరచుడాన్కి నా ఇింటిన్ అద్దుకు 
తీసుకునా్నరు. అపు్పడక్్కడ వున్్న రెింట్ 
క్ింటే ఎకు్కవే నాకు యిచేచువారు. 
అిందరూ ఆశచుర్యపోయారు అింత్ 
రేటిసు్తింటే. ఆ రెింట్ తోటి మెలలాగా 
అపు్ప తీరుచుకునా్నిం. అటాలా ఆ ఇలులా 
ఆయన్ న్చిచున్ ప్రసాదమే.

మాకున్్న యిదదురు మొగప్లలాల 
విష్యింలో కూడా ఆయన్ ఎింతో 
బాధ్యత్ తీసుకునా్నరు. మాస్టరుగారు 
చెప్్పన్ ప్రకారిం ప్లలాలిదదురీ్న 
చదివిించాము. ఇవాలి్ట రోజులోలా మించి 
జీతాలు తెచుచుకున్ వారి బ్రతుకు వారు 
బ్రతుకుతునా్నరింటే, అది మాస్టరుగారి 
భిక్షే.

ఒక్సారి చాలా పెదదు పాము 
మా యిింట్లాకొచిచుింది. సిందు 
పక్్కకెళ్్ళడాన్కి దారిలేదు. మొతా్తన్కి 
ఎటాలానో లోపల కొచేచుసిింది. సిందు 
పక్్కనుించి నావైపుకి వ్సో్తింది. 
బయటకెళ్్ళడాన్కి నాకు దారి లేదు. 
వ్సే్త దాన్్న దాటుకున్ ర్వాలి. పామున్ 
చూసూ్తనే ‘బాబా!’ అన్ కేక్పెటే్టసరికి, 
న్జింగా బాబా దయే. ఇలా నావైపు 
వ్సు్తన్్నదలాలా పక్్కకెళ్్ళింది. పక్్కకెళ్్ళగానే 
నేను బయటకు వ్చేచుసాను. అది మాత్రిం 
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లోపలే వుిండిపోయిింది. ఇింత్ట్లా 
చుటు్టపక్్కల వాళ్్ళ సుబ్బలక్షమ్మ 
గారిింట్లాకి పామొచిచుిందన్ మాస్టరు 
గారికెళ్్ళ చెపా్పరు. మాస్టరుగారి దగగీరకు 
ఆ రోజు చాలా మింది వ్చిచు వునా్నరు. 
మాస్టరుగారు వేదమ్మన్, బుజి్జగాడిన్ 
‘అతా్త’ వాళ్్ళింట్లా పామొచిచుిందట 
చూప్సా్త రమ్మన్ ఏదో ఒక్ ఆట 
వ్సు్తవున్ చూప్సు్తన్్నటులాగా ప్లలాలి్న 
తీసుకున్ “స్తార్మయ్యగారిింట్లా 
పామొచిచుిందట వెళ్్ళవ్సా్తన్”న్ 
అమ్మగారికి చెప్్ప క్ిండువా భ్జాన్ 
వేసుకొన్ మాస్టరు గారు మా యిింటికి 
వ్చాచురు. ఆయనో్త పాటు అక్్కడ వున్్న 
భకు్తలింతా వ్చేచుశారు “ఎక్్కడమా్మ 
పామింటూ”. పామేమో సిందులో 
కెళ్్ళ పోయి అక్్కడ పడుకున్్నది. 
మాస్టరుగారు దాన్కి చాలా దగగీరకెళ్్ళ 
విభూతి చలాలారు. నాకేమో భయిం 
అద్క్్కడ గబుకు్కన్ వ్చిచు ఏించేసో్తిందో, 
ఏమోన్న్. మాస్టరుగారు విభూతి 
చలిలాన్ త్ర్్వత్ ఆ పాము మెదలేలాదు. 
అలా మను్న తిన్్న పాములాగా 
పడివుింది. చుటు్టప్రక్్కల వాళ్్ళిందరూ 
క్ర్రలు తీసుకున్ వ్చాచురు పామున్ 
చింపడాన్కి కాన్ మాస్టరుగారు 
అిందుకు ఒపు్పకోలేదు. ఆయన్క్్కడే 
కురీచులో కూరుచున్ “కాఫీ తేమా్మ” అనా్నరు. 
“నాకు వ్ింటిింట్లాకి వెళ్్ళడాన్కి భయిం 
సార్” అనా్నను... “నేనునా్నను క్దా 
యిక్్కడే. వెళ్్ళ కాఫీ క్లిప్ పట్రా ఫో” 
అనా్నరు. కాఫీ తాగుతూ ఆయన్ 
ఆన్ిందింగా కూరుచునా్నరు. ఆ త్ర్్వత్ 
ఎప్పటికో పాములను పటు్టకునేవారు 
వ్చిచు, దాన్న్ పటు్టకున్ పోయారు. 
అప్పటివ్రకు మాస్టరుగారు దగగీరుిండి, 
ఆ త్ర్్వత్ వెళ్్ళపోయారు. 

ఇింత్లో మాకు నెలూలారుకు 
ట్రాన్సు్ఫర్ అయిింది. జీతాలు సరిగాగీ 
ర్వ్టిం లేదు. ఇలులా క్టు్టకున్్న 
కొత్్తలో ఆరిధుక్ింగా ఎింతో ఇబ్బిందిగా 
వుింది. వున్్నటులాిండి మాస్టరుగారు 
“మీరు షిరీ్డ వెళ్్ళ ఒక్ వారిం 
రోజులుిండి.. రమ్మనా్నరు. షిరీ్డ వెళ్్ళ 
వారింరోజులుిండాలింటే మాటలా? 
ఎలా వెళ్్ళలా? అన్ అనుకునా్నిం. 
కాన్ మాస్టరుగారు చెపా్పరు క్దా! 
అన్ బయలేదురి బుజి్జగాణి్ణ కూడా 
మాతో పాటు తీసుకొన్ వెళ్్ళిం. 
మేిం ముగుగీరిం షిరీ్డలో వున్్నపు్పడు 
అయోధ్యగారు (ఒక్ సాధకుడు, వాసు్త 
జాత్కాలు బాగా తెలిసిన్ వారు). “మీకీ 
పీరియడ్ బాగుిండలేదు. ఆకిసుడ్ింట్ 
అయే్య సూచన్లునా్నయి. అిందుకే 
మాస్టరుగారు మిమ్మలి్నక్్కడకు 
పింప్ించి వుింటారు. పెదాదుడి జాత్క్ిం 
ప్రకారిం కూడా మీకు బాగాలేదు. కాబటి్ట 
మీరు యిింటికెళ్్ళన్ త్ర్్వత్ కూడా 
ఒక్ సిం॥ము పాటు మోటార్ సైకిల్ 
వాడొదుదు” అన్ చెపా్పరు. మాస్టరుగారు 
ఎిందుకెళ్్ళలో కారణిం చెప్పలేదు. 
చెప్పరు కూడా. వారిం రోజులక్్కడ 
వుిండి తిరిగి ఒింగోలు వ్చేచుశాిం. 
సాయింకాలిం 4 గింటల కొచేచుశాిం. ఆ 
మర్్నడు ప్రొదుదునే్న మాస్టరుగారిింటికి 
వెళ్్ళిం. వెళ్్ళగానే బుజి్జగాడు, 
వేదమా్మ అక్్కడ ఓ ఫ్రిండ్ ఇింటికి 
తీసె్కళ్్ళమనా్నరు. ఈయనుిండి “నేను 
తీసె్కళ్్తనాసుర్” అన్ చెపా్పరు. రెిండు 
మూడు సారులా వ్దదునా్నరు మాస్టరుగారు 
“నాయనా నువ్్వదుదులే, ర్త్రే క్దా 
ప్రయాణిం చేసొచాచురు, నువు్వ రెసు్ట 
తీసుకో” అనా్నరు. ఆయనెపు్పడూ ఏదీ 
డైరెకు్టగా చెపే్పవారు కాదు. ఆయన్ 

సూత్రప్రాయింగా చెపా్తరు. అది మన్ిం 
గ్హిించుకోవాలి. ఆయన్దే చెపే్పవారు. 
“న్నె్నపు్పడూ ప్రెస్ చేసి అడగదుదు. నా 
చేత్ బలవ్ింతాన్ ఏదీ చెప్్పించవ్దుదు” 
అన్ అింటూిండేవారు. మన్ిం ఏదనా్న 
చెయ్యమింటార్? వ్దదుింటార్? అన్ 
అడిగితే అపు్పడు కూడా చెపే్పవారు 
కాదు. కాన్ ఇటువ్ింటి విష్యాలు 
అససులు చెపే్పవారు కాదు. “నువి్వపు్పడ్ళ్్త 
యాకిసుడ్ింట్ అవుతుింది. కాబటి్ట 
వెళ్్ళదుదు” అన్ చెప్పలేదు. మన్కు ఏదో 
హిింట్ ఇసు్తన్్నటులాగా చెపే్పవారు. 
మన్ిం మామూలు మాన్వులిం 
కాబటి్ట, ఆయన్ సూచన్లన్ 
గ్హిించలేక్పోతాము. “ఎవ్రో ఒక్రు 
తీసికెళ్్తరులే, నువ్్వదుదులే” అన్ కూడా 
చెపా్పరు. కాదన్ చెపే్పసి ఈయన్ 
ప్లలాలి్న తీసె్కళ్్ళ వాళ్్ళింట్లా దిగబెటా్టరు. 
అింతే మోటర్ సైకిలి్న వెన్కి్క  తిప్్ప 
బయలుదేర్రో లేదో వెన్కాలు్నించి 
ఒక్ జీప్ వ్చిచు మావారి బిండిన్ 
గుదేదుసిింది. మోటర్ సైకిల్ ఒక్ పక్్క 
పడిపోయిింది. అపు్పడు కాలేజీలో 
ఎలక్షన్లా గొడవ్లు. ఆ జీప్ ఎలక్షన్ 
కుర్రాళ్్ళది. బిండిన్ కొటే్టసి ఆ జీప్ 
వెళ్్ళపోయిింది. జీవ్ కొించెిం దూరిం 
వెళ్్ళక్ జీప్ లోన్ కుర్రాళ్్ళ. “ఒరేయ్ 
ఆయన్ మన్ సతీష్ నాన్్నగారు. 
వాళ్్ల్ళతే మన్లే్నమీ అన్రు” అన్ చెప్్ప 
మళ్్ళ వెన్కు్క వ్చిచు ఆయన్్న జీప్ లో 
ఎకి్కించుకొన్ యిింటికి తీసొ్కచాచురు. 
ఇదింతా ఒక్ పదిన్ముషాలలో 
జరిగిింది. “ఏమిటిండి యిది” అన్ 
అడిగితే, “యాకిసుడ్ింట్ అయిిందమా్మ, 
మోటార్ సైకిల్ అక్్కడే వుింది. దాన్్న 
రిపేర్ చేయిించి మేిం తెచిచుపెడా్తిం” అన్ 
చెపే్పసి వెళ్్ళపోయారు. వాళ్్ళ ఆయను్న 
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అలా వ్దిలేసి వెళ్్ళపోయి వుిండవ్చుచు 
క్దా! అపు్పడు దికు్క ఎవ్రు? 
మాస్టరుగారే మాయిందుిండబటి్ట ఎింత్ 
జరగాలిసుిందో, యిింత్ చిన్్న ద్బ్బలో్త 
పోయిింది. అక్్కడ అయోధ్యగారు 
చెపా్పరు. ఇక్్కడ మాస్టరుగారు 
చెపా్పరు. అయినా మన్ిం విన్క్పోబటి్ట 
గదా యిది జరిగిింది. ఆయన్ మాట 
విన్ యిింట్లా కూచుింటే ఆ టైిం 
దాటి వుింటే, ఎటాలా జరిగి వుిండేదో. 
అటాలా ఆయన్కు జరగబోయేది 
తెలిసి సూచన్లిచేచువారు. మన్ిం 
గ్హిించుకోలేక్ బాధలు పడు్తింటాము. 
అింత్క్ింటే యిింకేమీ లేదు.

మాస్టరుగారు సమాధి అవ్టాన్కి 
9 రోజుల ముిందు, మాస్టరుగారిింటికి 
వెళ్్త ఆయన్ “అమా్మ షిరీ్డ నుించి ధున్ 
వ్చిచుింది. మాయీ అమ్మ, ర్మిరెడి్డ 
తాత్గారు మొదలైన్ మహాతు్మలు 
వ్చాచురిక్్కడికి. అిందుక్న్ ఈ రెిండు 
రూములన్ చాలా పవిత్రింగా వుించు” 
అనా్నరు. అపు్పడు నేన్నుకునా్నను, 
“మాస్టరుగారికి స్థలిం కొన్ వునా్నిం. 
ఎటుతిరిగి బిలి్డింగ్ క్టి్టించి యివా్వలన్్న 
ప్రపోజల్ వుింది మాస్టరిగారి 
భకు్తలకు. ఇలులా క్టి్టచిచు యిచాచుక్ 
మాస్టరు గారక్్కడికి వెళ్్తరు. అపు్పడు 
నేనేమనా్న ఈ యిింటిన్ అపవిత్రిం 
చేసా్తవేమోన్న్్న వుదేదుశ్యింతో ముిందుగా 
చెపు్తనా్నరేమోన్నుకునా్నను. అప్పటికి 
ఆరోగ్యింగా వునా్నరు. న్ిండా యాభై 
ఏళ్్ళ లేవు. అిందువ్లలా ఇింకోరక్మైన్ 
ఆలోచన్ ఎలా వ్సు్తింది! అపు్పడు 
నేను “అలాగే సార్, మాకు ట్రాన్సు్ఫర్సు 
వుింటాయి గదా! ఒక్వేళ్ మాకు 
ట్రాన్సు్ఫర్ అయితే మిగతా రూములు 
బాడుకి్కచిచునా, ఈ రెిండు రూములు 

మటుకు్క మాకిిందనే వుించుకున్ 
తాళ్ిం వేసుకుింటాను సార్. నా 
చేత్నైన్ింత్వ్రకు అపవిత్రిం కాకుిండా 
చూసా్తను సార్” అనా్నను.

సరిగాగీ తొమి్మది రోజుల త్ర్్వత్ 
చాలా అనూహ్యింగా, అక్సా్మతు్తగా 
మాస్టరుగారు సమాధి చెిందారు. బాబా 
బూటీన్ అడిగి మరీ సమాధి మిందిర్న్్న 
క్టి్టించుకున్్నటులా మాస్టరుగారు ‘ఇింటి 
సింగతేమనుకుింటునా్నవ్’ అన్ 
అడిగి ఆ యిింటికి శింఖుసా్థపన్ చేసి 
అడుగడుగునా త్న్ పర్యవేక్షణలో, త్న్ 
స్పర్శతో, పవిత్రింగా క్టి్టించుకున్, ఆ 
త్ర్్వత్ దాన్కి దా్వరకామాయి అన్ 
పేరు పెటి్ట, తానే అిందులో ప్రవేశిించి 
త్న్ వున్కితోటి, ఎిందరో మహాతు్మల 
పాద స్పర్శతోను పవిత్రీక్రిించి, చివ్రకు 
త్న్ శరీర్న్్న అక్్కడ వ్దిలేశారు. 
అటువ్ింటి పవిత్రమూరి్త న్వ్సిించిన్ 
ఆ న్లయిం మాకు న్జింగా 
‘దా్వరకామాయి’యే! వారు సించరిించి 
సమాధి అయిన్ ఆ పుణ్యస్థలిం మాకు 
పుణ్యక్షేత్రిం!

అిందరికీ చెపు్పకుింటూ వెళ్తోింది. 
కొింత్సేపటికి పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
మా ఇింటికి వ్చాచురు. మేమిందరిం 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి పాదపూజ 
చేసుకోవాలన్ అనుకునా్నము. 
దాన్కి సింబింధిించిన్వి అన్్న 
సమకూరుచుకోవ్డింలో అరగింట 

ఆలస్యమయిింది. “మీరెపు్పడూ 
ఇింతేన్ర్రా, ఆలస్యిం చేసా్తరు!” అనా్నరు 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు. మేమిందరిం 
అనుకున్్నటులాగానే, అమ్మకి పాదపూజ 
చేసుకునా్నము. పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
మమ్మల్నిందరిన్ ఆశీర్వదిించారు.  
అింత్టితో నా స్వప్నిం ముగిసిింది.

అప్పటికే మా ఇింట్లా అిందరికీ 
జ్వర్లు వునా్నయి. మూడవ్రోజు 
క్రోనా పరీక్షా చేయిసే్త ఏడుగురికి 
క్రోనా వ్చిచుిందన్ తేలిింది. వ్ృదుధులకు, 
పసిబిడ్డలకు కూడా సోక్డింతో 
భయభ్రింతులకు గురయా్యము. 
కాన్ అప్పటి మా పరిసి్థతులకు మేము 
ఏ ఆసుపత్రికీ వెళ్్ళలేక్పోయాము. 
మేమిందరమూ హెల్్త డిపారె్ట్మెింట్ 
వారిచిచున్ మిందులు మాత్రమే 
వాడుతూ ఇింట్లానే వునా్నము. ఆ 
సామాన్్యమైన్ మిందులతోనే  ఏ 
ప్రమాదాన్కీ ఎవ్్వరమూ గురికాకుిండా 
వారిం రోజులలోనే క్రోనా నుిండి 
కోలుకోవ్డిం జరిగిింది!

మాకు జరగబోయే ప్రమాదాన్్న 
ముిందే వారిించి, వారి దివ్్యదర్శనాన్్న 
అనుగ్హిించి, పాదపూజ స్్వక్రిించి, 
మమ్మలి్న ఆశీర్వదిించి, ఆ భయింక్ర 
విపతు్తనుిండి మము్మ కాపాడిన్ 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి పాదపద్మములకు 
శత్కోటి వ్ిందన్ములు. పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు విశ్వచైత్న్్య స్వరూప్ణి, 
సర్వజు్ఞలు, సర్వసమరు్థలు అన్డాన్కి 
ఈ లీల ప్రత్్యక్ష తార్్కణిం. వారి 
అనుగ్హ ఆశీసుసులు మా అిందరిపై 
ఎలలావేళ్లా వుిండాలన్ ప్రారిధుసు్తనా్నను.

ఓిం రోగన్వారిణ్్ల్య న్మమః!

-శ్రీమతి కనకదుర్గ

మాతృదేవి సమిృత్లు

09వ పేజీ తరువాయి
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దామోదర్ ఘన్శా్యమ్ బాబ్ రే 

బాబాను ఓరిమి - విశా్వసాలతో సేవిించిన్ వారిలో 
దామోదర్ ఘన్శా్యమ్ బాబ్ రే ఒక్డు. ఇత్డు 

ర్ణే జిలాలాలోన్ చిించన్ అనే గ్రామాన్కి చెిందిన్వాడు. క్నుక్ 
యిత్న్న్ అిందరూ ‘అనా్నచిించణీక్ర్’ అనేవారు. ఇత్డు, 
యిత్న్ భార్య లక్ష్మీబాయి చాలా సిం॥లు శిరిడీలో వుిండి 
బాబాను హృదయపూర్వక్ింగా సేవిించారు. ఈ దింపతులకు 
చాలాకాలిం సింత్తి క్లుగలేదు. ఒక్సారి యీ దింపతులు 
బాబాకు సేవ్ చేసు్తిండగా శా్యమా, కాకా దీక్షత్ లు గూడా 
మశీదులో వునా్నరు. బాబాతో శా్యమా, “దేవా! ఏమిటి మీ 
లీల? భకు్తలు త్మ కోరిక్లు నెరవేరుచుకోడాన్కి ఎింతో 
దూరిం నుిండి మీవ్దదుకు వ్సు్తింటే వారిందరి కోరిక్లూ 
తీరుసు్తనా్నరు. కాన్ ఈ అనా్న, లక్ష్మీబాయి మిమ్మలి్న 
యిింత్కాలింగా సేవిసు్తనా్న మీరు వీళ్్ళకు సింతాన్ిం 
ప్రసాదిించరేమిటి?” అనా్నడు. బాబా చిన్్నగా న్వి్వ, “శా్యమా, 
న్వు చిన్్నవాడివి, న్కేమీ తెలియదు. ఎవ్రైనా మన్సూఫూరి్తగా 
యేదైనా కోరితే నేను ప్రసాదిించక్పోవ్డిం ఎపు్పడైనా 
జరిగిిందా? ఈ దింపతులు న్నే్నమీ కోరలేదు. కావాలింటే 
వారినే అడుగు. వారికి న్జింగా బిడ్డ కావాలా? కావాలింటే 
యిసా్తను. కాన్ ఎలాగైనా యిత్న్ వ్ింశిం మాత్రిం ఒక్్క 
త్రిం మాత్రమే కొన్సాగుతుింది క్నుక్ యిత్న్ పేరు 
చిరస్మరణీయిం చేయాలనుకునా్నను” అనా్నరు.

బాబా మాటల క్ర్థమేమో ఎవ్రికీ అపు్పడు తెలియలేదు. 
అనా్నచిించణీక్ర్ వ్యసుసు 50సిం॥లు దాటిింది. ఆ 
కాలింలో అత్న్కి కొన్్న పొలాలకు సింబింధిించిన్ 
వా్యజ్యమొక్టి దహనూ కోరు్టలో న్డుసు్తన్్నది. అపు్పడపు్పడు 
బాబాను అత్డు దాన్గురిించే అడుగుతుిండేవాడు. కాన్ 

పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

మరికొందరు భక్తాలు

అత్డ్పు్పడడిగినా బాబా “అలాలాహ్ అచాఛా క్రేగా” అన్ మాత్రమే 
సమాధాన్ మిచేచువారు. ఇలా 3 సo॥లు గడచిపోయాయి. 
అనా్న త్రఫున్ యీ కేసులో అచు్యత్ నార్యణ్ కేర్ అనే 
నా్యయవాది కోరు్టలో వాదిసు్తనా్నడు. ఒక్సారి ఆ కేసు 
న్డుసు్తిండగా అనా్నచిించణీక్ర్ ను వేధిించడాన్కి అత్డి 
కేసు ఓడిపోయిిందన్ గిట్టన్వారెవ్రో అత్న్కి తెలా్పరు. ఆ 
జాబు చూడగానే అత్ను కాకా దీక్షత్ వ్దదుకు వెళ్్ళడు. ఆ 
యిదదురూ పట్టర్న్ బాధతో ఆ విష్యిం బాబాను అడగాలన్ 
వెళ్్ళరు. వాళ్్ళ ఆ మశీదులో ప్రవేశిసు్తిండగానే బాబా 
వారి కేసి చూచి, “ఈ ముసలాడికి నామీద న్మ్మక్ింలేదు. 
ఆ ఉత్్తరిం చిింప్ అవ్త్ల పారేయిండి!’’ అనా్నరు. కొదిదు 
నెలల త్ర్్వత్ అత్డు కేసు నెగిగీన్టులా, అత్న్కి ₹1800/- 
లు, కోరు్ట ఖ్రుచులూ చెలిలాించాలన్ కోరు్టలో డిక్రీ అయిన్టూలా 
త్న్ లాయర్ వ్దదునుిండి చిించణీక్ర్ కు జాబు వ్చిచుింది. 
వెింటనే అత్డు కాకాదీక్షత్ కు తెలి్ప అత్న్న్ తీసుకొన్ 
మశీదుకు వ్చాచుడు. అత్డేమీ మాటాలాడక్ముిందే బాబా 
అత్న్న్ చూసూ్తనే, “న్ కిప్పటికైనా విశా్వసిం కుదిరిిందా!” 
అనా్నరు. అపు్పడు చిించణీక్ర్ ఆ జాబు బాబా పాదాలవ్దదు 
వుించి, “బాబా, యిదింతా మీదే. నాకేమీ వ్దుదు” అనా్నడు. 
బాబా, “ఈ ధన్ిం నేనేమి చేసుకుింటాను? నాకేమైనా పెదదు 
కుటుింబమున్్నదా ఏమి? మీరే తీసుకోిండి” అనా్నరు. దాన్ 
విష్యమై కొింత్సేపు మాటాలాడుకునా్నక్, ఆ డబు్బతో రోజు 
విడిచి రోజు బాబా న్ద్రించే చావ్డికి మరమ్మతు్తలు చేసి 
పున్రుదధురిించవ్చచున్ కాకా దీక్షత్ సూచిించాడు. త్ర్్వత్ 
అనా్న చిించణీక్ర్ అలానే చేసాడు.

చివ్రకు   ఈ   చిించణీక్ర్ దింపతులు త్మ 
యావ్దాసి్తన్ శిరిడీ సాయి సింసా్థనాన్కి - వీలునామా దా్వర్ 
ధార్దత్్తిం చేసారు. అింతేగాక్, బూటీ న్రి్మించిన్ సమాధి 
మిందిర్న్కి ఎదుట సభామిండపిం న్రి్మించడాన్కి ఖ్రచుయిన్ 
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₹55,000/-లలో ఎకు్కవ్ భాగిం ‘అనా్నచిించణీక్ర్ ట్రస్్ట’ 
మరియు ‘రసే్న ట్రస్్ట’  లే చెలిలాించాయి.

ఈ చావ్డిలో డిశెింబరు 10, 1909 నుిండి భకు్తలు 
బాబాను శాసో్రాక్్తింగా పూజిించడము, ఆయన్కు 
ఆరతివ్్వడమూ ప్రారింభిించారు. 

సింభారే

విలేలాపాలేలాకు చెిందిన్ సింభారే బాబా గురిించిన్ త్న్ 
స్మృతులిలా వ్రాశాడు:
‘’బాబా చిలిిం త్రాగుతూ త్మ దగగీరున్్న వారికి గూడ 

యిసు్తిండేవారు. నాకు బీడీ త్రాగే అలవాటున్్నది. ఒక్సారి 
వారిందరినుిండి దూరింగా కూరుచున్్న నాకు గూడ చిలిిం 
త్రాగాలన్ప్ించిింది. వెింటనే బాబా, “ఎిందుక్ింత్ దూరింగా 
కూరుచునా్నవ్? దగగీరకు ర్, పొగత్రాగు” అన్ న్ను్న ప్లిచి, 
చిలిిం యిచాచురు. నేనుగూడ పొగ త్రాగాను. ఆయన్ నా 
కోరిక్ తెలుసుకొన్ దయతో చిలిిం ప్రసాదిించిన్ిందుకు 
సింతోషిించాను.      నాకు త్రాగుడు అలవాటుిండేది. 
ఫిబ్రవ్రి1, 1917న్ బాబా నాకు క్లలో క్న్ప్ించి, “అబా్బయ్, 
న్వేిం చేసు్తనా్నవ్?” అన్ మిందలిించారు. నేను త్రాగుడు 
మానుకుింటాన్న్ మాట యిచిచు, మరురోజు నుించే 
మానేశాను.

బాబా   మహాసమాధికి  కొదిదు ముిందు మేము వారి 
దగగీర సెలవు కోరిన్పుడు ర్నున్్న ఘటా్టన్్న సూచిించేలా 
బాబా, “మీరు బొింబాయినుిండి వ్సు్తనా్నరు. నా మాటలు 
మీరు, మీ విన్్నపాలు నేనుగూడ ఎలలాకాలిం విింటూనే 
వుిండాలి. సరే, మీరు వెళ్్ళిండి. రేపు మధా్యహా్నన్కి మీరు 
యిలులా చేరుతారు!” అనా్నరు. మేము ర్త్రి కోపర్గీమ్ 
మీదుగా వెళ్్ళ మరుసటి ఉదయిం 8 గిం॥లకు యిలులా 
చేర్లను కునా్నము. మా రైలుకు యిింజను చెడిపోయి, 
రైలు 4 గిం॥లు ఆలస్యమైింది. మేము బొింబాయి చేరేసరికి 
ఖ్చిచుత్ింగా 12 గిం॥లు అయిింది. బాబా చెప్్పిందే జరిగిింది. 
కొదిదురోజులలో బాబా మాకు సెలవివ్్వడాన్కి ఎిందుకు 
త్టపటాయిించారో మాక్పుడు అర్థమయిింది.

సుమారు 14 సిం॥లు ముిందు ఒక్రోజు బాబా 
నాకు క్లలో క్న్ప్ించి, “అబా్బయి, నేను న్ గురువున్న్ 
చెపు్పకుింటునా్నవు. నేను న్కేమైనా ఉపదేశ మిచాచునా?” 
అనా్నరు. అపు్పడు న్ను్న చేతులు క్డుకో్కమన్ చెప్్ప, ఒక్ 

మర్ఠీ శ్లాక్ిం చెప్్ప, దాన్న్ జప్ించమనా్నరు. అదే నాకు 
ఉపదేశిం. నేను క్లలో దాన్న్ చక్్కగా వ్లిలాించాను గాన్, 
మెలుకువ్ వ్చేచుసరికి ఆ శ్లాక్ిం గురు్తలేదు.  

నాకు 55 సిం॥లు న్ిండగానే మా క్ింపెన్ న్బింధన్లు 
ప్రకారిం నేను ఉదో్యగిం విరమిించాలి. నాకు అపు్పడు ఒక్ 
క్ల వ్చిచుింది; మా క్ింపెన్ డైరెక్్టరుగారు క్లలో కొచిచు నేను 
ఉదో్యగ విరమణ గూరిచు ఆలోచిించ న్క్్కరలేదనా్నడు. ఎన్్నడూ 
న్నె్నవ్రూ వుదో్యగ విరమణ చేయమన్ చెప్పనేలేదు. నాకెింతో 
బరువైన్ బాధ్యత్లునా్నయి. నా వ్్యవ్హార్లన్్న బాబాగారే 
చూచుకొింటునా్నరు. నేను దేన్కోసమూ ప్రారి్థించను. 
నాకేది అవ్సరమో బాబాకు తెలుసు. నాకు అవ్సరమైన్ది 
ప్రసాదిించడిం వారి వ్ింతు. వారి సింక్లా్పనుసారిం మన్కు 
త్గిన్ది వారిన్ చేయన్వ్్వడిం మన్కు సింతోష్ము.”

పారీ్శ మత్సు్తడు

బొింబాయిలో ఒక్ ఆఫీసులో పన్చేసిన్ ఒక్ 
గుమసా్త, పారీ్శమత్సు్థడు, యిలా వ్రాశాడు: 

“మా అన్్నగారికి ప్చెచుకి్క వైదు్యలుగూడ న్యించేయలేక్ 
పోయారు. అది సాయిబాబా అనుగ్హింతో త్గిగీపోతుిందన్ 
ఎవ్రో చెప్పడింతో అత్న్న్ తీసుకున్ 1913లో మొదటిసారి 
శిరిడీ వ్చాచును. త్ర్్వత్ అత్న్న్ శిరిడీలోనే అమీదాస్ 
మెహతా అను భకు్తన్ వ్దదువుించి, నెలకు ₹30/-లు 
పింప్ించాను. కొదిదుమాసాలపాటు బాబా ఆరతులకు హాజరై, 
వారి ఆశీర్్వదిం, ఉదీ, తీర్థిం తీసుకొన్డింతో ఏ మిందులూ 
వేయకుిండానే అత్న్వా్యధి త్గగీడిం ఆశచుర్యిం.. నా 12వ్ 
సిం॥లో నేను రోజూ బాబా పటాన్కి న్మస్కరిించుకునేవాణి్ణ. 
ఆయన్ త్రచుగా నాకు స్వప్నింలో దర్శన్మిసు్తిండేవారు. 
ఆయన్ ఎపు్పడు క్న్్పించినా నాకు ర్నున్్నక్ష్్టమేదో ఆయన్ 
తొలిగిించిన్టులా త్ర్్వత్ తెలుసు్తిండేది. బాబాతో నాకుగల 
అనుభవాలు ఎింతో మధురమైన్వి. వారి సన్్నధికి వెళ్్ళగానే 
అన్్న సమస్యలు మరిచుపోయేవాణి్ణ. ఎటి్ట బాధా, ఆిందోళ్న్, 
చిింత్, భయమూవుిండేవి కావు. నామన్సునుిండి అన్్న 
తుడిచి పెటు్టకొన్పోయి, వారి సన్్నధిలో ఆన్ిందింగా 
గడిచిపోయేది. అది అన్్నింటిక్ింటే ఆశచుర్యక్రమైన్ విష్యిం. 
ఇప్పటికి గూడ ఆయన్ క్లలోకొసే్త అటి్ట అనుభవ్మే 
క్లుగీతుింది. ఆయనెింతో దయామయుడు. ఆయన్కు 
సర్వమూ తెలుసు. 
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వారిన్ దరి్శించేనాటికి 1913లో నేనెింతో పేదవాణి్ణ; 

కేవ్లిం నెలకు ₹.60/-ల జీత్ింపై పన్చేసు్తిండేవాణి్ణ. ఆయన్ 
న్ను్న గూడ దక్షణ కోరుతుిండేవారు. అపు్పడపు్పడు ఆయన్ 
నా జేబులోవున్్నదింతా తీసివేసుకునేవారు. ఒక్సారి నా 
వ్దదు ₹.8/- లు మాత్రమే వుింటే ఆయన్ దక్షణగా అింతా 
తీసివేసుకునా్నరు. నాదగగీరున్్న చివ్రి పైసావ్రకూ ఆయన్ 
తీసివేసుకునా్నక్ నాకేమీ బాధలేదన్ విన్్నవిించాను. 
అటుత్ర్్వత్ ఆయన్ న్ను్న దక్షణ అడగడిం మాన్వేశారు. 
నావ్దదు నున్్నదింతా ఆయన్ కిచిచువేయడింవ్లన్ 
నాకెన్్నడూ ఎటి్ట బాధా క్లగీలేదు. మన్కు ప్రసాదిించడిం 
దా్వర్నేగాక్, మన్నుిండి తీసుకొన్డిందా్వర్ గూడ వారు 
మన్లన్నుగ్హిసా్తరు.

ర్జబలీలా మహమ్మద్ 

బాింద్రాకు చెిందిన్ ర్జబలీలా మహమ్మద్ యిలా 
వ్రాశాడు; “నేను నాసిక్ లో పన్చేసు్తిండగా 

ఒక్సారి నా వ్ృతి్తకి సింబింధిించిన్ సరకు ర్వ్డమాలస్యమైతే 
ఆ సమయింలో నేను సాయిన్ దరి్శించి, ఆయన్కు ఒక్ 
కొబ్బరికాయ, క్లక్ిండ సమరి్పించాను. ఆయన్ న్ను్న 
దక్షణ అడుగనూలేదు, నేను సమరి్పించనూలేదు. నేను ఆ 
మరుసటి ఉదయమో, లేక్ అటుత్ర్్వత్ ఉదయమో తిరిగి 
వెళ్్ళడాన్కి అనుమతి కోర్ను. అపుడు బాబా, ‘అత్డిపు్పడే 
న్ సరుకు అిందిించడాన్కి సిదధుింగా లేడు’ అనా్నరు. నాసిక్ 
లో సమయిం వ్ృధాపరచడమిష్్టిం లేక్, నేను మరో మూడు 
రోజులు బాబా సన్్నధిలోనే వునా్నను. నాకు కావ్లసిింది 
తీవ్రమైన్ భకి్త . నా చివ్రి శా్వస సింపూర్ణమైన్ విశా్వసింతో 
విడచి సదగీతి పొిందడమే. నేను మన్సులో వారిన్దే 
కోరుకునా్నను. ఆయన్ నా త్లపై చేయిపెటి్ట ఆశీర్వదిించారు. 
ఆ క్షణిం నుిండే వారి ఆశీర్వచన్ిం ఫలిించసాగిింది. నా భకి్త 
సి్థరింగా వ్ృదిధు చెిందుతోింది. వారి పైన్, ఊదీ పైన్ నాకు గల 
విశా్వసిం నా కెింతో మేలుచేసిింది....సాయి న్ససుిందేహింగా 
ఎింతో శకి్తమింతులైన్ మహాతు్మలు.

    ఇసాలాిం  ప్రకారిం  మహాతు్మలు చన్పోరు; ఒక్ 
సి్థతినుిండి మరొక్ సి్థతికి వెడతారు. నేను నాగపూర్ కు 
చెిందిన్ తాజుదీదున్ బాబా, పూణేకు చెిందిన్ బాబాజాన్ 
వ్ింటి సజీవులైన్ మహాతు్మ లెిందరినో దరి్శించాను. నాకెనో్న 
అనుభవాలు క్లిగాయి. ‘మన్కై మన్ము వ్ిందసారులా 

ప్రారి్థించడింక్ింటే మహాతు్మల సన్్నధికి ఒక్్కసారి వెళ్్ళడిం 
మేలు’ అన్్న లోకోకి్తన్ నేను దృఢింగా న్మి్మ ఆచరిసు్తనా్నను”. 

బోడస్

ప్రఖా్యత్ మహార్ష్ట్ర న్టుడు గణపతిర్వ్ బోడస్ 
మొదట నాసి్తకుడే. సాధువులచుటూ్ట తిరిగేవారిన్ 

గేలిచేసు్తిండేవాడు. అత్డు సాయిన్ దరి్శసే్త అత్డి 
అభిప్రాయిం మారగలదన్ మిత్రులు చెపా్పరు. అత్డు 
ఆఫీసు పన్మీద అహ్మద్ న్గర్ వ్చిచున్పు్పడు శిరిడీ వ్చాచుడు. 
అక్్కడకు ర్గానే యేమనుకునా్నడోగాన్ ఒక్ కొబ్బరికాయ, 
కొదిదు పొగాకు కొన్ సాయిన్ దరి్శించి సమరి్పించుకునా్నడు. 
ఆ పొగాకుతో అత్డినే చిలిిం సిదధుిం చేయమన్ చెప్్ప 
బాబా అత్న్న్ దక్షణకోర్రు. అత్డొక్ రూపాయి 
సమరి్పించి, వారి వ్రచుసుసుకు చకితుడై ఆయన్కు సాషా్టింగ 
న్మసా్కరిం చేశాడు. బాబా, “న్వు మధా్యహ్నిం భోజన్ించేసి 
వెళ్్ళ” అన్ ప్రేమగా చెప్్ప, మరుక్షణమే ఆయన్ ఉగ్రులై, 
‘’వెధవ్లాలార్, మీరిలా పోటాలాడుకుచసే్త బాబా మీకేమి 
చేసా్తడు?” అనా్నరు. అింత్కు రెిండు రోజులముిందు సాటి 
ఉదో్యగియైన్ జ్గేలాక్ర్ తో తాను పోటాలాడిన్ిందుకు బాబా 
అలా అనా్నరన్ తెలిసి బోడస్ ఆశచుర్యపోయాడు. త్ర్్వత్ 
అత్డు భోజనాన్కి వెళ్్ళన్పుడు ఒక్ భకు్తడు, సాయి దక్షణ 
కోరిన్పుడు మన్వ్దదునున్్నదింతా సమరి్పించడిం ఎింతో 
అదృష్్టమన్ చెపా్పడు. మరల శిరిడీ వ్చిచున్పు్పడు అలానే 
చేదాదుమనుకునా్నడు బోడస్, అత్డు బాబావ్దదు సెలవు 
తీసుకోడాన్కి వెళ్్ళన్పుడు ఆయన్ ‘బాలనాయీ’ అనే 
మింగలిచేత్ క్షురక్ర్మ చేయిించుకుింటునా్నరు. అత్న్న్ 
చూసూ్తనే, “వెళ్తునా్నవా?” అనా్నరు. ‘‘లేదు, మీ అనుమతి 
కోరడాన్కి వ్చాచును” అనా్నడు బోడస్. అత్డ్ింత్ సూక్ష్మె 
బుదిధు! వెింటనే సాయి అత్న్న్ దక్షణ కోర్రు. అత్డు 
సింతోష్ింగా త్న్ వ్దదునున్్నదింతా సమరి్పించాడు. బాబా 
అత్న్ నుదుట ఊదీ పెటి్ట, అత్న్ త్లమీద చేయి పెటి్ట, “న్వు 
హృదయపూర్వక్ింగా న్వ్దదునున్్నదింతా యిచాచువు గనుక్ 
భగవ్ింతుడు న్కు సర్వమూ సమృదిధుగా ప్రసాదిసా్తడు’’ అన్ 
ఆశీర్వదిించారు. సాయిన్ దరి్శించాక్ యిింకే మహాతు్మణి్ణ 
దరి్శించ న్క్్కరలేదన్ బోడస్ న్శచుయిించుకునా్నడు. 
కొదిదుకాలింలో అత్డ్ింతో సింపను్నడయా్యడు. 

- సశేష్ం
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మాతృదేవి దివ్య సన్్నధిలో 
దతతా జయంతి వేడుక్లు!!

శ్రీమతి టి. పద్్మవతి

పూజ్యశ్రీ అలివేలుమింగమ్మ త్లిలా 
దివ్్య సన్్నధాన్ములో  2022 

డిసెింబర్ 7 వ్ తేదీన్ దత్్త జయింతి 
వేడుక్లు అింగరింగవైభవ్ింగా జరిగాయి. 
తెలలావారుతూనే పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి, 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారికి మేలుకొలుపు, 
అన్ింత్రిం సమరధుసదుగీరువు 
సాయినాథున్కి కాక్డ ఆరతి జరిగాయి. 
మాత్ృదేవి సమాధికి ముిందుభాగింలో, 
ప్రతే్యక్ింగా అలింక్రిించిన్ వేదిక్పై దత్్త 
పాదుక్లకు 11 మింది వేదపిండితులు 
మహనా్యసపూర్వక్ ఏకాదశ రుద్రమింత్ర 
పఠన్ిం చేయగా, గురు పుత్రులు శ్రీ 
దా్వరకానాథ్ గారు అభిషేక్ిం చేశారు. 
అదే సమయింలో, పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి 
భకు్తలిందరూ క్లిసి అభిషేక్ిం చేశారు. 
మింగళ్క్రమైన్ రుద్రగాన్ ఘోష్తో, 
భకు్తలిందరి హృదయాలతో పాటు ప్రక్ృతి 
కూడా  పరవ్శిించిింది. అభిషేకాన్ింత్రిం 
పూజ్యశ్రీ అలివేలుమింగమ్మ త్లిలాన్ వివిధ 
రకాల పుసా్పలతో అలింక్రణ చేసు్తిండగా, 
గురుపుత్రులు శ్రీ దా్వరకానాథ్ గారు 
దత్్తజయింతి ప్రాశసా్తయాన్్న గురిించి 
వివ్రిించారు.

అిందులో భాగింగా, అత్రి 
అన్సూయల పుత్రుడైన్ దతా్తత్రేయసా్వమి 
జన్న్ిం, అన్సూయమాత్ పాతివ్రత్్యిం 

వివ్రిించారు. త్రిమూరు్తల భార్యలకు అసూయర్వ్డిం గురిించి, దాన్ 
వెనుక్వుిండే భావ్ిం గురిించి అత్్యింత్  హృద్యింగా వివ్రిించారు. న్న్్న-
రేపు-నేడు, న్ద్ర-మెలకువ్-స్వప్నిం ఈ మూడిింటిన్ గెలవ్డిం ‘అత్రి’. కావాలి 
అనే కోరిక్ లేక్పోవ్డిం ‘అన్సూయ’. మన్ మన్సుసు, శరీరము, ప్రాణ 
చలన్ము న్శచులమైన్పు్పడు ఆన్ిందిం అనుభవ్మౌతుింది.  అదే దత్్తజయింతి. 
అటువ్ింటి దత్్తజయింతిన్ మన్కి ప్రసాదిించేవారే మన్ గురుదేవులు అింటూ 
ఎనో్న అమూల్యమైన్ విష్యాలన్ తెలియచేసారు శ్రీ బాబుగారు. త్దన్ింత్రిం 
ప్రతే్యక్ింగా అలింక్రిించిన్ దతా్తత్రేయ సా్వమికి షోడశ్పచార పూజ చేసారు. 
మధా్యహ్న సమయిం అవ్్వడింతో, శిరిడీ సాయిబాబాకి ఆరతి, త్రవాత్  
మహాన్వేదన్ జరిగిింది. భకు్తలిందరూ ఒకొక్్కరుగా  దత్్తస్వరూపులైన్ పూజ్యశ్రీ 
బాబా, పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు, పూజ్యశ్రీ అమ్మగారలాకి న్మస్కరిించుకునా్నరు. 

ముిందుగా సూచిించిన్టులా సాయింత్రిం కార్యక్రమాలు కొన్సాగాయి. 
ఈవిధింగా దత్్తజయింతి వేడుక్లు  అత్్యింత్ భకి్తశ్రదధులతో జరిగాయి.

దత్్త జయింతి కార్యక్రమాలను ఈ కిింద ఇవ్్వబడిన్ యూటూ్యబ్ లిింక్ 
దా్వర్ భకు్తలు వీక్షించవ్చుచు. https://bit.ly/3PyXUFL
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మహాయోగి 
శ్రీ ప్రతాప కోటయ్య శాస్త్రి గారు

గ్రామింలోన్ స్త్రీలిందరికీ సదుగీరువై 
ఆధా్యతి్మక్ింగా న్డిప్ించిన్ 

పులిపాక్ శేష్మ్మగారు మహాలక్ష్మి 
భకు్తర్లు.  ఈమెకు శ్రీమహాలక్ష్మిదేవి 
న్త్్యసాక్షాతా్కరిం వుిండేది. ఆ దేవి 
ఈమె భకి్తకి మెచిచు ప్రతిరోజు ఈమెకు 
పులిహోర, పొింగలి, పాయసిం, వ్డలు 
ఇలా ఏదో ఒక్ ప్రసాదిం అనుగ్హిించి 
అదృశ్యమయే్యది. ఆ ప్రసాదాన్్న ఆమె 
త్న్ వ్దదుకు వ్చేచు భకు్తలకు పించేవారు.  
(శ్రీ అలివేలు మింగమ్మ మాత్ృమూరి్త 
శ్రీమతి రింగనాయక్మ్మగారు. 
వారి నాయన్మ్మగారే ఈ పులిపాక్ 
శేష్మ్మగారు. శ్రీ రింగనాయక్మ్మ గారి 
అక్్కగారు అయిన్ మన్్నవ్ సత్్యవ్తిదేవి 
కూడా శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాతా్కరిం 
పొిందిన్ గొప్ప లక్ష్మీ భకు్తర్లు.) 
జా్ఞన్యోగి మన్్నవ్ క్రిష్్ణయ్యగారు, 
యోగిన్ శ్రీమతి మరిదమ్మ గారు, 
జిలెలాళ్్ళమూడి అమ్మ, దివ్్యజన్న్ అలివేలు 
మింగమ్మ – వీరింతా కాక్ ఇింకా 
ఎిందరో మహాతు్మలు మన్్నవ్ గ్రామింలో 
ముదుదుబిడ్డలుగా జన్్మించారు.

ఒక్సారి శ్రీ ప్రతాప కోటయ్య 
శాస్త్రిగారు మన్్నవ్ గ్రామాన్కి విచేచుశారు 
ఆశచుర్యమేమింటే  ఏ ఊరిలోనైనా 
ఒక్్క రోజు క్ింటే వుిండన్ శ్రీ కోటయ్య 

శాస్త్రిగారు త్న్కై తానే ఈ గ్రామింలో 
కొన్్న రోజులు వుిండిపోయారు. అలా 
త్మకై తామే ఎింతో ఇష్్టింగా మన్్నవ్ 
గ్రామింలో వుిండిపోయిన్ిందుకు 
గ్రామ ప్రజలింతా ఎింత్గానో 
పొింగిపోయారు. ‘అింత్టి మహాతు్మడు 
ఎప్పటికీ త్మ గ్రామింలోన్ వుిండిపోతే 
ఎింత్ బాగుింటుింది!’ అన్ ఆశిించిన్ 
గ్రామ ప్రజలు త్మ కోరిక్ వారికి 
విన్్నవిించుకునా్నరు. త్మ ఊరిలోనే 
కుటుింబింతో సి్థరపడవ్లసిిందన్, 
వారికి న్వాస గృహము జీవ్న్భృతి 
కూడా సమకూరచుగలమన్, దయతో 
త్మ విన్్నపమును మన్్నించమన్ 
కోటయ్య శాస్త్రిగారిన్ వారు 
వేడుకొనా్నరు. శాస్త్రిగారు అింగీక్రిించి 
కుటుింబ సమేత్ింగా మన్్నవ్ గ్రామింలో 
సి్థరపడా్డరు.

శ్రీ కోటయ్య శాస్త్రిగారు ఏకాదశి 
వ్రత్ిం చేసేవారు. ప్రతి ఏకాదశి నాడు 
ఉపవాసిం ఉిండి దా్వదశి నాటి పారణకు 
ఊరివారిిందరికీ త్న్ ఇింటిలోనే 
వ్ింటలు చేయిించి సింత్ర్పణ చేసేవారు. 
దా్వదశి సింత్ర్పణ కోసిం నాలుగైదు 
రోజులు ముిందుగానే  గ్రామ పెదదులు 
గ్రామింలోన్ వారిందరి ఇిండలా నుిండి 
బియ్యము, పపు్పలు, ఆహార దినుసులు 

అన్్నింటిన్ సేక్రిించి శాస్త్రిగారి ఇింటికి 
చేరేచువారు. ఊరిలోన్ ధన్వ్ింతులు 
బసా్తలకొదీదు ధానా్యలు, వ్సు్తవులు 
సమరి్పించేవారు. పేదవారు కొదిదుగా 
మాత్రమే యిచేచువారు. ఏకాదశి రోజు 
సాయింత్రిం శ్రీ శాస్త్రిగారు ఊరివారిన్ 
ఆహా్వన్ించడాన్కి బయలుదేరేవారు. 
ప్రతి ఒక్్క ఇింటికి వెళ్లా ఆహా్వన్ించేవారు. 
అలా ఆహా్వన్ించే సమయింలో ఎవ్రు 
ఎకు్కవ్ సింభార్లు పింపారు, ఎవ్రు 
త్కు్కవ్ పింపారు అన్్న విచక్షణ, 
వివ్క్ష చూపేవారుకాదు. ఇింటిలోన్ 
వారికి చేతులు జ్డిించి న్మస్కరిసూ్త, 
“అమా్మ! దా్వదశి పారణ సిందర్భింగా 
మా ఇింట్లా జరిగే సింత్ర్పణకు 
దయతో మీరిందరూ రిండి. త్లులాలు, 
బిడ్డలు, ప్లలాలు, పెదదులు, ఆడవారు, 
మగవారు, వ్ృదుధులు ఇింటిలోన్ ప్రతి 
ఒక్్కరూ దయచేయిండి. నా సేవ్ 
స్్వక్రిించి, భగవ్త్ర్ప్రసాదిం స్్వక్రిించి 
ఆయన్ అనుగ్హిం పొిందిండి” 
అింటూ సాదరింగా ఎింతో విన్యింగా 
ఆహా్వన్ించేవారు శ్రీ కోటయ్య 
శాస్త్రిగారు. ఒకొ్కక్్కసారి సింత్ర్పణలో 
వ్ింటకాల కోసిం సేక్రిించిన్ 
దినుసులు త్కు్కవై వ్ిండిన్ వ్ింటలు 
వ్చిచున్ వారిందరికీ సరిపోవేమోన్న్ 

శ్రీమతి శ్రీదేవి

(గత సంచిక్ తరువాయి)
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అన్ప్ించేది. అయిన్ప్పటికీ ఏ ఒక్్కసారి 
కూడా వ్ింటలు సరిపోక్పోవ్డిం 
జరిగేది కాదు. వ్చిచున్ వారింతా 
త్ృప్్తగా భ్జిించి వెళ్లాన్ త్ర్్వత్కూడా 
వ్ింటకాలు మిగిలిపోయేవి. అలా 
జరగడాన్కి కారణిం కేవ్లిం దేవి 
అనుగ్హిం అనేవారు శాస్త్రిగారు.

అతి న్ర్డింబరింగా సాధారణ 
మాన్వున్ వ్లె క్న్ప్ించే శాస్త్రిగారు 
గొప్ప యోగసిదుధులు. అిందుకు ఒక్ 
ఉదాహరణ.

మన్్నవ్ గ్రామసు్థలు కొిందరు 
ఒక్సారి కాశి వెళ్్త శాస్త్రిగారిన్ 
కూడా త్మ వెింట తీసుకున్వెళ్లారు. 
అక్్కడ  వ్సతి గృహింలో దిగిన్ త్ర్్వత్ 
కాలక్ృతా్యలు తీరుచుకొన్, అిందరూ 
గింగా సా్ననాన్కి వెళ్లారు. అిందరూ 
సా్ననాలు ముగిించి విశే్వశ్వర దర్శనాన్కి 
ఆలయాన్కి బయలుదేర్రు. శాస్త్రిగారు 
మాత్రిం తాను గింగా తీర్న్ అనుషాఠాన్ిం 
చేసుకొన్ కొింత్సేపటి త్ర్్వత్ వ్సా్తన్న్ 
చెప్పటింతో వారింతా వెళ్లాపోయారు. 
విశే్వశ్వర దర్శనాన్ింత్రిం 
వ్సతిగృహాన్కి చేరుకున్్న గ్రామసు్థలు 
ఎింత్ సమయిం గడిచినా శాస్త్రిగారు 
ర్క్పోయేసరికి ఆిందోళ్న్ చెిందారు. 
చాలాసేపు వేచిచూచి అప్పటికీ 
శాస్త్రిగారు ర్క్పోవ్డింతో అక్్కడ 
తెలుగు మాటాలాడేవారితో గ్రామసు్థలు, 
“అయా్య, ఈ రోజే మేమింతా కాశీకి 
వ్చాచుము. మాతోపాటు వ్చిచున్ 
ఒకాయన్ న్లలాగా, లావుగా, ఎతు్తగా 
వుింటారు. తుిండుగుడ్డ న్డుముకు 
క్టు్టకొన్ భ్జాన్ ఒక్ పైగుడ్డ వేసుకొన్ 
వుింటారు. ఉదయిం గింగాసా్ననాన్కి 
మాతో క్లిసి వెళ్లా సా్ననాన్ింత్రిం 
మేమింతా తిరిగి వ్సు్తింటే త్ను 
కాసేపు ఆగి వ్సా్తన్న్ మాతో 

చెప్్పన్వారు ఇపు్పడు మధా్యహ్నమైింది 
ఇింత్వ్రకు ర్నేలేదు. మీరేమైనా 
వారిన్ చూశార్?” అన్ అడిగారు. 
వారు అలా  అడుగుతుిండగానే శ్రీ 
కోటయ్య శాస్త్రిగారు అక్్కడకు వ్చాచురు. 
గ్రామసు్థలు ఆయన్ను చూసి న్వు్వతూ 
“అరుగో వారే వ్చేచుశారు!” అనా్నరు. 
ఆయన్ను చూసిన్ అక్్కడివారు, “వీరి 
గురిించా మీరు అడుగుతున్్నది? 
ఈయన్ ఈరోజు ఊరి నుిండి 
ర్వ్టమేమిటి? ఈయన్ ఈ ఊరి వాడే 
క్దా!” అనా్నరు ఆశచుర్యింగా.

“లేదిండి మీరు ఎవ్రి గురిించి 
అింటునా్నరో గాన్, వీరు ఈరోజే 
మాతోపాటు కాశీ వ్చాచురు. ఈ 
ఉదయమే క్దా మేము కాశీ చేర్ము. 
వీరు మా ఊరి వారేన్ిండి” అనా్నరు 
గ్రామసు్థలు.

“మేము ఎవ్రి గురిించో చెప్పటిం 
లేదు, వీరి గురిించే చెబుతునా్నము. 
వీరు మన్్నవ్ గ్రామసు్థలైన్ 
కోటయ్యశాస్త్రి గారే క్దా! వీరు కాశీ 
పట్టణాన్కి వ్చిచు చాలా కాలమైింది. 
ప్రతిరోజు ఉదయానే్న గింగాసా్నన్ిం 
చేసి విశే్వశ్వర దర్శనాన్కి వ్సా్తరు. 
ప్రతిరోజు ఈయన్ను మేము చూసూ్తనే 
వునా్నము క్దా!” అన్ చెప్్పన్ అచచుటి 
వారి మాటలు విన్ న్ర్్ఘాింత్పోయారు 
మన్్నవ్ గ్రామసు్థలు. ఏమీ అర్థింకాక్ 
అయోమయింగా శాస్త్రిగారి వ్ింక్ 
చూశారు. ఆయన్ ఏమీ మాటాలాడకుిండా 
మిందహాసిం చేసూ్త వుిండిపోయారు. 
ఈ సింఘటన్తో మన్్నవ్ గ్రామసు్థలుతో 
పాటు కాశీవాసులు కూడా శ్రీ కోటయ్య 
శాస్త్రిగారు యోగ పరిపూరు్ణలన్ 
గురి్తించారు. త్మ గ్రామింలో 
భార్్యబిడ్డలతో న్వ్సిసూ్త వుిండి 
కూడా ప్రతిన్త్్యిం కాశీలో సించరిసు్తన్్న 

శ్రీ శాస్త్రిగారు యోగపరిపూరు్ణడన్ 
తెలుసుకునా్నరు.

కాశీ పట్టణిం శ్రీ శాస్త్రిగారి 
జీవితాన్కి ఆయువుపటు్ట, కేింద్రిం 
అన్ చెప్పవ్చుచు. ఆయన్ ఆధా్యతి్మక్ 
పరిపూర్ణతా్వన్కి ఆరింభగీతిక్ కూడా 
అక్్కడినుిండే ఆలప్ింపబడిింది. 
అిందుకే శ్రీ శాస్త్రిగారికి కాశీ పట్టణమింటే 
అింత్ అభిమాన్ిం. శ్రీ కోటయ్య 
శాస్త్రిగారు త్మ ప్రాణప్రదమైన్ కాశీ 
పట్టణింలోన్ త్మ తుది శా్వస వ్దలాలన్ 
న్ర్ణయిించుకునా్నరన్ సింక్లి్పించిన్టులా 
తోసు్తింది. యోగసిదుధుడు క్నుక్ త్మ 
అింతిమ సమయిం తెలుసుకొన్ కాశీకి 
బయలుదేర్రు తాను దేహ తా్యగిం 
చేయబోతున్్న విష్యిం ఆయన్ 
ఎవ్రికీ చెప్పలేదు ఒక్్క క్ృష్్ణయ్య 
గారికి త్ప్ప. వెళ్లా ముిందు ఆ ఊరి 
వాస్తవు్యడు మహాజా్ఞన్ క్ృష్్ణయ్యగారితో 
శ్రీ కోటయ్య శాస్త్రిగారు న్వు్వతూ, 
“అయా్య కాశీకి వెళ్తునా్నన్యా్య” 
అనా్నరు.  క్ృష్్ణయ్యగారు కూడా 
న్వు్వతూ “వెళ్్ళవ్యా్య, వెళ్్ళ. త్లకాయ 
ర్లిపడేచోటికి కాళ్లా వాడింత్టవే 
శరీర్న్్న లాకు్కపోతాయి మరి!” 
అన్ బదులిచాచురు. ఇదదురు పక్ పకా 
న్వు్వకునా్నరు. కాశీలోనే ఆయన్ 
పరమపదిించారు.

దైవ్ ప్రతిన్ధులైన్ ఇటువ్ింటి 
యోగులు మాటలతో కాక్ మౌన్ింగానే 
మనోవాగతీత్మైన్ దివా్యన్ింద సి్థతి 
ఒక్టి వున్్నదన్, ఆ సి్థతిన్ిందుకొన్ 
బ్రహా్మన్ిందాన్్న ఆసా్వదిించి త్మవ్లే 
త్రిించమన్ ప్రబోధిసూ్త త్మ జీవితాలన్ 
ఉదాహరణలుగా మన్కు అిందిసా్తరు. 
కాన్  అిందుకొన్గల వారెిందరు?

అయితే ఆ దివ్్య జీవితాన్్న 

మిగతా 29వ పేజీలో
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ద్వార్కామాయి  
అనుభవమండపము

2008 సింవ్త్సురిం వ్రకు నాకు 
బాబా గురిించి తెలియదు. 

అపు్పడపు్పడు వారి మిందిర్న్కి వెళ్లా 
న్మస్కరిించుకుింటూ ఉిండేదాన్్న. 
అింతే.. అింత్కుమిించి ఏమీ 
తెలియదు. 2008 లో బాబా సచచురిత్ర 
పార్యణ చేసాను. అది చదివాక్ 
నాకు  “భగవ్ింతుడే ఆ రూపింలో 
వ్చాచుడు” అన్్న గాఢమైన్ న్మ్మక్ిం 
క్లిగిింది.  

సచచురిత్ర పార్యణ పూర్తయిన్ 
సుమారు రెిండు నెలల త్ర్్వత్,  జూన్ 
7 వ్ తేదీన్ మేము శిరిడీ వెళ్్ళము.   
శిరిడి వెళ్్ళక్ ‘ఆయన్ న్డయాడిన్ 
ప్రదేశింలో నేన్పు్పడు వునా్నను’ 
అనేటటువ్ింటి భావ్న్తో మన్సులో 
విపరీత్ింగా ఆన్ిందింగా వుిండేది. 
ఎిందుకో నాకు ఆయన్ త్ప్పకుిండా 
దర్శన్ిం యిసా్తరు అన్్న న్మ్మక్ిం కూడా 
వుిండేది. జూన్ 9 వ్ తేదీ, నేనూ మా అక్్క 
శిరిడీ  లో ఒక్ షాప్ కి వెళ్్ళము. ఏదో 
కొనుకు్కింటుింటే అక్్కడకి ఒకాయన్ 
వ్చిచు మా అక్్కన్ దక్షణ అడిగారు.  
నేను వెన్కి్క తిరిగి చూసాను. ఆయన్కి 

త్లపాగా వుింది, భ్జాన్కి జ్లె 
వుింది, కోర్ గుడ్డలు ధరిించి వునా్నరు. 
నేన్లాగే ఆయన్న్ చూసూ్త వుిండి 
పోయాను. మన్సేమీ పన్చేయటిం 
లేదు. మా అక్్కచేతిలో వ్ింద 
రూపాయల నోటు వుింది. ఆయన్తో, 
“నా దగగీర చిలలారలేదు” అింది. నా దగగీర 
చిలలార వునా్న,  యివా్వలన్్న స్పృహలో 
లేను. ఆయన్నే చూసూ్త వునా్నను. 
ఆయన్ సరేన్న్, వెళ్లాపోయారు. 
ఆయన్ వెళ్్ళక్, షాప్ ఆయన్కి 
డబు్బలిదాదుమన్ చూసే్త, మా అక్్క చేతిలో 
100 రూపాయల నోటు లేదు. త్ను 
క్ింగారు పడుతూ, కిింద ఎక్్కడైనా 
పడిపోయిిందేమోన్న్ చూసిింది, 
కాన్ ఎక్్కడా లేదు. ఈవిష్యిం  ఆ 
షాపు ఆయన్తో అింటే, “పెదాదుయన్ 
వ్చిచు వుింటాడులేమా్మ. ఇింక్ అవి 
క్న్పడవులే” అనా్నడు. అపు్పడు నాకు, 
‘అక్్కడకి బాబాయే వ్చిచు వుింటారు’ 
అన్ప్ించి చాలా సింతోష్మేసిింది. 

అక్్కడన్ించి, నేనూ మా అక్్క, 
బాబా ఫోట్లు అమే్మ గా్యలరీకి 
వెళ్్ళము.  నాకు అప్పటి వ్రకు, 

దా్వరకామాయి బాబా ఫోట్, 
సమాధిమిందిరింలో బాబా ఫోట్ 
తెలుసు. ఇింక్ వేరేవి తెలియదు. 
అయితే మేము ఆ షాప్ లోకి వెళ్లాసరికి, 
ఇిందాకా వేరే షాపులో ఒకాయన్ 
వ్చిచు దక్షణ అడిగారుక్దా, అచచుింగా 
అలాింటి పోలిక్లున్్న బాబా ఫోట్ ఈ 
షాపులో వుింది. ఆ ఫొట్ చూడగానే, 
ఇిందాక్ వ్చిచుింది బాబానే అన్ నాకు 
రూఢి అయిపోయిింది. నాకు బాబా 
దర్శన్ిం ఇచాచురు. సిందేహమేలేదు, నేను 
ఇింటిదగగీర బయలుదేరిన్ప్పటిన్ించి, 
బాబానాకు ఎలాగైనా దర్శన్ిం ఇవా్వలన్ 
ప్రారి్థసూ్తనే వునా్నను. బాబా నా కోరిక్ 
తీర్చురన్  చాలా ఆన్ిందిం క్లిగిింది. 

నేను శిరిడీ న్ించి వ్చాచుక్ ఒక్ 
అనుభవ్ిం జరిగిింది. నేన్పు్పడు 
విజయవాడలో ఉిండేదాన్్న. అక్్కడకి 
సుమారు 30 కిలోమీటరలా దూరింలో 
మేము కొింత్ భూమి కొనా్నము. 
అది రిజిసే్రేష్న్ చేయిించుకోవ్డాన్కి 
రెిండు నెలలు గడువు పెటు్టకునా్నము. 
అయితే అవ్త్లి వాళ్్ళ మేము ఎపు్పడు 
అగ్రిమెింట్ చేయిించుకునా్నమో 

శ్రీమతి క్ృష్్ణక్మారి, హైదరాబాద్
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అప్పటిన్ించి, వ్డీ్డ క్ట్టమింటునా్నరు. 
మీరిచిచున్ గడువు దాటిపోతే వ్డీ్డ 
క్డతాముగాన్, యిప్పటిన్ించి 
ఎిందుకు క్డతామన్ మేమనా్నము. 
ఇక్ రిజిసే్రేష్న్ కి వెళ్లారోజు, అనుకున్్న 
డబు్బ క్ింటే ఎకు్కవ్ క్ట్టవ్లసి 
వ్సు్తిందేమోన్న్ భయింగానే వుింది. 
నేను ప్రతి క్షణిం బాబాన్ త్లచుకుింటూ 
వునా్నను.  అక్్కడకి వెళ్్ళక్, వాళ్్ళ 
త్రపున్ వ్చిచున్ వ్్యకి్త, ఒక్ లిస్్ట 
త్యారుచేసి దీన్కిింత్, దాన్క్ింత్ అన్ 
లెక్్కలు వేసారు. చివ్రకి అవ్న్్న క్లిప్తే 
మేమెింత్ యివా్వలనుకునా్నమో అింత్ 
మొత్్తమే వ్చిచుింది!! మేము ఆ డబు్బ 
క్టే్టసి రిజిసే్రేష్న్ చేయిించుకునా్నము. 
మొదట వాళ్్ళ చెప్్పన్టేలా ఎకు్కవ్ 
మొత్్తమే క్టా్టలింటూ చెప్్పన్ ఆ వ్్యకి్త, 
చివ్రికి లెక్్క ఎలా సవ్రిించాడో, 
అదింతా బాబాకే ఎరుక్. అది బాబా 
మాకు చేసిన్ గొప్ప లీల!!                                                                    

వి జ య వా డ లో 
ర్మలిింగేశ్వరన్గర్ లో బాబా 
మిందిరిం వుింది. మొదటిసారి 
మా అమా్మయి  వాళ్్ళతో క్లిసి ఆ 
మిందిర్న్కి వెళ్లాను.  లేత్ తులసి 
చిగుళ్లా, మలెలాపువు్వలు క్లిప్ బాబాకి 
మాల క్టి్ట తీసుకెళ్్ళను. అక్్కడి 
పూజారి ఆ మాలన్ న్నే్న బాబాకి 
వెయ్యమనా్నరు. అలానే చేశాను. 
చాలా అిందింగా అన్ప్ించి అక్్కడే 
న్లుచున్ బాబాన్ చూసు్తనా్నను, బాబా 
పాదాల దగగీర ఎవ్రో నైవేద్యింగా 
రెిండు చపాతీలు పెటా్టరు. నాకు అవి 
కొించిం ప్రసాదింగా ఇసే్త బాగుిండును 
అన్ప్ించిింది. పూజారిగారు. ఒక్ 
చపాతి, మూడుముక్్కలు చేసి, 
నాకు మా అమా్మయికి మాతోపాటు 
వ్చిచున్ ఇింకొక్ అమా్మయికి ఇచాచురు. 

వాళ్లాదదురూ వెింటనే తినేశారు, నేను 
అలాగే చేతిలో పటు్టకున్, అక్్కడి 
పూజారిగారితో మాటాలాడుతునా్నను. 
కొింత్సేపటికి తిిందామన్ చూసేసరికి, 
నాకిచిచున్ చపాతి  న్ిండుగా పించదార 
వుింది. వాళ్్ళన్ అడిగితే ఉతి్త 
చపాతీనే ఇచాచురన్ చెపా్పరు. నాకు 
చాలా ఆశచుర్యమేసిింది ఈ చేతిలోకి 
పించదార ఎలా వ్చిచుిందీ అన్! నేను 
ఎింతో  ఆన్ిందింగా ఒక్్క పించదార 
పలుకుకూడా పోకుిండా జాగ్త్్తగా 
తినేసాను. 

ఆ త్రువాత్ శ్రీ సాయి 
లీలామృత్ము పార్యణ గ్ింథిం 
నా దగగీరకి ర్వ్డిం, భరదా్వజ 
మాస్టరుగారి గురిించి తెలియడిం, 
నేను ఈమారగీింలోకి ర్వ్డిం 
జరిగిింది. త్రవాత్ ఆలోచిసే్త ఇింత్ 
మించిమార్గీన్్న నాకు ప్రసాదిసు్తనా్నను 
అన్్న గురు్తకే బాబా ఆరోజు చపాతీలో 
పించదార వేసివుింటారు అన్ప్ించిింది.

2011లో మొదటిసారి సాయి 
లీలామృత్ము పార్యణ చేసాక్ 
నాకు పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు, పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు స్వప్నదర్శన్ిం ఇచాచురు. 
అిందులో పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
న్లుచున్ ఉింటే, పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
కురీచులో కూరుచున్ వునా్నరు. ఇపు్పడు 
మన్ిం చూసే ఫొట్లో లాగ ఇదదురూ 
కూరుచున్ లేరు. దాన్తో  నాకు  ఆవిడ 
ఎవ్రో తెలియలేదు. ఎిందుక్ింటే 
నాకు పూజ్యశ్రీ మాస్టరు గ్ింథాలేవీ 
చదవ్లేదు వారి గురిించి కూడా ఏమీ  
తెలియదు. సత్సుింగ సభ్్యలెవ్రితోటీ 
పరిచయింలేదు. మహాతు్మలింటే 
అవ్గాహన్ లేదు. 

చాలా రోజులకి, నేను మాకు 
తెలిసిన్ వాళ్్ళింటికి వెడితే, అక్్కడ 

అమ్మగారి ఫోట్ వుింది, వాళ్్ళన్ 
అడిగితే, పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారి 
ధర్మపతి్న అన్ చెపా్పరు. హైదర్బాద్ 
లో ఉింటారన్ తెలిసిింది. ఆ స్వప్నింలో 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు నాతో, “ఇక్్కడకి 
వ్చిచు ఒక్ సింవ్త్సురిం వుిండు” అన్ 
చెపా్పరు. ఇక్్కడ  అింటే  అది ఏ 
ప్రాింత్మో తెలియలేదు. త్రవాత్ శ్రీ 
గురుచరిత్ర గ్ింథిం వెన్కాల పేజీలో  
హైదర్బాద్ లో పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
వుిండే చిరునామా దొరికిింది. 
నేన్పు్పడు విజయవాడలో వునా్నను. 
అక్్కడకి ర్వాలింటే పరిసి్థతులేవీ 
అనుకూలిించలేదు. మా అబా్బయికి 
పెళ్లా అయా్యక్ వాడితో హైద్రాబాద్ 
వ్చిచు వుింటునా్నను. చివ్రకి 2018 లో 
నాగోల్ కి వెళ్లాను. అప్పటికి పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారి దర్శనాలు లేన్ిందున్, నా 
స్వప్నిం సింగతి ఎవ్రికీ చెప్పకుిండా 
వెనుతిరిగాను.

చివ్రికి  గుమ్మళ్ింపాడులో 
కొలువైవున్్న పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి 
సన్్నధిలో, 41 రోజులు వుిండి సేవ్ 
చేసుకోవాలన్ సింక్లి్పించుకున్, 
ఆశ్వయుజ మాసింలో అక్్కడికి 
చేరుకునా్నను. మిండలిం రోజులక్ింటే 
ఎకు్కవ్ రోజులే, అమ్మ సన్్నధిలో 
వునా్నను.. ఆ విధింగా పూజ్యశ్రీ అమ్మగారే 
నా పరిసి్థతులన్్న చక్్కబరచి నాకు 
కొదిదురోజులైనా సేవిించుకునే భాగా్యన్్న 
ప్రసాదిించిన్ిందుకు, శత్ సహస్రకోటి 
క్ృత్జ్ఞతాపూర్వక్ న్మసుసుమాింజలులు 
సమరి్పించుకుింటునా్నను.

                                                                                                             
జై సాయి మాస్టర్!!
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శ్రీమతి విజ్యలక్ష్మి

ఆచారు్యన్ అద్భుత లీలలు

పూజ్యశ్రీ భరదా్వజ మహార్జ్   
లీలావైభవాన్్న చిలువూరు  

వాస్తవు్యలు శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు 
ఈవిధింగా తెలియచేసు్తనా్నరు --

మొట్టమొదటిసారి మా అక్్క 
ఝాన్సు దా్వర్ పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారితో 
దత్్తక్షేత్రాల యాత్రకి వెళ్లా మహాభాగ్యిం 
క్లిగిింది. దారిలో బసుసున్ కాఫీ, 
టీల కోసిం ఒక్చోట ఆప్న్పు్పడు 
అిందరూ దిగారు. నేను మాత్రిం బసుసు 
దిగలేదు. పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారికి కాఫీ 
బసుసులోకే తెచాచురు. అపు్పడు  పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు, నేను మాత్రమే బసుసులో 
వునా్నిం. నేను పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారి 
దగగీరకి వెళ్లా న్మసా్కరిం చేసుకునా్నను. 
అపు్పడు పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు, 
“ఏమా్మ, ఏమైనా సమస్యలునా్నయా? 
ఏమనా్న చెపా్పలనుకుింటునా్నవా?” 
అన్ అడిగారు. న్జాన్కి నాకు 
సమస్యలునా్నయి. కాన్ చెప్పడిం ర్దు. 
ఎలా చెపా్పలో అరధుమయే్యది కాదు.  
ఆ సింగతి పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారికి 
అర్థిం అయి్యిందనుకుింటాను. 
“అమా్మ! నువు్వ  శ్రీ గురుచరిత్ర, శ్రీ 
సాయిలీలామృత్ిం  పార్యణ 
చేసుకో!” అనా్నరు. 

నేను  పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారితో, 
“మా వూరిలో శివాలయిం, 
ర్మాలయిం వునా్నయి కాన్ బాబా 
గుడి లేదిండీ!” అనా్నను. “అమా్మ! 
మీ ఇింట్లా బాబా పటిం పెటు్టకున్ 
సత్సుింగిం చేసుకోిండి. చుటు్టపక్్కల 
అిందరికీ బాబాను పరిచయిం 
చెయ్యిండి. మీకు ఇది బాబా యిచిచున్ 
మించి అవ్కాశిం” అన్ చెపా్పరు. 
యాత్రనుించి ర్గానే పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు చెప్్పన్టులా సత్సుింగిం 
పెటు్టకునా్నము. చాలా మింది 
వ్చేచువారు. నాకు భజన్ింటే చాలా 
ఇష్్టిం. నేను గటి్టగా భజన్ చేసూ్తవుింటే 
మావారు, “ఇది మన్ సొింత్ ఇలులా 
కాదు, అింత్ గటి్టగా పాడావ్ింటే 
ఇింటివాళ్్ళ ఖాళ్ చెయ్యమింటారు” 
అింటుిండేవారు. కొన్్న రోజులలోనే 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారి దయవ్లలా మేము 
ఇలులా కొనుకు్కనా్నము.

తిరిగి ఆరు నెలలకే పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు మళ్్ళ దత్్తక్షేత్రాలకి 
యాత్ర  చేశారు.  నేను కూడా ఆ 
యాత్రకు వెళ్లాను. మాణిక్్యన్గర్, 
గాణాగీపూర్, అక్్కలో్కట, పిండరి, 
శిరిడి…. అన్్న చూప్ించారు. పూజ్యశ్రీ 

మాస్టరుగారితో వెళ్లాడింవ్లన్ మాకు 
కూడా మర్్యదలు జరిగేవి. గాణాగీపూరోలా 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారితో పాటు 
మాకు కూడా ప్రతే్యక్ పాదుకాదర్శన్ిం 
లభిించిింది. అలాగే శిరిడీలో ర్త్రి 
ఆరతి ముిందర ఒక్ గింట భజన్ చేసే 
సేవ్ లభిించిింది. అిందరిం త్లా ఒక్ 
భజన్ చేశాిం. పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
‘మాన్స భజరే గురుచరణిం’ భజన్ 
చెపా్పరు. అింతా అయా్యక్ శిరిడి 
సింసా్థన్ిం వాళ్్ళ మా అిందరికీ ఒక్ 
కొబ్బరికాయ, దక్షణ ఇచాచురు. ఆ 
దక్షణ ఇప్పటికీ మా పూజాపీఠింలో 
వుింది. 

ఇింకొక్సారి పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు  లెిండిబాగ్ లో సత్సుింగిం 
చేసు్తనా్నరు. మేమిందరిం చుటూ్ట 
కూరుచున్ విింటునా్నము. ఇింత్లో ఒక్ 
పెదదుగుింపు వ్చిచు వ్రసగా ఒకొ్కక్్కరూ 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారికి న్మసా్కరిం 
చేసుకుింటునా్నరు. మేము ఆశచుర్యింగా 
చూసు్తనా్నము. వాళ్్ళ మైసూరునుించి 
యాత్రాబసుసులో శిరిడీకి వ్చాచురట. 
వాళ్్ళిందరూ పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
వ్రాసిన్ గ్ింథాలు చదివారట. ఎవ్రో 
వాళ్లాకి పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు ఇక్్కడ 
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వునా్నరన్ చెపా్పరట. విపరీత్మైన్ 
ఆన్ిందింతో దర్శన్ిం చేసుకునా్నరు. 
ఇలా ఎనో్న సింఘటన్లు జరిగేవి.

ఆ యాత్రలోనే పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారితో నేను, “మీ దయవ్లలా 
ఇలులా కొనుకు్కనా్నము కాన్ 
రిజిసే్రేష్న్ అవ్్వటిం లేదు. ఏదో ఒక్ 
ఆటింక్ిం వ్సో్తింది మాస్టరుగారు” 
అన్ చెపా్పను. దాన్కి పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు, “ఇక్్కడకి వ్చాచువు 
క్దా, ఆటింక్మేమీ ర్దమా్మ!” 
అింటూ “న్కు ఇష్్టమైన్ పదారధుిం 
ఏది?” అన్డిగారు. ‘స్్వట్ అిండీ!’ 
అనా్నను. “స్్వట్సు లో ఇష్్టమైన్దేది?” 
అన్డిగారు. “పాలకోవా!” అన్ 
చెపా్పను. “అయితే న్ సమస్య బాబాకి 
చెపు్పకున్, ఆ పదార్థిం వ్దిలేసి ధున్లో 
కొబ్బరికాయ వేసుకో. ఇింటికెళ్్ళక్ 
పార్యణ చేసుకో. ఇింక్ బాబా 
చూసుకుింటారు!” అన్ చెపా్పరు. నేను 
అలాగే చేశాను. ఇింటికి వ్చాచుక్  ఒక్ 
వారిం పార్యణ పూర్తయే్యసరికి 
మావూరి క్రణింగారు మా ఇింటికి 
వ్చిచు, ‘ఇింటికి సింబింధిించిన్ 
కాగితాలు తీసుకురిండి. రిజిసే్రేష్న్ 
చేసేదాదుమ’న్ చెపా్పరు. పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు శిరిడీలో నాకు ఇచిచున్ 
హామీ పొలులాపోకుిండా జరిగిన్ిందుకు 
చాలా ఆన్ిందిించాము.

ఒక్సారి మేము కొింత్మిందిమి 
క్లిసి ఒింగోలులో పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారి దర్శనాన్కి వెళ్్ళము. 
అపు్పడు కూడా అిందరూ వారి వారి 
వ్్యకి్తగత్ విష్యాలు మాటాలాడారు. 
నేను మాత్రిం చెప్పలేక్పోయాను. 
అపు్పడు పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
న్ను్న ఉదేదుశిించి, “అమా్మ! సత్సుింగాలు 

జరుగుతునా్నయా?” అడిగారు. 
“జరుగుతునా్నయి మాస్టరుగారు!” 
అింటే, “ఈసారినుించి మీ ఇింట్లానే 
కాకుిండా సత్సుింగాన్కి వ్చిచున్ 
వాళ్్ళిందరి ఇళ్లాలోలా కూడా సత్సుింగిం 
చేసుకోిండి. తొిందరలోనే మీ 
ఊరికి బాబా గుడి కూడా వ్సు్తింది”  
అనా్నరు. వారు చెప్్పన్టేలా మేమిందరిం 
అిందరి ఇళ్లాలోలా సత్సుింగాలు 
చేసుకుింటునా్నము. బాబా గుడి 
కూడా వ్చిచుింది. ఆయన్ ఒక్మాట 
చెపా్పరింటే అది జరిగి తీరుతుింది!!

వారికి ఎదుటివాళ్్ళ మన్సులో 
ఏముిందో తెలిసిపోయేది. మా 
చిన్్నబా్బయి బాగా అలలారి చేసేవాడు. 
బాగా విసిగిించేవాడు. ఒక్సారి  
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు గుింటూరు 
అరిండల్ పేట బాబా గుడికి వ్చాచురు. 
నేను మా చిన్్న అబా్బయిన్ తీసుకున్ 
వారి దర్శనాన్కి వెళ్లాను. అపు్పడు 
వాడు 6వ్ త్రగతి చదువుతునా్నడు. 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారికి న్మసా్కరిం 
చేసుకొమ్మన్ చెపా్పను. వాడు 
న్మసా్కరిం చేసుకోగానే, “ఏర్, 
బాగునా్నవా? క్రికెట్ బాగా 
ఆడుతునా్నవా? వీడిన్ నా దగగీరికి 
పింప్ించమా్మ. ఇదదురిం క్రికెట్ 
ఆడుకుింటాిం. వీడికి నేను మించి 
మించి బాబా క్థలు చెపా్తను” 
అనా్నరు. నేను మా అబా్బయికి దక్షణ 
ఇచిచు సమరి్పించమనా్నను. వాడు 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారికి యివ్్వగానే 
ఆయన్ అది తీసుకున్ జేబులో 
పెటు్టకునా్నరు. మామూలుగా ఎవ్రు 
దక్షణ యిచిచునా పక్్కన్ పెటే్టసేవారు. 
నాకు వారు చూప్ించే ప్రేమకి 
ఆన్ిందభాషా్పలు వ్సు్తనా్నయి. 

మా అబా్బయి మాత్రిం భయింతో 
వ్ణికిపోతునా్నడు. ఎిందుక్ింటే 
వాడు సూ్కలుకి వెళ్తునా్నన్న్ చెప్్ప 
క్రికెట్ కి వెళ్్ళవాడు. అవ్న్్న పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు చెపే్పసరికి వాడికి 
భయిం వేసిింది. 

ఇింకొక్సారి  న్లలాపాడు బాబా 
గుడికి ర్మిరెడి్డ తాత్, మాయి 
అమ్మ వ్చాచురు. అపు్పడు పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు కూడా వ్చాచురు. మేము 
కూడా దర్శన్ిం చేసుకోవ్డాన్కి 
వెళ్్ళము. అిందరూ వెళ్్ళపోయాక్ 
మా చెలెలాలు ర్మిరెడి్డ తాత్గారిన్ 
మా చిన్్నబా్బయి గురిించి అడిగిింది. 
దాన్కి తాత్గారు త్లగోకు్కింటూ, 
“క్ష్్టపడాలి, నువే్వ సరుదుకోవాలి!” 
అనా్నరు. కొింత్సేపయా్యక్ పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు ఒక్్కరే వున్్నపు్పడు నేను 
వారితో, “తాత్గారేమనా్నరో అర్థిం 
కాలేదు”  అనా్నను. “ఏముిందమా్మ, 
సమయిం పడుతుిందన్ చెపు్తనా్నరు. 
పార్యణ చేసుకో, అన్్న 
సరుదుకుింటాయి” అనా్నరు. ఇింట్లా 
ఆరి్థక్ సమస్యలు, మావారికి ఆరోగ్య, 
ఉదో్యగ సమస్యలు, ప్లలాలతో 
సమస్యలు.. ఇన్్న వునా్న ఏనాడూ 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారితో చెపే్పదాన్్న 
కాదు. ఎలా చెపా్పలో తెలియక్ 
మౌన్ింగా వుిండిపోయేదాన్న్.

1989లో మాస్టరుగారు సమాధి 
చెిందారు. అప్పటినుించి నాకు 
చాలా దిగులుగా వుిండేది. ‘అయో్య! 
మహార్జింత్టివారు అడిగిన్పు్పడు 
కూడా ఏమీ చెపు్పకోలేక్పోయాను. 
ఇపు్పడు నా క్షా్టలెవ్రు తీరుసా్తరు?’ 
అన్ బాధ పడుతుింటే ఒక్రోజు పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు స్వప్న దర్శన్మిచిచు, 
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నా ఎదురుకుిండా కూరుచున్, 
“ఎిందుక్మా్మ బాధపడతావ్? నేన్క్్కడే 
వునా్నను, ఎక్్కడికీ పోలేదు. అింతా 
బాగానే జరుగుతుింది. బాధపడకు!” 
అన్ చెపా్పరు.

నేను సమస్యలతో 
బాధపడుతున్్న ప్రతిసారీ నాకు స్వప్న 
దర్శన్మిచిచు ఓదారేచువారు. ఒక్సారి 
ఒక్రు మాదగగీర డబు్బలు తీసుకున్ 
ఎింత్కాలమైనా ఇవ్్వడిం లేదన్ 
నేను బాధ పడుతుింటే స్వప్నింలో 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు, “ఎిందుక్మా్మ 
బాధపడతావ్? అవే వ్సా్తయి!” 
అనా్నరు. వారు అన్్నటులా గానే రెిండు 
మూడు రోజులోలా మావ్దదు అపు్ప 
తీసుకున్్న అత్ను త్న్ింత్ట తానే  ఆ 
డబు్బను తెచిచు  యిచేచుసాడు. పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు సర్్వింత్ర్్యమి క్నుక్ 
నేన్ింటూ ఏమీ చెప్పక్పోయినా 
నా వెన్్నింటే వుిండి నా సమస్యలన్్న 
పరిష్్కరిసూ్త, నాకు ధైర్్యన్్న ప్రసాదిసూ్త 
న్ను్న అనుగ్హిసు్తనా్నరు.

నేను ఎవ్రేమి చెప్్పనా 
న్మే్మసా్తను. ముిందూవెనుక్ 
ఆలోచిించను. ఒక్సారి పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు నాతో,  “పార్యణ 
వ్దలకుిండా చేసుకో, ఎవ్్వరేిం 
చెప్్పనా న్మే్మయకు!”  అన్ చెపా్పరు. 
అప్పటినుించి జాగ్త్్తపడడాన్కి 
ప్రయతి్నసు్తనా్నను.

ప్రతి జన్్మలోనూ పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారే నా జీవితాన్్న 
న్డిప్ించాలన్ అరి్థసూ్త  
వ్ిందనాలరి్పసు్తనా్నను.

 
జై సాయి మాస్టర్!!

అిందుకొనాలింటే మరొక్ అత్్యింత్ 
ముఖ్్యమైన్ విష్యాన్్న కూడా 
శ్రీ వెింక్టేశ్వర భకు్తడు పరమ 
భాగవ్తోత్్తముడు అయిన్ శ్రీ తాళ్లాపాక్ 
అన్్నమాచారు్యలవారు ప్రజలకు 
ఇలా సూచిించారు. భగవ్ింతుడిది 
మాత్రమే కాక్, ఆయన్ భకు్తల యొక్్క 
ప్రాధాన్్యత్ ఎింత్గొప్పదో శ్రీ తాళ్లాపాక్ 
అన్్నమాచారు్యలవారు త్న్ కీర్తన్ల 
దా్వర్ ఎింత్ బాగా చెపా్పరో చూడిండి:

నిత్యాలు ముకుతాలు నిరమిలచిత్తాలు 
నిగమాుంత విధులు వైష్ణవులు 
సతయాము వీరల శ్రణని బ్రత్కరొ 
సాటిక్ బెనగక జడులాల

తపపురు తను  పటిటున వ్రతమెప్పుడు 
దైవమొకకిటే గతి అనుచ్ 
కపిపున శ్రీ వేుంకటపతి ద్సులు 
కరమి విదూరులు సాతితావికులు 
చెపపుకు డితరుల సరిగా వీరిని 
సేవిుంచగ నే ధనుయాడ నైతి

ఇలా స్వయింగా తానే 
ఒక్ మహాభకు్తడైన్ శ్రీ తాళ్లాపాక్ 
అన్్నమాచారు్యలవారు తాను 
దైవ్భక్్తవ్రేణు్యలను సేవిించటిం వ్లన్ 
ధను్యడ నైనాన్న్, న్ర్మలచితు్తలైన్ 
అటువ్ింటి వారికి శరణాగతులై 
జీవిించటిం అవ్సరమన్ బోధిించారు. 
క్నుక్ మన్మిందరము శ్రీ ప్రతాప 
కోటయ్య శాస్త్రిగారి వ్ింటి మహాతు్మలను 
స్మరిసూ్త, న్మస్కరిసూ్త, సేవిసూ్త ధను్యల 
మవుదాిం!!

అన్వార్యింగా ఎలా నేల పాలవుతుిందో, 
అలానే ఈ పత్న్ిం ఒక్సారి 
ఆరింభమయా్యక్ న్వారిించడిం చాలా 
క్ష్్టిం. కారణిం ధర్్మధర్మ విచక్షణకు 
బదులు ప్రియము-అప్రియము, 
ర్గదే్వషాలు, వీటికి మూలమయిన్ 
అహింకార మమకార్లు 
పన్చేయడిం ప్రారింభిసా్తయి. అక్్కడ 
నుించి అటువ్ింటి వ్్యకులు చేసే 
ప్రతిపన్ హిింసాత్్మక్ిం అవుతూ 
వుింటుింది. ధృత్ర్షు్రేడు త్న్ 
కొడుకులపైన్ మమకారింతో 
వారిన్ న్గ్హిించన్ిందువ్లలానే 
ఎింత్ హిింసకు కారకుడయా్యడో-- 
ప్రత్్యక్షింగా ఎటి్ట హిింసా చేయన్టులా 
క్న్బడిన్ప్పటికీ! కాన్ అధర్్మన్్న 
న్గ్హిించడాన్ కోసిం మాత్రమే, 
దాన్నుిండి ధారి్మకులైన్ పాిండవులను 
రక్షించడిం కోసిం మాత్రమే  ప్రతిచర్య 
తీసుకున్్నప్పటికీ పాిండవులు, 
శ్రీక్ృషు్ణడు ఎింత్ హిింసాత్్మకులుగా 
పన్చేయవ్లసివ్చిచుిందో! కైక్ మీద 
దశరథుడికున్్న వా్యమోహమే, 
స్తార్ముల క్ష్్టగాధలన్్నింటికి 
మూలిం.

మహాయోగి 
శ్రీ ప్రత్ప కోటయయా శాస్త్రి గారు

24వ పేజీ తరువాయి

ధరమి భ్రషటుత ఎలా 
ఆరుంభ్మౌత్ుంది?

03వ పేజీ తరువాయి
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